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Transcranial Direct Current Stimulation in Rehabilitation
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การกระตุนสมองดวยไฟฟากระแสตรงผานกะโหลกศีรษะดานเวชศาสตรฟนฟู
กมลทิพย หาญผดุงกิจ
ภาควิชาเวชศาสตรฟน ฟู คณะแพทยศาสตรศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร
R คือ ความตานทาน หนวยเปนโอหม
จากหลักพื้นฐานทางฟสิกสที่กลาวมาแลวจะเห็นไดวาปจจัยที่มีผล
ตอการกระตุนสมองโดยใชไฟฟากระแสตรงนั้นประกอบดวยความตาง
ศักยไฟฟา ปริมาณกระแสไฟและความตานทาน โดยความตานทานที่
เกิดขึ้นในวงจรกระตุนสมองนี้ข้นึ กับเนื้อเยื่อที่อยูในวงจรไฟฟาที่สําคัญ
คือ ผิวหนังหรือหนังศีรษะ กะโหลกศีรษะ เยื่อหุมสมอง (meninges)
น้ําหลอเลี้ยงสมองและไขสันหลัง (cerebrospinal fluid, CSF) และเนื้อ
สมอง (brain) โดยกะโหลกศีรษะจะเปนสวนที่มีความตานทานสูง ทําให
กระแสไฟที่กระตุนสมองจริง ๆ มีปริมาณไฟเพียงเล็กนอยเทานั้น และ
จากทีค่ วามตานทานทีเ่ กิดขึน้ ในวงจรไฟฟานีข้ น้ึ กับสวนตาง ๆ หลายสวน
หากใชเครื่องกระตุนที่มีความตางศักยคงที่จะทําใหปริมาณกระแสไฟ
ทีไ่ ปกระตุน สมองไมคงที่ ดังนัน้ จึงตองเลือกใชเครือ่ งกระตุน ทีใ่ หกระแส
ไฟคงที่ (constant current) เพื่อใหไฟฟาที่ไปกระตุนสมองมีปริมาณ
ทีค่ งที่ อยางไรก็ดเี ครือ่ งมือสวนใหญกาํ หนดหรือจํากัดคาความตางศักย
หรือแรงดันไฟฟาใหมีปริมาณเหมาะสมเพื่อความปลอดภัย โดยทั่วไป
เครือ่ ง tDCS ใชถา นไฟฉายขนาด 1.5 โวลท จํานวน 2 กอนหรือ 3 โวลท
เทานั้น (รูปที่ 1)
ในการกระตุนสมองแบบ tDCS นั้น ปจจัยที่สําคัญคือ ขนาดและ
ลักษณะการวางขั้วไฟฟา ตําแหนงที่วางขั้วไฟฟา เทคนิคการวางใหขั้ว
ไฟฟาแนบชิดหรือสัมผัสกับผิวหนังบริเวณที่กระตุนไดดีรวมถึงระยะ
เวลาทีก่ ระตุน อนึง่ ขนาดขัว้ ไฟฟาเปนสิง่ ทีก่ าํ หนดความจําเพาะของสวน
สมองทีถ่ กู กระตุน ความเขมกระแสไฟซึง่ การศึกษาสวนใหญใชความเขม
ระหวาง 0.029-0.08 มิลลิแอมแปรตอตารางเซนติเมตร(2) โดยพบวา
ความเขมสูงใหผลมากกวาหรือดีกวา(2)

บทนํา
การใชกระแสไฟฟากระตุนสมองเปนสิ่งที่มีมานานไมต่ํากวา 200 ป
โดยใชในการรักษาภาวะผิดปกติทางจิต (mental disorder)(1) ซึ่งใน
ปจจุบันเทคนิคการกระตุนสมอง (brain stimulation) สามารถแบง
เปน 2 แบบ ตามลักษณะเทคนิคที่ใช คือ การกระตุนสมองแบบรุกราน
หรือทําใหเจ็บตัว (invasive brain stimulation) เชน การกระตุน
สมองสวนลึก (deep brain stimulation) ที่ทําโดยการผาตัดฝงเครื่อง
กระตุนไฟฟาขนาดเล็กเขาไปในสมองเพื่อรักษาโรคพารกินสัน และ
การกระตุนสมองแบบไมรุกราน (non-invasive brain stimulation,
NIBS) เชน transcranial magnetic stimulation (TMS), transcranial direct current stimulation (tDCS) เปนตน ซึ่งในบทความนี้
จะกลาวถึงเฉพาะ tDCS ที่เปนการกระตุนสมองผานกะโหลกศีรษะ
โดยใชไฟฟากระแสตรงซึ่งเปนไฟฟากระแสที่มีทิศทางการเคลื่อนที่ของ
กระแสทิศทางเดียวไหลจากขั้วบวกไปสูขั้วลบ

ความรูพื้นฐาน
จากชื่อ transcranial direct current stimulation จะเห็นวามี
คําศัพทที่เกี่ยวของคือ
• Transcranial คือ ผานกะโหลกศีรษะ
• Direct current คือ ไฟฟากระแสตรง
• Stimulation คือ การกระตุน
พื้นฐานทางฟสิกสที่สําคัญจึงเกี่ยวของกับหลักการทางไฟฟา โดย
ปกติวงจรไฟฟาจะประกอบดวยแหลงกําเนิดไฟฟาและตัวตานทาน
โดยความตางศักยไฟฟามีความสัมพันธกับปริมาณกระแสไฟฟาและ
ความตานทานดังสมการ E=IR
E คือ ความตางศักย หนวยเปนโวลต
I คือ กระแสไฟ หนวยเปนแอมแปร

ผลทางสรีรวิทยา
ผลของการกระตุนจะมีลักษณะแตกตางกันขึ้นกับการวางขั้วไฟฟา
หรือทิศทางการไหลของกระแสไฟฟา โดยการกระตุน สมองดวยขัว้ ไฟฟา
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ปจจุบันมีการพัฒนาขั้วไฟฟาที่มีขนาดเล็กโดยมีเสนผาศูนยกลางนอย
กวา 12 มิลลิเมตร ทําใหความจําเพาะสูงขึ้น จัดเปน high-definitiontranscranial direct current stimulation (HD-tDCS)
แผนรองหรือซองหอหุมขั้วไฟฟามักทําจากฟองน้ําที่ซึมซับ
ของเหลวหรือสารละลายทีใ่ ชเปนสือ่ ในการนําไฟฟา การรองหรือหอหุม
ขั้วไฟฟาจะชวยปองกันปฏิกริยาไฟฟาเคมีที่จะทําใหเกิดการระคาย
เคืองตอผิวหนังได
สารสื่อไฟฟาเพื่อใหความตานทานในการกระตุนนั้นมีคานอย
กวา 5 กิโลโอหม อาจใชเปนสารละลายโซเดียมคลอไรดหรือน้ําเกลือ
ความเขมขน 0.9% หรือครีมที่ใชในการบันทึกคลื่นสมอง (electroencephalograph paste)
สายรัดหรือหมวกเพื่อยึดใหขั้วไฟฟาอยูแนบชิดและไมเคลื่อน
หลุดจากตําแหนงที่กระตุน เพราะหากผิวสัมผัสไมดี เครื่องอาจไม
ทํางานเนื่องจากความตานทานสูง หรืออาจเกิดการระคายเคืองจาก
ความหนาแนนของกระแสไฟสูงจากจุดสัมผัสที่มีขนาดเล็กได
2. เทคนิ ค การวางขั้ ว ไฟฟ า วางให ต รงตํ า แหน ง ที่ ต อ งการวาง
ใหขั้วไฟฟามีผิวสัมผัสแนบชิดเพื่อใหกระแสไฟไหลผานไดดีและไมมี
ความเขมที่ตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมากเกินไปเพราะอาจทําใหเกิด
ความรอนและไหมได กอนวางตองตรวจสอบวาผิวหนังบริเวณที่วาง
ไมมีบาดแผลหรือมีลักษณะผิดปกติ เทคนิคการวางขั้วไฟฟากระตุนที่
สําคัญคือ ในกรณีทต่ี อ งการใหสมองสวนนัน้ ทํางานเพิม่ ขึน้ ใหวางขัว้ ไฟฟา
บวกที่ตําแหนงนั้น (A-tDCS) และในกรณีที่ตองการยับยั้งหรือลดการ
ทํางานใหวางขั้วไฟฟาลบเพื่อกระตุนในตําแหนงนั้น ๆ (C-tDCS)
3. ตําแหนงการวางขั้วไฟฟาที่บริเวณศีรษะนั้นใชตามตําแหนง
มาตรฐานของการวัดคลื่นสมองสากล (International 10-20 system
for electroencephalograph electrode placement) หรือเรียก
งาย ๆ วา 10-20 system ซึ่งริเริ่มโดย Herbert H. Jasper(5) เปน
ระบบการวางขั้วไฟฟาหรือตัวรับสัญญาณไฟฟาหรือคลื่นสมอง ที่อิง
การวัดระยะรอยละ 10-20 ของระยะทีก่ าํ หนดเพือ่ ใหตาํ แหนงทีว่ างเปน
สัดสวนกับขนาดของศีรษะ โดยแนววัดหลักที่สําคัญ คือ แนววัดจาก
nasion ถึง onion ในแนวหนาหลัง และจาก tragus ถึง tragus ใน
แนวซายขวา โดยจุด Cz หรือ vertex เปนจุดที่แนวเสนทั้งสองเสนนี้
ตัดกัน จุดที่รับสัญญาณไฟฟามีชื่อเรียกแตกตางกันตามตําแหนงหรือ

บวก (anodal stimulation, A-tDCS) มีผลไป facilitate การทํางาน
ของสมอง ในขณะที่การกระตุนดวยขั้วลบ (cathodal stimulation,
C-tDCS) ใหผลตรงขามกันคือยับยัง้ การทํางานของสมองสวนทีถ่ กู กระตุน
ผลของการกระตุนจะเกิดทั้งในชวงที่กระตุนและชวงที่ไมไดกระตุน
ผลที่เกิดขึ้นในขณะกระตุนเปนผลจาก neuromodulation เนื่องจาก
ปริมาณกระแสไฟที่ใชในการกระตุน tDCS นั้นคอนขางต่ํา ปริมาณ
ไฟที่ไปถึงเนื้อสมองจึงมีปริมาณนอย ไมสามารถกระตุนเซลลสมองให
เกิด action potential ได เปนเพียงการเปลี่ยนแปลงระดับศักยไฟฟา
ทําใหเซลลไวตอการกระตุนเพิ่มขึ้นหรือลดลงเทานั้น สวนผลที่เกิดขึ้น
ตามหลังในระยะยาวนั้นเปนผลจาก neuromodulation(3) และการ
เปลี่ยนแปลงของการสื่อสัญญาณประสาทหรือ synaptic plasticity
ผลการกระตุนดวยขั้วบวกจะมีลักษณะเปน N-methyl-D-aspartate
(NMDA) receptor-dependent และอาจสัมพันธกับการหลั่ง brainderived neurotrophic factor (BDNF)(4) ในขณะทีผ่ ลของการกระตุน
ดวยขั้วลบจะเกิดจากการทํางานที่เปลี่ยนแปลงไปของ glutamatergic
activity(3)

เทคนิคการกระตุน
1. อุปกรณที่สําคัญ คือ เครื่องกระตุน ขั้วไฟฟา แผนรองหรือซอง
หอหุมขั้วไฟฟา สารสื่อไฟฟา สายรัดหรือหมวก (รูปที่ 1)
เครื่ อ งกระตุ น โดยทั่ ว ไปสามารถตั้ ง กระแสไฟที่ ต อ งการใช
กระตุน ระยะเวลาในการกระตุนแตละครั้ง ในกรณีที่ใหผูปวยนําไปใช
กระตุนที่บานอาจกําหนดความถี่ที่ใชในการกระตุน เชน ทุกวัน และ
จํานวนครัง้ ทีก่ ระตุน เพือ่ ควบคุมใหการกระตุน เปนไปตามแผนการรักษา
ขั้วไฟฟาอาจเปนโลหะหรือแผนยางนําไฟฟา ปกตินิยมกําหนด
ใหขั้วบวก (anode) เปนสีแดง ขั้วลบ (cathode) เปนสีดําหรือน้ําเงิน
อยางไรก็ดีในการใชเครื่องมือใหเกิดประโยชนสูงสุดและปลอดภัยควร
ศึกษารายละเอียดของเครื่องมือที่ใชจากเอกสารหรือคูมือของผูผลิต
ดวย ขัว้ ไฟฟาทีใ่ ชแบงตามการทําหนาทีไ่ ดเปน 2 อยางคือ ขัว้ ไฟฟากระตุน
(active) และขั้วไฟฟาอางอิง (reference) ขั้วไฟฟาที่ใชมีหลายขนาด
ขนาดที่นิยมใช คือ ขนาด 35 ตารางเซนติเมตร ขนาดขั้วไฟฟาจะมีผล
ตอความหนาแนนของกระแสไฟ ขั้วไฟฟาขนาดเล็กใหความหนาแนน
ของกระแสไฟสูง และใหความจําเพาะในตําแหนงที่กระตุนมากกวา
tDCS with battery socket in the back

Media

Strap

Figure 1. Transcranial direct current stimulator kit, different size of
electrode and pad, electrical media and secure strap
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สวนของสมองโดยชือ่ จุดเปนตัวอักษรและตัวเลข ตัวอักษรหมายถึงสมอง
สวนที่เกี่ยวของ Fp คือ frontopolar หรือ prefrontal; F คือ frontal;
P คือ parietal; C คือ central; O คือ occipital; T คือ temporal
และตัวอักษร Z ใชระบุวาอยูในแนวกลางตัวตามแนวหนาหลัง (รูปที่
2) ทั้งนี้จุดทางซีกขวาของศีรษะเปนเลขคู จุดทางซีกซายของศีรษะ
เปนเลขคี่ซึ่งผูสนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดจากแนวทางปฏิบัติของ
American Clinical Neurophysiology Society(6) หรือที่ https://
www.acns.org/practice/guidelines
4. การเลือก protocol การกระตุน ตองเลือกใหสอดคลองกับภาวะ
ที่ตองการรักษา (ตารางที่ 1) อนึ่งการศึกษาเกี่ยวกับตําแหนงของการ
วางขั้วไฟฟากับภาวะที่ทําการรักษามีความหลากหลายพอควร(7) แต
โดยทั่วไปมักนิยมใชตามตารางที่ 1
อนึ่งการวางตําแหนงและขนาดขั้วไฟฟามีผลตอความจําเพาะของ
ผลการกระตุน ผูเขียนเคยกระตุนรักษาภาวะเสียการสื่อความ (aphasia) ผลการรักษาดานการสือ่ ภาษาดีขน้ึ รวมกับผูป ว ยอารมณดี หัวเราะ
บอยขึน้ อาจเปนเพราะกระแสไฟไปกระตุน สมองสวนทีอ่ ยูใ กลเคียงดวย

และการกลืน ไดมีผูนํา tDCS มาใชในการรักษา
• ความบกพรองทางการเคลื่อนไหวพบวาชวยใหผูปวยมีการ
เคลื่อนไหวดีขึ้น(8,12) ทั้งนี้เทคนิคที่ใชมีทั้ง A-tDCS และ C-tDCS โดย
กระตุนหรือยับยั้งบริเวณ motor cortex คือ C3 หรือ C4 ตาม 1020 system โดยวางขั้วไฟฟาขั้วหนึ่งที่บริเวณ C3 หรือ C4 และอีกขั้ว
หนึ่งวางที่บริเวณเหนือเบาตาดานตรงขาม โดยจะกระตุน A-tDCS ใน
บริเวณสมองสวนที่มีพยาธิสภาพเพื่อใหทํางานมากขึ้นหรือดีขึ้น สวน
C-tDCS จะกระตุนที่สมองขางที่ดีเพื่อลดการทํางาน การศึกษาสวน
ใหญใชไฟประมาณ 0.5-2 มิลลิแอมแปร กระตุนนาน 10-20 นาที
กระตุนสัปดาหละ 5 วัน เปนเวลา 2-4 สัปดาห บางการศึกษากระตุน
นานถึง 3-4 เดือน(7,13) รวมกับการฝกฟนฟูสมรรถภาพตามปกติจะชวย
สงเสริมการเรียนรูทําใหผลการฝกดีขึ้น(7,14)
• ภาวะเสียการสื่อความที่มักพบในรอยโรคของสมองซีกซาย
มีการแนะนําใหใช tDCS รวมกับการฝกแกไขทางอรรถบําบัดเพื่อรักษา
ภาวะเสียการสื่อความ(15) โดยแนะนําใหใช A-tDCS กระตุนบริเวณรอย
โรคที่สมองและ C-tDCS กระตุนสมองซีกตรงขามหรือดานที่ไมมีพยาธิ
สภาพ โดยใชขั้วไฟฟาขนาด 35 ตารางเซนติเมตร กระแสไฟ 1-2 มิลลิ
แอมแปร กระตุนนาน 20 นาที ทําติดตอกัน 3-5 วัน(9)
อยางไรก็ดีแมในปจจุบันมีหลักฐานสนับสนุนการใช tDCS ใน
การรักษาฟน ฟูผปู ว ยโรคหลอดเลือดสมอง แตในภาพรวมแลวหลักฐาน
ทีม่ ยี งั ไมหนักแนนพอ ยังตองการงานวิจยั ทีม่ รี ะเบียบวิธวี จิ ยั ทีด่ สี นับสนุน
เพิม่ เติม(7,16,17) และทีส่ าํ คัญคือตองใชรว มกับการฝกฟน ฟูสมรรถภาพดวย
จึงจะไดผลดี
2. ภาวะปวดเหตุประสาท พบวา การกระตุนแบบ A-tDCS ที่
บริเวณ motor cortex (C3 หรือ C4) อาจชวยลดอาการปวดไดแต

การประยุกตใชในทางคลินิก
tDCS มีบทบาทในการรักษาโรคหรือภาวะตาง ๆ หลายอยาง เชน
อาการปวด โรคหลอดเลือดสมอง โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (multiple sclerosis) ความจําบกพรอง ซึ่งในที่นี้ขอยกตัวอยางเฉพาะที่
เกี่ยวของกับงานเวชศาสตรฟนฟูที่พบบอย คือ โรคหลอดเลือดสมอง
ภาวะปวดเหตุประสาท (neuropathic pain) ภาวะซึมเศรา
1. โรคหลอดเลือดสมองเปนโรคที่ทําใหเกิดความบกพรองของ
รางกายในหลาย ๆ ดาน โดยเฉพาะดานการเคลื่อนไหว การสื่อภาษา

Figure 2. 10-20 Montage
FP, Prefrontal; F, Frontal; C, Central; P, Parietal; O, Occipital; Z,midline line

Table 1. Electrode position and treatment condition

Treatment condition

Electrode position
Active electrode

Weakness
Aphasia
Pain
Depression

Reference electrode

A-tDCS at motor cortex (C3 orC4)
A-tDCS at left inferior frontal gyrus (F5) or left Wernicke’s areas (postero-superior
temporal gyrus)(9)
A-tDCS at dorsolateral prefrontal cortex (F3 or F4)(10) or motor cortex (C3,C4)(11)
A-tDCS at left dorsolateral prefrontal cortex (F3)(7)
C-tDCS at right dorsolateral prefrontal cortex (F4)(7)
(8)

Contralateral supraorbital (FP)
Right supraorbital (FP2)
Contralateral supraorbital (FP)
Right supraorbital (FP2)
Left supraorbital (FP3)

A-tDCS, anodal stimulation; C-tDCS, cathodal stimulation

-37-

ASEAN J Rehabil Med 2019; 29(1)

6. Acharya JN, Hani A, Cheek J, Thirumala P, Tsuchida TN. American Clinical Neurophysiology Society Guideline 2: Guidelines for
standard electrode position nomenclature. J Clin Neurophysiol.
2016;33:308-11.
7. Lefaucheur JP, Antal A, Ayache SS, Benninger DH, Brunelin J, Cogiamanian F, et al. Evidence-based guidelines on the therapeutic
use of transcranial direct current stimulation (tDCS). Clin Neurophysiol. 2017;128:56-92.
8. Hummel F, Celnik P, Giraux P, Floel A, Wu WH, Gerloff C, et al.
Effects of non-invasive cortical stimulation on skilled motor function in chronic stroke. Brain. 2005;128:490-9.
9. Monti A, Ferrucci R, Fumagalli M, Mameli F, Cogiamanian F,
Ardolino G, et al. Transcranial direct current stimulation (tDCS)
and language.J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2013;84:832-42.
10. DaSilva AF, Volz MS, Bikson M, Fregni F. Electrode positioning
and montage in transcranial direct current stimulation. J Vis Exp.
2011;51:2744.
11. Cruccu G, Garcia-Larrea L, Hansson P, Keindl M, Lefaucheur JP,
Paulus W, et al. EAN guidelines on central neurostimulation therapy in chronic pain conditions. Eur. J. Neurol. 2016;23:1489-99.
12. Hummel FC, Voller B, Celnik P, Floel A, Giraux P, Gerloff C, et al.
Effects of brain polarization on reaction times and pinch force in
chronic stroke. BMC Neurosci. 2006;7:73.
13. Feng WW, Bowden MG, Kautz S. Review of transcranial direct
current stimulation in poststroke recovery. Top Stroke Rehabil.
2013;20:68-77.
14. Schlaug G, Renga V, Nair D. Transcranial direct current stimulation in stroke recovery. Arch Neurol. 2008;65:1571-6.
15. Sebastian R, Tsapkini K, Tippett DC. Transcranial direct current
stimulation in post stroke aphasia and primary progressive aphasia: current knowledge and future clinical applications. Neuro
Rehabilitation. 2016;39:141-52.
16. Elsner B, Kugler J, Pohl M, Mehrholz J. Transcranial direct current
stimulation (tDCS) for improving activities of daily living, and physical and cognitive functioning, in people after stroke. Cochrane
Database Syst Rev. 2016;3:CD009645.
17. Elsner B, Kugler J, Pohl M, Mehrholz J. Transcranial direct current
stimulation (tDCS) for improving aphasia in patients with aphasia
after stroke. Cochrane Database Syst Rev. 2015;5:CD009760.
18. Bouhassira D, Attal N. Emerging therapies for neuropathic pain:
new molecules or new indications for old treatments? Pain. 2018;
159:576-82.
19. Pinto CB, Teixeira Costa B, Duarte D, Fregni F. Transcranial direct
current stimulation as a therapeutic tool for chronic pain. J ECT.
2018;34:e36-e50.
20. Shin YI, Foerster A, Nitsche MA. Reprint of: Transcranial direct
current stimulation (tDCS) - Application in neuropsychology. Neuropsychologia. 2015;74:74-95.
21. Bennabi D, Haffen E. Transcranial direct current stimulation
(tDCS): a promising treatment for major depressive disorder?
Brain Sci. 2018;8(5).
22. Lin LC, Ouyang CS, Chiang CT, Yang RC, Wu RC, Wu HC. Cumulative effect of transcranial direct current stimulation in patients
with partial refractory epilepsy and its association with phase lag
index-A preliminary study. Epilepsy Behav. 2018;84:142-7.
23. Zoghi M, O’Brien TJ, Kwan P, Cook MJ, Galea M, Jaberzadeh
S. Cathodal transcranial direct-current stimulation for treatment
of drug-resistant temporal lobe epilepsy: a pilot randomized controlled trial. Epilepsia open. 2016;1:130-5.
24. Gschwind M, Seeck M. Transcranial direct-current stimulation as
treatment in epilepsy. Expert Rev Neurother. 2016;16:1427-41.
25. Poreisz C, Boros K, Antal A, Paulus W. Safety aspects of transcranial direct current stimulation concerning healthy subjects and
patients. Brain Res Bull. 2007;72:208-14.

ยังไมชัดเจน(18) ในการลดอาการปวดนั้นสวนใหญแนะนําใหกระตุน
บริเวณ motor cortex(10,11) หรือ dorsolateral prefrontal cortex
(DLPFC หรือ F3 หรือ F4)(10) โดยใชขว้ั ไฟฟาขนาด 35 ตารางเซนติเมตร
กระแสไฟ 1-2 มิลลิแอมแปร กระตุนนาน 20-40 นาที(19)
3. ภาวะซึมเศราเปนผลจากการเสียสมดุลของสมองสวน prefrontal cortex โดยสวนหนึ่งเกิดจากการที่สมองสวน dorsolateral
prefrontal cortex (DLPFC) ซีกซายทํางานนอยลง (hypoactivity)
ดังนั้นการศึกษาที่รายงานสวนใหญจะใช A-tDCS กระตุนสมองสวน
DLPFC ซีกซาย และใช C-tDCS กระตุน สมองสวน DLPFC ซีกขวา(20)
โดยสวนใหญใชขว้ั ไฟฟาขนาด 25-35 ตารางเซนติเมตร กระแสไฟ 0.5-2
มิลลิแอมแปร หรือความเขมของกระแสไฟ 0.28–0.8 มิลลิแอมแปร
ตอตารางเซนติเมตร กระตุน นาน 5-30 นาที(21) ทัง้ นีม้ รี ายงานใหใช tDCS
เปนทางเลือกในการรักษาภาวะ major depressive disorder(21)

ขอหามหรือขอควรระวัง
ขอหามหรือขอควรระวังที่สําคัญ ไดแก อาการปวดศีรษะทีร่ นุ แรง
โรคผิวหนังบริเวณทีจ่ ะวางขัว้ ไฟฟากระตุน มีการฝงโลหะในสมอง สวน
ประวัติชักไมไดเปนขอหามโดยเด็ดขาดแตเปนขอพึงระวังโดยอาจ
พิจารณาใช C-tDCS รักษาอาการชักในรายที่ควบคุมอาการดวยยาไม
ได(22-24)

ความปลอดภัยและภาวะแทรกซอน
tDCS เปนวิธกี ารรักษาทีม่ คี วามปลอดภัย มีผลขางเคียงหรืออาการ
ไมพึงประสงคนอย สวนใหญไมรุนแรง อาการไมพึงประสงคที่พบได
บอย เชน อาการคัน รูสึกยิบ ๆ รูสึกแสบรอน ปวดศีรษะ เปนตน(25) ใน
ชวงแรกของการกระตุน ผูปวยอาจจะรูสึกแสบ ๆ คัน ๆ ซึ่งจะหายไป
ในภายหลัง

สรุป
tDCS เปนเทคนิคการรักษาใหมที่เปนที่นิยมมากขึ้นและมีบทบาท
ในการรักษาฟนฟูสมรรถภาพ อยางไรก็ดีการรักษาดวย tDCS ยังอยูใน
ระหวางศึกษาและพัฒนา ดังนั้นผูใหการรักษาจึงควรใหขอมูลที่ถูกตอง
รวมถึงขอจํากัดดวย
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