Page |1

การรักษาด้วยทีเอ็มเอสในออทิสติก
(TMS: Transcranial Magnetic Stimulation)

นพ.ทวีศกั ดิ์ สิริรตั น์เรขา
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
ทีเอ็มเอส (TMS: Transcranial Magnetic Stimulation) หรือ เครื่องกระตุน้ สมองด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
ผ่านกะโหลกศีรษะ คือ เครื่องมือที่นําสนามแม่เหล็กไฟฟ้ามาใช้กระตุน้ เซลประสาทในสมองผ่านกะโหลกศีรษะ ทําให้
เกิดการปรับเปลีย่ นในการทํางานของสมอง ระบบประสาท และกล้ามเนื้ อ นํามาใช้ในการบําบัดรักษาภาวะทางระบบ
ประสาทและอาการทางจิตเวช ซึ่งมีความปลอดภัย สามารถรักษาแบบผูป้ ่ วยนอกแล้วเดินทางกลับบ้านได้เลย
ในปั จจุบนั ทางองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา รับรองเพียงการนํามาใช้บาํ บัดรักษาโรคซึมเศร้าที่ไม่
ตอบสนองต่อยา และอาการปวดศีรษะไมเกรนแบบมีอาการนําเท่านั้น ยังไม่รบั รองการใช้ในโรคออทิสติก และโรคอื่น
ๆ ที่มีการนํามาใช้ในการบําบัดรักษา เช่น โรคพาร์กินสัน โรคอัลไซเมอร์ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคลมชัก
การใช้ TMS ในผูท้ ี่เป็ นออทิสติก เป็ นระยะของการศึกษาวิจยั เท่านั้น ยังไม่มีผลยืนยันที่ชดั เจน ไม่แนะนําให้
นํามาใช้ในการบําบัดรักษาทางคลินิกเป็ นการทัว่ ไป

แนวคิด

ต้นแบบของเครื่องกระตุน้ ด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า มีการกล่าวถึงครั้งแรกในปี พ.ศ. 2528 โดย Barker แห่ง
มหาวิทยาลัย Sheffield ประเทศอังกฤษ ซึ่งมีหลักการพื้ นฐานที่สาํ คัญคือ กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านขดลวดทําให้เกิด
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า ผ่านตัวกลางที่มีคุณสมบัติเหนี่ ยวนําคือเซลประสาท ทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลเวียนในสมองได้
โดยไม่ตอ้ งกระตุน้ ด้วยกระแสไฟฟ้าเข้าสู่สมองโดยตรง
การนําสนามแม่เหล็กไฟฟ้ามาใช้กระตุน้ เซลประสาทในสมอง นํามาประยุกต์ใช้ดว้ ยเทคนิ คกระตุน้ ซํ้า ๆ
หลายครั้งต่อเนื่ องเป็ นสัปดาห์หรือเป็ นเดือน เรียกว่าเทคนิ ค repetitive TMS หรือ rTMS พบว่าสามารถเปลี่ยนแปลง
การตอบสนองของสมองได้ และมีผลต่อเนื่ องระยะยาว การเลือกใช้แนวทางการรักษาที่มีความจําเพาะเจาะจง กับ
ตําแหน่งที่เจาะจงของสมอง จะส่งผลให้พฤติกรรมเป้ าหมายที่เป็ นความบกพร่องในออทิสติกมีการเปลี่ยนแปลง
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แนวทางการรักษาเพียงแบบเดียวไม่สามารถนํามาใช้ได้กบั ผูท้ ี่เป็ นออทิสติกทุกคน เนื่ องจากแต่ละคนก็มี
ความหลากหลายของอาการแตกต่างกันไป ผลของ TMS จึงขึ้ นอยู่กบั ตําแหน่งของสมองที่กระตุน้ ความถี่ในการใช้
จํานวนครั้ง และระยะเวลาที่ใช้ในการกระตุน้ แต่ละครั้ง
กลไกการออกฤทธิ์
ถ้าสมมติฐานถูกต้อง ที่ว่า “ออทิสติกมีกลไกของสมองส่วน cortical ผิดปกติ ในด้านการกระตุน้ (excitability)
การเชื่อมต่อ (connectivity) หรือความยืดหยุ่น (plasticity)” การใช้ TMS จะมีความสามารถในการช่วยปรับเปลีย่ น
กลไกเหล่านี้ แต่ผลการศึกษาวิจยั เหล่านี้ ยังไม่มีขอ้ สรุปที่ชดั เจน
กลไกในการปรับเปลี่ยนจากการกระตุน้ ของสมองส่วน cortical ยังไม่ทราบแน่ชดั แต่กลไกที่น่าจะเป็ นไปได้ใน
การใช้ rTMS ความถี่สูงคือการทําให้เกิด long term potentiation ของ cortical synapse ส่วนกลไกที่น่าจะเป็ นไปได้ใน
การใช้ rTMS ความถีต่ าํ ่ คือการทําให้เกิดการกดการทํางานของ cortical synapse
จากการศึกษาในสัตว์ทดลอง พบว่ามีการปรับเปลีย่ นสารเคมีสื่อประสาทในสมอง และเหนี่ ยวนําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของยีน ซึ่งส่งผลให้ผลการกระตุน้ ด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่ได้นาน
ส่วนประกอบของเครื่องมือ
TMS ประกอบด้วยอุปกรณ์สาํ คัญ 2 ส่วน คือ เครื่องกําเนิ ดกระแสไฟฟ้ า (high current pulse generator)
และขดลวด (coil) ซึ่งเป็ นตัวนําคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเข้าสู่จุดกระตุน้
1. เครื่องกําเนิ ดกระแสไฟฟ้า สามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าได้เกิน 5,000 แอมแปร์ มีตวั เก็บประจุที่สามารถ
คายประจุโดยการควบคุมของวงจรไฟฟ้า และส่งไปยังขดลวดเพื่อเหนี่ ยวนําให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
2. ขดลวด เป็ นส่วนที่เหนี่ ยวนําให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ความแรงประมาณ 1.5 – 2 เทสลา (tesla) เป็ น
ช่วงสั้น ๆ ประมาณ 1 มิลลิวินาที แล้วส่งผ่านเนื้ อเยื่อไปยังเซลประสาท โดยสนามแม่เหล็กไฟฟ้านี้ จะไหลไปในทิศ
ทางตรงข้ามกับขดลวด ในระนาบที่ขนานกับขดลวด ขดลวดถูกออกแบบให้มีรูปร่างและลักษณะที่แตกต่างกัน เพื่อการ
ใช้งานที่ต่างกันออกไป
ความแรงของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้ นอยู่กบั ปั จจัยหลายอย่าง เช่น พลังงานของกระแสไฟฟ้าที่ปล่อยออกมา
ความเร็วของการปล่อยประจุไฟฟ้า และลักษณะของขดลวด ความแรงจะลดลงตามระยะทางที่เพิ่มขึ้ น
วิธีการใช้
การรักษาด้วย TMS ใช้เวลาในการรักษาครั้งละ 15-45 นาที ความถี่ในการรักษาประมาณ 1-3 ครั้งต่อ
สัปดาห์ ขึ้ นอยู่กบั แนวทางรักษาที่นํามาใช้
ก่อนทํา TMS จะมีการคัดกรองภาวะที่พึงระวัง วัดสัญญาณชีพ และให้คาํ แนะนําเรื่องขั้นตอนการรักษา และ
ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้ นได้
ผูเ้ ข้ารับการรักษาจะนัง่ บนเก้าอี้ ที่ปรับเอนนอนได้ อยู่ในท่านัง่ ที่สบาย จัดวางศีรษะในตําแหน่งที่เหมาะสม ใส่
อุปกรณ์อุดหูทั้ง 2 ข้าง ขดลวดจะถูกวางบนศีรษะในตําแหน่งที่ตอ้ งการตามแนวทางการรักษาที่ใช้ อาจมีการใช้ระบบ
นําวิถีเพื่อช่วยให้วางขดลวดบนตําแหน่งที่แม่นยําขึ้ น
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เริ่มด้วยการตรวจหาปริมาณความแรงน้อยที่สุดของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่ทําให้เกิดการกระตุกของกล้ามเนื้ อ
ในภาวะผ่อนคลาย ส่วนการยิงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็ นชุด ๆ จะมีแบบแผนที่แน่นอนตามแนวทางการรักษาที่ใช้ มีการ
บันทึกพารามิเตอร์ที่สาํ คัญต่าง ๆ ที่ใช้ในการกระตุน้ รวมถึงสภาวะทางด้านร่างกาย จิตใจ และระบบประสาท
ประโยชน์ที่ได้รบั
ยังไม่สามารถระบุได้ชดั เจนถึงประโยชน์ที่ได้รบั ว่าช่วยลดอาการใดของออทิสติก เนื่ องจากมีงานวิจยั ค่อนข้าง
น้อย และแต่ละงานวิจยั เน้นกลุ่มเป้ าหมาย และอาการเป้ าหมายที่แตกต่างกัน เช่น
การวิจยั ในกลุ่มวัยรุ่น 60 คน ในประเทศแคนาดา เน้นการเพิ่มความสามารถในการทํางานของสมองส่วน
บริหารจัดการ (executive function) การวิจยั ในกลุ่มผูใ้ หญ่ 50 คน ในประเทศฝรัง่ เศส เน้นการเปลี่ยนแปลงการรับรู ้
ทางสังคม และการวิจยั ในกลุ่มเด็กและวัยรุ่น 20 คน ในประเทศอิสราเอล เน้นการเปลี่ยนแปลงปฏิสมั พันธ์ทางสังคม
การศึกษาวิจยั บางชิ้ น ยังให้ขอ้ เสนอแนะว่า TMS ช่วยลดอาการหงุดหงิด ลดพฤติกรรมซํ้า ๆ เพิ่มทักษะทาง
สังคม และเพิ่มการทํางานสหสัมพันธ์ของตาและมือ
นอกจากมีการนํา TMS มาใช้เป็ นเครื่องมือในการบําบัดรักษาออทิสติกแล้ว ยังพบว่ามีการนํามาใช้เป็ น
เครื่องมือในการศึกษากลไกการทํางานของสมองที่ผิดปกติดว้ ย และอาจนํามาซึ่งการกําหนดตัวบ่งชี้ ทางชีวภาพของ
ออทิสติกต่อไปในอนาคต
มีการศึกษาวิจยั การใช้ TMS ความถี่ตาํ ่ (1.0 เฮิรซ์ ) ในผูป้ ่ วยออทิสติก เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่มีการ
จับคู่คุณลักษณะเหมือนกัน กลุ่มละ 19 ราย พบว่า ช่วยลด gamma oscillations ในคลื่นไฟฟ้าสมองหลังการกระตุน้
และผูป้ ่ วยทัง้ หมดมีอาการทางคลินิกดีขึ้น โดยลดอาการหงุดหงิด เคลื่อนไหวมาก และพฤติกรรมซํ้า สรุปว่า gamma
oscillations อาจเป็ นตัวบ่งชี้ ทางชีวภาพ ที่ช่วยสะท้อนให้เห็นถึงการสร้างสมดุลของการกระตุน้ และการยับยั้งของสมอง
ส่วน cortex และช่วยลดปั ญหาทางพฤติกรรม
ข้อห้ามและข้อควรระวัง
การศึกษาวิจยั ส่วนใหญ่เป็ นการนํา TMS มาใช้ในผูท้ ี่เป็ นออทิสติกช่วงวัยรุ่นและวัยผูใ้ หญ่ จึงยังไม่ควรนํามาใช้
ในเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็ก เพราะอาจส่งผลไม่พึงประสงค์ต่อสมองได้ และการวิจยั ส่วนใหญ่มกั จะหลีกเลี่ยงกลุ่มที่มี
อาการชักด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย
อาการชัก เป็ นอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงที่มีโอกาสเกิดขึ้ นได้ แต่ก็พบน้อยมาก พบว่า มีความเสี่ยงที่จะ
เกิดน้อยกว่าร้อยละ 0.01 จากการศึกษาวิจยั ที่ผ่านมา และไม่เคยมีรายงานอาการชักในระหว่างที่ทํา TMS
อาการข้างเคียงอื่น ๆ ที่พบ ได้แก่ อาการวิงเวียนศีรษะเหมือนจะเป็ นลม ปวดศีรษะ ปวดคอ รูส้ ึกปวด
เล็กน้อยในตําแหน่งที่กระตุน้ หรือหูอื้อ ซึ่งอาการเหล่านี้ จะมีเพียงเล็กน้อย และทุเลาลงเองโดยไม่ตอ้ งรักษา
มีการติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่ อง หลังจากมีคาํ แนะนําด้านความปลอดภัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 จนได้เป็ น
ข้อสรุปด้านความปลอดภัย ดังนี้
1. ข้อห้ามในการใช้ มีเพียงอย่างเดียว คือ มีอปุ กรณ์โลหะใกล้เคียงกับตําแหน่งที่วางขดลวดของเครื่อง TMS
เช่น คลิปหนี บเส้นเลือดโป่ งพองในสมอง ตะแกรงขยายหลอดเลือดสมอง ฝั งประสาทหูเทียม เครื่องกระตุน้ ไฟฟ้าหัวใจ
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(internal pulse generator) หรือ medication pumps เพราะอาจทําให้เกิดความผิดปกติในการทํางานของอุปกรณ์
เหล่านี้ ได้
2. ข้อควรระวังในภาวะที่เพิ่มความเสี่ยงของอาการชัก ที่สมั พันธ์กบั แนวทางการรักษาใหม่ ๆ หรือภาวะของ
ผูป้ ่ วย เช่น มีประวัติโรคลมชัก การบาดเจ็บของสมอง (ซึ่งเป็ นผลจากหลอดเลือด การกระทบกระเทือน เนื้ องอก การ
ติดเชื้ อ หรือระบบเมตาบอลิก) การใช้ยาที่มีผลให้เพิ่มความเสี่ยงต่ออาการชัก การอดนอน และโรคพิษสุราเรื้ อรัง
3. ข้อควรระวังในภาวะที่เพิ่มความเสี่ยงอื่น ๆ ที่สมั พันธ์กบั ภาวะของผูป้ ่ วย เช่น ฝั งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ใน
สมอง โรคหัวใจที่รุนแรงหรือเพิ่งเป็ นไม่นาน และหญิงตั้งครรภ์
ถ้าเข้าเกณฑ์ตามรายการข้อควรระวัง ยังไม่ใช้ขอ้ ห้ามในการทํา แต่ควรพิจารณาอย่างระมัดระวังก่อนทํา TMS
โดยเปรียบเทียบความเสี่ยงกับประโยชน์ที่ได้รบั เป็ นรายกรณีไป
เอกสารอ้างอิง
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