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มจพ. มอบตู้ตรวจโรคโควิด -19 ความดันบวกแกส่ถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 

                             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)   
                            สนับสนุนสร้างนวัตกรรมสู้ภัยโควิด-19 โดยการผนึกก าลังของคณะ
                                   และส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ร่วมกับศิษย์เก่า องค์กร 
                            เครือข่ายพันธมิตรด้านการวิจัยและเทคโนโลยีเพ่ือรับมือกับความ 
                             ท้าทาย ตอบโจทย์ และพลิกวิกฤติเชื้อไวรัสโควิด-19  โดยขอเป็น 
                             ส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือสังคม นักศึกษา และ  สนับสนุนบุคลากร
ทางการแพทย์ที่อยู่แนวหน้าทุกคนได้เข้าถึงงานวิจัย-นวัตกรรมช่วยเหลือสู้ภัยเชื้อไวรัสโควิด-19  
 นวัตกรรมที่สร้างมาจากองค์ความรู้ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยและได้ส่งมอบใช้งานแล้ว ได้แก่ ตู้ตรวจโรคโควิด -19  
ความดันบวก เมื่อที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร รศ.ดร.สันชัย  อินทพิชัย รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ประธานพิธีส่งมอบตู้ตรวจโรคโค
วิด -19 ความดันบวก พลตรี ธไนนิธย์ โชตนภูติ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร เป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็น
อุปกรณ์ท่ีช่วยให้เจ้าหน้าที่มีความปลอดภัยในการคัดกรองโรคได้ โดยมี อาจารย์ ดร.เต็มสิริ  ทรัพย์สมาน รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และนวัตกรรม ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. หัวหน้าโครงการ “ตู้ตรวจโรคโควิด-19 ความดัน
บวก” ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ร่วมพิธีดังกล่าว  

   อาจารย์ ดร.เต็มสิริ  ทรัพย์สมาน  เปิดเผยว่า นวัตกรรมตู้
ตรวจโรคโควิด-19 ความดันบวก ก่อนหน้านี้ได้ออกแบบตู้ตรวจ
โรคความดันบวกเป็นตู้ต้นแบบแล้ว จัดสร้างด้วยเงินรายได้ของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. โดยตู้ต้นแบบได้ไปทดลองที่
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรแล้ว ได้ผลการตอบรับที่ดีจาก
ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  แผนถัดไปก็จะ
สร้างตู้และมอบให้แก่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ต่อไป  สืบเนื่อง

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ยังมีความรุนแรงต่อเนื่อง กอปรกับ
ความต้องการตู้ฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 ก็ยังมีความต้องการอย่างสม่ าเสมอ  ท าให้ มจพ. มี
นโยบายเพ่ือการระดมทุนช่วยเหลือโรงพยาบาลต่าง ๆ สอดรับกับความต้องการตู้ตรวจ
โรคโควิด -19 ความดันบวก ที่ได้จัดสร้างขึ้นเพ่ือสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารใช้ประโยชน์ในการตรวจคัดกรองคนไข้หาเชื้อ
โรคโควิด-19  ใช้งบประมาณจัดสร้างตู้ละ 75,000 บาท และค่าขนส่งตู้ละ 10,000 บาท  



ตู้ตรวจโรคโควิด -19  ความดันบวก  

ซึ่งบริษัทท่ีช่วยจัดสร้างตู้ดังกล่าว เป็นหนึ่งในทีมวิจัยด้วย  ทั้งนี้ ตู้นี้
ได้รับบริจาคเครื่องปรับอากาศจากบริษัท  มิตซูบิชิ   เฮฟวี่   
อินดัสตรี่ส์-มหาจักร แอร์ คอนดิชั่นเนอร์ส จ ากัด หรือ (MACO) 
ร่ ว ม กั บ นั ก วิ จั ย จ า ก ม ห า วิ ท ย า ลั ย ก า ฬ สิ น ธุ์  แ ล ะ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา ระยะเวลาในการจัดสร้าง
ประมาณ 1 เดือน โดยมีทีมงานวิจัย ตู้ตรวจโรคโควิด-19 ความดัน
บวก  มาจากหลายหน่วยงาน ประกอบด้วย  (1) รศ.ดร.อุดมเกียรติ 
นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มจพ. หัวหน้าทีม (2) 
อาจารย์ ฐิฎิมา อัมพวรรณ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 

มจพ.ออกแบบสติกเกอร์ตู้ (3) ผศ.ดร.ยอดชาย เตียเปิ้น  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา นักวิจัย (4) อาจารย์ ดร.ไทย
ทัศน์ สุดสวนสี  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นักวิจัย (5) ดร.ธาเนตร แสงสว่างมาตุ้ม บริษัท Turbo Fluid Corporation จัดสร้าง 
ทดสอบ และติดตั้ง และ (6) คุณสุรชัย คงอุไร บริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรี่ส์ -มหาจักร แอร์คอนดิชั่นเนอร์ส จ ากัด หรือ 
(MACO) บริจาคเครื่องปรับอากาศ 
 ตู้ตรวจโรคโควิด-19 ความดันบวก เป็นตู้กรองอากาศที่
สามารถป้องกันอันตรายและการปนเปื้อนจากการท างานของ
ผู้ปฏิบัติงาน มีคุณสมบัติพิเศษและจุดเด่นของนวัตกรรมใหม่ 
จะคงความดันภายในที่ 7.47 ปาสคาล ซึ่งหมายถึง ตู้ขณะท า
การตรวจเชื้อต้องมีความดันเป็นบวก โดยจะดูดอากาศเข้า
ภายในตู้ผ่านแผ่นกรอง HEPA  ในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อ
คงความดันในตู้ให้เป็นบวก ที่ 7.47 ปาสคาล ซึ่งจะท าให้
อากาศจากภายนอกไม่สามารถเข้าไปในตู้ในช่องทางอ่ืนได้ 
บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในตู้จะไม่ได้รับ
เชื้อโควิด-19 ขณะท ำกำรตรวจผู้ป่วย  เหมาะกับการใช้งานกับคนไข้นอก OPD ที่มีผู้ป่วยจ านวนมาก โดยติดตั้งภายนอก
อาคารที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี ท าให้การตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 มีความปลอดภัย ส าหรับใช้ตรวจวินิจฉัย (Swab) โดยไม่
ต้องสัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วย  โครงสร้างผลิตจากโลหะปลอดสนิม ผนังด้านหน้า-ด้านข้าง ท าจาก Plexiglass  แผงควบคุมใช้
ไฟแสดงการท างาน ปุ่มเปิด-ปิดหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์พร้อมปุ่มควบคุมการท างานเครื่องปรับอากาศ  ส่วนการสื่อสารใช้ผ่าน
อินเตอร์คอมหรือไมโครโฟน และติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด 9,000 BTU   ตู้ตรวจโรคโควิด-19 ความดันบวก อีกหนึ่งความ
ปลอดภัย ที่ติดตั้งง่าย เคลื่อนย้ายสะดวกที่พัฒนาขึ้นโดยทีมวิจัย จาก มจพ. หากหน่วยงานใดสนใจสามารถติดต่อผ่าน คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มจพ.  

โอกาสนี้ขอเชิญศิษย์เก่า ผู้ปกครองและผู้มีจิตศรัทธาทุก ๆ ท่าน ร่วมบริจาคสมทบทุนกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ต้านภัยโควิด-19 เพื่อน าเงินบริจาคร่วมจัดท านวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการ
ท างานของบุคลากรทางการแพทย์ สามารถโอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี “กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยและต้านภัยโควิด 
มจพ.” ธนาคารกรุงเทพ สาขา มจพ. เลขที่บัญชี 907-3-50043-2 ใบเสร็จรับเงินในการบริจาคสามารถน าไปใช้ลดหย่อน
ภาษีได้ 2 เท่า 

“ตู้ตรวจโรคโควิด-19 ความดันบวก” ถือเป็นนวัตกรรมที่ช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ นอกจากจะตอบโจทย์
เรื่องความปลอดภัยแล้ว ความสะดวกในการใช้งาน ทั้งการติดตั้งและเคลื่อนย้าย ใช้งานได้จริง เป็นสิ่งที่บุคลากรทางการแพทย์
ต้องการ เพ่ือการใช้งานอย่างไม่มีข้อจ ากัด  โดย มจพ. ได้จัดสร้างและส่งมอบตู้ตรวจโรคโควิด -19 ความดันบวกนี้ให้แก่
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร  ส าหรับใช้ประโยชน์ เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และลด
ความเสี่ยงในการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นด่านแรกของการต่อสู้กับวิกฤติการณ์ COVID-19” 
 


