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บทคดัย่อ 

ปัจจุบนัประเทศไทยไดมี้การน าหุ่นยนตช่์วยฝึกเขา้มาใช้ในการส่งเสริมการฟ้ืนสภาพดา้นการ
เคล่ือนไหวและเพิ่มพูนสมรรถภาพการท างานของแขนและมือในผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง ซ่ึงใน
ต่างประเทศไดมี้การศึกษาวิจยัท่ีแสดงให้เห็นผลลพัธ์ท่ีดีข้ึนของหุ่นยนตช่์วยฝึกต่อการฟ้ืนสภาพดา้น
การเคล่ือนไหวอย่างไรก็ตามในประเทศไทยยงัไม่มีการศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าว การ
ศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลของหุ่นยนตช่์วยฝึกท่ีมีช่ือวา่ Armeo® Springต่อการ
ฟ้ืนสภาพด้านการเคล่ือนไหวของแขนและมือ รวมทั้งศึกษาความพึงพอใจต่อหุ่นยนต์ช่วยฝึกและ
ความพึงพอใจในการท ากิจวตัรประจ าวนัของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นโรคหลอดเลือดสมองชาวไทยจ านวน 
3 คนโดยใช้งานวิจยัแบบตวัอยา่งเดียว รูปแบบ A-B-A แบ่งเป็น 3 ช่วง ช่วงแรกเป็นช่วงเส้นฐาน (A: 
Baseline) ใช้เวลา 2 สัปดาห์ ช่วงท่ีสองเป็นช่วงของการฝึกด้วยหุ่นยนต์ช่วยฝึก Armeo®Spring (B: 
Intervention) ใชร้ะยะเวลา 8 สัปดาห์ และช่วงสุดทา้ยเป็นช่วงหลงัการฝึกโดยใช้หุ่นยนตช่์วยฝึก (A: 
Baseline) ซ่ึงใช้เวลา 2 สัปดาห์เคร่ืองมือประเมินผลลพัธ์ดา้นการฟ้ืนสภาพดา้นการเคล่ือนไหวและ
การท างานของแขนและมือใช้แบบประเมิน Wolf Motor Function Test และ Fugl-Meyer Assessment
และแบบสอบถามความพึงพอใจเพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อการใช้หุ่นยนต์ช่วย
ฝึกและความพึงพอใจต่อการท ากิจวตัรประจ าวนัหลงัจากการใช้หุ่นยนต์ช่วยฝึกวิเคราะห์ผลโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนาผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีระดับคะแนนดีข้ึนจากการประเมินด้วยแบบ
ประเมิน Fugl-Meyer Assessment และใช้เวลาในการท ากิจกรรมลดลงจากการประเมินด้วยแบบ
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ประเมิน Wolf Motor Function Test นอกจากน้ีพบวา่กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจต่อการใช้หุ่นยนต์
ช่วยฝึกในการฟ้ืนฟูการท างานของแขนและมือ โดยเห็นประโยชน์ของการฝึกท่ีส่งเสริมความสามารถ
ในการเคล่ือนไหวของแขนและมือ รู้สึกช่ืนชอบ ไม่เบ่ือหน่าย เกิดแรงจูงใจในการฝึกอย่างต่อเน่ือง 
รวมถึงผลการศึกษาในเร่ืองความพึงพอใจต่อการท ากิจวตัรประจ าวนัหลงัการใชหุ่้นยนตช่์วยฝึกพบวา่
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุดต่อการท ากิจวตัรประจ าวนั 
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ABSTRACT 

Currently, in Thailand, robot-assisted therapy has been used for facilitating motor recovery 
and function of upper limb in stroke patients.  There have been research studies indicating the 
promising outcomes of using robot-assisted therapy for improving motor function in foreign 
contexts. However, there has no research study regarding the use of robot-assisted therapy in 
Thailand. Therefore, the current research aimed to study the effect of robot-assisted therapy named 
Armeo®Springon motor recovery of upper limbin 3 Thai stroke patients. It also studied the 
participants’ satisfaction of training with the Armeo®Springand activities of daily living. This 
research employed Single-subject, A-B-A, design. The first phase was the pre-training phase (A: 
Baseline) which took 2 weeks. The second phase was the Armeo®Spring training phase (B: 
Intervention) which lasted for 8 weeks. The last phase was the post-training phase(A:baseline)which 
took 2 weeks.The outcome measures for this study were the Wolf Motor Function Test,the Fugl-
Meyer Assessment, and the Satisfaction Questionnaire. Data were analyzed using the descriptive 
statistics. The results of motor recovery showed that all participants had a trend of increasing 
scoresas assessed by the Fugl-Meyer Assessment, and decreasing time as assessed by the Wolf 
Motor Function Test. All participants reported the satisfaction after using theArmeo®Spring.The 
stated the benefit of the Armeo®Springfor improving motor recovery of their upper limbs. They felt 
less bored, and had more motivation for training. Regarding the satisfaction with the activities of 
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daily living after using Armeo®Springtraining, most of the participantsshowed the highest levels of 
satisfaction to do their daily activities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


