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บทคดัย่อ 

    ในการวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ คือ การสร้างแผ่นกระตุ้น

กล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า โดยศึกษาหลักการท างานและคุณสมบัติ 

โดยมีการน าทฤษฎีต่างๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างแผ่นกระตุ้น

กล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า โดยมีสมมุติฐานในการวิจัยจัดท าแผ่น

กระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า ขึ้นเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการเรียน

การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการกระตุ้นกล้ามเน้ือด้วยไฟฟ้าให้มี

ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

การรักษาแบบต่างๆได้  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 

จ านวน 10 คน เป็น ผู้ป่วยจากเขตต าบลกลางดง อ าเภอทุ่งเสลี่

ยม  จั งหวั ดสุ โขทั ย  เครื่ อ งมื อที่ ใช้ ในการวิ จั ย ได้ แก่   

แบบสอบถามความพึงพอใจและเก็บรวบรวมข้อมูล ค่าสถิติที่

ใช้ในการวิจัยคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

    ผลการหาประสิทธิภาพของแผ่นกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วย

ไฟฟ้าพบว่าอาการอักเสบมีแนวโน้มดีขึ้นในช่วงวันที่ 5 หลัง

ได้รับการรักษา โดยการใช้แผ่นกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า

นั้นจะท าให้อาการอักเสบของกล้ามเนื้อมีแนวโน้นที่จะดีขึ้น

รวดเร็วกว่าโดยเฉลี่ย 1 วันหลังได้รับการรักษา การกินยา

ร่วมกับการใช้แผ่นกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยกระแสไฟฟ้าอาการ

อักเสบของกล้ามเนื้อมีแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี

ขึ้นรวดเร็วกว่าการไม่กินยาร่วมด้วยเฉลี่ย 2 วัน การหา

ประสิทธิภาพของแผ่นกระตุ้นกล้ามเน้ือด้วยไฟฟ้าพบว่าอาการ

อักเสบมีแนวโน้มดีขึ้นในช่วงวันที่ 5 หลังได้รับการรักษา โดย



ตัวแปรทั้งสองให้ค่าที่เท่ากันท าให้สรุปได้ว่าโรคประจ าตัวไม่มี

ผลต่อการรักษาของแผ่นกระตุ้นกล้ามเน้ือด้วยกระแสไฟฟ้า 

 

ค าส าคัญ : กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและเยื่อพังผืดหรือ 

Myofascial Pain Syndrome หมายถึงเป็นกลุ่มโรคที่

ก่อให้เกิดอาการปวดกล้ามเนื้ออย่างเรื้อรังและเกิด

อาการทางระบบประสาทอัตโนมัติ ซึ่งเป็นผลมาจาก

การเกิดจุดกดเจ็บ(Trigger Point) ในกล้ามเนื้อและ

เยื่อพังผืด บางครั้งอาจท าให้เกิดอาการเจ็บปวดลามไป

ยังส่วนอื่นๆ ของร่างกายด้วย โดยสาเหตุอาจมาจาก

กล้ามเนื้อถูกใช้งานอย่างซ้ า ๆ จากการท างานและการ

ท ากิจกรรม หรืออาจเกิดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อ

มากเกินไป 

   Electrical muscle stimulation (EMS) หมายถึง

การใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าในการรักษากล้ามเนื้อ  ท่ี

ขาดเส้นประสาทมาเลี้ยง (denevated muscle) เพ่ือ

รักษาสภาพของกล้ามเนื้อ ชะลอการฝ่อลีบของ

กล้ามเนื้อ (Delayed muscle atrophy) หรือเพ่ือให้

เกิดการเรียนรู้ใหม่ (Re-education) ในกล้ามเนื้อท่ี

ขาดเส้นประสาทมาเลี้ยงบางส่วน (partial denevated 

muscle) 

  Electrical stimulation for tissue repaired 

(ESTR) หมายถึงใช้กระแสไฟฟ้าเพ่ือลดอาการบวม 

(edema reduction) เพ่ิมการไหลเวียนเลือด 



(enhancement of circulation) และเร่งการสมานแผล 

(wound management หรือ wound healing) 

 

Abstract 

 The purpose of this research is to create 

electrical muscle stimulation pads. by studying 

working principles and qualifications with the 

introduction of various theories applied to create 

electrical muscle stimulation pads There is a 

hypothesis in the research of electrical muscle 

stimulation pads. for the benefit of studying and 

researching about electrical muscle stimulation 

to have a better understanding as well as being 

able to apply in various treatments The sample 

group used in this research consisted of 12 

patients from Tambon Klang Dong. Thung 

Saliam District Sukhothai Province. The tools 

used in the research are: Satisfaction 

questionnaire and data collection The statistics 

used in the research were percentage, mean and 

standard deviation. 



Efficacy findings of the pads showed that inflammation 

tended to improve at day 5 after treatment. By using 

electrical pads, muscle inflammation tends to improve 

faster, on average, 1 day after treatment. In 

combination with the use of electrical muscle 

stimulation pads, muscle inflammation tends to 

improve in an average of 2 days faster than with no 

medication. Determination of the efficacy of the pads 

showed that inflammation tended to improve by day 5. 

after treatment Both variables gave the same values, 

it can be concluded that the underlying disease had 

no effect on the treatment of the electrical stimulation 

pads. 

 

Keywords : กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและเยื่อพังผืดหรือ 

Myofascial Pain Syndrome หมายถึงเป็นกลุ่มโรคที่

ก่อให้เกิดอาการปวดกล้ามเนื้ออย่างเรื้อรังและเกิด

อาการทางระบบประสาทอัตโนมัติ ซึ่งเป็นผลมาจาก

การเกิดจุดกดเจ็บ(Trigger Point) ในกล้ามเนื้อและ

เยื่อพังผืด บางครั้งอาจท าให้เกิดอาการเจ็บปวดลามไป

ยังส่วนอื่นๆ ของร่างกายด้วย โดยสาเหตุอาจมาจาก

กล้ามเนื้อถูกใช้งานอย่างซ้ า ๆ จากการท างานและการ



ท ากิจกรรม หรืออาจเกิดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อ

มากเกินไป 

   Electrical muscle stimulation (EMS) หมายถึง

การใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าในการรักษากล้ามเนื้อ  ท่ี

ขาดเส้นประสาทมาเลี้ยง (denevated muscle) เพ่ือ

รักษาสภาพของกล้ามเนื้อ ชะลอการฝ่อลีบของ

กล้ามเนื้อ (Delayed muscle atrophy) หรือเพ่ือให้

เกิดการเรียนรู้ใหม่ (Re-education) ในกล้ามเนื้อท่ี

ขาดเส้นประสาทมาเลี้ยงบางส่วน (partial denevated 

muscle) 

  Electrical stimulation for tissue repaired 

(ESTR) หมายถึงใช้กระแสไฟฟ้าเพ่ือลดอาการบวม 

(edema reduction) เพ่ิมการไหลเวียนเลือด 

(enhancement of circulation) และเร่งการสมานแผล 

(wound management หรือ wound healing)  

 

บทน า 

 ตามท่ีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพซึ่งเป็นองค์กรหรือ

หน่วยงานหลักท่ีด าเนินนโยบายท่ีชัดเจน            ในการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

ในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ท้ังนี้                มี

วัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เกิดความตระหนักต่ืนตัวในการพัฒนา         สร้าง

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการสนับสนุนบริการสุขภาพ 



จากงานท่ีปฏิบัติตามแผนการด าเนินงาน    ในแต่ละ

ปีงบประมาณหรือท่ีเรียกว่างาน R2R (Routine To 

Research) เพ่ือให้เกิดเป็นผลงานวิจัยและ นวัตกรรมอย่าง

เป็นรูปธรรมไปสู่การส่งเสริมสนับสนุนยุทธศาสตร์ในระดับ

ต่างๆ เช่น ระดับหน่วยงาน ระดับชาติหรือระดับภูมิภาค เป็น

ต้น การส่งเสริมงานวิจัยในประเทศไทยในปัจจุบันนี้จะเห็น

ได้ว่า มีหน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนองค์กรอยู่ด้วยกันหลาย

องค์กรท่ีท าหน้าท่ีก ากับ ดูแล ขับเคลื่อนผลสัมฤทธิ์ 

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ในแต่สาขาวิชาชีพจากความรู้ 

ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ นวัตกรรม 

เพ่ือพัฒนาประเทศให้มีผลงานวิจัยท่ีเจริญก้าวหน้า ซึ่งย่อม

ส่งผลดีให้เกิดความสามารถ ในการแข่งขันได้กับนานา

ประเทศและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นใน

อนาคต การสนับสนุน การวิจัยและพัฒนาจากองค์กรหรือ

หน่วยงาน ยังเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการสร้างนักวิจัยท่ี

มีความรู้ ความสามารถให้เข้าไปแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตของ

คนไทยท่ียังต้องการการพัฒนาความเจริญก้าวหน้า ต่อไป

อย่างต่อเนื่องในอนาคต (การป้องกันควบคุมโรคและภัย

สุขภาพต่างๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับ

ท่ี11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ซึ่งได้ให้ความส าคัญกับการ

ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนา โดยก าหนดเป้าหมายการลงทุน

ด้านการวิจัยและพัฒนาไว้ท่ีร้อยละ 1 เม่ือสิ้นสุด แผนฯ) 

รวมถึงก าหนดให้การส่งเสริมระบบงานวิจัยและพัฒนาของ

ประเทศเป็นประเด็นการพัฒนาท่ีมี ล าดับความส าคัญสูงท่ี

ต้องผลักดันให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันขับ เคลื่อนให้เกิดผล

อย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังให้

ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนาในระดับค่อนข้างต่ า เห็น



ได้จาก ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP เฉลี่ย

ในช่วง 13 ปี (2542-2554) ของประเทศไทยอยู่ท่ีระดับ    

ร้อยละ 0.23 ต่อ GDP ค่อนข้างต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับ

ประเทศท่ีพัฒนาอื่นๆ เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ซึ่ง

มีค่าใช้จา่ยเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยู่ท่ีร้อยละ 3.74 , 

3.25 , 2.75 ต่อ GDP ในปี 2554 ตามล าดับ (วารสาร

เศรษฐกิจและสังคม สัมภาษณ์พิเศษศาสตราจารย์ 

นายแพทย์สุทธิพร จิตต์ มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ(วช.) การพัฒนาระบบวิจัยเพ่ือความก้าวหน้า 

อย่างยั่งยืน) 

      เนื่องจากยุทธศาสตร์และแผนระดับชาติจนมาถึงระดับ

กรม ผู้วิจัยมองเห็นความเป็นไปได้ท่ีจะใช้ความรู้

ความสามารถในด้านการคิดเพ่ือค้นหาวิธีการแก้ปัญหาใน

เรื่องการบรรเทาอาการปวดของกล้ามเนื้อด้วยวิธีอื่นแทน

การใช้ยา ด้วยท่ีเห็นถึงผลกระทบจากการใช้ยาท่ีจะตามมา

ในอนาคต อย่างเช่นการสะสมในร่างกายจนก่อให้เกิดมะเร็ง 

หรือผลกระทบอื่นๆต่อร่างกายของผู้ใช้ยา และด้วยความรู้

จากสายงานอาชีพท่ีเรียนและท างานเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้า 

ผู้วิจัยจึงในความรู้ท่ีมีมาคิดค้นและศึกษาวิธีการแก้ปัญหา

จากความรู้และความถนัดท่ีมีเพ่ือบรรเทาอาการอักเสพหรือ

ปวดของกล้ามเนื้อแทนการใช้ยา 

       เนื่องด้วยปัญหาข้างต้นท าให้ผู้วิจัยมีแนวคิดท่ีจะท า

แผ่นท่ีบรรเทาอาการอักเสบหรือปวดของกล้ามเนื้อ   ท่ีใช้

ไฟฟ้าในการกระตุ้นกล้ามเนื้อให้กระแสประสาทท างานได้ดี

ขึ้นในจุดนั้นๆแทนการใช้ยาหรือการกินยา   แก้ปวด ท้ังยัง

ท าให้มีลักษณะในการใช้งานได้ท าให้ผู้ใช้เข้าในการ

ท างานและหมดความกังวลในการใช้งาน   แผ่นบรรเทาปวด



หรืออักเสบของกล้ามเนื้อได้ และยังง่ายต่อการเปลี่ยน

อุปกรณ์ด้วยตนเองได้ในกรณีท่ีอุปกรณ์หมดสภาพการ

ท างานอีกด้วย 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาและพัฒนาแผ่นกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วย

ไฟฟ้า 

        2. เพ่ือหาประสิทธิภาพแผ่นกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วย

ไฟฟ้า 

        3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้แผ่นกระตุ้น

กล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 2.8.1. ระบบฟ้ืนฟูกล้ามเนื้อแขน 

เนื่องจากโรคเส้นเลือดในสมองแตก เป็นโรคท่ีมีโอกาส

เกิดขึ้นได้สูงเป็นอันดับต้น ๆ ของมนุษย์     และ ในผู้ป่วยท่ีมี

ชีวิตรอด จะมีความเป็นไปได้สูงมาก ท่ีจะเกิดอาการพลภาพ

หรือท่ีเรียกกันว่าอัมพาต         ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้ จะต้องได้รับ

การท ากายภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยเร็ว เพ่ือท่ีจะให้

ผู้ป่วยเหล่านี้ สามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วท่ีสุด 

ท้ังนี้ เครื่องมือท่ีใช้ในตลาดยังคงมีราคาแพง เช่น Contrex 

และ armeo และไม่เพียงพอต่อการใช้งาน งานวิจัยนี้จึง

น าเสนอการออกแบบพัฒนาเครื่องออกก าลังกายแขนท่ี

สามารถออกก าลังกายแขน ในมัดกล้ามเนื้อ riceps และ 

infraspinaus ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อหลัก ในการท่ีจะต้องท าการ

ก ายภาพในขั้ น ต้ น  แ ล ะท า ง าน ร่ ว มกั บ ร ะ บบ เ ก็ บ



สัญญาณไฟ ฟ้ า ก ล้ า ม เ นื้ อ  (EMG) ซึ่ ง ท า ใ ห้  ก า ร

กายภาพบ าบัด มีความสะดวกขึ้น และสามารถประเมินการ

พัฒนาของกล้ามเนื้อโดยตรง จากสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อ

จากมัดกล้ามเนื้อท่ีสนใจ โดยตัวเครื่องจะเลือกการท างานได้

ใน 2 โหมดคือ โหมด CPM และโหมด Direct Exercise 

ผ่านการควบคุมการท างานด้วยโปรแกรม LabVIEW ซึ่ง

สามารถแสดงและบันทึกค่าสัญญาณแรงแขนท่ีเกิดขึ้น

ระหว่างการกายภาพ สัญญาณมุมการเปลี่ยนแปลงสัญญาณ

ความเร็วสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อ และผลการวิเคราะห์ค่า 

MAV และ RMS ระบบสามารถก าหนดความเร็วคงท่ีในการ

บริหารได้ท่ี 5 10 และ 15 รอบต่อนาที และก าหนดน้ าหนัก

ได้ต้ังแต่ 1 - 6 กิโลกรัม จากการทดสอบเครื่องบริหาร

สามารถรักษาความเร็วให้คงท่ีได้และสามารถท างานตามท่ี

ออกแบบไว้ซึ่งจากการทดสอบอาสาสมัคร 1 คน พบว่า ค่า 

RMS และ MAV     ของสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้ อ  ท้ั ง

กล้ามเนื้อ tricepsและ infraspinatus จะสูงขึ้นเมื่อแรงต้าน

ของมอเตอร์สูงขึ้น (นายวรรษิษฐา แก้วบุญ, 2556) 

 2.8.2. ผลของการกระตุ้นไฟฟ้าบริเวณฝ่าเท้าร่วมกับ

การฝึกการทรงตัวเพ่ือนเพ่ิมความสามารถในการมั่นคงของ

การทรงท่าและการเดินในผู้ป่วยเบาหวานท่ีมีภาวะปลาย

ประสาทเส่ือม 

 ผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีมีภาวะปลายประสาทเสื่อม 

พบว่ามีการลดลงของการรับความรู้สึกบริเวณฝ่าเท้า ซึ่ง

ส่งผลต่อความสามารถในการทรงตัวเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะ

เส่ียงล้ม จากการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่าการฝึกการทรงตัวและ

การกระตุ้นไฟฟ้าบริเวณฝ่าเท้าในระดับความรู้สึก สามารถ



เพ่ิมความสามารถในการทรงตัวในผู้ป่วยเบาหวานท่ีมีภาวะ

ปลายประสาทเสื่อมได้ อย่างไรก็ตาม การศึกษาท่ีผ่านมา

ส่วนใหญ่เป็นการรักษาเพียงอย่างเดียว ยังไม่มีการศึกษาท่ีดู

ผลร่วมของการรักษาท้ัง 2 อย่าง วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาผล

ของการกระตุ้นไฟฟ้าท่ีบริเวณฝ่าเท้าร่วมกับการฝึกการทรง

ตัวเป็นเวลา 4 สัปดาห์ต่อความมั่นคงในการทรงท่าและ

ความสามารถในการเดินในผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีมี

ภาวะปลายประสาทเสื่อม โดยวิธีการวิจัย ใช้ผู้ป่วยเบาหวาน

ชนิดท่ี 2 ท่ีมีภาวะปลายประสาทเสื่อมจ านวน 7 คน ได้รับ

การกระตุ้นด้วยไฟฟ้าท่ีบริเวณฝ่าเท้าร่วมกับการฝึกการทรง

ตัวในท่ายืนเป็นระยะเวลา 3 ครั้ง/สัปดาห์ 4 สัปดาห์ติดต่อกัน 

โดยการประเมินการแกว่งของล าตัวของโดยใช้ Lord's 

sway meter ใน 4 เงื่อนไข (ลืมตายืนบนพ้ืนแข็ง หลับตายืน

บนพ้ืนแข็ง  ลืมตายืนบนพ้ืนนิ่ม และหลับตายืนบนพ้ืนนิ่ม) 

และประเมินความเร็วในการเดินด้วยแบบประเมิน 10 meter 

walk test ซึ่ งท าการประเมินก่อนและหลังจากการฝึก 

ผลการวิจัยพบว่าหลังจากการฝึก 4 สัปดาห์ติดต่อกันผลการ

แกว่งของล าตัวท้ัง 4 เงื่อนไขและความเร็วในการเดินของ

ผู้ป่วยดีขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ (P < 0.05)     เมื่อเทียบกับก่อน

การฝึก สรุปผลคือ ผลของการกระตุ้นไฟฟ้าท่ีบริเวณฝ่าเท้า

ร่วมกับการฝึกการทรงตัวเป็นเวลา 4 สัปดาห์ช่วยเพ่ิมความ

มั่นคงในการทรงท่าและความสามารถในการเดินในผู้ป่วย

เบาหวานชนิดท่ี 2     ท่ีมีภาวะปลายประสาทเสื่อม (กิติมา 

รงค์สวัสดิ์ และคณะ, 2563) 

 2.8.3. การกระตุ้นด้วยไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลก

กับการพัฒนาทางอารมณ์ 



 ความฉลาดทางอารมณ์เป็นปัจจัยส าคัญในการ

ท างานและการด ารงชีวิต อารมณ์และพฤติกรรมเกิดจากการ

ท างานของสมอง ดังนั้นการปรับเปลี่ยนการท างานของสมอง

จึงอาจส่งผลต่ออารมณ์และพฤติกรรมได้วัตถุประสงค์ของ

การทบทวนวรรณกรรมนี้ท าขึ้นเพ่ือศึกษาความรู้พื้นฐานทาง

ประสาทวิทยาศาสตร์ ท่ีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ

อารมณ์และพฤติกรรมหลังการกระตุ้นด้วยไฟฟ้ากระแสตรง

ผ่านกะโหลก วิธีการ         คือค้นหาวารสารวิจัยจากต ารา

ต่างประเทศ pubmed และ e-database โดยใช้ค าส าคัญ 

คื อ  emotion, social, neuroscience, emotional 

regulation, transcranial direct current stimulation 

(tDCS)       จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวต้ังแต่ปี 

ค.ศ. 1990-2020 พบงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องจ านวน 18 

งานวิจัยท่ีกล่าวถึงการใช้การกระตุ้นด้วยไฟฟ้ากระแสตรง

ผ่านกะโหลกกับประสาท วิทยาศาสตร์ทางสังคมและอารมณ์ 

ซึ่งมีจ านวน 12 การศึกษาท่ีพบว่าหลังได้รับการกระตุ้น ท า

ให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและอารมณ์อย่ างมี

นัยส าคัญโดยสัมพันธ์กับต าแหน่งของสมองท่ีใช้กระตุ้นและ

บทบาทหน้าท่ีการท างานของสมอง ณ ต าแหน่งนั้นๆ ผ่าน

กระบวนการของการรับรู้  การประมวลผลอารมณ์และ

ความรู้สึก การจัดเก็บความจ า และการดึงข้อมูลความจ าส่วน 

6 การศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะอารมณ์ทางใบหน้า การ

เปลี่ยนแปลงของอารมณ์และความรู้ความเข้าใจ พบว่าไม่มี

นัยส าคัญทางสถิ ติ  สรุปได้ว่ า  การวิจัยด้ านประสาท

วิทยาศาสตร์ โดยการใช้กระตุ้นด้วยไฟฟ้ากระแสตรงผ่าน

กะโหลก มีแนวโน้มท่ีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกลไก

ระบบประสาทท่ีท าหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับอารมณ์ ผ่านทาง



กระบวนการความจ า จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม

ตามมา (กฤติยา อินต๊ะยศ และคณะ, 2563) 

 2.8.4. การพัฒนาต้นแบบเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าประเภท 

NMES ชนิดควบคุมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 เ ค รื่ อ ง กร ะ ตุ้น ไฟ ฟ้ าปร ะ เภท  Neuromuscular 

electrical stimulator (NMES) เป็นเครื่ องกระ ตุ้นไฟฟ้า

รูปแบบหนึ่งท่ีมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในงานด้าน

กายภาพบ าบัดและเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูท้ังในทางคลินิกและ

งานวิจัย เป็นการสร้างกระแสไฟฟ้าในการกระตุ้นกล้ามเนื้อ

ท่ียังมีเส้นประสาทเลี้ยง (Innervated muscle) เพ่ือกระตุ้น

การท างานให้เกิดการคงสภาพของกล้ามเนื้อ ( restore 

muscle function),              เพ่ิมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 

(muscle strengthening), ลดอาการหด เกร็ ง  ( spasm 

reduction),        เพ่ิมการไหลเวียนโลหิต (Muscle pumping 

and increase circulation) และป้ อ งกันการฝ่ อลี บของ

กล้ามเนื้อ (Muscle Atrophy) อย่างไรก็ดี เครื่องกระตุ้น

ไฟฟ้าแบบ NMES ท่ีมีขายตามท้องตลาดมักมีการต้ัง

ค่าพารามิ เตอร์ไว้ เ พ่ือสร้างสัญญาณไฟฟ้ากระ ตุ้น ท่ี

เหมาะสมกับโปรแกรมการรักษาท่ัว ๆ ไป และเป็นการ

ป้องกันอันตรายท่ีอาจเกิดจากการใช้งานเครื่องกระตุ้น

ไฟฟ้าอย่างผิดวิธี อีกท้ังเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าส าหรับงานวิจัย

ท่ีอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถต้ังค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ได้ ก็

มักจะมีราคาท่ีสูงมาก ด้วยเหตุนี้ โครงงานวิศวกรรมชิ้นนี้จึง

มุ่งเน้นไปท่ีการศึกษาและพัฒนาตันแบบเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า



ชนิด NMES ท่ีสามารถสั่งงานและก าหนดค่าพารามิเตอร์

ต่าง ๆ ของสัญญาณไฟฟ้ากระตุ้นผ่านการต้ังค่าด้วยเครื่อง

คอม พิว เตอร์  โ ดยมุ่ ง เน้ นไป ท่ีก ารใช้ ง านอุ ปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์หรือโมดูลท่ีมีขายท่ัวไปในท้องตลาดมา

ประกอบเข้าด้วยกัน เพ่ือศึกษาถึงองค์ประกอบและ   การ

ท า ง านของ เ ครื่ อ ง ก ร ะ ตุ้ น ไฟ ฟ้ าชนิ ด  NMES โดย

เครื่องต้นแบบท่ีพัฒนาขึ้นสามารถสร้างสัญญาณรูปแบบ

คลื่นสี่ เหลี่ ยม (Square Wave) ได้ ท้ั งแบบโมโนฟาสิค 

(Monophasic) และไบฟาสิค (Biphasic) สามารถก าหนด

ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ได้ เช่น ความถี่ (Frequency), ความ

กว้างของพัลส์ (Pulse width), ระยะเวลาพักระหว่างพัลส์ 

(inter-pulse Interval) และช่วงเวลาในการกระตุ้น (Burst 

duration) เป็นต้น ผลท่ีได้จากการทดสอบประสิทธิภาพ

เครื่องต้นแบบพบว่า เครื่องสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง 5 

ชั่วโมง 30 นาที เมื่อให้พลังงานด้วยแบตเตอรี่ สามารถปรับ

ค่าแรงดันไฟฟ้าสูงสุดได้ท่ี 35 โวลต์ และเมื่อท า          การ

ทดสอบโดยการปล่อยสัญญาณไฟฟ้ากระตุ้นไปยังด้วยวงจร

เสมือน (Equivalent Circuit) ท่ีจ าลองค่าความต้านทาน 

(Impedance) ของอิเล็กโทรดและผิวหนังมนุษย์ พบว่ามีค่า

กระแสไฟฟ้าสูงสุดไหลผ่านวงจรเสมือนท่ี 3.54 มิลลิ

แอมแปร์ และจากการเปรียบเทียบรูปร่าง (Waveform) ของ

สัญญาณไฟฟ้ากระตุ้นก่อนและหลังเข้าสู่วงจรเสมือน พบว่า

ได้รูปร่างของสัญญาณไฟฟ้ากระตุ้นท่ีใกล้เคียงกัน โดยมี

เพียงค่าแรงดันยอดถึงยอด (Peak-to-peak Voltage) ของ



สัญญาณไฟฟ้ากระตุ้นแบบโมโนฟาสิคและไบฟาสิคท่ีมีค่า

คลาดเคลื่อนเฉลี่ยประมาณ 3.41% และ 3.76% ตามล าดับ 

(ฐิติวรดา ข าเพ็ง และศิริประภา ศรีประเสริฐ, 2563) 

 2.8.5. การรักษาด้วยไฟฟ้าในผู้ป่วยหน่วยจิตเวช ณ 

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ การศึกษาย้อนหลังจาก  การทบทวน

เวชระเบียน 

 การรักษาด้วยไฟฟ้า (Electroconvulsive therapy : 

ECT) ในกลุ่มโรคจิตเวชนั้นท่ัวโลกถือว่าเป็นการรักษา

มาตรฐ าน ท่ี ป ร ะสิ ท ธิ ผ ลดี แ ล ะมี ค ว ามปลอด ภัยสู ง 

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์มีการรักษาด้วย modified 

ECT ต้ังแต่ปี  พ.ศ. 2541 แต่ขาดข้อมูลทางเวชปฏิบัติ 

การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะประชากรและ

ลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยเพ่ือน าผลท่ีได้ไปวางแผนการ

รักษาปรับปรุงการรักษาให้มีประสิทธิผลและเกิดความ

ปลอดภัย โดยมีวิธีการศึกษา คือ เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา

แบบย้อนหลังจากการทบทวนเวชระเบียนในผู้ป่วยจิตเวชทุก

รายท่ีได้รับการรักษาด้วยวิธี modified ECT นาน 8 ปี เริ่ม

ต้ังแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2559 

โดยเก็บข้อมูลผู้ป่วยทุกรายท่ีเข้าเกณฑ์การคัดเข้า คือ การ

วินิจฉัยหลักเป็นโรคทางจิตเวชตามเกณฑ์การวินิจฉัยด้วย 

ICD – 10 รหัสโรค F00 - F99 และรักษาด้วย modified 

ECT และไม่มีเกณฑ์การคัดออก ผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วย

ท่ีรับการรักษาด้วย modifed ECT จ านวน 436 คน เป็นเพศ

ชายร้อยละ 61.8 มีอายุเฉลี่ย 36.2 +/- 10.2 ปี ผู้ป่วยจ านวน

ร้อยละ 62.8 เป็นโรคจิตเภท ร้อยละ 6.1 เป็นโรคอารมณ์



แปรปรวนแบบสองขั้ว ร้อยละ 55.3 มีโรคร่วมทางอายุรก

รรม ค่าเฉลี่ยจ านวนครั้งของ modified ECT คือ 10.3 +/- 

6.4 ครั้ง และไม่มีการเสียชีวิตระหว่างการรักษา ปัจจัยท่ี

ท านายจ านวนครั้งของ modified ECT ไต้แก่ อายุ การ

วินิจฉัยโรคเป็นจิตเภทและโรคจิตชนิดอื่นๆ และการมีโรค

ร่วมเป็นกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด 

(ปฐวี ปริญานุภาพ, มุทิตา พนาสถิต, 2561) 

2.8.6. คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วย

เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบถาวร 

 เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิดของผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษา

ด้วยเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบถาวรได้ เปรียบเทียบ

กับคนปกติ  เป็นการศึกษาแบบเปรียบเทียบ เก็บข้อมูล

ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2548 โดย ใช้

แบบสอบถามคุณภาพชีวิตเอสเอฟ36 ฉบับภามาไทย

สอบถามข้อมูลคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยท่ีได้รับการรักยา ด้วย

เ ค รื่ อ ง ก ร ะ ตุ้ นหั ว ใ จด้ ว ย ไฟ ฟ้ าแบบกา ร ในคลิ นิ ก

เครื่องกระตุ้นหัวใจโรงพยาบาลพุทธชินราชเปรียบเทียบกับ 

คนปกติ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Mann-Whincy U  ก าหน

คระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 10.05 ผลการศึกษา ผู้ป่ายท่ี

ได้รับการรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นหัวใจล้ายไฟฟ้าแบบถาวร

มี ราย อายุเฉลี่ย 6 ปี เป็นเพศชายร้อยละ 45 โดยลักษณะ

ท่ัวไปใกล้เคียงกับกลุ่มควบกุมซึ่งมี 9 ราย กลุ่มศึกษาได้รับ

การรักมาด้วย เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบ VVI 'ร้อย

ละ 87 แบบ DDD ร้อยละ 93 แบบ VDD) ร้อยละ 3.7 โดย

ข้อมูล พ้ืนฐานของเครื่องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน การ

วิเคราะห์กะแบนคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพท่ัวไปพบว่าได้



ร้อยละ ไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม ส่วนการพิจารนาราย

ค้านพบว่าค้านสมรรถภาพร่างกายคะแนนต่ ากว่ากลุ่ม 

ควบคุมอย่างมีนัยส าคัญ (ร้อยละ ร0 เทียบกับร้อยละ 69 , 

p=0.002) ส่วนทางด้านจิตใจ สังคม อารมณ์ SOvah ES 

ความเจ็บปวดของร่างกาย ความมั่นใจทางร่างกายและ

ก าลังใจไม่แตกด่างจากคลุมควบคุม สรุป ผู้ป่วยท่ีได้รับการ

รักษาด้วยเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบถาวรมีคุณภาพ

ชีวิตโดยท่ัวไปไม่แตกต่างจากคนปกติ ยกเว้นทางค้าน

สมรรถภาพร่างกายท่ีด้อยกว่าคนปกติอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติ (โตมร ทองศรี,2559) 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 ในการจัดท าโครงงาน เรื่อง แผ่นกระตุ้นกล้ามเนื้อ

ด้วยไฟฟ้า ผู้จัดท าโครงงานมีวิธีด าเนินโครงงาน ตาม

ขั้นตอนนี้  

              3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

     3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

     3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

     3.4 สถิติท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  3.1.1 ประชากร ได้แก่ บุคลากรทางด้าน

สาธารณสุขในอ าเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 

  3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรทางด้าน

สาธารณสุข อนามัยในเขตต าบลกลางดง อ าเภอทุ่งเสลี่ยม

จ านวน 10 คน ได้จากการสุ่มแบบอย่างง่าย 

3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 



 การศึกษาค้นคว้าวิจัยแผ่นกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วย

ไฟฟ้า ผู้วิจัยได้ท าการสร้างแบบสอบถามตามขั้นตอน

ดังต่อไปนี้ 

 ขั้นตอนท่ี 1 สร้างแบบประเมินส าหรับผู้เชี่ยวชาญ 

 ขั้นตอนท่ี 2 สร้างตารางบันทึกผลการท างานและ

ประสิทธิภาพ 

 ขั้นตอนท่ี 3 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 

ขัน้ตอนท่ี 1 การสร้างแบบประเมินส าหรับผู้เชี่ยวชาญ 

   ตัวอย่างข้อมูลท่ีถามในแบบสอบถาม 

           เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่  

           ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  

           ตอนท่ี 2 แบบสอบถามประเมินส าหรับผู้เชี่ยวชาญ 

ในการใช้แผ่นกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า 

           ลักษณะค าถามเกี่ยวกับการประเมินเป็นแบบ

เลือกตอบ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) ของ Likert ให้ผู้ตอบเลือกคาตอบได้เพียงข้อเดียว

ในแต่ละข้อ โดยก าหนดเกณฑ์การให้น้ าหนักคะแนนของ

ตัวเลือกแต่ละช่วงดังนี้  

                   ระดับคะแนน                                     เกณฑ์

การให้คะแนน  

                         5                                             มีระดับ

มากท่ีสุด  

                         4                                            มีระดับ

มาก  

                         3                                         มีระดับ

ปานกลาง  



                         2                                            มีระดับ

น้อย  

                         1                                            มีระดับ

น้อยท่ีสุด  

               เกณฑ์การแปลความหมายจากการให้คะแนน

ดังกล่าว แบ่งคะแนนเป็น 5 ระดับ  

(ประครอง กรรณสูต,2535,หน้า 70  ) 

                   ระดับคะแนน                                    เกณฑ์

การให้คะแนน 

                    4.51 – 5.00                                    มีระดับ

มากท่ีสุด 

                    3.51 – 4.50                                    มีระดับ

มาก 

                    2.51 – 3.50                                    มีระดับ

ปานกลาง 

                    1.51 – 2.50                                    มีระดับ

น้อย 

                    1.00 – 1.50                                    มีระดับ

น้อยท่ีสุด 

       โดยในตอนท่ี 2 จะแบ่งเป็น 3 ด้านหลักดังนี้ 

 ด้านการออกแบบ 

 ด้านประสิทธิภาพ 

 ด้านความปลอดภัย 

               ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  

ขั้นตอนท่ี 2 สร้างตารางบันทึกผลการท างานและ

ประสิทธิภาพ 



 ตอนท่ี 1 สร้างตารางเปรียบเทียบผลการใช้งานแผ่น

กระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้ากับไม่ใช้ โดยท าการเปรียบเทียบ

ระยะเวลาการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อ 

 ตอนท่ี 2 สร้างตารางเปรียบเทียบผลการใช้งานแผ่น

กระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้ากับการกินยาบรรเทาปวด โดย

ท าการเปรียบเทียบระยะเวลาการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อ 

 ตอนท่ี 3 สร้างตารางเปรียบเทียบผลการใช้งานแผ่น

กระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้ากับผู้ปวดหลายช่วงอายุ โดย

เปรียบเทียบระยะเวลาการฟ้ืนตัวของกล้ามเนื้อ 

 ตอนท่ี 4 สร้างตารางเปรียบเทียบผลการใช้งานแผ่น

กระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้ากับผู้ป่วยท่ีมีโรคประจ าตัว โดย

เปรียบเทียบระยะเวลาการฟ้ืนตัวของกล้ามเนื้อ 

ขั้นตอนท่ี 3 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 

ตัวอย่างข้อมูลท่ีถามในแบบสอบถาม 

           เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่  

           ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  

           ตอนท่ี 2 แบบสอบถามประเมินส าหรับผู้เชี่ยวชาญ 

ในการใช้แผ่นกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า  

           ลักษณะค าถามเกี่ยวกับการประเมินเป็นแบบ

เลือกตอบ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) ของ Likert ให้ผู้ตอบเลือกคาตอบได้เพียงข้อเดียว

ในแต่ละข้อ โดยก าหนดเกณฑ์การให้น้ าหนักคะแนนของ

ตัวเลือกแต่ละช่วงดังนี้  

                   ระดับคะแนน                                     เกณฑ์

การให้คะแนน  

                         5                                              มีระดับ

มากท่ีสุด  



                         4                                              มีระดับ

มาก  

                         3                                              มีระดับ

ปานกลาง  

                         2                                              มีระดับ

น้อย  

                         1                                              มีระดับ

น้อยท่ีสุด  

               เกณฑ์การแปลความหมายจากการให้คะแนน

ดังกล่าว แบ่งคะแนนเป็น 5 ระดับ  

(ประครอง กรรณสูต,2535,หน้า 70  ) 

                   ระดับคะแนน                                      เกณฑ์

การให้คะแนน 

                    4.51 – 5.00                                    มีระดับ

มากท่ีสุด 

                    3.51 – 4.50                                    มีระดับ

มาก 

                    2.51 – 3.50                                    มีระดับ

ปานกลาง 

                    1.51 – 2.50                                    มีระดับ

น้อย 

                    1.00 – 1.50                                    มีระดับ

น้อยท่ีสุด 

       โดยในตอนท่ี 2 จะแบ่งเป็น 3 ด้านหลักดังนี้ 

 ด้านการออกแบบ 

 ด้านประสิทธิภาพ 

 ด้านความปลอดภัย 

               ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 



3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

             ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาจะเก็บข้อมูลด้วย

ตนเอง โดยการท าการทดสอบอุปกรณ์และการแจก

แบบสอบถามได้ครบตามจ านวนแล้วท าการตรวจสอบความ

ถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม จากนั้นผู้วิจัยจะน าแบบ

ประเมินมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล โดยแบ่งเป็น 3 

ตารางตามแต่ละขั้นตอนได้ดังนี้ 

 ตารางที่ 1 แบบประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ จะมีท้ังหมด 

3 ด้าน ดังนี้ 

 ด้านการออกแบบ 

 ด้านประสิทธิภาพ 

 ด้านความปลอดภัย 

ตารางที่ 2 บันทึกผลการท างานและประสิทธิภาพ โดย

หลังจากท่ีได้ผลการทดลองแล้วได้มีการน าผลมา

เปรียบเทียบหาข้อแตกต่างของการใช้งานแผ่นกระตุ้น

กล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า 

ตารางที่ 3 แบบถามความพึงพอใจ จะมีท้ังหมด 3 ด้าน ดังนี้ 

 ด้านการออกแบบ 

 ด้านประสิทธิภาพ 

 ด้านความปลอดภัย 

3.4 สถิติท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 

             เป็นการวิเคราะห์ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ท่ีได้จาก

การผู้เช่ียวชาญ และผู้เข้าอบรม แล้วน ามาจัดแยกข้อมูล 

จากนั้นน าข้อมูลท่ีได้มา เปรียบเทียบกับทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 

และพื้นที่จริง เพื่อเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการ

บรรยายและรูปภาพประกอบ เพ่ือเป็นการสรุปแนวทาง

ส าหรับการแก้ไขและพัฒนาอุปกรณ์ต่อไป 



             ผู้วิจัยน าข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม มา

ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมทางสถิติ

ส าเร็จรูป (SPSS for windows) ซึ่งข้อมูลท่ีนามาใช้

วิเคราะห์นั้น น ามาจากแบบสอบถามท่ีเป็นฉบับที่สมบูรณ์ น า

ค าตอบของแบบสอบถามมากรอกลงในโปรแกรมเพ่ือ

วิเคราะห์ โดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) แล้วน าเสนอในรูปตาราง 

            สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้  

                  การค านวณค่าสถิติพ้ืนฐานของคะแนนมีดังนี้ 

(ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ 2531:59)  

1.) หาอัตราร้อยละ ใช้สูตร  

ร้อยละของรายการใด = ความถ่ีของรายการนั้น x 100 

                                    ความถี่ท้ังหมด  

 

 

 

 

 

2.) ค่าเฉลี่ย ใช้สูตร ดังนี้  

                            x ̅=  (∑▒x)/N  

  

       เม่ือ                x           แทน            คะแนนดิบ  

                           x ̅          แทน             ค่าเฉลี่ย  



                           N           แทน           จ านวนคน  

                           ∑          แทน              ผลรวม   

3.) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยใช้สูตร (ชูศรี วงศ์

รัตนะ.2534 : 74)  

 

S.D.=√((n∑▒〖D^2-(∑▒D)^2 〗)/(N(N-1))) 

 

เม่ือ      S.D             แทน          ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

          ∑▒x           แทน          ผลรวมของคะแนนดิบ   

          ∑▒x^2          แทน          ผลรวมของคะแนนดิบ  

           N               แทน          จ านวนคน 

 

ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัย เรื่องแผ่นกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า 

ของผู้ป่วยและสาธารณะสุขในเขตต าบลกลางดง อ าเภอทุ่ง

เสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย และผู้เช่ียวชาญ ผู้วิจัยได้น าข้อมูล

จาก แบบประเมินของผู้เชี่ยวชาญ  แบบบันทึกผลการหา

ประสิทธิภาพแผ่นกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า  และ 

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้แผ่นกระตุ้น

กล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าของกลุ่มตัวอย่าง ท่ีผ่านการตรวจสอบ

คุณภาพแล้วน าผลการวิจัยด้วยวิธีการทางสถิติโดยมีการ

อภิปรายผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 

สรุปผลการวิจัย 

ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจาก แบบประเมินของผู้เช่ียวชาญ แบบ

บันทึกผลการหาประสิทธิภาพแผ่นกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วย



ไฟฟ้า และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้แผ่น

กระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

แบบประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวนผู้เช่ียวชาญ 3 คน และ

คิดร้อยละ 100%  แบ่งตามอาชีพพนักงานสาธารณะสุข 

จ านวน 1 คน คิดร้อยละ 33.33% อาชีพครู จ านวน 1 คน 

คิดร้อยละ 33.33%และอาชีพผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 1 คน คิด

ร้อยละ 33.33% จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 3 คน และคิดร้อยละ 

100%  แบ่งตามช่วงอายุ 30-40 ปี จ านวน 1 คน คิดร้อยละ 

33.33%  ช่วงอายุ 41-50 ปี จ านวน 1 คน คิดร้อยละ 

33.33% และช่วงอายุ51 ปีขึ้นไป จ านวน 1 คน คิดร้อยละ 

33.33% การศึกษาประสิทธิภาพจากผู้เช่ียวชาญด้านการ

ออกแบบแผ่นกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า น้ าหนักของแผ่น

กระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า คิดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5 คิดค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0 ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

วัสดุของโครงสร้างแข็งแรงทนทาน คิดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.6 

คิดค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 ระดับความพึง

พอใจมากท่ีสุด สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย คิดค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 5 คิดค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0 ระดับความ

พึงพอใจมากท่ีสุด การศึกษาประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญ

ด้านประสิทธิภาพของแผ่นกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า ความ

เหมาะสมของชิ้นงานกับขนาดงาน คิดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.6 

คิดค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 ระดับความพึง

พอใจมากท่ีสุด หลักการในการควบคุมความสะอาด คิด

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5 คิดค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0 

ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด สามารถแก้ปัญหาการอักเสพ

ของกล้ามเนื้อได้ คิดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5 คิดค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0 ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด การศึกษา

ประสิทธิภาพจากผู้เช่ียวชาญด้านความปลอดภัยของแผ่น



กระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า ความเหมาะสมและประสิทธิภาพ

ของเครื่อง คิดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5 คิดค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0 ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ท างานได้

ถูกต้องตามวัตถุประสงค์การใช้งาน คิดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5 คิด

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0 ระดับความพึงพอใจมาก

ท่ีสุด ความปลอดภัยในการใช้งานจริง คิดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.6 คิดค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 ระดับความ

พึงพอใจมากท่ีสุด รู้แบบเครื่องเข้าใจง่ายผู้ป่วยสามารถ

เรียนรู้และน าไปพัฒนาได้   คิดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.6 คิดค่า

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 ระดับความพึงพอใจ

มากท่ีสุด 

แบบบันทึกผลการหาประสิทธิภาพแผ่นกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วย

ไฟฟ้า การหาประสิทธิภาพของแผ่นกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วย

ไฟฟ้า จากตารางที่ 4.7  พบว่า การหาประสิทธิภาพของ

แผ่นกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพบว่าอาการอักเสบมี

แนวโน้มดีขึ้นในช่วงวันท่ี28 หลังได้รับการรักษา โดยการ

ใช้แผ่นกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้านั้นจะท าให้อาการ

อักเสบของกล้ามเนื้อมีแนวโน้นท่ีจะดีขึ้นรวดเร็วกว่าโดย

เฉลี่ย 3 วันหลังได้รับการรักษา จากตารางที่ 4.8 การหา

ประสิทธิภาพของใช้แผ่นกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้ากับการ

กินยาบรรเทาปวด โดยการกินยาร่วมกับการใช้แผ่นกระตุ้น

กล้ามเนื้อด้วยกระแสไฟฟ้าอาการอักเสบของกล้ามเนื้อมี

แนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นรวดเร็วกว่าการไม่

กินยาร่วมด้วยเฉลี่ย 2 วัน จากตารางท่ี 4.9 พบว่า การหา

ประสิทธิภาพของแผ่นกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าโดยใช้

ช่วงอายุเป็นตัวแปรควบคุมพบว่าอาการอักเสบของ

กล้ามเนื้อในช่วงอายุ 10-45 ปี มีแนวโน้มดีขึ้นในช่วงวันท่ี3 

ซึ่งเร็วกว่าช่วงอายุ 45 ปีขึ้นไปโดยเฉลี่ย 3       จากตารางท่ี 



4.10 พบว่า การหาประสิทธิภาพของแผ่นกระตุ้นกล้ามเนื้อ

ด้วยไฟฟ้าพบว่าอาการอักเสบมีแนวโน้มดีขึ้นในช่วงวันท่ี5 

หลังได้รับการรักษา โดยตัวแปรท้ังสองให้ค่าที่เท่ากันท าให้

สรุปได้ว่าโรคประจ าตัวไม่มีผลต่อการรักษาของแผ่นกระตุ้น

กล้ามเนื้อด้วยกระแสไฟฟ้า(ท้ังนี้โรคประจ าตัวท่ีใช้ในการ

ทดลงคือโรคหอบหืดเท่านั้น) 

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้แผ่นกระตุ้น

กล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าของกลุ่มตัวอย่าง    จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

20 คน และคิดร้อยละ 100%  แบ่งตามเพศชาย 15 คน คิด

ร้อยละ 75% และเพศหญิง  5 คน  คน คิดร้อยละ 25% 

จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 20 คน และคิดร้อยละ 100%  แบ่งตาม

ช่วงอายุ 30-40 ปี จ านวน 6 คน คิดร้อยละ 30%  ช่วงอายุ 

41-50 ปี จ านวน 12 คน คิดร้อยละ 60% และช่วงอายุ51 ปี

ขึ้นไป จ านวน 2 คน คิดร้อยละ 10% จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

20 คน และคิดร้อยละ 100%  แบ่งตามอาชีพ พนักงาน

สาธารณะสุข จ านวน 9 คน คิดร้อยละ 45%  และอาชีพอื่น 

จ านวน 11 คน คิดร้อยละ 55% การศึกษาความพึงพอใจผู้

ทดลองใช้งานด้านการออกแบบแผ่นกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วย

ไฟฟ้า น้ าหนักของแผ่นกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า คิด

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.6 คิดค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 

0.05 ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด  วัสดุของโครงสร้าง

แข็งแรงทนทาน คิดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 คิดค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.37 ระดับความพึงพอใจมาก

ท่ีสุด สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย คิดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 คิด

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 ระดับความพึงพอใจ

มากท่ีสุด การศึกษาความพึงพอใจผู้ทดลองใช้งานด้าน

ประสิทธิภาพแผ่นกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า จัดเรียง

อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม คิดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.7 คิดค่าส่วน



เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 ระดับความพึงพอใจมาก

ท่ีสุด  ความสะดวกในการใช้งาน คิดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.8 คิด

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.41 ระดับความพึงพอใจ

มากท่ีสุด สะดวกในการบ ารุงรักษา คิดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.5 

คิดค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 ระดับความพึง

พอใจมากท่ีสุด ผลการศึกษาความพึงพอใจผู้ทดลองใช้งาน

ในด้านความปลอดภัยแผ่นกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า 

ความเหมาะสมและประสิทธิภาพของเครื่อง คิดค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.7 คิดค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 ระดับ

ความพึงพอใจมากท่ีสุด การต่อสายไฟมีการป้องกันส าหรับ

ความเสียหาย คิดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.7 คิดค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.47 ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ท างาน

ได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์การใช้งาน คิดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.8 คิดค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.41 ระดับความ

พึงพอใจมากท่ีสุด มีความปลอดภัยในการใช้งานจริง         

คิดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.8 คิดค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 

0.41 ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 

การอภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยเรื่อง แผ่นกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า

ประกอบด้วย แบบบันทึกผลการหาประสิทธิภาพแผ่นกระตุ้น

กล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้

ทดลองใช้แผ่นกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าของกลุ่มตัวอย่าง 

จากความพึงพอใจสามารถอภิปรายได้ดังนี้ 

การหาประสิทธิภาพแผ่นกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าท่ี

สามารถช่วยลดปัญหาการอักเสบของกล้ามเนื้อเมื่อใช้งาน

ร่วมกับการรักษาตามปกติ และยังช่วยแก้ปัญหาอาการปวด

ตามกล้ามเนื้อเนื่องจากการอักเสบของกล้ามเนื้อได้อีกด้วย 



เนื่องจากภายในอุปกรณ์ขนาดเล็กและใช้งานได้สะดวกท้ัง

ยังช่วยลดปัญหาอาการปวดกล้ามเนื้อ จึงสอดคล้องกับ

งานวิจัย กฤติยา อินต๊ะยศ และคณะ, (2563) ได้ศึกษา การ

กระตุ้นด้วยไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลกกับการพัฒนาทาง

อารมณ์ ความฉลาดทางอารมณ์เป็นปัจจัยส าคัญในการ

ท างานและการด ารงชีวิต อารมณ์และพฤติกรรมเกิดจากการ

ท างานของสมอง ดังนั้นการปรับเปลี่ยนการท างานของสมอง

จึงอาจส่งผลต่ออารมณ์และพฤติกรรมได้วัตถุประสงค์ของ

การทบทวนวรรณกรรมนี้ท าขึ้นเพ่ือศึกษาความรู้พื้นฐานทาง

ประสาทวิทยาศาสตร์ท่ีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ

อารมณ์และพฤติกรรมหลังการกระตุ้นด้วยไฟฟ้ากระแสตรง

ผ่านกะโหลก วิธีการ คือค้นหาวารสารวิจัยจากต ารา

ต่างประเทศ pubmed และ               e-database โดยใช้

ค าส าคัญ คือ emotion, social, neuroscience, emotional 

regulation, transcranial direct current stimulation 

(tDCS) จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวต้ังแต่ปี ค.ศ. 

1990-2020 พบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจ านวน 18 งานวิจัยท่ี

กล่าวถึงการใช้การกระตุ้นด้วยไฟฟ้ากระแสตรงผ่าน

กะโหลกกับประสาท วิทยาศาสตร์ทางสังคมและอารมณ์ ซึ่งมี

จ านวน 12 การศึกษาที่พบว่าหลังได้รับการกระตุ้น ท าให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและอารมณ์อย่างมีนัยส าคัญ

โดยสัมพันธ์กับต าแหน่งของสมองท่ีใช้กระตุ้นและบทบาท

หน้าที่การท างานของสมอง ณ ต าแหน่งนั้นๆ ผ่าน

กระบวนการของการรับรู้ การประมวลผลอารมณ์และ

ความรู้สึก การจัดเก็บความจ า และการดึงข้อมูลความจ าส่วน 

6 การศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะอารมณ์ทางใบหน้า การ

เปลี่ยนแปลงของอารมณ์และความรู้ความเข้าใจ พบว่าไม่มี



นัยส าคัญทางสถิติ สรุปได้ว่า     การวิจัยด้านประสาท

วิทยาศาสตร์ โดยการใช้กระตุ้นด้วยไฟฟ้ากระแสตรงผ่าน

กะโหลก มีแนวโน้มท่ีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกลไก

ระบบประสาทท่ีท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ ผ่านทาง

กระบวนการความจ า จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม

ตามมา และสอดคล้องกับงานวิจัย ฐิติวรดา ข าเพ็ง และศิริ

ประภา ศรีประเสริฐ, 2563 ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง 

เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าประเภท Neuromuscular electrical 

stimulator (NMES) เป็นเครื่องกระตุ้นไฟฟ้ารูปแบบหนึ่งที่มี

การใช้งานอย่างแพร่หลายในงานด้านกายภาพบ าบัดและ

เวชศาสตร์ฟ้ืนฟูท้ังในทางคลินิกและงานวิจัย เป็นการสร้าง

กระแสไฟฟ้าในการกระตุ้นกล้ามเนื้อท่ียังมีเส้นประสาทเลี้ยง 

(Innervated muscle) เพ่ือกระตุ้นการท างานให้เกิดการคง

สภาพของกล้ามเนื้อ (restore muscle function),เพ่ิมความ

แข็งแรงของกล้ามเนื้อ (muscle strengthening), ลดอาการ

หดเกร็ง (spasm reduction) , เพ่ิมการไหลเวียนโลหิต 

(Muscle pumping and increase circulation) และป้องกัน

การฝ่อลีบของกล้ามเนื้อ (Muscle Atrophy) อย่างไรก็ดี

เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าแบบ NMES ท่ีมีขายตามท้องตลาดมักมี

การตั้งค่าพารามิเตอร์ไว้เพ่ือสร้างสัญญาณไฟฟ้ากระตุ้นท่ี

เหมาะสมกับโปรแกรมการรักษาทั่ว ๆ ไป และเป็นการ

ป้องกันอันตรายท่ีอาจเกิดจากการใช้งานเครื่องกระตุ้น

ไฟฟ้าอย่างผิดวิธี อีกท้ังเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าส าหรับงานวิจัย

ท่ีอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถต้ังค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ได้ ก็

มักจะมีราคาท่ีสูงมาก ด้วยเหตุนี้ โครงงานวิศวกรรมช้ินนี้จึง



มุ่งเน้นไปที่การศึกษาและพัฒนาตันแบบเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า

ชนิด NMES ท่ีสามารถส่ังงานและก าหนดค่าพารามิเตอร์

ต่าง ๆ ของสัญญาณไฟฟ้ากระตุ้นผ่านการต้ังค่าด้วยเครื่อง

คอมพิวเตอร์ โดยมุ่งเน้นไปที่การใช้งานอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์หรือโมดูลท่ีมีขายท่ัวไปในท้องตลาดมา

ประกอบเข้าด้วยกัน เพื่อศึกษาถึงองค์ประกอบและการ

ท างานของเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าชนิด NMES โดย

เครื่องต้นแบบท่ีพัฒนาขึ้นสามารถสร้างสัญญาณรูปแบบ

คลื่นสี่เหลี่ยม (Square Wave) ได้ท้ังแบบโมโนฟาสิค 

(Monophasic) และไบฟาสิค (Biphasic) สามารถก าหนด

ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ได้ เช่น ความถ่ี (Frequency), ความ

กว้างของพัลส์ (Pulse width), ระยะเวลาพักระหว่างพัลส์ 

(inter-pulse Interval) และช่วงเวลาในการกระตุ้น (Burst 

duration) เป็นต้น ผลท่ีได้จากการทดสอบประสิทธิภาพ

เครื่องต้นแบบพบว่า เครื่องสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง 5 

ชั่วโมง 30 นาที เมื่อให้พลังงานด้วยแบตเตอรี่ สามารถปรับ

ค่าแรงดันไฟฟ้าสูงสุดได้ท่ี 35 โวลต์ และเมื่อท าการทดสอบ

โดยการปล่อยสัญญาณไฟฟ้ากระตุ้นไปยังด้วยวงจรเสมือน 

(Equivalent Circuit) ท่ีจ าลองค่าความต้านทาน 

(Impedance) ของอิเล็กโทรดและผิวหนังมนุษย์ พบว่ามีค่า

กระแสไฟฟ้าสูงสุดไหลผ่านวงจรเสมือนที่ 3.54 มิลลิ

แอมแปร์ และจากการเปรียบเทียบรูปร่าง (Waveform) ของ

สัญญาณไฟฟ้ากระตุ้นก่อนและหลังเข้าสู่วงจรเสมือน พบว่า

ได้รูปร่างของสัญญาณไฟฟ้ากระตุ้นที่ใกล้เคียงกัน โดยมี



เพียงค่าแรงดันยอดถึงยอด (Peak-to-peak Voltage) ของ

สัญญาณไฟฟ้ากระตุ้นแบบโมโนฟาสิคและไบฟาสิคท่ีมีค่า

คลาดเคลื่อนเฉลี่ยประมาณ 3.41% และ 3.76% ตามล าดับ 

ความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้แผ่นกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วย

ไฟฟ้า ผลการศึกษาความพึงพอใจผู้ทดลองใช้งาน ในความ

พึงพอใจในการใช้แผ่นกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า อยู่ระดับ

ความพึงพอใจมากท่ีสุด จึงสอดคล้องกับงานวิจัย กิติมา รงค์

สวัสดิ์ และคณะ, (2563) ได้แนวทางการสร้างแบบประเมิน

ศึกษาผลของการกระตุ้นไฟฟ้าบริเวณฝ่าเท้าร่วมกับการฝึก

การทรงตัวเพ่ือนเพ่ิมความสามารถในการมั่นคงของการทรง

ท่าและการเดินในผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะปลายประสาท

เส่ือม พบว่า ผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีมีภาวะปลายประสาท

เส่ือม พบว่ามีการลดลงของการรับความรู้สึกบริเวณฝ่าเท้า 

ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการทรงตัวเป็นสาเหตุให้เกิด

ภาวะเส่ียงล้ม จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าการฝึกการทรง

ตัวและการกระตุ้นไฟฟ้าบริเวณฝ่าเท้าในระดับความรู้สึก 

สามารถเพ่ิมความสามารถในการทรงตัวในผู้ป่วยเบาหวาน

ท่ีมีภาวะปลายประสาทเสื่อมได้ อย่างไรก็ตาม การศึกษาท่ี

ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นการรักษาเพียงอย่างเดียว ยังไม่มี

การศึกษาที่ดูผลร่วมของการรักษาท้ัง 2 อย่าง วัตถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาผลของการกระตุ้นไฟฟ้าท่ีบริเวณฝ่าเท้าร่วมกับ

การฝึกการทรงตัวเป็นเวลา 4 สัปดาห์ต่อความมั่นคงในการ

ทรงท่าและความสามารถในการเดินในผู้ป่วยเบาหวานชนิด

ท่ี 2 ท่ีมีภาวะปลายประสาทเส่ือม โดยวิธีการวิจัย ใช้ผู้ป่วย

เบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีมีภาวะปลายประสาทเสื่อมจ านวน 7 คน 

ได้รับการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าท่ีบริเวณฝ่าเท้าร่วมกับการฝึก

การทรงตัวในท่ายืนเป็นระยะเวลา 3 ครั้ง/สัปดาห์ 4 สัปดาห์



ติดต่อกัน โดยการประเมินการแกว่งของล าตัวของโดยใช้ 

Lord's sway meter ใน 4 เงื่อนไข (ลืมตายืนบนพ้ืนแข็ง 

หลับตายืนบนพ้ืนแข็ง ลืมตายืนบนพ้ืนนิ่ม และหลับตายืนบน

พ้ืนนิ่ม) และประเมินความเร็วในการเดินด้วยแบบประเมิน 

10 meter walk test ซึ่งท าการประเมินก่อนและหลังจาก

การฝึก ผลการวิจัยพบว่าหลังจากการฝึก 4 สัปดาห์

ติดต่อกันผลการแกว่งของล าตัวท้ัง 4 เงื่อนไขและความเร็ว

ในการเดินของผู้ป่วยดีขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ (P < 0.05) เมื่อ

เทียบกับก่อนการฝึก สรุปผลคือ ผลของการกระตุ้นไฟฟ้าท่ี

บริเวณฝ่าเท้าร่วมกับการฝึกการทรงตัวเป็นเวลา 4 สัปดาห์

ช่วยเพ่ิมความมั่นคงในการทรงท่าและความสามารถในการ

เดินในผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีมีภาวะปลายประสาทเสื่อม 

และสอดคล้องกับงานวิจัย นายวรรษิษฐา แก้วบุญ, (2556) 

เนื่องจากโรคเส้นเลือดในสมองแตก เป็นโรคท่ีมีโอกาส

เกิดขึ้นได้สูงเป็นอันดับต้น ๆ ของมนุษย์       และในผู้ป่วยท่ี

มีชีวิตรอด จะมีความเป็นไปได้สูงมาก ท่ีจะเกิดอาการพล

ภาพหรือท่ีเรียกกันว่าอัมพาต ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้ จะต้องได้รับ

การท ากายภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยเร็ว เพ่ือท่ีจะให้

ผู้ป่วยเหล่านี้ สามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วที่สุด 

ท้ังนี้ เครื่องมือท่ีใช้ในตลาดยังคงมีราคาแพง เช่น Contrex 

และ armeo และไม่เพียงพอต่อการใช้งาน งานวิจัยนี้จึง

น าเสนอการออกแบบพัฒนาเครื่องออกก าลังกายแขนท่ี

สามารถออกก าลังกายแขน ในมัดกล้ามเนื้อ riceps และ 

infraspinaus ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อหลัก ในการท่ีจะต้องท าการ

กายภาพในขั้นต้น และท างานร่วมกับระบบเก็บ



สัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อ (EMG) ซึ่งท าให้ การ

กายภาพบ าบัด มีความสะดวกขึ้น และสามารถประเมินการ

พัฒนาของกล้ามเนื้อโดยตรง จากสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อ

จากมัดกล้ามเนื้อท่ีสนใจ โดยตัวเครื่องจะเลือกการท างานได้

ใน 2 โหมดคือ โหมด CPM และโหมด Direct Exercise 

ผ่านการควบคุมการท างานด้วยโปรแกรม LabVIEW ซึ่ง

สามารถแสดงและบันทึกค่าสัญญาณแรงแขนที่เกิดขึ้น

ระหว่างการกายภาพ สัญญาณมุมการเปลี่ยนแปลงสัญญาณ

ความเร็วสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อ และผลการวิเคราะห์ค่า 

MAV และ RMS ระบบสามารถก าหนดความเร็วคงท่ีในการ

บริหารได้ท่ี 5 10 และ 15 รอบต่อนาที และก าหนดน้ าหนัก

ได้ต้ังแต่ 1 - 6 กิโลกรัม จากการทดสอบเครื่องบริหาร

สามารถรักษาความเร็วให้คงท่ีได้และสามารถท างานตามท่ี

ออกแบบไว้ซึ่งจากการทดสอบอาสาสมัคร 1 คน พบว่า ค่า 

RMS และ MAV     ของสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อ ท้ัง

กล้ามเนื้อ tricepsและ infraspinatus จะสูงขึ้นเมื่อแรงต้าน

ของมอเตอร์สูงขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัย โตมร ทอง

ศรี,(2559) ศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยท่ีได้รับ

การรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบถาวร เพ่ือ

ศึกษาคุณภาพชีวิดของผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วย

เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบถาวรได้ เปรียบเทียบกับ

คนปกติ  เป็นการศึกษาแบบเปรียบเทียบ เก็บข้อมูลในช่วง

เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2548 โดย ใช้

แบบสอบถามคุณภาพชีวิตเอสเอฟ36 ฉบับภามาไทย

สอบถามข้อมูลคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยท่ีได้รับการรักยา ด้วย

เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบการในคลินิก



เครื่องกระตุ้นหัวใจโรงพยาบาลพุทธชินราชเปรียบเทียบกับ 

คนปกติ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Mann-Whincy U  ก าหน

คระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 10.05 ผลการศึกษา ผู้ป่ายท่ี

ได้รับการรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นหัวใจล้ายไฟฟ้าแบบถาวร

มี ราย อายุเฉลี่ย 6 ปี เป็นเพศชายร้อยละ 45 โดยลักษณะ

ท่ัวไปใกล้เคียงกับกลุ่มควบกุมซึ่งมี 9 ราย กลุ่มศึกษาได้รับ

การรักมาด้วย เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบ VVI 'ร้อย

ละ 87 แบบ DDD ร้อยละ 93 แบบ VDD) ร้อยละ 3.7 โดย

ข้อมูล พ้ืนฐานของเครื่องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน การ

วิเคราะห์กะแบนคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพท่ัวไปพบว่าได้

ร้อยละ ไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม ส่วนการพิจารนาราย

ค้านพบว่าค้านสมรรถภาพร่างกายคะแนนต่ ากว่ากลุ่ม 

ควบคุมอย่างมีนัยส าคัญ (ร้อยละ 0 เทียบกับร้อยละ 69, 

p=0.002) ส่วนทางด้านจิตใจ สังคม อารมณ์ SOvah ES 

ความเจ็บปวดของร่างกาย ความม่ันใจทางร่างกายและ

ก าลังใจไม่แตกด่างจากคลุมควบคุม สรุป. ผู้ป่วยที่ได้รับการ

รักษาด้วยเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบถาวรมีคุณภาพ

ชีวิตโดยท่ัวไปไม่แตกต่างจากคนปกติ ยกเว้นทางค้าน

สมรรถภาพร่างกายท่ีด้อยกว่าคนปกติอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติ 

 

 

 

 

 



ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 จากการศึกษาผลการวิจัยแผ่นกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วย

ไฟฟ้าท่ีผ่านการทดสอบหาประสิทธิภาพและศึกษาความพึง

พอใจ ได้มีข้อเสนอแนะน า 

1. ควรมีการทดลองในกลุ่มตัวอย่างท่ีมากขึ้น 

2. ควรเพ่ิมฟังค์ชั่นในการใช้งานให้สามารถแก้ปัญหาได้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

3. ควรศึกษาผลข้างเคียงท่ีอาจเกิดกับตัวผู้ป่วยแต่ละคน 
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