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การกระตุนกลามเนื้อและเสนประสาทดวยกระแสไฟฟา
สมชาย รัตนทองคํา

การจะใชเครื่องกระตุนไฟฟากระตุนกลามเนื้อและเสนประสาทเพื่อการรักษาผูปวย ผูใชไมเพียงแต
สามารถอธิบายผลการรักษาโรคไดเทานั้นแตควรจะรูถึงกลไกของไฟฟาท่ีมีตอเนื้อเย่ือนั้นดวย  การท่ีไมทราบกล
ไกพื้นฐานดังกลาว  จะทําใหไมสามารถอธิบายผลบางอยางท่ีเกิดขึ้น  ทําใหการประยุกตใชงานในการรักษานั้นๆ
ไมดีเทาท่ีควร

1. คุณสมบัติของกลามเน้ือและเสนประสาท
1.1 ศักยไฟฟาระยะพักของเย่ือหุมเซลล (resting membrane potential)
กอนท่ีจะทราบถึงธรรมชาติของเสนประสาทและกลามเนื้อท่ีตอบสนองตอเครื่องกระตุนกลามเนื้อ  

ควรทราบถึงคุณสมบัติท่ีสําคัญของเสนประสาทและกลามเนื้อท่ีจัดวาเปนเนื้อเย่ือท่ีสามารถถูกกระตุน (excitable 
tissue) เสียกอน ท้ังเสนประสาทและกลามเนื้อจะถูกหอหุมดวยเยื่อหุมหรือเมมเบรน (membrane) ภายในเซลล
ประสาทจะมีปริมาณของโพแทสเซียมไอออนมากกวาภายนอกเซลล  และมีโซเดียมไอออนที่ภายนอกเซลลมาก
กวาภายในเซลล (ความจริงมีไอออนชนิดอ่ืนๆดวย)  ไอออนท้ังสองชนิดนี้มีบทบาทสําคัญตอการเกิดความตาง
ศักยไฟฟาระหวางภายในและภายนอกเซลล โดยทั่วไปไอออนจะมีการเคลื่อนท่ีจากที่ท่ีมีความเขมขนหรือ
ปริมาณสูงไปยังบริเวณท่ีมีความเขมขนนอยกวา   ดังนั้นภาวะปกติ ท่ีผิวเซลลประสาทโพแทสเซียมไอออนมักจะ
เคลื่อนจากภายในเซลลออกนอกเซลล  และโซเดียมไอออนจะเคลื่อนจากภายนอกเซลล เขาสูภายในเซลล (รูปท่ี 
1) โดยเยื่อหุมเซลลยอมใหโพแทสเซียมไอออนซึมออกมากกวาท่ีจะยอมใหโซเดียมไอออนซึมเขา  ทุกขณะท่ีอยู
นิ่งนั้นจึงคลายกับวามีประจุบวกวิ่งจากภายในเซลลออกมาสูภายนอกเซลลอยูเสมอ ทําใหศักยไฟฟาภายในเซลล 
มีศักยเปนลบเมื่อเทียบกับภายนอกเซลล จากการศึกษาพบวา ท่ีเย่ือหุมเซลลของเสนประสาทและกลามเนื้อจะมี
ความตางศักยระหวางภายในและภายนอกเซลลประมาณ 60-90 มิลลิโวลต เฉล่ียประมาณ –70 มิลลิโวลต 
โดยภายในเซลลจะเปนลบเม่ือเทียบกับภายนอกเซลล

                          
รูปท่ี 1 แสดงเย่ือหุมเซลลประสาท ภายในเซลลจะมีปริมาณโพแทสเซียมไอออนมากกวาภายนอก

เซลล ภาวะปกติโพแทสเซียมไอออนมักจะซึมผานเย่ือหุมเซลลมากกวาโซเดียมไอออน
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1.2 การเกิด action potential
ภาวะท่ีเซลลถูกกระตุน (ดวยตัวกระตุนใดๆก็ตาม) มีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพใหซึมได 

(permeability) ของเย่ือหุมเซลลตอไอออนตาง ๆ  โดยเยื่อหุมเซลลยอมใหโซเดียมไอออนซึมผานจากภายนอก
เซลลเขาสูภายในเซลลมากกวาภาวะปกติหรือภาวะพัก   มีผลทําใหโซเดียมไอออนซึ่งเปนประจุบวก  แพรเขามา
ในเซลลชั่วขณะและเปลี่ยนคาศักยไฟฟาภายในเซลล (ปกติเปนลบมากกวาภายนอก) เกิดภาวะ depolarization  
ใหภายในเซลลคอยๆเปนลบนอยลงจนกระทั่งเขาใกลศูนย และเปนบวกจนสามารถเกิด action potential ไดใน
ท่ีสุด  หลังจากเกิด action potential ผานบริเวณใดบริเวณหนึ่งของผิวเซลลประสาทแลว  การเปลี่ยนแปลงของ
โซเดียมและโพแทสเซียมไอออนที่วิ่งเขาออก  ก็จะถูกควบคุมใหกลับสูสภาพสมดุลตามปกติอีกครั้งโดยกระบวน
การ active transport (รูปท่ี 2)

                        
รูปท่ี 2 แสดงกราฟเซลลประสาทและกลามเนื้อขณะถูกกระตุนจะมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณโซเดียม

และโพแทสเซียมไอออน

ณ ภาวะท่ีเซลลถูกกระตุน หากตัวกระตุนนั้นไมแรงพอท่ีจะ depolarization ท่ีผนังเซลลจนถึง 
threshold (มากกวา –55 mV) จะไมมีการทลักของโซเดียมไอออนเขาสูเซลลก็จะไมเกิด action potential ของ
การตอบสนอง (รูปท่ี 3) แตหากตัวกระตุนนั้นมีความแรงมากพอที่จะกระตุนใหถึง threshold หรือมากกวา ก็จะ
เกิดภาวะ depolarization จนเกิดการหดตัวของกลามเนื้อใหเห็น และหากตัวกระตุนนั้นไมแรงพอท่ีจะกระตุน
ผนังเซลลใหถึง threshold ก็จะไมเกิดการตอบสนองตามกฎ “all or none law” ความแรงของการตอบสนอง
ของกลามเนื้อข้ึนกับจํานวนของใยประสาทที่มาเลี้ยงกลามเนื้อนั้น สวนความแรงของตัวกระตุนไมสามารถเพิ่ม
ความแรงของการตอบสนองได ดังนั้นกระแสไฟฟาท่ีกระตุนท่ีเพิ่มความแรงมากขึ้นไมไดหมายความวาจะทําให
กลามเนื้อกระตุกแรงข้ึน แตสามารถทําใหเสนประสาทตอบสนองมากขึ้นจึงเห็นกลามเนื้อหดตัวไดแรงขึ้น (1)

                          
รูปท่ี 3 แสดง action potential ของเซลลประสาทและกลามเนื้อในภาวะถูกกระตุน
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1.3 การแผของกระแสประสาท
หลังจากเซลลถูกกระตุน จะเกิดการเปลี่ยนแปลงศักยไฟฟาท่ีเย่ือหุมเซลลจนเกิด action potential แลว 

จะเหนี่ยวนําใหบริเวณใกลเคียงเกิดการเปลี่ยนแปลงศักยไฟฟาตามไปดวยทุกทิศทาง เปรียบเสมือนมีกระแสไฟ
ฟาไหลจากศักยไฟฟาสูง ไปยังศักยไฟฟาต่ํากวา จนเกิด action potential ตอไปเรื่อยๆ  แตบริเวณที่เพิ่งเกิด  
action potential แลวจะอยูในระยะดื้อ (refractory period) ทุกครั้ง กินเวลาประมาณ 1 มิลลิวินาที (1) ซึ่งชวง
ระยะดื้อนี้ไมสามารถถูกการเหนี่ยวนําซํ้าอีก ยกเวนจะเลยชวงระยะดื้อไปแลว ดังนั้นจึงไมสามารถเกิดการตอบ
สนองถึงแมจะใชความแรงของตัวกระตุนขนาดใดก็ตาม การสงผานสัญญาณประสาทลักษณะนี้เรียกวาเกิด local 
current flow ซึ่งมักจะเกิดในใยประสาทชนิด non-myelinated

สวนใย/เสนประสาทชนิด myelinated nerve fiber ซึ่งมีปลอก/เย่ือไมอีลิน (myeline sheath)หุม เย่ือ
หุมเซลลมีหลายชั้นและมีไขมันพวกไมอีลิน (myeline) อยูมาก จึงทําใหเย่ือหุมนี้ไมยอมใหไอออนซึมผานเขา
ออกได และมีความตานทานไฟฟาสูงคลายฉนวนหุมกันไฟฟา  ดังนั้นเสนประสาทชนิดนี้ action potential จะ
ไหลผานจาก node of Ranvier หนึ่งไปยังอีก node of Ranvier ถัดไป การสงผานลักษณะนี้เรียกวา saltatory 
conduction  ซึ่งการนํากระแสประสาทจะมีความเร็วมากกวาแบบแรกดังรูปท่ี 4

                              
รูปท่ี 4 แสดงเซลลประสาทขณะถูกกระตุนจะเกิด action potential ใน non-myelinated (ก), และ

เกิดการ propagation ใน myelinated axon (ข)

ทิศทางการนําสัญญาณประสาทโดยทั่วๆไปมี 2 ทิศทาง ข้ึนกับชนิดของใยประสาท หากเปนใยประสาท
รับความรูสึก จะสงผานกระแสประสาทจากสวนปลายมายังสวนกลาง (afferent fiber)  สวนใยประสาทยนตจะ
สงผานกระแสประสาทจากสวนกลางไปยังสวนปลาย (efferent fiber)  ซึ่งหากการนํากระแสประสาทเปนไปตาม
ปกติของใยประสาทชนิดนั้นๆ เรียกวา  orthodromic conduction สวนการนํากระแสประสาทในลักษณะท่ีตรง
กันขามกับการสงผานแบบปกติของใยประสาทชนิดนั้นๆเรียกวา  antidromic conduction

1.4 จุดประสานประสาท (synapse)
เม่ือสัญญาณประสาทถูกสงผานมาตามเสนประสาทจนถึงปลายดานหนึ่ง ในกรณีท่ีเปนเสนประสาทรับ

ความรูสึก จะมีเซลลประสาทตัวอ่ืนๆมารับชวงสัญญาณประสาทเพื่อสงเขาระบบประสาทกลาง บริเวณท่ีแขนง 
(process) ของเซลลประสาทเชื่อมตอกันนั้นเรียก จุดประสานประสาทหรือซิแนปส (synapse) ในกรณีของใย
ประสาทยนตซึ่งจะสงผานไปยังอวัยวะแสดงผล คือ กลามเนื้อ บริเวณท่ีเปนรอยตอของกลามเนื้อและใยประสาท
ยนต ปลายประสาทมักจะแยกออกเปนแขนงแทงเขาไปยังใยกลามเนื้อ ใยประสาทจุดท่ีแทงเขาใยกลามเนื้อมัก
จะไมมีปลอกไมอีลินหุมเรียกวา motor end plate สวนบริเวณท่ีเปนรอยตอนี้เรียกวา neuromuscular junction  
(รูปท่ี 5)
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รูปท่ี 5 แสดงรอยตอของเสนประสาทและกลามเนื้อ (neuro-muscular junction)

ท่ีสวนปลายของเสนประสาทจะโปงออกเปนกระเปาะภายในจะบรรจุสารเคมีซึ่งเรียก neuro-
transmitter  ในกรณีของเสนประสาทยนตและประสาทรับความรูสึก สารเคมีมักจะเปน acetylcholine  เม่ือ
สัญญาณประสาทถูกสงผานมายังสวนปลาย ก็จะกระตุนใหหล่ังสารเคมีเพื่อสงผานสัญญาณขามไปยังเซลล
ประสาทตัวถัดไปหรือไปยังกลามเนื้อ (กรณีของใยประสาทยนต) acetylcholine เหลานี้ในระยะตอมาจะถูก
ทําลายโดย acetylcholine-esterlase

1.5 การหดตัวของกลามเน้ือ
ท่ีบริเวณ neuromuscular junction สัญญาณประสาทถูกสงผานมายังสวนปลายของเสนประสาท จะ

กระตุนใหกระเปาะเล็กแตกตัวหลั่งสาร acetylcholine แพรออกมา ผานรอยตอไปยังตัวรับสารเคมี(receptor 
site) ซึ่งอยูท่ีผิวเซลลกลามเนื้อ การรวมตัวของตัวรับสารเคมีกับสารเคมี acetylecholine ทําใหเกิดการเปลี่ยน
แปลงการซึมผานไอออนที่เย่ือหุมเซลล  ทําใหเกิดศักยไฟฟาซึ่งเรียกวา end plate potential ข้ึน ศักยไฟฟานี้โดย
ท่ัวไปมากพอที่จะทําใหเกิดสัญญาณประสาทกระจายไปทั่วเย่ือหุมเซลลกลามเนื้อ (sacrolemma) ไดอยางรวด
เร็ว สัญญาณประสาทสวนหนึ่งจะถูกสงผานมายัง T-tubule และบริเวณ triad of three channels ตามลําดับ

ท่ีบริเวณนี้ศักยไฟฟาของสัญญาณประสาทดังกลาว จะกระตุนใหเกิดการปลดปลอยแคลเซียมไอออน
ออกจาก sarcoplasmic reticulum แคลเซียมเหลานี้จะไปเกาะกับ troponin บน tropomyosin ทําใหเกิดการ
เคลื่อนท่ีของ tropomyosin ซึ่งจะเปดตําแหนงบน actin ทําให myosin มาจับได เกิดการสราง cross-bridge 
ระหวาง actin และ myosin ซึ่งตอมาทําใหเกิดการไถเลื่อนของ thin filament เขาหา thick filament ดังนั้น 
sarcomere จึงส้ันลง เปนกลไกท่ีสําคัญในการหดตัวของกลามเนื้อ (รูปท่ี 6)

การเกิด action potential ท่ีเย่ือหุมเซลลกลามเนื้อ และเซลลประสาทนั้นไมแตกตางกัน แตจะตางกันท่ี
ความไวของการตอบสนอง กลาวคือ threshold ของกลามเนื้อจะสูงกวาเสนประสาท ดังนั้นเม่ือใชกระแสไฟเพื่อ
กระตุนใหกลามเนื้อ (ท่ีขาดเสนประสาทมาเลี้ยง หรือ denervated muscle) ตอบสนองจึงตองใชความแรงของ
ไฟ และชวงการกระตุนของไฟที่มากกวาการกระตุนเสนประสาท หรือกลามเนื้อท่ีมีเสนประสาทมาเลี้ยง/กลาม
เนื้อปกติ (innervated muscle)
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รูปท่ี 6  แสดงกลไกการหดตัวของกลามเนื้อปกติ 1) การเกิด end plate potential บริเวณ neuro- 

muscular junction, 2) เกิด action potential ซึ่ง propagation มาตามเยื่อหุมเซลลกลาม
เนื้อ, 3) สัญญาณประสาทถูกสงมาตาม t-tubules และบริเวณ triad of three channels 
ตามลําดับ, 4) แคลเซียมไอออนถูกปลอยออกจาก sarcoplasmic reticulum, 5) 
แคลเซียมยึดเหนี่ยวเขากับ troponin และทําใหเกิดการเคลื่อนท่ีของ tropomyosin, 6) 
เกิดการสราง cross bridge ระหวาง actin และ myosin, 7) เกิดการหดสั้นลงของ 
sarcomere

1.6 refractory period
ระยะดื้อ (refractory period) คือระยะหรือชวงเวลาที่หลังจากเซลลท่ีไวตอตัวกระตุนเกิดการตอบ

สนองแลวจะไมสามารถกระตุนใหเกิดการตอบสนองไดอีก ท่ีเปนเชนนี้เพราะ Na channel ถูกปดลง และอยูใน
ชวง repolarization  ของเซลลพอดี (รูปท่ี 3) ดังน้ันถาเซลลอยูในชวง refractory periodแลว  ถึงแมจะกระตุน
ดวยกระแสไฟท่ีมีความแรงมากเทาใดก็ตามก็จะไมเกิดการตอบสนอง คาของ refractory period จะเปนตัว
กําหนดความถี่ของตัวกระตุน โดยเฉพาะการปรับคาความถี่ของกระแสไฟฟาท่ีใชกระตุน ถาเซลลมี refractory 
period เทากับ 1 มิลลิวินาที ความถ่ีของไฟท่ีใชกระตุนใหกลามเนื้อเกิดการหดตัวอยางตอเนื่องหรือหดตัวแบบ
เกร็งคาง (continuous/tetanic contraction) ได อยางนอยจะตองเทากับ 2000 เฮิรตซ (คํานวณชวงการกระตุน
นอยกวา 1 มิลลิวินาที) หรือถากลามเนื้อมี refractory period เทากับ 10 มิลลิวินาที ก็ควรใชไฟท่ีมีความถี่ 200 
เฮิรตซ จึงจะสามารถกระตุนใหเกิดการหดตัวเกร็งคางได เปนตน

1.7 accommodation
accommodation เปนคุณสมบัติจําเพาะของเนื้อเย่ือท่ีไวตอตัวกระตุนในการปรับตัวตอตัวกระตุน เชน 

ถาใชกระแสไฟท่ีมีชวงกระตุนคาหนึ่งกระตุนท่ีเนื้อเย่ือเปนระยะเวลาหนึ่ง จะตองปรับความแรงของไฟที่กระตุน
มากขึ้นกวาเดิม  จึงจะไดความแรงของการหดตัวของกลามเนื้อเทาเดิม  แสดงวาเสนประสาทหรือกลามเนื้อนั้น 
มีการปรับตัวใหความไวตอตัวกระตุนนอยลงจึงตองใชไฟแรงขึ้นจึงจะเกิดการตอบสนองเทาเดิม โดยทั่วไปเซลล
ของเสนประสาทจะมีคา accommodation สูงกวาเซลลของกลามเนื้อ
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2. การตอบสนองของกลามเน้ือและเสนประสาทตอกระแสไฟฟา
ขณะวางขั้วกระตุนไฟฟา  และปลอยกระแสไฟเพื่อกระตุนเซลลกลามเนื้อและเสนประสาท  ท่ีใตข้ัวไฟ

ฟาลบจะเกิดภาวะดีโพลาไรเซชัน (depolarization) ท่ีภายนอกของเยื่อหุมเซลล เสมือนไปเพิ่มความเปนลบ  มี
ผลใหความตางศักยไฟฟาระหวางภายนอกและภายในเยื่อหุมเซลลลดลง สามารถกระตุนใหเกิด action 
potential ไดงาย สวนท่ีใตข้ัวบวกจะเกิดภาวะไฮเพอรโพลาไรเซชัน (hyperpolarization) เสมือนเพิ่มความเปน
บวกภายนอกเซลล  ทําใหความตางศักยไฟฟาระหวางภายนอกและภายในเยื่อหุมเซลลเพิ่มขึ้น (รูปท่ี 7)

                    
รูปท่ี 7 แสดงลักษณะการวางขั้วกระตุนท่ีผิวหนังและทิศทางของกระแสไฟฟา(สมมติ)

2.1 subthreshold current
ถาความแรงของกระแสที่กระตุนไมมากพอท่ีจะกระ ตุนใหเย่ือหุมเซลลประสาทและกลามเนื้อถึง 

threshold ของดีโพลาไรเซชันท่ีข้ัวลบ ก็จะไมเกิด action potential ใหเห็น กลามเนื้อก็จะไมมีการหดตัว ซึ่งความ
แรงดังกลาวเรียกวา subthreshold current และการท่ีเนื้อเย่ือไดรับการกระตุนจากไฟฟา เพื่อใหเกิดการเปลี่ยน
แปลงของ membrane potential จนถึง threshold และเกิดการตอบสนอง/หดตัวหรือไมนั้นก็ข้ึนกับปริมาณ/
ความแรงกระแส (current intensity) และชวงการกระตุน (pulse duration) ท่ีใหกับเนื้อเย่ือนั้นโดยตรง เชน 
การกระตุนกลามเนื้อลาย  จะใชชวงการกระตุนประมาณ 35 มิลลิวินาที หรือมากกวา สวนการกระตุนเสน
ประสาทจะใชประมาณ 1 มิลลิวินาที  และการกระตุนกลามเนื้อท่ีขาดเสนประสาทมาเลี้ยงจึงจําเปนตองใชชวง
การกระตุนท่ียาวพอจนเกิด action potential ของกลามเนื้อ เปนตน (รูปท่ี 8)

                   
รูปท่ี 8 แสดงลักษณะการตอบสนองของเยื่อหุมเซลลตอการกระตุนดวยกระแสไฟฟาท่ีความแรง

ตางๆ
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2.2 threshold สําหรับการกระตุน (threshold for excitation)
เม่ือใหกระแสไฟฟาเพื่อดีโพลาไรซเนื้อเย่ือจนถึง threshold จะทําใหเย่ือหุมเซลลเกิดการเปลี่ยนแปลง

ศักยไฟฟาจนเกิด action potential  และเกิดการหดตัวของกลามเนื้อตามลําดับ การท่ีเย่ือหุมเซลลมีศักยไฟฟา
สูงจนสามารถเกิด  action  potential ไดหรือไมนั้น  ข้ึนกับตัวกระตุนและเย่ือหุมเซลลท่ีถูกกระตุน  ตัวอยาง เชน 
ใยประสาทที่มีเสนผาศูนยกลางขนาดเล็กตองใชความแรงของไฟเพื่อกระตุนใหถึง threshold มากกวาใยประสาท
ท่ีมีขนาดใหญ เพราะใยประสาทเสนเล็กมีเสนผาศูนยกลางนอยกวาจึงมีความตานทานไฟฟาสูงกวา นอกจากนั้น
ถาใยประสาทเสนนั้นถูกกระตุนบอยๆ อยางตอเนื่อง จะเกิดการปรับตัว (accommodation) ทําใหตองใชความ
แรงของกระแสมากขึ้นอีก

ทางคลินิกการกระตุนเสนประสาทรอบนอกซึ่งเปนเสนประสาทผสม กลาวคือในเสนประสาทหนึ่งเสน
จะประกอบดวยใยประสาทรับความรูสึก, ใยประสาทยนต และใยประสาทอัตโนมัติ ซึ่งมักจะเปน myelinated 
nerve และเสนประสาทรับความรูสึกเจ็บปวดซึ่งเปน non myelinated nerve ดังนั้น การใชกระแสท่ีมีปริมาณ
นอยๆ จะทําใหเกิดการตอบสนองของเสนประสาทรับความรูสึกและกลามเนื้อไดดีกวาเสนประสาทรับความรูสึก
เจ็บปวด จึงไมคอยรูสึกเจ็บปวด  ชวงการกระตุน (phase/pulse  duration) ของกระแสไฟก็เปนปจจัยหนึ่ง ท่ี
สามารถทําใหเย่ือหุมเซลลเกิดการเปลี่ยนแปลงจนถึง threshold ไดเชนกัน  แตเนื่องจากชวงการกระตุนท่ียาว
กวา จะมีปริมาณประจุมากกวาชวงการกระตุนท่ีส้ัน ดังนั้น หากใชกระแสไฟมีชวงการกระตุน 1 มิลลิวินาที 
กระตุนเย่ือหุมเซลลของกลามเนื้อลาย (ท่ีขาดเสนประสาทมาเลี้ยง) จะไมสามารถทําใหมีการเปลี่ยนแปลงศักย
ไฟฟาจนถึง threshold นอกจากจะเพิ่มความแรงของกระแสใหมากพอ การเพิ่มความแรงของกระแสก็คือการ
เพิ่มปริมาณประจุใน 1 ชวงการกระตุนวิธีหนึ่งดวยเหมือนกัน ซึ่งความสัมพันธระหวางความแรงของไฟและ
ความยาวของชวงการกระตุนท่ีทําใหเกิดการตอบสนองของเนื้อเย่ือท่ีไวตอตัวกระตุน (เสนประสาทและกลาม
เนื้อ) นี้  สามารถเขียนเปนความสัมพันธลักษณะเสนโคง เรียกวาเสนโคงเอสดี  (SD curve)

Cameron (1) กลาววา การกระตุนดวยกระแสไฟฟาใหเกิดการตอบสนองของใยประสาทระดับรับ
ความรูสึกมักใชชวงกระตุนประมาณ 20-100 ไมโครวินาที กระตุนใยประสาทยนตเพื่อใหเกิดการหดตัวของ
กลามเนื้อมักใชชวงกระตุนประมาณ 100-600 ไมโครวินาที และหากใชชวงกระตุนมากกวา 600 ไมโครวินาที 
และความแรงของไฟที่เหมาะสมจะสามารถกระตุนใยประสาทรับความรูสึกเจ็บปวดใหเกิดการตอบสนอง อยาง
ไรก็ตาม หากตองการใชชวงกระตุนท่ียาว (มากกวา 100 ไมโครวินาที) เพื่อใหเกิดการตอบสนองเฉพาะใย
ประสาทรับความรูสึก อาจตองใชความแรงของไฟที่นอย มิเชนนั้นอาจเกิดการตอบสนองของใยประสาทยนต
รวมดวย หรือหากใชชวงกระตุนท่ียาวมากๆและใชความแรงของไฟที่มากพอ ก็อาจมีความรูสึกเจ็บปวดรวมดวย 
เปนตน ความแรงของไฟที่เหมาะสมสําหรับการกระตุนใยประสาทหนึ่งๆนั้น ไมสามารถบอกไดอยางชัดเจน ท้ัง
นี้ข้ึนกับปจจัยหลายๆอยาง เชน ขนาดของขั้วกระตุน ตําแหนงท่ีวางขั้วกระตุน เทคนิคการกระตุน threshold ของ
ใยประสาทแตละชนิด

ปจจัยสุดทายท่ีเก่ียวของกับ threshold สําหรับการกระตุนก็คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของการเพิ่มหรือ
ลดกระแส (rate of  change) ลักษณะของไฟท่ีกระตุนถามีอัตราการเพิ่มกระแสใน 1 ชวงการกระตุนชา  คลื่น
กระตุน (wave form) มักจะเปนรูปสามเหลี่ยม แตถามีอัตราการเพิ่มกระแสเร็ว ความชันของคลื่นไฟท่ีกระตุน
จะคอย ๆ เพิ่มขึ้นจนเปนรูปสี่เหล่ียม เม่ือเปรียบเทียบลักษณะของคลื่นกระตุน  ระหวางชนิดสามเหลี่ยม และส่ี
เหล่ียมโดยกําหนดใหชวงการกระตุน และความแรงของกระแสเทากันแลว ไฟท่ีมีคลื่นกระตุนรูปสี่เหล่ียมจะมี
ปริมาณประจุมากกวาสามเหลี่ยม  คลื่นไฟรูปสามเหลี่ยม (ซึ่งมีอัตราการเพิ่มของกระแสชากวารูปสี่เหล่ียม) จะ
ทําใหเสนประสาทและกลามเนื้อเกิดการปรับตัว (accommodation) ไดงายกวาใชไฟส่ีเหล่ียม ผลนี้มีประโยชน
อยางมากในการใชไฟฟาเพื่อการกระตุนกลามเนื้อขาดเสนประสาทมาเลี้ยง ดังจะไดกลาวตอไป
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กลาวโดยสรุปไดวาเนื้อเย่ือท่ีไวตอตัวกระตุนจะสามารถถูกกระตุนใหถึง threshold หรือไมนั้น ข้ึนกับ
ความยาวของชวงการกระตุน ความแรงของไฟที่กระตุน และอัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวกระตุนหรือรูปคลื่นท่ี
กระตุน

2.3 ความถ่ีสําหรับการกระตุน
ความถี่ของกระแสไฟฟาท่ีกระตุนมักสงผลโดยตรงตอจังหวะการหดตัวของกลามเนื้อ เชน หากชวงพัก

ยาว มักเกิดการหดตัวเปนจังหวะชนิด sub-tetanic contraction หรือ intermittent contraction ซึ่งการหดตัว
ลักษณะดังกลาว จะมีการหดตัว/กระตุกและพัก/คลายตัวเปนจังหวะสลับกัน ตามจังหวะความถี่ของไฟท่ีต้ังไว 
หากตั้งความถ่ีของกระแสไฟไว 1 ครั้ง/วินาที กลามเนื้อจะเกิดการหดตัวและพักอยางละ 1 ครั้งตอวินาที หาก
ต้ังความถ่ีไวมากขึ้นเชน 10 ครั้ง/วินาที กลามเนื้อก็จะหดตัวและพักเร็วขึ้น เม่ือกลามเนื้อหดตัวและพักเร็วขึ้น
ชวงเวลาการหดตัวและคลายตัวจะใกลกันมากขึ้น จนถึงจุดหนึ่งไมสามารถแยกตัวระหวางชวงหดตัวและคลาย
ตัวจนเกิดการหดตัวท่ีเรียกวาการหดตัวแบบเกร็งคาง (tetanic or fused or smooth and continuous 
contraction) โดยไมมีชวงคลายตัวของกลามเนื้อขณะหดตัว

          
รูปท่ี 9 แสดงลักษณะการหดตัวแบบเกร็งคางหากเพิ่มความถี่ของการกระตุนจนถึงจุดหนึ่ง

การกระตุนดวยกระแสไฟที่ปลอยออกเปนชวงๆ (IDC) ท่ีมีความถี่นอยกวา 20 ครั้ง/วินาที มักทําให
กลามเนื้อเกิดการหดตัวแบบเปนชวงๆ และมักเกิดการหดตัวแบบเกร็งคางหากปรับกระแสไฟท่ีมีความถี่มาก
กวา 30 ครั้ง/วินาที อยางไรก็ตาม พบวา กระแสไฟ IDC ชวงความถี่ 20-30 ครั้ง/วินาที ก็สามารถทําใหกลาม
เนื้อบางมัดเกิดการหดตัวแบบเกร็งคางดวยเหมือนกันแตมักไมสมบูรณ การท่ีจะกระตุนใหกลามเนื้อเกิดการหด
ตัวแบบเกร็งคางอยางสมบูรณควรใชความแรงของไฟที่กระตุนใ หมากพอที่จะกระตุนใยประสาทในระดับ
ประสาทยนต (motor level) เพื่อใหกลามเนื้อเกิดการหดตัวแบบเกร็งคางอยางสมบูรณ

ถึงแมความถี่ของกระแสไมมีผลตอการตอบสนองของใยประสาทชนิดตางๆเหมือนชวงกระตุน แตการ
เพิ่มความถี่ของไฟท่ีกระตุนยอมสงผลตอความแรงของการหดตัวของกลามเนื้อ เนื่องจากขณะที่ความถี่/จังหวะ
การหดตัวของกลามเนื้อเพิ่มขึ้น ยอมไปลดชวงคลายตัวของกลามเนื้อ (คลายตัวไมทัน) แรงการหดตัวของกลาม
เนื้อเกิดการสะสมเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆ (ดังรูปท่ี 9) อยางไรก็ตามจากการศึกษา ( ) พบวาหากเพิ่มความถี่ของ
การหดตัวมากกวา 80 ครั้ง/วินาที ความแรงของการหดตัวของกลามเนื้อกลับคอยๆลดลง และหากเพิ่มความถี่
ของการกระตุนขณะใชไฟระดับ motor threshold level แลว จะสามารถกระตุนใหกลามเนื้อเกิดการเพลียลา 
(fatigue) ได ซึ่งเปนผลจากการที่ลดชวงเวลาการหดตัวของกลามเนื้อ หรือเรงใหกลามเนื้อหดตัวอยางรวดเร็ว
ในชวงเวลาส้ันๆ สวนการเพิ่มความถี่ของกระแสไฟขณะการตุนดวยความแรงของไฟในระดับ sensory level จะ
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มีสวนกระตุนใยประสาทรับความรูสึกใหรูสึกจากรูสึกยิบๆหางๆ เปนความรูสึกท่ีละเอียดมากขึ้นจนใหความรูสึก
ท่ีชา (slower to a faster tingling) ซึ่งในผูปวยบางคนอาจรูสึกสบายขึ้น แตไมพบรายงานวาเกิดภาวะเพลียลา
ของเสนประสาทดังกลาว

2.4 ผลของขั้วไฟฟาตอการกระตุน
การตอบสนองของเนื้อเย่ือท่ีไวตอตัวกระตุน  ข้ัวกระตุนท่ีเปนขั้วบวกและลบจะใหผลตางกัน ขณะเปด

เครื่องหรือปดวงจร กระแสจะไหลจากขั้วบวกไปยังข้ัวลบเสมอ ดังนั้นท่ีใตข้ัวลบจะเปรียบเสมือนเปนการเติม
ประจุใหแกผิวนอกของเยื่อหุมเซลล  ทําใหความตางศักยไฟฟา  ระหวางภายนอกและภายในเยื่อหุมเซลลลดลง 
เกิดภาวะ  depolarization ทําใหสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงจนเกิด action potentialไดงาย สวนท่ีใตข้ัวบวกจะ
มีผลตรงกันขามเกิดภาวะ hyperpolarization ความตางศักยไฟฟาระหวางภายนอกและภายในเซลลเพิ่มมากกวา
ศักยไฟฟาขณะพัก โอกาสท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงตอไปจนถึง action potential ยากขึ้น กลามเนื้อหดตัวยากขึ้น 
การรับความรูสึกลดลง ดังนั้นจึงมักใชข้ัวบวกสําหรับการระงับความรูสึกเจ็บปวด  สวนขั้วลบใชกระตุนกลามเนื้อ 
เปนตน

ขณะท่ีกําลังเปดวงจร (ปดเครื่อง) นั้น กระแสจะไหลจากขั้วลบกลับไปยังข้ัวบวก ถาข้ัวไฟฟาท้ัง 2 ข้ัว
อยูบนกลามเนื้อมัดเดียวกัน ขณะเปดวงจรสามารถทําใหเกิดการกระตุนท่ีข้ัวบวกไดเชนกัน  อยางไรก็ตาม การ
เกิดการกระตุนท่ีข้ัวบวกน้ัน  ข้ัวบวกไมไดทําใหเกิด depolarization แตการไหลกลับของกระแสไฟฟาจะเปล่ียนข้ัว
บวกใหเปนลบ (ความเปนบวกลดลง) เปรียบเสมือนเปนการลดประจุบวกภายนอกเย่ือหุมเซลลทันที ทําใหศกัยไฟ
ฟาภายนอกเซลลลดลง (เม่ือเทียบกับของเดิม) คาความตางศักยไฟฟาระหวางภายนอกและภายในเซลลลดลง จน
สามารถเกิดการเปล่ียนแปลงตอไปจนเกิด action potential ได แตการหดตัวจากการกระตุนท่ีข้ัวลบขณะปดวงจรจะ
แรงกวาการหดตัวจากข้ัวบวกขณะเปดวงจร ซ่ึงอาจเขียนเรียงลําดับความแรงของการหดตัวไดดังน้ี

                     CCC > ACC > AOC  > COC

        CCC = cathode closing circuit (กระตุนท่ีข้ัวลบขณะปดวงจร)
        ACC = anode closing circuit  (กระตุนท่ีข้ัวบวกขณะปดวงจร)
        AOC = anode opening circuit (กระตุนท่ีข้ัวบวกขณะเปดวงจร)
        COC = cathode opening circuit (กระตุนท่ีข้ัวลบขณะเปดวงจร)

ในการกระตุนเสนประสาทนั้นควรใหข้ัวลบอยูหนาข้ัวบวกเสมอ เพื่อปองกันการเกิด hyperpolarization 
ของขั้วบวกในทิศทางท่ีสัญญาณประสาทจะวิ่งไป ดังนั้นถาตองการกระตุนประสาทยนตเพื่อการหดตัวของกลาม
เนื้อ ควรใหข้ัวลบอยูใกลกลามเนื้อท่ีจะกระตุนมากกวาข้ัวบวก  หรือข้ัวลบอยูหนาข้ัวบวกในทิศท่ีกระแสประสาท
วิ่งไป แตในกรณีท่ีตองการกระตุนใยประสาทรับความรูสึกเพื่อลดปวด  ควรวางขั้วบวกอยูใกลไขสันหลัง หรือข้ัว
บวกอยูขางหนาข้ัวลบในทิศทางการวิ่งของกระแสประสาท จะทําใหความเจ็บปวดลดลงขณะกระตุน

3. เสนโคงเอสดี (strength duration curve, SD curve)
เสนโคงเอสดี เปนเสนโคงท่ีแสดงความสัมพันธระหวางความแรงหรือความเขมของกระแสไฟฟา และ

ชวงกระตุนไฟฟา (รูปท่ี 10) ซึ่งทําใหกลามเนื้อเกิดการหดตัวในระดับ threshold ของใยประสาทชนิดตางๆ 
เชน ใยประสาทรับความรูสึก ใยประสาทยนต ใยประสาทรับความรูสึกเจ็บปวด และกลามเนื้อท่ีขาดเสนประสาท
มาเลี้ยง จากกราฟรูปนี้สามารถอธิบายการตอบสนองของใยประสาทชนิดตางๆตอกระแสไฟฟา แกน y แสดง
ขนาดความแรงของกระแสไฟที่กระตุนมักมีหนวยเปน มิลลิแอมแปร หรือมิลลิโวลท สวนแกน x แสดงชวงเวลา
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ของกระแสไฟที่ใชกระตุน (ใชกระแสไฟชนิดท่ีปลอยเปนชวงๆ หรือ IDC) มีหนวยเปนมิลลิวินาที หรือไมโคร
วินาที ซึ่งใยประสาทแตละชนิดจะตอบสนองตอกระแสไฟท่ีชวงกระตุนและความแรงของกระแสไฟที่แตกตางกัน 
จากซายไปขวาของรูปกราฟ จะเห็นวาใยประสาทรับความรูสึก ใยประสาทยนต ใยประสาทรับความรูสึกเจ็บปวด 
และกลามเนื้อท่ีขาดเสนประสาทมาเลี้ยงจะตอบสนองตอกระแสไฟท่ีมีชวงกระตุนท่ีส้ันไปยาวตามลําดับ อยางไร
ก็ตามกระแสไฟที่มีชวงกระตุนท่ียาว และมีขนาดความแรงของกระแสไฟ (ปริมาณประจุ/เวลา) ท่ีมากพอจนถึง 
threshold ก็สามารถกระตุนใหเกิดการตอบสนองทั้ง ใยประสาทรับความรูสึก ใยประสาทยนต ใยประสาทรับ
ความรูสึกเจ็บปวด และกลามเนื้อท่ีขาดเสนประสาทมาเลี้ยงไดพรอมๆกัน ดังนั้น หากใชกระแสไฟท่ีมีชวง
กระตุนท่ียาวและความแรงพอเหมาะกระตุน จะเห็นการหดตัวของกลามเนื้อและมีความรูสึกเจ็บปวดรวมดวย
เปนตน แตถาใชกระแสไฟท่ีมีชวงกระตุนท่ีส้ันและปรับความแรงของไฟใหมากพอจะสามารถกระตุนใหเกิด
ความรูสึกรับรูวามีไฟโดยไมมีการหดตัว หรือกระตุนกลามเนื้อใหหดตัวโดยไมรูสึกเจ็บ เนื่องจากกระแสไฟจะ
กระตุนใยประสาทรับความรูสึก และใยประสาทยนต แตไมกระตุนใยประสาทรับความรูสึกเจ็บปวด นั่นเอง

              
รูปท่ี 10 แสดงความสัมพันธของความแรงและชวงกระตุนตอการตอบสนองของเนื้อเย่ือ (เสนโคง

เอสดี) ของใยประสาทรับความรูสึก, ใยประสาทยนต ใยประสาทความรูสึกเจ็บปวด และ
กลามเนื้อท่ีขาดเสนประสาทมาเลี้ยง

 ความแรงของไฟที่นอยท่ีสุดท่ีสามารถกระตุนใหถึง threshold ของใยประสาทแตละชนิด (เห็นหรือรู
สึกถึงการตอบสนอง) โดยระยะเวลาหรือชวงกระตุนไมจํากัด เรียกปริมาณกระแสชนิดนั้นวา rheobase และชวง
เวลาท่ีส้ันท่ีสุดท่ีสามารถกระตุนใหเนื้อเย่ือเกิดการตอบสนองโดยใชกระแสไฟหรือความแรงเปนสองเทาของ 
rheobase เรียกชวงเวลานั้นวา chronaxie รูปท่ี 11 ซึ่งจากแนวคิดทางดานประสาทสรีรวิทยานี้ไดนําไปใชในการ
ประเมินใยประสาทและการประยุกตใชกระแสไฟฟาในการรักษา โดยใชหลักการท่ีใยประสาทแตละชนิดจะตอบ
สนองตอความแรงและชวงกระตุนของไฟท่ีไมเทากัน ดังรูปท่ี 12 จะเห็นวาหากตองการกระตุนเฉพาะใย
ประสาทรับความรูสึกใหเกิดการตอบสนองควรใชไฟท่ีมีชวงกระตุนสั้นกวา 1 มิลลิวินาที และหากตองการ
กระตุนใหใยประสาทยนตเกิดการตอบสนอง (ใยประสาทรับความรูสึกก็ยังถูกกระตุนดวย) ควรใชไฟท่ีมีชวง
กระตุนมากกวา 10 มิลลิวินาที เปนตน
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รูปท่ี 11 แสดงคา Rheobase, Chronaxie ของของเสนประสาทและกลามเนื้อท่ีขาดเสนประสาท

        
รูปท่ี 12 แสดงเสนโคงเอสดีและชวงเวลาที่กระตุนใหเกิดการตอบสนองของใยประสาทรับความรูสึก 

(S) ใยประสาทยนต (M) และใยประสาทความรูสึกเจ็บปวด (N)
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การกระตุนกลามเนื้อเพื่อเพิ่มความแข็งแรง

การกระตุนกลามเนื้อและเสนประสาทเปนการกระตุนดวยกระแสไฟฟ าเพื่อใหกลามเนื้อท่ีมีเสน
ประสาทมาเลี้ยงเกิดการหดตัว (innervated muscle) หนังสือบางเลมเรียกการกระตุนชนิดนี้วา Neuromuscular 
Electrical Stimulation (NMES) ซึ่งเปนคําท่ีใชไมเปนสากลนักทางไฟฟาบําบัด โดยทั่วไปมักใชเรียกในการ
กระตุนเพื่อใหเกิดการหดตัวของกลามเนื้อ โดยใชไฟกระตุนในระดับ motor level เพื่อใหกลามเนื้อเกิดการหด
ตัวอยางเต็มท่ี ในกรณีท่ีกระตุนกลามเนื้อปกติมักมีเปาหมายเพื่อ ฝกการทํางานใหม (re-education) เพิ่มความ
แข็งแรงและความทนทานใหกับกลามเนื้อ ในการศึกษาระยะแรกๆมักพิจารณาถึงความแรงของการหดตัวจาก
กระแสไฟท่ีใชกระตุนเชนในการกระตุนกลามเนื้อ quadriceps femoris โดยการหดตัวแบบ isometric 
contraction พบวาการฝกกลามเนื้อ quadriceps ดวยการกระตุนดวยกระแสไฟฟาสามารถเพิ่มความแรงของการ
เหยียดเขาทดสอบโดยการทํา isometric contraction ในมุมเขาท่ีถูกกระตุน และในมุมตางๆ และทดสอบการหด
ตัวแบบ isokinetic โดยใช slow speeds ก็ยืนยันผลเชนกัน

คณะนักวิจัยการกระตุนกลามเนื้อเพื่อเพิ่มความแข็งแรง จากอดีตสหภาพโซเวียต Kots ไดนําเสนอผล
งานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการ เมือง montreal ประเทศ แคนาดา ป ค.ศ. 1977  โดยใชเครื่องกระตุนไฟฟาชนิด 
กระแสไฟ IFC ซึ่งปลอยกระแสไฟ Russian current ซึ่งสามารถเพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อไดเปนผลสําเร็จ

1. ทฤษฎีของการเพิ่มความแข็งแรงโดยการกระตุนดวยกระแสไฟฟา
ทฤษฎีท่ีอธิบายถึงผลของการกระตุนดวยกระแสไฟฟาตอการเพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อ 1) 

ทฤษฎี overload ซึ่งกลาวไววา หากตองการฝกเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อปกติ จะตองเพิ่มความแรง
ของการฝกแบบกาวหนา ตอไปเรื่อยๆ (progressive weight) โดยใชหลักการออกกําลังแบบเพิ่มแรงตานนั่นเอง
สวนทฤษฎี 2) การกระตุนดวยกระแสไฟฟาตอกลามเนื้อในระดับ motor level มักสงผลโดยตรงตอใยประสาท
ยนตขนาดใย ซึ่งเล้ียงใยกลามเนื้อชนิด type II (fast-twitch or FT) ซึ่ง FT มีความสามารถในการหดตัวไดแรง
กวา type I (slow-twitch or ST) ดังนั้น จึงมีความเชื่อวาสามารถใช กระแสไฟฟาท่ีเหมาะสมกระตุนการหดตัว
ของกลามเนื้อ จะสามารถทําใหเกิดการหดตัวของกลามเนื้อไดแรงกวาการหดตัวของกลามเนื้อภายใตการควบ
คุมตามธรรมชาติ (voluntary control) โดยมักนิยมกระตุนดวยความแรงของกระแสไฟที่ทําใหการหดตัวของ
กลามเนื้อคิดเปนเปอรเซ็นตของการหดตัวสูงสุดของของกลามเนื้อปกติ (%MVIC)

ซึ่งในปจจุบันมีงานวิจัยสนับสนุนพอใหเชื่อไดวา การกระตุนดวยกระแสไฟฟาสามารถเพิ่มความแข็ง
แรงของกลามเนื้อ โดยการใช low % MVICs โดยใช NMES ซึ่งการใชเทคนิคดังกลาวอาจะไมดีเทากับการฝก
แบบ voluntary รวมกับการกระตุนดวย higher %MVICs ซึ่งทฤษฏีท่ีสนับสนุนเทคนิคนี้คือ การเพิ่มความแข็ง
แรงของกลามเนื้อโดยการกระตุนดวยไฟฟาข้ึนกับจํานวนใยกลามเนื้อ type II ท่ีถูกกระตุน อยางไรก็ตาม การใช 
low %MVICs กระตุนเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนั้นยังตองอาศัยงานวิจัยอ่ืนๆสนับสนุนตอไป

การศึกษาท่ีผานมาพอสรุปไดวาการกระตุนดวยกระแสไฟฟาสามารถทําใหเพิ่มความแรงของการหดตัว
ในกลามเนื้อปกติไดจริง พบวา การใชกระแสไฟฟากระตุนเพียงอยางเดียว ทําใหเกิดความแรงการหดตัวนอย
กวา (เทียบเปน %MVIC) เม่ือเทียบกับ การหดตัวของกลามเนื้อแบบปกติ (VCs) และนอยกวาการหดตัวของ
กลามเนื้อรวมกับการกระตุนดวยกระแสไฟฟา (ESVC) (53-7) แรงของกลามเนื้อจากการหดตัวแบบปกติและ
การหดตัวรวมกับการกระตุนดวยกระแสไฟฟานั้นเทากัน อยางไรก็ตามระหวางการศึกษาช้ีใหเห็นวา ผลจากการ
ฝกเพื่อเพิ่มความแข็งแรง การฝกโดยโดยการออกกําลังดวยตนเองดีกวาการกระตุนดวยไฟฟารวมกับการเกร็ง
กลามเนื้อ และดีกวาการกระตุนดวยไฟฟาเพียงเดียว
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2. เทคนิคการกระตุนและการปรับกระแสเพื่อเพ่ิมความแข็งแรง
จากการศึกษาพบวากระแส Russian หรือ IFC และเฟสคูแบบสมมาตรเปนกระแสท่ีเหมาะสมสําหรับ

การกระตุนใหเกิดการหดตัวของกลามเนื้อไดแรงกวากระแสเฟสเดี่ยวท่ีปลอยออกเปนชวงๆ (54-58) ซึ่ง
กระแส IFC ท่ีใชเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อไดแก IFC ท่ีมีความถ่ี 2200 หรือ 2500 Hz ซึ่งยาน
ความถี่ดังกลาวจะสามารถสรางคลื่นไฟฟาเปนชวงๆ (burst) ไดประมาณ 50 ครั้ง/วินาที

สวนกระแส high voltage pulse current (HVPC) ชนิดเฟสคูนั้นพบวาก็สามารถเพิ่มความแข็งแรงได
ในกลามเนื้อปกติ แตในกลามเนื้อท่ีไดรับบาดเจ็บอาจยังไมเหมาะสมเนื่องจากแรงการหดตัวจากการกระตุนไม
สูงพอ (59) ท้ังนี้อาจเปนเพราะชวงกระตุนของกระแสดังกลาวสั้นเกินไป (โดยทั่วไปประมาณ 20-100 ไมโคร 
วินาที) อยางไรก็ตาม ยังไมมีงานวิจัยท่ีสนับสนุนวาใชกระแส HVPC ใชเพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อท่ีไดรับ
บาดเจ็บ

มีงานวิจัยคอนขางนอยท่ีศึกษาถึงความถ่ีของกระแสไฟฟาตอประสิทธิผลของการเพิ่มความแข็งแรง
ของกลามเนื้อ มีเพียงงานวิจัยหนึ่งท่ีศึกษาเปรียบเทียบผลของความถี่ของการกระตุนดวยกระแสไฟฟาชนิดเฟส
คูแบบอสมมาตรที่ความถี่ 20, 50, และ 100 pps ในการกระตุนดวยไฟฟารวมกับการเกร็งกลามเนื้อ เปรียบ
เทียบกับการเกร็งกลามเนื้อเพียงอยางเดียว พบวากระแสไฟท่ีมีความถี่ 50 และ 100 pps สามารถเพิ่มความ
แรงของการหดตัวมากกวา ความถี่ 20 pps อยางมีนัยสําคัญ และเปรียบเทียบระหวาง 50 และ 100 ไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ และไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญระหวางความถี่ท้ัง 3 ชนิดในการกระตุน
ดวยกระแสไฟฟาเพียงอยางเดียว ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการกระตุนดวยกระแสไฟฟาเพียงอยางเดียวไมสามารถ
เพิ่มแรงการหดตัวของกลามเนื้อไดสูงพอ

ในการศึกษาสัตวทดลองโดยใช Russian current พบวาไมมีการเปลี่ยนแปลงใดๆในแรงการหดตัวจาก
การใชกระแสความถี่ 50 และ 250 bursts per second แตความถ่ี burst นี้ยอมดีกวาความถี่ของกระแสไฟท่ี
ปลอยเปนชวงๆหรือ ไฟท่ีปลอยเปนชุด (burst) ท่ีมีความถี่ต่ําๆ ซึ่งผลดังกลาวสนับสนุนทฤษฎีท่ีวา ย่ิงเพิ่ม
ความถ่ีมากขึ้นกลามเนื้อจะเกิดภาวะเพลียลาไดเร็วขึ้น ดังนั้นขณะปรับกระแสไฟเพื่อการกระตุนควรคํานึงถึง
ประเด็นดังกลาวและปรับกระแสไฟฟาใหพอเหมาะดวย

การปรับชวงปลอยและชวงหยุด (on–off time) on time คือชวงเวลาท่ีปลอยกระแสไฟออก ตรงกับ
ชวงท่ีกลามเนื้อหดตัว สวน off time คือชวงท่ีไมมีไฟ ตรงกับชวงพักของกลามเนื้อ ซึ่ง on-off time สงผลโดย
ตรงตอการหดตัวและการเพลียลาของกลามเนื้อ มีงานวิจัยท่ีศึกษาถึงผลของ on-off time ตอการหดตัวของ
กลามเนื้อ พบวา ชวงเวลา off ท่ียาวท่ีสามารถทําใหกลามเนื้อหดตัวสมบูรณคือประมาณ 60 วินาที โดยสรุป
แลว ชวง off time ท่ียาว จําเปนสําหรับเตรียมพรอมสําหรับกลามเนื้อท่ีตองการใหเกิดการหดตัวท่ีแรงและ
สมบูรณ สวนชวง on time ท่ียาว อาจมีประโยชนสําหรับการเพิ่ม ความแข็งแรงของกลามเนื้อแบบ isometric 
contraction

การปรับ ramps โดยการคอยๆเพิ่มความแรงของไฟ ramps up จะทําใหผูถูกกระตุนรูสึกสบาย ตัว
อยางเชน ปรับชวง ramps up ประมาณ 2 วินาที เพื่อใหกระแสไฟเพิ่มขึ้นสูงสุดอยางชาๆ จนกระทั่งความแรง
ของกระแสไฟเพิ่มขึ้นถึง 20 mA ปริมาณกระแสจะเพิ่มจาก 0 จนกระทั่งถึง 20 mA ตองใชเวลาประมาณ 10 
mA/วินาที หากตองการเพิ่มกระแสจนถึง 40 mA ramps up rate ใชเวลา 20 mA/วินาที อยางไรก็ตามก็ไมควร
จะมีชวง ramps up นานจนเกินไป เพราะจะทําใหผูถูกกระตุนมีความรูสึก tingling กอนท่ีจะรูสึกถึงการหดตัว
ของกลามเนื้อ และการหดตัวของกลามเนื้อจนถึงความแรงที่ตองการจะใชเวลานานเกินไป โดยทั่วไปมักใชชวง 
ramps up ประมาณ 5 วินาที

การวางขั้วกระตุน พบวามีรายงานการศึกษาเปรียบเทียบตําแหนงการวางขั้วกระตุน เพื่อศึกษาถึงผล
ความแรงการหดตัวของกลามเนื้อโดยเฉพาะ quadriceps พบวาการวางข้ัวกระตุนท้ังสองใหขนานกับแนวของใย
กลามเนื้อมีสวนทําใหกลามเนื้อเกิดการหดตัวไดแรงกวาวางขั้วแบบตามขวางหรือต้ังฉากกับใยกลามเนื้อ ซึ่งได
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โดยสอบโดยใชกระแสไฟแบบเฟสคูและกระแส Russian ประสบการณของ Camerone พบวาการใชข้ัวกระตุน
แบบ 2 ชุด, ข้ัวกระตุนแบบ 4 ข้ัว จะชวยใหกลามเนื้อเกิดการหดตัวสูงสุดมากกวา และทําใหผูถูกกระตุนมีความ
ทนทานตอการถูกกระตุนมากกวาการกระตุนดวยขั้วกระตุนเพียง 1 ชุด โดยเฉพาะหากตองกระตุนกลามเนื้อท่ี
มัดใหญ หรือกระตุนกลามเนื้อในผูปวยท่ีคอนขางอวน

ความแรงของกระแส โดยทั่วไปขณะกระตุนหากมีการเพิ่มปริมาณความแรงของกระแส กลามเนื้อจะ
เกิดการหดตัวแรงขึ้น จนถึงจุดหนึ่งท่ีแรงการหดตัวจะไมเพิ่มถึงแมจะเพ่ิมกระแสก็ตาม ดังรูปท่ี 13 อยางไรก็
ตามมีการศึกษาเปรียบเทียบถึงความสัมพันธระหวางความแรงของกระแสที่กระตุน กับความแรงของการหดตัว
ของกลามเนื้อท่ีเกิดจากการกระตุน มักพบวาไมเปนเสนตรงดังรูปท่ี 13 ในความเปนจริงแลว แรงการหดตัวของ
กลามเนื้อจากการใชกระแสไฟกระตุน มิใชข้ึนกับความแรงของไฟที่ใชกระตุนเพียงอยางเดียว แตยังข้ึนกับปจจัย
อ่ืนๆอีกดวยเชน ชนิดและขนาดของขั้วกระตุน ตําแหนงการวางขั้วกระตุน วิธีการวางขั้วควรแนบกับผิวหนัง 
ลักษณะและความหนาของชั้นผิวหนัง ความทนทานตอกระแสไฟฟาของผูถูกกระตุน เปนตน ในทางปฏิบัติหาก
ตองการกระตุนใหไดการหดตัวสูงสุดของกลามเนื้อ ควรปรับความแรงของกระแสใหสูงสุดเทาท่ีผูถูกกระตุนจะ
ทนได ท้ังนี้เพื่อเปนการชดเชยความแรงของการหดตัวของกลามเนื้ออาจลดลงเนื่องจากระบบประสาทมีการปรับ
ตัว หากไมมีการเพิ่มกระแสเปนระยะๆ และปจจัยเรื่องการเพลียลาของกลามเนื้อ

                             
รูปท่ี 13 แสดงความสัมพันธของแรงการหดตัว (torque) กับความแรงของกระแสที่กระตุนในกลาม

เนื้อ quadriceps femoris

กลาวโดยสรุปแลว การเพิ่มปริมาณกระแสยอมสงผลใหเกิดการเพิ่มขึ้นของแรงการหดตัว (ใยกลาม
เนื้อถูกกระตุนมากขึ้นไมใชหดตัวแรงขึ้น) แตการเกิดการสูงสุดของการหดตัวของกลามเนื้อหรือไมข้ึนกับความ
ทนทานตอกระแสของผูถูกกระตุน การเพลียลาของกลามเนื้อ

3. การปรับกระแสที่เหมาะสําหรับการกระตุนเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงของกลามเน้ือ
จากขอมูลท่ีไดกลาวไวในตอนตนเก่ียวกับการกระตุนดวยกระแสไฟฟาเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกลาม

เนื้อ พอสรุปไดดังตารางที่ 1 ตัวอยางเชน การฝกกลามเนื้อ quadriceps femeris มักกระตุนรวมกับใหผูถูก
กระตุนทํา isometric exercise โดยใชกระแส Russian current หรือกระแสเฟสคูแบบสมมาตร ซึ่งเปนกระแสท่ีมี
ประสิทธิภาพท่ีสุดในการเพิ่มความแรงของกลามเนื้อ สวนไฟตรงที่ปลอยออกเปนชวงๆ (IDC) นั้นไมเหมาะ
สําหรับในการเพิ่มความแข็งแรงในกลามเนื้อปกติ ควรปรับชวงการกระตุนใหเกิดการตอบสนองในระดับ motor 
level คือประมาณ 100-600 ไมโครวินาที ชวงกระตุนท่ียาวจะสามารถเพิ่มความแรงของการหดตัวไดมากกวา
ชวงกระตุนท่ีส้ัน ดังนั้นจึงควรปรับความยาวของชวงกระตุนเทาท่ีผูถูกกระตุนจะสามารถทนได สวนความแรง
ของกระแสท่ีกระตุน มักเปนตัวแปรสุดทายท่ีจะปรับ ซึ่งหลังจากปรับตัวแปรอ่ืนๆเรียบรอยแลวจึงมีการปรับ
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ความแรงของการกระตุน โดยทั่วไปมักปรับความแรงของการกระตุนใหสูงสุดเทาท่ีผูถูกกระตุนจะสามารถทนได
ท้ังนี้ข้ึนกับปจจัยอ่ืนๆอีก เชน ตําแนงการวางขั้ว ขนาดและชนิดของขั้วกระตุน  อยางไรก็ตาม ขณะนี้ยังไมมีงาน
วิจัยสนับสนุนวา การกระตุนเพื่อใหกลามเนื้อหดตัวสูงสุดจะชวยเพิ่มแข็งแรงการหดตัวของกลามเนื้อไดมากกวา 
แตก็มีงานวิจัยสนับสนุนวากระแสไฟท่ีมีความแรงประมาณ 50% MVIC สามารถเพิ่มความแข็งแรงของกลาม
เนื้อปกติไดมากกวา สวนในกลามเนื้อท่ีไดรับบาดเจ็บมีงานวิจัยสนับสนุนว าควรใชความแรงของไฟขนาด 
10%MVIC ของกลามเนื้อปกติ

ตารางที่ 1  แสดงกระแสไฟฟาท่ีเหมาะสําหรับกระตุนกลามเนื้อเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
ตัวแปรทางกระแสไฟฟา การเลือก/ปรับคา

ลักษณะกระแส/คลื่น เฟสคูแบบสมมาตร, Russian
ชวงกระตุน (pulse/cycle duration) 100-600 ไมโครวินาที, 50% duty cycle (Russian)
ความแรงกระแส มากกวาหรือเทากับ 50% MVIC (กลามเน้ือปกติ)

มากกวาหรือเทากับ 10% MVIC (กลามเน้ือบาดเจ็บ)
Ramp up/ Ramp down ระดับทนได (1-5 วนิาที / 1-5 วนิาที)
ความถี่ 50-80 pps, bps; 2500 Hz (IFC)
On time 6-10 วนิาที
Off time 50-120 วนิาที
Modulation ไมตองปรับ
ระยะเวลารักษา 10-20 การหดตัว, ประมาณ 10-20 นาที
การวางขั้วกระตุน กระตุนแบบ 1 ชดุ (2 ข้ัว)  สําหรับกลามเน้ือมัดเล็ก

กระตุนแบบ 2 ชดุ (4 ข้ัว) สําหรับกลามเน้ือมัดใหญโดย
วางขั้วขนานกับใยกลามเน้ือ

ข้ัวกระตุน (ลักษณะความเปนขั้ว) ไมมี

หากตองการใหเกิดการหดตัวสูงสุด และลดการเพลียลาของกลามเนื้อ ควรปรับความถี่ในชวง 50-80 
pps สําหรับกระแสไฟเฟสคู และหากใชกระแส Russian ควรปรับยานความถี่ 2500 Hz โดยใหเกิดความถี่ 
Burst ประมาณ 50 burst/s และชวง duty cycle 50% นอกจากนั้นควรปรับชวง on time  6-10 วินาที จะมี
ประสิทธิภาพท่ีสุด การปรับชวง off time ประมาณ 50-120 วินาที จะชวยปองกันการเกิดการเพลียลาของ
กลามเนื้อ จะทําใหเกิดการหดตัวของกลามเนื้อท่ีสมบูรณ อยางไรก็ตามหากปรับชวงความถี่ดังกลาวแลว ความ
แรงของการหดตัวของกลามเนื้อไมลดลง ควรปรับชวง off time ของกลามเนื้อใหลดลงอีกได

ชวง ramps up and down time ควรปรับใหเหมาะสมเทาท่ีผูถูกกระตุนแตละคนจะสามารถทนได โดย
ท่ัวไปประมาณ  5 วินาที และมักปรับใหเปนสัดสวนท่ีเทากับ หรือนอยกวา ramp up time หรือบางคร้ังอาจไมมี
การปรับโดยใช ramps ท่ี set มาจากโรงงานแลว

ข้ัวกระตุนควรวางใหขนานกับลักษณะของใยกลามเนื้อ อาจใช 1 ชุด 2 ชุด 4 ข้ัว ก็ได ท้ังนี้ข้ึนกับขนาด
ของกลามเนื้อท่ีกระตุนและขนาดของขั้วกระตุน โดยทั่วไปควรวางใหครอบคลุมกับกลามเนื้อท่ีกระตุนและไมรบ
กวนกลามเนื้ออ่ืนรอบๆ โดยพิจารณาถึงจํานวนครั้งของการหดตัว (repetition) ชวงการฝกแตละชวง จํานวน 
session ของการฝกตอวัน ตอสัปดาห หรือการฝกรวมกับการฝกอ่ืนๆ ประกอบดวย จากการศึกษา พบวาระยะ
เวลาการฝกท่ีไดผล คือการกระตุน 2-5 วัน ตอสัปดาห เปนเวลา 2-6 สัปดาห การกระตุนแตละครั้งใหเกิดการ
หดตัว 10-100 contractions เปนตน
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การกระตุนกลามเนื้อเพื่อเพิ่มความทนทาน

การฝกเพื่อเพิ่มความทนทานของกลามเนื้อสามารถเพิ่มไดจากการฝกเพื่อเพิ่มความแข็งแรง โดยใช
ความแรงของการหดตัวท่ีนอยๆ เปนระยะเวลาที่ยาวนาน โดยมีเปาหมายเพื่อเพิ่มความทนทาน ดังนั้นลักษณะ
การกระตุนดวยกระแสไฟฟาเพื่อเพิ่มความทนทานจึงไมแตกตางจากการกระตุนเพื่อเพิ่มความแข็งแรงเพียงแต
ใชกระแสไฟท่ีใหความแรงของการหดตัวนอยๆ และใชเวลาในการกระตุนท่ีนานพอ กระแสไฟท่ีใชกระตุนมัก
ปรับใหชวงการหดตัวนาน ชวงพักระหวางการหดตัวสั้น และหดตัวซํ้าๆเปนเวลานาน อยางไรก็ตามยังไมมีงาน
วิจัยท่ีสนับสนุนผลของการกระตุนเพื่อเพิ่มความทนทานของกลามเนื้อ

การศึกษาโดยใชการกระตุนเปนเวลานานเปนเวลาหลายชั่วโมง โดยใชความแรงการกระตุนเพื่อให
กลามเนื้อหดตัวนอยๆ ไดแสดงใหเห็นวามีการเปลี่ยนแปลงโดย contractile properties ของกลามเนื้อมีการเพิ่ม
ข้ึน เกิดการเปลี่ยนแปลง metabolic and ultrastructure characteristics รวมกับมีความทนตอการเพลียลามาก
ข้ึน (74-76) จากงานวิจัยในสัตวทดลองโดยการกระตุนเปนเวลานานๆ พบวามีสวนชวยทําใหเกิดการเปลี่ยน
แปลงในกลามเนื้อจาก more fatiquable (fast twitch) to less fatigable (slow twitch) (77) อยางไรก็ตาม 
Duchateau and Hainaut 78 พบวาการทํา voluntary contraction สามารถเพิ่ม endurance contraction ไดดีกวา 
การกระตุนดวยกระแสไฟ 60%-65% MVC repetition contraction

1. การปรับกระแสที่เหมาะสําหรับการกระตุนเพ่ือเพ่ิมความทนทานของกลามเน้ือ
เนื่องจากไมมีงานวิจัยสนับสนุนเก่ียวกับการปรับกระแสเพื่อเพิ่มความทนทานของกลามเนื้อ มีขอแนะ

นําวาหากตองการกระตุนเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อควรยึดหลักการใชความแรงของกระแสคิดเปน 
%MVICประมาณ 25-50 %MVIC โดยกระแสที่ใชมักเปนกระแสไฟ Russian ซึ่งลักษณะกระแสไดแสดงไวใน
ตารางที่ 2 ความถ่ีท่ีใชควรนอยพอท่ีจะใหเกิด tetanic contraction ประมาณ 30-50 pps or burst per second 
การกระตุนไมควรกระตุนจนเกิดการเพลียลาของกลามเนื้อ

เปาหมายการกระตุนเพิ่มเพิ่มความทนทาน เนนการกระตุนใหมาก ชวงพักนอย และไมใหเกิดการ
เพลียลาของกลามเนื้อดังนั้น on off time ท่ีเหมาะสมประมาณ 6-15 วินาที ท้ังนี้ข้ึนกับความสามารถในการหด
ตัวของกลามเนื้อ อัตราสวนของ on:off 1:1

ตารางที่ 2  แสดงกระแสไฟฟาท่ีเหมาะสําหรับกระตุนกลามเนื้อเพื่อเพิ่มความทนทาน
ตัวแปรทางกระแสไฟฟา การเลือก/ปรับคา

ลักษณะกระแส/คลื่น เฟสคูแบบสมมาตร, Russian
ชวงกระตุน (pulse/cycle duration) 100-600 ไมโครวินาที, 50% duty cycle (Russian)
ความแรงกระแส ประมาณ 25- 50% MVIC
Ramp up/ Ramp down ระดับทนได (1-5 วนิาที / 1-5 วนิาที)
ความถี่ 30-50 pps, bps; 2500 Hz (IFC)
On time 6-15 วนิาที
Off time 6-15 วนิาที
Modulation ไมตองปรับ
ระยะเวลารักษา ประมาณ 5-20 นาที จนถึงหลายๆ ชัว่โมง
การวางขั้วกระตุน กระตุนแบบ 1 ชดุ (2 ข้ัว)  สําหรับกลามเน้ือมัดเล็ก

กระตุนแบบ 2 ชดุ (4 ข้ัว) สําหรับกลามเน้ือมัดใหญโดย
วางขั้วขนานกับใยกลามเน้ือ

ข้ัวกระตุน (ลักษณะความเปนขั้ว) ไมมี
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การกระตุนกลามเนื้อใหเกิดการทํางาน
Functional Electrical Stimulation (FES)

Functional Electrical Stimulation (FES) คือการใชวิธีการกระตุนดวยกระแสไฟฟาใหเกิดการทํางาน
ของกลามเนื้อลักษณะคลายอุปกรณเสริม (orthotics) โดยมุงหวังใหกลามเนื้อเกิดการหดตัวขณะทํางานทดแทน
การควบคุมจากระบบประสาทสวนกลาง การกระตุนจะมีลักษณะกระตุนท่ีระบบประสาทสวนปลาย ซึ่งเสน
ประสาทมาเลี้ยงกลามเนื้อนั้นๆ ยังคงอยูในสภาพปกติ (intact) เพียงแตสูญเสียการควบคุมจากระบบประสาท
สวนกลาง (ระดับ cord ข้ึนไป) ตัวอยางเชน ผูปวยท่ี foot drop, shoulder subluxation เนื่องจากเปนอัมพาต
ครึ่งซีกจาก CVA

เนื่องจากการกระตุนเพื่อใหกลามเนื้อเกิดการทํางานจําเปนตองกระตุนกลามเนื้อเปนระยะเวลานาน ดัง
นั้นจึงมักเลือกกระแสและตัวแปรไมใหเกิดการเพลียลาของกลามเนื้อ ตัวอยางเชน การกระตุนเพื่อแกปญหา
เร่ือง foot drop ในชวง swing phase ขณะเดินเพื่อใหเกิดการเดินท่ีปกติ ซึ่งมีขอแนะนําวา ควรมีการฝกกลาม
เนื้อนั้นใหเกิดการทนทานและแข็งแรงกอนท่ีจะควบคุมโดย FES program ซึ่ง โปรแกรมการควบคุมใหเกิด FES 
จําเปนตองใชกระตุนกลามเนื้อหลายมัด ใหเกิดการทํางานท่ีสัมพันธกันในระหวางการเดินนั้นๆ

1. เทคนิคการกระตุนกลามเน้ือใหเกิดการทํางาน
เนื่องจากการกระตุนกลามเนื้อใหเกิดการทํางานนั้น เปนการกระตุนกลามเนื้อท่ีสูญเสียการควบคุมจาก

ระบบประสาทใหเกิดการหดตัวอยางเกร็งคางเพื่อทํางาน ดังนั้นการเลือกชนิดของกระแสไฟฟาและเทคนิคการ
กระตุนจึงไมแตกตางจากการกระตุนเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อ (ตารางท่ี 3) ความแรงของกระแส
ควรปรับใหเกิดการหดตัวของกลามเนื้อท่ีแรงพอท่ีจะสามารถทํางานนั้นๆได ตัวอยางเชน กระตุนกลามเนื้อ
กระดกขอเทาจะตองแรงพอท่ีสามารถเขยงเทาได เพื่อใหใชสําหรับเดิน เปนตน ซึ่งการหดตัวของกลามเนื้อเพื่อ
ใหสามารถทํางานนั้น ในบางกรณีก็ไมจําเปนตองเกิดการหดตัวสูงสุด ดังนั้น การใชปริมาณกระแสที่เหมาะสมให
สามารถทํางานนั้นจึงจําเปนตองฝกรวมกับการปรับกระแสใหเหมาะสมขณะทํางานจริง สวนการปรับความถี่นั้น
จะใหเกิดการหดตัวของกลามเนื้อแบบเกร็งโดยใชหลักการเดียวกับการกระตุนเพื่อเพิ่มความทนทาน

ตารางที่ 3  แสดงกระแสไฟฟาท่ีเหมาะสําหรับกระตุนกลามเนื้อเพื่อทํางาน (FES)
ตัวแปรทางกระแสไฟฟา การเลือก/ปรับคา

ลักษณะกระแส/คลื่น เฟสคูแบบสมมาตร, Russian
ชวงกระตุน (pulse/cycle duration) 100-600 ไมโครวินาที, 50% duty cycle (Russian)
ความแรงกระแส ปรับใหเกิดการหดตัวเหมาะกับงาน (25- 50% MVIC)
Ramp up/Ramp down ปรับใหเกิดการหดตัวเหมาะกับงาน (< 1 วนิาที)
ความถี่ 30-50 pps, bps; 2500 Hz (IFC)
On time ปรบัใหเหมาะกับงานหรือกิจกรรม
Off time ปรบัใหเหมาะกับงานหรือกิจกรรม
Modulation ไมตองปรับ
ระยะเวลารักษา ประมาณ 5-20 นาที จนถึงหลายๆ ชัว่โมง
การวางขั้วกระตุน กระตุนแบบ 1 ชดุ (2 ข้ัว)  สําหรับกลามเน้ือมัดเล็ก

กระตุนแบบ 2 ชดุ (4 ข้ัว) สําหรับกลามเน้ือมัดใหญโดย
วางขั้วขนานกับใยกลามเน้ือ

ข้ัวกระตุน (ลักษณะความเปนขั้ว) ไมมี
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การปรับ on-off time ข้ึนกับ ลักษณะการใชงานของกลามเนื้อ โดยทั่วไปการใช FES เพื่อการควบคุม
การทํางานของแขนและขา ตัวอยางเชน การใช FES เพื่อแกไขเรื่อง foot drop มักมีสวิตซท่ีควบคุมการทํางาน
ของเครื่องท่ีบริเวณสนเทา ขณะเดินในชวง heel strike ก็จะลงนํ้าหนักท่ีสนเทาทําให สวิตชนั้นทํางานเกิดการหด
ตัวของกลามเนื้อกระดกขอเทาใหนานพอในชวง swing phase เปนตน หากเปน FES ท่ีควบคุมการทํางานของ
กลามเนื้อแขน ก็สามารถปรับหรือควบคุมใหเกิดการหดตัวของกลามเนื้อไดนานเทาท่ีตองการ การปรับ ramps 
ก็ข้ึนกับการใชงานของกลามเนื้อนั้น เพื่อใหเกิดการทํางานท่ีสมบูรณ สวนการปรับ modulation ใหปรับเหมือน
กับการกระตุนเพื่อใหเกิดความแข็งแรงของกลามเนื้อ

การกระตุนไฟฟาเพื่อลดภาวะเกร็งของกลามเนื้อ
Management of Spasticity

การใชกระแสไฟเพื่อกระตุนลดภาวะเกร็งของกลามเนื้อ มักใชเพื่อการกระตุนในกลามเนื้อท่ีมีการเกร็ง 
(spasticity) หรือตองการการเกร็งตัวของกลามเนื้อลงชั่วคราว โดยใชวิธีกระตุนกลามเนื้อระดับ motor level ตอ
กลามเนื้อกลุม antagonist ของกลามเนื้อท่ีเกร็งนั้น บางทฤษฎีกลาววา การกระตุนเพื่อลด spastic ใหยึดหลักท่ี
วา หลังการหดตัวของกลามเนื้อแบบเกร็งคางแลวกลามเนื้อจะเกิดการผอนคลาย

การลดลงของ spasticity ชั่วคราว โดยการกระตุนกลามเนื้อท่ี spastic โดยใชกระแสไฟระดับ motor 
level นั้น อธิบายไดวา เกิดจากภาวะ neuromuscular fatigue ซึ่งหากความถ่ีของไฟท่ีกระตุนนั้นสูงพอ และเกิด
จาก antidromic propagation (ขณะใหกระแสกระตุนจะเกิด actione potential ท้ัง 2 ทิศทาง ทิศทางหนึ่งไปทาง
distal สวนอีกทางหนึ่งไปทางสวน proximal (antidromic) ซึ่ง Renshwa cells ใน spinal cord จะ inhibit alpha 
motor neuron of the stimulated spastic muscle ซึ่งการลดลงของ spastic มักเกิดรวมกับการเกิด higher peak 
torque ระหวางการกระตุนดวยกระแสไฟฟา

การกระตุนระดับ motor level ของ antagonist ตอกลามเน้ือ spaticity มีขอแนะนําวาจะตองใชไฟใหแรง
มากกวาความแรงของ spastic tone เน่ืองจากอาจกระตุนใหเกิด functional recovery of weak, nonspastic muscle 
รวมดวย อยางไรก็ตาม จากงานของ Carmick (83) ไดรายงานการเพ่ิมความแข็งแรง, องศาการเคล่ือนไหว และการ
ทํางานของกลามเน้ือ โดยการกระตุนแบบ NMES รวมดวยขณะฝกการทํางานของกลามเน้ือพบวาไดผลดี

ตารางที่ 4  แสดงกระแสไฟฟาท่ีเหมาะสําหรับกระตุนเพื่อลด spastic ระดับมอเตอร
ตัวแปรทางกระแสไฟฟา การเลือก/ปรับคา

ลักษณะกระแส/คลื่น กระแสไฟตรงที่ปลอยเปนชวง, Russian
ชวงกระตุน (pulse/cycle duration) 100-600 ไมโครวินาที, 50% duty cycle (Russian)
ความแรงกระแส ใหเห็นการหดตัวของกลามเน้ือ ระดับท่ีทนได
Ramp up/Ramp down ระดับท่ีทนได (ควรปรับใหยาวจะไดผลการทํางานดีกวา)
ความถี่ 30-50 pps, bps; 2000-5000 Hz (IFC)
On time 2-10 วนิาที หรือ ปรับใหเหมาะกับกิจกรรมเฉพาะ
Off time 2-10 วนิาที หรือ ปรับใหเหมาะกับกิจกรรมเฉพาะ
Modulation ไมตองปรับ
ระยะเวลารักษา ประมาณ 10-30 นาที, 2 คร้ังตอวัน
การวางขั้วกระตุน วางตรงกลามเน้ือท่ี spastic หรือกลามเน้ือ antagonists
ข้ัวกระตุน (ลักษณะความเปนขั้ว) ไมมี
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การกระตุนระดับ sensory level ก็มีผูรายงานวาสามารถลด spasticity ไดเหมือนกัน โดยการวางข้ัวใน
ตําแหนง dermatomes ท่ีผิวหนังของกลามเนื้อท่ีเกิด spaticity และกลามเนื้อกลุม antagonist ของกลามเนื้อท่ี 
spastic นั้น นอกจากนั้นยังมีรายงาน การใชกระแสไฟฟากระตุนแบบ sensory level ของ upper extremity เพื่อ
ลด lower extremity spasticity ซึ่งเชื่อวาอาจเกิดจาก กลไกท่ีเรียกวา supraspinal mechanism  อีกกลไกหนึ่งท่ี
ใชอธิบายการลด spascitiy โดยการกระตุนระดับ sensory level คือเปน presynaptic inhibition ของกลามเนื้อท่ี 
spastic muscleนั้น

นักวิจัยบางคนไดสรุปวาการใชกระแสไฟฟากระตุนผูปวย ท่ีมีระดับการเกร็งของกลามเนื้อสูงๆจะได
ประโยชนมาก เนื่องจาก นอกจากจะชวยลดปญหาเรื่อง spastic ของกลามเนื้อแลวยังสามารถแกปญหาเรื่อง ขอ
ติดยึด กลามเนื้อลีบ และผลแทรกซอนอ่ืนๆอีก นอกจากนั้น ยังมีรายงานแสดงใหเห็นชัดวา spastic ลดลงหลัง
จากกระตุนดวย ES ระดับ motor level ประมาณ 4-16 สัปดาห ซึ่งผลของการลดลงของ spastic ไมไดลดลง
หลังจากหยุดกระตุนทันทีในแตละครั้ง ซึ่งเชื่อกันวาการใช ES ในการกระตุนเพื่อลด spastic เปนเทคนิคท่ีงาย
ตอการประยุกตใช

2. เทคนิคการกระตุนเพ่ือลดภาวะเกร็งของกลามเน้ือ
เปนการยากที่จะกลาววาสามารถใชความแรงระดับ motor level, sensory level ในการลด spasticity

เนื่องจากยังไมมีงานวิจัยสนับสนุนอยางเพียงพอ และงานวิจัยท่ีนําเสนอก็ขาดกลุมควบคุมเปรียบเทียบ อยางไรก็
ตามหลักในการประยุกตใชวิธีการกระตุนดวยกระแสไฟฟาในการลด spasticity พอสรุปไดดังตารางที่ 11-4
กระแสท่ีใชกระตุนในการวิจัยมักเปน กระแสไฟตรงที่ปลอยเปนชวงๆ รูปสี่เหล่ียม และกระแสไฟเฟสคู
อสมมาตร อยางไรก็ตาม กระแส ชนิด Rassian หรือไฟตรงที่ปลอยเปนชวงอ่ืนๆก็สามารถประยุกตใชได ซึ่งชวง
กระตุนท่ีนิยมใชไดแก 300-500 ไมโครวินาที ปรับความแรงระดับ motor level ซึ่งควรปรับความแรงของ
กระแสไฟใหมากเทาท่ีผูถูกกระตุนจะสามารถทนได และไมมากจนไปกระตุนใหเกิดการเพิ่ม spasticity อีก

ความถี่ของกระแสมักใช 20-50 pps ความถ่ีนอยๆมักใชกระตุนดวยความแรงไมมาก หากใชกระแส 
Russian มักใชความถี่ 2000-5000 Hz ซึ่งควรปรับใหเหมาะสมกับ cycle duration ซึ่งประมาณ 500-200 ไม
โครวินาที ดวยความถี่ของไฟท่ีปลอยเปนชุด (burst) ประมาณ 20-50 Hz

การปรับ on-off time ข้ึนกับการปรับความถี่ โดยทั่วไปมักปรับ 2-5 วินาที แตอาจปรับ 2-10 วินาที 
หากกระตุนกลามเนื้อกลุม antagonist ตอ spastic muscles การวางขั้วกระตุนขั้นกับการเลือกเทคนิควา จะ
กระตุน agonist หรือ antagonist ของกลามเนื้อ ขนาดของขั้วกระตุนขึ้นกับขนาดของกลามเนื้อซึ่งไดกลาวไวแลว
ในเรื่องของการวางขั้วกระตุน ระยะเวลาของการกระตุนครั้งหนึ่งๆ ใชเวลาประมาณ 10-30 นาที 1-2 ครั้งตอ
วัน เปนเวลา 4-16 สัปดาห ท้ังนี้ข้ึนกับความตองการของการกระตุนตอกลามเนื้อนั้นๆ ดังตารางท่ี 5

การกระตุนในระดับ sensory level จะไดกลาวในบทเกี่ยวกับการกระตุนเพื่อการลดปวด ดูตารางที่ 5
ชนิดของกระแสสามารถใชไดหลายชนิด ท้ังกระแสไฟตรงท่ีปลอยเปนชวงๆ รูปสี่เหล่ียม กระแส Russian มัก
ปรับชวงกระตุนท่ีมีความยาวมากกวา 100 ไมโครวินาที (ชวงกระตุน 20-100 ไมโครวินาที นาจะเหมาะสม
กวา) ความแรงของไฟที่เหมาะสมคือกระแสท่ีกระตุนแลวเกิดการหดตัวของกลามเนื้อท่ีตองการ และไมกระตุน
ใหเกิดการเพิ่มขึ้นของ spasticity, ใชความถี่ประมาณ 100 pps การวางขั้วกระตุนควรวางบริเวณ dermartome 
หรือบริเวณสวนท่ี peripheral nerve trunks ท่ีมาเลี้ยงกลามเนื้อท่ี spastic นั้นและ/หรือ กลามเนื้อ antagonist 
ตอกลามเนื้อท่ี spastic นั้น นอกจากนั้นมีขอแนะนําวา ควรวางขั้วกระตุนที่ neuroanatomically or 
neurophysiologically ท่ีสัมพันธกับกลามเนื้อท่ี spastic นั้น ระยะเวลาที่กระตุนมักใชชวงเวลาประมาณ 20-60 
นาที เปนเวลา 3 สัปดาห (ไมมีการแสดงเหตุผลวาทําไมจึงใชชวงเวลาดังกลาว)
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ตารางที่ 5  แสดงกระแสไฟฟาท่ีเหมาะสําหรับกระตุนเพื่อลด spastic ระดับรูสึกรับรู
ตัวแปรทางกระแสไฟฟา การเลือก/ปรับคา

ลักษณะกระแส/คลื่น กระแสไฟตรงที่ปลอยเปนชวง, Russian
ชวงกระตุน (pulse/cycle duration) 20-100 ไมโครวินาที, 50% duty cycle (Russian)
ความแรงกระแส กระตุนระดบัรับรูโดยไมมีการหดตัวของกลามเน้ือ
Ramp up/Ramp down ไมตองปรับ
ความถี่ 50-200 pps, bps;
On time ไมตองปรับ
Off time ไมตองปรับ
Modulation ไมตองปรับ
ระยะเวลารักษา ประมาณ  20-60 นาที, 3 คร้ังตอวัน
การวางขั้วกระตุน วางตรงกลามเน้ือท่ี spastic หรือกลามเน้ือ antagonists
ข้ัวกระตุน (ลักษณะความเปนขั้ว) ไมมี


