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ABSTRACT
The Results of Thai Elephant-assisted Therapy Program
on Basic Sensory-Motor Performance and Adaptive
Behavior in Individuals with Autism: a Pilot Study
Satiansukpong N, Vittayakorn S, Pongsaksri M, Sung-U
S, Pedugsorn M, Phiraban C, Sasat D
Department of Occupational Therapy, Faculty of
Associated Medical Sciences, Chiang Mai University,
Chiang Mai 50200, Thailand
Objectives: The objectives of this pilot study were to
examine the result of the Thai Elephant -assisted Therapy
Program on (1) basic sensory-motor performance and (2)
adaptive behavior in individuals with Autism.
Study design: A before and after design
Setting: Thai Elephant Conservation Center, Lampang
and Occupational Therapy Clinic, Chiang Mai University.
Subjects: Four autistic individuals aged between 11-18
years whose parents gave informed consent
Methods: Sensory-motor performance, including sensory
processing, balance and postural control as well as the
adaptive behavior before and after providing the treatment
program was evaluated. The treatment program was
provided under supervision of occupational therapists four
days a week continuously for three weeks. Data were
analyzed by using descriptive statistics.
Results: The basic sensory-motor performance was
improved. The mean sensory processing was increased
11.45 percents. The total balance scores of participants
were increased 69.16 percents, while the means of postural
control in supine flexion and prone extension were
increased 6.85 and 12.09 percents, respectively. All four
had improvement in adaptive behavior.
Corresponding to: Dr. Nuntanee Satiansukpong Department of
Occupational Therapy, Faculty of Associated Medical Sciences,
Chiang Mai University, Chiang Mai 50200.
E-mail: nuntanee@chiangmai.ac.th

Conclusion: Under supervision of occupational therapists,
the Thai Elephant-assisted therapy program was able to
improve the basic sensory-motor performance and
adaptive behavior of the four autistic individuals.
Keywords: Autistic, animal-assisted therapy, occupational
therapy, adaptive behavior
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บทคัดยอ
วัตถุประสงค: เพื่ อศึกษาผลของโปรแกรมบําบัดดวยชางไทย
ตอความสามารถพื้ นฐานและพฤติกรรมการปรับตัวของบุ คคล
ออทิสติก
รู ป แบบการวิ จั ย: การศึ กษาเปรี ยบเที ย บผลก อนและหลั ง
ไดรับโปรแกรมบําบัดดวยชางไทย
สถานที่ ทําการวิ จั ย : ศู นย อ นุ รั ก ษ ช า งไทย จั งหวั ด ลํา ปาง
สั งกั ด องค การอุ ตสาหกรรมป าไม และคลิ นิ กกิ จกรรมบํา บั ด
คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
กลุมประชากร: ผูรับบริการออทิสติก อายุระหวาง 11-18 ป
ที่ ผูปกครองใหคํายินยอมใหเขารวมการศึกษา
วิธกี ารศึกษา: ผูร ับบริการออทิสติก เขารวมโปรแกรมชางบําบัด
จํ า นวน 4 ราย แต ละรายได รั บ การประเมิ น ความสามารถ
พืน้ ฐานและพฤติกรรมการปรับตัวกอนและหลังการใหโปรแกรมบําบัด
ดวยช างไทย โปรแกรมบําบัดดวยช างไทยภายใตการดู แลของ
นั ก กิ จกรรมบํา บั ด เป น การฝ ก แบบเต็ มวั น จํา นวน 4 วั น ต อ
สั ปดาห ต อเนื่ องกั นเป นเวลา 3 สัปดาห การวิ เคราะหข อมู ล
ใชสถิติเชิงบรรยาย
ผลการศึกษา: ความสามารถพื้นฐานของอาสาสมัครออทิสติก
ทั้ ง 4 ราย เพิ่ มขึ้ น โดยคะแนนเฉลี่ ยพฤติ กรรมการบู รณาการ
ประสาทรั บ ความรู สึ ก เปลี่ ยนแปลงเพิ่ มขึ้ นร อ ยละ 11.45
คะแนนเฉลีย่ ความสามารถการทรงตัวเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ รอยละ
69.16 นอกจากนี้ คาเฉลี่ ยความสามารถการควบคุมการทรง
ทาในทา supine flexion และ prone extension เปลี่ยนแปลง
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เพิ่ มขึ้ นร อยละ 6.85 และ 12.09 ตามลํา ดั บ พฤติ กรรมการ
ปรับตัวของอาสาสมัครทัง้ 4 ราย ดีขนึ้
สรุป: ภายใตการดูแลของนั กกิ จกรรมบําบั ด โปรแกรมบําบั ด
ดวยชางไทย แบบเต็มวัน 4 ครัง้ ตอสัปดาห ตอเนื่องเปนเวลา 3
สั ป ดาห ช ว ยให ค วามสามารถพื้ นฐานและพฤติ ก รรมการ
ปรับตัวของบุคคลออทิสติก ทัง้ 4 ราย ดีขนึ้
คํ า สํ า คั ญ: ออทิ ส ติ ก การนํ า สั ต ว ม าช ว ยในการบํ า บั ด
กิจกรรมบําบัด พฤติกรรมการปรับตัว
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บทนํา
บุคคลออทิสติก หมายถึง บุคคลที่ มีความบกพรองเดนชัด
3 ดานคือ การสื่อความหมาย การเขาสังคม ความสนใจจํากัด
และมีพฤติกรรมซ้ํา กระทรวงสาธารณสุข ป 2547 รายงานวา
มีบุคคลออทิสติกราว 2 แสนคน การศึกษาความชุกและขนาด
ของปญหาภาวะออทิสติกในประเทศไทยในเด็กอายุ 1 ถึง 5 ป
จํานวน 31,411 คน ผลการศึ ก ษาพบอั ตราส วนระหว างเด็ ก
ที่มคี วามเสีย่ งตอภาวะออทิสติกตอเด็กปกติ เทากับ 4.4:1,000
และเมื่ อตรวจยื นยั นโดยจิ ตแพทย เด็ก พบความชุกของภาวะ
ออทิสติกในเด็กอายุ 1 ถึง 5 ป เทากับ 9.9:10,000(1) ซึง่ เมื่อเปน
แลวไมมีวิธีการรักษาใหหายขาด ในปจจุบันการบําบัดและการ
ชวยเหลื อออทิสติ กที่ ได ผลดี คื อ การบําบัดชวยเหลื อในระยะ
แรก (early intervention) ซึ่งอาจประกอบไปดวยวิธีการตาง ๆ
หลายแนวทางดวยกัน การศึกษากอนหนานี้ รายงานความผิด
ปกติ ของโครงสร างและการทํางานของสมอง มีความผิ ดปกติ
ของการบูรณาการดานประสาทรับความรูสึก ความสามารถใน
การทรงตั ว ความบกพร อ งในการเคลื่ อนไหว ซึ่ งส ง ผลให
พฤติกรรมการปรับตัวตอสถานการณตาง ๆ บกพรอง
การนําสั ตว มาใช บําบั ดออทิ สติ ก มี รายงานการใช สุนั ข(2)
ปลาโลมา(3, 4, 5) และลามะ(6) ซึง่ พบวา สามารถเพิม่ ความเชื่อมัน่
ในศักยภาพของตนเอง ชวยลดความตึงเครียด(7) การบําบัดดวย
สั ตวสามารถเพิ่ มความสามารถในการควบคุมการทรงทาและ
ความสามารถในการทรงตั ว การศึ กษาในเรื่ องการนําเอาสั ตว
มาใช บําบัดในออทิ สติกยั งมี น อย ผู วิ จั ยสนใจที่ จะนําช างไทย
มาช ว ยในการบํ า บั ด เหตุ ผ ลที่ เลื อ กใช ช า งมาช ว ยบํ า บั ด
ออทิสติกที่สําคัญมี 3 ประการ คือ 1) ชางไทยเปนสัตวคูบาน
คูเมืองเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย 2) ชางไทยเปนสัตวใหญที่
เฉลี ยวฉลาดและความจํ า ดี (8) ฝ ก ให ช ว ยผู บํา บั ด ได ง าย จึ ง
เหมาะที่ จ ะใช เป นสื่ อ ในการบํา บั ดตามโปรแกรมที่ พั ฒนาขึ้ น
ได เ ป นอย า งดี และ 3) ช างเป นสั ต ว ที่ เคลื่ อ นไหวส ว นของ
รางกายมาก เชน โยกตัวโดยการเดินหน า-ถอยหลัง ขยับใบหู
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ใช ห างป ดตามลํ า ตั ว ซึ่ ง สามารถดึ ง ดู ด ความสนใจจากเด็ ก
ออทิสติก
การศึ กษานําร องนี้ ออกแบบโปรแกรมบําบัดด วยช างไทย
โดยอาศั ย แนวคิ ด การนํ า สั ต ว ม าใช ใ นการบํ า บั ด และกรอบ
อ า งอิ งที่ นั กกิ จ กรรมบํา บั ด ใช ในทางคลิ นิ ก ซึ่ ง ได แก กรอบ
อ า งอิ ง การบู รณาการด า นประสาทรั บ ความรู สึ ก (sensory
integration frame of reference)(9) รวมกับกรอบอางอิงดาน
กิจกรรมการดําเนินชีวิตของมนุษย (Human occupation frame
of reference)(10)
กรอบอ า งอิ งการบู รณาการประสาทรั บความรู สึ ก กลาว
ถึ งการบู รณาการข อ มู ลที่ ได จ ากระบบประสาทรั บความรู สึ ก
(sensory system) วามีความสําคัญตอกระบวนการของสมอง
ในการรั บ ลงทะเบี ย น (register) จั ดระเบี ย บ (organize)
บู รณาการข อ มู ลที่ ได รั บเข าด วยกั น (integration) และการ
นําไปใช โดยเชื่ อวา ปญหาในกระบวนการบูรณาการประสาท
รับความรูสึก (sensory integration) สงผลตอการทํางานของ
ร างกาย ระดับการตื่ นตั ว สมาธิ การควบคุ มตนเอง การตอบ
สนองอย างเหมาะสมตอสถานการณและสิ่ งแวดลอม
การบูรณาการประสาทรับความรูส ึก(9) แบงเปน 4 ระดับ จาก
การบู รณาการขั้ นต่ํ า สุ ด (ระดั บ ที่ 1) เริ่ มจากการรั บ ข อ มู ล
สิ่ งเราจากระบบประสาทรับความรูสึกพื้นฐานไปสูการไดมาซึ่ ง
ทักษะความสามารถที่สูงขึ้นที่ไดจากการบูรณาการในขั้นสูงสุด
(ระดับที่ 4) ดังนี้คือ ระดับที่ 1 การบู รณาการของข อมู ลที่ ไ ด
รั บผ านกายสัมผัส และ การมองเห็นกอใหเกิดความผูกพัน และ
ความปลอดภัยในสัมผัส การบูรณาการขอมูลที่ไดรับผานระบบ
เวสติบูลาร การรับรูจากกลามเนื้อ เอ็น และขอ สงผลตอความ
ตึ ง ตั ว ของกล า มเนื้ อ ปฏิ กิ ริ ยาการทรงตั ว การควบคุ ม การ
ทรงท า ความสามารถในการทรงตั ว ระดั บ ที่ 2 การบู รณาการ
ของข อ มู ลที่ ได รั บ ในระดั บ นี้ ทํ า ให มี ระดั บ การตื่ นตั ว ของ
ร า งกายเหมาะสม ทํ า ให เกิ ด ความมั่ น คงทางอารมณ การ
ปรับตัว การรับรูรางกาย การประสานกันของรางกายทั้ง 2 ซีก
และ การวางแผนการเคลื่อนไหว (motor planning) ระดับที่ 3
การบู รณาการของข อมู ลที่ ได รั บผ านกายสั ม ผั ส ระบบ
เวสติบูลา ร การรับรูจ ากกลามเนื้อ เอ็น และขอ การมองเห็น กอ
ให เกิ ดทั กษะการรั บรู และการเคลื่ อนไหว ความสามารถด าน
การรับรูท างตา (visual perception) การทํางานประสานกันของ
ตาและมื อ และความสามารถในการทํ า กิ จ กรรมอย า งมี
เป าหมาย ระดั บที่ 4 การบู ร ณาการของข อ มู ลที่ ได รั บ ผ า น
กายสัมผัส ระบบเวสติบลู าร การรับรูจากกลามเนื้อ เอ็น และขอ
การมองเห็ น การได ยิน ก อให เกิ ดความสามารถในการจดจ อ
มี สมาธิ ความสามารถด า นการเรี ย น ศั กยภาพในการคิ ดเชิ ง
นามธรรม และเปนเหตุ เปนผล การพัฒนารางกายขางถนัด
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กรอบอางอิงกิจกรรมการดําเนินชีวิตของบุคคล(10) กลาววา
มนุษยเปนระบบเปดที่มีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม มนุษยมีแรง
จูงใจในการทํากิจกรรม ซึง่ เปนผลจากการทํางานของรางกายที่
เปนระบบเปดประกอบดวย 3 ระบบยอยที่เรียงเปนลําดับขั้น คือ
(1) เจตจํานง (volition) (2) อุปนิสยั (habituation) และ (3) การ
ทํางานของร างกาย สมอง ละจิตใจ (mind – brain – body
performance) ซึ่ งระบบย อ ยทั้ ง สามเกี่ ยวข อ งสั ม พั น ธ กั น
อย า งใกล ชิ ด ก อ ให เ กิ ด ความสามารถในการทํ า กิ จกรรม
และพฤติกรรมการปรับตัว โดยความสําเร็จจากการขี่ หรือดูแล
สัตว (ชาง) ในการทํากิจกรรม อาบน้าํ กิจกรรมใหอาหาร และการ
สื่ อ สารที่ เหมาะสม ทํา ให บุ คคลออทิ สติ กสามารถรู ถึ ง ความ
สามารถของตนเองในการปฏิ สั มพั นธ และควบคุ มช าง
สิ่ งแวดล อมใหม มี ความน าสนใจจึ งมี ศั กยภาพในการจู งใจให
บุคคลออทิสติกเรียนรูจุดมุงหมายในการทํากิจกรรม และรูถึงวิธี
การที่ทําใหบรรลุเปาหมาย ทักษะทีด่ ขี นึ้ หรือไดรบั การพัฒนาขึน้
สามารถชดเชยความบกพรองของออทิสติกได นัน่ คือ เพิ่ มความ
สามารถของการทํางานของร างกาย-สมอง-จิ ตใจ หรื อความ
สามารถในการทํ า กิ จ กรรมการดํ า เนิ น ชี วิ ต นอกจากนี้
ประสบการณ และบทบาทใหม ที่ ไ ด รั บ ก อให เกิ ดการพั ฒ นา
อุ ปนิ สัยใหม ขึ้ น ซึ่ งสิ่ งเหล านี้ เป นกิ จกรรมการดําเนิ นชี วิ ตที่ มี
ความสําคั ญและมี ผลต อพฤติ กรรมการปรับตั ว
การศึ กษานํ า ร องนี้ มี วั ตถุ ประสงค เพื่ อศึ กษาผลของ
โปรแกรมบําบั ดด วยชางไทยที่ สร างขึ้ น ต อ 1) ความสามารถ
พื้นฐาน และ 2) พฤติกรรมการปรับตัวของบุคคลออทิสติก

วิธกี ารศึกษา
การศึ กษานี้ เปนการศึ กษานํารอง (pilot study) เปนสวน
หนึ่งของโครงการการศึกษาผลของโปรแกรมบําบัดดวยชางไทย
ในบุคคลออทิสติก
กลุมประชากร
คื อ ผู รับบริ การออทิ สติ กของคลิ นิ ก กิ จกรรมบํา บั ด คณะ
เทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ไดรับการวินิจฉัยวา
เปนออทิสติก หรือมีลกั ษณะที่เขาขาย ออทิสติกตามเกณฑของ
DSM IV ที่ มี ป ญ หาความสามารถพื้ นฐานและพฤติ กรรม
การปรั บตั ว พ อแม ห รื อผู ป กครองเซ็ นยิ น ยอมในแบบฟอร ม
ยิ น ยอมเข า ร ว มงานวิ จั ย และสามารถร ว มโปรแกรมบํ า บั ด
ไดตลอด
เกณฑ การคั ดเข า
คือ เป นเพศชาย มี อายุ ระหวาง 11-18 ป สามารถเข าใจ
และสื่อสารกันดวยภาษาพูด ไมมีประวัติชัก
ขั้นตอนการศึกษา
อาสาสมัครแตละรายไดรับการตรวจประเมิน กอนและหลัง
ไดรับโปรแกรมบําบัดดวยชางไทย

- ใช แบบประเมิ น Short Sensory Profile(11)เพื่ อ ประเมิ น
พฤติกรรมการบรูณาการประสาทรับความรูสึก ซึ่งหมายถึง
การตอบสนองตอขอมูลสิ่งเราที่บุคคลแสดงออกมา ซึ่งเปน
ผลของการทํางานของระบบประสาทและสมองในการ รั บ
ลงทะเบี ยน บูรณาการ แยกแยะ ข อมู ลความรู สึกที่ ไดรับ
จากระบบประสาทรับความรูสึกทั้ง 6
- ใช Balance Test Kit ของ Bruininks-Oseretsky Test of
Motor Proficiency(12) ประเมินความสามารถในการทรงตัว
(balance) ซึ่งหมายถึงการทํางานของกลามเนื้อและระบบ
ประสาทที่ รั ก ษาสมดุ ลของร า งกายเมื่ อ สิ่ ง แวดล อ มภาย
นอกเปลี่ ยนไป เช น ฐานรองรั บแคบลง จุ ด ศู นย ถ วงของ
ร างกายเลื่ อนสู ง ขึ้ น หรื อ เส นศู น ย ถ ว งของร า งกายมี ก าร
เปลี่ ยนตํ า แหน ง ไปจากเดิ ม เป น ต น โดยทดสอบความ
สามารถในการทรงตั ว 8 ท าตามแบบทดสอบบรู นนิ กส (12)
ไดแก 1) การยืนทรงตัวบนขาขางที่ถนัดบนพื้น 2) การยืน
ทรงตัวบนขาขางที่ถนัดบนคานทรงตัว 3) การยืนทรงตัวบน
ขาขางที่ถนัดบนคานทรงตัวขณะปดตา 4) การเดินตามเสน
5) การเดินบนคานทรงตัว 6) การเดินตอสนเทาตามเสน 7)
การเดินตอสนเทาบนคานทรงตัว และ 8) การเดิ นข ามสิ่ ง
กีดขวางบนคานทรงตัว
- ประเมิ นความสามารถในการควบคุ ม การทรงท า ซึ่ ง
หมายถึ ง การทํ า งานของกล า มเนื้ อและระบบประสาทใน
การคงรักษาใหรางกายคงอยูในทาที่ตองการได การศึกษา
นี้ วั ดโดยพิ จ ารณาเวลาที่ ค งรั กษาร างกายในท าต านแรง
โน ม ถ ว งของโลก 2 ท า ได แก ท าลู กบอลขณะนอนหงาย
(supine flexion) และทาเครื่ องบินขณะนอนคว่ํา (prone
extension) (ดังรูปที่ 1)
- ประเมิ นพฤติ กรรมการปรั บตั ว ซึ่ งหมายถึ งความสามารถ
มี ป ฏิ สัม พั นธ และตอบสนองต อ บุ คคลและสิ่ งแวดล อมได
เหมาะสม วั ด โดยแบบทดสอบมาตรฐานวายแลนด (13) ที่
ประเมินพฤติกรรมการปรับตั วโดยรวม และพฤติ กรรมการ
ปรับตัวยอย 3 ดานคือ การทํากิจวัตรประจําวัน การสื่อความ
หมาย และการเขาสังคม
- ให โปรแกรมบํา บั ดด ว ยช างไทย ภายใต ก ารควบคุ ม ของ
นั กกิจกรรมบําบัด ซึ่ งเปนชุ ดกิ จกรรมที่ ใชบําบั ดออทิสติ ก
และสร างขึ้ นบนพื้ นฐานความรู เรื่ องการนําสั ตว มาช วยใน
การบําบัด โดยอิงการบูรณาการประสาทรับความรูสึก และ
กิจกรรมการดําเนินชีวิตของมนุษย และใช ชางไทยเปนสื่ อ
ในการบําบัด ชุดกิจกรรมประกอบดวย กิจกรรม 4 ประเภท
คื อ 1) กิ จกรรมเตรี ยมความพร อม นํามาใช เพื่ อให อาสา
สมัครไดรับขอมูลเกี่ยวกับชาง และกิจกรรมที่จะทําในแตละ
วัน ทั้งนี้เพื่อเตรียมอาสาสมัครออทิสติก ซึ่งมักมีปญหาขาด
ความยื ดหยุ น และมี ระดั บการตื่ นตั วสูงเมื่ อต องเผชิญกั บ
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สถานการณใหม(14) 2) กิ จกรรมให อาหารสมอง (sensory
diet) ผานระบบกายสัมผัส (tactile) กลามเนื้อ เอ็น ขอตอ
(proprioceptive) และระบบการทรงตัว (vestibular) ทั้งนี้
เพื่ อ ให สมองสามารถบู รณาการข อมู ลความรู สึ กที่ ไ ด รั บ
ดีขนึ้ เชน กิจกรรมขีช่ าง เก็บขีช้ างโดยใชพลัว่ และรถเข็นทราย
อาบน้ําโดยใชสบูช าง ใหอาหารชาง เปนตน 3) กิจกรรมเพิม่
ทักษะการดําเนินชีวิต เชน กิจกรรมดูแลชางคูหู ไปรับ–สง
เลื อกซื้ ออาหารให ช าง และกิ จ กรรมผ อนคลาย และ 4)
กิ จกรรมเพิ่ มทั ก ษะการเข า สั ง คม เช น การเชี ยร และเล น
เปนทีม
- วิเคราะหขอมูล เปนคาผลรวม คาเฉลี่ย คาความแตกตาง
และร อยละ และเปรี ยบเที ยบคะแนนความสามารถก อน
และหลังไดรับโปรแกรมบําบัดดวยชางไทย

ตารางที่ 1, 2, และ 3 แสดงผลการประเมินพฤติกรรมการบรูณาการประสาทรั บ ความรู สึ ก ความสามารถในการควบคุ มการ
ทรงทา และการทรงตัว กอนและหลังไดรับโปรแกรมบําบัดดวย
ชางไทยของอาสาสมั ครทั้ ง 4 ราย ซึ่ งมีคาคะแนนเฉลี่ ยสูงขึ้ น
และทรงท าและทรงตั ว ได น านขึ้ น ทั้ งนี้ อายุ เ ที ยบเท า ความ
สามารถในการทรงตัวของทั้ง 4 รายต่ํากวาอายุจริง
ส ว นตารางที่ 4 แสดงคะแนนพฤติ กรรมการปรั บตั ว ของ
อาสาสมั ครแต ละราย และเปรี ย บเที ย บอายุ เ ที ย บเท า ของ
พฤติกรรมการปรั บตั วกอนและหลังการบําบัด พบว าทุกรายมี
อายุเทียบเทามากขึ้น แตยังต่ํากวาอายุจริง (ดูตารางที่ 3)
คะแนนพฤติกรรมการบูรณาการประสาทรับความรูสึก
รายที่ กอนใหโปรแกรม หลังใหโปรแกรม เปลี่ยนแปลงรอยละ
1
144
177
22.92
2
137
153
11.68
3
146
152
4.11
4
141
151
7.10

ผลการศึกษา
อาสาสมัครออทิสติก 4 ราย เปนเพศชาย อายุเฉลีย่ 14 ป 1
เดือน มีปญหาพฤติกรรม การบูรณาการดานประสาทรับความ
รูสึก โดยมีอาการแสดง ไดแก ภาวะไมอยูนิ่ง สมาธิสั้น อาการ
หลีกหนีกายสัมผัส เลือกกินอาหารบางชนิด หลีกหนีเสียงบาง
ชนิด มีพฤติกรรมไมพงึ ประสงค ที่ทําซ้ํา ๆ ไดแก สะบัดมือ เลนนิว้
ปรบมือ นอกจากนี้อาสาสมัครมีปญหาการทรงตัว การทรงทา
ตลอดจนการเคลื่อนไหวรางกายชา งุมงาม และดูไมแข็งแรง
รายที่

เฉลี่ย

142

158.2

11.45

ตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ยและคะแนนพฤติกรรมการบูรณาการประสาทรับ
ความรูสกึ ของอาสาสมัครออทิสติก ชวงกอนและหลังไดรับโปรแกรมบําบัด
ดวยชางไทย จากแบบทดสอบ Short Sensory Profile

Supine flexion (วินาที)

Prone extension (วินาที)

กอนให
โปรแกรม

หลังให
โปรแกรม

เปลี่ยนแปลง
รอยละ

กอนให
โปรแกรม

หลังให
โปรแกรม

เปลี่ยนแปลง
รอยละ

1
2
3
4

30.0
30.0
25.0
22.2

30.0
30.0
28.7
25.0

0
0
14.8
12.61

28.9
28.2
22.0
20.0

30.0
30.0
26.0
24.0

3.80
6.38
18.18
20.0

เฉลีย่

26.8

28.4

6.85

24.8

27.5

12.09

ตารางที่ 2 คาเฉลีย่ และคาความสามารถในการควบคุมการทรงทาของอาสาสมัครออทิสติก กอนและหลังไดรับโปรแกรมบําบัดดวยชางไทย ใน 2 ทาทดสอบ
คือ supine flexion และ prone extension
รายที่

คะแนนรวม+

รอยละการ

อายุ

กอนใหโปรแกรม

หลังใหโปรแกรม

เปลี่ยนแปลง

อายุจริง

อายุเทีย บเทา

1
2
3
4

15
8
13
11

22
17
20
18

46.67
112.5
53.85
63.64

(17-11)*
(11-1)
(12-7)
(14-10)

4-11**
5-2
6-2
5-5

เฉลีย่

11.7

19.2

69.16

14-1

5-5

ตารางที่ 3 คะแนนเฉลี่ยและคะแนนรวมของความสามารถในการทรงตัวของอาสาสมัครออทิสติก 1, 2, 3, และ 4 กอนและหลังไดรับโปรแกรมบําบัด
ดวยชางไทย และรอยละของคะแนนรวมที่เปลี่ยนแปลง และอายุเทียบเทาความสามารถในการทรงตัว
* หมายถึง อาสาสมัครออทิสติกอายุ 17 ป 11 เดือน ** หมายถึง 4 ป 11 เดือน + หมายถึง คะแนนที่ไดจากการทดสอบการทรงตัว
J Thai Rehabil Med 2010; 20(1)
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คะแนนพฤติกรรมการปรับตัว
รายที่ หัวขอการประเมิน

กอนไดรับโปรแกรม

หลังไดรับโปรแกรม

RS

SS

AL

AE

RS

SS

AL

AE

1

พฤติกรรมการปรับตัวรวม
ดานการสื่อความหมาย
ดานการดูแลตนเอง
ดานการเขาสังคม

86
144
64

34
22
65
24

ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา

6-5
5-3
10-4
3-9

90
152
74

38
25
75
38

ต่ํา
ต่ํา
ปานกลาง
ต่ํา

7-7**
5-8
12-3
4-10

2

พฤติกรรมการปรับตัวรวม
ดานการสื่อความหมาย
ดานการดูแลตนเอง
ดานการเขาสังคม

108
124
74

56
67
66
56

ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา

6-8
7-9
7-7
4-10

107
129
74

59
66
72
56

ต่ํา
ต่ํา
ปานกลาง
ต่ํา

6-10
7-8
8-2
4-10

3

พฤติกรรมการปรับตัวรวม
ดานการสื่อความหมาย
ดานการดูแลตนเอง
ดานการเขาสังคม

86
118
89

51
43
56
66

ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา

6-3
5-3
6-11
6-7

94
120
93

54
47
57
70

ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา

6-10
6-2
7-2
7-4

4

พฤติกรรมการปรับตัวรวม
ดานการสื่อความหมาย
ดานการดูแลตนเอง
ดานการเขาสังคม

98
137
49

40
44
64
21

ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา

6-1
6-7
9-2
2-4

100
138
49

40
45
65
21

ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา

6-2
6-10
9-4
2-4

ตารางที่ 4 คะแนนดิ บ (RS), คะแนนมาตรฐาน (SS), ระดับการปรั บตัว (AL) และอายุ เที ยบเท า (AE) ป-เดือน ของพฤติกรรมการปรับตั วรวม*
ของอาสาสมัครออทิสติกจากแบบทดสอบ Vineland Adaptive Behavior Scale ชวงกอนและหลังไดรับโปรแกรมบําบัดดวยชางไทย
* หมายถึง ผลรวมของพฤติกรรมการปรับตัวยอย 3 ดานคือ (1) ดานการสื่อความหมาย (2) ดานการดูแลตนเอง และ (3) ดานการเขาสังคม
** หมายถึง 7 ป 7 เดือน

บทวิจารณ
ผลจากการศึกษานํารองครั้งนี้ แสดงวาโปรแกรมบําบัดดวย
ช างไทย ภายใต การกํากั บ ดู แ ลของนั ก กิ จ กรมบํา บั ด ที่ ให แ ก
อาสาสมัครออทิสติกแบบเต็มวัน จํานวน 4 ครัง้ /สัปดาห ตอเนือ่ ง
12 ครั้ง สามารถชวยใหอาสาสมัครออทิสติกทั้ง 4 ราย พัฒนา
ความสามารถพื้ นฐานและพฤติ กรรมการปรับตั วดี ขึ้ น
คะแนนความสามารถพื้ นฐานของอาสาสมั ค ร ได แ ก
พฤติ กรรมการบูรณาการประสาทรับความรู สึก ความสามารถ
ในการควบคุมการทรงทาและทรงตัว หลังไดรับโปรแกรมบําบัด
ด วยชางไทยดี ขึ้ น โดยกอนได รับโปรแกรมบําบั ดด วยชางไทย
อาสาสมัครออทิสติกทั้ง 4 ราย ไดคะแนนพฤติกรรมการบูรณา
การประสาทรั บความรู สึ กจากแบบทดสอบ Short Sensory
Profile (SSP) อยูระหวาง 137-146 คะแนน ซึ่งต่ํา แสดงวาอาสา
สมั ครมี ป ญ หาการบู รณาการประสาทรั บความรู สึ ก ซึ่ ง สอด
คล อ งกั บ รายงานพฤติ กรรมป ญ หาของอาสาสมั ครที่ พบใน
คลินิกของนักกิจกรรมบําบัดซึ่งดูแลอาสาสมัคร และสอดคลอง
กับการศึกษากอนหนาทีร่ ายงานวาบุคคลออทิสติกมีปญ
 หาเรือ่ งการ
(14)
บู รณาการประสาทรับความรู สึก แตหลั งได รับโปรแกรมบําบั ดดวย
ช า งไทย พบว าคะแนนพฤติ กรรมการบู รณาการประสาทรั บ
ความรูสึกเพิ่มขึน้ ขยับเขาใกลชว งคะแนนของคนปกติทวั่ ไปทีไ่ ด

จากแบบทดสอบ SSP ซึ่ งมีช วงคะแนนระหว าง 155-190 คะแนน(11)
ซึ่ งแสดงให เห็ นว าสมองสามารถบู รณาการข อมู ลที่ ได รั บจาก
ระบบประสาทรับความรูสึกไดดีขึ้น ทําใหคะแนนพฤติกรรมการ
บู รณาการประสาทรั บความรู สึกเพิ่ มขึ้ น และยังสอดคล องกั บ
ผลของคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวที่ดีขึ้ น
ไวท และคณะ(15) พบวากลุม ตัวอยางเด็กพิเศษ ทีไ่ ดคะแนน
จากแบบทดสอบ sensory profile ต่ํ า มี ความสามารถ
ประกอบกิ จกรรมดํา เนิ น ชี วิ ต ต่ํ า กว า กลุ มตั วอย างเด็ กทั่ วไป
ซึ่ งได คะแนนสู งกว า บั นดี และคณะ พบว าคะแนนจากแบบ
ทดสอบ SSP มีความสัมพันธกับความสามารถเลน(16) ซึ่ งสอด
คลองกับผลทีไ่ ดจากการศึกษานีท้ พี่ บวาอาสาสมัครออทิสติกทีไ่ ด
คะแนนจากแบบทดสอบ SSP ต่ํ า มี คะแนนพฤติ ก รรมการ
ปรับตัวต่ําเชนกัน
ก อนได รับ โปรแกรมบําบั ดด วยช า งไทย ความสามารถใน
การทรงตัวของอาสาสมัครออทิสติกทั้ง 4 ราย ต่ํากวาอายุจริง
โดยมีความยากลําบากในการยืนขาเดียวบนพืน้ และบนคานทรงตัว
ซึ่ งสอดคล อ งกั บผลการศึ กษาก อนหน า ของมิ นชิ ล และคณะ
ซึง่ ทําการศึกษาบุคคลออทิสติก 99 คน อายุระหวาง 5-52 ป(17)
และพบวาความสามารถในการทรงตัวและความสามารถในการ
ควบคุมการทรงทาของบุ คคลออทิสติกต่ํากวาคนทั่ วไปอยางมี
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นั ยสําคั ญทางสถิ ติ (p < 0.05) การศึ กษาของเฟที มิ พบว า
ซีรีเบลลัมหรือสมองนอย (cerebellum) ของบุคคลออทิสติกมี
ขนาดเล็ ก และเซลส เ พอร คินเจ (Purkinje cells) มีจํา นวน
นอยกวาของคนปกติทั่วไป(18)
การศึกษาของเบอรโทที(19) และของเบียรี่ และคัฟฟแมนน(20)
พบวาการบําบัดดวยการขีม่ า สามารถเพิม่ ความสามารถควบคุมการ
ทรงทาและความสามารถทรงตัว ในทํานองเดียวกันการบําบัด
ดวยชางไทยอยางตอเนื่องนาน 3 สัปดาห ก็ทําใหอาสาสมัคร
ทุ กรายมี คะแนนความสามารถทรงตั ว โดยรวมดี ขึ้ น ระหว าง
รอยละ 46.67 ถึง 112.50 โดยคาเฉลี่ยการเปลีย่ นแปลงคิดเปน
รอยละ 69.16 แต ยังต่ํากวาคนปกติทั่ วไปที่ อายุเทากัน ความ
สามารถในการทรงตั ว และความสามารถในการควบคุ ม การ
ทรงท าที่ ดี ขึ้ นนี้ อาจมี ผลจากการบู รณาการประสาทรั บความ
รูส ึกทีด่ ีขนึ้ โดยเฉพาะสมองนอย ซึง่ ควบคุมหนาที่นที้ าํ งานไดดขี นึ้
มี การศึ ก ษาพบว า การทํา งานของสมองน อ ยเป น ตั ว กระตุ น
การทํา งานของส ว นหน า ของซี รี บรั มหรื อสมองใหญ (21) ซึ่ งมี
บทบาทสําคัญตอสมาธิ ความจํา การแกปญ
 หา ตลอดจนความ
คิดความเขาใจ (cognitive function) ซึ่งปญหาเหลานี้พบบอย
ในออทิ สติ ก (22) หลั ง จากได รั บ โปรแกรมบําบั ดด วยช างไทย
อาสาสมั ค รมี ค วามสามารถพื้ น ฐาน (ได แ ก พฤติ ก รรมการ
บู รณาการประสาทรั บความรู สึก ความสามารถในการทรงตั ว
และความสามารถในการควบคุมการทรงทา) ดีขึ้น จึงอาจสงผล
ตอคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวที่เพิ่มขึน้ ทัง้ นี้อาจเนือ่ งจากการ
บู รณาการข อ มู ลความรู สึ กจากสมองส วนที่ อยู ต่ํ า กว า และ
สมองนอยทํางานไดดีกวาเดิม
การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี ข อ จํ า กั ด คื อ ช ว งก อ น ระหว า ง และ
หลั ง การเข า ร ว มโปรแกรมบํ า บั ด ด ว ยช า งไทย อาสาสมั ค ร
ออทิ สติ ก ทั้ ง 4 ราย ยั ง คงได รั บ โปรแกรมกิ จ กรรมบํ า บั ด
จากคลินิกกิจกรรมบําบัดตามปกติที่เคยไดรับสัปดาหละ 2 ครั้ง
ไม มี กลุ มควบคุ ม ดั งนั้ นการศึ ก ษาครั้ งต อไปควรเพิ่ มจํา นวน
กลุ มตั วอย างให มากขึ้ น มี กลุ มควบคุ ม รวมถึ งศึ กษาความถี่
และระยะเวลาของการโปรแกรมบําบั ดด วยช างไทยที่ ให ผลดี
และคํา นึ ง ถึ งความเหมาะสมด านการดํา เนิ นชี วิ ต ของบุ คคล
ออทิสติกและครอบครั วดวย
กลาวโดยสรุ ป การศึ กษานํารองนี้ ได สรางโปรแกรมบําบั ด
ดวยชางไทยสําหรับใชกบั บุคคลออทิสติกขึน้ ใหม เพื่อใชเปนการ
บํา บั ดรั กษาทางเลื อ ก ผลการศึ กษาเบื้ องต นแสดงให เ ห็ นว า
โปรแกรมบํ า บั ดด วยช า งไทยแบบเต็ ม วั น 4 ครั้ งต อสั ปดาห
ตอเนื่องเปนเวลา 3 สัปดาห สามารถเพิม่ ความสามารถพื้นฐาน
และพฤติกรรมการปรับตัวของอาสาสมัครออทิสติกทั้ง 4 รายได
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ภาคผนวก

รูป ก

รูป ข
รูปที่ 1 แสดงการทดสอบความสามารถในการควบคุมการทรงทา
รูป ก. ทา supine flexion รูป ข. ทา prone extension
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