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โรคไขมันพอกตับ คือ การมีไขมันไปสะสมอยูใ่ นเซลล์ตบั ปกติอาหารไขมันทีร่ า่ งกายได้รบั จะถูก
เผาผลาญทีต่ บั และเนื้อเยือ่ ต่างๆ แต่เมือ่ ร่างกายได้รบั ไขมันเกินความต้องการ ไขมันส่วนเกินจะถูกสะสม
ในรูปเนื้อเยือ่ ไขมัน เนื้อเยือ่ ไขมันจะค่อยๆสะสมในตับของบุคคลทีร่ บั ประทานอาหารซึง่ มีไขมันใน
ปริมาณทีม่ ากเกินกว่าร่างกายจะจัดการได้ อีกสาเหตุของการมีไขมันสะสมในตับ คือ การทีร่ า่ งกายไม่
สามารถเปลีย่ นไขมันให้อยูใ่ นรูปทีถ่ ูกกําจัดออกได้ เมื่อตับมีไขมันสะสมอยูม่ ากกว่า 5% บุคคลนัน้ จะ
เป็ นโรคไขมันพอกตับ ซึง่ โดยปกติผปู้ ว่ ยจะไม่มอี าการ แต่บางรายอาจรูส้ กึ ไม่สบายบริเวณใต้ชายโครง
ขวา อ่อนเพลีย นันคื
่ อโรคนี้คอ่ ยๆ พัฒนาขึน้ และตับทีม่ ไี ขมันสะสมอยูจ่ ะง่ายต่อการเกิดความ
เสียหาย ซึง่ เป็ นผลจากการอักเสบและเกิดแผลเป็ นในเนื้อตับ
โรคไขมันพอกตับ แบ่งเป็ น 2 ชนิ ด คือ โรคไขมันพอกตับทีม่ สี าเหตุจากการดื่มแอลกอฮอล์
(Alcoholic fatty liver disease , AFLD) และ โรคไขมันพอกตับทีม่ ไิ ด้มสี าเหตุจากการดื่มแอลกอฮอล์
(Non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD)
สําหรับโรคไขมันพอกตับทีม่ สี าเหตุจากการดื่มแอลกอฮอล์ ทราบได้จากประวัตขิ องการดื่ม
แอลกอฮอล์จดั ส่วนโรคไขมันพอกตับทีม่ ไิ ด้มสี าเหตุจากการดื่มแอลกอฮอล์นนั ้ ปจั จุบนั พบว่าหาก
ร่างกายเกิดภาวะดือ้ ต่ออินซูลนิ แล้วจะเป็นปจั จัยทีส่ าํ คัญของการเกิดภาวะไขมันคังสะสมในตั
่
บ หลังจาก
นัน้ อาจจะมีปจั จัยหรือกลไกอื่นอีกทีม่ ากระตุน้ ให้เกิดการอักเสบและการตายของเซลล์ตบั ผูป้ ว่ ยกลุ่มนี้จงึ
มักมีกลุ่มโรคทางเมตาบอลิก คือ โรคอ้วน โรคเบาหวานหรือภาวะดือ้ อินซูลนิ และไขมันในเลือดสูงร่วม
ด้วย นอกจากนี้ ภาวะผิดปกติทางโภชนาการเช่น การอดอาหาร ขาดโปรตีน การให้อาหารทางหลอด
เลือด การผ่าตัดทําตัดต่อลําไส้ การลดนํ้าหนักอย่างรวดเร็ว ปจั จัยทางพันธุกรรม ยาบางชนิด ก็อาจ
เหนี่ยวนําให้เกิดโรค NAFLD ได้
ทราบได้อย่างไรว่าเป็ น โรคไขมันพอกตับ โดยทัวไปแล้
่
วผูท้ ม่ี คี า่ ตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารทีบ่ ่งบอก
ความผิดปกติของตับ คือ ค่า ALT, AST, ALP ผิดปกติ หรือ ตับโต แพทย์จะตัง้ ข้อสงสัยว่าอาจมีไขมัน
พอกตับ จึงต้องทําการตรวจตับด้วยอัลตร้าซาว์ด ซึง่ จะบอกได้วา่ มีไขมันทีต่ บั หรือไม่ การวินิจฉัยทาง
การแพทย์อ่นื ทีส่ ามารถระบุวา่ มีไขมันพอกตับหรือไม่ เช่นการทําซีทสี แกน proton magnetic
resonance spectroscopy (H-MRS), และเอ็มอาร์ไอ (MRI) ในบางกรณีแพทย์อาจขอเจาะเอาตัวอย่าง
เนื้อตับไปตรวจทางพยาธิวทิ ยา

ในการรักษาโรคไขมันพอกตับ ยังไม่มยี าทีอ่ อกฤทธิ ์เฉพาะเจาะจงสําหรับโรคนี้ ยาทีใ่ ช้ในการ
รักษา ประกอบด้วย
-วิตามีนอี สารต้านออกซิเดชัน่ เพราะอนุมลู อิสระเป็ นตัวการสําคัญทีท่ าํ ให้เกิดการอักเสบและ
การตายของเซลล์ตบั
-Silymarin มีฤทธิ ์ต้านออกซิเดชัน่ ต้านการอักเสบ และช่วยฟื้นฟูเซลล์ตบั ทําให้เกิดการสร้าง
เซลล์ใหม่ ช่วยปกป้องเซลล์ตบั จากสารพิษ เช่น Carbon tetrachloride, Galactosamine , Ethanol,
Paracetamol, Lanthanides, FV3 virus, โลหะหนัก, Thioacetamide และ เห็ดพิษบางชนิด
-Ursodeoxycholic acid ช่วยลดภาวะการอักเสบของตับ ทําให้การทํางานของตับดีขน้ึ ช่วยลด
ภาวะดือ้ ต่ออินซูลนิ
-Metformin กระตุน้ ความไวต่ออินซูลนิ
หากสาเหตุของโรคเกิดจาก โรคอ้วน โรคเบาหวานหรือภาวะดือ้ อินซูลนิ และไขมันในเลือดสูง
การรักษาจะเน้นทีก่ ารปรับพฤติกรรมการรับประทาน การให้ผปู้ ว่ ยลดนํ้าหนัก (ลดนํ้าหนักลงอย่างน้อย
15% ของนํ้าหนักเดิม โดยลด 1-2 กิโลกรัม/เดือน ) และให้ออกกําลังกาย เพือ่ ลดไขมันทีส่ ะสมในตับ ผู้
ทีม่ รี ะดับนํ้าตาลในเลือดสูงต้องควบคุมระดับนํ้าตาลให้เป็ นปกติ ผูท้ ม่ี ไี ขมันในเลือดสูง ต้องลดปริมาณ
ไขมันทีร่ บั ประทาน และรับประทานอาหารทีม่ แี คลอรีต่ ่าํ
ยาที่มีรายงานว่าสามารถทําให้เกิ ดไขมันพอกตับ คือพาราเซทามอลในขนาดสูง แอสไพริน คอร์ติ
โคสเตียรอยด์ ยาต้านซึมเศร้าและยารักษาโรคจิตบางชนิด valproate, 5-FU, irinotecan, cisplatin, Lasparaginase, griseofulvin corticosteroids, , amiodarone, methotrexate, tetracycline ขนาดสูง ฉีด
เข้าหลอดเลือดดํา, warfarin, tamoxifen, , ยาต้านเอดส์กลุ่ม NRTIs (เช่น stavudine, zidovudine,
didanosine) , Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (ibuprofen, naproxen), Cocaine, diltiazem,
warfarin , วิตามิน เอ ขนาดสูง, Perhexiline maleate
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