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แนวเวชปฏิบตั ิ
การดูแลรักษาภาวะน้าดีคงในทารก
ั่
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ภาวะน้าดีคงในทารก
ั่
แม้ว่าจะพบได้ไม่บ่อยมาก แต่ยงั เป็นปญั หาสาคัญในทางเวชปฏิบตั ิ เนื่องจากการ
วินิจฉัยสาเหตุทล่ี ่าช้า อาจก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อน จนอาจเสียชีวติ ได้ในทีส่ ุด ในขณะเดียวกัน การส่งตรวจค้นเพื่อ
วินิจฉัยทีม่ ากเกินความจาเป็นก็อาจไม่เป็นประโยชน์ต่อ ผูป้ ว่ ย ดังนัน้ เพื่อให้ทารกทีม่ นี ้ าดีคงได้
ั ่ รบั การวินิจฉัยและ
ดูแลรักษาอย่างเหมาะสม ทางชมรมโรคทางเดินอาหารและตับในเด็กแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุ นจากราช
วิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย จึงได้จดั ทาแนวเวชปฏิบตั กิ ารดูแลรักษาภาวะน้าดีคงในทารกขึ
ั่
น้ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้แพทย์ทวไปและกุ
ั่
มารแพทย์ทวไปสามารถให้
ั่
การวินิจฉัย ภาวะน้ าดีคงในทารก
ั่
สามารถแยกแยะ
ภาวะฉุกเฉินทีต่ อ้ งการการรักษาเร่งด่วน ทราบแนวทางสืบค้นหาสาเหตุและสามารถสืบค้นหาสาเหตุในเบือ้ งต้นและ
สามารถให้การดูแลรักษาในกรณีทไ่ี ม่ซบั ซ้อน ตลอดจนสามารถส่งต่อได้อย่างเหมาะสม
แนวเวชปฏิบตั นิ ้ีมขี อ้ สรุปทีเ่ ป็ นหลักสาคัญนาไปใช้ปฏิบตั อิ ยู่ 2 ส่วนคือ แนวทางการประเมินผูป้ ว่ ยเพื่อ
วินิจฉัยและการดูแลรักษา โดยจะเกริน่ ความรูพ้ น้ื ฐานทีเ่ กีย่ วข้องและการทบทวนวรรณกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจถึงแนวคิดและทีม่ าของข้อสรุปดังกล่าว อีกทัง้ รายละเอียดบางอย่างได้เพิม่ ไว้ในภาคผนวกสาหรับผูส้ นใจ
สามารถอ่านเพิม่ เติมได้
แนวเวชปฏิบตั นิ ้ีได้นาเสนอฉบับร่างในทีป่ ระชุมวิชาการประจาปีราชวิทยาลัยกุมารเวชศาสตร์ เพื่อรับฟงั
ข้อคิดเห็นจากกุมารแพทย์ทวไป
ั ่ ในวันที่ 24 ต.ค. 2556 และยังได้ส่งไปยังกุมารศัลยแพทย์ กุมารแพทย์ทารกแรก
เกิด กุมารแพทย์โภชนวิทยา และแพทย์สาขาอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ทางชมรมฯ ได้นาข้อคิดเห็นเสนอแนะทัง้ หมดมา
ปรับเปลีย่ นให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดและผูป้ ฏิบตั สิ ามารถนาไปใช้ได้จริง จึงใคร่ขอขอบคุณทุกท่านทีม่ ี
ส่วนช่วยให้การจัดทาแนวเวชปฏิบตั นิ ้ใี ห้สาเร็จลุล่วงด้วยดี และขอขอบคุณราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
ทีไ่ ด้ให้การสนับสนุนการจัดทาเป็ นอย่างดียงิ่
อนึ่ง แนวเวชปฏิบตั นิ ้ีเป็นเพียงแนวทางสาหรับแพทย์ทวไปและกุ
ั่
มารแพทย์ทวไปในการดู
ั่
แลรักษาภาวะน้ าดี
คังในทารก
่
แต่ในทางปฏิบตั ิ แพทย์อาจปรับเปลีย่ นให้เหมาะสมกับสถานการณ์และขีดความสามารถของ
สถานพยาบาลแต่ละระดับตามดุลยพินิจและวิจารณญาณของแพทย์ผดู้ แู ล

ชมรมโรคทางเดินอาหารและตับในเด็กแห่งประเทศไทย
เมย. 2557
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ศาสตราจารย์เกียรติคุณวันดี วราวิทย์
ศาสตราจารย์คลินิกจิราศรี วัชรดุลย์
ศาสตราจารย์ยง
ภู่วรวรรณ
รองศาสตารจารย์บุษบา วิวฒ
ั น์เวคิน
รองศาสตราจารย์สุพร ตรีพงษ์กรุณา
รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี โควสุวรรณ
รองศาสตราจารย์พรพิมล พัวประดิษฐ์
รองศาสตราจารย์ประพันธ์ อ่านเปรือ่ ง
แพทย์หญิงนิยะดา วิทยาศัย
นายแพทย์นิพทั ธ์ สีมาขจร
รองศาสตราจารย์สงวนศักดิ ์ ฤกษ์ศุภผล
รองศาสตราจารย์เสกสิต โอสถากุล
รองศาสตราจารย์ณฐั พงษ์ อัครผล
รองศาสตราจารย์วรนุ ช จงศรีสวัสดิ ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ศุกระวรรณ อินทรขาว
แพทย์หญิงศิรลิ กั ษณ์ เจนนุ วตั ร
แพทย์หญิงธิตมิ า เงินมาก
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ภิเษก ยิม้ แย้ม
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์นภอร ภาวิจติ ร
แพทย์หญิงอลิสรา ดารงมณี
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คุณภาพหรือน้าหนักของหลักฐานที่นามาใช้พิจารณา (Level Evidence)
ระดับที่ 1
หลักฐานทีไ่ ด้จากงานวิจยั ทีเ่ ป็น systematic review ของ randomized controlled trials ทีด่ อี ย่าง
น้อย 1 รายงาน
ระดับที่ 2
หลักฐานทีไ่ ด้จากงานวิจยั ทีเ่ ป็น randomized controlled trial อย่างน้อย 1 งานวิจยั
ระดับที่ 3
หลักฐานทีไ่ ด้จากการศึกษาทีเ่ ป็น non-randomized controlled trials, single group pre-post,
cohort, case-control studies
ระดับที่ 4
หลักฐานทีไ่ ด้จากการศึกษาทีเ่ ป็น nonexperimental studies, descriptive studies
ระดับที่ 5
หลักฐานทีเ่ ป็น expert opinion หรือ ฉันทามติ (consensus) ของคณะผูเ้ ชีย่ วชาญ
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ระดับคาแนะนาสาหรับการปฏิ บตั ิ (Grade of Recommendation)
ระดับ A คาแนะนาจากหลักฐานระดับที่ 1 แนวทางปฏิบตั นิ ้แี นะนาให้นาไปใช้อย่างมาก (strongly recommended)
ระดับ B คาแนะนาจากหลักฐานระดับที่ 2 แนวทางปฏิบตั นิ ้ีแนะนาให้นาไปใช้ (recommended)
ระดับ C คาแนะนาจากหลักฐานระดับที่ 3 แนวทางปฏิบตั นิ ้ีให้พจิ ารณานาไปใช้ตามความเหมาะสม (optional)
ระดับ D คาแนะนาจากหลักฐานระดับที่ 4, 5 แนวทางปฏิบตั นิ ้อี าจพิจารณานาไปใช้
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แนวเวชปฏิ บตั ิ การดูแลรักษาภาวะน้าดีคงในทารก
ั่
คานิ ยาม1,2
ภาวะน้าดีคงในทารก
ั่
(neonatal cholestatic jaundice, neonatal cholestasis) หมายถึง ภาวะตัวเหลืองที่
เกิดในทารกอายุ 12 สัปดาห์แรก ซึง่ เกิดจากน้ าดีไม่สามารถระบายออกจากตับได้ตามปกติ โดยมีเกณฑ์การวินิจฉัย
จากระดับบิลริ บู นิ คือ
- ระดับ direct bilirubin มากกว่า 1 มก./ดล. กรณีท่ี total bilirubin น้อยกว่า 5 มก./ดล. หรือ
- ระดับ direct bilirubin มากกว่าร้อยละ 20 ของ total bilirubin กรณีท่ี total bilirubin มีค่ามากกว่าหรือ
เท่ากับ 5 มก./ดล.

rg

ความชุกและอุบตั ิ การณ์
จากข้อมูลในต่างประเทศ ภาวะน้ าดีคงในทารกพบได้
ั่
ประมาณ 1:2500 ทารกเกิดมีชพี 1,2
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สาเหตุและอาการทางคลิ นิก
ภาวะน้าดีคงในทารกเกิ
ั่
ดจากหลายสาเหตุ1-3 ดังแสดงในตารางที่ 1 สาเหตุทพ่ี บบ่อยทีส่ ุดได้แก่ โรคท่อน้ าดี
ตีบตัน (biliary atresia, BA) และโรคตับอักเสบในทารกโดยไม่ทราบสาเหตุ (idiopathic neonatal hepatitis, INH)4-10
(ตารางที่ 2) ถึงแม้ว่าภาวะน้าดีคงในทารกมี
ั่
หลายสาเหตุ แต่อาการทีท่ าให้ผดู้ ูแลพาทารกมาพบแพทย์มกั จะ
คล้ายกัน ได้แก่ อาการตัวเหลือง ปสั สาวะสีเข้ม และอุจจาระสีซดี 1,2 แต่ในบางสาเหตุ เช่น ภาวะตับอักเสบในทารก
โดยไม่ทราบสาเหตุ อุจจาระอาจจะซีดหรือไม่กไ็ ด้11 อาการอื่นๆ ทีอ่ าจพบร่วมได้แก่ ซึม ชัก ไม่ดดู นม เลือดออก
ง่าย เป็นต้น ภาวะน้ าดีคงจากตั
ั่
บอักเสบในทารกโดยไม่ทราบสาเหตุมกั จะหายเองได้11 ในขณะทีบ่ างโรคมีความ
รุนแรงจนทาให้เสียชีวติ ในเวลารวดเร็ว เช่น การติดเชือ้ แบคทีเรียในกระแสเลือด12 บางโรคมีการดาเนินโรคทีร่ นุ แรง
จนเกิดภาวะตับแข็งและอาจเสียชีวติ ได้ เช่น โรคท่อน้ าดีตบี ตัน เป็นต้น รายละเอียดโรคทีส่ าคัญได้แสดงใน
ภาคผนวกที่ 1
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ตารางที่ 1 สาเหตุของภาวะน้าดีคงในทารกสามารถแบ่
ั่
งเป็ นกลุ่มโรค ดังนี้ 1




โรคความผิดปกติของทางเดินน้าดี
- Biliary atresia
- Choledochal cyst
- Cholelithiasis
- Inspissated bile plug syndrome
- Non-syndromic paucity of bile ducts
- Caroli disease
- Neonatal sclerosing cholangitis
ตับอักเสบในทารกโดยไม่ทราบสาเหตุ (Idiopathic neonatal hepatitis)
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โรคติดเชือ้
- TORCHs (toxoplasma, rubella, CMV, herpes simplex, syphilis)
- ไวรัส (HIV, adenovirus, Coxsackie, Hepatitis B virus, Parvovirus B 19, etc)
- แบคทีเรีย (sepsis, UTI)
 โรคต่อมไร้ทอ่
- Hypothyroidism
- Panhypopituitarism
 โรคตับเมแทบอลิก
-Tyrosinemia
- Galactosemia
- Neonatal intrahepatic cholestasis caused by citrin deficiency (NICCD)
- Hereditary fructose intolerance
- Inborn error of bile acid metabolism
- Glycogen storage disease type 4
 โรคตับพันธุกรรม
- Alagille syndrome
- Progressive familial intrahepatic cholestasis (PFIC)
- Alpha-1-antitrypsin deficiency
- Niemann Pick type C
- Gaucher disease
- Mitochondrial disorders
- Peroxisomal disease
- Cystic fibrosis
 อื่นๆ
- Total parenteral nutrition (TPN)
- Drug
- Neonatal hemochromatosis
- Trisomy 21, 13, 18
- Hemophagocytic lymphohistiocytosis (HLH)
- Shock, heart failure
- Neonatal lupus erythematosus
CMV, cytomegalovirus; HIV, human immunodeficiency virus; UTI, urinary tract infection
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ตารางที่ 2. ความชุกของสาเหตุของภาวะน้าดีคงในทารก
ั่
สาเหตุ
จานวน
ผูว้ จิ ยั
ผูป้ ว่ ย
BA
INH Choledochal Metabolic/genetic
/สถานที่
(ราย)
cyst
Mieli-Vergani G, et al.4
1086
34.7% 30.5%
3.1%
Alpha-1-antitrypsin
King's College Hospital,
deficiency 17.4%,
UK
Alagille syndrome
5.6%
Stormon MO, et al.
205
20%
25%
23%,
Sydney, Australia5
55%

-

52

67.3%

25%

-

252

22%

23%

-

rg

40%

1.9%
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100

5.6%,
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Phuapradit P, et al.6
Ramathibodi Hospital,
Thailand
Osatakul S, et al.7
Songklanagarind
Hospital,Thailand
Aanpreung P, et al.8
Siriraj Hospital, Thailand

Pt

ha

BA, biliary atresia; INH, idiopathic neonatal hepatitis; TPN, total parenteral nutrition

-

อื่น ๆ
hepatitis of infancy 8.6%,

TPN-related cholestasis
20%, bile duct hypoplasia
3%
HBV infection 2%,
congenital syphilis 2%,
sepsis 1%
congenital syphilis 3.8%,
malaria 1.9%
TPN-related cholestasis
18.3%, infection 9.9%,
endocrine 6%
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การประเมิ นผู้ป่วยและการตรวจวิ นิจฉัย
1.การประเมิ นทัวไป
่
แพทย์ควรประเมินอาการทัวไปของทารกว่
่
า มีอาการหนักทีต่ อ้ งการการดูแลรักษาอย่างฉุกเฉินหรือไม่ ได้แก่
ไข้ ซึม ชัก ไม่กนิ นม อาเจียน เลือดออกผิดปกติ เป็นต้น ซึง่ อาการดังกล่าวควรคิดถึงภาวะติด เชือ้ หรือตับวาย
เฉียบพลัน โรคตับเมแทบอลิก (เช่น galactosemia, tyrosinemia1-3 เป็นต้น) โรคต่อมไร้ท่อ (เช่น panhypopituitarism,
hypothyroidism)13 หากมีอาการดังกล่าว ควรรีบให้การดูแลรักษาเบือ้ งต้น และพิจารณาส่งต่อผูเ้ ชีย่ วชาญตามความ
เหมาะสม

rg

2. การซักประวัติ1-3 ควรถามประวัตอิ ายุทเ่ี ริม่ มีอาการเหลือง อุจจาระสีซดี ปสั สาวะสีเข้ม อาการร่วม
นอกเหนือจากตัวเหลืองตาเหลือง เช่น ท้องเสีย อาเจียน ซึม ชัก เป็ นต้น การได้รบั ยาหรืออาหารทางหลอดเลือดดา14
ตลอดจนประวัตกิ ารตัง้ ครรภ์ การคลอด และความเจ็บปว่ ยช่วงทารกแรกเกิด ประวัตกิ ารแต่งงานในเครือญาติ โรค
ตับในครอบครัว ประวัตขิ องผูป้ ว่ ยจะช่วยบ่งชีก้ ารวินิจฉัยแยกโรคต่างๆ (ตารางที่ 3)
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3. การตรวจร่างกาย1-3 ควรตรวจ น้าหนัก ความยาว ขนาดศีรษะ หน้าตาผิดปกติ (dysmorphic features) ตรวจ
ท้องมาน ขนาดตับ ม้าม เลือดออกตามผิวหนังหรืออวัยวะอื่นๆ ตลอดจนตรวจอวัยะเพศ ตรวจตา ตรวจหัวใจ หาก
พบความผิดปกติอาจจะช่วยบ่งชีก้ ารวินิจฉัยแยกโรค (ตารางที่ 4)
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4. การตรวจทางห้องปฏิ บตั ิ การเบือ้ งต้น
4.1 การตรวจพื้นฐาน ผลการตรวจอาจช่วยบ่งชีก้ ารวินิจฉัยแยกโรค (ตารางที่ 5)1,2,15,16
- Complete blood count (CBC)
- การตรวจปสั สาวะ (urinalysis)
- การทางานของตับ (liver function test)
- การแข็งตัวของเลือด ได้แก่ prothrombin time (PT) และ INR
- การตรวจระดับน้าตาลในเลือด
- เพาะเชือ้ ในเลือดและปสั สาวะในทารกทีม่ อี าการสงสัยการติดเชือ้ หรือทารกทีอ่ าการหนักหรือมีไข้
4.2. การตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้อง ควรส่งตรวจในทารกทุกรายทีม่ ภี าวะน้าดีคงั ่ สามารถให้การวินิจฉัย
บางโรค เช่น โรคท่อน้ าดีโป่งพอง นิ่วในท่อน้าดีหรือตะกอนนิ่ว (bile sludge) ก้อนเนื้องอก เช่น hemangioma เป็น
ต้น
ลักษณะทีช่ ่วยบ่งชีถ้ งึ โรคท่อน้าดีตบี ตัน ได้แก่ การตรวจไม่พบถุงน้าดี มีความไวและความจาเพาะ
ประมาณร้อยละ 7018 การตรวจพบถุงน้าดีก็ยงั ไม่สามารถแยกโรคท่อน้ าดีตบี ตันออกไปได้ การตรวจพบ triangular
cord sign ซึง่ เป็นแถบของพังผืดบริเวณ portal vein ช่วยสนับสนุ นการวินิจฉัยโรคท่อน้าดีตบี ตัน จากรายงาน
การศึกษาพบมีความไวร้อยละ 83-100 และมีความจาเพาะร้อยละ 98-1001,19-22 โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ พบร่วมกับ
การตรวจพบขนาดถุงน้าดีเล็กผิดปกติ (ความยาวน้อยกว่า 15 มม.)20 แต่ขอ้ จากัดของการตรวจอัลตราซาวด์ คือ
เป็นการตรวจทีต่ อ้ งอาศัยความชานาญเฉพาะของผูต้ รวจ ความแม่นยาในการวินิจฉัยจึงขึน้ กับผูต้ รวจ
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4.3 การตรวจ reducing sugar ในปัสสาวะ โดยใช้น้ ายา Benedict ซึง่ หาได้ตามห้องปฏิบตั กิ ารทัวไปหรื
่
อ
วิธอี ่นื ๆ ในกรณีสงสัยโรคตับเมแทบอลิก หากได้ผลบวกให้ตรวจดูว่าน้ าตาลนัน้ ๆ เป็นกลูโคสหรือไม่ หากไม่ใช่
กลูโคสแสดงว่าเป็นน้ าตาลกาแลคโทส ควรสงสัยโรค galactosemia หรือ neonatal intrahepatic cholestasis
caused by citrin deficiency (NICCD)17 หรืออาจเป็นน้ าตาลฟรุกโทส ในกรณีทารกกินอาหารที่มนี ้ าตาลซูโครสหรือ
ฟรุกโทส ควรคิดถึงโรค hereditary fructose intolerance
4.4 พิจารณาตรวจเลือดดูการทาหน้าทีข่ องต่อมไทรอยด์ ได้แก่ free thyroxine (T4) และTSH ในกรณีท่ี
อาการทางคลินิกสงสัยภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์และ panhypopituitarism หรือในกรณีทย่ี งั ไม่สามารถตัดภาวะ
ดังกล่าวออกไปได้ซง่ี บางครัง้ อาการทางคลินิกอาจจะไม่ชดั เจนและอาศัยผลการตรวจ T4 และTSH ช่วยในการ
วินิจฉัย
4.5 การตรวจทางรังสีตามโรคทีส่ งสัย เช่น ถ่ายภาพรังสีกระดูกสันหลังในรายสงสัย Alagille syndrome
ถ่ายภาพรังสีศรี ษะหรือ อัลตราซาวด์สมองในผูป้ ว่ ยทีศ่ รี ษะเล็กและสงสัยการติดเชือ้ CMV23 เป็นต้น
4.6 การตรวจเพิ่ มเติ มเพื่อวินิจฉัยการติดเชือ้ แต่กาเนิด การพิจารณาเลือกตรวจขึน้ กับโรคทีส่ งสัยจากอาการ
ทางคลินิกและขึน้ กับขีดความสามารถตามแต่ละสถาบัน ได้แก่
การตรวจ serum immunoglobulin (Ig) M ต่อ cytomegalovirus (CMV), toxoplasma, rubella23,24 การ
วินิจฉัยการติดเชือ้ CMV แต่กาเนิดโดยการตรวจ IgM ในเลือดภายในอายุ 3 สัปดาห์แรกมีความจาเพาะสูงร้อยละ
100 แต่มคี วามไวต่าเพียงร้อยละ 20-7024 การตรวจ CMV PCR ในปสั สาวะมีความไวและความจาเพาะสูงมากกว่า
ร้อยละ 9924-26 การวินิจฉัยการติดเชือ้ herpes simplex โดยการตรวจ PCR ในเลือด น้าไขสันหลังหรือจากตุ่ม
vesicle ให้ผลแม่นยากว่าการตรวจ serum IgM โดยมีความไวและความจาเพาะร้อยละ 95 และ 100 ตามลาดับ23,24
ในกรณีสงสัยติดเชือ้ syphilis ควรส่งเลือดตรวจ VDRL ในมารดาและทารก23
ส่วนการตรวจ TORCH serology โดยรวมนัน้ ได้ประโยชน์น้อยจึงไม่แนะนาให้ส่งตรวจ24 การตรวจเลือด
หาภูมคิ ุม้ กันต่อไวรัสตับอักเสบ เอ บี ซี ไม่ควรส่งตรวจทุกราย ควรตรวจเฉพาะในรายทีม่ ารดามีประวัตติ รวจพบการ
ติดเชือ้ ไวรัส เอ บี และซีในขณะตัง้ ครรภ์13
5. การตรวจค้นวิ นิจฉัยในระดับ tertiary care
5.1 Hepatobiliary scintigraphy
โดยใช้สาร diisopropyl iminodiacetic acid (DISIDA) จับกับ Technitium (Tc) 99 ฉีดทางหลอดเลือดดา
โดยทัวไปสารไอโซโทปจะถู
่
กขับออกมาในถุงน้าดีและลาไส้เล็กภายใน 30 นาที หากตรวจไม่พบสารไอโซโทปใน
ลาไส้ภายใน 24 ชัวโมง
่ บ่งชีถ้ งึ การอุดกัน้ ในทางเดินน้าดี จึงมีประโยชน์ในการช่วยวินิจฉัยโรคท่อน้ าดีตบี ตัน1,27,28
รายงาน systematic review พบว่าการตรวจนี้มคี วามไวในการแยกโรคท่อน้าดีตบี ตันกับภาวะตับอักเสบในทารกได้
ร้อยละ 98 แต่มคี วามจาเพาะเพียงร้อยละ 70 และพบว่าร้อยละ 25 ของผูป้ ว่ ยโรคตับอักเสบในทารกตรวจไม่พบมี
การขับสารไอโซโทปในลาไส้เล็ก29 ประโยชน์ทช่ี ดั เจนของการตรวจนี้ คือ หากพบว่าสารไอโซโทปสามารถขับ
ออกมาในลาไส้ได้ จะแยกโรคท่อน้าดีตบี ตันออกไปได้ หากผูป้ ว่ ยได้รบั การตรวจ liver biopsy แล้วเข้าได้กบั โรคท่อ
น้าดีตบี ตัน ไม่มคี วามจาเป็ นต้องทา hepatobiliary scintigraphy อีก1,2
การให้กนิ phenobarbital 5 มก./กก./วัน เป็ นเวลา 5 วันก่อนการตรวจ อาจจะช่วยให้การตรวจ hepatobiliary
scintigraphy แม่นยา28,30 แต่มขี อ้ เสียคือทาให้การตรวจวินิจฉัยล่าช้า31ดังนัน้ ในกรณีทผ่ี ปู้ ว่ ยอายุใกล้ 60 วัน
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5.2. การเจาะชิ้ นเนื้ อตับเพื่อตรวจทางพยาธิ วิทยา (percutaneous liver biopsy)
เป็นการ ตรวจทีม่ ปี ระโยชน์มาก มีความแม่นยาในการวินิจฉัยโรคท่อน้าดีตบี ตัน1,32,33 ข้อมูลในต่างประเทศ
พบว่า มีความไวร้อยละ 89-99 ความจาเพาะร้อยละ 83-981,33 แต่ตอ้ งอาศัยความชานาญของพยาธิแพทย์ในการ
อ่านผลทางพยาธิวทิ ยา และการเจาะชิน้ เนื้อตับต้องทาโดยผูม้ คี วามชานาญในการทาหัตถการนี้
ลักษณะทางพยาธิวทิ ยาทีบ่ ่งชึถ้ งึ โรคท่อน้ าดีตบี ตัน34 ได้แก่ bile duct proliferation มี bile plug ในท่อน้ าดี
ขนาดเล็ก มีพงั ผืดที่ portal tract ร่วมกับการไม่พบพังผืดที่ sinusoids อย่างไรก็ตาม การตรวจชิน้ เนื้อตับก่อนอายุ 6
สัปดาห์ อาจจะไม่พบลักษณะจาเพาะดังกล่าว หากยังไม่ได้รบั การวินิจฉัยทีแ่ น่นอนอาจต้องตรวจชิน้ เนื้อตับทาง
พยาธิวทิ ยาซ้า
ลักษณะทางพยาธิวทิ ยาในภาวะตับอักเสบในทารกโดยไม่ทราบสาเหตุ34 ได้แก่ เซลล์ตบั บวม อาจพบมี bile
pigment เซลล์ตบั มีการเปลีย่ นเป็ น multinucleated giant cell และอาจพบการตายของเซลล์ตบั เป็นหย่อมๆ
นอกจากนี้ประโยชน์ในการวินิจฉัยโรคอื่นๆ เช่น ท่อน้าดีขนาดเล็กในตับมีจานวนน้อย บ่งชีถ้ งึ Alagille
syndrome หรือ non-syndromic bile duct paucity หากตรวจพบ viral inclusion ช่วยในการวินิจฉัยการติดเชือ้ ไวรัส
CMV และ herpes simplex หากพบ steatosis บ่งชีถ้ งึ โรคตับเมแทบอลิก ฯลฯ
5.3 Intraoperative cholangiography (IOC) เป็ นการตรวจจาเพาะเพื่อวินิจฉัยโรคท่อน้ าดีตบี ตัน ทาโดย
ศัลยแพทย์ก่อนทีจ่ ะทาผ่าตัด hepatic portoenterostomy (Kasai’s operation) ในช่วงเวลาเดียวกัน35 เนื่องจากการ
ตรวจนี้ค่อนข้าง invasive จึงควรมีผลการตรวจอื่นๆ ทีช่ ่วยบ่งชีว้ ่าเป็ นโรคท่อน้าดีตบี ตันมาก่อน
5.4 การตรวจทางด้านโรคตับเมแทบอลิ กและพันธุกรรม13,36 พิจารณาส่งตรวจในกรณีสงสัยโรคตับเม
แทบอลิก และโรคตับพันธุกรรม (รายละเอียดแสดงในภาคผนวกที่ 2)
5.4.1 Plasma amino acid ช่วยในการวินิจฉัยโรค organic acidemia, urea cycle defect, NICCD
5.4.2 Urine organic acids ช่วยในการวินิจฉัยโรค organic acidemia, urea cycle defect
5.4.3 Urine succinylacetone เป็นการตรวจวินิจฉัยโรค tyrosinemia
5.4.4 Mutation analysis ในปจั จุบนั ประเทศไทยมีการตรวจการกลายพันธุข์ องยีนเพื่อวินิจฉัยโรค Alagille
syndrome, NICCD, tyrosinemia, galactoemia, glycogen storage disease ฯลฯ
5.5 การตรวจอื่นๆ
ได้แก่ endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP), magnetic resonance
cholangiopancreatography (MRCP) เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคท่อน้ าดีตบี ตัน37 ในปจั จุบนั ยังมีขอ้ มูลจากัดในด้าน
ความแม่นยาของการตรวจ
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ตารางที่ 3: แนวทางการวิ นิจฉัยแยกโรคจากการซักประวัติ
ประวัติ

โรคที่บ่งชี้

อาการเหลืองหรือโรคตับในครอบครัว

โรคตับเมแทบอลิก, โรคตับพันธุกรรม (เช่น Alagille syndrome)

การแต่งงานในเครือญาติ

โรคตับเมแทบอลิก โรคตับพันธุกรรม

ประวัตเิ คยมีเม็ดเลือดแดงแตก (hemolysis) จากหมูเ่ ลือด

Inspissated bile plug syndrome

ABO หรือ Rh ไม่เข้ากัน
การติดเชือ้ ของมารดาระหว่างตัง้ ครรภ์

การติดเชือ้ ในครรภ์กลุ่ม TORCH และซิฟิลสิ

มารดามีประวัตติ วั เหลืองแบบน้ าดีค ั ่งระหว่างตัง้ ครรภ์

PFIC type 3

น้ าหนักแรกเกิดน้อยกว่าอายุครรภ์ (SGA)

การติดเชือ้ ในครรภ์กลุ่ม TORCH และซิฟิลสิ

ประวัตกิ ารติดเชือ้ เช่น UTI, sepsis

ภาวะตัวเหลืองจากการติดเชือ้ แบคทีเรีย

อาเจียน ท้องเสีย

โรคตับเมแทบอลิก เช่น galactosemia

rg

ภาวะตัวเหลืองจากการติดเชือ้ แบคทีเรีย

โรคตับเมแทบอลิก (เช่น organic academia, urea cycle defect,

.o

ซึม ดูดนมไม่ดี

MSUD), panhypopituitarism, ภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์แต่กาเนิด

tro

ภาวะตัวเหลืองจากการติดเชือ้ แบคทีเรีย
ได้รบั สารอาหารทางหลอดเลือดดา

Total parenteral nutrition-associated cholestasis

ig
as

PFIC, progressive familial intrahepatic cholestasis; TORCH, toxoplasmosis, rubella, cytomegalovirus, herpes; SGA, small for gestational age;
UTI, urinary tract infection; MSUD, maple syrup urine disease

ตารางที่ 4: แนวทางการวิ นิจฉัยแยกโรคจากการตรวจร่างกาย
น้ าหนักน้อย, การเจริญเติบโตช้า
Dysmorphic features

Pt

การตรวจตา

โรคที่บ่งชี้
โรคตับเมแทบอลิก การติดเชือ้ ในครรภ์กลุ่ม TORCH
Alagille syndrome, ความผิดปกติโครโมโซมต่างๆ

ha

การตรวจร่างกาย

-

Chorioretinitis

-

Cataract

-

Posterior embryotoxon

ศีรษะเล็ก

CMV, toxoplasmosis
Rubella, galactosemia
Alagille syndrome
CMV, rubella, toxoplasmosis

หัวใจผิดปกติ
- Peripheral pulmonic stenosis
- Dextrocardia
- PDA, septal defect
- Septal defect
องคชาติเล็ก (micropenis), midline defect (เช่น

Alagille syndrome
โรคท่อน้าดีตบี ตัน (ชนิด embryonic)
การติดเชือ้ ในครรภ์กลุม่ TORCH
Panhypopituitarism
Panhypopituitarism

ปากแหว่ง เพดานโหว่ เพดานสูง)
CMV, cytomegalovirus; PDA, patent ductus arteriosus, TORCH, toxoplasmosis, rubella, cytomegalovirus, herpes
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ตารางที่ 5: แนวทางการวิ นิจฉัยแยกโรคจากการทางห้องปฏิ บตั ิ การเบือ้ งต้น
การตรวจ

โรคที่บ่งชี้

ผลการตรวจ

Complete blood count
Urinalysis

เกล็ดเลือดต่าหรือเม็ดเลือดขาวต่า

การติดเชือ้ ไวรัส (เช่น CMV, parvovirus B19),
hemophagocytic lymphohistiocytosis (HLH)
-การติดเชือ้ ทางเดินปสั สาวะ

-เม็ดเลือดขาวหรือแบคทีเรีย
-น้ าดีในปสั สาวะ

Liver function test

- ภาวะน้ าดีค ั ่งจากสาเหตุใดก็ได้

- Alkaline phosphatase และ GGT สูงมาก

- ภาวะอุดกัน้ ทางเดินน้ าดี

- GGT ต่าหรือปกติ

- PFIC type 1,2 และ inborn error of bile acid
metabolism

- Albumin ต่า
Coagulogram

-โรคตับขัน้ รุนแรง

Prothrombin time ยาวผิดปกติหรือ INR> 1.5 และ ภาวะตับวายเฉียบพลัน โรคตับขัน้ รุนแรง
น้ าตาลต่าในเลือด

โรคตับเมแทบอลิก โรคตับขัน้ รุนแรง

.o

Blood sugar

rg

ไม่สามารถแก้ไขด้วยการฉีดวิตามิน K

panhypopituitarism

ได้ผลบวก โดยที่การตรวจกลูโคสได้ผลลบ (แสดง

โรคตับเมแทบอลิก (galactosemia, NICCD,

ถึงน้ าตาลกาแลกโทสหรือน้ าตาลฟรุกโทส)

hereditary fructose intolerance)

tro

Urine reducing sugar

ha
Pt

deficiency

ig
as

CMV, cytomegalovirus; PFIC, progressive familial intrahepatic cholestasis NICCD, neonatal intrahepatic cholestasis caused by citrin

13
Jaundiced infant 2-12 weeks of age (1, 2)
Serum total and direct bilirubin

Direct bilirubin (>20%)
(Neonatal cholestasis) (1,2)

Indirect bilirubin

Hx, PE, LFT, CBC, BS, UA, PT/INR (3)
± thyroid function

Abnormal PT/INR
despite of IM/IV vitamin K (4)

Sick and/or hypoglycemia (4)

Refer to Ped GI (4)

.o

Not sick

rg

Normal PT/INR

Yellowish stool

tro

Pale or acholic stool (5)

US liver (6)

ig
as

Choledochal cyst or
other surgical conditions (6)

US liver (6)

Suspected BA (6) or
non-diagnostic (7)

Non-diagnostic or normal

ha

Refer to Ped surgery

Suspected BA

Pt

Scintigraphy and/or
percutaneous liver biopsy (8)

Non-BA

Treatment
accordingly

Investigations as clinically
indicated (9)

Unknown causes (10)

Refer to Ped surgery

Not improve
Medical management
Refer to Ped GI
Yes
Idiopathic neonatal hepatitis (10)

Improve or resolve in
3-6 months

No
Refer to Ped GI

Hx, history taking; PE, physical examination; PT, prothrombin time; INR, international normalized ratio; US, ultrasonography;
BA, biliary atresia

หมายเหตุ: ดูคาอธิบายแผนภูมแ
ิ ต่ละข ้อในหน ้าถัดไป
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Recommendation แนวทางการตรวจวิ นิจฉัย
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1. ทารกทีค่ วรสงสัยภาวะน้าดีคงั ่ (neonatal cholestasis หรือ cholestatic jaundice) คือ ทารกทีม่ อี าการตัว
เหลืองร่วมกับปสั สาวะสีเข้ม อุจจาระมักจะสีเหลืองอ่อนหรือซีด (II, B) แต่อุจจาระอาจมีสเี หลืองปกติได้
2. ทารกทีก่ นิ นมแม่ หากมีอาการตัวเหลืองนานเกินอายุ 3 สัปดาห์ และทารกกินนมผสมหากเหลืองนานเกินอายุ
2 สัปดาห์ ให้เจาะเลือดตรวจ total bilirubin และ direct bilirubin เพื่อดูว่าเป็นตัวเหลืองชนิดใด (V,D)
การวินิจฉัย neonatal cholestasis คือ direct bilirubin มากกว่า 1 มก./ดล. หาก total bilirubin น้อย
กว่า 5 มก./ดล. หรือ ระดับ direct bilirubin มากกว่าร้อยละ 20 ของ total bilirubin หาก total bilirubin มีค่า
มากกว่าหรือเท่ากับ 5 มก./ดล.
3. ทารกทีม่ ภี าวะน้ าดีคงต้
ั ่ องตรวจหาสาเหตุทุกราย ควรประเมินโดยการซักประวัติ ตรวจร่างกาย การตรวจ
เลือดทางห้องปฏิบตั กิ ารเบือ้ งต้น ได้แก่ CBC, urinalysis, liver function test, prothrombin time, blood
sugar (หรือ dextrostix) (ตารางที่ 3,4,5) (II, B) ควรเพาะเชือ้ ในเลือดและปสั สาวะในทารกทีม่ อี าการสงสัย
การติดเชือ้ หรือทารกทีอ่ าการหนัก มีไข้ ซึม ไม่กนิ นม พิจารณาตรวจ thyroid function ในกรณีไม่สามรถตัด
ภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์หรือ panhypopituitarism พิจารณาตรวจ urine reducing sugar หากสงสัยโรค
ตับเมแทบอลิกบางชนิด
4. 4.1 ผูป้ ว่ ยทีม่ คี ่า PT ยาวผิดปกติหรือ INR มากกว่า 1.5 และไม่สามารถแก้ไขด้วยการฉีด vitamin K ควร
คิดถึงภาวะตับวายเฉียบพลันหรือโรคตับเมแทบอลิก ควรรีบส่งต่อแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญเพื่อตรวจวินิจฉัยโดยเร็ว
(II, B)
4.2 ผูป้ ว่ ยทีอ่ าการหนัก มีไข้ ซึม ชัก หรือมีน้าตาลต่าในเลือดอาจเกิดจากภาวะติดเชือ้ แบคทีเรีย เช่น ติด
เชือ้ ในกระแสเลือด หากสงสัยภาวะนี้ควรรีบรักษาด้วยยาปฏิชวี นะหลังจากตรวจเพาะเชือ้ หากอาการไม่
ดีขน้ึ ควรพิจารณาส่งต่อ
4.3 สาเหตุอ่นื ๆ ได้แก่ โรคตับเมแทบอลิก โรคตับรุนแรงหรือภาวะตับวายเฉียบพลัน panhypopituitarism ควร
รีบส่งต่อแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญเพื่อตรวจวินิจฉัยโดยเร็ว (II, B)
5. ทารกทีม่ ภี าวะน้ าดีคงร่
ั ่ วมกับอุจจาระสีซดี ทุกราย ควรได้รบั การตรวจเพิม่ เติมเพื่อวินิจฉัยแยกโรคท่อน้าดีตบี
ตันออกไป ก่อนอายุ 2 เดือน
6. การตรวจ ultrasonography ควรทาทุกรายทัง้ ในผูป้ ว่ ยทีม่ อี ุจจาระซีดหรืออุจจาระเหลืองปกติ (II, B) ช่วย
วินิจฉัยโรคท่อน้ าดีโปง่ พอง นิ่วในทางเดินน้าดีหรือก้อนเนื้องอก ฯลฯ หากพบควรส่งต่อศัลยแพทย์เด็ก
ผลการตรวจ ultrasonography ทีบ่ ่งชีโ้ รคท่อน้ าดีตบี ตัน ได้แก่ triangular cord sign (II,B) ถุงน้าดีม ี
ขนาดเล็กหรือตรวจไม่พบถุงน้าดี ควรส่งตรวจเพิม่ เติมเพื่อช่วยสนับสนุ นการวินิจฉัยโรค ได้แก่ hepatobiliary
scintigraphy หรือ percutaneous liver biopsy หรือในกรณีทส่ี ่งตรวจเพิม่ เติมไม่ได้ ควรส่งปรึกษาศัลยแพทย์
เด็ก
7. ผูป้ ว่ ยทีอ่ ุจจาระซีดทุกราย แม้ผล ultrasonography ไม่พบลักษณะบ่งชีโ้ รคท่อน้าดีตบี ตัน (ตามข้อ 6) ก็ยงั ไม่
สามารถตัดการวินิจฉัยโรคท่อน้าดีตบี ตัน ควรส่งตรวจเพิม่ เติมคือ hepatobiliary scintigraphy และ/หรือ
percutaneous liver biopsy (II, B)
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8. 8.1 ผล liver biopsy หากพบมี bile duct proliferation มีความแม่นยาในการวินิจฉัยโรคท่อน้ าดีตบี ตัน (II, B)
หากผลการตรวจชิน้ เนื้อตับสามารถวินิจฉัยโรคท่อน้ าดีตบี ตันได้ ก็ไม่มคี วามจาเป็ นต้องทา hepatobiliary
scintigraphy
8.2 ผล hepatobiliary scintigraphy หากไม่มกี ารขับสารไอโซโทปออกมาในลาไส้ สนับสนุ นการวินิจฉัยโรค
ท่อน้าดีตบี ตัน แต่อาจจะพบในโรคสาเหตุอ่นื ๆ ก็ได้ หากมีการขับสารไอโซโทปออกมาในลาไส้เล็ก แสดงว่า
ไม่ใช่โรคท่อน้าดีตบี ตัน (I, A)
หากผลการตรวจข้อใดข้อหนึ่งเข้าได้กบั โรคท่อน้าดีตบี ตันหรือยังไม่สามารถตัดโรคท่อน้ าดีตบี ตัน
ออกไปได้ ควรส่งต่อศัลยแพทย์เด็กเพื่อทา intraoperative cholangiography (IOC) ซึง่ เป็นการวินิจฉัยที่
แม่นยาทีส่ ุดและศัลยแพทย์สามารถทา liver biopsy และการผ่าตัดเพื่อการรักษาในขัน้ ตอนเดียวกันหากผล
IOC ยืนยันการวินิจฉัยโรคท่อน้าดีตบี ตัน
9. 9.1 ในกรณีทผ่ี ลการตรวจค้นไม่บ่งชีถ้ งึ โรคท่อน้าดีตบี ตันหรือทารกมีอุจจาระเหลืองซึง่ ไม่เข้ากับโรคท่อน้ าดี
ตีบตัน ควรเลือกตรวจค้นตามโรคทีส่ งสัยจากอาการทางคลินิก
9.2 หากอาการทางคลินิกบ่งชีถ้ งึ การติดเชือ้ ในครรภ์ ให้ส่งตรวจเลือดหรือปสั สาวะเพื่อตรวจหาการติดเชือ้
จาเพาะเจาะจง (รายละเอียดหน้า 9) ไม่แนะนาให้ส่งตรวจ TORCH titer (III, C)
9.3 หากผูป้ ว่ ยได้รบั อาหารทางหลอดเลือดอยู่ ควรให้การรักษาแบบ TPN-associated cholestasis (ดู
ภาคผนวก) โดยยังไม่จาเป็ นต้องตรวจค้นเพิม่ เติมในเบือ้ งต้น
10. หากผูป้ ว่ ยไม่มอี าการบ่งชีโ้ รคใด พิจารณาให้การรักษาประคับประคองและติดตาม หากอาการเหลืองดีขน้ึ
หรือหายเองได้ในอายุ 3-6 เดือน น่าจะเป็ น idiopathic neonatal hepatitis หากภาวะตัวเหลืองไม่ดขี น้ึ
ภายในอายุ 3-6 เดือน ควรส่งต่อแพทย์โรคทางเดินอาหารเด็กเพื่อตรวจหาสาเหตุอ่นื ๆ
ในทารกทีอ่ ุจจาระเหลืองในระยะแรก แต่อุจจาระซีดลงในระยะเวลาต่อมา พิจารณาตรวจค้นหาโรคท่อ
น้าดีตบี ตันตามอาการบ่งชีท้ างคลินิก
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การรักษาภาวะน้าดีคงในทารก
ั่
1. การรักษาเฉพาะ
1.1 การผ่าตัด ใช้ในกรณีการอุดกัน้ ท่อน้ าดีนอกตับ เช่น choledochal cyst โรคท่อน้ าดีตบี ตัน เป็นต้น โดยที่
โรคท่อน้ าดีตบี ตันควรทาผ่าตัด hepatic portoenterostomy (Kasai’s operation) ภายในอายุ 60 วัน35
1.2 การรักษาโดยปรับเปลีย่ นอาหาร มีความสาคัญในโรคตับเมแทบอลิก11,36 เช่น tyrosinemia,
galactosemia, hereditary fructose intolerance เป็นต้น
1.3 การรักษาด้วยยา เช่น ยา NTBC ใน tyrosinemia11,36 การให้ยา ganciclovir ในกรณีการติดเชือ้ CMV แต่
กาเนิดยังไม่มขี อ้ สรุปถึงข้อบ่งชีอ้ ย่างชัดเจน เนื่องจากภาวะตับอักเสบจากการติดเชือ้ CMVส่วนใหญ่จะหายเองได้
แนะนาให้รกั ษาเมือ่ มีการอาการระบบประสาทร่วมด้วยหรือมีโรคตับที่รุนแรง26 เช่น มีค่า PT ยาวผิดปกติ เป็นต้น

Pt

ha

ig
as

tro

.o

rg

2. การรักษาประคับประคอง
เมือ่ ผูป้ ว่ ยมีภาวะน้ าดีคงเรื
ั ่ อ้ รัง ผลทีต่ ามมาคือ มีการคังของสารที
่
ไ่ ม่สามารถขับออกทางน้ าดี เช่น กรดน้ าดี
โคเลสเตอรอล ทองแดง ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กรดน้าดี ทาให้มกี ารทาลายเซลล์ตบั เกิด portal inflammation และ
พังผืดตามมา38,39 ผลของภาวะน้ าดีคงที
ั ่ ส่ าคัญอีกประการหนึ่งคือ ปญั หาทุพโภชนาการจากการย่อยไขมันบกพร่อง
และการดูดซึมสารอาหารอื่นๆ บกพร่อง ทาให้การเจริญเติบโตล่าช้าและขาดวิตามินเกลือแร่ต่างๆ โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ วิตามินทีล่ ะลายในไขมันและสังกะสี40-44 และอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เช่น เลือดออกในสมองจากการขาด
วิตามิน เค43 ภาวะซีดและอาการทางระบบประสาทจากการขาดวิตามิน อี44 เป็นต้น
หลักการรักษาประคับประคอง คือ
2.1 การให้โภชนบาบัดทีเ่ หมาะสม มีความสาคัญมากเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและการขาด
วิตามินเกลือแร่ต่างๆ2,40,41 ผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะน้ าดีคงเรื
ั ่ อ้ รังควรได้รบั ไขมันในรูป medium chain triglyceride (MCT)
โดยมีสดั ส่วนร้อยละ 30-50 ของไขมัน (ตัวอย่างนมทีม่ ี MCT เช่น Pregestimil, Panenteral เป็นต้น) ปริมาณ
linoleic acid ทีน่ ้อยทีส่ ุดในการป้องกันการขาดกรดไขมันจาเป็นคือร้อยละ 3 ของพลังงาน (ซึง่ เทียบได้กบั การได้รบั
long chain triglyceride ในนมหรืออาหารอย่างน้อยร้อยละ 6 ของความต้องการพลังงานต่อวัน) 45 นอกจากนี้ ควรให้
พลังงานสูงกว่าความต้องการในเด็กปกติ ควรเพิม่ พลังงานร้อยละ 30 ของความต้องการปกติ (RDA) โดยคิดจาก
weight for height ทีเ่ ปอร์เซ็นไทล์ 50 และสามารถให้โปรตีนในขนาดสูงถึง 2-4 กรัม/กก./วัน40,41,46 ยกเว้นในรายทีม่ ี
hepatic encephalopathy การศึกษาในผูใ้ หญ่พบว่าการให้ branched-chain amino acid ในผูป้ ว่ ยโรคตับแข็ง
สามารถลดการเกิด hepatic encephalopathy47 แต่ยงั ไม่มกี ารศึกษายืนยันในเด็ก นอกจากนี้ควรได้รบั การเสริม
วิตามินทีล่ ะลายในไขมัน (ตารางที่ 6) และวิตามินละลายในน้ าด้วย2,40,41
2.2. ลดการคังของกรดน
่
้ าดีและสารต่ างๆ ทีอ่ ยู่ในเซลล์ตบั เช่น การให้ยา ursodeoxycholic acid
(UDCA) อาจมีประโยชน์ โดยกลไกของยาคือ กระตุน้ ให้มกี ารเปลีย่ นกรดน้าดีทเ่ี ป็ นพิษต่อตับให้อยูใ่ นรูปละลายน้า
ได้ดขี น้ึ และมีพษิ ต่อตับลดลง กระตุ้นการขับกรดน้าดีออกจากตับ ป้องกันภยันตรายต่อเซลล์เยือ่ บุทางเดินน้ าดี
(cholangiocyte) รวมทัง้ ป้องกันการตายของเซลล์ตบั 39,48 การศึกษาแบบ RCT และ non-RCT พบว่าช่วยให้
เอนไซม์ตบั ดีขน้ึ ใน TPN-associated cholestasis49-51 ในผูป้ ว่ ยโรคท่อน้ าดีตบี ตันหลังผ่าตัด portoenterostomy ได้
สาเร็จ การให้ยา UDCA ช่วยทาให้เอนไซม์ตบั ดีขน้ึ เมือ่ เทียบกับช่วงหยุดยาในผูป้ ว่ ยคนเดียวกัน52 และทาให้การ
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เจริญเติบโตดีขน้ึ 53 นอกจากนี้อาจมีประโยชน์ในภาวะน้าดีคงจากสาเหตุ
ั่
ต่างๆ เช่น PFIC, Alagille syndrome,
idiopathic neonatal hepatitis และภาวะท่อน้ าดีถูกทาลายจากยา ฯลฯ54-59 แต่การศึกษาส่วนใหญ่ไม่มกี ลุ่มควบคุม
2.3 การรักษาตามอาการ เช่น อาการคัน ยาทีช่ ่วยลดอาการคันรุนแรงในทารกทีม่ ภี าวะน้าดีคงั ่ ได้แก่
ursodeoxycholic acid, cholestyramine, rifampicin, phenobarbital59-63
3. การรักษาภาวะแทรกซ้อนของ portal hypertension ซึง่ เป็นผลจากโรคตับน้ าดีคงเรื
ั ่ อ้ รัง ซึง่ จะไม่กล่าวในแนว
เวชปฏิบตั นิ ้ี
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4. Adjuvant therapy ในโรคท่อน้าดีตีบตันหลังการผ่าตัด portoenterostomy มีการศึกษาถึงการให้ยาเสริม
เพื่อช่วยลดการอักเสบของท่อน้าดี เช่น corticosteroid ซึง่ ขนาดยาและระยะเวลาทีใ่ ช้ในแต่ละการศึกษายังแตกต่าง
กันและผลการศึกษายังมีความแตกต่างกัน64-69 จากการศึกษาแบบ meta-analysis ไม่พบว่ามีความแตกต่างอย่าง
ชัดเจนระหว่างกลุ่มทีไ่ ด้ และไม่ได้ steroids70
การให้ยาปฏิชวี นะเพื่อป้องกันการเกิดท่อน้าดีอกั เสบซ้าๆ (recurrent cholangitis) หลังการผ่าตัด
portoenterostomy เนื่องจากการศึกษามีน้อย จึงยังไม่มขี อ้ สรุปแน่ ชดั ว่าการให้ยาปฎิชวี นะช่วยลดอัตราการเกิดท่อ
น้าดีอกั เสบซ้าๆ ได้ บางสถาบันแนะนาให้กนิ ยาปฏิชวี นะขนาดต่าๆ สลับทุก 8-12 สัปดาห์ ได้แก่ amoxicillin
cephalexin, trimethoprim เป็นเวลา 1 ปี 71 มีรายงานการศึกษาการให้ trimethoprim-sulfamethoxazole หรือ
neomycin หลังจากทีผ่ ปู้ ว่ ยเป็นท่อน้ าดีอกั เสบ 1 ครัง้ จนอายุครบ 3 ปี 72 พบว่ายาทัง้ 2 ชนิดได้ผลดีในการป้องกัน
ท่อน้าดีอกั เสบซ้าเมือ่ เทียบกับผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่ได้รบั ยาปฏิชวี นะป้องกัน
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Recommendation การรักษาทารกที่มีภาวะน้าดีคงั ่
ข้อ 1. ทารกทีเ่ ป็ นโรคท่อน้ าดีตบี ตัน ควรได้รบั การผ่าตัดแก้ไข โดย portoenterostomy ภายในอายุไม่
เกิน 60 วัน (II,B)
ข้อ 2. ทารกทีม่ ภี าวะน้ าดีคงเรื
ั ่ อ้ รัง แนะนาให้การดูแลด้านโภชนาการ ดังนี้
4.1 เพิม่ พลังงานร้อยละ 30 ของความต้องการปกติ (RDA) โดยคิดจาก weight for height ที่
เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 50 (III, C)
4.2 โปรตีน 2-4 กรัม/กก./วัน (III, C)
4.3 ไขมัน MCT ร้อยละ 30 – 50 ของไขมันทัง้ หมด (III, C) และให้ linoleic acid อย่างน้อยร้อย
ละ 3 ของพลังงานเพื่อป้องกันการขาดกรดไขมันจาเป็น (IV, D)
4.4 วิตามินทีล่ ะลายในไขมันในแต่ละวันตามตารางที่ 6 (III, D)
4.5 วิตามินทีล่ ะลายในน้า 1-2 เท่าของความต้องการปกติ (IV, D)
4.6 ให้แร่ธาตุสงั กะสี ในผูป้ ว่ ยทีม่ กี ารเจริญเติบโตช้าหรือได้ยาขับปสั สาวะ โดยให้ elemental zinc
1-3 มก./กก./วัน (IV, D)
ข้อ 3. พิจารณาให้ยา ursodeoxycholic acid (ขนาดยา 15-20 มก./กก./วัน) ในภาวะน้าดีคงเรื
ั ่ อ้ รังใน
ทารก ซึง่ อาจมีประโยชน์ใน TPN-associated cholestasis (II, B) ภาวะน้าดีคงจากยา
ั่
(IV, D)
และ idiopathic neonatal hepatitis (III, C) โรคท่อน้ าดีตบี ตัน หลังผ่าตัด portoenterostomy
(III, C)
ข้อ 4. ทารกทีม่ ภี าวะน้ าดีคงเรื
ั ่ อ้ รังหากมีอาการคัน พิจารณาให้ ursodeoxycholic acid (III, C) หรือ
พิจารณาให้ยาอื่นๆ เช่น phenobarbital ชนิดกิน 2-5 มก./กก./วัน (IV, D) เป็นต้น
ข้อ 5. การรักษาทีย่ งั ต้องการการศึกษาเพิม่ เติมและยังไม่มขี อ้ สรุปทีแ่ น่ชดั ด้านผลการรักษา ได้แก่ การ
ใช้ corticosteroid เพื่อลดการอักเสบของท่อน้ าดีในผูป้ ่วยทีเ่ ป็นโรคท่อน้ าดีตบี ตัน หลังผ่าตัด
portoenterostomy และ การให้ยาปฏิชวี นะเพื่อป้องกันท่อน้าดีอกั เสบซ้าๆ (IV, D)
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ตารางที่ 6 ขนาดวิ ตามิ นละลายในไขมันที่แนะนาในทารกที่มีภาวะน้าดีคงั ่ 2,40,41
Monitoring*
Plasma retinol หรือ
retinol-binding protein
D
Plasma 25-hydroxyErgocalciferol (D2) 800-5,000 units/วัน หรือ
vitamin D
Cholecalciferol (D3) 3-5 ไมโครกรัม/กก./วัน
E
Alpha-tocopherol 25-50 IU/กก./วัน (เพิม่ ได้ถงึ 200 IU/กก./วัน หาก Plasma vitamin E:total
lipids ratio (mg/g)
ยังมีภาวะขาดวิตามิน E) หรือ
D--Tocopherol-polyethelene glycol 1000 succinate (TPGS)
15-25 IU/กก./วัน
K
Prothrombin time
2.5 มก. กิน 2 ครัง้ ต่อสัปดาห์ (ยาชนิดตารับกิน) หรือ
2-5 มก. ฉีดเข้ากล้าม ทุก 2-4 สัปดาห์
* ในกรณีทส่ี ามารถส่งตรวจได้
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วิ ตามิ น
ขนาด
A
5,000 – 25,000 IU (water-miscible)/วัน
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การพยากรณ์โรค (Prognosis)
การพยากรณ์โรคน้าดีคงในทารกนั
ั่
น้ ขึน้ อยูก่ บั สาเหตุ อายุทว่ี นิ ิจฉัยและการรักษาทีเ่ หมาะสม
สาหรับโรคท่อน้ าดีตบี ตันทีไ่ ด้รบั การผ่าตัด portoenterostomy ก่อนอายุ 60 วัน พบว่า จะมีการระบาย
ของน้าดีหลังผ่าตัดเป็นไปด้วยดี แต่ถา้ ผ่าตัดล่าช้าเมือ่ อายุเกิน 90 วันไปแล้ว ผลการผ่าตัดจะประสบ
ความสาเร็จลดลงเหลือร้อยละ 20-3073
จากการศึกษาระยะยาวในผูป้ ว่ ยโรคท่อน้าดีตบี ตันในประเทศต่างๆ พบว่า อัตรารอดชีวติ ที่ 4 ปี
หลังทาผ่าตัด portoenterostomy โดยไม่ตอ้ งรับการปลูกถ่ายตับ ประมาณร้อยละ 37-5974-79 อัตรารอดที่
5 ปีหลังทาผ่าตัด portoenterostomy ในสหราชอาณาจักร คือร้อยละ 90 โดยผูป้ ว่ ยทีร่ อดชีวติ ประมาณ
ครึง่ หนึ่งต้องรับการปลูกถ่ายตับ76 การติดตามระยะยาวพบว่าที่ 10 ปี ผูป้ ว่ ยร้อยละ 25-40 มีชวี ติ รอด
โดยไม่ตอ้ งปลูกถ่ายตับ74-77 ดังนัน้ จึงควรติดตามผูป้ ว่ ยเหล่านี้หลังผ่าตัดต่อเนื่องในระยะยาวแม้ว่าจะหาย
เหลืองแล้วก็ตาม
ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการพยากรณ์โรคไม่ด74,75,77
ี
ได้แก่ การทาผ่าตัด portoenterostomy หลังอายุ
60 วัน การไม่หายจากภาวะเหลืองหลังผ่าตัด การมีท่อน้ าดีอกั เสบซ้าๆ การมีความพิการแต่กาเนิดอื่น
ร่วมด้วย และประสบการณ์ของศัลยแพทย์
ผูป้ ว่ ยทีม่ กี ารระบายของน้ าดีไม่ดหี ลังจากผ่าตัด portoenterostomy จะไม่หายเหลืองและเกือบ
ทัง้ หมดจะเสียชีวติ ในอายุ 3 ปีหากไม่ได้รบั การปลูกถ่ายตับ74 ดังนัน้ ควรพิจารณาส่งต่อเพื่อการปลูกถ่าย
ตับ โรคท่อน้าดีตบี ตันเป็ นข้อบ่งชีข้ องการปลูกถ่ายตับในเด็กทีพ่ บบ่อยทีส่ ุดคือประมาณร้อยละ 70 ใน
เด็กปลูกถ่ายตับทีอ่ ายุน้อยกว่า 2 ปี ปจั จุบนั อัตรารอดของผูป้ ว่ ยปลูกถ่ายตับที่ 5 และ 10 ปีสงู ถึงร้อยละ
80-8580-82 โดยผูป้ ว่ ยต้องกินยากดภูมคิ ุม้ กันไปตลอดชีวติ
ข้อบ่งชี้ของการปลูกถ่ายตับในทารกที่มีภาวะน้าดีคงั ่ 83 ได้แก่
1. มีผลการตรวจวินิจฉัยทีบ่ ่งว่าอยูใ่ นภาวะตับวายเรือ้ รังระยะท้าย ได้แก่
- ระดับบิลริ บู นิ มากกว่า 9 มก./ดล.
- ระดับ prothrombin time มากกว่าค่าปกติ 5 วินาที หรือ INR > 1.4
- มีภาวะอัลบูมนิ ต่ าในเลือด (น้อยกว่า 3.5 กรัม/ดล.)
2. มีภาวะแทรกซ้อนจากตับแข็งทีร่ นุ แรง เช่น ท้องมานรุนแรง มีเลือดออกจากหลอดเลือดขอด
ทีห่ ลอดอาหารบ่อยๆ แม้จะได้รบั การรักษาโดยการส่องกล้องแล้ว เป็นต้น
3. มีภาวะเลีย้ งไม่โต แม้ได้รบั การรักษาทางโภชนาการอย่างเต็มที่
4. มีอาการคันตามตัวทีร่ นุ แรงแม้รกั ษาด้วยยาอย่างเต็มที่ (intractable pruritus)
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โรคท่อน้าดีตีบตัน (biliary atresia)1,2
เป็ นโรคทีม่ กี ารอุดตันอันเกิดจากการอักเสบและการทาลายของท่อน้ าดีทงั ้ ในและนอกตับ
ของทารก ความผิดปกติลกั ษณะนี้ไม่พบในเด็กโตหรือผูใ้ หญ่ หากไม่ได้รบั การรักษาจะทาให้เกิดภาวะ
ตับแข็งและผูป้ ว่ ยมักเสียชีวติ ภายในอายุ 2 ปี
โรคท่อน้ าดีตบี ตัน พบ 1 ต่อ 5,000-15,000 ทารกเกิดมีชพี มี 2 แบบคือ embryonic form
(พบร้อยละ 10-20) และ perinatal form (พบร้อยละ 80-90) สาเหตุการเกิดโรคยังไม่เป็นทีท่ ราบแน่ ชดั
มีสมมติฐานว่าน่ าจะเกิดจากหลายปจั จัย ซึง่ นาไปสู่การตีบตันของท่อน้ าดี ปจั จัยทีอ่ าจเกีย่ วข้อง ได้แก่
genetic predisposition การติดเชือ้ การอักเสบ และการได้รบั สารพิษ
อาการแสดง ชนิด perinatal form มีอาการตัวเหลืองตัง้ แต่อายุ 2-3 สัปดาห์ อุจจาระสีซดี ตรวจ
พบตับโต อาจพบม้ามโตร่วมด้วย พยาธิสภาพทีท่ าให้ท่อน้าดีตบี ตันเกิดขึน้ ภายหลังเกิดหรือเกิดในช่วง
perinatal period ส่วนชนิด embryonic form ทารกมีอาการตัวเหลืองตัง้ แต่เกิด พบความผิดปกติแต่
กาเนิดอย่างอื่นร่วมด้วย เช่น preduodenal portal vein, intestinal malrotation, biliary atresia splenic
malformation syndrome (polysplenia, asplenia), situs inversus, absence of an inferior vena cava
และ congenital heart disease โดยเชื่อว่าพยาธิสภาพนี้เริม่ ในระยะ embryonic phase อาจพบความ
ผิดปกติรว่ มกับมารดาทีเ่ ป็ นเบาหวาน
การรักษา โดยการผ่าตัด portoenterostomy คือการนาส่วนของลาไส้ไปต่อที่ porta hepatis ซึง่
ยังคงเหลือ microscopic biliary ductules เพื่อช่วยระบายน้าดีออกจากตับ การผ่าตัดควรทาก่อนอายุ 8
สัปดาห์ เนื่องจากผลการรักษาดีกว่าการผ่าตัดเมือ่ อายุเกิน 12 สัปดาห์อย่างชัดเจน หากการผ่าตัดไม่
ได้ผล จะทาให้เกิดตับแข็งตามมา ซึง่ จาเป็ นต้องรับการปลูกถ่ายตับ
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โรคท่อน้าดีโป่ งพอง (choledochal cyst)2,3
เป็ นความผิดปกติทม่ี กี ารโป่งพองของท่อน้าดีทเ่ี ป็นแต่กาเนิด และทาให้เกิดการอุดกัน้ การ
ระบายน้าดีออกจากตับ ถ้าไม่ได้รบั การวินิจฉัยและแก้ไข น้าดีท่คี งค้
ั ่ างจะทาลายตับ เกิดพังผืดและใน
ทีส่ ุดเกิดตับแข็งและ portal hypertension พบมากในเพศหญิง พบได้ทงั ้ ในทารกและเด็กโต ทารกมักมา
ด้วยอาการตัวเหลือง อุจจาระซีด ส่วนในเด็กโตอาการได้แก่ ตัวเหลือง ปวดท้อง คลืน่ ไส้ อาเจียน และมี
ก้อนในท้อง
การรักษา คือ การผ่าตัดท่อน้ าดีทโ่ี ปง่ พองออก และทาทางระบายน้าดี (hepaticojejunostomy)
ภาวะแทรกซ้อนทีส่ าคัญ ได้แก่ ท่อน้าดีอกั เสบ ท่อน้าดีแตก และนิ่วในท่อน้าดี ในระยะยาวถ้า
ไม่ได้รบั การผ่าตัดออก จะทาให้เกิดภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ ถุงน้าดีอกั เสบเรือ้ รัง และมะเร็งของท่อน้ าดี
(cholangiocarcinoma)
ภาวะตับอักเสบในทารก (neonatal hepatitis)4-8
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เป็นภาวะตับอักเสบในทารกอายุน้อยกว่า 3 เดือน ทารกมีอาการตัวเหลือง ตับโต โดย
ทีอ่ ุจจาระอาจซีดหรือไม่ซดี ก็ได้ เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ภาวะติดเชือ้ โรคทางเมแทบอลิก
รวมถึงกลุ่มทีไ่ ม่ทราบสาเหตุชดั เจน (idiopathic neonatal hepatitis, INH) ในปจั จุบนั สามารถตรวจหา
สาเหตุของตับอักเสบในทารกได้มากขึน้ โดยเฉพาะการติดเชือ้ และโรคทางพันธุกรรม จึงทาให้
อุบตั กิ ารณ์ของ INH ในทารกลดลงจากเดิมร้อยละ 65 เป็นร้อยละ 15 ภาวะตับอักเสบกลุ่มนี้จะมี
ลักษณะทางพยาธิวทิ ยาคล้ายคลึงกันคือ เซลล์ตบั มี ballooning degeneration พบ multinucleated
giant cells โดยโครงสร้างบริเวณ zonal distribution ปกติ
การวินิจฉัยภาวะ INH โดยการตรวจไม่พบสาเหตุอ่นื ๆ ของตับอักเสบ ไม่มกี ารรักษาเฉพาะ
เน้นการรักษาภาวะน้ าดีคงั ่ ส่วนใหญ่หายเองได้ในอายุ 3-6 เดือน
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กลุ่มโรคติ ดเชื้อ
การติ ดเชื้อไวรัส
การติดเชือ้ เกิดขึน้ ในระหว่างตัง้ ครรภ์หรือระหว่างคลอด (congenital infection) เชือ้ ทีพ่ บบ่อย
ได้แก่ rubella, cytomegalovirus, herpes simplex เป็นต้น โดยทารกกลุ่มนี้มกั จะมีอาการและ
อาการแสดงอื่นร่วมด้วยนอกเหนือจากอาการเหลืองและตับโต
 การติดเชือ้ cytomegalovirus (CMV)
ทารกส่วนใหญ่มกั ไม่มอี าการ ในรายทีม่ อี าการจะพบการคลอดก่อนกาหนด น้าหนักน้อย
กว่าอายุครรภ์ ศีรษะเล็ก เกล็ดเลือดต่าและมีจดุ เลือดออกตามตัว หูหนวก chorioretinitis,
periventricular calcification
การรักษา โดยส่วนใหญ่ตบั อักเสบจากการติดเชือ้ นี้มกั จะหายได้เอง
และในปจั จุบนั ข้อบ่งชีใ้ นการให้ยาต้านไวรัสยังไม่ชดั เจน ให้การรักษาเมือ่ มีการอาการระบบประสาท
ร่วมด้วยหรือมีโรคตับทีร่ ุนแรง
 การติดเชือ้ herpes simplex
มักพบมีศรี ษะเล็กและมีผ่นื ตามผิวหนัง เยือ่ บุ (vesicular หรือ purpuric lesions)
นอกจากนี้ยงั พบอาการทางระบบประสาท (ชักและสมองอักเสบ) รวมถึงภาวะเลือดออกผิดปกติ ซึง่
การติดเชือ้ นี้ถ้าไม่ได้รบั การรักษาส่วนใหญ่จะเสียชีวติ หรือมีภาวะแทรกซ้อนทีร่ ุนแรง ยาทีแ่ นะนาให้ใช้
รักษาในทารกได้แก่ acyclovir
 การติดเชือ้ rubella
พบความผิดปกติของตา (cataract, microphthalmia, glaucoma, chorioretinitis) ความ
ผิดปกติของหัวใจ ( PDA, VSD, PS ) รวมถึงระบบประสาท (microcephaly, meningoencephalitis)
และมีผ่นื ทีผ่ วิ หนัง ( blueberry muffin, purpura) การรักษาเป็นแบบประคับประคองตามอาการโดยยัง
ไม่มกี ารใช้ยาต้านไวรัสในโรคนี้
 เชือ้ ไวรัสอื่นๆ ทีอ่ าจพบได้ เช่น parvovirus B19, varicella zoster
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ส่วนกลุ่มไวรัสตับอักเสบ (A,B,C,D,E,) เป็นสาเหตุของตับอักเสบในวัยทารกได้น้อยมาก
ยกเว้นในทารกทีม่ ารดาเป็ นพาหะหรือติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบี ทารกทีต่ ดิ เชือ้ ไวรัสตับอักเสบบีส่วน
ใหญ่มกั จะไม่มอี าการ มักเกิดเป็นการติดเชือ้ เรือ้ รัง
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การติ ดเชื้อแบคทีเรีย
การติดเชือ้ แบคทีเรียในกระแสเลือดทาให้เกิดน้ าดีคงจากท็
ั่
อกซินของแบคทีเรีย เชือ้ ก่อโรค
พบได้ทงั ้ แกรมบวกและแกรมลบ แต่พบในแกรมลบได้บ่อยกว่าโดยเฉพาะ Escherichia coli นอกจากนี้
ยังพบตับอักเสบในทารกทีม่ กี ารติดเชือ้ ในระบบทางเดินปสั สาวะ โดยมักพบในช่วง 2-8 สัปดาห์หลัง
คลอด
การติดเชือ้ ซิฟิลสิ แต่กาเนิด มักมีอาการร่วมอื่นๆ ได้แก่ คลอดก่อนกาหนด hydrops
fetalis, osteomyelitis, periostitis, nasal discharge ปอดอักเสบ ต่อมน้าเหลืองโตทัง้ ตัว และมีผ่นื ที่
ผิวหนังและเยือ่ บุ โดยความรุนแรงของอาการมีตงั ้ แต่เล็กน้อยจนถึงรุนแรง การรักษาโดยให้ยา penicillin
นอกจากนี้เชือ้ แบคทีเรียที่มภี าวะตับอักเสบร่วมด้วย ได้แก่ การติดเชือ้ วัณโรคและ Listeria
ซึง่ พบอุบตั กิ ารณ์น้อยมาก
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การติ ดเชื้อโปรโตชัว Toxoplasma gondii
ทารกทีต่ ดิ เชือ้ จะมีอาการเพียงร้อยละ10-25 ได้แก่ ศีรษะเล็กหรือศีรษะโตในรายทีม่ ี
obstructive hydrocephalus, choriororetinitis, intracranial calcification, meningoencephalitis, ตับ
ม้ามโต แต่อาการตัวเหลืองอาจไม่พบในทุกราย ทารกทีต่ ดิ เชือ้ ต้องได้รบั การรักษาทุกรายโดยใช้ยา
pyrimethamine sulfadiazine และ leucovorin เป็นเวลา 1 ปี
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โรคตับเมแทบอลิ กและพันธุกรรม

Galactosemia9,10
เป็นโรคทางพันธุกรรม ถ่ายทอดแบบ autosomal recessive พบน้อย มีอุบตั กิ ารณ์ประมาณ
1:47,000 แต่หากวินิจฉัยได้ชา้ อาจเป็ นอันตรายถึงชีวติ เกิดจากขาดเอนไซม์ทส่ี าคัญในขบวนการ
galactose metabolism ทีเ่ ปลีย่ นกาแลคโทสเป็นกลูโคส ได้แก่ galactokinase, galactose-1-phosphate
uridyltransferase (GALT) และ galactose-1,4-epimerase น้าตาลกาแลคโทส ต้องถูกเปลีย่ นเป็ น
กลูโคสก่อน เพื่อนาไปใช้ให้พลังงานแก่รา่ งกาย การขาดเอนไซม์ GALT จะมีอาการรุนแรงทีส่ ุดจัดเป็น
classical galactosemia
อาการเกิดได้ตงั ้ แต่ช่วงวันแรกๆ ของชีวติ หลังจากได้นมทีม่ นี ้าตาลแลคโทส ในเด็กทารกที่
ขาดเอนไซม์ GALT จะมีการคังของกาแลคโทส
่
galactose -1-phosphate และ galactitol ซึง่ จะทา
อันตรายต่อตับ ทาให้การทางานของตับบกพร่องและมีอาการตัวเหลือง การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ
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เลีย้ งไม่โต ซึม ติดเชือ้ E. coli ในกระแสเลือด เกิดต้อกระจก ความผิดปกติของระบบประสาทเช่น
ataxia, tremor, apraxia, และความบกพร่องทางสติปญั ญา
การวินิจฉัยเบือ้ งต้นทาได้โดยการตรวจปสั สาวะเพื่อหา reducing substances หรือ
galactitol และยืนยันการวินิจฉัยโดยตรวจการทางานของเอนไซม์ GALT ในเม็ดเลือดแดง หรือตรวจการ
กลายพันธุข์ องยีน
การรักษา โดยงดอาหารหรือนมทีม่ นี ้ าตาลแลคโทสและกาแลคโทสไปตลอดชีวติ
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Neonatal intrahepatic cholestasis caused by citrin deficiency (NICCD)10-12
เป็นโรคทางพันธุกรรม พบอุบตั กิ ารณ์ในไทยประมาณ 1:50,000 อาการในวัยทารก ได้แก่
ตัวเหลืองชนิดน้าดีคงั ่ ตับโต น้าตาลต่าในเลือด อาจตรวจพบ reducing substances ในปสั สาวะ
(galactosuria) การตรวจ plasma amino acid อาจพบความผิดปกติ อาการเหลืองส่วนใหญ่หายได้เอง
ในขวบปีแรก ทาให้ได้รบั การวินิจฉัยว่าเป็ น INH มีรายงานทารกบางรายทีภ่ าวะน้าดีคงไม่
ั ่ หาย แต่
รุนแรงขึน้ ถึงตับวายจนต้องปลูกถ่ายตับ ทารกทีห่ ายแล้วจะมีระยะโรคสงบหรืออาจมีปญั หาตัวเล็กเติบโต
ช้า ซึง่ เมือ่ โตขึน้ อาจไม่มอี าการอีกเลยหรืออาจมีอาการของ citrullinemia type II (CTLN2) โดยมีอาการ
ซึม ชัก ไม่รตู้ วั สมองบวมน้ า แอมโมเนียในเลือดสูง ตับวายเฉียบพลัน มักเสียชีวติ หากไม่ได้รบั การปลูก
ถ่ายตับ
สาเหตุเกิดจากการกลายพันธุข์ องยีน SLC25A13 ซึง่ ควบคุมการสร้างโปรตีน
aspartate-glutamate carrier isoform 2 ทีผ่ นังเมมเบรนของไมโตคอนเดรีย และทาหน้าทีช่ ่วยในการ
ขนส่งแลกเปลีย่ นเอา aspartate ออกจากไมโตคอนเดรีย และนา glutamate เข้ามาแทน ซึง่ กรดอะมิโน
สองชนิดนี้มบี ทบาทสาคัญในขบวนการเมแทบอลิซมึ หลายชนิดในร่างกาย เช่น วงจรยูเรีย เมแทบอลิ
ซึมของคาร์โบไฮเดรตและกาแลกโทส การสลายกรดไขมัน เป็ นต้น
การวินิจฉัยทีแ่ น่นอนคือการตรวจการกลายพันธุข์ องยีน การรักษาทาโดยงดอาหารและนม
ทีม่ แี ลคโทส จน galactosuria หายไป ผูป้ ว่ ยกว่าร้อยละ 90 มักหายได้เองภายในอายุ 1 ปี ในระยะยาว
ให้รกั ษาด้วยการปรับอาหารให้เหมาะสม คือ หลีกเลีย่ งอาหารคาร์โบไฮเดรตสูง การให้ยา arginine
hydrochloride และ sodium pyruvate อาจช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอาการของ CTLN2 ในเวลาต่อมาได้
Tyrosinemia12-15
เป็นความผิดปกติของขบวนการเมแทบอลิซมึ ของกรดอะมิโน tyrosine มี 3 ชนิด ชนิดทีม่ ี
ความสาคัญ คือ tyrosinemia type I พบประมาณ 1:100,000 เกิดจากกลายพันธุข์ องยีน
fumarylacetoacetate hydrolase (FAH) ทาให้ขาดเอนไซม์ FAH ซึง่ เป็ นเอนไซม์ขนั ้ สุดท้ายของ
กระบวนการกาจัด tyrosine
มักมีอาการตัง้ แต่วยั ทารกก่อนอายุ 6 เดือน ถ้าไม่ได้รบั การรักษาจะเสียชีวติ อาการทาง
ตับจะรุนแรงก่อให้เกิดภาวะตับวาย อาการทางไตชนิด renal tubular acidosis และความผิดปกติระบบ
ประสาท ในผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการหลังอายุ 6 เดือน จะมีการดาเนินโรคเป็ นลักษณะเรือ้ รัง มักมาด้วยอาการ
โรคตับเรือ้ รัง Fanconi–like renal syndrome, rickets และการเจริญเติบโตช้า อาจมีอาการปวดและ
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ผิดปกติทางระบบประสาทรุนแรงเป็ นครัง้ ๆ คล้ายโรค porphyria ความบกพร่องของการแข็งตัวของเลือด
มักจะผิดปกติรุนแรง และจะตรวจพบค่า α fetoprotein ขึน้ สูงโดยเฉลีย่ 160,000 นาโนกรัม/มล.
การวินิจฉัยคือ ตรวจพบ succinylacetone ในปสั สาวะ และ ยืนยันด้วยการตรวจการกลาย
พันธุข์ องยีน
การรักษา ให้อาหารทีม่ กี รดอะมิโน phenylalanine และ tyrosine ต่า ร่วมกับให้ยา NTBC
ยับยัง้ เอนไซม์ 4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase เพื่อป้องกันการเกิด fumarylacetoacetate
จาก tyrosine ถ้าไม่ตอบสนองต่อการรักษาดังกล่าวต้องรักษาโดยการปลูกถ่ายตับ

ha

ig
as

tro

.o

rg

Alagille syndrome (arteriohepatic dysplasia)16,17
เป็นโรคทางพันธุกรรม ถ่ายทอดแบบ autosomal dominant เกิดจากความผิดปกติใน Notch
signaling pathway มีการกลายพันธุข์ อง ยีน JAG1 และส่วนน้อยมีการกลายพันธุข์ องยีน NOTCH2
พบประมาณ 1:70,000 ทารกเกิดมีชพี อาการแสดงเกิดจากความผิดปกติในระบบต่างๆ ผูป้ ว่ ยจะมี
อาการเหลืองแบบน้าดีคงั ่ เนื่องจากมีการลดลงหรือหายไปของท่อน้ าดีในตับ อาการทางหัวใจจะพบ
peripheral pulmonary artery stenosis กระดูกพบ butterfly vertebrae ตรวจตาจะพบ posterior
embryotoxon และความผิดปกติใน anterior chamber ลักษณะหน้าตาจาเพาะได้แก่ หน้าผากโหนก ตา
ลึกและห่างจากกัน คางแหลมยื่น จมูกมีลกั ษณะ bulbous tip การวินิจฉัยอาศัยอาการแสดงและลักษณะ
ความผิดปกติดงั กล่าว ร่วมกับการตรวจชิน้ เนื้อตับพบการลดลงหรือหายไปของท่อน้าดีในตับ หรืออาจจะ
ตรวจดูความผิดปกติของยีน JAG1 และ NOTCH2
การรักษา ไม่มกี ารรักษาเฉพาะ เน้นการรักษาภาวะน้าดีคงและความผิ
ั่
ดปกติของหัวใจ การ
ผ่าตัด portoenterostomy ไม่มปี ระโยชน์ การดาเนินโรคขึน้ อยูก่ บั อวัยวะทีม่ คี วามผิดปกติโดยเฉพาะตับ
และหัวใจ หากโรคตับดาเนินไปสู่ภาวะตับแข็งก็จะต้องรักษาโดยการปลูกถ่ายตับ
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โรคต่อมไร้ท่อ
Panhypopituitarism18-20
คือการขาดฮอร์โมนไทรอยด์และคอร์ตซิ อล มักพบร่วมกับ midline defects เช่น ไม่ม ี septum
pellucidum, septo-optic dysplasia, cleft lip หรือ cleft palate ฮอร์โมนดังกล่าวมีผลต่อการหลังน
่ ้าดี
ชนิด bile acid independent ทาให้มตี วั เหลืองแบบน้ าดีคงั ่ และน้าตาลต่าในเลือด ตรวจร่างกายพบ
hypotonia, umbilical hernia, nystagmus และกระหม่อมหน้ากว้าง โรคหัวใจชนิด septal defect ใน
ทารกเพศชาย อาจจะพบ micropenis ได้
ภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์แต่กาเนิ ด (congenital hypothyroidism)21,22
ภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์แต่กาเนิดมักเป็น primary hypothyroidism เกิดจาก thyroid
dysgenesis ผูป้ ว่ ยมีอาการตัวเหลืองแบบน้าดีคงตั
ั ่ ง้ แต่แรกเกิด ร่วมกับอาการของภาวะพร่องฮอร์โมน
ไทรอยด์ ได้แก่ ท้องผูก ง่วงซึม หลับมาก ร้องเสียงแหบ กินน้อยกว่าปกติ hypotonia, umbilical hernia,
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skin mottling, กระหม่อมกว้าง ลิน้ โต ท้องอืด ผิวแห้ง hoarse cry, slow deep tendon reflex และ
อุณหภูมกิ ายต่า การรักษา คือ ให้ฮอร์โมนไทรอยด์
ประมาณร้อยละ 20 ของทารกทีเ่ ป็ นภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กาเนิด จะมีอาการตัวเหลือง
แบบ indirect hyperbilirubinemia เกิดจากเอนไซม์ hepatic glucuronyl transferase ยังไม่ทางานเต็มที่
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สาเหตุจากยาและสารอาหารทางหลอดเลือดดา
Total parenteral nutrition-associated cholestasis23-27
ภาวะน้าดีคงจากการให้
ั่
สารอาหารทางหลอดเลือดดา มักเกิดใน 2 สัปดาห์หลังจากให้สารอาหาร
ทางหลอดเลือดดา โดยมีไขมันสะสมในตับ น้ าดีคงั ่ มีการอุดกัน้ ท่อน้ าดีและเกิดตับแข็งตามมา ปจั จัย
เสีย่ งในการเกิดภาวะนี้ ได้แก่ ทารกเกิดก่อนกาหนด น้าหนักแรกเกิดน้อย เพศชาย มีโรคตับอยูก่ ่อน มี
โรคทางเดินอาหาร เช่น short bowel syndrome, gastroschisis ภาวะแบคทีเรียเจริญเติบโตมากเกินใน
ลาไส้เล็ก การติดเชือ้ ในกระแสเลือด และ endotoxemia การไม่ได้รบั ประทานอาหาร การให้อาหารทาง
หลอดเลือดเป็นระยะเวลานาน และการขาดสารอาหารบางชนิดในอาหารทางหลอดเลือด เช่น carnitine,
taurine และ choline เป็นต้น
ถ้าสามารถหยุด TPN ได้ อาการทางตับจะดีขน้ึ เมือ่ หยุดการให้อาหารทางหลอดเลือดแล้ว
ประมาณ 1-6 เดือน แต่ถา้ ไม่หยุดให้ TPN โรคตับจะดาเนินต่อไปจนเกิดตับแข็ง
การรักษาประกอบด้วยพยายามเริม่ ให้อาหารทาง enteral ลดระยะเวลาการให้อาหารทางหลอด
เลือด การรักษาและป้องกันภาวะแบคทีเรียเจริญเติบโตมากเกินในลาไส้เล็ก การดูแลสายสวนหลอด
เลือดดาโดยวิธปี ราศจากเชือ้ เพื่อป้องกันการติดเชือ้ ในกระแสเลือด การเติม taurine, cysteine และ
choline อาจช่วยลดการบาดเจ็บต่อเซลล์ตบั การให้ยา ursodeoxycholic acid 15-20 มก./กก./วัน จะ
ช่วยเพิม่ การไหลของน้ าดีและลดการตกตะกอนของน้าดี การศึกษาเร็วๆ นี้พบว่า การให้กรดไขมันชนิด
omega 3 ในสารอาหารทางหลอดเลือดช่วยป้องกันและทาให้ภาวะน้ าดีคงจากการให้
ั่
สารอาหารทาง
หลอดเลือดดาดีขน้ึ
Drug induced cholestasis28
พบได้ค่อนข้างบ่อย ยาหลายชนิดก่อให้เกิดภาวะน้าดีคงั ่ โดยมีผลต่อการส่งผ่านของน้าดีทเ่ี ซลล์
ตับและท่อน้าดี พยาธิสภาพมีได้หลายอย่าง ได้แก่ bland cholestasis, cholestatic hepatitis,
cholangiolitis และ vanishing bile duct syndrome (ตารางที่ 1.1) ทาให้มอี าการตัวเหลือง คัน หรือ
อาจจะมีอาการคล้ายตับอักเสบเฉียบพลันจากไวรัส
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ตารางที่ 1.1 ยาที่เป็ นสาเหตุของภาวะน้าดีคงแบ่
ั ่ งเป็ นกลุ่มตามพยาธิ สภาพของตับ
Vanishing bile duct syndrome
Amoxicillin-clavulanic acid
Ampicillin
Cimetidine
Ciprofloxacin
Clindamycin
Cyproheptadine
Erythromycin
Ibuprofen
Trimethoprinesulfamethoxazole
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Cholangiolitis
Amoxicillin-clavulanic
acid
Ampicillin
Azathioprine
Clindamycin
Trimethoprimsulfamethoxazole

tro

Cholestatic hepatitis
Amoxicillin-clavulanic
acid
Azithromycin
Dicloxacillin
Erythromycin
Griseofulvin
Itraconazole
Ketoconazole
Norfloxacin
NSAIDs
Ofloxacin
Trimethoprimsulfamethoxazole
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Bland cholestasis
Anabolic steroids
Azathioprine
Cyclosporine
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ภาคผนวก 2
การตรวจโรคตับเมแทบอลิ กและพันธุกรรม

โรงพยาบาลทีม่ บี ริการ
รพ.จุฬาลงกรณ์ รพ.รามาธิบดี รพ.ศิรริ าช
รพ.จุฬาลงกรณ์ รพ.รามาธิบดี รพ.ศิรริ าช
-

รพ.รามาธิบดี
รพ.รามาธิบดี และ รพ.จุฬาลงกรณ์
รพ.จุฬาลงกรณ์
รพ.ศิรริ าช

rg

ั บนั รพ.ทีส่ ามารถส่งตรวจ ได้แก่
จากข้อมูลในปจจุ
การตรวจ
Plasma amino acid
Urine organic acid และ succinylacetone
การตรวจการกลายพันธุข์ องยีนสาหรับโรคตับ
- Alagille syndrome
- NICCD และ citrullinemia
- Galactosemia
- Glycogen storage disease
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วิ ธีการเก็บเลือดและปัสสาวะ1
1. การตรวจ plasma amino acid
เก็บเลือด 2-3 มล. กลัว้ heparin 0.2 ml ส่งทัง้ syringe ภายในเวลา 1 ชัวโมง
่ (หากส่งจาก รพ.
ั่
อื่นให้ปนแยก
plasma และแช่ในน้ าแข็ง นาส่งห้องปฏิบตั กิ ารภายใน 8 ชม. หากต้องการเก็บไว้นานกว่า
นัน้ ให้เก็บไว้ทต่ี เู้ ย็น -20C ไว้ก่อน)
2. การตรวจ organic acid และ succinylacetone ในปสั สาวะ
วิธกี ารเก็บตัวอย่าง เก็บปสั สาวะใส่ในขวดทีป่ ลอดเชือ้ 3-5 มล. ส่งภายในเวลา 1 ชัวโมง
่ หรือแช่
แข็งทันที หากเป็ นสิง่ ส่งตรวจจาก รพ.อื่นๆ ให้แช่ในน้าแข็ง นาส่งห้องปฏิบตั กิ ารภายใน 8 ชม. หาก
ต้องการเก็บไว้นานกว่านัน้ ให้เก็บไว้ทต่ี เู้ ย็น - 20C ไว้ก่อน และให้แช่ในน้ าแข็งขณะนาส่ง
ห้องปฏิบตั กิ าร
3. การตรวจเลือดหาการกลายพันธุข์ องยีน
เก็บเลือด 3-5 มล. ในหลอด sterile ทีใ่ ส่ EDTA โดยผสมให้เข้ากันเพื่อป้องกันการแข็งตัวของ
เลือดและปิดฝาให้สนิท สามารถเก็บในอุณหภูมหิ อ้ งได้และนาส่งโดยไม่ตอ้ งแช่ในน้ าแข็ง
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