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บทคัดย่อ
ทารกแรกเกิดที่มีภาวะอุณหภูมิร่างกายต่า(Hypothermia) มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะหายใจ
ลาบาก และมีโอกาสเสียชีวิตใน 6 ชั่วโมงแรกหลังคลอด จึงมีแนวปฏิบัติในการพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะ
อุณหภูมิกายต่าในทารกแรกเกิด เช่นการควบคุมอุณหภูมิห้อง การทากิจกรรมต่างๆภายใต้ Radiant Warmer
,skin to skin contraction การเคลื่อนย้ายทารกโดยใช้ Transfer Incubator การติดตามสัญญาณชีพเป็น
ระยะๆ ปัจจุบันมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เช่น Skin Temperature Probe ในเครื่อง Radiant
Warmer แต่เนื่องจากเครื่องมือมีราคาสูงจึงมีจานวนจากัด พยาบาลจึงต้องติดตามอุณหภูมิด้วยเทอร์โมมิเตอร์
เป็นระยะ อาจเกิดภาวะอุณหภูมิกายต่าในระหว่างที่รอการวัดอุณหภูมิกายซาได้ ผู้ทานวัตกรรมจึงได้คิดค้น
นวัตกรรม Monitor Body Temperature in Newborn ซึ่งนวัตกรรมนีสามารถเคลื่อนย้ายไปกับตัวทารก
หน้าจอแสดงผลอุณหภูมิกายสาหรับติดตามอุณหภูมิกายทารกอย่างต่อเนื่องและแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิกาย
ทารกต่ากว่า36.5 Cหรือมากกว่า 37.4 Cเพื่อให้การพยาบาลทารกแรกเกิดอย่างทันท่วงที ลดอัตราการเกิด
ภาวะอุณหภูมิกายต่า เพื่อให้เกิดความเที่ยงตรงและความแม่นยาของเครื่องมือผู้ทานวัตกรรมได้นานวัตกรรม
ไปสอบเทียบกับเครื่องมือแพทย์ที่ได้มาตรฐาน พร้อมปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะนาไปให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้ ซึ่ง
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ พยาบาลประจาตึกหลังคลอด จานวน 10 คน ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ฯ
โดยให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้นวัตกรรมในการติดตามทารกแรกเกิดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะอุณหภูมิกาย
ต่าหรือต้องเฝ้าระวังภาวะอุณหภูมิกายทารกต่า เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในการทดลองนวัตกรรม ได้แก่
แบบประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพ และแบบสารวจความพึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรม แต่เนื่องจากนวัตกรรม
ยังไม่มีความเที่ยงตรง และมีความแม่นยาน้อยจึงได้นานวัตกรรม ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างใหม่ คือนักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ ชันปีที่ 3 จานวน 10 คน คนละ 3 ครัง ทุก 30 นาที โดยในการวัดแต่ละครังมีการวัด

เปรียบเทียบระหว่างปรอทดิจิตอล ปรอทแก้ว และนวัตกรรม พบว่านวัตกรรมต้องใช้ระยะเวลาในการวัดนาน
ถึง 15 นาทีจึงจะมีค่าเท่ากับปรอทดิจิตัล 3 นาที และปรอทแก้ว 5 นาที อย่างไรก็ตามพบว่าการทดสอบ
นวัตกรรม“Monitor Body Temperature in Newborn” ในการวัดอุณหภูมิกาย เปรียบเทียบกับปรอทแก้ว
มีความสัมพันธ์สูงมากกว่าการวัดอุณหภูมิกายโดยใช้ปรอทดิจิตัล เปรียบเทียบกับปรอทแก้ว
คาสาคัญ: ภาวะอุณหภูมิร่างกายต่า, Monitor Body Temperature in Newborn, ทารกแรกเกิดที่มีภาวะ
อุณหภูมิร่างกายต่า
ความเป็นมาและความสาคัญ
การป้องกันการเกิดภาวะอุณหภูมิร่างกายต่า (Hypothermia) ของทารกแรกเกิดนับเป็นอีกบทบาท
หนึ่ง ที่มีความสาคัญของพยาบาลห้องคลอด ภาวะอุณหภูมิร่างกายต่าของทารกแรกเกิดยังคงเป็น ประเด็น
ปัญหาที่สาคัญในการดูแลทารกแรกเกิด เนื่องจากลักษณะทางกายภาพและระบบการควบคุม อุณหภูมิใน
ร่างกายของทารกแรกเกิดยังไม่สมบูรณ์ ทาให้อุณหภูมิร่างกายทารกเปลี่ยนแปลงได้ง่ายตาม สภาพแวดล้อม
ทารกแรกเกิดซึ่งมีภาวะอุณหภูมิร่างกายต่า มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะหายใจลาบากและ การเสียชีวิตใน
6 ชั่วโมงแรกเกิด ดังนันการช่วยเหลือ ประคับประคองให้ทารกแรกเกิดสามารถควบคุม อุณหภูมิร่างกายให้อยู่
ในระดับปกติจึงเป็นบทบาทที่ สาคัญที่พยาบาลสามารถทาได้ จึงเกิดแนวปฏิบัติการป้องกันภาวะอุณหภูมิกาย
ต่าในทารกแรกเกิด ได้แก่ การอุ่นผ้า อุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้กับทารก ภายใต้ Radiant warmer อย่างน้อย 10
นาที (นิตยา โรจนนิรันดร์กิจ และ ปิยภรณ์ ปัญญาวชิร, 2009) การควบคุมอุณหภูมิห้องคลอด การทากิจกรรม
ต่างๆ ภายใต้ Radiant Warmer การวัดสัญญาณชีพ ทุก 30 นาที จานวน 2 ครัง และ 1 ชั่วโมง จานวน 1
ครัง (เอืออารีย์ สมุดจาง, 2559) ซึ่งเห็นว่าการประเมินสัญญาณชีพในทารกแรกเกิดจาเป็นต้องประเมินบ่อย
และต่อเนื่ อง โดยเฉพาะอุณ หภูมิกายของทารกที่ มีการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ในปัจจุบัน มีเทคโนโลยีในการ
ควบคุมและประเมินอุณหภูมิกายของทารกอย่างต่อเนื่อง เช่น เครื่อง Radiant warmer หรือ Transfer
Incubator ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ แต่เนื่องจากเครื่องมือมีราคาสูง จึงมีจานวนจากัด ส่วนมากจะพบ
เครื่อง Radiant warmer หรือ Transfer Incubator ในห้องคลอด หรือในหน่วยดูแลทารกแรกเกิดที่มี
ภาวะแทรกซ้อนหรือมีภาวะวิกฤติ ในแผนกหลังคลอดบางแห่งไม่มีเครื่องมือ พยาบาลจึงต้องติดตามอุณหภูมิ
ด้วยเทอร์โมมิเตอร์เป็นระยะ ทังนีอุณหภูมิกายของทารกเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อาจเกิดภาวะอุณหภูมิกาย
ต่าในระหว่างที่รอการวัดซา ดังนันการติดตามอุณหภูมิกายทารกอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ต้องสังเกตอาการภาวะ
อุณหภูมิกายต่ามีความจาเป็นมาก จึงเกิดนวัตกรรม Monitor Body Temperature in Newborn ขึนเพื่อ
ติดตามอุณหภูมิกายทารกอย่างต่อเนื่องและแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิกายทารกต่ากว่า 36.5 องศาเซลเซียส
วัตถุประสงค์
เพื่อติดตามอุณหภูมิกายทารกอย่างต่อเนื่องและแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิกายทารกต่ากว่า 36.5 องศา
เซลเซียส และให้การพยาบาลทารกแรกเกิดอย่างทันท่วงที

วิธีการศึกษา
การศึก ษาเป็ นการวิจั ย และพั ฒนา เริ่ มด้ วยระบบการวิ เคราะห์ สภาพปัญ หา แล้ว ทาการพั ฒนา
ทางเลือกหรือวิธีการใหม่ๆ แต่เป็นการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมให้ได้มาตรฐาน ก่อนที่จะทาการทดลองใช้ใน
สภาพจริง เพื่อตรวจสอบคุณภาพ และประสิทธิภาพ
ขันตอนการศึกษา มี 3 ขันตอน
ขันตอนที่ 1 วิเคราะห์ปัญหาการเกิดภาวะอุณหภูมิกายทารกต่า การศึกษาแนวปฏิบัติ การป้องกัน
ภาวะอุณหภูมิกายต่าในทารกแรกเกิด การติดตามและการใช้เครื่องมือวัด หรือเครื่องมือควบคุมอุณหภูมิจาก
เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย จากนันสร้างนวัตกรรมเครื่องวัดอุณหภูมิกายทารกแรกเกิดที่สามารถวัดได้
อย่างต่อเนื่องและแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิกายทารกแรกต่ากว่า 36.5 องศาเซลเซียส
ขันตอนที่ 2 ทดลองใช้นวัตกรรม โดยนานวัตกรรมมาทดลองกับเครื่องมือมาตรฐาน (เทอร์โมมิเตอร์ดิ
จิตัล) ถ้านวัตกรรมไม่มีความเที่ยงตรงกับเครื่องมือมาตรฐาน ผู้สร้างจะนานวัตกรรมมาปรับปรุงและแก้ไข
จนกว่านวัตกรรมมีความเที่ยงตรงกับเครื่องมือมาตรฐาน จึงนามาทดลองใช้กับทารกแรกเกิด เพื่อศึกษา
คุณภาพของนวัตกรรม ประสิทธิภาพนวัตกรรม และสารวจความพึงพอใจจากบุคลากรทางการแพทย์
ขันตอนที่ 3 สรุปผลการทดลองและรายงานผลการนาไปใช้จริง
ความเสี่ยง: ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากภาวะอุณหภูมิกายทารกแรกเกิดต่า
: มีการติดตามอุณหภูมิกายทารกแรกเกิดอย่างต่อเนื่องเพื่อการพยาบาลที่ทันท่วงที
การใช้งาน: สะดวก ใช้ง่าย ใช้ได้จริง มีความเที่ยงตรง ปลอดภัย ราคาถูก
กลุ่มเป้าหมายในการใช้งานนวัตกรรม
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือ พยาบาลห้องคลอด พยาบาลประจาตึกหลังคลอด พยาบาลประจา
หน่วยดูแลทารกแรกเกิดระยะวิกฤติ จานวน 10 คน
ระยะเวลาในการดาเนินการ
ระยะที่ 1 การสร้างนวัตกรรม : เดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2562
ระยะที่ 2 ทดลองใช้นวัตกรรมและปรับปรุงนวัตกรรม : เดือนพฤศจิกายน 2562
เก็บรวบข้อมูลคุณภาพของนวัตกรรม ประสิทธิภาพนวัตกรรม และสารวจความพึงพอใจ
จากบุคลากรทางการแพทย์ : เดือนพฤศจิกายน 2562
ระยะที่ 3 สรุปผลการทดลองและรายงานผลการนาไปใช้จริง
เครื่องมือและสถิติที่ใช้
1. แบบประเมินคุณภาพของนวัตกรรม ประสิทธิภาพนวัตกรรม โดยใช้สถิติ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
2. แบบสารวจความพึงพอใจต่อนวัตกรรม โดยใช้สถิติ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
วิธีการประเมินผล
ประเมินคุณภาพของนวัตกรรม ประสิทธิภาพนวัตกรรมและสารวจความพึงพอใจต่อนวัตกรรม จาก
พยาบาลห้องคลอด พยาบาลประจาตึกหลังคลอด พยาบาลประจาหน่วยดูแลทารกแรกเกิดระยะวิกฤต

วิธีดาเนินการพัฒนานวัตกรรม (ขั้นตอนการดาเนินงาน PDCA/วิธีการ/อุปกรณ์/งบประมาณ/ระยะเวลา)
ขั้นตอนการดาเนินงาน PDCA
ตารางที่ 1 แสดงขันตอนการดาเนินงาน PDCA
PDCA
Plan : ศึกษาข้อมูลออกแบบนวัตกรรมจัดหาอุปกรณ์/ทบทวนงานวิจัย/นวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง
Do : เตรียมอุปกรณ์ และประดิษฐ์นวัตกรรม
Check : ตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้งานนวัตกรรมโดยผู้ประดิษฐ์นวัตกรรม
ผู้เชี่ยวชาญ และทดลองใช้ในพยาบาลห้องคลอด พยาบาลประจาตึกหลังคลอด พยาบาลประจาหน่วย
ดูแลทารกแรกเกิดระยะวิกฤติ จานวน 10 คน
Act : ปรับปรุง และพัฒนานวัตกรรมตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
ขั้นตอนการวางแผน (Plan)
1) ประชุม ก่อนการเริ่มงานมีการประชุมเพื่อหาปัญหา หรือความสนใจในการทานวัตกรรม
2) กาหนดปัญหา นามาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของปัญหา และศึกษาค้นคว้าเอกสารทางวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับแนวทางการป้องกันการเกิดภาวะอุณหภูมิกายต่าในทารกแรกเกิด หรือการติดตามอุณหภูมิกาย
ทารกแรกเกิด นามาประกอบกับการคิดค้นนวัตกรรม เพื่อหาแนวทางการแก้ไขให้เหมาะสม
3) นาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาให้ข้อเสนอแนะและร่วมกันแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อนาไปสู่การออกแบบ
นวัตกรรมและการปฏิบัติ
4) ออกแบบนวัตกรรม Monitor Body Temperature in Newborn จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการ
ประดิษฐ์ Monitor Body Temperature in Newborn
5) ดาเนินการตามแผนที่วางไว้
ขั้นตอนการประดิษฐ์นวัตกรรม (Do)
1) จัดทานวัตกรรมที่ได้วางแผนไว้
1.เตรียมอุปกรณ์
ตารางที่ 2 แสดงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์
ลาดับที่
1

ภาพ

ชื่อ
จอ LCD

2
Digital Temperature Temp Sensor
Probe

3
Active Buzzer 12 V

4
แบตเตอรี่ ลิเทียม โพลิเมอร์

5

สวิตช์เปิด-ปิด

6

กล่องพลาสติกสีทึบ

7

Arduino Nano 3.0 Mini USB

8

Jumper Arduino สายไฟจัมเปอร์ยาว 15
cm.

วิธีการศึกษา
การศึกษาเป็นการพัฒนานวัตกรรม เริ่มด้วยการวิเคราะห์สภาพปัญ หา และพัฒนาหรือสร้างสรรค์
นวัตกรรมทดแทนเครื่องมือที่มีราคาสูง ซึ่งมีการสร้างและทดลองใช้โดยเปรียบเทียบกับเครื่องมือมาตรฐาน

2. วิธีการประดิษฐ์นวัตกรรม
ตารางที่ 3 ตารางแสดงขันตอนการประดิษฐ์นวัตกรรม
ลาดับที่

ขั้นตอนการปฏิบัติ

1

วิธีทาเซ็นเซอร์วัดระดับอุณหภูมิ
เขียน code สาหรับการแจ้งเตือนระดับ
อุณหภูมริ ่างกาย เมื่ออุณหภูมิต่ากว่า 36.5
องศาเซลเซียส และสูงกว่า 37.4 องศา
เซลเซียส และ up code ลงข้อมูลใน
Arduino nano เพื่อให้ส่งข้อมูลอุณหภูมิลง
จอ LCD

2
ต่อวงจรต่างๆ เก็บใส่ในกล่องสีทึบ เจาะรู
บนกล่องสีทึบเพื่อใส่จอ LCD แจ้งอุณหภูมิ
พร้อมทังติดตังสวิตช์เปิด-ปิด ส่งเสียง
alarm เมื่ออุณหภูมิต่า หรือสูงกว่าที่กาหนด
ไว้

รูปภาพ

Monitor Body Temperature

ก่อนพัฒนา

นวัตกรรมบริเวณเซนเซอร์วัดอุณหภูมิมีพืนที่สัมผัสมากเกิน
พัฒนาครังที่ 1

ลดพืนที่สัมผัสของเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ให้เหลือพืนที่ลดน้อยลงรับอุณหภูมิกายได้เร็วขึน
งบประมาณที่ใช้ในการประดิษฐ์นวัตกรรม
1. ทุนสนับสนุนจากคณะผู้จัดทา 650 บาท
2. รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการประดิษฐ์ ดังนี
ตารางที่ 4 ตารางแสดงงบประมาณที่ใช้ในการประดิษฐ์นวัตกรรม
วัสดุและอุปกรณ์
1.กาวแท่งซิลิโคน

จานวน

ราคา (บาท)

3 แท่ง

20

2..พาวเวอร์แบงค์

350
1อัน

3. Digital Temperature Temp
Sensor Probe

1 อัน

4. จอ LCD

1 อัน

5. สวิตช์เปิด-ปิด

1 อัน

6.Buzzer

1 อัน

280

7.Jumper Arduino สายไฟจัมเปอร์
ยาว 15 cm.

1 อัน

8. Arduino Nano 3.0 Mini USB

1 อัน

รวมงบประมาณที่ใช้ในการประดิษฐ์นวัตกรรม

650 บาท

การตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลงานประดิษฐ์คิดค้น (Check) (โดยผู้เชี่ยวชาญและการนา
สิ่งประดิษฐ์ไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย)
ตารางที่ 5แบบประเมินความพึงพอใจการใช้นวัตกรรม “Monitor Body Temperature in Newborn”
คาชี้แจง: ขอให้ท่านทาเครื่องหมายถูก ( / ) ลงในแต่ละข้อที่สอดคล้องความรู้สึกของท่าน
ระดับความพึงพอใจ
ที่
รายการประเมิน
มากที่สุด
มาก
น้อย
(4)
(3)
(2)
1
ขนาดและรูปร่างมีความเหมาะสมสามารถ นา
มาใช้ได้สะดวก
2
ท่านสามารถใช้นวัตกรรมได้โดยไม่ก่อให้เกิด
อันตราย
3
สามารถเก็บรักษาได้สะดวก และง่ายต่อการ
นามาใช้งาน
4
นวัตกรรมสามารถนามาใช้งานได้จริง
5
ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้นวัตกรรม
“Monitor Body Temperature in
Newborn”
6
นวัตกรรมสามารถลดภาระงาน สะดวกสบาย
และง่ายต่อการทางานมากยิ่งขึน
รวม

น้อยที่สุด
(1)

แบบประเมิน นวัตกรรม“Monitor Body Temperature in Newborn”
คาชีแจง ขอให้ผู้ประเมิน(พยาบาลห้องคลอด พยาบาลประจาตึกหลังคลอด พยาบาลประจาหน่วย
ดูแลทารกแรกเกิดระยะวิกฤติ) ได้กรุณาแสดงความคิดเห็น โดยใส่ระดับคะแนนลงในช่องคะแนนทีไ่ ด้โดยมี
เกณฑ์การประเมินดังนี
เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา

มากที่สุด
(4)

มาก
(3)

น้อย
(2)

น้อยที่สุด
(1)

ด้านคุณภาพ
1. มีความเป็นนวัตกรรมที่มีความเหมาะสมกับ
ผู้ป่วย
2.เป็นนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ได้จริง
3.รูปแบบการใช้นวัตกรรมมีความสอดคล้องกับผล
ที่
คาดหวัง
4.เป็นนวัตกรรมที่กระตุ้นให้ผู้ให้บริการพัฒนา
คุณภาพงานพยาบาลยิ่งขึน
5.เป็นนวัตกรรมที่สร้างขึนง่ายๆและทันสมัย
ด้านประสิทธิภาพ
1.ใช้งานง่าย
2. สะดวกพร้อมใช้บริการ
3.มีความปลอดภัยต่อผู้รับบริการและผู้ให้บริการ
4.จัดเก็บได้สะดวก
5.ลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะอุณหภูมิร่างกาย
ต่า(Hypothermia)
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
หมายเหตุ: เกณฑ์การประเมินนวัตกรรม
ระดับ 4 – เป็นผลงานที่อยู่ในระดับดีมากระดับ/ประสิทธิภาพดีมาก
ระดับ 3 – เป็นผลงานที่อยู่ในระดับดี/ประสิทธิภาพดี
ระดับ 2 – เป็นผลงานที่อยู่ในระดับพอใช้/ประสิทธิภาพพอใช้
ระดับ 1 – เป็นผลงานที่อยู่ในระดับปรับปรุง/ควรปรับปรุง

ผลการศึกษา
จากการทดสอบนวัตกรรม“Monitor Body Temperature in Newborn” ในการวัดอุณหภูมิกาย
กับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชันปีที่ 3 จานวน 10 คน โดยวัดซา 3 ครังเพื่อทดสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพ
และความแม่นยา จึงนาไปเปรียบเทียบกับปรอทดิจิตัล และปรอทแก้ว มีค่าความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง และ
ระดับสูงมาก ตามลาดับ ส่วนการทดสอบการวัดอุณหภูมิกายโดยใช้ปรอทดิจิตัล และปรอทแก้ว พบว่ามี
ความสัมพันธ์ในระดับสูง
แต่นวัตกรรมต้องใช้ระยะเวลาในการวัดนานถึง 15 นาทีจึงจะมีค่าเท่ากับปรอทดิจิตัล และปรอทแก้ว
โดยทั่วไปการวัดอุณหภูมิกายบริเวณรักแร้จะใช้เวลาเพียง 3-5 นาที ดังนันนวัตกรรมอาจจะยังไม่สมบูรณ์ที่จะ
สามารถวัดในช่วง 3 – 5 นาทีเช่นเดียวกับปรอทดิจิตัล และปรอทแก้ว อย่างไรก็ตามพบว่าการทดสอบ
นวัตกรรม“Monitor Body Temperature in Newborn” ในการวัดอุณหภูมิกาย เปรียบเทียบกับปรอทแก้ว
มีความสัมพันธ์สูงมากกว่าการวัดอุณหภูมิกายโดยใช้ปรอทดิจิตัล เปรียบเทียบกับปรอทแก้ว
เวลา(นาที)
5
10
15
20

ปรอทดิจิตอล
36.7
37
36.9
37

ปรอทแก้ว
36.8
36.9
36.9
36.8

monitor temperature
36.31
36.75
36.88
36.94

การนาผลงานไปใช้ประโยชน์
ผลจากการสร้างนวัตกรรม Monitor Body Temperature in Newborn ใช้ในพยาบาลห้องคลอด
พยาบาลประจาตึกหลังคลอด พยาบาลประจาหน่วยดูแลทารกแรกเกิดระยะวิกฤติ สามารถนาไปใช้ดังนี
1. สามารถติดตามอุณหภูมิกายทารกแรกเกิดได้อย่างต่อเนื่อง
2. สามารถทราบว่ามีการเกิดอุณหภูมิกายต่าในทารกแรกเกิดและให้การพยาบาลทารกแรกเกิด เด็ก
ที่มีอุณหภูมิกายต่าได้อย่างทันท่วงที
3. สามารถนาไปใช้ในกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องสังเกตและติดตามอุณหภูมิกายอย่างต่อเนื่อง
4. พัฒนา และปรับปรุงนวัตกรรมให้มีความเที่ยงตรงในการวัดอุณหภูมิกายและวัดได้อย่างรวดเร็ว
ยิ่งขึนในนาทีที่ 3 - 5 ซึ่งอาจเกิดจากตัว probe ที่ใช้วัดแตกต่างจากเครื่องมือมาตรฐาน
5. พัฒนา และปรับปรุงนวัตกรรมให้มีขนาดกะทัดรัด และสวยงามมากยิ่งขึน
บทเรียนที่ได้รับ
ในการศึกษาครังนีประสบความสาเร็จได้จากการที่ผู้ทานวัตกรรม อาจารย์ที่ปรึกษาประจากลุ่ม และ
บุคคลที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสาคัญของปัญหาที่เกิดขึน โดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ภายในกลุ่ม จากการบอกเล่าประสบการณ์ในการทางานของอาจารย์พยาบาลที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับการทางาน
เป็นทีม ทีมผู้ทานวัตกรรมขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาประจากลุ่ม อาจารย์ประจารายวิชา และ
ขอขอบคุณทีมสหสาขาที่ร่วมกันสร้าง และพัฒนาระบบงาน สุดท้ายขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานทุกท่านที่ให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง
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