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Liver function tests (LFTs) ท่ีใชใ้นทางคลินิก เป็นการตรวจ liver biochemical tests1-2  บ่ง
บอกความผดิปกติท่ีเกิดข้ึนในตบั ประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกัไดแ้ก่   

1. การตรวจเอน็ไซมต์บั (enzyme tests) เป็น markers ของ liver injury ไดแ้ก่  

1.1 เอน็ไซมท่ี์บ่งบอกการอกัเสบของเซลลต์บั (hepatocellular injury)  ไดแ้ก่ 
serum aminotransferases ประกอบดว้ย alanine aminotransferase (ALT หรือ
เดิมเรียกวา่ serum glutamic-pyruvic transaminase หรือ SGPT) และ aspartate 
aminotransferase (AST หรือเดิมเรียกวา่ serum glutamic-oxaloacetic 
transaminase หรือ SGOT) 

1.2 เอน็ไซมท่ี์บ่งบอกภาวะ cholestasis หรือโรคของระบบท่อน ้าดีไดแ้ก่ alkaline 
phosphatase (ALP) และ gamma glutamyl transpeptidase (GGT)  

2. การตรวจการท างานของตบั (tests of liver function) ไดแ้ก่ serum albumin,  
prothrombin time (PT)  และ serum bilirubin  

Markers ของ hepatocellular injury 

Markers ของ hepatocellular injury หรือ necrosis ไดแ้ก่ serum aminotransferases1-2  
โดยทัว่ไป ALT  ส่วนใหญ่มาจาก cytosol  ของเซลลต์บั  ในขณะท่ี AST สร้างจากเซลลต์บัมาจาก 
cytosol (ร้อยละ 20) และ mitochondria (ร้อยละ 40) 3  AST มีความจ าเพาะในการวนิิจฉยัโรคตบั
นอ้ยกวา่ ALT  เน่ืองจากมาจากหลายอวยัวะไดแ้ก่  กลา้มเน้ือ4 กลา้มเน้ือหวัใจ ไต สมอง ตบัอ่อน 
ปอด เม็ดเลือดแดงและเมด็เลือดขาว เป็นตน้1-3  ทั้ง ALT และ AST  ถูกการก าจดัออกจากกระแส
เลือดโดย  reticuloendothelial system ทั้งน้ี half-life ของ ALT ในเลือดประมาณ 47 ชัว่โมง  และ
ของ total AST 17  ชัว่โมง และ mitochondrial AST 87 ชัว่โมง3 

โดยทัว่ไป range ของค่าปกติของ ALT และ AST  มาจาก mean  ± 2 standard deviations 
ของคนท่ีคาดวา่ปกติ ดงันั้นประมาณร้อยละ 2.5 ของคนปกติอาจมี LFTs ผดิปกติได้4  ค่า upper 
limit ของ ALT และ AST  ยงัมีขอ้โตแ้ยง้กนัและมีความแตกต่างกนัในแต่ละแห่ง5-6 โดยส่วนใหญ่
ก าหนดค่าสูงสุดไม่เกิน 40 IU/L  แต่ใน guideline บางประเทศก าหนดค่า ALT  ปกติในผูช้ายไม่เกิน 



30 IU/L  และผูห้ญิงไม่เกิน 19  IU/L6  เน่ืองจากขอ้มูลทางระบาดวทิยาพบวา่ผูท่ี้มีค่า ALT สูงเกิน
กวา่ค่าดงักล่าวจะมีโอกาสเสียชีวติมากกวา่ 

บางกรณีตรวจวดัระดบั ALT และ AST  อาจมีค่าสูงหรือต ่าลวง  โดยท่ีไม่มีความผดิปกติท่ี
ตบัเช่น ผูป่้วยท่ีกินยา  erythromycin และ para-aminosalicylic acid ถา้ตรวจวดั aminotransferase 
โดย colorimetric tests ซ่ึงเป็นเทคนิคเก่าจะมีค่าสูงลวง   ผูป่้วยโรคไตวายท่ีใช ้ SMA-12/60 
autoanalyser  หรือจาก uremic toxin  จะท าใหค้่า ALT และ AST ต ่ากวา่ความเป็นจริง7  ในผูป่้วย 
Crohn's disease อาจมีค่า ALT  ต ่ากวา่ความเป็นจริง เป็นตน้ 

Markers ของ cholestasis  

ALP และ GGT เป็น markers ของ cholestasis  ทั้งน้ี ALP มาจากตบัและกระดูกเป็นส่วน
ใหญ่ ท่ีอ่ืนๆมาจากล าไส้เล็ก ไต หรือ รก   ดงันั้นในวยัท่ีก าลงัเจริญเติบโต มี ALP สูงจากกระดูก ใน
หญิงตั้งครรภ ์อาจสูงจากรก ร่วมกบัมี hypermetabolic state และในผูป่้วยโรคไตวาย  มี ALP สูง
จาก intestinal ALP isoenzyme  เป็นตน้  ดงันั้นถา้มี GGT  ร่วมสูงดว้ยช่วยบ่งบอกวา่ ALP มาจาก
ตบัหรือท่อน ้าดี1-3   และควรอดอาหารก่อนตรวจ  เน่ืองจากอาหารไขมนัอาจท าให ้ALP สูงได ้การ
ตรวจอ่ืนๆเพื่อสนบัสนุนวา่ ALP สูงจากตบัไดแ้ก่ electrophoresis โดยใช ้polyacrylamide gel หรือ 
sepharose  และ 5'-nucleotidase  เป็นตน้ โดยทัว่ไป half-life ของ ALP ในเลือดประมาณ 5-7 วนั  
ในการ clearance ข้ึนกบัการท างานของตบัและการขบัออกทางท่อน ้าดี  

ภาวะท่ีท าให ้serum ALP  ต ่าไดแ้ก่ congenital hypophosphatasia, hypothyroidism, 
pernicious anemia, fulminant Wilson's disease, zinc deficiency, congenital hypophosphatemia 
และ progressive familial intrahepatic cholestasis1-2  

ในกรณีท่ี GGT  สูงอยา่งเดียวโดยท่ีไม่ไดเ้ป็นโรคตบัและ LFTs อ่ืนๆปกติ  เช่นถา้ด่ืม
แอลกอฮอล ์3 drinks ต่อวนัข้ึนไป ในช่วงเวลา 2-3 สัปดาห์ก่อนตรวจเลือด อาจพบ GGT สูงได ้ 
ทั้งน้ีเน่ืองจาก half-life ของ  GGT ในเลือดนาน 26 วนั  GGT ท่ีสูงจึงกลบัมาปกติใน 8 สัปดาห์8  

ดงันั้นอาจใช ้GGT เป็น marker วา่ผูป่้วยยงัด่ืมสุราหรือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์ และในผูป่้วยท่ีกิน
ยา  phenobarbital และ phenytoin (dilantin) จะมี GGT  สูงไดแ้ต่มกัไม่เกิน 2 เท่า9 

Markers ของ synthetic function   

Albumin  โดยปกติตบัสร้าง albumin 12 กรัมต่อวนั  ถา้การท างานของตบัลดลงไม่มาก 
หรือมีการสูญเสีย albumin จากภาวะต่างๆ  ในระยะแรกตบัก็สามารถ compensate โดยสร้าง 
albumin เพิ่มเป็น 2 เท่าของภาวะปกติได ้  โดยทัว่ไป  2 ใน 3 ของ albumin ในร่างกายอยูท่ี่  



extravascular, extracellular space ซ่ึงมีการแลกเปล่ียนกบัในเลือด  และ half-life ของ albumin ใน
เลือดนานประมาณ 20 วนั  ดงันั้นระดบั albumin ในเลือดข้ึนกบัอตัราการสร้างและ plasma volume    

ในผูป่้วยโรคตบัแขง็ ตบัจะสร้าง albumin ลดลง  ประกอบกบัมีภาวะการขาดสารอาหาร
ร่วมกบัมีการเสีย albumin  มาใน ascites  ท  าใหเ้กิดภาวะ  hypoalbuminemia    ในทางตรงขา้มผูป่้วย
โรคตบัแขง็มกัมี serum globulin  สูงข้ึนเช่ือวา่อาจเกิดจากมี transient bacteremia    ดงันั้นใน LFTs 
จึงพบลกัษณะ reverse albumin/globulin (A/G) ratio   ค่า serum globulin ท่ีสูงในผูป่้วยโรคตบั
มกัจะ nonspecific  ยกเวน้ใน autoimmune hepatitis พบ serum IgG สูง10 และใน primary biliary 
cirrhosis (PBC)  พบ serum IgM สูง11 เป็นตน้  

ในกรณีท่ี serum albumin ต  ่าเพียงอยา่งเดียว โดยท่ี LFTs อ่ืนปกติ  ใหส้งสัยภาวะอ่ืนท่ี
ไม่ไดเ้กิดจากโรคตบัก่อนเช่น  proteinuria, acute หรือ chronic  inflammatory state เช่น burns, 
trauma  และ sepsis ซ่ึงภาวะเหล่าน้ีสามารถกดการสร้าง albumin  นอกจากน้ีพบใน active 
rheumatic disorders, severe end-stage malnutrition และในภาวะตั้งครรภ ์ เป็นตน้1-3 

Coagulation factors   โดยส่วนใหญ่ coagulation factors ต่างๆสร้างจากตบั  (ยกเวน้ factor 
VIII และ von Willebrand factor (vWF) สร้างจากผนงัเส้นเลือด)   ไม่วา่จะเป็น fibrinogen, vitamin 
K-dependent factors (prothrombin, factors VII, IX, และ X) และ factor V   ทั้งน้ี  factor VII  มี 
half-life สั้นท่ีสุด ตามดว้ย factors X และ IX   ดงันั้นจึงใชค้่า prothrombin time (PT)  เพื่อวดัการ
ท างานของตบั  บอกความรุนแรงและพยากรณ์โรค  อยา่งไรก็ตามผูป่้วยท่ีมี prolonged PT  อาจเกิด
จากการท างานของตบัลดลงหรือจากภาวะ cholestatic liver disease ได ้ การแยก 2 ภาวะดงักล่าว
โดยฉีด vitamin K 10 มิลลิกรัมต่อวนั ทาง subcutaneous หรือ intravenous  นาน 3 วนั  ถา้เป็นจาก 
cholestasis  จะสามารถ correct  PT  ท่ีผดิปกติได ้ นอกจากน้ีการวดั  factor V ในเลือดอาจจะช่วย
แยก 2 ภาวะ ดงักล่าวได้1-3  เน่ืองจาก factor V ไม่ไดเ้ป็น vitamin K-dependent  ดงันั้นถา้มี factor V  
ต  ่าร่วมดว้ย  น่าจะเกิดจากการท างานของตบัลดลง  นอกจากน้ี factor V ยงัช่วยบอกพยากรณ์โรคได ้
เช่นใน fulminant hepatic failure ถา้ factor V นอ้ยกวา่ร้อยละ 20 ของปกติ  เป็นตวับอกวา่ poor 
prognosis  ควรรีบท า liver transplantation    

การท่ีมี prolonged PT  อาจพบไดใ้นภาวะอ่ืนๆเช่น  disseminated intravascular 
coagulation, inherited deficiencies of coagulation factors และยาบางอยา่งท่ี antagonize 
prothrombin complex  เป็นตน้   ส าหรับ  international normalized ratio (INR)  เป็นตวับงัช้ีระดบั
ของ coagulopathy  ดีกวา่ PT  เน่ืองจากมีการ standardized value ท าใหล้ดการคลาดเคล่ือนของค่า  
PT  และสามารถน ามาใชใ้นการบอกพยากรณ์โรคได้12-14  

Serum bilirubin   ไดจ้ากการสลาย  heme ซ่ึงมาจากการแตกตวัของเมด็เลือดแดงเป็นส่วน
ใหญ่  ทั้งน้ี unconjugated bilirubin ท่ีไดจ้ะเขา้สู่ตบัและ conjugated กบั glucuronic acid เปล่ียนเป็น



เป็น conjugated bilirubin ซ่ึงละลายน ้าไดแ้ละขบัทางน ้าดี    โดยทัว่ไป hyperbilirubinemia  อาจเกิด
จาก  overproduction  หรือความผดิปกติในการ uptake, conjugation, หรือ excretion  ถา้ความ
ผดิปกติเกิดข้ึนท่ีตบัท าใหไ้ม่สามารถขบั conjugated bilirubin ออกทางน ้าดีได ้ conjugated bilirubin 
จึงถูกกรองออกทางปัสสาวะสามารถตรวจพบจาก dipstick test   

เม่ือตรวจพบ isolated hyperbilirubinrmia  ตอ้งดูวา่เป็น unconjugated หรือ conjugated 
bilirubin  ท่ีสูง   ถา้เป็น unconjugated hyperbilirubinemia เกิดจาก overproduction เช่น hemolysis 
ทั้งท่ีเป็น inherited disorders เช่น spherocytosis, sickle cell anemia, pyruvate kinase และ glucose-
6-phosphate dehydrogenase deficiency เป็นตน้  หรือเกิดจาก acquired hemolytic disorders เช่น 
microangiopathic hemolytic anemia, hemolytic-uremic syndrome, paroxysmal nocturnal 
hemoglobinuria และ immune hemolysis  เป็นตน้ ซ่ึง serum total bilirubin มกัไม่เกิน 5 mg/dL  
และอาจ confirm โดยการตรวจ reticulocyte count หรือ haptoglobin   นอกจากน้ี unconjugated 
hyperbilirubinemia  อาจเกิดจากความผดิปกติท่ี  hepatic uptake/conjugation ของ bilirubin เช่น 
Gilbert's disease, Crigler-Najjar syndrome และยาเช่น rifampicin  และ probenecid  เป็นตน้1-3 

ภาวะ isolated conjugated hyperbilirubinemia  พบใน 2  inherited conditions ซ่ึงพบไม่
บ่อยไดแ้ก่ Dubin-Johnson syndrome และ Rotor syndrome1-3  ในผูป่้วย hepatocellular diseases 
หรือภาวะ cholestasis  จะมี serum bilirubin  สูงได ้ โดยมีสัดส่วนของ conjugated bilirubin  
มากกวา่ unconjugated   bilirubin  และมี LFTs อ่ืนๆผดิปกติร่วมดว้ย   

 
แนวทางในการ approach ผู้ป่วยทีม่ี abnormal LFTs 

การแปลผล LFTs มีขอ้จ ากดัหลายอยา่ง และความไวและความจ าเพาะในการวินิจฉยัโรค
ตบัไม่ดีนกั ผูป่้วยโรคตบัในระยะแรกมกัไม่มีอาการผดิปกติและอาจตรวจไม่พบความผิดปกติใน 
LFTs ได ้15   เช่น ผูป่้วยท่ีเป็นพาหะของไวรัสตบัอกัเสบบี  ผูป่้วยโรคตบัแขง็ระยะเร่ิมแรก ฯลฯ  
หรือถา้มีความผิดปกติท่ีระบบอ่ืนอาจจะตรวจพบ LFTs ผดิปกติได ้เช่นภาวะ hemolysis พบวา่มี 
serum bilirubin สูง  การตรวจ AST สูงอยา่งเดียวอาจจะมาจากกลา้มเน้ือต่างๆรวมถึงกลา้มเน้ือ
หวัใจ  หรือ ALP สูงอาจมาจากกระดูก  รก (placenta) ล าไส้  หรือโรคของต่อมไธรอยด์17-18 ฯลฯ  

ดงันั้นในการแปลความหมาย LFTs  จึงตอ้งอาศยัขอ้มูลการซกัประวติั และตรวจร่างกาย
อยา่งละเอียด 1-2 เช่น อาการและอาการแสดงของโรคตบั  ตาเหลืองตวัเหลือง ไข ้ คล่ืนไส้ อาเจียน 
ปวดทอ้ง คนัตามตวั ปัสสาวะเขม้ อุจจาระสีซีดลง บวม เบ่ืออาหาร น ้าหนกัลด ประวติัการด่ืมสุรา 
การใชย้า รวมถึงสมุนไพร ลูกกลอน ยาชุด ความเส่ียงต่อไวรัสตบัอกัเสบเช่น รับเลือด  การสักเจาะ



ผวิหนงั การฉีดสารเสพติด เพศสัมพนัธ์  รวมถึงอาการผดิปกติของระบบอ่ืนๆและโรคประจ าตวั
เช่น โรคหวัใจ เบาหวาน autoimmune diseases อ่ืนๆ ฯลฯ โรคตบัในครอบครัว การตรวจร่างกาย 
หา stigmata ของโรคตบัเช่น spider nevi, palmar erythema, gynecomastia, caput medusae, parotid 
gland enlargement, testicular atrophy, Dupuytren's contractures  ฯลฯ และทุกระบบอยา่งละเอียด  
หลงัจากนั้นประมวลขอ้มูลทั้งหมด  แลว้แปลผลวา่ความผิดปกติของ LFTs น่าจะเกิดจากสาเหตุใด  
แลว้จึงส่งตรวจพิเศษอ่ืนๆ การตรวจทางรังสี ตลอดจนการตรวจช้ินเน้ือตบั19 เพื่อใหไ้ดว้ินิจฉยัและ
ใหก้ารรักษาไดถู้กตอ้งและเหมาะสม   

การแปลผล LFTs  ประกอบ 3 ขั้นตอน 

 ขั้นตอนท่ี 1  ลกัษณะ pattern  ของ LFTs (hepatocellular, cholestasis หรือ mixed) 

 ขั้นตอนท่ี 2  คน้หาสาเหตุ 

 ขั้นตอนท่ี 3 ประเมินพยากรณ์โรค (prognosis) 

ขั้นตอนที ่1  ลกัษณะ pattern  ของ LFTs  

Patterns บ่งบอก hepatocellular หรือ parenchymatous disease คือ ALT และ AST สูง และ 
patterns บ่งบอก cholestatic liver disease คือ ALP และ GGT สูง  และการแบ่งระดบัของค่าท่ีวดัได้
เป็น 3 ระดบั1 (ตารางท่ี 1) ซ่ึงอาจช่วยในการวนิิจฉยัแยกโรคได ้

ตารางที ่1  ระดบัของ LFTs ท่ีผดิปกติ  (x จ านวนเท่าของ upper limit of normal)1 

Enzyme Measured สูงเลก็น้อย สูงปานกลาง สูงมาก 

Aspartate or alanine aminotransferase <2-3× 2-3 to 20× >20× 

Alkaline phosphatase <1.5-2× 1.5-2 to 5× >5× 

Gamma glutamyl transpeptidase <2-3× 2-3 to 10× >10× 

ในบางคร้ังพบความผดิปกติทั้ง 2 patterns ใหดู้วา่ marker ตวัไหนท่ีสูงเด่นมากกวา่  โดย
การดูสัดส่วน ALT (จ านวนเท่าท่ีมากกวา่ upper limit of normal) หารดว้ย ALP (จ านวนเท่าท่ี
มากกวา่ upper limit of normal) ถา้เป็น parenchymatous disease มีค่ามากกวา่ 5,  mixed pattern อยู่
ระหวา่ง 2-5 และ cholestatic liver disease นอ้ยกวา่ 2 20  

แผนภูมิที ่1  สัดส่วน ALT (จ านวนเท่าท่ีมากกวา่ upper limit of normal) หารดว้ย ALP (จ านวน
เท่าท่ีมากกวา่ upper limit of normal) ในการแยกภาวะ parenchymatous disease,  mixed pattern 
และ cholestatic liver disease 



 

 

เช่น  ผูป่้วยรายท่ีหน่ึงตรวจพบ ALT  800 U/L (upper normal limit ไม่เกิน 40 U/L) และ 
ALP 160 (upper normal limit ไม่เกิน 80 U/L)  ดงันั้นเม่ือค านวณสัดส่วน ALT 800/40 หารดว้ย 
ALP 160/80 เท่ากบั 10  ดงันั้น LFTs ท่ีผดิปกติเกิดจาก parenchymatous disease  ผูป่้วยรายท่ี 2 พบ 
ALT  1200 U/L และ ALP 800 U/L  ดงันั้นเม่ือค านวณสัดส่วน ALT 1200/40 หารดว้ย ALP 800/80  
เท่ากบั 3 (อยูร่ะหวา่ง 2 ถึง 5) แสดงวา่ LFTs ท่ีผดิปกติเป็น mixed ทั้ง hepatocellular และ 
cholestasis  และผูป่้วยรายท่ี 3 พบ ALT  120 U/L และ ALP 400 U/L ดงันั้นเม่ือค านวณสัดส่วน 
ALT 120/40 หารดว้ย ALP 400/80 เท่ากบั  0.6  (นอ้ยกวา่ 2) น่าจะมาจากภาวะ cholestatic liver 
disease เป็นตน้ 

 

 ขั้นตอนที ่2 คน้หาสาเหตุ 

Parenchymatous disease 

ระดบัของ ALT ท่ีสูง อาจช่วยบอกสาเหตุได ้โดยเฉพาะถา้สูงมากกวา่ 20 เท่าข้ึนไปหรือ
มากกวา่ 1000 U/L  พบใน acute viral hepatitis เช่น เอ บี ซี ดี และอี  ควรส่ง anti-HAV IgM  ในราย
ท่ีสงสัย acute viral hepatitis A, anti-HBc IgM และ HBsAg ใน acute viral hepatitis B หรือ HBV 
reactivation ในรายท่ีสงสัย acute viral hepatitis C บางคร้ังการตรวจ anti-HCV อาจไม่พบใน 2 
สัปดาห์แรก ในรายท่ีสงสัยอาจส่งตรวจ HCV PCR  เป็นตน้  นอกจากน้ีแลว้อาจเกิดจากยาหรือ 
toxins ต่างๆ  โดยทัว่ไปผลของยาท่ีมีต่อตบัแบ่งเป็น 2 อยา่งคือ  predictable และ unpredictable 
(idiosyncratic) ในกลุ่มท่ี predictable มกัเก่ียวขอ้งกบัขนาดยา (dose-dependent) และเกิดไดก้บัทุก



คน เช่น acetaminophen hepatotoxicity ในคนท่ีกิน paracetamol overdose  ในการณี idiosyncratic 
จะไม่เก่ียวกบัขนาดยา เกิดกบัคนบางกลุ่มเช่น ผูป่้วยท่ีไดรั้บยา antituberculosis drugs และ 
NSAIDs21    ส าหรับ toxins ท่ีท  าใหเ้กิดภาวะน้ีไดแ้ก่ vinyl chloride, herbal preparations ท่ีมี
ส่วนประกอบ pyrrolizidine alkaloids (Jamaica bush tea) และเห็ด Amanita phalloides  หรือ verna 
เป็นตน้   ภาวะ ischemic hepatitis  (shock liver) หรือ hypoxic hepatitis 22-23 เช่น cardiac arrest หรือ 
severe heart failure เป็นตน้  ภาวะน้ีมี lactate dehydrogenase (LDH)  ในเลือดสูงมากร่วมดว้ย 
พยากรณ์โรคข้ึนกบัสาเหตุและการรักษาแกไ้ขภาวะท่ีเป็นสาเหตุและรักษา hemodynamic กลบัมา
ปกติไดเ้ร็ว LFTs  มกักลบัมาปกติไม่เกินสัปดาห์ นอกจากน้ีอาจพบในผูป่้วย autoimmune hepatitis 
ท่ีมาดว้ย fulminant hepatitis  ซ่ึงพบไม่บ่อยแต่มี poor prognosis24  หรือผูป่้วยท่ีมาดว้ย acute liver 
failure และมี AST/ALT มากกวา่ 4 และ ALP/bilirubin นอ้ยกวา่ 2  ใหคิ้ดถึงภาวะ  fulminant 
Wilsonian hepatitis25-26 

ถา้ ALT และ AST  สูงปานกลาง เกิดจากหลายสาเหตุ อาจเป็น acute viral hepatitis ท่ี
เอน็ไซมต์บัสูงไม่มาก หรือเป็น chronic hepatitis ถา้เอน็ไซมสู์งนานกวา่ 6 เดือน ( แผนภูมิท่ี 2) 
สาเหตุอาจเกิดจากไวรัสตบัอกัเสบบี ซี  หรือ coinfection  ทั้งน้ีระดบั aminotransferase อาจสูง
ตลอดเวลา หรือเป็นบางช่วงเวลา  ถา้ตรวจพบ HBsAg-positive ใหส่้ง HBeAg และ anti-HBe  และ 
HBV DNA viral load เพิ่มเติม  ใน HBeAg –positive chronic hepatitis B (CHB) พิจารณารักษาเม่ือ 
HBV DNA มากกวา่ 105 copies/mL หรือ 20,000 IU/mL  ส าหรับ HBeAg –negative CHB พิจารณา
เร่ิมรักษาเม่ือ HBV DNA มากกวา่ 104 copies/mL หรือ 2,000 IU/mL  และควรท า liver biopsy ก่อน
รักษาโดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน HBeAg –negative CHB27   กรณีท่ีพบ anti-HCV-positive ควรส่ง HCV 
RNA  viral load และ HCV genotype และควรท า liver biopsy ก่อนรักษาโดยเฉพาะ genotype 128   

ใน alcoholic hepatitis  ระดบั AST สูงมากกวา่ ALT 2 เท่าข้ึนไป แต่ AST มกัสูงไม่เกิน 
500 IU/L และ ALT มกัสูงไม่เกิน 300 IU/L1-3   สาเหตุ chronic hepatitis ท่ีเป็น non-virus และ non-
alcohol  ไดแ้ก่ ใน nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD)  มกัพบในคนอว้นหรือท่ีมี ภาวะ 
metabolic syndrome  และตอ้ง exclude สาเหตุอ่ืน โดยทัว่ไป ALT/AST มากกวา่ 129 และถา้สงสัย 
hepatitis จากยาใหห้ยดุยาและติดตาม ALT และ AST   ใน Wilson’s diseaseใหส้งสัยภาวะน้ีใน
ผูป่้วยโรคตบัอายนุอ้ยกวา่ 40 ปี ท่ีไม่ไดมี้สาเหตุจากไวรัสตบัอกัเสบและสุรา   ควรตรวจตาเพื่อหา 
Kayser-Fleischer (KF) ring และส่งตรวจ serum ceruloplasmin   ถา้ผลไม่แน่ชดัใหต้รวจ 24-hour 
urine copper  ถา้มากกวา่ 100 mcg/day ช่วยในการวนิิจฉยั และอาจจะตรวจยนืยนัดว้ย  liver biopsy 
และวดั quantitative copper มากกวา่ 250 mcg/gm ของ dry weight 30-31  ใน autoimmune hepatitis 
(AIH) พบในผูห้ญิงมากกวา่ชาย ตรวจเลือดพบ immunoglobulin G (IgG) สูงร่วมกบั autoantibodies 



ต่างๆ ไดแ้ก่ antinuclear antibody (ANA), anti–smooth muscle antibody (ASMA) ซ่ึงใหผ้ลบวกใน 
type 1 AIH  และอาจท า liver biopsy  เพื่อช่วยยนืยนัการวินิจฉยั  ส่วน type 2  และ type  3 AIH พบ 
anti–liver-kidney microsomal antibody (anti–LKM-1) และ antibodies against soluble liver 
antigen (anti-SLA) ตามล าดบั32-33   

ผูป่้วยท่ีสงสัย hereditary hemochromatosis (HHC)  มีอาการเหน่ือยง่าย ผวิคล ้า ปวดขอ้ 
(arthropathy)  เบาหวาน ตรวจร่างกายพบ มีผวิสีคล ้า (skin bronzing หรือ hyperpigmentation) จาก
ธาตุเหล็กและสารเมลานินสะสมท่ีผวิหนงั หวัใจโต (dilated cardiomyopathy)  ตบัโต  ตรวจหา 
serum transferrin saturation ซ่ึงค านวณโดย  total serum iron หารดว้ย  serum iron ferritin คูณดว้ย 
100  ถา้มากกวา่ 45% ใหส้งสยัภาวะน้ี  ใหส่้ง serum ferritin concentration เพิ่มเติม ถา้มากกวา่ 400 
ng/mL ในผูช้ายและมากกวา่ 300 ng/mL ในผูห้ญิง จะช่วยสนบัสนุนการวนิิจฉยัโรคน้ี  หลงัจากนั้น
ควรท า liver biopsy และหา hepatic iron index (hepatic iron concentration (micromoles/gram dry 
weight) หารดว้ยอาย ุ) ใน homozygous HHC มีค่ามากกวา่ 1.9  และควรตรวจ genetic study  และ
ตรวจ screening ในครอบครัว34  อยา่งไรก็ตามภาวะ HHC  พบนอ้ยในคนไทย  ส่วนใหญ่มกัจะเป็น 
secondary hemochromatosis เช่นใน thalassemia, hemolysis, ด่ืมสุรา หรือเคยรับเลือดจ านวนมาก
และเป็นเวลานาน    

ในกลุ่มท่ี ALT สูงเล็กนอ้ย เกิดไดจ้ากหลายสาเหตุไม่จ  าเพาะ  ทั้งจาก chronic viral หรือ 
nonviral hepatitis ดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ รวมถึงใน early cirrhosis ซ่ึงมกัพบ AST มากกวา่ ALT  

Cholestatic liver disease 

ถา้ตรวจพบ ALP สูง  ควร confirm  วา่ ALP มาจากตบัโดยดูท่ี GGT  สูงดว้ย  สาเหตุอาจมา
จากภาวะ extrahepatic และ intrahepatic  cholestasis หรือเกิดจากการท่ีมีกอ้นในตบั (space 
occupying lesion)  ซ่ึงไปกดเบียดและ/หรือมี invasion ท่ี small, intrahepatic bile ducts เช่น ฝีท่ีตบั 
มะเร็งตบัเช่น hepatocellular carcinoma, peripheral type ของ  cholangiocarcinoma และ metastasis 
CA ฯลฯ หรืออาจเป็นกอ้นจาก benign tumor เช่น hemangioma, hepatic adenoma,  focal nodular 
hyperplasia ฯลฯ  นอกจากน้ี ALP ท่ีสูงมาก (มากกวา่ 1,000 U/ L หรือมากกวา่ 6 เท่าของค่าปกติ) 
มกัเกิดจาก infiltrative lesions  เช่น granulomatous diseases, amyloidosis, sarcoidosis, infiltrating 
tumors และ fungal infections3  ซ่ึงใน malignant infiltration มี LDH สูงร่วมดว้ย 

สาเหตุ extrahepatic cholestasis ไดแ้ก่ น่ิวในท่อน ้าดี ในกรณี acute biliary tract 
obstruction  ใน 24-48 ชัว่โมงแรกอาจพบ serum aminotransferase สูง (มากกวา่ 300 IU/L) และ
ลดลงอยา่งรวดเร็ว หลงัจากนั้น serum ALP และ biliribin  จึงข้ึนสูงตาม35 ทั้งน้ีเน่ืองจาก ALP สร้าง



จาก bile duct epithelium  เม่ือเกิดภาวะ cholestasis  จึงใชเ้วลาในการสร้างและหลัง่ ALP ออกมา  
ดงันั้น ALP จึงข้ึนสูงชา้กวา่ serum aminotransferase  มะเร็งท่อน ้าดี (cholangiocarcinoma) หรือ 
periampullar cancers อ่ืนๆเช่น pancreatic cancer, gallbladder cancer และ duodenal cancer  จาก 
ampullary cancer รวมทั้ง malignancy อ่ืนๆหรือต่อมน ้าเหลืองกดทบัท่อน ้าดีบริเวณ porta hepatits  
ซ่ึงผูป่้วยอาจมีอาการตาเหลืองตวัเหลืองได ้หรืออาจไม่มีอาการตาเหลืองตวัเหลืองก็ได ้เช่นใน focal 
intrahepatic ductal obstruction หรือมี partial extrahepatic duct obstruction  เป็นตน้  โรค primary 
sclerosing cholangitis (PSC)  พบนอ้ยในคนไทย  ผูป่้วยมาดว้ยคนัเป็นๆหายๆ หรือ ascending 
cholangitis  ตรวจเลือดพบ perinuclear antineutrophil cytoplasmic antibodies (p-ANCA)  สูง และ
เม่ือท า endoscopic retrograde cholangiography (ERCP)  หรือ magnetic resonance 
cholangiography (MRCP)  พบ intra- และ extrahepatic bile-duct strictures และ dilations (bead-
like appearance)  นอกจากน้ี biliary dilatation อาจเกิดจาก secondary sclerosing cholangitis จาก
สาเหตุอ่ืน    

ภาวะ intrahepatic causes เช่น ยา เช่น anabolic และ contraceptive steroids, 
chlorpromazine, imipramine, tolbutamide, sulindac, cimetidine, erythromycin estolate, 
trimethoprim-sulfamethoxazole, penicillin based antibiotics รวมถึงยาชุด ยาลูกกลอน หรือ
สมุนไพรหลายอยา่ง, ภาวะ sepsis, การให ้parenteral nutrition ฯลฯ  และในผูห้ญิงวยักลางคน มี
อาการคนัตามตวัเป็นๆหายๆ  มีไขมนัในเลือดสูง (hypercholesterolemia)  ตบัโต  และ serum 
globulin สูงโดยเฉพาะ IgM  ใหคิ้ดถึงโรค primary biliary cirrhosis (PBC) ควรส่งตรวจ 
antimitochondrial antibodies (AMA)  และตรวจช้ินเน้ือตบัเพื่อยนืยนัการวนิิจฉยั  

ในผูป่้วยท่ีมีค่า ALP และ GGT ท่ีสูง  ควรส่งตรวจ U/S upper abdomen  (แผนภูมิท่ี 2) ถา้
พบวา่มีกอ้น ในตรวจ อาจส่งตรวจ CT หรือ MRI  abdomen เพิ่มเติมหรือตรวจช้ินเน้ือตบั  ถา้ U/S 
upper abdomen  พบ intrahepatic ducts dilatation ควรท า ERCP  เพื่อหาสาเหตุและให้การรักษา  
หรือ CT  abdomen ในกรณีท่ีสงสัยวา่มีการกดเบียดท่อน ้าดีจากอวยัวะอ่ืนๆ  ในกรณี severe biliary 
obstruction เป็นเวลานาน เม่ือแกไ้ขภาวะดงักล่าวโดยใส่ stent  หรือ drainage โดย percutaneous 
หรือการผา่ตดั เพื่อใหน้ ้าดีไหลผา่นลงมาได ้ ในช่วง 2-3 วนัแรก serum bilirubin จะลดลงอยา่ง
รวดเร็ว หลงัจากนั้นเขา้สู่ slow phase ซ่ึงอาจจะใชเ้ป็นสัปดาห์จึงกลบัลงมาปกติ เน่ืองจาก delta-
bilirubin  จบักบั serum albumin (half-life 20 วนั) ใชเ้วลา clearance นานกวา่ bilirubin-glucuronide  
เรียกภาวะน้ีวา่  “delta-bilirubin phenomenon”   ในกรณีท่ี U/S  ไม่พบกอ้นและไม่พบ intrahepatic 
ducts dilatation อาจเกิดจาก intrahepatic cholestasis ดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ หรือจาก infiltrative lesion  
หรือจาก partial extrahepatic duct obstruction   

http://www.utdol.com/online/content/topic.do?topicKey=drug_a_k/129925&drug=true
http://www.utdol.com/online/content/topic.do?topicKey=drug_l_z/265188&drug=true
http://www.utdol.com/online/content/topic.do?topicKey=drug_l_z/252973&drug=true
http://www.utdol.com/online/content/topic.do?topicKey=drug_a_k/58193&drug=true
http://www.utdol.com/online/content/topic.do?topicKey=drug_a_k/94465&drug=true
http://www.utdol.com/online/content/topic.do?topicKey=drug_l_z/20387&drug=true


แผนภูมิที ่2 แนวทางการ approach ผูป่้วยท่ีมี ALP สูง1 

 

 

ในผูป่้วยมะเร็งอ่ืนๆอาจมี ALP สูงโดยท่ีไม่มีความผดิปกติท่ีตบั เช่น  ในผูป่้วยมะเร็งปอด
บางราย มี ALP ท่ีสูง ทั้งท่ีไมมี่ความผดิปกติท่ีตบัและกระดูก  ซ่ึง ALP เป็นชนิด Regan ALP 
isoenzyme  มีลกัษณะทางเคมีต่างจาก hepatic ALP isoenzyme  และใน Hodgkin's disease และ 
renal cell carcinoma อาจมี hepatic ALP isoenzyme  สูงโดยท่ีไม่ไดท้  าใหเ้กิดพยาธิสภาพในตบั
โดยตรง แต่เป็นผลมาจาก nonspecific hepatitis  เรียกภาวะน้ีวา่ “bystander phenomenon”1  

LFTs   ผิดปกติ ทีเ่กดิจากสาเหตุนอกตับ 



 ในกรณีท่ีสงสัยวา่ LFTs   ท่ีผดิปกติ เกิดจากสาเหตุนอกตบั (ตารางท่ี 2)  การตรวจพิเศษ
เพิ่มเติมเพื่อช่วยยนืยนัการวนิิจฉยั 
ตารางที ่2  สาเหตุนอกตบั (Nonhepatic causes)  ท่ีท าให ้LFTs ผดิปกติ36 
 

Test  สาเหตุ Discriminating tests  

albumin  ต ่า Protein-losing enteropathy  Serum globulins, alpha1-antitrypsin 
clearance  

 Nephrotic syndrome  Urinalysis, 24-hr urinary collection for 
protein  

 Congestive heart failure  Cardiac examination, two-dimensional 
echocardiogram  

AST สูง Myocardial infarction  CK-MB, troponin, ECG  

 Muscle disorders  CK, ESR  

ALP สูง Bone disease  GGT, serum leucine aminopeptidase, 59-
nucleotidase  

 Pregnancy  GGT, 59-nucleotidase, hCG in serum and 
urine  

 Malignant tumor  Alkaline phosphatase electrophoresis  

Bilirubin สูง Hemolysis  Reticulocyte count, peripheral smear, LDH, 
haptoglobin  

 Sepsis  Clinical setting, blood cultures  

 Ineffective erythropoiesis  Peripheral smear, urine bilirubin, 
hemoglobin electrophoresis, bone marrow 
aspiration and biopsy  

 Shunt hyperbilirubinemia  Clinical setting  

PT สูง Antibiotic use, 
anticoagulant use, 
steatorrhea, dietary 

Response to vitamin K  



deficiency  

CK, creatine kinase; ECG, electrocardiogram; ESR, erythrocyte sedimentation rate; hCG, human 
chorionic gonadotropin; LDH, lactate dehydrogenase 

 

 ขั้นตอนที ่3 ประเมินพยากรณ์โรค (prognosis) 

หลงัจากวนิิจฉยัสาเหตุโรคตบัแลว้ ในผูป่้วยโรคตบัควรประเมินความรุนแรงของโรคเพื่อ
บอกพยากรณ์โรค ตลอดจนป้องกนัและรักษาภาวะแทรกซอ้นท่ีเกิดข้ึน  การประเมินความรุนแรง
ของโรคตบัแขง็โดยทัว่ไปใช ้Modified Child-Turcotte-Pugh prognostic classification  (ตารางท่ี 3)  
ค านวณจาก 5 parameters ไดแ้ก่ encephalopathy, ascites, bilirubin, albumin และ prothrombin time 
โดยแบ่งเป็น 3 ระดบัไดแ้ก่ A (คะแนน 5-6), B (คะแนน 7-9) และ C (คะแนน 10-15) 
 
ตารางที ่3 Modified Child-Turcotte-Pugh prognostic classification   
 

parameters points 

 1  2  3  

Encephalopathy (grade)  0  1-2  3-4  

Ascites  None  Slight  Moderate  

Bilirubin (mg/dL)  1-2  2-3  >3  

Albumin (g/dL)  >3.5  2.8-3.5  <2.8  

Prolonged prothrombin time (sec)  
หรือ INR 

1-4  
< 1.7 

5-6  
1.7-2.3 

>6  
> 2.3 

 

นอกจากน้ีประเมินความรุนแรงของโรคตบั ท่ีนิยมใชแ้พร่หลายในปัจจุบนัคือ Model for 
End-stage Liver Disease. (MELD)37-39 ค านวนจาก 

Model for End-stage Liver Disease (MELD) Scoring Equation[*] 

MELD score for TIPS = 0.957 × loge(creatinine [mg/dL]) + 0.378 × loge(bilirubin [mg/dL]) + 
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1.120 × loge(INR) + .643 (cause of liver disease)[†]  

MELD score for liver transplantation[‡] = 0.957 × loge(creatinine [mg/dL]) + 0.378 × 
loge(bilirubin [mg/dL]) + 1.120 × loge(INR) + .643 

INR, international normalized ratio; TIPS, transjugular intrahepatic portosystemic shunt. 

*  Laboratory values less than 1.0 are set at 1.0. The maximum serum creatinine level considered 
in the MELD score equation is 4.0 mg/dL. 

†  0 if cholestatic or alcoholic liver disease, and 1 if other liver disease. 

‡  Multiply by 10 and round to the nearest whole number.  

หรือเขา้ไปท่ี http://www.unos.org/resources/MeldPeldCalculator.asp?index=98   ทั้งน้ีถา้
คะแนนยิง่มากโอกาสเสียชีวิตสูง  ถา้ผูป่้วยไม่มีขอ้หา้ม ควรรีบส่งต่อเพื่อเตรียมตวัท า liver 
transplantation 

Direct quantitative testing ของ hepatocyte function 

การท างานของตบันอกจากจะประเมินจากบาง parameters ใน LFTs แลว้  ยงัมีการตรวจ
อ่ืนๆเพื่อหาการท างานของตบัโดยตรงเช่น  การวดัความสามารถในการขบัสาร organic anions และ
ขบวนการเมตาบอลิสซึมของยาหรือสารต่างๆทั้ง endogenous และ exogenous substances จาก
กระแสเลือด ไดแ้ก่ การตรวจหาระดบั bile acids  การวดั caffeine หรือ lidocaine metabolites ฯลฯ 
และการตรวจ clearance tests ของสาร bromsulphalein (BSP) และ indocyanine green (ICG)  ฯลฯ 
(ตารางท่ี 4)40    ซ่ึงการตรวจค่อนขา้งยุง่ยากซบัซอ้น ท าไดบ้างแห่ง ดงันั้นมกัใชใ้นงานวจิยั หรือ
ประเมินก่อนผา่ตดัเปล่ียนตบั  นอกจากน้ีการวดัความสามารถของตบัในดา้นการสร้างสารทาง
ชีวภาพต่างๆ (biosynthetic capacity) ไดแ้ก่ serum  lipoproteins, ceruloplasmin, ferritin และ alpha 
1-antitrypsin  เป็นตน้ 
ตารางที ่4 Quantitative liver function tests40 

Quantitative liver 
function test 

Type of test Blood-flow 
Dependent 

Sensitive to Diet or 
Medication 

Measurement 

Caffeine kelim  metabolism no yes blood 
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Quantitative liver 
function test 

Type of test Blood-flow 
Dependent 

Sensitive to Diet or 
Medication 

Measurement 

Antipyrine kelim metabolism no yes breath test 

Antipyrine Cl metabolism no yes breath test 

MEGX15min  metabolism no yes blood 

MEGX30min  metabolism no yes blood 

Erythromycin metabolism no yes breath test 

Indocyananine green extraction yes minimal blood 

Cholate kelim  extraction yes minimal blood 

Cholate Cliv  extraction yes minimal blood 

Cholate Cloral  extraction yes minimal blood 

Cholate shunt extraction yes minimal blood 

Galactose elimination 
capacity 

consumption yes minimal blood 

Methionine breath test consumption yes minimal breath test 

Perfused hepatic mass extraction yes minimal scan 

Cl, clearance; MEGX15min, monoethylglycinexylidide at 15 min; MEGX30min, 
monoethylglycinexylidide at 30 min. 

 
 
สรุป 

Liver function tests ประกอบดว้ยเอ็นไซมท่ี์บ่งบอกการอกัเสบของเซลลต์บั ไดแ้ก่ serum 
aminotransferases ประกอบดว้ย ALT  และ AST  และเอ็นไซมท่ี์บ่งบอกภาวะ cholestasis ไดแ้ก่ 
ALP และ GGT   การวดั syntetic function ไดแ้ก่ serum albumin และ prothrombin time (PT)  และ
การวดัความสามารถของตบัในดา้นการก าจดัสารพิษ (detoxify) และการขบัสาร organic anions มา
ทางน ้าดี ไดแ้ก่ serum bilirubin  โดยทัว่ไป abnormal LFTs แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ไดแ้ก่ 
hepatocellular injury พบ ALT และ AST สูง และ ALP และ GGT สูง อาจเกิดจากภาวะcholestasis  



กอ้นท่ีตบัหรือ infiltrative diseases   ในการแปรผล  LFTs  ตอ้งอาศยัขอ้มูลหลายอยา่งประกอบทั้ง
จากประวติั การตรวจร่างกาย อยา่งละเอียด การตรวจพิเศษเพิ่มเติม รวมทั้งการท า liver biopsy อาจ
ช่วยบอกสาเหตุและความรุนแรงของการอกัเสบ และพงัผดืในตบัได ้
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