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โภชนบาํบัดในออทิสติก 

NUTRITIONAL THERAPY IN AUTISM 

นายแพทย์ทวีศักด์ิ สิริรัตน์เรขา .. . จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น  

 

โภชนบาํบดั (nutritional therapy) คือ การใชอ้าหาร อาหารเสรมิ และอาหารเพื่อสุขภาพ ซ่ึงปรบัใหเ้หมาะสมกบัภาวะ

โรค หรอืสภาวะสุขภาพของแต่ละบุคคล เพื่อรกัษาหรือบรรเทาอาการของโรค เพิ่มโอกาสรอดชีวติ ลดเวลานอน

โรงพยาบาล รวมถึงการป้องกนัภาวะทุพโภชนาการระหวา่งการบาํบดัรกัษาดว้ย  

อาหารเฉพาะโรคท่ีมีการนํามาใชอ้ยา่งแพร่หลาย เป็นท่ียอมรบั เช่น อาหารสาํหรบัผูป่้วยเบาหวาน ผูป่้วยโรคเก๊าท ์

อาหารลดไขมนั อาหารลดโปรตีน อาหารเพิ่มโปรตีน ทั้งน้ีรวมถึงอาหารท่ีเหมาะสมกบัผูป่้วยท่ีมีปัญหาการกลืน 

อาหารท่ีใหท้างสายใหอ้าหาร (enteral) และการใหท้างเสน้เลือด (parenteral) 

สาํหรบัผูป่้วยกลุ่มออทิสติก พบวา่มีการใชอ้าหารเฉพาะโรค หรอือาหารเสริมค่อนขา้งบ่อย แต่ประสิทธิผลและความ

ปลอดภยั สว่นใหญย่งัไม่มีผลการวิจยัท่ีสนับสนุนชดัเจน งานวิจยัส่วนใหญ่มีขนาดตวัอยา่งน้อย และเป็นการวจิยัระยะ

สั้น น้อยกวา่ 6 เดือน สารหลายตวัท่ีมีการนํามาใชพ้บวา่มีเพียงงานวิจยัเดียวท่ีสนับสนุน และขอ้สรุปไม่ชดัเจน 

ผลการวิจยัในแคนาดา ปี พ.ศ. 2562 พบวา่ มีการใชอ้าหารเฉพาะโรค และอาหารเสริมค่อนขา้งบ่อยในเด็กออทิสติก 

พบประมาณรอ้ยละ 75 อาหารเฉพาะโรคท่ีนํามาใช ้เช่น อาหารปลอดกลูเตน (gluten free) รอ้ยละ 10.0 อาหาร

ปลอดแลคโตส (lactose free) รอ้ยละ 7.6 อาหารปลอดเคซีน (casein free) รอ้ยละ 5.7 ส่วนอาหารเสริมท่ีนํามาใช้

ค่อนขา้งบ่อย ไดแ้ก่ วิตะมินรวม (multivitamins) รอ้ยละ 77.8 วิตะมินดี (vitamin D) รอ้ยละ 44.9 กรดไขมนัโอ

เมกา้ 3 (omega 3 fatty acid) รอ้ยละ 42.5 โปรไบโอติก (probiotics) รอ้ยละ 36.5 และแมกนีเซียม (magnesium) 

รอ้ยละ 28.1  

 

อาหารปลอดกลูเตนและเคซีน (gluten/casein-free diet; GFCF) 

กลูเตน (gluten) เป็นโปรตีนท่ีพบมากในขา้วสาลี ขา้วบารเ์ลย ์ขา้วไรย ์ขา้วโอ๊ต ขนมปัง โดนัท ซีอิ๊ ว และน้ําสลดั 

ส่วนเคซีน (casein) เป็นโปรตีนท่ีพบในนมและผลิตภณัฑจ์ากนม 

จากการสรุปผลงานวจิยัอยา่งเป็นระบบ พบวา่ ยงัไม่มีหลกัฐานเพียงพอท่ีจะสรุปไดว้า่ อาหารปลอดกลูเตนและเคซีน 

(gluten/casein-free diet; GFCF) มีประสิทธิผลเพียงพอท่ีจะชว่ยลดความรุนแรงของอาการของออทิสติก หรอืชว่ยให้

พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป ผลดา้นความปลอดภยัก็มีความแตกต่างกนัในแต่ละงานวิจยัเช่นเดียวกนั ยงัตอ้ง

ทาํการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป 

เม่ือใชอ้าหารปลอดกลูเตนและเคซีน จะตอ้งระวงัเรื่องการขาดแคลเซียม และวิตะมินดีไปดว้ย ซ่ึงจะส่งผลต่อกระดูก

และฟัน จึงตอ้งพิจารณาเรื่องสารอาหารทดแทนใหเ้พียงพอ 

 

กรดไขมนัโอเมกา้ 3 (omega-3 fatty acid supplementation) 

จากการสรุปผลงานวจิยัอยา่งเป็นระบบ พบวา่ กรดไขมนัโอเมกา้ 3 (omega-3 fatty acid supplementation) ท่ีเชื่อวา่

ช่วยบรรเทาอาการของระบบทางเดินอาหาร ไม่มีผลต่อการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมของออทิสติก ถึงแมว้า่จะมีอนัตราย

น้อยก็ตาม 
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วิตะมินดี (vitamin D supplementation) 

การรบัประทานวิตะมินดีเสริม (vitamin D supplementation) ไดร้บัความสนใจมากข้ึนในปัจจุบนั เน่ืองจากมีผล

การศึกษาท่ีพบวา่ช่วยใหอ้าการของออทิสติกดีข้ึน แต่งานวิจยัท่ีสนับสนุนยงัค่อนขา้งน้อย และขนาดตวัอยา่งน้อย ไม่

สามารถสรุปไดช้ดัเจน 

นอกจากน้ียงัมีงานวจิยัท่ีเสนอวา่ ภาวะขาดวิตะมินดีตั้งแต่ก่อนเกิด ทาํใหเ้กิดอาการออทิสติกได ้และระดบัของวิตะมิน

ดีมีความสมัพนัธก์บัอาการของออทิสติก ซ่ึงตอ้งทาํการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป 

 

วิตะมินบี 6 ร่วมกบัแมกนีเซียม (vitamin B6 – magnesium supplementation) 

การรบัประทานวิตะมินบี 6 รว่มกบัแมกนีเซียม (vitamin B6 – magnesium supplementation) เป็นการใชว้ิตะมินบี 

6 ในขนาดท่ีสูงกวา่ปกติ ท่ีเรียกวา่ megavitamin treatment และใชแ้มกนีเซียมร่วมดว้ยเพื่อชว่ยในการดูดซึม และลด

ผลขา้งเคียง เป็นวิธีท่ีเคยนิยมใชใ้นอดีต เพราะเชื่อวา่ชว่ยรกัษาอาการของออทิสติกได ้จากการสรุปผลงานวิจยัอยา่ง

เป็นระบบ ไม่พบหลกัฐานสนับสนุนเพียงพอวา่ไดผ้ล จึงลดความนิยมในการใชไ้ป 
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