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ABSTRACT

Mirror Therapy to Improve Hand and Arm Use in Patients
with Chronic Stroke: a Pilot Study
Boonpitak J, Tongpasert S, Kovindha A
Department of Rehabilitation Medicine, Faculty of
Medicine, Chiang Mai University

Objectives: To evaluate the effectiveness of mirror therapy
on dexterity of hand and arm of the affected side in patients
with chronic stroke.
Study design: Randomized, assessor-blinded control
study
Setting: Outpatient rehabilitation clinic, Maharaj Nakorn
Chiang Mai Hospital
Subjects: Patients, more than 6 months after stroke with
Brunnstrom motor recovery of arm and hand at least stage
4
Methods: Twelve patients (10 males and 2 females) were
randomly allocated into 2 groups. In the control group, the
affected upper extremity was trained daily with conventional
program for 2 weeks; the study group received additional
mirror therapy 30 minutes twice a day. Minnesota manual
dexterity test (MMDT) as well as Brunnstrom stages of motor
recovery, grip and pinch strength, was evaluated before
and after training.
Results: In the study group, the mean of grip and pinch
strength, before and after training were 14.88/6.03 and
17.11/6.30 Kg respectively (p = 0.188, p = 0.192); total
MMDT time decreased from 222 to 193 sec (p = 0.133). In
the control group, the mean of grip and pinch strength,
before and after training were 17.17/5.83 and 18.06/6.41
Kg respectively (p = 0.309, p = 0.132); Total MMDT time
also decreased from 707 to 368 sec (p = 0.127). However,
the differences between pre- and post- training grip and
pinch strength and the total MMDT time between the two

groups were not significantly different (p = 0.771, p = 0.901,
p = 0.761). No change in Brunnstrom stages of motor
recovery was found in both groups.
Conclusion:  There is insufficient evidence to make firm a
conclusion about the effectiveness of the 2-week additional
mirror therapy to improve grip and pinch strength and
dexterity of the hemiparetic hand of patients with chronic
stroke.

Key Words: stroke, upper extremities motor skills,
rehabilitation.
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บทนํา
วัตถุประสงค: เพื่อประเมินประสิทธิผลของการฝกดวยกระจก
ตอความสามารถใชมือและแขนของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
เร้ือรัง
รูปแบบการวิจัย: การศึกษานํารองแบบสุม โดยการพราง
ผูประเมิน
สถานที่ทําการวิ จัย: หองตรวจผูปวยนอกเวชศาสตรฟนฟู
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
กลุมประชากร: ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองเร้ือรังที่มีอายุ 20
ปขึ้นไป มีอาการแสดงของโรคหลอดเลือดสมองนานมากกวา 6
เดือน และระดับการฟนตัวของระบบประสาทส่ังการมือและแขน
(Brunnstrom stages of motor recovery) ต้ังแต 4 ขึน้ไป
วิธีการศึกษา: แบงผูปวยโรคหลอดเลือดสมองเร้ือรัง 12 คน
(ชาย 10 คน หญิง 2 คน) ออกเปน 2 กลุมโดยการสุม กลุมควบคุม
ไดรับการฝกแบบด้ังเดิมนาน 2 สัปดาห ฝกตอเนื่องกันทุกวัน
วันละ 2 ช่ัวโมง สวนกลุมทดลองไดรับการฝกแบบด้ังเดิมรวมกับ
ฝกโดยใชกระจกเพิ่มอกี 1 ช่ังโมงตอวัน ประเมนิระดับการฟนตัว
ของระบบประสาทสั่งการมือและแขน ความแขง็แรงของมือและ
นิ้วมือขางที่ออนแรง (grip and pinch strength) และประเมิน
ความคลองแคลวของการใช มือและแขนโดย (Minnesota
manual dexterity test, MMDT) กอนและหลังการฝก
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ผลการศึกษา: กลุมทดลองที่ฝกเพิ่ มดวยกระจกมีคาเฉล่ีย
ความแข็งแรงของมือ/นิ้วมือขางที่ออนแรง กอนและหลังการฝก
เทากับ 14.88/6.03 และ 17.11/6.30 กิโลกรัม ตามลําดับ (p =
0.188, p = 0.192); เวลาทีใ่ชทํา MMDT ลดลงจาก 222 เปน
193 วินาที (p = 0.133) สวนกลุมที่ฝกแบบด้ังเดิมมีคาเฉล่ีย
ความแข็งแรงของมือ/นิ้วมือขางที่ออนแรง กอนและหลังการฝก
เทากับ 17.17/5.83 และ 18.06/6.41 กิโลกรัม ตามลําดับ (p =
0.309, p = 0.132); เวลาทีใ่ชทํา MMDT ลดลงจาก 707 เปน
368 วินาทเีชนกัน (p = 0.152) เม่ือเปรียบเทยีบผลตางกอนและ
หลังการฝกพบวา ทั้งสองกลุมมีความแข็งแรงของมือ/นิ้ วมือ
และความคลองแคลวของการใชมือและแขนเพิ่มขึ้นไมตางกัน
(p = 0.771, p = 0.901, p = 0.761) สวนการฟนตัวของระบบ
ประสาทส่ังการมือและแขนคงเดิม
สรุป: การศึกษานํารองคร้ังนี้ไมสามารถสรุปไดวาการเพิ่มการ
ฝกดวยกระจกเปนเวลา 2 สัปดาหใหกับผูปวยโรคหลอดเลือด
สมองเร้ือรัง เพิ่มความสามารถใชมือและแขนไดแตกตางกับ
การฝกดวยวิธีแบบด้ังเดิมอยางเดียว
คําสําคัญ: โรคหลอดเลือดสมอง, ทักษะการทํางานของมือ
และแขน, ฟนฟู
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บทนํา
ปจจุบันจํานวนผูปวยโรคหลอดเลือดสมองมีแนวโนมเพิ่ม

มากขึ้นในประเทศไทย จากสถิติสาธารณสุข ป 2549 พบวามี
ผูปวยเสียชีวิตดวยโรคหลอดเลือดสมอง 24.4 ตอประชากร
100,000 คน จัดเปนสาเหตุการตาย อนัดับ 4 รองจากโรคมะเร็ง
อุบัติเหตุ และ โรคหัวใจ(1) จากการศึกษาทางระบาดวิทยาของ
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทยตามโครงการ Thai
Stroke Rehabilitation Registry (TSSR) พบวามีผูปวยทีเ่ขารับ
การฟนฟูสภาพ 376 คนในระยะเวลาเพียง 10 เดือนซ่ึงเปน
เพียงสวนหนึ่งที่มีโอกาสเขารับการฟนฟูสภาพในโรงพยาบาล
หรือศูนยจํานวน 9 แหง และมีการคาดคะเนวาในอนาคตจะมี
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทยสูงถึง 60,000 คน(2)

ความบกพรองที่ตามมาหลังจากมีโรคหลอดเลือดสมองคือ แขน
และขาออนแรงที่ ยังคงเปนปญหาหลัก สงผลให เกิดความ
พิการจํากัดความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวัน
และกิจกรรมตาง ๆ ชวยเหลือตัวเองไดไมเต็มที่ เปนภาระแก
สมาชิกในครอบครัวที่ตองดูแลและชวยเหลือผูปวย จากการ
ศึกษาของ สุทธิพงษ ทิพชาติโยธิน และคณะ(3) พบวาผูปวย
โรคหลอดเลือดสมองรายใหมรอยละ 98 มีปญหาแขนออนแรง
หลังจากติดตามการรักษาพบวารอยละ 73.5 มีปญหาแขน
ออนแรงหลงเหลืออยู  โดยทั่ วไปอัตราการฟ นตัวของกําลัง

กลามเนื้อแขนจะชากวาขา(4) ผูปวยมักใชแขนและมือขางที่ดีใน
การประกอบกิจวัตรประจําวัน และทํากิจกรรมตาง ๆ สงผลให
ไมใชแขนและมือขางที่ออนแรง ทําใหกลามเนื้อลีบฝอและ
ขอยึดติดขึ้น เปนเหตุใหมีความบกพรองมากขึ้นกวาเดิม(5)

จากการสังเกตผูปวยที่มารับการตรวจรักษา ณ หองตรวจ
ผู ป วยนอกภาควิ ชาเวชศาสตรฟ นฟู  คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวาแขนและมือออนแรงเปนปญหา
ที่ ผูปวยใหความสําคัญ เพราะสงผลกระทบตอผูปวยทั้งดาน
ภาพลักษณ การประกอบกิจวัตรประจําวันและจิตใจ ปจจุบัน
มีวิธีหลากหลายที่นํามาใชบําบัดผูปวย เพื่อเพิ่มความสามารถ
การใชมือและแขน เชน การออกกําลังกายกายบริหารแขนขาง
ที่ออนแรง การฝกใชสองมือทํากิจวัตรประจําวัน (bilateral arm
training), การกระตุ นดวยไฟฟา ( functional electrical
stimulation) เปนตน

ระยะหลั งมี การแนะนําใช วิ ธี บําบั ดด วยกระจกเงา
สะทอน (mirror therapy) ซ่ึ งถูกใชคร้ังแรก คศ.1996 โดย
Ramachandran และ Rogers บําบัดอาการปวดจากแขนขา
หลอน (phantom limb pain)(6) ตอมานํามาใชบําบัดกลุมอาการ
ปวดแสบ (complex regional pain syndrome)(7) และภาวะ
ปวดภายหลังจากการบาดเจ็บบริเวณมือ (hyperesthesia)(8)

ปจจุบันการบําบัดมือดวยกระจกเงาสะทอน เปนการฝกแบบ
ที่กําลังไดรับความนิยม เนื่องจากผลการฝกสามารถเพิ่มกําลัง
กลามเนื้ อและความสามารถใช มือและแขนขางที่ อ อนแรง
ไดในกลุมผูปวยที่เปนโรคหลอดเลือดสมองมานานนอยกวา 6
เดือน เพราะ Brunnstrom motor recovery stages และ FIM
score เพิ่มมากขึ้น(9) นอกจากนี้ มีรายงานวาแรงบีบมือเพิ่ม
มากขึ้น(10) และพิสัยการเคล่ือนไหวของขอเพิ่มขึ้น(10,11) และใน
ประเทศไทยมวิีจัยแบบสุมและมีกลุมควบคุมกับผูปวยโรคหลอด
เลือดสมองที่มีอาการนอยกวา 6 เดือน พบวากําลังกลามเนื้อ
แขนและการทํางานของมือเพิ่มมากขึ้นภายหลังจากการฝก(12)

ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยที่ผานมาของชาวตางชาติ
วรรณกรรมที่ ผ านมาแสดงให เห็นวาการฝกดวยกระจก

ใชไดดีกับผูปวยโรคหลอดเลือดสมองทีอ่ยูระหวางระยะเฉียบพลัน
ในประเทศไทยยงัไมมีผูทําการศกึษากับผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
ระยะเร้ือรังและทําการบําบัดดวยตนเองที่บาน คณะผู วิจัยมี
ความเหน็วาการบําบดัมือดวยกระจกเงาสะทอนเปนวิธทีีป่ลอดภยั
ประหยัดทั้งคาใชจาย และผูปวยนาจะบําบัดเองได จึงตองการ
พิสูจนวาการฝกดวยวิธีนี้กับผูปวยโรคหลอดเลือดสมองเร้ือรัง
ที่ ตองการฝกมือและแขนตอดวยตนเองที่ บาน จะชวยเพิ่ ม
ความสามารถใชมือและแขนเพิ่มมากขึ้นไดหรือไม
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แสดงข้ันตอนการวิจัย

ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองท่ียินยอมเขารวมงานวิจัย จํานวนท้ังหมด 22 คน

คัดเขา
คดัออก

ผูปวยถกูคดัออก 10 คน
- 6 คน มีภาวะกลามเนื้อหดเกร็งตรวจโดย MAS > 3
- 3 คน มีระยะเวลาหลังจากการปวยเปนโรค < 6 เดือน
- 1 คน มีอาการออนแรงสองซีก จํานวน 1 คน

ผูปวยเขารวมวิจัยไดท้ังหมด 12 คน
- ผูวิจัยคนท่ีหน่ึง รวบรวม demographic data และประเมิน Minnesota manual dexterity test (MMDT),

Brunnstrom motor recovery stages, grip and pinch strength (dynamometer) ครั้งท่ี 1

แผนภูมิท่ี 1 แสดงลําดับขั้นตอนการวิจัย

แบงผูปวยใช randomized allocation program โดยผูชวยวิจัย

กลุมทดลอง (6 คน)
นักกิจกรรมบําบัดใหการฝกแบบดัง้เดิมและ

ฝกดวยกระจกเพิ่มเติม (2 วันท่ีหองกิจกรรมบําบัด)

กลุมควบคุม (6 คน)
นักกิจกรรมบําบัดใหการฝกแบบดั้งเดิม

(2 วันท่ีหองกิจกรรมบําบัด)

- ฝกเองตอท่ีบาน 2 ครั้ง/วัน นาน 2 สัปดาห และบันทึกจํานวนครั้งการฝกในตารางบันทึก
- นักกิจกรรมบําบัดติดตามความสม่ําเสมอของการฝก (โดยใชโทรศัพทถาม 3 ครั้งตอสัปดาห)

ผูวิจัยคนท่ีหน่ึง ประเมิน minnesota manual dexterity test (MMDT), Brunnstrom stages,
grip and pinch strength เมื่อครบ 2 สัปดาห (พรางผูประเมิน)

วิเคราะหผลทางสถิติ เปรียบเทียบคาเฉล่ียความคลองแคลวของการใชมือและแขน,
แรงบีบมือ, แรงบีบน้ิว และการฟนตัวของระบบประสาทสั่งการมือและแขน กอนและหลังการฝก

วธิกีารศกึษา
กลุมประชากร ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองเร้ือรังนานมากกวา
6 เดือน ที่มาติดตามการรักษาที่หองตรวจผูปวยนอก ภาควิชา
เวชศาสตรฟนฟู
เกณฑการคัดเขา (Inclusion criteria)
- ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองเร้ือรังที่มีอาการออนแรงคร่ึงซีก
- อายุมากกวา 20 ป
- ประเมิน Thai Mental State Examination (TMSE) ได

คะแนนตัง้แต 23 คะแนนขึน้ไป
เกณฑการคัดออก (Exclusion criteria)
- มีการฟ นตัวของระบบประสาทส่ั งการมือและแขนตาม

เกณฑ Brunnstrom อยูในระยะ 1 ถึง 3

- มีภาวะขอไหล ขอศอก ขอมือ และขอนิ้วมือยึดติด
- มีภาวะกลามเนื้อหดเกร็งบริเวณ ขอศอก ขอมือ ตรวจโดย

Modified Ashworth scale (MAS) ไดมากกวา 3
- มีประวัติเปนโรคหลอดเลือดสมองซํ้า หรือ มีอาการออนแรง

ทั้งสองซีก
- มีประวัติบาดเจ็บรางแหประสาทแขน
- ตาบอด หรือ ลานสายตาผิดปกติคร่ึงซีก (hemianopia)
- หูตึง หรือฟงคําส่ังไมเขาใจ
ขอยุติการเขารวมวิจัย
- ขอยกเลิกการเขารวมวิจัย
- ขาดการติดตอกับผูทําวิจัย
- เกิดโรคหลอดเลือดสมองซํ้าในขณะที่ทําวิจัย
ขอคัดออกจากการวิเคราะหขอมูล
- ขาดการฝกตามโปรแกรมมากกวารอยละ 20
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วิธีการฝก
1. ขยับไหลขึ้น – ลง

2. กางไหลเขา – ออก

3. หมุนขอไหล

4. งอศอกเขา – ออก

5. กระดกขอมือขึ้น - ลง

6. กางนิว้ หุบนิ้ว

7. จับแปรงหวผีม 20 คร้ัง

8. จับแกวน้ําทําทายกดื่ม 20 คร้ัง

* ฝกทาละ 20 คร้ัง/รอบ
* 2 รอบ/วัน (รอบละ 1 ช่ัวโมง)

- กลุมทดลองฝกโดยใชการทํากายภาพแบบดั้งเดิมกอน
รวมกับเพิ่มการฝกมือดวยกระจกเงาสะทอนใชระยะ
เวลาฝกคร้ังละ 30 นาที(9,11) โดยจัดเตรียมทาดังนี้
- ผูปวยนั่งบนเกาอี้ มีโตะอยูทางดานหนาวางกลอง

กระดาษและกระจกบนโตะ
- เสียบกระจกลงชองที่เตรียมไว (เย้ืองมาใกลซีกที่

ออนแรง)
- วางมือที่ออนแรงไวหลังกระจก
- สอดมือขางที่ปกติเขาไปในชองที่เตรียมไว (อยูหนา

กระจก)
- นําฝากลองกระดาษมาปดดานบนมือขางปกติ (ใหเห็น

เฉพาะเงาในกระจกเทานั้น)
- ใหมองภาพของมือตัวเองในกระจก และจินตนาการวา

มือที่เหน็ในกระจกเปนมือทีอ่อนแรง
- ต้ังฝามือใหอยูในแนวดิ่ง แสดงดังรูป

- กลุมควบคุมฝกโดยใชการทํากายภาพแบบดั้งเดิม (Conventional therapy) แสดงรูป
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- เร่ิมฝกตามโปรแกรมแสดงดังรูป

1. ควํ่ามือและหงายสลับกัน 20 คร้ัง

2. ใชหมอนหนนุบริเวณขอมือทัง้ 2 ดาน หงายมือขึน้ กระดก
ขอมือลงและขึ้น สลับกัน 20 คร้ัง

*  ฝก 2 รอบ/วัน (รอบละ 30 นาที)
ระหวางที่ทําตองมองภาพในกระจกและพยายามขยับมือดาน
ที่ออนแรงพรอมกันไปดวย

3. เหยียดและงอนิ้ว สลับกัน 20 คร้ัง

- ทั้งนี้ผูเขารวมวิจัยทั้ง 2 กลุมจะไดรับการฝกโดยนักกิจกรรม
บําบัด 2 วันแรก จากนั้นใหฝกตอที่บานจนครบ 2 สัปดาห
โดยมีตารางบันทึกประจําตัวเพื่อบันทึกจํานวนคร้ังที่ทํา

- กอนเร่ิมการศึกษา งานวิจัยนี้ไดรับอนุญาตใหทําการศึกษา
โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิ จัยคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

 

 

 

การวเิคราะหทางสถิติ
- คํานวณกลุมประชากร จากงานวิจัยของ Yavuzer(9) ใช

Brunnstrome stage (UE) เปน outcome  สามารถคํานวณ
กลุมประชากรไดกลุมละ 28 คน (ดูรายละเอียดทีภ่าคผนวก)

- ใชโปรแกรม SPSS version 15.0 วิเคราะหขอมูลทางสถิติ
โดย
- ขอมูลทั่วไปของทั้งสองกลุม ใช Fisher’s exact test

เปรียบเทียบสัดสวนของ เพศ, ระดับการศึกษา, มือขาง
ที่ถนัดกอนปวย, มือขางที่ออนแรง, ชนิดของรอยโรค
ใช Mann-Whitney U test เปรียบเทยีบขอมูลเชิงปริมาณ
ที่ มีการแจกแจงไมปกติไดแก อายุของผู เขารวมวิจัย,
ระยะเวลาหลังจากปวยเปนโรคหลอดเลือดสมอง

- ใช Fisher’s exact test เปรียบเทยีบสัดสวนการเปล่ียน
แปลงของระบบประสาทสั่ งการมือและแขน (Brunn-
strom stages motor recovery of hand and arm)
ระหวางกลุมที่ทดลองและกลุมที่ฝกแบบด้ังเดิม

- ใช Paired T-test เปรียบเทยีบคาเฉล่ียของ แรงบบีมือ,
แรงบีบนิ้วและความคลองแคลวของการใชมือและแขน
กอนและหลังการฝกของกลุมเดียวกัน

- ใช Unpaired T-test เปรียบเทยีบคาเฉล่ียของ แรงบีบมือ,
แรงบีบนิ้ว (ขอมูลเชิงปริมาณที่มีการแจกแจงแบบปกติ)
ภายหลังการฝกระหวางกลุ มทดลองเทียบกับกลุมที่
ฝกแบบด้ังเดิม

- ใช  ANCOVA เปรียบเทียบคาเฉล่ียความคลองแคลวของ
การใชมือและแขน (ขอมูลเชิงปริมาณที่มีการแจกแจง
แบบไมปกติ และขจัดอิทธิพลของคาเฉล่ียความคลอง
แคลวของการใชมือและแขนตั้ งตนไมใหสงผลถึงคา
เฉล่ียภายหลังการฝก) ภายหลังการฝกของกลุมทดลอง
เทียบกับกลุมที่ฝกแบบด้ังเดิม

- โดยถือคาที่ ไดมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติเม่ือ p < 0.05

ผลการศกึษา
ขอมูลทั่วไป
- ผูสนใจเขารวมงานวิจัยมีจํานวนทั้งหมด 22 คน ถูกคัดออก

10 คน แบงกลุมผูปวยแสดงดังแผนภูมิที ่ 1
- ผู เขารวมวิจัยทุกคนฝกครบตามโปรแกรมที่ กําหนด ไมมี

ผูปวยคนใดที่ฝกนอยกวาเกณฑที่ ต้ังไว
- อายุเฉล่ีย, เพศ, ระดับการศึกษา, มือขางที่ถนัด (กอนปวย),

มือดานที่ออนแรง, สาเหตุของโรค และระยะเวลาหลังจาก
ปวยเปนโรคหลอดเลือดสมอง (เดือน) ของทั้ง 2 กลุมแสดง
ดังตารางที่ 1
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ขอมูลท่ัวไป กลุมทดลอง กลุมควบคุม
(n=6) (n=6) p-value

สัดสวนเพศ ชาย : หญิง (คน) * 5:1 5:1 1.000

อายุเฉล่ีย (ป) ** 57.5 (48,73) 53 (21,58) 0.573

ระดับการศึกษา (คน) * 1.000
-  ประถมศึกษา - 1
-  มัธยมศึกษา 2 1
-  สูงกวามัธยม 4 4

มือขางท่ีถนัดกอนปวย *
ขวา : ซาย (คน) 4:2 6:0 0.455

มือขางท่ีออนแรง * ขวา : ซาย 3:3 2:4 1.000

ชนิดของรอยโรค (คน) * 0.545
-  หลอดเลือดตีบหรืออุดตัน 3 5
-  หลอดเลือดแตก 3 1

ระยะเวลาหลังจากเริ่มเปนโรคหลอด
เลือดสมอง (เดือน) ** 81 (6,140) 10.5 (6,35) 0.092

ตารางท่ี 1 แสดงขอมูลท่ัวไปของผูปวยระหวางกลุมท่ีฝกดวยกระจก (กลุมทดลอง) และกลุมท่ีฝกแบบดั้งเดิม (กลุมควบคุม) (สถิติท่ีใช * Fisher’s Exact
test และ ** Mann-Whitney U test)

หลังจากการฝกครบ 2 สัปดาห ประเมินความคลองแคลว
ของการใชมือและแขน โดยวัดจากเวลาเฉล่ีย (วินาที) ที่ใชทํา
Minnesota manual dexterity test (MMDT) พบวากลุมทดลอง
ใชเวลาทํา MMDT ลดลงเฉล่ีย จาก 222 เปน 193  วินาท ีแตไมมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางกอนและ
หลังการฝก (p = 0.133) สวนกลุมที่ฝกแบบด้ังเดิมใชเวลาทํา
MMDT ลดลงเฉล่ียจาก 707 เปน 368 วินาที ซ่ึงไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางกอนและหลัง
การฝก (p = 0.152) ดังตารางที่ 2 และเมือ่เปรียบเทยีบระหวาง
กลุมทดลองและกลุมที่ฝกแบบด้ังเดิม เวลาทีเ่ฉล่ียใชทํา MMDT
เม่ือส้ินสุดสัปดาหที่ 2 ลดลงทั้ง 2 กลุมแตไมมีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.761) ดังตารางที ่ 3

กลุม คาเฉล่ียของแรงบีบกลุมทดลอง
(คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน)

กอนการทดลอง หลงัการทดลอง P-Value

กลุมทดลอง 222 (100) 193 (119) 0.133
กลุมท่ีฝก

แบบดั้งเดิม 707 (689) 368 (271) 0.152

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบคาเฉล่ียเวลาท่ีใชทํา MMDT (วินาที) กอนและหลัง
การฝกของกลุมทดลองและกลุมท่ีฝกแบบดั้งเดิม (สถติิท่ีใช paired sample
T-test)

คาท่ีทําการทดสอบ คาเฉล่ียของเวลาที่ใชทํา MMDT
หลังฝก หลังการฝก (คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน)

กลุมทดลอง กลุมฝกแบบ P-Value
ดัง้เดมิ

ความคลองแคลวของ 193 (119) 368 (271) 0.761
การใชมือและแขน
(วินาที)

ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบคาเฉล่ียเวลาท่ีใชทํา MMDT (วินาที) หลังการฝก
ของกลุมทดลองเทียบกับกลุมท่ีฝกแบบดั้งเดมิ (สถติิท่ีใช ANCOVA)

สาเหตุที่ไมนําคาเฉล่ียผลตางของเวลาที่ใชทํา MMDT มา
คํานวณเพราะวาคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงกวาคาเฉล่ียจึงไม
ควรนํามาวิเคราะหทางสถิติตอ ทางคณะผูวิจัยจึงเลือกเปรียบ
เทียบคาเฉล่ียเวลาที่ใชทําหลังการฝกของทั้งสองกลุมแทนโดย
ใช ANCOVA มาวิเคราะหทางสถติิ

เม่ือประเมินความแข็งแรงของมือและนิ้วมือขางที่ออนแรง
จากคาเฉล่ียแรงบีบมือและแรงบีบนิ้ วมือ (กิโลกรัม) พบวา
กอนการฝกกลุมทดลองมีแรงบีบมือเฉล่ีย 14.88 กิโลกรัม, แรง
บีบนิ้วเฉล่ีย 6.03 กิโลกรัม ภายหลังฝกครบ 2 สัปดาห แรงบีบ
มือและแรงบีบนิ้วเพิ่มขึ้นเปน 17.11 กิโลกรัม, 6.30 กิโลกรัม
ตามลําดับ แตไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ระหวางกอนและหลังการฝก (p = 0.188, p = 0.192) ดังตารางที่
4 สวนกลุมฝกแบบด้ังเดิม กอนการฝกมีแรงบีบมือเฉล่ีย 17.17
กิโลกรัม, แรงบีบนิ้วเฉล่ีย 5.83 กิโลกรัม ภายหลังฝกครบ 2
สัปดาห แรงบีบมือและแรงบีบนิ้วเพิ่มขึ้นเปน 18.06 กิโลกรัม,
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6.41 กิโลกรัม ตามลําดับ แตไมมีความแตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติระหวางกอนและหลังการฝก (p = 0.307, p =
0.132) ตามลําดับ ดังตารางที่ 5 เม่ือเปรียบเทียบระหวางกลุม
ทดลองและกลุมฝกแบบด้ังเดิม พบวา ทั้ง 2 กลุมมีแรงบีบมือ
และแรงบีบนิ้วเพิ่มมากขึ้น แตไมมีความแตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติ (p = 0.771, p = 0.901) ดังตารางที ่6

 คาท่ีทําการทดสอบ คาเฉล่ียของแรงบีบกลุมทดลอง
(คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน)

กอนการทดลอง หลงัการทดลอง P-Value

แรงบีบมือ 14.88 (6.93) 17.11 (8.04) 0.188
(กิโลกรัม)
แรงบีบน้ิว 6.03 (2.44) 6.30 (2.55) 0.192
(กิโลกรัม)

ตารางท่ี  4 เปรียบเทียบคาเฉล่ี ยของแรงบีบมือและแรงบีบน้ิวกอน

และหลังการฝก ของกลุมทดลอง (สถิติท่ีใช paired T-test)

 คาท่ีทําการทดสอบ คาเฉล่ียของแรงบีบของกลุม
ท่ีฝกแบบดั้งเดิม

กอนการทดลอง หลงัการทดลอง P-Value

แรงบีบมือ 17.17 (9.41) 18.06 (9.70) 0.309
(กิโลกรัม)
แรงบีบน้ิว 5.83 (2.10) 6.41 (2.69) 0.132
(กิโลกรัม)

ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบคาเฉล่ียของแรงบีบมือและแรงบีบน้ิวกอนและ

หลังการฝก ของกลุมท่ีฝกแบบดั้งเดิม (สถิติท่ีใช paired T-test)

 คาท่ีทําการทดสอบ คาเฉล่ียของแรงบีบภายหลังการฝก

การฝก การฝก P-Value
ดวยกระจก แบบดั้งเดิม

  แรงบีบมือ (กิโลกรัม) 17.11 (9.41) 18.06 (9.70) 0.771
  แรงบีบน้ิว (กิโลกรัม) 6.30 (2.55) 6.41 (2.69) 0.901

ตารางท่ี 6 เปรียบเทียบคาเฉล่ียของแรงบีบมือและแรงบีบน้ิวหลังการฝก

ของกลุมทดลองเทียบกับกลุมท่ีฝกแบบดัง้เดิม (สถิตท่ีิใช Unpaired T-test)

ส วนการฟ นตัวของระบบประสาทส่ั งการมือและแขน
ประเมินตามเกณฑของ Brunnstrom stages motor recovery
of hand and arm ดูภาคผนวกเพิ่ ม การฟ นตัวของระบบ
ประสาทส่ั งการแขนพบวา กลุ มทดลองมีการเปล่ียนแปลง
(เพิม่ขึน้ 1 ระดับ) จํานวน 3 คน, ไมมีการเปล่ียนแปลงจํานวน 3
คน ในกลุมฝกแบบด้ังเดิมมีการเปล่ียนแปลง (เพิม่ขึ้น 1 ระดับ)
จํานวน 2 คน, ไมมีการเปล่ียนแปลงจํานวน 4 คน  เม่ือนํากลุม
ทดลองและกลุ มที่ ฝ กแบบด้ั งเดิมมาเปรียบเทียบกันแล ว
ระดับการฟ นตั วของระบบประสาทส่ั งการมือและแขนที่

เปล่ียนแปลงไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p = 1.00 สถิติที่ใช Fisher’s Exact test)

การฟนตัวของระบบประสาทส่ังการมือพบวา กลุมทดลอง
มีการเปล่ียนแปลง (เพิ่มขึ้น 1 ระดับ) จํานวน 2 คน, ไมมีการ
เปล่ียนแปลงจํานวน 4 คน ในกลุ มที่ ฝกแบบด้ั งเดิมมีการ
เปล่ียนแปลง (เพิ่ มขึ้ น 1 ระดับ) จํานวน 2 คน, ไม มีการ
เปล่ียนแปลงจํานวน 4 คน เม่ือนํากลุมทดลองและกลุมที่ฝก
แบบด้ังเดิมมาเปรียบเทียบกันแลว ระดับ Brunnstrom stages
motor recovery of hand ทีเ่ปล่ียนแปลงไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนยัสําคัญทางสถติิ (p = 1.00 สถิติที่ใช Fisher’s Exact
test)

บทวจิารณ
การศึกษานํารองคร้ังนี้พบวาความสามารถใชมือและแขน

หลังการฝกแบบด้ังเดิมอยางเดียวไมแตกตางกับการฝกแบบ
ด้ังเดิมและเพิ่มการฝกดวยกระจกเงาสะทอนดวยตนเองที่บาน
เปนเวลา 2 สัปดาห

จากการทบทวนงานวิจัยที่ผานมาการฝกโดยใชกระจกเงา
สะทอน (mirror therapy) มักใชเวลาประมาณ 15 – 30 นาที ตอ
การฝก 1 คร้ัง ฝกตอเนื่องกันประมาณ 4-6 สัปดาห แลวจึงทํา
การประเมินผล สําหรับงานวิจัยนี้ใชเวลา 30 นาทีตอการฝก 1
คร้ัง ใหทํา 2 คร้ังตอวัน ทําตอเนื่องกันเปนเวลา 2 สัปดาห
ซ่ึงหลายทานอาจคิดวาเวลาที่ใชฝกในงานวิจัยนี้คอนขางส้ัน
และใชเวลานอยกวางานวิจัยที่ผานมา แตเม่ือคํานวณเวลา
โดยรวมที่ใชฝกตามจริงพบวาเวลาที่ใชไมไดนอยกวางานวิจัย
ที่ผานมา กลาวคือ เวลาฝกโดยรวมของงานวิจัยคร้ังนี้คํานวณ
ได 840 นาที สวนของ Yavuzer และคณะ(9) 600 นาที และ
Altschuler และคณะ(13) 720 นาที มีเพียงเวลาที่ ใชในการ
ประเมินผลหลังจากเสร็จส้ินงานวิ จัยเทานั้ นที่ แตกตางกัน
ดังนั้นการประเมินผลที่ 2 สัปดาหอาจรวดเร็วเกินไปที่จะเห็น
ความเปล่ียนแปลงหรือประสิทธิผลของการฝกไดอยางชัดเจน

เม่ือพิจาณารูปแบบการบําบัดดวยกระจกเงาสะทอน ของ
Yavuzer และคณะ(9) และ สิริหญิง พฤกษรัตนกุล และคณะ(12)

เทียบกับงานวิจัยนี้พบวามีความคลายคลึงกัน มีขอที่แตกตาง
กันคือ ระยะเวลาหลังจากเปนโรคหลอดเลือดสมองเฉล่ียของ
Yavuzer และคณะ(9) และ สิริหญิง พฤกษรัตนกุล และคณะ(12)

คอนขางนอยเม่ือเทียบกับงานวิจัยคร้ังนี้ กลาวคือเฉล่ีย 5.2
(  2.9) เดือน และ 2.5 (  2.6) เดือน ตามลําดับ ซ่ึงชวงระยะ
เวลาดังกลาวสมองของผูปวยอาจมีโอกาสที่ฟนตัวไดโดยไมได
เปนผลโดยตรงจากการฝก ทําใหผลลัพธที่ ไดมีการเปล่ียน
แปลงทีเ่ห็นไดอยางชัดเจน สําหรับงานวจัิยนี้คร้ังนี้เนนศึกษากับ
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองระยะเร้ือรัง ซ่ึงผูวิจัยพบขอบกพรอง
ของเกณฑ การคัดเข าร วมวิ จัยกล าวคือ ไม ได กําหนดจุด
(เพดาน) ส้ินสุดของระยะเวลาหลังจากเปนโรคหลอดเลือด

++
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สมองเร้ือรัง ทําใหเม่ือคัดผูปวยเขารวมวิจัยแลวพบวาผูปวย
แตละคนมีความแตกตางกันของระยะเวลาหลังจากเปนโรค
หลอดเลือดสมองคอนขางมาก

ขอดอยอีกประการหนึ่งคือแมวาแบงกลุมผูปวยโดยใชวิธี
สุ มจากโปรแกรมคอมพิ วเตอร แล ว แต ก็ เกิดปญหาคล าย
selection bias กลาวคือ กลุมผูปวยที่มีอาการเร้ือรังนานกวา
ไปคอนอยูในกลุมทดลอง ดังแสดงใหเห็นจากระยะเวลาหลัง
จากที่เปนโรคหลอดเลือดสมองของกลุมทดลองเฉล่ียเทากับ 81
เดือน (ผูปวย 2 คน ที่มีอาการนานมากถงึ 140 และ 126 เดือน)
แตของกลุมควบคุมเฉล่ียเทากับ 10.5 เดือน เม่ือพิจารณา
ขอมูลดิบของระยะเวลาหลังจากที่ เปนโรคหลอดเลือดสมอง
ของทั้งสองกลุม มีแนวโนมแตกตางกันอยางชัดเจน แตเม่ือ
ใชการวิเคราะหทางสถิติพบวาไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ (p = 0.092) อีกทั้งผูปวยที่เปนมานาน การฝกเพียง
แคระยะเวลา 2 สัปดาหอาจไมเปล่ียนแปลงความสามารถใชมือ
และแขนของผู ปวยได  อาจสงตอผลลัพธ โดยรวมของกลุ ม
ทดลอง ผูวิจัยจึงทําการวิเคราะหทางสถิติใหมโดยตัดขอมูลของ
ผูปวยทั้งสองออก แตก็ไมพบวามีนัยทางสถิตที่เปล่ียนแปลงไป
ของความคลองแคลวการใชมือและแขน (p = 0.582)

เม่ื อวิ เคราะหท าทางการฝกของกลุ มที่ ฝ กแบบด้ั งเดิม
พบวา 6 ทาแรกเนนกายบริหารเพื่อเพิ่มพิสัยการเคล่ือนไหว
ของขอดวยผูอืน่ Passive range of motion และ 2 ทาสุดทาย
ฝกกระตุนใหผูปวยมีการเคล่ือนไหวตามแนวทแยงเลียนแบบ
diagonal pattern ของ proprioceptive neuromuscular
facilitation ซ่ึงเปนรูปแบบการเคล่ือนไหวในชีวิตประจําวัน เชน
การหวีผม, จับแกวน้ําด่ืม เช่ือวาการฝกโดยวิธีนี้ชวยกระตุน
ความรู สึกบริเวณขอตอทําใหกําลังกลามเนื้อของผูปวยมีการ
ฟนตัวได

ที่ ผานมามีหลายกลไกที่ ใชอธิบายผลการฝกดวยกระจก
เงาสะทอนตอการฟนกําลังกลามเนื้อของผูปวยโรคหลอดเลือด
สมอง Altschuler และคณะ(13) อธบิายวาการเหน็ภาพมือดานที่
ออนแรง ที่ สามารถเคล่ื อนไหวได เปนปกติในกระจกจะไป
ทดแทนความรู สึ กบริ เวณข อต อที่ เ สียไปของมื อด านนั้ น
ภาพที่เห็นสงผลใหมีสัญญาณไปกระตุนที่ premotor cortex
มากขึ้ นทําให เกิดการฟ นตัว สวนผลการศึกษาของ Garry
และคณะ(14) พบวาขณะที่ใหคนปกติฝกมือโดยใชกระจก สมอง
สวน primary motor cortex ของมือทีอ่ยูหลังกระจกถูกกระตุน
มากขึ้น โดยวัดผลจาก transcranial magnetic stimulation
เม่ือพิจารณาแลวทั้งกลุมที่ฝกแบบด้ังเดิมและกลุมทดลองใน
การวิจัยคร้ังนี้ตางก็เปนการฝกที่กระตุน การรับรู ตําแหนงขอ
เชนเดียวกัน ซ่ึงอาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหผลลัพธภายหลัง
การฝกทั้ง 2 แบบไมมีความแตกตางกัน

ปจจัยอีกประการหนึ่ งที่อาจสงผลตอการฝกดวยกระจก
เงาสะทอน คือ ผูบําบัดที่ผานมามักฝกภายใตการควบคุมของ
ผูบําบัดอยางตอเนื่อง ซ่ึงแตกตางจากงานวิจัยนี้ที่เนนผูปวยฝก
ดวยตนเองที่บานโดยไมมีผูบําบัดควบคุม แมวามีการบันทึกวา
ผูปวยปฏิบัติจริง แตผูวิจัยไมสามารถจับวัดไดอยางจริงจังวา
ผูปวยสามารถทําไดถูกตองตามที่กําหนดหรือไม หากมีปจจัย
หรือเหตุการณที่รบกวนสมาธิขณะฝกก็ทําใหความตั้งใจลดลง
และสงผลกระทบตอการฝกของผูปวยได  ทั้ งนี้ ควรมีการทํา
วิจัยเพิม่เติมเพื่อพิสูจนสมมติฐานวาการมีผูบําบัดกํากับขณะฝก
มีผลตอการฝกโดยใชกระจกหรือไม  ขอดอยอกีประการหนึ่งของ
งานวิจัยคร้ังนี้คือกลุมประชากรนอยกวาที่คํานวณทางสถิติมาก
ทําใหผลการวิจัยมีความแตกตางจากงานวิจัยที่ผานมา ดังนั้น
การทําวิจัยแบบ single-subject design นาจะเหมาะสมและ
ชวยตอบสมมติฐานได  หรือควรเพิ่ มจํานวนผู เขารวมวิ จัย
ให ไดครบตามที่ คํานวณกลุ มประชากรทางสถิ ติ เพราะอาจ
สงผลใหเห็นความเปล่ียนแปลงไดชัดเจนยิ่งขึ้น

การศึกษาคร้ังนี้ เปนการศึกษานํารองสมควรทําการศึกษา
ตอเนื่ อง โดยอาจมีการปรับปรุงสวนของเกณฑคัดเขา เชน
กําหนดเพดานสิ้ นสุดของระยะเวลาหลังจากเปนโรคหลอด
เลือดสมอง เพื่อลดความแตกตางของผูปวยแตละคน อีกทั้ง
ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมวา ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองกลุมใด
บางที่จะไดผลดีจากการฝกดวยกระจกมากที่สุด, แนวทางการ
ฝกโดยใชกระจกที่ควรจะเปนในแงของ ความถี่, ระยะเวลาที่จะ
ใชฝกในแตละคร้ัง, จํานวนคร้ังทีฝ่กใหกับผูปวย, การติดตามผล
ระยะยาว จากการศึกษาของ TSRR พบวา เวลาเฉล่ียของ
ผูปวยที่ไดรับการฝกแบบผูปวยในเทากับ 29.4 วัน จากนั้นมาก
กวารอยละ 80 สามารถจําหนายกลับบานตนเองหรือครอบครัว
ได ดังนั้นในชวง 2-6 เดือนผูปวยยังมีการฟนตัวไดดีอยูแตอาจ
ขาดการฝกอยางตอเนื่อง ดังนั้นงานวิจัยตอไปอาจทํากับกลุม
ผูปวยที่เปนโรคหลอดเลือดสมองในชวง 2- 6 เดือน ในรูปแบบ
home program เพื่อประเมินวาจะมีประสิทธิภาพดีมากนอย
เพียงใด เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดไปประยุกตใชในเวชปฏิบัติ
ใหเหมาะสมเกิดความคุมคาและคุมทุน เหมาะสมสําหรับการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตอไป

กลาวโดยสรุป จากการศึกษานํารองคร้ังนี้ไมสามารถสรุป
ไดวา การฝกดวยกระจกเงาสะทอนนาน 2 สัปดาหที่บานกับ
กลุมผูปวยโรคหลอดเลือดสมองเร้ือรัง (มีอาการนานตั้งแต 6
เดือนขึ้นไป) สามารถเพิ่มความคลองแคลวของการใชมือและ
แขนได
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