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บทนํา

“PSU CELLS นวัตกรรมดานการแพทย
ของมหาวิทยาลับสงขลานครินทร”

PSU CELLS  คือ  การรวมหนวยการทํางานขนาดเล็กภายใตมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร เพื่อแสดงศักยภาพความพรอมการวิจัยและนวัตกรรม “การพัฒนา
เทคโนโลยีดานการแพทยและเวชภัณฑ” เราคาดหวังวาการขับเคลื่อน PSU CELLS
ในคร้ังนี้ จะขยายผลผานระบบสื่อสารทุกแขนง เพื่อใหประชาชนชาวไทยมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆ มิติ

แนวความคิดในการออกแบบ
ภาพรวมของนิทรรศการตองการสื่อสารอยางตรงไปตรงมาถึงวัตถุประสงค

หลักของงานวิจัยภายใต PSU CELLS  คือ การเติบโต การพัฒนา การบูรณาการ
องคความรู และผลสัมฤทธิ์ที่พรอมจะบอกตอ ซึ่งในแงของการออกแบบไดสะทอน
ออกมาในรูปแบบกลองสีขาวบริสุทธิ์ ที่คอยๆ เติบโต และเจิดจรัสแสงสูเปาหมายสูงสุด
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ภายในนิทรรศการนําเสนอการขับเคลื่อนของเซลล
ทั้ง 8 ที่ทํางานรวมกันอยางเต็มศักยภาพ แทนดวยหมวดเนื้อหาปลีกยอยภายในบูท
ซึ่งเร่ิมตนการทํางานตั้งแตหัวจรดเทา

เสนประสาท คือ ผนังดานนอกบูทที่จะคอยเชื่อมโยงแตละเซลลเขาดวยกันผาน
กระแสประสาทที่วิ่งวนโดยรอบในรูปแบบของไฟ LED  นําเสนอถึงรูปแบบการเติบโต
และความพรอมในการสื่อสารและเผยแพรความรูสูเครือขายภายนอก

สัญญาณชีพ คือ แสงไฟที่กระพริบอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ แทนการทํางาน
ของแตละเซลลหรือแตละหนวยงานที่ ไมหยุดยั้ ง ประหนึ่งหัวใจหลักของการทุมเท
กําลังกายใจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยใหดีที่สุด



PSU CELLS ตองการสื่อสารผานเสนใยประสาทเชื่อมโยงสูประชาชนทุกเพศ
ทุกวัยตลอดทั้งองคกรที่เก่ียวของ ใหเขาถึงขอเท็จจริงเร่ืองการพัฒนาเทคโนโลยีดาน
การแพทยและเวชภัณฑที่ปจจุบันคนไทยประดิษฐคิดคนเพื่อพึ่ งพาตนเองไดในการ
สงเสริมงานวิจัยดานคุณภาพชีวิตและสังคม
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ผลติภณัฑผสมโพรไบโอติกเพือ่ปองกันฟนผุ

ศ.ดร.รวี  เถียรไพศาล
ภาควิชาโอษฐวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: rawee.t@psu.ac.th

โพรไบโอติก (Probiotic) หมายถึง จุลินทรียที่มีชีวิตซึ่งเมื่อรางกายไดรับใน
ปริมาณที่ เพียงพอจะทําใหเกิดผลที่ เปนประโยชนดานสุขภาพ (คํานิยามของคณะ
กรรมการอาหารและยาของประเทศไทย และองคการอนามัยโลก)

โครงการวิจัยนี้เปนของคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มีวัตถุประสงคในการพัฒนาโพรไบโอติกเพื่อนํามาชวยในการปองกันโรคฟนผุ โดยคณะ
ผูวิจัยไดคัดเลือกสายพันธุของ Lactobacillus ที่แยกไดจากชองปาก พบวาสายพันธุ
L. paracasei SD1 มีขอดีหลายประการ เหมาะที่จะใชเปนโพรไบโอติกในชองปาก
กลาวคือ

1) L. paracasei SD1 เปนสายพันธุหนึ่งที่มีความสามารถสูงในการยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเชื้อ  Streptococcus mutans  และ  Streptococcus sobrinus
แบคทีเรียสาเหตุของฟนผุ

2) L. paracasei SD1 สรางกรดไดนอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับสายพันธุอ่ืนๆ
ที่มีความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียสาเหตุของฟนผุไดใน
ระดับที่เทากัน  การสรางกรดเปนคุณสมบัติที่ไมพึงประสงค เนื่องจากภาวะกรดทําให
เกิดการสูญเสียแรธาตุจากฟน เปนสาเหตุของฟนผุ  และ

3) L. paracasei SD1 สามารถเกาะติดเยื่อบุผิวในชองปากไดดี
จากผลที่ไดจากการทดลองในหองปฏิบัติการในขอดีของ L. paracasei SD1

ดังกลาว จึงมีแนวคิดวาการตานจุลชีพของ L. paracasei SD1 อาจนํามาใชประโยชน
ในการปองกันการกอโรคในชองปาก เชน ฟนผุ หรือโรคอ่ืนๆ ได



2

ในการนํา Lactobacillus  paracasei SD1 ไปผสมในผลิตภัณฑตางๆ เชน
นมผง โยเกิรต ยาอม โดยในขั้นตนทดสอบความสามารถของผลิตภัณฑเพื่อใชในการ
ลดเชื้อกอโรคฟนผุในอาสาสมัคร  ผลการศึกษาพบวาอาสาสมัครที่ไดรับนมผงผสม
โพรไบติก Lactobacillus  paracasei SD1 มีเชื้อสาเหตุโรคฟนผุลดลง

การลดเชื้อสาเหตุฟนผุเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญในการปองกันฟนผุ ทั้งนี้
ฟนผุมีสาเหตุจากหลายปจจัยประกอบกัน เชน เกิดจากความแตกตางของโครงสราง
ของฟนในแตละคน  การขาดสารอาหารในวัยเด็กซึ่งสงผลตอโครงสรางของฟน  การ
ดูแลรักษาสุขภาวะในชองปาก และพฤติกรรมการกินอาหารโดยเฉพาะอาหารหวาน
ที่เปนปจจัยเอ้ือตอการเจริญเติบโตของเชื้อกอโรคฟนผุ ดังนั้นหากสามารถลดปริมาณ
ของเชื้อกอโรคฟนผุ รวมกับการควบคุมอาหารหวานและดูแลสุขภาพชองปากสม่ําเสมอ
จะทําใหการลดอัตราการเกิดฟนผุในประชากรไทยประสบผลสําเร็จยิ่งขึ้น

โครงการวิจัยนี้นี้ ได รับทุนสนับสนุนจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) และโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนา
มหาวิทยาลัยแหงชาติ ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

เคร่ืองด่ืมผสมโพรไบโอติก

นมผงผสมโพรไบโอติก
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เครือ่งพยุงหลังสําหรบัผูประกอบอาชีพกรีดยางพารา

รศ.ดร.นพ.บุญสิน ต้ังตระกูลวนิช, 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
ของอาการปวดหลังในผูประกอบอาชีพกรีดยางพาราสูงถึง 55.8% จากทาทางการ
ทํางานที่มีความเสี่ยงตอภาวะปวดหลัง  เชน  การกมกรีดยางหนาต่ํา  การโนมตัวไป
ดานหนา ดานขาง และการบิดตัว เปนทาทางที่มีความดันในหมอนรองกระดูกสูงสุด
ปญหาดังกลาวทําใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ โดยวัดจากผลผลิตยางพาราใน
ประเทศไทยป พ.ศ. 2550 มีสูงถึง 2,966,128 ตัน ซึ่งมีมูลคาถึง 194,356 ลานบาท
หากสามารถปองกันภาวะอาการปวดหลังที่เกิดขึ้นกับประชากรวัยแรงงานได จะกอให
เกิดประโยชนตอภาวะเศรษฐกิจระดับประเทศเปนอันมาก

คณะผู ประดิษฐ ได ประดิษฐ เคร่ื องพยุ งหลังสําหรับผู ประกอบอาชีพกรีด
ยางพารา  โดยอาศัยขอมูลจากการศึกษาทางกายศาสตรในการกรีดยางพาราเพื่อ
ปองกันอาการปวดหลังเนื่องมาจากการกรีดยางพารา โดยคาดวาจะชวยปองกันอาการ
ปวดหลังและเหมาะกับลักษณะการเคลื่อนไหวของผูประกอบอาชีพกรีดยางพารา

เคร่ื องพยุงหลังสําหรับผู ประกอบอาชีพกรีดยางพาราเปนนวัตกรรมดาน
อุปกรณทางการแพทยที่ประดิษฐมาเพื่อใชประโยชนในการปองกันอาการปวดหลัง
สําหรับผูประกอบอาชีพกรีดยางพาราโดยเฉพาะ มีลักษณะพิเศษที่สามารถพยุงหลัง
ในทุกสวน คือ หลังสวนบน หลังสวนกลาง และหลังสวนลาง รองรับการเคลื่อนไหว
ทุกอิริยาบถขณะกรีดยางพารา ทั้งการกมตัว เอ้ียวตัว    จากลักษณะทาทางการ
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เคลื่อนไหวขณะกรีดยางพาราดังกลาว  จึงสงผลใหเกิดอาการปวดบริเวณหลังโดย
เคร่ืองพยุงหลังสําหรับผูประกอบอาชีพกรีดยางพารา ชวยใหผูกรีดยางพาราสามารถ
เคลื่อนไหวรางกายไดอยางถูกวิธี  เนื่องจากเคร่ืองพยุงหลังชวยพยุงใหแนวกระดูก
สันหลังกมหรือเอ้ียวตัวไปในแนวที่ถูกตอง สําหรับการนํามาสวมใสนั้นผูใชสามารถปรับ
สายล็อคบาและสายรัดหนาทองใหพอดีกับสรีระของแตละบุคคลได ถือวาเปนเคร่ืองมือ
ที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับของผูประกอบอาชีพกรีดยางพารา

เคร่ืองพยุงหลังสําหรับผูประกอบอาชีพกรีดยางพารา สามารถปองกันอาการ
ปวดหลังไดมากกวา 50% ของผูใชงาน ชวยเพิ่มคุณภาพชีวิตแกผูกรีดยางพารา ชวย
ลดคาใชจายในการรักษาพยาบาล  และมีสวนในการเพิ่มรายไดใหแกครอบครัวของ
ผูประกอบอาชีพกรีดยางพารา เศรษฐกิจชุมชน รวมถึงประเทศโดยรวม   เพราะ
ยางพาราถือเปนพืชเศรษฐกิจที่ทํารายไดเขาประเทศปละมากกวาแสนลานบาท

พบวากลุมที่ ใสเคร่ืองพยุงหลังสําหรับผูประกอบอาชีพกรีดยางพารา (กลุม
ทดลอง) มีอุบัติการณปวดหลังที่นอยกวากลุมที่ไมใสเคร่ืองพยุงหลัง (กลุมควบคุม)
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  กลาวคือ เคร่ืองพยุงหลังสําหรับผูประกอบอาชีพกรีด
ยางพาราสามารถลดอุบัตกิารณปวดหลังไดกวา 50% นอกจากนี้กลุมทีใ่สเคร่ืองพยงุหลัง
สําหรับผูประกอบอาชีพกรีดยางพารา  มีสถิติการใชยาเพื่อบรรเทาอาการปวดหลังที่
นอยกวากลุมที่ ไมใสเคร่ืองพยุงหลัง รวมถึงผลการศึกษาคุณภาพชีวิต โดยกลุมที่ใส
เคร่ืองพยุงหลังสําหรับผูประกอบอาชีพกรีดยางพารามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกดวย
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อุปกรณพยงุกระดกูไหปลาราแบบปรับเองได

รศ.ดร.นพ.บุญสิน ต้ังตระกูลวนิช, 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) และการรักษาดวยวิธีผาตัด (operative treatment)
การรักษาแบบอนุรักษเปนการรักษาเพื่อบรรเทาอาการปวดโดยใชยาบรรเทาอาการปวด
และใชอุปกรณเพื่อตรึงกระดูกใหอยูกับที่  โดยที่นิยมใชในปจจุบัน ไดแก อุปกรณพยุง
กระดูกไหปลารา  ขอเสียของการรักษาวิธีพยุงกระดูกไหปลารา ไดแก ความไมสะดวก
สบายในการใส  ผูปวยที่สามารถใสอุปกรณพยุงกระดูกไหปลาราไดนั้น ผูปวยตอง
สามารถนั่งตัวตรงได รวมทั้งตองมีผูชวยในการตรึงสายที่ดานหลังของผูปวย ซึ่งถือ
เปนขอจํากัดของอุปกรณพยุงกระดูกไหปลารา  และเคยมีรายงานการบาดเจ็บของ
เสนประสาท brachial plexus จากการที่ดึงใหตึงเกินไป

จากปญหาดังกลาวขางตน คณะผูวิจัยไดประดิษฐอุปกรณพยุงกระดูกไหปลารา
แบบปรับเองได โดยปรับปรุงจากอุปกรณพยุงกระดูกไหปลาราแบบเดิมเพื่ออํานวย
ความสะดวกใหผูปวยสามารถใสอุปกรณพยุงหลังไดดวยตัวเอง และสามารถยึดตรึง
กระดูกไหปลาราไดอยางประสิทธิภาพ

อุปกรณพยุงกระดูกไหปลาราแบบปรับเองได เปนนวัตกรรมดานอุปกรณทาง
การแพทยที่ประดิษฐมาเพื่อชวยรักษาผูปวยที่กระดูกไหปลาราหัก  โดยอุปกรณพยุง
กระดูกไหปลาราชนิดนี้ จะชวยพยุง ควบคุม และจํากัดการเคลื่อนไหวบริเวณกระดูก
ไหปลาราที่หักใหกระดูกไดซอมเสริมและฟนตัวจนเขาสูภาวะปกติได อุปกรณดังกลาว
มีน้ําหนักเบา สวมใสไดสะดวก โดยผูปวยสามารถสวมใส ปรับขนาดเองไดดวยตัวเอง



7

ออกแบบมาเพื่อพยุงกระดูกไหปลาราทั้งสองขางไมใหเคลื่อนที่  มีองคประกอบของ
ผานวมประคองไหลที่ชวยพยุงและยึดกระดูกไหปลาราทั้งสองขางใหอยู ในแนวตรง
ตั้งฉากกับแนวกระดูกสันหลัง โดยมีผายึดตอบริเวณกลางหลังเพิ่มความกระชับในการ
ยึดลําตัว มีสายรัดอก ขอตอปรับสาย และแถบขน ที่ใชในการปรับขนาดใหพอดีกับ
ลําตัวของผูปวย

ผลการวิจัยพบวา อุปกรณพยุงกระดูกไหปลาราแบบปรับเองได ใหผลการตรึง
และจัดแนวกระดูกไหปลาราไดดีกวาเมื่อเทียบกับอุปกรณพยุงไหปลาราแบบมาตรฐาน
แตไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ในสวนของคะแนนการใชงานของหัวไหล
อุปกรณพยุงกระดูกไหปลาราแบบปรับเองได ใหผลของคะแนนดีกวาทั้งที่ 3 และที่ 6
สัปดาห  เมื่อเทียบกับอุปกรณพยุงกระดูกไหปลาราแบบมาตรฐาน  แตไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ  ผูปวยในกลุมที่ใชอุปกรณพยุงกระดูกไหปลาราแบบปรับ
เองได มีอาการปวดที่นอยกวาเมื่อเทียบกับกลุมที่ใชอุปกรณพยุงกระดูกไหปลาราแบบ
มาตรฐาน
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มีดผาตดันิว้ลอ็คแบบเจาะผานผิวหนัง

ผศ.นพ.สิทธิโชค  อนันตเสรี
ภาควิชาศัลยศาสตรออรโธปดิกสและกายภาพบําบัด
คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: sittichoke.a@psu.ac.th

โรคนิ้วล็อคเปนโรคที่พบไดบอย พบไดทั้งในผูหญิงและผูชายโดยเฉพาะชวงวัย
กลางคน โรคนี้เกิดจากเอ็นงอนิ้วมือมีการอักเสบ ทําใหมีการบวมและเกิดการรัดของ
ปลอกหุมเอ็น กอใหเกิดอาการปวดและติดขัดเมื่องอและเหยียดนิ้วมือ เปนผลใหการ
ทํางานของมือลดลง ในกรณีที่อาการเปนในระยะเร่ิมแรกผูปวยจะมีการปวดและติดขัด
เล็กนอย จะใหการรักษาดวยการกินยาตานอักเสบ และถาอาการเปนมากขึ้ นคือ
มีอาการปวดและมีอาการติดขัดขณะงอและเหยียดนิ้วมือ จะใหการรักษาโดยฉีดยา
สเตอรรอยหรือผาตัด การฉีดยาสเตอรรอยมักจะไดผลระยะสั้นและผูปวยมีโอกาสเกิด
การเปนโรคซ้ําสูง สวนการผาตัดจะเปนวิธีที่ทําใหโรคหายขาด วิธีการผาตัดมี 2 วิธีคือ
การผาแบบเปดผิวหนังและการผาแบบเจาะผานผิวหนัง การผาแบบเปดผิวหนัง (รูปที่
1) เปนวิธีที่ใชเปนมาตรฐานในปจจุบัน ทําโดยการผาเปดผิวหนังที่โคนนิ้วดานฝามือ
ขนาดกวางประมาณ 1.5 ซม. แลวใชกรรไกรแหวกเนื้อเยื่อชั้นไขมันใตผิวหนังเพื่อเปด
ใหเห็นปลอกหุมเอ็นซึ่งอยูลึกใตตอผิวหนังประมาณ 1 ซม. จากนั้นจะใชมีดหรือกรรไกร
ตัดปลอกหุมเอ็นออกแลวเย็บปดบาดแผล (รูปที่ 1)

เนื่องจากการผาตัดแบบเปดผิวหนังจะทําใหมีบาดแผลและเกิดการบาดเจ็บตอ
เนื้อเยื่อบริเวณผาตัดสูง วิธีการผาตัดคอนขางยุงยาก ผูปวยมีระยะพักฟนและระยะ
เวลากลับไปใชงานมือหลังผาตัดชา จึงมีการพัฒนาวิธีผาตัดแบบเจาะผานผิวหนัง
ซึ่งจะมีผลดีกวาการผาตัดแบบเปดผิวหนังคือ บาดแผลมีขนาดเล็ก ผูปวยสามารถ
กลับไปใชงานมือไดรวดเร็วขึ้น ลดการใชเคร่ืองมือผาตัด ลดเวลาการผาตัด และลด
บุคลากรชวยผาตัด การผาตัดโดยวิธีการเจาะผานผิวหนังในประเทศไทยยงัไมแพรหลาย
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เนื่องจากขาดอุปกรณและเทคนิคการผาตัดที่มีประสิทธิภาพ  แพทยที่ผาตัดวิธีนี้
เกือบทั้งหมดผาตัดดวยเข็มเบอร 18 โดยแพทยจะแทงเข็มผานผิวหนังและใชความรูสึก
ในการเขี่ยปลายเข็มเพื่อควานหาปลอกหุมเอ็นและใชความคมของปลายเข็มตัดปลอก
หุมเอ็นใหขาดออกจากกัน ปญหาที่สําคัญของการใชเข็มในการผาตัดคือ การใชเข็ม
เขี่ยหาปลอกหุมเอ็นจะอาศัยความรูสึกและความชํานาญ และการตัดปลอกหุมเอ็นที่
เปนสาเหตุของโรคจะใชการคาดเดา ไมมีเคร่ืองมือที่จะบอกความลึกที่ถูกตองขณะตัด
ทําใหปลายเข็มมีโอกาสที่จะตัดลึกเกินจากความหนาของปลอกหุมเอ็น เปนเหตุใหเกิด
การบาดเจ็บที่ ไมพึงประสงคคือ เกิดการฉีกขาดของเสนเอ็นและเยื่อหุมเอ็นที่อยู ใต
ตอปลอกหุมเอ็น และมีโอกาสลึกทะลุเสนเอ็นไปเกิดการบาดเจ็บตอโครงสรางของ
ขอโคนนิ้ว  ทําใหเกิดภาวะแทรกซอนคือ ผูปวยจะมีอาการปวดและกดเจ็บบริเวณ
ผาตัดเร้ือรัง เกิดการติดแข็งของขอนิ้วและเกิดพังพืดยึดเสนเอ็นทําใหงอและเหยียดนิ้ว
ไมสุด ทําใหผูปวยสูญเสียการทํางานของนิ้วอยางถาวรได  ในกรณีที่ปลายเข็มตัด
ตื้นเกินไปก็จะทําใหปลอกหุมเอ็นขาดไมหมด ทําใหตองใชเข็มเขี่ยตัดหลายคร้ัง ซึ่งจะ
ยิ่งทําใหเกิดการบาดเจ็บตอโครงสรางที่อยูใตตอปลอกหุมเอ็นมากขึ้น

นอกจากนี้ยังมีการดัดแปลงเคร่ืองมือทางการแพทยอ่ืนๆ เพื่อใชสําหรับผาตัด
แบบเจาะผานผิวหนัง ไดแก เคร่ืองมือสําหรับใชขูดหรือเขี่ยรักษาฟนของทันตแพทย

รูปที่ 1  แสดงการผาตัดนิ้วล็อคแบบเปดผิวหนัง
ภาพจากหนังสือ Green’s operative hand surgery 6th ed. 2010
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นําไปลับปลายใหแหลมคมเปนมีดสําหรับใชผาแบบเจาะผานผิวหนัง เคร่ืองมือนี้มี
ลักษณะแหลมคมที่ปลายมีด ทําใหยังคงเกิดปญหาเชนเดียวกับการใชเข็ม เนื่องจาก
การผาตัดดวยวิธีเจาะผานผิวหนังที่มีแพทยบางคนทําอยู ในปจจุบัน มีผลการผาตัด
ไมแนนอนขึ้นกับความชํานาญของแพทยเฉพาะบุคคล และมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะ
แทรกซอนสูง  ชมรมศัลยแพทยทางมือแหงประเทศไทยและราชวิทยาลัยแพทย
ออรโธปดิกสแหงประเทศไทยยังไมมีการรับรองวาเปนวิธีที่ปลอดภัย และไมถือวาเปน
วิธีผาตัดที่เปนมาตรฐาน จากการทบทวนรายงานในตางประเทศพบวามีการประดิษฐ
มีดผาตัดนิ้ วล็อคแบบเจาะผานผิวหนัง 2 แบบ คือ มีดที่มีลักษณะคลายตะขอที่
ประเทศเกาหลี และมีดผาตัดของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีลักษณะปลายมีดและดาม
จับตรง มีรายงานวาใชไดผลดี แตยังไมมีการนําเขามาจําหนายในประเทศไทย

เนื่องดวยการผาตัดนิ้วล็อคแบบเจาะผานผิวหนังมีหลักการที่ดีควรที่จะไดรับ
การพัฒนาดานเคร่ืองมือและเทคนิคสําหรับชวยใหการผาตัดไดผลดีขึ้นกวาที่เปนอยู
ในปจจุบัน  ผูประดิษฐจึงไดออกแบบและประดิษฐมีดผาตัดชนิดเจาะผานผิวหนัง
สําหรับใชรักษาโรคนิ้วล็อค โดยพัฒนาใหมีดที่ประดิษฐนี้สามารถแกจุดออนของวิธีการ
ใชเข็มหรือเคร่ืองมือมีคมอ่ืนๆ ที่ ใชผานิ้วล็อคแบบเจาะผานผิวหนังดังที่กลาวมาคือ
มีความแมนยําในการคนหาปลอกหุมเอ็นและสามารถตัดปลอกหุมเอ็นที่เปนสาเหตุของ
โรคไดอยางสมบูรณ โดยที่ไมทําใหเกิดบาดเจ็บตอโครงสรางอ่ืนๆ ที่อยูใตปลอกหุมเอ็น
และมีดทีป่ระดิษฐนี้งายตอแพทยทีจ่ะเรียนรูเทคนิคการใชงานและสามารถนําไปใชไดจริง

ลักษณะของผลงานประดิษฐคิดคน
เปนส ิ่งที่คิดคนขึ้นใหม (รูปที่ 2) โดยมีความแปลกใหม  คือ
1. เปนมีดผาตัดที่มีการออกแบบขนาด มุม และความโคงของมีดและตําแหนง

ใบมีดที่ เหมาะสม สามารถสอดผานแผลเจาะที่ผิวหนังขนาดประมาณ 2 มม. ทําให
บาดแผลผาตัดมีขนาดเล็ก

2. เปนมีดผาตัดที่มีสวนนําเปนปลายมน ใชสําหรับเปนตัวนําในการสอดทะลุ
ผานบาดแผลและเขี่ยคนหาปลอกหุมเอ็นโดยที่ทําใหเกิดการบาดเจ็บตอเนื้อเยื่อนอย
ที่สุด ทําใหแพทยสามารถคนหาตําแหนงเปาหมายที่จะตัดไดแมนยําขึ้น
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3. ปลายมนของมีดตามขอ 2 มีขนาดเล็ก ลักษณะยื่นออกมา 1-2 มม. และ
มีมุมโคงงอที่เหมาะสม สําหรับใชสอดเขาไประหวางปลอกหุมเอ็นและเอ็นงอนิ้วมือ
เพื่อเปนตัวนําในการตัดปลอกหุมเอ็นในทิศทางและระดับความลึกที่ถูกตองและแมนยํา
ลดขอผิดพลาดจากตัดที่ลึกเกินไปที่จะทําใหเกิดการบาดเจ็บตอเสนเอ็นและโครงสราง
ของขอที่อยูใตตอปลอกหุมเอ็น และปองกันการตัดที่ตื้นเกินไปที่จะทําใหตัดปลอกหุม
เอ็นขาดไมหมด

4. ลักษณะของคมมีดที่ออกแบบใหอยู ในตําแหนงถัดจากสวนนํา   มีมุมที่
เหมาะสมและมีขนาดกวางไมเกิน 3 มม.  ซึ่งกวางกวาปลอกหุมเอ็นที่จะตัดเล็กนอย
ชวยใหการตัดเกิดเฉพาะที่ปลอกหุมเอ็นที่เปนสาเหตุของโรคเทานั้น   การตัดดวยมีด
ผาตัดนี้จะเกิดขึ้นใตผิวหนังและทําใหเกิดการบาดเจ็บตอเนื้อเยื่อขางเคียงนอยที่สุด

5. ความรูและเทคนิคการผาตัดนิ้วล็อคแบบเจาะผานผิวหนังโดยใชมีดนี้ จะมี
ลําดับขั้นตอนที่มีความเปนมาตรฐานมากกวาการใชเข็มแบบที่ใชในปจจุบัน จึงสามารถ
พัฒนาใหแพทยมีความชํานาญ และใชวิธีการนี้ ในการผาตัดแบบเจาะผานผิวหนัง
ไดอยางปลอดภัย

คุณสมบัติ
1. เปนมีดทําจากโลหะ มีสวนประกอบคือ ดามจับ สวนกานมีด สวนคมมีด

และสวนปลายมีด

รูปที่ 2  แสดงมีดผาตัดแบบเจาะผานผิวหนัง มีสวนนําลักษณะมนที่ปลายมี
และมีสวนคมมีดอยูถัดจากสวนนําขนาดกวางประมาณ 3 มม.
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2. สวนปลายมีดและคมมีดมีขนาดเล็ก สามารถสอดผานรูเจาะที่ผิวหนังขนาด
2-3 มม. ได

3. ปลายมีดมีขนาดเล็กและความโคงที่เหมาะสม  มีความแข็งที่จะสามารถ
สอดผานบาดแผลที่ผิวหนังและผานเขาไปใตปลอกหุมเอ็นไดงาย

4. ปลายมีดมีสวนนําที่มีความมน  ชวยลดการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อบริเวณ
ผาตัดที่ไมพึงประสงคไดดี

5. คมมีดมีความกวางและมีมุมเอียงที่เหมาะสม ทําใหสามารถตัดปลอกหุมเอ็น
ไดดีที่สุด

6. เปนมีดที่ออกแบบใชเพียงคร้ังเดียว   ไมแนะนําใหนํามาใชซ้ําเนื่องจาก
จะมีการปนเปอนเลือดของผูปวยที่ผานการผาตัดหลงเหลืออยู  และการตัดจะดอย
ประสิทธิภาพเนื่องจากความคมของใบมีดลดลง
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ระบบเฝาระวังสําหรบัผูสูงอายุ

ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: nikom.suvonvorn@gmail.com

โครงการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่ อการออกแบบและพัฒนาระบบเฝาระวัง
สําหรับผูสูงอายุที่ตอบสนองตอปญหาของผูสูงอายุอันไมสามารถชวยเหลือตัวเองได
เนื่องมาจากการขาดสิ่งอํานวยความสะดวกตอการดํารงชีวิตใหสามารถดํารงชีวิตอยูได
อยางมีอิสระ

หนาที่หลักของระบบคือ การตรวจสอบพฤติกรรมของผูสูงอายุวามคีวามผิดปกติ
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. การวิเคราะหภาพแบบอัตโนมัตขิองการทํากิจกรรมของผูสูงอายุ (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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โครงการวิจัยนี้จะสามารถตอบสนองความตองการเบ้ืองตนของผูสูงอายุ ซึ่งจะ
ทําใหเกิดความเสมอภาคทางโอกาสและการพึ่งพาตนเองในการดําเนินชีวิตในสังคม
อยางเปนอิสระ โดยการพัฒนาระบบนี้จะใชทรัพยากรตางๆ ที่หาไดในทองตลาดภายใน
ประเทศเกือบทั้งสิ้น จึงคาดไดวาจะไดระบบที่มีความเชื่อถือและสามารถนําไปใชงาน
ไดจริง

ระบบเฝาระวังสําหรับผูสูงอายุที่ไดจากการวิจัยและพัฒนานี้มีเปาหมายเพื่อ
1. ไดระบบควบคุมหลักการเฝาระวังและการตรวจสอบสําหรับผูสูงอายุและ

ผูปวยรวมกับเซนเซอรตางๆ ได
2. ไดระบบวิเคราะหภาพ เพื่อเฝาติดตามการทํากิจกรรมของผูสูงอายุและ

วิเคราะหเหตุการณผิดปกติได
3. ไดเฝาดูทางไกลและการเตือน
4. ไดระบบบันทึกและวิเคราะหขอมูลพฤติกรรม

รูปที่ 1  การทํางานของระบบโดยรวม
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ระบบการปอนกลบัทางชวีภาพจากสญัญาณ
คลืน่ไฟฟากลามเนือ้และเกมสสําหรบัการสราง

ความแขง็แรงใหกับกลามเนือ้

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
ปญหาการออนแรงของกลามเนื้อเปนปญหาที่เกิดขึ้นไดจากหลายสาเหตุและ

สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตอยางหลีกเลี่ยงไมได เชน
1. เกิดจากการออนแรงของกลามเนื้อขาในผูสูงอายุสงผลใหสูญเสียความ

สมดุลในการทรงตัวทําใหผูสูงอายุเกิดการหกลมขึ้น   ซึ่งทําใหเกิดการบาดเจ็บหรือ
ถึงแกชีวิตได

2. เกิดจากการออนแรงของกลามเนื้อในสวนตางๆ ที่เกิดกับผูประสบอุบัติเหตุ
สงผลใหตองมีการทํากายภาพบําบัดเพื่อฟนฟูการทํางานของมัดกลามเนื้อที่ออนแรง
เพื่อใหกลามเนื้อที่ออนแรงไดรับการฟนฟูใหมีความแข็งแรงมากขึ้น คณะนักวิจัยจึงได
พัฒนางานวิจัยเร่ืองระบบสรางความแข็งแรงใหกับกลามเนื้อขึ้น
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ระบบที่ไดทําการพัฒนา
ระบบสรางความแข็งแรงใหกับกลามเนื้อที่ไดพัฒนามีจุดเดนอยูที่ความสามารถ

ของระบบในการใชดัชนีวัดความแข็งแรงของกลามเนื้อในเชิงปริมาณที่ไดจากสัญญาณ
ไฟฟากลามเนื้อ โดยคาตัวเลขดังกลาวไดแก

1. คากําลังเฉลี่ยของกลามเนื้อ หากคากําลังเฉลี่ยของกลามเนื้อมีคามาก
แสดงวากลามเนือ้มีความแข็งแรงมาก

2. คาความไวเวลาตอบสนองของกลามเนือ้ หากคาความไวเวลาตอบสนองของ
กลามเนื้อมีคานอยแสดงวากลามเนื้อสามารถตอบสนองตอการสั่งการไดเร็ว

คาตัวเลขทั้งสองจะเปนตัวบอกสภาวะของกลามเนื้อกอนการออกกําลังกายวา
มีความแข็งแรงเพียงใด และเปนตัวบอกสภาวะของกลามเนื้อหลังการออกกําลังกาย
วามีพัฒนาการมากนอยเพียงใด นอกจากนี้ระบบที่ออกแบบขึ้นยังไดเชื่อมโยงกับเกมส
เพื่อใหผูใชเกิดความสนุกสนานพรอมกันกับการออกกําลังกาย

ผลการทดสอบเบื้องตน
รูปที่ 1 แสดงระบบที่ไดทําการพัฒนา และรูปที่ 2 แสดงการทดสอบระบบ

สรางความแขง็แรงใหกับกลามเนื้อในผูสูงอายุ หลังจากผูสูงอายุไดทําการออกกําลังกาย
กลามเนื้อขากับระบบที่พัฒนาขึ้นเปนเวลา 3 สัปดาห   จากผลการทดสอบพบวา
ผูสูงอายุที่ไดใชระบบนี้มีคากําลังเฉลี่ยของกลามเนื้อเพิ่มขึ้นประมาณ 50% ในเพศหญิง
และ 100% ในเพศชาย และคาความไวเวลาตอบสนองของกลามเนื้อก็เร็วขึ้นมากกวา
50% ในเพศหญิง และ 25% ในเพศชาย จากผลเชิงปริมาณยืนยันวาระบบที่นําเสนอ
สามารถชวยเพิ่ มความแข็งแรงให กับกลามเนื้อและความไวในการตอบสนองของ
กลามเนื้อของผูสูงอายุ
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รูปที่ 1  ระบบสรางความแข็งแรงใหกับกลามเนื้อ

รูปที่ 2   (ซาย) การทดสอบระบบสรางความแข็งแรงใหกับกลามเนื้อในผูสูงอายุ
(ขวาบน) ตําแหนงของมัดกลามเนื้อ (ขวาลาง) รูปแบบการออกกําลังกาย
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อุปกรณรองสนเทาเพือ่ลดอาการปวดสนเทา
จากยางธรรมชาติ

รศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง1,รศ.ดร.เจริญยุทธ เดชวายุกุล1, ผศ.นพ.สุนทร วงษศิริ 2

และ รศ.นพ.บุญสิน ต้ังตระกูลวนิช 2.

1ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2ภาควิชาศัลยศาสตรออรโธปดิกสและกายภาพบําบัด คณะแพทยศาสตร
E-mail : twiriya@me.psu.ac.th , joesunton@gmail.com

เปาหมาย
เพื่อทําตนแบบอุปกรณรองสนเทาจากยางธรรมชาติ เพื่อลดความดันในสนเทา

อันจะเปนการชวยใหผูปวยและผูมีอาการปวดสนเทาสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้น สามารถใช
อุปกรณบําบัดและรักษาที่มีราคาถูกได สงเสริมการเพิ่มมูลคาสินคาผลิตไดในประเทศ
และศักยภาพในการแขงขันได

ผลการวิจัย
การพัฒนาวัสดุเปนการศึกษาสมบัติยางธรรมชาติโดยการออกสูตรยาง 6 สูตร

(F1,F2,F3,F4,F5 และ F5) โดยทําการทดสอบการรับแรงกดและการทดสอบสมบัติ
ฮีสเทอรีสีส    ซึ่งมีวัตถุประสงคหลักเพื่อวิจัย ปรับปรุงและพัฒนาสมบัติของยาง
ธรรมชาติปรับสูตรเคมีเพื่อใหเกิดการรับและกระจายแรงใกลเคียงเนื้อเยื่อวัสดุสนเทา
ดังที่แสดงขางตน หรืออุปกรณรองสนเทาที่มีใชในปจจุบันโดยเปรียบเทียบสมบัติเชิงกล
ของการรับแรงกดและสมบัติฮีสเทอรีซีส (hysteresis) ใหมีสมบัติใกลเคียงเนื้อเยื่อ
สนเทามนุษยปกติ  ดังแสดงในรูปที่ 1
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พบวายางวัลคาไนซที่ใหสมบัติใกลเคียงกับเนื้อเยื่อสนเทาคือสูตรที่ 2 3 5 และ
6 โดยที่ความเครียดการกดที่ 30% มีคาความเคนการกด 80 50 200 และ 100 kPa
ตามลําดับ ซึ่งอยูในชวงของคาความเคนการกดของเนื้อเยื่อสนเทามนุษยที่ไดศึกษา
จากงานวิจัยที่ผานคือ ประมาณ 80-200 kPa

จากผลการทดลองดังรูปที่ 2 พบวายางวัลคาไนซสูตรที่ 5 และ 6 มีคาการ
ดูดซับพลังงานไดถึง 40-60% มีความยืดหยุนต่ําเปลี่ยนรูปไดงาย (ความเครียดสูง)
และมีสมบัติการคืนรูปต่ํา ทําใหดูดซับพลังงานไดดี อีกทั้งยังนิ่มและใหสมบัติที่ใกลเคียง
กับเนื้อเยื่อสนเทาที่มีคาการดูดซับพลังงาน 40–50% รวมไปถึงยังใหผลิตภัณฑมีพื้นผิว
ที่สวยงามลักษณะคมชัด ไมมีรูพรุนและฟองอากาศในเนื้อของผลิตภัณฑ

การออกแบบอุปกรณรองสนเทาไดดําเนินการออกแบบโดยรวมมือกับทางกับ
แพทยผูเชี่ยวชาญทางดานออรโธปดิกไดลักษณะดังแสดงในรูปที่ 3

รูปที่ 1   กราฟเปรียบเทียบสมบัติการรับแรงกดของยางวัลคาไนซ 6 สูตร
และสมบัติการรับแรงกดของเนื้อเย่ือสนเทามนุษย
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ทดสอบความดันสัมผัสที่เกิดขึ้นที่ตําแหนงของเทา 4 ตําแหนงโดยใชตัวตรวจรู
และติดตั้งอุปกรณตางๆ ดังแสดงใหรูปที่ 4

รูปที่ 3 อุปกรณรองสนเทา

รูปที่ 4   การทดสอบคาความดันสัมผัสและตําแหนงสนเทาที่วัดคาความดันสัมผัส 4 ตําแหนง
(c, m, p และ l)

รูปที่ 2   สมบัติฮีสเทอรีสีสของยางวัลคาไนซทั้ง 6 สูตร
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การศึกษาการใชงานอุปกรณรองสนเทาในผูปวยสนเทาอักเสบ
เพื่อศึกษาผลการรักษาในผูปวยสนเทาอักเสบ โดยเปรียบเทียบการใชกับไมใช

อุปกรณรองสนเทา Heel soother ซึ่งผูปวยที่ ได รับการวินิจฉัยโรคสนเทาอักเสบ
สามารถแบงออกเปนสองกลุมคือ กลุม  A รักษาดวยการใสอุปกรณรองสนเทา Heel
soother รวมกับการยืดเอ็นฝาเทา และการทานยาลดอาการปวดสนเทา และกลุม B
รักษาดวยการยืดเอ็นฝาเทาและการทานยาลดอาการปวดสนเทา โดยไดวัดระดับ
อาการปวดฝาเทากาวแรกของวัน และ Foot Health Status Questionnaire (FHSQ)
โดยติดตามผลการรักษาที่ 1 เดือน  3 เดือน และ 6 เดือน

ผลการศึกษา
ปรากฏวากลุม A และกลุม B สามารถรักษาและลดอาการเจ็บปวดไดดีถึง

68% และพบวากลุม A ซึ่งใสอุปกรณรองสนเทา Heel soother มีแนวโนมลดการ
ทานยาทั้งสองชนิดไดมากกวากลุม B และมีระดับสขุภาพเทา FHSQ ที่ดีกวา โดยเฉพาะ
สุขภาพเทาดานการใชงาน foot function ของกลุม A ที่ใสอุปกรณรองสนเทา Heel
sootherดีกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 1  % การลดลงของคาความดันสัมผัสในกรณีตางๆ

% การลดลงของคาความดันสัมผัสเทียบกับกรณีไมใชอุปกรณรองสนเทา

        Positions c m p l

Bare foot 0 0 0 0
Heelsoother 40.05 61.82 25.59 35.72
อุปกรณรองสนเทา A 29.46 61.82 55.73 25.71
อุปกรณรองสนเทา B 43.57 60.23 40.97 53.57
อุปกรณรองสนเทา C 52.39 75.54 29.90 19.28
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สรุป
อุปกรณรองสนเทา Heel soother สามารถชวยลดอาการปวดในการรักษา

โรคสนเทาอักเสบไดดี และชวยลดการทานยาไดมาก สงผลใหการใชงานของเทาดีขึ้น
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อุปกรณดามและดึงถวงกระดกูชนดิใหม
ในผูปวยกระดูกรยางคลางหัก

นางมานี  หาทรัพย 1, รศ.ดร.นพ.บุญสิน ต้ังตระกูลวนิช 2,
นางสาวกัญชลี พุมนอย1, นายมงคลชัย หาทรัพย 1, และ
รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ 3

1หอผูปวยศัลยกรรมกระดูกและขอชาย โรงพยาบาลสงขลานครินทร,
2ภาควิชาศัลยศาสตรออรโธปดิกสและกายภาพบําบัด คณะแพทยศาสตร
3คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: manee.h@psu.ac.th

กระดูกรยางคลางหักเปนภยันตรายของกระดูกและขอที่พบบอย  พบผูปวย
กระดูกสะโพกหักเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลสงขลานครินทร  ตั้งแตวันที่ 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 อยางไรก็ตามการรักษาเบ้ืองตน
อาจใชวิธีการดึงถวงกระดูก (traction) ชั่วคราวกอนผาตัด ซึ่งการดึงถวงกระดูกมี 2 วิธี
คือ  การดึงถวงกระดูกผานผิวหนัง (skin traction)  และการดึงถวงผานกระดูก
(skeletal traction) วัตถุประสงคเพื่อตรึงชิ้นกระดูกที่หักใหอยูนิ่ง เพื่อลดความปวด
จากการเคลื่อนที่ของกระดูกที่หัก และการหดเกร็งของกลามเนื้อ (muscle spasm)
บริเวณที่มีกระดูกหัก ซึ่งแพทยอาจใชวิธีการดึงถวงกระดูกตออีกประมาณ 4-6 สัปดาห
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หลังการผาตัด   นอกจากนี้กรณีสงตอ (refer) ผูปวยเพื่อรับการรักษาโดยการดึงถวง
กระดูกตอที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพใกลเคียงยังมีความยุงยาก เนื่องจากการดึงถวง
กระดูกตองใชตุมน้ําหนัก ซึ่งพบวาตุมน้ําหนักที่ ใชในการดึงถวงกระดูกแกวง ทําให
การจํากัดการเคลื่อนที่ของกระดูกไมมีประสิทธิภาพ ผูปวยมักมีความปวดจากการแกวง
ของตุมน้ําหนัก  เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุจากการรวงหลนของตุมน้ําหนัก  และมี
ขอจํากัดในการใช ไมสามารถใชในที่แคบ นอกจากนี้การปลดน้ําหนักออกทําใหผูปวย
ไดรับการดึงถวงกระดูกไมตอเนื่อง สงผลใหผูปวยทุกขทรมานจากความปวดและอาจ
เกิดภาวะแทรกซอนได   จากปญหาดังกลาว คณะผูวิจัยจึงพัฒนาอุปกรณดามและ
ดึงถวงกระดูก (Traction splint) ชนิดใหม เพื่อแกไขปญหาดังกลาว

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อประดิษฐอุปกรณดามและดึงถวงกระดูกใหมที่ ไมใชตุมน้ําหนัก  ใชขณะ

เคลื่อนยายผูปวยกระดูกรยางคลางหัก

ผลการศึกษา
เจาหนาที่ที่เก่ียวของในการเคลื่อนยายทุกกลุมมีความพึงพอใจในการเคลื่อน

ยายแบบใหม อยูในระดับมากถึงมากที่สุด เนื่องจากอุปกรณดามและดึงถวงกระดูก
ที่ประดิษฐทําใหการเคลื่อนยายผูปวยสะดวกขึ้นและพบวาผูปวยกลุมที่เคลื่อนยายแบบ
ใหม (ใชอุปกรณชนิดใหม) มีระดับความปวดเฉลี่ยนอยกวากลุมที่เคลื่อนยายแบบเดิม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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รูปการเคล่ือนยายแบบเดิม

ปลดน้ําหนักและดามขาดวย Thomas splint
และ Pearson attachment

ถวงตุมน้ําหนักและปลอยใหเชือกที่แขวน
ตุมน้ําหนักพาดกับปลายเปล

ใช adjustable
ยึดกับปลายเปลและดึงถวงดวยตุมน้ําหนัก

เข็นผูปวยไปทั้งเตียง
พรอมอุปกรณที่ traction

แสดงสวนประกอบของอุปกรณดามและดึงถวงกระดูก
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รูปการเคล่ือนยายเมื่อใช traction splint แบบใหม

การดึงถวงผานกระดูก
ขณะเคลื่อนยายในลิฟท

การดึงถวงผานกระดูกขณะ refer

การดึงถวงกระดูกผานผิวหนังขณะเคลือ่นยาย การใชอุปกรณชนิดใหมดามและดึงถวง
น้ําหนกัผานกระดูกกระดูกขณะเคลื่อนยาย
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เทาเทยีมขยับได

รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี และ นายอุกฤษฏ  ชํามริ
ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: spruitti@me.psu.ac.th

ในปจจุบันมีผูพิการขาขาดจํานวนมาก สาเหตุจากพิการแตกําเนิด อุบัติเหตุ
หรือโรคภัยไขเจ็บตางๆ ซึ่งเทาเทียมสําหรับผูพิการขาขาดในประเทศที่ใชกันอยูทั่วไป
ไมสามารถชวยเดินไดอยางสมบูรณ  เพราะเทาเทียมปกตินั้นไมสามารถขยับหรือ
เคลื่อนไหวขอเทาระหวางการเดินได  เทาเทียมที่สามารถเคลื่อนไหวไดจริงในตาง
ประเทศมีราคาประมาณ 420,000 บาท ถึง 600,000 บาท ซึ่งมีราคาแพงมาก ดังนั้น
โครงการนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อสรางเทาเทียมขยับไดที่ทําใหมีการเดินคลองตัวและ
เปนปกติมากยิ่งขึ้น และชวยลดคาใชจายใหกับผูพิการอีกดวย

ในการออกแบบเทาเทียมขยับได  เร่ิมตนจากศึกษาการเคลื่อนที่ของเทาของ
คนปกติกอน เพื่อจะหาขอมูลเพื่อนําไปทําระบบควบคุมการเคลื่อนที่ของเทาเทียม
โดยสวนประกอบของเทาเทียมประกอบดวย เทาเทียมจากยาง แกนขาเทียม โครงสราง
ขอเทาเทียม กลไกการปรับมุมขอเทาเทียม ทําหนาที่ปรับมุมการเคลื่อนที่ระหวางการ
เดินใหเทาเทียมมีมุมที่เหมาะสม มอเตอรทําหนาที่ขับกลไกการเคลื่อน เซนเซอรวัดมุม
การเคลือ่นทีท่ําหนาทีห่าคามุมทีเ่ปลีย่นแปลงไปในขณะเดิน  ไมโครคอนโทรเลอรทําหนาที่
ประมวลผลคามุมที่ เปลี่ยนแปลงไปเพื่อหามุมเทาเทียมที่ เหมาะสมในขณะเดิน และ
สั่งงานการเคลื่อนที่ไปยังมอเตอรเพื่อปรับมุม แบตเตอร่ีทําหนาที่จายพลังงานใหกับ
วงจรและมอเตอร หลังจากสรางตนแบบชุดเทาเทียมขยับไดเสร็จแลวขั้นตอนตอไป
เปนการทดสอบความทนทานของเทาเทียม ตามมาตรฐาน ISO 10238 วาดวยการ
ทดสอบการอุปกรณเทียม  หลังจากนั้นจะทําการทดสอบการเคลื่อนที่ของขาเทียม
เทียบกับขาจริงเพื่อหาความคลาดเคลื่อนของมุมเทาที่เปลี่ยนแปลงไป
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จากผลการทดสอบเทาเทยีมขยับได พบวา เทาเทียมสามารถทนกับแรงทีก่ระทํา
ตอเทาได โดยไมแตกหัก แตจะตองมีการบํารุงรักษาโดยตรวจสอบ น็อต สกรูและ
ขอตออยางสม่ําเสมอ สวนผลการเคลื่อนที่ของเทาเทียม สามารถเคลื่อนที่ไดใกลเคียง
กับเทาจริงมาก


