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การบาํบดัดว้ยเครื่องเอชอีจ ี

(HEG; Hemoencephalography) 
   

นพ.ทวีศกัด์ิ สริิรตัน์เรขา   

  จิตแพทยเ์ด็กและวยัรุ่น  

 

เครื่องเอชอีจี (HEG; hemoencephalography) เป็นเครื่องมือตรวจวดัการปรบัเปลี่ยนกระแสการไหลเวียนของ

เลือดท่ีผิวสมอง เครื่องมือประกอบไปดว้ยสายคาดศีรษะ ซ่ึงบรรจุ infrared spectrophotometer เพื่อทาํการตรวจสอบ

การอิ่มตวัของออกซิเจนในเสน้เลือดฝอยท่ีผิวสมอง โดยแสงน้ีสามารถส่องผ่านเขา้ไปบริเวณผิวสมองและสะทอ้น

กลบัมาท่ีหนังศีรษะ ตรวจวดัไดโ้ดย photoelectric cells ซ่ึงส่งไปวิเคราะหข์อ้มูลท่ีเครื่อง Biocomp เพื่อแปลผลขอ้มูล 

และป้อนกลบัไปใหผู้ฝึ้กมองเห็นและเรียนรูไ้ดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมทางจอคอมพวิเตอร ์เทคนิคขา้งตน้ เรียกวา่ nIR HEG 

(near infrared HEG) คิดคน้โดย เฮอเชล ทูมิน (Hershel Toomin)  

นอกจากน้ียงัมีการใชเ้ทคนิคท่ีเรียกวา่ pIR HEG (passive infrared HEG) คิดคน้โดย เจฟฟรี คารเ์มน 

(Jeffrey A. Carmen) เป็นการประยุกตใ์ชว้ธีิแบบดั้งเดิมเขา้กบัเครื่องวดัอุณหภูมิ (Thermoscope) โดยวดัอุณหภูมิท่ี

เปลี่ยนแปลงไปจากการเปลี่ยนแปลงการไหลเวียนของเลือดท่ีผิวสมอง 

 

 
 

ชุดอุปกรณ์เครื่อง HEG ยุคแรก 

 

         
 

ชุดอุปกรณ์เครื่อง HEG ในปัจจุบนั 



P a g e  | 2 

 
 

 

 

HAPPY HOME ACADEMY           © ลิขสิทธิ์ของ แฮปป้ีโฮมคลินิก

ศูนยก์ารคา้เซ็นทรลัพลาซา แจง้วฒันะ ชั้น 7 โซนการศึกษา หอ้ง 724                         happyhomeclinic@yahoo.com 

เลขท่ี 99 หมู่ 2 ถ.แจง้วฒันะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120                       08-2014-7272 

แนวคิดของการใชเ้ครื่องเอชอีจี 

biofeedback หรือการป้อนกลบัขอ้มูลทางชีวภาพ เป็นเทคนิคการฝึกฝนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของร่างกาย

และสรา้งเสริมสุขภาพ โดยใชส้ญัญาณป้อนกลบัจากรา่งกายของผูฝึ้กเอง แสดงผลในรูแบบท่ีเขา้ใจง่าย เป็นตวัเลข หรือ

กราฟ เช่น อตัราการเตน้ของชีพจร อณุหภูมิของร่างกาย การเกร็งตวัของกลา้มเน้ือ เป็นตน้ ซ่ึงถา้เป็นขอ้มูลเก่ียวกบั

การทาํงานของระบบประสาท เช่น คลื่นไฟฟ้าสมอง ก็จะเรียกวา่ neurofeedback หรือ EEG biofeedback 

สญัญาณป้อนกลบัท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเป้าหมายท่ีตอ้งการ เป็นเสมือนแรงเสริมท่ีไดร้บั ตามหลกัของ

การวางเง่ือนไขแบบ operant conditioning ทาํใหผู้ฝึ้กพยายามควบคุม และปรบัเปลี่ยนใหดี้ข้ึน เป็นการฝึกเพื่อใหเ้พิ่ม

ปริมาณการไหลเวียนของเลือดและเพิ่มออกซิเจนไปเลี้ ยงสมองในบริเวณท่ีตอ้งการ ทาํใหเ้กิดการปรบัเปลี่ยนการ

ทาํงานของระบบประสาท (neuroplasticity) ใหมี้ประสิทธิภาพข้ึน 

เครื่องเอชอีจี (HEG) เป็นเครือ่งมือท่ีพฒันาข้ึนมาจากหลกัการดงักล่าวขา้งตน้ โดยขอ้มูลป้อนกลบัท่ีใช ้วดั

จากการเปลี่ยนแปลงของการไหลเวียนของเลือดท่ีผิวสมอง ซ่ึงมีความสมัพนัธโ์ดยตรงกบัคลื่นไฟฟ้าสมอง ทาํการ

ประมวลผล แลว้ป้อนสญัญาณยอ้นกลบัออกมาเป็นกราฟแท่ง ข้ึน ๆ ลง ๆ ตามการเปลี่ยนแปลงในแต่ละชัว่ขณะ และมี

เสียงดนตรีท่ีสมัพนัธก์บัความสงูของกราฟดว้ย สะทอ้นใหเ้ห็นถึงระดบัสมาธิในชัว่ขณะน้ัน ซ่ึงระดบัสมาธิท่ีดีข้ึน ก็เป็น

เสมือนแรงเสริมท่ีไดร้บั 

 

 
 

 คลื่นสมองระดบัต่างๆ 

 

เครื่องเอชอีจี (HEG) จึงถูกนํามาใชเ้ป็นตวันําทางเพื่อใหเ้ด็กเกิดกระบวนการเรียนรูด้ว้ยตนเองวา่ทาํอยา่งไร 

จึงจะสามารถสรา้งสมาธิ ความตั้งใจได ้โดยดูจากกระบวนการป้อนกลบัท่ีผ่านทางจอคอมพิวเตอร ์ท่ีเป็นลกัษณะของ

กราฟแท่ง และอาจจะมีเสียงดนตรีเพื่อความเพลิดเพลิน 

เม่ือเด็กไดร้บัการฝึกฝนใหเ้รียนรูใ้นการนัง่ สรา้งความตั้งใจ และสมาธิดว้ยเครือ่งเอชอจีีแลว้ เด็กก็จะสามารถ

เรียนรูไ้ดว้า่ขณะท่ีตนเองนัง่เรียนอยูใ่นชั้นเรียนควรจะปฏิบติัตวัอยา่งไร จึงจะฟังคุณครสูอนในชัน้เรียนไดอ้ยา่งตั้งใจ 

และจะเขา้ใจในการเรียนการสอนในท่ีสุด ทาํใหผ้ลการเรียนดีข้ึน หากเด็กไดร้บัการฝึกฝนอยา่งดีแลว้ก็จะสามารถมี

สมาธิ และตั้งใจเรียนไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งใชเ้ครื่องอีก 
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เด็กท่ีจะบาํบดัดว้ยเครื่องเอชอจี ีจึงตอ้งมีความน่ิงในระดบัหน่ึง สามารถนัง่อยูก่บัท่ีได ้และมีความสามารถใน

การดูกราฟท่ีป้อนกลบัมาอยา่งเขา้ใจดว้ย เน่ืองจากใชก้ระบวนการป้อนกลบั (feedback) เป็นแรงเสริม ไม่ไดมี้การ

กระตุน้ดว้ยกระแสไฟฟ้าหรือคลืน่ใด ๆ ทั้งสิ้ น ดงัน้ัน เด็กท่ียงัไม่น่ิงพอ ไม่สนใจดูกราฟท่ีหน้าจอคอมพิวเตอร ์จะไม่ได้

ประโยชน์จากการบาํบดัดว้ยวธีิน้ี 

 

ประโยชนข์องการใชเ้ครื่องเอชอีจี 

เฮอเชล ทูมิน (Hershel Toomin) แห่งสถาบนัวิจยั Biocomp สหรฐัอเมริกา ไดท้าํการพฒันาเครือ่งเอชอีจี 

มากวา่ 30 ปี และทาํการศึกษาวิจยัเพื่อสนับสนุนประสิทธิผลของการใชอ้ยา่งต่อเน่ือง 

การศึกษาวิจยัส่วนใหญ่อา้งอิงผลจากการใชใ้นเครือ่งมือ neurofeedback ซ่ึงผลการวิจยัชี้ ใหเ้ห็นวา่ สามารถ

ช่วยเสริมในเรื่องสมาธิไดดี้ข้ึน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กสมาธิสั้น ส่วนในรายท่ีอยูไ่ม่ค่อยน่ิง พบวา่ตอบสนองบา้ง แต่ทั้งน้ี

ควรใหย้ารกัษารว่มดว้ย 

มีการศึกษาผลการใช ้HEG ในวยัรุ่นท่ีมีอาการสมาธิสั้น และผลการตรวจคลือ่นสมอง แบบ QEEG มีความ

ผิดปกติ หลงัใช ้HEG สปัดาหล์ะ 2 ครั้ง นาน 10 สปัดาห ์พบวา่ ผลตรวจคลื่นสมองเป็นปกติ และสมาธิดีข้ึน ซ่ึงผล

ดงักล่าวคงอยูไ่ดน้านถึง 18 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

นอกจากน้ียงัพบวา่ไดผ้ลในกลุ่มปัญหาอืน่ ๆ เช่น กลุม่เด็กออทิสติก โรคจติเภท หรือแมแ้ต่คนปกติทัว่ไปก็

พบวา่ชว่ยเพิ่มความสามารถในการคิดดว้ยเช่นกนั สาํหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู ้(แอลดี) และปัญหา

พฤติกรรม พบวา่ไดผ้ลน้อยมาก 

มีการศึกษานําร่อง ถึงประสิทธิผล (efficacy) ของการใช ้HEG ในเด็กออทิสติก พบวา่ มากกวา่รอ้ยละ 50 

ช่วยลดอาการลงได ้โดย nIR HEG มีประสิทธิผลต่อเรื่องสมาธิมากกวา่ ในขณะท่ี pIR HEG มีประสิทธิผลต่อการ

ควบคุมอารมณ ์และปฏิสมัพนัธท์างสงัคมมากกวา่ 

เครื่องเอชอีจี เริ่มนํามาใชใ้นประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 โดยไดมี้การทาํการศึกษาวิจยัเรื่องการใชเ้ครื่อง

เอชอีจ ีร่วมในการบาํบดัเด็กออทิสติกและสมาธิสั้น พบวา่ไดผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจ คือ เด็กมีความตั้งใจเรียนและเขา้ใจใน

บทเรียนมากข้ึน 

สถาบนัพฒันาการเด็กราชนครนิทร ์จงัหวดัเชียงใหม่ ทาํการศึกษาวจิยันํารอ่ง เพื่อศึกษาผลการใช ้HEG ใน

เด็กออทิสติก กลุ่มตวัอยา่ง 39 คน พบวา่ ทาํใหปั้ญหาพฤติกรรมเด็กดีข้ึนกวา่เดิมในทุกดา้นอยา่งชดัเจน (Conduct/ 

Learning/ Psychosomatic/ Impulsive-Hyperactive/ Hyperactivity/ Anxiety) ดีข้ึนรอ้ยละ 72.22 มีความแตกต่าง

กนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติ เสนอแนะใหมี้การศึกษาวิจยัในระยะเวลาท่ีมากข้ึน กลุ่มตวัอยา่งมากข้ึน 

 

กระบวนการของการใชเ้ครื่องเอชอีจี 

 ก่อนใชเ้ครื่องเอชอีจี ควรเตรียมความพรอ้มโดยฝึกฝนใหเ้ด็กคุน้เคยกบัการใชส้ายคาดศีรษะ (head band) 

และยินยอมใหค้าดเสียก่อน โดยฝึกคาดศีรษะไวใ้นชว่งระยะเวลาสัน้ ๆ แลว้ค่อย ๆ เพิ่มเวลาในการคาดแต่ละครั้ง 

สรา้งสมัพนัธภาพ และนําเด็กมาท่ีหอ้งเอชอีจ ีทดลองใหนั้ง่ชว่งเวลาสั้น ๆ เพื่อใหเ้ด็กคุน้เคย 

วิธีการบาํบดัดว้ยเครื่องเอชอจีี จะคาดสายคาดศีรษะโดยตาํแหน่งตวัวดัแสงอินฟราเรดตรงกบับริเวณจุดท่ี

กาํหนด เช่น FP1, FP2 โดยใชเ้วลาขา้งละไม่เกิน 10 นาที ฝึกเด็กใหนั้ง่น่ิง ๆ โดยนําสิ่งท่ีเด็กสนใจมาประกอบ เช่น 
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รูปภาพต่าง ๆ หนังสอืต่าง ๆ การวาดรูป การระบายส ีการรอ้ยลูกปัด การนับเลข เม่ือเด็กเคยชินแลว้ ใหฝึ้กเด็กใหดู้

กราฟข้ึนลงและฟังเสียงประกอบ 

จากน้ันลงมือใชเ้ครื่องเอชอีจี ตามขั้นตอน ติดตามประเมินผลความกา้วหน้าจากใบบนัทึกขอ้มูล และจากการ

สงัเกตพฤติกรรมของเด็ก 

ดงัน้ันเด็กท่ียงัไม่สามารถอยูน่ิ่งพอท่ีจะสนใจกราฟท่ีหน้าจอคอมพิวเตอร ์จะไม่ไดร้บัประโยชน์จากวธีิการน้ี 

เน่ืองจากตวัเครื่องไม่ไดไ้ปกระตุน้หรือปรบัเปลี่ยนการทาํงานของสมองโดยตรง 

การประเมินผล พิจารณาดูจาก 

   1) ค่าเฉลี่ยในแต่ละครั้ง (ค่าปกติ 60 – 120) 

   2) ค่าเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 

   3) รายงานพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงของเด็ก โดย พ่อแม่ ครู และ ตวัเด็ก 

   4) ผลการเรียน 

   5) ผลการทดสอบระดบัพุทธิปัญญา (cognitive test) 

     -  ความจดจาํ 

    -  การควบคุมตวัเองและความตั้งใจ 

     -  เหตุผลและการคิดคาํนวณ 

     -  กระบวนการตดัสินใจ  

     -  ระยะเวลาโตต้อบ 

     -  ความรวดเร็วและแม่นยาํในการประมวลผลขอ้มูล 

     -  ข่าวสาร ความรูแ้ละความเขา้ใจทัว่ไป 

   6) ผลจาก TOVA (Test of Variabled Attention) ทดสอบเก่ียวกบั attention, impulsively และ reaction และ 

reaction time 

   7) ผลจากการทาํ brain mapping (โดยใชเ้ครื่องมือ Biocomp วดัอตัราสว่นของสมอง B wave และ O wave) 

 

ขอ้ควรระวงัในการใชเ้ครื่องเอชอีจี 

  เด็กทุกคนท่ีจะนําเขา้มาบาํบดัดว้ยเครื่องเอชอีจ ีควรไดร้บัการตรวจวินิจฉยัและใหค้าํปรึกษาจากแพทยเ์ฉพาะ

ทางก่อน เพื่อประเมินความพรอ้ม และความเหมาะสมในการบาํบดั 

เน่ืองจากมีโรคท่ีตอ้งระวงัเป็นพิเศษในการใช ้จึงควรพิจารณาใหร้อบคอบ ไดแ้ก่ 

1) การชกัแบบ petit mal seizures 

   2) วิตกกงัวลอยา่งรุนแรง (severe anxiety) 

   3) ซึมเศรา้ (depression) 

   4) ปัญหาการนอน (sleep disorders) 

 5) ความผิดปกติของระดบัฮอรโ์มนไทรอยด ์(thyroid dysfunction) 

 และสิ่งสาํคญัท่ีควรพึงตระหนักไวเ้สมอคือ เครือ่งเอชอีจี เป็นการบาํบดัทางเลือกท่ีนํามาเสริมควบคู่ไปกบัการ

บาํบดัวิธีอื่น ๆ เท่าน้ัน ไม่ควรนํามาใชเ้พียงวิธีเดียว และควรอยูภ่ายใตก้ารดูแลของแพทยเ์ฉพาะทางดว้ย 
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