หนาที่ 1 ของจํานวน 8 หนา

รายละเอียดการประดิษฐ
5

ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ
เครื่องกระตุนไฟฟาชนิดลําดับกอนหลังสําหรับรักษาผูปวยกลืนลําบาก
สาขาวิทยาการที่เกี่ยวของกับการประดิษฐ
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ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวของ
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เครื่องกระตุนไฟฟาแรงดันสูง (high voltage stimulator) ที่มีในปจจุบันเปนแบบไมอัตโนมัติ
และทํางานตามรอบเวลานาฬิกา พบวาสามารถเพิ่มกําลังของกลามเนื้อคอและใตคางของผูปวย ทําให
กลามเนื้อเหลานั้นแข็งแรงขึ้น ผูปวยที่กลืนผิดปกติไมมาก เชน มีอาการกลืนติดเล็กนอยและไมมี
อาการสําลัก สามารถใชเครื่องกระตุนไฟฟาแรงดันสูงชนิดนี้ในการรักษาใหอาการดีขึ้น แตผูปวยที่มี
อาการมากหรือสําลักตลอดเวลากลืนจะไมไดประโยชนและเปนอันตราย เนื่องจากเครื่องกระตุนไฟ
ฟาชนิดนี้ไมไดทําหนาที่สนับสนุนการกลืนของผูปวยทันทีที่ใชเครื่อง
เนื่องจากการทํางานของ
เครื่องทํางานตามรอบเวลานาฬิกา การกระตุนกลามเนื้อคอและใตคางที่ไดจากการทํางานของเครื่อง
จึงไมสอดคลองกับจังหวะการกลืนตามธรรมชาติ เครื่องยังคงทํางานแมผูปวยไมไดกลืน และกลับ
ไมทํางานเวลาผูปวยกลืน หรือทํางานคาบเกี่ยวกับชวงเวลากลืน การรักษาดวยเครื่องกระตุนไฟฟา
แรงดันสูงชนิดนี้จึงไมไดแกไขความบกพรองของการกลืนโดยวิธีพลวัตร (dynamic) และอัตโนมัติ
คือไมไดชวยเพิ่มการทํางานของกลามเนื้อคอและใตคาง เพื่อเพิ่มการยกตัวของกลองเสียงขณะกลืน
ผูปวยที่กลืนติดอันมีสาเหตุมาจากกลองเสียงยกตัวไมสูงพอหรือยกตัวชาเกินไปและมีอาการรุนแรง
ปานกลางถึงมากและสําลักจึงไมเหมาะสมที่จะรักษาดวยเครื่องกระตุนไฟฟาแรงดันสูงชนิดนี้

หนาที่ 2 ของจํานวน 8 หนา

ลักษณะและความมุงหมายของการประดิษฐ
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การประดิษฐนี้มีวัตถุประสงคเพื่อที่จะแกไขปญหาและขอบกพรองของงานที่ปรากฏอยูแลว
โดยจัดใหมีสวนกระตุนแรงดันสูง ที่ประกอบดวยภาคตรวจจับสัญญาณกลืน เพื่อตรวจหาสัญญาณ
กลืนที่กลามเนื้อลิ้นของผูปวย ทําใหเครื่องทํางานตอเมื่อผูปวยกลืน โดยปลอยสัญญาณแรงดันสูงไป
กระตุนกลามเนื้อบริเวณใตคางและคอใหหดตัวเปนลําดับขณะกลืน การหดตัวของกลามเนื้อใตคาง
และคอเปนลําดับ จะชวยยกกลองเสียงใหสูงขึ้น เมื่อกลองเสียงถูกยกใหสูงขึ้นในจังหวะที่กลืน จะ
ทําใหชองคอถูกเปดกวางออก อาหารที่กลืน (bolus) ก็จะไหลผานชองคอสูหลอดอาหารไดสะดวก
การประดิษฐเครื่องกระตุนไฟฟาชนิดลําดับกอนหลังสําหรับรักษาผูปวยกลืนลําบากนี้ เนนที่
กระบวนการทําใหเครื่องทํางานตามสรีรวิทยาของการกลืน คือเครื่องจะทํางานตอเมื่อมีการกลืนจริง
และหยุดทํางานเมื่อไมมีการกลืน ไมไดทํางานตายตัวตามรอบเวลานาฬิกา จึงไมมีคุณสมบัติของการ
กระตุนใหเกิดการกลืน (initiation of swallowing) แตเครื่องจะมีคุณสมบัติในการรับรูวาผูปวยเริ่ม
กลืนและขณะเดียวกันก็สงกระแสไฟฟาชนิดแรงดันสูงไปกระตุนกลามเนื้อคอและใตคางเปนลําดับ
เพื่อชวยสนับสนุนการกลืนในผูปวยที่กลืนติดและสําลักอันมีสาเหตุมาจากกลองเสียงยกตัวไมสูงพอ
หรือยกตัวชาเกินไป ไมสอดคลองกับจังหวะการกลืนตามธรรมชาติ ทําใหกลองเสียงถูกยกตัวสูงขึ้น
พอเหมาะและทันเวลากลืน จึงทําหนาที่เปนเครื่องชวยกลืน (assisting swallowing device) ซึ่งจะมี
ประโยชนอยางยิ่งในผูปวยที่มีปญหาการกลืนจากภาวะการทํางานผิดปกติของระบบประสาทสมอง
และกลามเนื้อที่ตองการการแกไขหรือชดเชยความผิดปกติทันที เชน เสนเลือดตีบหรือแตกในสมอง
กลามเนื้อออนแรงในผูปวยชรา และกลไกการสั่งงานคลาดเคลื่อน
คําอธิบายรูปเขียนโดยยอ
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รูปที่ 1 แสดงสวนประกอบของเครื่องกระตุนไฟฟาชนิดลําดับกอนหลัง
รูปที่ 2 แสดงสวนประกอบของวงจรปรับแตงสัญญาณ
รูปที่ 3 แสดงสวนประกอบของวงจรคํานวณและตัดสินใจ
รูปที่ 4 แสดงสวนประกอบของวงจรสรางสัญญาณกระตุนกลามเนื้อ

30

หนาที่ 3 ของจํานวน 8 หนา

รูปที่ 5 แสดงสัญญาณกระตุนกลามเนื้อใตคาง (ชองที่ 1)
รูปที่ 6 แสดงสัญญาณกระตุนกลามเนื้อ (ชองที่ 2)
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การเปดเผยการประดิษฐโดยสมบูรณ
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ตามรูปที่ 1 แสดงสวนประกอบของเครื่องกระตุนไฟฟาชนิดลําดับกอนหลังตามการ
ประดิษฐนี้ โดยสวนที่ 1 คือสวนตรวจจับสัญญาณกลืน ซึ่งมีลักษณะเปนอิเล็กโตรดชนิดปดผิวหนัง
ตอกับวงจรปรับแตงสัญญาณ (สวนที่ 2) และวงจรคํานวณและตัดสินใจ (สวนที่ 3) โดยอิเล็กโตรด
นั้นมีขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 0.5-1 เซนติเมตร ทําจากเงินชุบทอง ใชปดบนผิวหนังบริเวณ
ตอมน้ําลายใตกรามลางทั้งสองขาง เพื่อตรวจจับสัญญาณกลืนของกลามเนื้อลิ้น และกราวดอิเล็ก
โตรดจะปดอยูที่บริเวณทองแขนขางขวา อิเล็กโตรดตอกับวงจรปรับแตงสัญญาณ รูปที่ 2 ซึ่งทําหนา
ที่ขยายสัญญาณไฟฟาจากกลามเนื้อลิ้นใหมีขนาดสูงขึ้น 100 เทาดวยวงจรอินสตรูเมนเตชัน จากนั้น
จะปรับแตงสัญญาณโดยกรองแรงดันดีซีออกดวยวงจรกรองแบบความถี่สูงผานที่มคี วามถี่คัตออฟ
ประมาณ 5 Hz แลวขยายสัญญาณที่ไดขึ้นอีก 10 เทาดวยวงจรขยายสัญญาณแบบไมกลับเฟส เพื่อให
ไดสัญญาณที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตอการทํางานของวงจรคํานวณและตัดสินใจ
รูปที่ 3 แสดงวงจรคํานวณและตัดสินใจ ซึ่งทําหนาที่คํานวณคากําลังไฟฟาของสัญญาณที่
ผานมาจากวงจรปรับแตงสัญญาณและเปรียบเทียบคาที่คํานวณไดกับคากําลังไฟฟาอางอิงที่ปรับ
ระดับได การคํานวณคากําลังไฟฟาของสัญญาณใชวิธีหาคากําลังสองของสัญญาณดวยวงจรคูณ จาก
นั้นคํานวณหาคาเฉลี่ยกําลังสองของสัญญาณดวยวงจรอินทิเกรเตอร ซึ่งสามารถแสดงการคํานวณได
ดวยสมการ
P=

25

1 T 2
∫ V dt
Τ Ο

------------------------- (1)

โดยที่ P คือคากําลังของสัญญาณไฟฟา T คือชวงเวลาเปน ms V คือคาแรงดันของ
สัญญาณไฟฟาจากกลามเนื้อลิ้น
คาเฉลี่ยกําลังสองของสัญญาณที่คํานวณไดจะถูกนําไปเปรียบเทียบกับคากําลังไฟฟา อางอิง
โดยวงจรเปรียบเทียบ ถาคาเฉลี่ยกําลังสองของสัญญาณมีคาสูงกวาคาอางอิง วงจรเปรียบเทียบจะสง
สัญญาณใหวงจรโมโนสเตเบิ้ลสรางสัญญาณจุดชนวนที่มีความกวางของพัลส 1 วินาที เพื่อไป

หนาที่ 4 ของจํานวน 8 หนา
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จุดชนวนวงจรสรางสัญญาณกระตุน และขณะเดียวกันสัญญาณจุดชนวนจะไปเปดวงจรคํานวณ เพื่อ
ไมใหทําการคํานวณสัญญาณชวงที่มีการกระตุน ในกรณีที่คาเฉลี่ยกําลังสองของสัญญาณต่ํากวาคา
อางอิง วงจรเปรียบเทียบจะไมสงสัญญาณไปใหวงจรโมโนสเตเบิ้ลทํางาน ดังนั้นจึงไมมีสัญญาณไป
จุดชนวนวงจรสรางสัญญาณกระตุน
รูปที่ 4 แสดงวงจรสรางสัญญาณกระตุน ซึ่งเปนสวนที่ 4 ของเครื่องกระตุนไฟฟา ฯ ตามการ
ประดิษฐนี้ โดยวงจรสรางสัญญาณกระตุนมีลักษณะเปนวงจรสรางสัญญาณกระตุนแบบทวินพีคที่มี
ความกวางของพัลสไมเกิน 75 µS และมีความถี่ 40 - 80 Hz ขณะที่ระดับแรงดันของสัญญาณกระตุน
นี้จะคอยๆ เพิ่มขึ้นจนกระทั่งเวลาผานไป 250 ms คาระดับแรงดันก็จะคงที่ สัญญาณกระตุนที่ถูก
สรางขึ้นจะมีแรงดันที่ปรับระดับไดตั้งแต 0 - 250 โวลต และมี 2 ชอง โดยชองแรกจะทํางานทันทีเมื่อ
ไดรับสัญญาณจุดชนวน สวนสัญญาณกระตุนชองที่ 2 จะทํางานชากวาชองที่หนึ่ง 120 ms สัญญาณ
กระตุนทั้ง 2 ชอง จะถูกสงผานอิเล็กโตรดชนิดยางผสมคารบอนขนาดตาง ๆ ตั้งแต 0.5 X 0.5 ตาราง
นิ้ว ถึง 1X1 ตารางนิ้ว จํานวน 2 คู สัญญาณกระตุนชองที่ 1 รูปที่ 5 จะตอกับอิเล็กโตรดคูที่ปดไวใต
คาง บริเวณเหนือตอกระดูกไฮออยด เพื่อกระตุนกลามเนื้อใตคาง สวนสัญญาณกระตุนชองที่ 2 รูปที่
6 จะตอกับอิเล็กโตรดคูที่ปดไวที่ปกของกระดูกกลองเสียง (Thyroid cartilage) ทั้งสองขางเพื่อกระตุน
กลามเนื้อคอ
ตัวอยางตอไปนี้แสดงใหเห็นเพิ่มเติมถึงการประดิษฐนี้
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ผลการทดลองใชเครื่องกระตุนไฟฟาชนิดลําดับกอนหลังในการรักษาผูปวยกลืนลําบากอันเนื่องจาก
การยกตัวของกลองเสียงบกพรอง
ผูปวยจํานวน 6 ราย ที่มีอาการกลืนลําบากไดรับการตรวจดวยวิธี
1. pharyngoesophageal manometry
2. เอ็กซเรย videofluoroscopy
เพื่อยืนยันถึงความบกพรองของกลไกการกลืนอันเนื่องจากกลองเสียงยกตัวไมดี จากนั้นทํา
การรักษาผูปวยโดยใชเครื่องกระตุนไฟฟาชนิดลําดับกอนหลังในการชวยยกกลองเสียงขณะกลืน
และศึกษาผลการรักษาโดยเปรียบเทียบผลการตรวจดวยวิธีดังกลาวขณะกอนใชเครื่อง ขณะใชเครื่อง
และภายหลังการใชเครื่องกระตุนไฟฟาชนิดลําดับกอนหลัง พรอมทั้งเปรียบเทียบ

หนาที่ 5 ของจํานวน 8 หนา

5

10

15

20

25

30

parameter อื่นๆ เชน ปริมาณอาหารที่รับประทานในแตละมื้อ เวลาที่ใชในการรับประทานอาหาร
และน้ําหนักตัว เพื่อใชศึกษาผลการรักษาในระยะยาว
ในผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยการใชเครื่องกระตุนไฟฟาชนิดลําดับกอนหลัง การพิจารณา
วาอาการของผูปวยดีขึ้นขณะใชเครื่องสามารถพิจารณาไดจาก
1.อาการกลืนลําบากลดลง กลืนน้ําคําโตขึ้น ไมมีอาการไอหรือสําลัก
2.ขาแรกของตัวMมีขนาดสูงขึ้นในการตรวจpharyngoesophageal manometry
3.การตกลงของกราฟแรงบีบรัดหลังการยกตัวของกลองเสียงเขาใกลศูนย
4.ขนาดของชองคอที่ถายดวยเอ็กซเรย videofluoroscopy มีขนาดกวางขึ้น
การประเมินผลการรักษาระยะยาว (late effect) สามารถประเมินไดจาก
1. จํานวนอาหารและมื้ออาหารที่เพิ่มขึ้น
2. ระยะเวลาที่ใชในการรับประทานอาหารแตละมื้อลดลง
3. น้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้น
4. การฟนกลับของอาการกลืนลําบากชาลง
ในการทดลองใชเครื่องกระตุนไฟฟาชนิดลําดับกอนหลัง รักษาผูปวยที่มีอาการกลืนลําบาก
อันเนื่องจากกลองเสียงยกตัวไมดี ผูปวยทั้ง 6 รายเปนชาย 2 ราย หญิง 4 ราย อายุระหวาง 35-56 ป
เฉลี่ย 47 ป สําหรับสาเหตุที่ทําใหเกิดอาการกลืนลําบากเนื่องจากอุบัติเหตุทางสมอง 1 รายผาตัด
หมอนรองกระดูกคอ 1 ราย โรคพิษสุราเรื้อรัง 1 ราย syringomyelia 1 ราย และชราภาพ 2 ราย ผู
ปวย 5 รายอาการดีขึ้นทันทีขณะใชเครื่อง 1 รายอาการไมดีขึ้น แตตรวจพบภายหลังวาเครื่องกระตุน
ไฟฟาชนิดลําดับกอนหลังชํารุด
อาการดีขึ้นทันทีของผูปวยสามารถยืนยันไดดวยการตรวจ
manometry และเอ็กซเรย videofluoroscopy อีกทั้งสามารถกลืนน้ําคําโตขึ้นโดยไมสําลัก สวนผล
การรักษาระยะยาวจะแปรผันตามจํานวนครั้งที่มารับการรักษา
และจํานวนเวลาในการใชเครื่อง
กระตุนไฟฟาชนิดลําดับกอนหลังของผูปวย เชน ผูปวยที่มารับการรักษาครั้งที่ 3 อาการหายจากโรค
จะนานกวาครั้งที่ 1 ผูปวยที่ใชเครื่องกระตุนไฟฟาชนิดลําดับกอนหลังนาน 8 ชั่วโมง จะใหผลการ
รักษาระยะยาวดีกวาการใชเครื่องนาน 4 ชั่วโมง
กอนการรักษา ผูปวยทุกรายไดรับการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาโรคเบาหวาน ความผิดปกติของ
ฮอรโมนตอมไทรอยด เพื่อแยกอาการกลืนลําบากอันเนื่องจากโรคทั้งสอง ผูปวยทั้ง 6 รายไดรับการ
รักษาเบื้องตนดวยวิตามิน B1-6-12 และ calcium gluconate เพื่อรักษาอาการกลืน

หนาที่ 6 ของจํานวน 8 หนา

ลําบากที่อาจรักษาไดดวยยาเปนเวลา 1 เดือน จนแนใจวายาทั้งสองไมชวยใหอาการดีขึ้น จึงรักษา
ดวยเครื่องกระตุนไฟฟาชนิดลําดับกอนหลัง
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รายงานผูปวย
ผูปวยหญิงไทยคูอายุ 53 ป อาชีพรับราชการ มาดวยอาการปวดตนคอและชาที่มือ มือซาย
ไมมีแรงเปนมา 2-3 ป อาการปวดรุนแรงมากขึ้นจนรับประทานยาแกปวดไมหาย แพทยตรวจพบ
หมอนรองกระดูกคอเสื่อมและแนะนําใหผาตัด ไดทําผาตัดเชื่อมกระดูกคอ (cervical
spine fusion) ครั้งแรกกระดูกไมติด จึงผาตัดครั้งที่สองโดยเชื่อมดวยกระดูกหัวเหนา (pelvic bone)
คราวนี้กระดูกติดดี หลังจากนั้นแพทยแนะนําผาครั้งที่สามเพื่อเอาเหล็กดามออก หลังผาตัดครั้งที่
สาม (พ.ศ. 2537) ผูปวยเริ่มมีอาการกลืนลําบากและเปนมากขึ้นเรื่อยๆ ขณะมารับการรักษา (พ.ศ.
2541) ตองกินขาวคําน้ําคํา กลืนไดทีละนิด กลืนน้ําลําบากมากตองกลืนหลายๆ ครั้ง
ตรวจดวยวิธี manometry พบวามีความยากลําบากในการกลืนน้ําและน้ําลาย ตองกลืนซ้ําหลายๆ ครั้ง
การยกตัวของกลองเสียงและการเปดของชองคอไมดี ตองกลืนหลายครั้งจึงจะยกกลองเสียงและเปด
ชองคอได เมื่อลองใหกลืนน้ํา 5 ซีซี พบวาตองทยอยกลืนคําเล็กๆ หลายคํากวาจะกลืนหมด ตรวจ
เอ็กซเรย videofluoroscopy พบวาการยกตัวของกลองเสียงไมดี การประสานงานของกลามเนื้อลิ้น
และคอไมดี เริ่มตนกลืนยาก
ไดทําการรักษาดวยเครื่องกระตุนไฟฟาชนิดลําดับกอนหลัง พบวาเมื่อคอยๆเพิ่มแรงดัน ไฟ
ฟาจนถึง 150 โวลต ผูปวยจะสามารถกลืนไดทันทีทั้งน้ําและน้ําลาย การยกตัวของกลองเสียงดีขึ้น
อยางเห็นไดชัด กลืนครั้งเดียวทั้งน้ําและน้ําลายก็สามารถไหลผานชองคอไปไดสะดวก
เมื่อใชเครื่องกระตุนไฟฟาชนิดลําดับกอนหลังไป 15 นาที ไดปดเครื่องเพื่อทํา sham test
ปรากฏวาอาการกลืนน้ําลายยากกลับคืนมาทันที สวนการกลืนน้ํายังดีอยู 1-2 ครั้ง หลังจากนั้นก็มี
อาการกลืนลําบากอีก ตองกลืนหลายครั้งเหมือนเมื่อครั้งแรก และเมื่อปดเครื่องครบ 15 นาทีจึงเริ่ม
เปดเครื่องใหม
ปรากฏวาเครื่องกระตุนไฟฟาชนิดลําดับกอนหลังทําใหผูปวยกลับมากลืนไดดี
เหมือนเดิม
ในการตรวจดวยวิธีเอ็กซเรย videofloroscopy ไดใสเครื่องกระตุนไฟฟาชนิดลําดับกอนหลัง
ใหผูปวยแตปดเครื่องไว แลวใหผูปวยกลืนแปง barium ขนาด 5 ซีซี พรอมบันทึกภาพเอ็กซเรยดวยวิ
ดิทัศน เสร็จแลวเปดเครื่องกระตุนไฟฟาชนิดลําดับกอนหลัง และใหผูปวยกลืนแปงซ้ําโดยใหผูปวย
อยูในทาเดิม ทําการบันทึกภาพเอ็กซเรยดวยวิดิทัศน เปรียบเทียบภาพเอ็กซเรยกอนและหลังเปด
เครื่องกระตุนไฟฟาชนิดลําดับกอนหลัง พบวาการใชเครื่องกระตุนไฟฟาชนิดลําดับกอนหลัง ทํา

หนาที่ 7 ของจํานวน 8 หนา
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ใหการยกตัวของกลองเสียงขึ้นบนและไปขางหนาไดดีขึ้น ชองคอเปดกวางขึ้นและแปง barium ไหล
ผานชองคอไดสะดวก
หลังการตรวจไดรับผูปวยไวเปนผูปวยในและใสเครื่องกระตุนไฟฟาชนิดลําดับกอนหลังให
ผูปวย เปดเครื่องใหทํางานตลอดเวลา พบวาแบตเตอรี่สามารถจายไฟฟาใหกับเครื่องกระตุนไฟฟา
ชนิดลําดับกอนหลัง ไดนาน 4 ชั่วโมงตอการชารจ 1 ครั้ง ไดใชเครื่องกระตุนไฟฟาชนิดลําดับกอน
หลังใหผูปวยนาน 4 ชั่วโมงจึงถอดออก ผูปวยไมรูสึกเจ็บปวดหรือรําคาญ รับประทานอาหารไดดี
ไมมีอาการกลืนติดหรือสําลักอีก
ไดติดตามผลการรักษาผูปวยภายหลังการรักษาครั้งแรก 1 เดือน พบวาผูปวยกลืนไดดีอยู 2
สัปดาหภายหลังการรักษา หลังจากนั้นอาการจะคอยๆ เลวลงจนกลับสูสภาพเดิมกอนการรักษา
นอกจากนั้นผูปวยยังพัฒนาลักษณะการกลืนที่ผิดปกติเพื่อพยายามชดเชยหรือแกไขอาการกลืน
ลําบาก โดยกลืน 2 ครั้งติดๆ กัน แตในการกลืนครั้งแรกไดหยุดกลามเนื้อลิ้นไวไมใหผลักสงอาหาร
ลงสูชองคอ การผลักสงอาหารมาเกิดในการกลืนครั้งที่ 2 เทากับการกลืนครั้งแรกเปนการอุนเครื่อง
ใหกลามเนื้อคอรับรูและเตรียมพรอมสําหรับการกลืนจริงในครั้งที่ 2 ที่ตามมา เนื่องจากกลามเนื้อคอ
ตอบสนองไมดีตอการสั่งกลืนของสมอง การพัฒนาขั้นตอนการกลืนที่ผิดปกตินี้จะเปนอุปสรรคตอ
การใชเครื่องกระตุนไฟฟาชนิดลําดับกอนหลัง เนื่องจากเครื่องกระตุนไฟฟาชนิดลําดับกอนหลัง จะ
ทํางานตั้งแตการกลืนครั้งแรก (ซึ่งไมใชการกลืนจริง) โดยสงสัญญาณกระตุน ไฟฟาไปที่กลามเนื้อ
คอเปนเวลา 1 วินาที ซึ่งเปนเวลาที่คาบเกี่ยวกับการกลืนครั้งที่ 2 และวงจรที่ตรวจจับสัญญาณกลืน
ของเครื่องกระตุนไฟฟาชนิดลําดับกอนหลังยังไมทํางาน ดังนั้นเครื่องกระตุนไฟฟาชนิดลําดับกอน
หลัง จะไมชวยในการกลืนครั้งที่ 2 ซึ่งเปนการกลืนจริง ไดแนะนําใหผูปวยแกไขขั้นตอนการกลืน
ใหเปนปกติ คือกลืนครั้งเดียวไมกลืนซ้ําๆ ติดๆ กัน ไดใสเครื่องใหผูปวยนาน 8 ชั่วโมง โดย
เปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อครบ 4 ชั่วโมง ไดนัดผูปวยอีก 1 เดือนเพื่อติดตามผลการรักษา
ไดติดตามผลการรักษาครั้งที่ 2 พบวาผูปวยกลืนไดดีเปนธรรมชาติ กลืนครั้งเดียวก็สามารถ
กลืนน้ําลายและน้ํา 5 ซีซี ไดหมด น้ําหนักตัวขึ้น 3 กิโลกรัม รับประทานอาหารวันละ 3 มื้อ มื้อละ
30 นาที (เดิมวันละ 1 มื้อตอนเย็น ใชเวลารับประทานอาหารนาน 2-3 ชั่วโมง) ผูปวยสามารถมีชีวิต
เปนปกติ

หนาที่ 8 ของจํานวน 8 หนา
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เหมือนกับที่ไดบรรยายไวในการเปดเผยการประดิษฐโดยสมบูรณ
การประยุกตในทางอุตสาหกรรม
1. กรรมวิธีสรางเครื่องกระตุนไฟฟาชนิดลําดับกอนหลังสําหรับรักษาผูปวยกลืนลําบาก
สามารถนําไปผลิตเปนเครื่องชนิดตั้งโตะหรือตั้งพื้น เพื่อใชในการรักษาผูปวยกลืนลําบากที่นอนพัก
รักษาตัวอยูกับที่
2. กรรมวิธีสรางเครื่องกระตุนไฟฟาชนิดลําดับกอนหลังสําหรับรักษาผูปวยกลืนลําบาก
สามารถนําไปผลิตเปนเครื่องชนิดพกพาที่มีขนาดเล็กและน้ําหนักนอยใหผูปวยใชพกติดตัวได เพื่อ
ใชในการรักษาและชวยกลืนขณะรับประทานอาหารตามสถานที่ตางๆ
3 .กรรมวิธีสรางเครื่องกระตุนไฟฟาชนิดลําดับกอนหลังสําหรับรักษาผูปวยกลืนลําบาก
สามารถนําไปประยุกตสรางเครื่องกระตุนไฟฟาชนิดแรงดันสูงแบบอื่นๆ ที่ใชชวยการทํางานของ
รางกายที่บกพรอง

หนาที่ 1 ของจํานวน 1 หนา

บทสรุปการประดิษฐ
5

10

15

20

25

30

เครื่องกระตุนไฟฟาชนิดลําดับกอนหลังสําหรับรักษาผูปวยกลืนลําบาก ตามการประดิษฐนี้
ไดจัดใหมีสวนตรวจจับสัญญาณกลืนจากกลามเนื้อลิ้นในผูปวย เมื่อตรวจพบสัญญาณกลืน จะมีการ
สงสัญญาณจุดชนวนใหสวนที่สรางสัญญาณกระตุนกลามเนื้อชนิดแรงดันสูง
ปลอยสัญญาณไป
กระตุนกลามเนื้อใตคางและคอตามลําดับ เพื่อชวยในการยกตัวของกลองเสียงใหสูงขึ้น ซึ่งจะเปน
ผลใหชองคอเปดกวาง ผูปวยจึงกลืนอาหารผานชองคอลงสูหลอดอาหารไดสะดวก เครื่องกระตุน
ไฟฟาชนิดลําดับกอนหลังสําหรับรักษาผูปวยกลืนลําบาก
จึงเปนเครื่องชวยกลืน
(assisting
swallowing) ในผูปวยที่มีปญหาการกลืนจากสาเหตุตางๆ เชน อุบัติเหตุทางสมอง เสนโลหิตใน
สมองแตกหรือตีบตัน บาดเจ็บเสนประสาทบริเวณคอ ผูปวยกลามเนื้อออนแรง ผูปวยสูงอายุ
เปนตน ซึ่งเครื่องกระตุนไฟฟานี้จะทํางานตอเมื่อผูปวยกลืน จึงทํางานตามสรีรวิทยาของรางกาย
(physiologic stimulator) จึงมีประโยชนในการแกไขความผิดปกติของการกลืนในทันทีที่ใชเครื่อง
และใชประโยชนในการทํากายภาพบําบัดในผูปวย โดยฝกกลามเนื้อคอและใตคางใหทํางานสัมพันธ
กับกระบวนการกลืนตามปกติ (muscle reeducation)

หนาที่ 1 ของจํานวน 3 หนา
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1. เครื่องกระตุนไฟฟาชนิดลําดับกอนหลังสําหรับรักษาผูปวยกลืนลําบาก ประกอบดวย
• สวนตรวจจับสัญญาณกลืน ที่มีลักษณะเปนอิเล็กโตรดชนิดปดผิวหนังตอ
กับวงจรปรับแตงสัญญาณซึ่งตอมายังวงจรคํานวณและตัดสินใจ อิเล็กโตรด
ชนิดปดผิวหนังดังกลาว ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ อิเล็กโตรดมีขนาดเสนผา
ศูนยกลาง 0.5-1 เซนติเมตร ทําจากเงินชุบทอง ใชปดบนผิวหนังบริเวณ
ตอมน้ําลายใตกรามลาง (subman dibular salivary gland) ทั้งสองขาง เพื่อ
ตรวจจับสัญญาณกลืนของกลามเนื้อลิ้น และกราวดอิเล็กโตรดจะปดอยูที่
บริเวณทองแขนขางขวาหรือซาย
• วงจรปรับแตงสัญญาณ ซึ่งตอกับอิเล็คโตรดดังกลาวประกอบดวย วงจร
ขยายอินสตรูเมนเตชัน วงจรกรองแบบความถี่สูงผาน วงจรขยายสัญญาณ
แบบไมกลับเฟส ซึ่งวงจรปรับแตงสัญญาณดังกลาวจะทําหนาที่ขยาย
สัญญาณไฟฟาจากกลามเนื้อลิ้นใหมีขนาดสูงและสงสัญญาณที่ขยายแลวดัง
กลาวไปยังวงจรคํานวณและตัดสินใจ
• วงจรคํานวณและตัดสินใจ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือทําหนาที่คํานวณคากําลัง
ไฟฟาของสัญญาณที่ผานมาจากวงจรปรับแตงสัญญาณและเปรียบเทียบคาที่
คํานวณไดกับคากําลังไฟฟาอางอิงที่ปรับระดับได เพื่อที่จะตัดสินใจวาจะสง
สัญญาณไปเปดวงจรสรางสัญญาณกระตุนกลามเนื้อ
• วงจรสรางสัญญาณกระตุนกลามเนื้อ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ ประกอบดวยวง
จรสรางสัญญาณกระตุนแบบทวินพีคที่มีความกวางของพัลสไมเกิน 75 µS
และมีความถี่ 40 - 80 Hz
2. เครื่องตามขอถือสิทธิที่ 1 ที่ซึ่งวงจรขยายอินสตรูเมนเตชันซึ่งเปนสวนประกอบหนึ่งในวง
จรปรับแตงสัญญาณดังกลาว ทําหนาที่ขยายสัญญาณที่ไดจากแผนอิเล็คโตรดดังกลาวขึ้น
100 เทาและกรองแรงดันดีซีออกดวยวงจรกรองแบบความถี่สูงผานดังกลาวซึ่งมีความถี่คัต
ออฟประมาณ 5 Hz และขยายสัญญาณที่ไดขึ้นอีก 10 เทาดวยวงจรขยายสัญญาณแบบไม
กลับเฟส
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3. เครื่องตามขอถือสิทธิที่ 1 ที่ซึ่งวงจรคํานวณและตัดสินใจดังกลาว ทําหนาที่คํานวณคา
กําลังไฟฟาของสัญญาณดังกลาวในขอถือสิทธิที่ 2 โดยใชวิธีหาคากําลังสองของสัญญาณ
ดวยวงจรคูณ จากนั้นคํานวณหาคาเฉลี่ยกําลังสองของสัญญาณดวยวงจรอินทิเกรเตอร
4. เครื่องตามขอถือสิทธิที่ 1 ที่ซึ่งวงจรคํานวณและตัดสินใจดังกลาว ทําหนาที่คํานวณคา
กําลังไฟฟาของสัญญาณดังกลาวในขอถือสิทธิที่ 2 โดยใชวิธีหาคากําลังสองของสัญญาณ
ดวยวงจรล็อก จากนั้นคํานวณหาคาเฉลี่ยกําลังสองของสัญญาณดวยวงจรอินทิเกรเตอร
5. คาเฉลี่ยกําลังสองของสัญญาณที่คํานวณไดจากขอ 3 หรือ ขอ 4 จะถูกนําไปเปรียบเทียบ
กับคากําลังไฟฟาอางอิงโดยวงจรเปรียบเทียบ ถาคาเฉลี่ยกําลังสองของสัญญาณมีคาสูงกวา
คาอางอิง วงจรเปรียบเทียบจะสงสัญญาณใหวงจรโมโนสเตเบิ้ลสรางสัญญาณจุดชนวนที่มี
ความกวางของพัลส 1 วินาที เพื่อไปจุดชนวนวงจรสรางสัญญาณกระตุน
6. คาเฉลี่ยกําลังสองของสัญญาณที่คํานวณไดจากกระบวนการคํานวณหาคาเฉลี่ยกําลังสอง
ดังกลาวในขอถือสิทธิที่ 3 หรือ 4 จะถูกนําไปเปรียบเทียบกับคากําลังไฟฟาอางอิงโดยวงจร
เปรียบเทียบ ถาคาเฉลี่ยกําลังสองของสัญญาณมีคาสูงกวาคาอางอิง วงจรเปรียบเทียบจะสง
สัญญาณใหวงจรโมโนสเตเบิ้ลสรางสัญญาณจุดชนวนที่มีความกวางของพัลส 1 วินาที เพื่อ
ไปเปดวงจรคํานวณ ไมใหทําการคํานวณสัญญาณชวงที่มีการกระตุน
7. คาเฉลี่ยกําลังสองของสัญญาณที่คํานวณไดจากกระบวนการคํานวณหาคาเฉลี่ยกําลังสอง
ดังกลาวในขอถือสิทธิที่ 3 หรือ 4 จะถูกนําไปเปรียบเทียบกับคากําลังไฟฟาอางอิงโดยวงจร
เปรียบเทียบ ถาคาเฉลี่ยกําลังสองของสัญญาณต่ํากวาคาอางอิง วงจรเปรียบเทียบจะไมสง
สัญญาณไปใหวงจรโมโนสเตเบิ้ลทํางาน จึงไมมีสัญญาณไปจุดชนวนวงจรสรางสัญญาณ
กระตุน
8. วงจรสรางสัญญาณกระตุนกลามเนื้อ ดังกลาวในขอถือสิทธิที่ 1 ที่ซึ่งระดับแรงดันของ
สัญญาณกระตุนนี้จะคอยๆ เพิ่มขึ้นจนกระทั่งเวลาผานไป 250 ms คาระดับแรงดันก็จะคงที่
และมีแรงดันที่ปรับระดับไดตั้งแต 0 - 250 โวลต
9. วงจรสรางสัญญาณกระตุนกลามเนื้อ ดังกลาวในขอถือสิทธิที่ 8 ที่ซึ่งสัญญาณกระตุนที่ถูก
สรางขึ้นมี 2 ชอง โดยชองแรกจะทํางานทันทีเมื่อไดรับสัญญาณจุดชนวน สวนชองที่ 2 จะ
ทํางานชากวาชองที่หนึ่ง 120 ms
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10. วงจรสรางสัญญาณกระตุนกลามเนื้อ ดังกลาวในขอถือสิทธิที่ 9 ที่ซึ่งสัญญาณกระตุนทั้ง 2
ชอง จะถูกสงผานอิเล็กโตรดชนิดยางผสมคารบอนขนาดตาง ๆ ตั้งแต 0.5X0.5 ตารางนิ้ว
ถึง 1X1 ตารางนิ้ว จํานวน 2 คู
11. เครื่องกระตุนไฟฟาชนิดลําดับกอนหลังสําหรับรักษาผูปวยกลืนลําบากดังกลาวในขอถือ
สิทธิที่ 1 ที่ซึ่งสัญญาณกระตุนชองที่ 1 จะตอกับอิเล็กโตรดคูที่ปดไวใตคาง บริเวณเหนือ
ตอกระดูกไฮออยด เพื่อกระตุนกลามเนื้อใตคาง สวนสัญญาณกระตุนชองที่ 2 จะตอกับอิ
เล็กโตรดคูที่ปดไวที่ปกของกระดูกกลองเสียง (Thyroid cartilage) ทั้งสองขางเพื่อกระตุน
กลามเนื้อคอ

หนาที่ 1 ของจํานวน 4 หนา
5

กลามเนื้อลิ้น
10

อิเล็กโตรดชนิด
ปดบนผิวหนัง

วงจรคํานวณและ
ตัดสินใจ

15

20

วงจรปรับแตง
สัญญาณ

กลามเนื้อคอ

อิเล็กโตรดเปน
ทางผานของ
สัญญาณกระตุน

วงจรสราง
สัญญาณกระตุน
กลามเนื้อ

รูปที่ 1
25

วงจรปรับแตงสัญญาณ

30

วงจรขยาย
อินสตรูเมนเตชัน

วงจรกรองแบบ
ความถีส่ ูงผาน

35

รูปที่ 2

วงจรขยายสัญญาณ
แบบไมกลับเฟส

หนาที่ 2 ของจํานวน 4 หนา

5

วงจรคํานวณและ
ตัดสินใจ

10

15

วงจรโมโนสเตเบิ้ลมัล
ติไวเบรเตอร 500 us

วงจรโมโนสเตเบิ้ลมัล
ติไวเบรเตอร 500 us

วงจรอะสเตเบิ้ลมัลติ
ไวเบรเตอร

วงจรโมโนสเตเบิ้ลมัล
ติไวเบรเตอร 1 s

วงจรอินทิเกรเตอร

วงจรสุมและคง
คาแรงดัน

20

วงจรเปรียบเทียบ
แรงดัน

แรงดันอางอิง
วงจรขยายสัญญาณ
แบบกลับเฟส100 เทา

วงจรคูณสัญญาณ

25

รูปที่ 3
30

สัญญาณไฟฟาของการ
กลืนจากกลามเนื้อลิ้น

สัญญาณ
ทริกเกอร

หนาที่ 3 ของจํานวน 4 หนา

5

วงจรสรางสัญญาณ
กระตุนกลามเนื้อ

วงจรรีเลย

10

วงจรโมโนสเตเบิ้ล
มัลติไวเบรเตอร
T = 120 ms

15สัญญาณ

ทริกเกอร

วงจรสรางสัญญาณ
รูปสี่เหลี่ยมคางหมู

วงจรปรับขนาดแรง
ดันของสัญญาณรูป
สี่เหลี่ยมคางหมู

วงจรโมโนสเตเบิ้ล
มัลติไวเบรเตอร
T = 880 ms

วงจรพัลส
มอดูเลเตอร

วงจรกําเนิด
แรงดันสูง

วงจรกลับทิศ
ทางไฟฟาชนิด
ครึ่งลูกคลื่น

วงจรทริกเกอร

20

วงจรอะสเตเบิ้ล
มัลติไวเบรเตอร

วงจรโมโนสเตเบิ้ล
มัลติไวเบรเตอร
U1

วงจรโมโนสเตเบิ้ล
มัลติไวเบรเตอร
U2

วงจรกําเนิดพัลส

25

30

รูปที่ 4

วงจรโมโนสเตเบิ้ล
มัลติไวเบรเตอร
U3

หนาที่ 4 ของจํานวน 4 หนา
ขนาดแรงดัน

5

เวลา

10

1 วินาที

รูปที่ 5
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ขนาดแรงดัน
20

25

เวลา
120 ms
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รูปที่ 6

