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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.

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: เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมบําบัดดวยชางไทย
ตอความสามารถพื้นฐานและพฤติกรรมการปรับตัวของบุคคล
ออทิสติก
รูปแบบการวิจัย: การศึกษาเปรียบเทียบผลกอนและหลัง
ไดรับโปรแกรมบําบัดดวยชางไทย
สถานที่ ทําการวิ จัย: ศูนยอนุ รักษชางไทย จังหวัดลําปาง
สังกัดองคการอุตสาหกรรมปาไม และคลินิกกิจกรรมบําบัด
คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
กลุมประชากร: ผูรับบริการออทิสติก อายุระหวาง 11-18 ป
ที่ผูปกครองใหคํายินยอมใหเขารวมการศึกษา
วิธีการศึกษา: ผูรับบริการออทิสติก เขารวมโปรแกรมชางบําบัด
จํานวน 4 ราย แตละรายได รับการประเมินความสามารถ
พืน้ฐานและพฤตกิรรมการปรับตัวกอนและหลังการใหโปรแกรมบาํบดั
ดวยชางไทย โปรแกรมบําบัดดวยชางไทยภายใตการดูแลของ
นักกิจกรรมบําบัดเปนการฝกแบบเต็มวัน จํานวน 4 วันตอ
สัปดาห ตอเนื่องกันเปนเวลา 3 สัปดาห การวิเคราะหขอมูล
ใชสถิติเชิงบรรยาย
ผลการศึกษา: ความสามารถพื้นฐานของอาสาสมัครออทิสติก
ทั้ง 4 ราย เพิ่มขึ้น โดยคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการบูรณาการ
ประสาทรับความรู สึกเปล่ี ยนแปลงเพิ่ มขึ้ นรอยละ  11.45
คะแนนเฉล่ียความสามารถการทรงตวัเปล่ียนแปลงเพิม่ขึน้รอยละ
69.16 นอกจากนี้ คาเฉล่ียความสามารถการควบคุมการทรง
ทาในทา supine flexion และ prone extension เปล่ียนแปลง
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เพิ่มขึ้นรอยละ 6.85 และ 12.09 ตามลําดับ พฤติกรรมการ
ปรับตัวของอาสาสมัครทัง้ 4 ราย ดีขึน้
สรุป: ภายใตการดูแลของนักกิจกรรมบําบัด โปรแกรมบําบัด
ดวยชางไทย แบบเต็มวัน 4 คร้ังตอสัปดาห ตอเนื่องเปนเวลา 3
สัปดาห  ชวยใหความสามารถพื้ นฐานและพฤติกรรมการ
ปรับตัวของบุคคลออทิสติก ทัง้ 4 ราย ดีขึน้
คําสําคัญ:  ออทิสติก การนําสัตวมาช วยในการบําบัด
กิจกรรมบําบัด พฤติกรรมการปรับตัว
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บทนํา
บุคคลออทิสติก หมายถึง บุคคลที่มีความบกพรองเดนชัด

3 ดานคือ การส่ือความหมาย การเขาสังคม ความสนใจจํากัด
และมีพฤติกรรมซํ้า กระทรวงสาธารณสุข ป 2547 รายงานวา
มีบุคคลออทิสติกราว 2 แสนคน การศึกษาความชุกและขนาด
ของปญหาภาวะออทิสติกในประเทศไทยในเด็กอายุ 1 ถึง 5 ป
จํานวน 31,411 คน ผลการศึกษาพบอัตราสวนระหวางเด็ก
ที่มีความเส่ียงตอภาวะออทสิติกตอเด็กปกติ เทากับ 4.4:1,000
และเม่ือตรวจยืนยันโดยจิตแพทยเด็ก พบความชุกของภาวะ
ออทสิติกในเด็กอายุ 1 ถึง 5 ป เทากับ 9.9:10,000(1)  ซ่ึงเม่ือเปน
แลวไมมีวิธีการรักษาใหหายขาด ในปจจุบันการบําบัดและการ
ชวยเหลือออทิสติกที่ไดผลดี คือ การบําบัดชวยเหลือในระยะ
แรก (early intervention) ซ่ึงอาจประกอบไปดวยวิธีการตาง ๆ
หลายแนวทางดวยกัน การศึกษากอนหนานี้ รายงานความผิด
ปกติของโครงสรางและการทํางานของสมอง มีความผิดปกติ
ของการบูรณาการดานประสาทรับความรูสึก ความสามารถใน
การทรงตั ว ความบกพรองในการเคล่ื อนไหว ซ่ึ งสงผลให
พฤติกรรมการปรับตัวตอสถานการณตาง ๆ บกพรอง

การนําสัตวมาใชบําบัดออทิสติก มีรายงานการใชสุนัข(2)

ปลาโลมา(3, 4, 5) และลามะ(6)  ซ่ึงพบวา สามารถเพิม่ความเชื่อม่ัน
ในศักยภาพของตนเอง ชวยลดความตึงเครียด(7) การบําบัดดวย
สัตวสามารถเพิ่มความสามารถในการควบคุมการทรงทาและ
ความสามารถในการทรงตัว การศึกษาในเร่ืองการนําเอาสัตว
มาใชบําบัดในออทิสติกยังมีนอย ผูวิจัยสนใจที่จะนําชางไทย
มาช วยในการบําบัด เหตุผลที่ เ ลือกใช ช างมาช วยบําบัด
ออทิสติกที่สําคัญมี 3 ประการ คือ 1) ชางไทยเปนสัตวคูบาน
คูเมืองเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย 2) ชางไทยเปนสัตวใหญที่
เฉลียวฉลาดและความจําดี (8) ฝกใหชวยผูบําบัดไดงาย จึง
เหมาะที่จะใชเปนส่ือในการบําบัดตามโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น
ไดเปนอยางดี  และ 3) ชางเปนสัตวที่ เคล่ือนไหวสวนของ
รางกายมาก เชน โยกตัวโดยการเดินหนา-ถอยหลัง ขยับใบหู

ใชหางปดตามลําตัว ซ่ึ งสามารถดึงดูดความสนใจจากเด็ก
ออทิสติก

การศึกษานํารองนี้ ออกแบบโปรแกรมบําบัดดวยชางไทย
โดยอาศัยแนวคิดการนําสัตวมาใช ในการบําบัด และกรอบ
อางอิงที่ นักกิจกรรมบําบัดใช ในทางคลินิก ซ่ึ งไดแก กรอบ
อางอิงการบูรณาการดานประสาทรับความรู สึก (sensory
integration frame of reference)(9) รวมกับกรอบอางอิงดาน
กิจกรรมการดําเนนิชีวิตของมนษุย (Human occupation frame
of reference)(10)

กรอบอางอิงการบูรณาการประสาทรับความรู สึก กลาว
ถึงการบูรณาการขอมูลที่ ไดจากระบบประสาทรับความรู สึก
(sensory system) วามีความสําคัญตอกระบวนการของสมอง
ในการรับลงทะเบียน (register) จัดระเบียบ (organize)
บูรณาการขอมูลที่ ได รับเขาดวยกัน (integration) และการ
นําไปใช โดยเชื่อวา ปญหาในกระบวนการบูรณาการประสาท
รับความรูสึก (sensory integration) สงผลตอการทํางานของ
รางกาย ระดับการต่ืนตัว สมาธิ การควบคุมตนเอง การตอบ
สนองอยางเหมาะสมตอสถานการณและส่ิงแวดลอม

การบูรณาการประสาทรับความรูสึก(9)  แบงเปน 4 ระดับ จาก
การบูรณาการขั้ นตํ่าสุด (ระดับที่  1) เร่ิมจากการรับขอมูล
ส่ิงเราจากระบบประสาทรับความรูสึกพื้นฐานไปสูการไดมาซ่ึง
ทักษะความสามารถที่สูงขึ้นที่ไดจากการบูรณาการในขั้นสูงสุด
(ระดับที่ 4) ดังนี้คือ ระดับที่ 1 การบูรณาการของขอมูลที่ ได
รับผานกายสัมผัส และ การมองเห็นกอใหเกิดความผูกพัน และ
ความปลอดภัยในสัมผัส การบูรณาการขอมูลที่ไดรับผานระบบ
เวสติบูลาร การรับรูจากกลามเนื้อ เอ็น และขอ สงผลตอความ
ตึงตัวของกลามเนื้ อ ปฏิ กิ ริยาการทรงตัว การควบคุมการ
ทรงท า  ความสามารถในการทรงตัว ระดับที่  2 การบู รณาการ
ของขอมูลที่ ได รับในระดับนี้  ทําให มี ระดับการต่ื นตัวของ
ร างกายเหมาะสม ทําให เกิดความมั่นคงทางอารมณ การ
ปรับตัว การรับรูรางกาย การประสานกันของรางกายทั้ง 2 ซีก
และ การวางแผนการเคลื่อนไหว (motor planning) ระดับที่ 3
การบู รณาการของข อมู ลที่ ได รั บผ านกายสัมผัส ระบบ
เวสติบูลาร การรับรูจากกลามเนื้อ เอ็น และขอ  การมองเห็น กอ
ใหเกิดทักษะการรับรูและการเคล่ือนไหว ความสามารถดาน
การรับรูทางตา (visual perception) การทํางานประสานกนัของ
ตาและมือ และความสามารถในการทํากิจกรรมอย างมี
เปาหมาย ระดับที่ 4 การบูรณาการของขอมูลที่ ได รับผาน
กายสัมผัส ระบบเวสติบลูาร การรับรูจากกลามเนื้อ เอ็น และขอ
การมองเห็น การไดยิน กอใหเกิดความสามารถในการจดจอ
มีสมาธิ ความสามารถดานการเรียน ศักยภาพในการคิดเชิง
นามธรรม และเปนเหตุ เปนผล การพัฒนารางกายขางถนัด
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กรอบอางอิงกิจกรรมการดําเนินชีวิตของบุคคล(10) กลาววา
มนุษยเปนระบบเปดที่มีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม มนุษยมีแรง
จูงใจในการทํากิจกรรม  ซ่ึงเปนผลจากการทํางานของรางกายที่
เปนระบบเปดประกอบดวย 3 ระบบยอยที่เรียงเปนลําดับขั้น คือ
(1) เจตจํานง (volition) (2) อุปนิสัย (habituation) และ (3) การ
ทํางานของรางกาย สมอง ละจิตใจ (mind – brain – body
performance) ซ่ึ งระบบยอยทั้ งสามเกี่ ยวของสัมพันธ กัน
อย างใกล ชิด กอให เกิดความสามารถในการทํากิ จกรรม
และพฤติกรรมการปรับตัว โดยความสําเร็จจากการขี่ หรือดูแล
สัตว (ชาง) ในการทาํกิจกรรม อาบน้าํ กิจกรรมใหอาหาร และการ
ส่ือสารที่ เหมาะสม ทําใหบุคคลออทิสติกสามารถรู ถึงความ
สามารถของตนเองในการปฏิ สั มพั นธ และควบคุ มช าง
ส่ิงแวดลอมใหมมีความนาสนใจจึงมีศักยภาพในการจูงใจให
บุคคลออทิสติกเรียนรูจุดมุงหมายในการทํากิจกรรม และรูถึงวิธี
การที่ทําใหบรรลุเปาหมาย ทกัษะทีดี่ขึน้หรือไดรับการพฒันาขึน้
สามารถชดเชยความบกพรองของออทสิติกได นัน่คือ เพิ่มความ
สามารถของการทํางานของรางกาย-สมอง-จิตใจ หรือความ
สามารถในการทํากิจกรรมการดําเนินชี วิต นอกจากนี้
ประสบการณและบทบาทใหมที่ ไดรับ กอใหเกิดการพัฒนา
อุปนิสัยใหมขึ้น ซ่ึงส่ิงเหลานี้เปนกิจกรรมการดําเนินชีวิตที่ มี
ความสําคัญและมีผลตอพฤติกรรมการปรับตัว

การศึ กษานําร องนี้ มี วั ตถุ ประสงค เพื่ อศึ กษาผลของ
โปรแกรมบําบัดดวยชางไทยที่สรางขึ้น ตอ 1) ความสามารถ
พื้นฐาน และ 2) พฤติกรรมการปรับตัวของบุคคลออทิสติก

วธิกีารศกึษา
การศึกษานี้เปนการศึกษานํารอง (pilot study) เปนสวน

หนึ่งของโครงการการศึกษาผลของโปรแกรมบําบัดดวยชางไทย
ในบุคคลออทิสติก
กลุมประชากร

คือ ผู รับบริการออทิสติกของคลินิกกิจกรรมบําบัด คณะ
เทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ไดรับการวินิจฉัยวา
เปนออทสิติก หรือมีลักษณะที่เขาขาย ออทิสติกตามเกณฑของ
DSM IV ที่ มีปญหาความสามารถพื้ นฐานและพฤติกรรม
การปรับตัว พอแมหรือผูปกครองเซ็นยินยอมในแบบฟอรม
ยินยอมเขารวมงานวิจัย และสามารถรวมโปรแกรมบําบัด
ไดตลอด
เกณฑการคัดเขา

คือ เปนเพศชาย มีอายุระหวาง 11-18 ป สามารถเขาใจ
และส่ือสารกันดวยภาษาพูด ไมมีประวัติชัก
ข้ันตอนการศึกษา

อาสาสมัครแตละรายไดรับการตรวจประเมิน กอนและหลัง
ไดรับโปรแกรมบําบัดดวยชางไทย

- ใชแบบประเมิน Short Sensory Profile(11)เพื่อประเมิน
พฤติกรรมการบรูณาการประสาทรับความรูสึก ซ่ึงหมายถึง
การตอบสนองตอขอมูลส่ิงเราที่บุคคลแสดงออกมา ซ่ึงเปน
ผลของการทํางานของระบบประสาทและสมองในการ รับ
ลงทะเบียน บูรณาการ แยกแยะ ขอมูลความรู สึกที่ไดรับ
จากระบบประสาทรับความรูสึกทั้ง 6

- ใช Balance Test Kit ของ Bruininks-Oseretsky Test of
Motor Proficiency(12) ประเมินความสามารถในการทรงตัว
(balance) ซ่ึงหมายถึงการทํางานของกลามเนื้อและระบบ
ประสาทที่ รักษาสมดุลของรางกายเมื่ อส่ิ งแวดลอมภาย
นอกเปล่ียนไป เชน ฐานรองรับแคบลง จุดศูนยถวงของ
รางกายเล่ือนสูงขึ้น หรือเสนศูนยถวงของรางกายมีการ
เปล่ี ยนตําแหน งไปจากเดิม เปนตนโดยทดสอบความ
สามารถในการทรงตัว 8 ทาตามแบบทดสอบบรูนนิกส(12)

ไดแก 1) การยืนทรงตัวบนขาขางที่ถนัดบนพื้น 2) การยืน
ทรงตัวบนขาขางที่ถนัดบนคานทรงตัว 3) การยืนทรงตัวบน
ขาขางที่ถนัดบนคานทรงตัวขณะปดตา 4) การเดินตามเสน
5) การเดินบนคานทรงตัว 6) การเดินตอสนเทาตามเสน 7)
การเดินตอสนเทาบนคานทรงตัว และ 8) การเดินขามส่ิง
กีดขวางบนคานทรงตัว

- ประเมิ นความสามารถในการควบคุมการทรงท า ซ่ึ ง
หมายถึงการทํางานของกลามเนื้ อและระบบประสาทใน
การคงรักษาใหรางกายคงอยูในทาที่ตองการได การศึกษา
นี้ วัดโดยพิจารณาเวลาที่คงรักษารางกายในทาตานแรง
โนมถวงของโลก 2 ทาไดแก ทาลูกบอลขณะนอนหงาย
(supine flexion) และทาเคร่ืองบินขณะนอนคว่ํา (prone
extension) (ดังรูปที ่1)

- ประเมินพฤติกรรมการปรับตัว ซ่ึงหมายถึงความสามารถ
มีปฏิสัมพันธและตอบสนองตอบุคคลและส่ิงแวดลอมได
เหมาะสม วัดโดยแบบทดสอบมาตรฐานวายแลนด (13) ที่
ประเมินพฤติกรรมการปรับตัวโดยรวม และพฤติกรรมการ
ปรับตัวยอย 3 ดานคือ การทํากิจวัตรประจําวัน การส่ือความ
หมาย และการเขาสังคม

- ใหโปรแกรมบําบัดดวยชางไทย ภายใตการควบคุมของ
นักกิจกรรมบําบัด ซ่ึงเปนชุดกิจกรรมที่ใชบําบัดออทิสติก
และสรางขึ้นบนพื้นฐานความรูเร่ืองการนําสัตวมาชวยใน
การบําบัด โดยอิงการบูรณาการประสาทรับความรูสึก และ
กิจกรรมการดําเนินชีวิตของมนุษย และใชชางไทยเปนส่ือ
ในการบําบัด ชุดกิจกรรมประกอบดวย กิจกรรม 4 ประเภท
คือ 1) กิจกรรมเตรียมความพรอม นํามาใชเพื่อใหอาสา
สมัครไดรับขอมูลเก่ียวกับชาง และกิจกรรมที่จะทําในแตละ
วัน ทั้งนี้เพื่อเตรียมอาสาสมัครออทิสติก ซ่ึงมักมีปญหาขาด
ความยืดหยุน และมีระดับการต่ืนตัวสูงเม่ือตองเผชิญกับ
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สถานการณใหม(14) 2) กิจกรรมใหอาหารสมอง (sensory
diet) ผานระบบกายสัมผัส (tactile) กลามเนื้อ เอ็น ขอตอ
(proprioceptive) และระบบการทรงตัว (vestibular) ทั้งนี้
เพื่อใหสมองสามารถบูรณาการขอมูลความรู สึกที่ ได รับ
ดีขึน้เชน กิจกรรมขีช่าง เก็บขีช้างโดยใชพล่ัวและรถเข็นทราย
อาบน้ําโดยใชสบูชาง ใหอาหารชาง เปนตน 3) กิจกรรมเพิม่
ทักษะการดําเนินชีวิต เชน กิจกรรมดูแลชางคูหู ไปรับ–สง
เลือกซ้ืออาหารใหชาง และกิจกรรมผอนคลาย และ 4)
กิจกรรมเพิ่มทักษะการเขาสังคม เชน การเชียรและเลน
เปนทีม

- วิเคราะหขอมูล เปนคาผลรวม คาเฉล่ีย คาความแตกตาง
และรอยละ และเปรียบเทียบคะแนนความสามารถกอน
และหลังไดรับโปรแกรมบําบัดดวยชางไทย

ผลการศกึษา
อาสาสมัครออทิสติก 4 ราย เปนเพศชาย อายุเฉล่ีย 14 ป 1

เดือน มีปญหาพฤติกรรม การบูรณาการดานประสาทรับความ
รูสึก โดยมีอาการแสดง ไดแก ภาวะไมอยูนิ่ง สมาธิส้ัน อาการ
หลีกหนีกายสัมผัส เลือกกินอาหารบางชนิด หลีกหนีเสียงบาง
ชนดิ มีพฤติกรรมไมพงึประสงค ที่ทําซํ้า ๆ  ไดแก สะบดัมือ เลนนิว้
ปรบมือ นอกจากนี้อาสาสมัครมีปญหาการทรงตัว การทรงทา
ตลอดจนการเคล่ือนไหวรางกายชา งุมงาม และดูไมแข็งแรง

ตารางที่ 1, 2, และ 3 แสดงผลการประเมินพฤติกรรมการบรูณา-
การประสาทรับความรู สึก ความสามารถในการควบคุมการ
ทรงทา และการทรงตัว กอนและหลังไดรับโปรแกรมบําบัดดวย
ชางไทยของอาสาสมัครทั้ง 4 ราย ซ่ึงมีคาคะแนนเฉล่ียสูงขึ้น
และทรงทาและทรงตัวไดนานขึ้ น ทั้ งนี้ อายุเทียบเทาความ
สามารถในการทรงตัวของทั้ง 4 รายตํ่ากวาอายุจริง

สวนตารางที่  4 แสดงคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวของ
อาสาสมัครแตละราย และเปรียบเทียบอายุเทียบเท าของ
พฤติกรรมการปรับตัวกอนและหลังการบําบัด พบวาทุกรายมี
อายุเทียบเทามากขึ้น แตยังตํ่ากวาอายุจริง (ดูตารางที่ 3)

คะแนนพฤติกรรมการบูรณาการประสาทรับความรูสึก

รายท่ี กอนใหโปรแกรม หลังใหโปรแกรม เปลี่ยนแปลงรอยละ

1 144 177 22.92
2 137 153 11.68
3 146 152 4.11
4 141 151 7.10

เฉล่ีย 142 158.2 11.45

ตารางท่ี 1 คะแนนเฉล่ียและคะแนนพฤติกรรมการบูรณาการประสาทรับ
ความรูสึกของอาสาสมัครออทิสติก ชวงกอนและหลังไดรับโปรแกรมบําบัด

ดวยชางไทย จากแบบทดสอบ Short Sensory Profile

รายท่ี Supine flexion (วินาที) Prone extension (วินาที)

กอนให หลังให เปล่ียนแปลง กอนให หลังให เปล่ียนแปลง
โปรแกรม โปรแกรม รอยละ โปรแกรม โปรแกรม รอยละ

1 30.0 30.0 0 28.9 30.0 3.80
2 30.0 30.0 0 28.2 30.0 6.38
3 25.0 28.7 14.8 22.0 26.0 18.18
4 22.2 25.0 12.61 20.0 24.0 20.0

เฉล่ีย 26.8 28.4 6.85 24.8 27.5 12.09

ตารางท่ี 2 คาเฉล่ียและคาความสามารถในการควบคมุการทรงทาของอาสาสมัครออทิสติก กอนและหลังไดรับโปรแกรมบําบัดดวยชางไทย ใน 2 ทาทดสอบ
คือ supine flexion และ prone extension

รายท่ี คะแนนรวม+ รอยละการ อายุ

กอนใหโปรแกรม หลังใหโปรแกรม เปลี่ยนแปลง อายุจริง อายุเทียบเทา

1 15 22 46.67 (17-11)* 4-11**
2 8 17 112.5 (11-1) 5-2
3 13 20 53.85 (12-7) 6-2
4 11 18 63.64 (14-10) 5-5

เฉล่ีย 11.7 19.2 69.16 14-1 5-5

ตารางท่ี 3 คะแนนเฉลี่ยและคะแนนรวมของความสามารถในการทรงตัวของอาสาสมัครออทิสติก 1, 2, 3, และ 4 กอนและหลังไดรับโปรแกรมบําบัด
ดวยชางไทย และรอยละของคะแนนรวมที่เปล่ียนแปลง และอายุเทียบเทาความสามารถในการทรงตัว
* หมายถึง อาสาสมัครออทิสติกอายุ 17 ป 11 เดือน   ** หมายถึง 4 ป 11 เดือน   + หมายถึง คะแนนท่ีไดจากการทดสอบการทรงตัว
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บทวจิารณ
ผลจากการศึกษานํารองคร้ังนี้ แสดงวาโปรแกรมบําบัดดวย

ชางไทย ภายใตการกํากับดูแลของนักกิจกรมบําบัดที่ ใหแก
อาสาสมัครออทิสติกแบบเต็มวัน จํานวน 4 คร้ัง/สัปดาห ตอเนือ่ง
12 คร้ัง สามารถชวยใหอาสาสมัครออทิสติกทั้ง 4 ราย พัฒนา
ความสามารถพื้นฐานและพฤติกรรมการปรับตัวดีขึ้น

คะแนนความสามารถพื้ นฐานของอาสาสมัคร ได แก
พฤติกรรมการบูรณาการประสาทรับความรูสึก ความสามารถ
ในการควบคุมการทรงทาและทรงตัว หลังไดรับโปรแกรมบําบัด
ดวยชางไทยดีขึ้น โดยกอนไดรับโปรแกรมบําบัดดวยชางไทย
อาสาสมัครออทิสติกทั้ง 4 ราย ไดคะแนนพฤติกรรมการบูรณา
การประสาทรับความรู สึกจากแบบทดสอบ Short Sensory
Profile (SSP) อยูระหวาง 137-146 คะแนน ซ่ึงตํ่า แสดงวาอาสา
สมัครมีปญหาการบูรณาการประสาทรับความรู สึก ซ่ึ งสอด
คลองกับรายงานพฤติกรรมปญหาของอาสาสมัครที่ พบใน
คลินิกของนักกิจกรรมบําบัดซ่ึงดูแลอาสาสมัคร และสอดคลอง
กับการศึกษากอนหนาทีร่ายงานวาบคุคลออทสิติกมีปญหาเร่ืองการ
บูรณาการประสาทรับความรูสึก(14) แตหลังไดรับโปรแกรมบําบัดดวย
ชางไทย พบวาคะแนนพฤติกรรมการบูรณาการประสาทรับ
ความรูสึกเพิ่มขึน้ ขยับเขาใกลชวงคะแนนของคนปกติทัว่ไปทีไ่ด

จากแบบทดสอบ SSP ซึ่งมีชวงคะแนนระหวาง 155-190 คะแนน(11)

ซ่ึงแสดงใหเห็นวาสมองสามารถบูรณาการขอมูลที่ไดรับจาก
ระบบประสาทรับความรูสึกไดดีขึ้น ทําใหคะแนนพฤติกรรมการ
บูรณาการประสาทรับความรูสึกเพิ่มขึ้น และยังสอดคลองกับ
ผลของคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวที่ดีขึ้น

ไวท และคณะ(15)  พบวากลุมตัวอยางเด็กพิเศษ  ทีไ่ดคะแนน
จากแบบทดสอบ  sensory profi le ตํ่ า  มี ความสามารถ
ประกอบกิจกรรมดําเนินชีวิตตํ่ากวากลุ มตัวอยางเด็กทั่ วไป
ซ่ึงไดคะแนนสูงกวา บันดี และคณะ พบวาคะแนนจากแบบ
ทดสอบ SSP มีความสัมพันธกับความสามารถเลน(16) ซ่ึงสอด
คลองกับผลทีไ่ดจากการศึกษานีท้ีพ่บวาอาสาสมัครออทสิติกทีไ่ด
คะแนนจากแบบทดสอบ SSP ตํ่า มีคะแนนพฤติกรรมการ
ปรับตัวตํ่าเชนกัน

กอนไดรับโปรแกรมบําบัดดวยชางไทย ความสามารถใน
การทรงตัวของอาสาสมัครออทิสติกทั้ง 4 ราย ตํ่ากวาอายุจริง
โดยมคีวามยากลําบากในการยนืขาเดยีวบนพืน้และบนคานทรงตวั
ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษากอนหนาของมินชิล และคณะ
ซ่ึงทําการศึกษาบคุคลออทิสติก 99 คน อายุระหวาง 5-52 ป(17)

และพบวาความสามารถในการทรงตัวและความสามารถในการ
ควบคุมการทรงทาของบุคคลออทิสติกตํ่ากวาคนทั่วไปอยางมี

คะแนนพฤติกรรมการปรับตัว

รายท่ี หัวขอการประเมิน กอนไดรับโปรแกรม หลังไดรับโปรแกรม

RS SS AL AE RS SS AL AE

1 พฤติกรรมการปรับตัวรวม - 34 ต่ํา 6-5 - 38 ต่ํา 7-7**
ดานการส่ือความหมาย 86 22 ต่ํา 5-3 90 25 ต่ํา 5-8
ดานการดูแลตนเอง 144 65 ต่ํา 10-4 152 75 ปานกลาง 12-3
ดานการเขาสังคม 64 24 ต่ํา 3-9 74 38 ต่ํา 4-10

2 พฤติกรรมการปรับตัวรวม - 56 ต่ํา 6-8 - 59 ต่ํา 6-10
ดานการส่ือความหมาย 108 67 ต่ํา 7-9 107 66 ต่ํา 7-8
ดานการดูแลตนเอง 124 66 ต่ํา 7-7 129 72 ปานกลาง 8-2
ดานการเขาสังคม 74 56 ต่ํา 4-10 74 56 ต่ํา  4-10

3 พฤติกรรมการปรับตัวรวม - 51 ต่ํา 6-3 - 54 ต่ํา 6-10
ดานการส่ือความหมาย 86 43 ต่ํา 5-3 94 47 ต่ํา 6-2
ดานการดูแลตนเอง 118 56 ต่ํา 6-11 120 57 ต่ํา 7-2
ดานการเขาสังคม 89 66 ต่ํา 6-7 93 70 ต่ํา 7-4

4 พฤติกรรมการปรับตัวรวม - 40 ต่ํา 6-1 - 40 ต่ํา 6-2
ดานการส่ือความหมาย 98 44 ต่ํา 6-7 100 45 ต่ํา 6-10
ดานการดูแลตนเอง 137 64 ต่ํา 9-2 138 65 ต่ํา 9-4
ดานการเขาสังคม 49 21 ต่ํา 2-4 49 21 ต่ํา 2-4

ตารางท่ี 4 คะแนนดิบ (RS), คะแนนมาตรฐาน (SS), ระดับการปรับตัว (AL) และอายุเทียบเทา (AE) ป-เดือน ของพฤติกรรมการปรับตัวรวม*
ของอาสาสมัครออทิสติกจากแบบทดสอบ Vineland Adaptive Behavior Scale ชวงกอนและหลังไดรับโปรแกรมบําบัดดวยชางไทย
* หมายถึง ผลรวมของพฤติกรรมการปรับตัวยอย 3 ดานคือ (1) ดานการส่ือความหมาย (2) ดานการดูแลตนเอง และ (3) ดานการเขาสังคม
** หมายถึง 7 ป 7 เดือน
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นัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05)  การศึกษาของเฟทีมิพบวา
ซีรีเบลลัมหรือสมองนอย (cerebellum) ของบุคคลออทิสติกมี
ขนาดเล็ก และเซลสเพอรคินเจ (Purkinje cells) มีจํานวน
นอยกวาของคนปกติทั่วไป(18)

การศกึษาของเบอรโทที(19) และของเบยีร่ี และคัฟฟแมนน(20)

พบวาการบาํบดัดวยการขีม่าสามารถเพิม่ความสามารถควบคมุการ
ทรงทาและความสามารถทรงตัว ในทํานองเดียวกันการบําบัด
ดวยชางไทยอยางตอเนื่องนาน 3 สัปดาห ก็ทําใหอาสาสมัคร
ทุกรายมีคะแนนความสามารถทรงตัวโดยรวมดีขึ้น ระหวาง
รอยละ 46.67 ถึง 112.50 โดยคาเฉล่ียการเปล่ียนแปลงคิดเปน
รอยละ 69.16 แตยังตํ่ากวาคนปกติทั่วไปที่อายุเทากัน ความ
สามารถในการทรงตัวและความสามารถในการควบคุมการ
ทรงทาที่ดีขึ้นนี้ อาจมีผลจากการบูรณาการประสาทรับความ
รูสึกทีดี่ขึน้ โดยเฉพาะสมองนอย ซ่ึงควบคุมหนาที่นีท้าํงานไดดีขึน้
มีการศึกษาพบวาการทํางานของสมองนอยเปนตัวกระตุ น
การทํางานของสวนหนาของซี รีบรัมหรือสมองใหญ (21) ซ่ึ งมี
บทบาทสําคัญตอสมาธิ ความจํา การแกปญหา ตลอดจนความ
คิดความเขาใจ (cognitive function) ซ่ึงปญหาเหลานี้พบบอย
ในออทิสติก (22) หลังจากได รับโปรแกรมบําบัดดวยชางไทย
อาสาสมัครมีความสามารถพื้นฐาน (ไดแก พฤติกรรมการ
บูรณาการประสาทรับความรูสึก ความสามารถในการทรงตัว
และความสามารถในการควบคมุการทรงทา) ดีขึ้น จึงอาจสงผล
ตอคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวที่เพิ่มขึน้ ทัง้นี้อาจเนือ่งจากการ
บูรณาการขอมูลความรู สึกจากสมองสวนที่ อยู ตํ่ากวา และ
สมองนอยทํางานไดดีกวาเดิม

การศึกษาคร้ั งนี้ มีขอจํากัดคือ ชวงกอน ระหวาง และ
หลังการเขารวมโปรแกรมบําบัดด วยช างไทย อาสาสมัคร
ออทิสติก ทั้ ง 4 ราย ยั งคงได รับโปรแกรมกิจกรรมบําบัด
จากคลินิกกิจกรรมบําบัดตามปกติที่เคยไดรับสัปดาหละ 2 คร้ัง
ไมมีกลุมควบคุม ดังนั้นการศึกษาคร้ังตอไปควรเพิ่มจํานวน
กลุมตัวอยางใหมากขึ้น มีกลุมควบคุม รวมถึงศึกษาความถี่
และระยะเวลาของการโปรแกรมบําบัดดวยชางไทยที่ใหผลดี
และคํานึงถึงความเหมาะสมดานการดําเนินชีวิตของบุคคล
ออทิสติกและครอบครัวดวย

กลาวโดยสรุป การศึกษานํารองนี้ไดสรางโปรแกรมบําบัด
ดวยชางไทยสําหรับใชกับบุคคลออทิสติกขึน้ใหม เพื่อใชเปนการ
บําบัดรักษาทางเลือก ผลการศึกษาเบื้องตนแสดงใหเห็นวา
โปรแกรมบําบัดดวยชางไทยแบบเต็มวัน 4 คร้ังตอสัปดาห
ตอเนื่องเปนเวลา 3 สัปดาห สามารถเพิม่ความสามารถพื้นฐาน
และพฤติกรรมการปรับตัวของอาสาสมัครออทิสติกทั้ง 4 รายได
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