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ในปจั จุบนั พบเด็กอ้วนเพิม่ ขึน้ เป็นจานวนมาก เนื่องจากเด็กๆ มักชอบรับประทานอาหาร
ประเภทไก่ทอด มันฝรังทอด
่
แฮมเบอร์เกอร์ พิซซ่า ขนมขบเคีย้ ว ลูกอม ช็อคโกแลต น้าอัดลม
เครือ่ งดื่มทีม่ นี ้ าตาล เช่นน้ าอัดลม ชาเขียว น้าผลไม้และนมเปรีย้ วบรรจุกล่อง รวมทัง้ เด็กๆ มีการออก
กาลังกาย วิง่ เล่นหรือเล่นกีฬาน้อยลง แต่เล่นเกมคอมพิวเตอร์หรือดูโทรทัศน์เป็นเวลาหลายๆ ชัวโมงใน
่
แต่ละวัน ความไม่สมดุลระหว่างพลังงานทีไ่ ด้รบั จากการรับประทานทีม่ ากเกินไปกับการใช้พลังงานที่
น้อยเกินไปทาให้เกิดเป็ นโรคอ้วน
ผูป้ กครองของเด็กอ้วนมักเห็นว่าเด็กอ้วนเป็ นเด็กน่ ารักสุขภาพดี แต่จริงๆ แล้ว ความอ้วนมี
ผลเสียต่อสุขภาพของเด็กทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว โดยเฉพาะเด็กอ้วนทีม่ รี อยสีดาๆ ที่คอ ข้อพับ
รักแร้และบริเวณทีเ่ นื้อเสียดสีกนั คล้ายขีไ้ คลแต่ขดั ล้างไม่ออก ดังภาพ

เด็กอ้วนเหล่านี้มโี อกาสเกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน ไขมันใน
เลือดสูง หยุดหายใจขณะนอนหลับ รวมทัง้ โรคไขมันพอกตับ ในอดีตโรคเหล่านี้มกั พบในวัยกลางคนหรือ
ผูส้ งู อายุ แต่ในปจั จุบนั พบเด็กอ้วนเป็ นโรคของผูส้ งู อายุเหล่านี้เพิม่ ขึน้
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โรคไขมันพอกตับคืออะไร?
โรคไขมันพอกตับคือโรคทีม่ ไี ขมันสะสมในตับมากกว่าปกติ สาเหตุทท่ี าให้เป็นโรคนี้ได้แก่การ
ดื่มแอลกอฮอล์ การรับประทานยาบางชนิด ติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบ แพ้ภูมติ วั เอง โรคทางเมตาบอลิก
แต่สาเหตุทพ่ี บบ่อยทีส่ ุดในเด็กคือความอ้วน
โรคไขมันพอกตับในเด็กอ้วนเป็นโรคทีถ่ ูกมองข้าม
ประชาชนมักไม่ทราบว่าเด็กอ้วนมีโอกาสเกิดโรคนี้ เด็กอ้วนทีเ่ ป็นโรคไขมันพอกตับ มักมีภาวะดือ้ ต่อ
อินซูลนิ ทาให้มกี ารสร้างกรดไขมันในตับเพิม่ ขึน้ ส่งผลให้ตบั ถูกปจั จัยบางชนิดกระตุน้ ให้เกิดตับอักเสบ
เซลล์ตบั ตายและมีพงั ผืดในตับ
ความรุนแรงของโรคไขมันพอกตับอาจเป็นได้ตงั ้ แต่ มีเพียงไขมันสะสมในตับ มีไขมันสะสมใน
ตับร่วมกับตับอักเสบ หรือตับแข็ง (คือภาวะทีม่ พี งั ผืดในตับมากและโครงสร้างของเซลล์ตบั ผิดปกติ)
ดังนัน้ เด็กทีเ่ ป็นโรคไขมันพอกตับเรือ้ รังก็มโี อกาสเกิดตับอักเสบเรือ้ รังและตับแข็งเหมือนผูท้ ต่ี ดิ เชือ้ ไวรัส
ตับอักเสบบี ซี หรือผูท้ ด่ี ่มื เหล้าจัด มีการศึกษาในต่างประเทศ พบว่าเด็กวัยรุน่ ทีอ่ ว้ นมีโรคไขมันพอกตับ
มากกว่าวัยรุ่นทีไ่ ม่อว้ น 15-20 เท่า และพบเด็กอ้วนเป็ นตับแข็งตัง้ แต่อายุ 8 ขวบ ในปจั จุบนั มีจานวน
เด็กอ้วนเพิม่ ขึน้ อย่างมาก ส่งผลให้พบโรคไขมันพอกตับเพิม่ ขึน้ ตามไปด้วย ในอนาคต โรคไขมันพอก
ตับจะเป็ นสาเหตุของโรคตับเรือ้ รังและตับแข็งในเด็กทัวโลกรวมทั
่
ง้ ประเทศไทย

as

อาการของโรคไขมันพอกตับเป็ นอย่างไร?
เด็กทีม่ ไี ขมันพอกตับ หรือตับอักเสบร่วมกับไขมันพอกตับ มักไม่มอี าการหรืออาจมีอาการทีไ่ ม่
จาเพาะเช่นปวดท้อง อ่อนเพลีย ดังนัน้ ในเด็กอ้วนจึงควรรับการตรวจเพิม่ เติมเพื่อให้ทราบว่ามีไขมัน
พอกตับและ/หรือตับอักเสบหรือไม่
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จะทราบได้อย่างไรว่าเด็กมีโรคไขมันพอกตับ?
วิธที ง่ี า่ ยทีส่ ุดคือการตรวจอัลตราซาวนด์ตบั ส่วนการวินิจฉัยตับอักเสบอาศัยการตรวจเลือดดูค่า
การทางานของตับ (เอสจีพที ี และ เอสจีโอที) ในเด็กทีม่ ตี บั อักเสบคือมีค่าการทางานของตับสูงกว่าปกติ
ต้องถามประวัตกิ ารได้รบั ยา สมุนไพร และ ตรวจเลือดเพื่อแยกโรคอื่นๆ ทีท่ าให้เกิดตับอักเสบได้ เช่น
ติดเชือ้ ไวรัส แพ้ภมู ติ วั เอง หรือมีสารทองแดงคังค้
่ างในตับ เด็กทีม่ ไี ขมันพอกตับร่วมกับตับอักเสบบาง
คนอาจมีค่าการทางานของตับอยูใ่ นระดับปกติได้ การตรวจทีด่ ที ส่ี ุดทีช่ ่วยบอกว่าเด็กมีตบั อักเสบหรือตับ
แข็งหรือไม่คอื การเจาะตรวจเนื้อตับ แต่ไม่นิยมตรวจด้วยวิธนี ้เี พราะเด็กอาจเกิดเลือดออกในช่องท้อง
ปริมาณมาก ในปจั จุบนั มีเครือ่ งมือตรวจวัดความแข็งของตับเรียกว่าเครือ่ งไฟโบรสแกน อาจใช้ในการ
ประเมินว่ามีพงั ผืดในตับมากกว่าปกติหรือไม่ ผูเ้ ขียนทาการศึกษาเด็กทีอ่ ว้ นมากๆ ทีโ่ รงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ จานวน 96 คนพบว่าเป็ นโรคไขมันพอกตับสูงถึงร้อยละ 80 (จากการตรวจอัลตราซาวนด์
ตับ) และมีตบั อักเสบสูงถึงร้อยละ 40 (จากการตรวจเลือด) นอกจากนี้เมือ่ ตรวจเด็กอ้วนกลุ่มนี้ดว้ ยเครือ่ ง
ไฟโบรสแกน พบว่าประมาณร้อยละ 30 มีพงั ผืดในตับมากกว่าปกติ
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จะรักษาโรคไขมันพอกตับอย่างไร?
การรักษาทีด่ ที ส่ี ุดในเด็กคือการลดน้ าหนัก ซึง่ ต้องอาศัยทัง้ การรับประทานอาหารทีเ่ หมาะสม
ร่วมกับการออกกาลังกายโดยทีย่ งั ต้องดูแลให้เด็กมีความสูงตามปกติดว้ ย
เด็กทีเ่ ป็นเบาหวานต้อง
รับประทานยารักษาเบาหวานด้วย ในปจั จุบนั ยาทีใ่ ช้รกั ษาโรคไขมันพอกตับในเด็กยังมีจากัดและยังต้อง
รอดูผลในระยะยาว ดังนัน้ จึงควรป้องกันโดยให้การวินิจฉัยโรคไขมันพอกตับแต่แรกเริม่ ในเด็กอ้วน และ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมให้เหมาะสม ดังนี้
1. รับประทานอาหารทุกมือ้ ไม่งดอาหารมือ้ ใดมือ้ หนึ่ง แต่มอ้ื เย็นรับประทานให้น้อยลง
2. งดเครือ่ งดื่มทีม่ นี ้าตาล เช่น น้ าอัดลม น้าหวาน นมเปรีย้ ว น้ าผลไม้บรรจุกล่อง
3. ลดการบริโภคไขมันอิม่ ตัว เช่น ไขมันจากสัตว์ เนย กะทิ น้ามันมะพร้าว น้ามันปาล์ม
4. งดขนมขบเคีย้ วระหว่างมือ้ อาหาร อาจให้รบั ประทานผลไม้จดื ๆ แทน
5. ออกกาลังกายหรือเล่นกีฬาอย่างสม่าเสมอ วันละ 30-60 นาที สร้างนิสยั การออกกาลังกายใน
ชีวติ ประจาวัน เช่น การทางานบ้าน การเดินและขีจ่ กั รยานแทนการนัง่ รถ
6. ลดพฤติกรรมทีอ่ ยู่นิ่งๆ เช่น การดูโทรทัศน์ หรือ เล่นเกมคอมพิวเตอร์ มีขอ้ แนะนาให้เด็กอายุตงั ้ แต่ 2
ปี ขึน้ ไปดูโทรทัศน์และเล่นเกมคอมพิวเตอร์ ไม่เกินวันละ 2 ชัวโมง
่
7. พ่อ แม่ ผูป้ กครองต้องเป็นแบบอย่างในการปฏิบตั ติ วั ดังกล่าวข้างต้น

