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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
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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
เรื้อรัง
รู ป แบบการวิ จั ย: การศึ กษานํา ร อ งแบบสุ ม โดยการพราง
ผูประเมิน
สถานที่ ทําการวิ จั ย: ห อ งตรวจผู ป วยนอกเวชศาสตร ฟ น ฟู
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
กลุ มประชากร: ผู ปวยโรคหลอดเลือดสมองเรื้อรังที่มีอายุ 20
ปขึ้นไป มีอาการแสดงของโรคหลอดเลือดสมองนานมากกวา 6
เดือน และระดับการฟนตัวของระบบประสาทสัง่ การมือและแขน
(Brunnstrom stages of motor recovery) ตัง้ แต 4 ขึน้ ไป
วิธี การศึกษา: แบงผู ปวยโรคหลอดเลื อดสมองเรื้ อรัง 12 คน
(ชาย 10 คน หญิง 2 คน) ออกเปน 2 กลุม โดยการสุม กลุม ควบคุม
ไดรับการฝกแบบดั้งเดิมนาน 2 สัปดาห ฝ กตอเนื่ องกั นทุกวัน
วันละ 2 ชัว่ โมง สวนกลุมทดลองไดรับการฝกแบบดั้งเดิมรวมกับ
ฝกโดยใชกระจกเพิ่มอีก 1 ชัง่ โมงตอวัน ประเมินระดับการฟน ตัว
ของระบบประสาทสั่งการมือและแขน ความแข็งแรงของมือและ
นิ้วมือขางที่ออนแรง (grip and pinch strength) และประเมิน
ความคล อ งแคล ว ของการใช มื อ และแขนโดย (Minnesota
manual dexterity test, MMDT) กอนและหลังการฝก
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ผลการศึ ก ษา: กลุ ม ทดลองที่ ฝ ก เพิ่ มด ว ยกระจกมี ค า เฉลี่ ย
ความแข็งแรงของมือ/นิ้วมือขางที่ออนแรง กอนและหลังการฝก
เทากับ 14.88/6.03 และ 17.11/6.30 กิโลกรัม ตามลําดับ (p =
0.188, p = 0.192); เวลาทีใ่ ชทํา MMDT ลดลงจาก 222 เปน
193 วินาที (p = 0.133) สวนกลุมที่ฝกแบบดั้งเดิมมีคาเฉลี่ย
ความแข็งแรงของมือ/นิ้วมือขางที่ออนแรง กอนและหลังการฝก
เทากับ 17.17/5.83 และ 18.06/6.41 กิโลกรัม ตามลําดับ (p =
0.309, p = 0.132); เวลาทีใ่ ชทํา MMDT ลดลงจาก 707 เปน
368 วินาทีเชนกัน (p = 0.152) เมือ่ เปรียบเทียบผลตางกอนและ
หลั ง การฝ กพบว า ทั้ ง สองกลุ ม มี ความแข็ งแรงของมื อ/นิ้ วมื อ
และความคลองแคล วของการใช มือและแขนเพิ่ มขึ้ นไมต างกัน
(p = 0.771, p = 0.901, p = 0.761) สวนการฟนตัวของระบบ
ประสาทสั่งการมือและแขนคงเดิม
สรุป: การศึกษานํารองครั้งนี้ไมสามารถสรุปไดวาการเพิ่ มการ
ฝกดวยกระจกเปนเวลา 2 สัปดาหใหกับผู ปวยโรคหลอดเลือด
สมองเรื้ อ รั ง เพิ่ มความสามารถใช มื อและแขนได แ ตกต างกั บ
การฝกดวยวิธี แบบดั้ งเดิมอยางเดียว
คําสําคั ญ: โรคหลอดเลื อดสมอง, ทั ก ษะการทํา งานของมื อ
และแขน, ฟน ฟู
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บทนํา
ป จจุบั นจํานวนผู ป วยโรคหลอดเลื อดสมองมี แนวโน มเพิ่ ม
มากขึ้นในประเทศไทย จากสถิติสาธารณสุข ป 2549 พบวามี
ผู ป ว ยเสี ยชี วิ ตด วยโรคหลอดเลื อ ดสมอง 24.4 ต อประชากร
100,000 คน จัดเปนสาเหตุการตาย อันดับ 4 รองจากโรคมะเร็ง
อุบัติเหตุ และ โรคหัวใจ(1) จากการศึกษาทางระบาดวิทยาของ
ผู ป วยโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทยตามโครงการ Thai
Stroke Rehabilitation Registry (TSSR) พบวามีผปู วยทีเ่ ขารับ
การฟ นฟู สภาพ 376 คนในระยะเวลาเพี ยง 10 เดื อนซึ่ งเป น
เพียงสวนหนึ่ งที่ มี โอกาสเขารั บการฟ นฟู สภาพในโรงพยาบาล
หรือศูนยจํานวน 9 แหง และมีการคาดคะเนวาในอนาคตจะมี
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทยสูงถึง 60,000 คน(2)
ความบกพรองที่ตามมาหลังจากมีโรคหลอดเลือดสมองคือ แขน
และขาอ อ นแรงที่ ยั ง คงเป น ป ญ หาหลั ก ส งผลให เ กิ ด ความ
พิ การจํ า กั ดความสามารถในการประกอบกิ จ วั ตรประจํา วั น
และกิ จกรรมต าง ๆ ช วยเหลื อตัวเองไดไมเต็มที่ เปนภาระแก
สมาชิ ก ในครอบครั ว ที่ ต องดู แลและช วยเหลื อผู ป วย จากการ
ศึ กษาของ สุทธิ พงษ ทิ พชาติ โยธิน และคณะ(3) พบว าผู ป วย
โรคหลอดเลือดสมองรายใหมรอยละ 98 มีปญหาแขนออนแรง
หลั ง จากติ ดตามการรั ก ษาพบว า ร อ ยละ 73.5 มี ป ญหาแขน
อ อ นแรงหลงเหลื อ อยู โดยทั่ ว ไปอั ต ราการฟ นตั ว ของกํา ลั ง

กลามเนื้อแขนจะชากวาขา(4) ผูปวยมักใชแขนและมือขางที่ดีใน
การประกอบกิจวัตรประจําวัน และทํากิจกรรมตาง ๆ สงผลให
ไม ใช แ ขนและมื อ ข างที่ อ อ นแรง ทํา ให กล า มเนื้ อ ลี บฝ อ และ
ขอยึดติดขึ้น เปนเหตุใหมีความบกพรองมากขึ้นกวาเดิม(5)
จากการสังเกตผู ปวยที่ มารับการตรวจรั กษา ณ ห องตรวจ
ผู ป ว ยนอกภาควิ ช าเวชศาสตร ฟ นฟู คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลั ยเชี ยงใหม พบวาแขนและมือออนแรงเป นป ญหา
ที่ ผู ป วยให ความสําคั ญ เพราะส งผลกระทบต อผู ป วยทั้ งด าน
ภาพลักษณ การประกอบกิ จวัตรประจําวันและจิตใจ ปจจุบัน
มีวิธีหลากหลายที่นํามาใชบําบัดผูปวย เพื่อเพิ่มความสามารถ
การใชมือและแขน เชน การออกกําลังกายกายบริหารแขนขาง
ที่ออนแรง การฝกใชสองมือทํากิจวัตรประจําวัน (bilateral arm
training), การกระตุ นด ว ยไฟฟ า (functional electrical
stimulation) เปนตน
ระยะหลั งมี การแนะนํ า ใช วิ ธี บํ า บั ดด วยกระจกเงา
สะท อน (mirror therapy) ซึ่ งถู กใช ครั้ งแรก คศ.1996 โดย
Ramachandran และ Rogers บําบัดอาการปวดจากแขนขา
หลอน (phantom limb pain)(6) ตอมานํามาใชบําบัดกลุมอาการ
ปวดแสบ (complex regional pain syndrome)(7) และภาวะ
ปวดภายหลั งจากการบาดเจ็ บบริ เวณมื อ (hyperesthesia)(8)
ป จจุบั นการบําบั ดมื อดวยกระจกเงาสะท อน เป นการฝกแบบ
ที่ กําลังไดรับความนิยม เนื่ องจากผลการฝกสามารถเพิ่มกําลัง
กล า มเนื้ อและความสามารถใช มื อ และแขนข า งที่ อ อ นแรง
ไดในกลุ มผูปวยที่ เปนโรคหลอดเลือดสมองมานานนอยกวา 6
เดือน เพราะ Brunnstrom motor recovery stages และ FIM
score เพิ่ มมากขึ้ น(9) นอกจากนี้ มี รายงานว าแรงบี บ มื อเพิ่ ม
มากขึ้น(10) และพิสัยการเคลื่อนไหวของขอเพิ่มขึ้ น(10,11) และใน
ประเทศไทยมีวิจัยแบบสุมและมีกลุมควบคุมกับผูปว ยโรคหลอด
เลือดสมองที่ มีอาการนอยกวา 6 เดื อน พบว ากําลังกลามเนื้ อ
แขนและการทํางานของมือเพิ่ มมากขึ้ นภายหลั งจากการฝก(12)
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยที่ผานมาของชาวตางชาติ
วรรณกรรมที่ ผ า นมาแสดงให เ ห็ น ว า การฝ ก ด ว ยกระจก
ใชไดดกี บั ผูป ว ยโรคหลอดเลือดสมองทีอ่ ยูร ะหวางระยะเฉียบพลัน
ในประเทศไทยยังไมมผี ทู ําการศึกษากับผูป ว ยโรคหลอดเลือดสมอง
ระยะเรื้ อรั งและทําการบํา บั ดด วยตนเองที่ บ าน คณะผู วิ จั ยมี
ความเห็นวาการบําบัดมือดวยกระจกเงาสะทอนเปนวิธที ปี่ ลอดภัย
ประหยัดทั้งคาใชจาย และผูปวยนาจะบําบัดเองได จึงตองการ
พิสูจนว าการฝกดวยวิธี นี้ กับผู ป วยโรคหลอดเลือดสมองเรื้ อรัง
ที่ ต องการฝ กมื อและแขนต อ ด ว ยตนเองที่ บ าน จะช วยเพิ่ ม
ความสามารถใชมือและแขนเพิ่มมากขึ้นไดหรือไม
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วิธกี ารศึกษา
กลุมประชากร ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองเรื้อรังนานมากกวา
6 เดือน ที่มาติดตามการรักษาที่หองตรวจผูปวยนอก ภาควิชา
เวชศาสตร ฟ นฟู
เกณฑการคัดเขา (Inclusion criteria)
- ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองเรื้อรังที่มีอาการออนแรงครึ่งซีก
- อายุมากกวา 20 ป
- ประเมิน Thai Mental State Examination (TMSE) ได
คะแนนตัง้ แต 23 คะแนนขึน้ ไป
เกณฑการคัดออก (Exclusion criteria)
- มี ก ารฟ นตั ว ของระบบประสาทสั่ งการมื อ และแขนตาม
เกณฑ Brunnstrom อยูใ นระยะ 1 ถึง 3

- มีภาวะขอไหล ขอศอก ขอมือ และขอนิ้วมือยึดติด
- มีภาวะกลามเนื้อหดเกร็งบริเวณ ขอศอก ขอมือ ตรวจโดย
Modified Ashworth scale (MAS) ไดมากกวา 3
- มีประวัตเิ ปนโรคหลอดเลือดสมองซ้ํา หรือ มีอาการออนแรง
ทั้งสองซีก
- มีประวัติบาดเจ็บรางแหประสาทแขน
- ตาบอด หรือ ลานสายตาผิดปกติครึ่งซีก (hemianopia)
- หูตึง หรือฟงคําสั่งไมเขาใจ
ขอยุติการเขารวมวิ จัย
- ขอยกเลิ กการเข าร วมวิจั ย
- ขาดการติดตอกับผู ทําวิ จัย
- เกิดโรคหลอดเลือดสมองซ้ําในขณะที่ทําวิจัย
ขอคัดออกจากการวิเคราะหขอมูล
- ขาดการฝ กตามโปรแกรมมากกว าร อยละ 20

แสดงขั้นตอนการวิจัย
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่ยินยอมเขารวมงานวิจัย จํานวนทั้งหมด 22 คน
คัดออก
คัดเขา

ผูป ว ยถูกคัดออก 10 คน
- 6 คน มีภาวะกลามเนื้อ หดเกร็งตรวจโดย MAS > 3
- 3 คน มีระยะเวลาหลังจากการปวยเปนโรค < 6 เดือน
- 1 คน มีอาการออนแรงสองซีก จํานวน 1 คน

ผูปวยเขารวมวิจัยไดทั้งหมด 12 คน
- ผูวิจัยคนที่หนึ่ง รวบรวม demographic data และประเมิน Minnesota manual dexterity test (MMDT),
Brunnstrom motor recovery stages, grip and pinch strength (dynamometer) ครั้งที่ 1
แบงผูปวยใช randomized allocation program โดยผูช วยวิจัย

กลุมทดลอง (6 คน)
นักกิจกรรมบําบัดใหการฝกแบบดัง้ เดิมและ
ฝกดวยกระจกเพิ่มเติม (2 วันที่หองกิจกรรมบําบัด)

กลุมควบคุม (6 คน)
นักกิจกรรมบําบัดใหการฝกแบบดั้งเดิม
(2 วันที่หองกิจกรรมบําบัด)

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

ผูวิจัยคนที่หนึ่ง ประเมิน minnesota manual dexterity test (MMDT), Brunnstrom stages,
grip and pinch strength เมื่อครบ 2 สัปดาห (พรางผูประเมิน)
วิเคราะหผลทางสถิติ เปรียบเทียบคาเฉลี่ยความคลองแคลวของการใชมือและแขน,
แรงบีบมือ, แรงบีบนิ้ว และการฟนตัวของระบบประสาทสั่งการมือและแขน กอนและหลังการฝก
แผนภูมิที่ 1 แสดงลําดับขั้นตอนการวิจัย
J Thai Rehabil Med 2010; 20(1)
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- กลุมควบคุมฝกโดยใชการทํากายภาพแบบดั้งเดิม (Conventional therapy) แสดงรูป
วิ ธี การฝ ก
1. ขยับไหลขึ้น – ลง

6. กางนิว้ หุบนิ้ว

2. กางไหลเขา – ออก

7. จับแปรงหวีผม 20 ครั้ง

8. จับแกวน้ําทําทายกดื่ม 20 ครั้ง
3. หมุนขอไหล

4. งอศอกเขา – ออก

5. กระดกขอมือขึ้น - ลง

* ฝกทาละ 20 ครั้ง/รอบ
* 2 รอบ/วัน (รอบละ 1 ชั่วโมง)
- กลุมทดลองฝกโดยใชการทํากายภาพแบบดั้ งเดิมกอน
รวมกั บเพิ่ มการฝกมือดวยกระจกเงาสะทอนใชระยะ
เวลาฝกครั้งละ 30 นาที(9,11) โดยจัดเตรียมทาดังนี้
- ผูปวยนั่งบนเกาอี้ มีโตะอยูทางดานหนาวางกลอง
กระดาษและกระจกบนโต ะ
- เสียบกระจกลงชองที่เตรียมไว (เยื้องมาใกลซีกที่
ออนแรง)
- วางมือที่ออนแรงไวหลังกระจก
- สอดมือขางที่ปกติเขาไปในชองที่เตรียมไว (อยูหนา
กระจก)
- นําฝากลองกระดาษมาปดดานบนมือขางปกติ (ใหเห็น
เฉพาะเงาในกระจกเทานั้น)
- ใหมองภาพของมือตัวเองในกระจก และจินตนาการวา
มือที่เห็นในกระจกเปนมือทีอ่ อนแรง
- ตั้งฝามือใหอยูในแนวดิ่ง แสดงดังรูป
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การวิเคราะหทางสถิติ
- คํา นวณกลุ ม ประชากร จากงานวิ จั ย ของ Yavuzer(9) ใช
Brunnstrome stage (UE) เปน outcome สามารถคํานวณ
กลุม ประชากรไดกลุมละ 28 คน (ดูรายละเอียดทีภ่ าคผนวก)
- ใชโปรแกรม SPSS version 15.0 วิเคราะหขอมูลทางสถิติ
โดย
- ข อมู ลทั่ วไปของทั้ งสองกลุ ม ใช Fisher’s exact test
เปรียบเทียบสัดสวนของ เพศ, ระดับการศึกษา, มือขาง
ที่ ถนั ดกอนป วย, มื อข างที่ อ อนแรง, ชนิ ดของรอยโรค
ใช Mann-Whitney U test เปรียบเทียบขอมูลเชิงปริมาณ
ที่ มี การแจกแจงไม ปกติ ได แก อายุ ของผู เ ข าร วมวิ จั ย,
ระยะเวลาหลังจากปวยเปนโรคหลอดเลื อดสมอง
- ใช Fisher’s exact test เปรียบเทียบสัดสวนการเปลีย่ น
แปลงของระบบประสาทสั่ งการมื อและแขน (Brunnstrom stages motor recovery of hand and arm)
ระหวางกลุมที่ทดลองและกลุมที่ฝกแบบดั้ งเดิม
- ใช Paired T-test เปรียบเทียบคาเฉลีย่ ของ แรงบีบมือ,
แรงบีบนิ้วและความคลองแคลวของการใชมือและแขน
กอนและหลั งการฝกของกลุ มเดียวกัน
- ใช Unpaired T-test เปรียบเทียบคาเฉลีย่ ของ แรงบีบมือ,
แรงบีบนิ้ว (ขอมูลเชิงปริมาณที่มีการแจกแจงแบบปกติ)
ภายหลั งการฝ กระหว า งกลุ ม ทดลองเที ยบกั บ กลุ ม ที่
ฝกแบบดั้งเดิม
- ใช ANCOVA เปรียบเทียบคาเฉลีย่ ความคลองแคลวของ
การใชมื อและแขน (ขอมูลเชิงปริ มาณที่ มีการแจกแจง
แบบไม ปกติ และขจั ดอิทธิพลของค าเฉลี่ยความคลอง
แคล ว ของการใช มื อ และแขนตั้ ง ต น ไม ใ ห ส ง ผลถึ ง ค า
เฉลี่ยภายหลังการฝก) ภายหลังการฝกของกลุมทดลอง
เทียบกับกลุมที่ฝกแบบดั้งเดิม
- โดยถื อค า ที่ ไ ด มี ความแตกต า งอย างมี นั ยสํา คั ญ ทาง
สถิติเมือ่ p < 0.05

- เริ่มฝกตามโปรแกรมแสดงดังรูป
1. คว่ํามือและหงายสลับกัน 20 ครั้ง

2. ใชหมอนหนุนบริเวณขอมือทัง้ 2 ดาน หงายมือขึน้ กระดก
ขอมือลงและขึ้น สลับกัน 20 ครั้ง

* ฝก 2 รอบ/วัน (รอบละ 30 นาที)
ระหวางที่ ทําตองมองภาพในกระจกและพยายามขยับมือดาน
ที่ออนแรงพรอมกันไปดวย
3. เหยียดและงอนิ้ว สลับกัน 20 ครั้ง

ผลการศึกษา

- ทั้งนี้ผูเขารวมวิจัยทั้ง 2 กลุมจะไดรับการฝกโดยนักกิจกรรม
บําบัด 2 วันแรก จากนั้นใหฝกตอที่บานจนครบ 2 สัปดาห
โดยมีตารางบันทึกประจําตัวเพื่อบันทึกจํานวนครั้งที่ ทํา
- กอนเริ่มการศึกษา งานวิจัยนี้ไดรับอนุญาตใหทําการศึกษา
โดยคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิ จั ย คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

J Thai Rehabil Med 2010; 20(1)

ขอมูลทั่วไป
- ผูสนใจเขารวมงานวิจัยมีจํานวนทั้งหมด 22 คน ถูกคัดออก
10 คน แบงกลุมผูปว ยแสดงดังแผนภูมิที่ 1
- ผู เข าร วมวิ จั ยทุ กคนฝ กครบตามโปรแกรมที่ กํา หนด ไม มี
ผู ปวยคนใดที่ ฝกนอยกว าเกณฑที่ ตั้งไว
- อายุเฉลีย่ , เพศ, ระดับการศึกษา, มือขางที่ถนัด (กอนปวย),
มือดานที่ออนแรง, สาเหตุของโรค และระยะเวลาหลังจาก
ปวยเปนโรคหลอดเลือดสมอง (เดือน) ของทั้ง 2 กลุม แสดง
ดังตารางที่ 1

- 24 -

ขอมูลทั่วไป

กลุม ทดลอง
(n=6)

กลุมควบคุม
(n=6)

p-value

5:1

5:1

1.000

57.5 (48,73)

53 (21,58)

0.573

ระดับการศึกษา (คน) *
- ประถมศึกษา
- มัธยมศึกษา
- สูงกวามัธยม

2
4

1
1
4

มือขางที่ถนัดกอนปวย *
ขวา : ซาย (คน)

4:2

6:0

0.455

มือขางที่ออนแรง * ขวา : ซาย

3:3

2:4

1.000

ชนิดของรอยโรค (คน) *
- หลอดเลือดตีบหรืออุดตัน
- หลอดเลือดแตก

3
3

5
1

81 (6,140)

10.5 (6,35)

สัดสวนเพศ ชาย : หญิง (คน) *
อายุเฉลี่ย (ป) **

1.000

0.545

ระยะเวลาหลังจากเริ่มเปนโรคหลอด
เลือดสมอง (เดือน) **

0.092

ตารางที่ 1 แสดงขอมูลทั่วไปของผูปวยระหวางกลุมที่ฝกดวยกระจก (กลุมทดลอง) และกลุมที่ฝกแบบดั้งเดิม (กลุมควบคุม) (สถิติที่ใช * Fisher’s Exact
test และ ** Mann-Whitney U test)

หลังจากการฝกครบ 2 สัปดาห ประเมิ นความคลองแคลว
ของการใชมือและแขน โดยวัดจากเวลาเฉลี่ ย (วินาที) ที่ใชทํา
Minnesota manual dexterity test (MMDT) พบวากลุมทดลอง
ใชเวลาทํา MMDT ลดลงเฉลี่ย จาก 222 เปน 193 วินาที แตไมมี
ความแตกต างกั นอย างมี นั ยสํา คั ญทางสถิ ติ ระหว างก อนและ
หลังการฝก (p = 0.133) สวนกลุมที่ฝกแบบดั้งเดิมใชเวลาทํา
MMDT ลดลงเฉลี่ ยจาก 707 เป น 368 วิ นาที ซึ่ งไม มี ความ
แตกต า งกั น อย า งมี นั ย สํา คั ญทางสถิ ติ ระหว า งก อ นและหลั ง
การฝก (p = 0.152) ดังตารางที่ 2 และเมือ่ เปรียบเทียบระหวาง
กลุม ทดลองและกลุม ที่ฝก แบบดัง้ เดิม เวลาทีเ่ ฉลี่ยใชทํา MMDT
เมื่อสิ้นสุดสัปดาหที่ 2 ลดลงทั้ง 2 กลุมแตไมมีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.761) ดังตารางที่ 3
กลุม

คาเฉลีย่ ของแรงบีบกลุม ทดลอง
(คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
กอนการทดลอง หลังการทดลอง P-Value

กลุม ทดลอง
กลุม ทีฝ่ ก
แบบดั้งเดิม

222 (100)

193 (119)

0.133

707 (689)

368 (271)

0.152

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยเวลาที่ใชทํา MMDT (วินาที) กอนและหลัง
การฝกของกลุม ทดลองและกลุมที่ฝก แบบดั้งเดิม (สถิติทใี่ ช paired sample
T-test)

คาที่ทําการทดสอบ
หลังฝก

คาเฉลี่ยของเวลาที่ใชทํา MMDT
หลังการฝก (คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
กลุม ทดลอง

ความคลองแคลวของ 193 (119)
การใชมือและแขน
(วิ น าที )

กลุมฝกแบบ
ดัง้ เดิม

P-Value

368 (271)

0.761

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยเวลาที่ใชทํา MMDT (วินาที) หลังการฝก
ของกลุมทดลองเทียบกับกลุม ทีฝ่ กแบบดั้งเดิม (สถิติที่ใช ANCOVA)

สาเหตุที่ ไมนําคาเฉลี่ ยผลตางของเวลาที่ ใชทํา MMDT มา
คํานวณเพราะว าค าเบี่ ยงเบนมาตรฐานสู ง กว าค า เฉลี่ ยจึ งไม
ควรนํามาวิเคราะหทางสถิติตอ ทางคณะผูวิจัยจึงเลือกเปรียบ
เทียบคาเฉลี่ ยเวลาที่ ใชทําหลังการฝกของทั้ งสองกลุ มแทนโดย
ใช ANCOVA มาวิเคราะหทางสถิติ
เมื่ อประเมินความแข็งแรงของมื อและนิ้ วมือขางที่ ออนแรง
จากค า เฉลี่ ยแรงบี บมื อ และแรงบี บ นิ้ วมื อ (กิ โลกรั ม) พบว า
กอนการฝกกลุมทดลองมีแรงบีบมือเฉลี่ย 14.88 กิโลกรัม, แรง
บีบนิ้วเฉลีย่ 6.03 กิโลกรัม ภายหลังฝกครบ 2 สัปดาห แรงบีบ
มือและแรงบีบนิ้ วเพิ่ มขึ้ นเปน 17.11 กิโลกรัม, 6.30 กิโลกรัม
ตามลําดับ แตไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ระหวางกอนและหลังการฝก (p = 0.188, p = 0.192) ดังตารางที่
4 สวนกลุมฝกแบบดั้งเดิม กอนการฝกมีแรงบีบมือเฉลี่ย 17.17
กิ โลกรั ม, แรงบี บนิ้ วเฉลี่ ย 5.83 กิ โลกรัม ภายหลั งฝ กครบ 2
สัปดาห แรงบีบมือและแรงบีบนิ้วเพิ่มขึ้นเปน 18.06 กิโลกรัม,
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14.88 (6.93)

17.11 (8.04)

0.188

เปลี่ ยนแปลงไมมี ความแตกต างกั นอย างมี นัยสําคั ญทางสถิ ติ
(p = 1.00 สถิตทิ ี่ใช Fisher’s Exact test)
การฟนตัวของระบบประสาทสั่ งการมือพบวา กลุมทดลอง
มีการเปลี่ยนแปลง (เพิ่มขึ้น 1 ระดับ) จํานวน 2 คน, ไมมีการ
เปลี่ ย นแปลงจํา นวน 4 คน ในกลุ มที่ ฝ ก แบบดั้ งเดิ มมี ก าร
เปลี่ ย นแปลง (เพิ่ ม ขึ้ น 1 ระดั บ ) จํ า นวน 2 คน, ไม มี ก าร
เปลี่ ยนแปลงจํานวน 4 คน เมื่ อนํากลุ มทดลองและกลุ มที่ ฝก
แบบดัง้ เดิมมาเปรียบเทียบกันแลว ระดับ Brunnstrom stages
motor recovery of hand ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไมมคี วามแตกตางกัน
อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (p = 1.00 สถิตทิ ี่ใช Fisher’s Exact
test)

6.03 (2.44)

6.30 (2.55)

0.192

บทวิจารณ

6.41 กิโลกรัม ตามลําดับ แตไมมีความแตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติระหวางกอนและหลังการฝก (p = 0.307, p =
0.132) ตามลําดับ ดังตารางที่ 5 เมื่อเปรียบเทียบระหวางกลุม
ทดลองและกลุมฝกแบบดั้งเดิม พบวา ทั้ง 2 กลุมมีแรงบีบมือ
และแรงบีบนิ้วเพิ่มมากขึ้น แตไมมีความแตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติ (p = 0.771, p = 0.901) ดังตารางที่ 6
คาที่ทําการทดสอบ

คาเฉลีย่ ของแรงบีบกลุม ทดลอง
(คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน)

กอนการทดลอง หลังการทดลอง
แรงบีบมือ
(กิโลกรัม)
แรงบีบนิ้ว
(กิโลกรัม)

P-Value

ตารางที่ 4 เปรี ย บเที ยบค าเฉลี่ ยของแรงบี บ มื อและแรงบี บ นิ้ ว ก อน
และหลังการฝก ของกลุมทดลอง (สถิติที่ใช paired T-test)
คาที่ทําการทดสอบ

คาเฉลีย่ ของแรงบีบของกลุม
ที่ฝกแบบดั้งเดิม
กอนการทดลอง หลังการทดลอง

แรงบีบมือ
(กิโลกรัม)
แรงบีบนิ้ว
(กิโลกรัม)

P-Value

17.17 (9.41)

18.06 (9.70)

0.309

5.83 (2.10)

6.41 (2.69)

0.132

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบค าเฉลี่ ยของแรงบีบมือและแรงบีบนิ้วกอนและ
หลังการฝก ของกลุมที่ฝกแบบดั้งเดิม (สถิติที่ใช paired T-test)
คาที่ทําการทดสอบ

คาเฉลี่ยของแรงบีบภายหลังการฝก
การฝก
ดวยกระจก

การฝก
แบบดั้งเดิม

P-Value

แรงบีบมือ (กิโลกรัม) 17.11 (9.41)
แรงบีบนิ้ว (กิโลกรัม) 6.30 (2.55)

18.06 (9.70)
6.41 (2.69)

0.771
0.901

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของแรงบีบมือและแรงบีบนิ้วหลังการฝก
ของกลุมทดลองเทียบกับกลุม ที่ฝก แบบดัง้ เดิม (สถิตทิ ี่ใช Unpaired T-test)

ส วนการฟ นตั ว ของระบบประสาทสั่ งการมื อ และแขน
ประเมินตามเกณฑของ Brunnstrom stages motor recovery
of hand and arm ดู ภ าคผนวกเพิ่ ม การฟ น ตั ว ของระบบ
ประสาทสั่ งการแขนพบว า กลุ มทดลองมี การเปลี่ ย นแปลง
(เพิม่ ขึน้ 1 ระดับ) จํานวน 3 คน, ไมมีการเปลีย่ นแปลงจํานวน 3
คน ในกลุม ฝกแบบดั้งเดิมมีการเปลีย่ นแปลง (เพิม่ ขึ้น 1 ระดับ)
จํานวน 2 คน, ไมมีการเปลี่ยนแปลงจํานวน 4 คน เมือ่ นํากลุม
ทดลองและกลุ มที่ ฝ ก แบบดั้ งเดิ ม มาเปรี ย บเที ย บกั น แล ว
ระดั บ การฟ นตั วของระบบประสาทสั่ งการมื อ และแขนที่
J Thai Rehabil Med 2010; 20(1)

การศึ กษานํารองครั้ งนี้ พบว าความสามารถใช มือและแขน
หลั งการฝ กแบบดั้ งเดิ มอย างเดี ยวไม แตกต างกั บการฝ กแบบ
ดั้งเดิมและเพิ่ มการฝกดวยกระจกเงาสะทอนดวยตนเองที่ บาน
เปนเวลา 2 สัปดาห
จากการทบทวนงานวิ จัยที่ ผานมาการฝ กโดยใชกระจกเงา
สะทอน (mirror therapy) มักใชเวลาประมาณ 15 – 30 นาที ตอ
การฝก 1 ครั้ง ฝกตอเนื่องกันประมาณ 4-6 สัปดาห แลวจึงทํา
การประเมินผล สําหรับงานวิจัยนี้ใชเวลา 30 นาทีตอการฝก 1
ครั้ ง ให ทํา 2 ครั้ งต อวั น ทําต อเนื่ องกั นเป นเวลา 2 สั ปดาห
ซึ่ งหลายท านอาจคิ ดว าเวลาที่ ใช ฝกในงานวิ จั ยนี้ ค อนข างสั้ น
และใช เวลาน อยกว า งานวิ จั ยที่ ผ านมา แต เมื่ อ คํานวณเวลา
โดยรวมที่ ใชฝกตามจริงพบวาเวลาที่ ใชไมไดนอยกว างานวิ จัย
ที่ผานมา กลาวคือ เวลาฝกโดยรวมของงานวิจัยครั้งนี้คํานวณ
ได 840 นาที สวนของ Yavuzer และคณะ(9) 600 นาที และ
Altschuler และคณะ(13) 720 นาที มี เพี ย งเวลาที่ ใช ใ นการ
ประเมิ น ผลหลั ง จากเสร็ จ สิ้ นงานวิ จั ย เท า นั้ นที่ แตกต า งกั น
ดังนั้ นการประเมิ นผลที่ 2 สัปดาห อาจรวดเร็ วเกิ นไปที่ จะเห็ น
ความเปลี่ยนแปลงหรือประสิทธิผลของการฝกไดอยางชัดเจน
เมื่ อพิจาณารูปแบบการบําบัดดวยกระจกเงาสะทอน ของ
Yavuzer และคณะ(9) และ สิริหญิง พฤกษรตั นกุล และคณะ(12)
เทียบกับงานวิจัยนี้พบวามีความคลายคลึงกัน มีขอที่แตกตาง
กั นคื อ ระยะเวลาหลั งจากเปนโรคหลอดเลื อดสมองเฉลี่ ยของ
Yavuzer และคณะ(9) และ สิริหญิง พฤกษรตั นกุล และคณะ(12)
ค อนข างน อยเมื่ อเที ยบกั บงานวิ จั ยครั้ งนี้ กล าวคื อเฉลี่ ย 5.2
( + 2.9) เดือน และ 2.5 (+ 2.6) เดือน ตามลําดับ ซึ่งชวงระยะ
เวลาดังกลาวสมองของผูปวยอาจมีโอกาสที่ ฟนตัวไดโดยไมได
เป น ผลโดยตรงจากการฝ ก ทํ า ให ผลลั พ ธ ที่ ไ ด มี ก ารเปลี่ ย น
แปลงทีเ่ ห็นไดอยางชัดเจน สําหรับงานวิจัยนี้ครัง้ นี้เนนศึกษากับ
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองระยะเรื้อรัง ซึ่งผูวิจัยพบขอบกพรอง
ของเกณฑ การคั ด เข า ร ว มวิ จั ย กล า วคื อ ไม ไ ด กํ า หนดจุ ด
(เพดาน) สิ้ นสุ ด ของระยะเวลาหลั งจากเป นโรคหลอดเลื อ ด
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สมองเรื้ อรั ง ทําให เมื่ อคั ดผู ป วยเข าร วมวิ จั ยแล วพบว าผู ป วย
แต ละคนมี ความแตกต างกั นของระยะเวลาหลั งจากเป นโรค
หลอดเลือดสมองคอนขางมาก
ข อด อยอี กประการหนึ่ งคื อแม วาแบ งกลุ มผู ป วยโดยใช วิ ธี
สุ มจากโปรแกรมคอมพิ ว เตอร แ ล ว แต ก็ เ กิ ด ป ญ หาคล า ย
selection bias กลาวคือ กลุมผูปวยที่มีอาการเรื้อรังนานกวา
ไปค อนอยู ในกลุ มทดลอง ดั งแสดงให เห็ นจากระยะเวลาหลั ง
จากที่เปนโรคหลอดเลือดสมองของกลุมทดลองเฉลี่ยเทากับ 81
เดือน (ผูป วย 2 คน ที่มีอาการนานมากถึง 140 และ 126 เดือน)
แต ข องกลุ มควบคุ ม เฉลี่ ยเท า กั บ 10.5 เดื อ น เมื่ อ พิ จ ารณา
ข อมู ลดิ บของระยะเวลาหลั งจากที่ เ ป น โรคหลอดเลื อ ดสมอง
ของทั้ งสองกลุ ม มี แนวโน มแตกต างกั นอย างชั ดเจน แต เมื่ อ
ใช การวิ เคราะห ทางสถิ ติ พบว าไม มี ความแตกต างกั นอย า งมี
นัยสําคัญ (p = 0.092) อีกทั้งผูป วยที่เปนมานาน การฝกเพียง
แคระยะเวลา 2 สัปดาหอาจไมเปลี่ยนแปลงความสามารถใชมือ
และแขนของผู ป ว ยได อาจส ง ต อ ผลลั พ ธ โดยรวมของกลุ ม
ทดลอง ผูวิจัยจึงทําการวิเคราะหทางสถิติใหมโดยตัดขอมูลของ
ผูปวยทั้งสองออก แตก็ไมพบวามีนัยทางสถิตที่เปลี่ยนแปลงไป
ของความคลองแคลวการใชมือและแขน (p = 0.582)
เมื่ อวิ เ คราะห ท า ทางการฝ ก ของกลุ มที่ ฝ ก แบบดั้ งเดิ ม
พบว า 6 ท าแรกเน นกายบริ หารเพื่ อเพิ่ มพิ สั ยการเคลื่ อนไหว
ของขอดวยผูอนื่ Passive range of motion และ 2 ทาสุดทาย
ฝ กกระตุ นให ผูป วยมี การเคลื่ อนไหวตามแนวทแยงเลียนแบบ
diagonal pattern ของ proprioceptive neuromuscular
facilitation ซึ่งเปนรูปแบบการเคลื่อนไหวในชีวิตประจําวัน เชน
การหวี ผม, จั บแก วน้ํา ดื่ ม เชื่ อ ว าการฝ กโดยวิ ธี นี้ ช วยกระตุ น
ความรู สึกบริ เวณข อต อทําให กําลั งกล ามเนื้ อของผู ป วยมี การ
ฟนตัวได
ที่ ผ านมามี หลายกลไกที่ ใ ช อธิ บ ายผลการฝ ก ด วยกระจก
เงาสะทอนตอการฟนกําลังกลามเนื้ อของผูปวยโรคหลอดเลือด
สมอง Altschuler และคณะ(13) อธิบายวาการเห็นภาพมือดานที่
อ อ นแรง ที่ สามารถเคลื่ อนไหวได เ ป น ปกติ ใ นกระจกจะไป
ทดแทนความรู สึ กบริ เ วณข อต อ ที่ เสี ย ไปของมื อด านนั้ น
ภาพที่ เห็นส งผลให มีสัญญาณไปกระตุ นที่ premotor cortex
มากขึ้ น ทํ า ให เกิ ด การฟ น ตั ว ส ว นผลการศึ ก ษาของ Garry
และคณะ(14) พบวาขณะที่ใหคนปกติฝกมือโดยใชกระจก สมอง
สวน primary motor cortex ของมือทีอ่ ยูหลังกระจกถูกกระตุน
มากขึ้ น โดยวั ดผลจาก transcranial magnetic stimulation
เมื่ อพิ จารณาแลวทั้ งกลุ มที่ ฝกแบบดั้ งเดิ มและกลุ มทดลองใน
การวิ จัยครั้ งนี้ ต างก็ เป นการฝ กที่ กระตุ น การรั บรู ตําแหน งข อ
เช นเดี ยวกั น ซึ่ งอาจเป นสาเหตุ หนึ่ งที่ ทําให ผลลั พธ ภายหลั ง
การฝกทั้ง 2 แบบไมมีความแตกตางกัน

ป จ จั ยอี กประการหนึ่ ง ที่ อ าจส ง ผลต อ การฝ กด ว ยกระจก
เงาสะทอน คือ ผูบําบัดที่ผานมามักฝกภายใตการควบคุมของ
ผูบําบัดอยางตอเนื่อง ซึ่งแตกตางจากงานวิจัยนี้ที่เนนผูปวยฝก
ดวยตนเองที่บานโดยไมมีผูบําบัดควบคุม แมวามีการบันทึกวา
ผู ป วยปฏิ บัติ จริ ง แต ผูวิจั ยไม สามารถจับวัดไดอย างจริงจั งว า
ผู ปวยสามารถทําได ถูกตองตามที่ กําหนดหรือไม หากมี ปจจัย
หรือเหตุการณที่ รบกวนสมาธิขณะฝ กก็ ทําให ความตั้ งใจลดลง
และส งผลกระทบต อ การฝ กของผู ป วยได ทั้ งนี้ ควรมี การทํา
วิจัยเพิม่ เติมเพื่อพิสจู นสมมติฐานวาการมีผูบําบัดกํากับขณะฝก
มีผลตอการฝกโดยใชกระจกหรือไม ขอดอยอีกประการหนึ่งของ
งานวิจัยครั้งนี้คือกลุมประชากรนอยกวาที่คํานวณทางสถิติมาก
ทําใหผลการวิจัยมีความแตกตางจากงานวิจัยที่ ผานมา ดังนั้น
การทําวิจัยแบบ single-subject design นาจะเหมาะสมและ
ช ว ยตอบสมมติ ฐ านได หรื อ ควรเพิ่ มจํ า นวนผู เข า ร ว มวิ จั ย
ให ไ ด ค รบตามที่ คํ า นวณกลุ มประชากรทางสถิ ติ เ พราะอาจ
สงผลใหเห็นความเปลี่ยนแปลงไดชัดเจนยิ่ งขึ้น
การศึกษาครั้ งนี้ เปนการศึกษานํารองสมควรทําการศึกษา
ต อ เนื่ อง โดยอาจมี การปรั บ ปรุ งส ว นของเกณฑ คั ด เข า เช น
กํ า หนดเพดานสิ้ นสุ ดของระยะเวลาหลั งจากเป น โรคหลอด
เลื อดสมอง เพื่ อลดความแตกต า งของผู ป วยแต ละคน อี กทั้ ง
ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมวา ผู ปวยโรคหลอดเลือดสมองกลุมใด
บางที่จะไดผลดีจากการฝกดวยกระจกมากที่ สุด, แนวทางการ
ฝกโดยใชกระจกที่ควรจะเปนในแงของ ความถี่, ระยะเวลาที่จะ
ใชฝก ในแตละครั้ง, จํานวนครั้งทีฝ่ กใหกบั ผูปวย, การติดตามผล
ระยะยาว จากการศึ กษาของ TSRR พบว า เวลาเฉลี่ ย ของ
ผูปวยที่ไดรับการฝกแบบผูปว ยในเทากับ 29.4 วัน จากนั้นมาก
กวารอยละ 80 สามารถจําหนายกลับบานตนเองหรือครอบครัว
ได ดังนั้นในชวง 2-6 เดือนผูปวยยังมีการฟนตัวไดดีอยูแตอาจ
ขาดการฝกอยางตอเนื่อง ดังนั้ นงานวิจัยตอไปอาจทํากับกลุ ม
ผูปวยที่เปนโรคหลอดเลือดสมองในชวง 2- 6 เดือน ในรูปแบบ
home program เพื่ อประเมินวาจะมีประสิทธิ ภาพดีมากนอย
เพี ยงใด เพื่ อนําผลการศึ กษาที่ ได ไปประยุ กต ใช ในเวชปฏิ บั ติ
ใหเหมาะสมเกิดความคุ มคาและคุมทุน เหมาะสมสําหรับการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตอไป
กลาวโดยสรุ ป จากการศึกษานําร องครั้ งนี้ ไม สามารถสรุ ป
ไดว า การฝกดวยกระจกเงาสะท อนนาน 2 สัปดาหที่ บ านกั บ
กลุ มผู ป วยโรคหลอดเลื อดสมองเรื้ อรัง (มีอาการนานตั้ งแต 6
เดือนขึ้ นไป) สามารถเพิ่ มความคลองแคลวของการใช มือและ
แขนได
กิตติกรรมประกาศ
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