
มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

บทท่ี  2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
 

   ในการศึกษาเรื่อง  “การศึกษากระบวนการขูดพิษแบบลานนาไทย (กวาซา) : กรณีศึกษา 
วัดลาดบางกระเบน  ตําบลโพรงอากาศ  อําเภอบางน้ําเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ผูวิจัยไดนําทฤษฎีตลอดจน
งานวิจัยที่เกี่ยวของมาศึกษาเพื่อเปนประโยชนในการวิจัยครั้งนี้ 

 2.1  การแพทยแผนไทย ววิัฒนาการการแพทยแผนไทย 
   2.1.1  วิวัฒนาการการแพทยแผนไทย 

   2.1.2  วิวัฒนาการทางการแพทย 
   2.1.3  ความสําคัญของสังคมวิทยาการแพทยในการพัฒนาสาธารณสุข 
   2.1.4  สมุนไพรกับระบบการแพทยพื้นบาน 
   2.1.5  สมุนไพรจากโบราณสูปจจุบัน 
   2.1.6  องคความรูภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ 
   2.1.7  สถานการณภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพและการแพทยพ้ืนบานไทย 
   2.1.8  ศาสตรในระบบการแพทยทางเลือกที่พบในสังคมไทย 
   2.1.9  กระแสแพทยแผนไทย 
   2.1.10  สถานการณการแพทยทางเลือกในประเทศไทย 
   2.1.11  หลักในการพิจารณาเลือกใชการแพทยทางเลือก 
     2.1.12  การแพทยแผนจีนโบราณกับการแพทยแผนตะวันตก 
   2.1.13  วิวัฒนาการและวิธีรักษาตามศาสตรการแพทยแผนจีน 
    2.1.14  ตํานานกวาซา : การรักษาดวยวิธีพ้ืนบานของชาวจีนอพยพเขามาสูประเทศไทย 
   2.1.15  การขูดพิษแบบลานนาไทย  (กวาซา)   
       2.1.16  ทฤษฏีเกี่ยวกับทัศนคติและแนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็น (Opinion) 
 2.2  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
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2.1  การแพทยแผนไทยวิวัฒนาการการแพทยแผนไทย 
  

 2.1.1  ววิัฒนาการการแพทยแผนไทย 
 สถาบันสงเสริมการแพทยแผนไทย,  มูลนิธิการแพทยแผนไทยพัฒนา (อินเทอรเน็ต, 2550)  
ไดสรุปขอมูลวิวัฒนาการการแพทยแผนไทยไวดังนี้ 
    1)  การแพทยแผนไทย : ยุคกอนอาณาจักรสุโขทยั 
                           ศิลาจารึกของอาณาจักรขอม ไดจารึกไววาประมาณ พ.ศ. 1725 - 1729 พระเจาชัยวรมันที่ 
7 ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลตามความเชื่อในศาสนาพุทธ  โดยสรางสถานพยาบาลเรียกวา  “อโรคยศาล”  ขึน้ 
102  แหงในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและบริเวณใกลเคียง  และกําหนดผูทําหนาที่รกัษา 
พยาบาลไวอยางชัดเจน  ไดแก  หมอ, พยาบาล, เภสัช, ผูจดสถิติ, ผูปรุงอาหารและยา  รวม  92  คน รวมทั้ง
มีพิธีกรรมบวงสรวงพระไภสัชยคุรุไวฑูรยประภา  ตามความเชื่อทางศาสนาพุทธลัทธิมหายาน  ดวยการบูชา
ดวยยาและอาหาร  กอนแจกจายใหผูปวย  ปจจุบันมีอโรคยศาลาที่ยังเหลือประสาทที่สมบูรณที่สุด  คือ  
กูบานเขวา จังหวัดมหาสารคาม  

       2)  การแพทยแผนไทย : สมัยสุโขทัย 
          มีการคนพบหินบดยาสมัยทวาราวดี ซึ่งเปนยุคกอนสุโขทัย และจากศิลาจารึกของ               

พอขุนรามคําแหง ไดบันทึกไววา ทรงสรางสวนสมุนไพรขนาดใหญบนเขาหลวงหรือเขาสรรพยา เพ่ือให
ราษฎรไดเก็บสมุนไพรไปใชรักษาโรคยามเจ็บปวย ปจจุบันภูเขาดังกลาวอยูในอําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 
ในยุคนี้ศาสนาพุทธลัทธิหินยานมีบทบาทอยางมาก พระภิกษุนิยมธุดงค ศูนยรวมของวัฒนธรรมและ
การศึกษาอยูที่วัด เชื่อวาพระภิกษุยุคนี้ มีความรูในการรกัษาตนเองดวยสมุนไพรและชวยเหลือแนะนํา
ประชาชนดวย 

    3)  การแพทยแผนไทย : สมัยอยุธยา  
         การแพทยสมัยอยุธยามีลักษณะผสมผสาน ปรับประยุกตองคความรูการแพทยพ้ืนบาน

ท่ัวราชอาณาจักร  ผสมกับความเชื่อตามแนวปรัชญาแนวพุทธ  รวมทั้งความเชื่อ  ทางไสยศาสตรและ
โหราศาสตร  เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพของชุมชน  ในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช  พบบันทึกวา
มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจน  สําหรับประชาชนมีแหลงจําหนายยาสมุนไพรหลายแหง  ท้ังในและนอก
กําแพงเมือง มีการรวบรวมตํารับยาตางๆ ขึ้นเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรการแพทยแผนไทย  เรียกวา 
ตําราพระโอสถพระนารายณ  การแพทยแผนไทยสมัยนี้รุงเรืองมาก  โดยเฉพาะอยางยิ่งการนวดไทย 
การแพทยตะวันตกเริ่มเขามามีบทบาท  โดยมิชชันนารีชาวฝรั่งเศส  ไดจัดตั้งโรงพยาบาลรักษาโรค  แตก็
ขาดความนิยมและลมเลิกไป 
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    4)  การแพทยสมัยรัชกาลที่ 1 
          พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ไดทรงปฏิสงขรณวัดโพธาราม

หรือวัดโพธิ์ขึ้นเปนอารามหลวง ใหช่ือวา วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และโปรดเกลาฯใหรวบรวม
และจารึกตํารายา ทาฤๅษีดัดตน และตําราการนวดไทยไวตามศาลาราย มีการจัดตั้งกรมหมอโรงพระโอสถ
คลายกับในสมัยอยุธยา  ผูที่รับราชการเรียกวาหมอหลวง สวนหมอที่รักษาประชาชนทั่วไป  เรียกวา 
หมอราษฎรหรือหมอเชลยศักดิ์  
    5)  การแพทยสมัยรัชกาลที่ 2 

           พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ไดโปรดเกลาฯ ใหเหลาผูชํานาญลักษณะ
โรคและสรรพคุณยา  รวมทั้งผูที่มีตํารายาดีๆ นําเขามาทูลเกลาฯ ถวาย  และใหกรมหมอหลวงคัดเลือก
และจดเปนตาํราหลวงสําหรับโรงพระโอสถ พ.ศ. 2395 โปรดเกลาฯ ใหตรากฎหมายชื่อวา  กฎหมาย
พนักงานพระโอสถถวาย  

    6)  การแพทยสมัยรัชกาลที่ 3  
           พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ทรงปฏิสังขรณวัดพระเชตุพนฯ อีกครั้งและ

โปรดเกลาฯ ใหจารึกตํารายาบอกสมุฏฐานของโรคและวิธีรักษาไวบนแผนหนิออน ประดบัตามผนังโบสถ
และศาลาราย และทรงใหปลูกตนสมุนไพร ที่หายากไวในวดัเปนจาํนวนมากนบัเปนการจดัการศกึษาใหแก
ประชาชนอีกรูปแบบหนึ่ง  ซึ่งมิไดจํากัดอยูเพียงในวงศตระกูลเหมือนแตกอน  นอกจากนี้ยังทรงปฏิสังขรณ
วัดราชโอรสาราม  และไดจารึกตําราไวในแผนศิลา  ตามเสาระเบยีงพระวหิาร  รชัสมยันีม้กีารนําการแพทย
แบบตะวันตกเขามาเผยแพร  โดยคณะมิชชันนารีชาวอเมริกัน  โดยการนําของนายแพทยแดนบีช บรัดเลย 
ซ่ึงคนไทยเรียกวา  หมอบรัดเลย  ซ่ึงนําวิธีการแพทยแบบตะวันตกเขามาใช  เชน  การปลูกฝปองกันไขทรพิษ  
การใชยาเม็ดควินินรักษาโรคไขจับสั่น  เปนตน  นับเปนวิวัฒนาการการแพทยแผนไทยและแผนตะวันตก 
    7)  การแพทยสมัยรัชกาลที่ 4 

          พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ไดนําการแพทยแผนตะวันตกมาใชมากขึ้น 
เชน  การสูติกรรมสมัยใหม  แตไมสามารถเปลี่ยนความนิยมของชาวไทยได  เพราะการแพทยแผนไทย
เปนวิถีชีวิตของคนไทย  เปนจารีตประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบเนื่องกันมา  

       8)  การแพทยแผนไทยสมัยรัชกาลที่ 5 
           รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว มีการจัดตั้งศิริราชพยาบาลข้ึนใน

ป พ.ศ. 2431 ซึ่งมีการเรียนการสอนและใหการรักษาทั้งการแพทย  แผนไทยและแผนตะวันตกรวมกัน 
มีการพิมพตําราแพทยขึ้นเปนครั้งแรกในป 2438 ชื่อ ตําราแพทยศาสตรสงเคราะห เลม 1 - 4 ซึ่งไดรับ
ยกยองวาเปนตําราแหงชาติฉบับแรก ตอมาพระยาพิษณุประสาทเวช  (หมอคง)  เห็นวาตํารายาเหลานี้
ยากแกผูศึกษา  จึงพิมพตําราขึ้นใหมไดแก ตําราแพทยศาสตรสงเคราะหฉบับหลวง  2  เลมและตํารา
แพทยศาสตรสังเขป 3 เลม  ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขยังคงใชมาจนทุกวันน้ี  
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    9)  การแพทยแผนไทยสมัยรัชกาลที่ 6 
          รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว มีการส่ังยกเลิกวิชาการแพทยแผนไทย 

และมีประกาศใหใชพระราชบัญญัติการแพทยเพ่ือควบคุมการประกอบโรคศิลปะ  เพื่อปองกันอันตราย
อันเนื่องมาจากการประกอบการของผูที่ไมมีความรูและมิไดฝกหัด  ดวยความไมพรอมในดานการเรียน
การสอน  การสอบ  และการประชาสมัพันธ  ทําใหหมอพื้นบานจํานวนมากกลัวถูกจับจึงเลิกประกอบ
อาชีพนี้  บางก็เผาตําราทิ้ง จะมีหมอแผนโบราณเพียงจํานวนหนึ่งเทานั้นที่สามารถปฏิบัติไดตาม
พระราชบัญญัติดังกลาว  นับเปนท้ังขอดีและขอเสียที่ควรคํานึงถึง 

    10)  การแพทยแผนไทยสมัยรัชกาลที่ 7  
         กฎหมายเสนาบดี ไดแบงการประกอบโรคศิลปะออกเปนแผนปจจุบันและแผนโบราณ 

มีการศึกษาวิจัยสมุนไพรขึ้นระหวางป พ.ศ. 2485 - 2486 ขณะที่สงครามโลกครั้งที่ 2 ลุกลามเขามาใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต  ทําใหเกิดภาวะขาดแคลนยา  ศาสตราจารย  นายแพทยอวย  เกตุสิงห  ไดศึกษาวิจัย
สมุนไพรท่ีใชรักษาไขมาลาเรียที่โรงพยาบาลสัตหีบ หลังจากสงครามโลกสงบลง ยังคงมีปญหาขาดแคลน
ยาแผนปจจุบัน รัฐบาลจึงมีนโยบายใหองคการเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข ผลิตยาสมุนไพรเปน
ยารักษาโรค  
    11)  องคกรเอกชนดานการแพทยแผนไทย 

         ป พ.ศ. 2500 มีการกอตั้งสมาคมโรงเรียนแพทยแผนโบราณขึ้นที่วัดโพธิ์  กรุงเทพฯ 
นับแตนั้นมาสมาคมตางๆ ก็ไดแตกสาขาออกไป  ปจจุบันมีโรงเรียนแพทยแผนโบราณที่มีการดําเนินงาน
อยางตอเนื่องอยูเปนจํานวนมาก  ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด  และในป   ป พ.ศ. 2526  ศาสตราจารย 
นายแพทยอวย  เกตุสิงห  แพทยแผนปจจุบันผูซึ่งเขาใจเกี่ยวกับสถานการณของการแพทยแผนไทยเปน
อยางดี  ไดกอตั้งมูลนิธิฟนฟูการแพทยไทยเดิมขึ้น  ทําใหเกิดอายุรเวทวิทยาลัย  (ชีวกโกมารภัจจ)  ผลิตแพทย
แผนโบราณแบบประยุกต หลักสูตร  3  ป  ในโอกาสตอมา  นับไดวา  ศาสตราจารย  นายแพทย อวย เกตุสิงห  
เปนบิดาของการแพทยแผนไทยแบบประยุกต  ท่ีเปดโอกาสใหแพทยแผนไทยฟนตัวอีกครั้ง  
 2.1.2  วิวัฒนาการทางการแพทย 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ศูนยพัฒนาทรัพยากรการศึกษา  (อินเทอรเน็ต, 2550) ไดใหขอมูล
วิวัฒนาการการแพทยดังนี้ 
 สังคมวิทยาทางการแพทย  ในฐานะเปนสาขายอยของสังคมวิทยา  ไดเริ่มตนพัฒนาอยางจริงจัง
เมื่อภายหลังสงครามโลกครั้งท่ี  2  โดยยอรจ  โรเซ็น  ซึ่งเปนนักประวัติศาสตรการแพทยท่ีมีช่ือเสียงได
กลาววา “ถาหากสังคมวิทยาการแพทยเปนวิชาท่ีวาดวยความสมัพันธระหวางปจจัยทางสังคม  วัฒนธรรม  
และเศรษฐกิจ  กับปญหาความเจ็บปวยของคนละก็นักการแพทยและนักคิดหลายๆ คนในประวตัศิาสตร
อันยาวนานก็ไดทั้งพูดและเขียนเกี่ยวกับความสัมพันธนี้ไวแลว”  ในอีกนัยหนึ่งก็คือ  สังคมวิทยาการแพทย
มีรากเหงาทางประวัติศาสตรเกี่ยวของกับวิวัฒนาการของทฤษฎีทางการแพทยและสาธารณสุขนั่นเอง  
โดยแบงเปนชวงๆ ไดดังนี้ 
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      1)  ยุคกอนหนาการแพทยแบบวิทยาศาสตร 
           ทฤษฎีการแพทยและสาธารณสุขในสังคมตะวันตกกอนหนาเริ่มตนของการแพทย
แบบวิทยาศาสตรหรือการแพทยแบบตะวันตกในสมัยกลางศตวรรษที่ 19  มีอยูหลายทฤษฎี  ทฤษฎีเหลานี้
มีจุดเนนรวมกันประการหนึ่งคือ  อิทธิพลของสิ่งแวดลอม  (Environment)  ซึ่งรวมถึงสิ่งแวดลอมทางสังคม 
(Social Environment)  ตอการเกิดโรคและความเจ็บปวยของคน  ความคิดนี้เปนมูลฐานของการพัฒนา
สาธารณสุขในยุคนี้  ซึ่งถือวาการสุขภาพ  (Health)  เปนนโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)  ซึ่งสังคม
หรือรัฐบาลตองรับผิดชอบดําเนินการ  ความคิดอยางมีเหตุผลเกี่ยวกับการแพทยและสาธารณสุข  
มีจุดเริ่มตนตั้งแตสมัยกรีกโบราณและโรมัน  อารยะธรรมตะวันตก  โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับทางโลก  ซึ่ง
เปนการแสวงหาความรูอยางมีเหตุผลเกี่ยวกับธรรมชาติและสังคม  ความรูเกี่ยวกับโรคและความเจ็บปวย
ก็ไดเริ่มพัฒนาลักษณะมีเหตุผลมากขึ้น  ตางกับสมัยกอนๆ ซ่ึงมนุษยจะใชเหตุผลเหนือธรรมชาติมา
อธิบายปรากฏการณหลายๆ อยางรวมทั้งความเจ็บปวย 
          กาเล็น  (Galeme, ค.ศ.130 - 200)  แพทยที่มีช่ือเสียงในยุคโรมัน  ไดขยายความคิด
ของฮิปโปเครติส  เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับสุขภาพและความเจ็บปวยออกไปอยางพิสดาร
มากข้ึน  ทฤษฎีการแพทยของเขามีอิทธิพลตอการแพทยในตะวันตกเรื่อยมาจนถึงยุคฟนฟู  (Renaissance)  
ในสมัยศตวรรษที่ 17  ตอมาในยุคกลางคริสตศตวรรษที่ 7  อิทธิพลของกาเล็นไดเส่ือมถอยไปเนื่องจาก
อิทธิพลของคริสตจักรซึ่งเนนศาสนา  ความบริสุทธิ์ของจิตใจ รวมทั้งไสยศาสตร ในการอธิบายและ
รักษาความเจ็บปวย  แตเมื่อพนยุคมืดนี้  ความคิดของกาเล็นก็กลับมามีบทบาทอีก 
        ตั้งแต คริสตศตวรรษที่ 18 เปนตนมา  ระบบสังคมแบบศักดินาในยุโรปเริ่มผุกรอน  
การคาและการพานิชย  พรอมดวยความสัมพันธทางสังคมแบบใหมเริ่มเขามาแทนที่ระบบศักดินา       
ยุคสมัยนี้เรียกวา  ยุคลัทธิพานิชยนิยม  (Mercantilism)  มีปรัชญาวา  ชีวิตและกิจกรรมทางเศรษฐกจิและ
สังคมตองดําเนินไปเพื่อสรางเสริมอํานาจใหกับรัฐ  บนพ้ืนฐานของปรัชญาทางการเมืองแบบนี้ไดเกิด
แนวคิดและการปฏิบัติทางการแพทยและการสาธารณสุข  ซึ่งชี้ใหเห็นความสัมพันธระหวางความสัมพันธ
ทางสังคมกับสุขภาพและความเจ็บปวย  และขอเสนอใหรัฐทําหนาที่ปกปองคุมครองสุขภาพของคน
และกลุมสังคม  แนวคิดดังกลาวนี้ซึ่งมีช่ือวา  “ตํารวจเวชกรรม”  (Medical  Police)  มีจุดมุงหมายใหรัฐ
เปนผูรับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนเพื่อธํารงไวซึ่งประโยชนของสังคมและประโยชน
ของรัฐเปนหลัก  
        การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจในยุโรป  ซึ่งเกิดขึ้นอยางรวดเร็วและ
ตอเนื่องตั้งแตปลายคริสตศตวรรษที่ 18 เชน  การปฏิวัติในฝรั่งเศส   การปฏิวัติอุตสาหกรรม  และระบบ
ทุนนิยมท่ีเติบใหญอยางรวดเร็ว  ไดสงผลสะเทือนใหการตระหนักในความสัมพันธระหวางปจจัยทาง
สังคมและเศรษฐกิจเชน  ความยากจน  ชนชั้นทางสังคม  อาชีพ  ฯลฯ  กับโรคภัยไขเจ็บมีมากขึ้นไปอีก  
ส่ิงที่ติดตามมาก็คือ  กระบวนการทางสังคมที่ผลักดันใหรัฐเขามารับผิดชอบในการจัดการทางสาธารณสุข  
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โดยเฉพาะอยางยิ่งภาระจัดการดานส่ิงแวดลอม  ตลอดจนบริการสาธารณสุขสําหรับคนจนและคนงาน  
แนวโนมนี้จะมีบทบาทเรื่อยมาจนถึงปลายคริสตศตวรรษที่ 19 
        ตอมาการตระหนักในความสําคัญของสาเหตุทางสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง  
ของโรคและความเจ็บปวยไดทวีสูงขึ้นในประเทศเยอรมันนี  ดวยแพทยผูมีช่ือเสียงหลายคนเสนอมาตรการ
แกปญหาสาธารณสุขอยางมีประสิทธิภาพ  คือ  มาตรการทางสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง  ซึ่งรฐัควร
รับผิดชอบดําเนินการ   

           ซาโลมอน  เนอแมนน  แพทยผูนําสําคัญในแนวคิดนี้กลาววา  “ไมวาจะพิจารณา
ในแงเนื้อหาหรือความถูกตอง  การแพทยก็คือ สังคมศาสตร  หากถาในทางการปฏิบัติไมไดตระหนกัใน
ขอเท็จจริงนี้แลว  ประโยชนใดๆ ของทางการแพทยก็จะไมเกิดเปนจริงสุดทายเราก็จะประสบแต
ความวางเปลา” 
           รูดอลฟ  เวอรเชาว  แพทยผูนําอีกทานหนึ่งไดกลาวไววา  “การแพทยคือสังคมศาสตร  
และการเมืองที่แทก็คือการแพทยในขนาดใหญ  ถาการแพทยจะบรรลุซ่ึงภาระหนาที่ของตนเองอยางจริงๆ  
การแพทยจะตองเขาไปยุงเกี่ยวกับชีวิตทางการเมืองและสังคม  การแพทยตองชี้นําใหเห็นอุปสรรค
อันขัดขวางการทํางานอยางปกติของกระบวนการชีวิต  และดําเนินการขจัดอุปสรรคเหลานี้ใหส้ิน”  ใน
อีกนัยหน่ึง  อาจหมายความวา  การสงเสริมพัฒนาสุขภาพและการตอสูกับโรคภัยนั้นตองอาศัยทั้งมาตรการ
ทางสังคม  การเมือง  และมาตรฐานทางการแพทยนั่นเอง 
         ทฤษฎีทางการแพทยและสาธารณสุขในชวงเวลาดังกลาว  ซึ่งสะทอนปรัชญาการเมือง
และปญหาสาธารณสุขในยุคสมัยนั้น  ไดสงผลใหรัฐตองนํามาดําเนินการทางสาธารณสุขโดยเฉพาะ
การปรับปรุงแกไขสภาวะแวดลอมตางๆ การดําเนินการเหลานี้สงผลเปนการลดอุบัติการณของโรคติดตอ
หลายๆ โรคเชน  อหิวาต  วัณโรค  ลงได  ทั้งนี้ยังไมมีความรูเกี่ยวกับกระบวนการเกิดโรคอยางชัดเจน
แตอยางใด 
    2)  ยุคการแพทยแบบวิทยาศาสตรหรือยุคทฤษฎีเชื้อโรค  (Germ  Theory) 
          แนวความคิดที่กําหนดวาโรคเกิดจากตัวเชื้อโรคหรือจุลินทรียไดแพรหลายอยางรวดเร็ว
ประมาณกลางคริสตศตวรรษที่ 19 โดยเฉพาะหลุยส  พาสเตอร  สามารถพิสูจนไดวาแบคทีเรียทําให
เกิดการติดตอของโรค  และสามารถพิสูจนใหเห็นจริงวา  ตัวเชื้อโรคหรือจุลินทรียเปนสาเหตุของโรคแอน
แทรกซ  อีสุกอีใส  และอหิวาตกโรค  และไดมีนักการแพทยไดคนพบอีกหลายๆ คน ทฤษฎีเชื้อโรคนี้
นับเปนขั้นการพัฒนาที่สําคัญอยางยิ่งในประวัติศาสตรการแพทยผลที่สําคัญคือ  สามารถลดโรค
เฉียบพลันหลายๆ โรคลงไดอยางมีประสิทธิภาพดวยการใหภูมคิุมกันโรคและการรักษา  เฉพาะอยางยิ่ง
การพัฒนาดานเภสัชภัณฑ  เชน  ยาปฏิชีวนะสาร และผลกระทบอีกขอหน่ึงคือ  แนวความคิดทฤษฎี
การแพทยแบบวิทยาศาสตรเนนที่เชื้อโรคหรือตัวเชื้อโรควาเปนสาเหตุของการเกิดโรค  ทําใหแพทย
ผูกพันกับชีววิทยาและวิทยาศาสตรสาขาอื่นๆ ซึ่งกลาวโดยทั่วไปเนนที่โรคมากกวาตัวคน  สวนทฤษฎี
การแพทยกอนหนานี ้จะเนนส่ิงแวดลอม  สภาพสังคมที่มีอิทธิพลตอการเกิดโรคและความเจ็บปวย  
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นอกจากนี้ยังเปนเรื่องของการสมดุลของธาตุตางๆ อันเปนองคประกอบของรางกายเชน  ธาตุดิน  น้ํา  ลม  
ไฟ  ความรอน  ความเย็น  เปนตน  (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ศูนยพัฒนาทรัพยากรการศึกษา, อินเทอรเน็ต, 
2550) 
 2.1.3  ความสําคัญของสังคมวิทยาทางการแพทยในการพัฒนาสาธารณสุข  
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  ศูนยพัฒนาทรัพยากรการศึกษา(อินเทอรเนต็, 2550) ไดใหขอมูลวา
 สังคมวิทยาเปนสาขาหนึ่งของสังคมศาสตรซึ่งพยายามอธิบายพฤติกรรมของคนในฐานะเปน
สมาชิกในสังคม  พฤติกรรมนี้เปนพฤติกรรมทางสังคม  และสังคมวิทยาการแพทยเปนการประยุกตเอา
ความรูทางสังคมวิทยามาใหอธิบายพฤติกรรมและปรากฏการณทางสังคมอื่นๆ ซึ่งเกิดขึ้นในแวดวง
ความเจ็บปวย  และการแกไขปญหาการเจ็บปวยในสังคม  จุดเริ่มตนของสังคมวิทยาทางการแพทย
ดําเนินไปพรอมๆ กับปญหาในการพัฒนาสาธารณสุขตามแนวทฤษฎีแบบวิทยาศาสตร  สังคมวิทยาจงึมี
บทบาทสําคัญตอการพัฒนาสาธารณสุขทั้งในปจจุบันและในอนาคต   
 ปญหาทางการแพทยและสาธารณสุขท่ีสําคัญๆ และเปนเง่ือนไขเรียกรองบทบาทของสังคม
วิทยาการแพทยในการชวยแพทยแกไขปญหามีดังนี้คือ 
       1)  สาเหตุทางสังคมของความเจ็บปวยและขอจํากัดของทฤษฎีเชื้อโรคในการชี้นําการรกัษา 
       2)  ภาวะแปลกแยก (alienation) ในเวชปฏบิัติ-รักษาโรคมากกวารกัษาคน 
       3)  ปญหาการไรประสิทธิภาพของระบบบริการสาธารณสุขซ่ึงไดรับอิทธิพลจากการแพทย
วิทยาศาสตร 
       4)  สุขภาพดีถวนหนาเมื่อป 2543 เปนเปาหมายทางสังคม  การสาธารณสุขมูลฐานเปน
กระบวนการทางสังคม 

   ดังนั้น  สังคมวิทยาทางการแพทยสามารถชวยในการแกปญหาสาธารณสุขคือ  เรื่องเกี่ยวกับ
การเขาถึงบริการสาธารณสุข  ความสัมพันธระหวางผูใหและผูรับบริการ  การกระจายของโรคในกลุมที่
แตกตางกันวามีเงื่อนไขทางสังคมอยางไร  ซึ่งจะทําใหทราบความไมเทาเทียมกนัดานสุขภาพและความ
เจ็บปวยอันมาจากสังคม วัฒนธรรม  และเศรษฐกิจ  นอกจากนั้นยังเกีย่วกับความเชือ่  พฤติกรรมในการ
รักษาพยาบาล  ตลอดจนระบบการแพทยในประเทศทีก่าํลังพัฒนา   ซึง่ก็เปนการพฒันาดานสาธารณสุข
ท่ีสําคัญประการหนึ่ง  (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ศูนยพัฒนาทรัพยากรการศึกษา, อินเทอรเน็ต, 2550) 
 2.1.4  สมุนไพรกับระบบการแพทยพื้นบาน 
 สมุนไพรเปนองคประกอบสําคัญ  ในระบบการเยียวยารักษาแบบพื้นบานแตฤทธิ์ทางยา  
(Pharmacological Properties) ก็เปนเพียงคุณลักษณะสวนเดียวในอีกหลายๆ สวนที่ประกอบขึ้นเปน 
องคคุณของการเยียวยารักษา  คุณลักษณะดานอื่นๆ ของสมุนไพรไมวาจะเปนสื่อผานความเชื่อศรัทธา  
หรือเปนสัญลักษณของสิ่งอื่นใดที่มีพลานุภาพตอการหายจากความเจ็บปวย  สิ่งเหลานี้ลวนดํารงอยูใน
บริบทของสังคมวัฒนธรรมของชุมชน  ฤทธิ์ทางยา  หรือประสิทธิภาพของสมุนไพรที่ดํารงอยูในกระบวนการ
รักษาเยียวยาแบบพื้นบาน  เปนสิ่งท่ีไมอาจพิจารณาโดยตัดขาดจากบริบทสังคมวัฒนธรรมของชุมชน  
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ท้ังนี้เพราะประสิทธิภาพแหงการรักษานั้นสัมพันธอยูกับความศรัทธาเชื่อถือในกระบวนการรักษา  และ
เกี่ยวของอยูกับสภาพของปญหาที่ดํารงอยู 
 ลือชัย  ศรีเงินยวง และอามันดา  เลอ  แกรนด  (2533, หนา 146) พบความเชื่อถือและ
การปฏิบัติของหมอพื้นบานและชาวบานวา  “พืชทุกชนิดแมจะไดช่ือวาสมุนไพรแตไมจําเปนตองเปนยา  
หากมิไดผานขั้นตอนของพิธีกรรมหรือเคล็ด  หรือกลในการเตรียม”  แสดงใหเห็นวาองคประกอบของ
พิธีกรรมท่ีประกอบอยูในกระบวนการนี้  ไดทําใหสมุนไพรมีสถานะที่มากกวาการเปนสารออกฤทธิ์ทาง
ยา  หากแตอาจเปนสื่อแหงพลังอํานาจอื่นที่กําหนดการเกิดสภาวะและการหายจากความเจ็บปวย  การขอ
ยาสมุนไพรในปาจากแมพระธรณี  แสดงถึงระบบความเชื่อในเหตุผลแหงความเจ็บปวยวามิไดมีเพียง
เฉพาะทฤษฏีชีวการแพทย  (Biomedical  model)  เทานั้น  ขณะที่การผสมผสานพิธีกรรมเขาไป  ยอมสงผล
ท้ังโดยตรงและโดยออมตอความศรัทธาเชื่อถือ  อันเปนฤทธิ์ที่ไมตางหรือบางทีมากกวาฤทธิ์ของความเปน
ยาสมุนไพร  ในระบบการเยียวยารักษาพื้นบาน  แมจะมีหมอพื้นบานเปนองคประกอบที่สําคัญ  แตความเปน
หมอพื้นบานหรือหมอกลางบานมิใชมีสถานะเพียงแตผูชํานาญการ  หรือใหบริการการรักษาเทานั้น  
หมอพ้ืนบานสวนหนึ่งอาจจะเปนผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับกรณีเจ็บไขของชุมชน  ขณะที่หมอพื้นบานอีกหลาย
สวนเปนเพียง  ผูมีประสบการณหรือผูอาวุโสในเครือขายความสัมพันธ  เพื่อชวยเหลือเกื้อกลูกนัทางสงัคม  
สถานภาพและการปฏิบัติของหมอพื้นบาน  มิใชเพียงแคการใหบริการทางสุขภาพอนามัย  หากแตมักเปน
ตัวกลางที่สงผานมิติทางจิตใจเหลานั้นดวย  การศึกษานี้จะศึกษาถึงการหนาที่  (Function)  ของสมุนไพร
ตอระบบการดูแลสุขภาพและการรักษาผูปวยทั้งในดานของจิตใจ  เชน  การทําใหสังคมยอมรับ  บทบาท
ของสมุนไพรตอการรักษาผูเจ็บปวย  และทางดานรางกาย 
 สมุนไพรในระบบการแพทยพื้นบาน  เปนองคประกอบในระบบการชวยเหลือตนเองและ
ชวยเหลือกันเองในการแกปญหาเฉพาะหนา  โดยที่ประสิทธิภาพแหงการรักษาเปนเพียงดานหนึ่งท่ีอาจ
มิใชดานหลัก  หากแตรวมดวยพลังแหงความศรัทธาความเอื้ออาทรและน้ําจิตน้ําใจซึ่งมีผลทั้งทางตรง
และทางออมตอประสิทธิภาพแหงการเยียวยา  ประสิทธิภาพของสมุนไพรในระบบของหมอและยากลางบาน
ตองอาศัยเง่ือนไขทางสังคมวัฒนธรรม  โดยเฉพาะความสัมพันธทางครอบครัวและสังคมแบบสัมพันธ
ใกลชิดมาเปนเครื่องรองรับ 
 การดํารงอยูและความตอเนื่องของสมุนไพรในระบบยากลางบานนั้น  ในดานหนึ่งเนื่องจาก
ประสิทธิภาพมิใชหัวใจหลักของการรักษา  จึงงายตอการเขามาแทนที่ของวิธีการรักษาและยาแผนปจจุบัน  
ในขณะที่อีกดานหนึ่งสิ่งท่ีเปนความเชื่อความศรัทธาและสายใยแหงความเอื้ออาทร  อีกสวนหน่ึงอาศัย
ระบบครอบครัวและความสัมพันธทางสังคมของเพื่อนบานและเครือญาติคอยค้ําจุนไว  การเปลี่ยนแปลง
ทางดานเศรษฐกิจและสังคม  มีผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยออมตอระบบครอบครัว  และระบบ
ความสัมพันธดังกลาว  เชน  คานิยมดานความเห็นแกตัว  วัตถุนิยม  การแลกเปลีย่นดวยเงินตรา  ครอบครวั
แตกแยกมากขึ้น  เปนตน  เปนสาเหตุทําใหการคงความตอเนื่องของความเชื่อ  ประสบการณและ
ความเอื้ออาทรเสื่อมสูญไปดวย   



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 15

 2.1.5  สมุนไพรจากโบราณสูปจจุบัน 
 ทามกลางความเจริญกาวหนาดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยของการแพทยแผนปจจุบันหรอืการแพทย
ตะวันตก  ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการดูแลสุขภาพของคนทั่วโลก  กระแสความเชื่อและความศรัทธาใน
การแพทยแผนปจจุบันเปนไปอยางครอบคลุมและกวางขวางแตในบางจุดก็พบกับความลมเหลวที่เกิดขึ้น
ในภาพรวมของความสําเร็จ  ปญหาที่สําคัญคือผูปวยตองใชจายเงินเพื่อใชในการรักษาพยาบาล  ในอัตรา
ท่ีคอนขางแพงรวมถึงการใชเทคโนโลยีทางการแพทยกับผูปวยเกินความจําเปน  และในบางครั้งการแพทย
แผนตะวันตกที่เลาเรียนกันมาจนเปนผูเชี่ยวชาญและชํานาญในแตละสาขาก็ไมสามารถตอบสนองกับ
ความเจ็บปวยท่ีเปนกันไดเสมอไป  ซึ่งในยุควิกฤตทางเศรษฐกิจในปจจุบันเปนที่นายินดีอยางยิ่งที่
ประเทศไทยเรายังมีภูมิปญญาการแพทยแผนไทยเพื่อเปนทางเลือกใหกับผูปวยท่ีพอจะรักษาอาการดูแล
และสงเสริมสุขภาพใหกับผูปวยไดมีโอกาสเลือกเปนทางเลือกหนึ่งใหกับผูปวยและบุคลากรทางการแพทย
และสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้น  การแพทยแผนไทยไดรับการขานรับและรวมมือในการพัฒนาใหสอดคลอง
ผสมผสานเขากับศาสตรเฉพาะทางการแพทยแผนปจจุบันไดอยางเหมาะสม 
 ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย  นอกเหนอืจากยาสมุนไพรท่ีสามารถรักษาบรรเทาความเจ็บปวย
และสงเสริมสุขภาพแลว  การแพทยแผนไทยยังใหความสําคัญกับชีวิต  ความเปนอยู  สังคมและสิ่งแวดลอมดวย  
ซ่ึงเปนการแพทยที่มีลักษณะแบบองครวมที่สอดคลองกับการดูแลสุขภาพของประชาชนในยุคปจจุบัน
อยางยิ่ง  ซ่ึงตองทํางานแขงกับเวลาจนลืมนึกถึงการดูแลสขุภาพของตนเอง  เพราะบุคคลเรานั้นเมื่อมีอายุ
มากขึ้นก็มีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงระบบสรีระวิทยาของรางกายที่เปนไปตามธรรมชาติซึ่งจะมี
ผลกระทบกับทุกระบบของรางกายนอกเหนือไปจากความเปลี่ยนแปลงทางรางกาย  วัย  และอายุแลว  
ยังเกี่ยวเนื่องไปถึงสภาพของจิตใจ  อารมณ  สังคมและสิ่งแวดลอมรอบขาง  การแพทยแผนไทยจึงเปน
ทางเลือกหนึ่งท่ีกําลังไดรบัการกลาวขานมากสําหรับประชาชนในปจจุบันซึ่งเปนระบบการดูแลสุขภาพ
แบบองครวม  คือ  การปรับสมดุลของรางกาย  จิตใจ  สังคม  ส่ิงแวดลอม  การใชชีวิตท่ีเปนสุข  สงบ  เรียบงาย  
มีธรรมะในจิตใจ  ตลอดจนการรับประทานอาหารเพื่อปรับสมดุลแหงสุขภาพ  ซึ่งทานศาสตราจารย
นายแพทยอวย  เกตุสิงห  ไดคนพบวิธีการท่ีทําใหมนุษยมีอายุยืนยาวอยางมีสุขภาพดี  มีจิตใจสงบ  
หนาตาผิวพรรณสดใส  ดวยการใชหลักธรรมมานามัย  โดยการใชหลักการออกกาํลงักาย  ปฏบิตัธิรรม  นัง่
สมาธิซึ่งเปนวิธีการหนึ่งที่จะสงเสริมการมีสุขภาพดีดวยวิธีทางธรรมชาติท่ีสมบูรณแบบท่ีมุงเนนปจจัย
ท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพ  ซึ่งมีหลักปฏิบัติ  3  ประการ  คือ 
 กายานามัย  คือ  การสงเสริมสุขภาพ  โดยการปฏิบัติตามใหถูกตอง  พักผอนใหเพียงพอ  
ออกกําลังกายใหเหมาะสมตามวัยและสม่ําเสมอ 

 จิตตานามัย  คือ  การสงเสริมสุขภาพจติ  ดวยการฝกจิต   ฝกสมาธิภาวนา  ชวยใหจิตใจสงบ
เยือกเย็น  ลดละความโกรธ  ความเศราหมอง  สามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมไดดีขึ้น 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 16

 ชีวิตานามัย  คือ  การดํารงชีวิตตามหลักอนามัย  ละเลิกอบายมุขที่มีผลกระทบตอสุขภาพ
ทางกายและจิตใจ  และรับประทานอาหารใหถูกกับธาตุ  ถูกสวนและเหมาะสมกับวัย (เพ็ญนภา  ทรัพยเจริญ, 
2549, หนา 7 - 8; อางถึงใน ดารณี  ออนชมจันทร, อินเทอรเน็ต, 2546) 
 2.1.6  องคความรูภมูิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ 
 ในดานความชัดเจนในเรื่องศาสตรหรือองคความรูภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพนั้น  นั้นมี
งานวิจัย ของ สกาวรัตน  ชัยสุนทร (2534; อางถึงใน อางถึงใน ดารณี  ออนชมจันทร, อินเทอรเน็ต, 2546)  
ศึกษาถึงความชัดเจนของทฤษฎีและความเชื่อในสาเหตุของโรค เนื่องจากกรอบแนวคิดทฤษฎีและ
ความเชื่อ  สาเหตุการเกิดโรคของระบบการแพทยแผนปจจุบัน และระบบการแพทยพื้นบานแตกตางกนั  
จากการวิจัยพบวารอยละ 62.2 ของหมอพื้นบานอธิบายได และในจํานวนหมอซึ่งอธิบายไดนี้ ผูวิจัย 
ไมเขาใจรอยละ 30.8 ทั้งนี้เนื่องจากใชกรอบความคิดของผูวิจัยวัด หรือไมรูเรื่อง เชน ระบบเลือดลมไมปกติ 
การตึงของเสนเอ็น กษัยตางๆ เปนตน รอยละ 23 อธิบายไดแตมีความสับสน  ไมชัดเจน  เปนระบบ  เชน  
หลังจากคนหายปวยฟนไขจะตองเรียกขวัญกลับคืนมา คือการใหกําลังใจ  ในการตอสูกับโรคราย  ถือเปน
วิธีการสงเสรมิสุขภาพจิตวิธีหน่ึง   
  ภาคอีสานเปนดินแดนเกาแกที่มีหลักฐานแสดงวามีการตั้งถิ่นฐานของมนุษยยุคสําริดมาเปน
เวลาอยางนอยสี่พันป โดยพบในบริเวณแองสกลนคร คือ บานเชียง จ.อุดรธานี และบานนาดี บานโนนนาทา 
จ.ขอนแกน นอกจากนี้ยังปรากฏมีชุมชนลักษณะเดียวกันกระจายอยูตามลุมน้ําสงคราม ในแองโคราช 
บริเวณทุงสัมฤทธิ์ ทุงกลารองไห โดยประวัติศาสตรอันยาวนานของภาคอีสาน การติดตอกับโลกภายนอก
ดูเหมือนจะมีนอยกวาภูมิภาคอื่นๆ ทําใหอิทธิพลจากภายนอกทั้งดานสังคมวัฒนธรรม ดานการเมือง และ
เศรษฐกิจเขามาชากวาภูมิภาคอื่นๆ ประกอบกับภาคอีสานไมมีโภคทรัพยที่จะแปรเปนสินคาสงออกตาม
ความตองการของอุตสาหกรรมและพานิชยกรรมโลกตะวันตก เหมือนปาไมในภาคเหนือ ขาวของภาคกลาง 
และสินแรของภาคใต ทําใหภาคอีสานเปนภูมิภาคที่ดอยพัฒนาลาหลัง ในสายตาของคนสมัยใหม  แตถา
หากดูใหลึกซึ้งแลว อีสานมีเวลาและโอกาสเปนตัวของตัวเองในการที่จะเลือกรับ และปรับตัว เปนเอกเทศ
มากกวาภูมิภาคอื่นๆ คนอีสานโดยรวมจึงยดึถือในสังคมประเพณีที่มีพื้นเพการพึ่งตนเอง เคารพส่ิงศักดิสิ์ทธิ์
และความลี้ลับตามคติความเชื่อเรื่อง “ผี” ตอมาพุทธศาสนาเถรวาทเขามาผสมผสานบนพื้นฐานทางวัฒนธรรม
ขาวที่ปรากฏเปนครรลองชีวิตที่เรียกวา “ฮีตสิบสอง คองสิบสี่” อันเปนที่ยอมรับเปนจารีตแมบทของ
คนอีสาน (เอกวิทย, 2544, หนา 87-91; อางถึงใน  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), อินเทอรเน็ต, 
2549) อยางไรก็ตาม กระแสพัฒนาประเทศตามแนวทางการสนับสนุนของธนาคารโลก มุงการพัฒนาสู
ความเจริญแบบตะวันตกภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตั้งแตป 2504 เปนตนมานั้น 
ไดสรางผลกระทบตอการพัฒนาประเทศอยางมากมาย “ประเทศไทย” มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อยางตอเนื่องและรวดเร็ว มีการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรม และพาณิชยอยางมากมาย 
เมืองใหญขยายตัวและความเจริญไหลเขาสูชนบทอยางรวดเร็ว “ภาคอีสาน” ถูกดึงเขาสูกระบวนการ 
พัฒนาประเทศอยางหลีกเลี่ยงไมได ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคลถูกพัฒนาและรับใชการพัฒนา
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ประเทศ ระบบการเรียนรูและการพัฒนาความรูของชุมชนทองถิ่นจากเดิมที่ใชกระบวนการปฏิบัติ 
(ทดลอง) แลวมีการสรุปบทเรียน และนําการปฏิบัติการซ้ํา แลวสรุปเปนชุดความรูของชุมชน ความรู
และกระบวนการเรียนรูของชุมชนมีความสัมพันธกับวิถีชีวิตที่เคารพธรรมชาติที่อยูกับธรรมชาติอยาง
สมดุล ยึดความเปนกลุมชุมชนมากกวาปจเจก แตระบบการศึกษา/การเรียนรูในยุคพัฒนาประเทศนั้น
ไดมีการจัดระบบของความรูและการเรียนรูใหม ความรูกระบวนการเรียนรูแบบเดิมนั้นถือวา “ลาหลัง” 
ตองเปนชุดความรูของแบบสมัยใหม ที่มีความรูทางวิทยาศาสตรพิสูจนได และที่สําคัญความรูและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลตองรับใชและตอบสนองนโยบายการพัฒนาประเทศ ระบบการพัฒนาและการเรียนรูที่
ผานมาถูกตั้งคําถามมาแลวอยางนอย 20 ป วาเปนแนวทางที่เหมาะสมถูกตองแลวหรือยังเพราะยิ่งพัฒนา
คนยิ่งมีหนี้สินเพิ่มมากขึ้น ทรัพยากรถูกทําลายมากขึ้น เกิดภัยธรรมชาติตามมาอยางตอเนื่อง คนมีความรู/
ฉลาดมากขึ้น แตก็เกิดปญหาอาชญากรรมและปญหาทางสังคมมากขึ้น คนรูเรื่องของประเทศอื่นๆ รูจักคนอื่น 
ใหความสําคัญคุณคาประเทศอื่นๆ แตคนกลับรูจักประเทศทองถิ่นหรือรูจักตนเองนอยลง ใหคุณคา
ตนเอง/ชุมชนทองถิ่นของตนเองนอยลง ซึ่งจะเห็นไดจากพัฒนาการกระบวนการวิจัย (วิธีวิทยา) ใน
ภาคอีสาน  ดังนี้         
        1)  วิธีวิทยาศึกษาตัวตนคนอีสานไทย “เนนอีสานศึกษาคนใน” คือคนท่ีเกิดเติบโต ใช
ชีวิตสวนใหญในวัฒนธรรมอีสาน มี 2 แบบดวยกัน คือ (1) แบบดั้งเดิม ประกอบดวย 3 รูปแบบ คือ ก. 
การเลาเรื่องแบบมุขปาฐะ เชน เลานิทาน พญา สอย เพลงกลอมเด็ก ฯลฯ ข.  การเลาเรื่องแบบการวาดภาพ 
หรือบันทึกเปนลายลักษณอักษร  เชน  คัมภีรใบลาน  จารึก  จิตกรรมฝาผนัง  ผาผะเหวด ฯลฯ ค.  การเลาเรื่อง
โดยการแสดงออกเพื่อสื่อความหมาย เชน หมอลํา การละเลน ฯลฯ (2) แบบสมยัใหม เปนรอยตอของวิธี
วิทยาแบบดั้งเดิม แตไดรับการคนควาวิจัย แลวเรียบเรียงนําเสนอดวยวิธีสมัยใหม  เชนการเขียนออกมา 
นําเสนอในรูปของหนังสือ  บทความ  สารคดี  เทปเสียง  เทปโทรทัศน  ภาพยนตร ฯลฯ 
    2)  วิธีวิทยาศึกษาความเปนอื่นของคนอีสาน โดย “นักอีสานศึกษาคนนอก” เนนใช
วิธีวิทยาของศาสตรสมัยใหม  เชน  (1)  การวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณา  (2)  การวิจัยเชิงสํารวจและสังเคราะห
เชิงปริมาณ  (3)  การวิจัยเชิงประวัติศาสตรทองถิ่น  ประวัติศาสตรเศรษฐกิจ  และการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม  (4)  การประเมินสภาวะชนบทอยางเรงดวนและการสังเคราะหพื้นที่ ซึ่ง
เรารูจักกันดีในนาม RRA  (5)  การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการพัฒนา  (6)  การวิจัยเพื่อตอบสนองความตองการ 
ของแหลงทุน  ซึ่งเนนเชิงสํารวจและวิเคราะหปริมาณวิธีวิทยาเพื่อเสริมสรางพลังอํานาจในการ “ตอรอง” 
หรือสรางพื้นท่ีใหกับความเปนอื่นของคนอีสาน โดยความรวมมือระหวาง “นักอีสานศึกษาคนใน” กับ 
“นักอีสานศึกษาคนนอก” ไดแก (1) การวิจัยเชิงปฏิบัติการของนักพัฒนา  สังกัดองคกรพัฒนาเอกชน  เชน  
การศึกษาของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาติ เกษตรทางเลือก เครือขายหัตถกรรม บทบาทผูหญิงและสตรีอีสาน 
ปราชญชาวบานอีสาน ระบบการจัดการปาชุมชน การจัดการปาบุง-ปาทาม ฯลฯ (2)  การวิจัยไทบานและ
การวิจัยทองถิ่นโดยนักวิจัยในทองถิ่น เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  เปนการวิจัยของชาวบาน  
โดยชาวบานและเพื่อชาวบานในฐานะ  “คนใน”  คนท่ีอยูกับปญหา  รวมมือกับนักพัฒนา  นักวิชาการ 
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ในฐานะ  “คนนอก”  คนที่เฝามองปญหาและมีบทบาทวิจัยและพัฒนาทองถิน่  (พฒันา  กติอิาษา, 2546, หนา 39-
80; อางถึงใน  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), อินเทอรเน็ต, 2549)  
 มารศรี  เขียมทรัพย  กลาววา  หมอพื้นบานขาดความชัดเจนดานทฤษฎีและเหตุผลในการรักษา 
ไมสามารถอธิบายการกระทําหรือส่ิงที่เกี่ยวของได  เชน  หมอตมยาแกไข ไมทราบวาทําไมตองใสยาดํา
เปนสวนผสม ทราบแตวาตองใสลงไป เพราะมีการบันทึกตอกันมาแตโบราณ โดยไมมีการหาเหตุผลประกอบ 
หรือเรียนรูเพ่ิมเติม เมื่อตอวิชาแกผูอ่ืนตกทอดลงไป ความรูอาจตกหลน ไมชัดเจน ขาดความนาสนใจ 
ทาทายตอการเรียนรู ของคนรุนใหมที่จะมาศึกษาหรือปรับปรุง ทั้งตํารับตําราท่ีมีอยูในสภาพเดิมที่ทรงคุณคา
แตยากที่จะอานใหเขาใจได ทําผูสนใจในเรื่องนี้มีไมมากนัก  (ดารณี  ออนชมจันทร, อินเทอรเน็ต, 2546)  
  สําหรับการศึกษาเจาะลึกถึงตัวศาสตรหรือปรัชญาแนวคิดของระบบการแพทยในภูมิภาคตางๆ 
พบวามีในภาคเหนือซึ่งเปนระบบการแพทยพ้ืนบานลานนา โดย ยิ่งยง เทาประเสริฐ และคนอื่นๆ (2544; 
อางถึงใน ดารณี  ออนชมจันทร, อินเทอรเน็ต, 2546) ทําการรวบรวมองคความรูหมอเมืองหรือหมอพ้ืนบาน
ลานนาในเรื่องทฤษฎีการแพทยพ้ืนบานลานนา  สวนภูมิภาคอื่น  พบในงานเขียนของ มงกุฎ  แกนเดียว  
ในบทสุดทายของ ทองคําแทงแหงภูมิปญญา  กลาวถึงทฤษฎีการแพทยพ้ืนบานอีสาน ที่ใหความสําคัญ
กับการปฏิบัติสมาธิจนถึงขั้นไดญาณจิต ซึ่งจะชวยในการวินิจฉัยและรักษา แตก็ยังไมพบวามีการศึกษาวิจัย
จนเขียนออกมาเปนทฤษฎีเหมือนในภาคเหนือ จากการทบทวนเอกสารพอสรุปปรัชญาแนวคิดของ
การแพทยพื้นบานในภูมิภาคตางๆ ไดดังนี้  
 ศาสตรองคความรูปรัชญาแนวคิดในภาคเหนือตอนบนจากการศึกษาของ ยิ่งยง เทาประเสริฐ 
และคนอื่นๆ (2544; อางถึงใน ดารณี  ออนชมจันทร, อินเทอรเน็ต, 2546) ทําใหเห็นวาการแพทยพื้นบาน
ลานนานั้นมีศาสตรของตนเองที่สามารถอธิบายไดอยางเปนระบบ เช่ือมโยงสัมพันธกับวิถีชีวิต จิตวิญญาณ 
มิไดแปลกแยกออกจากธรรมชาติและส่ิงเหนือธรรมชาติ  โดยเฉพาะองคความรูในการดูแลรักษาสุขภาพ 
ชาวลานนาสามารถอธิบายไดถึงความสัมพันธของการกอเกิดมนุษย คนลานนาเชื่อวาคนประกอบขึ้น
จากรูปกับนาม คือ กาย (ธาตุ) และจิต (ขวัญ) อยางสมดุลและสัมพันธกันเมื่อมีเหตุใหเสียสมดุลและไม
สัมพันธกันเชน ขวัญตก ขวัญเสีย ขวัญหาย ขวัญออน หรือธาตุเสียธาตุพิการ จะทําใหมีผลกระทบตอ
สุขภาพ ลมเจ็บลงได ซึ่งก็จะวิเคราะหวินิจฉัยหาสมมติฐานของการเจ็บปวย หมอเมืองหรือหมอพื้นบาน
ลานนามีวิธีการท่ีจะวินิจฉัยไดวาเกิดจากสาเหตุใดโดยมักเริ่มจากการสอบประวัติสวนตัวของผูเจ็บปวย 
อายุ อาชีพ ครอบครัว อาหารการกิน การเจ็บปวยในอดีต ตรวจรางกาย สังเกตอาการ ดูดวง คํานวณธาตุ 
หาสาเหตุวาเกิดจากกรรม สิ่งธรรมชาติ สิ่งเหนือธรรมชาติหรือจากพยาธิสภาพของผูเจ็บปวยซ่ึงตางมี
เหตุผลเหตุผลอธิบายความเชื่อมโยงของการเจ็บปวย 
 ศาสตรองคความรูปรัชญาแนวคิดของภาคอีสาน  ฉัตรทิพย  นาถสุภา  (2541, หนา 126)  กลาวถึง
สังคมวัฒนธรรมของภาคอีสานวาชุมชนหมูบานอีสาน เปนสังคมที่สืบทอดวัฒนธรรมมาจากลุมแมนํ้าโขง 
มีศูนยกลางอยูที่ลานชาง มีการปกครองของตามระบอบของตนเอง  มีผูชํานาญเฉพาะอยางเปนผูนําดาน
ตางๆ ของชมุชน เชนมีจ้ําบานหรือเฒาจ้ํา ปญญาชนผูทรงภูมิเรื่องความเปนไปของชีวิตและสิ่งแวดลอม
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ในชุมชน มีหมอธรรมผูรูคัมภีรของศาสนา มีหมอยาหมอกลางบานผูรูเรื่องดานการรกัษาผูปวย มหีมอแคน
ผูรูดานดนตรี มีหมอสองหรือหมอผีฟาผูรูไสยเวทที่เชื่อกันวาติดตอกับแถนฟาได  ชาวอีสานเชื่อเรื่องผี
เชนเดียวกับชาวลานนา เชื่อวา  ผูมีอิทธิฤทธิ์ยิ่งใหญคือผีแถนหรือผีฟาพญาแถน แถนเปนผูสรางสรรพสิ่ง 
ใหกําเนิดดิน น้ํา ลม ไฟ โลกและมนุษย  ชาวบานติดตอกับแถนไดโดยผานพิธีกรรมบุญบ้ังไฟและลําผีฟา   
นอกจากนี้ชาวอีสานยังเชื่อเรื่องขวัญ วาขวัญเปนสิ่งรวมศูนยชีวิต แตมองไมเห็น สัมผัสไมได มีการทํา 
พิธีสูขวัญหรือเรียกขวัญเพื่อสรางกําลังใจ  ในการดําเนินชีวิต 
 ศาสตรองคความรูปรัชญาแนวคิด ภูมิปญญาชาวใต นับเปนภูมิปญญาที่มีความหลากหลาย
วัฒนธรรม  เนื่องจากภูมิศาสตรที่อยูชายฝงทะเลอันดามัน  ทําใหชาวใตมีการติดตอสัมพันธกับเพื่อน
ตางแดนที่เขามาเพื่อการคาและศาสนา  สุทธิวงศ  พงษไพบูลย  แบงโครงสรางภูมิปญญาชาวใตออกเปน 
6  กลุมที่มา คือ  (1)  ภูมิปญญาชาวบานที่เกิดจากคนในชนบทโดยตรง (2)  ภูมิปญญาอันเนื่องมาจากคําสอน
ในศาสนาพุทธ พราหมณ และอิสลาม  (3)  ภูมิปญญาที่ไดมาจากชาวจีนอพยพ โดยเฉพาะดานการจัดการ 
ปรัชญาท่ีพลวัตรมาจากลัทธิขงจื้อและเตา  (4)  ภูมิปญญาที่รับมาจากตะวันตก  ยุโรปท่ีเขามาคาขายและ
สรางอาณานิคมในเอเชียอาคเนย  (5)  ภูมิปญญาที่รับมาจากชวามลายูซึ่งปรากฏชัดในภาคใตตอนลาง และ
(6) ภูมิปญญาที่สืบทอดมาจากเมืองหลวง ซึ่งถายโอนผานระบบการศึกษาและการปกครอง  (สุทธิวงศ  
พงษไพบูลย, 2545, หนา 74)  ในระบบความคิดความเชื่อของชาวใตก็ไมตางจากชาวลานนาและอีสาน  
ท่ีมีความเชื่อเรื่องผี  เชื่อวาผีสถิตอยูในธรรมชาติ  เชนผีเจาปา เจาเขา  เจาท่ีสวน เจาท่ีนา  นอกจากนั้นก็
มีผีบรรพบุรุษท่ีชาวใตยังคงนับถือและปฏิบัติอยางเขมแขง ดวยความเชื่อที่วาผีบรรพบุรุษหรือที่เรียกวา
ครูหมอ หรือครูโนรา จะคอยดูแลรักษาลูกหลานสมาชิกท่ีสืบทอดของวงศตระกูลใหมีความสุข   

   ศาสตรองคความรูปรัชญาแนวคิดของการแพทยพื้นบานภาคกลาง  สวนใหญจะกลาวถึงทฤษฎี
การแพทยแผนไทย  ที่มีแนวคิดในเรื่องความสมดุลของธาตุในรางกาย  จากการทบทวนเอกสาร ยังไมพบวา
มีงานวิจัยที่กลาวถึงทฤษฎีหรือแนวคิดอ่ืนท่ีปรากฏเปนการแพทยพื้นบานภาคกลางนอกเหนือจากทฤษฎี 
การแพทยแผนไทย ที่เรียบเรียงใหม โดยเพ็ญนภา  ทรัพยเจริญ (2530; อางถึงใน ดารณี  ออนชมจันทร, 
อินเทอรเน็ต, 2546)  และตําราการแพทยแผนไทยที่กองประกอบโรคศิลปอนุญาตใหใชเปนตําราอางอิง
และสอบเพื่อรับใบประกอบโรคศิลปจํานวน 5 เลม  และในชวงทศวรรษที่ผานมา ยังไมพบวามีการสังคายนา
ตําราหรือดังกลาว  นอกจากงานเขียนของ บุญเรือง นิยมพร ในการแพทยไทยเดิม (ฉบับพัฒนา) นําความรู
การแพทยแผนปจจุบัน มาอธิบายความหมายของการแพทยไทย เชน อธิบาย ธาตุดินวาหมายถึงอวัยวะ 
หรือ organs ตางๆ ของรางกาย เปนตน 

    ขอเสนอแนะและแนวทางในการสงเสริมพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ  
 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย (2541, หนา 122)  มีการเสนอประเด็นที่ควรพิจารณาในการดูแล
รักษาสุขภาพวา  เรื่องของปราชญชาวบานซึ่งเปนอีกรูปแบบหนึ่งท่ีมุงไปท่ีคน  การมองหาคนที่เปน
ตัวแทนของภูมิปญญาชาวบาน  สะทอนใหเห็นถึงวาชาวบานเขามีสติปญญา มีภูมิปญญาที่จะแกไข
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ปญหาไดดวยวิธีที่แยบคายกวาเราไดโดยวิธีท่ีเราจะตองใหความเคารพในภูมิปญญานั้นๆ ของเขา และ
ฟนฟูศักดิ์ศรีของปราชญชาวบานเหลานั้นขึ้นมา 
 การพยายามที่จะผสมผสานซึ่งปรากฏวาเปนรูปแบบหลายแบบดวยกัน ผสมผสานการแพทย
แผนโบราณเขามาในระบบบริการสาธารณสุขสมัยใหม มีโครงการหลายโครงการที่ทําในปจจุบันใช
ประโยชน จากหมอพื้นบานในระบบงานสาธารณสุขมูลฐาน หรือผสมผสานวิธีการทางการเกษตรเขา
มาสูระบบเกษตรกรรมสมัยใหม 
 2.1.7  สถานการณภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพและการแพทยพื้นบานไทย 
 ปจจุบันเปนที่ยอมรับกันแลววาการแพทยแผนปจจุบันเพียงอยางเดียวไมสามารถแกปญหา
สุขภาพไดทั้งหมด เนื่องจากเปนระบบการแพทยที่มีราคาสูง ตองพึ่งพิงเวชภัณฑ อุปกรณทางการแพทย
จากตางประเทศ ซึ่งเปนขอจํากัดที่สําคัญที่ทําใหการแพทยแผนปจจุบันไมสามารถใหบริการประชาชน
ไดอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน ดังนั้น การหันไปศึกษาภูมิปญญาในการดูแลรักษาสุขภาพของการแพทย
พ้ืนบานอยางลุมลึกในทุกมิติเพื่อดึงสิ่งที่ยังเหมาะสมกับยุคสมัยมาปรับใชใหเกิดประโยชนสูงสุดใน
สถานการณจริงของชุมชนยอมเปนส่ิงท่ีควรพิจารณา  เพราะในทัศนะของชาวบานนั้น การแพทย
พ้ืนบานไมไดแยกออกจากการแพทยแผนปจจุบันอยางเด็ดขาดแตดํารงอยูอยางเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน 
ดังนั้นการพัฒนาสาธารณสุขจึงควรพัฒนาการแพทยทุกระบบไปพรอมกัน แลวใหประชาชนเปนผูเลือก 
รูปแบบของการรักษาที่เหมาะสมดวยตนเอง 

 ดวยเหตุน้ีภาครัฐและองคกร สถาบันตางๆ รวมทั้งภาคเอกชน เริ่มใหความสนใจ พยายามฟนฟู
และพัฒนาการแพทยพื้นบานอยางตอเนื่อง แตก็ยังจํากัดในสวนกลางของประเทศ ที่สืบทอดมรดกจาก
ราชสํานักเปนหลัก หรือที่เรียกวา “การแพทยแผนไทย” ในขณะที่แตละภูมิภาค ตางมีมรดกการแพทย
ของตนที่แตกตางกันตามระบบนิเวศและวัฒนธรรมของตน การละท้ิงภูมิปญญาดานการแพทยพื้นบาน
มาเปนเวลานานโดยการขาดการวิจัย และพัฒนาอยางตอเนื่อง ทําใหความรูดานนี้ไมไดรับการพัฒนาแลว 
ยังกําลังจะสูญหายไปจากสังคมไทย จึงจําเปนเรงดวนที่ตองศึกษาวิจัยและพัฒนา ฟนฟู ใหเปนระบบที่
ชัดเจนเหมือนระบบการแพทยแผนไทยจากสวนกลาง ท่ีสําคัญคือ กฎหมายยังไมยอมรับอยางเปนทางการ
วา แตละทองถิ่นมีระบบการแพทยพื้นบานของตนดํารงอยูคูกับชุมชน แมวาจะถูกกําหนดไวในทิศทาง
และนโยบายของการปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติแลวกต็าม   
 ยงศักดิ์  ตันติปฏก  และคนอื่นๆ, 2543, อางถึงใน ดารณี  ออนชมจันทร, อินเทอรเน็ต, 2546) 
กลาววา  ไดทําการศึกษาสํารวจ ทบทวนสถานการณ การแพทยพ้ืนบาน เพ่ือทําความเขาใจสถานะปจจุบัน
ของภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ  อันจะนําไปสูขอเสนอแนะในการผสมผสานระบบการแพทยพ้ืนบาน
สูระบบสขุภาพไทยอยางเหมาะสม  และพิจารณาถึงความเปนไปไดที่ผนวกและพัฒนาเขาสูระบบประกัน
สุขภาพในอนาคต  ยงศักดิ์ ไดจําแนกภูมิปญญาพื้นบานไทยดานสุขภาพ หรือแนวคิด และวิธีปฏิบัติใน
การดูแลรักษาสุขภาพของคนไทยเปน 2 สวน คือ การดูแลสุขภาพแบบพื้นบาน (Indigenous Self-Care) 
และการแพทยพ้ืนบาน (Flok medicine)   
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 การดูแลสุขภาพแบบพื้นบาน เปนภูมิปญญาที่มุงเนนการดูแลสุขภาพใหสมดุลและสอดคลองกบั
กฎทางสังคมวัฒนธรรมและกฎธรรมชาติ เปนการดูชีวิตในมิติทางกาย ทางจิตใจ ทางจิตวิญญาณและทาง
อารมณใหอยูในสภาวะ  กลมกลืมกับโลกรอบตัว และหากชีวิตละเมิดกฎทางธรรมชาติ  ชีวิตจะเสียสมดุล 
ออนแอ  และเจ็บปวย   

 การแพทยพ้ืนบาน  เปนระบบวัฒนธรรมในการดูแลรักษาสุขภาพแบบพื้นบานมีเอกลักษณ
เฉพาะวัฒนธรรม และมีการเรียนรู  โดยอาศัยรากฐานประสบการณและรากฐานความเชือ่ศาสนา  ระบบ
การแพทยพ้ืนบานประกอบดวยองคประกอบ  3  สวน  คือ  หมอพื้นบาน  ผูปวย  และบริบททางสังคม
วัฒนธรรม  นอกจากนั้นระบบการแพทยพื้นบานยังมีปฏิสัมพันธระบบการแพทยแผนปจจุบัน  และ
ระบบการแพทยอ่ืนในสังคมดวย เหตุนี้จึงทําใหระบบการแพทยพื้นบานไมหยุดนิ่งและมีการปรับตัว
ตลอดเวลา  

 ปจจุบันพบวา  หมอพ้ืนบานสวนใหญ  จะมีพื้นฐานความเชื่อ  และระบบวัฒนธรรมเชนเดียวกับ
ชุมชนที่หมอพื้นบานอาศัยอยูรวมไปถึงความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพและความเจ็บปวยดวย  เลือกวิธีการรักษา
ใหเหมาะสมกับสาเหตุของผูปวยแตละคนและบอยครั้งที่ใชวิธีรักษาโรคหลายวิธีประกอบกันมักมี
การผสมผสานแนวคิดและวิธีการรักษาความเจ็บปวย  2  ประเภทรวมกัน  ตัวอยางเชน  หมอกระดูกจะ
รักษาความเจ็บปวยลักษณะกระดูกหัก กระดูกเคลื่อน และเคล็ดขัดยอก จะมีการใชเฝอกไม การจัดกระดูก 
การใชยาสมุนไพร  การบีบนวด  ผสมผสานกับวิธีการเปา  มนตคาถาหรือสมาธิ  เปนการสะสมความสามารถ
เพื่อพึ่งตนเอง  และเปนที่พึ่งของคนในชุมชนใกลเคียง  มิไดเปนอาชีพหลักในการประกอบอาชีพ  และ
หมอพื้นบานทั่วไปมีความรูเชิงทฤษฎีการแพทยแผนแพทยไทย หรือการแพทยพื้นบานอยางเปนระบบ
คอนขางนอย  สวนใหญมีความชํานาญในการใชตํารับยาสมุนไพรไมกี่ตํารับ  (1-10 ตํารับ)  อยางไรก็ตาม 
หมอพื้นบานบางคนที่สะสมความชํานาญมาอยางยาวนานจะมีความรูเรื่องยาสมุนไพรหลายรอยตัว และ
สามารถรักษาโรคไดหลายโรค  มีตํารับยามาก  และสามารถพลิกแพลงสวนประกอบในตํารับยาไดดวยโรค 
และอาการที่หมอพื้นบานรักษานั้นอาจจําแนกไดเปน  4  กลุม  คือ 

    1)  กลุมอาการทั่วไป  ไดแก  กระดูกหัก  ปวดเมื่อยลากลามเนื้อ เคล็ดขัดยอก  สัตวมีพิษ
กัด  บาดแผล  ไข  ผื่นคัน  การคลอด  คางทมู  ทองเสีย  เปนตน 
     2)  กลุมอาการเรื้อรัง ไดแก เบาหวาน โรคกระเพาะ ริดสดีวงทวาร รดิสีดวงจมูก มะเร็ง 
อัมพาต แผลเรือ้รัง ฯลฯ 
      3)  กลุมโรคพื้นบาน มีอาการและโรคที่แตกตางกันหลากหลาย  และยากที่จะทํา
ความเขาใจโดยการเทียบเคียงกับโรคสมัยใหม ตัวอยางเชน ลมผิดเดือน ผิดสําแดง ตาน ซาง ไขหมากไม 
ผิดจบรู ทํามะลา ประดง เปนตน 
     4)  กลุมอาการที่เกี่ยวกับไสยศาสตร ไดแก อาการที่มีสาเหตุจากผี พลังอํานาจที่มองไมเห็น 
เชน เดก็รอง ผเีขา ถูกคณุไสย   
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    ปจจุบันพบวา องคความรูภูมิปญญาสวนใหญมักเปนทักษะและประสบการณที่สะสมอยูกับ
หมอยาผูนั้นเอง ไมมีการขีดเขียนบันทึกเปนตํารา สําหรับหมอพื้นบานที่สะสมความรูในรูปของตําราก็
พบวา ตําราเหลานี้อยูในสภาพที่เสี่ยงตอการชาํรุดเสียหาย หรือมีการชํารุดสูญหายไปแลว สวนใหญยัง
ไมมีศิษยหรือผูสืบทอดความรูตอ สภาพที่ดํารงอยูดังนี้บงบอกแนวโนมที่นาเปนหวงในการสืบตอความรู
ของหมอพ้ืนบาน และมีขอสังเกตเกี่ยวกับสาเหตุที่เปนอุปสรรคในการหาผูมาสืบตอความรูหมอยาพ้ืนบาน 
ท่ีลดนอยลง  ดังนี้ 

      1)  คานยิมและแรงจูงใจทีค่นจะสืบตอความรูหมอพื้นบานเปลีย่นแปลงไป แรงจูงใจเดมิ
ท่ีสนใจศึกษาเพราะอยากเปน อยากชวยเหลอืผูอ่ืนและเห็นการรักษามาตั้งแตครอบครัว อาจไมเพยีงพอแลว 
แรงจูงใจทางเศรษฐกิจและการเลี้ยงชีพมีความสําคัญกวา จะเห็นไดวามีคนจํานวนมากสนใจเรียนและ
สอบใบประกอบโรคศิลปะแผนไทย เพราะสามารถนํามาเปนอาชีพเพ่ือหารายได และไดรับการยอมรับจาก
ทางราชการ ในขณะที่หมอพื้นบานแมไดรับการยอมรับในชุมชน แตอาจไมสามารถประกอบเปนอาชีพ
หลักไดและไมไดการยอมรบัจากทางราชการ 
      2)  ขอจํากัดเฉพาะในการคัดเลือกผูสืบตอความรูของหมอพื้นบานเอง แมหมอพื้นบาน
สวนใหญบอกวายินดีสืบทอดความรูใหแกใครก็ไดที่สนใจ แตไมไดหมายความวาทุกคนเปนหมอได ซ่ึง
หมอพื้นบานแตละคนมกัจะมีหลักเกณฑกําหนดวาผูจะสามารถรับการถายทอดความรูจากหมอพ้ืนบานได   
      3)  ความรูและทักษะประสบการณ  ในการบําบัดรักษาของหมอพื้นบานอาจดูดอย
ประสิทธิภาพ และขาดความเปนระบบ ความรูเหลานี้อาจเสื่อมสภาพตามกาลเวลา กลายเปนเทคนิควิทยา
ท่ีลาสมัย   
      4)  การลดลงของแหลงวัตถุดบิสมุนไพร การรักษาของหมอพื้นบานตองอาศัยวัตถุดิบ
สมุนไพร  ซึ่งไดมาจากปาและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน เมื่อพื้นที่ปาและทรัพยากรธรรมชาตลิดลง    
มีผลใหการรักษาของหมอยาพื้นบานยากลําบากมากขึ้นและมีประสิทธภิาพลดลง รวมถึงความสะดวก
ในการจดัหายาสมุนไพรมาบําบัดรกัษาผูปวยก็จัดหามาบริการไดยากลําบากขึ้น 

    สําหรับสถานการณดานองคกร/เครือขาย พบวามีการจัดตั้งเปนกลุมชมรมตามชุมชน  เชน
กลุมสมุนไพรหรือชมรมหมอพื้นบานในอําเภอตางๆ โดยมีกิจกรรมรวมกันคือ การแลกเปลี่ยนความรู
และตํารายาระหวางหมอยา หรือการรวมกลุมกันไปหาสมุนไพรในปา เปนตน ตอมาเมื่อทางภาครัฐมี
นโยบายเขามาสงเสริมการใชสมุนไพรและการแพทยแผนไทยในชุมชน ก็มีหนวยงานสาธารณสุขเขา
ไปจัดตั้งและสงเสริมกลุมชมรมสมุนไพรและหมอพื้นบานมากขึ้น โดยพยายามจัดกิจกรรมผานชมรม
ดังกลาว บางแหงหมอพื้นบานมีการรวมตัวกันเองเพื่อใหบริการรักษาโรคแบบพื้นบานรวมกันเปนกลุม
ไมไดจัดตั้งโดยองคกรภาครัฐ  ตอมาเริ่มรวมตัวกันเปนเครือขายในระดับภูมิภาค มกีารจัดรูปแบบองคกร
เครือขายที่ชัดเจน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อเปนองคกรในการสงเสริมและฟนฟูการแพทยพ้ืนบาน และดูแล
ควบคุมกันเองระหวางหมอพื้นบานเพื่อใหเกิดการยอมรับหมอพื้นบานมากขึ้น      
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   ในชวง 3-4 ปที่ผานมา ไดมีความพยายามที่จะผลักดันการแพทยพื้นบานใหเขาสูระบบสุขภาพ 
มีการจัดตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนใน พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติเพื่อใหหมอพื้นบานไดมีบทบาทและใช
องคความรูภูมิปญญาในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องตน  จากคณะทํางานดังกลาว ในป 2544 เกิดการรวมตวั
เปนเครือขายขายสุขภาพวิถีไทย ซึ่งมีท้ังกลุมเจาหนาที่ภาครัฐ เอกชน และหมอพื้นบาน และไดรวมกัน
พัฒนาโครงการภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพเพื่อสรางเสริมสุขภาพของชุมชน  ตอมาสมาชิกเครือขาย 
ไดรวมกันรวมกันตั้งเปนเครือขายหมอพื้นบาน  4  ภูมิภาคขึ้น  โดยมีกลุมงานการแพทยพื้นบานไทย 
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกเปนผูประสานงานในสวนกลาง (มูลนิธิ
การแพทยแผนไทยพัฒนา,  สถาบันสงเสริมการแพทยแผนไทย, อินเทอรเน็ต, 2550  

   เครือขายสุขภาพวิถีไทย (2546; อางถึงใน ดารณี  ออนชมจันทร, อินเทอรเน็ต, 2546)  ไดสรุป
สถานการณ  ภูมิปญญาทองถิ่นในแตละภูมิภาค  ไวดังน้ี 

    ภาคเหนือ  โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม เชียงราย เปนจังหวัดที่มีความพรอมและมีศักยภาพสูง
ในการนําภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพมาประยุกตใชเพื่อการแกไขปญหาสุขภาพ เนื่องจาก หมอ
พ้ืนบาน องคกรพฒันาเอกชน และองคกรภาครัฐ มีบทเรียนในการนําภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ เชน
อาหาร การปฏิบัติตน และการแพทยพ้ืนบานมาใชเพื่อการเยียวยาผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส จากประสบการณ
ท่ีผานมา มีความพยายามในการสังเคราะหความรูจากปบสา จัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนดาน
การแพทยพื้นบาน การจัดตั้งชมรม/เครือขายหมอพื้นบาน เพ่ือใหเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู
ระหวางหมอพื้นบาน แตก็พบวามีขอจํากัดหลายประการ เนื่องจากการเคลื่อนไหวดังกลาวยังกระจัด
กระจาย ไรทิศทาง อีกท้ังกระแสการบริโภคนิยามไดทําใหสมุนไพรและภูมิปญญาทองถิ่น กลายเปน
สินคา ซ่ึงเปนการลดทอนคุณคาและศักยภาพของภูมิปญญาทองถิ่น จึงเปนเหตุใหความพยายามในการ
รื้อฟนองคความรูยังไมสามารถดําเนินไปไดเทาท่ีควร  

    ภาคใต เปนการพัฒนาศักยภาพของชุมชนดานการดูแลสุขภาพในพื้นที่ลุมน้ําภาคใต หลังจาก
ท่ีชุมชนมีประสบการณชุดหนึ่งดานงานวิจัยอาหารพ้ืนบาน การดูแลทรัพยากร และการดูแลดาน
พันธุกรรม และพบวา ปจจุบันนี้ หมอพื้นบานไดลดบทบาทลงไปอยางมาก โดยเฉพาะหมอดาน
พิธีกรรม เชนหมอทําขวัญนาค หมอบาวสาว นอกจากนี้ยังพบวา บทบาทของหมอพื้นบานทีล่ดลงนัน้ยงั
สัมพันธกับการแทรกแซงของความรูการแพทยสมัยใหม ความเจริญและความทันสมัยที่เขามาทําลาย
ความสัมพันธในชุมชน ทําใหคนรุนใหมไมเห็นคุณคาของภูมิปญญาทองถิ่น ดังนั้น จึงมีความจําเปน
อยางยิ่งท่ีตองพัฒนาศักยภาพหมอพื้นบานใหมีบทบาทในชุมชนเชนเดิม เนื่องจาก หมอพื้นบานเปนทั้ง
ผูอาวุโสและปราชญชาวบาน เปนแหลงภูมิปญญา ซ่ึงสามารถเปนทางออกหนึ่งในการนําชุมชนไปสู
การพึ่งตนเองได และยังทําใหชุมชนสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรที่มีอยูอยางเหมาะสมและยั่งยืน 

    ภาคอีสาน จุดเดนของภาคอีสาน คือความหลากหลายของเครือขายภูมิปญญา และมี
การประสานความรวมมือระหวางนักวิชาการ นักพัฒนา และตางก็เห็นรวมกันวา ปา ยังเปนแหลงความรู 
เปนโรงพยาบาล เปนโรงครัว ซ่ึงสามารถที่จะสรางกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการได อยางไรก็ตาม 
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ในหลายทศวรรษที่ผานมา ผืนปาไดถูกทําลายไปเปนอันมาก ทําใหสมุนไพรหลายอยางสูญหายไป หรือ
ท่ีมีอยูก็ลดนอยลงไปมาก ดังนั้นการสรางกระบวนการเรียนรูระหวางเครือขาย/กลุมองคกรตางๆ ในชุมชน
โดยใชปาเปนศูนยกลาง  จึงเปนวิธีการหนึ่งซึ่งสามารถนําไปสูการสืบทอด การอนุรักษ  และการใช
ภูมิปญญาทองถิ่น    

   จากการทบทวนสถานการณ  ที่กลาวมาทั้งหมดนั้นจะเห็นไดวาภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ     
ดํารงอยูบนความหลากหลายของวัฒนธรรมความเชื่อของแตละทองถิ่น  แตก็หาไดหยุดนิ่งเฉพาะในทองถิ่น
น้ันๆ ไม  ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมหมอพื้นบานดวยกันเอง และเรียนรูเลือกรับปรับใชองคความรู
ของการแพทยระบบอื่นๆของประชาชนผูบริโภค  ซ่ึงก็มีทั้งหมอพื้นบานที่ยังคงบทบาทอยูในจรรยาของ
หมอพื้นบาน  และสวนที่ปรับไปตามกระแสสังคมและเศรษฐกิจ กลายเปนหมอขายสมุนไพร จึงทําให
เกิดภาพลักษณของหมอพื้นบานใน 2  ลักษณะ คือหมอพ้ืนบานท่ีพึงพอใจในความเปนหมอพื้นบาน
ไมใหความสําคัญกับใบประกอบโรคศิลป แตตองการการรับรองใหมีที่ยืนอยูในสังคมไดอยางมีศักดิ์ศรี 
ใชความรูความสามารถชวยเหลือผูอ่ืนได กับอีกลักษณะหนึ่งคือหมอพื้นบานที่ตองการประกอบอาชีพ  
กลุมน้ีตองการไดรับใบประกอบโรคศิลปะเพื่อเปนตัวนําทางใหสามารถนําองคความรูการแพทยพื้นบาน
ของตนมาใชเปนอาชีพ  ดังนั้นในบางพื้นที่จึงอาจเห็นความขัดแยงในสถานบทบาทของหมอพื้นบาน 
และเกิดมีกลุมเครือขายตางๆ ที่เกิดการรวมตัวกันดวยวัตถุประสงคที่แตกตางกัน   

   จะเห็นไดวา ทุนทางสังคม ทุนทางภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพที่มีอยู  กําลังถูกคุกคามจาก
ภายนอกและภายในชุมชน  การเปลี่ยนแปลงภายในที่สําคัญ  ไดแก  องคความรูที่ขาดการสืบทอด  และ
องคความรูท่ีมีอยูก็ยากตอการทําความเขาใจของคนรุนใหม หมอพื้นบานซ่ึงมีบทบาทหลักในการสืบทอด
ความรู ลวนแตเปนผูสูงอายุ  ขาดการรับรองจากหนวยงานภาครัฐ นอกจากนี้  การเปลี่ยนแปลงภายนอก
ท่ีมีผลกระทบตอภูมิปญญาทองถิ่นสุขภาพอยางมากคือ แนวคิดการบริโภคนิยมของชนชั้นกลางในเมือง 
ซ่ึงมีอํานาจซื้อสูงไดเขามากระตุนและสรางแรงจูงใจการพัฒนาสมุนไพรเดี่ยว มากกวา การพัฒนาสมุนไพร
ตํารับ และสมุนไพรพื้นบาน และยังมีผลกระทบตอคนรุนใหมในชุมชนที่หันไปใหคุณคาการบริโภค
เทคโนโลยีและความทันสมัย นอกจากนี้ ฐานทรัพยากรท่ีสําคัญของชุมชน ไดแก  ปา ซึ่งเปนแหลงยา
สมุนไพรก็ถูกทําลายลงไปมาก ทุนทางสังคมและทรัพยากรท่ีลดท้ังคุณภาพและปริมาณ จึงเปนอุปสรรคหนึ่ง
ท่ีจะทําใหชุมชนบรรลุเปาหมายการพึ่งตนเองดานสุขภาพ 

   ในระยะ  20  ปมานี้  กระทรวงสาธารณสุข  เริ่มสงเสริมสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน  
หมอพื้นบานก็ไดรับความสนใจมากขึ้นในฐานะบุคคลที่ใชสมุนไพรเยียวยารักษาความเจ็บปวย  สงเสริม
การใชสมุนไพรในแผนพัฒนาการสาธารณสุข  ฉบับที่  5  และฉบับท่ี  6  กระทรวงสาธารณสุขไดมีนโยบาย
สงเสริมการใชสมุนไพรและการแพทยแผนไทย ใหมีประโยชนตองานดานสาธารณสุข โดยไดจัดทํา
แผนงานรองรับชัดเจนและตอเนื่อง โดยเนนการพัฒนางานดานสมุนไพร และใหความสนใจกับสมุนไพร  
เพื่อสงเสริมสุขภาพและรักษาอาการเบื้องตน หมอพื้นบานท่ีมีความรูดานยาสมุนไพร ไดเขามีบทบาท
ในดานความรูเกี่ยวกับยาสมุนไพรอยูบาง  มีการสงเสริมการใชสมุนไพร โดยโครงการสมุนไพรเพื่อ
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การพ่ึงตนเอง  มูลนิธิโกมลคีมทอง ไดเก็บรวบรวมและจัดระบบความรูเกี่ยวกับการใชยาสมุนไพรจาก
หมอพื้นบาน  ชาวบาน  และตําราตางๆ เพ่ือเผยแพรสูประชนใหสามารถปองกันและรักษาโรคดวยตัวเอง  
ตั้งแตป พ.ศ. 2522 เปนตนมา  มีการฟนฟูการนวดไทยและพัฒนาหมอนวดพื้นบานโดยโครงการฟนฟู
การนวดไทย  มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนาและคณะ ทําใหหมอนวดพื้นบานเริ่มไดรับการยอมรับ  
และถูกนําเขาสูระบบบริการสาธารณสุขของภาครัฐ โดยในป 2528 มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา  
ไดจัดตั้งโครงการฟนฟูการนวดไทยขึ้น  เพ่ือเผยแพรความรูการนวดไทย  กิจกรรมของโครงการให
ความสําคัญที่การสงเสริมการนวดในระดับสาธารณสุขมูลฐาน ในป 2534 - 2535 ฝายสมุนไพรและ
แพทยแผนไทยในชุมชน  สํานักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน ไดรวมกับศูนยศึกษานโยบาย
สาธารณสุข  คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยการสนับสนุนงบประมาณ
จากองคการอนามัยโลก  ไดจัดทําโครงการวิจัยเรื่องศักยภาพหมอพื้นบานกับการสาธารณสุขมูลฐานขึ้น  
โดยศึกษาวิจัยในพื้นที่  6  จังหวัด  ทั่วประเทศ  ไดแก  จังหวัดเชียงราย  พิจิตร  ประจวบคีรีขันธ  ยโสธร  
นครพนม  และสุรินทร  และไดจัดทํารายงานภาพรวมของศักยภาพหมอพื้นบานขึ้นอีกชุดหนึ่ง  โดยหวัง
จะใหเปนขอมูลในการเกิดนโยบาย  การพัฒนาแพทยแผนไทยที่ชัดเจนและจริงจัง  งานวิจัยดังกลาว
ชวยทําใหภาพของหมอพื้นบานชัดเจนขึ้นในระดับหนึ่ง  แตยังไมสามารถใหคําตอบที่เดนชัดพอที่จะ
เสนอเปนนโยบายการพัฒนาหมอพื้นบานได  และไดตั้งขอสังเกตจากการใชประโยชนจากหมอพืน้บาน
ในงานสาธารณสุขมูลฐานไววา   
               การคัดเลือกวิถีการปฏิบัติของการรักษาความเจ็บปวยแบบพื้นบานท่ีมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย  เมื่อนําเขามาสูนโยบายและโครงการปฏิบัติควรพิจารณาอยางรอบคอบและอาศัยมุมมองแบบ
หลายสาขา  ความสําเร็จของวิถีการปฏิบัติของการเจ็บปวยแบบพื้นบานมีมิติทางสังคม  วฒันธรรม  และ
ดานจิตใจเปนมิติสําคัญ  หากพิจารณาเพียงดานประสิทธิภาพทางกายอาจไมเพียงพอ ดังนั้นการประเมิน
คุณคาวิถีการปฏิบัติของการรักษาความเจ็บปวยแบบพื้นบานอยางรอบดานจึงเปนเรื่องสําคัญ  
นอกจากนี้การเขาถึงหมอพื้นบานเพื่อนําไปใชประโยชนควรคํานึงถึงการเพิ่มศักยภาพดานวิชาการที่
เกี่ยวกับการแพทยดั้งเดิมและการทําความเขาใจถึงความตองการที่แทจริงของหมอพื้นบานในฐานะที่
เปนสมาชิกของชุมชนในลักษณะสังคม  วัฒนธรรมเฉพาะ  มิฉะนั้นการใชประโยชนจากหมอพื้นบาน
อาจเปนแผนงานและโครงการที่มีลักษณะฉาบฉวยและมิไดเกิดประโยชนที่แทจริงกับหมอพื้นบานหรือ
ชุมชันก็เปนได 

   งานวิจัยของ ชุลีกร ขวัญชัยนนท (2540; อางถึงใน ดารณี  ออนชมจันทร, อินเทอรเน็ต, 2546) 
ไดสรุปลักษณะเดนของระบบการแพทยพื้นบาน วาเปนระบบการแพทยแบบองครวม (Holistic) ใช
การวินิจฉัยและการรักษาโรคอาศัยบริบททางสังคมและวัฒนธรรม  การรักษาไดผลดีในกลุมอาการโรค
ท่ีไมชัดเจน (Psychosomatic Disorders) ในสังคมหมูบานมีความเจ็บปวย กลุมอาการหนึ่งท่ีหมอและผูปวย
เชื่อวาเกิดจากอํานาจเหนือธรรมชาติ สวนใหญเปนความเจ็บปวยที่แยกออกไมชัดเจนระหวางอาการ
ทางกาย  และอาการทางจิต  มีความสอดคลองกับวิถีของชุมชน  ชาวบานและหมอพื้นบานมีพื้นฐาน
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ทางสังคมวัฒนธรรม วิถีการดําเนินชีวิตที่คลายคลึง  มีความเชื่อเกี่ยวกับสาเหตุของการเจ็บปวยเหมือนกัน 
อีกทั้งรูปแบบและขั้นตอนการรักษาไมยุงยากซับซอน สามารถเขาใจไดโดยงาย และที่สําคัญก็คือครอบครัว
และญาติพี่นองสามารถเขามารับรูและมีสวนรวมในทุกขั้นตอนการรักษา เสียคาใชจายนอย   

    ถึงแมวาการแพทยพื้นบานจะมีลักษณะเดนที่มองความเจ็บปวยแบบองครวมไมไดแยกกายและ
จิตใจแยกจากกัน ไมแยกปจเจกบุคคลออกจากสังคมก็ตามแตเม่ือพิจารณาในประเด็นของความนาเชื่อถือ
แลวพบวา การแพทยพื้นบานมีขอดอยบางประการ ไดแก 

       1)  เปนระบบการแพทยที่ขาดการบันทึก ขาดขอมูลทางสถิติ ขาดขอมูลที่ระบถุงึความสาํเรจ็
หรือความลมเหลว ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญมาก  

       2)  การวัดประสิทธิภาพการรักษาโดยพิจารณาจากความพึงพอใจ และความคาดหวังของ
ผูรับการรักษาแตเพียงอยางเดียวคงไมไดเพราะความรูสึกดังกลาวเปนเรื่องท่ีวัดไดยาก ดังนั้นการวัด
ประสิทธิภาพของการแพทยพื้นบานนอกจากจะพิจารณาจากมิติทางสังคม วัฒนธรรมแลว จําเปนอยางยิ่ง
ท่ีจะตองมีหลักฐานทางการแพทยมาพิสูจนความเชื่อถือน้ันดวย  

   ในชวงที่ผานมาการตั้งคําถามจากนักวิชาชีพ และสังคมอยูเสมอในประสิทธิภาพของหมอพื้นบาน 
จากการทบทวนงานวิจัยยังพบวา การศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการรักษาโรคแบบพื้นบานยังมีอยู
นอยมาก โดยเฉพาะขาดการเก็บขอมูลถึงกระบวนการรักษาโรคจากการปฏิบัติจริงของหมอพื้นบาน 
และขอมูลของผูปวยที่มารับการบริการจากหมอ  

    อาทร  ริ้วไพบูลย  (ม.ป.ป.; อางถึงใน ดารณี  ออนชมจันทร, อินเทอรเน็ต, 2546)  ไดแบงลักษณะ
ของการดํารงอยูรวมกันระหวางการแพทยพื้นบานกับการแพทยแผนปจจุบันในระบบการใหบริการ
สาธารณสุขโดยท่ัวๆ ไป ดํารงอยูใน 4 ลักษณะ คือ   

       1)  ระบบผูกขาด (Monopolistic system) เปนระบบที่ใหสิทธิทางกฎหมายในการรักษา
ผูปวยกับบุคลากรทางการแพทยปจจุบันแตเพียงกลุมเดียว แตในความเปนจริงก็มีการใชการแพทยพ้ืนบาน
ในหมูประชาชน รัฐจึงจํายอมรับความเปนจริงอยางไมเปนทางการ ประเทศที่มรีะบบเชนนี้ ไดแก ประเทศ
ในยุโรปและอเมริกา รวมทั้งอดีตอาณานิคมของประเทศเหลานั้น 

       2)  ระบบจํายอม (Tolerant system) เปนระบบที่ใชการแพทยแผนปจจุบันเปนระบบบริการ
สาธารณสุขของชาติและในระบบประกันสุขภาพ แตก็ยอมรับสิทธิสวนบุคคลที่จะเลือกใชบริการทาง
การแพทยได จึงยอมรับบุคคลากรที่ใหบริการดวยระบบการแพทยพื้นบานท่ีผานการทดสอบจากหนวยงาน
ของรัฐใหทําการรักษาไดในขอบเขตที่กําหนด แตระบบประกันสุขภาพไมยอมใหใชจายในสวนนี้ 
ตัวอยางประเทศที่มีระบบเหลานี้ คือ ไทย อังกฤษ และเยอรมัน 

       3)  ระบบคูขนาน (Parallel system) เปนระบบที่การแพทยท้ังสองแบบไดรับการยอมรับ
อยางเปนทางการและเทาเทียมกัน แตตางคนตางปฏิบัติ ไมมีการผสมผสานกัน ประเทศที่ใชระบบนี้ 
ไดแก อินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศ ศรีลังกา และพมา 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 27

       4)  ระบบผสมผสาน (Integrated system) เปนระบบที่การแพทยทั้งสองแบบผสมผสาน
กลมกลืนกันเปนระบบเดียว ตั้งแตการเรียน การสอนบุคลากรทางการแพทยไปจนถึงการปฏิบัติงาน 
ประเทศที่ใชระบบนี้ ไดแก จีน เนปาล และเกาหลีเหนือ 

    เม่ือการแพทยแผนปจจุบันไดขยายขอบเขตการใหบริการอยางกวางขวางทําใหการแพทย
แผนปจจุบัน กลายเปนการแพทยแผนหลักของสังคมไทย ในขณะที่การแพทยแผนไทยและการแพทย
พ้ืนบานไมไดรับการเหลียวแลและสนับสนุนจากรัฐเทาที่ควร การดํารงอยูของระบบบริการสาธารณสุข
ของไทย จึงเปนระบบจํายอม สวนจะพัฒนาขึ้นเปนระบบคูขนาน หรือระบบผสมผสานหรือไมนัน้กข็ึน้อยู
กับนโยบายของรัฐวาจะสนับสนุนและเห็นคุณประโยชนของระบบการแพทยอื่นๆ นอกเหนือจาก
การแพทยแผนปจจุบันหรือไม ถึงแมวาการแพทยพื้นบานจะดํารงอยูในระบบจํายอม แตจากขอเท็จจริง
ก็ปรากฏวายังมีชุมชนในชนบทอีกจํานวนไมนอยท่ีการแพทยพื้นบานยังคงไดรับความนิยมจากประชาชน 
และเมื่อทําการศึกษาวามีปจจัยอะไรที่ทําใหการแพทยพื้นบานสามารถดํารงอยูไดอยางเหนียวแนนในชมุชน
ดังกลาว ก็พบปจจัยที่สําคัญ  ๆดังตอไปนี้ (รุงรังษี วิบูลชัย, 2538; อางถึงใน ดารณี ออนชมจันทร, อินเทอรเนต็, 
2546) 
 ปจจัยหลัก ไดแก 
    1)  ความสอดคลองของวิถีชีวิตชุมชน รูปแบบและวิธีการรักษาของหมอพื้นบานที่
สอดคลองกับวิถีชีวิต สถานะทางเศรษฐกจิของชาวบาน มีการรักษาทีไ่มยุงยากซับซอนและที่สําคญั คือ 
ไมแบงแยกผูปวยออกจากครอบครวัและญาติพีน่อง 

      2)  ลักษณะของความเจ็บปวย และประสิทธิภาพในการรักษา มีความเจ็บปวยบางประเภท 
ท่ีชาวบานเชื่อวาตองรักษากับหมอพื้นบานเทานั้นจึงจะหาย เชน ไขหมากไหม (ไขรากสาด) และโรค
กําเริด งูสวัด เปนตน และการแพทยพื้นบานก็มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคดังกลาวไดคอนขางดี 
    3)  ความเชื่อเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดโรค ที่สอดคลองกันระหวางหมอพื้นบานและ
ผูปวย ที่เชื่อวาความเจ็บปวยมีสาเหตุมาจากอํานาจเหนือธรรมชาติและสาเหตุจากธรรมชาติ 
    4)  ลักษณะทางสังคมที่เอ้ืออํานวย ตอการดํารงอยูของหมอพื้นบาน ไดแก ระบบสังคม
แบบเครือญาติและระบบอาวุโสท่ีเหนียวแนน เนื่องจากความเจ็บปวยไมใชเปนเรื่องของปจเจกบุคคล
แตเปนเรื่องของครอบครัวและชุมชน ดังนั้นความเปนเครือญาติและความเคารพในระบบอาวุโสจึงเขา
มามีบทบาทสําคัญในการชี้แนะรูปแบบการรักษาอันมีผลอยางยิ่งตอการดํารงอยูของการแพทยพื้นบาน 

    ปจจัยเสริม ไดแก  
    1)  ระยะทาง ระหวางหมูบานและสถานพยาบาลของรัฐ ถาไกลมากประชาชนเดินทาง

ไมสะดวก ก็มีแนวโนมวาประชาชนจะหันไปใชบริการจากการแพทยพื้นบาน 
   2)  คารักษาพยาบาล ท่ีถูกกวาและเปนคาใชจายท่ีชาวบานทราบลวงหนา นอกจากนั้น

ผูปวยและญาติสามารถกําหนดคารักษาไดตามฐานะทางเศรษฐกิจของตน 
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    3)  ความพึงพอใจในรูปแบบการบริการ ไมมีขั้นตอนที่ยุงยากซับซอน ไมตองรอหมอนาน
เพราะหมอมีจํานวนคนไขไมมาก ญาติและผูปวยสามารถเลือกรูปแบบการรักษาที่คนตองการหรอืพอใจ 
และญาติมีสวนรวมในการรักษาผูปวย 
    4)  คุณสมบัติของหมอพื้นบาน เชน ความเปนผูสูงอายุท่ีมีประสบการณการรักษา ความมี
คุณธรรมและจริยธรรม เหลานี้ลวนสรางความศรัทธาและความนาเชื่อถือแกชาวบาน 
    5)  ปริมาณของสมุนไพรในชุมชน เนื่องจากสมุนไพรเปนรูปแบบของการเยียวยารักษา
หลักของระบบการแพทยพ้ืนบาน ความขาดแคลนสมุนไพรยอมสงผลกระทบตอการแพทยพื้นบาน  

    อยางไรก็ตาม  การดํารงอยูของแพทยพื้นบานมิไดขึ้นอยูกับปจจัยใดปจจัยหนึ่งเทานั้น  แต
ทุกปจจยัมีความเชื่อมโยงและสนับสนุนซึ่งกันและกันอยางมีกระบวนการ  

    โกมาตร จึงเสถียรทรัพย  และคนอ่ืนๆ  (2529; อางถึงใน ดารณี  ออนชมจันทร, อินเทอรเนต็, 
2546)  ศึกษาสภาพความนิยมในการรักษาแบบพื้นบาน โดยการใชสมุนไพรของชุมชนในอําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา  พบวาโดยทั่วไปประชาชนนิยมใชสมุนไพรและการรักษาจากหมอพื้นบานนอยกวา
การซื้อยาชุดและยาซองในหมูบาน การซื้อยาแผนใหมจากรานคาและการไปรับบริการจากสถานบริการ
ของรัฐ ชาวบานสวนใหญมีความรูเรื่องสมุนไพรและรูจักหมอพื้นบานทั้งยงัเคยไปรักษากับหมอพื้นบาน
ดวยโรคพยาธิ ทางเดินอาหาร ผิวหนัง และโรคทางเดินปสสาวะ หมอพื้นบานที่ใหบริการสวนใหญอายุมาก 
ทําการรักษามามากกวา 10 ปท่ีพบมากคือหมอยาตม ยาหมอ ยาฝน และหมอเปา โดยใหการรักษาชาวบาน
ในหมูบานเดียวกันเปนหลัก  

    ปรีชา  อุยตระกูล  และคนอื่นๆ (อางถึงใน ดารณี  ออนชมจันทร, อินเทอรเน็ต, 2546) ศึกษา
บทบาทหมอพื้นบานในสังคมชนบทอีสาน  พบวาบทบาทหมอพื้นบานขึ้นอยูกับระบบความเชื่อเกี่ยวกับ
สุขภาพและมีผลตอพฤติกรรมสุขภาพในดานการปองกัน  การรักษาพยาบาลและการฟนฟูสุขภาพของ
ชาวบาน หมูบานที่มีความเชื่อเรื่องพลังของดวงดาว บทบาทของหมอตํารา หมอดู หมอเสียเคราะห จะ
เดน หากเปนความเจ็บปวยจากเชื้อโรค สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ เปนบทบาทของหมอยา หมอ
กระดูก หมอบีบเสน  หมอนวด  หมอตําแย  หากเจ็บปวยดวยอํานาจมนตร  คาถา  ก็เปนบทบาทของ
หมอมนตร หมอธรรม  หากเจ็บปวยเพราะกรรมผูมีบทบาทคือพระสงฆ  หากเจ็บปวยดวยอํานาจผี  เปน
บทบาทของหมอลําทรง หากเจ็บปวยดวยการผิดฮีตคลอง  ผูมีบทบาทคือผูอาวุโสในหมูบานและหมอ
ธรรมหมอเสียเคราะห แตอยางไรก็ตามการเจ็บปวยมักมีสาเหตุจากหลายสาเหตุ ดังนั้นหมอพ้ืนบานคน
หนึ่งมักมีความรูหลายๆ แบบในหลายๆ โรค   

  วุฒินันท  พระภูจํานงค  (อางถึงใน ดารณี  ออนชมจันทร, อินเทอรเน็ต, 2546)  ศึกษาการรักษา
แบบพื้นบานโดยใชสมุนไพรของชาวชนบทอําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย พบวา เมื่อมีการเจ็บปวยเล็กๆ นอยๆ 
ชาวชนบทจะรักษาดวยตนเอง โดยใชสมุนไพรที่มีอยูตามทองถิ่น จากประสบการณและความรูที่ไดรับ
การถายทอดมาจากบรรพบุรุษหากเจ็บปวยมากหรือรกัษาตัวเองไมหายจะปรึกษาหมอพื้นบาน และหมอพระ
ซ่ึงอยูในหมูบานตนเองหรือใกลเคียง ถาไมดีขึ้นจะหันไปพึ่งยาชุดยาซอง หรือใหแพทยแผนปจจุบันรักษา 
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และหากแผนปจจุบันรักษาไมหายก็จะกลับมารักษากับหมอพื้นบานโดยใชสมุนไพรอีกครั้งเปนที่พึ่งสุดทาย
และพบวาในการใชยาสมุนไพรของหมอพื้นบานบางครั้งจะมีไสยศาสตรรวม   

 กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  ท้ังทางดานเศรษฐกิจ  การเมือง  การศึกษา  วัฒนธรรม  
และสภาวะแวดลอม  ลวนสงผลกระทบโดยตรงตอภาวะสุขภาพของประชาชน  ทั้งรางกาย  จิตใจ  สังคม  
และจิตวิญญาณ ดังจะเห็นไดจากแบบแผนการ  เจ็บปวยที่เปลี่ยนแปลงจากโรคติดเชื้อ  ซึ่งมักจะมีสาเหตุ
มาจากปญหาดานการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม  และอาหาร  ไปเปนโรคที่มีสาเหตุมาจากปจจัยแวดลอม  และ
พฤติกรรมสุขภาพที่ไมเหมาะสม  ไดแก  การบริโภคอาหารที่ไมถูกตองตามหลักโภชนาการ  การบริโภค
มากเกินไป ความเครียด  การใชสารเสพติด การสําสอนทางเพศ  สงผลใหเกิดโรคไมติดตอตางๆ เชน 
โรคเบาหวาน  โรคหัวใจและหลอดเลือด  โรคมะเร็ง  ภูมิแพ  โรคเครียด ฯลฯ รวมถึง โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ  เชน  โรคเอดส  ซึ่งมีแนวโนมท่ีจะทวีความรุนแรงมากขึ้น  

   อีกดานหนึ่ง กระแสโลกาภิวัตนในปจจุบัน  สงผลใหประชาชนไดรับขอมูลขาวสารองคความรู
ตางๆ อยางรวดเร็ว  จากหลากหลายชองทาง  ไมวาจะเปนสื่อสิ่งพิมพตางๆ วิทยุ  โทรทัศน  และ Internet  
จนกระทั่งดูเหมือนวา  ความรูดานสุขภาพเปนท่ีแพรหลายโดยท่ัวไป  แตประชาชนสวนใหญกย็งัคงขาด
ความเขาใจในความหมายของคําวา  สุขภาพ  อยางแทจริง  และขาดความตระหนักในการ  ดูแลตนเอง
ใหมีสุขภาพดีอยางสม่ําเสมอ  แตจะใหความสนใจดูแลรักษา  เยียวยาเมื่อเกิดความเจ็บปวยแลวเทานั้น
นอกจากนี้สภาวะความกดดัน  บีบคั้น  ทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดลอม  ทําให  คนสวนใหญ
หันเหความสนใจไปในการดํารงชีวิต  การศึกษา  การประกอบอาชีพ  การหาเลี้ยงครอบครัวมากกวาที่
จะใสใจตอการสงเสริมสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใหเอ้ืออํานวยตอการมีสุขภาพดี
อยางยั่งยืน  อยางไรก็ดี  สถานการณดานการรักษาพยาบาลแผนปจจุบัน  ซึ่งเปนการแพทยกระแสหลัก
ของสังคมโลก  ก็ยังคงมีขอจํากัดบางประการเกี่ยวกับการใหการรักษาพยาบาลความเจ็บปวยดวยกลุม
โรคเรื้อรังและโรคไมติดตอตางๆ ไดแก  โรคมะเร็ง  โรคเบาหวาน  โรคหัวใจและหลอดเลือด  รวมทั้ง
โรคเอดส  เนื่องจากกระบวนการรักษาพยาบาลนํามาซึ่งความเจ็บปวดทุกขทรมาน  เพื่อกําจัดตัวการที่
เปนปญหาของโรค  เชน  การใชยาเคมีบําบัด  การใชรังสีรักษาใน  ผูปวยมะเร็ง  เปนตน  ทัง้นีเ้ปนเพราะ
การแพทยแผนปจจุบัน  มุงเนนท่ีการรักษาโรค  มิใชการรักษาคน  มองการแกปญหาการเจ็บปวยแบบ
แยกสวน (ยงศักดิ์ ตันติปฎก, 2543; อางถึงใน สาํนักการพยาบาล, อินเทอรเน็ต, 2550)  และใชยาซึ่งเปน
ผลิตภัณฑที่สังเคราะหมาจากสารเคมีเขาไปแทรกแซงการทํางานของรางกายพรอมทั้งมีการนําเครื่องมือ  
อุปกรณ  เทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาชวยในกระบวนการตรวจ  วินิจฉัย  และรักษาพยาบาล  ซึ่ง 
ปรากฏการณเหลานี้  ไมอาจตอบสนองการแกไขปญหาการเจ็บปวยแบบองครวมใหแกประชาชนได   
ผูปวยตองประสบกับความเจ็บปวด  ทุกขทรมานดานรางกายจากการรักษาพยาบาล  ตองวิตกกังวลกับ
ปญหาเศรษฐกิจ  สังคม  และครอบครัว  ดังนั้น  ประชาชนผูเจ็บปวยในหลายๆ ประเทศ  จึงพากัน
แสวงหาทางเลือกใหมๆ เพื่อการดูแลสุขภาพ  แกไขปญหาสุขภาพ  พรอมทั้งสามารถเยียวยาทางดาน
จิตใจ  สังคม  และจิตวิญญาณไปพรอมกัน 
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    2.1.8  ศาสตรในระบบการแพทยทางเลือกท่ีพบในสังคมไทย 
   กระแสความตื่นตัวเรื่องการแสวงหาทางเลือกใหมๆ สําหรับวิถีการดําเนินชีวิต  Complementary  

Care  หรือ  Complementary  Therapy  ในแนวทางที่สอดคลองกับธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เกิดขึ้นในราวป  
คศ. 1980 โดยเรียกวา  non-conventional  therapies เปนปรากฏการณท่ีกลุมคน  หันเหความสนใจ  และ
เลือกใชผลิตภัณฑธรรมชาติตางๆ เขามาเสริมระบบการรักษาพยาบาลแผน  ปจจุบัน  และย่ิงเปนที่นิยม
เพิ่มขึ้นเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน  ทั้งในสหรัฐอเมริกา  แคนาดา  และกลุมประเทศในทวีปยุโรป  ซึ่งจากการ
สํารวจความคิดเห็นสาธารณะ และการสํารวจของสมาคมผูบริโภค  พบวา  ประมาณรอยละ  25 – 75  ของ
ประชากรในประเทศอังกฤษ  ฝรั่งเศส  เยอรมัน  และเนเธอรแลนด หันมานิยมใชบริการในระบบ  
non-conventional  therapies โดยที่ในประเทศอังกฤษและเยอรมัน ประชาชนสามารถเบิกคืนคาบริการ
โฮมิโอพาที (Homeopathy) ไดจากระบบประกันสุขภาพจาก National  Health  Service และจาก
บริษัทเอกชนได  สวนในสหรัฐอเมริกานั้นมีการเปดบริการดาน  Complementary  Care อยางถูกตองตาม
กฎหมายในสถานบริการ  สุขภาพของรัฐตางๆ  มากกวา 20  มลรัฐ  พรอมทั้งมีการเปดหลักสูตรการอบรม
บุคลากรทางการแพทย  ใหมีความรู  และสามารถใหบริการแบบ  Complementary Care เสริมไปกับ
การรักษาพยาบาลแผนปจจุบัน  ทั้งนี้  เปนไปตามความสมัครใจของประชาชนที่จะเลือกใชบริการ  
   ในประเทศไทย  กระแสความตื่นตัวเรื่อง  สุขภาพทางเลือกเริ่มกอตัวเดนชัดขึ้นในทุกขณะ  แมวา
ในอดีตจะมีการแพทยแผนไทย  การแพทยพื้นบาน  และความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพและความเจ็บปวยที่
ฝงตัวหย่ังรากลึกอยูในวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของไทย  ศาสตรสุขภาพทางเลือกใหมๆ ไดเผยแพรเขาสู
สังคมไทยอยางหลากหลาย  และหลายศาสตรไดรับการตอบรับอยางกระตือรือรนจากประชาชน  ในปจจุบนั
จึงไมใชมีเพียงผลิตภัณฑ  ที่ทํามาจากสมุนไพรไทยเทาน้ัน แตจะพบวามีผลิตภัณฑหรือบริการสุขภาพที่
แปลกใหม  แนวคิด  และแบบแผนการปฏิบัติที่เกี่ยวกับสุขภาพและความเจ็บปวยที่แตกตางออกไปจาก
การรักษาพยาบาลแผนปจจุบันซึ่งเปนกระแสหลักของสังคมไทย  สงผลใหมีการตอบสนองจากภาครัฐ  
โดยกระทรวงสาธารณสุข  ไดจัดตั้งหนวยงานระดับกรมขึ้นมารับผิดชอบดานนี้โดยตรง  ไดแก  กรมพัฒนา
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการดานการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือกอ่ืน  เพื่อคุมครอง  อนุรักษและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย  ตลอดจน  
จัดระบบความรู  สรางมาตรฐานดานการแพทยแผนไทย และการแพทย  ทางเลือกอ่ืนใหทัดเทียมกับ
การแพทยแผนปจจุบัน (กานดา  ปจจักขะภัติ, 2546, หนา 5 – 11) 
   จากการศึกษาเบื้องตนของสํานักนโยบายและแผนสาธารณสุขเมื่อ  พ.ศ. 2540–2541 ซึ่ง
สํารวจศาสตรสุขภาพทางเลือกที่ไมนับรวมถึงการแพทย  แผนไทย  การแพทยพื้นบาน  หรือการแพทย
ของชน  กลุมนอยในประเทศไทยแลว  พบวาศาสตรสุขภาพทางเลือกที่เปนองคความรูจากสังคมและ
วัฒนธรรมอื่นที่เขามาสูสังคมไทยนั้นมีไมต่ํากวา  38  ศาสตร/เทคนิค  นอกจากนั้นอีก  35  ศาสตร/เทคนิค
ท่ีถูกจัดอยูในระบบของศาสตรสุขภาพทางเลือกมีการดําเนินงานอยูแลวในระบบบริการปกติทางการแพทย      
แผนปจจุบัน  โดยพอจะจําแนกประเภทไดดังตอไปนี้ 
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    1)  ศาสตรในกลุมการแพทยแบบประเพณีดั้งเดิม  Traditional  Medicine  นอกจากการแพทย
แผนไทยและสมุนไพรไทยที่เปนที่นิยมมากขึ้นแลว  การแพทยอันเปนแบบแผนประเพณีดั้งเดมิของสงัคม
อ่ืนๆ กไ็ดรับความนยิมมากขึน้ดวย  ที่มีการสํารวจพบ  ไดแก 
         (1)  การแพทยแผนจนี  ซึ่งรวมถึงเทคนิคการตรวจวนิิจฉยัแบบการจัดชพีจร  (แมะ) 
การดูสมดุลของหยิน-หยาง  และธาตุ  การรักษาโรคดวยการฝงเข็ม  (Acupuncture)  การกดจุด  (Acupressure)  
การกดจุดสะทอนประสาท(Reflexology)  การใชอาหาร และยาสมุนไพร  (Herbalism)  การออกกําลังกาย
แบบตางๆ เชน  ไทเกก  (T’ai chi)  ช่ีกง  (Chi  Kong)  เปนตน 
         (2)  การแพทยแบบอนิเดีย  ไดแก  การแพทยอายรุเวท  เทคนิคท่ีไดรับความนยิมมาก 
คือ การปฏิบัตโิยคะอาสนะ (Yoga) การฝกลมหายใจที่สัมพันธกับจักระ (Chakra Breathing/Chakra  healing)  
การอดอาหารลางพิษ  (Fasting)  นอกจากนี้ยังมวีิถกีารดาํเนินชวีิตแบบราชาโยคะที่เนนความสมดลุและ
สอดคลองกับธรรมชาต ิ
        นอกจากนี้ยังพบเทคนิคในศาสตรการแพทยแบบตะวันออกอื่นๆ ไดแก  เทคนิค  
Life Energy Test, So-Tai จากญี่ปุน 
         2)  ศาสตรในกลุมการสรางสมดุลของกระแสแมเหล็กไฟฟาชีวภาพในรางกายมนุษย    
Bioelectromagnetic  เพ่ือการรักษาโรคตางๆ ที่พบในสังคมไทย  ไดแก  การใชเครื่องมือ  Biospectrum, 
Electromagnetic Field, Electrosimulator, Electro Neuro-magnetic Stimulator รวมถึง พลังจักรวาล 
(Universal  Life  Force  Energy), โยเร  (Yore) 
         3)  ศาสตรในกลุมเทคนิคท่ีใชในการบําบัดโครงสราง  (กระดูก  กลามเนื้อ  เสนเอ็น)  และ
พลังชีวิต  Structural  and  Energetic  Therapy  ที่พบในสังคมไทย  นอกจากเทคนิคการออกกําลังกายแบบจีน
และอินเดียท่ีกลาวแลวในขอ  1  ยังไดแก  เทคนิคธรรมชาติบําบัดตามแบบแผนตะวันตก  คือ  ศาสตร  
Chiropractic  ที่วาดวยการคัดกระดูกสันหลัง  (Cranio-sacral  Therapy)  การปรับสมดุลเนื้อเยื่อที่เชื่อม
อยูระหวางกระดูก  Cranium  และ  Sacrum  การออกกําลังกายในน้ํา (Aquatic  exercise) การบําบัดดวย
ความรอน-เย็น  (Hot-cold  Therapy)  การนวดดวยน้ํา (Hydromassage)  วารีบําบัด (Hydrotherapy)  เทคนิค
ท่ีพัฒนามาจากการฝงเข็ม  (Kinesiology)  เพ่ือตรวจรักษาความออนแอของกลามเนื้อ  Massage  การนวด
ในวัฒนธรรมอื่น (ไมระบุ และอาจผสมผสานกับการนวดไทย) Therapeutic Massage Myofacial  Release 
เทคนิคการผอนคลายกลามเนื้อ  Solar  Bath  การอาบพลังแสงอาทิตย  Natural  therapy  ธรรมชาติบําบัด
อ่ืนๆ 
    4)  ศาสตรในกลุมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร Diet/Nutrition/Lifestyle 
ท่ีเนน  การเสริมคุณคาอาหารและโภชนาการ  ที่พบในสังคมไทย  พอจะจําแนกไดเปน 
          (1)  การสงเสริมสุขภาพ  และรักษาโรคดวยอาหาร  ไดแก  Diet/Nutrition  Diet/Nutrition 
Therapy  Nutrition Supplyment  ซึ่งอาจมีทั้งองคความรูที่มีอยูแลวในระบบบริการทางการแพทยแผนปจจุบัน  
หรือเปนองคความรูทีเ่ปนทางเลือกใหมๆ 
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        (2)  การปรับเปลี่ยนวิถีการบริโภคแนวใหม  ไดแก  สูตรอาหาร  Macrobiotic 
Vegetarianism  อาหารมังสวิรัต,ิ  Natural  Foods  อาหารธรรมชาติตางๆ 
        (3)  การบําบดัรกัษาโรคดวยวธิีเฉพาะในระบบทางเดินอาหาร  ไดแก  การสวนลาง
ลําไส (Colon  Therapy) การลางพิษ (Detoxification) การอดอาหารเพือ่สุขภาพ (Fasting) การบําบดัดวย
วิตามิน  วิตามนิปริมาณสูง  และสารอาหารระดับโมเลกลุ  (Vitamin Therapy or Megavitamin Therapy 
or Orthomolecular)  การบําบัดดวยน้ําผัก–ผลไม  (Juice Therapy) 
    5)  ศาสตรในกลุมระบบกายและจิต  Body/Mind  Control  ท่ีใหความสําคัญของความสัมพันธ
ระหวางกายกับจิตในการสงเสริมสุขภาพกายและจิต  การบําบัดรักษาทางจิต  และโรคทางกายที่สัมพันธ
กับทางจิต  ท่ีพบในสังคมไทย  พอจะจําแนกกลุมได  ดงันี้ 
         (1)  เทคนิคท่ีมีการดําเนนิงานอยูแลวในระบบบรกิารปกติทางการแพทยแผนปจจุบัน  
ไดแก การใหคําปรึกษาแนะแนว (Counselling) เทคนิคการผอนคลายความเครียด (Relaxation) การบาํบัด    
ทางจิตเวช  (Psychotherapy) 
        (2)  เทคนิคองคความรูทางเลือกใหม  ไดแก การรักษาโรคดวยสมาธิ (Meditation) 
การบําบัดดวยกลิ่น (Aroma Therapy)  ศิลปะบําบัด (Art Therapy) ดนตรีบําบัด เทคนิค (Music Therapy)  
เทคนิคการฝกลมหายใจแบบตางๆ (Breathing  Patterns) การบําบัดดวยการเตนรํา (Dance  Therapy)  
การสะกดจิต  (Hypnosis)  การบําบัดดวยการหัวเราะ  (Humor  Therapy)  การสรางจินตภาพใหม  (Guided  
Imaginery) 
     6)  ศาสตรในกลุมสารชีวภาพธรรมชาติตางๆ ในการบําบัดรกัษา  และสงเสริมสุขภาพ
Bio-Treatment  ที่ใช  ไดแก  Herbalism  ท้ังยาสมุนไพรไทย  จีน  อินเดีย Anti-oxidising  agent  เชน 
Ozone Bio-oxidative  medicine Homeopathy Urine  Therapy  ปสสาวะบําบัด 
 ศาสตรในระบบการแพทยทางเลือกที่พบในสังคมไทยดังกลาว  ยังคงกระจัดกระจายอยูตามกลุม  
ชมรม  มูลนิธิ  สมาคม  องคกรเอกชน  สาธารณะประโยชน  กลุมธุรกิจเอกชน  คลินิก  สถานพยาบาล  และ
สถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน  เชน  ศูนยพลังกายทิพยเพื่อสุขภาพ  มูลนิธิเพ่ือฝกพลังจักรวาล  
มูลนิธิสุขภาพไทย  สถานพยาบาลหัวเฉียวแผนโบราณ  ศูนยสงเสริมสุขภาพมิชช่ัน  ศูนยธรรมชาติบําบัด
บัลวี  ชีวาศรม  มูลนิธิดุลยภาพบําบัด  ชมรมชีวจิต  คลินิกไคโรแพรคติค  โรงพยาบาลวชัิยยทุธ  โรงพยาบาล  
วิภาวดี  โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  เปนตน  นอกจากนั้น  ยังเปนระบบบริการในลักษณะ
ท่ีแยกออกมาอยางชัดเจน  ตามระบบของการแพทยทางเลือก  ซึ่งจะตางไปจากระบบบริการสุขภาพแบบ  
Complementary  Care  ดังเชนในสหรัฐอเมริกา และยุโรป 
 ความหมายที่แทจริงของ การรักษาแบบเสริม  Complementary  Care  หมายถึง  เปนระบบบริการ
รักษาพยาบาลที่สามารถจัดใหเปนบริการเพิ่มเติมควบคูไปกับการรักษาพยาบาลแผนปจจุบัน  หลักการที่
มุงเนนมากที่สุด  คือ  มิใชการละทิ้งหรือเปลี่ยนรูปแบบการรักษา  หากเปนการรักษาเสริมเพิ่มเติม
ควบคูกันไป  เพ่ือใหผูปวยหรือผูใชบริการไดรับประโยชนสูงสุด  โดยเฉพาะอยางยิ่งดานจิตใจ  สังคม  
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และจิตวิญญาณ  ซึ่งระบบการรักษาพยาบาลแบบเสริมนี้  จะชวยผูปวยผอนคลายลดความเครียด  
ลดความวิตกกังวล  เสริมสรางกําลังใจ  สอดคลองกับคานิยมความเชื่อ  และศรัทธาของผูปวยและครอบครัว  
จึงชวยเสริมประสิทธิผลของการรักษาพยาบาลแผนปจจุบัน และลดความทุกขทรมานจากภาวะแทรกซอน  
หรือผลขางเคียงของวิธีการรักษาพยาบาลแผนปจจุบัน  ทั้งจากยา  เครื่องมือพเิศษ  อุปกรณ  และเทคโนโลยี
ท่ีทันสมัยตางๆ ยิ่งไปกวานั้นหลักการของ  Complementary  Care  ที่มุงเนนการดูแลสุขภาพแบบองครวม  
(Holistic  Care)  จึงสามารถนําไปประยุกตใชในการสรางเสรมิสขุภาพใหแกประชาชนทัว่ไปใหมสุีขภาพดี
อยางยั่งยืน  
   Complementary Care แบงออกเปน  4  กลุม  ไดแก 
      1)  การรักษาสุขภาพตนเอง  ไดแก  โยคะ  (Yoga)  สมาธิ  (Meditation)  ชีวจิต  เปนตน 
     2)  การบําบัดแบบการรักษา  Re-educational  therapy  ไดแก  Alexander  technique 
     3)  การบําบัดแบบไมมีการรกัษา  Relative  non-invasive  therapies  ไดแก  การบําบดั
ดวยกลิ่น  (Aromatherapy)  ดนตรีบําบัด  ศิลปะบําบดั 
     4)  Interventive  therapies  ไดแก  การฝงเข็ม  (Acupuncture)  Osteopathy  and  Chiropractic 
  จะเห็นไดวา  ศาสตรในระบบการแพทยทางเลือก  และ Complementary  Care  มีหลักการและ
เทคนิควธิีการที่เหมือนกันอยูเกือบท้ังหมด  ดังนั้นจึงเปนสิ่งที่นาพิจารณาวา  จะสามารถสงเสริมใหเกิด
ทางเลือกที่มีประโยชนสูงสุดตอประชาชนไดอยางไร (สํานักการพยาบาล, อินเทอรเน็ต, 2550) 
  2.1.9  กระแสแพทยแผนไทย 
  “ทัวรสุขภาพ-แพทยแผนไทย  ตัวชวยใหมกูทองเที่ยวจากวิกฤตซารส”  “ศูนยวจิยักสกิรไทยเผย 
ตลาดเครื่องสําอางคสมุนไพรเปนนิชมารเก็ต ท่ีกําลังโตวันโตคืน”  “ผลการสํารวจสปาในเมืองไทยของ
อินเทลลิเจนท รีเสิรช กวา 230 แหง ในป 2545 รวมรายไดกวา 85 ลานเหรียญ หรือประมาณสามพันส่ีรอย
ลานบาท (อัตราแลกเปลี่ยนท่ี 40 บาทตอ 1 เหรียญสหรัฐฯ)” นี่คือพาดหัวขาวเกี่ยวกับการแพทยทางเลือก
ลาสุดเทาท่ีเห็นในหนาหนังสือพิมพ  ท่ีตองยอมรับวา  วันนี้การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
ไมใชเรื่องเกาที่ไมมีใครรูจักหรือเปนเรื่องไกลตัวเราอีกตอไป ตรงกันขาม เรื่องเหลานี้กลับเปนกระแส
และเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของเรามากขึ้นทุกขณะที่สําคัญ กระแสดังกลาวไมไดอยูเพียงแคใน
ประเทศไทยเทาน้ัน ยังขยายไปทั่วทุกมุมโลกตามกระแสโลกาภวิัตน ไมเวนแมแตประเทศที่พัฒนาแลว
อยางเชน สําหรับอเมริกาหรือประเทศในแทบยุโรปท่ีหันมาใช การรักษาในพื้นถิ่นอยางเปนเรื่องเปนราว 
เกิดอะไรขึ้นกับการแพทยแผนปจจุบัน  หรือแพทยแผนไทยเปนเพียงกระแสชั่วคราว  การมองในมุมของ
ความเชื่อ ความศรัทธาตอการบําบัดรักษาแบบแพทยแผนไทย เกาะติดสถานการณการวิเคราะหความเปนไป 
ไดในอนาคต  
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      1)  จุดหักเหทีส่ําคัญ  
         ภาพหมอพื้นบานกับการรักษาโรคแบบแปลกๆ ภาพของการนําตนไมใบหญาเอามาตม
เพื่อดื่มกนิรกัษาโรค  แมจะเปนท่ีรูกันดวีา กระแสแพทยแผนไทยมาแรง  แตในใจหลายๆ ทานอาจยงัมี
ขอสงสัยในความหมายที่แทจริงของการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  
             ตามคําจํากัดความจากพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ  ไดระบุวา  ภูมิปญญาพื้นถิ่น
ท่ีหยั่งรากลึก จนเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมประจําถิ่นไทยมายาวนานไดแบงออกเปน  3  กลุม  คือ  ระบบ
การแพทยแผนไทย ระบบแพทยพื้นบานและระบบการแพทยทางเลือกอื่นๆ โดยระบบการแพทยแผนไทย 
หมายถึง การดูแลสุขภาพแบบองครวม  โดยอาศัยความรู  ความสามารถเกี่ยวกับการแพทยแผนไทยที่
ถายทอดและพัฒนาสืบตอกันมา  เชน  การรักษาดวยการใชสมุนไพร  การนวด  ประคบ  การใชธรรมชาติ
บําบัด  การน่ังสมาธิ  สวนระบบแพทยพื้นบาน  ก็คือ  ระบบการดูแลสุขภาพกันเองในชุมชน  จนเปน
สวนหนึ่งของวิถีการดําเนินชีวิต  เชน  คนเฒาคนแกท่ีสืบทอดความเชื่อเรื่องสมุนไพรบางตัวมาสูลูกหลาน 
สําหรับการแพทยทางเลือก  หมายถึง  ระบบการแพทยอ่ืนๆ ท่ีไมใชการแพทยแผนปจจบัุน แพทยแผนไทย
หรือใชแพทยพ้ืนบาน  เชน  โยคะ  ช่ีกง  หรือการฝงเข็ม  เปนตน  หลักจริงๆ ของการแพทยแผนไทยก็คือ 
ทําอะไรก็ตามใหเราทุกขนอย เราหนีระบบการดูแลที่ซับซอนของการแพทยแผนปจจุบัน หนียา หนีสารเคมี
ท่ีใชในการรักษา  เพราะรอยละ  70  ของการแพทยองครวมคือธรรมชาติและความเรียบงาย  แพทยหญงิ
เพ็ญนภา  ทรัพยเจริญ  รองอธิบดีกรมการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก  แสดงความเหน็ตอการรกัษา
แบบการแพทยทางเลือก  รวมทั้งการแพทยแผนไทย  ซึ่งนี่อาจหมายถึงการบอกเปนนัยๆ วาที่กระแส
การแพทยแผนไทย  “บูม”  ขึ้นมานั้น  มันมีเหตุ  มีจุดหักเหที่สําคัญ  นอกเหนือจากขอดีของการแพทย
แผนไทยที่  ศาสตราจารย  นายแพทยอวย  เกตุสงิห  ไดกลาวไววา  “พิษเบา  เยาราคา  หางาย  ใกลบาน 
งานนอย” จากคําจํากัดความของคําวา สุขภาพ ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ ซึ่งระบุวา สุขภาพ
ไมไดหมายถึงความไมพิการและการไมมีโรคเทานั้น แตหมายรวมถึงสุขภาวะท่ีสมบูรณและเชื่อมโยง
กันเปนองครวม ทั้งรางกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ อันเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือกอื่นๆ มีบทบาทในการดําเนินชีวิตของคนเรามากขึ้น เริ่มตนจาก มีคําถามมากมาย
เกิดขึ้นกับการแพทยแผนปจจุบัน ซ่ึงใชเปนหลักในการรักษาโรค ในรูปแบบของยา เครื่องมือและความรู
ระดับสูง ซึ่งสงผลใหมีขอจํากัดในตัวเอง เชน ผูปวยเสียคาใชจายในการรักษาสูง ขาดแคลนบุคลากร
เนื่องจากตองใชเวลาในการศึกษายาวนาน รวมทั้งเครื่องมือที่ตองนําเขาจากตางประเทศและมีราคาแพง 
เปนตน ทําใหไมสามารถแกปญหาสุขภาพไดอยางครอบคลุม และบริการไดท่ัวถึงคนสวนใหญของประเทศ  
นอกจากนี้ ปญหาดังกลาวทําใหเกิดขอโตแยงระหวางการมุงใหบริการทางการแพทยที่ดีเลิศ กับการให 
บริการทางการแพทยแกประชาชนอยางทั่วถึง เพราะดูจะไปดวยกันไมไดในความเปนจริง เนื่องจาก
หากตองการการแพทยท่ีดีเลิศก็ยอมใหบริการแกประชาชนไมทั่วถึง หรือถาตองการบริการใหทั่วถึง 
ก็แนนอนวา ตองยอมรับการบริการที่ไมดีนักนั้นดวย อยางไรก็ตาม ปญหาดังกลาวไมไดเกิดขึ้นกับ
ประเทศไทยประเทศเดียว นานาชาติจงึตองสรรหาวิธีการที่หลากหลาย ใหมีบทบาทในการแกปญหา
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สุขภาพอนามัย เริ่มตนจากองคการอนามัยโลกไดมีมติในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยท่ี 30 เมื่อป 
พ.ศ.2520 ตั้งเปาหมายท่ีจะใหประชาชนทุกคนมีสุขภาพดีถวนหนาตั้งแตป 2543 ที่ผานมา (Health for 
All by the Year 2000) โลกไมเพียงสนับสนุนนโยบายดังกลาวเทานั้น แตไดมีโครงการผลักดันเปน
การเฉพาะดวย ซ่ึงดําเนินการมาอยางตอเนื่องจนทุกวันน้ี ประเทศไทยเองก็เปนสมาชิกขององคการอนามัยโลก
และไดรวมลงนามอยางเปนทางการในปฏิญญาที่จะบรรลุสุขภาพดีทั่วหนา เมื่อปพ.ศ. 2543 ดวย และหนึ่ง
ในแนวทางที่จะบรรลุเปาหมายดังกลาวไดก็คือ การยอมรับและใชประโยชนจาการแพทยแผนโบราณ
ของไทย ผสมผสานไปกับการรักษาที่ใชการแพทยแผนปจจุบันเปนหลัก พอจะกลาวไดวา น่ีคือยุคแหง
การบูรณาการที่มีการผสมผสานสวนดีของทุกส่ิงทุกอยาง ท้ังในอดีต ปจจุบัน และที่จะพัฒนาตอไปใน
อนาคตมาเพื่อประโยชนของมนุษยโดยรวมตอไป (สํารวจกระแสแพทยแผนไทย, อินเทอรเน็ต, 2546)   

       2)  แพทยทางเลือกในมุมวทิยาศาสตร  
         ถึงแมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกเปนทางเลือกที่ผูปวยหรือแมแต
ประชาชนทั่วไปใหความสนใจ ดวยเหตุผลดังที่กลาวถึงในยอหนาที่ผานมา แตจนถึงปจจุบัน การแพทย
แผนไทยและการแพทยทางเลือก ยังมีขอกังขาในแงของการรักษาอยูไมใชนอย เพราะมีขอมูลหรือ
รายงานการวิจยันอยมาก ไมวาจะเปนขอมูลดานความปลอดภัย ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือคําอธิบาย
เกี่ยวกับกลไกในการบําบัดรักษา ทําใหการนําสูระบบบริการสาธารณสุขที่มีการแพทยแผนปจจุบันเปน
กระแสหลักเปนไปไดยากและเชื่องชา  แตขณะเดียวก็มีการพัฒนาในทางการคนหา วิจัย ถึงประโยชน
และโทษอยางเอาจริงเอาจังมากขึ้น ขณะที่อยูระหวางการวิจัยถึงผลท่ีชัดเจนนั้น นักวิจัยก็ไดสรุปถึงขอดี
ขอเสียของการแพทยทางเลือก ไวเปนแนวทางคราวๆ คือ  
         การรักษาที่นาจะไดผลและปลอดภัย เชน การรักษาแบบไคโรแพร็คเตอร (การจับ
กระดูกสันหลังดวยมือ) สําหรับโรคปวดหลังแบบเฉียบพลนั การฝงเข็มสําหรับอาการคลื่นไสอาเจียน
จากเคมีบําบัดและอาการปวดฟน หรือการกํากับจิตและดัดตนสําหรับอาการนอนไมหลับ การรักษา
แบบนี้มีเหตุมีผลแตควรมีแพทยติดตามดูแลเชนกัน  
        การรักษาที่ผลการรักษายังไมแนชัดแตอาจจะไมมีอันตราย เชน การฝงเข็ม การรักษา
แบบพื้นบาน การนวด การดัดตน เปนตน การรักษากลุมนี้แพทยควรติดตามดูแล  
       การรักษาที่ไดผลแตความปลอดภัยไมแนนอน เชน chondroitin sulfate สําหรับ
โรคไขขอเสื่อม จิงโก บิลโลบา สําหรับเพิ่มความจําในคนไขสมองเสื่อม การรักษาแบบนี้ตองมีแพทย
ดูแลดวยจึงจะดี  
        การรักษาที่ไมไดผลและอันตราย เชน การใชสมุนไพรที่มีพษิ การใชแพทยทางเลือก 
เพื่อหนวงเวลาการใหยาแผนปจจุบัน ที่พิสูจนประสิทธิภาพมาแลว หรือการใชสมุนไพรที่มีปฏิกิริยากับ
ยาที่ใชในปจจุบัน เชน พืชสมุนไพรคลายเครียดเซ็นต วอรท กับยาตานไวรัส อินดินาเวอร การรักษาใน
กลุมนี้ควรหลีกเลี่ยง เปนมุมมองดานวิทยาศาสตรที่ดูมีเหตุมีผลไมใชนอย อยางนอยก็เพื่อใหผูบริโภค
ไดรูจักแยกแยะ และเลือกใชไดอยางเหมาะสม (สํารวจกระแสแพทยแผนไทย, อินเทอรเน็ต,2546)    
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     3)  สถานการณปจจุบันและทิศทางในอนาคต  
         ในวันนี้ตองถือวาแพทยแผนไทยไดมีการฟนตัวแลว แมจะเปนการแพทยทางเลือก
ประเภทหนึ่ง แตเริ่มมีความสําคัญตอการสาธารณสุขและการบําบัดรักษาผูปวย อยางไรก็ตาม การ “บมู” 
จนเปนกระแสของมวลชนดูนาเปนหวงไมใชนอย อาจารยวสันต ไชยฉกรรจ แพทยพ้ืนบานแหงลานนา 
ผูสืบทอดความรูเรื่องการแพทยแผนไทยและใชความรูดานนี้บําบัดรักษาโรคตางๆ ใหคนในภาคเหนือ
มากวา 40 ป ก็ไดใหความเห็นวา แมจะนายินดีที่เด็กรุนใหมใหความสนใจและมีแนวโนมการพัฒนา
อยางยั่งยืน แตถือวาเปนการพัฒนาแบบกาวกระโดดและถูกโนมนําไปทางธุรกิจมากเกินไป ซึ่งอาจจะ
เกิดปญหาในระยะยาวได สวนวิธีตอบคําถามตางๆ ที่เกิดขึ้นกับการบําบัดแบบแพทยแผนไทยมาตลอด 
10 ปน้ัน พญ.เพ็ญนภา ทรัพยเจริญ  บอกวา ใชการสัมมนาและจัดตลาดนัดวิชาการเปนแนวทางหลัก 
“ที่เห็นชัดเจนคืองานชุมนุมแพทยแผนไทย ซึ่งเราจัดเปนปที่ 5 ติดตอกัน เพราะเราไมรูจะทํายังไงที่จะให
คนเรียนรูในเวลาเดียวกันไดตั้งแตระดับชาวบานจนถึงระดับสูงสุด ในงานจึงเห็นความแตกตางสุดขั้ว 
บางจุดเปนชาวบานมาก แตบางจุดก็ไฮเทคมาก แตนี่คือธรรมชาติการเรียนรู คือการเปดโอกาสให
คนทุกระดับไดเรียนรูในระยะเวลาเดียวกัน” งานชุมนุมแพทยแผนไทยประสบความสําเร็จอยางตอเนื่อง
แลวในแงวิชาการละ  “ถาถามวาดีขึ้นไหม ในแงวิชาการมันดีขึ้น เพราะเมือ่กอนมนัดไูมไดเลย มนักพั็ฒนา
มาเรื่อยๆ คนมางานก็เยอะขึ้น มีความหลากหลายมากขึ้น” พญ.เพ็ญนภา  ทรัพยเจริญ เลาดวยน้ําเสียงภูมิใจ 
อยางไรก็ตาม นับวาเปนนิมิตหมายที่ดีสําหรับการพัฒนาตอยอดตอไป (สํารวจกระแสแพทยแผนไทย, 
อินเทอรเน็ต, 2546)   
    4)  ยกระดับแพทยแผนไทย 
                 กวาจะถึงวันนี้ของการแพทยแผนไทยไมใชเรื่องงายๆ การพัฒนาตอยอดใหยั่งยืน
ยิ่งทาทายยิ่งนัก ซึ่งนอกจากการสัมมนาและจัดประชุมทางวิชาการแลว การจัดการดานสืบทอดตํารา และ
ความรูก็เปนภารกิจหนึ่งที่จะตองสานตอตอไป ซึ่งในสวนนี้ มีสมาคมและโรงเรียนหลายแหงทําหนาที่อยู 
เชน โรงเรียนและสมาคมแพทยแผนโบราณแหงประเทศไทย (วัดโพธิ์) สมาคมแพทยแผนโบราณแหง
ประเทศไทย (วัดปริณายก) สมาคมเภสัชและอายุรเวชโบราณแหงประเทศไทย (วัดสามพระยา) สมาคม
แพทยแผนโบราณวัดมหาธาตุ (คณะ 21) นอกจากนี้ยังมีการกอตั้ง อายุรเวทวิทยาลัย (ชีวกโกมารภัจจ) 
โดยมูลนิธิฟนฟูสงเสริมแพทยแผนไทย ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการอนุมัติใหจัดตั้งไดเมื่อป พ.ศ.2525 เปน
โรงเรียนแพทยแผนโบราณที่มีการเรียนการสอนอยางเปนระบบ แหงแรกหลังจากยกเลิกเมื่อป พ.ศ.2458 
เปนหลักสูตรผสมผสานการแพทยตะวันตกกับแพทยแผนไทย โดยรับนักเรียนที่จบมัธยมปลาย ในหลักสูตร 
3 ป ประกอบกับสถาบันการแพทยแผนไทยเองก็เปดหลักสูตร หมวดเวชกรรมและเภสัชกรรมไทย โดย
เมื่อจบแลวจะไดรับใบประกาศจากมูลนิธิแพทยแผนไทย และสถาบันการแพทยแผนไทย ซึ่งสามารถนํา
ใบประกาศนั้นไปสอบใบประกอบโรคศิลปและเปนแพทยแผนโบราณตอไป และลาสุด มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ไดเปดหลักสูตรแพทยแผนไทยบัณฑิต ระดับปริญญาตรีเปนแหงแรก โดยมี 
รศ.คะนองยุทธ กาญจนกุล เปนประธานโครงการแพทยแผนไทยบัณฑิต โดยช้ีแจงถึงท่ีมาที่ไปของ
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หลักสูตรนี้วา เพ่ือเปนการขยายการศึกษาดานการแพทยแผนไทย ซึ่งขณะนี้การศึกษาระดับสูงสุดดาน
การแพทยแผนไทยคือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เทานั้น โดยผูสนใจจะสมัครเรียนตองมวีฒุิ
การศึกษาดานการแพทยแผนไทยมาแลว แตในอนาคตอาจขยายเปดรับสมัครนักเรียนสายสามัญตอไป  
ในสวนของอาจารย ไมวาจะเปนการเรียนการสอนในระดับไหนทั้ง พญ.เพ็ญนภา  และ รศ.คะนองยุทธ 
เห็นพองตองกันวา นอกจากจะเปนอาจารยประจําในสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพแลว มีความจําเปนอยางยิ่ง 
ท่ีตองมีอาจารยที่เปนครูดานการแพทยแผนไทยโดยตรงอยางหมอพื้นบาน ซึ่งกระจัดกระจายอยูตามภูมิภาค
และจังหวัดตางๆ เห็นการวางรากฐานในวงการศึกษาของแพทยแผนไทยอยางนี้ เชื่อวาตอไปองคความรู
ดานการแพทยแผนไทยจะมีที่ทางที่ยั่งยืนตอไป เพราะลักษณะที่มคีวามหลากหลายของการแพทยทางเลอืก
การนํามาผสมผสานกับการแพทยแผนปจจุบัน จึงเปนทางเลือกที่เหมาะสม หากรูจักเลือกรับ รูจักปรับใช 
ก็จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสุขภาพ และสอดคลองกับแตละทองถิ่น ไมวาการแพทยทางเลอืกจะ
เปนทางเลือกท่ีดีที่สุดหรือไม แตการรักษาหรือบําบัดใดๆ ลวนไมใชปฏิหาริยหรือกายสิทธิ์ ไมใชยาเทวดา
ท่ีใชปุบหายปบ หรือใชไดกับทุกโรคทุกอาการ การทําความเขาใจกอนใชบริการจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง
พอๆ กับการตองทําความเขาใจวา เรื่องของสุขภาพเปนสิ่งท่ีตองดูแลกันอยางสม่ําเสมอและตอเนื่องเพ่ือ
ผลดีท่ียั่งยืนในวันขางหนาของรางกายเราเอง (สํารวจกระแสแพทยแผนไทย, อินเทอรเน็ต, 2546)  
 2.1.10  สถานการณการแพทยทางเลือกในประเทศไทย 
 จากรายงานสํารวจความตองการและอัตราการใชประโยชนจากการแพทยทางเลือก / การแพทย
แบบผสมผสานของประชาชนในภาพรวมของโลกพบวา ในชวงสองทศวรรษที่ผานมามีอัตราการขยายตัว
ท่ีสูงมาก ยกตัวอยางเชน จากรายงานของ ดร.ไอเซนเบิรกและคณะ (มหาวิทยาลัยฮาวารด) ทําการสํารวจ
การใชประโยชนการแพทยทางเลอืกของประชาชนชาวอเมริกันระหวางป 1990 และ 1997 พบวาประชาชน
ใชบริการการแพทยทางเลือกสูงเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 47 (629 ลานครั้ง) และเปนตัวเลขที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบ
กับการใชบริการการแพทยแบบปฐมภูมิในปเดียวกัน (386 ลานครั้ง)  นอกจากนี้ จากการศึกษาและเก็บ
รวบรวมสถิติการใชประโยชนการแพทยทางเลือก / การแพทยแบบผสมผสาน ของ National Center for 
Complementary and Alternative Medicine (National Institution of Health) ในป 2002 รวมกับสํานักงาน
สถิติแหงชาตขิองอเมริกา (National Center for  Health Statistics) โดยสํารวจจากประชากรอายุ 18 ปขึ้นไป
ท้ังสิ้นจํานวน  31,044 คน พบวา ปจจุบันประชาชนชาวอเมริกันประมาณรอยละ 62  มีการใชประโยชน
จากการแพทยทางเลือก / การแพทยแบบผสมผสาน ในชวง 12 เดือนที่ผานมา (ดังแผนภูมิที่ 1.1) และ
ตัวเลขเพิ่มเปนรอยละ 74.6 เมื่อถามวาเคยมีการใชประโยชนหรือไม และจากการสํารวจพบวาประชากร
ท่ีใชประโยชนจากการรักษาในรูปแบบนี้เปนประชากรที่มีการศึกษาสูง (ยกเวน การสวดมนต) โดยมี
เหตุผลหลัก 5 ประการคือ การแพทยทางเลือก / การแพทยแบบผสมผสานจะชวยใหการรักษาดีขึ้นเม่ือ
ใชรวมกับการแพทยแผนปจจุบัน (รอยละ 55) นาสนใจที่จะลองดู (รอยละ 50) การรักษาแบบแผนปจจุบัน
ใชไมไดผล (รอยละ 28) แพทยแผนปจจุบันแนะนําใหทดลองใช (รอยละ 26) และยาแผนปจจุบันราคา
แพงเกินไป (รอยละ 13) จากแนวโนมดังกลาวนี้เอง สงผลกระทบใหเกิดความตื่นตัวและมีการจัดระบบ
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องคความรูในเรื่องการแพทยทางเลือก / การแพทยแบบผสมผสานอยางเอาจริงเอาจังในตางประเทศ
ตลอดระยะเวลา 10 กวาปที่ผานมา รวมทั้งองคการกนามัยโลกเองก็ตระหนักเห็นถึงความสําคัญดังกลาว 
จึงมีการกําหนดยุทธศาสตรทางดานนี้ออกมาในแผนป 2002 – 2005 วา จะชวยเหลือประเทศตางๆ ใน
การกําหนดนโยบายระดับชาติเพ่ือประเมินและควบคุมการใชประโยชนจากการแพทยทางเลือก / การแพทย
แบบผสมผสาน สงเสริมการสรางหลักฐาน (Evidence) ท่ีนาเชื่อถือในดานความปลอดภัย ศักยภาพ และ
คุณภาพของการรักษาและผลิตภัณฑในกลุมนี้ และจะใหความมั่นใจวาจะสามารถมบีรกิารทีม่คีณุภาพ มี
ราคาที่เขาถึงไดใหแกประชาชน (รวมสมุนไพรดวย) รวมทั้งจะสงเสริมใหเกิดการใชประโยชน (ท่ีมีหลักฐาน
อางอิงไดจริง) โดยผูใหบริการและผูมารับบริการ และจากการสํารวจขององคการอนามยัโลกเองพบวามี
การแพทยทางเลือก 5 เรื่องที่มีการใชประโยชนในโลกมากที่สุดคือ การแพทยพื้นบานของจีน  โฮมีโอพาธี 
ไคโรแพรกติก  อายุรเวทและ ยูนานิ ซึ่งก็เปนเรื่องการแพทยทางเลือกลําดับแรกของการดําเนินงานโดย
องคการอนามัยโลก ณ ขณะนี้เององคการอนามัยโลกมีเอกสารรบัรองอยางเปนทางการในการใชประโยชน
จากการฝงเข็ม และไคโรแพรกติก  สวนอีก 3 เรื่องนั้นกําลังอยูระหวางดําเนินการ และจากขอมูลอยาง
ไมเปนทางการทราบวา การบําบัดแบบโฮมีโอพาธีกําลังอยูระหวางการสรุปผลและรอการประกาศอยาง
เปนทางการเพื่อการนําไปใชประโยชนตอไป   

   เชนเดยีวกบัประเทศอื่นๆ จากรายงานสุขภาพทางเลือกของ สํานกันโยบายและแผนสาธารณสุข 
(ตลุาคม 2540) กลาววา กระแสความตืน่ตวัเรื่องศาสตรการแพทยทางเลือกในสังคมไทยนั้นเริม่กอตวัอยาง
เดนชัดเมื่อประมาณป พ.ศ. 2530 โดยเริม่ตนจากการนําสมุนไพรมาใช การรื้อฟนภูมปิญญาการแพทยแบบ
พ้ืนบาน  ไปจนถงึการแสวงหารูปแบบ / วิธีการรักษาแบบตางๆ จากตางประเทศมาใชกันอยางหลากหลาย 
จนกระทั่งกระทรวงสาธารณสุขไดมีการกอตั้งกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกขึ้น
ในป 2545 ตามกฎกระทรวงการแบงสวนราชการกรมฯ  
     สถานการณการใหบรกิารในประเทศไทย 

 การแพทยทางเลือกท่ีมีการใหบริการมากที่สุดคือ คลินิกฝงเข็มมีจํานวน 85 แหง คดิเปน รอยละ  
65.89  ของจํานวนโรงพยาบาลที่ใหบริการดานการแพทยทางเลือก (129 แหง) สวนการใหบริการอื่นๆ 
เชน การทําดุลยภาพบําบัด ช่ีกง ดนตรีบําบัดในเด็กออทิสติก การฝกสมาธิ วารีบําบัด การจัดโปรแกรม
อาหารสุขภาพ ฯลฯ  จากผลการศึกษาทั้งสองจะเห็นวาในชวงเวลาประมาณ 6 ป (2540-2545) โรงพยาบาล
ท่ัวไป / ศูนย มีการดําเนินงานดานการแพทยทางเลือกสูงขึ้นอยางชัดเจนจาก รอยละ 13.98 เปนรอยละ 
52.17 หรือคิดเพิ่มเปนประมาณ 3.73 เทา (มณฑกา ธีรชัยสกุล, อินเทอรเน็ต, 2550)   

 การใชการแพทยทางเลือกในประเทศไทย 
  ศาสตรการแพทยทางเลือกท่ีไดรับความนยิมและถูกเลือกมาใชในสังคมไทย พบวามกีารทําวิจยั
เชิงสํารวจในภาพกวางของประชาชนที่เกีย่วของอยู  2 งานวิจยั ดังนี ้
      1)  จากรายงานสุขภาพทางเลือกของสํานักนโยบายและแผนสาธารณสุข (ตุลาคม 2540) 
เปนการสํารวจในภาพกวางของประชาชน โดยศึกษาจากหนวยงานของกระทรวงสาธารณสุขและหนวยงาน
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เอกชนที่มีบทบาทการดําเนนิงานดานการแพทยทางเลือกถึงเทคนิคเฉพาะของศาสตรสุขภาพทางเลือกที่
ไดรับความนยิมและถกูเลือกมาใชในกลุมเปาหมาย แบงได 3 อันดับ ดงันี้ 

         อันดับที ่ 1  Massage, Exercise, Juice Therapy, Meditation, Relaxation, Yoga      
          อันดับที่  2  Fasting, Lifestyle change, Natural food, Breathing pattern, Counseling, 
Music Therapy, Herbals 
        อันดับที่  3  Acupuncture, Colon Therapy, Detoxification, Nutritional Therapy, 
Nutrition supplement, Macrobiotic, Guide imaginary 
        หมายเหตุ  อันดับท่ี 1 หมายถึงไดรับความนิยมสูงสุด และอันดับอ่ืนๆ ไดรับความนยิม
รองลงมาตามลําดับ 
     2)  จากรายงานการวิจัย ของ (สมพร เตรียมชัยศรี และคนอื่นๆ; อางใน มณฑกา ธีรชัยสกุล, 
อินเทอรเน็ต, 2550)  เรื่อง  การสํารวจขอมลูและการดูแลสุขภาพทางเลอืกในคนไทย ป พ.ศ. 2543  เปน
การสํารวจตัวอยางจํานวน  400  คน  ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  357  คน  (89.3%)  โดยมีลกัษณะดังนี้ 
เปนหญิง  241  คน  (68.3%)  ชาย  112  คน  ( 31.7%)  มีการศึกษาสูงกวาอดุมศึกษา  268 คน  (80%)  ต่ํากวา
อุดมศึกษา  65  คน  (20%)  มีวิธกีารรักษาโรคดังนี ้

       (1)  พบแพทยแผนปจจุบัน 222 คน คิดเปน 62.1% 
       (2)  ใชแผนโบราณและแผนปจจุบัน 85 คน คิดเปน 23.8% 
       (3)  ซื้อยาเอง 16 คน คิดเปน 5.1% 
       (4)  ใชยาแผนโบราณและยาสมุนไพร 10 คน คิดเปน 3.2% 
       (5)  ที่เหลือใชวิธีอื่นๆ 
       จากการศึกษาสรุปไดวา ศาสตรท่ีคนไทยรูจัก ใหความศรัทธาและมีความนิยมใช

จํานวน 25 ศาสตร ดังนี้ สมนุไพร การนวด สมาธิ/โยคะ การนวดศีรษะ รํามวยจีน/ไทเก็ก พลงัรงัสีธรรม 
สมาธิหมุน ชีวจิต พลังจักรวาล/โยเร การฝงเข็ม การฟงดนตรี การสวดมนต/ภาวนา อบสมุนไพร การใช
เครื่องหอม/ยาดม การใชวิตามิน/เกลือแร/อาหารปลอดสารพิษ ดื่มน้ําผัก/ผลไม การสวนลาง  พิษ 
การดูหมอ/รดน้ํามนต ศิลปะบําบัด การผอนคลายแบบ Biofeedback การใชคาถา/เวทมนต การเพงโดย
การใชแสง สี เสียง การเขาทรงนั่งทางใน  การใชเกาอ้ีแมเหล็กไฟฟา การใชวิชาธรรมจักร นอกจากนี้ยัง
มีการนําศาสตรการแพทยทางเลือกรูปแบบตางๆ ไปใชในกลุมผูปวยเรื้อรังตางๆ รวมกับการแพทยแผน
ปจจุบัน ท่ีชัดเจนที่สุดคือ กลุมเพื่อนมะเร็งท่ีมีการนําเอาการแพทยทางเลือกท้ังในรูปแบบของอาหาร
สุขภาพ การนั่งสมาธิ การใชหินบําบัด ฯลฯ มาใชรวมดวย 

    จากรายละเอียดและขอมูลตางๆ จะเห็นไดวาในชวง 7 ปที่ผานมา (นับจากป 2540) เรื่องการแพทย
ทางเลือกมีอัตราการขยายตัวสูงมากขึ้นเรื่อยๆ และกําลังเปนที่สนใจของประชาชนในสังคมเปนอยางยิ่ง 
ดังนั้น กองการแพทยทางเลือกจึงควรมีภารกิจเรงดวนที่ตองเรงจัดการและทําการศึกษาองคความรูดาน
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การแพทยทางเลือกตางๆ เพื่อเผยแพรขอมูลไดอยางถูกตองแกประชาชนตอไป (มณฑกา ธีรชัยสกุล, 
อินเทอรเน็ต, 2550)   

  2.1.11  หลักในการพิจารณาเลือกใชการแพทยทางเลือก 
   Plato นักปราชญชาวกรีก  ทีม่ีช่ือเสียงของโลกไดเขียนถงึแนวทางการรักษาโรคแบบองครวม  
Holistic  มาเมื่อ 2,000  กวาปแลววา   

  “The  cure  of  the  part  should  not  be  attempted  without  treatment  of  the  whole,  and  
also  no  attempt  should  be  made  to  cure  the  body  are  to  be  well  you  must  begin  to  curing  the  
mind:  that  is  the  first  this.  For  this   is  the  the  error  of  our  day  in  the  treatment  of  the  human  
body,  that  physicians  separates  the  soul  from  the  body.” (Plato, Chronicles)  จะเห็นไดวา  Plato  
ไดใหแนวคิดในการดูแลสุขภาพวา  ไมมีการรักษาโรคภัยไขเจ็บใดที่จะใหผลไดดีเทากับการรักษากาย
และใจควบคูกันไป  ทุกสิ่งทุกอยางลวนสงผลตอสุขภาพทั้งสิ้น  อีกหลักสําคญัของการแพทยแบบองครวม  
คือ  มุงเนนใหคนไขเขามามีสวนรวมในกระบวนการบําบัดรกัษาหรือการปฏิบัติตนเพื่อใหหายจากโรคภัย
ไขเจ็บดวยตนเอง  ซ่ึงแตกตางจากการแพทยแผนปจจุบันที่ใชกันอยูตรงที่มิใช  “รกัษา”  อยางเดยีว  แตเปน
การชวยเหลือใหผูปวยประเมินตนเอง  ประสานกาย  ใจ  อารมณและจิตวิญญาณเปนหนึ่งเดียวกัน  เพื่อให
เกิดประโยชนสูงสุด  หรืออยางดีที่สุด  การแพทยแบบองครวมไมไดจํากัดอยูเฉพาะสาขา  หากครอบคลุม
ถึงวิธีการวินิจฉัยโรคและรักษาโรคในแบบตางๆ อยางกวางขวาง  วิธีการรักษาแบบโบราณหลายวิธี  
อาทิเชน  การแพทยแผนไทย  การนวดแผนโบราณ  (ใชหลักการกดจุด  การยืดกลามเนื้อ  ชวยใหเกิด
การไหลเวียนของพลังงาน)  เชนเดียวกับการแพทยแผนจีนโบราณ  (ซึ่งใชฝงเข็มและสมุนไพร)  และ
อายุรเวท  ซึ่งเปนศาสตรและศิลปในการรักษาโรคของอินเดียโบราณ  หรือการนวดแบบตะวันตก  
Aromatherapy  (เปนการระบายน้ําเหลือง  โดยใชการนวด  รวมไปกับการบําบัดดวยนํ้ามันหอมบริสุทธิ์)  
ซึ่งการนวดแบบตะวันตก  หรือสวีดิชนั้น  เปนพื้นฐานของการนวดแบบอื่นๆ ที่ไดรับความนิยมมาก
ในงานสปาสุขภาพ  เชน  การนวดนักกีฬา  การนวดทารก  การนวดหนาและศีรษะ  เปนตน  ทั้งหมดนี้
เปนเพียงสวนหนึ่งของการรักษาสุขภาพแบบองครวมที่จะชวยใหรางกายและอวัยวะตางๆ ที่ทํางาน
ผิดปกติมีการฟนตัวและเยียวยารักษาตนเอง  (Self-Healing)   

  ในการพจิารณาเลือกใชการแพทยทางเลือกควรคํานึงถึงหลัก 4 ประการ คือ 

     1)  ความนาเชือ่ถือ ( Rational) โดยดจูากที่วา วธิีการหรือองคความรูดานการแพทยทางเลือก
ชนิดนั้น ประเทศตนกําเนิดใหการยอมรับหรือไม หรือมีการใชแพรหลายหรือไม ใชมาเปนเวลานาน
แคไหน มีการบันทึกไวหรือไม อยางไร 

    2)  ความปลอดภัย (Safety) เปนเรื่องสําคัญมาก วามีผลกับสุขภาพของผูใชอยางไร การเปน
พิษแบบเฉียบพลันมีหรือไม พิษแบบเรื้อรัง มีเพียงไร อันตรายที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวมีหรือไม หรือ
วิธีการน้ันทําใหเกิดภยันอันตรายตอรางกายหรือไม เปนตน  
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     3)  การมีประสทิธผิล (Efficacy) เปนเรื่องทีจ่ะตองพิสูจน หรอืมีขอพิสูจนมาแลว วาสามารถ
ใชไดจริง มีขอมูลยืนยันไดวาใชแลวไดผล ซ่ึงอาจตองมีจํานวนมากพอหรือใชมาเปนเวลานานจนเปนที่
ยอมรับ จากการศึกษาวจิัยหลากหลายวิธกีาร เปนตน  

             4)  ความคุมคา (Cost - Benefit - Effectiveness) โดยเทียบวา คาใชจายที่เกิดดวยวิธีนั้นๆ 
คุมคา สําหรับผูปวยนั้นๆ หรือไม ในโรคที่ผูปวยที่ตองทนทุกขทรมาน โดยอาจเทียบกับเศรษฐฐานะของ
ผูปวยแตละคน เปนตน (มณฑกา ธีรชัยสกุล, อินเทอรเน็ต, 2550)   
 2.1.12  การแพทยแผนจีนโบราณกบัการแพทยแผนตะวนัตก 
  คัมภีร “ซังหันลุน” “ซูเวิ่น” “หลิงซู” ฯลฯ ซึ่งเปนคัมภีรการแพทยแผนจีนโบราณสมัยราชวงศฮ่ัน  
ลวนมีขอความในทํานองวา “เสน “จิงลั่ว” ในรางกายมนุษยมี “เลือดปราณ” (ช่ีเหวี่ย) ไหลเวียนอยู  ถา 
“เลอืด ปราณ”  ติดขัดไหลเวียนไมสะดวก ก็จะเจ็บปวย  เมื่อเจ็บปวยแลว ขอเพียงใชเข็ม นิ้วมือ หรือรม
ดวยโกศจุฬาลําพา กระตุนบริเวณ (จุด) ที่ “เลือด ปราณ”  ติดขัด  ทําให “เลือด ปราณ”  ไหลเวียนสะดวก 
อาการเจ็บปวยก็จะหายเองโดยไมตองกินยา” 

   สิ่งที่เรียกวา “จิงลั่ว”  ในที่น้ี มิใชหลอดโลหิต  เสนประสาทหรือหลอดน้ําเหลือง  แตเปนระบบ
ไหลเวียนหนึ่งที่มีเฉพาะในทฤษฎีการแพทยแผนจีนโบราณ และ “เลือด ปราณ”  ที่ไหลเวียนอยูในเสน 
“จิงลั่ว” ก็มีเฉพาะในทฤษฎีการแพทยแผนจีนโบราณเชนกัน  แพทยจีนเห็นวา  “เลือด ปราณ”  คือพลังงาน
ของรางกาย  ถา “เลือด ปราณ” ไหลเวียนสะดวก  รางกายก็จะแข็งแรง  สิ่งท่ีเรียกวา  “ปราณ”  หมายถึง  
อากาศ (คงซี่)  ปราณเดิม (หยวนซี่)  ปราณบวก (หยางซี่)  ปราณพลัง  (ลี่ซี่)  ฯลฯ  สวน “เลือด”  หมายถึง
อาหารซ่ึงเปนแหลงกําเนิดพลังบริสุทธิ์ (จิงลี่) ขอยกตัวอยางเปรียบเทียบงายๆ วาไอน้ําในเวลาหุงขาวคอื 
“ปราณ”  ขาวที่หุงเสร็จแลวคือ “เลือด” 

   แตถามองจุดยืนกายวิภาคศาสตรของการแพทยแผนตะวันตกแลว  รากฐานทฤษฎีแพทยแผน
จีนโบราณดังกลาว  ก็เปนทฤษฏีท่ีไรขอพิสูจน  เพราะการผาศพรางกายมนุษยไมพบสิ่งที่เรียกวา “เสน” 
“จิงลั่ว” หรือจุด “เสวียเตา”  เลย  นายแพทยแผนตะวันตกสวนใหญที่สุดจงึไมเช่ือ  และปญหาพืน้ฐานทีสุ่ด  
“ปราณ” คืออะไรกันแน  ก็อธิบายกันอยางคลุมเครือและเปนนามธรรมมาก ขาดหลักฐานทางวิทยาศาสตร
สนับสนุน  อีกทั้งคนท่ัวไปคอนขางจะเชื่อกันแบบงมงาย  ดวยเหตุน้ี  ชาวจีนจํานวนไมนอยจึงเต็มใจรับ
อารยธรรมตะวันตก  ปฏิเสธและเหยียดหยามการแพทยแผนจีนโบราณ  หันไปศึกษาการแพทยแผน
ตะวันตกแทน  อยางไรก็ตามผูปวยจํานวนมากที่มีอาการเกี่ยวกับเสนประสาท  หรือแพทยแผนตะวันตก
วินิจฉัยวา  เยียวยาไมไดแลว  แพทยจีนแผนโบราณกลับรักษาใหหายขาดไดประหนึ่งสามารถชุบชีวิต
ผูปวย  อีกท้ังมีประชาชนจํานวนไมนอยศรัทธาใหการสนับสนุน  การแพทยแผนจีนโบราณจึงตกทอด
มาจนถึงทุกวันนี้ 

   หลายปผานมา  ทฤษฎีการแพทยแผนตะวันตกพบทางตันจําตองหวนกลับไปสํารวจตัวเอง  
ซ่ึงในที่สุดก็เห็นคุณคาการแพทยแผนจีนโบราณ  โดยเฉพาะสรรพคุณของวิชากดจุด  นับวันจะเปนที่
ยอมรับมากยิ่งขึ้น 
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   จากการทดลองในตัวสัตวดวยเทคโนโลยีสมัยใหม  พบวารางสิ่งมีชีวิตมีกระแสไฟฟาปริมาณ
ต่ําไหลเวียน  และบริเวณที่มีแรงดันไฟฟาคอนขางสูง  ก็คือบริเวณที่การแพทยแผนจีนโบราณเรียกวา จุด 
“เสวียเตา”  นอกจากนี้  ยังไดทดลองดวยวิธีกดจุด  โดยใหดื่มบาเรียมเขาไปกอน  จากนั้นใชน้ิวกดจุดเกี่ยวกบั
กระเพาะอาหารบนแผนหลัง  แลวฉายเอ็กซเรยหรือใชกลองขนาดเล็กสอดเขาไปในกระเพาะอาหารเพือ่
ดูความเคลื่อนไหว  จะเห็นกระเพาะอาหารเคลื่อนไหวทํางานมากขึ้น  แตยังคงไมพบเสนจิงลั่วซ่ึงมีจุดตางๆ 
กระจายอยูทั่วไป  จากการทดลองขางตนนี้  ยังพบขอเท็จจริงอีกวา  เมื่อกระเพาะอาหารผิดปกติ   ถากดจุด
ท่ีดานหลัง  จะรูสึกปวด  จึงเชื่อไดวา  ในรางกายมนุษยนอกจากมีหลอดโลหิต  ทอน้ําเหลือง  เสนประสาท 
แลวยังมีระบบไหลเวียนพิเศษอีกระบบหนึ่งดํารงอยูจริง  เพียงแตวามันตรงกับสิ่งที่การแพทยแผนจีน
โบราณเรียกวา  “จิงลั่ว”  หรือไม  ยังไมมีขอพิสูจนแนชัด  อีกท้ัง  “จุด”  คืออะไรกันแน  กย็งัเปนปริศนา
ดํามืดสําหรับวิชากายวิภาคแผนตะวันตกอยูนั่นเอง  ปริศนาเหลานี้เปนหนาที่ของชนรุนหลังจะตอง
คนควาวิจัยเพ่ือหาขอพิสูจนใหได 

   จากการสํารวจพบวา  ชาวเมืองในยุคนี้  ครึ่งหนึ่งมีปญหาสุขภาพ  เฉลี่ย  5  คนมี  1  คน  สุขภาพ
ออนแอ  มักเจ็บปวยเล็กๆ นอยๆ แมวิทยาศาสตรจะยังไมสามารถพิสูจนไดวา  การฝงเข็มการรมจุด  และ
การกดจุดเกิดสรรพคุณไดอยางไร  แตความเปนจริงที่ผูปวยจํานวนมาก  หายจากเจ็บไขและมีสุขภาพแข็งแรง  
เพราะรักษาดวยวิธีนี้  ก็เพียงพอท่ีจะพิสูจนใหเห็นคุณคาของการแพทยแผนจีนโบราณได  โดยไมจําเปนตอง
โตแยงหรือโออวด 

   หลายปที่ผานมา  การวิจัยสิ่งที่การแพทยแผนจีนโบราณเรียกวา  “ปราณ”  ไดดําเนินไปอยาง
คึกคัก  กลาวกันวา  “โรคเกิดจากปราณ”  คนยุคปจจุบันมีแนวโนมขาด  “พลังปราณ”  ซึ่งถึงจะมีแพทย
ท่ียอดเยี่ยม  หรือมีส่ิงอํานวยความสะดวกครบครัน  ก็ไมชวยใหผูที่ขาด  “ปราณเดิม”  (หยวนซี่)  ฟนฟู
สุขภาพใหแข็งแรงได (วรรธนะ  มโนภินิเวศ, 2537, หนา 14-17) 
 2.1.13  ววิัฒนาการและวธิรีกัษาตามศาสตรการแพทยแผนจีน 

    2,000 กวาปกอนในสมัยสามกก แพทยจีนนามวา ฮวาถัว  ถูกโจโฉสั่งฆาเพราะความระแวง 
เนื่องจากโจโฉปวดหัวแลวเขาเสนอวาใหผาสมอง โจโฉเลยระแวงวาฮวาถัวจะคิดไมดีกับตนจึงสั่งฆา
เขาเสีย กอนฮวาถัวจะตายไดเขียนตํารายาสลบ ยานี้กลายเปนตํารับใชใหคนไขหลับกอนแพทยลงมือ
ผาตัด และไดใชในการแพทยจีนสืบมา และนั่นทําใหฮวาถัวกลายเปนปรมาจารยดานยาจีน การฝงเข็ม
และการผาตัดในประวัติศาสตรของการแพทยจีน  ความจริงแลวหลักฐานทางประวัติศาสตรบงบอกวา 
การแพทยจีนไดถือกําเนิดมา 5,000 กวาปและเปนศาสตรการแพทยที่มีความเปนปกแผนแกนสารมากวา
พันกวาปแลว หลังจากที่มีการคนพบหลักฐานทางการแพทย อาทิ หุนไมแสดงเสนลมปราณ ตํารายา 
เทียบยา บันทึกที่เปนตัวอักษรบนไมไผ หินสลัก ที่กลาวถึงแพทยจีนที่มีชื่อเสียงในสมัยโบราณ 
ตลอดจนเครื่องใชไมสอยในการแพทยที่สาวอายุกันไปแลวเกากวาพันกวาป 

 ชวลิต สันติกิจรุงเรือง ผูอํานวยการสถาบันการแพทยไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เคยกลาวไวเมื่อครั้งไป
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บรรยายเกี่ยวกับวิวัฒนาการแพทยแผนจีนในไทยในโครงการอบรม “จีนศึกษา รุนท่ี 5” ที่จัดขึ้นโดย
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เม่ือปลายปที่แลววา “แมวาเรื่องของการฝงเข็ม 
เขายังเชื่อกันวาเริ่มมาหมื่นกวาป ในยุคแรกใชเข็มท่ีทําจากหิน แลวคอยพัฒนามาเปนเข็มที่ทําจากกระดูกสัตว 
งาชาง จนในยุคโลหะก็กลายมาเปนเข็มโลหะ นอกจากนี้ ยังมีหลักฐานทางประวัติศาสตรที่เปนเครื่องมือ
แพทยตางๆ เชน ที่พนยานัตถุ แกวดูดสุญญากาศแตกอนทําจากไม กระเบื้อง ปจจุบันเก็บรักษาอยูใน
พิพิธภัณฑนานกิง ที่ใสน้ําลางตา ถุงใสอวัยวะเพศชายรักษาไสเลื่อน หุนฝงเข็มอายุ 1,000 ปที่สรางโดย
ราชสํานักสําหรับสอนและสอบแพทย กลองยาของหมอ แรธาตุตางๆที่นํามาทํายา ตลอดจนตัวยาอายุวัฒนะ
ตางๆ รวมถึงเครื่องเผากํายานไลยุงและแมลง ฯลฯ” 
 วิวัฒนาการศาสตรการแพทยจีน 

    ศาสตรการแพทยแผนจีนเปนศาสตรพื้นบานที่สําคัญ 1 ใน 3 ศาสตรการแพทยที่สําคัญของ
โลก การแพทยอีก 2 ศาสตรท่ีมีอายุมากกวา 5,000 ป ไดแก “อายุรเวช” ของอินเดีย และ “ยูนานิ” ของ
ตะวันออกกลาง แตนาเสียดายที่เมื่อมีการบุกอิรักแหลงกําเนิดอารยธรรมลุมแมน้ําเมโสโปเตเมียเม่ือ
หลายปที่แลว พิพิธภัณฑถูกปลนทําใหส่ิงมีคารวมถึงคัมภีรตางๆ หายไปหมด สวนการแพทยแขนงที่ 3 
คือ “อายุรเวช” ศาสตรการแพทยที่ยังมีการใชอยูในประเทศอินเดีย แตก็ใชในขอบเขตไมกวางขวางเทา
การแพทยจีน 

    ชวลติ สันติกิจรุงเรือง ผูอํานวยการสถาบันการแพทยไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต กรม
พัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เลาวา “การแพทยจีนแตกสาขา
ออกไปมากมาย เชน การแพทยทิเบต การแพทยมองโกล การแพทยเผาไต ฯลฯ ซึ่งเปนการสั่งสมภูมิ
ปญญาพื้นบานมากวา 5,000 ป จัดเปน “การแพทยแบบองครวม” ตางจากการแพทยแผนปจจุบันที่เปน 
‘การแพทยแบบแยกสวน’ ท่ีเมื่อเปนโรคหัวใจก็ตองไปหาหมอหัวใจ หรือเปนโรคปอดไปหาหมอปอด” 

 แพทยจีนยุคโบราณ 
    เมื่อ 5,400 ปที่แลวแพทยจีนเปนการเรียนรูตามธรรมชาติ มีการดูแลสุขภาพตนเองโดยการใช

ไฟหุงหาอาหารเพื่อฆาเชื้อโรคและพยาธิเพื่อหลีกเลี่ยงโรค และการนวด ในยุคนี้ยังเปนยุคของเสินหนง  
ผูเก็บรวบรวบยาสมุนไพรและตอมามีคนมารวบรวมเปนตํารายา นอกจากนี้ ยังมีบันทึกการคนพบ
ประโยชนของการฝงเข็มโดยบังเอิญของชนเผาฝูซี โดย อ.ชวลิต เลาวา “เม่ือลาสัตวมาแลวมักมีการแยง
อาหารกันจะเกิดการบาดเจ็บฟกชํ้าดําเขียวบอยๆ และมีบางจุดตามรางกายที่โดนของมีคมแทงเขา ซึ่ง
พบวา โรคประจําตัวบางอยางหายไป เมื่อมีตัวอักษรจึงมีการบันทึกไววา จุดตางๆ รักษาโรคใดบาง” 

 ยุคราชวงศเซี่ย-ชุนชิว 
    พบหลักฐานการทําเหลาและยาดองเหลา โดยคนพบวาการตมเหลาจะชวยละลายยาบางอยาง

เพื่อใหรับประทานงาย ชวยใหยาดูดซึมงาย เพ่ิมสรรพคุณลดพิษและผลขางเคียง  ในยคุนี้ยังเกิดพวกพอ
มดหมอผีขึ้นดวย และมีการแบงประเภทหมอผี หมอดูที่มีความเชื่อแตกตางจากแพทยรักษาโรค 
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 ยุคกอกําเนิดทฤษฏีการแพทยแผนจีน 
 เปนยุค 475 ป กอนคริสตกาลมีการคนพบตัวอักษร ทําใหมีการบันทึกประสบการณตางๆ ไว 

เริ่มมีตําราเผยแพร คัมภีรแพทยบนผาไหม ฯลฯ เชน มีตําราการแพทยการปรับสมดุลหยินหยาง 
การรับประทานอาหารและการปฏิบัติตนตามฤดูกาลตางๆ การบริหารรางกายและระบบการหายใจ มี
การควบคุมกิจกรรมทางเพศ (เหมือนความเชื่อของอินเดีย เปนความเชื่อ 2 ทาง คือ ทางหนึ่งกิจกรรม
ทางเพศเปนการสะสมพลังจากเพศตรงขาม อีกความเชื่อหนึ่ง การมีกิจกรรมทางเพศตองไมหักโหมเกินไป 
มิฉะนั้นจะเปนการเสียพลัง  และสุดทายเรื่องการควบคุมอารมณทั้ง 7 หมายถึง ไมตื่นเตนเกินไป ไมดใีจ 
เสียใจ กลุมใจ หรือกังวลใจเกินไป เปนตน ในยุคนี้มีคัมภีรที่สําคัญ 3 เลม คือ คัมภีรจักรพรรดิเหลือง 
ตําราเภสัชศาสตรเสินหนง และตําราไขของจางจงจิง 
 ยุคราชวงศจิ้น-หาราชวงศ 

    ค.ศ.265 เริ่มมีลัทธิเตาและขงจื๊อเขามา ตําราแพทยท่ีสําคัญยุคนี้มีการพูดถึงเรื่องของการแบง
เสนลมปราณ การแบงจุดฝงเข็ม แบงชีพจรตางๆ การแมะหรือการจับชีพจร มีตํารากลาวถึงสาเหตุและ
อาการของโรค และตํารายา 700 กวาขนาน มีความรูเกี่ยวกับอาหารรักษาโรค โดยคนรุนตอมาก็มี
การบันทึกตอๆ มา 

   ยุคราชวงศซง-หมิง 
    ค.ศ.960-1368 ในยุคนี้จีนคนพบดินปนและเปนยุคของการไปมาหาสูระหวางตะวันออกและ

ตะวันตกและกับดินแดนอื่นๆในโลกบุคคลสําคัญที่ เชื่อของตะวันออกเริ่มมาเจอกับตะวันตก 
ขณะเดียวกันทําใหศาสตรของตะวันตกเขามาประยุกตกับตะวันออก อีกคนหนึ่งท่ีเราคุนเคยคือ  มารโค
โปโลเดินทางมาจีนและเจิ้งเหอที่เดินทะเลมาเอเชียอาคเนยรวมถึงมาไทยดวย 

    ในยุคนี้เริ่มมีการจัดระบบการแพทย มีการพิมพและเผยแพรตํารา ตั้งสํานัก และมีการชําระ
คัมภีรแพทยแผนโบราณ ในป ค.ศ.1368 ของจีนซึ่งตรงกับสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชของไทย มี
คัมภีรโอสถพระนารายณ ซึ่งเปนคัมภีรที่รวบรวมยาในราชสํานักของไทย ประกอบดวยตํารับลานนา 
ของยุโรป ของไทย และมีตํารับหนึ่งที่เปนของจีนท่ีหมอจีนมาเขียนไวดวย ซึ่ง อ.ชวลิต กลาววา น่ันแสดงวา
มีหมอจีนเขามาในไทยแลว จึงไดกลายมาเปนสวนหนึ่งในคัมภีรโอสถ 
 ยุคปจจุบัน ยุคของการแพทยแผนจีนประยุกต 

    เร่ิมตั้งแตจีนเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงปจจุบัน อ.ชวลิต กลาววา “ยอนไปในสมัยของ
นักลาอาณานิคมจากยุโรป เปนชวงที่แพทยแผนปจจุบันเริ่มเขามาในขณะที่แผนโบราณเริ่มจะถูกตีตกไป 
จีนในชวงที่คริสตจักรเขามาก็ปรากฏวา ทุกเมืองในจีนมีโรงพยาบาลของศาสนาคริสตหมด และพอเริ่ม
แพรหลายก็เริ่มมีคนจีนไปเรียนมากขึ้น สมัยท่ีกกมินตั๋งยึดนานกิงยังมีการออกกฎหมายหามมีการแพทย
แผนจีน แตโดนแพทยจีนตอตานกม.ดังกลาวจึงตกไป” จีนปลายสมัยราชวงศชิงเริ่มเกิดสงครามฝน มี
การรุกรานของกระแสตะวันตกดังที่กลาวขางตน ตอมาค.ศ.1949 จีนเปลี่ยนแปลงการปกครองเปน
ระบอบคอมมิวนิสต ผูบริหารประเทศเนนการพัฒนาวิทยาศาสตรและประชาธิปไตย กอปรกับจํานวน
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ประชากรมาก รัฐบาลจึงเล็งเห็นความสําคัญของการแพทยแผนตะวันตก จึงใหมีการผสมผสานการแพทย
ท้ังสองแขนงเขาดวยกันจึงทําใหเกิดกระแสการแพทยประยุกตใน ค.ศ.1955 

 อะไร  คือ  การรักษาตามแบบแผนจีน 
    นายแพทย บุญเกียรติ เบญจเลิศ ผูเชี่ยวชาญการแพทยแผนจีน จากมหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีน

แหงนครเซี่ยงไฮ แนะนําวา การรักษาโรคตามหลักการแพทยแผนจีนมีลักษณะพิเศษตรงที่ไมไดรักษาที่
อาการ (ปลายเหต)ุ แตรักษาที่มูลเหตุ ยกตัวอยาง ปวดหัวไมไดรักษาที่หัว เพราะที่หัวเปนอาการแลว แต
ไปดูที่รากเหงาของตัวที่ทําใหเกิดอาการที่หัวอีกประการหนึ่ง การแพทยแผนจีนมีวิธีการรักษาแยกออกเปน 
2 แนวทางดวยกัน คือ รักษาดวยการผอนตาม (หรือรักษาตรงตามอาการ) และรักษาแบบผกผัน รักษากลับกัน
กับอาการ ยกตัวอยาง ทองแนนไมไดแปลวาอ่ิม แตจริงๆ แลวอาจเปนเพราะทองวาง ก็ตองรักษาในทาง
ตรงกันขามกัน หรืออยางถารางกายหนาวก็ตองทํารางกายใหอบอุน ซึ่งเปนการรักษาแบบทางตรง 
“อยางไรก็ตาม การรักษาแบบจีนไมไดแปลวาเอะอะอะไรก็รักษาแตรากโดยไมไปดูอาการ ตองดู
อาการดวยและทําใหอาการลดนอยลง เชน รอนมากๆก็ตองทําใหหายรอนกอน เลือดออกก็ตองหาม
เลือดกอน แลวจึงไปหาสาเหตุ” นายแพทย บุญเกียรติกลาว 

   นอกจากนี้ การรักษาตามแบบแพทยแผนจีนมีจุดเดน คือ เสริมสรางภูมิหรือเซลดีในรางกาย 
เพิ่มภูมิคุมกันโรค ปองกันโรค เพื่อใหรางกายเพิ่มความสามารถในการตอสูกับโรคมากกวาจะไปจัดการ
กับโรคดวยยาปฏิชีวนะ ซึ่งจะทําใหรางกายออนแอลง นายแพทย บุญเกียรติ ยกตัวอยางวา “การรักษา
คนไขมะเร็งดวยการฉีดคีโมและฉายแสง เซลดีไมดีก็ฆาตายหมด คนฉายแสงฉีดคีโมตองมียาบํารุงรางกาย 
ไมมีไมได อาจไมไดตามที่มะเร็งแตตายดวยรางกายไมมีภูมิตานทาน เปนโรคอื่นๆ แตการรักษาดวยยาจีน
เปนการเสริมดวยการสรางเซลดีขึ้นมาใหม” 
               ประการสุดทาย การรักษาแบบแผนจีนยังเปนการปรับสมดุลหยิน-หยาง โดยการปรับตาม
ความแตกตางและความผันแปรของเวลา สถานที่ ฤดูกาล และสภาพรางกายของบุคคลที่เขารบัการรกัษา 
ทั้งนี้ ไมมีสูตรสําเร็จตายตัว  สวนวิธีการรักษานั้น แบงเปน 6 วิธี คือ การกด-ดูดสูญญากาศ โดยใช
ความรอนรนผิวหนัง หรือการเจาะ เชน การผลิกตัวแลวผิดทาเสนยึดท่ีหลังก็ทําการเจาะที่ขอพับดานหลัง
ใหกลามเนื้อคลาย ใหเลือดไหลเวียนไดและเสนกลับเขาที่ได การฝงเข็ม การนวด เชน  การนวดแบบ
ทุยหนา การจับเสน การรักษาโดยการออกกําลังกายแบบชี่กง การใชอาหาร และสุดทาย การใชยาจีน 
โดยทั่วไปเปนวิธีการรักษาที่ใชมากที่สุด ปจจุบัน ยาจีนท่ีทางรัฐบาลจีนรับรองมีถึง 5,764 ตัว ที่มีการ
จดทะเบียนสิทธิบัตรมีกวา 6,000 ชนิด ยาจีนที่ไดมาตรฐานตองมีใบรับรองกํากับขางขวดหรือกลอง  
(เพชรภูมิปญญาจีน, อินเทอรเน็ต, 2549)  
 2.1.14  ตํานานกวาซา : การรกัษาดวยวธิีพืน้บานของชาวจีนอพยพเขามาสูประเทศไทย 
  ความเปนมาของชาวจีนอพยพเขาสูประเทศไทย (พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2506) 
 “กวาซา”  มาพรอมกับชาวจีนอพยพ กอนท่ีจะมาอาศัยอยูในในหมูบานเวียงหมอกไดอาศยัอยู
ท่ีบานหัวเวียง  ต.เวียง  อ.เชียงของ  จ.เชียงราย  มากอน และกอนที่จะอพยพเขามาอยูที่บานหัวเวียงก็ได  
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อพยพเขามาทางดานเหนือของประเทศไทย  ซึ่งมีท้ังที่เปนชาวจีนพลเรือนและชาวจีนที่เปนอดีตทหาร
จีนคณะชาติโดยอพยพเขามาในชวงป พ.ศ. 2497  ถึง พ.ศ. 2506  
 ชาวจีนกลุมนี้อพยพเขามาดวยเหตุผลทางการเมืองของประเทศจีน  กลาวคือ  ในชวงเดือน
กรกฎาคม  พ.ศ. 2489  ดวยการนําของพรรคคอมมิวนิสต  ประกอบกับแรงหนุนชวยของประชาชนใน
เขตปลดปลอย  รวมทําสงครามปลดแอกที่กินเวลานาน 3 ป พรรคคอมมิวนิสตจีนไดทําลายกองทหาร
เจียงไคเช็ค (ทหารจีนคณะชาติ)  ที่ติดอาวุธอเมริกาเสียชีวิตประมาณ 8 ลานคน  และไดปลดปลอยดินแดน
ท่ัวประเทศยกเวนมณฑลไตหวัน  การปลดปลอยดังกลาวมีผลกระทบตอพลเรือนจีนและทหารจีนคณะชาติ
จํานวนมากที่ยังจงรักภักดีตอระบอบประชาธิปไตย จึงไดพากันหลบหนีออกนอกประเทศจีน แลวอพยพ
เขาสูประเทศพมาระหวางชวงป พ.ศ. 2494-2495 เขามาอยูในบริเวณรัฐฉานทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือบาง 
และมีบางสวนเลยเขาไปอยูในประเทศลาวและเวียดนาม 
   ตอมาเมื่อประมาณป พ.ศ. 2497  สถานการณทางการเมืองในประเทศพมาไดผลักดันใหคนจีน
เหลานี้บางสวนอพยพหนีตอลงมาทางใตเขาสูประเทศไทยตอนเหนือและไดตั้งชุมชนอยูตามภูเขา  
บริเวณชายแดนในจังหวัดเชียงราย  เชียงใหม  และแมฮองสอน ใกลชายแดนพมา 
 ในป พ.ศ. 2499  รัฐบาลไทยและสหประชาชาติ  ไดรวมกันสงตัวชาวจีนอพยพที่เปนพลเรอืน
บางสวนไปยังไตหวัน  สวนที่เหลือซ่ึงไมยอมกลับไปนั้นรัฐบาลไทยก็ไดยอมรับสภาพพวกเขาในฐานะ
ผูอพยพเมื่อป พ.ศ. 2504 สวนชาวจีนอพยพที่เปนอดีตทหารจีนคณะชาติยงัเปนปญหาตอไปจนกระทั่ง
เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2513 คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติยอมรับขอเสนอของสภาความมั่นคงแหงชาติให
อดีตทหารจีนคณะชาติดังกลาว คงอยูในประเทศไทยตอไปได โดยมอบใหกระทรวงมหาดไทย
ดําเนินการ เนื่องจากเปนการแนนอนวา ผูอพยพเหลาน้ีจะอยูประเทศไทยอยางถาวรตอไป รัฐบาลไทยจงึ
มีนโยบายแปลงสัญชาติใหแกพวกเขาเพื่อใหมีสัญชาติไทยตามขั้นตอนตอไป 

 ปจจุบันคนจีนเหลาน้ีไดรับการยอมรับจากรัฐบาลไทยใหมีฐานะเปนผูอพยพโดยใหกลุม
พลเรือนอยูภายใตการควบคุมของกระทรวงมหาดไทย  และกลุมที่เปนทหารจีนคณะชาติอยูภายใต
ความควบคุมของสํานักผูบัญชาการทหารสูงสุด (บก.04 เดิม) หรือศูนยอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง 
25 (ศอพป.25) ทั้งน้ียังถูกควบคุมในเรื่องเขตที่อยู  การออกนอกเขตพื้นท่ีอยางเสรีจึงทําไดยาก  ตองอาศัย
อยูเฉพาะในพื้นที่ควบคุม  ท่ีทางการกําหนดใหเทานั้น (พินิช  พิชยกัลป, 2525, หนา 2-14) 

 การอพยพจากบานหัวเวียงมาที่บานเวียงหมอก 
   ชาวจีนอพยพที่ตกคางอยูในประเทศไทย (ในสวนของชาวจีนอพยพบานเวียงหมอก) กอนหนา

ป พ.ศ. 2519 นั้น  ในชวงป พ.ศ. 2506-2518 ไดถูกจํากัดพื้นที่ใหอยูบริเวณบานหัวเวียง ต.เวียง  อ.เชียงของ  
จ.เชียงราย  เนื่องจากสภาพทําเลที่ตั้งของ ต.เวียง  อยูในแนวติดกับแมน้ําโขง  ซึ่งบริเวณดานตรงขามของ
บานหัวเวียง  เปนฝงของประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว  พ้ืนที่ของบานหัวเวียงจึงเปนดานแรกของ
ชาวจีนอพยพกลุมนี้ที่เขามายังประเทศไทย  กอนที่จะยายไปที่หมูบานเวียงหมอก โดยอาศัยพื้นที่บริเวณ
บานหัวเวียงพักหลบภัย  และไดกลายเปนพื้นที่ควบคุมผูอพยพไปโดยปริยาย จนกระทั่งป พ.ศ. 2519  
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นายอําเภอเชียงของชื่อ รอ.ชลอ  อเนกบุณย  ไดจัดหาพื้นท่ีที่เปนหมูบานเวียงหมอกในปจจุบันให  แลวจึงได
ควบคุมชาวจีนอพยพกลุมนี้ยายมายังบานเวียงหมอก  โดยตองอาศัยอยูเฉพาะในพื้นที่ที่ควบคุม  การออก
นอกเขตอําเภอตองไดรับการอนุญาตจากนายอําเภอ สวนออกนอกเขตจังหวัดตองไดรับอนุญาตจากผูวา
ราชการจังหวัด 

    ชาวจีนอพยพบานเวียงหมอกสวนมากมีวัฒนธรรมที่รุงเรืองมากอน  แตเมื่อมาอยูสถานที่ใหม  
ส่ิงแวดลอมที่ตางไปจากเดิมไดทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนจากเดิมไปบาง แตลักษณะวิถีชีวิตหลักประเพณี  
พิธีกรรมตางๆ ยังมีการปฏิบัติตอๆ มาอยางสม่ําเสมอ    

    ภาษาที่ใชสื่อสารใชภาษาจีนยูนนาน หรือ Southwestern  Mander in  ชาวบานใชเปนภาษาหลัก  
แตยังมีบางคนในหมูบานใชภาษาไตลื้อพูดกันเฉพาะในผูสูงอายุที่เปนสุภาพสตรีบางคน  เนื่องจากได
แตงงานกับชาวจีนในชวงอพยพ  สําหรับภาษาไทยกลางและภาษาไทยลานนา  บุคคลท่ีอาย ุ35  ป  ลงมา
สามารถพูดไดมากกวาคนที่มีอายุ 35 ป ข้ึนไป เพราะคนที่อายุต่ํากวา 35 ป  สวนใหญจะเกิดในประเทศไทย  
จึงสามารถใชภาษาไทยกลางติดตอกับบุคคลภายนอกไดเปนอยางดี 

   การรักษาพื้นบานดวยวิธี  “กวาซา”  บานเวียงหมอก ต.หวยซอ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
   จากการศึกษาของชูศักดิ์  สุวิมลเสถียร  คําวา “กวาซา”  ประกอบดวยคําภาษาจีน 2 คํา  คําแรก 

“กวา”  เปนคํากริยา แปลวา  ขูด  และคําหลัง  “ซา”  แพทยจีนหมายถึงโรคที่รายแรง  เชน  โรคพิษแดด 
อหิวาตกโรค  คําทั้ง  2  คํานี้ บงบอกรูปแบบการรักษาโรคในกลุมของ “ซา” (Sha Syndrome) ของเจาของ
วัฒนธรรมซึ่งมีโลกทัศนในการมองความเจ็บปวยที่แตกตางไปจากการรักษาแผนปจจุบันไดเปนอยางดี  
คือ  เมื่อเกิดอาการความเจ็บปวยที่เกี่ยวกับ  “ซา”  ชาวบานก็จะนําเหรียญกษาปณหรือวัตถุที่มีลักษณะ
มนมาขูดตามบริเวณ  หลัง  รอบคอ  บริเวณ  หนาอก  บริเวณไหล  เพ่ือรักษาอาการเจ็บปวยท่ีเกิดขึ้น  
สําหรับลักษณะอาการโดยทั่วไปที่พบผูปวยมักแสดงออกทางสีหนา  เชน  หนาซีด  ไมราเริง  เพลีย  
และเริ่มมีลักษณะสําคัญของการเริ่มกังวลใจ  มีอาการหนาว  มีไข  ตัวรอน  ปวดหัว  คลื่นไส  เปนหวัด  
จนถึงอาการที่มักจะพบไมบอย  เชน  เปนลมชัก  หรือทองเสยีติดตอกันหลายๆ ครั้ง 

   อาการดังกลาวในทางปฏิบัติหลังจากการ  “กวาซา”  แลว  ลักษณะผื่นแดงที่ปรากฏบนบริเวณ
ท่ีทําการขูดซึ่งจะเปนเครื่องหมายแสดงวาผูปวยเปนซาหรือไม  กลาวคือ  ถาในบริเวณที่ขูดหลังการขูด
ปรากฏมีเพียงผื่นแดงแตไมปรากฏตุมขนาดเม็ดทรายเล็กๆ ข้ึนเปนหยอมๆ ถือวาไมเปนซา  ผูปวยและ
ผูรักษาก็จะทําการรักษาโดยวิธีอ่ืนๆ ตอไป 

    ชูศักดิ์  สุวิมลเสถียร (2537, หนา 16-52)  กลุมอาการของความเจ็บปวยดังกลาว  ในวัฒนธรรม
อ่ืนๆ นับเปนความเจ็บปวยซึ่งปรากฏในทุกๆ สังคม  แตกลุมอาการของ  ซา  นั้นเปนกลุมอาการที่เกิดจาก
วัฒนธรรมเฉพาะ (Cultural bound Syndrome)  ความหมายของ  ซา  เมื่อเกิดขึ้นไมเพียงเปนแคความเจ็บปวย
โดยท่ัวไป  แตเปนสัญญาณเตือนถาไมรีบเยียวยาแกไข  อาจไดรับอันตรายถึงชีวิตได  ดังเชน  นายจือหลิง  
แซหลี  ใหสัมภาษณวา 
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    “คนหนุมๆ คนเมืองตายไว  เขาไมรูจักกวาซา  พวกเราคนจีนใครๆ ก็ทําเปน” 
   บทบาทของกวาซาในชุมชน 
    การรักษาพื้นบานดวยวิธี “กวาซา”  ยังมีลักษณะเปนสาธารณสมบัติ (Public  Poverty)  มิตองใช

ผูเชี่ยวชาญ  (Specialist)  ทําเมื่อไรก็ได  ที่ไหนก็ได  ชาวบานใชการกวาซาในฐานะเปนความรูทีด่าํรงอยู
ในสามัญสํานึก  มีอยูในครัวเรือน  กลาวคือ  วิธีกวาซาเปน  กลไกหนึ่งในระบบการแพทยแบบวัฒนธรรม  
มิไดจํากัดการใชเฉพาะหมอผูเชี่ยวชาญเทานั้นและเนื่องจากคุณลักษณะของกวาซามิไดถูกผูกขาด
การนําไปใชจึงกระจายไปยังบุคคลเกือบทุกระดับในหมูบาน 

   ความเจ็บปวยของชาวบานในชุมชน  มีการใชบริการจากโรงพยาบาล  สถานีอนามัย  รานขายยา  
และหมอพื้นบาน ในกรณีกลุมอาการของความเจ็บปวยถาอยูในโรคซาวิธีการกวาซาจะเปนการรักษาใน
ระดับ “ปฐมพยาบาล” ของผูปวยเปนสวนใหญ  และขณะเดียวกันก็ยังมีการผสมผสานใชการรักษาแผน
ปจจุบันรวมดวย  เมื่อวิธีการกวาซาไดนํามาใชในการรักษาความเจ็บปวยในชุมชน  แสดงวา กวาซายังมี
หนาท่ีและเมื่อยังปฏิบัติหนาที่ได  กวาซาจึงดํารงอยูเปนสวนหนึ่งของชุมชน (ชูศักดิ์  สุวิมลเสถียร, 2537, 
หนา 16-52) 
 2.1.15  การขูดพิษแบบลานนาไทย (กวาซา)   
  การขูดพิษแบบลานนาไทย  (กวาซา)  หมายถึง  วิธีการขูดเอาสารพิษในรางกายขับออกมา
ทางผิวหนังโดยใชเขาควายเผอืก และใชน้ํามันสมุนไพรลานนาไทยในการปรับสมดุลระบบการไหลเวียน
โลหิต และระบบน้ําเหลืองภายในรางกาย  กวาซา  มาจากคํา 2 คํา  รวมกัน  คือ  กวา  แปลวาการขูดลง
บนผิวหนังโดยใชอุปกรณที่เรียบงาย และหาไดในทองถิ่น  เชน ในประเทศจีนจะใชหยก  ชามตราไก  
อินโดนีเซียใชหิน  มาเลเซียใชเขาสัตวปา  เขาควาย  เวียดนาม กัมพูชา  ใชเหรียญเงิน  ไทยใชเขาสัตว  
งาชาง  อุปกรณที่นํามาใชนี้ตองมีคุณสมบัติไมเปนตัวนําไฟฟา  ไมแผความรอน มีประสิทธิภาพใน
การระบายความรอน ไมขีดขวนใหผิวหนังถลอก ใชอุปกรณนั้นมาจุมในน้ํามัน นํ้าอุน โลชั่น บาลม
ที่ไมรอน ขูดลงบนผิวหนังบริเวณท่ีมีอาการปวด  ขูดจนขึ้น  ซา  แปลวา รอยแดงที่เกิดจากการขูดเอา
สารพิษภายในรางกายออกมาทางรูขุมขน  พัฒนาการมาจากการที่หญิงชาวจนีโบราณเมื่ออาบน้ํามักจะ
ใชหินขูดบนผิวกายจะรูสึกสบายตัวข้ึน การไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น  ตอมาเมื่อมีอาการปวยผิดปกติ
ของรางกาย  เชน  ปวดศีรษะ  ปวดเมื่อยรางกาย  เปนไข  จึงนําวิธีการกวาซามาใชจนเห็นผลอยางชัดเจน 

   เนื่องจากประเทศจีนทางตอนใต  ติดตอกับทางเหนือของประเทศไทยวัฒนธรรมการกวาซา
จึงเดินทางมากับชาวจีนที่เขามาในจังหวดัเชียงราย  เชียงใหม  แมฮองสอน  พะเยา  ลําพูน  ลําปาง  เปนตน 
ชาวเหนือของไทยรูจักการกวาซาประมาณ 2,000 ป  ผานวันเวลามาอยางยาวนาน  แตกําลังจะถูกลืมเลือน
เมื่อยุคความกาวหนาของการแพทยแผนปจจุบัน  การพัฒนาอยางไมหยุดยั้งของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ใหมๆ ทําใหถูกมองวาไมเปนวิทยาศาสตร  เปนผลใหภูมิปญญาใหอันล้ําคาท่ีบรรพบุรุษตกทอดมาให
คอยๆ ถูกละทิ้งไป   

 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 49

 2.1.16  ทฤษฏเีกี่ยวกับทัศนคตแิละแนวคดิเกี่ยวกับความคิดเห็น  (Opinion) 
   ทัศนคติ (Attitude) เปนแนวความคิดที่มีความสําคัญมากแนวหนึ่งทางจิตวิทยาสังคม  และ 
การสื่อสาร และมีการใช คํานี้กันอยางแพรหลาย สําหรับการนิยามคําวา ทัศนคติ น้ัน ไดมีนักวิชาการ
หลายทานใหความหมายไวดังนี้ 
   โรเจอร (Roger, 1978; อางถึงใน ทัศนคติ Attitude, อินเทอรเน็ต, 2550) ไดกลาวถึง ทัศนคติวา 
เปนดัชนีช้ีวา บุคคลนั้น คิดและรูสึกอยางไร กับคนรอบขาง วัตถุหรือส่ิงแวดลอมตลอดจนสถานการณ
ตางๆ โดย ทัศนคติ น้ันมรีากฐานมาจาก ความเชื่อที่อาจสงผลถึง พฤติกรรม ในอนาคตได ทัศนคติ จึง
เปนเพียง ความพรอม ที่จะตอบสนองตอสิ่งเรา และเปน มิติของ การประเมิน เพื่อแสดงวา ชอบ
หรือไมชอบ ตอประเด็นหนึ่งๆ ซึ่งถือเปน การสื่อสารภายในบุคคล  (Intrapersonal Communication) ที่
เปนผลกระทบมาจาก การรับสาร อันจะมีผลตอพฤติกรรมตอไป 
   โรเสนเบิรก  และฮอฟแลนด (Rosenberg & Hovland, 1960, p. 1; อางถึงใน ทัศนคติ Attitude, 
อินเทอรเน็ต, 2550) ไดใหความหมายของ ทัศนคติ ไววา ทัศนคติ โดยปกติสามารถ นิยาม วา เปนการจูงใจ
ตอแนวโนมในการตอบสนองอยางเฉพาะเจาะจงกับส่ิงที่เกิดขึ้น 
   เคลเลอร (Howard, 1963, p. 572; อางถึงใน ทัศนคติ Attitude, อินเทอรเน็ต, 2550) กลาววา 
ทัศนคติ หมายถึง สภาวะความพรอม ของบุคคล ที่จะแสดงพฤติกรรมออกมา ในทางสนับสนุน หรือ
ตอตานบุคคล สถาบัน สถานการณ หรือแนวความคิด 
   คารเตอร  (Carter, 1959 p. 48; อางถึงใน ทัศนคติ Attitude, อินเทอรเน็ต, 2550) ใหคําจํากัดไววา 
ทัศนคติ คือ ความพรอม ท่ีจะ แสดงออก ในลักษณะใด ลักษณะหนึ่ง ที่เปน การสนับสนุน หรือ ตอตาน
สถานการณ บางอยาง บุคคล หรือสิ่งใดๆ 
   นิวคอมบ (Newcomb, 1854, p. 128; อางถึงใน ทัศนคติ Attitude, อินเทอรเน็ต, 2550) ให
คําจํากัดความไววา ทัศนคติ ซึ่งมีอยูในเฉพาะคนนั้น ขึ้นกับ สิ่งแวดลอม อาจ แสดงออก ในพฤติกรรม 
ซ่ึงเปนไปไดใน  2  ลักษณะ  คือ  ลักษณะชอบหรือพึงพอใจ ซึ่งทําใหผูอื่นเกิด ความรักใคร อยากใกลชิด
ส่ิงนั้นๆ หรืออีกลักษณะหนึ่ง แสดงออก ในรูปความไมพอใจ เกลยีดชงั ไมอยากใกลสิ่งนั้น 
      นอรแมน  (Norman, 1971, p. 71; อางถึงใน ทัศนคติ Attitude, อินเทอรเน็ต, 2550) กลาววา 
ทัศนคติ  คือ  ความรูสึก  และความคิดเห็นที่บุคคลมีตอสิ่งของ  บุคคล  สถานการณ  สถาบัน  และ
ขอเสนอใดๆ ในทางที่จะยอมรับ หรือปฏิเสธ ซึ่งมีผลทาํใหบุคคลพรอมที่จะแสดงปฏิกิริยาตอบสนอง
ดวยพฤตกิรรมอยางเดยีวกันตลอด  
 จี เมอรฟ แอล เมอรฟ และนวิคอมบ (Murphy, Murphy & Newcomb, 1973, p. 887; อางถึงใน 
ทัศนคติ Attitude, อินเทอรเนต็, 2550) ใหความหมายของคําวา ทัศนคติ หมายถึง ความชอบ หรือไมชอบ 
พึงใจหรือไมพึงใจที่บุคคลแสดงออกมาตอสิ่งตางๆ 
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  ดังน้ันจึงสรุปไดวา ทัศนคติ เปนความสัมพันธที่คาบเกี่ยวกันระหวางความรูสึก และความเชื่อ 
หรือการรูของบุคคล กับแนวโนมที่จะมี พฤติกรรมโตตอบ ในทางใดทางหนึ่งตอเปาหมายของ ทัศนคติ
น้ัน โดยสรุป ทัศนคติ ในงานที่น้ีเปนเรื่องของจิตใจ ทาที ความรูสึกนึกคิด  และความโนมเอียงของบุคคล 
ท่ีมีตอขอมูลขาวสาร และการเปดรับ รายการกรองสถานการณ ที่ไดรบัมา ซึ่งเปนไปไดท้ังเชิงบวก และ
เชิงลบ ทัศนคติ  มีผลใหมีการแสดงพฤติกรรมออกมาจะเห็นไดวา ทัศนคติ  ประกอบดวย  ความคิดที่
มีผลตออารมณ และความรูสึกนั้น ออกมาโดยทางพฤติกรรม  (ทัศนคต ิAttitude, อินเทอรเน็ต, 2550) 

    ความหมายของความคิดเห็น 
 ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกทางดานความรูสึก  ความเชื่อตอสิ่งใดส่ิงหนึ่ง หรือ
เหตุการณใดเหตุการณหน่ึง  ซึ่งอาจเกิดจากการประเมินผลสิ่งนั้น  หรือเหตุการณน้ัน  โดยมีอารมณ  
ประสบการณ และสภาพสิ่งแวดลอมในขณะนั้น  เปนพ้ืนฐานการแสดงออก  ซึ่งอาจถูกตองหรือไมก็ได  
ความคิดเห็นนี้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา  การแสดงความคิดเห็น  อาจทําดวยคําพูด  หรือการ
เขียนก็ได  (อรทิพย  ลีนะพัฒน, 2535, หนา 15) 
 ความคิดเห็น หมายถึง  ความเชื่อ  หรือการลงความเห็นที่ไมไดเปนความรูสึกอันแทจริง  แต
ในบางครั้งความคิดเห็นในบางสิ่งบางอยางอาจเปนจริงได  (ลาวัณย จักรานุวัฒน, 2540, หนา 9) 

 ความคิดเห็นกับทัศนคติ 
 ทัศนคติเปนผลรวมทั้งหมดของมนุษยเกี่ยวกับความรูสึก  ความคิดเห็น  ความกลัวตอ
บางสิ่งบางอยาง  การแสดงออกทางดานคําพูด  เปนความคิดเห็น  และความคิดเห็นนี้เปนสัญลักษณของ
ทัศนคติ  ดังนั้นถาอยากวัดทัศนคติ  ทําโดยวัดความคิดเห็นของบุคคลที่มีตอส่ิงตางๆ (Thurstone,1977, 
p. 77) 
 ความคิดเห็น  หมายถึง  การแสดงออกถึงวิจารณญาณที่มีตอเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ  
ความคิดเห็นมีความหมายที่แคบกวาเจตคติ (Attitude) เพราะความคิดเห็นของบุคคลเปลี่ยนไปตามขอเท็จจริง
และเจตคติของบุคคล  ในขณะที่เจตคติแสดงความรูสึกทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  ความคิดเห็นจะเปน
การอธิบายเหตุผลท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ (สงวน สุทธิเลิศอรุณ  และคนอื่นๆ, 2522; อางถึงใน  
อภิชัย  ชาชุม, 2538, หนา 10-11) 
 ความคิดเห็น  หมายถึง  การแสดงออกโดยการพูด  หรือ เขียนเกี่ยวกับเจตคติ  ความเชื่อ หรือ
คานิยมของบุคคล  ความคิดเห็น  ไมเหมือนเจตคติตรงที่ไมจําเปนท่ีจะตองแสดงความรูสึก  อารมณ  
หรือแมกระท่ังการแสดงพฤติกรรมที่จะตอบสนอง  หรือไมตอบสนองตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง  เปนเพียงคําพูด
พรอมเหตุผลที่บุคคลคิดขึ้นมา  และถามีคนไมเห็นดวย  บุคคลน้ันก็อาจจะเปลี่ยนคําพูดดังกลาวได  
(กมลรัตน  หลาสุวงศ, 2527; อางถึงใน อภิชัย  ซาซุม, 2538, หนา 11) 
 ความคิดเห็นจึงเปนการแสดงออกทางดานทัศนคติ  หรือความรูสึกที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งดวย
การพูดหรือการเขียน  โดยอาศัยพื้นความรู  สภาพแวดลอม  และประสบการณของแตละคน  รวมทั้ง
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ความสัมพันธติดตอระหวางบุคคลดวย  ความคิดเห็นไมอาจจะแยกออกจากทัศนคติได  เนื่องจาก
ความคิดเห็นเปนสวนหนึ่งของทัศนคติ  เพียงแตความคิดเห็นไมลึกซ้ึงเหมือนทัศนคติ 
 ความสําคัญของความคิดเห็น 
 การสํารวจความคิดเห็น เปนการศึกษาความรูสึกของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  แตละคนจะ
แสดงความเชื่อ  และความรูสึกใดๆ ออกมา  โดยการพูด  หรือการเขียน  การสํารวจความคิดเห็นจะเปน
ประโยชนตอการบริหารงาน การกําหนดนโยบาย  แผนงาน  โครงการตางๆ หรือการเปลี่ยนแปลงระบบงาน
การดําเนินงาน  รวมทั้งการฝกหัดการทํางานดวย  เพราะจะทําใหการดําเนินงานตางๆ บรรลุตามวัตถุประสงค  
เปนไปดวยความเรียบรอย  และความพอใจของผูรวมงาน (ทัศนคติ Attitude, อินเทอรเน็ต, 2550) 
 การเกิดความคิดเห็น 
 ความคดิเห็น  เกิดจากการเรยีนรู  และประสบการณของบคุคลที่มตีอส่ิงใดสิ่งหนึ่งตามเงื่อนไข 
4 ประการ  คือ  (ศักดิ์  สุนทรเสณี, 2531, หนา 4) 
    1)  กระบวนการเรียนรูที่ไดจากการเพิ่มพูน  และบูรณาการของการตอบสนองแนวความคิด
ตางๆ เชน ความคิดเห็นจากครอบครวั โรงเรียน ครู การเรยีนการสอนอืน่ๆ  
      2)  ประสบการณสวนตัวข้ึนอยูกับความแตกตางของบุคคล  ซึ่งมีประสบการณที่
แตกตางกันไป  นอกจากประสบการณของคนจะสะสมขึ้นเรื่อยๆ แลว ยังทําใหมีรูปแบบเปนตัวของตัวเอง  
ดังนั้นความคิดบางอยางจึงเปนเรื่องเฉพาะของแตละบุคคล  แลวแตพัฒนาการ  และความเจริญเติบโต
ของคนนั้นๆ 
    3)  การเลียนแบบ  การถายทอดความคิดเห็นของคนบางคนไดมาจากการเลียนแบบ
ความคิดเห็นของคนอื่นที่ตนเองเกิดความพอใจ  หรือเกิดความชอบ  เชน  พอแม ครู  พี่นอง  ดารา  นักการเมือง 
และคนอื่นๆ  
    4)  อิทธิพลของกลุมสังคม  คนยอมรับความคิดเห็นตามกลุมสังคมที่ตนเองอาศัยอยูตาม
สภาพแวดลอม  เชน  ความคิดเห็นตอกลุมศาสนา  สถาบันตางๆ เปนตน 
 สิ่งที่มีอิทธิพลท่ีทําใหความคิดเห็นแตกตางกัน ประกอบดวย (ชาติชาย โทสินธิติ, 2529, หนา 
15)   

1)  การอบรมของครอบครัว  อิทธิพลของครอบครัวมีมากกวาปจจัยอ่ืนๆ เพราะครอบครัว
เปนสถาบันสังคมแหงแรกของบุคคล 
      2)  กลุมและสังคมที่เกี่ยวของ  บุคคลเมื่ออยูในกลุมใด  หรือสังคมใดก็จะมีความคิดเห็น
ไปในทางเดียวกับกลุม  และสังคมนั้นๆ กลุมเปนสวนผลักดนัใหบุคคลมีการเรียนรูโดยตรง 
      3)  วัฒนธรรมและประเพณี  บุคคลเมื่อไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรม  และประเพณีใด
ยอมปฏิบัติไปตามวัฒนธรรม  และประเพณีนั้นๆ และมักจะมีความคิดเห็นตอวัฒนธรรม  และประเพณี
ของคนไปในทางที่ดี 
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    4)  การศึกษา  ระดับการศึกษามีอิทธิพลมากตอการแสดงความคิดเห็น  เพราะเปนการจัด
ประสบการณใหกับบุคคล 
    5)  สื่อมวลชน  ไดแก  หนังสือพิมพ  วิทยุ  โทรทัศน  เปนตน  สิ่งเหลานี้มีอิทธิพลมาก
ตอการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของบุคคล  เพราะวาจะเปนสื่อในการสรางความคิดทั้งทางดานบวกและ
ดานลบได 
 

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 ธารา  ออนชมจันทร  (2537; อางถึงใน ดารณี  ออนชมจันทร, อินเทอรเน็ต, 2546)  เสนอ
แนวทางการพัฒนาและใหขอเสนอแนะในงานวิจัยทางเลือกในการรักษากระดูกหัก ดังนี้ 

    “จากผลการวิจัย  ยิ่งย้ําความจริงวา  ประชาชนใชบริการการแพทยแบบพหุลักษณ  ดังนั้น
ประเด็นการเลือกเอาสวนที่ชาวบานมีพ้ืนฐานอยูแลว  มาลดขอจํากัดของแผนปจจุบัน  เพื่อประโยชน
สูงสุดแกประชาชน  ถาเราสามารถเลือกจุดเดนของการแพทยพ้ืนบานมาใชและพัฒนาโดยคงรูปแบบ
การรักษาแบบพื้นบานไว  ปรับปรุงเฉพาะเทคนิควิธีการ เชน การดึงกระดูกใหเขาท่ี การรวมมือกับ
โรงพยาบาลใชเอกซเรยชวยวินิจฉัยใหเห็นตําแหนงที่กระดูกหัก  เพ่ือประกอบการตัดสินใจเลือกวิธีการ
รักษาซึ่งเหมาะสมที่สุดสําหรับผูปวยแตละราย สําหรับบุคลากรแผนปจจุบัน หากยังไมสามารถลงไป
สัมผัสกับหมอพื้นบานไดโดยตรง ก็ขอเพียงแตยอมรับขอจํากัดของตนเอง เปดโอกาสใหผูปวยรวม
ตัดสินใจเลือกใชบริการ  จึงมีขอเสนอแนะดังนี้  

  1)  ระดับนโยบายควรสงเสริมใหมีการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขระดับปฏิบัติงาน  
ใหมากขึ้น โดยเนนการวิจัยเชิงสหวิทยาการ กลาวคือมีการรวมมือกันระหวางนักวิชาการ (ซ่ึงมีขอ
ไดเปรียบดานทฤษฎี)  และนักปฏบิัติ  (ซึ่งอยูทามกลางขอมูลเพราะใกลชิดกับปญหาในพ้ืนที่) ระดับ
นโยบายจะไดเห็นรูปแบบการพัฒนาที่สอดคลองกับความเปนจริงในทองถิ่นมากขึ้น  และเปดโอกาสใช
วิธีการพัฒนาท่ีหลากหลายยิ่งขึ้น ดีกวาจะคิดเปนสูตรสําเร็จจากสวนกลางแลวสรางความขัดแยงใหกับ
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 

  2)  สงเสริมใหมีการวิจัยพัฒนาตอยอดจากฐานความรูเดิม  (Renovation)  เพื่อเปนทางเลือก
ในการดูแลรักษาสุขภาพ  ซึ่งนาจะดีกวาการลอกแนวคิดการพัฒนาจากชาติตะวันตก  ซ่ึงมบีรบิททางสงัคม
ตางจากไทย  หมอพื้นบานจึงควรไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพมากขึ้น  มิฉะนั้นจะถูกกลืนเหมือนกรณี
ผดุงครรภโบราณ 

       ระดับนโยบายจึงควรมีเปาหมายหลักท่ีจะพัฒนาการแพทยพ้ืนบานมาเปนทางเลือก
ใหประชาชนใชบริการตามความเหมาะสมกับวัฒนธรรมในแตละทองถิ่น โดยใหชาวบานมีสวนรวมใน
การดูแลกันเองไดในระดับหนึ่ง  กอนที่จะตองเขาไปแออัดยัดเยียดกันในสถานบริการของรัฐ 
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    ยิ่งยง  เทาประเสริฐ (2538, หนา 67; อางถึงใน ดารณี  ออนชมจันทร, อินเทอรเน็ต, 2546)  
กลาววา  ถึงความจําเปนที่จะตองประยุกตใชทฤษฎีการแพทยพื้นบานในยุคโลกาภิวัตนเพื่อเพ่ิมทางเลือก
ในการดูแลรักษาสุขภาพ หากจําเปนทางเลือกนี้จะมีขอบเขตและขีดความสามารถเพียงใด ขอสําคัญ
จะสานรอยตอของทางเลือกระหวางการแพทยพื้นบานกับการแพทยแผนปจจุบันไดอยางไร  การคืน
ศักยภาพและขีดความสามารถของประชาชนในการดูแลสุขภาพหมายรวมถึงการใหโอกาสในการฟนตัว
และปรับตัวใหทันสมัยของภูมิปญญาพื้นบานบนหลักการของการผลิตใหม (Improvization and Renovation) 
เลือกสรรและพัฒนาบนรากเหงาของชุมชน    

    เสาวภา พรสิริพงษ (2538; อางถึงใน ดารณี  ออนชมจันทร, อินเทอรเน็ต, 2546)  เสนอวาการแพทย
พ้ืนบานและสมุนไพรเปนส่ิงที่ตองพัฒนาควบคูกันไป หมอพื้นบานเปนปจจัยที่สําคัญมากตัวหนึ่งที่มี
ผลตอการใชสมุนไพร ดังนั้นจําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาและสงเสริมทั้งหมอพื้นบานและสมุนไพร
ควบคูกนัไป การพัฒนาหรือสงเสริมอยางใดอยางหนึ่งโดยละทิ้งอยางใดอยางหนึ่ง ยอมไมไดอยางแนนอน 

   สุวิทย  มาประสงค (2544; อางถึงใน ดารณี  ออนชมจันทร, อินเทอรเน็ต, 2546) เสนอแนะใน
การศึกษาภูมิปญญาหมองู ดังนี้  การสืบคนการดํารงอยูของหมองูท่ียังคงมีบทบาทสําคัญอยูในพื้นที่ตางๆ 
ท่ัวประเทศ  แนวทางที่ควรรีบทําการศึกษา  เมื่อคนพบและตรวจสอบประสิทธิผลในการรักษาเปนที่
ประจักษแลวก็ควรใหการยอมรับ “ภูมิปญญา” ดังกลาว  แสดงบทบาทในการบริบาลสังคมอยางเปนทางการ  
ถูกตองตามกฎหมาย  โดยอาจจะจัดใหเปนรูปแบบการบําบัดแบบสมทบ  มีการสงตอผูปวยในกรณีที่
ผูปวยพนจากระยะอันตรายตอชีวิตแลว  หมองูพื้นบานควรไดรับการดูแลจากรัฐในสวนของคาตอบแทน
เชนเดียวกับแพทยในระบบใหม  โดยอาจจะมีฐานคาตอบแทนที่คิดจากจํานวนผูปวยซึ่งหมอไดให
การบําบัดรักษาจนหาย 

   จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา  ในประเทศไทยมีภูมิปญญาแพทยทางเลือก  หรือ
การแพทยพื้นบานและกําลังถูกฟนฟูภูมิปญญาเพื่อหวนคืนสูวิถีการพึ่งพาตนเองดานการดูแลสุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 


