อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ธรรมศาสตร์ สร้ างผลงานนวัตกรรมเครื่องตรวจจับเสียงเสมหะในปอดเพื่อ
การวินิจฉัยโรคและควบคุมเตียงอัตโนมัติ คว้ ารางวัล Semi Grand Prize จาก 1000 กว่ าผลงานทั่วโลก
ในงาน Seoul International Invention Fair (SIIF) 2015 ณ สาธารณรัฐเกาหลี
ปั ญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเป็ นปั ญหาที่พบได้ บ่อยในบุคคลทัว่ ไป แต่หากปั ญหานี ้พบในทารก
และเด็กเล็ก ความรุนแรงของอาการและผลกระทบก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ ้น สาเหตุอนั ดับหนึ่งที่ทําให้ เด็กอายุตํ่ากว่า 5 ปี
ทัว่ โลกเสียชีวิตมาจากปั ญหาระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะโรคปอดบวม ซึง่ เกิดจากการอักเสบของเนื ้อปอด ทํา
ให้ มีอาการไข้ ไอมีเสมหะ และเกิดการคัง่ ค้ างของเสมหะ ประกอบกับทารกและเด็กเล็กมีขนาดตัวเล็ก มีท่อทางเดิน
หายใจเล็ก หากไม่มีการดูแลให้ มีระบายเสมหะได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะทําให้ ทางเดินหายใจถูกอุดกัน้ หายใจ
ลําบาก เสมหะจะขัดขวางการแลกเปลี่ยนกาซในปอด ส่งผลให้ เด็กขาดออกซิเจน การหายใจล้ มเหลว และเสียชีวิต
ในที่สดุ
การแก้ ไขปั ญหาเสมหะคัง่ ค้ างในเด็ก สามารถทําได้ โดยการทํากายภาพบําบัดทรวงอกเพื่อกําจัดเสมหะ ซึง่
ในขันตอนแรกคื
้
อการจัดท่าเพื่อระบายเสมหะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เสมหะที่อยู่ลกึ และมีความเหนียวข้ นมาก การจัด
ท่าเพื่อระบายเสมหะนี ้ ต้ องอาศัยการตรวจวินิจฉัยในเบื ้องต้ นเพื่อพิจารณาว่าเสมหะอยู่ในตําแหน่งใด โดยการใช้ หู
ฟั ง (Stethoscope) เพื่อวินิจฉัยเสียงหายใจที่ผิดปกติและหาตําแหน่งของเสียงเสมหะ จากนัน้ จึงใช้ การจัดท่านอน
โดยอาศัยแรงดึงดูดของโลก เช่น หากพบว่ามีเสมหะในปอดด้ านขวามาก ก็ต้องจัดตัวเด็กให้ นอนตะแคงซ้ าย หรื อ
หากพบเสมหะอยูใ่ นปอดล่างซ้ าย ก็ต้องจัดตัวเด็กให้ ตะแคงขวาศีรษะตํ่ากว่าปลายเท้ า 30 องศา เป็ นต้ น
การแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวดูเหมือนมีแนวทางที่ค่อนข้ างง่าย แต่ในทางปฏิบตั ิจริ งกลับพบปั ญหาต่างๆที่เป็ น
อุปสรรคอย่างมาก ปั ญหาที่สําคัญคือคือ เตียงในโรงพยาบาลไม่ได้ ถกู ออกแบบมาเพื่อการจัดท่าระบายเสมหะของ
เด็กทารกและเด็กเล็ก เตียงโดยทัว่ ไปสามารถปรับศีรษะให้ สงู และกลับมาอยู่ใน
ระดับ 0 องศา หรื อปรับปลายเท้ าให้ สงู และกลับมาอยู่ในระดับ 0 องศาได้ เท่านัน้
แต่ไม่สามารถปรับให้ ตะแคงซ้ ายขวาหรื อปรับศีรษะให้ ตํ่ากว่า 0 องศาได้ เลย
นอกจากนัน้ การจัดท่าที่ไม่ถกู วิธี ยังเป็ นการรบกวนการนอนหลับของเด็ก ซึง่ อาจ
ส่งผลให้ อาการของเด็กรุนแรงมากขึ ้น จากปั ญหาดังกล่าว อาจารย์ สุภาวดี ทับ
กลํ่า อาจารย์ ประจํากลุ่ มวิชาการพยาบาลเด็กและวั ยรุ่ น คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้ คิดค้ นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เครื่ อง

ตรวจจับเสียงเสมหะในปอดเพื่อการวินิจฉัยโรคและควบคุมเตียงอัตโนมัติ (Automatic Lung Congestion
Sensor – Pediatric Posture Gyro (PPG)) ซึง่ เป็ นการทํางานร่ วมกันระหว่างเซ็นเซอร์ ตรวจจับตําแหน่งเสียง
เสมหะในปอดและเตียงปรับอัตโนมัติ
อ า จ า ร ย์ สุ ภ า ว ดี

ทั บ

กลํ่า กล่าวว่า เครื่ องตรวจจับ
เสียงเสมหะในปอดเพื่ อการ
วินิจฉัยโรคและควบคุมเตียง
อัตโนมัติ (Automatic Lung
Congestion

Sensor

–

Pediatric Posture Gyro
(PPG)) ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย
สิง่ ประดิษฐ์ 2 สิง่ ซึง่ ได้ แก่
1.เตียงควบคุมอัตโนมัตสิ าํ หรั บเด็ก (Pediatric Posture – Gyro (PPG))
เตียงควบคุมอัตโนมัติสําหรับเด็ก (PPG) ถูกคิดค้ นขึ ้นมาเพื่อช่วยจัดท่านอนของเด็ก เตียงชนิดนี ้สามารถ
้
บองศาและตังเวลาอั
้
ตโนมัติตามที่
ปรั บระดับ สูง-ตํ่า ซ้ าย-ขวา ตามองศาที่ กําหนดไว้ สามารถตังโปรแกรมปรั
ต้ องการล่วงหน้ า เช่น หากต้ องการให้ พลิกตะแคงตัวคนไข้ ทกุ ๆ 3 ชัว่ โมง ก็เพียงตังโปรแกรมให้
้
เตียงตะแคงในองศา
ที่ต้องการล่วงหน้ า ทุก 3 ชัว่ โมง เป็ นต้ น และมีไฟเตือน (Light alarm) เมื่อครบตามเวลาที่กําหนด
2.เครื่องตรวจจับเสียงเสมหะ (Automatic Lung Congestion Sensor)
เครื่ องตรวจจับเสียงเสมหะ (Automatic Lung Congestion Sensor) ถูกคิดค้ นให้ สามารถตรวจจับเสียง
เสมหะในปอดรวมทังวิ
้ เคราะห์เสียงหายใจที่ผิดปกติ โดยแสดงผลแบบ Real time ผ่านคอมพิวเตอร์
เมื่อนําเตียงควบคุมอัตโนมัติสําหรับเด็ก (PPG) มาผนวกเข้ ากับการทํางานของเครื่ องตรวจจับเสียงเสมหะ
ั้
้นสามารถทํางานร่วมกันแก้ ปัญหาได้ อย่างตรง
(Automatic Lung Congestion Sensor) ก็ทําให้ สงิ่ ประดิษฐ์ ทงสองชิ
จุดมากขึน้ โดยเซ็นเซอร์ ซึ่งนอกจากจะวิเคราะห์ เสียงหายใจที่ ผิดปกติ แสดงผลผ่านทางคอมพิวเตอร์ แล้ ว ยัง
สามารถส่งสัญญาณตําแหน่งเสมหะในปอดของเด็กทารกไปควบคุมการปรับองศาเตียง(PPG)แบบอัตโนมัติ และ
สามารถตังโปรแกรมในการทํ
้
างานล่วงหน้ าได้ อีกด้ วย

ผลงานเครื่ องตรวจจับเสียงเสมหะในปอดเพื่อการวินิจฉัยโรคและควบคุมเตียงอัตโนมัติ (Automatic Lung
Congestion Sensor – Pediatric Posture Gyro (PPG)) ชิ ้นนี ้ได้ รับรางวัล Semi Grand Prize ซึง่ เปรี ยบเป็ นรางวัล
รองชนะเลิศที่ มีคนไทยเพียงคนเดียวที่ได้ รับรางวัลในระดับนีจ้ ากผลงานทั่วโลกรวมกว่า 1,000 ผลงาน ในงาน
Seoul International Invention Fair (SIIF) 2015 ณ สาธารณรัฐเกาหลี นอกจากนี ้ ผลงานนี ้ยังได้ รับรางวัลพิเศษ
เหรี ยญทองเกียรติยศ (Gold with Honors) จากประเทศโปแลนด์ อีกด้ วย
อาจารย์ สุภาวดี ทับกลํ่า ยังกล่าวทิ ้งท้ ายว่า ในปั จจุบนั อาจารย์และทีมวิศวกรกําลังพัฒนาเซ็นเซอร์ จบั
เสียงให้ เป็ นระบบไร้ สาย (Wireless) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน และปรับปรุงให้ ง่ายต่อการใช้ งานมากยิ่งขึ ้น
---------------

