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ตนแบบอุปกรณเสริมเตียงผูปวยเพื่อชวยพลิกตัวอัตโนมัติ
สามารถใชงานไดกับที่นอนชนิดตาง ๆ ที่ใชอยูจริงในโรงพยาบาลไดหรือไม?
ณรงครัตน สวัสติกานนท, กัญญาลักษณ อุตรชน และ อภิชนา โฆวินทะ
ภาควิชาเวชศาสตรฟน ฟู คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
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ABSTRACT
Objectives: To study a prototype of an automatic mattress turn-

ing device (AMTD) whether it could effectively lift one side of hospital mattresses to a lateral tilt angle of 30° and to study its limitation.
Study design: Pre-experimental design
Setting: Rehabilitation ward in Maharaj Nakorn Chiang Mai
Hospital.
Methods: Ten hospital mattresses (6 made of PU foam and 4
made of foam and coconut fiber) were identified and tested. An
air bellows part of the AMTD was placed under a mattress and
a microcontroller part was set to slowly inflate the air bellows for
15 minutes so that one side of the mattress was turned and tilted
laterally at least 30°. A volunteer with a body mass index of 20.52
kg/m2 lay in the middle of the mattress. A mobile phone with goniometer application was used to measure the lateral tilt angle of
the mattress at the shoulder and buttock levels. Mann-Whitney
U test was used to compare weight and thickness between the
mattresses with the angle equal or more than 30° and those with
the angle less than 30°.
Results: Median of the lateral tilt angle was 34.0° (IQR 9.88),
minimum of 22° with a 10-cm and 21.7 kg hard PU foam mattress and maximum of 41.5° with an 8-cm and 4.4 kg PU foam
mattress.Weight of the mattresses tested varied from 4.4 kg to
21.7 kg with median of 9.25 (IQR 9.23) kg. Mean weight of seven
mattresses with the lateral tilt at 30° was lighter than the mean
weight of the three other mattresses with the angle less than 30°
(8.4 kg vs 17.1 kg, p 0.033, Mann-Whitney U test).
Conclusion: The prototype of automatic mattress turning device could efficiently lift one side of the hospital mattress so that
the lateral tilt was about 30°. In practice one should be aware that
the mattress weight could limit its efficiency in turning a patient
to a required lateral tilt position for pressure injury prevention.

injury, prevention
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บทคัดยอ
วัตถุประสงค: เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการใชตนแบบอุปกรณเสริม
เตียงผูปวยเพื่อชวยพลิกตัวอัตโนมัติ ที่หนุนยกดานหนึ่งของที่นอนชนิด
ตาง ๆ ใหเอียงขึ้นทํามุมเอียง 30 องศา
รูปแบบงานวิจัย: การวิจัยเชิงการทดลองเบื้องตน
สถานที่ทําการวิจัย: หอผูปวยฟนฟูสภาพ โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม
กลุมประชากร: อาสาสมัคร 1 คน ที่มีดรรชนีมวลกาย 20.52 กก./ม2
วิธกี ารศึกษา: ใชตน แบบอุปกรณเสริมเตียงผูป ว ยทดสอบกับทีน่ อน 10
ผืน (6 ผืน ทําจากฟองน้ําหรือโพลียูรีเทน และ 4 ผืน ที่ทําจากฟองน้ํา
และใยมะพราว) วางสวนที่เปนถุงลมของอุปกรณใตที่นอนและตั้งคา
เปาลมเขา 15 นาที เพื่อใหถุงลมพองตัวแลวยกดานหนึ่งของที่นอนขึ้น
เปนมุมเอียงอยางนอย 30 องศาใหอาสาสาสมัครนอนบนที่นอน ใช
แอพพลิเคชั่นในโทรศัพทมือถือวัดมุมเอียงบนที่นอนบริเวณไหลและ
สะโพก นําคามุมที่ไดจากการทดสอบกับที่นอนแตละผืนมาวิเคราะห
ใช Mann-Whitney U test เปรียบเทียบน้ําหนักและความหนาของ
ที่นอน ระหวางกลุมที่มุมเอียงเทากับหรือมากกวา 30 องศา และกลุม
ที่มุมเอียงนอยกวา 30 องศา รายงานผลและขอจํากัด
ผลการศึกษา: ที่นอนทั้งหมดถูกยกขึ้นไดโดยมีคามัธยฐานมุมเอียง
เทากับ 34.0 องศา (พิสัยควอไทล 9.88) น้ําหนักที่นอนตําสุดคือ 4.4
กก. สูงสด 21.7 กก.คามัธยฐานเทากับ 9.25 กก. (พิสัยควอไทล 9.23)
โดยที่นอนหนัก 21.7 กก. ถูกยกขึ้นไดมุมเอียงนอยที่สุดคือ 22 องศา
สวนทีน่ อนหนัก 4.4 กก. ไดมมุ เอียงมากทีส่ ดุ คือ 41.5 องศา เมือ่ เปรียบ
ระหวางกลุมพบวากลุมที่มุมเอียงเทากับหรือมากกวา 30 องศา (7 ผืน)
มีน้ําหนักที่นอนเฉลี่ยนอยกวากลุมที่มุมเอียงนอยกวา 30 องศา (3 ผืน)
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อยางมีนัยสําคัญ (8.4 กก. และ 7.1 กก., p =0.033) สวนความหนาไม
แตกตางกันระหวางกลุม
สรุป: ตนแบบอุปกรณเสริมเตียงผูปวยเพื่อชวยพลิกตัวอัตโนมัติมี
ประสิทธิภาพในการยกดานหนึ่งของที่นอนขึ้นไดมุมเอียงประมาณ 30
องศา ทั้งนี้ ผูใชตองตระหนักถึงน้ําหนักที่นอนที่จํากัดประสิทธิภาพใน
การพลิกตัวผูปวยเพื่อปองกันแผลกดทับขณะนอน
คําสําคัญ: ที่นอน, อุปกรณพลิกตัว, อุปกรณชวย, แผลกดทับ, การ
ปองกัน
เวชศาสตรฟนฟูสาร 2561; 28(3): 101-105.

บทนํา
แผลกดทับ (pressure ulcer) เปนหนึ่งในภาวะแทรกซอนเกิด
ขึ้นบอยในกลุมผูปวยอัมพาตบาดเจ็บไขสันหลัง จากการศึกษาผูปวย
กลุมนี้จํานวน 56 คน ที่เขารับการรักษาแผลกดทับ ณ หอผูปวยฟนฟู
สภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหมพบวารอยละ 30 เปนแผล
กดทับรุนแรงระดับ 3-4 รอยละ 48 เปนที่บริเวณกระดูกใตกระเบน
เหน็บ (sacrum) และกนกบ (coccyx) โดยมีคามัธยฐานระยะเวลา
นอนโรงพยาบาล (hospital length of stay, LOS) นาน กรณีรักษา
แบบอนุรักษ LOS เทากับ 40 วัน และประเด็นสําคัญคือสํานักงานหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) จายเงินคืนใหแกโรงพยาบาลนอย
กวาคารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเรียกเก็บ ทั้งนี้ กรณีรักษาแบบ
อนุรักษโรงพยาบาลไดเงินประมาณรอยละ 83.6 ของเงินที่เรียกเก็บ
สวนกรณีรักษาดวยการผาตัด และกรณีรักษาแบบอนุรักษรวมกับ
ผาตัดโรงพยาบาลไดเงินเพียงรอยละ 34 และรอยละ 38 ของเงินที่
เรียกเก็บตามลําดับ(1) ขอมูลดังกลาวสะทอนถึงภาระคาใชจายที่เกิด
ขึ้นตอภาครัฐในกรณีที่เกิดแผลกดทับ นอกเหนือผลกระทบตอคุณภาพ
ชีวิตของผูปวยโดยตรงที่ผลจากการสํารวจผูพิการบาดเจ็บไขสันหลัง
ในชุมชนจังหวัดเชียงใหมพบวาคนที่มีแผลกดทับมีความวิตกกังวล
มากกวาคนที่ไมมีแผลอยางมีนัยสําคัญ(2)
อนึ่ง แผลกดทับมักเกิดขึ้นในชวงนอนโรงพยาบาลครั้งแรกใน
ระยะเฉียบพลัน จากการศึกษา ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
ในชวง 30 กวาปกอน รอยละ 22-24 ของผูปวยบาดเจ็บไขสันหลังเกิด
แผลกดทับ(3,4) แผลกดทับดังกลาวเกิดจากการนอนหงายนาน ไมพลิก
ตัว จากการสํารวจผูปวยสูงอายุในตางประเทศที่พบวาผูที่เปลี่ยนทา
นอนบนเตียงเองไดมากกวา 50 ครั้งตอคืน ไมมีแผลกดทับ สวนผูที่
เปลี่ยนทานอนนอยกวา 20 ครั้ง เสี่ยงสูงตอการเกิดแผลกดทับ(5) ดัง
นั้น National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) จึงได
เนนย้ําถึงวิธีปองกันแผลกดทับจากการนอนคือ การเปลี่ยนทานอน
ทุก 2 ชั่วโมง จากนอนหงายสลับเปนทานอนตะแคง 30 องศา เพื่อลด
การกดทับบริเวณกระดูกดานขางขอสะโพก (greater trochanter)
และไมนอนปรับหัวเตียงสูงเกิน 30 องศา เพื่อลดความเสี่ยงตอการ
ไถลตัวและเกิดแรงเฉือน (shearing force) ที่ทําใหเกิดเปนแผลกด
ทับบริเวณกระดูกใตกระเบนเหน็บและกนกบ (coccyx)(6)
ดังนั้น เพื่อปองกันการเกิดแผลกดทับขณะนอนในโรงพยาบาลซึ่ง
เปนความเสี่ยงทางการพยาบาล ในป พ.ศ. 2558 ภาควิชาเวชศาสตร
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ฟนฟู คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จึงไดพิจารณาสราง
นวัตกรรมนั่นคือ ตนแบบอุปกรณเสริมเตียงผูปวยเพื่อชวยพลิกตัว
อัตโนมัติ (automatic mattress turning device) และนําตนแบบ
ดังกลาวมาทดสอบกับหุนทดสอบพบวานวัตกรรมชนิดนี้สามารถพลิก
ตะแคงหุนทดสอบไดประมาณ 30 องศา และใชงานในขณะหัวเตียง
ถูกปรับสูง 30 องศา ได แตการทดสอบดังกลาวทํากับที่นอนเพียงชนิด
เดียวยี่หอ Liberty neo ของ Lundal cooperation ที่ทําจากโพลี
ยูรีเทน (polyurethane) ชนิดความหนาแนนสูงและผานมาตรฐาน
อุตสาหกรรมจากประเทศญี่ปุน (Japanese Industrial Standards,
JIS) แลว(7) ในขณะที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหมใชที่นอนหลาก
หลายชนิดซึ่งทําจากวัสดุตางกันและน้ําหนักตางกัน จึงมีขอสงสัยวา
ตนแบบอุปกรณเสริมเตียงผูปวยเพื่อชวยพลิกตัวอัตโนมัติที่ประดิษฐ
ขึ้นนี้สามารถยกดานหนึ่งของที่นอนชนิดอื่น ๆ ใหมีมุมเอียง 30 องศา
ไดหรือไม ดังนัน้ การศึกษาครัง้ นีจ้ งึ มีวตั ถุประสงคเพือ่ ทดสอบประสิทธิภาพของตนแบบอุปกรณเสริมเตียงผูปวยนี้กับที่นอนชนิดตาง ๆ และ
หาขอจํากัดเพื่อการพัฒนาตอไปในอนาคต

วิธีการศึกษา
กลุมประชากร
อาสาสมัครเพศหญิง 1 คน หนัก 60 กก. สวนสูง 171 ซม. ดัชนี
มวลกาย 20.52 กก./ม2
วัสดุอุปกรณ/เครื่อมือ
1. ตนแบบอุปกรณเสริมเตียงผูปวยเพื่อชวยพลิกตัวอัตโนมัติ ซึ่ง
ประกอบดวย แผนถุงลม 4 ถุง (ขนาดเล็ก 2 ถุง วางซอนเหลื่อมทาง
ดานขางของถุงลมขนาดใหญ 2 ถุง ที่เย็บเชื่อมตอกับตรงกลาง) ซึ่งวาง
ใตที่นอน สวนระบบควบคุม มีปมลมและโซลีนอยดวาวลซึ่งถูกควบคุม
ดวยระบบคอมพิวเตอร (microcontroller) ทําใหเกิดการเปาลม กัก
ลม และปลอยลม เชนเมื่อตองการใหถุงลมพองตัว ปมลมจะเริ่มทํางาน
เพื่อเปาลมในขณะที่โซลีนอยดวาวลปด เมื่อครบตามเวลาที่กําหนด
ปมลมจะหยุดทํางานแตโซลีนอยดวาวลปดอยูทําใหเกิดการกักลม เมื่อ
ตองการปลอยลม โซลีนอยดวาวลจะเปดทําใหลมออกจากถุงลมได ดัง
นั้นเมื่อถุงลมขนาดใหญและถุงลมขนาดเล็กที่อยูดานตรงกันขามกัน
พองตัว จะดันใหที่นอนดานที่อยูบนถุงลมใหญถูกยกขึ้นและชวยพลิก
ตะแคงตัวผูปวย โดยจากการทดสอบกับที่นอนมาตรฐานJIS โดยเมื่อ
เปาลมเขาถุงลมขนาดใหญ 15 นาที สามารถยกที่นอนดานหนึ่งขึ้นทํา
มุมเอียงประมาณ 30 องศาได (รูปที่ 1)
2. โทรศัพทเคลื่อนที่ที่ติดตั้งแอพพลิเคชั่นสําหรับวัดมุม (Slope
Angle, Radislav© 2015) จํานวน 2 เครื่อง ซึ่งกอนดําเนินการศึกษา
ครั้งนี้ ผูวิจัยไดทดสอบหาคาความเที่ยงตรง (validity) ในการวัดมุม
ตาง ๆ 10 มุม โดยใชแอพพลิเคชั่นนี้เทียบกับไมวัดมุม (goniometer)
พบวาการใชแอพพลิเคชั่นวัดมุมมีความเที่ยงตรงและมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธสูง (coefficient ofcorrelation) r = 0.99
3. เตียงนอนโรงพยาบาล 1 หลัง
4. ที่นอนที่ใชในโรงพยาบาล ชนิดตาง ๆ กัน 10 ผืน
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ขั้นตอนการวิจัย
โครงการวิจัยนี้ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรม
การทําวิจยั ในมนุษยของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตาม
หมายเลข REH-2561-05340 และหลังจากไดรบั การอนุมตั ิ จึงดําเนิน
การดังตอไปนี้
1. ปรับเตียงนอนใหอยูใ นแนวราบ 0 องศา วางแผนถุงลมของ
ตนแบบอุปกรณเสริมเตียงผูปวยเพื่อชวยพลิกตัวอัตโนมัติซ่ึงมีขนาด
กวาง 90 ซม. และยาว 190 ซม. บนเตียงตําแหนงทีใ่ ชวางทีน่ อน
2. วางทีน่ อนแตละหลังทับลงบนแผนถุงลม
3. ใหอาสาสมัครนอนหงายนิง่ ๆ บริเวณกึง่ กลางของทีน่ อน
4. วางและยึดโทรศัพทเคลือ่ นทีต่ ดิ บนทีน่ อน ตรงกับระดับอกและ
ระดับสะโพกของอาสาสมัคร วัดมุมเอียงในขณะทีน่ อนอยูใ นแนวราบ
ซึง่ เทากับ 0 องศา
5. เปดเครือ่ งควบคุมลมเขา-ออก โดยตัง้ ใหถงุ ลมพองตัวชา ๆ เปน
เวลา 15 นาที ซึง่ ทีน่ อนดานขวาจะถูกยกขึน้ ประมาณ 30 องศา ตามที่
เคยทดสอบกอนหนานี(7)้ และลําตัวของอาสาสมัครจะถูกพลิกตะแคงมา
ทางซาย (รูปที่ 1)
6. อานคาและบันทึกมุมเอียงของที่นอน ที่ปรากฏบนโทรศัพท
เคลือ่ นที่ นําคาทีว่ ดั ไดจากสองตําแหนงคือ ทีร่ ะดับอกและระดับสะโพก
มารวมกันแลวคาหาเฉลีย่
7. ทําการทดสอบซ้าํ กับทีน่ อนทีเ่ หลือจนครบทัง้ 10 ผืน
การวิเคราะหทางสถิติ
ใชสถิตเิ ชิงพรรณนาเพือ่ รายงานมุมเอียงและลักษณะทีน่ อน จากนัน้
แบงขอมูลทีน่ อนเปนสองกลุม คือกลุม ทีม่ มุ เอียงเทากับหรือมากกวา 30
องศา และกลุม ทีม่ มุ เอียงนอยกวา 30 องศา แลวเปรียบเทียบน้ําหนัก
และความหนาของทีน่ อนระหวางสองกลุม โดยใชสถิติ Mann-Whitney
U test

ผลการศึกษา
จากการสํารวจที่นอนในโรงพยาบาล เราสามารถจําแนกที่นอน
ตามวัสดุที่ทําเปน 2 ประเภทคือ 6 ผืน ทําจากฟองน้ําหรือโพลียูรีเทน
และอีก 4 ผืน ทําจากฟองน้ําและวัสดุธรรมชาติ โดยใยมะพราวเปน
สวนฐานและดานบนเปนฟองน้ํา ทั้งนี้ ที่นอน ทั้ง 10 ผืน มีขนาด

ความหนา และน้ําหนัก ที่แตกตางกัน และมีเพียง 3 ผืน ที่มีชื่อการคา
ดังแสดงในตารางที่ 1 อนึ่ง ที่นอนมีน้ําหนักเฉลี่ยเทากับ 11.03 (สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.51) และคามัธยฐานเทากับ 9.25 (พิสัยควอไทล
เทากับ 9.13) สวนความหนาเฉลี่ย 8.5 (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.58)
และคามัธยฐานเทากับ 8 (พิสัยควอไทลเทากับ 2)
จากผลการทดสอบใชตนแบบอุปกรณเสริมเตียงผูปวยชวยพลิก
ตัวอัตโนมัติพลิกตัวอาสาสมัครใหตะแคงซาย โดยการยกดานขวาของ
ที่นอนขึ้นไดมุมเอียงอยูในชวง 22.0-41.5 องศา (ดังตารางที่ 1) มีคา
เฉลี่ยคือ 33.5 องศา (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.59) คามัธยฐานเทากับ
34 องศา (พิสัยควอไทลเทากับ 9.88) โดยลําดับที่ 6 เปนที่นอนฟองน้ํา
ที่หนักมากที่สุดคือ 21.7 กก. และมีมุมเอียงเพียง 22 องศา สวนลําดับ
ที่ 5 เปนที่นอนฟองน้ําเชนกันแตมีน้ําหนักเบาที่สุดเพียง 4.4 กก. และ
มีมุมเอียงสูงสุดคือ 41.5 องศา
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบระหวางกลุมที่มุมเอียงไดเทากับ
หรือมากกวา 30 องศา และกลุมที่มุมเอียงไดนอยกวา 30 องศา พบ
วากลุมที่มุมเอียงไดเทากับหรือมากกวา 30 องศา ซึ่งมี 7 ผืน ที่นอน
มีน้ําหนักนอยกวากลุมที่มุมเอียงนอยกวา 30 องศา ซึ่งมี 3 ผืน อยาง
เห็นมีนัยสําคัญ แตเมื่อพิจารณาความหนา กลุมแรกกลับมีความหนา
มากกวากลุมหลัง

บทวิจารณ
จากการทดสอบต น แบบอุ ป กรณ เ สริ ม เตี ย งผู ป ว ยช ว ยพลิ ก ตั ว
อัตโนมัติกับที่นอนหลากหลายชนิดที่ใชในโรงพยาบาลครั้งนี้พบวา เมื่อ
ถุงลมพองตัวขึ้นสามารถยกดานหนึ่งของที่นอนขึ้นเกิดมุมเอียงเฉลี่ย
33.5 องศา ใกลเคียงกับมุมเอียงที่ตองการคือเทากับหรือมากกวา 30
องศา ซึ่งเปนมุมเอียงที่ NPUAP เสนอแนะไววาผูปวยที่ตองนอนนาน
ควรอยูในทานอนตะแคง 30 องศา เพื่อปองกันการเกิดแผลกดทับที่
บริเวณปุมกระดูก(6)
มีขอสังเกตวาที่นอนที่ใชในโรงพยาบาลมีน้ําหนัก ขนาด และวัสดุที่
ใชสรางแตกตางกัน พบวามีที่นอน 3 ผืน ที่เมื่อถูกยกขึ้นดานหนึ่งเกิด
มุมเอียงนอยกวา 30 องศา แต 2 ผืน มีมุมเอียงใกลเคียง 30 องศา
คือ 28-29 องศา และมีเพียงหนึ่งผืนเทานั้นที่ไดมุมเอียงเพียง 22 องศา
โดยที่นอนผืนนี้หนักมากถึง 21.7 กก. และกลุมที่มุมเอียงเทากับหรือ

Figure 1. A sketch showing inflated air bellows (a small one on the left and a large one on the right) lifting the right side of the mattress up and turning

the mattress to a lateral tilt angle () about 30° (A = inflated air bellows, B = deflated air bellows, C = mattress)
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มากกวา 30 องศา (คามัธยฐานเทากับ 37 องศา) มีน้ําหนักนอยกวา
กลุมที่มุมเอียงนอยกวา 30 องศา (คามัธยฐานเทากับ 28 องศา) (ดู
ตารางที่ 2) ซึ่งตางกันอยางมีนัยสําคัญ หากพิจารณาคามัธยฐานน้ํา
หนักของกลุมหลังมากกวากลุมแรกเกือบ 2 เทา สวนความหนาของ
ที่นอนนั้นไมแตกตางกันระหวางสองกลุม เมื่อคํานึงถึงวัสดุที่ใชทําที่
นอนโดยเฉพาะที่ทําจากโพลียูรีเทนอยางเดียวพบวายิ่งมีน้ําหนักมาก
ยิ่งทําใหเกิดมุมนอนตะแคงไดนอย ดังนั้น ตนแบบอุปกรณเสริมเตียง
ผูปวยชวยพลิกตัวอัตโนมัติมีขอจํากัดหากที่นอนมีน้ําหนักมากเกิน
บางคนอาจสงสัยวาถาใชกับผูปวยที่มีน้ําหนักตัวมาก ตนแบบ
อุปกรณเสริมเตียงนี้จะคงมีประสิทธิภาพในการพลิกตัวหรือไม ซึ่งกรณี
นี้ ผูวิจัยไดทําการทดสอบแลวกับคนปกติ 20 คน ซึ่งมีนํา้ หนักตาง ๆ
กัน โดยน้ําหนักมากที่สุด 98 กก. และน้ําหนักเฉลี่ย 64.3 กก. โดย
นอนบนที่นอนมาตราฐาน (ลําดับที่ 1 ในตารางที่ 1) ตนแบบอุปกรณ
เสริมเตียงนี้สามารถพลิกตัวตะแคงไดมุมเอียงประมาณ 30 องศา ตาม
ที่ตองการและแรงกดที่ปุมกระดูกบริเวณกระดูกใตกระเบนเหน็บและ
กนกบลดลงในทาตะแคง สวนแรงกดที่ปุมกระดูกขางสะโพกเพิ่มขึ้น
แตยังอยูในเกณฑที่ไมเปนอันตราย(8) ดังนั้น เมื่อนําผลการศึกษาจาก

การศึกษาครั้งนี้และกอนหนานี้มาประมวลกัน จึงเปนอีกหลักฐานหนึ่ง
ที่ยืนยันวาตนแบบอุปกรณเสริมเตียงผูปวยเพื่อชวยพลิกตัวอัตโนมัตินี้
มีประสิทธิภาพหนุนที่นอนดานหนึ่งขึ้นไดประมาณ 30 องศา และชวย
พลิกตะแคงตัวผูปวยไดเหมาะกับผูปวยที่มนี ้ําหนักตัวที่ไมเกิน 100 กก.
และที่นอนที่มนี ้ําหนักไมมาก ซึ่งในปจจุบันที่นอนสําหรับเตียงในโรง
พยาบาลสวนใหญมีน้ําหนักไมเกิน 16 กก. (ตารางที่ 1) อยางไรก็ตาม
ควรคํ า นึ ง ถึ ง แรงต า นต อ การบิ ด ตั ว ของที่ น อนซึ่ ง อาจเป น ไปได ว า ที่
นอนที่มีสวนประกอบใยมะพราวมีความแข็งตานตอแรงบิดไดมาก จน
ถุงลมไมสามารถเอาชนะแรงตานตอการบิดไดทําใหที่นอนยกขึ้นได
นอยทําใหเกิดมุมเอียงนอยลงไปดวย หากที่นอนประกอบไปดวยใย
มะพราวที่หนาและอัดแนนอาจไมเหมาะสมที่จะใชอุปกรณเสริมเตียง
ผูปวยชวยพลิกตัวอัตโนมัติชนิดนี้ และจากประเด็นนี้จึงมีขอเสนอ
สําหรับโรงพยาบาลคือ ใชที่นอนที่ทําจากฟองน้ําโพลียูรีเทนกับผูปวย
ที่ตองนอนนาน
สําหรับการพัฒนาตนแบบตอไป ควรปรับใหการควบคุมแรงดันลม
เขาถุงลมใหมีหลายระดับเพื่อใหถุงลมพองมากขึ้นและสามารถยก

Table 1. Characteristics of all 10 hospital mattresses and lateral tilt angle of each mattress

No.

Materials

Thickness (cm)

Weight (kg)

Lateral tilt angle (°)

Brand name

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PU
PU
PU
PU
PU
PU
PU + fiber
PU + fiber
PU + fiber
PU + fiber

10
5
10
10
8
10
8
8
8
8

6.0
13.7
8.0
7.7
4.4
21.7
10.5
15.7
15.8
6.8

37.0
29.0
33.0
32.0
41.0
22.0
39.0
35.0
28.0
38.5

Lundal
Rainbow
Paramount
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

PU, polyurethane; NA, not available
Table 2. Comparison of mattress weight and thickness between the mattresses with the lateral tilt angle equal or more than
30° and those with lateral tilt angle less than 30°

Lateral tilt angle
equal or more than 30°
(n=7)

less than 30°
(n=3)

p-value

Statistical test

Materials (PU : Mixed)

4:3

2:1

0.778

Chi square test

Lateral tilt angle
Mean (SD)
Median (IQR)
Range

36.57 (3.42)
37 (6)
32-41

26.33 (3.79)
28 (-)
22-29

0.017*

Mann-Whitney U
test

Weight (kg)
Mean (SD)
Median (IQR)
Range

8.44 (3.71)
7.7 (4.5)
4.4-15.7

17.07 (4.15)
15.8 (-)
13.7-21.7

0.33*

Mann-Whitney U
test

Thickness (cm)
Mean (SD)
Median (IQR)
Range

8.86 (1.07)
8 (2)
8-10

7.67 (2.52)
8 (-)
5-10

0.517

Mann-Whitney U
test

PU, polyurethane; *significant level at p<0.05
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ที่นอนที่มีน้ําหนักมากได และอาจตองปรับใหถุงลมทนตอการใชงาน
มากขึ้นดวยควรจะตองทําการศึกษาเรื่องแรงกดบนปุมกระดูกตาง ๆ
รวมกับที่นอนแตละชนิด กอนที่จะใชทดสอบกับผูปวยที่ไมสามารถ
พลิกตะแคงตัวได วาอุปกรณเสริมชนิดนี้สามารถปองกันการเกิดแผล
กดทับไดจริงหรือไม
สรุป ตนแบบอุปกรณเสริมเตียงผูปวยเพื่อชวยพลิกตัวอัตโนมัติที่
ประดิษฐขึ้นนี้ มีประสิทธิภาพในการหนุนยกดานหนึ่งของที่นอนชนิด
ตาง ๆ ขึ้นเปนมุมประมาณ 30 องศา และชวยพลิกตะแคงตัวผูปวยได
แตการใชงานมีขอจํากัดกับที่นอนที่มนี ้ําหนักมากเกิน
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