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ABSTRACT
 
Effect of electrical stimulation after nerve transfer in 
brachial plexus injury: a randomized control trial 
Chokpraisin R.  
*Rehabilitation Medicine Division, Lerdsin General 
Hospital, Department of Health Service, Ministry of 
Public Health 
 
Objective: To compare the effect of electrical stimulation 
(ES) after nerve transfer in patients with brachial plexus 
injury (BPI) at root level.  
Study design: Randomized control trial
Setting: Rehabilitation Medicine Division, Lerdsin General
Hospital  
Subjects: Thirty two BPI patients, with total arm type at 
root level, whom were operated either by nerve transfer 
from phrenic by sural nerve graft or ulnar nerve to 
musculocutaneous nerve.
Methods: By block randomization, each group had 16 
patients. An ES group was treated with range of motion 
and strengthening exercise and ES 15 minutes twice a 
day for 90 days while a control or non-ES group had only 
exercise. For the ES group, they applied ES at home and 
were monitored by telephone daily. Strength of biceps 
brachii muscle was measured with EMG biofeedback, 
circumference of mid arm was measured in centimeters, 
and degree of denervation signs by needle EMG was 
assessed at 2.5 and 9 months post operation.
Results: Comparing between measurements at 2.5 and
9 months after surgery, voltages of biceps brachii 
muscle were increased to 31.75 μV in both ES and 
non-ES groups (p = 0.002). Mid arm difference 
circumferences of non-ES group was 0.34 cm. (p = 0.016)
while the ES group was 0.09 cm. (p = 0.509). Mid arm 
circumferences difference in control group was 0.34 
cms which was larger than of the trial group (0.09 cms)

(p = 0.19). Denervation signs were similar in both groups,
profound (4+) at 2.5 months and decreased to 3+ at 9 
months.
Conclusion:  After nerve transfer in patients with complete 
and incomplete total arm type brachial plexus injury 
at root level, adding electrical stimulation at biceps
brachii muscle gave no difference in muscle mass, 
strength and degree of denervation as exercise only.
Keyword: brachial plexus injury, nerve transfer, electrical 
stimulation, muscle recovery
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บทคัดยอ 
วัตถุประสงค: เปรียบเทียบผลการใชเครื่องกระตุนไฟฟาหลัง 
การผาตัดยายเสนประสาทในกลุมผูปวยที่ขายประสาทสวน 
แขนบาดเจ็บทั้งหมดและบาดเจ็บบางสวนที่ระดับรากประสาท 
รูปแบบการวิจัย: การศึกษาเชิงการทดลอง 
สถานที่ทำการวิจัย: กลุมงานเวชศาสตรฟนฟู โรงพยาบาล 
เลดิสนิ 
กลุมที่ทำการวิจัย: กลุมผูปวยที่ขายประสาทสวนแขนบาดเจ็บ 
ที่ระดับรากประสาท จำนวน 32 ราย ชนิดบาดเจ็บทั้งหมดและ 
บาดเจ็บบางสวน อยางละ 16 ราย ซึ่งไดทำการผาตัดยายเสน 
ประสาทจากเสนประสาทฟรีนิค (phrenic) โดยซูรอลกราฟท 
(sural nerve graft) หรือ อัลนาร (ulnar) ไปยังเสนประสาทมัสคู 

โลคิวเทเนียส (musculocutaneous) ซึ่งเลี้ยงกลามเนื้องอขอศอก 
(biceps brachii)  
วิธีการศึกษา: แบงผูปวยเปน 2 กลุม โดยวิธีสุมแบบ block 
randomization สอนการขยับขอแขนและการออกแรงเกร็ง 
กลามเนื้อใหทุกราย  กลุมทดลองไดรับการกระตุนไฟฟา 

2 ครั้ง/วัน หางกัน 6 ชั่วโมง นานครั้งละ 15 นาที เปนเวลา 90 
วันดวยเครื่องกระตุนไฟฟารุนเลิดสิน 2 โดยใหยืมเครื่องไปทำที่
บานและมีตารางตรวจสอบติดตามทางโทรศัพททุกวัน สวน 
กลุมควบคุมไมมีการใชเครื่องกระตุนไฟฟา รวบรวมขอมูลการ
ฟนตัวของกลามเนื้องอขอศอก โดยเครื่อง EMG biofeedback, 

เสนรอบวงตนแขน และลักษณะคลื่นไฟฟาจากกลามเนื้อที่บงชี้ 
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การขาดเสนประสาทเลี้ยง (denervation signs) ที่ระยะเวลา  
2.5 และ 9 เดือน 
ผลการศึกษา:  การศึกษาเปรียบเทียบภายในกลุม ที่ชวงเวลา 
2.5 และ 9 เดือนหลังการผาตัดพบวา ทั้งกลุมทดลองและกลุม 
ควบคุมตางก็มีคาศักยไฟฟาจากกลามเนื้อที่เพิ่มขึ้นเทากันคือ 

31.75 ไมโครโวลท (p =0.002) เสนรอบวงตนแขนมีขนาดเฉลี่ย 
ใหญขึ้นโดยแตกตางอยางมีนัยสำคัญเฉพาะในกลุมควบคุมคือ 

ขนาดเฉลี่ยใหญขึ้น 0.34 ซม. (p = 0.016) สวนกลุมทดลองนั้น
มีขนาดเฉลี่ยใหญขึ้น 0.09 ซม. (p = 0.509) เมื่อเปรียบเทียบ 
ระหวางกลุมที่เวลา 9 เดือน คาศักยไฟฟาจากกลามเนื้อของกลุม
ทดลองและกลุมควบคุมมีคาเทากันคือ 31.75 ไมโครโวลท สวน 
เสนรอบวงตนแขนเฉลี่ยของกลุมทดลองใหญขึ้นเทากับ 0.09 ซม. 
สวนกลุมควบคุมใหญขึ้นเทากับ 0.34 ซม. ซึ่งแตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสำคัญ (p-value = 0.19) และพบวาลักษณะคลื่นไฟฟา
จากกลามเนื้อที่บงชี้การขาดเสนประสาทเลี้ยงนั้นลดลงจาก 
ระดับ 4 (มากที่สุด) ที่เวลา 2.5 เดือน เหลืออยูระดับ 3 (มาก)  
ที่เวลา 9 เดือน ทกุรายทั้งสองกลุม 
สรุป: การกระตุนไฟฟาหลังการผาตัดยายเสนประสาทในกลุม 
ผูปวยที่ขายประสาทสวนแขนบาดเจ็บทั้งหมดและบาดเจ็บบาง 
สวนที่ระดับรากประสาท ใหผลไมตางจากการบำบัดดวยการ 
ทำกายบริหารอยางเดียว  
คำสำคัญ: ขายประสาทสวนแขนบาดเจ็บ, การผาตัดยายเสน 
ประสาท, การกระตุนไฟฟา, การฟนตัวของกลามเนื้อ 
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บทนำ 
 การกระตุนดวยไฟฟา (electrical stimulation, ES) เปนการ 
บำบัดโดยการใชกระแสไฟฟากระตุนผานใยกลามเนื้อและเสน

ประสาท ทำใหกลามเนื้อหดตัวและชะลอการฝอลีบของกลาม 
เนื้อ ผลการรักษาโดยเครื่องกระตุนไฟฟาบริเวณเสนประสาท 

และกลามเนื้อมีหลากหลาย เชนการเพิ่มขึ้นของใยประสาท 
เยื่อหุมใยประสาท ขนาดของเสนประสาท จำนวนหลอดเลือดที่ 

เลี้ยงเสนประสาท การเรงการงอกของใยประสาท (peripheral 
axon regeneration) และกำลังความแข็งแรงของกลามเนื้อ 
หลงัจากมภีาวะเสนประสาทไดรบับาดเจบ็(1,2,3,4,5,6,7,8) แตการศกึษาถงึ 
ผลหลงัการผาตดัยายเสนประสาทยงัพบไดนอยและมรีายละเอยีด 
ไมมากนัก  
 มีการศึกษาถึงการฝง ES หลังการผาตัดยายเสนประสาท 

sternothyroid ซึ่งเปนแขนงของเสนประสาท ansa cervicalis 
ไปยังเสนประสาท recurrent laryngeal ในกลุมสุนัขที่มีเสน 
เสียงหนึ่งขางเปนอัมพาต พบวากลุมที่มีการฝง ES รวมดวยนั้นมี 
ประสิทธิภาพของเสียงและการฟนกลับของมวลกลามเนื้อกลอง 
เสียงดีกวากลุมที่ไมมีการฝง ES อยางมีนัยสำคัญ(9)  

 สวนการศึกษาเรื่องการผาตัดยายเสนประสาทระหวางซี่โครง 
(intercostal) ไปยังเสนประสาทกะบังลม (phrenic) ในกลุมที่ 
กระดูกคอระดับ C3-C5 ไดรับบาดเจ็บและมีปญหาการหายใจ
บกพรอง โดยมีการฝง ES รวมดวยนั้น พบวากระบังลมหดตัวดี
ขึ้นทุกรายที่ระยะเวลาเฉลี่ย 9 เดือน (10) ดังนั้น การศึกษานี้ จึง 
มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลของการใชเครื่องกระตุนไฟฟา 
หลังการผาตัดยายเสนประสาทในกลุมผูปวยที่มีการบาดเจ็บ 
ขายประสาทสวนแขนที่ระดับรากประสาท 
 
วิธีการศึกษา 
 การศึกษานี้ผานการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการ 
วิจัยในมนุษยโรงพยาบาลเลิดสิน ผูปวยทุกรายไดรับการชีแ้จง 
และลงนามในเอกสารแสดงความยนิยอมกอนเขารวมการวจิัย 
กลุมประชากร 
 ผูปวยที่ขายประสาทสวนแขนบาดเจ็บทั้งหมดและบาดเจ็บ 
บางสวนตรงระดับรากประสาทจำนวน 32 ราย และไดทำการ 
ผาตัดยายเสนประสาทจากเสนประสาทฟรีนิค (phrenic) โดย 
ซูรอลกราฟท (sural nerve graft) หรือ อัลนาร (ulnar)ไปยัง 
เสนประสาท มัสคูโลคิวเทเนียส (musculocutaneous) ซึ่งเลี้ยง 
กลามเนื้องอขอศอก (biceps brachii) โดยทีมจุลศัลยกรรม 

ศูนยการแพทยเฉพาะทางดานออรโธปดิกส โรงพยาบาลเลิดสิน  
เกณฑการคัดเขา 
- ไดรับการตรวจไฟฟาวินิจฉัยกอนเขารับการผาตัด 
- มีกำลังศักยไฟฟาจากกลามเนื้องอขอศอกเปน 0 และไม 
 ปรากฏวามีการทำงานของกลามเนื้อ 
เกณฑการคัดออก 
- มีโรคประจำตัวรายแรง  
วัสดุและอุปกรณ 

- เครื่องกระตุนไฟฟาใชรุนโรงพยาบาลเลิดสิน 2  
- เครื่องตรวจไฟฟาวินิจฉัย รุน Synergy T5EP  

- เข็มตรวจคลื่นไฟฟาจากกลามเนื้อชนิดขั้วเดี่ยว ยี่หอ   
 TECA   
- เครื่อง EMG biofeedback ของบริษัท Noraxon ใชโปรแกรม 
 Myoresearch version 1.06.69 

ขั้นตอนการวิจัย  
 1 .  แยกผูป วยเปน  2  กลุม  โดยการสุมแบบ  b lock 
randomization แตละกลุมประกอบดวยชนิดบาดเจ็บทั้งหมด 

และบาดเจ็บบางสวน อยางละ 8 ราย รวมเปนกลุมที่ใชเครื่อง 
กระตุนไฟฟา (ES) 16 ราย และไมใชเครื่องกระตุนไฟฟา 
(non-ES) 16 ราย 
 2. หลังผาตัด 15 วัน ผูปวยทุกรายไดรับการสอนใหออกกำลัง 
กายพื้นฐานคือ การขยับขอแขนละการออกแรงเกร็งกลามเนื้อ 
ขอแขน 
 3. ใชเครื่องกระตุนไฟฟา กระตุนกลามเนื้องอขอศอก ที่ความ 
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ถี่ 5 รอบตอวินาที ลักษณะไฟฟาที่กระตุนเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา  
ความยาวชวงคลื่นกวาง 1 มิลลิวินาที ปรับความแรงใหกลาม 
เนื้อมีการกระตุกที่พอเห็นไดดวยตาเปลา กระตุน 2 ครั้ง/วัน หาง 
กันอยางนอย 6 ชั่วโมง นานครั้งละ 15 นาที เปนเวลา 90 วัน 

ติดแผนขั้วลบเหนือตอขอศอกประมาณ 1 ฝามือ สวนขั้วบวกติด 
เหนือตอขั้วลบ 5 ซม. โดยใหผูปวยนำเครื่องไปกระตุนเองที่บาน 
และผูวิจัยโทรศัพทสอบถามผูปวยทุกวัน 
 4. กลุม non-ES ใหออกกำลังกายพื้นฐานอยางเดียวอยาง
นอยวันละ 2 ครั้ง เชา-เย็น ครั้งละ 15 นาที 
 5. วัดการเปลี่ยนแปลงกำลังกลามเนื้องอขอศอกดวยเครื่อง 
EMG biofeedback โดยมีหนวยเปนไมโครโวลท(11,12,13)  
 6. วัดเสนรอบวงของกลามเนื้อตนแขนตรงกึ่งกลาง หนวย 
เปนเซนตเิมตร โดยใชสายวดัทีม่คีวามละเอยีด 10 มลิลเิมตร  
 7. ประเมินภาวะการขาดเสนประสาทเลี้ยงดวยเครื่องตรวจไฟฟา

วินิจฉัย โดยใชเข็มตรวจคลื่นไฟฟาจากกลามเนื้อชนิดขั้วเดี่ยว 
ความยาว 27 หรอื 35 มลิลเิมตร แทงผานผวิหนงัไปยงักลามเนือ้ 

biceps brachii ภายใตเทคนิคปลอดเชื้อ ติดขั้วไฟฟาอางอิงเสน 
ผาศูนยกลาง 0.5 เซนติเมตรหางจากเข็ม 2 เซนติเมตร โดยผูปวย 

อยูในทาพักนอนหงาย ไมออกแรงเกร็งกลามเนื้อเลย(14) รายงาน 
ภาวะการขาดเสนประสาทเลี้ยงเปนระดับ(15,16)ดังนี้ 
- ระดับ 1 คือนอย ตรวจพบภาวะการขาดเสนประสาทไปเลี้ยง 
 เพียง 1 ตำแหนง 
- ระดับ 2 คือปานกลาง ตรวจพบภาวะการขาดเสนประสาท 
 ไปเลี้ยง มากกวา 2 ตำแหนง แตไมพบในทุกตำแหนง 
- ระดับ 3 คือมาก ตรวจพบภาวะการขาดเสนประสาทไปเลี้ยง 
 ในทุกตำแหนงแตไมมาก 
- ระดับ 4 คือมากที่สุด ตรวจพบภาวะการขาดเสนประสาท 
 ไปเลี้ยงในทุกตำแหนงมาก 
 ทั้งนี้ การตรวจประเมินทั้งสามอยางดังกลาวขางตน กระทำ
ในเดือนที่ 2.5 และ 9 หลังการผาตัด 
การวิเคราะหทางสถิติ 
 เปรียบเทียบกำลังกลามเนื้อและเสนรอบวงวามีความแตก
ตางระหวางเดือนที่ 2.5 และ 9 หลังการผาตัด ในแตละกลุม 
โดย paired/t-test และเปรียบเทียบระหวางกลุมทดลอง (ES) 
และกลุมควบคุม (non-ES) โดย independent t-test ที่เดือนที่ 

9 หลังการผาตัด 
ผลการศึกษา 
 กลุมประชากรที่เขารวมการศึกษามีจำนวน 32 ราย เปน 
ชาย 30 ราย และหญิง 2 ราย อายุระหวาง 15-62 ป อายุเฉลี่ย 
27.09 ป สวนใหญมีสาเหตุการบาดเจ็บมาจากอุบัติเหตุ 

มอเตอรไซด ไดรับบาดเจ็บดานซายและไมมีโรคประจำตัว มี 
อายุและชวงเวลากอนการผาตัดเฉลี่ยใกลเคียงกันทั้งสองกลุม 

ดังตารางที่ 1 
 

 การศึกษาเปรียบเทียบภายในกลุมที่ชวงเวลา 2.5 และ 9 
เดือนหลังการผาตัดพบวา ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุมตาง
กม็คีาศกัยไฟฟาจากกลามเนือ้เพิม่ขึน้เทากนัคอื 31.75 ไมโครโวลท 
(p = 0.002) เสนรอบวงตนแขนมีขนาดเฉลี่ยใหญขึ้นโดยแตก 
ตางอยางมีนัยสำคัญ โดยกลุมควบคุมมีขนาดเฉลี่ยใหญขึ้น 
0.34 ซม. (p = 0.016) สวนในกลุมทดลองนั้นมีขนาดเฉลี่ยใหญ 
ขึ้น 0.09 ซม. (p = 0.509) (ดังตารางที่ 2)  
 สวนการเปรียบเทียบระหวางกลุมที่เวลา 9 เดือนหลังการ 
ผาตัดพบวา คาศักยไฟฟาจากกลามเนื้อของกลุมทดลองและ 
กลุมควบคุม มีคาเทากันคือ 31.75 ไมโครโวลท ซึ่งไมมีความ 

แตกตางกันระหวางกลุม (p = 1.00) สวนเสนรอบวงตนแขนของ 
กลุมทดลองมีขนาดเฉลี่ยใหญขึ้น 0.09 ซม. และกลุมควบคุม 
ใหญขึ้น 0.34 ซม. ซึ่งแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญ (p = 0.19) 
ดังตารางที่ 3  
 สำหรับลักษณะคลื่นไฟฟาจากกลามเนื้อที่บงชี้ภาวะการ 
ขาดเสนประสาทเลี้ยงนั้นลดลงจากระดับมากที่สุด (ระดับ 4) ที่ 
เวลา 2.5 เดือน เหลืออยูระดับมาก (ระดับ 3) ที่เวลา 9 เดือน 
ทุกรายทั้งสองกลุมดังตารางที่ 4 
 ผลการติดตามทางโทรศัพทนั้นพบวาผูปวยในกลุมทดลอง 
(ES) มีการปฏิบัติตามที่กำหนด 15 ราย คิดเปนรอยละ 93.75 
และไมปฏิบัติตามที่กำหนด 1 ราย สาเหตุเนื่องจากเดินทางไป
ตางจังหวัดเปนเวลา 1 สัปดาหและไมไดนำเครื่องกระตุนไฟฟา 
ไปดวย สวนกลุมควบคุมปฏิบัติตามที่กำหนดทุกราย  
 
บทวิจารณ 
 ผลการศึกษาพบวาที่ระยะเวลา 9 เดือนหลังการผาตัดมีการ 
เปลี่ยนแปลงกำลังของกลามเนื้องอขอศอกที่ดีขึ้นเล็กนอยทั้ง 

ในกลุมที่กระตุนดวยไฟฟารวมกับการทำกายบริหารเและกลุมที่ทำ 
กายบรหิารเพยีงอยางเดยีว โดยคาเปลีย่นแปลงทีไ่ดมคีาไมแตกตาง 
กันระหวางกลุมทั้งสอง แสดงวาการกระตุนดวยไฟฟาไมไดชวย 
ใหมีการงอกของเสนประสาทหลังการผาตัดที่จะสงผลใหกำลัง 
การฟนตัวของกลามเนื้อดีขึ้นตามมา  
 การศึกษาครั้งนี้ใหผลที่ขัดแยงกับการศึกษาของ Green 

(ค.ศ. 1990)(9) ที่พบวาการฝงตัวกระตุนไฟฟาในกลุมสุนัขที่ได 
รับการผาตัดยายเสนประสาท sternothyroid ซึ่งเปนแขนงของ 
เสนประสาท ansa cervicalis ไปยังเสนประสาท recurrent 

laryngeal ในกลุมสุนัขที่มีภาวะอัมพาตของเสนเสียงหนึ่งขาง 
พบวากลุมที่มีการฝงตัวกระตุนไฟฟารวมดวยมีประสิทธิภาพ 
ของเสียงและการฟนกลับของมวลกลามเนื้อกลองเสียงดีกวา 
ในกลุมที่ไมมีการฝงตัวกระตุนไฟฟาอยางมีนัยสำคัญที่ 6 เดือน 
โดยการศึกษานี้ใช Harvard electrode model  S2LH ความถี่ 

70-80 Hz กระแสไฟฟา 0.5-2 มิลลิแอมป ความยาวชวงคลื่น 
1.5 มลิลวินิาที  
 สวนการศึกษาของ Krieger (ค.ศ. 2000)(10) ซึ่งศึกษาการ 
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ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบกำลังกลามเนื้องอขอศอกและเสนรอบวงตนแขนที่ 2.5 และ 9 เดือนหลังผาตัด ภายในกลุม 
ทดลอง (ES) และกลุมควบคุม (non-ES) 

ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบระหวางกลุมทดลอง (ES) และกลุมควบคุม (non-ES) ที่ชวงเวลา 2.5 และ 9 เดือน 

รูปที่ 1 แผนผังการทำวิจัย 

ตารางที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของกลุมทดลอง (ES) และกลุมควบคุม (non-ES) 
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 เปนที่นาสังเกตวา เสนรอบวงกลามเนื้องอแขนที่ใหญขึ้น 

โดยกลุมควบคุมมีคาเฉลี่ยเสนรอบวงเพิ่มขึ้นมากกวากลุมที่ 

กระตุนดวยไฟฟา แตแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญระหวาง 

สองกลุมนั้น การวัดแบบนี้อาจไมเหมาะสม เพราะการวัดเสน 

รอบวงตนแขนนั้นวัดทั้งกลามเนื้องอและเหยียดขอศอกเขาไป 

ดวย และการศึกษานี้มีผูปวย 16 รายที่กลามเนื้อเหยียดขอศอก 

ยังทำงานได สงผลใหความยาวเสนรอบวงที่วัดไดไมมีความ 

เที่ยงตรง การวัดขนาดกลามเนื้องอขอศอกที่เหมาะสมนาจะ 

เปนการใชการถายภาพทางรังสี MRI มากกวา(17,18,19) ซึ่งไมได 

ทำในการศึกษานี้  
 
 สวนการประเมินภาวะการขาดเสนประสาทไปเลี้ยงกลามเนื้อ 

นั้นอาจไมไวและละเอียดพอที่จะบงชี้ความแตกตางระหวางสอง 
กลุม เพราะผลการประเมินของทั้งสองกลุมที่ 2.5 เดือน อยูที่ 
ระดับมากที่สุดคือระดับ 4 มีภาวะการขาดเสนประสาทไปเลี้ยง 
ในทุกตำแหนงอยางมากและลดลงเหลือระดับมากคือระดับ 3 
มีภาวะการขาดเสนประสาทไปเลี้ยงในทุกตำแหนงแตไมมาก 
ในทุกรายที่ 9 เดือนทั้งสองกลุม 
 
 ขอจำกัดอื่นของการศึกษานี้นอกเหนือจากที่กลาวแลว ยังมี
ขนาดตัวอยางที่นอยเกินไป และความรวมมือของผูปวย ในการ 
ใชเครื่องกระตุนไฟฟาเองที่บานไมแนนอน ซึ่งแกไขโดยการโทรศัพท 

ติดตามทุกวันซึ่งเปนการแกปญหานั้นที่ไมสามารถกระทำไดทุก 
ราย เนื่องจากผูปวยอยูตางจังหวัดเปนสวนใหญ รวมถึงปจจัย 

ทางเทคนิคตาง ๆ เชน เทคนิคการผาตัดในแตละราย ลักษณะการ 
บริหารกลามเนื้อของแตละคน เหลานี้เปนปจจัยที่อาจจะทำให 
ผลการศึกษาไดผลที่ไมคอยแมนยำนัก ซึ่งทางผูวิจัยไดพยายาม 
ขจัดปจจัยที่มีผลกระทบเหลานี้อยางเต็มที่ แตปฏิเสธไมไดวา 

จะยังคงมีปจจัยเหลานี้มารบกวนคาตัวแปรที่ไดอยู 
 
สรุป 
 หลังการผาตัดยายเสนประสาทในกลุมผูปวยที่มีการบาดเจ็บ 
ของขายประสาทสวนแขน การกระตุนกลามเนื้อดวยไฟฟาผาน 
ผิวหนังใหผลไมแตกตางกับการบริหารขอและกลามเนื้อเพียง 

อยางเดียว ทั้งดานการฟนตัวและขนาดของกลามเนื้อ  
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ตารางที่ 4 แสดงผลการเปรียบเทียบระดับการขาดเสนประสาทไปเลี้ยง 
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ไฟฟาที่ใชกระตุน ระยะเวลาและความแรงของกระแสไฟฟาที่ 

ใชกระตุน 
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Al-Majed(4) ที่พบวาการใชกระแสไฟฟากระตุนดวยความถี่ต่ำ ๆ 

ชวยเรงการงอกของใยประสาท (axon) หลังเสนประสาทไดรับ

บาดเจ็บ สวน English(3) พบวาหลังจากฝงตัวกระตุนไฟฟา 

ในกลามเนื้อที่ เสนประสาทที่เลี้ยงถูกตัด มีสาร neuronal 

neurotrophin ที่กระตุนใหเสนประสาทงอกเพิ่มมากขึ้น  
 

 อนึ่ง ผลที่ไดจากการศึกษาดังกลาว ไมสอดคลองกับผลการ 

ศึกษาครั้งนี้ อาจเนื่องดวยความแตกตางกันของลักษณะและ 

ความถีข่องกระแสไฟฟาทีใ่ชกระตุน อกีทัง้มกีารฝงตวักระตุนไฟฟา 

เขาไปในรางกายใกลกับตำแหนงที่มีการผาตัดยายเสนประสาท 

สวนการศึกษานี้ใชเครื่องกระตุนไฟฟาที่บริเวณผิวหนังบริเวณ 

กลามเนื้องอขอศอก  
 

 สวนการใชเครื่อง EMG biofeedback เพื่อวัดคาศักย 

ไฟฟาจากกลามเนื้อที่ฟนตัวนั้น อาจมีขอบกพรองเชน อาจบันทึก 

ไฟฟาจากกลามเนื้อมัดอื่นที่ยังทำงานไดเชนกลามเนื้อเหยียด 
ขอศอก (triceps) ดวย ซึ่งในการศึกษานี้มีผูปวย 16 ราย คิดเปน 
รอยละ 50 ที่กลามเนื้อเหยียดขอศอกยังทำงานได และเนื่องดวย 
ขอบงชี้ของการผาตัดยายเสนประสาทในกลุมผูปวยที่มีขาย 
ประสาทสวนแขนบาดเจ็บนั้นมีหลายอยาง ตั้งแตลักษณะการ 
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