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บทนํา
“PSU CELLS นวัตกรรมดานการแพทย
ของมหาวิทยาลับสงขลานครินทร”
PSU CELLS คือ การรวมหนวยการทํางานขนาดเล็กภายใตมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร เพื่อแสดงศั กยภาพความพร อมการวิ จัยและนวัตกรรม “การพัฒนา
เทคโนโลยีดานการแพทยและเวชภัณฑ” เราคาดหวังวาการขับเคลื่อน PSU CELLS
ในครั้ งนี้ จะขยายผลผ านระบบสื่ อสารทุ กแขนง เพื่ อให ประชาชนชาวไทยมี คุ ณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆ มิติ

แนวความคิดในการออกแบบ
ภาพรวมของนิ ทรรศการต องการสื่ อสารอย างตรงไปตรงมาถึ งวั ตถุ ประสงค
หลักของงานวิจัยภายใต PSU CELLS คือ การเติบโต การพัฒนา การบูรณาการ
องค ความรู และผลสั มฤทธิ์ ที่ พร อมจะบอกต อ ซึ่ งในแงของการออกแบบได สะท อน
ออกมาในรูปแบบกลองสีขาวบริสุทธิ์ ที่คอยๆ เติบโต และเจิดจรัสแสงสูเปาหมายสูงสุด
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ภายในนิทรรศการนําเสนอการขับเคลื่อนของเซลล
ทั้ ง 8 ที่ทํางานรวมกันอยางเต็มศักยภาพ แทนดวยหมวดเนื้อหาปลีกยอยภายในบูท
ซึ่งเริ่มตนการทํางานตั้งแตหัวจรดเทา
เสนประสาท คือ ผนังดานนอกบูทที่จะคอยเชื่อมโยงแตละเซลลเขาดวยกันผาน
กระแสประสาทที่วิ่งวนโดยรอบในรูปแบบของไฟ LED นําเสนอถึงรูปแบบการเติบโต
และความพรอมในการสื่อสารและเผยแพรความรูสูเครือขายภายนอก
สัญญาณชีพ คือ แสงไฟที่ กระพริบอย างตอเนื่ องสม่ําเสมอ แทนการทํางาน
ของแต ละเซลล หรื อแต ละหน ว ยงานที่ ไม หยุ ดยั้ ง ประหนึ่ งหั วใจหลั กของการทุ มเท
กําลังกายใจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยใหดีที่สุด

PSU CELLS ตองการสื่อสารผานเสนใยประสาทเชื่อมโยงสูประชาชนทุกเพศ
ทุกวัยตลอดทั้งองคกรที่เกี่ ยวของ ใหเขาถึงขอเท็จจริงเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีดาน
การแพทย แ ละเวชภั ณฑ ที่ ป จ จุ บั นคนไทยประดิ ษฐ คิ ดค นเพื่ อพึ่ ง พาตนเองได ในการ
สงเสริมงานวิจัยดานคุณภาพชีวิตและสังคม
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ผลิตภัณฑผสมโพรไบโอติกเพือ่ ปองกันฟนผุ
ศ.ดร.รวี เถียรไพศาล
ภาควิชาโอษฐวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: rawee.t@psu.ac.th
โพรไบโอติ ก (Probiotic) หมายถึ ง จุ ลินทรี ยที่ มีชี วิตซึ่ งเมื่ อรางกายไดรับใน
ปริ ม าณที่ เพี ย งพอจะทํา ให เกิ ด ผลที่ เป นประโยชน ด านสุ ข ภาพ (คํา นิ ยามของคณะ
กรรมการอาหารและยาของประเทศไทย และองคการอนามัยโลก)
โครงการวิจัยนี้ เปนของคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มีวัตถุประสงคในการพัฒนาโพรไบโอติกเพื่อนํามาชวยในการปองกันโรคฟนผุ โดยคณะ
ผูวิจัยไดคัดเลือกสายพันธุของ Lactobacillus ที่แยกไดจากชองปาก พบวาสายพันธุ
L. paracasei SD1 มีข อดีหลายประการ เหมาะที่ จะใช เปนโพรไบโอติ กในช องปาก
กลาวคือ
1) L. paracasei SD1 เปนสายพันธุหนึ่งที่มีความสามารถสูงในการยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเชื้อ Streptococcus mutans และ Streptococcus sobrinus
แบคทีเรียสาเหตุของฟนผุ
2) L. paracasei SD1 สรางกรดไดนอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับสายพันธุอื่นๆ
ที่มีความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียสาเหตุของฟนผุไดใน
ระดับที่เทากัน การสรางกรดเปนคุณสมบัติที่ไมพึงประสงค เนื่องจากภาวะกรดทําให
เกิดการสูญเสียแรธาตุจากฟน เปนสาเหตุของฟนผุ และ
3) L. paracasei SD1 สามารถเกาะติดเยื่อบุผิวในชองปากไดดี
จากผลที่ ไดจากการทดลองในหองปฏิบัติการในขอดีของ L. paracasei SD1
ดังกลาว จึงมีแนวคิดวาการตานจุลชีพของ L. paracasei SD1 อาจนํามาใชประโยชน
ในการปองกันการกอโรคในชองปาก เชน ฟนผุ หรือโรคอื่นๆ ได
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ในการนํา Lactobacillus paracasei SD1 ไปผสมในผลิตภัณฑตางๆ เชน
นมผง โยเกิรต ยาอม โดยในขั้นตนทดสอบความสามารถของผลิตภัณฑเพื่อใชในการ
ลดเชื้ อกอโรคฟนผุ ในอาสาสมั คร ผลการศึ กษาพบว าอาสาสมัครที่ ได รับนมผงผสม
โพรไบติก Lactobacillus paracasei SD1 มีเชื้อสาเหตุโรคฟนผุลดลง
การลดเชื้ อสาเหตุฟนผุเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญในการปองกันฟนผุ ทั้งนี้
ฟนผุมีสาเหตุจากหลายปจจัยประกอบกัน เชน เกิดจากความแตกตางของโครงสราง
ของฟนในแตละคน การขาดสารอาหารในวัยเด็กซึ่งสงผลตอโครงสรางของฟน การ
ดู แลรักษาสุ ขภาวะในช องปาก และพฤติกรรมการกินอาหารโดยเฉพาะอาหารหวาน
ที่เปนปจจัยเอื้อตอการเจริญเติบโตของเชื้อกอโรคฟนผุ ดังนั้นหากสามารถลดปริมาณ
ของเชื้อกอโรคฟนผุ รวมกับการควบคุมอาหารหวานและดูแลสุขภาพชองปากสม่ําเสมอ
จะทําใหการลดอัตราการเกิดฟนผุในประชากรไทยประสบผลสําเร็จยิ่งขึ้น
โครงการวิ จั ย นี้ นี้ ได รั บ ทุ นสนั บสนุ น จากสํา นั ก งานพั ฒ นาวิ ทยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี แห งชาติ (สวทช.) และโครงการสงเสริ มการวิจั ยในอุดมศึ กษาและพั ฒนา
มหาวิทยาลัยแหงชาติ ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

นมผงผสมโพรไบโอติก

เครื่องดื่มผสมโพรไบโอติก
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เครือ่ งพยุงหลังสําหรับผูป ระกอบอาชีพกรีดยางพารา
รศ.ดร.นพ.บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช, นพ.วชิรพรรณ ปริญญาคุปต,
นางสาวสุภาพร เมฆสวี, นางสาวสุวิชา เตชะภูวภัทร, นางสาวเตือนจิต ณ รังสี,
และ นางสาวจุติมา รัตนคช
ภาควิชาศัลยศาสตรออรโธปดิกสและกายภาพบําบัด
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: boonsin.b@psu.ac.th
อาชีพกรีดยางพาราถือเปนอาชีพหลักของประเทศไทย มีการศึกษาพบความชุก
ของอาการปวดหลั งในผู ประกอบอาชี พกรี ดยางพาราสู งถึ ง 55.8% จากท าทางการ
ทํางานที่มีความเสี่ยงตอภาวะปวดหลัง เชน การกมกรีดยางหนาต่ํา การโนมตัวไป
ดานหนา ดานขาง และการบิดตัว เปนทาทางที่มีความดันในหมอนรองกระดูกสูงสุด
ปญหาดั งกลาวทําให เกิ ดความเสี ยหายทางเศรษฐกิจ โดยวัดจากผลผลิตยางพาราใน
ประเทศไทยป พ.ศ. 2550 มีสูงถึง 2,966,128 ตัน ซึ่งมีมูลคาถึง 194,356 ลานบาท
หากสามารถปองกันภาวะอาการปวดหลังที่เกิดขึ้นกับประชากรวัยแรงงานได จะกอให
เกิดประโยชนตอภาวะเศรษฐกิจระดับประเทศเปนอันมาก
คณะผู ประดิ ษฐ ได ป ระดิ ษฐ เ ครื่ องพยุ ง หลั ง สํ า หรั บ ผู ประกอบอาชี พ กรี ด
ยางพารา โดยอาศั ยข อมู ลจากการศึ กษาทางกายศาสตร ในการกรี ดยางพาราเพื่ อ
ปองกันอาการปวดหลังเนื่องมาจากการกรีดยางพารา โดยคาดวาจะชวยปองกันอาการ
ปวดหลังและเหมาะกับลักษณะการเคลื่อนไหวของผูประกอบอาชีพกรีดยางพารา
เครื่ องพยุ งหลั ง สํ า หรั บ ผู ประกอบอาชี พ กรี ด ยางพาราเป น นวั ต กรรมด า น
อุ ป กรณ ทางการแพทย ที่ ประดิ ษฐ มาเพื่ อใช ป ระโยชน ในการป องกั นอาการปวดหลั ง
สําหรั บผู ประกอบอาชี พกรี ดยางพาราโดยเฉพาะ มีลั กษณะพิเศษที่ สามารถพยุ งหลั ง
ในทุกสวน คือ หลังสวนบน หลังสวนกลาง และหลังสวนลาง รองรับการเคลื่อนไหว
ทุกอิ ริยาบถขณะกรีดยางพารา ทั้ งการกมตั ว เอี้ ยวตัว
จากลักษณะท าทางการ
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เคลื่ อนไหวขณะกรี ดยางพาราดั งกล าว จึงส งผลให เกิ ดอาการปวดบริ เวณหลั งโดย
เครื่องพยุงหลังสําหรับผูประกอบอาชีพกรีดยางพารา ชวยใหผู กรีดยางพาราสามารถ
เคลื่ อนไหวรางกายไดอย างถู กวิ ธี เนื่ องจากเครื่ องพยุ งหลั งช วยพยุ งให แนวกระดู ก
สันหลังกมหรือเอี้ยวตัวไปในแนวที่ถูกตอง สําหรับการนํามาสวมใสนั้นผูใชสามารถปรับ
สายล็อคบาและสายรัดหนาทองใหพอดีกับสรีระของแตละบุคคลได ถือวาเปนเครื่องมือ
ที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับของผูประกอบอาชีพกรีดยางพารา
เครื่ องพยุ งหลังสําหรับผูประกอบอาชีพกรีดยางพารา สามารถปองกันอาการ
ปวดหลังไดมากกวา 50% ของผูใชงาน ชวยเพิ่มคุณภาพชีวิตแกผูกรีดยางพารา ชวย
ลดค าใชจ ายในการรั กษาพยาบาล และมี สวนในการเพิ่ มรายไดใหแกครอบครัวของ
ผู ประกอบอาชี พกรี ดยางพารา เศรษฐกิ จชุ มชน รวมถึ งประเทศโดยรวม เพราะ
ยางพาราถือเปนพืชเศรษฐกิจที่ทํารายไดเขาประเทศปละมากกวาแสนลานบาท
พบว ากลุ มที่ ใส เครื่ องพยุ งหลั ง สําหรั บผู ประกอบอาชี พกรี ดยางพารา (กลุ ม
ทดลอง) มี อุบั ติ การณ ปวดหลั งที่ น อยกวากลุ มที่ ไม ใส เครื่ องพยุ งหลั ง (กลุ มควบคุ ม)
อย า งมี นั ยสํา คั ญ ทางสถิ ติ กล า วคื อ เครื่ องพยุ งหลั งสํา หรั บผู ป ระกอบอาชี พ กรี ด
ยางพาราสามารถลดอุบัตกิ ารณปวดหลังไดกวา 50% นอกจากนี้กลุมทีใ่ สเครื่องพยุงหลัง
สําหรับผูประกอบอาชีพกรีดยางพารา มีสถิติการใชยาเพื่อบรรเทาอาการปวดหลังที่
นอยกวากลุ มที่ ไม ใสเครื่ องพยุงหลัง รวมถึ งผลการศึ กษาคุ ณภาพชีวิ ต โดยกลุ มที่ ใส
เครื่องพยุงหลังสําหรับผูประกอบอาชีพกรีดยางพารามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกดวย
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อุปกรณพยุงกระดูกไหปลาราแบบปรับเองได
รศ.ดร.นพ.บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช, นางสาวสุวิชา เตชะภูวภัทร,
นางสาวเตือนจิต ณ รังสี และ นางสาวจุติมา รัตนคช
ภาควิชาศัลยศาสตรออรโธปดิกสและกายภาพบําบัด
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: boonsin.b@psu.ac.th
ปจจุบันการรักษากระดูกไหปลาราหักมี 2 วิธีหลัก ไดแก การรักษาแบบอนุรักษ
(conservative method) และการรั ก ษาด ว ยวิ ธี ผ าตั ด (operative treatment)
การรักษาแบบอนุรักษเปนการรักษาเพื่อบรรเทาอาการปวดโดยใชยาบรรเทาอาการปวด
และใชอุปกรณเพื่อตรึงกระดูกใหอยูกับที่ โดยที่นิยมใชในปจจุบัน ไดแก อุปกรณพยุง
กระดูกไหปลารา ขอเสียของการรักษาวิธีพยุงกระดูกไหปลารา ไดแก ความไมสะดวก
สบายในการใส ผู ปวยที่ สามารถใส อุปกรณ พยุงกระดู กไหปลาราได นั้ น ผู ป วยต อง
สามารถนั่งตัวตรงได รวมทั้งตองมีผู ชวยในการตรึงสายที่ดานหลังของผู ปวย ซึ่ งถือ
เปนขอจํากัดของอุ ปกรณพยุ งกระดูกไหปลารา และเคยมีรายงานการบาดเจ็ บของ
เสนประสาท brachial plexus จากการที่ดึงใหตึงเกินไป
จากปญหาดังกลาวขางตน คณะผูวิจัยไดประดิษฐอุปกรณพยุงกระดูกไหปลารา
แบบปรั บเองได โดยปรั บปรุ งจากอุ ปกรณ พยุ งกระดู กไหปลาร าแบบเดิ มเพื่ ออํานวย
ความสะดวกใหผู ปวยสามารถใส อุปกรณ พยุ งหลั งได ดวยตั วเอง และสามารถยึดตรึง
กระดูกไหปลาราไดอยางประสิทธิภาพ
อุปกรณ พยุ งกระดู กไหปลาราแบบปรั บเองได เปนนวัตกรรมด านอุปกรณ ทาง
การแพทยที่ ประดิ ษฐมาเพื่ อชวยรักษาผู ปวยที่ กระดูกไหปลาร าหัก โดยอุปกรณพยุง
กระดูกไหปลาราชนิดนี้ จะชวยพยุง ควบคุม และจํากัดการเคลื่อนไหวบริเวณกระดูก
ไหปลาราที่ หักใหกระดูกไดซอมเสริมและฟนตัวจนเขาสูภาวะปกติได อุปกรณดังกลาว
มีน้ําหนักเบา สวมใสไดสะดวก โดยผูปวยสามารถสวมใส ปรับขนาดเองไดดวยตัวเอง
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ออกแบบมาเพื่ อพยุงกระดู กไหปลาราทั้ งสองข างไมใหเคลื่ อนที่ มีองคประกอบของ
ผ านวมประคองไหล ที่ ช วยพยุ งและยึ ดกระดู กไหปลาร าทั้ งสองข างให อยู ในแนวตรง
ตั้งฉากกับแนวกระดูกสันหลัง โดยมีผายึดตอบริเวณกลางหลังเพิ่มความกระชับในการ
ยึดลําตัว มีสายรัดอก ขอตอปรับสาย และแถบขน ที่ใชในการปรับขนาดใหพอดีกับ
ลําตัวของผูปวย
ผลการวิจัยพบวา อุปกรณพยุงกระดูกไหปลาราแบบปรับเองได ใหผลการตรึง
และจัดแนวกระดูกไหปลาราไดดีกวาเมื่อเทียบกับอุปกรณพยุงไหปลาราแบบมาตรฐาน
แตไม มี ความแตกต างกั นอยางมี นัยสําคัญ ในสวนของคะแนนการใชงานของหั วไหล
อุปกรณพยุงกระดูกไหปลาราแบบปรับเองได ใหผลของคะแนนดีกวาทั้งที่ 3 และที่ 6
สั ปดาห เมื่ อเที ยบกั บอุ ปกรณ พยุ งกระดู กไหปลาร า แบบมาตรฐาน แต ไม มี ความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ผูปวยในกลุมที่ใชอุปกรณพยุงกระดูกไหปลาราแบบปรับ
เองได มีอาการปวดที่นอยกวาเมื่อเทียบกับกลุมที่ใชอุปกรณพยุงกระดูกไหปลาราแบบ
มาตรฐาน
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มีดผาตัดนิว้ ล็อคแบบเจาะผานผิวหนัง
ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี
ภาควิชาศัลยศาสตรออรโธปดิกสและกายภาพบําบัด
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: sittichoke.a@psu.ac.th
โรคนิ้วล็อคเปนโรคที่พบไดบอย พบไดทั้งในผูหญิงและผูชายโดยเฉพาะชวงวัย
กลางคน โรคนี้ เกิดจากเอ็นงอนิ้วมือมีการอักเสบ ทําใหมีการบวมและเกิดการรัดของ
ปลอกหุมเอ็น กอใหเกิดอาการปวดและติดขัดเมื่องอและเหยียดนิ้ วมือ เปนผลใหการ
ทํางานของมือลดลง ในกรณีที่อาการเปนในระยะเริ่มแรกผูปวยจะมีการปวดและติดขัด
เล็ ก น อย จะให ก ารรั ก ษาด ว ยการกิ น ยาต านอั ก เสบ และถ าอาการเป นมากขึ้ นคื อ
มี อาการปวดและมี อาการติ ดขั ดขณะงอและเหยี ยดนิ้ วมื อ จะให การรั กษาโดยฉี ดยา
สเตอรรอยหรือผาตัด การฉีดยาสเตอรรอยมักจะไดผลระยะสั้นและผูปวยมีโอกาสเกิด
การเปนโรคซ้ําสูง สวนการผาตัดจะเปนวิธีที่ทําใหโรคหายขาด วิธีการผาตัดมี 2 วิธีคือ
การผาแบบเปดผิวหนังและการผาแบบเจาะผานผิวหนัง การผาแบบเปดผิวหนัง (รูปที่
1) เปนวิ ธีที่ ใชเปนมาตรฐานในปจจุบัน ทําโดยการผาเปดผิ วหนังที่โคนนิ้ วดานฝามือ
ขนาดกวางประมาณ 1.5 ซม. แลวใชกรรไกรแหวกเนื้อเยื่อชั้นไขมันใตผิวหนังเพื่อเปด
ใหเห็นปลอกหุมเอ็นซึ่งอยูลึกใตตอผิวหนังประมาณ 1 ซม. จากนั้นจะใชมีดหรือกรรไกร
ตัดปลอกหุมเอ็นออกแลวเย็บปดบาดแผล (รูปที่ 1)
เนื่องจากการผาตัดแบบเปดผิวหนังจะทําใหมีบาดแผลและเกิดการบาดเจ็บตอ
เนื้อเยื่ อบริเวณผาตัดสูง วิธีการผาตัดคอนขางยุงยาก ผูปวยมีระยะพักฟนและระยะ
เวลากลั บไปใช งานมื อหลั งผ า ตั ดช า จึ งมี การพั ฒนาวิ ธี ผ าตั ดแบบเจาะผ านผิ วหนั ง
ซึ่ งจะมี ผลดี กว าการผ าตั ดแบบเปดผิ วหนั งคื อ บาดแผลมี ขนาดเล็ ก ผู ป วยสามารถ
กลับไปใชงานมือไดรวดเร็วขึ้ น ลดการใชเครื่องมือผาตัด ลดเวลาการผาตัด และลด
บุคลากรชวยผาตัด การผาตัดโดยวิธีการเจาะผานผิวหนังในประเทศไทยยังไมแพรหลาย
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รูปที่ 1 แสดงการผาตัดนิ้วล็อคแบบเปดผิวหนัง
ภาพจากหนังสือ Green’s operative hand surgery 6th ed. 2010

เนื่ องจากขาดอุ ปกรณ และเทคนิ คการผ า ตั ดที่ มี ประสิ ทธิ ภาพ แพทย ที่ ผ า ตั ดวิ ธี นี้
เกือบทั้งหมดผาตัดดวยเข็มเบอร 18 โดยแพทยจะแทงเข็มผานผิวหนังและใชความรูสึก
ในการเขี่ยปลายเข็มเพื่อควานหาปลอกหุมเอ็นและใชความคมของปลายเข็มตัดปลอก
หุ มเอ็นให ขาดออกจากกั น ป ญหาที่ สําคั ญของการใชเข็มในการผ าตัดคือ การใช เข็ม
เขี่ ยหาปลอกหุ มเอ็นจะอาศัยความรู สึกและความชํานาญ และการตัดปลอกหุ มเอ็นที่
เปนสาเหตุของโรคจะใชการคาดเดา ไมมีเครื่องมือที่จะบอกความลึกที่ถูกตองขณะตัด
ทําใหปลายเข็มมีโอกาสที่จะตัดลึกเกินจากความหนาของปลอกหุมเอ็น เปนเหตุใหเกิด
การบาดเจ็ บที่ ไม พึงประสงค คื อ เกิ ดการฉี กขาดของเส นเอ็ นและเยื่ อหุ มเอ็ นที่ อยู ใต
ต อปลอกหุ มเอ็ น และมี โอกาสลึ กทะลุ เส นเอ็ นไปเกิ ดการบาดเจ็ บต อโครงสร างของ
ข อโคนนิ้ ว ทําให เกิ ดภาวะแทรกซ อนคือ ผู ป วยจะมี อาการปวดและกดเจ็บบริ เวณ
ผาตัดเรื้อรัง เกิดการติดแข็งของขอนิ้วและเกิดพังพืดยึดเสนเอ็นทําใหงอและเหยียดนิ้ว
ไม สุ ด ทําให ผู ป วยสู ญเสี ยการทํางานของนิ้ วอยางถาวรได ในกรณี ที่ ปลายเข็ มตั ด
ตื้นเกินไปก็จะทําใหปลอกหุมเอ็นขาดไมหมด ทําใหตองใชเข็มเขี่ยตัดหลายครั้ง ซึ่งจะ
ยิ่งทําใหเกิดการบาดเจ็บตอโครงสรางที่อยูใตตอปลอกหุมเอ็นมากขึ้น
นอกจากนี้ยังมีการดัดแปลงเครื่องมือทางการแพทยอื่นๆ เพื่อใชสําหรับผาตัด
แบบเจาะผานผิวหนัง ไดแก เครื่องมือสําหรับใชขูดหรือเขี่ ยรักษาฟนของทันตแพทย
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นําไปลั บปลายให แหลมคมเป นมี ด สําหรั บใช ผ าแบบเจาะผ านผิ วหนั ง เครื่ องมื อนี้ มี
ลักษณะแหลมคมที่ปลายมี ด ทําใหยังคงเกิดปญหาเชนเดียวกับการใชเข็ ม เนื่ องจาก
การผาตั ดด วยวิ ธี เจาะผานผิ วหนังที่ มี แพทย บางคนทําอยู ในป จจุ บั น มี ผลการผาตั ด
ไมแนนอนขึ้นกับความชํานาญของแพทยเฉพาะบุคคล และมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะ
แทรกซ อนสู ง ชมรมศั ลยแพทย ทางมื อแห ง ประเทศไทยและราชวิ ทยาลั ย แพทย
ออรโธปดิกสแหงประเทศไทยยังไมมีการรับรองวาเปนวิธีที่ปลอดภัย และไมถือวาเปน
วิธีผาตัดที่เปนมาตรฐาน จากการทบทวนรายงานในตางประเทศพบวามีการประดิษฐ
มี ดผ าตั ดนิ้ วล็ อคแบบเจาะผ านผิ ว หนั ง 2 แบบ คื อ มี ด ที่ มี ลั ก ษณะคล ายตะขอที่
ประเทศเกาหลี และมีดผาตัดของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีลักษณะปลายมีดและดาม
จับตรง มีรายงานวาใชไดผลดี แตยังไมมีการนําเขามาจําหนายในประเทศไทย
เนื่ องดวยการผ าตั ดนิ้ วล็อคแบบเจาะผ านผิวหนังมี หลั กการที่ ดี ควรที่ จะไดรับ
การพั ฒนาดานเครื่ องมื อและเทคนิคสําหรั บชวยให การผาตั ดได ผลดี ขึ้ นกว าที่ เปนอยู
ในป จจุ บั น ผู ประดิ ษฐ จึ งได ออกแบบและประดิ ษฐ มี ดผ าตั ดชนิ ดเจาะผ านผิ วหนั ง
สําหรับใชรักษาโรคนิ้วล็อค โดยพัฒนาใหมีดที่ประดิษฐนี้สามารถแกจุดออนของวิธีการ
ใช เข็มหรื อเครื่ องมื อมี คมอื่ นๆ ที่ ใชผ านิ้ วล็อคแบบเจาะผ านผิวหนั งดั งที่ กล าวมาคื อ
มีความแมนยําในการคนหาปลอกหุมเอ็นและสามารถตัดปลอกหุมเอ็นที่เปนสาเหตุของ
โรคไดอยางสมบูรณ โดยที่ไมทําใหเกิดบาดเจ็บตอโครงสรางอื่นๆ ที่อยูใตปลอกหุมเอ็น
และมีดทีป่ ระดิษฐนี้งา ยตอแพทยทจี่ ะเรียนรูเ ทคนิคการใชงานและสามารถนําไปใชไดจริง

ลักษณะของผลงานประดิษฐคิดคน
เปนสิ่งที่คิดคนขึ้นใหม (รูปที่ 2) โดยมีความแปลกใหม คือ
1. เปนมีดผาตัดที่มีการออกแบบขนาด มุม และความโคงของมีดและตําแหนง
ใบมี ดที่ เหมาะสม สามารถสอดผ านแผลเจาะที่ ผิวหนังขนาดประมาณ 2 มม. ทําให
บาดแผลผาตัดมีขนาดเล็ก
2. เปนมีดผาตัดที่มีสวนนําเปนปลายมน ใชสําหรับเปนตัวนําในการสอดทะลุ
ผานบาดแผลและเขี่ ยคนหาปลอกหุ มเอ็นโดยที่ ทําให เกิ ดการบาดเจ็ บตอเนื้ อเยื่ อนอย
ที่สุด ทําใหแพทยสามารถคนหาตําแหนงเปาหมายที่จะตัดไดแมนยําขึ้น
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รูปที่ 2 แสดงมีดผาตัดแบบเจาะผานผิวหนัง มีสวนนําลักษณะมนที่ปลายมี
และมีสวนคมมีดอยูถัดจากสวนนําขนาดกวางประมาณ 3 มม.

3. ปลายมนของมีดตามขอ 2 มีขนาดเล็ก ลักษณะยื่นออกมา 1-2 มม. และ
มี มุ มโค งงอที่ เหมาะสม สําหรั บใช สอดเขาไประหว างปลอกหุ มเอ็ นและเอ็ นงอนิ้ วมื อ
เพื่อเปนตัวนําในการตัดปลอกหุมเอ็นในทิศทางและระดับความลึกที่ถูกตองและแมนยํา
ลดขอผิดพลาดจากตัดที่ ลึกเกินไปที่จะทําใหเกิดการบาดเจ็บตอเสนเอ็นและโครงสราง
ของขอที่ อยู ใตตอปลอกหุมเอ็น และปองกันการตั ดที่ ตื้ นเกินไปที่จะทําใหตัดปลอกหุ ม
เอ็นขาดไมหมด
4. ลั กษณะของคมมี ดที่ ออกแบบให อยู ในตําแหน งถั ดจากสวนนํา มี มุ มที่
เหมาะสมและมีขนาดกวางไมเกิน 3 มม. ซึ่งกวางกวาปลอกหุมเอ็นที่จะตัดเล็กนอย
ชวยใหการตัดเกิดเฉพาะที่ปลอกหุมเอ็นที่เปนสาเหตุของโรคเทานั้น การตัดดวยมีด
ผาตัดนี้จะเกิดขึ้นใตผิวหนังและทําใหเกิดการบาดเจ็บตอเนื้อเยื่อขางเคียงนอยที่สุด
5. ความรูและเทคนิคการผาตัดนิ้วล็อคแบบเจาะผานผิวหนังโดยใชมีดนี้ จะมี
ลําดับขั้นตอนที่มีความเปนมาตรฐานมากกวาการใชเข็มแบบที่ใชในปจจุบัน จึงสามารถ
พั ฒนาให แพทย มี ความชํา นาญ และใช วิ ธี การนี้ ในการผ า ตั ด แบบเจาะผ า นผิ วหนั ง
ไดอยางปลอดภัย

คุณสมบัติ
1. เปนมีดทําจากโลหะ มีสวนประกอบคือ ดามจับ สวนกานมีด สวนคมมีด
และสวนปลายมีด
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2. สวนปลายมีดและคมมีดมีขนาดเล็ก สามารถสอดผานรูเจาะที่ผิวหนังขนาด
2-3 มม. ได
3. ปลายมีดมี ขนาดเล็กและความโคงที่ เหมาะสม มี ความแข็งที่ จะสามารถ
สอดผานบาดแผลที่ผิวหนังและผานเขาไปใตปลอกหุมเอ็นไดงาย
4. ปลายมีดมี สวนนําที่ มี ความมน ชวยลดการบาดเจ็ บของเนื้ อเยื่ อบริ เวณ
ผาตัดที่ไมพึงประสงคไดดี
5. คมมีดมีความกวางและมีมุมเอียงที่เหมาะสม ทําใหสามารถตัดปลอกหุมเอ็น
ไดดีที่สุด
6. เปนมีดที่ ออกแบบใชเพียงครั้ งเดียว ไม แนะนําใหนํามาใชซ้ําเนื่ องจาก
จะมีการปนเป อนเลื อดของผู ป วยที่ ผ านการผาตั ดหลงเหลื ออยู และการตัดจะดอย
ประสิทธิภาพเนื่องจากความคมของใบมีดลดลง
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ระบบเฝาระวังสําหรับผูส ูงอายุ
ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: nikom.suvonvorn@gmail.com
โครงการวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อการออกแบบและพั ฒ นาระบบเฝ าระวั ง
สําหรั บผู สูงอายุ ที่ ตอบสนองตอป ญหาของผู สูงอายุอันไม สามารถชวยเหลื อตัวเองได
เนื่องมาจากการขาดสิ่งอํานวยความสะดวกตอการดํารงชีวิตใหสามารถดํารงชีวิตอยูได
อยางมีอิสระ
หนาที่หลักของระบบคือ การตรวจสอบพฤติกรรมของผูสูงอายุวามีความผิดปกติ
หรือไม แบงเปน 2 สวนคือ ความผิดปกติแบบทันทีทันใดซึ่งตองมีการชวยเหลืออยาง
เรงดวน เชน การลม และความผิดปกติเชิงพฤติกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
โดยพิจารณาจาการยืน การเดิน การนั่ง และการนอน เปนตน ซึ่งจะเปนขอมูลใหผูดูแล
สามารถนําไปปรับใชเพื่อการดูแลผูสูงอายุอยางเหมาะสมตอไป
ระบบเผาระวังสําหรับผูสูงอายุ ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้
1. ระบบควบคุมหลักการเฝาระวัง (Smart centre system) มีหนาที่จัดการ
การทํางานทั้งหมดของศูนยที่ตองการดูแลเฝาระวัง
2. การวิเคราะหภาพแบบอัตโนมัตขิ องการทํากิจกรรมของผูสูงอายุ (Activities
of daily living) ที่สัมพันธกับสถานที่และเวลา ไดแก การยืน การเดิน การนั่ง และ
การนอน และการวิเคราะหเหตุการณผิดปกติ (Accidents of daily living) ไดแก
การลม โดยทั้งสองสวนนี้จะเปนระบบการวิเคราะหจากการประมวลผลภาพวิดีโอ
3. ระบบการเฝาระวังทางไกล (Remote monitoring system) ซึ่งจะทําให
ผูเชี่ยวชาญสามารถเขาถึงศูนยเฝาระวังจากภายนอกได
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โครงการวิจัยนี้จะสามารถตอบสนองความตองการเบื้องตนของผูสูงอายุ ซึ่งจะ
ทําให เกิ ดความเสมอภาคทางโอกาสและการพึ่ งพาตนเองในการดําเนิ นชี วิ ตในสั งคม
อยางเปนอิสระ โดยการพัฒนาระบบนี้จะใชทรัพยากรตางๆ ที่หาไดในทองตลาดภายใน
ประเทศเกือบทั้งสิ้น จึงคาดไดวาจะไดระบบที่ มีความเชื่ อถือและสามารถนําไปใชงาน
ไดจริง
ระบบเฝาระวังสําหรับผูสูงอายุที่ไดจากการวิจัยและพัฒนานี้มีเปาหมายเพื่อ
1. ไดระบบควบคุ มหลั กการเฝาระวังและการตรวจสอบสําหรั บผู สูงอายุและ
ผูปวยรวมกับเซนเซอรตางๆ ได
2. ได ระบบวิ เคราะหภาพ เพื่ อเฝ าติ ดตามการทํากิ จกรรมของผู สู งอายุ และ
วิเคราะหเหตุการณผิดปกติได
3. ไดเฝาดูทางไกลและการเตือน
4. ไดระบบบันทึกและวิเคราะหขอมูลพฤติกรรม

รูปที่ 1 การทํางานของระบบโดยรวม
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ระบบการปอนกลับทางชีวภาพจากสัญญาณ
คลืน่ ไฟฟากลามเนือ้ และเกมสสําหรับการสราง
ความแข็งแรงใหกับกลามเนือ้
รศ.บุญเจริญ วงศกิตติศึกษา, ผศ.ดร.พรชัย พฤกษภัทรานนต
และ นางสาวจินดาภรณ เยาถัก
สถานวิจัยวิศวกรรมฟนฟู ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทรศัพท: 0-7455-8831
E-mail: booncharoen.w@psu.ac.th, pornchai.p@psu.ac.th,
s01147@hotmail.com

ปญหาที่มาและความสําคัญ
ปญหาการออนแรงของกล ามเนื้ อเป นป ญหาที่ เกิดขึ้ นได จากหลายสาเหตุ และ
สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตอยางหลีกเลี่ยงไมได เชน
1. เกิ ดจากการอ อนแรงของกล ามเนื้ อขาในผู สู งอายุ ส งผลให สู ญเสี ยความ
สมดุลในการทรงตัวทําให ผู สูงอายุเกิ ดการหกลมขึ้ น ซึ่ งทําให เกิ ดการบาดเจ็ บหรือ
ถึงแกชีวิตได
2. เกิดจากการออนแรงของกลามเนื้อในสวนตางๆ ที่เกิดกับผูประสบอุบัติเหตุ
สงผลให ตองมีการทํากายภาพบําบั ดเพื่ อฟ นฟูการทํางานของมัดกลามเนื้ อที่ ออนแรง
เพื่อใหกลามเนื้อที่ออนแรงไดรับการฟนฟูใหมีความแข็งแรงมากขึ้น คณะนักวิจัยจึงได
พัฒนางานวิจัยเรื่องระบบสรางความแข็งแรงใหกับกลามเนื้อขึ้น
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ระบบที่ไดทําการพัฒนา
ระบบสรางความแข็งแรงใหกับกลามเนื้อที่ไดพัฒนามีจุดเดนอยูที่ความสามารถ
ของระบบในการใชดัชนีวัดความแข็งแรงของกลามเนื้อในเชิงปริมาณที่ไดจากสัญญาณ
ไฟฟากลามเนื้อ โดยคาตัวเลขดังกลาวไดแก
1. ค ากํา ลั งเฉลี่ ย ของกล ามเนื้ อ หากค ากําลั งเฉลี่ ยของกล า มเนื้ อมี ค ามาก
แสดงวากลามเนือ้ มีความแข็งแรงมาก
2. คาความไวเวลาตอบสนองของกลามเนือ้ หากคาความไวเวลาตอบสนองของ
กลามเนื้อมีคานอยแสดงวากลามเนื้อสามารถตอบสนองตอการสั่งการไดเร็ว
คาตัวเลขทั้งสองจะเปนตัวบอกสภาวะของกลามเนื้อกอนการออกกําลังกายวา
มีความแข็งแรงเพียงใด และเปนตัวบอกสภาวะของกลามเนื้ อหลังการออกกําลังกาย
วามีพัฒนาการมากนอยเพียงใด นอกจากนี้ระบบที่ออกแบบขึ้นยังไดเชื่อมโยงกับเกมส
เพื่อใหผูใชเกิดความสนุกสนานพรอมกันกับการออกกําลังกาย

ผลการทดสอบเบื้องตน
รูปที่ 1 แสดงระบบที่ ไดทําการพัฒนา และรูปที่ 2 แสดงการทดสอบระบบ
สรางความแข็งแรงใหกับกลามเนื้อในผูสูงอายุ หลังจากผูสูงอายุไดทําการออกกําลังกาย
กลามเนื้ อขากั บระบบที่ พั ฒนาขึ้ นเป นเวลา 3 สัปดาห จากผลการทดสอบพบว า
ผูสูงอายุที่ไดใชระบบนี้มีคากําลังเฉลี่ยของกลามเนื้อเพิ่มขึ้นประมาณ 50% ในเพศหญิง
และ 100% ในเพศชาย และคาความไวเวลาตอบสนองของกลามเนื้อก็เร็วขึ้นมากกวา
50% ในเพศหญิง และ 25% ในเพศชาย จากผลเชิงปริมาณยืนยันวาระบบที่นําเสนอ
สามารถช ว ยเพิ่ ม ความแข็ ง แรงให กั บ กล ามเนื้ อและความไวในการตอบสนองของ
กลามเนื้อของผูสูงอายุ
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รูปที่ 1 ระบบสรางความแข็งแรงใหกับกลามเนื้อ

รูปที่ 2 (ซาย) การทดสอบระบบสรางความแข็งแรงใหกับกลามเนื้อในผูสูงอายุ
(ขวาบน) ตําแหนงของมัดกลามเนื้อ (ขวาลาง) รูปแบบการออกกําลังกาย
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อุปกรณรองสนเทาเพือ่ ลดอาการปวดสนเทา
จากยางธรรมชาติ
รศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง1,รศ.ดร.เจริญยุทธ เดชวายุกุล1, ผศ.นพ.สุนทร วงษศิริ 2
และ รศ.นพ.บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช 2.
1
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2
ภาควิชาศัลยศาสตรออรโธปดิกสและกายภาพบําบัด คณะแพทยศาสตร
E-mail : twiriya@me.psu.ac.th , joesunton@gmail.com

เปาหมาย
เพื่อทําตนแบบอุปกรณรองสนเทาจากยางธรรมชาติ เพื่อลดความดันในสนเทา
อันจะเปนการชวยใหผูปวยและผูมีอาการปวดสนเทาสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้น สามารถใช
อุปกรณบําบัดและรักษาที่มีราคาถูกได สงเสริมการเพิ่ มมูลคาสินคาผลิตไดในประเทศ
และศักยภาพในการแขงขันได

ผลการวิจัย
การพัฒนาวัสดุเปนการศึกษาสมบัติยางธรรมชาติโดยการออกสูตรยาง 6 สูตร
(F1,F2,F3,F4,F5 และ F5) โดยทําการทดสอบการรับแรงกดและการทดสอบสมบัติ
ฮีสเทอรี สีส
ซึ่ งมีวั ตถุประสงคหลักเพื่ อวิจั ย ปรับปรุงและพั ฒนาสมบั ติของยาง
ธรรมชาติปรับสูตรเคมีเพื่อใหเกิดการรับและกระจายแรงใกลเคียงเนื้อเยื่อวัสดุสนเทา
ดังที่แสดงขางตน หรืออุปกรณรองสนเทาที่มีใชในปจจุบันโดยเปรียบเทียบสมบัติเชิงกล
ของการรับแรงกดและสมบัติ ฮีสเทอรีซี ส (hysteresis) ใหมี สมบัติ ใกล เคียงเนื้ อเยื่ อ
สนเทามนุษยปกติ ดังแสดงในรูปที่ 1
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รูปที่ 1 กราฟเปรียบเทียบสมบัติการรับแรงกดของยางวัลคาไนซ 6 สูตร
และสมบัติการรับแรงกดของเนื้อเยื่อสนเทามนุษย

พบวายางวัลคาไนซที่ใหสมบัติใกลเคียงกับเนื้อเยื่อสนเทาคือสูตรที่ 2 3 5 และ
6 โดยที่ความเครียดการกดที่ 30% มีคาความเคนการกด 80 50 200 และ 100 kPa
ตามลําดั บ ซึ่ งอยู ในช วงของคาความเคนการกดของเนื้ อเยื่ อสนเทามนุษยที่ ไดศึ กษา
จากงานวิจัยที่ผานคือ ประมาณ 80-200 kPa
จากผลการทดลองดังรูปที่ 2 พบวายางวัลคาไนซสูตรที่ 5 และ 6 มีคาการ
ดูดซับพลังงานไดถึง 40-60% มีความยืดหยุ นต่ําเปลี่ ยนรูปไดงาย (ความเครียดสูง)
และมีสมบัติการคืนรูปต่ํา ทําใหดูดซับพลังงานไดดี อีกทั้งยังนิ่มและใหสมบัติที่ใกลเคียง
กับเนื้อเยื่อสนเทาที่มีคาการดูดซับพลังงาน 40–50% รวมไปถึงยังใหผลิตภัณฑมีพื้นผิว
ที่สวยงามลักษณะคมชัด ไมมีรูพรุนและฟองอากาศในเนื้อของผลิตภัณฑ
การออกแบบอุปกรณรองสนเทาไดดําเนินการออกแบบโดยรวมมือกับทางกั บ
แพทยผูเชี่ยวชาญทางดานออรโธปดิกไดลักษณะดังแสดงในรูปที่ 3
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รูปที่ 2 สมบัติฮีสเทอรีสีสของยางวัลคาไนซทั้ง 6 สูตร

รูปที่ 3 อุปกรณรองสนเทา

ทดสอบความดันสัมผัสที่เกิดขึ้นที่ตําแหนงของเทา 4 ตําแหนงโดยใชตัวตรวจรู
และติดตั้งอุปกรณตางๆ ดังแสดงใหรูปที่ 4

รูปที่ 4 การทดสอบคาความดันสัมผัสและตําแหนงสนเทาที่วัดคาความดันสัมผัส 4 ตําแหนง
(c, m, p และ l)
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ตารางที่ 1 % การลดลงของคาความดันสัมผัสในกรณีตางๆ
% การลดลงของคาความดันสัมผัสเทียบกับกรณีไมใชอุปกรณรองสนเทา
Positions
Bare foot
Heelsoother
อุปกรณรองสนเทา A
อุปกรณรองสนเทา B
อุปกรณรองสนเทา C

c
0
40.05
29.46
43.57
52.39

m
0
61.82
61.82
60.23
75.54

p
0
25.59
55.73
40.97
29.90

l
0
35.72
25.71
53.57
19.28

การศึกษาการใชงานอุปกรณรองสนเทาในผูปวยสนเทาอักเสบ
เพื่อศึกษาผลการรักษาในผูปวยสนเทาอักเสบ โดยเปรียบเทียบการใชกับไมใช
อุ ปกรณ รองส นเท า Heel soother ซึ่ งผู ป วยที่ ได รับการวิ นิ จฉั ยโรคส นเท า อั กเสบ
สามารถแบงออกเปนสองกลุมคือ กลุม A รักษาดวยการใสอุปกรณรองสนเทา Heel
soother รวมกับการยืดเอ็นฝาเทา และการทานยาลดอาการปวดสนเทา และกลุม B
รั กษาด วยการยื ด เอ็ นฝ า เท าและการทานยาลดอาการปวดส นเท า โดยได วั ด ระดั บ
อาการปวดฝาเทากาวแรกของวัน และ Foot Health Status Questionnaire (FHSQ)
โดยติดตามผลการรักษาที่ 1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือน

ผลการศึกษา
ปรากฏวากลุ ม A และกลุ ม B สามารถรั กษาและลดอาการเจ็บปวดไดดี ถึง
68% และพบวากลุม A ซึ่งใสอุปกรณรองสนเทา Heel soother มีแนวโนมลดการ
ทานยาทั้งสองชนิดไดมากกวากลุม B และมีระดับสุขภาพเทา FHSQ ที่ดีกวา โดยเฉพาะ
สุขภาพเทาดานการใชงาน foot function ของกลุม A ที่ใสอุปกรณรองสนเทา Heel
sootherดีกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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สรุป
อุ ปกรณรองสนเทา Heel soother สามารถชวยลดอาการปวดในการรักษา
โรคสนเทาอักเสบไดดี และชวยลดการทานยาไดมาก สงผลใหการใชงานของเทาดีขึ้น
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อุปกรณดามและดึงถวงกระดูกชนิดใหม
ในผูปว ยกระดูกรยางคลา งหัก
นางมานี หาทรัพย 1, รศ.ดร.นพ.บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช 2,
นางสาวกัญชลี พุมนอย1, นายมงคลชัย หาทรัพย 1, และ
รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ 3
1
หอผูปวยศัลยกรรมกระดูกและขอชาย โรงพยาบาลสงขลานครินทร,
2
ภาควิชาศัลยศาสตรออรโธปดิกสและกายภาพบําบัด คณะแพทยศาสตร
3
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: manee.h@psu.ac.th
กระดู กรยางคล างหั กเป นภยันตรายของกระดู กและข อที่ พบบ อย พบผู ปวย
กระดู กสะโพกหักเขารั บการรั กษาตั วในโรงพยาบาลสงขลานครินทร ตั้ งแตวั นที่ 1
ตุลาคม พ.ศ. 2553 – 30 กันยายน พ.ศ. 2554 จํานวน 171 ราย แบงเปนกระดูก
ขอสะโพกหัก (Hip fracture) 111 รายกระดูกตนขาหัก (Fracture femur) 29 ราย
เบาสะโพกแตก/หัก (Fracture acetabular) 31 ราย ภาวะกระดูกหัก ไมเพียงแต
กระดูกเทานั้นที่มีพยาธิสภาพ เนื้อเยื่อรอบๆ บริเวณนั้นไดแก ผิวหนัง กลามเนื้อ เสนเอ็น
เสนประสาท เยื่อหุมกระดูกมักไดรับบาดเจ็บรวมดวย และมักพบวามีการฉีกขาดของ
หลอดเลือด เกิดกอนเลือดขัง (hematoma) การอักเสบ (inflammation) ทําใหเกิด
ความปวด (pain) การรักษาสวนใหญใชวิธีการผาตัด อยางไรก็ตามการรักษาเบื้องตน
อาจใชวิธีการดึงถวงกระดูก (traction) ชั่วคราวกอนผาตัด ซึ่งการดึงถวงกระดูกมี 2 วิธี
คื อ การดึ งถวงกระดู กผ านผิ วหนั ง (skin traction) และการดึ งถวงผานกระดู ก
(skeletal traction) วัตถุประสงคเพื่ อตรึงชิ้นกระดูกที่หักใหอยูนิ่ ง เพื่ อลดความปวด
จากการเคลื่อนที่ ของกระดูกที่ หัก และการหดเกร็งของกลามเนื้อ (muscle spasm)
บริเวณที่มีกระดูกหัก ซึ่งแพทยอาจใชวิธีการดึงถวงกระดูกตออีกประมาณ 4-6 สัปดาห
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หลังการผาตัด นอกจากนี้กรณีสงตอ (refer) ผูปวยเพื่อรับการรักษาโดยการดึงถวง
กระดูกตอที่โรงพยาบาลที่มี ศักยภาพใกลเคียงยังมีความยุ งยาก เนื่ องจากการดึงถวง
กระดู กต องใช ตุ มน้ํา หนั ก ซึ่ งพบว าตุ มน้ํา หนั กที่ ใชในการดึ งถ วงกระดู กแกว ง ทําให
การจํากัดการเคลื่อนที่ของกระดูกไมมีประสิทธิภาพ ผูปวยมักมีความปวดจากการแกวง
ของตุ มน้ํา หนั ก เสี่ ยงตอการเกิ ดอุ บัติ เหตุจากการรวงหล นของตุ มน้ําหนั ก และมี
ขอจํากัดในการใช ไมสามารถใชในที่ แคบ นอกจากนี้การปลดน้ําหนักออกทําใหผู ปวย
ไดรับการดึงถวงกระดูกไมตอเนื่ อง สงผลใหผู ปวยทุกขทรมานจากความปวดและอาจ
เกิดภาวะแทรกซอนได จากปญหาดังกล าว คณะผู วิจัยจึงพัฒนาอุปกรณดามและ
ดึงถวงกระดูก (Traction splint) ชนิดใหม เพื่อแกไขปญหาดังกลาว

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่ อประดิ ษฐ อุปกรณ ดามและดึ งถ วงกระดู กใหม ที่ ไม ใช ตุ มน้ํา หนั ก ใช ขณะ
เคลื่อนยายผูปวยกระดูกรยางคลางหัก

ผลการศึกษา
เจาหนาที่ ที่ เกี่ ยวของในการเคลื่ อนย ายทุ กกลุ มมี ความพึ งพอใจในการเคลื่ อน
ย ายแบบใหม อยู ในระดับมากถึ งมากที่ สุ ด เนื่ องจากอุ ปกรณ ดามและดึงถ วงกระดู ก
ที่ประดิษฐทําใหการเคลื่อนยายผูปวยสะดวกขึ้นและพบวาผูปวยกลุมที่เคลื่อนยายแบบ
ใหม (ใชอุปกรณชนิดใหม) มีระดับความปวดเฉลี่ยนอยกวากลุมที่เคลื่อนยายแบบเดิม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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รูปการเคลื่อนยายแบบเดิม

ปลดน้ําหนักและดามขาดวย Thomas splint
และ Pearson attachment

ถวงตุมน้ําหนักและปลอยใหเชือกที่แขวน
ตุมน้ําหนักพาดกับปลายเปล

ใช adjustable
ยึดกับปลายเปลและดึงถวงดวยตุมน้ําหนัก

เข็นผูปวยไปทั้งเตียง
พรอมอุปกรณที่ traction

แสดงสวนประกอบของอุปกรณดามและดึงถวงกระดูก
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รูปการเคลื่อนยายเมื่อใช traction splint แบบใหม
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การดึงถวงผานกระดูก
ขณะเคลื่อนยายในลิฟท

การดึงถวงผานกระดูกขณะ refer

การดึงถวงกระดูกผานผิวหนังขณะเคลือ่ นยาย

การใชอุปกรณชนิดใหมดามและดึงถวง
น้ําหนักผานกระดูกกระดูกขณะเคลื่อนยาย

เทาเทียมขยับได
รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี และ นายอุกฤษฏ ชํามริ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: spruitti@me.psu.ac.th
ในปจจุบั นมีผู พิการขาขาดจํานวนมาก สาเหตุ จากพิ การแต กําเนิด อุ บัติ เหตุ
หรือโรคภัยไขเจ็บตางๆ ซึ่ งเทาเทียมสําหรับผู พิการขาขาดในประเทศที่ ใชกันอยู ทั่วไป
ไม ส ามารถช วยเดิ นได อย างสมบู รณ เพราะเท าเที ย มปกติ นั้ นไม สามารถขยั บ หรื อ
เคลื่ อนไหวข อเท าระหว างการเดิ นได เทาเที ยมที่ สามารถเคลื่ อนไหวได จริ งในต าง
ประเทศมีราคาประมาณ 420,000 บาท ถึง 600,000 บาท ซึ่งมีราคาแพงมาก ดังนั้น
โครงการนี้ จึ งมีวั ตถุ ประสงคเพื่ อสรางเท าเที ยมขยั บได ที่ ทําให มีการเดิ นคล องตั วและ
เปนปกติมากยิ่งขึ้น และชวยลดคาใชจายใหกับผูพิการอีกดวย
ในการออกแบบเทาเทียมขยับได เริ่ มตนจากศึกษาการเคลื่อนที่ ของเทาของ
คนปกติ ก อน เพื่ อจะหาข อมู ลเพื่ อนํา ไปทําระบบควบคุ มการเคลื่ อนที่ ของเท าเที ยม
โดยสวนประกอบของเทาเทียมประกอบดวย เทาเทียมจากยาง แกนขาเทียม โครงสราง
ขอเทาเทียม กลไกการปรับมุมขอเทาเทียม ทําหนาที่ปรับมุมการเคลื่อนที่ระหวางการ
เดินใหเทาเทียมมีมุมที่เหมาะสม มอเตอรทําหนาที่ขับกลไกการเคลื่อน เซนเซอรวัดมุม
การเคลือ่ นทีท่ ําหนาทีห่ าคามุมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปในขณะเดิน ไมโครคอนโทรเลอรทําหนาที่
ประมวลผลค ามุมที่ เปลี่ ยนแปลงไปเพื่ อหามุ มเท าเที ยมที่ เหมาะสมในขณะเดิ น และ
สั่ งงานการเคลื่ อนที่ ไปยั งมอเตอรเพื่ อปรั บมุม แบตเตอรี่ ทําหนาที่ จายพลั งงานให กับ
วงจรและมอเตอร หลังจากสร างต นแบบชุดเทาเทียมขยั บได เสร็ จแล วขั้ นตอนตอไป
เปนการทดสอบความทนทานของเทาเทียม ตามมาตรฐาน ISO 10238 วาดวยการ
ทดสอบการอุ ปกรณ เทียม หลั งจากนั้ นจะทําการทดสอบการเคลื่ อนที่ ของขาเที ยม
เทียบกับขาจริงเพื่อหาความคลาดเคลื่อนของมุมเทาที่เปลี่ยนแปลงไป
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จากผลการทดสอบเทาเทียมขยับได พบวา เทาเทียมสามารถทนกับแรงทีก่ ระทํา
ต อเท าได โดยไม แตกหั ก แต จะตองมีการบํารุงรั กษาโดยตรวจสอบ น็ อต สกรูและ
ขอตออยางสม่ําเสมอ สวนผลการเคลื่อนที่ของเทาเทียม สามารถเคลื่อนที่ไดใกลเคียง
กับเทาจริงมาก
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