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การรกัษาดว้ยทีเอ็มเอสในออทิสติก 

(TMS: Transcranial Magnetic Stimulation) 
 

นพ.ทวีศกัด์ิ สิริรตัน์เรขา 

  จิตแพทยเ์ด็กและวยัรุ่น 

 

ทีเอ็มเอส (TMS: Transcranial Magnetic Stimulation) หรือ เคร่ืองกระตุน้สมองดว้ยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

ผ่านกะโหลกศีรษะ คือ เคร่ืองมือที่นําสนามแม่เหล็กไฟฟ้ามาใชก้ระตุน้เซลประสาทในสมองผ่านกะโหลกศีรษะ ทําให้

เกิดการปรบัเปลีย่นในการทํางานของสมอง ระบบประสาท และกลา้มเน้ือ นํามาใชใ้นการบาํบดัรกัษาภาวะทางระบบ

ประสาทและอาการทางจิตเวช ซึ่งมีความปลอดภยั สามารถรกัษาแบบผูป่้วยนอกแลว้เดินทางกลบับา้นไดเ้ลย 

ในปัจจบุนัทางองคก์ารอาหารและยาของสหรฐัอเมริกา รบัรองเพียงการนํามาใชบ้าํบดัรกัษาโรคซึมเศรา้ที่ไม่

ตอบสนองต่อยา และอาการปวดศีรษะไมเกรนแบบมีอาการนําเท่าน้ัน ยงัไม่รบัรองการใชใ้นโรคออทิสติก และโรคอ่ืน 

ๆ ที่มีการนํามาใชใ้นการบาํบดัรกัษา เช่น โรคพารก์ินสนั โรคอลัไซเมอร ์โรคหลอดเลือดสมอง และโรคลมชกั 

 การใช ้TMS ในผูท้ี่เป็นออทิสติก เป็นระยะของการศึกษาวิจยัเท่าน้ัน ยงัไม่มีผลยืนยนัที่ชดัเจน ไม่แนะนําให้

นํามาใชใ้นการบาํบดัรกัษาทางคลินิกเป็นการทัว่ไป 

 

 
 

แนวคิด 

 ตน้แบบของเคร่ืองกระตุน้ดว้ยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า มีการกล่าวถึงครั้งแรกในปี พ.ศ. 2528 โดย Barker แห่ง

มหาวิทยาลยั Sheffield ประเทศองักฤษ ซึ่งมีหลกัการพื้ นฐานที่สาํคญัคือ กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านขดลวดทําใหเ้กิด

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า ผ่านตวักลางที่มีคุณสมบติัเหน่ียวนําคือเซลประสาท ทําใหเ้กิดกระแสไฟฟ้าไหลเวียนในสมองได้

โดยไม่ตอ้งกระตุน้ดว้ยกระแสไฟฟ้าเขา้สู่สมองโดยตรง 

การนําสนามแม่เหล็กไฟฟ้ามาใชก้ระตุน้เซลประสาทในสมอง นํามาประยุกตใ์ชด้ว้ยเทคนิคกระตุน้ซํ้า ๆ 

หลายครั้งต่อเน่ืองเป็นสปัดาหห์รือเป็นเดือน เรียกว่าเทคนิค repetitive TMS หรือ rTMS พบว่าสามารถเปลี่ยนแปลง

การตอบสนองของสมองได ้และมีผลต่อเน่ืองระยะยาว การเลือกใชแ้นวทางการรกัษาที่มีความจาํเพาะเจาะจง กบั

ตาํแหน่งที่เจาะจงของสมอง จะส่งผลใหพ้ฤติกรรมเป้าหมายที่เป็นความบกพร่องในออทิสติกมีการเปลี่ยนแปลง 
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แนวทางการรกัษาเพียงแบบเดียวไม่สามารถนํามาใชไ้ดก้บัผูท้ี่เป็นออทิสติกทุกคน เน่ืองจากแต่ละคนก็มี

ความหลากหลายของอาการแตกต่างกนัไป ผลของ TMS จึงข้ึนอยู่กบัตาํแหน่งของสมองที่กระตุน้ ความถ่ีในการใช ้

จาํนวนครั้ง และระยะเวลาที่ใชใ้นการกระตุน้แต่ละครั้ง 

 

กลไกการออกฤทธ์ิ 

ถา้สมมติฐานถูกตอ้ง ที่ว่า “ออทิสติกมีกลไกของสมองส่วน cortical ผิดปกติ ในดา้นการกระตุน้ (excitability) 

การเช่ือมต่อ (connectivity) หรือความยืดหยุ่น (plasticity)” การใช ้TMS จะมีความสามารถในการช่วยปรบัเปลีย่น

กลไกเหล่าน้ี แต่ผลการศึกษาวิจยัเหล่าน้ียงัไม่มีขอ้สรุปที่ชดัเจน  

 กลไกในการปรบัเปลี่ยนจากการกระตุน้ของสมองส่วน cortical ยงัไม่ทราบแน่ชดั แต่กลไกที่น่าจะเป็นไปไดใ้น

การใช ้rTMS ความถ่ีสูงคือการทําใหเ้กิด long term potentiation ของ cortical synapse ส่วนกลไกที่น่าจะเป็นไปไดใ้น

การใช ้rTMS ความถ่ีตํา่คือการทําใหเ้กิดการกดการทํางานของ cortical synapse 

จากการศึกษาในสตัวท์ดลอง พบว่ามีการปรบัเปลีย่นสารเคมีส่ือประสาทในสมอง และเหน่ียวนําใหเ้กิดการ

เปลี่ยนแปลงของยีน ซึ่งส่งผลใหผ้ลการกระตุน้ดว้ยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่ไดน้าน  

 

ส่วนประกอบของเคร่ืองมือ 

TMS ประกอบดว้ยอุปกรณ์สาํคญั 2 ส่วน คือ เคร่ืองกาํเนิดกระแสไฟฟ้า (high current pulse generator) 

และขดลวด (coil) ซึ่งเป็นตวันําคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเขา้สู่จุดกระตุน้ 

1. เคร่ืองกาํเนิดกระแสไฟฟ้า สามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าไดเ้กิน 5,000 แอมแปร ์มีตวัเกบ็ประจุที่สามารถ

คายประจุโดยการควบคุมของวงจรไฟฟ้า และส่งไปยงัขดลวดเพื่อเหน่ียวนําใหเ้กิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 

2. ขดลวด เป็นส่วนที่เหน่ียวนําใหเ้กิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ความแรงประมาณ 1.5 – 2 เทสลา (tesla) เป็น

ช่วงสั้น ๆ ประมาณ 1 มิลลิวินาที แลว้ส่งผ่านเน้ือเยื่อไปยงัเซลประสาท โดยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าน้ีจะไหลไปในทิศ

ทางตรงขา้มกบัขดลวด ในระนาบที่ขนานกบัขดลวด ขดลวดถูกออกแบบใหมี้รูปร่างและลกัษณะที่แตกต่างกนั เพื่อการ

ใชง้านที่ต่างกนัออกไป  

ความแรงของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายอย่าง เช่น พลงังานของกระแสไฟฟ้าที่ปล่อยออกมา 

ความเร็วของการปล่อยประจุไฟฟ้า และลกัษณะของขดลวด ความแรงจะลดลงตามระยะทางที่เพิ่มข้ึน  

 

วิธีการใช ้ 

 การรกัษาดว้ย TMS ใชเ้วลาในการรกัษาครั้งละ 15-45 นาที ความถ่ีในการรกัษาประมาณ 1-3 ครั้งต่อ

สปัดาห ์ข้ึนอยู่กบัแนวทางรกัษาที่นํามาใช ้

 ก่อนทํา TMS จะมีการคดักรองภาวะที่พึงระวงั วดัสญัญาณชีพ และใหค้าํแนะนําเร่ืองขั้นตอนการรกัษา และ

ผลขา้งเคียงที่อาจเกิดข้ึนได ้

 ผูเ้ขา้รบัการรกัษาจะนัง่บนเกา้อ้ีที่ปรบัเอนนอนได ้อยู่ในท่านัง่ที่สบาย จดัวางศีรษะในตาํแหน่งที่เหมาะสม ใส่

อุปกรณ์อุดหูทั้ง 2 ขา้ง ขดลวดจะถูกวางบนศีรษะในตาํแหน่งที่ตอ้งการตามแนวทางการรกัษาที่ใช ้อาจมีการใชร้ะบบ

นําวิถีเพื่อช่วยใหว้างขดลวดบนตาํแหน่งที่แม่นยาํข้ึน  
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 เร่ิมดว้ยการตรวจหาปริมาณความแรงน้อยที่สุดของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่ทําใหเ้กิดการกระตุกของกลา้มเน้ือ 

ในภาวะผ่อนคลาย ส่วนการยิงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นชุด ๆ จะมีแบบแผนที่แน่นอนตามแนวทางการรกัษาที่ใช ้มีการ

บนัทึกพารามิเตอรท์ี่สาํคญัต่าง ๆ ที่ใชใ้นการกระตุน้ รวมถึงสภาวะทางดา้นร่างกาย จิตใจ และระบบประสาท 

 

ประโยชนท์ี่ไดร้บั 

 ยงัไม่สามารถระบุไดช้ดัเจนถึงประโยชน์ที่ไดร้บั ว่าช่วยลดอาการใดของออทิสติก เน่ืองจากมีงานวิจยัค่อนขา้ง

น้อย และแต่ละงานวิจยัเน้นกลุ่มเป้าหมาย และอาการเป้าหมายที่แตกต่างกนั เช่น  

 การวิจยัในกลุ่มวยัรุ่น 60 คน ในประเทศแคนาดา เน้นการเพิ่มความสามารถในการทํางานของสมองส่วน

บริหารจดัการ (executive function) การวิจยัในกลุ่มผูใ้หญ่ 50 คน ในประเทศฝรัง่เศส เน้นการเปลี่ยนแปลงการรบัรู ้

ทางสงัคม และการวิจยัในกลุ่มเด็กและวยัรุ่น 20 คน ในประเทศอิสราเอล เน้นการเปลี่ยนแปลงปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม  

 การศึกษาวิจยับางช้ิน ยงัใหข้อ้เสนอแนะวา่ TMS ช่วยลดอาการหงุดหงิด ลดพฤติกรรมซํ้า ๆ เพิ่มทักษะทาง

สงัคม และเพิ่มการทํางานสหสมัพนัธ์ของตาและมือ 

 นอกจากมีการนํา TMS มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบาํบดัรกัษาออทิสติกแลว้ ยงัพบว่ามีการนํามาใชเ้ป็น

เคร่ืองมือในการศึกษากลไกการทํางานของสมองที่ผิดปกติดว้ย และอาจนํามาซึ่งการกาํหนดตวับ่งช้ีทางชีวภาพของ

ออทิสติกต่อไปในอนาคต 

มีการศึกษาวิจยัการใช ้TMS ความถ่ีตํา่ (1.0 เฮิรซ์) ในผูป่้วยออทิสติก เปรียบเทียบกบักลุ่มควบคุมที่มีการ

จบัคู่คุณลกัษณะเหมือนกนั กลุ่มละ 19 ราย พบว่า ช่วยลด gamma oscillations ในคลื่นไฟฟ้าสมองหลงัการกระตุน้ 

และผูป่้วยทัง้หมดมีอาการทางคลินิกดีข้ึน โดยลดอาการหงุดหงิด เคลื่อนไหวมาก  และพฤติกรรมซํ้า สรุปว่า gamma 

oscillations อาจเป็นตวับ่งช้ีทางชีวภาพ ที่ช่วยสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการสรา้งสมดุลของการกระตุน้ และการยบัยั้งของสมอง

ส่วน cortex และช่วยลดปัญหาทางพฤติกรรม 

 

ขอ้หา้มและขอ้ควรระวัง 

 การศึกษาวิจยัส่วนใหญ่เป็นการนํา TMS มาใชใ้นผูท้ี่เป็นออทิสติกช่วงวยัรุ่นและวยัผูใ้หญ ่จึงยงัไม่ควรนํามาใช้

ในเด็กโดยเฉพาะเด็กเลก็ เพราะอาจส่งผลไม่พึงประสงคต่์อสมองได ้และการวิจยัส่วนใหญ่มกัจะหลีกเลี่ยงกลุ่มที่มี

อาการชกัดว้ยเหตุผลดา้นความปลอดภยั 

 อาการชกั เป็นอาการไม่พึงประสงคท์ี่รุนแรงที่มีโอกาสเกิดข้ึนได ้แต่ก็พบน้อยมาก พบว่า มีความเส่ียงที่จะ

เกิดน้อยกว่ารอ้ยละ 0.01 จากการศึกษาวิจยัที่ผ่านมา และไม่เคยมีรายงานอาการชกัในระหว่างที่ทํา TMS  

 อาการขา้งเคียงอ่ืน ๆ ที่พบ ไดแ้ก่ อาการวิงเวียนศีรษะเหมือนจะเป็นลม ปวดศีรษะ ปวดคอ รูสึ้กปวด

เล็กน้อยในตาํแหน่งที่กระตุน้ หรือหูอ้ือ ซึ่งอาการเหลา่น้ีจะมีเพียงเล็กน้อย และทเุลาลงเองโดยไม่ตอ้งรกัษา 

มีการติดตามขอ้มูลอย่างต่อเน่ือง หลงัจากมีคาํแนะนําดา้นความปลอดภยัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 จนไดเ้ป็น

ขอ้สรุปดา้นความปลอดภยั ดงัน้ี 

1. ขอ้หา้มในการใช ้มีเพียงอย่างเดียว คือ มีอุปกรณ์โลหะใกลเ้คียงกบัตาํแหน่งที่วางขดลวดของเคร่ือง TMS 

เช่น คลิปหนีบเสน้เลือดโป่งพองในสมอง ตะแกรงขยายหลอดเลือดสมอง ฝังประสาทหูเทยีม เคร่ืองกระตุน้ไฟฟ้าหวัใจ 
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(internal pulse generator) หรือ medication pumps เพราะอาจทําใหเ้กิดความผิดปกติในการทํางานของอุปกรณ์

เหล่าน้ีได ้

2. ขอ้ควรระวงัในภาวะที่เพิ่มความเส่ียงของอาการชกั ที่สมัพนัธ์กบัแนวทางการรกัษาใหม่ ๆ หรือภาวะของ

ผูป่้วย เช่น มีประวติัโรคลมชกั การบาดเจ็บของสมอง (ซึ่งเป็นผลจากหลอดเลือด การกระทบกระเทือน เน้ืองอก การ

ติดเช้ือ หรือระบบเมตาบอลิก) การใชย้าที่มีผลใหเ้พิ่มความเส่ียงต่ออาการชกั การอดนอน และโรคพิษสุราเร้ือรงั  

3. ขอ้ควรระวงัในภาวะที่เพิ่มความเส่ียงอ่ืน ๆ ที่สมัพนัธ์กบัภาวะของผูป่้วย เช่น ฝังอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสใ์น

สมอง โรคหวัใจที่รุนแรงหรือเพิ่งเป็นไม่นาน และหญิงตั้งครรภ ์

ถา้เขา้เกณฑต์ามรายการขอ้ควรระวงั ยงัไม่ใชข้อ้หา้มในการทํา แต่ควรพิจารณาอย่างระมดัระวงัก่อนทํา TMS 

โดยเปรียบเทียบความเส่ียงกบัประโยชน์ที่ไดร้บัเป็นรายกรณีไป 
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