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IRPC นําพลาสตกิคุณภาพร่วมพฒันาช ิน้ส่วนหุ่นยนต์ช่วยเดนิสาํหรับคนพกิารอ ัมพาตครึ่ งล่าง 
 
IRPC ร่วมกับสถาบันสิรินธรฯ  และ ม .ศรีปท ุม  พัฒนาต้นแบบ  “ชุดห ุ่นยนต์ช่วยเดิน ” เพ ื่อสร้างโอกาสให้คนพิการอ ัมพาต
ครึ่ งล่างได้ใช้ประโยชน์และมีคุณภาพชีวิตดีข ึน้ในอนาคต ด้วยการพ ัฒนาเม็ดพลาสติกชนิด UHMWPE ที่มีคุณสมบัติแข ็งแรง 
ทนทาน  นํา้หนักเบา ทดแทนอลูมิเนียมและเหล็กบางชิน้ส่วนได้อย่างมีประสิทธ ิภาพ  
 
กรุงเทพฯ 30 ส.ค. 60 : นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท  ไออาร์พ ีซ ี จํากัด (มหาชน) (IRPC)  เปิดเผยว่า 
บริษัทฯ ได้ลงนามข้อตกลงร่วมกบั สถาบนัสิรินธรเพ่ือการฟืน้ฟสูมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และ มหาวิทยาลยัศรีปทมุ ในการวิจยั
และพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ “โครงการพัฒนาชุดหุ่นยนต์ช่วยเดิน สําหรับคนพิการอัมพาตคร่ึงล่าง” เพ่ือต่อยอดสู่การผลิต                 
ในเชิงอตุสาหกรรม สร้างโอกาสให้ผู้พิการได้ใช้ประโยชน์อยา่งทัว่ถงึ  

“ปัจจุบันความพิการทางการเคล่ือนไหวถือว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญของประเทศไทย ซึ่งหุ่นยนต์ช่วยเดินจะเป็น
นวัตก รรมทางการแพท ย์  ท่ี จะมาช่ วยบรรเทา ปัญ หาได้ ระดับหนึ่ ง  แต่ เน่ื อ งจาก ต้นแบบหุ่ นยน ต์ ช่ วย เดิ น ใน ปั จจุบัน                    
ชุดขับเคลื่อนมีขนาดใหญ่  โครงสร้างทําจากอลูมิเนียม  ทําให้มีนํา้หนักมากถึง  25 กิโลกรัม  ประกอบกับแบตเตอร่ีใช้งานสัน้                    
ไม่เกิน 3 ชั่วโมง ล้วนเป็นอุปสรรคให้ผู้พิการไม่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้  หากการวิจยัและพฒันาสําเร็จ และต่อยอดไปสู่การผลิต     
เชิงอตุสาหกรรม ก็จะชว่ยให้กลุม่ผู้พิการได้ใช้ประโยชน์และเข้าถึงนวตักรรมหุน่ยนต์นีม้ากขึน้”  

ทัง้นี ้IRPC ได้ดําเนินการวิจยัและพฒันานวตักรรมเม็ดพลาสติกชนิด UHMWPE (Ultra high molecular weight Polyethylene) 
ด้วยคุณสมบัติของเม็ดพลาสติกท่ีมีความแข็งแรงเป็นพิเศษ ทนทานต่อการสึกกร่อนเสียดสี รองรับแรงกระแทกได้ดี และนํา้หนักเบา        
จงึสามารถนําไปผลติทดแทนชิน้สว่นเดิมของหุน่ยนต์ช่วยเดินได้ 

บริษัทฯ มีแนวคิดในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาเทคโนโลยีให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์              
ท่ีหลากหลาย เพ่ือช่วยพฒันาคณุภาพชีวิต และก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ใช้ “ความร่วมมือในครัง้นี ้นบัว่าเป็นความท้าทายของการ 
ได้เรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกนัในทางด้านสาธารณสขุ สถาบนัการศึกษาและสงัคม เพ่ือให้คนพิการ ได้รับโอกาสท่ีเท่าเทียม 
ในการเข้าถงึนวตักรรมทางการแพทย์ควบคูไ่ปกบันวตักรรมทางการศกึษา และลดช่องวา่งความเหลื่อมลํา้ท่ีเกิดขึน้ในสงัคมสอดรับกบัการ
ท่ีประเทศไทยกําลงัก้าวเข้าสูย่คุ 4.0 ยคุแห่งนวตักรรมและเทคโนโลยีท่ีจะมาช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึน้” 

ด้านนายแพทย์ธ ีรพล  โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  กลา่ววา่  “สถาบนัสิรินธรเพ่ือการฟืน้ฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ในฐานะศนูย์วิชาการและศนูย์บริการเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฟืน้ฟ ู จะช่วยในเร่ืองการประเมินการ
ทดสอบ “หุ่นยนต์ช่วยเดิน” ซึ่งถือเป็นเคร่ืองมือทางการแพทย์ท่ีใช้กับผู้ทุพพลภาพให้มีความปลอดภัยกับผู้ ใช้งาน โดยพิจารณาตาม
หลกัการทางชีวกลศาสตร์ ซึง่นวตักรรมหุ่นยนต์ช่วยเดิน นอกจากมุ่งเน้นการสง่เสริมศกัยภาพของคนพิการช่วงลา่งให้สามารถเคล่ือนไหว
และพึ่งพาตนเองได้แล้ว ยังสามารถนําไปใช้สําหรับช่วยเพิ่มการทรงตวัและความมั่นคงในขณะเดิน เป็นการฝึกทักษะการเคลื่อนไหว       
เร่ืองการเดิน และสามารถนําต้นแบบไปพฒันาต่อยอดในกลุ่มผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ ป่วยบาดเจ็บสนัหลงั ผู้ ป่วยเด็กสมองพิการ          
และผู้ ป่วยพาร์กินสนั ซึง่ถือเป็น “นวตักรรมเพ่ือการเข้าถงึของคนทัง้มวลอีกด้วย” 
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ดร .รัชนีพร  พุคยาภรณ์ พุกกะมาน  อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปท ุม  กล่าวว่า “ต้นแบบของนวตักรรมหุ่นยนต์ช่วยเดิน

สําหรับคนพิการอมัพาตคร่ึงลา่งนี ้ เกิดจากการคิดค้นของทีมอาจารย์และนกัศึกษา กลุม่ระบบหุ่นยนต์และการควบคมุอตัโนมตัิ ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็คโทรนิคส์ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นนวัตกรรมการออกแบบท่ีสามารถใช้งานได้จริง ตรงตาม
มาตรฐานทางการแพทย์  โดยได้รับรางวลัชนะเลิศระดบัชาติ ในการแข่งขนัประกวดหุ่นยนต์ระบบอตัโนมติัเพ่ือกระบวนการผลิต ปี 2557 
(หรือ RACMP 2014) และรางวลัชนะเลิศ นกัคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ในวนันกัประดิษฐ์แห่งชาติ ปี 2558 ของสํานกังานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ  (วช .) ตลอดจนรางวัลในระดับนานาชาติ  Honorable Mention Award  และ  Leading Innovation Award จาก  Taipei 
International Invention Show & Techmart 2015 ณ ประเทศไต้หวนั” 

“นวัตกรรมนีเ้กิดจากแรงบันดาลใจของทีมในการช่วยคนพิการอมัพาตคร่ึงล่างให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้ ลดภาระการพึ่งพา                    
ช่วยให้คนพิการสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในระดับหนึ่ง โดยอาศัยกลไกการทํางานของหุ่นยนต์อตัโนมัติ ท่ีไม่ซบัซ้อนมาก ซึ่งนับเป็น
ความภาคภมิูใจท่ีต้นแบบของนวตักรรม จะถกูนําไปต่อยอดวจิยัและพฒันาให้ดีขึน้ สร้างประโยชน์ตอ่สงัคม และผู้พิการได้มีโอกาสเข้าถึง
นวตักรรมมากขึน้ในอนาคต” เป็นไปตามเปา้หมายของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลยัศรีปทมุ ในการผลิตบคุลากรท่ีมีบทบาท
ความสามารถ และผลงานวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม 
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ข้อมูลเพ ิ่มเตมิโปรดตดิต่อ : พิมพ์กมล ปาริสวรรณ 02-649-7273 E-Mail: Pimkamon.p@irpc.co.th 
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