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ประสิทธิผลของการส่องไฟ
เครื�องเดยีว 12 หลอด กบั 2 เครื�อง 10 หลอด

ในทารกแรกเกดิ ที�มภีาวะตัวเหลอืง

Effectiveness of single phototherapy (12 lamps) 

and double phototherapy (10 lamps)
in neonatal hyperbilirubinemia
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ความสําคญัของ Neonatal Jaundice

�  ภาวะตัวเหลอืงเป็นอาการแสดงที�พบบ่อยในทารกแรกเกดิ

� พบได้  60 % ของทารกที�มอีายคุรรภ์ >>>>  37 สัปดาห์                
และพบได้ 80%ของทารกที�มอีายคุรรภ์ <<<<  37สัปดาห์

�  สถิติ ปี 2552 ตัAงแต่ เดือนมกราคม-เดือนธันวาคม

มจีํานวนผู้ป่วยที�มภีาวะตวัเหลอืงทัAงสิAนจํานวน 45 รายคดิเป็น 

    30% ของการรับป่วยทัAงหมด 

สาเหตุของ ภาวะตวัเหลอืง

�  ภาวะตัวเหลอืงเกดิจากการมสีารบิลรูิบินที�มากกว่าปกติ

�  อาการตัวเหลอืงเป็นภาวะปกติทางสรีรวทิยา

�  สารบิลรูิบินเป็นผลมาจากการแตกสลายของเมด็เลอืดแดง

ของทารก        
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�  ถ้าสารบิลรูิบินมปีริมาณที�สูงมากขึAน จะสามารถซึมผ่านเข้าสู่
สมองได้

�   หากแก้ไขทนัเซลล์สมองยงัทาํงานเป็นปกติ

�   หากแก้ไขไม่ทนั    จะทาํให้เกดิความผดิปกติของเซลล์สมอง
อย่างถาวรส่งผลเกดิความผดิปกติของการได้ยนิ  ปัญญาอ่อน  
กล้ามเนืAอหดเกร็ง ชัก  ตลอดจนเป็นเหตุให้พกิาร   และเสียชีวติ
ในที�สุด 

ผลของภาวะตัวเหลอืง

1 . การส่องไฟ (Phototherapy) 

    แสงไฟจะทาํให้เกดิการเปลี�ยนแปลงของโครงสร้างของ
โมเลกลุของบิลรูิบินจากโมเลกลุที�ไม่ละลายนํAา กลายมาเป็น
โมเลกลุที�ละลายนํAา  ขบัทางปัสสาวะและทางอจุจาระ

 2. การเปลี�ยนถ่ายเลอืด  (Blood Exchange)

การรักษาภาวะตวัเหลอืง
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วธีิการส่องไฟ

PHOTO 2 เตรื�อง 10 หลอดPHOTO 1 เตรื�อง 12 หลอด

คาํถามการวจิัย

• ประสิทธิผลของการส่องไฟเครื�องเดียว 12 หลอด กับ 2 เครื�อง 
10 หลอดในการรักษาทารกแรกเกดิตัวที�มภีาวะตัวเหลอืง
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เพื�อศึกษาประสิทธิผลของระดับบิลิรูปบินในกระแสเลือด , 
จํานวนวนันอน และนํAาหนักตัวที�เปลี�ยนแปลงภายหลงัการรักษา
ด้วยการส่องไฟจากเครื�องส่องไฟเครื�องเดียว จํานวน 12 หลอด
เปรียบเทียบ กับการรักษาด้วยการส่องไฟจากเครื�องส่องไฟ 2 
เครื�อง เครื�องละ 5 หลอดมาประกบกนัในทารกแรกเกดิที�มีภาวะ
ตัวเหลอืง

วตัถุประสงค์ของการวจิัย

สมมตฐิานการวจิยั

ประสิทธิผลของระดับบิลรูิบินในกระแสเลอืด   จํานวนวนั
นอน   นํAาหนักตัวที�เปลี�ยนแปลงในทารกตัวเหลอืง ที�ได้รับ
การรักษาด้วยการส่องไฟจากเครื�องส่องไฟเครื�องเดยีว12 
หลอด แตกต่าง จากการส่องไฟด้วยเครื�องส่องไฟ 2 เครื�อง
เครื�องละ 5 หลอดประกบกนั

สมมติฐานการวจิัย
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การวจิัยครัAงนีAเป็นการวจิัยแบบกึ�งทดลอง 

ชนิดเปรียบเทียบ 2 กลุ่ม  

แบบแผนการวจิัย

ทารกแรกเกดิที�รับป่วยจากห้องตรวจกมุารเวชกรรม  

และห้องตรวจฉุกเฉิน  ในหอผู้ป่วยกมุาร1 

โรงพยาบาลสมเดจ็พระปิ� นเกล้า

กลุ่มประชากร
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�  เป็นทารกแรกเกิดที�รับป่วยจากห้องตรวจกุมารเวชกรรม  และห้อง
ตรวจฉุกเฉิน  ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เดือนธันวาคม  2553  ในหอ
ผู้ป่วยกุมาร1 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ� นเกล้า  ประมาณขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ตาราง Morgan,1970.อ้างถึงในยุทธพงษ์ กยัวรรณ ,2543.

�  ได้จํานวนตัวอย่าง 36 ราย  แบ่งเป็น  2  กลุ่ม คือกลุ่มควบคุม และ

กลุ่มทดลอง  กลุ่มละ 18 ราย

กลุ่มตัวอย่าง

1.  มีระดับ Microbilirubin ตัAงแต่ 15 มก./ดล.ขึAนไป
2.  ทารกคลอดครบกาํหนด อายุครรภ์ระหว่าง 37-42 สัปดาห์
3.  นํAาหนักแรกเกดิตัAงแต่ 2500 กรัมขึAนไป
4.  ไม่มีภาวะ Birth asphyxia โดยมAีpgar score ที� 1 และ 5 นาทมีากกว่า 6 
5.  ไม่มีภาวะ Hemolysis โดยดูจาก G6PD level, ABO ,Rh blood group 

and Coombs’ test ,reticulocyte
6. ไม่มีความผดิปกติอื�นหลงัคลอดเช่นcarputsuccidanum bruising, sepsis 

polycythemia  ,cephalhemayoma   or ecchymosis
7.  แพทย์ให้การรักษาด้วยการส่องไฟ
8.  มารดายนิยอมเข้าร่วมโครงการวจัิย

เกณฑ์การคดัเลอืกประชากร  
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      1. ตรวจพบมคีวามผดิปกตติัAงแต่แรกเกดิภายหลงั ระหว่าง
การวจิัยพบว่ามภีาวะติดเชืAอในระบบต่าง ๆ ของร่างกาย 

2. มารดาขอออกจาการวจิัยหรือไม่สมคัรใจอยู่โรงพยาบาล

เกณฑ์การคดัออก  

เครื�องมอืดําเนินการวจิัย  ประกอบด้วย

1. เครื�องส่องไฟเครื�องเดียว 12 หลอด ที�ใช้ในหอผู้ป่วยกมุาร 1 โรงพยาบาล
สมเด็จพระปิ� นเกล้า  เป็น Day light lamp ได้แก่  หลอดชนิด TL 18 ยี�ห้อโตชิบา
จํานวน 12 หลอดวางเรียงขนานกันส่องด้านบนเหนือทารกถึงหลอดไฟที�ระยะ 30 
เซนตเิมตร

2.  เครื�องส่องไฟเครื�องเดียว 10 หลอด ที�ใช้ในหอผู้ป่วยกมุาร 1 โรงพยาบาล
สมเด็จพระปิ� นเกล้า เป็น Day light lamp ได้แก่ หลอดชนิด TL 18 ยี�ห้อโตชิบา
จาํนวน  10 หลอดวางประกบเป็นสามเหลี�ยมส่องด้านบนเหนือทารกถึงหลอดไฟที�
ระยะ 30 เซนตเิมตร  

เครื�องมอืที�ใช้ในการวจิัย
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เครื�องส่องไฟเครื�องเดยีว 12 หลอดเครื�องส่องไฟ 2เครื�อง10 หลอด

เครื�องมอืที�ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  ประกอบด้วย  

1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล

2. แบบบันทกึข้อมูลการรักษาด้วยการส่องไฟที�

คณะผู้วจิัยสร้างขึAน

เครื�องมอืที�ใช้ในการวจิัย
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1.   เครื�องส่องไฟ  ได้รับการเปลี�ยนหลอดไฟใหม่ทัAงหมดและกาํหนด
ชั�วโมงของเครื�องส่องไฟทัAง 2 ชนิดเป็นศูนย์ก่อนนํามาใช้จริง วัด
พลงังานแสงและปรับค่าพลงังานแสงให้ได้ระหว่าง 12-15 µw/cm2/nm 
ตามวงรอบที�กําหนด โดยเจ้าหน้าที�แผนกเครื� องมือแพทย์ของ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ� นเกล้า

2.   แบบบันทกึข้อมูลของผู้ป่วย ได้รับการศึกษาความเป็นปรนัย  
ความเหมาะสมเนืAอหาที�ใช้ และความตรงตามเนืAอหาโดยผู้ทรงคุณวฒิุ
จํานวน 3 ท่าน

การตรวจสอบคุณภาพเครื�องมอื

แบ่งกลุ่มตัวอย่างที�จะทาํการศึกษาเป็น 2 กลุ่ม

� ทารกรายแรก ที�อยูใ่นเกณฑเ์ขา้มารักษาจะกาํหนดใหอ้ยูใ่นกลุ่ม
ที� 1คือไดรั้บการรักษาโดยใชเ้ครื�องส่องไฟชนิดเครื�องเดียวที�มี
จาํนวนหลอดไฟ 12 หลอด

� ทารกรายต่อไป จะกาํหนดใหอ้ยูใ่นกลุ่มที� 2 คือไดรั้บการ
รักษาโดยใชเ้ครื�องส่องไฟชนิดเครื�องเดียวที�มีจาํนวนหลอดไฟ 5 
หลอด 2 เครื�องประกบกนั

เกณฑ์การคดัเลอืกกลุ่มตัวอย่าง
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�  ทารกไดรั้บการตรวจเลือดเพื�อหาสาเหตุตวัเหลืองไดแ้ก่ หมู่
เลือด ABO และ Rh  ของมารดาและทารก  CBC , Reticulocyte , 
and Coombs’ test 

� ใหก้ารพยาบาลตามมาตรฐานทารกที�ไดรั้บการส่องไฟ ตรวจวดั
ระดบับิลิรูบินตัQงแต่เริ�มส่องไฟรักษาทุก 12 , 24 ,36 48 ชั�วโมง  
และ24 ชั�วโมงภายหลงัจากหยดุการส่องไฟ

�  บนัทึกค่าบิลิรูบิน จาํนวนวนันอนและนํQาหนกัที�เปลี�ยนแปลง
ภายหลงัการรักษาดว้ยการส่องไฟทัQงสองวธีิ และนาํมา
เปรียบเทียบผลจากค่าที�บนัทึกไว้

การดาํเนินการวจิัย

�  วเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลดว้ยค่าความถี�ร้อยละ 

� วเิคราะห์ระดบัค่าบิลิรูบิน ,จาํนวนวนันอน และนํQาหนกัตวัดว้ย
ค่าความถี� ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน

� เปรียบเทียบความแตกต่างของระดบับิลิรูบิน จาํนวนวนันอน 
และนํQาหนกัตวัทารก นาํมาวเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติ Independent 

t - test กาํหนดค่านยัสาํคญัทางสถิติค่า P < .05  

การวเิคราะห์ข้อมูล
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ผลการวจิัย

คุณลกัษณะส่วนบุคคล
กลุ่มควบคุม

 (n=18)

กลุ่มทดลอง

 (n=18)

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ

เพศ
     ชาย 10 55.5 12 66.6
     หญิง 8 44.4 6 33.3
กรุ๊ปเลือดมารดา

กรุ๊ปโอ
    กรุ๊ปเอ
    กรุ๊ปบี
    กรุ๊ปเอบี

14
1
2
1

77.7
5.5
11.1
5.5

15
1
2
0

83.3
5.5
11.1
0

กรุ๊ปเลือดทารก
กรุ๊ปโอ

    กรุ๊ปเอ
    กรุ๊ปบี
    กรุ๊ปเอบี

12
3
3
0

66.6
16.6
16.6
0

10
2
5
1

55.5
11.1
27.7
5.5

ตารางเปรียบเทียบข้อมูลพืAนฐานของทารก
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ผลการศึกษา กลุ่ม
ควบคุม
(n=18)
±  SD

กลุ่ม
ทดลอง
(n=18)
±  SD

t-test df p-value

ระดบัสารบิลรูิบิน
หลงัหยดุส่องไฟ 24 ชั�วโมง (mg/dl)

8.65±1.52 8.60±1.52 -.087 34 .931

LOS 3.00±0.59 2.99±0.35 -0.59 34 .953

นํAาหนักที�เปลี�ยนแปลงภายหลงั
การส่องไฟ

0.11±0.68 0.12±0.10 .065 24 .549

เปรียบเทยีบผลการรักษาในกลุ่มควบคุม (ได้รับการส่องไฟด้วยเครื�องเดยีว 12 

หลอด)และกลุ่มทดลอง(ได้รับการส่องไฟด้วย 2 เครื�องเดยีว 10 หลอด)

�  เครื�องส่องไฟ 2 เครื�อง10 หลอด    นัAนนําเครื�องส่องไฟ 2 เครื�องมา
ประกบกนัคล้ายรูปบ้านส่งผลให้การกระจายของแสงนัAนใกล้เคียงกบั 
เครื�องส่องไฟชนิด 12 หลอด  จึงทาํให้สารบิลรูิบินที�ผวิหนังได้สัมผสั
แสงจากเครื�องส่องไฟทาํให้การลดลงของค่าบิลรูิบินที�วดัในช่วงเวลา
ต่างๆมีค่าใกล้เคียงกนั  

�  การลดลงของระดับบิลรูิบินที�ใกล้เคียงกนัทาํให้จํานวนวันนอนของการ
ส่องไฟทัAง 2 ชนิดไม่แตกต่างกนั

การอภิปรายผลการวิจัย
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นํAาหนักที�เปลี�ยนแปลงภายหลงัการส่องไฟของทัAง 2 กลุ่ม

ไม่แตกต่างกนั 

การอภิปรายผลการวจิัย

ความคุ้มค่าในการใช้เครื�องส่องไฟ  

�  ราคา  เครื�องส่องไฟชนิด 12 หลอดมีจํานวน 1 เครื�อง ราคาของเครื�อง
ส่องไฟชนิด 12 หลอดมีราคาสูงกว่าเครื�องเดียว 5 หลอด 2 เครื�องที�นํามา
ประกบกนัซึ�งเป็นเครื�องส่องไฟที�ทางหอผู้ป่วยมีอยู่มากจํานวน 6    
เครื�อง โดยมีส่วนต่างของราคา 30,000 บาท

�  ปริมาณการสิAนเปลอืงของกระแสไฟฟ้า  จํานวนหลอดที�มากกว่าส่งผล
ให้ใช้ปริมาณไฟที�สูงกว่า ซึ�งเครื�องส่องไฟทัAง 2 ชนิดใช้หลอดไฟชนิด
เดียวกนัคือหลอดชนิด TL 18 ยี�ห้อโตชิบาใช้ปริมาณไฟฟ้า 18 วตัต์ต่อ
หลอดไฟ 1 หลอด

การอภิปรายผลการวิจัย
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ด้านความสะดวก

�  จากการสัมภาษณ์บุคลากรพบว่า ในการใช้เครื�องส่องไฟเครื�องเดียว 12 
หลอดนัAนมีความคล่องตัว   สามารถเข้าถึงทารกได้มากกว่าการใช้ 2 
เครื�อง 10 หลอดประกบกนั ทาํให้บุคลากรเลอืกที�จะใช้เครื�องส่องไฟ
เครื�องเดียว 12 หลอดบ่อยกว่า

การอภิปรายผลการวจิัย

�  ผลการศึกษาประสิทธิผลของการส่องไฟเครื�องเดียว 12 หลอด กับ 2 
เครื�อง 10 หลอดในทารกแรกเกิดที�มีภาวะตัวเหลือง พบว่าไม่มีความ
แตกต่างกันที�ระดับนัยสําคัญทางสถิติ  0.05   จึงสามารถใช้ในการรักษา
ทารกที�มีภาวะตัวเหลอืงได้ทัAง 2 แบบ

สรุปผลการวจิัย
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�  จัดตารางการใช้เครื�องมือส่องไฟแต่ละเครื�อง เพื�อให้มีการหมุนเวยีน
การใช้อย่างทั�วถึงกัน

�  ประดิษฐ์แนวทางการใช้เครื�องส่องไฟเพื�อให้เป็นแนวทางเดียวกนั

�  บริหารส่วนการจัดซืAอเครื�องส่องไฟ  โดยจัดซืAอชนิด 12 หลอด ถึงแม้
ราคาต่อเครื�องจะสูงกว่า แต่จากการสอบถามบุคลากรที�ใช้งาน มีความ
สะดวกในการใช้ และนิยมนํามาใช้บ่อยกว่า

ข้อเสนอแนะ

คาํถาม
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