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การกระตุนกลามเนื้อท่ีขาดเสนประสาทมาเลี้ยง

การกระตุนกลามเนื้อท่ีขาดเสนประสาทมาเลี้ยง   มีจุดประสงคเพื่อพยายามรักษาสภาพของกลามเนื้อ
นั้นใหดีท่ีสุด  เพื่อคอยเวลาฟนตัวของเสนประสาทที่ไดรับบาดเจ็บ เปนท่ีทราบกันแลววา  กลามเนื้อปกติถาเกิด
การออนแรง การออกกําลังโดยมีแรงตานจะสามารถชวยเพิ่มความแข็งแรงและความทนทาน แตในกลามเนื้อท่ี
ขาดเสนประสาทมาเลี้ยง หรือเสนประสาทที่เล้ียงกลามเนื้อไดรับบาดเจ็บ  จะไมสามารถเพิ่มความแข็งแรงและ
ความทนทานดวยการออกกําลัง  เนื่องจาก ระบบประสาทสวนท่ีทําหนาท่ีควบคุมการทํางานของกลามเนื้อ  ไม
สามารถสั่งการใหกลามเนื้อเกิดการหดตัว จึงเกิดการออนแรง  และลีบเล็กลงอยางรวดเร็ว  อยางไรก็ตาม กลาม
เนื้อท่ีขาดการควบคุมจากระบบประสาท ก็สามารถถูกกระตุนใหเกิดการหดตัวได ดวยกระแสไฟฟาท่ีมีชวงการ
กระตุนและความแรงของไฟที่เหมาะสม การกระตุนดวยไฟฟาเพื่อเกิดการหดตัวในกลามเนื้อท่ีขาดเสนประสาท
มาเลี้ยงนั้นจะใหผลคลายกับการสั่งการของระบบประสาทเพื่อใหเกิดการหดตัวของกลามเนื้อ เพื่อชลอการลีบ
เล็กลงของกลามเนื้อ

1. การบาดเจ็บของเสนประสาท
โดยทั่ว ๆ ไป กลามเนื้อท่ีขาดเสนประสาทมาเลี้ยงจะแตกตางจากกลามเนื้อท่ียังมีเสนประสาทมาเลี้ยง  

พบวาเม่ือกลามเนื้อเร่ิมขาดเสนประสาทควบคุมจะสูญเสียความรูสึกรับรู ไมสามารถเกิดการหดตัว และเกิดการ
ลีบเล็กลงอยางรวดเร็ว (ภายใน 1 สัปดาห)  นอกจากนั้น ยังเกิดการเปลี่ยนแปลงใยกลามเนื้อ  ท้ังองคประกอบ
ทางชีวเคมี เชิงชีวกลศาสตร และคุณสมบัติทางไฟฟาและชีวภาพอีกดวย

1.1 การแบงระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บของเสนประสาท
Seddonไดแบงระดับความรุนแรงของเสนประสาทรอบนอกที่ไดรับบาดเจ็บนั้นออกเปน 3 ชนิด คือ 

(รูปท่ี 14)

                     
รูปท่ี 14 แสดงระดับความรุนแรงของเสนประสาท
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1.1.1 neurapraxia
neurapraxia คือการสูญเสียการทํางานชั่วคราวของเสนประสาท  โดยไมมีการขาดของแอกซอน มักเกิด

จากแรงอัดลงบนตัวเสนประสาทโดยตรงสงผลใหเกิดการบอบซํ้า สูญเสียการทํางานของเสนประสาทชั่วขณะ มัก
เกิดเฉพาะท่ี ถากระตุนเสนประสาทบริเวณท่ีมีรอยโรค หรือเหนือตอรอยโรคจะไมมีการตอบสนองของกลามเนื้อ
ท่ีเล้ียงโดยประสาทนั้น แตถากระตุนท่ีตําแหนงต่ํากวารอยโรค จะเกิดการตอบสนองของกลามเนื้อ การเกิด 
neurapraxia นี้จะไมเกิดกระบวนการ wallerian degeneration ดังนั้นมักจะฟนตัวเปนปกติในเวลาอันรวดเร็ว  
และมักตอบสนองตอกระแสไฟท่ีกระตุน ถาวางขั้วกระตุนบริเวณใตตอรอยโรคนั้น

1.1.2 axonotmesis
การบาดเจ็บของเสนประสาทชนิดนี้จะมีการทําลายของแอกซอน   และปลอกไมอีลิน  แตยังคงเหลือ

เย่ือ neurilemma และเนื้อเย่ือยึดตอ (connective tissue) ชนิดอ่ืนๆ ของเสนประสาท  การกระตุนดวยกระแส
ไฟฟาท่ีเสนประสาทจะไมทําใหเกิดการตอบสนองของกลามเนื้อ  แตอาจเกิดการตอบสนองได เม่ือกระตุนท่ีตัว
กลามเนื้อโดยตรง ดังนั้นกระแสท่ีใชกระตุนควรปรับคาชวงกระตุนและความแรงใหเหมาะสม การบาดเจ็บของ
เสนประสาทชนิดนี้สามารถเกิดการงอกใหมของเสนประสาทไดเอง  และเกิดกระบวนการ Wallerian  
degeneration

1.1.3 neurotmesis
neurotmesis  คือการบาดเจ็บของเสนประสาทชนิดท่ีมีการตัดขาดของเสนประสาท เนื้อเย่ือยึดตอของ

เสนประสาทก็ถูกตัดขาดดวย เสนประสาทจะไมสามารถงอกใหมถาไมไดรับการผาตัดเพื่อตอหรือเชื่อมเสน
ประสาทนั้น (nerve suture)   การบาดเจ็บของเสนประสาทชนิด  axonotmesis  และ neurotmesis  นี้มักมี
สาเหตุจากการถูกดึงร้ัง  การบดขยี้อยางแรงลงบนเสนประสาท  การฉีดยาเขาเสนประสาทโดยตรงหรือเกิดจาก
การขาดเลือดมาเลี้ยงบริเวณเสนประสาท

1.2 กระบวนการ Wallerian degeneration
เม่ือเกิดการบาดเจ็บของเสนประสาท  ไมวาจะเปน axonotmesis  หรือ neurotmesis จะเกิดกลไกยอย

สลายหรือทําลายของตัวเสนประสาทจากบริเวณท่ีบาดเจ็บจนถึงสวนปลายของเสนประสาทนั้น  เนื่องจากขาด
การติดตอระหวางสวนท่ีถูกทําลายกับตัว cell body ซึ่งเปนตัวจุนเจืออาหารให  ดังนั้น  axoplasm  และ 
myeline sheath จึงมักถูกยอยสลาย คงเหลือไวแต  Neurilema sheath  ซึ่งเปนปลอกคลายทอเปนท่ีอยู ของ 
schwann cell  การเกิด degeneration  ของเสนประสาทมักจะเกิดขึ้นภายใน 2-3  วัน และจะถูกยอยสลายอยาง
สมบูรณภายใน 2 สัปดาห

1.3 การงอกใหม (regeneration)
การงอกใหมของเสนประสาท (regeneration) มักจะเจริญจากตอประสาทที่เหลือเขาไปในทอ schwann 

sheath และมีการสราง myeline sheath รวมดวยเสมอในเสนประสาทที่บาดเจ็บชนิด neurotmesis จําเปนตองมี
การเย็บชอมแซมเพื่อตอ schwann Sheath เสมอเพื่อใหเกิดการเจริญเติบโตของเสนประสาทและ myeline
sheath ในระยะแรกๆเสนประสาทท่ีงอกใหมจะเปนเสนเล็กๆและจะคอย ๆ เจริญเติบโตขึ้นภายหลังโดยอัตรา
การงอกของเสนประสาทหรือแอกซอน(axon) ประมาณ 0.5  มิลลิเมตร/วัน

Tinel's sign   เปนการตรวจหาอัตราการงอกของเสนประสาทโดยการเคาะผิวหนังบริเวณท่ีมีการบาด
เจ็บของเสนประสาท เพื่อตรวจดูการงอกใหมของเสนประสาท  เสนประสาทที่มีการงอกใหมจะตอบสนองโดยจะ
รูสึกปวด,   เสียวราวตามผิวหนังบริเวณ ท่ีถูกเคาะหรือตาม dematome ของเสนประสาทท่ีไดรับบาดเจ็บ
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2. การเปลี่ยนแปลงของกลามเน้ือที่ขาดเสนประสาท
2.1 การลีบเล็กของกลามเน้ือเน่ืองจากขาดเสนประสาท (denervated atrophy)
การลีบเล็กของกลามเนื้อ (atrophy) หมายถึงการลีบเล็กลงของเซลลหรืออวัยวะ หรือสวนหนึ่งสวนใด

ของรางกาย เม่ือเปรียบเทียบกับดานปกติหรืออีกขางถามีขนาดไมเทากันก็จะถือวาขางท่ีเล็กกวาเกิด atrophy  
การลีบเล็กในกลามเนื้อนั้นอาจเกิดจากการลีบเล็กเนื่องจากกลามเนื้อไมไดถูกใชงาน (disuse atrophy) เนื่อง
จาก การควบคุมการใชงานของกลามเนื้อนอยลงแตยังมีเสนประสาทเลี้ยงปกติ  เชน ในผูปวยท่ีขอถูกยึดตรึงกับ
ท่ีหรืออยูในเฝอก ผูปวยท่ีหมดสติหรือตองนอนนิ่งอยูบนเตียงเปนเวลานาน กลามเนื้อท่ีลีบจากสาเหตุดังกลาว 
สามารถฟนฟูใหอยูในสภาพแข็งแรงและทนทานไดตามปกติดวยการออกกําลัง  สวนการลีบอีกชนิดหนึ่งคือ  
การลีบเล็กของกลามเนื้อซึ่งเกิดจากการขาด เสนประสาทมาเลี้ยง (denervated atrophy) การลีบเล็กของกลาม
เนื้อกรณีนี้จะเกิดอยางรวดเร็วในบางรายอาจตรวจพบไดภายใน 3 วัน   หลังจากการบาดเจ็บของเสนประสาท

2.2  การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา (physiological change)
เม่ือกลามเนื้อขาดเสนประสาท  จะทําใหเสียความตึง (tone)  ของกลามเนื้อ ไมสามารถตอบสนองตอ

ส่ิงเราหรือตัวกระตุน อยูในภาวะออนปวกเปยก (flaccid) เกิด spontaneous activity เรียกวา fibrillation ซึ่ง
เปนลักษณะการหดตัวของกลามเนื้ออิสระอยางไมพรอมกันและไมเปนจังหวะ  เชื่อวาเกิดจาก ภาวะที่ใยกลาม
เนื้อมีความไวตอ acetylcholine ท่ีบริเวณ neuromuscular junction  มีการเปลี่ยนแปลง S-D curve และคา 
chronaxie  มักจะตอบสนองตอกระแสไฟท่ีมีชวงการกระตุนคอนขางยาว

2.3  การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี (biochemical change)
หลังจากกลามเนื้อขาดเสนประสาทมาเลี้ยง ใยกลามเนื้อมีขนาดเล็กลงปริมาณของ  creatinine, ATP 

และโพแทสเซียมไอออน  ซึ่งเปนแหลงใหพลังงานในกลามเนื้อจะลดจํานวนลง กระบวนการเมแทบอลิซึมใน
กลามเนื้อจะเสียไป เนื่องจากเสนประสาทไมสามารถควบคุมการทํางานเก่ียวกับกระบวนการเมแทบอลิซึมดัง
กลาว

2.4 การเปลี่ยนแปลงรูปรางของเซลล (morphological change)
ภายหลังการบาดเจ็บของเสนประสาทจะเกิดการเสื่อมทําลายของแอกซอน ท่ีบริเวณ motor end plate 

ท่ีตัว end-plate ยังคงมี sarcoplasm อยูแตจํานวนของ sarcoplasm sarcolemma nuclei และ myofibril จะลดลง

2.5  การเปลี่ยนแปลงของขอตอ เอ็นและเย่ือหุม (change in joint and periarticular structure)
เนื่องจากกลามเนื้อไมมีการหดตัว  ทําใหขอตอไมไดถูกใชงานเปนเวลานาน เกิดการยึดแข็งของขอตอ 

เย่ือหุมขอและเอ็น ขาดความแข็งแรงและไมมีความยืดหยุน เกิดความไมม่ันคง  ถายังไมไดรับการดูแลท่ีเหมาะ
สม มักจะมีปญหาเรื่องขอเคลื่อนหรือขอหลุดตามมา

2.6  การเปลี่ยนแปลงของกระดูก (change in bone)
ความแข็งแรงของกระดูกจะเกิดขึ้นไดจะตองมีแรงกระทําตอกระดูกอยางสม่ําเสมอ เม่ือกลามเนื้อไมมี

การหดตัว แรงท่ีกระทําตอกระดูกก็จะลดลง มีผลใหความแข็งแรงของกระดูกลดลง  ทําใหกระดูกบางเกิด  
osteoporosis  โดยเฉพาะกระดูกท่ีทําหนาท่ีรับนํ้าหนักของรางกายจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัด เม่ือดู
จากฟลมเอกซเรย

2.7 ความไวตอการกระตุนไฟฟาลดลง (altered excitability to  electrical stimulation)
เม่ือกลามเนื้อขาดเสนประสาทมาเลี้ยงความไวของการตอบสนองตอตัวกระตุนมักลดลง  สงผลใหคา 

accommodation ของตัวกลามเนื้อเพิ่มขึ้นดวย  ดังนั้นถาตองการกระตุนดวยตัวกระตุนไฟฟาใหเกิดการหดตัว
ในกลามเนื้อ จึงตองใชความแรงของไฟมากขึ้นและชวงการกระตุนยาวมากขึ้น  และตองใชอัตราการเปลี่ยนของ
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คลื่นกระแสไฟฟา (rate of change) มากขึ้น เชน ใชไฟสามเหลี่ยม จึงจะสามารถเห็นการตอบสนองดวยการหด
ตัวของกลามเนื้อ  ระยะเวลาของการขาดเสนประสาทในกลามเนื้อย่ิงนาน คาความไวตอการกระตุนย่ิงลดลง,  
ความตานทานไฟฟาของเนื้อเย่ือสูงข้ึน  เนื่องจากเกิดพังผืด (fibrosis)   ถากลามเนื้อขาดเสนประสาทนานมาก
กวา 1 ป  มักจะไมเกิดการตอบสนองตอไฟฟาอีกเลย   อยางไรก็ตาม ควรจะมีการตรวจคลื่นกลามเนื้อ (EMG)  
เพื่อยืนยันผลรวมดวย

3. ผลของการกระตุนไฟฟาตอกลามเน้ือที่ขาดประสาทมาเลี้ยง
การลีบเล็กของกลามเนื้อเนื่องจากขาดการใชงานนั้น สามารถที่จะฝกใหแข็งแรงขึ้นเหมือนปกติดวย

การออกกําลังกาย และการลีบเล็กเนื่องจากขาดการใชงานนั้นยังคงมีความตึง (tone)ของกลามเนื้ออยู  กระบวน
การเมแทบอลิซึมของกลามเนื้อก็ยังอยูในสภาพปกติถึงแมจะเกิดการออนแรงในตัวกลามเนื้อก็ตาม แตในกลาม
เนื้อท่ีขาดเสนประสาทมาเลี้ยงจะเกิดภาวะ เสื่อมและเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แยลงเร่ือยๆ ถึงแมเสน
ประสาทหรือแอกซอนท่ีมาเลี้ยงกลามเนื้อนั้นสามารถเกิดกระบวนการซอมสรางหรืองอกใหมจนกระทั่งมาถึงตัว
กลามเนื้อก็ตาม แตตองใชเวลาพอสมควร  ชวงเวลาท่ีเสนประสาทงอกมาถึงกลามเนื้อนั้นอาจกินเวลาเปนเดือน 
ๆ  ถากลามเนื้อท่ีขาดเสนประสาทนั้น  ไมไดถูกเตรียมสภาพใหพรอมท่ีจะทํางาน  เม่ือเสนประสาทนั้นงอกมา
ถึงก็ไมสามารถเกิดการหดตัว ดังนั้น จึงควรเตรียมการใหกลามเนื้อท่ีขาดเสนประสาทมาเลี้ยงนั้นพรอมท่ีจะ
ทํางาน  โดยการกระตุนดวยกระแสไฟฟาเพื่อหวังผลดังตอไปนี้

3.1  ชลอการลีบเล็กของกลามเน้ือ (delay muscle atrophy)
จากการศึกษาพบวา การกระตุนดวยกระแสไฟฟาทําใหเกิดการเลื่อนเขาออกของ actin และ myosin 

สงผลใหอัตราการทําลายของ myofibril ลดนอยลง  นอกจากนั้น ยังเชื่อวาผลจากการหดตัวของกลามเนื้อโดย
การกระตุนดวยกระแสไฟฟา มีสวนเพิ่มการสังเคราะหกลัยโคเจน(glycogen)อีกดวย  อยางไรก็ตาม ผลของไฟ
ฟาก็ไมสามารถที่จะปองกันการลีบเล็ก และการเสื่อมของกลามเนื้อเนื่องจากการขาดเสนประสาทมาเลี้ยงแตเปน
เพียงการชลอกระบวนการเหลานี้ใหเกิดชาลงเทานั้น

3.2 ชวยเพ่ิมการไหลเวียนในกลามเน้ือ (improved venous and  lymphatic return)
จากการศึกษาของ Sunderland พบวากลามเนื้อท่ีขาดเสนประสาทมาเลี้ยงมีผลทําใหกลามเนื้อไมหด

ตัว สงผลใหมีการค่ังคางของโลหิตและของเสียตางๆในกลามเนื้อเกิดการอุดตัน ขาดการลําเลียงอาหาร ทําใหใย
กลามเนื้อเกิดภาวะเสื่อมลีบเร็วขึ้น  โดยเฉพาะกลามเนื้อแขนและขาท่ีสวนปลาย จะมีอัตราเสื่อมสูงกวากลาม
เนื้อท่ีอยูในสวนตนๆ การใชกระแสไฟฟากระตุนทําใหกลามเนื้อหดตัวเกิดการบีบตัวเปนจังหวะเพิ่มการไหล
เวียนในกลามเนื้อ ลดบวม เกิดการซอมแซมตัวกลามเนื้อเองใหใกลเคียงปกติมากขึ้น และเส่ือมชาลง

3.3  ชลอการเกิดการยึดติดหรือพังผืดของกลามเน้ือ
กลามเนื้อท่ีขาดเสนประสาทสั่งงานจะไมสามารถหดตัวไดเอง ใยกลามเนื้อจะเกิดการยึดติด  ขาดความ

ยืดหยุนและจะเปลี่ยนสภาพเปนพังผืดไปในที่สุด การใชกระแสไฟฟากระตุนใหเกิดการหดตัวสามารถชวยชลอ
การยึดติดของใยกลามเนื้อ

4. การกระตุนกลามเน้ือที่ขาดเสนประสาทดวยกระแสไฟฟา
ความแตกตางระหวางกลามเนื้อท่ีมีและไมมีเสนประสาทตอตัวกระตุนไฟฟาก็คือความไวของการตอบ

สนอง  ในกลามเนื้อท่ีมีเสนประสาทมาเลี้ยง จะมีความไวของการตอบสนองตอกระแสไฟมากกวากลามเนื้อท่ี
ขาดเสนประสาทมาเลี้ยง  ซึ่งสามารถพิจารณาไดจากเสนโคงเอสดี
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ในกลามเนื้อท่ีมีเสนประสาทมาเลี้ยง ลักษณะเสนโคงเอสดีจะคอนขางมาทางดานซาย (ชิดมาทางแกน
ต้ัง) โดยใชชวงการกระตุนสั้น  และใชความแรงของไฟนอยกวาสวนในกลามเนื้อท่ีขาดเสนประสาทมาเลี้ยงบาง
สวน (partial denervated)  ลักษณะเสนโคงเอสดีจะเปนรูปผสมระหวางกลามเนื้อท่ีมี และไมมีเสนประสาทมา
เล้ียง  กลาวคือจะมีรอยหัก (kink)ระหวางกลาง  ซึ่งรอยหักนี้เกิดจากการรวมเสนโคงของกลามเนื้อท้ังสองชนิด  
กรณีท่ีกลามเนื้อมัดนั้นมีสวนใยกลามเนื้อท่ีปกติอยูมาก  เสนโคงก็จะเบ่ียงเบนมาทางซาย  แตถามีใยกลามเนื้อ
ขาดเสนประสาทอยูมากกวา เสนโคงนี้ก็จะเบ่ียงเบนคอนมาทางขวามือ เปนตน

ในกรณีของกลามเนื้อท่ีขาดเสนประสาททั้งหมด (complete denervated) เสนโคงเอสดี จะเบ่ียงเบนไป
ทางขวามือมาก และมักจะมีคา rheobase  และชวงการกระตุนคอนขางมาก

     4.1 กระแสไฟและเทคนิคที่ใชกระตุน
กลามเนื้อท่ีขาดเสนประสาทมาเลี้ยง  ไมวาจะเปนแบบ  complete  หรือ partial denervated ยอมทําให

คุณสมบัติทางไฟฟาเปลี่ยนแปลงไป กลาวคือคาความไวตอตัวกระตุน (excitability) ลดลง ชวงระยะดื้อ 
(refractory period) ยาวขึ้น คา accommodation ลดลง  จากคุณสมบัติดังกลาว  ทําใหกระแสไฟท่ีใชกระตุนให
กลามเน ื้อท่ีขาดเสนประสาทใหตอบสนองจึงมักพิจารณาใหมีความแรงและชวงการกระตุนท่ีมากกวาใชกระตุน
กลามเนื้อปกติ โดยเพิ่มชวงพักระหวางการกระตุนใหมากขึ้น มักจะเปน 2-3 เทาของชวงการกระตุน เพื่อลด
ปฏิกิริยาเคมีใตข้ัวกระตุนจากการใชชวงกระตุนท่ียาว  และควรใชไฟชนิดสามเหลี่ยมเนื่องจากลักษณะไฟดัง
กลาวสามารถกระตุนใหเกิดการตอบสนองตอกลามเนื้อท่ีขาดเสนประสาทมาเลี้ยง และทําใหเนื้อเย่ือท่ีไวตอตัว
กระตุนรอบๆบริเวณนั้น (ท้ังกลามเนื้อและเสนประสาท) เกิด accommodation ไดงาย  อยางไรก็ตาม  ในทาง
ปฏิบัติควรจะทําเสนโคงเอสดีของกลามเนื้อกอนเสมอ   เพื่อพิจารณาคา utilization time ของกลามเนื้อเพื่อใช
ประกอบการพิจารณาปรับกระแสในการกระตุน  กระแสไฟท่ีใชสําหรับกระตุนอาจเปนกระแสตรงและกระแส
สลับท่ีมีชวงกระตุนท่ีพอเหมาะ ชนิดของไฟท่ีพอเหมาะแสดงในตารางที่ 6

ตารางที่ 6  แสดงกระแสไฟฟาท่ีเหมาะสําหรับกระตุนกลามเนื้อท่ีขาดเสนประสาทมาเลี้ยง
ตัวแปรทางกระแสไฟฟา การเลือก/ปรับคา

ลักษณะกระแส/คลื่น กระแสไฟตรงที่ปลอยเปนชวง, Russian
ชวงกระตุน (pulse/cycle duration) กระแส IDC > 3 ms, กระแสสลับ > 10 ms
ความแรงกระแส ใหเกิดการหดตัวสูงสุดของกลามเน้ือ
Ramp up/Ramp down 5 วนิาที
ความถี่ กระแส IDC > 100 pps, กระแสสลับ < 100 Hz
On time 5-10 วนิาที
Off time > 1 นาที
Modulation ไมตองปรับ
ระยะเวลารักษา ไมนอยกวา 20-30 นาที, 2-4 คร้ังตอวัน
การวางขั้วกระตุน ขั้วลบเปนข้ัวกระตุนและควรมีพ้ืนท่ีเล็กกวาข้ัวบวก
ข้ัวกระตุน (ลักษณะความเปนขั้ว) มักเปนข้ัวลบ
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กระแสไฟตรงชนิดท่ีปลอยออกเปนชวงๆ ควรปรับชวงกระตุนท่ียาวเพียงพอท่ีจะใหเกิดการตอบสนอง 
ปริมาณกระแสที่กระตุนมักแนะนําใหปรับใหสูงท่ีสุดเทาท่ีผูถูกกระตุนจะสามารถทนได และควรกระตุนใหเกิด
การหดตัวแบบเกร็งคาง โดยกระแสดังกลาวควรมีชวงกระตุนท่ียาวและแรงจนกระทั่งเกิดการหดตัวแบบเกร็ง
คาง กระแสดังกลาวมักเปนกระแสที่มีปริมาณกระแสเฉลี่ยคอนขางมากมักทําใหเกิดความรูสึกเจ็บแสบมากโดย
เฉพาะผูปวยท่ีระบบประสาทรับความรูสึกยังปกติ หากพิจารณาถึงเปาหมายเพื่อการกระตุนใหเกิดการหดตัวของ
กลามเนื้อเลียนแบบธรรมชาติ ก็มีความจําเปนดังนั้น หากจําเปนอาจแกปญหาเรื่องความเจ็บปวดขณะกระตุน
โดยการเลือกข้ัวกระตุนท่ีมีขนาดใหญข้ึน หรือหากจําเปนอาจปรับลดปริมาณความแรงของกระแสลงในระดับท่ีผู
ถูกกระตุนสามารถทนได เครื่องกระตุนกลามเนื้อท่ีมีจําหนายในปจจุบันมักไมสามารถปรับใหมีชวงกระตุนท่ียาว
พอท่ีจะเกิดการตอบสนองของกลามเนื้อท่ีขาดเสนประสาทมาเลี้ยงได

การกระตุนดวยการแสสลับมักจะปรับชวงพักใหนอย (เพื่อใหเกิดชวงกระตุนท่ียาว) และเพื่อใหเกิด
การหดตัวแบบเกร็งคางของกลามเนื้อ มีรายงานวากระแสสลับแบบซายดชวงความถี่ 25 Hz เหมาะสมสําหรับ
กระตุนมากกวา 60 Hz อยางไรก็ตาม กระแสสลับความถี่ประมาณ 10-100 Hz เปนความถี่ท่ีพอเหมาะสําหรับ
การกระตุน นอกจากนั้นควรปรับชวง on – off times ประมาณ 5-10 วินาที เนื่องจาก denervated muscle เกิด
การเพลียลาไดงาย จึงแนะนําวา ชวงพักระหวางการกระตุนหนึ่งๆ (off time) ควรประมาณ 1 นาที

4.2 เทคนิคการกระตุน
ควรจัดทาใหกลามเนื้อท่ีตองการกระตุนอยูในทาท่ีถูกยืดเล็กนอย  ผูถูกกระตุนควรอยูในทาท่ีสบาย

ผอนคลาย  การกระตุนครั้งแรกควรอธิบายใหผูถูกกระตุนทราบ   เพื่อเตรียมรับความรูสึกท่ีจะเกิดขึ้น การวาง
ข้ัวกระตุนมักจะใช bipolar technique อาจใชข้ัวกระตุนท่ีมีขนาดใหญวางบริเวณกลุมของกลามเนื้อโดยตรง  
หรือจะใช point electrode กระตุนบริเวณกลามเนื้อท่ีมีขนาดเล็กก็ไดแลวแตความเหมาะสม ซึ่งไมจําเปนตองวาง
ตรงตําแหนงท่ีเสนประสาทแทงเขากลามเนื้อ ข้ัวกระตุนควรเปนขั้วท่ีเล็กกวาเพื่อใหเกิดความหนาแนนของประจุ
มากกวาอีกข้ัว ควรกระตุนใหเร็วท่ีสุดหลังเกิดการบาดเจ็บ ระยะเวลาที่กระตุนในชวงแรก ๆ  ควรทําอยางนอย 
2 ครั้งใน 1 วัน แตละครั้งของการกระตุนกลามเนื้อควรหดตัวไมนอยกวา 90 ครั้ง หรือใชเวลาประมาณ 20-30
นาที การกระตุนท่ีใชเวลาสั้นๆแตกระตุนบอยๆจะไมคอยไดประโยชน ควรกระตุนสลับท่ีกันเพื่อปองกันการ
เพลียลาของกลามเนื้อ (กลามเนื้อท่ีขาดเสนประสาทจะเพลียลางายกวาปกติ) อาจจะกระตุน 30 ครั้ง ของการ
หดตัวแลวพัก 1-2 นาที เปนตน  ควรกระตุนตอไปจนกวาผูปวยสามารถจะควบคุมการทํางานได หรืออยาง
นอย 2 ป

นักวิจัยบางคนกลาววา การกระตุนดวยกระแสไฟฟาเพื่อชะลอการลีบเล็กของกลามเนื้อ เปนการ
กระทําท่ีไมสมควรเนื่องจากตองใชระยะเวลาที่นาน และเสียคาใชจายท่ีสูง เสียเวลามากที่จะตองมากระตุนบอยๆ
มาก Spielholz ไดแนะนําวา การจัดการผูปวยภาวะที่กลามเนื้อขาดเสนประสาทอาจใชการกระตุนกลามเนื้อหรือ
ไมก็ตาม ส่ิงสําคัญท่ีควรจะกระทําอยางย่ิงกคือ คือ การจํากัดการบวมและ ภาวะ vascular stasis, maintaining 
flexibility and avoiding further injury

4.3 ขอควรระวัง
การกระตุนกลามเนื้อท่ีขาดเสนประสาทมาเลี้ยง มักจะใชกระแสไฟตรงอยางเปนชวงๆ ท่ีมีชวงการกระตุนคอน
ขางยาว   ฉะนั้นผลแทรกซอนท่ีมักจะเกิดขึ้นก็จะคลายกับผลแทรกซอนท่ีเกิดจากการกระตุนดวยไฟกระแสตรง
อยางตอเนื่อง ดังไดกลาวมาแลวในบทกอน ๆ


