Page |1

การบําบัดทางเลือกในเด็กพิเศษ

(Alternative Therapy in Special Children)

นพ.ทวีศกั ดิ์ สิริรตั น์เรขา
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

“เด็กแต่ละคนมีความพิเศษแตกต่างกัน
การบําบัดทางเลือกมีความหลากหลาย
เรียนรูใ้ ห้เข้าใจ เลือกใช้ให้เหมาะสม
“การบําบัดทางเลือก” (alternative therapy) หรือ “การแพทย์ทางเลือก” (alternative medicine) หมายถึง
“วิธีการบําบัดรักษาทีใ่ ช้เพื่อดูแลสุขภาพ ครอบคลุมในมิติดา้ นร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ แต่ไม่ได้ใช้กนั เป็ น
ประจําในการรักษาแบบแพทย์แผนปั จจุบนั (conventional medicine) และแพทย์แผนพื้ นบ้าน (traditional medicine)
และไม่ได้บูรณาการเข้าไปในระบบหลักของการดูแลสุขภาพ”
เป็ นศาสตร์ที่มีชื่อเรียกคล้ายกันหลายชื่อ อาทิ การแพทย์เสริม (complementary medicine) การแพทย์เสริม
และทางเลือก (complementary and alternative medicine) การแพทย์แบบองค์รวม (holistic medicine) การแพทย์
แบบบูรณาการ (integrative medicine) และการแพทย์ยุคใหม่ (new age medicine) ซึ่งมีความหลากหลาย จนไม่
สามารถนิ ยามได้ครอบคลุม
นอกจากนี้ ยังมีความคาบเกี่ยวกับการใช้วิธีทางไสยศาสตร์ (superstitious) หรือวิธีที่เหนื อธรรมชาติ
(supernatural) ซึ่งขัดแย้งกับทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ หรือกลไกการทํางานของร่างกายชัดเจน ซึ่งมีเส้นแบ่งด้วย
เช่นเดียวกัน ไม่ได้เรียกทุกวิธีเป็ นการบําบัดทางเลือกเสมอไป
การพิจารณาว่าอะไรเป็ นการแพทย์แผนปั จจุบนั การแพทย์แผนพื้ นบ้าน หรือการแพทย์ทางเลือก ยังขึ้ นกับ
เวลาและสถานที่ดว้ ย เช่น ในสมัยรัชกาลที่ 4 มีการนําการแพทย์แผนตะวันตกเข้ามาในสยามประเทศ ก็ถือว่าเป็ น
การแพทย์ทางเลือก ณ เวลานั้น ในขณะที่การแพทย์อายุรเวท ก็เคยเป็ นแผนปั จจุบนั ของอินเดียมาก่อน การแพทย์แผน
จีนก็ยงั มีควบคู่ไปกับแผนปั จจุบนั ในจีน ไม่นับเป็ นการแพทย์ทางเลือกในจีน แต่เป็ นการแพทย์ทางเลือกในไทย เป็ นต้น
การบําบัดทางเลือกส่วนใหญ่ยงั ขาดหลักฐานยืนยันทีน่ ่าเชื่อถือทางวิทยาศาสตร์ หรือยังไม่สามารถทดสอบ
หรือพิสูจน์ผลได้ นอกจากนี้ การบําบัดรักษาที่ใช้ในแผนปั จจุบนั อยู่แล้ว เมื่อนํามาใช้นอกเหนื อข้อบ่งชี้ ที่มีหลักฐาน
ยืนยันทางวิทยาศาสตร์ ก็ถือว่าเป็ นการบําบัดทางเลือกในเงื่อนไขใหม่เช่นกัน
ในอดีต การบําบัดทางเลือกเป็ นศาสตร์ที่ไม่เป็ นที่ยอมรับและไม่ได้รบั การพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ ปั จจุบนั เริ่ม
มีการทําวิจยั ในศาสตร์แขนงนี้ มากขึ้ น เพื่อให้ได้มาซึ่งคําตอบว่า ให้ผลดีในการบําบัดรักษาหรือไม่อย่างไร มีความ
ปลอดภัยเพียงใด คุม้ ทุนหรือไม่ สมควรที่จะนํามาบรรจุในแผนสุขภาพหรือไม่ และเริ่มมุ่งไปสู่การวิจยั ในเชิงลึกถึงกลไก
ของการบําบัดรักษาว่าเป็ นอย่างไร
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ถึงจะมีรายงานการวิจยั สนับสนุ นมากขึ้ นว่าได้ผล แต่ส่วนใหญ่เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา (descriptive study)
มากกว่า ซึ่งความน่าเชื่อถือยังไม่มากนัก ยังไม่ค่อยมีผลการวิจยั เชิงทดลอง แบบมีกลุ่มเปรียบเทียบ (randomized
controlled trial) สนับสนุ นเท่าที่ควร
การบําบัดทางเลือกเป็ นอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ มีผลประโยชน์สูง ขาดการกํากับดูแลอย่างทัว่ ถึง จึงอาจมี
การโฆษณาชวนเชื่อที่มากเกินจริง ซึ่งต้องศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้านก่อนตัดสินใจเลือกใช้ และควรปรึกษากับแพทย์ที่
ดูแลอยู่ดว้ ยจะเหมาะสมที่สุด
องค์การอนามัยโลก สํารวจประเทศสมาชิกเรื่องการแพทย์ทางเลือก รวมถึงการแพทย์พื้นบ้าน ในปี ค.ศ.
2012 พบว่า รูปแบบที่นํามาใช้มากที่สุด คือ การฝั งเข็ม (acupuncture) รองลงมา คือ การใช้สมุนไพร (herbal
medicines) การแพทย์พื้นบ้าน (indigenous traditional medicine) โฮมีโอพาธี (homeopathy) และการแพทย์แผนจีน
ตามลําดับ และการสํารวจในปี ค.ศ. 2018 พบว่า ประเทศสมาชิก ร้อยละ 88 (170 ประเทศ) ให้การยอมรับ โดยมี
การกําหนดนโยบายระดับชาติ การออกกฎหมาย วางระบบกํากับดูแลด้านคุณภาพและความปลอดภัย และพัฒนา
โปรแกรมต่าง ๆ
การแพทย์ทางเลือก ถึงจะมีความหลากหลาย และรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกันไปบ้าง แต่ประเด็นสําคัญ
ก็คือ การเลือกสรรอาหาร พืชผัก สมุนไพร ที่เป็ นประโยชน์ต่อร่างกาย การออกกําลังกายเสริมสร้างสุขภาพ การผัก
ผ่อน การฝึ กควบคุมอารมณ์ และจิตใจ เป็ นวิถีเพื่อสุขภาพที่เป็ นธรรมชาติ ใกล้เคียงกับวิถีชีวิต เป็ นการสร้างเสริมภูมิ
ชีวิตให้แข็งแรง ช่วยให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ

การแพทย์เสริมและทางเลือก
แนวโน้มของการแสวงหาทางเลือกเริ่มมีเพิ่มขึ้ นเรื่อย ๆ เนื่ องจากการแพทย์แผนปั จจุบนั ไม่สามารถตอบสนอง
ความพอใจของผูป้ ่ วยได้เต็มที่ พบว่า มากกว่าร้อยละ 60 ของผูป้ ่ วยไม่ยอมบอกแพทย์ว่าตนเองไปทําการบําบัด
ทางเลือก ในส่วนของแพทย์เอง ก็เริ่มให้ความสนใจและยอมรับมากขึ้ น เริ่มมีการให้คาํ แนะนําผูป้ ่ วยในการบําบัดรักษา
ทางเลือกรูปแบบต่าง ๆ และนําเอาการบําบัดทางเลือกมาบูรณาการเข้ากับการบําบัดรักษาแนวทางหลักที่ใช้อยู่
การแบ่งประเภทของการบําบัดทางเลือกหรือการแพทย์ทางเลือกมีหลายวิธี ในที่นี้แบ่งตามแนวทางของ
มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอบกินส์ (Johns Hopkins) และนํามาปรับปรุงเพิ่มเติมเล็กน้อย ดังนี้
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1) การแพทย์พื้นบ้าน (traditional medicine)
ได้แก่ การฝั งเข็ม (acupuncture) อายุรเวท (ayurveda) โฮมีโอพาธี (homeopathy) ธรรมชาติบาํ บัด
(naturopathy) และการแพทย์แผนจีน (Traditional Chinese medicine)
2) การใช้ร่างกายและการสัมผัส (body)
ได้แก่ การนวด (massage) ไคโรแพร็กติก (chiropractic) การจัดกระดูก (osteopathic manipulation) โยคะ
(yoga) และไทชิ (tai chi)

โยคะ
3) การใช้อาหารเสริมและสมุนไพร (diet and herbs)
ได้แก่ การใช้สมุนไพร (herbal medicine) การเสริมวิตะมิน เกลือแร่ การเติมสารอาหารบางอย่างเข้ามา หรือ
การสกัดสารอาหารบางอย่างออกไป

สมุนไพรไทย
4) การใช้พลังงานภายนอก (external energy)
ได้แก่ การใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic therapy) เรกิ (Reiki) และชี่กง (Qigong)

HAPPY HOME ACADEMY
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ชั้น 7 โซนการศึกษา ห้อง 724
เลขที่ 99 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

© ลิขสิทธิ์ของ แฮปปี้ โฮมคลินิก
happyhomeclinic@yahoo.com

08-2014-7272

Page |4

5) การควบคุมด้านจิตใจ (mind)
ได้แก่ การทําสมาธิ (meditation) สวดมนต์ (prayer) การป้ อนกลับทางชีวภาพ (biofeedback) การสะกดจิต
(hypnosis) และการฝึ กผ่อนคลาย (relaxation)

การทําสมาธิ
6) การใช้ความรูส้ ึก ประสาทสัมผัส (sense)
ได้แก่ ดนตรีบาํ บัด (music therapy) ศิลปะบําบัด (art therapy) ละครบําบัด (drama therapy) การนึ กภาพ
หรือจินตนาการ (visualization and guided imagery)

ดนตรีบาํ บัด

ศิลปะบําบัด

7) การใช้สตั ว์ (animal assisted)
ใช้ได้ทั้งสัตว์เลี้ ยง และสัตว์ตวั ใหญ่ ได้แก่ สุนัขบําบัด (Dog Therapy) มัจฉาบําบัด (Fish Therapy) แมวบําบัด
(Cat Therapy) อาชาบําบัด (Hippotherapy) โลมาบําบัด (Dolphin Therapy) ช้างบําบัด (Elephant Therapy) และ
กระบือบําบัด (Buffalo Therapy)
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8) การใช้หุ่นยนต์ (robot assisted)
ได้แก่ หุ่นยนต์ช่วยเหลือในการรักษาทางร่างกาย และหุ่นยนต์ช่วยเหลือทางสังคม

หุ่นยนต์บาํ บัด
สิ่งสําคัญที่ควรทําความเข้าใจคือ การบําบัดทางเลือกใช้เสริมแนวทางหลักให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้ น ไม่ใช่การ
นํามาใช้โดด ๆ เพียงอย่างเดียว โดยละเลยการบําบัดตามแนวทางหลักซึ่งได้รบั การยืนยันแล้วว่าได้ผล
สําหรับเด็กกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ ในปั จจุบนั มีแนวทางการบําบัดทางเลือกที่หลากหลาย สามารถ
เลือกใช้ควบคู่กบั แนวทางหลัก ตามความเหมาะสมกับสภาพปั ญหา ระดับความรุนแรง และผลการตอบสนองที่ได้รบั
ของเด็กแต่ละคน
“การบําบัดทางเลือก ในเด็กพิเศษ” ทีจ่ ะกล่าวถึงนี้ ประกอบด้วย
1. ศิลปะบําบัด (art therapy)
2. ดนตรีบาํ บัด (music therapy)
3. การฝั งเข็ม (acupuncture)
4. การรักษาด้วยเครื่องเอชอีจี (HEG: hemoencephalography)
5. การรักษาด้วยทีเอ็มเอสในออทิสติก (TMS: Transcranial Magnetic Stimulation)
6. การรักษาด้วยออกซิเจนความดันสูง (HBOT: Hyperbaric Oxygen Therapy)
7. หุ่นยนต์บาํ บัด (robot therapy)
8. การบําบัดด้วยสัตว์ (animal therapy)
ในประเทศไทยมีการบําบัดทางเลือกที่หลากหลาย สามารถเลือกนํามาใช้ให้เหมาะสมกับเด็กพิเศษแต่ละคน
ได้ ไม่จาํ เป็ นต้องทําการบําบัดทุกอย่างที่มีอยู่ เพราะจะเสียเวลาโดยไม่เกิดประโยชน์เต็มที่ ในขณะเดียวกัน ไม่
จําเป็ นต้องแสวงหาวิธีที่ดีที่สุดเพียงวิธีเดียว เพราะว่าไม่มีวิธีการเช่นนั้น ต้องออกแบบการดูแล บําบัดรักษาให้
เหมาะสมกับเด็กและสภาพปั ญหาที่ตอ้ งการแก้ไข เลือกอย่างเข้าใจ ผสมผสานกันอย่างลงตัว
หลักการพิจารณาเลือกใช้การบําบัดทางเลือก ควรคํานึ งถึงหลักสําคัญ ดังนี้
1. ประสิทธิผล (efficacy) ควรมีขอ้ มูลหรือหลักฐานยืนยันว่าใช้ได้ผล ซึ่งอาจต้องมีจาํ นวนมากพอหรือใช้มา
เป็ นเวลานานพอจนเป็ นที่ยอมรับจากการศึกษาวิจยั หลากหลายวิธีการ
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2. ความปลอดภัย (safety) มีความสําคัญมาก ส่งผลกับสุขภาพของผูใ้ ช้อย่างไร มีความเป็ นพิษแบบ
เฉียบพลันหรือแบบเรื้ อรังเพียงใด มีอนั ตรายที่จะเกิดขึ้ นในระยะยาวหรือไม่
3. ความน่าเชื่อถือ (rational) ดูจากวิธีการหรือองค์ความรูด้ า้ นการบําบัดทางเลือกชนิ ดนั้น ประเทศต้น
กําเนิ ดให้การยอมรับหรือไม่ มีการใช้แพร่หลายหรือไม่ ใช้มาเป็ นเวลานานเพียงใด
4. ความคุม้ ค่า (cost - benefit effectiveness) ควรประเมินความคุม้ ค่าในเรื่องของเวลาและค่าใช้จ่ายด้วย
โดยอาจเทียบกับฐานะทางการเงินของแต่ละคน เนื่ องจากการบําบัดทางเลือกบางรูปแบบมีค่าใช้จ่ายสูงมาก
ควรเรียนรูใ้ ห้เข้าใจหลักของการบําบัดทางเลือกแต่ละแบบ เพื่อให้สามารถตัดสินใจเลือกใช้ได้อย่างถูกต้อง ไม่
ตกเป็ นเหยื่อของผูแ้ สวงหากําไรในความไม่รู ้ ไม่เสียเวลาอยู่กบั วิธีการที่ยืนยันว่าไม่ได้ผลแล้ว หรือวิธีการที่ไม่เหมาะสม
กับเด็ก รูถ้ ึงข้อห้ามและข้อควรระวังในการบําบัด
เอกสารอ้างอิง
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