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

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.
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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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