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8 

 

  1.1.2 ตับซีกซาย  (left lobe) แบงโดย  umbilical fissure/falciform ligament เปน
สวน medial sector (segment 4) และ lateral sector (segment 2, 3) หรือแบงตาม  Couinaud เปน 3 

segments คือ segment 2, 3, 4             

  1.1.3 ตับสวน caudate หรือ segment ที่ 1 ในกรณีที่เรียกตามแบบของ Couinaud     
 

 
ภาพท่ี 2 The functional division of the liver and the segments according to Couinaud’s 

nomenclature 

ที่มา : นางสาวนิชาภา พิมลรัตน, ระดับของ Nitric oxide metabolites ในผูปวยโรคตับแข็ง, 
(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2551), 2  

 

  1.1.4 ลักษณะทาง Microscopic ของตับ ประกอบข้ึนจากหนวยเล็ก ๆ รูป 6 

เหลี่ยมคือ hepatic lobules แตละ lobule ประกอบดวย hepatocyte ซึ่งเรียงตัวกันเปน cord และ 

sinusoid ซึ่งลอมรอบ central hepatic venule เอาไว เซลลของตับมีหลายชนิดไดแก  
  1.  Hepatocyte ทําหนาที่เกี่ยวกับ metabolism ที่สําคัญและยังทําหนาท่ี excretion 

สารตางๆ  

  2.  Endothelial cell ใน sinusoid ทําหนาที่ชวยในการกรองสารตาง ๆ  

  3.   Kupffer’s cell เปน macrophage ที่อยูใน sinusoid เปนแหลง reticuloendothelial 

(RE) system ที่สําคัญของรางกาย  
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เหมาะสมสําหรับชาวเมืองรอน  การประเมินคาดัชนีมวลก ายนั้นจะตองคํานึงถึงตัวแปร ตางๆ ดวย 
ดังเชนมวลกลามเนื้อ มวลไขมัน เพราะฉะนั้นดัชนีมวลรางกายขางตนจะไมสามารถนําไปใชไดกับ
ผูที่มีมวลกลามเนื้อมาก เชน นักกีฬา นักเพาะกาย ที่อาจจะมีน้ําหนักมากเกิน 100 กิโลกรัม  แตไมจัด
อยูในขั้นอวนหรืออันตรายมาก และใชประเมินในผูที่กลามเนื้อลีบจากสูงอายุไมได 
 คาดัชนีมวลกาย ขนาดรอบเอว และสัดสวนของรอบเอวกับรอบสะโพกมีแนวโนมท่ีจะ
สูงข้ึนตามวัย

 

ดังนั้นเมื่อเติบโตเต็มวัยเปนผูใหญรางกายไมสูงข้ึนอีกตอไปแลว  การรักษาน้ําหนักตัว
ใหอยูในเกณฑปกติโดยการกินอาหารใหถูกหลักโภชนาการ จํากัดอาหารที่ใหพลังงานสูง  ควบคูไป
กับการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ  โดยใหมีความหนักและระยะเวลาของการออกกําลังกาย
สัมพันธอยางเหมาะสมกับวัยและสภาพรางกายของแตละบุคคล  จึงเปนสิ่งจําเปนในการท่ีจะรักษา
รูปรางใหไดสัดสวนที่ดีตามเกณฑ รวมกับการควบคุมปจจัยเสี่ยงตาง  ๆ จะชวยใหมี สุขภาพดี  มีอายุ
ยืนยาว อยูเปนสุข และมีคณุภาพชีวิตที่ดี   
 สัดสวนและขนาดของรางกายเปนเคร่ืองแสดงสมรรถภาพทางกายประการหน่ึงซึ่งเปน
สิ่งแสดงถึงสุขภาพกายของบุคคลดวย  ความอวนประเมินดวยดัชนีมวลกาย  และปริมาณไขมันใน
รางกายซ่ึงอาจหาไดจากความหนาแนนของมวลกาย  หรือปริมาณไขมันใตผิวหนัง  แตปจจุบัน
คํานึงถึงปริมาณไขมันหนาทองท่ีประเมินดวยสัดสวนรอบเอวกับรอบสะโพกมากกวา  

 

ตารางท่ี 1 แสดงความสัมพันธระหวางดัชนีมวลกายเพศชาย และเพศหญิง  

ดัชนีมวลกาย 
รูปราง ชาย หญิง 

ต่ํากวาปกติ <19.00 <18.00 

ปกติ 19.01-24.9 18.01-23.9 

น้ําหนักเกิน 25.00-29.9 24.00-29.9 

โรคอวน >30 >30 

   ที่มา: พิชัยณรงค กงแกว  เขาถึงเมื่อ 15 มีนาคม 2555. เขาถึงไดจาก  
http:// http://www.gotoknow.org/blogs/posts/220425?page=13  

 ความเสี่ยงตอการเปนโรคเบาหวานชนิดที่สอง ความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจและ
หลอดเลือด ไขมันในเลือดสูง ผูปวยที่มีเสนรอบเอวมากแมวา BMI ถึงจะปกติก็มีความเสี่ยงตอการ
เกิดโรคเชนกัน  
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 ดัชนีมวลกาย  (BMI : Body mass index) เปนคาดัชนีที่คํานวณจากนํ้าหนักและสวนสูง 
เพื่อใชเปรียบเทียบความสมดุล ระหวางน้ําหนักตัว ตอความสูงของมนุษย ซ่ึงคิดคนโดย Adolphe 

Quetelet ชาวเบลเยียม คาดัชนีมวลกายหาไดโดยนํานํ้าหนักตัวหารดวยกําลังสองของสวนสูงตนเอง  

โดยปกติ ใหใชน้ําหนักตัวเปนกิโลกรัม และสวนสูงเปนเมตร จะไดหนวยเปน กก./ม.2  
 ปญหาเร่ืองนํ้าหนักเกินเปนปญหาของคนท่ัวโลกรวมทั้งประเทศไทยโดยเฉพาะเด็กและ
วัยรุน บางคร้ังดูภายนอกอาจจะบอกไมไดวาอวนหรือไม  การวัดดัชนีมวลกาย และการวัดเสนรอบ
เอวจะเปนตัวบอกวาคุณตองจัดการกับน้ําหนักคุณหรือยัง อาจจะตองเทียบระหวางน้ําหนักและ
สวนสูงที่เราเรียกวา ดัชนีมวลกายซ่ึงบอกวาน้ําหนักของเราเมื่อเทียบกับสวนสูงเกินคาปกติหรือไม 
ดัชนีมวลกายยังมีจุดออนที่ไมไดบงบอกปริม าณไขมันในรางกาย เสนรอบเอวจะบอกวาไขมันใน
อวัยวะภายในของเราเปนอยางไร   

  4.3.1 การวัดเสนรอบเอว (Waist circumference)  การวัดเสนรอบเอวจะมี
ความสัมพันธกับปริมาณไขมันในอวัยวะภายในชองทอง หากมีไขมันชองทองมากจะพบวามีความ
เสี่ยงตอการเกิดโรคมากกวาไขมันที่อยูตามแขนหรือขา ผูที่มีดัชนีมวลกายเกินแตเสนรอบเอวไมเกิน
กลุมน้ีมีความเสี่ยงตอโรคไมมาก 

ตารางท่ี 2 การวัดเสนรอบเอว 
คารอบเอวที่มีความเสี่ยงตอการเกิดโรค สําหรับคนเอเชีย 

ชาย  > 40 นิ้ว หรือ 102 ซม. 
หญิง > 35 นิ้ว หรือ 88 ซม. 

ชาย  > 90 ซม. 
หญิง > 80 ซม. 

ที่มา: siamhealth  เขาถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 2554. เขาถึงไดจาก 
http://www.siamhealth.net/public_html/Disease/endocrine/obesity/bmi_risk.htm  

 ขนาดรอบเอว  (waist circumference) สามารถใชเปนดัชนีบงช้ีความอวนไดเชนกัน
 

เพราะขนาดของรอบเอวบงช้ีปริมาณไขมันหนาทอง  (visceral fat) ซึ่งมีความสัมพันธกับระดับ
ไขมันในเลือด ถาชายมีรอบเอวเกิน 40นิ้ว และหญิงเกิน 35นิ้ว จะมีความเสี่ยงตอการเปนโรคหลอด
เลือดหัวใจ  และโรคอื่น  ๆ เพิ่มข้ึน  สัดสวนของรอบเอวกับรอบสะโพก  (waist-hip circumference) 

เปนอีกคาหน่ึงที่นํามาใชประเมินปริมาณคาไขมันหนาทองได  โดยมีเกณฑอยูที่  0.8 สําหรับหญิง  

และ 0.95 สําหรับชาย
 

ทั้งนี้ยังตองพิจารณาปจจัยเสี่ยงอื่นประกอบกัน  ไดแก  ความดันโลหิตสูง  คา 
LDL-cholesterol สูง คา HDL-cholesterol ต่ํา คา triglycerides สูง น้ําตาลในเลือดสูง  ประวัติ
ครอบครัว  อุปนิสัยในการออกกําลังกาย  และการสูบบุหร่ี  เปนตน  ในการพิจารณาประเมินความ
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  4.4.6 ปริมาณความตองการไขมันตอวัน (ปาหนัน บุญขหลง 2524 : 47) ผูใหญควร
ไดรับประมาณ 20-25 เปอรเซ็นต จากปริมาณแคลลอร่ีทั้งหมดที่ไดรับในแตละวัน ในเด็กวัยรุนควร
ไดรับประมาณ 30-35 เปอรเซ็นต จากปริมาณแคลอร่ีที่ไดรับทั้งวันเชนกัน วัยผูใหญ และวัยสูงอายุ
กิจกรรมลดลง การใชพลังงานนอย จึงควรลดหรือจํากัดไขมันใหนอยที่สุด หากไดรับมากไปจะเก็บ
ไวในลักษณะของเนื้อเย่ือไขมัน เมื่อไดรับในปริมาณมากเกินไปจะทําใหเกิดความอวนขึ้นได 
 

5. ภาวะไขมันสะสมในตับ (ศูนยปลูกถายตับ 2550 : 53)  
 โรคนี้เปนที่รูจักกันมานานแลว ความเขาใจแตเดิมน้ันเช่ือวา การมีไขมันแทรกอยูในเนื้อ
ตับไมนากอปญหาใดๆ ปจจุบันมีขอพิสูจนชัดเจนวา ผูปวยท่ีเปนโรคไขมันในตับนั้นอาจมีการ
อักเสบของตับรวมดวย และถาเปนมากผานไปหลายๆ ป ในท่ีสุดก็จะตามมาดวยตับแข็ง และมะเร็ง
ตับ โรคนี้มีการใชคําเรียกกันหลายแบบเชน ไขมันในตับ ไขมันจุกตับ หรือไขมันแทรกตับ เปนตน 
หลายทานอาจจะไดยินแพทยพูดเปรยๆ ใหไดยินวา แนฟเฟล (NAFLD) มาจากคํายอภาษาอังกฤษ
วา non-alcoholic fatty liver disease ภาษาไทยแปลวา โรคไขมันในตับที่ไมไดเกิดจากการดื่ม
แอลกอฮอล และอาจจะไดยินคําวา แน็ช (NASH) ซึ่งมาจากคําวา non-alcoholic steatohepatitis 

แปลวา ตับอักเสบจากโรคไขมันในตับทีไ่มไดเกิดจากการดื่มแอลกอฮอล เปนตน 

 

 
ภาพท่ี 3 เซลลตับปกติ (ดูดวยกลองจุลทรรศน) 
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ภาพท่ี 4 เซลลตับที่มีไขมันแทรก (ดูดวยกลองจุลทรรศน) 
 

 5.1 โรคไขมันสะสมในตับ  (fatty liver disease) คือสภาวะท่ีเกิดการสะสมของไขมัน
ภายในเซลลตับ เนื่องจากตับขับไขมันสวนเกินออกไปไดไมหมด โดยสวนใหญจะอยูในรูปไขมัน
ไตรกลีเซอรไรด ทําใหเกิดการอักเสบของตับ การทํางานของตับลดลง ถาดื่มสุราและติดเช้ือไวรัส
ตับอักเสบดวยอาจลุกลามกลายเปนโร คตับแข็งหรือเปนมะเร็งตับได  ภาวะไขมันในตับพบได
ประมาณ 10%-25 % อาจแตกตางบางในแตละประเทศ พบไดบอยในคนท่ีมีอาการอยางใดอยาง
หนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ น้ําหนักเกิน  อวน เบาหวาน  ไขมันในเลือดสูงหรือความดันโลหิต
สูง สาเหตุของไขมันในตับ ไมเปนที่ทราบแนชัด ผูปวยในระยะเร่ิมแรกมักไมแสดงอาการ บางราย
อาจมีอาการจุกเสียดแนนบริเวณชายโครงขวาจนเกิดภาวะตับแข็ง  อาจมีอาการออนเพลีย  ทองโต 
เปนตน 

 ผูที่มีไขมันสะสมในตับมักไมมีอาการ บางคนอาจจะรูสึกจุกแนนบริเวณทองสวนบน
เนื่องจากตับโตขึ้นสวนใหญจะทราบก็ตอเมื่อไ ปเช็ครางกายประจําป แลวตรวจพบวาการอักเสบ
ของตับสูงกวาคาปกติ ตรวจอัลตราซาวด (คลื่นเสียง ) ของตับพบวาสีตับขาวขึ้นกวาปกติ แพทยมัก
ใหคําวินิจฉัยวา โรคไขมันในตับ ซ่ึงสวนใหญแลวก็เปนเชนนั้น แตแพทยสวนใหญหลายคร้ังจน
ไมไดนึกถึงเร่ืองโรคอื่นๆ เพราะวาคาการอักเสบของตับที่สูงกวาปกติไมไดเปนเคร่ืองวินิจฉัยวาเปน
โรคอะไร เปนตัวบอกเพียงวาเปนตับอักเสบ ผูปวยอาจเปนโรคอื่นๆ ไดเชน โรคตับอักเสบจาก
ไวรัสบี ไวรัสซี หรือโรคภูมิตานทานตอตับ เปนตน ฉะนั้นแพทยจะตองทําการตรวจเลือดเพิ่มเติม
เพื่อหาวาไมไดเปนโรคอื่นๆ เมื่อไมมีโรคอื่นๆ แลวก็สรางสมมุติฐานตอวานาจะเปนโรคไขมันใน
ตับ โดยดูจากขอมูลทางออม เชน เปนคนอวน เปนเบาหวาน หรือมีไขมันไตรกลีเซอไรดในเลือดสูง 
สวนโรคไขมันในตับเองน้ันไมมีการตรวจเลือดใดบอกไดวาเปนโรคนี้ สาเหตุอื่นๆ บางคร้ังก็มี
ไขมันในตับมากขึ้น โดยโรคตับแข็งจากสาเหตุตางๆ  
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 6.  Absolute ethyl alcohol ใชเวลา    1.30   ช่ัวโมง    
 7.  Absolute ethyl alcohol ใชเวลา    1.30   ช่ัวโมง    
 8.  Xylene  ใชเวลา    1       ช่ัวโมง    
 9.  Xylene  ใชเวลา    1       ช่ัวโมง     
 10. Xylene  ใชเวลา    1       ช่ัวโมง     
 11. Paraffin ที่ 60-65 องศา ใชเวลา     1.30 ช่ัวโมง    
 12. Paraffin ที่ 60-65 องศา ใชเวลา     2     ช่ัวโมง      
  

 ทั้งหมดเปนขั้นตอนและเวลาในการเตรียมช้ินเน้ือโดยใชเคร่ือง automatic tissue 

processor ดังภาพที่ 3 ซึ่งเปนระบบปด (enclose system) มีระบบแรงดดันสุญญากาศ (vacuum) 
สามารถต้ังอุณหภูมิของน้ํายาได ทําใหเพ่ิมประสิทธิภาพในการเตรียมช้ินเนื้อไดดีขึ้นและใชเวลาเร็ว
ขึ้น 

 
ภาพท่ี 5 เครื่องเตรียมช้ินเน้ืออัตโนมัติ (Automatic Tissue Processor) 
ที่มา : Tissue process [Online], accessed 25 March 2010. Available from 

http://www.calibratech.com/product.detail_694060_th_3302870# 

 6.3 การวางตําแหนงทิศทางช้ินเนื้อ (Specimen Orientation) 

 ช้ินเนื้อทั่วๆไปจะตอง  embed ใหแบนราบสมบูรณเ พื่อจะได section ที่สมบูรณแบบ 
โดยใชแรงกดเบาๆ ใหช้ินเน้ือแบนราบติดกับสวนลางของ mold ไมควรปฏิบัติ 
 การฝงช้ินเนื้อตองคํานึงถึงแรงตานทานของช้ินเนื้อกับใบมีด โดยวางสวนของช้ินเนื้อที่
มีปริมาณนอยกวาไปยังสวนของช้ินเนื้อที่มีปริมาณมากกวา เปนการปองกั นสวนของช้ินเนื้อที่แข็ง
กวากดทับลงบนสวนของช้ินเนื้อที่ออนกวาระหวาการตัด section ช้ินเนื้อควรมี paraffin ลอมรอบ
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ไมนอยกวา 2 mm เพื่อจะไดเพียงพอท่ีจะรองรับการตัด section ถามี paraffin ลอมรอบช้ินเนื้อมาก
เกินไปทุกๆ ดานก็ควรเล็ม paraffin สวนเกินออกใหพอดีเพ่ือจะไดงายในการตัด section  

 6.4 การฝงช้ินเน้ือ (Embedding) 

 ช้ินเนื้อที่ตัดใสในตลับใสเน้ือ (cassette) เมื่อผานขบวนการเตรียมช้ินเน้ือแลวก็จะนําชิ้น
เนื้อเหลานั้นมา embed หรือฝงลงใน wax หรือ paraffin เหลว โดยใชเคร่ืองมือที่เรียกวา embedding 

mold โดยหลอ paraffin เหลวลงใน mold แลวฝงช้ินเนื้อลงไป ทําใหเย็นจะเกิดเปนบล็อกช้ินเนื้อ
กะเทาะออกเพื่อนําไปตัด section ตอไป 

  6.4.1 ลักษณะEmbedding molds หรือ base molds  สวนมากที่นิยมใชมักทําจาก 
stainless มีหลายชนิด ตื้น ลึก และขนาดใหเลือกใชตามความเ หมาะสมกับขนาดของช้ินเนื้อ จะใช
รวมกับ embedding cassette ซึ่งเขียนหมายเลขของช้ินเนื้อที่ cassette เลย วิธีนี้สามารถเก็บบล็อกที่มี
ตลับ cassette อยูโดยไมเปลืองเนื้อที่สําหรับการเก็บ หรือจะใชกับ embedding ring ซึ่งมักจะใชกับ 
mold ชนิดตื้นกวา           
   1. Disposable base molds ทําจาก plastic ใส มีลักษณะต้ืนกวา embedding 

molds ใชรวมกับ embedding cassette หรือ embedding ring เปนตัวเช่ือมตอกับ mold และยึดบล็อก
ใหติดแนนกับเครื่องในขณะตัด section 

   2. Pop-out embedding molds ประกอบดวย 2 สวนเช่ือมประกบกันดวยบานพับ 
เวลา embed 2 สวนนั้นจะปดเพื่อใชหลอ paraffin เหลวใหเปนรูปบล็อก และเมื่อ paraffin แข็งตัวดี
แลวก็ดึงเปดออก บล็อกก็จะหลุดออกมา 
   3. L-pieces เปนโลหะรูปตัว L โดยใชรูปตัว L 2 อัน มีแผนรองรับทําจากโลหะ
เรียบและบาง เมื่อนําโลหะรูปตัว L 2 อันมาประกอบกันก็จะเกิดเปน mold รูปสี่เหลี่ยมหลายๆ 
ขนาดขึ้นอยูกับการปรับใหไดขนาดตามความเหมาะสมกับขนาดของช้ินเนื้อ 

   4. Multiblock embedding units สามารถ embed ไดทีละหลายๆ บล็อค โดยใช
อุปกรณเพียงอันเดียว ประกอบดวยแผนโลหะประสานกันเปนรูปส่ีเหลี่ยมหลายๆ  ชองวางบนถาด
โลหะ แตละชองส่ีเหลี่ยมก็ใชเปน mold สามารถดึงแผนโลหะออกทีละแผนหรือมากกวาหนึ่งแผน
ก็จะสามารถทําบล็อกที่ใหญขึ้นได 
  6.4.2 Embedding centers เปนเคร่ืองมือที่ประกอบดวยเครื่องมือหลายๆ อยางที่
จําเปนในการ embed เขาดวยกัน เชน หมอหยอดพาราฟน (paraffin dispensor) ที่ใสตลับช้ินเนื้อเพื่อ
รอการ embed (specimen holding tank) แทนความรอน (worm plate) แทนความเย็น (cold plate) 
รวมอยูบนเคร่ืองเดียวกัน 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



42 

 
ภาพท่ี 6 เครื่องฝงช้ินเนื้อ (Embedding center) 
ที่มา : Embedding center [Online], accessed 25 March 2010. Available from 

http://www.midwestlabequipment.com/embeddingcenters.html  

  6.4.3 Paraffin Embedding Technique เปนเทคนิคการเตรียมสไลดโดยการฝงช้ิน
เนื้อลงใน paraffin block โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
    1. ใช forceps ลนปลายดวยตะเกียงแอลกอฮอล (Bunsen burner) เพ่ือกําจัด 
paraffin ที่แข็งตัวจับที่ปลาย forceps ออก 

   2. นําตลับ cassette ที่มีช้ินเนื้อและผานขบวนการเตรียมเน้ือทุกข้ันตอนแลวแช
ใน paraffin เหลวท่ีอุณหภูมิ 60°C คีบตลับ cassette วางลงบน warm plate เปดฝา cassette ออก 
ตรวจดูลักษณะและขนาดของช้ินเน้ือกอนท่ีจะ embed 

   3. เลือก embedding mold ใหมีขนาดพอเหมาะกับขนาดชิ้นเนื้อ หยอด paraffin 

ลงใน embedding mold ใหพอดีไมมากหรือนอยเกินไป ใหอยูเกือบๆ ขอบดานบน embedding 

mold 

   4. ใช forceps ที่อุนสะอาดคีบช้ินเนื้อจากตลับ cassette แลวนําใสลงใน 
embedding mold โดยใหช้ินเน้ือติดกับเนื้อช้ินลางของ embedding mold การวางช้ินเนื้อใหอยูใน
ตําแหนงและทิศทางท่ีถูกตอง ดูหัวขอเร่ือง specimen orientation 

   5. นํา embedding ring วางกดทับลงบน embedding mold เติม paraffin เหลวให
เต็ม embedding ring นําเบอรช้ินเน้ือซึ่งพิมพใสกระดาษแผนเล็กๆ วางบน embedding ring 

   6. นํา embedding mold ที่มีช้ินเนื้อฝงอยูว างบนแทนทําความเย็น (cold plate) 
paraffin จะเร่ิมแข็งตัวจากทางดานลางของ mold กดช้ินเนื้อเบาๆ หรือขยับใหช้ินเนื้ออยูในตําแหนง
ที่ตองการ ถามีช้ินเน้ือหลายๆ ช้ินตองทําอยางรวดเร็วกอนที่ paraffin จะแข็งตัว ซ่ึงใชเวลาประมาณ 
3-5 นาที 
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   7. กะเทาะ mold เมื่อ paraffin แข็งตัวดีแลวไดเปนบล็อกช้ินเนื้อที่มี embedding 

ring ยึดเกาะอยู นําบล็อกมาเล็ม (trim) paraffin สวนเกินออกรอบๆ ช้ินเนื้อใหหางจากช้ินเนื้อ
โดยรอบอยางนอยท่ีสุด 2 mm. ดังแสดงรูปที่ 5.5 ถาใช cassette แทน ring ก็ทําเชนเดียวกันใน
ขั้นตอนท่ี 5 

   8. จัดเรียงบล็อกช้ินเนื้อใหเรียงตามลําดับของเบอรช้ินเนื้อ (surgical number) 
จากนอยไปหามาก และเรียงลําดับตามอักษรภาษาอังกฤษ เชน A B C ฯลฯ นําบล็อกช้ินเนื้อที่
เรียงลําดับแลววางบนแทนทําความเย็นใหดานท่ีเปนชิ้นเนื้อสัมผัสกับแทนความเย็นเพ่ือทําการตัด
เปน section ตอไป 

 6.5 การตัด paraffin section  

 เปนการนําเอาช้ินเนื้อเย่ือที่ผานการ embedded ลงในพาราฟนบล็อกเรียบรอยแลวนํามา
ตัดออกเปนเนื้อเย่ือแผนบางๆ (paraffin section)  
  6.5.1 ใบมีดสําหรับตัด section (Microtome knives)   ทํามาจากวัสดุหลายๆ แบบ 
เชน stainless steel , carbide , diamond , glass การเลือกใชชนิดของใบมีดขึ้นอยูกับลักษณะ
โครงสรางของช้ินเน้ือ และ embedding medium ที่ใช ปจจุบันนิยมใชใบมีดชนิด disposable 

microtome blade ซึ่งทําจาก stainless steel มีความคมมาก ทําใหตัด section ไดบาง และสวยงาม ที่
นิยมใชมีอยู 2 แบบคือ 
   1. ใบมีดแบบมาตรฐาน (Standard microtome knives) ถาทํามาจาก stainless 

steel ใชตัดช้ินเน้ือที่ embed ดวย paraffin ถาใบมีดทําจาก tungsten cabide เหมาะสําหรับตัดช้ินเนื้อ
ที่ embed ดวย resin ใบมีดมาตรฐานจะมีความยาวตั้งแต 110 mm จนถึง 250 mm และมีหลายแบบ
หลายชนิดเพื่อความเหมาะสมกับการใชงาน 

   2. ใบมีดแบบ Disposable (Disposable microtome blades) ใชไดดีในการตัด 
Section ที่ embed ดวย paraffin มีใหเลือกหลายชนิดทั้งความยาวและความหนาใหเลือกใชตามความ
เหมาะสมกับงาน ไมตองเสียเวลาในการลับมีด จึงนิยมใชในปจจุบัน 

  สําหรับช้ินเน้ือที่ embed ใน resins เชน epoxy และ glycolmethacrylate ตองใช
ใบมีดที่ทําจาก diamond sapphire หรือ glass ซึ่งมีความแข็งของคมมีดมากกวา ใบมีดที่ทําจาก 
diamond และ sapphire ดีกวาใบมีดที่ทําจาก glass แตมีราคาแพงกวา ใบมี ดที่ทําจาก glass นิยมใช
ตัดช้ินเน้ือดวยเครื่องตัด ultramicrotone ใชศึกษาทางดาน electron microscopy 

  6.5.2 เครื่องตัด section (Microtome) ที่ใชอยูมี 2 ชนิด 
   1. Rotary microtome บล็อกช้ินเนื้อจะเปนตัวเคลื่อนเขามาหาใบมีด โดยท่ี
ใบมีดจะอยูกับที่บนที่จับใบมีด (knife holder) นิยมใชเคร่ืองแบบน้ีในงานประจําวัน 
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   2. Sliding microtome ใบมีดจะเปนตัวเคลื่อนเขาตัดช้ินเนื้อ สวนบล็อกช้ินเนื้อ
จะยึดติดแนนอยูกับที่ นิยมใชในการตัดช้ินเนื้อขากบล็อกขนาดใหญหรือตัดทั้งอวัยวะหรือสัตว
ทั้งตัว 

  6.5.3 ความหนาของ section (Section thickness) ในงานประจําวัน (routine) จะต้ัง
ความหนาของเครื่องตัด section ไวที่ 5 microns ในกรณีที่เน้ือเย่ือมีความหนาแนนของเซลลจํานวน
มาก เชน ตอมนํ้าเหลืองจะตองตัดใหบางลงเหลือประมาณ 2-3 microns เพ่ือลดการทับกันของ
นิวเคลียส สวนประกอบของสารบางอยาง เชน amyloid ตองการความหนาของ section มากควรตัด
ประมาณ 10 microns สวนเน้ือเย่ือเซลลประสาท เชน myelin ควรตัดใหหนาประมาณ 15 microns 

  6.5.4 การวางตําแหนงของบล็อกบนเคร่ืองตัด section (Block orientation) ตองวาง
บล็อกบนเคร่ืองตัด section ใหอยูในตําแหนงที่ถูกตองกอนทําการตัด section จะทําใหได section ที่
สวยงามปราศจากรอยฉีก ครูด พับ หรือเซลลถูกทําลายเปลี่ยนรูปรางไป 

  6.5.5 การตัดหยาบ การทําใหบล็อกชุมและการทําใหบล็อกเย็น (rough cutting , 

soaking and chilling) กอนการตัด section ตองคาดการณวาควรจะว างบล็อกในท่ีจับบล็อกของ
เคร่ืองตัดในตําแหนงใดใหถูกตอง แลวเล็ม (trim) พาราฟนรอบๆ ช้ินเนื้อทางดานขางของช้ินเนื้อ
ออกเกือบหมด แตจะเหลือพาราฟนตรงสวนบนและสวนลางของช้ินเนื้อมากพอประมาณที่จะตัด 
section ออกมาอยางตอเน่ืองกันเปน ribbons เมื่อเล็มพาราฟนอ อกเรียบรอยแลว ใสบล็อกเขากับ
เคร่ืองตัดขันสกรูยึดบล็อกใหแนน ถาใช embedding cassette ทําบล็อกก็จะงายในการยึดบล็อกให
แนนเพราะมีตัวล็อคอยูที่เครื่องตัดโดยไมตองขันสกรู 

  ปรับบล็อกใหขนานกับใบมีด โดยปรับที่ปุมสกรูที่อยูบน block holder ปรับจนหนา
บล็อกขนานกับใบมีด แลวเร่ิมทําการตัด section แบบหยาบกอน คอยๆ หมุนที่ปรับบล็อกเขา-ออก
อยูทางดานซายมือของผูตัด หมุนเขาหาใบมีดเปนระยะๆ ตัดแบบหยาบไปจรกระท่ังทุกสวนของช้ิน
เนื้อปรากฏใหเห็น นําสําลีชุบน้ําใหชุมอาจชุบน้ําอุนปะไวที่หนาบล็อกประมาณ 30 วินาทีถึง 1 นาที 
หมุนบล็อกใหถอยกลับเล็กนอย เพราะการทํา soaking จะทําใหเน้ือบวมออกมาทําใหใบมีดและ
บล็อกเย็นลงโดยใชน้ําแข็งกอน บางกรณีอาจทําใหใบมีดเย็นเพียงอยางเดียว เชน การตัดเนื้อสมอง 
ไขสันหลัง และตอมนํ้าเหลือง 
 ช้ินเนื้อที่เปราะและแตกงายหรือเปนเลือดควรทําใหผิวช้ินเนื้อชุม (soak) ดวย 100% 

ammonium hydroxide จะทําเนื้อเย่ือนุมข้ึน ปองกันการแตกของ section ทําใหงายและสะดวกใน
การตัด ช้ินเน้ือที่มีแคลเซียมอยูควรทําใหชุม (soak) ดวย 100% formic acid จะไดงายในการตัด 
section ในทางปฏิบัติเราจะวางบล็อกเรียงตามเบอรลงบน cold plate แทนการใชน้ําแข็งทําบล็อกให
เย็นกอนการตัด 
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  6.5.6 การตัด section ใหเปนแถบยาวติดตอกัน (ribboning) การตัด section ใหได
เปนแถบยาวติดตอกัน (ribbon) เพื่อใหได section ที่สวยงามควรหมุนที่ hand wheel ของเครื่องตัด
ชาๆ และความเร็วสมํ่าเสมอ เพราะถาตัดโดยหมุนเร็วเกินไปจะได section หนาบางไมเทากัน นํา 
ribbon ที่ไดไปลอยบนอางน้ําตอไป 

 6.6 การลอย section ลงบนอางลอย (Flotation)  

 อางลอยควรจะมีอุณหภูมิต่ํากวาจุดหลอมเหลวของพาราฟนเล็กนอย ควรใชน้ํากลั่น
แทนน้ําประปาจะชวยขจัดปญหาฟองอากาศ (air bubbles) 

 คอยๆ วาง ribbon ต่ําลงพรอมท้ังลากยาวบนอางลอยเพ่ือขจัดปญหา section ยน ยับ และ
ฟองอากาศ ถาเกิดฟองอากาศติดอยูขางใต section ก็ใชแปรงขนอูฐ หรือสไลดเข่ียฟองอากาศใต 
section ใหหลุดออกไป ปลอยให section แผขยายตึงเต็มท่ี แบงแยก sections ออกตามคว าม
เหมาะสม ถาเปน section ของช้ินเนื้อขนาดเล็กควรจะมากกวา 2-3 sections คอยๆ ชอนสไลดให
แปะติดบนสไลดโดยกะให section อยูตรงกลางสไลด วางสไลดตั้งข้ึนเพื่อไลน้ําออกกอนสักพัก
หนึ่ง นําสไลดวางลงบน warming table ที่อุณหภูมิ 37-40°C คางคืน ถาไลน้ําออกจากส ไลดไมหมด
จะเกิดฟองอากาศใตช้ินเนื้อ จะทําให section ไมเรียบ และเกิดสิ่งแปลกปลอมในการยอมสี ทําให
ยากในการอานผลจากกลองจุลทรรศน 
 ในทางปฏิบัติ เราไมสามารถรอใหสไลดแหงตลอดคืนไดเพราะใชเวลานานเกินไป การ
รายงานผลจะลาชา การอบสไลดโดยวางสไลดนอนตามแนวราบแ ลวอบในตู (oven) ที่อุณหภูมิ 
58°C เปนเวลา 20-30 นาทีก็เพียงพอ จากประสบการณในงานประจําวันที่ทําอยูหลังจากชอน 
section แปะลงบนสไลดแลว นําใส rack สแตนเลสสําหรับยอมสไลดเลย นําไปอบในตูอบอุณหภูมิ 
60°C โดยใชเวลาประมาณ 30 นาทีก็ไดผลดีเชนกัน 

 6.7 การปดทับบล็อกที่ตัด section แลว (Sealing blocks) 

 หลังจากตัด section จากบล็อกแลว นําบล็อกออกจากเครื่องตัดและปดทับ (seal) ดวย
พาราฟนเหลว เปนการเก็บรักษาและปองกันไมใหช้ินเนื้อแหง แข็ง และเปราะ การ seal บล็อก ทํา
ให section เหมือนเดิมเมื่อนําบล็อกมาตัดใหม เปนการเก็บรักษาไวเปนเวลาหลายป 
 6.8 การทําให section ติดแนนกับสไลด (Section adhesives) 

 ที่นิยมใชในงานยอมสีประจําวันคือ egg albumin นิยมใชในงานประจําวัน โดยใชไข
ขาวผสมกับ glycerin  สารที่ชวยใหช้ินเนื้อติดแนนบนสไลด เพื่อปองกัน section หลุดจากสไลดใน
ขั้นตอนตางๆ ของการยอมสี 

 6.9 ปญหาตางๆ ในการตัด section และสาเหตุการเกิด (Problem in Sectioning and 

Possible Causes) 
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  6.9.1 มีรอยผากลาง ribbons หรือรอยครูดตามยาว 

   1. ใบมีดสกปรกมีสิ่งตางๆ อยูบนคมมีด 

   2. มีแคลเซียมหรือส่ิงแปลกปลอมตางๆ เชน ไหมเย็บแผล หรือผลึกตางๆ อยูใน
ช้ินเนื้อ 

   3. มีกรวดทรายหรือส่ิงสกปรกอยูในพาราฟน ดังภาพท่ี 10 

  6.9.2 แผน sections หนาบางสลับกันไป 

   1. บล็อกขนาดใหญเกินไป 

   2. ที่จับบล็อกหลวมมากเกิดจากการขันสกรูที่ยึดจับบล็อคไมแนน 

   3. บล็อกหรือช้ินเนื้อแข็งเกินไปโดยไมผานการ soaking 

   4. ใบมีดเอียงนอยไป 

   5. ที่จับใบมีดไมแนนพอ  

  6.9.3 Section มีรอยยนพับ 

   1. มีดและบล็อกไมเย็นพอ 

   2. ใบมีดตั้งตรงมากเกินไป 

   3. Sections บางเกินไป 

   4. ขันสกรูล็อกบล็อกไมแนน 

   5. มีดไมคม  

  6.9.4 มีรอยครูดเปนเสน หรือ section มีรอยแตก 

   1. พาราฟนสกปรกมีฝุนหรือสิ่งแปลกปลอมอยู 
   2. มีแคลเซียมหรือส่ิงแปลกปลอมอยูในช้ินเนื้อ  

  6.9.5 Sections ที่ตัดมีขนาดไมเทากัน 

   1. ตัด section แบบหยาบไมเพียงพอ ไมเต็มหนาบล็อค หรือบล็อควางเปนแนว
เดียวกันกับใบมีดมากเกินไป  

  6.9.6 Ribbons ไมเรียบสมํ่าเสมอหรือโคงงอ 

   1. ใบมีดไมเรียบสมํ่าเสมอ 

   2. มีดและบล็อกไมขนานกัน 

   3. บล็อกไมเปนสี่เหลี่ยม  

  6.9.7 มีรู รอยโหวใน Section หนาบางไมเทากัน 

   1. มีช้ินเนื้อผานขบวนการเตรียมเน้ือไมสมบูรณ  
  6.9.8 ช้ินเนื้อแหงขาดหายบางสวน 
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   1. ช้ินเนื้อผานขบวนการเตรียมเน้ือไมสมบูรณ หรือการซึมผานของพาราฟน
เขาไปในชิ้นเนื้อไมดีพอ 

   2. พาราฟนรอนเกินไปในขั้นตอน infiltration หรือ embedding  

  6.9.9 ตัด Section ไมไดเปน ribbons 

   1. มีดไมคม 

   2. บล็อกเย็นไมพอ 

   3. มุมมีดมากเกินไป (มากกวา 10 องศา) 
   4. ช้ินเนื้อผานขบวนการเตรียมเน้ือไมสมบูรณ  
 6.10 การยอมสีสไลดโดยวิธี Hematoxylin และ Eosin (H&E stain) 

 Hematoxylin เปนสีที่ไดจากธรรมชาติ  เร่ิมใชครัง้แรกตั้งแตปค .ศ.1863 สี hematoxylin 

ถารวมกับ  aluminum iron , chromium , copper หรือเกลือ  tungsten จะยอมติดนิวเคลียสของเซลล
ไดดีมาก  hematoxylin จะคอยๆ  เปลี่ยนเปน  hematein ซึ่งเปน  active form โดยขบวนการ  oxidation 

ตองใชเวลานานหลายวันกวาสีจะสุกเรียกขบวนการ  ripening(56) โดยเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แต
ถาเติมสารที่เปนตัวเรงปฏิกิริ ยา  (oxidizer) เชน  sodium iodate หรือ  mercuric oxide ลงใน  

hematoxylin solutions ก็จะทําใหสีสุกทันทีและสามารถนําไปใชยอมสีไดทันที  สารละลายสี  
hematoxylin ประกอบดวย  alums ซึ่งหมายถึง  aluminium sulphate จะอยูในรูปของเกลือ  

ammonium aluminium sulphate หรือ  potassium aluminium sulphate สี hematoxylin ที่อยูใน
รูปลักษณะน้ีเรียกวา alum hematoxylin(5.15) เปนสีที่เหมาะสมกับการใชในงานยอมสีประจําวัน  

สี hematoxylin จะถูก  oxidize ไปเร่ือยๆ  ดวยแสงและอากาศตลอดชวงอายุของสี  และ hematein ที่
เกิดขึ้นจะถูก  oxidize ตอไป  เกิดเปนตะกอนสีขึ้น  ฉะนั้นควรเก็บสี  hematoxylin solution ในขวดสี
ชาและเก็บในที่มืด อายุการใชงานของสีขึ้นอยูกับจํานวนมากนอยของสไลดที่ใชยอม  โดยท่ัวไปก็
จะเปลี่ยนทิ้งทุกๆ สัปดาห  
  6.10.1 วิธีการยอมสี Hematoxylin มี 2 วิธี  

   1. Harris’s method เปน regressive stain คือ การยอมทุกสวนของเซลลและ
โครงสรางตางๆ เชน นิวเคลียส ไซโตพลาสม เนื้อเย่ือเกี่ยวพัน และอื่นๆ ควบคุมดวยการลางสี
สวนเกินออกดวย acid alcohol differentiation (decolorization) และทําใหเปนสีน้ําเงิน (bluing) ดวย
ดางออนเพื่อใหนิวเคลียสติดสีไดดีที่สุด 

   2. Mayer’s method เปน progressive stain จะยอมเฉพาะนิวเคลียสอยางเดียวจึง
ไมตองผานข้ันตอน acid alcohol differentiation หลังจากยอมสี Mayer’s hematoxylin แลวนําสไลด
ลางในน้ํากอกไหลผานตลอดจน sections เปนสีน้ําเงิน 
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 6.11 Mounting media 
 ขั้นตอนสุดทายของการเตรียมสไลด หลังจากการยอมสีช้ินเนื้อแลวคือการ mount สไลด
โดยหยดน้ํายา mounting media ลงบน sections แลวปดทับดวยแผนกระจกบางๆ (coverslip) กอน
นําสไลดไปตรวจหาความผิดปกติโดยใชกลองจุลทรรศน และเปนการเก็บสไลดแบบคงทนถาวร 
mounting media ทั่วๆ ไปจะมีคาดัชนีการหักเหของแสง (refractive index) ระหวาง 1.520-1.620 
และจะมีคาใกลกับคา refractive index ของ tissue section โดยเฉล่ียมีคาประมาณ 1.530-1.540 

  6.11.1 Mounting media มี 3 ชนิดคือ 

   1. Natural resins เชน Canada balsam ใชกันมาตั้งแ ตอดีต ใชเวลานานกวาจะ
แหงจึงไมเหมาะในงานประจําวัน ความเขมของสี eosin จะลดลง (fade) เมื่อเก็บไวหลายๆ ป ไม
สามารถคงสภาพ section ที่ยอมดวยสี basic aniline และทําใหการติดสีลดลง (fade) เมื่อยอมดูเหล็ก
ดวยวิธี Prussian blue 

   2. Aqueous media ใชรักษาส วนประกอบของเซลลตางๆ ที่ถูกทําลายโดย
ขบวนการ dehydration ซึ่งใช alcohol หรือตองผาน xylene เชน การยอมไขมัน นอกจากน้ันการ
ยอมสีบางชนิด เชน crystal violet หรือ methyl violet จะสูญเสียการติดสีเมื่อผานข้ันตอนการ 
dehydration และ clearing  
   3. Synthetic resins  หองปฏิบัติการพยาธิวิทยาท่ัวๆ ไปมักจะใช synthetic 

resins สําหรับงานประจําในการยอมสี hematoxylin และ eosin และการยอมพิเศษ (special stains)  

ตางๆ ที่ใชอยูในหองปฏิบัติการพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ใช permount 

โดยท่ัวไปมักจะซื้อสําเร็จรูปเพราะสะดวกสบายไมตองยุงยาก และราคาก็ไมแพงมากจนเกินไป 

 6.12 Coverslipping 

 หลังจากการยอมสีช้ินเน้ือแลว ขั้นตอนสุดทายคือการ mount สไลดดวย mounting 

media โดยใชแผนกระจกบางๆ (coverslip) ปดทับลงบนแผนชิ้นเนื้อ โดยมีวิธีการดังตอไปนี้ 
  6.12.1 เลือกแผน cover slip ใหมีขนาดพอดีกับขนาดของแผนชิ้นเนื้อ  

  6.12.2 หยด mounting media ประมาณ 1 หยดลงบนดานบนของแผนชิ้นเนื้อ  

  6.12.3 วาง cover slip ลงบนสไลดโดยกะใหสวนกลางของ cover slip อยูตรง 
mounting medium ทางดานบน แลวคอยๆ ลาก cover slip เขามาแตะกับ mounting medium รอสัก
พักจน mounting medium แผกระจายเต็มหนาทางดานขางของ cover slip  

  6.12.4 คอยๆ วาง cover slip ลงทับบน slide ชาๆ เพ่ือรีดไลฟองอากาศออก และ
น้ํายา mounting medium จะคอยๆ แผกระจายจากทางดานบนลงมาจนทั่ว cover slip และทับสนิท
กับแผนสไลด  
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  6.12.5 ทําความสะอาดโดยเช็ด mounting medium สวนเกินที่ลอดออกมาทางมุม
ของ cover slip ดวยผานุมไมมีขน เชน ผาสําลีหรือผากอซท่ีชุมดวยน้ํายาท่ีเปนตัวทําละลาย 
(solvent) ของน้ํายา mounting medium  

 6.13 การตัดช้ินเน้ือแชแข็ง (Frozen Sections) 

 สําหรับการวินิจฉัยที่ตองการทราบผลโดยดวน และการยอมสีพิเศษบางชนิดตองอาศัย
การทํา frozen sections โดยนําช้ินเนื้อจากผูปวย (biopsy) สดๆ แชแข็งในน้ําแข็งแหง (liquid 

carbaodioxide) และตัดในเคร่ืองตัดช้ินเนื้อแชแข็ง (cryostat) แทนการตัด section แบบธรรมดา 
ประโยชนที่สําคัญคือชวยวินิจฉัยช้ินเนื้อจากผูปวยที่อยูระหวางการผาตัด ศัลยแพทยตองการทราบ
ผลดวนวาสวนใดของอวัยวะท่ีผิดปกติหรือเปนมะเร็ง จะไดวางแผนการรักษาตอไปกอนที่จะ
ลุกลามไปยังสวนอื่นๆ นอกจากน้ียังมีประโยชนในการศึกษาทางดาน enzyme histochemistry และ
การตรวจหาไขมัน ซึ่งสารเหลานี้จะถูกทําลายโดยนํ้ายาตางๆ ในขบวนการเตรียมช้ินเน้ือ 
 Frozen section เปนวิธีการที่รวดเร็วสําหรับการรักษาสภาพเน้ือเย่ือ โดยถูกใชในการ
วินิจฉัยเพ่ือการผาตัดตางๆ วิธีนี้ใชสําหรับการผาตัดหาขอบเขตภายหลังการผาตัดเซลลที่มีความ
ผิดปกติ หลังจากที่เน้ือเย่ือที่ถูกแชแข็งแลวก็จะนําไปตัดดวยเคร่ือง cryostat  ทําการแชแข็ง และทาบ
ตัวอยางเนื้อเย่ือบนกระจกสไลด สําหรับเนื้อเย่ือบางชนิดก็ตองใชการยอมสี (stained) แบบพิเศษ
เพื่อยืนยันผลท่ีทราบแนชัด 
  6.13.1 สวนประกอบเครื่อง Cryostat  เปนเคร่ืองมือที่ใชในการทํา frozen sections 

ประกอบดวยสวนของเครื่องตัดช้ินเนื้อ (microtome) ซึ่งเปนชนิด rotary type และสวนของหองเย็น
ที่มีอุณหภูมิต่ํากวาจุดเยือกแข็ง เครื่อง cryostat ทั่วๆ ไปมักจะมีแทนที่เย็นจัดเพื่อทําใหช้ินเนื้อแข็ง
อยางรวดเร็ว อาจจะไมจําเปน ตองใช liquid nitrogen หรือ freezing agents ตางๆ เชน 
dichlorotetrafluoroethane (canned freeze sprays) ซึ่งเปนการส้ินเปลือง และเครื่องโดยทั่วไปจะมี
การละลายนํ้าแข็งแบบอัตโนมัติเพื่อปองกันนํ้าแข็งเกาะภายในเคร่ืองทําใหสูญเสียความเย็น 

    1. Cryostat maintenance เปนเคร่ืองมือที่ละเอียดออน ควรดูแลและบํารุงรักษา
ใหใชงานไดดีตลอดไป สวนตางๆ ที่ใชในการเคลื่อนไหวตองสะอาดและปรับใหถูกตําแหนง ควร
หยอดน้ํามันหลอลื่นชนิดใชกับอุณหภูมิต่ํามักจะใหมาพรอมกับเครื่อง ควรเช็คอุณหภูมิและปรับคา
ใหไดตามตองการ ควรจดบันทึกประจําวัน เมื่อใชเครื่อง cryostat ไปนานๆ จะมีน้ําแข็งเกาะรอบๆ 
ดานในของหองเย็นควรจะแซะนํ้าแข็งออกทุกๆ วัน จะชวยใหเคร่ืองทําความเย็นทํางานไดดีขึ้น  

แมวาเคร่ือง cryostat จะละลายนํ้าแข็งไดเองแบบอัตโนมัติแตบางคร้ังตองอาศัยการละลายนํ้าแข็ง
แบบธรรมดา (manual) เปนคร้ังคราว โดยเฉพาะในบริเวณท่ีมีความช้ืนสูง เกล็ดน้ําแข็งที่เกาะอยูบน
สวนตางๆ ของเครื่องตัด section จะทําใหเคร่ืองตัดฝดและยากในการตัด section 
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 การกําจัดเกล็ดน้ําแข็งโดยการใช absolute alcohol เช็ดออก และหยอดดวย
น้ํามันหลอลื่นตามสวนตางๆ ของเครื่องเปนป ระจําทําใหเคร่ืองมีประสิทธิภาพดีอยูเสมอ  เศษช้ิน
เนื้อที่ตัดแลวอาจติดอยูในเครื่องหรือบนใบมีดก็ควรจะเก็บทิ้งออกใหหมดหลังจากที่ตัดเสร็จแตละ
ราย เพื่อปองกันการปนเปอนที่อาจเกิดขึ้นไดกับการตัด section รายตอๆ ไป 

  6.13.2 Cryostat knives  คุณภาพของ section จะเปนผลโดยตรงจากคมมีด (knife 

edge) ที่ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมก็ใชใบมีดแบบ standard-

wedge-shaped และแบบใบมีดแบบ disposable ของบริษัท feather เบอร C-35 หรือ S-35 ซึ่งใชได
ผลดี ถาใชมีดแบบ standard-wedge-shaped ก็นิยมใชใบมีด ขนาดสั้นยาว 125 mm ใสกับเคร่ืองตัด
ไดพอดี และมีที่ปองกัน (knife guards) อันตรายที่อาจเกิดขึ้นขณะตัด section 

  6.13.3 Temperature ช้ินเนื้อแตละชนิดจะมีอุณหภูมิที่เหมาะสมสําหรับการตัด 
section ที่ตางกัน แตเปนไปไมไดที่จะตั้งอุณหภูมิเปลี่ยนไปตามชนิดของช้ิ นเนื้อ  โดยท่ัวๆ ไปจะตั้ง
อุณหภูมิของเครื่อง cryostat ที่ -20°C ซึ่งเพียงพอสําหรับการตัดช้ินเนื้อทั่วๆ ไป เครื่องมือและ
อุปกรณตางๆ ที่จําเปน เชน forceps พูกัน ฯลฯ ควรจะเก็บไวในเครื่องใหมีอุณหภูมิเทากัน และควร
มีใบสํารองเก็บไวดวย เมื่อใบมีดเดิมท่ีใชไม คมหรือมีรอยบิ่นเกิดขึ้นจะไดนําใบมีดสํารองมาใชได
ทันที 
  6.13.4 Section adhesives การ coat สไลดเพ่ือให section ติดแนนอาจไมจําเปนมาก
นักเมื่อเตรียมช้ินเน้ือแชแข็งเพื่อยอม H&E stain เพราะโปรตีนและ tissue fluids ตางๆ ที่อยูในช้ิน
เนื้อจะตกตะกอนดวย alcohol หรือ fixative ที่ใชทําให section ติดกับสไลดไดแนน sections ที่ได
จากช้ินเน้ือที่ผานการ fix แลวจะมีแนวโนมหลุดออกจากสไลด การยอมพิเศษตางๆ ทําให section มี
โอกาสหลุดจากสไลดไมวาจะเปนชิ้นเนื้อแชแข็งหรือ fixed tissues การลาง fixed tissues ดวยน้ํา
กอนการทําการตัด section จะชวยให  sections ติดกับสไลดดีขึ้น   มีสารที่ชวยตรึง section ใหติด
สไลดดีขึ้นและไมไปรบกวนการยอมสีตางๆ ที่นิยมใชในการทํา frozen sections คือ Mayer’s Egg 

Albumin Solution โดยใช ไขขาว  50.0 มิลลิลิตร และ Glycerine  50.0 มิลลิลิตร ทาบางๆ บนสไลด
กอนใช 
 6.14 Cutting technique โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
  6.14.1 หยอด liquid embedding medium เชน Tissue Tex II O.C.T. หรือ Shandon, 

Cryomatric (มีสวนผสมของ polyvinyl alcohol กับ polyethylene glycol) จํานวนเล็กนอยลงบนที่
วางช้ินเน้ือ (object holder) ใหกระจายเพียงพอ นําชิ้นเน้ือที่จะตัดวางบน object holder หยอด 
embedding medium ลงรอบๆ ช้ินเนื้อใหเพียงพอสําหรับรองรับการตัด section ปกติจะมีขอบเขต
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หางจากขอบของช้ินเน้ือรอบๆ อยางนอย 2 mm และตองวางช้ินเนื้อใหอยูในตําแหนงที่ถูกตอง
สําหรับการตัด section 

  6.14.2 นํา object holder วางบนแทนเย็น (freezing platform) ใน cryostat จะทําให
ช้ินเนื้อแข็งอยางรวดเร็ว อาจเติม embedding medium บางถายังไมเพียงพอ ที่ภาควิชาพยาธิวิทยา 
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมใชน้ําแข็งแหง (liquid carbondioxide) ใสรอบๆ กระปองท่ี
มีน้ํายา isopentane ช้ินเน้ือจะแข็งตัวอยางรวดเร็ว สามารถนําไปตัด section ไดทันที 
  6.14.3 เมื่อช้ินเน้ือแข็งและเย็นไดที่ดีแลว นํา object holder ใสในสวนหัวของเคร่ือง
ตัด section (microtome head) 

  6.14.4 กอนทําการตัด section ควรทําการปรับหนาช้ินเนื้อ (facing) กอนโดย 

   1. ล็อกลอหมุนที่ใชตัด section (drive wheel or large hand wheel) โดยใหหัวที่
ยึดใสช้ินเน้ืออยูดานบนของเคร่ืองตัด 

   2. ปรับที่จับใบมีด (knife holder) ใหเลื่อนเขาใกลช้ินเนื้อ 

   3. ปลดล็อกแกนบังคับบริเวณเฟองฟนหนู (ratchet wheel) ออกกอน 

   4. หมุนเฟองฟนหนู (ratchet wheel) ใหช้ินเนื้อเลื่อเขามาหามีด โดยใหเหลื่อม
คมมีดเขามาประมาณ 0.1-0.5 mm ระยะท่ีแนนอนขึ้นกับความชํานาญของผูปฏิบัติ 
   5. ปลดล็อกลอหมุน (drive wheel or large hand wheel) 

   6. หมุน drive wheel ตามเข็มนาฬิก า 180°C เพ่ือตัด section แบบหยาบกอน
แลวหมุน drive wheel กลับมาในตําแหนงตั้งตรงตามเดิม ระหวางหมุน drive wheel ควรหมุนเฟอง
ฟนหนูใหช้ินเน้ือเลื่อนเขาชนใบมีดตลอดเวลาเพื่อปรับหนาช้ินเนื้อกอน 

   7.  ทําซ้ําในขั้นตอน d ถึง f จนปรับหนาเนื้อไดเต็มหนาแลวล็อ ค drive wheel 

ใหแนน 

  6.14.5 โยกแกนบังคับตรงบริเวณเฟองฟนหนูมาตําแหนงเดิม จะควบคุมการตัด 
section ใหไดออกมามีความหนาคงที่ตลอดเวลา ทําความสะอาดใบมีดดวยผากอซแหงที่แชเย็นไว
กอนแลว 

  6.14.6 ปลดล็อกที่ drive wheel แลวหมุนตามเข็มนาฬิกาชาๆ และความเร็ว คงท่ี ใช
พูกันขนออนที่แชเย็นในเคร่ืองตัดกอนแลวปดหรือเขี่ยให section ลงมาใหแบนราบ ดังรูปภาพที่ 25 
โดยท่ัวไปจะมี plastic anti-roll ประกบกับคมมีดอยูเพ่ือชวยให section เปนแผนราบออกมา ตั้ง
ความหนาของ section ประมาณ 5-6 microns 

  6.14.7 นําแผน section แปะบนสไลด โดยนําแผนสไลดที่สะอาดและอยูใน
อุณหภูมิหอง คอยๆ วางแผนสไลดใกลๆ กับ section โดยใหแผนสไลดขนานกับแผนของ section 
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เลื่อนสไลดใหแตะกับ section จน section เกาะติดกับผิวของสไลดออกมา ในขณะท่ี mounting 

medium ก็จะหลอมละลายทันที 
  6.14.8 นําแผนสไลดที่มี section อยู นําไป fix ทันทีในน้ํายา fixative และนําไปยอม
สีตอไป 

  6.14.9 หลังจากตัด section เรียบรอยแลวล็อก drive wheel และทําความสะอาด
ภายในเครื่อง cryostat และใบมีด 

 วิธีการตัด frozen section ที่กลาวมาเปนวิธีแบบ manual ซึ่งยังคงใชกันอยู ใน ปจจุบันมี
เคร่ืองมือทันสมัยขึ้นและงายแกการทํา section โดยวิธี automatic และมีวิธีการตัดโดยใชปุมควบคุม
การทํางาน เชน การเลื่อนหนาบล็อกเขาหาใบมีด การตั้งปุมควบคุมอุณหภูมิ ตลอดจนการควบคุม
การตัด โดยใชปุมควบคุมซ่ึงแลวแตชนิดของเคร่ือง 

 6.15 การยอมสีไขมนั (Staining Methods for Lipids) 

 ไขมันเปนสารท่ีไมละลายในน้ําแตละลายไดในตัวทําละลายไขมัน เชน ethyl alcohol, 

xylene, chloroform, benzene และ gasoline การยอมไขมันปกติจะยอมโดยการตัดช้ินเนื้อแบบแช
แข็ง (frozen section) น้ํายาดองเน้ือ formal calcium ใชรักษาสภาพไขมันชนิด phospholipids ได
ดีกวาน้ํายา buffer neutral formalin ซึ่งละลายไขมันออกจากช้ินเนื้อเมื่อแชช้ินเนื้อไวเปนเวลานาน 
ไขมันแบงออกเปนชนิดตางๆ  
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ตารางท่ี 3 แสดงชนิดไขมัน และวิธีการยอม 

           
  6.15.1 การยอมสี Oil Red O Stainning ในการตัด frozen section จะใชความหนา
ของ section 4-6 ไมครอน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
   1. Solutions 

    1. 100% Propylene Glycol 

    2. 0.5% Oil Red O Solution 

    Oil red O      0.5    gm   

    Propylene glycol 100%  100.0 ml  

   Add a small amount to propylene glycol to the oil red O and mix well, crush 

larger pieces. Gradually add the remainder of the propylene glycol stirring periodically. Heat 

ชนิดไขมัน วิธีการยอม 

A. Paraffin (petrolatum and motor oil) A. ยอมดวย Oil red O 

B. Isoprene derivatives (vitamin A and 

retinoids) 

B. ดูการเรืองแสง fluorescence 

 

C. Fatty acids and their derivatives 

     1. Fatty acids-saturated or unsaturated 

     2. Triglycerides-neutral fats (fatty acid 

จับกับ glycerol) 

     3. Waxes-fatty acid จับกับ long-chained 

alcohols 

     4. Phospholipids-fatty acid จับกับ สาร
ตางๆ ที่มี phosphoric groups เชน น้ําตาล, 
amino acid และมีสวนนอยที่เปน sulfate 

groups 

C. ยอมดวย Oil red O และ OsO4 

 

 

 

 

 

      

4. Phospholipids สามารถจับกับโลหะ เชน 
chromium และ copper ได สามารถแสดงดวย
การยอมท่ีมีโลหะเหลานี้อยู 
 

D. Lipid peroxides เปน products ที่เกิดจาก
การ oxidation ของ unsaturated fatty acid 

และอนุพันธของมัน 

D. ติดสี PAS-positive โดยยอมดวยสี Schiff 

reagent โดยไมตองผาน periodic acid 
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gently until the solution reaches 95°C . Do not allow to go over 100°C. Stir while heating. Pass 

through coarse filter paper while still warm. Allow to stand overnight at room temperature. Filter 

through medium fritted glass filter with the aid of vacuum. If solution becomes turbid, refilter.  

   2. 85% Propylene Glycol Solution 

    1. Propylene glycol 100%      85.0 ml  

    2. Distilled water      15.0 ml  

  6.15.1 Mayer’s Hematoxylin Solution  

   1. Glycerin Jelly 

    1. Gelatin             10.0 gm  

    2. Distilled water   60.0 ml  

    Heat until the gelatin is dissolved, then add :  

    3. Glycerin            70.0 ml  

    4. Phenol              1.0  ml  

   2. ผลที่ได  
    1. ไขมันไดผลสีแดง    
    2. นิวเคลียสไดผลสีชมพู     
 
 6.16 ผลของภาวะไขมันสะสมในตับ  
 โดยแบงระดับความรุนแรง 3 ระดับ ดังนี้ 
  6.16.1 Grade 1 (Mild) มีภาวะไขมันแทรกซึมอยูในเซลลตับ < 25% โดยใช
กําลังขยาย 40 เทาของกลองจุลทรรศน ซ่ึงถือวาเปนระดับในการเกิดภาวะไขมันสะสมในตับระดับ
นอย 

  6.16.2 Grade 2 (Moderate) มีภาวะไขมันแทรกซึมอยูในเซลลตับ >25 – 75% โดย
ใชกําลังขยาย 40 เทาของกลองจุลทรรศน  ซึ่งเปนระดับไขมันที่เร่ิมมีความผิดปกติอยูในระดับปาน
กลาง 

  6.16.3 Grade 3 (Severe) มีภาวะไขมันแทรกอยูในเซลลตับ >75% โดยใชกําลังขยาย 
40 เทาของกลองจุลทรรศน ซ่ึงเปนระดับไขมันที่มีการสะสมเปนอยางมากในเซลลตับ  อาจบงบอก
ถึงการเกิดโรคที่เกี่ยวกับตับที่มีความรุนแรงอยางหน่ึง 
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7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 7.1 งานวิจัยในประเทศ 
 ณัฐฐาภณิตา  รพีพงษพัฒนา  (2553) ไดศึกษา  อุบัติการณของภาวะไขมันเกาะตับ และ
ความสัมพันธกับกลุมภาวะเมตาบอลิคในประชากรไทยที่รับการตรวจรางกายท่ีโรงพยาบาลพญาไท  

2 กรุงเทพฯ  ระหวางวันที่  1 เดือนมกราคม  พ.ศ.2552 ถึงวันที่  31 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2553  มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาอุบัติการณของภาวะไขมันเกาะตับ  ความชุกของกลุมเมตาบอลิคและ
ความสัมพันธของภาวะไขมันเกาะตับกับกลุมภาวะเมตาบอลิคในประชากรไทย  โดยการศึกษาใน
ครั้งน้ี ศึกษาความชุกของภาวะไ ขมันเกาะตับ  ความชุกของกลุมเมตาบอลิคและความสัมพันธของ
ภาวะไขมันเกาะตับกับกลุมภาวะเมตาบอลิคในประชากรไทย โดยไมจํากัดอายุ ทั้งเพศชาย  และเพศ
หญิงซึ่งไมมีการต้ังครรภ  และไมมีประวัติไดรับการวินิจฉัยโรคมะเร็ง  จากการวิจัย พบวา   ผล
การศึกษาพบวา  ความชุกของภาวะไข มันเกาะตับในประชากรไทยเปนรอยละ  39.56 แยกเปนเพศ
ชาย รอยละ 32.17 เพศหญิงเปนรอยละ 7.39 นอกจากน้ี  ความชุกของภาวะเมตาบอลิคในประชากร
ไทยเปนรอยละ  36.25 แยกเปนเพศชายรอยละ  31.64 เพศหญิงเปนรอยละ  4.61 และพบวาภาวะ
ไขมันเกาะตับยังมีความสัมพันธทางบวกกับภาวะกลุมเมตาบอลิคโดยสรุป ความชุกของภาวะไขมัน
เกาะตับ และภาวะกลุมเมตาบอลิคในประชากรไทยเพศชายสูงกวาเพศหญิง และภาวะไขมันเกาะตับ
มีความสัมพันธทางบวกกับกลุมภาวะเมตาบอลิค 

 

 สมชาย   รักกลาง และคณะ (2553) ไดศึกษาพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนา รีปการศึกษา 2551 จากกลุมตัวอยาง 384 คน พบวา มูลเหตุและ
แรงจูงใจในการด่ืมสุรา ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ผลการวิจัยปรากฏวาสาเหตุ
ของการด่ืมสุราของนักศึกษาเพราะตองการขาสังคมมากเปนอันดับดับ 1 (รอยละ   16.9) อันดับ 2 
คือเพื่อนชวนดื่ม (รอยละ 15.2) และอันดับ 3 คือคลายเครียด (รอยละ 13.9)การดื่มสุราในคร้ังแรก
สวนใหญคือชวงอายุ 16-18 ป สุราที่ดื่มคร้ังแรกคือเบียร การดื่มสุราคร้ังแรกจะดื่มกับเพื่อน การดื่ม
สุราในปจจุบันสวนใหญจะดื่ม 1-2 ครั้งตอเดือน การดื่มสุราจะมีการดื่มท่ีผับ บาร เทค สถานที่ ดื่ม
ในมหาวิทยาลัยมากท่ีสุดคือหอพักนักศึกษา ปริมาณการด่ืมแตละครั้งจะด่ืมหน่ึงกลม/ขวด สวนมาก
จะไมมีการใช การเสพติดแตก็มีบางสวนท่ีสูบบุหร่ี ในอนาคตนักศึกษาสวนใหญจะยังดื่มสุรา
เหมือนเดิม การดื่มสุราจะไมสงผลกระทบถึงการเรียน และนักศึกษาเคยประสบอุบัติเหตุหลังการด่ืม
สุรา 
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 บุนนาค พงศอมร (2543) ไดศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเมตาบอลิคปจจัยทางพันธุกรรม
ที่เกี่ยวของและความสัมพันธกับภาวะดื้ออินซูลินในคนไทย พบวา การเปลี่ยนแปลงทางคลินิก และ
เมตาบอลิกหลายๆ อยาง เชน ความดันโลหิตสูง  โรคอวน   ความทนกลูโคสผิดปกติ หรือ
โรคเบาหวาน และระดับไขมันที่ผิดปกติ มักพบรวมกัน และพบไดบอยขึ้นในผูที่เปนโรคหัวใจ และ
หลอดเลือด ภาวะด้ือตออินซูลิน หรือการมีระดับอินอินซูลินในเลือดสูงมักพบในคนเหลานี้ ทําใหมี
ผูเรียกกลุมอาการเหลานี้วา กลุมอาการที่เกี่ยวของกับภาวะดื้อตออินอินซูลินหรือกลุมอาการทางเม
ตาบอลิค ผูวิจัยไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางระดับอินซูลินหรือดัชนีที่แสดงความด้ือของ
อินซูลินตอการเปลี่ยนแปลงทางคลินิกหรือเมตาบอลิครวมถึงปจจัยทางพันธุกรรมท่ีเกี่ ยวของในคน
ไทยทั้งส้ิน 221 ราย (ชาย 103 ราย, หญิง 118 ราย) โดยอาสาสมัครทุกรายไดรับการทดสอบความ
ทนกลูโคสโดยการรับประทานกลูโคส 75 กรัม ในเพศชายพบวาดัชนีที่แสดงความด้ือตออินซูลินมี
ความสัมพันธกับดัชนีความหนาของรางกาย  ระดับน้ําตาล  ระดับอินซูลินที่เวลาตางๆ  ระดับไขมัน
ไตรกลีเซอไรด และเสนรอบเอว ในเพศหญิง ยังพบความสัมพันธนี้กับระดับความดันโลหิตดวย 
อยางไรก็ตาม เมื่อนําคาดัชนีความหนารางกายมาพิจารณาดวย พบวาความสัมพันธระหวางอินซูลิน
และระดับความดันโลหิตไมมีนัยสําคัญทางสถิติอีกตอไป จึงสรุปไดวาระดับอินซูลินมี
ความสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงทางเมตาบอลิคหลายอยางในคนไทยแตความสัมพันธบางอยาง
อาจเกี่ยวของกับดัชนีความหนาของรางกาย สําหรับปจจัยทางพันธุกรรมท่ีอาจมีความสัมพันธกับ
ภาวะด้ือตออินซูลินที่นํามาศึกษาคร้ังนี้ 
 

 7.2 งานวิจัยตางประเทศ 
 Mikako Obika และ Hirofumi Noguchi (2012) ไดทําการทบทวนวรรณกรรมในหัวขอ
การวินิจฉัยและประเมินโรคไขมันในตับที่ไมเกิดจากการดื่มแอลกอฮอล ซ่ึงเปนโรคที่เปนสาเหตุ
หลักที่ทําใหคาของการตรวจการทํางานของตับสูง และมักจะเกิดรวมกับโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ทั้ง 2 
โรคตางมีผลเกี่ยวของตอความรุ นแรงของอีกโรคหนึ่ง ดังนั้นการวินิจฉัยและประเมินภาวะไขมัน
สะสมในตับมีสวนสําคัญในการรักษาโรคเบาหวาน ถึงแมการตรวจโดยวิธีที่ไมมีการตรวจหา
ตัวช้ีวัด  และภาพถายจะชวยในการวินิจฉัยประเมินโรค แตการตรวจทางพยาธิสภาพที่ถูกตอง
แมนยําไมสามารถทําไดหากไมมีการตัดช้ินเนื้อตับเพื่อนําไปตรวจทางพยาธิวิทยา ซึ่งจะชวยใหรูถึง
ภาวะ steatohepatitis และภาวะมีพังผืดในตับเพ่ือใชในการรักษาโรค ดังน้ันการคนพบการรักษา
ใหมๆ จึงมีความจําเปนเพ่ือพัฒนา และคนหาตัวช้ีวัดที่เปนทางเลือกอื่นที่สามารถใหผลที่นาเช่ือถือ
นอกเหนือจากการตัดช้ินเ นื้อตับเพื่อตรวจทางพยาธิวิทยา ซึ่งเปนวิธีมาตรฐานสําหรับการตรวจ
วินิจฉัย และประเมินโรคไขมันในตับที่ไมเกิดจากการดื่มแอลกอฮอล 
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 Jian-Gao Fan และ Geoffrey C. Farrell (2009) ทําการทบทวนวรรณกรรมในงานวิจัย
เกี่ยวกับเร่ืองระบาดวิทยาของโรคไขมันในตับที่ไมเกิดจากการดื่มแอลกอฮอลในประเทศจีน พบวา
ภาวะไขมันสะสมในตับที่พบมากมักเกี่ยวของกับภาวะอวนมากกวาการดื่มแอลกอฮอล ซ่ึงพบ
อุบัติการณของโรคไขมันในตับที่ไมเกิดจากการดื่มแอลกอฮอลอยูที่ 15% ของผูฐานะมีอันจะกิน 
และการเพิ่มข้ึนของภาวะอวนทําใหอุบัติการณของโรคเพิ่มข้ึนเป นเทาตัวจากสิบปที่ผานมา ปจจัย
เสี่ยงดังกลาวมีความคลายคลึงกันกับที่พบในประชากรเช้ือชาติอื่นๆ แตคํานิยามของภาวะอวนที่
แตกตางกันในแตละชนชาติ ภาวะความอวน และกลุมอาการทางระบบการเผาผลาญในรางกาย ถูก
ใหความสําคัญมากในการประเมินโรคในประชากรชาวจีน ในผูปวย ชาวจีนตรวจพบลักษณะทาง
พยาธิสภาพในทุกแบบของโรค แตความรุนแรงท่ีพบมักจะไมมาก ทั้งท่ีผลระยะยาวของโรคไขมัน
สะสมในตับที่ไมเกิดจากการดื่มสุราในประชากรชาวจีนยังคงไมเปนที่แนชัด แตมันสามารถใชเปน
ตัวทํานายความผิดปกติของระบบการเผาผลาญในรางกาย โรคเบาหวาน และโรคหล อดเลือดหัวใจ 
ดังนั้นจึงมีการกําหนดนโยบายทางดานสาธารณสุขเพ่ือจะหยุดหรือลดแนวโนมของภาวะอวนใน
ประชากรชาวจีนเพ่ือการดูแลสุขภาพของตับเชนเดียวกับระบบการเผาผลาญในรางกาย 

 

 Masahide Hamaguchi และคณะ (2012) ไดทําวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางอายุกับ
ภาวะการหมดป ระจําเดือน และโรคไขมันในตับที่ไมเกิดจากการดื่มแอลกอฮอลในผูหญิง ซ่ึง
ทําการศึกษาจากการเก็บขอมูลประวัติทางการแพทย ปจจัยในชีวิตประจําวันของผูชาย 2572 คน 
และผูหญิงในภาวะหมดประจําเดือน 1829 คน และติดตามผลของโรคโดยใชการถายภาพภายใน
ชองทอง (abdominal ultrasonography) เปนเกณฑในการวินิจฉัย พบวาอุบัติการณของการเกิดโรค
ไขมันสะสมในตับที่ไมเกิดจากการดื่มแอลกอฮอลในผูหญิงเพิ่มข้ึนตามอายุ แตไมพบการ
เปลี่ยนแปลงในผูชาย นอกจากนี้ผูหญิงวัยกอนหมดประจําเดือน (6%) เกิดโรคนี้ไดนอยกวาในผูชาย 
(24%) และในหญิงวัยหลังหมดประจําเดือน (15%) การรวมกันของภาวะหลังการหมดประจําเดือน 
และการใหโฮโมนทดแทนในโรคไขมันสะสมในตับที่ไมเกิดจากการดื่มแอลกอฮอล มีความ
แตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ อุบัติการณของโรคในผูหญิงวัยกอนหมดประจําเดือนเทากับ 
3.5% ผูหญิงวัยหมดประจําเดือนเทากับ 7.5% ผูหญิงวัยหลังหมดประจําเดือนเทากับ  6.1% และ
ผูหญิงที่ไดรับโฮโมนทดแทนเทากับ 5.3% โดยท่ีผูหญิงวัยกอน และหลังหมดประจําเดือนมีน้ําหนัก
ตัวท่ีเพิ่มข้ึนเทากัน ซึ่งสามารถสรุปไดวาอายุเปนปจจัยเสี่ยงตอโรคไขมันสะสมในตับที่ไมเกิดจาก
การดื่มแอลกอฮอลในผูหญิงวัยกอนหมดประจําเดือน โดยไมขึ้นอยูกับน้ําหนักตัวที่เพ่ิมข้ึนหรือผล
ของกลุมอาการของโรคทางระบบการเผาผลาญในรางกาย 
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 T. Caballero และคณะ (2012) ทําการศึกษาพยาธิสภาพของตับในผูปวยที่มีภาวะอวน
โดยการตัดช้ินเน้ือตับเพื่อตรวจดูความผิดปกติทางพยาธิสภาพโดยเฉพาะการอักเ สบ เพ่ือวินิจฉัย
จําแนกประเภทและศึกษาถึงปจจัยของเพศที่อาจมีผล โดยประเมิน และจัดประเภทตามเกณฑของ 
NAS (NAFLD (non-alcoholic fatty liver disease) Activity Score) ตามลักษณะความผิดปกติที่
เกิดขึ้นในบริเวณ centrozonal หรือ portal หรือมีผลทั้งสองบริเวณ ไดดังนี้ non-NAFLD (15.5%, มี
ความเดนในเพศหญิง ), non-alcoholic steatohepatitis (NASH) (16.5%, มีความเดนในเพศชาย ), 

non-alcoholic hepatosteatosis (NAHS) (21%, มีความเดนในเพศหญิง ) and NASH-borderline 

(NASH-BORD) (47%) ซึ่งเปนกลุมท่ีใหญที่สุด รูปแบบที่เดนของ  hepatocytesteatosis คือการ
รวมกันระหวาง multivescular component ซึ่งเกิดขึ้นในเกือบทุกราย และ fibroinflammatory portal 

involvement มีการพบ nuclear glycogenosome ในสไลดช้ินเนื้อของผูปวยเปนจํานวนมากใน
ทศวรรษที่ 3 และ 6 และพบการอักเสบในบริเวณ portal ในผูปวยจําน วนมาก (มีความเดนในเพศ
ชาย) การใชเทคนิคทาง immunohistochemical (เอนไซม myeloperoxidase และ แอนติบอดีชนิด 
CD68) เพื่อประเมินการอักเสบของ lobular แสดงใหเห็นถึงการอักเสบจากการผาตัดในหน่ึงในสาม
ของจํานวนทั้งหมด และการพบ microgranulomas (CD68+) (มีความเดนในเพ ศชาย) ที่มากมีความ
เกี่ยวของกับความรุนแรงของความผิดปกติ จากการศึกษานี้สรุปไดวาการอักเสบในบริเวณ portal 

และ การเกิด multivesicular hepatocytesteatosis เกิดขึ้นไดสูงในผูปวยท่ีมีภาวะอวน การศึกษาคร้ัง
นี้ยังสามารถจําแนกกลุมใหมคือ NASH-BORD ซึ่งอธิบายไดจ ากความผิดปกติในบริเวณ 
centrizonal และ portoperiportal โดยไมมีการเกิด steatosis CD68+ microgranulomas สามารถใช
เปนตัวช้ีวัดของการอักเสบในการผาตัดช้ินเนื้อและความรุนแรงของบริเวณท่ีเกิดความผิดปกติซ่ึงมี
ความสัมพันธกับเพศ  
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง ภาวะไขมันสะสมในตับของประชากรไทย ศึกษา ในศพที่ชันสูตร  ณ 
ภาควิชานิติเวชศาสตร โรงพยาบาลศิริราช  เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มี
วัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาความสัมพันธ ระหวางปริมาณไขมันสะสมในตับกับเพศ  กลุมอายุ การดื่ม
สุรา การสูบบุหร่ี ดัชนีมวลกาย และเสนรอบเอว โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการศึกษาวิจัยดังนี้ 
 
1. ประชากรเปาหมาย และกลุมตัวอยาง 
 ผูศึกษาวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางเปาหมายคือ ศพที่ชันสูตร ณ ภาควิชานิติเวชศาสตร 
โรงพยาบาลศิริราช กําหนดกลุมตัวอ ยางจํานวน 300 ราย โดยตัดช้ินเนื้อตับแบบสุม (Random 
sample) โดยตัดขางขวาจํานวน 2 ช้ิน ในลําดับรายที่เปนเลขค่ีตัดบริเวณหมาย 1 และขางซาย 1 ช้ิน 
ตัดปลายสุดของช้ินเน้ือตับบริเวณ มีขนาดดานกวาง และดานยาวไมเกิน 1 เซนติเมตร หนาไมเกิน 5 
มิลลิเมตร 
 

 
ภาพท่ี 7 การตัดช้ินเนื้อตับแบบสุม (Random sample) 
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2. วิธีเก็บตัวอยาง 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยทําการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยซักประวัติญาติของศพ 
และตัดช้ินเนื้อตับ 3 ตําแหนง นํามาผานกระบวนการทางพยาธิวิทยา 2 วิธีคือ การตัดช้ินเนื้อโดยวิธี
แชแข็ง (Frozen section) และการตัดช้ินเนื้อจาก Paraffin block 
 2.1 ทําการศึกษาชิ้นเนื้อตับของคนไทยอายุ 15 ปขึ้นไป และเปนศพที่ผาพิสูจน ณ 
ภาควิชานิติเวชศาสตร โรงพยาบาลศิริราช ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2553 ถึง 30 ตุลาคม 2553 เปน
จํานวน 300 ราย  
 2.2 การนําศพมาศึกษาวิจัยครั้งน้ี อวัยวะตับตองไมมีลักษณะของการเนา และครบถวน
สมบูรณไมมีการฉีกขาด จากนั้นทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากการซักประวัติญาติของศพคือ เพศ 
อายุ การดื่มสุรา และการสูบบุหร่ี ในสวนของดัชนีมวลกาย และเสนรอบเอว ไดมาจากการวัด 
 
ตารางท่ี 4 ตัวอยางแบบบันทึกขอมูลประวัติของศพ 

 
 จากแบบบันทึกผล ประกอบดวย ลําดับ หมายเลข อายุ เพศ ความสูง (เซนติเมตร ) 

น้ําหนัก (กิโลกรัม) เสนรอบเอว (เซนติเมตร) การดื่มสุรา และการสูบบุหร่ี 
 2.3 ผูศึกษาวิจัยนําช้ินเนื้อตับทั้ง 3 ช้ินมาผานกระบวนการทางพยาธิวิทยา 2 วิธีคือ การ
ตัดช้ินเน้ือโดยวิธีแชแข็ง (Frozen section) และการตัดช้ินเนื้อจาก Paraffin block 
 2.4 ผูศึกษาวิจัยนําสไลดช้ินเนื้อตับมาตรวจดูดวยกลองจุลทรรศน กําลังขยาย 40 เทา 
(Microscopic examination) เพื่อดูปริมาณระดับไขมันที่สะสมอยูในเซลลตับ โดยยืนยันผลการตรวจ
ดวยผูเช่ียวชาญทางพยาธิวิทยา 
 
3. เครื่องมือ และน้ํายาเคมีในการศึกษาวิจัย 

3.1 เครื่องมือ  
3.1.1 เครื่องตัดช้ินเนื้อแชแข็ง (frozen section) 
3.1.2 เครื่องตัดสไลดช้ินเนื้อ (rotary microtome) 
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3.1.3 เครื่องหลอบล็อกช้ินเนื้อ (embedding center) 
3.1.4 อางน้ํารอนสําหรับลอย paraffin section (water bath) 
3.1.5 ตูอบรอนชนิดแหง (hot air oven) 
3.1.6 เครื่องยอมสีสไลด (autostainner) 
3.1.7 ตลับใสช้ินเน้ือ (cassette mold) 
3.1.8 ฝาครอบช้ินเนื้อ (embedding ring) 
3.1.9 ตระกราใสช้ินเนื้อ (tissue baskets) 
3.1.10 แบบหลอช้ินเนื้อ (stainless base mold) 
3.1.11 โถยอมสไลด (staining jar)    
3.1.12 ใบมีดตัดช้ินเนื้อ (microtome knifes)  
3.1.13 ปากคีบปลายแหลม (fine point forceps)  
3.1.14 แปลงขนออน (soft hair brush) 
3.1.15 สไลดฝา    
3.1.16 ดินสอเขียนสไลด (carbon pencil)      
3.1.17 ที่ใสสไลดสําหรับการยอมสีช้ินเนื้อ (slide rack)   
3.1.18 ถุงมือ         
3.1.19 surgical blade  
3.1.20 Cover slipper 

 
 3.2 สารเคมีสําหรับการยอมสี Hematoxylin & Eosin 

  3.2.1 สารเคมีสําหรับรักษาสภาพช้ินเนื้อ 
                     - 10% formalin 

  3.2.2 สารเคมีสําหรับการเตรียมช้ินเน้ือ 
             -  95% alcohol 
             - Acetone 
             - Xylene 
             - Paraplast 

  3.2.3 สารเคมีเตรียมช้ินเน้ือสําหรับการตัด section 

                               - Paraplast  
  3.2.4 สารเคมีสําหรับการยอมสีช้ินเนื้อ 
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                              - Egg albumin 
                              - Xylene 
                              - Absolute alcohol  
                              - 95% alcohol 
                              - สียอม Hematoxylin 
                              - สียอม Eosin 
                              -  Acetone 
  3.2.5 สารเคมีสําหรับการปดกระจกสไลด 

                     -  Permount  
 

 3.3 สารเคมีสําหรับการยอมสี Oil red O 
  3.3.1 สารเคมีเตรียมช้ินเนื้อสําหรับการตัด section 

                               - OCT Compound  
  3.3.2 สารเคมีสําหรับการยอมสีช้ินเนื้อ 

         - 60% Isopropanol  
         - สียอม Oil red O 
         - น้ํากลั่น 
         - สียอม Hematoxylin 

  3.3.3 สารเคมีสําหรับการปดกระจกสไลด 
                    -  Glycerin jelly  

 
4. วิธีทําการทดลอง 
 4.1 เมื่อผูวิจัยได อวัยวะตับแลวจะทํากา ตรวจช้ินเนื้อดวยตาเปลา  (gross examination ) 

จะตองไมมีลักษณะของการเนา และครบถวนสมบูรณไมมีการฉีกขาดโดยตัดขางขวาจํานวน 2 ช้ิน 
ในลําดับรายที่เปนเลขค่ีตัดบริเวณหมาย 1 และขางซาย 1 ช้ิน ตัดปลายสุดของช้ินเนื้อตับบริเวณ มี
ขนาดดานกวาง แล ะดานยาวไมเกิน 1 เซนติเมตร หนาไมเกิน 5 มิลลิเมตร  (ดังแสดงในภาพท่ี  5) 

แยกเก็บช้ินเน้ือแตละช้ินใหมีความชัดเจนของหมายเลข และสวนท่ีตัดช้ินเนื้อออกมา 
 4.2 การตัดช้ินเนื้อโดยวิธีแชแข็ง (Frozen section) ดวยเครื่อง forzen section หยอด OCT 

compound ลงบนที่วางช้ินเนื้อเล็กนอย นําชิ้นเน้ือตับวางบน object holder หยอด OCT compound 

ลงรอบๆ ช้ินเน้ือ รอสักพักให OCT compound  แข็งตัว  จากนั้นนํา object holder วางบนแทน  ปรับ
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ไมครอนของเคร่ืองตัดใหมีความหนา 3 ไมครอนและปรับ mold กับใบมีดให ตั้งฉากกัน จากนั้นตัด
แบบหยาบ (trimming of tissue block ) จนใหเห็นชิ้นเนื้อเต็มหนาตัดจากนั้นตัดแบบ ละเอียดโดย
หมุน hand wheel ไปในทางเดียวกันใชความเร็วในการหมุนใหมีความสม่ําเสมอ  จะทําให section 

ออกมาเปนแผนบางแลว ใชภูกันกับปากคีบชวยคลี่ section ใหตึงแลวนําแผนสไลด ที่ทาดวย egg 
albumin วางทาบ section ตรงกลางสไลด  เขียนหมายเลข  และตําแหนงของช้ินเนื้อบนปลายสไลด
ในสวนที่เปนฝา เมื่อตัดช้ินเนื้อครบ 3 ช้ินแลวใหนําช้ินเนื้อที่เหลือไปแชน้ํายา 10% formalin  (แยก
เก็บช้ินเน้ือแตละช้ินใหมีความชัดเจนของหมายเลข และสวนท่ีตัดช้ินเนื้อออกมา ) เพ่ือรักษาสภาพ
ช้ินเนื้อในกระบวนการตอไป 
 

 
ภาพท่ี 8 การตัดช้ินเนื้อโดยวิธีแชแข็ง (Frozen section) ดวยเครื่อง forzen section 
ที่มา : Frozen section [Online], accessed 25 March 2012. Available from 
http://www.niehs.nih.gov/research 
 

4.3 หลังจากตัดช้ินเนื้อโดยวิธีแชแข็งไดสไลดช้ินเนื้อ 3 แผน แลวนําสไลดผ่ึงใหแหง
เพื่อนําไปยอมสี Oil red O โดยมีขั้นตอนการยอมสีดังตอไปนี ้

- โถที่ 1 จุมใน Isopropyl alcohol                0.30  นาที 
- โถที่ 2 จุมในสี Oil red O                              30  นาที 
- โถที่ 3 จุมใน Isopropyl alcohol                0.30  นาที 
- โถที่ 4 จุมในน้ํากลั่น                                  0.30  นาที 
- โถที่ 5 จุมในสี Hematoxylin                           2  นาที 
- โถที่ 6 ลางน้ําไหลผาน                                  15  นาที 
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 นําสไลดช้ินเนื้อไปทําการ Mounting โดยหยด gelatin ลงบนสไลดช้ินเนื้อ แลวปดทับ
ดวย coverglass ที่มีขนาดเหมา ะสมกับช้ินเนื้อ ออกแรงกดบนแผน coverglass เล็กนอยเพื่อไล
ฟองอากาศออกใหหมด และจะทําใหสไลดช้ินเนื้อกับแผน coverglass ติดแนบกันยิ่งข้ึน 
 

4.4 นําช้ินเน้ือที่เหลือจากการตัดดวยวิธีแชแข็งซ่ึงแชอยูในน้ํายา 10% formalin นํามาเขา
เคร่ืองเตรียมช้ินเน้ือ (tissue processor) เพ่ือที่สามารถตัดช้ินเนื้อจาก Paraffin block ได โดย นําช้ิน
เนื้อทั้ง 3 ช้ิน และกระดาษท่ีใชดินสอเขียนหมายเลขและตําแหนงของช้ินเนื้อลงในตลับใสช้ินเนื้อ 
(cassette mold) แลวปดฝา ใสตระกราใสช้ินเนื้อ (tissue baskets) นําเขาเคร่ืองเตรียมช้ินเน้ือ (ดังภาพ
ที่ 4) ซึ่งใชเวลาในการทํางาน 24 ช่ัวโมง (over night) โดยผานนํ้ายาสารเคมีดังนี้ 

โถที่ 1          10% Formalin       5        ช่ัวโมง 
โถที่ 2-4        95% Alcohol        1.30   ช่ัวโมง 
โถที่ 5-8         Acetone              1.30   ช่ัวโมง 
โถที่ 9-10      Xylene                  2        ช่ัวโมง 
โถที่ 11-12    Paraplast            2      ช่ัวโมง 
 

4.5 การฝงช้ินเน้ือดวยเครื่อง embedding center นําตลับใสช้ินเนื้อออกจากเครื่องเตรียม
ช้ินเนื้ออัตโนมัติ เปดตลับช้ินเนื้อออกดูทีละตลับ เลือกขนาดแบบหลอช้ินเนื้อ (stainless base mold) 

ที่มีขนาดความเหมาะสม  ใชปากคีบปลายแหลม (fine point forceps) จับวางช้ินเนื้อล งตรงกลาง 
mold โดยวางดานท่ีตองการใหแนบกับกน mold ซึ่งเปนดานท่ีตองสัมผัสกับใบมีด จากนั้นหยอด
พาราฟนใหทวมช้ินเน้ือ  นําฝาครอบช้ินเนื้อ (embedding ring ) วางบนแบบหลอช้ินเนื้อ จากนั้น
หยอดพาราฟนใหถึงขอบบนสุดของฝาครอบช้ินเนื้อ ปลอยใหพาราฟนเย็นแลวแกะบล็ อกช้ินเนื้อ
ออกจากแบบ 
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ภาพท่ี 9 บล็อกช้ินเน้ือ (Paraffin block) 

 

4.6 การตัดช้ินเนื้อจาก paraffin block นําบล็อกช้ินเนื้อวางบนถาดน้ําแข็งแชในตูเย็นจน
บล็อกช้ินเนื้อมีความเย็น เพื่อใหสามารถตัด section ไดงายขึ้นนําบล็อกช้ินเนื้อจากถาดน้ําแข็งใสเขา
ไปใน block h older ล็อกใหแนน  เร่ิม Trim หนาบล็อก ช้ินเนื้อ โดยใช coares feed โดยเร่ิมใช  
coares feed เลื่อนบล็อกช้ินเนื้อเขาหาใบมีดพรอมๆกับหมุน hand wheel ไปดวยการใช coares feed 

โดยหมุนตัดจนช้ินเน้ือเต็มหนาบล็อก ใหเร็วข้ึนกวาเดิม  และใหมีความ เร็วสม่ําเสมอ  เมื่อ section 

ออกมาเปนแผนบางแลวใหใชภูกันและปากคีบจับปลาย section  คลี่ออกใหเปนแผนบางนําไปลอย
บนอางน้ําสําหรับลอยช้ินเนื้อ ใชภูกันและปากคีบคร่ีช้ินเนื้อที่ยนใหตรึงสวยงาม นําสไลดที่ทาดวย 
egg albumin คอยๆ ชอน section ใหติดตรงกลางสไลด เขียนหมายเลขและตําแหนงของช้ินเนื้อ ท่ีฝา
บนปลายสไลดแลวนําไปใส rack เขาตูอบ oven ที่อุณหภูมิ 60 °C ใชเวลาประมาณ 1 ช่ัวโมงคร่ึง  

4.7 หลังจากครบเวลาอบแลว นําสไลดออกจากตูอบวางท่ีอุณหภูมิหองจนสไลดเย็นจึง
นําไป ยอมสี Hematoxylin & Eosin (H&E stainning ) ดวย เครื่องยอม ช้ินเนื้ ออัตโนมัติ ( 

Autostainner ) โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้ 
โถที่ 1 จุมใน xylene                                1 นาที 
โถที่ 2  จุมใน xylene                               1 นาที 
โถที่ 3  จุมใน xylene                               1 นาที 
โถที่ 4 จุมใน absolute alcohol               1 นาที 
โถที่ 5 จุมใน absolute alcohol               1 นาที 
โถที่ 6 จุมใน absolute alcohol               1 นาที 
โถที่ 7 จุมใน 95% alcohol                     1 นาที 
โถที่ 8 ลางน้ําไหลผาน                            2 นาที 
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โถที่ 9 จุมในสี Hematoxylin                   2 นาที 
โถที่ 10 ลางน้ําไหลผาน                          5 นาที 
โถที่ 11 จุมในสี Eosin                        1.30 นาที  
โถที่ 12 จุมใน 95% alcohol              0.30 นาที 
โถที่13 จุมใน absolute alcohol         0.30 นาที 
โถที่14 จุมใน acetone                      0.30 นาที 
โถที่15 จุมใน acetone                      0.30 นาที 
โถที่16 จุมใน acetone                      0.30 นาที 
โถที่17 จุมใน acetone                      0.30 นาที 
โถที่ 18 จุมใน xylene                             1 นาที 
โถที่ 19 จุมใน xylene                             1 นาที 
โถที่ 20 จุมใน xylene                             1 นาที 
โถที่ 21 จุมใน xylene                             1 นาที 
หลังจากนั้นนําสไลดไปทําการ mounting โดยนําเขาเคร่ืองปดแผนแกวอัตโนมัติ 

(Autocover slipper) เครื่องจะหยด mounting media ลงบนสไลดช้ินเนื้อ แลวปดทับดวย coverglass 

เพื่อทําสไลดถาวร 
 

4.8 นําสไลดที่เสร็จสิ้นขบวนการทางพยาธิวิทยาท้ัง 2 วิธี ไปตรวจดูภาวะไขมันสะสม
ในตับดวยกลองจุลทรรศนกําลังขยาย 40 เทา โดยแบงระดับความรุนแรง 3 ระดับ ในสวนของระดับ
การพบของไขมันสะสมในตับ (< 25 %, 25 – 75 % และ> 75 %) ไดตั้งเกณฑมาจากผูเช่ียวชาญทาง
พยาธิวิทยา เพื่อเปนการแบงตามความเหมาะสมของการนับจํานวนไขมันเซลลตับในการดูดวย
กลองจุลทรรศน และสามารถแบงตามความรุนแรงจากนอยไปหามากไดอยางชัดเจน  

 

ตารางท่ี5 แสดงระดับของการสะสมไขมันในตับ 
Grade พบการสะสมไขมันในตับ 

           1 (mild) 
           2 (Moderate) 
           3 (Severe) 

< 25 % 
25 – 75 % 

               > 75 % 
ที่มา : Peter J. Scheuer. And Jay H. Lefkowitch. Liver Biopsy Interpretation. U.S.A.:  
Prentice – Hall, Inc, 2000. 
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 4.9 จดบันทึกระดับความรุนแรงของไขมันสะสมในตับทั้ง 2 วิธี โดยดูสไลดช้ินเนื้อขาง
ซาย (L) ขวาบน (RU) และขวาลาง (RD) จํานวน 20 ฟวส ทั้ง 3 สไลด แลวนําท้ังหมดมาเฉลี่ยก็จะ
ทราบระดับความรุนแรงของภาวะไขมันสะสมในตับ  
 
ตารางที่ 6 แบบบันทึกระดับความรุนแรงของไขมันสะสมในตับ  

 
 

 4.10 การรวบรวมขอมูล และประเมินผลภาวะไขมันสะสมในตับ 
  1. เก็บรวบรวมขอมูลจากการซักประวัติญาติของศพคือ เพศ อายุ การดื่มสุรา การ
สูบบุหร่ี ดัชนีมวลกาย และเสนรอบเอว  
  2. ทําการตัดช้ินเน้ือตับ 3 ช้ิน ผานกระบวนการทางพยาธิวิทยา 2 วิธีคือ การตัดช้ิน
เนื้อโดยวิธีแชแข็ง (Frozen section) และการตัดช้ินเนื้อจาก Paraffin block และตรวจดูดวยกลอง
จุลทรรศน (Microscopic examination) เก็บรวบรวมขอมูลตางๆ และผลการตรวจอยางละเอียด 
  3. ทําการวิเคราะห และประเมินผลการตรวจภ าวะไขมันสะสมในตับ โดยแบงเปน
ความรุนแรง 3 ระดับคือ mild Moderate และ Severe 
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4.11 นําขอมูลจากการรวบรวมขอมูล และการทดลองมาวิเคราะหผลดังนี้ 
1. ประเมินผลการตรวจภาวะไขมันสะสมในตับจํานวน 300 ราย โดยแบงเปนความ

รุนแรง 3 ระดับคือ mild Moderate และ Severe 
2. การหาความสัมพันธระหวางภาวะไขมันสะสมในตับกับเพศ และกลุมอายุ 
3. การหาความสัมพันธระหวางภาวะไขมันสะสมในตับกับการด่ืมสุรา และการสูบ

บุหร่ี 
4. การหาความสัมพันธระหวางภาวะไขมันสะสมในตับกับดัชนีมวลกาย และเสน

รอบเอว 
 

5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหผล 
 สถิติที่ ใช ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัย วิเคราะหทาง สถิติโดยการทํา crosstab และหา
ความสัมพันธทางสถิติดวยวิธี Chi -squre 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 ผลจากการศึกษาภาวะไขมันสะสมในตับ ของประชากรไทย โดยศึกษาจากการชันสูตร
ศพของภาควิชานิติเวชศาสตร โรงพยาบาลศิริราช จํานวน 300 ราย ไดทําการโดยวิธีทางพยาธิวิทยา 
โดยตัดช้ินเนื้อตับ 3 ตําแหนงตัดโดยวิธีแชแข็ง ยอมไขมันในตับดวยวิธียอมสี  Oil red O แลวนําเน้ือ
ตับ 3 ตําแหนง มาผานกระบวนการเตรียมช้ินเน้ือจนเปนพาราฟน บล็อก ยอมสี Hematoxylin & 

Eosin พบวามีการเกิดภาวะไขมันสะสมในตับที่มีความสัมพันธกับอายุ , ดัชนีมวลกาย  และการดื่ม
สุรา โดยผลการศึกษาทั้งหมดแสดงดังตารางท่ี 7 

 

ตารางท่ี 7 ผลการศึกษาจากกลุมตัวอยางทั้งหมดจํานวน 300 ราย 

ลําดับ เพศ อาย ุ เกรด ดัชนีมวลกาย รอบเอว (cm.) ดื่ม 
แอลกอฮอล สูบบุหรี่ 

1 ช 44 3 20.89 76.21   
2 ช 63 2 26.30 89.63 - - 
3 ช 37 1 25.61 87.92 - - 
4 ช 38 2 21.67 78.15   
5 ช 36 3 24.77 85.85  - 
6 ช 22 1 26.17 89.33 - - 
7 ช 51 1 24.00 83.93   
8 ช 32 1 26.57 90.32  - 
9 ญ 37 1 26.22 96.47 - - 

10 ช 16 1 26.45 90.00   
11 ช 35 2 25.61 87.92   
12 ญ 37 2 16.65 59.44   
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ตารางท่ี 7 (ตอ) 

ลําดับ เพศ อาย ุ เกรด ดัชนีมวลกาย รอบเอว (cm.) ดื่ม 
แอลกอฮอล สูบบุหรี่ 

13 ช 15 1 15.70 63.34 - - 
14 ช 35 1 22.05 79.10  - 
15 ช 37 1 18.65 70.64  - 
16 ช 34 1 20.43 75.07   
17 ช 45 3 21.36 77.38  - 
18 ช 48 1 21.88 78.66  - 
19 ช 54 2 22.99 81.41   
20 ช 37 2 23.07 81.62  - 
21 ช 27 1 26.89 91.11   
22 ญ 40 1 21.33 77.56 - - 
23 ช 39 2 28.44 94.96 - - 
24 ช 56 2 26.49 90.12  - 
25 ช 68 2 25.00 86.41  - 
26 ช 19 1 19.00 71.53   
27 ช 32 3 27.48 92.56  - 
28 ญ 43 1 21.33 77.56  - 
29 ช 28 1 28.52 95.14  - 
30 ช 16 1 20.07 74.18   
31 ช 19 1 28.09 94.07 - - 
32 ญ 47 2 32.45 120.57   
33 ช 37 2 25.71 88.18   
34 ญ 41 1 22.83 83.34 - - 
35 ช 17 1 24.61 85.45   
36 ช 57 2 23.62 83.00  - 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 7 (ตอ) 

ลําดับ เพศ อาย ุ เกรด ดัชนีมวลกาย รอบเอว (cm.) ดื่ม 
แอลกอฮอล สูบบุหรี่ 

37 ช 32 1 23.88 83.62   
38 ช 40 2 27.92 93.65  - 
39 ญ 24 1 23.51 85.98   
40 ช 26 1 22.41 79.98   
41 ช 28 1 21.08 76.68 -  
42 ช 36 1 22.41 79.98   
43 ช 60 1 19.03 71.60 - - 
44 ช 25 1 21.55 77.85   
45 ช 26 2 25.47 87.58   
46 ช 29 1 23.36 82.33 - - 
47 ญ 37 1 20.81 75.55 - - 
48 ช 55 2 25.39 87.38   
49 ช 20 1 21.94 78.81   
50 ช 27 1 19.10 71.77   
51 ช 39 3 18.34 69.88   
52 ช 34 1 26.93 91.20  - 
53 ช 25 1 19.43 72.60  - 
54 ญ 37 1 24.97 91.65 - - 
55 ช 63 1 21.08 76.68   
56 ช 15 1 18.75 70.90 - - 
57 ญ 59 1 26.04 95.77 - - 
58 ช 67 1 23.53 82.76 - - 
59 ญ 18 2 22.23 81.03  - 
60 ช 54 1 32.01 103.81 - - 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 7 (ตอ) 

ลําดับ เพศ อาย ุ เกรด ดัชนีมวลกาย รอบเอว (cm.) ดื่ม 
แอลกอฮอล สูบบุหรี่ 

61 ช 43 1 27.92 93.65  - 
62 ช 40 3 29.07 96.51   
63 ช 28 2 25.36 87.31 - - 
64 ญ 28 1 21.33 77.56 - - 
65 ช 40 1 19.03 71.60 - - 
66 ช 38 1 26.73 90.71   
67 ช 32 1 22.20 79.48   
68 ญ 38 1 15.63 55.48 - - 
69 ญ 45 1 26.12 96.10 - - 
70 ช 63 1 25.78 88.35 - - 
71 ช 47 2 31.22 101.86 - - 
72 ช 38 2 20.58 75.43   
73 ช 45 1 20.55 75.37   
74 ช 74 1 26.12 89.20 - - 
75 ช 56 1 20.20 74.51  - 
76 ช 38 1 21.34 77.33   
77 ช 31 3 17.36 67.46   
78 ช 33 2 25.61 87.92   
79 ช 49 2 23.99 83.90 - - 
80 ช 15 1 17.58 67.99   
81 ญ 72 1 24.22 88.73 - - 
82 ช 39 1 22.32 79.77 -  
83 ช 45 1 20.76 75.89   
84 ช 42 3 31.35 102.17 - - 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 7 (ตอ) 

ลําดับ เพศ อาย ุ เกรด ดัชนีมวลกาย รอบเอว (cm.) ดื่ม 
แอลกอฮอล สูบบุหรี่ 

85 ญ 16 1 19.56 70.69 - - 
86 ญ 61 1 26.29 96.75 - - 
87 ช 41 2 17.92 68.83   
88 ช 19 1 22.10 79.22 - - 
89 ช 30 2 26.09 89.13 - - 
90 ช 35 1 20.42 75.04 - - 
91 ช 66 1 17.84 68.63 - - 
92 ญ 59 2 25.39 93.26 - - 
93 ช 49 2 25.16 86.80   
94 ช 28 2 33.56 107.67   
95 ช 43 1 26.08 89.09   
96 ช 50 2 26.40 89.88  - 
97 ช 40 1 27.89 93.58   
98 ญ 61 1 27.77 102.46 - - 
99 ช 30 1 20.31 74.78   
100 ช 43 1 30.48 100.01 -  
101 ช 41 3 20.58 75.43   
102 ช 26 1 18.08 69.24  - 
103 ช 57 2 18.44 70.14   
104 ช 17 1 16.90 66.30 -  
105 ญ 63 1 17.19 61.52 - - 
106 ช 37 1 24.39 84.89  - 
107 ช 49 2 20.52 75.28 -  
108 ช 38 1 27.46 92.52  - 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 7 (ตอ) 

ลําดับ เพศ อาย ุ เกรด ดัชนีมวลกาย รอบเอว (cm.) ดื่ม 
แอลกอฮอล สูบบุหรี่ 

109 ญ 17 1 20.34 73.73 - - 
110 ช 17 1 17.53 67.87   
111 ช 44 2 25.71 88.18   
112 ช 16 1 20.96 76.40 - - 
113 ช 25 1 24.45 85.04   
114 ช 46 2 25.06 86.56  - 
115 ช 21 1 20.96 76.38   
116 ช 21 1 26.99 91.35   
117 ช 24 2 22.86 81.11   
118 ช 64 2 18.78 70.97   
119 ช 55 1 20.20 74.51 - - 
120 ช 24 1 26.15 89.27   
121 ช 27 1 24.91 86.20   
122 ช 17 1 21.60 77.99 - - 
123 ช 40 1 21.34 77.33   
124 ช 61 2 33.66 107.91 -  
125 ช 36 1 23.83 83.51   
126 ช 31 2 27.39 92.35   
127 ช 21 2 23.18 81.91   
128 ช 33 1 21.80 78.47   
129 ช 57 2 21.97 78.89   
130 ช 45 2 25.46 87.55  - 
131 ช 52 2 17.47 67.74   
132 ช 49 1 19.36 72.42   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 7 (ตอ) 

ลําดับ เพศ อาย ุ เกรด ดัชนีมวลกาย รอบเอว (cm.) ดื่ม 
แอลกอฮอล สูบบุหรี่ 

133 ช 26 1 30.48 100.01 - - 
134 ช 53 2 28.65 95.47  - 
135 ช 33 1 24.22 84.48  - 
136 ช 44 1 29.71 98.11  - 
137 ช 32 1 23.18 81.91 -  
138 ญ 27 1 23.83 87.22 - - 
139 ช 35 1 23.03 81.53   
140 ญ 22 1 12.82 44.62 - - 
141 ช 58 2 26.99 91.35   
142 ช 19 1 20.38 74.95   
143 ช 51 1 26.72 90.69 -  
144 ช 35 1 22.68 80.65 - - 
145 ช 37 1 28.07 94.03   
146 ช 31 1 21.16 76.87   
147 ช 39 1 22.02 79.03  - 
148 ช 29 1 18.34 69.88   
149 ญ 68 1 28.89 106.80 - - 
150 ช 70 1 20.76 75.89 - - 
151 ช 40 1 18.34 69.88 - - 
152 ช 40 3 21.05 76.61   
153 ช 37 3 20.80 75.98 - - 
154 ญ 16 1 16.41 58.50 - - 
155 ช 62 2 23.95 83.81 -  
156 ช 15 1 24.77 85.84 - - 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 7 (ตอ) 

ลําดับ เพศ อาย ุ เกรด ดัชนีมวลกาย รอบเอว (cm.) ดื่ม 
แอลกอฮอล สูบบุหรี่ 

157 ช 24 1 21.72 78.27   
158 ช 58 1 23.05 81.59 -  
159 ช 35 2 18.17 69.45   
160 ญ 54 2 24.22 88.73 - - 
161 ญ 40 1 37.78 141.19 - - 
162 ช 42 2 28.08 94.05   
163 ช 15 1 18.37 69.95 - - 
164 ช 44 1 26.22 89.44   
165 ช 46 1 20.20 74.51 - - 
166 ช 27 1 24.80 85.92 - - 
167 ช 22 1 18.69 70.74   
168 ช 56 2 32.41 104.80   
169 ช 47 2 26.35 89.76  - 
170 ช 72 3 17.01 66.58 - - 
171 ช 61 2 28.33 94.67 -  
172 ช 55 1 18.07 69.21   
173 ช 65 2 23.53 82.76  - 
174 ช 15 1 18.07 69.22 - - 
175 ช 37 1 25.15 86.79 - - 
176 ญ 65 1 25.78 94.76 - - 
177 ช 57 2 17.31 67.34   
178 ช 33 2 30.08 99.03  - 
179 ช 25 1 25.00 86.41  - 
180 ญ 42 2 32.85 122.12 - - 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 7 (ตอ) 

ลําดับ เพศ อาย ุ เกรด ดัชนีมวลกาย รอบเอว (cm.) ดื่ม 
แอลกอฮอล สูบบุหรี่ 

181 ช 19 1 22.15 79.34   
182 ช 55 2 20.20 74.49   
183 ช 51 1 23.74 83.28 -  
184 ช 19 1 21.88 78.66  - 
185 ช 31 1 25.66 88.06   
186 ญ 25 1 24.00 87.88 - - 
187 ช 17 1 29.06 96.49   
188 ช 18 1 22.41 79.98 - - 
189 ช 40 2 25.06 86.56  - 
190 ช 24 1 23.15 81.82   
191 ช 39 1 22.48 80.15   
192 ช 51 2 24.74 85.77 -  
193 ช 43 3 25.86 88.56 - - 
194 ช 24 2 29.75 98.19   
195 ช 40 1 19.20 72.02   
196 ช 48 2 19.13 71.85   
197 ญ 85 3 20.72 75.19 - - 
198 ช 39 1 24.22 84.48  - 
199 ญ 42 1 23.11 84.44 - - 
200 ญ 24 1 20.70 75.13 - - 
201 ช 31 2 22.46 80.11  - 
202 ช 44 1 24.80 85.92   
203 ญ 45 1 29.17 107.91 - - 
204 ช 22 1 29.76 98.23  - 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 7 (ตอ) 

ลําดับ เพศ อาย ุ เกรด ดัชนีมวลกาย รอบเอว (cm.) ดื่ม 
แอลกอฮอล สูบบุหรี่ 

205 ช 66 2 17.26 67.21   
206 ช 30 1 23.38 82.40   
207 ช 40 1 22.31 79.74   
208 ช 36 1 24.39 84.90   
209 ช 54 1 25.71 88.18 - - 
210 ช 38 1 21.67 78.15  - 
211 ช 23 1 24.09 84.15  - 
212 ช 47 3 22.66 80.60   
213 ญ 28 3 22.31 81.34  - 
214 ญ 29 1 20.20 73.19 - - 
215 ช 21 1 21.30 77.24  - 
216 ช 30 1 22.53 80.29  - 
217 ช 60 1 25.26 87.06   
218 ญ 15 1 21.09 76.64 - - 
219 ญ 55 1 19.98 72.31  - 
220 ช 28 2 15.79 63.57 - - 
221 ช 42 1 28.00 93.86  - 
222 ช 29 3 37.37 117.12 -  
223 ช 22 2 25.39 87.38   
224 ช 20 1 20.31 74.78   
225 ช 24 3 20.55 75.37  - 
226 ช 36 1 22.95 81.32 -  
227 ช 53 1 25.59 87.89 - - 
228 ช 46 1 20.70 75.74   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 7 (ตอ) 

ลําดับ เพศ อาย ุ เกรด ดัชนีมวลกาย รอบเอว (cm.) ดื่ม 
แอลกอฮอล สูบบุหรี่ 

229 ช 31 1 21.09 76.72   
230 ช 30 1 20.02 74.04   
231 ช 28 1 19.83 73.59 - - 
232 ช 30 1 20.82 76.04 - - 
233 ช 57 1 20.76 75.89 - - 
234 ญ 34 2 25.81 94.87 - - 
235 ช 32 2 23.03 81.53  - 
236 ช 40 1 24.00 83.93 - - 
237 ช 47 1 22.53 80.29 -  
238 ช 38 1 23.51 82.71 -  
239 ช 42 1 20.28 74.70   
240 ช 42 1 25.26 87.06   
241 ช 35 1 19.68 73.20 - - 
242 ช 44 3 31.25 101.91   
243 ช 59 1 20.20 74.49   
244 ช 61 1 20.57 75.42 - - 
245 ช 41 2 26.70 90.64  - 
246 ช 19 1 30.86 100.97  - 
247 ช 28 2 21.34 77.33 - - 
248 ช 57 2 22.05 79.10   
249 ช 44 1 23.83 83.51   
250 ช 42 1 22.91 81.23   
251 ช 65 1 25.88 88.60 - - 
252 ช 35 2 29.38 97.30   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 7 (ตอ) 

ลําดับ เพศ อาย ุ เกรด ดัชนีมวลกาย รอบเอว (cm.) ดื่ม 
แอลกอฮอล สูบบุหรี่ 

253 ช 35 1 20.07 74.18  - 
254 ช 53 2 24.39 84.90   
255 ช 60 1 25.95 88.78   
256 ญ 52 1 19.56 70.69 - - 
257 ช 64 1 23.53 82.76 - - 
258 ช 25 3 25.16 86.80 - - 
259 ช 39 1 25.22 86.95   
260 ช 34 2 21.48 77.69   
261 ช 24 1 20.07 74.18   
262 ช 27 1 21.72 78.27 - - 
263 ช 51 2 19.41 72.54   
264 ช 61 1 17.99 69.02   
265 ช 39 1 21.05 76.61   
266 ช 47 1 22.15 79.34   
267 ช 39 1 29.07 96.51   
268 ช 25 1 23.51 82.72   
269 ช 21 1 17.37 67.49   
270 ช 19 1 17.63 68.13   
271 ช 30 1 23.56 82.83   
272 ญ 58 2 19.11 68.97   
273 ช 35 2 22.32 79.77   
274 ช 16 1 26.08 89.09 - - 
275 ช 53 2 19.84 73.61  - 
276 ช 28 1 21.26 77.13   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 7 (ตอ) 

ลําดับ เพศ อาย ุ เกรด ดัชนีมวลกาย รอบเอว (cm.) ดื่ม 
แอลกอฮอล สูบบุหรี่ 

277 ญ 21 1 18.37 66.08 - - 
278 ช 35 2 16.00 64.09  - 
279 ช 15 1 18.75 70.90  - 
280 ช 35 3 19.49 72.75   
281 ช 50 1 20.03 74.08 - - 
282 ช 20 1 21.09 76.72   
283 ช 63 1 23.05 81.57 - - 
284 ช 37 1 30.08 99.02   
285 ช 43 1 26.26 89.54   
286 ช 49 1 27.28 92.08 - - 
287 ช 23 2 24.22 84.48 - - 
288 ญ 50 1 24.97 91.65 - - 
289 ช 35 1 19.81 73.54   
290 ช 65 1 25.97 88.82 - - 
291 ช 39 3 21.91 78.74   
292 ช 41 1 24.00 83.93 - - 
293 ช 35 1 27.03 91.44 - - 
294 ช 20 1 26.30 89.63   
295 ญ 72 1 21.19 77.02 -  
296 ช 22 1 22.49 80.19   
297 ช 25 2 24.09 84.16   
298 ช 38 1 21.45 77.61   
299 ช 63 1 15.22 62.14 - - 
300 ช 37 1 21.16 76.87 - - 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ตับของคนทั่วไปจะเกิดการเสื่อมของเซลลที่เรียกวาการเปลี่ยนแปลงของไขมัน (fatty 

change) ซึ่งเปนการ เปลี่ยนแปลงท่ีจะพบไดในเซลลตับ ดังนั้นเมื่อเซลลไดรับอันตรายซึ่งเกิดจาก
ความผิดปกติของ fat metabolism ในเซลลตับทําใหมีการสะสมของไขมันในเซลลเปน fatty 

vacuoles ใสขอบเรียบ ซึ่งจะสามารถแยกจากการสะสมของน้ําหรือ hydropic vacuoles ในเซลลโดย
การยอมดวยสีพิเศษ Oil red O ซึ่งในสวนของไขมันจะติดสีแดง 

 จากการสรุปผลการศึกษาผูวิจัยไดแบงระดับความรุนแรงของภาวะไขมันสะสมในตับ
ตามลําดับดังแสดงตามตารางท่ี 8 และภาพที่ 8 – 10 

 

ตารางท่ี 8 ระดับของภาวะไขมันสะสมในตับ 

Grade พบการสะสมไขมันในตับ 
           1 (mild) 
           2 (Moderate) 
           3 (Severe) 

< 25 % 

25 – 75 % 

               > 75 % 

ที่มา : Peter J. Scheuer. And Jay H. Lefkowitch. Liver Biopsy Interpretation. U.S.A.: 

Prentice – Hall, Inc, 2000. 

 

 
ภาพท่ี 10 ภาวะไขมันสะสมในตับระดับ Grade 1 

Grade 1 (Mild) มีภาวะไขมันแทรกซึมอยูในเซลลตับ < 25%  โดยใชกําลังขยาย 40 เทา
ของกลองจุลทรรศน ซึ่งถือวาเปนระดับในการเกิดภาวะไขมันสะสมในตับระดับนอย  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 11 ภาวะไขมันสะสมในตับระดับ Grade 2 

Grade 2 (Moderate) มีภาวะไขมันแทรกซึมอยูในเซลลตับ >25 – 75%  โดยใชกําลังขยาย 
40 เทาของกลองจุลทรรศน ซึ่งเปนระดับไขมันที่เร่ิมมีความผิดปกติอยูในระดับปานกลาง  
 

 

 
ภาพท่ี 12 ภาวะไขมันสะสมในตับระดับ Grade 3 

Grade 3 (Severe) มีภาวะไขมันแทรกอยูในเซลลตับ >75%  โดยใชกําลังขยาย 40 เทาของ
กลองจุลทรรศน ซ่ึงเปนระดับไขมันที่มีการสะสมเปนอยางมากในเซลลตับ อาจบงบอกถึง
การเกิดโรคที่เกี่ยวกับตับที่มีความรุนแรงอยางหนึ่ง  

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 9 เปรียบเทียบระหวางระดับไขมันสะสมในตับกับกลุมอายุ 

  

  

  

  

GRADE 

Total 

  

 

1 2 3 

p value 

กลุมอายุ วัยรุน 

15 – 29 ป 
จํานวน (คน) 73 12 4 89 0.008* 

  รอยละเทียบกับกลุมอายุ 

 

82.0% 13.5% 4.5% 100.0%  

  วัยผูใหญ 
30 – 59 ป 

จํานวน (คน) 106 56 16 178 

  รอยละเทียบกับกลุมอายุ 

 

59.6% 31.5% 9.0% 100.0%  

  วัยชรา 
> 60 ป 

จํานวน (คน) 23 8 2 33 

  รอยละเทียบกับกลุมอายุ 

 

69.7% 24.2% 6.1% 100.0%  

Total จํานวน (คน) 202 76 22 300 

                 รอยละเทียบกับกลุมอายุ 

 

67.3% 25.3% 7.3% 100.0% 

*แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95% (p value ≤ 0.05) 
 

 จากตารางที่ 9 พบวา ระดับไขมันเกรดท่ี1 มีอยูในกลุมของวัยรุน (อายุ 15–29 ป) จํานวน 
73 คน เกรดท่ี 2 จํานวน 12 คน และเกรดที่  3 จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 82, 13.5 และ 4.5  ของ
กลุมวัยรุนทั้งหมด 89 คน  ตามลําดับ ในกลุมวัยผูใหญ (อายุ 30 – 59 ป) มีระดับไขมันที่เกรดท่ี 1 อยู
จํานวน 106 คน เกรดที่ 2 จํานวน 56 คน และเกรดท่ี 3 จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 59.6, 31.5 และ 
9 ของกลุมวัยผูใหญทั้งหมด  178 คน ตามลําดับ  ในกลุมของวัยชรา (อายุมากกวา 60 ป) จํานวน 23 

คน มีระดับไขมันสะสมในตับอยูในเกรดท่ี 1 อยูในเกรดท่ี 2 จํานวน 8 คน และเกรดท่ี 3 จํานวน 2 

คน คิดเปนรอยละ 69.7, 24.2 และ 6.1 ของกลุมวัยชราทั้งหมด  33 คน ตามลําดับ  และจากการ
เปรียบเทียบเพื่อหาความสัมพันธทางสถิติดวยวิธี chi – square พบวา ใน แตละกลุมอายุมี
ความสัมพันธกันทางสถิติที่ระดับไขมัน สะสมในตับที่ระดับความเช่ือมั่น 95% (p value = 0.008, p 

value  ≤ 0.05) ดังนั้น การเปรียบเทียบระหวางระดับไขมันสะสมในตับมีความสัมพันธกับกลุมอายุ  

   ส
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 เมื่อนําขอมูลไปเปรียบเทียบความสัมพันธเปนรายคู พบวา กลุมของระดับไขมันในเกรด
ที่ 2 ในกลุมของวัยรุนมีความสัมพันธกับวัยผูใหญ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p value = 0.001, p 

value  ≤ 0.05) 
 

ตารางท่ี 10 เปรียบเทียบระหวางระดับไขมันสะสมในตับกับเพศ 

  

  

  

  

GRADE 

Total 

  

 

1 2 3 

p value 

เพศ ชาย จํานวน (คน) 168 68 20 256 P value >0.05 

  รอยละเทียบกับเพศชาย 

 

65.6% 26.6% 7.8% 100.0% 

  หญิง จํานวน (คน) 34 8 2 44 

  รอยละเทียบกับเพศหญิง 

 

77.3% 18.2% 4.5% 100.0% 

Total จํานวน (คน) 202 76 22 300 

      รอยละเทียบกับเพศชายและหญิง 

 

67.3% 25.3% 7.3% 100.0%  

 

 

 จากตารางที่ 10  พบวา เพศชายมีระดับไขมันในตับอยูในเกรดท่ี 1 จํานวน 168 คน เกรด
ที่ 2 จํานวน 68 คนและเกรดที 3 จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 65.5, 26.6, และ 7.8 ของจํานวนเพศ
ชายทั้งหมด 256 คน ตามลําดับ ในกลุมเพศหญิงจํานวนทั้งหมด 44 คน มีระดับไขมัน สะสมในตับ 
อยูในเกรดท่ี  1 จํานวน 34 คน เกรดท่ี 2 จํานวน 8 คน และเกรดท่ี 3 จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 
77.3, 18.2, และ 4.5 ของเพศหญิงทั้งหมดตามลําดับ ดังนั้น เมื่อการเปรียบเทียบเพื่อหาความสัมพันธ
ระหวางเพศกับระดับไขมันสะสมในตับดวยวิธี chi – square พบวา ไมมีความสัมพันธระหวางเพศ
และระดับไขมันสะสมในตับ (p value = 0.310, p value  > 0.05) 
 

 

 

 

 

   ส
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ตารางท่ี 11 เปรียบเทียบระหวางระดับไขมันสะสมในตับกับเกณฑดัชนีมวลกาย 

   

  

  

  

GRADE  

 

Total 

 

 

1 2 3 p value 

เกณฑดัชนีมวลกาย ต่ํากวาปกติ 
 

จํานวน (คน) 20 9 3 32 0.016* 

  รอยละเทียบกับดัชนีมวลกาย 

 

62.5% 28.1% 9.4% 100.0%  

  ปกติ 
 

จํานวน (คน) 98 21 11 130 

   รอยละเทียบกับดัชนีมวลกาย 

 

75.4% 16.2% 8.5% 100.0% 

  น้ําหนักเกิน 

 

จํานวน (คน) 71 36 4 111 

  รอยละเทียบกับดัชนีมวลกาย 

 

64.0% 32.4% 3.6% 100.0% 

  โรคอวน 

 

จํานวน (คน) 13 10 4 27 

  รอยละเทียบกับดัชนีมวลกาย 

 

48.1% 37.0% 14.8% 100.0% 

Total จํานวน (คน) 202 76 22 300 

                            รอยละเทียบกับเกณฑดัชนีมวลกาย 

 

67.3% 25.3% 7.3% 100.0% 

*แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95% (p value ≤ 0.05) 
 

 จากตารางที่ 11 พบวา ในกลุมท่ีมีคาดั ชนีมวลกายตํ่ากวาปกติทั้งหมด 32 คน (0 – 18.4) 
มีระดับไขมันในตับอยูในเกรดท่ี 1 จํานวน 20 คน เกรดท่ี 2 จํานวน 9 คน และเกรดท่ี 3 จํานวน 3 

คน คิดเปนรอยละ 62.5, 28.1 และ 9.4 ของกลุม ดัชนีมวลกายท่ีอยูใน เกณฑต่ํากวาปกติทั้งหมด  
ตามลําดับ ในกลุมท่ีมีคาดัชนีมวลกายอ ยูในเกณฑปกติ (18.5 – 23.4) จํานวนทั้งหมด 130 คน มี
ระดับไขมันในตับอยูในเกรดท่ี 1 จํานวน 98 คน เกรดท่ี 2 จํานวน 21 คน และเกรดท่ี 3 จํานวน 11 
คน คิดเปนรอยละ 75.4, 16.2 และ 8.5 ของกลุมท่ีมีดัชนีมวลกายท่ีอยูในเกณฑ ปกติทั้งหมด
ตามลําดับ ในกลุมท่ีมีคาดัชนีมวลกายอยูในเกณฑน้ําหนักเกิน (23.5 – 28.4) จํานวนทั้งหมด 111 คน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



87 

มีระดับไขมัน สะสมในตับอยูในเกรดท่ี 1 จํานวน 71 คน เกรดท่ี 2 จํานวน  36 คน และเกรดที่ 3 

จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 64, 32.4 และ  3.6 ของกลุมท่ีมีดัชนีมวลกายท่ีอยูในเกณฑ น้ําหนักเกิน
ทั้งหมด  ตามลําดับ  ในกลุมโรคอวนที่มีคาดัชนีมวลกาย มากกวา 28.5 มีทั้งหมด 27 คน พบวามี
ระดับไขมัน สะสมในตับอยูในเกรดท่ี 1 จํานวน 13 คน เกรดท่ี 2 จํานวน 10 คน และเกรดที่ 3 

จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 48.1, 37 และ 14.8 ของกลุมโรคอวนทั้งหมด  ตามลําดับ  เมื่อทําการ
เปรียบเทียบเพื่อหาความสัมพันธทางสถิติระหวางระดับไขมัน สะสมในตับกับคาดัชนีมวลกายดวย
วิธี chi – square พบวา มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% (p value 

= 0.016, p value  ≤ 0.05) 
 เมื่อนําขอมูลไปเปรียบเทียบความสัมพันธเปนรายคู พบวา กลุมของระดับไข มันสะสม
ในตับในเกรดที่ 2 ที่มีดัชนีมวลกายท่ีอยูในเกณฑปกติ มีความสัมพันธกับกลุมท่ีมีดัชนีมวลกายท่ีอยู
ในเกณฑน้ําหนักเกิน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p value = 0.006, p value  ≤ 0.05) และในกลุมท่ีมี
คาดัชนีมวลกายอยูในเกณฑปกติมีความสัมพันธกับกลุมโรคอวน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p value 

= 0.006, p value  ≤ 0.05) และในกลุมของระดับไขมันสะสมในตับในเกรดท่ี 3 พบวา กลุมท่ีมีดัชนี
มวลกายที่อยูในเกณฑน้ําหนักเกินมีความสัมพันธกับกลุมโรคอวน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p 

value = 0.016, p value  ≤ 0.05) 
 

ตารางท่ี 12 เปรียบเทียบระหวางระดับไขมันกับการด่ืมแอลกอฮอล 
  

  

  

  

GRADE  

 

Total 

 

 

1 2 3 

 

p value 

แอลกอฮอล ไมดื่ม จํานวน (คน) 91 18 7 116 0.004* 

 รอยละเทียบกับผูท่ีไมดื่มแอลกอฮอล 
 

78.4% 15.5% 6.0% 100.0%  

  ดื่ม จํานวน (คน) 111 58 15 184 

รอยละเทียบกับผูท่ีไมดื่มแอลกอฮอล 
 

60.3% 31.5% 8.2% 100.0% 

Total จํานวน (คน) 202 76 22 300 

รอยละเทียบกับผูท่ีไมดื่มแอลกอฮอล 67.3% 25.3% 7.3% 100.0% 

 

*แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95% (p value ≤ 0.05) 

   ส
ำนกัหอ
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 จากตารางที่ 12 พบวา ในกลุมประชากรท่ี ไมดื่มแอลกอฮอล จํานวนทั้งหมด 116 คน มี
ระดับไขมันในตับอยูในเกรดท่ี 1 จํานวน 91 คน เกรดท่ี 2 จํานวน 18 คน และเกรดท่ี 3 จํานวน 7 คน 
คิดเปนรอยละ 78.4, 15.5 และ 6 ของประชากรท่ีไมดื่มแอลกอฮอลทั้งหมด  ตามลําดับ ในกลุม
ประชากรท่ีดื่มแอลกอฮอล จํานวนทั้งหมด 184 คน พบวามีระดับไขมันในตับอยู ในเกรดท่ี 1 

จํานวน 111 คน เกรดท่ี 2 จํานวน 58 คน และเกรดท่ี 3 จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 60.3, 31.5 และ 
8.2 ของประชากรท่ีดื่มแอลกอฮอลทั้งหมด ตามลําดับ เมื่อทําการเปรียบเทียบเพื่อหาความสัมพันธ
ทางสถิติ ระหวางระดับไขมัน สะสมในตับกับพฤ ติกรรมการดื่มแอลกอฮอล ดวยวิธี chi – square 
พบวามีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95% (p value = 0.004, p value 

≤ 0.05) การเปรียบเทียบระหวางระดับไขมัน สะสมในตับมีความสัมพันธกับประชากรท่ีมีการดื่ม
แอลกอฮอล 
 
ตารางท่ี 13 เปรียบเทียบระหวางระดับไขมันสะสมในตับกับการสูบบุหร่ี 

  

  

  

  

GRADE 
 

Total 

 

 

1 2 3 

p value 

บุหร่ี ไมสูบ จํานวน (คน) 108 32 11 151 0.240 

 รอยละเทียบกับผูท่ีไมสูบบุหรี่ 
 

71.5% 21.2% 7.3% 100.0%  

  สูบ จํานวน (คน) 94 44 11 149 

รอยละเทียบกับผูท่ีไมสูบบุหรี่ 
 

63.1% 29.5% 7.4% 100.0% 

Total จํานวน (คน) 202 76 22 300 

รอยละเทียบกับผูท่ีไมและสูบบุหรี่ 
 

67.3% 25.3% 7.3% 100.0% 

 
 จากตารางที่ 13 พบวา ในกลุมประชากรท่ีไมสูบบุหร่ี จํานวนทั้งหมด 151 คน มีระดับ
ไขมันสะสมในตับอยูในเกรดท่ี 1 จํานวน 108 คน เกรดท่ี 2 จํานวน 32 คน และเกรดท่ี 3 จํานวน 11 

คน คิดเปนรอยละ 71.5, 21.2 และ 7.3 ของกลุมประชากรที่ไมสูบบุหร่ีทั้งหมด ตามลําดับ ในกลุม
ประชากรท่ีสูบบุหร่ีจํานวนทั้งหมด 149 คน มีระดับไขมัน สะสมในตับอยูในเกรดที 1 จํานวน 94 

คน เกรดที่ 2 จํานวน 44 คน และเกรดที่ 3 จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 63.1,29.5 และ 7.4 ของ

   ส
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ประชากรท่ีสูบบุหร่ีทั้งหมด ตามลําดับ เมื่อทําการเปรียบเทียบเพื่อหาความสัมพันธทางสถิติระหวาง
ระดับไขมันสะสมในตับกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีดวยวิธี chi - square พบวา ไมมีความสัมพันธกัน
ทางสถิติ (p value = 0.240,  p value  > 0.05) 
 
ตารางท่ี 14 เปรียบเทียบระหวางระดับไขมันสะสมในตับกับเสนรอบเอว 

  

  

  

  

GRADE 

Total 

 

 

1 2 3 

p value 

รอบเอว อยูในเกณฑ จํานวน (คน) 161 55 16 232 0.371 

   รอยละเทียบกับรอบเอว 

 
69.4% 23.7% 6.9% 100.0% 

  มากกวาเกณฑ จํานวน (คน) 41 21 6 68 

  รอยละเทียบกับรอบเอว 

 

60.3% 30.9% 8.8% 100.0% 

Total จํานวน (คน) 202 76 22 300 

รอยละเทียบกับรอบเอว 67.3% 25.3% 7.3% 100.0% 

 

 

 

 จากตารางที่ 14 เมื่อศึกษาในกลุมประชากรท่ีมีรอบเอวอยูในเกณฑปกติ (ผูชาย 90 

เซนติเมตร , ผูหญิง 80 เซนติเมตร ) จํานวนทั้งหมด 232 คน พบวา มีไขมันในตับอยูในเกรดท่ี 1 

จํานวน 161 คน เกรดท่ี 2 จํานวน 55 คน และเกรดท่ี 3 จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 69.4, 23.7 และ 
6.9 ของประชากรท่ีมีรอบเอวอยูในเกณฑปกติ ทั้งหมด ตามลําดับ ในกลุมประชากรท่ีมีรอบเอว
มากกวาเกณฑปกติ จํานวนทั้งหมด 68 คน พบวา มีระดับไขมันสะสมในตับอยูในเกรดท่ี 1 จํานวน 
41 คน เกรดที่ 2 จํานวน 21 คน และเกรดที่ 3 จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 60.3, 30.9 และ 8.8 ของ
ประชากรท่ีมีรอบเอวมากกวาเกณฑปกติทั้งหมด  ตามลําดับ  เมื่อทําการเปรียบเทียบเพื่อหา
ความสัมพันธระหวางระดับไขมันสะสมในตับกับเกณฑของรอบเอวดวยวิธี chi – square พบวา ไม
มีความสัมพันธกันทางสถิติ (p value = 0.371,  p value  > 0.05) 
 
 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



90 
 

บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 ในการศึกษาวิจัยเร่ือง ไขมันสะสมในตับของประชากรไทย ศึกษาในศพท่ีชันสูตร ณ 
ภาควิชานิติเวชศาสตร โรงพยาบาลศิริราช สําหรับงานดานนิติวิทยาศาสตร มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ศึกษาอุบัติการณของการพบไขมันสะสมในตับ  สัมพันธกับปจจัยตาง ๆ โดยศึกษาจากตับ จํานวน 
300 ราย กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้คือช้ินเนื้อตับที่ไดจาก ศพที่นํามาผาชันสูตรภายในภาควิชา
นิติเวชศาสตร โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งจะตองไมมีลักษณะของการเนา เมื่อไดผลการศึกษาแล วไดทํา
การบันทึกขอมูลตามข้ันตอนตางๆ ครบถวนสมบูรณ จากนั้นจึงนําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหเพ่ือหา
ความสัมพันธทางสถิติ ระหวางระดับไขมันในตับที่แบงตามระดับความรุนแรง (mild, moderate 
และ severe) กับปจจัยที่อาจมีผลตอระดับไขมัน ดังนี้ 

เพศ แบงเปนเพศชาย และเพศหญิง  
อายุ แบงเปนชวงตางๆ 
ดัชนีมวลกาย แบงตามดัชนีมวลกาย 
รอบเอว แบงตามมาตรฐานของเพศชายและเพศหญิง 
พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอลและไมดื่มแอลกอฮอล 
พฤติกรรมการสูบบุหร่ีและไมสูบบุหร่ี 

 
1. สรุปผลขอมูลที่ไดจากตัวอยางที่ทําการศึกษาตามปจจัยเสี่ยงตางๆ 

1.1 จากกลุมตัวอยางที่นํามาศึกษาทั้งหมด 300 ราย พบวา เปนเพศชายจํานวน 256 ราย 
และเพศหญิงจํานวน 44 คน 

1.2 จากกลุมตัวอยางที่นํามาศึกษาทั้งหมด 300 ราย แบงเปน 3 ชวงอายุดังน้ี  ชวงวัยรุน 
(15 – 29 ป) จํานวน 89 ราย, วัยผูใหญ (30 – 59 ป) จํานวน 178 ราย และวัยชรา (มากกวา 60 ป) 
จํานวน 33 ราย 

1.3 ดัชนีมวลกาย แบงตามเกณฑดัชนีมวลกายเปนชวงตางๆ ดังน้ี ต่ํากวาเกณฑปกติ 0 – 
18.4 กก./ม²  มีจํานวน 32 ราย, อยูในเกณฑปกติ 18.5 – 23.4 กก./ม²  มีจํานวน 130 ราย, อยูในกลุม
น้ําหนักเกิน 23.5 – 28.4 กก./ม²  มีจํานวน  111 ราย และอยูในกลุมภาวะโรคอวน >28.5 กก./ม²  มี
จํานวน 27 ราย 
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1.4 จํานวนตัวอยางที่มีรอบเอ วอยูในเกณฑปกติ  (เพศชาย 90 เซนติเมตร และเพศหญิง 
80 เซนติเมตร) อยูในเกณฑปกติจํานวน 232 ราย และมากกวาเกณฑปกติจํานวน 68 ราย 

1.5 จากกลุมตัวอยางที่นํามาศึกษา สามารถแบงแยกผูที่ไมดื่มแอลกอฮอลไดจํานวน 116 
ราย และผูที่ดื่มแอลกอฮอลจํานวน 184 ราย 

1.6 จากกลุมตัวอยา งที่นํามาศึกษา พบวา มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีในกลุมตัวอยาง
จํานวน 151 ราย และไมสูบบุหร่ีจํานวน 149 ราย 
 
2. ความสัมพันธทางสถิติของผลการศึกษาวิจัยคร้ังนี ้

2.1 จากการหาความสัมพันธระหวางกลุมอายุกับระดับไขมันสะสมในตับ พบวา อายุมี
ความสัมพันธ กันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติ กับผลการศึกษาระดับไขมันสะสมในตับทั้งวัยรุน วัย
ผูใหญ และวัยชรา 

2.2 จากการหาความสัมพันธระหวางเพศกับระดับไขมันสะสมในตับ พบวา เพศไมมี
ความสัมพันธกันทางสถิติ 

2.3 จากการหาความสัมพันธระหวางดัชนีมวลกายกับระดับไขมันสะสมในตับ พบวา 
ดัชนีมวลกายมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทั้งในระดับต่ํากวาปกติ ปกติ น้ําหนักเกิน 
และโรคอวน 

2.4 จากการหาความสัมพันธระหวางการด่ืมแอลกอฮอลกับระดับไขมันสะสมในตับ 
พบวา การดื่มแอลกอฮอลมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

2.5 จากการหาความสัมพันธระหวางการสูบบุหร่ีกับระดับไขมันสะสมใ นตับ พบวา 
การสูบบุหร่ีไมมีความสัมพันธกันทางสถิติ 

2.6 จากการหาความสัมพันธระหวางรอบเอวกับระดับไขมันสะสมในตับ พบวา รอบ
เอวไมมีความสัมพันธกันทางสถิติ 
 
3. อภิปรายผล 

3.1 จากการหาสถิติระหวางระดับไขมันสะสมในตับกับกลุมอายุ พบวา มีความสัมพันธ
กันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ (p value = 0.008, p value  ≤ 0.05)เน่ืองจากรางกายตองการสารอาหาร
ชวยในการเจริญเติบโต ตลอดจนการพัฒนาของรางกายอันเกิดจากกระบวนการท่ีสารอาหารไป
หลอเลี้ยงเซลล เน้ือเย่ือ และควบคุมการทํางานของอวัยวะตางๆ อีกท้ังรางกายสามารถสังเคราะห
จํานวนโคเรสเตอรอลไดเอง เพื่อชดเชยที่รางกายไมไดรับโดยตรงจากอาหาร ซ่ึงปริมาณความ
ตองการไขมันตอวันในผูใหญควรไดรับประมาณ 20 – 25% จากปริมาณแคลอร่ีทั้งหมดที่ไดรับใน
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แตละวัน ในเด็กวัยรุนควรไดรับประมาณ 30 – 35% จากปริมาณแคลอร่ีที่ไดรับทั้งวัน แตในวัย
ผูใหญและผูสูงอายุที่มีกิจกรรมนอยลง การใชพลังงานนอยลง จึงควรลดหรือจํากัดปริมาณไขมันให
นอยลงมากท่ีสุด หากไดรับมากเกินไปอาจทําใหระดับไขมันเพิ่มมากข้ึนดวย (โภชนาการ ; 2523: 
47) 

3.2 จากการหาสถิติระหวางระดับไขมันสะสมใ นตับกับกลุมดัชนีมวลกาย พบวา มี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ (p value = 0.016, p value  ≤ 0.05)เน่ืองจากการสะสม
อาหารในรางกายมีปริมาณการสะสมมากขึ้นจนกลายเปนโรคอวน ดังนั้นอาหารท่ีมีพลังงาน
มากกวาพลังงานท่ีรางกายนําไปใช อาจเกิดไดจากหลายสาเหตุต างๆ ดังน้ี การรับประทานอาหารที่
มีไขมัน แปง และน้ําตาลสูง ภาวะท่ีรางกายเผาผลาญนอยลง ตอมไรทอทํางานผิดปกติ จากยาบาง
ชนิด เกิดจากครอบครัวมีกรรมพันธุเปนโรคอวน วัฒนธรรมการดําเนินชีวิตที่มีความสะดวกสบาย
ขาดการออกกําลังกาย รับประทานอาหารไมจํากัดเวลา ไมจํากัดปริ มาณ และไมจํากัดประเภท เปน
ตน  

3.3 จากการหาสถิติระหวางระดับไขมันสะสมในตับ กับผูที่ดื่มแอลกอฮอล พบวา มี
ความสัมพันธความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ (p value = 0.004, p value ≤ 0.05) เน่ืองจาก
การดื่มแอลกอฮอลที่มีปริมาณมากจะใหผลเสียตอรางกายทําใหเกิดโ รคตับแข็ง มะเร็ง ความดัน
โลหิตสูง เลือดออกทางเดินอาหาร  อุบัติเหตุ และยังมีแนวโนมท่ีจะทํารายตัวเองและผูอื่น ประเทศ
ไทยไดขึ้นช่ือวาเปนประเทศท่ีบริโภคแอลกอฮอลมาก การดื่มแอลกอฮอลในปริมาณท่ีนอยจะทําให
อัตราการตาย และภาวะไขมันสะสมในตับลดนอยลง  

นอกจากภาวะไขมันสะสมในตับจะเปนจุดเร่ิมตนของมะเร็งตับ แลวยังมีความสัมพันธ
กับโรคตางๆ ซึ่งโรคเหลานี้เปนสาเหตุ การปวย และการตายที่สําคัญของประชากรประเทศตางๆ 
การรักษาโรคไขมันในตับ การรักษาที่ไดผลดีที่สุดคือการออกกําลังกาย ใชกลามเนื้อใหมากๆ เมื่อ
ทําเชนนี้จะทําใหกลามเนื้อมีตัวรับฮอรโมนอินซูลินเพิ่มข้ึน เปนผลทําใหไขมันถูกนําไปใชไดมาก
ขึ้น ปริมาณไขมันในตับก็จะลดลง และตามมาดวยการลดลงของภาวะตับอักเสบ นอกจากน้ี คนท่ี
น้ําหนักเกินหรืออวนจะตองลดน้ําหนักแบบคอยเปนคอยไปดวยการควบคุมอาหารควบคูกับการ
ออกกําลังกาย ลดการทานอา หารเกินความตองการของรางกาย ลดอาหารประเภทแปง ขาว และ
ไขมัน คนท่ีเปนโรคเบาหวานก็ตองควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใหอยูในระดับปกติ 
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4. ขอจํากัดของการศึกษาวิจัย 
4.1 เนื่องจากการศึกษาวิจัยนี้เปนการเก็บขอมูลจากการซักประวัติญาติของผูตาย จึงทํา

ใหไมสามารถรวบรวมขอมูลดานอื่นๆ เชน ปริมาณแอลกอฮอลตอวัน ขอมูลการตรวจสุขภาพ ซึ่ง
ขอมูลเหลานี้อาจมีผลตอการเกิดภาวะไขมันสะสมในตับ หากมีประวัติดังกลาวจะชวยในการแยก
สาเหตุของภาวะไขมันสะสมในตับวาเกิดจากแอลกอฮอลหรือโรค หากสามารถเก็บรวบรวมขอมูล
เหลานี้ไดก็จะทําใหการศึกษาวิจัยแมนยําขึ้น 

4.2 เนื่องจากความเที่ยงตรงในการช่ังนํ้าหนัก วัดสวนสูง วัดรอบเอว และจากตัวผูวัด
เองอานคาคาดเคลื่อนยอมสงผลตอความแมนยําในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี 

4.3 จํานวนศพที่นํามาทําการศึกษาวิจัยครั้งน้ี อาจไมเพียงพอโดยเฉพาะในเพศหญิง 
เนื่องมาจากในชวงเวลาที่ทําการศึ กษามีเพศหญิงเพียง 44 ราย จึงทําใหมีขอจํากัดสําหรับการศึกษา
ในเพศหญิง 

ในการศึกษาคร้ังนี้แมมีขอจํากัดอยูหลายประการ แตจํานวนรายที่ไดนํามาทําการศึกษาก็
ไมนอยจนเกินไปถึงกับจะทําใหขาดความเช่ือมั่นเทาใดนัก นอกจากการศึกษาในเพศหญิงที่นาจะมี
ความนาเช่ือถือนอยจนอา จไมนาเช่ือถือในบางกรณี แตอยางไรก็ตามยังสามารถบอกทิศทางของ
ความสัมพันธไดในระดับหนึ่ง 
 
5. ขอเสนอแนะ 

5.1 ศึกษาเปรียบเทียบ ภาวะไขมันสะสมในตับจากศพท่ีชันสูตร โดยแบงเปนศพที่ไม
ทราบสาเหตุการตาย และศพตายจากการเกิดอุบัติเหตุ 

5.2 ศึกษาความสัมพันธระดับไขมันสะสมในตับจากศพท่ีชันสูตร โดยมีการเจาะเลือดดู
คาการทดสอบของตับกับการตัดช้ินเนื้อ เพื่อเปรียบเทียบระดับของภาวะไขมันสะสมในตับ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



94 

 
 

บรรณานุกรม 

 

ภาษาไทย 
กิติยศ  ยศสมบัติ. Metabolic Syndrome. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553. 
ณัฐฐาภณิตา  รพีพงษพัฒนา. “อุบัติการณของภาวะไขมันเกาะตับและความสัมพันธกับกลุมภาวะเม

ตะบอลิกในประชากรไทยที่รับการตรวจร างกายท่ีโรงพยาบาลพยาไท 2.” วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาเวชศาสตรชะลอวัยและฟนฟูสุขภาพ  มหาวิทยาลัยแมฟา
หลวง, 2553. 

เติมชัย  ไชยนุวัติ. ปญหาสําคัญในโรคของตับและทางเดินน้ําดี. กรุงเทพฯ.2524. 
นิชาภา  พิมลรัตน . ระดับของ Nitric oxide metabolites ในผูปวยโรคตับแข็ง . เชียงใหม : 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2552. 
ปทมานุช  นักเลิศพันธ . ลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาของนักโทษชายที่เสียชีวิต สําหรับงานดานนิติ

วิทยาศาสตร. นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551. 
ปาหนัน  บุญ-หลง. โภชนาการ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2523: 47. 
ปยาภรณ  อภิสารธนรักษ. CT imaging in hepatic vascular diseases. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล , 

2545. 
พนิดา  ทองอุทัยศรี. ไขมันในตับ. กรุงเทพฯ: สถาบันโรคตับและทางเดินอาหาร, 2552. 
ไพโรจน  เหลืองโรจนกุล. โรคตับและทางเดินน้ําดี. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541. 
มูลนิธิโรคตับ. ไขมันคั่งสะสมในตับ.กรุงเทพฯ: 2554 

ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก . การคํานวณดัชนีมวลกาย . [ออนไลน ] เขาถึงเมื่อ 18 กันยายน2554. 
เขาถึงไดจาก http://www.gi.mahidol.ac.th/thai/index.php 

สนั่น  สุขวัจน. กายวิภาคศาสตร และสรีรวิทยา. กรุงเทพฯ: โอ เอส พร๊ินติ้งเฮาส, 2523. 

สมมาตร  ศรีบํารุงสันติ. คูมือปฏิบัติการเทคนิคทางเนื้อเย่ือ. เชียงใหม: เค เอส วิช่ัน, 2544. 
สมาคมโรคตับ (ประเทศไทย). Metabolic and Genetic Liver Disease. เพชรบุรี: การประชุมวิชาการ

, 2552 

สมเกียรติ  แสงวัฒนาโรจน. โคเลสเตอรอล. พิมพคร้ังที5่, กรุงเทพฯ: หมอชาวบาน, 2550. 
อนุชิต  จูฑะพุทธิ . ไขมันสะสมในตับ . [ออนไลน ] เขาถึงเมื่อ 20 กันยายน 2554 . เขาถึงไดจาก 

http://vichiyut.co.th/jul 

อุษณีย  วินิจเขตคํานวณ. ชีวเคมีของลิปดและไลโปโปรตีน. พิมพคร้ังที2่, เชียงใหม: 2547. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



95 

 

ภาษาอังกฤษ 
Jian – Gao Fan., And Geoffrey C. Farrell. Epidemiology of non – alcoholic fatty liver disease in 

China. China: Hepatology 50, 2009 

Masahide Hamaguchi. Aging is a risk factor of nonalcoholic fatty liver disease in  

premenopausal women: 10,1 (January  2012) :237-243. 

Matthew M Yeh, and Elizabeth M Brunt. Pathology of fatty liver: differential diagnosis of 

non-alcoholic fatty liver disease. U.S.A.: Prentice – Hall, Inc, 2008. 

Mikako Obika, and Hirofumi Noguchi. Diagnosis and Evaluation of Nonalcoholic Fatty Liver 

Disease. Japan : Prentice – Hall, Inc, 2011 

Nimantha Mark Wifred de Alwis., and Christopher Paul Day. Non – alcoholic fatty liver disease: 

The mist gradually clear. 

Paul Angulo. Nonalcoholic Fatty Liver Disease. U.S.A.: Prentice – Hall, 2004. 

Peter J. Scheuer, And Jay H. Lefkowitch. Liver Biopsy Interpretation. U.S.A.: Prentice – Hall, 

Inc, 2000. 

T. Caballero ฺ., and A. Gila. Histological and immunohistochemical assessment of liver biopsies in 

morbidly obese patients. 2012: 27. U.S.A : Prentice – Hall, Inc, 2012 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง


	Title_page
	Abstract
	Content
	Chapter1
	Chapter2 
	Chapter3
	Chapter4
	Chapter5
	Bibliography



