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บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
ในบทนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดขั้นตอนสร้าง และพัฒนา เครื่องส่องไฟรักษาทารกแรกเกิด

ภาวะตัวเหลืองแบบประหยัด   (Economy LED Phototherapy for neonatal jaundice) อ้างอิง
จากสถาบันกุมารเวชศาสตร์แห่งอเมริกา  (AAP : American Academy of Pediatrics) คือใช้หลอด
แอลอีดีสีน้้าเงิน (Blue light) ท่ีเปล่งแสงอยู่ในช่วงค่าความยาวคล่ืน (Spectrum wavelength) อยู่
ในช่วง  430-490 นาโนเมตร  โดยค่าความยาวคล่ืนท่ี 459 นาโนเมตรจะมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดใน
การละลายสารบิลิรูบินท่ีและปริมาณความเข้มแสงของแสงสีน้้าเงิน ( Irradiance) ท่ีค่าระหว่าง 8-55 
ไมโครวัตต์ /ตารางเซนติเมตร /นาโนเมตร  (µw/cm2/nm) ซึ่งเป็นค่าท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดในการ
รักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด มีผังขั้นตอนด้าเนินงาน ดังนี้ 

 

                                                เริ่มต้น 

   

                 

 

 

 

 

 

 

                                        

                                                 ผ่าน                    ไม่ผ่าน   

                  

 
 

                                           
                                                       
                                                     สิ้นสดุ  

 

ภาพที่ 3.1 ผังขั้นตอนการด้าเนินงาน 

 

ศึกษาข้อมูลเครื่องส่องไฟ (Phototherapy) 

ออกแบบเครื่องส่องไฟ (Phototherapy) 

ออกแบบโครงฐานวางเครื่องส่องไฟ 
(Phototherapy) 

สร้างเครื่องส่องไฟ และโครงฐาน 

ทดสอบการท้างาน
เครื่องส่องไฟ 

น้าเครื่องส่องไฟ ไปใช้งานรักษาผู้ป่วย 

แก้ไข ปรับปรุง 
(Phototherapy) 

เก็บข้อมูล / สรุปผลเครื่องส่องไฟ  
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การออกแบบสร้างเครื่องส่องไฟรักษาทารกแรกเกิดภาวะตัวเหลืองแบบประหยัด  มีข้ันตอน
ในการสร้างดังนี้ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.4 ระยะเวลาการวิจัย 
3.5 แผนการด้าเนินงาน 
3.6 วิธีการด้าเนินงานตามแผนการด้าเนินงาน 

3.1 ประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นบุคลากรทางการแพทย์กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาล
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ท่ีใช้งานเครื่องส่องไฟรักษาทารกแรกเกิดภาวะตัวเหลืองแบบประหยัด 
รุ่น 2 จ้านวน 9 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็น บุคลากรทางการแพทย์กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาล
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ท่ีใช้งานเครื่องส่องไฟรักษาทารกแรกเกิดภาวะตัวเหลืองแบบประหยัด 
รุ่น 2 จ้านวน 9 คน ได้กลุ่มตัวอย่างมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
 
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องส่องไฟรักษาทารกแรกเกิดภาวะตัวเหลืองแบบต่างๆ และ
มาตรฐานการส่องไฟรักษาทารกอ้างอิงจาก สถาบันกุมารเวชศาสตร์แห่งอเมริกา ( AAP : American 
Academy of Pediatrics) 
 2. สร้างเครื่องส่องไฟรักษาทารกแรกเกิดภาวะตัวเหลืองแบบประหยัด รุ่น 2 
         3. สร้างแบบสอบถาม จ้านวน 3 รายการ 
   3.1 แบบสอบถามประเมินการวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องส่องไฟรักษาทารกแรกเกิด
ภาวะตัวเหลืองแบบประหยัด รุ่น 2 จากผู้เช่ียวชาญทางการแพทย์ 
   3.2 แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทางการแพทย์ ท่ีมีต่อของเครื่องส่อง-
ไฟรักษาทารกแรกเกิดภาวะตัวเหลืองแบบประหยัด รุ่น 2 
          4.ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และวัตถุประสงค์ของ
การใช้งานเครื่องส่องไฟรักษาทารกแรกเกิดภาวะตัวเหลืองแบบประหยัด รุ่น 2  แล้วน้าผลการพิจารณา
มาค้านวณค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามเครื่องส่องไฟรักษาทารกแรกเกิดภาวะตัวเหลือง
แบบประหยัด รุ่น 2 ได้ค่าดัชนีของความสอดคล้องกันระหว่างข้อค้าถามแต่ละข้อกับรายการประเมิน 
(Index of Item - Objective Congruence หรือ IOC) ท่ี 0.800 โดยผู้เช่ียวชาญประกอบด้วย 5 
ท่าน คือ 

     1) นายมงคล     ธุระ  ต้าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูเช่ียวชาญ   
      วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  
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    2) นายอุทัย      สุมามาลย์  ต้าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูเช่ียวชาญ   
    วิทยาลัยเทคนิคน่าน  จังหวัดน่าน  
    3) รศ.ดร.โกศล   โอฬารไพโรจน์  ต้าแหน่ง รองศาสตราจารย์  

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ 
                   4) นายสมศักดิ์  หมอแสง  ต้าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช้านาญพิเศษ   

    วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร  จังหวัดพิจิตร  
     5) ผศ.ดร.วิวัฒน์  ทิพจร  ต้าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จังหวัดเชียงราย 
          5. น้าเครื่องส่องไฟรักษาทารกแรกเกิดภาวะตัวเหลืองแบบประหยัด รุ่น 2 ไปทดลองใช้ใน
การรักษาทารกภาวะตัวเหลืองท่ีกลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
โดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการรักษาทารกแรกเกิดภาวะตัวเหลืองกับเครื่องส่องไฟรักษาทารก
แรกเกิดภาวะตัวเหลืองชนิดหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์แสงสีน้้าเงิน 

6. น้าแบบประเมินคุณภาพของเครื่องส่องไฟรักษาทารกแรกเกิดภาวะตัวเหลืองแบบประหยัด 
รุ่น 2 ใหผู้้เช่ียวชาญในโรงโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ้านวน 9 คน ประเมินคุณภาพ
และประสิทธิภาพ ได้แก่ นายแพทย์จ้านวน 3 คน พยาบาลวิชาชีพ 3 คน งานศูนย์เครื่องมือแพทย์ 3 
คน รวมท้ังส้ิน 9 คน 

7. น้าแบบแบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรทางการแพทย์ท่ีมีต่อ เครื่อง ส่องไฟรักษา
ทารกแรกเกิดภาวะตัวเหลืองแบบประหยัด รุ่น 2  ให้บุคลากรทางการแพทย์ ท่ีเช่ียวชาญในการรักษา
ทารกแรกเกิดภาวะตัวเหลือง ในโรง โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ้านวน 9 คน 
ประเมินความพึงพอใจ 
 
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ศึกษาได้ด้าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  โดยใช้สถิติพื้นฐาน 
 1. หาค่าเฉล่ีย (Mean) (ล้วน สายยศ และอังคณา  สายยศ, 2538 : 73) 
 

                                
n

x
x 
  

 

    เมื่อ  x   แทน   คะแนนเฉล่ีย  
      x  แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมด  
      n แทน จ้านวนนักเรียนในกลุ่ม  
  
 
 2. หาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ, 2538  : 79) 

                 S.D.  =    

 1nn

2x2xn


  

    เมื่อ     S.D. แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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       x  แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมด  

              
2x  แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก้าลังสอง  

               n แทน จ้านวนนักเรียนท้ังหมด 
      x แทน คะแนนของนักเรียนแต่ละคน  
    โดยมีเกณฑ์ในการให้คะแนนดังนี้  
       1) ระดับความคิดเห็น 
   มากท่ีสุด 5 คะแนน    
   มาก 4 คะแนน  
   ปานกลาง 3 คะแนน  
   น้อย 2 คะแนน  
   น้อยท่ีสุด     1 คะแนน  
        2) เกณฑ์การประเมินค่าเฉล่ียความคิดเห็น 
  คะแนน  4.51 – 5.00  หมายถึงเหมาะสมและพึงพอใจมากท่ีสุด 
  คะแนน 3.51 – 4.50  หมายถึงเหมาะสมและพึงพอใจมาก 
  คะแนน 2.51 – 3.50  หมายถึงเหมาะสมและพึงพอใจปานกลาง 
  คะแนน  1.51 – 2.50  หมายถึงเหมาะสมและพึงพอใจน้อย 

  คะแนน  1.00 – 1.50  หมายถึงเหมาะสมและพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 

 3. สถิติท่ีใช้ในการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
(มนต์ชัย, 2548) 

IOC = 
N

R  
 

 เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ 
 R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญท่ี

พิจารณา 
N แทน จ้านวนผู้เช่ียวชาญ 

 
3.4 ระยะเวลาการวิจัย 
 ระหว่าง เดือน มกราคม 2560 – เดือนกุมภาพันธ์ 2561 
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3.5 วิธีการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 
 วิธีด้าเนินงานตามแผนการด้าเนินงานโครงการการพัฒนาเครื่องส่องไฟรักษาทารกแรกเกิด
ภาวะตัวเหลืองแบบประหยัด รุ่น ๒ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1) ออกแบบเครื่องส่องไฟรักษาทารกแรกเกิดภาวะตัวเหลืองแบบประหยัด  ปรากฏตามภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 ภาพที่ 3.2 ภาพร่างเครื่องส่องไฟรักษาทารกแรกเกิดภาวะตัวเหลืองแบบประหยัด 
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(ก) โครงฐานวางเครื่องส่องไฟ 

 

 
 

(ข) การใช้งานเครื่องส่องไฟกับโครงฐาน 
 

 ภาพที่ 3.3 ภาพร่างโครงฐานวางเครื่องส่องไฟรักษาทารกแรกเกิดภาวะตัวเหลืองแบบประหยัด 
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ภาพที่ 3.4 วงจรไฟฟ้าเครื่องส่องไฟรักษาทารกแรกเกิดภาวะตัวเหลืองแบบประหยัด 

 

2) การเลือกใช้อุปกรณ์ในการจัดท้า 
   2.1 การเลือกใช้หลอดแอลอีดีท่ีน้ามาใช้เป็นแหล่งก้าเนิดแสง  
        ในการเลือกใช้แหล่งก้าเนิดแสงจากหลอดแอลอีดีมีความส้าคัญ มาก   ซึ่งจะเป็นการ

ก้าหนดว่าสเปคตรัมท่ีได้จะสอดคล้องกับสเปคตรัมท่ีใช้ในการรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด
หรือไม่ ซึ่ง คุณสมบัติของหลอดแอลอีดีจะพิจารณาดังต่อไปนี้ 

      แหล่งก้าเนิดแสงใช้หลอดแอลอีดีสีน้้าเงินแบบเปลือยจ้านวน 300 หลอดจ้านวน 2 แผง   
รวมใช้หลอดแอลอีดีสีน้้าเงินท้ังส้ิน 600 หลอดต่อชุด แต่ละแผงมีขนาดกว้าง 10.5 เซนติเมตรและยาว  
40 เซนติเมตร ชุดแหล่งก้าเนิดแสงนี้ใช้แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า  12 โวลต์ โดยในวงจรแต่ละชุดจะ
ออกแบบให้มีกระแสฟอร์เวิร์ดขนาด 24 มิลลิแอมป์ โดยต่อหลอดแอลอีดีอนุกรมกัน  3 ตัว ร่วมกับตัว
ต้านทานจ้ากัดกระแสขนาด 150 โอห์ม 1/4 วัตต์ ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1) มีสเปคตรัมค่าความยาวคล่ืนแสงอยู่ในช่วง  400 ถึง 500 นาโนเมตร 
2) ใช้แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าน้อย 
3) มีความทนทานในการใช้งานและมีขนาดท่ีเหมาะสมไม่เล็กเกินไป 
4) ความยาวคล่ืนเปล่ียนแปลงไม่มากเมื่อกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าเปล่ียน 
5) ไม่มีการเปล่งแสงในช่วงรังสีอัลตราไวโอเลต 
 

ตารางที่ 3.1 คุณสมบัติของหลอดไฟฟ้าแอลอีดีแบบความสว่างสูงสีน้้าเงิน 
ที่มา : www.jandy-electronic.com/ 

คุณสมบัติของหลอดไฟฟ้าแอลอีดีแสงสีน้ าเงิน 
อุณหภูมิสี 
ความยาวคล่ืน 
แรงดันไฟฟ้า 
กระแสไฟฟ้า 
อายุการใช้งาน 
มุมการส่องสว่าง 
อุณหภูมิใช้งาน 
ระดับการป้องกัน 

8500 - 9000  เคลวิน (kelvin) 
450 - 463     นาโนเมตร (nanometer) 
3 v - 3.4       โวลต์ (volts)  
10    -  20     มิลลิแอมแปร์ (miliampare) 
50,000         ช่ัวโมง (hour) 
120             องศา (degree) 
0 – 65             องศาเซลเซียส (℃) 
IP 44 

 



26 

 

ในการการออกแบบชุดแหล่งก้าเนิดแสงนี้มีปัจจัยท่ีต้องพิจารณาคือ   ขนาดของเครื่องส่องไฟ 
ใช้แผ่นอะคริลิคหนา 10 มิลลิเมตร กว้าง 25 เซนติเมตรและยาว 45 เซนติเมตร  โดยแหล่งก้าเนิดแสง
ใช้หลอดแอลอีดีสีน้้าเงินแบบเปลือยจ้านวน 300 หลอดจ้านวน 2 แผง   รวมใช้หลอดแอลอีดีสีน้้าเงิน
ท้ังส้ิน 600 หลอดต่อชุด แต่ละแผงมีขนาดกว้าง 10.5 เซนติเมตรและยาว 40 เซนติเมตร 

 

 
 

ภาพที ่3.5 แผ่นอะคริลิคหนา 10 มิลลิเมตร 
 

 
 

ภาพที ่3.6  หลอดแอลอีดีแบบเปลือย 300 หลอดต่อแผง 
  

ชุดแหล่งก้าเนิดแสงนี้ใช้แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า 12 โวลต์ โดยในวงจรแต่ละชุดจะออกแบบให้
มีมีกระแสฟอร์เวิร์ดขนาด  24 มิลลิแอมป์  โดยต่อหลอดแอลอีดีอนุกรมกัน  3 ตัว ร่วมกับตัวต้านทาน
จ้ากัดกระแสขนาด 150 โอห์ม 1/4 วัตต์ วงจรการต่อใช้งานในหนึ่งชุดแสดงดังรูป 

 

 
 

 
 

ภาพที ่3.7  การต่อใช้งานของแอลอีดีในหนึ่งวงจร 
 

2.2  หม้อแปลงไฟฟ้า ( Switching power supply) ใช้เปล่ียนแปลงระดับแรงดันไฟฟ้าจาก 
220 VAC เป็น 12 VDC 0-30 A สามารถปรับค่าแรงดันไฟฟ้าได้อยู่ระหว่าง 10 - 15.2 โวลต์ (Volt)  
มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน สามารถปรับค่าแรงดันไฟฟ้าท่ีเครื่องแปลงไฟเพื่อให้ได้ค่าปริมาณ
พลังงานความเข้มแสงตามปริมาณท่ีต้องการ ซึ่งมีหน่วยเป็น ไมโครวัตต์/ตารางเซนติเมตร /นาโนเมตร  
(µw/cm2/nm) 
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ภาพที่ 3.8 หม้อแปลงไฟฟ้า 
 

2.3 เครื่องนับเวลาแบบอนาล็อค (Hour meter) ผลิตภัณฑ์พานาโซนิค รุ่น TH648 เป็น
อุปกรณ์นับจ้านวนช่ัวโมงการใช้งานของเครื่องส่องไฟรักษาทารกภาวะตัวเหลือง 

 

 
 

ภาพที ่3.9 เครื่องนับเวลา 
 

2.4 ฟิล์มนิรภัยลูมาร์ ( LLUMAR) ผลิตภัณฑ์ลามิน่า (Lamina) รุ่น SCLSRPS4 มีคุณสมบัติ
ป้องกันแสงอัลตราไวโอเลต (UV) ได้ประมาณ 95 % ซึ่งแสงอัลตราไวโอเลตเป็นอันตรายกับผิวและตา
ของทารก 
 

3) สร้างเครื่องส่องไฟรักษาทารกแรกเกิดภาวะตัวเหลืองแบบประหยัด 
 

 
 
 

ภาพที่ 3.10 การขึ้นรูปโครงสร้างและฝาครอบ 
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ภาพที่ 3.11 การต่อวงจรไฟฟ้า 
 

 
  
 
 
 
      
 

ภาพที่ 3.12  สร้างเครื่องส่องไฟรักษาทารกแรกเกิดภาวะตัวเหลืองแบบประหยัด รุ่น 2 
 

 

 

ภาพที่ 3.13 ทดสอบหาปริมาณความเข้มแสงของเครื่องส่องไฟฯ 

 

สวิตช์ปิด-เปิด อุปกรณ์นับเวลา 

ปุ่มปรับความเข้มแสง 

หลอดไฟฟ้าแอลอีดี 
ฟิล์มนิรภัย 

ฟิวส์ 
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ภาพที่ 3.14 การใช้งานเครื่องส่องไฟรักษาทารกนอนในเตียงนอน (Crib) แบบด้านเดียวและสองด้าน 
 

   
 

ภาพที่ 3.15 การใช้งานเครื่องส่องไฟรักษาทารกนอนในตู้อบทารกวิกฤต (Incubator)  
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3.7 เคร่ืองมือในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
1) เครื่องส่องไฟรักษาทารกแรกเกิดภาวะตัวเหลืองแบบประหยัด รุ่น 2 ท่ีผลิตขึ้นกับเครื่อง

ส่องไฟชนิดหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์แสงสีน้้าเงินขนาด 18 วัตต์ จ้านวน 6 หลอดต่อชุด 
2) เครื่องมือวัดค่าความเข้มแสง (Spectrophoto meter) ผลิตภัณฑ์ OHMEDA MEDICAL 

รุ่น BiliBlanket Light Meter II โดยสามารถวัดค่าความเข้มแสงได้ต้ังแต่  0.1 ถึง 299.9 ไมโครวัตต์
ต่อตารางเซนติเมตรต่อนาโนเมตร  (µw/cm2/nm)  เครื่องมือ วัดค่าแสงอัลตราไวโอเลต (UV LIGHT 
METER) ผลิตภัณฑ์ Lutron รุ่น UV-340A และเครื่องมือวัดค่าทางไฟฟ้า ( Clamp on meter) 
ผลิตภัณฑ์ UNI-T รุ่น UT-203 
 
 
  

     
 
 

 

   (ก) เครื่องมือวัดค่าความเข้มแสง                         (ข)  เครื่องมือวัดค่าแสงอัลตราไวโอเลต 
 

ภาพที่ 3.16 เครื่องมือวัดค่าความเข้มแสงและวัดค่าแสงอัลตราไวโอเลต 
ที่มา : http://www3.gehealthcare.com/ 

 
 

3) แบบประเมินคุณภาพของเครื่องส่องไฟรักษาทารกแรกเกิดภาวะตัวเหลืองแบบประหยัด 
รุ่น 2 ใหผู้้เช่ียวชาญในโรงโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ้านวน 9 คน ประเมินคุณภาพ
และประสิทธิภาพ ได้แก่ นายแพทย์จ้านวน 3 คน พยาบาลวิชาชีพ 3 คน งานศูนย์เครื่องมือแพทย์ 3 
คน รวมท้ังส้ิน 9 คน ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ้านวน 15 ข้อ 

4) แบบสอบถาม ความพึงพอใจของบุคลากรทางการแพทย์ท่ีมีต่อ เครื่อง ส่องไฟรักษาทารก
แรกเกิดภาวะตัวเหลืองแบบประหยัด รุ่น 2  ให้บุคลากรทางการแพทย์ ท่ีเช่ียวชาญในการรักษาทารก
แรกเกิดภาวะตัวเหลือง ในโรง โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ้านวน 9 คน ประเมิน
ความพึงพอใจ ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ้านวน 9 ข้อ 
 
 

 


