ประสิทธิผลของนวัตกรรมปลอกหุ้มสายวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในทารก
The effectiveness of innovative cover of oxygen saturation probe in infants.
รัชนี
นันทพร

ชัยประเดิมศักดิ์
พรธีระภัทร

พย.ม.*
พย.ม.**  

Ratchanee
Nantaporn

Chaipradermsak
Porntheerapat

M.N.S.*
M.N.S.**

บทคัดย่อ
การตรวจวัดค่าความอิม่ ตัวของออกซิเจนได้มกี ารวัดโดยใช้เครือ่ งมือจับค่าความอิม่ ตัวของออกซิเจนติด
กับผิวหนัง แต่อาจเป็นสาเหตุในการท�ำให้เกิดแผลที่ผิวหนัง โดยเฉพาะในทารกอายุน้อยกว่า 1 ปี จึงมีการ
พัฒนานวัตกรรมปลอกหุม้ สายวัดค่าความอิม่ ตัวของออกซิเจน เพือ่ ใช้แทนพลาสเตอร์และสามารถบรรเทาแรง
กดทับทีผ่ วิ หนัง เรียกชือ่ ว่า แซนวิตแซต (Sandwich sat) การวิจยั และพัฒนาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์  เพือ่ ประเมิน
ประสิทธิผลของนวัตกรรมปลอกหุม้ สายวัดค่าความอิม่ ตัวของออกซิเจนในผูป้ ว่ ยทารก สถาบันสุขภาพเด็กแห่ง
ชาติมหาราชินี ตามการรับรู้ของพยาบาล ทั้ง 4 ด้านคือ 1) ด้านการใช้งาน 2) ด้านความปลอดภัย 3) ด้านรูป
แบบนวัตกรรม 4) ด้านความคุ้มทุนทางเศรษฐกิจ ประชากรที่ใช้เป็นทารก จ�ำนวน 30 รายที่แผนกทารกแรก
เกิด ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี พยาบาลวิชาชีพผู้ประเมินประสิทธิผล 44 คน เก็บข้อมูลโดย
การตอบแบบสอบถามและท�ำ Focus group แบบมีแบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงร่าง น�ำไปหาค่าความตรง Index
of item objective congruence ได้ 0.88 ค่าความเที่ยงแบบ Inter – rater reliability ได้ 0.82 ข้อมูลถูก
น�ำมาวิเคราะห์เป็นความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่าประสิทธิผลทัง้ 4 ด้านของนวัตกรรมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีคะแนนภาพรวมด้านความ
คุ้มทุนทางเศรษฐกิจสูงสุด (คะแนนเฉลี่ย 4.25 , SD = 0.48 ) ด้านรูปแบบนวัตกรรม (คะแนนเฉลี่ย 4.20 ,
SD = 0.63 )  ด้านความปลอดภัย (คะแนนเฉลี่ย 3.82 , SD = 0.76 ) และด้านการใช้งาน (คะแนนเฉลี่ย 3.15
, SD = 0.83 )    ผลจากการท�ำ Focus group กับพยาบาลพบว่า นวัตกรรมสามารถใช้งานได้ แต่มีอุปสรรค
ในการยึดกับตัวจับวัดค่าความอิม่ ตัวของออกซิเจน และสามารถเปือ้ นง่าย ข้อเสนอแนะ นวัตกรรมชิน้ นีส้ ามารถ
น�ำมาใช้แทนเทปพันยืดหยุ่น (Coban) ได้ และในอนาคตควรมีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบที่เกิด
จากเทปพันยืดหยุ่นโดยเพิ่มเทคโนโลยีวัสดุใหม่ เช่น กระดาษ ซิลิโคน
ค�ำส�ำคัญ : ปลอกหุ้มสายวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจน ทารก ประสิทธิผล
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Abstract
A measurement of oxygen saturation level was evaluated by pulse oximeter. This
caused many problems such as a skin ischemia and ulcer from some medical devices
especially in infants age less than 1 year.  The researcher was developed “Sandwich sat”.
This was an innovative cover of oxygen saturation probe in infants. This research and
development to evaluate the effectiveness of the Sandwich sat innovation for infant in four
aspects: 1) Innovation application 2) Safety 3) Pattern 4) Value by registered professional
nurses. The research and development sample consisted of 30 infants of the newborn
nursery at the Queen Sirikit National Institute of Child Health, Thailand. The research
instruments were structured interviews for a focus group and questionnaires. The Index of
item objective congruence was 0.88 and the Inter – rater reliability was 0.82 respectively.
The frequency, percentage, mean and standard deviation were used in the data analysis.
The results were as follow. The overview effectiveness of the Sandwich sat innovation
in the four aspects were at the high level. The registered professional nurses evaluated the
_
effectiveness of the innovation in the value aspects at the high level (x= 4.25 , SD = 0.48 )
_
_
_
Pattern (x= 4.20 , SD = 0.63 ) Safety (x= 3.82 , SD = 0.76 )   Innovation application (x= 3.15
, SD = 0.83 ). The results of the focus group found that it could be applied to skin but it
could easily become dirty and detached from the  Oximeter probe. It was suggested that
the innovation could be applied on the skin of infant. It can use instead of elastic tape. This
innovation may be further developed by using new materials such as papers and silicones
to improve the quality, effectiveness, and utility of this innovation.
Keywords: cover of oxygen saturation probe, infant, effectiveness
ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
พยาบาลในฐานะผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารสุ ข ภาพเป็ น ผู ้ มี
บทบาทส�ำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกัน
โรค การวั ด ค่ า ความอิ่ ม ตั ว ของออกซิ เจน (Oxygen
saturation) เป็นวิธีการทางคลินิกที่ไม่ต้องลุกล�้ำเข้าไป
ภายในร่างกาย และเป็นวิธีที่ดี ได้ค่าที่ถูกต้องทั้งการ
ประเมินระดับออกซิเจนในร่างกาย และชีพจรของผูป้ ว่ ย
(Ewer, 2012 as sited in Amsbaugh, Scott. & Foss,
2015) และถื อ เป็ น สั ญ ญาณชี พ ที่ 5 (Popovich,
Richiuso, & Danek, 2004 ) แต่บทบาทของพยาบาล
ในการป้องกันภาวะแทรกซ้อนเช่น การเกิดแผลทีผ่ วิ หนัง

ในบริเวณที่ใช้เครื่องมือ ท�ำให้ต้องค�ำนึงถึงในด้านความ
ปลอดภั ย ของผู ้ ป ่ ว ยในด้ า นการเกิ ด แผลกดทั บ จาก
อุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical Device-Related
Hospital-Acquired Pressure Ulcers) (Murray,  
Noonan, Quigley & Curley, 2013)  และจากการใช้
พลาสเตอร์ (Medical adhesive using) (McNichol,
Lund, Rosen & Gray, 2013) เนื่องจากเด็กบางรายที่
มีพยาธิสภาพทางสมอง หรือบางรายทีไ่ ม่สามารถสือ่ สาร
ความรู้สึกเจ็บ หรือไม่สามารถขยับตัวได้เวลาที่เจ็บปวด
พยาบาลสามารถป้องกันการเกิดแผลทีผ่ วิ หนังได้ โดยการ
ใช้พลาสเตอร์ที่ไม่รัดแน่นจนกระทั่งขาดเลือดมาเลี้ยง
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หรือใช้นวัตกรรมที่ผู้วิจัยผลิตขึ้น
ในต่างประเทศ วิลล๊อคและคณะ (Willock et
al, 2005) ได้ทำ� การวิจยั ใน 11 โรงพยาบาล กับประชากร
ที่เป็นเด็กทารก ถึง อายุ 18 ปี พบว่ามีการรายงานถึง
อุบัติการณ์การเกิดแผลกดทับที่เกิดจากการใช้อุปกรณ์
ทางการแพทย์ จ�ำนวนร้อยละ 50 ของคนไข้ทงั้ หมด ทัง้ นี้
เกิดจาก เฝือก ไม้ดาม สายยางให้อาหาร ท่อช่วยหายใจ
สายติ ด คลื่ น ไฟฟ้ า หั ว ใจ สายวั ด ค่ า ความอิ่ ม ตั ว ของ
ออกซิเจน โดยสายอุปกรณ์การแพทย์ทงั้ หมดมีการยึดติด
โดยใช้พลาสเตอร์ (Murray, Noonan, Quigley &
Curley, 2013) นอกจากนี้ยังมีบทความที่กล่าวถึง กรณี
ศึกษา เด็กอายุ 17 เดือนที่ได้รับบาดเจ็บจากความร้อน
ของการวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจน ที่ท�ำให้เกิด
ผิวหนังมีสีด�ำ  ต่อมาเกิดเนื้อตาย จนกระทั่งต้องตัดนิ้ว
(Bunker, Kumar, Martin & Pegg, 2014) และมีงาน
วิจัยเชิงส�ำรวจแบบย้อนหลัง เป็นเวลา 2 ปี ในต่าง
ประเทศ ปี พ.ศ. 2555 – 2557 พบแผลกดทับที่เกิดจาก
การวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจน ในเด็ก โดยพบมาก
ในอายุนอ้ ยกว่า 1 ปี และมีอบุ ตั กิ ารณ์เกิดมากบริเวณนิว้
โป้งทั้ง 2 ข้าง ระดับของแผลอยู่ที่ระดับที่ 1 และ 2 มี
ร้อยละ 54 และ ร้อยละ 46   ตามล�ำดับ (Conway,
White,  Groeshen, Conn & Cahill,  2014) นอกจาก
นั้นพบบทความของ แม๊คนิคโคล ลัน โรเซ็น และเกร

(McNichol, Lund, Rosen & Gray, 2013)  ที่กล่าวถึง
อันตรายจากการใช้พลาสเตอร์ ว่าถ้ามีการดึงออกจาก
ผิวหนังไม่ถกู วิธี จะท�ำให้ผวิ หนังได้รบั บาดเจ็บจากการใช้
พลาสเตอร์ หรือท�ำให้เกิดตุม่ น�ำ้ ใส พุพอง(Tape blister)
ผิวหนังสีคล�ำ้ ด�ำ (Tape burn) ทีเ่ กิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์
ด้วยสาเหตุนี้ ผูว้ จิ ยั จึงต้องการผลิตนวัตกรรมเพือ่ ลดการ
ใช้พลาสเตอร์ เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียดังกล่าวมา
ข้างต้น
การปฏิบัติพยาบาลในการวัดค่าความอิ่มตัวของ
ออกซิ เจนของทารกปกติ จ ะวั ด บริ เวณหลั ง เท้ า ตรง
ต�ำแหน่งของชีพจร Dorsalis Pedis ผู้วิจัยจึงพัฒนา
นวัตกรรมชื่อแซนวิตแซต (Sandwich sat) เพื่อที่จะ
ป้องกันการเกิดแผลจากพลาสเตอร์ และแผลกดทับจาก
เครือ่ งมือจับค่าความอิม่ ตัวของออกซิเจนทีต่ ดิ กับผิวหนัง
การพัฒนานวัตกรรมยึดหลักการผลิตที่ค�ำนึงด้านความ
ปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลัก สิ่งที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นจาก
ผลิตจากวัสดุทำ� จากผ้ามีความนิม่ มีการเย็บเก็บด้ายอย่าง
ประณีต ใช้สายรัดที่ยึดตีนตุ๊กแกพร้อมยางยืดด้านนอก
รัดเพื่อให้ตัวจับค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนแนบกับ
ผิวหนังพอดีโดยไม่ต้องใช้แรงกด พร้อมทั้งสามารถให้
ความอบอุน่ กับผิวหนัง (ดังภาพที่ 1) ผลิตออกมา 4 ขนาด
ส�ำหรับทารกที่มีน�้ำหนักตัวต่าง ๆ กัน

ภาพที่ 1
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นวัตกรรมนี้เป็นสิ่งใหม่ที่ยังไม่มีการศึกษาวิจัยใน
ประเทศไทย ผู้วิจัยต้องการศึกษาถึงประสิทธิผลในด้าน
การใช้งาน และในด้านความปลอดภัยกับผิวหนังผู้ป่วย
ด้านการใช้งานและรูปลักษณ์ของนวัตกรรม ด้านความ
คุ้มทุนทางเศรษฐกิจ ที่สามารถน�ำกลับมาใช้ซ�้ำได้ ซักได้
ไม่ตอ้ งใช้วสั ดุทผี่ ลิตใหม่เพือ่ ลดภาวะโลกร้อน และมีความ
คงทนในการใช้งาน เป็นต้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อประเมินประสิทธิผลของนวัตกรรมปลอกหุ้ม
สายวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจน ในทารกต่อตาม
ความคิดเห็นของพยาบาล ในด้านการใช้งาน ความ
ปลอดภัย รูปลักษณ์นวัตกรรม และความคุ้มทุนทาง
เศรษฐกิจ
ขอบเขตของโครงการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาในประชากร ที่เป็นทารก
อายุ 0 - 3 เดือน เลือกแบบเฉพาะเจาะจง ทีม่ คี วามจ�ำเป็น
ต้องตรวจจับค่าความอิม่ ตัวของออกซิเจน จ�ำนวน 30 ราย
ผู้ประเมินประสิทธิผลของนวัตกรรม คือพยาบาล
ที่ใช้นวัตกรรมกับทารก ที่ท�ำงานประจ�ำตึกผู้ป่วยทารก
ค�ำนวณกลุ่มตัวอย่างจากจ�ำนวนพยาบาล 2 หอผู้ป่วยได้
จ�ำนวน 44 คน
การศึกษาครั้งนี้เก็บข้อมูลในช่วงเดือน กรกฎาคม
2559 – กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่เก็บข้อมูล คือ หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด ตึก
อาคารสถาบันชั้น 10 และหอผู้ป่วยศัลยกรรมทารกแรก
เกิดอาคารสถาบันชั้น 5 ในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
มหาราชินี
ค�ำจ�ำกัดความที่ใช้ในงานวิจัย
นวัตกรรม Sandwich Sat หมายถึง สิ่งประดิษฐ์
ที่ท�ำจากผ้าฝ้ายญี่ปุ่น พร้อมทั้งผ้าที่ยึดเกาะได้ ที่คณะผู้
วิจัยประดิษฐ์ขึ้น เพื่อห่อหุ้ม Oximeter Probe เพื่อช่วย
ในการวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจน น�ำมาใช้แทนเทป
พันยืดหยุ่นได้ ผลิตออกมา 4 ขนาดส�ำหรับทารกที่มีน�้ำ
หนักตัวต่างๆ

เทปพันยืดหยุ่นได้ (Coban) หมายถึง เทปที่มี
ลักษณะเป็นเส้นใยสังเคราะห์ ผิวขุรขระเพื่อให้มีความ
ยืดหยุ่น ตาข่ายรูเล็ก ๆ มีสีสันสดใสหลายสีต่างๆ กัน มี
กาวเคลือบ สามารถยึดติดได้โดยไม่ต้องใช้ พลาสเตอร์
เป็นอุปกรณ์ทใี่ ช้ชว่ ยในการยึดติด Oximeter Probe กับ
อวัยวะของร่างกายที่ต้องการวัด เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในโรง
พยาบาลปัจจุบัน
ประสิ ท ธิ ผ ลของนวั ตกรรม Sandwich Sat  
หมายถึง การที่นวัตกรรม Sandwich Sat ที่ถูกใช้งาน
โดยพยาบาลสามารถท�ำหน้าทีใ่ ห้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ใน 4 ด้าน คือ 1)ด้านการใช้งาน  2) ด้านความปลอดภัย
3) ด้านรูปแบบนวัตกรรม และ 4) ด้านความคุ้มทุนทาง
เศรษฐกิจ ประเมินตามการรับรู้ของพยาบาล โดยใช้
แบบสอบถามในแต่ละด้าน ทัง้ หมดมีจำ� นวน 18 ข้อ และ
Focus group จ�ำนวน 6 ข้อ พัฒนาโดยผู้วิจัยจากการ
ทบทวนวรรณกรรม โดยแบ่งเป็นด้านดังนี้
ด้ า นการใช้ ง าน หมายถึ ง ความสามารถของ
นวั ต กรรมในการที่ ส ามารถท� ำ หน้ า ที่ ใ นการยื ด จั บ
Oxygen saturation probes และสามารถวัดค่าความ
อิม่ ตัวของออกซิเจนได้ไม่เกิดความล่าช้าในการปฏิบตั งิ าน
กระชั บ ไม่ ห ลุ ด ง่ า ย วั ด โดยแบบสอบถามประเมิ น
ประสิทธิผล มีจ�ำนวน 5 ข้อ
ด้านความปลอดภัย หมายถึง ความปลอดภัยของ
ผูป้ ว่ ยในเรือ่ งของการไม่ทำ� ให้ผวิ หนังบาดเจ็บ ไม่เกิดรอย
ที่ผิวหนังจนเกิดบาดแผล ไม่เกิดการรัดแน่นกับผิวหนัง
มากเกินไปจนกระทั่งขัดขวางการไหลเวียนของเลือด วัด
โดยแบบสอบถามประเมินประสิทธิผล มีจ�ำนวน 4 ข้อ
ด้านความคุม้ ทุนทางเศรษฐกิจ หมายถึง นวัตกรรม
สามารถน�ำกลับมาใช้ซ�้ำ  มีความคุ้มค่าคุ้มราคาในการใช้
งาน วัดโดยแบบสอบถามประเมินประสิทธิผล โดยมี
ระดับการวัด 2 ค่า คือ คุ้มค่า และไม่คุ้มค่าจ�ำนวน 1 ข้อ
และ อีก 3 ข้อ ลักษณะของค�ำถามเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ
ด้ า นรู ป ลั ก ษณ์ น วั ต กรรม หมายถึ ง ลั ก ษณะ
ภายนอกของนวตกรรม ลวดลาย สีสัน ความปราณีตใน
การเย็บ วัดโดยแบบสอบถามประเมินประสิทธิผล มี
จ�ำนวน 1 ข้อ
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ประสิทธิผลของนวัตกรรมปลอกหุ้มสายวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในทารก

วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา
ประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรคือ ทารกอายุ 0-3 เดือน ในหอผู้ป่วย 2
แห่งของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และ
พยาบาลประจ� ำ หน่ ว ยทารกแรกเกิ ด เป็ น ผู ้ ป ระเมิ น
ประสิทธิผลของนวัตกรรม ซึง่ มีจำ� นวนทัง้ สิน้ 48 คน การ
ค�ำนวณขนาดตัวอย่าง (Sample size calculation)
ทารกอายุ 0 - 3 เดือน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 30
ราย โดยใช้ ฮาตท์และลาซาเรตัน (Hatch & Lazaraton,
1991, as cited in Phakiti, 2017) และ อารี และคณะ
(Ary et al, 2006 as cited in Phakiti, 2017)  ได้เสนอ
แนะจ�ำนวน กลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาเชิงทดลอง อย่าง
น้อย 30 ราย จึงน�ำมาใช้ในการวิจัยครั้งนี้
พยาบาลประจ�ำหน่วยทารกแรกเกิดผู้ประเมิน
ประสิทธิผลของนวัตกรรม ใช้การค�ำนวณ จากจ�ำนวน
พยาบาลในตึกผู้ป่วยทารกแรกเกิดทั้ง 2 หน่วยงาน พบ
ว่ามีจ�ำนวนทั้งหมด 48 ราย จึงใช้สูตรของยามาเน่
(Yanane, 1973 อ้างใน บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร,  2553)
เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างมา 44 คนจ�ำนวนพยาบาลที่ท�ำ 
Focus group จ�ำนวน 5 คน โดยสุ่ม แบบไม่ใส่คืน
(Sampling without replacement) เลือกจากพยาบาล
ที่ท�ำงานนาน 2 ปีขึ้นไป
คุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ป่วยทารกทุกรายที่แพทย์มีค�ำสั่งการรักษา ให้
รักษาค่าความอิ่มตัวของออกซิเจน มากกว่าหรือเท่ากับ
ค่าตามที่แพทย์สั่ง หรือทารกรายที่ต้องสังเกตติดตามค่า
ความอิ่มตัวของออกซิเจน
พยาบาลประจ�ำการหน่วยทารกแรกเกิดทีใ่ ห้ความ
ร่วมมือในการทดลองใช้นวัตกรรม
เกณฑ์ในการคัดออก
1. ทารกทีม่ คี า่ ความอิม่ ตัวของออกซิเจนน้อยกว่า
ร้อยละ 90
2. ทารกที่มีการหายใจหอบเหนื่อย และภาวะ
ระบบไหลเวียนไม่คงที่ทารกที่ผู้ปกครองไม่สมัครใจเข้า
ร่วมโครงการ
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ แบ่ง
ออกเป็ น 2 ส่ ว น คื อ ส่ ว นที่ เ ป็ น นวั ต กรรม ที่ ใช้ ใ น
Intervention และส่วนทีเ่ ป็นแบบสอบถามทีใ่ ช้ประเมิน
ประสิทธิผลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ดังนี้
1. นวั ต กรรม Sandwich Sat ที่ ใ ช้ ใ น
Intervention ทีม่ กี รอบแนวคิดในการในการวิจยั ดังนี้
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัยค�ำนึงถึงผิวหนังของ
ทารกทีม่ ชี นั้ ของผิวหนังยังพัฒนาไม่สมบูรณ์ โดยเนือ้ เยือ่
ทีป่ กคลุมผิวหนังชัน้ บนสุด ชือ่ Epidermis กับชัน้ รองลงมา
ชื่อ  Dermis ทั้ง 2 ชั้นยังไม่ยึดติดกัน (Marshall, 2013)
และการหาวัสดุที่ระบายอากาศ สามารถปรับระดับการ
รัดที่เพียงวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนได้ โดยไม่ต้อง
ตึงเกินไป นวัตกรรม Sandwich Sat เป็นเครือ่ งมือทีผ่ ลิต
จากผ้าอ้อมทีม่ คี วามนุม่ โดยใส่ใยสังเคราะห์ดา้ นใน มีการ
เจาะช่องในการใส่อปุ กรณ์ Probe ทีใ่ ช้วดั ค่าความอิม่ ตัว
ของออกซิเจน ใช้ตนี ตุก๊ แกในการรัดโดยมีพนื้ ทีว่ า่ งในการ
รัดประมาณ 0.1 เซนติเมตร เมื่อใช้งาน มีการซักด้วย
น�ำ้ ยาซักผ้าเด็กก่อนน�ำมาใช้ ค่าความอิม่ ตัวของออกซิเจน
ไม่มคี วามแตกต่างจากค่าทีท่ ารกเป็นอยู่ โดยการทดสอบ
กับทารกคนเดียวกัน ใช้เครื่องยี่ห้อเดียวกัน ในช่วงเวลา
เดียวกัน ปัจจุบนั มีการผลิตออกมา 4 ขนาดส�ำหรับทารก
ที่มีน�้ำหนักตัวต่างๆ กันคือ XL ส�ำหรับทารกที่มีน�้ำหนัก
ประมาณ 5 – 7 กิโลกรัม L ส�ำหรับทารกที่มีน�้ำหนัก
ประมาณ 3 - 5 กิโลกรัม M ส�ำหรับทารกที่มีน�้ำหนัก
ประมาณ 2.5 – 3 กิโลกรัม S ส�ำหรับทารกที่มีน�้ำหนัก
2 กิโลกรัม ถึง 2.5 กิโลกรัมโดยค�ำนึงถึงสภาพของ
ลักษณะทางกายภาพผิวหนังของทารก ขณะพันสามารถ
เห็นผิวหนังด้านข้างได้เพื่อประเมินผิวหนังทารก
2. แบบสอบถามประสิทธิผล
แนวคิ ด ที่ ใช้ ใ นการประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ล มาจากการ
ทบทวนวรรณกรรม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สร้าง
จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยโดยแบ่งค�ำถามออก
เป็น 3 ส่วน มีรายละเอียดดังนี้
ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของพยาบาลที่ ต อบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติ
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งานที่หอผู้ป่วยทารก ระดับการศึกษา และข้อมูลทั่วไป
ของทารก ได้แก่ น�้ำหนัก อายุ เพศ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามประสิทธิผลด้านการใช้งาน
สร้ า งจากการทบทวนวรรณกรรมมี ด ้ า นการใช้ ง าน
ทั้งหมด 5 ด้าน ดังนี้
2.1 ด้านความปลอดภัย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 มีทั้งหมด 3 ข้อ  ลักษณะของค�ำถาม
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ส่วนที่ 2 มี 1 ข้อที่ประเมินถึงการรัดแน่นของ
นวัตกรรมเปรียบเทียบกับ เทปพันยืดหยุน่ ได้ โดยมาตรา
วัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า แบ่งเป็น 3 ระดับคือ  3
= น้อยกว่า, 2 = เท่ากัน, 1 = มากกว่า โดยในการวัดข้อ
นี้ต้องมีการใช้งานนาน 2 ชั่วโมง จึงมาประเมินผิวหนัง
2.2 ด้ า นรู ป ลั ก ษณ์ ภ ายนอกจ� ำ นวน 1 ข้ อ
ลักษณะของค�ำถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ
2.3 ด้านความคุ้มทุนทางเศรษฐกิจ แบ่งออก
เป็น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 มีทั้งหมด 3 ข้อ ลักษณะของค�ำถาม
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ส่วนที่ 2 มี 1 ข้อประเมินถึงความคุ้มทุนทาง
เศรษฐกิจ แบ่งเป็น 2 ระดับคือ คุ้ม ไม่คุ้มค่า
ส่วนที่ 3 Focus Group จ�ำนวน 6 ข้อ เพือ่ ประเมินปัญหา
และอุปสรรคของการใช้งานนวัตกรรมปลอกหุ้มสายวัด
ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจน (Sandwich sat) ในผู้ป่วย
ทารกของพยาบาล  
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการหาคุณภาพของเครื่องมือ ซึ่งมี
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. การหาความตรงตามเนื้ อ หา (Content
validity)
ได้นำ� แบบสอบถามประสิทธิผลของนวัตกรรมตาม
ความคิดเห็นของพยาบาลไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน 3
ท่าน ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญทาง
คลีนิกการพยาบาล 1 ท่าน หัวหน้าหอผู้ป่วยทารกแรก
เกิด 1 ท่าน หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมทารกแรกเกิด 1
ท่าน พิจารณาเป็นรายข้อ แล้วให้คะแนนตาม Index of

item objective congruence ผลได้ค่าความตรง 0.88
การหาค่า Reliability
น� ำ แบบทดสอบไปหาค่ า ความเที่ ย งระหว่ า งผู ้
ประเมิ น โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ Cronbach’s Alpha
Coefficient ส�ำหรับแบบทดสอบถามด้านความปลอดภัย
ส่วนที่ 2 ทดสอบด้วยใช้ Inter-rater reliability ระหว่าง
พยาบาลประจ�ำการ 10 คนกับพยาบาลช�ำนาญการที่ได้
รับการฝึกการให้คะแนนในแต่ละระดับโดยคิดจาก ร้อย
ละ 20 ของกลุม่ ตัวอย่าง (Gwat, 2010) ได้คา่ ความเทีย่ ง
= 0.82
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ภายหลังคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
สถาบั น สุ ข ภาพเด็ ก แห่ ง ชาติ ม หาราชิ นี ได้ พิ จ ารณา
อนุญาติ ผู้วิจัยอธิบายวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยกับ
พยาบาลและผู้ปกครองของเด็กเพื่อขอความยินยอมใน
การเข้าร่วมโครงการวิจยั และลงนามเอกสารยินยอม เมือ่
มีทารกที่เข้าเกณฑ์ในการเข้าโครงการ พยาบาลกลุ่ม
ตัวอย่างใช้นวัตกรรม Sandwich sat ท�ำการพันรอบโดย
ไม่ให้แน่นเกินไป เพียงแนบผิวหนัง ที่บริเวณหลังเท้า
ต�ำแหน่งของ ชีพจร Dorsalis pedis ติดตีนตุ๊กแกรัดไว้  
2 ชั่วโมง หลังจากนั้นให้พยาบาลที่ตอบแบบสอบถาม
ประสิทธิผลของนวัตกรรม ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบความสมบูรณ์
ของแบบสอบถามก่อนน�ำไปวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ เมือ่
เก็บข้อมูลครบ ผู้วิจัยได้ท�ำการ Focus group พยาบาล
กลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน 5 คน โดยการสุม่ เพือ่ ประเมินปัญหา
และอุปสรรคที่เกิดขึ้น
การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง
โครงการนีไ้ ด้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการท�ำวิจัยในมนุษย์ ของส�ำนักงานจริยธรรม
การวิจยั ในมนุษย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  
โดยได้รับการอนุมัติให้ด�ำเนินการได้ ตามหมายเลข
โครงการ 58-093 เลขที่ REC.172/2559 ตั้งแต่ 1
พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2560
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู ้ วิ จั ย น� ำ ข้ อ มู ล มาวิ เ คราะห์ โดยใช้ โ ปรแกรม
ส�ำเร็จรูป ข้อมูลทั่วไปที่เป็นอายุ ระยะเวลาการท�ำงาน
ของพยาบาล เพือ่ เป็นข้อมูลประกอบถึงประสบการณ์ใน
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การท�ำงานและความน่าเชื่อถือการใช้เครื่องมือในหน่วย
งาน น�ำมาวิเคราะห์เป็นค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตราฐาน
และข้อมูลของประสิทธิผลด้านด้านการใช้งาน ด้านความ
ปลอดภัย ด้านรูปลักษณ์ภายนอก ด้านความคุ้มทุนทาง
เศรษฐกิจ น�ำมาวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และวิเคราะห์ภาพรวมรายด้านข้อมูลส่วน
บุคคลด้านเพศ น�ำมาวิเคราะห์แบบความถี่ และไค-สแคว
ร์ เพื่อดูเพศของกลุ่มตัวอย่างว่ามีความแตกต่างหรือไม่
ข้อมูลความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ น�ำมาวิเคราะห์แบบ
ความถี่ และไค-สแควร์
ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลทารก เป็นทารกคลอดครบก�ำหนด น�้ำหนัก
3,000 ถึง 3,500 กรัม อายุเฉลี่ยประมาณ 9 วันเพศหญิง

จ�ำนวน 20 คน คิดเป็น ร้อยละ 66 เพศชายจ�ำนวน 10
คน คิดเป็นร้อยละ 33  
ข้อมูลส่วนตัวของพยาบาล เป็นเพศหญิง จ�ำนวน
44 คน คิดเป็น ร้อยละ100  มีอายุอยู่ระหว่าง 24 – 51
ปี อายุเฉลีย่ 35.33 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ทัง้ หมด
มีระยะเวลาการท�ำงานต�ำ่ กว่า  1 ปี ร้อยละ15.90 ท�ำงาน
2 – 5 ปี ร้อยละ38.64 มากกว่า 5 ปี ร้อยละ45.45
ประสิทธิผลของนวัตกรรม
ประสิทธิผลของนวัตกรรม Sandwich sat ด้าน
การใช้งาน (มีความสะดวกต่อการใช้งานและสามารถวัด
ค่าความอิม่ ตัวของออกซิเจนได้) อยูใ่ นระดับมาก ด้านรูป
ลักษณ์นวัตกรรม และด้านความคุม้ ทุนทางเศรษฐกิจ อยู่
ในระดับมาก ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ประสิทธิผลของนวัตกรรม Sandwich sat ตามความคิดเห็นของพบาบาลกลุ่มตัวอย่าง (n=44)
ประสิทธิผลของนวัตกรรมในความคิดเห็นของพยาบาล
1.ด้านการใช้งาน
   1.1 ความสะดวกต่อการใช้งาน
   1.2 ขนาดที่เหมาะสม
   1.3 ความกระชับกับ Probe ของ Pluses oxymeter
   1.4 ความกระชับกับเท้าทารก
   1.5 สามารถวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนได้
2.ด้านความปลอดภัย
   2.1 ไม่ท�ำให้เกิดรอยที่ผิวหนัง
   2.2 วัสดุไม่ระคายเคืองต่อผิวหนังเด็ก
   2.3 ท�ำให้ผิวหนังเกิดรอยยุบน้อยกว่าเทปพันยืดหยุ่นได้
   2.4 ภายหลังการใช้งานนาน 2 ชั่วโมงเกิดรอยแดงที่ผิวหนัง
น้อยกว่าเทปพันยืดหยุ่นได้(คะแนนเต็ม 3 )
3.ด้านรูปลักษณ์นวัตกรรม
มีลวดลาย สีสัน สวยงามเหมาะกับวัยทารก
100 พยาบาลสาร ปีที่ 44 ฉบับที่ พิเศษ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2560

∑

SD

3.15
3.39
3.11
2.77
2.84
3.75
3.82
3.63
3.91
3.91
2.58

.83
0.87
0.94
1.16
1.09
0.72
.76
1.04
0.80
0.67
0.73

4.20

0.63

ระดับประสิทธิผลของ
นวัตกรรม
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

มาก

The effectiveness of innovative cover of oxygen saturation probe in infants.

ตารางที่ 1 ประสิทธิผลของนวัตกรรม Sandwich sat ตามความคิดเห็นของพบาบาลกลุ่มตัวอย่าง (n=44) (ต่อ)
ประสิทธิผลของนวัตกรรมในความคิดเห็นของพยาบาล
4.ด้านความคุ้มทุนทางเศรษฐกิจ
   4.1 นวัตกรรมสามารถน�ำกลับมาใช้ซ�้ำได้
   4.2 อุปกรณ์สามารถหาได้ง่าย
   4.3 มีความคงทนสามารถใช้งานได้นาน
การอภิปรายผล
ประสิทธิผลของนวัตกรรมตามความคิดเห็นของ
พยาบาล ทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับมาก แต่มีด้านการใช้งาน
อยูใ่ นระดับปานกลาง ในด้านขนาดทีเ่ หมาะ ความกระชับ
ของนวัตกรรมกับอุปกรณ์วัดที่มีการพัฒนาขนาดให้เล็ก
ลง แต่ดา้ นความสามารถวัดค่าอิม่ ตัวของออกซิเจนได้อยู่
ในระดับมาก ด้านความปลอดภัยในระดับมาก เนือ่ งจาก
มีการน�ำไปซักโดยใช้ผงซักฟอกส�ำหรับเด็ก ไม่ใช้น�้ำยา
ปรับผ้านุ่ม ผลิตจากผ้าฝ้าย เย็บอย่างประณีต การเกิด
รอยที่ผิวหนังน้อย ด้านรูปลักษณ์นวัตกรรมอยู่ในระดับ
มาก เนือ่ งจากมีลวดลาย สีสนั สวยงามเหมาะกับวัยทารก
ผลการวิจัยพบด้านที่สูงที่สุดคือ ด้านความคุ้มทุนทาง
เศรษฐกิจ จุดเด่น คือ ความคุ้มค่าในการใช้งาน การที่
นวัตกรรมสามารถน�ำกลับมาใช้ซำ  
�้ หากสกปรกน�ำไปซัก
อายุการใช้งานนานหลายปี ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ
นวัตกรรมผ้าพันศีรษะฉุกเฉิน ของ ปรีชา มโนยศ (2560)
ที่มีจุดเด่นของนวัตกรรมคือการประหยัดต้นทุนในการ
ผลิต และสอดคล้องกับนวตกรรมกระเป๋าผ้ายืดลดอาการ
แพ้พลาสเตอร์ – ติดเชื้อล้างไตทางช่องท้อง ของ จิราภ
รณ์ สุพลมาตย์ (2557) ที่บอก จุดเด่นของนวัตกรรม คือ
สามารถซักได้ อบฆ่าเชื้อโรคโดยไม่เสียคุณภาพ และผล
การวิจัยยังพบว่า ภายหลังการใช้งานนวัตกรรมนาน
2 ชั่วโมงเกิดรอยแดงที่ผิวหนังน้อยกว่าเทปพันยืดหยุ่น
อาจเนือ่ งมาจาก นวัตกรรมมีสว่ นประกอบทีเ่ ป็นตีนตุก๊ แก
สามารถยืดติดได้ โดยไม่ตอ้ งออกแรง และเทปพันยืดหยุน่
ได้ จะรั ด ได้ต ่อเมื่อดึงให้ยืด ตึงเท่านั้น จึงเป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ทผี่ วู้ จิ ยั ต้องการในการพัฒนานวัตกรรมทีไ่ ม่
ต้องการให้เกิดการรัดแน่นมาก เพื่อต้องการให้เลือดมา

∑

SD

4.25
4.54
4.32
3.88

.48
0.55
0.67
0.89

ระดับประสิทธิผลของ
นวัตกรรม
มาก
มาก
มาก

เลี้ยงได้ดี
ผลของการท�ำ  Focus Group โดยการสัมภาษณ์
พยาบาลประจ�ำการจ�ำนวน 5 คน ตามค�ำถาม ทีไ่ ด้เตรียม
มาเพื่ อ ประเมิ น ปั ญ หาและอุ ป สรรคของการใช้ ง าน
นวัตกรรมปลอกหุ้มสายวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจน
Sandwich sat พบว่า มีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของขั้น
ตอนการใส่ Pluse oximeter probe ใช้เวลานาน
ประมาณ 3 – 4 วินาที แต่กลุ่มตัวอย่างยังคงพึงพอใจกับ
ระยะเวลาในการประกอบนวัตกรรมกับเครื่องมือแพทย์
การพันให้กระชับกับ Probe ของ Pulse Oxymeter ที่
ใช้เวลาประมาณ 2 นาที แต่ละกลุม่ ตัวอย่างยังคงพึงพอใจ
กับระยะเวลาในการประกอบนวัตกรรมกับเครื่องมือ
แพทย์ และเมื่อพันครบ 2 ชั่วโมง พบว่าเกิดรอยแดงจาง
ที่ผิวหนังตามแนวของ Probe คิดเป็น ร้อยละ 20 ของ
พืน้ ทีใ่ นการพันทัง้ หมด ส�ำหรับอุปสรรคในการใช้งานเมือ่
เปื้อนสารคัดหลั่งในร่างกายคือต้องน�ำไปซัก ท�ำความ
สะอาด และเปลี่ยนใหม่ แต่อยากให้เพิ่มความสะดวกใน
การใช้มากยิ่งขึ้นและอนาคตอยากให้พัฒนาในรูปแบบ
กระดาษ ซิลิโคน ที่ท�ำความสะอาดง่าย
นวัตกรรม Sandwich sat สามารถน�ำไปใช้ได้
เพราะสามารถพันแทนเทปพันยืดหยุ่นได้ โดยไม่ต้องพัน
ให้แน่นมากเกินไป เนือ่ งจากมีชนิ้ ส่วนเช่น ตีนตุก๊ แก ช่วย
ยึด เพื่อที่จะเกิดประโยชน์กับเนื้อเยื่อบริเวณนั้นเช่น นิ้ว
นิว้ เท้า ไม่เกิดการรัดแน่นจน อาจจะเกิดการขาดเลือดมา
เลีย้ ง เกิดการบาดเจ็บจากความร้อนทีเ่ รียกว่า Thermal
injuries เนื่องจาก Oxymeter Probe มีแสงสีแดงที่มี
อนุภาคของแสงที่สามารถเกิดความร้อนได้ นวัตกรรมใช้
ผ้ า ฝ้ า ยที่ ร ะบายอากาศความร้ อ นได้ ดี นวั ต กรรมนี้
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สามารถน�ำไปพิจารณาเพื่อป้องกันการเกิดบาดแผลใน
อนาคต
ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
นวั ต กรรมสามารถน� ำ ไปใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ก าร
พยาบาลในการวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในผู้ป่วย
ทารก และผู้ป่วยเด็กที่โตโดยท�ำขนาดใหญ่ขึ้น

ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการทดสอบความแม่นย�ำและความไวของ
ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจน
2. ควรมีการประเมินผิวหนังและแผลกดทับของ
ทารก ในระยะยาว
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