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  เดก็พเิศษ คอื เดก็ทีค่วรไดร้บัการดแูลชว่ยเหลอื
เปน็พเิศษ เพิ่มเติมจากเด็กคนอื่น เพื่อให้สามารถเติบโต เรียนรู้
และพัฒนาอย่างเหมาะสม ได้ใช้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ
ที่มีอยู่และมีโอกาสที่เท่าเทียมในการอยู่ร่วมในสังคม
 ในการดูแลเด็กพิเศษ มีแนวทางหลักๆ ตามมาตรฐาน
การดูแลรักษาอยู่พอสมควร แต่บางครั้งก็ยังไม่สามารถตอบสนอง
ต่อความหลากหลายของปัญหา และความแตกต่างของเด็กแต่ละ
คนได้ ดังนั้น จึงมี “การบำบัดทางเลือก” เกิดขึ้น เพื่อเป็นทาง
เลือกที่นำมาเสริมเข้ากับการบำบัดรักษาตามแนวทางหลัก
เพื่อเติมเต็มการดูแลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามความเหมาะสม และ
ความต้องการที่เกิดขึ้น ที่แนวทางการดูแลหลักยังไม่สามารถ
ตอบสนองได้
 หนังสือ “การบำบัดทางเลือก ในเด็กพิเศษ” เป็น
การรวบรวมแนวคิดต่างๆ ที่ใช้ในการดูแลเด็กพิเศษในปัจจุบัน
เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดูแลและผู้ที่สนใจ
รู้ถึงแนวทางการบำบัดทางเลือกที่มีอยู่ สามารถตัดสินใจเลือก
ใช้ได้อย่างถูกต้อง ไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้แสวงหากำไรในความไม่รู้
ไม่เสียเวลาอยู่กับวิธีการที่ยืนยันว่าไม่ได้ผลแล้ว หรือวิธีการที่
ไม่เหมาะสมกับเด็กรู้ถึงข้อห้ามและข้อควรระวังในการบำบัด
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 “การบำบัดทางเลือก” ในที่นี้หมายถึงศาสตร์แขนง
ของ“การแพทย์เสริมและทางเลือก”(complementaryand
alternativemedicine)ซึ่งมีความหลากหลายมากจนไม่สามารถ
นิยามได้ครอบคลุมนิยามโดยทั่วไปคือ“วิธีการบำบัดรักษาที่ไม่
ได้ ใช้กัน เป็นประจำในการรักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบัน
(conventional medicine) และไม่มีการสอนในโรงเรียนแพทย์”
แต่คำนิยามดังกล่าวก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปอีกเนื่องจากเริ่มมี
การสอนในโรงเรียนแพทย์บ้างแล้ว
 การแพทย์เสริมและทางเลือก รวมถึงการแพทย์พื้นบ้าน
ของแต่ละชนชาติทั่วโลก จนถึงการแพทย์แผนปัจจุบัน และ
ครอบคลุมถึงการบำบัดรักษาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม
และภูมิปัญญาเป็นแนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
 การแพทย์เสริมและทางเลือก ถึงจะมีความหลากหลาย
และรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกันไปบ้าง แต่ประเด็นสำคัญ
ก็คือ การเลือกสรรอาหาร พืชผัก สมุนไพร ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ร่างกายการออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพการผักผ่อนการฝึก
ควบคมุอารมณแ์ละจติใจ เปน็วถิเีพือ่สขุภาพทีเ่ปน็ธรรมชาติ และ
ใกล้เคียงกับวิถีชีวิต เป็นการสร้างเสริมภูมิชีวิตให้แข็งแรง ช่วยให้
ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ

(AlternativeTherapy)

การแพทย์เสริมและทางเลือก

การบำบัดทางเลือก
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การบำบัดทางเลือกในเด็กพิเศษ

 ในอดตีเปน็ศาสตรท์ีไ่มเ่ปน็ทีย่อมรบัและไมไ่ดร้บัการพสิจูน์
ทางวทิยาศาสตร์ปจัจบุนัเริม่มกีารทำวจิยัในศาสตรแ์ขนงนีม้ากขึน้
เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่คำตอบวา่ใหผ้ลดใีนการบำบดัรกัษาหรอืไมอ่ยา่งไร
มีความปลอดภัยเพียงใดคุ้มทุนหรือไม่สมควรที่จะนำมาบรรจุใน
แผนสุขภาพหรือไม่ และเริ่มมุ่งไปสู่การวิจัยในเชิงลึกถึงกลไกของ
การบำบัดรักษาว่าเป็นอย่างไร
 แนวโน้มของการแสวงหาทางเลือกเริ่มมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
เนื่องจากการแพทย์แผนปัจจุบันไม่สามารถตอบสนองความพอใจ
ของผู้ป่วยได้เต็มที่ พบว่ามากกว่าร้อยละ 60 ของผู้ป่วยไม่ยอม
บอกแพทย์ว่าตนเองไปทำการบำบัดทางเลือก
 ในส่วนของแพทย์เอง ก็เริ่มให้ความสนใจและยอมรับ
มากขึ้น เริ่มมีการให้คำแนะนำผู้ป่วยในทางเลือกต่างๆ และนำ
เอาการบำบัดทางเลือกมาบูรณาการเข้ากับการบำบัดรักษา
แนวทางหลักที่ใช้อยู่
 การแบ่งประเภทของการแพทย์เสริมและทางเลือกมี
หลายวิธีในที่นี้จะขอแบ่งตามวิธีการหลักที่ใช้กันส่วนใหญ่ดังนี้
 การใช้ทักษะฝีมือ (manual healing) เช่น การนวด
บำบัด (massage therapy) การฝังเข็ม (acupuncture)
ไคโรแพร็กติก (chiropractic) การจัดกระดูก (osteopathic
manipulation)





ฤาษีดัดตนต้นตำรับการนวดแผนไทย
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 การใชเ้ทคนคิทางจติใจและรา่งกาย (mind / body 
techniques) เช่น การนั่งสมาธิ (meditation) สวดมนต์
(prayer) การฝึกผ่อนคลาย (relaxation) การสะกดจิต
(hypnosis) ดนตรีบำบัด (music therapy) ศิลปะบำบัด
(arttherapy)สัตว์เลี้ยงบำบัด(pettherapy)



 
 
 
 การใชเ้ทคนคิการเคลือ่นไหว (movement techniques) 
เช่นโยคะ(yoga)ไทชิ(taichi)ชิกง(qigong)การเต้นบำบัด
(dancetherapy)




 
 การใช้พฤกษา (botanicals) เช่น อโรมาบำบัด
(aromatherapy)สมุนไพร(herbalsupplementation)

ดนตรีบำบัด ศิลปะบำบัด

โยคะ 

สมุนไพรไทย
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การบำบัดทางเลือกในเด็กพิเศษ

 การให้อาหารเสริม (diet, nutrition, supplements) 
เชน่การเสรมิวติามนิเกลอืแร่การเตมิสารอาหารบางอยา่งเขา้มา
หรือการสกัดสารอาหารบางอย่างออกไป
 นอกจากนี้ยังมีการบำบัดทางเลือกอีกหลากหลาย เช่น
การกระตุ้นด้วยคลื่นไฟฟ้าหรือคลื่นแม่เหล็ก (electrical and
magnetic stimulation) การใช้พลังเพื่อการเยียวยา (energy
healing)และการใช้ปัสสาวะบำบัด(urinetherapy)เป็นต้น
 สิ่งสำคัญที่ควรทำความเข้าใจ คือ การบำบัดทางเลือกใช้
เสรมิแนวทางหลกัใหม้ปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้ไมใ่ชก่ารนำมาใช้โดดๆ
เพียงอย่างเดียว โดยละเลยการบำบัดตามแนวทางหลัก ซึ่งได้รับ
การยืนยันจากงานวิจัยต่างๆแล้วว่าได้ผล
 สำหรับเด็กกลุ่มที่มีความต้องการพิ เศษในปัจจุบัน
มแีนวทางการบำบดัทางเลอืกทีห่ลากหลายสามารถเลอืกใชค้วบคู่
กบัแนวทางหลกัตามความเหมาะสมกบัสภาพปญัหาระดบัความ
รุนแรงและผลการตอบสนองที่ได้รับของเด็กแต่ละคน
 “การบำบัดทางเลือก ในเด็กพิเศษ” ที่จะกล่าวถึง
ในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย
 1.ศิลปะบำบัด(arttherapy)
 2.ดนตรีบำบัด(musictherapy)
 3.การบำบัดด้วยสัตว์(animaltherapy)
 4.หุ่นยนต์บำบัด(robottherapy)
 5.การฝังเข็ม(acupuncture)
 6.เครื่องเอชอีจี(HEG;hemoencephalogram)
 ในประเทศไทยเองก็มีการบำบัดทางเลือกที่หลากหลาย
ที่สามารถเลือกนำมาใช้ให้เหมาะสมกับเด็กพิเศษแต่ละคนได้
ไม่จำเป็นต้องทำการบำบัดทุกอย่างที่มีอยู่ เพราะจะเสียเวลา
โดยไม่เกิดประโยชน์เต็มที่ในขณะเดียวกันไม่จำเป็นต้องแสวงหา
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วธิทีีด่ทีีส่ดุเพยีงวธิเีดยีวเพราะวา่ไมม่วีธิกีารเชน่นัน้ตอ้งออกแบบ
การดแูล บำบดัรกัษาใหเ้หมาะสมกบัเดก็และสภาพปญัหาทีต่อ้งการ
แก้ไขเลือกอย่างเข้าใจผสมผสานกันอย่างลงตัว
 การเรยีนรูใหเ้ขา้ใจหลกัของการบำบดัทางเลอืกแตล่ะแบบ
เพื่อให้สามารถตัดสินใจเลือกใช้ได้อย่างถูกต้อง ไม่ตกเป็นเหยื่อ
ของผู้แสวงหากำไรในความไม่รู้ ไม่เสียเวลาอยู่กับวิธีการที่ยืนยัน
ว่าไม่ได้ผลแล้ว หรือวิธีการที่ไม่เหมาะสมกับเด็ก รู้ถึงข้อห้ามและ
ข้อควรระวังในการบำบัด
 ในการบำบัดทางเลือกแต่ละรูปแบบ มีรายงานการวิจัย
สนับสนุนมากพอสมควรว่าได้ผลดี แต่ส่วนใหญ่เป็นการวิจัยเชิง
พรรณนา(descriptivestudy)มากกว่าซึ่งความน่าเชื่อถือยังไม่
มากนกัยงัไมค่อ่ยมผีลการวจิยัเชงิทดลองแบบมกีลุม่เปรยีบเทยีบ
(randomizedcontrolledtrial)สนับสนุนเท่าที่ควร


้
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การบำบัดทางเลือกในเด็กพิเศษ
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เอกสารอ้างอิง	
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 ศิลปะ (Art)คือผลแห่งพลังความคิดสร้างสรรค์ของ
มนุษย์ที่แสดงออกในรูปลักษณ์ต่างๆ ให้ปรากฏซึ่งสุนทรียภาพ
ความประทับใจหรือความสะเทือนอารมณ์ตามอัจฉริยภาพพุทธิ
ปัญญาประสบการณ์ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีหรือความ
เชื่อในลัทธิศาสนา
 ในทางจิตวิทยา ศิลปะ ก็คือหนทางแห่งการปลดปล่อย
อารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ตามความต้องการของแต่ละคน
และช่วยพัฒนาศักยภาพในด้านการเรียน การเล่น และการ
แสดงออกต่างๆ
 ศิลปะบำบัด (art therapy)คือการใช้กิจกรรมทาง
ศิลปะเพื่อค้นหาข้อบกพร่อง ความผิดปกติบางประการของ
กระบวนการทางจิตใจ และใช้กิจกรรมทางศิลปะที่เหมาะสม ช่วย
ในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพให้ดีขึ้น เพื่อลดปัญหา
ทางอารมณ์พฤติกรรมและเสริมสร้างศักยภาพในด้านต่างๆ
 มีการใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์และรูปแบบที่หลากหลายเช่น
ขีด เขียนวาดระบายตัดปะปั้นถักทอเพื่อเป็นทางเลือกที่จะ
ระบายความรู้สึกนึกคิด จนสามารถเข้าใจ และจัดการกับความ
รู้สึกได้สามารถสื่อสารกับผู้คนรอบข้างได้


(ArtTherapy)	 ศิลปะบำบัด	

ศิลปะบำบัดในรูปแบบที่หลากหลาย 
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 ศิลปะบำบัด เป็นรูปแบบหนึ่งของการแพทย์เสริม
และทางเลือก ที่เน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม นำมาเสริมใน
การดูแลรักษาแนวทางหลักให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น จึงจำเป็น
ต้องมีการประสานงานกันเป็นทีมระหว่างนักศิลปะบำบัดกับ
แพทย์ที่ดูแลรักษาผู้ป่วย ไม่ใช่รูปแบบการบำบัดรักษาที่สามารถ
แยกเป็นอิสระได้ต้องทำไปควบคู่กัน
 ศิลปะบำบัด มีประโยชน์ในด้านการพัฒนาอารมณ์
สติปัญญา สมาธิ ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการช่วยพัฒนา
กลา้มเนือ้มดัเลก็ และการประสานงานการเคลือ่นไหวของรา่งกาย
นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วย กระตุ้นการสื่อสาร และ
เสริมสร้างทักษะสังคมอีกด้วย
 การแสดงออกทางผลงานศิลปะไม่ว่าจะเป็นลายเส้นสี
รูปทรง สัญลักษณ์ อารมณ์ ความหมาย ที่สื่อออกมาทั้งหมด
สามารถนำมาวิเคราะห์ให้เห็นถึงความรู้สึกนึกคิดว่าเป็นอย่างไร
หรือสภาพจิตมีปัญหาอย่างไร

	 แนวคิดของศิลปะบำบัด

ศิลปะบำบัด 
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 การประเมินผลการดูแลรักษา เน้นที่กระบวนการและ
กจิกรรมทางศิลปะ ไม่ได้เน้นที่ผลงานทางศิลปะ ซึ่งแตกต่างจาก
การเรียนศิลปะที่จะเน้นผลงานและเพิ่มความสามารถทางศิลปะ

 ศิลปะบำบัด มุ่งเน้นให้เกิดความสมดุลของชีวิต ช่วย
บรรเทาปัญหา เยียวยาจิตใจ และเสริมสร้างศักยภาพการดำเนิน
ชวีติในดา้นตา่งๆอยา่งรอบดา้นทัง้ทางรา่งกายสตปิญัญาจติใจ
สังคม และสุนทรียศาสตร์ ไปพร้อมๆ กัน โดยถ่วงน้ำหนักให้
แตกต่างกันตามสภาพปัญหาของแต่ละคน
 ศลิปะบำบดั มปีระโยชนห์ลากหลาย ขึน้อยูก่บัวตัถปุระสงค์
ที่ต้องการและกลุ่มเป้าหมายที่นำไปใช้
 1) ศิลปะบำบัดเพื่อการเยียวยาจิตใจ ช่วยผ่อนคลาย
ความตึงเครียด ขจัดความขัดแย้งภายในส่วนลึกของจิตใจ ช่วยให้
มรีะดบัอารมณค์งทีด่ขีึน้ไมฉ่นุเฉยีวหรอืโศกเศรา้มากนกัสามารถ
เข้าใจและจัดการกับอารมณ์ได้ดีขึ้นเมื่อมีสิ่งกระตุ้นต่างๆ เข้ามา
กระทบ
 นำมาใช้ในกลุ่มเด็กที่มีปัญหาด้านการควบคุมอารมณ์
และพฤติกรรม

ประโยชน์ของศิลปะบำบัด	
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 2) ศิลปะบำบัดเสริมสร้างทักษะการเคลื่อนไหว ช่วยใน
การตอบสนองต่อความต้องการตามธรรมชาติที่จะเคลื่อนไหว
ส่วนต่างๆ ของร่างกาย ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ให้สามารถ
ทำกิจกรรมที่ละเอียดมีความซับซ้อนมากขึ้นช่วยให้มีการทำงาน
ประสานกันของกล้ามเนื้อมัดต่างๆ อย่างคล่องแคล่ว และช่วย
ควบคุมทิศทางการเคลื่อนไหวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 นำมาใช้ใน กลุ่มเด็กสมองพิการ หรือ ซีพี (cerebral
palsy) ซึ่งมีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหว และกลุ่มแอสเพอร์เกอร์
(asperger’ssyndrome)ซึง่มปีญัหาเรือ่งกลา้มเนือ้มดัเลก็รว่มดว้ย
 3) ศลิปะบำบดัชว่ยเสรมิสรา้งทกัษะการสือ่สารเนือ่งจาก
ศลิปะเปน็ภาษาสากลทีส่ามารถเขา้ใจตรงกนัได้ แมจ้ะใชภ้าษาพดู
แตกต่างกันเด็กสามารถเรียนรู้ความคิดรวบยอด(concept)ใน
เรื่องต่างๆผ่านทางศิลปะได้เร็ว
 นำมาใช้ในกลุ่มเด็กที่มีปัญหาด้านการพูดและการสื่อสาร
(communication disorder) กลุ่มเด็กออทิสติก (autistic
disorder)และกลุม่ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา(intellectual
disabilities)
 4) ศิลปะบำบัดช่วยเสริมสร้างทักษะสังคม ช่วยให้เข้าใจ
อารมณ์ ความคิดของตนเอง และเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น
มีทักษะการสร้างมนุษยสัมพันธ์มีทักษะการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
สามารถปรับตัวในสังคมได้อย่างเหมาะสม
 เน้นการใช้รูปแบบศิลปะบำบัดแบบกลุ่มเป็นการเปิด
โอกาสให้มีการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นเพิ่มขึ้น ช่วยให้สมาชิกใน
กลุ่มเรียนรู้การทำกิจกรรมร่วมกัน รู้จักการรอคอย ผลัดกันทำ
กิจกรรม เรียนรู้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม ให้การ
ยอมรับผู้อื่นและได้รับการยอมรับจากผู้อื่น
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 นำมาใช้ในกลุ่มเด็กที่มีความบกพร่องด้านทักษะสังคม
(socialskilldeficit)และการปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่น




 ในการทำศิลปะบำบัด ไม่มีกระบวนการและรูปแบบที่
ตายตัว แต่มีการออกแบบการบำบัดรักษาให้เหมาะสมกับแต่ละ
บุคคลโดยมีขั้นตอนหลักๆดังนี้
 1) สร้างสัมพันธภาพ เป็นขั้นแรกของการบำบัด สร้าง
สัมพันธภาพระหว่างผู้บำบัดกับผู้รับการบำบัด ซึ่งรวมถึงการ
ประเมินสภาพปัญหาและวางแผนการบำบัดรักษาด้วย
 2)คน้หาปญัหาเปน็ขัน้ของการสำรวจคน้หาวเิคราะห์
ปมปัญหาความขัดแย้งภายในส่วนลึกของจิตใจ
 3) ทบทวนประสบการณ์ เป็นขั้นการบำบัด โดยดึง
ประสบการณ์แห่งปัญหาขึ้นมาจัดเรียงปรับเปลี่ยนแก้ไขใหม่ ใน
มุมมองและสภาวะใหม่
 4)เสริมสร้างพลังใจ ให้แรงเสริม เป็นขั้นสุดท้ายของ
การบำบัด โดยเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองและให้โอกาส
แห่งการเปลี่ยนแปลง


ผลงานจาก
โปรแกรมศิลปะบำบัด
สถาบันราชานูกูล

กระบวนการและรูปแบบศิลปะบำบัด	
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 ศิลปะบำบัดมีคุณลักษณะเด่นคือ เป็นสื่อการเรียนรู้ที่
เข้าใจง่าย ในทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับความสามารถ แม้ว่าจะยัง
ไม่มีภาษา ยังพูดไม่ได้ หรือเคลื่อนไหวไม่คล่อง ก็สามารถเรียนรู้
ได้ผ่านงานศิลปะ
 เป็นแนวทางการบำบัดทางเลือกที่มีความยืดหยุ่นสูง
จึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทุกระดับ ตามปัจจัยความพร้อม
ดา้นบคุลากรเปน็สำคญั ขยายผลไดร้วดเรว็ ทนัตอ่ความตอ้งการ
เร่งด่วนที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเป็น
จำนวนมาก


 มีการนำศิลปะบำบัดไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบที่หลาก
หลายทั้งในผู้ป่วยจิตเวชในผู้มีปัญหาด้านอารมณ์และพฤติกรรม
ในผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา และในผู้ประสบภัย
พิบัติต่างๆ

ศิลปะเด็กที่ประสบภัยสึนามิ 

ลักษณะเด่นของศิลปะบำบัด	

การประยุกต์ใช้ศิลปะบำบัด	
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(MusicTherapy)

 เสียง (sound) ที่ได้ยินอยู่รอบตัว แบ่งออกเป็นเสียง
ที่น่าฟังกับเสียงที่น่ารำคาญเสียงที่ไพเราะแต่ไม่อยากฟังก็กลาย
เป็นเสียงที่น่ารำคาญได้ เสียงที่มีการประสานอย่างลงตัวก็เป็น
เสียงที่น่าฟังได้เช่นกัน เสียงเดียวกันในบริบทที่ต่างกันย่อมส่งผล
แตกต่างกันทุกเสียงล้วนมีอิทธิพลทั้งสิ้น
 เสียงพูด (voice) เป็นเสียงที่มนุษย์เปล่งออกมาจาก
การสั่งการของสมอง และการทำงานประสานสัมพันธ์ของกล้าม
เนื้อส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะพัฒนาตามวัยและประสบการณ์การ
เรียนรู้ เสียงในระดับและความถี่ที่หูได้ยินเท่านั้นที่สามารถเปล่ง
ออกมาได้
 ดนตรี (music) คือ ลักษณะของเสียงที่ได้รับการจัด
เรียบเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบ โดยมีแบบแผนและโครงสร้าง
ชัดเจน สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ 3 ด้านใหญ่ๆ คือ เพื่อ
ความสุนทรีย์,เพื่อการศึกษาและเพื่อการบำบัดรักษา
 เสียงดนตรีแบ่งออกเป็น 3ประเภทคือ เสียงดนตรีจาก
ธรรมชาติ เช่น เสียงน้ำไหลคลื่นซัดลมพัด เป็นต้น เสียงดนตรี
จากเสียงมนุษย์ที่เปล่งออกมา และเสียงดนตรีจากเครื่องดนตรี
ต่างๆซึ่งประดิษฐ์ขึ้นมา
 ดนตรีบำบัด (music therapy)คือศาสตร์ที่ว่าด้วย
การนำดนตรี หรือองค์ประกอบต่างๆ ทางดนตรี มาประยุกต์ใช้
เพื่อปรับเปลี่ยน พัฒนา และคงรักษาไว้ซึ่งสุขภาวะของร่างกาย
จิตใจ สังคม และภูมิปัญญา โดยมีนักดนตรีบำบัดเป็นผู้ดำเนิน
การเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งไม่ใช่เป้าหมายในทางดนตรี
ศึกษา ผ่านกิจกรรมทางดนตรีต่างๆ อย่างมีรูปแบบโครงสร้างที่
ชัดเจนมีหลักเกณฑ์และระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์

ดนตรีบำบัด	
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 เป้าหมายของดนตรีบำบัดไม่ได้เน้นที่ทักษะทางดนตรี
แตเ่นน้ในดา้นพฒันาการทางรา่งกายจติใจสงัคมและภมูปิญัญา
ขึน้อยูก่บัความจำเปน็ของแตล่ะคนทีม่ารบัการบำบดั สามารถนำไป
ประยกุตใ์ชไ้ดใ้นหลายบรบิททัง้ทีบ่า้นสถานศกึษาสถานพยาบาล
และศูนย์สุขภาพต่างๆ










 ดนตรีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกายจิตใจสังคม
และภูมิปัญญา โดยมีผลต่อการทำงานของสมองในหลายๆ ด้าน
จากการศึกษาวิจัยพบว่ามีผลดังนี้
 สมองของนักดนตรี ส่วนที่สั่งการด้านการเคลื่อนไหว
การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อ และ corpus collosum
ซึ่งเปน็สว่นทีเ่ชือ่มตอ่สมองทัง้สองซกี มขีนาดใหญก่วา่คนทีไ่มไ่ด้
เลน่ดนตรี
 ผลของดนตรตีอ่รา่งกายสามารถทำใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง
ของอัตราการหายใจ, อัตราการเต้นของชีพจร, ความดันโลหิต,
การตอบสนองของม่านตา, ความตึงตัวของกล้ามเนื้อ และการ
ไหลเวียนของเลือด

แนวคิดของดนตรีบำบัด	
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 ผลของดนตรีต่อจิตใจ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ระดับอารมณ์ ผ่อนคลายความตึงเครียด มีสติสัมปชัญญะ
เสริมสร้างสมาธิและการรับรู้สภาพความเป็นจริง
 ผลของดนตรีต่อสังคม นับเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยง
สังคมช่วยเสริมสร้างสัมพันธภาพโดยการแลกเปลี่ยนความสนใจ
ด้านดนตรีที่มีร่วมกัน บทเพลงกล่อมลูกเชื่อมสายสัมพันธ์แม่ลูก
และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการสื่อสารผ่านทางอวัจนะ
ภาษา
 ผลของดนตรตีอ่ภมูปิญัญา สามารถทำใหเ้กดิการเปลีย่น
แปลงของจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และเสริมสร้างสติ
ปัญญา





 องค์ประกอบต่างๆ ทางดนตรี ก็สามารถให้ประโยชน์ที่
แตกต่างกันไปเช่น
 1) จังหวะดนตรี (rhythm) ช่วยให้ผ่อนคลาย (relax)
และช่วยสร้างเสริมสมาธิ(concentration)
 2) ระดับเสียง (pitch) เสียงในระดับต่ำ และระดับสูง
ปานกลางจะช่วยให้เกิดความรู้สึกสงบ
 3)ความดงั(volume/intensity)พบวา่เสยีงทีเ่บานุม่
จะทำให้เกิดความสงบสุข สบายใจ ในขณะที่เสียงดังทำให้เกิด
การเกร็ง กระตุกของกล้ามเนื้อได้ ความดังที่เหมาะสมจะช่วย
สร้างระเบียบการควบคุมตนเองได้ดีมีความสงบและเกิดสมาธิ
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 4)ทำนองเพลง (melody) ช่วยในการระบายความ
รู้สึกส่วนลึกของจิตใจ ทำให้เกิดความริเริ่มสร้างสรรค์และลดความ
วิตกกังวล
 5) การประสานเสียง (harmony) ช่วยในการวัดระดับ
อารมณค์วามรูส้กึได้โดยดจูากปฏกิริยิาทีแ่สดงออกมาเมือ่ฟงัเสยีง
ประสานต่างๆจากบทเพลง


 ดนตรีบำบัดสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายรูป
แบบ และกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และผู้สูงวัย
เพื่อตอบสนองความจำเป็นที่แตกต่างกันไป เช่น ปัญหาบกพร่อง
ของพฒันาการสตปิญัญาและการเรยีนรู,้โรคซมึเศรา้,โรคสมอง
เสื่อมอัลไซเมอร์, โรคหลอดเลือดสมอง, ความพิการทางร่างกาย,
อาการเจ็บปวดและภาวะอื่นๆ
 สำหรบับคุคลทัว่ไปกส็ามารถใชป้ระโยชนจ์ากดนตรบีำบดั
ได้เช่นกัน ช่วยในการผ่อนคลายความตึงเครียด และประกอบใน
การออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ
 ประโยชน์ของดนตรีบำบัดมีดังนี้
 1) ปรับสภาพจิตใจให้อยู่ในสภาวะสมดุล มีความสงบ
และมีทัศนคติในเชิงบวกเพิ่มขึ้น
 2) ผอ่นคลายความตงึเครยีดลดความวติกกงัวล(anxiety
/stressmanagement)
 3)กระตุน้เสรมิสรา้งและพฒันาทกัษะการเรยีนรู้และ
ความจำ(cognitiveskill)
 4)กระตุ้นการรับรู้(perception)
 5) เสริมสร้างสมาธิ(attentionspan)

ประโยชน์ของดนตรีบำบัด	
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 6) เสริมสร้างทักษะสังคม(socialskill)
 7) พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษา 
  (communicationandlanguageskill)
 8) พัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว(motorskill)
 9) ลดความตึงตัวของกล้ามเนื้อ(muscletension)
 10) การจัดการอาการเจ็บปวดจากสาเหตุต่างๆ
  (painmanagement)
 11) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม(behaviormodification)
 12) สร้างสัมพันธภาพที่ดีในการบำบัดรักษาต่างๆ 
  (therapeuticalliance)
 13) ชว่ยเสรมิในกระบวนการบำบดัทางจติเวชทัง้ในดา้น
การประเมินความรู้สึก สร้างเสริมอารมณ์เชิงบวก การควบคุม
ตนเอง การแก้ปมขัดแย้งต่างๆ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัว
 โดยสรุปดนตรีบำบัด มีประโยชน์หลากหลายขึ้นอยู่กับ
การนำไปใช้โดยบูรณาการเข้ากับการบำบัดรักษาอื่นๆ


 ในการทำดนตรีบำบัด ไม่มีกระบวนการและรูปแบบที่
ตายตัว แต่มีการออกแบบการบำบัดรักษาให้เหมาะสมกับแต่ละ
บุคคลโดยมีขั้นตอนหลักๆดังนี้
 1)การประเมินผู้รับการบำบัดรักษา
  Y	ศึกษาข้อมูลประวัติส่วนตัว และประวัติทาง
การแพทย์
  Y ประเมินสภาพปัญหา และเป้าหมายที่ต้องการ
บำบัด

กระบวนการและรูปแบบดนตรีบำบัด	
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  Y ประเมินสุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ สังคม และ
ภูมิปัญญา
 2)วางแผนการบำบัดรักษา
	 	 Y ออกแบบโปรแกรมที่เหมาะสมเป็นรายบุคคล
และรายกลุ่มโดยยึดเป้าหมายเป็นสำคัญ
	 	 Yจัดรูปแบบผสมผสานกระบวนการต่างๆ ทาง
ดนตรี เช่น ร้องเพลง แต่งเพลง ประสานเสียง จินตนาการตาม
หรือแสดงลีลาประกอบเพลงเป็นต้น
 3)ดำเนินการบำบัดรักษา
	 	 Y เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้บำบัดกับผู้รับ
การบำบัดโดยใช้ดนตรีเป็นสื่อกลาง
	 	 Y ดำเนินการทำดนตรีบำบัดควบคู่ไปกับการบำบัด
รักษารูปแบบอื่นๆแบบบูรณาการ
 4)ประเมินผลการบำบัดรักษา
	 	 Y ประเมินผลการบำบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง และ
ปรับเปลี่ยนแผนการบำบัดรักษาให้เหมาะสม


 ดนตรีบำบัดมีคุณลักษณะเด่นเฉพาะตัวหลายด้าน ทำให้
สามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับอายุ ทุกความหลากหลายของ
ปัญหา สามารถกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการได้ในทุกด้าน
ลกัษณะเด่นของดนตรีบำบัดได้แก่
  1)กระตุ้นการทำงานของสมองได้หลายส่วนและช่วยให้มี
สมาธิจดจ่อได้ดียิ่งขึ้น
  2) ประยุกต์เข้ากับระดับความสามารถของบุคคลได้ง่าย
และสะท้อนให้เห็นถึงระดับความสามารถด้วยเช่นกัน

ลักษณะเด่นของดนตรีบำบัด	
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  3)เป็นเสมือนแบบฝึกหัดที่เข้าใจง่ายแม้จะไม่รู้ภาษาก็ตาม
  4) เสรมิสรา้งการรบัรูท้ีม่คีวามหมายและมคีวามสนกุสนาน
ไปพร้อมกัน
  5)เสรมิสรา้งบรบิททางสงัคม ใหค้วามรูส้กึมัน่คงปลอดภยั
ให้โครงสร้างหลักเบื้องต้นในการสื่อสาร
  6)เป็นเครื่องมือช่วยจำที่มีประสิทธิภาพ
  7)สนับสนุนและเสริมสร้างทักษะการเคลื่อนไหว
  8)สามารถแทรกซึมเข้าไปในความทรงจำและอารมณ์ได้
  9) เสริมสร้างการตอบสนองต่อข้อมูลป้อนกลับแบบทันที
และไม่มีกำแพงด้านภาษา(nonverbal,immediatefeedback)
 10) มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในการบำบัดได้ง่าย
เนื่องจากประยุกต์ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยทุกระดับความสามารถ


 ดนตรบีำบดัสามารถนำมาประยกุตใ์ชไ้ดห้ลากหลายในทีน่ี้
จะกล่าวถึงการประยุกต์ใช้ในโรงพยาบาลในโรงเรียนและในกลุ่ม
เด็กพิเศษดังนี้


 ในโรงพยาบาลต่างๆ มีการนำดนตรีบำบัดมาบูรณาการ
เข้ากับการบำบัดรักษาอื่นๆเพื่อเป้าหมายที่แตกต่างกันดังนี้
 1)กระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็ก
ในกลุ่มเด็กที่มีความบกพร่องของพัฒนาการ
 2) สนับสนุนและเสริมสร้างให้เกิดการเคลื่อนไหวในการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ

การประยุกตใช้ดนตรีบำบัด	

การประยุกตใช้ดนตรีบำบัดในโรงพยาบาล	์	

์	
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 3)ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ก้าวร้าวรุนแรง
อยู่ไม่นิ่งร่วมกับพฤติกรรมบำบัดและการใช้ยา
 4) ช่วยให้สงบ ผ่อนคลาย และนอนหลับได้ ในผู้ที่มี
ความกลัว ความเครียด วิตกกังวล ร่วมกับการปรับเปลี่ยน
สิ่งแวดล้อมและการใช้ยา
 5) ช่วยปรับเปลี่ยนระดับอารมณ์และความคิด ร่วมกับ
จิตบำบัดและการใช้ยาในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
 6) เสริมเข้าในกระบวนการบำบัดทางจิตเวชรูปแบบ
ตา่งๆ
 7)ช่วยลดอาการเจ็บปวดต่างๆ (audio-analgesic)
รว่มกบัการใชย้าแกป้วดในผูป้ว่ยเจบ็ปวดเรือ้รงัโดยชว่ยเบีย่งเบน
ความสนใจออกจากอาการเจ็บปวดและลดความเครียด
 8) ช่วยในการคลอดโดยช่วยเพิ่มสมาธิให้สามารถ
ออกแรงเบ่งคลอดได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
 9) ช่วยลดความเครียดของบุคลากรทางการแพทย์
ในหน่วยที่ดูแลผู้ป่วยเรื้อรังหรือผู้ป่วยหนักในห้องไอซียู


 ในโรงเรยีนมกีารนำดนตรบีำบดัมาใชใ้น2ดา้นใหญ่ๆ คอื
 1) เสรมิสรา้งจดุแขง็ในตวัเดก็เสรมิสรา้งทกัษะดา้นตา่งๆ
นอกเหนือจากทักษะทางดนตรีเช่นทักษะการสื่อสารทักษะการ
ทำงานการประสานสัมพันธ์กันของร่างกาย
 2) เสริมในโปรแกรมการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(IEP - Individualized Educational Program) สำหรับกลุ่ม
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ

การประยุกตใช้ดนตรีบำบัดในโรงเรียน	์	
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 นอกจากนี้ยังมีการนำดนตรีมาช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้
ต่างๆ ให้กับเด็ก โดยผ่านบทเพลง เช่น การออกกำลังกาย
การทำกจิวตัรประจำวนัตา่งๆการดแูลความสะอาดการมรีะเบยีบ
วินัยการตรงต่อเวลาเป็นต้น

 
 ดนตรีบำบัดสามารถนำมาประยุกต์ ใช้ในเด็กพิเศษได้ง่าย
เนื่องจากมีลูกเล่นในการใช้ ได้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับเป้าหมาย
ที่ต้องการในการบำบัดและเด็กกลุ่มเป้าหมายที่นำมาบำบัด
 เดก็บางคนยงัพดูไมไ่ด้แตส่ามารถฮมัเพลงหรอืรอ้งเพลง
ได้ตามที่เคยได้ยินมา จึงมีการนำดนตรีบำบัดมาช่วยเสริมในการ
กระตุ้นการพดูและการสือ่สารได้ และยงัสามารถสอนใหเ้ดก็เรยีนรู้
คำนาม กริยา หรือวลี ผ่านบทเพลงสั้นๆ ทำท่าทาง หรือมี
อุปกรณ์ประกอบได้อีกด้วยเช่น
 “นี่คือตุ๊กตานี่คือตุ๊กตา 
 ตุ๊กตากำลังกระโดดตุ๊กตากำลังกระโดด 
 นี่คือตุ๊กตานี่คือตุ๊กตา”
 ร้องเพลงตามเนื้อเพลงข้างต้น โดยใส่จังหวะและทำนอง
ที่คุ้นเคยลงไปพร้อมมีตุ๊กตาทำท่าประกอบจากนั้นค่อยๆลดคำ
ที่เป็นตัวหนาลง เว้นไว้ให้เด็กออกเสียงร้องแทน เมื่อร้องได้แล้ว
อาจจะเปลี่ยนเป็นกริยาอื่น เช่น นอน นั่ง เดิน เป็นต้น และ
เปลี่ยนจากตุ๊กตาเป็นของสิ่งอื่นต่อไป

การประยุกต์ใช้ดนตรีบำบัดในเด็กพิเศษ	
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 การร้องเพลงโดยใช้วลีซ้ำๆ จะช่วยให้เด็กสามารถจดจำ
และเลียนแบบได้ง่ายขึ้น เมื่อเราค่อยๆ ลดคำลงทีละคำ เด็กก็
สามารถร้องต่อไปได้จากสิ่งที่จดจำ จนร้องได้เองทั้งเพลง และยัง
ช่วยให้เด็กสามารถตอบคำถามได้เต็มประโยคมากขึ้น เวลาเราตั้ง
คำถาม เช่น ถามคำถามว่า “นี่คืออะไร” “ตุ๊กตากำลังทำอะไร”
เด็กออทิสติกที่มีปัญหาเรื่องการพูดออกเสียงแบบโมโนโทน
(monotonicspeech)สามารถนำดนตรบีำบดัมาใชเ้พือ่ฝกึการพดู
ให้มีจังหวะและระดับเสียงถูกต้องตามจังหวะของดนตรีได้เช่นกัน
 ในเด็กออทิสติก พบว่ามีความสามารถพิเศษทางดนตรี
ไดบ้อ่ยกวา่ความสามารถดา้นอืน่ๆ มกีารตอบสนองตอ่เสยีงดนตรี
ที่พิเศษจากทั่วไป และบางคนสามารถเรียนรู้และเล่นดนตรีได้
อย่างยอดเยี่ยมอีกด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้เอง ทำให้เด็กออทิสติกตอบ
สนองต่อดนตรีบำบัดได้ค่อนข้างดี
 ดนตรบีำบดัยงัสามารถนำมาใชเ้พือ่เสรมิสรา้งทกัษะสงัคม
โดยกระตุ้นให้เด็กมีการตอบสนองอย่างมีเป้าหมายมากยิ่งขึ้น
ผ่านกิจกรรมดนตรีรูปแบบต่างๆ เช่น เก้าอี้ดนตรี การส่งบอล
รอบวงตามจังหวะดนตรีเป็นต้น

ศูนย์ดนตรีบำบัดสถาบันราชานุกูล
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piano concerto 

 Mozart effect คือการศึกษาวิจัย
เพือ่ทดสอบทฤษฎทีีว่า่ดนตรคีลาสสกิสามารถ
เพิ่มความสามารถของสมองมากกว่าดนตรี
ชนิดอื่นๆ ผลพบว่าการฟังดนตรีคลาสสิก
ช่วยเพิ่มความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ได้
ซึ่งพบในดนตรีบรรเลง sonata for two
pianos inDmajor (K.448) และ piano
concertoNo.23(K.488)ของMozart
คตีกวชีาวออสเตรยี และพบวา่ดนตรบีรรเลง
acroyali/standinginmotionของYanni
นกัดนตรชีาวกรกีกม็ผีลเชน่เดยีวกนั

 Patricia Joudryนกัเขยีนชาวแคนาดาผูร้เิริม่การบำบดั
ดว้ยเสยีงความถีส่งู บนัทกึดนตรทีีร่วบรวมจากประสบการณท์ีพ่บเหน็
มาทัว่โลกลงในเทปคาสเซต็เพือ่ชว่ยลดภาวะซมึเศรา้อาการออ่นลา้
และนอนไมห่ลบั แตก่ย็งัไมม่งีานวจิยัเพยีงพอทีส่นบัสนนุผลของ
วิธีการนี้

Mozart    

 
 ดนตรีบำบัดรูปแบบเฉพาะ  
 ดนตรบีำบดัมกีารแตกแขนงวธิกีารทีห่ลากหลายและจดัเปน็
โปรแกรมทีม่คีวามเฉพาะเจาะจงมากขึน้ วธิกีารตา่งๆ ทางดนตรี
บำบัดในรูปแบบเฉพาะที่มีการนำมาใช้ได้แก่  
 Tomatis method หรือ Audio-Psycho-Phonology
(APP)ของDr.AlfredTomatisนายแพทยช์าวฝรัง่เศสผูบ้กุเบกิ
เรื่องการบำบัดด้วยเสียง (sound therapy) พัฒนาวิธีทดสอบ
การได้ยิน ประดิษฐ์หูอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถปรับความถี่
ของเสียงได้และเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดเรื่องMozarteffectด้วย
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 SAMONAS Sound Therapy (Spectrally Activated
Music of Optimal NAtural Structure) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย
Klangstudio Lambdoma ชาวเยอรมัน เป็นโปรแกรมฝกึระบบ
การไดย้นิ ใหส้ามารถตอบสนองตอ่เสยีงไดเ้ตม็ท่ี โดยไม่มีการ
บิดเบือน ไวเกิน หรือสูญหายในบางความถี่ โดยใช้เสยีงจาก
ธรรมชาติดนตรคีลาสสกิหรอืเสยีงสงัเคราะห์ทีเ่ลอืกสรร เรยีบเรยีง
และบันทึกด้วยวิธีพิเศษบนแผ่นซีดี สามารถนำมาใช้ในเด็กที่มี
ความบกพรอ่งในการเรยีนรู้เดก็สมาธสิัน้และเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่ง
ในการใชภ้าษาและการสือ่สาร แตย่งัไมม่งีานวจิยัเพยีงพอทีส่นบัสนนุ
ผลของวิธีการนี้เช่นกัน
 Auditory Integration Training (AIT)ซึ่งพัฒนาขึ้น
โดยDr.GuyB’erardผู้เชี่ยวชาญด้านหูคอจมูกชาวฝรั่งเศษ
นำมาช่วยลดการตอบสนองที่ไวเกินปกติ (hypersensitivity) ใน
เด็กออทิสติก โดยให้ฟังดนตรีที่มีการปรับกรองความถี่ที่เด็กมี
ความไวเกินออกครั้งละครึ่งชั่วโมงประมาณ20ครั้งยังไม่มีงาน
วิจัยที่สนับสนุนผลของวิธีการนี้ ส่วนใหญ่พบว่ากลุ่มทดลองไม่
แตกตา่งจากกลุ่มควบคุม
 Rhythmic Acoustic Stimulation (RAS)ซึง่พฒันาขึน้
โดยMichaelThautเปน็คลืน่เสยีงความถี่6-9เฮริซ์นำมาใชฟ้ืน้ฟู
สมรรถภาพของระบบประสาท (neuro-rehabilitation) ในผู้ป่วย
โรคพาร์กินสัน โรคหลอดเลือดสมองและสมองเสื่อม เป็นวิธีการ
ทีม่งีานวจิยัสนบัสนนุพอสมควรแตก่ย็งัมผีลวจิยัที่ขัดแย้งกันอยู่
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 มีการนำสัตว์มาร่วมในโปรแกรมการบำบัดรักษาผู้ป่วยอยู่
หลายแบบสัตว์ที่นิยมนำมาใช้กันมากได้แก่โลมาม้าสุนัขและ
แมว เป็นต้น โดยต้องมีการคัดเลือกและฝึกฝนสัตว์มาเป็นอย่างดี
พบว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ
 สัตว์เลี้ยงบำบัด (pet therapy) นับเป็นรูปแบบหนึ่ง
ของการบำบัดด้วยสัตว์ (animal therapy) ซึ่งมีงานวิจัยรองรับ
มากพอสมควรว่าได้ผลดี โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ ช่วยเยียวยา
ด้านจิตใจเป็นอย่างดี
 สำหรบัในเดก็ทีถ่กูทอดทิง้หรอืทารณุกรรมกพ็บวา่สตัวเ์ลีย้ง
สามารถช่วยเยียวยาจิตใจได้ดีมาก ให้ทั้งความรู้สึกที่ปลอดภัยขึ้น
ได้รับความรักโดยไม่มีเงื่อนไข และเด็กยังสามารถสื่อสารกับสัตว์
เลี้ยงได้อีกด้วย


 พบว่าสัตว์สามารถช่วยในเรื่องการรับรู้สัมผัส เสริมสร้าง
สมาธิ เพิ่มความไว้วางใจผู้อื่น ให้สัมผัสที่อบอุ่น ปลอดภัย และ
เป็นมิตร เพิ่มแรงจูงใจในการทำกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ยังช่วยให้เด็กเรียนรู้ในเรื่องสัมพันธภาพ และการตอบ
สนองทางอารมณ์ได้ดีขึ้นด้วย
 สัตว์ที่นำมาใช้ในการบำบัดส่วนใหญ่มักเป็นสัตว์เลี้ยง
ซึ่งมนุษย์คุ้นเคยเป็นอย่างดี เช่น สุนัข แมว กระต่าย นก ปลา
เป็นต้น หรือเป็นสัตว์ใหญ่ที่เป็นมิตรกับมนุษย์เสมอในความรู้สึก
เช่นโลมาม้าช้างเป็นต้น

(AnimalTherapy)

แนวคิดของการบำบัดด้วยสัตว์	

การบำบัดด้วยสัตว	์
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 สัตว์ที่นำมาใช้ในการบำบัดมักเป็นสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆ
มากกว่า เนื่องจากสามารถอุ้มได้ง่าย และเหมาะสมกับบ้านพัก
อาศัยที่มีพื้นที่ไม่มากนัก แต่สุนัขตัวใหญ่ๆ ก็เหมาะสมสำหรับ
ผู้ที่นั่งอยู่บนรถเข็นเช่นกัน และสัตว์บางชนิดก็จำเป็นต้องใช้ใน
การบำบัดนอกสถานที่พักอาศัย เช่น โลมาบำบัด อาชาบำบัด
เป็นต้น
 เพื่อที่จะสร้างความผูกพันกับสัตว์ได้ เราจำเป็นที่จะต้อง
ก้าวออกจากโลกของตัวเอง และพยายามที่จะสื่อสารกับผู้อื่น
ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการบำบัดรักษา ในขณะที่สัตว์เองก็มีความ
สามารถในการกระตุน้ใหเ้กดิสิง่เหลา่นีง้า่ยขึน้อยา่งนอ้ยทีส่ดุกเ็ปน็
ช่วงเวลาสั้นๆ ช่วงหนึ่งที่ทำให้เราสนใจสิ่งอื่นนอกจากตัวเราเอง
จึงเป็นส่วนผสมที่ลงตัวยิ่งในการบำบัดด้วยสัตว์


  






 
 สัตว์แต่ละชนิดมีคุณสมบัติและเงื่อนไขที่แตกต่างกันใน
การนำมาบำบัดรักษาผู้ป่วย ซึ่งจะต้องพิจารณาตามสภาพปัญหา
และความเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคนพบว่าสามารถนำสัตว์มาใช้
ประโยชน์ในการบำบัดรักษาทางการแพทย์ได้หลากหลายดังนี้

ประโยชน์ของการบำบัดด้วยสัตว	์

การบำบัดด้วยสัตว์
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 สัตว์สามารถนำผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์กลับมาสู่ปัจจุบัน
ขณะไดเ้ปน็อยา่งดี เนือ่งจากผูป้ว่ยกลุม่นีม้กัหลงพะวงและระแวง
เป็นส่วนใหญ่ ลูกสุนัขที่ได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดี สามารถช่วย
กระตุ้นให้ผู้ป่วยอัลไซเมอร์หลุดออกมาจากภาวะเหล่านั้น
 สัตว์เลี้ยงสามารถช่วยกระตุ้นการสื่อสารพูดคุยได้เป็น
อย่างดี เป็นเพื่อนคุย สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องในการสื่อสาร
หรือเพิ่งเริ่มหัดพูดใหม่อีกครั้งหลังจากเป็นโรคหลอดเลือดสมอง
 เด็กสมาธิสั้นสามารถจดจ่ออยู่กับสัตว์เลี้ยงได้นานขึ้น
ซึ่งช่วยให้เรียนรู้สภาวะที่มีสมาธิดี
 ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านอารมณ์และจิตใจ ก็สามารถนำสัตว์
เลี้ยงมาช่วยเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร และเสริมสร้าง
ความผูกพันที่ดีได้ ช่วยให้ลดมุมมองในเชิงลบหรือเลวร้ายที่มี
ต่อโลกหรือคนรอบข้าง
 ผูป้ว่ยซมึเศรา้สามารถอาการดขีึน้ไดด้ว้ยสตัวเ์ลีย้งเชน่กนั
เนือ่งจากชว่ยลดความซำ้ซากจำเจในชวีติประจำวนั และเพิม่ความ
สนใจใส่ใจในโลกนอกตัวที่กว้างขึ้น
 สัตว์เลี้ยงช่วยเสริมสร้างปฎิสัมพันธ์ทางสังคมได้เป็น
อย่างดีกระตุ้นให้ออกมาจากห้องและมีปฎิสัมพันธ์ทางสังคมกับ
สัตว์และผู้อื่นมากขึ้น
 สัตว์เลี้ยงสามารถให้สัมผัสที่อบอุ่นได้เป็นอย่างดีจากการ
ลบูกอดซึง่เปน็เสมอืนสมัผสัแหง่รกัมาทดแทนสิง่ทีข่าดหายไป
 สัตว์เลี้ยงเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นของความหวังอีกครั้ง
จากการได้เรียกหาแล้วได้รับการสนองตอบ จากการรอคอยเวลา
แล้วได้กลับมาพบกันอีกครั้ง เป็นการสร้างความหวังที่จะมีชีวิตอยู่
ต่อไป
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การบำบัดทางเลือกในเด็กพิเศษ

 การนำสัตว์มาใช้ร่วมในการบำบัดเด็กพิเศษ หรือเด็กที่
เจ็บป่วยเรื้อรัง อย่างน้อยที่สุดก็ช่วยให้ชีวิตดูง่ายขึ้น และมีสีสัน
ความสนุกสนานมากขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดรักษา
ในแนวทางหลักได้ดียิ่งขึ้น
 โดยสรุปแล้วการบำบัดด้วยสัตว์มีประโยชน์มากมาย
ถ้าสามารถเลือกนำมาใช้ได้เหมาะสมอย่างน้อย3ประการคือ
 1) ผลทางด้านจิตวิทยา คือ ช่วยให้เกิดความผ่อนคลาย
สร้างเสริมแรงจูงใจ
 2)ผลทางด้านชีววิทยาคือการเพิ่มสัญญาณชีพ
 3) ผลทางดา้นสงัคมคอืกระตุน้ใหเ้กดิการสือ่สารระหวา่ง
ผู้ป่วยและผู้ดูแล


 ในการบำบัดด้วยสัตว์ ไม่มีกระบวนการและรูปแบบที่
ตายตัวเช่นกัน แต่มีการออกแบบการบำบัดรักษาให้เหมาะสมกับ
แต่ละบุคคลตามประเภทของสัตว์ที่นำมาบำบัดดังนี้

 สุนัขบำบัด (dog therapy) 
 สุนัขบำบัดหรือการนำสุนัขมาช่วยในการบำบัดสามารถ
ช่วยได้ทั้งเรื่องของร่างกายและจิตใจ
 การบำบัดทางร่างกาย สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการอัมพฤกษ์
อัมพาต โดยหลักการทั่วไปของกายภาพบำบัด จำเป็นต้องมีการ
บริหารกล้ามเนื้อซึ่งการมีสุนัขร่วมทำกิจกรรมด้วยจะทำให้ผู้ป่วย
ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายและสามารถออกกำลังได้นานขึ้น

กระบวนการและรูปแบบการบำบัดด้วยสัตว	์
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 สุนัขสามารถเข้ามาช่วยให้มีการขยับแขนหรือขาเพิ่มขึ้น
โดยการโยนของไปแล้วให้สุนัขวิ่งไปคาบกลับมา การลูบคลำ หรือ
การแปรงขนสุนัขก็เป็นการออกกำลังกายแขนอย่างหนึ่ง
 การบำบัดทางจิตใจ โดยการนำสุนัขไปแสดงโชว์ความน่ารัก
ให้ผู้สูงอายุหรือเด็กดู เพื่อช่วยให้คลายความเหงาลงได้ และ
การเลี้ยงสุนัขยังช่วยลดอาการซึมเศร้าลงได้อีกด้วย
 นอกจากนี้ยังสามารถจัดเป็นโปรแกรมการบำบัดโดยตรง
โดยมีเป้าหมายและระยะเวลาที่ชัดเจน เพื่อปรับเปลี่ยนมุมมอง
ความคิดของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีต่อตนเอง และคนรอบข้าง
ให้เป็นเชิงบวกมากขึ้น
 สุนัขที่นำมาบำบัดควรเลือกพันธุ์ที่มีความคล่องตัว มีการ
ตอบสนองต่อคนค่อนข้างดี เช่น สุนัขพันธุ์ “ลาบราดอร์” หรือ
“โกลเด้นท์รีทรีฟเวอร์” ซึ่งจะพบว่าในต่างประเทศนิยมนำสุนัข
2พันธุ์นี้มาช่วยในการบำบัดผู้ป่วยมากที่สุด







 อยา่งไรกต็าม สนุขัทีจ่ะนำมาชว่ยในการบำบดัจะตอ้งผา่น
การฝึกฝนมาเป็นอย่างดีเชื่อฟังคำสั่งไม่มีโรคและไม่ดุร้าย
 สำหรับในประเทศไทยเอง เริ่มมีสถานพยาบาลบางแห่ง
นำเอาสุนัขมาช่วยในการบำบัดผู้ป่วย อาทิ การบำบัดอัมพฤกษ์
อัมพาตและคนชรา


สุนัขพันธุ์“โกลเด้นท์รีทรีฟเวอร์”สุนัขพันธุ์“ลาบราดอร์”
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อาชาบำบัด (Hippotherapy) 
 อาชาบำบัด หรือการนำม้ามาช่วยในการบำบัด เรียกว่า
Hippotherapyซึ่งคำว่าHippoมาจากภาษากรีกแปลว่า“ม้า”
ส่วนคำว่าtherapyแปลว่า“การบำบัด”
 มีงานวิจัยที่สนับสนุนให้เห็นถึงผลดีของอาชาบำบัดมาก
พอสมควร โดยมักได้ผลดีกับเด็กพิเศษกลุ่มที่มีความผิดปกติด้าน
ระบบการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อและข้อต่อ เช่น โรคสมอง
พิการหรือซีพี(C.P.ย่อมาจากcerebralpalsy)
 นอกจากนี้ยังมีการนำมาใช้ในการบำบัดเด็กออทิสติกที่มี
ปัญหาทางด้านการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย ซึ่งได้ผล
เป็นที่น่าพอใจเช่นกัน
 การอยู่บนหลังม้าได้ดี จะต้องมีการทรงตัวที่ดี มีสัมผัสที่
แนบแน่นกับตัวม้า คือขาต้องหนีบไว้ข้างลำตัวม้าตลอด และมี
สมาธิจดจ่ออยู่กับการขี่ม้า ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นทักษะที่ได้เพิ่มขึ้น
จากการขี่ม้าโดยอัตโนมัติ
 จังหวะการก้าวย่างของม้าใกล้เคียงกับจังหวะการก้าวเดิน
ของมนุษย์ เมื่อเด็กพิเศษได้มีโอกาสนั่งบนหลังม้า ก็เปรียบ
เสมือนกับการได้ฝึกเดินด้วยตัวเอง นอกจากนี้การนั่งบนหลังม้า
ยังเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ให้เคลื่อนไหวเป็นจังหวะ
เพราะต้องขยับอิริยาบถตลอดเวลาซึ่งสามารถช่วยลดอาการเกร็ง
ต่างๆได้เป็นอย่างดีเสมือนการทำกายภาพบำบัดรูปแบบหนึ่ง
 นอกจากนี้เด็กยังได้ฝึกฝนการปรับตัวของสภาพร่างกาย
ให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ได้รับจากการ
ประคองตัวให้สามารถนั่งอยู่บนหลังม้าได้นั่นเอง โดยร่างกายจะมี
การปรับตัวเองเป็นเสมือนกลไกอัตโนมัติ หรืออาจเรียกได้ว่าเป็น
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สัญชาตญาณความอยู่รอดของมนุษย์ที่พยายามจะรักษาสมดุล
ของร่างกายไม่ให้ตกลงมาจากหลังม้านั่นเอง
 อาชาบำบัด เราจำเป็นต้องพิจารณาความเหมาะสมและ
ปจัจยัแวดลอ้มอืน่ๆประกอบดว้ยในเดก็บางรายทีม่อีาการกระตกุ
มากๆ ก็ไม่ควรใช้วิธีการนี้ในการบำบัด เพราะอาจทำให้เกิด
อันตรายกับเด็กได้ขณะทำการขี่ม้า
 ม้าที่นำมาใช้ในการบำบัดมักเป็นม้าลูกผสม (pony)
ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ตัวไม่ใหญ่มากนัก ความสูงไม่เกิน 14 แฮนด์
(1 แฮนด์ สูงประมาณ 10 เซนติเมตร) เหมาะสำหรับเด็กเป็น
อยา่งยิง่ และจำเปน็ตอ้งมกีารฝกึฝนมา้เปน็อยา่งดจีากผูเ้ชีย่วชาญ
ด้วย

 



 อาชาบำบัด เริ่มมีการนำมาใช้ตั้งแต่ยุคกรีกโบราณ โดย
การขีอ่ยูบ่นหลงัมา้เพือ่เสรมิสรา้งความมัน่ใจ ความภาคภมูใิจและ
ลดความกลัว และเริ่มแพร่หลายในยุโรป และอเมริกาเหนือตัง้แต่
ปีพ.ศ.2503โดยเนน้ในเชงิของกายภาพบำบดัเปน็สว่นใหญ่
 สำหรับในประเทศไทยเองเริ่มมีการนำม้ามาช่วยใน
การบำบัดกลุ่มเด็กพิเศษ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยกองกำกับ
การตำรวจม้าซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากที่เคยดำเนินการสอน
คณุพุม่ เจนเซน่ ขี่ม้าและบำบัด ตามรับสั่งของทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งได้ผลเป็นที่
น่าพอใจอย่างยิ่ง

ม้า pony 
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โลมาบำบัด (dolphin therapy) 
 โลมาบำบัด หรือการนำโลมามาช่วยในการบำบัด เป็น
อีกทางเลือกหนึ่งของการบำบัดด้วยสัตว์ แต่มีความยากลำบาก
มากขึ้นเนื่องจากไม่สามารถนำมาบำบัดที่บ้านเองได้
 ถ้าเป็นการนำเฉพาะเสียงของโลมา มาช่วยในการบำบัด
จะเรยีกวา่การบำบดัดว้ยคลืน่เสยีงความถีส่งู(ultrasonictherapy)
 โลมาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีความใกล้ชิดผูกพันกับ
มนุษย์ มีเสน่ห์ เป็นมิตร และมีสติปัญญามาก สามารถแสดง
ปฏิกิริยาตอบโต้อย่างลึกซึ้ง เป็นสัตว์ที่พยายามเข้ามาใกล้ชิดกับ
มนุษย์ และมนุษย์สามารถสัมผัสความรู้สึกนั้นได้เช่นกัน เวลาที่
โลมาส่งเสียงออกมาเสมือนมีคลื่นพิเศษ เรียกว่า คลื่นเสียง
ความถี่สูง (ultrasonic) เข้าไปจูนหรือปรับสมดุลคลื่นสมองของ
มนุษย์เสียงของโลมานั้นมีคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งคือให้ความ
รู้สึกดีและให้ความสุข นับว่าเป็นเสียงบำบัดใจ ที่มีพลังในการ
เยียวยา(healingpower)สูง







 
 คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเลสเทอร์ ประเทศอังกฤษ
พบว่า การเล่นกับปลาโลมาอย่างใกล้ชิดสามารถบำบัดรักษาโรค
ซึมเศร้าได้ดีกว่าการหยุดพักผ่อนหรือผ่อนคลายอย่างเต็มที่

 โลมา 
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 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาอาสาสมัครผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
ระดับเล็กน้อยและปานกลาง30คนในประเทศฮอนดูรัสโดยแบ่ง
ให้ครึ่งหนึ่งว่ายน้ำและเล่นกับโลมาปากขวดอย่างใกล้ชิดเป็นเวลา
2 สัปดาห์ ที่เหลืออีกครึ่งให้ใช้เวลาพักผ่อนเต็มที่ ท่ามกลางท้อง
ทะเลและแสงแดด แต่ไม่มีโลมาเป็นเพื่อน ผลการศึกษาพบว่า
ผู้ป่วยทุกรายมีอาการดีขึ้น แต่กลุ่มที่อยู่กับโลมามีอาการดีขึ้นเป็น
2เท่าเมื่อเวลาผ่านไป3เดือนผู้ป่วยทุกคนก็ยังคงรู้สึกดี
 ที่กรุงลิมาประเทศเปรูมีคอร์ส“โลมาบำบัด”จากโลมา
ที่ผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี ให้ว่ายเข้าหาหญิงมีครรภ์ สัมผัส
หรือดุนท้องโย้ๆของว่าที่คุณแม่และพูดคุยกับทารกในครรภ์ด้วย
เสียงหวีดแหลมของพวกมัน ซึ่งเอลิซาเบธ ยาลัน คณบดีของ
อ็อบสเตทริเซียนคอลเลจ กล่าวว่า เสียงหวีดแหลมความถี่สูงของ
โลมาช่วยกระตุ้นกิจกรรมทางสมองและระบบประสาทของทารก
ในครรภ์มารดาได้ แต่ยังต้องศึกษาวิจัยเพิ่มเติมอีกเพื่อพิสูจน์ ให้
แน่ชัดถึงประสิทธิผลของการบำบัดด้วยวิธีนี้
 นอกจากนี้ยังพบว่าโลมาบำบัดมีประโยชน์ในเด็กสมาธิ
สั้น ออทิสติก ดาวน์ซินโดรม วัยรุ่นติดยาเสพติด กระทั่งผู้ ใหญ่
ที่นอนไม่หลับวิตกกังวลซึมเศร้าสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ฯลฯ
 โปรแกรมโลมาบำบัด ไม่ใช่แค่ไปว่ายน้ำเล่นกับโลมา
เพยีงอยา่งเดยีวแตย่งัตอ้งเรยีนรูเ้กีย่วกบัชวีติโลมาในชัน้เรยีนศลิปะ
กระตุ้นความสนใจเกี่ยวกับโลมาก่อนลงสัมผัสจริง
 เมื่อลงน้ำไปเล่นกับโลมาต้องพยายามประคองตัวรักษา
สมดลุของรา่งกายขณะอยูใ่นนำ้ใหไ้ด้ ทำใหไ้ดฝ้กึออกแรงกลา้มเนือ้
ส่วนต่างๆอย่างเต็มที่โดยมีโลมาเป็นแรงจูงใจเพราะถ้าทำไม่ได้
กจ็ะไมไ่ดเ้ลน่กบัโลมานา่รกั ซึง่โลมาชว่ยทัง้ในเรือ่งของการเสรมิสรา้ง
แรงจงูใจและเสรมิแรงเมือ่มพีฤตกิรรมเปา้หมายทีต่อ้งการเกิดขึ้น
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 นอกจากนี้โลมายังสามารถช่วยพัฒนาความรู้สึกนึกคิด
เกี่ยวกับตัวเอง การยอมรับตัวเอง ลดความตึงเครียด และทำให้
เด็กพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ดีขึ้น
 โปรแกรมโลมาบำบัด เริ่มมีการนำมาใช้ในการบำบัดเด็ก
พิเศษ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 ในมลรัฐฟลอริดาทางใต้ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดย Dave Nathanson นักจิตวิทยาคลินิก
หลังจากนั้นก็เริ่มมีงานวิจัยสนับสนุนผลดีของโปรแกรมนี้มากขึ้น
มีการพัฒนาและประยุกต์ใช้โปรแกรมในหลายประเทศ
 สำหรับในประเทศไทยเอง ยังไม่มีโปรแกรมโลมาบำบัด
แต่ก็พบว่ามีเด็กพิเศษบางรายไปเข้าโปรแกรมในต่างประเทศ
ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจเช่นกันแต่ค่าใช้จ่ายสูงมาก

มัจฉาบำบัด (fish therapy) 
 มัจฉาบำบัด หรือการนำปลามาช่วยในการบำบัด ซึ่งดู
เหมอืนจะไมคุ่น้หนูกั แตก่ม็กีารนำมาใช้ในการบำบดักนัพอสมควร
 นอกจากการเลี้ยงปลาจะช่วยคลายเหงาได้แล้ว ยังมีการ
เลือกใช้ปลาสวยงาม เช่น ปลาเงนิ ปลาทอง มาชว่ยคลายเครยีด

ในกลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจและ
โรคความดันโลหิต

มัจฉาบำบัด 
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 ในประเทศตุรกี มีการทดลองนำเอาปลา “สไตรเกอร์”
และ “ลิกเกอร์” ซึ่งพบเฉพาะในตุรกีเท่านั้น มาช่วยบำบัดรักษา
อาการโรคผิวหนังสะเก็ดเงิน (psoriasis) โดยให้ผู้ป่วยลงไปแช่
น้ำแร่กลางแจ้งที่มีคุณสมบัติของธาตุเซเลเนียมราว 13 ppm
มีความเป็นกรด-ด่าง 7.2 มีอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส วันละ
2 ครั้ง รวม 8 ชั่วโมงต่อวัน จากนั้นปล่อยให้ปลาลงแทะบริเวณ
ทีเ่ปน็ผืน่ใหค้อ่ยๆหลดุออกไปซึง่วธิกีารรกัษาดงักลา่วตอ้งควบคมุ
อย่างใกล้ชิดโดยแพทย์ และยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
ยนืยนัว่าใช้ได้กับผู้ป่วยทุกคน

แมวบำบัด (Cat Therapy) 
 แมวบำบดัหรอืการนำแมวมาชว่ยในการบำบดัดเูหมอืน
จะยิ่งไม่คุ้นหูเลย แต่ก็มีการนำมาใช้ในการบำบัดเช่นกัน สามารถ
ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้เป็นอย่างดี
 แมวเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความอยากรู้อยากเห็นสูงมาก และ
ยังเป็นสัตว์ที่มีจิตวิทยาสูงอีกด้วย รับรู้สัมผัสอารมณ์ความรู้สึกของ
คนได้ดี รู้ว่าเจ้าของต้องการขอความช่วยเหลือเมื่อไหร่สามารถ
เตอืนภยัแผน่ดนิไหวและภยัธรรมชาตติา่งๆและกลา่วกนัวา่สามารถ
เตือนภัยให้กับเจ้าของได้อีกด้วย
 แมวที่นำมาใช้บำบัดต้องคัดเลือกกันพอสมควร ควรเป็น
แมวที่น่ารักขนสวยมีเสน่ห์ดึงดูดได้ดี เชื่องเลี้ยงง่ายมีลักษณะ
นิสัยที่สงบ ไม่ตกใจง่าย ทนต่อสิ่งกระตุ้นที่ผิดแปลกได้ดีทั้งสิ่งที่
มองเห็นและเสียงที่ได้ยิน
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 มีการนำแมวมาช่วยนวดในเด็กพิเศษกลุ่มที่มีความผิด
ปกติด้านระบบการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อและข้อต่อ เช่น โรค
สมองพิการเช่นกันแต่ยังไม่มีงานวิจัยสนับสนุนในเรื่องนี้


 สัตว์ชนิดใดที่มีความเหมาะสมในการบำบัด นอกจาก
พิจารณาจากจุดมุ่งหมายที่ต้องการในการบำบัดแล้ว ยังต้อง
พิจารณาดูว่าผู้รับการบำบัดชอบหรือไม่ชอบด้วย และเมื่อเริ่ม
การบำบัดแล้วก็ต้องติดตามการตอบสนองของเด็กด้วยว่าดีหรือไม่
 ข้อพึงระวังที่สำคัญที่มองข้ามไม่ได้ คือ ความกลัวและ
อาการภูมิแพ้จากขนสัตว์ ซึ่งต้องสอบถามประวัติเหล่านี้ก่อนว่า
มหีรอืไม่ตน้ทนุคา่ใชจ้า่ยในการบำบดักเ็ปน็สิง่ทีค่วรนำมาพจิารณา
ประกอบการตัดสินใจด้วยเช่นกัน เนื่องจากการบำบัดด้วยสัตว์
หลายชนิดมีค่าใช้จ่ายสูงมาก


	ข้อคำนึงในการบำบัดสัตว์	

แมวบำบัด 
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 ในปัจจุบันเริ่มมีการนำหุ่นยนต์มาร่วมในโปรแกรมการ
บำบัดรักษาผู้ป่วย ซึ่งเป็นการบูรณาการเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์
มาประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์อย่างลงตัว
 นักพัฒนาหุ่นยนต์พยายามเพิ่มบทบาทหน้าที่ ใหม่
ให้หุน่ยนต์ ใหส้ามารถปฏบิตังิานฟืน้ฟสูมรรถภาพผูป้ว่ยได้ ชว่ย
ผูป้ว่ยอัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมอง ให้สามารถขยับร่างกาย
และดูแลตัวเองได้แทนการว่าจ้างพยาบาลพิเศษ
 การบำบัดด้วยสัตว์ อาจนำมาใช้ไม่ได้ในผู้ที่มีโรคภูมิแพ้
หรือติดเชื้อง่ายจึงมีแนวคิดที่จะนำหุ่นยนต์มาใช้ทดแทนเช่นกัน

 
 หุ่นยนต์เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ดึงดูดและกระตุ้นความสนใจ
จากเด็กๆ ทั่วไปรวมทั้งกลุ่มเด็กออทิสติกด้วย หลายหน่วยงาน
วิจัยจึงริเริ่มทดลองนำหุ่นยนต์มาเป็นตัวสื่อปฏิสัมพันธ์กับเด็กที่มี
อาการผดิปกติ หลายคนเชือ่วา่หุน่ยนตข์องเลน่ใหค้วามเปน็กนัเอง
และความอุ่นใจต่อเด็กๆมากกว่าผู้ใหญ่รอบข้างเสียอีก
 คุณลักษณะที่มีความจำเป็นในการพัฒนาหุ่นยนต์ที่มี
ความเหมาะสมกับการใช้งานในเด็กพิเศษสามารถแบ่งได้ดังนี้
 1)ความน่าสนใจหุ่นยนต์ควรมีความน่าสนใจมีลูกเล่น
หลายๆ อย่าง ได้แก่ ระบบแสง สี เสียง การเคลื่อนไหว
การตอบสนองการควบคุมพบว่าเด็กให้ความสนใจต่อพฤติกรรม
ของหุ่นยนต์มากกว่ามนุษย์

(RobotTherapy)

แนวคิดของหุ่นยนต์บำบัด	

หุ่นยนต์บำบัด	



การบำบัดทางเลือกในเด็กพิเศษ

4�
สถาบันราชานุกูล	กรมสุขภาพจิต

 2) ความคงทนและแข็งแรง เนื่องจากอาจมีพฤติกรรม
ของเด็กที่ก้าวร้าวอารมณ์รุนแรงทุบตีตนเองหรือผู้อื่นพบว่าเด็ก
มีการทุบตีขว้างปาดึงหุ่นยนต์จึงทำให้เกิดความเสียหายขึ้นได้
 3)มีการตอบสนองต่อสัมผัส เสียง แสง และการ
เคลื่อนไหวซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้
 การสัมผัสเป็นสิ่งสำคัญในการเล่นและการเรียนรู้ของเด็ก
ควรติดตั้งTouchSensorsเพื่อให้หุ่นยนต์ตอบสนองต่อลักษณะ
การสัมผัสได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรมชาติ
 เสยีงเปน็อกีปจัจยัหนึง่ในการเรยีนรูข้องเดก็ เปน็สิง่ทีส่ือ่ถงึ
อารมณ์ของเด็ก การติดตั้งระบบรู้จำเสียงและระบบตอบสนองต่อ
เสียงหุ่นยนต์จะสามารถหันตามเสียงรวมทั้งเป็นตัวรับคำสั่งเสียง
จากผู้ใช้และแสดงพฤติกรรมตามคำสั่งของผู้ใช้ได้
 หุน่ยนตท์ีม่รีะบบการรบัรูแ้สง จะชว่ยใหร้บัรูเ้วลากลางวนั
หรือกลางคืน ช่วยให้แสดงพฤติกรรมได้สัมพันธ์กับสถานการณ์
และเวลาเป็นธรรมชาติมากที่สุด
 การเคลื่อนไหวเป็นส่วนสำคัญของหุ่นยนต์ พบว่าเด็กจะ
เลยีนแบบพฤตกิรรมของหุน่ยนต์ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเคลือ่นไหว
ดงันัน้หุน่ยนตบ์ำบดัจงึควรมรีะบบการเคลือ่นไหวทีถ่กูตอ้งตามสรรีะ
 4) น้ำหนักและขนาด เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน หุ่นยนต์
ขนาดใหญ่มากจะเป็นอุปสรรคต่อการเล่นของเด็ก รวมถึงน้ำหนัก
ที่มากยังส่งผลให้เด็กไม่สามารถอุ้มเล่นได้ ซึ่งหากเด็กเล่นหุ่นยนต์
ได้ลำบาก จะเกิดความคับข้องใจขึ้น จนอาจส่งผลถึงช่วงความ
สนใจของเด็ก
 5)การควบคุมควรใช้งานง่ายมีการติดตั้งสวิตช์์ควบคุม
ที่ตัวหุ่นยนต์ หรือต่อสวิตช์ออกมาภายนอก เป็นสวิตช์เดี่ยว
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เพือ่ใหเ้ดก็สามารถกดควบคมุการทำงานไดง้า่ย ซึง่จะสง่ผลกระตุน้
ให้เด็กมีช่วงความสนใจในการเล่นกับหุ่นยนต์เพิ่มขึ้น เนื่องจาก
ผู้เล่นสามารถควบคุมหุ่นยนต์ได้ตามที่ต้องการ


 นักวิจัยได้ทดลองนำเอาหุ่นยนต์มาช่วยดูแลผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง เด็กสมองพิการ เด็กออทิสติก และผู้สูงอายุ
พบว่าได้ผลดี
 โดยทั่วไปมีการนำหุ่นยนต์มาใช้ในการบำบัดดังนี้
 1) เพื่อช่วยดูแล ทำกายภาพบำบัด ในผู้ป่วยอัมพฤกษ์
อัมพาตสมองพิการ
 ศนูยแ์พทยท์หารผา่นศกึในบลัตมิอร์ สหรฐัอเมรกิาไดจ้ดั
โปรแกรมให้ผู้ป่วยอัมพาต ทำกายภาพบำบัดแบบปกติ ร่วมกับ
การเลน่เกมวดิโีองา่ย ๆ โดยมหีุน่ยนตค์อยชว่ยพยงุใหเ้ขาเคลือ่นไหว
แขนและมือซ้ำๆ จนผู้ป่วยเริ่มควบคุมคันบังคับเกม คว้าและ
ปล่อยปุ่มบังคับได้ดีขึ้นพบว่าผู้ป่วยมีพัฒนาการบังคับกล้ามเนื้อ
ดีขึ้นกว่าการทำกายภาพแบบที่ปฏิบัติกันอยู่
 2) เพื่อกระตุ้นความสนใจต่อสิ่งแวดล้อม และกระตุ้น
ประสาทสัมผัสในผู้ป่วยออทิสติก ถึงแม้เด็กจะไม่ได้สนใจหุ่นยนต์
ตลอดเวลา แต่มีข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าพวกเขาชอบพวกสิ่งของ
กลไกที่ทำอะไรซ้ำไปซ้ำมา
 3) เพื่อกระตุ้นความสนใจต่อสิ่ งแวดล้อมและเพิ่ม
กจิกรรมการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

ประโยชน์ของหุ่นยนต์บำบัด	
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 4) เพื่อดูแลและเสริมสร้างความผ่อนคลายในผู้สูงอายุ
ในเมืองพิตส์เบิร์ก นักวิจัยใช้หุ่นยนต์ที่มีชื่อว่า เนิร์สบอต ดูแล
ผู้สูงอายุ โดยทั่วไปคนมักจะคิดว่าผู้สูงอายุจะหวาดกลัวเทคโนโลยี
แตผ่ลการทดลองแสดงใหเ้หน็วา่ผูส้งูอายชุอบหุน่ยนต์แตส่ิง่ทีพ่วก
เขาวิตกมากกว่าคือหุ่นยนต์ยังไม่สามารถช่วยพวกเขาได้มากพอ
 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(เนคเทค) ร่วมกับสถาบันราชานุกูล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
มหาราชินี และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เริ่มทดลองนำ
หุ่นยนต์แมวน้ำ Paro มาช่วยบำบัดเด็กออทิสติก เพื่อช่วยเพิ่ม
อัตราการจ้องมองการสัมผัสวัตถุและการเปล่งเสียงซึ่งยังไม่เห็น
ความแตกต่างจากกลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญ


หุ่นยนต์แมวน้ำ 
Paro  
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เอกสารอ้างอิง	
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 การฝังเข็ม (Acupuncture) เป็นวิชาแพทยศาสตร์แผน
พื้นบ้านของจีน(TraditionalChineseMedicine)ซึ่งมีมาไม่ต่ำ
กว่า3,000ปีและได้รับความนิยมแพร่หลายไปทั่วโลก
 เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยองค์ประกอบของร่างกายสองส่วน
คือ หยินและหยาง การที่คนเราเจ็บป่วยก็เนื่องด้วย ความไม่
สมดุลในการทำงานของหยินและหยางในร่างกายดังนั้นการรักษา
จงึมหีลกัการอยูท่ีก่ารปรบัสมดลุของอวยัวะภายในโดยการกระตุน้
จุดบนผิวกายภายนอกผ่านเส้นลมปราณ ซึ่งในปัจจุบันเริ่มมีการ
ฝังเข็มเพื่อเพิ่มสมาธิ และลดอาการซนมากอยู่ไม่นิ่ง ในกลุ่มเด็ก
ออทิสติกและสมาธิสั้น


 การฝังเข็มเป็นการใช้เข็มแทงผ่านไปยังบริเวณจุดฝังเข็ม
เพื่อปรับสมดุลของร่างกาย จุดฝังเข็มจะเป็นจุดที่มีอยู่บนแนวเส้น
ลมปราณและจุดนอกระบบที่สามารถรักษาอาการต่างๆได้
 โดยทั่วไปจะเน้นจุดในระบบตามแนวเส้นลมปราณเพื่อ
ปรับสภาพสมดุล เข็มที่ใช้จะเป็นเข็มขนาดเล็กมากและมีลักษณะ
ตัน คล้ายเข็มเย็บผ้า แต่เล็กและอ่อนกว่า โดยทั่วไปเข็มจะมี
ความยาวประมาณ25-50มิลลิเมตร

(Acupuncture)

แนวคิดของการฝังเข็ม	

การฝังเข็ม	

แสดงการฝังเข็มและเข็มที่ใช ้
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 เมื่อเข็มแทงเข้าไปถึงตำแหน่งของจุดฝังเข็ม จะมีอาการ
ปวดตื้อๆ หรือปวดหน่วงๆ และปวดร้าวไปตามทิศทางเดินของ
เส้นลมปราณ ตามทฤษฎีแพทย์แผนจีน เชื่อว่าการฝังเข็มทำให้
ระบบลมปราณหมุนเวียนดีขึ้นและช่วยปรับสมดุลของร่างกาย
 การฝังเข็มโดยทั่วไปจะคาเข็มไว้ในร่างกายประมาณ 15-
20นาที แต่ก็มีบางรายที่ถอนเข็มออกหลังจากการฝังเข็มทันที
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการรักษา
 ได้มีการศึกษาว่าการฝังเข็มให้ผลการรักษาอย่างไรโดยมี
การศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภายในร่างกาย พบว่าการฝัง
เข็มช่วยกระตุ้นให้เกิดการหลั่งสารเคมีในร่างกายที่มีฤทธิ์ระงับ
ปวดและหรือลดการอักเสบ
 ในบางรายมีการรมยา ซึ่งเป็นการใช้สมุนไพรมาเผาเพื่อ
ให้ความร้อน ช่วยให้เส้นลมปราณทำงานได้ดี นิยมใช้เสริมหรือ
ควบคู่กับการฝังเข็มสมุนไพรที่นิยมใช้คือโกฏจุฬาลำภา
 การรมยา คือ การให้ความร้อน ความอบอุ่นแก่ร่างกาย
ซึ่งจะทำให้หลอดเลือดบริเวณที่ได้รับความร้อนขยายตัว ทำให้
เลือดมาเลี้ยงบริเวณดังกล่าวเพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยในการซ่อมแซม
เนื้อเยื่อและขจัดการอักเสบได้ดี
 ในการฝงัเขม็เพือ่เสรมิสรา้งสมาธใินเดก็ยงัไมม่คีำอธบิาย
ที่ชัดเจน และยังไม่มีงานวิจัยที่ยืนยันผล แต่เชื่อว่าเป็นการปรับ
สมดุลของการหลั่งสารเคมีสื่อประสาท

แสดงแนวเส้น
ลมปราณ 
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 องค์การอนามัยโลก (World Health Organization -
WHO) ให้ความสนใจในการจัดประชุมฝังเข็มนานาชาติ และ
กำหนดรายชื่อโรคต่างๆที่อาจใช้การฝังเข็มเป็นการรักษาซึ่งใน
ปัจจุบันมีทั้งหมด 57 โรคมีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย
และแนวทางการฝึกอบรมการฝังเข็มได้การรับรองจากองค์การ
อนามัยโลกในบทบาทการรักษาโรค5กลุ่มดังนี้
 1)รกัษาอาการปวดตา่งๆเชน่ไมเกรนตงึเครยีดปวดหลงั
ปวดหัวเป็นต้น
 2)กลุม่โรคเกีย่วกบัเสน้ประสาทเชน่อมัพฤกษ์อมัพาต
กระดูกทับเส้นเป็นต้น
 3)โรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและกระดูก เช่น ข้อเสื่อม
ปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง
 4)โรคเกี่ยวกับภูมิแพ้ เช่น แพ้อากาศ ลมพิษ หอบหืด
ภูมิต้านทานไวเกิน(เอสแอลดี)รูมาตอยด์
 5)โรคเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เช่นอาการทางร่างกายที่เกิดจาก
จิตใจได้แก่นอนไม่หลับใจเต้นใจสั่นอาหารไม่ย่อยเป็นต้น
 ยังไม่มีการรับรองจากองค์การอนามัยโลกถึงประโยชน์
ของการฝังเข็มเพื่อเสริมสร้างสมาธิในเด็ก แต่ก็เริ่มมีการนำมาใช้
กันอย่างแพร่หลายในกลุ่มเด็กพิเศษ

ประโยชน์ของการฝังเข็ม	
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 การฝังเข็มเป็นการบำบัดรักษาที่นิยมใช้กันแพร่หลายทั่ว
โลก เนื่องจากมีการสั่งสมภูมิปัญญามานานหลายพันปี ได้รับการ
ยืนยันว่าได้ผลดีในหลายโรคมีผลข้างเคียงน้อย
 นอกจากนี้ยังมีความสะดวกในเรื่องของการใช้อุปกรณ์
น้อย ไม่ต้องการพื้นที่ในการบำบัดรักษามาก สามารถนำเอาไป
ปฏิบัติได้ง่ายและราคาประหยัด


 ภาวะที่ควรระวังหรือห้ามฝังเข็มได้แก่
1)สตรีตั้งครรภ์ โดยเฉพาะในระยะใกล้คลอด เนื่องจาก
อาจกระตุ้นให้มดลูกบีบตัวมากเกินไปจนทำให้เกิดการแท้งลูกได้
 2)ผู้ที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด
เมื่อเลือดออกแล้วหยุดยากเช่นโรคฮีโมฟีเลียเป็นต้น
 3) ผู้ป่วยโรคหัวใจที่มี เครื่องกระตุ้นการเต้นหัวใจ
(pacemaker) ติดอยู่ในร่างกาย ห้ามรักษาโดยเครื่องกระตุ้นเข็ม
ด้วยไฟฟ้า เพราะอาจรบกวนการทำงานของเครื่อง ทำให้หัวใจ
เต้นผิดจังหวะจนเกิดอันตรายร้ายแรงได้
 4)ผู้ที่ตื่นเต้นหวาดกลัวต่อการรักษามากเกินไปกลัวเข็ม
ทั้งๆที่ได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ยังควบคุมจิตใจตนเองไม่ได้
 5)ผู้ที่เหน็ดเหนื่อยหลังออกกำลังกายหนัก
 6) ทารก เด็กเล็ก ผู้ป่วยโรคจิต โรคสมองเสื่อม ที่ไม่
สามารถให้ความร่วมมือในการรักษาได้

ลักษณะเด่นของการฝังเข็ม	

ข้อห้ามในการฝังเข็ม	
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 การฝังเข็ม เป็นหัตถการทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยง
เนือ่งจากมกีารนำสิง่แปลกปลอมเขา้ไปในรา่งกาย จงึตอ้งพงึระวงั
เป็นพิเศษในเรื่องต่างๆดังนี้
 1)ความรู้ความสามารถของผู้ให้การรักษา
 2) ปญัหาการตดิเชือ้ ตอ้งพจิารณาเรือ่งของความสะอาด
การทำใหป้ราศจากเชือ้ของเขม็ทีใ่ช้ และกระบวนการในการฝงัเขม็
 3) เลือดออก เป็นอาการข้างเคียงที่พบได้บ่อย มักเกิด
จากการปักเข็มไปถูกเส้นเลือดฝอยเล็กๆ ใต้ผิวหนัง ซึ่งบางครั้งไม่
สามารถมองเหน็หรอืหลกีเลีย่งไดเ้หมอืนกบัการฉดียาทัว่ๆไปโดย
มีเลือดซึมออกจากรูเข็มเล็กน้อย ส่วนใหญ่จะหยุดได้เองโดยใช้
ก้อนสำลีกดเอาไว้ชั่วขณะ บางครั้งอาจเห็นเป็นรอยจ้ำเลือดเล็กๆ
ซึ่งจะหายไปได้เองภายใน2-3วัน
 4) อาการเปน็ลมมกัพบในผูท้ีห่วาดกลวัเขม็หรอืตืน่เตน้
กังวลมากๆ
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 เครื่องเอชอีจี (HEG; hemoencephalogram) เป็น
เครื่องมือตรวจวัดการปรับเปลี่ยนกระแสการไหลเวียนของเลือดที่
ผิวสมอง เครื่องมือประกอบไปด้วยสายคาดศีรษะ ซึ่งบรรจุ
infraredspectrophotometerเพือ่ทำการตรวจสอบการอิม่ตวัของ
ออกซิเจนในเส้นเลือดฝอยที่ผิวสมอง โดยแสงนี้สามารถส่องผ่าน
เข้าไปบริเวณผิวสมองและสะท้อนกลับมาที่หนังศีรษะ ตรวจวัดได้
โดยphotoelectriccellsซึง่สง่ไปวเิคราะหข์อ้มลูทีเ่ครือ่งBiocomp
เพื่อแปลผลข้อมูล และป้อนกลับไปให้ผู้ฝึกมองเห็นและเรียนรู้ได้
อย่างเป็นรูปธรรมทางจอคอมพิวเตอร์
 เปน็ตวันำทางเพือ่ใหเ้ดก็เกดิกระบวนการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง
วา่ทำอยา่งไร จงึจะสามารถสรา้งสมาธิ ความตัง้ใจได้ โดยดจูาก
กระบวนการป้อนกลับที่ผ่านทางจอคอมพิวเตอร์ ที่เป็นลักษณะ
ของกราฟแท่งและอาจจะมีเสียงดนตรีเพื่อความเพลิดเพลิน
 เมื่อเด็กได้รับการฝึกฝนให้เรียนรู้ในการนั่ง สร้างความ
ตั้งใจ และสมาธิด้วยเครื่องเอชอีจีแล้ว เด็กก็จะสามารถเรียนรู้ได้
ว่าขณะที่ตนเองนั่งเรียนอยู่ในชั้นเรียนควรจะปฏิบัติตัวอย่างไร
จึงจะฟังคุณครูสอนในชั้นเรียนได้อย่างตั้งใจ และจะเข้าใจในการ
เรียนการสอนในที่สุด ทำให้ผลการเรียนดีขึ้น หากเด็กได้รับการ
ฝกึฝนอยา่งดแีลว้กจ็ะสามารถมสีมาธิและตัง้ใจเรยีนไดด้ว้ยตนเอง
โดยไม่ต้องใช้เครื่องอีก


(HEG;Hemoencephalogram)
เครื่องเอชอีจ	ี
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 biofeedback หรอืการปอ้นขอ้มลูทางชวีภาพยอ้นกลบั
เป็นเทคนิคการฝึกฝนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของร่างกายและเสริม
สร้างสุขภาพ โดยใช้สัญญาณป้อนกลับจากร่างกายของผู้ฝึกเอง
เช่นอัตราการเต้นของชีพจรอุณหภูมิของร่างกายเป็นต้นซึ่งถ้า
เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของระบบประสาท เช่น คลื่นไฟฟ้า
สมองก็จะเรียกว่าneurofeedbackหรือEEGbiofeedback
 สัญญาณป้อนกลับที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเป้าหมาย
ที่ต้องการ เป็นเสมือนแรงเสริมที่ได้รับ ตามหลักของการวาง
เงื่อนไขแบบoperantconditioning
 เครื่องเอชอีจี เป็นเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นมาจากหลักการ
ดังกล่าวข้างต้น โดยข้อมูลป้อนกลับที่ใช้วัดจากการเปลี่ยนแปลง
ของการไหลเวียนของเลือดที่ผิวสมอง ซึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรง
กับคลื่นไฟฟ้าสมอง ทำการประมวลผล แล้วป้อนสัญญาณย้อน
กลับออกมาเป็นกราฟแท่ง ขึ้นๆ ลงๆ ตามการเปลี่ยนแปลงใน
แต่ละชั่วขณะ และมีเสียงดนตรีที่สัมพันธ์กับความสูงของกราฟ
ด้วย สะท้อนให้เห็นถึงระดับสมาธิในชั่วขณะนั้น ซึ่งระดับสมาธิที่
ดีขึ้นก็เป็นเสมือนแรงเสริมที่ได้รับ


คลื่นสมองระดับต่างๆ 

แนวคิดของการใช้เครื่องเอชอีจี	
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 เฮอเชล ทูมิน (Hershel Toomin) แห่งสถาบันวิจัย
Biocomp สหรัฐอเมริกา ได้ทำการพัฒนาเครื่องเอชอีจี มากว่า
20 ปี แต่การศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ก็ยังมีไม่มากเพียงพอที่จะ
สนับสนุนประสิทธิผลของการใช้
 การศึกษาวิจัยส่วนใหญ่อ้างอิงผลจากการใช้ในเครื่องมือ
neurofeedback ซึ่งผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า สามารถช่วยเสริมใน
เรื่องสมาธิได้ดีขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กสมาธิสั้น ส่วนในรายที่
อยู่ไม่ค่อยนิ่งพบว่าตอบสนองบ้างแต่ควรให้ยารักษาร่วมด้วย
 นอกจากนี้ยังพบว่าได้ผลในกลุ่มปัญหาอื่นๆ เช่น กลุ่ม
เด็กออทิสติกโรคจิตเภทหรือแม้แต่คนปกติทั่วไปก็พบว่าช่วยเพิ่ม
ความสามารถในการคิดด้วยเช่นกัน สำหรับเด็กที่มีความบกพร่อง
ในการเรยีนรู้(แอลด)ีและปญัหาพฤตกิรรมพบวา่ไดผ้ลนอ้ยมาก
 เครื่องเอชอีจี เริ่มนำมาใช้ในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.
2538 โดยได้มีการทำการศึกษาวิจัยเรื่องการใช้เครื่องเอชอีจี ร่วม
ในการบำบดัเดก็ออทสิตกิและสมาธสิัน้ พบวา่ไดผ้ลเปน็ทีน่า่พอใจ
คือเด็กมีความตั้งใจเรียนและเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น







ประโยชน์ของการใช้เครื่องเอชอีจี	

การใช้เครื่อง HEG 
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 ก่อนใช้เครื่องเอชอีจี ควรเตรียมความพร้อมโดยฝึกฝนให้
เด็กคุ้นเคยกับการใช้สายคาดศรีษะ(headband)และยินยอมให้
คาดเสยีกอ่นโดยฝกึคาดศรีษะไวใ้นชว่งระยะเวลาสัน้ๆแลว้คอ่ยๆ
เพิ่มเวลาในการคาดแต่ละครั้ง สร้างสัมพันธภาพ และนำเด็กมาที่
ห้องเอชอีจีทดลองให้นั่งช่วงเวลาสั้นๆเพื่อให้เด็กคุ้นเคย
 วิธีการบำบัดด้วยเครื่องเอชอีจี จะคาดสายคาดศรีษะโดย
ตำแหนง่ตวัวดัแสงอนิฟราเรดตรงกบับรเิวณจดุทีก่ำหนดเชน่FP1,
FP2โดยใช้เวลาข้างละไม่เกิน10นาทีฝึกเด็กให้นั่งนิ่งๆโดยนำ
สิ่งที่เด็กสนใจมาประกอบ เช่น รูปภาพต่างๆ หนังสือต่างๆ
การวาดรูป การระบายสี การร้อยลูกปัด การนับเลข เมื่อเด็ก
เคยชินแล้วให้ฝึกเด็กให้ดูกราฟขึ้นลงและฟังเสียงประกอบ
 จากนั้นลงมือใช้เครื่องเอชอีจีตามขั้นตอน ประเมินผล
ความก้าวหน้าจากใบบันทึกข้อมูล และจากการสังเกตพฤติกรรม
ของเด็ก
 ดังนั้นเด็กที่ยังไม่สามารถอยู่นิ่งพอที่จะสนใจกราฟที่หน้า
จอคอมพิวเตอร์ จะไม่ได้รับประโยชน์จากวิธีการนี้ เนื่องจาก
ตัวเครื่องไม่ได้ไปกระตุ้นหรือปรับเปลี่ยนการทำงานของสมอง
โดยตรง
 การประเมินผลพิจารณาดูจาก
 1)ค่าเฉลี่ยในแต่ละครั้ง(ค่าปกติ60–120)
 2)ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
 3)รายงานพฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นแปลงของเดก็โดยพอ่แม่
ครูและตัวเด็ก
 4)ผลการเรียน

กระบวนการของการใช้เครื่องเอชอีจี	
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 5)ผลการทดสอบระดับพุทธิปัญญา(cognitivetest)
  8ความจดจำ
  8การควบคุมตัวเองและความตั้งใจ
  8เหตุผลและการคิดคำนวณ
  8กระบวนการตัดสินใจ
  8ระยะเวลาโต้ตอบ
  8ความรวดเร็วและแม่นยำในการประมวลผลข้อมูล
  8ข่าวสารความรู้และความเข้าใจทั่วไป
 6) ผลจาก TOVA (Test of Variabled Attention)
ทดสอบเกี่ยวกับ attention, impulsively และ reaction และ
reactiontime
 7) ผลจากการทำ brain mapping (โดยใช้เครื่องมือ
Biocompวัดอัตราส่วนของสมองBwaveและOwave)


 เด็กทุกคนที่จะนำเข้ามาบำบัดด้วยเครื่องเอชอีจี ควรได้
รับการตรวจวินิจฉัยและให้คำปรึกษาจากแพทย์เฉพาะทางก่อน
เพื่อประเมินความพร้อมและความเหมาะสมในการบำบัด
เนื่องจากมีโรคที่ต้องระวังเป็นพิเศษในการใช้ จึงควรพิจารณาให้
รอบคอบได้แก่
 1)การชักแบบpetitmalseizures
 2)วิตกกังวลอย่างรุนแรง(severeanxiety)
 3)ซึมเศร้า(depression)
 4)ปัญหาการนอน(sleepdisorders)
 5)ความผิดปกติของระดับฮอร์โมนไทรอยด์
  (thyroiddysfunction)
 

ข้อควรระวังในการใช้เครื่องเอชอีจี	
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 และสิ่งสำคัญที่ควรพึงตระหนักไว้เสมอคือ เครื่องเอชอีจี
เป็นการบำบัดทางเลือกที่นำมาเสริมควบคู่ไปกับการบำบัดวิธี
อื่นๆ เท่านั้น ไม่ควรนำมาใช้เพียงวิธีเดียว และควรอยู่ภายใต้
การดูแลของแพทย์เฉพาะทางด้วย

ชุดอุปกรณ์ เครื่อง HEG 



การบำบัดทางเลือกในเด็กพิเศษ

�2
สถาบันราชานุกูล	กรมสุขภาพจิต




ทวศีกัดิ์สริริตันเ์รขา.คูม่อืออทสิตกิ สำหรบัผูป้กครอง.กรงุเทพฯ:
 โรงพมิพค์รุสุภาลาดพร้าว,2548.
ทวีศักดิ์สิริรัตน์เรขา.การบำบัดทางเลือกในออทิสติก.[Online]2006; 
 Availablefrom:URL:http://www.happyhomeclinic.com
 [Accessed:2006,Dec19]
วฒุนินัท์ นพมงคล. เครือ่งกระตุน้พฒันาการเดก็. [Online] 2006; Available
 from:URL:http://gotoknow.org/blog/wutinan/26460
 [Accessed:2006,Dec19]
Toomim H, Kwong P. Brain oxygenation exercise proportionally  
 improves variables of attention. [Online] 2006; Available
 from:URL:http://www.minderlabs.com/HEG1.htm 
 [Accessed:2006,Dec19]
ToomimH.Hemoendephalogram (HEG): The regional cerebral   
 bloodflow rCBF & rCBO2.[Online]2006;Availablefrom:
 URL:http://www.adhd-biofeedback.com/Talk1-1.html
 [Accessed:2006,Dec19]











เอกสารอ้างอิง	



ประวัต	ิ
ผู้เขียน	

 
นายแพทย์ทวีศักดิ์  สิริรัตน์เรขา 
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น(Child&AdolescentPsychiatrist)

วุฒิการศึกษา 
8	แพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8	วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น(จุฬาฯ)
8	หนงัสอือนมุตัิ แพทยเ์ฉพาะทางสาขาเวชศาสตรค์รอบครวัแพทยสภา
8	ประกาศนยีบตัรวทิยาศาสตรก์ารแพทยค์ลนิกิสาขาจติเวชศาสตร์(จฬุาฯ)

 
การปฏิบัติงานในปัจจุบัน 
8	นายแพทย์8สถาบันราชานุกูลกรมสุขภาพจิต
8รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและสิทธิประโยชน์
 8ประธานคณะกรรมการพัฒนาออทิสติก
 8หัวหน้ากลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพและศูนย์ฝึกอาชีพบางพูน
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