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Transcranial Magnetic Stimulation: New intervention to augment upper extremity training after stroke

โรคหลอดเลือดสมองเป็ นโรคทีเป็ นปั ญหาใหญ่ซงนํ
ึ าไปสูค่ วามพิการในระยะยาวและการสูญเสียอย่างมหาศาลทางด้ าน
เศรษฐกิจของโลกรวมทังประเทศไทย ดังนันการคิดค้ นวิธีการรักษาใหม่ จะช่วยลดภาระของญาติหรื อผู้ดแู ลตลอดจนสังคมและ
ประเทศชาติ ประกอบกับการได้ มาซึงองค์ความรู้ ระดับหลักฐานเชิงประจักษ์ ในบรรดาผู้รอดชีวิตมีเพียง 5% เท่านันทีสามารถใช้ แขน
และมือในการเอือมหยิบจับของได้ ใกล้ เคียงปกติ สถิตินีชีให้ เห็นความจําเป็ นในการคิดค้ นกลยุทธเพือฝึ กแขนและมือในผู้ป่วยกลุม่ นี
การกระตุ้นสมองด้ วยสนามแม่เหล็กผ่านกะโหลกศีรษะ (TMS) เป็ นการกระตุ้นสมองแบบไม่ลว่ งลําเพือศึกษากลไกการทํางานของ
ระบบประสาทในมนุษย์ TMSแบบกระตุ้นซําเป็ นเทคนิคทีช่วยปรับความไม่สมดุลของการสือสารของสมองสองซีกให้ คืนสูส่ ภาพเดิม
หลังจากเป็ นโรคหลอดเลือดสมอง การปรับสมดุลนีส่งผลให้ แขนและมือข้ างอ่อนแรงกลับมาการใช้ งานได้ ดีขนึ
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดลทําการศึกษาวิจยั จากรุ่ นสูร่ ุ่นในการประยุกต์TMS ร่ วมกับการฝึ กการเรี ยนรู้ การ
เคลือนไหวแบบต่างๆในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง พาร์ กินสันและภาวะบาดเจ็บทางการกีฬา องค์ความรู้ ใหม่เกียวกับชนิด ความ
หนักของการฝึ กและตัวแปรในการกระตุ้นสมองได้ ถกู ถ่ายทอดจากห้ องปฏิบตั ิสรู่ ายวิชาต่างๆในหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎี
บัณฑิต การบูรณาการวิจยั และการศึกษาแบบนีเป็ นวิธีสง่ เสริ มการศึกษาให้ มีมาตรฐานระดับสากลเนืององค์ความรู้ ในห้ องเรี ยนเป็ น
องค์ความรู้ แบบมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ทังนีเป็ นการคงไว้ ซงองค์
ึ ความรู้ จากการถ่ายทอดโดยตรงจากห้ องปฏิบตั ิการสูห่ ้ องเรี ยน
Stroke is the leading cause of long-term disability worldwide. Therefore, it is critical to find optimal allocation of
intervention that will reduce disability, lessen the societal burden, and provide a standardized evidence-based
treatment. Limited recovery of upper extremity function including reach-to-grasp actions is one of the most disabling
consequences of stroke. Among stroke survivors, only 5% regain full arm function. These statistics attest to the need
for intervention strategies to promote upper extremity recovery. Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) is a neuroimaging approach that allows non-invasive and painless brain stimulation in living humans. The repetitive TMS (rTMS)
can restore an interhemispheric imbalance in stroke, thereby improve the paretic hand function.
At the Faculty of Physical Therapy, Mahidol University, there have been series of clinical trials completed,
continuing from generation to generation. We demonstrated that task-oriented training and repetitive training were
augmented by rTMS in sub-acute and chronic stroke. The long-term effects of rTMS for stroke and applications for
other neurological conditions, e.g. Parkinson’s disease and sport injuries are under way. The novel knowledge on type,
intensity of motor training and the parameters of rTMS are transferred into numbers of classes in the master and
doctoral programs. The research and academic integration is one of the strategies to strengthen the global-competent
education, such that the classes teaching at graduate level are evidence-based content. This strategy leads to the
sustainable body of knowledge that is transferred directly from laboratory to classroom.
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