กรมการแพทย์ โชว์ 3 นวัตกรรมสุ ดเจ๋ งเพือ่ คนพิการ
คนพิการเป็ นบุคคลที่มีขอ้ จํากัดในการใช้ชีวติ ประจําวันและการมีส่วนร่ วมในสังคม จําเป็ นต้องได้รับความ
ช่วยเหลือในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการสาธารณสุ ข กรมการแพทย์ โดยสถาบันสิ รินธรเพื่อการฟื้ นฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์แห่งชาติจึงได้นาํ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมารักษาและฟื้ นฟูสมรรถภาพ เพื่อให้คนพิการมีคุณภาพ
ชีวติ ที่ดีข้ ึน สามารถทํากิจกรรมในชีวติ ประจําวันและมีส่วนร่ วมในสังคมได้อย่างบุคคลทัว่ ไป
วันนี้ (27มีนาคม 2560) ที่สถาบันสิ รินธรเพื่อการฟื้ นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติกรมการแพทย์
จังหวัดนนทบุรีนายแพทย์ ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์และแพทย์หญิงดารณี สุ วพันธ์ ผู้อาํ นวยการ
สถาบันสิ รินธรเพือ่ การฟื้ นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่ งชาติ ร่ วมแถลงข่าว “นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อคุณภาพชีวติ คนพิการ” โดยความพิการทางการเคลื่อนไหวเป็ นปั ญหาสาธารณสุ ขที่สาํ คัญของประเทศ
ไทยจากรายงานข้อมูลสถานการณ์ดา้ นคนพิการในประเทศไทย ปี2558 ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์ พบว่า ความพิการทางการเคลื่อนไหว
มีมากที่สุดเป็ นอันดับหนึ่ง ( 48.81%) และกลุ่มคนพิการวัยสู งอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป) มีความพิการทางการ
เคลื่อนไหวมากที่สุด 5( 1.26%) รองลงมาคือกลุ่มคนพิการที่อยูใ่ นวัยทํางานอายุระหว่าง 15 -60 ปี (46.08
%) ซึ่ งหนึ่งใน
สาเหตุอนั ดับต้นของความพิกคืารอ ภาวะความเจ็บป่ วยและโรคต่างๆ ( 30.14%) เช่นโรคหลอดเลือดสมอง
ความดันโลหิ ตสู ง โรคหัวใจตีบ เป็ นต้น และเกิดจากอุบตั ิเหตุ ( 14.14%) ซึ่ งผูท้ ี่มีชีวติ รอดจากสาเหตุดงั กล่าว
ข้างต้น ได้รับผลที่ตามมาคือพิการหรื อทุพพลภาพ ต้องพึ่งพาผูอ้ ื่นในการเดิน และการประกอบกิจวัตร
ประจําวันต่างๆ มากขึ้น
สถาบันสิ รินธรเพื่อการฟื้ นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เป็ นหน่วยงานหลักในการ
ประสานงานและพัฒนาวิชาการด้านการฟื้ นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์และอุปกรณ์เครื่ องช่วยคนพิการ
ต่างๆ จึงได้นาํ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้รักษาและฟื้ นฟูสมรรถภาพ เพื่อให้คนพิการมีคุณภาพชีวติ ที่ดี
ขึ้น ดังนี้
1. การฝึ กเดินด้ วยเครื่องหุ่นยนต์ ฝึกเดิน (Lokomat) เทคโนโลยีที่ใช้เพิ่มการทรงตัวและความมัน่ คง
ในขณะเดินให้แก่ผปู ้ ่ วยเป็ นการฝึ กทักษะการเคลื่อนไหวเรื่ องการเดิน ใช้รักษาผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง
ผูป้ ่ วยบาดเจ็บสันหลัง ผูป้ ่ วยเด็กสมองพิการ และผูป้ ่ วยพาร์กินสัน เป็ นต้น ผูป้ ่ วยจะได้ฝึกเดินบนสายพาน
เลื่อนที่มีที่พยุงนํ้าหนักตัวและมีขาของหุ่นยนต์ปะกบกับขาของผูป้ ่ วย ซึ่ งขาของหุ่นยนต์จะขับเคลื่อนด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ คอยควบคุมการเคลื่อนไหวของข้อสะโพกและข้อเข่า ทําให้ผปู ้ ่ วยเดินด้วยจังหวะและ
ท่าทางการเดินคล้ายธรรมชาติ
ซึ่ งคล้ายคลึงกับการทรงตัวที่เกิดขึ้นจริ งในชีวติ ประจําวัน มีความถูกต้องตามรู ปแบบการเดินมากที่สุด

ปลอดภัยและสามารถฝึ กฝนซํ้าๆ ได้อย่างต่อเนื่องเป็ นระยะเวลานาน เป็ นการกระตุน้ การเรี ยนรู ้การ
เคลื่อนไหวทําให้ผปู ้ ่ วยสามารถพัฒนารู ปแบบการเดินและเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาได้มากขึ้นโดย
มีการฝึ กเดิน 3 -5 ครั้งต่อสัปดาห์ ระยะเวลาในการฝึ กครั้งละ 30 -45 นาที โดยประมาณ 12 - 20 ครั้งของการรักษาจะ
เห็นการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ จากผลงานวิจยั พบว่าการใช้เครื่ องหุ่นยนต์ฝึกเดินในการฝึ กเดินร่ วมกับการฝึ กทาง
กายภาพบําบัด มีแนวโน้มที่จะทําให้ผปู ้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองกลับมาเดินได้เอง มากกว่าการฝึ กทาง
กายภาพบําบัดอย่างเดียว และได้ผลดีโดยเฉพาะในกลุ่มผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคหลอดเลือดสมอง มานาน3 เดือน และ
ยังไม่เคยได้รับการฝึ กเดินมาก่อน
2. เครื่องฝึ กการทรงตัวบนลู่เดิน (Perturbation Treadmill) พัฒนาเพื่อเพิ่มทักษะด้านการทรงตัวและ
ความมัน่ คงในการเดินเป็ นเครื่ องสําหรับฝึ กการทรงตัวบนลู่เดินประกอบด้วยลู่วงิ่ ไฟฟ้ า (Treadmill) ทีถ่ ูก
ออกแบบมาพิเศษกว่า
ลู่วง่ิ ไฟฟ้ าทัว่ ไป คือ สามารถจําลองการเดินได้ 4 ทิศทาง ได้แก่ ทิศทางด้านหน้าหลัง ซ้าย และขวาพร้อมชุด
อุปกรณ์พยุงนํ้าหนักร่ างกาย และระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมหน้าจอแสดงผล เพื่อการฟื้ นฟูและเพิ่มทักษะ
ตอบสนองการทรงตัวขณะที่มีการเคลื่อนไหวในทิศทางต่างๆ คล้ายคลึงกับการทรงตัวที่เกิดขึ้นจริ งใน
ชีวติ ประจําวันเหมาะสําหรับกลุ่มผูป้ ่ วยที่มีความบกพร่ องหรื อมีความผิดปกติของระบบการควบคุมสมดุล
ของร่ างกายและการทรงตัวในขณะยืน
และเดิน เพือ่ ลดโอกาสในการล้มและสามารถเดินโดยไม่ตอ้ งใช้เครื่ องช่วยเดิน เช่นผูส้ ู งอายุผปู้ ่ วยโรคหลอดเลือด
สมอง ผูป้ ่ วยบาดเจ็บไขสันหลัง ผูป้ ่ วยโรคพาร์ กินสัน และผูป้ ่ วยที่มีการบาดเจ็บทางการกีฬา เป็ นต้นผูป้ ่ วยจะ
ได้รับการประเมินการทรงตัว ประเมินความเสี่ ยงในการล้ม และประเมินด้วยเครื่ องวิเคราะห์การยืนลง
นํ้าหนักและการเดิน
ทั้งก่อนและหลังสิ้ นสุ ดโปรแกรมการฝึ ก โดยระยะเวลาในการฝึ กต่อครั้ง คือ 20-30 นาที เป็ นเวลา 2-3 ครั้ง
ต่อสัปดาห์ ต่อเนื่อง 4-9 สัปดาห์จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของความสามารถในการทรงตัวโดยผูฝ้ ึ กสามารถ
ปรับระดับความยากของโปรแกรมการฝึ กตามความสามารถของผูป้ ่ วย
3. ศูนย์ ทดสอบอุปกรณ์ และเครื่องช่ วยความพิการทางการเคลือ่ นไหวสํ าหรับคนพิการ ซึ่ง
ประกอบด้วย ศูนย์ทดสอบรถนัง่ คนพิการและศูนย์ทดสอบข้อเข่าเทียมและฝ่ าเท้าเทียมรถนัง่ คนพิการถือเป็ น
อุปกรณ์เครื่ องช่วยสําคัญที่คนพิการและผูส้ ู งอายุมีความจําเป็ นในการใช้งานโดยเฉพาะกลุ่มคนพิการถาวรที่
ไม่สามารถเดินได้ จําเป็ นต้องใช้รถนัง่ คนพิการที่มีความเหมาะสมมีคุณภาพเสมือนแทนขา เพื่อตอบสนองตาม
ความต้องการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ปั จจุบนั รถนัง่ คนพิการที่ให้บริ การในประเทศไทยส่ วนใหญ่นาํ เข้าจาก
ต่างประเทศ และบางส่ วน ผลิตขึ้นในประเทศไทยซึ่ งสํานักมาตรฐานผลิตภัณฑ์ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้
กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก.2207-2547 “รถเข็นคนไข้นงั่ ชนิดพับได้”ไว้แล้ว แต่ยงั ไม่มี
ห้องปฏิบตั ิการที่ให้บริ การทดสอบ

ในส่ วนที่สองคือศูนย์ทดสอบข้อเข่าเทียมและฝ่ าเท้าเทียม ซึ่ งประกอบด้วยเครื่ องทดสอบข้อเข่า
ของขาเทียมและเครื่ องทดสอบฝ่ าเท้าเทียม ซึ่ งในปั จจุบนั มีการวิจยั ในประเทศและมีการนําเข้าส่ วนประกอบ
นี้เพิ่มขึ้น โดยที่ผา่ นมาประเทศไทยมีการกําหนดมาตรฐานขึ้นมาภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมและ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) แต่ยงั ขาดศูนย์ที่ทดสอบในประเทศ เพื่อให้เกิดการดําเนินงาน
เข้าสู่ ระบบคุณภาพที่เป็ นสากล ทางสถาบันสิ รินธรเพื่อการฟื้ นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติได้
ร่ วมมือกับสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (สลท.) และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(อย.) เพื่อพัฒนาศูนย์ทดสอบทั้ง 2 ศูนย์น้ ีให้ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อส่ งเสริ มงานวิจยั ลดการนําเข้า
อุปกรณ์จากต่างประเทศ ร่ วมกับการส่ งเสริ มการผลิตในภาคอุตสาหกรรรมให้ได้มาตรฐานเพื่อส่ งเสริ มการ
ส่ งออกในระดับอาเซี ยน และยังเป็ นการส่ งเสริ มให้คนพิการได้รับอุปกรณ์ที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ คนพิการให้พร้อมเข้าสู่ สังคม
****************************************************

- ขอขอบคุณ 27 มีนาคม 2560

