ด้านการแพทย์ : ยานพาหนะบริการทางการแพทย์

รหัส : 03040004
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ
แครี่บอย : รถพยาบาลนาโน (CARRYBOY : Nano Ambulance)
บริษัท ที เค ดี ไฟเบอร์ จากัด จ้างวิจัย โดย
1. กรมวิทยาศาสตร์บริการ การพัฒนากระบวนการพ่นเคลือบ
พื้นผิวนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ภายในรถพยาบาลฯ
2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ การทดสอบการยึดเกาะนาโนไทเทเนียม
ไดออกไซด์บนพื้นผิววัสดุที่ใช้ในห้องโดยสารรถพยาบาล
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การออกแบบและทดสอบเชิงวิศวกรรมความสบายในการขับขี่
บริษัท ที เค ดี ไฟเบอร์ จากัด
บริษัท ที เค ดี ไฟเบอร์ จากัด
1. บริษัท ไทย ออโต้ ฟลีท จากัด
2. บริษัท โปรเวิร์ค อินดัสตรี จากัด
บริษัท ที เค ดี ไฟเบอร์ จากัด
สิงหาคม 2563 - สิงหาคม 2571 (8 ปี)

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
รถพยาบาลเคลื อบสารต้ านจุ ล ชี พ เป็ นรถตู้ มาตรฐานที่ ไ ด้ รั บ การปรั บปรุ ง ภายในห้ องโดยสารให้เ หมาะส าหรับ
รถพยาบาล ซึ่งเป็นผลจากการวิจัยและพัฒนาโดยมุ่งเน้นสมบัติด้านความปลอดภัย ได้แก่ ด้านสุขอนามัยด้วยสารต้านจุลชีพ และ
ด้านวิศวกรรม ที่มีการออกแบบและทดสอบความสบายในการขับขี่ อ้างอิงตามมาตรฐานสากล
การใช้สารยับยั้งจุลชีพ (นาโนไทเทเนียมไดออกไซด์) พ่นเคลือบให้ห้องโดยสาร ได้วิเคราะห์ทดสอบกับพื้นผิวหลัก ของ
ห้องโดยสาร ได้แก่ พื้นผิวไฟเบอร์กลาส (พื้นผิวหลักในผนังและเพดาน) พื้นผิว PVC (เบาะที่นั่ง) และพื้นผิว Stainless steel ผิว
เรี ย บ แล้ ว ว่ า มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการยั บ ยั้ ง จุ ล ชี พ ซึ่ ง สามารถช่ ว ยลดความเสี่ ย งการแพร่ ก ระจายของเชื้ อ ตลอดจน
ลดความเสี่ยงต่อผู้ป่วยซึ่ง อาจเกิดขึ้ นได้ใ นระบบส่ งต่อผู้ป่ วยในรถพยาบาล ซึ่งผลงานนวัต กรรมนี้จะเป็ นประโยชน์ต่อทั้ง ผู้ ป่ วย
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในห้องโดยสาร และพนักงานขับรถยนต์
รถพยาบาลเคลื อบสารต้ านจุ ล ชี พ ได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง ภายในห้ องโดยสารของรถตู้มาตรฐาน การออกแบบและ
วิ เ คราะห์ ท ดสอบระบบกั นสะเทื อนในรถพยาบาลที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อผู้ โ ดยสาร เพื่ อประเมิ นความสบายในการขั บ ขี่ เพดาน
ห้องโดยสารมีที่แขวนตั ว และความสูงห้องเพีย งพอให้เจ้ าหน้ าที่ปฏิ บัติการช่วยฟื้ นคื นชีพ (CPR) ออกแบบเพื่อสามารถรองรั บ
ปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency Medical Operation) โดยมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามแนวทางการจัดเตรียมชุดปฏิบัติการฉุ กเฉิน
อ้างอิงตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ฉบั บที่ 1 ของสถาบันการแพทย์ ฉุกเฉินแห่งชาติ และบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑของสานักงบประมาณ
คุณลักษณะเฉพาะ
รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ แบ่งออกเป็น 2 หมวด คือ
หมวด (ก) คุณลักษณะของพาหนะ
หมวด (ข) คุณลักษณะของครุภัณฑ์การแพทย์

หมวด (ก) คุณลักษณะของพาหนะ มีรายละเอียด ดังนี้
1) รถพยาบาล เป็นรถตู้สีขาว ระบบเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่ า 4 สูบ ปริมาตรความจุภายใน
กระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซี ซี หรือมีกาลังเครื่องยนต์สุทธิ ไม่น้อยกว่า 90 กิโลวัตต์ ที่ความเร็วรอบไม่ น้อย
กว่า 3,400 รอบต่อนาที
2) ห้องโดยสารพยาบาล มีประตูด้านหลัง ปิด - เปิด สาหรับลาเลียงผู้ป่วยเข้า - ออก มีรางแบบเอียงรับเตียงเมื่ อ
เข็นขึ้นและชุดฐานสาหรับล็อคเตียงกับพาหนะ
3) ห้องคนขับ มีผนังกั้นแยกออกจากช่วงหลังซึ่งเป็นห้องพยาบาล โดยต้องมีช่องทางสามารถสื่อสารกันได้
4) ห้ อ งพยาบาลติ ด ตั้ ง ชุ ด ให้ อ อกซิ เ จน แบบ Pipeline ส าหรั บ ส่ ง ท่ อ ก๊ า ซ มี ตู้ ใ ส่ อุ ป กรณ์ และเวชภั ณฑ์
จุดแขวนน้าเกลือ จุดยึดสายรั้งตัว และความสูงเพียงพอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)
5) มีวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ชนิดติดตั้งในพาหนะ รองรับความถี่ที่หน่วยแพทย์กู้ชีพใช้อยู่
6) มีชุดสัญญาณไฟฉุกเฉิน สัญญาณไฟกระพริบ และเครื่องขยายเสียงพร้อมลาโพงขนาดไม่น้อยกว่า 100 วัตต์
7) ห้ องโดยสารพยาบาลได้รั บการพ่นเคลือบสารต้ า นจุ ล ชี พ นาโนไทเทเนี ย มไดออกไซด์ (Nano Titanium
Dioxide : Nano TiO2) ผู้ประกอบรถพยาบาลต้องได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรอง “ฉลากนาโน Q (Nano
Q)”
หมวด (ข) คุณลักษณะของครุภัณฑ์การแพทย์/อุปกรณ์การแพทย์ มีรายละเอียด ดังนี้
อุปกรณ์ขนย้ายลาเลียง
1) เตียงนอนสาหรับผู้ป่วยโครงทาจากโลหะอลูมินั่ม หรืออลูมิเนียมอัลลอยด์ แบบมีล้อเข็น
2) ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน (Cervical collar)
อุปกรณ์วินิจฉัย
3) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง
อุปกรณ์ช่วยชีวิต
4) เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ แบ่งตามชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน ดังนี้
4.1) แบบ AED สาหรับรุ่นรองรับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้น (BLS)
4.2) แบบ Defibrillator สาหรับรุ่นรองรับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง (ALS)
อุปกรณ์สาหรับการช่วยเหลือเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
5) ถังออกซิเจน พร้อมชุดให้ออกซิเจนแบบ Pipeline แบ่งตามชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน ดังนี้
5.1) ถังออกซิเจน ขนาด 20 ลิตร จานวน 2 ถัง สาหรับรุ่นรองรับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้น (BLS)
5.2) ถังออกซิเจน ขนาด 30 ลิตร จานวน 2 ถัง สาหรับรุ่นรองรับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง (ALS)
6) ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบ (Ambu Bag)
7) เครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ
8) เครื่องส่องกล่องเสียง (Laryngoscope) และ เครื่องดูดของเหลว (Suction)
อุปกรณ์การช่วยเหลือเกี่ยวกับกระดูก
9) ชุดเฝือกลมสูญญากาศ (Vacuum Splint)
10) อุปกรณ์ดามหลังชนิดสั้น (Kendrick Extrication Device)
11) เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้ (Stair Chair)

อุปกรณ์อื่น ๆ
12) กระเป๋าช่วยชีวิตฉุกเฉิน จานวน 1 ชุด บรรจุอุปกรณ์การแพทย์ รองรับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินตามระดับที่ระบุ
หมายเหตุ
1) รถพยาบาล พร้อมดาเนิ นการจดทะเบี ย นรถพยาบาลกั บ กรมการขนส่ งทางบก หรือกับหน่ วยงานในท้ อ งถิ่ น
ให้แล้วเสร็จ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทั้งนี้ หน่วยงานผู้ครอบครองรถพยาบาลจะต้องมอบอานาจที่จาเป็นในการดาเนินการ
2) การดาเนินการขึ้นทะเบียนมาตรฐานรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
และการขออนุญาตให้ใช้ไฟสัญญาณวับวาบ และเสียงไซเรน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนที่หน่วยงานผู้นารถพยาบาลไปใช้ง าน
เป็นผู้ดาเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับความพร้อมของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินของหน่วยงานนั้น ๆ
3) รถพยาบาล (พาหนะ) และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จัดชุดตามแนวทางการจัดเตรียม ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน อ้างอิง
ตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ฉบับที่ 1 ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน แห่งชาติ (สพฉ.) โดยไม่
รวมถึงเวชภัณฑ์ และผู้ปฏิบัติการ ที่ต้องขึ้นอยู่กับขีดความสามารถของหน่ วยงานนั้น ๆ
4) พื้นผิวที่เคลือบด้วยอนุภาคระดับนาโนของไทเทเนียมไดออกไซด์ (Titanium dioxide : TiO2) มีข้อแนะนาในการ
ทาความสะอาดพื้นผิว คือ ล้างด้วยน้าสะอาด และเช็ดด้วยผ้าแห้งหรือผ้าชุบน้ายาฆ่าเชื้อทั่วไป และแนะนาให้ซ่อมบารุงรักษาการ
เคลือบสารต้านจุลชีพภายในห้องโดยสารรถพยาบาล เมื่อผ่านการเช็ดล้างทาความสะอาดประมาณ 80 - 100 รอบ
++++++++++++++++++++

บริษัท ที เค ดี ไฟเบอร์ จากัด
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