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บทที่ 2  
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ค้นคว้าเอกสารเพ่ือให้ครอบคลุมตาม
เนื้อหาที่ต้องการศึกษา  ดังนี้ 
 

สถานการณ์สุขภาพผู้สูงอายุ 
 

ประชากรเกือบทุกประเทศในโลกก าลังมีอายุสูงขึ้น อันเป็นผลมาจากการที่อัตราเกิดของประเทศ
ต่าง ๆ ได้ลดต่ าลงในขณะที่ผู้คนมีอายุยืนยาวขึ้น (WHO, 2014) ในปี 2556 จ านวนประชากรโลกท้ังหมด 
7,100 ล้านคน เป็นประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปถึงร้อยละ 12 ทั้งนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกาประชากรที่มี
อายุมากกว่า 65 ปีคิดเป็นสัดส่วนประชากรร้อยละ 12.9  (Administration On Ageing, 2014)  ในส่วน
ของประเทศไทยจากรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2550 โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและการพัฒนา
ผู้สูงอายุไทย พบว่าจ านวนประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2503 มีจ านวน
ประชากรสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) 1.5 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 5.4 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งเพ่ิมขึ้น
เป็น 6.7 ล้านคนในปี 2548 และจะเพ่ิมขึ้นเป็น 2 เท่าในปี 2568 เป็น 14 ล้านคน หรือคิดเป็น 10.3 และ 
20 ของประชากรทั้งหมดตามล าดับ สถานการณ์นี้ท าให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ดังตารางที่ 
2.1 
 
ตารางที่ 2.1 จ านวนประชากรรวม จ านวนประชากรสูงอายุ สัดส่วนของประชากรสูงอายุ  และอายุมัธย
ฐานของประชากรไทย พ.ศ. 2503 – 2568 
 

ปี พ.ศ. จ านวนประชากร
รวม 

จ านวนประชากร
อายุ 60 ปีขึ้นไป 

ร้อยละของประชากร
อายุ 60 ปีขึ้นไป 

อายุมัธยฐาน 

2503 26,257,916 1,506,000 5.4 18.4 
2513 34,397,371 1,680,900 4.9 17.8 
2523 44,824,540 2,912,000 6.3 19.9 
2533 54,509,500 4,014,000 7.4 25.1 
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2543 62,236,000 5,867,000 9.4 30.1 
2553 67,042,000 7,522,800 11.8 34.7 

 
 

ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) 
 

ปี พ.ศ. จ านวนประชากร
รวม 

จ านวนประชากร
อายุ 60 ปีขึ้นไป 

ร้อยละของประชากร
อายุ 60 ปีขึ้นไป 

อายุมัธยฐาน 

2563 70,821,000 11,888,000 16.8 38.2 
2568 72,286,000 14,452,000 20.0 39.8 

 
ที่มา: ส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ, 2550 
 

ทั้งนี้ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุจ านวนมากมีโรคมากกว่า 1 โรคและบางคนไม่เฉพาะมีโรคแต่มี
ปัญหาเรื่องทุพพลภาพและพิการเกือบร้อยละ 1 ของผู้สูงอายุต้องนอนติดเตียง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ต้อง
มีคนดูแลและจ านวนไม่น้อยต้องได้รับการดูแลในระดับที่แตกต่างกันออกไป  ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นผลต่อ
เนื่องมาจากปัญหาด้านสุขภาพที่ไม่ได้รับการเตรียมตัว การเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุมีลักษณะ
โดยรวมเหมือนกันในทุกคน ทุกเชื้อชาติ ศาสนา เพียงแต่ระยะเวลาความช้าหรือเร็วของการเข้าสู่ความ
ชราจะแตกต่างกันในแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้าง
สุขภาพ พันธุกรรม และภาวะสุขภาพของแต่ละบุคคล  
         1. ปัญหาสุขภาพกาย  

   จากรายงานการสูญเสียปีสุขภาวะในผู้สูงอายุ  สรุปได้ว่า  ผู้สูงอายุไทยส่วนใหญ่สูญเสียการมี
สุขภาพดีจากโรคเรื้อรัง และความเสื่อมของร่างกาย  โดยมีสาเหตุหลักของความสูญเสียปีสุขภาวะทั้ง
ผู้สูงอายุชายและหญิงจากโรคหลอดเลือดสมอง  และโรคเรื้อรังต่าง ๆ ดังจะเห็นได้จากรายงานการตายที่
พบว่า สาเหตุที่ท าให้ผู้สูงอายุเสียชีวิตมากที่สุดตามล าดับ คือ มะเร็ง   หัวใจ  หลอดเลือดสมอง  ปอด
อักเสบ  ไต และเบาหวาน  อีกทั้งจากการส ารวจความชุกของโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ พบว่า  โรคเรื้อรัง
และภาวะบกพร่องมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นแม้ว่าจะมีการส ารวจจากหลายแหล่ง และช่วงเวลาที่ต่างกันก็
ตาม  นอกจากนี้จากรายงานการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุ ตั้งแต่ พ.ศ.  2547 – 2551  พบว่า  ผู้สูงอายุมารับ
การรักษาอาการป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงมากที่สุด  รองลงมาคือ  เบาหวาน  หัวใจขาดเลือด อัม
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พฤกษ์  อัมพาต  ไขมันในเลือดสูง  ข้อเสื่อมและสมองเสื่อม  และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุก ๆ ปี และจากการ
ประเมินภาวะสุขภาพที่ เกิดจากความเสื่อมของร่างกาย   พบว่า ผู้สู งอายุ เกินครึ่งมีปัญหาการ
มองเห็น  ส่วนปัญหาการได้ยินของผู้สูงอายุ  พบประมาณ  ร้อยละ 15  นอกจากนี้แล้ว   ภาวะจิตใจก็เป็น
ปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ โดยพบว่าภาวะสุขภาพจิตในผู้สูงอายุที่เป็นปัญหามากที่สุด  3  อันดับ
แรก  คือ  ภาวะอารมณ์ซึมเศร้ามาก  อ่อนเพลียและนอนตื่นขึ้นมาไม่สดชื่นตามล าดับ  ซึ่งจากการ
ประเมินสุขภาพด้วยตนเองของผู้สูงอายุย้อนหลัง 5 ปี  แม้จะเป็นการส ารวจจากหน่วยงานที่แตกต่างกัน
จะพบว่า  การประเมินสุขภาพด้วยตนเองของผู้สูงอายุมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน คือ  ผู้สูงอายุส่วน
ใหญ่ประเมินตนเองว่ามีภาวะสุขภาพดี     (ปาณบดี  เอกะจัมปกะ และนิธัศ  วัฒนมะโน, 2553)  

นอกจากนี้ยังมีรายงานผลการส ารวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4  พ.ศ. 
2551 - 2552 พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ประเมินว่ามีสุขภาพปานกลางถึงดีมาก   ประมาณร้อยละ 70 - 80 
ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด เมื่ออายุมากขึ้นจะประเมินสุขภาพตนเองไม่ดีลดลงตามช่วงอายุ และผู้สูงอายุ
ชายประเมินสุขภาพตนเองว่าปานกลาง ดี และดีมากสูงกว่าผู้สูงอายุหญิง  ผู้สูงอายุ 1 ใน 5 ของกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด    ส่วนปัญหาด้านสุขภาพจะเป็นโรคต้อกระจกมากขึ้นตามช่วงอายุ ผู้สูงอายุหญิงเป็น
มากกว่าชาย ผู้สูงอายุ 1 ใน 3 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด มีปัญหาการได้ยิน และมีปัญหานี้มากข้ึนตามช่วง
อายุ ผู้สูงอายุชายเป็นมากกว่าหญิง ผู้สูงอายุมากกว่าครึ่งหนึ่งมีฟันที่ใช้งานได้ไม่ครบ 20 ซี่ และเพ่ิมสูงขึ้น
ตามอายุที่มากขึ้น แต่มีผู้สูงอายุเพียงร้อยละ 29.1 ที่ใส่ฟันทดแทนผู้สูงอายุส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมประจ าวันพ้ืนฐานได้เกือบร้อยละ 100 ยกเว้นปัญหาเรื่องการกลั้นปัสสาวะและอุจจาระ มี
ข้อจ ากัดในการท ากิจกรรมเพ่ิมขึ้นตามอายุที่มากขึ้น    ผู้สูงอายุหกล้มร้อยละ 18.5 โดยผู้สูงอายุหญิงหก
ล้มมากกว่าผู้สูงอายุชายเกือบ 1 เท่า ผู้สูงอายุครึ่งหนึ่งหกล้มนอกบริเวณบ้าน เป็นผู้สูงอายุชายมากกว่า
ผู้สูงอายุหญิง ร้อยละ 59.5 ปี พ.ศ. 2552 มีผู้สูงอายุป่วยเป็นโรคเอดส์ (รายใหม่) จ านวน 167 ราย ลดลง
กว่าเดิม ผู้สูงอายุชายเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์สูงกว่าหญิง ผู้สูงอายุเกิดการเจ็บป่วย หรือรู้สึกไม่สบาย ร้อยละ 
38.4 โรคหรืออาการป่วยครั้งสุดท้ายของผู้สูงอายุที่พบบ่อย 5 ล าดับแรก ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ 
ท้องร่วง/ท้องเสีย/บิด   โรคในช่องปาก/ฟันผุ/โรคเหงือก  ปวดท้อง/ท้องอืด/ท้องเฟ้อ/โรคกระเพาะ และ 
ปวดหลัง/ปวดกล้ามเนื้อ ผู้สูงอายุเกือบครึ่งหนึ่ง ร้อยละ 48.8 ได้รับอุบัติเหตุจากการหกล้ม ผู้สูงอายุ
มากกว่าครึ่งหนึ่ง ร้อยละ 54.9 มีโรคเรื้อรัง/ประจ าตัว 3 ล าดับแรก ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด  โรค
ของต่อมไร้ท่อ และโรคระบบกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น กระดูก และข้อ ผู้สูงอายุมากกว่าครึ่งหนึ่ง ร้อยละ 53.8 
ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี เมื่อเจ็บป่วยผู้สูงอายุเข้ารับบริการรักษาในสถานพยาบาล ร้อยละ 10.1 
ส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย์ร้อยละ 45.7 รองลงมาเป็นโรงพยาบาลชุมชนร้อยละ 
37.8 โดยใช้บัตรทอง/ประกันสังคมร้อยละ 45.0 และผู้สูงอายุไปใช้สถานบริการทันตกรรมที่เป็นสถาน
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บริการภาครัฐ ร้อยละ 66.7  โดยใช้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ด้านพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ   ผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่บริโภคอาหารมื้อหลักครบวันละ 3 มื้อ ร้อยละ 88.5 เน้นผักและผลไม้ ร้อยละ 61.3 และส่วน
ใหญ่ไม่รับประทานอาหารที่เสี่ยงต่อสุขภาพผู้สูงอายุวัยต้น (60 – 69 ปี) สูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์สูง
กว่ากลุ่ม วัยกลาง  และวัยปลาย เมื่ออายุมากขึ้นสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ลดลงเช่นเดียวกับการท า
กิจกรรมทางกายลดลงเมื่ออายุมากขึ้น ผู้สูงอายุในชนบทออกก าลังกายมากกว่าครึ่ง ร้อยละ 68.8      แต่
ผู้สูงอายุจะออกก าลังกายลดลงเมื่ออายุมากขึ้น  การขาดการออกก าลังกายจะท าให้ผู้สูงอายุเกิด
ความเครียดมากขึ้น จากการศึกษาในกลุ่มผู้สูงอายุอเมริกันแอฟริกัน พบว่า ภาวะความเครียดมี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านสุขภาพกายและความถี่ในการออกก าลังกายแบบใช้ออกซิเจน (Sheetal 
,Johnson and Peter, 2008) 

  2. ปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ 
    พรรณี  ภานุวัฒน์สุข (2553 )  กล่าวว่า ปัญหาสุขภาพจิตของผู้สูงอายุที่พบบ่อย เช่น  

2.1 ความวิตกกังวล  ผู้สูงอายุจะเกิดความวิตกกังวลที่ต้องพ่ึงพาลูกหลาน มักแสดงออก 

เด่นชัดเป็นความกลัว ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง เช่น กลัวไม่มีคนเคารพยกย่องนับถือ กลัวว่าตนเองไร้ค่า 
กลัวถูกทอดทิ้ง กลัวถูกท าร้าย กลัวนอนไม่หลับ กลัวตาย ความวิตกกังวลแสดงออกทาง ด้านร่างกาย เช่น 
เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก อาหารไม่ย่อย ไม่มีแรง อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ กระสับ กระส่าย   
           2.2 ภาวะซึมเศร้า  เป็นการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ที่พบบ่อยในผู้สูงอายุมีความคิดฟุ้งซ่าน 
ชอบอยู่คนเดียว  ตามล าพัง ว้าเหว่  หงุดหงิด ใจคอเหี่ยวแห้ง เอาแต่ใจตนเอง  รู้สึกว่าตนเองเป็นคนไร้ค่า 
อาจมีอาการทางกาย เช่น นอนไม่หลับ ตื่นเช้าผิดปกติ อ่อนเพลีย ไม่มีแรง ไม่สดชื่น ไม่สนใจดูแลตนเอง 
ไม่มีสมาธิ ชอบพูดเรื่องเศร้า เบื่ออาหาร   บางรายที่มีอารมณ์เศร้ามาก ๆ อาจมีความคิดว่าไม่รู้จะอยู่ไป
ท าไมและอาจถึงกับท าร้ายตนเองได้  

2.3 ปัญหาการนอนไม่หลับ  ผู้สูงอายุที่มีปัญหานอนไม่หลับ มักจะชอบตื่นขึ้นกลางดึกหรือไม่ก็
ตื่นเช้ากว่าปกติ และเมื่อตื่นแล้วก็ไม่หลับอีกง่าย ๆ ต้องลุกขึ้นมาท าโน่นท านี่  ซึ่งจะรบกวนสมาธิคนอื่นใน
บ้านที่ก าลังนอนหลับอยู่ด้วย ทั้งนี้สาเหตุที่ท าให้นอนไม่หลับ อาจเกิดจากนอนกลางวันมากเกินไป ไม่ค่อย
ได้ออกก าลังกายหรือใช้แรงงาน ท าให้รู้สึกอ่อนเพลียหรือง่วง   เมื่อได้เวลานอนอาจวิตกกังวลบางเรื่องอยู่ 
ที่นอนท าให้นอนไม่สบาย อากาศร้อนหรือเย็นเกินไป มีปัญหาทางร่างกายที่รบกวนการนอน เช่น ปวด
หลัง ท้องอืด ต้องลุกมาปัสสาวะบ่อย ๆ เป็นต้น 

2.4 ความหวาดระแวง มักพบการเปลี่ยนแปลงทางความคิด คิดซ้ าซาก คิดหมกมุ่นเรื่องของ 
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ตนเอง น้อยใจกลัวถูกทอดทิ้ง กลัวถูกเหยียดหยาม รวมทั้งมีความเสื่อมของสมอง ท าให้คิดหวาดระแวง 
ไม่ไว้วางใจ เช่น ระแวงลูกหลานนินทาว่าร้าย หรือขโมยทรัพย์สมบัติ ชอบกล่าวหาคนในบ้านว่าขโมยของ 
ทั้งท่ีตนเองลืมแล้วหาไม่พบ บางรายอาจถึงขั้นระแวงคนมาฆ่าท าร้าย กลัวถูกวางยาพิษ เป็นต้น 

2.5 ความจ าเสื่อม ผู้สูงอายุที่มีความจ าเสื่อม จะมีอาการหลงลืมความจ าในอดีตดีกว่าความจ า 

ในปัจจุบัน ลืมเหตุการณ์ใหม่ง่ายจ าเรื่องเก่าได้ดีท าให้กลายเป็นคนพูดซ้ า ๆ ซาก ๆ ย้ าค าถาม ค าตอบ 
เพ่ือให้ตนเองแน่ใจ สับสนเวลาระหว่างกลางวันกลางคืน ออกจากบ้านแล้วหาทางกลับบ้านไม่ถูก เป็น
มากๆ อาจจ าไม่ได้แม้ญาติ พ่ีน้องใกล้ชิด 

Celeste (2010) พบว่า ปัญหาสุขภาพจิตของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม 
ส าหรับญาติพ่ีน้องในครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดควรให้ความเข้าใจเห็นอกเห็นใจ และให้ความช่วยเหลือ 
พยายามให้ปฏิบัติภารกิจประจ าวันตามปกติ ช่วยเตือนความจ าโดยเตือนให้ระลึก ถึงบุคคล สถานที่ วัน 
เดือน ปี และเหตุการณ์เชื่อมโยง ให้ได้ช่วยเหลือตนเองในสิ่งที่พอจะท าได้ตามสมควรและควรปรึกษา
แพทย์เพ่ือให้ความช่วยเหลือในการชะลออาการต่อไป สอดคล้องกับอทิตยา ใจเตี้ย (2558) พบว่า 
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 2.16)  รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนในปัจจุบัน และการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองด้าน
สุขภาพจิตของผู้สูงอายุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  0.05  (P – value = 0.04 และ 0.002  ตามล าดับ)  
ทั้งนี้แบบแผนภูมิปัญญาพ้ืนบ้านล้านนาด้านสุขภาพ บทบาทของชมรมผู้สูงอายุและกิจกรรมของ
อาสาสมัครสาธารณสุขมีส่วนส าคัญในการสร้างเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ   

 
 3. ปัญหาสุขภาพสังคม  

สังคมไทยยังมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมท าให้เกิดภาวะที่มีการแข่งขันกันมากข้ึน ต่างคนต่างอยู่
มากขึ้น ครอบครัวเปลี่ยนแปลงจากการอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่กลายเป็นครอบครัวเดี่ยวอยู่กันเฉพาะพ่อ
แม่ลูก ปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ส่งผลต่อสุขภาพสังคมในผู้สูงอายุ  นอกจากนี้
ยังพบว่า ผู้สูงอายุไทยที่มีการศึกษาน้อยมักจะขาดความรู้พ้ืนฐานในการพัฒนาความรู้ด้านการป้องกันโรค 
และรักษาสุขภาพอนามัยของตนเองตั้งแต่วัยเด็กจนสูงอายุ  ผู้สูงอายุจะมีปัญหาทาด้านเศรษฐกิจเนื่องจาก
มีรายได้ไม่แน่นอน ผู้สูงอายุไม่ได้รับการยกย่องท าให้เกิดการแยกตัวเอง ไม่สนใจการมีส่วนร่วมการพัฒนา
สังคม เกิดความเครียด เบื่อหน่ายชีวิต ขัดแย้งกับลูกหลาน 

สามารถ  ใจเตี้ยและดารารัตน์ จ าเกิด (2557) พบว่า การด าเนินชีวิตประจ าวันเป็นปัจจัยที่ท าให้
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลสุเทพไม่ให้ความส าคัญกับการสร้างเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม
และจิตวิญญาณ การมีกิจกรรมเสริมความรู้ทั้งการอบรม การสัมมนา หรือการพูดคุยกันในชุมชนน่าจะ
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ช่วยเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ร่วมกันได้ และไม่ควรจัดกิจกรรมที่เป็นทางการมาก
จนเกินไปเพราะจะท าให้เกิดความเครียดจากความคาดหวังด้านประสิทธิผลของหน่วยงาน   การออก
เยี่ยมบ้านของชมรมผู้สูงอายุและชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเป็นกิจกรรมที่ท าให้ผู้สูงอายุ
ได้ผ่อนคลายความเครียด และมีแนวทางในการดูแลสุขภาพทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขภาพสังคมและ
สุขภาพทางจิตวิญญาณด้วยตนเองมากข้ึน ทั้งนี้การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมร่วมกัน
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุอย่างมาก 
 
การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
 

ผู้สูงอายุยังคงมีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ  แม้ว่าจะพบการสูบบุหรี่เป็นประจ าในสัดส่วนคงที่ก็
ตาม  แต่การดื่มสุราเป็นประจ ากลับมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่จะเพ่ิมความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคเรื้อรังและเพ่ิมความเสี่ยงต่อภาวะทุพพลภาพ  นอกจากนี้ยังพบว่า  ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่คาดเข็มขัด
นิรภัยและสวมหมวกกันน็อกขณะขับขี่หรือโดยสารรถ  ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญท าให้เกิดความรุนแรงจาก
อุบัติเหตุจราจร  พฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้ส่งผลต่อปัญหาบริการด้านสุขภาพอนามัยและการเกื้อหนุนจาก
สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงอย่างมากในด้านสุขภาพมีความสามารถเข้าถึงบริการต่าง  ๆ ใน
การรักษาพยาบาลได้น้อยมาก รัฐบาลจ าเป็นต้องให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ในการปฏิบัติตนในด้านสุขภาพ
อนามัย และการรักษาพยาบาลทางการแพทย์เช่นเดียวกับคนหนุ่มสาว และจะต้องเน้นในเรื่องการป้องกัน
และดูแลตนเองเพ่ือให้มีสุขภาพดีตลอดไปด้วย ซึ่งรัฐจะต้องใช้จ่ายงบประมาณ เป็นเงินจ านวนมากในการ
ด าเนินงานดังนั้นองค์กรด้านศาสนาและสังคมควรมีส่วนช่วยรัฐในด้านงบประมาณ  มีแนวทางการสร้าง
เสริมสุขภาพผู้สูงอายุหลากหลาย เช่น  

1. การประยุกต์ใช้แนวคิดของ Pender (1987) ซึ่งได้เสนอพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพไว้ 6 ด้าน 
ดังต่อไปนี้  

  1.1 ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ เป็นพฤติกรรมที่บุคคลสนใจเอาใจใส่ต่อสุขภาพของตนเอง โดย
การศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสุขภาพของตนเอง การพบผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ การปฏิบัติตาม
ค าแนะน าที่ได้รับ และการค้นหาหรือสนใจในความผิดปกติของร่างกายตนที่อาจเกิดขึ้น  ซึ่งผู้สูงอายุ
สามารถกระท าได้โดยการแสวงหาความรู้ทางด้านสุขภาพจากการอ่านหนังสือหรือสื่อต่าง ๆ  การสังเกต
การเปลี่ยนแปลงและความผิดปกติของร่างกาย ตรวจสุขภาพประจ าปีอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง ตลอดจน
การพูดคุยหรือบอกเล่าอาการกับผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรม สมาคม
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ต่าง ๆ หรือการเข้าร่วมโปรแกรมสุขภาพ จะท าให้ผู้สูงอายุได้รับทราบถึงข้อมูลข่าวสารทางด้านสุขภาพที่
เป็นประโยชน์ และสามารถน าไปปฏิบัติ เพ่ือส่งเสริมสุขภาพที่ดีและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้  

 1.2 การมีกิจกรรมทางกาย เป็นการเคลื่อนไหวของร่างกาย โดยอาศัยการท าหน้าที่ของระบบ
กระดูกและกล้ามเนื้อ มีการเผาผลาญพลังงานและใช้ออกซิเจนในร่างกายเพ่ิมขึ้น และเป็นการเคลื่อนไหว
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับร่างกาย  โดยปกติแล้วเมื่ออายุมากขึ้น ความสนใจในกิจกรรมทางกายจะลดลง 
เนื่องจากการที่ผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงทั้งโครงสร้างและการท าหน้าที่ต่าง ๆ ของร่างกาย  โดยเฉพาะ
ระบบไหลเวียนโลหิต การท าหน้าที่ของหัวใจในการสูบฉีดโลหิตลดลง ความสามารถในการแลกเปลี่ยน
ออกซิเจนในปอดและการขยายตัวของทรวงอกลดลง  เป็นผลให้ผู้สูงอายุมีอาการเหนื่อยง่ายเมื่อท า
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวทางกาย   

1.3  โภชนาการ จะเกี่ยวข้องกับความรู้ในการเลือกและการบริโภคอาหารที่จ าเป็นต่อการยังชีพ
และสุขภาพ ภาวะโภชนาการเป็นเครื่องบ่งชี้สภาพความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของบุคคล  การมีภาวะ
โภชนาการที่ดีมีผลให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรง มีความต้านทานโรค ช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรคที่
เกิดจากแบบแผนชีวิตไม่ถูกต้อง เช่น โรคอ้วน โรคหัวใจและโรคมะเร็ง อาหารที่รับประทานจึงเกี่ยวข้อง
กับภาวะสุขภาพ โดยเฉพาะในวัยสูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงของระบบทางเดินอาหาร ซึ่ง
ท าให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการรับประทานอาหารตามมา ได้แก่ การเคี้ยวและกลืนอาหารล าบาก ความ
อยากอาหารน้อยลงเนื่องจากการรับรสและกลิ่นลดลง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ท าให้ผู้สูงอายุเกิดปัญหา
ทางโภชนาการได้ง่าย เช่น อาหารไม่ย่อย ท้องอืด หรือขาดสารอาหารได้ง่าย      

 1.4  การมีสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ทฤษฎีเชิงจิตสังคมได้อธิบายว่า ผู้สูงอายุยังคงมีความ
ต้องการทางสังคมเช่นเดียวกับบุคคลในวัยกลางคน แต่เนื่องจากผู้สูงอายุบางรายมีข้อจ ากัดทางร่างกาย 
การได้ยินลดลง ท าให้การติดต่อและการสื่อสารกับผู้อ่ืนลดลง การที่ผู้สูงอายุต้องอยู่คนเดียวและยังพบกับ
ข้อจ ากัดอ่ืน ๆ เนื่องจากภาวะสุขภาพและการสูญเสียในหลาย  ๆ ด้านจากความสูงอายุ ท าให้เกิด
ความรู้สึกอ้างว้าง ว้าเหว่ และขาดที่พ่ึงโดยที่ความรู้สึกว้าเหว่นี้ อาจเกิดขึ้นได้แม้จะมีบุคคลอ่ืนอยู่รอบข้าง 
ความว้าเหว่ในผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเป็นเวลานานและมีความรุนแรงมากกว่าในวัยอื่น ดังนั้น การ
ด ารงสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคคลในครอบครัวและเพ่ือนบ้านจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างความ
มั่นคงทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ  

1.5 การเจริญทางจิตวิญญาณ (Spiritual growth) การเจริญทางจิตวิญญาณ จะมุ่งไปที่การ
พัฒนาจิตของบุคคล  โดยผ่ านมาทางสิ่ งที่ อยู่นอกเหนือธรรมชาติ  (Transcending) การติดต่อ 
(Connecting) และการพัฒนา (Development) สิ่งที่อยู่นอกเหนือธรรมชาติจะท าให้บุคคลรู้สึกถึงความ
สมดุลของตนเอง ผู้สูงอายุเป็นวัยที่ต้องประสบกับการสูญเสียมากมายทั้งทางด้านร่างกาย สังคมและการ
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ด าเนินชีวิต ซึ่งการสูญเสียดังกล่าว สร้างความเสื่อมถอยทางจิตใจให้กับผู้สูงอายุ ท าให้ขาดความม่ันคงทาง
จิตใจ  ท าให้ผู้สูงอายุต้องหาสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เพ่ือช่วยในการเผชิญต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ง
การเจริญทางจิตวิญญาณนี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้  ผู้สูงอายุที่มีการเจริญทาง
จิตวิญญาณ จะเป็นผู้ที่ไม่ยึดติดกับตัวตนของตนเอง สามารถยอมรับความเป็นตัวตนในปัจจุบัน และ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมถึงสามารถใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างกระฉับกระเฉง  มีความคิด
สร้างสรรค์ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน และเปิดโอกาสให้กับตนเองได้พบกับสิ่งที่แปลกใหม่
และท้าทายในชีวิต ซึ่งจะก่อให้เกิดความสุขทางจิตใจ  

1.6 การจัดการกับความเครียด (Stress Management) เป็นพฤติกรรมที่แสดงถึงการจัดการ
เกี่ยวกับความเครียดของบุคคล เช่น การแสดงออกที่เหมาะสม การพักผ่อน  การนอนหลับ  การผ่อน
คลาย  ส าหรับความเครียดในผู้สูงอายุจะพบว่าเกิดจากปัญหาเรื่องสุขภาพกายที่เสื่อมไปตามอายุขัย  ท า
ให้สมรรถภาพร่างกายลดลง 

จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพทั้ง 6 ด้านเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในการส่งเสริม สุขภาพของ
ผู้สูงอายุ ซึ่งผู้ให้บริการควรส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมดังกล่าว โดยพิจารณาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพนั้น ปัจจัยเหล่านี้จะน าไปสู่กระบวนการการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริม
สุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุที่ใช้การบูรณาการแบบสหสาวิชาและกระบวนการการมส่วนร่วม    

2. แนวทางจากผลการศึกษาของสุภาณี    แก้วพินิจ  ลินดา  สิริภูบาล  และบุญสนอง ภิญโญ 
(2550) พบว่า รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ  

  2.1 การตรวจและทดสอบสมรรถภาพของร่างกายพร้อมให้ค าแนะน า   
  2.2 การรับประทานอาหารสุขภาพ   
  2.3 การออกก าลังกาย โยคะ ยืดเหยียด การออกก าลังกายในน้ า (Hydro aerobic) สาธิตและ

ฝึกปฏิบัติการเล่นกีฬา Woodball รวมถึงการท า Spa stream and  Sauna    
  2.4 ศิลป์เพ่ือสุขภาพ (Art for health) การใช้ศิลปะบ าบัด (Color therapy) พร้อมด้วยดนตรี

บ าบัด (Music therapy)  
  2.5 ผนวกกับกิจกรรมบูรณาการของกรมอนามัยในการดูแลสุขภาพตนเอง อาทิ การล้างมือและ

การใช้ช้อนกลาง โดยสอดแทรกเข้าไปในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเพ่ือฝึกให้เป็นแนวทางในการด าเนิน
ชีวิต  กิจกรรมด้านสังคมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการถ่ายทอดประสบการณ์จากการด าเนินกิจกรรมของ
ผู้สูงอายุ การสนทนาธรรม การปฏิบัติธรรม ฝึกสมาธิ  ภายใต้สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาพดี 

อทิตยา ใจเตี้ย (2558) พบว่า ผู้สูงอายุในเขตเมืองได้สะท้อนพฤติกรรมการดูแลตนเองด้าน
สุขภาพจิตที่มีการปฏิบัติด้านการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืนมากที่สุดแสดงให้เห็นถึงความต้องการการดูแลของ
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บุคคลในครอบครัวและชุมชน รวมถึงความวิตกกังวลเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตประจ าวันที่ต้องใช้จ่ายเงิน
จ านวนมากในภาวะที่ตนเองรายได้ลดลงหรือไม่มีรายได้ ซึ่งทางผู้เกี่ยวข้องควรมีแนวทางการสร้างเสริม
สุขภาพ โดยเฉพาะการส่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างสุขภาพ หรือสร้างเครือข่ายเพ่ือ
เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนในปัจจุบัน และการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาเป็นตัวแปรที่สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการดูแล
ตนเองด้านสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในเขตเมืองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  0.05 

3. แนวทางการเสริมสร้างสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ 
สามารถ ใจเตี้ยและดารารัตน์ จ าเกิด (2555)  พบว่า แนวทางการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วย 
 ขั้นตอนที่ 1 การรับรู้ภาวะสุขภาพของตนเอง  เป็นการสร้างความตระหนักถึงผลกระทบต่อ
สุขภาพของตนเองทั้ง 4 มิติ  ความเสี่ยงต่อสุขภาพในภาวะสูงอายุ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  
           ขั้นตอนที่ 2  การฝึกปฏิบัติการพฤติกรรมการเสริมสร้างสุขภาพ  เป็นการฝึกประสบการณ์ด้าน
พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพใช้เวลา 1  เดือน โดยมุ่งให้ผู้สูงอายุมีความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการ
เสริมสร้างสุขภาพ และรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ โดยคณะผู้วิจัยได้
ร่วมกับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการตัดสินใจเลือกทดลองปฏิบัติกิจกรรม  ดังนี้ 

  1. ด้านการสร้างเสริมสุขภาพกายเน้นการบริโภคอาหารโดยให้ผู้สูงอายุ  ฝึกการเลือก
รับประทานอาหารในชีวิตประจ าวัน และการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ  

  2. ด้านการสร้างเสริมสุขภาพจิตเน้นการลดภาวะซึมเศร้าโดยให้ผู้สูงอายุสร้างกิจกรรมที่เป็น
กิจกรรมนันทนาการ  

  3. ด้านการสร้างเสริมสุขภาพสังคมเน้นการอยู่ร่วมกันของสมาชิกในครอบครัว โดยให้ผู้สูงอายุ
ได้พูดคุยและร่วมกิจกรรมในครอบครัว 

  4. ด้านการสร้างเสริมสุขภาพจิตวิญญาณเน้นการท าบุญโดยให้ผู้สูงอายุเข้าวัดท าบุญทุกวันพระ 
           ขั้นตอนที่ 3  การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมพูนองค์ความรู้ด้านการเสริมสร้างสุขภาพ เป็นการ
เพ่ิมเติมองค์ความรู้ด้านการเสริมสร้างสุขภาพที่เหมาะสม ซึ่งก่อให้เกิดความคิดรวบยอดในตนเอง น าไปสู่
การพัฒนาทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  รวมถึงการเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติพฤติกรรมการ
เสริมสร้างสุขภาพอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับวิถีชีวิตประจ าวัน ใช้เวลา 1 วัน  ทั้งนี้สิ่งส าคัญใน
ขั้นตอนนี้ คือ เทคนิควิธีการจัดการการเรียนรู้ ซึ่งคณะผู้วิจัยร่วมกับคณะวิทยากรได้ใช้ข้อมูลจากข้ันตอนที่ 
1 และขั้นตอนที่ 2 เป็นข้อมูลหลักในเวทีการอบรมเชิงปฏิบัติการ  และใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือซึ่ง
เป็นวิธีที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ  ได้เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมซึ่งจะช่วยให้ผู้สูงอายุได้รับประสบการณ์ที่สัมพันธ์กับ
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ชีวิตจริงได้รับการฝึกฝนทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ ทักษะการบันทึกความรู้ ทักษะการคิด ทักษะ
การจัดการกับความรู้ ทักษะการแสดงออก ทักษะการสร้างความรู้ใหม่ และทักษะการท างานเป็นกลุ่มจัด
ว่าเป็นวิธีเรียนที่สามารถน ามาประยุกต์ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้สูงอายุได้ 
 ขั้นตอนที่  4  การบูรณาการแนวทางการเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพเข้ากับวิถีการด าเนินชีวิต
เป็นการเสริมพลังอ านาจให้กับผู้สูงอายุซึ่งต้องได้รับการสนับสนุนจากสังคมทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  
ประชาชนทั่วไป และที่ส าคัญ คือ บุคคลในครอบครัว รวมถึงกระบวนการการให้และการรับข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ โดยมีการพัฒนาการเป็นล าดับเริ่มต้นจากการยอมรับพฤติกรรมที่น ามาปฏิบัติเป็นแบบแผนการ
ด าเนินชีวิต ให้คุณค่าว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต รวมถึงสร้างความรู้สึกถึงการมีพลังอ านาจในตนเองที่
สามารถควบคุมผลลัพธ์ทางสุขภาพได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  นอกจากนี้ผู้สูงอายุจะต้องสรุป
ประสบการณ์ของตนเองเป็นองค์ความรู้ที่เป็นแบบแผนในการด าเนินชีวิตปกติ ซึ่งผู้สูงอายุจะต้องมีวิธีการ
ตรวจสอบความส าเร็จของตนเองอย่างต่อเนื่อง พอใจ และมุ่งมั่นที่จะคงไว้ซึ่งพฤติกรรมการสร้างเสริม
สุขภาพ 

จากข้อมูลผลการศึกษาทั้ง 4 ขั้นตอนได้น าไปสู่แนวทางการเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ
โดยประยุกต์ร่วมกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง น ามาเขียนเป็นวงจรของการเรียนรู้เพ่ือการเสริมสร้าง
สุขภาพ ดังนี้ 
 
 
                                   
                                       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.การรับรูภ้าวะ
สุขภาพของตนเอง 

พฤติกรรมการสร้างเสริม
สุขภาพของผู้สูงอายุ 

2.การทดลองปฏิบตัิ
พฤติกรรมการเสริมสรา้ง
สุขภาพ 

3.การเสริมสร้างองค์
ความรู ้

4.การผสานพฤติกรรม
สุขภาพเข้ากับวิถี
ชีวิตประจ าวัน 

การเสริมพลังอ านาจ 

อาหาร 
ภาวะซึมเศร้า 
การพูดคุย 
การท าบุญ 

 

การเสริมพลังอ านาจ 

การเรยีนรู้ ฯ 

การ
ตัดสินใจ 

การรับรูค้วามสามารถของตนเอง 

การแลกเปลี่ยน เรียนรูร้่วมกัน 

การคงไว้ซึ่ง
พฤติกรรมการ
เสรมิสร้าง
สุขภาพ 

/
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  แผนภูมิที่ 2.1  แนวทางการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ 
  ที่มา:  สามารถ  ใจเตี้ยและดารารัตน์ จ าเกิด,  2555 
 

จะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุได้สะท้อนพลังอ านาจในการก่อเกิดกระบวนการการเรียนรู้ที่ผ่านการ
พิจารณา ไตร่ตรอง คิดวิเคราะห์ และสามารถเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับตนเอง เชื่อมั่นในความสามารถ
ของตนที่จะปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของตนเอง ก่อให้เกิดกระบวนการที่เพ่ิม
ศักยภาพของผู้สูงอายุทีม่ีพลังอ านาจ มุ่งม่ันสู่การมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ดี 
ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ 
 

ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านไทยเป็นการดูแลสุขภาพในชุมชนแบบดั้งเดิมที่มีคู่มากับประเทศไทย
ตั้งแต่ก่อนสมัยกรุงสุโขทัยซึ่งมีความหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปแต่ละสังคม วัฒนธรรม
และกลุ่มชาติพันธุ์  ระบบวัฒนธรรมในการดูแลรักษาสุขภาพแบบพ้ืนบ้านมีเอกลักษณ์เฉพาะวัฒนธรรม 
และมีการเรียนรู้โดยอาศัยรากฐานประสบการณ์และรากฐานความเชื่อศาสนา ซึ่งประกอบด้วย
องค์ประกอบ 3 ส่วน คือ หมอพ้ืนบ้าน ผู้ป่วย และบริบททางสังคมวัฒนธรรม   นอกจากนั้นยังมี
ปฏิสัมพันธ์ระบบการแพทย์แผนปัจจุบันและระบบการแพทย์อ่ืนในสังคมด้วย เหตุนี้จึงท าให้ระบบ
วัฒนธรรมนี้ไม่หยุดนิ่งและมีการปรับตัวตลอดเวลา เปรม  ชินวันทนานนท์ (2547) กล่าวว่า ก่อนที่บริการ
ทางสาธารณสุขแผนใหม่จะเข้ามามีบทบาทในสังคมล้านนาและสังคมไทยทั่วประเทศนั้น  ภาคเหนือมี
การแพทย์พ้ืนบ้าน มีต ารา คัมภีร์ใบลาน ซึ่งมักจะจารึกเป็นภาษาธรรมล้านนาและมีการเรียนสืบทอดกัน
ภายในครอบครัว หมอพ้ืนบ้านล้านนาหรือที่เรียกว่าหมอเมืองมีความส าคัญในการดูแลและรักษาอาการ
เจ็บป่วยของคนในท้องถิ่น เพราะเป็นผู้มีความสามารถในทางการแพทย์เป็นผู้รักษาโรคภัยไข้เจ็บให้กับคน
ทั้งชุมชน ผู้ที่จะเป็นหมอเมืองได้นั้นต้องมีคุณสมบัติหลายประการ เช่น ต้องเคยบวชเรียนมาก่อน มี
ความสามารถทั้งด้านพุทธ พิธีกรรม อักษรศาสตร์รวมไปถึงไสยศาสตร์ หรือบางคนเกิดมาในฤกษ์ที่
เหมาะสมจะเป็นหมอ ทายาทของพ่อหมอก็จะเรียนจนได้เป็นหมอ 

ชุมชนล้านนาจึงยังคงต้องอาศัยภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อนในการรักษาและดูแลความเจ็บป่วย 
โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่ยังห่างไกลความเจริญ บริการทางด้านสาธารณสุขแผนใหม่ยังเข้าไม่ถึง  ทางเลือก

การอบรมเชิงปฏิบัติการณ ์
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ในการดูแลและรักษาความเจ็บป่วยยังมีไม่มากนัก แต่ภูมิปัญญาที่มีการถ่ายทอดกันมาจากบรรพบุรุษ
ก าลังจะสูญหายไป สาเหตุหลักมาจากการรักษาความเจ็บป่วยด้วยวิธีการเหล่านั้นต้องใช้เวลานาน   คน
รุ่นหนุ่มสาวเข้ามาท างานในเมืองมากขึ้น  รวมถึงหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องยังไม่ให้ความส าคัญเท่าที่ควร
ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีการตั้งหน่วยงานเข้ามาดูแลที่ขัดเจนมากขึ้น แต่ส่วนใหญ่ก็ยังนั่งท างานอยู่ในห้อง
เท่านั้น จึงท าให้การพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนหันมาให้ความส าคัญไม่ได้ผลเท่าที่ควร  การให้คน
หนุ่มสาวหันมาสนใจภูมิปัญญาของบรรพบุรุษและการน าภูมิปัญญาเหล่านั้นเข้าสู่สถานบริการสุขภาพใน
รูปแบบต่าง ๆ น่าจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านที่เป็นองค์ความรู้ในการดูและรักษา
สุขภาพต้นทุนต่ า ของคนในชุมชนไม่สูญหายไป   

1. ปรัชญาแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพในวิถีชีวิตของชาวล้านนา 
สัญชาติญาณแห่งการอยู่รอดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์รู้จักการเรียนรู้และปรับตัวให้สอดคล้องกับ

การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม 
หรือเศรษฐกิจ เป็นต้น ซึ่งการเรียนรู้ดังกล่าวเป็นจุดก าเนิดของกระบวนการและแบบแผนในการแก้ไข
ปัญหาเพ่ือท าให้มนุษย์อยู่รอดได้อย่างมีสุขภาวะที่ดี และสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส าคัญท่ีท าให้
เกิดเป็นภูมิปัญญาในการป้องกันและดูแลสุขภาพ ซึ่งภายใต้บริบทของแต่ละท้องถิ่นก็จะมีความแตกต่าง
กันออกไปตามสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่นเดียวกันภายใต้บริบทของสังคมวัฒนธรรมล้านนาก็มี
แนวคิดและภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพแบบพ้ืนบ้านล้านนา ซึ่งเป็นการผสมผสานเชื่อมโยงระหว่างคน
กับธรรมชาติ และคนกับสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติ รูปแบบและแนวคิดเหล่านี้ได้มีพัฒนาการและอยู่ร่วมกับ
วิถีชีวิตของชาวล้านนามาเป็นเวลาหลายร้อยปี (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์พื้นบ้าน, 2544) 

ระบบการดูแลสุขภาพพ้ืนบ้านล้านนาจึงถือได้ว่าเป็นระบบการดูแลสุขภาพแบบพ้ืนบ้านระบบ
หนึ่งของสังคมไทยอันเป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของชาวล้านนา ซึ่งมีการผสมผสานเอาแนว
ความเชื่อดั้งเดิมในเรื่องของ “ผี” “สิ่งศักดิ์สิทธิ์” และความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติและคนกับสิ่ง
เหนือธรรมชาติ ผนวกกับแนวความเชื่อในด้านพิธีกรรมทางลัทธิพราหมณ์และพุทธศาสนาโดยมีความเชื่อ
ว่าเหตุแห่งการเจ็บป่วยเกี่ยวข้องกับกรรมอีกทั้งความเชื่อที่ว่าคนประกอบขึ้นจากรูปกับนาม คือ กาย 
(ธาตุ) กับใจ (ขวัญ) อย่างสมดุลและสัมพันธ์กัน เมื่อมีเหตุที่ท าให้ธาตุหรือขวัญเสียสมดุล เช่น ขวัญตก 
ขวัญเสีย หรือธาตุเสีย ธาตุพิการก็จะมีผลกระทบต่อสุขภาพได้ การแพทย์พื้นบ้านล้านนานั้นมีศาสตร์ของ
ตนเองที่สามารถอธิบายได้อย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิถีชีวิต จิต วิญญาณ มิได้แปลกแยกออก
จากธรรมชาติและสิ่งเหนือธรรมชาติ   โดยเฉพาะองค์ความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพ ชาวล้านนาสามารถ
อธิบายได้ถึงความสัมพันธ์ของการก่อเกิดมนุษย์    โดยชาวล้านนาเชื่อว่าคนประกอบขึ้นจากรูปกับนาม 
คือ กาย (ธาตุ) และจิต (ขวัญ) อย่างสมดุลและสัมพันธ์กันเมื่อมีเหตุให้เสียสมดุลและไม่สัมพันธ์กัน เช่น 

fX />>
ฯ̂/ร *L / £E

ท
CoV Or% Coo A

rf/^}JA**t
\



17 
 

 

ขวัญตก ขวัญเสีย ขวัญหาย ขวัญอ่อน หรือธาตุเสียธาตุพิการจะท าให้มีผลกระทบต่อสุขภาพ ล้มเจ็บลงได้
ซึ่งก็จะวิเคราะห์วินิจฉัยหาสมติฐานของการเจ็บป่วย โดยหมอเมืองหรือหมอพ้ืนบ้านล้านนาซึ่งจะมีวิธีการ
ที่จะวินิจฉัยได้ว่าเกิดจากสาเหตุใดมักเริ่มจากการสอบประวัติส่วนตัวของผู้เจ็บป่วย อายุ อาชีพ ครอบครัว 
อาหารการกิน การเจ็บป่วยในอดีต ตรวจร่างกาย สังเกตอาการ ดูดวง ค านวนธาตุ หาสาเหตุว่าเกิดจาก
กรรม สิ่งธรรมชาติ สิ่งเหนือธรรมชาติหรือจากพยาธิสภาพของผู้เจ็บป่วยซึ่ งต่างมีเหตุผลอธิบายความ
เชื่อมโยงของการเจ็บป่วย  
  การมองสุขภาพในมิติภูมิปัญญาพ้ืนบ้านล้านนาจึงเป็นการมองสุขภาพในมิติของการด าเนินชีวิต 
เป็นการมองจากมุม “สุขภาพดี” (Good health approach) ตลอดช่วงชีวิตตั้ งแต่ เกิดจนตาย  
ซึ่งไม่ได้มองสุขภาพในเชิงเจ็บป่วย (Sick health approach) ที่มักจะมองจากโรคหรือการบ าบัดรักษา
เป็นหลัก กรณีตัวอย่างจากวิถีการด าเนินชีวิตของชาวล้านนาในสมัยก่อนนับเป็นตัวอย่างที่เด่นชัดในการ
น ามิติวัฒนธรรมมาดูแลสุขภาพตั้งแต่เกิดจนแก่และตาย ซึ่งจะเห็นได้ว่าวิถีการดูแลรักษาสุขภาพนั้นมุ่งให้
เกิดความสมดุลของร่างกายและจิตใจเป็นหลักหรือมุ่งรักษาคนมากกว่ามุ่งรักษาโรค ซึ่งเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมที่สั่งสมกลั่นกรองจากรุ่นบรรพชนสู่ลูกหลาน หลากหลายตามสภาพพ้ืนที่ และเลื่อนไหลตาม
กระแสของวัฒนธรรม ความเชื่อของชาวล้านนาในเรื่องสุขภาพจึงไม่ได้เป็นเรื่องเฉพาะแพทย์หรือเรื่อ ง
เฉพาะยาและโรงพยาบาลแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่สุขภาพเป็นเรื่องของการด าเนินวิถีชีวิตให้เป็นสุข
ทั้งในส่วนของบุคคลซึ่งประกอบด้วยร่างกายกับจิตวิญญาณ  ในส่วนของครอบครัวและญาติมิตรที่ต้อง
พ่ึงพาเกื้อกูลและเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน ในส่วนของสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดกฎเกณฑ์และเงื่อนไข
ของวิถีการด าเนินชีวิตรวมทั้งศักยภาพทางภูมิปัญญาและเทคโนโลยีในการดูแลรักษาสุขภาพของส่วน
บุคคลและชุมชน  เมื่อชาวบ้านที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการหรือยังไม่
พอใจการใช้บริการจากโรงพยาบาลหรือสถานบริการด้านสาธารณสุขของรั ฐหรือเอกชัน ก็จะเลือกมา
รักษากับหมอเมือง ซึ่งชาวบ้านเลือกใช้บริการกับหมอเมืองตามความเชื่อ ความศรัทธาเมื่อไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการจึงเปลี่ยนไปใช้บริการจากระบบบริการสุขภาพแผนใหม่สลับสับเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ  
โดยมีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ เช่น ความเชื่อความศรัทธา ฐานะเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อมโดย
ชาวบ้านมีวิจารณญาณท่ีจะตัดสินใจเลือกใช้บริการด้วยตนเอง หมอเมืองแต่ละคนมีระบบการเรียนรู้สั่งสม
ประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพ โดยเรียนผ่านประสบการณ์ตรงหรือระบบเครือญาติ โดยเฉพาะระบบครู 
หรือผู้รู้ ผู้อาวุโส ใช้วิธีการถ่ายทอดความรู้จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งในลักษณะตัวต่อตัว อาศัยการ
จดจ ามากกว่าการจดบันทึก และผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจะเลือกสรรดัดแปลงเพ่ิมเติมประยุกต์องค์ความรู้
เหล่านั้นให้สอดคล้องกับประสบการณ์ ความถนัด และสถานการณ์สิ่งแวดล้อมเฉพาะตน  (ยิ่งยง  เทา
ประเสริฐ, 2546)  การบ าบัดรักษา มักจะใช้หลักเสริมสร้างสิ่งขาด ก าจัดส่วนเกิน ล้างออกสิ่งพิษ แก้ไขพยาธิ 
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(หมายถึง อาการไม่สบาย) และบ ารุงเลือดลมให้เกิดความสมดุลของคนกับธรรมชาติ ซึ่งอาจจะใช้อาหาร 
สมุนไพรหรือพิธีกรรมเข้าแก้ไข โดยอาหารไม่เพียงแต่จะใช้บรรเทาความหิวแต่ยังใช้เป็นยาและสมุนไพรด้วย 
โดยอาหารที่แสลงก็อาจกระตุ้นให้เกิดโรคหรือการเจ็บป่วยจึงต้องงดเว้นอาหารบางจ าพวกกับบางสภาวการณ์
ของคนที่อยู่ในบางสถานะ ส่วนสมุนไพรที่ใช้รักษาตามอาการมีทั้งสดและแห้ง ส่วนใหญ่จะใช้ในรูปต ารับ
มากกว่าสมุนไพรเดี่ยว โดยใช้ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้ง กิน ทา สูบ ดม พอก อาบ สัก รมและอ่ืน ๆ หากปวดเมื่อย
และเจ็บป่วยทางกายก็อาจบ าบัดรักษาโดยการนวด  เพ่ือคลายความเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและคลายเส้นให้
เลือดลมไหลเวียน นอกจากนั้นยังใช้วิธี อบ/ประคบสมุนไพร  ท าพิธีส่งเคราะห์ สู่ขวัญ สืบชะตา บูชาเทียน 
และเช็ดแหก ย่ าขาง เป่าห่า ขวากซุย และอ่ืน ๆ  (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์พื้นบ้าน, 2544) 

นที  เมืองมา  และคณะ  (2551) พบว่า  ระบบดูแลรักษาสุขภาพของหมอพ้ืนบ้านเป็นระบบการ
ดูแลสุขภาพของตนเองของชาวบ้านที่ด ารงอยู่ในชุมชนท้องถิ่นมาโดยตลอด และยังคงมีบทบาทหน้าที่
ส าคัญในการรับใช้ชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ตราบจนปัจจุบัน การดูแลสุขภาพของหมอพ้ืนบ้านยังคงมีความ
จ าเป็นในการดูแลรักษาสุขภาพของชาวบ้านในเบื้องต้นเพราะนอกจากจะดูแลรักษาทางกายแล้วการรักษา
โรคของหมอพ้ืนเมืองยังเน้นหนักไปในด้านจิตใจ และความผูกพันของเครือญาติ การเคารพนับถือผู้มีภูมิรู้
และภูมิธรรม และการรู้จักตอบแทนบุญคุณบนพ้ืนฐานของสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียง ไม่มุ่งเน้นเรียกร้อง
ค่ารักษาแต่อย่างใดสามารถวิเคราะห์ระบบดูแลรักษาสุขภาพของหมอพ้ืนบ้าน ได้แก่  

       1. วิธีการรักษาโรคของหมอพ้ืนบ้านจะมุ่งเน้นการรักษาโดยอาศัยทั้งพิธีกรรมบ าบัด (จิต
บ าบัด) กายบ าบัด สมุนไพรบ าบัด และการประพฤติปฏิบัติตามสิ่งแวดล้อมและสิ่งเหนือธรรมชาติ ในการ
รกัษาแต่ละครั้งมักจะควบคู่กัน  

       2. การวินิจฉัยโรค หมอพื้นบ้านที่ช านาญจะต้องวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องโดยดูจากอาการ 
การสอบถาม จากผู้ป่วย และวินิจฉัยอาการของโรคเพ่ือรักษาโรคได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นกระบวนการใช้
ความคิดในการไตร่ตรองวินิจฉัยโรค และคิดหาวิธีการรักษาพยาบาล  

       3. การรักษาโรคของชาวบ้านและแนวโน้มอนาคต พบว่าประชาชนชุมชนบ้านห้วยแก้ว มี
ความเชื่อมั่น และนิยมที่จะใช้บริการหมอพ้ืนบ้านในการรักษาโรคทั้งสี่ด้าน และในอนาคตยังมีแนวโน้มที่
ชาวบ้านจะใช้บริการอยู่ในเกณฑ์มาก 

ระบบการแพทย์พ้ืนบ้านจึงมีพ้ืนฐานของความหลากหลายที่ผู้คนมีสิทธิ์ในการเลือกด้วย เครือข่าย
และตัวหมอเข้าสู่ความสัมพันธ์ในกระบวนการตรวจ รักษาคนไข้อย่างความสัมพันธ์ของคนที่มีอัตลักษณ์
ร่วมกันด าเนินไปฉันญาติพ่ีน้อง ภายในสถานการณ์ที่เป็นปกติธรรมดา  ในสภาพเช่นนี้คนไข้จึงไม่เครียด
หรือรู้สึกว่าตนเองอยู่ในสภาพที่ไม่เหมือนกับคนอ่ืนเมื่อตนเป็นผู้เจ็บป่วย ระบบการแพทย์พ้ืนบ้านจึงไม่ได้
มีหน้าที่เพียงการดูแลรักษาสุขภาพเท่านั้น แต่มีส่วนส าคัญในการสร้างและผลิตซ้ าอ านาจของชุมชนไม่ว่า
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จะเป็นอ านาจของผี ของพระเจ้าหรือของบุญกรรม ส่งผลให้ระบบการแพทย์พ้ืนบ้านมีหน้าที่ส าคัญในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างความสัมพันธ์แบบใกล้ชิดเกื้อกูลของคนในชุมชน และต่างชุมชนไป
พร้อมกันด้วย  สอดคล้องกับบงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา (2550)   พบว่า ความเชื่อเรื่องหอเจ้าบ้านมีอิทธิพล
ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนในชุมชนเมืองโดยความเชื่อเรื่องหอเจ้าบ้านไม่แตกต่างไปจาก
อดีตมากนัก เพราะยังคงมีส่วนช่วยให้ประชาชนมีขวัญและก าลังใจในการด าเนินชีวิต แต่การท าหน้าที่ของ
ม้าขี่ (ร่างทรง) ในปัจจุบันแตกต่างไปจากอดีตมากเพราะไม่ได้ท าหน้าที่เหมือนเดิม คือ การท านายดวง
ชะตาแบบหมอดู หรือการลงขอนกระด้าง รักษาคนป่วย ขับไล่ภูตผี ปีศาจ และอ่ืน ๆ สาเหตุเพราะการ
เปลี่ยนแปลงและความเจริญของเมือง และการพัฒนาทางด้านการศึกษา สาธารณสุข การคมนาคม การ
สื่อสารเทคโนโลยี การรับวัฒนธรรมใหม่ ๆ ของประชาชน แต่ก็เห็นว่าความเชื่อเรื่องหอเจ้าบ้านและการ
ท าหน้าที่ของม้าข่ี (ร่างทรง) จะด ารงอยู่ต่อไปได้ในอนาคต 

2. สมุฏฐานโรคของการแพทย์พ้ืนบ้านล้านนา 
สถาบันการแพทย์แผนไทย (2548) กล่าวว่า การอธิบายถึงแหล่งที่มาของความเจ็บป่วยไว้ทั้ง

อ านาจของธรรมชาติอ านาจเหนือธรรมชาติและอ านาจทางสังคม การก าหนดขอบ เขตของความเจ็บป่วย
ไว้กว้างขวางก็เพ่ือให้ความเจ็บป่วยเป็นพ้ืนที่ทางสังคมที่ให้คนกลุ่มต่าง ๆ มาสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแต่ละฝ่ายที่มีอยู่เพ่ือให้คนป่วยได้มีทางออกของชีวิตอย่างดีที่สุด ใน
ขณะเดียวกันก็เพ่ือให้ความเจ็บป่วยซึ่งถือว่าเป็นวิกฤติของชีวิตเป็นพื้นที่ส าคัญในการผลิตซ้ าความสัมพันธ์
ทางสังคมแบบพ่ึงพาอาศัย เกื้อกูลซึ่งกันและกัน  
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์พ้ืนบ้าน (2544) กล่าวว่า ความเชื่อดั้งเดิมของชาวล้านนาที่สั่งสม
สืบทอดกันมาช้านาน  ประกอบกับความเชื่อลัทธิพราหมณ์และพุทธศาสนาที่กล่าวถึงการก าเนิดโลกและ
การเวียนว่ายตายเกิดของมนุษย์ กลายเป็นพ้ืนฐานแนวความคิดที่ส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะ
องค์ความรู้ในการป้องกันดูแลรักษาสุขภาพแบบพ้ืนบ้านล้านนาหรือภูมิปัญญาหมอเมือง ทั้งนี้ด้วยความ
เป็นปราชญ์ชาวบ้านของหมอเมืองจึงสามารถอธิบายวิถีการด าเนินชีวิตด้านสุขภาพของชาวล้านนาได้ โดย
เริ่มตั้งแต่การจุติลงมาเกิดเป็นมนุษย์ว่าจิตจะเป็นตัวก าหนดคุณลักษณะความแตกต่างของมนุษย์แต่ละคน 
ซึ่งมีกรรมเป็นตัวก ากับมาด้วยเสมอ แพทย์พ้ืนบ้านล้านนาหรือหมอเมืองเชื่อว่าร่างกายของสิ่งมีชีวิต
ประกอบด้วยธาตุ 5 อย่าง คือ ดิน น้ า ลม ไฟ และอากาศธาตุหรือธาตุพระเจ้าโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ธาตุดิน เป็นส่วนที่ได้รับมาจากบิดา หมายถึง องค์ประกอบที่เป็นโครงสร้างมีคุณสมบัติเป็นของแข็ง 
คงตัว เป็นองค์ประกอบที่ท าให้ทั้งระบบคงรูปร่างอยู่ได้ 
 ธาตุน้ า เป็นส่วนที่ได้รับจากมารดา หมายถึง องค์ประกอบที่เป็นของเหลว มีคุณสมบัติซึมซาบได้ 
ท าให้อ่อนตัว เป็นตัวกลางที่ท าให้สิ่งต่าง ๆ ไหลเวียนไป 
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 ธาตุลม หมายถึง สิ่งที่ท าให้เกิดการไหลเวียนหรือเคลื่อนที่ของสิ่งที่อยู่ในร่างกาย เช่น การ
ไหลเวียนของเลือด เป็นต้น และยังท าให้อวัยวะต่าง ๆ สามารถขับเคลื่อนท างานได้โดยมีบทบาทส าคัญใน
การท าให้ชีวิตมนุษย์สามารด ารงอยู่ได้ 
 ธาตุไฟ หมายถึง ความอบอุ่นหรือความร้อนที่อยู่ในร่างกายระดับหนึ่ง ส่วนหนึ่งได้รับจากมารดา 
ต่อมาเมื่อทารกกินอาหารได้ก็ได้จากอาหารด้วย เป็นธาตุที่เพ่ิมเติมเข้าไปในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย และ
ท าให้ร่างกายเกิดความสมดุลและท างานได้เพ่ือก่อให้เกิดพลังแห่งชีวิต 
 ยิ่งยง  เทาประเสริฐและกันยานุช  เทาประเสริฐ (2547) กล่าวว่าคนเมือง (ชาวล้านนา) ยังเชื่อว่า
ที่เป็นรูปร่างอย่างที่มองเห็นกันได้เนื่องจากในร่างกายมนุษย์ยังประกอบไปด้วย “ธาตุพระเจ้าหรืออากาศ
ธาตุ” ซึ่งหมายถึง ช่องว่างภายใน (กลวง) ร่างกายของมนุษย์ที่เชื่อมต่อกับทวารทั้ง 10 ประกอบด้วย หู 2 
ตา 2 จมูก 1 ปาก 1 ทวารหนัก 1 ทวารเบา 1 แต่ส าหรับผู้หญิงเพ่ิมช่องคลอดอีกหนึ่งจึงรวมเป็น 10 ที่
ชาวล้านนาเรียกธาตุนี้ว่าธาตุพระเจ้า เนื่องจากค าสอนทางพุทธศาสนาที่กล่าวถึง “อานาปาณสติ” ซึ่งเป็น
ธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ โดยสังเกตลมหายใจเข้า-ออกจนมีสติและก่อให้เกิดปัญญา กอปรกับถ้าไม่มี
ช่องว่างเหล่านี้ธาตุลมก็จะไม่สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ ดังนั้น ธาตุอากาศ (อากาศธาตุ) จึงถือว่าเป็นสิ่ง
สูงสุดของความเป็นมนุษย์หรือการมีชีวิตอยู่หรือการมีชีวิตอยู่หรือการมีลมหายใจ ถ้าองคาพยพทั้งหมดนี้
ครบถ้วนก็จะท าให้มนุษย์เรามีชีวิตสมบูรณ์ มีความสุข มีสุขภาพดี แต่ถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่สมบูรณ์ก็จะเป็น
สาเหตุท าให้เกิดโรคหรือความไม่สบายได้ 
 มีหมอเมืองบางส่วนที่ให้ความส าคัญกับ “ธาตุก าเนิด” ซึ่งหมายถึง ธาตุเด่นที่ติดตัวบุคคลนั้นมา
แต่ก าเนิดขึ้นอยู่กับวัน – เวลาที่คลอดออกมาจากครรภ์มารดาและเป็นไปตามกรรมเวรหรือตามจักรราศี 
ท าให้ธาตุก าเนิดของแต่ละคนไม่เหมือนกัน อาจจะมีธาตุใดธาตุหนึ่งมากหรือน้อยกว่าธาตุอ่ืนก็ส่งผลถึงการ
ปฏิบัติตัวหรือวิธีการปฏิบัติในการดูแลสุขภาพไม่เหมือนกัน ความสัมพันธ์ภายในตัวตนของมนุษย์ระหว่าง
ธาตุทั้ง 5 กับขวัญและจิต ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างจิตหรือขวัญกับธาตุ ธาตุกับธาตุ และสาเหตุของ
การเกิดโรคที่มีความสัมพันธ์ภายนอกตัวตนที่เกี่ยวข้องระหว่างตัวตนหรืออัตตากับคนอ่ืน อัตตากับ
ธรรมชาติแวดล้อมทั้งพืชและสัตว์ หรือแม้กระทั่งสิ่งที่เหนือไปกว่านั้น คือ ผีและจิตวิญญาณ อีกทั้งอัตตา
กับสิ่งเหนือธรรมชาติ ซึ่งทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นกรรมประเภทหนึ่งแต่ยังมีกรรมอีกประเภทหนึ่งที่เป็นผลรวม
ของกรรมที่มีมาแต่ก าเนิดประกอบด้วย กุศลกรรมหรือกรรมดี อกุศลกรรมหรือกรรมชั่ว  และอพยาคตา
กรรมหรือกรรมที่เป็นกลางไม่มีดี-ไม่มีชั่ว กล่าวคือ ผลรวมของการกระท าหรือความสัมพันธ์ระหว่างจิต / 
ขวัญกับองค์ / รูป /ธาตุ เมื่อรวมตัวกันเป็นคนแล้วจะมีความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ 
และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ โดยมีกรรมเป็นตัวก าหนดทั้งสิ้น กรรมจะติดไปกับจิตถึงแม้ร่างกายสลายจิต
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วิญญาณก็จะล่องลอยไปเพ่ือที่จะหาเรือนร่างใหม่หรือเมื่อสิ้นชีพ ธาตุกับขวัญจะหายไปแต่สิ่งที่ยังคง
เหลืออยู่ก็คือ จิตกับกรรม 
             3. การวินิจฉัยโรคตามแบบแผนภูมิปัญญาพ้ืนบ้านล้านนาด้านสุขภาพ 
   ความสัมพันธ์ที่ เกิดขึ้นทั้ งภายในและภายนอกตัวตนของมนุษย์นั้น นอกจากจะเป็น
ความสัมพันธ์เชิงเดี่ยวแล้วยังเป็นความสัมพันธ์เชิงซ้อนที่เชื่อมโยงระหว่างกันและกันในลักษณะองค์รวม 
จากความสลับซับซ้อนและความแตกต่างหลากหลายตามบริบทแวดล้อมของสาเหตุการเกิดโรคดังกล่าว  
ในการอธิบายวิธีการบ่งบอกหรือการวินิจฉัยโรคเบื้องต้นมีวิธีการส าคัญพอสรุปได้ ดังนี้ 
  3.1 ดูอาการ  ดูลักษณะ  สัมผัสจับต้อง  ได้แก่  การดูลักษณะของบาดแผล  ตุ่ม ผื่น ฝี หนอง  
หรือดูความสมดุลของกล้ามเนื้อในร่างกายขณะที่เดินเข้ามารับการรักษา  เช่น  ลักษณะการเดินซึกซักก็
แสดงว่าอาจจะเกิดจากธาตุดินเสียหรืออาจดูสีผิว สีหน้า ท่าทางหรือความผิดปกติอ่ืน ๆ ที่พบเห็นซึ่ง
นอกจากจะสังเกตอาการแล้วยังอาจใช้การสัมผัสจับต้อง  ได้แก่  การบีบเส้นบริเวณต าแหน่งที่สงสัยว่าเป็น
สาเหตุที่มาของการเกิดโรค เช่น บีบเส้นเอ็นบริเวณใกล้กระดูกสันหลังเพ่ือตรวจหาอาการของโรคกระเพาะ  
โรคไต เป็นต้น  หรืออาจตรวจสอบความร้อน – เย็นของร่างกายผู้ป่วย หรือท าให้ผู้ป่วยตกใจสะดุ้งแล้วจึง
ดูอาการตอบสนอง หรือจากการสังเกตเสียงขณะพูดคุยอาจมิใช่เสียงของผู้ป่วยแต่เป็นเสียงคนแก่ 
  3.2 จับชีพจรโดยการจับเส้นเลือดบริเวณส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย  ได้แก่  ที่ขมับ  เส้นเลือด
บริเวณก้านคอ  จุดลมท้องเต้นที่อยู่เหนือสะดือเล็กน้อย  หัวเข่า ป่องลมหลวงหรือง่ามหัวแม่เท้า ง่ามหัว
แม่มือเพื่อสังเกตลักษณะการเต้นของเส้นเลือดซึ่งสามารถน ามาวินิจฉัยโรคได้ตามความช านาญเฉพาะของ
หมอเมืองแต่ละคน เช่น โรคหัวใจ คอพอกหรือต่อมไทรอยด์เป็นพิษ  โดยเฉพาะหมอเมืองมีความเชื่ อว่า
หากมีบาดแผลบริเวณป่องลมหลวงนั้นไม่สามารถที่จะท าการรักษาได้ 
 3.3 สอบถาม  ซักประวัติ  จากประสบการณ์โดยมีการประมวลประวัติการเจ็บป่วยและประวัติ
ครอบครัวควบคู่กับการวินิจฉัยเพ่ือสืบค้นหาสาเหตุที่มาของการเกิดโรคโดยจ าแนกเป็นกรรมเก่าสืบทอด
และกรรมใหม่จากการกระท าตามความเชื่อดั้งเดิมของชาวล้านนาที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับเรื่อง
กรรมทั้งความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นภายในและภายนอกตัวตน  ได้แก่  ซักถามประสบการณ์การกระท าที่ผ่าน
มาทั้งหมดของผู้ป่วย  เช่น  ไปกินอะไรมา  ไปเที่ยวที่ไหนมา  เดินผ่านที่ไหนมาบ้าง  รวมถึงการสอบถาม
ประวัติทางพ่อและญาติทางแม่ว่าเป็นอย่างไร  ซึ่งอาจพบว่ามีอาการขวัญเสียก็อาจจะส่งผลให้ธาตุเซิ้ง 
(หย่อน /ลด /ไม่สมดุล) ได้ 
 3.4 ค านวณอายุ  วันเดือนปีเกิด  ดูเมื่อ  ดูดวงชะตาราศีเป็นวิธีการตรวจสอบกรรมตั้งแต่
ก าเนิด ระยะเวลาตกฟากของผู้ป่วย  รวมถึงฤกษ์ยามในปัจจุบันเข้ามาช่วยในการวินิจฉัยและเสนอแนวทางใน
การรักษา 
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 3.5 ค านวณธาตุตามอายุเพ่ือน ามาตั้งธาตุตามตารางที่ปรากฏอยู่ในต ารา (พับสา) ที่ได้มีการ
บันทึกและร่ าเรียนมาโดยธาตุหลักที่ใช้ในการรักษาก็คือธาตุทั้ง 4  ซึ่งอาศัยหลักการของความสมดุล
ระหว่างธาตุภายในกับธาตุภายนอกร่างกาย  หากพบว่าเมื่อใดที่สมดุลของธาตุเสียไปก็จะเกิดอาการที่
เรียกว่า “ธาตุเซิ้ง” โดยความสัมพันธ์เหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามเพศและวัยของผู้ป่วย จึงต้องใช้
สมุนไพรปรับธาตุในการรักษา เช่น โรคของผู้หญิงวัยหมดระดู  ผู้สูงอายุ หรือถ้าเป็นเพศหญิงให้ระวังช่วง
อายุที่เป็นเลขคู่ แต่ถ้าเป็นเพศชายให้ระวังช่วงอายุที่เป็นเลขค่ีเป็นต้น 
 3.6 เสี่ยงทาย  โดยผีหม้อนึ่ง  ผีบ่ากวั๊ก  ตั้งไข่ (ปิ๊กป๊อก)  เสี่ยงธูป (ตั้งขันตั้งแล้วก าธูปหว่านลง
ไปบนพ้ืนแล้วนับดูว่าเป็นเลขคู่หรือเลขคี่)  เบี้ยหงาย-เบี้ยคว่ า  จับสลากข้าว (ขยุ้มข้าวเปลือกขึ้นมาแล้ว
สาดลงไปบนพ้ืนและนับเม็ดข้าวดูว่าได้เลขคู่หรือเลขคี่)  หนขวัญเทียนเมื่อ (น าเทียนมาตั้งแล้วเอา
ข้าวเปลือก 7 เม็ดมาติดไว้ที่ข้างล าเทียน  เมื่อได้รับความร้อนข้าวเปลือกแต่ละเม็ดก็จะกระเด็นลงไปบน
แผนค าท านายที่วางไว้  โดยมีค าอธิบายว่าถ้าข้าวเปลือกเม็ดใดตกไป ณ ที่ใดก็จะท านายตามต ารา “เทียน
เมื่อ” ที่สืบทอดกันมา)  เมื่อไข่ (ใช้ไข่สุกกลิ้งตามตัวผู้ป่วยแล้วเอาเงินแหกถ้าพิษเป็นสีเขียวแสดงว่ามีผีมา
ท า  ถ้าพิษเป็นสีแดงก็แสดงว่าเป็นขางเลือดลมในตัว  ถ้าพิษเป็นสีด าแสดงว่าเป็นผีอารักษ์  วิธีการนี้เป็น
ทั้งการรักษาโรคและบ่งบอกโรค)  เช็ดไข่หรือเกือกไข่ (น าไข่ดิบมาเกือก / กลิ้งทั่วร่างกายผู้ป่วยแล้วน าไป
ต้ม  หลังจากนั้นปอกเปลือกอ่านผลถ้าพบรอยเขี้ยวบนไข่ขาวก็แสดงว่ามีผีกะมากระท า)  เช็ด (โดยใช้
ใบไม้ เช่น ใบพลู  ท่องคาถาแล้วเช็ดไปตามร่างกาย  ถ้าพบสาเหตุของอาการเจ็บป่วยอยู่บริเวณไหนใบไม้
ก็จะติดอยู่บริเวณนั้น  หรือใช้ใบไม้ประมาณ 7 – 9 ใบเช็ดไปตามร่างกายแล้วทิ้งไปบนพ้ืน  เพ่ือจะดู
ร่องรอยแล้วท านายตามใบไม้ที่ตกอยู่บนพ้ืน)  แหก (โดยใช้ปูเลย  มีดหมอ  หรือเขาสัตว์แหกไปตาม
ร่างกายเพ่ือค้นหาต าแหน่งที่เป็นสาเหตุการเจ็บป่วย  ถ้าเจ็บบริเวณไหนก็แสดงว่าบริเวณนั้นเป็นต้นเหตุ  
การแหกนี้สามารถเป็นได้ทั้งการวินิจฉัยและการรักษาโรค) 
 3.7 ใช้คาถาและสังเกตอาการตอบสนอง  ภายหลังจากการใช้คาถาอาคมแล้วดูอาการ
ตอบสนองของผู้ป่วย  ถ้าเป็นผีมาโต้ตอบหมอก็จะเครียดหรือบางที่ก็จะแสดงออกด้วยการพูด  เช่น  อย่า
มายุ่งกับผม  อย่ามาท าอะไรข้านะ  เมื่อรดน้ ามนต์หรือให้กินน้ ามนต์ผีก็จะออกไป  แต่ถ้าเป็นผีปอบก็จะใช้
ปูเลย (ไพล) เข้าท าพอมันเจ็บปวดมันจะร้องแล้วก็ออกไป  หรือบางครั้งผีกลัวหมอยังไปไม่ถึงก็หนีออกไป
เสียก่อน  แต่ถ้ามิใช่สาเหตุผีท าก็จะไม่มีอาการตอบสนองแสดงว่าป่วยด้วยพยาธิปกติ 
 3.8 นั่งทางใน  ทรงเจ้า  นั่งผ้า (พ่อหมอน าเสื้อผ้าของผู้ป่วยไปนั่งทางในดู)  เพื่อตรวจหาสาเหตุ
การเจ็บป่วยรวมทั้งชี้แนะแนวทางแก้ไขต่าง ๆ เช่น  ผู้ป่วยไปลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธ์ที่ไหนมาแล้วจะต้อง
ด าเนินการแก้เคล็ดดังกล่าวด้วยวิธีอะไรบ้าง  เช่น  ให้ไปสงเคราะห์  ส่งกิ่ว  เซ่นไหว้บูชา  รดน้ ามนต์  รับ
ศีล 5 จากร่างทรง เป็นต้น 
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 3.9 ท านายจากนิมิตหรือความฝันของหมอโดยใช้ผ้ายันต์ของหมอพันคอคนไข้แล้วคอยท านาย
ฝัน  ในตอนกลางคืนหมอก็จะกลับไปนอน  ถ้าฝันแสดงว่าถูกกระท าโดยอ านาจสิ่งเหนือธรรมชาติก็จะ
ท านายฝันหรือโดยใช้วิธีดูเมื่อแต่ถ้าไม่ฝันก็แสดงว่าอาการนั้นเกิดจากพยาธิสภาพเพราะโดยทั่วไปแล้ว
คนไข้มักจะไม่ค่อยฝันหรือฝันอ่อน 
 3.10  ใช้ไม้วาคนไข้ เพ่ือตรวจสอบธาตุที่มีปัญหาโดยวิธีเสี่ยงทายไม้  โดยภายหลังจากท าขันตั้ง 
หมอเมืองก็จะบริกรรมคาถาแล้วให้ผู้ป่วยวัดความยาวของไม้ด้วยการวาดด้วยแขนตลอดความยาวของไม้
และใช้ขี้ผึ้งก าหนดต าแหน่งดังกล่าวไว้  หลังจากนั้นจึงให้ผู้ป่วยทูนไม้ขึ้นเหนือศีรษะแล้วอธิษฐานเพ่ือถาม
สาเหตุและวิธีการดูแลรักษาความเจ็บป่วยของคนไข้ 
 3.11 วินิจฉัยเบื้องต้นด้วยวิธีการอ่ืน ๆ  ได้แก่  การสังเกตเสียงสัตว์ร้องทักทาย  เช่น  เสียงนก
แสก หรือการดูจากดวงดาว  เป็นต้น 
 จากความหลากหลายของการวินิจฉัยสาเหตุการเกิดโรคข้างต้น ท าให้ทางภาคเหนือมีหมอ
พ้ืนบ้านหลายประเภท เช่นหมอผี หมอสู่ขวัญ หมอสะเดาะเคราะห์ หมอเมือง หมอเมื่อ  หมอทรง หมอ
สมุนไพร และพระสงฆ์ เป็นต้น  
 4. รูปแบบการใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านล้านนาเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 

สามารถ  ใจเตี้ย (2557) พบว่า ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านล้านนาด้านสุขภาพมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการ
ด ารงชีวิตและการดูแลสุขภาพ องค์ความรู้ได้มาด้วยการถ่ายทอดความรู้จากญาติ  พ่อ แม่  และการ
เรียนรู้ด้วยตนเององค์ความรู้ที่ใช้มักจะเกี่ยวข้องกับสิ่งเหนือธรรมชาติโดยเฉพาะผีที่เชื่อว่ามีอยู่ทุกแห่ง (มี
ทั้งผีดีและผีร้าย) และความศรัทธาในวัตถุที่เชื่อว่าสามารถป้องกันภัยอันตรายที่ก่อให้เกิดความเจ็บป่วยได้ 
เช่น ยันต์ในรูปแบบต่าง ๆ (การสัก  ผ้ายันต์   ตระกรุด)    ประชาชนเมื่อเริ่มเจ็บป่วยจะพ่ึงพาภูมิปัญญา
เหล่านี้เป็นอันดับแรกและจะให้หมอเมืองหรือญาติผู้ใหญ่เป็นคนท าพิธีต่อเมื่ออาการเริ่มรุนแรงมากขึ้นจะ
เข้ารับการตรวจรักษาในสถานบริการสุขภาพ  ทั้งนี้การใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านล้านนาด้านสุขภาพ
ประกอบด้วย  
           1. ด้านกายบ าบัด รูปแบบกายภาพบ าบัดที่ใช้ ส่วนใหญ่เป็นการนวดซึ่งจะกระท าในหมู่สมาชิก
ของครอบครัวเท่านั้น ลักษณะการนวดจะไม่มีแบบแผนที่ชัดเจนมักจะเกิดจากองค์ความรู้และภูมิปัญญา
ของบรรพบุรุษที่สั่งสมประสบการณ์ ดังเช่น  

   1.1 การบีบนวดเมื่อมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย  ทั้งนี้การบีบนวดโดยทั่วไปจะให้ลูกหลาน
และคนในครอบครัวเป็นผู้บีบนวดให้โดยไม่มีรูปแบบ  

   1.2 การเช็ดแหก เป็นการรักษาอาการปวดเมื่อย เคล็ด ขัด ยอกโดยหมอพ้ืนบ้านจะใช้มีดแหก 
ซึ่งอาจจะเป็นเขาควายเรียกว่าเขาควายสะเด็นอันเกิดจากการที่ควายชนกันแล้วเขาเกิดหักข้ึน หรืออาจ
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เป็นเขี้ยวสัตว์ เช่น เขี้ยวหมูป่า น ามีดแหกมาท าพิธีเสกคาถาแล้วใช้มีดแหกสับบริเวณท่ีมีอาการ ในการ
เช็ดแหกหมอที่ท าการรักษามักจะท่องคาถา เสกเป่าบริเวณที่เช็ดแหกตลอดเวลาในลักษณะคล้ายจะเป็น
การขับไล่อาการเจ็บไข้ให้หายไปด้วย 
     1.3 การจับเส้น ใช้รักษาอาการปวดที่แขนและขาโดยใช้สมุนไพรมาประคบและจับเส้นเบา ๆ  

   1.4 การเป่า ใช้รักษาโรค เช่น งูสวัด  โดยหมอพ้ืนบ้านจะมีคาถาเฉพาะอาการแต่ละโรคเมื่อ
เสกคาถาแล้ว มักจะมีการเสกน้ ามนต์เพ่ือให้ผู้ใช้บริการน้ าไปทาบริเวณท่ีเป็นโรคหรือใช้ดื่ม 

   1.5 การเสกข้าวสาร ใช้รักษาแผลเรื้อรังโดยหมอพ้ืนบ้านจะใช้ข้าวสารจ้าวแช่น้ า หมอพ้ืนบ้าน
จะเค้ียวข้าวสารแล้วพ่นหรือทาบริเวณท่ีเป็นแผล 

   1.6 การสับสาร สารเป็นก้อนไขมันที่อุดตันบริเวณผิวหนังตามความเชื่อของคนในพ้ืนที่มักจะ
ให้หมอพ้ืนบ้านเป็นคนรักษา โดยการใช้มีดที่ลงอาคมกรีดเอาก้อนไขมันออกและใช้ปูนขาวที่ใช้เคี้ยวกับ
หมากช่วยห้ามเลือด 
 

2. ด้านจิตบ าบัด ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านล้านนาด้านนี้เป็นการให้ก าลังใจปลดเปลื้องหรือบรรเทา 
ประกอบด้วยการเลี้ยงผี  การส่งเคราะห์  และการสืบชะตา ทั้งนี้กระบวนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผีใน
ชุมชนถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด การประกอบพิธีทั้งมงคลและอวมงคลจะต้องมีส่วนหนึ่งที่
ต้องเซ่นไหว้ผี ดังเช่น 

  2.1 การดูเมื่อ เป็นการวิเคราะห์สาเหตุของความเจ็บป่วย หมอพ้ืนบ้าน (ร่างทรง) จะเป็นผู้
ประกอบพิธีและมักจะแนะน าให้ใช้ไก่ต้มหรือหัวหมู ของหวาน เมี่ยง บุหรี่และเหล้าขาวไปเลี้ยงผี 
   2.2 การส่งเคราะห์  มักจะใช้รักษาผู้ที่ประสบอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย ที่เกิดขึ้นโดยไม่ทราบ
สาเหตุมาก่อน หมอพ้ืนบ้านจะท ากระทงสี่เหลี่ยมจัตุรัสข้างในใส่แกงส้ม แกงหวาน แล้วน าดินเหนียวมา
ปั้นเป็นรูปคนและสัตว์ท าพิธีโดยการบริกรรมคาถาเสร็จแล้วน าไปวางไว้หน้าบ้านผู้ป่วย 

 2.3 การสืบชะตา กรณีของผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์จะกระท าการสืบชะตาเมื่อตนเองป่วยหนัก 
โดยญาติจะท าพิธีนี้เพื่อการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ผู้ป่วยให้กลับคืนสู่สภาพปกติ และเพ่ือเป็นสิริมงคล 
ขับไล่สิ่งเลวร้ายให้ผ่านพ้นไปได้  การประกอบพิธีสืบชะตานั้น มักท ากันในตอนเช้าถึงเที่ยงวันเท่านั้น ผู้ที่
จะสืบชะตาจะเป็นผู้ก าหนดวันประกอบพิธี เมื่อถึงวันประกอบพิธีจะนิมนต์พระสงฆ์มา 1 รูป หรือ 4 รูปก็
ได้ แต่ไม่เกิน 5 รูป 
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ภาพที่ 2.1  อุปกรณ์ในพิธีการสืบชะตา 

 
            2.4 การเลี้ยงผี การเลี้ยงผีมักจะเลี้ยงในตอนพลบค่ า (ภาษาล้านนาเรียกว่า สะลุ้มสะลิ้ม) ท าโดย
ใครก็ได้ แต่ส่วนใหญ่จะให้ผู้เฒ่าผู้แก่ในครอบครัวเป็นผู้กระท าพิธี โดยการเลี้ยงจะน าของเลี้ยงไปเลี้ยงผี ณ 
บริเวณท่ีผีสิงสถิตอยู่ (หมอเมื่อจะเป็นผู้บอก) ทั้งนี้ผีในมิติสุขภาพของประชาชนจะแบ่งได้เป็น  
  ผีดี ได้แก่ ผีบรรพบุรุษ มีผีปู่ย่า ผีมด ผีเม็ง ผีอารักษ์ ผีเสื้อวัด ผีเสื้อเมือง ผีเจ้าบ้าน ผีนา  ผีเจ้าผี
เจ้าพ่อต่าง ๆ ที่คอยปกปักรักษาป่าไม้ ต้นน้ าล าธาร ซึ่งจะมีชื่อเรียกตามสถานที่นั้น ๆ เช่น ผีห้วยหลวง ผี
ห้วยทราย ผีดงฮัก เป็นต้น ผีเหล่านี้จะเป็นผีที่มีฤทธิ์เดชมากถ้าใครไม่นับถือหรือลบหลู่ จะท าให้มีอัน
เป็นไปต่าง ๆ นานาหรืออาจท าให้เจ็บไข้ได้ป่วย รักษาไม่หายจนกว่าจะท าพิธีขอขมา ลาโทษ 

ผีร้าย ได้แก่ ผีตายโหง ผีพราย ผีป่า ผีนางไม้ ผีปกกะโหล้ง ผีกองกอย ผีกะ ผีโพง ผีกระสือ เป็น
ต้น ผีเหล่านี้จะคอยหลอกหลอนให้ผู้คนหวาดกลัว บางครั้งรบกวนหรือเข้าสิงคนขอสิ่งที่ตนต้องการ เช่น 
อาหารหรือที่อยู่อาศัยเรียกว่าผีทักจนผู้นั้นเจ็บไข้ได้ป่วยจะต้องน าข้าวปลาอาหารและเหล้าสังเวยจึงจะ
หาย 

3. ด้านสมุนไพรบ าบัด ประชาชนมีการใช้สมุนไพรพ้ืนบ้านและสมุนไพรที่พ่อค้าน ามาขายเพ่ือ
บ าบัดรักษาโรค บางชนิดใช้เพ่ือบ ารุงร่างกาย ช่วยเจริญอาหาร และเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกาย 
เช่น มะระขี้นก ใบบัวบก ขิง ฝรั่ง ฟ้าทะลายโจร เสลดพังพอน ชะเอม สาระแหน่  ซึ่งการใช้สมุนไพรมักจะ
มาจากค าบอกเล่าของญาติพ่ีน้องและเพ่ือนบ้าน  
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4.ด้านโภชนาการบ าบัด ประชาชนจะใช้ผักพ้ืนบ้านประกอบอาหารบางชนิดจะปลูกไว้ใน
ครัวเรือน บางชนิดจะเก็บได้เฉพาะบางฤดู  นอกจากนี้ในตลาดสดในหมู่บ้านจะมีการเอาผักพ้ืนบ้านมา
จ าหน่ายในราคาถูก เช่น ยอดมะกอก  ผักหวานป่า  ใบผักแว่น  เทาน้ า เป็นต้น  แต่สิ่งที่เป็นปัญหาคือการ
ปรุงอาหารที่ไม่สงวนคุณค่า เช่น การลวก การต้มที่ใช้เวลามากเกินไปท าให้วิตามินบางชนิดสูญหายไปกับ
ความร้อน 

 

 
 
ภาพที่ 2.2 ต ารับอาหารพื้นบ้าน 
 
นอกจากนี้อาหารพื้นบ้านยังมีความเกี่ยวข้องทางวัฒนธรรม เช่น ลาบและแกงโฮะที่นิยมท ากินใน

โอกาสส าคัญเนื่องจากมีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์ซึ่งมีราคาแพง และอาหารที่มาจากความเชื่อ ได้แก่ แกง
อ่อม ย าจิ้นไก่ (เนื้อไก่)  และแกงขนุนโดยประชาชนมีความเชื่อว่าหากได้รับประทานอาหารเหล่านี้แล้วจะ
เกิดความเป็นศิริมงคล ความอยู่ดีกินดี มีสิ่งเกื้อหนุนให้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างอบอุ่น 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจะเห็นได้ว่า การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญา
พ้ืนบ้านล้านนาเป็นกระบวนการที่สอดคล้องกับวิถีการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุภายใต้ความต้องการและ
ความพร้อมของผู้ที่เกี่ยวข้อง  ดังน าเสนอในกรอบแนวคิดการวิจัย 
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งานวิจัยนี้จึงได้ปรับประยุกต์ใช้แนวทางการสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านล้านนาร่วมกับ
ความพร้อมในการใช้เพ่ือการดูแลสุขภาพในชุมชน โดยร่วมกับตัวแทนชุมชนในพ้ืนที่ศึกษาท าการส ารวจ
และรวบรวมข้อมูลที่ยังคงมีหลักฐานของการปฏิบัติเพ่ือการดูแลสุขภาพเบื้องต้น อันจะน าไปสู่ความ
เชื่อมโยงของการใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านล้านนาด้านสุขภาพทั้ง 4 กลุ่มในผู้สูงอายุ  ทั้งนี้กระบวนการจะ
เริ่มต้นตั้งแต่การวิเคราะห์หาสาเหตุ การร่วมปฏิบัติและการเสนอแนะแนวทางสู่การแก้ไขปัญหาที่
สอดคล้องกับวิถีชุมชน 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
การใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา
ในการสร้างเสริมสุขภาพ 
    กายบ าบัด 
    จิตบ าบัด 
    สุมนไพรพื้นบ้าน 
    อาหารพ้ืนบ้าน 
    

ความต้องการการสนับสนุนการ
ใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา 

ความพร้อมในการใช้ภูมปิัญญา
พื้นบ้านล้านนา 

i
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