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การบาํบัดทางเลือกในเด็กพิเศษ 

ALTERNATIVE THERAPY IN SPECIAL CHILDREN 

นายแพทย์ทวีศักด์ิ สิริรัตน์เรขา .. . จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น  

 

เด็กแตล่ะคนมีความพิเศษแตกตา่งกนั 

การบาํบดัทางเลือกมีความหลากหลาย 

เรียนรูใ้หเ้ขา้ใจ เลือกใชใ้หเ้หมาะสม 

 

“การบาํบดัทางเลือก” (alternative therapy) หรือ “การแพทยท์างเลือก” (alternative medicine) หมายถึง “วิธีการ

บาํบดัรกัษาท่ีใชเ้พื่อดูแลสุขภาพ ครอบคลุมในมิติดา้นร่างกาย จติใจ สงัคม และจิตวญิญาณ แต่ไม่ไดใ้ชก้นัเป็นประจาํ

ในการรกัษาแบบแพทยแ์ผนปัจจุบนั (conventional medicine) และแพทยแ์ผนพื้ นบา้น (traditional medicine) และ

ไม่ไดบู้รณาการเขา้ไปในระบบหลกัของการดูแลสุขภาพ”  

เป็นศาสตรท่ี์มีชื่อเรียกคลา้ยกนัหลายชื่อ อาทิ การแพทยเ์สริม (complementary medicine) การแพทยเ์สริมและ

ทางเลือก (complementary and alternative medicine) การแพทยแ์บบองคร์วม (holistic medicine) การแพทยแ์บบ

บูรณาการ (integrative medicine) และการแพทยยุ์คใหม่ (new age medicine) ซ่ึงมีความหลากหลาย จนไม่สามารถ

นิยามไดค้รอบคลุม  

นอกจากน้ี ยงัมีความคาบเก่ียวกบัการใชว้ิธีทางไสยศาสตร ์(superstitious) หรือวธีิท่ีเหนือธรรมชาติ (supernatural) 

ซ่ึงขดัแยง้กบัทฤษฎีทางวิทยาศาสตร ์หรือกลไกการทาํงานของรา่งกายชดัเจน ซ่ึงมีเสน้แบ่งดว้ยเช่นเดียวกนั ไม่ไดเ้รียก

ทุกวิธีเป็นการบาํบดัทางเลือกเสมอไป 

การพิจารณาวา่อะไรเป็นการแพทยแ์ผนปัจจุบนั การแพทยแ์ผนพื้ นบา้น หรือการแพทยท์างเลือก ยงัข้ึนกบัเวลาและ

สถานท่ีดว้ย เช่น ในสมยัรชักาลท่ี 4 มีการนําการแพทยแ์ผนตะวนัตกเขา้มาในสยามประเทศ ก็ถือวา่เป็นการแพทย์

ทางเลือก ณ เวลาน้ัน ในขณะท่ีการแพทยอ์ายุรเวท ก็เคยเป็นแผนปัจจุบนัของอินเดียมาก่อน การแพทยแ์ผนจีนก็ยงัมี

ควบคู่ไปกบัแผนปัจจุบนัในจีน ไม่นับเป็นการแพทยท์างเลือกในจีน แต่เป็นการแพทยท์างเลือกในไทย เป็นตน้ 

การบาํบดัทางเลือกส่วนใหญ่ยงัขาดหลกัฐานยืนยนัท่ีน่าเชื่อถือทางวิทยาศาสตร ์หรือยงัไม่สามารถทดสอบหรือพสิูจน์

ผลได ้นอกจากน้ี การบาํบดัรกัษาท่ีใชใ้นแผนปัจจุบนัอยูแ่ลว้ เม่ือนํามาใชน้อกเหนือขอ้บ่งชี้ ท่ีมีหลกัฐานยืนยนัทาง

วิทยาศาสตร ์ก็ถือวา่เป็นการบาํบดัทางเลือกในเง่ือนไขใหม่เช่นกนั 

ในอดีต การบาํบดัทางเลือกเป็นศาสตรท่ี์ไม่เป็นท่ียอมรบัและไม่ไดร้บัการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร ์ปัจจุบนัเริ่มมีการทาํ

วิจยัในศาสตรแ์ขนงน้ีมากข้ึน เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงคาํตอบวา่ ใหผ้ลดีในการบาํบดัรกัษาหรือไม่อยา่งไร มีความปลอดภยั

เพียงใด คุม้ทุนหรือไม่ สมควรท่ีจะนํามาบรรจุในแผนสุขภาพหรอืไม่ และเริ่มมุ่งไปสู่การวิจยัในเชิงลึกถึงกลไกของการ

บาํบดัรกัษาวา่เป็นอยา่งไร 

ถึงจะมีรายงานการวิจยัสนับสนุนมากข้ึนวา่ไดผ้ล แต่สว่นใหญ่เป็นการวิจยัเชิงพรรณนามากกวา่ ซ่ึงความน่าเชื่อถือยงั

ไม่มากนัก ยงัไม่ค่อยมีผลการวิจยัเชิงทดลองแบบมีกลุ่มเปรียบเทียบสนับสนุนเท่าท่ีควร  

การบาํบดัทางเลือกเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีขนาดใหญ ่มีผลประโยชน์สูง ขาดการกาํกบัดูแลอยา่งทัว่ถึง จึงอาจมีการ

โฆษณาชวนเชือ่ท่ีมากเกินจริง ซ่ึงตอ้งศึกษาขอ้มูลอยา่งรอบดา้นก่อนตดัสินใจเลือกใช ้และควรปรึกษากบัแพทยท่ี์ดูแล

อยูด่ว้ยจะเหมาะสมท่ีสุด  
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องคก์ารอนามยัโลก สาํรวจประเทศสมาชิกเรื่องการแพทยท์างเลือก รวมถึงการแพทยพ์ื้ นบา้น ในปี ค.ศ. 2012 พบวา่ 

รูปแบบท่ีนํามาใชม้ากท่ีสุด คือ การฝังเข็ม (acupuncture) รองลงมา คือ การใชส้มุนไพร (herbal medicines) 

การแพทยพ์ื้ นบา้น (indigenous traditional medicine) โฮมีโอพาธี (homeopathy) และการแพทยแ์ผนจีน ตามลาํดบั 

และการสาํรวจในปี ค.ศ. 2018 พบวา่ ประเทศสมาชิก รอ้ยละ 88 (170 ประเทศ) ใหก้ารยอมรบั โดยมีการกาํหนด

นโยบายระดบัชาติ การออกกฎหมาย วางระบบกาํกบัดูแลดา้นคุณภาพและความปลอดภยั และพฒันาโปรแกรมต่าง ๆ 

การแพทยท์างเลือก ถึงจะมีความหลากหลาย และรายละเอียดปลีกยอ่ยแตกต่างกนัไปบา้ง แต่ประเด็นสาํคญั ก็คือ การ

เลือกสรรอาหาร พืชผกั สมุนไพร ท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย การออกกาํลงักายเสริมสรา้งสุขภาพ การผกัผ่อน การฝึก

ควบคุมอารมณ ์และจิตใจ เป็นวถีิเพื่อสุขภาพท่ีเป็นธรรมชาติ ใกลเ้คียงกบัวิถีชีวิต เป็นการสรา้งเสริมภูมิชีวิตใหแ้ข็งแรง 

ช่วยใหห่้างไกลจากโรคภยัไขเ้จ็บ 

 

 
การแพทยเ์สริมและทางเลือก 

 

แนวโน้มของการแสวงหาทางเลอืกเริ่มมีเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ เน่ืองจากการแพทยแ์ผนปัจจบุนัไม่สามารถตอบสนองความ

พอใจของผูป่้วยไดเ้ต็มท่ี พบวา่ มากกวา่รอ้ยละ 60 ของผูป่้วยไม่ยอมบอกแพทยว์า่ตนเองไปทาํการบาํบดัทางเลือก ใน

ส่วนของแพทยเ์อง ก็เริ่มใหค้วามสนใจและยอมรบัมากข้ึน เริ่มมีการใหค้าํแนะนําผูป่้วยในการบาํบดัรกัษาทางเลือก

รูปแบบต่าง ๆ และนําเอาการบาํบดัทางเลือกมาบูรณาการเขา้กบัการบาํบดัรกัษาแนวทางหลกัท่ีใชอ้ยู ่

การแบ่งประเภทของการบาํบดัทางเลือกหรือการแพทยท์างเลือกมีหลายวธีิ ในท่ีน้ีแบ่งตามแนวทางของมหาวิทยาลยั

จอหน์ ฮอบกินส ์(Johns Hopkins) และนํามาปรบัปรุงเพิ่มเติมเล็กน้อย ดงัน้ี 

 

1) การแพทยพ้ื์นบา้น (traditional medicine) 

ไดแ้ก่ การฝังเข็ม (acupuncture) อายุรเวท (ayurveda) โฮมีโอพาธี (homeopathy) ธรรมชาติบาํบดั (naturopathy) 

และการแพทยแ์ผนจีน (Traditional Chinese medicine) 

 

2) การใชร้า่งกายและการสมัผสั (body)  

ไดแ้ก่ การนวด (massage) ไคโรแพรก็ติก (chiropractic) การจดักระดูก (osteopathic manipulation) โยคะ (yoga) 

และไทชิ (tai chi)  
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โยคะ 

  

3) การใชอ้าหารเสริมและสมุนไพร (diet and herbs)  

ไดแ้ก่ การใชส้มุนไพร (herbal medicine) การเสริมวิตะมิน เกลือแร่ การเติมสารอาหารบางอยา่งเขา้มา หรือการสกดั

สารอาหารบางอยา่งออกไป 

 

 
สมุนไพรไทย 

 

4) การใชพ้ลงังานภายนอก (external energy)  

ไดแ้ก่ การใชค้ลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic therapy) เรกิ (Reiki) และชี่กง (Qigong) 

 

5) การควบคุมดา้นจิตใจ (mind) 

ไดแ้ก่ การทาํสมาธิ (meditation) สวดมนต ์(prayer) การป้อนกลบัทางชวีภาพ (biofeedback) การสะกดจิต 

(hypnosis) และการฝึกผ่อนคลาย (relaxation) 

 

 
การทาํสมาธิ 
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6) การใชค้วามรูส้ึก ประสาทสมัผสั (sense) 

ไดแ้ก่ ดนตรีบาํบดั (music therapy) ศิลปะบาํบดั (art therapy) ละครบาํบดั (drama therapy) การนึกภาพหรือ

จินตนาการ (visualization and guided imagery) 

 

 

 

 

 

                 

ดนตรีบาํบดั                                          ศิลปะบาํบดั 

 

7) การใชส้ตัว ์(animal assisted) 

ใชไ้ดท้ั้งสตัวเ์ลี้ ยง และสตัวต์วัใหญ่ ไดแ้ก่ สุนัขบาํบดั (Dog Therapy) มจัฉาบาํบดั (Fish Therapy) แมวบาํบดั (Cat 

Therapy) อาชาบาํบดั (Hippotherapy) โลมาบาํบดั (Dolphin Therapy) ชา้งบาํบดั (Elephant Therapy)  และกระบือ

บาํบดั (Buffalo Therapy) 

 

 
การบาํบดัดว้ยสตัว ์

 

8) การใชหุ้่นยนต ์(robot assisted) 

ไดแ้ก่ หุ่นยนตช์่วยเหลือในการรกัษาทางรา่งกาย และหุ่นยนตช์ว่ยเหลือทางสงัคม 

 

 
หุ่นยนตบ์าํบดั 
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สิ่งสาํคญัท่ีควรทาํความเขา้ใจคือ การบาํบดัทางเลือกใชเ้สริมแนวทางหลกัใหมี้ประสิทธิภาพเพิม่ข้ึน ไม่ใช่การนํามาใช้

โดด ๆ เพียงอยา่งเดียว โดยละเลยการบาํบดัตามแนวทางหลกัซ่ึงไดร้บัการยืนยนัแลว้วา่ไดผ้ล 

สาํหรบัเด็กกลุ่มท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ในปัจจุบนัมีแนวทางการบาํบดัทางเลือกท่ีหลากหลาย สามารถเลือกใชค้วบคู่

กบัแนวทางหลกั ตามความเหมาะสมกบัสภาพปัญหา ระดบัความรุนแรง และผลการตอบสนองท่ีไดร้บัของเด็กแต่ละ

คน 

“การบาํบดัทางเลือก ในเด็กพิเศษ” ท่ีจะกลา่วถึงน้ี ประกอบดว้ย 

1. ศิลปะบาํบดั (art therapy) 

2. ดนตรีบาํบดั (music therapy) 

3. ละครบาํบดั (drama therapy) 

4. การฝังเข็ม (acupuncture) 

5. โภชนบาํบดั (nutritional therapy) 

6. การรกัษาดว้ยเครื่องเอชอีจี (HEG: hemoencephalography) 

7. การรกัษาดว้ยทีเอ็มเอสในออทิสติก (TMS: Transcranial Magnetic Stimulation) 

8. การรกัษาดว้ยออกซิเจนความดนัสูง (HBOT: Hyperbaric Oxygen Therapy) 

9. หุ่นยนตบ์าํบดั (robot therapy) 

10. การบาํบดัดว้ยสตัว ์(animal therapy) 

ในประเทศไทยมีการบาํบดัทางเลือกท่ีหลากหลาย สามารถเลอืกนํามาใชใ้หเ้หมาะสมกบัเด็กพิเศษแต่ละคนได ้ไม่

จาํเป็นตอ้งทาํการบาํบดัทุกอยา่งท่ีมีอยู ่เพราะจะเสียเวลาโดยไม่เกิดประโยชน์เต็มท่ี ในขณะเดียวกนั ไม่จาํเป็นตอ้ง

แสวงหาวิธีท่ีดีท่ีสุดเพียงวิธีเดียว เพราะวา่ไม่มีวิธีการเช่นน้ัน ตอ้งออกแบบการดูแล บาํบดัรกัษาใหเ้หมาะสมกบัเด็ก

และสภาพปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ข เลือกอยา่งเขา้ใจ ผสมผสานกนัอยา่งลงตวั 

หลกัการพจิารณาเลือกใชก้ารบาํบดัทางเลือก ควรคาํนึงถึงหลกัสาํคญั ดงัน้ี 

1. ประสิทธิผล (efficacy)  

ควรมีขอ้มูลหรือหลกัฐานยืนยนัวา่ใชไ้ดผ้ล ซ่ึงอาจตอ้งมีจาํนวนมากพอหรือใชม้าเป็นเวลานานพอจนเป็นท่ี

ยอมรบัจากการศึกษาวิจยัหลากหลายวธีิการ  

2. ความปลอดภยั (safety)  

มีความสาํคญัมาก ส่งผลกบัสุขภาพของผูใ้ชอ้ยา่งไร มีความเป็นพิษแบบเฉียบพลนัหรือแบบเรื้ อรงัเพียงใด มี

อนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนในระยะยาวหรือไม่  

3. ความน่าเช่ือถือ (rational)  

ดูจากวธีิการหรือองคค์วามรูด้า้นการบาํบดัทางเลือกชนิดน้ัน ประเทศตน้กาํเนิดใหก้ารยอมรบัหรือไม่ มีการ

ใชแ้พร่หลายหรือไม่ ใชม้าเป็นเวลานานเพียงใด  

4. ความคุม้ค่า (cost - benefit effectiveness)  

ควรประเมินความคุม้ค่าในเรื่องของเวลาและค่าใชจ้่ายดว้ย โดยอาจเทียบกบัฐานะทางการเงินของแต่ละคน 

เน่ืองจากการบาํบดัทางเลือกบางรูปแบบมีค่าใชจ้่ายสูงมาก 
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ควรเรียนรูใ้หเ้ขา้ใจหลกัของการบาํบดัทางเลือกแต่ละแบบ เพื่อใหส้ามารถตดัสินใจเลือกใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง ไม่ตกเป็น

เหย่ือของผูแ้สวงหากาํไรในความไม่รู ้ไม่เสียเวลาอยูก่บัวิธีการท่ียืนยนัวา่ไม่ไดผ้ลแลว้ หรือวธีิการท่ีไม่เหมาะสมกบัเด็ก 

รูถึ้งขอ้หา้มและขอ้ควรระวงัในการบาํบดั  
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