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For the last decades, the severity of neonatal jaundice had been dramatically rising, not only cause of
neonatal death, but also million of dollars to be paid by doctor who has being sued or claimed. It can be clearly
seen in Thai medical society nowadays(1).

It is very threatened to realize that even only minimal amount of bilirubin can totally damage vital
organs. According to the medical knowledge and medical journal, it has been widely mentioned about the
critical level of bilirubin, the plan of treatment and the severity of diseases(2-5).

At present, the international medical journal, helping us to understand more about neonatal jaundice
particularly the surveillance and screening of the hyperbilirubinemia in newborn. Unfortunately it is still
unpredictable to the outcome of treatment of before or after hyperbilirubinemia in vital organs(6-8).
In summary of neonatal jaundice

1. The facts of hyperbilirubinemia in newborn.
1.1 The pathological autopsy can prove the condition of hyperbilirubinemia in vital organs.
1.2 Even the level of bilirubin only 4.4% can cause kernicterus condition.
1.3 No evidence-based of study to show the critical level of bilirubinemia can damage the vital

organs or even death.
1.4 Hyperbilirubinemia in vital organs such as brain, lung, liver and GI tract can be either symp-

tomatic or asymptomatic and also death or chronic illness.
1.5 Phototherapy can reduce the level of hyperbilirubinemia.
1.6 Phototherapy, not for the treatment of complications in vital organs.
1.7 Blood exchange is the treatment of choice for hyperbilirubinemia.
1.8 Blood exchange, is not for the treatment of complications in vital organs.
1.9 Blood exchange, can be cause of death or even fatal complications.
1.10 There are some misunderstandings regarding the reduction of the level of bilirubin to cure

the complication of the diseases.
2. The facts of “KERNICTERUS” condition.

2.1 The hyperbilirubinemia in brian can cause this fatal condition, and also be confirmed from the
autopsy.

2.2 It is one of fatal condition which occur in hyperbilirubinemia of the newborn.
2.3 It can effect the central nervous system, i.e. delay the growth and development of the new-

born, defect the brain-controlled function such as deafness, blindness, limbs atrophy, joints
demobility, spasticty of muscles.

2.4 It has been contradicted that even the sky high level of hyperbilirubinemia.
2.5 No damage of phototherapy on central nervous system or neonatal death.
2.6 Blood exchange for neonatal jaundice can cause the fatal complications or even death.

Accordingly, the above issue, the Journal of the Medical Association of Thailand has campaigned
year 2004 and 2005 as the year of neonatal jaundice, so the original articles, review articles, case reports regard-
ing to neonatal jaundice are all welcome for publication in Journal of the Medical Association of Thailand.
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ในระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาไม่เชื่อว่าเด็กเกิดใหม่ตัวเหลืองจะมีความรุนแรงมาก ทำร้ายตัวเด็กเอง

ให้ถึงตายกไ็ด้ หรือทำใหแ้พทยต้์องเสียเงนิเป็นล้าน ๆ ก็ได้ ซ่ึงเป็นเร่ืองจริงท่ีเกิดข้ึนแล้วในสังคมไทย(1)

เป็นเร่ืองสำคญัท่ีต้องเช่ือว่าบิลิรูบินในเดก็เกดิใหม่ไม่ว่าจะมีจำนวนเทา่ไรถ้าเล็ดลอดเขา้ไปสู่อวัยวะสำคญัแล้ว

เป็นภาวะทีมี่อันตรายมาก ในตำราแพทยท่ี์มีอยู่อธิบายไดต่้าง ๆ นา ๆ เช่นการเกดิบิลิรูบินจำนวนทีม่ากเกนิไป ระดับท่ี

อันตราย วิธีรักษาและอาการของความรุนแรงในภาวะต่าง ๆ เขียนบรรยายไว้อย่างละเอียดและเกือบจะเหมือน ๆ กัน

โดยรวบรวมความรู้มาจากเอกสาร และวารสารจากต่างประเทศ(2-5) ส่วนประสบการณ์ของผู้เขียนนั้นต่างกันออกไป

เปน็เรือ่งทีค่าดเดาไมไ่ด ้ เชน่บอกวา่ไมเ่คยรกัษาเดก็เกดิใหมท่ีมี่ระดบับิลลิรูบินสงูถงึรอ้ยละ 40 มก.(1)

วารสารต่างประเทศในปัจจุบัน ทำให้เข้าใจเด็กเกิดใหม่ตัวเหลืองได้มากขึ้น โดยเฉพาะการเฝ้าระวัง และ

การคดักรองภาวะบลิิรูบินสูง ส่วนการรกัษาใหทั้นหรอืก่อนทีบิ่ลิรูบินจะเขา้สู่อวัยวะสำคญันัน้ไม่สามารถคาดเดาผลของ

การรักษาในแต่ละรายได้เลย(6-8) ซึ่งพอสรุปได้ว่า

1. ข้อเทจ็จริงเกีย่วกบัระดบับิลิรูบินในเลอืดของเดก็เกดิใหม ่ (6-8)

1.1 สารบิลิรูบินในเลือดอาจเล็ดลอดไปอยู่ในอวัยวะต่าง ๆ ทั่วร่างกาย การตรวจศพจะเป็นการยืนยัน

ว่ามีบิลิรูบินอยู่ในอวัยวะนัน้ ๆ

1.2 มีรายงานวา่บลิิรูบินสงูเพยีง 4.4 มก.% กท็ำใหเ้กดิอาการทางสมองทีเ่รยีกวา่ Kernicterus

1.3 ยังไม่มีการศึกษาว่าระดับบิลิรูบินสูงเท่าไรจึงจะทำให้อวัยวะสำคัญที่ควบคุมสัญญาณชีพอื่น ๆ

ทำงานบกพร่อง และถึงแก่กรรม

1.4 บิลิรูบินเมื่อเล็ดลอดเข้าสู่สมอง หรืออวัยวะที่สำคัญที่ควบคุมสัญญาณชีพ เช่น ปอด หัวใจ ตับ

และทางเดนิอาหาร อาจทำใหเ้กิดอาการแสดงหรอือาจไม่มีอาการแสดงและหรอือาจทำใหต้าย และ

หรือ หายเปน็ปลิดทิง้และหรอืเป็นเรือ้รังไปตลอดชวิีต

1.5 การรักษาด้วยการฉายแสงก็เพื่อลดระดับของบิลิรูบินในเลือด

1.6 การรักษาด้วยการฉายแสงไม่ใช่เพื่อรักษาภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นในอวัยวะต่าง ๆ
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1.7 การถ่ายเลือดก็เพื่อลดระดับของบิลิรูบินในเลือด

1.8 การถ่ายเลือดไม่ใช่เพื่อรักษาภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นในอวัยวะต่าง ๆ

1.9 การถ่ายเลือดมีอันตรายถึงตาย หรืออาจทำให้มีอาการแทรกซ้อนได้รุนแรง หรือ ถึงตายได้

1.10 ยังมีการเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการรักษาเพื่อลดระดับบิลิรูบิน แต่ไปหวังว่าเพื่อรักษาอาการ

แทรกซ้อนของระบบตา่ง ๆ

2. ข้อเท็จจริงเก่ียวกับภาวะ Kernicterus (6-8)

2.1 เป็นเนื่องมาจากบิลิรูบินเล็ดลอดไปอยู่ในเนื้อสมอง ยืนยันได้จากการตรวจศพ

2.2 เป็นภาวะแทรกซ้อนหนึ่งของระดับบิลิรูบินที่ผิดปกติในเด็กเกิดใหม่

2.3 เป็นอาการแสดงทางระบบประสาทส่วนกลาง (สมอง) มีผลทำให้การพัฒนาความประพฤติช้า

และการกระทำทีค่วบคุมโดยสมองผดิปกติ เช่น หูหนวก ตาบอด แขนขาลบี ข้อติด กล้ามเน้ือแข็งเกร็ง

เปน็ตน้

2.4 มีรายงานวา่ระดับบิลิรูบินในเลือดสูงถึง 4.4 มก.% ก็ทำให้เกิดภาวะ Kernicterus แล้ว

2.5 มีรายงานวา่ระดบับิลิรูบินในเลอืดสูงถึง 40 มก.% ก็ไม่ทำใหเ้กิดภาวะ Kernicterus

2.6 ภาวะ Kernicterus อาจมีอาการแสดงดงัในข้อ 2.3

2.7 ภาวะ Kernicterus อาจไม่มีอาการแสดงดงัในข้อ 2.3 แต่ตายเลย

2.8 ภาวะ Kernicterus อาจมีอาการแสดงดงัในข้อ 2.3 และหายไดเ้อง

2.9 ภาวะ Kernicterus อาจมีอาการแสดงดงัในข้อ 2.3 แล้วเป็นเร้ือรังไปตลอดชีวิต

2.10 เมื่อเข้าสู่ขั ้นเป็นเรื ้อรังแล้ว การดูแลรักษาพยาบาลก็เพื่อป้องกันอาการแทรกซ้อนของอวัยวะ

ในระบบอ่ืน ๆ

2.11 แสดงว่าภาวะ Kernicterus ในแต่ละรายเป็นอาการแสดงที่ไม่สามารถคาดเดาได้

2.12 ไม่มีวิธีการรักษาเฉพาะที่ได้ผล

2.13 การรกัษาดว้ยการใหแ้สงมผีลทำใหร้ะดบัของบลิิรูบินลดลง แตไ่ม่มีผลป้องกนัการเกดิ Kernicterus

หรือเพ่ือรักษา Kernicterus ท่ีเกิดข้ึนแล้ว

2.14 การถ่ายเลือดจะทำใหร้ะดับของบิลิรูบินลดลงเร็ว ไม่มีผลป้องกันการเกดิ Kernicterus หรือเพ่ือรักษา

Kernicterus ท่ีเกดิขึน้แลว้

2.15 การรักษาด้วยการให้แสงไม่มีผลเสียต่อระบบประสาท สมอง หรือทำให้เด็กตาย

ด้วยเหตุดังนี้จึงขอจัดให้ปี พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2548 เป็นปีแห่ง “เด็กตัวเหลือง” ให้เพื่อนแพทย์ผู้สนใจ

ได้แสดงออกได้เต็มที่โปรดเขียนเป็นนิพนธ์ต้นฉบับ การทบทวนวิชาการ ความเห็น รายงานผู้ป่วยลงใน “จพสท”

แบบไหนก็ดีทั้งนั้นนะครับ


