นวัตกรรม : ชุดอวกาศนาโน พิชิต Hypothermia
เจ้าของผลงาน : น.ส.แพรวนภา เดชกุลรัมย์ พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ห้องคลอด
1. ที่มาของการสร้างนวัตกรรม
ภาวะอุณหภูมิกายต่า (Hypothermia) คือ ภาวะทีอุณหภูมิทีวัดทวารหนักหรือรักแร้ต่ากว่าปกติ คือต่ากว่า 36.5
องศาเซลเซียส เรียกว่าภาวะ Sub temperature ซึงพบได้ในทารกคลอดก่อนก่าหนด ทารกคลอดระหว่างทางก่อนถึง
โรงพยาบาล ทารกทีขาดออกซิเจนขณะคลอด ทารกน่าหนักน้อย หรือทารกปกติทัวไป เพราะทารกแรกเกิดยั งไม่
สามารถปรับตัวเพือรักษาอุณหภูมิในร่างกายให้คงทีได้ ดังนันในระยะแรกเกิดจึงมีความจ่าเป็นอย่างยิงทีจะต้องมีการ
ป้องกันการสูญเสียความร้อนหากทารกไม่สามารถปรับตัวทางสรีระเพือควบคุมอุณหภูมิร่างกายให้อยู่ในระดับปกติอาจ
ส่งผลให้ทารกมีอันตรายถึงชีวิตได้
จากผลการทบทวนเวชระเบียน 3 ปี ย้อนหลัง ของผู้มาคลอดทีห้องคลอดโรงพยาบาลพรเจริญ อ่าเภอพร
เจริญ จังหวัดบึงกาฬ พบว่า ทารกแรกเกิดมีภาวะน่าหนักตัวน้อยกว่า 2,500 กรัมในปีงบประมาณ2558 พบจ่านวน
24ราย คิดเป็นร้อยละ 7.19 ปีงบประมาณ 2559 พบจ่านวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.79 และในปีงบประมาณ
2560 พบจ่านวน 17 รายคิดเป็นร้อยละ 6.88
จากผลการทบทวนเวชระเบียนยังพบว่าทารกคลอดก่อนก่าหนด ในปีงบประมาณ2558 พบจ่านวน 33 ราย
คิดเป็นร้อยละ 9.88 ปีงบประมาณ 2559 พบจ่านวน25 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.04 และในปีงบประมาณ 2560 พบ
จ่านวน 18รายคิดเป็นร้อยละ 7.22และยังพบว่ามีทารกคลอกก่อนถึงโรงพยาบาล ในปีงบประมาณ2558 พบจ่านวน 4
ราย คิดเป็นร้อยละ 1.16 ในปีงบประมาณ 2559 จ่านวน 7 รายคิดเป็นร้อยละ 2.25 ในปีงบประมาณ2560 ยังไม่พบ
ทารกคลอดก่อนถึงโรงพยาบาล ซึงจากภาวะต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นล้วนเป็นปัจจัยเสียงทีจะก่อให้เกิด ภาวะอุณหภูมิ
กายต่า (Hypothermia)
ในปี พ.ศ. 2550 – ปี 2560ห้องคลอดโรงพยาบาลพรเจริญได้มีการน่าเอาเสืออวกาศ ซึงท่าจากพลาสติก
อย่างดีห่อหุ้มด้านนอกและด้านในมีผ้าเพือให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายทารก โดยมีแนวทางการน่ามาใช้คือ ใช้เพือให้
ความอบอุ่นทารกที คลอดก่อนก่า หนด ทารกน่าหนักตัวน้อยกว่า 2,500 กรัม ทารกทีมีภาวะอุณหภูมิร่างกายต่า
และทารกทีต้องได้รับการส่งตัวเพือรับการรักษาต่อทีโรงพยาบาลอืน เป็นต้น และนอกจากนันยังได้น่านวัตกรรมถุงถัว
เขีย ว โดยถุง ถัวเขีย วท่ า จากผ้า ยี นส์ บรรจุ ถัวเขีย วไว้ ด้ า นในเย็ บ ปิด ให้ส นิ ท วิ ธี การใช้ คือ น่ าถุง ถัวเขีย วเวฟใน
ไมโครเวฟ 5 นาที บรรจุในซองเอกสารสีน่าตาล แล้วน่าไปวางรองทีนอนหรือข้าง ๆ ตัวเด็กทารกเพือให้ความอบอุ่น
โดยเกณฑ์การน่าไปใช้ก็เช่นเดียวกับการใช้เสืออวกาศ ดังกล่าวข้างต้น
จากผลการทบทวนและสอบถามผู้ใช้งาน พบว่า ถุงถัวเขียวกั กเก็บความร้อนได้ในระยะเวลาสันเสียงต่อการ
เกิดภาวะBern ทีผิวทารกได้ง่าย ส่วนเสืออวกาศสามารถให้ความอบอุ่นและกักเก็บความร้อนได้ดี แต่มีข้อจ่ากัดคือ
ห้องคลอดโรงพยาบาลพรเจริญมีเสืออวกาศเหลือเพียง 1 ตัวและเริมช่ารุดตามอายุการใช้งาน ซึงไม่เพียงพอต่อการใช้
งานจากข้อมูลดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงได้เล็งเห็นถึงความส่าคัญของภาวะ Hypothermia และเห็นถึงประโยชน์ของชุด
อวกาศเพือให้ความอบอุ่นแก่ทารกแรกเกิดจึงได้เริมศึกษาเกียวกับเนือผ้าประเภทต่าง ๆ และได้พบข้อดีของผ้านาโนซึง
ผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์ขนาดนาโน ท่าให้ผ้านาโนทีได้มีลักษณะผิวเนียนเรียบและละเอียด สามารถซับน่าไว้ได้ดีกว่า
ผ้าธรรมดาทัวไปถึง 7 เท่า เมือผ้านาโนเปียกแล้วผ้านาโนจะสามารถแห้งเร็วกว่าผ้าปกติ ไม่เกิดเชือราและกลินอับขึน
รวมทังลักษณะผ้านาโนจะไม่ขึนเป็นขน นอกจากนันแล้วผ้านาโนยังให้ความอุ่นสบายเทียบเท่ากับ ผ้าห่มอืนๆในขนาด
ทีบางกว่าอีกด้วย และปัจจุบันพบว่า มารดาบางคนมีการน่าผ้านาโนนาใช้ในการห่อตัวทารก พบว่าผ้านาโนจะให้ความ
อบอุ่นกับทารกมากกว่าผ้าธรรมดาทีมารดาน่ามาใช้ห่อตัวทารก ซึงเหมาะกับการห่อตัวทารกในระยะแรกคลอดเพือให้
ความอบอุ่นแก่ร่างกาย จากข้อดีของผ้านาโนเกียวกับการให้ความอบอุ่นทารกได้ดี ผิวเนียนเรียบ ละเอียด และแห้ง
เร็ว ผู้ศึกษาจึงได้เลือกผ้านาโนมาตัดเย็บเป็นชุดอวกาศ เพือให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายทารกแรกเกิดในกลุ่มทารก
คลอดก่อนก่าหนด ทารกน่าหนักตัวน้อยกว่า 2,500 กรัม หรือทารกทีคลอดก่อนถึงโรงพยาบาล เนืองจากทารกกลุ่ม

นีเสียงต่อภาวะอุณหภูมิในร่างกายต่า อาจส่งผลให้ทารกมีอันตรายถึงชีวิตได้ จึงได้เกิดเป็นนวัตกรรม “ชุดอวกาศนา
โน พิชิต Hypothermia”
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนานวัตกรรม
เพือป้องกันการเกิดภาวะอุณหภูมิร่างกายต่า (Hypothermia)
3. กลุ่มเป้าหมายในการใช้งานนวัตกรรม
ทารกแรกเกิดทีคลอด ณ ห้องคลอด โรงพยาบาลพรเจริญทีมีภาวะเสียงดังต่อไปนี
-ทารกแรกเกิดก่อนก่าหนด
-ทารกแรกเกิดน่าหนักตัวน้อยกว่า 2,500 กรัม
-ทารกแรกเกิดทีคลอดก่อนถึงโรงพยาบาล
-ทารกแรกเกิดทีมีภาวะ Birth Asphyxia
-ทารกทีมีภาวะอุณหภูมิในร่ายกายต่ากว่า 36.5 องซาเซลเซียส
-ทารกทีมีความผิดปกติตังแต่ก่าเนิด
4. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรม
การศึกษาภาวะอุณหภูมิร่างกายต่า (Hypothermia) ของทารกแรกเกิด ผู้จัดท่าได้ทบทวนวรรณกรรมจาก
เอกสาร และงานวิจัยทีเกียวข้องโดย มีดังนี
แนวปฏิ บั ติ ก ารดู แ ลทารกแรกเกิ ด เพื อป้ อ งกั น ภาวะอุ ณ หภู มิ ร่ า งกายต่ า ( Practice Guidelines for
Prevention of Hypothermia Among Newborn Patient) โดยเป็ น การศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ข องแนวทาง
ปฏิบัติการดูแลทารกแรกเกิดเพือป้องกันภาวะอุณหภูมิร่างกายต่า ประกอบไปด้วย 15 ข้อ และข้อที 15 คือการห่อตัว
ทารกด้วยผ้าอ้อมและผ้าขนหนูอีก1 ชัน ก่อนน่าทารกออกจาก Radiant warmer ซึงจากการวิจัยมีข้อสรุปในการห่อ
ตัวทารกก่อนน่าออกจาก Radiant warmer หากทารกอุณหภูมิต่าและต้องมีการ Transfer จะต้องใช้ Incubator จะ
ควบคุมอุณหภูมิได้ดีกว่า(เอืออารีย์ สมุดจาง, 2559)
ผลของการป้องกันการสูญเสียความร้อนโดยการใช้ถุงพลาสติกและพลาสติกครอบเตียงทารกต่อการป้องกัน
อุณหภูมิกายต่าในทารกเกิดก่อนก่าหนด โดยการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยชุดประดิษฐ์จากพลาสติกสังเคราะห์
และผ้าป่านโดยตัดเย็บเป็นชุด จากผลวิจัยพบว่าทารกทีได้รับการสวมใส่ชุดพลาสติกหลังคลอดทันที ไม่มีอุบัติการณ์
อุณหภูมิร่างกายต่า (รุ้งตวรรณ์ ช้อยจอหอและคณะ,2553)
ผ้านาโนผ้าหรือสิงทอนาโนนนันมีคุณสมบัติหลากหลายแล้วแต่การออกแบบเพือให้เกิดคุณสมบัติแต่ละ
ประเภท โดยคุณสมบัติทีเด่นๆ ของการใช้ผ้าหรือสิงทอนาโนมีหลากหลาย ตัวอย่างเช่นสามารถกันน่าได้ด้วยคุณสมบัติ
การใช้สารเทฟลอนเคลือบบนเนือผ้าสามารถกันรงสียูวีจากการใส่อนุภาคขนาดเล็กป้องกันกลินอับที(ศูนย์ประสานการ
ทดสอบสินค้า สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค)

5. วิธีดาเนินการพัฒนานวัตกรรม
 การดาเนินงาน
วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

มิ.ย.2560

ประชุมชีแจงและปรึกษาเจ้าหน้าทีห้องคลอด โรงพยาบาลพรเจริญ

มิ.ย.2560-ต.ค.2560

ศึกษาเกียวกับสรีระของทารกแรกเกิดและระบบการท่างานของร่างกายทารก

มิ.ย.2560-ต.ค.2560

ศึกษาชนิดของผ้าเพือเปรียบเทียบการใช้งาน

ต.ค.2560

ออกแบบของชุด และปรึกษาการตัดเย็บกับช่างผูช้ ่านาญ

ต.ค.2560

สร้างแบบเก็บข้อมูลเพือเปรียบเทียบอุณหภูมิร่างกายทารก ก่อน-หลัง การใช้นวัตกรรม และสร้าง
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานนวัตกรรม “ชุดอวกาศนาโน พิชิตHypothermia”

1 ต.ค. 2560 – ปัจจุบนั เริมน่านวัตกรรมทดลองใช้
1 ต.ค. 2560 – ปัจจุบนั ประเมินผลการด่าเนินงาน
 อุปกรณ์
1. ผ้าห่มนาโนผืนความยาว 150cm x 200cm เมตรราคา 100 บาท
2. เสือรองพืนผ้า 80 บาท ได้ 6 อันเฉลียราคา อันละ 25 บาท
3. ค่าตัดเย็บ 100 บาท
รวมทังสิน 240 บาท
6. ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนวัตกรรม
ตารางแบบแสดงความพึงพอใจของผู้ใช้กับมารดาทีใช้นวัตกรรม
ความพึงพอใจ

ตุลาคม

พฤศจิกายน

1.ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที

80%

80%

2.ระดับความพึงพอใจของมารดาที
ใช้นวัตกรรม

90%

90%

ตารางแบบแสดงอุณหภูมิร่างกายของทารกหลังใช้นวัตกรรม
Case

วินิจฉัย

อุณหภูมิทารกแรกเกิด
ก่อนห่อตัวด้วย
“ชุดอวกาศนาโน พิชิต
Hypothermia”

อุณหภูมิทารกแรกเกิด
หลังห่อตัว 2 ชัวโมง

อุณหภูมิหลังห่อตัว
24 ชัวโมง

“ชุดอวกาศนาโน พิชิต
“ชุดอวกาศนาโน พิชิต
Hypothermia”
Hypothermia”

1.

NBB (GA 35+2 wks.)

36.5

36.9

-

2.

NBB

3.62

36.4

36.5-36.8

7. อภิปรายผล
จากการทดลองใช้นวัตกรรม “ชุดอวกาศนาโน พิชติ Hypothermia” ซึงใช้เวลาในการทดลองใช้เป็นระยะเวลาตังแต่
เดือนตุลาคม พ.ศ.2560-ปัจจุบัน พบว่า
1.ระดับอุณหภูมิร่างกายของทารกทีมีภาวะ Hypothermia เพิมขึนอยู่ในช่วง3-4 องศาเซลเซียสใน 2 ชัวโมงแรกและ
24 ชัวโมงเพิมขึน 6 องศาเซลเซียส
2.ระดับความพึงพอใช้ของเจ้าหน้าที 80%
3.ระดับความพึงพอใจของมารดาทีใช้นวัตกรรม 90%
8.ประโยชน์ทไี่ ด้จากนวัตกรรม
ชุดอวกาศนาโน พิชิต Hypothermia ช่วยในการป้องกันภาวะ Hypothermia ในทารกแรกเกิด
9. ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนานวัตกรรม
- ตัวอย่างในการทดลองใช้ชุดอวกาศนาโน พิชิต Hypothermia ช่วยในการป้องกันภาวะ Hypothermia ในทารก
แรกเกิดจึงท่าให้ผลลัพธ์ในการใช้ยังไม่เห็นผลซึงนวัตกรรมอยู่ในช่วงทดลองใช้และยังไม่มีการทดลองใช้ในทารกทีมีการ
Referจึงควรทดลองใช้ต่อเนืองเพือให้เห็นผลลัพธ์ของตัวนวัตกรรม
-ในทารกทีมีภาวะ Hypothermia บางราย การใส่ชุดอวกาศนาโน พิชติ Hypothermia ช่วยในการป้องกันภาวะ
Hypothermiaอุณหภูมิทารกจะยังไม่เพิมขึนทันทีอาจจะต้องใช้ถุงถัวเขียวร่วมด้วยเพือเพิมความอบอุ่นให้ทารก

10. เอกสาร/แหล่งข้อมูลอ้างอิง
รุ้งตวรรณ์ ช้อยจอหอและคณะ.2553.ผลของการป้องกันการสูญเสียความร้อนโดยการใช้ถุงพลาสติกและ
พลาสติกครอบเตียงทารกต่อการป้องกันอุณหภูมิกายต่าในทารกเกิดก่อนก่าหนด https://www.tci-thaijo.org(10
ก.ค.60)
ศูนย์ประสานการทดสอบสินค้า สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค.ผ้านาโน
http://www.ocpb.go.th(10ก.ค.60)
เอืออารีย์ สมุดจาง 2559.แนวปฏิบัติการดูแลทารกแรกเกิดเพือป้องกันภาวะอุณหภูมิร่างกายตา่ .
https://www.tci-thaijo.org(10ก.ค.60)

11. รูปภาพชิ้นงาน

ใช้ นวัตกรรม ชุดอวกาศนาโน

พิชิต Hypothermia GA 35+2
wks.

ใช้นวัตกรรม ชุดอวกาศนาโน พิชิต
Hypothermia ในทารก BT=36.2 องศา
เซลเซียส

