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IRPC นําพลาสติกคุณภาพรวมพัฒนาชิ้นสวนหุนยนตชวยเดินสําหรับคนพิการอัมพาตครึ่งลาง
IRPC รวมกับสถาบันสิรินธรฯ และ ม.ศรีปทุม พัฒนาตนแบบ “ชุดหุนยนตชวยเดิน” เพื่อสรางโอกาสใหคนพิการอัมพาต
ครึ่งลางไดใชประโยชนและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นในอนาคต ดวยการพัฒนาเม็ดพลาสติกชนิด UHMWPE ที่มีคุณสมบัติแข็งแรง
ทนทาน น้ําหนักเบา ทดแทนอลูมิเนียมและเหล็กบางชิ้นสวนไดอยางมีประสิทธิภาพ
กรุงเทพฯ 30 ส.ค. 60 : นายสุกฤตย สุรบถโสภณ กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) (IRPC) เปดเผยวา
บริษัทฯ ไดลงนามขอตกลงรวมกับ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ และ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในการวิจัย
และพัฒ นาอุ ป กรณ ทางการแพทย “โครงการพั ฒนาชุด หุ นยนตช ว ยเดิ น สํ า หรั บ คนพิ ก ารอั มพาตครึ่ งล า ง” เพื่อ ต อยอดสู ก ารผลิ ต
ในเชิงอุตสาหกรรม สรางโอกาสใหผพู ิการไดใชประโยชนอยางทั่วถึง
“ปจจุบันความพิการทางการเคลื่อนไหวถือวาเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศไทย ซึ่งหุนยนตชวยเดินจะเปน
นวั ต กรรมทางการแพทย ที่ จ ะมาช ว ยบรรเทาป ญ หาได ร ะดั บ หนึ่ ง แต เ นื่ อ งจากต น แบบหุ น ยนต ช ว ยเดิ น ในป จ จุ บั น
ชุ ด ขั บ เคลื่ อ นมี ข นาดใหญ โครงสร า งทํ า จากอลู มิ เ นี ย ม ทํ า ให มี น้ํ า หนั ก มากถึ ง 25 กิ โ ลกรั ม ประกอบกั บ แบตเตอรี่ ใ ช ง านสั้ น
ไมเกิน 3 ชั่วโมง ลวนเปนอุปสรรคใหผูพิการไมสามารถนํามาใชประโยชนได หากการวิจัยและพัฒนาสําเร็จ และตอยอดไปสูการผลิต
เชิงอุตสาหกรรม ก็จะชวยใหกลุมผูพิการไดใชประโยชนและเขาถึงนวัตกรรมหุนยนตนี้มากขึ้น”
ทั้งนี้ IRPC ไดดําเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเม็ดพลาสติกชนิด UHMWPE (Ultra high molecular weight Polyethylene)
ดวยคุณสมบัติของเม็ดพลาสติกที่มีความแข็งแรงเปนพิเศษ ทนทานตอการสึกกรอนเสียดสี รองรับแรงกระแทกไดดี และน้ําหนักเบา
จึงสามารถนําไปผลิตทดแทนชิ้นสวนเดิมของหุนยนตชวยเดินได
บริ ษั ท ฯ มี แ นวคิ ด ในการวิ จั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ น วั ต กรรม โดยมุ ง เน น ในการพั ฒ นาเทคโนโลยี ใ ห เ กิ ด เป น ผลิ ต ภั ณ ฑ
ที่หลากหลาย เพื่อชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูใช “ความรวมมือในครั้งนี้ นับวาเปนความทาทายของการ
ไดเรียนรู และแบงปนประสบการณรวมกันในทางดานสาธารณสุข สถาบันการศึกษาและสังคม เพื่อใหคนพิการ ไดรับโอกาสที่เทาเทียม
ในการเขาถึงนวัตกรรมทางการแพทยควบคูไปกับนวัตกรรมทางการศึกษา และลดชองวางความเหลื่อมล้ําที่เกิดขึ้นในสังคมสอดรับกับการ
ที่ประเทศไทยกําลังกาวเขาสูยุค 4.0 ยุคแหงนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะมาชวยใหชีวิตความเปนอยูดีขึ้น”
ดานนายแพทยธีรพล โตพันธานนท อธิบดีกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข กลาววา “สถาบันสิรินธรเพื่อการฟนฟู
สมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ ในฐานะศูนยวิชาการและศูนยบริการเฉพาะทางดานเวชศาสตรฟนฟู จะชวยในเรื่องการประเมินการ
ทดสอบ “หุนยนตชวยเดิน” ซึ่งถือเปนเครื่องมือทางการแพทยที่ใชกับผูทุพพลภาพใหมีความปลอดภัยกับผูใชงาน โดยพิจารณาตาม
หลักการทางชีวกลศาสตร ซึ่งนวัตกรรมหุนยนตชวยเดิน นอกจากมุงเนนการสงเสริมศักยภาพของคนพิการชวงลางใหสามารถเคลื่อนไหว
และพึ่งพาตนเองไดแลว ยังสามารถนําไปใชสําหรับชวยเพิ่มการทรงตัวและความมั่นคงในขณะเดิน เปนการฝกทักษะการเคลื่อนไหว
เรื่องการเดิน และสามารถนําตนแบบไปพัฒนาตอยอดในกลุมผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ผูปวยบาดเจ็บสันหลัง ผูปวยเด็กสมองพิการ
และผูปวยพารกินสัน ซึ่งถือเปน “นวัตกรรมเพื่อการเขาถึงของคนทั้งมวลอีกดวย”
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ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กลาววา “ตนแบบของนวัตกรรมหุนยนตชวยเดิน
สําหรับคนพิการอัมพาตครึ่งลางนี้ เกิดจากการคิดคนของทีมอาจารยและนักศึกษา กลุมระบบหุนยนตและการควบคุมอัตโนมัติ ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ าและอิเล็คโทรนิคสประยุ กต คณะวิศวกรรมศาสตร ซึ่งเปนนวัต กรรมการออกแบบที่สามารถใชงานได จริง ตรงตาม
มาตรฐานทางการแพทย โดยไดรับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ ในการแขงขันประกวดหุนยนตระบบอัตโนมัติเพื่อกระบวนการผลิต ป 2557
(หรือ RACMP 2014) และรางวัลชนะเลิศ นักคิดสิ่งประดิษฐรุนใหม ในวันนักประดิษฐแหงชาติ ป 2558 ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) ตลอดจนรางวัลในระดับนานาชาติ Honorable Mention Award และ Leading Innovation Award จาก Taipei
International Invention Show & Techmart 2015 ณ ประเทศไตหวัน”
“นวัตกรรมนี้เกิดจากแรงบันดาลใจของทีมในการชวยคนพิการอัมพาตครึ่งลางใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดภาระการพึ่งพา
ชวยใหคนพิการสามารถชวยเหลือตัวเองไดในระดับหนึ่ง โดยอาศัยกลไกการทํางานของหุนยนตอัตโนมัติ ที่ไมซับซอนมาก ซึ่งนับเปน
ความภาคภูมิใจที่ตนแบบของนวัตกรรม จะถูกนําไปตอยอดวิจัยและพัฒนาใหดีขึ้น สรางประโยชนตอสังคม และผูพิการไดมีโอกาสเขาถึง
นวัตกรรมมากขึ้นในอนาคต” เปนไปตามเปาหมายของ คณะวิศวกรรมศาสตร และมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในการผลิตบุคลากรที่มีบทบาท
ความสามารถ และผลงานวิชาการที่เปนประโยชนตอสังคม
--------------------------------------------ขอมูลเพิ่มเติมโปรดติดตอ: พิมพกมล ปาริสวรรณ 02-649-7273 E-Mail: Pimkamon.p@irpc.co.th
บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) หรือ IRPC ผูประกอบการอุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมีครบวงจร
พรอมดวยสาธารณูปโภคพื้นฐานทั้งทาเรือ คลังน้ํามัน และโรงไฟฟา
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