
แนวทางการดูแลทารกทีม่ีภาวะเลือดข้น 

Clinical  Practice  Guideline  of  Polycythemia 

กิจกรรม การปฏิบัติ 

การวินิจฉัย 
Polycythemia เป็นภาวะที่มีเม็ดเลือดแดงมากเกินผิดปกติ คือ เกินค่าปกติ +2 SD เมื่อพิจารณาถึง

อายุและอายุครรภ์ ซึ่งก็คือ ระดับความเข้มข้นของเลือด  > 65 % 

สาเหตุ 

1. Increase intrauterine erythropoiesis 

1.1 Intrauterine hypoxia 

- placental insufficiency 

- SGA, postterm 

- Toxemia of pregnancy, drug เช่น propranolol 

- Congenital infection : TORCH 

- Severe maternal disease : โรคไต โรคหัวใจ 

- Maternal smoking 

1.2 Endocrine disorders 

- Hyperinsulinism : maternal diabetes 

- Neonatal hyperthyroidism hypothyroidism 

- Congenital adrenal hyperplasia 

1.3 Chromosome abnormalities : trisomy 13, 18, 21 

2. Red cell transfusion 

2.1  placental to fetus transfusion 

- late cord clamping 

- infant is kept below placenta before cord clamping 

- intrauterine asphyxia 

2.2  Twin to twin transfusion 

2.3  Maternal – fetal transfusion 

อาการและ

อาการ

แสดง 

ทารกอาจจะไม่มีอาการ (asymptomatic) หรือมีอาการแสดงของหลายระบบในร่างกาย (symptomatic) 

CNS : hypotonia, irritability, jitteriness, sleepiness 

Metabolism : hypoglycemia, jaundice, hypoglycemia 

Heart & Lungs : cyanosis, plethora, tachypnea, tachycardia, respiratory distress 

GI : poor sucking, vomiting , NEC 

Hemato : mild thrombocytopenia, thrombosis (rare) 

KUB : hematuria, proteinuria                    -28- 



ข้อบ่งชี้ใน

การตรวจ 

Hematocrit 

ควรตรวจคัดกรองระดับความเข้มข้นของเลือด (Hct) พร้อม DTX ในทารกที่มีความเสี่ยงสูง  

1. ทารกตัวโตกว่าอายุครรภ์ (LGA) หรือตัวเล็กกว่าอายุครรภ์ (SGA) 

2. ทารกคลอดจากมารดาที่เป็นเบาหวาน 
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 ข้อบ่งชี้ใน

การตรวจ 

Hematocrit 

1. ทารกฝาแฝด  

2. ทารกที่ป่วยหนัก เช่น prematurity, respiratory distress, asphyxia, sepsis 

• กรณีค่า Hct > 65 – 70 % และไม่มีอาการ 

- ให้สารน้ําเปริมาณ  M + 3% deficit 

- การรักษา ติดตามค่า Hct ทุก 4 – 6 ช่ัวโมง 

- เฝ้าระวังอาการของ hyperviscosity  

• กรณีค่า Hct > 65 % และมีอาการ หรือค่า Hct > 70 l% ให้ทํา partial exchange transfusion 

• ใช้ normal saline เพื่อลดค่า Hct ให้เหลือ 50 - 55 % โดยคํานวณหาปริมาณ ดังนี้ 

 

                             
Partial 

exchange 

transfusion  

(

ปริมาณ NSS (ml) = (newborn’s Hct – 55)  x  80  x  BW 

                     newborn’s Hct 

• ทําผ่าน umbilical vein  
ให้ทําใน

รพ.ที่ม ี

กุมาร

แพทย์) 

• หัตการ aseptic technique ต้องสวมเสื้อกาวน์ หมวก mask  และถุงมือ  

• ขณะทําหัตการติดตามสัญญาณชีพเป็นระยะๆ ใช้เวลาทําประมาณ 30 นาที 

• ตรวจค่า Hct และ DTx ก่อนและหลังทําหัตการ หลังจากนั้นติดตามค่า Hct ทุก 4-6 ช่ัวโมง (ตาม

เหมาะสม) 

• หลังทําการหัตการให้สารน้ําต่อปริมาณ M + 3% deficit 

• อธิบายให้บิดามารดาเข้าใจถึง 
- ภาวะ polycytemia : ความผิดปกต ิอาการและอาการแสดง ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น 

การให้

คําแนะนํา 
- การทํา  partial exchange transfusion: ความจําเป็น วิธีการทํา ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น 

- ขออนุญาตยินยอมให้ทําหัตถการ 
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