
108 คําถาม   สํานักการแพทยทางเลือก 
ไตรมาสที่ 1-4 

 
ลําดับ คําถาม คําตอบ 

1. โฮมิโอพาธีย คือ อะไร 
 

ระบบการรักษาตามแนวธรรมชาติบําบัดอยางหนึ่ง ที่ใชยาขนาดนอยอยางมาก 
เพื่อกระตุนใหรางกายเกิดการรักษาเยียวยาตนเอง ภายใตหลักการหนามยอกเอา
หนามบง 

2. โฮมิโอพาธีย เหมือนหรือแตกตางจากแพทยแผนปจจุบัน
อยางไร 
 

แตกตางอยางมาก  เพราะโฮมิโอพาธีย เ ชื่อวา  รางกายสิ่งมี ชีวิตทุกชนิดมี
ความสามารถในการรักษาเยียวยาตนเอง แตคุณสมบัติดังกลาวจะไมเกิดขึ้นหาก
ไมไดรับการกระตุนที่เหมาะสม ดังนั้นการใหยาโฮมิโอพาธียไมไดมีจุดมุงหมาย
เพื่อรักษาอาการหรือฆาเชื้อโรค แตมีจุดมุงหมายเพื่อกระตุนใหรางกายรักษา
ตนเองอยางสมบูรณ 

3. โฮมิโอพาธีย ใชรักษาโรคอะไรไดบาง 
   
 

อันที่จริงแลวโฮมิโอพาธียไมไดมองความเจ็บปวยเปน”ชนิดของโรค” โฮมิโอ
พาธียรักษาผูปวยไมไดรักษาโรค ดังนั้น หากผูปวยมาพบแพทยโฮมิโอพาธียก็จะ
ไดรับการรักษาทั้งหมด (Wholishc approach) 

4. จะรักษาดวยโฮมิโอพาธียไดที่ไหนบาง   
 

ณ ขณะนี้ เรื่องนี้เปนเรื่องที่เรากําลังดําเนินการพัฒนาอยู จึงยังไมมีการเปดเปน
สถานบริการที่ชัดเจน อยางไรก็ดีหากผูปวยมีความสนใจอยางจริงจัง  สามารถ
ประสานไปที่ ชมรมโฮมิโอพาธียแหงประเทศไทย เบอรโทร 083-8854259 ,  
02-3195865 



ลําดับ คําถาม คําตอบ 
5. โฮมิโอพาธีย มีความปลอดภัยมากนอยแคไหน  จากการรายงานการวิจัย ไมเคยมีรายงานพบความเปนพิษของยาโฮมิโอพาธีย ในที่

ใดของโลกมากอนผนวกกับการเตรียมยาโฮมิโอพาธีย มีการใชปริมาณสารใน
ขนาดนอยอยางมาก ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวายาโฮมิโอพาธีย เปนยาที่มีความ
ปลอดภัยมากที่สุด เพราะในตางประเทศนิยมใชยากลุมนี้รักษาเด็กและหญิง
ตั้งครรภ 

6. จะเขารับการอบรมหลักสูตร โฮมิโอพาธีย ไดที่ไหน 
 

ณ ขณะนี้ หลักสูตรโฮมิโอพาธีย ที่ทางสํานักการแพทยทางเลือก รวมจัดกับ
หนวยงานอื่นนั้น มีอยู 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร 5 วัน (จัดทุกปลายเดือน ต.ค. ของ
ทุกป) และ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 2 ป ซึ่งเปนหลักสูตร ที่ไดรับการ
ยอมรับตามมาตรฐานสากล (ตางประเทศ) ซึ่งทั้ง 2 หลักสูตรสามารถติดตามขาว 
รับสมัครบน website ของสํานักการแพทยทางเลือก 

7. โรคประจําเดือนมาไมสม่ําเสมอ ใชโฮมิโอพาธียรักษาได
หรือไม 

ได ในตางประเทศมีรายงานการวิจัยทางคลินิก เปนที่ยอมรับไดวา โฮมิโอพาธีย
สามารถใชรักษาไดดีในกลุมความผิดปกติของระดับ Hormone ในเพศหญิง 

8. โรคภูมิแพ ใชศาสตรการแพทยทางเลือกอะไรรักษาไดบาง 
 

เบื้องตนการงดอาหารที่ปนเปอนผลิตภัณฑนมวัว ก็อาจชวยไดบาง การปรับ 
เปลี่ยนชีวิตมาใชชีวิตตามแนวธรรมชาติมากขึ้น หรือ การใชยาโฮมีโอพาธียก็มี
ระบบงานการวิจัยในตางประเทศ  รับรองวาสามารถรักษาโรคในกลุมนี้ได 
 

9. โรคมะเร็ง ใชศาสตรการแพทยทางเลือกอะไรรักษาไดบาง 
 

 เรื่องอาการของผูปวยมะเร็งที่มีความเจ็บปวด หรือมีอาการคลื่นไสอาเจียนจาก 
side effect Chemo  บําบัดดวยการนวด Reflexology ได 



ลําดับ คําถาม คําตอบ 
10. โรคเบาหวาน ใชศาสตรการแพทยทางเลือกอะไรรักษาไดบาง เรื่องโรคเบาหวาน ที่เกี่ยวของกับอาการชาที่เทา สามารถบําบัดดวยการนวด 

Reflexology ได 
11. โรคปวดเขา ใชศาสตรการแพทยทางเลือกอะไรรักษาไดบาง 

   
ใช Reflexology  ประเมินเบื้องตนเชน ประเมินเรื่องของปญหาเขาเสื่อมซึ่งจะมีจุด
หรือตําแหนงที่บงบอกวา เขามีปญหา 

12. อาหารแมคโครไบโอติกส คือ อะไร   
 

ความหมายตามราชาศัพทแลวความหมายวา ภาพรวมของชีวิตที่ผานทางอาหาร
หรือปรัชญาการดูแลสุขภาพ จากการรับประทานอาหารที่สมดุลตอรางกาย และ
การดําเนินชีวิต 

13. อาหารแมคโครไบโอติกส เหมือน หรือแตกตางจากอาหารชีว
จิตอยางไร 

ชีวจิตคือการนําเอาปรัชญาการดูแลสุขภาพองครวมเชนเดียวกับแมคโครไบโอ
ติกส มาประยุกตใหเขากับสังคมไทยโดยเฉพาะชาวพุทธ การปฏิบัติธรรม สมาธิ 

14. อาหารแมคโครไบโอติกส  ใชดูแลรักษาโรคอะไรไดบาง 
 
 

ในปรัชญาการดูแลสุขภาพองครวมนั้น อาจจะไมสามารถแบงแยกออกเปนโรค
ตาง ๆ ไดอยางชัดเชน แตเปนการดูแลสุขภาพใหรางกายฟนตัวและเสริมพลังให
ตอสูกับโรคภัย 

15. จะรับประทานอาหารแมคโครไบโอติกส ไดที่ไหนบาง 
 

มีทั้งหมด 8 แหง รพ.หาดใหญ,ปทุมธานี,จอมทอง(เชียงใหม),เชียงราย ราชประชา
นุเคราะห (เชียงราย) ,รพ.แมลาว (เชียงราย) รพ.คอนสวรรค (ชัยภูมิ)  วัฒนานคร 
(สระแกว) 

16. จะเขารับการอบรมหลักสูตรอาหารแมคโครไบโอติกส  
ไดที่ไหน 
 

สํานักการแพทยทางเลือก 



ลําดับ คําถาม คําตอบ 
17. Reflexology (การนวดกดจุดสะทอนเทา) คืออะไร   คือการเรียนรูจุดสะทอนในบริเวณรางกายที่สัมพันธกับเสนทางพลังสูอวัยวะ

จําเพาะสามารถใชเพื่อการบําบัดอาการ ซึ่งตองมีเทคนิคการกดที่ตองออกแรงใน
ระดับ และรูตําแหนงจุดสะทอน 
 

18. Reflexology (การนวดกดจุดสะทอนเทา) เหมือน หรือ
แตกตางจากการนวดแผนไทยอยางไร 
 

ตางกัน คือ การนวด Reflexology ตองใชน้ําหนักในการกดจุดตําแหนงที่ตรงกับ
อวัยวะสะทอนอยางถูกตองและตําแหนง ของการนวดมากกวาคือ 62 จุด สวนการ
นวดแผนไทยใชตําแหนง 26 จุด 
 

19. จะเขารับการอบรมหลักสูตร Reflexology (การนวดกดจุด
สะทอนเทา) ไดที่ไหน  
 

กําลังจะมีการจัดอบรมอยางเปนทางการของกระทรวงสาธารณสุข แตถาจะไปทํา
การนวดเพื่อผอนคลาย หรือเรียนรูสําหรับการดูแลตนเองเบื้องตน ตามสถานที่เปด
อบรมทั่วไป แตยังไมมีการรับรองของกระทรวงสาธารณสุข 
 

20. Reflexology (การนวดกดจุดสะทอนเทา) ใชดูแลรักษาโรค
อะไรไดบาง 
 

ใชรักษา หรือบําบัด อาการ,โรค, เรื้อรัง เชน ลดความเจ็บปวดใน มะเร็ง ในผูปวย
ไมเกรน ผูปวยอัมพฤษ อาการนอนไมหลับ อาการในผูปวยเบาหวาน ผูปวยโรค
ขอเทา ผูปวยภาวะคลื่นไสอาเจียนใน มะเร็ง ที่ไดรับChemotherapy 

21. จะสงโครงการวิจัยในคนดานการแพทยทางเลือก จะสงให
พิจารณาไดที่ไหน 
 

สงที่สํานักเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน ดานการแพทย
แผนไทยและการแพทยทางเลือก กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข โทร. 02-590-2602 



ลําดับ คําถาม คําตอบ 
22. แบบเสนอโครงการวิจัยการแพทยทางเลือกเพื่อขอรับการ

พิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาจากคณะกรรมการการ
ศึกษาวิจัยในคน ดานการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือก จะขอไดที่ไหน 

สามารถ Down load ไดที่ Web page ของกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก www.dtam.moph.go.th เลือกสถาบันการแพทยแผนไทย เลือก
คณะกรรมการวิจัย ฯ เลือก แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณา 

23. การพิจารณาโครงการวิจัยในคนของคณะกรรมการฯ ใช
หลักการอยางไร 

โดยหลักการจะคํานึงถึง ทั้งประเด็นดานวิชาการและดานจริยธรรม 

24. ผลงานวิจัยทางดานการแพทยทางเลือกและสมุนไพร 
คําตอบ   

สามารถ ดูไดที่ Web page ของ กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือก www.dtam.moph.go.th เลือกสถาบันการแพทยแผนไทย เลือกงานวิจัยฯ 

25. การวิจัยการแพทยทางเลือก มีเรื่องอะไรบาง  
 
 

การวิจัยการแพทยทางเลือก ไดแก เรื่องวิจัยทางดานการแพทยที่ไมใช การแพทย
แผนปจจุบันการแพทยแผนไทยและการแพทยพื้นบานไทย สวนการแพทยอื่น ๆ 
ที่เหลือถือเปนการแพทยทางเลือกทั้งหมด 

26. องคความรูทางดานการแพทยทางเลือกจะสามารถดูได 
ที่ไหนบาง 
 

สามารถ ดู ไดที่ Web page ของ กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือก  www.dtam.moph.go.th เลือก สํานักการแพทยทางเลือก 

27. โรงพยาบาลตนแบบที่ดูแลสุขภาพแบบองครวมมีที่ใดบาง 
   
 

1.  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค  จ.อุบลราชธานี 
2.  โรงพยาบาลระนอง                      จ.ระนอง 
3.  โรงพยาบาลดําเนินสะดวก    จ. ราชบุรี 
4.  โรงพยาบาลจอมทอง                จ. เชียงใหม 



ลําดับ คําถาม คําตอบ 
28. โปรแกรมสุขภาพ หมายถึงอะไร 

 
การจัดกิจกรรม ดานสุขภาพในลักษณะโปรแกรมเพื่อการดูแลสุขภาพสําหรับผูที่
ตองการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค รักษาและฟนฟูสภาพรางกาย 
 

29. การดูแลผูปวยเบาหวานดวยการแพทยทางเลือก ทําได
อยางไร 
   
 

1.  เนนการควบคุมอาหาร เชน รับประทานอาหารที่มีเสนใยสูง ไดแก ขาวกลอง 
ผัก ธัญพืช ผลไม 
2.  ลดน้ําหนักโดยการออกกําลังกาย เชน การฝกโยคะ  ชี่กง เปนตน 
3.  ลดการอักเสบในหลอดเลือดจากสารอนุมูลอิสระ เชน การจัดการความเครียด 
ทําสมาธิ ควรรับประทานอาหารเสริมวิตามิน  
4.  ฟนฟูการทํางานของเซลล ที่ทําหนาที่ผลิตอินซูลินในตับออน เชนการฝก
หายใจหายใจเพิ่มออกซิเจนใหรางกาย เปนการปรับสมดุลชีวเคมีในรางกายไมให
เสื่อม 
5.  ฟนฟูประสิทธิภาพอินซูลิน 
 

30. แนวคิดการดูแลผูปวยเบาหวานแบบผสมผสาน เปนอยางไร 
 
 

เปนการผสมผสานการรักษาการแพทยแผนปจจุบันกับการแพทยทางเลือกในการ
ดูแลอยางเปนองครวมครบทุกมิติ เชน  ดานรางกาย  จิตใจและอารมณ สังคม 
สิ่งแวดลอม โดยใชเทคนิค วิธีการหลายรูปแบบ เชน โยคะ ชี่กง ไทเก็ก แมคโคร
ไบโอติกส การฝกสมาธิ ฯลฯ 
 



ลําดับ คําถาม คําตอบ 
31. เปาหมายในการดูแลผูปวยเบาหวานในแนวคิดการแพทย

ทางเลือกคืออะไร 
  
 

1. เพื่อปองกนัและลดภาวะแทรกซอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มิไดมุงเนนเพียงลด
น้ําตาลในหลอดเลือดอยางเดียว แตตองปองกันการอักเสบ ในหลอดเลือดที่จะ
เกิดขึ้นอีกดวย 
2. เพื่อฟนฟูสภาพรางกายใหกลับสูภาวะปกติ ทั้งระดับของเซลลภายในตับออน 
และการกลับมาทํางานในภาวะปกติของฮอรโมน อินซูลิน 

32. “โยคะ”  มีความหมายวาอยางไร และมีประวัติเกิดใน
ประเทศอะไร  
   
 

โยคะ  หมายถึง   การรวมใหเปนหนึ่ง  และมีประวัติเกิดขึ้นในประเทศอินเดียเมื่อ
ประมาณ   
 5,000 ปมาแลว 

33. องคประกอบที่สําคัญของโยคะ มี อะไรบาง 
  
 

องคประกอบที่สําคัญของโยคะ คือ มรรค 8 ของโยคะ  ประกอบดวยหลักสําคัญ 2 
ขอคือ 
     1. ยามะ ไดแก  1) การแกปญหาโดยไมใชความรุนแรง   2) ไมพูดปด   3) ไม
ลักทรัพย   4) ประพฤติพรหมจรรย   5) ไมถือครองวัตถุเกินความจําเปน 
     2.นิยามะ ไดแก 1) ความบริสุทธิ์สะอาดทั้งรางกายและจิตใจ   
   2) ความยินดีในสิ่งที่ตนมีอยูแลว 
   3) การบําเพ็ญเพียรเพื่อขมกิเลส 
   4) การปรุงแตงจิตใหเกิดกิเลส 
   5) การมีศรัทธา 



ลําดับ คําถาม คําตอบ 
34. หากมีการฝกโยคะเปนประจํา สม่ําเสมอ มีประโยชนตอ

สุขภาพอยางไรบาง 
 

การฝกโยคะเปนประจํา สม่ําเสมอ ชวยทําใหใหระบบของรางกายทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ   ชวยผอนคลายความตึงเครียด   และชวยใหสรีระ และทรวดทรงดี
ขึ้น 
 

35. การฝกโยคะควรมีขอควรระวังในการฝกอยางไรบาง 
   
 

การ ฝกโยคะควรมีขอควรระวังในการ ฝก   คือ   การฝกทาโยคะไมไดเปนไปเพื่อ
การเปรียบเทียบ หรือแขงขันใดๆ  ควรฝกทาโยคะอยางชา ๆ ฝกอยางนุมนวลทั้ง
ตอนเขาและออกจากทา  และหลังจบการฝกโยคะควรพักในทาศพอยางนอย 10 
นาที 

36. สปา คืออะไร 
 

            สปา คือ ชื่อมืองเล็ก ๆ ใกลกับเมืองลีห ของประเทศเบลเยี่ยม เปนเมืองที่มี
น้ําพุที่มีแรธาตุเหล็กตามธรรมชาติ ถูกคนพบโดยชาวโรมันโบราณ 
 สปา คือ สปามาจากภาษาละตินวาS anus per aguam หรือ Sanitas per 
agues ซึ่งแปลกไดใจความวา สุขภาพจากสายน้ํา การบําบัดดวยน้ําและการดูแล
สุขภาพโดยใชน้ํา 
 สปา คือ การบําบัดดูแลสุขภาพแบบองครวมดวยวิธีทางธรรมชาติ โดยใช
น้ําเปนองคประกอบในการบําบัดควบคูไปกับการบําบัดดวยวิธีทางการแพทย
ทางเลือกอื่น ๆ โดยใชศาสตรการสัมผัสทั้ง 5 ไดแก รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส 
เปนปจจัยที่สรางภาวะสมดุลระหวางรางกาย จิตใจ จิตวิญญาณ อารมณ 
 



ลําดับ คําถาม คําตอบ 
37. การแบงประเภทสปา แบงเปนกี่ประเภท 

 
แบงธุรกิจประเภทสปาไว 3 แบบ ดงันี ้
 1.  กิจการสปาเพื่อสุขภาพ 
 2.  กิจการนวดเพื่อสุขภาพ 
 3.  กิจการนวดเพื่อเสริมสวย 
 

38. กิจการสปาเพื่อสุขภาพเปนอยางไร 
 
 

กิจการสปาเพื่อสุขภาพ คือ การประกอบกิจการที่ใหการดูแลสุขภาพ โดยบริการ
หลักประกอบดวย การนวดเพื่อสุขภาพและการใชน้ําเพื่อสุขภาพ และบริการเสริม 
คือ กิจกรรมตาง ๆ เอเปนการดึงดูดใหลูกคาสนใจ เปนกิจกรรมดูแลสุขภาพที่
จัดเปนเมนูสปา เชน การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ การทําสมาธิ และโยคะ การ
นวดเพื่อสุขภาพ การแพทยทางเลือก โภชนาการบําบัดดูแลการควบคุมอารมณ 
 

39. สุคนธบําบัด หรือ อโรมาเธอราพี คือ 
 

สุคนธบําบัด คือ ศิลปะและวิทยาศาสตรของการใชน้ํามันหอมระเหยที่ไดจากพืช 
เพื่อสรางเสริมและปรับสมดุลของรางกาย จิตใจ อารมณ จิตวิญญาณ และสังคม 
กอใหเกิดความสุนทรีย 
 

40. วารีบําบัดคืออะไร 
 

วารีบําบัด หรือ ธาราบําบัด (Hydro therapy) เปนการใชน้ํา นําคุณสมบัติของน้ํามา
ใชเพื่อรักษาโรค รักษาอาการเจ็บปวย มีทั้งใชน้ํารอน น้ําเย็น น้ําจืด น้ําแร 
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