
 

ซ 
 

สารบัญ 

หนา้ 

กิตติกรรมประกาศ ค 
บทคดัยอ่ภาษาไทย ง 
ABSTRACT ฉ 
สารบญัตาราง ญ 
สารบญัภาพ ฎ 

บทท่ี 1 บทน า 1 

1.1 ประวติัความเป็นมา 1 
1.2 วตัถุประสงคข์องการวจิยั 5 
1.3 ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการวจิยั 5 
1.4 นิยามศพัทเ์ฉพาะ 6 

บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 7 

2.1 โรคหลอดเลือดสมอง 7 
 2.2 การบ าบดัรักษาฟ้ืนฟูโดยใชหุ่้นยนตช่์วยฝึก (Robot-Assisted Therapy) 14 
 2.3 หุ่นยนตช่์วยฝึก Armeo 16 
 2.4 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 19 

บทท่ี 3 วธีิด าเนินการวจิยั 21 

บทท่ี 4 ผลการศึกษา 29 

บทท่ี 5 อภิปรายผล สรุปผลและขอ้เสนอแนะ 70 

เอกสารอา้งอิง  77 
 
 



 

ฌ 
 

ภาคผนวก  

ภาคผนวก ก แบบประเมิน Fugl-Meyer Assessment 82 
ภาคผนวก ข แบบประเมิน Wolf Motor Function Test 91 
ภาคพนวก ค แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใชหุ่้นยนตช่์วยฝึกและ 93 
  ความพึงพอใจต่อการท ากิจวตัรประจ าวนั 

ประวติัผูเ้ขียน 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ญ 
 

สารบัญตาราง 

หนา้ 

ตารางท่ี 4.1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 30 

ตารางท่ี 4.2  ความถ่ีของระดบัคะแนนความพึงพอใจ 60 
  ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อการใชหุ่้นยนตช่์วยฝึก Armeo®Spring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ฎ 
 

สารบัญภาพ 

หนา้ 
ภาพท่ี 2.1 แสดงหุ่นยนตช่์วยฝึก Armeo®Spring 18 

ภาพท่ี 4.1 กราฟเส้นตรงผลคะแนนจากการประเมินดว้ยแบบประเมิน 32 
Fugl-Meyer Assessment ของกรณีศึกษารายท่ี 1 

ภาพท่ี 4.2 กราฟเส้นตรงผลของค่า Functional Ability Scale จากการประเมิน 33 
Wolf Motor Function Test ของกรณีศึกษารายท่ี 1 ในหวัขอ้  
forearm to table (side), forearm to box (side), extend elbow (side),  
extend elbow (weight) และ hand to table (front) 

ภาพท่ี 4.3 กราฟเส้นตรงผลคะแนน  Functional Ability Scale  จากการประเมิน  35 
Wolf Motor Function Test ของกรณีศึกษารายท่ี 1 ในหวัขอ้ hand to box (front),  
reach and retrieve, lift can, lift pencil, lift paper clip, stack checkers, flip cards,  
turn key in lock, fold towel และ lift basket 

ภาพท่ี 4.4 กราฟเส้นตรงของแบบประเมินประเมิน Wolf Motor Function Test  37 
 ในส่วนของหวัขอ้ forearm to table (side), forearm to box (side),  
 extend elbow (side), extend elbow (weight) และ   hand to table (front)  
 ของกรณีศึกษารายท่ี 1 

ภาพท่ี 4.5 กราฟเส้นตรงของแบบประเมิน Wolf Motor Function Test  39 
ในส่วนของหวัขอ้ hand to box (front), reach and retrieve, lift can, 
lift pencil, lift paper clip, stack checkers, flip cards, turn key in lock, 

fold towel และ lift basket ของกรณีศึกษารายท่ี 1 

ภาพท่ี 4.6   กราฟเส้นตรงผลคะแนนจากการประเมินดว้ยแบบประเมิน 41 
Fugl-Meyer Assessment ของกรณีศึกษารายท่ี 2  



 

ฏ 
 

 

ภาพท่ี 4.7 กราฟเส้นตรงผลของค่า Functional Ability Scale จากการประเมิน  42 
Wolf Motor Function Test ของกรณีศึกษารายท่ี 2 ในหวัขอ้  
forearm to table (side), forearm to box (side), extend elbow (side),  
extend elbow (weight) และ hand to table (front)  

ภาพท่ี 4.8 กราฟเส้นตรงผลคะแนน  Functional Ability Scale จากการประเมิน  44 
 Wolf Motor Function Test ของกรณีศึกษารายท่ี 2 ในหวัขอ้  
 hand to box (front), reach and retrieve, lift can, lift pencil, lift paper clip,  
 stack checkers, flip cards, turn key in lock, fold towel และ lift basket 

ภาพท่ี 4.9  กราฟเส้นตรงของแบบประเมิน Wolf Motor Function Test  46 
 ในส่วนของหวัขอ้ forearm to table (side), forearm to box (side),  
 extend elbow (side), extend elbow (weight) และ hand to table (front)  
 ของกรณีศึกษารายท่ี 2 

ภาพท่ี 4.10 กราฟเส้นตรงของแบบประเมิน Wolf Motor Function Test  48 
 ในส่วนของหวัขอ้ hand to box (front), reach and retrieve, lift can,  
 lift pencil, lift paper clip, stack checkers, flip cards, turn key in lock,  
 fold towel และ lift basket ของกรณีศึกษารายท่ี 2 

ภาพท่ี 4.11 กราฟเส้นตรงของผลคะแนนจากการประเมิน Fugl-Meyer Assessment  50 
 ของกรณีศึกษารายท่ี 3 

ภาพท่ี 4.12 กราฟเส้นตรงผลของค่า Functional Ability Scale จากการประเมิน  51 
 Wolf Motor Function Test ของกรณีศึกษารายท่ี 3 ในหวัขอ้  
 forearm to table (side), forearm to box (side), extend elbow (side),  
 extend elbow (weight) และ hand to table (front) 
 
 



 

ฐ 
 

ภาพท่ี 4.13 กราฟเส้นตรงของผลคะแนน  Functional Ability Scale  จากการประเมิน  53 
 Wolf Motor Function Test ของกรณีศึกษารายท่ี 3 ในหวัขอ้  
 hand to box (front), reach and retrieve, lift can, lift pencil, lift paper clip,  
 stack checkers, flip cards, turn key in lock, fold towel และ lift basket 

ภาพท่ี 4.14 กราฟเส้นตรงของแบบประเมิน Wolf Motor Function Test  55 
 ในส่วนของหวัขอ้ forearm to table (side), forearm to box (side), extend elbow (side),  
 extend elbow (weight) และ hand to table (front) กรณีศึกษารายท่ี 3 

ภาพท่ี 4.15 กราฟเส้นตรงของแบบประเมิน Wolf Motor Function Test ในส่วนของหวัขอ้ 57 
  hand to box (front), reach and retrieve, lift can, lift pencil, lift paper clip, stack  
 checkers, flip cards, turn key in lock, fold towel และ lift basket  
 ของกรณีศึกษารายท่ี 3 

ภาพท่ี 4.16 แผนภูมิแสดงการใหร้ะดบัคะแนนความพึงพอใจต่อการใชหุ่้นยนตช่์วยฝึก 61 
 Armeo®Spring ของกรณีศึกษาจ านวน 3 คน 

ภาพท่ี 4.17 แผนภูมิแสดงผลความพึงพอใจต่อการท ากิจวตัรประจ าวนั 63 
 หลงัจากการใชหุ่้นยนตช่์วยฝึก Armeo®Spring ของกรณีศึกษารายท่ี 1 

ภาพท่ี 4.18 แผนภูมิแสดงผลความพึงพอใจต่อการท ากิจวตัรประจ าวนั 65 
 หลงัจากการใชหุ่้นยนตช่์วยฝึก Armeo®Spring ของกรณีศึกษารายท่ี 2 

ภาพท่ี 4.19 แผนภูมิแสดงผลความพึงพอใจต่อการท ากิจวตัรประจ าวนั 67 
 หลงัจากการใชหุ่้นยนตช่์วยฝึก Armeo®Spring ของกรณีศึกษารายท่ี 3 

ภาพท่ี 4.20   แผนภูมิความพึงพอใจต่อการท ากิจวตัรประจ าวนัหลงัจากการใชหุ่้นยนตช่์วย 69 
Armeo®Spring ของกรณีศึกษาจ านวน 3 คน 


