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ABSTRACT
Electrodiagnostic Study and Recovery in Patients with
Traumatic Brachial Plexus Injuries at Phramongkutklao
Hospital
Preetawat P and Suethanapornkul S
Department of Rehabilitation Medicine, Phramongkutklao
Hospital.
Objectives: To study epidemiology, neurophysiologic
results and recovery in patients with traumatic brachial
plexus injuries (BPI).
Study design: A retrospective study.
Setting: Department of Rehabilitation Medicine,
Phramongkutklao Hospital.
Subjects: Patients with traumatic BPI who received
rehabilitation program and electrodiagnostic test from
January, 1996 to December, 2005.
Methods: Collected demograpic data, causes, level, and
severity of BPI by electrodiagnostic test and followed
recovery after treatment
Results: One hundred and sixty four patients with traumatic
BPI were studied. Most of them were male (91.5%) with
mean age of 28 +/- 10.59 years. The most common cause
was motorcycle accident, 143 cases (87.2%). The average
time to electrodiagnostic study was 13.7 weeks after injury.
The electrodiagnostic test revealed that 75% of the patients
had BPI with total arm type and 65.2% with injury at root
level. The most co-morbidity was fracture clavicle. The
average time to surgery was 6.4 months after injury. The
recovery time detected by neurophysiologic test for surgical
group was 6-12 months after surgery. Most of the patients
in conservative group were recovered within 12 months
after injury.
Corresponding to: Assist. Prof. Suethanapornkul S, Rehabilitation
Medicine Department, Phramongkutklao Hospital, 315 Rajavithi
Rd, Bangkok 10400, Thailand. Phone: 0-2354-7660 ext 93641,
Fax: 0-2354-7731.
E-mail: ssumalee@hotmail.com

Conclusion: Most of traumatic BPI injuries were complete
total arm type, root level and had recovery after intervention.
Keywords: trauma, brachial plexus injury, electrodiagnosis,
recovery
J Thai Rehabil Med 2010; 20(3): 93-97

บทคัดยอ
วัตถุประสงค: ศึกษาระบาดวิทยา ผลการตรวจไฟฟาวินิจฉัย
และการฟน ตัวของระบบประสาทในผูป ว ยบาดเจ็บรางแหประสาท
แขนจากอุบัติเหตุ
รูปแบบการวิจัย: การศึกษายอนหลัง
สถานที่ ทํ า การวิ จั ย : กองเวชศาสตร ฟ นฟู โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล า
กลุ มประชากร: ผู ป วยบาดเจ็ บร างแหประสาทแขนที่ ม ารั บ
การรักษา ณ กองเวชศาสตรฟนฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
ตัง้ แต ม.ค.2539 - ธ.ค.2548
วิธกี ารศึกษา: เก็บขอมูลพืน้ ฐานผูป วย สาเหตุของการบาดเจ็บ
ตํา แหน ง ชนิ ด ความรุ น แรง วิ ธี รั ก ษา การฟ นตั วของระบบ
ประสาทหลั งได รับการรั กษา จากเวชระเบี ย นและใบรายงาน
ติดตามการรักษา และนํามาวิ เคราะหผล
ผลการศึกษา: ผูปวยบาดเจ็บรางแหประสาทแขนจํานวน 164
ราย เปนชายรอยละ 91.5 อายุเฉลีย่ 28 ป สาเหตุพบบอยทีส่ ุด
คื อ อุ บั ติ เ หตุ จากรถจั กรยานยนต 143 ราย (ร อยละ 87.2)
ผู ป ว ยได รั บ การตรวจไฟฟ าวิ นิ จฉั ย ระยะเวลาเฉลี่ ยที่ 13.7
สั ปดาหหลั งจากเกิดอุ บัติ เหตุ สวนใหญ เปนการบาดเจ็ บชนิ ด
รางแหประสาททัง้ หมด (total arm type) คิดเปนรอยละ 75 และ
เปนการบาดเจ็บระดับรากประสาท (root) คิดเปนรอยละ 65.2
การบาดเจ็บรวมที่ พบมากที่สุดคือ กระดูกไหปลาราหัก ผู ปวย
ที่ไดรับการรักษาโดยการผาตัด ไดรับการผาตัดเฉลี่ย 6.4 เดือน
หลั งเกิ ดอุบั ติ เหตุ และตรวจพบมี การฟ นตั ว 6-12 เดื อนหลั ง
การผาตั ด และกลุ มที่ ได รับการรักษาโดยไม ผาตัดส วนใหญ มี
การฟนตัวอยูในชวง 12 เดือนแรก
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สรุ ป: ผู ป วยบาดเจ็ บร า งแหประสาทแขนส วนใหญ เป น การ
บาดเจ็ บ ชนิ ด ร า งแหประสาททั้ งหมดที่ ระดั บ รากประสาท
และมี การฟ นตั ว เกิ ด ขึ้ นในระยะเวลา 6-12 เดื อนหลั ง ได รั บ
การรั กษา
คํ า สํ า คั ญ: บาดเจ็ บ ร า งแหประสาทแขน, ไฟฟ า วิ นิ จ ฉั ย ,
การฟ นตั ว
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บทนํา
ผูป วยทีไ่ ดรบั บาดเจ็บรางแหประสาทแขน (Brachial Plexus
Injuries / BPI) สวนใหญอยูใ นวัยทํางาน โดยสาเหตุเกิดไดจาก
อุบตั ิเหตุหลายรูปแบบ เชน อุบัติเหตุจากการทํางาน การจราจร
การถูกทํารายรางกายดวยของมีคม หรือถูกยิง ผูปวยสวนใหญ
ใชเวลาในการรักษาและฟนฟูสภาพเปนเวลานาน ซึ่งหากไดรับ
การรักษาที่ถูกตองในเวลาที่เหมาะสม หลายรายสามารถกลับ
มาทํางานได ใกล เคี ยงปกติ
กองเวชศาสตร ฟ นฟู โ รงพยาบาลพระมงกุ ฎ เกล า ได ใ ห
บริการรั กษาและฟ นฟูผู ปวยกลุ มนี้ โดยจั ดตั้ งเป น BPI Clinic
ผู ป ว ยทุ ก รายจะได รั บการตรวจไฟฟ าวิ นิ จ ฉั ย (Electrodiagnostic) ซึง่ ถือเปนมาตรฐานในการวินจิ ฉัยภาวะนี้ เพื่อบอก
ตํ า แหน ง และความรุ น แรงของการบาดเจ็ บ ร า งแหประสาท
และประเมิ นว าสู ญเสี ยการทํางานทั้ ง หมด (complete) หรื อ
สูญเสียการทํางานบางสวน(Incomplete) ซึ่งมีความสําคัญตอ
การวางแผนการรั ก ษาและติ ดตามผลร วมกั บการฟ นฟู สภาพ
ที่ผานมายังไมมีการรายงานและรวบรวมขอมูลของผูปวย BPI
Clinic ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลามากอน จึงเปนที่มาในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ เพื่อหาอุบัติการณ
สาเหตุของการบาดเจ็บรางแหประสาทส วนแขนหลั งได รับ
อุ บั ติ เหตุ ในรู ปแบบต าง ๆ ตําแหน งและความรุ นแรงของการ
บาดเจ็ บรางแหประสาทส วนแขน รวมถึงการฟ นตัวของระบบ
ประสาทหลั งการรั กษา

วิธกี ารศึกษา
กลุมประชากร
เกณฑ การคั ดเข า
ผูปวยไดรับบาดเจ็บรางแหประสาทแขนจากอุบัติเหตุ ที่มา
รั บ การรั ก ษาและฟ นฟู อ ย า งต อ เนื่ องที่ ก องเวชศาสตร ฟ นฟู
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ตั้งแต มกราคม 2539 ถึง ธันวาคม
2548
เกณฑ การคั ดออก
กลุ ม ผู ป ว ยที่ มี การบาดเจ็ บจากการคลอด โรคทางระบบ
ประสาทกล ามเนื้ อ (neuromuscular disease) กลุ มอาการ
กดทับรากประสาท (radiculopathy)
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ขั้นตอนการวิจัย
- รวบรวมข อมู ลของผู ป วยที่ ได รับ บาดเจ็ บร างแหประสาท
แขนจากอุ บั ติ เ หตุ ที่ มารั บ การรั ก ษาและฟ นฟู ที่ กอง
เวชศาสตร ฟ นฟู โรงพยาบาลพระมงกุ ฎเกล า จากเวชระเบียน และใบรายงานติดตามผลการรักษา BPI clinic
- บันทึกขอมูลทัว่ ไป ไดแก อายุ เพศ อาชีพ สาเหตุ วันที่ไดรบั
บาดเจ็ บ วั นที่ ทําการการตรวจไฟฟ าวิ นิจฉั ย การบาดเจ็ บ
ร วม ผลการการตรวจไฟฟ าวิ นิ จฉั ย ระยะเวลาการฟ นตั ว
ของเสนประสาทและกําลังกลามเนื้อ ลงในแบบบันทึกผล
- ประมวลผลและวิเคราะหทางสถิ ติโดยใชโปรแกรม SPSS
13.0

ผลการศึกษา
จากข อมู ลบั นทึ ก การรั ก ษาและติ ดตามผลของผู ป ว ย
บาดเจ็บรางแหประสาทแขนใน BPI clinic พบผูปว ยจํานวน 164
ราย เป นชาย 150 ราย (รอยละ 91.5) หญิง 14 ราย (รอยละ 8.5 )
อั ต ราส วนชาย:หญิ งเท า กั บ10.8 : 1 อายุ ระหว า ง 4-71 ป
อายุเฉลี่ ย 28 + 10.59 ป โดยพบผู ปวยอยู ในชวงอายุ 21-30
ปมากที่สุด จํานวน 74 ราย (รอยละ 45.1) การจําแนกผูปวย
ตามเพศและชวงอายุ แสดงในตารางที่ 1
ชวงอายุ (ป) ชาย (คน) หญิง (คน)

จํานวน

รอยละ

0-10
11-20
21-30
31-40
>40

0
32
72
34
12

2
2
2
4
4

2
34
74
38
16

1.2
20.7
45.1
23.2
9.8

รวม

150

14

164

100.0

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนผูปวยจําแนกตามเพศ และชวงอายุ (n =164)

จําแนกตามอาชีพของผู ปวย พบวาผูปวยสวนใหญที่มารับ
การรักษาประกอบอาชีพรับจางมากทีส่ ุด 61 ราย (รอยละ 37.2)
สาเหตุ ข องการบาดเจ็ บ พบว า มี สาเหตุ จ ากอุ บั ติ เ หตุ ร ถ
จักรยานยนตมากที่สุด จํานวน 143 ราย (รอยละ 87.2) รอง
ลงมาคื อ อุ บั ติ เ หตุ ท างรถยนต 11 ราย (ร อ ยละ 6.8) เมื่ อ
จําแนกตามแขนขางที่ไดรับบาดเจ็บ พบวามีผูปว ยไดรบั บาดเจ็บ
รางแหประสาทแขน ขางซาย 77 ราย (รอยละ 47) ขางขวา 86
ราย (ร อยละ 52.4) และมี 1 ราย ได รับบาดเจ็ บทั้ งสองดาน
(รอยละ 0.6) แสดงในตารางที่ 2
ผู ป วยได รับการตรวจไฟฟ าวินิ จฉั ย เฉลี่ ยที่ 13.7 สั ปดาห
หลั งจากการบาดเจ็ บ จากผลการตรวจไฟฟ าวินิ จฉั ย พบเป น
การบาดเจ็ บ ร า งแหประสาทแบบทั้ ง หมด (total arm type)
มากที่ สุด 123 ราย (ร อยละ 75) รองลงมาเป นการบาดเจ็ บ
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จํานวนคน (รอยละ)
อาชีพ
รับจาง
รับราชการ
กําลังศึกษา
เกษตรกร
อืน่ ๆ
สาเหตุ
อุบัติเหตุรถจักรยานยนต
อุบัติเหตุรถยนต
การดึงรั้ง
ถูกยิง
ถูกแทง
หลังผาตัด
แขนขางที่ไดรับบาดเจ็บ
ซาย
ขวา
ทั้งสองขาง

จํานวนคน (รอยละ)
ชนิดการบาดเจ็บ
total arm
upper arm
lower arm

61 (37.2)
50 (30.2)
27 (16.5)
14 (8.5)
12 (7.4)
143 (87.2)
11 (6.8)
5 (3.1)
2 (1.2)
2 (1.2)
1 (0.6)

ตําแหนงการบาดเจ็บ
root
- preganglionic
- postganglionic
- mixed
- ไมไดจําแนก
trunk
cord
branch

77 (47.0)
86 (52.4)
1 (0.5)

ความรุนแรง
complete
incomplete
mixed

123 (75.0)
39 (23.8)
2 (1.2)
107 (65.2)
37 (34.6)
19 (17.8)
5 (4.6)
46 (43.0)
44 (26.9)
11 (6.7)
2 (1.2)
73 (44.5)
59 (36.0)
32 (19.5)

ตารางที่ 2 ขอมูลทั่วไปของผูปวย

ตารางที่ 3 แสดงชนิด ตําแหนง และความรุนแรงของการบาดเจ็บ

ร างแหประสาทส วนบน (upper arm type) 39 ราย(ร อยละ
23.8) เมื่ อแยกตามตํ า แหน งของการบาดเจ็ บ พบว า มี ก าร
บาดเจ็ บที่ รากประสาทมากที่ สุ ด 107 ราย (ร อ ยละ 65.2)
รองลงมาทีร่ ะดับ trunk 44 ราย (รอยละ 26.9 )

(รอยละ 14) ไดรับการผาตัดหลังเกิดอุบัติเหตุเฉลี่ย 6.4 เดือน
การผาตัดที่ทํามากทีส่ ุดคือ neurotization จํานวน 97 ราย และ
การผาตัด neurolysis และ flexoplasty อยางละ 4 ราย

ผู ป วยที่ มี การบาดเจ็ บตําแหน งรากประสาท107 คน เป น
preganglionic lesion 37 คน (รอยละ 34.6) postganglionic
lesion 19 คน(รอยละ 17.8) mixed pre-postganglionic lesion
5 คน (รอยละ 4.6) และไมไดจําแนก 46 คน (รอยละ 43)
จากผลการตรวจไฟฟ าวิ นิ จฉั ย พบมี ผู ป วยได รับบาดเจ็ บ
รางแหประสาทแขนแบบ complete 73 ราย (รอยละ 44.5) แบบ
incomplete 59 ราย(รอยละ 36) แสดงในตารางที่ 3
ผูป วยมีการบาดเจ็บรวมจํานวน 104 ราย ทีพ่ บมากที่สุดคือ
กระดูกไหปลาราหัก 28 ราย ( รอยละ 26.9 ) การบาดเจ็บรวม
อืน่ ๆ ไดแก กระดูกตนแขนหัก 20 ราย กระดูกแขนหัก14 ราย
กระดูกตนขาหัก 11 ราย กระดูกสะโพกหัก 2 ราย กระดูกตนคอ
เคลือ่ น 1 ราย กระดูกซีโ่ ครงหัก 3 ราย การบาดเจ็บที่ศีรษะ 2
ราย ขาหั ก 3 ราย กระดูกสะบั กหัก 3 ราย ขอมือหั ก 5 ราย
ไหลหลุด 2 ราย กระดูกเรเดียสหัก 3 ราย กระดูกอัลนาหัก 1
ราย กระดูกมือแตก 4 ราย บาดเจ็บหลายตําแหนง 2 ราย
ในสวนของการรักษาผูปว ยทัง้ หมด 164 ราย ไดรบั การรักษา
โดยไมผาตัด 36 ราย (รอยละ22) รักษาโดยการผาตัด 105 ราย
(ร อ ยละ 64) และมี ผู ป ว ยที่ ไ ม ม ารั บ รั ก ษาหลั ง ตรวจไฟฟ า
วิ นิ จ ฉั ย หรื อ ไปรั ก ษาต อ ที่ โรงพยาบาลอื่ นจํ า นวน 23 ราย

ผู ป วยที่ รักษาโดยไม ผาตั ด ทั้ ง หมด 36 ราย ไม มาตรวจ
ติดตามอาการหลังการรักษาเพียง 2 ราย 34 รายที่มาติดตาม
ผลการรักษา จากตรวจประเมินกําลังของกลามเนื้อแบงเปน 6
ระดับ (0-5) ตามแบบ Medical Research Council (MRC) หาก
กล า มเนื้ อมั ด หนึ่ งมั ด ใดของเส น ประสาทที่ ได รั บ บาดเจ็ บ
มี กําลั งตั้ งแต ระดั บ 3 ขึ้ น ไปถื อว ามี ก ารฟ นตั ว พบว าผู ป วย
ที่ มี ก ารบาดเจ็ บ ร า งแหประสาทแขนแบบ complete ทั้ ง 2
รายมีการฟ นตัวภายใน 6-12 เดือน ผูปวยแบบ incomplete
จํานวน 28 ราย มีการฟน ตัวภายใน 0-6 เดือน 3 ราย ชวง 6-12
เดือน 16 ราย มากกวา1 ปจํานวน 9 ราย ผูปวยที่การบาดเจ็บ
แบบผสม 4 รายมีการฟนคืนของเสนประสาท ภายใน 6-12 เดือน
2 ราย อีก 2 รายฟนตัวหลัง 1 ป ดังแสดงในตารางที่ 4
ผู ป ว ยที่ รั ก ษาโดยการผ า ตั ด ทั้ งหมด 105 ราย ผู ป ว ย
สวนใหญมี การบาดเจ็บแบบ complete 64 ราย ในจํานวนนี้
ไมมาตรวจติดตามอาการหลังการรักษาเพียง 1 ราย การตรวจ
ไฟฟ า วิ นิ จ ฉั ย หลั ง การผ า ตั ด พบว า มี การฟ นตั ว ของเส น
ประสาทโดยการตรวจไฟฟาวินิจฉัยพบหนวยยนต (Motor Unit
Action Potential / MUAP) ทีม่ ลี กั ษณะเกิดใหม ( nascent MUAP)
ภายใน 6 เดือน 13 ราย ชวง 6-12 เดือนพบอีก 40 ราย อีก10
ราย ฟ นตั วใช เวลามากกว า 1 ป ผู ป วยที่ มี การบาดเจ็ บแบบ
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การรักษา

ความรุนแรง

ไมมาตรวจ
ติดตามผล

ไมผาตัด

กําลังกลามเนื้อ MRC

>3

0-6 เดือน

6-12 เดือน

>12 เดือน

รวม

Complete
Incomplete
Mixed

0
2
0

0
3
0

2
16
2

0
9
2

2
30
4

รวม

2

3

20

11

36

ตารางที่ 4 ผลการฟนตัวในกลุมผูปวยที่รักษาโดยไมผาตัด (n = 36)
หมายเหตุ MRC = Medical Research Council

การรักษา

ความรุนแรง

ไมมาตรวจ
ติดตามผล

ผาตัด

ตรวจพบ MUAP หลังการผาตัดรวม
0-6 เดือน

6-12 เดือน

>12 เดือน

รวม

Complete
Incomplete
Mixed

1
0
0

13
1
7

40
14
11

10
4
4

64
19
22

รวม

1

21

65

18

105

ตารางที่ 5 ผลการฟนตัวของผูปวยหลังการผาตัด (n = 105)
หมายเหตุ MUAP = motor unit action potential

incomplete ส ว นใหญ มี การฟ น ตั ว ที่ 6-12 เดื อ น 14 ราย
ผูปวยที่ มีการบาดเจ็บแบบผสมมีการฟ นตัวภายใน 6 เดือน 7
ราย ที่ 6-12 เดือน 11 ราย มากกวา1 ปหลังการรักษาจํานวน 4
ราย ดังแสดงในตารางที่ 5

บทวิจารณ
กองเวชศาสตร ฟ นฟู โรงพยาบาลพระมงกุ ฎเกล าได จั ดตั้ ง
BPI คลิ นิ กตรวจติ ด ตามผู ป ว ยบาดเจ็ บ ร างแหประสาทแขน
กลุ มนี้ โดยเฉพาะ เนื่ องจากผู ป วยเหล านี้ ต องได รับการตรวจ
รั ก ษาดู แ ล ฟ นฟู สภาพ ป อ งกั น ภาวะแทรกซ อ นเป น ระยะ
เวลานาน จากการรวบรวมข อ มู ลย อ นหลั ง ระยะเวลา 10 ป
(มกราคม 2539 ถึง ธันวาคม 2548 ) พบวากลุมผูบ าดเจ็บรางแห
ประสาทแขนส วนมากเป นเพศชาย คิ ดเปนรอยละ 91.5 โดย
อัตราสวนระหวาง ชาย : หญิง เปน 10.8:1 กลุมอายุที่พบมาก
ทีส่ ุดคือ 21-30 ป อายุเฉลีย่ เทากับ 28.03 ป ซึง่ ใกลเคียงกับการ
ศึกษาทีเ่ คยมีมา(1- 4) และผูบาดเจ็บรางแหประสาทแขนสวนมาก
ประกอบอาชี พรั บจ าง ในประเทศไทยพบว าสาเหตุ สวนใหญ
เกิ ด จากอุ บั ติ เหตุ รถจั ก รยานยนต แตกต า งจากการใน
ประเทศสหรัฐอเมริ กาโดย Bowles และคณะ(5) พบว าสาเหตุ
สวนใหญเกิดจากบาดแผลกระสุนปน คิดเปนรอยละ 32 ทั้ งนี้
เนื่ องมาจากสภาพสังคมที่แตกตางกัน
ด า นความรุ นแรงของการบาดเจ็ บพบว าเป นการบาดเจ็ บ
แบบ complete มากกวาแบบ incomplete สอดคลองกับการ
J Thai Rehabil Med 2010; 20(3)

ศึ กษาของภานุพั นธ ทรงเจริญ(2) และผู บาดเจ็บจากอุบั ติ เหตุ
รถจั กรยานยนต ส วนมากเป นกลุ มที่ มี การบาดเจ็ บแบบ
complete total arm ที่ระดับรากประสาท แสดงใหเห็นวาการ
บาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุรถจักรยานยนตในประเทศไทยนัน้ รุนแรงมาก
และมักมีการบาดเจ็บอื่นรวมดวย สวนการศึกษาของ Bowles
สวนใหญบาดเจ็บเกิดทีร่ ะดับ trunk (รอยละ 56)(5)
เมื่ อพิ จารณาผลการตรวจไฟฟ าวิ นิ จ ฉั ย กั บ วิ ธี ก ารรั กษา
พบว า ผู ป ว ยที่ มี ผ ลการตรวจการบาดเจ็ บ แบบ complete
เกื อบทั้ งหมด (ร อ ยละ 97) ได รั บ การรั ก ษาด ว ยการผ า ตั ด
โดยได รับ การผ าตั ด หลั งเกิ ดอุ บั ติ เหตุ เ ฉลี่ ย 6.4 เดื อ น ส วน
ผู ป ว ยที่ มี ผลการตรวจไฟฟ า วิ นิ จ ฉั ย เป น การบาดเจ็ บ แบบ
complete 2 ราย ที่ ได รับการรั กษาโดยไม ผาตัดนั้ น พบว ามี
การฟนตัวภายใน 6-12 เดือนหลังอุบัติเหตุ แสดงวา ในระยะแรก
นาจะมีภาวะ neurapraxia หรือ conduction block รวมดวย
หรื อมีภาวะ axon continuity ที่ ไม สามารถตรวจพบจากการ
ตรวจไฟฟาวินิจฉัย (6) เชนเดียวกับกลุม ผูป วย incomplete injury
ร อยละ 61.2 ได รั บการรั ก ษาโดยไม ผ าตั ด เนื่ อ งจากกลุ มนี้
หลั งจากติ ดตามการรั ก ษา มี การฟ น ตั วของกํา ลั งกล ามเนื้ อ
ดีขึ้ นตามลําดับ แสดงวาเกิดการฟ นตัวของเสนประสาทไดเอง
(spontaneous recovery) สวนผู ปวยรายใดที่ ไมเกิ ดการฟ น
ตัวเองในระยะ 6 เดือนหลังการบาดเจ็บ จะทําการผาตัดแกไข
เชน การทํา neurolysis และ/หรือรวมกับการทํา neurotization
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ต อ ไป เนื่ องจากมี ป จจั ย ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การฟ น ตั ว ที่ สํา คั ญ
คือระยะเวลาที่ ทําการผาตัด (7-8)
การติ ด ตามการรั กษาใช การตรวจประเมิ น ที่ แตกต างกั น
ระหว า ง 2 กลุ ม คื อ ผู ป วยที่ รั ก ษาโดยไม ผ าตั ด อาศั ยการ
ตรวจกําลังกล ามเนื้ อของเสนประสาทที่ไดรับบาดเจ็บ ( MRC
ตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไป ถือวามีการฟนตัว) เนื่องจากผูปวยกลุมนี้
สวนใหญเปนแบบ incomplete injury มีการฟนตัวเร็วในระยะ
6-12 เดือนหลังการบาดเจ็บ (19ใน 30 ราย) สวนผูปวยที่รกั ษา
โดยการผ า ตั ด ซึ่ งส ว นใหญ เ ป น การต อ เส น ประสาทโดยวิ ธี
neurotization อาศัยติดตามผลการฟน ตัวของเสนประสาท โดย
การตรวจไฟฟาวินิจฉัยดู nascent MUAP ในกลามเนื้อที่มีการ
ผ า ตั ด แก ไ ขเส น ประสาท เนื่ องจากผู ป ว ยเหล า นี้ มั ก มี ก าร
บาดเจ็บแบบ complete ซึ่งตรวจไมพบ MUAP กอนการผาตัด
วิ ธีการนี้ สามารถติ ดตามการฟ นตั วได ไวกวาการตรวจร างกาย
และยั งสามารถใช เป น biofeedback ร ว มในการฟ น ฟู กํา ลั ง
กล ามเนื้ อได ผลการศึ กษาพบว าผู ป วยส วนใหญ มี nascent
MUAP เกิดขึ้นในชวง 6-12 เดือน หลังการผาตัด (86 จาก105
ราย)
การศึกษานี้ ยั งไม สามารถบ งชี้ ป จจัยที่ มีผลต อการฟ นตั ว
โดยเฉพาะในกลุ ม ที่ ต อ งได รั บ การผ า ตั ด ทั้ งนี้ ควรได มี ก าร
รวบรวมและติ ดตามการฟ นตั วของกํ า ลั ง กล ามเนื้ อ หลั ง การ
ผ าตัดร วมด วย
กล าวโดยสรุ ปผู ป วยบาดเจ็ บร า งแหประสาทแขนที่ มารั บ
การตรวจรักษาที่ กองเวชศาสตรฟ นฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา สวนใหญเปนเพศชายในวัยทํางาน สาเหตุที่พบมากที่สุด

คื อ อุ บั ติ เหตุ รถจั กรยานยนต ส วนใหญ เป นการบาดเจ็ บชนิ ด
รางแหประสาททั้งหมดแบบ complete ที่ตําแหนงรากประสาท
ผูปวยสวนใหญมีการฟนตัวหลังการรักษา ภายใน 6-12 เดือน
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