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รายละเอียดขอ้เสนอโครงการ 

1. บทสรปุยอ่สำหรับผูบ้รหิาร  (Executive Summary)    
ผู้ป่วยที่ต้องนอนเตียงเป็นเวลานานๆ เกิดผลข้างเคียงอันเนื่องจากผิวหนังถูกกดทับเป็นเวลานานอย่าง

ต่อเนื่อง บริเวณที่ถูกกดทับ มีการตายของเนื้อเยื่อซึ่งแรงกดมากกว่า 20 มิลลิเมตรปรอท เป็นเวลา 2 ชั่วโมง 
ถึง 4 ชั่วโมง ทำให้มีปัจจัยต่อการเกิดแผลกดทับ ในบริเวณท่ีมีกล้ามเนื้อมาก จะทนต่อแรงกดทับได้ดี กรณีของ
แรงกดที่มากแม้เพียงระยะเวลาสั้นๆ ก็ทำให้เกิดอันตราย ต่อเนื้อเยื่อได้เท่ากับแรงกดบ่อยๆ แต่เป็นระยะ
เวลานาน  ซึ่งการเกิดแผลกดทับจะส่งผลให้ผู้ป่วยทุกข์ทรมาน และส่งผลกระทบต่อทางด้านจิตใจของผู้ป่วย
ด้วย เตียงที่เคยมีผู้พัฒนาขึ้นเพื่อลดการเกิดแผลกดทับเป็นแบบแบ่งครึ่งตามแนวยาวพลิกที่ละข้างซ้ายหรือขวา
ได้ แต่ไม่สามารถปรับลุกนั่ง งอเข่าไม่ได้ ทำให้ไม่เป็นที่นิยมไม่สะดวก อีกท้ังผู้ป่วยในแต่ละโรคหรือแต่ละสภาพ
การรักษามีความต้องการพลิกตัวที่ใช้เวลา และ ความเอียงแตกต่าง 
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รูปที่ 1 ระบบควบคุมผ่านแอปพิเคชันแบบทันที 
 
ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จะวิจัย พัฒนาระบบช่วยเหลือ ติดตามผล และควบคุมเตียงสำหรับผู้ป่วยที่

พิจารณาปัจจัยของโรคและประสานข้อมูลระยะไกลผ่านระบบดิจิตอลเทคโนโลยี ทำให้แพทย์ที่ทำการรักษา
ทราบข้อมูลของผู้ป่วยแบบทันทีทันใด  ลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการรักษา ซึ่งระบบเตียงอัฉริยะ
ดังกล่าวไม่ต้องมีพยาบาล หรือผู้ดูแลมาคอยช่วยเหลือ ในการพลิกตะแคงตัวเปลี่ยนท่านอนทุก 2 ชั่วโมง 
โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ โดยสามารถปรับให้ตะแคงซ้าย ตะแคงขวา นอนหงาย สลับกันไปตาม
ความเหมาะสม อีกท้ังยังสามารถลุกนั่งยกขา หรืองอเข่าได้ เพ่ือเปลี่ยนอิริยาบถซึ่งจะสามารถลดแผลกดทับได้
เป็นอย่างดี และเพ่ือให้เข้าถึงการรักษาได้ทุกที่ทุกเวลา ระบบควบคุมที่วิจัยและพัฒนาขึ้นดังในรูปที่ 1 สามารถ
ใช้ร่วมกับแอปพิเคชัน ที่สามารถดูผลการทำงาน และ ควบคุมผ่านแอปพิเคชันได้อย่างรวดเร็ว และ สามารถดู
การทำงานย้อนหลังได้ โดยกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลได้ 

 

2. ความเป็นมาและความสำคัญของเรื่อง   
 การฟ้ืนฟูผู้ป่วยหลังการรักษาส่วนมากจะต้องทำการกายภาพฟ้ืนฟูสภาพร่างกายตามอาการ
โดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งการบูรณาการในหลากหลายภาคส่วนจะก่อให้เกิดความเหมาะสมและยั่งยืน ใน
การช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับความทุกข์ทรมานอันเนื่องจากปัญหาของผู้ป่วยที่ต้องนอนรักษาบนเตียง
เป็นเวลานานๆหรือติดเตียง รวมทั้งผู้ป่วยที่พักรักษาตัวต่อที่บ้านพักไม่สามารถเคลื่อนไหวด้วยตัวเองได้ ทำให้
ผิวหนังบริเวณต่างๆถูกกดทับเป็นเวลานานอย่างต่อเนื่อง ด้วยแรงกดมากกว่า 20 มิลลิเมตรปรอท เป็นเวลา 2 
ชั่วโมง ถึง 4 ชั่วโมง ทำให้มีปัจจัยต่อการเกิดแผลกดทับ ในบริเวณที่มีกล้ามเนื้อมาก จะทนต่อแรงกดทับได้ดี 
กรณีของแรงกดที่มากแม้เพียงระยะเวลาสั้นๆ ก็ทำให้เกิดอันตราย ต่อเนื้อเยื่อได้เท่ากับแรงกดบ่อยๆ แต่เป็น
ระยะเวลานาน  ซึ่งการเกิดแผลกดทับทำให้ผู้ป่วยทุกข์ทรมานส่งผลกระทบต่อทางด้านจิตใจด้วย เตียงที่เคยมี
ผู้พัฒนาขึ้นเพ่ือลดการเกิดแผลกดทับเป็นแบบแบ่งครึ่งตามแนวยาวพลิกที่ละข้างซ้ายหรือขวาได้ แต่ผู้ป่วยใน
แต่ละโรคหรือแต่ละสภาพการรักษามีความต้องการพลิกตัวที่ใช้เวลา และ ความเอียงแตกต่าง  

 
รูปที่ 2 ระบบควบคุมและเชื่อมโยงข้อมูลเตียงฝึกยืนกับผู้เชียวชาญด้านสุขภาพ สำหรับการฟื้นฟูผู้ป่วย 
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ด้วยโมบายแอปพิเคชั่น 
 
พร้อมทั้งระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถตอลสนองความต้องการทางการแพทย์ ด้านกายภาพบำบัด และผู้ดูแล
ผู้ป่วยด้วยระบบการทำงานแบบวนรอบอัตโนมัติในการพลิกตะแคงตัวผู้ป่วยทำให้ญาติหรือผู้ดูแลไม่ต้อง
เสียเวลามากดปุ่มที่เตียง และเพ่ิมความปลอดภัยและสะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยการทำงานผ่านโมบายแอปพิเคชั่น  
ซึ่งต้องอาศัยความรู้ความชำนาญแบบบูรณาการดังที่ได้กล่าวข้างต้น ผสานข้อมูลผ่านระบบ IOT แอปพิเคชั่น 
 ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จะบูรณาการโครงการวิจัยเทคโนโลยีให้ตรงความต้องการของผู้ใช้ พร้อม
ทั้งผสมผสานความชำนาญเชิงบูรณาการของแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักพัฒนาการสังคม อสม. ซึ่ง
เป็นผู้ปฏิบัติงานจริงและใช้งานจริง เพ่ือออกแบบโปรแกรมเตียงช่วยเหลือผู้ป่วยแบบอัตโนมัติ โดยเฉพาะผู้ป่วย
ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมทั้งความไม่พร้อมของผู้ดูแลและสุขอนามัย โดยมี
เป้าหมายหลักเพ่ือลดการนำเข้าเตียงผู้ป่วยแบบอัตโนมัติโดยใช้วัสดุภายในประเทศสร้างความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจรองรับการใช้งานในอนาคต  การควบคุมมอเตอร์สำหรับเตียงช่วยเหลือผู้ป่วยแบบ 9 ส่วนป้องกันการ
เกิดและลดแผลกดทับดังแสดงในรูปที่ 3  โดยทั่วไปประกอบไปด้วยโครงเตียงและไม้กระดานรองด้านบน เพ่ือ
รองรับฟูกหรือที่นอน ที่มีความหนาไม่เกิน 10 เซนติเมตร ซึ่งเตียงสามารถทำงานได้โดยมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรง 24 โวลต์ (Linear Actuator) ขับเคลื่อนชุดเกลียวให้เคลื่อนที่ในแนวราบ ปรับการเอียงส่วนครึ่งซีก
ตามแนวยาวของเตียง ปรับระดับความสูง - ต่ำของเตียง ปรับตั้งจากแนวราบได้ 70 องศา เพ่ือไปยกส่วน
ด้านหลังของผู้ป่วยให้ตะแคงทำมุมกับแนวระนาบได้ถึงมุม 30 องศา ซึ่งสามารถปรับเอียงได้ทั้งทางด้านซ้าย
และด้านขวา โดยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 24 โวลต์ ซึ่งแผลกดทับเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยที่มีปัญหา
ด้านการเคลื่อนไหวไม่สามารถเคลื่อนไหวเองได้  ผิวหนังถูกกดทับเป็นเวลานานอย่างต่อเนื่ อง ทำให้เลือดไม่
สามารถไหลเวียนไปเลี้ยงผิวหนังที่ถูกกดทับได้อย่างสะดวกและต่อเนื่อง จึงส่งผลให้ผิวหนังเกิดลักษณะเป็น
รอยแดงบริเวณที่ถูกกดทับ และเป็นการทำลายผิวหนังถ้าไม่ได้รับการป้องกันและดูแลรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรก 
ก็จะส่งผลทำให้เกิดแผลกดทับตามมาซึ่งการเกิดแผลกดทับ จะส่งผลเสียกับผู้ป่วยโดยตรง ทำให้ผู้ป่วยทุกข์
ทรมาน และเกิดแผลติดเชื้อที่รักษายุ่งยากเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึน และส่งผลกระทบทางด้านจิตใจของผู้ป่วยที่ทำ
การรักษา โดยมีผู้คิดค้นและพยายามประดิษฐ์ที่นอนแบบต่าง ๆ ขึ้น เพ่ือวัตถุประสงค์เดียวกันคือป้องกันการ
เกิดแผลกดทับ เช่น ที่นอนลมที่มีการขยับเหมือนลูกคลื่นซึ่งปัจจุบันยังมีราคาที่แพง การพลิกยังคงต้องใช้แรง
คน และยังคงมีแผลที่เกิดจากการกดทับเกิดขึ้นเช่นเดิม การออกแบบระบบส่งกำลัง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
24 โวลต์ ขับเคลื่อนชุดเกลียวให้เคลื่อนที่ในแนวราบ จะทำหน้าที่ส่งกำลังไปขับเคลื่อนชิ้นส่วนของเตียง เพ่ือจะ
ยกปรับระดับเตียงให้ได้ตามที่ต้องการในการคำนวณหาขนาดของแรงที่ยกได้จะต้องขึ้นอยู่กับน้ำหนักโครงสร้าง
ในแตล่ะส่วนของเตียง 
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  12. เลขท่ีคำขอ 1103000495  อนุสิทธิบัตร  ฝารองนั่งชักโครงชนิดปรับหมุนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 

  13. เลขท่ีคำขอ 1203001007  อนุสิทธิบัตร  เบาะนั่งรถเข็นคนพิการคานเดี่ยวปรับมุมก้มเงยตามทางลาด
ชัน 

  14. เลขท่ีคำขอ 1103000493  อนุสิทธิบัตร  แขนกลทำความสะอาดฝารองนั่งชักโครกชนิดปรับหมุนได้ 

  15. เลขท่ีคำขอ 1303000864  อนุสิทธิบัตร เบาะนั่งรถเข็นคนพิการท่อนล่างปรับขึ้นลงแนวดิ่ง 

  16. เลขท่ีคำขอ 1103000404  อนุสิทธิบัตร  หมอนเดือนเพลิงไหมส้ำหรับผู้พิการทางการไดย้ิน 

  17. เลขท่ีคำขอ 1203001144  อนุสิทธิบัตร  เข็มขดัช่วยรับรู้ทิศเสยีงสำหรับผู้พิการทางการได้                                                                                                                                      
. 

ง. สิง่ประดษิฐ ์ผลงานวจิยั ฯลฯ ทีเ่คยไดร้บัรางวลั 

                  รถเข็นผู้พิการขึ้นลงทางลาดชัน 

                   เตียงผู้ป่วยแบบแบก 8 ส่วน                                                                           . 

                                                                                                                                                    . 
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