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บทน�ำ
ในสังคมวัฒนธรรมแต่ละแห่งทัว่ โลก ความรูไ้ ด้รบั การ
สั่งสมสืบทอดและพัฒนาจนกลายเป็นแบบแผนจารีตประเพณี
และวิถีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป มีผลให้ระบบการดูแล
สุขภาพ (Health care system) ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ มี
รูปแบบที่แตกต่างหลากหลายสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ความ
เข้ า ใจ วิ ถี คิ ด ของมนุ ษ ย์ แ ต่ ล ะกลุ ่ ม ที่ มี ต ่ อ ความเจ็ บ ป่ ว ยใน
ลักษณะต่างกัน โดยจะสัมพันธ์กับประสบการณ์และบริบท
แวดล้อมทัง้ ด้านภูมศิ าสตร์ เศรษฐกิจ สังคม และประวัตศิ าสตร์
ของชุ ม ชนนั้ น ระบบการดู แ ลสุ ข ภาพจึ ง นั บ เป็ น ภู มิ ป ั ญ ญา
ที่ มี ก ารก่ อ เกิ ด และปรั บ ตั ว จนมี ลั ก ษณะเฉพาะของแต่ ล ะ
ชุมชน รวมทั้งเป็นผลิตผลจากการสังเกต ทดลองใช้ และ
สั่งสมสืบทอดจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งจนอาจกล่าวได้ว่าระบบ
การดู แ ลสุ ข ภาพเป็ น ผลผลิ ต ทางวั ฒ นธรรมเช่ น เดี ย วกั บ
ระบบอื่นๆ โดยทุกระบบต่างก็มีความส�ำคัญต่อความมั่นคง
ของชุมชน นักมานุษยวิทยาชาวตะวันตกได้กล่าวไว้ว่าระบบ
การดู แ ลสุ ข ภาพเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของวั ฒ นธรรม และมี ค วาม
สัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับลักษณะทางวัฒนธรรมและการจัด
ระเบียบในชุมชน ส�ำหรับชุมชนในประเทศไทยระบบการดูแล
สุขภาพตั้งแต่อดีตอยู่บนพื้นฐานทางวัฒนธรรมซึ่งประกอบ
ด้ ว ยวิ ถี คิ ด ความเชื่ อ และพฤติ ก รรมในการดู แ ลสุ ข ภาพที่
เรียกว่า วัฒนธรรมสุขภาพ (Health Culture) ทั้งนี้ชุมชน
ในแต่ ล ะพื้ น ที่ จ ะมี ร ะบบการดู แ ลสุ ข ภาพแบบพื้ น บ้ า นที่ มี
ความหลากหลายแตกต่ า งกั น ไปในแต่ ล ะพื้ น ที่ แ ละแต่ ล ะ
กลุ่มชาติพันธุ์๑ องค์ความรู้เหล่านี้ก่อเกิดจากการปฏิสัมพันธ์
เชื่ อ มโยงและพึ่ ง พิ ง อาศั ย กั น ระหว่ า งมนุ ษ ย์ สั ต ว์ พื ช และ
ธรรมชาติในระบบนิเวศเดียวกัน โดยฐานคิดของระบบการดูแล
สุขภาพแบบพื้นบ้าน คือ การรักษาโรคแบบองค์รวมระหว่าง
ร่างกายและจิตใจโดยมีความเชื่อว่าสุขภาพที่ดีเป็นภาวะสมดุล
ของร่างกายและจิตใจของผู้ป่วย การรักษาและดูแลสุขภาพ
โดยใช้วฒ
ั นธรรมสุขภาพจึงเป็นวัฒนธรรมการด�ำรงชีวติ ทีห่ ลาก
หลาย ซึ่งปัจจัยทางวัฒนธรรมนี้มีความจ�ำเป็นที่ผู้ดูแลผู้ป่วยจะ
ต้องให้ความส�ำคัญ๒
วิถีคิดหรือภูมิปัญญาพื้นบ้านของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์
นั้นสามารถน�ำมาเป็นพลังในการอธิบายและยกระดับวิถีคิด
ความเชื่อที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ การตีความของ
กลุ่มชาติพันธุ์หรือวัฒนธรรมย่อยให้พ้นจากข้อกล่าวหาที่ว่า
ระบบการดูแลสุขภาพแบบพืน้ บ้านของกลุม่ ชาติพนั ธุม์ คี วามเชือ่
ที่สืบต่อกันมาอย่างงมงาย เป็นความเชื่อผิดๆ ขาดความเป็น
วิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์และอธิบายได้ตามหลักเหตุผล
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ทางวิทยาศาสตร์สอดคล้องกับทัศนะของระบบการแพทย์แผน
ปัจจุบันซึ่งมักมองว่าวัฒนธรรมสุขภาพเป็นเพียง “ระบบความ
เชื่อ” ไม่มีมูลฐานของเหตุผลที่พิสูจน์ได้ตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และมองข้ามการท�ำความเข้าใจในวิถีคิดเกี่ยวกับ
สาเหตุ ข องการเกิ ด โรคและระบบวั ฒ นธรรมสุ ข ภาพต่ า งๆ
ไปอย่างน่าเสียดาย วัฒนธรรมสุขภาพจึงเป็นประเด็นส�ำคัญ
ในการท�ำความเข้าใจท่าทีของมนุษย์ต่อปัญหาความเจ็บป่วย
ดั ง เช่ น การใช้ ภู มิ ป ั ญ ญาพื้ น บ้ า นล้ า นนาของผู ้ ติ ด เชื้ อ และ
ผู้ป่วยเอดส์ พบว่า ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเห็นว่าการใช้วัฒนธรรม
สุขภาพเพื่อการดูแลความเจ็บป่วยไม่มีผลข้างเคียงใช้ง่ายและ
เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในชุมชน ประหยัดค่าใช้จ่าย และยังท�ำให้
ผู ้ ติ ด เชื้ อ และญาติ มี ส ภาพร่ า งกายและจิ ต ใจดี ขึ้ น เนื่ อ งจาก
เป็นการรักษาตามความต้องการของผู้ป่วยและญาติแตกต่าง
จากแพทย์แผนปัจจุบันที่รักษาตามความรู้และความต้องการ
ของแพทย์ โ ดยเฉพาะโรงพยาบาลชุ ม ชนแพทย์ จ ะมี พู ด คุ ย
ซักถามอาการเจ็บป่วยน้อยมาก นอกจากนี้การใช้วัฒนธรรม
สุขภาพยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อนให้คงอยู่
ต่อไปและอยากให้มรี ะบบการดูแลสุขภาพทีผ่ สมผสานระหว่าง
วัฒนธรรมสุขภาพกับการแพทย์แผนปัจจุบนั ๓ เช่นเดียวกับผูป้ ว่ ย
โรคมะเร็งที่ตัดสินใจเข้ารับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยที่
ให้เหตุผลหลักในการตัดสินใจเข้ารับการรักษา คือ ความเชื่อ
และความศรัทธา ในสถานที่ที่เข้ารับการรักษารวมถึงหมอหรือ
บุคคลที่ให้การรักษา (ร้อยละ ๑๐๐)๔
ปรัชญาแนวคิดเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในวิถีชีวิต
ของชาวล้านนาตั้งอยู่บนฐานสัญชาติญาณแห่งการอยู่รอด
ของมนุษย์ ท�ำให้ผู้คนรู้จักการเรียนรู้และปรับตัวให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งการเปลี่ยนแปลงทาง
ด้านสภาพแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม หรือเศรษฐกิจ ซึ่งการ
เรียนรู้ดังกล่าวเป็นจุดก�ำเนิดของกระบวนการและแบบแผน
ในการแก้ไขปัญหาเพื่อท�ำให้ตนเองอยู่รอดได้อย่างมีสุขภาวะ
ที่ดี ภายใต้บริบทของสังคมล้านนาแนวคิดและภูมิปัญญาใน
การดูแลสุขภาพแบบพื้นบ้านเป็นการผสมผสานระหว่างคนกับ
ธรรมชาติ และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ รูปแบบและแนวคิด
เหล่านี้ได้มีพัฒนาการและอยู่ร่วมกับวิถีชีวิตของชาวล้านนามา
เป็นเวลาหลายร้อยปี วัฒนธรรมสุขภาพตามแบบแผนพื้นบ้าน
ล้านนาจึงถือได้วา่ เป็นระบบการดูแลสุขภาพแบบพืน้ บ้านระบบ
หนึ่งของสังคมไทยอันเป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของ
ชาวล้านนา ซึ่งมีการผสมผสานเอาแนวความเชื่อดั้งเดิมในเรื่อง
ของ “ผี” “สิ่งศักดิ์สิทธิ์” และความสัมพันธ์ระหว่างคนกับ
ธรรมชาติและคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ ผนวกกับแนวความเชื่อ
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ในด้านพิธีกรรมทางลัทธิพราหมณ์และพุทธศาสนาโดยมีความ
เชื่อว่าเหตุแห่งการเจ็บป่วยเกี่ยวข้องกับกรรมอีกทั้งความเชื่อ
ทีว่ า่ คนประกอบขึน้ จากรูปกับนาม คือ กาย (ธาตุ) กับใจ (ขวัญ)
อย่างสมดุลและสัมพันธ์กัน เมื่อมีเหตุที่ท�ำให้ธาตุหรือขวัญเสีย
สมดุล เช่น ขวัญตก ขวัญเสีย หรือธาตุเสีย ธาตุพิการก็จะมีผล
กระทบต่อสุขภาพได้ การแพทย์พนื้ บ้านล้านนานัน้ มีศาสตร์ของ
ตนเองทีส่ ามารถอธิบายได้อย่างเป็นระบบ เชือ่ มโยงสัมพันธ์กบั
วิถีชีวิต จิต วิญญาณ มิได้แปลกแยกออกจากธรรมชาติและสิ่ง
เหนือธรรมชาติ โดยเฉพาะองค์ความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพ
ชาวล้ า นนาสามารถอธิ บ ายได้ ถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ข องการก่ อ
เกิ ด มนุ ษ ย์ โดยชาวล้ า นนาเชื่ อ ว่ า คนประกอบขึ้ น จากรู ป
กับนาม คือ กาย (ธาตุ) และจิต (ขวัญ) อย่างสมดุลและ
สั ม พั น ธ์ กั น เมื่ อ มี เ หตุ ใ ห้ เ สี ย สมดุ ล และไม่ สั ม พั น ธ์ กั น เช่ น
ขวั ญ ตก ขวั ญ เสี ย ขวั ญ หาย ขวั ญ อ่ อ น หรื อ ธาตุ เ สี ย ธาตุ
พิการจะท�ำให้มีผลกระทบต่อสุขภาพ ล้มเจ็บลงได้ ซึ่งก็จะ
วิ เ คราะห์ วิ นิ จ ฉั ย หาสมมติ ฐ านของการเจ็ บ ป่ ว ย โดยหมอ
เมืองหรือหมอพื้นบ้านล้านนาซึ่งจะมีวิธีการที่จะวินิจฉัยได้
ว่าเกิดจากสาเหตุใดมักเริ่มจากการสอบประวัติส่วนตัวของ
ผูเ้ จ็บป่วย อายุ อาชีพ ครอบครัว อาหารการกิน การเจ็บป่วยใน
อดีต ตรวจร่างกาย สังเกตอาการ ดูดวง ค�ำนวณธาตุ หาสาเหตุ
ว่าเกิดจากกรรม สิ่งธรรมชาติ สิ่งเหนือธรรมชาติหรือจากพยาธิ
สภาพของผู้เจ็บป่วยซึ่งต่างมีเหตุผลอธิบายความเชื่อมโยงของ
การเจ็บป่วยกับวิถชี วี ติ จิตวิญญาณ ธรรมชาติและสิง่ ทีอ่ ยูเ่ หนือ
ธรรมชาติ โดยเฉพาะองค์ความรูใ้ นการดูแลสุขภาพ มีความเชือ่ ว่า
คนประกอบขึ้นจากรูปกับนาม คือ กาย (ธาตุ) และจิต (ขวัญ)
อย่างสมดุล และสัมพันธ์กับความเชื่อเรื่องของกรรมที่อาจไป
สัมพันธ์กัน เช่น คนกับชุมชน คนกับผีหรือจิตวิญญาณหรือคน
กับธรรมชาติหรือสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติ๕, ๖, ๗
แนวคิ ด การดู แ ลสุ ข ภาพดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ส่ ง ผลต่ อ
มุมมองสุขภาพในมิติวัฒนธรรมสุขภาพล้านนาที่มองจากมุม
“สุขภาพดี” (Good health approach) ตลอดช่วงชีวิตตั้งแต่
เกิดจนตาย ซึ่งไม่ได้มองสุขภาพในเชิงเจ็บป่วย (Sick health
approach) ที่มักจะมองจากโรคหรือการบ�ำบัดรักษาเป็นหลัก
เมื่อชาวบ้านที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพไม่ได้รับการตอบสนอง
ความต้องการหรือยังไม่พอใจการใช้บริการจากโรงพยาบาล
หรือสถานบริการด้านสาธารณสุขของรัฐหรือเอกชนก็จะเลือก

มารักษากับหมอเมือง (หมอพื้นบ้าน) โดยมีปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจ เช่น ความเชื่อความศรัทธา ฐานะเศรษฐกิจสังคม
สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้หมอเมืองแต่ละคนก็จะมีระบบการเรียนรู้
การสั่งสมประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพผ่านประสบการณ์
ตรงหรือระบบเครือญาติโดยใช้วิธีการถ่ายทอดความรู้จากคน
รุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งในลักษณะตัวต่อตัว อาศัยการจดจ�ำ
มากกว่าการจดบันทึก และผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจะเลือกสรร
ดัดแปลงเพิ่มเติมประยุกต์องค์ความรู้เหล่านั้นให้สอดคล้อง
กับประสบการณ์ ความถนัด และสถานการณ์สิ่งแวดล้อม
เฉพาะตน การบ�ำบัดรักษา มักจะใช้หลักเสริมสร้างสิ่งขาด
ก�ำจัดส่วนเกิน ล้างออกสิ่งพิษ แก้ไขพยาธิ (หมายถึง อาการไม่
สบาย) และบ�ำรุงเลือดลมให้เกิดความสมดุลของคนกับธรรมชาติ
ซึ่งอาจจะใช้อาหาร สมุนไพรหรือพิธีกรรมเข้าแก้ไข โดยอาหาร
ไม่เพียงแต่จะใช้บรรเทาความหิวแต่ยังใช้เป็นยาและสมุนไพร
ด้วย อาหารที่แสลงก็อาจกระตุ้นให้เกิดโรคหรือการเจ็บป่วยจึง
ต้องงดเว้นอาหารบางจ�ำพวกกับบางสภาวการณ์ของคนทีอ่ ยูใ่ น
บางสถานะ ส่วนสมุนไพรที่ใช้รักษาตามอาการมีทั้งสดและแห้ง
ส่วนใหญ่จะใช้ในรูปต�ำรับมากกว่าสมุนไพรเดี่ยว โดยใช้ใน
รูปแบบต่างๆ ทัง้ รับประทาน ทา สูบ ดม พอก อาบ สัก รมและ
อื่นๆ หากปวดเมื่อยและเจ็บป่วยทางกายก็อาจบ�ำบัดรักษาโดย
การนวด เพือ่ คลายความเจ็บปวดของกล้ามเนือ้ และคลายเส้นให้
เลือดลมไหลเวียน๒, ๕
การดู แ ลสุ ข ภาพของประชาชนด้ ว ยวั ฒ นธรรม
สุขภาพล้านนาจึงนับว่าเป็นภาวะพึ่งพาที่พอเพียงเหมาะสม
กระบวนการรักษามุ่งรักษาจิตใจคนมากกว่ามุ่งรักษาโรคซึ่ง
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สั่งสมกลั่นกรองจากบรรพชนสู่รุ่น
ลูกหลานที่มีความหลากหลายตามสภาพพื้นที่ และเลื่อนไหล
ไปตามกระแสของวัฒนธรรม ซึ่งการมอง “สุขภาพ” ในฐานะ
ที่เป็นทั้งหมด (Totality) ของการมีชีวิตอยู่ของบุคคลจึงเป็น
ทรรศนะแบบองค์รวมของเรื่องสุขภาพ (Holistic View of
Health) ซึ่งมาจากการมีปฏิสัมพันธ์กันของปัจจัยทางกายภาพ
ทางจิตใจอารมณ์ สังคม จิตวิญญาณ และสิ่งแวดล้อมที่ท�ำให้
บุคคลมีคุณภาพชีวิตโดยไม่สามารถแยกแยะจิตใจ ร่างกาย
หรื อ สิ่ ง แวดล้ อ มออกจากกั น อย่ า งอิ ส ระแต่ ต ้ อ งมองอย่ า ง
เชื่อมโยงมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน ซึ่งผลลัพธ์ขององค์รวมต้องมา
จากแนวคิดที่หลากหลาย๘
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รูปแบบวัฒนธรรมสุขภาพล้านนา
การบูรณาการทั้งโครงสร้างทางวัฒนธรรม ประเพณี
และทัศนคติในการด�ำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับแบบแผนของ
ชาวล้านนาในเรื่องสุขภาพไม่ได้เป็นเรื่องเฉพาะแพทย์หรือเรื่อง
เฉพาะยาและโรงพยาบาลแต่เพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่สขุ ภาพ
เป็นเรื่องของการด�ำเนินวิถีชีวิตให้เป็นสุขทั้งในส่วนของบุคคล
ซึ่งประกอบด้วยร่างกายกับจิตวิญญาณ ในส่วนของครอบครัว
และญาติมิตรที่ต้องพึ่งพาเกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
ภายใต้สงั คมและสิง่ แวดล้อมทีก่ �ำหนดกฎเกณฑ์และเงือ่ นไขของ
วิถกี ารด�ำเนินชีวติ รวมทัง้ ศักยภาพทางภูมปิ ญ
ั ญาและเทคโนโลยี
ในการดูแลรักษาสุขภาพของส่วนบุคคลและชุมชน แบ่งรูป
แบบวัฒนธรรมสุขภาพล้านนาเพื่อการดูแลสุขภาพได้เป็น ๔
รูปแบบ๕, ๙ ดังนี้
การดูแลสุขภาพกาย ผู้คนในล้านนาส่วนใหญ่ยัง
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจึงมักจะมีอาการ ปวดเมื่อยตามตัว
แขนขาชาหรืออ่อนแรง รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพด้าน
ร่างกายจึงเป็นการนวดซึ่งเป็นรูปแบบที่ปฏิบัติเป็นประจ�ำใน
การด�ำรงชีวิต ลักษณะการนวดจะไม่มีแบบแผนที่ชัดเจนมัก
จะเกิดจากองค์ความรู้และภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่สั่งสม
ประสบการณ์ ดังเช่น
๑. การบีบนวดเมื่อมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย
ทั้งนี้การบีบนวดโดยทั่วไปจะให้ลูกหลานและคนในครอบครัว
เป็นผู้บีบนวดให้โดยไม่มีรูปแบบที่แน่นอน
๒. การเช็ดแหก เป็นการรักษาอาการปวดเมือ่ ย เคล็ด ขัด
ยอกโดยหมอพืน้ บ้านจะใช้มดี แหก ซึง่ อาจจะเป็นเขาควายเรียก
ว่า เขาควายสะเด็นอันเกิดจากการทีค่ วายชนกันแล้วเขาเกิดหัก
ขึน้ หรืออาจเป็นเขีย้ วสัตว์ เช่น เขีย้ วหมูปา่ เขีย้ วเสือ น�ำมาท�ำพิธี
เสกคาถาแล้วใช้สับบริเวณที่มีอาการ ในการเช็ดแหกหมอพื้น
บ้านที่ท�ำการรักษามักจะท่องคาถา เสกเป่าบริเวณที่เช็ดแหก
ตลอดเวลาในลักษณะคล้ายจะเป็นการขับไล่อาการปวดเมื่อย
ให้หายไปด้วย
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๓. การจับเส้น ใช้รักษาอาการปวดที่แขนและขาโดย
ใช้สมุนไพรมาประคบและจับเส้นเบาๆ
๔. การเป่า ใช้รักษาโรค เช่น งูสวัด โดยหมอพื้นบ้าน
จะมีคาถาเฉพาะอาการแต่ละโรคเมือ่ เสกคาถาแล้ว มักจะมีการ
เสกนำ�้ มนต์เพือ่ ให้ผใู้ ช้บริการนำ�้ ไปทาบริเวณทีเ่ ป็นโรคหรือใช้ดมื่
๕. การเสกข้าวสาร ใช้รักษาแผลเรื้อรังโดยหมอ
พื้นบ้านจะใช้ข้าวสารจ้าวแช่น�้ำ  หมอพื้นบ้านจะเคี้ยวข้าวสาร
แล้วพ่นหรือทาบริเวณที่เป็นแผล
๖. การสับสาร สารเป็นก้อนไขมันที่อุดตันบริเวณ
ผิวหนังตามความเชื่อของคนในพื้นที่มักจะให้หมอพื้นบ้านเป็น
คนรักษา โดยการใช้มีดที่ลงอาคมกรีดเอาก้อนไขมันออกและ
ใช้ปูนขาวที่ใช้เคี้ยวกับหมากช่วยห้ามเลือด
การดูแลสุขภาพจิต วัฒนธรรมสุขภาพล้านนาใน
การดูแลสุขภาพจิตเป็นกระบวนการที่ให้ก�ำลังใจปลดเปลื้อง
หรือบรรเทาความวิตกกังวลที่สะท้อนหรือแฝงอยู่ในรูปแบบ
พิธกี รรมหรือสัญลักษณ์ ทัง้ นีก้ ระบวนการปฏิบตั มิ กั จะเกีย่ วข้อง
กับอ�ำนาจเหนือธรรมชาติ (ผี) โดยผู้คนส่วนใหญ่ต้องถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด การประกอบพิธีทั้งมงคลและอวมงคลจะต้องมี
ส่วนหนึ่งที่ต้องเซ่นไหว้ผ๔,ี ๗, ๑๐ ดังเช่น
๑. การส่ ง เคราะห์ มั ก จะใช้ รั ก ษาผู ้ ที่ ป ระสบ
อุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย ที่เกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุมาก่อน
หมอพื้ น บ้ า นจะท�ำกระทงสี่ เ หลี่ ย มจั ตุ รั ส ข้ า งในใส่ แ กงส้ ม
แกงหวาน แล้วน�ำดินเหนียวมาปัน้ เป็นรูปคนและสัตว์ท�ำพิธโี ดย
การบริกรรมคาถาเสร็จแล้วน�ำไปวางไว้หน้าบ้านผู้ป่วย
๒. การสืบชะตา กรณีของผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์
จะกระท�ำการสืบชะตาเมือ่ ตนเองป่วยหนัก โดยญาติจะท�ำพิธนี ี้
เพื่อการสร้างขวัญและก�ำลังใจให้แก่ผู้ป่วยให้กลับคืนสู่สภาพ
ปรกติ และเพื่อเป็นสิริมงคล ขับไล่สิ่งเลวร้ายให้ผ่านพ้นไปได้
การประกอบพิธีสืบชะตานั้น มักท�ำกันในตอนเช้าถึงเที่ยงวัน
เท่านั้น ผู้ที่จะสืบชะตาจะเป็นผู้ก�ำหนดวันประกอบพิธี เมื่อถึง
วันประกอบพิธีจะนิมนต์พระสงฆ์มารูปเดียวหรือ ๔ รูปก็ได้
แต่ไม่เกิน ๕ รูป
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ภาพที่ ๑  พิธีการสืบชะตา
๓. การเลี้ยงผี การเลี้ยงผีมักจะเลี้ยงในตอนพลบค�่ำ 
(ภาษาล้านนาเรียกว่า สะลุม้ สะลิม้ ) ท�ำโดยใครก็ได้ แต่สว่ นใหญ่
จะให้ผู้เฒ่าผู้แก่ในครอบครัวเป็นผู้กระท�ำพิธี โดยการเลี้ยงจะ
น�ำของเลี้ยงไปเลี้ยงผี ณ บริเวณที่ผีสิงสถิตอยู่ (หมอเมื่อจะเป็น
ผู้บอก) ทั้งนี้ผีในมิติสุขภาพของประชาชนจะแบ่งได้เป็น
ผีดี ได้แก่ ผีบรรพบุรุษ มีผีปู่ย่า ผีมด ผีเม็ง ผีอารักษ์
ผีเสือ้ วัด ผีเสือ้ เมือง ผีเจ้าบ้าน ผีนา ผีเจ้าแม่ผเี จ้าพ่อต่างๆ ทีค่ อย
ปกปักรักษาป่าไม้ ต้นนำ�้ ล�ำธาร ซึง่ จะมีชอื่ เรียกตามสถานทีน่ นั้ ๆ
เช่น ผีห้วยหลวง ผีห้วยทราย ผีดงฮัก เป็นต้น ผีเหล่านี้จะเป็นผี
ทีม่ ฤี ทธิเ์ ดชมากถ้าใครไม่นบั ถือหรือลบหลู่ จะท�ำให้มอี นั เป็นไป
ต่างๆ นานาหรืออาจท�ำให้เจ็บไข้ได้ปว่ ย รักษาไม่หายจนกว่าจะ
ท�ำพิธีขอขมา ลาโทษ
ผีร้าย ได้แก่ ผีตายโหง ผีพราย ผีป่า ผีนางไม้ ผีปกกะ
โหล้ง ผีกองกอย ผีกะ ผีโพง ผีกระสือ เป็นต้น ผีเหล่านี้จะคอย
หลอกหลอนให้ผคู้ นหวาดกลัว บางครัง้ รบกวนหรือเข้าสิงคนขอ
สิง่ ทีต่ นต้องการ เช่น อาหารหรือทีอ่ ยูอ่ าศัยเรียกว่าผีทกั จนผูน้ นั้
เจ็บไข้ได้ปว่ ยจะต้องน�ำข้าวปลาอาหารและเหล้าสังเวยจึงจะหาย
การดูแลสุขภาพโดยใช้สมุนไพรพื้นบ้าน การใช้
สมุนไพรพื้นบ้านเป็นการถ่ายทอดสูตรยาสมุนไพรพื้นบ้านจาก
บรรพบุรุษ การสร้างเสริมสุขภาพรูปแบบนี้จะอาศัยสมุนไพร
ที่หาได้ในท้องถิ่นน�ำมาปรุงเป็นยา (ต�ำรับ) การปรุงยาเป็น
การสกัดเอาตัวยาออกจากไม้ยา ซึ่งสารที่ใช้สกัดตัวยาที่นิยม
ใช้ได้แก่ น�้ำและเหล้าพื้นบ้าน๑๑ เช่น
๑. ยาต้ม เป็นการสกัดยาให้ออกจากไม้ยาด้วยนำ�้ ร้อน
เป็นวิธที นี่ ยิ มใช้มากทีส่ ดุ ส่วนใหญ่จะใช้ตม้ กับส่วนของต้นไม้เนือ้
แน่นแข็ง เช่น ล�ำต้น ราก เปลือกไม้ ซึ่งต้องใช้การต้มจึงจะมีตัว

ยาออกมา ข้อดีส�ำหรับการต้ม คือ เป็นวิธีที่สะอาด ปลอดภัย
จากเชื้อโรค
๒. ยาชง เป็นการสกัดตัวยาด้วยน�้ำร้อนเช่นกัน ใช้กับ
ส่วนของต้นไม้ทบี่ อบบางอ่อนนุม่ เช่น ใบ ดอก ทีไ่ ม่ตอ้ งการโดน
น�้ำเดือดนาน ๆ ตัวยาก็ออกมาได้ วิธีการชงให้เอายาใส่แก้วเติม
น�้ำร้อนจัดลงไป ปิดฝา ปล่อยไว้จนเย็นให้ตัวยาออกมาเต็มที่
๓. ยาน�้ำมัน ส�ำหรับตัวยาบางชนิดจะไม่ยอมละลาย
น�้ำเลย แม้ว่าจะเคี่ยวแล้วก็ตาม (ส่วนใหญ่ยาที่ละลายน�้ำได้ดี
จะไม่ละลายน�้ำมันเช่นกัน) จึงใช้น�้ำมันเป็นตัวสกัดยาแทนน�้ำ
เนื่องจากยาน�้ำมันทาแล้วเหนียว เหนอะเปรอะเปื้อนเสื้อผ้า
จึงไม่นิยมปรุงใช้กัน
๔. ยาดองเหล้า ส�ำหรับตัวยาที่ไม่ยอมละลายน�้ำกับ
ละลายในเหล้าได้เช่นเดียวกับตัวยาทีไ่ ม่ละลายในนำ�้ มัน ยาดอง
เหล้ามีกลิ่นแรงกว่ายาต้มและเหล้ามีกลิ่นฉุน หากรับประทาน
บ่อยอาจท�ำให้ติดเหล้าได้
๕. ยาต�ำคั้นเอาน�้ำ  เอาสมุนไพรมาต�ำให้ละเอียด
และคั้นเอาแต่น�้ำออกมา มักใช้กับส่วนของต้นไม้ที่มีน�้ำมาก
อ่อนนุม่ ต�ำให้แหลกง่าย เช่น ส่วนใบ หัว หรือเหง้า ยาประเภทนี้
รับประทานมากไม่ได้เช่นกัน เพราะน�้ำยาที่ได้จะมีกลิ่นและ
รสชาติรุนแรง ตัวยาก็จะเข้มข้นมาก
๖. ยาผง เป็นการเอาสมุนไพรพื้นบ้านไปอบหรือตาก
แห้งแล้วบดให้เป็นผง ยายิ่งเป็นผงละเอียดมากก็ยิ่งมีสรรพคุณ
ดีขึ้น เพราะยาผงจะถูกดูดซึมเข้าสู่ล�ำไส้ได้ง่าย ตัวยาจึงเข้าสู่
ร่างกายได้รวดเร็ว ดังนัน้ ผงยายิง่ ละเอียดยิง่ เป็นผลดี ส่วนยาผง
ชนิดใดที่รับประทานยากก็จะปั้นเป็นยาลูกกลอนโดยใช้น�้ำข้าว
หรือน�้ำผึ้งเป็นตัวเชื่อมเพื่อให้ยาติดกันเป็นเม็ด ส่วนใหญ่นิยม
ใช้น�้ำผึ้งเพราะสามารถเก็บไว้ได้นานโดยไม่ขึ้นรา
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๗. ยาฝน เป็นวิธีที่หมอพื้นบ้านใช้มาก วิธีฝน คือ
หาภาชนะใส่นำ�้ สะอาดประมาณครึง่ หนึง่ แล้วเอาหินลับมีดเล็กๆ
จุ่มลงไปให้หินโผล่เหนือน�้ำเล็กน้อย ฝนจนได้น�้ำยาสีขุ่นข้นเล็ก
น้อย ดื่มครั้งละ ๑ แก้ว
รูปแบบในการแปรรูปสุมนไพรพื้นบ้านจะมีความ
แตกต่างกันออกไปขึน้ อยูก่ บั องค์ความรูข้ องหมอพืน้ บ้าน ความ
สมบูรณ์ของป่าธรรมชาติ ภูมิประเทศและภูมิอากาศ ตลอด
จนวัฒนธรรมในการรับประทานอาหารและการอยู่อาศัยซึ่ง
เป็นส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดการใช้สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการดูแล
สุขภาพที่หลากหลาย
การดูแลสุขภาพโดยอาหารพื้นบ้าน อาหารพื้นบ้าน
ล้ า นนาเป็ น วิ ถี ก ารบริ โ ภคที่ ห ลากหลายทางด้ า นชาติ พั น ธุ ์
และวัฒนธรรม รวมถึงองค์ความรู้ในการประกอบอาหารซึ่งมี
พัฒนาการมาอย่างยาวนาน เกิดการคิดค้น สืบทอด ปรุงแต่ง
และผสมผสานเป็นอาหารโดยอาหารบางชนิดมีรูปแบบการ
ท�ำที่ซับซ้อน แกง ต้ม หนึ่ง ย่าง ย�ำ อ๊อก แอ๊บ บางชนิดเป็น
อาหารทีม่ วี ธิ กี ารประกอบง่ายๆ ใช้วตั ถุดบิ ในท้องถิน่ ตามฤดูกาล
หากแต่มอี าหารบางประเภทเริม่ หายสาบสูญไปทีละเล็กละน้อย
เนื่องจากการขาดความสนใจของผู้คนสมัยใหม่ท่ีจะช่วยสาน
ต่อความรู้ในด้านอาหารพื้นบ้านล้านนา ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดาย
อย่างยิ่ง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนสมัยใหม่ ทั้ง ที่ความส�ำคัญ
ของอาหารนอกจากจะเป็นปัจจัยที่สัมพันธ์กับระบบชีวิตของ
ชุมชนแล้วยังเป็นเครื่องแสดงถึงภูมิปัญญาและสร้างความภาค
ภูมิใจให้กับชุมชน
อย่างไรก็ตามภูมิปัญญาเหล่านี้มิอาจต้านกระแสของ
การพัฒนาในยุคปัจจุบันได้ ส่งผลให้กระบวนการเรียนรู้และ
สืบทอดถูกกระทบกระเทือน ด้วยเหตุที่การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพเศรษฐกิจ การคมนาคม สภาพป่าไม้ลดลง การมีสถาน
บริการสุขภาพมากขึน้ โรคภัยไข้เจ็บมีรปู แบบทีห่ ลากหลายและ
รักษายากขึ้น คนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจสืบทอดความรู้จากหมอเมือง

การใช้วัฒนธรรมสุขภาพล้านนา
เพื่อการดูแลสุขภาพ
การใช้วฒ
ั นธรรมสุขภาพล้านนาเพือ่ ดูแลสุขภาพจะมี
ความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในแต่ละรูปแบบ ในสถานการณ์
ปั จ จุ บั น รู ป แบบการดู แ ลสุ ข ภาพจิ ต ผ่ า นพิ ธี ก รรมต่ า งๆ
จะมี ค วามโดดเด่ น และมี ก ารปฏิ บั ติ แ ละสื บ ทอดจากรุ ่ น พ่ อ
แม่สู่รุ่นลูก หลาน ประชาชนบางกลุ่มสามารถใช้วิชาความรู้
จากวัฒนธรรมสุขภาพล้านนาเพื่อหาเลี้ยงชีพได้โดยเฉพาะ
หมอนวด หมอเมือ่ และหมอสมุนไพร สอดคล้องกับการวิเคราะห์
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สภาพการณ์ (SWOT) วัฒนธรรมสุขภาพในพืน้ ทีล่ มุ่ นำ�้ ลี้ จังหวัด
ล�ำพูน๑๒ พบว่า
จุดแข็ง
๑. การคงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ความเชื่อ
ที่สืบทอดต่อกันมาไว้เป็นอย่างดี ส่งผลต่อการใช้วัฒนธรรม
สุขภาพในวิถีชีวิตประจ�ำวันควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพด้วย
แพทย์สมัยใหม่
๒. ปัญหาความเจ็บป่วยที่ไม่สามารถแก้ไขได้จาก
การแพทย์แผนปัจจุบันอย่างทันต่อความต้องการของคนที่ป่วย
ทั้งทางกายและใจ จึงหันไปพึ่งพาเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับ นับถือภูตผี
สมุนไพรหรือแม้แต่การรับประทานอาหารตามความเชื่อ
๓. มีการสืบทอดภูมิปัญญาและองค์ความรู้จากรุ่นสู่
รุ่นโดยเฉพาะต�ำรับอาหารพื้นบ้าน
๔. การยอมรับต่อวัฒนธรรมสุขภาพของชุมชนในการ
บ�ำบัดรักษาความเจ็บป่วย จากค�ำบอกเล่าหรือประสบการณ์ตรง
ของประชาชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
๕. หมู่บ้านส่วนใหญ่จะมีพื้นที่ป่าชุมชนของแต่ละ
หมู่บ้านที่ชาวบ้านสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งถ้าหากน�ำ
พืชผักพืน้ บ้าน และสมุนไพรพืน้ บ้านมาปลูกเพิม่ เติมแล้วช่วยกัน
ดูแลรักษาจะส่งผลต่อการคงอยู่ของวัฒนธรรมสุขภาพ
๖. การมีแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมสุขภาพทั้งตัว
บุคคลและสถานที่
จุดอ่อน
๑. การรับรูข้ อ้ มูล ข่าวสาร มักมีความเชือ่ ตามทีไ่ ด้รบั รู้
โดยเฉพาะวิทยุชุมชนจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้สมุนไพร
ของประชาชนอย่างยิ่ง
๒. สังคมเปลี่ยนไป วิถีชีวิตเปลี่ยน การดูแลสุขภาพ
ต้องการความรวดเร็ว เช่น การไปหาหมอแผนปัจจุบนั ฉีดยาเข็ม
เดียวหาย ประชาชนบางส่วนมีเจตคติตอ่ วัฒนธรรมสุขภาพเป็น
สิ่งจับต้องไม่ได้เมื่อเทียบเคียงกับการแพทย์สมัยใหม่
๓. หมอพื้นบ้านมีจ�ำนวนน้อย ลูกหลานไม่สืบทอด
องค์ความรู้
อุปสรรค
๑. การจั ด บริ ก ารสุ ข ภาพที่ ผ สมผสานวั ฒ นธรรม
สุขภาพร่วมกับการสาธารณสุขสมัยใหม่ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน
๒. การเข้ามาของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพิ่มขึ้น
ท�ำให้เยาวชนบางคนไม่ได้รับการปลูกฝังเรื่องความเหมาะสม
ของวัฒนธรรมพื้นบ้านและวัฒนธรรมอื่นจึงท�ำให้รับสิ่งต่างๆ
เข้ามาอย่างง่ายดาย

ธรรมศาสตร์เวชสาร ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๒ ประจำ�เดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๑
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๓. การขยายพืน้ ทีเ่ ขตเมืองได้สง่ ผลต่อความไม่เข้มแข็ง
ของชุมชนที่เปลี่ยนผ่านจากชุมชนชนบทเป็นชุมชนกึ่งเมือง
ท�ำให้ ป ระชาชนมองข้ า มวั ฒ นธรรมพื้ น บ้ า นที่ เ ป็ น วิ ธี ชี วิ ต ที่
แท้จริงของตนเองไป
๔. การปฏิบตั ติ ามแบบแผนภูมปิ ญ
ั ญาพืน้ บ้านล้านนา
ทีผ่ ทู้ ปี่ ระกอบพิธกี รรมด้านจิตบ�ำบัดจะต้องเป็นผูท้ ผี่ า่ นการบวช
อุปสมบทแล้วเท่านั้น บางครั้งการถ่ายทอดความรู้แก่บุคคล
อื่นทั่วไปไม่สามารถกระท�ำได้ส่งผลให้การถ่ายทอดองค์ความรู้
จ�ำกัดเฉพาะเครือญาติสายตรงเท่านั้น
โอกาส
๑. การด�ำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องของหน่วยงาน
ด้านสาธารณสุข การพัฒนาชุมชนและด้านวัฒนธรรมท�ำให้
ชุมชนลุ่มน�้ำลี้ยังคงความเป็นตัวตนของวัฒนธรรมพื้นบ้านไว้
และในปัจจุบันแนวโน้มการปลูกฝังส�ำนึกรักบ้านเกิด/ท้องถิ่น
ท�ำให้เยาวชนในพืน้ ทีไ่ ด้รบั การบ่มเผาะเป็นต้นกล้าทางวัฒนธรรม
โดยครอบครัวและโรงเรียนแต่ละแห่ง

๒. การยกย่องและให้รางวัลหมอพื้นบ้านและกลุ่ม
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนจากหน่ ว ยงานระดั บ จั ง หวั ด และระดั บ ชาติ
เป็นการสร้างตัวตนให้เป็นทีร่ จู้ กั ของผูค้ นทัว่ ไปอันจะน�ำไปสูก่ าร
เผยแพร่และการใช้ การยอมรับวัฒนธรรมสุขภาพ
๓. การสนับสนุนของหน่วยงานราชการในการจัดตั้ง
ชมรมหมอพื้นบ้านลุ่มน�้ำลี้
จะเห็นได้ว่าในพื้นที่ลุ่มน�้ำลี้ประชาชนยังให้ความ
ส�ำคัญต่อการใช้วฒ
ั นธรรมสุขภาพทีเ่ ชือ่ มโยงกับการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรในท้องถิ่นโดยเฉพาะสมุนไพรพื้นบ้าน รวมถึง
ข้อกังวลในการสืบทอดองค์ความรู้ที่บรรพบุรุษสะสมไม่ให้หาย
ไปในกระแสของการพัฒนาเทคโนโลยี ทั้งนี้การใช้วัฒนธรรม
สุขภาพล้านนาต้องแสวงหาแนวทางการบูรณาการร่วมกับการ
ดูแลสุขภาพเบื้องต้นที่เหมาะสมและสอดคล้องกับชีวิตประจ�ำ
วันของประชาชนเพื่อก่อเกิดเป็นกระบวนการการเรียนรู้ชุมชน
และนโยบายสาธารณะเพือ่ การสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน
ดังแผนภูมิ ๑

การใช้วัฒนธรรมสุขภาพล้านนา
(กาย / จิต / สมุนไพรพื้นบ้าน / อาหารพื้นบ้าน)
การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ของ
ประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง
(ภูมิปัญญาท้องถิ่น/การฟื้นฟู)

การเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม
ของประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง
(การเสริมพลังอ�ำนาจ)

ประสบการณ์
การทดสอบ/ประยุกต์แนวคิด

การเรียนรู้
การสะท้อน/อภิปราย
การมีส่วนร่วม

ความคิดรวบยอด

ก่อให้เกิดกระบวนการการเรียนรู้ชุมชน
นโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน
แผนภูมิ ๑  การใช้ประโยชน์วัฒนธรรมสุขภาพล้านนา
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นอกจากนี้ต้องพิจารณาปัจจัยชุมชนที่อาจจะท�ำให้
วัฒนธรรมสุขภาพด�ำรงอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทั้งความ
สามั ค คี และช่ ว ยเหลือซึ่งกัน และกัน ตามแบบชุม ชนล้ า นนา
รวมถึงโครงสร้างทางวัฒนธรรม ประเพณี แนวคิดและจิตวิญญาณ
ในการด�ำเนิ น ชี วิ ต ของประชาชนที่ ไ ม่ แ ตกต่ า งกั น มากนั ก
ส่วนใหญ่ยงั ให้ความส�ำคัญกับคุณธรรมและจริยธรรมโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ คุณธรรมด้านความกตัญญูตอ่ พ่อแม่และผูม้ พี ระคุณ การ
เคารพนับถือผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ซึ่งท�ำให้ประชาชนสามารถ
ด�ำรงวิถีชีวิตประจ�ำวันที่ผูกพันกับกิจกรรมทางศาสนาและ
กิจกรรมชุมชน แต่ด้วยวาทกรรมการแพทย์สมัยใหม่ที่เน้น
ในเรื่องความถูกต้องของระบบการแพทย์สมัยใหม่ในลักษณะ
อ�ำนาจเชิงเดีย่ วท�ำให้ระบบคิดของวัฒนธรรมสุขภาพถูกปฏิเสธ
ถึงแม้จะมีการปฏิบัติและสืบทอดจากรุ่นพ่อแม่สู่รุ่นลูกหลาน
ซึ่งการถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวเป็นการถ่ายทอดผ่านความ
สัมพันธ์ทางเครือญาติ ซึง่ การดูแลสุขภาพชุมชนน่าจะใช้แนวทาง
นี้ ม าเป็ น แนวทางในการดู แ ลสุ ข ภาพประชาชนโดยเฉพาะ
ประเทศก�ำลังพัฒนา๑๓
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ปฏิบัติสู่สถานศึกษาในพื้นที่ทุกระดับ ส่วนองค์กรท้องถิ่นและ
ผู้น�ำชุมชนทุกระดับต้องพยายามแสวงหาเครือข่ายและสร้าง
โครงการทีเ่ กีย่ วข้อง อาศัยศรัทธา ให้ค�ำปรึกษา ให้ความรู้ ข้อมูล
ข่าวสารและเน้นย�้ำกระบวนการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ประชาชน
โดยเฉพาะการใช้สมุนไพรพืน้ บ้าน เพิม่ มาตรการบังคับด้านการ
ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน และใช้
กติกาชุมชน
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Lanna health cultural for health care for improving the physical health, mental health, medicinal plants and
local food is the science of health care of people base on beliefs, faith, and local resources. The community participation process, health promotion and community learning resource under rules and the concept of cultural health
were affected in the development of cultural health knowledge. It lead to health utility policy recommendations,
It should be learned through experience group learning process, and knowledge of the relevant agencies to lead
the appropriable community activities in each area.
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