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ใบงานปฏิบติัการที1่ 

การกระตุน้พื้ นฐานและเทคนคิการกระตุน้ 

------------------------------------------------------------- 

1. ค าช้ีแจง 
1. หลังจากนักศึกษาได้รับเนื้อหาใบงานที่ 1-4 ที่แจกให้อ่าน ให้พิจารณาเนื้อหาและประเดน็ค าถาม

ด้วยตนเอง ไม่ปรึกษาหารือผู้อื่นใช้เวลาประมาณ 20 นาท ี

2. ให้รวมกลุ่มย่อยและปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนเนื้ อหาและความคิดเห็นกับเพ่ือนๆในกลุ่ม เป็น

เวลา 20 นาท ี

3. ส่งตวัแทนตามที่ก  าหนด น าเสนอกลุ่มใหญ่ ใช้เวลากลุ่มละ 5 นาท ี

-------------------------- 

ใบงานที ่1 

ขั้วกระตุน้กลา้มเนื้ อ 

 

ขั้วกระตุ้ นของเคร่ืองกระตุ้ นไฟฟ้าจะท าหน้าที่ เสมือนสะพานเชื่ อม เพ่ือน ากระแสไฟฟ้าจาก

เคร่ืองกระตุ้นมายังกล้ามเนื้อ โดยทั่วไป ขั้วกระตุ้นกล้ามเนื้อที่ใช้ทางกายภาพบ าบดั จะวางบนผิวหนังผู้ป่วยโดย

ไม่มกีารแทงผ่านเนื้อเยื่อ ขั้วกระตุ้นโดยทั่วไปแบ่งได้เป็น 1) ขั้วกระตุ้นโลหะ (มกันิยมใช้ทั่วไป), 2) ขั้วกระตุ้น

แบบยางสงัเคราะห์ผสมผงโลหะ, 3) ขั้วกระตุ้นส าเรจ็รูปใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง, 4) ขั้วกระตุ้นแถบกาว ขั้วกระตุ้น

แต่ละชนิดมีคุณสมบัติ, ความเหมาะสมในการใช้งาน และมีข้อบ่งชี้ ในการกระตุ้นแตกต่างกัน ขั้วกระตุ้น

กล้ามเนื้อแต่ละชนิด จะเหมาะสมกบัการใช้งานในแต่ละชนิด ตัวอย่างเช่น ขั้วกระตุ้น sterile เหมาะส าหรับการ

กระตุ้นเพ่ือระงับปวดบริเวณแผลผ่าตดั เป็นต้น 

การกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าความถี่ต ่า โดยทั่วไปมักใช้ขั้วกระตุ้น 2 ขั้ว มักเป็นขั้ว บวก และลบ 

เพ่ือให้เกดิความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้าจึงจะไหลได้ หากขั้วกระตุ้นทั้งสองไม่แสดงความเป็นบวก-ลบ (ปุ่มปรับ

ความเป็นบวก-ลบ ที่ตัวเคร่ือง อยู่ตรงกลาง) กระแสจะไม่ไหล ไม่สามารถกระตุ้นได้ ขั้วกระตุ้นที่ใช้ส าหรับ

กระตุ้นเรียกว่า “ขั้วกระตุ้น หรือ active electrode” ส่วนขั้วที่ไม่ใช้กระตุ้น (ท าให้ครบวงจร) เรียกว่า 

“dispersive electrode, indifferent electrode” ขั้วกระตุ้นมักเป็นขั้วลบ และมักมีขนาดเลก็กว่า ส่วน dispersive 

electrode มกัเป็นขั้วบวกมกัมขีนาดใหญ่กว่า  

1) ท่านทราบหรือไม่ว่าเหตุใด ขั้วกระตุน้จึงมกัเป็นขั้วลบ และมกัมีขนาดเล็กกว่าขั้วบวก ? 

2) ท่านทราบไดอ้ย่างไรว่าขั้วกระตุน้ไหนเป็นขั้วบวกหรือขั้วลบ 

3) เพราะเหตุใดจึงตอ้งใชผ้า้ชบุน ้ าวางไวใ้ตข้ั้วกระตุน้ และนอกจากผา้ชบุน ้ าแลว้ ท่านสามารถใช้

อุปกรณอ่ื์นๆทดแทนไดห้รือไม่ จงอธิบายพรอ้มทั้งแสดงเหตุผลประกอบการอธิบาย 

-------------------------- 
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ใบงานที ่2 

เทคนคิการกระตุน้ 

เทคนิคการกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าความถี่ต ่าแบ่งออก 2 ชนิด ได้แก่ monopolar technique และ 

bipolar technique  

เทคนิค monopolar เป็นเทคนิคที่วางขั้วกระตุ้นเพียงขั้วเดียวอยู่บนกล้ามเนื้ อที่กระตุ้น ส่วนขั้วที่เป็น 

dispersive มักวางบนผิวหนังในต าแหน่งที่ห่างออกไป เทคนิค monopolar มักใช้ส าหรับ หาจุด motor, ท า SD 

curve และใช้ส าหรับลดปวดโดยวางขั้วกระตุ้นที่จุดเจบ็ หรือจุดฝงัเขม็ เป็นต้น 

เทคนิค bipolar เป็นเทคนิคที่ขั้วกระตุ้นทั้งสองวางอยู่บนกล้ามเนื้ อที่กระตุ้น เทคนิค bipolar มักใช้

ส าหรับกระตุ้นกล้ามเนื้อที่ขาดเส้นประสาทมาเล้ียง กระตนุกล้ามเนื้อที่ต้องการให้เกดิการหดตวัอย่างเตม็ที่ หรือ

บริเวณที่มอีาการเจบ็ปวดเป็นบริเวณกว้าง 

นอกจากเทคนิคทั้งสองดังกล่าว แล้ว เครื่องกระตุ้นในปัจจุบัน ยังสามารถใช้ขั้ วกระตุ้นมากกว่า 2 ขั้ว

กระตุ้น เช่น เคร่ืองกระตุ้นกล้ามเนื้อกระแสไฟตรงศักย์สงู (HVGC) มกัใช้ 3 ขั้ว เครื่องกระตุ้นกระแสอนิเตอร์

เฟอร์เรนเชียล (IFC)มักใช้ 4 ขั้ว และการกระตุ้นเพ่ือลดความเจบ็ปวดมักใช้ขั้วกระตุ้น มากกว่า 1 ชุด 

(มากกว่า 2 ขั้ว)  

ท่านทราบหรือไม่ว่า ท าไมจึงตอ้งใชข้ั้วกระตุน้มากกว่า 2 ขั้วกระตุน้ ทั้งๆท่ีขั้วไฟฟ้าจริงมีเพียง 2 ขั้ว 

คือ ขั้วบวกและลบเท่านั้น และเพราะเหตุใดจึงตอ้งใชก้ระตุน้หลายวงจร (1 วงจร มี 2 ขั้ว คือขั้วบวก และลบ) 

-------------------------- 

ใบงานที ่3 

ขั้นตอนของการกระตุน้ 

หลังจากได้ตรวจร่างกาย ประเมินผล และวางแผนการรักษาผู้ ป่วยเป็นอย่างดี และได้เลือกวิธกีระตุ้น

ด้วยกระแสไฟฟ้าความถี่ต ่าในการรักษาแล้ว ควรปฏบิตัขินัตอนเพ่ือกระตุ้นด้วยไฟฟ้าดงัต่อไปนี้  

1) การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ ก่อนกระตุ้นทุกครั้งควรมีการเตรียม 1)เครื่องกระตุ้น โดยต่อ

สายและเปิดเคร่ือง ปรับความเข้มมาที่ 0 เสมอ, 2) ขั้วกระตุ้นที่สะอาดและพร้อมใช้งาน ฯลฯ 

2) การเตรียมผู้กระตุ้น ผู้กระตุ้นควรมีความรู้ ในการกระตุ้น สุขุมไม่ลุกลี้ ลุกลน ไม่แสดงท่าทาง

ตื่นเต้นซึ่งจะท าให้ผู้ถูกกระตุ้นเกดิความไม่แน่ใจ หรือเกดิความหวาดกลัว 

3) การเตรียมผู้ถูกกระตุ้น โดยการจัดท่าให้ผู้ถูกกระตุ้นอยู่ในท่าที่ผ่อนคลาย กล้ามเนื้ อหรือร่างกาย

ส่วนที่จะกระตุ้นถูกยืดเลก็น้อย 

4) ตรวจสอบผวิหนังบริเวณที่กระตุ้น ไม่ควรมแีผล หรือรอยถลอก เชด็คราบน า้มนัหรือแป้งออก 

5) ปรับกระแสที่ใช้กระตุ้นให้เหมาะสม ค่อยๆเพ่ิมปริมาณกระแสจากน้อยมามากค่อยสงัเกตอาการ

และสอบถามอาการผู้ถูกกระตุ้น 

1) ท่านทราบหรือไม่ว่า ก่อนท าการกระตุน้ ก) ท าไมจึงตอ้งปรบัความเขม้ของกระแสไฟฟ้า

ของเคร่ืองกระตุน้มาไวท่ี้ต าแหน่ง 0 (ศูนย)์ เสมอ ข) การจัดท่าผูถู้กกระตุน้(position) 

เพราะเหตุใดจึงมกัจัดท่าใหก้ลา้มเนื้ อท่ีตอ้งการกระตุน้อยู่ในลกัษณะท่ีถูกยืดเล็กนอ้ย ค) 

ท าไมตอ้งมีการท าความสะอาดผิวหนงับริเวณท่ีกระตุน้ไม่ใหม้ีแป้งหรือคราบน ้ ามนัก่อนการ

กระตุน้เสมอ 

2) การปรบักระแสไฟท่ีใชก้ระตุน้ ท่านคิดว่าควรมีการปรบัค่าใดของกระแสบา้ง เพราะเหตุใด 
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ใบงานที ่4 

ปัญหาบางประการทีม่กัเกิดข้ึนขณะกระตุน้ 

 

ขณะท าการกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาท มกัจะเกดิปัญหาต่างๆ ได้แก่ 

1) กล้ามเนื้อที่ต้องการกระตุ้นไม่หดตัว (กล้ามเนื้ อที่ไม่ต้องการกลับหดตัว) ซึ่งอาจเป็นเพราะ การ

วางขั้วกระตุ้นไม่ถูกต าแหน่งของจุดมอเตอร์ของกล้ามเนื้ อที่ต้องการกระตุ้น, หรือเป็นเพราะขั้ว

กระตุ้นที่ใช้ใหญ่เกนิไป 

2) กล้ามเนื้อไม่เกดิการหดตวัเลย (ไม่เหน็กล้ามเนื้อที่ต้องการและไม่ต้องการหดตวั) อาจเป็นเพราะ 

เคร่ืองเสยี ไม่มกีารเชื่อมต่อระหว่าง สายเสยีบกบัตัวเครื่อง หรือสายขั้วกระตุ้นกบัตัวเครื่อง ฯลฯ 

ไม่ได้เปิดเครื่อง หรือใช้ไม่เป็น 

3) กระตุ้นแล้วท าให้ผู้ถูกกระตุ้นเจบ็มาก อาจเป็นเพราะใช้ความเข้ม หรือช่วงกระตุ้นไฟมากเกนิไป, 

ผู้ถูกกระตุ้นม ีpain threshold ต ่า 

4) ผิวหนังบริเวณนั้นเกิดผื่น คัน อาจเป็นเพราะผ้ารองขั้วกระตุ้นสกปรก หรือเกิดปฏิกิริยาใต้ขั้ว 

(ความเป็นกรดด่าง) มากเกนิไป 

5) กล้ามเนื้ อที่เคยหดตัวแรงแล้วกลับมาหดตัวลดลง ถึงแม้เพ่ิมไฟแล้วกต็าม อาจเป็นเพราะขั้ว

กระตุ้นเลื่อนหลุด ขั้วกระตุ้นแห้ง หรือเกดิการปรับตวัของเส้นประสาท (accommodation) 

6) ผู้กระตุ้น/ผู้ถูกกระตุ้น ถูกไฟดูด อาจเป็นเพราะเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้ อมีไฟรั่ว ผู้กระตุ้นจับตัวผู้

ถูกกระตุ้นและตวัเคร่ืองกระตุ้นพร้อมกนั 

ท่านคิดว่า ปัญหาต่างๆดงักล่าวมีประเด็นอ่ืนเพิ่มเติมหรือไม่ และปัญหาต่างๆดงักล่าวจะมี

วิธีแกไ้ขไดอ้ย่างไร จงอธิบายพรอ้มยกตวัอย่างประกอบ หลงัจากปฏิบติัการแลว้ท่านประสบปัญหาท่ีต่าง

จากท่ีไดก้ล่าวมาแลว้หรือไม่อย่างไร จงอภิปราย ? 

-------------------------- 

 

 


