
 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

คู่มือผู้ใช้งานนวัตกรรม 

KMITL GO FIGHT COVID-19 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

 



 

 

รายชื่อนวัตกรรม KMITL GO FIGHT COVID-19  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ห้องความลบดัดแปลง  

ตู้เก็บเชื้อความดันลบและระบบฆ่าเชื้อ 

หน้ากากความดันบวกสำหรับชุดป้องกันส่วนบุคคล 

การ์ดป้องกันหน้าจากเครื่องพิมพ์สามมิติ 

เคร่ืองอบฆ่าเชื้อโรคระบบปิด 

เคร่ืองด่ืมเพ่ิมภูมิคุ้มกันสำหรับผู้สูงอายุ 

น้องกระปุก หุ่นยนต์ส่งอาหาร ยา และเวชภัณฑ์ ให้กับผู้ป่วย 

หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวี 

เครื่องช่วยหายใจ 

 

 

 

 



 

 

 

 

ห้องความลบดัดแปลง (Modified Negative Pressure Room) 

  
➢ ผู้คิดค้นนวัตกรรม 

• ผศ. ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

• คุณสราวุธ สุวรรณรัศมี 

➢ คุณสมบัติ 

− ขนาดของห้อง (กว้าง x ยาว x สูง) คือ 4 x 6 x3  เมตร 

− ระบบกรองอากาศ  

o 1 Pre- filter (G4):  Pleated Panel type  

                         Thickness: 2”,Initial Resistance: <0.3” W.G 

                         Efficiency: 25-30%, Maximum operating Temp: 93C 

   Media: non-woven cotton and synthetic fiber 

            Separators: either welded wire mesh or expanded              

                                           metal support grid. 

o Medium filter (F8):  Thickness: 12” mini-pleat type 



 

 

              face Initial Resistance: < 0.39” W.G 

              Efficiency: 90-95% 

              Filter velocity 500 fpm  

              Media: water resistance made from ultra-fine micro  

                                      glass fiber. w/ Galvanized steel header  

o HEPA filter (H14):  Media: H14 HEPA filter (Waterproof fiberglass, 99.99%  

                                      on 0.3 micron particles 

                  Cell sides: Anodized aluminum extrusion, standard  

                                             profile 

    Faceguard Location: Air leaving side. 

    Operating Temperature: 70C 

o Exhaust Fan:  Centrifugal fan, Plug fan, Axial, etc 

       Air flow rate  520cfm; Static pressure  3.2 in.wg  

o  Make up Fan: Centrifugal fan, Plug fan, Axial, etc 

        Air flow rate  220cfm; Static pressure  1.6 in.wg  

  

− Separate room to Anteroom and Isolation room by double door.  

− Install ventilation system (12 ACH) for the room. Return air grill must be installed 

at the head of patient bed, anteroom and toilet. Exhaust air must be passed 

HEPA unit before release to outside.  

− Incase of capacity of old FCU not enough. OAC should be considered to 

implement.     

 

                



 

 

 

                                                   ระบบกรองแต่ละรูปแบบ 

 
          

                                ทิศทางการไหลของอากาศภายในห้อง 
 

➢ หลักการทำงาน 

เมื่อเปิดการทำงานของระบบจะทำให้ความดันภายในห้องต่ำ ทำให้อากาศจากภายนอกเข้าไปใน

ห้อง และระบบกรองอากาศ จะทำหน้าที่กรองฝุ่นและเช้ือโรคภายในห้องทำให้ผู้ป่วยได้รับอากาศ

ที่สะอาด เพิ่มความสะดวกในการหายใจ  

➢  คำแนะนำในการใช้งาน         

• เปิดใช้งานระบบอย่างน้อย 15 นาที เพื ่อให้ลดความดันภายในห้อง ซึ ่งทำให้อากาศ

ภายนอกห้องเข้ามาภายใน 

- การบำรุงรักษา 

• ควรล้างทำความสะอาด หรือ เปลี่ยนแผ่นกรองเมื่อถึงอายุการใช้งาน 

 

 

 



 

 

 ตู้เก็บเชื้อความดันลบและระบบฆ่าเชื้อ 
(Swab Test booth - Negative Pressure with Disinfection System) 

• ตู้เก็บเชื้อความดันลบและระบบฆ่าเชื้อ รุ่น 1 
➢ ผู้คิดค้นนวัตกรรม 

• รศ. ดร.ชูชาติ ปิณฑวิรุจน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์  

• ผศ. ดร.สรินพร วิสิฐสัทธาพงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์  

• รศ.บุณย์ชนะ ภู่ระหงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   

• ผศ. ดร.วสุ อุดมเพทายกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวพ่น
แอลกอฮอล ์

ห้อง Negative 

Pressure 

ช่องท ำหัตถกำร 

 

ท่ีน่ังของผู้ป่วย 

 

ท่อดูดอำกำศ 

 ระบบฆ่ำเชือ้ด้วย UV-C  

เครื่องดูด
อำกำศ 

ป๊ัมแอลกอฮอล ์

สวิตช ์ปิด-เปิด 

 

ระบบกรองอำกำศด้วย HEPA  



 

 

➢ คุณสมบัติ 

− Exhaust fan : Air flow rate = 100 cfm , Static pressure = 250 Pa. 

− HEPA filter : Class H14 (99.99% ) , min space area =  0.12m2 

− UVC lamp : UVC 9w  

− Alcohol feed system: Pump pressure 12 bar w/nozzle 0.3 mm 

− โครงสร้างทำจากแผ่นอะคริลิคโปร่งใสหนา  8 มิลลิเมตร ซึ่งมีความแข็งแรงทนทาน 

− มีอากาศที่ออกภายนอกถูกกรองด้วยแผ่นกรอง HEPA และฆ่าเชื้อด้วย UVC ขนาด 9 watt

ทำให้อากาศสะอาดและปลอดเช้ือโรค 

− ใช้สำหรับเก็บสารคัดหลั่งไปทดสอบ โดยไม่ต้องสัมผัสกับผู้ป่วย  

− สามารถควบคุมการปนเปื้อนของเชื้อในขณะที่แพทย์ทำหัตถการ Swab เชื้อจากช่องโพรง

จมูกและกระพุ้งแก้มของผู้ป่วย 

− ภายในตู้และมีชุดจ่ายสเปรย์แอลกอฮอล์ทั้งก่อนและหลังการทำหัตถการ เพื่อทำการฆ่าเช้ือ 

โดยแพทย์จะไม่ต้องสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรง 

 

 
 

                                                                     

 

                                         

                         รูปด้านหน้า                                  รูปด้านบน 

 
➢ หลักการทำงาน 

เมื่อเปิดเครื่องมอเตอร์จะดูดอากาศจากภายนอกเข้าไปเพื่อทำให้ห้องมีความดันเป็นลบ (อากาศ

จะไหลเข้าห้องเทา่น้ัน) และมีระบบกรอง HEPA และฆ่าเช้ือด้วย UV-C ก่อนออกภายนอกห้อง จึง

ทำให้อากาศที่ออกจากห้องเป็นอากาศที่ปลอดเช้ือ เมื่อผู้ป่วยออกจากห้อง สเปรย์แอลกอฮอล์ จะ

ฉีดอัตโนมัติเพื่อทำการฆ่าเช้ือบริเวณที่นั่งของผู้ป่วย  

 



 

 

➢  คำแนะนำในการใช้งาน         

• ในการเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง ให้สอดมือ เข้าบริเวณถุงมือ ที่ติดไว้ในตู้ 

• เมื่อเก็บสารคัดหลั่งเรียบร้อยแล้ว ควรเปลี่ยนถุงมือ เพื่อป้องกันแพร่เช้ือ 

• ก่อนการใช้งาน  

• ตรวจสอบสภาพของห้อง, เครื่องมือ, และอุปกรณ์ทุกช้ินว่ามีสภาพพร้อมใช้งาน  

• ตรวจสอบความสะอาดและความปลอดเช้ือของ ตู้ Swab Test   

• หลังการใช้งาน  

- สามารถทำความสะอาด, ฆ่าเช้ือ ก่อนนำกลับมาใช้ใหม่  

• การบำรุงรักษา 

- ควรล้างทำความสะอาดเครื่องมือหลังการเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง 

- ควรฆ่าเช้ือด้วยเครื่องฆ่าเช้ือแบบต่าง ๆ  เช่น เครื่อง UV-C, เครื่องฆ่าเช้ือแบบโอโซน  

เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• ตู้เก็บเชื้อความดันลบและระบบฆ่าเชื้อ รุ่น 2 

                      
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ คุณสมบัติ 

− Exhaust fan: Air flow rate = 300 cfm, Operating  Room Pressure -15 Pa. 

− HEPA filter: Class H14 (99.97%)  

− UV-C lamp: 30 w 

− Alcohol Sprayer: nozzle 0.5 mm 

− ระบบให้แสงสว่างแบบ LED Flood light 20 W 

− โครงสร้างทำจาก อลูมิเนียม กระจก Tempered Glass ซึ่งมีความแข็งแรงทนทาน 

− สามารถควบคุมการปนเปื้อนของเชื้อในขณะที่แพทย์ทำหัตถการ Swab เชื้อจากช่องโพรง

จมูกและกระพุ้งแก้มของผู้ป่วย โดยไม่ต้องสัมผัสกับผู้ป่วย  

− มีระบบฆ่าเช้ือหลังการทำหัตถการด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์ และฆ่าเช้ือ UV-C  

➢ หลักการทำงาน 

เมื่อเปิดเครื่องมอเตอร์จะดูดอากาศจากออกจากห้องเพื่อทำให้ห้องมีความดันเป็นลบ อากาศ

ภายในจะถูกดูดออกผ่านทาง HEPA Filter เท่านั้น จากนั้นจะเปิดให้ผู้ป่วยเข้าทำการตรวจเช้ือ 

โดยผู้ป่วยจะพบชุดตรวจเข้าเพื่อให้แพทย์ทำการหัตถการ โดยสอดมือผ่านถุงมอืที่ติดตั้งไว้  เมื่อทำ

หัตถการเสร็จเรียบร้อย จะทำการฆ่าเช้ือ ด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์ 5 วินาที และฆ่าเช้ือด้วย UV-C 

5 นาที  

ตู้ Swab test 

ระบบดูดอำกำศ 

 
ภำชนะเก็บแอลกอฮอล์ 

 

หลอด UV-C  

หัวฉีดแอลกอฮอล ์ 

ช่อง swab test  
ระบบควบคุมกำรท ำงำนของตู้ 

swab test 

 

ไฟ LED  

ป๊ัมแอลกอฮอล ์

ทำงเข้ำห้อง  
swab test  



 

 

• การบำรุงรักษา 

• ตรวจสอบสภาพของห้อง, เครื่องมือ, และอุปกรณ์ทุกช้ินว่ามีสภาพพร้อมใช้งาน  

• ตรวจสอบความสะอาดและความปลอดเช้ือของ ตู้ Swab Test   

• ควรทำความสะอาดตู้ทุกครั้งหลงัใช้งาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หน้ากากความดันบวกสำหรับชุดป้องกันส่วนบุคคล  

(Positive Pressure Mask for PPE) 
• Positive Pressure Mask รุ่น 3D Printer 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ ผู้คิดค้นนวัตกรรม 

• ผศ.สมุิตร พนาอุดมทรัพย์ อาจารยป์ระจำภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม 

➢ คุณสมบัติ 

− โครงสร้างผลิตจากวัสดุ PLA มีความทนทาน และสามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้ 

− มอเตอร์ใช้ไฟจากถ่าน 2A จำนวน 4 ก้อน กำลังมอเตอร์ขนาด 10 watt 

− มีแผ่นกรอง HEPA  

− แผ่นกั้นด้านหน้าใช้ถุงพลาสติกใส PP ขนาด 18 x 26 นิ้ว สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน  

− ขนาด (กว้าง x ยาว): ด้านหน้า คือ 26x23 ซม.  ด้านข้างกว้าง 23 ซม. (ดังรูป) 

− สามารถป้องกันการกระจายของสารคัดหลั่ง, ฝุ่น, การแพร่ของเช้ือโรคต่าง ๆ  

− โครงสร้างของหน้ากากสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ โดยการทำความสะอาดและฆ่าเช้ือ 

− ระบบกรองสามารถใช้ได้ 2 ชม. สำหรับแบตเตอร์รี่ชุดเล็ก และในกรณีที่ใช้ Power Bank  

ขนาด 3000 mAh อยู่ได้ประมาณ 1 ช่ัวโมง ถ้า 20000 mAh อยู่ได้ประมาณ 7 ช่ัวโมง 

− สวมใส่ Positive Pressure Mask กับชุด PPE ขณะทำการหัตถการ เพือ่ใช้ป้องกันการ

ปนเปือ้นของสารคัดหลั่ง 

โครงสร้ำง
หน้ำกำก 

ถุงพลำสติก
ใส PP 

ชุด PPE 

 ชุดกรอง
อำกำศ 

Face Shield 

 

ท่อลม 

หน้ำกำก
อนำมัย 



 

 

 

                                                                   
                                          

                                               รูปด้านหน้า                               รูปด้านข้าง 

➢ หลักการทำงาน 

เมื่อเปิดเครื่องมอเตอร์จะดูดอากาศจากภายนอกเข้าไปให้ผู้สวมใส่เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายใน

การหายใจ โดยอากาศภายนอกจะผ่านตัวกรอง ซึ่งทำหน้าที่กรองฝุ่นและเชื้อโรคให้มีระดับที่ไม่

เป็นอันตรายต่อผู้สวมใส่  

➢  คำแนะนำในการใช้งาน         

 

    

 

 

 

 

                                       สวมใส่ Positive Pressure Mask กับชุด PPE 

 

 

 

26  ซม. 

23  ซม. 

30  ซม. 

ด้ำนหลัง 

ด้ำนหน้ำ 

 

ด้ำนด้ำน 
(เต็มตัว) 



 

 

• วิธีการสวมใส่  

• สวมใส่ชุด PPE และ หน้ากากอนามัย 

• สวมใส่หน้ากาก (Mask) บริเวณศีรษะ โดยสามารถปรับสายรัดด้านบนให้กระชับกับ

ศีรษะ  

• ต่อท่อลมเข้ากับหน้ากาก และมอเตอร์ 

• สวมถุง PP และเก็บปลายถุงโดยรัดกับตัวหน้ากาก หรือ ท่อลม 

• ก่อนการใช้งาน  

- ตรวจสอบสภาพของ Positive Pressure Mask ว่ามีสภาพพร้อมใช้งาน (ไม่มีการ

แตกหัก)  

- ตรวจสอบความสะอาดและความปลอดเช้ือของ Positive Pressure Mask 

• หลังการใช้งาน  

- กรณีนำกลับไปใช้ใหม่ ควรทำความสะอาด, ฆ่าเชื้อ และเก็บในภาชนะที่ปิดสนิท

ก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ ไม่ควรนำพลาสติก PP มาใช้ซ้ำ 

- กรณีท ิ ้ง ควรใส ่ถุงป ิดอย ่างม ิดชิด และทิ ้งในถังขยะประเภท ขยะติดเชื้อ    
                  

➢ การบำรุงรักษา 

- สามารถนำโครงสร้าง ท่อลม และระบบดูดอากาศ ฆ่าเช้ือด้วยเครื่องฆ่าเช้ือแบบต่าง ๆ  เช่น 

เครื่อง UV-C, เครื่องฆ่าเชื้อแบบโอโซน  เป็นต้น หรือทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ ก่อน

การใช้งานซ้ำ 

- ควรเก็บไว้ในภาชนะที่สะอาด, แห้ง และปิดอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเช้ือโรค 

 

 

 

 

 

 



 

 

• Positive Pressure Mask รุ่น ผ้าไวนิล 

 

 

 

 

 

 

 

➢ ผู้คิดค้นนวัตกรรม 

• ผศ.พลศาสตร์ เลิศประเสริฐ อาจารยป์ระจำภาควิชาวิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส์ 

• คุณรวีภัทร ทรงมณี 

➢ คุณสมบัติ 

− โครงสร้างผลิตจากแผ่นไวนิล ผิวมัน ทำความสะอาดง่ายและมีความทนทาน แผ่นกั้นหน้า

ผลิตจากแผ่น PP  และมีแผ่นกรอง HEPA  

− แผ่นกั้นด้านหน้าทำจากแผ่นพลาสติกใส PP โปร่งใส สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน  

− สามารถป้องกันการกระจายของสารคัดหลั่ง, ฝุ่น, การแพร่ของเช้ือโรคต่าง ๆ  

− หน้ากากสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ โดยการทำความสะอาดและฆ่าเช้ือ 

− สวมใส่ Positive Pressure Mask ก ับชุด PPE ขณะทำการหัตถการ เพื ่อใช้ป้องกันการ

ปนเปื้อนของสารคัดหลั่ง 

                                                                   

                                           

                                      

                                   

                                                    รูปด้านหน้า                

                 

ท่อดูดอำกำศ 

 

หน้ำกำก 

แผ่นพลำสติก 

ระบบดูดอำกำศ 

 

มอเตอร์พร้อมชุด
กรองอำกำศ 

 

30  ซม. 

40  ซม. 

ระบบกรอง HEPA 

 



 

 

➢ หลักการทำงาน 

เมื่อเปิดเครื่องมอเตอร์จะดูดอากาศจากภายนอกเข้าไปให้ผู้สวมใส่เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายใน

การหายใจ โดยอากาศภายนอกจะผ่านตัวกรอง ซึ่งทำหน้าที่กรองฝุ่นและเช้ือโรค ให้มีระดับที่ไม่

เป็นอันตรายต่อผู้สวมใส่  

➢  คำแนะนำในการใช้งาน         

• วิธีการสวมใส่  

1. สวมใส่ชุด PPE และ หน้ากากอนามัย 

2. สวมใส่หน้ากาก (Mask) ครอบศีรษะ  

3. ต่อมอเตอร์กับ Power Bank  

4. สวมถุง PP และเก็บปลายถุงโดยรัดกับตัวหน้ากาก หรือ ท่อลม 

• ก่อนการใช้งาน  

- ตรวจสอบสภาพของ Positive Pressure Mask ว่ามีสภาพพร้อมใช้งาน (ไม่มีการ

แตกหัก)  

- ตรวจสอบความสะอาดและความปลอดเช้ือของ Positive Pressure Mask 

• หลังการใช้งาน  

- กรณีนำกลับไปใช้ใหม่ ควรทำความสะอาด, ฆ่าเชื้อ และเก็บในภาชนะที่ปิดสนิท

ก่อนนำกลับมาใช้ใหม่  

- กรณีท ิ ้ง ควรใส ่ถุงป ิดอย ่างม ิดชิด และทิ ้งในถังขยะประเภท ขยะติดเชื้อ    
                  

➢ การบำรุงรักษา 

- สามารถนำโครงสร้าง ท่อลม และระบบดูดอากาศ ฆ่าเช้ือด้วยเครื่องฆ่าเช้ือแบบต่าง ๆ  เช่น 

เครื่อง UV-C, เครื่องฆ่าเชื้อแบบโอโซน  เป็นต้น หรือทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ ก่อน

การใช้งานซ้ำ 

- ควรเก็บไว้ในภาชนะที่สะอาด, แห้ง และปิดอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเช้ือโรค 

 

 

 



 

 

การ์ดป้องกันหน้าจากเครื่องพิมพ์สามมิติ 

(3D Printer Face Shield) 

 

➢ ผู้คิดค้นนวัตกรรม 

• รศ. ดร.ทวีพล  ซื่อสัตย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม 

➢ คุณสมบัติ 

− โครงสร้างผลิตจากวัสดุ PLA มีความทนทาน และสามารถย่อยสลายไดต้ามธรรมชาติ 

− แผ่นกั้นด้านหน้าผลิดจากพลาสติก PET หนา 0.5 mm โปร่งใส สามารถมองเห็นได้อย่าง

ชัดเจน และมีความแข็งแรงทนทาน 

− ขนาด (กว้าง x ยาว): ด้านหน้า คือ 22 X 23 ซม.  ด้านหลัง คือ 17 X 19 ซม. (ดังรูป) 

− สามารถป้องกันการกระจายของสารคัดหลั่ง, ฝุ่น, การแพร่ของเช้ือโรคต่าง ๆ  

− สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ โดยการทำความสะอาดและฆ่าเช้ือ 
 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

       

                              รูปด้านหน้า                                            รูปด้านหลัง 

22 

23  ซม. 

19  ซม. 



 

 

➢  คำแนะนำในการใช้งาน 

                                        
     ใส่ร่วมกับหน้ากากอนามัย                                 ใส่ร่วมกับชุด PPE                               

• วิธีการสวมใส่  

• ใช้สวมใส่บริเวณศีรษะ โดยสามารถปรับสายรัดด้านหลังใหก้ระชับกับศีรษะ และปรบั

ให้แผ่นกั้นคลุมบริเวณใบหน้าทั้งหมด   

• ใช้สำหรับสวมใส่ Face Shield บริเวณใบหน้าคู่กับหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการ

แพร่เช้ือในขณะสนทนา  

• สวมใส่ Face Shield กับชุด PPE ขณะทำการหัตถการ เพื่อใช้ป้องกันการปนเปื้อน

ของสารคัดหลั่ง 

• ก่อนการใช้งาน  

- ตรวจสอบสภาพของ Face Shield ว่ามีสภาพพร้อมใช้งาน (ไม่มีการแตกหัก)  

- ตรวจสอบความสะอาดและความปลอดเช้ือของ Face Shield  

• หลังการใช้งาน   

- กรณีนำกลับไปใช้ใหม่ ควรทำความสะอาดและนำไปฆ่าเช้ือ และเก็บในภาชนะที่ปิด

สนทิก่อนนำกลับมาใช้ใหม่  

- กรณีท ิ ้ง ควรใส ่ถุงป ิดอย ่างม ิดชิด และทิ ้งในถังขยะประเภท ขยะติดเชื้อ    
                  

➢ การบำรุงรักษา 

- สามารถฆ่าเชื้อด้วยเครื่องฆ่าเชื้อแบบต่าง ๆ  เช่น เครื่อง UV-C, เครื่องฆ่าเชื้อแบบโอโซน  

เป็นต้น หรือทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ ก่อนการใช้งานซ้ำ 

- ควรเก็บไว้ในภาชนะที่สะอาด, แห้ง และปิดอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเช้ือโรค 



 

 

เครื่องอบฆ่าเชื้อโรคระบบปิด  

(Ozone Generator for Close System Disinfection) 

 
 

 

 

 

 

 
 

➢ ผู้คิดค้นนวัตกรรม 

• รศ. ดร.วีระเชษฐ์  ขันเงิน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  

➢ คุณสมบัติ 

− โครงสร้างผลิตจากสแตนเลสสตีลเกรด 304  มีความทนทานปลอดภัย ผิวสัมผัสเรียบลดการ

เกาะติดของเช้ือ  

− ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)  คือ16 X 32 X 16 ซม.  น้ำหนัก 3 กิโลกรัม 

− ใช้กับระบบไฟฟ้า 1 เฟส 220 VAC 50 Hz (ไฟบ้าน), Total Power Consumption 110 W 

ประหยัดพลังงานด้วยเทคโนโลยีที่มีความถ่ีสูงมากกว่า 5 kHz   

− สามารถผลิตก๊าซโอโซนได้ 10 กรัม/ช่ัวโมง ครอบคลุมพื้นที่การทำงาน 50 ตารางเมตร 

− สามารถฆ่าเช้ือโรคและกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในระบบปิด เช่น ห้องปลอดเช้ือ, รถพยาบาล

ฉุกเฉิน, ห้องแยกโรคติดเช้ือ และตู้ที่ใช้ฆ่าเช้ือ เป็นต้น 

− สามารถตั้งเวลาการทำงานของเครื่องด้วยระบบ Timer ปรับโหมดทำงาน 0-6 ชม, หยุด

ทำงาน 0-2 ชม. และหน่วงเวลา ควบคุมด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ 

ไฟแสดงสถำนะกำร
ท ำงำน (2) 

 

ไฟสถำนะเปิด
เคร่ือง (1) 

แกนตั้งเวลำหลักช่ัวโมง (3) 

 

ไส้กรองอำกำศ (7) 

 

ปุ่มเร่ิมและหยุดกำร
ท ำงำนของเคร่ือง (5) 

แกนตั้งเวลำหลักช่ัวโมง (4) 

 

ฟิวส ์(6) 



 

 

 

                                                  

                                        บริเวณด้านข้าง                              บริเวณด้านหน้า 

➢  คำแนะนำในการใช้งาน 

• วิธีการใช้  

1. เมื่อเสียบปลั๊ก หลอดไฟจะแสดงสถานะมีไฟฟ้าเข้าเครื่องผลิตโอโซน (หมายเลข 1) 

พร้อมกับ  พัดลมในตัวเครื่องเริ่มทำงาน 

2. ทำการตั้งเวลาทำงานเปิดและปิดเครื่อง 

3. ตั้งเวลาเปิดใช้งาน (หมายเลข 3) แสดงค่าเป็นช่ัวโมง 0-6 ชม.เช่น 1 ชม. สำหรับหอ้ง 

5 x 8 ม. 

4. ตั้งเวลาปิดใช้งาน (หมายเลข 4) แสดงค่าเป็นช่ัวโมง 0-3 ชม. เช่น 30 นาที  

5. ปรับสวิตช์ไปในตำแหน่ง ON (หมายเลข 5) เพื่อเริ่มการใช้งานของเครื่องฯ ระบบจะ

หน่วงเวลา 1 นาทีเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีเวลาออกนอกหอ้งกอ่นที่จะผลติโอโซนออกมา 

เมื่อครบ 1 นาทีหลอดไฟเขียวจะแสดงสถานะเครื่องเริ่มทำงาน (หมายเลข 2) และ

โอโซนจะถูกผลิตและเป่าออกมา 

6. เครื่องผลิตโอโซนทำงานครบเวลาไฟเขียวจะดับ จะหยุดการผลิตโอโซน เครื่องจะเปดิ

พัดลมตามเวลาที่ตั้งไว้ เพื่อช่วยให้โอโซนสลายเป็นออกซิเจน เมื่อครบเวลา 30 นาที

ตามที่ตั้งไว้ในหัวข้อ 2 จะมีสัญญาณเตือนดังข้ึน แสดงว่าห้องพร้อมที่จะเข้าไปใช้งาน 

มีระดับโอโซนอยู่ในระดับปลอดภัย 

7. ถอดปลั๊กไฟ จบการทำงาน 

8. หลังการอบฆ่าเชื้อ 30 นาที* จึงสามารถให้ผู้คนเขา้ไปใชง้านได้                  
➢ การบำรุงรักษา 

- ควรเปลี่ยนไส้กรองอากาศ (หมายเลข 7) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

- เมื่อเสียบปลั๊กไฟแล้ว หลอดไฟแสดงสถานะไฟฟ้าเข้าระบบ (หมายเลข 1) ไม่ทำงานให้ทำการ

ตรวจเช็คฟิวส์ป้องกัน (หมายเลข 6) ว่าฟิวส์ขาดหรือไม่ 



 

 

เครื่องดื่มเพิ่มภูมิคุ้มกันสำหรับผู้สูงอายุ  

(Aging Beverage for Increasing Immunity) 

 

ผักผลไม้รวมพรีไบโอติกผงฟรีซดราย 

➢ ผู้คิดค้นนวัตกรรม 

• ผศ. ดร.พิมพ์เพญ็ พรเฉลิมพงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอาหาร 

➢ คุณสมบัติ 

ผลิตภัณฑ์เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและอุดมไปด้วยสาระสำคัญจากผัก ผลไม้มากกว่า 10 ชนิด  

          ผ่านกระบวนทำแห้งด้วยวิธีฟรีซดราย จึงรักษาสารสำคัญได้อย่างครบถ้วน เก็บรักษาได้ 

          นานกว่า 6 เดือน 

➢ คำแนะนำในการดื่ม 

ชงดื่มได ้ในน้ำเย็น 1 เสิร์ฟ เท่ากับทานผักผลไม้ 100 กรัม  

ควรดื่มวันละไม่เกิน 2 ซอง 

➢ การเก็บรักษา 

ควรเก็บไว้บริเวณที่สะอาดและแห้ง 



 

 

 

น้ำมะม่วงมหาชนกโพรไบโอติก PLUS + Prebiotic (GOS) 

➢ ผู้คิดค้นนวัตกรรม 

• ผศ. ดร.พิมพ์เพญ็ พรเฉลิมพงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอาหาร 

➢ คุณสมบัติ 

น้ำมะม่วงมหาชนกโพรไบโอติก PLUS+ Prebiotics (GOS) ผลิตภัณฑ์เสริมสร้างระบบภูมิ

ต ้านทาน ผสมผสานระหว่างโพรไบโอติกแบคทีเรีย แบคทีเรียตัวดีที ่อาศัยอยู ่ในร่างกาย  

เสริมพรีไบโอติก (กาแลคโตโอลิโกแซคคาไล : GOS) ซึ่งเป็นไฟเบอร์ที่เป็นอาหารของจุลินทรีย์ที่ดี 

ทำให้จุลินทรีย์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์อยู่ในรูปแบบของเครื่องดื่มพร้อมดื่มน้ำ 

มะม่วงมหาชนกมีเบต้าแคโรตีนสูง ไม่เติมน้ำตาล และเก็บรักษาที่เย็นได้นาน 1 เดือน  

➢ คำแนะนำในการดื่ม 

ควรแช่เย็นก่อนด่ืมเพื่อเพิ่มความสดช่ืน 

ควรดื่มวันละไม่เกิน  1  ขวด 

➢ การเก็บรักษา 

ควรเก็บไว้บริเวณที่สะอาดและแห้ง 

 



 

 

น้องกระปุก หุ่นยนต์ส่งอาหาร ยา และเวชภัณฑ์ ให้กับผู้ป่วย 

(Mobile Robots for Delivering Food, Medicine, and 

Medical Supplies to Patients) 
 

 

➢ ผู้คิดค้นนวัตกรรม 

• ดร.ภูมิ คงห้วยรอบ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  

➢ คุณสมบัติ 

− โครงสร้างผลิตจากสแตนเลสสตีล 304 

− สามารถเคลื่อนย้ายรถเข็นได้สูงสุด 50 kg  

− ควบคุมระยะไกลผ่านรีโมทคลื่นวิทยุไร้สาย   

− ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ สามารถใช้ได้นาน 6 ชม. ต่อเนื่อง   

− ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์กระแสตรงซึ่งควบคุมการทำงานด้วยไมโครคอนโทลเลอร์ 

− กล้องด้านหน้าสามารถบันทึกภาพขณะการขนส่งและสามารถพูดคุยกับผู้ป่วยได้ 

− ใช้ทำหน้าที่ขนส่ง อาหาร ยา เวชภัณฑ์แก่คนไข้ ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง 

− ลดโอกาสเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ เข้าไปอยู่ใกล้ชิดผู้ติดเช้ือ โดยควบคุมหุ่นยนต์ด้วย

รีโมท 

กล้องสนทนำกับผู้ป่วย 

 ปุ่มเปิด-ปิด 

 ข้อต่อระหว่ำงหุ่นยนตก์ับรถเข็น 

 

รถเข็นขนส่งอำหำร 

 

ไฟแสดงสถำนะ 



 

 

➢ คำแนะนำในการใช้งาน 

• วิธีการใช้  

1. กดปุ่ม ON บริเวณด้านหน้า  

2. ต่อรถเข็นอาหาร 

3. ใส่ถาดอาหาร ยา หรือ เวชภัณฑ์ ต่าง ๆ 

4. ควบคุมหุ่นยนต์ด้วยรีโมทคลื่นวิทยุไร้สาย   

5. สนทนากับผู้ป่วยผ่านกล้อง 

6. กดปุ่มปิดบริเวณด้านหน้า 

 

• หลังการใช้งาน  

- นำเครื่องอบฆ่าเช้ือโรคในระบบปิด หรอืเช็ดทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์และ

น้ำยาฆ่าเช้ือ 
                  

➢ การบำรุงรักษา 

- ควรเก็บไว้บริเวณที่สะอาด, แห้ง และเก็บอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันการใช้งานที่ไม่ถูกวิธี 

- ควรตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องก่อนและหลังใช้งาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวี 

(An Autonomous Ultra-Violet Sterilization Robot) 

 

 

➢ ผู้คิดค้นนวัตกรรม 

• รศ.บุณย์ชนะ ภู่ระหงษ์ อาจารยป์ระจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์

➢ คุณสมบัติ 

− ทำหน้าที่ฆ่าเช้ือกอ่โรคโควิด-19 ด้วยแสงยูวี (UV) สามารถเข้าถึงการฆ่าเช้ือโรคในพื้นที่เฉพาะ

และจุดเสี่ยงโรคต่าง ๆ ได้ดี  

− UV-C (ความยาวคลื่นอยู่ในย่านความถ่ีประมาณ 250 นาโนเมตร) เป็นแสง UV ที่มีประสิทธิภาพ

สูงในการกำจัดสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กหรือเช้ือโรคต่าง ๆ ที่ความยาวคลื่นแสง UV จะทำลายดีเอ็นเอ

ของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอย่างไวรัส, แบคทเีรีย, เช้ือราและเช้ือโรคชนิดต่าง ๆ หยุดยั้งประสิทธิภาพ

ในการแพร่พันธ์ุและฆ่าพาหะ 

− ช่วยลดการตกค้างหรือปนเปื้อนของสารเคมีในน้ำยาฆ่าเช้ือ และยังสามารถใช้ฆ่าเช้ือบนพื้นผิวของ

อุปกรณ์เฉพาะ เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนกิส์ อุปกรณ์การแพทย์ ที่ไม่สามารถโดนน้ำหรือน้ำยาเคมี

ได้ เป็นต้น 

หลอด UV-C 

 

ระบบควบคุมกำร
ท ำงำน รีโมทคอนโทรล 

ควบคุมกำรท ำงำนและกำรเปิดปิดของ
หลอด UV 



 

 

− ครอบคลมุการฆ่าเช้ือในรัศมี 2 เมตร 

➢ คำแนะนำในการใช้งาน 

• วิธีการใช้  

1. ต่อปลั๊กเพื่อเปิดเครื่อง 

2. ควบคุมรถไปยังบริเวณที่ต้องการฆ่าเช้ือ 

3. เปิดหลอด UV-C ประมาณ 20-30 นาที เพื่อฆ่าเช้ือ 

4. ปิดหลอด UV-C 

5. ปิดเครื่อง 

• หลังการใช้งาน  

- นำเครื่องเช็ดทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์และน้ำยาฆ่าเช้ือ                
➢ การบำรุงรักษา 

- ควรเก็บไว้บริเวณที่สะอาด, แห้ง และเก็บอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันการใช้งานที่ไม่ถูกวิธี 

- ควรตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องก่อนและหลังใช้งาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เคร่ืองช่วยหายใจ (Mini Emergency Ventilator) 

 
 

➢ ผู้คิดค้นนวัตกรรม 

• รศ. ดร.ชูชาติ ปิณฑวิรุจน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 

 

➢ คุณสมบัติ 

− โครงสร้างผลิตแผ่นอคริลิค แข็งแรงทนทาน 

− ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมการทำงาน 

− สามารถปรับอัตราการหายใจ 4-40 ครั้ง/นาที 

− สามารถปรับอัตราการหายใจเข้า:อตัราการหายใจออกได้ 4 ระดับ คือ 1:1, 1:2, 1:3 และ 1:4 

หรือ ปรับอัตราการหายใจ 4-40 ให้เป็นจังหวะเหมือนกับจังหวะการหายใจของผู้ป่วย 

− ควบคุมการบีบของเครื่องช่วยให้ใจให้เป็นจังหวะเหมือนกับจังหวะการหายใจของผู้ป่วย  

− สามารถปรับปริมาณอากาศที่ไหลเข้าปอดได้ โดยปรับระดับของปั๊มอากาศ 

− สามารถต่อกับถังออกซิเจน พร้อมท่อพักออกซิเจน ซึ่งใช้กับผู้ป่วยติดเช้ือได้ 

− สามารถสร้างความดันบวกให้กับปอดของผู้ป่วย 

 

 

 Ambu-bag 

 

One-way valve 

แกนปรับควำมเร็ว
ของแกนป๊ัมอำกำศ 

 

ท่อต่อช่วยหำยใจ 

Exhaust valve 

ปลั๊ก สำยต่อออกซิเจน 

 

แกนป๊ัมอำกำศ  

 

มอเตอร์ 

 

สำยต่อออกซิเจน 

 



 

 

➢ คำแนะนำในการใช้งาน 

• วิธีการใช้  

1. เปิดเครื่องจากสวิตช์บริเวณไมโครคอนโทรลเลอร์ 

2. ปรับพารามิเตอร์ต่าง ๆ เช่น อัตราการเต้นของหัวใจ, อัตราการหายใจเข้า:ออก เป็น

ต้น บริเวณไมโครคอนโทรลเลอร์ 

3. ปรับอัตราการบีบ Ambu-bag จากแกนปรับความเร็วของแกนปั๊มอากาศ 

4. ต่อท่อออกซิเจนเข้าเครื่องช่วยหายใจ 

5. ต่อท่อช่วยหายใจบริเวณข้อต่อ และนำหน้ากากสวมใส่ให้กับผู้ป่วย 

 

• หลังการใช้งาน  

- นำเครื่องช่วยหายใจเช็ดทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์และอบฆ่าเช้ือโรคในระบบ

ปิด                  
➢ การบำรุงรักษา 

- ควรเก็บไว้บริเวณที่สะอาด, แห้ง และเก็บอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันการใช้งานที่ไม่ถูกวิธี 

- ควรตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องก่อนและหลังใช้งาน 

 


