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ในปัจจุบนั ผูป้ กครองมักพาบุตรหลานมาปรึกษาเรื่องการเจริญเติบโต โดยเฉพาะภาวะตัว
เตีย้ หรือกังวลว่าจะสูงไม่ทนั เพื่อน อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 54-90 ของเด็กที่มาปรึกษาด้วยภาวะตัว
เตีย้ มีความสูงปกติ1 และร้อยละ 50-95 ของเด็กที่มีภาวะตัวเตีย้ จริง ตรวจไม่พบความผิดปกติใดๆ
(normal variant short stature) เช่น ภาวะตัวเตีย้ จากพันธุกรรม ส่วนกลุม่ ที่ตรวจพบความผิดปกติ
พบว่ามีสาเหตุจากการขาดฮอร์โมนการเจริญเติบโตมากที่สดุ (ร้อยละ 39)2 ดังนัน้ กุมารแพทย์
ทั่วไปจึงควรมีความรูใ้ นการวินิจฉัยภาวะตัวเตีย้ รวมทัง้ สามารถบอกสาเหตุและ ให้การรักษา
เบือ้ งต้นได้อย่างเหมาะสม
นิยาม
ภาวะตัวเตีย้ (Short stature) มีเกณฑ์ในการวินิฉยั 3 ดังนี ้
1. ความสูงน้อยกว่าเปอร์เซนไทล์ที่ 3 ในกราฟมาตรฐานการเจริญเติบโต
2. ความสูงน้อยกว่าความสูงเฉลี่ยเกิน 2 เท่าของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (-2 standard deviation
score, SDS) เมื่อเทียบกับเด็กเพศเดียวกันที่อายุเท่ากันและมีเชือ้ ชาติเดียวกัน โดยวิธีการ
คานวณคะแนนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SDS) ใช้สตู ร
Height SDS = [Child’s height - Mean height] / SD
โดย SD คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสูงเฉลี่ยของเด็กเพศเดียวกันที่อายุเท่ากันและมี
เชือ้ ชาติเดียวกัน ตัวอย่างเช่น เด็กหญิงเชือ้ ชาติไทย อายุ 5 ปี จะมีความสูงเฉลี่ย 107
เซนติเมตร และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 4.2 เซนติเมตร ดังนัน้ หากผูป้ ่ วยมีความสูงน้อย
กว่า 98 เซนติเมตร ถือว่ามีภาวะตัวเตีย้ เนื่องจากคานวณค่า height SDS จากสูตรได้นอ้ ยกว่า
-2 SDS
3. ความสูงอยู่ในเกณฑ์ปกติ (มากกว่าเปอร์เซนไทล์ท่ี 3 หรือมากกว่า -2 SDS) แต่เทียบแล้วต่า
กว่าความสูงตามพันธุกรรม (midparental height, MPH) มากกว่า 2 SDS
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4. ความสูงเมื่อเป็ นผูใ้ หญ่จากการทานาย (predicted adult height, PAH) น้อยกว่าความสูง
ตามพันธุกรรม (MPH) มากกว่า 2 SDS
ภาวะเจริญเติบโตช้า (growth failure) หมายถึง ภาวะที่เด็กมีอตั ราการเพิ่มความสูง
(height velocity, HV) ต่ากว่าเกณฑ์เป็ นเวลาอย่างน้อย 2 ปี หรือ มีการเบี่ยงเบนของความสูงข้าม
เส้นเปอร์เซ็นไทล์หลักของกราฟมาตรฐานการเจริญเติบโตเกิน 2 เส้น
ภาวะตัวเตีย้ และภาวะเจริญเติบโตช้า เป็ นการเจริญเติบโตผิดปกติท่ตี อ้ งได้รบั การตรวจ
วินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุ ข้อสังเกต คือ เด็กที่ภาวะเจริญเติบโตช้า (growth failure) ขณะที่มาตรวจ
อาจจะยังมีความสูงมากกว่าเปอร์เซนไทล์ท่ี 3 หรือไม่มีภาวะตัวเตีย้ ก็ได้ ดังนัน้ การดูแลผูป้ ่ วยที่มา
ด้วยปัญหาการเจริญเติบโต แพทย์จะต้องขอดูขอ้ มูลความสูงก่อนหน้านีด้ ว้ ยเสมอ เพื่อประเมิน
อัตราการเพิ่มความสูง ซึ่งเป็ นข้อมูลที่สาคัญกว่าค่าความสูงเพียงครัง้ เดียวหรือจุดเดียว ที่สาคัญ
คือ เด็กที่มีภาวะตัวเตีย้ อาจจะไม่มีสาเหตุหรือตรวจไม่พบความผิดปกติใดๅ แต่เด็กที่มีภาวะการ
เจริญเติบโตช้ามักมีสาเหตุหรือตรวจพบความผิดปกติรว่ มด้วยเสมอ
ขั้นตอนในการประเมินเด็กทีม่ าด้วยภาวะตัวเตีย้
จากที่ได้กล่าวมาแล้วว่า เด็กส่วนใหญ่ท่มี าปรึกษาด้วยภาวะตัวเตีย้ มีความสูงปกติและ
ถึงแม้มีภาวะตัวเตีย้ ก็มกั ตรวจไม่พบความผิดปกติใดๆ ดังนัน้ การให้การดูแลเด็กที่มาปรึกษาด้วย
ปัญหาการเจริญเติบโต อันดับแรก แพทย์ตอ้ งประเมินให้ได้ว่าเด็กมีภาวะตัวเตีย้ หรือ
เจริญเติบโตช้าตามเกณฑ์วินิจฉัยทีไ่ ด้กล่าวข้างต้นจริงหรือไม่ และหากมีภาวะตัวเตีย้ จริง
ต้องสามารถบอกได้ว่าภาวะตัวเตีย้ นั้นมีสาเหตุจากความผิดปกติหรือไม่
ขั้นแรก เด็กมีภาวะตัวเตีย้ หรือเจริญเติบโตช้าหรือไม่
ต้องอาศัยข้อมูลและเครื่องมือสาคัญ 4 อย่างประกอบกัน ได้แก่
1. ความสูง (height) หรือความยาว (length) ของเด็กจากการวัดทีถ่ ูกต้องแม่นยา
การวัดความสูงที่ถกู ต้องถือเป็ นสิ่งสาคัญ โดยต้องอาศัยเครื่องมือและวิธีการวัดที่ถกู ต้อง ใน
เด็กอายุนอ้ ยกว่า 2 ปี จะใช้วิธีวดั ความยาว (length) ในท่านอน (supine position) โดยใช้
เครื่องมือที่เรียกว่า infantometer

รู ปที่ 1 วิธีการวัดความยาวในเด็กอายุนอ้ ยกว่า 2 ปี โดยเครื่องมือ Infantometer
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วิธีการ คือ ให้ทารกนอนราบบนเครื่องวัด จับบริเวณขาและเข่าให้แนบกับที่วดั ศีรษะชิดกับ
ผนังด้านที่ยดึ แน่นขยับไม่ได้ จากนัน้ เลื่อนแผ่นวัดด้านปลายเท้ามาชิดกับเท้าของเด็ก สาหรับเด็ก
อายุมากกว่า 2 ปี จะใช้วิธีวดั ความสูงในท่ายืน (standing height) โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า
Harpenden stadiometer โดยให้เด็กถอดรองเท้า ถุงเท้าและเครื่องประดับผมออก ยืนตัวตรง ส้น
เท้าชิด ศีรษะอยู่ในแนว Frankfurt plane ให้ทา้ ยทอย หลังส่วนบน ก้นและส้นเท้าอยู่ชิดกับที่วดั ผู้
วัดใช้มือพยุงที่กรามทัง้ สองข้างของเด็กและให้เด็กหายใจเข้า จากนัน้ เลื่อนแผ่นกระดานด้านบนลง
มาแนบกับศีรษะของเด็กแล้วอ่านค่าความสูงที่วดั ได้

รู ปที่ 2 วิธีการวัดความสูงในเด็กอายุมากกว่า 2 ปี โดยเครื่องมือ Harpenden
stadiometer โดยศีรษะอยู่ในแนว Frankfurt plane หมายถึง เส้นสมมติท่ีลากผ่านเชื่อมระหว่าง
ขอบตาล่างไปยังรูหดู า้ นนอก อยู่ในแนวขนานกับพืน้ และตัง้ ฉากกับลาตัว
โดยการวัดความสูงและความยาวควรวัดอย่างน้อย 3 ครัง้ ค่าที่วดั ได้แต่ละครัง้ ไม่ควรได้ห่าง
กันเกิน 0.3 เซนติเมตร นาค่าที่วดั ได้มาหาค่าเฉลี่ย จากนัน้ นาค่าที่วดั ได้ไปจุดลงบนกราฟมาตฐาน
การเจริญเติบโตเพื่อแปลผลต่อไป ในกรณีท่ตี อ้ งการติดตามการเจริญเติบโตของเด็กปกติ แนะนา
ให้วดั ความสูงซา้ โดยแต่ละครัง้ ห่างกัน 6-12 เดือน ยกเว้นในกรณีท่มี ีความผิดปกติ อาจวัดความ
สูงซา้ ภายใน 3 เดือน4
2. ประวัติความสูงก่อนมาพบแพทย์เพื่อประเมินอัตราการเพิ่มความสูง (HV)
การดูอตั ราการเพิ่มความสูงหรือความสูงเฉลี่ยที่เพิ่มขึน้ ต่อปี ถือเป็ นข้อมูลสาคัญเพื่อดูว่าเด็กมี
การเจริญเติบโตปกติหรือไม่ โดยมักเป็ นค่าแรกที่มีการเปลี่ยนแปลงก่อนเด็กจะมีภาวะเตีย้ ชัดเจน
ถึงแม้ขณะที่มาพบแพทย์เด็กมีความสูงอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่พบว่ามีอตั ราการเพิ่มความสูงน้อย
กว่าเกณฑ์ ถือว่ามีภาวะเจริญเติบโตช้า ซึ่งเป็ นความผิดปกติท่ตี อ้ งได้รบั การตรวจวินิจฉัยและให้
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การรักษาเช่นเดียวกับภาวะตัวเตีย้ โดยควรมีขอ้ มูลทุก 6-12 เดือน เพื่อจุดลงในกราฟมาตรฐาน
การเจริญเติบโต อัตราการเพิ่มความสูงของเด็กแตกต่างกันตามช่วงอายุ ได้แก่
อายุ
อัตราการเพิ่มความสูง (เซนติเมตรต่อปี )
แรกเกิด-1 ปี
25
1-2 ปี
10-11
2-5 ปี
6-8
5-8 ปี
5-6
ก่อนเข้าวัยรุน่
4
เด็กชายช่วงวัยรุน่
10-14
เด็กหญิงช่วงวัยรุน่
8-12
3. ความสูงของพ่อและแม่ เพื่อนามาคานวณความสูงตามพันธุกรรม (MPH หรือ TH)
ปัจจัยทางพันธุกรรมหรือความสูงของพ่อแม่ถือเป็ นปัจจัยหลักในการกาหนดความสูงของลูก
ดังนัน้ การทราบความสูงที่ถูกต้องของพ่อและแม่จึงมีความสาคัญในการประเมินการเจริญเติบโต
ของลูก โดยแนะนาให้วดั ความสูงของพ่อแม่เช่นเดียวกับเด็ก เนื่องจากพบว่าข้อมูลความสูงจาก
การบอกเล่ามักมากกว่าความสูงจริงประมาณ 0.5-2 เซนติเมตร โดยเฉพาะข้อมูลความสูงของพ่อ
และกรณีท่พี ่อแม่ตวั เตีย้
วิธีท่จี ะคาดคะเนความสูงของเด็กเมื่อโตเป็ นผูใ้ หญ่ สามารถคานวณจากความสูงของพ่อแม่
เรียกว่า mid parental height (MPH)
MPH ของเด็กชาย = (ความสูงของพ่อ + ความสูงของแม่ + 13)/2
MPH ของเด็กหญิง = (ความสูงของพ่อ + ความสูงของแม่ - 13)/2
โดยความสูงสุดท้ายเมื่อโตเต็มที่ของเด็กควรอยู่ในช่วงของ midparental height + 8.5
เซนติเมตร (2 SD) หากเด็กมีความสูงปกติแต่คานวณแล้วพบว่าความสูงเมื่อโตเต็มที่จะน้อยกว่า
MPH มากกว่า 2 SD ถือว่ามีภาวะตัวเตีย้
4. กราฟมาตรฐานการเจริญเติบโตในเด็กไทย
เป็ นเครื่องมือเบือ้ งต้นที่ใช้ประเมินภาวะการเจริญเติบโตของเด็ก หากเด็กมีสว่ นสูงน้อยกว่า
เปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี 3 ถือว่ามีภาวะตัวเตีย้ และหากมีการเบี่ยงเบนของความสูงข้ามเส้นเปอร์เซ็นไทล์
หลักเกิน 2 เส้น เช่น เคยมีความสูงอยู่ท่เี ปอร์เซ็นไทล์ท่ี 90 เมื่อติดตามต่อมาในภายหลังพบว่ามี
ความสูงอยู่ท่เี ปอร์เซ็นไทล์ท่ี 10 ถือว่ามีภาวะเจริญเติบโตช้า
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ขั้นที่ 2 หาว่าสาเหตุของภาวะตัวเตีย้ เกิดจากอะไร
เมื่อให้การวินิจฉัยได้ว่าผูป้ ่ วยมีภาวะตัวเตีย้ หรือเจริญเติบโตช้าแล้ว แพทย์ตอ้ งหาสาเหตุ
ของภาวะนี ้ โดยการซักประวัติและตรวจร่างกายอย่างละเอียด รวมถึงตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
เพิ่มเติมเพื่อยืนยันสาเหตุท่สี งสัย5
ประวัติทสี่ าคัญ
- อายุท่สี งั เกตว่าเริ่มตัวเตีย้
- นา้ หนักและความยาวแรกเกิด คลอดครบกาหนดหรือก่อนกาหนด ประวัติคลอดยากหรือ
ขาดอากาศแรกคลอด (birth asphyxia) ประวัติภาวะผิดปกติหลังคลอด ได้แก่ นา้ ตาลใน
เลือดต่า ตัวเหลืองนานเกิน 2 สัปดาห์
- ประวัติความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ เช่น ท้องผูก ขีห้ นาว เชื่องช้า การเรียนแย่ลง
- ภาวะประวัติโภชนาการ ชนิดและปริมาณอาหารที่รบั ประทานในแต่ละมือ้ ลักษณะนิสยั
การรับประทานอาหารของเด็ก
- ประวัติการออกกาลังกาย
- ประวัติพฒ
ั นาการ ผลการเรียน
- ประวัติการเลีย้ งดูเอาใจใส่ ผูเ้ ลีย้ งดูหลัก เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงในครอบครัวหรือในช่วงที่
เด็กเจริญเติบโตช้าลง
- ประวัติการเจ็บป่ วย โรคเรือ้ รัง ประวัติยาที่ใช้เป็ นประจา
- ประวัติการตัง้ ครรภ์และฝากครรภ์ของมารดา ได้แก่ การติดเชือ้ ระหว่างตัง้ ครรภ์ (rubella,
syphilis, AIDS, toxoplasmosis, CMV) ประวัติการดื่มสุรา การใช้สารเสพติดระหว่าง
ตัง้ ครรภ์ ประวัติการใช้ยา (hydantoin, warfarin) ภาวะ placental insufficiency และการ
ตัง้ ครรภ์แฝด
- ลักษณะการเติบโตของบิดา มารดา ญาติพ่นี อ้ ง
- ประวัติอายุท่มี ีการเปลี่ยนแปลงทางเพศเข้าสูว่ ยั หนุ่มสาวของบิดามารดา ได้แก่ อายุท่ีเริ่ม
มีหน้าอกหรือประจาเดือนของมารดา อายุท่เี ริ่มเสียงห้าวของบิดา
การตรวจร่างกาย
- นา้ หนักและความสูงปัจจุบนั เส้นรอบศีรษะ (head circumference)
- สัดส่วนร่างกาย ได้แก่ upper to lower segment ratio, U:L ratio) ซึ่งมีค่าแตกต่างกัน
ตามช่วงอายุ
อายุ
U:L ratio
แรกเกิด
1.7:1
6 เดือน
1.6:1
5

1 ปี
1.5:1
2 ปี
1.4:1
3 ปี
1.3:1
4 ปี
1.2:1
5 ปี
1.1:1
7 ปี
1.0:1
- ต่อมไทรอยด์และลักษณะของภาวะ hypothyroidism ได้แก่ คอพอก ชีพจรช้า ผิวแห้ง
- ลักษณะผิดปกติต่างๆ (dysmorphic features) ที่เข้าได้กบั syndrome
- ความผิดปกติของโครงสร้างกลางลาตัว (midline defect) เช่น ปากแหว่ง เพดานโหว่ ลูก
ตากลอกไปมา (wandering eye, nystagmus) ฟั นหน้าซี่เดียว (single central incisor)
หัวใจผิดปกติแต่กาเนิดบางชนิด (conotruncal cardiac defect) อวัยวะเพศมีขนาดเล็ก
(micropenis) อาการดังกล่าวบ่งบอกถีงความผิดปกติของไฮโปธาลามัส (hypothalamus)
และต่อมใต้สมอง (pituitary gland) ซึ่งเป็ นสาเหตุของภาวะขาดฮอร์โมนการเจริญเติบโต
ได้
- กระดูกสันหลังและแขนขา เพื่อดูภาวะกระดูกสันหลังคด (scoliosis)
- ระยะการเป็ นหนุ่มสาว (Tanner staging)
- ระบบประสาท รวมทัง้ eye ground และ visual field
การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม
ส่วนใหญ่จะสามารถให้การวินิจฉัยสาเหตุของภาวะตัวเตีย้ ได้จากการซักประวัติและตรวจ
ร่างกาย การส่งตรวจเพิ่มเติมจึงขึน้ กับโรคที่สงสัย6
ตารางที่ 1 การตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏิบตั ิการในเด็กที่มีภาวะตัวเตีย้ 6
ชนิดการตรวจ
ข้อบ่งชี้
Complete blood count
Anemia
BUN, Cr, electrolytes, urine analysis, liver Chronic renal or liver diseases
function test
Ca, PO4, alkaline phosphatase
Metabolic bone disorders
IGF-1, IGFBP-3, growth hormone
Growth hormone deficiency
stimulation test
Thyroid function test (FT4, FT3, TSH), Anti- Hypothyroidism
thyroglobulin, Anti-thyroid peroxidase
Chromosome study
Turner syndrome
6

Bone age
FSS, CDGP, growth hormone deficiency
Skeletal survey
Disproportionate short stature
*IGF-1: Insulin-like growth factor 1, IGFBP-3: Insulin-like growth factor binding protein 3,
FSS: familial short stature, CDGP: constitutional delayed growth and puberty
โดยทั่วไปหากไม่พบความผิดปกติใดๆ แนะนาให้สง่ เอกซเรย์มือซ้ายเพื่อประเมินอายุ
กระดูก (bone age) ซึ่งจะช่วยในการวินิจฉัยแยกโรคและทานายความสูงเมื่อเป็ นผูใ้ หญ่
ขั้นที่ 3 แนวทางการวินิจฉัยโรคในเด็กทีม่ ีภาวะตัวเตีย้
สาเหตุของภาวะตัวเตีย้ มีมากมาย3
ตารางที่ 2 สาเหตุของภาวะตัวเตีย้ 3
Normal variants short stature
- Familial short stature (FSS)
- Constitutional delayed growth and puberty (CDGP)
Pathologic short stature
A. Disproportionate
- Congenital: skeletal dysplasia
- Acquired: secondary to malformations, radiotherapy, tumors and other
diseases
B. Proportionate of prenatal origin (newborn SGA)
Due to fetal factors:
- Chromosomopathies (Turner, Down, Prader-Willi, etc.)
- Syndromic (Silver-Russell, Cornelia de Lange, Noonan, etc.)
- Primordial dwarfism (MOPD I, II, III)
Due to maternal features: malnutrition, drugs, cardiac pathology, congenital infections
(TORCH)
C. Proportionate of postnatal origin
Malnutrition
Chronic infectious diseases
Organic diseases
- Hepatobiliary/Gastrointestinal (cystic fibrosis, short intestine, biliary atresia,
chronic hepatitis, liver transplantation, etc.)
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- Renal (glomerular, interstitial, tubular)
- Cardiac (congenital heart disease)
- Pulmonary (asthma, bronchopulmonary dysplasia, obstructive apnea, etc.)
- Hematological (chronic severe anemia, hemochromatosis)
- Oncological (leukemias, lymphomas, bone marrow transplantation, etc.)
- Central nervous system (cerebral palsy, mental retardation, etc.)
- Rheumatological (juvenile arthritis, systemic lupus erythematosus, etc.)
Endocrine diseases
- Growth hormone/IGF-1 deficiency or insensitivity
- Hypothyroidism
- Hypercortisolism
- Precocious puberty without treatment
- Pseudohypoparathyroidism
- Inherited rickets (hypocalcemic and hypophosphatemic)
- Diabetes insipidus without treatment
- Diabetes mellitus (poor control)
Psychosocial
แต่สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 กลุม่ ใหญ่ คือ ภาวะตัวเตีย้ ปกติ (normal variant short stature)
และภาวะตัวเตีย้ ผิดปกติ (pathologic short stature) โดยสามารถวินิจฉัยโดยใช้แนวทาง
ดังต่อไปนี ้
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แผนภูมิที่ 1 แนวทางการวินิจฉัยภาวะตัวเตีย้ ในเด็ก

1. หากมีลกั ษณะหน้าตาหรือระบบต่างๆในร่างกายผิดปกติรว่ มด้วย (dysmorphic features)
ให้การวินิจฉัยโรคในกลุ่มที่มีความผิดปกติแต่กาเนิดที่มีภาวะตัวเตีย้ ร่วมด้วย เช่น Turner
syndrome, Noonan syndrome, Russell-Silver syndrome
2. จากนัน้ แยกว่าเป็ นกลุ่มภาวะตัวเตีย้ ปกติ (normal variant short stature) หรือภาวะตัว
เตีย้ ผิดปกติ (pathologic short stature) ซึ่งแยกโดยอัตราการเพิ่มความสูงต่อปี (height
velocity)
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3.

4.

5.

6.

- Normal height velocity จัดเป็ น “normal variant short stature” โรคในกลุ่มนี ้ ได้แก่
familial short stature (FSS) และ constitutional delayed growth and puberty
(CDGP)
- Abnormal height velocity หรื อ deviation of height > 2 major percentile ในเด็ ก
อายุมากกว่า 2 ปี จัดเป็ น “pathologic short stature”
กลุ่ม pathologic short stature แยกว่าเป็ น proportionate หรือ disproportionate short
stature โดยดูจาก upper to lower segment ratio (U:L ratio)
- U:L ratio ปกติ
จัดเป็ น “proportionate short stature”
- U:L ratio ผิดปกติ จัดเป็ น “disproportionate short stature”
กลุม่ disproportionate short stature ให้แยกเป็ น 2 กลุม่
- Short trunk หรือลาตัวสัน้ (decrease U:L ratio) ได้แก่ scoliosis, skeletal dysplasia
- Short limb หรื อ แขนขาสั้ น (increase U:L ratio) ได้แ ก่ achondroplasia, rickets,
osteogenesis imperfecta, skeletal dysplasia
กลุ่ม proportionate short stature แยกเป็ น 2 กลุ่ม ตามช่ ว งเวลาที่ เ ริ่ม มี ภ าวะตั ว เตี ้ย
ได้แก่ prenatal หรือ postnatal onset โดยดูจาก “น้าหนักแรกคลอด”
- น ้า หนัก แรกเกิ ด น้อ ย (low birth weight หรื อ SGA) จัด เป็ น prenatal onset short
stature ได้แก่ IUGR, placental disease, congenital infection
- นา้ หนักแรกเกิดปกติ จัดเป็ น postnatal onset short stature
กลุ่ ม postnatal onset short stature ให้ แ ยกว่ า เป็ นจากทางต่ อ มไร้ ท่ อ (endocrine
cause) หรือจากโรคระบบอื่นๆ โดยเปรียบเทียบนา้ หนักและความสูงว่าค่าใดผิ ด ปกติ
มากกว่ากัน
- ความสู ง ต่ า กว่ า ค่ า ปกติ ม ากกว่ า น ้ า หนั ก จั ดเป็ น endocrine cause ได้ แ ก่
hypothyroidism, growth hormone deficiency, Cushing syndrome
- นา้ หนักมีต่ากว่าค่าปกติมากกว่าความสูง เกิดจากโรคระบบอื่นๆ ได้แก่ malnutrition
และ chronic illness

สาเหตุของภาวะตัวเตีย้ ที่พบได้บ่อยในเด็ก
ขอกล่าวรายละเอียดเฉพาะโรคในกลุม่ ภาวะตัวเตีย้ ปกติ ได้แก่ ตัวเตีย้ จากพันธุกรรมและ
จากการเข้าสูว่ ยั หนุ่มสาวช้า เนื่องจากเด็กส่วนใหญ่ท่มี าพบแพทย์อยู่ในกลุม่ นีแ้ ละกุมารแพทย์
ทั่วไปสามารถให้การดูแลรักษาติดตามได้ ส่วนเด็กที่มีภาวะตัวเตีย้ ผิดปกติ แนะนาให้สง่ ปรึกษา
กุมารแพทย์โรคต่อมไร้ท่อหรือกุมารแพทย์สาขาอื่นตามความเหมาะสมเพื่อดูแลรักษาร่วมกัน
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1. ภาวะตัวเตีย้ จากพันธุกรรม (familial short stature)
ลักษณะทางคลินิก
- บิดามารดามีภาวะตัวเตีย้ ส่งผลให้ MPH น้อยกว่าความสูงเฉลี่ยของประชากรทั่วไป
- นา้ หนักและความยาวแรกเกิดอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือต่ากว่าปกติเล็กน้อย
- ความสูงของเด็กจะเบี่ยงเข้าสู่ความสูงทางพันธุกรรม (ซึ่งอาจน้อยกว่าเปอร์เซนไทล์ท่ี 3)
ภายใน 2 ขวบปี แรก และความสูงเมื่อโตเต็มที่อยู่ในช่วงของความสูงตามพันธุกรรม
- อัตราการเพิ่มความสูงอยู่ในเกณฑ์ปกติตามช่วงอายุ
- เข้าสูว่ ยั หนุ่มสาวอยู่ท่อี ายุปกติ
- ตรวจร่างกายไม่พ บความผิ ดปกติ และมีรูปร่างเตีย้ แบบสมส่วน (proportionate short
stature)
การตรวจเพิ่มเติม
- อายุกระดูก (bone age) มีค่าใกล้เคียงกับอายุจริง (chronological age, CA)
- ไม่มีความจาเป็ นต้องตรวจทางห้องปฏิบตั ิการอื่นเพิ่มเติม
การรักษา
- อธิ บายว่าเป็ นการเจริญ เติบโตที่ปกติตามพันธุ กรรม และแนะนาเรื่องการปฏิบัติตัวที่
เหมาะสมเพื่อที่จะเจริญเติบโตได้เต็มที่ตามศักยภาพทางพันธุกรรม
2. ภาวะตัวเตีย้ จากการเข้าสู่วัยหนุ่มสาวช้า (constitutional delayed growth and puberty,
CDGP)
เป็ นสาเหตุของภาวะตัวเตีย้ ที่พ บได้บ่อยที่สุดในเด็กชาย อย่างไรก็ตามภาวะ CDGP
สามารถพบได้ทงั้ ในเพศชายและเพศหญิง
ลักษณะทางคลินิก
- มีประวัติพ่อและ/หรือแม่ท่เี ข้าวัยหนุ่มสาวช้า
- นา้ หนักและความยาวแรกเกิดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
- ความสูงของเด็กจะเบี่ยงลงในช่วงอายุ 2-3 ปี แรก โดยอาจมีการข้ามเส้นเปอร์เซนไทล์
จากนัน้ อัตราการเพิ่มความสูงอยู่ในเกณฑ์ปกติและเติบโตขนานไปตามเส้นเปอร์เซนไทล์
นัน้ จนเริ่มเข้าสูว่ ยั หนุ่มสาว
- เข้าสู่วยั หนุ่มสาวช้ากว่าเด็กในวัยเดียวกัน ทาให้มี growth spurt ช้า จึงตัวเตีย้ กว่าเด็กใน
วัยเดียวกันช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่จะสูงทันเพื่อนเมื่อถึงช่วงอายุท่ีเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น และมี
ความสูงสุดท้ายเมื่อเป็ นผูใ้ หญ่ปกติตามศัก ยภาพทางพันธุกรรม อย่างไรก็ตามมีรายงาน
ว่าเด็ก CDGP ส่วนหนึ่งอาจมีความสูงสุดท้ายต่ากว่าความสูงตามพันธุกรรมได้
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การตรวจเพิ่มเติม
- อายุกระดูกช้ากว่าอายุจริงประมาณ 2-4 ปี
- ไม่มีความจาเป็ นต้องตรวจทางห้องปฏิบตั ิการอื่นเพิ่มเติม
การรักษา
- อธิบายให้เด็กและผูป้ กครองเข้าใจว่าเป็ นภาวะเจริญเติบโตที่ปกติแบบหนึ่งที่เรียกว่าโตช้า
แบบม้าตีนปลาย และเด็กส่วนใหญ่จะมีความสูงเมื่อโตเป็ นผูใ้ หญ่ปกติตามศักยภาพทางพันธุกรรม
- ในกรณีท่ีเด็กอายุมากกว่า 14 ปี และยังไม่เริ่มเข้าสู่วยั รุน่ ร่วมมีปัญหาเรื่องการปรับตัวเข้า
กับเพื่อนหรือขาดความเชื่อมั่นในตนเอง พิจารณาให้การรักษาด้วยฮอร์โมนเพศเป็ นระยะเวลา 4-6
เดือน เพื่อช่วยกระตุน้ ให้เข้าสูว่ ยั รุน่ และมีการพัฒนาทางเพศได้
สรุป
- ปัญหาเรื่องการเจริญเติบโต โดยเฉพาะภาวะตัวเตีย้ เป็ นปั ญหาที่พบได้บ่อยในเวชปฏิบตั ิ แต่
ส่วนใหญ่ของเด็กที่มาปรึกษาด้วยภาวะตัวเตีย้ มีความสูงปกติ ดังนัน้ แพทย์ตอ้ งสามารถให้
การวินิจฉัยได้ว่าเด็กภาวะตัวเตีย้ จริงหรือไม่
- ภาวะตัวเตีย้ แบ่งเป็ น 2 กลุม่ คือ ภาวะตัวเตีย้ ปกติและภาวะตัวเตีย้ ผิดปกติ ต้องอาศัยอัตรา
การเพิ่มความสูงเป็ นเกณฑ์ในการวินิจฉัยแยกสองภาวะนี ้ โดยภาวะตัวเตีย้ ปกติอตั ราการเพิ่ม
ความสูงอยู่ในเกณฑ์ตามช่วงอายุ ดังนัน้ การประเมินอัตราการเพิ่มความสูงในช่วงระยะเวลา
หนึ่ง จึงมีความสาคัญมากกว่าการดูความสูงที่จดุ เดียว
- สาเหตุของภาวะตัวเตีย้ ปกติ ได้แก่ ภาวะ familial short stature (FSS) และ constitutional
delayed growth and puberty (CDGP)
- ภาวะตัวเตีย้ ปกติไม่มีการรักษาจาเพาะ แต่แพทย์ควรอธิบายให้เด็กและผูป้ กครองทราบว่า
เป็ นรูปแบบหนึ่งของการเจริญเติบโตที่ปกติ และให้ความมั่นใจว่าเด็กจะมีความสูงเมื่อเป็ น
ผูใ้ หญ่อยู่ในเกณฑ์ตามพันธุกรรม
- ภาวะตัวเตีย้ ผิดปกติพบได้นอ้ ย แต่มีความสาคัญและจาเป็ นอย่างยิ่งที่ตอ้ งให้การวินิจฉัยได้
อย่างถูกต้อง อันจะนาไปสูก่ ารรักษาที่เหมาะสมต่อไป

12

เอกสารอ้างอิง
1. Song KC, Jin SL, Kwon AR, Chae HW, Ahn JM, Kim DH, et al. Etiologies and
characteristics of children with chief complaint of short stature. Ann Pediatr Endocrinol
Metab 2015;20(1):34-9.
2. Stalman SE, Hellinga I, Wit JM, Hennekam RC, Kamp GA, Plötz FB. Growth failure in
adolescents: etiology, the role of pubertal timing and most useful criteria for diagnostic
workup. J Pediatr Endocrinol Metab 2016;29(4):465-73.
3. Argente J. Challenges in the Management of Short Stature. Horm Res Paediatr
2016;85(1):2-10.
4. Backeljauw PF, Dattani MT, Cohen P, Rosenfeld RG. Disorders of growth
hormone/insulin-like growth factor secretion and action. In: Sperling MA ed. Pediatric
Endocrinology. 4th ed. Philadelphia: Saunders Elsevier 2014. p. 292-404.
5. Oostdijk W, Grote FK, de Muinck Keizer-Schrama S M.P.F., Wit JM. Diagnostic
Approach in Children with Short Stature. Horm Res 209;72:206-17.
6. Barstow C, Rerucha C. Evaluation of Short and Tall Stature in Children. Am Fam
Physician 2015;92(1):43-50.

13

