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แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดชั้นปีท่ี 2 หน่วยพฒันาการและพฤติกรรมเด็ก ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช 

Hippo เป็นภาษากรีก แปลวา่ มา้   

Therapy หมายถึง การบ าบดัรักษา  

ดงันั้น Hippotherapy คือการใชม้า้เป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการรักษา โดยจะเนน้กลุ่มผูป่้วยเด็กท่ีมีปัญหาทางกายภาพ เช่น 

กลุ่มภาวะสมองพิการ (Cerebral palsy; CP) หรือกลุ่มท่ีมีปัญหาความแขง็แรงของกลา้มเน้ือ (Hypotonia) ซ่ึงการใชม้า้ในการ

บ าบดั เน่ืองจาก  

1. การเคล่ือนไหวของมา้ เป็นลกัษณะของการเคล่ือนไหวแบบ3มิติ คือ แบบบนล่าง ซา้ยขวา และหนา้หลงั คลา้ยกบั

การเคล่ือนไหวของกระดูกเชิงกรานของมนุษยข์ณะท่ีก าลงัเดิน และเป็นการเคล่ือนไหวแบบซ ้ า ๆ เป็นจงัหวะ 

ดงันั้นการบ าบดัดว้ยการข่ีมา้ ช่วยท าใหก้ารเดินของเด็กดีข้ึน (gait training) อีกทั้งยงัฝึกเร่ืองของการทรงตวั 

(Balance), การจดัท่าทางของร่างกายในการท ากิจกรรมต่าง ๆ (Postural control), และเพ่ิมความแขง็แรงของ

กลา้มเน้ือไดด้ว้ย(1) 

 

การศึกษาปี 2014 ของ Park ES  และคณะ(2) ไดน้ าเด็กท่ีมีภาวะสมองพิการ หรือ CP อาย ุ3-12 ปี จ านวน 34 คน 

มารักษาดว้ย Hippotherapy ระยะเวลา 8 สปัดาห์ พบวา่เด็กมีพฒันาการดา้นกลา้มเน้ือมดัใหญ่ท่ีดีข้ึน (Gross motor 

function) และสามารถท าทกัษะตา่ง ๆ ท่ีอาศยัการท างานของกลา้มเน้ือไดดี้ข้ึนดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 

Kwon JY ปี 2015 และ Sik B ปี 2012 ท่ีเปรียบเทียบการรักษาเด็กท่ีมีภาวะสมองพิการดว้ย Hippotherapy กบักลุ่ม

ท่ีไม่ไดรั้กษาดว้ยวธีิน้ี พบวา่ กลุ่มท่ีได ้Hippotherapy จะมีพฒันาการทางดา้นกลา้มเน้ือมดัใหญ่ท่ีดีกวา่ มีทกัษะใน

การใชก้ารกลา้มเน้ือในการท ากิจวตัรประจ าวนัไดดี้กวา่ และมีความสามารถในการทรงตวัและใชร่้างกายทั้ง2ซีก

ท างานประสานงานกนัไดดี้กวา่ (Balance coordination)(3, 4)  

 

2. การข่ีมา้และบ าบดับนหลงัมา้ จะช่วยเปิดประสบการณ์การไดรั้บการกระตุน้ประสาทสมัผสัทุกระบบ เช่น 

Proprioceptive sense (การรับรู้ถึงกลา้มเน้ือ เอน็และขอ้ต่อ), Vestibular sense (การรักษาสมดุลและการทรงตวั), 

Tactile sense (การรับสมัผสั), Visual sense (การรับรู้ผา่นการมองเห็น) และ Auditory sense (การรับรู้ทางการได้

ยนิ) ดงันั้นการข่ีมา้จึงคลา้ยกบัการรักษาแบบ Sensory integration (SI) ซ่ึงเป็นหน่ึงในรูปแบบการรักษาผูป่้วยออทิ

สติกท่ีมีปัญหาเร่ืองของความไวตอ่การรับประสาทสมัผสั(1) 

 

ในปี 2013 ไดมี้การศึกษาของ Ajzenman HF ซ่ึงน า Hippotherapy มาใชบ้ าบดัรักษาผูป่้วยเด็กออทิสติก พบวา่เด็ก

มีทกัษะการช่วยเหลือตวัเองดีข้ึน ทกัษะการส่ือสารและทกัษะสงัคมดีข้ึน(5) และมีการรายงานของ Muslu GK ปี 

2011 ท่ีพบวา่หลงัการฝึก Hippotherapy ในเด็กออทิสติก มีพฤติกรรมท่ีดีข้ึนดว้ย(6) ซ่ึงอาจจะอธิบายไดจ้ากการ



เปิดรับประสาทสมัผสัในระหวา่งการข่ีมา้ ท าใหเ้ด็กกลุ่มน้ียอมรับ หรือทนกบัการรับสมัผสัท่ีเคยไม่ชอบก่อนหนา้

น้ี ไดดี้ข้ึน ท าใหอ้ารมณ์และพฤติกรรมดีข้ึนตาม 

 

ส าหรับประเทศไทย สถาบนัพฒันาการเด็กราชนครินทร์ ไดท้ าการเก็บขอ้มูลเด็กออทิสติกจ านวน 30 คน ท่ีไดรั้บ

การท าอาชาบ าบดั ปีพ.ศ.2558 พบวา่ ทกัษะการพดู การใชภ้าษาและการติดต่อส่ือสารดีข้ึน 90%, ทกัษะสงัคม ดี

ข้ึน 86%, ดา้นประสาทรับความรู้สึกหรือการรับรู้ ดีข้ึน 70% และดา้นสุขภาพ ร่างกาย พฤติกรรม ดีข้ึน 86%(7) 

 

จากขอ้มูลท่ีไดก้ล่าวไป จะพบวา่ Hippotherapy เป็นหน่ึงในการรักษาทางเลือกส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางดา้น

กายภาพ และกลุ่มออทิสติก  แต่อยา่งไรก็ตาม การรักษาดว้ยวธีิน้ี จ าเป็นตอ้งอาศยัผูบ้  าบดัท่ีช านาญ มีผูดู้แลประกบทั้งสอง

ขา้งของมา้เพ่ือความปลอดภยัของเด็ก และคนจูงมา้เพ่ือก าหนดทิศทาง อีกทั้งยงัตอ้งมีโปรแกรมการฝึกท่ีมีมาตรฐานดว้ย  

ดงันั้นหากผูป้กครองท่านใดท่ีสนใจการรักษาทางเลือกชนิดน้ี ตอ้งหาขอ้มูลและเลือกสถาบนัฝึกท่ีมีมาตรฐาน เพ่ือความ

ปลอดภยัและประโยชน์สูงสุดท่ีบุตรหลานของท่านจะไดรั้บ 
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