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การบาํบัดทางเลือกในออทิสติก 

AUTISM SPECTRUM DISORDER: ALTERNATIVE THERAPY 

นายแพทย์ทวีศักด์ิ สิริรัตน์เรขา .. . จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น  

 

เด็กออทิสติกแตล่ะคน มีความพิเศษแตกตา่งกนั 

การบาํบดัรกัษาแนวทางหลกัและทางเลือก มีความหลากหลาย 

เรียนรูใ้หเ้ขา้ใจ เลือกใชใ้หเ้หมาะสม 

 

ในการบาํบดัรกัษาออทิสติก นอกจากแนวทางหลกัซ่ึงมีความหลากหลายแลว้ ในปัจจุบนัยงัมีการบาํบดัทางเลือกท่ี

หลากหลายอีกเช่นเดียวกนั ซ่ึงสามารถเลือกใชค้วบคู่กบัแนวทางหลกั ตามความเหมาะสมกบัสภาพปัญหา และผลการ

ตอบสนองท่ีไดร้บัของเด็กแต่ละคน วิธีการท่ีไดผ้ลกบัเด็กคนหน่ึงอาจไม่ไดผ้ลในเด็กอีกคนก็ได ้ 

สิ่งสาํคญัท่ีควรทาํความเขา้ใจคือ การบาํบดัทางเลือกใชเ้สริมแนวทางหลกัใหมี้ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน ไม่ใช่การนํามาใช้

โดด ๆ เพียงอยา่งเดียวแลว้จะไดผ้ล  

การบาํบดัทางเลือกท่ีมีการนํามาใชใ้นออทิสติก ท่ีจะกล่าวถึงในท่ีน้ี ไดแ้ก่ 

1. ศิลปะบาํบดั (Art Therapy) 

2. ดนตรีบาํบดั (Music Therapy)  

3. ละครบาํบดั (Drama Therapy) 

4. เครื่องเอชอจีี (HEG; Hemoencephalography)  

5. เครื่องทีเอ็มเอส (TMS; Transcranial Magnetic Stimulation) 

6. การฝังเข็ม (Acupuncture)  

7. โภชนบาํบดั (Nutritional Therapy) 

8. การบาํบดัดว้ยสตัว ์(Animal-assisted Therapy)  

9. การบาํบดัดว้ยหุ่นยนต ์(Robot-assisted Therapy) 

 

1) ศิลปะบาํบดั (Art Therapy)  

ศิลปะบาํบดั คือ การใชกิ้จกรรมทางศิลปะเพื่อคน้หาขอ้บกพร่อง ความผิดปกติบางประการของกระบวนการทางจิตใจ 

และใชกิ้จกรรมทางศิลปะท่ีเหมาะสม ชว่ยในการบาํบดัรกัษา และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพใหดี้ข้ึนเพื่อ ลดปัญหาทาง

อารมณ ์พฤติกรรม และเสริมสรา้งศกัยภาพในดา้นต่าง ๆ 

ใชส้ื่อ วสัดุ อปุกรณ ์และรูปแบบท่ีหลากหลาย เชน่ ขีด เขียน วาด ระบาย ตดัปะ ป้ัน ถกัทอ ฯลฯ เพื่อเป็นทางเลือกท่ี

จะระบายความรูส้ึกนึกคิด จนสามารถเขา้ใจ และจดัการกบัความรูส้ึกได ้สามารถสื่อสารกบัผูค้นรอบขา้งได ้ 

การประเมินผลการดูแลรกัษา เน้นท่ีกระบวนการ และกิจกรรมทางศิลปะ ไม่ไดเ้น้นท่ีผลงานทางศิลปะ ซ่ึงแตกต่างจาก

การเรียนศิลปะ ท่ีจะเน้นผลงานและเพิ่มความสามารถทางศิลปะ  
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ขอ้มูลเพ่ิมเติม 

ทวีศกัดิ์ สิริรตัน์เรขา. (2565). ศิลปะบาํบดัในเด็กพิเศษ. จาก https://www.happyhomeclinic.com/alt03-arttherapy_sp.htm 

 

2) ดนตรบีาํบดั (Music Therapy)  

ดนตรีบาํบดั คือ ศาสตรท่ี์วา่ดว้ยการนําดนตรี หรือองคป์ระกอบอื่น ๆ ทางดนตรี มาประยุกตใ์ชเ้พื่อปรบัเปลี่ยน 

พฒันา และคงรกัษาไวซ่ึ้งสุขภาวะของรา่งกาย จิตใจ อารมณ ์สงัคม โดยนักดนตรีบาํบดัเป็นผูด้าํเนินการไปสู่เป้าหมาย

ท่ีตั้งไว ้ผ่านทางกิจกรรมทางดนตรีต่าง ๆ อยา่งมีรูปแบบโครงสรา้งท่ีชดัเจน มีหลกัเกณฑ ์และระเบียบวธีิทาง

วิทยาศาสตร ์ 

เป้าหมายของดนตรีบาํบดัไม่ไดเ้น้นท่ีทกัษะทางดนตรี แต่เน้นในดา้นพฒันาการทางร่างกาย จิตใจ อารมณ ์สงัคม 

ข้ึนอยูก่บัความจาํเป็นของแต่ละคนท่ีมารบัการบาํบดั สามารถประยุกตใ์ชไ้ดใ้นหลายบริบท ทั้งท่ีบา้น โรงเรียน และ

โรงพยาบาล  

  

ขอ้มูลเพ่ิมเติม 

ทวีศกัดิ์ สิริรตัน์เรขา. (2565). ดนตรีบาํบดั พฒันาชีวิต. จาก https://www.happyhomeclinic.com/alt05-musictherapy.htm 

 

3) ละครบาํบดั (Drama Therapy)  

ละครบาํบดั คือ รปูแบบของการบาํบดัท่ีนําศาสตรข์องละครมาประยุกตใ์ชอ้ยา่งเป็นระบบ ในกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการเปลี่ยนแปลงของบุคคลภายใตค้วามสมัพนัธข์องการบาํบดัรกัษา โดยนักละครบาํบดั (drama therapist) 

นําเสนอวิธีการท่ีนําไปสู่การเปลีย่นแปลงเชิงบวกของจิตใจ อารมณ ์และพฤติกรรม เป็นศาสตรท่ี์อยูภ่ายใตร้่มใหญ่ของ

ศิลปะบาํบดั 

เป้าหมายของละครบาํบดัมิไดต้อ้งการสรา้งนักแสดง แต่เป็นการกระตุน้และส่งเสริมการใชจ้ินตนาการ ใชก้ระบวนการ

และเทคนิคของละครเป็นสื่อกลางในการสาํรวจตวัตน รูจ้กัการแสดงออกทางอารมณแ์ละความรูส้ึกอยา่งเหมาะสม 

เน้นการพฒันาจากสิ่งท่ีสามารถทาํได ้ใชอ้ปุมาเปรียบเทียบเพื่อใหไ้ม่เกิดความรูส้ึกวา่ถูกรุกลํ้าพื้ นท่ีส่วนบุคคล ให้

อิสระในการเลือกเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายใตส้ิ่งแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและปราศจากการตดัสินหรือประเมินค่า  

 

ขอ้มูลเพ่ิมเติม 

ทวีศกัดิ์ สิริรตัน์เรขา. (2565). ละครบาํบดั. จาก https://www.happyhomeclinic.com/alt33-dramatherapy.html 

 

4) เครื่องเอชอีจี (HEG; Hemoencephalography)  

เอชอีจี เป็นเครือ่งมือตรวจวดัการปรบัเปลี่ยนกระแสการไหลเวียนของเลือดท่ีผิวสมอง เพื่อแปลผลขอ้มูล และป้อนกลบั

ไปเป็นตวันําทางเพื่อใหเ้ด็กเกิดกระบวนการเรียนรูด้ว้ยตนเองวา่ทาํอยา่งไร จึงจะสามารถสรา้งความตั้งใจได ้โดยดูจาก

กระบวนการป้อนกลบัท่ีผ่านทางจอคอมพิวเตอร ์ท่ีเป็นลกัษณะของกราฟแท่ง และอาจจะมีเสียงดนตรีเพื่อความ

เพลิดเพลิน  

เม่ือเด็กไดร้บัการฝึกฝนใหเ้รียนรูใ้นการนัง่ สรา้งความตั้งใจ และสมาธิดว้ยเครื่องเอชอจีีแลว้ เด็กก็จะสามารถเรียนรูไ้ด้

วา่ขณะท่ีตนเองนัง่เรียนอยูใ่นชัน้เรียนควรจะปฏิบติัตวัอยา่งไร จึงจะฟังคุณครสูอนในชั้นเรียนไดอ้ยา่งตั้งใจ และจะ
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เขา้ใจในการเรียนการสอนในท่ีสุด ทาํใหผ้ลการเรียนดีข้ึน หากเด็กไดร้บัการฝึกฝนอยา่งดีแลว้ก็จะสามารถมีสมาธิ 

และตั้งใจเรียนไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งใชเ้ครื่องอีก  

เครื่องเอชอีจี เริ่มนํามาใชใ้นประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 โดยไดมี้การทาํการศึกษาวิจยัเรื่องการใชเ้ครื่อง รว่มใน

การบาํบดัเด็กออทิสติกและสมาธิสั้น พบวา่ไดผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจ คือ เด็กมีความตั้งใจเรียน และเขา้ใจในบทเรียนมาก

ข้ึน สามารถชว่ยในเรื่องสมาธิไดดี้ข้ึน และพบวา่ชว่ยลดปัญหาพฤติกรรมในเด็กออทิสติกดว้ย 

 

ขอ้มูลเพ่ิมเติม 

ทวีศกัดิ์ สิริรตัน์เรขา. (2564). การบาํบดัดว้ยเครื่องเอชอีจี. จาก https://www.happyhomeclinic.com/alt09-heg.htm 

 

5) เครื่องทีเอ็มเอส (TMS; Transcranial Magnetic Stimulation) 

ทีเอ็มเอส หรือ เครื่องกระตุน้สมองดว้ยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าผ่านกะโหลกศีรษะ คือ เครื่องมือท่ีนําสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

มาใชก้ระตุน้เซลประสาทในสมองผ่านกะโหลกศีรษะ ทาํใหเ้กิดการปรบัเปลี่ยนในการทาํงานของสมอง ระบบประสาท 

และกลา้มเน้ือ มีความปลอดภยั สามารถรกัษาแบบผูป่้วยนอกแลว้เดินทางกลบับา้นไดเ้ลย 

ในปัจจบุนัทางองคก์ารอาหารและยาของสหรฐัอเมริกา รบัรองเพียงการนํามาใชบ้าํบดัรกัษาโรคซึมเศรา้ท่ีไม่ตอบสนอง

ต่อยา และอาการปวดศีรษะไมเกรนแบบมีอาการนําเท่าน้ัน ยงัไม่รบัรองการใชใ้นโรคออทิสติก ดงัน้ัน การใช ้TMS ใน

ออทิสติกจึงยงัเป็นระยะของการศึกษาวิจยัเท่าน้ัน ยงัไม่มีผลยืนยนัท่ีชดัเจน ไม่แนะนําใหนํ้ามาใชใ้นการบาํบดัรกัษา

ทางคลินิกเป็นการทัว่ไป 

การศึกษาวิจยับางชิ้ น พบวา่ชว่ยลดอาการหงุดหงิด ลดพฤติกรรมซํ้า ๆ เพิ่มทกัษะทางสงัคม และเพิ่มการทาํงาน

สหสมัพนัธข์องตาและมือ ในออทิสติกได ้แต่ก็ยงัไม่มีขอ้สรุปท่ีชดัเจน เน่ืองจากมีงานวจิยัค่อนขา้งน้อย 

 

ขอ้มูลเพ่ิมเติม 

ทวีศกัดิ์ สิริรตัน์เรขา. (2564). การรกัษาดว้ยทีเอ็มเอสในออทิสติก. จาก https://www.happyhomeclinic.com/alt31-tms.html 

 

6) การฝังเข็ม (Acupuncture)  

การฝังเข็ม เป็นวิชาแพทยศาสตรแ์ผนโบราณของจีน ท่ีวา่ดว้ยองคป์ระกอบของรา่งกายสองส่วน คือ หยินและหยาง 

คนเราเจ็บป่วยก็เน่ืองดว้ยความไม่สมดุลในการทาํงานของหยินและหยางในรา่งกาย ดงัน้ันการรกัษาจึงมีหลกัการอยูท่ี่

การปรบัสมดุลของอวยัวะภายใน โดยการกระตุน้จุดบนผิวกายภายนอกผ่านเสน้ลมปราณ ในปัจจุบนัเริ่มมีการฝังเข็ม

เพื่อเพิ่มสมาธิ และลดอาการซนมาก อยูไ่ม่น่ิง ในเด็กออทิสติก  

เม่ือเข็มแทงเขา้ไปถึงตาํแหน่งของจุดฝังเข็ม จะมีอาการปวดต้ือ ๆ หรือปวดหน่วง ๆ และปวดรา้วไปตามทิศทางเดิน

ของเสน้ลมปราณ ตามทฤษฎีแพทยแ์ผนจีน เชื่อวา่การฝังเข็มทําใหร้ะบบลมปราณหมุนเวียนดีข้ึน และชว่ยปรบัสมดุล

ของร่างกาย  

 

ขอ้มูลเพ่ิมเติม 

ทวีศกัดิ์ สิริรตัน์เรขา. (2564). การฝังเข็ม ศาสตรท่ี์ยัง่ยืน. จาก https://www.happyhomeclinic.com/alt08-acupuncture.htm 
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7) โภชนบาํบดั (Nutritional Therapy) 

โภชนบาํบดั คือ การใชอ้าหาร อาหารเสริม และอาหารเพื่อสุขภาพ ซ่ึงปรบัใหเ้หมาะสมกบัภาวะโรค หรือสภาวะ

สุขภาพของแต่ละบุคคล เพื่อรกัษาหรือบรรเทาอาการของโรค เพิ่มโอกาสรอดชวีิต ลดเวลานอนโรงพยาบาล รวมถึง

การป้องกนัภาวะทุพโภชนาการระหวา่งการบาํบดัรกัษาดว้ย  

อาหารเฉพาะโรคท่ีมีการนํามาใชอ้ยา่งแพร่หลาย เป็นท่ียอมรบั เช่น อาหารสาํหรบัผูป่้วยเบาหวาน ผูป่้วยโรคเก๊าท ์

อาหารลดไขมนั อาหารลดโปรตีน อาหารเพิ่มโปรตีน ทั้งน้ีรวมถึงอาหารท่ีเหมาะสมกบัผูป่้วยท่ีมีปัญหาการกลืน 

อาหารท่ีใหท้างสายใหอ้าหาร (enteral) และการใหท้างเสน้เลือด (parenteral) 

สาํหรบัผูป่้วยกลุ่มออทิสติก พบวา่มีการใชอ้าหารเฉพาะโรค หรอือาหารเสริมค่อนขา้งบ่อย แต่ประสิทธิผลและความ

ปลอดภยั สว่นใหญ่ยงัไม่มีผลการวิจยัท่ีสนับสนุนชดัเจน งานวิจยัส่วนใหญ่มีขนาดตวัอยา่งน้อย และเป็นการวจิยัระยะ

สั้น น้อยกวา่ 6 เดือน สารหลายตวัท่ีมีการนํามาใชพ้บวา่มีเพียงงานวิจยัเดียวท่ีสนับสนุน และขอ้สรุปไม่ชดัเจน 

 

ขอ้มูลเพ่ิมเติม 

ทวีศกัดิ์ สิริรตัน์เรขา. (2565). โภชนบาํบดัในออทิสติก. จาก https://www.happyhomeclinic.com/alt41-nutritionaltherapy.html 

 

8) การบาํบดัดว้ยสตัว ์(Animal-assisted Therapy)  

ในปัจจบุนั มีการนําสตัวม์าร่วมในโปรแกรมการบาํบดัออทิสติกอยูห่ลายชนิด และหลายรูปแบบ สตัวท่ี์มีการนํามาใช้

ไดแ้ก่ โลมา มา้โพน่ี ชา้ง และสุนัข โดยตอ้งมีการคดัเลือกและฝึกฝนสตัวม์าเป็นอยา่งดี พบวา่ไดผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจ  

พบวา่สตัวส์ามารถชว่ยในเรื่อง การรบัรูส้มัผสั เสริมสรา้งสมาธิ เพิ่มความไวว้างใจผูอ้ื่น เพิ่มแรงจูงใจในการทาํกิจกรรม

ต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ียงัช่วยใหเ้ด็กเรียนรูใ้นเรื่องสมัพนัธภาพ และการตอบสนองทางอารมณไ์ดดี้ข้ึนดว้ย 
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9) การบาํบดัดว้ยหุ่นยนต ์(Robot-assisted Therapy) 

ในปัจจบุนั มีการนําหุ่นยนตม์ารว่มในโปรแกรมการบาํบดัรกัษาออทิสติก โดยมีเป้าหมาย คือ การนําหุ่นยนตม์าช่วย

ในการดูแลและบาํบดัรกัษาทางการแพทย ์ไม่ใช่นํามาแทนท่ีมนุษย ์หุ่นยนตไ์ม่ไดถู้กนํามาใชเ้ป็นนักบาํบดั แต่เป็น

เสมือนเครื่องมือในการบาํบดัรกัษามากกวา่ หุ่นยนตมี์บทบาทพื้ นฐาน 3 เรือ่ง คือ เป็นเพื่อน เป็นผูฝึ้กสอน และเป็น

คู่หใูนการเล่น 

หุ่นยนตเ์ป็นสิ่งประดิษฐท่ี์ดึงดูดและกระตุน้ความสนใจจากเด็กออทิสติกไดดี้ ส่วนใหญ่ใหค้วามสนใจหุ่นยนตม์าก และ

คงความสนใจไดน้านดว้ย หลายหน่วยงานวิจยัจึงมีการทดลองนําหุ่นยนตม์าเป็นตวัสื่อในการสรา้งปฏิสมัพนัธก์บัเด็ก 

หุ่นยนตใ์หค้วามเป็นกนัเองและความอุ่นใจต่อเด็กไดม้าก  

ทกัษะทางสงัคมท่ีสามารถนําหุ่นยนตม์าชว่ยในการพฒันา ไดแ้ก่ การเลียนแบบ (imitation) การผลดักนัเล่น (taking 

turns) และการคงความสนใจร่วมกนั (joint attention) 

คุณลกัษณะของหุ่นยนตท่ี์มีความเหมาะสมกบัการใชง้าน คือ ความน่าสนใจ ความคงทนและแข็งแรง มีการตอบสนอง

ต่อการสมัผสั เสียง แสง และการเคลื่อนไหว น้ําหนักและขนาดพอเหมาะ และสามารถควบคุมใชง้านง่าย 
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หุ่นยนตท่ี์มีการนํามาใชง้าน ไดแ้ก่ หุ่นยนตแ์มวน้ํา Paro และหุ่นยนตท่ี์มีลกัษณะคลา้ยมนุษย ์ไดแ้ก่ Nao Milo 

QTrobot และฟ้าใส ซ่ึงเป็นหุ่นยนตไ์ทยท่ีใชฝึ้กทกัษะการเลียนแบบท่าทาง ทกัษะการพูด และทกัษะการคุยได ้
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