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ผลงานการพัฒนาระบบงาน 
1. ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา: อาชาบ าบัดส าหรับเด็กท่ีมีปัญหาพัฒนาการล่าช้า 
2. ค าส าคัญ: Hippotherapy, อาชาบ าบัด 
3. สรุปผลงานโดยย่อ: เป็นการรักษาท่ีน าม้าเข้ามาช่วยในการบ าบัดกลุ่มเด็กท่ีมีปัญหาพัฒนาการล่าช้า โดย
อาศัยความร่วมมือจากสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก และกลุ่ม
ผู้ปกครองเด็กท่ีมีปัญหาพัฒนาการล่าช้า 
4. ชื่อและที่อยู่ขององค์กร: สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 196 หมู่ 10 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
50180  
5. สมาชิกทีม:    

1. แพทย์หญิงกาญจนา คูณรังสีสมบูรณ์  นายแพทย์เช่ียวชาญ 
2. นางงามพันธุ์ ชิตมินทร์    นักกายภาพบ าบัดช านาญการ 
3. นายจิระวัฒน์ ขันติธรางกูร  วท.บ.(กายภาพบ าบัด) นักกายภาพบ าบัด 
4. นางสาวธัญญา ค าเปล่ียน   วท.บ.(กายภาพบ าบัด) นักกายภาพบ าบัด 
5. นางสาวภัทรวรรณ รังรงทอง  วท.บ.(กายภาพบ าบัด) นักกายภาพบ าบัด 
6. นางสาวพีชณานันท์ อัคนิยาน วท.บ.(กายภาพบ าบัด) นักกายภาพบ าบัด 
7. นายอภิสิทธิ์ สว่างมณีเจริญ  วท.บ.(กายภาพบ าบัด) นักกายภาพบ าบัด 
8. นายทักขิญญ์ เตริยาภิรมย์  วท.บ.(กายภาพบ าบัด) นักกายภาพบ าบัด 

   
6. เป้าหมาย: เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มีพัฒนาการดีข้ึน 
 
7. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ: กลุ่มเด็กสมองพิการ กลุ่มเด็กออทิสติก เป็นกลุ่มเด็กท่ีมีปัญหาพัฒนาการล่าช้า
ทางด้านต่าง ๆ เช่น กล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็ก การเข้าสังคม การส่ือสาร และปัญหาทางด้าน
พฤติกรรมเป็นต้น โดยปัญหาเหล่านี้เป็นส่ิงท่ีควรได้รับการบ าบัด  
 
8. กิจกรรมการพัฒนา:  

 มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้ปกครอง แพทย์ นักกายภาพบ าบัด และทหาร ในการท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับการรักษาโดยอาชาบ าบัด  

 มีการอบรมเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ท่ีทันสมัยเกี่ยวกับอาชาบ าบัด 
o การจัดอบรมอาชาบ าบัดส าหรับเด็กท่ีมีปัญหาพัฒนาการล่าช้าให้แก่นัก

กายภาพบ าบัดผู้จัดกิจกรรมอาชาบ าบัด 
o ม้าท่ีน ามาปฏิบัติได้รับการฝึกส าหรับใช้ในกิจกรรมอาชาบ าบัดโดยเฉพาะจากครู

ชมรมข่ีม้า กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก 
o มีการอบรมให้แก่ side walk ท่ีมาช่วยในการปฏิบัติกิจรรม 

 วิธีปฏิบัติ 
o การน ากลุ่มออกก าลังกายเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติอาชาบ าบัด 
o เด็กน าแครอทให้ม้าก่อนขึ้นหลังเป็นการฝึกการทีปฏิสัมพันธ์ 
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o เด็กนั่งปฏิบัติกิจกรรมอยู่บนหลังม้า ซึ่งกลุ่มเด็กสมองพิการใช้เวลาประมาณ 30-45 
นาที และกลุ่มเด็กออทิสติกใช้เวลาประมาณ 40-60 นาที โดยเด็กจะมี side 
walker ประกบอยู่ท้ังสองข้างเพื่อความปลอดภัยในขณะปฏิบัติกิจกรรม 

o มีฐานกิจกรรมซึ่งเป็นการกระตุ้นพัฒนาการทางด้านต่าง ๆ เช่น ด้านกล้ามเนื้อมัด
เล็ก ด้านการส่ือสาร  

o ก่อนลงจากหลังม้าต้องมีกล่าวขอบคุณ ทหารท่ีจูงม้า และside walker การลงม้า
นั้นเด็กต้องพยายามลงจากหลังม้าเอง โดยมี side walker เป็นผู้ช่วยเหลือ 
 

 ระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลองปฏิบัติ  
o เดือน พฤษภาคม 2558 – กันยายน 2558 

9. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง:  
 วิธีการประเมินผล 

o กลุ่มเด็กออทิสติกประเมินผลโดยแบบประเมิน Autism Treatment Evaluation Checklist 
(ATEC) 

o กลุ่มเด็กสมองพิการประเมินผลโดยแบบประเมิน Modified Gross Motor Function 
Measurement ( GMFM ) 

 ผลของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น  
o สรุปผลจากแบบประเมิน Autism Treatment Evaluation Checklist (ATEC) 

o สรุปผลโดยแบบประเมิน Modified Gross Motor Function Measurement ( GMFM ) 
เมื่อมีการเปรียบเทียบคะแนนก่อนหลังพบว่าเด็กท่ีเข้าร่วมโครงการมีคะแนน GMFM ดีขึน้ 
100 % 

10. บทเรียนที่ได้รับ:  
(1) อาชาบ าบัดเป็นการรักษาทางเลือกท่ีช่วยส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กท้ังทางด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ 
กล้ามเนื้อมัดเล็ก การส่ือสาร การเข้าสังคม และพฤติกรรม 
(2) การท่ีมีการจัดอบรมเป็นการน าความรู้ท่ีทันสมัยมาช่วยในการจัดกิจกรรมท าซึ่งส่งผลให้มีการจัดกิจกรรมท่ี
ช่วยในการกระตุ้นพฒันาการของเด็กท่ีดีขึ้น 

ATEC เด็กท่ีมีพัฒนาการดีข้ึน ร้อยละ 

การพูด การใช้ภาษาและการติดต่อส่ือสาร 27 คน 90 

ด้านสังคม 26 คน 86.67 

ด้านประสาทรับความรู้สึก/การรับรู้ 21 คน 70 

ด้านสุขภาพ ร่างกาย พฤติกรรม 26  คน 86.67 
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(3) อาชาบ าบัดอาจมีความเส่ียงในการบ าบัดมากกว่าการรักษาทางเลือกอื่น ๆ แต่ได้มีการระวังความเส่ียงใน
การบ าบัด โดยท่ีมีการอบรมแก่ side walker ในการปฏิบัติ และม้าท่ีน ามาใช้เป็นม้าท่ีถูกฝึกมาโดยเฉพาะ ท า
ให้ในการจัดกิจกรรมไม่พบอุบัติการ 
11. การติดต่อกับทีมงาน: นายจิระวัฒน์ ขันติธรางกูร สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 196 หมู่ 10        
ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์ 053908300 ต่อ 73332 หรือ 73340   หมายเลข
โทรศัพท์มือถือ 0867316338 www.ricd.go.th  E-mail: kong24996@gmail.com 

http://www.ricd.go.th/

