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บทที ่5 

อภปิรายผล สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อศึกษาผลของการใชหุ่้นยนตช่์วยฝึก Armeo®Spring ต่อ
การฟ้ืนสภาพดา้นการเคล่ือนไหวของแขนและมือในผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง และมีวตัถุประสงค์
รองเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองหลงัการใช้หุ่นยนต์ช่วยฝึก และความ   
พึงพอใจในการท ากิจวตัรประจ าวนัหลงัการใช้หุ่นยนต์ช่วยฝึก Armeo®Spring เคร่ืองมือประเมิน
ผลลัพธ์ท่ีใช้ในการศึกษาวิจยั ได้แก่ แบบประเมิน Wolf Motor Function Test แบบประเมิน Fugl-
Meyer Assessment และแบบสอบถามความพึงพอใจซ่ึงผูว้ิจยัสร้างข้ึนโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
ความพึงพอใจต่อการใช้หุ่นยนต์ช่วยฝึก Armeo®Spring และความพึงพอใจในการท ากิจวตัร
ประจ าวนัหลงัจากการใช้หุ่นยนต์ช่วยฝึก รูปแบบการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นแบบกลุ่มตวัอย่างเดียว 
(single-subject design) และใช้กรณี ตัวอย่างท่ี เป็นผู ้ป่ วยโรคหลอดเลือดสมองจ านวน  3 คน             
การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีด าเนินการเก็บขอ้มูลแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงแรกจะเป็นช่วงเส้นฐาน (A: baseline) 
คือ ระยะเวลาก่อนให้การบ าบัดฟ้ืนฟู  ช่วงท่ีสองเป็นช่วงการฝึกโดยใช้หุ่นยนต์ช่วยฝึก (B: 
intervention) คือ ระยะของการให้การบ าบัดฟ้ืนฟูโดยใช้หุ่นยนต์ช่วยฝึก Armeo® Spring และช่วง
สุดท้ายเป็นช่วงเส้นฐานอีกคร้ัง (A: baseline) คือ ระยะหลงัการบ าบดัฟ้ืนฟูโดยใช้หุ่นยนต์ช่วยฝึก 
Armeo® Spring การวิเคราะห์ขอ้มูลในเร่ืองของผลของการใชหุ่้นยนตช่์วยฝึก Armeo® Spring ใชส้ถิติ
เชิงพรรณนาและน าเสนอผลแบบ visual และขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนาและน าเสนอผลโดยใชค้่าเฉล่ีย จ  านวน และร้อยละ  

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเร่ืองผลของการใชหุ่้นยนตช่์วยฝึก Armeo® Spring ต่อการฟ้ืนสภาพดา้น
การเคล่ือนไหวของแขนและมือในกรณีตวัอยา่งจ านวน 3 คน จากการประเมินดว้ยแบบประเมิน Wolf 
Motor Function Test และ Fugl-Meyer Assessment พบว่ากรณีตัวอย่างทั้ ง 3 คนมีแนวโน้มของ
คะแนนจากการประเมินดว้ยแบบประเมิน Fugl-Meyer Assessment ในช่วงการฝึกโดยใชหุ่้นยนตช่์วย
ฝึก B: Intervention สูงข้ึนกว่าช่วงเส้นฐาน A: baseline (ช่วงไม่ได้รับการฝึกด้วยหุ่นยนต์ช่วยฝึก)     
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ดงัแสดงในกราฟท่ี 4.1, 4.6 และ 4.11.ในบทท่ี 4 ผลการศึกษาในคร้ังน้ีสอดคล้องกบัการศึกษาวิจยั 
ของหลาย ๆ งานวิจยั เช่น การศึกษาของ Housman และคณะ ในปี ค.ศ. 2009 (20) ซ่ึงเปรียบเทียบ         
การบ าบัดฟ้ืนฟูผู ้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเร้ือรังโดยใช้หุ่นยนต์ช่วยฝึก T-WREX หรือ 
Armeo® Spring และการบ าบดัฟ้ืนฟูแบบดั้งเดิม และผลการศึกษาพบวา่กลุ่มทดลองท่ีบ าบดัฟ้ืนฟูโดย
ใชหุ่้นยนตช่์วยฝึก Armeo® Spring มีคะแนนดา้นความสามารถในดา้นการเคล่ือนไหวจากการประเมิน
ดว้ยแบบประเมิน Fugl-Meyer มากกวา่กลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บการฝึกโดยวธีิดั้งเดิมอยา่งมีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ เช่นเดียวกบั Colomer และคณะ ในปี ค.ศ. 2012 (21) ซ่ึงศึกษาประสิทธิภาพของหุ่นยนตช่์วย
ฝึก Armeo® Spring ต่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของแขนและมือในผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองระยะ
เร้ือรัง ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีคะแนนความสามารถของแขนและมือจากการประเมินดว้ย
แบบประเมิน Fugl-Meyer มากข้ึนอย่างมีระดบันัยส าคญัทางสถิติ นอกจากน้ี Peter และคณะ ในปี 
ค.ศ. 2011 (19) ไดท้  าการทบทวนวรรณกรรมอยา่งเป็นระบบเก่ียวกบังานวิจยั เร่ืองการใชหุ่้นยนตช่์วย
ฝึกในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของแขนและมือในผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง ผลการทบทวนวรรณกรรม
พบวา่หุ่นยนตช่์วยฝึกช่วยส่งเสริมการฟ้ืนตวัและความสามารถดา้นการเคล่ือนไหวของแขนและมือใน
กลุ่มตวัอย่างผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง เน่ืองจากหุ่นยนต์ช่วยฝึกไดอ้ธิบายแนวคิดท่ีสอดคลอ้งกบั
ทฤษฎีพื้นฐานความเช่ือของความยดืหยุน่ของสมอง (brain plasticity) ท่ีเช่ือวา่ สมองสามารถจดัระบบ
ระเบียบข้ึนมาใหม่ได ้สามารถเกิดการทดแทนและชดเชยในส่วนท่ีขาดหายหรือสูญเสียไป และส่งผล
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ข้ึน (22, 38) และหุ่นยนต์ช่วยฝึกมีรูปแบบการฝึกท่ีมีจ านวนคร้ังในการฝึก       
การเคล่ือนไหวท่ีมาก (high intensive) เน้นการกระท ากิจกรรมท่ีมีเป้าหมายเฉพาะเจาะจง (task 
specificity/task oriented) ปฏิกิริยาสะทอ้นกลบั (feedback) ทั้งในเร่ืองของภาพ เสียง ผลคะแนนในแต่
ละกิจกรรม รวมถึงผูป่้วยจะเกิดแรงจูงใจ (motivation) ท่ีจะเข้าไปมีส่วนร่วม จดจ่อ ตั้ งใจอยู่กับ
เป้าหมายในการท ากิจกรรม (13, 16, 27) ซ่ึงคุณสมบติัต่าง ๆ ของหุ่นยนต์ช่วยฝึกท่ีได้กล่าวขา้งตน้ 
เป็นส่ิงท่ีช่วยเสริมการฟ้ืนตวัหรือการเคล่ือนไหวของผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองได ้

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของคะแนนท่ีได้จากการประเมินด้วยแบบประเมิน Wolf Motor 
Function Test ในกรณีศึกษาทั้ง 3 คน พบวา่ คะแนนความสามารถ (function) และคะแนนเวลา (time) 
มีการเปล่ียนแปลงจากช่วงเส้นฐาน (A: baseline) คือ ระยะเวลาก่อนให้การบ าบดัฟ้ืนฟู ไปสู่ช่วงการ
ฝึกโดยใชหุ่้นยนตช่์วยฝึก (B: intervention) คือ ระยะของการให้การบ าบดัฟ้ืนฟูโดยใชหุ่้นยนตช่์วยฝึก 
Armeo® Spring และช่วงสุดท้าย (A: baseline) คือ ระยะหลงัการบ าบดัฟ้ืนฟูโดยใช้หุ่นยนต์ช่วยฝึก 
Armeo® Spring มีแนวโนม้ดีข้ึน นัน่คือ คะแนนความสามารถดา้น function มากข้ึน ดงัแสดงในกราฟ
ท่ี 4.2, 4.3, 4.7,4.8, 4.12, 4.13 และเวลาท่ีลดลง ดงัแสดงในกราฟท่ี 4.4, 4.5,4.9, 4.10, 4.14, 4.15 ใน
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บทท่ี 4 ยกเวน้ หวัขอ้ทดสอบหยบิกระป๋องน ้าจากโต๊ะมาแตะท่ีปาก (lift can), หยบิดินสอจากโต๊ะโดย
ใช้ 3 น้ิว (lift pencil), หยิบท่ีหนีบกระดาษจากโต๊ะโดยใช้ 3 น้ิว (lift paper clip), วางเหรียญซ้อน ๆ 
กัน (stack checkers), พลิกนามบัตร (flip cards), ไขกุญแจ (turn key in lock), พับผ้าขนหนู (fold 
towel) และยกตะกร้า (lift basket) ซ่ึงสอดคล้องกบัการศึกษาวิจยัของ Colomer และคณะ ในปี ค.ศ. 
2012 (21) ท าการศึกษาประสิทธิภาพของ Armeo® Spring ต่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพแขนและมือของ
ผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอย่างมีระดบัคะแนนการท ากิจกรรม (activity 
scales) โดยใช้แบบประเมิน Motor Assessment Scale, Manual Function Test, Wolf Motor Function-
Ability, Wolf Motor Function-Time ท่ีดีข้ึนอย่างมีระดบันัยส าคญัทางสถิติ เหตุผลท่ีคะแนนในช่วง
การฝึกดว้ยหุ่นยนตช่์วยฝึกดีข้ึนทั้งในดา้น function และดา้นเวลา ซ่ึงสัมพนัธ์กบัผลคะแนนท่ีเพิ่มข้ึน
จากการประเมินดว้ยแบบประเมิน Fugl-Meyer Assessment สามารถอธิบายไดเ้ช่นเดียวกบัคุณสมบติั
หลกัการการท างานของหุ่นยนตช่์วยฝึกในแง่ของความยืดหยุน่ของสมอง (brain plasticity) โดยสมอง
สามารถเกิดการเปล่ียนแปลง ปรับตวั สามารถพฒันาและทดแทนได้ ผา่นรูปแบบการฝึกหุ่นยนตช่์วย
ฝึกท่ี มีจ  านวนคร้ังในการฝึกการเคล่ือนไหวท่ีมาก ต่อเน่ืองซ ้ า ๆ  เป็นกิจกรรมท่ีมี เป้าหมาย
เฉพาะเจาะจง มีปฏิกิริยาสะท้อนกลับในเร่ืองของภาพ เสียง ผลคะแนนในแต่ละกิจกรรม และ
ก่อใหเ้กิดแรงจูงใจท่ีจะเขา้ไปมีส่วนร่วมจดจ่อ ตั้งใจอยูก่บัเป้าหมายในการท ากิจกรรม (13, 16, 22, 27) 
เป็นตน้  

การท่ีคะแนนในหวัขอ้ทดสอบหยิบกระป๋องน ้ าจากโต๊ะมาแตะท่ีปาก (lift can), หยิบดินสอจาก
โต๊ะโดยใช้ 3 น้ิว (lift pencil), หยิบท่ีหนีบกระดาษจากโต๊ะโดยใช้ 3 น้ิว (lift paper clip), วางเหรียญ
ซ้อนๆ กัน (stack checkers), พลิกนามบัตร (flip cards), ไขกุญแจ (turn key in lock), พับผา้ขนหนู 
(fold towel) และยกตะกร้า (lift basket) ไม่มีการเปล่ียนแปลงสามารถอธิบายไดด้งัน้ี เน่ืองจากกรณี
ตัวอย่างทั้ ง 3 คน อยู่ในระยะท่ี 3 (voluntary movement with synergy) ของ Brunnstrom คือ เร่ิมมี   
การเคล่ือนไหวท่ีเป็นไปได้ด้วยความตั้ งใจในลักษณะ synergies และยงัไม่สามารถเคล่ือนไหว
กล้ามเน้ือในส่วนของกล้ามเน้ือมดัเล็ก fine motor ได้ ซ่ึงมีความสอดคล้องกับการฟ้ืนตวัทางด้าน
ควบคุมการเคล่ือนไหวมกัจะเร่ิมจากกลา้มเน้ือส่วนตน้ไปสู่ส่วนปลาย เช่น กลา้มเน้ือหัวไหล่จะฟ้ืน
กลับคืนมาก่อนกล้ามเน้ือปลายแขนและมือ โดยกรณีตัวอย่างมีการเคล่ือนไหวในรูปแบบ mass 
movement หรือ synergistic patterns เช่น เม่ือผูป่้วยตอ้งการยกแขนและไหล่ข้ึน (flexion of shoulder) 
จะตอ้งมีการกางไหล่ร่วมกบัการงอขอ้ศอกเกิดข้ึนร่วมด้วยทุกคร้ัง โดยท่ีผูป่้วยไม่ได้ตั้งใจ จึงท าให้
ผูป่้วยไม่สามารถเคล่ือนไหวแขนและมือขา้งอ่อนแรง เพื่อเอ้ือมออกไปหยิบจบัส่ิงของตามตอ้งการ
ได ้  
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จากการวิเคราะห์คะแนนความพึงพอใจท่ีไดจ้ากการประเมินดว้ยแบบสอบถามความพึงพอใจ 
สามารถอธิบายดงัน้ี คือ ผลการศึกษาในเร่ืองความพึงพอใจต่อการใชหุ่้นยนตช่์วยฝึก Armeo® Spring 
ของกรณีศึกษาทั้ง 3 คน พบวา่กรณีศึกษาส่วนใหญ่มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดต่อการใชหุ่้นยนต์
ช่วยฝึก Armeo® Spring (ดงัแสดงในภาพท่ี 4.16) เช่นเดียวกบัการศึกษาของ Housman และคณะ ในปี 
ค.ศ. 2009 (20) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจ ช่ืนชอบ รู้สึกเบ่ือหน่ายนอ้ยกวา่วธีิการบ าบดัฟ้ืนฟู
แบบดั้งเดิม ไม่เกิดความสับสนและมีแรงจูงใจในการฝึกโดยใช้หุ่นยนต์ T-WREX (Armeo® Spring) 
มากกวา่วธีิการบ าบดัฟ้ืนฟูแบบดั้งเดิม ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งไดอ้ธิบายถึงคุณค่าและคุณประโยชน์ท่ีมากของ
การใชหุ่้นยนต ์T-WREX (Armeo® Spring) นอกจากน้ีการใชหุ่้นยนต ์T-WREX (Armeo® Spring) จะ
ก่อให้เกิดความเบ่ือหน่ายในการฝึกน้อยกวา่วิธีการฝึกแบบดั้งเดิม และผลจากการศึกษาในเร่ืองความ
พึงพอใจต่อการท ากิจวตัรประจ าวนัหลงัการใช้หุ่นยนต์ช่วยฝึก Armeo® Spring ของกรณีศึกษาทั้ง 3 
คน พบว่ากรณีศึกษามีระดบัความพึงพอใจต่อการท ากิจวตัรประจ าวนั (ดงัแสดงในภาพท่ี 4.20) ใน
ระดับปานกลางถึงดีมาก โดยมีเพียงกรณีศึกษา 1 ท่านท่ีมีระดับความพึงพอใจปานกลางในหัวข้อ
ความสามารถในการดูแลความสะอาดหลงัขบัถ่าย เน่ืองจากการท าความสะอาดหลงัจากการขบัถ่าย
อุจจาระ กรณีศึกษายงัมีความยากล าบากและต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู ้อ่ืนบางเล็กน้อย 
โดยเฉพาะการเดินทางไปนอกสถานท่ีหรือสาธารณะท่ีมีส่ิงก่อสร้างหรือสถาปัตยกรรมท่ีขดัขวางหรือ
เป็นอุปสรรคต่อการท ากิจกรรม เช่น ห้องน ้าไม่มีชกัโครก ไม่มีราวเกาะ เป็นตน้ ดงันั้นหุ่นยนตช่์วยฝึก
จึงสามารถอธิบายวา่ มีความเฉพาะเจาะจงส าหรับผูป่้วยแต่ละคนในการเคล่ือนไหวของแขนผ่านการ
ท ากิจกรรมเล่นเกมคอมพิวเตอร์ในลักษณะช่วยต้านแรงโน้มถ่วงของโลก ประกอบกับมีตัวรับ
สัญญาณการบีบ การก าของมือขณะท ากิจกรรม ซ่ึงเช่ือมต่อกบัระบบเกมคอมพิวเตอร์ท่ีถูกออกแบบมา 
เพื่อฝึกฝนในลักษณะการเคล่ือนไหวรูปแบบสามมิติแตกต่างกันออกไป มีข้อมูลยอ้นกลับจาก
หนา้จอภาพคอมพิวเตอร์ท่ีจะช่วยเพิ่มในเร่ืองของแรงจูงใจในการเคล่ือนไหวอยา่งมีจุดมุ่งหมาย และ 
มีความสนใจ จดจ่ออยู่กบัการท ากิจกรรม พร้อมทั้งผูป่้วยจะได้รับปฏิกิริยาสะทอ้นกลบั (feedback) 
ทางดา้นการมองเห็น การไดย้ิน และผลคะแนนความสามารถของตนเองขณะท ากิจกรรม ร่วมกบัเกิด
ความสนุกสนานขณะท ากิจกรรมการฝึก (entertaining) สามารถฝึกการเคล่ือนไหวได้อย่างซ ้ า ๆ 
ต่อเน่ือง ภายใต้การเคล่ือนไหวท่ีมีความเข้มขน้ระดบัมาก (high intensity) เน้นการท ากิจกรรมท่ีมี
เป้าหมายเฉพาะเจาะจง (task specificity/task oriented) และผูป่้วยเขา้ไปมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 
เกิดความสนใจ ตั้งใจ จดจ่ออยูก่บัการท ากิจกรรมไดด้ว้ยตนเองอยา่งเตม็ท่ี ส่งผลท าใหเ้กิดผลลพัธ์ของ
การบ าบดัฟ้ืนฟูท่ีดีข้ึน สามารถติดตามการเปล่ียนแปลงหรือความกา้วหนา้ของผูป่้วยไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
และสามารถตอบโจทยส์ าหรับผูป่้วยบางรายท่ีมีภาวะเบ่ือหน่ายในฝึกได ้(13, 16, 27, 28) 
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บทสรุป 

การศึกษาผลของการใช้หุ่นยนต์ช่วยฝึกต่อการฟ้ืนสภาพดา้นการเคล่ือนไหวของแขนและมือ 
รวมถึงความพึงพอใจของผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองคร้ังน้ี เป็นการศึกษาวิจยัแบบ single-subject 
design รูปแบบ A-B-A Design ในกลุ่มตวัอยา่งผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองจ านวน 3 คน เพื่อศึกษาถึง
ผลของการใช้หุ่นยนต์ช่วยฝึก Armeo® Spring ต่อการฟ้ืนสภาพดา้นการเคล่ือนไหวของแขนและมือ
ในกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง รวมถึงศึกษาในเร่ืองของความพึงพอใจของกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีต่อการใช้หุ่นยนต์ช่วยฝึก Armeo®Spring และความพึงพอใจต่อการท ากิจวตัรประจ าวนั
หลงัจาก   การใชหุ่้นยนตช่์วยฝึก Armeo®Spring จากการใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจ ผลการศึกษา
สามารถสรุปไดว้า่  

1. หลงัจากท่ีกลุ่มตวัอย่างผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองไดรั้บการฝึกโดยใช้หุ่นยนต์ช่วยฝึก 
Armeo® Spring มีคะแนนผลลพัธ์ความสามารถด้านการเคล่ือนไหวของแขนและมือท่ีดีข้ึนในแบบ
ประเมิน Fugl-Meyer Assessment รวมถึงระยะเวลาท่ีใช้ในการทดสอบลดลงในแบบประเมิน Wolf 
Motor Function Test หลงัจากใชหุ่้นยนตช่์วยฝึก Armeo® Spring   

2. กลุ่มตัวอย่างผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองมีความพึงพอใจต่อการใช้หุ่นยนต์ช่วยฝึก 
Armeo® Spring ในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของแขนและมือในระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด คิดเป็น 
100% ในหัวขอ้ของระบบเสียงของหุ่นยนต์ช่วยฝึก มีความชดัเจน เหมาะสม กระตุน้ให้เกิดแรงจูงใจ
ในขณะท าการเคล่ือนไหว หุ่นยนตช่์วยฝึกกระตุน้ให้เกิดความสนใจ และจดจ่ออยูก่บัการท ากิจกรรม
ขณะท าการฝึก หุ่นยนต์ช่วยฝึกช่วยเพิ่มทกัษะความสามารถในการควบคุมการเคล่ือนไหวของแขน
และมือ ความปลอดภยัขณะท าการฝึกโดยใช้หุ่นยนต์ช่วยฝึก การฝึกโดยใช้หุ่นยนต์ช่วยฝึกมีความ
สนุกสนาน รู้สึกช่ืนชอบในรูปแบบการฝึกโดยใชหุ่้นยนตช่์วยฝึก และความพึงพอใจโดยรวมของการ
ใชหุ่้นยนตช่์วยฝึกในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของแขนและมือ เป็นตน้ 

 

 



 

75 

3. กลุ่มตวัอย่างผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองมีความพึงพอใจต่อการท ากิจวตัรประจ าวนั
หลงัจากการใชหุ่้นยนตช่์วยฝึก Armeo® Spring กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ระดบัคะแนนความพึงพอใจ
ต่อการท ากิจวตัรประจ าวนั มีค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจระหวา่งระดบัปานกลางถึงมากท่ีสุด โดยมี
เพียงหน่ึงคนเท่านั้นท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจท่ีระดบัปานกลาง ในหัวขอ้ความสามารถในการ
ดูแลความสะอาดหลงัขบัถ่าย 
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ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาวจิยัในคร้ังต่อไปมีดงัน้ี 

1. เพิ่มจ านวนของกลุ่มตวัอย่างให้มีขนาดใหญ่ข้ึน อาจจะเปล่ียนรูปแบบการทดลองเป็น
ลกัษณะของการเปรียบเทียบท่ีมีกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 

 2.  เพิ่มการศึกษาอย่างต่อเน่ืองในการติดตามผลของหุ่นยนต์ช่วยฝึก Armeo® Spring ใน
ระยะยาว เช่น หลงัจาก 3 เดือน หรือ 6 เดือน เป็นตน้ 

 3.  ท าการศึกษาวิจัยในเร่ืองของการเปรียบเทียบผลของวิธีการฝึกหุ่นยนต์ช่วยฝึก 
Armeo® Spring กับ วิ ธี ก ารบ าบัด ฟ้ื นฟู อ่ื น ๆ  เช่น  mirror therapy, constraint-induced movement 
therapy เป็นตน้ 
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