
แนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติบ าบัด 
 
ประวัติความเป็นมาศาสตร์ธรรมชาติบ าบัด1 

 ธรรมชาติบ าบัด (Naturopathy หรือ Naturopathic Medicine) เป็นการแพทย์ทางเลือกรูปแบบหนึ่งที่มี
พ้ืนฐานมาจากความเชื่อในเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับพลังชีวิต (vitalism) ซึ่งระบุว่าเป็นพลังงานพิเศษที่ท าให้
สิ่งมีชีวิตด ารงอยู่ได้ หรือ เรียกว่าพลังงานชีวิต (vital energy หรือ vital force) ซึ่งสามารถควบคุมการท าหน้าที่
และกระบวนการต่างๆ ของร่างกายได้ เช่น การเผาผลาญภายในร่างกาย (metabolism) การสืบพันธุ์ 
(reproduction) การเจริญเติบโต และการปรับตัว (adaptation) ธรรมชาติบ าบัดสนับสนุนให้ใช้วิธีการแบบองค์
รวม (holistic approach) ด้วยการรักษาที่ไม่เป็นอันตรายหรือรุนแรงต่อชีวิต  (non-invasive treatment) โดย
หลีกเลี่ยงการใช้ยาและการผ่าตัด  

ธรรมชาติบ าบัดสมัยใหม่ เกิดขึ้นที่เยอรมันเมื่อต้นศตวรรษที่ 19 บุกเบิกโดยนักบ าบัดหลายคน  เช่น วิน
เซนต์ ไพรสนิทซ์ (Vincenz Priessnitz) ที่เชื่อว่าน้ าบ าบัดสุขภาพได้และเรียกการบ าบัดด้วยน้ า ว่า วารีบ าบัด  
(Hydrotherapy)  ทั้งนี้ยังเป็นผู้วางรากฐานการบ าบัดสุขภาพด้วยวิถีธรรมชาติ (Nature Cure) ซึ่งในปลาย
ศตวรรษที่ 19 พระชาวบาวาเรียน ชื่อ เซบาสเตียน คไนปป์ (Sebastian Kneipp) ได้มีโอกาสรักษา เบเนดิกส์ ลัส 
(Benedict Lust) ซึ่งปุวยเป็นวัณโรค ด้วยการรักษาโดยใช้น้ า (water cure) จนอาการดีขึ้น เขาจึงน าการรักษา
ด้วยสิ่งที่เป็นธรรมชาติบ าบัดเหล่านี้เผยแพร่ไปยังอเมริกา  และได้รับการขนานนาม ว่า“บิดาของธรรมชาติบ าบัด
แห่งสหรัฐอเมริกา  นับเป็นจุดเริ่มต้นที่คนอเมริกาหันมาสนใจเกี่ยวกับสุขภาพแบบองค์รวมมากข้ึน 

 
แนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติบ าบัด  
ค าจ ากัดความ การแพทย์ธรรมชาติบ าบัด (Naturopathic medicine)2 
 ความหมายของการแพทย์ธรรมชาติบ าบัด (Naturopathic medicine) คือ การดูแลสุขภาพที่ครอบคลุม
ทั้งระบบโดยการใช้การแพทย์ผสมผสานและการแพทย์ทางเลือกและส่งเสริมความสามารถของบุคคลในการ
เยียวยาตนเองโดยผ่านวิธีการให้ความรู้ การส่งเสริมและการบ าบัดรักษา  (Bastyr University 1999)  โดยรวม
ความรู้ที่มีมาช้านานในเรื่องเก่ียวกับธรรมชาติและการบ าบัดที่ไม่ใช้ยาเพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของ
ร่างกายมนุษย์ในยุคปัจจุบัน ซึ่งแพทย์ธรรมชาติบ าบัดโดยปกติแล้วจะต้องมีการฝึกฝนในความรู้ที่หลายหลายอย่าง
กว้างขวางในการแพทย์ทางเลือก  ซึ่งรวมถึงสมุนไพร โฮมีโอพาธีย์ การนวด วารีบ าบัด สรีรวิทยาทางการแพทย์ 
พฤติกรรมมนุษย์  การแพทย์แผนจีน การแพทย์อายุรเวท การฝังเข็ม การบ าบัดด้วยอาหาร ตลอดจน การปฏิบัติ
ทางคลินิก การท าผ่าตัดเล็ก เภสัชวิทยา และสูติศาสตร์  
รูปแบบการดูแล (Model of care )2  
 การแพทย์ธรรมชาติบ าบัดมีแนวคิดอยู่บนรากฐานของการส่งเสริมสุขภาพและการปูองกันโรคและเชื่อว่า
ร่างกายสามารถเยียวยาบ าบัดตนเองได้ทั้งความเจ็บปุวยเฉียบพลันและความเจ็บปุวยเรื้อรัง ซึ่งเป็นกลไกการ
เยียวยาตนเองตามธรรมชาติ โดยแพทย์ธรรมชาติบ าบัด ท างานในมุมมองร่วมกันกับแพทย์แผนปัจจุบัน ที่สามารถ
ท าการผ่าตัดเล็ก การให้ยาและการท าคลอดได้ 
 
 



ค าจ ากัดความ นักธรรมชาติบ าบัด (Naturopathy also known as traditional naturopaths, 
naturopathic practitioners ) 2 
 ค าว่า “naturopathy” มาจากภาษากรีกและละติน แปลตามตัวอักษรว่า “ธรรมชาติของการเกิดโรค” 
(nature disease) ซึ่งธรรมชาติบ าบัด (Naturopathy) เป็นการแพทย์ทางเลือกสาขาหนึ่งที่ดูแลรักษาร่างกายและ
จิตใจโดยใช้ขบวนการธรรมชาติ ซึ่งอยู่บนหลักการที่ว่า “โรคทุกชนิดทั้งทางร่างกายและจิตใจของคนเราสามารถ
เยียวยารักษาตัวเองได้ ถ้าร่างกายอยู่ในสภาวะสมดุลปกติ” สาเหตุของการเกิดโรคต่างๆ นั้นเป็นผลมาจากการ
ด าเนินชีวิตที่ผิดธรรมชาติ หลักการของธรรมชาติบ าบัดเป็นการท าให้ร่างกายท่ีเสียสมดุลฟื้นคืนสู่สภาวะสมดุลด้วย
ตัวเอง โดยมีวิธีการต่างๆ ที่หลากหลาย ตั้งแต่การควบคุมอาหาร การออกก าลังกาย การท าวารีบ าบัด การนวด 
การฝังเข็ม การใช้เทคนิคผ่อนคลาย การฝึกการหายใจ การฝึกโยคะ เป็นต้น ธรรมชาติบ าบัดมีมุมมองของการเกิด
โรคว่า มีเพียงสาเหตุเดียวคือการสูญเสียความสมดุลของร่างกาย และถือว่าปัจจัยภายนอก เช่น การติดเชื้อ
แบคทีเรีย เชื้อไวรัส หรือสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ เป็นเพียงปัจจัยรองเท่านั้น แต่ปัจจัยหลัก คือ ความอ่อนแอและ
ขาด ภูมิต้านทานของร่างกาย 
 โดยหลักการของธรรมชาติบ าบัดนี้ นักบ าบัดเชื่อว่าสามารถช่วยรักษาผู้ปุวยทุกคนให้หายจากโรคได้    ไม่
ว่าผู้ปุวยจะอายุเท่าใดก็ตาม เป็นที่ยอมรับว่าธรรมชาติบ าบัดมีประโยชน์อย่างมากในการรักษาโรคที่เกิดจากความ
เสื่อมของอวัยวะ เช่น ข้ออักเสบ โรคถุงลมโปุงพอง โรคแผลในกระเพาะอาหารและล าไส้ การอักเสบของอวัยวะ
ต่างๆ โรคหวัด ท้องเสีย ผื่นคัน เป็นต้น  
รูปแบบการดูแล (Model of care)2  
 ธรรมชาติบ าบัดมีแนวคิดที่คล้ายกันกับการแพทย์ธรรมชาติบ าบัดเพียงแต่ไม่เน้นการกระท าที่มีความ
รุนแรงอย่างที่แพทย์แผนปัจจุบันกระท าการรักษาต่อผู้ปุวย เช่น การเอกซเรย์ (x-rays) การสั่งยา การฉีดยา หรือ
การผ่าตัด  โดยการแพทย์แบบแผนมีแนวการรักษาเป็นแบบแยกส่วนอาการของโรคมากกว่าที่จะรักษาคนทั้งระบบ 
ด้วยเหตุนี้เองการเยียวยารักษาโรคด้วยธรรมชาติบ าบัด จึงแพร่หลายไปท่ัวโลก เช่น ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา 
ยุโรป ออสเตรเลีย อินเดีย เป็นต้น  

ลักษณะเฉพาะท่ีส าคัญท่ีสุดของธรรมชาติบ าบัด (Salient Features of Naturopathy)3 มีดังต่อไปนี้ 
1. สาเหตุและการรักษาของโรคทุกโรคเป็นหนึ่งเดียวกัน ยกเว้นสภาวะที่เกิดจากบาดแผลและสิ่งแวดล้อม 

สาเหตุของโรคทุกโรคเกิดจากสิ่งเดียวกัน เช่น การสะสมของสิ่งที่ท าให้เกิดโรคในร่างกาย  การรักษาโรคทุกโรคคือ
การขจัดสิ่งที่ท าให้เกิดโรคออกจากร่างกาย 
 2. สาเหตุอันดับแรกของการเกิดโรคคือการสะสมของสิ่งที่ท าให้เกิดโรค (morbid matter) เชื้อแบคทีเรีย
และเชื้อไวรัสที่เข้าสู่ร่างกายและมีชีวิตอยู่ในร่างกายภายหลังจากการสะสมของสิ่งที่ท าให้เกิดโรคเมื่อร่างกายมี
บรรยากาศที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเชื้อโรคก็จะเกิดโรคขึ้น  สาเหตุพ้ืนฐานอันดับแรกท่ีท าให้เกิดโรค คือ
สิ่งที่ท าให้เกิดโรค และอันดับสองคือเชื้อแบคทีเรีย 
 3. โรคเฉียบพลันต่างๆ (acute diseases) เป็นความพยายามของร่างกายในการเยียวยาตนเอง (self-
healing) ดังนั้นจึงเป็นมิตรของเราไม่ใช่ศัตรู โรคเรื้อรังเป็นผลของการรักษาท่ีผิดและการยับยั้งโรคเฉียบพลัน 
 4. ธรรมชาติเป็นนักบ าบัดที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ร่างกายของมนุษย์โดยตัวเองแล้วมีพลังในการเยียวยาเพ่ือปูองกัน
ตนเองจากโรคและฟ้ืนฟูสุขภาพถ้าสุขภาพไม่แข็งแรง 



 5. ธรรมชาติบ าบัดไม่ได้เป็นการบ าบัดเฉพาะโรค แต่เป็นการบ าบัดร่างกายทั้งหมดของผู้ปุวยที่เป็นสาเหตุ
ท าให้เกิดโรค และฟ้ืนฟูให้กลับสู่สภาพเดิม 
 6. ธรรมชาติบ าบัดรักษาผู้ปุวยที่ทุกข์ทรมานจากโรคเรื้อรังได้อย่างประสบความส าเร็จโดยใช้เวลาที่น้อย
กว่า 
 7. ธรรมชาติบ าบัดท าให้โรคท่ีถูกสกัดกั้นไว้ปรากฏออกมา และก าจัดออกไปอย่างถาวร 
 8. ธรรมชาติบ าบัดรักษาความผิดปกติทุกๆ ด้านในเวลาเดียวกัน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิต
วิญญาณ 
          9. ธรรมชาติบ าบัดรักษาร่างกายแบบองค์รวม  
 10. ตามหลักของธรรมชาติบ าบัด “อาหารเป็นยาเพียงชนิดเดียว” (Food is only the medicine) ไม่มี
การใช้ยาที่ใช้ภายนอกอ่ืนๆ  
 11. การสวดมนต์ตามความเชื่อทางศาสนาของแต่ละบุคคลเป็นส่วนส าคัญประการหนึ่งของการรักษา 
(ตามที่มหาตมะ คานธี ได้กล่าวว่า “Rama Nama เป็นการรักษาตามธรรมชาติที่ดีที่สุด”)  
 
หลักปรัชญาส าคัญของธรรมชาติบ าบัดมี 6 ประการ ดังนี้2,4 

1.การเยียวยาด้วยพลังแห่งธรรมชาติ  (the healing power of nature) หลักธรรมชาติบ าบัดนี้เชื่อว่า 
ร่างกายมนุษย์มีความสามารถในการเยียวยารักษาและฟ้ืนฟูสุขภาพให้ดีได้ด้วยตนเอง เพียงแต่นักธรรมชาติบ าบัด
เป็นเพียงผู้ชี้แนะให้ผู้ปุวยมีทักษะสามารบอกได้ว่าอะไรเป็นสาเหตุและจะขจัดสาเหตุ หรืออุปสรรคจาก
สภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั้งจากภายใน และภายนอกเพ่ือให้มีสุขภาพที่ดีได้อย่างไร 

 2. ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย (Do not harm the body) สิ่งที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ การ 
หลีกเลี่ยงอันตรายใด ๆ ที่จะเกิดกับผู้ปุวย นักบ าบัดที่ดีต้องมีวิธีที่จะหลีกเลี่ยงอันตราย หรือผลข้างเคียงที่มีผลต่อ
ร่างกายให้มากท่ีสุด ,มีการพัฒนาวิธีการซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากผลข้างเคียงท่ีเป็นอันตรายต่อร่างกาย  

3. ระบุและจัดการสาเหตุความเจ็บปุวย (Identify and teat the cause) ทุกความเจ็บปุวยของ ร่างกาย
เกิดข้ึนนั้นมีสาเหตุด้วยกันทั้งสิ้น  แพทย์ควรที่จะระบุสาเหตุ และรักษาผู้ปุวยมากกว่าที่จะระงับ หรือลดอาการไว้ 

4.การเยียวยาที่เป็นองค์รวม (Heal the whole person) คือ การดูแลทั้งร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคม 
จิตวิญญาณ อันเป็นปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการมีสุขภาพท่ีดีทั้งสิ้น 

5.แพทย์ธรรมชาติบ าบัดเปรียบเสมือนครู (The physician as teacher) กล่าวคือ แพทย์ธรรมชาติบ าบัด
เป็นผู้สอนผู้ปุวยและปลูกฝังให้ผู้ปุวยเป็นผู้รับผิดชอบการดูแลสุขภาพด้วยตัวเขาเอง รวมทั้งเป็นผู้ให้ ก าลังใจหรือ
จูงใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง 

6. การปูองกันคือการรักษาที่ดีที่สุด (Prevention is the best cure) วิธีการดูแลรักษาสุขภาพท่ีดีที่สุด 
คือ การปูองกันการเกิดของโรค ซึ่งสามารถจะไปถึงจุดนั้นได้คือการให้ความรู้ เพ่ือให้มีสุขภาพหรือวิถีชีวิตที่ดี  ซ่ึง
แพทย์ธรรมชาติบ าบัดจะต้องประเมินปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดโรคเพ่ือจะได้ปูองกันไม่ให้เกิดความเจ็บปุวยของ
โรคได้ทันเวลา 
 
 
 



ศาสตร์การแพทย์ทางเลือกและเทคนิคที่ใช้บ าบัดในหลักวิธีแบบธรรมชาติบ าบัด 2 
 การดูแลรักษาด้วยวิธีธรรมชาติบ าบัดนั้นมีความหลากหลายของวิธีขึ้นอยู่กับผู้บ าบัด และขอบเขตของการ
ได้รับการอบรมหรือการปฏิบัติงาน รวมถึงลักษณะของผู้ปุวยแต่ละคนว่าจะใช้วิธีการใดท่ีท าให้ตนเองหายหรือทุเลา
จากความเจ็บปุวยนั้นๆ เช่น ใช้ธาราบ าบัด (hydrotherapy)  ยาสมุนไพร (Botanical medicine)  อาหาร 
(Nutrition)  โฮมีโอพาธีย์ (Homeopathy) อดอาหาร (Fasting) ล้างพิษ (Detoxification) การนวด (Massage)  
การฝังเข็ม (Acupuncture)  ฯลฯ  ซึ่งแต่ละพ้ืนที่จะมีวิธีที่ไม่เหมือนกัน แต่จุดมุ่งหมายนั้นเป็นไปตามหลักของ
ธรรมชาติบ าบัดเกือบทั้งสิ้นซึ่งมีวิธีการบ าบัด (Technique) ที่ส่วนใหญ่ใช้กัน ดังนี้  

 โภชนาการคลินิก (Clinical nutrition)  การให้ค าปรึกษาทางด้านโภชนาการทั้งผู้ปุวยและผู้มีสุขภาพดี  
ทั้งในเรื่องสุขลักษณะอนามัย การอดอาหาร การให้อาหารเสริม  .  

 สมุนไพร (Botanical medicine)  สมุนไพรทางการรักษา Botanical medicine is often used to 
treat many ailments.  

 การแพทย์โฮมีโอพาธีย์ (Homeopathic medicine) 
 กายภาพบ าบัด (Physical medicine)  ในหลักการแพทย์ธรรมชาติบ าบัดจะมีวิธีการบ าบัดในวิธีต่างๆ

เช่น การนวดกล้ามเนื้อ กระดูก กระดูกสันหลัง ซึ่งแพทย์ผู้ท าการบ าบัดอาจต้องใช้เครื่องอัลตร้าซาวด์   
ท าการวินิจฉัย นอกจานี้ยังมีการใช้ไฟฟูาเพ่ือให้เกิดความร้อนในร่างการเพ่ือรักษาโรคบางอย่าง 
(diathermy) การออกก าลังกาย การนวด การใช้น้ า การใช้ความร้อนความเย็น รวมถึงการใช้ไฟฟูา  

 การแพทย์ตะวันออก (Oriental medicine) การบ าบัดโดยใช้หลักปรัชญาการแพทย์ตะวันออก  
 การคลอดตามแนวธรรมชาติบ าบัด (Naturopathic obstetrics) คือ ผู้ปุวยมักคลอดเองที่บ้านโดยมี

แพทย์ธรรมชาติบ าบัดให้การดูแลทั้งกล่อนคลอดและหลังคลอดซึ่งใช้เทคนิคการดูแลตามแบบแพทย์
สมัยใหม่.  

 จิตวิทยาทางการแพทย์ (Psychological medicine) การแพทย์ธรรมชาติบ าบัดจ าเป็นต้องใช้จิตวิทยา
ทางการแพทย์ควบคู่การดูแล เช่น การให้ค าปรึกษา การจัดการกับความเครียด การใช้การสะกดจิต การ
ใช้ ไบโอฟีดแบ็ค (biofeedback) และการใช้เทคนิคการผ่อนคลายเป็นต้น  

 การผ่าตัดเล็ก (Minor surgery) ผู้ที่จบการแพทย์ธรรมชาติบ าบัด หรือผู้ที่มีวุฒิปริญญาทางการแพทย์
ธรรมชาติบ าบัด (naturopathic doctors (N.D.s) ) จะสามารถท าการผ่าตัดเล็กได้ เช่น การผ่าตัดแผล
ตื้น การผ่าตัดน าสิ่งแปลกปลอมหรือก้อนออกจากร่างกาย เป็นต้น  

แนวทางปฏิบัติในการตรวจรักษาด้วยการแพทย์ธรรมชาติบ าบัด (Guidelines of Naturopathic Medical 
Practice) ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านสุขภาพมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานฟรานวิสโก (Center for the 
health professions university of California , San Francisco)2   

วัตถุประสงค์ของแนวทางปฏิบัติในการตรวจรักษา เพื่อ 
 1 ให้เกณฑ์ท่ัวไปเสมือนเป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับการตรวจรักษาด้วยการแพทย์แบบธรรมชาติบ าบัดที่ท า
เป็นประจ า 
 2 ระบุความรับผิดชอบของแพทย์ธรรมชาติบ าบัดต่อสาธารณะ และเพ่ือรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยของ
ประชาชน 



 3 รับรองว่ายังคงรักษาไว้ซึ่งสุขภาพของประชาชน 
 4 ให้แนวทางปฏิบัติกับคณะกรรมาธิการของรัฐ การออกใบอนุญาต และหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีหน้าที่ใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพ 
 5 ให้แม่แบบส าหรับรัฐใหม่ที่เพ่ิงได้รับการอนุญาตให้ออกใบอนุญาตได้ เพ่ือพัฒนาแนวทางปฏิบัติ         
บนพื้นฐานของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาต 
 6 ให้การรับประกันในเรื่องข้อตกลงที่เป็นแบบแผนเดียวกันระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพด้านธรรมชาติบ าบัด
ในเรื่องที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และการตรวจรักษาด้วยการแพทย์ธรรมชาติบ าบัด 
 7 ท าการทบทวนเป็นระยะ และปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการตรวจและการดูแลรักษาที่จ าเป็นเพื่อ
รับรองความปลอดภัยของประชาชน (public safety) ตามมาตรฐานสาธารณสุข และเพ่ือปรับให้เข้ากับ
ความก้าวหน้าของแนวคิดทางการแพทย์ที่ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง 
ส าหรับผู้ให้การบ าบัด 

  ขอบเขตของการตรวจรักษา 
1 ขอบเขตของการตรวจรักษาของแพทย์ธรรมชาติบ าบัดมีลักษณะที่ เกี่ยวข้องกับพลังงานอันท าให้เกิด

ความไม่สมดุลของร่างกาย 
2 แพทย์ธรรมชาติบ าบัดได้รับการฝึกอบรมเพ่ือเข้าใจและน ารูปแบบวิธีการบ าบัดรักษาโรคที่มีหลากหลาย

มาใช้ และเพ่ือเลือกสรรการรักษาที่แพทย์เหล่านั้นเห็นว่าดีที่สุดส าหรับสภาพร่างกายของผู้ปุวย 
3 ชนิดของการบ าบัดรักษา แพทย์อาจเลือกจากวิธีการต่อไปนี้ แต่ไม่จ ากัดเฉพาะวิธีการที่ก าหนดไว้ คือ  

  3.1 การฝังเข็ม (Acupuncture) 
  3.2 ยาสมุนไพร (Botanical medicine) 
  3.3 โภชนศาสตร์คลินิก (Clinical nutrition) และการให้ค าปรึกษาทางโภชนาการ (Nutritional 
counseling) 
  3.4 ธาราบ าบัด (hydrotherapy) 
  3.5 โฮมีโอพาธีย์ 
  3.6 การบ าบัดด้วยแสงและอากาศ (Light and air therapy) 
  3.7 การนวดบ าบัดด้วยเทคนิคระหว่าง เส้นประสาทกับกล้ ามเนื้ อ ( Neuro-mascular 
technique)  
  3.8 การคลอดบุตรด้วยวิธีธรรมชาติ (Natural childbirth) 
  3.9 การบ าบัดโดยใช้หัตถการ (Naturopathic manipulative technique) 
  3.10 การจัดกระดูก (Orthopedics) 
  3.11 การแพทย์เชิงกายภาพ (Physical medicine) 
  3.12 จิตบ าบัดและการให้ค าปรึกษา (Psychotherapy and counseling) 
  3.13 การขยับ ดัด ดึงเนื้อเยื่ออ่อน (Soft tissue manipulation) 
  3.14 การผ่าตัดเล็ก (Surgery) 
  3.15 การใช้สารทางเภสัชวิทยา (Pharmacological agent) ที่เหมาะสม  



4 แพทย์ธรรมชาติบ าบัดต้องเป็นผู้รู้ตามให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในทางการแพทย์ ซึ่งสามารถ
บรรลุท าได้โดยผ่านทาง   
  4.1 การเข้าร่วมการสัมมนาในด้านการศึกษาต่อเนื่อง การฝึกปฏิบัติและจัดให้แพทย์เป็นพ่ีเลี้ยง 
(Preceptorship) การศึกษาหลังปริญญา การเพ่ิมพูนทักษะ (Internship) หรือหลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ 
(Residency program)  
  4.2 ในกรณีที่แพทย์เป็นสมาชิกของสังคมท่ีมีลักษณะเฉพาะ พวกเขาจะได้รับการร้องขอ ให้รักษา
มาตรฐานของการศึกษาท่ีสังคมได้ก าหนดไว้ 

5 แพทย์ธรรมชาติบ าบัดมีข้อตกลงที่จะประเมินสารที่มีคุณสมบัติในการบ าบัด (Therapeutic agent) 
ชนิดใหม่และวิธีการบ าบัดต่างๆ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์กับผู้ปุวยอย่างมีวิจารณญาณและโดยปราศจากอคติ  
 6 แพทย์ธรรมชาติบ าบัดได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาวิธีการตรวจรักษาในการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ปุวยมากขึ้น 

 บทบาทของแพทย์ธรรมชาติบ าบัด 
 แพทย์ธรรมชาติบ าบัดได้รับการอบรมให้เป็นแพทย์ที่ให้การตรวจรักษาเวชปฏิบัติครอบครัวในระดับปฐม
ภูมิ แพทย์แต่ละรายสามารถจะเลือกศึกษาเฉพาะสาขาในวิธีการบางอย่าง วิธีการบ าบัดต่างๆ หรือสาขาของการ
ปฏิบัติในขอบเขตของเวชปฏิบัติทั่วไป ในกรณีเหล่านี้แพทย์ได้รับการก าหนดให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 1 แจ้งให้ผู้ปุวยและผู้เกี่ยวข้องทราบถึงลักษณะของข้อจ ากัดของการรักษา อาจจะแจ้งให้ทราบตั้งแต่ครั้ง
แรกท่ีผู้ปุวยเข้ารับการรักษา แจ้งบนหัวกระดาษจดหมายที่มีชื่อและที่อยู่ของแพทย์ หรือโดยการโฆษณา 
 2 แพทย์คนใดก็ตามท่ีมีการตรวจรักษาท่ีจ ากัดจ าเป็นต้องแนะน าให้ผู้ปุวยไปพบผู้เชี่ยวชาญ ที่เหมาะสมถ้า
ได้รับการร้องขอจากผู้ปุวย หรือแพทย์เห็นว่าเป็นเรื่องจ าเป็น 
 3 แพทย์ธรรมชาติบ าบัดได้รับการอบรมเหมือนเป็นแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัวในระดับปฐมภูมิ สามารถ
เลือกที่จะเน้นหรือศึกษาเป็นพิเศษในสาขาเฉพาะทางไม่ว่าจะเป็นสาขาเดียว หรือศึกษาในขอบเขตของเวชปฏิบัติ
ทั่วไป 

หน้าที่ความรับผิดชอบของแพทย์ธรรมชาติบ าบัด 
 แพทย์ธรรมชาติบ าบัดได้รับการฝึกอบรมให้เป็นแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัวขั้นปฐมภูมิ และมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบต่อผู้ปุวยในการให้การดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดเท่าที่จะหาได้ ผู้ปุวยสามารถคาดหวังให้การดูแลสุขภาพของ
พวกเขารวมถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 1 การวิเคราะห์อาหารและโภชนาการและการให้ค าปรึกษา 
 2 รูปแบบการด าเนินชีวิต (lifestyle) และการประเมินความเสี่ยง 
 3 แผนการดูแลสุขภาพในเชิงปูองกัน  
 4 การตรวจทางกายภาพที่เหมาะสม 
 5 การซักประวัติอย่างละเอียด 
 6 การติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง 
 7 การวินิจฉัยที่ถูกต้อง แม่นย า 
 



ผู้ป่วยได้รับการให้สิทธิดังนี้ 
 1 ปฏิบัติตามค าแนะน าในการดูแลสุขภาพของแพทย์ธรรมชาติบ าบัด 
 2 ได้รับการรักษาด้วยความเคารพ 
 3 ได้รับความเคารพในความเป็นส่วนตัว 
 4 ได้รับการรักษาอย่างซื่อตรงและมีจริยธรรม 
 5 ได้รับการปกปิดข้อมูลเป็นความลับ 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้การแพทย์ธรรมชาติบ าบัด 

 การใช้แนวทางธรรมชาติบ าบัดในประเด็นเรื่องอาหารกับผู้ปุวยเบาหวานชนิดที่ 2 (naturopathic 
dietary interventions for patients with type 2 diabetes)  ผลการวิจัยพบว่า  ท าให้ผู้ปุวยเบาหวานสามารถ
จัดการตนเองในการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ 5 นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยการใช้
ธรรมชาติบ าบัด ซึ่งประกอบด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น การให้ค าปรึกษาเรื่องอาหาร การผ่อนคลายอย่างลึก การให้
วิตามินและสมุนไพรบ าบัดในการดูแลผู้ปุวยวิตกกังวลซึ่งจัดเป็น โปรแกรมใช้ระยะเวลา ประมาณ 8 สัปดาห์ พบว่า 
ภาวะสุขภาพทางจิตและคุณภาพชีวิตของผู้ปุวยที่มีภาวะซึมเศร้าดีขึ้นอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ 6      

 

 
สรุป 

ธรรมชาติบ าบัด (Naturopathy) เป็นการแพทย์ทางเลือกสาขาหนึ่งที่ดูแลรักษาร่างกายและจิตใจโดยใช้
ขบวนการธรรมชาติ ซึ่งอยู่บนหลักการที่ว่า “โรคทุกชนิดทั้งทางร่างกายและจิตใจของคนเราสามารถเยียวยารักษา
ตัวเองได้ ถ้าร่างกายอยู่ในสภาวะสมดุลปกติ” สาเหตุของการเกิดโรคต่างๆ นั้นเป็นผลมาจากการด าเนินชีวิตที่ผิด
ธรรมชาติ หลักการของธรรมชาติบ าบัดเป็นการท าให้ร่างกายที่เสียสมดุลฟ้ืนคืนสู่สภาวะสมดุลด้วยตัวเอง โดยมี
วิธีการต่างๆ ที่หลากหลาย ตั้งแต่การควบคุมอาหาร การออกก าลังกาย การท าวารีบ าบัด การนวด การฝังเข็ม การ
ใช้เทคนิคผ่อนคลาย การฝึกการหายใจ การฝึกโยคะ เป็นต้น ธรรมชาติบ าบัดมีมุมมองของการเกิดโรคว่า มีเพียง
สาเหตุเดียวคือการสูญเสียความสมดุลของร่างกาย และถือว่าปัจจัยภายนอก เช่น การติดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส 
หรือสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ เป็นเพียงปัจจัยรองเท่านั้น แต่ปัจจัยหลัก คือ ความอ่อนแอและขาด ภูมิต้านทานของ
ร่างกาย 
 โดยหลักการของธรรมชาติบ าบัดนี้ นักบ าบัดเชื่อว่าสามารถช่วยรักษาผู้ปุวยทุกคนให้หายจากโรคได้  ไม่ว่า
ผู้ปุวยจะอายุเท่าใดก็ตามเป็นที่ยอมรับว่าธรรมชาติบ าบัดมีประโยชน์อย่างมากจึงแพร่หลายไปท่ัวโลก  เช่น
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา ออสเตรเลีย อินเดีย โดยมีการเปิดหลักสูตรการอบรมและมีสถาบันการศึกษาด้าน
ธรรมชาติบ าบัดที่ได้รับการรับรองจากประเทศเหล่านี้ นอกจากนี้การรักษาโรคตามแนวทางธรรมชาติบ าบัดยังมี
ความปลอดภัยและเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน 
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