ชื่อผลงาน

กระโจมเพชร

คาสาคัญ

1) ตัวเหลือง, 2) ส่องไฟ, 3) Photo, 4) ผ้ากันยูวี

สรุปผลงานโดยย่อ
พั ฒ นานวั ต กรรมโดยเปลี่ ย นวั ส ดุ ผ้ าคลุ ม เครื่ อ งส่ อ งไฟเปลี่ ย นเป็ น ผ้ ากั นยู วี ที่ ผ่ า นการรั บ รอ ง
มาตรฐานสากลสิ่งทอ เพื่อลดการกระจายของแสงไฟ เพิ่มประสิทธิภาพในการส่องไฟรักษา และลดแสงที่ส่อง
ผ่านผ้ามาด้านนอก ลดอาการตาพร่า เวียนศีรษะของผู้ปฏิบัติงานและญาติผู้ป่วย
หน่วยงานเจ้าของผลงาน ห้องทารกแรกเกิด แผนกพยาบาลกุมารเวชกรรม
สมาชิกในทีม
พ.ท.หญิง อภิรดี ทรัพย์สิน
พ.ต.หญิง วรรณพร เกตุเรือง
ร.อ.หญิง สิริภา แม้นพรม
ร.ต.หญิง จตุพร
สุทธิประสิทธิ์
ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ
การรักษาภาวะตัว เหลื องในทารกแรกเกิด ใช้วิ ธีก ารรั กษาด้ว ยเครื่อ งส่อ งไฟแบบหลอดLED ชนิ ด
Special blue ให้ แ สง Wave length ในช่ วง blue green spectrum แสงชนิด นี้มี ความเข้ มของแสง แล ะ
Spectrum ในการดูดซึมบิ ลิรูบินได้ดี น้้า หนักเบา มีข้อ เสียคือ แสงสี ฟ้าจากหลอดไฟLED ท้าให้เกิดอาการตา
พร่ามัว เวียนศีรษะ คลื่นไส้ได้ เมื่อต้อ งมองแสงไฟนานๆ ส่งผลให้ผู้ปฏิบั ติงานไม่สุขสบาย ห้องทารกแรกเกิ ด
ได้ท้าผ้ากันยูวี(กระโจมทอง)ส้าหรับคลุมเครื่องส่องไฟ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่องไฟ ลดลมจากด้านนอก
พัดเข้าภายในเตียงเด็ก อ่อน และป้องกันแสงที่ส่องออกมาภายนอก หลังการน้ามาใช้ ได้ศึกษาข้อ มูลเพิ่มเติ ม
พบว่า ผ้ากันยูวี(กระโจมทอง)ที่น้ามาใช้ไม่มีฉลากรับรองมาตรฐานสากลสิ่งทอ วัสดุไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อ ม
อาจมีก ารปนเปื้อนของสารตกค้างในขั้นตอนการผลิต เช่น สารฟอร์มาลดีไฮน์ หรือฟอร์มาลิน ส่ งผลต่ อความ
ปลอดภัยผู้ป่วย ผู้ปฏิบัตงิ าน และสิ่งแวดล้อมในหอผู้ป่วย จึงได้เปลี่ยนเป็นผ้าคลุมกระโจมเครื่องส่องไฟเป็นผ้า
กันยูวี ที่ ผ่า นการรับ รองมาตรฐานสากล สิ่ง ทอปลอดสารอั นตรายต่อ สุข ภาพและเป็ นมิ ต รกั บ สิ่ งแวดล้ อ ม
สามารถกันแสงได้ 95-99% ลดการกระจายของแสงไฟของเครื่องส่องไฟและลดแสงที่สอ่ งผ่านออกมาด้านนอก
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการรักษาทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลืองด้วยการส่องไฟ
2. เพือ่ เพิ่มความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานและญาติ

กิจกรรมการพัฒนา
เปลี่ยนวัสดุผ้าคลุมเครื่องส่องไฟเป็นผ้ากันยูวีที่ผา่ นการรับรองมาตรฐานสากลสิ่งทอ ปลอดสาร
อันตรายต่อสุขภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แทนผ้ากันยูวีเดิม ช่วยรวมแสงและลดการกระจายแสง ท้า
ให้เพิ่มประสิทธิภาพการส่องไฟ และลดการเกิดอาการข้างเคียงที่เกิดจากแสงของเครื่องส่องไฟ

การกระจายแสงมาก
ยังมีการกระจายแสง

กระโจมผ้าฝ้าย

กระโจมทอง
การกระจายแสงลดลง

กระโจมเพชร
ระยะเวลาในการด้าเนินการจัดท้าวัสดุ

มี.ค. – มิ.ย. 2564

การประเมินผลและการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์
1. ทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลือง มีค่าMBลด>15% โดยเฉลี่ยร้อยละ 93.69 ( มิ.ย.- ต.ค.64 )
และไม่ต้องส่องไฟซ้้า ร้อยละ 100
2. ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในระดับดี – ดีมาก ร้อยละ 95
ผู้ปฏิบัติงานที่มีโรคประจ้าตัว อาการเวียนศีรษะ ตาพร่าลดลง

ตารางเปรียบเทียบข้อดี-ข้อด้วยของวัสดุท้ากระโจม
หัวข้อ
กระโจมผ้าฝ้าย
กระโจมทอง
1. ความเข้มแสงในการรักษา
51.8
54.6
(µW-cm2)
2. การกระจายแสงส่องผ่าน
ɵ >3 cm
ɵ 1.6 cm
มาด้านนอก
3. ระยะเวลาในการส่องไฟ
24 hrs
20 hrs
4. ภาวะแทรกซ้อนจากการ ภาวะตัวเย็นในทารก
อุณหภูมิปกติ
ส่องไฟ เช่น ตัวเย็น
กลุ่ม LBW /SGA
5. อาการข้างเคียงจากแสงสี มีอาการเวียนศีรษะ อาการเวียนศีรษะ
ฟ้าของเครื่องส่องไฟ
ตาพร่ามาก
ตาพร่าลดลง
6.ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติ
น้อย
ระดับดีมาก
งาน
ร้อยละ 70

กระโจมเพชร
53.1
ɵ 1.2 cm
20 hrs
อุณหภูมิปกติ
อาการเวียนศีรษะ
ตาพร่าน้อย
ระดับดีมาก
ร้อยละ 95

โอกาสพัฒนา
1. สนับสนุนให้ใช้กระโจมเพชรเป็นมาตรฐานผ้าคลุมเครื่องส่องไฟของกองกุมารเวชกรรม เพื่อลด
ปัญหาการเกิดอาการปวดศีรษะ ตาพร่าในผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานที่มีโรคประจ้าตัว
ป่วยเป็นโรคลมชัก
2. เมื่อน้ากระโจมเพชรไปใช้แทนกระโจมผ้าฝ้ายคลุมเครื่องส่องไฟ ใช้กับทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัว
เหลืองในหอผู้ป่วยกุมารเวช 4 พบว่าระยะเวลาในการส่องไฟลดลงชัดเจน จาก 24 ชั่วโมง เหลือ
20 ชั่วโมงโดยประมาณ มารดา/ผู้ดูแลเตียงข้าง รู้สึกสุขสบายขึ้น บอกแสงของเครื่องส่องไฟไม่
ท้าให้รู้สึกเวียนศีรษะ อาการคลื่นไส้หรือมีตาพร่าลดลง
3. ข้อจ้ากัดของผ้ากันยูวีที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลของสิ่งทอมีราคาแพง แต่เมื่อเทียบในด้าน
ความปลอดภัย เหมาะกับการน้ามาใช้เพราะไม่มีอันตรายต่อสุขภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การติดต่อกับทีม ห้องทารกแรกเกิด โทร. 94108 e-mail : nurseryPMK@gmail.com

