โภชนบํา บัด ในออทิ ส ติ ก
NUTRITIONAL THERAPY IN AUTISM
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โภชนบําบัด (nutritional therapy) คือ การใช้อาหาร อาหารเสริม และอาหารเพื่อสุขภาพ ซึง่ ปรับให้เหมาะสมกับภาวะ
โรค หรือสภาวะสุขภาพของแต่ละบุคคล เพื่อรักษาหรือบรรเทาอาการของโรค เพิ่มโอกาสรอดชีวติ ลดเวลานอน
โรงพยาบาล รวมถึงการป้ 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
ผลการวิจยั ในแคนาดา ปี พ.ศ. 2562 พบว่า มีการใช้อาหารเฉพาะโรค และอาหารเสริมค่อนข้างบ่อยในเด็กออทิสติก
พบประมาณร้อยละ 75 อาหารเฉพาะโรคที่นํามาใช้ เช่น อาหารปลอดกลูเตน (gluten free) ร้อยละ 10.0 อาหาร
ปลอดแลคโตส (lactose free) ร้อยละ 7.6 อาหารปลอดเคซีน (casein free) ร้อยละ 5.7 ส่วนอาหารเสริมที่นํามาใช้
ค่อนข้างบ่อย ได้แก่ วิตะมินรวม (multivitamins) ร้อยละ 77.8 วิตะมินดี (vitamin D) ร้อยละ 44.9 กรดไขมันโอ
เมก้า 3 (omega 3 fatty acid) ร้อยละ 42.5 โปรไบโอติก (probiotics) ร้อยละ 36.5 และแมกนี เซียม (magnesium)
ร้อยละ 28.1
อาหารปลอดกลูเตนและเคซีน (gluten/casein-free diet; GFCF)
กลูเตน (gluten) เป็ นโปรตีนที่พบมากในข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ ข้าวไรย์ ข้าวโอ๊ต ขนมปั ง โดนัท ซีอ๊ วิ และนํ้าสลัด
ส่วนเคซีน (casein) เป็ นโปรตีนที่พบในนมและผลิตภัณฑ์จากนม
จากการสรุปผลงานวิจยั อย่างเป็ นระบบ พบว่า ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะสรุปได้วา่ อาหารปลอดกลูเตนและเคซีน
(gluten/casein-free diet; GFCF) มีประสิทธิผลเพียงพอที่จะช่วยลดความรุนแรงของอาการของออทิสติก หรือช่วยให้
พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป ผลด้านความปลอดภัยก็มีความแตกต่างกันในแต่ละงานวิจยั เช่นเดียวกัน ยังต้อง
ทําการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป
เมื่อใช้อาหารปลอดกลูเตนและเคซีน จะต้องระวังเรื่องการขาดแคลเซียม และวิตะมินดีไปด้วย ซึง่ จะส่งผลต่อกระดูก
และฟั น จึงต้องพิจารณาเรื่องสารอาหารทดแทนให้เพียงพอ
กรดไขมันโอเมก้า 3 (omega-3 fatty acid supplementation)
จากการสรุปผลงานวิจยั อย่างเป็ นระบบ พบว่า กรดไขมันโอเมก้า 3 (omega-3 fatty acid supplementation) ที่เชื่อว่า
ช่วยบรรเทาอาการของระบบทางเดินอาหาร ไม่มีผลต่อการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของออทิสติก ถึงแม้วา่ จะมีอนั ตราย
น้อยก็ตาม
Page 1 of 2

วิตะมินดี (vitamin D supplementation)
การรับประทานวิตะมินดีเสริม (vitamin D supplementation) ได้รบั ความสนใจมากขึ้ นในปั จจุบนั เนื่ องจากมีผล
การศึกษาที่พบว่าช่วยให้อาการของออทิสติกดีขึ้น แต่งานวิจยั ที่สนับสนุ นยังค่อนข้างน้อย และขนาดตัวอย่างน้อย ไม่
สามารถสรุปได้ชดั เจน
นอกจากนี้ ยังมีงานวิจยั ที่เสนอว่า ภาวะขาดวิตะมินดีต้งั แต่ก่อนเกิด ทําให้เกิดอาการออทิสติกได้ และระดับของวิตะมิน
ดีมีความสัมพันธ์กบั อาการของออทิสติก ซึ่งต้องทําการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป
วิตะมินบี 6 ร่วมกับแมกนีเซียม (vitamin B6 – magnesium supplementation)
การรับประทานวิตะมินบี 6 ร่วมกับแมกนี เซียม (vitamin B6 – magnesium supplementation) เป็ นการใช้วิตะมินบี
6 ในขนาดที่สูงกว่าปกติ ที่เรียกว่า megavitamin treatment และใช้แมกนี เซียมร่วมด้วยเพื่อช่วยในการดูดซึม และลด
ผลข้างเคียง เป็ นวิธีที่เคยนิ ยมใช้ในอดีต เพราะเชื่อว่าช่วยรักษาอาการของออทิสติกได้ จากการสรุปผลงานวิจยั อย่าง
เป็ นระบบ ไม่พบหลักฐานสนับสนุ นเพียงพอว่าได้ผล จึงลดความนิ ยมในการใช้ไป
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