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บทคัดยอ
การตรวจคัดกรองภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดใชวธิ วี ดั ระดับไมโครบิลริ บู นิ ในเลือด รายงานวิจยั ผลของ
การตรวจวินิจฉัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบความแมนยำของเครื่องมือตรวจวัดระดับบิลิรูบินผานทางผิวหนัง
ที่ตำแหนงหนาผากและหนาอก เปรียบเทียบกับระดับไมโครบิลิรูบินในเลือด โดยเก็บขอมูลทารกแรกเกิดใน
โรงพยาบาลพิจติ ร ทีอ่ ายุครรภ ≥ 35 สัปดาห และน้ำหนักแรกเกิด ≥ 2,500 กรัม หรืออายุครรภ ≥ 36 สัปดาห และ
น้ำหนักแรกเกิด ≥ 2,000 กรัม และไดรบั การตรวจคาไมโครบิลริ บู นิ ในเลือดและคาบิลริ บู นิ ผานทางผิวหนังโดยใช
เครือ่ ง Jaundice Meter JM-105 เมือ่ อายุ 48 ชัว่ โมงหลังคลอด ตัง้ แตวนั ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558-30 กันยายน 2558
มีทารกเขาเกณฑการศึกษา 295 ราย เปนเพศชาย 168 ราย (56.9%) อายุครรภเฉลีย่ 38.37 ± 2.84 สัปดาห
น้ำหนักเฉลีย่ 3,112.48 ± 425.97 กรัม ระยะเวลานอนโรงพยาบาลเฉลีย่ 3.15 ± 1.02 วันทีจ่ ดุ ตัดระดับบิลริ บู นิ
≥ 13มก./ดล. ไดคาพื้นที่ใตสวนโคง (Area Under the Curve:AUC) ของการตรวจคาบิลิรูบินผานทางหนาอก
เทียบกับคาไมโครบิลริ บู นิ ในเลือดเทากับ 0.806 (95%CI 0.72-0.89, p = 0.005) ซึง่ มากกวาการตรวจคาบิลริ บู นิ
ผานทางหนาผาก โดยมีคา sensitivity, specificity, positive predictive value, negative predictive value,
positive likelihood ratio และ negative likelihood ratio เทากับ 59.26%, 88.34%, 45.71%, 92.90%, 5.08 และ
0.46 ตามลำดับ สรุปคือการตรวจคาบิลริ บู นิ ผานทางหนาอกใหผลใกลเคียงกับคาไมโครบิลริ บู นิ ในเลือดและดีกวา
การตรวจคาบิลริ บู นิ ผานทางหนาผาก ควรนำผลการศึกษาทีไ่ ดไปประยุกตใชตามบริบทของแตละโรงพยาบาลเพือ่
ใหเกิดประโยชนสงู สุดตอผปู ว ย
คำสำคัญ: ภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด คาไมโครบิลริ บู นิ ในเลือด คาบิลริ บู นิ ผานทางผิวหนัง
พุทธชินราชเวชสาร 2560;34(1):60-70.

ปที่ ๓๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๖๐

Volume 34 No. 1 January-April 2017

พุ ท ธชิ น ราชเวชสาร

BUDDHACHINARAJ MEDICAL JOURNAL

61

Abstract
The serum microbilirubin level was used for screening of neonatal hyperbilirubinemia. This diagnostic
study aimed to evaluate the accuracy of transcutaneous bilirubin measurements at forehead and sternum
compared with serum microbilirubin. Populations were newborn, in Phichit hospital, at gestational age
(GA) ≥ 35 weeks and birth weight ≥ 2,500 grams or GA ≥ 36 weeks and birth weight ≥ 2,000 grams.
Serum microbilirubin and transcutaneous bilirubin level were collected at forty eight hours after birth by
Bilirubin Tester and Jaundice Meter JM-105 respectively, from 1st April 2015- 30th September 2015. Of the
total newborns 295 cases, 168 cases (56.9%) were male. Mean ± SD of gestational age, weight and length
of stay was 38.37 ± 2.84 weeks, 3,112.48 ± 425.97 grams and 3.15 ± 1.02 days respectively. Cut off point
of bilirubin at ≥ 13 mg/dl showed Area Under the Curve (AUC) of transcutaneous bilirubin at sternum
compared to serum microbilirubin was 0.806 (95%CI 0.72-0.89, p-value < 0.005) and higher than Area
Under the Curve of transcutaneous bilirubin at forehead. The sensitivity, specificity, positive predictive value,
negative predictive value, positive likelihood ratio and negative likelihood ratio of transcutaneous
bilirubin at sternum were 59.26%, 88.34%, 45.71%, 92.90%, 5.08 and 0.46 respectively. In conclusion,
transcutaneous bilirubin at sternum demonstrated significant and higher correlation than transcutaneous
bilirubin at forehead when compared with serum microbilirubin. This result should be applied to the
context of each hospitals to ensure maximum benefit to the patients.
Keywards: neonatal hyperbilirubinemia, serum microbilirubin, trancutaneous bilirubin
Buddhachinaraj Med J 2017;34(1):60-70.
บทนำ
ภาวะตัวเหลืองจากบิลิรูบินเปนปญหาที่พบบอย
ในทารกแรกเกิ ด ในทารกคลอดครบกำหนดพบ
อุบัติการณประมาณรอยละ 601,2 สวนใหญเปนภาวะ
ตั ว เหลื อ งปกติ ที่ พ บได ใ นสั ป ดาห แ รกของชี วิ ต และ
มีเพียง 12%3 เทานัน้ ทีเ่ ปนภาวะตัวเหลืองทีต่ อ งไดรบั
การรักษา ภาวะแทรกซอนทีร่ นุ แรงคือสมองพิการถาวร
จากการทีบ่ ลิ ริ บู นิ ไปเกาะทีเ่ ซลลสมอง ดังนัน้ การคนหา
ภาวะตัวเหลืองจึงมีความสำคัญ
วิธวี ดั ระดับบิลริ บู นิ มาตรฐาน (gold standard) คือ
การเจาะเลือดตรวจวัดระดับบิลริ บู นิ ในเลือด4 แลวนำไป
แปลผลเที ย บกั บ ค า ปกติ ต ามอายุ ชั่ ว โมงของทารก
(hour specific normogram)5 ตองมีการเจาะเลือดทารก
ทุกครัง้ เมือ่ สังเกตเห็นวามีภาวะตัวเหลือง ทำใหทารก
เจ็ บ ปวดและมี ภ าวะแทรกซ อ น เช น ภาวะติ ด เชื้ อ
ในกระดูก6 ในทางปฏิบัติแพทยใชวิธีการสังเกตสีผิว
ของทารก ซึง่ เหลืองจากใบหนาลงมาทีล่ ำตัวและขา7,8
ป จ จุ บั น มี ก ารวั ด ค า บิ ลิ รู บิ น ทางผิ ว หนั ง เพื่ อ เป น
การคัดกรองกอนการเจาะเลือดอยางแพรหลายทั้ง
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ในและตางประเทศ การใชเครื่องมือวัดระดับบิลิรูบิน
ผานทางผิวหนัง (transcutaneous bilirubin, TcB)
ชวยลดจำนวนครั้งในการเจาะเลือด9,10 การศึกษาที่
ผานมาพบวาระดับบิลิรูบินที่วัดทางผิวหนังมีความ
สัมพันธกบั ระดับบิลริ บู นิ ในเลือด นำมาใชเปนเครือ่ งมือ
คัดกรองภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดได11,12 แตยัง
ไมสามารถนำมาทดแทนการเจาะเลือดเพื่อใหการ
รักษาได เนือ่ งจากมีขอ จำกัดดานความถูกตองโดยเฉพาะ
เมื่อคาบิลิรูบินมากกวา 15 มก./ดล4,12,13 ตองมีการ
ปรั บ มาตรฐานเครื่ อ งมื อ วั ด ระดั บ บิ ลิ รู บิ น ผ า นทาง
ผิวหนังใหอยูตามเกณฑกำหนดของบริษัทกอนการ
ใชงานทุกครั้ง14 เครื่องมือแตละรุนมีขอจำกัดในการ
แปลผลตางกัน โดยอายุครรภและสีผิวของทารกมี
ผลตอความถูกตองของเครือ่ งมือ15,16 ตำแหนงที่วัดก็มี
ผลตอความถูกตองดวยเชนกัน17,18 ปจจุบันมีการนำ
ระดับบิลิรูบินผานทางผิวหนังมากำหนดเปนคาปกติ
ตามอายุชวั่ โมงของทารก (hour specific normogram)19
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ข อ มู ล จากเวชระเบี ย นของโรงพยาบาลพิ จิ ต ร
พบความชุกของทารกทีม่ ภี าวะตัวเหลืองทีต่ อ งไดรบั การ
สองไฟรักษาในโรงพยาบาลมีประมาณ 25% การศึกษานี้
ใช เ กณฑ ก ารส อ งไฟรั ก ษาภาวะตั ว เหลื อ งตาม
มาตรฐานสากล คือของ American Academy of Pediatric
(AAP) โดยแบงเปน 3 กลมุ ตามอายุครรภ ปจจัยเสีย่ ง
และอายุหลังคลอดเปนชั่วโมง แลวใชระดับบิลิรูบิน
ในเลือดเปนเกณฑสองไฟรักษา4 กล า วคื อ กลุ ม ที่ มี
ความเสีย่ งสูง กลมุ ทีม่ คี วามเสีย่ งปานกลาง และกลมุ ที่
มีความเสีย่ งต่ำ ใชเกณฑการสองไฟรักษาภาวะตัวเหลือง
ที่ 48 ชัว่ โมง เมือ่ วัดระดับบิลริ บู นิ ในเลือด ≥ 11 มก./ดล.
≥ 13 มก./ดล.และ ≥ 15 มก./ดล.ตามลำดับ ในทางปฏิบตั ิ
ใชการวัดระดับไมโครบิลริ บู นิ ในเลือดแทนการวัดระดับ
บิลริ บู นิ ในเลือด เนือ่ งจากรวดเร็วและใชเลือดในปริมาณ
ทีน่ อ ยกวา แตถา ทารกไดรบั การรักษาโดยการสองไฟ
หรือการเปลีย่ นถายเลือดตองตรวจระดับบิลริ บู นิ ในเลือด20
กลมุ งานกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลพิจติ รไดนำเครือ่ ง
Jaundice Meter JM-105 มาใชเพื่อคัดกรองภาวะ
ตัวเหลืองในทารกแรกเกิด จากการทบทวนวรรณกรรม
ยังไมมกี ารวิจยั ผลของเครือ่ งมือนีม้ ากอน รายงานวิจยั นี้
จึงมีวตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาถึงความแมนยำของเครือ่ งมือ
ทีใ่ ชวดั ระดับบิลริ บู นิ ผานทางผิวหนังทีต่ ำแหนงหนาผาก
(TcBH) และหนาอก (TcBS)เทียบกับการวัดระดับ
ไมโครบิลริ บู นิ ในเลือด หาคา sensitivity, specificity,
positive predictive value, negative predictive
value, likelihood ratios และวิเคราะหหา cut off point
โดยใช ROC curve14,21,22 เพือ่ ใชประกอบการพิจารณา
กำหนดเปนแนวทางการดูแลทารกแรกเกิดที่มีภาวะ
ตัวเหลือง ใหเกิดประโยชนสูงสุดในการนำเครื่องมือ
มาใชตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
วัสดุและวิธกี ารศึกษา
การวิ จั ย เพื่ อ ศึ ก ษาผลของการตรวจวิ นิ จ ฉั ย
(diagnostic study design) เก็บขอมูลทารกแรกเกิด
และมารดาจากเวชระเบี ย นที่ ห อผู ป ว ยหลั ง คลอด
และ หอผูปวยพิเศษเฉลิม 2 ของโรงพยาบาลพิจิตร
ระหวางวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558-30 กันยายน 2558
กลมุ ตัวอยางคำนวณจาก n = Z2 p (1-p) / d2/อัตรา
ความชุกของโรค ไดกลุมตัวอยางทั้งหมด 291 คน
โดยมีเกณฑการคัดเลือกผูเขารวมการวิจัยคือ ทารก
ปที่ ๓๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๖๐

แรกเกิดทีม่ อี ายุครรภ ≥ 35 สัปดาหและน้ำหนักแรกเกิด
≥ 2,500 กรัม หรืออายุครรภ ≥ 36 สัปดาห และ
น้ำหนักแรกเกิด ≥ 2,000 กรัม เกณฑการคัดออกจาก
การศึกษา ไดแก ทารกทีไ่ ดรบั การสองไฟ ทารกทีไ่ ดรบั
การเปลีย่ นถายเลือด ทารกทีม่ ภี าวะเจ็บปวยทีต่ อ งไดรบั
การรักษากอนคัดกรองวัดระดับไมโครบิลิรูบินในซีรัม
และตรวจวัดระดับบิลิรูบินที่วัดผานผิวหนังที่ 48 ชม.
หลังคลอด ทารกทีม่ คี วามผิดปกติแตกำเนิด และทารก
ทีม่ คี วามผิดปกติทางดานพันธุกรรม นำทารกทีเ่ ขาเกณฑ
การศึกษามาเจาะเลือดจากเสนเลือดเพียงครัง้ เดียวโดย
เจาะที่ 48 ชม. หลังคลอด นำเลือดใสใน heparinized
capillary tube และ tube blood clot สงใหกับหอง
ตรวจเลือดของโรงพยาบาลเพือ่ วัดคาไมโครบิลริ บู นิ และ
คาบิลริ บู นิ โดยใชเครือ่ งวัด Bilirubin Tester ของบริษทั
Wako Pure Chemical Industries ซึ่งเปนเครื่องมือ
วั ด ค า ไมโครบิ ลิ รู บิ น ด ว ยวิ ธี spectrophotometric
method ทีค่ วามยาวคลืน่ แสง 455 และ 575 นาโนเมตร
หลังจากเจาะเลือดไมเกิน 1 ชัว่ โมง เจาหนาทีพ่ ยาบาล
ตรวจวัดคาบิลริ บู นิ ของทารกคนนัน้ โดยใชเครือ่ ง Jaundice
Meter JM-105 ของ Draeger เจาหนาที่พยาบาล
ปรั บ มาตรฐานเครื่ อ ง JM-105 ก อ นใช ง านทุ ก วั น
หลั ง จากปรั บ มาตรฐานแล ว พบว า ค า long value
(-3.0 ≤ L ≤ - 1.0), short value (-2.6 ≤ S ≤ - 0.6) และ
delta value (-0.9 ≤ Δ ≤ +0.1) อยใู นชวงตามเกณฑ
กำหนดของบริษทั ตลอดการศึกษาวิจยั ตำแหนงทีว่ ดั คือ
หนาผากและหนาอกบริเวณกระดูกหนาอก (sternum)
ของทารก วัดโดยให probe ตัง้ ฉากกับบริเวณทีต่ รวจวัด
และวัดในบริเวณทีไ่ มมจี ดุ เลือดออกหรือปาน วัดบริเวณ
หนาผากและหนาอกบริเวณเดียวกันทีล่ ะ 2 ครัง้ ในขณะ
ทารกอยนู งิ่ ไมรอ งไหหรือขยับดิน้ ไปมา ผวู จิ ยั ไดทดสอบ
ความแมนยำในการใชเครือ่ ง JM-105 และการแปลผล
ของเจ า หน า ที่ พ ยาบาลก อ นนำมาใช ใ นงานวิ จั ย
เก็บรวบรวมขอมูลพืน้ ฐานของมารดาและทารก ไดแก
อายุของมารดา อายุครรภ วิธกี ารคลอด เพศ น้ำหนัก
Apgar scores คาบิลิรูบินผานทางผิวหนังที่ตำแหนง
หนาผากและหนาอก คาไมโครบิลริ บู นิ ทีว่ ดั จากเลือดและ
คาบิลริ บู นิ ในเลือด วิเคราะหขอ มูลดวยโปรแกรมสำเร็จรูป
โดยใชสถิตเิ ชิงพรรณนาและสถิตกิ ารทดสอบการวินจิ ฉัย
(diagnostic test) รายงานดวย คารอยละ คาเฉลี่ย
sensitivity, specificity, positive predictive value,
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negative predictive value, likelihood ratios และ ROC
curve อนึ่งงานวิจัยนี้ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษยโรงพยาบาลพิจิตรจังหวัด
พิจติ ร
ผลการศึกษา
ขอมูลสวนบุคคลของมารดา ทารก และปจจัยเสีย่ ง
ภาวะตัวเหลืองของทารกทีน่ ำมาศึกษาทัง้ หมด 295 คน
พบวามารดารอยละ 74.3 มีอายุ 20-34 ป อายุเฉลีย่
26.21 ± 6.11 ปอายุครรภเฉลีย่ 38.37 ± 2.84 สัปดาห
น้ำหนักเฉลี่ย 3,112.48 ± 425.97 กรัม เพศหญิง
และเพศชายใกลเคียงกัน เปนทารกครบกำหนดและ
แรกเกิดน้ำหนักเหมาะสมกับอายุครรภรอยละ 83.8
พบปจจัยเสีย่ งของภาวะตัวเหลืองมากทีส่ ดุ คือ เพศชาย
รองมาคือมารดามีกลมุ เลือดโอ (ตารางที1่ ) คาเฉลีย่ ของ
บิลริ บู นิ ทีว่ ดั ไดในแตละวิธี แสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของมารดา ทารกและปจจัยเสีย่ งของภาวะตัวเหลือง
ขอมูล
อายุ(ป)
≤ 19
20-34
≥ 35
จำนวนบุตร
ครรภเดีย่ ว
ครรภแฝดสอง
วิธกี ารคลอด
NL
V/ E
B/A
C/S
เพศ
ชาย
อายุครรภ(สัปดาห)
35-36+6
37-41+6
ความสมสวนของทารก
ทารกแรกเกิดน้ำหนักเหมาะสมกับอายุครรภ
ทารกแรกเกิดน้ำหนักนอยกวาอายุครรภ
ทารกแรกเกิดน้ำหนักมากกวาอายุครรภ
ปจจัยเสีย่ งของภาวะตัวเหลือง
มารดากลมุ เลือด โอ
มารดากลมุ เลือด Rh negative
อายุครรภ 35-36 สัปดาห
บุตรคนกอนมีประวัตกิ ารสองไฟรักษาตัวเหลือง
Cephalhematoma
น้ำหนักตัวลดลง 10%
ภาวะเหลืองเร็วใน 24 ชม
ภาวะขาดออกซิเจนในขณะคลอด
อุณหภูมไิ มคงที่
ภาวะติดเชือ้ ในกระแสโลหิต
คา TB/TcBกอนกลับบาน อยใู นกลมุ เสีย่ งสูง
เพศชาย
ผังพืดใตลนิ้ อยางรุนแรง
อื่นๆ
ระยะเวลานอนรพ.(วัน) คาเฉลีย่ คาเบีย่ งเบน (ต่ำสุด, สูงสุด)
*

จำนวน (คน)

(รอยละ)

47
219
29

(15.9)
(74.3)
(9.8)

291
4

(98.6)
(1.4)

130
1
1
163

(44.1)
(0.3)
(0.3)
(55.3)

168

(56.9)

26
269

(8.8)
(91.2)

247
37
11

(83.8)
(12.5)
(3.7)

105
1
6
26
5
26
2
2
2
1
39
168
35
0
3.15 ± 1.02 ( 2, 8 )

(35.6)
(0.3)
(2.0)
(8.8)
(1.7)
(8.8)
(0.7)
(0.7)
(0.7)
(0.3)
(13.2)
(56.9)
(11.9)
0.0

อืน่ ๆ ไดแก ภาวะพรอง G-6PD ภาวะซึม ภาวะเลือดเปนกรด
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ตารางที่ 2 คาเฉลีย่ ของบิลริ บู นิ ตามตำแหนงทีต่ รวจวัด
ตำแหนงทีต่ รวจวัด
คาไมโครบิลริ บู นิ ทีว่ ดั จากเลือด (MB)
คาบิลริ บู นิ ผานผิวหนังทีห่ นาผาก (TcBH)
คาบิลริ บู นิ ผานทางผิวหนังทีห่ นาอก (TcBS)
คาบิลริ บู นิ ในเลือด (TSB)

ตารางที่ 3 และ 4 แสดงคา sensitivity, specificity,
positive predictive value, negative predictive value,
positive likelihood ratio และ negative likelihood ratio
ของค า บิ ลิ รู บิ น เมื่ อ กำหนดค า บิ ลิ รู บิ น ทางผิ ว หนั ง
ทีห่ นาผาก (TcBH) และหนาอก (TcBS) เทียบกับคา
ไมโครบิลิรูบินในเลือด (MB) และคาบิลิรูบินในเลือด
(TSB) ที่ระดับ ≥ 9, ≥ 11, ≥ 13, ≥15 มก./ดล.
(จากคา P75 ตามเวลาทีป่ ระเมินหลังคลอดของBhutani)
และเมือ่ นำมาวิเคราะหหา cut off point ของคาบิลริ บู นิ
ทางผิวหนัง (TcB) ทัง้ 2 ตำแหนงเพือ่ ทำนายคาไมโคร
บิลิรูบินในเลือดและคาบิลิรูบินในเลือด โดยใช ROC
curve เพือ่ หา Area Under the Curve (AUC) ของทัง้
4 ชวงดังกลาวขางตน พบวา AUC ของคาบิลิรูบิน
ทางผิวหนังทีห่ นาผากและหนาอก เทียบกับคาไมโคร
บิลิรูบินในเลือดและคาบิลิรูบินในเลือดที่ระดับ ≥ 13
มก./ดล. ใหคา AUC มากที่สุด โดย AUC ของคา
บิลริ บู นิ ทางผิวหนังทีห่ นาอกเทียบกับคาไมโครบิลริ บู นิ
ในเลือดและคาบิลิรูบินในเลือดที่ระดับ ≥ 13มก./ดล.
เทากับ 0.806 (95% CI 0.72-0.89) และ 0.84 (95%
CI 0.74-0.94) ตามลำดับ ซึง่ มีคา มากกวาAUC ของ

ปที่ ๓๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๖๐

ระดับบิลริ บู นิ (มก./ดล.)
คาเฉลีย่ ± คาเบีย่ งเบน
สูงสุด,ต่ำสุด
10.29 ± 2.41
10.04 ± 2.25
10.58 ± 2.22
9.76 ± 2.14

2.3, 18.5
1.8, 16.8
2.4, 17.2
2.29, 16.97

คาบิลริ บู นิ ทางผิวหนังทีห่ นาผากเมือ่ เทียบกับคาดังกลาว
ขางตน นอกจากนีย้ งั พบวา AUC ของคาบิลริ บู นิ ทาง
ผิวหนังที่หนาอกเทียบกับคาบิลิรูบินในเลือดที่ระดับ
≥ 13 มก./ดล.มีคาใกลเคียงกับ AUC ของคาไมโคร
บิลิรูบินในเลือดเทียบกับคาบิลิรูบินในเลือดที่ระดับ
≥ 13มก./ดล.(AUC = 0.85,95%CI 0.75-0.95)
ดังแสดงใน ROC curve รูปที่ 1- 5 โดยมีคา sensitivity,
specificity, PPV, NPV, LR + และ LR - ของคาบิลริ บู นิ
ทางผิวหนังทีห่ นาอก เทียบกับ คาไมโครบิลริ บู นิ ในเลือด
ที่ระดับ ≥ 13มก./ดล. เทากับ 59.26%, 88.34%,
45.71%, 92.90%, 5.08 และ 0.46 ตามลำดับ เมือ่ ตรวจ
เทียบกับคาบิลริ บู นิ ในเลือดทีร่ ะดับ ≥ 13มก./ดล.พบวา
มีคา sensitivity และ specificity ใกลเคียงกัน แตเมือ่
เปรียบเทียบคา positive likelihood ratio ของการวัดคา
บิลริ บู นิ ทางผิวหนังทีห่ นาอก เทียบกับคาไมโครบิลริ บู นิ
ในเลือดมีคา มากกวาเมือ่ ตรวจเทียบกับคาบิลริ บู นิ ในเลือด
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ตารางที่ 3 ความสามารถของเครือ่ งมือวัดระดับบิลริ บู นิ ทีผ่ วิ หนัง 2 ตำแหนงเทียบกับคาไมโครบิลริ บู นิ ทีว่ ดั จากเลือดทีจ่ ดุ ตัดตางกันตามทีก่ ำหนด

คาบิลริ บู นิ (มก./ดล.)
TcBH กับ MB ≥ 9
TcBS กับ MB ≥ 9
TcBH กับ MB ≥ 11
TcBS กับ MB ≥ 11
TcBH กับ MB ≥ 13
TcBS กับ MB ≥ 13
TcBH กับ MB ≥ 15
TcBS กับ MB ≥ 15

Sensitivity (%) Specificity (%)
(95% CI)
(95% CI)
61.97
(0.51, 0.73)
60.23
(0.50, 0.70)
38.98
(0.27, 0.51)
55.56
(0.43, 0.68)
46.15
(0.27, 0.65)
59.26
(0.41, 0.78)
33.33
(0.07, 0.60)
50
(0.22, 0.78)

67.01
(0.58, 0.76)
78.43
(0.70, 0.86)
65.14
(0.56, 0.74)
71.65
(0.64, 0.79)
91.55
(0.87, 0.96)
88.34
(0.83, 0.93)
98.08
(0.96, 1.00)
98.32
(0.96, 1.00)

PPV(%)
(95% CI)

NPV (%)
(95% CI)

57.89
(0.47,0.69)
70.67
(0.60,0.81)
37.71
(0.26,0.50)
49.3
(0.38,0.61)
50
(0.30,0.70)
45.71
(0.29,0.62)
57.14
(0.20,0.94)
66.67
(0.36,0.97)

70.65
(0.61,0.80)
69.57
(0.61,0.78)
66.36
(0.57,0.75)
76.47
(0.69,0.84)
90.28
(0.85,0.95)
92.90
(0.89,0.97)
95.03
(0.92,0.98)
96.69
(0.94,0.99)

LR +
(95% CI)

LR (95% CI)

1.88
0.57
(1.34, 2.63 ) (0.41,0.79)
2.79
0.51
(1.86, 4.19) (0.38,0.67)
1.12
0.94
(0.74, 1.68) (0.73,1.20)
1.96
0.62
(1.38, 2.79) (0.46,0.83)
5.46
0.59
(2.76, 10.80) (0.41, 0.84)
5.08
0.46
(3.01,8.60)
(0.29,0.73)
17.33
0.68
(4.37, 68.69) (0.46,1.01)
29.67
0.51
(8.44,104.23) (0.29, 0.89)

TcBH คาบิลริ บู นิ ผานผิวหนังทีห่ นาผาก TcBS คาบิลริ บู นิ ผานทางผิวหนังทีห่ นาอก MB คาบิลริ บู นิ ในเลือด
ตารางที่ 4 ความสามารถของเครือ่ งมือวัดระดับบิลริ บู นิ ทีผ่ วิ หนัง 2 ตำแหนงเทียบกับคาบิลริ บู นิ ในเลือดทีจ่ ดุ ตัดตางกันตามทีก่ ำหนด
LR +
Sensitivity (%) Specificity (%)
PPV(%)
NPV (%)
LR คาบิลริ บู นิ (มก./ดล.)
(95% CI)
(95% CI)
(95% CI)
(95% CI)
(95% CI)
(95% CI)
TcBH กับ TSB ≥ 9
TcBS กับ TSB ≥ 9
TcBH กับ TSB ≥ 11
TcBS กับ TSB ≥ 11
TcBH กับ TSB ≥ 13
TcBS กับ TSB ≥ 13
TcBH กับ TSB ≥ 15
TcBS กับ TSB ≥ 15

52.27
(0.42, 0.63)
49.04
(0.39, 0.59)
50
(0.36, 0.64)
48.08
(0.34, 0.62)
58.82
(0.35, 0.82)
58.82
(0.35, 0.82)
75
(0.33, 1.17)
100
(1.00, 1.00)

74.65
(0.65, 0.85)
83.56
(0.75, 0.92)
64.22
(0.55, 0.73)
63.2
(0.55, 0.72)
90.14
(0.85, 0.95)
85
(0.79, 0.91)
97.42
(0.55, 1.00)
97.11
(0.95, 0.99)

71.88
(0.61,0.83)
80.95
(0.71,0.91)
39.06
(0.27,0.51)
35.21
(0.24,0.46)
41.67
(0.22,0.61)
29.41
(0.14,0.45)
42.86
(0.06,0.79)
44.44
(0.12,0.77)

55.79
(0.46, 0.66)
53.51
(0.44, 0.63)
73.68
(0.65, 0.83)
74.53
(0.66, 0.83)
94.82
(0.91, 0.99)
95.11
(0.92, 0.99)
99.34
(0.98, 1.01)
100
(1.00, 1.00)

2.06
(1.32,3.22)
2.98
(1.72,5.19)
1.4
(0.96,2.03)
1.31
(0.91,1.88)
5.97
(3.16,11.28)
3.92
(2.28,6.75)
29.06
(9.48,89.12)
34.6
(14.59,82.0)

0.64
(0.49,0.83)
0.61
(0.49,0.76)
0.78
(0.57,1.06)
0.82
(0.61,1.10)
0.46
(0.26,0.81)
0.48
(0.27,0.86)
0.26
(0.05,1.40)
0
( 0,NaN)

TcBH คาบิลริ บู นิ ผานผิวหนังทีห่ นาผาก TcBS คาบิลริ บู นิ ผานทางผิวหนังทีห่ นาอก TSB คาบิลริ บู นิ ในเลือด

ปที่ ๓๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๖๐

Volume 34 No. 1 January-April 2017

พุ ท ธชิ น ราชเวชสาร

BUDDHACHINARAJ MEDICAL JOURNAL

Area under the curve = 0.85
( 95% CI 0.75-0.95), p < 0.005
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รูปที่ 1 ROC curve ของ MB กับ TSB ที่จุดตัด ≥ 13 mg/dl

Area under the curve = 0.819
( 95% CI 0.70-0.94), p < 0.005
รูปที่ 2 ROC curve ของ TcBH กับ TSB ทีจ่ ดุ ตัด ≥ 13 mg/dl

Area under the curve = 0.840
( 95% CI 0.74-0.94), p < 0.005

Area Under the Curve = 0.772
( 95% CI 0.68-0.87), p < 0.005

รูปที่ 3 ROC curve ของ TcBS กับ TSB ทีจ่ ดุ ตัด ≥ 13 mg/dl

รูปที่ 4 ROC curve ของ TcBH กับ MB ทีจ่ ดุ ตัด ≥ 13 mg/dl

Area Under the Curve = 0.806
( 95% CI 0.72-0.89), p < 0.005
รูปที่ 5 ROC curve ของ TcBSกับ MB ทีจ่ ดุ ตัด ≥ 13 mg/dl
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อภิปราย
การตรวจวัดคาบิลริ บู นิ ในเลือดเปนเกณฑมาตรฐาน
ในการวินิจฉัยภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดและ
นำไปสูการวางแผนรักษา โดยเทียบกับคาปกติตาม
อายุชวั่ โมงของทารก (hour specific normogram) (5)
การตรวจคั ด กรองภาวะตั ว เหลื อ งในประเทศไทย
สวนใหญใชคาไมโครบิลิรูบินที่วัดจากเลือด ปจจุบัน
มีการนำเครือ่ งตรวจวัดระดับบิลริ บู นิ ทางผิวหนังมาใช
คัดกรองภาวะตัวเหลืองกันมากขึน้ โรงพยาบาลพิจติ ร
ใชเครือ่ ง Jaundice meter JM-105 เปนเครือ่ งตรวจวัด
ผลการศึกษาพบวาคาบิลิรูบินทางผิวหนังที่ตำแหนง
หนาผาก (TcBH) และคาบิลริ บู นิ ทางผิวหนังทีต่ ำแหนง
หนาอกเทียบกับคาไมโครบิลิรูบินที่วัดจากเลือดและ
คาบิลริ บู นิ ในเลือดทีร่ ะดับ ≥ 13 มก./ดล.ใหคา Area
Under the Curve (AUC) มากทีส่ ดุ การตรวจคาบิลริ บู นิ
ทางผิ ว หนั ง ที่ ตำแหน ง หน า อกให ผ ลของการตรวจ
วินิจฉัยไดดีกวาคาบิลิรูบินทางผิวหนังที่ตำแหนงหนา
ผากเมื่อเทียบกับคาไมโครบิลิรูบินที่วัดจากเลือดและ
คาบิลริ บู นิ ในเลือด เนือ่ งจากมีคา AUC มากกวาและ
ยังใหผลของการตรวจวินิจฉัยที่ใกลเคียงกับคาไมโคร
บิลริ บู นิ ทีว่ ดั จากเลือดเทียบกับคาบิลริ บู นิ ในเลือด โดยมี
AUC = 0.84 (95%CI0.74-0.94) และ 0.85 (95%CI
0.75-0.95) ตามลำดับ พบวาคา sensitivity และ
specificity ของการตรวจคาบิลิรู บินทางผิวหนังที่
ตำแหนงหนาอกเทียบกับคาไมโครบิลิรูบินที่วัดจาก
เลือดเทากับ 59.26% และ 88.34% ตามลำดับ ซึง่ มีคา
ใกล เ คี ย งกั น เมื่ อ ตรวจเที ย บกั บ ค า บิ ลิ รู บิ น ในเลื อ ด
สวนคา PPV และ NPV นัน้ มีขอ จำกัดในการนำมาใช
เนื่ อ งจากความชุ ก ของโรคในประชากรทั่ ว ไปมั ก มี
ความแตกตางจากกลุมประชากรที่นำมาศึกษาวิจัย
และความชุ ก ของโรคยั ง แปรผั น ตามอายุ เพศและ
ปจจัยอื่นๆ ดังนั้นจึงใชคา Likelihood Ratios (LR)
ซึง่ มีความแปรผันตามความชุกของโรคในกลมุ ตัวอยาง
นอยกวาคา Predictive Value แลวนำมาวิเคราะห
หาอั ต ราส ว นของความน า จะเป น ของผลการตรวจ
โดยพบวา LR+ ของคาบิลริ บู นิ ทางผิวหนังทีต่ ำแหนง
หนาอกเทียบกับคาไมโครบิลิรูบินที่วัดจากเลือดและ
คาบิลริ บู นิ ในเลือดทีร่ ะดับ ≥ 13มก./ดล.เทากับ 5.08
(95% CI 3.01,8.60) และ 3.92 (95% CI 2.28,6.75)
ตามลำดับแสดงวาการตรวจคาบิลิรูบินทางผิวหนังที่
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ตำแหนงหนาอกไดระดับ ≥ 13มก./ดล.มีความนาจะเปน
ที่ตรวจเลือดแลวไดคาไมโครบิลิรูบินที่วัดจากเลือด
ที่ระดับ ≥ 13มก./ดล.สูงถึง 5.08 เทา ซึ่งมีคาความ
นาจะเปนสูงกวาเมือ่ ตรวจเลือดแลวไดคา บิลริ บู นิ ในเลือด
ทีร่ ะดับ ≥ 13มก./ดล. เมือ่ นำมาหา Posttest probability
ของคาไมโครบิลิรูบินที่วัดจากเลือดและคาบิลิรูบินใน
เลือดทีไ่ ดระดับ ≥ 13มก./ดล.หลังจากไดตรวจคาบิลริ บู นิ
ทางผิวหนังทีต่ ำแหนงหนาอกแลวไดคา ≥ 13มก./ดล.
มีคา เทากับ 45.7% และ 29.4% ตามลำดับดังนัน้ จึงสรุป
ไดวา เครือ่ ง JM-105 มีความไวต่ำและมีความจำเพาะสูง
ในการคัดกรองภาวะตัวเหลือง การตรวจคาบิลริ บู นิ ทาง
ผิวหนังที่ตำแหนงหนาอกใหผลการตรวจใกลเคียงกับ
คาไมโครบิลิรูบินที่วัดจากเลือดมากกวาการตรวจคา
บิลริ บู นิ ผานทางหนาผาก ควรนำผลการศึกษาทีไ่ ดไป
ประยุกตใชตามบริบทของแตละโรงพยาบาลเพือ่ ใหเกิด
ประโยชนสงู สุดตอผปู ว ย
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ นายแพทยประจวบ มงคลศิริ
อดีตผูอำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร และนายแพทย
วิรยิ ะ เอีย๊ วประเสริฐ ผอู ำนวยการโรงพยาบาล พิจิตร
ที่ ส นั บ สนุ น การทำวิ จั ย ขอขอบคุ ณ นายแพทย เ สรี
วุฒนิ นั ทชยั หัวหนากลมุ งานกุมารเวชกรรมทีส่ นับสนุน
และใหขอเสนอแนะในการทำงานวิจัย ขอขอบคุณ
เจาหนาทีห่ อผปู ว ยหลังคลอดและหอผปู ว ยพิเศษเฉลิม 2
และขอขอบคุณคุณเจาหนาทีเ่ วชระเบียนทีใ่ หความรวมมือ
ในการวิจยั ครัง้ นี้
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