การศึกษาประสิทธิผลของการใช้ Robotic Assisted Therapy ร่วมกับการฟื้นฟูทาง
กิจกรรมบ�ำบัดแบบดั้งเดิมในการเพิ่มความสามารถการควบคุมการเคลื่อนไหวรยางค์
ส่วนบนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะอัมพาตครึ่งซีก
ศิวะพร ขาวอิ่น วท.บ., พรสวรรค์ โพธิ์สว่าง วท.บ.,ศ.ม., กฤติกานต์ พลงาม วท.บ.
สถาบันสิรนิ ธรเพือ่ การฟืน้ ฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี 11000

Abstract: Effectiveness Robotic Assisted Therapy Combines Conventional
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Khowin S, Posawang P, Polngam K
Sirindhorn National Medical Rehabilitation Institute, Department of Medical Services, Ministry of Public Health,
Nonthaburi, 11000
(E-mail: mymint_23@hotmail.com)
Currently, Robotic assisted therapy (RT) has been implemented in Occupational Therapy Department, Sirindhorn National
Medical Rehabilitation Institute (SNMRI). It is a new technology which is still not widely used in Thailand and it also has limited
number of studies related to its effectiveness on stroke rehabilitation. The objective of this prospective descriptive study was to
evaluate the effectiveness of robotic assisted therapy combined with occupational therapy on upper extremity rehabilitation in
stroke patients. To serve the purpose of this study, the training protocol which is suitable for the population of the study was
set. Thirty out-patients with hemiplegic stoke were participated in the study. All patients received 30 minutes of RT combined
with occupational therapy for 2 sessions per week, for total of 20 sessions. Outcome measurements were performed 2 times,
1) before joining the training program and 2) after completing the training program. The primary outcome measure was the upper
extremity motor subscale of the Fugl-Meyer assessment; secondary outcomes consisted of motor assessment scale, modified
Ashworth scale and Barthel Activities of daily index. After the training, all of the patients had a significant improvement (p<0.05)
in all of the outcome measurements. In conclusion, the results of this study suggested that robotic assisted therapy combined
with occupational therapy was an effectiveness method for upper extremity rehabilitation in stroke patients.
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บทคัดย่อ

งานกิ จ กรรมบ� ำ บั ด สถาบั น สิ ริ น ธรเพื่ อ การฟื ้ น ฟู ส มรรถภาพ
ทางการแพทย์แห่งชาติ ได้เริม่ น�ำ Robotic assisted therapy มาใช้ในการ
ฟื้นฟูซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่และยังไม่แพร่หลายในประเทศไทย อีกทั้งยัง
ไม่พบการศึกษาวิจัยถึงประสิทธิผลของ Robotic Assisted Therapy
ต่อการส่งเสริมการเคลือ่ นไหวรยางค์สว่ นบนในผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง
การศึกษาครัง้ นีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาประสิทธิผลของการน�ำ Robotic
assisted therapy มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการฟื้นฟูทางกิจกรรมบ�ำบัดต่อ
การฟืน้ ฟูสมรรถภาพในผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองทีม่ ภี าวะอัมพาตครึง่ ซีก
โดยมีการก�ำหนด Protocol การฟื้นฟูขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของ
ผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ามารับบริการ วิธกี ารศึกษาเชิงพรรณนาแบบไปข้างหน้า โดยศึกษา
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะอัมพาตครึ่งซีก ที่เข้ารับการฟื้นฟูแบบ
ผู้ป่วยนอก สถาบันสิรนิ ธรเพือ่ การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
จ�ำนวน 30 ราย ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ส่วนใหญ่รอ้ ยละ 70 เป็นเพศชาย มีอายุเฉลีย่
54.07 ปี ระยะเวลาที่เป็นเฉลี่ย 12.47 เดือน ได้รับการฟื้นฟูด้วยกิจกรรม
บ�ำบัดแบบดั้งเดิมร่วมกับการใช้ Robotic assisted therapy รุ่น Armeo
spring ครั้งละ 30 นาที จ�ำนวน 2 ครั้งต่อสัปดาห์ รวมทั้งหมด 20 ครั้ง โดย
ท�ำการศึกษาระหว่างเดือน มกราคม - ธันวาคม 2558 ประเมินผลลัพธ์กอ่ น
และหลังการฟืน้ ฟูดว้ ยเครือ่ งมือหลักคือ Fugl-Meyer Assessment scale
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เครื่องมือรองประกอบด้วย Motor Assessment scale Modified
Ashworth scale และ Modified Barthel Activities of daily Index
ผลการศึกษาพบว่า ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ทุกรายมีระดับความสามารถในการควบคุม
การเคลือ่ นไหวรยางค์สว่ นบนด้วยแบบประเมินหลัก Fugl-Meyer Assessment
scale เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (P < 0.05) เปรียบเทียบคะแนน
ก่อนการฟื้นฟู 25.17 ± 15.34 และหลังการฟื้นฟู 43.57 ± 16.72 และ
ผลลัพธ์ของแบบประเมินรอง Motor Assessment scale และ Modified
Ashworth Scale และ Modified Barthel Activities of daily Index
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (P < 0.05) เช่นกัน สรุปได้ว่าการใช้
Robotic assisted therapy รุ่น Armeo spring ร่วมกับการฟื้นฟู
ด้วยกิจกรรมบ�ำบัดแบบดั้งเดิมด้วย Protocol ที่ก�ำหนดขึ้นมีประสิทธิผล
ในการเพิ่ ม ความสามารถการควบคุ ม การเคลื่ อ นไหวรยางค์ ส ่ ว นบน
เพิม่ การท�ำงานของแขนและมือ เพิม่ ความสามารถในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน
และลดระดับความตึงตัวของกล้ามเนื้อในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ที่มีภาวะอัมพาตครึ่งซีก
ค�ำส�ำคัญ : Robotic assisted therapy, โรคหลอดเลือดสมอง
กิจกรรมบ�ำบัด

บทน�ำ

โรคหลอดเลือดสมอง เป็นโรคทีเ่ กิดจากความผิดปกติของหลอดเลือด
ในสมอง ท�ำให้เซลล์ประสาทสมองได้รับผลกระทบ และเกิดความผิดปกติ
เกี่ยวกับระบบประสาท เช่น อาการอ่อนแรงหรืออาการชาเกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว โรคหลอดเลือดสมองเป็นหนึง่ ในโรคไม่ตดิ ต่อทีเ่ ป็นสาเหตุหลักของ
การตายในประชากรทั่วโลก1
องค์การอัมพาตโลก2 รายงานสาเหตุการตายจากโรคหลอดเลือด
สมองเป็นอันดับ 2 ของประชากรอายุมากกว่า 60 ปี และเป็นสาเหตุการตาย
เป็นอันดับ 5 ของประชากรอายุมากกว่า 15 - 59 ปี องค์การอนามัยโลก
ประมาณว่าทุกปีมีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมากกว่า 15 ล้านคนทั่วโลก
มี 5 ล้านคนพิการถาวร 5 ล้านคนเสียชีวติ และในปี 2563 จะเพิม่ เป็น 2 เท่า
และสถานการณ์โรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทย จากรายงานสถิติ
สาธารณสุข3 ในรอบ 10 ปีทผี่ า่ นมา (พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2555) พบว่า มีผปู้ ว่ ย
รายใหม่ในแต่ละปี 150,000 ราย และพบความชุกการเกิดอัมพฤกษ์ อัมพาต
จากโรคหลอดเลือดสมอง เพิ่มขึ้นเป็น 0.5 ล้านคน
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเมื่อรักษาอาการดีขึ้น มักจะมีความ
พิการหลงเหลืออยู่ ท�ำให้เกิดความบกพร่องในการท�ำหน้าที่ด้านต่างๆ ของ
ร่างกาย ท�ำให้มีผลกระทบต่อการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ�ำวัน เป็น
ภาระต่อครอบครัวและสังคม ดังนั้นผู้ป่วยเกือบทั้งหมดจ�ำเป็นต้องได้รับ
การฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจ�ำวัน
ในครอบครัวและสังคมได้4
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการฟื้นฟู มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของ
คนพิการและผูป้ ว่ ย ประกอบไปด้วยการให้บริการด้านการฟืน้ ฟูหลากหลาย
วิชาชีพ และหนึ่งในวิชาชีพที่มีความส�ำคัญในการฟื้นฟูสมรรถภาพ คือ
“กิจกรรมบ�ำบัด” และจากสถิติในปีงบประมาณ 2557 ของผู้รับบริการ
หน่วยงานกิจกรรมบ�ำบัด สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ พบว่า ส่วนใหญ่
กว่าร้อยละ 70 ของผูร้ บั บริการกิจกรรมบ�ำบัด เป็นผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง5
การบ�ำบัดฟื้นฟูทางกิจกรรมบ�ำบัดในกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมความสามารถด้านการรับความรู้สึก
การรับรู้และความรู้ความเข้าใจ และความสามารถด้านการเคลื่อนไหวของ
รยางค์ส่วนบน ซึ่งมีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติกิจกรรมประจ�ำวัน
ของผู้ป่วย เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองในการท�ำกิจกรรม
การด�ำเนินชีวิตได้ตามศักยภาพที่พึงมี และสามารถกลับไปด�ำรงชีวิต
ในครอบครัวและสังคมได้ 6 โดยทัว่ ไปการบ�ำบัดฟืน้ ฟูทางกิจกรรมบ�ำบัดเน้น
การฟืน้ ฟูดว้ ยวิธกี จิ กรรมบ�ำบัดแบบดัง้ เดิม จนกระทัง่ ปัจจุบนั ในต่างประเทศ
ได้มกี ารน�ำ Robotic Assisted Therapy มาช่วยในการฟืน้ ฟูผปู้ ว่ ยกันอย่าง
กว้างขวาง แต่ส�ำหรับประเทศไทย การฟื้นฟูด้วยวิธี Robotic Assisted
Therapy ถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ และยังไม่แพร่หลายนัก เนือ่ งจากมีราคา
ค่อนข้างสูง และจากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบถึง
ประสิทธิผลของการใช้ Robotic Assisted Therapy ในผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมอง พบว่า ผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองทีไ่ ด้รบั การฟืน้ ฟูดว้ ย Robotic
Assisted Therapy มี ค วามสามารถเพิ่ ม ขึ้ น ในด้ า นการควบคุ ม การ
เคลื่อนไหวของรยางค์ส่วนบนและช่วงการเคลื่อนไหวอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ และมีงานวิจยั บางส่วนได้ศกึ ษาเปรียบเทียบการฟืน้ ฟูดว้ ยวิธี Robotic
Assisted Therapy กับการฟื้นฟูแบบดั้งเดิม พบว่า ทั้ง 2 วิธีมีประสิทธิผล
ในการฟื้นฟูในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเช่นกันแต่ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส�ำคัญ อีกทั้งได้แนะน�ำว่าการน�ำวิธีการฟื้นฟูด้วย Robotic Assisted
Therapy มาใช้รว่ มกับวิธดี งั้ เดิม จะท�ำให้มปี ระสิทธิภาพมากกว่าเมือ่ เทียบ
กับการบ�ำบัดฟืน้ ฟูดว้ ยวิธใี ดวิธหี นึง่ เพียงอย่างเดียว แต่มขี อ้ จ�ำกัดในด้านยัง
ไม่มีการก�ำหนดถึงขอบเขตที่ชัดเจนหรือเป็นไปทางเดียวกันถึงปริมาณการ
ฝึกรวมถึงความถี่ในการฝึกที่จะสามารถเชื่อมโยงถึงการเพิ่มความสามารถ
การเคลื่อนไหวเนื่องมาจากค่าใช้จ่ายที่สูงและข้อจ�ำกัดของผู้เข้าร่วมวิจัย7

งานกิจกรรมบ�ำบัด สถาบันสิรนิ ธรเพือ่ การฟืน้ ฟูฯได้เริม่ น�ำเครือ่ งมือ
ดังกล่าวมาใช้ในการฟื้นฟูใน ปี พ.ศ. 2557 และเพื่อลดข้อจ�ำกัดที่เกิดจาก
การศึกษาก่อนหน้านีท้ างผูศ้ กึ ษาจึงท�ำการรวบรวมข้อมูลและศึกษาค้นคว้า
จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบถึงความถี่และความเข้มข้น
ในการฟื้นฟูที่สอดคล้องกับบริบทของผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการและท�ำการ
ศึกษาประสิทธิผลของการน�ำ Robotic Assisted Therapy (Armeo
spring) มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการฟื้นฟูทางกิจกรรมบ�ำบัดแบบดั้งเดิม
ในการฟื้นฟูสมรรถภาพในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะอัมพาตครึ่ง
ว่ามีประสิทธิผลแตกต่างกับงานวิจัยที่ผ่านมาหรือไม่ อีกทั้งในประเทศไทย
ยังไม่พบการศึกษาวิจัยถึงประสิทธิผลของ Robotic Assisted Therapy
(Armeo spring) ต่อการส่งเสริมการเคลื่อนไหวรยางค์ส่วนบนในผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง

วัตถุและวิธีการ

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มารับบริการคลินิกฝึกทักษะการ
เคลื่อนไหวแขนและมือ งานกิจกรรมบ�ำบัด สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ จ�ำนวน 30 ราย ตั้งแต่เดือน มกราคม
2558 - ธันวาคม 2558 เกณฑ์คัดเข้า คือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มี
ภาวะอัมพาตครึง่ ซีกทีไ่ ด้รบั การฟืน้ ฟูดว้ ยวิธกี จิ กรรมบ�ำบัดแบบดัง้ เดิม ร่วม
กับ Robotic Assisted Therapy (Armeo spring) ทีเ่ ข้ามารับบริการคลินกิ
ฝึกทักษะการเคลือ่ นไหวแขนและมือ เกณฑ์คดั ออก คือมีปญ
ั หาการรับรูแ้ ละ
ความเข้าใจ (ประเมินด้วยแบบประเมิน The Mini Mental State
Examination ฉบับภาษาไทย คะแนนน้อยกว่า 23 คะแนน) มี Recurrent
Stroke มีปญ
ั หาด้านการสือ่ สาร และการขาดความสามารถในการรับรูซ้ กี หนึง่
ของร่างกาย มีระดับความตึงตัวของกล้ามเนื้อแขนในลักษณะการเกร็ง
ประเมินโดยใช้แบบประเมินความตึงตัวของกล้ามเนือ้ Modified Ashworth
scale มากกว่าระดับ 2 มีระดับความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ หัวไหล่ ประเมิน
โดยใช้แบบประเมินความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ Manual muscle test
น้อยกว่าระดับ 2 คือ ไม่สามารถเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายในแนว
ขจัดแรงโน้มถ่วงได้ และไม่สามารถนั่งทรงตัวด้วยตัวเองได้ ยุติการศึกษา
เมื่อมีภาวะแทรกซ้อน เช่น Shoulder pain, contracture, stiffness
มีภาวะเจ็บป่วยทีไ่ ม่สามารถรับการฝึกต่อเนือ่ งได้และได้รบั การรักษาทีท่ ำ� ให้
อาการเกร็งเปลี่ยนแปลงหรือได้รับการผ่าตัดแขนหรือมือ

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

1. Robotic Assisted Therapy (Armeo รุ่น Spring)
โดยมีลักษณะการเคลื่อนไหวตามแนวแกนของข้อต่อ 5 แนวแกน
มีสว่ นรองรับน�ำ้ หนักของแขนและมือข้างทีม่ อี าการอ่อนแรงแบบปรับระดับ
การชดเชย การยกขึน้ ของแขนในท่าต้านแรงโน้มถ่วงของโลกด้วยกลไกแบบ
spring สามารถเริม่ ต้นเคลือ่ นไหวและก�ำหนดทิศทางการเคลือ่ นไหวได้ดว้ ย
ตัวเอง ส่งเสริมการเคลื่อนไหวอย่างมีจุดมุ่งหมาย มีข้อมูลย้อนกลับจาก
จอภาพที่ช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการเคลื่อนไหวอย่างมีจุดมุ่งหมาย8-10
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2. เครื่องมือ/แบบการประเมิน Outcome measures:
2.1 เครื่องมือประเมิน Primary outcome ได้แก่
• Fugl-Meyer Assessment เป็นเครือ่ งมือประเมินการฟื้น
สภาพของระบบประสาทตามแนวคิดเรือ่ งการฟืน้ สภาพใน
ระยะต่างๆ ของ Brunnstrom ประกอบด้วยการประเมิน
5 ด้าน ในการศึกษาครั้งนี้ได้เลือกหัวข้อการประเมิน
เพียง 1 ด้านคือ ด้านการควบคุมการเคลือ่ นไหวรยางค์สว่ น
บน มีคะแนนเต็ม 66 คะแนน มี 33 หัวข้อการประเมินโดย
มีเกณฑ์ในการให้คะแนนในแต่ละหัวข้อย่อยเป็น 3 ระดับ
คือ 0, 1, 2 คะแนน11
• เครื่องมือประเมิน Secondary outcomes ประกอบ
ด้วย :
• Motor Assessment scale เป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมิน
การท�ำงานของแขนและมือในการท�ำกิจกรรมส�ำหรับผูป้ ว่ ย
โรคหลอดเลือดสมอง มีคะแนนเต็ม 18 คะแนน มี 3 หัวข้อ
การประเมิน ได้แก่ การท�ำงานของต้นแขน การเคลือ่ นไหว
มือ และการใช้มอื ท�ำกิจกรรม โดยมีเกณฑ์ในการให้คะแนน
ในแต่ละหัวข้อย่อยอยู่ระหว่าง 0 - 6 คะแนน โดยจะให้
คะแนนตามระดับความสามารถสูงสุดของผู้ป่วย12
• Modified Ashworth scale เป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมิน
ระดับความตึงตัวของกล้ามเนือ้ แขนและมือ ระดับคะแนน
0 - 4 13
• Midified Barthel Activities of Daily Index (MBAI)
เป็ น เครื่ อ งมื อ ประเมิ น ความสามารถในการท� ำ กิ จ วั ต ร
ประจ�ำวัน มีคะแนนเต็ม 20 คะแนน มี10 หัวข้อการ
ประเมิน 14

ดังนี้

กระบวนการศึกษา/วิธดี ำ� เนินการศึกษา แบ่งเป็น 2 ช่วง มีรายละเอียด

ช่วงที1่ : ก�ำหนด Protocol ของการฟืน้ ฟูดว้ ยวิธี Robotic Assisted
Therapy (Armeo spring) ทีส่ อดคล้องกับบริบทของผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ามารับบริการ
โดยมีการรวบรวมข้อมูลและศึกษาค้นคว้าจากการทบทวนวรรณกรรมอย่าง
เป็นระบบ จ�ำนวน 19 เรื่อง 15 พบว่า ส่วนใหญ่มีช่วงระยะเวลาในการฟื้นฟู
ตั้งแต่ 5 - 6 สัปดาห์ เวลาที่ใช้ในการฟื้นฟูแต่ละครั้งอยู่ในช่วง 20 - 90 นาที
น�ำข้อมูลปรึกษาร่วมกับนักกิจกรรมบ�ำบัด สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ
จ�ำนวน 15 คน และได้ก�ำหนด Protocol ให้เหมาะสมกับบริบท คือการฟื้นฟู
ด้วยวิธี Robotic Assisted Therapy (Armeo spring) ครั้งละ 30 นาที
2 ครั้งต่อสัปดาห์
ช่วงที่ 2 : น�ำ Protocol มาใช้และศึกษาประสิทธิผลของการน�ำรูป
แบบดังกล่าวในการฟื้นฟู Robotic Assisted Therapy (Armeo spring) มา
ประยุกต์ใช้ร่วมกับการฟื้นฟูทางกิจกรรมบ�ำบัดแบบดั้งเดิมในการฟื้นฟู
สมรรถภาพในผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองทีม่ ภี าวะอัมพาตครึง่ ซีก เมือ่ โครงร่าง
งานวิจัยผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการ
ท�ำวิจัยในมนุษย์สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ คณะผู้ศึกษาท�ำการคัดเลือก
ผูเ้ ข้าร่วมศึกษาทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ รงตามเกณฑ์คดั เลือกผูเ้ ข้าร่วมศึกษาและเกณฑ์
คัดออก จึงด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน มกราคม 2558 ธันวาคม 2558 ประเมินความสามารถของผูเ้ ข้าร่วมศึกษาก่อนได้รบั การฟืน้ ฟู
และประเมิ น หลั ง จากการฟื ้ น ฟู ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ ประเมิ น Fugl-Meyer
Assessment, Motor Assessment scale, Modified Ashworth scale,
Modified Barthel Activities of Daily Index ผูเ้ ข้าร่วมศึกษาเข้ารับการฟืน้ ฟู
ด้วยวิธี Robotic Assisted Therapy (Armeo spring) ครั้งละ 30 นาที
2 ครั้งต่อสัปดาห์ ทั้งหมด 20 ครั้ง แสดงเป็นกรอบแนวคิดการศึกษา ดังนี้

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ตัวแปรอิสระ
- เพศ
		 - อายุ
- ความผิดปกติของหลอดเลือดสมอง
- แขนข้างที่อ่อนแรง
- ระยะเวลาที่เกิดโรค

ผู้เข้าร่วมวิจัยได้รับการฟื้นฟูด้วยกิจกรรมบ�ำบัดแบบดั้งเดิม ร่วมกับการฟื้นฟูด้วยวิธี Robotic Assisted Therapy (Armeo spring) ดังนี้
-		 กิจกรรมบ�ำบัดแบบดั้งเดิม 60 นาที 2 ครั้งต่อสัปดาห์
จ�ำนวน 2 Sessions แบ่งเป็น
-		 วิธี Robotic Assisted Therapy (Armeo spring)
Session 1 (ครั้งที่ 1 - 10)
		 30 นาที 2 ครั้งต่อสัปดาห์
Session 2 (ครั้งที่ 2 - 20)

ประสิทธิผลการฟื้นฟู
Primary outcome
-		 Fugl-Meyer Assessment
Secondary outcomes
-		 Motor Assessment scale
-		 Modified Ashworth scale
-		 Modified Barthel Activities of Daily Index
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ค�ำนวณกลุ่มตัวอย่าง (โดยใช้สูตร Estimating an infinite population mean)
n = Za 2 σ
d2
		
โดยก�ำหนดค่า
		
Alpha (α) 				
		 ระดับความเชื่อมั่นที่ต้องการที่ 95% Zα/2 			
		 ความแปรปรวนของตัวแปรผล σ (ได้จากการศึกษาก่อนหน้า 16 )
		 Error (d) 						
2

30 ราย

2

= 0.05
= 1.96,
=6
= ±2.5 Drop-out 20%

สรุป จากสูตรค�ำนวณได้กลุม่ ตัวอย่างทีต่ อ้ งการศึกษา จ�ำนวน 28.75 ราย และเพือ่ ป้องกันการออกของผูเ้ ข้าร่วมศึกษาจึงใช้กลุม่ ตัวอย่าง จ�ำนวน

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS ข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วยเป็น
Descriptive statistic ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ร้อยละ
และค่าสูงสุด - ค่าต�่ำสุด เปรียบเทียบความแตกต่างของ Fugl-Meyer
Assessment , Motor Assessment scale และ Modified Barthel
Activities of Daily Index ระหว่างก่อนและหลังการฝึกด้วยสถิติ Paired
t-test ค่า P < 0.05 ถือว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ เปรียบ
เทียบความแตกต่างของ Modified Ashworth scale ระหว่างก่อนและ
หลังการฝึกด้วยสถิติ Wilcoxon Sign Rank test ค่า P < 0.05 ถือว่ามี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ

ผล

จากการศึกษาประสิทธิผลของ Robotic Assisted Therapy
(Armeo spring) ในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มี
ภาวะอัมพาตครึง่ ซีก สถาบันสิรนิ ธรเพือ่ การฟืน้ ฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
แห่งชาติ จ�ำนวน 30 ราย ผู้เข้าร่วมวิจัยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 70)
มีอายุเฉลี่ย 54.07 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 14.71 ปี (อายุระหว่าง
18 - 80 ปี) ส่วนใหญ่มือข้างที่อ่อนแรงเป็นข้างซ้าย (ร้อยละ 76.67) ระยะ
เวลาที่เป็นเฉลี่ย 12.47 เดือน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 13.28 เดือน ได้รับ
การฟื้นฟูด้วย Robotic Assisted Therapy (Armeo spring) ร่วมกับการ
ฟื้นฟูทางกิจกรรมบ�ำบัดด้วยแบบดั้งเดิม (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ�ำแนกตามลักษณะทั่วไปและลักษณะทางคลินิก (n=30)

เพศ
ข้างที่อ่อนแรง
ความผิดปกติของหลอดเลือดสมอง

จ�ำนวน

ร้อยละ

ชาย

21

70.00

หญิง

9

30.00

ซ้าย

23

76.67

ขวา

7

23.33

Ischemic
Hemorrhagic

20
10

66.67
33.33

13
17

43.33
56.67

อายุเฉลี่ย 54.07 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 14.71 ปี (อายุระหว่าง 18 - 80 ปี)
ระยะเวลาทีเ่ ป็นเฉลีย่ 12.47 เดือน ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 13.28 เดือน (ระยะเวลาทีเ่ ป็นระหว่าง 1 - 55 เดือน)
ระยะเวลาที่เป็น

ตั้งแต่ 0-6 เดือน (ระยะกึ่งเฉียบพลัน)
ตั้งแต่ 6 เดือน ขึ้นไป (ระยะเรื้อรัง)

จากการเปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช้ Robotic Assisted
Therapy (Armeo spring) ร่วมกับการฟืน้ ฟูทางกิจกรรมบ�ำบัดแบบดัง้ เดิม
ด้วยเครื่องมือประเมินหลัก คือ แบบประเมิน Fugl-Meyer Assessment
ก่อนได้รับการฝึกและหลังได้รับการฝึกของผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งหมด 30 ราย
แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 (ครัง้ ที่ 1 - ครัง้ ที่ 10) และช่วงที่ 2 (ครัง้ ที่ 10 ครั้งที่ 20) พบว่า ผู้เข้าร่วมวิจัยมีระดับคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ (p < 0.05) ทั้ง 2 ช่วงหลังได้รับการฝึก (ตารางที่ 2)

ระดับคะแนนทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามแบบประเมิน Fugl-Meyer Assessment
แสดงถึงผู้เข้าร่วมศึกษาทั้งหมดมีระดับความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว
ลดลง จากระดับรุนแรงเปลีย่ นเป็นระดับปานกลางและระดับน้อยตามล�ำดับ
จะเห็นว่าหลังจากได้รับการฝึกครั้งที่ 6 ขึ้นไป พบว่า ผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งหมด
ไม่จัดอยู่ในกลุ่มระดับรุนแรง (กราฟที่ 1)
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช้ Robotic Assisted Therapy (Armeo spring) ร่วมกับการฟื้นฟูทางกิจกรรมบ�ำบัดแบบดั้งเดิมตามแบบประเมินหลัก
Fugl-Mayer Assessment (n=30)

Fugl-Mayer Assessment

*

ครั้งที่

ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(mean ± SD)

ค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
(Mean Differences)

(p - value)

ครั้งที่ 1

25.17 ± 15.34

12.53 ± 8.49

0.000*

ครั้งที่ 10

37.70 ± 17.10

ครั้งที่ 10

37.70 ± 17.10

5.87 ± 4.58

0.000*

ครั้งที่ 20

43.57 ± 16.72

มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (P < 0.05)

กราฟที่ 1 เปรียบเทียบระดับความบกพร่องในควบคุมการเคลื่อนไหวรยางค์ส่วนบนหลังการฟื้นฟูด้วยวิธี Robotic Assisted Therapy (Armeo spring) ร่วมกับการ
ฟื้นฟูทางกิจกรรมบ�ำบัดแบบดั้งเดิมตามแบบประเมินหลัก Fugl-Meyer Assessment

การเปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช้ Robotic Assisted Therapy (Armeo spring) ร่วมกับการฟื้นฟูทางกิจกรรมบ�ำบัดแบบดั้งเดิม ตาม
แบบประเมินรองก่อนได้รบั การฝึกและหลังได้รบั การฝึกของผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ทัง้ หมด 30 ราย แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 (ครัง้ ที่ 1 - ครัง้ ที่ 10) และช่วงที่ 2
(ครั้งที่ 10 - ครั้งที่ 20) พบว่า ผู้เข้าร่วมวิจัยมีระดับคะแนนความสามารถในการท�ำงานของแขนและมือ ตามแบบประเมิน Motor Assessment scale
เพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.05) และมีระดับคะแนนความตึงตัวของกล้ามเนือ้ ในรูปแบบการเกร็งลดลง ตามแบบประเมิน Modified Ashworth
scale อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.05) ทั้ง 2 ช่วงหลังได้รับการฝึก ส�ำหรับระดับความสามารถในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน ตามแบบประเมิน
Modified Barthel Activities of Daily Index (MBAI) พบว่ามีระดับคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.05) ในช่วงที่ 2 (ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช้ Robotic Assisted Therapy (Armeo spring) ร่วมกับการฟื้นฟูทางกิจกรรมบ�ำบัดแบบดั้งเดิมตามแบบประเมิน Secondary
outcome ได้แก่, Motor Assessment Scale, Modified Barthel Activities of DaiIy Index, Modified Ashworth scale (n = 30)

Secondary outcome
Motor Assessment Scale

Modified Ashworth scale

\Modified Barthel Activities of DaiIy
Index

*

ครั้งที่
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 10
ครั้งที่ 10
ครั้งที่ 20
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 10
ครั้งที่ 10
ครั้งที่ 20
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 10
ครั้งที่ 10
ครั้งที่ 20

ค่าเฉลี่ย±ส่วน เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(mean ± SD)
3.00 ± 2.84
5.37 ± 3.98
5.37 ± 3.98
7.00 ± 5.16
1.40 ± 0.68
1.17 ± 0.59
1.17 ± 0.59
1.03 ± 0.49
17.80 ± 2.77
18.40 ± 2.42
18.40 ± 2.42
18.83 ± 2.14

ค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
(Mean Differences)

(p - value)

2.37 ± 2.14

0.000*

1.63 ± 2.28

0.000*

0.23 ± 0.43

0.006*

0.13 ± 0.35

0.043*

0.60 ± 1.61

0.050

0.43 ± 1.14

0.045*

มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (P < 0.05)

วิจารณ์

การฟื้นฟูด้วยการใช้ Robotic Assisted Therapy (Armeo
spring) ครั้งละ 30 นาที 2 ครั้งต่อสัปดาห์ร่วมกับการฟื้นฟูทางกิจกรรม
บ�ำบัดแบบดั้งเดิม แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 (ครั้งที่ 1 - ครั้งที่ 10) และ
ช่วงที่ 2 (ครั้งที่ 10 - ครั้งที่ 20) รวมทั้งหมด 20 ครั้ง ส่งผลให้ความสามารถ
ในการควบคุมการเคลือ่ นไหวรยางค์สว่ นบนของผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง
ที่มีภาวะอัมพาตครึ่งซีกทั้งหมด 30 รายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
และจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความบกพร่องด้านการเคลือ่ นไหว
รยางค์ส่วนบนตามแบบประเมิน Fugl-Meyer Assessment ซึ่งแบ่งได้ 3
ระดับ ได้แก่ ระดับรุนแรงมาก (Fugl-Meyer < 19±2 ) ระดับปานกลาง
(19±2 ≤ Fugl-Meyer < 47±2) ระดับน้อยใกล้เคียงปกติ (Fugl-Meyer ≥
47±2)16 พบว่า ผูป้ ว่ ยมีระดับความบกพร่องด้านการเคลือ่ นไหวรยางค์สว่ น
บนที่ลดลง เห็นได้จากระยะแรกผู้เข้าร่วมวิจัยจัดอยู่ในกลุ่มระดับรุนแรง
เปลี่ยนเป็นระดับปานกลางและระดับน้อยตามล�ำดับ จะเห็นว่าเมื่อได้รับ
การฟื้นฟูด้วยการใช้ Robotic Assisted Therapy (Armeo spring) ร่วม
กับการฟื้นฟูทางกิจกรรมบ�ำบัดแบบดั้งเดิม ผู้ป่วยจะไม่จัดอยู่ในกลุ่มความ
บกพร่องระดับรุนแรง
นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ป่วยมีความสามารถในการท�ำงานของแขน
และมือเพิ่มขึ้นและมีระดับความตึงตัวของกล้ามเนื้อในรูปแบบการเกร็งลด
ลงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ซึ่งอาการเกร็งของกล้ามเนื้อที่ลดลงจะส่งผลดี
ต่อควบคุมการเคลื่อนไหวรยางค์ส่วนบน และการศึกษาของ Hesse17 ปี
2005 พบว่า ระยะเวลาในการฟื้นฟูด้วยวิธี Robotic Assisted Therapy
ที่ 20 - 30 นาทีต่อหนึ่งครั้งในการฟื้นฟูก็เพียงพอส�ำหรับการฟื้นฟูด้วยวิธี
Robotic Assisted Therapy และมีประสิทธิผลในการเพิ่มความสามารถ
ในการควบคุมการเคลือ่ นไหวรยางค์สว่ นบนของผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง
การศึกษาครั้งนี้ยังพบว่าระดับความสามารถในการควบคุมการ
เคลื่อนไหวรยางค์ส่วนบนและการท�ำงานของแขนและมือของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองทั้ง 30 รายนั้นเพิ่มขึ้นตั้งแต่หลังได้รับการฟื้นฟูในช่วงที่ 1
(ครั้งที่ 1 - 10) แสดงให้เห็นว่าเมื่อผู้ป่วยถูกกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหว
ซ�ำ้ ๆ ทีม่ รี ะดับความเข้มข้นและมีความถีอ่ ย่างสมดุลในทิศทางทีม่ เี ป้าหมาย

อีกทั้งมีการสะท้อนกลับข้อมูลให้ผู้ป่วยรับรู้ทันทีจะส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดการ
เรียนรู้ เกิดประสบการณ์เคลือ่ นไหวและน�ำมาสูค่ วามสามารถในการควบคุม
การเคลือ่ นไหวรยางค์สว่ นบนทีร่ วดเร็วขึน้ 7,15,17-18 และยิง่ ถ้าผูป้ ว่ ยอยูใ่ นช่วง
ระยะฟื้นตัวของโรคหลอดเลือดสมองได้รับการฟื้นฟูรูปแบบนี้ก็จะช่วย
ส่งเสริมให้ผู้ป่วยเกิดการเรียนรู้และส่งผลถึงการฟื้นตัวของระบบประสาท
ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนไหวรยางค์ส่วนบนอย่างรวดเร็วมากขึ้น18-19
ส�ำหรับระดับความสามารถในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน มีระดับ
คะแนนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญหลังการฟื้นฟูช่วงที่ 2 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของ
ความสามารถในการควบคุมเคลื่อนไหวแขนข้างที่อ่อนแรงของผู้ป่วย
สามารถกระตุ้นหรือช่วยให้ผู้ป่วยมีความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองใน
ชีวิตประจ�ำวันได้มากขึ้น18 ซึ่งความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองในชีวิต
ประจ�ำวันต้องอาศัยทัง้ ความสามารถของการเคลือ่ นไหวรยางค์สว่ นบนและ
ระยะเวลาเพื่อให้เกิดทักษะและความช�ำนาญ
ดังนัน้ การศึกษา Protocol การฟืน้ ฟูวธิ ี Robotic Assisted Therapy
30 นาที 2 ครั้งต่อสัปดาห์นี้มีความเหมาะสมในด้านการฟื้นฟูและการ
ทดสอบประสิทธิผลโดยพบว่าสามารถช่วยเพิ่มการควบคุมการเคลื่อนไหว
ของรยางค์ส่วนบนของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะอัมพาตครึ่งซีก
ได้ อย่างไรก็ตามการฟืน้ ฟูดว้ ยวิธนี ตี้ อ้ งอยูใ่ นการควบคุมดูแลโดยนักกิจกรรม
บ�ำบัดจ�ำนวน 1 ท่าน เพือ่ ตัง้ ค่าโปรแกรมให้เหมาะสมกับผูป้ ว่ ยและป้องกัน
อันตรายที่เกิดจากการใช้เครื่องมือ นอกจากนี้การศึกษาครั้งนี้เป็นการ
ทดลองเพียงกลุ่มเดียวและมีการติดตามเฉพาะในช่วงการฟื้นฟูแต่ไม่ได้
ติดตามด้านความคงทีห่ ลังเสร็จสิน้ การฟืน้ ฟู ดังนัน้ การศึกษาครัง้ ต่อไปควร
มีการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลร่วมกับกลุ่มที่ได้รับการฟื้นฟูด้วยวิธี
Robotic Assisted Therapy เพียงอย่างเดียวและกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การฟืน้ ฟูดว้ ย
วิธีกิจกรรมบ�ำบัดแบบดั้งเดิมเพียงอย่างเดียว และศึกษาถึงความสามารถ
ระยะยาวหลังการฟืน้ ฟูรวมถึงคุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ยร่วมด้วย รวมทัง้ มีการ
ศึกษาเพิม่ เติมถึงราคาและต้นทุนของเครือ่ งมือเปรียบเทียบกับประสิทธิผล
ที่ได้ เนื่องจากเครื่องมือมีราคาสูงและยังพบปัญหาเรื่องสวัสดิการรักษา
พยาบาลขั้นพื้นฐานและการเบิกจ่ายจากราชการ

ปีที่ 43 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม 2561

59

สรุป

การใช้ Robotic Assisted Therapy รุ่น Armeo spring ร่วมกับ
การฟื้นฟูด้วยกิจกรรมบ�ำบัดแบบดั้งเดิมด้วยProtocolที่ก�ำหนดขึ้นมี
ประสิทธิผลในการเพิม่ ความสามารถการควบคุมการเคลือ่ นไหวรยางค์สว่ น
บน เพิ่มท�ำงานของแขนและมือ เพิ่มความสามารถในการท�ำกิจวัตรประจ�ำ
วันและลดระดับความตึงตัวของกล้ามเนือ้ ในผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองทีม่ ี
ภาวะอัมพาตครึ่งซีก
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