
มีผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก ถามผู้เขียนว่าเป็นหมอ

ไคโรแพรกติกใช่ไหม หรือเป็นไคโรแพรกติกแพทย์ใช่ไหม

ผู้เขยีนรูสึ้กรำคาญใจมากทีถ่กูถามเรือ่งนีไ้ม่หยดุ    จึงตอ้ง

เขียนให้ผู ้อ่านเข้าใจเสียก่อนว่า หมอไคโรแพรกติกนั้น

คืออะไร ในยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย จะมีอาชีพอยู่

อาชีพหนึ่ง มีมาแต่โบราณ คือไคโรแพรกเตอร์ ในสมัยนั้น

ก็คือหมอนวด หมอดัด นั่นเอง ของไทยก็ต้องไปฝึกที ่

วัดโพธิ์ก่อน จึงเป็นหมอนวดได้ ถ้าไปอยู่เมืองนอกก็จะได้

เป็นไคโรแพรกเตอร์

ต่อมาในบางที่ทั้งในอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย

ไม่มีแพทย์ MD หรือ พ.บ. เข้าไปทำงานเลยเพราะเป็น

พื้นที่ที่ยังไม่เจริญพอ พวกไคโรแพรกเตอร์ จึงเริ่มพัฒนา

ตั้งตัวเป็นหมอเพื่อรับใช้ประชาชนแทน การพัฒนาก็มาก

ขึ้นเรื่อย ๆ จนสุดท้ายเปิดเป็นขั้นปริญญาตรี ต้องเรียน

4 ปี เท่ากับปริญญาตรีสาขา อื่น ๆ แต่เพื่อให้ศักดิ์สิทธิ์

จึงเรียกว่าปริญญา Doctor of chiropractic (DC) เช่นที่

Georgia Institule of Technology, El Camino College,

U. of California, Syracuse U. & U. of Wisconsin.  และ

ในมหาวิทยาลัยเหล่านี้มีโปรแกรมสูงสุดแค่ปริญญาโท

เท่านั้น  คนที่ไม่เข้าใจจึงนึกว่าเป็นนายแพทย์ M.D. หรือ

พ.บ. หรือเข้าใจว่าเป็นดอกเตอร์ปริญญาเอก ไม่ใช่ครับ

ไม่ใช่ M.D. (พ.บ.)  ไม่ใช่ดอกเตอร์ปริญญาเอก แต่เป็น

ดอกเตอร์ปริญญาตรีและไม่ใช่แพทย์  และการเรียก

อาชีพนี้ว่าหมอ ไคโรแพรกติกตามชื่อปริญญา  คงไม่ผิด

แต่เรียกไคโรแพรกติกแพทย์ไม่ได้ โดยเด็ดขาด เพราะแพทย์

เวชศาสตร์ฟื้นฟู จะต้องเรียนแพทยศาสตร์ 6 ปี จบมาได้

M.D. หรือ Medical Doctor แปลเปน็ไทยกคื็อ พ.บ. หรือ

แพทยศาสตร์บัณฑิต จากนั้นต้องทำงานฐานะแพทย์ใช้

ทุนให้กับรัฐบาลอีก 3 ปี จึงมาเรียนต่ออีก 3 ปี เมื่อจบ

แล้วต้องสอบเพื่อวุฒิบัตรแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ซึ่งยาก

มากมีทั้งข้อเขียนภาคปฏิบัติและปากเปล่าให้ได้เสียก่อน

จึงจะได้รับสิทธิจากแพทยสภาให้เป็นแพทย์เวชศาสตร์

ฟ้ืนฟ ูรวมเวลาแลว้เทา่กบัตอ้งเรยีนถงึ 12 ปี

นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด ทั้งในไทย

และต่างประเทศ ก็เป็นระดับปริญญาตรี เรียน แค่ 4 ปี

เทา่กนั แตเ่ขาไมไ่ดต้ัง้ชือ่ปริญญาวา่ Doctor of Physical

Therapy หรือ Doctor of Occupational Therapy เขาจงึ

เรียกตัวเขาเองว่า นักกายภาพบำบัด และนักกิจกรรม

บำบัด

ฉะนั้น Doctor of chiropractic ถ้าจะเรียกแบบ

ไทย ๆ ก็ต้องเป็นเพียงนักไคโรแพรกติก ไม่ใช่หมอ ไม่ใช่

แพทย์

มีบางมหาวิทยาลัยต่อยอด D.C. ไปอีก จนได้

ปริญญา Doctor of Osteopath (D.O.) จึงพอ จะมีวุฒิ

ใกลเ้คยีง M.D. ซ่ึงเฉพาะคนทีจ่บ D.O. จึงสามารถสมคัร

เป็นสมาชิกของสมาคมแพทย์อเมริกาได้ แต่ไม่ใช่หมอ

หรือแพทย์ไคโรแพรกติก

ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันพุธที่ 3 มิถุนายน

2552 หน้า 24 ในคอลัมน์ เผย 10 ปัจจัยเสี่ยงปวดหลัง

โดยการสัมภาษณ์นักไคโรแพรกติกคนหนึ่ง แต่ยกย่องว่า

เป็นไคโรแพรกติกแพทย์ และเรียกท่านผู้นั้นเต็มปากว่า

ดอกเตอร์ สำหรับเนื้อหาปัจจัยเรื่องปวดหลังนั้น บางเรื่อง

ถกูตอ้งบางเรือ่งกผิ็ดมาก คงไมเ่ขยีนถงึในตอนนี้

บทบรรณาธิการ

มารู้จักหมอไคโรแพรกติกกันเถอะ

เสก   อักษรานเุคราะห์*

* ศาสตราจารยก์ติตคิณุ และผูอ้ำนวยการศนูยเ์วชศาสตรฟ์ืน้ฟ ูสภากาชาดไทย
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ขอนำความคดิเห็นของคุณหมอทายาท  บูรณกาล

เกี ่ยวกับผลเสียจากไคโรแพรกติกในไทยมาลงไว้ด้วย

*อันดับแรก คือ การวินิจฉัยที ่ไม่ถูกต้อง ทำให้มีการ

Delay ในการรกัษา  มีผู้ป่วยหลายคนเหมอืนกนั  ท่ีไปทำ

การจัดกระดูกแบบนี้  มาสองสามคอร์ส  แต่อาการไม่ดี

ขึ้น  ต้องมาพบแพทย์แผนปัจจุบัน  พบว่าเป็นโรคที่ต้อง

ผ่าตดักมี็  หรอืบางทเีปน็โรคของกลา้มเนือ้  ไม่ใช่โรคของ

กระดกูทีต่อ้งจดัหรอื  ดดั กมี็หลายคน

* อันดับสอง คือ ความรุนแรงในการใช้กำลังของ

chiropractor ในการดัดกระดูก ขึ้นกับความชำนาญใน

การดดัคอ หรอื ดดัหลงั ถา้ทำแรงนอ้ยไป กไ็ม่หาย ถา้ทำ

แรงมากไป อาจเกดิปัญหาได้

มีผู้ป่วยอยูร่ายหนึง่ อายปุระมาณ  60 กวา่ เปน็

เจ้าของโรงพยาบาลเอกชนแถวชานเมืองนี ่เอง ไปจัด

กระดูกคอ (Chiropractor) มาเพราะมีกระดูกคอกดทับ

เส้นประสาทและยังไม่อยากผ่าตัด ไม่ทราบไปจัดกับใคร

แต่หลังการจัดกระดูกคอ กลายเป็นว่า ท่านมีอาการอ่อน

แรงของแขนและขาเกิดขึ ้นทันที กลายเป็นอัมพาตใน

เวลาต่อมา

* อันดบัสาม คือ มาตรฐานในการตรวจ และ วินิจฉัย

มีการศึกษาในต่างประเทศ ลงตีพิมพ์  AAOS

(Americal Academy of Orthopaedic Association)

เรื่องมาตรฐานในการวินิจฉัยโรคของ Chiropractor ใน

มลรัฐ California พบว่ามีความแตกต่างในการวินิจฉัย

ผู้ป่วยราย เดียวกันในแต่ละคลินิกอยู่มาก ซึ่งเกิดจาก

ปัญหาในการซักประวัต ิ ตรวจร่างกาย และนำไปสู ่

การวินิจฉัยที่ผิด (เนื่องจาก Chiropractor ไม่ได้เรียนวิชา

แพทย ์MD แบบเดยีวกบัแพทยท่ั์วไป)

*อันดับสี่ คือ การคิดค่ารักษาที่แพงมากเมื่อเทียบกับ

การรักษาของแพทย์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู (ซึ่งเวชศาสตร์

เป็น MD มีสถิติในการรักษาแบบที่เป็นมาตรฐาน และ

มีหลักฐานอ้างอิงทางวิชาการนานกว่าและมากกว่า)

การคิดค่ารักษาของไคโรแพรกเตอร์ในเมืองไทยสูงกว่า

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเป็นสิบเท่า

*อันดบัสุดทา้ย คอื การควบคมุกลไกของการรกัษา

เนื่องจาก Chiropractor ไม่ได้อยู่ภายใต้อาณัติ

ของแพทยสภา ไม่ได้มีใบอนุญาตแบบแพทย์ ดังนั้น การ

โฆษณาไม่ว่าจะหน้าร้าน หรือในหนังสือ การรับรองผล

ของการรักษา การฟ้องร้องในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้น จึง

ไม่ได้อยู ่ในการควบคุมของแพทยสภาเลย เช่น มีการ

โฆษณาในหนังสืออย่างแพร่หลาย (ต่างกับแพทย์ที่ห้าม

โฆษณาในหนังสือ) เวลาเกิดปัญหาขึ้น เช่น การรักษา

ไม่ประสบผลสำเร็จ หรือ อาการทรุดหนักลง  ผู้ป่วยก็ไม่

สามารถฟอ้งร้องกบัใครได้

หวังว่าท่านทั้งหลายคงเข้าใจถูกต้องแล้วนะว่า

ใครคอื ใคร


