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บอร์ดเคลื่อนย้ายผูป้ ว่ ยที่มชี ดุ บ าบัดอากาศ
สาหรับ ผูป้ ว่ ยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ นักวิจัยแกนนา ประจาปี 2561 และทีมวิจัย มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ บริษัท เอ.ซี.เทค จากัด ร่วมกัน ออกแบบและสร้าง “บอร์ด เคลื่อ นย้าย
ผู้ป ่วยที่มชี ดุ บาบัดอากาศสาหรับผู้ปว่ ยโรคติดเชือ้ ทางเดินหายใจ” เพือ่ ลดการแพร่กระจายของเชื้อ
โรคสูอ่ ากาศ ชุดอุปกรณ์สามารถถอดประกอบได้งา่ ย ใช้ไ ด้ท ั้งในรถพยาบาล รถฉุกเฉิน และเตียง
โรงพยาบาล สะดวกในการเคลื่อ นย้ายและท าความสะอาด อาศัยหลักการสร้างค วามดั น ลบ
(Negative Pressure) และให้อากาศบริสทุ ธิ์เ ข้ามาแทนที่ อากาศที่ผู้ป่วยหายใจออกจะถูกพัดลมดูด
อากาศดูดออก โดยการทาให้สภาวะภายในถุงมีความดันลบ และอากาศจากภายนอกจะสามารถไหลเข้า
มาแทนที่ไ ด้ ส่ ว นอากาศที่ ถูก ดู ด ออกไปจะถู ก บ าบั ด ด้ ว ยการฆ่ า เชื้ อ ด้ ว ย UV และส่ ง ผ่ า น Filter
เพื่อกรองไม่ให้เชือ้ โรคผ่านไปได้ อุปกรณ์ดังกล่าวได้น าร่องสู่โรงพยาบาลต่างๆ ที่ร ักษาผู้ป ่วย โควิด-19
และได้บ ริจ ากให้แ ก่โ รงพยาบาล ร าช วิ ถ ี
เมื่อ วันที่ 24 เมษายน 2563 และอยู่ร ะหว่าง
ดาเนิน การให้แ ก่โ ร งพยาบาลที่ ต้ อ งการ
น าไปใช้ป ระโยชน์ต่อ ไป

การประชุมประชาสัมพันธ์แผนงานการยกระดับคุณภาพผลงานวิจยั ให้สูงขึน้

พิจารณาผลงานวิจ ัยที่เกิดขึ้นแล้ว
เลือกผลงานวิจัยที่มีศักยภาพต่อยอด
เสนอแผนงานขอรับการสนับสนุน

เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2563 ฝ่ายเลขานุการโครงการนักวิจ ัยแกนน า
โดย ศ .นพ.ป ร ะสิ ท ธิ์ ผลิ ต ผลการ พิ ม พ์ จั ด การ ปร ะชุ ม
ประชาสัมพันธ์แผนงานการยกระดับคุณภาพผลงานวิจ ัยให้ ส ูงขึ้น
ประจ าปี 2563 ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting โดยให้
ข้อมู ล เกี่ ยวกั บ หลั ก การ รายละเอี ยดแผนงาน และเกณฑ์ ก าร
พิจารณา ให้แก่นักวิจั ยแกนน ารั บ ทราบ รวมทั้ ง ตอบข้ อ ซั ก ถาม
นักวิจัยที่สามารถส่ ง แผนงานฯ จะต้ อ งด าเนิ น โครงการมาแล้ ว
ระยะเวลาหนึ่ง และมี ระยะเวลาโครงการคงเหลื อ ไม่ น้ อ ยกว่ า
14 เดือน นับจากวันที่ปิดรับสมัคร เปิดรับแผนงานฯ ระหว่างวันที่
15 เม.ย. จนถึงวัน ที่ 15 มิ.ย. 2563
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ประชาสัมพันธ์ บทความนักวิจยั แกนนา
บทความ จ้าม่ า-จาเสื่อม-ใจสลาย
ผลงานวิจัยของ ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ.นิ พนธ์ ฉั ตรทิ พากร นั กวิ จั ยแกนน า ประจ าปี 2562
ภายใต้โครงการ “การศึกษาตั้งแต่ระดับเซลล์ถึงผู้ป่วยเพื่อค้นหาแนวทางการรักษาและตัวชี้วัดชนิดใหม่
ในภาวะเมตาบอลิคซินโดรมและภาวะเหล็กเกิน เพื่อการป้องกันการสูญเสียการทางานของหั ว ใจและ
สมอง” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการนักวิจัยแกนนา ประจาปี 2557 ได้เรียบเรี ยงและเผยแพร่
ในนิตยสารสาระวิทย์ ฉบับที่ 85 เดือนเมษายน 2563 ภายใต้บทความเรื่อง “จ้าม่า-จ าเสือ่ ม-ใจสลาย”
บทความได้กล่าวถึงภาวะอ้วนลงพุง ที่เ กิดจากกลไกการท างาน
ผิด ปกติของร่างการ ซึ่งจะส่งผลต่อภาวะหัวใจและสมอง และเป็น
สาเหตุกระตุ้น ให้เ กิดสภาวะเครียด
สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติม
และดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://wow.in.th/dZ02

บทความ โรคโควิด -19
ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์ว งศ์ นั ก วิ จั ยแกนน า ประจ าปี 2553
ได้ เ ขี ยนบทความเกี่ ยวกั บ “โร ค โค วิ ด -19” เผยแพร่ ใ ห้ แ ก่ ค นทั่ ว ไป
ทีมบรรณาธิการได้ รวบรวม เรี ยบเรี ยง และน าเสนอในบทความพิ เ ศษ
“เล่าต่อ ...โควิด 19” ขณะนี้ มี จานวน 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1: โรคโควิด-19 จะดาเนินการต่อในประเทศไทยและในโลกอย่างไร
ตอนที่ 2: โรคมาถึงแพทย์และพยาบาลแล้ว
ตอนที่ 3: การเปลี่ยนผ่านไปสู่การทางานที่บ้านอันเนื่องมาจากโรคระบาด
สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติม
และดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
https://www.nstda.or.th/ChairProfessor/chairarticle.html
ที่ปรึกษา ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ คุณฐิติวรรณ เกิดสมบุญ บรรณาธิการ และออกแบบ ดร.สิริกัญ จณ์ เนาวพันธ์ คุณณัฐณิชา ศิริรัตน์
เอื้อเฟื้อข้อมูล ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ

