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การรักษาตัวเหลืองในทารกแรกเกิด 

 

1.แนวทาง/เกณฑ์ในการรักษาตัวเหลืองในทารกนํ้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม 

 

BW  

( gram ) 

ระดับบิลิรบูิน ( mg / dl ) 

Phototherapy Exchange  transfusion 

Healthy sick 

< 1000 5 – 7  

( Prophylaxis ) 

4 – 6  

( Prophylaxis ) 

13 -15 

1000 – 1500  7 – 10  6 – 8  

1501 – 2000 10 - 12 8 - 10 16 – 18 

2001 – 2500  12 – 15  10 – 12  18 – 20 

         

 ( Neonatal -  Perinatal Medicine , Disiease  of  the fetus  and  infant . 8 th ; 2006 ) 

 

ใช้ในทารก อายุ > 48 ชม. ถ้าอายุน้อยกว่า 48 ชม.พิจารณาส่องไฟต่ํากว่าเกณฑ์  

Sick  infants   : 

 Hemolysis , sepsis , hypoxemia , acidosis , hypoalbuminemia  ( < 2.5 gm% )  

or  other infants requiring  intensive  care  

 

หลักเกณฑ์ในการ off Phototherapy  

 พิจารณา off  phototherapy เมื่อค่า TSB หรือ MB น้อยกว่าเกณฑ์ส่องไฟ 

อยู่ 2 – 3 mg/dl ร่วมกับดุลยพินิจของแพทย์ 

 

 
 
 
 
 
 
 



2. แนวทาง/เกณฑ์ในการ on phototherapy (term newborn) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Pediatrics. 2004) 
 ให้ใช้ค่า total serum bilirubin (TSB) โดยไม่ต้องหักค่า direct bilirubin ออกในการคิด

พิจารณา 

 Risk factor เช่น  isoimmune hemolytic disease , G6PD deficiency , asphyxia , 

significant lethargy , temperature instability , sepsis , acidosis หรือ albumin < 3.0 

g/dl 

แนวทางการปฏิบัติ 

1. ในโรงพยาบาลที่มีข้อจํากัดของการส่งตรวจ TSB ให้พิจารณาใช้ค่า microbilirubin (MB) 

แทน 

2. ทารกอายุ < 7 วัน ให้ส่ง Jaundice work up คือ Blood gr , Rh , Indirect Coomb’s test 

(มารดา) , Direct  Coomb’s test (ทารก) , G6PD และตรวจหาสาเหตุอ่ืนตามเหมาะสม  

3. ทารกอายุ > 7 วัน ให้ส่ง Jaundice work up คือ Bl gr , Rh , Indirect Coomb’s test 

(มารดา) , Direct  Coomb’s test (ทารก) , G6PD , TSB , DB และตรวจหาสาเหตุอ่ืนตาม

เหมาะสม 
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4. ทารกที่มีประวัติหรืออาการติดเช้ือให้ส่ง Septic work up เช่น CBC , Hemoculture ตาม

เหมาะสม  

5. ทารกที่มีน้ําหนักลดลง > 10 % ของน้ําหนักแรกเกิด ให้ประเมินภาวะ dehydration และ

พิจารณาให้ IV fluid และส่งตรวจ electrolyte , DTX ตามเหมาะสม 

6. ติดตามค่า MB หลัง  on photo  4-6 ช่ัวโมง(ในกรณีที่ค่า bilirubin สูงใกล้ค่าทํา 

exchange transfusion) หากค่า  MB มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ repeat MB ตามเหมาะสม 

พิจารณา off photo เมื่อค่า MB ต่ํากว่าเกณฑ์ส่องไฟอยู่ 2-3 mg% และ repeat MB อีก 24 

ช่ัวโมง ตามเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. แนวทาง/เกณฑ์ในการพิจารณา total exchange transfusion (term  newborn) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Pediatrics. 2004) 

 ให้ใช้ค่า TSB โดยไม่ต้องหักค่า DB ออกในการคิดพิจารณา 

 Risk factor เช่น  isoimmune hemolytic disease , G6PD deficiency , asphyxia significant 

lethargy , temperature instability , sepsis , acidosis หรือ albumin < 3.0 g/dl 

แนวทางการปฏิบัติ 

1. พิจารณา total exchange transfusion ทันที ไม่ควร รอดูผลของ phototherapy ก่อน 

ในกรณีดังต่อไปนี้ 

1.1  ทารกมีอาการ acute bilirubin encephalopathy ได้แก่ hypertonia , ตัวเกร็ง ,  

หลังแอ่น , ร้องเสียงแหลม , มีไข้  

   1.2  ค่า TSB สูงกว่าเกณฑ์เปล่ียนเลือดถ่าย > 5 mg/dl 

   1.3  ค่า TSB ยังสูงกว่าเกณฑ์เปล่ียนเลือดถ่าย ภายหลัง intensive phototherapy  

แล้ว 4-6 ช่ัวโมง 

 2.  ทารกที่มีค่า TSB สูงกว่าเกณฑ์เปล่ียนเลือดไม่เกิน 5 mg/dl แต่ ไม่มี อาการ acute bilirubin  

encephalopathy ให้ intensive phototherapy  ทันทีและติดตามค่า TSB ทุก 3-4 ช่ัวโมง ร่วมกับ

สังเกตอาการของ acute bilirubin encephalopathy 
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4. แนวทาง/เกณฑ์ในการพิจารณาจําหน่ายและนัด follow up (term  newborn) 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(Pediatrics. 2004) 
แนวทางการปฏิบัติ  

(ทารกที่ยงัไม่ทราบผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้ถือว่ามี risk factor ไปก่อนจนกว่า

จะทราบผล)  

1. ทารกที่มีค่า MB ก่อนจําหน่ายอยู่ใน High risk zone ควรแนะนําให้อยู่โรงพยาบาลต่อ  

ถ้าจําเปน็ต้องจําหน่ายต้องนัดติดตามค่า MB ภายใน 24 ช่ัวโมง 

2. ทารกที่มีค่า MB ก่อนจําหน่ายอยู่ใน High intermediate risk zone ให้นัดติดตามค่า MB 

ภายใน 24 -48 ช่ัวโมง 

3. ทารกที่มีค่า MB ก่อนจําหน่ายอยู่ใน Low intermediate risk zone ให้นัดติดตามค่า MB 

ภายใน 48 ช่ัวโมง 

4. ทารกที่มีค่า MB ก่อนจําหน่ายอยู่ใน Low risk zone และจําหน่ายหลัง 48 ช่ัวโมง แนะนํา

ให้มารดาสังเกตตัวเหลืองของทารก 

5. ควรติดตามค่า MB หลังจําหน่ายในทารกที่มีภาวะเสีย่งดังต่อไปนี้ 

5.1  เกิดก่อนกําหนด (< 37 สัปดาห์)  

5.2  น้ําหนกัน้อย (< 2,500 กรมั)  
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5. การติดตามทารกที่มีภาวะตัวเหลืองหลังจําหน่ายจากโรงพยาบาล 

 

• ทารกที่จําหน่ายจากโรงพยาบาลก่อนอายุ 48 ช่ัวโมงควรได้รับการตรวจซํ้าหลังหรือ

เยี่ยมบ้านภายใน 48 ช่ัวโมงหลังออกจากโรงพยาบาล  เพื่อประเมินเรื่องภาวะตัวเหลือง 

• ทารกที่จําหน่ายจากโรงพยาบาลหลัง 48 ช่ัวโมง  พิจารณาเป็นรายๆตามความเหมาะสม 

เช่นในรายที่พบว่ามีตัวเหลืองค่อนข้างมากก่อนกลับบ้าน  ควรนัดตรวจซ้ําเมื่อเหลืองมาก

ซึม ดูดนมไม่ดี ตัวเกร็ง  หรือเหลืองนานกว่าปกติ 

• ทารกที่ตัวเหลืองจาก HDN หรือมีภาวะซีด ควรนัดตรวจซํ้าเมื่ออายุ 1 – 2 เดือน 

เนื่องจากเม็ดเลือดแดงของทารกจะยังมีการแตกทําลายต่อไปแม้จะไม่มีภาวะตัวเหลือง

ให้เห็นเนื่องจากตับทําหน้าที่ได้ดีแล้วก็ตาม 

• ทารกที่มีตัวเหลืองมากจนต้องรับการรักษาด้วยการถ่ายเลือด ควรนัดตรวจการได้ยิน  

( Auditory  brainstem  evoke  response ) หรือ ABER ก่อนอายุครบ 6 เดือน  เนื่องจาก

ระดับ bilirubin ที่สูงมาก อาจทําให้เกิดการได้ยินที่ผิดปกติได้ 

 

 

6. แนวทางในการส่งต่อทารกตัวเหลือง 

 
1.     ทารกทีม่ีค่า MB สูงถึงเกณฑ์ phototherapy ควรอยู่ในโรงพยาบาลที่สามารถตรวจค่า TSB  

        หรือMB ได้ 

2.  ทารกทีม่ีค่า MB สูงถึงเกณฑ์ total exchange transfusion 

2.1 ให้ส่งต่อโรงพยาบาลระดับ A or B และให้ส่งเลือด (clotted blood) ของมารดา 

10 ซีซี มาด้วย เพื่อการทํา cross match 
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2.2 ถ้าต้องใช้เวลาเดินทางมากกว่า 2 ช่ัวโมง หรือทารกเริ่มมีอาการของ acute 

bilirubin encephalopathy ไม่ควรรอเพ่ือลอง intensive phototherapy ดูก่อน  

เพราะจะยิ่งทําให้ทารกได้รับการรักษาล่าช้า 

3.  ทารกที่มีภาวะตัวเหลืองนานเกิน 2 สัปดาห์ ร่วมกับอุจจาระสีซีด หรือมีอาการที่สงสัยภาวะ 

congenital   hypothyroidism  ให้ส่งตรวจแบบผู้ป่วยนอกไปยังโรงพยาบาลระดับ A or B or C 

(เฉพาะระดับ รพ. จังหวัด)  

4.  Direct bilirubinemia หมายถึงภาวะที่ทารกมีระดับ DB > 15 % ของ TSB ร่วมกับมีอุจจาระสี

ซีด ควรส่งต่อแบบผู้ป่วยนอกไปยังโรงพยาบาลระดับ A or B or C (เฉพาะระดับ รพ.จังหวัด) เพ่ือ

หาสาเหตุและรักษาทารกต่อไป 

 

7. คําแนะนําสําหรับ Phototherapy 

 

• โดยทั่วไปใช้หลอดไฟที่มีความยาวคล่ืน 400 – 500 nm คือ หลอด day light fluorescent 

 4 – 8 หลอดวางทารกห่างแผงหลอดไฟประมาณ 30 ซม. 

• หลอดไฟชนิด special  blue  light  fluorescent จะลดระดับ bilirubin ได้ดีกว่าหลอด day 

light แต่มีผลข้างเคียงคืออาจทําให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกมึนงง  ไม่สบายหรือคล่ืนไส้ได้  อาจ

เลือกใช้หลอด special  blue light 2- 4 หลอดตรงกลางและใช้ day light 2 หลอด

ด้านข้างก็จะให้ผลดีข้ึนและลดผลข้างเคียงต่อผู้ปฏิบัติงานลงได้ 

• ในกรณีที่ต้องการผลการรักษาด้วยแสงให้เต็มที่ ( intensive  phototherapy ) ควรใช้

เครื่องที่เป็นหลอด special  blue  light ทั้งหมดและลดระยะห่างระหว่างทารกกับ

หลอดไฟเหลือประมาณ 15 – 20 ซม. หรือเพิ่มจํานวนเครื่องส่องไฟเป็น 2 เครื่อง(double  

phototherapy ) เพ่ือเพ่ิมความเข้มของแสง  เนื่องจากผลการลด bilirubin จะดีข้ึนตาม

ระดับความเข้มของแสง  โดยจะสูงสุดเมื่อระดับมากกว่า 30 – 35 ไมโครวัตต์/cm2/nm 

ข้ึนไป 

• ตัวอย่างรุ่นของหลอดไฟดังกล่าวคือ F20  T12/BB ( general  Electric, Westinghouse , 

Sylvania) หรือ TL52/20 W ( Phillips, Eindhoven, The  Netherlands ) หรือที่มีขายใน

ประเทศไทยในราคาไม่แพงมาก คือ deep  blue( Toshiba ) 

• การควบคุมคุณภาพให้แน่ใจว่าเครื่องยังใช้งานได้ดี  ทําโดยใช้ spectrophotometer ตรวจ

ความเข้มของแสงจากเครื่องส่องไฟให้อยู่ในระดับที่มากกว่า 15 – 20 ไมโครวัตต์ / 

cm2/nm อยู่เสมอ ( สําหรับ standard  phototherapy ) หรือมากกว่า 30 ไมโครวัตต์ / 
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• ถ้าไม่มีเครื่องวัดให้เปลี่ยนหลอดไฟเมื่อมีอายุใช้งานมากกว่า 1000 ช่ัวโมงหรือเมื่อใช้งาน

ไปแล้วเป็นเวลา 3 เดือนแม้หลอดไฟ จะยังให้แสงสว่างอยู่ได้ก็ตาม 

• Intensive  phototherapy  ควรจะลดระดับ bilirubin ลงได้อย่างน้อย 0.5 – 1 mg/dl ต่อ

ช่ัวโมงใน 4 – 6 ช่ัวโมงแรก  ถ้าไม่ลดลงหรือกลับเพ่ิมข้ึนแสดงว่าน่าจะมีภาวะ hemolysis  

ที่รุนแรง 

• ระหว่างการทํา phototherapy ทารกควรนอนใน crib จะดีกว่านอนใน incubator  ใช้ผ้า

ทึบแสงปิดตาให้มิดชิดป้องกัน  อันตรายต่อจอประสาทตา ( retina ) ให้ทารกสวมเฉพาะ

ผ้าอ้อมเพ่ือให้ผิวหนังได้สัมผัสกับแสงมากที่สุด  วัดอุณหภูมิกายทุก 4 -6 ช่ัวโมง เฝ้า

ระวังภาวะอุณหภูมิกายสูงหรือต่ํากว่าปกติ และทารกควรได้รับนมเพ่ิมข้ึนกว่าปกติ

ประมาณร้อยละ 20 – 30 

• พิจารณาให้สารน้ําทางเส้นเลือดดําเฉพาะในทารกท่ีมีอาการภาวะขาดน้ํา ( dehydrate) 

เท่านั้นโดยทั่วไปควรช่ังน้ําหนักทารกทุกวัน  เฝ้าระวังภาวะขาดน้ํา  เจาะเลือดตรวจหา

ระดับ bilirubin ทุก 12-24 ช่ัวโมง  หรือบ่อยกว่านี้เป็นทุก 4 -6 ช่ัวโมง ถ้าทารกมีระดับ 

bilirubin สูงใกล้ระดับที่จะต้องทํา exchange  transfusion 

• เมื่อทารกได้รับ phototherapy  แล้วจะไม่สามารถใช้การประเมินระดับ bilirubin ด้วย

สายตา ต้องตรวจเลือดเพราะระดับ bilirubin ที่ผิวจะลดลง  ทําให้ดูทารกเหลืองน้อยลง

กว่าระดับที่แท้จริง 

 

 


