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EDITOR TALK
ผ่านปี พ.ศ. 2565 ไปแล้วอย่างรวดเร็ว ย่างเข้าสู่ปีท่ี 30 ของการก่อตั�งสมาคมฯ ใน 2-3 

ปีท่ีผ่านมามีการแพร่ระบาดหนักของโรค COVID-19 ในปีนี�การแพร่ระบาดจัดเป�นโรคประจําถิ่น 
จากการท่ีแพทย์และประชาชนท่ัวโลกมีความรู้เกี่ยวกับโรคเพ่ิมขึ�นมาก ร่วมกับการได้รับวัคซีนครบ
ของประชากรทุกอายุ ทําให้โรคไม่รุนแรงเท่าในช่วงแรก

เน่ืองในโอกาสปีใหม่ พ.ศ. 2566 คณะกรรมการสมาคมฯ ทุกท่านขออาราธนาคุณพระศรี-
รัตนตรัยและส่ิงศักดิ์ สิทธ์ิทั�งหลายในสากลโลก ช่วยดลบันดาลให้สมาชิกทุกท่านมีความสุข มี
สุขภาพกายและใจท่ีแข็งแรง และพบแต่ส่ิงดีๆ ตลอดไป

Newsletter ฉบับนี� ช่วยลดภาวะโลกร้อน โดยไม่ได้ใช�กระดาษพิมพ์เป�นรูปเล่ม แต่มีใน 
website ของสมาคมฯ ซ่ึงเข้าถึงได้ง่าย และมีรูปแบบใหม่ท่ีน่าอ่านและน่าติดตาม และท่ีสําคัญคือ 
เรามี case study ให้ติดตามอย่างจุใจถึง 6 ราย จากเดิมท่ีมีเพียง 4 ราย..... รายที่ 1 เป�น
เด็กหญิงอายุ 5 ปี มีเลือดออกทางช่องคลอด รายที่ 2 เป�นเด็กชายอายุ 14 ปี ท่ีมีอวัยวะเพศ
ขนาดเล็ก รายที่ 3 เป�นทารกเพศชายอายุ 3 วันมีอาการ jitteriness รายที่ 4 เป�นเด็กชายอายุ 
11 ปี ท่ีได้รับการวินิจฉัยเป�น neonatal diabetes และมี relapse รายที่ 5 เป�นเด็กชายอายุ 4 ปี 
มีอาเจียนร่วมกับภาวะนํ�าตาลตํ่าในเลือด รายที่ 6 เป�นเด็กหญิงอายุ 14 ปี มีอาการปวดข้อเข่า
และข้อเท้าทั�ง 2 ข้าง ทั�ง 6 รายมีคําตอบท่ีน่าสนใจในฉบับนี�แล้ว

ภาพหน้าปกของ newsletter ฉบับนี� เป�นภาพของกุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อฯ ใหม่ทั�ง 7 คนท่ี
เพ่ิงจบการฝึกอบรมเม่ือปีท่ีผ่านมา..... และอย่าลืมว่าเรามีนัดกันในช่วงเดือนมิถุนายนนี�เพ่ือร่วม
ประชุม The 7th Pediatric Endocrine Review มาประชุม onsite ให้ได้นะคะ

ซอกแซกต่อมเล็ก
สมาคมฯ ขอแสดงความยินดีกับ อ. วิชิต รพ.จุฬาลงกรณ์ ท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป�นศิษย์

เก่าดีเด่นของคณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น • และขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์คน

ล่าสุดของสมาคมฯ อ. ภัทร จากคณะแพทยศาสตร ์ม.ขอนแก่น • ขอต้อนรับกุมารแพทย์ต่อมไร้

ท่อฯ ใหม่ทั�ง 7คน พญ.ณัฐกานต์ รพ.จุฬาลงกรณ์ พญ.วิภา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติฯ... 

พญ.ญาณิศา รพ.ชลบุร.ี.. พญ.ดลฤทัย ม.เชียงใหม่... พญ.เปมิกา รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

... พญ.จิตสุภา รพ.ลําปาง... และ พญ.ชลลดา รพ.ธนบุรีบํารุงเมือง… • ฉบับนี�ต้องขอหยุด

ซอกแซกแต่เพียงเท่านี�ก่อน พบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ
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CASE 1

A 5-YEAR-OLD GIRL WITH 
BLEEDING PER VAGINA

เรียบเรียงโดย • ผศ.พญ.พรทิพา อิงคกุล 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาการสําคัญ: มีเลือดออกทางช่องคลอด
ประวัติปัจจุบนั: 1 เดือนก่อน สังเกตว่ามีเต้านม

2 สัปดาห์ก่อน มีคราบสีดําเปื�อนกางเกงใน เป�นอยู่ 3 วัน
ท้องดูโตขึ�น ไม่ปวดท้อง

1 สัปดาห์ก่อน มีเลอืดออกทางช่องคลอดอยู่ 3 วนั ไมไ่ด้
สังเกตว่าโตเร็วขึ�นในช่วงปีนี�
ประวัติอดีต: ไม่มีโรคประจําตัว ไม่ได้ใช�ยาหรือฮอร์โมนใด
ประวัติครอบครัว: แมสู่ง 160 ซม. มีประจําเดือนครั�งแรกเมื่อ
อายุ 13 ปี พ่อสูง 170 ซม.

General appearance: no pallor, no Café-au-lait spot
Measurements: weight 20 kg (+0.7 SDS), height 113   
cm (+0.8 SDS)

Heart and lungs: normal
Abdomen: distension, 15x12-cm mass at right side,   
hard consistency, no hepatosplenomegaly, positive 
fluid thrill and shifting dullness   

Breasts: Tanner stage III with hyperpigmented nipples 
and areolae

Genitalia: estrogenized vaginal mucosa, no 
clitoromegaly, Tanner stage I pubic hair

1. Sexual precocity 
2. Abdominal mass

1. CBC: Hb 10.4 g/dL, Hct 32%, MCV 73 fL, WBC 
10,700 cells/cu.mm. (N 58, L 33, M 8, E 1%), platelets 
297,000/cu.mm.

2. Blood chemistries: Na 137, K 4, Cl 106, CO2 24 
mmoL/L, BUN 10, Cr 0.4 mg/dL, Ca 9.6, P 4.2, Mg 
1.9, uric acid 6.5 mg/dL 

3. Liver function tests: total protein 6.1, albumin 3.7, 
globulin 2.4 g/dL, TB 0.5, DB 0.1 mg/dL, AST 26, ALT 
10, ALP 173 U/L

4. Bone age: 5 years
5. Gonadotropins and sex hormones: LH <0.3, FSH 

<0.3 IU/L, estradiol 991 pg/mL, testosterone 120 
ng/dL, DHEAS <15 mcg/dL, progesterone 420 ng/dL

6. GnRHa stimulation test 

เด็กหญิง อายุ 5 ปี

การตรวจร่างกาย

รูปที่ 1 Abdominal CT ของผู้ป่วย พบ large mixed solid-cystic mass of right ovary with internal 
septations and heterogenous enhancement

Problems

การตรวจทางห้องปฏิบัติการและรังสีวิทยา

Hormones
Time (min)

0 60 120
LH (IU/L) <0.3 <0.3 <0.3
FSH (IU/L) <0.3 <0.3 <0.3
Estradiol (pg/mL) 836 - -

7. Tumor markers: β-hCG <0.2 IU/L, AFP 1.1 IU/mL
(0-13), CA-125 224 U/mL (0-35), LDH 294 U/L (0-247)

8. Abdominal ultrasonography: 9x11x10-cm solid-cystic 
mass at right adnexa, large amount of ascites

9. Chest and abdominal CT (รูปที่ 1): a 12x8x12-cm 
mixed solid-cystic mass of right ovary with internal 
septations and heterogenous enhancement, large 
amount of ascites, enlarged uterus with thickened 
endometrium (8 mm), unremarkable left ovary, no 
pulmonary nodule
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Peripheral precocious puberty, caused by 
estrogen- producing ovarian tumor

การวินิจฉัย
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เด็กหญิงอายุ 5 ปี มี เลือดออกทางช่องคลอดมา 1 
สัปดาห์ ร่วมกับมีเต้านมมาประมาณ 1 เดือน และตรวจพบ 
Tanner stage III breasts ซ่ึงไม่เป�นไปตาม tempo ของ pu-
bertal progression ปกติ ทําให้คิดถึง peripheral precocious 
puberty มากที่สุด นอกจากนี� ยังตรวจพบ hyperpigmented 
nipples and areolae ซ่ึงบ่งชี� ถึงการมี estrogen exposure 
ระดับสูง ผู้ป่วยรายนี�ไม่มีประวัติการใช�ยาหรือฮอร์โมน ร่วมกับ
ตรวจร่างกายพบ abdominal mass ขนาดใหญ่ สาเหตุของ 
peripheral precocious puberty จึงน่าจะเกิดจาก abdominal 
mass ซ่ึงน่าจะเป�น estrogen-producing tumor โดย most 
common origin ของ tumor มาจากรังไข่ ผู้ป่วยรายนี�มีก้อน
ขนาดใหญ่ร่วมกับพบ ascites ทําให้คิดถึง tumor กลุ่ม malig-
nancy มากขึ�น 

จากการตรวจเพ่ิมเติม ไม่มี advanced bone age พบ 
unmeasurable LH, FSH levels ขณะที่พบ estradiol สูงมาก 
ร่วมกับ testosterone และ progesterone สูง ตรวจ GnRHa 
stimulation test พบ suppressed response of gonado-
tropins เข้าได้กับ peripheral precocious puberty ตรวจทาง
รังสีวิทยาพบ mixed solid-cystic ovarian tumor ขนาดใหญ่ 
พบ CA-125 สูง สาเหตุของ ovarian tumor ในผู้ป่วยรายนี�
คิดถึง granulosa cell tumor มากที่สุด เนื่องจากเป�น estro-
gen-producing ovarian tumor ซ่ึงรายนี�มีการสร้าง proges-
terone และ testosterone ร่วมด้วย

วิจารณ์

การดําเนินโรค

รูปที่ 2 ลักษณะของก้อนเนื�องอก A) ovarian tumor มี
การฉีกขาดของ capsule B) ภายในก้อนพบ solid areas 
with yellow to white cut surface และ diffuse small 
cystic area and hemorrhage 

ผู้ป่วยได้รับการทํา right salpingo-oophorectomy โดย 
intraoperative finding พบ ruptured ovarian tumor ขนาด 
14x13x6 ซม. (รูปที่ 2), thickening and swelling of greater 
omentum, serosanguinous ascites หลังผ่าตัด 5 วัน ผู้ป่วย
มี เ ลื อดออกทาง ช่องคลอดนาน 3 วั น  จาก estrogen 
withdrawal ผลตรวจทางพยาธิวิทยาของก้อน (รูปที่ 3) เป�น 
juvenile granulosa cell tumor, positive for calretinin, CD56 
และ inhibin ซ่ึงเป�น markers of sex-cord differentiation ผล 
cytology ของ ascites พบ suspicious for malignancy และ
ผลของ omentum พบ chronic inflammation with focal 
eosinophilic epithelioid cell infiltration สงสัย mesothelial 
hyperplasia หรือ metastatic tumor

ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยเป�น juvenile granulosa cell
tumor, FIGO stage III ได้รับการรักษาเพ่ิมเติมด้วยยาเคมบํีาบัด

รูปที่ 3 ผลทางพยาธิวิทยาของก้อนเนื�องอก A) solid sheet, predominantly follicular growth B) follicles containing 
eosinophilic secretion C) and D) polygonal cells with eosinophilic to vacuolated and clear cytoplasm and 
round, hyperchromatic nuclei without grooves

A B

A B

C D



ได้แก่ bleomycin, cisplatin และ etoposide ตรวจติดตาม
ระดับ estradiol, testosterone และ CA-125 พบว่าลดลงจน
เป�นปกติ หลงัจากนั�นติดตาม tumor markers และการตรวจ
ทางรังสีวทิยาเป�นระยะต่อเนื่อง ล่าสุดนาน 9 เดือนยงัไมพ่บ
recurrent tumor

Juvenile granulosa cell tumors (JGCTs) 
เป�นเนื�องอกกลุ่ม sex cord-stromal tumor ของรังไข่ 

ซ่ึงพบน้อยมาก พบเพียงร้อยละ 0.1 ของ ovarian tumor และ
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ ovarian granulosa cell tumor โดย
เนื�องอกชนิดนี�พบในเด็กและผู้หญิงอายุน้อยกว่า 30 ปี ร้อยละ 
97-98 มีการสร้าง estrogen ซ่ึงทําให้ผู้ป่วยมีอาการและอาการ
แสดงของฮอร์โมน estrogen ที่สูงขึ�น นอกจากนี� ร้อยละ 2-3 
มีการสร้าง androgen เพ่ิมขึ�นร่วมด้วย ผู้ป่วย JGCTs มักมา
ด้วยอาการปวดท้อง ท้องโตขึ�น เด็กหญิงมาด้วย sexual 
precocity หรือหญิงวัยเจริญพันธุม์าด้วยเลือดออกผิดปกติทาง
ช่องคลอดได้ 

JGCTs มกัพบที่รังไข่เพียงข้างเดียว ส่วนใหญ่พบเนื�องอก
เฉพาะที่รังไข่โดยไม่กระจายไปที่อื่น ก้อนเนื�องอกมักมีขนาดใหญ่
ตั�งแต่เร่ิมวินิจฉัย ขนาดเฉลี่ ย 12 ซม. ก้อนอาจเป�น solid, 
cystic หรือ mixed solid-cystic พบ ascites ได้ร้อยละ 10 
และพบกระจายไปที่ ต่อมนํ� าเหลืองร้อยละ 8 ส่วน distant 
metastasis พบได้น้อย ซ่ึงพบกระจายไปที่ปอด ตับ และสมอง 
ลักษณะทางพยาธิวิทยาสามารถแยกได้จาก adult granulosa 
cell tumor ซ่ึงพบได้บ่อยกว่า 

การแบ่ง staging ของ JGCTs ใช�เกณฑ์ International 
Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) 
staging classification 2014 เช่นเดียวกับมะเร็งรังไข่ชนิดอื่น 
พบว่าประมาณร้อยละ 90 ของผู้ป่วยเป�น FIGO stage I 

Tumor marker ที่พบใน JGCTs คือ inhibin และ anti-
Müllerian hormone ซ่ึงจําเพาะกับ granulosa cell ส่วน CA-
125 มีรายงานว่าพบระดับสูงขึ�นในผู้ป่วย JGCTs บางราย ซ่ึงมี
ประโยชน์ในการติดตามการรักษาและการกลับเป�นซํ� า    

การรักษาหลัก คือ การผ่าตัด โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่รักษา
ด้วยการผ่าตัดเพียงอย่างเดียว แต่ผู้ป่วยที่มี FIGO stage Ic, 
IIIc หรือมี high mitotic rate มีการพิจารณาให้ adjuvant 
chemotherapy ที่เป�น cisplatin-based regimen ร่วมด้วย
เนื่องจากมีความเสี่ยงในการกลับเป�นซํ� าสูง  

การพยากรณ์โรค พบว่า 5-year survival rate ของ 
JGCTs FIGO stage I, II และ III-IV ประมาณร้อยละ 90-100, 
55-75 และ 22-50 ตามลําดับ โดย recurrent tumor ส่วนใหญ่
พบในปีแรกหลังวินิจฉัย แต่สามารถพบได้นานถึง 4 ปีหลัง
วินิจฉัยได้
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CASE 2
เรียบเรียงโดย • อ.พญ.กินรี สรพิพัฒน์เจริญ
• อ.พญ.นัฏกานต์ วงศ์จิตรัตน์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ
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A 14-YEAR-OLD BOY WITH 
SMALL-SIZED PENIS

อาการสําคัญ: ขนาดอวัยวะเพศเล็ก
ประวัติปัจจุบัน: 2 ปีก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ปกครองสังเกตว่า
ผู้ป่วยมีอวัยวะเพศเล็ก ยังไม่มีหนวด ขนรักแร้หรือขนหัวหน่าว 
ไมป่วดศีรษะ การมองเห็นปกติ ไม่มีการเจ็บป่วยเรื�อรัง
ประวัติอดีต: เ กิดครบกําหนด นํ� าหนักแรกเกิด 3.6 กก. 
พัฒนาการและผลการเรียนดี มีอวัยวะเพศเล็กตั�งแต่เกิด แพทย์
แจ้งว่าให้ติดตามพัฒนาการทางเพศไปก่อน
ประวัติครอบครัว: ปฏิเสธโรคในครอบครัวหรือการแต่งงานใน
เครือญาติ

เด็กชาย อายุ 14 ปี 6 เดือน

General appearance: no dysmorphic features
Measurements: weight 43 kg (-1.3 SDS), height 160 cm 
(-0.9 SDS), arm span 166 cm

Heart, lungs and abdomen: normal
Genitalia: testes 2 mL bilaterally, penile length 3 cm, 
no hypospadias, Tanner stage l pubic hair

Skin: no axillary hair and mustache
Neurological signs: motor grade V all, no ataxia, 
normal visual field

การตรวจร่างกาย

1. Delayed puberty
2. Micropenis

Problems
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รูปที่ 1 Brain and pituitary MRI ของผู้ป่วย พบ absence of bilateral olfactory bulbs

การตรวจทางห้องปฏิบัติการและรังสีวิทยา
1. Bone age: 13 years
2. Hormonal studies: LH 0.9, FSH 2.5 IU/L, testos-

terone 8 ng/dL, PRL 11 ng/mL, FT4 1.1 ng/dL, TSH 
0.6 mU/L, AM cortisol 11 mcg/dL

3. Brain and pituitary MRI (รูปที่ 1): absence of 
bilateral olfactory bulbs, cystic pituitary micro-
adenoma at left side of anterior pituitary gland 
sized 3x2x2 mm

4. Abdominal ultrasonography: small-sized prostate
5. Smelling test: hyposmia

Kallmann syndrome
การวินิจฉัย

ผู้ป่วยรายนี�มีปัญหา delayed puberty ร่วมกับการมี 
micropenis การตรวจทางห้องปฏิบัติการพบระดับ testoste-
rone และ gonadotropins ต่ํา  ในขณะที่ผู้ป่วยมีอายุ 14 ปี 6

วิจารณ์

ความผิดปกติ ยีนที่เป�นสาเหตุ
ความผิดปกติของ migration of GnRH 
neurons (Kallmann syndrome)

ANOS1, FGFR1, PROK2, PROKR2, FGF8, HS6ST1, CHD7, WDR11, 
SEMA3A, FGF17, IL17RD, DUSP6, SPRY4, FLRT3, NELF, FEZF1

ความผิดปกติของ GnRH pulse generator TAC3, TACR3, KISS1, KISS1R, GNRH1
ความผิดปกติของ pituitary gonadotropes GNRHR, FSHB, LHB
ความผิดปกติของการพัฒนา hypothalamic-
pituitary region

DAX1, HESX1, LHX3, LHX4, PROP1, SOX2

IHH ที่พบร่วมกับโรคอ้วน LEP, LEPR, PC1
IHH ที่พบร่วมกับ neurodegenerative 
syndromes

POLR3A, POLR3B, PNPLA6, RNF216, OTUD4, STUB1, RAB3GAP1, 
RAB3GAP2, RAB18, TBC1D20

เดือน  จึงทําให้คิดถึงภาวะ congenital hypogonadotropic 
hypogonadism เมื่อตรวจ smelling test พบว่าผู้ป่วยมีปัญ-
หาจมูกรับกลิ่นได้น้อยลง (hyposmia) และ brain and pitui-
tary MRI พบ absence of bilateral olfactory bulbs ซ่ึงเข้า
ได้กับกลุ่มอาการ Kallmann syndrome

ภาวะ congenital hypogonadotropic hypogonadism 
เกิดจากความผิดปกติของการสร้าง การหลั่ง หรือการออก
ฤทธิ์ของ gonadotropin-releasing hormone (GnRH)1 ซ่ึงทํา
ให้ผู้ป่วยมาพบแพทย์ด้วยปัญหา delayed puberty หรือ 
infertility ได้  ถ้าพบร่วมกับปัญหาการรับกลิ่น คือ anosmia 
หรือ hyposmia จะเข้าได้กับ Kallmann syndrome

ภาวะ congenital hypogonadotropic hypogonadism 
อาจเป�นชนิด isolated GnRH deficiency หรืออาจพบ 
developmental anomalies อื่นร่วมด้วย เช่น cleft lip/palate, 
renal agenesis, bimanual synkinesia หรือ skeletal 
anomalies เป�นต้น2 ซ่ึงในปัจจุบันมีการค้นพบการกลายพันธุ์
ของยีนต่างๆ กว่า 30 ยีน ที่ เป�นสาเหตุของ congenital 
hypogonadotropic hypogonadism (ตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1 การกลายพันธุ์ของยีนที่สมัพันธกั์บภาวะ congenital hypogonadotropic hypogonadism2-4

IHH, isolated hypogonadotropic hypogonadism



การดําเนินโรค
ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วย testosterone enanthate เร่ิม

ขนาด 50 mg IM ทุก 4 สัปดาห์ และปรับขนาดยาเพ่ิมขึ�น 50 
mg ทุก 6-12 เดือน ติดตามล่าสุด ผู้ป่วยอายุ 16 ปี 9 เดือน 
ได้รับ testosterone enanthate IM ต่อเนื่อง ตรวจร่างกาย
พบ penile length 8.5 cm, testes 2 mL bilaterally, Tanner 
stage ll pubic hair

เอกสารอ้างอิง
1. Boehm U, Bouloux PM, Dattani MT, et al. Expert consensus document: 
European Consensus Statement on congenital hypogonadotropic 
hypogonadism--pathogenesis, diagnosis and treatment. Nat Rev 
Endocrinol 2015;11:547-64. 

2. Saengkaew T, Patel HR, Banerjee K, et al. Genetic evaluation supports 
differential diagnosis in adolescent patients with delayed puberty. Eur J 
Endocrinol 2021;185:617-27.

3. Maione L, Dwyer AA, Francou B, et al. Genetics in endocrinology: 
Genetic counseling for congenital hypogonadotropic hypogonadism and 
Kallmann syndrome: new challenges in the era of oligogenism and 
next-generation sequencing. Eur J Endocrinol 2018;178:R55-80. 

4. Topaloglu AK, Kotan LD. Genetics of hypogonadotropic hypogonadism. 
Endocr Dev 2016;29:36-49.

CASE 3
เรียบเรียงโดย • พญ.ณัฏฐา พิริยะโภคิณ
• ผศ.พญ.มนัสวี ก่อวุฒิกุลรังษ ี• ศ.พญ.เปรมฤดี ภูมิถาวร
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวิทยาลัยมหิดล

A 3-DAY-OLD MALE NEONATE 
WITH JITTERINESS 

อาการสําคัญ: มีอาการแขนและขาสั่ น 1 ช่ัวโมงก่อนมา
โรงพยาบาล
ประวัติปัจจุบัน: เกิดก่อนกําหนดเมื่ออายุครรภ์ 34 สัปดาห์ 
นํ�าหนักแรกเกิด 3,540 กรัม (LGA), Apgar 8,10 

ขณะอายุ 3 วัน มีแขนและขาสั่น ไม่มีอาการชักเกร็ง
ประวัติอดีต: มารดาเป�นเบาหวานขณะตั�งครรภ์ รักษาด้วย 
metformin ผู้ป่วยมีนํ�าตาลต่ําในเลือดตอนอายุ 1 ช่ัวโมง ได้รับ 
early feeding และ IV dextrose GIR สูงสุด 4.7 mg/kg/min 
และสามารถหยุด IV dextrose ได้เมื่ออายุ 2 วัน

ทารกแรกเกิดเพศชาย อายุ 3 วัน
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General appearance: active, no dysmorphic features
Measurements: weight 3,420 g (+2.8 SDS), length 50 
cm (+2.2 SDS), HC 34 cm (+2 SDS)

Vital signs: T 37.3°C, BP 74/34 mmHg, PR 160/min,
RR 60/min,

Heart, lungs, abdomen and neurological signs: 
normal

Genitalia: stretched penile length 3.2 cm, descended 
testes 1 mL bilaterally

การตรวจร่างกาย

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
1. Glucose: 82 mg/dL
2. Electrolytes: Na 143, K 6, Cl 105, CO2 20 mmol/L
3. Blood chemistries: corrected Ca 7, P 10, Mg 1.7, Cr 

0.4 mg/dL, iPTH 42 pg/mL, 25-OHD 17 ng/mL
4. Urine chemistries: Ca 0.9, P 5.9, Cr 9.2 mg/dL, 

Ca:Cr 0.1 mg/mg, TRP 97%

5. Mother’s blood chemistries (postpartum day 10): 
corrected Ca 9.9, P 3.6, Mg 1.9, Cr 0.5 mg/dL, iPTH
64 pg/mL, 25-OHD 20 ng/mL

6. Mother’s urine chemistries (postpartum day 10):  
Ca 2.2, P 32, Cr 139 mg/dL, Ca:Cr 0.016 mg/mg, TRP 
97%

การวินิจฉัย
1. Neonatal hypoparathyroidism
2. Vitamin D deficiency 
3. Maternal vitamin D insufficiency 

การดําเนินโรค
จากผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบว่าสา เหตุของ 

jitteriness ในผู้ป่วยรายนี�เกิดจาก hypocalcemia ซ่ึงมีสาเหตุ
จาก hypoparathyroidism เนื่องจากในขณะที่ hypocalcemia 
ระดับ plasma PTH ไม่สูง ซ่ึงภาวะ neonatal hypopara-
thyroidism จําแนกเป�น

1.  ความผิดปกติจาก parathyroid gland ของทารกเอง 
จําแนกเป�น isolated และ syndromic hypopara-
thyroidism เช่น DiGeorge syndrome, CATCH-22 
เป�นต้น

2. ความผิดปกติจากการที่มารดามีแคลเซียมสูงในเลือด 
เช่น มารดาเป�น hyperparathyroidism 

ผู้ป่วยรายนี�ได้รับการรักษาด้วยการให้นมสูตร phos-
phate ต่ํา ร่วมกับให้ CaCO3 ผสมในนม 8 มื�อ/วัน (อัตราส่วน 
Ca:P 4.5:1) และ calcitriol เนื่องจากช่วงแรกมี mild hypo-
magnesemia จึงให้ 50% MgSO4 ด้วย และให้ MTV drop 
เพ่ือรักษาภาวะ vitamin D deficiency หลังจากนั�นติดตาม
ระดับแคลเซียมในเลือดพบว่ามีค่าปกติและสูงขึ�น จึงปรับลดยาลง
จนหยุด calcitriol และ CaCO3 เมื่ออายุ 10 วัน (ตารางที่ 1) 
หลังหยุดยา ระดับแคลเซียมในเลือดยังสูงตลอด จึงได้ส่งตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการเพ่ิมเติม



การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพ่ิมเติม (อายุ 13 วัน)
1. Blood chemistries: corrected Ca 11.7, P 8.6, Cr 0.4 

mg/dL, iPTH 68 pg/mL, 25-OHD 20 ng/mL
2. Urine chemistries: Ca 1.6, P 27, Cr 11 mg/dL, Ca:Cr

0.14 mg/mg, calcium to creatinine clearance ratio 
(CCCR) 0.005, TRP 89%

Day

Serum

Management
Corrected

Ca
(mg/dL)

P
(mg/dL)

8 8.8 9.5 Calcitriol (0.25) 1 x 2, CaCO3 

9 10.3 8.5 Calcitriol (0.25) 1 x 1, CaCO3 

10 11.2 7.6 Off calcitriol and CaCO3

11 11.4 8.1 -
12 11.6 8.9 -

ตารางที่ 1 Serum Ca และ P ของผู้ป่วยหลังให้การรักษา

ผู้ป่วยมี mild hypercalcemia และ inappropriately 
elevated PTH level ร่วมกับ hypocalciuria (CCCR <0.01) 
เข้าได้กับ familial hypocalciuric hypercalcemia (FHH) ซ่ึงเป�น
โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบ autosomal dominant จึง
ได้ส่งตรวจเลือดและปัสสาวะของบิดาและมารดาเพ่ิมเติม 
(ตารางที่ 2) พบว่ามารดามีแคลเซียมในเลือดอยู่ในระดับ high 
normal ถึง mild hypercalcemia ร่วมกับมี hypocalciuria 
(CCCR <0.01) บ่งชี�ว่ามารดาน่าจะมีภาวะ FHH ด้วย

ผู้ป่วยได้รับการตรวจ whole exome sequencing พบ
ความผิดปกติของยีน CASR คือมี heterozygous missense 
variant ที่นิวคลีโอไทด์ตําแหนง่ที่ 1192 (c.1192G>A) ใน exon ที่ 
4  ทําให้เปลี่ยนกรดอะมิโนตําแหน่งที่ 398  จาก aspartic acid 
เป�น asparagine (p.Asp398Asn) ตรวจเพ่ิมเติมพบว่ามารดา 
มี variant เดียวกัน แต่ไม่พบ variant ดังกล่าวในบิดา (รูปที่ 
1) เมื่อพิจารณา variant นี�ตามเกณฑ์ของ American College 
of Medical Genetics (ACMG) sequence variant inter-
pretation จัดเป�น likely pathogenic variant จึงสรุปได้ว่า
ผู้ป่วยและมารดามี heterozygous missense variant ของยีน 
CASR ที่ทําให้เกิดโรค

บิดา-มารดา
Serum Urine

cCa
(mg/dL)

P
(mg/dL)

iPTH
(pg/mL)

Cr
(mg/dL)

Ca:Cr
(mg/mg)

CCCR
TRP
(%)

บิดา 10.1 3.6 37 1.1 0.11 0.012 87
มารดา

หลังคลอด 10 วัน
9.9 3.6 64 0.5 0.016 0.0008 97

มารดา
หลังคลอด 1 เดือน

10.4 4.9 22 0.5 0.11 0.0013 97

ตารางที่ 2 Serum และ urine chemistries ของบิดาและมารดา
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รูปที่ 1 CASR mutation analysis ของผู้ป่วย บิดาและ
มารดา แสดงความผิดปกติของนวิคลีโอไทด์ตําแหน่งที่ 1192 
ใน exon 4 ในผู้ป่วยและมารดา

ผู้ป่วย
c.1192G>A (p.Asp398Asn)

บิดา
Normal alleles

มารดา
c.1192G>A (p.Asp398Asn)

การวินิจฉัย
Familial hypocalciuric hypercalcemia type 1 (FHH1)

วิจารณ์
ผู้ป่วยรายนี�หลังจากภาวะ hypocalcemia จาก hypo-

parathyroidism ดีขึ�น กลับมี PTH-dependent hypercalce-
mia ร่วมกับ hypocalciuria ซ่ึงเข้าได้กับ FHH และการตรวจ
ทางพันธุกรรมพบว่ามีความผิดปกติของยีน CASR ที่เข้าได้กับ 
FHH1 ทั�งในผู้ป่วยและมารดา 

FHH1 คือภาวะที่ผู้ป่วยมีความผิดปกติของ calcium sen-
sing receptor ที่ทําให้มีความไวต่อระดับแคลเซียมในเลือดลดลง 
เกิดจาก inactivating mutation ของยีน CASR ถึงแม้โรคนี�
ถ่ายทอดแบบ autosomal dominant แต่พบ de novo muta-
tion ได้ร้อยละ 15-30 ผู้ป่วยมักมีระดับแคลเซียมในเลือดสูง
ประมาณ 10-14.6 mg/dL ส่วนใหญ่มักไม่เกิน 12.5 mg/dL และ
มักสงูคงที่ตลอดชีวิต  โดยมีระดับ plasma PTH ปกติหรือสูง
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เล็กน้อยทั�งๆ ที่ hypercalcemia และมีระดับแคลเซียมต่ําใน
ปัสสาวะ (CCCR <0.01) เนื่องจาก calcium sensing receptor 
ที่ renal tubule มีความไวต่อแคลเซียมลดลง ทําให้การขับ
แคลเซียมที่ไตลดลงแม้ว่าจะอยู่ในภาวะ hypercalcemia ร่วมกับ
มีผลจาก PTH ที่สูงขึ�นเล็กน้อยทําให้มีการดูดกลับแคลเซียมที่ไต
ม ากขึ� น  ผู้ ป่ ว ยมั กไ ม่ มี อ า การ ผิดปก ติ  แล ะต รวจพบ 
hypercalcemia โดยบังเอิญ 

มีรายงานในปีค.ศ. 2020 โดย Dharmaraj และคณะ 
ศึกษาครอบครัวหนึ่งซ่ึงมารดาเป�น FHH1 พบว่าบุตรที่ได้รับถ่าย 
ทอด mutation จากมารดามี asymptomatic hypercalcemia 
แต่บุตรที่ไม่ได้รับ mutation (wild type) พบลักษณะทางคลินิก 
2 แบบ คือ รายหนึ่งไม่มีอาการผิดปกติใดๆ ช่วงแรกเกิดและมี
ระดับแคลเซียมในเลือดปกติ อีกรายหนึ่ง แรกเกิดมีแคลเซียมใน
เลือดปกติ แต่เมื่ออายุ 7 วัน มี symptomatic hypocalcemia 
จาก transient hypoparathyroidism โดยปัจจัยเสี่ยงในการ
เกิด hypocalcemia ในทารกส่วนหนึ่งขึ�นกับระดับแคลเซียมใน
เลื อดของมารดาขณะ ตั� งครร ภ์ โดยบางรายมารดามี 
hypercalcemia รุนแรงขึ�นในช่วงไตรมาสที่สาม เนื่องจากรก
ผลิต PTHrP มากขึ�น ภาวะ hypercalcemia ของมารดาจะยับ 
ยั�งการหลั่ง PTH ในทารก ทําให้ทารกมีภาวะ transient neo-
natal hypoparathyroidism ได้ จากรายงานดังกล่าวจึงมีคํา 
แนะนําว่าทารกที่เกิดจากมารดาที่เป�น FHH1 ควรได้รับการตรวจ
ระดับแคลเซียมในเลือดช่วงแรกเกิดและติดตามเมื่ออายุ 1-2
สัปดาห์ 

ผู้ป่วยรายนี�ได้รับการถ่ายทอด mutation จากมารดาที่

เป�น FHH1 และมีลักษณะทางคลินิกที่น่าสนใจ และแตกต่างจาก

การดําเนินโรค
ผู้ป่วยไม่มีอาการผิดปกติ ได้รับการติดตามระดับแคลเซียม

ในเลือดเป�นระยะ พบ Ca 10.6-12, P 5.6-7.3 mg/dL, iPTH 25-
67 pg/mL, CCCR 0.0005-0.011 การเติบโตและพัฒนาการอยู่
ในเกณฑ์ปกติ ไม่ได้รับการรักษาด้วยยา ใดๆ
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รายงานข้างต้น คือ มี neonatal hypoparathyroidism ก่อน
ในช่วงแรกเกิดและมี asymptomatic hypercalcemia ในเวลา
ต่อมา

CASE 4
เรียบเรียงโดย • พญ.อภิชญา ทิมเรืองเวช 
• อ.นพ.สมบูรณ์ วันคนิตย์ • ศ.พญ.เปรมฤดี ภูมิถาวร
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวิทยาลัยมหิดล

AN 11-YEAR-OLD BOY WITH 
DIABETES MELLITUS

อาการสําคัญ: ส่งตัวมาเพ่ือรับ long-term diabetes 
management
ประวัติปัจจุบัน: 2 สัปดาห์ก่อนมาโรงพยาบาลรามาธิบดี เข้ารับ
การรักษาที่โรงพยาบาลทั่วไปแห่งหนึ่งด้วยเร่ือง moderate DKA 
โดยตรวจพบ blood glucose 418 mg/dL, Na 140, K 5, CO2

7.9, Cl 96 mmol/L, 3+ urine ketone, HbA1c 10.8%, 
negative anti-GAD/IA2 ได้รับการรักษา DKA ต่อด้วย pre-
mixed insulin (70/30) 22 units ตอนเช�า และ 12 units ตอน
เย็น (1 unit/kg/day)

เด็กชาย อายุ 11 ปี

ประวัติแรกเกิด: เป�นบุตรคนเดียว มารดาไม่มีภาวะแทรกซ�อน
ระหว่างการตั�งครรภ์ อายุครรภ์ 40 สัปดาห์ นํ�าหนักแรกเกิด 
1,550 กรัม (symmetrical SGA), Apgar scores 8, 10 นอน
โรงพยาบาล 2 สัปดาห์ กลับบ้านขณะมีนํ�าหนัก 1,800 กรัม
ประวัติอดีต: อายุ 2 เดือน มีอาการไข้ ถ่ายเหลว กินได้น้อยและ
ซึมลง ตรวจพบ blood glucose 1,128 mg/dL, pH 7.12, 
HCO3 5 mmol/L, 3+ urine ketone, HbA1c 8.6%, negative 
anti-GAD/IA2 ได้รับการวินิจฉัยเป�น neonatal diabetes with 
DKA ได้รับการรักษา DKA และต่อด้วย NPH 4 units ตอนเช�า 
และ 2.5 units ตอนเย็น และส่งตัวมารักษาต่อที่ โรงพยาบาล
รามาธิบดี ขณะนั�นตรวจร่างกายพบ weight 2,600 g (-5.3 
SDS), length 52 cm (-3.0 SDS), HC 35 cm (-1.3 SDS) ไม่
มี dysmorphic features
ประวัติครอบครัว: มีการแต่งงานในเครือญาติ (รูปที่ 1)
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รูปที่ 1 Pedigree ของผู้ป่วย

อายุ (ปี) HbA1c (%) Capillary blood glucose (mg/dL) ยาที่ได้รับ

0.3-1.0 5.4-7.9 70-300 NPH 1.8  0.1 unit/kg/day

1.0-1.5 5.4-6.4 70-160 หยุด NPH

1.7-2.3 5.6-7.9 60-200
NPH 0.1-0.5 unit/kg/day

Glibenclamide 0.1 mg/kg/day

2.5-3.0 5.0-5.4
60-120 ac
120-170 pc

Glibenclamide 0.1 mg/kg/day

3.0-10.1 5.0-5.8 75-100 หยุดยาทั�งหมด

การดําเนินโรคหลังได้รับการวินิจฉัย neonatal diabetes แสดงดังตาราง

ระหว่างอายุ 3-10 ปี ผู้ป่วยสบายดี ไม่ต้องได้รับยาใดเพ่ือ
ควบคุมระดับนํ�าตาลในเลือด ติดตามต่อเนื่องพบว่า HbA1c และ 
self-monitoring blood glucose อยู่ในค่าปกติตลอด การ
เติบโตทั�งนํ�าหนักและความสูงอยู่ในเกณฑ์ปกติ พัฒนาการปกติ

Vital signs: BP 98/55 mmHg, T 37oC, RR 20/min,
PR 108/min

General appearance: active, co-operative
Measurements: weight 33 kg (0 SDS), height 144 cm 
(+0.3 SDS)

HEENT: no dysmorphic features, no acanthosis 
nigricans, no goiter

Heart, lungs and abdomen: normal
Genitalia: testes 4 mL bilaterally, Tanner stage II pubic 
hair

การตรวจร่างกาย (อายุ 11 ปี)

1. Relapsed transient neonatal diabetes 
2. History of symmetrical SGA
3. History of consanguinity

Problems

ผู้ป่วยได้รับการตรวจ targeted gene sequencing โดย 
Sanger sequencing พบความผิดปกติของยีน INS คือมีการ
กลายพันธุ์ที่ promoter โดยตําแหน่งนิวคลีโอไทด์ที่ -331 มีการ
เปลี่ยนจาก C เป�น G (homozygous c.-331C>G) ซ่ึงเคยมี
รายงานว่าเป�นตําแหน่งที่เป�น pathogenic variant และตรวจ
บิดาและมารดา พบว่ามี heterozygous variant ที่ตําแหน่ง
เดียวกัน 

การวินิจฉัย
Relapsed transient neonatal diabetes, caused by 

homozygous mutation in INS gene



ผู้ป่วยรายนี�ได้รับการวินิจฉัยเป�น neonatal diabetes ซ่ึง
เป�นเบาหวานที่พบในช่วงอายุ 6 เดือนแรก เป�น rare form ของ 
monogenic diabetes ซ่ึงพบเพียงร้อยละ 0.2 ของเบาหวานใน
เด็ก โดยพบอัตราการเกิดโรคสูงขึ�นในกลุ่มประชากรที่มีการ
แต่งงานในเครือญาติ โรคนี�จําแนกเป�น transient และ perma-
nent forms ในกลุ่ม transient neonatal diabetes จะมีระยะ 
เวลา remission โดยผู้ป่วยไม่มีอาการของเบาหวาน ระดับ
blood glucose และ HbA1c อยู่ในเกณฑ์ปกติโดยไม่ได้รับยาใด
เป�นระยะเวลาหนึ่ง ซ่ึงจะพบ remission ได้ในช่วงวัยทารกและ
อาจกลับเป�นใหม่ได้อีกภายหลัง โดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่น ผู้ป่วย
รายนี�ได้รับการวินิจฉัยตั�งแต่อายุ 2 เดือน มี remission ตอน
อายุ 3 ปี และกลับมาเป�นใหม่ตอนอายุ 11 ปี

สาเหตุของ transient neonatal diabetes ได้แก่ 6q24 
abnormalities, KCNJ11, ABCC8 และ INS mutations ใน
ผู้ป่วยที่มี 6q24 abnormalities อาจตรวจพบ dysmorphic 
features เช่น macroglossia หรือ umbilical hernia ร่วมด้วย 
ส่วนผู้ป่วยที่ม ีKCNJ11 หรือ ABCC8 mutation อาจตรวจพบมี
ภาวะ DEND (developmental delay, epilepsy, neonatal 
diabetes) ได้ ส่วน INS mutation มีนํ�าหนักแรกเกิดน้อย โดย
ที่ไม่มี dysmorphic features อื่นๆ ซ่ึงผู้ป่วยรายนี�ตรวจร่าง 
กาย ไม่พบ dysmorphic features มี SGA และไม่มีความ
ผิดปกติของระบบประสาทและพัฒนาการ นอกจากนี�มีประวัติ
ครอบครัวที่มีการแต่งงานในเครือญาติ ซ่ึงบ่งชี�ว่าโรคที่เป�นน่าจะ
มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบ autosomal recessive

ผลการตรวจ genetic study พบว่ามี INS mutation ที่

ตําแหน่ง -331 โดยมีการเปลี่ยนนิวคลีโอไทด์จาก C เป�น G ซ่ึง 
INS gene มีหน้าที่ในการ encode preproinsulin ซ่ึงจะถูก
เปลี่ยนไปเป�น insulin ต่อไป โดยจําแนกชนิดของการเกิด muta-
tion ได้ 2 ชนิด คือ heterozygous mutation และ homo-
zygous mutation ในผู้ป่วยที่เป�น heterozygous mutation 
จะมี misfolding ของ preproinsulin peptide และ peptide ที่

ผิดรูปนั�นจะไปสะสมอยู่ใน endoplasmic reticulum ทําให้ 
endoplasmic reticulum เกิด stress มีการทําลาย β-cell และ 
apoptosis จนเกิดเป�น permanent neonatal diabetes ส่วน
ชนิด homozygous mutation จะทําให้การสร้างและหลั่ง 
insulin ลดลง เกิด neonatal diabetes ได้ทั�งแบบ permanent 
และ transient ลักษณะทางคลินิกระหว่างชนิด homozygous 
และ heterozygous จะแตกต่างกัน พบว่า ผู้ป่วย homo-
zygous mutation จะมีนํ�าหนักแรกเกิดน้อยกว่า มักมีอาการ
และได้รับการวินิจฉัยเร็วกว่า เช่น ตั�งแต่อายุสัปดาห์แรก ใน
ผู้ป่วยรายนี�มีนํ�าหนักแรกเกิดน้อย ซ่ึงเข้าได้กับกลไกการเกิดโรค
ที่เกิดจากการขาด insulin ซ่ึงเป�น growth-promoting factor 
หลักในช่วงที่อยู่ในครรภ์ จึงทําให้มีการเติบโตน้อย  

จากรายงานของ Demiral et al., Abali et al. และ 
Shaikh et al. ในผู้ป่วย 19 ราย พบว่าผู้ป่วยที่มี homozy-
gous c.-331C>G INS mutation จะมีนํ�าหนักแรกเกิดน้อย ได้ 
รับการวินิจฉัยเร็ว (อายุ 1 วัน-7 สัปดาห์) และเป�นได้ทั�งชนิด 
transient (32%) และ permanent neonatal diabetes (68%) 
โดยกลุ่ม transient neonatal diabetes ไม่มี relapse เมื่อ
ติดตามไปนานมากที่สุดถึง 14 ปี

ในช่วงที่มี remission จํานวน β-cell ก็ยังคงมีน้อย เมื่อ
ผู้ป่วยเร่ิมเข้าสู่วัยรุ่นม ีphysiologic insulin resistance จึงทําให้
เกิด relapse เพราะ insulin ไม่พอกับ physiologic insulin 
resistance รายงานผู้ป่วย INS mutation 3 รายที่มี relapse 
พบว่าอายุที่ได้รับการวินิจฉัยอยู่ระหว่าง 2 วัน ถึง 7.5 เดือน 
อายุขณะที่มี remission 2-9 เดือน และอายุที่กลับมา relapse 
คือ 12 เดือน-2.6 ปี เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ป่วยรายนี�จะพบว่ามี
อายุที่ remission และอายุที่ relapse มากกว่าผู้ป่วย 3 ราย
ดังกล่าว ผู้ป่วย INS mutation มักไม่ตอบสนองต่อยา sulfo-
nylurea จึงต้องได้รับการรักษาด้วย insulin
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วิจารณ์



CASE 5

A 4-YEAR-OLD BOY WITH 
VOMITING

เรียบเรียงโดย • พญ.ภัทราพร สินธุประสิทธ์ิ
• อ.ดร.นพ.กานต์ เวชอภิกุล • รศ.พญ.ประไพ เดชคํารณ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาการสําคัญ: อาเจียน 1 วันก่อนมาโรงพยาบาล
ประวัติปัจจุบัน: 1 วนัก่อนมาโรงพยาบาล มไีข้สูง อาเจียน กิน
ได้นอ้ย ซึมลง ไมม่ีถ่ายเหลว ตรวจที่โรงพยาบาลจังหวัดพบวา่มี
นํ�าตาลต่ําในเลอืด POC-glucose 22 mg/dL ร่วมกับมีภาวะช�อค
BP 80/50 mmHg, PR 130/min ได้รับการรักษาจนภาวะ
ดังกล่าวดีขึ�น ต่อมามอีาเจียนอกี 4 ครั�ง และมีภาวะช�อคอีก BP
86/52 mmHg, PR 122/min ตรวจเพ่ิมเติมพบ serum Na 124,
K 4.5, Cl 94, CO2 5 mmol/L จึงให้การรักษาเบื�องต้นและส่งตัว
มารักษาต่อ
ประวัติอดีต: เกิดครบกําหนด ช่วงแรกเกิดถึง 4 ปี สขุภาพ
แข็งแรง หลังอายุ 4 ปี เคยได้รับการรักษาตัวในโรงพยาบาล 4
ครั�ง ในแต่ละครั�งมอีาการคล้ายกัน คอื ไข้ อาเจียน ปวดทอ้ง
กินได้นอ้ย และตรวจพบภาวะนํ�าตาลต่ําในเลอืด blood glucose
18-26 mg/dL ร่วมกับโซเดียมต่ําในเลอืดและเลอืดเป�นกรด serum
Na 124-133, K 4.2-5.7, Cl 95-100, CO2 10-15 mmol/L
ประวัติครอบครัว: ปฏิเสธประวัติการแต่งงานในเครือญาติ ไมม่ี
ประวัติคนในครอบครัวมอีาการเช่นเดียวกับผู้ป่วย

Measurements: weight 18 kg (+0.4 SDS), height 111 cm 
(+1.4 SDS)

Vital signs: T 37.6oC, BP 94/56 mmHg, PR 130/min, full 
pulse, RR 26/min, SpO2 99% (room air)

Heart, lungs and abdomen: normal
Skin: hyperpigmentation at lips, gum, nipples, knuckles, 
knees, and palmar crease (รูปที่ 1)

Genitalia: normal male genitalia, no hypospadias, 
hyperpigmented scrotal sac, testes 2 mL bilaterally, 
Tanner stage I pubic hair

Neurological signs: clumsiness, no ataxia
Developmental assessment by DENVER II: gross 
motor skill 2.25 years, fine motor skill 3.5 years, 
language skill 3 years, social skills 2.75 years 

เด็กชาย อายุ 4 ปี 4 เดือน 

การตรวจร่างกาย

รูปที่ 1 ลักษณะ skin hyperpigmentation ที่พบในผู้ป่วย

Newsletter Pediatric Endocrinology | 11

1. Skin hyperpigmentation
2. Developmental delay
3. History of shock, hypoglycemia, hyponatremia, 

metabolic acidosis

Problems



การตรวจทางห้องปฏิบัติการและรังสีวิทยา
1. CBC: Hb 10.5 g/dL, Hct 31%, WBC 7,370 cells/cu.mm. 

(N 47, L 39%), platelets 283,000/cu.mm
2. Blood chemistries: Na 126, K 4.3, Cl 97, CO2 15 

mmol/L, BUN 13, Cr 0.4, Ca 8.7, P 4.6, POC-glucose 
158 mg/dL

3. Standard-dose (250 mcg) ACTH stimulation test: 
cortisol 0.8, 0.9, 0.9 mcg/dL at 0, 30, 60 min, 
respectively

4. Hormonal profiles: 17-OHP 41 ng/dL (N, 40-200), 
DHEAS 2.6 mcg/dL (N, <5-57), androstenedione 0 
ng/dL, testosterone <2.5 ng/dL, aldosterone 0.7 
ng/dL (N, 5-80), plasma renin activity 33 ng/mL/h 
(N, 1-6.5)

5. Brain MRI: no focal brain abnormality

วิจารณ์
ผู้ป่วยเด็กชาย อายุ 4 ปี 4 เดือน มีปัญหา adrenal 

crisis มี repeated shock ร่วมกับ recurrent hypoglycemia 
พบ hyponatremia, hyperkalemia, metabolic acidosis 
ตรวจร่างกายพบ skin hyperpigmentation แสดงถึงการ
เพ่ิมขึ�นของฮอร์โมน ACTH ตอบสนองต่อการขาด cortisol ทํา
ให้คิดถึงภาวะ primary adrenal insufficiency (PAI) ซ่ึงเป�น
ความผิดปกติในการสร้างฮอร์โมนของต่อมหมวกไตชั�น adrenal 
cortex ผลการตรวจ standard-dose ACTH stimulation 
test ยืนยันการขาดฮอร์โมน cortisol และการพบ plasma 
renin activity สูงร่วมกับ plasma aldosterone ต่ํายืนยันการ
ขาดฮอร์โมน aldosterone

PAI เกิดได้จากหลายสาเหตุทั�งความผิดปกติแต่กําเนิดและ
ที่เกิดขึ�นภายหลัง ผู้ป่วยรายนี�แสดงอาการเมื่ออายุน้อย ทําให้
คิดถึงความผิดปกติแต่กําเนิดมากที่สุด สาเหตุที่พบบ่อย ได้แก่ 
congenital adrenal hyperplasia (CAH) จากการขาดเอนไซม์ 
21-hydroxylase แต่คิดถึงน้อยในผู้ป่วยรายนี�  เนื่องจากไม่มี
ลักษณะ virilization เช่นการขยายขนาดของอวัยวะเพศหรือการ
มีขนหัวหน่าว ความสูงอยู่ในเกณฑ์ปกติ และตรวจระดับ 17-
OHP พบว่าไม่สูง นอกจากนี� ยังมี CAH จากความผิดปกติอื่น
ที่มีระดับ 17OHP ปกติ เช่น StAR mutation แต่ตรวจร่างกาย
ของผู้ป่วยไม่พบลักษณะ undervirilization เช่น  hypospadias 
หรือ undescended testes ทําให้คิดถึงภาวะดังกล่าวน้อยลง 
ส่วนโรค autoimmune polyglandular syndrome type 1 
(APS1) พบเป�นสาเหตุของ PAI ในเด็กเล็กได้ แต่มักมีอาการ
แสดงอื่นร่วมด้วย เช่น chronic mucocutaneous candidiasis, 
ectodermal dystrophy หรือ hypoparathyroidism ซ่ึงไม่พบ
ในผู้ป่วยรายนี� 

ผู้ป่วยมี PAI ร่วมกับมี developmental delay จึงคิดถึง 
X-linked adrenoleukodystrophy ด้วย   โดยโรคนี�เกิดจาก
ความผิดปกติในการสลาย very long chain fatty acid 
(VLCFA) เกิดการสะสมและทําให้เกิดความผิดปกติในเนื�อเยื่อของ
ต่อมหมวกไตและสมอง  ส่งผลให้เกิด PAI และ developmental

delay ในเด็กชายเหมือนในผู้ป่วยรายนี� แต่จากการตรวจ brain 
MRI ไม่พบความผิดปกติของสมองส่วน white matter ทําให้
คิดถึงโรคนี�ลดลง 

อีกสาเหตุหนึ่งของ PAI ในช่วงวัยนี� ได้แก่ adrenal hy-
poplasia congenita ที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบ X-linked 
recessive เกิดจากการกลายพันธุ์ของยีน DAX1 (NR0B1) ซ่ึง 
encode โปรตีน DAX1 ซ่ึงเป�น nuclear transcription factor 
ที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาต่อมหมวกไต ทําให้ต่อมหมวกไต
ชั�น adrenal cortex ไม่พัฒนา เกิดการขาดฮอร์โมน cortisol 
และ aldosterone โดยที่ไม่พบการเพ่ิมขึ�นของ steroidogenic 
precursors อื่นๆ ซ่ึงจากตรวจทางห้องปฏิบัติการในผู้ป่วยราย
นี�เข้าได้กับลักษณะดังกล่าว

นอกจากนี� DAX1 ยังมีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาของ
ต่อมใต้สมอง รวมทั�ง testicular Leydig cell และ Sertoli cell 
ผู้ป่วยจึงอาจแสดงอาการของ hypogonadotropic hypogo-
nadism เช่น undescended testes ในทารก หรือ delayed 
puberty ในวัยรุ่นได้1-3 ความผิดปกติทางพันธุกรรมในโรคนี� 
อาจเกิดจากการกลายพันธุ์เฉพาะในยีน DAX1 หรือมี deletion 
ของโครโมโซมตําแหน่ง Xp21 ทําให้มีการหายไปของยีน DAX1
ร่วมกับยีนอื่น เกิดกลุ่มอาการ contiguous gene syndrome 
ซ่ึงผู้ป่วยจะมี PAI ร่วมกับอาการอื่น เช่น Duchene muscular 
dystrophy, pseudohypertriglyceridemia, global develop-
mental delay, hypertelorism, alternating strabismus, 
drooping mouth เป�นต้น4-6 ซ่ึงผู้ป่วยรายนี�ไม่พบ dys-
morphic features ดังกล่าว 

การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพ่ิมเติม
1. Serum creatine kinase: 99 IU/L (N, 20-200)
2. Serum triglyceride: 66 mg/dL (N, 32-116)
3. Mutation analysis (Sanger sequencing): c.512G>A 

(p.W171*) mutation in DAX1 (NR0B1) gene

ผู้ป่วยได้รับการตรวจระดับ creatine kinase ปกติ ไม่เข้า
กับภาวะ DMD ซ่ึงเกิดจากการขาดหายไปของยีน DMD และ
ระดับ triglyceride ปกติไม่เข้ากับ pseudohypertriglyceride-
mia ซ่ึงเกิดจากการขาดหายไปของยีนที่ควบคุมการสร้าง 
glycerol kinase จึงคิดถึงภาวะ contiguous gene syn-
drome น้อยลง และได้รับการตรวจ Sanger sequencing พบ 
nonsense mutation ของยีน DAX1 (c.512G>A, p.W171*) ซ่ึง
เป�นสาเหตุของ adrenal hypoplasia congenita ยืนยันการ
วินิจฉัยในผู้ป่วยรายนี�7

การวินิจฉัย
Adrenal hypoplasia congenita, caused by mutation 

in DAX1 gene

การรักษาและการดําเนินโรค
ผู้ป่วยได้รับ NSS IV และ hydrocortisone 100 

mg/m2/day IV ตามด้วย 5%D/NSS IV 1.5-2 เท่า ของ 
maintenance fluid จนภาวะ hypoglycemia, hyponatremia
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และ metabolic acidosis ดีขึ�น หลังจากอาการดีขึ�น จึงค่อยๆ 
ลดขนาด hydrocortisone ลงและเปลี่ยนเป�น hydrocortisone 
10 mg/m2/day PO ทุก 6 ช่ัวโมง และ fludrocortisone 0.1 
mg/day PO หลังรักษาผู้ป่วยไม่มีอาการผิดปกติอีก และการ
เติบโตอยู่ในเกณฑ์ปกติ มีการนัดติดตามผู้ป่วยต่อเนื่องในระยะ
ยาว เพ่ือติดตามการเข้าสู่วัยหนุ่ม เนื่องจากผู้ป่วยโรคนี�อาจมี 
hypogonadotropic hypogonadism ร่วมด้วย ซ่ึงหากพบว่า
ไม่สามารถเข้าสู่วัยหนุ่มได้เองจําเป�นต้องให้ sex hormone re-
placement therapy ต่อไป
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CASE 6
เรียบเรียงโดย • พญ.ชลลดา ตระกูลภาคย์
• อ.พญ.เจนจิรา แซ่วอง • รศ.พญ.จีรันดา สันติประภพ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

A 14-YEAR-OLD GIRL WITH 
ARTHRALGIA

อาการสําคัญ: ปวดข้อเท้าและเข่า 5 เดือน
ประวัติปัจจุบัน: 5 เดือนก่อน ปวดขอ้เท้าทั�งสองข้าง ปวดมาก
ขึ�นเวลาเดิน

2 เดือนก่อน ปวดเข่าทั�งสองขา้งร่วมด้วย ไมม่ไีข้ ไมม่ี
นํ�าหนักลด ไมม่ีปวดตอนกลางคืน เคยพบแพทย์ ได้รับการ
วินิจฉัยเสน้เอน็อักเสบ ได้ยาแก้ปวดกิน และใส่เฝือกออ่นบริเวณ
ข้อเท้า

1 เดือนก่อน ตรวจร่างกายพบ positive patellar grind
test ได้รับการวินิจฉัย patellofemoral syndrome แนะนาํให้ทาํ
quadriceps exercise และตรวจพบระดับ 25-OHD 20 ng/mL
ได้รับ vitamin D2 ติดตามอาการไมดี่ขึ�น
ประวัติอดีต: ไมม่ีโรคประจําตัว กินอาหารครบ 5 หมู่ ด่ืมนมวนั
ละ 1 กล่อง

เด็กหญิง อายุ 14 ปี

General appearance: alert, no pallor
Measurements: weight 37 kg (-1.8 SDS), height 156 cm 
(-0.1 SDS)

HEENT: no oral ulcer, no malar or discoid rash, no 
bleeding per gum

Heart, lungs and abdomen: normal
Lymph nodes: no cervical/axillary/inguinal 
lymphadenopathy

Skin: no perifollicular hemorrhage, no photosensitive 
rash, no Café-au-lait spot, no epidermal nevus

การตรวจร่างกาย

Knees: mild tenderness at medial part, no tenderness 
at joint line, no redness, no swelling, full ROM, 
negative ballottement test

Ankles: tenderness at distal tibias and fibulas, no 
deformity, no redness, no swelling, full ROM

1. Arthralgia at both knees and ankles
2. Vitamin D insufficiency

Problems

การตรวจทางห้องปฏิบัติการและรังสีวิทยา
1. X-ray of both knees, ankles and wrists (รูปที่ 1): 

fraying and flaring of metaphyses of proximal and 
distal tibias, distal fibulas, radii and ulnas, cupping 
of metaphyses of ulna, flaring of metaphyses of 
distal femurs; widening of growth plates of both 
wrists

2. CBC: Hb 14.5 g/dl, Hct 43%, WBC 6,100/cu.mm. (N 
48, L41%), platelets 202,000/cu.mm.

3. Blood chemistries and hormones: Na 138, K 3.9, 
Cl 103, CO2 24 mmol/L, BUN 8, Cr 0.4, Ca 9.3, P 1, 
Mg 2 mg/dL, ALP 1,480 U/L, 25-OHD 26 ng/mL, PTH 
30 pg/mL 

4. Urine chemistries: P 16, Ca 1, Cr 33 mg/dL, Ca/Cr 
0.03 mg/mg, tubular reabsorption of P (TRP) 80%

5. Urinalysis: pH 7.5, sp.gr 1.007, neg protein and 
glucose, no cells



รูปที่ 1 X-ray เข่า ข้อเท้า และข้อมือของผู้ป่วย ลักษณะเข้าได้กับ rickets
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รูปที่ 2 Somatostatin receptor imaging พบ increased uptake บริเวณก้อนที่ right maxilla

6. 99mTc-HYNIC-TOC SPECT/CT (รูปที่ 2): focal 
increased radiotracer uptake at right maxillary 
region which corresponds with SPECT/CT findings of 
increased radiotracer uptake of an ill-defined soft 
tissue mass at posterolateral wall of right maxillary 
sinus with internal calcification, sized 2.9x2.3 cm

7. Head and neck MRI (รูปที่ 3): expansile bony 
lesion at right maxillary bone, cortical thinning 
without cortical breakdown, with intense hetero-
geneous enhancing soft tissue mass inside, sized 
2.7x2.1x2.8 cm

วิจารณ์
ผู้ป่วยมาด้วยอาการปวดข้อเท้าและเข่าทั�งสองข้างนาน 5 

เดือน ตรวจร่างกายพบ tenderness ที่ medial part of both 
knees, both distal tibias and fibulas และตรวจ X-ray พบ 
fraying, flaring and cupping of metaphyses of long 
bones เข้าได้กับ rickets จึงได้ส่งตรวจเลือดและปัสสาวะ
เพ่ิมเติม พบระดับ serum ALP สูงซ่ึงพบได้ใน rickets ระดับ 
serum Ca และ PTH ปกติ แต่ serum P และ TRP ต่ําบ่งชี�ว่า
มี renal phosphate loss จึงได้รับการวินิจฉัยเบื�องต้นเป�น 
hypophosphatemic rickets



รูปที่ 3 Head and neck MRI พบ right maxillary mass

tonins ส่วนใหญ่คือ FGF23 ซ่ึงยับยั�ง Na-P cotransporter 
type IIa และ IIc ที่ไต ทําให้มี renal phosphate loss และยัง
ยับยั�งเอนไซม์ 1α-hydroxylase ทําให้ระดับ 1,25-(OH)2D ลดลง 
ส่งผลให้เกิด hypophosphatemia1,4 โดยเนื�องอกที่เป�นสาเหตุที่

พบบ่อยที่สุดคือ phosphaturic mesenchymal tumor, mixed 
connective tissue type (PMTMCT) พบได้ร้อยละ 70-80 
ลักษณะเนื�องอกมักมีขนาดเล็ก โตช�า และอยู่ในตําแหน่งที่ตรวจ
พบได้ยาก มักพบที่ skeleton และ soft tissue ของขา1,5,6 แนว
ทางการวินิจฉัย7 คือ หาตําแหน่งเนื�องอกที่ทําให้เกิด TIO โดย
เร่ิมจากการตรวจ functional imaging เช่น somatostatin 
receptor-based functional scan (99mTc-HYNIC-TOC 
SPECT/CT หรือ 68Ga-DOTATATE PET/CT) หรือ 18F-FDG 
PET/CT เพ่ือระบุตําแหน่งเนื�องอกจากนั�นจึงทํา anatomical 
imaging เช่น MRI หรือ CT scan เพ่ือดูลักษณะเนื�องอกและ
บริเวณข้างเคียงเพ่ิมเติม เพ่ือวางแผนการผ่าตัดรักษาต่อ

ใ น ผู้ ป่ ว ย ร า ย นี� ไ ด้ รั บ ก า ร ทํ า 9 9 mTc-HYNIC-TOC 
SPECT/CT พบ increased uptake ที่บริเวณ right maxillary 
region และ head and neck MRI พบก้อนเนื�องอกที่บริเวณ
ดังกล่าว ผู้ป่วยจึงได้รับการวินิจฉัยเป�น TIO 

สาเหตุของ hypophosphatemic rickets สามารถแบ่งได้
ดังตารางที่ 11

เนื่องจากผู้ป่วยเร่ิมมีอาการแสดงช่วงวัยรุ่น จึงคิดถึง
สาเหตุที่เป�น acquired cause ซ่ึงสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุด คือ 
tumor-induced osteomalacia (TIO) ซ่ึงเกิดจากเนื�องอกที่มี
การสร้าง fibroblast growth factor 23 (FGF23) ทําให้มี 
renal phosphate loss อยา่งไรก็ตาม แม้ว่าผู้ป่วยเร่ิมมีอาการ
ในช่วงวัยรุ่น ก็ยังต้องคิดถึงสาเหตุจาก genetic cause ด้วย  
เช่น autosomal dominant hypophosphatemic rickets ซ่ึง
ผู้ป่วยอาจเร่ิมมีอาการได้ทั�งช่วงเด็ก วัยรุ่น หรือผู้ใหญ่ได้2,3 ใน
ผู้ป่วยรายนี�ตรวจร่างกายไม่พบ Café-au-lait spot และ X-ray 
ไม่พบลักษณะ fibrous dysplasia จึงไม่คิดถึงสาเหตุจาก neu-
rofibromatosis และ fibrous dysplasia ตรวจปัสสาวะไม่พบ 
glucosuria, aminoaciduria และตรวจเลือดไม่พบ metabolic 
acidosis จึงไม่คิดถึง Fanconi syndrome 

TIO เป�น paraneoplastic syndrome ชนิดหนึ่งที่พบได้
น้อยมาก  พยาธิสภาพเกิดจากเนื�องอกสร้างสาร   phospha-

Genetic cause Acquired cause
• Autosomal dominant rickets

• Autosomal recessive rickets

• X-linked dominant rickets

• X-linked recessive rickets

• Hypophosphatemic hypercalciuric hereditary 

rickets (Dent disease)

• Neurofibromatosis

• Fibrous dysplasia

• Genetic Fanconi syndrome

• Tumor-induced osteomalacia (most common 

acquired cause)

• Renal tubular damage or non-familial Fanconi 

syndrome

• Paraproteinemia

• Wilson disease

• Galactosemia

• Tyrosinemia

• Drug-induced: tenofovir, adefovir, phosphate-

binding antacid, cadmium poisoning
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ตารางที่ 1 สาเหตุของ hypophosphatemic rickets

การวินิจฉัย
TIO

การรักษาและการดําเนินโรค
การรักษาหลักของ TIO คือ การผ่าตัดก้อนเนื�องอกที่

สามารถผ่าตัดออกได้ หากไม่สามารถผ่าตัดได้ พิจารณาให้การ
รักษาประคับประคองด้วยยา คือ phosphate และ 1,25-(OH)2D 
analog หรือ burosumab ซ่ึงเป�น anti-FGF23 antibody 
ร่วมกับรักษาด้วย radiotherapy หรือ CT-guided radio-
frequency ablation

ในผู้ป่วยรายนี�ระหว่างรอผ่าตัดได้รับการรักษาด้วย acidic 
phosphate และ calcitriol จากนั�นผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดก้อน
เนื�องอกออก   ผลทางพยาธิวิทยาพบว่าเป�น phosphaturic



mesenchymal tumor หลังการผ่าตัดครั�งแรก ยังไม่
สามารถหยุดยา acidic phosphate และ calcitriol ได้ 
ร่วมกับยังมีระดับ serum ALP สูง จึงได้ทํา functional 
and anatomical imaging ซํ� า พบว่ายังมี residual 
tumor อยู ่จึงได้รับการผ่าตัดครั�งที่สอง ซ่ึงสามารถผ่า 
ตัดเนื�องอกออกได้หมด หลังผ่าตัดผู้ป่วยสามารถหยุด 
acidic phosphate และ calcitriol ได้ (รูปที่ 4 และ 5)

การดํา เนิน โรคในผู้ ป่วยที่ เป�น เนื� องอกชนิดนี� 
โดยทั่วไป หากสามารถผ่าตัดก้อนเนื�องอกออกหมดจะมี
พยากรณ์โรคดี ระดับ serum FGF23 และ P จะกลับเป�น
ปกติใน 1 สัปดาห์หลังผ่าตัด อย่างไรก็ตาม ควรติดตาม
อาการและผลเลือดเป�นระยะ เนื่องจากเนื�องอกมีโอกาส
เป�นซํ� าได้5,8

รูปที่ 4 ระดับ serum P ระหว่างการรักษาและหลังผ่าตัด

รูปที่ 5 ระดับ serum ALP ระหว่างการรักษาและหลังผ่าตัด
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