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บทคัดย่อ

ความฉลาดทางอารมณ์เป็นปัจจัยส�าคัญในการ

ท�างานและการด�ารงชวีติ อารมณ์และพฤติกรรมเกดิจาก

การท�างานของสมอง ดังน้ันการปรับเปลี่ยนการท�างาน

ของสมองจึงอาจส่งผลต่ออารมณ์และพฤติกรรมได้ 

วัตถุประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรมนี้ท�าข้ึนเพ่ือ

ศึกษาความรู้พื้นฐานทางประสาทวิทยาศาสตร์ที่ท�าให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์และพฤติกรรมหลัง

การกระตุน้ด้วยไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลก วธิกีาร คอื 

ค้นหาวารสารวิจัยจากต�าราต่างประเทศ pubmed และ 

e-database โดยใช้ค�าส�าคัญ คือ emotion, social, 

neuroscience, emotional regulation, transcranial 

direct current stimulation (tDCS) จากการทบทวน

วรรณกรรมดงักล่าวต้ังแต่ปี ค.ศ. 1990-2020 พบงานวจิยั

ที่เกี่ยวข้องจ�านวน 18 งานวิจัยที่กล่าวถึงการใช้การ 

กระตุ้นด้วยไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลกกับประสาท

วิทยาศาสตร์ทางสังคมและอารมณ์ ซึ่งมีจ�านวน 12 

การศึกษาที่พบว่าหลังได้รับการกระตุ้น ท�าให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมและอารมณ์อย่างมีนัยส�าคัญ 

โดยสัมพันธ์กับต�าแหน่งของสมองที่ใช้กระตุ ้นและ

บทบาทหน้าทีก่ารท�างานของสมอง ณ ต�าแหน่งนัน้ๆ ผ่าน

กระบวนการของการรับรู้ การประมวลผลอารมณ์และ

ความรู้สกึ การจดัเกบ็ความจ�า และการดึงข้อมลูความจ�า 

ส่วน 6 การศึกษาเก่ียวกับการแยกแยะอารมณ์ทาง

ใบหน้า การเปลี่ยนแปลงของอารมณ์และความรู้ความ

เข้าใจ พบว่าไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ สรุปได้ว่า การวิจัย

ด้านประสาทวิทยาศาสตร์ โดยการใช้กระตุ ้นด้วย

ไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลก มแีนวโน้มทีท่�าให้เกดิการ

เปลีย่นแปลงของกลไกระบบประสาททีท่�าหน้าทีเ่กีย่วข้อง

กับอารมณ์ ผ่านทางกระบวนการความจ�า จึงเกิดการ

เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมตามมา
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 Abstract

Emotional intelligence or emotional quotient is 

an important factor in working and in social living. 

Emotions and behaviors are occurred by brain 

activity. Therefore, the modulation of neuronal 

activity may affect to mood and behavior. The 

purpose of this literature review was to study the 

basic knowledge of neuroscience in the aspect of 

altered mood and behavior after transcranial direct 

current stimulation (tDCS). The tDCS in emotions 

and behaviors studies were thoroughly reviewed in 

MEDLINE database using the key words Emotion, 

Social, Neuroscience, Emotional regulation, 

Transcranial direct current stimulation (tDCS) from 

1990 to 2020. According to the literature review, 

18 relevant researches have been conducted 

regarding the use of tDCS in social and emotional 

functions. Twelve studies revealed significantly 

improvements in social and emotional changes. 

They suggested that social and emotional changes 

related to the stimulated brain area and their 

functions. On the other hand, there were 6 studies 

found no statistically significant. In summary tDCS) 

tends to change the mechanisms in the nervous 

system that responsible for the mood resulting in 

the change of behavior.

Keywords: Emotion, Social, Neuroscience, 

Emotional regulation, Transcranial direct current 

stimulation (tDCS) 

บทน�า

ความฉลาดทางอารมณ์ (emotional quotient) คือ 

ความสามารถในการมีสติรู้ตนเอง สามารถจัดการกับ

ความขัดแย้งทางอารมณ์ของตนเองได้ มีความมุ่งมั่น 

อดทนรอคอยเพ่ือไปสู่เป้าหมาย และเข้าใจความรู้สึก

นกึคดิของผูอ้ืน่1 ผูท้ีม่คีวามบกพร่องของความฉลาดทาง

อารมณ์อาจส่งผลทีร้่ายแรงต่างๆ ตามมา เช่น การสงัหาร

หมู ่การฆาตกรรม การฆ่าตวัตาย แม้ว่าจะเป็นทีท่ราบกนั

ดีว่าการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ขึ้นกับ 2 ปัจจัย

หลัก ได้แก่ การอบรมเลี้ยงดู และการฝึกฝนหรือพัฒนา

ตนเอง แต่จากพืน้ฐานความรู้ทีว่่าอารมณ์และพฤตกิรรม

เกดิจากการท�างานของระบบประสาท ดังนัน้จงึมคี�าถาม

ที่ว่า อารมณ์และพฤติกรรมของมมนุษย์จะเปล่ียนไปได้

หรือไม่ หากมกีารกระตุน้หรือยบัย้ังการท�างานของสมอง

ส่วนทีเ่กีย่วข้อง บทความทางวชิาการนีจ้งึมวีตัถุประสงค์

เพือ่ทบทวนวรรณกรรมการวจัิยเกีย่วกบัการเปล่ียนแปลง

การท�างานของสมองด้านอารมณ์และพฤติกรรมหลัง

การใช้การกระตุ้นด้วยไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลก 

การกระตุ ้นด ้วยไฟฟ้ากระแสตรงผ่าน
กะโหลกในงานวิจัยเกี่ยวกับอารมณ์

ระบบประสาทมีความเช่ือมโยงกันอย่างไม่สิ้นสุด2 

การประเมินการแสดงออกของอารมณ์และพฤติกรรม

ทางสังคมของมนุษย์จึงเป็นการผสานกันระหว่างความรู้

ทางประสาทวทิยาศาสตร์ สงัคมศาสตร์ และวธิกีารอืน่ๆ3 

ประสาทวิทยาศาสตร์ทางอารมณ์ก็เป็นสหวิทยาการ

เช ่นกัน ซึ่งเกิดจากสมองส่วนท่ีรับรู ้และเข ้าใจถึง

พฤติกรรม และสมองที่ท�าหน ้าท่ีประมวลผลทาง

อารมณ์4,5

อารมณ์หมายถึงสรีรวิทยาเชิงพฤติกรรม และการ

ตอบสนองต่อสถานการณ์ทีก่�าหนด มคีวามส�าคญัต่อการ

ตดัสินใจ ช่วยให้เราสามารถคาดการณ์และตอบสนองต่อ

ความต้องการภายในและภายนอกอย่างรวดเร็ว5 อารมณ์

ต่างๆ ทีเ่กิดจากตัวเองหรือบคุคลรอบข้างทีเ่กดิข้ึนในชวิีต

ประจ�าวันมีอิทธิพลต่อการรับรู้ทางอารมณ์ของบุคคล

คนนั้น6 

Lippold และ Redfearn7 กล่าวในงานวจิยัครัง้แรก

ที่ศึกษาผลของการกระตุ้นด้วยไฟฟ้ากระแสตรงผ่าน

กะโหลกต่ออารมณ์ความรู้สึก พบว่าการกระตุ้นด้วย

ไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลก อาจส่งผลต่ออารมณ์ของ

อาสาสมัครท่ีเข้าร่วมวิจัย ในงานวิจัยนี้ ข้ัวกระตุ้นของ
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การกระตุน้ด้วยไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลกทัง้สองข้าง

ถูกวางบริเวณเหนือต่อสมองส่วนหน้า (frontal lobe) 

พร้อมกบัวางต�าแหน่งอ้างอิงบรเิวณขา แต่อย่างไรกต็าม

ยังมีการพยายามทดลองอย่างต่อเนื่องแม้ว่าผลจะยัง

ล้มเหลวจนถึงปัจจุบัน8,9 ผลการทดลองที่เป็นลบนี้ 

อาจเป็นไปได้ที่ว่า การคัดเลือกอาสาสมัคร ท�าในผู้ป่วย

ที่มีความผิดปกติทางจิต7 นอกจากน้ี Lippold และ 

Redfearn ยงัได้ประเมนิอารมณ์ความรูส้กึด้วยตวัเอง ซึง่

ขั้นตอนอาจมีผลจากความล�าเอียง งานวิจัยนี้เสนอแนะ

ว่าควรใช้อาสาสมัครที่เป็นกลุ่มสุขภาพดีและออกแบบ

การทดลองแบบปกปิดสองทาง 

งานวิจัยถัดมา ยังพยายามประเมินผลของการใช้

การกระตุน้ด้วยไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลกต่ออารมณ์

ของอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี10-15 ทั้งหมดนี้จะท�าการ

กระตุ้นสมองบริเวณ dorsolateral prefrontal cortex 

(DLPFC) แต่จากการวจิยัไม่พบผลท่ีมนัียส�าคัญ อย่างไร

ก็ตาม พบว่ามีสองงานวิจัยที่ประสบความส�าเร็จในการ

ปรับอารมณ์ด้วยการกระตุ ้นสมองบริเวณ DLPFC 

ของอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี15,16 ในการศึกษาเหล่าน้ี

อาสาสมัครจะได้สัมผัสกับสิ่งเร้าทางลบ16 หรือท�างานที่

มีจุดประสงค์เพ่ือกระตุ้นความรู้สกึหงดุหงิด15 โดยทัง้สอง

งานวจิยั ใช้การกระตุ้นด้วยไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลก

ชนิดกระตุ้นจริง และพบว่าสามารถยับยั้งความคิดด้าน

ลบอย่างมีนัยส�าคัญเมื่อเทียบกับการกระตุ ้นด ้วย

ไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลกชนดิกระตุน้หลอก ในกรณี

นี้การกระตุ ้นด้วยไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลกจะ 

ส่งผลกระทบต่ออารมณ์ทางอ้อม โดยการป้องกันการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสิ่งเร้าภายนอก ซึ่งอาจเกิดจาก

การควบคุมกระบวนการปรับอารมณ์17 หรือกลไกการ

แทรกแซงอ่ืนๆ ในการประมวลผลอารมณ์มากกว่าการ

ปรับอารมณ์โดยตรง

ผลการวิจัยที่ขัดแย้งกันน้ีบ่งบอกอะไรเกี่ยวกับผล

ของการใช้การกระตุน้ด้วยไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลก

ต่อการประมวลผลทางอารมณ์ ซึง่ในบางงานวจิยัแนะน�า

ว่าการกระตุน้ด้วยไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลกไม่ส่งผล

ต่ออารมณ์โดยตรง เสนอครั้งแรกโดย Lippold และ 

Redfearn7 แต่การกระตุ้นด้วยไฟฟ้ากระแสตรงผ่าน

กะโหลกอาจมีผลทางอ้อมต่ออารมณ์ อาจเกิดจากการ

แทรกแซงกระบวนการความรู ้ความเข ้าใจอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลทางอารมณ์ เช่น การเข้า

รหสัและการดงึความทรงจ�าทางอารมณ์ และการควบคมุ

อารมณ์ 

การเข้ารหัสและดึงความจ�าทางอารมณ์

ปรากฏการณ์ที่ รู ้จักกันดีคือเหตุการณ์เกี่ยวกับ

สภาวะอารมณ์ที่รุนแรงในด้านใดด้านหนึ่ง และมีการ 

กระตุ ้นบ ่อยๆ มักจะท�าให ้เกิดการจดจ�าได ้ดีกว ่า

เหตกุารณ์ปกต ิสองขัน้ตอนทีส่�าคญัของกระบวนการเกดิ

ความจ�า คือ การเข้ารหัสและการดึงกลับคืน

การเข้ารหัสเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับกลไกที่

เกีย่วข้องกบัการจัดเกบ็และการสร้างหน่วยความจ�า และ

การดึงกลับคืนเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการดึง

ความทรงจ�าที่สร้างแล้วกลับคืน โดยมีงานวิจัย 2 งานที่

ได้ประเมินการเข้ารหัสและดึงความทรงจ�าทางอารมณ์

หลังจากการกระตุ ้นด ้วยไฟฟ ้ากระแสตรงผ ่าน

กะโหลก14,18 Penolazzi และคณะ18 โดยท�าการกระตุ้น

สมองบริเวณ fronto-temporal ทั้งสองข้างโดยข้างซ้าย

ใช้ข้ัวลบ ข้างขวาใช้ขั้วบวก และอีกชุด คือ ข้างซ้ายใช้

ขัว้บวก ข้างขวาใช้ขัว้ลบ ในระหว่างการเข้ารหสัของสิง่เร้า

อารมณ์ นกัวจิยัพบว่าการกระตุน้ด้วยขัว้ลบด้านขวาและ

ขัว้บวกด้านซ้าย จะยบัยัง้การดงึความทรงจ�าเกีย่วกบัตวั

กระตุน้ความรู้สกึพงึพอใจ ในขณะทีต่�าแหน่งตรงข้ามกนั 

จะยบัยัง้การดงึความทรงจ�าเกีย่วกบัตัวกระตุน้ความรูส้กึ

ไม่พึงพอใจ หลังจากนั้นมีงานวิจัยท่ีได้มีการน�าเอาขั้ว

ไฟฟ้ากระตุน้สองข้างของสมอง แต่เป็นต�าแหน่งเหนือต่อ 

DLPFC โดย Morgan และคณะ14 ได้ทดสอบว่าการ

กระตุ้นบริเวณน้ีมีอิทธิพลต่อการดึงความทรงจ�าจาก

การกระตุ้นทางอารมณ์ แต่อย่างไรก็ตามผลการวิจัยไม่

พบผลที่มีนัยส�าคัญทางสถิติ

งานวิจัยการใช้การกระตุ้นด้วยไฟฟ้ากระแสตรง

ผ่านกะโหลกกับความทรงจ�าทางอารมณ์ กล่าวถึงความ

ผิดปกติที่มีแนวโน ้มเช ่นในความเครียดหลังผ ่าน

เหตุการณ์ร้ายแรง (post-traumatic stress disorder)

หรือ โรคซมึเศร้า (depression) เนือ่งจากนกัวจิยัสามารถ
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ช่วยท�าให้วงจรประสาทที่เกี่ยวข้องกับความจ�าทาง

อารมณ์มีความชัดเจนข้ึนและอาจชี้ให้เห็นถึงความเป็น

ไปได้ในการใช้การกระตุ้นด้วยไฟฟ้ากระแสตรงผ่าน

กะโหลกทางคลินิก อย่างไรก็ตามการพบผลการวิจัยที่

ขัดแย้งกัน การมีข้อจ�ากัดของจ�านวนครั้งในการกระตุ้น 

และข้อจ�ากัดบางประการของเทคนิคในการใช้การ 

กระตุ ้นด้วยไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลกนั้นยังไม่

สามารถที่จ�ากัดบทบาทของสมองส่วน dorsolateral 

prefrontal cortex (DLPFC) และสมองส่วน fronto-

temporal ให้ชดัเจนได้ ในการเข้ารหสัและดึงข้อมูลความ

จ�าทางอารมณ์ ผลการวิจัยที่ค้นพบโดย Penolazzi และ

คณะ18 มีความน่าสนใจ โดยพบว่าการกระตุ ้นด้วย

ไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลกขั้วบวกที่มักจะเกี่ยวกับ

การส่งเสริมหรือการเพ่ิมท�างานของเปลือกสมอง และ

ส่วนใหญ่จะเกีย่วข้องกบัส่งเสรมิการประมวลผลความจ�า 

ในกรณีนี้อธิบายความเป็นไปได้ว่าการกระตุ้นด้วย

ขั้วบวกช่วยเพ่ิมจ�านวนเซลล์ประสาทที่ท�าให้เกิดการ

ขดัขวางต่อการท�างานของวงจรความทรงจ�าทางอารมณ์ 

การควบคุมอารมณ์

การควบคุมอารมณ์ถูกก�าหนดว่า คือ กระบวนการ

ที่พยายามควบคุมประสบการณ์ทางอารมณ์ และ/หรือ 

ผลของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยการควบคุมจากความรู้

ความเข้าใจ (ตัวอย่าง เช่น โดยการปรับความสนใจหรือ

ทบทวนการประเมินของสิ่งกระตุ ้นอารมณ์) โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการปรับตัวในการตอบสนองต่อ

อารมณ์ การควบคุมอารมณ์สามารถแบ่งออกเป็นสอง

เทคนคิหลกั คือ การมุง่เน้นเพ่ือเพ่ิม (up regulation) หรอื

เพื่อลด (down regulation) การตอบสนองทางอารมณ์ 

โดยการศึกษาเกี่ยวกับการกระตุ้นด้วยไฟฟ้ากระแสตรง

ผ่านกะโหลกเกือบท้ังหมดมุ ่งเป้าไปที่สมองบริเวณ 

DLPFC ซึง่เป็นพืน้ทีส่มองทีส่�าคัญส�าหรบัการท�างานของ 

executive function และการควบคุมอารมณ์17 Feeser 

และคณะ19 ได้ท�าการทดสอบบทบาทของ DLPFC ในการ

ควบคุมอารมณ์จากสิ่งเร้าเชิงลบ อาสาสมัครที่ได้รับการ 

กระตุน้ด้วยไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลกขัว้บวกบริเวณ

เหนือต่อ right DLPFC (ต�าแหน่งอ ้างอิงบริเวณ 

supraorbital contralateral) ในขณะท่ีได้รับส่ิงเร้าทางลบ

และถกูขอให้เพิม่หรอืลดการควบคมุอารมณ์ การกระตุน้

ด้วยไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลกกลุ่มกระตุ้นจริงจะ

เปลี่ยนการตอบสนองการน�าไฟฟ้าของผิวหนัง (skin 

conductance response: SCR) และการจดัอนัดับความ

ตื่นตัวของอาสาสมัคร เมื่อเทียบกับการกระตุ ้นด้วย

ไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลกกลุ่มกระตุ้นหลอก ท�าให้

ส่งเสริมการตอบสนองต่อการเพ่ิมและลดในการลดการ

ควบคมุ (down regulation) การค้นพบนีอ้ธบิายบทบาท

ของ right DLPFC อย่างชดัเจนในการควบคมุทางความรู้

ความเข้าใจและการควบคุมอารมณ์ผ่านทบทวนการ

ประเมิน

สมมติฐานนี้ได้รับการรองรับโดย Pripfl และ 

Lamm20 ซ่ึงใช้การกระตุ้นด้วยไฟฟ้ากระแสตรงผ่าน

กะโหลกข้ัวบวกบริเวณเหนือต่อ right DLPFC ซึ่ง

เกีย่วข้องกบัการควบคมุความรูค้วามเข้าใจในระดบัทีส่งู

ข้ึนในขณะที่ท�าการประเมินภาพแสดงถึงอารมณ์ 

โดยเฉพาะความรู้สึกเชิงลบ การศึกษานี้ยังประเมินการ 

กระตุ้นด้วยขั้วบวกบริเวณเหนือต่อ left DLPFC แต่ไม่มี

ผลอย่างมีนัยส�าคัญ ผลลัพธ์เหล่านี้สอดคล้องกับ Rêgo 

และคณะ16 ว่าข้ัวบวก กระตุ้นบริเวณ right DLPFC 

เหมือนจะควบคุมผลกระทบของการกระตุ้นทางลบต่อ

อารมณ์ อย่างไรก็ตามในทางตรงกันข้ามกับ Pripfl และ 

Lamm, Rêgo และคณะ16 ค้นพบว่าผลการวจิยัคล้ายกนั

ในการกระตุ้นด้วยขั้วบวก บริเวณเหนือต่อ left DLPFC

การศึกษาผลของการกระตุ้นด้วยข้ัวบวกบริเวณ

เหนอืต่อ left DLPFC ในการควบคมุอารมณ์15  ในท�านอง

เดียวกัน Peña-Gómez และคณะ10 พบว่ามีการลดลง

ของค่าประเมินทางอารมณ์ส�าหรับภาพที่ให้อารมณ์เชิง

ลบหลังจากได้รับการกระตุ้นด้วยไฟฟ้ากระแสตรงผ่าน

กะโหลก บริเวณเหนือต่อ left DLPFC ยิ่งไปกว่านั้นการ

ศึกษาก่อนหน้าน้ีพบว่าการกระตุ้นด้วยไฟฟ้ากระแสตรง

ผ่านกะโหลกขัว้บวกบรเิวณเหนือต่อ left DLPFC จะเพิม่

ระดบัขีดกัน้ของความเจ็บปวดทางกาย21 และมกีารลดลง

ของคะแนนประเมินความไม่พึงประสงค์และความรู้สึก

ไม่สบายในระหว่างมคีวามเจบ็ปวด22,23 ผลลพัธ์ท่ีขดัแย้ง

กนัระหว่างการศกึษาเหล่านัน้กบังานวจิยัของ Pripfl และ 
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Lamm อาจเป็นเพราะวิธีการที่น�ามาใช้ในงานวิจัย และ

ที่ส�าคัญ คือ Pripfl และ Lamm ใช้การกระตุ้นด้วย

ไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลกชนิด high-definition 

อุปกรณ์เหล่านี้เกี่ยวข้องกับต�าแหน่งจุดโฟกัสที่สูงกว่า

การใช้การกระตุ้นด้วยไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลกแบบ

มาตรฐานและจึงจ�าเป็นต้องน�ามาพิจารณาเมื่อท�าการ

วิเคราะห์ผลการวิจัย20

การใช้การกระตุ ้นด้วยไฟฟ้ากระแสตรงผ่าน

กะโหลกอาจมผีลกระทบอย่างมากต่อการตอบสนองทาง

สรีรวิทยาซ่ึงอยู ่รอบนอก ซึ่งท�าให้เห็นผลกระทบใน

กระบวนการระบบประสาทอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น งาน

วิจัยของ Brunoni และคณะ24 แสดงให้เห็นว่าในขณะ

ท�าการกระตุ้นด้วยการกระตุ้นด้วยไฟฟ้ากระแสตรงผ่าน

กะโหลกขัว้บวกทางด้านซ้าย และข้ัวลบทางด้านขวา ของ

สมองบรเิวณ DLPFC พบว่าอาสาสมคัรมกีารเพิม่ข้ึนของ

ความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหวัใจ และมกีารลด

ลงของระดบัฮอร์โมน cortisol ในน�า้ลาย โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งในขณะให้มองเห็นภาพที่มีอารมณ์เชิงลบ ซึ่งเป็นการ

สนับสนุนว่าบทบาทของ right DLPFC ในการควบคุม

จากบนลงล่างของระบบประสาทอัตโนมัติและการตอบ

สนองของ neuroendocrine นอกจากนีพ้บว่ามีการศกึษา

ในผู ้ป ่วยที่มีความผิดปกติของความวิตกกังวลโดย 

Heeren และคณะ25 โดยใช้การกระตุ้นด้วยไฟฟ้ากระแส

ตรงผ่านกะโหลกขัว้บวกบรเิวณเหนอืต่อ left DLPFC ร่วม

กบั attentional bias modification (ABM) เป็นวิธกีารส่ง

เสริมการตรึงการจ้องมองสั้นลงในระหว่างการสังเกตที่มี

สิง่เร้าทางสายตา ซึง่เป็นการสนบัสนุนว่าบทบาทของ left 

DLPFC ในการปรบัการควบคุมความสนใจ อย่างไรก็ตาม

มีข้อเสนอแนะว่า การศึกษาการกระตุ้นด้วยไฟฟ้ากระแส

ตรงผ่านกะโหลกในอนาคตควรทดสอบบทบาทของ 

hemispheric และ interhemispheric ของ DLPFC ใน

ด้านอารมณ์ทีส่มัพนัธ์กบัการควบคมุความรูค้วามเข้าใจ 

โดยพจิารณาว่าจ�านวนการศึกษายงัมขีดีจ�ากดั และสิง่น้ี

อาจน�าไปสู่การวิธีการทางคลินิกใหม่ๆ ในผู้ที่มีความ

ผิดปกติทางอารมณ์และความวิตกกังวล26

สรุป

การกระตุ้นด้วยไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลกเป็น

เทคนิคที่มีคุณค่าส�าหรับการวิจัยด้านระบบประสาท

วิทยาศาสตร์ ท�าให้ได้มาซึ่งความรู้เชิงลึกที่มีความเชื่อม

โยงระหว่างสมองและพฤติกรรม แต่อย่างไรก็ดี ข้อมูล

จากการวจัิยในขณะนีย้งัไม่มากพอจะตอบค�าถามวจิยัได้

ว่า การกระตุน้ด้วยไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลกสามารถ

มีผลต่อการพัฒนาทางอารมณ์และพฤติกรรมได้หรือไม่ 

แต ่มีหลักฐานท่ีพอจะบอกได้ว ่า การกระตุ ้นด ้วย

ไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลกมแีนวโน้มท่ีจะเกีย่วข้องกบั

การประมวลผลทางอารมณ์ โดยผ่านทางการเข้ารหัส 

การดงึความทรงจ�าทางอารมณ์ และการควบคมุอารมณ์ 

การใช้เทคนิคการกระตุ ้นด้วยไฟฟ้ากระแสตรงผ่าน

กะโหลก ร่วมกับเทคนิคที่จ�าเพาะอื่นๆ ที่มากขึ้นในงาน

วจิยัด้านประสาทวทิยาศาสตร์ จะเป็นประโยชน์ในศกึษา

การพัฒนาทางอารมณ์โดยหลักทางประสาทวิทยาศาสตร์

ในอนาคต
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