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ความสุขและความปลาบปลืมใจในชีว ิตของคุณพ่อคุณแม่คือการได้ยลโฉมลูกน้อยครั งแรกในชีว ิต
และพบว่าร่างกายของลูกน้อยสมบูรณ์แข็งแรงไม่พบความผิดปกติใด แต่หลังจากนั นสองสามวันถัดมาคุณ
พ่อคุณแม่มือใหม่หรือแม้แต่มืออาชีพหลายคนอาจพบภาวะตัวเหลืองในลูกน้อยและเกิดความวิ ตกกังวลอย่าง
มาก แม้ว่าภาวะตัวเหลืองในทารกอาจมิใช่เรืองใหม่ไกลตัวอีกต่อไป เนื องจากเป็นภาวะทีพบได้บ่อ ยและมี
นักวิชาการหลายท่านอธิบายไว้ แต่ผเู้ ขียนขอเลือกภาวะนีมาอธิบายซําอีกครั งในภาษาทีเข้าใจง่าย เพือเป็ น
ประโยชน์ให้กับแฟนานุ แฟนของ “คลังความรู้สู่ประชาชน” คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลครับ
ภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิ ดคืออะไร ?
ภาวะตัวเหลือง เกิดจากมีสารสี เหลืองทีเรียกว่า“บิลิรูบิน” ในเลือดสูงกว่าปกติ บิลิรูบินนี เกิดจากการ
สลายตัวของเม็ดเลือดแดง ซึงเกิดขึ นตลอดเวลาในร่างกายของคนปกติ บิลิรูบินในเลือดจะผ่านกระบวนการ
เปลียนแปลงทีตับให้อยู่ในรูปทีละลายนํามากขึนและถูกกําจัดออกจากร่างกายทางปั สสาวะและอุจจาระ

ภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิ ดมีกีประเภท อะไรบ้าง ?
ภาวะตัวเหลือง เป็นป ั ญหาสําคัญเนื องจากพบได้มากถึงร้อยละ50 ของทารกแรกคลอดและอาจจะ
พบมากขึ นเมือทารกคลอดก่อนกําหนด นอกจากนั นแล้วภาวะตัวเหลืองในทารกยังแบ่งเป็ น 2 ชนิดหลักได้
ดังนี
1. ภาวะตัวเหลืองปกติ (physiologic jaundice) ทารกทีอยูใ่ นครรภ์มารดาจะมีจํานวนของเม็ดเลือ ด
แดงมากกว่าและมีอายุส ั นกว่าของผู้ใหญ่เพราะทําหน้าทีรับออกซิเจนผ่านทางสายรกทีส่งผ่านมาจากเลือด
ของแม่ เมื อทารกคลอดจากครรภ์ของแม่จะเริมหายใจด้วยปอด เม็ดเลือดแดงชนิดเดิมของทารกจะแตก
สลายและเปลียนแปลงไปเป็นสารบิลิรูบินมากกว่า ปกติจนเกินกว่า ความสามารถในการกํา จัดของร่า งกาย
เพราะตับของทารกยังทํางานไม่เต็มประสิทธิภาพ ส่งผลให้การกําจัดบิลิรูบินด้วยตับยังไม่สมบูรณ์ ทารกจึง
เกิดภาวะตัวเหลืองจากการสะสมของสีบิลริ บู ิน ทารกทีมีภาวะตัว เหลืองปกติจะสามารถหายเองได้ในเวลา
ประมาณ 2 สัปดาห์และไม่ส่งผลกระทบต่อพั ฒนาการทางสมองของทารก
2. ภาวะตัวเหลือ งผิดปกติหรือ ตัวเหลืองเนื องจากเป็ นโรค (pathologic jaundice) มีส าเหตุหลาย
ประการดังต่อไปนี
2.1 เกิดภาวะการบกพร่องเอนไซม์ G6PD (Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase) ส่งผลทํา
ให้เกิดการสะสมของอนุ มลู อิสระซึงเป็นสาเหตุให้เกิดการทําลายเม็ดเลือดแดงมากกว่าปกติ
จะพบในเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิง
2.2 เกิดจากหมู่เ ลือดของแม่กับลูกไม่เข้า กัน เช่น แม่ท ีมีห มู่เลือด Rh ลบกับลูกหมู่เลือ ด Rh
บวก หรือ แม่ทมีี หมู่เลือดโอกับลูกทีมีหมูล่เ ือดเอบี มีแนวโน้มความรุนแรงมากขึนในลูกคนที
สอง เนื องจากร่างกายแม่จะสร้างภูมิคุ้มกันต่อหมู่เลือดทีไม่เข้า กันกับทารก อย่างไรก็ตาม
สาเหตุนีพบได้น้อยในประเทศไทย
2.3 ภาวะตัว เหลือ งที สัม พันธ์กับการดื มนมแม่ พบในทารกทีได้ร ับ นมแม่เพีย งอย่า งเดีย ว
สามารถแบ่งได้เป็ นสองลักษณะอาการย่อยคือ 1. ทารกได้รับนมแม่ป กติ พัฒนาการด้า น
นําหนักตัวขึ นดี ส่วนมากจะพบภาวะตัวเหลืองชัดเจนในช่วงท้ายสัปดาห์แรกเป็ นต้นไป และ
2. ทารกได้รับนมแม่น้อยกว่าปกติ นําหนักตัวน้อยไม่เป็ นไปตามพัฒนาการ พบในทารกที
แม่ขาดประสบการณ์ในการให้นม เช่นท่าอุ้มให้นมลูกไม่ถูกต้อง หรืออาจเกิดจากป ั จจัยของ
ตัวทารกเอง เช่นคลอดก่อนกําหนดหรือมีภาวะดูดนมยาก ภาวะลินติด
2.4 สาเหตุทีพบน้อยแต่มีความเสียงสูง เช่น
- เกิดภาวะตับอักเสบ อาจพบอาการอืนร่วมกับอาการตัวเหลือ งด้ว ย เช่น อาการไข้ ไม่ดูด
นม ซึม ท้องโตเนื องจากตับโต
- เกิดภาวะติดเชือในกระแสเลือดอาจพบอาการเหล่านีร่วมกับภาวะตัวเหลือง เช่น มีไข้ ชัก
ซึม ไม่ดูดนม ท้องอืด

- ภาวะพร่องไทรอยด์แต่แรกเกิด ทารกทีมีภาวะตัวเหลืองจากสาเหตุนีจะมีอาการนานกว่า
2 สัปดาห์ ในบางครั งอาจมีภาวะกระหม่อมกว้างกว่าปกติ สะดือ จุ่น ลินโตคับปาก แต่ ส่ว นใหญ่ไม่
แสดงอาการ ปกติแล้วทารกทุกรายจะได้รับการตรวจเลือดเพื อคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ตั งแต่
แรกเกิด
- ภาวะท่อ หรือ ทางเดินนํ าดีตีบตันหรือโป่ งพอง จะแสดงอาการของโรคทีสําคัญคือ ตัว
เหลืองร่วมกับอุจจาระมีส ีซีด ป ั สสาวะมีส ีเข้ม เนื องจากไม่สามารถ
ขั บบิลิรูบินออกทางนําดีได้
ภาวะตัวเหลืองส่งผลร้ายต่อทารกอย่างไร ?
หากภาวะตัวเหลืองในทารกยังคงดําเนินต่อไปเนื องจากระดับของบิลิรูบินในเลือดสูงมากบิลิรูบินจะ
เข้าไปสะสมอยู่ในเนื อเยื อสมองและก่อ ให้เกิดความผิดปกติทางระบบประสาท เรีย กว่า เคอร์นิกเทอรัส
(kernicterus) ถ้าหากเกิดขึ นเฉียบพลันทารกจะมีอาการซึม ดูดนมน้อยลง ตัวอ่อนปวกเปียก หรือ อาจเกิด
อาการเกร็งหลังแอ่น ชัก มีอาการไข้ และอาจร้อ งไห้เสีย งแหลม หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ใน
ระยะเวลา 6-12 เดือนต่อมา ทารกจะมีการเคลื อนไหวผิดปกติของร่างกายและแขนขา การได้ย ินและการ
เคลือนไหวของลูกตาผิ ดปกติ พั ฒนาการล่าช้า ระดับสติป ั ญญาลดลง ถ้าอาการเหล่านี เกิดขึ นในทารกแล้จะว
ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แม้ว่าจะลดระดับของบิลิรูบินจนเข้าสู่ภาวะปกติ
ภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิ ดวิ นิจฉัยได้อย่างไร ?
เนื องจากภาวะตัวเหลืองส่งผลร้ายต่อทารกหลายประการ คุณพ่อคุณแม่สามารถทําการตรวจสอบ
ทารกเบืองต้นได้โดยปฏิบัติตามขั นตอนสองวิธีข้างต้นดังนี
1. ใช้นิวหัวแม่มือและนิวชีกดเบาๆ ทีผิวหนังของทารกพร้อมกับแยกนิวออกจากกันเพื อรีดเลือดออก
จากเส้นเลือดฝอยในบริเวณทีจะสังเกตสีผ ิวทีแท้จริง ควรตรวจในบริเวณทีมีแสงสว่างเพียงพอและเริมจาก
ใบหน้า เนื องจากทารกจะเริมเกิดภาวะตัวเหลืองจากใบหน้า หน้าอก ท้อง แขน ขา หน้าแข้ง ฝ่ ามือ และผ่า
เท้า อย่างไรก็ตามการตรวจสีผ ิวของทารกอาจเกิดความคลาดเคลือนได้เพราะขึนอยูก่ ับลักษณะการแยกสีผ ิว
เดิมของทารกและไม่สามารถตรวจได้ถ้าทารกมีส ีผ ิวคลํามาก
2. การตรวจสภาพทางร่างกายของทารกในระบบต่าง ๆ ว่ามีความผิดปกติร่วมด้วยหรือไม่ เช่น ท้อง
บวม การเคลื อนไหวทีผิดปกติ หรือมีอาการไข้ ชัก ร่วมกับสีผ ิวทีผิดปกติ
3. การวัดระดับบิลิรูบ ิน เมื อผ่านการตรวจคัดกรองเบืองต้นด้ว ยสองวิธีการแล้ว กุมารแพทย์จะสั ง
ตรวจยืนยันระดับของบิลิรูบินในเลือดของทารกบางราย เนื องจากการตรวจทางผิวหนังอาจจะได้ค่า สูงหรือ
ตํ ากว่าในเลือด
4. การเจาะเลือดเพื อหาสาเหตุของภาวะตัวเหลือง วิธีนีจะใช้วินิจฉัยสาเหตุทีเฉพาะลงไป เช่น การ
ติดเชือในตับ ภาวะพร่อ งเอนไซม์ G6PD ภาวะพร่องไทรอยด์ หรือแม้แต่ภาวะทางเดินนําดีตีบเป็นต้น

ภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิ ดรักษาได้อย่างไร ?
แม้ว่าภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดจะพบได้บ่อยและอาจส่งผลเสียต่อ พัฒนาการทางสมองของ
ทารก แต่ภาวะนีสามารถรักษาให้หายได้ด้วยการลดระดับของบิล ิรูบินในเลือดด้วยวิธีมาตรฐานทีนิยมใช้ดังนี
1. การส่องไฟรักษา คุณพ่อคุณแม่หลายท่านอาจเข้าใจผิดว่าหลอดไฟธรรมดาสามารถรักษาภาวะ
ตัว เหลือ งได้ แต่ แท้จ ริงแล้ว หลอดไฟที ใช้ในการรักษาเป็ นหลอดไฟชนิด พิเศษทีมีความยาวคลื นแสง
เหมาะสมกับการรักษาเท่านั น หากระดับของบิลิรูบินในเลือดสูงเกิน12-15 มิลลิกรัมต่อเลือด 100 มิลลิลิต ร
ต้อ งนํ า ทารกมาเข้ารับการรักษาทีโรงพยาบาลเท่า นั นเพราะไม่ส ามารถใช้หลอดไฟทีมีอ ยู่ตามบ้า นหรือ
แสงแดดในการรักษาภาวะตัวเหลืองได้
2. การถ่ายเลือดร่วมกับการส่องไฟรักษา ถ้าหากระดับของบิลิรูบ ินในเลือดสูงมากจนอาจจะเกิดการ
สะสมในเนือเยือสมอง หรือ แสดงอาการเฉียบพลันทางสมองเบืองต้นแล้ว ควรใช้วิธ ีการถ่ายเลือ ดร่วมกับ
วิธีการส่องไฟรักษาเพื อลดระดับของบิลิรูบินในร่างกายของทารกได้อย่างทันท่วงที
3. การรักษาด้วยยา ยาทีสามารถรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดได้คือยาชีววัตถุ เช่นอิมมูโน
โกลบูลินชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดดํา (Intravenous immunoglobulin)
คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ควรดูแลลูกน้ อยทีมีภาวะตัวเหลืองอย่างไร ?
1. หากพบทารกมีภาวะตัวเหลืองตั งแต่แรกคลอดคุณหมอจะทําการรักษาตามวิธ ีมาตรฐานอยู่แล้ว
และอาจจะมีการนัดตรวจติดตาม บทบาทของคุณพ่อคุณแม่ม ือใหม่เพีย งแค่พาลูกน้อยมาตรวจตามทีคุณ
หมอนัด
2. หากลูกน้ อยเริมแสดงอาการตัว เหลืองหลังจากกลับไปอยู่บ้าน ให้คุณพ่อคุณแม่ส ังเกตอาการ
เบืองต้น เพือตรวจสอบว่าทารกตัวเหลืองคือไม่ตามวิธีข้างต้น หากพบว่ามีอาการตัวเหลืองเพิมขึ นควรนําลูก
มาตรวจทีโรงพยาบาลทันที
3. สังเกตสีของอุจจาระหรือป ั สสาวะของทารก หากพบว่ามีอาการผิดปกติ เช่
น อุจจาระมีสีซีด หรือ
ป ั สสาวะมีนําตาลเข้มควรมาพบแพทย์อย่างทันท่วงที
4. อาการหรือความผิดปกติอ ืน ๆ เช่น มีไข้ ซึม ไม่ดูดนม หรือท้องอืด ควรพาลูกน้ อยมาพบแพทย์
ทันที
5. เลียงทารกด้วยนํานมแม่ หากคุณแม่มือใหม่ประสบป ั ญหาในการให้นมลูกน้อย เช่น ลูกดูดนมยาก
ลู ก ดู ด นมน้ อ ยหรือ ยัง ให้ น มลู ก ไม่ ถู ก ต้ อ ง ควรปรึก ษาผู้เ ชี ยวชาญในการเลี ยงทารกด้ว ยนมแม่ ใ น
สถานพยาบาลเพื อเสริมพั ฒนาการทีดีของทารก
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