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อาการตัวเหลืองในทารกพบได้บ่อย ในวัยทารกแรกเกิดมักเกิดจากตับของทารกยังทางานไม่สมบูรณ์
เต็มที่ หรื อ สารประกอบบางอย่างในนมแม่ โดยส่ วนใหญ่มกั จะดีข้ ึนเองภายใน 2 สัปดาห์ แต่หากสังเกตเห็น
อาการตัวเหลืองเป็ นอยูน่ านกว่า 2-3 สัปดาห์ ควรสงสัยว่าอาการเหลืองอาจเกิดจากโรคตับ ซึ่งควรรี บให้การ
วินิจฉัยเพื่อรับการรักษาอย่างทันท่วงที ทารกส่ วนใหญ่ที่มีอาการตัวเหลืองมักจะสบายดี ไม่มีอาการผิดปกติอื่นๆ
แต่พอ่ และแม่สามารถสังเกตอาการผิดปกติบางอย่างง่ายๆได้เอง เช่น สี อุจจาระที่ซีดขาว หรื อเหลืองอ่อนลง สี
ปัสสาวะที่เข้มขึ้นคล้ายน้ าชา ซึ่งหากมีอาการเหล่านี้ ควรต้องพาไปพบแพทย์โดยเร็ วเพื่อรับการตรวจวินิจฉัย
เพิ่มเติม
สารที่ทาให้ เกิดอาการตัวเหลืองคืออะไร และมาจากไหน ?
สารที่ทาให้เกิดอาการตัวเหลือง คือ บิลิรูบิน (bilirubin) เกิดจากการแตกของเม็ดเลือดแดงได้เป็ นบิลิรู
บินที่ไม่ละลายน้ า (unconjugated bilirubin) อยูใ่ นกระแสเลือด เมื่อผ่านตับจะถูกเปลี่ยนให้เป็ นบิลิรูบินชนิด
ละลายน้ าได้ (conjugated bilirubin) และขับออกจากตับผ่านท่อน้ าดีลงสู่ลาไส้เล็ก และถูกแบคทีเรี ยในลาไส้
เปลี่ยนให้เป็ นสารที่สีเข้มขึ้นเป็ นสี น้ าตาล ทาให้อุจจาระมีสีเหลืองเข้มหรื อน้ าตาล บิลิรูบินส่ วนที่เหลือจะถูกดูด
ซึมกลับเข้ากระแสเลือดอีกครั้งเพื่อวนผ่านกระบวนการในตับ และส่ วนน้อยจะขับออกทางปัสสาวะ ในคนปกติ
กระบวนการทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพื่อควบคุมปริ มาณบิลิรูบินให้พอเหมาะ แต่หากมีความผิดปกติของกระบวนการ
ใดๆ ก็จะมีค่าบิลิรูบินมากขึ้นและไปคัง่ ค้างสะสมตามอวัยวะต่างๆ และผิวหนัง จนมีอาการตัวเหลือง ตาเหลือง
ให้เห็นได้ หากมีการตีบตันของท่อน้ าดีร่วมด้วยก็จะทาให้บิลิรูบินลงสู่ลาไส้ไม่ได้ จึงเห็นว่าอุจจาระมีสีซีดอ่อน
ลง
ทาไมทารกแรกเกิดจึงมักมีอาการตัวเหลือง ?
ทารกแรกเกิดมีเม็ดเลือดแดงมากกว่าและมีอายุส้ นั กว่า เมื่อเทียบกับเด็กโตหรื อผูใ้ หญ่ ทาให้อตั ราการ
แตกของเม็ดเลือดแดงมาก จึงมีค่าบิลิรูบินชนิดไม่ละลายน้ าในกระแสเลือดสูง ร่ วมกับตับของทารกแรกเกิดยัง
ทางานไม่สมบูรณ์ และมีการดูดซึมกลับบิลิรูบินที่บริ เวณลาไส้เล็กเข้าสู่กระแสเลือดมากกว่า จึงพบว่าทารกแรก
เกิดมีภาวะตัวเหลืองได้บ่อย ซึ่งเกิดจากบิลิรูบินชนิดไม่ละลายน้ า ในทารกเกิดครบกาหนด มักพบตัวเหลืองที่อายุ

2-3 วัน และหายเหลืองภายใน 7 วัน ส่วนทารกเกิดก่อนกาหนดจะเหลืองช้ากว่าและนานกว่า โดยอาจเหลืองนาน
ถึง 14 วัน ภาวะตัวเหลืองลักษณะนี้ถือว่าเป็ นภาวะเหลืองปกติ (physiologic jaundice)
อาการตัวเหลืองในทารกเป็ นอันตรายหรือไม่ และมีสาเหตจากอะไร ?
อาการตัวเหลืองในทารกแบ่งได้เป็ น 2 ชนิด คือ เกิดจากบิลิรูบินชนิดไม่ละลายน้ า และชนิดที่ละลายน้ า
- อาการตัวเหลืองจากบิลริ ูบินชนิดไม่ ละลายนา้ เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ภาวะเหลืองจากนมแม่ ภาวะ
พร่ องฮอร์โมนไทรอยด์ และเม็ดเลือดแดงแตกจากสาเหตุต่างๆ เช่น กรุ๊ ปเลือดของมารดาและทารกไม่
เข้ากัน เป็ นต้น หากในกระแสเลือดมีค่าบิลิรูบินชนิดไม่ละลายน้ าสูงมาก อาจเกิดอันตรายคือ บิลิรูบิน
จะเข้าไปจับกับเนื้อสมองของทารก ทาให้เกิดโรคระบบประสาท ทารกจะมีอาการซึม ร้องเสี ยงแหลม
และตัวแอ่นเกร็ ง
- อาการตัวเหลืองจากบิลริ ูบินชนิดละลายนา้ ได้ เกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นกัน เช่น ตับอักเสบจากการติด
เชื้อหรื อตับอักเสบชนิดไม่ทราบสาเหตุ และโรคของทางเดินน้ าดี เช่น ท่อน้ าดีตีบตัน ท่อน้ าดีโป่ งพอง
เป็ นต้น หากบิลิรูบินชนิดนี้มีค่าสูงกว่าปกติจะสะสมในตับทาให้เป็ นพิษต่อเซลล์ตบั และเกิดภาวะตับ
แข็งตามมาได้
จะสั งเกตได้ อย่ างไรว่ าเหลืองแบบไหน และเมื่อใดควรพาไปพบแพทย์ ?
แพทย์จะตรวจร่ างกายทารกในช่วง 2-3 วันแรกหลังเกิด หากพบอาการตัวเหลือง จะทาการตรวจเลือด
เพื่อดูค่าบิลิรูบิน หากมีค่าสูงเกินกาหนดจะให้การรักษา และตรวจติดตาม เมื่อกลับบ้านพ่อและแม่สามารถ
สังเกตอาการตัวเหลืองได้จากสี ผวิ หรื อตาขาว หากยังเหลืองมากขึ้น หรื อเหลืองนานกว่าอายุ 2-3 สัปดาห์ ควร
พาไปพบแพทย์ นอกจากนีค้ วรสั งเกตสี อุจจาระ หากมีอุจจาระสี ซีดหรือเหลืองอ่อนลง (ตามรูป 1) หรือปัสสาวะ
มีสีเข้ มขึน้ คล้ายนา้ ชา (เกิดจากสี บิลริ ูบินชนิดละลายนา้ ส่ วนทีข่ ับออกทางไต) ควรพาไปพบแพทย์ เพราะอาจเกิด
จากโรคทางเดินนา้ ดีตีบตัน หรือโรคตับอักเสบ ซึ่งต้ องรีบให้ การวินิจฉัยและการรักษา ปัจจุบนั สมุดบันทึก
สุ ขภาพแม่และเด็กของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข (เล่มชมพู) ได้พิมพ์รูปสี อุจจาระทารกที่ปกติ และ
ผิดปกติให้ดูประกอบเพื่อให้พอ่ แม่สงั เกตได้ง่ายขึ้น หากพบความผิดปกติควรรี บพามาพบแพทย์เพื่อรับการตรวจ
เพิ่มเติม
การรักษาอาการตัวเหลืองในทารกทาได้ อย่างไร ?
อาการตัวเหลืองที่เกิดจากบิลิรูบินชนิดไม่ละลายน้ า หากค่าสูงเกินกาหนด แพทย์จะรักษาด้วยการส่ อง
ไฟโดยใช้หลอดไฟพิเศษ เพื่อให้แสงเปลี่ยนโครงสร้างของบิลิรูบินให้ขบั ออกจากร่ างกายได้ดีข้ นึ หากมีค่าสูง
มากๆ อาจต้องทาการเปลี่ยนถ่ายเลือดเพื่อลดอันตรายที่อาจเกิดกับสมอง ส่ วนอาการตัวเหลืองจากบิลิรูบินชนิด

ละลายน้ าได้น้ นั แพทย์จะทาการตรวจค้นเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุ หากพบเป็ นโรคท่ อนา้ ดีตีบตัน จะทาการรักษา
ด้ วยการผ่าตัด ทั้งนีก้ ารผ่าตัดในโรคนีค้ วรทาภายในอายุ 2 เดือนจะได้ ผลดีกว่ า หากพบเป็ นจากโรคตับอักเสบ
อื่นๆ ก็จะให้การรักษาตามสาเหตุต่อไป ดังนั้น หากทารกมีตัวเหลืองร่ วมกับอุจจาระซีดไม่ ควรนิ่งนอนใจ ควร
รีบพาทารกไปพบแพทย์ เพือ่ ตรวจหาสาเหตุ
การตากแดดหรือการให้ ทารกกินนา้ ช่ วยลดอาการตัวเหลืองได้ หรือไม่ ?
การตากแดดหรื อการให้ทารกดื่มน้ า ไม่ช่วยลดอาการตัวเหลืองและอาจทาให้ทารกกินนมน้อยลง ทั้งนี้
พ่อแม่ควรให้ทารกได้รับนมในปริ มาณที่เพียงพอ เช่น ทารกแรกเกิดควรได้ดูดนมทุก 2-3 ชัว่ โมง พ่อแม่สามารถ
สังเกตว่าทารกได้รับนมเพียงพอหรื อไม่ จากปริ มาณปัสสาวะมากกว่า 4-5 ครั้งต่อวันและสี ไม่เข้ม มีการขับถ่าย
อุจจาระสม่าเสมอ และน้ าหนักตัวขึ้นดี
การกินนมแม่ ทาให้ ตัวเหลืองหรือไม่ ?
ทารกที่กินนมแม่ พบมีอาการตัวเหลืองจากบิลิรูบินชนิดไม่ละลายน้ าได้ร้อยละ 2.5 โดยมักจะเห็นอาการ
เหลืองมากขึ้นที่อายุประมาณ 1 สัปดาห์ เกิดจากสารประกอบบางอย่างในนมแม่ ส่ วนมากจะดีข้ ึนเองโดยไม่ตอ้ ง
หยุดให้นมแม่ เป็ นภาวะเหลืองที่ไม่มีอนั ตราย แต่หากพ่อแม่สังเกตเห็นทารกมีตวั เหลืองนานกว่าอายุ 2-3
สัปดาห์ ควรพาไปพบแพทย์เพื่อตรวจให้แน่ใจว่าเป็ นตัวเหลืองจากสาเหตุอื่นหรื อไม่ ควรจาไว้ เสมอว่ าภาวะ
เหลืองทีเ่ กิดจากนมแม่ สีอุจจาระของทารกยังคงเหลืองตามปกติไม่ ซีดอ่อนลง
สรุป อาการตัวแหลืองในทารกที่ต้องรีบไปพบแพทย์ คือ
-

ทารกอายุ 1 สัปดาห์แรกที่ตวั เหลืองมาก
ตัวเหลือง ตาเหลืองนานกว่าอายุ 2-3 สัปดาห์
ตัวเหลืองร่ วมกับอุจจาระสี ซีด หรื อเหลืองอ่อนลงหรื อปัสสาวะสี เข้มคล้ายน้ าชา
ตัวเหลืองร่ วมกับอาการบ่งชี้โรครุ นแรงดังต่อไปนี้ ไข้ ซึม อาเจียน เลือดออกง่าย เป็ นต้น
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