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Abstract: Hemiplegic Clients’ Experiences after the Virtual Reality (Gyro
Roller) Rehabilitation on Activities of Daily Living: Qualitative Study
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Virtual reality has been used as adjunct therapy for stroke rehabilitation, after patients were discharged. The aim of this
study was to determine hemiplegic clients’ lived experiences in activities of daily living (ADLs) after using Gyro Roller (Virtual
reality technology) as a supplement to conventional occupational therapy (OT) in the Faculty of Physical Therapy, Mahidol
University. The study was a qualitative design that included semi-structured interviews and field notes. Five hemiplegic clients
participated interventions with Gyro Roller during an eight-week period. In-depth interview was to determine lived experiences
in everyday occupations after completing the program intervention. The data responses were coded using thematic analysis to
reflect the main themes and sub-themes. These findings illuminated various aspects of hemiplegic participants’ lived experiences
after using Gyro Roller. Thematic analysis revealed comprehensive understanding of the attitudes and feelings involved in everyday
life activities. Three main themes encompassed (i) viewpoints, (ii) activities of daily living and (iii) social engagement. Interview
findings were reflected by the accounts and interpretation in relation the themes. Gyro Roller intervention may provide the
motivation and challenges for the rehabilitation of upper limb function after stroke leading to perform everyday life activities.
The cooperation between engineers and rehabilitation provider should be combined with clinical experience and technological
knowledge that will be successful for the rehabilitation in the future.
Keywords: Hemiplegic clients, Virtual reality technology, Occupational therapy

บทคัดย่อ

เทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual reality technology) ได้
น�ำมาใช้บำ� บัดเพิม่ เติมส�ำหรับการฟืน้ ฟูของผูร้ บั บริการอัมพาตครึง่ ซีกจาก
โรคหลอดเลือดสมอง หลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้ว วัตถุประสงค์ของ
การศึกษาเพือ่ ศึกษาประสบการณ์ชวี ติ ของผูร้ บั บริการอัมพาตครึง่ ซีกจาก
โรคหลอดเลือดสมองเกีย่ วกับการท�ำกิจวัตรประจ�ำวันหลังได้รบั การฟืน้ ฟู
สภาพด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน หลังได้รับการบริการทางกิจกรรม
บ�ำบัด ณ คลินิกกิจกรรมบ�ำบัด คณะกายกาพบ�ำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้าง และสมุดจดบันทึก วิธกี ารศึกษาน�ำไจโรโรลเลอร์เป็นเทคโนโลยี
ความจริงเสมือน มาใช้บริการกับผูร้ บั บริการอัมพาตครึง่ ซีกจากโรคหลอด
เลือดสมองจ�ำนวน 5 ราย เป็นเวลา 8 สัปดาห์ และได้มกี ารสัมภาษณ์เชิงลึก
เกี่ยวกับประสบการณ์ในการประกอบกิจกรรมการด�ำเนินชีวิต หลังได้รับ
การฟื้นฟูด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน และน�ำมาค้นหาค�ำตอบของ
ข้อมูลสัมภาษณ์โดยวิธีการวิเคราะห์แก่นสาระ สะท้อนในรูปแบบของ
ประเด็นหลักและประเด็นรอง รวมทั้งค�ำพูดเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ผลการ

ศึกษาพบความหลากหลายจากประสบการณ์ของผู้รับบริการอัมพาตครึ่งซีก
ทีม่ ตี อ่ เทคโนโลยีความจริงเสมือน ซึง่ ท�ำให้สามารถเข้าใจถึงทัศนคติ และความ
รูส้ กึ เกีย่ วกับการประกอบกิจกรรมการด�ำเนินชีวติ โดยผูเ้ ข้าร่วมศึกษาทีอ่ มั พาต
ครึ่งซีกสะท้อนออกมา ได้ 3 ประเด็นหลัก คือ มุมมอง กิจวัตรประจ�ำวัน และ
กิจกรรมที่ท�ำร่วมกับผู้อื่น ซึ่งค�ำตอบที่ได้จากการสัมภาษณ์แสดงออกมาให้
สอดคล้องกับประเด็นส�ำคัญต่างๆ สรุปการน�ำไจโรโรลเลอร์ มาร่วมเป็น
กิจกรรมการรักษา อาจช่วยเพิ่มแรงจูงใจ และความท้าทายต่อผู้รับบริการ
อัมพาตครึง่ ซีก เกิดการพัฒนาความสามารถในการเคลือ่ นไหวรยางค์สว่ นบน
และน�ำไปสู่การท�ำกิจวัตรประจ�ำวันของตนเอง ความร่วมมือระหว่างวิศวกร
และผู้บ�ำบัดมีความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่ง ท�ำให้เกิดการเชื่อมโยงประสบการณ์
ทางคลินกิ และความรูท้ างเทคโนโลยี จะช่วยให้ประสบความส�ำเร็จในการฟืน้ ฟู
สภาพส�ำหรับผู้รับบริการในอนาคตต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: ผู้รับบริการอัมพาตครึ่งซีก เทคโนโลยีความจริงเสมือน
กิจกรรมบ�ำบัด
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บทน�ำ

ปัญหาของผู้รับบริการอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมอง
หลังพ้นขีดอันตราย อาการทัว่ ไปคงทีแ่ ละโรงพยาบาลได้จำ� หน่ายผูป้ ว่ ยกลับ
บ้าน แต่ผู้ป่วยยังคงมีปัญหามากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาในการท�ำ
กิจวัตรประจ�ำวัน เช่น การรับประทานอาหาร การแต่งตัว การอาบน�้ำ
ล้างหน้าแปรงฟัน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นกิจกรรมพื้นฐานที่ผู้ป่วยเคยท�ำได้
แต่จำ� เป็นต้องพึง่ พาผูอ้ นื่ การทีผ่ รู้ บั บริการอัมพาตครึง่ ซีกจากโรคหลอดเลือด
สมองประสบกับความยุ่งยากในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน นั้นมักมีความ
เกี่ยวเนื่องกับปัญหาทางร่างกาย ความคิดความเข้าใจ และการรับรู้ ที่มีผล
ต่อรูปแบบการประกอบกิจกรรม1 ซึง่ นักกิจกรรมบ�ำบัดเป็นหนึง่ ในทีมฟืน้ ฟู
สภาพ จ�ำเป็นต้องให้บริการโดยใช้กจิ กรรมการรักษาทีส่ อดคล้องกับกิจวัตร
ประจ�ำวันพื้นฐาน และขั้นสูง ของผู้รับบริการอัมพาตครึ่งซีก2 ช่วยให้ผู้รับ
บริการอัมพาตครึ่งซีกมีความอิสระในการด�ำเนินชีวิตมากขึ้น เมื่อเทียบกับ
การไม่ได้รับการรักษาทางกิจกรรมบ�ำบัดหรือการให้บริการทั่วไป3
กิจวัตรประจ�ำวันเป็นองค์ประกอบหลักในกิจกรรมการด�ำเนินชีวติ
และต้องน�ำมาตั้งเป้าประสงค์และวางแผนเป็นกิจกรรมการรักษา โดยต้อง
สอดคล้องกับความส�ำคัญ และมีความหมายต่อการด�ำเนินชีวิตของผู้รับ
บริการอัมพาตครึ่งซีก4 นักกิจกรรมบ�ำบัดมีบทบาทหลักที่ส�ำคัญในการส่ง
เสริมให้ฟน้ื ฟูสภาพให้แก่ผรู้ บั บริการอัมพาตครึง่ ซีก กลับไปมีสว่ นรวมในการ
ประกอบกิจกรรมการด�ำเนินชีวติ ทีม่ คี ณ
ุ ค่าของตนเอง จากการวิจยั มีการน�ำ
เทคโนโลยีความจริงเสมือน มาประยุกต์ส่งเสริมการเคลื่อนไหวของรยางค์
ส่วนบน ในปี ค.ศ. 2003 ของ Yano, Yoshie และ Iwata โดยประดิษฐ์
อุปกรณ์ทชี่ อื่ ว่า Gyro moments และอุปกรณ์รบั ข้อมูลผ่านร่างกายมนุษย์
โดยอาศัยหลักการ ไจโรสโคป (Gyroscope) โดยมีการเชื่อมประสานล้อ
หมุน กับมอเตอร์ทคี่ วบคุมวงแหวนทีย่ ดึ ให้เข็มทิศอยูก่ บั ที่ จากปฏิกริ ยิ าการ
หมุนอันเนือ่ งจากแรงกระท�ำรอบแกนหมุนและการควบคุมแรงบิด ท�ำให้นำ�
มาประยุกต์ใช้ในการซ้อมกีฬา หรือการฟืน้ ฟูสภาพของร่างกายเกีย่ วกับการ
เคลื่อนไหว5-6 ซึ่งโมเมนต์ของแรงความเฉื่อยและแรงเหวี่ยง มีบทบาทต่อ
มวลเมื่อมีการเคลื่อนที่ ท�ำให้ผลต่อการควบคุมการเคลื่อนไหว5 จาก
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีความจริงเสมือนและอุปสัมผัสเสมือน ดังกล่าว
ได้มกี ารพัฒนาสร้างต้นแบบไจโรโรลเลอร์ (Gyro Roller) ซึง่ เป็นเทคโนโลยี
ความจริงเสมือนที่ผ่านจอภาพ แบบมีแรงป้อนกลับ โดย Ritthipravat7
ซึ่งอาศัยหลักการของไจโรสโคปเชื่อมต่อกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ผู้ใช้
มีส่วนควบคุมการเคลื่อนไหวและแก้ปัญหา ตอบสนองจากจอภาพที่เห็น
ซึ่งเป็นต้นแบบของระบบฟื้นฟูสมรรถภาพส่วนมือและแขนส�ำหรับผู้รับ
บริการอัมพาตครึ่งซีก
การศึกษาที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ
ซึ่งได้วัดสมรรถนะการท�ำงานของระบบการเคลื่อนไหวและประสิทธิภาพ
การเคลือ่ นไหว จากการใช้ระบบปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีความจริงเสมือน และ
อุปกรณ์สมั ผัสเสมือน อย่างไรก็ตามเพือ่ ให้เกิดความเชือ่ มโยงเกีย่ วกับข้อมูล
การรับรู้ แรงบันดาลใจ ความตั้งใจ พฤติกรรม อารมณ์ ความรู้สึก วิถีชีวิต
และประสบการณ์การน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน ซึ่งไม่สามารถอธิบายเป็น
ลักษณะเชิงปริมาณได้8 ท�ำให้ผศู้ กึ ษามีความสนใจทีจ่ ะค้นหาความเชือ่ มโยง
จากการน�ำเอาทักษะแขนและมือไปใช้ในกิจวัตรประจ�ำวันต่างๆ หลังได้รับ
การฟืน้ ฟูดว้ ยไจโรโรลเลอร์ในผูร้ บั บริการอัมพาตครึง่ ซีกจากโรคหลอดเลือด
สมอง และที่ส�ำคัญเครื่องมือเหล่านี้อาจเป็นเครื่องอ�ำนวยความสะดวกใน
การบ�ำบัด โดยน�ำมาส่งเสริมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการบริการทาง
กิจกรรมบ�ำบัด และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป โดยอุปกรณ์สัมผัสเสมือนเป็น
ตัวเชื่อมในการพัฒนาทักษะแขนและมือเพื่อน�ำไปประยุกต์ใช้ในกิจวัตร
ประจ�ำวันที่แท้จริงอย่างมีความหมาย และเกิดความส�ำคัญส�ำหรับการ
ประกอบกิจกรรมการด�ำเนินชีวิต
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ดั ง นั้ น เทคโนโลยี ค วามจริ ง เสมื อ นและอุ ป กรณ์ สั ม ผั ส เสมื อ น
สามารถน�ำมาใช้เป็นกิจกรรมการรักษาให้แก่ผู้รับบริการอัมพาตครึ่งซีก
ช่วยให้เกิดการมีส่วนรวมในการท�ำกิจกรรมต่างๆ ภายใต้การควบคุมโดย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยเชื่อมโยงจากการจ�ำลองสภาพแวดล้อมเสมือน
ให้ผรู้ บั บริการมีปฏิสมั พันธ์ทางกาย ประสาทสัมผัส อารมณ์ การรับรู้ ความ
คิดความเข้าใจ คล้ายกับเหตุการณ์ในสิง่ แวดล้อมจริง9 แม้วา่ ในประเทศไทย
ได้เคยมีการศึกษาปัจจัยบางประการ ถึงความสามารถในการท�ำกิจวัตร
ประจ�ำวันและศึกษาอุบัติการณ์ภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยอัมพาตจากโรค
หลอดเลือดสมองที่บ้าน10 รวมทั้งมีการศึกษาเกี่ยวกับการให้ความรู้และค�ำ
แนะน�ำแก่ผู้รับบริการโรคหลอดเลือดสมอง 11 แต่ยังไม่มีการศึกษาเชิง
คุณภาพเกี่ยวกับการให้บริการด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือนเพื่อฟื้นฟู
สภาพ ต่อการประกอบกิจวัตรประจ�ำวันของผูร้ บั บริการอัมพาตครึง่ ซีกจาก
โรคหลอดเลือดสมอง ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตปฏิบัติของผู้รับบริการอัมพาต
ครึ่งซีก และใช้แนวทางในการวางแผนการรักษาต่อไป

วัตถุและวิธีการ

ผู้เข้าร่วมการศึกษาโปรแกรมการรักษาด้วยไจโรโรลเลอร์ซึ่งเป็น
เทคโนโลยีความจริงเสมือน กระตุ้นให้มีการปฏิสัมพันธ์ของแขนและมือ
กั บ เกมฝึ ก บนจอภาพ ณ คลิ นิ ก กิ จ กรรมบ� ำ บั ด คณะกายภาพบ� ำ บั ด
มหาวิทยาลัยมหิดล ช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 - มกราคม พ.ศ. 2558
เป็นผู้รับบริการอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมอง อายุ 20 - 70 ปี
ไม่มีปัญหาด้านการสื่อภาษา (Aphasia) ผ่านการทดสอบ Montreal
Cognitive Assessment (MoCA) Thai version ได้คะแนนมากกว่า 26 คะแนน
ขึ้นไป จ�ำนวน 5 ราย โดยใช้อุปกรณ์ แบบประเมิน และฐานข้อมูลดังนี้ 1)
เวชระเบียนและฐานข้อมูลของผู้รับบริการ 2) แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง
เกี่ยวกับการประกอบกิจวัตรประจ�ำวันหลังได้รับการฟื้นฟูด้วยเทคโนโลยี
ความจริงเสมือน 3) แบบประเมิน Barthel index (ฉบับภาษาไทย) 12
4) ชุดอุปกรณ์เทคโนโลยีความจริงเสมือน (ไจโรโรลเลอร์) (รูปที่ 1) การศึกษานี้
ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัย
มหิดล โดยให้ผเู้ ข้าร่วมการศึกษา รับบริการด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน
(ไจโรโรลเลอร์) ประมาณ 1 - 1.5 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 3 วัน เป็นเวลา 8
สัปดาห์ หลังการทดสอบท�ำการสัมภาษณ์ประสบการณ์ที่ได้รับเทคโนโลยี
ความจริงเสมือน และสะท้อนทัศนคติเชิงลึก ความรู้สึก ความคิด ความ
เข้าใจ ศักยภาพการท�ำงานของแขนและมือทีเ่ ปลีย่ นแปลงสามารถประกอบ
กิจวัตรประจ�ำวัน และกิจกรรมการด�ำเนินชีวิตของตนเองทั้งที่บ้านและ
ชุมชน ผ่านการวิเคราะห์แก่นสาระ13 เพือ่ หาประเด็นทีใ่ กล้เคียงกัน เกิดเป็น
ประเด็นส�ำคัญของค�ำตอบที่เชื่อมโยงกับข้อมูลภายใน สามารถอธิบาย
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น14 ภายใต้ประเด็นหลักและประเด็นรอง และน�ำไปสู่
การแปลผล15 และค�ำตอบของการศึกษา

รูปที่ 1 ไจโรโรลเลอร์ และตัวอย่างการใช้งานกับผู้รับบริการอัมพาตครึ่งซีกจากโรค
หลอดเลือดสมอง

ผล

จากการเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ผู้รับบริการอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมองให้ผู้เข้าร่วมการศึกษา ณ คลินิกกิจกรรมบ�ำบัด และให้
สัมภาษณ์หลังที่ได้รับการบริการด้วยไจโรโรลเลอร์ พบว่ามีผู้สมัครเข้าร่วมทั้งหมด 5 ราย ด้วยความเต็มใจ และพร้อมเข้ารับบริการผ่านการนัดหมายตาม
ช่วงเวลาที่ได้ก�ำหนด พร้อมได้รับการอนุญาตจากญาติ และลงนามในหนังสือยินยอมเข้าร่วมวิจัย และอนุญาตให้สัมภาษณ์หลังได้รับบริการ ซึ่งผล
การสัมภาษณ์ได้ใช้ชื่อสมมุติแทนชื่อจริง ได้แก่ มะขาม มะพร้าว มะไฟ มะนาว และมะลิ ซึ่งอายุ เพศ วัย ที่แตกต่างกัน (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง (n=5)

ผู้รับบริการอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมอง จ�ำนวน
เพศ
ชาย
3
หญิง
2
ช่วงอายุ

30 - 40 ปี
41 - 50 ปี
51 - 60 ปี
61 - 70 ปี

1
1
2
1

ร่างกายที่อ่อนแรง

ขวา
ซ้าย

3
2

ผู้รับบริการอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมอง
ระยะเวลาการด�ำเนินโรค
2 - 3 ปี
3 - 4 ปี
มากกว่า 4 ปี
ความสามารถในการประกอบ
คะแนน
กิจวัตรประจ�ำวันพื้นฐาน:
70 - 80
Bathel Index (ฉบับภาษาไทย)
81 - 90
91 - 100

จ�ำนวน
3
1
1
2
3
-

จากศึกษาพบประเด็นหลักและประเด็นรองของผูเ้ ข้าร่วมวิจยั หลังได้รบั การบริการด้วยเทคโนโลยีอปุ กรณ์สมั ผัสเสมือนจริง ทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรม
การด�ำเนินชีวิต ประกอบด้วย 3 ประเด็นหลักส�ำคัญ ได้แก่ มุมมอง กิจวัตรประจ�ำวัน และกิจกรรมที่มีส่วนรวมกับผู้อื่น (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ประเด็นหลักและประเด็นรองที่สัมพันธ์กับมุมมองและกิจกรรมการด�ำเนินชีวิต

ประเด็นหลัก
1. มุมมอง
2. กิจวัตรประจ�ำวัน

3. กิจกรรมที่มีส่วนร่วมกับผู้อื่น
1. มุมมอง
มุมมองของผู้รับบริการอัมพาตครึ่งซีก แสดงออกมาจากการ
มีส่วนร่วมในการใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือน ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นความรู้สึก
ของผู้เข้าร่วม เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ และปรับตัว และตอบสนองต่อสิ่งที่ตนเอง
ได้รับการบริการ และได้ปฏิบัติมาประมาณ 8 สัปดาห์ สะท้อนออกมาเป็น
มุมมอง และแนวคิดทีม่ ตี อ่ ประสิทธิภาพของรูปแบบการบ�ำบัด ประกอบด้วย
1.1 ทักษะและการพัฒนา
ผูเ้ ข้าร่วมศึกษาส่วนใหญ่ รูส้ กึ ว่าตนเองได้พฒ
ั นาทักษะ
หลังได้รับกิจกรรมการใช้อุปกรณ์สัมผัสเสมือนไจโร
โรลเรอร์ โดยเฉพาะแขนและมือข้างอัมพาตที่มีการ
เปลี่ยนแปลงด้านการเคลื่อนไหว ดังค�ำพูดที่ว่า
“จากทีต่ รงข้อมือมันเคยตก และมันก�ำตลอด เดีย๋ วนี้
มันเริม่ คลายได้ มันเหยียดกระดกได้มากขึน้ ” (มะไฟ)
“ช่วยให้เรารู้สึกว่า เราต้องเคลื่อนมือ เคลื่อนแขน
ค่ะ” (มะลิ)
“มันช่วยฝึก ประสาทรับรู้ แล้วมีความรู้สึกว่ามีการ

ประเด็นรอง
1.1 ทักษะและการพัฒนา
1.2 ความเหมาะสมของเวลา อุปสรรค และความท้าทาย
1.3 การน�ำไปประยุกต์ใช้
2.1 การเคลื่อนย้ายตนเอง
2.2 การอาบน�้ำและแปรงฟัน
2.3 การแต่งตัวและแต่งหน้า
2.4 การรับประทานอาหาร
3.1 กิจกรรมภายในบ้าน
3.2 กิจกรรมนอกบ้าน
เคลื่อนไหวของมือดีขึ้น” (มะขาม)
“จากเดิมที่เคลื่อนไหวไม่คล่อง เนื่องจากเกร็งที่มือ
ตอนนี้รู้สึกอาการเกร็งที่ข้อมือ ข้อศอกลดลงบ้าง”
(มะพร้าว)
1.2 ความเหมาะสมของเวลา อุปสรรค และความท้าทาย
การบ�ำบัดด้วยอุปกรณ์สัมผัสเสมือน ระยะเวลาใน
การให้การบ�ำบัดประมาณ 1- 1.5 ชั่วโมง ในจ�ำนวน
3 เกม ได้แก่ G-Math, G-Drive และ G-Matching
ซึ่งอยู่กับความชอบของแต่ละผู้เข้าร่วมศึกษาที่มี
ความแตกต่างกัน ในแต่ละชนิดของเกม อายุ และวัย
ท�ำให้ระดับความสามารถในการฝึกฝนอุปกรณ์สมั ผัส
เสมือนไจโรโรลเลอร์ที่แตกต่างกันไป ดังค�ำพูดของ
ผู้เข้าร่วมศึกษา ที่ว่า
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“ส�ำหรับเวลามีความเหมาะสมครับ ของผมประมาณ
ครึ่งชั่วโมง และก็ยังไม่ค่อยเข้าใจกับการใช้เครื่องนี้
สักเท่าไร คือเครื่องมันไม่เร็ว มันไม่ตามที่เราคิด….
เช่น ยกแขนซ้าย แล้วมันไปข้างซ้ายช้าย” (มะขาม)
“รู้สึกว่ามันท้าทายนะคะ มันเป็นเอนเตอร์เทนอย่าง
หนึ่ง ท�ำให้สนใจอยากฝึก แต่อยากจะให้เพิ่มอีกสัก
หลายๆ เกมหน่อย แล้วก็ตัวเซนเซอร์ไม่ค่อยดีค่ะ”
(มะลิ)
“ช่วงเวลาฝึกก็โอเคครับ แต่เกม G-Drive ตรงเวลา
อยู่ล๊อคกลางมันควบคุมยาก เราอยู่ซ้ายจะมากลาง
มาเก็บเหรียญ มันผ่านเหรียญแล้วมันไม่เก็บ” (มะไฟ)
“ก็ดคี ะ่ แต่ชว่ งทีฝ่ กึ ตัวแฮนด์จบั เหมือนมีแรงต้าน มัน
น้อยไป อยากให้เพิม่ และมีโปรแกรมเยอะกว่านีค้ ะ่ ”
(มะนาว)
1.3 การน�ำไปประยุกต์ใช้
ผูเ้ ข้าร่วมศึกษาจะมีการปรับวิธกี ารประกอบกิจกรรม
การด�ำเนินชีวิต ซึ่งพบว่าจะมีความแตกต่างกันใน
แต่ละบุคคล เนือ่ งจากระดับความสามารถทีแ่ ตกต่าง
กัน เพื่อให้สามารถท�ำกิจกรรมได้ด้วยตนเอง ดังบท
สัมภาษณ์ของผู้เข้าร่วมศึกษา ที่ว่า
“ท�ำให้กินข้าวได้ดีขึ้นหน่อย อย่างเวลากลับไปบ้าน
ทานข้าว ก็พยายามใช้มือซ้าย จับช้อนส้อมมากขึ้น”
(มะขาม)
“รูส้ กึ ว่ามือมันเหยียด และผมสามารถเอามือข้างเสีย
มาช่วยถูตัวเวลาอาบน�้ำได้” (มะไฟ)
“ได้ลองบ้าง อย่างที่ไปลองประยุกต์คือจับเมาส์
คอมพิวเตอร์ เพราะเป็นงานที่ชอบอยากท�ำ  แต่ก็
ท�ำได้บ้าง ไม่ได้บ้างค่ะ” (มะลิ)
2. กิจวัตรวัตรประจ�ำวัน
การประกอบกิจวัตรประจ�ำวัน เป็นพื้นฐานทักษะชีวิตในกิจกรรม
การด�ำเนินชีวติ การฟืน้ ฟูดว้ ยเทคโนโลยีอปุ กรณ์สมั ผัสเสมือนจริง ถือว่าเป็น
ผู้ช่วย หรือเพิ่มแรงเสริมให้แก่นักบ�ำบัด เพื่อน�ำพาผู้รับบริการไปสู่การดึง
ศักยภาพของตนเองในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน ซึง่ ประกอบด้วย การเคลือ่ น
ย้ายตนเอง การอาบน�้ำแปรงฟัน การแต่งหน้าและแต่งตัว การรับประทาน
อาหาร ดังบทสัมภาษณ์ของผู้เข้าร่วมศึกษา ที่ว่า
2.1 การเคลื่อนย้ายตนเอง
การเคลือ่ นย้ายตัว มีการใช้รยางค์ขาและแขนเพือ่ ท�ำ
กิจกรรมที่ตนเองต้องการ ซึ่งเป็นปัญหาส�ำหรับผู้รับ
บริการอัมพาตครึ่งซีก ซึ่งการท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน
ต่างๆ และจ�ำเป็นต้องใช้มือและแขน ควบคู่ไปกับ
การพาตัวเองไปสู่พื้นที่ในการประกอบกิจกรรมนั้น
หลังได้รับการฟื้นฟูด้วยเทคโนโลยีอุปกรณ์สัมผัส
เสมือนจริง พบว่าผู้รับบริการอัมพาตครึ่งซีกมีทักษะ
เพิ่มขึ้น ดังค�ำพูดของผู้เข้าร่วมศึกษา ที่ว่า
“เวลาพาตัวเองเข้าห้องน�ำ้ เนีย่ ยังรูส้ กึ เดินล�ำบากอยู่
แต่สามารถใช้มอื เปิดไฟ และสัมผัสสิ่งของต่างๆ ได้ดี
ขึ้น โดยเฉพาะการใช้มือและแขนพยุงกับราวจับ”
(มะลิ)
“ช่วยได้เยอะ ใช้มือเปิดประตูบานเลื่อน และจับราว
ในห้องน�้ำ” (มะขาม)
“ก็จะล�ำบากค่ะ เวลาเดินต้องคอยระวัง ไปช้าๆ แต่
จะใช้มือเกาะกับราวจับไปเรื่อยๆ” (มะนาว)
“ใช้มอื ช่วยบางส่วน ป้องกันล้มอย่างทีม่ อี ะไรมาขวาง
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ภายในห้อง มือสองข้างช่วยพยุงบ้างไม่ให้ลื่นล้ม
ครับ” (มะไฟ)
2.2 การอาบน�้ำและแปรงฟัน
การอาบน�้ำ และแปรงฟันเพื่อท�ำความสะอาดช่อง
ปากเป็นกิจวัตรประจ�ำวันทีจ่ ำ� เป็นและต้องท�ำทุกวัน
เพือ่ รักษาสุขภาวะอนามัยทีด่ ี แต่อาจมีปญ
ั หาในการ
เคลื่อนไหวร่างกายซีกอัมพาตท�ำให้เกิดความยาก
ล�ำบากในการอาบน�้ำ ล้างหน้า และแปรงฟัน และ
พบว่าหลังได้รับการฟื้นฟูด้วยเทคโนโลยีอุปกรณ์
สัมผัสเสมือนจริง ผู้รับบริการอัมพาตครึ่งมีทักษะใน
การท�ำกิจกรรมดังกล่าวเพิม่ ขึน้ ดังบทสัมภาษณ์ทวี่ า่
“ตอนนี้ยังใช้มือข้างที่ไม่ถนัดบีบยาสีฟันไม่ได้ แต่ก็
น�ำมาช่วยมาถูตัว และใช้อีกทีตอนหนึ่ง ก็ คือ ตอน
เช็ดตัวครับ” (มะนาว)
“จากเมื่อก่อนจะเอื้อมไม่ถึง ก็ ถูได้บ้าง แต่เดี๋ยวนี้
สามารถยกมือขึ้นมาได้สูง และเข้าไปตามซอกของ
ร่างกายได้ อาบน�้ำสะอาดขึ้น” (มะไฟ)
“ผมใช้มอื ข้างดีจบั ฝักบัว ใช้มอื เสียจับราวจับ ร่วมกับ
จับฟองน�้ำถูสบู่ และช่วยล้างหน้าที่อ่างล้างมือ”
(มะขาม)
“ช่วงอาบน�้ำผมน�ำมืออีกข้างมาถูตัวและถูผมตอน
สระด้วย ส่วนแปรงฟันใช้ข้างปกติ เพราะมันยาก
ครับ” (มะพร้าว)
2.3 การแต่งตัวและแต่งหน้า
การแต่งตัวและแต่งหน้าเป็นปัญหาส�ำคัญของผู้เข้า
ร่วมศึกษา โดยเป็นกิจวัตรประจ�ำวันที่ต้องใช้ความ
คล่องแคล่วของแขนและมือ ได้แก่ การใช้เครื่อง
ส�ำอางค์ การใช้เครือ่ งประทินผิว อุปกรณ์เสริมความ
สวยงาม การใส่เสื้อ การติดกระดุม การใส่ถุงเท้า
รองเท้า ซึง่ ผูร้ บั บริการอัมพาตครึง่ ซีกได้มกี ารปรับวิธี
การและการใช้ อุ ป กรณ์ เ พื่ อ ให้ ส ามารถประกอบ
กิ จ กรรมดั ง กล่ า วนี้ ไ ด้ ต ามความต้ อ งการ ดั ง บท
สัมภาษณ์ที่ว่า
“ไม่ค่อยแต่งหน้าค่ะ ทาลิปสติกบ้าง แต่เป็นลิปมัน
ส�ำหรับเสื้อชอบใส่เสื้อยืดค่ะ เสื้อที่มีกระดุมก็อยาก
ใส่ รอมือมันดีขึ้นก่อน ส่วนยกทรงหนูใช้วิธีการสอย
ก่อน แล้วก็ค่อยใส่ ค่อยสวมหัวเอา” (มะลิ)
“แต่งหน้าบ้างค่ะ แต่แต่งบางๆ ไม่ใช้เครื่องส�ำอางค์
ฉูดฉาด ทาโลชั่นก่อนนอน เอามือข้างอ่อนแรงมา
ประคองบ้างเวลาเปิดฝา ส่วนเสือ้ ชอบใส่เสือ้ ยืดทีไ่ ม่มี
กระดุมหรือซิปแต่เลือกคอกว้างๆ กางเกงก็กางเกง
สแล็ค ไม่ฟิต” (มะนาว)
“หน้าไม่ค่อยทาครีมครับ แต่โกนหนวดโกนเคราเอง
ใช้มือข้างดีครับ เสื้อ กางเกง กางเกงในก็ใส่ได้สบาย
ครับ แต่ยากที่สุดคือใส่รองเท้าผ้าใบ บังเอิญผมชอบ
ครับ คือ รองเท้าผ้าใบ มันมีเชือก มันจะต้องใช้สอง
มือในการมัด ถ้าเป็นคัทชูก็ไม่เป็นไรครับ” (มะไฟ)
2.4 การรับประทานอาหาร
ผู้เข้าร่วมศึกษาไม่มีภาวะการกลืนล�ำบาก แต่ก็พบ
ความยุ่งยากในการใช้แขนและมือเพื่อรับประทาน
อาหาร แม้ว่าจะใช้ข้างเดียวได้แต่มีความประสงค์ที่
จะใช้มืออีกข้างที่อ่อนแรงมาช่วยในการตัก และจับ
หรือประคองภาชนะ และอาหารบางอย่าง ร่วมทั้ง

การรับประทานอาหารร่วมกันผูอ้ นื่ และทีร่ า้ นอาหาร
ได้รับการฟื้นฟู ผู้รับบริการอัมพาตครึ่งซีกอธิบายถึง
การท�ำกิจกรรมดังกล่าว ดังบทสัมภาษณ์ที่ว่า
“ทานอาหารทัว่ ไปปกติคะ่ เริม่ ใช้มอื ข้างอ่อนแรง เริม่
มีแรงขึ้น แต่ก็ยังไม่ได้น�ำมาช่วยประคอง ส่วนใหญ่
จะเอามันวางที่ตักค่ะ” (มะลิ)
“ปกติใช้มือข้างเดียว ถือช้อนอย่างเดียว แต่เดี๋ยวนี้
จะใช้สอ้ มอีกข้างหนึง่ เวลากินข้าวจะหมด ก็เอาส้อม
ไปช่วยนิดหนึง่ เอามือข้างเสียไปช่วยแต่ยงั ก�ำไม่คอ่ ย
ดี คื อ มั น จะเกร็ ง พอคลายก็ เ หมื อ นไม่ มี แ รง”
(มะขาม)
“ก็ใช้มือซ้ายถือช้อนครับ ส่วนมือข้างขวา นานๆ
มากจะใช้สกั ทีครับ ถ้าใช้มอื ขวาทีไ่ ม่ถนัดกับข้าวส่วน
ใหญ่จะไม่มีน�้ำครับ เช่น ข้าว ตักกับข้าวมา แล้วก็ใช้
มือขวาตักใส่เข้าปาก” (มะไฟ)
3. กิจกรรมที่มีส่วนรวมกับผู้อื่น
3.1 กิจกรรมในบ้าน
เป็นกิจกรรมทีม่ คี ณ
ุ ค่าและมีความหมายในการใช้เวลาร่วมกับ
ครอบครัว โดยสมาชิกในครอบครัวได้อยูร่ ว่ มกัน มีการเรียนรู้
ซึง่ กันและกัน ได้แบ่งปันกิจกรรมทีท่ ำ� ร่วมกันใส่ใจความรูส้ กึ
ต่อกัน ก่อให้เกิดผูกพันและเข้าใจซึ่งกันและกัน ผู้เข้าร่วม
วิจัย มีความต้องการในการท�ำกิจกรรมในบ้านร่วมกัน
ครอบครัวเช่นกัน แต่เนื่องด้วยข้อจ�ำกัดทางด้านร่างกาย
รยางค์แขนและขา ท�ำให้มคี วามยากล�ำบากในการประกอบ
กิจกรรมดังกล่าว หลังได้รบั การฟืน้ ฟู ท�ำให้ได้มกี ารกลับไป
สู่การประกอบกิจกรรมอีกครั้ง สะท้อนให้เห็น ทั้งความคิด
ความรู้สึก และการปฏิบัติตน ดังถ้อยค�ำบทสัมภาษณ์ที่ว่า
“ตอนเย็นก็ไปเดินทีส่ วนหน้าบ้านประมาณ 5 รอบ รอบละ
20 เมตร ช่วยภรรยารดน�้ำต้นไม้บ้าง ท�ำสวนปลูกไม้
ดอก ไม้ประดับในกระถางร่วมกัน และบางครัง้ ลูกก็เอาเก้าอี้
มารองให้นั่งแล้วถอนหญ้าที่กระถาง” (มะขาม)
“ร่วมท�ำอาหารกับเค้าบ้าง เป็นบ้างครั้ง เดิมเป็นคนชอบ
ท�ำอาหาร แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ท�ำบ่อย แต่ก็พยายามเป็น
ลูกมือ ช่วยหุงข้าวค่ะ เพราะมันเป็นกิจกรรมที่ใช้ 2 มือ
พอไหว แต่หั่นหมู หั่นเนื้อยังไม่ได้ลอง คิดว่ามันยากค่ะ
เพราะถ้าจับแล้วมันเคลื่อนที่มันก็แย่ อาจถูกมีดบาดมือได้
สามีก็ไม่ให้ท�ำที่เสี่ยง เปลี่ยนมาเป็นผัดใช้ตะหลิว ละก็ชิม”
(มะลิ)
“ท�ำสวนง่ายๆ ปลูกดอกไม้ในกระถาง แล้วก็รดน�ำ้ วันเว้นวัน
เอาสุ นั ข ไปเล่ น กั น หน้ า บ้ า นพร้ อ มกั บ ลู ก และสามี บ ้ า ง
แต่ส่วนใหญ่จะชอบอ่านนิทานให้ลูกฟังค่ะ” (มะนาว)
3.2 กิจกรรมนอกบ้าน
เป็นกิจกรรมที่อาศัยทักษะชีวิตที่อยู่ภายนอกจากบ้านของ
ตนเอง ซึ่งอาจมีความแตกต่างจากกิจกรรมภายในบ้าน
ต้องแบ่งปันสถานที่ พื้นที่ ธรรมชาติ เวลา ร่วมกับผู้อื่น
ที่ไม่ใช่คนในครอบครัวตนเอง มีกฎหมายและกติกาของ
มารยาททางสังคมและวัฒนธรรม กิจกรรมเหล่านีก้ อ่ ให้เกิด
การแลกเปลี่ยน เรียนรู้กับผู้อื่น เกิดความคิดสร้างสรรค์
ผ่อนคลาย และสนุกกับสิ่งแวดล้อมที่ออกไปส�ำรวจ และ
ประกอบกิจกรรมเหล่านั้น สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์
ที่กล่าวว่า

“ได้ไปท�ำบุญทีว่ ดั บ้าง ใช้มอื ทัง้ สองประคองถวายสิง่ ของให้
พระ ตอนไปท�ำสังฆทาน ท�ำแล้วรู้สบายดี อิ่มบุญดีครับ”
(มะขาม)
“ผมกับเพื่อนๆ เพิ่งไปเมืองเพชรมา อย่างตอนขึ้นเขาวัง
ผมก็ค่อยๆ ขึ้น บันไดมันสูง และก็ไม่ได้คิดว่าเป็นภาระ
ให้เพือ่ นด้วย ก็ขนึ้ ไปข้างบนดูเจดีย์ และ ทิวทัศน์ ต่อจากนัน้
ก็ไปชะอ�ำ สนุกกับเพือ่ นๆ ริมหาด ทัง้ ปิง้ ย่าง และชอบมาก
ที่มารวมตัวกันอีกครั้ง” (มะไฟ)
“ออกไปช่วยงานที่ออฟฟิศสามีบ้าง ก็ล�ำบากเหมือนกัน
เพราะไม่ มี ลิ ฟ ท์ แต่ อ อฟฟิ ศ ใกล้ ส วนรถไฟ เลยชอบ
เพราะทีน่ นั่ อากาศ ดี ต้นไม้เยอะ และชอบไปให้อาหารปลา
ดูอุทยานผีเสื้อ และแมลง คือชอบถ่ายภาพด้วย เลยชอบ
ธรรมชาติค่ะ” (มะลิ)
“ผมชอบดู พ ระครั บ เลยมี โ อกาสไปเที่ ย วพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
พระเครื่ อ งหลายๆ ที่ บางที่ ก็ ไ ม่ มี ร าวจั บ ให้ ค นพิ ก าร
แต่ผมก็ไปครับเพราะใจมันชอบ แต่ที่ไปบ่อยคือ สนาม
พระเครื่อง เพราะได้ส่องพระ ได้พบปะเพื่อนฝูงวงการ
เดียวกัน และทีส่ ำ� คัญ ได้เช่าพระเครือ่ งทีเ่ ราชอบมาด้วยครับ
(มะพร้าว)

วิจารณ์

การใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือน เพือ่ บ�ำบัดแก่ผรู้ บั บริการพบงาน
วิจัยเชิงคุณภาพของ Fager16 ศึกษาการใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือน
ในการให้บริการแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทางสมอง ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บไขสันหลัง และผู้ป่วยโรคผิวหนังแข็ง รวม 10 ราย
พบสองประเด็นหลัก ได้แก่ มุมมองที่มีต่อเทคโนโลยีเครื่องช่วย และ
การใช้เทคโนโลยีสำ� หรับการบ�ำบัด ซึง่ เกีย่ วข้องกับการใช้งาน หน้าที่ โอกาส
เวลาเหมาะสมในการน�ำมาใช้เพื่อส่งเสริมให้เป็นเครื่องมือช่วยบ�ำบัด และ
เกิดแรงจูงใจ น�ำไปสู่การมีส่วนร่วมในการท�ำกิจกรรมทางสังคม สอดคล้อง
กับการศึกษาครั้งนี้ พบว่าผู้รับบริการอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือด
สมองได้สะท้อนประสบการณ์ออกมา ประกอบด้วย มุมมอง ต่อไจโรโรลเลอร์
ด้านทักษะการประกอบ กิจวัตรประจ�ำวัน โดยมีการพัฒนาความสามารถ
และท�ำ กิจกรรมภายในบ้านและกิจกรรมนอกบ้าน ที่ต้องท�ำร่วมกับผู้อื่น
หลังได้รับบริการด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน
คล้ายคลึงกับการศึกษาของ Celinder17 และ Peoples ในปี ค.ศ.
2012 ในผู้รับบริการอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมองชาวเดนมาร์ก
จ�ำนวน 9 ราย ได้รับการบ�ำบัดฟื้นฟูด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน Wii
Sports® ประมาณ 30 นาที เป็นเวลา 3 สัปดาห์ จากนัน้ ใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์
กึง่ โครงสร้าง เพือ่ ค้นหาประสบการณ์ทเี่ ชือ่ มโยงการท�ำกิจกรรมการด�ำเนินชีวติ
ในอดี ต ปั จ จุ บั น และอนาคต ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยประเด็ น หลั ก ได้ แ ก่
ความหลากหลายการลงมือท�ำกิจกรรม อุปสรรค และความท้าทาย ซึ่งเป็น
ประโยชน์ในการประกอบกิจกรรมทัง้ การฟืน้ ฟูสภาพ และกิจกรรมยามว่าง
สอดคล้องกับการศึกษาครั้งนี้ในผู้รับบริการอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอด
เลือดสมอง ในประเด็นเกี่ยวกับ มุมมอง กิจวัตรประจ�ำวัน และกิจกรรมที่
มีส่วนร่วมกับผู้อื่น พบการเปลี่ยนแปลงตนเอง โดยผู้รับบริการอัมพาต
ครึง่ ซีกจากโรคหลอดเลือดสมอง สามารถประกอบกิจกรรมการด�ำเนินชีวติ
โดยเฉพาะกิจวัตรประจ�ำวันของตนเองได้มากขึ้น
ในขณะทีก่ ารศึกษาของ Wingham18 พบว่า ผูพ้ กิ ารอัมพาตครึง่ ซีก
จากโรคหลอดเลือดสมองและผู้ดูแล สะท้อนประสบการณ์หลังการใช้
เทคโนโลยีเสมือนจริง Nintendo Wii SportsTM game (WiiTM) ที่บ้าน
ซึ่งประกอบด้วยเกม 5 เกม ซึ่งมีความหลากหลายให้ผู้เข้าร่วมวิจัย ได้แก่
โบวลิ่ง เทนนิส กอล์ฟ ชกมวย และเบสบอล พบว่าสามารถช่วยส่งเสริม
สหพันธ์ของมือและตา รวมทั้งความสามารถในการเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหว
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ขณะท�ำกิจกรรมได้ซึ่งตรงกับประเด็นการศึกษา พบว่าหลังจากได้รับ
เทคโนโลยีความจริงเสมือน ช่วยส่งเสริมให้แขนและมือข้างอ่อนแรงเกิดการ
พัฒนาเพิ่มทักษะการเคลื่อนไหว ในขณะที่ไจโลโรเรอร์ ประกอบด้วยเกม
3 เกม ได้แก่ G-math, G-Drive และ G-Matching และสิ่งที่สอดคล้องกัน
คือผู้เข้าร่วมได้ใช้ทักษะการเคลื่อนไหวของรยางค์แขนและมือ ผ่านการ
รั บ รู ้ ด ้ า นการมองเห็ น และการได้ ยิ น เสี ย ง นอกจากนั้ น ยั ง ช่ ว ยให้ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพความคิดความเข้าใจต่อการแก้ปัญหาในแต่ละเกม แม้ว่า
จะมีความยากล�ำบากในช่วงแรก แต่กลับมีความสนุกและท้าทายหลังมีการ
ปฏิสัมพันธ์กับเทคโนโลยีความจริงเสมือน
ไจโรโรลเลอร์ เป็นเทคโนโลยีความจริงเสมือนฟืน้ ฟูตน้ แบบในราคา
ประหยัด ให้แก่ผบู้ ำ� บัดเพือ่ ใช้เป็นทางเลือก และส่งเสริมการเคลือ่ นไหวของ
รยางค์แขนและมือแก่ผู้รับบริการอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมอง
โดยอาศัยหลักการไจโรสโคป ผ่านการเล่นเกม ที่ออกได้ออกแบบไว้ นับว่า
เป็นประโยชน์ต่อการฟื้นฟูทางการแพทย์ ทั้งในแง่ต้นทุนในการผลิตที่
ไม่สูงเกินไป และลดการน�ำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งอาจน�ำไปเป็นเครื่องมือ
เสริมทางเลือกในการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งทางด้านการเคลื่อนไหวของแขน
และมือ ช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการบ�ำบัดฟื้นฟูแขนและมือข้างอ่อนแรง และ
ส่งเสริมให้เกิดความพยายามน�ำข้างที่อ่อนแรงมาประกอบกิจกรรมต่างๆ
พร้อมกับการฟื้นฟูความคิดความเข้าใจ เกิดการวางแผน และแก้ปัญหา
ตามโปรแกรมที่ก�ำหนดสัมพันธ์กับระดับความยากง่ายของผู้รับบริการ
จากการศึกษาพบข้อจ�ำกัดการเลือกกลุ่มตัวอย่างเพียง 5 ราย
โดยเก็บข้อมูลเฉพาะบุคคลที่มารับบริการทางกิจกรรมบ�ำบัด ณ คลินิก
กิจกรรมบ�ำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ซึง่ เป็นศูนย์ฟน้ื ฟูสภาพ ท�ำให้ไม่มขี อ้ มูล
ที่หลากหลายของผู้รับบริการอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมอง
ในโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน ท�ำให้ไม่ครอบคลุมทุกมิติ นอกจากนี้
การคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ข้าร่วมงานการศึกษาพิจารณาจากความสะดวก
ในการเก็บข้อมูล ซึ่งหากเป็นผู้รับบริการที่อยู่ไกลจากคณะกายภาพบ�ำบัด
มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ศึกษาไม่สามารถท�ำการเก็บข้อมูลได้ เนื่องจาก
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