
5 

 

บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
โครงการ เครื่อง ส่องไฟรักษาทารกแรกเกิดภาวะตัวเหลือง แบบประหยัด นี้  ได้น าความรู้

เกี่ยวกับการรักษาทารกภาวะตัวเหลืองด้วยการส่องไฟและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องใช้เป็นพื้นฐานในการ
ก าหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย โดยน าเสนอเป็นล าดับดังนี้ 

2.1 ภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดและวิธีรักษา 
2.2 การรักษาทารกภาวะตัวเหลืองด้วยวิธีการส่องไฟ (Phototherapy) 
2.3 ชนิดของเครื่องมือส าหรับรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด 
2.4 หลอดไฟฟ้าแอลอีดี (LED)  
2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

2.1 ภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดและวิธีรักษา  
2.1.1 ภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด 

การท่ีทารกแรกเกิดมีภาวะตัวเหลือง (Neonatal Jaundice) เกิดจากการที่มีสารสี
เหลืองหรือระดับบิลิรูบิน ( Bilirubin) สะสมอยู่ในร่างกาย ภาวะบิลิรูบิ น ในเลือดสูง  
(Hyperbilirubinemia) หมายถึงภาวะท่ีทารกมีระดับบิลิรูบินในเลือดสูงกว่าค่าปกติแล้วท าให้เกิด
อาการตัวเหลือง ซึ่งอาจเป็นเหลืองปกติจากสรีระภาวะ  (Physiological Jaundice) หรือภาวะเหลือง
ผิดปกติจากพยาธิภาวะ (Pathological Jaundice) เมื่อทารกมีค่าบิลิรูบินในซีรั่ม  (Serum Bilirubin)
เกิน 5 มิลลิกรัม/เดซิลิตร  จะปรากฏอาการตัวเหลืองให้เห็นท่ีผิวหนัง  เปลือกลูกตาและเล็บ  อาการ
เหลืองท่ีปรากฏจะเริ่มจากบริเวณใบหน้าเข้าหาล าตัวไปสู่แขนขา  ท่ีฝ่ามือ และฝ่าเท้า  ระดับบิลิรูบินท่ี
สูงมากอาจท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางสมอง (Kernicterus) ซึ่งจะเริ่มต้นด้วยทารกมีอาการซึม ดูด
นมไม่ดี ร้องเสียงดังแหลม ไม่มีแรง และอาจท าให้เกิดการชักและมีการท าลายเนื้อสมองอย่างถาวร มี
โอกาสท่ีจะเกิดภาวะความจ าทางสมองต่ าหรือความฉลาดลดลงได้  และ อาจเกิดภาวะการได้ยิน
ผิดปกติ (Sensori neural hearing loss) และเสียชีวิตได้  ส่วนในรายท่ีอาการตัวเหลืองไม่รุนแรง 
ระดับสารสีเหลืองในเลือดจะค่อยๆ ลดลงสู่ระดับปกติ อาการตัวเหลืองจะหายไป 

 

                              
ภาพที ่2.1 แสดงต าแหน่งท่ีพบทารกภาวะตัวเหลืองสัมพันธ์กับระดับบิลิรูบิน 

ที่มา : http://www.everredtronics.com/ 
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 ทารกแรกเกิด ส่วนใหญ่จะมีระดับบิลิรูบินสูงกว่าเด็กโต  ถ้าระดับบิลิรูบิน โซนท่ี 1 มีค่า 4-6 
มิลลิกรัม /เดซิลิตร  จะพบอาการตัวเหลืองท่ีผิวหนังและตาขาว  ระดับบิลิรูบิน โซนท่ี 2 มีค่า 8-10 
มิลลิกรัม /เดซิลิตร  พบอาการเหลืองบริเวณหัวไหล่ ล าตัว ถ้าระดับบิลิรูบิน โซนท่ี 3 มีค่า  8-12 
มิลลิกรัม/เดซิลิตร ล าตัวส่วนล่างเหลือง ระดับบิลิรูบินโซนท่ี 4 มีค่า 12-14 มิลลิกรัม/เดซิลิตร  และถ้า
มองเห็นเหลืองไปท้ังตัวระดับบิลิรูบินจะมากกว่า  15 มิลลิกรัม/เดซิลิตร  ภาวะตัวเหลืองพบประมาณ  
30-50% ของทารกแรกเกิดท่ีคลอดก่อนก าหนด 
 

2.1.2 การรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด 
การรักษาทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะตัวเหลืองมีจุดมุ่งหมายคือ เพื่อลดระดับบิลิรูบินป้องกันการ

เกิดภาวะแทรกซ้อนทางสมอง (Kernicterus) ซึ่งม ี4 วิธ ีดังนี้ 
1) การส่องไฟ  (phototherapy) คือวิธีการรักษาด้วย แหล่งก าเนิด แสงไฟที่มีความยาวคล่ืน  

(wavelength) ระหว่าง  420-475 นาโนเมตร   แสงสีน้ าเงินเขียว  (blue greenlight) ซึ่งมีความยาว
คล่ืนในช่วงของ  450-480 นาโนเมตรนั้น  ถูกบิลิรูบินดูดซับได้ดีท่ีสุดจึงมีประสิทธิผลดีท่ีสุดส าหรับใช้
รักษา แต่ในทางปฏิบัติแสงสีน้ าเงินท าให้พยาบาลและแพทย์ผู้ดูแลมีอาการคล่ืนไส้อาเจียนได้ถ้าต้อง
ดูแลทารกเป็นเวลานาน  ค่าความเข้มของแสง ในช่วง 5-50 ไมโครวัตต์ /ตารางเซนติเมตร /นาโนเมตร    
จะท าใหม้ีประสิทธิภาพในการรักษาทารกแรกเกิดภาวะตัวเหลือง แสงจะเปล่ียนบิลิรูบินท่ีท่ีผิวหนังให้
เป็นสารอื่นท่ีจะละลายน้ าได้และไม่เป็นอันตรายต่อสมองสามารถขับออกทางร่างกายอุจจาระและ
ปัสสาวะได้ 

2) การเปล่ียนถ่ายเลือด  (Blood exchange transfusion) เป็นการรักษา ทารกภาวะตัว
เหลือง (Jaundice) ท่ีได้ผลเร็วที่สุดและมีประสิทธิผลสูงสุดมักใช้การเปล่ียนถ่ายเลือดในรายท่ีมีความ
เส่ียงสูงต่อภาวะแทรกซ้อนทางสมอง ( Kernicterus) โดยท่ัวไปในทารกครบก าหนดจะท าการเปล่ียน
ถ่ายเลือดเมื่อระดับบิลิรูบินมากกว่า  20 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรถ้ามีเม็ดเลือดแดงแตก  และมากกว่า  25 
มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรถ้าไม่มีเม็ดเลือดแดงแตก 

3) การรักษาด้วยยา (Pharmacological agents) ใช้ในการป้องกันการเกิดอาการตัวเหลือง
แต่จะได้ผลในทารกเกิดครบก าหนดเท่านั้นและไม่นิยมใช้เนื่องจากต้องใช้เวลานาน 3 - 4 วัน 

4) การสังเกตและคอยกระตุ้นให้ทารกดูดนมมาก  ๆ จะช่วยกระตุ้นการเคล่ือนไหวของล าไส้
ให้ขับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะได้ดีซึ่งมีบิลิรูบินท่ีละลายอยู่ออกไป  
 

                                      
 

ภาพที่ 2.2 เครื่องส่องไฟรักษาทารกภาวะตัวเหลืองชนิดแอลอีดีแบบด้านเดียวและสองด้าน 
ที่มา : http://aeroflowinc.com/ 

http://aeroflowinc.com/
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ภาพที่ 2.3 การเปล่ียนถ่ายเลือดรักษาทารกภาวะตัวเหลือง 
ที่มา : http://www.leememorial.org/ 

 
2.2 แนวทางการรักษาภาวะตัวเหลืองด้วยวิธีการส่องไฟ (Phototherapy) 

การส่องไฟเป็นวิธีการรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด  เนื่องจากแสง ไฟสามารถท า
ปฏิกิริยากับบริเวณผิวหนังทารกส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางโครงสร้างโมเลกุลของ ระดับบิลิรูบิน 
ท าให้กลายเป็นสารที่ละลายในน้ าได้  ไม่เป็นพิษต่อเนื้อสมองซึ่งท าให้สามารถขับถ่ายได้ทางปัสสาวะ
และทางอุจจาระ  โดยจะช่วยลดระดับบิลิรูบินท่ียังไม่สูงมากคือมากกว่า  5 มิลลิกรัม/เดซิลิตร  และ
สามารถใช้กับทารกแรกเกิดทุกรายท่ีมีอาการตัวเหลือง  วิธีนี้เป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพมาก  หากปฏิบัติ
ให้ถูกต้องจะช่วยลดอัตราการเปล่ียนถ่ายเลือดลงได้  ปัจจุบันการรักษาภาวะตัวเหลืองด้วยวิธีการส่อง
ไฟยังไม่มีรายงานภาวะแทรกซ้อนท่ีรุนแรงท้ังในระยะส้ันและระยะยาว 

2.2.1 กลไกการเกิดปฏิกิริยาของแสงกับระดับบิลิรูบิน 
การเกิดปฏิกิริยาของแสงกับบิลิรูบิน ซึ่งเช่ือว่าระดับบิลิรูบินท่ีเกิดขึ้นเกิดจากการถูก

ท าลายของเม็ดเลือดแดง   เป็นบิลิรูบินชนิดคงตัวและไม่สามารถละลายในน้ าได้โดยบิลิรูบินจะเปรียบ  
เสมือนตัวรับแสง จะดูดซับแสงในช่วงค่าความยาวคล่ืน  400-500 นาโนเมตร  เมื่อบิลิรูบินท าปฏิกิริยา
กับแสงจะเปล่ียนเป็นชนิดไม่คงตัวและละลายในน้ าได้ง่าย จึงส่งผลให้สามารถลดระดับบิลิรูบินได้ 
   2.2.2 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการส่องไฟรักษาภาวะตัวเหลือง 

ประสิทธิภาพในการส่องไฟรักษาข้ึนอยู่กับพลังงานแสงซึ่งมีหลักการดังนี ้ 
1) สเปคตรัมของแสง (Spectrum) ระดับบิลิรูบินจะสามารถดูดซับแสงท่ีค่าความ

ยาวคล่ืนในช่วง 400 - 500 นาโนเมตร  และดูดซับแสงท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดท่ี 459 นาโนเมตร 
2) ความเข้มของแสง  (Irradiance) ประสิทธิภาพของการลดบิลิรูบินในเลือด  จะมี

ความสัมพันธ์โดยตรงกับพลังงานแสง   โดยพลังงานความเข้มแสงท่ีมีประสิทธิภาพในการรักษาภาวะ- 
ตัวเหลืองอยู่ระหว่าง 5-50 ไมโครวัตต์ /ตารางเซนติเมตร /นาโนเมตร  โดยการส่องไฟระดับมาตรฐาน 
(Conventional or Standard phototherapy) ท่ีความเข้มแสง 8-10 µw/cm2/nm และการส่อง-
ไฟระดับความเข้มสูง (Intensive phototherapy) ท่ีความเข้มแสง  >30 µw/cm2/nm 
   3) ระยะห่างของแสงกับทารก  (Distance of light) พลังงานแสงจะแปรผกผันกับ
ระยะห่างระหว่างหลอดไฟกับทารก ยิ่งทารกอยู่ใกล้แสงไฟมากจะได้รับแสงท่ีมีความเข้มข้นสูงขึ้นท า
ให้ลดระดับบิลิรูบินได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นจึงควรให้ทารกนอนอยู่ในต าแหน่งตรงกลางของแสงไฟที่ส่องลงมา 
โดยจัดระยะห่างระหว่างหลอดไฟกับทารกประมาณ 30 - 50 เซนติเมตร 

http://www.leememorial.org/
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4) พื้นท่ีผิวกายท่ีสัมผัสแสง  (Exposed body surface area) ผิวหนังของทารก
สัมผัสกับแสงได้มากจะลดบิลิรูบินได้ดี จึงต้องถอดเส้ือผ้าทารกออก เพื่อเพิ่มพื้นท่ีผิวกายท่ีสัมผัสแสง 

 

 
 

ภาพที ่2.4 ความยาวคล่ืนท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาทารกภาวะตัวเหลือง 
ที่มา : http://www.everredtronics.com/ 

 

 
 

ภาพที ่2.5 ประสิทธิภาพความเข้มของแสงหรือการแผ่รังสีบนตัวทารกท่ีเหมาะสมในแต่ละต าแหน่ง 
ที่มา : https:// d-rev.s3-us-west-2.amazonaws.com/ 

 

2.2.3 ผลกระทบของการรักษาด้วยวิธีการส่องไฟ 
1) จอตาได้รับอันตราย (Retina damage) เนื่องจากแสงส่องเป็นเวลานานจะท าให้

เกิดการระคายเคือง และมีอันตรายต่อจอตาท าให้เกิดแผลท่ีจอประสาทตา  และอาจตาบอดได้  ดังนั้น
การดูแลจึงต้องปิดตาทารกให้มิดชิด ในช่วงท่ีรับการรักษาภาวะตัวเหลืองด้วยวิธีการส่องไฟ 

2) อาการถ่ายเหลวเนื่องจากแสงท่ีใช้ในการรักษา  ท าให้มีการบาดเจ็บของเย่ือบุ
ล าไส้และการขาดเอนไซม์แลคเตสเป็นการช่ัวคราว แต่อาการจะดีขึ้นเมื่อหยุดการรักษา 

3) การสูญเสียน้ าเพิ่มข้ึน (Increased water loss) เกิดจากการระเหยของน้ าเพราะ  
ว่าอุณหภูมิรอบตัวของทารกสูงขึ้นในขณะรับการรักษาทารกอาจมีไข้ได้  นอกจากนั้นอาจมีรอยแดง
ตามตัวเนื่องจากเส้นเลือดฝอยขยาย หรือผ่ืนแดง  
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2.3 ชนิดของเคร่ืองส่องไฟส าหรับรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด 
เครื่องมือส าหรับรักษาภาวะตัวเหลืองจะแบ่งแยกตามชนิดของแหล่งก าเนิดแสงท่ีใช้ โดย 

เครื่องท่ีมีแหล่งก าเนิดแสงแตกต่างกันจะมีประสิทธิภาพในการรักษาแตกต่างกันดังนี้ 
2.3.1 ชนิดหลอดฮาโลเจน (Halogen lamps) เครื่องมือท่ีมีแหล่งแสงเป็นหลอดฮาโลเจน  

จะสามารถให้แสงสีน้ าเงินท่ีมีความเข้มสูงแต่หลอดฮาโลเจนท าให้เกิดความร้อนมาก  ส่งผลต่ออุณหภูมิ
ร่างกายของทารกได้  ในการรักษาจะต้องมีระยะห่างจากทารกประมาณ  52 เซนติเมตร  เพื่อป้องกัน
ความร้อนและพบว่าเครื่องชนิดนี้จะเปล่งแสงในช่วงรังสีอัลตราไวโอเลตออกมาด้วย  หลอดฮาโลเจนมี
ราคาแพงและมีอายุการใช้งานเพียง 700 ช่ัวโมง 

    

 
 

ภาพที ่2.6 เครื่องส่องไฟรักษาทารกภาวะตัวเหลืองชนิดหลอดฮาโลเจน 
ที่มา : http://www.gigante.com.br/ 

 

2.3.2 ชนิดระบบไฟเบอร์ออฟติก (Fiber optic system) เครื่องมือระบบไฟเบอร์ออฟติก
จะมีแหล่งแสงเป็นหลอดฮาโลเจนให้แสงสีน้ าเงินและสีเขียว  มีค่าความยาวคล่ืนอยู่ในช่วง  400 - 550 
นาโนเมตร มีความเข้มแสงต้ังแต่  15 ถึง 35 ไมโครวัตต์ /ตารางเซนติเมตร /นาโนเมตร  โดยแสงจะถูก
ส่งผ่านไปยังพลาสติกลักษณะคล้ายแผ่นรอง  (Pads) หรือผ้าห่ม  (Blanket) ใช้วางทารกหรือวางทาบ
ส่องด้านหน้าทารก 

 
 

ภาพที ่2.7 เครื่องส่องไฟรักษาทารกภาวะตัวเหลืองชนิดระบบไฟเบอร์ออฟติก  
ที่มา : http://3.imimg.com/ 

 

2.3.3 ชนิดหลอดฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent tubes) โรงพยาบาลส่วนใหญ่ในประเทศ
ไทยส่วนใหญ่  ใช้เครื่องมือท่ีมีแหล่งแสงเป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์  โดยใช้หลอดสีน้ าเงินชนิดพิเศษ  
(Special blue) หรือหลอดสีน้ าเงินเข้ม  (Deep blue) มีความยาวคล่ืนอยู่ในช่วง  400 - 500 นาโน
เมตร ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิด  Deep blue ของ Toshiba ขนาด 18 วัตต์ 
เนื่องจากมีขายในประเทศไทย โดยมีราคาไม่แพงมากนักและจ าเป็นต้องมีการเปล่ียนหลอดเมื่อใช้งาน
ครบทุก  2,000 ช่ัวโมง  เนื่องจากมีความเข้มแสงลดลง ประมาณร้อยละ 37 ของหลอดไฟใหม่  เครื่อง
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ชนิดนี้มีการปล่อยความร้อน  จึงอาจส่งผลต่ออุณหภูมิร่างกายของทารกได้  ดังนั้นจึงควรใช้งานท่ี
ระยะห่างระหว่างแหล่งแสงกับเด็กทารกไม่ต่ ากว่า 40 - 50 เซนติเมตร  

 

 
 

ภาพที ่2.8 เครื่องส่องไฟรักษาทารกภาวะตัวเหลืองชนิดหลอดฟลูออเรสเซนต์ 
ที่มา : http://ari-cn.com/ 

 

 
 

ภาพที ่2.9 หลอดฟลูออเรสเซนต์โทนแสงสีน้ าเงินเข้ม 
ที่มา : http://www.tecksoonseng.com/ 

 
2.3.4. ชนิดหลอดไอโอดเปล่งแสงหรือแอลอีดี  (Light Emitting Diodes : LED) เครื่อง

ชนิดหลอดแอลอีดี มีความเข้มของแสง และความยาวคล่ืนแสงในช่วงท่ีบิลิรูบินสามารถดูดซับได้ดีท่ีสุด  
มีน้ าหนักเบา ไม่ท าให้เกิดความร้อนมาก มีสเปคตรัมของแสงท่ีแคบอยู่ในช่วงท่ีบิลิรูบินดูดซับได้สูงสุด  
คือท่ีค่าความยาวคล่ืน 459 นาโนเมตร โดยไม่มีการเปล่งแสงในช่วงรังสีอัลตราไวโอเลต  ลดความเส่ียง
ท่ีอาจเกิดความเสียหายต่อผิว  และไม่เปล่งแสงในช่วงรังสีอินฟราเรด  ซึ่งจะลดความเส่ียงของการ
สูญเสียน้ าท่ีอาจเกิดขึ้น  เครื่องชนิดนี้จะมีอายุการใช้งานมากกว่า  30,000 ช่ัวโมง  ซึ่งยาวนานกว่า
เครื่องมือท่ีมีแหล่งแสงชนิดอื่น ๆ แต่เนื่องจากมีราคาแพง  เนื่องจากต้องน าเข้ามาจากต่างประเทศจึง
ยังไม่ค่อยนิยมใช้ 

 
 

ภาพที ่2.10 เครื่องส่องไฟรักษาทารกภาวะตัวเหลืองชนิดหลอดแอลอีดี 
ที่มา : http://2.imimg.com/ 

 

หลอดไฟฟ้าท่ีนิยมใช้ในเครื่องส่องไฟและหาได้ง่ายและราคาถูก ก็คือหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์  
(Daylight fluorescent)  แต่ประสิทธิภาพในการลดระดับบิริรูบินน้อยกว่าหลอด ฟลูออเรสเซนต์ โทน
แสงสีน้ าเงินเข้ม (Deep blue lamp) ข้อเสียของแสงสีน้ าเงินคืออาจท าให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกมึนงง  ไม่
สบายตา  คล่ืนไส้และท าให้ดูไม่ออกว่าทารกเขียวหรือไม่  จึงอาจเลือกใช้หลอด ฟลูออเรสเซนต์ชนิด  
ตรงกลางและหลอด ฟลูออเรสเซนต์ชนิดเดย์ไลท์  (Daylight) อยู่ด้านริมเพื่อช่วยลดผลข้างเคียงต่อ

http://2.imimg.com/
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ผู้ปฏิบัติงานลง ส่วนหลอดไฟชนิด ฮาโลเจน ( halogen) มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับ หลอดฟลูออเรส-
เซนต์ชนิดเดย์ไลท์ แต่ส่องได้เป็นพื้นท่ีแคบและมีความร้อนสูงเป็นอันตรายต่อทารกได้ง่ายและหลอด
ขาดบ่อยจึงไม่นิยมใช้  ปัจจุบันหลอดท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุดและร้อนน้อยคือ หลอดไฟฟ้าแอลอีดี  
(LED) แต่ยังมีราคาแพง ส่วนระบบไฟเบอร์ออฟติก (Fiber optic light) ซึ่งส่องแสงผ่านแผ่นพลาสติก
ท่ีใช้ห่มหรือวางใต้ตัวทารกได้โดยไม่ร้อน  ราคาแพงและใช้ได้ดีกับทารกน้ าหนักน้อยๆ  ส่วนทารกครบ
ก าหนดมักใช้ในกรณีท่ีเหลืองไม่มาก 
 

 
 

ภาพที ่2.11 การใช้งานเครื่องส่องไฟรักษาทารกภาวะตัวเหลืองชนิดระบบไฟเบอร์ออฟติก  
ที่มา : http://aeroflowinc.com/ 

 

 

ภาพที่ 2.12 เคร่ืองส่องไฟรักษาทารกภาวะตัวเหลืองชนิดแอลอีดีแบบวางบนตู้อบทารก 
ที่มา : http://aeroflowinc.com/ 

 

2.4 หลอดไฟฟ้าแอลอีดี (LED) 
 หลอดไฟฟ้าชนิดแอลอีดี ( LED : Light Emitting Diode) เป็นหลอดไฟฟ้าแบบอุปกรณ์
อิเล็คทรอนิกส์ขณะท่ีหลอดไฟฟ้าแบบท่ัวไปเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า  เนื่องจากหลอดไฟแอลอีดีต้องค านึงถึง
ลักษณะสัญญาณท่ีจะท าให้หลอด ไฟฟ้าท างานคือต้องต่อขั้วไฟ ฟ้าให้ถูกต้องหลอด ไฟฟ้า จึงจะติด  
หลอดไฟฟ้าแอลอีดีมีโครงสร้างประยุกต์มาจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เรียกว่าไดโอด  (Diode) ซี่งท า
หน้าท่ีควบคุมกระแสไฟให้ไหลไปในทิศทางเดียวไม่สามารถไหลกลับไปกลับมาได้ 
 ข้อดีของหลอดไฟฟ้าแอลอีดีแบบความสว่างสูงคือประสิทธิภาพสูงกว่าหลอดอินเคนเดสเซนต์ 
แบบท่ัวไปมากประมาณ 10 เท่า มีขนาดเล็ก อายุงานการใช้งานยาวนาน มีความปลอดภัยสูงเพราะใช้
แรงดันไฟ ฟ้ากระแส ตรงท่ีต่ า และเลือกมุมการกระจายแสงค่าต่างๆ  ได้โดยไม่ต้องพึ่งโคม  
          ข้อเสียของหลอดไฟฟ้าแอลอีดีแบบความสว่างสูงคือ ยังมีราคาท่ีแพงและประสิทธิภาพการให้
แสงก็ยังไม่ ต่างกับหลอด ไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์มากนักต้อง  มีการออกแบบและจัดการกับความร้อน
เนื่องจากจะส่งผลถึงอายุการใช้งานและส่ิงส าคัญคือความสบายตาของหลอดไฟ ฟ้าแอลอีดีแบบความ
สว่างสูง (CRI : Color Rendering Index )  ยังสู้หลอดอินเคนเดสเซนต์ไม่ได้ 

http://aeroflowinc.com/
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ภาพที่ 2.13 หลอดไฟแอลอีดี 
ที่มา : http://www.jandy-electronic.com/ 

 

 
 

ภาพที่ 2.14 สเปคตรัมท่ีตามองเห็นได้ 
ที่มา : http://images.tutorcircle.com/ 

 

2.4.1 ประโยชน์ของการใช้หลอดไฟฟ้าแอลอีดี (LED) 
หลอดไฟฟ้าแอลอีดี เป็นหลอดไฟที่ประหยัดพลังงานมากกว่าหลอดไฟประเภทอื่นๆท่ีมีอยู่ใน

ตลาดท้ังหมด และมีประโยชน์ของการใช้หลอดไฟแอลอีดี ต่อนี้ 
  1) ไม่มีแสงอุลตร้าไวโอเลต (Ultra violet:UV) 

            2) มีอุณหภูมคิวามร้อนน้อยกว่าหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์และหลอดไฟฟ้าฮาโลเจน โดย
หลอดไฟฟ้าฟูลออเรสเซนต์ จะมีการปล่อยความร้อนออกมาอยู่ในระดับ 70-90 องศาเซลเซียสและ 
หลอดไฟฟ้าฮาโลเจนจะปล่อยความร้อนออกมาอยู่ในระดับ 150-200 องศาเซลเซียส ขณะท างาน
ต่อเนื่องตลอดอายุการใช้งาน 
            3) หลอดไฟฟ้าแอลอีดีทนต่อการส่ันสะเทือนและแสงจากหลอดไฟฟ้าแอลอีดีไม่กระพริบ 

2.4.2 มาตรฐานและความปลอดภัยของหลอดแอลอีดี 
ผ่านรับรองมาตรฐาน IEC 62471-2006: Photo biological Safety of Lamp Systems 

ด้านการควบคุมปริมาณแสงให้อยู่ในระดับท่ีปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อจอประสาทตา  ได้แก ่
1) ปริมาณแสงอัลตราไวโอเลต (UV) ท่ีแผ่รังสีออกมาจากหลอดไฟ  
2) ปริมาณแสงสีฟ้า (Blue Light) ท่ีมีความยาวคล่ืนระหว่าง 400-500 นาโนเมตร  
3) ปริมาณรังสีความร้อนท่ีกระทบกับจอประสาทตา (Retina Thermal) 
4) ปริมาณรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีความยาวคล่ืนยาวกว่าแสงท่ีมองเห็น (Infrared Radiation)  

 
 

http://www.jandy-electronic.com/
http://images.tutorcircle.com/
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ตารางที่ 2.1  ประเภทของหลอดไฟและข้อพิจารณาทางเทคนิค 
ที่มา : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, “เทคโนโลยีหลอดไฟ LEDและการประยุกต์ใช้งาน” 
 

ชนิดของหลอดไฟ 
ประสิทธิผล 
(ลูเมน/วัตต์) 

อุณหภูมิส ี
( K ) 

ดัชนีความถูกต้อง
ของสี (CRI) 

อายุการใช้งาน 
(ชั่วโมง) 

หลอดอินแคนเดสเซนต์ 5-15 2,700 100 1,000-2,000 
หลอดไส้ทังสเตนฮาโลเจน 15-25 3,000 100 2,000-3,000 
หลอดฟลูออเรสเซนต์ 50-90 3,500-6,500 60-90 9,000-15,000 
หลอดแอลอีดี 70-100 4,000-6,500 70-90 50,000 

 

2.5 การวิจัยด้านสุขอนามัยเก่ียวกับแสงจากหลอดแอลอีดี (LED) 
เมื่อประมาณเดือนตุลาคม  พ.ศ. 2553 French Agency for Food, Environment and 

Occupational Health & Safetyได้จัดท ารายงานเกี่ยวกับความเส่ียงของความเสียหายทาง  
photochemical จากแสงสีฟ้า  (Blue-light hazard) ในช่วงความยาวคล่ืน  400-500 นาโนเมตร  ท่ี
เกิดจากหลอดแอลอีดี (LED) และมีบทความต่อเนื่องท่ีกล่าวถึงแสงจากหลอด แอลอีดี ท่ีท าอันตรายจอ
ประสาทตา แต่ท้ังนี้การวิจัยยังท ากันอยู่ ในวงจ ากัด  และผลการศึกษาของผู้วิจัยกับผู้ผลิตยังมีขัดแย้ง
กัน ขณะท่ีผู้วิจัยแจ้งถึงอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นจากสเปกตรัมในช่วงคล่ืนแสงสีฟ้า ซึ่งจะส่งผลโดยเฉพาะ
อันตรายอย่างยิ่งต่อ จอประสาทตา (Retina) ของทารก ซึ่งจอประสาทตา ยังมีความบอบบางและไม่
สมบูรณ์เต็มท่ีแต่ฝ่ ายผู้ผลิต กลับแจ้งว่าไม่มีอันตรายใดๆ  จากการใช้หลอด แอลอีดีแสงสีฟ้า  เพราะ
หลอดไฟชนิดนี้มีการปล่อยแสงสีฟ้าในปริมาณไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับแสงแดด  ดังนั้นจึงควรใช้
วิจารณญาณในการรับข่าวสาร ข้อมูลอย่างรอบคอบและระมัดระวังในการเลือกใช้และการติดต้ัง  โดย
ค านึงถึงอันตรายและผลข้างเคียงท่ีจะเกิดขึ้น 
 

2.6 มาตรฐานทางด้านไฟฟ้าเก่ียวกับเคร่ืองมือแพทย์ตามมาตรฐาน IEC 60601-1 
ตามมาตรฐาน IEC 60601-1 ได้จ าแนกมาตรฐานความปลอดภัยส าหรับเครื่องมือแพทย์

ออกเป็น 2 ส่วน คือ 
1) แบ่งระดับช้ันการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าท่ีตัวเครื่องมือแพทย์ (Classification of 

Equipment) ตามลักษณะของการแยกระบบกราวด์ ออกเป็น 3 ระดับ คือ  
ระดับ 0 (Class 0) เป็นเครื่องมือท่ีไม่มีการต่อสายกราวด์จากระบบจ่ายไฟฟ้าหลักของเครื่อง

มีเพียงฉนวนป้องกันไฟฟ้าพื้นฐานเช่น กล่อง ฝาครอบหรือส่วนท่ีจับต้องภายนอกตัวเครื่องเท่านั้น 
ระดับ 1 (Class 1) มีการต่อสายกราวด์จากตัวเครื่อง เพื่อลงดิน เป็นการป้องกันอันตรายจาก

การรั่วไหลกระแสไฟฟ้ารั่วไหลผ่านตัวผู้ใช้หรือผู้ป่วย 
ระดับ 2 (Class 2) เป็นการใช้ฉนวนทางไฟฟ้าโดยเฉพาะในการน ามาท าเป็นช้ินส่วนต่างๆ

ของเครื่อง เพื่อป้องกันอันตรายจากการสัมผัสเครื่องหากมีการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า 
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(ก) ระดับ 0 (Class 0)            (ข) ระดับ 1 (Class 1)                   (ค) ระดับ 2 (Class 2) 

 

ภาพที่ 2.15 แสดงระดับช้ันการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าท่ีตัวเครื่องมือแพทย์ 
ที่มา : กองวิศวกรรมการแพทย ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 

2) แบ่งตามชนิดตามคุณสมบัติของเครื่อง (Type of Equipment) ท่ีต้องใช้ต่อกับผู้ป่วย 
    B เป็นเครื่องท่ีไม่มีการสัมผัสผู้ป่วยเลย 
    BF เป็นเครื่องท่ีสัมผัสกับผู้ป่วยภายนอก เช่นเครื่องตรวจคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ (ECG) ท่ีใช้ทาง

คลินิกท่ัวไปก าหนดคุณสมบัติทางไฟฟ้าของกระแสรั่วไหลไว้น้อยกว่า 100 µA อาจให้ได้ถึง 500 µA 
    CF เป็นเครื่องท่ีมีสายต่อเข้าไปในตัวผู้ป่วยโดยเฉพาะท่ีต่อกับหัวใจผู้ป่วย  ก าหนด

คุณสมบัติทางไฟฟ้าของกระแสรั่วไหลไว้น้อยกว่า 10 µA อาจให้ได้ถึง 50 µA 
 

 
 

ภาพที่ 2.16 แสดงสัญลักษณ์ของเครื่องมือแพทย์แบ่งตามชนิด 
ที่มา : กองวิศวกรรมการแพทย ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
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2.7 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
รัฐเขตต์ เอกอิสริยาภรณแ์ละคณะ (2556 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา ประสิทธิภาพของเครื่องส่อง

ไฟชนิด light-emitting diode ท่ีประดิษฐ์ขึ้นเปรียบเทียบกับเครื่องส่องไฟชนิดมาตรฐานในการรักษา
ทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะตัวเหลือง จากการศึกษาหลักฐานเชิงประจักษ์พบว่าเครื่องส่องไฟชนิด light-
emitting diode (LED) มีประสิทธิภาพสูงในการลดระดับบิลิรูบินในพลาสมา แต่ปัจจุบันเครื่องส่อง
ไฟชนิดดังกล่าวยังคงมีราคาแพง งานช่างโรงพยาบาลแม่สอดจึงได้ประดิษฐ์และพัฒนาเครื่องส่องไฟ
ชนิดดังกล่าวขึ้นเพื่อใช้ในโรงพยาบาล  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่อง
ส่องไฟชนิด LED ท่ีประดิษฐ์ขึ้นเปรียบเทียบกับเครื่องส่องไฟชนิดมาตรฐานในการรักษาทารกเกิดท่ีมี
ภาวะตัวเหลืองในโรงพยาบาลแม่สอด  เป็นการศึกษาแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม ทารกแรกเกิดท่ีมี
ภาวะตัวเหลืองซึ่งได้รับการรักษาด้วยการส่องไฟจ านวน   50 ราย จะถูกสุ่มเข้ากลุ่มศึกษาสองกลุ่ม 
ประกอบด้วยกลุ่มท่ีใช้เครื่องส่องไฟชนิด LED และกลุ่มท่ีใช้เครื่องส่องไฟชนิดมาตรฐาน รวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะพื้นฐานด้วยสถิติเชิงพรรณนา ,Exact probability, Student t-test วิเคราะห์
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องส่องไฟในการลดระดับบิลิรูบินในพลาสมาด้วย Multilevel 
regression analysis ผลการศึกษา จากผู้ป่วยกลุ่มละ 25 ราย พบกลุ่มเครื่องส่องไฟชนิด LED ใช้
ระยะเวลาเฉล่ียในการส่องไฟ 25 ช่ัวโมง น้อยกว่ากลุ่มเครื่องส่องไฟชนิดมาตรฐานท่ีใช้ระยะเวลาเฉล่ีย 
48 ช่ัวโมง (p < 0.001) นอกจากนี้กลุ่มเครื่องส่องไฟชนิด LED ยังมีการลดลงของระดับบิลิรูบินใน
พลาสมามากกว่ากลุ่มเครื่องส่องไฟชนิดมาตรฐานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( p = 0.07) ทารกท่ีได้รับ
การรักษาด้วยเครื่องส่องไฟชนิดมาตรฐานพบภาวะ hyperthermia ร้อยละ 88 มากกว่ากลุ่มท่ีได้รับ
การรักษาด้วยเครื่องส่องไฟชนิด LED ซึ่งพบเพียงร้อยละ 44 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p = 0.002) 
สรุปได้ว่าเครื่องส่องไฟชนิด LED ท่ีประดิษฐ์และพัฒนาขึ้น     มีประสิทธิภาพในการลดระดับบิลิรูบิน
ในพลาสมาได้มากกว่าเครื่องส่องไฟชนิดมาตรฐาน   ตลอดจนเกิดภาวะ hyperthermia มีค่าน้อยกว่า 
ประสิทธิภาพของเครื่องส่องไฟชนิด light-emitting diode ท่ีประดิษฐ์ขึ้นเปรียบเทียบกับเครื่องส่อง
ไฟชนิดมาตรฐานในการรักษาทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะตัวเหลือง 

เมฆกมล   เหมม่วงและคณะ  (2556 : บทคัดย่อ)    ได้สร้างเครื่องฉายระบบแสงจากหลอด
แอลอีดีส าหรับรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดเครื่องต้นแบบท่ีสร้างขึ้นได้ท าการทดสอบด้าน
คุณลักษณะทางแสง ด้านการใช้พลังงานและด้านเศรษฐศาสตร์พบว่า ประการแรก  หลอดแอลอีดีมีค่า
ความยาวคล่ืนใกล้เคียง 460 นาโนเมตรโดยไม่มีรังสีอัลตราไวโอเลตและสามารถปรับค่าความเข้มแสง
ได้ในช่วงประมาณ  20 - 30 ไมโครวัตต์ต่อตารางเซนติเมตรต่อนาโนเมตร  โดยการปรับระยะห่าง
ระหว่างแหล่งก าเนิดแสงกับพื้นท่ีใช้งาน  ประการท่ีสอง  เมื่อเปรียบเทียบเครื่องต้นแบบกับเครื่องของ
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรุ่น  TSM PHO-14359 ในช่วงระยะเวลาใช้งานสามปี  
เครื่องต้นแบบใช้พลังงานไฟฟ้าเท่ากับ  293 กิโลวัตต์ -ช่ัวโมง เครื่องของโรงพยาบาลใช้พลังงานไฟฟ้า
เท่ากับ 2,063 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง เครื่องต้นแบบท่ีสร้างขึ้นใช้พลังงานไฟฟ้าต่ ากว่าเครื่องของโรงพยาบาล  
1,770 กิโลวัตต์ -ช่ัวโมง  ประการท่ีสาม  จากการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์  เมื่อเปรียบเทียบในช่วง
ระยะเวลาใช้งานสามปีโดยคิดค่าไฟฟ้าเฉล่ียหน่วยละ  3.80 บาทคงท่ี  พบว่าเครื่องต้นแบบมีต้นทุนใน
การสร้างเครื่องเท่ากับ  20,000 บาท ค่าไฟฟ้า  3,300 บาท โดยไม่มีค่าเปล่ียนหลอด  มีค่าใช้จ่ายรวม  
23,300 บาท และเครื่องของโรงพยาบาลมีราคา  20,500 บาท ค่าไฟฟ้า  7,732 บาท และค่าเปล่ียน

http://db.hitap.net/researchers/6989
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หลอด 12,000 บาท มีค่าใช้จ่ายรวม  40,232 บาท ผลจากการเปรียบเทียบ  พบว่าเครื่องต้นแบบมี
ค่าใช้จ่ายรวมต่ ากว่าเครื่องชนิดหลอดฟลูออเรสเซนต์ของโรงพยาบาลประมาณ 1.72 เท่า 
  พิมลจันทร์  สัตยาวุฒิพงศ์ (2551 : บทคัดย่อ)  เปรียบเทียบผลการรักษาด้วยเครื่องส่องไฟที่
ไม่มีหลอดฟลูออเรสเซนต์สีฟ้าและเครื่องส่องไฟที่มีหลอดฟลูออเรสเซนต์สีฟ้า ผลการศึกษาพบว่าใน
กลุ่มทารกแรกคลอดท่ีมีภาวะตัวเหลืองท่ีได้รับการส่องไฟจากเครื่องส่องไฟที่ไม่มีหลอดฟลูออเรสเซนต์
สีฟ้ามีระดับบิลิรูบินสูงสุดขณะให้การรักษามากกว่าและระยะเวลาในการพักรักษาในโรงพยาบาล
ยาวนานกว่ากลุ่มท่ีรักษาด้วยเครื่องส่องไฟที่มีหลอดฟลูออเรสเซนต์สีฟ้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.05)  จากผลการศึกษาแนะน าว่าในการรักษาทารกภาวะตัวเหลืองโดยการส่องไฟให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดควรใช้เครื่องส่องไฟที่มีหลอดฟลูออเรสเซนต์สีฟ้า 

ณัฐพงษ ์ฐิติรัตน์สานนท์ (2554 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาประสิทธิผลของเครื่องมือส่องไฟผลิตใน
ประเทศท่ีประกอบด้วยหลอดอีมิดทิงค์ไดโอดส์  (แอลอีดี ) เพื่อรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด
และเปรียบ  เทียบประสิทธิผลในการลดระดับบิลิรูบินในเลือดของทารกท่ีมีภาวะตัวเหลือง  ระหว่าง
การส่องไฟด้วยหลอดฟลูออเรสเซนต์และการส่องไฟด้วยหลอดแอลอีดีท่ีประกอบข้ึนเองในประเทศ  
โดยเครื่องส่องไฟด้วยโคมไฟหลอดฟลูออเรสเซนต์ ได้ความเข้มแสง 8-12 µw/cm2/nm เครื่องส่องไฟ
ด้วยโคมไฟหลอดแอลอีดีท่ีผลิตเองได้ความเข้มแสงประมาณ 20–35 µw/cm2/nm สรุปได้ว่าอุปกรณ์
ส่องไฟแอลอีดีท่ีผลิตขึ้นเองมีประสิทธิผลในการลดระดับบิลิรูบินในทารกท่ีมีภาวะตัวเหลืองและทาให้
เกิดผลข้างเคียงไม่แตกต่างจากการใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ 

  ทัศนะ  ถมทองและคณะ (2557 : บทคัดย่อ)  ได้วิจัยสร้างเครื่องส่องไฟต้นแบบส าหรับรักษา  
    ภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดด้วยแสงจากหลอดไดโอดเปล่งแสงสีน้ าเงิน (blue light LED)  โดยมี  
    แหล่งแสงเป็นหลอดแอลอีดี      ท่ีมีคุณลักษณะทางแสงตามแนวทางของสถาบันกุมารเวชศาสตร์แห่ง 
    อเมริกาคือความยาวคล่ืนของแสงใกล้เคียง 460 นาโนเมตร จากผลการทดลอง   พบว่ามีค่าความยาว  
    คล่ืนท่ีค่ายอดคล่ืนของสเปคตรัม (Peak Wavelength) ใกล้เคียงกับค่าความยาวคล่ืนท่ีสารบิลิรูบินจะ 
    ดูดซับแสงได้มากท่ีสุดคือ 460 นาโนเมตร (nm) ะสามารถปรับค่าความเข้มแสงได้อยู่ในช่วงประมาณ    

20 ถึง 30 µw/cm2/nm โดยปรับระยะห่างระหว่างพื้นท่ีใช้งานกับแหล่งแสงต้ังแต่  20 ถึง 50      
เซนติเมตร 
 พยนต์  บุญญฤทธิพงษ์ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาประสิทธิผลของการการส่องไฟแบบเข้ม
ในทารกแรกเกิดตัวเหลือง ท่ีให้พลังงานแสงอย่างน้อย 30 µw/cm2/nm  ต่อการลดลงของระดับสาร
บิลิรูบินในเลือด สรุปได้ว่า การใช้แสงไฟที่ให้พลังงานแสงอย่างน้อย 30 µw/cm2/nm ในการรักษา
ทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะตัวเหลืองมีประสิทธิผลในการลดระดับสารบิลิรูบินในเลือดได้ดีกว่าการใช้แสง
ไฟที่ให้พลังงานแสงระหว่าง 12-15 µw/cm2/nm หลังจากส่องไฟรักษาท่ีระยะเวลา 24 และ 48 
ช่ัวโมงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนอุณหภูมิร่างกาย น้ าหนักและจ านวนครั้งของการถ่ายอุจจาระ
หลังการส่องไฟรักษาท้ัง 2 แบบ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ 
 ณพล จิตรศรีศักดา  และแสงแข  ช านาญวนกิจ  (2559 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาประสิทธิผลของ
เครื่องมือส่องไฟหลอดแอลอีดีท่ีผลิตเองส าหรับรักษาทารกท่ีมีภาวะตัวเหลืองเปรียบเทียบระหว่างโคม
ส่องไฟแอลอีดีและเตียงส่องไฟแอลอีดี   เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลในการลดระดับบิลิรูบินในเลือด
ของทารกท่ีมีภาวะตัวเหลืองระหว่างการส่องไฟด้วยหลอดอีมิดทิงค์ไดโอดส์  (แอลอีดี ) 2 ชนิด ท่ี
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ประกอบข้ึนเอง  คือโคมส่องไฟแอลอีดีแบบเดิมและส่องไฟด้วยเตียงแอลอีดีท่ีวางใต้เตียงของทารก  
โดยสรุป  การผลิตเครื่องมือส่องไฟหลอดแอลอีดีใช้เองในการศึกษานี้ใช้ต้นทุนในการผลิต  42,000 
บาทต่อเครื่อง  ซึ่งช่วยประหยัดงบประมาณ  4-5 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือส่องไฟที่ผลิตจาก  
ต่างประเทศ  นอกจากนี้เมื่อคิดราคาการบ ารุงรักษา  โคมส่องไฟแอลอีดีนี้สามารถเปล่ียนหลอดไฟ
เฉพาะแถบ  (ความยาวของแถบ  หลอด 40 เซนติเมตร ) คิดเป็นราคาแถบละ  2,200 บาท ประหยัด 
กว่าการเปล่ียนหลอดไฟแอลอีดีท้ังแผงของเครื่องมือส่องไฟที่ผลิตจากต่างประเทศ  เมื่อเปรียบเทียบ
กับเครื่องมือส่องไฟหลอดฟลูออเรสเซนต์ท่ีใช้ในปัจจุบัน  แม้ว่าโคมส่องไฟที่ผลิตเองจะมีราคาต่อ  
หน่วยผลิตสูงกว่ามาก  แต่เมื่อคิดราคาต่ออายุการใช้งานแล้วจะเห็นว่าใกล้เคียงกัน  เมื่อค านึงถึงการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า  ซึ่งจะเพิ่มข้ึนตามจ านวนหน่วยพลังงาน  (วัตต์) เมื่อให้ความสว่างเท่ากัน  จะ
เห็นว่าโคมส่องไฟที่ผลิตเองให้ความสว่างท่ีมากกว่า  โดยใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยกว่าหรือประหยัด
พลังงานได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 78 โคมส่องไฟและเตียงส่องไฟแอลอีดีมีประสิทธิผลดี ในการลดระดับบิ
ลิรูบินในเลือดของทารกท่ีมีภาวะตัวเหลือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโคมส่องไฟสามารถลดระดับบิลิรูบินได้
เร็วกว่าเตียงส่องไฟ  การลดลงของระดับบิลิรูบินในเลือดจะเห็นได้ชัดเจนในช่วง  12 ช่ัวโมงแรกของ
การส่องไฟ นอกจากนี้ไม่พบภาวะแทรกซ้อนท่ีรุนแรง และประหยัดค่าใช้จ่ายในการผลิตและพลังงาน
ไฟฟ้า ดังนั้นสามารถน าโคมส่องไฟแอลอีดีท่ีผลิตเองมาขยายผลใช้ในเวชปฏิบัติทารกแรกเกิดต่อไป 

วราลี เดชพุทธวัจน์และแสงแข ช านาญวนกิจ (2559 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาประสิทธิผลในการ
ลดระดับบิลิรูบินในเลือดของทารกท่ีมีภาวะตัวเหลือง  โดยเปรียบเทียบการรักษาด้วยนวัตกรรม
กระโจมส่องไฟแอลอีดีกับโคมส่องไฟฟลูออเรสเซนต์   ผู้วิจัยพัฒนานวัตกรรมกระโจมส่องไฟแอลอีดี
และเลือกใช้ความเข้มแสงในช่วงมาตรฐาน  7-12 ไมโครวัตต์ต่อตารางเซนติเมตรต่อนาโนเมตร  ใน
การศึกษานี้เนื่องจากความเข้มแสงในช่วงมาตรฐานเป็นช่วงท่ีแนะน าส าหรับการส่องไฟทารกท่ีมีภาวะ
ตัวเหลืองในระดับไม่รุนแรง และเพื่อความปลอดภัยต่อทารก อย่างไรก็ตามค่าเฉล่ียของความเข้มแสง
ของการส่องไฟในกลุ่มทารกท่ีใช้โคมส่องไฟฟลูออเรสเซนต์ต่ ากว่าในกลุ่มท่ีใช้กระโจมส่องไฟแอลอีดี  
อาจเป็นผลมาจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์มีอายุการใช้งานส้ันกว่า  มีผลท าให้ความเข้มแสงลดลงตาม
ระยะเวลาท่ีถูกใช้งาน ในขณะท่ีหลอดแอลอีดีมีอายุการใช้งานยาวกว่า  ท าให้ความเข้มแสงสม่ าเสมอ
ตลอดการศึกษา การวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าท้ังโคมส่องไฟฟลูออเรสเซนต์และกระโจมส่องไฟแอลอีดีมี
ประสิทธิผลในการลดระดับบิลิรูบินในเลือดท่ี  12 และ 24 ช่ัวโมง  หลังเริ่มส่องไฟไม่แตกต่างกัน  ผล
การศึกษานี้สอดคล้องกับการวิจัยท่ีผ่านมาซึ่งเปรียบเทียบอุปกรณ์ส่องไฟระหว่างหลอดฟลูออเรส -
เซนต์และหลอดแอลอีดีท่ีระดับความเข้มแสงเดียวกัน  8-10 ไมโครวัตต์ต่อตารางเซนติเมตรต่อนาโน
เมตร  เนื่องจากทารกในการศึกษานี้มีภาวะตัวเหลืองในระดับความรุนแรงน้อยและปานกลาง  จึง
ต้องการระยะเวลาในการส่องไฟส้ันและระดับบิลิรูบินในเลือดกลับเพิ่มขึ้น  (rebound) ไม่มาก
ภายหลังหยุดส่องไฟ นอกจากนี้นวัตกรรมกระโจมส่องไฟแอลอีดีมีข้อดีในด้านขนาดกะทัดรัด  น้ าหนัก
เบา มีการออกแบบท่ีสามารถพับเก็บได้ ท าให้สะดวกในการเคล่ือนย้ายอุปกรณ์  รวมท้ังความต้องการ
พื้นท่ีในการจัดเก็บน้อยกว่า  เมื่อพิจารณาถึงภาวะแทรกซ้อนของการส่องไฟพบว่าการเปล่ียนแปลง
ของน้ าหนักท่ี 24 ช่ัวโมงหลังเริ่มส่องไฟ ไม่มีความแตกต่างกันระหว่าง  2 กลุ่ม อย่างไรก็ตามเป็นการ
ยากท่ีจะสรุปว่าสาเหตุท่ีท าให้น้ าหนักลดเป็นผลจากการส่องไฟหรือไม่ เนื่องจากงานวิจัยนี้ไม่ได้บันทึก
ปริมาณนมหรือสารน้ าท่ีทารกได้รับและปริมาณปัสสาวะ แม้ว่าอุบัติการณ์ของภาวะตัวเย็นในทารกท้ัง
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สองกลุ่มไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ จะเห็นได้ว่าทารกกลุ่มท่ีใช้กระโจมส่องไฟแอลอีดีมีอุบัติการณ์
ของภาวะตัวเย็นมากกว่ากลุ่มท่ีใช้โคมส่องไฟฟลูออเรสเซนต์  เนื่องจากหลอดแอลอีดีมีคุณสมบัติ  ไม่
ผลิตความร้อนและทารกอยู่ในห้องท่ีมีเครื่องปรับอากาศ  จึงมีผลท าให้ทารกมีภาวะตัวเย็น  ดังนั้นการ
ดูแลเรื่องอุณหภูมิห้องจึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีต้องให้ความส าคัญขณะให้การรักษาทารกท่ีมีภาวะตัวเหลือง
โดยการส่องไฟด้วยหลอดแอลอีดี โดยสรุปนวัตกรรมกระโจมส่องไฟแอลอีดีมีประสิทธิผลในการรักษา
ภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดไม่แตกต่างจากการ ใช้โคมส่องไฟฟลูออเรสเซนต์ด้ังเดิมและสามารถ
น ามาใช้เป็นทางเลือกท่ีดีในการรักษาทารกท่ีมีภาวะตัวเหลืองไม่รุนแรง 
 สาวิตรี  เติมอารมณ์ , สุจิตรา โสพิตรและคณะ  (2553 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาผลการลดระยะ  
ห่างระหว่างการเครื่องส่องไฟกับทารกตัวเหลืองท่ี  20 เซนติเมตรต่อการลดลงของค่าบิลลิรูบินใน
กระแสเลือดในทารกตัวเหลืองผิดปกติ ตึกพิเศษ 3 โรงพยาบาลโพธาราม พ.ศ. 2553 เพื่อเปรียบเทียบ
ผลการลดระยะห่างระหว่างเครื่องส่องไฟกับทารกตัวเหลืองผิดปกติท่ี 20 เซนติเมตรกับค่าไมโครบิลลิ -
รูบินในกระแสเลือดหลังส่องไฟ จากผลการวิจัยในครั้งนี้ พบว่าการลดระยะห่างระหว่างเครื่องส่องไฟ
กับทารกท่ีระยะ  20 เซนติเมตรมีผลต่อการลดลงของค่าบิลลิรูบินในกระแสเลือดดีกว่าท่ีระยะ  45 
เซนติเมตรส่งผลให้จ านวนวันท่ีใช้ในการส่องไฟลดลงและจ านวนวันในการนอนโรงพยาบาลลดลง  
สามารถน ามาใช้ในการดูแลทารกตัวเหลืองท่ีรับการรักษาโดยการส่องไฟอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2.8 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ตัวแปรต้น ได้แก่ เครื่องส่องไฟรักษาทารกแรกเกิดภาวะตัวเหลืองแบบประหยัด รุ่น 2  
 ตัวแปรตาม ได้แก่  คุณภาพ ประสิทธิภาพของ เครื่องส่องไฟรักษาทารกแรกเกิดภาวะตัว
เหลืองแบบประหยัด  รุ่น 2 และระดับความพึงพอใจของบุคลากรทางการแพทย์ ท่ีมีต่อเครื่องส่องไฟ
รักษาทารกแรกเกิดภาวะตัวเหลืองแบบประหยัด รุ่น 2 ดังแสดงในภาพ 
                 ตัวแปรต้น              ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.17 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 

เครื่องส่องไฟรักษาทารกแรกเกิด
ภาวะตัวเหลืองแบบประหยัด 
รุ่น 2  

 

1. คุณภาพของเครื่องส่องไฟรักษาทารกแรกเกิดภาวะตัวเหลือง
แบบประหยัด รุ่น 2 อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย > 3.50 
2. ประสิทธิภาพของเครื่องส่องไฟรักษาทารกแรกเกิดภาวะตัวเหลือง
แบบประหยัด รุ่น 2 ที่สร้างข้ึน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
สถาบันกุมารเวชศาสตร์แห่งอเมริกา (AAP) 
3. ประสิทธิภาพในการรักษาทารกแรกเกิดภาวะตัวเหลืองและการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าของเครื่อง ส่องไฟรักษาทารกแรกเกิดภาวะ
ตัวเหลือง แบบประหยัด รุ่น 2 ดีกว่า เครื่องส่องไฟรักษาทารก แรก
เกิดภาวะตัวเหลือง ชนิดหลอด ไฟฟ้า ฟลูออเรสเซนต์ แสงสีน้ าเงิน
ขนาด 18 วัตต์จ านวน 6 หลอด 
4. ความพึงพอใจของความพึงพอใจของ บุคลากรทางการแพทย์ ที่มี
ต่อของ เครื่องส่องไฟรักษาทารกแรกเกิดภาวะ ตัวเหลืองแบบ
ประหยัด รุ่น 2 อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย > 3.50)  
 

 

 

 


