
ผศ.พญ.ชมพูนุท บุญโสภา

กมุารแพทยท์ารกแรกเกดิและปรกิ าเนิด

การดูแลทารกแรกเกดิ

ทีม่ภีาวะตวัเหลอืง
(ฉบบัค าแนะน าส าหรบัประชาชน)

คณะแพทยศาสตร ์รพ.มหาวทิยาลยันเรศวร



1. ภาวะตวัเหลอืงในทารกแรกเกดิ คอือะไร และเกดิขึน้ไดอ้ย่างไร ?

• ภาวะตวัเหลอืง เป็นภาวะทีพ่บไดค้่อนขา้งบ่อยในทารกแรกเกดิ โดย

พบไดถ้งึ 25-50% ของทารกแรกเกดิทัง้หมด ภาวะตวัเหลอืงนีเ้กดิจาก

ที่มีสารเหลือง ที่ทางการแพทยเ์ร ียกว่า บิลิรูบิน ในร่างกาย

ในปรมิาณทีม่ากกวา่ปกติ

ทารกที่มีอาการตัวเหลือง



2. เราจะสงัเกตไดอ้ย่างไร วา่ทารกตวัเหลอืง ?

เวลาทีท่ารกมอีาการเหลอืง บรเิวณทีจ่ะสงัเกตเห็นไดช้ดัเจนทีสุ่ด ก็คอื

บรเิวณตาขาวของทารกจะเห็นเป็นสเีหลอืง และผิวหนังที่ตวัก็จะมีสี

เหลอืงขึน้กว่าปกติ โดยถา้ระดบับลิริูบนิยิง่สูง ก็จะเห็นเหลอืงไดท้ัง้ตวั

โดยมกัเร ิม่เหลอืงจากศรีษะ ลงไปล าตวั และแขนขา ตามล าดบั

สังเกตบริเวณตาขาวและสี
ผิวของทารก...มีสีเหลือง



3. คณุพอ่คณุแม่ควรท าอย่างไร เมือ่สงสยัวา่ทารกตวัเหลอืง ?

• ควรพาทารกไปรบัการตรวจที่โรงพยาบาล

เพื่อใหแ้พทยไ์ดต้รวจรา่งกาย และอาจตอ้งมี

การวดัระดบับลิริูบนิ โดยการตรวจเลอืดหรอื

ใชเ้คร ือ่งสอ่งวดัระดบับลิริบูนิทางผวิหนัง



4. สาเหตขุองภาวะตวัเหลอืงมอีะไรบา้ง ?

ภาวะตวัเหลอืงมหีลายชนิด จากหลายสาเหตทุีต่า่งกนั

จะขอยกตวัอย่าง ดงันี้

1) ภาวะตวัเหลอืงแบบปกติ

พบไดใ้นทารกทั่วไป โดยอาจสามารถสงัเกตไดว้่าทารกมีตวัเหลือง

ขึน้ โดยมกัเร ิม่สงัเกตได ้ตัง้แต่ทารกมอีายุ 2-3 วนั และเห็นไดช้ดัในวนัที่

3-4 แต่ระดบับลิริูบนิมกัไม่สูงมาก ภาวะตวัเหลอืงแบบนีม้กัหายไปไดเ้อง

โดยไม่ตอ้งรบัการรกัษา

2) ภาวะตวัเหลอืงทีม่สีาเหตจุากความผดิปกติ เชน่



4. สาเหตขุองภาวะตวัเหลอืงมอีะไรบา้ง ?

ภาวะตวัเหลอืงจากการแตกของเม็ดเลอืดแดง

มักเกิดไดจ้าก กรุป๊เลือดของมารดาและทารกไม่เขา้กนั หรอืมีความ
ผิดปกตขิองรูปรา่งเม็ดเลอืดแดงของตวัทารกเอง หรอืทารกเป็นโรค เชน่
ธาลสัซเีมยี เป็นตน้

ภาวะตวัเหลอืงจากตบัหรอืทางเดนิน า้ดที างานผดิปกติ

ในกลุ่มนี้ ทารกมกัจะเหลอืงนาน และมีอาการอืน่รว่มดว้ย เชน่ ตบัมา้มโต
อจุจาระสซีดี ปัสสาวะสเีหลอืงเขม้มากกว่าปกติ ซ ึง่หากสงสยัภาวะนี้ ตอ้งมี
การตรวจเพิม่เตมิ และตอ้งไดร้บัการรกัษาโดยเรว็

ภาวะตดิเช ือ้

ทารกมกัมอีาการซมึ ดดูนมไม่ดี รว่มกบัภาวะตวัเหลอืง



5. มคีนกล่าววา่ ในทารกทีเ่ลีย้งดว้ยนมแม่ จะมโีอกาสตวัเหลอืงไดม้ากขึน้นัน้

จรงิหรอืไม่ ?

ในทารกทีก่นินมแม่น้ัน จะมโีอกาสเกดิตวัเหลอืงไดม้ากกว่าจรงิ แต่คุณ

แม่ๆ ทีเ่ลีย้งลูกดว้ยนมแม่น้ันยงัไม่ตอ้งตกใจ หรอืเปลีย่นไปใหน้มผสม

ขออธบิายสัน้ๆ เกีย่วกบัสาเหตไุดด้งันี้ ภาวะตวัเหลอืงจากการกนินม

แม่น้ัน เราพบได ้2 แบบ

ทารกปกติ



5. มคีนกล่าววา่ ในทารกทีเ่ลีย้งดว้ยนมแม่ จะมโีอกาสตวัเหลอืงได้
มากขึน้นัน้ จรงิหรอืไม่ ?

แบบที่ 1) เหลอืงจากการกนินมแม่ไดน้อ้ย

มกัเกดิในชว่งอายุ 2-4 วนัแรก เกดิจากการทีท่ารกยงัดูดนมไดไ้ม่ดี และ
ปรมิาณน ้านมแม่ยงัมนีอ้ย ท าใหท้ารกขาดน ้าและพลงังาน และมกีาร
ดูดซมึสารเหลอืงทางล าไสไ้ดม้ากขึน้ การรกัษา ท าไดโ้ดยใหท้ารกดูด
นมแม่บ่อยๆ โดยอาจใหน้มทุก 2-3 ช ัว่โมง เพือ่ใหส้ารเหลอืงถูกขบัออก
ทางปัสสาวะไดม้ากขึน้ ก็จะท าใหร้ะดบัสารเหลอืงลดลงได ้



5. มคีนกล่าววา่ ในทารกทีเ่ลีย้งดว้ยนมแม่ จะมโีอกาสตวัเหลอืงไดม้ากขึน้นัน้

จรงิหรอืไม่ ?

แบบที่ 2) เหลอืงจากการกนินมแม่ไดเ้ยอะ กลุ่มนีจ้ะตรงกนัขา้ม คอื มกั

พบว่ามตีวัเหลอืงในชว่งอายุหลงัสปัดาหท์ี่ 2 เป็นตน้ไป ซึง่น ้านมแม่เร ิม่

มาเยอะแลว้ และลูกดูดไดด้ีแลว้ สาเหตุเหลอืงในกลุ่มนี้ จะเกดิไดจ้าก

การทีม่สีารในน ้านมแม่ชว่ยใหม้กีารดูดซมึสารเหลอืงไดม้ากขึน้ จงึเห็น

ว่ามีตวัเหลอืงได ้ การรกัษาในทารกกลุ่มนี้ ถา้ระดบัสารเหลืองสูงมาก

มกัตอ้งไดร้บัการสอ่งไฟ และใหน้มแม่ไดต้ามปกติ การงดนมแม่ อาจไม่

จ าเป็น ยกเวน้สารเหลอืงสงูมากจรงิๆ



6.ทารกทีม่ภีาวะตวัเหลอืง หากไม่ไดร้บัการรกัษา จะท าใหเ้กดิผลเสยีอย่างไร ?

ในกรณีทีร่ะดบัสารเหลอืงสูงมาก อาจท าใหเ้กดิภาวะแทรกซอ้น จาก

การที่สารเหลืองไปจบัที่เนื ้อสมอง ทารกอาจมีอาการชกัและมีการ

ท าลายของเนื้อสมองอย่างถาวร มีโอกาสที่จะเกดิภาวะ IQ ต ่า หรอื

ความฉลาดลดลง รวมถงึมภีาวะไดย้นิผดิปกตไิดอ้กีดว้ย



7. ภาวะตวัเหลอืงจะรกัษาอย่างไร ?

การรกัษาภาวะตวัเหลอืงน้ัน ตอ้งรกัษาตามสาเหตุเป็นหลกั รว่มกบัการ
ลดระดบับิลิรูบินลง โดยการเพิ่มการก าจดับิลิรูบินออกจากรา่งกาย
เชน่ การส่องไฟรกัษา หรอื น าบิลิรูบินออกจากรา่งกายโดยตรง เชน่
การเปลีย่นถา่ยเลอืด

การรักษาตัวเหลืองด้วยการส่องไฟ
(Phototherapy)



8. เราจะป้องกนัภาวะตวัเหลอืงไดไ้หม ?

ถา้เป็นสาเหตุจากการใหน้มแม่ เราป้องกนัได ้ โดยการใหน้มทารกอย่าง

ถกูตอ้ง คอื ตอ้งใหเ้รว็ ใหน้มตัง้แตอ่ยู่ในหอ้งคลอด และตอ้งใหบ้่อย คอื

ประมาณ 10 – 12 คร ัง้ต่อวนั โดยไม่ใหน้ ้าหรอือาหารอืน่เสรมิ เน่ืองจาก

จะท าใหท้ารกกนินมไดน้อ้ยลง การกระตุน้ใหท้ารกถ่ายขีเ้ทา ก็จะชว่ย

ป้องกนัภาวะตวัเหลอืงในทารกแรกเกดิได ้ แต่ถา้เป็นสาเหตุอืน่ เชน่ ตวั

เหลอืงจากเม็ดเลอืดแดงผิดปกติ หรอืตบัท างานผิดปกติ อาจป้องกนั

ไม่ได ้แตต่อ้งรบัการรกัษาตามสาเหตุ



9. ลูกตวัเหลอืง บางคนกบ็อกใหป้้อนน ้า บางคนก็ใหน้ าไปตากแดด คณุหมอมี

ความคดิเหน็อย่างไร ?

การป้อนน ้าไม่ชว่ยลดอาการเหลอืง เน่ืองจากสารสเีหลอืงพวกนี้ ไม่ละลาย

ในน ้า ต่อใหก้นิน ้ามากแค่ไหน ก็ไม่ชว่ยลดระดบัสารเหลอืงได ้ นอกจากนี้

การใหท้ารกกนิน า้ยงัท าใหด้ดูนมไดน้อ้ยลง ซึง่จะท าใหท้ารกมตีวัเหลอืงมาก

ขึน้ได ้สว่นการตากแดดน้ัน ในทางการแพทยไ์ม่แนะน า เน่ืองจากไม่สามารถ

ทดแทนการรกัษาแบบสอ่งไฟได ้

การน าทารกไปตากหรือผึ่งแดด...ซึ่ง
ไม่แนะน า



สุดทา้ยนี้ ส าหรบัมารดาหรอื

ผูป้กครองทีส่งสยัวา่ทารกมอีาการ

ตวัเหลอืง แนะน าใหพ้าทารกไปรบั

การตรวจทีโ่รงพยาบาลเพือ่การ

วนิิจฉยัหรอืรกัษาอย่างทนัทว่งที

คณะแพทยศาสตร ์รพ.มหาวทิยาลยันเรศวร


