
 

 

Q&A  เร่ือง  การกระตุ้นกล้ามเนือ้ด้วยไฟฟ้าทางกายภาพบ าบัด (Electrical Stimulationหรือ ES) 

BY…FIRSTPHYSIO               http://www.firstphysioclinics.com                   Line ID: 0852644994 

1. Q : การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้าในเชิงการบ าบัดรักษาน้ัน สามารถแบ่งออกเป็นกีป่ระเภท 
A : 3 ประเภท ไดแ้ก่ 
1.Electrotherapy เป็นกลุ่มท่ีวา่ดว้ยการใชก้ระแสไฟฟ้าในการบ าบดัรักษาโรค 
2. Electrodiagnosisเป็นการใชก้ระแสไฟฟ้าในการกระตุน้เพื่อการวนิิจฉยัโรค โดยการแปลผลจากการตอบสนอง
ของเส้นประสาท และกลา้มเน้ือ 
3. Electromyography (EMG) เป็นการบนัทึกการตอบสนองท่ีไดจ้ากการท างานของ motor unit ออกมาในรูปของ
กระแสไฟฟ้า 
2. Q : ในทางกายภาพบ าบัด เทคนิคทีใ่ช้กระแสไฟฟ้าในการรักษาจะส่งกระแสไฟผ่านทางใด 
A :ส่งกระแสไฟฟ้าผา่นทางผวิหนงั หรือเรียกวา่ Transcutaneous เป็นการกระตุน้โดยไม่มีการแทงทะลุผา่นผวิหนงั 
3. Q : ประเภทของการรักษาโดยการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าในทางกายภาพบ าบัด(Electrical Stimulationหรือ ES) 
แบ่งออกเป็นกีป่ระเภท 
A :  แบ่งออกเป็น 6 ประเภทดว้ยกนั โดยแบ่งตามวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายในการรักษาเป็นหลกั 
- Electrical muscle stimulation (EMS)เป็นการใชเ้คร่ืองกระตุน้ไฟฟ้าในการรักษากลา้มเน้ือท่ีขาดเส้นประสาทมา
เล้ียง (denevated muscle) เพื่อรักษาสภาพของกลา้มเน้ือ ชะลอการฝ่อลีบของกลา้มเน้ือ (Delayed muscle atrophy) 
หรือเพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ใหม่ (Re-education) ในกลา้มเน้ือท่ีขาดเส้นประสาทมาเล้ียงบางส่วน (partial denevated 
muscle)  
- Electrical stimulation for tissue repaired (ESTR) ใชก้ระแสไฟฟ้าเพื่อลดอาการบวม (edema reduction) เพิ่มการ
ไหลเวยีนเลือด (enhancement of circulation) และเร่งการสมานแผล (wound management หรือ wound healing) 
-Neuromuscular electrical stimulation (NMES)คือการใชก้ระแสไฟฟ้ากระตุน้กลา้มเน้ือท่ีมีเส้นประสาทมาเล้ียง
ปกติ (Innervated muscle) เพื่อคงไวซ่ึ้งการท างานของกลา้มเน้ือ (restore muscle function) ไดแ้ก่ การเพิ่มความ
แขง็แรงของกลา้มเน้ือ (muscle strengthening) , การลดการเกร็งตวัของกลา้มเน้ือ (spasm reduction) , การชะลอการ
ฝ่อลีบ หรือป้องกนัการฝ่อลีบของกลา้มเน้ืออนัเน่ืองมาจากการไม่ไดใ้ชง้าน (disuse atrophy prevention) และการ
เรียนรู้การท างานของกลา้มเน้ือ (muscle re-edu4cation) มกัใชใ้นกรณีท่ีมีการยา้ยเส้นเอน็หรือกลา้มเน้ือ (tendon 
transfer) 
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: หมายเหตุ จะเห็นวา่ในกลา้มเน้ือท่ีขาดเส้นประสาทมาเล้ียงนั้น จะใชค้  าวา่ชะลอการฝ่อลีบของกลา้มเน้ือ แต่จะไม่
มีค  าวา่ป้องกนัการฝ่อลีบ ส่วนกลา้มเน้ือท่ีมีเส้นประสาทมาเล้ียงปกติ สามารถใชไ้ดท้ั้งป้องกนั และชะลอการฝ่อลีบ
ของกลา้มเน้ือ 
-Functional electrical stimulation (FES) เป็นการใชก้ระแสไฟฟ้าในการกระตุน้เพื่อช้ีน าการเคล่ือนไหวท่ีตอ้งการ 
คือการใชก้ระแสไฟเปรียบเสมือนเป็น orthotic เพื่อใหเ้กิดการท างานของกลา้มเน้ือส่วนท่ีตอ้งการ 
-TENS หรือ Trancutaneous electrical nerve stimulationใชก้ระแสไฟฟ้าในการกระตุน้เพื่อลดอาการปวด (pain 
control) การใชก้ระแสไฟฟ้าในการลดปวด นอกจากจะจะใชก้ระแส TENS แลว้ยงัมีกระแสอ่ืน ๆ ท่ีน ามาใชใ้นการ
ลดปวด เช่น กระแส Interference ,กระแส Diadynamic , กระแส high voltage galvanic เป็นตน้ 
-Iontophoresisคือเทคนิคการใชก้ระแสไฟฟ้าในการผลกัดนัตวัยาบางชนิด ท่ีมีคุณสมบติัแตกตวัเป็นประจุได ้เม่ือ
อยูใ่นสารละลาย โดยมากใชเ้พื่อการลดปวดเฉพาะท่ี ลดการเกร็งตวัของกลา้มเน้ือเฉพาะท่ีได ้และใชใ้นการรักษา
โรคผวิหนงับางชนิด เป็นตน้ 
 
4. Q : TENS กบั(Electrical Stimulationหรือ ES) แตกต่างกนัอย่างไร 
A : ESจะใชใ้นการรักษากลุ่มกลา้มเน้ือท่ีมีเส้นประสาทมาเล้ียงและกลุ่มท่ีไม่มีเส้นประสาทมาเล้ียง ซ่ึงรักษาได้
หลากหลายเช่น การเพิ่มความแขง็แรงของกลา้มเน้ือ ลดบวม ช่วยชะลอการฝ่อลีบของกลา้มเน้ือ เป็นตน้ ส่วน 
TENS ช่วยในการลดปวดเท่านั้น 
5. Q :การกระตุ้นกล้ามเนือ้ด้วยไฟฟ้าทางกายภาพบ าบัด ES ช่วยลดบวมได้อย่างไร 
A :การใชไฟฟ้ากระตุน้กลา้มเน้ือใหมี้การหดตวัท าใหมี้การเพิ่มการไหลเวยีนของเลือดด าและน ้าเหลืองไดท้ าให้
อาการบวมลดลง 
6. Q : การใช้กระแสไฟฟ้าเพือ่ลดอาการบวม (edema reduction) สามารถท าร่วมกบัวธิีใดได้บ้าง 
A :สามารถท าร่วมกบัการจดัท่า(positioning)และการพนัผา้เพื่อลดบวม(bandage) เพื่อช่วยเร่งในการลดบวม 
7.  Q : TENS สามารถใช้ในการลดปวดระยะเฉียบพลนัได้หรือไม่ อย่างไร 
A :สามารถรักษาได ้โดยจะใชเ้ป็น Hi-TENS เน่ืองจากกระแสชนิดน้ีจะป้องกนัการเกิดอาการปวดจาก pain spasm 
ใน pain cycle ส่วนใหญ่น ามาใชใ้น minor sport injury เช่น mild shoulder contusion, rib contusion, mild ankle 
sprains 
8. Q : ข้อควรระวงัของการใช้  TENS ในการลดปวดระยะเฉียบพลนัคอือะไร 
A :ผูป่้วยท่ีเป็น Rheumatoid และการบาดเจบ็ในนกักีฬาเน่ืองจากความเจบ็ปวดอาจมีประโยชนใ์นการป้องกนัส่วน
นั้นๆของร่างกายไม่ใหใ้ชง้านมากเกินไป เพราะฉะนั้นการกระตุน้ TENS ควรใชห้ลงัช่วงท่ีมีการป้องกนัไม่ใหส่้วน



 

 

นั้นๆเคล่ือนไหวหรือใชง้านมากเกินไป 
9. Q : ข้อควรระวงัของการใช้TENS ในการลดปวดระยะเร้ือรังคอือะไร 
A :ผูป่้วยท่ีตอ้งพึ่งยา เช่น พวกท่ีมีปัญหาทางจิตเวช หรือมีปัญหาดา้นพฤติกรรมเปล่ียนแปลง นอนไม่หลบั ไม่อยาก
อาหาร บางคนอาจมีการลดลงของ pain tolerance 
10. Q : โรคเร้ือรังใดบ้างทีรั่กษาด้วยTENSได้ 
A : ปวดหลงั( Low back pain) ,รูมาตอยด ์(Rheumatiod arthritis),หมอนรองกระดูกเคล่ือน( Degenerative joint 
disease),อาการปวดแสบร้อน(Causalgia),โรคเส้นประสาท(Peripheral neuropathy),อาการเจบ็ปวดในส่วนแขนขา
ท่ีถูกตดัไป(Phantom limb pain),อาการปวดจากการเจบ็ครรภ์(Obstetric pain),อาการเจบ็จากโรคหวัใจและปอด
(Cardiopulmonary pain),อาการปวดทางระบบประสาท(Neurological pain) 
 

 

 

 

 


