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ABSTRACT

(REPAS).
Results: The intention to treat analysis revealed
significantly higher scores of all measures, except the
BBS and the REPAS, in the experimental group
compared with the control group at the end of the first
and the third month post treatment (p<0.05).
Conclusion: The robot-assisted gait training plus
conventional physical therapy is significantly better than
conventional physical therapy alone in subacute stroke
patients as regarding to the ability of ambulation, activity
of daily living, gait speed, step length, and endurance.

Gait rehabilitation in Subacute Hemiparetic Stroke:
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Objective: To compare the effect of a robot-assisted
gait training and a conventional physical therapy on
ambulation in subacute hemiparetic stroke patients.
Study Design: Single blinded randomized controlled
trial.
Setting: Prasat Neurological Institute
Subjects: Forty subacute hemiparetic stroke patients,
aged 18-80 years.
Methods: The subjects were randomly assigned into an
experimental or control group. Both groups received
similar type and intensity of rehabilitation, except the
gait training session. The experimental group received
30-minute robot-assisted gait training plus a 30-minute
conventional physical therapy while the control group
received a 60-minute of conventional physical therapy
on every working day for four consecutive weeks. Gait
function and disability were assessed before, one month
after treatment, and 3 months follow-up, using
Functional Ambulation Classification, Barthel Index,
Berg Balance Scale (BBS), 10-meter walk test, 6-minute
walk test, and Resistance to Passive Movement scale
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บทคัดยอ
วัตถุประสงค: เปรียบเทียบผลของการฟนฟูสมรรถภาพการ
เดินในผูปวยอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมองโดยการ
ใชหุนยนตฝกเดินรวมกับวิธีการฝกกายภาพบำบัดแบบดั้งเดิม
รูปแบบงานวิจัย: การศึกษาวิจัยแบบสุมมีกลุมเปรียบเทียบ
สถานที่ทำการวิจัย: สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย
กลุมประชากร: ผูปวยที่มีอาการออนแรงครึ่งซีกจากโรคหลอด
เลือดสมองระยะกึ่งเฉียบพลัน อายุระหวาง 18-80 ป จำนวน
40 คน
วิธีการศึกษา: แบงประชากรศึกษาเปน 2 กลุมโดยการสุม
กลุมทดลองไดรับการฝกเพื่อฟนฟูความสามารถดานการเดิน
โดยหุนยนตฝกเดินเปนเวลา 30 นาทีรวมกับกายภาพบำบัด
แบบดั้งเดิมอีก 30 นาที กลุมควบคุมรับการฝกวิธีกายภาพบำบัด
แบบดั้งเดิม 60 นาทีทุกวันราชการตอเนื่องเปนเวลา 1 เดือน
ประเมิ น ความสามารถด ว ยแบบทดสอบ Functional
Ambulation Classification, Barthel Index, Berg Balance
Scale (BBS), 10 meter walk test, 6 minute walk test, และ
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ไตหวัน งานวิจัยโดยวิธีการสุมแบบปกปดซึ่งทำการเก็บขอมูล
จากสถานพยาบาลหลายแหงในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
โดย Pohl M ป ค.ศ. 2007 (Deutsche Gangtrainer Studie,
DEGAS) เปนตัวอยางงานวิจัยที่แสดงใหเห็นวาการฝกการเดิน
อยางเขมงวดดวยเครื่องหุนยนตฝกเดินรุน GT 1 รวมกับวิธี
กายภาพบำบัดแบบดั้งเดิมมีผลเพิ่มระดับความสามารถในการ
เดินและความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันดวยตนเอง
ในผู ป ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมองระยะกึ่ ง เฉี ย บพลั น ได อ ย า งมี
นัยสำคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับการฝกกายภาพบำบัด
เพียงอยางเดียว(6)
จนกระทั่งปจจุบัน ทั่วโลกมีเครื่องหุนยนตชวยฝกการเดิน
อยู 2 รูปแบบคือ exoskeleton (Lokomat, Autoambulator,
และ LOPEZ) และ end-effector (Gait trainer 1 [GT1] และ
Haptic Walker)(10) จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมอยาง
เปนระบบป ค.ศ. 2012 เปรียบเทียบระหวางหุนยนตชวยฝก
เดินในผูปวยโรคหลอดเลือดสมองพบวาหุนยนตฝกการเดิน
รู ป แบบ end-effector (หุ น ยนต ฝ ก เดิ น รุ น GT 1) มี ผ ลเพิ่ ม
ความสามารถในการเดินไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติและดี
กวารูปแบบ exoskeleton (Lokomat และ Autoambulator )
(P=0.03)(11) ซึ่งในกลุม exoskeleton พบวาไมชวยเพิ่มความ
สามารถในการเดินหากเปรียบเทียบกับกลุมควบคุมที่ฝกดวย
การกายภาพบำบัดแบบดั้งเดิม
ปจจุบันในประเทศไทยมีการนำเขาเครื่องฝกเดินรุน GT 1
ทั้งหมด 4 เครื่อง ในสถานพยาบาล 3 แหง สถาบันประสาท
วิทยาเปนสถานพยาบาลของรัฐแหงแรกในประเทศไทยที่เปด
ใชเครื่องหุนยนตฝกเดินชนิดนี้สำหรับผูปวยโรคหลอดเลือด
สมอง อยางไรก็ตามแมวามีงานวิจัยหลายชิ้นที่พิสูจนวาเครื่อง
ฝกเดินชนิดนี้มีประโยชน แตเนื่องจากราคาที่คอนขางสูง จึงมี
ความจำเปนที่จะตองมีการศึกษาถึงประสิทธิผลของการใชงาน
ในประเทศไทย วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้จึงมุงเนนเพื่อศึกษา
ประสิทธิผลของการใชเครื่องหุนยนตฝกเดินรุน GT1 รวมกับการ
ฝกกายภาพบำบัดแบบเดิมเปรียบเทียบกับการกายภาพบำบัด
แบบดั้งเดิมเพียงอยางเดียว ผลจากการศึกษานี้จะมีสวนชวย
พัฒนาวิธีการฟนฟูสมรรถภาพการเดินสำหรับผูปวยโรคหลอด
เลือดสมองใหดียิ่งขึ้นเพื่อชวยใหผูปวยมีการฟนตัวสูงสุด นำไป
สูคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต ทั้งยังชวยลดภาระทางดาน
เศรษฐกิจและสังคมดวย

Resistance to Passive Movement (REPAS) รวบรวมขอมูล
วิเคราะหและเปรียบเทียบผลหลังการฝก 1 เดือนและ 3 เดือน
ขณะติดตามการรักษา
ผลการศึกษา: ประชากรศึกษาในกลุมทดลองมีระดับความ
สามารถหลังการประเมินดวยแบบทดสอบตาง ๆ ดีกวากลุม
ควบคุมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ทุกแบบทดสอบ
ยกเวนแบบทดสอบ BBS และ REPAS เมื่อวิเคราะหผลหลัง
การฝกที่ 1 และ 3 เดือน
สรุป: การฝกดวยหุนยนตฝกการเดินรวมกับกายภาพบำบัด
แบบดั้งเดิมมีผลตอการฟนฟูสมรรถภาพในผูปวยอัมพาตครึ่งซีก
จากโรคหลอดเลือดสมองดีกวาวิธีการฝกกายภาพบำบัดแบบ
เดิมเพียงอยางเดียวในแงของระดับความสามารถของการเดิน
ความสามารถในการดำรงชีวิตประจำวันดวยตนเอง ความเร็ว
ความยาวชวงกาว และความทนทานในการเดิน
คำสำคัญ: โรคหลอดเลือดสมอง, การฟนฟูสมรรถภาพ, การ
เดิน, การฝกเดิน, หุนยนต
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บทนำ
ตามสถิติขององคกรอนามัยโลกป ค.ศ. 2002 ประกาศจาก
สมาคมโรคหัวใจอเมริกันพบวาทั่วโลกมีผูปวยดวยโรคหลอด
เลือดสมองเพิ่มขึ้น 15 ลานคนทุกป ประมาณ 5 ลานคนเสียชีวิต
และอีก 5 ลานคนมีชีวิตอยูแบบทุพลภาพถาวร(1) ในประเทศไทย
อุบัติการณของโรคหลอดเลือดสมองป พ.ศ.2550 คือ 206 ตอ
ประชากร 100,000 คน เพิ่มขึ้น 2.75 เทาเทียบกับทศวรรษที่
ผานมา(2) สำหรับผูปวยที่มีชีวิตรอดการฟนฟูสมรรถภาพการเดิน
นับเปนสิ่งที่มีความสำคัญสูงและเปนสิ่งที่ผูปวยตองการลำดับ
ตน ๆ ของการฝก(3,4) Brosseau และคณะป ค.ศ. 2006 ได
รวบรวมแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการฝกเดินและกลาววา
โดยทั่วไปมีการฝกเดินอยู 8 รูปแบบคือ การฝกเดินบนพื้นดวย
วิธีกายภาพแบบดั้งเดิม, การฝกเดินบนลูวิ่งฝกการเดิน, การฝก
ดวยเครื่องชวยพยุงน้ำหนัก, การฝกเดินดวยกายอุปกรณเสริม
ชวยพยุงขา, การใชเครื่องมือวัดมุมปอนกลับขอมูลการเดิน
(electrogoniometric feedback), การใชเครื่องกระตุนไฟฟา
ชนิด functional electrical stimulation (FES), การกระตุนการ
เดินดวยการใหจังหวะ และการฝกเดินดวยการใชแรงคนจับขา
เดิน มีเพียงเฉพาะการฝกเดินบนลูวิ่งฝกการเดินและการใช
เครื่องกระตุนไฟฟาชนิด FES เทานั้นที่สามารถเพิ่มความเร็ว
การเดินหรือความยาวระยะกาวอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ(5)
ในป ค.ศ. 1999 ไดมีการริเริ่มนวัตกรรมใหมของการฝกเดิน
โดยเครื่ อ งหุ น ยนต ฝ ก กการเดิ น รุ น GT 1 ซึ่ ง ป จ จุ บั น ใช กั น
แพรหลายในหลายประเทศ คือสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี(6)
รัสเซีย(7) อิตาลี(8) ฟนแลนด(9) ประเทศไทย และลาสุดประเทศ

วิธีการศึกษา
กลุมประชากรศึกษา
คัดกรองผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่เขารับบริการฟนฟู
สภาพในแผนกเวชศาสตรฟนฟู สถาบันประสาทวิทยาตั้งแต
มกราคม 2554 ถึงมิถุนายน 2555 จำนวน 40 คนโดยมีเกณฑ
คัดเขาดังนี้
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การวิ จั ย สถาบั น ประสาทวิ ท ยาแล ว ผู ไ ม มี ส ว นเกี่ ย วข อ งกั บ
อาสาสมัครทำการจับสลากสุมแยกผูปวยเปนสองกลุมโดยวิธี
Block of 4 Randomization ใสหมายเลขกลุมทดลองหรือกลุม
ควบคุมไวในซองทึบปดผนึกแยกทีละซองเรียงตามลำดับจน
ครบทั้ง 40 คน (กลุมละ 20 คน) เก็บไวที่หัวหนางานวิจัยโดย
ไมมีการเปดซองลวงหนา
2. คัดกรองอาสาสมัครที่เขารวมวิจัยตามเกณฑคัดเขาและ
เกณฑคัดออกและลงนามยินยอม
3. แบงกลุมอาสาสมัครเปนกลุมควบคุมและกลุมทดลอง
เรียงตามลำดับของผูเขารวมวิจัย เปดซองทึบและจัดกลุมตาม
ที่ระบุไวดานในซอง
4. อาสาสมัครทั้งสองกลุมรับการประเมินความสามารถ
ตามแบบทดสอบ FAC, BI, 10-meter walk test, 6-minute
walk test, REPAS และ BBS โดยผูประเมินเพียง 1 คนจาก
ภายนอกที่ผานการฝกอบรมวิธีการใชเครื่องมือแบบทดสอบทุก
ชนิดและไมรูวาอาสาสมัครแตละคนอยูกลุมใดกอนเริ่มโปรแกรม
การฟนฟูสภาพ รวมทั้งเก็บขอมูลพื้นฐานในดานเพศ อายุ ดาน
ที่มีอาการ ระยะเวลาที่มีอาการ ประเภทของโรคหลอดเลือด
สมองประเมินโดย Oxfordshire Community Stroke Project
classification (18) และระดั บ ความรุ น แรงโดย National
Institutes of Health Stroke Scale.(19)
5. อาสาสมัครทั้งสองกลุมไดรับการฝกเพื่อฟนฟูสมรรถภาพ
โดยการฝกทางกายภาพบำบัดครั้งละ 1 ชั่วโมงเทากันทุกวัน
ราชการ (5 วันตอสัปดาห) เปนเวลา 4 สัปดาหตอเนื่องโดย
กลุมทดลองรับการฝกเพื่อฟนฟูสมรรถภาพดวยวิธีกายภาพ
แบบดั้งเดิม 30 นาที และฝกเดินดวยเครื่องฝกเดินกึ่งหุนยนต
อีก 20 นาทีรวมกับเวลาเตรียมอาสาสมัครขึ้นเครื่องและเวลา
พักบนเครื่องอีก 10 นาที รวมเปนเวลา 60 นาทีตอวัน สวนกลุม
ควบคุมรับการฝกตามวิธีกายภาพบำบัดแบบดั้งเดิม โดยแบง
เป น การฝ ก ออกกำลั ง กายเพื่ อ เพิ่ ม ความแข็ ง แรงและความ
ยืดหยุน 30 นาทีและฝกเพื่อเนนรูปแบบการเดินตามสภาพของ
อาสาสมั ค รแต ล ะรายอี ก 20 นาที โดยมี ช ว งพั ก 10 นาที ใ น
ระหวางการฝกรวมเปนเวลา 60 นาทีตอวันเชนเดียวกัน โดย
นักกายภาพสามารถใชเทคนิคพิเศษอื่น ๆ รวมดวย เชน เทคนิค
ของ Bobath, Brunnstrom หรือ Propioceptive Neuromuscular
Facilitation (PNF) ขึ้นอยูกับความชำนาญของนักกายภาพ
6. การรักษาอื่น ๆ การฝกดานกิจกรรมบำบัดเพื่อฝกการใช
งานแขน การทำกิจวัตรประจำวันตาง ๆ ดวยตนเอง การฝก
การรูคิดรวมครั้งละ 60 นาทีตอวันโดยวิธีมาตรฐานเดียวกัน
ทั้งสองกลุม
7. ขอบงชี้ของการหยุดฝก คือ1. เมื่อฝกครบ 4 สัปดาหตาม
ที่กำหนดในงานวิจัย 2. เมื่อมีภาวะแทรกซอนที่รุนแรง 3. ผูปวย
มี อ าการทางระบบประสาทแย ล ง และ 4. เมื่ อ อาสาสมั ค ร

เกณฑการคัดเขา
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่มีอาการออนแรงครึ่งซีก ระยะ
เวลาที่เปนตั้งแต 2 สัปดาหถึงไมเกิน 3 เดือน
ผู ป ว ยยั ง ไม ส ามารถเดิ น ได ต ามปกติ แ ละมี ค ะแนนแบบ
ทดสอบ Functional Ambulation Category ไดคะแนน 0-2
มีสภาวะทางโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจคงที่
ผูปวยใหความสมัครใจเขารวมการวิจัย
เกณฑการคัดออก
มีประวัติเปนโรคเสนเลือดสมองมากกวาหนึ่งครั้ง
สัญญาณชีพไมคงที่หรือมีโรครวมอื่น ๆ ที่ควบคุมไมได
มีโรคทางระบบประสาทสวนกลางอื่นมากอน
มีปญหาความพิการอื่นมากอนปวยดวยโรคหลอดเลือด
สมอง ทำใหเมื่อเหยียดขอสะโพก ขอเขา ขอเทาสุดแลวมี
ขอติดหรือผิดรูปเกิน 20 องศา
มีปญหาความผิดปกติดานการเดินอื่น ๆ กอนปวยครั้งนี้
มีปญหาทางการสื่อภาษา และหรือความสามารถในการให
ความรวมมือโดยไมสามารถทำตามคำสั่งไดอยางนอย 2
ขั้นตอนหรือไมเขาใจขั้นตอนของฝกและการทดสอบเมื่อให
อานเอกสารแนะนำสำหรับอาสาสมัครหรือมีผูอานใหฟง
ไม ส ามารถมาเข า ร ว มโปรแกรมการฟ น ฟู ส ภาพได อ ย า ง
ครบถวนและสม่ำเสมอตามแผนการวิจัย หรือสามารถรวม
โปรแกรมการฝกไดนอยกวารอยละ 50 ของเวลาฝกทั้งหมด
เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
แบบประเมินหลัก
ประเมินระดับความสามารถในการเดินโดยแบบทดสอบ
Functional Ambulation Categories (FAC) คะแนน
0-5(12)
ประเมิ น ความสามารถของการทำกิ จ วั ต รประจำวั น ขั้ น
พื้นฐานดวยตนเองโดยแบบทดสอบ Barthel Index (BI)
คะแนน 0-100(13)
แบบประเมินรอง
ประเมิ น การเกร็ ง ของกล า มเนื้ อ ขาโดยแบบทดสอบ
Resistance to passive movement (leg subtest)
(REPAS) คะแนน 0-10(14)
ประเมินการทรงตัวโดยแบบทดสอบ Berg Balance scale
(BBS) คะแนน 0-56(15)
ประเมิ น ความเร็ ว ของการเดิ น และระยะก า วโดยแบบ
ทดสอบ 10 meter walk test(16)
ประเมินความทนทานของการเดินดวยการวัดระยะทางเดิน
โดยแบบทดสอบ 6 minute walk test(17)
ขั้นตอนการวิจัย
1. หลังจากผานการพิจารณาอนุมัติงานวิจัยโดยคณะกรรมJ Thai Rehabil Med 2012; 22(2)
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ตองการถอนตัวออกจากงานวิจัย
8. ประเมินความสามารถซ้ำอีกครั้ง (ประเมินครั้งที่ 2) เมื่อ
อาสาสมัครไดรับการฟนฟูสภาพครบ 1 เดือนตามแผนที่วางไว
และประเมินซ้ำอีกครั้งในชวงติดตามการรักษา (ประเมินครั้งที่
3) หลังการเขารวมวิจัย 3 เดือน
9. รวบรวมขอมูลและวิเคราะหผล

ทุกแบบทดสอบ ยกเวนการประเมินการเกร็งของกลามเนื้อขา
โดยแบบทดสอบ REPAS ทั้งหลังการฝก 1 เดือน และหลังการ
ติดตามการรักษา 3 เดือนที่พบวาไมแตกตางกัน แตในกลุม
ควบคุมพบวาการเกร็งของกลามเนื้อขาไมเปลี่ยนแปลงภายหลัง
การฝก 1 เดือน แตเกร็งมากขึ้นอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อ
ติดตามการรักษา 3 เดือน และความเร็วของการเดินและระยะ
กาวซึ่งประเมินโดยแบบทดสอบเดิน 10 เมตรและความทนทาน
ของการเดินโดยการวัดระยะทางเดินดวยแบบทดสอบเดิน 6
นาที นั้นไมเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบในชวงระหวางหลังการ
ฝกที่ 1 และ 3 เดือน ดังแสดงในตารางที่ 2
การวิเคราะหคะแนนแบบทดสอบเปรียบเทียบกอนและหลัง
การฝกระหวางกลุมควบคุมกับกลุมทดลองโดยใชสถิติ MannWhitney U test พบวาประชากรศึกษาทั้งสองกลุมเริ่มตนมี
คะแนนแบบทดสอบไมแตกตางกัน แตเมื่อวิเคราะหผลหลังการ
ฝกที่ 1 และ 3 เดือน กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยของระดับความ
สามารถที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการประเมินดวยแบบทดสอบ
ตาง ๆ ดีกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)
ทุกแบบทดสอบ ยกเวนแบบทดสอบ REPAS และ BBS ที่ไม
แตกตางกันดังแสดงในตารางที่ 3 และเมื่อวิเคราะหเนนเฉพาะ
ผลตางของคะแนนแบบทดสอบ FAC โดยพิจารณาจากคะแนน
ที่เปลี่ยนแปลงกอนและหลังการฝก 1 เดือนพบวา กลุมที่มีผล
ตางของคะแนนแบบทดสอบดีขึ้นมาก (FAC เพิ่มขึ้นอยางนอย
2 คะแนน) อยูในกลุมที่เปนกลุมทดลองเปนสวนใหญโดยมี
จำนวน 13 คน (คิดเปนรอยละ 65) แตในกลุมควบคุมพบวามี
จำนวน 3 คน (คิดเปนรอยละ 15) การเปลี่ยนแปลงที่พบใน
กลุมทดลองแตกตางจากกลุมควบคุมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
(p = 0.001) คาคะแนนแจกแจงดังแสดงในตารางที่ 4
ภาวะแทรกซอนในระหวางการฝกพบไดทั้งสองกลุม กลาว
คือ ในกลุมทดลองมีผูปวย 1 รายเกิดแผลถลอกที่ปุมกระดูกกน
(ischium tuberosity) ซึ่งเปนตำแหนงเดียวกับรอยคาดของชุด
พยุงน้ำหนักตัว ภายหลังปรับสายชุดพยุงใหกระชับก็สามารถ
ฝกไดตามปกติ สวนบาดแผลหายภายใน 5 วัน อีก 1 รายมี
สายเชือกพยุงน้ำหนักขาดในระหวางการฝกแตผูปวยไมไดรับ
บาดเจ็บใด ๆ เนื่องจากมีลวดรองรับน้ำหนักอีกเสนพยุงไวเปน
ระบบความปลอดภัยสองชั้นที่เครื่องฝกเดินออกแบบมารองรับ
ในกลุมควบคุมมีผูปวย 1 ราย เกิดการปวดบวมที่หัวไหลเฉียบ
พลันหลังการฝก ภายหลังการใหยาตานการอักเสบและพักการ
ใชงานไหล 1 สัปดาห อาการปวดดีขึ้น นอกจากนี้ มีผูปวยกลุม
ละ 1 ราย มีอาการเวียนศรีษะในระหวางการฝก และเนื่องจาก
อุทกภัยในประเทศ สงผลใหผูปวย 2 ราย ตองออกจากงานวิจัย
กอนครบกำหนด

การวิเคราะหขอมูลและสถิติ
1. วิเคราะหขอมูลดวย SPSS software program 16.0
ทดสอบการกระจายของขอมูลดวย Kolmogorov-Smirnov
test ขอมูลพื้นฐานของผูปวยแสดงเปน descriptive statistic
ได แ ก ค า มั ธ ยฐาน, ค า เฉลี่ ย +ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานและ
รอยละ ในกรณีที่ประชากรไมสามารถเขารวมวิจัยไดจนครบใช
การวิเคราะหสถิติดวย Intention to treat analysis
2. เปรี ย บเที ย บความแตกต า งของข อ มู ล ระหว า งกลุ ม
ควบคุมและกลุมทดลองดวย Mann-Whitney U test และ ChiSquare (Fisher’s Exact) test ค า P< 0.05 ถื อ ว า มี ค วาม
แตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
3.เปรี ย บเที ย บความแตกต า งก อ นและหลั ง การฝ ก ด ว ย
Non-parametric statistic (Wilcoxon Signed Ranks Test)
คา P< 0.05 ถือวามีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ

ผลการศึกษา
อาสาสมัครโรคหลอดเลือดสมองเขารวมวิจัยจำนวน 40
ราย เปนกลุมทดลอง 20 ราย และกลุมควบคุม 20 ราย ภาย
หลังการฝกเพื่อฟนฟูสมรรถภาพ 1 เดือน เหลือผูเขารวมวิจัย
กลุมละ 19 ราย และเมื่อติดตามการรักษา 3 เดือนพบวาเหลือ
ผูเขารวมวิจัยกลุมทดลอง 17 ราย และกลุมควบคุม 18 ราย
ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1
อาสาสมัคร สวนใหญเปนเพศชาย (26 คน) มีอายุเฉลี่ย
59+12 ป เปนอัมพาตซีกซายใกลเคียงกับซีกขวา จากขอมูล
พื้นฐานพบวาอายุ เพศ ดานที่มีอาการ ระยะเวลาที่มีอาการ
ความรุนแรงของโรค ความสามารถในการเดินและการดำรงชีวิต
ประจำวันดวยตนเองไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ ระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง (P> 0.05) ดัง
แสดงในตารางที่ 1
ในระยะเวลา 1 เดือนที่รับการฝก อาสาสมัครในกลุมทดลอง
ไดรับการฝกเดินโดยเฉลี่ย 7,980 กาวในระยะเวลาฝกบนเครื่อง
ทั้งหมด 360 นาทีตอราย ในขณะที่กลุมควบคุมไดรับการฝกเดิน
โดยเฉลี่ย 802 กาวตอราย ซึ่งคำนวณจากการประมาณระยะ
ทางเดิ น ในการฝ ก เดิ น แต ล ะครั้ ง เมื่ อ วิ เ คราะห ค ะแนนแบบ
ทดสอบเปรียบเทียบกอนและหลังฝกในผูปวยรายเดียวกันดวย
Wilcoxon Signed Ranks Test พบวา กลุมทดลองมีคะแนน
แบบทดสอบหลังการฝกดีขึ้นอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P> 0.05)
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แผนภูมิที่ 1 ขั้นตอนที่อาสาสมัครเขารวมงานวิจัย

บทวิจารณ

ดวยตนเอง ความเร็วของการเดิน ระยะความยาวกาว และ
ความทนทานของการเดิน อาจเนื่องมาจากการฝกเชนนี้ทำให
สามารถควบคุมทาเดินใหเหมือนทาเดินปกติไดมากที่สุด โดย
ผูปวยไมเกิดการเรียนรูทาเดินที่ผิด ๆ เพราะผูปวยสามารถที่จะ
เดินไดใกลเคียงกับทาเดินปกติตั้งแตเริ่มตนการฝกในครั้งแรก
เนื่องมาจากการปรับน้ำหนักการพยุงน้ำหนักตัวในแนวดิ่ง และ
การชวยพยุงการเคลื่อนไหวของเชิงกรานในแนวราบ รวมทั้งยัง

การฟนฟูการเดินโดยใหผูปวยใสชุดพยุงน้ำหนักตัวปองกัน
การลมและเดินบนเครื่องหุนยนตชวยฝกการเดินรุน GT 1 หรือ
เรียกวาเปนการฝกแบบ repetitive locomotor therapy รวมกับ
การฝกกายภาพบำบัดแบบดั้งเดิมไดผลดีกวาการฝกกายภาพบำบัดแบบดั้งเดิมเพียงอยางเดียวในแงของระดับความสามารถ
ในการเดิน ความสามารถของการทำกิจวัตรประจำวันขั้นพื้นฐาน
J Thai Rehabil Med 2012; 22(2)
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ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูเขารวมวิจัย:

IQR, interquartile range; NIHSS, National Institutes of Health Stroke Scale; LACI, lacunar anterior
circulation infarction; TACI, total anterior circulation infarction; LACH, lacunar anterior circulation
haemorrhage; TACH, total anterior circulation haemorrhage; FAC, Functional ambulation category.
a
Oxfordshire Community Stroke Project classification.
*P<0.05 ถือวามีนัยสำคัญทางสถิติ
ตารางที่ 2 ตารางแสดงคะแนนแบบทดสอบเปรียบเทียบกอนและหลังฝก 1เดือนและติดตามการรักษา 3 เดือน

* P<0.05 ถือวามีนัยสำคัญทางสถิติ
**P value (1) = เปรียบเทียบระหวางกอนฝกและหลังฝก 1 เดือน
***P value (2) = เปรียบเทียบระหวางหลังฝก 1 เดือนและ 3 เดือน
FAC=Functional ambulation category, Barthel=Barthel index , Berg= Berg balance scale, Repas=
Resistance to passive movement (leg subtest), Speed= ความเร็วการเดิน (เมตร/วินาที), Step =
ความยาวชวงกาว (เซนติเมตร), Endur=ระยะทางที่เดินไดใน 6 นาที (เมตร)

มีการปรับระยะความยาวกาวใหเหมาะสมกับผูปวยแตละคน
โดยเครื่องจะมีสมองกลดานหลังคอยคำนวณและปรับระยะ
Stance phase: Swing phase ใหมีคาเทากับ 60:40 รวมทั้ง

คำนวณแรงดึงของสายรั้งทุกสายใหจุดศูนยถวงของรางกายขึ้น
-ลงไดใกลเคียงกับการเดินของคนปกติ
นอกจากนั้นการฝกแบบ repetitive locomotor therapy
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ตารางที่ 3 ตารางแสดงคาเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงของคะแนนแบบทดสอบเปรียบเทียบระหวางกอนและหลังฝก 1เดือน และ หลังการฝก 1 เดือนกับการ
ติดตามการรักษา 3 เดือน ระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง

*P < 0.05 ถือวามีนัยสำคัญทางสถิติ
ตารางที่ 4 แสดงคะแนนแบบทดสอบ Functional ambulation category (FAC) ที่เปลี่ยนแปลงไปเปรียบเทียบระหวางกลุมควบคุมกับกลุมทดลอง
ภายหลังการฝก 1 เดือน

รูปแบบนี้ ยังชวยใหสามารถเลือกฝกเฉพาะสวนใดสวนหนึ่ง
อาทิเชน เนนการควบคุมหัวเขาในระยะเหยียดหรือระยะกาว,
การเนนการถายเทน้ำหนักตัวซายขวา หรือการทรงลำตัวอยาง
ใดอยางหนึ่งกอนได โดยสวนประกอบอื่นที่เหลือผูปวยไมตอง
กังวลเนื่องจากมีเครื่องและมีคนชวยประคองอยูแลว ทำใหมี
สมาธิในการเลือกฝกสวนใดสวนหนึ่งไดดีกวา การฝกดวยเครื่อง
ยังทำใหสามารถฝกไดจำนวนกาวที่มากกวา โดยในการศึกษา
นี้การฝกเดินที่พื้นโดยนักกายภาพบำบัดสามารถพาคนไขเดิน
ได 30-200 กาวตอวัน ถาผูปวยเริ่มมีกำลังขามากพอที่จะกาว
เดิน แตการฝกบนเครื่องสามารถทำใหฝกเดินไดมากถึง 200500 กาวตอวันในรอบครึ่งชั่วโมงที่ทำการฝกนับตั้งแตวันแรกที่
เพิ่งเริ่มกายภาพบำบัดโดยไมจำเปนตองมีกำลังขามากพอ หาก
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เปรียบเทียบจำนวนกาวเดินที่เทากัน ผูปวยที่ไดรับการฝกโดย
เครื่องฝกเดินจะมีอาการเหนื่อยนอยกวาเพราะผูปวยไมตอง
ทรงตัวเองทั้งหมด และไมตองเกร็งตัวเพราะกลัวลม
นอกจากนี้ในชวงติดตามการรักษาภายหลังการฝก 3 เดือน
ก็ยังพบวากลุมที่ฝกเดินดวยเครื่องหุนยนตฝกการเดินสามารถ
เดินไดดีกวา โดย 11 ใน 18 คนสามารถเดินขึ้นลงบันไดได ใน
ขณะที่กลุมที่ไดรับการฝกกายภาพบำบัดโดยวิธีดั้งเดิมเพียง
อยางเดียวมี 4 ใน 19 คนที่สามารถขึ้นลงบันไดได ซึ่งเนนให
เห็นถึงประโยชนของเครื่องฝกเดินกึ่งหุนยนตไดอยางชัดเจน
และผลการศึกษานี้สอดคลองกับงานวิจัยในประเทศอิตาลี(20)
และในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี(6) (DEGAS study) ซึ่งศึกษา
ในผูปวยโรคหลอดเลือดสมองจำนวน 150 คนพบวา ผูปวยที่
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ทำการฝกดวยเครื่องหุนยนตฝกเดินรวมกับการฝกกายภาพแบบ
ดั้งเดิมมีความสามารถในการเดินไดดีกวากลุมที่ฝกเดินโดย
กายภาพบำบัดเพียงอยางเดียว และดีขึ้นอยางตอเนื่องจนถึง 6
เดือน แตใน DEGAS study ไมไดประเมินในเรื่องของการทรง
ตัวและการเกร็งของกลามเนื้อซึ่งแตกตางจากการศึกษานี้ ใน
การศึกษานี้ผูประพันธติดตามผลการรักษาที่เวลา 3 เดือนหลัง
จากฝกเนื่องจากการศึกษาของ Gresham พบวาอัตราการฟน
ตัวของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองจะเห็นผลชัดเจนมากในชวง
3 เดือนแรก(21)
หากเปรียบเทียบภาวะแทรกซอนที่เกิดขึ้นในประชากรศึกษา
ทั้งสองกลุมพบวา ภาวะแทรกซอนโดยทั่วไปของการฟนฟูผูปวย
โรคหลอดเลือดสมองเชน การปวดขอและกลามเนื้อ เปนลม
ฯลฯ และการเฝาระวังภาวะความผิดปกติของหัวใจและหลอด
เลือดในกลุมที่มีความเสี่ยงสูงของทั้งสองกลุมไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสำคัญ แตอาจพบภาวะแทรกซอนจากสายพยุงที่ดึง
รั้งในกลุมทดลองที่ฝกโดยเครื่องหุนยนตฝกเดินชนิด GT 1 การ
ปองกันและการจัดการกับปญหาเหลานี้เปนไปตามแนวทาง
มาตรฐานของโรงพยาบาลที่มีอยู นอกจากนี้ครื่องหุนยนตฝก
เดินรุนนี้ไดผานการรับรอง European Conformity (CE) เพื่อ
รั บ รองว า สิ น ค า ผ า นเกณฑ ม าตรฐานด า นสุ ข ภาพ ความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดลอมตามขอกำหนดของสหภาพยุโรป จึง
เพิ่มความมั่นใจในการนำมาใชทางการแพทย
จากการศึกษาของ Schmid ป ค.ศ. 2007(22) และ Bowden
ป ค.ศ. 2008(23) พบวาความเร็วในการเดินสามารถใชทำนาย
ระดับความสามารถของการเดินไดอยางแมนยำ โดยความเร็ว
ในการเดิน <0.4 เมตรตอวินาที เปนกลุมที่จำกัดการเดินใน
บานเปนสวนใหญ ความเร็ว 0.4-0.8 เมตรตอวินาที สามารถ
เดิ น ใช ชี วิ ต ในสั ง คมนอกบ า นได แ ต จำกั ด เฉพาะบางสภาพ
แวดลอม และความเร็ว >0.8 เมตรตอวินาที สามารถเดินใน
สังคมนอกบานไดไมจำกัด จากการศึกษานี้ในกลุมทดลองมี
ความเร็วของการเดินเฉลี่ย 0.21 เมตรตอวินาทีในชวงเวลา 1
เดือนหลังการฝก และเพิ่มขึ้นเปน 0.42 เมตรตอวินาทีที่เวลา 3
เดือนหลังการฝก แตในกลุมควบคุมมีความเร็วของการเดิน
เฉลี่ย 0.09 เมตรตอวินาที และ 0.18 เมตรตอวินาทีในชวงเวลา
1 และ 3 เดือนตามลำดับ ซึ่งอาจมีนัยยะวา กลุมทดลองจะ
สามารถกลับไปเดินใชชีวิตในสังคมไดบาง เมื่อเทียบกับกลุม
ควบคุ ม ที่ จำกั ด การเดิ น ในบ า นเป น ส ว นใหญ อย า งไรก็ ต าม
ความเร็วเฉลี่ยของการเดินในกลุมทดลองนี้ก็ยังนอยกวาความ
เร็วเฉลี่ยของคนปกติทั่วไปในชวงอายุเดียวกันจากการศึกษา
ของ Bohannon ป ค.ศ. 1997 ซึ่งเทากับ 1.93 เมตรตอวินาที
ในผูชายและ 1.77 เมตรตอวินาทีในผูหญิง(24)
การฝกเดินดวยเครื่องหุนยนตฝกเดินชนิด GT 1 นี้นาจะมี
ประโยชนมากในผูปวยที่มีอาการรุนแรง ทรงตัวไมดีและยังยืน

ไมได นอกจากนี้ยังอาจมีประโยชนสำหรับผูสูงอายุในการชวย
เพิ่มความสามารถในการทรงตัวและในผูปวยโรคทางระบบ
ประสาทอื่น ๆ เชนโรคพารกินสัน สมองพิการในเด็ก และการ
บาดเจ็ บ ไขสั น หลั ง ให ดี ขึ้ น ได ควรมี ก ารศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ใน
หลาย ๆ สถานพยาบาลพรอมกัน เพื่อประโยชนของการนำไป
ใชอางอิงไดอยางกวางขวางมากขึ้น และเนื่องจากขอจำกัด
ดานบุคลากรที่มีจำนวนนอยเทียบกับผูปวยที่มีอยูมาก จึงควร
มีการศึกษาเปรียบเทียบผลของการปรับลดความถี่ของการฝก
ใหเหลือ 3 ครั้งตอสัปดาห
ขอจำกัดของการศึกษานี้คือ การปกปดอาสาสมัครผูเขารวม
วิจัยทั้งสองกลุมเนื่องจากผูเขารวมวิจัยสามารถรูไดวาตนเองได
รับการฝกแบบใด นอกจากนี้ ประชากรศึกษาที่เขารวมวิจัย
คอนขางนอยและอาสาสมัครที่ขาดการติดตามการรักษาสวน
หนึ่งมีผลมาจากสภาวะน้ำทวมซึ่งไมสามารถคาดการณไดลวง
หนา นอกจากนี้ ควรมีการศึกษาถึงราคาและตนทุนของเครื่อง
หุนยนตฝกเดินเปรียบเทียบกับประสิทธิผลที่ได เนื่องจากเครื่อง
ฝกเดินยังมีราคาสูงประกอบกับประเทศไทยเปนประเทศกำลัง
พั ฒ นาและยั ง พบป ญ หาเรื่ อ งสวั ส ดิ ก ารรั ก ษาพยาบาลขั้ น
พื้นฐานและการเบิกจายจากราชการอยู อยางไรก็ตามการฝก
แบบดั้งเดิมยังมีประโยชนอยูมากเนื่องจากราคาตนทุนถูกกวา
ผูปวยสามารถเขาถึงบริการไดงายและทั่วถึงทั่วประเทศ และ
ผลการศึกษาในงานวิจัยนี้ก็ยืนยันวาไมวาจะเปนกลุมทดลอง
หรือกลุมควบคุม ประสิทธิผลภายหลังการฝกเพื่อฟนฟูสมรรถภาพดีขึ้นอยางมีนัยสำคัญทั้งสองกลุม อนึ่ง ผลการศึกษานี้นา
จะมีสวนชวยพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธของการฟนฟูสมรรถภาพการเดินในผูปวยโรคหลอดเลือดสมองใหไดประสิทธิผลที่ดี
ยิ่งขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเปนการชวยลดภาระ
ทางเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาวดวย
กลาวโดยสรุป การฝกดวยเครื่องหุนยนตฝกการเดินชนิด
GT 1 รวมกับการกายภาพบำบัดแบบดั้งเดิมมีผลตอการฟนฟู
สมรรถภาพในผูปวยอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมองดี
กวาวิธีการฝกกายภาพบำบัดแบบเดิมเพียงอยางเดียวในดาน
ระดับความสามารถของการเดิน ความสามารถในการดำรงชีวิต
ประจำวันดวยตนเอง การทรงตัว ความเร็ว ความยาวชวงกาว
และความทนทานของการเดิน
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