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อาชาบาํบดั 

(Hippotherapy) 
  นพ.ทวีศกัด์ิ สิริรตัน์เรขา 

  จิตแพทยเ์ด็กและวยัรุ่น 

 

 อาชาบาํบดั หรือการนํามา้มาช่วยในการบาํบดั เรียกว่า  Hippotherapy ซึ่งคาํว่า Hippo มาจากภาษากรีก 

แปลว่า “มา้” ส่วนคาํว่า therapy แปลว่า “การบาํบดั” เป็นการบาํบดัทางเลือกรูปแบบหน่ึง ที่มีเป้าหมายและ

กระบวนการในการบาํบดัชดัเจน เป็นการบูรณาการการบาํบดัโดยสหวิชาชีพที่เกี่ยวขอ้งในการดูแล 

อาชาบาํบดัไม่เน้นทักษะการข่ีมา้ แต่จะเน้นการเสริมสรา้งทักษะที่บกพร่องหรือขาดหายไป แกไ้ขปัญหาหรือ

อาการบางอย่างที่ขดัขวางพฒันาการและการเรียนรู ้เช่น ปัญหาดา้นสมาธิ การเคลื่อนไหว การเดินไม่มัน่คง การทรง

ตวั การทรงท่า และการเขา้สงัคม เป็นตน้ 

อาชาบาํบดั มี 2 ลกัษณะ คือ Equine-assisted therapy และ Hippotherapy ซึ่งมีความแตกต่างกนั ดงัน้ี 

•  Equine-assisted therapy หมายถึง การข่ีมา้เพื่อทําภารกิจตามเป้าหมายที่กาํหนด โดยมีกิจกรรมเกม 

หรือของเล่นประกอบ เน้นการพฒันาดา้นสมาธิ และการเขา้สงัคม  

• Hippotherapy หมายถึง การทํากายภาพบาํบดั หรือทา่ทางต่าง ๆ บนหลงัมา้ เน้นการพฒันาดา้น

โครงสรา้งร่างกาย  

เน่ืองจากอาชาบาํบดัในประเทศไทย เป็นลกัษณะรูปแบบผสมผสาน บูรณาการหลายเร่ืองเขา้ดว้ยกนั และ

ไม่ไดด้าํเนินการโดยผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง เช่น นักกายภาพบาํบดั หรือนักกิจกรรมบาํบดั จึงไม่ไดแ้ยกความแตกต่าง 

2 ลกัษณะ ออกจากกนั เรียกรวมว่า “อาชาบาํบดั” หรือ “Hippotherapy” ตามที่มีการเรียกมาตั้งแต่แรก 

 อาชาบาํบดั เร่ิมมีการนํามาใชต้ั้งแต่ยุคกรีกโบราณ โดยการข่ีอยู่บนหลงัมา้เพื่อเสริมสรา้งความมัน่ใจ ความ

ภาคภูมิใจ และลดความกลวั และเร่ิมแพร่หลายในยุโรป และอเมริกาเหนือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 โดยเน้นในเชิงของ

กายภาพบาํบดัเป็นส่วนใหญ ่

สาํหรบัในประเทศไทย มีการนํามา้มาช่วยในการบาํบัดกลุ่มเด็กพิเศษ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยกองกาํกบั

การตาํรวจมา้ ซึ่งไดร้บัแรงบนัดาลใจจากที่เคยดาํเนินการสอนคุณพุ่ม เจนเซ่น ข่ีมา้และบาํบดั ซึ่งไดผ้ลเป็นที่น่าพอใจ

อย่างยิ่ง หลงัจากน้ัน อาชาบาํบดัไดร้บัความนิยมอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจบุนั แต่ส่วนใหญ่ไม่ไดจ้ดัเป็นโปรแกรม

บาํบดัชดัเจน หรือเป็นเพียงการข่ีมา้เท่าน้ัน ยงัไม่ใช่อาชาบาํบดั 
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มา้ที่นํามาใชใ้นการบาํบดัมกัเป็นมา้โพน่ี (pony) ซึ่งเป็นสายพนัธ์ุที่ตวัไม่ใหญ่มากนัก ความสูงไม่เกิน 14 

แฮนด ์(1 แฮนด ์สูงประมาณ 10 เซนติเมตร) เหมาะสาํหรบัเด็กเป็นอย่างยิ่ง และจาํเป็นตอ้งมีการฝึกฝนมา้เป็นอยา่ง

ดีจากผูเ้ช่ียวชาญดว้ย 

 การอยู่บนหลงัมา้ไดดี้ จะตอ้งมีการทรงตวัที่ดี มีสมัผัสที่แนบแน่นกบัตวัมา้ คือขาตอ้งหนีบไวข้า้งลาํตวัมา้

ตลอด และมีสมาธิจดจ่ออยู่กบัการข่ีมา้ ซึ่งส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นทักษะที่ไดเ้พิ่มข้ึนจากการข่ีมา้โดยอตัโนมติั 

 จงัหวะการกา้วย่างของมา้ใกลเ้คียงกบัจงัหวะการกา้วเดินของมนุษย ์เม่ือเด็กพิเศษไดมี้โอกาสนัง่บนหลงัมา้ ก็

เปรียบเสมือนกบัการไดฝึ้กเดินดว้ยตวัเอง นอกจากน้ีการนัง่บนหลงัมา้ ยงัเป็นการกระตุน้กลา้มเน้ือส่วนต่าง ๆ ให้

เคลื่อนไหวเป็นจงัหวะ เพราะตอ้งขยบัอิริยาบถตลอดเวลา ซึ่งสามารถช่วยลดอาการเกร็งไดเ้ป็นอย่างดี เสมือนการทํา

กายภาพบาํบดัรูปแบบหน่ึง 

 นอกจากน้ีเด็กยงัไดฝึ้กฝนการปรบัตวัของสภาพร่างกายใหเ้หมาะสมกบัส่ิงแวดลอ้ม ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่

ไดร้บัจากการประคองตวัใหส้ามารถนัง่อยู่บนหลงัมา้ไดนั้น่เอง โดยร่างกายจะมีการปรบัตวัเองเป็นเสมือนกลไก

อตัโนมติั หรืออาจเรียกไดว้่าเป็นสญัชาตญาณความอยู่รอดของมนุษยท์ี่พยายามจะรกัษาสมดุลของร่างกายไม่ใหต้กลง

มาจากหลงัมา้นัน่เอง 

มีงานวิจยัที่สนับสนุนใหเ้ห็นถึงผลดีของอาชาบาํบดัมากพอสมควร โดยมกัไดผ้ลดีกบัเด็กพิเศษกลุ่มที่มีความ

ผิดปกติดา้นระบบการเคลื่อนไหวของกลา้มเน้ือและขอ้ต่อ เช่น โรคสมองพิการหรือที่เรียกกนัสั้น ๆ ว่า ซีพี (C.P. ย่อมา

จาก cerebral palsy) นอกจากน้ียงัมีการนํามาใชใ้นการบาํบดักลุ่มเด็กออทิสติกที่มีปัญหาทางดา้นการควบคุมการ

เคลื่อนไหวของร่างกาย ซึ่งไดผ้ลเป็นที่น่าพอใจเช่นกนั 

 อาชาบาํบดัในกลุม่เด็กสมองพิการ (cerebral palsy) พบว่า เม่ือเด็กข้ึนข่ีบนหลงัมา้กส็ามารถช่วยบาํบดัได้

แลว้ เน่ืองจากลกัษณะการเดินของมา้คลา้ยกบัลกัษณะการเดินของคน สะโพกของเด็กที่นัง่อยู่บนหลงัมา้จะเคลื่อนที่

คลา้ยกบัที่เด็กเดินบนพื้ นดว้ยตนเอง มีผลช่วยกระตุน้กระแสประสาทรบัรูไ้ปที่สมองใหมี้การจดจาํรูปแบบการเดิน ช่วย

ใหก้ารเดินพฒันาข้ึน และระหว่างที่มา้เดิน เด็กจะพยายามรกัษาสมดุลไม่ใหต้กมา้โดยใชก้ลา้มเน้ือมากข้ึน เป็นการ

ออกกาํลงักาย ลดอาการเกร็ง และเพิ่มความแข็งแรงของกลา้มเน้ือ ควรบูรณาการกิจกรรมร่วมกบัแผนการบาํบดัรกัษา

ของแพทย ์และนักกายภาพบาํบดั ใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

อาชาบาํบดัในกลุม่เด็กบกพร่องทางสติปัญญา (Intellectual Disability) พบว่า ช่วยเสริมสรา้งพฒันาการใน

ทุกดา้นได ้ควรเน้นกิจกรรมพฒันาดา้นสติปัญญา ดา้นภาษา และดา้นสงัคม ส่วนดา้นกลา้มเน้ือไดป้ระโยชน์จากการ

อยู่บนหลงัมา้อยู่แลว้ช่วยลดการเกร็งและเพิ่มความแข็งแรงของกลา้มเน้ือ ทรงตวัและทรงท่าไดดี้ข้ึน ควรบูรณาการ

กิจกรรมร่วมกบัแผนการบาํบดัรกัษาของแพทย ์นักกายภาพบาํบดั นักกจิกรรมาํบดั และนักเวชศาสตรก์ารส่ือ

ความหมาย ใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

อาชาบาํบดัในกลุ่มเด็กออทิสติก (Autism Spectrum Disorder) พบว่า ในการข่ีมา้ครั้งแรก ส่วนใหญ่เด็กจะ

รอ้งไห ้กลวั หรือพยายามจะลงจากหลงัมา้ เน่ืองจากเด็กไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ทั้ง คน มา้ สถานที ่และส่ิงแวดลอ้ม 

แต่หลงัจากเด็กเร่ิมคุน้เคย จะใหค้วามร่วมมือมากข้ึน ดงัน้ันการเตรียมความพรอ้มเด็กก่อนข้ึนข่ีบนหลงัมา้ จึงเป็นเร่ือง

สาํคญั กิจกรรมที่ใชจ้ะเลือกใหเ้หมาะสมตามอาการเป้าหมายที่จะบาํบดั หรือทักษะที่ตอ้งการเสริมสรา้ง ใชข้องเล่น

หรือเกมกิจกรรม เพื่อดึงความสนใจ บูรณาการกิจกรรมร่วมกบัแผนการบาํบดัรกัษาของแพทย ์นักจิตวิทยา นัก

กิจกรรมบาํบดั และนักเวชศาสตรก์ารส่ือความหมาย ใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
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อาชาบาํบดัในกลุ่มเด็กสมาธิสั้น (Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder) พบว่า เด็กจะกลวัตกมา้ และ

พยายามรกัษาสมดุลบนหลงัมา้ไว ้ซึ่งช่วยเสริมสรา้งสมาธิและความสนใจของเด็กใหดี้ข้ึน การเลือกกิจกรรมบนหลงัมา้

ควรเน้นการเสริมสรา้งสมาธิเป็นหลกั ในเด็กที่มียารบัประทานเพื่อรกัษาอาการอยู่แลว้ ไม่ควรงดยาระหว่างการบาํบดั 

เพราะจะเพิ่มความเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุจนเป็นอนัตรายต่อเด็กได ้ควรบูรณาการกิจกรรมร่วมกบัแผนการ

บาํบดัรกัษาของแพทย ์นักจิตวิทยา และนักกิจกรรมบาํบดั ใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

 อาชาบาํบดั จาํเป็นตอ้งพิจารณาความเหมาะสมและปัจจยัแวดลอ้มอ่ืน ๆ ประกอบดว้ย เด็กไม่สามารถเขา้

โปรแกรมการบาํบดัไดทุ้กราย ในเด็กบางรายที่มีอาการกระตุกมาก ๆ ก็ไม่ควรใชอ้าชาบาํบดั เพราะอาจทําใหเ้กิด

อนัตรายกบัเด็กไดข้ณะทําการข่ีมา้ 

ในโปรแกรมการบาํบดั ควรมีการประเมินความเส่ียงและลดปัจจยัที่อาจทําใหเ้กิดอุบติัเหตุใหม้ากที่สุด เช่น 

เด็กควรสวมหมวกกนัน็อค ที่วางเทา้มีการสวมใส่ตะกรอ้เทา้ และของเลน่ที่นํามาใชใ้นกิจกรรม ควรทดสอบกบัมา้ก่อน  

เพื่อใหเ้กิดความคุน้เคย และลดอาการตกใจระหว่างทาํอาชาบาํบดั 
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