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IRPC นําพลาสติก คุณภาพร่ วมพัฒนาชิน้ ส่ วนหุ่น ยนต์ ช่ วยเดิน สําหรับ คนพิก ารอัม พาตครึ่งล่ าง
IRPC ร่ ว มกับ สถาบัน สิร ิ น ธรฯ และ ม.ศรี ป ทุม พัฒ นาต้ น แบบ “ชุ ด หุ่น ยนต์ ช่ ว ยเดิน ” เพื่อ สร้ างโอกาสให้ ค นพิก ารอัม พาต
ครึ่ งล่ างได้ ใ ช้ ป ระโยชน์ แ ละมีคุณภาพชีวิต ดีข ึน้ ในอนาคต ด้ ว ยการพัฒนาเม็ด พลาสติก ชนิด UHMWPE ที่ม ีคุณสมบัต ิแ ข็งแรง
ทนทาน นํา้ หนัก เบา ทดแทนอลูม ิเ นีย มและเหล็ก บางชิน้ ส่ วนได้ อ ย่ างมีป ระสิท ธิภ าพ
กรุ งเทพฯ 30 ส.ค. 60 : นายสุก ฤตย์ สุร บถโสภณ กรรมการผู้จ ัด การใหญ่ บริ ษัท ไออาร์ พ ีซ ี จํากัด (มหาชน) (IRPC) เปิ ดเผยว่า
บริ ษัทฯ ได้ ลงนามข้ อตกลงร่ วมกับ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื น้ ฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ในการวิจยั
และพัฒ นาอุป กรณ์ ท างการแพทย์ “โครงการพัฒ นาชุด หุ่น ยนต์ ช่ ว ยเดิ น สํ า หรั บ คนพิ ก ารอัม พาตครึ่ งล่าง” เพื่ อ ต่ อยอดสู่ก ารผลิ ต
ในเชิงอุตสาหกรรม สร้ างโอกาสให้ ผ้ พู ิการได้ ใช้ ประโยชน์อย่างทัว่ ถึง
“ปั จจุบัน ความพิ การทางการเคลื่ อนไหวถื อว่าเป็ นปั ญ หาสาธารณสุขที่ สําคัญ ของประเทศไทย ซึ่งหุ่น ยนต์ ช่ว ยเดิ น จะเป็ น
น วั ต ก รรม ท างก ารแพ ท ย์ ที่ จะม าช่ ว ยบ รรเทาปั ญ ห าได้ ระดั บ ห นึ่ ง แต่ เ นื่ องจากต้ น แบ บ หุ่ น ยนต์ ช่ ว ยเดิ น ใน ปั จจุ บั น
ชุ ด ขับ เคลื่ อ นมี ข นาดใหญ่ โครงสร้ างทํ า จากอลู มิ เนี ย ม ทํ า ให้ มี นํ า้ หนั ก มากถึ ง 25 กิ โ ลกรั ม ประกอบกั บ แบตเตอรี่ ใ ช้ งานสั น้
ไม่เกิน 3 ชั่วโมง ล้ วนเป็ นอุปสรรคให้ ผ้ ูพิการไม่สามารถนํามาใช้ ประโยชน์ได้ หากการวิจยั และพัฒนาสําเร็ จ และต่อยอดไปสู่การผลิต
เชิงอุตสาหกรรม ก็จะช่วยให้ กลุม่ ผู้พิการได้ ใช้ ประโยชน์และเข้ าถึงนวัตกรรมหุน่ ยนต์นี ้มากขึ ้น”
ทังนี
้ ้ IRPC ได้ ดําเนินการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมเม็ดพลาสติกชนิด UHMWPE (Ultra high molecular weight Polyethylene)
ด้ วยคุณสมบัติของเม็ดพลาสติกที่ มีความแข็งแรงเป็ นพิเศษ ทนทานต่อการสึกกร่ อนเสียดสี รองรับแรงกระแทกได้ ดี และนํ า้ หนักเบา
จึงสามารถนําไปผลิตทดแทนชิ ้นส่วนเดิมของหุน่ ยนต์ช่วยเดินได้
บริ ษั ท ฯ มี แ นวคิ ด ในการวิ จัย และพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ น วัต กรรม โดยมุ่ง เน้ น ในการพัฒ นาเทคโนโลยี ให้ เกิ ด เป็ น ผลิ ต ภัณ ฑ์
ที่หลากหลาย เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต และก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ใช้ “ความร่ วมมือในครัง้ นี ้ นับว่าเป็ นความท้ าทายของการ
ได้ เรี ยนรู้ และแบ่งปั นประสบการณ์ ร่วมกันในทางด้ านสาธารณสุข สถาบันการศึกษาและสังคม เพื่อให้ คนพิการ ได้ รับโอกาสที่เท่าเทียม
ในการเข้ าถึงนวัตกรรมทางการแพทย์ควบคูไ่ ปกับนวัตกรรมทางการศึกษา และลดช่องว่างความเหลื่อมลํ ้าที่เกิดขึ ้นในสังคมสอดรับกับการ
ที่ประเทศไทยกําลังก้ าวเข้ าสูย่ คุ 4.0 ยุคแห่งนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะมาช่วยให้ ชีวิตความเป็ นอยู่ดีขึ ้น”
ด้ านนายแพทย์ ธ ีร พล โตพัน ธานนท์ อธิบ ดีก รมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า “สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื น้ ฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ในฐานะศูนย์วิชาการและศูนย์บริ การเฉพาะทางด้ านเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู จะช่วยในเรื่ องการประเมินการ
ทดสอบ “หุ่นยนต์ ช่วยเดิน” ซึ่งถื อเป็ นเครื่ องมื อทางการแพทย์ ที่ใช้ กับผู้ทุพพลภาพให้ มีความปลอดภัยกับผู้ใช้ งาน โดยพิจารณาตาม
หลักการทางชีวกลศาสตร์ ซึง่ นวัตกรรมหุ่นยนต์ช่วยเดิน นอกจากมุ่งเน้ นการส่งเสริ มศักยภาพของคนพิการช่วงล่างให้ สามารถเคลื่อนไหว
และพึ่งพาตนเองได้ แล้ ว ยังสามารถนําไปใช้ สําหรับช่วยเพิ่มการทรงตัวและความมั่นคงในขณะเดิน เป็ นการฝึ กทักษะการเคลื่อนไหว
เรื่ องการเดิน และสามารถนําต้ นแบบไปพัฒนาต่อยอดในกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยบาดเจ็บสันหลัง ผู้ป่วยเด็กสมองพิการ
และผู้ป่วยพาร์ กินสัน ซึง่ ถือเป็ น “นวัตกรรมเพื่อการเข้ าถึงของคนทั ้งมวลอีกด้ วย”
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ดร.รั ช นี พ ร พุค ยาภรณ์ พุก กะมาน อธิก ารบดี มหาวิท ยาลัย ศรี ป ทุม กล่าวว่า “ต้ นแบบของนวัตกรรมหุ่นยนต์ช่วยเดิน
สําหรับคนพิการอัมพาตครึ่งล่างนี ้ เกิดจากการคิดค้ นของทีมอาจารย์และนักศึกษา กลุม่ ระบบหุ่นยนต์และการควบคุมอัตโนมัติ ภาควิชา
วิศ วกรรมไฟฟ้า และอิ เล็ค โทรนิ ค ส์ ป ระยุก ต์ คณะวิศ วกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็ น นวัต กรรมการออกแบบที่ ส ามารถใช้ งานได้ จริ ง ตรงตาม
มาตรฐานทางการแพทย์ โดยได้ รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ ในการแข่งขันประกวดหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติเพื่อกระบวนการผลิต ปี 2557
(หรื อ RACMP 2014) และรางวัลชนะเลิศ นักคิดสิ่งประดิษฐ์ รุ่นใหม่ ในวันนักประดิษฐ์ แห่งชาติ ปี 2558 ของสํานักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่ ง ชาติ (วช.) ตลอดจนรางวั ล ในระดั บ นานาชาติ Honorable Mention Award และ Leading Innovation Award จาก Taipei
International Invention Show & Techmart 2015 ณ ประเทศไต้ หวัน”
“นวัตกรรมนี เ้ กิ ดจากแรงบันดาลใจของที ม ในการช่วยคนพิ การอัม พาตครึ่ งล่างให้ มีคุณ ภาพชี วิตที่ ดีขึน้ ลดภาระการพึ่งพา
ช่วยให้ คนพิการสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ในระดับหนึ่ง โดยอาศัยกลไกการทํางานของหุ่นยนต์ อตั โนมัติ ที่ไม่ซบั ซ้ อนมาก ซึ่งนับเป็ น
ความภาคภูมิใจที่ต้นแบบของนวัตกรรม จะถูกนําไปต่อยอดวิจยั และพัฒนาให้ ดีขึ ้น สร้ างประโยชน์ตอ่ สังคม และผู้พิการได้ มีโอกาสเข้ าถึง
นวัตกรรมมากขึ ้นในอนาคต” เป็ นไปตามเป้าหมายของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรี ปทุม ในการผลิตบุคลากรที่มีบทบาท
ความสามารถ และผลงานวิชาการที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม
--------------------------------------------ข้ อ มูล เพิ่ม เติม โปรดติด ต่ อ : พิมพ์กมล ปาริ สวรรณ 02-649-7273 E-Mail: Pimkamon.p@irpc.co.th
บริ ษัท ไออาร์ พีซี จํากัด (มหาชน) หรื อ IRPC ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมีครบวงจร
พร้อมด้วยสาธารณูปโภคพืน้ ฐานทัง้ ท่าเรื อ คลังนํ้ามัน และโรงไฟฟ้า
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