แบบฟอร์มการเขียนแบบถอดประสบการณ์ การเรียนรู้ ด้าน นวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์สงั คม

1. ชื่อ-สกุล ผู้เล่ าเรื่อง อ.กภ.ทิวา โกศล
2. ชื่อ-สกุล ผู้บันทึก

อ.กภ.ช่อผกา ดารงไทย

คณะกายภาพบาบัด
คณะกายภาพบาบัด

3. บทบาท หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผู้เล่ าเรื่อง
หัวหน้าหน่วยสาระสนเทศและวิจยั สุขภาพเคอาร์ คณะกายภาพบาบัด มีหน้าที่กากับและดูแลการวิจยั การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศในการประยุกต์ใช้เพื่อการรักษา ฟื้ นฟู และส่งเสริ มสุขภาพของผูป้ ่ วย
4. เรื่องทีเ่ ล่ า
การพัฒนาชุดอุปกรณ์ฝึกการทรงตัวเคอาร์ (KR balance kit)
5. ความเป็ นมาของเรื่องทีเ่ ล่ า
การสูญเสี ยความสามารถในการทรงตัวนั้นเป็ นปั ญหาที่พบได้ทวั่ ไป โดยมีสาเหตุที่แตกต่างกันออกไป เช่น ใน
ผูส้ ูงอายุจะมีภาวะที่เซลประสาทมีความเสื่ อมสภาพทาให้สุญเสี ยความสามารถในการทางานหลายๆอย่างรวมถึง
ความสามารถในการทรงตัว นาไปสู่ภาวะเสี่ ยงต่อการล้มอย่างมาก หรื อในกลุ่มคนที่ขอ้ เท้าพลิกเรื้ อรังก็จะมีโครงสร้างที่
ทาหน้าที่ในการให้ความมัน่ คงและควบคุมการทรงตัวที่บริ เวณข้อเท้าที่บาดเจ็บจากการฉี กขาดซ้ าๆ ทาให้สูญเสี ย
ความสามารถในการทรงตัวและเสี่ ยงต่อการบาดเจ็บที่ส่วนอื่นต่อไปได้อีก
การฝึ กทรงตัวเป็ นวิธีที่นิยมใช้ในการรักษาผูท้ ี่มีภาวะสูญเสี ยความสามารถในการทรงตัว มีรูปแบบและ
อุปกรณ์การฝึ กที่หลากหลาย อุปกรณ์ที่นิยมใช้คือ ชุดฝึ กการทรงตัว (balance board) ซึ่งเป็ นอุปกรณ์ที่มีลกั ษณะครึ่ งทรง
กลมหงาย ในการฝึ กจะให้ผปู ้ ่ วยขึ้นไปยืนบนชุดฝึ กการทรงตัวโดยพยายามรักษาการทรงตัวให้อยูน่ ิ่งหรื อควบคุมการ
ทรงตัวไปในทิศทางต่างๆตามที่ผคู ้ วบคุมการฝึ กเป็ นผูก้ าหนด อย่างไรก็ตามจากการทบทวนวรรณกรรมจะพบว่าการฝึ ก
การทรงตัวที่ดีจะต้องมีกระบวนการสะท้อนกลับ (feedback) ร่ วมด้วย อุปกรณ์ฝึกการทรงตัวส่วนใหญ่จะใช้การการ
สะท้อนกลับโดยผูค้ วบคุมการฝึ ก ซึ่งมักจะไม่มีความสม่าเสมอหรื ออาจไม่ละเอียดเพียงพอให้ผปู ้ ่ วนสามารถพัฒนา
ความสามารถในการควบคุมการทรงตัวได้
จากปั ญหาดังกล่าวนี้ทางหน่วยวิจยั สาระสนเทศและวิจยั สุขภาพเคอาร์ (KR Health Research and Information
Unit) จึงได้มีการพัฒนาชุดอุปกรณ์ฝึกการทรงตัวที่มีระบบสะท้อนกลับอยูใ่ นแบบฝึ กขึ้นมา โดยมี อาจารย์วสิ นั ต์ ตั้งวงษ์
เจริ ญ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็ น
หัวหน้าทีมในการพัฒนาชุดฝึ กดังกล่าว โดยมีอาจารย์จากคณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยรังสิ ต ให้คาแนะนาในการ
ปรับปรุ งอุปกรณ์
6. วิธีการ/ขั้นตอน หรือกระบวนการทีท่ าให้ งานนั้นประสบความสาเร็จ เทคนิคหรือกลยุทธ์ ทใี่ ช้ ผู้มสี ่ วนร่ วม อุปสรรค
หรือปัญหาในการทางาน และแนวทางการแก้ ไข
การสร้างอุปกรณ์ได้เริ่ มจากการนาอุปกรณ์ฝึกการทรงตัวซึ่งทาจากพลาสติกมาเจาะบริ เวณส่วนกลาง จากนั้น
บรรจุชุด sensor ไว้ในส่วนที่เจาะ เพื่อทาหน้าที่ส่งสัญญาณไปยังโปรแกรมการฝึ กที่แสดงผลบน notebook โปรแกรมจะ
มีดว้ ยกัน 2 แบบ คือแบบฝึ กการทรงตัวขณะอยูน่ ิ่ง ผูป้ ่ วยจะต้องพยายามควบคุมอุปกรณ์การทรงตัวให้อยูน่ ิ่งในระนาบที่
ขนานกับพื้นโดยให้สงั เกตจากแบบจาลองชุดฝึ กฯที่แสดงอยูบ่ นจอ ส่วนแบบฝึ กการทรงตัวที่มีการเคลื่อนไหวจะเป็ น

การฝึ กโดยให้ผปู ้ ่ วยควบคุมลูกบอลให้ชนกับเป้ าหมายที่จะสุ่มปรากฏขึ้นในทิศทางต่างๆ ลูกบอลจะกลึ้งไปตามการ
เปลี่ยนแปลงตาแหน่งของ sensor บน อุปกรณ์ฝึกการทรงตัวซึ่งผูป้ ่ วยจะต้องขึ้นไปยืนและพยายามควบคุมอุปกรณ์การ
ทรงตัวเพื่อทาคะแนนให้มากที่สุดภายในเวลาที่กาหนดซึ่งสามารถกาหนดได้
จากการนาไปทดลองใช้งานและการให้คาแนะนาจากอาจารย์กายภาพบาบัด ม.รังสิ ต ได้พบปั ญหาว่าอุปกรณ์
ฝึ กการทรงตัวที่ทาจากพลาสติกนั้นมีความสูงค่อนข้างน้อยทาให้กาจัดการเคลื่อนไหวขณะฝึ กการทรงตัว จึงได้มีการ
เลือกอุปกรณ์ฝึกการทรงตัวชนิดใหม่ที่ผลิตจากยางและใช้การสูบลม ทาให้มีความสูงมากเพียงพอให้ฝึกการทรงตัวได้
อย่างเต็มที่
แม้วา่ อุปกรณ์น้ ีจะเป็ นเพียงอุปกรณ์ตน้ แบบ แต่ก็เป็ นการพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้ทางการแพทย์ดว้ ยการประสาน
ความร่ วมมือระหว่างวิชาชีพกายภาพบาบัดที่มีความรู ้ความชานาญเกี่ยวกับการทรงตัวและนักวิชาการคอมพิวเตอร์ที่มี
ความชานาญเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม ความสาเร็ จครั้งนี้เกิดขึ้นได้จากการที่ท้ งั 2 ฝ่ ายมีการรับฟังความเห็นซึ่งกันและ
กัน ไม่ยดึ ติดอยูก่ บั ความรู ้ในมุมมองของอาชีพตนเอง รวมทั้งการมองเห็นปั ญหาร่ วมกันจึงทาให้มีแนวทางการพัฒนาที่
ชัดเจนร่ วมกัน
7. ผลลัพธ์ หรือความสาเร็จทีเ่ กิดขึน้ และสิ่งทีผ่ ้เู ล่ าเรื่องทีไ่ ด้ เรียนรู้จากประสบการณ์ ดงั กล่ าว
จากความร่ วมมือกันระหว่างวิชาชีพในครั้งนี้จึงได้อุปกรณ์ตน้ แบบสาหรับฝึ กการทรงตัวที่สามารถพัฒนาต่อ
ยอดสู่การนาไปใช้งานจริ งในทางคลินิก อุปกรณ์ดงั กล่าวเป็ นการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการฝึ กที่ใช้กนั โดยทัว่ ไปทางคลินิก
ช่วยประสิ ทธิภาพในการฝึ กและสร้างแรงจูงใจในการฝึ กมากขึ้น เป็ นนวัตกรรมที่พฒั นาขึ้นโดยคนไทยอีกทั้งยังมีตน้ ทุน
การผลิตที่ถูกมากเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับ
จากผลความสาเร็ จดังกล่าว ทาให้ได้เรี ยนรู ้วา่ องค์ความรู ้ในแต่ละวิชาชีพนั้นมีความเข้าใจและมีจุดเด่นของ
ตนเอง แต่การบูรณาการความรู ้ของวิชาชีพต่างๆเข้าด้วยกัน จึงทาให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆได้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคโลกาภิวฒั น์ รวมทั้งเทคโนโลยีที่ดีน้ นั ไม่จาเป็ นต้องมีราคาแพงเสมอไป

