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บทคัดย่อ 
 ภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด เป็นภาวะที่พบบ่อยและเกิดขึ้นได้ตามปกติ เป็นปัญหาเจ็บป่วยที่
ส าคัญของทารกแรกเกิดในระยะสัปดาห์แรกหลังเกิด เกิดจากระดับบิลิรูบินในเลือดสูงกว่าค่าปกติ ท าให้สาร
สีเหลืองคั่งอยู่ตามร่างกายมากขึ้น ภาวะบิลิรูบินที่ขึ้นสูงในระดับหนึ่งมีผลต่อการพัฒนาของระบบประสาท 
อาจท าให้เกิดอันตรายต่อเซลล์สมองของทารก ท าให้สมองถูกท าลาย ส่งผลให้เนื้อสมองพิการ ท าให้
พัฒนาการทางระบบประสาทบกพร่อง การได้ยินบกพร่อง ก่อให้เกิดความพิการหรือเสียชีวิตได้ American 
academy of pediatrics (2004) มีแนวทางการปฏิบัติเพื่อดูแลรักษาภาวะบิลิรูบินสูงในทารกคลอดครบ
ก าหนดที่มีสุขภาพดี มีจุดประสงค์เพื่อลดภาวะตัวเหลืองรุนแรงและอัตราการเกิด bilirubin encephalopathy 
 ดังนั้นพยาบาลหรือบุคลากรทางสุขภาพจึงจ าเป็นต้องมีความรู้ความสามารถในการเฝ้าระวัง          
คัดกรอง และดูแลรักษาอย่างถูกต้องและรวดเร็วเพื่อลดภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดโดยเฉพาะทารกที่มี
ระดับบิลิรูบินสูงมาก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะ bilirubin encephalopathy 
 
ค าส าคัญ : ทารกแรกเกิด ภาวะตัวเหลือง 
 
Abstract 

 Jaundice is the most common condition in newborn infants. It is a important 

problem of infant, typically first week after birth. Became almost every newborn 

develops an unconjugated serum bilirubin level of more than normal. 

Hyperbilirubinemia may cause a severe problem of brain development, hearing loss. 

The infant maybe a disable person or dead.  American Academy of Pediatrics (2004) 

recommended more liberal rules for the treatment of hyperbilirubinemia in healthy 

term newborns for reduced bilirubin encephalopathy 

Nurse and health care provider need to learn more about this conditions to 

observe and giving care to reduce the incidence of severe hyperbilirubinemia and 

bilirubin encephalopathy 
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บทน า 
ภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด เป็นภาวะที่ทารกมีระดับบิลิรูบินในเลือดสูงกว่าค่าปกติ เป็นภาวะ

ปกติที่พบได้ในทารกแรกเกิด (Suna, Anil, Ebru, Esin, & Yildiz, 2003) เนื่องจากทารกมีขีดจ ากัดในการ
ก าจัดบิลิรูบิน ในทารกครบก าหนดจะมีบิลิรูบินเพิ่มข้ึนช้า ๆ และมักเหลืองไม่เกิน 1 สัปดาห์ ส่วนทารกที่เกิด
ก่อนก าหนดจะเหลืองได้เร็วและนานกว่า โดยอาจเหลืองได้นานถึง 2 สัปดาห์ ภาวะตัวเหลืองจะปรากฏ
อาการให้เห็นที่ผิวหนัง เยื่อบุตาขาว และอาจจะมองเห็นอาการเหลืองได้ที่เล็บ และปัสสาวะเหลือง เมื่อ
ระดับบิลิรูบินสูงเกินกว่า 5 มิลลิกรัม/เดซิลิตร อาการเหลืองจะเริ่มจากบริเวณใบหน้าเข้าหาล าตัวไปสู่แขน 
ขา ฝ่ามือ ฝ่าเท้า ภาวะเหลืองเป็นภาวะที่พบบ่อยในทารกแรกเกิด เกิดได้จากสาเหตุต่าง ๆ อาจเป็นภาวะ
ปกติจากสรีรภาวะ (physiological jaundice) หรือผิดปกติจากพยาธิภาวะ (pathological jaundice) ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นภาวะปกติจาก สรีรภาวะ (Hacer, Mevlut, & O. Erol, 2010) ส่วนพยาธิสภาวะจะพบได้ร้อยละ 
5-10 (กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์, 25550) ในทารกแรกเกิดภาวะบิลิรูบินที่ขึ้นสูงในระดับหนึ่งมีผลต่อการพัฒนา
ของระบบประสาท (Satish, Ramesh, Ashok, & Vinod, 2008) อาจท าให้เกิดอันตรายต่อเซลล์สมองของ
ทารก ท าให้สมองถูกท าลาย ส่งผลให้เนื้อสมองพิการ ท าให้พัฒนาการทางระบบประสาทบกพร่อง ก่อให้เกิด
ความพิการหรือเสียชีวิตได้ (Maisels & McDonagh, 2008; Pernille, Bo, Gorm, Mia, & Finn, 2012) 
 ในทารกแรกเกิดจะพบภาวะตัวเหลืองจากสรีรภาวะสูงถึงร้อยละ 45-60 และในทารกเกิดก่อน
ก าหนดพบสูงถึงร้อยละ 80 ภายในสัปดาห์แรกหลังเกิด (Janet, Shona, & Murphy, 2010; Samara, Ana, 
Lislane, Maria, Francisca, & Akemi, 2013; Stevenson, Vreman, & Wong, 2011) และพบมากเมื่อ
วันที่ 2 หลังเกิด เป็นสาเหตุส าคัญของการกลับมาเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอีกในช่วงสัปดาห์แรกหลัง
เกิด (Burgos, Schmitt, Stevenson, & Phibbs, 2008) อาการตัวเหลืองจากพยาธิสภาวะจะพบได้ร้อยละ 
5-10 ในทารกแรกเกิด ปัจจัยที่ท าให้ทารกมีภาวะตัวเหลืองเพิ่มขึ้น ได้แก่ ภาวะเกิดก่อนก าหนด มารดาเป็น
เบาหวาน มีประวัติเหลืองในทารกครรภ์ก่อน ภาวะเลือดข้น เม็ดเลือดแดงถูกท าลาย ความผิดปกติของเมตา
บอลิซึม หูรูดของกระเพาะอาหารตีบ ภาวะขาดธัยรอยด์ฮอร์โมน ภาวะพร่องเอนไซม์บางชนิด มีภาวะ
เลือดออก ได้รับนมไม่เพียงพอ เป็นต้น (กรรณกิาร์ วิจิตรสุคนธ์, 2555; Suna et al., 2003) 
ชนิดของภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด แบ่งได้ 2 ชนิด (กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์, 2555) คือ 

1. ภาวะตัวเหลืองจากสรีรภาวะ เป็นภาวะตัวเหลืองซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา
ตามปกติ เนื่องจากเม็ดเลือดแดงของทารกมีจ านวนเม็ดเลือดแดงมากกว่าผู้ใหญ่ 2.5 เท่า และมีฮีโมโกลบิน
ชนิดเอฟเป็นองค์ประกอบส าคัญมีอายุสั้นกว่าผู้ใหญ่คือเพียง 80-90 วัน แตกท าลายเร็ว ท าให้มีฮีมถูก
เปลี่ยนไปเป็นบิลิรูบินมากข้ึน ร่วมกับการท างานของตับเพื่อเปลี่ยนบิลิรูบินให้อยู่ในรูปที่สามารถละลายน้ าได้
ยังท างานไม่เต็มที่ เพราะระดับเอนไซม์ glucuronyl tranferase ต่ า โปรตีน y และ z มีน้อย นอกจากนี้ยังมี
บิลิรูบินเพิ่มจากการดูดซึมกลับจากล าไส้จ านวนมาก เนื่องจากยังมี beta glucuronidase activity สูง และ
มีแบคทีเรียในทางเดินอาหารน้อยกว่าผู้ใหญ่ (Azza & Anna, 2003) บิลิรูบินที่สูงจะเป็นชนิดที่ไม่ละลายน้ า 
ส่วนบิลิรูบินชนิดที่ละลายน้ าได้จะมีระดับน้อยกว่า 2 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ทารกครบก าหนดปกติบิลิรูบินใน
ซีรั่มจากเลือดที่สายสะดือจะมีค่าประมาณ 1-3 มิลลิกรัม/เดซิลิตร และค่าบิลิรูบินซีรั่มจะค่อย ๆ เพิ่มจาก 
1.5 มิลลิกรัม/เดซิลิตร เป็น 5-6 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ในวันที่ 3 หลังเกิด และอาจเพิ่มได้ถึง 8-12 มิลลิกรัม/
เดซิลิตร ในทารกครบก าหนด และไม่เกิน 15 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ในทารกเกิดก่อนก าหนด บิลิรูบินจะค่อย ๆ 
ลดลงสู่ระดับปกติ คือ ต่ ากว่า 1 มิลลิกรัม/เดซิลิตร เมื่ออายุ 10-14 วัน ทารกจะมีสุขภาพแข็งแรงและเป็น
ปกติดี 
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2. ภาวะตัวเหลืองจากพยาธิภาวะ คือ ภาวะที่ทารกมีบิลิรูบินในเลือดสูงมากผิดปกติ จะมีอาการ
เหลืองให้เห็นเร็วภายใน 24 ชั่วโมงแรกหลังเกิด ระดับบิลิรูบินในซีรั่มขึ้นสูงเกิน 5 มิลลิกรัม/เดซิลิตร/วัน มีบิ
ลิรูบินชนิดที่ไม่ละลายน้ าเพิ่มสูงเกิน 5 มิลลิกรัม/เดซิลิตร/วัน (Suna et al., 2003) และระดับบิลิรูบินชนิด
ละลายในน้ าสูงกว่า 2 มิลลิกรัม/เดซิลิตร อุจจาระสีซีด ปัสสาวะสีเข้ม และมีอาการตัวเหลืองนานกว่า 2 
สัปดาห์ ทารกมีอาการแสดงของการเจ็บป่วยอย่างอื่นร่วมด้วย เช่น ซึม ไม่ดูดนม เป็นต้น อย่างไรก็ตามถ้า
ระดับบิลิรูบินสูงกว่า 17 มิลลิกรัม/เดซิลิตร มักจะถือว่าเป็นภาวะตัวเหลืองแบบมีพยาธิสภาพเกิดขึ้น การ
วินิจฉัยว่าทารกจะมีภาวะตัวเหลืองแบบมีพยาธิสภาพนั้นอาจท าได้ยากในระยะแรกหลังเกิด  จะพยากรณ์
โอกาสของการเกิดภาวะตัวเหลืองที่รุนแรงในเวลาต่อมาได้โดยการใช้ระดับบิลิรูบินในระยะหลังเกิดซึ่งมีความ
แตกต่างกันไปตามอายุเป็นชั่วโมง 

 
สาเหตุ 
 ภาวะตัวเหลืองผิดปกติจากการมีระดับบิลิรูบินที่สูงมากผิดปกติเกิดได้จากหลายสาเหตุ สาเหตุหลัก
ที่ส าคัญ คือ มีการสร้างบิลิรูบินเพิ่มขึ้น และมีการขับบิลิรูบินได้ลดลง สาเหตุท าให้มีภาวะตัวเหลืองผิดปกติ 
(กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์, 2555) มีดังนี้  

1. มีการสร้างบิลิรูบินเพิ่มข้ึนกว่าปกติจากภาวะต่างๆ ที่มีการท าลายเม็ดเลือดแดง ได้แก่ 
1.1 มีการแตกของเม็ดเลือดแดงจากการที่หมู่เลือดของมารดาและทารกไม่เข้ากัน 

(hemolytic disease of the new born, HDN) ซึ่งเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ของภาวะตัวเหลืองจากพยาธิภาวะ 
(Hassan, Gholamali, Shahin, & Farzaneh, 2011) การที่เลือดมารดากับทารกคนละหมู่กัน มารดาจะ
สร้างแอนติบอดีต่อเซลล์เม็ดเลือดแดงของทารก และผ่านจากรกมายังทารกที่อยู่ในครรภ์ ท าให้เกิดการแตก
ท าลายของเม็ดเลือดแดงของทารก (Katz, 2003) ปัญหาที่พบบ่อยในประเทศไทย คือ กลุ่ม ABO 
incompatibility เกิดจากมารดามีเลือดหมู่ O ทารกหมู่ A หรือ B ส่วนกลุ่ม Rh incompatibility พบได้
น้อยในคนไทย มารดาที่มีหมู่เลือด Rh negative เมื่อตั้งครรภ์ที่ 2 ทารกมี Rh positive จะท าให้เม็ดเลือด
ของทารกถูกท าลายตั้งแต่อยู่ในครรภ์ จะท าให้ทารกซีด ตับ ม้ามโต   มีอาการบวมทั้งตัว หัวใจวาย เรียกว่า 
hydrop fetalis ซึ่งทารกจะเสียชีวิตในครรภ์ 

1.2 มีความผิดปกติของเยื่อหุ้มเม็ดเลือดแดง (red blood cell membrane defect) ท า
ให้เม็ดเลือดแดงแตกง่ายกว่าปกติ เช่น congenital spherocytosis หรือ infantile pyknocytosis เป็นต้น 

1.3 มีความผิดปกติของเอนไซม์ในเม็ดเลือดแดง เช่น G6PD deficiency หรือ pyruvate 
kinase deficiency เป็นต้น 

1.4 มีเลือดออกภายในร่างกาย ท าให้มีบิลิรูบินเข้าสู่กระแสเลือดมากกว่าปกติ  เช่น 
cephalhematoma, eccymosis, hemagioma หรือมีเลือดออกในล าไส้ เป็นต้น 

1.5 ภาวะเม็ดเลือดแดงเกิน (polycythemia) จากทารกในครรภ์มีการขาดออกซิเจน
เร้ือรัง หรือจากการตัดสายสะดือช้า 

1.6 โรคธาลัสซีเมีย (thalassemia) 
2. มีการดูดซึมของบิลิรูบินจากล าไส้เพิ่มขึ้น จากภาวะต่าง ๆ เช่น ภาวะล าไส้อุดตัน  หูรูดของ

กระเพาะอาหารตีบ 
3. มีการก าจัดบิลิรูบินได้ลดลงจากท่อน้ าดีอุดตัน รวมทั้งการขาดเอนไซม์บางชนิดแต่ก าเนิด เช่น 

Gilbert syndrome (galatosemia) ภาวะขาดธัยรอยด์ฮอร์โมนแต่ก าเนิด ได้รับยาบางชนิดที่แย่งจับอัลบู
มินในเลือด เช่น ซาลิซัยเลต ซัลโฟนาไมด์ เป็นต้น 
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4. มีการสร้างบิลิรูบินเพิ่มร่วมกับการก าจัดบิลิรูบินได้น้อยลง ได้แก่ ภาวะติดเชื้อในครรภ์และหลัง
คลอด (Babita, Ashok, Pramod, Rahul, & Pramod, 2011) เช่น มีการติดเชื้อ TORCH, syphilis, 
hepatitis, CMV หรือ rubella และภาวะเกิดก่อนก าหนด จะมีระดับของ conjugated enzyme ในเลือด
ต่ ากว่าทารกครบก าหนด และน้ าหนักตัวที่น้อยกว่าท าให้ระดับบิลิรูบินที่ต้องการการรักษาต่ ากว่าทารกครบ
ก าหนด 

5. มีการดูดซึมกลับของบิลิรูบินจากล าไส้มากขึ้น  ท าให้การสะสมของบิลิรูบินเพิ่มขึ้น ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (Suna et al., 2003) ดังนี้  

5.1 breastfeeding jaundice (BFJ) พบได้ในทารกอายุ 2-4 วัน ที่ได้รับนมแม่ไม่
เพียงพอ ส่วนใหญ่เกิดจากการที่เร่ิมให้ทารกดูดนมแม่ช้า ดูดไม่ถูกวิธี และให้ไม่บ่อยพอ การที่ทารกดูดนมแม่
ได้น้อย การได้รับพลังงานและน้ าไม่เพียงพอ จึงมีอาหารผ่านล าไส้น้อย ท าให้มีการเคลื่อนไหวของล าไส้น้อย 
การขับถ่ายจึงน้อยลงด้วย จึงท าให้มีโอกาสเกิดการดูดกลับของสารบิลิรูบิน (enterohepatic reuptake) 
เพิ่มมากขึ้น (Azza & Anna, 2003) จากการศึกษาของซูนา และคณะ (Suna et al., 2003) พบว่า ภาวะตัว
เหลืองมีความสัมพันธ์กับการดูดนมแม่ต่อการได้รับน้ านมไม่เพียงพอ และท าให้ทารกน้ าหนักลดลง (Hassan, 
Gholamali, & Sepideh, 2014) นอกจากนั้นการดูดนมแม่ยังมีความสัมพันธ์กับภาวะตัวเหลืองในขณะที่อยู่
โรงพยาบาล (Tharsiya, Sheila, Tanis, Hannah, & Suzanne, 2013) การให้ทารกดูดนมแม่โดยเร็ว ดูด
บ่อย และดูดอย่างถูกวิธี จะช่วยให้ทารกได้รับพลังงานและน้ าอย่างเพียงพอ และเป็นการขับบิลิรูบินอกจาก
ล าไส้ ไม่ควรให้ทารกดูดน้ าเปล่าหรือกลูโคส เพราะจะท าให้ทารกดูดนมแม่ได้ลดลง และไม่สามารถท าให้
ระดับบิลิรูบินลดลงได้ 

5.2 breastmilk jaundice syndrome (BMJ) พบได้ในทารกอายุ 4-7 วัน กลไกการเกิด
ยังไม่ทราบแน่นอน บางสมมติฐานกล่าวถึงฮอร์โมน pregnane-3-α, 20 β-diol ในน้ านมแม่ว่า รบกวน
ความสามารถในการจับน้ าตาลเข้าไปในบิลิรูบิน บางสมมติฐานว่าอาจเป็น nonesterified long-chain 
fatty acid ในน้ านมแม่ไปยับยั้ง hepatic glucuronyl transferase  ท าให้มีการคั่งของ unconjugated 
bilirubin ภาวะนี้ไม่เป็นอันตรายส าหรับทารกคลอดครบก าหนด หากบิลิรูบินไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ให้
ได้รับการรักษาโดยการส่องไฟและให้นม แต่หากบิลิรูบินมีแนวโน้มขึ้นสูงเกิน 25 มิลลิกรัม/เดซิลิตร อาจให้
หยุดนมแม่ชั่วคราว ประมาณ 12-24 ชั่วโมง โดยให้ทารกได้รับนมผสมป้อนชั่วคราว และให้กลับมาดูดนมแม่
ต่อ และควรสังเกตภาวะตัวเหลืองต่อเนื่องจนถึง 14 วันหลังคลอด ก่อนที่จะได้รับการวินิจฉัยว่าเกิดจากสาเหตุ
ของภาวะนี้ ควรให้ได้รับการวินิจฉัยอย่างแน่ชัดว่าไม่มีตัวเหลืองที่เกิดจากสาเหตุอื่น ๆ (Suna et al., 2003) 
อันตรายจากภาวะตัวเหลือง ภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ทารก ดังนี้ 
 unconjugated bilirubin ซึ่งอยู่ในรูปของ unbound หรือ free bilirubin ละลายได้ดีในไขมัน 
แต่ไม่ละลายในน้ า จึงสามารถผ่าน blood brain barrier เข้าสู่สมองได้ง่าย ในกรณีที่ระดับบิลิรูบินในเลือด
สูงมาก หรือทารกมีอัลบูมินต่ าจะท าให้มี free bilirubin มากขึ้น ซึ่งจะเข้าสู่สมองทารก และในภาวะที่ 
blood brain barrier ถูกท าลายไปจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ภาวะขาดออกซิเจน หรือ
ภาวะเป็นกรด ท าให้บิลิรูบินเข้าสู่เซลล์สมองได้ง่าย เกิดการท าลายเซลล์สมอง (Marion & Donna, 2008) 
ท าให้สมองได้รับบาดเจ็บและมีการตาย (necrosis) ของเซลล์ประสาทในส่วนของ basal grandlia, 
hippocampus, subthalamic nuclei และ cerebellum ทารกจะมีอาการของ kernicterus (bilirubin 
encephalpathy) โดยเฉียบพลันหรือเรื้อรัง (Pernille et al., 2012) มีผลต่อการพัฒนาของระบบประสาท
ส่วนกลาง และอาจท าลายระบบประสาท (Satish et al., 2008; Vinod, 2005) ท าให้ทารกมีความพิการ
ของสมองเกิดขึ้นอย่างถาวร สมองส่วนที่ใช้ควบคุมกล้ามเนื้อบกพร่อง ซึ่งภาวะตัวเหลืองเป็นสาเหตุของสมอง
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พิการร้อยละ 5 (สมพร  สุนทราภา, 2553) จากการศึกษาของ ไอนิค และคณะ พบว่า (Ineke, Henk, & 
Mijna, 2001) พบว่า ภาวะบิลิรูบินที่เพิ่มขึ้นในกระแสเลือดมีความสัมพันธ์กับการเพิ่มข้ึนของการท างานของ
ระบบประสาทที่ผิดปกติ 
อาการของ kernicterus แบ่งได้ออกเป็น 2 ระยะ (Pernille et al., 2012) คือ 

1. ระยะเฉียบพลัน ทารกจะเร่ิมมีอาการซึมลง ไม่ดูดนม ร้องเสียงแหลม แขน ขาอ่อนแรง ต่อมาใน
ระยะหลัง ทารกจะมีไข้ ตัวเกร็งแข็ง ชักเกร็ง (opisthotonos) ร้องกวนมาก หากชักเกร็งมากอาจท าให้ทารก
เสียชีวิตได้ 

2. ระยะเรื้อรัง ทารกอาจเกิดการสูญเสียการได้ยิน มีปัญหาด้านกาพูด ชัก ตัวเกร็งแข็ง การ
เคลื่อนไหวของร่างกายผิดปกติ มีปัญหาด้านพัฒนาการและสติปัญญาได้ โดยเฉพาะทารกที่มีอาการเหลือง
ผิดปกติมาก ๆ มีบิลิรูบินสูงเกิน 20 มิลลิกรัม/เดซิลิตร 
 
การวินิจฉัย 
 การวินิจฉัยภาวะตัวเหลืองต้องแยกว่าเกิดจากสาเหตุใด ภาวะตัวเหลืองจากสรีรภาวะ หรือภาวะตัว
เหลืองจากพยาธิภาวะ การวินิจฉัยประกอบด้วย การซักประวัติ ตรวจร่างกาย และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ (กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์, 2555) ดังนี้ 

1. การซักประวัติ ระยะเวลาของการแสดงอาการตัวเหลืองจะช่วยบ่งบอกถึงความรุนแรงของทารก
ได้ ทารกที่แสดงอาการตัวเหลืองภายใน 24 ชั่วโมงหลังเกิด ถือเป็นพยาธิภาวะที่ควรประเมินอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี้ประวัติบางอย่างสามารถช่วยวินิจฉัยสาเหตุของภาวะตัวเหลืองได้ เช่น 

1.1  ประวัติในครอบครัวเป็นโรคเม็ดเลือดแดงแตกง่าย ได้แก่ บิดา Rh positive มารดา 
Rh negative มารดามีประวัติติดเชื้อในระหว่างการตั้งครรภ์ เบาหวาน ได้รับยาบางชนิด การคลอดผิดปกติ 
การแท้งคุกคาม อาจบ่งบอกภาวะ Rh incompatibility ภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD เป็นต้น 

1.2  ประวัติการคลอดของทารก ได้แก่ คะแนน apgar ต่ า การได้รับบาดเจ็บจากการ
คลอด การคลอดก่อนก าหนด การตัดสายสะดือช้า เป็นต้น 

1.3 อาการผิดปกติอ่ืนๆ ของทารกที่ร่วมกับอาการตัวเหลือง ได้แก่ อาการอาเจียน ซึมลง 
ดูดนมได้ไม่ดี น้ าหนักตัวน้อย หายใจเร็วอุณหภูมิร่างกายไม่คงที่ 

2. การตรวจร่างกาย สามารถดูที่ผิวหนังทารก อาจใช้แผ่นกระจก (slide) กดผิวหนัง หรือใช้วิธีรีด
ผิวหนัง (blanching) ที่หน้าผากหรือล าตัวที่ซีด โดยวางนิ้วตัวแม่มือและนิ้วชี้ที่ชิดกันบนผิวหนัง  กดเบา ๆ 
พร้อมกับแยกนิ้วออกขณะที่ยังคงแรงกดไว้บนผิวหนัง เพื่อกดหลอดเลือดฝอยที่อยู่ใต้ผิวหนังให้ไม่มีก าซาบ
เลือด เปรียบเทียบสีผิวหนังของทารกกับสีผิวหนังที่ฝ่ามือของผู้ตรวจว่าเหลืองชัดเจนหรือไม่ หรือมองดูที่ผิว
ตาขาวของทารกว่าเหลืองหรือไม่ หากมองเห็นอาการเหลืองบริเวณใบหน้าและตาขาว ระดับบิลิรูบินจะอยู่
ระหว่าง 6-8 มิลลิกรัม/เดซิลิตร อาการเหลืองมาถึงบริเวณไหล่ ล าตัว ระดับบิลิรูบินจะอยู่ระหว่าง 8-10 
มิลลิกรัม/เดซิลิตร อาการเหลืองมาถึงล าตัวส่วนล่าง ระดับ  บิลิรูบินจะอยู่ระหว่าง 10-12 มิลลิกรัม/เดซิลิตร 
และหากมองเห็นอาการตัวเหลืองทั้งตัว ระดับบิลิรูบินจะอยู่ระหว่าง 12-15 มิลลิกรัม/เดซิลิตร  

3. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Maisels & McDonagh, 2008) มีดังนี้ 
3.1 ระดับบิลิรูบินในเลือด ซึ่งต้องท าทุกรายในทารกที่มีภาวะตัวเหลือง 
3.2 ระดับ direct bilirubin ในทารกที่มีอาการเหลืองนานกว่า 2 สัปดาห์ หรือสงสัยว่า

เกิดภาวะ cholestatic jaundice 
3.3 หมู่เลือดมารดาและทารก เพื่อประมินภาวะ blood group incompatibility (ABO, Rh) 
3.4 Direct Coombs’ test เพื่อประเมินภาวะ blood group incompatibility 
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3.5 การตรวจนับเม็ดเลือด (complete blood count, CBC) เพื่อประเมินภาวะติดเชื้อ
ในทารก 

3.6 Peripheral blood smear เพื่อประเมินลักษณะของเม็ดเลือดแดงที่ผิดปกติและ
ประเมินภาวะติดเชื้อ 

3.7 Glucose-6-Phosphate เพื่อดูภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD โดยเฉพาะทารกเพศชาย 
3.8 Reticulocyte count เพื่อสนับสนุนว่าเกิดภาวะ hemolysis 
3.9 การตรวจอื่นๆ เมื่อมีข้อบ่งชี้ เช่น CBC, T4, TSH, urine reducing substance เป็นต้น 

 American academy of pediatrics (2004) มีแนวทางการปฏิบัติเพื่อดูแลรักษาภาวะบิลิรูบินสูง
ในทารกคลอดครบก าหนดที่มีสุขภาพดีที่มารดาคลอดอายุครรภ์ตั้งแต่ 35 สัปดาห์ข้ึนไป มีจุดประสงค์เพื่อลด
ภาวะตัวเหลืองรุนแรงและอัตราการเกิด bilirubin encephalopathy โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนทางเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
2. การจัดท าแนวทางในการตรวจและประเมินภาวะตัวเหลือง 
3. การตรวจวัด TSB หรือ TcB ในทารกที่มีภาวะตัวเหลืองใน 24 ชั่วโมงแรก 
4. การประเมินระดับเหลืองด้วยสายตาอาจผิดพลาดได้โดยเฉพาะทารกที่มีผิวสีเข้ม 
5. การแปลผลระดับบิลิรูบินต้องใช้อายุเป็นชั่วโมง 
6. ทารกที่คลอดในมารดาที่มีอายุครรภ์น้อยกว่า 38 สัปดาห์ และกินนมแม่ต้องได้รับการติดตาม

อย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีโอกาสเหลืองรุนแรง 
7. มีการประเมินความเสี่ยงภาวะเหลืองรุนแรงในทารกแรกเกิดทุกคนอย่างเป็นระบบ 
8. ให้ข้อมูลผู้ดูแลทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร 
9. มีการติดตามและประเมินหลังจ าหน่ายจากโรงพยาบาลที่เหมาะสม 
10. ให้การรักษาด้วยการส่องไฟหรือการเปลี่ยนถ่ายเลือดตามข้อบ่งชี้ที่เหมาะสม 
ในการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะตัวเหลืองรุนแรง โดยเฉพาะทารกที่จ าหน่ายก่อนอายุ

ครบ 72 ชั่วโมง AAP แนะน าให้มีการตรวจวัดระดับ TSB หรือ TcB เพียงอย่างเดียว ว่าอยู่ใน high risk 
zone หรือมากกว่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 95 หรือไม่ และ/หรือร่วมกับการประเมินปัจจัยเสี่ยงทางคลินิกในการ
วางแผนติดตามที่เหมาะสม  

ระดับ bilirubin ตามอายุในทารกปกติ (Maisels, Bhutani, Bogen, Newman, Stark, & 
Watchko, 2009) ดังแสดงในภาพ 
 

 

136



ในประเทศไทยมีการตรวจวัดระดับ TSB ที่ปฏิบัติพร้อมกับการตรวจคัดกรองภาวะพร่องธัยรอยด์
ฮอร์โมนแต่ก าเนิด และ Phenylketonuria ในทารกแรกเกิดทุกราย ซึ่งการตรวจหาระดับบิลิรูบินสามารถวัด
ได้ทางผิวหนัง (transcutaneous bilirubin) และวัดในกระแสเลือด (total serum bilirubin) 

 
การรักษา  
 การรักษามีจุดมุ่งหมายเพื่อลดระดับบิลิรูบินในกระแสเลือด และป้องกันการเกิดภาวะสมองพิการ 
สิ่งส าคัญที่ต้องดูแลทารก คือ การได้รับน้ าและแคลอรีอย่างเพียงพอ เมื่อทารกขับขี้เทาและถ่ายปัสสาวะได้ดี
จะช่วยก าจัดและลดระดับบิลิรูบินที่จะถูกดูดซึมกลับเข้าทาง enterohepatic circulation ควรป้องกันไม่ให้
เกิดภาวะเลือดเป็นกรด ขาดออกซิเจน น้ าตาลในเลือดต่ า หลีกเลี่ยงการใช้ยาที่อาจแย่งบิลิรูบินจับกับอัลบมูนิ 
เช่น ซัลฟา เพื่อช่วยลดการเกิดอันตรายของ bilirubin encephalopathy (กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์, 2555) 
การรักษาภาวะตัวเหลืองมี 2 วิธี คือ การรักษาโดยการส่องไฟ และการรักษาโดยการเปลี่ยนถ่ายเลือด ซึ่ง
เป็นวิธีการรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกที่มีระดับบิลิรูบินสูงมากอย่างรุนแรง การรักษาโดยการส่องไฟเป็นที่
เหมาะสมที่สุด เมื่อระดับบิลิรูบินต่ ากว่าเกณฑ์ที่จะท าการเปลี่ยนถ่ายเลือด (Thomas et al., 2006) เป็นวิธี
ที่นิยม และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ในการรักษาภาวะตัวเหลือง เพื่อลดระดับบิลิรูบิน (Maisels, & 
McDonagh, 2008) และมีประสิทธิภาพสูง (Xiong, Qu, Cambier, & Mu, 2011) จากการศึกษาของโธมัส 
และคณะ (Thomas et al., 2006) พบว่า การรักษาภาวะตัวเหลืองโดยการส่องไฟไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อ
การพัฒนาระบบประสาทของทารกแรกเกิด 
 
การรักษาโดยการส่องไฟ (phototherapy) 
 พลังงานจากแสงสว่างโดยเฉพาะแสงสีฟ้าเขียว (blue-green light) ที่มีความถี่ในช่วง 450-480  
นาโนเมตร จะช่วยลดระดับของซีรั่มบิลิรูบินที่ละลายในไขมันลงได้ โดยแสงจะท าปฏิกิริยาท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโมเลกุลของบลิิรูบินชนดิที่ไม่ละลายน้ าให้เป็นสารที่ละลายน้ าได้ การเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นในเส้นเลือดฝอยบริเวณผิวหนังหรือชั้นไขมันใต้ผิวหนัง โดยพลังงานของแสงจะท าให้บิลิรูบินแตกตัว
เป็นโมเลกุลที่เล็กลง และเหมาะสมที่จะถูกขับออกจากร่างกาย (Xiong et al., 2011) ซึ่งขับออกทาง
ปัสสาวะและอุจจาระ (Farhana, Hahfuza, & Monir, 2013) ในทางปฏิบัติแสงสีฟ้าจะท าให้ผู้ดูแลทารกมี
อาการคลื่นไส้อาเจียนได้ถ้าต้องดูแลทารกเป็นเวลานาน อาจใช้หลอดไฟนีออนสีฟ้าสลับกับสีขาว โดยใช้
หลอดสีฟ้า 4 หลอด ใส่ไว้ตรงกลางและแสงสีขาวใส่ไว้ 2  ข้าง ๆ ละ 2 หลอด รวมเป็น 8 หลอด โดยวางให้มี
ระยะห่างจากทารกประมาณ 35-50 เซนติเมตร หลอดไฟควรวางห่างกันพอสมควร เพื่อให้มีการระบาย
ความร้อนที่ดี จะท าให้มีอายุการใช้งานได้นานขึ้น ควรใช้ผ้ากั้นไว้โดยรอบแผงไฟทั้ง 3 ด้าน ให้ห้อยต่ าลงมา
ประมาณ 10-12 นิ้ว เพื่อช่วยป้องกันการกระจายของแสง ในทารกที่มีบิลิรูบินสูงมากอาจเพิ่มจ านวนไฟใน
การรักษา และดูแลให้แสงไฟครอบคลุมผิวกายมากที่สุด โดยส่องไฟขึ้นจากด้านล่างพร้อมกับด้านบน 
ปัจจุบันได้มีการน าแสงจาก fiberoptic มาใช้แทนแสงที่เกิดจากหลอดไฟธรรมดา วิธีนี้สามารถท าให้แสงที่มี
ความเข้มข้นผ่านทางแผ่นพลาสติกหรือผ้าห่มได้ ซึ่งสามารถใช้ห่อทารกได้ จึงท าให้ลดระดับบิลิรูบินได้ดีขึ้น 
(กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์, 2555; Susan, 2005) 
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ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้จากการรักษาโดยการส่องไฟ (กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์, 2555; Janet et 
al., 2010) ดังนี้ 

1. ทารกอาจมีการเสียน้ ามากจากการระเหยของน้ า เพราะอุณหภูมิรอบตัวสูงขึ้น ท าให้มีไข้ได้ 
2. ทารกอาจมีผื่นแดงขึ้นตามตัวชั่วคราว ให้ใช้แผ่นพลาสติกครอบที่ตัวทารก เพื่อป้องกันการ

ระคายเคืองจากแสงอัลตราไวโอเลต ไม่จ าเป็นต้องหยุดการส่องไฟ 
3. ทารกอาจถ่ายเหลวจาการที่แสงท าให้เกิดการบาดเจ็บของเยื่อบุล าไส้ จึงเกิดการขาดเอนไซม์

แล็กเทสชั่วคราว อาการจะดีขึ้นเมื่อหยุดการรักษา 
4. ทารกอาจตาบอด เนื่องจากแสงจะท าให้เกิดการระคายเคืองและมีอันตรายต่อจอตา จึงต้องปิด

ตาให้มิดชิดขณะส่องไฟ 
5. ทารกอาจมีสีผิวคล้ าออกเขียวแกมน้ าตาลจากการได้รับแสงอัลตราไวโลเลตเป็นเวลานาน มักพบ

ในรายที่มีบิลิรูบินชนิดที่ละลายในไขมันร่วมกับชนิดที่ละลายน้ า 
6. ทารกเพศชายอาจมีการแข็งตัวและเจ็บปวดขององคชาติได้ 
มีการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบจากการรักษาโดยการส่องไฟ พบว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ชัด คือ 

ท าให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมารดา และทารกลดลง โอกาสที่จะได้ skin-to-skin contact ในเวลาที่จ ากัด           
เกิดภาวะขาดน้ า ผิวแห้ง ริมฝีปากแห้ง รบกวนแบบแผนการนอนหลับ เนื่องจากการรักษาโดยการส่องไฟ 
อาจก่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ไม่สุขสบายต่อทารกจากสิ่งแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงขึ้น (Boo & Chew, 2006) 
และเกิดภาวะไม่สมดุลของอิเล็กโทรไลต์ (Xiong et al., 2011) อาจท าให้เกิดภาวะแคลเซียมในเลือดต่ า 
(hypocalcemia) คือ ระดับของ ionized calcium ลดต่ าลง เนื่องจากการเพิ่มการขับออกของแคลเซียม
ทางปัสสาวะ โดยเฉพาะทารกคลอดก่อนก าหนด (Paymaneh, Negar, & Bahareh, 2013) อย่างไรก็ตาม
ภาวะแคลเซียมในกระแสเลือดที่ลดลงนี้ จะสามารถกลับเข้าสู่ภาวะปกติหรืออยู่ในเกณฑ์ปกติภายหลังจาก
การสิ้นสุดการรักษาโดยการส่องไฟไปแล้ว 24 ชั่วโมง (Arora, Narang, & Singh, 2014)  
 
การดูแลทารกขณะได้รับการรักษาโดยการส่องไฟ (Kumar et al, 2010; Xiong et al., 2011; Yongmei, 
2008) มีดังนี้ 

1. ถอดเสื้อผ้าทารกออกเหลือเพียงผ้าอ้อมอย่างเดียว และจัดให้ทารกนอนใน crib ภายใต้แสงไฟ
ส่องตลอดเวลาที่ได้รับการรักษาโดยการส่องไฟ แต่สามารถน าทารกออกจาก crib ได้ช่วงที่ทารกดูดนม
มารดา และขณะที่ทารกมีการขับถ่าย  

2. หากทารกมีการขับถ่ายควรเปลี่ยนผ้าอ้อมใหม่ทุกครั้ง รวมทั้งสังเกตลักษณะ และจ านวนครั้ง
ของการขับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ 

3. ไม่ควรทาแป้ง น้ ามัน หรือโลชั่น เพราะอาจมีส่วนผสมของสารที่ท าให้เกิดการสะท้อนของแสง 
4. ปิดตาทารกด้วยผ้าปิดตาที่ปราศจากเชื้อ ปิดตาให้สนิท เพื่อป้องกันการระคายเคืองและการเกิด

เยื่อบุตาอักเสบ และควรหมั่นสังเกตผ้าปิดตา เนื่องจากอาจเกิดการเลื่อนหลุด  
5. จัดท่านอนให้กับทารกในท่านอนหงาย ตะแคง หรือคว่ าโดยเปลี่ยนท่านอนทุก 2-4 ชั่วโมง 

เพื่อให้ผิวหนังทุกส่วนได้สัมผัสแสงไฟ และจัดให้นอนตรงกลางของแผงไฟในระยะห่างจากตัวทารกประมาณ 
35-50 เซนติเมตร 

6. ดูแลให้ทารกให้ดูดนมมารดาทุก 2-3 ชั่วโมง หรือตามความต้องการของทารก  เพื่อป้องกันภาวะ
ขาดน้ า และเพิ่มประสิทธิภาพของการขจัดบิลิรูบินออกจากร่างกาย และอุ้มทารกเรอหลังให้นมเสร็จทุกครั้ง  

7. ประเมินสัญญาณชีพทุก 4 ชั่วโมง และดูแลให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายทารก 
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8. ดูแลเจาะเลือดเพื่อประเมินระดับบิลิรูบินเป็นระยะทุก 12-24 ชั่วโมง หรือบ่อยกว่านั้นตาม
ความจ าเป็น และติดตามผลทางห้องปฏิบัติการ 

9. สังเกตภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับการรักษาโดยการส่องไฟ เช่น ผิวแห้ง ผื่นแดงตามผิวหนัง 
สีผิวคล้ าออกเขียวแกมน้ าตาล (Bronze baby syndrome) มักพบในรายที่มี direct hyperbilirubinemia 
และถ่ายอุจจาระเหลวเป็นสีเขียว เป็นต้น 

10. สังเกตอาการผิดปกติของทารก เช่น ดูดนมไม่ดี ซึมลง ร้องเสียงแหลม เคลื่อนไหวร่างกายน้อย 
อาเจียนหลังดูดนม ตัวเขียว ชักเกร็ง 
 
การรักษาโดยการเปลี่ยนถ่ายเลือด 
 การเปลี่ยนถ่ายเลือดเป็นวิธีที่ช่วยลดระดับบิลิรูบินได้เร็วที่สุด ในรายที่ได้รับการรักษาโดยการส่อง
ไฟแบบเข้มข้นแล้วไม่ได้ผลหรือเริ่มมีอาการของ acute bilirubin encephalopathy ในรายที่มีภาวะ ABO 
incompatibility, Rh incompatibility ยังช่วยลด antigen-antibody reaction ซึ่งเป็นกลไกที่ท าให้เม็ด
เลือดแดงแตก มักใช้การเปลี่ยนถ่ายเลือดในรายที่มีความเสี่ยงสูงต่อภาวะ Kernicterus นิยมใช้ CPD blood 
อายุน้อยกว่า 3-5 วัน (fresh whole blood) ปริมาณ 2 เท่าของปริมาณเลือดในร่างกายทารก (160 
มิลลิลิตร/กิโลกรัม) ซึ่งจะสามารถลดระดับบิลิรูบินได้ประมาณร้อยละ 50 กรณี Rh incompatibility ใช้
เลือด Rh negative หมู่ ABO เดียวกับทารก ส่วนกรณี Rh incompatibility ใช้เลือดหมู่ O หรือ PRC หมู่ 
O ร่วมกับ FFP หมู่ AB ที่เข้ากับเลือดมารดาได้ ก่อนท าการถ่ายเลือดควรอุ่นเลือดที่จะใช้ให้ดีเสียก่อน โดยใช้
เครื่องอุ่นเลือดหรือ water bath  
 การเปลี่ยนถ่ายเลือดต้องปฏิบัติในห้องที่ปลอดเชื้อ ประเมินสัญญาณชีพตลอด ขณะเปลี่ยนถ่าย
เลือด ปลายสายสวนหลอดเลือดด าสายสะดือควรอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ 
ปริมาณเลือดที่ดูดออกไม่ควรเกินร้อยละ 10 ของปริมาตรเลือดในร่างกายโดยทั่วไปใช้ 3-5 มิลลิลิตร/
กิโลกรัม ใช้เวลาท าการถ่ายเลือดทั้งหมดประมาณ 60-90 นาที หลังจากนั้นควรส่องไฟรักษาเพื่อช่วยลด
ระดับบิลิรูบิน 
 โดยทั่วไปในทารกครบก าหนด จะท าการเปลี่ยนถ่ายเลือดเมื่อระดับบิลิรูบินมากกว่า 20 มิลลิกรัม/
เดซิลิตร ถ้ามีเม็ดเลือดแดงแตก และ มากกว่า 25 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ถ้าไม่มีเม็ดเลือดแดงแตก (Behjati, 
Sagheb, & Yaghmai, 2009; Dennery, Seidman, & Stevenson, 2001) 
ภาวะแทรกซ้อนจากการเปลี่ยนถ่ายเลือด อาจเกิดขึ้นได้ แต่มีโอกาสน้อยมาก (Behjati et al., 2009) ได้แก ่

1. Infection: sepsis, bacteremia, CMV, hepatitis, HIV 
2. Hypothermia 
3. Cardiovascular instability: hypovolemia, hypervolemia, arrhythmia, embolism, 

thrombosis, infarction 
4. Coagulopathy 
5. Metabolic & electrolyte disorders: hypoglycemia, hyperkalemia, hyponatremia, 

hypernatremia, hypocalcemia, acidosis 
6. Others: NEC 
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การติดตามทารกที่มีภาวะตัวเหลืองหลังจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล 
1. ทารกที่จ าหน่ายออกจากโรงพยาบาลก่อนอายุ 48 ชั่วโมง ควรนัดมาตรวจซ้ าภายใน 48 ชั่วโมง 

เพื่อประเมินภาวะตัวเหลือง 
2. ทารกที่จ าหน่ายออกจากโรงพยาบาลหลังอายุ 48 ชั่วโมง พิจารณาเป็นกรณี ในรายที่มีภาวะตัว

เหลืองค่อนข้างมากก่อนกลับบ้าน ควรนัดมาตรวจซ้ าภายใน 48 ชั่วโมง ส่วนทารกที่มีภาวะตัวเหลืองน้อย 
แนะน าให้บิดามารดาสังเกตอาการ และพามาตรวจซ้ าเมื่อมีภาวะตัวเหลืองมากข้ึนหรือเหลืองนานกว่าปกติ 

3. ทารกที่มีภาวะตัวเหลืองจาก HDN หรือมีภาวะซีด ควรนัดมาตรวจซ้ าเมื่ออายุ 1-2 เดือน 
เนื่องจากเม็ดเลือดแดงของทารกจะยังมีการแตกท าลายต่อไปจนเกิดอาการซีดได้  

4. ทารกที่มีภาวะตัวเหลืองมากที่ได้รับการรักษาด้วยการเปลี่ยนถ่ายเลือด ควรนัดมาตรวจการได้
ยิน (Auditory brainstem evoke response) เมื่ออายุประมาณ 6 เดือน เนื่องจากระดับบิลิรูบินที่สูงมาก 
อาจท าให้เกิดการได้ยินที่ผิดปกติได้ 

 
สรุป 
 ภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดเป็นภาวะที่ส าคัญที่อาจก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อสมองและ
ระบบประสาทได้ พยาบาลหรือบุคลากรทางสุขภาพจึงต้องมีความรู้ความสามารถในการประเมิน คัดกรอง 
วินิจฉัยที่ถูกต้อง และได้รับการดูแลรักษาที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง การ
ปฏิบัติทางเทคนิคเป็นสิ่งส าคัญ การตรวจคัดกรองระดับบิลิรูบินในทารกแรกเกิดทุกราย ร่วมกับการประเมิน
ปัจจัยเสี่ยงทางคลินิก เพื่อใช้ในการวางแผนจ าหน่ายและติดตามทารกแรกเกิดได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม 
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