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อาการตัวเหลืองในทารกพบไดบอย ในวัยทารกแรกเกิดมักเกิดจากตับของทารกยังทํางานไมสมบูรณ
เต็มที่ หรือ สารประกอบบางอยางในนมแม โดยสวนใหญมักจะดีขึ้นเองภายใน 2 สัปดาห แตหากสังเกตเห็น
อาการตัวเหลืองเปนอยูนานกวา 2-3 สัปดาห ควรสงสัยวาอาการเหลืองอาจเกิดจากโรคตับ ซึ่งควรรีบใหการ
วินิจฉัยเพื่อรับการรักษาอยางทันทวงที ทารกสวนใหญที่มอี าการตัวเหลืองมักจะสบายดี ไมมีอาการผิดปกติอื่นๆ
แตพอและแมสามารถสังเกตอาการผิดปกติบางอยางงายๆไดเอง เชน สีอุจจาระที่ซีดขาว หรือเหลืองออนลง สี
ปสสาวะที่เขมขึ้นคลายน้ําชา ซึ่งหากมีอาการเหลานี้ ควรตองพาไปพบแพทยโดยเร็วเพื่อรับการตรวจวินจิ ฉัย
เพิ่มเติม
สารที่ทําใหเกิดอาการตัวเหลืองคืออะไร และมาจากไหน ?
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สารที่ทําใหเกิดอาการตัวเหลือง คือ บิลิรูบิน (bilirubin) เกิดจากการแตกของเม็ดเลือดแดงไดเปนบิลิรู
บินที่ไมละลายน้ํา (unconjugated bilirubin) อยูในกระแสเลือด เมื่อผานตับจะถูกเปลี่ยนใหเปนบิลริ ูบินชนิด
ละลายน้ําได (conjugated bilirubin) และขับออกจากตับผานทอน้ําดีลงสูลําไสเล็ก และถูกแบคทีเรียในลําไส
เปลี่ยนใหเปนสารที่สีเขมขึ้นเปนสีน้ําตาล ทําใหอุจจาระมีสีเหลืองเขมหรือน้ําตาล บิลิรูบินสวนที่เหลือจะถูกดูด
ซึมกลับเขากระแสเลือดอีกครั้งเพื่อวนผานกระบวนการในตับ และสวนนอยจะขับออกทางปสสาวะ ในคนปกติ
กระบวนการทัง้ หมดนี้เกิดขึน้ เพื่อควบคุมปริมาณบิลิรูบินใหพอเหมาะ แตหากมีความผิดปกติของกระบวนการ
ใดๆ ก็จะมีคาบิลิรูบินมากขึ้นและไปคั่งคางสะสมตามอวัยวะตางๆ และผิวหนัง จนมีอาการตัวเหลือง ตาเหลือง
ใหเห็นได หากมีการตีบตันของทอน้ําดีรวมดวยก็จะทําใหบิลิรูบินลงสูลําไสไมได จึงเห็นวาอุจจาระมีสีซีดออน
ลง

Pt

ทําไมทารกแรกเกิดจึงมักมีอาการตัวเหลือง ?

ทารกแรกเกิดมีเม็ดเลือดแดงมากกวาและมีอายุสั้นกวา เมื่อเทียบกับเด็กโตหรือผูใหญ ทําใหอัตราการ
แตกของเม็ดเลือดแดงมาก จึงมีคาบิลิรูบินชนิดไมละลายน้ําในกระแสเลือดสูง รวมกับตับของทารกแรกเกิดยัง
ทํางานไมสมบูรณ และมีการดูดซึมกลับบิลิรูบินที่บริเวณลําไสเล็กเขาสูกระแสเลือดมากกวา จึงพบวาทารกแรก
เกิดมีภาวะตัวเหลืองไดบอย ซึ่งเกิดจากบิลริ ูบินชนิดไมละลายน้ํา ในทารกเกิดครบกําหนด มักพบตัวเหลืองที่อายุ

2-3 วัน และหายเหลืองภายใน 7 วัน สวนทารกเกิดกอนกําหนดจะเหลืองชากวาและนานกวา โดยอาจเหลืองนาน
ถึง 14 วัน ภาวะตัวเหลืองลักษณะนี้ถือวาเปนภาวะเหลืองปกติ (physiologic jaundice)
อาการตัวเหลืองในทารกเปนอันตรายหรือไม และมีสาเหตจากอะไร ?
อาการตัวเหลืองในทารกแบงไดเปน 2 ชนิด คือ เกิดจากบิลิรูบินชนิดไมละลายน้ํา และชนิดที่ละลายน้ํา
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- อาการตัวเหลืองจากบิลิรูบินชนิดไมละลายน้ํา เกิดไดจากหลายสาเหตุ เชน ภาวะเหลืองจากนมแม ภาวะ
พรองฮอรโมนไทรอยด และเม็ดเลือดแดงแตกจากสาเหตุตางๆ เชน กรุปเลือดของมารดาและทารกไม
เขากัน เปนตน หากในกระแสเลือดมีคาบิลิรูบินชนิดไมละลายน้ําสูงมาก อาจเกิดอันตรายคือ บิลิรูบิน
จะเขาไปจับกับเนื้อสมองของทารก ทําใหเกิดโรคระบบประสาท ทารกจะมีอาการซึม รองเสียงแหลม
และตัวแอนเกร็ง
- อาการตัวเหลืองจากบิลิรูบินชนิดละลายน้ําได เกิดไดจากหลายสาเหตุเชนกัน เชน ตับอักเสบจากการติด
เชื้อหรือตับอักเสบชนิดไมทราบสาเหตุ และโรคของทางเดินน้ําดี เชน ทอน้ําดีตีบตัน ทอน้ําดีโปงพอง
เปนตน หากบิลิรูบินชนิดนี้มคี าสูงกวาปกติจะสะสมในตับทําใหเปนพิษตอเซลลตับและเกิดภาวะตับ
แข็งตามมาได

as

จะสังเกตไดอยางไรวาเหลืองแบบไหน และเมื่อใดควรพาไปพบแพทย ?
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แพทยจะตรวจรางกายทารกในชวง 2-3 วันแรกหลังเกิด หากพบอาการตัวเหลือง จะทําการตรวจเลือด
เพื่อดูคาบิลิรูบิน หากมีคาสูงเกินกําหนดจะใหการรักษา และตรวจติดตาม เมื่อกลับบานพอและแมสามารถ
สังเกตอาการตัวเหลืองไดจากสีผิว หรือตาขาว หากยังเหลืองมากขึ้น หรือเหลืองนานกวาอายุ 2-3 สัปดาห ควร
พาไปพบแพทย นอกจากนี้ควรสังเกตสีอุจจาระ หากมีอุจจาระสีซีดหรือเหลืองออนลง (ตามรูป 1) หรือปสสาวะ
มีสีเขมขึ้นคลายน้ําชา (เกิดจากสีบิลิรูบินชนิดละลายน้ําสวนที่ขับออกทางไต) ควรพาไปพบแพทย เพราะอาจเกิด
จากโรคทางเดินน้ําดีตีบตัน หรือโรคตับอักเสบ ซึ่งตองรีบใหการวินิจฉัยและการรักษา ปจจุบันสมุดบันทึก
สุขภาพแมและเด็กของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (เลมชมพู) ไดพิมพรูปสีอุจจาระทารกที่ปกติ และ
ผิดปกติใหดูประกอบเพื่อใหพอแมสังเกตไดงายขึ้น หากพบความผิดปกติควรรีบพามาพบแพทยเพื่อรับการตรวจ
เพิ่มเติม
การรักษาอาการตัวเหลืองในทารกทําไดอยางไร ?

อาการตัวเหลืองที่เกิดจากบิลิรูบินชนิดไมละลายน้ํา หากคาสูงเกินกําหนด แพทยจะรักษาดวยการสอง
ไฟโดยใชหลอดไฟพิเศษ เพื่อใหแสงเปลี่ยนโครงสรางของบิลิรูบินใหขับออกจากรางกายไดดีขนึ้ หากมีคาสูง
มากๆ อาจตองทําการเปลี่ยนถายเลือดเพื่อลดอันตรายที่อาจเกิดกับสมอง สวนอาการตัวเหลืองจากบิลิรูบินชนิด

ละลายน้ําไดนนั้ แพทยจะทําการตรวจคนเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุ หากพบเปนโรคทอน้าํ ดีตีบตัน จะทําการรักษา
ดวยการผาตัด ทั้งนี้การผาตัดในโรคนี้ควรทําภายในอายุ 2 เดือนจะไดผลดีกวา หากพบเปนจากโรคตับอักเสบ
อื่นๆ ก็จะใหการรักษาตามสาเหตุตอไป ดังนั้น หากทารกมีตัวเหลืองรวมกับอุจจาระซีดไมควรนิง่ นอนใจ ควร
รีบพาทารกไปพบแพทยเพื่อตรวจหาสาเหตุ
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การตากแดดหรือการใหทารกกินน้ําชวยลดอาการตัวเหลืองไดหรือไม ?
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การตากแดดหรือการใหทารกดื่มน้ํา ไมชว ยลดอาการตัวเหลืองและอาจทําใหทารกกินนมนอยลง ทั้งนี้
พอแมควรใหทารกไดรับนมในปริมาณทีเ่ พียงพอ เชน ทารกแรกเกิดควรไดดดู นมทุก 2-3 ชั่วโมง พอแมสามารถ
สังเกตวาทารกไดรับนมเพียงพอหรือไม จากปริมาณปสสาวะมากกวา 4-5 ครั้งตอวันและสีไมเขม มีการขับถาย
อุจจาระสม่ําเสมอ และน้ําหนักตัวขึน้ ดี
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การกินนมแมทําใหตัวเหลืองหรือไม ?
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ทารกที่กินนมแม พบมีอาการตัวเหลืองจากบิลิรูบินชนิดไมละลายน้ําไดรอยละ 2.5 โดยมักจะเห็นอาการ
เหลืองมากขึ้นที่อายุประมาณ 1 สัปดาห เกิดจากสารประกอบบางอยางในนมแม สวนมากจะดีขึ้นเองโดยไมตอง
หยุดใหนมแม เปนภาวะเหลืองที่ไมมีอันตราย แตหากพอแมสังเกตเห็นทารกมีตัวเหลืองนานกวาอายุ 2-3
สัปดาห ควรพาไปพบแพทยเพื่อตรวจใหแนใจวาเปนตัวเหลืองจากสาเหตุอื่นหรือไม ควรจําไวเสมอวาภาวะ
เหลืองที่เกิดจากนมแมสีอุจจาระของทารกยังคงเหลืองตามปกติไมซดี ออนลง
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สรุป อาการตัวแหลืองในทารกที่ตองรีบไปพบแพทย คือ

ทารกอายุ 1 สัปดาหแรกที่ตวั เหลืองมาก
ตัวเหลือง ตาเหลืองนานกวาอายุ 2-3 สัปดาห
ตัวเหลืองรวมกับอุจจาระสีซดี หรือเหลืองออนลงหรือปสสาวะสีเขมคลายน้ําชา
ตัวเหลืองรวมกับอาการบงชีโ้ รครุนแรงดังตอไปนี้ ไข ซึม อาเจียน เลือดออกงาย เปนตน
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รูปที่ 1 สีอุจจาระที่ผิดปกติ
อุจจาระสีขาวซีด

อุจจาระสีเหลืองออน

