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บทที ่3 

วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 การศึกษาคร้ังน้ีใช้การวิจยัแบบตวัอย่างเดียว (single-subject design) รูปแบบ A-B-A Design 
ซ่ึงจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง โดยท่ีช่วงแรกจะเป็นช่วงเส้นฐาน (A: baseline) คือ ระยะเวลาก่อนการให้
การบ าบดัรักษา โดยจะใชเ้วลา 2 สัปดาห์ ในการบนัทึกผลท่ีไดจ้ากการประเมิน Wolf Motor Function 
Test และ Fugl-Meyer Assessment และช่วงท่ีสองจะเป็นช่วงการฝึกโดยใช้หุ่นยนต์ช่วยฝึก  (B: 
intervention) คือ ระยะของการให้การบ าบัด ฟ้ืนฟูโดยใช้หุ่นยนต์ช่วยฝึก Armeo® Spring ซ่ึงจะ
ด าเนินการต่อเน่ืองจากช่วงเส้นฐาน (A: baseline) ใชร้ะยะเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 คร้ัง และช่วง
สุดทา้ยจะเป็นช่วงเส้นฐานอีกคร้ัง (A: baseline) คือ ระยะหลงัจากการบ าบดัฟ้ืนฟูโดยใชหุ่้นยนตช่์วย
ฝึก Armeo® Spring ใชร้ะยะเวลา 2 สัปดาห์ เช่นเดียวกบัช่วงเส้นฐานในระยะแรก เพื่อศึกษาถึงผลของ
การใช้หุ่นยนตช่์วยฝึก Armeo® Spring ต่อการฟ้ืนสภาพดา้นการเคล่ือนไหวของแขนและมือในกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีเป็นผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง รวมถึงศึกษาในเร่ืองของความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมี
ต่อการใช้หุ่นยนต์ช่วยฝึก Armeo®Spring และความพึงพอใจต่อการท ากิจวตัรประจ าวนัหลังจาก   
การใชหุ่้นยนตช่์วยฝึก Armeo®Spring จากการใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจ 

3.1 กลุ่มตัวอย่ำง 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีท าการคดัเลือกโดยใช้วิธีแบบจ าเพาะเจาะจง (purposive 
sampling) จากผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองท่ีได้รับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์ จ  านวน 3 คน โดยมี
เกณฑก์ารคดัเขา้และคดัออก ดงัน้ี 
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3.1.1 เกณฑก์ารคดักลุ่มตวัอยา่งเขา้ (inclusion criteria) 

1) มีระยะเวลาของการด าเนินโรคมากกวา่หรือเท่ากบั 6 เดือน แต่ไม่เกิน 2ปี 

2) มีการฟ้ืนคืนของระดบัความสามารถดา้นการเคล่ือนไหว Brunnstrom stage III 

3) ไม่มีภาวะหดเกร็งของกลา้มเน้ือระดบัรุนแรง (severe spasticity) ประเมินโดยใช้
แบบประเมิน Modified Ashworth Scale  

4) มีความสามารถดา้นการรับรู้และความรู้ความเขา้ใจท่ีดี ประเมินโดยแบบประเมิน 
Mini Mental State Examination: Thai 2002 

5) ไม่มีปัญหาเร่ืองของกระดูก เช่น กระดูกหกั หรือ severe osteoporosis 

6) ไม่มีบาดแผล อาการบาดเจบ็ หรือปวดบริเวณแขนและมือขา้งอ่อนแรง 

7) ไม่มีปัญหาทางด้านการส่ือสาร การมองเห็นหรือการได้ยินท่ีเป็นอุปสรรคต่อ   
การฝึก 

8) ไม่มีประวติัการเจบ็ป่วยทางจิต 

9) ไม่ไดใ้ชเ้คร่ืองกระตุน้หวัใจหรือ cardiac pacemaker  

10) ไม่ได้รับการบ าบัด ฟ้ืนฟูด้านการเคล่ือนไหวของแขนและมืออ่ืน ๆ เช่น 
กิจกรรมบ าบดั กายภาพบ าบดั ธาราบ าบดั ยกเวน้กลุ่มตวัอยา่งท่ีไดรั้บประทานยา
ตา้น spasticity หรือ การท าตามโปรแกรมการป้องกนัภาวะแทรกซอ้น เป็นตน้ 

11) มีขนาดของร่างกายท่ีเอ้ือ/สะดวกต่อการใชหุ่้นยนตช่์วยฝึก Armeo® Spring 

12) ยนิดีเขา้ร่วมการวจิยัในคร้ังน้ี 
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3.1.2 เกณฑก์ารคดักลุ่มตวัอยา่งออก (exclusion criteria) 

1) กลุ่มตวัอยา่งเขา้ร่วมการวิจยันอ้ยกวา่ 80% ของจ านวนคร้ังตามท่ีก าหนดไว ้หรือ
ถอนตวัออกจากการวจิยั 

2) กลุ่มตวัอยา่งมีอาการบาดเจ็บ หรือเกิดอาการผิดปกติบริเวณแขนและมือในดา้นท่ี
มีการอ่อนแรงขณะฝึก 

3) กลุ่มตวัอย่างได้รับการบ าบดัฟ้ืนฟูโดยวิธีทางเลือกอ่ืน ๆ (alternative medicine) 
เช่น การนวด การฝังเข็ม กดจุด ฯลฯ ขณะฝึก ซ่ึงจะส่งผลต่อการฟ้ืนตัวด้าน     
การเคล่ือนไหว 

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรศึกษำวจัิย 

 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีใช้เคร่ืองมือประเมินผลลัพธ์ (outcome measures) เพื่อศึกษาผลของ
หุ่นยนตช่์วยฝึก Armeo® Spring ทั้งหมด 3 เคร่ืองมือ ไดแ้ก่ 

3.2.1 แบบประเมิน  Wolf Motor Function Test เป็นแบบประเมินท่ีใช้วดัความสามารถใน   
การใช้แขนและมือ โดยมีหัวขอ้ทั้งหมด 17 หัวขอ้ แบ่งออกเป็น 3 ดา้นใหญ่ๆไดแ้ก่ 1) 
Time 2) Functional Ability และ  3) Strength โดยท่ี 15 หัวข้อจะเก่ียวข้องกับการท า
กิจกรรมท่ีมีจุดมุ่งหมาย (function-based tasks) และ 2 หัวขอ้ เก่ียวขอ้งกบัความแข็งแรง
ของการท ากิจกรรม (strength-based tasks) ครอบคลุมทั้งในเร่ืองของความคล่องแคล่ว
ของการใช้มือ (dexterity) ความแข็งแรง (strength) และความสามารถหน้าท่ีของแขน
และมือ (upper extremity function) แบบประเมิน Wolf Motor Function Test สามารถใช้
ในกลุ่มผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง ผูป่้วยท่ีไดรั้บบาดเจ็บทางสมอง และผูป่้วยท่ีมีความ
บกพร่องทางด้านการเคล่ือนไหวของแขนและมือ เวลาท่ีใช้ในการทดสอบจะอยู่ท่ี
ประมาณ 30 นาที/คร้ัง เหมาะส าหรับกลุ่มบุคคลท่ีอยู่ในช่วงผูใ้หญ่อายุ 18-64 ปี และ
ผูสู้งอายุ 65 ปีข้ึนไป แบบประเมิน Wolf Motor Function Test เป็นแบบประเมินท่ีนิยม
ใชก้นัอยา่งแพร่หลาย เน่ืองจากมีความเท่ียงระหวา่งผูป้ระเมิน ค่าความสอดคลอ้งภายใน 
และค่าความเท่ียงแบบวดัซ ้ า อยูใ่นระดบัสูง (33,34) 
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3.2.2 แบบประเมิน Fugl-Meyer Assessment เป็นแบบประเมินท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อประเมิน

และวดัผลของระดบัการฟ้ืนตวั (recovery) ในผูป่้วยท่ีมีภาวะอ่อนแรงจากการเกิดโรค

หลอดเลือดสมอง แบบประเมินน้ีถูกน ามาใช้ในทางคลินิกและการศึกษาวิจยัอย่าง

แพร่หลาย โดยเฉพาะการศึกษาในเร่ืองของความบกพร่องทางดา้นการเคล่ือนไหว ซ่ึง

แบบประเมินจะมีทั้งหมดอยู่ 5 หัวขอ้ใหญ่ (226 หัวขอ้ย่อย) ได้แก่ 1) Motor Function 

(UE=66, LE=34) จ  าน วน  100 ข้อ  2) Sensory Function จ าน วน  24 ข้อ  3) Balance 

จ  านวน 14 ข้อ 4) Joint Range of Motion จ านวน 44 ข้อ และ 5) Joint Pain จ านวน 44 

ขอ้ โดย แบบประเมินครอบคลุมในส่วนของกิจวตัรประจ าวนั ความสามารถในดา้นการ

เคล่ือนยา้ยตวัเอง (functional mobility) และอาการเจ็บปวด เวลาท่ีใช้ในการทดสอบจะ

อยู่ท่ีประมาณ 30 นาที/คร้ัง เหมาะส าหรับกลุ่มบุคคลท่ีอยู่ในช่วงวยัรุ่นอายุ 13-17 ปี 

ผูใ้หญ่อายุ 18-64 ปี และผูสู้งอายุ 65 ปีข้ึนไป แบบประเมิน Fugl-Meyer Assessment     

มีค่าความเท่ียงและความตรงอยู่ในระดับดี และนิยมน ามาใช้กันอย่างแพร่หลายทั้ ง

ทางดา้นคลินิกและทางดา้นการศึกษาวจิยั (35,36) 

3.2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจ เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนภายใตก้ารให้ค  าปรึกษา

ของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์โดยผา่นกระบวนการของการสร้างแบบสอบถามซ่ึงจะ

ไดอ้ธิบายโดยละเอียดในหวัขอ้การด าเนินการและเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแบบสอบถาม

ความพึงพอใจจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

1) ความพึงพอใจต่อการใช้ หุ่นยนต์ช่วยฝึก  Armeo® Spring เป็นส่วนท่ีใช้ใน        
การสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างหลังการใช้ หุ่นยนต์ช่วยฝึก 
Armeo® Spring 

2) ความพึงพอใจต่อการท ากิจวตัรประจ าว ันหลังจากการใช้หุ่นยนต์ช่วยฝึก 
Armeo® Spring เป็นส่วนท่ีใช้ในการสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งใน
เร่ืองของการท ากิจวตัรประจ าวนัหลงัจากการใชหุ่้นยนตช่์วยฝึก Armeo® Spring 
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3.3 การพทิกัษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง 

 ก่อนด าเนินการวิจยั โครงร่างวิจยัจะไดรั้บการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัใน
มนุษยข์องคณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ และก่อนท าการศึกษา ผูว้จิยัไดช้ี้แจงให้ผูป่้วย
โรคหลอดเลือดสมองและญาติทราบถึงรายละเอียดของการวจิยั และสิทธิท่ีจะเขา้ร่วมหรือ  ไม่เขา้ร่วม
การวิจยัตามความสมคัรใจ การปฏิเสธท่ีจะเขา้ร่วมการวิจยัไม่ไดมี้ผลต่อการรับการรักษาใด ๆ และ
กลุ่มตวัอย่างมีสิทธิท่ีจะเปล่ียนใจในระหวา่งเขา้ร่วมการวิจยั โดยสามารถหยุด หรือถอนตวัจากการ
วิจยัไดต้ลอดเวลาโดยไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการให้บริการ และขอ้มูลส่วนตวัจะไม่ถูกเปิดเผย และ
หลงัจากท่ีผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองและญาติยินยอมเขา้ร่วมวิจยั ผูว้ิจยัจึงให้ลงนามเป็นลายลกัษณ์
อกัษรในเอกสาร 

3.4 ข้ันตอนและวธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลของการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ขั้นตอน
การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ และขั้นตอนของการทดสอบผลของการใช้หุ่นยนต์ช่วยฝึก 
Armeo®Spring ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

3.4.1 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 

1) ผู้วิจัยศึกษาทบทวนวรรณกรรมและ เอกสารท่ี เก่ียวข้อง ก าหนดนิยามเชิง
ปฏิบติัการ ก าหนดขอ้ค าถามและมาตรวดั (rating scale) ภายใตก้ารให้ค  าปรึกษา
ของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

 2) น าแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีสร้างไปตรวจสอบในเร่ืองของความตรงตาม
เน้ือหา (content validity) โดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 คนซ่ึงมีคุณสมบติัดงัน้ี 

2.1) มีความรู้ ความช านาญในเร่ืองของการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 

2.2) มีความรู้ ความช านาญ ทกัษะและประสบการณ์ในการใชหุ่้นยนตช่์วยฝึก 

Armeo®Spring ในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของแขนและมือในผูป่้วยโรค

หลอดเลือดสมอง 
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2.3) มีความรู้ ความช านาญในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง

ในการท ากิจวตัรประจ าวนั 

3)  เม่ือผา่นการตรวจสอบเน้ือหาจากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน ผูว้ิจยัปรับปรุงและแกไ้ข
แบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะของคณะผูเ้ช่ียวชาญ 

4) น าแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีไดรั้บการปรับปรุงและแกไ้ขขา้งตน้ไปทดลอง
ใช้กบัคนปกติจ านวน 5 คน โดยมีคุณสมบติัในเร่ืองของอายุ ระดบัการศึกษาท่ี
ใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่งเพื่อตรวจสอบความเขา้ใจดา้นการใชภ้าษา 

5) ผู ้วิจ ัยน าข้อเสนอแนะและค าแนะน าจากการทดลองใช้มาปรับปรุงแก้ไข
แบบสอบถามเพื่อเตรียมไปใช้ในขั้นตอนการทดสอบผลของหุ่นยนต์ช่วยฝึก 
Armeo®Spring 

3.4.2 ขั้นตอนการทดสอบผลของหุ่นยนตช่์วยฝึก Armeo®Spring 

1) ผูว้ิจยัด าเนินการขออนุมัติการท าวิจยัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัใน
มนุษยข์องคณะเทคนิคการแพทยม์หาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

2) คดัเลือกกลุ่มตวัอย่างจ านวน 3 คน (ดงัรายละเอียดเกณฑ์การคดัเขา้และคดัออก
กลุ่มตวัอยา่ง) และอธิบายวตัถุประสงคข์องการวิจยัรวมทั้งส่ิงท่ีกลุ่มตวัอยา่งตอ้ง
ปฏิบติัขณะเขา้ร่วมการวจิยัพร้อมกบัเขียนแบบฟอร์มการยนิยอมเขา้ร่วมการวจิยั 

3) น าแบบประเมิน  Wolf Motor Function Test และ แบบประเมิน  Fugl-Meyer 
Assessment (เฉพาะส่วนของ UE) ไปประเมินกลุ่มตวัอยา่ง เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดเ้ป็น
ขอ้มูลช่วงเส้นฐาน A: baseline ในสัปดาห์ท่ี 1 และ 2  
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4) นัดหมายกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มตัวอย่างเข้ารับการฝึกโดยใช้หุ่นยนต์ช่วยฝึก 
Armeo®Spring ณ คลินิกกิจกรรมบ าบัด ศูนย์บริการคณะเทคนิคการแพทย ์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ซ่ึงแต่ละคนใช้เวลาคร้ังละประมาณ 1 ชั่วโมง จ านวน 3 
คร้ัง/สัปดาห์ ภายใน 8 สัปดาห์ติดต่อกนั (การเลือกกิจกรรมหรือเกมนั้นข้ึนอยูก่บั
ดุลยพินิจของผูว้ิจยัและระดบัความสามารถของกลุ่มตวัอย่างแต่ละคน รวมทั้ง
ความยินยอมของกลุ่มตวัอย่าง) พร้อมทั้งท าการประเมินผลด้วยแบบประเมิน 
Wolf Motor Function Test และแบบประเมิน Fugl-Meyer Assessment (เฉพาะ
ส่วนของ UE) หลังจากการฝึก เพื่อน าข้อมูลท่ีได้เป็นข้อมูลช่วงการฝึกโดยใช้
หุ่นยนต์ช่วยฝึก (B: intervention) ซ่ึงในการฝึกแต่ละคร้ังผู ้วิจ ัยจะเป็นผู ้ดูแล 
ควบคุมและด าเนินการทุกขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชหุ่้นยนตช่์วยฝึกตลอดช่วง
การฝึก  

5) น าแบบประเมิน  Wolf Motor Function Test และ แบบประเมิน  Fugl-Meyer 
Assessment (เฉพาะส่วนของ UE) ไปประเมินกลุ่มตัวอย่างหลังจากส้ินสุด
กระบวนการบ าบัดฟ้ืนฟูอีกคร้ัง เพื่อน าข้อมูลท่ีได้เป็นข้อมูลช่วงเส้นฐาน A: 
baseline ในสัปดาห์ท่ี 11 และ 12 เช่นเดียวกบัช่วงเส้นฐานในระยะแรก 

6) ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจต่อ    
การใช้หุ่นยนต์ช่วยฝึก Armeo®Spring และความพึงพอใจต่อการท ากิจวตัร
ประจ าวนัหลงัจากการใชหุ่้นยนตช่์วยฝึก Armeo®Spring 

7) น าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ดว้ยวธีิการทางสถิติ แปลผลและอภิปรายผล 
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3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

3.5.1 ใช้สถิติเชิงพรรณนา การหาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานใน 
การบรรยายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง และคะแนนท่ีได้จากการประเมินด้วย
แบบสอบถามความพึงพอใจ 

3.5.2 วิเคราะห์ขอ้มูลแบบ visual analysis เพื่อศึกษาแนวโน้มของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน
ของกลุ่มตวัอย่างเป็นรายบุคคล น าเสนอผลท่ีได้เป็นลกัษณะกราฟเส้น โดยวิเคราะห์
ความแตกต่างของคะแนนในช่วงก่อนการให้การบ าบดัฟ้ืนฟู (ช่วงเส้นฐานA: baseline) 
ระหวา่งการให้การบ าบดัฟ้ืนฟู (ช่วงการฝึกโดยใช้หุ่นยนตช่์วยฝึก B: intervention) และ
หลงัการใหก้ารบ าบดัฟ้ืนฟู (ช่วงเส้นฐาน A: baseline) ในลกัษณะA: B: A  

 

 


