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Role of Noninvasive Brain Stimulation in 

Epilepsy

	 โรคลมชัก	 (epilepsy)	 เป็นคำ�ที่ใช้เรียก

กลุ่มอ�ก�รที่เกิดจ�กสัญญ�ณประส�ทในสมองที่

ผิดปกติ	ส่งผลให้เกิดก�รชัก	(seizures)	ส่วนโรค

ลมชักที่รักษ�ย�ก	 (intractable	 or	 refractory	

epilepsy)	หม�ยถึง	 โรคลมชักที่ไม่ตอบสนองต่อ

ก�รรักษ�	ซึ่งหม�ยถึงก�รมีก�รชักอย่�งตำ่�	1	ครั้ง/

เดือน	หลังจ�กให้ย�กันชักอย่�งตำ่�	 2	 ชนิด	ด้วย

ขน�ดที่พอเพียง	ม�เป็นเวล�อย่�งตำ่�	18	เดือน	1,	2

อุบัติการณ์
 โรคลมชักที่ไม่ตอบสนองต่อก�รรักษ�

ในสหรัฐอเมริก�	พบได้ประม�ณร้อยละ	 20	 ของ

โรคลมชักทั้งหมด		Engel	J,	2001	ร�ยง�นว่�	พบ	

mesial	 temporal	 lobe	epilepsy	ที่สัมพันธ์กับ	

hippocampal	 sclerosis	 ในโรคลมชักที่ไม่ตอบ

สนองต่อก�รรักษ�ได้ร้อยละ	25-50 3 

พยาธิสรีรวิทยา4

	 โรคลมชักเกิดจ�กมีก�รเปลี่ยนแปลง

ในก�รทำ�ง�นของระบบประส�ทกล�งจ�กก�รมี

ก�รก่อกระแสประส�ทขึ้นเอง	 จ�กโรคของเซลล์

ประส�ทใน	gray	matter	ของ	cortex	หรือในก้�น

สมอง

	 กลไกก�รเกดิโรคลมชกัจะตอ้งมสีิง่ตอ่ไปนี้

	 1.	 เซลลป์ระส�ททีก่อ่ใหเ้กดิก�รชกั	(epi-

leptic	neuron)

	 2.	 ข�ดก�รยบัยัง้ของวงจรประส�ท	(dis-

inhibition)

	 3.	 มีวงจรที่ทำ�ให้เซลล์ประส�ทหล�ยๆ	

เซลล์ทำ�ง�นพร้อมกัน	(synchronization)

เซลล์ประสาทที่ก่อให้เกิดการชัก 
(epileptic neuron)
	 โดยทั่วไปเซลล์ประส�ทจะมีคว�มไวต่อ

ก�รกระตุ้นได้ง่�ยกว่�เซลล์ชนิดอื่นๆในร่�งก�ย	

เนื่องจ�กคุณสมบัติพิเศษหล�ยประก�รของเยื่อ

หุ้มเซลล์ประส�ท,	 โซเดียม-โพแทสเซียมปั๊ม	 และ	

donnan	effect	โดยในระยะพัก	เซลล์ประส�ทจะ

มคีว�มต�่งศกัยร์ะหว�่งในและนอกเซลล	์ประม�ณ	

-70	 มิลลิโวลต์	 ห�กเกิดก�รเร้�เซลล์ประส�ท	

โซเดยีมจ�กภ�ยนอกจะวิง่เข�้เซลลท์ำ�ใหค้ว�มเปน็

ลบลดลง	ห�กถงึระยะ	-55	มลิลโิวลต	์กจ็ะเกดิก�ร
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ส่งสัญญ�ณประส�ทไปสู่เซลล์อื่นๆ

	 ในผู้ป่วยโรคลมชักนั้นเซลล์ประส�ทจะ

มีคว�มไวต่อก�รกระตุ้นได้ง่�ยกว่�เซลล์ประส�ท

ปกติ		คว�มผิดปกติท�งก�ยวิภ�คต่�งๆของสมอง	

และคว�มผดิปกตใินก�รทำ�ง�นเซลลป์ระส�ท		เชน่	

ผู้ป่วยที่ได้รับภยันตร�ยท�งสมอง	(brain	injury)		

สมองข�ดออกซิเจน	 (brain	 hypoxia)	 	 สมองมี

ก�รเจริญผิดปกติแต่กำ�เนิด	มีคว�มผิดปกติของ

ช่องไอออน	 (channelopathies)	 จะทำ�ให้กลไก

ที่เปลี่ยนจ�กระยะพัก	หรือในผู้ป่วยโรคลมชักจะ

เรียกระยะนี้ว่�ระยะไม่ชัก	(interictal	phase)	ให้

เป็นระยะชัก	(ictalphase)	ได้ง่�ยกว่�คนปกติ

	 กลไกทีเ่ซลลป์ระส�ทกอ่ใหเ้กดิก�รกำ�เนดิ

สัญญ�ณประส�ทอย่�งผิดปกตินี้เชื่อว่�ระยะดีโพ

ล�ไรเซชนัมกี�รเลือ่นระดบัเปน็พกัๆ	(paroxysmal	

depolarization	 shift)	 จ�กคว�มผิดปกติต่�งๆ

ที่กล่�วม�ทำ�ให้เกิดก�รกระตุ้นตัวรับ	 AMPA	

ในระยะแรก	 ทำ�ให้เกิดศักย์เร้�หลังจุดประส�น

ประส�ท	(excitatory	post-synaptic	potential,	

EPSP)	 อย่�งรวดเร็ว	 ต�มด้วยก�รกระตุ้นตัวรับ	

NMDA	ทำ�ใหเ้กดิศกัยเ์ร�้หลงัจดุประส�นประส�ท

ที่ม�กและน�นกว่�เดิม	ก�รนำ�โซเดียมและแคลเซี่

ยมเข้�เซลล์สูงขึ้นๆ	 	ทำ�ให้คว�มเป็นบวกในเซลล์

สูงขึ้นๆ	 เป็นชุดๆต่อเนื่องโดยคงเส้นฐ�นที่ระยะ

เกิน	threshold	potential		

	 Paroxysmal	depolarization	shift	จะ

สิ้นสุดเมื่อเกิดก�รไหลออกของโพแทสเซี่ยม	และ

ก�รไหลเข�้ของคลอไรด	์ภ�ยใตก้�รทำ�ง�นของส�ร

สื่อประส�ท	GABA	(รูปที่	1)

รปูที ่1 แสดง Paroxysmal	depolarization	shift 

(Rho	JM,	2006,	p	997)

ขาดการยับยั้งของวงจรประสาท 
(disinhibition)
	 โดยทั่วไปวงจรยับยั้งของระบบประส�ท	

เกดิจ�กก�รทำ�ง�นแบบปอ้นกลบัเชงิลบจ�กสมอง

ส่วน	 hippocampus	 สัญญ�ณประส�ทม�จ�ก	

perforate	path	จะถูกส่งไปยังเซลล์กร�นูล		และ

อีกส่วนหนึ่งก็จะส่งสัญญ�ณประส�ทไปกระตุ้น

เซลล์มอซซี่และเซลล์บ�สเก็ต	 (mossy	 cell	 และ	

basket	 cell)	 ซึ่งเป็นเซลล์ประส�ทที่สร้�งส�รสื่อ

ประส�ท	GABA	ทำ�ให้เกิดสัญญ�ณประส�ทไป

ยับยั้งเซลล์กร�นูล		โดยปกติใยประส�ทของเซลล์

กร�นูลและเซลล์มอซซี่จะไปประส�นกับเซลล์
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พีร�มิด	 (CA3	pyramidal	 cell)	ดังนั้นโดยปกติ

สัญญ�ณประส�ทจ�กเซลล์พีร�มิดจึงมีขน�ดเล็ก

เนือ่งจ�กผ�่นกระบวนก�รยบัยัง้ของวงจรประส�ท

	 ในผู้ป่วยโรคลมชักอ�จมีก�รข�ดเซลล์

ประส�ทชนิดยับยั้ง	 	 	 มีก�รข�ดส�รสื่อประส�ท	

GABA	จ�กก�รข�ดส�รตั้งต้น	(วิต�มินบี	6)	หรือ

คว�มบกพร่องของตัวรับ	GABA	จะทำ�ให้กลไก

ก�รยับยั้งวงจรประส�ทในสมองเสียไป	 	

วงจรทีท่ำาใหเ้ซลลป์ระสาทหลายๆ เซลล ์
ทำางานพร้อมกัน (synchronization)
			 โดยทั่วไปสมองส่วน	hippocampus	มี

บทบ�ทสำ�คัญในก�รทำ�ให้เซลล์ประส�ททำ�ง�น

พร้อมเพรียงกัน	 	 แต่ในโรคลมชักนั้นก�รทำ�ง�น

อย่�งพร้อมเพรียงกันเป็นไปอย่�งม�กเกินปกติ	

(hyper	 synchronous	neuronal	 activity)	 ซึ่ง

อ�จมสี�เหตมุ�จ�กก�รข�ดเซลลป์ระส�ทบ�งชนดิ		

มกี�รจดัเรยีงตวัใหมข่องจดุประส�นประส�ท	หรอื

ก�รเปลี่ยนแปลงก�รแสดงออกของตัวรับ

	 ก�รศึกษ�ผู้ป่วยโรคลมชัก	พบว่�แทนที่	

mossy	 fiber	 จะไปประส�นกับเซลล์กร�นูล	 แต่

กลับไปเชื่อมประส�นกับเดนไดรต์ของเซลล์มอซ

ซี่เอง	ส่งผลให้สัญญ�ณประส�ทจ�กเซลล์กร�นูล

ไปยังเซลล์พีร�มิดไม่ถูกยับยั้งและทำ�ให้เกิดก�ร

เร้�เซลล์พีร�มิดพร้อมๆกัน	ซึ่งห�กก�รเร้�เกิดขึ้น

พร้อมๆกันในพื้นที่ของเปลือกสมองเกิน	2	ต�ร�ง

เซนติเมตรก็จะทำ�ให้ส�ม�รถตรวจพบคลื่นชัก	

(epileptiform	discharge)	 จ�กก�รตรวจคลื่น

สมอง

	 คลื่นชักที่เกิดขึ้นอ�จแพร่ไปต�มเซลล์

ประส�ทใกล้เคียง	 	หรือผ่�น	 corpus	 callosum	

ไปยังสมองอีกด้�นหนึ่ง	 หรือลงไปสู่ชั้นใต้เปลือก

สมองสู่ท�ล�มัส	 และเมื่อสัญญ�ณประส�ทผ่�น	

thalamic	neuron	ซึ่งเป็น	GABAergic	inhibi-

tory	cell	สญัญ�ณประส�ทจะถกูสง่ตอ่ไปยงั	relay	

nuclei	และจ�ก	relay	nuclei	จะถูกป้อนกลับไป

ประส�นกับเซลล์พีร�มิดของเปลือกสมอง	ส่งผล

ให้เกิดคลื่นชักแบบ	spike	and	slow	wave

  

พยาธิสภาพ4

	 ก�รชักอ�จเกิดขึ้นในผู้ป่วยที่มีพย�ธิ

สภ�พอะไรก็ได้ที่มีผลต่อสมอง	คว�มผิดปกติใน

สมองที่พบมี	2	ชนิดคือ

	 1.	 คว�มผิดปกติมีผลให้เกิดก�รชัก

	 2.	 คว�มผิดปกติที่เกิดจ�กก�รชักซำ้�

	 คว�มผิดปกติที่ก่อให้เกิดก�รชักอ�จผิด

ปกติม�ก	 เช่น	คว�มพิก�รแต่กำ�เนิดไปจนถึงผิด

ปกติเล็กน้อย	เช่น	gray	matter	heterotropias

สว่นคว�มผดิปกตทิีเ่กดิจ�กก�รชกัซำ�้มหีล�ยอย�่ง

ได้แก่	ก�รบ�ดเจ็บ,	ก�รข�ดออกซิเจน,	คว�มผิด

ปกติจ�กก�รเปลี่ยนแปลงของเส้นเลือดและของ

ส�รสื่อประส�ทชนิดกระตุ้น	 ก�รชักที่เป็นน�น

เกิน	 30	 น�ที	 จะทำ�ให้เซลล์ถูกทำ�ล�ยจ�กก�รมี

คว�มต้องก�รท�งเมแทบอลิกเพิ่มขึ้นจ�กก�รที่

เซลล์ประส�ททำ�ง�นม�กเกินไป	 	 จ�กก�รลดลง

ของระบบไหลเวียน	จ�กก�รข�ดส�รต่�งๆ	ที่เป็น

ผลม�จ�กอุณหภูมิที่สูงขึ้น	นำ้�ต�ลตำ่�ลง	คว�มดัน

ตำ่�ลง	และข�ดออกซิเจน	(hypoxia)		เซลล์ที่ต�ย



135

Vol.6 No.3

จ�กขบวนก�รเหล่�นี้จะปล่อยส�รต่�งๆที่เป็นพิษ		

ทำ�ให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงของสมองจ�กก�รชัก

น�นและชักซำ้�ได้	

	 คว�มเปลี่ยนแปลงของสมองจ�กก�รชัก

น�นและชักซำ้�ได้	ที่พบใน	hippocampus	ได้แก่	

ก�รสูญเสียเซลล์ประส�ท,	 glial	 	 scarring	และ	

atrophy	บริเวณเปลือกสมอง	 ก็จะพบคว�มผิด

ปกตไิดม้�ก	โดยพบก�รทำ�ล�ยของ	Purkinje	cells	

มี	 	 glial	 proliferation	และมีก�รฝ่อของเปลือก

สมอง	 (cortical	 atrophy)	 โดยทั่วไป	Purkinje	

cells	มีหน้�ที่จำ�กัดระยะเวล�ก�รชัก	ก�รที่	 Pur-

kinje	 cells	 ถูกทำ�ล�ยก็จะทำ�ให้สมองข�ดระบบ

ก�รยับยั้งก�รชัก	ดังนั้นก�รชักจึงยิ่งแย่ลง

	 ก�รชักระยะสั้นๆ	 แต่เป็นซำ้�	 ก็มีผลให้

สมองถูกทำ�ล�ยได้	จ�กก�รหลั่ง	glutamate	หรือ	

excitatory	 neurotransmitters	 อื่นๆม�กเกิน

ไป	 นอกจ�กนี้ในขณะที่ไม่มีก�รชัก	 (interictal	

phase)	กม็กีระแสประส�ททำ�ล�ยเซลลป์ระส�ทได	้

จ�กก�รมี	excitatory	activity	ส่งม�จ�กบริเวณ

ใกล้เคียง	และผ่�นม�ท�ง	corpus	callosum	จ�ก

สมองข้�งตรงข้�ม

	 ก�รตดัเนือ้สมองในผูป้ว่ย	complex	par-

tial	seizures	สว่น	temporal	lobe	ม�ตรวจ	คว�ม

ผิดปกติที่พบบ่อยที่สุดคือ	 temporal	 sclerosis	

คอืม	ีatrophic	lesion	ของ	hippocampal	gyrus	

และของ	temporal	 lobe	ชั้นลึกๆ	ซึ่งปัจจุบันเชื่อ

ว่�เป็นผลม�จ�กก�รชักน�นๆ	 	 จ�กก�รชักชนิด		

grand	mal	หรอืจ�ก	perinatal	asphyxia	mesial	

temporal	sclerosis	

หลักการรักษาโรคลมชักที่ไม่ตอบ
สนองต่อการรักษา5

	 แนวท�งปฏิบัติต�ม	Clinical	 practice	

guideline	ของสม�คมโรคลมชกัแหง่ประเทศไทย	

ป	ี		กำ�หนดว�่ห�กผูป้ว่ยโรคลมชกัไมต่อบสนองตอ่

ก�รรักษ�ให้ปฏิบัติดังนี้

	 1.		ทบทวนก�รวนิจิฉยั		แกป้จัจยัเสรมิให้

เกิดก�รชักและห�ส�เหตุ

	 2.	 ห�กยงัไมส่�ม�รถควบคมุอ�ก�รชกัได	้

ให้พิจ�รณ�ย�กันชักรุ่นใหม่เสริมเข้�ไป

	 3.	 ห�กยงัไมส่�ม�รถควบคมุอ�ก�รชกัได้

ให้พิจ�รณ�ก�รผ่�ตัด

การกระตุ้นสมองแบบไม่รุกราน 
(Non invasive brain stimulation) 
	 ก�รกระตุ้นสมองแบบไม่รุกร�นเป็นวิธี

ก�รที่เพิ่งค้นพบเมื่อร�ว	 26	 ปีที่ผ่�นม�	 ซึ่งมีอยู่	

2	 วิธีคือ 1)	 ก�รกระตุ้นด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้�	

(Transcranial	 direct	 current	 stimulation,	

TMS)	 2)	 ก�รกระตุ้นด้วยไฟฟ้�กระแสตรงอย่�ง

อ่อน	(Transcranial	Direct	Current	Stimula-

tion,	tDCS)			ทัง้สองวธิเีปน็ก�รกระตุน้สมองทีไ่ม่

เจ็บปวดและไม่อันตร�ย 

 การกระตุ้นด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

(Transcranial direct current stimulation, 

TMS)6

	 หลักก�รทำ�ง�นของก�รกระตุ้นด้วย

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้�	 	 ใช้หลักก�รเดียวกันกับก�ร

เกดิสน�มแมเ่หลก็ไฟฟ�้หลงัจ�กผ�่นกระแสไฟฟ�้
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เข้�ไปในขดลวดของ	Michael	 Faraday	 (1838)	

คลืน่แมเ่หลก็ไฟฟ้�ทีเ่กดิขึน้จะถกูสง่ผ่�นไปยงัจดุ

กระตุน้และส�ม�รถเหนีย่วนำ�เซลลป์ระส�ทบรเิวณ

นั้น	ซึ่งห�กก�รกระตุ้นเกิดขึ้นที่	motor	area	ก็จะ

เกิดสัญญ�ณประส�ทวิ่งไปต�ม	 corticospinal	

tract		และเกิด	motor	evoke	potential,	MEP	

หรอืเกดิก�รกระตกุของกล�้มเนือ้ทีส่มองสว่นนัน้ๆ

ควบคุม	

	 ชนิดของก�รกระตุ้นด้วยคลื่นแม่เหล็ก	

ไฟฟ�้ม	ี3	แบบคอื	1)	single	pulse	TMS 	เปน็ก�ร

ให้คลื่นกระตุ้นเพียงครั้งเดียวในท�งปฏิบัติจะใช้	

single	pulse	TMS	ในก�รห�	motor	threshold	

ซึ่งมีค่�ไม่เท่�กันในมนุษย์แต่ละคน	 2)	Paired 

pulse TMS เป็นก�รกระตุ้นคลื่นคู่	 ใช้เพื่อตรวจ

กลไก	intracortical	inhibition	และ	facilitation 

ในสมอง 3) Repetitive TMS (rTMS) 	เป็นก�ร

ให้คลื่นกระตุ้นซำ้�ๆ	 	 และทำ�ให้เกิดผลที่น�นกว่�

ก�รกระตุ้นครั้งหรือสองครั้ง	 โดย	 rTMS	 จะ

ส�ม�รถเพิม่	หรอืลด	corticospinal	หรอื	cortico-

cortical	pathway	กไ็ด	้ขึน้กบัคว�มแรงของก�รก

ระตุน้	ก�รว�งขดลวดกระตุน้	และคว�มถีข่องก�รก

ระตุ้น	 โดยกลไกที่ยังไม่ทร�บแน่ชัดนัก	 แต่เชื่อ

กันว่�ทำ�ให้มีก�รเปลี่ยนแปลงผลของจุดประส�น

ประส�ท	ซึ่งทำ�ให้มีผลต่อ	 long	term	potentia-

tion	(LTP)	หรือ	long	term	depression(LTD)		

ที่	postsynaptic	neuron

	 ก�รกระตุน้ซำ�้ๆ	นี	้	เปน็วธิกี�รทีน่ำ�ม�ใชใ้น

ก�รวิจัยและก�รรักษ�โรคท�งระบบประส�ทและ

จติเวชม�กทีส่ดุ		ซึง่จ�กก�รศกึษ�วจิยัทีผ่�่นม�พบ

ว�่	ก�รกระตุน้ดว้ยคว�มถีต่ัง้แต่	1	เฮริต์ซล์งไปถอื

เป็นก�รกระตุ้นด้วยคว�มถี่ตำ่�	 (low	 frequency	

stimulation)	 	ซึ่งมีผลยับยั้งก�รทำ�ง�นของเซลล์

ประส�ท		และก�รกระตุน้ทีค่ว�มถีเ่กนิ	1	เฮริต์ซถ์อื

เป็นก�รกระตุ้นด้วยคว�มถี่สูง	(high	frequency	

stimulation)		ซึง่มผีลกระตุน้ก�รทำ�ง�นของเซลล์

ประส�ท		(รูปที่	2)

รูปที่ 2  พื้นฐ�นของเครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้� 

(Auvichayapat	P,	2009,	p	1561)

 การกระตุ้นด้วยไฟฟ้ากระแสตรงอย่าง

ออ่น (Transcranial Direct Current Stimula-

tion, tDCS)(7)

	 ก�รกระตุ้นด้วยไฟฟ้�กระแสตรงผ่�น

กะโหลก	ทำ�โดยใช้ไฟฟ้�กระแสตรงขน�ดตำ่�	(1-2	

mA)		จ่�ยผ่�นขั้วกระตุ้นไฟฟ้�จำ�นวน	1	คู่	ซึ่งทำ�

จ�กโลหะชนิดเดียวกัน	มีขน�ด	25-35	cm2	 	 	ขั้ว

ไฟฟ้�ทั้งคู่นี้	 จะทำ�หน้�ที่นำ�ไฟฟ้�จ�กแหล่งจ่�ย

ไฟสู่จุดกระตุ้น	 และเพื่อให้ก�รนำ�ไฟฟ้�เป็นไปได้

ด้วยดีจึงจำ�เป็นต้องหุ้มขั้วไฟฟ้�นี้ด้วยฟองนำ้�ที่ชุ

บนำ�้	หรอืส�รละล�ยนำ�้เกลอื	หรอืเจลอย�่งใดอย�่ง
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หนึ่งให้ชุ่มอยู่เสมอในระหว่�งก�รใช้ง�น		นอกจ�ก

นี้ยังต้องทำ�คว�มสะอ�ดผิวหนังบริเวณที่จะติดขั้ว

ไฟฟ้�ให้ดีก่อน	เพื่อลดแรงต้�นท�นท�งไฟฟ้�จ�ก

ไขมันที่ผิวหนัง	 	 ขน�ดของขั้วไฟฟ้�มีคว�มสำ�คัญ

ต่อประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�น	 โดยได้มีง�นวิจัย

ม�กม�ยที่แสดงให้เห็นว่�ขน�ดของขั้วไฟฟ้�ข้�ง

ต้น	จะให้คว�มหน�แน่นของกระแสไฟฟ้�ระหว่�ง	

0.029-0.08	mA/cm2	 ซึ่งให้ประสิทธิภ�พก�รก

ระตุ้นที่ได้ผล	 	ก�รใช้ขั้วไฟฟ้�ขน�ดเล็กกว่�นี้	 จะ

ให้คว�มหน�แน่นของกระแสไฟฟ้�สูงขึ้น	 กระตุ้น

เซลล์ประส�ทได้ลึกม�กขึ้น	เกิดผลที่น�นขึ้น	แต่ก็

จะทำ�ใหผู้ถ้กูทดลองเจบ็ปวดม�กขึน้ดว้ย	ก�รเรยีก

ชื่อขั้วไฟฟ้�จะเรียกกลับกับขั้วไฟฟ้�เคมี		ในก�รก

ระตุ้นด้วยไฟฟ้�กระแสตรงผ่�นกะโหลกจะเรียก

ขั้วบวกว่�	anode	และเรียกขั้วลบว่�	cathode

	 ก�รกระตุ้นด้วยไฟฟ้�กระแสตรงผ่�น

กะโหลกจะระบุตำ�แหน่งกระตุ้นต�มก�รติดขั้ว

ไฟฟ้�ของระบบ	10-20		ของคลื่นไฟฟ้�สมองเป็น

สำ�คัญ	 	 	 ซึ่งก�รว�งขั้วไฟฟ้�ต�มก�รอ้�งอิงระบบ

นี้จะทำ�ได้ง่�ยที่สุด	 แต่ในกรณีที่ต้องก�รกระตุ้น

ในพื้นที่ๆจำ�เพ�ะ	 เช่น	บริเวณกล้�มเนื้อมัดใดมัด

หนึง่	กอ็�จจะว�งขัว้กระตุน้ต�มตำ�แหนง่ทีใ่ช	้TMS	

guide,	fMRI,	PET	หรอืใช	้stereotaxis	อืน่ๆกไ็ด	้

ขั้วไฟฟ้�ที่ใช้ศึกษ�จะว�งยังตำ�แหน่งของสมองที่

ตอ้งก�รศกึษ�		สว่นขัว้ทีไ่มต่อ้งก�รศกึษ�เรยีก	ref-

erence	electrode	ซึง่มกัจะนยิมว�งไวใ้นตำ�แหนง่

ทีน่อกตอ่กะโหลกศรีษะเพือ่ปอ้งกนัผลท�งไฟฟ�้ที่

จะมตีอ่เซลลป์ระส�ทสมอง			ตำ�แหนง่ทีเ่ชือ่ว่�มผีล

รบกวนตอ่เซลลป์ระส�ทสมองนอ้ยทีส่ดุคอืบรเิวณ

หวัไหล	่	ก�รว�งขัว้ทีไ่มต่อ้งก�รศกึษ�มกัจะว�งไวท้ี่

ร�่งก�ยซกีตรงข�้มกบัขัว้กระตุน้		เพือ่ใหไ้ฟฟ�้ไหล

ผ�่นเซลลป์ระส�ทสมองไดม้�กทีส่ดุ	ในท�งปฏบิตัิ

ด�้นก�รวจิยัทีผ่�่นม�	ขัว้ไฟฟ�้ทีต่อ้งก�รศกึษ�มกั

ถกูว�งไวท้ีต่ำ�แหนง่	motor	(M1),	central		(C3	or	

C4),	or	frontal		(F3	or	F4)	area	และ	reference	

electrode	ทีใ่ชม้กัจะเปน็ทีต่ำ�แหนง่เหนอืกะโหลก

เบ้�ต�และหัวไหล่ด้�นตรงข้�ม	 (contralateral	

supraorbital	area	or	shoulder)			(รูปที่	3	)

รูปที่ 3 ก�รกระตุ้นด้วยไฟฟ้�กระแสตรงผ่�น

กะโหลก A	 เครื่องกระตุ้น,	 B	 ขั้วกระตุ้น,	C	 ขั้ว

อ้�งอิง	(Auvichayapat	P,	2011,	p	519)

กลไกการทำางานของการกระตุน้สมอง 
แบบไม่รุกราน
	 TMS	คว�มถี่สูงมีผลในก�รกระตุ้นเซลล์

ประส�ท	ในขณะที่	TMS	คว�มถี่ตำ่�จะยับยั้งเซลล์

ประส�ท	ส่วน	tDCS	ขั้วบวกจะมีผลกระตุ้นเซลล์

ประส�ท	 ในขณะที่ขั้วลบจะยับยั้งเซลล์ประส�ท(8)	  

จ�กหลกัก�รนีจ้งึมผีูน้ยิมนำ�วธิกี�รท�ง	non	inva-

sive	brain	stimulation	ม�ใช้ปรับเปลี่ยนสมดุล
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ก�รทำ�ง�นของสมองในโรคท�งระบบประส�ทต�่งๆ	

เชน่โรคลมชกั		mania,	dyskinesia	เกดิจ�กมกี�ร

เร้�เซลล์ประส�ทม�กเกินไป		ก็จะนำ�	TMS	คว�ม

ถี่ตำ่�	หรือ	tDCS	ขั้วลบเข้�ม�ยับยั้งก�รทำ�ง�นของ

เซลลป์ระส�ทเหล�่นัน้		สว่นโรคทีม่	ีhypoactivity	

ของเซลล์ประส�ทเช่น	depression	ก็จะนำ�	TMS	

คว�มถี่สูงหรือ	 tDCS	 ขั้วบวกเข้�ม�กระตุ้นก�ร

ทำ�ง�นของเซลล์ประส�ทเหล่�นั้น(8)

	 จ�กก�รศึกษ�ที่ผ่�นม�พบว่�ผลก�รใช้	

TMS	และ	 tDCS	 ให้ผลในก�รรักษ�ได้ดีเหมือน

กัน		แต่	TMS	ร�ค�แพงกว่�	และมีร�ยง�นก�รชัก

หลังกระตุ้นด้วยคว�มถี่สูงและกระตุ้นน�น	 	 ใน

ขณะที่	tDCS	ร�ค�ถูก	ใช้ง่�ย	และไม่มีร�ยง�นถึง

อันตร�ยร้�ยแรงใดๆ	เลย9

	 tDCS	เปน็วธิกี�รทีท่ำ�โดยใชไ้ฟฟ�้กระแส

ตรง	 1-2	mA.	 จะถูกส่งผ่�นพื้นที่ในบริเวณกว�้ง

ของสมอง		ประม�ณ	35	ตร.ซม.	ในแต่ละข้�งของ

ขั้วบวก	และขั้วลบ	 	กระแสไฟฟ้�จะไหลอย่�งต่อ

เนื่องในปริม�ณที่คงที่โดยใช้วงจรควบคุม	 	 เป็น

เวล�	 20	น�ที	 	 ก�รเลือกระยะเวล�ก�รกระตุ้นนี้

ม�จ�กก�รศึกษ�ของ		Nitsche	และคณะ	(2003)	

พบว�่ก�รกระตุน้สมองดว้ยกระแสไฟฟ�้อย�่งออ่น

เปน็เวล�	13	น�ท	ีทีบ่รเิวณ	motor	cortex	ส�ม�รถ

เปลี่ยนแปลง	 cortical	 excitability	 ได้น�น	 90	

น�ทีหลังสิ้นสุดก�รกระตุ้น10

 ก�รกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้�อย่�งอ่อน	

(1-2	mA)	 อย่�งต่อเนื่องมีผลในก�รปรับเปลี่ยน	

neuronal	 plasticity	 ในมนุษย์	 โดยค�ดว่�มี

ผลตัวรับ	 serotonin	 จำ�เพ�ะที่	 glutamatergic	

neuron	ภ�ยในเปลือกสมองเป็นหลัก	 และอ�จมี

ผลต่อ	GABAergic	neuron	ได้บ้�ง11,12

	 จ�กผลก�รวิจัยต่�งๆ	ที่ผ่�นม�8-12		ทำ�ให้

ทร�บว่�จะเกิดก�รกระตุ้นของเซลล์ประส�ท

บริเวณใต้ขั้วบวก	 	 และเกิดก�รยับยั้งขึ้นที่ใต้ต่อ

ขั้วลบ		จ�กก�รศึกษ�โดยใช้	MRS	พบว่�	ภ�ยหลัง

ก�รกระตุน้ดว้ยขัว้บวก	จะพบว�่ระดบั	GABA	ลด

ลง	(GABA	เป็น	inhibitory	neurotransmitter	

ห�กข�ด	 GABA	 จะทำ�ให้เกิดก�รกระตุ้นของ

สมองบริเวณนั้น)	 เนื่องจ�กข�ด	glutamic	 acid	

decarboxylase 	 (GAD)	 ซึ่งทำ�หน้�ที่เปลี่ยน	

glutamate	 เป็น	GABA10,11	 และที่บริเวณขั้วลบ

มีก�รลดลงของ	 glutamate	 (Glutamate	 เป็น	

excitatory	neurotransmitter	ห�กลดลง	จะส่ง

ผลใหเ้กดิก�รยบัยัง้ของสมองบรเิวณนัน้)(12,13)	จ�ก

หลกัก�รนีเ้องทำ�ใหน้กัวจิยัไดน้ำ�ม�ทดลองใชร้กัษ�

โรคต�่งๆทีเ่กดิจ�กสมดลุยไ์ฟฟ�้ของสมองสองซกี

เปลี่ยนแปลงไป	 ได้แก่	 โรคซึมเศร้�	ฟื้นฟูอัมพ�ต

จ�กโรคหลอดเลือดสมอง	ลดอ�ก�รปวด	 	ยับยั้ง

โรคลมชักเฉพ�ะที่และก�รปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	

เช่น	ก�รอดบุหรี่(6-7,	13-16)เป็นต้น

บทบาทของการกระตุน้สมองแบบไม่
รุกรานในโรคลมชักที่ไม่ตอบสนอง
ต่อการรักษา 
	 จ�กร�ยง�นวิจัยในมนุษย์	 Joaquim	

และคณะ	ปี		2004	ได้ใช้		rTMS	95%	of	motor	

threshold	คว�มถี่	0.3	เฮิร์ตซ์	กระตุ้นผู้ป่วยโรค

ลมชักที่ไม่ตอบสนองต่อก�รรักษ�จำ�นวน	 5	 ร�ย		
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โดยใช้	20	pulse	of	stimuli,	intertrain	interval	

1	น�ที	กระตุ้น	5	train/วัน			สัปด�ห์ละ	2	วัน	ที่

ตำ�แหน่ง	vertex	เป็นเวล�	3	เดือน	พบจำ�นวนก�ร

ชักลดลงอย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติหลังก�รรักษ�	

(p=0.01)13

	 Fregni	และคณะ2005	ได้ทำ�ก�รทดลอง

แบบก่อน-หลัง	 โดยใช้	TMS	คว�มถี่	 0.5	 เฮิร์ตซ์	

600	pulse	of	stimuli	เปน็เวล�	20	น�ท	ีทีต่ำ�แหนง่

กำ�เนิดคลื่นชักในผู้ป่วยโรคลมชักที่ไม่ตอบสนอง

ต่อก�รรักษ�	 (malformation	 of	 cortical	 de-

velopment)	 จำ�นวน	 8	 ร�ย	พบคว�มแตกต่�ง

ของ	mean	reduction	of	epileptic	discharge	

42.1%,	95%	CI	8.2–75.7%	และจำ�นวนก�รชกัลด

ลง	51.2%,	95%	CI	27.9–74.9%	:ที่เวล�	1	เดือน

หลังก�รรักษ�14

	 Fregni	และคณะ	2006	ไดท้ำ�ก�รทดลอง

แบบมกีลุม่ควบคมุ	โดยให้	TMS	คว�มถี	่1	เฮริต์ซ์	

1200	pulse/	วนั	เปน็เวล�	20	น�ท	ีกระตุน้ตอ่เนือ่ง

กนั	5	วนัทีต่ำ�แหนง่กำ�เนดิคลืน่ชกัในผูป้ว่ยโรคลม

ชักจำ�นวน	21	ร�ย	พบว่�	คลื่นชักหลังก�รรักษ�ใน

กลุ่มทดลองตำ่�กว่�กลุ่มควบคุมอย่�งมีนัยสำ�คัญ

ท�งสถิติ	(P	=	0.0002)15

	 Fregni	และคณะ	2006		ไดท้ำ�ก�รทดลอง

แบบมีกลุ่มควบคุมโดยใช้ขั้วลบของ	 tDCS	ว�งที่

ตำ�แหนง่กำ�เนดิคลืน่ชกั		และขัว้บวกว�งไวท้ี	่supra	

orbital	area	ด้�นตรงข้�ม	ด้วยคว�มแรง	1	mA	

เป็นเวล�	 20	 น�ที	 ในผู้ป่วยโรคลมชักที่ไม่ตอบ

สนองต่อก�รรักษ�	 (malformation	 of	 cortical	

development)	 จำ�วน	 19	 ร�ย	พบว่�	 epileptic	

discharge	ในกลุม่ควบคมุลดลง	64.3%	(95%CI,	

-122.5%	to	-6.0%)	หลงัก�รรกัษ�ที	่30	วนั	สว่น
คว�มถี่ของก�รชักหลังก�รรักษ�ลดลง	 44.0%	

(95%	CI,	-95.0%	to	7.1%)	ซึ่งไม่แตกต่�งอย่�ง
มีนัยสำ�คัญท�งสถิติ16

	 จ�กผลก�รทดลองที่เป็นบวกของทั้งก�ร

ใช้	 TMS	และ	 tDCS	 ในก�รรักษ�โรคลมชักที่ไม่

ตอบสนองตอ่ก�รรกัษ�นัน้	กลไกทีแ่นช่ดัยงัไมม่ผีู้

ใดระบไุว	้แตส่มมตุฐิ�นว�่	TMS	คว�มถีต่ำ�่ๆ	จะไป

ทำ�ให้เซลล์ประส�ทหล�ยๆ	เซลล์ที่เคยทำ�ง�นหรือ

ถกูกระตุน้พรอ้มๆ	กนั	(synchronization)	จนเกดิ

ก�รชักนั้นกล�ยเป็นก�รทำ�ง�นไม่พร้อมเพรียงกัน	

เนือ่งจ�กเซลลป์ระส�ทจำ�นวนหนึง่ถกูกระตุน้ต�ม

จังหวะของ	TMS	(desynchronization)		และนัก

วิจัยบ�งร�ยเชื่อว่�	ก�รกระตุ้นด้วย	TMS	คว�มถี่

ตำ�่ๆจะไปทำ�ใหเ้กดิก�รเพิม่ก�รทำ�ง�นของ	GABA	

system	ในระบบประส�ท		ทำ�ให้เกิดก�รเพิ่มก�ร

ยับยั้งในระบบประส�ท	 	 นอกจ�กนี้ก็ยังเชื่อว่�มี

ผลต่อ	neuronal	plasticity	โดยเพิ่ม	long	term	

depression	ใน	post	synaptic	membrane	อีก

ด้วย		ส่วน	tDCS	ขั้วลบ	มีผลให้เกิด	membrane	

hyper-polarization	 เหนี่ยวนำ�ให้เกิด	 action	

potential	 ได้ย�กขึ้น	 และนอกจ�กนี้ยังอ�จจะมี

ผลต่อ	synaptic	plasticity	เช่นเดียวกับที่พบใน	

TMS		

	 โรคลมชักที่ไม่ตอบสนองต่อก�รรักษ�	

เป็นโรคที่พบได้ไม่น้อยในกลุ่มโรคลมชักทั้งหมด	

เป็นโรคที่สร้�งคว�มกังวลให้กับผู้ป่วยและญ�ติ		

ในปัจจุบันแม้ว่�จะพบย�กันชักใหม่ๆ	 แต่ก็ยังคง
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มีผู้ป่วยบ�งส่วนที่ไม่ส�ม�รถควบคุมอ�ก�รชักได้	

และจำ�เป็นต้องได้รับก�รผ่�ตัด				จ�กผลก�รวิจัย

ต่�งๆของก�รกระตุ้นสมองแบบไม่รุกร�นในโรค

ลมชกัทีไ่มต่อบสนองตอ่ก�รรกัษ�		พบว�่ใหผ้ลใน

ท�งบวกทั้งสิ้น		แม้ว่�ในปัจจุบันก�รกระตุ้นสมอง

แบบไม่รุกร�นจะยังไม่ได้รับก�รอนุมัติให้ผ่�น

องค์ก�รอ�ห�รและย�ของประเทศใดๆ	 แต่ด้วย

วิธีก�รที่ไม่สร้�งคว�มเจ็บปวดและไม่มีอ�ก�รไม่

พึงประสงค์ที่ร้�ยแรง	 จึงเป็นสิ่งน่�สนใจที่จะให้ผู้

ปว่ยไดร้บัก�รทดลองรกัษ�		เมือ่หมดหนท�งรกัษ�

ด้วยย�		เพื่อลดอัตร�ก�รรักษ�ด้วยวิธีผ่�ตัด	
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