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1. Anatomy  

 เส้นประสาทสว่นปลาย เป็นสว่นของ axon ที่เช่ือม cell body ของ motor nerve ที่ anterior horn cell ใน 

spinal cord กบั target muscle และเช่ือมระหวา่ง sensory receptor และ cell body ของ sensory nerve บริเวณ 

dorsal root ganglion   

 Axon ถกูหุ้มด้วย myelin sheath ซึง่สร้างจาก Schwann cell โดย myelin sheath จะมีการเรียงตวัเป็นปล้องๆ 

เรียกวา่ Node of Ranvier ซึง่เส้นประสาทท่ีมี Myelin หุ้มจะสามารถรับสง่กระแสประสาทได้เร็วกวา่เส้นประสาทท่ีไมม่ี 

myelin หุ้ม  

 เยื่อหุ้มเส้นประสาทสามารถแบง่ออกเป็น 3 ชัน้ได้แก่ ( รูปท่ี 1A) 

1. ชัน้ใน Endoneurium  เป็นสว่นที่หุ้ม axon , myelin 

sheath และ Schwann cell  

2. ชัน้กลาง ( Perineurium )เป็นสว่นท่ีหุ้มหลายๆ  axon 

เข้ารวมกนัเป็น fascicle โดยชัน้นีจ้ะมีความแข็งแรงมากที่สดุ 

และเป็นชัน้ท่ีป้องกนัการเกิด intraneural scar โดยพบวา่ ถ้า

ชัน้ perineurium ยงัคงอยูเ่ส้นประสาทยงัสามารถฟืน้คืนได้ด้วย

ตวัเอง 

3. ชัน้นอก (Epineurium ) เป็นชัน้ที่หุ้มหลายๆ fascicle 

เข้าด้วยกนั     

รูปท่ี 1 : สว่นประกอบของเส้นประสาท และ ระดบั

ความรุนแรงของการบาดเจ็บตอ่เส้นประสาท 



2. Body response to peripheral nerve injury  

 เส้นประสาทสามารถเกิดบาดเจ็บได้จากหลายสาเหตเุช่น  laceration , traction , compression หรือ ischemia

โดยกลไกตอบสนองของร่างกายตอ่การบาดเจ็บจะแตกตา่งกนัตามความรุนแรงดงันี ้ 

 เมื่อมกีารอกัเสบหรือมีการกดทบั เส้นประสาทจะเกิดการขาดเลอืดภายชัว่คราว ( Transient ischemia ) (รูปท่ี 1B) 

ใน endoneural tube ท าให้การท างานของ axon บกพร่อง เกิดอาการแสดง เช่น เหน็บชา( กดทบัประมาณ 15 นาที ),ไมม่ี

ความรู้สกึ( 30 นาที ) หรือกล้ามเนือ้ออ่นแรง( 45 นาท ี) , ถ้ากดทบัไมน่านหรือไมรุ่นแรงจะยงัไมเ่กิดพยาธิสภาพตอ่

เส้นประสาท เมื่อการกดทบัหายไป การท างานของเส้นประสาทจะกลบัคืนโดยสมบรูณ์โดยไมม่ีพยาธิสภาพหลงเหลอื  แตถ้่ามี

การกดทบัท่ีรุนแรง หรือนานขึน้ จะเร่ิมเกิดพยาธิสภาพท่ีเส้นประสาท โดยระยะแรกจะพบเฉพาะการเสยีหายตอ่ myelin 

sheath ซึง่ก่อให้เกิดลกัษณะ conduction block โดยยงัไมม่ีพยาธิสภาพตอ่ axon แตถ้่าการกดทบัหรือการบาดเจ็บรุนแรง

ขึน้ จะเร่ิมมีพยาธิสภาพท่ี axon , และเยื่อหุ้มประสาท ( endoneurium , perineurium , epineurium )ตามล าดบั  

 เมื่อเกิดการบาดเจ็บตอ่ axon ร่างกายจะมีการตอบสนองดงันี ้(รูปท่ี 2A-E) 

 

รูปท่ี 2 : แสดงภาวะตอบสนองของเส้นประสาทเมื่อได้รับบาดเจ็บ 

2.1 Initial Phase  

 Distal ต่อบริเวณที่บาดเจ็บ : เมื่อมีการแยกขาดจาก proximal stump ที่ตอ่กบั cell body พบวา่ axon ในสว่น 

distal stump จะตายไป และ myelin จะถกู macrophage และ Schwann cell กิน กระบวนการนีเ้รียกวา่ Wallerian 

degeneration ซึง่ใช้เวลาประมาณ 1 สปัดาห์ ท าให้สว่นของ distal stump จะยงัคงอยูเ่ฉพาะสว่น  endoneural tube 



และ Schwann cell ( เนื่องจาก Schwann cell เป็น axon-independent structure จึงสามารถคงอยูไ่ด้ซึง่ตรงข้ามกบั 

myelin ซึง่เป็น axon-dependent )     

 Proximal ต่อการบาดเจ็บ จะพบการตายของ cell ( Retrograde degeneration ) ขึน้ไปประมาณ 1-2 nodes 

of Ranvier หลงัจากนัน้สว่นของ proximal stump จะเร่ิมมีการหลัง่สารตา่งๆ ( Neurotrophic factor) เพื่อเป็นการเร่ิม

กระบวนการงอกของเส้นประสาทใหม ่

2.2   Regeneration phase  

 ในกรณีที่สว่น proximal และ distal ยงัเช่ือมตอ่กนั ( โดยลกัษณะการบาดเจ็บเองหรือโดยการตอ่เส้นประสาท ) 

Axon จะงอกจาก proximal stump ผา่นสว่นท่ีได้รับบาดเจ็บเข้าสู ่distal stump ไปสู ่target muscle หรือ sensory 

receptor โดยระยะแรก Axon ที่งอกใหมจ่ะยงัไมม่ี Myelin sheath หุ้มท าให้ระยะนีส้ามารถตรวจพบ “ Tinel’s sign ” ได้

ในต าแหนง่ของ axon ที่งอกใหม ่( เฉพาะกรณีบาดเจ็บตอ่ sensory nerve ) หลงัจากนัน้ Schwann cell จะสร้าง myelin 

sheath หุ้ม axon ภายหลงั เมื่อ axon มี myelin หุ้มแล้วจะตรวจไมพ่บ Tinel’s sign  

 โดยทัว่ไปอตัราการงอกใหมข่อง Axon ประมาณ 1 มม.ตอ่วนั ท าให้สามารถค านวณระยะเวลาการหายของผู้ ป่วย

จากต าแหนง่ที่บาดเจ็บได้ 

 ในกรณีของของ motor nerve อตัราการงอกของ axon ก็เป็นเชน่เดียวกนั ( 1 มม.ตอ่วนั ) แตเ่นือ่งจากไมส่ามารถ

ตรวจ Tinel’s sign ได้ การค านวณระยะเวลาการคืนจงึท าได้โดยวดัจากต าแหนง่บาดเจ็บไปถงึต าแหนง่ที่เส้นประสาทเข้าสู ่

target muscle ( Erb’s point ) , โดยอาการของกล้ามเนือ้ที่มี reinnervation สงัเกตได้จากเร่ิมมี muscle twisting , 

muscle contraction หรือตรวจพบจาก EMG โดยพบวา่รูปแบบการคืนของเส้นประสาท motor จะเป็นแบบ “ Motor 

march ” หมายถงึล าดบักล้ามเนือ้ที่พืน้คืนจะเป็นตามต าแหนง่ของเส้นประสาทท่ีเข้าสูก่ล้ามเนือ้มดันัน้ๆเรียงจาก proximal 

ไป สว่น distal ของแขนขา 

 ในกรณีที่เส้นประสาทขาดออกจากกนั หรือเกิด intraneural fibrosis มากจนเกิดการขดัขวางการงอกของ axon 

จะตรวจไมพ่บลกัษณะ “Progressive Tinel’s sign” หรือ  เกิด Neuroma ในท่ีต าแหนง่ทีเ่กิดการบาดเจ็บซึง่จะเป็นการบง่

บอกวา่ การบาดเจ็บของเส้นประสาทเป็นแบบท่ีไมส่ามารถฟืน้คืนได้เอง ซึง่เป็นข้อบง่ชีต้อ่การผา่ตดัรักษา 

3.  Degree of peripheral nerve injury  

 Seddon (1942 ) แบง่การบาดเจ็บของเส้นประสาทออกเป็น  3 ระดบัคือ   



 3.1  Neurapraxia : การบาดเจ็บระดบันีไ้มม่ีพยาธิสภาพท่ี axon โดยเกิดจากการกดทบัเป็นเวลานานท าให้เกิด “ 

Local demyelination” โดยจะตรวจพบเฉพาะ conduction block และพบวา่การท างานของเส้นประสาทกลบัคืนมาได้เอง

โดยใช้เวลาอยูใ่นช่วง สปัดาห์จนถึงเดือน    

 3.2  Axonotmesis : จะพบพยาธิสภาพตอ่ axon โดยสว่นของ “ Endoneural tube ยงัปกต ิ” ดงันัน้ 

เส้นประสาทจะสามารถงอกกลบัคืนได้เองโดยไมต้่องผา่ตดั และไมเ่กิด intra-neural scar เนื่องจาก endoneural tube ยงั

ปกติ ท าให้การพยากรณ์ของโรคดี   

 3.3  Neurotmesis : หมายถงึเส้นประสาทขาดออกจากกนั หรือมีการเสยีหายตอ่ internal structure ของ

เส้นประสาทอยา่งมากซึง่การพยากรณ์โรคไมด่ี ไมส่ามารถเกิดการฟืน้คืนของเส้นประสาทได้ด้วยตวัเอง “ จ าเป็นต้องได้รับ

การผ่าตัดรักษา ” 

 Sunderland ( 1978 ) ได้แบง่การบาดเจ็บตอ่เส้นประสาทจากลกัษณะของของ internal structure ดงัตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 การแบง่ความรุนแรงของ Peripheral nerve injury ตาม Sunderland เทียบกบั Seddon classification   

Sunderland Definition Prognosis Pattern of recovery Intervention Seddon 

1
st

 degree -Transient ischemia 

-Neurapraxia 

-Normal anatomy 

Complete self-

recovery 

-No Tinel’s sign 

-No motor march 

Observe Neurapraxia 

2
nd

 degree -Axon degeneration 

-Intact 

endoneurium , 

perineurium , 

epineurium 

-Complete or nearly  

complete self-

recovery 

-No intraneural 

fibrosis 

-Progressive 

Tinel’sign 

-Motor march 

Observe Axonotmesis 

3
rd

 degree -Axon injury 

-Endoneurium 

injury 

-Intact perineurium 

, epineurium 

-Incomplete self-

recovery 

-Some intraneural 

fibrosis 

- Progressive 

Tinel’sign 

-Motor march 

-Observe 

-Correct 

sequelae 

( late surgery ) 

- 

4
th

 degree -Axon injury 

-Endo & 

Perineurium injury 

-Intact epineurium 

-No self-recovery 

-Severe intraneural 

fibrosis 

-No progression of 

Tinel’s sign 

-Neuroma at injury 

site 

- Surgery 

( resect scar  

and repair 

nerve ) 

- 

5
th

 degree -Nerve disruption ( 

all layers injury ) 

-No self-recovery -No progression of 

Tinel’s sign 

- Surgery 

( repair nerve ) 

Neurotmesis 



4. แนวทางการรักษาผู้ป่วยที่สงสัยภาวะ peripheral nerve injury 

 ลกัษณะที่สงสยัวา่ผู้ ป่วยมีภาวะ Peripheral nerve injury (PNI)  ได้แก ่

 1. มีอาการและอาการแสดงทาง motor , sensory หรือ autonomic nervous system  

 2. ไมม่ีอาการแตล่กัษณะ injury มีความเสีย่งตอ่การเกิด PNI เชน่ opened injury ใกล้ต าแหนง่ของเส้นประสาท 

หรือ พบ vascular injury ร่วมด้วย , ลกัษณะ fracture หรือ dislocation ในบางต าแหนง่ที่มี incidence ของ nerve 

injury บอ่ย เช่น Humerus fracture 

4.1         Opened injury ที่สงสัย Peripheral nerve injury  

4.1.1 Sharp cut , laceration injury  

 กรณีที่มีอาการผิดปกติของอาการทางประสาท หรือไมส่ามารถตรวจอาการทางประสาทได้ ควร explore และ 

repair nerve บริเวณที่สงสยั (primary หรือ delay primary repair ) เนื่องจากมีโอกาสที่เส้นประสาทจะมีการขาดได้มาก 

( partial หรือ complete tear ) ซึง่ injury ในกรณีนีม้กัจะเป็น Neurotmesis ซึง่ไมม่ีโอกาสที่จะเกิด self-recovery โดย

ไมผ่า่ตดั 

• กรณีที่ไมม่ีการผิดปกติ แตส่งสยัจากต าแหนง่ injury อาจสงัเกตอาการ แตต้่องแนะน าความเสีย่งที่จะเกิด 

neuroma จาก partial tear PNI 

4.1.2 Blast injury ในกรณีนีพ้ืน้ท่ีของการบาดเจ็บตอ่เส้นประสาทมกัจะกว้าง เส้นประสาทบางสว่นท่ีได้รับบาดเจ็บอาจ

จ าเป็นต้องตดัออกจนถึงสว่นท่ีดี ท าให้การซอ่มแซมอาจไมส่ามารถเย็บได้ถงึ อาจต้องใช้ nerve graft หรือ nerve transfer  

ดงันัน้จงึแนะน าวา่ในชว่งแรกควร explore wound เพื่อส ารวจ extend of injury ก่อน หลงัจากนัน้จึง definite 

treatment ในภายหลงั   

4.2        Closed injury ที่สงสยั Peripheral nerve injury   

 ในกรณีที่มีอาการแสดงของ PNI , การบาดเจ็บตอ่เส้นประสาทสามารถเป็นได้ตัง้แต ่Neurapraxia , Axonotmesis 

หรือ Neurotmesis ดงันัน้จงึแนะน าให้สงัเกตอาการผู้ ป่วยก่อน โดยตรวจตดิตามอาการทางประสาท ร่วมกบัตรวจ Nerve 

study หลงัจากอบุตัิเหตปุระมาณ 3 สปัดาห์ เพื่อช่วยในการวินจิฉยัและติดตามการรักษาผู้ ป่วย โดยอาจแบง่ผลการรักษา

ออกเป็น 3 กลุม่ดงันี ้ 



 4.2.1 Full recovery : ผู้ ป่วยกลุม่นีจ้ะพบวา่อาการทางเส้นประสาทกลบัคืนมาเป็นปกติทัง้หมดโดย ซึง่แสดงวา่ 

PNI เป็นแบบ Neurapraxia หรือ Sunderland grade 1 โดยรูปแบบการ recovery ของเส้นประสาทจะไมเ่ป็นแบบ motor 

march และ ไมพ่บ Tinel’s sign  

 4.2.2 Partial recovery : ผู้ ป่วยในกลุม่นีจ้ะพบการฟืน้คืนของเส้นประสาทเป็นไปตามระยะเวลาที่ควรเป็น (มี 

progressive Tinel’ssign และมี motor march) ซึง่สามารถแบง่ผลการรักษาได้เป็น 2กลุม่คือ  

 4.2.2.1 Adequate function recovery : PNI กลุม่นีจ้ะเป็นแบบ  Sunderland 2 เนื่องจากสว่นของ 

endoneurium และ perineurium layer intact ท าให้มีการคนืของเส้นประสาทดี และไมเ่กิด internal fibrosis 

ผลการรักษามกัจะดี  

 4.2.2.2 Inadequate recovery : ผลการรักษาแยก่วา่กลุม่แรกเนื่องจาก การบาดเจ็บรุนแรงกวา่และชัน้ 

endoneurium เสยีหาย จงึเกิด internal fibrosis บางสว่น ( Sunderland 3 )  การคืนของเส้นประสาทบางสว่นสามารถ

เกิดเองได้เนื่องจาก perineurium ยงั intact แตเ่กิดได้ไมส่มบรูณ์ ท าให้บางครัง้อาจต้องมี intervention ในภายหลงัเพื่อ

แก้ไขกล้ามเนือ้บางสว่นท่ีไมค่ืน เช่นการท า tendon transfer 

 4.2.3. No functional recovery : ผู้ ป่วยกลุม่นีจ้ะพบ Tinel’s sign หยดุอยูบ่ริเวณทีเ่กิด PNI และไมม่ี Motor 

march ซึง่เป็นการแสดงวา่ไมม่กีารเกิด self-recovery ไปสูเ่ส้นประสาทสว่นท่ีอยูป่ลายตอ่สว่นท่ีได้รับบาดเจ็บ โดยอาจเป็น

การบาดเจ็บแบบ  Sunderland 4  ซึง่เกิด internal scar ขดัขวางการคืนของเส้นประสาท เนื่องจากชัน้ Perineurium 

เสยีหาย  หรืออาจเป็น Neurotmesis ( Sunderland 5 ) ซึง่เส้นประสาทขาดออกจากกนัท าให้ไมส่ามารถกลบัคืนได้ การ

รักษาในกลุม่นีจ้ าเป็นต้องท าการผา่ตดัเพื่อตดัตอ่เส้นประสาทใหม ่จึงสามารถเกิดการงอกของเส้นประสาทผา่นต าแหนง่ที่

บาดเจ็บได้ 

5. วิธีการตรวจติดตามในผู้ป่วยที่มีภาวะ Peripheral nerve injury  

5.1 การตรวจ Sensory nerve  

 Tinel’s sign เป็นการตรวจเส้นประสาท sensory ที่ไมม่ี myelin หอ่หุ้มซึง่จะมคีวามไวตอ่การกระตุ้นด้วยการเคาะ 

โดยพบผลเป็นบวกใน early regeneration axon ที่ยงัไมไ่ด้สร้าง myelin หุ้ม หรือ compressive neuropathy ที่มีการกด

ทบัจนท าให้ myelin บริเวณนัน้หายไป  

 Threshold test เป็นการตรวจ single nerve fiber ที่เข้าสู ่sensory receptor แตล่ะชนิด โดยพบวา่จะมีความไว

ตอ่ compressive neuropathy โดยในระยะแรกของโรคจะยงัไมม่ีการลดลงของจ านวน nerve fiber (ตรวจ density test  



เช่น 2PD จะปกต)ิ โดยการตรวจจะใช้ “ Tuning fork ” ( ขนาด 30 Hz และ 256 Hz )  หรือ microfilament test 

(Semmes-Weinstein test )  

 Density test เป็นการตรวจความหนาแนน่ของเส้นประสาทท่ีมาเลีย้งสว่นนัน้ๆ โดยจะพบความผดิปกตใิน late 

compressive neuropathy และ ในการขาดของเส้นประสาท และพบวา่มคีวามไวตอ่ภาวะ nerve regeneration จึงใช้ใน

การตรวจตดิตามผลการรักษาหลงัจากการผา่ตดัตอ่เส้นประสาท โดยปกตจิะใช้คลปิหนีบกระดาษเพื่อตรวจ “ 2 Point 

Discrimination ( 2PD)” โดยพบวา่ moving 2PD ปกติประมาณ 3 มม. ขณะที่ static 2PD ประมาณ 6 มม. หรืออาจ

ตรวจเทียบกบัข้างที่ปกติก็ได้  

 ล าดบัการกลบัคืนของเส้นประสาท sensory จะพบวา่ 30 Hz Vibratory sensation จะคืนมาอนัดบัแรกก่อน  

ตามมาด้วย 2PD ( moving 2PD ไวกวา่ static 2PD ) และพบวา่ 256 Hz Vibratory sensationจะคืนมาทีหลงัสดุ  

5.2 การตรวจ Motor nerve  

 การคืนของกล้ามเนือ้จะมาเป็นล าดบัเรียกวา่ Motor march และในระยะแรกอาจพบเป็นเพยีง muscle twisting 

หรือ contraction ก่อนที่ก าลงัของกล้ามเนือ้จะคืนมา  โดยการวดัก าลงัของกล้ามเนือ้จะประเมินโดยใช้  Medical Research 

Council (MRC) scale 1-5    

5.3 Electromyography (EMG)  

 แนะน าให้ตรวจอยา่งน้อย 2-3 สปัดาห์หลงัอบุตัเิหต ุโดยสามารถแยกภาวะ neurapraxia ออกได้ แตไ่มส่ามารถ

แยก axonotmesis ออกจาก neurotmesis ได้ โดย 2 ภาวะดงักลา่วจ าเป็นต้องอาศยัอาการ อาการแสดง และการตรวจ

ร่างกายในชว่งการ follow up แยก   

5.  วิธีการผ่าตัดรักษา Peripheral nerve injury  

 5.1 Initial phase   ได้แก่ exploration , neurolysis, primary nerve repair , delayed primary repair 

with or without nerve graft or nerve conduit  โดยการผา่ตดัซอ่มแซมเส้นประสาทไมไ่ด้จ าเป็นต้องท าในภาวะเร่งดว่น 

แตค่วรท าให้เร็วที่สดุเมื่อผู้ ป่วยอยูใ่นสภาวะที่ stable แล้ว โดยหลกัการเย็บซอ่มเส้นประสาทควรท าด้วยความปราณีตโดยใช้

กล้องจลุทรรศน์ ตดัสว่นท่ีก่อให้เกิด scar จนสามารถมองเห็น axon สว่นท่ีดีชดัเจนก่อนเย็บซอ่ม และการเย็บต้องใช้ไหมทีม่ี

ขนาดเลก็ และ ไมม่ี tension ในบริเวณรอยตอ่จึงท าให้เส้นประสาทสามารถงอกกลบัคืนผา่นข้ามรอยตอ่ไปได้   “ การเยบ็

ซ่อมเส้นประสาทที่ไม่ถกูหลักการนอกจากไม่ช่วยให้เส้นประสาทกลับคนืมาแต่ยงัเป็นการสร้าง scar ที่รอยต่อซึ่ง

เป็นการ guarantee ว่าเส้นประสาทจะไม่สามารถงอกผ่านต าแหน่งที่บาดเจ็บไปได้แน่นอน ” 



 5.2 Nerve transfer ( Neurotization) คือการตดัตอ่ย้ายเส้นประสาทจากสว่นอื่นเพื่อมาตอ่กบัสว่นปลายที่ขาด 

ซึง่ใช้ในในกรณีที่สว่น proximal stump ตอ่ PNI อยูส่งูมากเช่น Avulsion Brachial plexus injury หรือ proximal part 

เสยีหายมากจนไมส่ามารถซอ่มแซมได้  

 5.3 Tendon transfer คือการย้ายเอ็นและกล้ามเนือ้มดัอื่นมาเยบ็ตอ่กบัเอ็นและกล้ามเนือ้สว่นท่ีไมท่ างานเนื่องจาก

การบาดเจ็บตอ่เส้นประสาทอาจอยู ่proximal มาก หรือ การรักษาลา่ช้า ท าให้การงอกของ axon มาไมถ่งึ motor endplate 

ภายในเวลา 18-24 เดือน ( 4 ปีในกรณีของ sensory nerve ) ท าให้สว่นของ motor endplate จะตายท าให้กล้ามเนือ้มดั

ดงักลา่วไมส่ามารถ reinnervate ได้  
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