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ABSTRACT

Electrodiagnostic Study and Recovery in Patients with
Traumatic Brachial Plexus Injuries at Phramongkutklao
Hospital

Preetawat P and Suethanapornkul S
Department of Rehabilitation Medicine, Phramongkutklao
Hospital.

Objectives: To study epidemiology, neurophysiologic
results and recovery in patients with traumatic brachial
plexus injuries (BPI).
Study design:  A retrospective study.
Sett ing:  Department of Rehabilitat ion Medicine,
Phramongkutklao Hospital.
Subjects: Patients with traumatic BPI who received
rehabilitation program and electrodiagnostic test from
January, 1996 to December, 2005.
Methods: Collected demograpic data, causes, level, and
severity of BPI by electrodiagnostic test and followed
recovery after treatment
Results: One hundred and sixty four patients with traumatic
BPI were studied. Most of them were male (91.5%) with
mean age of 28 +/- 10.59 years. The most common cause
was motorcycle accident, 143 cases (87.2%). The average
time to electrodiagnostic study was 13.7 weeks after injury.
The electrodiagnostic test revealed that 75% of the patients
had BPI with total arm type and 65.2% with injury at root
level. The most co-morbidity was fracture clavicle. The
average time to surgery was 6.4 months after injury. The
recovery time detected by neurophysiologic test for surgical
group was 6-12 months after surgery. Most of the patients
in conservative group were recovered within 12 months
after injury.

Conclusion: Most of traumatic BPI injuries were complete
total arm type, root level and had recovery after intervention.
Keywords: trauma, brachial plexus injury, electrodiagnosis,
recovery
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และการฟนตัวของระบบประสาทในผูปวยบาดเจบ็รางแหประสาท
แขนจากอุบัติเหตุ

รูปแบบการวิจัย: การศึกษายอนหลัง

สถานที่ ทําการวิ จัย: กองเวชศาสตรฟ นฟู  โรงพยาบาล
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กลุมประชากร: ผูปวยบาดเจ็บรางแหประสาทแขนที่มารับ
การรักษา ณ กองเวชศาสตรฟนฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
ต้ังแต ม.ค.2539 - ธ.ค.2548

วิธีการศึกษา: เก็บขอมูลพืน้ฐานผูปวย สาเหตขุองการบาดเจ็บ
ตําแหนง ชนิด ความรุนแรง วิธี รักษา การฟ นตัวของระบบ
ประสาทหลังได รับการรักษา จากเวชระเบียนและใบรายงาน
ติดตามการรักษา และนํามาวิเคราะหผล

ผลการศึกษา: ผูปวยบาดเจ็บรางแหประสาทแขนจํานวน 164
ราย เปนชายรอยละ 91.5 อายุเฉล่ีย 28 ป สาเหตุพบบอยทีสุ่ด
คือ อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต 143 ราย (รอยละ 87.2)
ผู ปวยได รับการตรวจไฟฟาวินิจฉัยระยะเวลาเฉล่ี ยที่  13.7
สัปดาหหลังจากเกิดอุบัติเหตุ สวนใหญเปนการบาดเจ็บชนิด
รางแหประสาททัง้หมด (total arm type) คิดเปนรอยละ 75 และ
เปนการบาดเจ็บระดับรากประสาท (root) คิดเปนรอยละ 65.2
การบาดเจ็บรวมที่พบมากที่สุดคือ กระดูกไหปลาราหัก ผูปวย
ที่ไดรับการรักษาโดยการผาตัด ไดรับการผาตัดเฉล่ีย 6.4 เดือน
หลังเกิดอุบัติเหตุ และตรวจพบมีการฟนตัว 6-12 เดือนหลัง
การผาตัด และกลุมที่ไดรับการรักษาโดยไมผาตัดสวนใหญมี
การฟนตัวอยูในชวง 12 เดือนแรก
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สรุป: ผู ปวยบาดเจ็บรางแหประสาทแขนสวนใหญเปนการ
บาดเจ็บชนิดร างแหประสาททั้ งหมดที่ ระดับรากประสาท
และมีการฟนตัวเกิดขึ้นในระยะเวลา 6-12 เดือนหลังได รับ
การรักษา
คําสําคัญ:  บาดเจ็บร างแหประสาทแขน, ไฟฟาวินิจฉัย,
การฟนตัว
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บทนํา
ผูปวยทีไ่ดรับบาดเจบ็รางแหประสาทแขน (Brachial Plexus

Injuries / BPI) สวนใหญอยูในวัยทํางาน โดยสาเหตุเกิดไดจาก
อุบติัเหตุหลายรูปแบบ เชน อบุัติเหตุจากการทํางาน การจราจร
การถูกทํารายรางกายดวยของมีคม หรือถูกยิง ผูปวยสวนใหญ
ใชเวลาในการรักษาและฟนฟูสภาพเปนเวลานาน ซ่ึงหากไดรับ
การรักษาที่ถูกตองในเวลาที่เหมาะสม หลายรายสามารถกลับ
มาทํางานไดใกลเคียงปกติ

กองเวชศาสตรฟ นฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาได ให
บริการรักษาและฟนฟูผูปวยกลุมนี้โดยจัดต้ังเปน BPI Clinic
ผู ป วยทุกรายจะได รั บการตรวจไฟฟ าวินิ จฉัย (Electro-
diagnostic) ซ่ึงถือเปนมาตรฐานในการวินจิฉัยภาวะนี ้เพื่อบอก
ตําแหนงและความรุนแรงของการบาดเจ็บร างแหประสาท
และประเมินวาสูญเสียการทํางานทั้งหมด (complete) หรือ
สูญเสียการทํางานบางสวน(Incomplete) ซ่ึงมีความสําคัญตอ
การวางแผนการรักษาและติดตามผลรวมกับการฟนฟูสภาพ
ที่ผานมายังไมมีการรายงานและรวบรวมขอมูลของผูปวย BPI
Clinic ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลามากอน จึงเปนที่มาในการ
ศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เพื่อหาอุบัติการณ

สาเหตุของการบาดเจ็บรางแหประสาทสวนแขนหลังไดรับ
อุบัติเหตุในรูปแบบตาง ๆ ตําแหนงและความรุนแรงของการ
บาดเจ็บรางแหประสาทสวนแขน รวมถึงการฟนตัวของระบบ
ประสาทหลังการรักษา

วธิกีารศกึษา
กลุมประชากร
เกณฑการคัดเขา

ผูปวยไดรับบาดเจ็บรางแหประสาทแขนจากอุบัติเหตุ ที่มา
รับการรักษาและฟ นฟูอยางตอเนื่ องที่ กองเวชศาสตรฟ นฟู
โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา ต้ังแต มกราคม 2539 ถึง ธันวาคม
2548
เกณฑการคัดออก

กลุมผูปวยที่ มีการบาดเจ็บจากการคลอด โรคทางระบบ
ประสาทกลามเนื้อ (neuromuscular disease) กลุมอาการ
กดทับรากประสาท (radiculopathy)

ข้ันตอนการวิจัย
- รวบรวมขอมูลของผูปวยที่ ได รับบาดเจ็บรางแหประสาท

แขนจากอุ บั ติ เหตุ  ที่ มารับการรักษาและฟ นฟูที่ กอง
เวชศาสตรฟ นฟู  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา จากเวช-
ระเบียน และใบรายงานติดตามผลการรักษา BPI clinic

- บันทึกขอมูลทัว่ไป ไดแก อายุ เพศ อาชีพ สาเหตุ วันที่ไดรับ
บาดเจ็บ วันที่ทําการการตรวจไฟฟาวินิจฉัย การบาดเจ็บ
รวม ผลการการตรวจไฟฟาวินิจฉัย ระยะเวลาการฟนตัว
ของเสนประสาทและกําลังกลามเนื้อ ลงในแบบบันทึกผล

- ประมวลผลและวิเคราะหทางสถิติโดยใชโปรแกรม SPSS
13.0

ผลการศกึษา
จากข อมู ลบั นทึกการรักษาและติ ดตามผลของผู ป วย

บาดเจ็บรางแหประสาทแขนใน BPI clinic  พบผูปวยจํานวน 164
ราย เปนชาย 150 ราย (รอยละ 91.5) หญิง 14 ราย (รอยละ 8.5 )
อัตราสวนชาย:หญิงเทากับ10.8 : 1 อายุระหวาง 4-71 ป
อายุเฉล่ีย 28  10.59 ป โดยพบผูปวยอยูในชวงอายุ 21-30
ปมากที่สุด จํานวน 74 ราย (รอยละ 45.1) การจําแนกผูปวย
ตามเพศและชวงอายุ แสดงในตารางที่ 1

จําแนกตามอาชีพของผูปวย พบวาผูปวยสวนใหญที่มารับ
การรักษาประกอบอาชีพรับจางมากทีสุ่ด 61 ราย (รอยละ 37.2)
สาเหตุ ของการบาดเจ็บ พบว ามี สาเหตุ จากอุบั ติ เหตุ รถ
จักรยานยนตมากที่สุด จํานวน 143 ราย (รอยละ 87.2) รอง
ลงมาคืออุบั ติเหตุทางรถยนต  11 ราย (รอยละ 6.8) เม่ื อ
จําแนกตามแขนขางที่ไดรับบาดเจ็บ พบวามีผูปวยไดรับบาดเจ็บ
รางแหประสาทแขน ขางซาย 77 ราย (รอยละ 47) ขางขวา 86
ราย (รอยละ 52.4) และมี 1 ราย ไดรับบาดเจ็บทั้งสองดาน
(รอยละ 0.6)  แสดงในตารางที ่2

ผูปวยไดรับการตรวจไฟฟาวินิจฉัย เฉล่ียที่ 13.7 สัปดาห
หลังจากการบาดเจ็บ จากผลการตรวจไฟฟาวินิจฉัย พบเปน
การบาดเจ็บรางแหประสาทแบบทั้ งหมด (total arm type)
มากที่ สุด 123 ราย (รอยละ 75) รองลงมาเปนการบาดเจ็บ

ชวงอายุ (ป) ชาย (คน) หญิง (คน) จํานวน รอยละ

0-10 0 2 2 1.2
11-20 32 2 34 20.7
21-30 72 2 74 45.1
31-40 34 4 38 23.2
>40 12 4 16 9.8

รวม 150 14 164 100.0

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนผูปวยจําแนกตามเพศ และชวงอายุ (n =164)

+
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รางแหประสาทสวนบน (upper arm type) 39 ราย(รอยละ
23.8) เม่ื อแยกตามตําแหนงของการบาดเจ็บ พบวามีการ
บาดเจ็บที่ รากประสาทมากที่ สุด 107 ราย (รอยละ 65.2)
รองลงมาทีร่ะดับ trunk 44 ราย (รอยละ 26.9 )

ผูปวยที่ มีการบาดเจ็บตําแหนงรากประสาท107 คน เปน
preganglionic lesion 37 คน (รอยละ 34.6)  postganglionic
lesion 19 คน(รอยละ 17.8) mixed pre-postganglionic lesion
5 คน (รอยละ 4.6) และไมไดจําแนก 46 คน (รอยละ 43)

จากผลการตรวจไฟฟาวินิจฉัย พบมีผูปวยไดรับบาดเจ็บ
รางแหประสาทแขนแบบ complete 73 ราย (รอยละ 44.5)   แบบ
incomplete 59 ราย(รอยละ 36)  แสดงในตารางที ่ 3

ผูปวยมีการบาดเจ็บรวมจํานวน 104 ราย ทีพ่บมากที่สุดคือ
กระดูกไหปลาราหกั 28 ราย ( รอยละ 26.9 ) การบาดเจ็บรวม
อืน่ ๆ ไดแก กระดูกตนแขนหัก  20 ราย กระดูกแขนหกั14 ราย
กระดูกตนขาหัก 11 ราย กระดูกสะโพกหัก 2 ราย กระดูกตนคอ
เคล่ือน 1 ราย กระดูกซ่ีโครงหกั 3 ราย  การบาดเจ็บที่ศีรษะ 2
ราย ขาหัก 3 ราย กระดูกสะบักหัก 3 ราย ขอมือหัก 5 ราย
ไหลหลุด 2 ราย กระดูกเรเดียสหัก 3 ราย กระดูกอัลนาหัก 1
ราย กระดูกมือแตก 4 ราย บาดเจ็บหลายตําแหนง 2 ราย

ในสวนของการรักษาผูปวยทัง้หมด 164 ราย ไดรับการรักษา
โดยไมผาตัด 36 ราย (รอยละ22)  รักษาโดยการผาตัด 105 ราย
(รอยละ 64) และมีผู ปวยที่ ไมมารับรักษาหลังตรวจไฟฟา
วินิ จฉัยหรือไปรักษาตอที่ โรงพยาบาลอื่ นจํานวน 23 ราย

จํานวนคน (รอยละ)

อาชีพ
รับจาง 61 (37.2)
รับราชการ 50 (30.2)
กําลังศึกษา 27 (16.5)
เกษตรกร 14 (8.5)
อืน่ๆ 12 (7.4)

สาเหตุ
อุบัติเหตุรถจักรยานยนต 143 (87.2)
อุบัติเหตุรถยนต 11 (6.8)
การดึงรั้ง 5 (3.1)
ถกูยงิ 2 (1.2)
ถกูแทง 2 (1.2)
หลังผาตัด 1 (0.6)
แขนขางท่ีไดรับบาดเจ็บ
ซาย 77 (47.0)
ขวา 86 (52.4)
ท้ังสองขาง 1 (0.5)

ตารางท่ี 2  ขอมูลท่ัวไปของผูปวย

(รอยละ 14) ไดรับการผาตัดหลังเกิดอุบัติเหตุเฉล่ีย 6.4 เดือน
การผาตัดที่ทํามากทีสุ่ดคือ neurotization จํานวน 97 ราย และ
การผาตัด  neurolysis และ flexoplasty อยางละ 4 ราย

ผูปวยที่ รักษาโดยไมผาตัด ทั้งหมด 36 ราย ไมมาตรวจ
ติดตามอาการหลังการรักษาเพียง 2 ราย 34 รายที่มาติดตาม
ผลการรักษา จากตรวจประเมินกําลังของกลามเนื้อแบงเปน 6
ระดับ (0-5) ตามแบบ Medical Research Council (MRC) หาก
กล ามเนื้ อมัดหนึ่ งมัดใดของเสนประสาทที่ ได รับบาดเจ็บ
มีกําลังต้ังแตระดับ 3 ขึ้นไปถือวามีการฟนตัว พบวาผูปวย
ที่ มีการบาดเจ็บรางแหประสาทแขนแบบ complete ทั้ ง 2
รายมีการฟนตัวภายใน 6-12 เดือน  ผูปวยแบบ incomplete
จํานวน 28 ราย มีการฟนตัวภายใน 0-6 เดือน 3 ราย ชวง 6-12
เดือน 16 ราย มากกวา1 ปจํานวน 9 ราย ผูปวยที่การบาดเจ็บ
แบบผสม 4 รายมีการฟนคืนของเสนประสาท ภายใน 6-12 เดือน
2 ราย อีก 2 รายฟนตัวหลัง 1 ป ดังแสดงในตารางที ่4

ผู ปวยที่ รักษาโดยการผาตัด ทั้ งหมด 105 ราย ผู ปวย
สวนใหญมีการบาดเจ็บแบบ complete 64 ราย ในจํานวนนี้
ไมมาตรวจติดตามอาการหลังการรักษาเพียง 1 ราย การตรวจ
ไฟฟ าวินิ จฉัยหลังการผ าตัด พบว ามีการฟ นตัวของเสน
ประสาทโดยการตรวจไฟฟาวินิจฉัยพบหนวยยนต  (Motor Unit
Action Potential / MUAP) ทีมี่ลักษณะเกดิใหม ( nascent MUAP)
ภายใน 6 เดือน 13 ราย ชวง 6-12 เดือนพบอกี 40 ราย อกี10
ราย ฟนตัวใชเวลามากกวา 1 ป ผูปวยที่มีการบาดเจ็บแบบ

จํานวนคน (รอยละ)

ชนิดการบาดเจ็บ
total arm 123 (75.0)
upper arm 39 (23.8)
lower arm 2 (1.2)

ตําแหนงการบาดเจ็บ
root 107 (65.2)

- preganglionic 37 (34.6)
- postganglionic 19 (17.8)
- mixed 5 (4.6)
- ไมไดจําแนก 46 (43.0)

trunk 44 (26.9)
cord 11 (6.7)
branch 2 (1.2)

ความรุนแรง
complete 73 (44.5)
incomplete 59 (36.0)
mixed 32 (19.5)

ตารางท่ี 3 แสดงชนิด ตําแหนง และความรุนแรงของการบาดเจ็บ
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incomplete สวนใหญมีการฟ นตัวที่  6-12 เดือน 14 ราย
ผูปวยที่มีการบาดเจ็บแบบผสมมีการฟนตัวภายใน 6 เดือน 7
ราย ที่ 6-12 เดือน 11 ราย มากกวา1 ปหลังการรักษาจํานวน 4
ราย ดังแสดงในตารางที่ 5

บทวจิารณ
กองเวชศาสตรฟนฟูโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาไดจัดต้ัง

BPI คลินิกตรวจติดตามผูปวยบาดเจ็บรางแหประสาทแขน
กลุมนี้ โดยเฉพาะ เนื่องจากผูปวยเหลานี้ตองไดรับการตรวจ
รักษาดูแล ฟ นฟูสภาพ  ปองกันภาวะแทรกซอนเปนระยะ
เวลานาน จากการรวบรวมขอมูลยอนหลังระยะเวลา 10 ป
(มกราคม 2539 ถึง ธันวาคม 2548 ) พบวากลุมผูบาดเจ็บรางแห
ประสาทแขนสวนมากเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 91.5 โดย
อัตราสวนระหวาง ชาย : หญิง เปน 10.8:1 กลุมอายุที่พบมาก
ทีสุ่ดคือ 21-30 ป อายุเฉล่ียเทากับ 28.03 ป  ซ่ึงใกลเคียงกับการ
ศึกษาทีเ่คยมีมา(1- 4) และผูบาดเจ็บรางแหประสาทแขนสวนมาก
ประกอบอาชีพรับจาง ในประเทศไทยพบวาสาเหตุสวนใหญ
เกิดจากอุบั ติ เหตุ รถจักรยานยนต  แตกต างจากการใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดย Bowles และคณะ(5) พบวาสาเหตุ
สวนใหญเกิดจากบาดแผลกระสุนปน คิดเปนรอยละ 32 ทั้งนี้
เนื่องมาจากสภาพสังคมที่แตกตางกัน

ดานความรุนแรงของการบาดเจ็บพบวาเปนการบาดเจ็บ
แบบ complete มากกวาแบบ incomplete สอดคลองกับการ

ศึกษาของภานุพันธ ทรงเจริญ(2) และผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
รถจั กรยานยนต ส วนมากเป นกลุ มที่ มี การบาดเจ็ บแบบ
complete total arm ที่ระดับรากประสาท แสดงใหเห็นวาการ
บาดเจบ็จากอบุติัเหตุรถจักรยานยนตในประเทศไทยนัน้รุนแรงมาก
และมักมีการบาดเจ็บอื่นรวมดวย  สวนการศึกษาของ Bowles
สวนใหญบาดเจ็บเกิดทีร่ะดับ trunk (รอยละ 56)(5)

เม่ือพิจารณาผลการตรวจไฟฟาวินิจฉัยกับวิธีการรักษา
พบวาผู ป วยที่ มีผลการตรวจการบาดเจ็บแบบ complete
เกือบทั้ งหมด (รอยละ 97) ได รับการรักษาดวยการผาตัด
โดยได รับการผาตัดหลังเกิดอุบัติเหตุเฉล่ีย 6.4 เดือน สวน
ผู ปวยที่ มีผลการตรวจไฟฟาวินิจฉัยเปนการบาดเจ็บแบบ
complete 2 ราย ที่ไดรับการรักษาโดยไมผาตัดนั้น พบวามี
การฟนตัวภายใน 6-12 เดือนหลังอบุัติเหตุ แสดงวา ในระยะแรก
นาจะมีภาวะ neurapraxia หรือ conduction block รวมดวย
หรือมีภาวะ axon continuity ที่ไมสามารถตรวจพบจากการ
ตรวจไฟฟาวินิจฉัย (6)   เชนเดียวกับกลุมผูปวย incomplete injury
รอยละ 61.2 ได รับการรักษาโดยไมผาตัด เนื่องจากกลุมนี้
หลังจากติดตามการรักษา มีการฟนตัวของกําลังกลามเนื้ อ
ดีขึ้นตามลําดับ แสดงวาเกิดการฟนตัวของเสนประสาทไดเอง
(spontaneous recovery) สวนผูปวยรายใดที่ไมเกิดการฟน
ตัวเองในระยะ 6 เดือนหลังการบาดเจ็บ จะทําการผาตัดแกไข
เชน การทํา neurolysis และ/หรือรวมกับการทํา neurotization

การรักษา ความรุนแรง ไมมาตรวจ กําลังกลามเน้ือ MRC     3

ตดิตามผล 0-6 เดือน 6-12 เดือน >12 เดือน รวม

Complete 0 0 2 0 2
ไมผาตัด Incomplete 2 3 16 9 30

Mixed 0 0 2 2 4

รวม 2 3 20 11 36

ตารางท่ี 4   ผลการฟนตัวในกลุมผูปวยท่ีรักษาโดยไมผาตัด (n = 36)
หมายเหตุ MRC = Medical Research Council

การรักษา ความรุนแรง ไมมาตรวจ ตรวจพบ MUAP หลังการผาตัดรวม

ตดิตามผล 0-6 เดือน 6-12 เดือน >12 เดือน รวม

Complete 1 13 40 10 64
ผาตัด Incomplete 0 1 14 4 19

Mixed 0 7 11 4 22

รวม 1 21 65 18 105

ตารางท่ี 5  ผลการฟนตัวของผูปวยหลังการผาตัด (n = 105)
หมายเหตุ MUAP = motor unit action potential

>
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ตอไป เนื่ องจากมีปจจัยที่ เก่ี ยวของกับการฟ นตัวที่ สําคัญ
คือระยะเวลาที่ทําการผาตัด (7-8)

การติดตามการรักษาใชการตรวจประเมินที่ แตกตางกัน
ระหวาง 2 กลุม คือผู ปวยที่ รักษาโดยไมผาตัด อาศัยการ
ตรวจกําลังกลามเนื้อของเสนประสาทที่ไดรับบาดเจ็บ ( MRC
ต้ังแตระดับ 3 ขึ้นไป ถือวามีการฟนตัว) เนื่องจากผูปวยกลุมนี้
สวนใหญเปนแบบ incomplete injury  มีการฟนตัวเร็วในระยะ
6-12 เดือนหลังการบาดเจ็บ (19ใน 30 ราย) สวนผูปวยที่รักษา
โดยการผาตัดซ่ึ งสวนใหญ เปนการตอเสนประสาทโดยวิ ธี
neurotization อาศัยติดตามผลการฟนตัวของเสนประสาท โดย
การตรวจไฟฟาวินิจฉัยดู nascent MUAP ในกลามเนื้อที่มีการ
ผาตัดแก ไขเสนประสาท เนื่ องจากผู ปวยเหลานี้ มักมีการ
บาดเจ็บแบบ complete ซ่ึงตรวจไมพบ MUAP กอนการผาตัด
วิธีการนี้สามารถติดตามการฟนตัวไดไวกวาการตรวจรางกาย
และยังสามารถใชเปน biofeedback รวมในการฟนฟูกําลัง
กลามเนื้อได ผลการศึกษาพบวาผูปวยสวนใหญมี nascent
MUAP เกิดขึ้นในชวง 6-12 เดือน หลังการผาตัด (86 จาก105
ราย)

การศึกษานี้ ยังไมสามารถบงช้ีปจจัยที่ มีผลตอการฟนตัว
โดยเฉพาะในกลุ มที่ ตองได รับการผาตัด ทั้ งนี้ ควรได มีการ
รวบรวมและติดตามการฟ นตัวของกําลังกลามเนื้ อหลังการ
ผาตัดรวมดวย

กลาวโดยสรุปผูปวยบาดเจ็บรางแหประสาทแขนที่มารับ
การตรวจรักษาที่กองเวชศาสตรฟนฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎ-
เกลา สวนใหญเปนเพศชายในวัยทํางาน สาเหตุที่พบมากที่สุด

คืออุบัติเหตุรถจักรยานยนต สวนใหญเปนการบาดเจ็บชนิด
รางแหประสาททั้งหมดแบบ complete ที่ตําแหนงรากประสาท
ผูปวยสวนใหญมีการฟนตัวหลังการรักษา ภายใน 6-12 เดือน
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