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Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) หรือภาวะตับคั่งไขมันที่ไม่ได้เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ หมายถึง
การมีไขมันสะสมในตับมากกว่าร้อยละ 5 โดยการตรวจทางรังสีวิทยาหรือพยาธิวิทยา และไม่มีสาเหตุอื่นที่ชดั เจน เช่น การ
ดื่มแอลกอฮอล์ การได้รบั ยา หรือโรคทางพันธุกรรม1 โรค NAFLD พบได้บ่อยขึน้ ในกุมารเวชปฏิบตั ิ เนื่องจากปั ญหาโรค
อ้วนที่เพิ่มมากขึน้ ซึ่งเป็ นปั ญหาทางสาธารณสุขที่สาคัญทั่วโลก นอกจากนี ้ NAFLD ยังเป็ นสาเหตุของตับอักเสบเรือ้ รังที่พบ
บ่อยที่สดุ ในเด็ก โดยพบความชุกของ NAFLD ในเด็กทั่วไปประมาณร้อยละ 7 และสูงถึงร้อยละ 34 ในเด็กอ้วน และพบใน
เชือ้ ชาติเอเชีย และ Hispanic มากกว่าเชือ้ ชาติอื่น2
NAFLD มีการดาเนินโรคทาให้เกิดตับอักเสบเรือ้ รังจนกลายเป็ นตับแข็งได้ และเพิ่มความเสีย่ งของการเกิดมะเร็ง
ตับชนิด hepatocellular carcinoma ในผูใ้ หญ่3 โดยถูกแบ่งเป็ นโรคย่อยต่างๆตามความรุนแรงดังนี1้
• Non-alcoholic fatty liver (NAFL) หมายถึงการมีไขมันสะสมในตับ (steatosis) โดยไม่มีการอักเสบ อาจมี
หรือไม่มีพงั ผืดก็ได้
• Non-alcoholic steatohepatitis (NASH) หมายถึงการมีไขมันสะสมในตับร่วมกับการอักเสบ อาจมีหรือไม่มี
พังผืดก็ได้ โดยการอักเสบมี 2 ลักษณะได้แก่ zone 3 (venule) มักพบเซลล์ตบั มีขนาดใหญ่ขนึ ้ (ballooning
hepatocytes) และ zone 1 (portal tract) ซึ่งจะพบการอักเสบบริเวณ portal tract โดยไม่มีเซลล์ตบั ที่มีขนาด
ใหญ่ขนึ ้
• NAFLD with fibrosis หมายถึง NAFLหรือ NASH ที่มีพงั ผืดบริเวณ periportal, portal, sinusoid หรือพบ
bridging fibrosis
• NAFLD with cirrhosis หมายถึง NAFLD ที่พบร่วมกับตับแข็งแล้ว
พยาธิกาเนิดและปั จจัยเสี่ยง

ในปั จจุบนั เชื่อว่าพยาธิสภาพในตับของ NAFLD เกิดจากกลไกกระตุน้ หลายอย่างร่วมกัน (multiple-hit model)
โดยมีปัจจัยหลักคือ การมีไขมันสะสมในตับ และภาวะ insulin resistance ร่วมกับมีปัจจัยเสริมอื่นๆมากระตุน้ ได้แก่ การ
อักเสบจากกรดไขมันอิสระที่เพิ่มมากขึน้ ความผิดปกติของ gut-liver axis (intestinal dysbiosis และ abnormal mucosal
permeability) ปั จจัยเกี่ยวกับอาหารโดยเฉพาะนา้ ตาลและฟรุกโตส และปั จจัยทางพันธุกรรม เช่น PNPLA3 ซึง่ พบว่า
สัมพันธ์กบั การเกิด NAFLD ที่มากขึน้ 4
ปั จจัยเสี่ยงทางคลินิกที่พบร่วมกับ NAFLD ได้มากกว่ากลุ่มอื่น ได้แก่ ภาวะอ้วน เด็กชาย เชือ้ ชาติ Caucasian,
Asian และ Hispanic เด็กที่เป็ นเบาหวาน obstructive sleep apnea หรือ panhypopituitarism เป็ นต้น1
ลักษณะทางคลินิก
อายุท่พี บได้บ่อยคือมากกว่า 10 ปี โดยมีอายุเฉลี่ยในการวินจิ ฉัยที่ 11-13 ปี ส่วนมากผูป้ ่ วยไม่มีอาการ หรือมี
อาการที่ไม่จาเพาะ เช่น ปวดท้องด้านขวาบน อ่อนเพลีย เป็ นต้น3 ผูป้ ่ วยส่วนใหญ่มาพบแพทย์เนื่องจากตรวจเลือดพบ
เอนไซม์ตบั ผิดปกติ หรือผลอัลตราซาวด์ผิดปกติจากข้อบ่งชีอ้ ื่น การตรวจร่างกายพบตับโตได้รอ้ ยละ 50 ความผิดปกติอื่นๆ
ที่พบได้ เช่น acanthosis nigricans ซึ่งบ่งบอกว่าภาวะ insulin resistance เป็ นต้น นอกจากนีอ้ าจพบกลุ่มอาการ
metabolic syndrome ร่วมด้วย เช่น ความดันเลือดสูง dyslipidemia หรือ abnormal glucose metabolism1
การวินิจฉัยโรค
• การตรวจคัดกรองโดย alanine amino transferase (ALT) ในปั จจุบนั ถือเป็ นการตรวจคัดกรองที่ดีท่สี ดุ ในผูป้ ่ วย
ที่สงสัย NAFLD สามารถทาได้ท่วั ไป ราคาไม่แพง ทัง้ นีแ้ นะนาให้คดั กรอง NAFLD ในเด็กอายุ 9-11 ปี ขนึ ้ ไป ที่มี
นา้ หนักเกินหรืออ้วน หรือ มีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ เช่น central adiposity, sleep apnea เบาหวาน ไขมันในเลือด
ผิดปกติ หรือมีประวัติครอบครัวเป็ น NAFLD หรือ NASH เป็ นต้น โดยแนะนาให้ใช้ค่าปกติท่ี 22 U/L ในเด็กหญิง
และ 26 U/L ในเด็กชาย1
— หากระดับ ALT ปกติ ให้ตรวจซา้ ทุก 2-3 ปี ร่วมกับให้คาแนะนาเรื่องดูแลสุขภาพ (การกินอาหารที่มีประโยชน์
และสมดุล ร่วมกับการออกกาลังกาย) เพื่อให้นา้ หนักอยู่ในเกณฑ์ท่เี หมาะสม (ความถี่ของการตรวจอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ขนึ ้ กับปัจจัยเสี่ยงที่พบในผูป้ ่ วย)
— หากระดับ ALT ผิดปกติเล็กน้อย (มากกว่าค่าปกติ แต่ <80 U/L) ให้ตรวจซา้ ทุก 2-3 เดือน หากค่า ALT สูง
ต่อเนื่องเกิน 3 เดือน ให้พิจารณตรวจเพิม่ เติมเพื่อหาสาเหตุของตับอักเสบ ในกรณีท่ลี กั ษณะทางคลินิกเข้าได้
กับ NAFLD และตรวจเบือ้ งต้นไม่พบสาเหตุอื่น ควรให้คาแนะนาเรื่องการกินอาหาร การออกกาลังกาย และ
การควบคุมนา้ หนักและติดตามทุก 2-3 เดือน
— หากระดับ ALT ผิดปกติ >80 U/L นานเกิน 3 เดือนหรือมีอาการของโรคตับ เช่น ตัวเหลือง ตับโต ปวดท้อง
ด้านขวาบน หรือมีลกั ษณะที่บ่งบอกว่าเป็ นโรคตับเรือ้ รัง เช่น อ่อนเพลียไม่ทราบสาเหตุ เลือดออกในทางเดิน
อาหาร ม้ามโต ตับด้านซ้ายโต (left lobe hypertrophy) เกล็ดเลือดต่า เม็ดเลือดขาวต่า ค่าการแข็งตัวของเลือด
ผิดปกติ เอนไซม์ตบั ผิดปกติต่อเนื่อง ควรส่งตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุของโรคตับอย่างรวดเร็ว หรือส่งปรึกษา
ผูเ้ ชี่ยวชาญ5

ถึงแม้ว่า ALT จะตรวจได้งา่ ย แต่ยงั มีขอ้ จากัดคือ ค่าเปลี่ยนแปลงขึน้ ลงได้ และอาจไม่สมั พันธ์กบั ความรุนแรงของ
พยาธิสภาพในตับ (ALT ที่ปกติไม่สามารถบอกได้ว่าไม่มีพยาธิสภาพในตับ) การศึกษาในเด็กอายุมากกว่า 10 ปี ท่ี
นา้ หนักเกินและอ้วนพบความไวและความจาเพาะในการวินิจฉัย NAFLD ร้อยละ 88 และ 24 ตามลาดับ หากใช้คา่
cut-off ที่มากกว่า 2 เท่าของค่าปกติ และระดับ ALTที่ >80 U/L พบว่าสัมพันธ์กบั การอักเสบในตับ (steatohepatitis)
มากกว่ากลุ่มที่ ALT <80 U/L6 ส่วนค่าอื่นๆ เช่น aspartate aminotransferase (AST), gamma-glutamyl
transferase (GGT) ยังไม่มีขอ้ มูลมากพอที่จะนามาใช้ตรวจคัดกรอง NAFLD ในเด็ก แต่หากค่า AST และ GGT สูง
ผิดปกติโดย ALT ปกติ อาจทาให้นึกถึงโรคตับอื่นๆมากกว่า NAFLD1
• การตรวจทางรังสีวิทยา ทาได้หลายวิธีมีความไวและความจาเพาะในการวินิจฉัยไขมันสะสมในตับแตกต่างกันไป
— อัลตราซาวด์ เป็ นการตรวจที่มีความไวและความจาเพาะต่าในการตรวจหาไขมันสะสมในตับ โดยเฉพาะกรณีท่มี ี
ไขมันสะสมน้อยกว่าร้อยละ 30 จึงไม่แนะนาให้ใช้เป็ นการคัดกรอง แต่มีประโยชน์ในการตรวจหาพยาธิสภาพ
อื่นๆ เช่น ก้อนในตับ ความผิดปกติของถุงนา้ ดีหรือท่อนา้ ดี เป็ นต้น1
— Computed tomography (CT) มีความไวและความจาเพาะสูงปานกลาง แต่มีขอ้ เสียคือเด็กต้องสัมผัสรังสี จึงไม่
แนะนาให้ส่งตรวจวินิจฉัย NAFLD
— Magnetic resonance imaging (MRI) และ magnetic resonance spectrometry (MRS) เป็ นการตรวจที่มี
ความไวและความจาเพาะสูง แต่มีขอ้ จากัดที่ราคาแพง และทาได้ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่
— Transient elastrography (TE) with controlled attenuation parameter (CAP) เป็ นการตรวจแบบใหม่โดย TE
ใช้การวัด shear wave เพื่อประเมินความยืดหยุ่นของตับซึง่ สัมพันธ์กบั พังผืดในตับ และ CAP วัดปริมาณไขมัน
สะสมในตับได้ ข้อดีคือวิธีการตรวจไม่รุกลา้ ทาได้งา่ ย (คล้ายการทาอัลตราซาวด์) แต่ตอ้ งมีเครื่องมือเฉพาะจึง
ทาได้เฉพาะในบางโรงพยาบาล ซึ่งขณะนีม้ ีการศึกษามากขึน้ เรื่อยๆเพื่อนามาใช้ในการตรวจคัดกรองและติดตาม
การรักษา NAFLD7
• การตรวจทางพยาธิวิทยาของชิน้ เนือ้ ตับ (liver biopsy) ถือเป็ นการตรวจมาตรฐานในการวินิจฉัยไขมันสะสมในตับ มี
ความไวและความแม่นยาสูง ทัง้ ยังบอกความรุนแรงของการอักเสบและการมีพงั ผืดในตับได้ แต่เป็ นวิธีการที่รุกลา้ ข้อ
บ่งชีใ้ นการส่งตรวจทางพยาธิวิทยาของชิน้ เนือ้ ตับ ได้แก่ ผูป้ ่ วย NAFLD ที่สงสัย NASH หรือ ตับแข็ง เช่น ALT >80
U/L อย่างต่อเนื่อง, AST/ALT >1 ม้ามโต หรือผูป้ ่ วยที่มีโรคร่วมเป็ นปั จจัยเสี่ยง เช่น panhypopituitarism เบาหวาน
ชนิดที่ 2 หรือเพื่อแยกสาเหตุอื่นๆที่ทาให้ตบั อักเสบ1 ข้อจากัดของการตรวจทางพยาธิวิทยาคือ ชิน้ เนือ้ ตับที่ได้อาจไม่ใช่
ตาแหน่งที่มีพยาธิสภาพทาให้การวินิจฉัยคลาดเคลื่อนได้
การวินิจฉัยแยกโรค1
การวินจิ ฉัย NAFLD ต้องวินจิ ฉัยแยกโรคจากสาเหตุอื่นที่ทาให้มีไขมันสะสมในตับหรือสาเหตุของตับอักเสบ
เรือ้ รังที่พบในเด็ก เช่น ตับอักเสบจากไวรัส ยา โรคทางพันธุกรรม เป็ นต้น โดยเฉพาะหากพบไขมันสะสมในตับตัง้ แต่อายุ
น้อย (น้อยกว่า 3 ปี ) จะทาให้สงสัยสาเหตุจากโรคทางเมตาบอลิกและพันธุกรรมมากขึน้ 3 สาเหตุท่ที าให้เกิดไขมันสะสมใน
ตับได้แสดงในตารางที่ 1 และการตรวจเพิม่ เติมเพื่อหาสาเหตุโรคตับอักเสบอื่นๆ แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 1 สาเหตุของไขมันสะสมในตับ (ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงที่ 1)

Drug

Genetic/metabolic disease

Corticosteroids

โรคเบาหวานที่ควบคุมไม่ดี
Wilson disease
Lysosomal acid lipase deficiency
Citrin deficiency
Fatty acid oxidation disorders
Mitochondrial disorders
Infection
ไวรัสตับอักเสบ ซี

Amiodarone
Methotrexate
Valproic acid
Highly Active Antiretroviral Therapy (HAART)
Nutrition
Protein-energy malnutrition (Kwashiorkor)
Parenteral nutrition
การดื่มแอลกอฮอล์

ตารางที่ 2 การตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุของตับอักเสบ (ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงที่ 1)
• การตรวจพืน้ ฐาน: liver function test (LFT), gamma-glutamyl transferase (GGT), complete blood count
(CBC), international normalized ratio (INR), hemoglobin A1c, lipid profile
• ตรวจหาการติดเชือ้ : hepatitis A IgM, hepatitis B surface antigen, hepatitis C antibody หรือ viral serology
อื่นที่สงสัย
• ตรวจหาความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ: thyroid-stimulating hormone (TSH), free thyroxine (T4)
• ตรวจหา autoimmune liver disease: antinuclear antibody, anti-smooth muscle antibody, anti-liver-kidneymicrosomal antibody (type I), immunoglobulin G (หากสงสัย celiac disease ให้ส่งตรวจ immunoglobulin A
tissue transglutaminase antibody)
• ตรวจหาโรคพันธุกรรม: serum ceruloplasmin, 24-hour urine copper, lysosomal acid lipase
• การตรวจทางรังสีวิทยา: ultrasound เพื่อดูความผิดปกติของตับหรือทางเดินนา้ ดี และดูลกั ษณะที่บ่งบอกภาวะ
portal hypertension, MRI/MRS เพื่อดูความผิดปกติของตับและทางเดินนา้ ดีและสามารถวัดปริมาณไขมันในตับ
ได้ดว้ ย
หมายเหตุ: การตรวจหาสาเหตุให้พิจารณาร่วมกับลักษณะอาการทางคลินิกและประวัติครอบครัว
การรักษา1, 5
การรักษา NAFLD มีเป้าหมายเพื่อชะลอความรุนแรงของโรคและลดภาวะแทรกซ้อนในระยะยาว โดยการลด
ไขมันสะสมในตับ ลดการอักเสบ และค่าเอนไซม์ตบั การรักษาแบ่งเป็ นได้เป็ น
• Lifestyle modification เป็ นการรักษาลาดับแรกที่แนะนาในผูป้ ่ วย NAFLD ทุกราย โดยการลดเครื่องดื่มที่มีรสหวาน
กินอาหารที่มีประโยชน์และสมดุล ออกกาลังกายระดับปานกลางถึงหนักทุกวัน (การออกกาลังจนรูส้ กึ เหนื่อยและหัว

ใจเต้นเร็วขึน้ ) โดยอาจเป็ นการออกกาลังแบบ aerobic หรือ resistance ก็ได้ เช่น วิง่ หรือขี่จกั รยานวันละ 1 ชั่งโมงทุก
วันร่วมกับออกกาลังกายอย่างหนักสัปดาห์ละ 3 ครัง้ เป็ นต้น8 และใช้เวลาหน้าจอ (screen time) ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อ
วัน การศึกษาในผูใ้ หญ่พบว่า การลดนา้ หนักลงร้อยละ 3-5 ทาให้ปริมาณไขมันที่สะสมในตับลดลง และหากลด
นา้ หนักลงมากกว่าร้อยละ 10 จะมีผลให้การอักเสบภายในตับลดลง8 อย่างไรก็ตามในเวชปฏิบตั ิมกั พบว่าผูป้ ่ วยส่วน
หนึ่งไม่สามารถปฏิบตั ิตามคาแนะนาในการปรับเปลี่ยนการดาเนินชีวิตหรือปรับการกินอาหารได้ หรือทาได้แต่ไม่
ต่อเนื่องซึ่งเป็ นอุปสรรคสาคัญในการรักษา
• การใช้ยาหรืออาหารเสริม ปั จจุบนั ยังไม่มีหลักฐานที่ชดั เจนว่ายาหรืออาหารเสริมประเภทใดมีประโยชน์ในการรักษา
หรือลดภาวะแทรกซ้อนของ NAFLD ในเด็ก1 ทัง้ นีม้ ยี าหลายชนิดที่มีการศึกษาในเด็ก ได้แก่
— Insulin sensitizers เช่น metformin การศึกษาแบบ RCT ในผูป้ ่ วยเด็ก NAFLD 173 ราย พบว่า การให้
metformin 500 mg วันละ 2 เวลา เป็ นเวลา 96 สัปดาห์ ไม่ทาให้ระดับ ALT ลดลงต่างจากกลุ่มที่ได้วิตามิน อี
หรือ placebo9 แต่อาจพิจารณาให้ในผูป้ ่ วยที่มีโรคร่วมเป็ น prediabetic หรือ เบาหวาน10
— วิตามิน อี ข้อมูลจากการศึกษาแบบ RCT ในผูป้ ่ วยเด็ก NAFLD 173 ราย พบว่า การให้วิตามิน อี 400 mg วันละ
2 เวลา เป็ นเวลา 96 สัปดาห์ ไม่มีผลต่อระดับ ALT อย่างไรก็ตาม ในการวิเคราะห์กลุ่มย่อยในผูป้ ่ วยเด็กที่มี
หลักฐานของการอักเสบในตับ (steatohepatitis) 121 ราย พบว่ากลุ่มที่ได้รบั วิตามิน อี มีพยาธิสภาพของตับดี
ขึน้ เทียบกับกลุม่ ที่ได้ยาหลอก9 จึงอาจพิจารณาใช้วติ ามิน อี ในผูป้ ่ วยที่เป็ น NASH ที่ได้รบั การวินจิ ฉัยจากพยาธิ
วิทยาของชิน้ เนือ้ ตับโดยมีการติดตามผลอย่างใกล้ชิด ทัง้ นีค้ วรให้คาแนะนาแก่ผปู้ กครองเกี่ยวกับข้อดี ข้อเสีย
ของการใช้ยา เนื่องจากข้อมูลการศึกษาในผูใ้ หญ่พบว่าการใช้วิตามิน อี ในระยะยาวอาจทาให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อนเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจ และมะเร็งต่อมลูกหมากได้5
— อาหารเสริมอื่นๆ เช่น omega-3 polysaturated fatty acids (PUFAs), probiotics ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าได้
ประโยชน์ในการใช้รกั ษา NAFLD ในเด็ก5
• การผ่าตัดลดนา้ หนัก (bariatric surgery) มีเป้าหมายเพื่อการลดนา้ หนัก การศึกษาแบบ prospective ในวัยรุน่ พบว่า
หลังผ่าตัดด้วยวิธี Roux-en-Y gastric bypass หรือ sleeve gastrectomy ไปแล้ว 3 ปี ผูป้ ่ วยนา้ หนักลดลงเฉลี่ยร้อย
ละ 27 โดย ร้อยละ 95 หายจากเบาหวานชนิดที่ 2 ร้อยละ 76 หายจากภาวะ prediabetic ร้อยละ 74 หายจากความ
ดันเลือดสูง และร้อยละ 66 หายจากภาวะไขมันในเลือดสูง11 อย่างไรก็ตาม ข้อมูลประสิทธิภาพการรักษาพยาธิสภาพ
ในตับและผลระยะยาวจากการผ่าตัดลดนา้ หนักในเด็กและวัยรุน่ ยังมีไม่มากพอ โดยทั่วไปจึงไม่แนะนาให้ใช้เป็ นการ
รักษาหลักของ NAFLD แต่อาจพิจารณาในผูป้ ่ วยที่มี BMI >35 kg/m2 หรือผูป้ ่ วยที่มีโรคร่วมหรือภาวะแทรกซ้อนที่
รุนแรง เช่น เบาหวานชนิดที่ 2 obstructive sleep apnea และ idiopathic increased intracranial pressure เป็ นต้น1
สรุ ป
NAFLD เป็ นสาเหตุสาคัญของตับอักเสบเรือ้ รังในเด็กซึง่ พบบ่อยเด็กอายุมากกว่า 10 ปี ขนึ ้ ไป กุมารแพทย์ค วรมี
ความตระหนักและให้ความสาคัญในการตรวจคัดกรองในเด็กและวัยรุน่ ที่มีความเสี่ยง เช่น อ้วน เบาหวาน ไขมันในเลือด
ผิดปกติ หรือมีประวัติครอบครัวเป็ น NAFLD หรือ NASH โดยการตรวจ ALT หากพบความผิดปกติควรสงสัย NAFLD ทัง้ นี ้

ควรพิจาณาส่งตรวจเพิ่มเติมเพื่อแยกสาเหตุของตับอักเสบอื่นๆด้วย การรักษา NAFLD ที่ดีท่สี ดุ คือการลดนา้ หนัก และการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยยังไม่มีขอ้ มูลชัดเจนที่สนับสนุนการใช้ยาในผูป้ ่ วยเด็กที่เป็ น NAFLD หรือ NASH
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