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ABSTRACT

Objective: To study whether the robotic WEFRE rehab sys-
tem (Wrist-Elbow-Forearm Robotic Economical Rehabilitation 
System) could maintain or improve passive ranges of motions 
(PROMs) of the upper extremity (UE) - elbow, forearm and wrist 
in tetraplegic patients and replace a therapy done by a therapist.
Study design: A pilot study
Setting: Rehabilitation ward, Maharaj Hospital, Chiang Mai, 
Thailand
Subjects: Tetraplegic patients from spinal cord injury
Method: The arm of each participant was randomly assigned as 
a control or a study arm. The UE PROMs were assessed at pre- 
and post-UE rehab therapy (UERT). Each day, the control arm 
was treated with two 30-minute conventional UERT by an occu-
pational therapist (OT) whereas the study arm was treated with 
one 30-minute conventional and one 30-minute robotic UERTs. 
After completion of the 10-day UERTs, the ROMs of the elbow, 
wrist, metacarpo-phalangeal (MCP) joints and forearm of each 
arm were compared between before and after UERTs, and be-
tween the study and the control arms. Patients’ and therapist’s 
satisfaction, preference and feedbacks were also reported.
Results: Six tetraplegic patients completed the study and their 
PROMs were analyzed. There were no statistical differences in 
pre-, post- and pre-post PROMs between the study and the con-
trol arms. However, there was a trend of the pre-post difference 
(p=0.066-0.068) in all joints tested except the wrist of the study 
arm, whereas only in the elbow of the control arm (p=0.066).  A 

shoulder pain was detected after therapy in one study arm. The 
OT fairly agreed that the robot WEFRE rehab system could re-
place the conventional UERT. All participants were satisfi ed with 
the robot. Nearly all participants believed that it could replace the 
therapist but only one thought that a caregiver could operate it.
Conclusion: The robotic WEFRE rehab system is safe and 
could replace an occupational therapist for upper extrem-
ity movement therapy. Both the therapist and the patients were 
fairly satisfi ed with it. For further improvement, it should be more 
friendly-used and more durable.
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วิธีการศึกษา: แขนขางใดขางหน่ึงของผูปวยถูกสุมใหเปนแขนควบคุม
หรือแขนทดลอง วัดพิสัยขอของแขนท้ังสองขางกอนและหลังการศึกษา
สิ้นสุด แขนควบคุมไดรับการบําบัดการเคล่ือนไหวแขนวันละ 2 ครั้ง ๆ 
ละ 30 นาที โดยนักกิจกรรมบําบัด สวนแขนทดลองไดรับการบําบัด 2 
ครั้งตอวันเชนกัน โดยนักกิจกรรมบําบัด 1 ครั้ง และโดยหุนยนต 1 ครั้ง 
ทั้งนี้ ผูปวยตองไดรับการบําบัดอยางนอยสัปดาหละ 3 ครั้ง จนครบ 
10 ครั้ง เปรียบเทียบพิสัยขอศอก, ขอมือ, ขอโคนนิ้วมือ และแขนทอน
ปลาย ระหวางกอนและหลังการบําบัด และระหวางแขนทดลองและ
แขนควบคุม และสอบถามความเห็นของนักกิจกรรมบําบัดและผูปวย
ตอระบบหุนยนตชวยการเคลื่อนไหวแขน
ผลการศึกษา: มีผูเขารวมวิจัย 6 ราย กอนการบําบัด หลังบําบัด และ
ผลตางระหวางกอน-หลังบําบัด ของพิสัยขอระหวางแขนทดลองและแขน
บําบัดไมตางกัน เมื่อวิเคราะหเฉพาะแขนทดลองพิสัยขอกอน-หลังการ
บําบัดมีแนวโนมตางกัน (p=0.066-0.068) ทุกขอที่ประเมินยกเวนขอ
มือ สวนแขนควบคุมมีแนวโนมพิสัยขอตางกันระหวางกอน-หลังบําบัด
เฉพาะขอศอก (p=0.066) พบวาขอไหลของแขนทดลองของผูปวย 1 
ราย มีอาการเจ็บหลังการบําบัด นักกิจกรรมบําบัดเห็นดวยระดับปาน
กลางวาการใชระบบหุนยนตนี้แทนนักกิจกรรมบําบัด ไมมีผูปวยรายใด
ไมพอใจกับการใชระบบหุนยนตนี้ ผูปวยสวนใหญเชื่อวาระบบหุนยนต
นี้ใชแทนการบําบัดโดยนักกิจกรรมบําบัดได แตมีเพียง 1 ราย ที่คิดวาผู
ดูแลจะสามารถใชเครื่องน้ีได 
สรุป: ระบบหุนยนต WEFRE rehab system สามารถทดแทนการ
บําบัดโดยนักกิจกรรมบําบัดไดในการคงหรือเพ่ิมพิสัยการเคลื่อนไหว
ขอศอก ขอมือ และแขนทอนปลายของผูปวยอัมพาตแขนขาสองขางได
อยางปลอดภัย นักกิจกรรมบําบัดและผูปวยพอใจกับการใชระบบหุนยนต
น้ีในระดับปานกลาง ควรมีการพัฒนาปรับปรุงระบบหุนน้ีเพื่อใหการใช
งานงายขึ้นและทนทานตอการใชงาน

คําสําคัญ: ระบบหุนยนต, การฟนสภาพ, พิสัยการเคล่ือนไหว, แขน, 
อัมพาตแขนขาสองขาง
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บทนํา

จากฐานขอมูลผูปวยบาดเจ็บไขสันหลัง ณ โรงพยาบาลมหาราช-
นครเชียงใหม รอยละ 60 ของผูปวยมีอัมพาตหรืออัมพฤกษแขนขาสอง
ขางจากไขสันหลังสวนคอไดรับบาดเจ็บบางสวนหรือท้ังหมด(1) สงผลใหมี
ความยากลําบากในการใชมือและแขนและในการทํากิจวัตรประจําวัน
(activities of daily living, ADLs) โดยเฉพาะอยางย่ิงการดูแลตนเอง 
(self-care) เชน การกิน, การด่ืม, การแตงตัว, การทําความสะอาด
รางกาย เปนตน กลามเน้ือแขนและมือท่ีเปนอัมพาตมักสงผลใหขอศอก, 
แขนทอนปลาย และขอมือ ติดยึด เปนอุปสรรคและขัดขวางเปาหมาย
ของกระบวนการฟนสภาพที่ผานมา กระบวนการฟนสภาพการใชมือ
และแขนอิงการบําบัดที่มีเปาหมายเบื้องตนคือ การเพิ่มกําลังและความ
ทนทานใหกลามเนื้อมือและแขน, การคงหรือเพิ่มการเคลื่อนไหวขอ
ใหเปนปกติ, การควบคุม/ลดภาวะกลามเน้ือหดเกร็งมือและแขน  โดย
วิธีการทางกายภาพบําบัดและกิจกรรมบําบัด เชน กายบริหารโดยผูอ่ืน

กระทําใหหรือโดยตนเอง (passive/active range of motion exercise, 
PROME/AROME), กายบริหารเพื่อยืด/คลายกลามเนื้อ (stretching 
exercise), การใชอุปกรณพยุงมือ (hand splint) เพื่อปองกันขอยึด
ติดผิดรูป, การฝกใชมือและแขนหยิบจับของ และทํากิจวัตรประจํา
วัน เชน การกิน, การด่ืม เปนตน ทั้งนี้ International Spinal Cord 
Society (ISCOS) ไดแบงการใชมือและแขนออกเปน 5 ระดับ ขึ้นกับ
กําลังกลามเนื้อแขนและมือที่ใชการไดวามีมากนอยเพียงใด โดย ระดับ 
1 (no hand function) ใชมือทํางานไมไดเลย, ระดับ 2 (passive 
tenodesis hand) ใชมือหยิบจับไดโดยอาศัยการชวยกระดกขอมือ
ขึ้นทําใหเกิดการดึงร้ังเอ็นกลามเน้ือ น้ิวมือจึงงอเขาหากัน, ระดับ 3 
(active tenodesis hand) สามารถกระดกขอมือข้ึนไดเองทําใหน้ิว
มืองอเขาหากัน, ระดับ 4 สามารถใชมือทํางานหยิบจับไดโดยกลามเน้ือ
เน้ือท่ีอยูนอกมือ (active extrinsic tenodesis hand) และ ระดับ 5 
(active extrinsic-intrinsic hand) สามารถใชมือหยิบจับของไดโดย
ใชกลามเนื้อทั้งนอกและในมือ(2) 

ปจจุบัน เช่ือวาประสาทสวนกลางฟนตัวไดหากมีการเคล่ือนไหวซ้ํา ๆ  
และเจาะจง ทําใหเกิด neuroplasticity(3) แตอุปสรรคคือ ไมสามารถ
ใหการบําบัดซํ้า ๆ  อยางตอเนื่องเพราะการขาดแคลนบุคลากรท่ีทําการ
บําบัดใหกับผูปวย ดังน้ัน ในตางประเทศจึงมีการพัฒนาระบบหุนยนต
เพ่ือทําหนาท่ีทดแทนและใหการบําบัดแกผูปวยไดมากพอเพียง อีกท้ัง  
ความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีสื่อสารจึงมีการพัฒนาการเชื่อมตอ 
ขอมูลระหวางหุนยนตที่ผูปวยใชที่บานกับที่โรงพยาบาล ทําใหผูบําบัด
เห็นความคืบหนาและส่ังหรือเปล่ียนแปลงคําส่ังการบําบัดใหเหมาะได 

ท่ีผานมามีรายงานจากตางประเทศเก่ียวกับการใชระบบหุนยนตกับ
ผูปวยบาดเจ็บไขสันหลัง เชน เพื่อประเมินพิสัยขอไหล, ขอศอกและ 
ขอมือวามีความนาเชื่อถือและใกลเคียงกับการประเมินโดยผูบําบัด(4) 
และมีรายงานการทดลองใชระบบหุนยนต   เพื่อชวยพยุแขนและทําให
การใชมือและแขนของผูปวยบาดเจ็บไขสันหลังสะดวกขึ้น(5) แตราคา
ระบบหุนยนตดังกลาวมีราคาแพง จึงทําใหนักประดิษฐท่ีมีองคความรูใน
ประเทศไทย ใหความสนใจในการประดิษฐหุนยนตเพื่อทดแทนผูบําบัด 
และมีราคาถูกกวาการนําเขาจากตางประเทศ ตัวอยางเชน สิ่งประดิษฐ
ของ วินัย ชนปรมัตถ และคณะ ที่พัฒนาระบบหุนยนตชวยการ
เคล่ือนไหวแขนและมอื ที่เรียกวา WEFRE Rehab System และไดมีการ
ทดสอบเบื้องตนกับผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 3 ราย วันละ 15 นาที 
เปนเวลา  5  วัน พบวามีความปลอดภัย คณะผูประดิษฐจึงมุงพัฒนา
ระบบหุนยนตนี้ไปสูการเปนตนแบบเชิงพาณิชยและการใชงานจริง(6) 
ดังนั้นจําเปนตองทําวิจัยกับผูปวยจริงที่คาดวานาจะไดประโยชนจาก
การใชระบบหุนยนตน้ีเพ่ือประเมินประสิทธิผลจากการใชระบบหุนยนต
ชวยการเคล่ือนไหวแขนและมือนี้ อีกทั้งเพื่อปอนขอมูลสะทอนกลับให
แกผูประดิษฐระบบหุนยนตนี้ ในการศึกษาคร้ังนี้คณะผูวิจัยเลือกผูปวย
อัมพาตแขนขาสองขาง (tetraplegia) จากบาดเจ็บหรือเปนโรคไขสันหลัง
สวนคอ (spinal cord injury/disease) ที่กลามเนื้อแขนและมือเปน
อัมพาตหรือออนแรง สงผลใหการเคล่ือนไหวแขนจํากัดที่ขัดขวางการ
ใชมือในกิจวัตรประจําวัน 
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กลุมประชากร ไดแก ผูปวยบาดเจ็บไขสันหลังสวนคอ และมีอัมพาต
แขนขาสองขาง (tetraplegia) ที่เขารับการบําบัดและฟนสภาพ ณ โรง
พยาบาลมหาราชนครเชียงใหม และยินยอมเขารวมโครงการวิจัย 

เกณฑการคัดเขา ไดแก อายุมากกวา 18 ป, สามารถส่ือสารเขาใจ
ทําตามสั่งได, ขอศอก ขอมือ และการควํ่า-หงายแขนทอนปลาย มีพิสัย
มากกวารอยละ 50 ของคาปกติ และสามารถอยูในทาน่ังหรือกึ่งนั่งได
นาน คร้ังละไมนอยกวา 30 นาที 

เกณฑการคัดออก ไดแก มีภาวะกลามเน้ือเกร็งมากและไมสามารถ
ขยับขอได (Modifi ed Ashworth Scale = 4), นิ้วมือหรือมือขาดดวน, 
ขอศอก/ขอมือติดยึด, เคยไดรับการผาตัดบริเวณแขนมากอน, เคยไดรับ
การฉีดยาลดเกร็งท่ีแขน, แขนขางใดขางหน่ึงเคยไดรับบาดเจ็บรุนแรงมา
กอน, รอยโรคไขสันหลังเปนชนิดคร่ึงซีก (hemi-cord lesion) หรืออยู
รวมกับโครงการวิจัยอื่นที่เกี่ยวของกับแขนและมือ

เกณฑการยุติการเขารวมโครงการวิจัย ไดแก ผูปวยไดรับบาดเจ็บ
หรือมีภาวะแทรกซอนจากการเขารวมวิจัย เชน ขออักเสบ, กระดูกสวน
แขนหัก, ตองการถอนตัวออกจากโครงการวิจัย หรือไดรับการบําบัด
นอยกวารอยละ 80 ของจํานวนท่ีระบุไวในโครงการ

หมายเหตุ เนื่องจากการศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษานํารอง จึงตั้งเปาหมาย
ผูเขารวมวิจัยจํานวน 20 ราย โดยเปนกลุมผูปวยระยะหลังเฉียบพลัน และ
ระยะเรื้อรัง กลุมละ 10 ราย

ขั้นตอนการวิจัย

1. ผูวิจัยใหขอมูลโครงการวิจัยอยางละเอียดเก่ียวกับวัตถุประสงค, 
เครื่องมือ, ขั้นตอนการวิจัยและการประเมินผล, ขอดีและขอเสีย ใหแก
ผูปวย และเปดโอกาสใหซักถามเพื่อพิจารณาและใหการยินยอมเขา
รวมโครงการวิจัย  โดยการประทับลายน้ิวมือน้ิวชี้มือขวา

2. หลังจากยินยอมเขารวมโครงการ ผูวิจัยตรวจคุณสมบัติของผูปวย
วาเขาเกณฑการคัดเขา-คัดออก

3. นักกิจกรรมบําบัด สุมแขนของผูปวยวาแขนขางใดเปนแขน
ควบคุม และขางใดเปนแขนทดลอง ทั้งน้ี  ระหวางการวิจัยแพทยผูรวม
วิจัยถูกปกปดไมใหรูวาแขนขางใดเปนแขนทดลองและขางใดเปนแขน
ควบคุม

4. แพทยผูรวมวิจัย ซักประวัติทั่วไป, ความเจ็บปวย, ระดับและ
ความรุนแรงการเปนอัมพาต และแขนขางถนัด

 จากนั้นกอนการวิจัย ประเมิน
 o พิสัยการเคล่ือนไหวขอ (range of motion, ROM) ไดแก 

ขอศอก, แขนทอนปลาย, ขอมือ, ขอโคนนิ้วชี้ และน้ิวกลาง 
 o ระดับกําลังกลามเนื้อแขนและประสาทรับความรูสึก ตาม

มาตรฐานสากล ASIA/iscos และบันทึกในแบบฟอรม International 
Spinal Cord Injury Core Data set

 o ความตึงตัวกลามเนื้อแขน
 o ระดับการใชมือและแขน อิง International Spinal 

Cord Injury Upper Extremity Data Set

5. นักกิจกรรมบําบัด ใหการบําบัดแขนและมือ และบันทึกการ
บําบัดที่ใหแกผูปวย ดังนี้

 แขนควบคุม: ไดรับการบําบัดแบบด้ังเดิม วันละ 2 คร้ัง ๆ ละ 30 
นาที ท้ังน้ี การบําบัดแบบด้ังเดิมประกอบดวยการฝกใชมือและแขน 
(hand and arm use) ไดแก การเอ้ือมมือไปขางหนา (reach out), การ
หยิบ-กํามือ (grasp), การถือของ (carry) และการปลอยของออกจาก
มือ (release) โดยใชกิจกรรมเชน skate board, solitare pegboard, 
ball throw, climbing board and bar, arm cycling เปนตน และ
การฝกใชมือทํางานอยางละเอียด (fi ne hand use) โดยใชกิจกรรม 
เชน putty, small size pegboard, fl ipping cards เปนตน 

 แขนทดลอง:  ไดรับการบําบัดแบบดั้งเดิม วันละ 1 ครั้ง ๆ ละ 
30 นาที และดวยหุนยนตชวยการเคล่ือนไหวแขน ตามกําลังกลามเนื้อ
แขน วันละ 1 ครั้ง ๆ ละ 30 นาทีโดยกําลังกลามเนื้อระดับ 0-1 ใชรูป
แบบ passive ROM,  กําลังกลามเนื้อระดับ 2 ใชรูปแบบ initial assist 
ROM, กําลังกลามเนื้อระดับ 3 ใชรูปแบบ active ROM, กําลังกลาม
เนื้อ ระดับ 4-5 ใชรูปแบบ resistive ROM และหากกลามเนื้อหดเกร็ง 
ใชรูปแบบ stretching ROM ท้ังน้ี ผูปวยท้ังสองกลุม จะไดรับการบําบัด
สัปดาหละอยางนอย 3 วัน รวม 10 วัน

 ทั้งนี้ กอนและหลังการบําบัด นักกิจกรรมบําบัดสอบถาม, 
สังเกต และบันทึกภาวะแทรกซอน ไดแก อาการเจ็บปวด, รอยกดทับท่ี
ผิวหนัง, อาการขออักเสบ หากพบความผิดปกติใด ๆ รายงานแพทยผูวิจัย

6. ขณะเขารวมโครงการวิจัย แพทยผูรวมวิจัยบันทึกยาหรือวิธี
ทางกายภาพบําบัดที่ผูปวยไดรับเพื่อบรรเทาภาวะแทรกซอนที่เกิดขึ้น 
ไดแก ยาแกปวด, ยาแกอักเสบ ทั้งชนิดรับประทานและชนิดทา, การ
ประคบเย็น-รอน, การกระตุนดวยไฟฟาเพื่อลดปวด เปนตน

7. เม่ือการบําบัดครบ 10 ครั้ง นักกิจกรรมบําบัด ใหความเห็น
เก่ียวกับการใชระบบหุนยนต และรายงานแพทยผูวิจัยเพ่ือประเมินผูปวย
ซํ้า ตามขอ 3 และสอบถามความเห็นของผูปวยตอการบําบัดดวยระบบ
หุนยนต

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก
Wrist Elbow Forearm Robotic Economical (WEFRE) Re-

hab System ที่เปนระบบหุนยนตชวยการเคล่ือนไหวขอมือ, แขน
ทอนปลาย และขอศอก ไดแก การกระดกขอมือขึ้น-ลง, การพลิกแขน
ทอนปลายหงาย-ควํ่า และการงอ-เหยียดขอศอก ทั้งนี้ ระบบหุนยนตนี้
ประกอบดวยตัวขับเคลื่อนหลัก, ชุดรองรับมือหรือชุดรองรับแขน และ
ปุมหยุดฉุกเฉิน (ดูรูปที่ 1) โดยมีมอเตอรไฟฟากระแสตรงเปนตัว
ทํางานหลักใหเกิดการเคล่ือนไหว และระบบหุนยนตถูกตอเขาเครื่อง
คอมพิวเตอรโดยใชสาย USB เพื่อปอนคําส่ังใหเคร่ืองทํางาน และปอน
ขอมูลสะทอนกลับใหแกผูปวยขณะฝก และมีฐานขอมูลสําหรับบันทึก
ขอกําหนดการบําบัดและผลการฟนสภาพของผูปวยเพื่อใชวิเคราะห
โดยแพทยเวชศาสตรฟนฟูและ/หรือนักกิจกรรมบําบัดผูใหการบําบัด

ระบบหุนยนตมีขอมูลเชิงเทคนิค (robot specifi cation) (ดูรูปท่ี 2) 
เกี่ยวกับการเคล่ือนไหวขอมือแขน, ทอนปลาย และขอศอก ทั้งแขนดาน
ซายและขวา โดยชวงองศา/พิสัยการเคล่ือนไหว  (range of motion, 
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ROM) มีดังน้ี  ขอมืองอ (fl exion) 80 องศา และเหยียด (extension) 
90 องศา, แขนทอนปลายพลิกคว่ํา (pronation) 90 องศา และหงาย 
(supination) 90 องศา และขอศอกงอ (fl exion) 0–135 องศา สวน
ความเร็วในการเคล่ือนไหวปรับได 5 ระดับ ไดแก ชามาก, ชา, ปานกลาง 
เร็วและเร็วมาก ระยะเวลาสําหรับการบําบัดเลือกได 10 ขั้น ไดแก 1, 
2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, และ 30 นาที และรูปแบบการเคลื่อนไหว
มี 5 รูปแบบ ดังกลาวแลวขางตน ทั้งน้ี ผูใชหรือผูบําบัดสามารถกําหนด
และเลือกรูปแบบการใชงานตามความเหมาะสมอิงกําลังกลามเนื้อของ
ผูปวยแตละราย (customized) และมีเกมคอมพิวเตอรท่ีหลากหลาย
สําหรับกระตุนหรือเราใหผูใชเคลื่อนไหวใหไดตามเปาหมาย 

สวนระบบความปลอดภัยน้ัน ระบบหุนยนตจะหยุดการทํางานเพื่อ
ปองกันไมใหผูใชเกิดอันตราย โดยการหยุดมี 4 รูปแบบคือ การหยุดการ
ทํางานช่ัวคราว เปนการหยุดท่ีผูใชสามารถใชงานหุนยนตตอเน่ืองไดทันที
โดยไมตองเร่ิมนับระยะเวลาของการบําบัดใหม ดวยคําส่ัง pause และ
เร่ิมตอเน่ืองไดดวยคําส่ัง resume, การหยุดเพ่ือใหเริ่มการบําบัดทาเดิม
อีกครั้ง เปนการหยุดดวยคําสั่ง pause แลวตอดวยคําสั่ง back ดวย
ผูปวยหรือผูดูแลเน่ืองจากตองการเร่ิมการบําบัดทาปจจุบันใหม  เปนตน 
การหยุดเพ่ือกลับเขาสูหนาจอหลักเปนการหยุดแลวผูปวยสามารถใชงาน
หุนยนตใหมไดหลังจากระบบหุนยนตกลับมายังตําแหนงเร่ิมตน และ
โปรแกรมกลับเขาสูหนาจอหลักดวยคําสั่ง pause แลวตอดวยคําสั่ง 
menu ดวยผูปวยหรือผูดูแล และการหยุดระบบท้ังหมดแบบทันทีทันใด
โดยผูใชสามารถหยุดระบบดวยการกดปุมหยุดฉุกเฉิน (emergency 
stop) ไดทุกเมื่อที่ตองการ

ดานความปลอดภัยท่ีเก่ียวกับการใชงานดานไฟฟา มีการติดต้ังฟวส
เพ่ือตัดการทํางานของระบบหุนยนตหากมีการดึงกระแสไฟฟจากแหลง
จายไฟมากเกินปกติ และแมวาระบบหุนยนตถูกจัดเปนเครื่องใชไฟฟา
ประเภท 3 เน่ืองจากใชแรงดันไฟฟาไมเกิน 50 โวลต หรือ 120 V.d.c. 
ผานทางหมอแปลงไฟฟาท่ีมากับตัวเคร่ือง (power adapter) ซึ่งโดย
ทั่วไปเครื่องใชไฟฟาประเภทนี้ไมตองมีสายดิน อยางไรก็ตามเพื่อเพิ่ม
ความมั่นใจใหกับผูใชในอันตรายที่อาจเกิดจากไฟร่ัวได ระบบหุนยนต
จึงประกอบดวย power adapter แบบ medical grade ที่สายไฟฟา
มีเตาเสียบแบบ 3 ขั้ว ที่มีขั้วสายดินรวมอยูดวย รวมทั้งไดออกแบบให
ตัวเครื่องทําจากพลาสติกเปนหลัก และสําหรับสวนที่ตองสัมผัสกับผูใช
โดยตรงนั้น มีการหุมดวยวัสดุนุมที่ใชในอุปกรณการแพทยทั่วไปเพิ่ม
อีกชั้นหนึ่ง เพื่อปองกันอันตรายจากกระแสไฟฟารั่วและรวมทั้งเพื่อ
ใหผูใชเกิดความรูสึกสบายขณะใชงานดวย

การวิเคราะหทางสถิติ

ใชสถิติเชิงพรรณาเพื่อนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับผูปวยที่เขารวมงาน
วิจัย และใชสถิติเชิงอนุมาน ชนิด Mann-Whitney U test เพื่อพิสูจน 
สมมุติฐาน 1 หลังการบําบัดครบ พิสัยขอคงเดิมหรือเพ่ิมขึ้น ไมแตก
ตางกันระหวางแขนทดลองและแขนควบคุม  และ สมมุติฐาน 2 หลัง
การบําบัดครบ การเกิดภาวะไมพึงประสงคไมแตกตางกันระหวางแขน
ทดลองและแขนควบคุม และใชสถิติเชิงอนุมาน ชนิด Wilcoxon 
Signed-Rank test เพื่อพิสูจน สมมุติฐาน 3 พิสัยขอกอนและหลังการ
บําบัดของแขนทดลองไมแตกตางกัน และ สมมุติฐาน 4 พิสัยขอกอน
และหลังการบําบดัของแขนควบคุมไมแตกตางกัน ทั้งนี้ ขอมูลทั้งหมด
ถูกวิเคราะหทางสถิติโดยใชโปรแกรม SPSS version 16.0 โดยคาความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติถูกกําหนดเม่ือ p-value < 0.05

ผลการศึกษา

มีผูเขารวมโครงการวิจัยทั้งสิ้น 8 ราย แตไดรับการบําบัดครบตาม
เปาหมายเพียง 6 ราย ตํ่ากวาเปาหมายท่ีกําหนดไวคือ 20 ราย เน่ืองจาก
ระหวางการศึกษาช้ินสวนรองรับแขนชํารุด และแกนขับเคล่ือนของระบบ
หุนยนตหัก คณะผูวิจัยจึงตดัสินใจยุติการทดลอง และรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูลเบื้องตนของผูปวย 6 ราย เพื่อเปนขอมูลสําหรับการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบหุนยนตนี้ตอไป 

ขอมูลสวนตัวของผูเขารวมวิจัย 6 ราย เปนเพศชาย 4 ราย เพศหญิง 
2 ราย, คามัธยฐานอายุเทากับ 50.5  ป (ต่ําสุด 22, สูงสุด 61 ป), 
5 ราย เปนผูปวยในระยะหลังเฉียบพลัน โดยมีคามัธยฐานระยะเวลา

Figure 1. Robot WEFRE rehab system consists of the robot part (on 
the left), a laptop for setting the programs by therapist and the emer-
gency stop control (red button in front of the laptop)

Figure 2. Supporting parts attached to the robot for movements of the elbow fl exion-extension (left), for the wrist fl exion-extension (middle) and the 
forearm pronation-supination (right)
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เปนอัมพาตเทากับ 82 วัน (ต่ําสุด 52, สูงสุด 931 ป), เปนอัมพาต
ไขสันหลังสวนคอระดับที่ 4  (C4) 4 ราย และรอยโรคมีความรุนแรง
แบงตาม ASIA เปนระดับ A 2 ราย, ระดับ C 3 ราย และระดับ D 1 ราย 
ดังแสดงในตารางที่ 1 

เม่ือการทดลองส้ินสุดและเปรียบเทียบพิสัยขอระหวางแขนทดลอง
และแขนควบคุมพบวา พิสัยขอศอกคงเดิมหรือเพิ่มข้ึนทุกขางท้ังแขน
ทดลองและแขนควบคุม (ดูตารางท่ี 2) ในขณะท่ีแขนทดลองมีพิสัย
ขอศอกลดลง 1 ขาง และแขนควบคุมมีพิสัยขอศอกลดลง 2 ขาง (ดู
ตารางที่ 2) ในทํานองเดียวกันแขนทอนปลายมีพิสัยควํ่า-หงายลดลง 1 
ขางของแขนทดลองและแขนควบคุม (ดูตารางท่ี 3) สวนขอโคนน้ิวของ
แขนทดลอง 1 ขาง ที่มีพิสัยลดลง สวนแขนควบคุมมีพิสัยคงเดิมหรือ
เพิ่มขึ้น (ดูตารางที่ 4) แตเมื่อวิเคราะหทางสถิติ  แขนทดลองและแขน
ควบคุมมีพิสัยขอศอก, ขอมือ (ดูตารางท่ี 2),  แขนทอนปลาย (ดูตาราง
ที่ 3), ขอโคนนิ้วช้ี และน้ิวกลาง (ดูตารางท่ี 4) ไมตางกันระหวางแขน
ทดลองและแขนควบคุม กอน, หลังการบําบัดส้ินสุด และผลตางพิสัยขอ
ระหวาง กอนและหลังการบําบัด แขนทดลองและแขนควบคุมมีพิสัย
ขอไมตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

สวนกําลังกลามเนื้อแขนท่ีถูกประเมินน้ัน ไดแก กลามเนื้องอและ
เหยียดขอศอก, กลามเนื้อกระดกขอและงอมือข้ึน, กลามเนื้องอและ
เหยียดขอโคนน้ิวช้ีและน้ิวกลาง และกลามเน้ือหงาย-ควํ่าแขนทอนปลาย 
พบวากลามเนื้อบางมัดของแขนทดลองและแขนควบคุมของผูปวยทุก

รายเพ่ิมขึ้น ยกเวนผูปวยคนที่ 3 ที่กําลังกลามเนื้อแขนคงเดิมทุกมัด 
สวนความตึงตัวของกลามเนื้อแขนกอนและหลังการบําบัดทั้งแขน
ทดลองและแขนควบคุมมีความตึงตัวอยูในระดับ 0-1 อิงตาม Modi-
fi ed Ashworth scale

จากรายงานภาวะไมพึงประสงค พบวาผูปวยรายหนึ่ง (รายที่ 5)  
เจ็บที่ไหลหลังจากบําบัดดวยระบบหุนยนตและใชระบบ active ROM 
และไดรับการบําบัดดวยยาทาและอัลตราซาวด เปนที่นาสังเกตวา กอน
บําบัดผูปวยไมมีอาการเจ็บ แตอาการเจ็บเกิดขึ้นหลังการบําบัดเกือบ
ทุกวัน (7 วัน จาก 10 วัน) โดยผูปวยระบุวาขณะบําบัดดวยระบบหุน
ยนต ผูปวยตองออกแรงมากจึงกระตุนใหเกิดภาวะกลามเนื้อแขนเกร็ง
มากข้ึน สวนผูปวยอีกรายหนึ่งมีภาวะความดันเลือดตกขณะบําบัดดวย
ระบบหุนยนต

เม่ือนักกิจกรรมบําบัดประเมินการใชระบบหุนยนตชวยการเคล่ือน
ไหวแขนพบวา ความงายในการใชงานอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 
5.5 จากคะแนนเต็ม 10) เชนเดียวกับความพึงพอใจกับระบบหุนยนต 
(คาเฉลี่ย 6 จากคะแนนเต็ม 10) และการใชระบบหุนยนตเพื่อทดแทน
การบําบัดแบบดั้งเดิม (คาเฉลี่ย 6.3 จากคะแนนเต็ม 10) 

เม่ือสอบถามผูปวยอัมพาตไขสันหลังกอนเร่ิมการบําบัด พบวา 4 ราย 
เชื่อม่ันวาระบบหุนยนตชวยการเคล่ือนไหวแขนได (คาเฉลี่ย 7.3 จาก
คะแนนเต็ม 10) และภายหลังจากการบําบัดสิ้นสุดลง ระดับความเชื่อ
มั่นยังเหมือนเดิม (คาเฉลี่ย 7.2 จากคะแนนเต็ม 10) 5 ราย มีความ

Table 1. Demographic data of all participants

Study no. Age 
(years)

Duration from onset 
(days)

Sex Etiology of injury AIS NLI ISCI-UE data set

1 59 54 M Transport C C5 3, active tenodesis hand
2 61 131 F Fall A C4 3, active tenodesis hand
3 44 931 M Transport C C4 2, passive tenodesis hand
4 19 83 M Transport A C5 3, active tenodesis hand
5 22 52 F Transport C C4 5, active extrinsic-intrinsic hand
6 57 81 M Fall D C4 3, active tenodesis hand

AIS, American Spinal Injuries Association impairment scale; NLI, neurological level of injury; ISCI-UE data set, International Spinal Cord Injury – upper extremity data set

Table 2. Range of motions (ROM) of elbow and wrist joints pre-, post- and pre-post difference of upper extremity rehab therapy

Study 
no.

Elbow joint ROM Wrist joint ROM
Study arm Control arm Study arm Control arm
Pre Post Pre-post Pre Post Pre-post Pre Post Pre-post Pre Post Pre-post

1 150 160 10 160 165 5 135 130 -5 150 140 -10
2 150 150 0 140 150 10 115 130 15 125 130 5
3 125 140 15 140 140 0 120 150 30 120 120 0
4 145 145 0 155 155 0 165 180 15 130 135 5
5 130 135 5 145 150 5 170 180 10 170 170 0
6 110 150 40 130 140 10 130 135 5 140 125 -15

Pre-therapy between the study and the control arms: the elbow, p=0.687; the wrist, p=0.809, Mann-Whitney U test 
Post-therapy between the study and the control arms: the elbow, p=0.681; the wrist, p=0.746, Mann-Whitney U test
Pre-post difference between the study and the control arms, the elbow p=0.849; the wrist, p=0.713, Mann-Whitney U test
Pre-post difference in the study arms: the elbow, p=0.066; of the wrist, p=0.461, Wilcoxon Signed-Rank test
Pre-post difference in the control arms, the elbow, p=0.066; the wrist, p=0.257, Wilcoxon Signed-Rank test
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เห็นก่ํากึ่งคอนไปทางอยากมีระบบหุนยนตน้ีใชท่ีบาน (คาเฉล่ีย 6 จาก
คะแนนเต็ม 10) แตรูสึกวาการใชระบบหุนยนตที่บานโดยผูดูแลคอน
ขางยาก (คาเฉล่ีย 4.6) สวนระดับความพึงพอใจ-ไมพึงพอใจ อยูในชวง
พึงพอใจ (คาเฉล่ีย 7.3 จากคะแนนเต็ม 10)

บทวิจารณ

ผลจากการศึกษานํารองนี้แสดงใหเห็นวา หลังการบําบัดฟนสภาพ
แขน 10 วัน แขนทดลองท่ีใชระบบหุนยนตรวมกับการบําบัดแบบด้ังเดิม
โดยนักกิจกรรมบําบัดสามารถคงหรือเพ่ิมพิสัยขอศอก, ขอมือ, ขอโคน
น้ิวมือ และแขนทอนปลายได ไมตางจากพิสัยขอของแขนควบคุมท่ีไดรับ
การบําบัดแบบดั้งเดิมอยางเดียว แตมีขอสังเกตวาหลังการบําบัดพิสัย
ขอของแขนทดลองมีแนวโนมตางจากพิสัยกอนการบําบัดโดยเฉพาะ
พิสัยขอศอก, พิสัยการควํ่า-หงายแขนทอนปลาย และพิสัยขอโคนนิ้วชี้
และนิ้วกลาง  (p=0.066)  สวนแขนควบคุมนั้น มีแนวโนมวาตางเฉพาะ

พิสัยขอศอก ขอมูลจากการศึกษาคร้ังน้ีพอเปนหลักฐานเบ้ืองตนท่ียืนยัน
วาระบบหุนยนต WEFRE สามารถใชทดแทนการบําบัดดวยนักกิจกรรม
บําบัดได โดยชวยเฉพาะการเคล่ือนไหวขอศอก, ขอมือ และแขนทอน
ปลาย

แมวาความแตกตางของพิสัยกอน-หลังการบําบัด ระหวางแขน
ทดลองและแขนควบคุมจะไมตางกันอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ แตเมื่อ
วิเคราะหเฉพาะพิสัยขอของแขนทดลอง หลังการบําบัด 10 วัน มีแนว
โนมวาพิสัยขอแตกตางจากกอนการบําบัดทุกขอยกเวนขอมือ ในขณะ
ที่แขนควบคุมมีแนวโนมตางกันเฉพาะที่ขอศอก เปนที่นาสังเกตวาเมื่อ
พิจารณาขอมูลพิสัยขอ แนวโนมที่ตางนี้เปนความตางในทิศทางที่ดีคือ
พิสัยขอเพ่ิมขึ้น ดังนั้น หากในอนาคตมีการรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมโดย
เพิ่มจํานวนผูปวย นาจะชวยพิสูจนความแตกตางนี้ได 

ขอสังเกตอีกประการหน่ึงจากการศึกษาคร้ังน้ีคือ พิสัยขอโคนน้ิวมือ 
ซ่ึงมิไดถูกเคล่ือนไหวโดยตรงดวยระบบหุนยนต แตปรากฏวาพิสัยขอโคน
น้ิวมือของน้ิวช้ีและน้ิวกลางไมแตกตางกันระหวางแขนทดลองและแขน
ควบคุม ทั้งนี้ คงเนื่องมากจากการกระดกขอมือขึ้นชวยกระตุนใหเกิด
การดึงรั้งเอ็นกลามเนื้องอขอนิ้วมือ (tenodesis action)  ทั้งน้ี โดย
หลักการแลว การกระตุนใหเกิดการดึงร้ังดังกลาวมีผลเปล่ียนแปลงพิสัย
ขอนิ้วมือของนิ้วชี้, นิ้วกลาง, นิ้วนาง และนิ้วกอย โดยมีผลเปล่ียนแปลง
พิสัยขอน้ิวหัวแมมือเล็กนอย เนื่องจากระนาบการเคล่ือนไหวของขอศอก
และขอมือเปนระนาบการเคล่ือนไหวของนิ้วมือทั้งสี่นิ้ว แตเปนคนละ
ระนาบการเคลื่อนไหวกับนิ้วหัวแมมือ ดวยเหตุนี้ การวิจัยนี้จึงศึกษา
เพียงการเปลี่ยนแปลงของพิสัยขอโคนนิ้วของนิ้วทั้งสี่ โดยมิไดเก็บ
ขอมูลพิสัยขอของนิ้วหวัแมมือ

อีกประเด็นหนึ่งที่นาสนใจคือผลลัพธดานกําลังกลามเนื้อที่แมมิใช
ตัวช้ีวัดหลักของการศึกษาคร้ังน้ี  แตปรากฏวา เม่ือไดรับการบําบัดฟน
สภาพแขน 10 วัน ดวยวิธีดั้งเดิมหรือดวยระบบหุนยนต ผูปวยเกือบ
ทุกคนมีกําลังกลามเนื้อบริเวณแขนเพิ่มขึ้นอยางนอยสองมัดยกเวน
ผูปวยรายที่ 3 ซึ่งเปนผูปวยระยะเรื้อรังที่ไมมีกําลังกลามเน้ือมัดใด
เปลี่ยนแปลง คาดวาการฟนตัวนี้เปนผลจากการเคล่ือนไหวซํ้า ๆ ที่สง
ผลตอ neuroplasticity ซึ่งที่ผานมามีหลักฐานสนับสนุน เม่ือพิสัยขอ

Table 3. Forearm range of motions (ROM) (pronation –supination) pre-, 
post- and pre-post ROM difference of upper extremity rehab therapy

Study 
no.

Forearm ROM
Study arm Control arm
Pre Post Pre-Post Pre Post Pre-Post

1 170 170 0 150 175 25
2 160 165 5 140 165 25
3 200 200 0 180 190 10
4 155 170 15 160 190 30
5 170 170 0 180 170 -10
6 180 165 -15 160 180 20

Pre-therapy between the study and the control arms, p=0.684, Mann-Whitney 
U test

Post-therapy between the study and the control arms, p=0.118, Mann-Whitney 
U test

Pre-post difference between the study and the control arms, p=0.518, Mann-
Whitney U test

Pre-post difference in the study arms, p=0.066, Wilcoxon Signed-Rank test
Pre-post difference in the control arms, p=0.496, Wilcoxon Signed-Rank test

Table 4. Metacarpo-phalangeal (MCP) joint of index and middle fi ngers range of motions (ROM) pre-, post- and pre-post difference of upper extremity 
rehab therapy

Study 
no.

MCP – index fi nger MCP – middle fi nger ROM
Study arm Control arms Study arm Control arms
Pre Post Pre-post Pre Post Pre-post Pre Post Pre-post Pre Post Pre-post

1 125 120 -5 110 120 10 145 130 -15 130 130 0
2 75 83 8 75 105 30 80 90 10 80 100 20
3 95 95 0 90 120 30 90 95 5 130 140 10
4 110 125 15 120 145 25 110 140 30 150 150 0
5 140 140 0 150 150 0 150 160 10 165 165 0
6 100 120 20 70 110 40 110 115 5 70 115 45

Pre-therapy between the study and the control arms: the index fi nger ROM, p=575; the middle fi nger, p=0.572, Mann-Whitney U test
Post-therapy between the study and the control arms: the index fi nger, p=0.463; the middle fi nger, p=0.520, Mann-Whitney U test
Pre-post difference between the study and the control arm: the index fi nger, p=0.853; the middle fi nger p=0.853, Mann-Whitney U test
Pre-post difference in the study arms, index fi nger, p=0.068; middle fi nger, p=0.068, Wilcoxon Signed-Rank test
Pre-post difference in the control arms, index fi nger, p=0.078; middle fi nger, p=0.225, Wilcoxon Signed-Rank test
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ไมถูกจํากัดยอมเพ่ิมโอกาสใหกลามเน้ือท่ีฟนตัวทํางานไดดีข้ึน อน่ึง การ
เคล่ือนไหวขอดวยระบบหุนยนตยอมทําใหจํานวนคร้ังตอการเคล่ือนไหว
เกิดขึ้นไดมาก เพราะหุนยนตไมมีอาการลางายเหมือนกลามเนื้อของผู
บําบัด

ดานความปลอดภัย ถือวาระบบหุนยนตน้ีมีความปลอดภัยตอผูปวย
และผูใชงาน แมวาแขนทดลองของผูปวยรายหนึ่งมีอาการเจ็บที่ขอไหล
ซึ่งไมใชขอที่ระบบหุนยนตกระทําโดยตรง  ทั้งนี้อาการเจ็บทุเลาหลัง
บําบัดดวยยาตานการอักเสบชนิดทาและดวยอัลตราซาวดทุกครั้งกอน
เริ่มการบําบัดในวันตอไป นักกิจกรรมบําบัดผูใชระบบหุนยนตระบุวา
ตําแหนงขอไหลขณะบําบัดไมนาจะเปนปจจัยที่ทําใหขอไหลเจ็บ แมวา
เครื่องมือจะตั้งอยูบนโตะที่ปรับระดับไมไดเพราะไดปรับที่นั่งใหเหมาะ
สมกับผูปวยกอนเริ่มบําบัดทุกครั้ง แตมีขอสังเกตวา การออกแรงตาน
กับระบบหุนยนตกระตุนใหแขนของผูปวยเกร็งทั้งแขน และการเกร็ง
นี้นาจะเปนเหตุใหเอ็นกลามเน้ือขอไหลถูกกดและเจ็บ สวนผูปวยอีก
รายหนึ่งเกิดภาวะความดันเลือดตกขณะบําบัด ทั้ง ๆ ที่กอนการบําบัด
ไดตรวจประเมินแลวไมปรากฏภาวะดังกลาว การเกิดภาวะความดัน
เลือดตกดังกลาวนาจะมาจากสาเหตุอื่น มิใชเกิดจากการบําบัดดวยหุน
ยนต เชน การพักผอนไมเพียงพอ, การน่ังนานเกินกอนรับการบําบัดซึ่ง
ใชเวลา 30 นาที 

เมื่อสอบถามวาระบบหุนยนตนี้สามารถทดแทนนักกิจกรรมบําบัด
ไดหรือไม นักกิจกรรมบําบัดคอนขางเห็นดวยกับประเด็นน้ี แมวาความ
พึงพอใจและความเห็นตอความงายในการใชระบบหุนยนตอยูในระดับ
ก ่ ํากึ่ง คือ 6 จาก 10 คะแนน เหตุผลนาจะเปนเพราะระหวางทําการ
ศึกษาช้ินสวนและอุปกรณชํารุดเปนระยะ ๆ และสุดทายแกนขับเคล่ือน
การเคลื่อนไหวหัก เปนเหตุใหตองยุติการทดลองกอนกําหนด ซึ่งเปน
ขอดอยของการศึกษานํารองคร้ังน้ี ทั้งน้ี ผูประดิษฐใหความเห็นวาการ
ชํารุดดังกลาวเกิดขึ้นจากการเช่ือมตอที่ยังไมสมบูรณ แตเปนประเด็นที่
สามารถปรับแกไขใหมีความคงทนไดไมยาก ทั้งน้ี จากรายงานของ
ตางประเทศที่ใหผูใชงานระบบหุนยนตที่ปจจุบันมีผลิตจําหนายจาก
ตางประเทศพบวาระบบหุนยนตยังตองการผูบําบัด คิดเปนรอยละ 25 
ของเวลาท้ังหมดตอการบําบัด 1 ชั่วโมง(7)

อนึ่ง รายงานการศึกษานํารองคร้ังน้ีเนนการศึกษาประสิทธิผลตอ
พิสัยขอเปนหลัก ไมไดเนนผลตอการฟนตัวของกําลังกลามเนื้อและ
การใชงานของมือและแขน ที่โดยทั่วไปตองการฝกนานกวา 2 สัปดาห 
ซึ่งจากการศึกษาระบบหุนยนตเพื่อฝกการใชงานแขนและมือของตาง
ประเทศนาน 6 สัปดาห ๆ ละอยางนอย 3-5 ครั้ง ๆ ละ 1 ชั่วโมง ยังไม
เห็นความแตกตางระหวางแขนควบคุมและแขนทดลองท่ีใชระบบหุนยนต
อยางมีนัยสําคัญ แตมีขอสังเกตวา การใชมือมีแนวโนมไดผลดีกับกลุม
บาดเจ็บไขสันหลังที่กอนฝกมือบางสวนยังใชการได(7)  สวนขอมูลการ 
เคลื่อนไหวขอที่ระบหุนยนต WEFRE บันทึกไวเพื่อปอนเปนขอมูล
สะทอนกลับใหแกผูใชงานและผูประดิษฐน้ันอยูนอกเหนือวัตถุประสงค
ของการวิจัยครั้งนี้ แตคณะผูวิจัยจะไดนําขอมูลดังกลาวมารายงานใน
ภายหลังเพื่อใชในการพัฒนาระบบฟนสภาพทางไกลตอไป 

ขอสังเกตประเด็นสุดทายคือ งานศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการเปรียบ-
เทียบภายในบุคคลระหวางแขนสองขาง ซึ่งสามารถกําจัดตัวกวน 
(confounding factors) ที่เกิดจากความแตกตางระหวางบุคคลใน
แตละกลุมไดเปนอยางดี ทั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดใหแขนขางทดลองไดรับ
การบําบัดแบบดั้งเดิมรวมกับระบบหุนยนต โดยไมใชระบบหุนยนต
ทั้งหมด เนื่องจากมีเพียงหลักฐานทางคลินิกจากการศึกษาเบื้องตนของ
ผูพัฒนาวามีความปลอดภัยเม่ือใชในผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง(6) ดังน้ัน
การใหแขนขางทดลองไดรับการบําบัดแบบผสม ไมใชระบบหุนยนต
อยางเดียว จึงเหมาะสมในแงจริยธรรมการวิจัยมากกวา แตในอนาคต
เม่ือหุนยนต WEFRE ไดรับการปรับปรุงใหคงทนตอการใชงานแลว การ
ศึกษาวิจัยคร้ังตอไปควรพิจารณากําหนดใหแขนทดลองไดรับการบําบัด
ดวยระบบหุนยนตอยางเดียว และเปรียบเทียบกับแขนควบคุมที่รับ
การบําบัดแบบด้ังเดิมเพ่ือทดสอบประสิทธิผลของระบบหุนยนตน้ีตอไป

สรุปจากการศึกษานํารองระบบหุนยนต WEFRE ตนแบบ สามารถ
ใชเพื่อชวยคงหรือเพิ่มการเคลื่อนไหวขอบริเวณแขนของผูปวยอัมพาต
แขนขาสองขางได เทียบเทาการบาํบัดดวยนักกิจกรรมบําบัด แตระบบ
ดังกลาวยังตองการการพัฒนาตอเน่ืองเพ่ือเพ่ิมความคงทนตอการใชงาน 
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