การบํา บัด ทางเลื อ กในออทิ ส ติ ก
AUTISM SPECTRUM DISORDER: ALTERNATIVE THERAPY

นายแพทย์ ท วี ศั ก ดิ์ สิ ริ รั ต น์ เ รขา ... จิ ต แพทย์ เ ด็ ก และวั ย รุ่ น

เด็กออทิสติกแต่ละคน มีความพิเศษแตกต่างกัน
การบําบัดรักษาแนวทางหลักและทางเลือก มีความหลากหลาย
เรียนรูใ้ ห้เข้าใจ เลือกใช้ให้เหมาะสม
ในการบําบัดรักษาออทิสติก นอกจากแนวทางหลักซึ่งมีความหลากหลายแล้ว ในปั จจุบนั ยังมีการบําบัดทางเลือกที่
หลากหลายอีกเช่นเดียวกัน ซึ่งสามารถเลือกใช้ควบคู่กบั แนวทางหลัก ตามความเหมาะสมกับสภาพปั ญหา และผลการ
ตอบสนองที่ได้รบั ของเด็กแต่ละคน วิธีการที่ได้ผลกับเด็กคนหนึ่ งอาจไม่ได้ผลในเด็กอีกคนก็ได้
สิ่งสําคัญที่ควรทําความเข้าใจคือ การบําบัดทางเลือกใช้เสริมแนวทางหลักให้มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้ น ไม่ใช่การนํามาใช้
โดด ๆ เพียงอย่างเดียวแล้วจะได้ผล
การบําบัดทางเลือกที่มีการนํามาใช้ในออทิสติก ที่จะกล่าวถึงในที่นี้ ได้แก่
1. ศิลปะบําบัด (Art Therapy)
2. ดนตรีบาํ บัด (Music Therapy)
3. ละครบําบัด (Drama Therapy)
4. เครื่องเอชอีจี (HEG; Hemoencephalography)
5. เครื่องทีเอ็มเอส (TMS; Transcranial Magnetic Stimulation)
6. การฝั งเข็ม (Acupuncture)
7. โภชนบําบัด (Nutritional Therapy)
8. การบําบัดด้วยสัตว์ (Animal-assisted Therapy)
9. การบําบัดด้วยหุ่นยนต์ (Robot-assisted Therapy)
1) ศิลปะบําบัด (Art Therapy)
ศิลปะบําบัด คือ การใช้กิจกรรมทางศิลปะเพื่อค้นหาข้อบกพร่อง ความผิดปกติบางประการของกระบวนการทางจิตใจ
และใช้กจิ กรรมทางศิลปะที่เหมาะสม ช่วยในการบําบัดรักษา และการฟื้ นฟูสมรรถภาพให้ดีขึ้นเพื่อ ลดปั ญหาทาง
อารมณ์ พฤติกรรม และเสริมสร้างศักยภาพในด้านต่าง ๆ
ใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และรูปแบบที่หลากหลาย เช่น ขีด เขียน วาด ระบาย ตัดปะ ปั้ น ถักทอ ฯลฯ เพื่อเป็ นทางเลือกที่
จะระบายความรูส้ ึกนึ กคิด จนสามารถเข้าใจ และจัดการกับความรูส้ ึกได้ สามารถสื่อสารกับผูค้ นรอบข้างได้
การประเมินผลการดูแลรักษา เน้นที่กระบวนการ และกิจกรรมทางศิลปะ ไม่ได้เน้นที่ผลงานทางศิลปะ ซึ่งแตกต่างจาก
การเรียนศิลปะ ที่จะเน้นผลงานและเพิ่มความสามารถทางศิลปะ
Page 1 of 5

ข้อมูลเพิ่มเติม
ทวีศกั ดิ์ สิริรตั น์เรขา. (2565). ศิลปะบําบัดในเด็กพิเศษ. จาก https://www.happyhomeclinic.com/alt03-arttherapy_sp.htm

2) ดนตรีบาํ บัด (Music Therapy)
ดนตรีบาํ บัด คือ ศาสตร์ที่วา่ ด้วยการนําดนตรี หรือองค์ประกอบอื่น ๆ ทางดนตรี มาประยุกต์ใช้เพื่อปรับเปลี่ยน
พัฒนา และคงรักษาไว้ซึ่งสุขภาวะของร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม โดยนักดนตรีบาํ บัดเป็ นผูด้ าํ เนิ นการไปสู่เป้ าหมาย
ที่ต้งั ไว้ ผ่านทางกิจกรรมทางดนตรีต่าง ๆ อย่างมีรูปแบบโครงสร้างที่ชดั เจน มีหลักเกณฑ์ และระเบียบวิธีทาง
วิทยาศาสตร์
เป้ าหมายของดนตรีบาํ บัดไม่ได้เน้นที่ทกั ษะทางดนตรี แต่เน้นในด้านพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
ขึ้ นอยูก่ บั ความจําเป็ นของแต่ละคนที่มารับการบําบัด สามารถประยุกต์ใช้ได้ในหลายบริบท ทั้งที่บา้ น โรงเรียน และ
โรงพยาบาล
ข้อมูลเพิ่มเติม
ทวีศกั ดิ์ สิริรตั น์เรขา. (2565). ดนตรีบาํ บัด พัฒนาชีวิต. จาก https://www.happyhomeclinic.com/alt05-musictherapy.htm

3) ละครบําบัด (Drama Therapy)
ละครบําบัด คือ รูปแบบของการบําบัดที่นําศาสตร์ของละครมาประยุกต์ใช้อย่างเป็ นระบบ ในกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของบุคคลภายใต้ความสัมพันธ์ของการบําบัดรักษา โดยนักละครบําบัด (drama therapist)
นําเสนอวิธีการที่นําไปสู่การเปลีย่ นแปลงเชิงบวกของจิตใจ อารมณ์ และพฤติกรรม เป็ นศาสตร์ที่อยูภ่ ายใต้ร่มใหญ่ของ
ศิลปะบําบัด
เป้ าหมายของละครบําบัดมิได้ตอ้ งการสร้างนักแสดง แต่เป็ นการกระตุน้ และส่งเสริมการใช้จินตนาการ ใช้กระบวนการ
และเทคนิ คของละครเป็ นสื่อกลางในการสํารวจตัวตน รูจ้ กั การแสดงออกทางอารมณ์และความรูส้ ึกอย่างเหมาะสม
เน้นการพัฒนาจากสิ่งที่สามารถทําได้ ใช้อปุ มาเปรียบเทียบเพื่อให้ไม่เกิดความรูส้ ึกว่าถูกรุกลํ้าพื้ นที่ส่วนบุคคล ให้
อิสระในการเลือกเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและปราศจากการตัดสินหรือประเมินค่า
ข้อมูลเพิ่มเติม
ทวีศกั ดิ์ สิริรตั น์เรขา. (2565). ละครบําบัด. จาก https://www.happyhomeclinic.com/alt33-dramatherapy.html

4) เครื่องเอชอีจี (HEG; Hemoencephalography)
เอชอีจี เป็ นเครือ่ งมือตรวจวัดการปรับเปลี่ยนกระแสการไหลเวียนของเลือดที่ผิวสมอง เพื่อแปลผลข้อมูล และป้ อนกลับ
ไปเป็ นตัวนําทางเพื่อให้เด็กเกิดกระบวนการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองว่าทําอย่างไร จึงจะสามารถสร้างความตั้งใจได้ โดยดูจาก
กระบวนการป้ อนกลับที่ผา่ นทางจอคอมพิวเตอร์ ที่เป็ นลักษณะของกราฟแท่ง และอาจจะมีเสียงดนตรีเพื่อความ
เพลิดเพลิน
เมื่อเด็กได้รบั การฝึ กฝนให้เรียนรูใ้ นการนัง่ สร้างความตั้งใจ และสมาธิดว้ ยเครื่องเอชอีจีแล้ว เด็กก็จะสามารถเรียนรูไ้ ด้
ว่าขณะที่ตนเองนัง่ เรียนอยูใ่ นชัน้ เรียนควรจะปฏิบตั ิตวั อย่างไร จึงจะฟั งคุณครูสอนในชั้นเรียนได้อย่างตั้งใจ และจะ
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เข้าใจในการเรียนการสอนในที่สุด ทําให้ผลการเรียนดีขึ้น หากเด็กได้รบั การฝึ กฝนอย่างดีแล้วก็จะสามารถมีสมาธิ
และตั้งใจเรียนได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ งใช้เครื่องอีก
เครื่องเอชอีจี เริ่มนํามาใช้ในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 โดยได้มีการทําการศึกษาวิจยั เรื่องการใช้เครื่อง ร่วมใน
การบําบัดเด็กออทิสติกและสมาธิส้นั พบว่าได้ผลเป็ นที่น่าพอใจ คือ เด็กมีความตั้งใจเรียน และเข้าใจในบทเรียนมาก
ขึ้ น สามารถช่วยในเรื่องสมาธิได้ดีขึ้น และพบว่าช่วยลดปั ญหาพฤติกรรมในเด็กออทิสติกด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม
ทวีศกั ดิ์ สิริรตั น์เรขา. (2564). การบําบัดด้วยเครื่องเอชอีจี. จาก https://www.happyhomeclinic.com/alt09-heg.htm

5) เครื่องทีเอ็มเอส (TMS; Transcranial Magnetic Stimulation)
ทีเอ็มเอส หรือ เครื่องกระตุน้ สมองด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้ าผ่านกะโหลกศีรษะ คือ เครื่องมือที่นําสนามแม่เหล็กไฟฟ้ า
มาใช้กระตุน้ เซลประสาทในสมองผ่านกะโหลกศีรษะ ทําให้เกิดการปรับเปลี่ยนในการทํางานของสมอง ระบบประสาท
และกล้ามเนื้ อ มีความปลอดภัย สามารถรักษาแบบผูป้ ่ วยนอกแล้วเดินทางกลับบ้านได้เลย
ในปั จจุบนั ทางองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา รับรองเพียงการนํามาใช้บาํ บัดรักษาโรคซึมเศร้าที่ไม่ตอบสนอง
ต่อยา และอาการปวดศีรษะไมเกรนแบบมีอาการนําเท่านั้น ยังไม่รบั รองการใช้ในโรคออทิสติก ดังนั้น การใช้ TMS ใน
ออทิสติกจึงยังเป็ นระยะของการศึกษาวิจยั เท่านั้น ยังไม่มีผลยืนยันที่ชดั เจน ไม่แนะนําให้นํามาใช้ในการบําบัดรักษา
ทางคลินิกเป็ นการทัว่ ไป
การศึกษาวิจยั บางชิ้ น พบว่าช่วยลดอาการหงุดหงิด ลดพฤติกรรมซํ้า ๆ เพิ่มทักษะทางสังคม และเพิ่มการทํางาน
สหสัมพันธ์ของตาและมือ ในออทิสติกได้ แต่ก็ยงั ไม่มีขอ้ สรุปที่ชดั เจน เนื่ องจากมีงานวิจยั ค่อนข้างน้อย
ข้อมูลเพิ่มเติม
ทวีศกั ดิ์ สิริรตั น์เรขา. (2564). การรักษาด้วยทีเอ็มเอสในออทิสติก. จาก https://www.happyhomeclinic.com/alt31-tms.html

6) การฝั งเข็ม (Acupuncture)
การฝั งเข็ม เป็ นวิชาแพทยศาสตร์แผนโบราณของจีน ที่วา่ ด้วยองค์ประกอบของร่างกายสองส่วน คือ หยินและหยาง
คนเราเจ็บป่ วยก็เนื่ องด้วยความไม่สมดุลในการทํางานของหยินและหยางในร่างกาย ดังนั้นการรักษาจึงมีหลักการอยูท่ ี่
การปรับสมดุลของอวัยวะภายใน โดยการกระตุน้ จุดบนผิวกายภายนอกผ่านเส้นลมปราณ ในปั จจุบนั เริ่มมีการฝั งเข็ม
เพื่อเพิ่มสมาธิ และลดอาการซนมาก อยูไ่ ม่นิ่ง ในเด็กออทิสติก
เมื่อเข็มแทงเข้าไปถึงตําแหน่ งของจุดฝั งเข็ม จะมีอาการปวดตื้ อ ๆ หรือปวดหน่ วง ๆ และปวดร้าวไปตามทิศทางเดิน
ของเส้นลมปราณ ตามทฤษฎีแพทย์แผนจีน เชื่อว่าการฝั งเข็มทําให้ระบบลมปราณหมุนเวียนดีขึ้น และช่วยปรับสมดุล
ของร่างกาย
ข้อมูลเพิ่มเติม
ทวีศกั ดิ์ สิริรตั น์เรขา. (2564). การฝั งเข็ม ศาสตร์ที่ยั ่งยืน. จาก https://www.happyhomeclinic.com/alt08-acupuncture.htm
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7) โภชนบําบัด (Nutritional Therapy)
โภชนบําบัด คือ การใช้อาหาร อาหารเสริม และอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งปรับให้เหมาะสมกับภาวะโรค หรือสภาวะ
สุขภาพของแต่ละบุคคล เพื่อรักษาหรือบรรเทาอาการของโรค เพิ่มโอกาสรอดชีวิต ลดเวลานอนโรงพยาบาล รวมถึง
การป้ องกันภาวะทุพโภชนาการระหว่างการบําบัดรักษาด้วย
อาหารเฉพาะโรคที่มีการนํามาใช้อย่างแพร่หลาย เป็ นที่ยอมรับ เช่น อาหารสําหรับผูป้ ่ วยเบาหวาน ผูป้ ่ วยโรคเก๊าท์
อาหารลดไขมัน อาหารลดโปรตีน อาหารเพิ่มโปรตีน ทั้งนี้ รวมถึงอาหารที่เหมาะสมกับผูป้ ่ วยที่มีปัญหาการกลืน
อาหารที่ให้ทางสายให้อาหาร (enteral) และการให้ทางเส้นเลือด (parenteral)
สําหรับผูป้ ่ วยกลุ่มออทิสติก พบว่ามีการใช้อาหารเฉพาะโรค หรืออาหารเสริมค่อนข้างบ่อย แต่ประสิทธิผลและความ
ปลอดภัย ส่วนใหญ่ยงั ไม่มีผลการวิจยั ที่สนับสนุ นชัดเจน งานวิจยั ส่วนใหญ่มีขนาดตัวอย่างน้อย และเป็ นการวิจยั ระยะ
สั้น น้อยกว่า 6 เดือน สารหลายตัวที่มีการนํามาใช้พบว่ามีเพียงงานวิจยั เดียวที่สนับสนุ น และข้อสรุปไม่ชดั เจน
ข้อมูลเพิ่มเติม
ทวีศกั ดิ์ สิริรตั น์เรขา. (2565). โภชนบําบัดในออทิสติก. จาก https://www.happyhomeclinic.com/alt41-nutritionaltherapy.html

8) การบําบัดด้วยสัตว์ (Animal-assisted Therapy)
ในปั จจุบนั มีการนําสัตว์มาร่วมในโปรแกรมการบําบัดออทิสติกอยูห่ ลายชนิ ด และหลายรูปแบบ สัตว์ที่มีการนํามาใช้
ได้แก่ โลมา ม้าโพนี่ ช้าง และสุนัข โดยต้องมีการคัดเลือกและฝึ กฝนสัตว์มาเป็ นอย่างดี พบว่าได้ผลเป็ นที่น่าพอใจ
พบว่าสัตว์สามารถช่วยในเรื่อง การรับรูส้ มั ผัส เสริมสร้างสมาธิ เพิ่มความไว้วางใจผูอ้ ื่น เพิ่มแรงจูงใจในการทํากิจกรรม
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่ อง นอกจากนี้ ยังช่วยให้เด็กเรียนรูใ้ นเรื่องสัมพันธภาพ และการตอบสนองทางอารมณ์ได้ดีขึ้นด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม
ทวีศกั ดิ์ สิริรตั น์เรขา. (2564). การบําบัดด้วยสัตว์. จาก https://www.happyhomeclinic.com/alt11-animaltherapy.htm

9) การบําบัดด้วยหุ่นยนต์ (Robot-assisted Therapy)
ในปั จจุบนั มีการนําหุ่นยนต์มาร่วมในโปรแกรมการบําบัดรักษาออทิสติก โดยมีเป้ าหมาย คือ การนําหุ่นยนต์มาช่วย
ในการดูแลและบําบัดรักษาทางการแพทย์ ไม่ใช่นํามาแทนที่มนุ ษย์ หุ่นยนต์ไม่ได้ถูกนํามาใช้เป็ นนักบําบัด แต่เป็ น
เสมือนเครื่องมือในการบําบัดรักษามากกว่า หุ่นยนต์มีบทบาทพื้ นฐาน 3 เรือ่ ง คือ เป็ นเพื่อน เป็ นผูฝ้ ึ กสอน และเป็ น
คู่หใู นการเล่น
หุ่นยนต์เป็ นสิ่งประดิษฐ์ที่ดึงดูดและกระตุน้ ความสนใจจากเด็กออทิสติกได้ดี ส่วนใหญ่ให้ความสนใจหุ่นยนต์มาก และ
คงความสนใจได้นานด้วย หลายหน่ วยงานวิจยั จึงมีการทดลองนําหุ่นยนต์มาเป็ นตัวสื่อในการสร้างปฏิสมั พันธ์กบั เด็ก
หุ่นยนต์ให้ความเป็ นกันเองและความอุ่นใจต่อเด็กได้มาก
ทักษะทางสังคมที่สามารถนําหุน่ ยนต์มาช่วยในการพัฒนา ได้แก่ การเลียนแบบ (imitation) การผลัดกันเล่น (taking
turns) และการคงความสนใจร่วมกัน (joint attention)
คุณลักษณะของหุ่นยนต์ที่มีความเหมาะสมกับการใช้งาน คือ ความน่าสนใจ ความคงทนและแข็งแรง มีการตอบสนอง
ต่อการสัมผัส เสียง แสง และการเคลื่อนไหว นํ้าหนักและขนาดพอเหมาะ และสามารถควบคุมใช้งานง่าย
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หุ่นยนต์ที่มีการนํามาใช้งาน ได้แก่ หุ่นยนต์แมวนํ้า Paro และหุน่ ยนต์ที่มีลกั ษณะคล้ายมนุ ษย์ ได้แก่ Nao Milo
QTrobot และฟ้าใส ซึ่งเป็ นหุ่นยนต์ไทยที่ใช้ฝึกทักษะการเลียนแบบท่าทาง ทักษะการพูด และทักษะการคุยได้
ข้อมูลเพิ่มเติม
ทวีศกั ดิ์ สิริรตั น์เรขา. (2564). หุ่นยนต์บาํ บัด. จาก https://www.happyhomeclinic.com/alt10-robottherapy.htm
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