MED-EL ผาตัดฝังประสาทหูเทียมในรางกายอยาง
สมบูรณ ครัง้ แรกในยุโรป
MED-EL ผูนําดานการผลิตประสาทหูเทียม บรรลุอีกหนึ่งหลักชัยสําคัญในประวัติศาสตรอันยาวนานของการพัฒนา
นวัตกรรมเทคโนโลยี โดยเมื่อวันที่ 24 กันยายนที่ผานมา คนไขรายแรกในยุโรปไดรับการผาตัดฝังประสาทหูเทียม
ในรางกายอยางสมบูรณ (Totally Implantable Cochlear Implant: TICI) ซึ่งดําเนินการภายใตการศึกษาความ
เป็ นไปไดเชิงคลินิกโดย Prof. Dr. Philippe Lefebvre หัวหน าแผนกหู คอ จมูก ของ CHU of Liege และ
ศาสตราจารยประจํา University of Liege ประเทศเบลเยียม โดยคาดวาประสาทหูเทียม TICI จะชวยใหผูใชไดยิน
เสียงชัดเจนและสะดวกสบายมากข้ น
ึ  อยางไรก็ตาม คาดวาตองใชเวลาอีกหลายปีจึงจะไดรับการอนุมัติใหวาง
จําหนายในตลาด
ชายหนุมที่สูญเสียการไดยินระดับเกือบหูหนวกเป็ นบุคคลแรกในยุโรปที่ไดรับการผาตัดฝังประสาทหูเทียม TICI ทัง้
นี้ ระบบประสาทหูเทียมซ่ งึ สงกระแสไฟฟ าเขาไปกระตุนเสนประสาทการไดยิน เป็ นวิธีมาตรฐานในการรักษาผูสูญ
เสียการไดยินระดับรุนแรงและหูหนวกมาเป็ นเวลานานแลว ปั จจุบัน ระบบประสาทหูเทียมประกอบดวยประสาทหู
เทียมที่ผาตัดฝังไวใตผิวหนัง และเครื่องแปลงสัญญาณเสียงภายนอกที่อยูบริเวณหลังใบหู โดยเครื่องแปลงสัญญาณ
เสียงประกอบดวยไมโครโฟนที่ใชรับเสียงจากภายนอกและตัวจายไฟ
“ประสาทหูเทียมของเราชวยใหผูปวยหลายแสนคนทว
ั ่ โลกไดยินเสียงตาง ๆ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ น
ึ  ผูใชจํานวน
มากอยากไดประสาทหูเทียมที่ไมมีอุปกรณอยูดานนอกหู และทํางานไดแมยามหลับ” Dr. Ingeborg Hochmair ผู
กอตงั ้ และซีอีโอบริษท
ั MED-EL กลาว
ประสาทหูเทียม TICI จะเป็ นเทคโนโลยีที่กาวล้าํ และซับซอนที่สุดในแวดวงอุปกรณชวยฟัง โดยสวนประกอบของ
ประสาทหูเทียมทงั ้ ที่อยูภายนอกและภายในรางกายจะมารวมอยูในอุปกรณเดียวที่ฝังลงใตผิวหนัง ทัง้ เครื่องแปลง
สัญญาณเสียง ไมโครโฟน และตัวจายไฟ
“ภารกิจของเราคือการเอาชนะการสูญเสียการไดยินซ่ งึ เป็ นอุปสรรคตอการส่ อ
ื สารและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี นับเป็ น
เวลาหลายสิบปีแลวที่การวิจัยและพัฒนาของเรามุงเน นการรวมมือแบบสหวิทยาการกับสถาบันทางการแพทยและ
มหาวิทยาลัยตาง ๆ ความรวมมือเหลานี้ชวยใหเราสามารถเดินหน าพัฒนาเทคโนโลยีและโซลูชันเพื่อชวยเหลือผูสูญ
เสียการไดยิน การพัฒนาอุปกรณที่สามารถฝังในรางกายไดอยางสมบูรณถือเป็ นจุดมุงหมายหลักของ MED-EL มา
ตลอดหลายปี ดิฉันภูมิใจในทีมผูเชี่ยวชาญของเราที่ทุมเททํางานโดยใชความคิดสรางสรรคและความมุมานะในการ
พัฒนาอุปกรณใหมนี้ตลอดระยะเวลากวาสิบปี” Dr. Hochmair กลาว

ประสาทหูเทียม TICI ตอกยํ้าสถานะของ MED-EL ในฐานะผูนําของวงการประสาทหูเทียม ทัง้ นี้ MED-EL เป็ น
บริษท
ั ระดับโลกที่มีสํานักงานใหญตงั ้ อยูในเมืองอินสบรุค และข้ น
ึ ช่ อ
ื เรื่องการใหความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนา
รวมถึงการกาวขามขีดจํากัดทางเทคโนโลยีอยางไมหยุดยงั ้ เพื่อประโยชนของผูใชงาน
Prof. Dr. Philippe Lefebvre หัวหน าแผนกหู คอ จมูก ของ University Hospital of Liege และศาสตราจารย
ประจํา University of Liege ประเทศเบลเยียม เป็ นผูผาตัดฝังประสาทหูเทียม TICI ใหคนไขรายแรกในยุโรป เขา
เป็ นผูเชี่ยวชาญระดับแนวหน าของวงการระบบประสาทหูเทียม และมีความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีไมโครโฟน
สําหรับประสาทหูเทียม “เราไดทดสอบอุปกรณหลังการผาตัด และยินดีมากที่ทุกอยางเป็ นไปตามที่คาดไว
เทคโนโลยีประสาทหูเทียมสมัยใหมมีพัฒนาการที่นาประทับใจและใหผลลัพธที่โดดเดนอยางมาก อุปกรณ TICI ถือ
เป็ นหลักชัยสําคัญของวงการประสาทหูเทียม เนื่องจากตงั ้ แตแรกที่มีการใชประสาทหูเทียม ก็มีความตองการที่จะ
รวมอุปกรณทุกสวนเขาดวยกันและฝังในรางกายทงั ้ หมด”
ในอีกหลายเดือนขางหน าจะมีการผาตัดฝังประสาทหูเทียม TICI ใหกับผูปวยอีกหลายราย โดยจะดําเนินการที่เมืองลิ
แอจและมิวนิก ภายใตการศึกษาความเป็ นไปไดเชิงคลินิก
เกี่ยวกับ MED-EL
MED-EL Medical Electronics คือผูนําดานการผลิตประสาทหูเทียม โดยมีพันธกิจในการเอาชนะการสูญเสียการ
ไดยินซ่ งึ เป็ นอุปสรรคตอการส่ อ
ื สาร บริษท
ั เอกชนจากออสเตรียแหงนี้รวมกอตงั ้ โดยผูบุกเบิกของวงการ ไดแก
Ingeborg Hochmair และ Erwin Hochmair ผูบุกเบิกการวิจัยที่นําไปสูการพัฒนาประสาทหูเทียมไมโคร
อิเล็กทรอนิกสแบบหลายชองสัญญาณเป็ นครัง้ แรกของโลก ซึ่งผาตัดฝังในรางกายสําเร็จเมื่อปี 2520 และเป็ นตน
แบบของประสาทหูเทียมสมัยใหมในปัจจุบัน ความสําเร็จดังกลาวเป็ นรากฐานการเติบโตของบริษท
ั  โดยมีการจาง
พนักงานกลุมแรกในปี 2533 และปัจจุบันมีพนักงานกวา 2,200 คน จาก 75 ประเทศ ในสํานักงาน 30 สาขาทว
ั ่ โลก
MED-EL มีผลิตภัณฑชวยฟังทงั ้ แบบฝังในรางกายและแบบใชภายนอกสําหรับผูสูญเสียการไดยินทุกระดับ ผูคนใน
124 ประเทศสามารถไดยินเสียงโดยใชอุปกรณของ MED-EL ซึ่งประกอบดวยระบบประสาทหูชน
ั ้ ในเทียมและระบบ
ประสาทหูชน
ั ้ กลางเทียม, ระบบประสาทหูเทียม Electric Acoustic Stimulation, ระบบประสาทหูเทียมชนิดฝังที่
กานสมอง และอุปกรณนําเสียงผานกระดูกทงั ้ แบบผาตัดฝังและไมตองผาตัด สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่
http://www.medel.com
ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่
MED-EL Elektromedizinische Gerate
Gesellschaft m.b.H.
Furstenweg 77a
6020 Innsbruck
Osterreich

Register-Nr. FN 48608h
UST.-ID-NUMMER: ATU 31722507
CEO
Doz. DI Dr DDr med. h.c. Ingeborg Hochmair
www.medel.com
รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/1314552/Prof_Philippe_Levebre.jpg
รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/1314553/Ear_anatomy.jpg
โลโก – https://mma.prnewswire.com/media/1314551/MED_EL_Logo.jpg

