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การบําบัดด้วยเครือ่ งเอชอีจี
(HEG; Hemoencephalogram)

นพ.ทวีศกั ดิ์ สิริรตั น์เรขา
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
เครื่องเอชอีจี (HEG; hemoencephalogram) เป็ นเครื่องมือตรวจวัดการปรับเปลี่ยนกระแสการ
ไหลเวียนของเลือดที่ผิวสมอง เครื่องมือประกอบไปด้วยสายคาดศีรษะ ซึ่งบรรจุ infrared
spectrophotometer เพื่อทําการตรวจสอบการอิ่มตัวของออกซิเจนในเส้นเลือดฝอยที่ผิวสมอง โดยแสงนี้
สามารถส่องผ่านเข้าไปบริเวณผิวสมองและสะท้อนกลับมาที่หนังศีรษะ ตรวจวัดได้โดย photoelectric
cells ซึ่งส่งไปวิเคราะห์ขอ้ มูลที่เครื่อง Biocomp เพื่อแปลผลข้อมูล และป้อนกลับไปให้ผฝู้ ึ กมองเห็นและ
เรียนรูไ้ ด้อย่างเป็ นรูปธรรมทางจอคอมพิวเตอร์
เป็ นตัวนําทางเพื่อให้เด็กเกิดกระบวนการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองว่าทําอย่างไร จึงจะสามารถสร้าง
สมาธิ ความตั้งใจได้ โดยดูจากกระบวนการป้อนกลับที่ผ่านทางจอคอมพิวเตอร์ ที่เป็ นลักษณะของกราฟ
แท่ง และอาจจะมีเสียงดนตรีเพื่อความเพลิดเพลิน
เมื่อเด็กได้รบั การฝึ กฝนให้เรียนรูใ้ นการนัง่ สร้างความตั้งใจ และสมาธิดว้ ยเครื่องเอชอีจีแล้ว
เด็กก็จะสามารถเรียนรูไ้ ด้วา่ ขณะที่ตนเองนัง่ เรียนอยูใ่ นชั้นเรียนควรจะปฏิบตั ิตวั อย่างไร จึงจะฟั งคุณครู
สอนในชั้นเรียนได้อย่างตั้งใจ และจะเข้าใจในการเรียนการสอนในที่สุด ทําให้ผลการเรียนดีขึ้น หากเด็ก
ได้รบั การฝึ กฝนอย่างดีแล้วก็จะสามารถมีสมาธิ และตั้งใจเรียนได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ งใช้เครื่องอีก

แนวคิดของการใช้เครือ่ งเอชอีจี

biofeedback หรือการป้อนข้อมูลทางชีวภาพย้อนกลับ เป็ นเทคนิ คการฝึ กฝนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของร่างกายและเสริมสร้างสุขภาพ โดยใช้สญ
ั ญาณป้อนกลับจากร่างกายของผูฝ้ ึ กเอง เช่น
อัตราการเต้นของชีพจร อุณหภูมิของร่างกาย เป็ นต้น ซึ่งถ้าเป็ นข้อมูลเกี่ยวกับการทํางานของระบบ
ประสาท เช่น คลื่นไฟฟ้ าสมอง ก็จะเรียกว่า neurofeedback หรือ EEG biofeedback
สัญญาณป้อนกลับที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเป้าหมายที่ตอ้ งการ เป็ นเสมือนแรงเสริมที่ได้รบั
ตามหลักของการวางเงื่อนไขแบบ operant conditioning
เครื่องเอชอีจี เป็ นเครื่องมือที่พฒ
ั นาขึ้ นมาจากหลักการดังกล่าวข้างต้น โดยข้อมูลป้อนกลับที่ใช้
วัดจากการเปลี่ยนแปลงของการไหลเวียนของเลือดที่ผิวสมอง ซึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรงกับคลื่นไฟฟ้ า

HAPPY HOME ACADEMY
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ชั้น 7 โซนการศึกษา ห้อง 724
เลขที่ 99 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

© ลิขสิทธิ์ของ แฮปปี้ โฮมคลินิก
happyhomeclinic@yahoo.com

08-2014-7272, 0-2835-3537

Page |2

สมอง ทําการประมวลผล แล้วป้อนสัญญาณย้อนกลับออกมาเป็ นกราฟแท่ง ขึ้ นๆ ลงๆ ตามการ
เปลี่ยนแปลงในแต่ละชัว่ ขณะ และมีเสียงดนตรีที่สมั พันธ์กบั ความสูงของกราฟด้วย สะท้อนให้เห็นถึง
ระดับสมาธิในชัว่ ขณะนั้น ซึ่งระดับสมาธิที่ดีขึ้น ก็เป็ นเสมือนแรงเสริมที่ได้รบั

รูปที่ 1 คลื่นสมองระดับต่างๆ

ประโยชน์ของการใช้เครื่องเอชอีจี

เฮอเชล ทูมิน (Hershel Toomin) แห่งสถาบันวิจยั Biocomp สหรัฐอเมริกา ได้ทาํ การพัฒนา
เครื่องเอชอีจี มากว่า 20 ปี แต่การศึกษาวิจยั ในเรื่องนี้ ก็ยงั มีไม่มากเพียงพอที่จะสนับสนุ นประสิทธิผล
ของการใช้
การศึกษาวิจยั ส่วนใหญ่อา้ งอิงผลจากการใช้ในเครื่องมือ neurofeedback ซึ่งผลการวิจยั ชี้ ให้เห็น
ว่า สามารถช่วยเสริมในเรื่องสมาธิได้ดีขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กสมาธิส้นั ส่วนในรายที่อยูไ่ ม่ค่อยนิ่ ง
พบว่าตอบสนองบ้าง แต่ควรให้ยารักษาร่วมด้วย
นอกจากนี้ ยังพบว่าได้ผลในกลุ่มปั ญหาอื่นๆ เช่น กลุ่มเด็กออทิสติก โรคจิตเภท หรือแม้แต่คน
ปกติทวั ่ ไปก็พบว่าช่วยเพิ่มความสามารถในการคิดด้วยเช่นกัน สําหรับเด็กที่มีความบกพร่องในการ
เรียนรู ้ (แอลดี) และปั ญหาพฤติกรรม พบว่าได้ผลน้อยมาก
เครื่องเอชอีจี เริ่มนํามาใช้ในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 โดยได้มีการทําการศึกษาวิจยั
เรื่องการใช้เครื่องเอชอีจี ร่วมในการบําบัดเด็กออทิสติกและสมาธิส้นั พบว่าได้ผลเป็ นที่น่าพอใจ คือ เด็ก
มีความตั้งใจเรียนและเข้าใจในบทเรียนมากขึ้ น
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รูปที่ 2 ชุดอุปกรณ์เครื่อง HEG

กระบวนการของการใช้เครื่องเอชอีจี

ก่อนใช้เครื่องเอชอีจี ควรเตรียมความพร้อมโดยฝึ กฝนให้เด็กคุน้ เคยกับการใช้สายคาดศรีษะ
(head band) และยินยอมให้คาดเสียก่อน โดยฝึ กคาดศีรษะไว้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ แล้วค่อยๆ เพิ่ม
เวลาในการคาดแต่ละครั้ง สร้างสัมพันธภาพ และนําเด็กมาที่หอ้ งเอชอีจี ทดลองให้นัง่ ช่วงเวลาสั้นๆ
เพื่อให้เด็กคุน้ เคย
วิธีการบําบัดด้วยเครื่องเอชอีจี จะคาดสายคาดศรีษะโดยตําแหน่ งตัววัดแสงอินฟราเรดตรงกับ
บริเวณจุดที่กาํ หนด เช่น FP1, FP2 โดยใช้เวลาข้างละไม่เกิน 10 นาที ฝึ กเด็กให้นัง่ นิ่ งๆ โดยนําสิ่งที่เด็ก
สนใจมาประกอบ เช่น รูปภาพต่างๆ หนังสือต่างๆ การวาดรูป การระบายสี การร้อยลูกปั ด การนับเลข
เมื่อเด็กเคยชินแล้ว ให้ฝึกเด็กให้ดกู ราฟขึ้ นลงและฟั งเสียงประกอบ
จากนั้นลงมือใช้เครื่องเอชอีจี ตามขั้นตอน ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าจากใบบันทึกข้อมูล
และจากการสังเกตพฤติกรรมของเด็ก
ดังนั้นเด็กที่ยงั ไม่สามารถอยูน่ ิ่ งพอที่จะสนใจกราฟที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ จะไม่ได้รบั ประโยชน์
จากวิธีการนี้ เนื่ องจากตัวเครื่องไม่ได้ไปกระตุน้ หรือปรับเปลี่ยนการทํางานของสมองโดยตรง
การประเมินผล พิจารณาดูจาก
1) ค่าเฉลี่ยในแต่ละครั้ง (ค่าปกติ 60 – 120)
2) ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้ น
3) รายงานพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของเด็ก โดย พ่อแม่ ครู และ ตัวเด็ก
4) ผลการเรียน
5) ผลการทดสอบระดับพุทธิปัญญา (cognitive test)
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- ความจดจํา
- การควบคุมตัวเองและความตั้งใจ
- เหตุผลและการคิดคํานวณ
- กระบวนการตัดสินใจ
- ระยะเวลาโต้ตอบ
- ความรวดเร็วและแม่นยําในการประมวลผลข้อมูล
- ข่าวสาร ความรูแ้ ละความเข้าใจทัว่ ไป
6) ผลจาก TOVA (Test of Variabled Attention) ทดสอบเกี่ยวกับ attention, impulsively และ
reaction และ reaction time
7) ผลจากการทํา brain mapping (โดยใช้เครื่องมือ Biocomp วัดอัตราส่วนของสมอง B wave
และ O wave)

ข้อควรระวังในการใช้เครื่องเอชอีจี

เด็กทุกคนที่จะนําเข้ามาบําบัดด้วยเครื่องเอชอีจี ควรได้รบั การตรวจวินิจฉัยและให้คาํ ปรึกษา
จากแพทย์เฉพาะทางก่อน เพื่อประเมินความพร้อม และความเหมาะสมในการบําบัด
เนื่ องจากมีโรคที่ตอ้ งระวังเป็ นพิเศษในการใช้ จึงควรพิจารณาให้รอบคอบ ได้แก่
1) การชักแบบ petit mal seizures
2) วิตกกังวลอย่างรุนแรง (severe anxiety)
3) ซึมเศร้า (depression)
4) ปั ญหาการนอน (sleep disorders)
5) ความผิดปกติของระดับฮอร์โมนไทรอยด์ (thyroid dysfunction)
และสิ่งสําคัญที่ควรพึงตระหนักไว้เสมอคือ เครื่องเอชอีจี เป็ นการบําบัดทางเลือกที่นํามาเสริม
ควบคู่ไปกับการบําบัดวิธีอื่นๆ เท่านั้น ไม่ควรนํามาใช้เพียงวิธีเดียว และควรอยูภ่ ายใต้การดูแลของ
แพทย์เฉพาะทางด้วย
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