
โรคดีซ่านในทารกแรกเกดิ

โรคดีซ่านได้แก่อาการที่ผิวมีสีเหลืองและตาสีขาว   จ�านวน

เกือบครึ่งหนึ่งของทารกที่คลอดปกติมีอาการดีซ่านที่มองเห็น

ได้   ตามปกติแล้วไม่ก่อให้เกิดปัญหาและโดยทั่วไปจะจางไป

ตอนปลายสัปดาห์แรกหลังคลอด  ถ้าอาการตัวเหลืองปรากฏขึ้น

ภายใน 24 ชั่วโมงหลังคลอด  หรือยังคงอยู่หลังจาก 2  สัปดาห์  

ติดต่อแพทย์ของท่านหรือโรงพยาบาลท้องถิ่น

อะไรท�าให้เกิดสีเหลือง?
What causes the yellow colour?

ในร่างกายของมนุษย์  มีการผลิตเลือดใหม่ตลอดเวลาและเลือด

เก่าจะถูกท�าลาย   ผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่ท�าลายเซลล์เลือดแดงเรียก

ว่าบิลิรูบิน  ตามปกติบิลิรูบินเข้าไปแปรสภาพ (เรียกว่ารวมกัน) 

ในตับ  แล้วออกจากร่างกายในอุจจาระ  ในช่วงระยะสองสาม

วันแรกหลังคลอดตับทารกของท่านยังไม่ท�างานได้ดีเหมือนเวลา

ต่อมา  จึงมีการสะสมบิลิรูบินในเลือด   จึงท�าให้ผิวเป็นสีเหลือง

และตาเป็นสีขาว

อาการดีซ่านเป็นอันตรายไหม?
Is jaundice harmful?

ส�าหรับเด็กส่วนมาก ดีซ่านไม่เป็นอันตราย  ระดับบิลิรูบินที่ยัง

ไม่แปรสภาพ (ไม่รวมกัน) ที่สูงมากในเลือด  สามารถท�าให้เกิด

มีปัญหาทางด้านการได้ยินและเป็นอันตรายต่อสมอง ในโรง

พยาบาลมีการดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าระดับของบิลิรูบินจะไม่ขึ้นสูง

เกินไป    บางครั้งทารกจ�าเป็นต้องได้รับการรักษาถ้าระดับสูง

เกินไป   การรักษาที่ท�ามากที่สุดในสถานการณ์นี้คือจัดให้ทารก

อยู่ใต้แสงไฟพิเศษ (เรียกว่าการบ�าบัดด้วยแสง)

 อาการดีซ่านเรื้อรังอาจเกิดจากโรคตับด้วย   นี่คือเหตุผลที่

ส�าคัญที่ต้องติดต่อกับแพทย์ในท้องถิ่นของท่าน ถ้ามีอาการ

ดีซ่านเป็นเวลานาน (นานกว่า 2 สัปดาห์)  สิ่งที่สังเกตได้อย่าง

หนึ่งของโรคตับได้แก่อุจจาระของทารกของท่านจะเป็นสีอ่อน

มาก แทนที่จะเป็นสีเหลืองสด  สีขียว  หรือสีน�้าตาล   การตรวจ

เลือดเพื่อเช็คระดับบิลิรูบิน (ทั้งจ�านวนทั้งหมดหรือรวมกันเป็น

บางส่วน) เป็นวิธีที่ดีที่สุดเพื่อรู้ว่าตับมีปัญหาหรือไม่ 

อาการดีซ่านเนื่องจากเป็นโรคตับจ�าเป็นต้องท�าการตรวจสอบ

โดยทันที  เพื่อว่าจะเริ่มท�าการรักษาที่เหมาะสมได้

ทารกคนไหนที่อาจจะเกิดอาการดีซ่าน?
Which babies are more likely to have jaundice?

ทารกที่อาจจะมีอาการดีซ่านได้แก่:

• ทารกคลอดก่อนก�าหนด

• ทารกที่ติดเชื้อ เช่นติดเชื้อจากทางเดินปัสสาวะอักเสบ

• เรซัส หรือทารกอาร์เอช   เซลล์เลือดของทารกอยู่ในกลุ่มที่

แตกต่างจากของแม่  อาจถูกท�าลายได้รวดเร็วขึ้น   ยังผลให้มี

อาการดีซ่าน

ค�าปฏิเสธความรับผิดชอบ: แผ่นข้อมูลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเท่านั้น   ขณะที่ได้ใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่าการแปลจากภาษาอังกฤษถูกต้อง   การ
แปลจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่งนั้นเป็นงานที่ซับซ้อนมาก  ดังนั้นอาจพบความผิดพลาดได้ในเอกสารแปล   โปรดปรึกษาแพทย์ของท่านหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อให้
แน่ใจว่าข้อมูลนี้เกี่ยวข้องกับบุตรของท่าน        
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ทารกที่กินนมแม่อาจมีอาการดีซ่านเรื้อรังนานถึง 4 สัปดาห์

หรือมากกว่า  ด้วยเหตุผลที่ยังไม่เข้าใจได้ทั้งหมด  อย่างไรก็ตาม

เป็นกรณี “ข้อยกเว้นในการวินิจฉัยโรค” และไม่ควรยอมรับโดย

อัตโนมัติว่านมแม่เป็นสาเหตุของอาการดีซ่านเรื้อรัง 

ทารกที่เป็นโรคตับ  อาจดูว่ามีสุขภาพดีในตอนแรกๆ   เป็นสิ่ง

ส�าคัญมากที่ต้องดูสีของอุจจาระทารก    ถ้าอุจจาระมีสีอ่อน 

ทารกควรได้รับการตรวจเลือดเพื่อตรวจดูว่ามีระดับแปรสภาพ 

(รวมกัน) ของบิลิรูบิน    ถ้าระดับสูงขึ้นจ�าเป็นต้องส่งทารกไป

หาแพทย์เฉพาะทางที่เรียกว่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดิน

อาหารในเด็กโดยเร็วเท่าที่จะท�าได้   โรคตับอักเสบที่พบมาก

ที่สุดชนิดหนึ่งที่ท�าให้เกิดดีซ่านในทารกได้แก่อาการที่เรียกว่า

ท่อน�้าดีอุดตัน (Biliary Atresia)     

การวัดว่าทารกมีอาการดีซ่านมากเท่าไร
Measuring how much jaundice the baby has

การตรวจเลือดจะเช็คระดับบิลิรูบิน  โรงพยาบาลบางแห่งใช้

เครื่องมืออย่างหนึ่งวางบนผิวของทารกเป็นการตรวจเพื่อช่วยใน

การตัดสินว่าจ�าเป็นต้องมีการตรวจเลือดหรือไม่ 

การตรวจเลือดเป็นสิ่งจ�าเป็นในการตัดสินว่า อาการดีซ่านสืบ

เนื่องมาจากโรคตับ  ซึ่งต้องท�าการวัดการท�างานของตับ  รวมทั้ง

การตรวจระดับบิลิรูบินทั้งหมดและที่รวมกันเป็นบางส่วน

หมายเหตุ:  ห้องปฏิบัติการหลายแห่งอาจวัดเพียงบิลิรูบิน

ทั้งหมด นอกเสียจากว่าแพทย์สั่งเจาะจงให้วัดการรวมตัวเป็น

ส่วน

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะท�าการตรวจเลือดถ้า: 

• มีปัจจัยของการเสี่ยงปรากฏอยู่ เช่นคลอดก่อนก�าหนด

• อาการดีซ่านปรากฏภายในวันแรกที่เกิด

• มีอาการดีซ่านทั่วตัว

• ยังมีอาการดีซ่านเมื่ออายุเกินสองสัปดาห์

การรักษา
Treatment

อาการดีซ่านอ่อนๆ ภายในสัปดาห์แรกไม่จ�าเป็นต้องท�าการ

รักษา นอกจากจะให้ของเหลว    การได้รับของเหลวเป็นสิ่ง

ส�าคัญส�าหรับทารกแรกเกิด  เนื่องจากบ่อยครั้งอาการดีซ่านที่

เพิ่มขึ้นจากร่างกายขาดน�้าเล็กน้อย 
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อาการดีซ่านปานกลางท�าการรักษาโดยการวางทารกตัวเปลือย 

(สวมหน้ากากป้องกันที่ตา) ใต้แสงสว่างจ้า หรือแสงที่ออกเป็น

สีน�้าเงิน  วิธีนี้เรียกว่าการบ�าบัดด้วยแสง และสามารถจัดได้อย่าง

ปลอดภัยด้วยวิธีการหลายอย่าง    แสงที่ใช้บ�าบัดจะท�าให้บิลิรู

บินในผิวสลายตัวและท�าให้อาการดีซ่านจางลง  การบ�าบัดด้วย

แสงอาจท�าให้อุจจาระของทารกเหลว   ท�าการแก้ไขโดยเพิ่ม

การให้ของเหลวแก่ทารก   ไม่แนะน�าให้ทารกได้รับแสงอาทิตย์

โดยตรงโดยไม่มีการคอยดูแล  เนื่องจากอาจเป็นอันตรายจากการ

ถูกแดดไหม้

ในกรณีที่มีอาการดีซ่านร้ายแรง ทารกของท่านอาจจ�าเป็นต้องได้

รับการถ่ายเลือด  ซึ่งเลือดของทารกของท่านจะถูกแทนที่(แลก

เปลี่ยน) ด้วยเลือดสดเพื่อล้างบิลิรูบินให้หมดไปจากระบบ

ถ้ามีหลักฐานที่แสดงว่าเป็นโรคตับ (อุจจาระสีอ่อน  ปัสสาวะสี

เข้ม ระดับบิลิรูบินที่รวมตัวสูงขึ้น  ผลการตรวจที่แสดงว่าตับผิด

ปกติ)  จ�าเป็นต้องส่งทารกไปหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดิน

อาหารในเด็กทันที

มีปัญหาระยะยาวอย่างใดจากอาการดีซ่านไหม?
Are there any long-term problems from jaundice?

ตามปกติแล้วไม่มีปัญหาระยะยาวที่เกิดหลังอาการดีซ่านใน

ทารก  ทารกที่มีอาการดีซ่านระดับสูงควรได้รับการตรวจการ

ได้ยินตามก�าหนดเวลาประจ�า   ซึ่งดีที่สุดควรปรึกษาแพทย์ของ

ท่านหรือพยาบาลเด็กปฐมวัย  ปัจจุบันนี้สมองพิการอันสืบ

เนื่องจากระดับดีซ่านสูงมากหายาก   เนื่องจากมีการตรวจวัด

ระดับอย่างระมัดะระวังที่โรงพยาบาลในช่วงสองสามวันแรก

หลังทารกเกิด   หรือที่บ้านส�าหรับผู้ที่อยู่ในโปรแกรมออกจาก

โรงพยาบาลเร็ว 
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ข้อควรจ�า
• ถ้าอาการดีซ่านยังคงอยู่หลัง 2  สัปดาห์ ติดต่อแพทย์

ของท่านหรือโรงพยาบาลในท้องถิ่น

• แม้ว่านมแม่เป็นสาเหตุบ่อยครั้งของอาการดีซ่าน

เรื้อรัง แพทย์ของท่านหรือโรงพยาบาลควรระลึกว่าควร

พิจารณาสาเหตุอื่นด้วย เช่นโรคตับ

• การมีอุจจาระสีซีดและปัสสาวะสีเข้มอาจบ่งถึงโรคตับ    

ในกรณีนี้เป็นสิ่งส�าคัญที่ต้องท�าการตรวจเลือดเพื่อเช็ค

ระดับบิลิรูบินทั้งหมดและที่รวมกัน  และการตรวจการ

ท�างานของตับ


