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ข้อแนะนำการใช้ recombinant human growth hormone (rhGH)  

ในการรักษาเด็กตัวเตี้ยจาก  

• Growth hormone deficiency 

• Turner syndrome 

• Small for gestational age 

 
 

สมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย 
พฤศจิกายน 2564 

 
**ข้อแนะนำนี้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในทางวิชาการเท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมเรื่องการเบิกจ่าย 

ทั้งนี้ การเบิกจ่ายข้ึนกับตน้สังกัดของผู้ป่วยว่าให้เบิกได้ใน indication ใด** 

**การสั่งใช้ rhGH สามารถสั่งได้โดยกุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อเท่าน้ัน** 
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Growth hormone deficiency (GHD) 

 

ผู้ป่วยต้องเข้าเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

1. Neonatal หรือ infantile hypoglycemia ที่มีสาเหตุจาก GHD คือขณะที่เกิดภาวะน้ำตาลต่ำในเลือด 
(blood glucose น้อยกว่า 50 mg/dL) มีระดับ GH น้อยกว่า 7 ng/mL (และต้องไม่มีภาวะน้ำตาลต่ำใน

เลือดทีเ่กิดจากสาเหตุอ่ืน เช่น hyperinsulinemic hypoglycemia) หรือ 

2. ภาวะตัวเตี้ยหรือเติบโตช้า โดยมีเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
2.1 ความสูงต่ำกว่า 3rd percentile (-2 SDS) จากโค้งมาตรฐานการเติบโตของเด็กไทยของกระทรวง
สาธารณสุข ปี พ.ศ.2564 หรือ 

2.2 ความสูงต่ำกว่า 25th percentile จากโค้งมาตรฐานการเติบโตของเด็กไทยของกระทรวงสาธารณสุข 
ปี พ.ศ.2564 และมี downward deviation ของ height gain จากแนว percentile เดิม (ตั้งแต่อายุ 4-
9 ปี) โดยติดตามอย่างน้อย 6 เดือน หรือ 

2.3 Low growth rate for chronological age ดังนี้ 
อาย ุ(ปี) ความสูงที่เพิ่มขึ้น (ซม./ปี) 

1-2 <8 
2-4 <5 
4-9 <4 

ก่อน adolescent growth spurt <4 

Adolescent growth spurt 
<7 (ชาย) 
<6 (หญิง) 

 
โดยข้อ 2.1-2.3 ต้องมีหลักฐานทางชีวเคมีตามข้อ 2.4 สนับสนุน 

2.4 หลักฐานทางชีวเคมี (biochemical criteria) คือ peak GH จากการตรวจ GH provocative test 
(2 tests) มีค่า <7 ng/mL ทั้ง 2 tests โดยต้องอดอาหารเป็นเวลาอย่างน้อย 8 ชั่วโมงก่อนทำการ
ทดสอบ 

2.4.1 ผู้ป่วย congenital hypopituitarism, multiple pituitary hormone deficiency (ขาด
ตั้งแต่ 2 ฮอร์โมนขึ้นไป) หรือมี structural defect ได้แก่ 1) absent หรือ hypoplastic pituitary 
gland 2) absent หรือ hypoplastic pituitary stalk 3) ectopic posterior pituitary bright spot 4) 
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ได้รับการผ่าตัดบริเวณ hypothalamic-pituitary ในกรณีเหล่านี้ การตรวจ GH provocative test ค่า 
peak GH <7 ng/mL เพียง 1 test ก็เพียงพอต่อการวินิจฉัยภาวะ GHD 

2.4.2 กรณีเด็กหญิงอายุมากกว่า 9 ปี หรือเด็กชายอายุมากกว่า 10 ปี และยังไม่เป็นหนุ่มสาว (ยังไม่
เข้า puberty) ต้อง prime ด้วย estradiol valerate 1 มก. สำหรับเด็กน้ำหนักตัวน้อยกว่าหรือเท่ากับ 
20 กก. และ 2 มก. สำหรับเด็กน้ำหนักตัวมากกว่า 20 กก. เป็นเวลา 3 วัน ก่อนการตรวจ GH 
provocative test  

2.4.3 ผู้ป่วย cancer survivors พิจารณาให้การรักษาด้วย rhGH เมื่อเข้าเกณฑ์ข้อ 2.1-2.4 และ
การรักษามะเร็งเสร็จสิ้นแล้วอย่างน้อย 1 ปี ร่วมกับมะเร็งไม่มีการขยายขนาด (no tumor growth)  

 

ขนาดของ rhGH ที่ให้ 

ขนาดเริ่มต้น 20 mcg/kg/day และปรับตามการตอบสนองในการเพิ่มความสูงที่เหมาะสม และระดับ IGF-1 ใน
เลือดไม่เกิน +2.5 SDS สำหรับเพศและอายุนั้นๆ โดยขนาดสูงสุดไม่เกิน 40 mcg/kg/day สำหรับเด็กอ้วนให้
คำนวณขนาดยาตาม body surface area โดยให้ขนาดเริ่มต้น 0.7 mg/m2/day และขนาดสูงสุดไม่เกิน 1 
mg/m2/day 
 

การพิจารณาหยุดการให้ GH เมื่อความสูงใกล้ adult height แล้ว คือ  

1. เด็กหญิงมีอายุกระดูกตั้งแต ่14 ปี ขึ้นไป 
2. เด็กชายมีอายุกระดูกตั้งแต ่16 ปี ขึ้นไป หรือ 
3. ความสูงเพิ่มข้ึนน้อยกว่า 2 ซม./ปี ขณะได้รับการรักษา 
 

ข้อห้ามของการรักษาด้วย rhGH 

1. เด็กหญิงท่ีมีอายุกระดูกตั้งแต ่14 ปี ขึ้นไป 
2. เด็กชายที่มีอายุกระดูกตั้งแต ่16 ปี ขึ้นไป 
3. ผู้ป่วยที่มี active risk ที่อาจจะเกิด malignancy  
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Turner syndrome 

ผู้ป่วยต้องเข้าเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

1. ผลการตรวจ chromosome study มีความผิดปกติที่เข้าได้กับโรค Turner syndrome เช่น 45,X หรือ
45,X/46,XX หรือ 45,X/46,XY หรือมี ring chromosome X หรือ isochromosome X เป็นต้น 

2. ความสูงต่ำกว่า 3rd percentile (-2 SDS) จากโค้งมาตรฐานการเติบโตของเด็กไทยของกระทรวง
สาธารณสุข ปี พ.ศ.2564  

3. ไม่ต้องมีผลการตรวจ GH provocative test 
 
ขนาดของ rhGH ที่ให้ 

ขนาดเริ่มต้น 35 mcg/kg/day และปรับตามการตอบสนองในการเพิ่มความสูงที่เหมาะสม และระดับ IGF-1 ใน
เลือดไม่เกิน +2.5 SDS สำหรับเพศและอายุนั้นๆ โดยขนาดสูงสุดไม่เกิน 70 mcg/kg/day สำหรับเด็กอ้วนให้
คำนวณขนาดยาตาม body surface area โดยให้ขนาดเริ่มต้น 1 mg/m2/day และขนาดสูงสุดไม่เกิน 2 
mg/m2/day 

 
การพิจารณาหยุดการให้ GH เมื่อความสูงใกล้ adult height แล้ว คือ  

1. มีอายุกระดูกตั้งแต่ 14 ปี ขึ้นไป หรือ 
2. ความสูงเพิ่มข้ึนน้อยกว่า 2 ซม./ปี ขณะได้รับการรักษา 

 

ข้อห้ามของการรักษาด้วย rhGH 

1. มีอายุกระดูกตั้งแต่ 14 ปี ขึ้นไป 
2. ผู้ป่วยที่มี active risk ที่อาจจะเกิด malignancy  
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Small for gestational age (SGA) 

 

ผู้ป่วยต้องเข้าเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

1. มีประวัติแรกเกิดเป็น small for gestational age (SGA) คือ น้ำหนัก และ/หรือ ความยาวแรกเกิด น้อย
กว่า -2 SDS สำหรับอายุครรภ์นั้นๆ โดยดูจากโค้งมาตรฐานการเติบโตของทารกแรกเกิดของ Intergrowth 
21st (เอกสารแนบ) ร่วมกับมี 

2. อายุตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป และมีความสูงต่ำกว่า -2.5 SDS จากโค้งมาตรฐานการเติบโตของเด็กไทยของ
กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2564 และ 

3. ไม่มีลักษณะที่เข้าได้กับ syndromes ต่างๆ 
4. ไม่มีโรคเรื้อรังที่เป็นสาเหตุของตัวเตี้ยหรือการเติบโตน้อยท่ียังรักษาไม่หายหรือควบคุมอาการไม่ได้  
5. ไม่ต้องมีผลการตรวจ GH provocative test 
 

ขนาดของ rhGH ที่ให้ 

ขนาดเริ่มต้น 35 mcg/kg/day และปรับตามการตอบสนองในการเพิ่มความสูงที่เหมาะสม และระดับ IGF-1 ใน
เลือดไม่เกิน +2.5 SDS สำหรับเพศและอายุนั้นๆ โดยขนาดสูงสุดไม่เกิน 70 mcg/kg/day สำหรับเด็กอ้วนให้
คำนวณขนาดยาตาม body surface area โดยให้ขนาดเริ่มต้น 1 mg/m2/day และขนาดสูงสุดไม่เกิน 2 
mg/m2/day 
 

ควรหยุดการรักษาด้วย rhGH เมื่อมีข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 

1. ความสูงใกล้ adult height แล้ว คือ  
1.1 เด็กหญิงมีอายุกระดูกตั้งแต ่14 ปี ขึ้นไป 
1.2 เด็กชายมีอายุกระดูกตั้งแต ่16 ปี ขึ้นไป หรือ  
1.3 ความสูงเพิ่มข้ึนน้อยกว่า 2 ซม./ปี ขณะได้รับการรักษา 

2. ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วย rhGH คือ 
2.1 Height SDS เพ่ิมข้ึนน้อยกว่า +0.5 ในปีแรกของการรักษาด้วย rhGH หรือ 
2.2 ความสูงเพิ่มข้ึนน้อยกว่า 3 ซม./ปี ขณะได้รับการรักษาด้วย rhGH ขนาดสูง 

3. เด็กชายมีความสูงตั้งแต่ 160 ซม.ขึ้นไป หรือเด็กหญิงมีความสูงตั้งแต่ 150 ซม. ขึ้นไปแล้ว 
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ข้อห้ามของการรักษาด้วย rhGH 

1. เด็กหญิงท่ีมีอายุกระดูกตั้งแต ่14 ปี ขึ้นไป 
2. เด็กชายที่มีอายุกระดูกตั้งแต ่16 ปี ขึ้นไป 
3. ผู้ป่วยที่มี active risk ที่อาจจะเกิด malignancy  
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คัดลอกจาก intergrowth21.tghn.org (Villar J, et al. Lancet 2016;387:844-5) 
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คัดลอกจาก intergrowth21.tghn.org (Villar J, et al. Lancet 2014;384:857-68) 
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คัดลอกจาก intergrowth21.tghn.org (Villar J, et al. Lancet 2016;387:844-5) 
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คัดลอกจาก intergrowth21.tghn.org (Villar J, et al. Lancet 2014;384:857-68) 

 


