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The objectives of this research are: 1) To study the elder’s potential in taking 

health knowledge for proper usage; 2) to study the elder’s transmission of health 

knowledge; 3) to study trends in the elder’s health knowledge for proper usage. 

 It is qualitative research using the in-depth interview as a major tool for data 

collection of which 21 key-informants have been interviewed in-depth. Among 21        

key-informants, 15 of them are Thai traditional massage practitioners; 6 being there 

receiving service in traditional Thai massage and herbal ingredients as part of the practice. 

Data analysis has been done with logical context description and descriptive statistics. 

 Findings of the study can be summarized as follows:  

 1. One-half of the senile people interviewed learn their health knowledge along 

the community’s way, i .e. , learning by trial and error method, from observation and from 

the demonstration from knowledgeable persons. 

 2. As for potential of taking knowledge for proper usage, the massage practitioner 

including these using herbal ingredients have potential in this area with the following 

reasons: 1) the practice is conformed with Thai’s way of life; 2) can move along 

conveniently and thrifty; 3) giving more alternatives to modern medicine in case of 

incurable causes such as paralysis; 4) being expertise in the field because of long-time 

experiences; 5) having ethics in curing; 6) corresponding to the government policy in 

promoting Thai traditional medicine. 

  



 (6)

3. Knowledge transmission methods are: 1) following the practical model; 2) 

emphasis on trial before real practice. The knowledge transmission steps are: 1) the 

decision step; 2) observation of the learners’ behavior; 3) transmit the knowledge in 

details. 

 4. Trends in using the knowledge seem to be continuous usage because of its 

benefit in the area whose modern health practice is incapable of effective curing 

particularly among old people. 

 Among recommendations emerged are the government sector in Udorn Thani 

should organized these practices of health knowledge more systematically for the more 

effective use of the health knowledge. 
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บทที่ 1 

 

บทนํา 

 

1.1 ความเ+,นมาและความสําคัญของป6ญหา 

 

ในป#จจุบันประเทศไทยอย01ช1วงการดําเนินแผนผู<สูงอายุแห1งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) 

โดยให<ประเทศไทยเคลื่อนเH<6ส01ระยะที่เรียกว16 “ภาวะประชากรผู<สูงอายุ” ผลสํารวจของสํานักงาน

สถิติแห1งชาติ พบว16 "K 2550 มีผ0<สูงอายุคิดเปM!ร<อยละ10.7 โดยเปM!ชายร<อยละ44.6 และเปM!หญิงร<อย

ละ 55.4 เมื่อแบ1งผ0<สูงอายุออกเปM! 3 กล%1มตามช1วงวัย คือ กล%1มผ0<สูงอายุในวัยต<! (อายุ 60-69 "K) กลุ1L

ผ0<สูงอายุวัยกลาง (อายุ 70-79 "K) และกล%1มผ0<สูงอายุวัยปลาย (อายุ 80 ปKHOP!ไป) พบว16มากกว16Eรึ่งหน่ึง

(ร<อยละ 58.8) เปM!ผ0<สูงอายุวัยต<! ร<อยละ 31.7 เปM!ผ0<สูงอายุวัยกลาง และร<อยละ 9.5 เปM!ผู<สูงอายุวัย

ปลายซึ่งเปMนวัยที่ต<องพึ่งพาสูงซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจํานวนผ0<สูงอายุมากสุดประมาณร<อยละ 

33.6 รองลงมาคือภาคกลาง ร<อยละ 23.6 ภาคเหนือร<อยละ 20.9 และภาคใต<ร<อยละ 12.7 
การคาดประมาณประชากรสูงอายุของสํานักงานสถิติแห1งชาติ  พบว1าใน"K 2550 มีประชากร

สูงอายุ10.4 ล<6!E!และคาดว16ใน"K 2560 ในจํานวนน้ีจะมีผ0<สูงอายุที่มีศักยภาพ คือ เปM!ผ0<ที่มีความร0< 

ความสามารถ มีบทบาททางสังคมเด1!ชัด ประมาณ ร<อยละ 1.0 เปM!ผ0<สูงอายุที่พอช1วยเหลือตนเองไ7< 

ประมาณ ร<อยละ 84.0 และเปM!ผ0<ที่ต<องการความช1วยเหลือ ประมาณร<อยละ 15.0 ผ0<สูงอายุในกล%1มพอ

ช1วยเหลือตัวเองไ7< ซึ่งเปM!ผ0<ที่มีศักยภาพแฝงอย01 สังเกตได<ว16จํานวนผ0<สูงอายุที่มีศักยภาพแฝงยังมีอย01

เปMนจํานวนมาก โดยรัฐและสังคมยังไม1ได<มีโอกาสที่จะดึงศักยภาพเหล16นั้นมาใช<ให<เกิดประโยช!U

แก1สังคมเลย 

ภายใต<56รดําเนินงานในแผนผ0<สูงอายุแห1งชาติฉบับที่ 2 น้ีได<มียุทธศาสต(Uที่เกี่ยวข<องกับการ

ส1งเสริมผ0<สูงอายุโดยให<ความสําคัญในเรื่องการดําเนินการเพื่อส1งเสริมผ0<สูงอายุทั้งในด<6!สุขภาพ 

เศรษฐกิจ สังคม ที่อย01อาศัย การเข<6ถึงH<อมูลข16วสาร และการส1งเสริมศักยภาพ โครงการที่ดําเนินการ

เพื่อให<มาตรการด<6!การส1งเสริมศักยภาพผ0<สูงอายุน้ันได<มีการขับเคลื่อนคือโครงการคลังภูมิป#ญญา

ผ0<สูงอายุชุมชนซึ่งใ><นําผ0<ที่เกษียณอายุแล<วแต1ยังมีความร0< ความสามารถมาช1วยงานเพื่อประโยช!Uต1/

สังคม ต1อมาคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห1งชาติ จึงได<มีการจัดทําระบบทะเบียน  
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กลางธนาคารสมอง ส1วนใหN1เปM!ผ0<ที่เกษียณอายุจากภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน อยู1ใน

ส1วนกลาง และในสังคมเมืองเปMนส1วนใหN1 โดยแบ1งสาขาภูมิป#ญญาออกเปM! 23สาขา อาทิเช1! 

การศึกษา การแพทยUและสาธารณสุข การเกษตร ศิลปะ/วัฒนธรรม/ประเพณี พัฒนาสังคม พลังงาน 

เปMนต<! 

มาตรการในการส1งเสริมศักยภาพผ0<สูงอายุก็คือจะเ!<!ในด<6!การเผยแพร1องEUEวามรู<ด<านภูมิ

ป#ญญา เพื่อต<องการให<สังคมตระหนักในคุณค16 ศักดิ์ศรี และการมีศักยภาพของผ0<สูงอายุ เพื่อนํามาใ2<

ในการพัฒนาชุมชน/สังคมไ7< หรืออีกนัยหน่ึงต<องการให<ผ0<สูงอายุเปM!  “ครูอย16งไม1เปM!ทางการ”ใน

การถ16ยทอดความร0<ให<แ51คนร%1!หลัง จากการศึกษาเรื่องความเสี่ยงของผู<สูงอายุไทย พ.ศ. 2549 ใน

ระดับประเทศ พบว16 สิ่งดี ๆ ที่ต<องการถ16ยทอดให<Eนร%1นหลังโดยกลุ1มตัวอย16งต<องการจะถ16ยทอด

สิ่งดีๆห<6อันดับแรก ได<แ51 1. อาหาร 2. งานฝKมือ (จักรสาน ทอผ<6 สิ่งประดิษฐUตกแต14) 3. เกี่ยวกับ

ศิลปวัฒนธรรม 4. นวดแผนโบราณสมุนไพร 5. เกี่ยวกับด<6!ทักษะอาชีพ (มูลนิธิสถาบันวิจัยและ

พัฒนาผ0<สูงอายุไทย, 2550: 56) 

จากH<อมูลข<6งต<!จะแสดงใ><เห็นว16ผ0<สูงอายุมีองคUEวามร0<มากมายโดยเฉพาะอย1างยิ่งด<6!Iูมิ

ป#ญญาที่หลากหลายสาขาที่สามารถนําไปใช<ให<เกิดประโยชนUแ51ชุมชนและสังคมไ7< แต1จากสถิติการ

ถ16ยทอดพบว16 มีผ%<สูงอายุทั่วประเทศข้ึนทะเบียนคลังป#ญญาจํานวน 4819 คน ผู<ที่ได<ถ1ายทอดมีเพียง 

98 คนเท16!'P! การข้ึนทะเบียนคลังป#ญญาผ0<สูงอายุก็เปM!เพียงการสะสมความร0<เอาไว<เท16!'้นแต1ไม1ไ7<

นําไปใช<ประโยช!U ดังนั้นควรมีการจัดการความรู<โดยการเป\ดพื้นที่สาธารณะให<มีเวทีในการ

แลกเปลี่ยนเรียนร0<จากผ0<สูงอายุส01ลูกหลานในชุมชนหรือการจัดทําเปM!เครือH16ยเพื่อนําความรู<ที่ได<จาก

ผ0<สูงอายุนําไปใช<ได<จริงและให<เปM!ประโยช!Uแ51ชุมชนและสังคม ตลอดจนเปM!การดึงศักยภาพแฝง

ของผู<สูงอายุที่มีอยู1เปM!จํานวนมากในสังคมไทยมาใช<ให<เต็มที่เพื่อสร<างความภาคภูมิใจให<กับ

ผู<สูงอายุและการมีกําลังใจที่ดีในการใช<ชีวิตในช1วงบั้นปลาย (สํานักส1งเสริมและพิทักษUผู<สูงอายุ, 

2551: 1) 

จังหวัดอุดรธานีน้ันเปM!จังหวัดหน่ึงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเปM!ภูมิภาคที่มีประชากร

ผ0<สูงอายุมากที่สุดในประเทศไทย โดยสัดส1วนผ0<สูงอายุในจังหวัดอุดรธานี ในระยะเวลาช1วง 10 ปKน้ี

เพิ่มข้ึนจากร<อยละ 5.9 ใน"K 2540 เ"Mนร<อยละ 9.3 ใน"K 2550   การดําเนินงานแพทยUแผนไทย "K 2550 

จังหวัดอุดรธานีก็มีผู<ปฏิบัติงานแพทยUแผนไทย ที่จบการศึกษาประกาศนียบัตรแพทยUแผนไทย 

หลักสูตร 2 "K จํานวน 12 คน (จาก โรงพยาบาลชุมชน 10 แห14) มีโรงพยาบาลที่มีบริการแพทยUแผน

ไทยระดับ 2 (ยาสมุนไพรและบริการประคบ อบ นวด) จํานวน 17 แห14 จาก 18 แห14 ซึ่งขาดเพียง

แห1งเดียวเท16!'P!ที่ไม1มีการให<บริการแพทยUแผนไทย ในระดับสถานีอนามัย มีบริการแพทยUแผนไทย

ระดับ 1 จํานวนถึง 136 แห14 และบริการแพทยUแผนไทยระดับ 2 จํานวน 8 แ>1ง 
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ดังน้ันการศึกษาในครั้งน้ีจึงม%1งประเด็นศึกษาการนําความร0<Hองผ0<สูงอายุในการดูแลสุขภาพ

มาปรับใช<สําหรับผ0<สูงอายุรุ1!หลัง ศึกษากรณีจังหวัดอุดรธานี  เพื่อจะได<ทราบถึงศักยภาพของ

ผู<สูงอายุในด<6นการนําความรู<เรื่องสุขภาพมาใช<ให<เปMนประโยช!U  กระบวนการถ1ายความรู<เรื่อง

สุขภาพ และแนวโน<มการนําความร0<Hองผ0<สูงอายุเรื่องสุขภาพมาใช<ประโยช!U 
 
 

1.2 วัตถุประสงค<ในการศึกษา 

 

1.2.1 เพื่อศึกษาศักยภาพของผู<สูงอายุในด<6นการนําความร0<เรื่องสุขภาพมาใช<ให<เกิด

ประโยช!U 

1.2.2 เพื่อศึกษาการถ16ยทอดความร0<Hองผ0<สูงอายุในเรื่องสุขภาพ 

1.2.3 เพื่อศึกษาแนวโ!<มการนําเอาความร0<ของผู<สูงอายุในเรื่องสุขภาพมาใช<ประโยช!U 

 

1.3 ประโยชน<ที่คาดวFาจะไดIรับ 

 

1.3.1 ทราบถึงศักยภาพของผู<สูงอายุในด<6นการนําความรู<เรื่องสุขภาพมาใช<ให<เกิดประโยช!U

1.3.2 ทราบถึงการถ1ายทอดความร0<ของผ0<สูงอายุในเรื่องสุขภาพ 

 1.3.3 ทราบถึงแนวโ!<มการนําเอาความร0<ของผู<สูงอายุในเรื่องสุขภาพมาใช<ให<เกิดประโยช!U 

 

1.4 ขอบเขตการศึกษา 

 

 การศึกษาครั้งนี้แบ1งขอบเขตการศึกษาออกเปM! 3 ด<6! คือ 

 1.4.1 ขอบเขตด<านเน้ือหาสาระ   การศึกษาครั้งนี้ศึกษาในประเด็นด<6!ศักยภาพของผ0<สูงอายุ

ในเรื่องสุขภาพเก่ียวกับการนวดไทย และการประคบสมุนไพร การถ16ยทอดภูมิป#ญญาเกี่ยวกับการ

นวดไทยและการประคบสมุนไพรของผู<สูงอายุ และแนวโน<มการนําเอาความรู<Hองผู<สูงอายุเรื่อง

สุขภาพไปใช<ไปใช<โดยดูจากมิติในการยอมรับ 

 1.4.2 ขอบเขตด<6!พื้นที่   การศึกษาครั้งน้ีศึกษาในจังหวัดอุดรธานี เพราะเปM!จังหวัดในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งถือว16เปM!ภูมิภาคที่มีผ0<สูงอายุมากที่สุดในประเทศไทย และจังหวัดอุดรธานีก็

เปMนจังหวัดที่ประชากรผ0<สูงอายุมากถึง ร<อยละ 9.3 จากประชากรทั้งหมดประมาณ1.5ล<6!E!อีกด<วย  
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และยังเปM!พื้นที่ที่มีการให<บริการการแพทยUแผนไทยที่โดดเด1! กล1าวคือ มีโรงพยาบาลทั่วไปที่

ให<บริการการแพทยUแผนไทยระดับที่ 2 ได<แ51 การใช<ยาสมุนไพรรักษาโรคอย16ง!<อย 5 ชนิด และการ

ให<บริการ นวด อบ หรือประคบสมุนไพรอย16งใดอย16งหนึ่งจํานวนมากถึง 17 แห14 จากจํานวน

ทั้งหมด 18 แห14 

 1.4.3 ขอบเขตด<านกล%1มเป̂6หมาย    การศึกษาครั้งนี้ศึกษาเฉพาะผู<สูงอายุที่ประกอบอาชีพ

หรือเคยประกอบอาชีพนวดไทย หรือประคบสมุนไพร ในจังหวัดอุดรธานี 

 

1.5 ศัพท<ที่ในการศึกษา 

  

1.5.1 ผู<สูงอายุ หมายถึง ผู<ที่ไม1ได<อยู1ในวัยแรงงานที่เปM!ผู<หารายได<หลักให<5ับครอบครัว

แล<3 และมีอายุ 50 ปKHOP!ไปทั้งชาย และหญิง และมีสัญชาติไทย 

1.5.2 ความร0<เรื่องสุขภาพ หมายถึง ความสามารถในการระบุได<ถูกต<องเกี่ยวกับการแพท.U

แผนไทยในด<6!56รนวดไทยและการประคบสมุนไพรเพื่อรักษาโรค   

1.5.3 การต1อยอดความร0< หมายถึง การพินิจพิจารณา วิเคราะ>U และสังเคราะหUจนได<เทคนิค 

หรือองคUEวามร0<ในเรื่องที่เก่ียวข<องกับการแพทยUแผนไทยเพิ่มเติม หรือตอบสนองให<5'บผ0<รับบริการ

มากข้ึน 

 

 
 

 

 

 

 
 
 



บทที่ 2 

 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข8อง 

 
 การศึกษาครั้งน้ีเป.*การศึกษาเกี่ยวกับการนําความร56ของผ56สูงอายุในการดูแลสุขภาพมาปรับ

ใช6สําหรับผ56สูงอายุร;D*หลังจากการคาดประมาณประชากรสูงอายุของสํานักงานสถิติแหDงชาติ พบวD!

ใน-K2550 มีประชากรสูงอายุ ประมาณ10.4 ล6!*&* และใน-K 2560 คาดวD!จะมีผ56สูงอายุราว13.4 ล6!*

คนในจํานวนนี้จะมีผู6สูงอายุที่มีศักยภาพ คือ เป.นผู6ที่มีความร56 ความสามารถ มีบทบาททางสังคม

เดD*ชัด ประมาณร6อยละ 1.0 เป.*ผ56สูงอายุที่พอชDวยเหลือตนเองไ=6 ประมาณร6อยละ 84.0 และเป.*ผ56ที่

ต6องการความชDวยเหลือประมาณร6อยละ15.0 ผู6สูงอายุในกลุDมพอชDวยเหลือตัวเองไ=6 ซึ่งเป.*ผู6ที่มี

ศักยภาพแฝงอย5D   

จากข6อมูลข6!งต6*แสดงให6เห็นวD!จํานวนผู6สูงอายุที่มีศักยภาพแฝงยังมีอยูDเป.*จํานวนมาก 

โดยรัฐและสังคมยังไมDได6มีโอกาสที่จะดึงศักยภาพเหลD!*'(*มาใช6ให6เกิดประโยช*Tแ Dสังคมเลย  และ

รัฐบาลได6มีมาตรการสDงเสริมศักยภาพผ56สูงอายุโดยจัดให6มีโครงการคลังปUญญาผ56สูงอายุชุมชนข้ึนซึ่ง

สาขาที่มีผ56สูงอายุต6องการถD!ยทอดมากที่สุดหน่ึงในนั้นคือ ภูมิปUญญาด6!* !รแพทยTและสาธารณสุข  

ดังน้ันผ56ศึกษาจึงได6สนใจที่ศึกษาประเด็นการนําความรู67องผู6สูงอายุในการดูแลสุขภาพมา

ปรับใช6สําหรับผ56สูงอายุร;D*หลัง ซึ่งได6มีการศึกษ!&6*คว6!เอกสารเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย

ที่เกี่ยว76อง โดยมีแนวคิดที่สําคัญในการศึกษาดังน้ี 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับผ./สูงอายุ 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความร./ 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการถ:3ยทอดความร./ 

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการแพทย>แผนไทย 

2.5 แนวคิดเกี่ยวกับความรู6เรื่องการนวดไทย และการประคบสมุนไพร 

2.6 แนวคิดนิเวศวิทยาวัฒนธรรม 

2.7 แนวคิดเกี่ยวกับการยอมรับ 

2.8 ผลงานวิจัยที่เก่ียว76อง 
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2.1 แนวคิดเกี่ยวกับผู8สูงอายุ 

 
 2.1.1 ความหมายของคําว*" “ผ,-สูงอายุ” 

คําว:3ผ./สูงอายุ (Aging) หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงอย:3งต:อเน่ืองของชีวิต โดยที่อายุ

หรือวัยมีผลต:อพฤติกรรมและแรงจูงใจของบุคคล ซึ่งมีส:วนเก่ียวข/องกับการเปลี่ยนแปลงทางสรีระ

วิทยา จิตใจ และสังคม 

  ความสูงอายุตามพุทธศาสนา หมายถึง ความเคลื่อนใกล/เG/าไปหาความตายของทุกสิ่งที่เกิด

เปO!เบื้องต/! อาการที่เรียกว:าชรานั้นได/ปรากฎขึ้นตั้งแต:ผู/นั้นหรือสิ่งนั้นเกิดขึ้นเปO!ตัวตนขึ้นมา

ทีเดียว และครอบงําเรื่อยไปจนผ./!+P!หรือสิ่งน้ันสลายไป 

 ความสูงอายุทางพระพุทธศาสนาแบ:งไ%/ 2 ประเภท คือ  

1. ปฏิจฉินชรา หมายถึง ความแก:ที่ถูกความเติบโตปUดบังอย.: เช:! เด็กที่กําลังเติบโตความจริง

ก็ถูกความชราครอบงําอย.:เหมือนกัน หากความเติบโตมีมากกว:3#วามชราจึงถูกปUดบังไ"/ 

2. อัปปฏิจฉิน หมายถึง ความแ':ที่ถูกเปUดเผย หรือความแ':ที่แสดงตัวออกมาให/เห็นเต็มที่ 

(ปUW! มุทุก+!X>, ม.ป.ป. : 101 อ/3งถึงใน ฤดีวรรณ ร4:งเมฆารัต!>, 2542: 7) 

อง#>การสหประชาชาติได/!$ยามว:3ผ./สูงอายุในโลก คือผ./ที่มีอายุ 65 ป[ขึ้นไป โดยคาดการณ>ว:3

C[ 2568 ผ./สูงอายุจะกลายเปO!ประเด็นสําคัญของโลก (ศศิพัฒ!> ยอดเพชร และคณะ, 2544: 7) 

  ส:วนในประเทศไทยนั้นตามพระราชบัญญัติผู/สูงอายุC[ 2546ได/บัญญัติในมาตราที่ 3ไว/ว:3 

ผ./สูงอายุ หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบป[บริบูรณ>GBP!ไป และมีสัญชาติไทย 

สํานักงานสถิติแห:งชาติได/ทําการสํารวจผ./สูงอายุประจําC[ 2550 และได/กําหนดว:3 ผ./สูงอายุ 

หมายถึง ผ./ที่มีอายุ 60 C[ บริบูรณ>ขึ้นไปโดยได/แบ:งผู/สูงอายุออกเปO! 3กลุ:มตามช:วงวัย คือ กล4:มที่เปO!

ผู/สูงอายุวัยต/! (อายุ 60-69 C[) กล4:มผ./สูงอายุวัยกลาง (อายุ 70-79 C[) และกล4:มผ./สูงอายุวัยปลาย (อายุ 

80 ป[GBP!ไป) พบว:3มากกว:3#รึ่งหน่ึง (ร/อยละ 58.8) เปOนผู/สูงอายุวัยต/! ร/อยละ 31.7 เปO!ผู/สูงอายุวัย

กลาง และร/อยละ 9.5 เปOนผู/สูงอายุวัยปลาย ซึ่งเปO!วัยที่ต/องพึ่งพาสูง (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู/สูงอายุไทย, 2550:13) 

จากที่มีผ./ให/#วามหมายเกี่ยวกับผ./สูงอายุไว/G/3งต/! สรุปได/ว:3 เกณX>ที่ใช/ในการกําหนดว:3

ผ./ใดจะเปOนผู/อายุในประเทศไทย คือ ผ./ที่มีอายุ 60 ป[บริบูรณ>ข้ึนไปทั้งชาย และหญิง และมีสัญชาติ

ไทย แต:ในการศึกษาครั้งน้ีจะศึกษาในเขตพื้นที่ชนบท ดังนั้นผู/สูงอายุจะหมายถึง ผ./ที่ไม:ได/อย.:ในช:วง

วัยแรงงานที่เปO!ผ./หารายได/หลักให/กับครอบครัวแล/" มีอายุ 50 ป[ขึ้นไปทั้งเพศชายและเพศหญิง 

รวมทั้งมีสัญชาติไทย  
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2.1.2 สถานการณ5ผ,-สูงอายุในประเทศไทย 

ผ./สูงอายุ หมายถึง ผ./ที่มีอายุ 60 ป[บริบูรณ>ขึ้นไป จากผลสํารวจของสํานักงานสถิติแห:งชาติ 

พบว:3 C[ 2550 มีผ./สูงอายุคิดเปOนร/อยละ 10.7โดยเปO!ชายร/อยละ 44.6 และเปOนหญิงร/อยละ 55.4 เมื่อ

แบ:งผ./สูงอายุออกเปO!3 กล4:มตามช:วงวัย คือกล4:มผ./สูงอายุวัยต/! (อายุ 60-69 C[) กลุ:มผู/สูงอายุวัยกลาง 

(อายุ 70-79 C[) และกลุ:มผู/สูงอายุวัยปลาย (อายุ 80 ป[Gึ้นไป) พบว:ามากกว:3#รึ่งหนึ่ง (ร/อยละ 58.8) 

เปOนผ./สูงอายุวัยต/! ร/อยละ 31.7 เปO!ผ./สูงอายุวัยกลาง และร/อยละ 9.5 เปO!ผ./สูงอายุวัยปลายซึ่งเปO!วัย

ที่ต/องพึ่งพาสูง 

การกระจายตัวของประชากรสูงอายุในเชิงพื้นที่เมื่อพิจารณาการกระจายตัวของผู/สูงอายุตาม

เขตการปกครองหรือเขตที่อย.:อาศัยและภาค พบว:าผ./สูงอายุที่ได/มีการพักอาศัยอยู:ในเขตเทศบาล มี

ประมาณร/อยละ 28.6 และนอกเขตเทศบาลร/อยละ 71.4 โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นมีจํานวน

ผู/สูงอายุมากสูงสุดประมาณร/อยละ 33.6 รองลงมา คือภาคกลางประมาณร/อยละ 23.6 ภาคเหนือ

ประมาณร/อยละ 20.9 และภาคใต/ประมาณร/อยละ 12.7 สําหรับในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นมี

ผ./สูงอาย4!/อยที่สุดคิดเปO!ร/อยละ 9.2 

จังหวัดที่มีจํานวนประชากรสูงอายุมากที่สุด ไม:นับรวมกรุงเทพมหานครคือ จังหวัด

นครราชสีมา เชียงให7: ขอนแก:! นครศรีธรรมราช และอุบลราชธานี สําหรับจังหวัดที่มีประชากร

สูงอาย4!/อยที่สุด คือ จังหวัดระนอง แม:ฮ:องสอน ภูเก็ต สมุทรสงคราม และพังงา 

เมื่อพิจารณาอัตราประชากรสูงอายุในแต:ละภาคซึ่งหมายถึงร/อยละของจํานวนประชากร

สูงอายุในแต:ละภาคต:อจํานวนประชากรทั้งหมดในภาคน้ัน ๆ  พบว:3R3#เหนือมีอัตราผ./สูงอายุสูงสุด

คือ 12.6 รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10.7 ภาคกลางและภาคใต/มี อัตราผู/สูงอายุใ'D/เคียง

กัน (ร/อยละ 10.3 และ ร/อยละ 10.0 ตามลําดับ) กรุงเทพมหานครมีอัตราผ./สูงอายุต่ําสุด คือ 9.4 

ผ./สูงอายุส:วนให\: (ร/อยละ 62.5) เปO!ผ./ที่สมรส โดยร/อยละ 60.1 ของผ./สูงอายุที่สมรสเปO!ผ./

ที่มีค.:สมรสอย.:ด/วยกันในครัวเรือน มีเพียงร/อยละ 2.4 ที่ไม:มีคู:สมรสอยู:ด/วยกัน และมีผู/สูงอายุที่เปO!

ม:3* หย:3 แยกกันอย.: ร/อยละ 34.8 และเปO!โสดร/อยละ 2.7 ซึ่งใน 2 กล4:มหลังน้ีถือได/ว:3เปOนผู/ที่ไม:มี#.:

สมรส ซึ่งเปO!ป̀จจัยหนึ่งที่อาจนําไปส.:ภาวะเสี่ยงต:อความยากลําบากในการดํารงชีวิต 

การศึกษาเปO!ป̀จจัยพื้นฐานที่สําคัญในการดํารงชีวิตผู/ได/รับการศึกษาย:อมมีโอกาสในการ

พัฒนาศักยภาพการดํารงชีวิตมากกว:าผู/ไม:ได/รับการศึกษาโดยพบว:3 ผู/สูงอายุส:วนใหญ:นั้นได/รับ

การศึกษาเพียงระดับประถมศึกษาเท:านั้น (ร/อยละ 68.9) และรองลงมาคือต่ํากว:3ระดับประถมศึกษา 

(ร/อยละ 21.6) เพียงร/อยละ 9.5 จบสูงกว:3ประถมศึกษา  
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เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาที่ผ./สูงอายุเรียนจบเปO!รายภาค พบว:3'รุงเทพฯ มีสัดส:วนของ

ผ./สูงอายุที่เรียนจบสูงกว:3ระดับประถมศึกษาสูงสุด (ร/อยละ31.2) รองลงมา คือ ภาคกลาง ภาคใต/และ

ภาคเหนือ (ร/อยละ10.7ร/อยละ8.1 และร/อยละ6.3 ตามลําดับ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู/สูงอายุที่

จบสูงกว:3ระดับประถมศึกษาต่ําสุด (ร/อยละ 5.1) 

การทํางานนอกจากจะทําให/ผ./สูงอายุมีรายได/เลี้ยงตนเองและครอบครัวมีความมั่นคงในชีวิต

แล/" ยังทําให/ผ./สูงอายุร./สึกว:3ตนเองมีคุณ#:3และศักดิ์ศรี ภาคภูมิใจที่สามารถเลี้ยงตนเองได/แม/จะผ:าน

พ/!วัยเกษียณอายุงานแล/วก็ตามนอกจากน้ีการทํางานยังเปO!การออกกําลังกายทําให/สมองไม:หยุดนิ่ง

เปOนผลดีต:อสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจของผู/สูงอายุเอง ป̀จจุบันผู/สูงอายุมีแนวโน/มที่จะเข/3มามี

ส:วนร:วมในกําลังแรงงานเพิ่มกว:3เมื่อก:อนโดยเพิ่มขึ้นจากร/อยละ 31.9 ในC[ 2537 เปOนร/อยละ 32.2 

ในC[ 2545 และเพิ่มขึ้นเปO!ร/อยละ 35.7 ในC[ 2550 โดยสัดส:วนของผู/สูงอายุที่ทํางานที่เพิ่มขึ้นนั้น

เปOนการเพิ่มขึ้นทั้งในเพศชายและเพศหญิง และเพิ่มข้ึนทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล 

 สถานภาพการทํางานผ./สูงอายุส:วนให\: (ร/อยละ 63.2) เปO!ผ./ประกอบธุรกิจส:วนตัวโดยไม:มี

ลูกจ/31 รองลงมาคือช:วยธุรกิจในครัวเรือนโดยไม:ได/รับค:3จ/31 (ร/อยละ 17.2) เปO!ลูกจ/31 (ร/อยละ 

15.1) มีผ./สูงอายุที่มีสถานภาพการทํางานเปO!นายจ/างร/อยละ4.3 สําหรับการรวมกลุ:มเพื่อประกอบ

อาชีพมีเพียงร/อยละ 0.2 ในด/3!ความต/องการทํางานจากการสํารวจครั้งน้ีได/ถามความต/องการทํางาน

ของผ./สูงอายุทุกคนทั้งที่ทํางานในรอบสัปดาห>ที่แล/วและไม:ทํางาน พบว:3จํานวนประมาณครึ่งหนึ่ง 

(ร/อยละ 50.0) ของกล4:มผ./สูงอายุวัยต/!มีความต/องการที่จะทํางานร/อยละ 23.1 ของกลุ:มผู/สูงอายุวัย

กลางยังมีความต/องการที่จะทํางานอยู:'ลุ:มผู/สูงอายุวัยปลายมีความต/องการที่จะทํางานต่ําสุดเพียง

ร/อยละ 8.9กล:3วคือยิ่งมีอายุมากข้ึนความต/องการที่จะทํางานก็ยิ่งลดลง 

แหล:งรายได/หลักในการดํารงชีวิตของผู/สูงอายุส:วนให\: (ร/อยละ 52.3) คือบุตร (รวมบุตร

เลี้ยง/บุตรบุญธรรม) แหล:งรายได/หลักรองลงมาคือจากการทํางานของผ./สูงอายุเอง (ร/อยละ 28.9)จาก

คู:สมรส (ร/อยละ 6.1) จากเงินบําเหน็จ/บํานาญ(ร/อยละ 4.4) จากดอกเบี้ยที่งอกเงยขึ้นมาจากเงินที่

ผ./สูงอายุเก็บออมไ"//เงินออม/จากการขายทรัพย>สินที่มีอย.: (ร/อยละ2.9) และจากเงินสงเคราะห>เบี้ย   

ยังชีพผ./สูงอายุเดือนละ 500 บาท (ร/อยละ 2.8) สัดส:วนของผ./สูงอายุชายที่ดํารงชีพอย.:ด/วยเงินที่ได/จาก

การทํางานสูงกว:าผ./สูงอายุหญิงถึง 2.2 เท:3 (ร/อยละ 41.4  และร/อยละ18.7 ตามลําดับ)ขณะที่สัดส:วน

ของผ./สูงอายุหญิงที่ดํารงชีพอย.:ด/วยเงินที่ได/รับจากบุตรสูงกว:3 ผ./สูงอายุชาย (ร/อยละ 61.5 และร/อยละ 

40.8) 

การติดต:อและการเยี่ยมเยียน หมายรวมถึงการที่บุตรที่อยู:!อกครัวเรือนมาเยี่ยมผู/สูงอายุ 

โทรศัพท>มาคุยกับผ./สูงอายุส:งอีเมลถึงผ./สูงอายุ และหรือการที่ผ./สูงอายุเปO!ฝe3ยไปเยี่ยมบุตร โทรศัพ;> 

 



 9 

คุยกับบุตร การส:งอีเมลถึงบุตรที่อย.:นอกครัวเรือนในระหว:31 12 เดือนก:อนวันสัมภาษY> พบว:3

วิธีการติดต:อและการเยี่ยมเยียนที่ใช/เปO!หลักระหว:3งผ./สูงอายุและบุตร ได/แ': การไปมาหาส.:หรือการ

เยี่ยมเยียน (ร/อยละ 84.0) และการติดต:อทางโทรศัพ;> (ร/อยละ 68.8) เมื่อพิจารณาความถี่ในการเยี่ยม

เยียนระหว:างผ./สูงอายุกับบุตร พบว:3ร/อยละ 28.8 มีการเยี่ยมทุกวัน/เกือบทุกวันร/อยละ 16.2 เยี่ยมทุก

สัปดาห>ร/อยละ 21.6 เยี่ยมทุกเดือนและร/อยละ 33.4 มีการเยี่ยมอย:3ง!/อยป[ละครั้ง (มูลนิธิสถาบันวิจัย

และพัฒนาผ./สูงอายุไทย, 2550: 17) 

สรุปว:3 สถานการณ>ผ./สูงอายุของไทยในป̀จจุบันนั้น ประเทศไทยมีกล4:มผู/สูงอายุวัยต/!ที่มี

อายุระหว:31 60-69 ป[มากกว:3#รึ่งหน่ึงของผ./สูงอายุทั้งหมดทั่วประเทศ โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มีผ./สูงอายุมากที่สุด รองลงมาได/แ': ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต/ตามลําดับ จังหวัดที่มีผู/สูงอายุ

มากที่สุด คือ นครราชสีมา และจังหวัดที่มีผ./สูงอาย4!/อยที่สุดคือจังหวัดระนอง แต:อัตราผู/สูงอายุเมื่อ

เปรียบเทียบกับประชากรทั้งหมดในแต:ละภูมิภาค พบว:3 ภาคเหนือมีอัตราผ./สูงอายุสูงกว:าภาคอื่นๆ 

ในส:วนข/อมูลพื้นฐานนั้น พบว:3ผู/สูงอายุส:วนใหญ:จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาเท:3นั้น ใน

กรุงเทพฯและภาคกลางมีสัดส:วนผ./ที่จบการศึกษาสูงกว:3ระดับประถมศึกษามากกว:3ทุกภาคและมี

รายได/หลักจากบุตรเปO!ผ./ใA/ รองลงมาคือ จากการทํางานของผ./สูงอายุเอง   

 

2.1.3.  7=ญหาและความต-องการของผ,-สูงอายุในประเทศไทย 

 ในป̀จจุบันลักษณะของครอบครัวในสังคมไทยน้ันได/'ลายเปO!#รอบครัวแบบเดี่ยวมากกว:3

ครอบครัวแบบขยายไปแล/" กล:3วคือการที่มีสมาชิกในครอบครัวอย.:ไม:เกินสองร4:! (Generation) ซึ่ง

ปรากฎการณ>ดังกล:3วกลายเปO!ป̀ญหาต:อเนื่องที่จะเกิดกับผ./สูงอายุ ผ./สูงอายุในป̀จจุบันและในอนาคต

มีแนวโ!/มที่จะอย.:ลําพังหรืออย.:กับครอบครัวก็มักจะเปO!#รอบครัวเดี่ยวที่อย.:กับสมาชิกที่ต/องทํางาน

และผ./สูงอายุต/องอย.:บ/3!ลําพังหรืออาจอย.:กับ#.:ชีวิตที่เปO!ผ./สูงอายุด/วยกันเองในเวลาที่สมาชิกคนอื่น

ออกไปทํางาน ซึ่งในประเด็นนี้เองจะทําให/เกิดป̀ญหาต:อเนื่อง คือการที่ผู/สูงอายุต/องดูแลผู/สูงอายุ

ด/วยกันเอง การขาดผ./ดูแลผ./อายุในครอบครัวทําให/ต/องมีการจ/3งผู/ดูแลซึ่งอาจมีความรู/หรือทักษะที่

ไม:ดีพอ 

 แนวความคิดในการจัดการเกี่ยวกับผู/สูงอายุในประเทศไทยนั้น ส:วนใหญ:จะเปO!แนวคิด

เกี่ยวกับการสงเคราะห>มากกว:3'3รส:งเสริม ค4/มครอง และสนับสนุน จึงทําให/มุมมองต:อผ./สูงอายุเปO!

การช:วยเหลือแบบสงเคราะห>โดยขาดการพัฒนาผ./สูงอายุยังมีผู/สูงอายุอีกหลายรายที่สังคมสามารถ

ส:งเสริมให/ท:3!ดํารงไว/ซึ่งศักยภาพที่มีอยู:และนําศักยภาพนั้นมาใช/ให/เกิดประโยชน>'+บสังคมไทย

โดยป̀ญหาน้ีสังคมไทยต/องช:วยกันตีโจทย>ให/แตกว:3จะหาทางออกหรือพัฒนาผู/สูงอายุที่มีศักยภาพ

โดยทําอย:3งไรถึงจะสามารถนํามาใช/ให/เกิดประโยช!>กับสังคมไ%/ 
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คําว:าศักยภาพตามความหมายขององค>'ารอนามัยโลกได/กําหนดไว/ในป[<.ศ.2545 คือ 

ผ./สูงอายุที่มีศักยภาพ จะE/องประกอบด/วย 3 แนวคิด 

         แนวคิดที่ 1 การพึ่งพาตนเองไ%/ หรือคงภาวะสุขภาพที่ดีที่สุดของตนเองในแต:ละช:วงชีวิต

ให/ไ%/ 

                แนวคิดที่ 2 การมีส:วนร:วมกับสังคมให/!3!ที่สุดเท:3ที่จะทําไ%/ 

                แนวคิดที่ 3 การสร/3งหลักประกันและความมั่นคงให/'+บตนเองตามอัตภาพ ซึ่งG/อน้ีรัฐอาจ

ต/องเG/3มามีส:วนช:วยในการสร/างหลักประกันให/'+บผ./อายุในท/3ยที่สุด (ศากุล ช:3งไ7/, 2550: 9) 

                ผ./สูงอายุไทย  จําแนกไ%/  3  กล4:7 

                กลุ*มที่หนึ่งคือกลุ*มที่มีศักยภาพ  (Active Aging) เปO!ผ./สูงอายุวัยต/! มีบทบาทและส:วน

ร:วมทางสังคม 

                กล/*มที่สองคือกลุ*มที่พอช*วยตนเองไC-  (Independent Living for Elderly) แต:ไม:มีบทบาท

ในการพัฒนาสังคมส:วนรวม จะต/องสร/3งพฤติกรรมสุขภาพ การมีรายได/อย:3งต:อเนื่อง 

                 กล/*มที่สามคือกล/*มที่ต-องการความช*วยเหลือ  (Disabled Elderly) ได/แ': ผู/สูงอายุที่ยากจน 

ไม:มีอาชีพและรายไ%/ หรือมีแต:ไม:เพียงพอแ':'3รยังชีพ เช:! ผ./สูงอายุภาคเกษตร รายได/ไม:เพียงพอ 

ผ./สูงอายุที่มีป̀ญหาสุขภาพ มีความพิการหรือทุพพลภาพ  

                จากการคาดประมาณประชากรสูงอายุของสํานักงานสถิติแห:งชาติ  พบว:3ในC[ 2548 มี

ประชากรสูงอายุประมาณ 6.6 ล/3!คน และจะเพิ่มข้ึนประมาณ 7.0 ล/3!คนในC[ 2550 ซึ่งจะรวมเปO!

10.4ล/านคนในC[ 2560 ซึ่งในจํานวนนี้จะมีผู/สูงอายุที่มีศักยภาพ กล:าวคือเปOนผู/ที่มีความร./ 

ความสามารถ   มีบทบาททางสังคมเด:นชัด ประมาณ5/อยละ 1.0 เปO!ผู/สูงอายุที่พอช:วยเหลือตนเอง

ไ%/ ประมาณร/อยละ 84.0 และเปO!ผ./ที่ต/องการความช:วยเหลือ ประมาณร/อยละ 15.0 ผ./สูงอายุในกลุ:7

พอช:วยเหลือตัวเองไ%/ ซึ่งเปOนผ./ที่มีศักยภาพแฝงอย.:  

จากข/อมูลข/3งต/!แสดงให/เห็นว:3จํานวนผู/สูงอายุที่มีศักยภาพแฝงยังมีอยู:เปO!จํานวนมาก 

โดยรัฐ และสังคมยังไม:ได/มีโอกาสที่จะดึงศักยภาพเหล:านั้นมาใช/ให/เกิดประโยชน>แก:สังคมเลย 

ผ./สูงอายุในประเทศไทยเผชิญป̀ญหาเช:!เดียวกันกับผ./สูงอายุในประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ อีกด/วย 

ดังน้ันรัฐบาลในสมัยนาย อานัน;>  ป̀!ยารชุน เปO!!3ยกรัฐมนตรี ได/กําหนดนโยบาย และ

มาตรการสําหรับผ./สูงอายุระยะยาว ในป̀จจุบันประเทศไทยอย.:ช:วงการดําเนินแผนผู/สูงอายุแห:งชาติ

ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) โดยให/ประเทศไทยเคลื่อนเG/3ส.:ระยะที่เรียกว:3 “ภาวะประชากรผ./สูงอายุ”  

 



 11

 โดยยุทธศาสตร>Gองแผนผู/สูงอายุแห:งชาติ มี 5 ยุทธศาสต5> 1ใน5 ยุทธศาสตร>นั่นก็คือ 

ยุทธศาสตร>ด/3!'3รส:งเสริมผู/สูงอายุในส:วนของยุทธศาสตร>ด/3!'3รส:งเสริมผู/สูงอายุมีมาตรการ 

ดังน้ี  มาตรการที่ 1 ส:งเสริมความร./ด/3!การส:งเสริมสุขภาพ ปfองกันดูแลตนเองเบื้องต/!มาตรการที่ 2 

มาตรการส:งเสริมการอย.:ร:วมกันและสร/างความเG/มแข็งขององค>'รผ./สูงอายุ มาตรการที่ 3 มาตรการ

ส:งเสริมด/3!'3รทํางานและการหารายได/Gองผ./สูงอายุ  มาตรการที่ 4 มาตรการสนับสนุนผู/สูงอายุที่

มีศักยภาพ มาตรการที่ 5 มาตรการส:งเสริมสนับสนุนสื่อทุกประเภทให/มีรายการเพื่อผู/สูงอายุ และ

สนับสนุนให/ผ./สูงอายุได/รับความร./และสามารถเG/3ถึงG:3วสารและสื่อต:3งๆ มาตรการที่ 6 มาตรการ

ส:งเสริมและสนับสนุนให/ผู/สูงอายุมีที่อยู:อาศัยและสภาพแวดล/อมที่เหมาะสมและปลอดภัย  

ยุทธศาสต5>ด/3!'3รส:งเสริมผ./สูงอายุนั้นให/#วามสําคัญในเรื่องการดําเนินการเพื่อส:งเสริมผู/สูงอายุ 

ทั้งในด/3!สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม ที่อย.:อาศัย การเG/3ถึงG/อมูลข:3วสาร และการส:งเสริมศักยภาพซึ่ง

ตรงจุดน้ีประเทศไทยยังมีผู/สูงอายุที่มีศักยภาพแฝงอยู:เปO!จํานวนมากทําให/เปO!ที่น:าสนใจว:ายุทธ

ศาตร>!(Pจะมีมาตรการใดมารองรับเพื่อจะได/สามารถนําศักยภาพแฝงของผู/สูงอายุที่มีอยู:มาใช/ให/เกิด

ประโยช!> โดยเน/นทั้งในระดับบุคคลและองค>กรผู/สูงอายุ การดําเนินงานของหน:วยงานต:31 ๆ 

ภายใต/ยุทธศาสตร>!(P มีผลการดําเนินงานที่สําคัญ สรุปได/ดังน้ีคือ   

 การดําเนินงานของภาครัฐที่สําคัญมีดังนี้ การดําเนินงานภายใต/ยุทธศาสตร>'ารส:งเสริม

ผู/สูงอายุนี้มีหน:วยงานหลักจากภาครัฐเG/าร:วมดําเนินการ ยกตัวอย:างเช:! กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร สถาบันการศึกษากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษ*> ฯลฯ โดยมีการดําเนินโครงการและกิจกรรมที่สําคัญได/แ': กิจกรรมส:งเสริมสุขภาพ

สําหรับผ./สูงอายุเปO!'$จกรรมที่ส:งเสริมให/ผ./สูงอายุได/รับการดูแลด/3!สุขภาพได/รับความร./ และข/อมูล

ข:3วสารในการดูแลรักษาสุขภาพมีโอกาสร:วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการขณะเดียวกันได/รับ

บริการตรวจสุขภาพบริการด/านกายภาพบําบัด การนวดแผนไทยและการบําบัดรักษาโรคด/วยวิธี

ธรรมชาติกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู/สูงอายุมีการจัดอบรมสัมมนาให/#วามรู/เรื่องการดูแล

สุขภาพ การทัศนศึกษาดูงาน และการอบรมธรรมปฏิบัติ/และการส:งเสริมสนับสนุนให/เกิดอง#>กร

เครือG:3ยด/3!สุขภาพผ./สูงอายุโครงการผลิตและเผยแพร:ค.:มือสําหรับผ./สูงอายุ เพื่อให/ความร./เกี่ยวกับ

การดูแลสุขภาพผ./สูงอายุ โดยม4:งเน/!'3รเผยแพร:ให/แ':ห!:วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ดําเนินงาน

เกี่ยวกับผู/สูงอายุโครงการส:งเสริมให/ผู/สูงอายุมีความรู/ในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและ

บริการให/คําปรึกษาป̀ญหาสุขภาพเบื้องต/!แก:ผู/สูงอายุการพัฒนาสุขภาพจิตผู/สูงอายุมีการจัด

กิจกรรมที่ส:งเสริมคุณภาพชีวิตผู/สูงอายุและผลิต“คู:มือกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู/สูงอายุ” 

สําหรับเผยแพร:ให/แ':ชมรมผ./สูงอายุทั่วประเทศ 



 12

การพัฒนาศูนย>ดูแลผู/สูงอายุ (Day Care) มีการส:งเสริมการจัดตั้งศูนย>ดูแลและให/บริการ

ผู/สูงอายุในโรงพยาบาล จัดการอบรมผู/ดูแลผู/สูงอายุพร/อมทั้งจัดทําคู:มือดูแลผู/สูงอายุโครงการ

ส:งเสริมการออกกําลังกาย และกิจกรรมนันทนาการแ':ผ./สูงอายุเปO!โครงการที่ส:งเสริมให/ผู/สูงอายุไ%/

มีการออกกําลังกายร:วมกัน และมีความรู/เรื่องการส:งเสริมการปfองกันและการดูแลสุขภาพตนเอง

กิจกรรมส:งเสริมการมีส:วนร:วมในสังคมด/วยการส:งเสริมและสนับสนุนให/ผู/สูงอายุเข/ามาเปO!

อาสาสมัคร และร:วมบําเพ็ญประโยชน>ต:อชุมชนและสังคมส:วนรวมและการเผยแพร:ความรู/ภูมิ

ป̀ญญา และประสบการณ>ของผ./สูงอายุให/กับชุมชนโครงการส:งเสริมสนับสนุนเครือข:ายอง#>กร

ชมรม ศูนย>ผ./สูงอายุ โดยการจัดสัมมนาการให/ความสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร/3งสุขภาพและการ

ส:งเสริมอาชีพ เปO!ต/!การผลิตสื่อ CD - Rom ดัชนีวัดสุขภาพผู/สูงอายุไทย การพัฒนาระบบข/อมูล

ผ./สูงอายุผ:านทางระบบเว็บไซE> โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขและสํานักงานส:งเสริมสวัสดิ

ภาพ และพิทักษ>เด็กเยาวชน ผู/ด/อยโอกาส คนพิการและผู/สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย>โครงการ “วัดส:งเสริมสุขภาพ” เปOนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการที่มีการ

เผยแพร:ข/อมูลG:3วสารทางวิชาการและมีการลงนามความร:วมมือในการส:งเสริม และสนับสนุนการ

ดําเนินงานร:วมกันระหว:างกรมอนามัยกับสํานักงานพระพุทธศาสนาแห:งชาติและโครงการ

ปฏิบัติการรักษาศีลสัญจรที่มีการนําผ./สูงอายุไปปฏิบัติธรรม และรักษาศีลในจังหวัดต:31 ๆ และการ

เยี่ยมชมสถานที่สําคัญทางพุทธศาสนาการฝh'อาชีพ มีการรวมกล4:มจัดทํากิจกรรม อาทิ งานประดิ]a>

สําหรับผู/สูงอายุเปOนการส:งเสริมให/ผู/สูงอายุได/ใช/เวลาว:างให/เปO!ประโยชน>และมีรายได/เสริม 

ตัวอย:3งเช:! มีการถ:3ยทอดภูมิป̀ญญาผ./สูงอายุในการประดิษa> "โคมศรีล/3!นา" ให/แ':เยาวชน ที่เปO!

ศิลปวัฒนธรรม และภูมิป̀ญญาของผ./สูงอายุในจังหวัดทางภาคเหนือ เปO!ต/!โครงการปรับปรุงที่อย.:

อาศัยผ./สูงอายุกล4:มผ./ด/อยโอกาสในชุมชนที่ดําเนินการโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเปOนการใA/

ความช:วยเหลือในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ>เพื่อการซ:อมแซมปรับปรุงที่พักอาศัยของผ./สูงอายุกลุ:มด/อย

โอกาสในชุมชนเพื่อช:วยให/ผ./สูงอายุมีสุขภาพกายและจิตที่ดีอยู:ในสภาพแวดล/อมที่เหมาะสมและ

ปลอดภัย 

 หน:วยงานภาคเอกชน มีการดําเนินงานที่สําคัญ ได/แ':  การจัดให/มีกิจกรรมการรวมกลุ:7

ผ./สูงอายุ เพื่อเสริมสร/างสุขภาพและคุณภาพชีวิตผ./สูงอายุ อาทิ การจัดเสวนา บรรยาย การสาธิต การ

ดูแลสุขภาพตนเองของผ./สูงอายุ การปfองกันโรคที่พบบ:อยในผ./สูงอายุ การให/บริการสุขภาพกายและ

สุขภาพจิต และให/บริการปรึกษาป̀ญหาสุขภาพ  

นอกจากน้ียังมีกิจกรรมที่ส:งเสริมให/ผ./สูงอายุได/มีส:วนร:วมในกิจกรรมของชุมชน เพื่อการมี

สุขภาพกายและจิตที่ดี เช:!'3รออกกําลังกาย กีฬา และนันทนาการ กายภาพบําบัด การจัดให/มีทัศน

ศึกษานอกสถานที่ ที่มีหน:วยงานต:31 ๆ ร:วมดําเนินการ อาทิ กลุ:7 องค>กร ชมรมและเครือG:ายด/าน 
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ผ./สูงอายุ เCOนต/!'$จกรรมด/3!'3รฝhกอาชีพ ที่เปOนการสร/3งโอกาสให/ผ./สูงอายุได/รับการพัฒนาทักษะ

ด/3!อาชีพและมีรายได/จากการจําหน:ายผลิตภัณฑ>'ารคัดเลือกผู/สูงอายุตัวอย:างโดยการประกาศ

เกียรติคุณยกย:องและมอบโล:ให/แก:ผู/สูงอายุที่มีผลงานดีเด:นและทําคุณประโยชน>ให/สังคมและ

ประเทศชาติการเผยแพร:ข:าวสาร G/อมูลความร./โดยการผลิตเอกสารสิ่งพิมพ>เพื่อเผยแพร:G:3วสารและ

ความร./ให/ผ./สูงอายุ และเพื่อเปO!การเปUดโอกาสให/ผู/สูงอายุได/มีความรู/#วามเG/าใจและรู/เท:3ทันต:2

สถานการณ>ความเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมป̀จจุบัน 

โดยโครงการที่ดําเนินการเพื่อให/มาตรการด/3นการส:งเสริมศักยภาพผู/สูงอายุได/มีการ

ขับเคลื่อนจึงได/จัดให/มีโครงการคลังภูมิป̀ญญา สืบเนื่องจากการที่สมเด็จพระนางเจ/าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถได/มีพระราชเสาวนีย>ซึ่งมีประเด็นรับสั่งเกี่ยวกับการนําผ./ที่เกษียณอายุแล/วแต:ยังมี

ความร./#วามสามารถมาช:วยงานเพื่อประโยชน>ต:อสังคม ต:อมาคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห:งชาติจึงได/มีการจัดทําระบบทะเบียนกลางธนาคารสมองทําห!/3ที่เชื่อมประสานให/วุฒิ

อาสาได/ทํางานตรงกับความต/องการของห!:วยงาน อง#>กรต:31 ๆ ชุมชนโดยวุฒิอาสาธนาคารสมอง

ป̀จจุบันมี 2,000 คนเศษเปO!ผู/ที่เกษียณอายุจากภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน อยู:ใน

ส:วนกลาง และในสังคมเมืองเปO!ส:วนให\:   

จากแนวพระราชดําร$G/3งต/นทําใA/ เข/าใจ ปรัชญาการดําเนินงานด/3!ผู/สูงอายุที่ยึดผู/สูงอายุ

เปOนศูนย>'ลางของการพัฒนาเชื่อมั่นว:าผ./สูงอายุเปO!ผ./ที่มีคุณค:3 มีศักยภาพ มีศักดิ์ศรีสมควรได/รับการ

สนับสนุนให/มีส:วนร:วมอันเปO!ประโยช!>ต:อสังคมเพื่อเปO!'3รรับสนองพระราชดําริฯ ประกอบกับ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย>เปO!ห!:วยงานหลักที่มีภารกิจด/านการ#4/มครอง 

การส:งเสริม  และการสนับสนุน สถานภาพ บทบาทและกิจกรรมของผ./สูงอายุได/พิจารณาเห็นว:3ใน

ภาคชนบทยังมีผู/สูงอายุที่ทรงภูมิป̀ญญาในด/านต:างๆตลอดจนนวัตกรรมจากภูมิป̀ญญาอื่นๆ ที่

ผ./สูงอายุได/คิด#/!หรือประมวลทักษะชีวิตข้ึนจากสภาพแวดล/อมอีกเปO!จํานวนมาก 

 หากได/รวบรวมข้ึนเปO!ทะเบียนกลางของตําบล อําเภอ และจังหวัด เพื่อเปO!คลังป̀ญญาของ

ผ./สูงอายุ อันจะนําไปส.:การถ:3ยทอดส.:ชุมชน ภูมิป̀ญญาก็จะไม:สูญสลายและสามารถอนุรักษ>ศิลปะ

ความชํานาญกา ฟjk!ฟูความร./สืบต:อยังคนร4:!ต:อไปไม:สิ้นสุดผ./สูงอายุจะเกิดความภาคภูมิใจชุมชนจะ

ไ%/รับประโยช!>':อให/เกิดกระบวนการพัฒนาสังคมโดยภาคประชาชนเปO!แกนหลักส:งผลให/เกิด

ความมั่นคงยั่งยืนและสอดคล/องกับบริบทสังคมไทย ดังนั้นจึงได/จัดทําโครงการคลังป̀ญญาผู/สูงอายุ

ชุมชน แต:จากสถิติการของนําความร./ไปใช/ประโยช!>อย:3งแท/จริงนั้นยังพบว:3ยังมีความถี่ต่ําในการ

นําไปใช/จริงจึงทําให/การดึงศักยภาพผู/สูงอายุนั้นยังไม:ได/ผล ดังนั้นจึงควรมีการจัดระบบการนํา

ความร./ของผ./สูงอายุมาใช/ประโยช!>อย:3งมีระบบที่เอื้อต:อการนําไปใช/ได/จริงเพราะประเทศไทยยังมี

ป̀ญหาการขาดการจัดการความร./ที่มีประสิทธิภาพ (สํานักส:งเสริมและพิทักษ>ผ./สูงอายุ, 2551: 3) 



 14

 

ภาพที่ 2.1 แผนผ./สูงอายุแห:งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 – 2564)     

แหล*งที่มา: สํานักสDงเสริมและพิทักษTผู6สูงอายุ, 2551: 5 

 

1.ยุทธศาสตร>ด/านการเตรียมความ

พร/อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มี

คุณภาพ 

 มี 3 มาตรการ ได/แ': ประกันรายไ%/      

                                 ให/'3รศึกษาและปลูกจิตสํานึก 

 

3.ยุทธศาสตร>ด/านระบบค4/มครองทาง

สังคม สําหรับผู/สูงอายุ 

                                  มี 6 มาตรการ     

                          

                                     มี 4 มาตรการ ได/แ': รายไ%/                        

                                      สุขภาพ ครอบครัว ระบบ 

                                                                                                                 บริการ 

                มี 2 มาตรการ ได/แ': การ 

                  พัฒนางานและการพัฒนา  

5. ยุทธศาสตร>ด/านการประมวลพัฒนาอง#>ความร./

ด/3นผ./สูงอายุและการติดตามประเมิลผลการ

ดําเนินการ  ตามแผนผู/สูงอายุแห:งชาติ 

                 บุคคลากร  

 

                        มี 4 มาตรการ ได/แ': ความร./ 

4. ยุทธศาสตร>ด/านการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนา ด/3!

ผู/สูงอายุระดับชาติและการพัฒนาบุคลากรด/3!ผู/สูงอายุ 

                        การดํารงชีพ การติดตามผล  

2. ยุทธศาสตร>ด/านการส:งเสริมผ./สูงอายุ 

             พัฒนาระบบข/อมูล คนชรา                  
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ภาพที่ 2.2 ยุทธศาสตร>ที่ 2 ด/3!'3รส:งเสริมผู/สูงอายุ ในแผนผู/สูงอายุแห:งชาติฉบับที่ 2  

แหล*งที่มา: สํานักสDงเสริมและพิทักษTผู6สูงอายุ, 2551: 5 

จากG/อมูลข/3งต/!จะเห็นได/ว:3รัฐบาลได/มีความพยายามในการดึงเอาศักยภาพของผู/อายุมาใH/

ด/วยการจัดทําแผนพัฒนาผู/สูงอายุระยะยาวโดยมียุทธศาสตร>เฉพาะที่เน/!การส:งเสริมศักยภาพ

ผู/สูงอายุ จึงได/จัดให/มีการขับเคลื่อนโครงการคลังป̀ญญาผู/อายุชุมชน กล:3วคือ จัดให/ผู/สูงอายุทั่ว

 
ยุทธศาสตร5ที่ 2 

ส:งเสริมสุขภาพ  

ปfองกัน  ดูแล

ตนเองเบื้องต/! 

สนับสนุน

+,-สูงอายุที่มี

ศักยภาพ 

ด/3!'ารทํางาน

และการหา

รายได/Gอง

ผู/สูงอายุ 

สนับสนุนสื่อ

ทุกประเภทให/มี

รายการเพื่อ

ผู/สูงอายุ 
มีที่อยู:อาศัยและ

สภาพแวดล/อม

ที่เหมาะสมและ

ปลอดภัย 

 

การอย.:ร:วมกัน

และสร/3งความ

เข/มแข็งของ

อง#>กรผู/สูงอายุ 
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ประเทศมาขึ้นทะเบียนคลังป̀ญญาผ./สูงอายุชุมชนโดยเน/!ด/3!R.มิป̀ญญาของผ./สูงอายุมาใช/ประโยช!> 

หน่ึงในภูมิป̀ญญานั้นก็คือ ภูมิป̀ญญาเรื่องสาธารณสุขซึ่งภูมิป̀ญญาในด/3!นี้ก็อาจจะเกิดจากการมี

ประสบการณ>ในการรักษา การมีประสบการณ>ในการรับการรักษา ได/มีการเรียนรู/หรือได/รับการ

ถ:3ยทอดความร./และเคยนําไปปฏิบัติจนมีความชํานาญการมีศักยภาพของผู/สูงอายุคือการมีความร./

ด/3!ภูมิป̀ญญาและสามารถนํามาใช/ให/เกิดประโยช!>ไ%/ 

ดังน้ัน ศักยภาพของผ./สูงอายุในเรื่องสุขภาพ ได/แ': การมีประสบการณ>ในการรักษา การมี

ประสบการณ>ในการรับการรักษา ได/มีการเรียนร./หรือได/รับการถ:3ยทอดความร./และเคยนําไปปฏิบัติ

จนมีความชํานาญ และนํามาใช/ให/เกิดประโยช!>ไ%/ 

 

2.1.4 +,-สูงอายุในรัฐธรรมนูญ 

ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย>เปOนประมุขภายใE/

รัฐธรรมนูญมาตั้งแต:C[ 2475  รัฐธรรมนูญแห:งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 ซึ่งประกาศใH/

เปOนครั้งแรกนับแต:มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเปO!ระบอบ

ประชาธิปไตยควรเปO!รัฐธรรมนูญเพียงฉบับเดียวของไทยเช:!เดียวกับอารยประเทศที่มีการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยพึงมีแต:โดยที่ประเทศไทยได/มีการทํารัฐประหารบ:อยครั้ง ส:งผลใA/

รัฐธรรมนูญอันเปOนแม:บทของการปกครองประเทศในขณะนั้นถูกล/มล/างไปจึงมีการยกร:31

รัฐธรรมนูญข้ึนใหม:ในแE:ละครั้งหลังการรัฐประหาร   

รัฐธรรมนูญแต:ละฉบับที่มีการประกาศใช/R3ยหลังรัฐประหารมีบทบัญญัติที่คล/ายคลึงกันใน

ส:วนของโครงสร/างหลักๆ ของการปกครองประเทศ  แต:บทบัญญัติในส:วนที่เกี่ยวกับการคุ/มครอง

สิทธิเสรีภาพ แนวนโยบายแห:งรัฐ และอง#>กรที่เปO!กลไกในการตรวจสอบการบริหารประเทศนั้น 

แม/ในหลักการจะเหมือนกันในรัฐธรรมนูญแต:ละฉบับ แต:ในรายละเอียดนั้นมีความแตกต:3งกันไป

ในรัฐธรรมนูญแต:ละฉบับ อันแสดงให/เห็นถึงวิวัฒนาการทางความคิดและความพยายามที่จะสร/31

รากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มั่นคง  

ในส:วนของบทบัญญัติที่เก่ียวกับผ./สูงอายุน้ัน รัฐธรรมนูญตั้งแต:Tบับแรก (รัฐธรรมนูญแห:1

ราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 จนถึงรัฐธรรมนูญฉบับC[ 2521 (รัฐธรรมนูญแห:1

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521ซึ่งมีการแก/ไขเพิ่มเติมสองครั้งใน2528 และC[ 2532) ไม:มี

บทบัญญัติเก่ียวกับผ./สูงอายุแต:อย:3งใด  รัฐธรรมนูญ2543 เปO!รัฐธรรมนูญฉบับแรกที่มีบทบัญญัติ

กล:3วถึงผ./สูงอายุ โดยบัญญัติให/รัฐพึงให/'3รช:วยเหลือและสงเคราะห>ผ./สูงอายุให/มีสุขภาพ กําลังใจ 

และความหวังในชีวิต (มาตรา 81)  ทั้งน้ี !:3จะเปO!เพราะได/รับอิทธิพลมาจากผลการประชุมสมัชชา

โลกว:าด/วยผู/สูงอายุ ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เมื่อC[ 2525 ที่ได/มีมติกําหนดนิยามคําว:3 
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“ผ./สูงอายุ”ว:3หมายความถึงบุคคลที่มีอายุ 60 ป[GBP!ไป ทั้งชายและหญิงและได/มีมติรองรับแผนปฏิบัติ

การระหว:3งประเทศเก่ียวกับผ./สูงอายุ ที่มีจุดม4:งหมายเพื่อ':อให/เกิดความร:วมมือในระดับภูมิภาคและ

ระหว:3งประเทศในการจัดการเกี่ยวกับผู/สูงอายุในประเด็นต:3งๆ คือ สุขภาพและโภชนาการ การ

#4/มครองผ./บริโภคที่สูงอายุอย:3งมีประสิทธิภาพ 

รัฐธรรมนูญฉบับต:อๆ มาที่ประกาศใช/R3ยหลังรัฐธรรมนูญC[ 2543 คือ รัฐธรรมนูญC[ 2540 

และรัฐธรรมนูญC[2550 ต:างก็มีบทบัญญัติเกี่ยวกับผู/สูงอายุเช:!กัน โดยมุมมองใหม:_ เกี่ยวกับ

ผู/สูงอายุได/สะท/อนอยู:ในบทบัญญัติที่กล:3วถึงผู/สูงอายุในรัฐธรรมนูญC[ 2540 และรัฐธรรมนูญC[ 

2550 ด/วยซึ่งจะขอนําเสนอรายละเอียดของบทบัญญัติที่กล:าวถึงผ./สูงอายุในรัฐธรรมนูญป[ล:าสุด คือC[ 

2550 ดังน้ี 

   มีบทบัญญัติสองมาตราที่บรรจุหลักการให/ความช:วยเหลือผ./สูงอายุเช:!เดียวกับที่บัญญัติไ"/

ในรัฐธรรมนูญฉบับC[ 2550ซึ่งได/แ': มาตรา 53 (บุคคลที่มีอายุเกินหกสิบป[และไม:มีรายไ%/ มีสิทธิ

ได/รับการช:วยเหลือจากรัฐ - อยู:ในมาตรา 54 ของรัฐธรรมนูญC[ 2540) และมาตรา 80 (1) (รัฐต/อง

สงเคราะห>และจัดสวัสดิการให/แก:ผู/สูงอายุให/พึ่งพาตนเองไ%/ - อยู:ในมาตรา80 วรรคสองของ

รัฐธรรมนูญC[ 2550) ซึ่งมีรายละเอียดของบทบัญญัติดังน้ี 

 

“มาตรา 53 บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบป[บริบูรณ>และไม:มีรายได/เพียงพอแ':'3รยัง

ชีพ มีสิทธิได/รับสวัสดิการ สิ่งอํานวยความสะดวกอันเปOนสาธารณะอย:3สมศักดิ์ศรี 

และความช:วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ” และ “มาตรา 80 รัฐต/องดําเนินการตาม

แนวนโยบายด/านสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม ดังต:อไปน้ี 

(1) คุ/มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและใA/

การศึกษาปฐมวัยส:งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร/3งและพัฒนา

ความเปO!ปh'แผ:!ของสถาบันครอบครัวและชุมชน รวมทั้งต/องสงเคราะห>และจัด

สวัสดิการให/แก:ผู/สูงอายุ ผู/ยากไ5/ ผู/พิการหรือทุพพลภาพและผู/อยู:ในสภาวะ

ยากลําบาก ให/มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและพึ่งพาตนเองไ%/” 

 

มาตรา 53 และมาตรา 80 (1) ของรัฐธรรมนูญC[ 2550 แม/จะใช/ถ/อยคําแตกต:3งไปจากมาตรา 

54 และมาตรา 80 วรรคสองของรัฐธรรมนูญC[ 2540 บ/31 แต:มีหลักการเดียวกันกับมาตรา 54 และ

มาตรา 80 วรรคสองของรัฐธรรมนูญC[ 2540 ดังกล:าว บทวิเคราะห>และG/อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรา 

53 และมาตรา 80 (1) จึงไม:แตกต:3งจากที่วิเคราะห>ไว/แล/วในมาตรา 54 และมาตรา 80วรรคสองของ

รัฐธรรมนูญC[ 2540   นอกจากมาตรา 53 และมาตรา 80  (1) ดังกล:าวข/3งต/!แล/" รัฐธรรมนูญแห:1
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ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550ได/เพิ่มเติมหลักการใหม:_ เกี่ยวกับการ#4/มครองสิทธิและการใA/

ความช:วยเหลือผ./สูงอายุไว/ในมาตรา 40 ว:3ด/วยสิทธิในกระบวนการยุติธรรม และมาตรา 84 (4) ว:3

ด/วยการออมเพื่อการดํารงชีพในยามชรา อีกด/วย (ณัฐภัทร ถวัลยโพธิ, 2551: 6-7) 

 

2.1.5  อัตมโนทัศ15ของ+,-สูงอายุ 

          2.1.5.1 ความหมายของอัตมโนทัศ!> 

          อัตมโนทัศ!> หมายถึง ผลรวมของความนึกคิด ความรู/สึก ความเชื่อ ศรัทธา ความ

พอใจ และได/รับรู/ทุกสิ่งทุกอย:3งเกี่ยวกับตนเอง รวมทั้งการประเมินผลตนเองในด/3นความเปO!

เอกลักษY> ความมีคุณ#:3 และความสามารถในด/านต:3งๆ (กาญจนา กาญจนไตรรัต!>, 2527: 16) 

                        Rogers 1951 (อ/3งถึงใน สุกัญญา วิบูลย>พาณิช, 2536: 25) ได/ให/#วามหมายของอัต

มโนทัศน>ว:3 หมายถึง โครงสร/3งของการรับรู/Gองบุคคลที่มีต:อตนเอง เกี่ยวกับรูปร:าง ลักษณะ 

ความสามารถคุณ#:3Gองตนเอง และความสัมพ+!M>ระหว:3งตนเองกับบุคคลอื่นและสิ่งแวดล/อม    

                        James 1973  (อ/3งถึงใน สุกัญญา วิบูลย>พาณิช, 2536: 25) กล:3วว:3อัตมโนทัศ!> คือสิ่ง

ที่บุคคลร./สึกนึกคิดเกี่ยวกับตนเอง ซึ่งประกอบด/วย  

         1) อัตตาทางวัตถุ หมายถึง สิ่งต:3งๆที่บุคคลน้ันเปO!เจ/าของร:างกาย ครอบครัว 

         2) อัตตาทางสังคม หมายถึง ความคิดเห็นของบุคคลน้ันที่มีต:อความสัมพันธ>'+บบุคคล

อื่น 

         3) อัตตาทางจิตใจ หมายถึง กระบวนการทางจิตใจ เช:! อารมY> ความต/องการ อัตตา

ทั้ง 3 ด/3!นี้มีผลต:อการยอมรับในคุณค:3ของตน (Self-esteem) ซึ่งเปO!#วามต/องการพื้นฐานของ

มนุษ*> 

         อัตมโนทัศน>เปO!ผลมาจากการมีปฏิสัมพันธ>Gองบุคคลกับบุคคลอื่น ๆ โดยเฉพาะกับ

บุคคลที่มีความสําคัญต:อตนเอง และกับสิ่งแวดล/อมข้ึนอย.:กับว:าบุคคลอื่นในสังคมมีปฏิกิริยาต:อตัวอ

บุคคลน้ันอย:างไร (Epstein, 1973: 405) 

         อัตมโนทัศ!> คือ ระบบโครงสร/างของการรับรู/ที่บุคคลมีต:อส:วนรวม ทั้งหมดของ

ร:างกาย พฤติกรรม ความร./สึกนึกคิด วิถีชีวิต อันเปO!ผลจากประสบการY> นอกจากจะทําให/เกิดการ

รับร./แล/วยังจะมีการประเมินผลที่เก่ียวกับตนเองด/วย (McDavid and Harari, 1969: 220) 

 

                        2.1.5.2 องค>ประกอบของอัตมโนทัศ!> 

        Driever 1976 (อ/3งถึงใน สุกัญญา วิบูลย>พาณิช, 2536: 6) ได/อธิบายถึงรายละเอียด

อง#>ประกอบของอัตมโนทัศ!>ไ"/ ดังน้ี 
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        1) อัตมโนทัศน>ด/3นร:3งกาย หมายถึง การรับรู/เกี่ยวกับร:างกายของตนเองทั้งด/3!

ความร./สึก รูปร:3งลักษณะ ความเคลื่อนไหวที่สามารถแสดงออกได/โดยแบ:งออกเปO! 2 ลักษณะคือ 

             (1) ความสามารถในการทําห!/3ที่ของร:3งกาย 

             (2) ความสามารถในการควบคุมการกระทําหน/3ที่ของร:3งกายให/เหมาะสมกับเวลา

สถานที่ 

       2) อัตมโนทัศ!>ด/3!ส:วนตัว หมายถึง การรับร./เก่ียวกับคุณ#:3 ความร./สึก มั่นใจ และการ

ประเม$!#:3บุคลิกภาพตนเอง แบ:งออกเปO! 4 ด/3!#F2 

             (1) ด/3!ศีลธรรมจรรยา (The Moral-ethical Self) เปO!'3รรับร./เกี่ยวกับความถูกต/อง

หรือความผิด ความสัมพันธ>'+บศาสนา ความดีหรือความเลวของตนที่เกิดจากการประพฤติที่ฝe3ฝj!

#:3!$ยมทางศีลธรรมจรรยาที่ตนเองยอมรับนับถืออย.: 

             (2) ด/3!#วามสม่ําเสมอในใจของตนเอง (Self -consistency) เปO!#วามรู/สึกที่แสดง

ถึงความเปO!ตนเอง เพื่อให/ตนเองมีความสมดุลอย.:ตลอดเวลา ถ/3มีความร./สึกไม:สมดุลก็จะทําให/เกิด

ความวิตกกังวล 

             (3) ด/านอุดมการณ>หรือความคาดหวัง (Self-ideal/Self-expectancy) เปOนทัศนคติ

เกี่ยวกับตนเองตามที่บุคคลนั้นปราถนาจะเปOนหรือคาดหวังไ"/ แล/วจะพยายามเปลี่ยแปลงตนเองใA/

เปOนอย:างที่หวังไ"/ ถ/3ทําไม:ได/จะเกิดความร./สึกท/อถอยด/อยคุณ#:3และความสามารถของตน 

             (4) ด/3!'3รยอมรับในคุณ#:3Gองตน (Self-esteem) เปO!ความร./สึกนึกคิดหลายๆด/3!

ซึ่งเกี่ยวG/องกับคุณ#:3ของตนเอง และมีความสัมพ+!M>กับอัตมโนทัศน>ด/3!อื่นๆ ทั้งทางด/3!ร:3งกาย

และด/านส:วนตัว การสูญเสีย การวิตกกังวล ความรู/สึกผิดและความไม:สมหวังเหล:านี้มีส:วน

เปลี่ยนแปลงการยอมรับในคุณ#:3Gองตนเอง 

        สรุปได/ว:3อง#>ประกอบของอัตมโนทัศ!> ประกอบไปด/วย 2 สองส:วน ได/แ': 

       1) อัตมโนทัศน>ด/านร:3งกาย ซึ่งประกอบไปด/วย ความสามารถในการทําหน/3ที่ของ

ร:างกาย และความสามารถในการควบคุมการกระทําหน/าที่ของร:3งกาย  

       2) อัตมโนทัศ!>ด/3!ส:วนตัว ซึ่งประกอบไปด/วย 4 ด/3! ดังน้ี ด/านศีลธรรมจรรยา ด/าน

ความสม่ําเสมอในใจของตนเอง ด/3!อุดมการณ>หรือความคาดหวัง ด/3!การยอมรับในคุณค:3Gองตน 

 

 

         2.1.5.3 อัตมโนทัศ!>ของผ./สูงอายุ 

         ผู/สูงอายุเปO!บุคคลในวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ อารมY> จิตใจ การเรียนร./ 

สติป̀ญญา เศรษฐกิจ ด/3!ปฏิสัมพันธ>ระหว:3งบุคคล ขณะเดียวกันความสัมพันธ>ทางสังคมก็ลดลง
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ด/วย เพราะหมดภาระห!/3ที่เรื่องงานและความรับผิดชอบ ผ./สูงอายุเกิดความรู/สึกสูญเสียสถานภาพ

ทางสังคมและรู/ว:าตนเองไร/คุณค:3 มีอัตมโนทัศน>ต:อการเปลี่ยนแปลงในทางลบ ':อให/เกิดป̀ญหา

สุขภาพ มีภาวะของโรคเรื้อรัง มีความบกพร:องในเรื่องของความคิด ทําให/เกิดข/อจํากัดในการ

สนองตอบความต/องการของตนเองและอาจต/องพึ่งพาครอบครัวในการดูแล จึงจะก:อให/เกิด

ความเครียด ขาดความมั่นใจ 

         แต:หากผู/สูงอายุเปOนบุคคลที่สามารถรับร./ ในเรื่องของความมีอายุมากขึ้น มีความร./

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด/3!ร:3งกายและจิตใจ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล/อม ครอบครัว การยอมรับ

จากสังคมโดยสามารถปรับตัวได/ก็จะทําให/ผ./สูงอายุมีอัตมโนทัศน>ในทางที่ดีขึ้น (อารี*> สุวรรณคํา, 

2541: 20) 

 

 2.1.6  คุณภาพชีวิตของผ,-สูงอายุ 

 คนโดยทั่วไปนั้นมักจะมองผู/สูงอายุเปO!ทรัพยากรที่เสื่อมสภาพแล/วและต/องรอรับความ

ช:วยเหลือจากผ./อื่น แต:ในความเปO!จริงแล/วผ./สูงอายุ คือ แหล:งสะสมความรู/และประสบการณ>Gอง

คนรุ:!หลาน ที่มีศักยภาพสามารถช:วยเหลือพัฒนาสังคมและประเทศชาติได/อีกกลุ:มหนึ่งหาก

ผ./สูงอายุได/รับการดูแลและเตรียมความพร/อมเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ยืนยาว (Berghorn et al, 1981: 

331-347) กล:3วไว/ว:3ผู/สูงอายุจะมีคุณภาพชีวิตดีหรือไม:ขึ้นอยู:กับองค>ประกอบหลายๆด/3! 

ดังต:อไปน้ี 

           2.1.6.1  ด/3!เศรษฐกิจ 

           เศรษฐกิจนับว:3เปO!ป̀จจัยสําคัญต:อการดํารงชีวิตของผู/สูงอายุในการตอบสนองต:2

ความต/องการด/3!ต:3งๆทั้งในด/3!ที่อย.:อาศัยสภาพที่ดี มีอาหารที่เพียวพอมีคุณค:3'3รรักษาพยาบาลที่

ถูกต/องการมีสิ่งอํานวยความสุขและความสะดวกอื่นๆ การมีอาชีพหรือการทํางานของผู/สูงอายุ 

นอกจากได/มีรายได/เพื่อเลี้ยงตนเองแล/วยังได/ฝh'ฝนการทํางานของระบบต:3งๆในร:างกายให/สามารถ

ทํางานได/อย:3งปกติและต:อเน่ือง เช:! ระบบกล/3มเน้ือและระบบประสาท เปO!ต/! รวมทั้งสร/3งความ

ภาคภูมิใจ ความร./สึกมั่นคงทางเศรษฐกิจและมีคุณ#:3ในชีวิตและความเปO!อย.:ที่ดีย:อมทําให/เกิดความ

พึงพอใจ นอกจากนี้ได/มีการศึกษาเกี่ยวกับฐานะทางเศรษฐกิจของผู/สูงอายุ พบว:3 ผู/สูงอายุชายมี

อัตราการทํางานในเชิงเศรษฐกิจมากกว:3ผู/สูงอายุหญิง (นภาพร ชโยวรรณ และมาลินี วงษ>สิทธ์ิ, 

2532: 16) 

            อย:3งไรก็ตามฐานะทางเศรษฐกิจของผู/สูงอายุในป̀จจุบันของประเทศไทยยังอยู:ใน

ระดับฝjดเคือง ทั้งน้ีเน่ืองมาจากประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปเปO!ประเทศอุตสาหกรรมมากข้ึน ทําใA/
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บุตรหลานของผ./สูงอายุต/องขวนขวายหารายได/มาจุนเจือครอบครัวมากยิ่งข้ึน จึงทําให/ไม:มีเวลาดูแล

เอาใจใ0: ดังนั้นผ./สูงอายุจึงเปO!R3ระของรัฐในการให/สวัสดิการต:อผ./สูงอายุ 

           2.1.6.2  ด/3!สุขภาพอนามัย 

           พุทธสุภาษิตกล:าวไว/ว:3 “ความไม:มีโรคเปOนลาภอันประเสริฐ” นั้นเปOนสัจธรรมที่

แสดงถึงการมีสุขภาพที่ดีอันเปO!สิ่งที่ปรารถนาของมวลมนุษ*> รวมถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของ

ประชากรในสังคม ผู/สูงอายุก็เช:!เดียวกันต:างก็ปรารถนาที่จะมีสุขภาพที่ดี นั่นคือ การมีสุขภาพ

ร:างกายที่แข็งแรง และสุขภาพจิตที่สมบูรY> สามารถพึ่งตนเองไ%/  อย:3งไรก็ตามป̀ญหาภาวะสุขภาพ

ของผ./สูงอายุที่สําคัญ คือป̀ญหาโรคภัยไG/เจ็บซึ่งมักเกิดข้ึนเสมอๆและโรคที่พบบ:อย คือ โรคความดัน

โลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคปวดท/อง โรคระบบทางเดินหายใจ โรคปวดกระดูกและG/2 โรคชรา ซึ่ง

มีการเปลี่ยนแปลงทางร:3งกาย เช:! ผิวหนัง สายตา การดมกลิ่นและการสัมผัส ส:วนการเปลี่ยนแปลง

ทางด/3!จิตใจ เช:! ความหว/3เห": เงียบเหงา ซึมเศร/3 ต/องการความรักและเอาใจใ0: เปO!ต/! 

           สุขภาพของผ./สูงอายุเปOนป̀ญหาหน่ึงที่สําคัญของผ./สูงอายุ ซึ่งเปO!ไปตามกฎธรรมชาติ 

น่ันคือยิ่งอายุมากข้ึนป̀ญหาสุขภาพก็จะมากขึ้น เช:! การเปO!โรคต:3งๆ และการที่ผ./สูงอายุมีคุณภาพดี

ข้ึน นอกจากจะมีชีวิตที่ยืนยาวแล/วยังจะต/องพึ่งพาตนเองให/ได/มากที่สุด และการเปO!ที่ยอมรับของ

สังคม ดังนั้นควรสนับสนุน และส:งเสริมให/ผ./สูงอายุมีสุขภาพดีทั้งร:างกายและจิตใจโดยเน/!'าร

ปfองกันโรค ส:งเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาลและการฟjk!ฟูสภาพ 

             2.1.6.3  ด/3!สิ่งแวดล/อม 

             การอยู:ในสภาพแวดล/อมที่น:3อย.: มีทั้งบ/านพักอาศัยที่คงทนถาวรสะดวกสบาย

ครอบครัวและชุมชนอบอุ:! เพื่อนบ/3!ที่ดี มีบริการที่ดีด/3นสาธารณูปโภคของชุมชนที่มีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย>สิน มีความสงบและความเปO!ส:วนตัว ย:อมทําให/ผ./สูงอายุมีความพึงพอใจ

และเปO!สุขไ%/ 

           นอกจากนี้การมีปฏิสัมพันธ>กันระหว:างผู/สูงอายุกับบุคคลรอบๆตัว และ

สภาพแวดล/อมน้ันมีความสําคัญอย:3งยิ่ง เน่ืองจากมนุษย>ไม:สามารถมีชีวิตอยู:ได/โดยไม:ปฏิสัมพ+!M>

กับผู/อื่น ซึ่งตามปกติตั้งแต:เกิดจนตายมนุษย>ย:อมต/อมมีสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นไม:ทางตรงก็

ทางอ/อม การมีสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นทั้งในครอบครัว และนอกครอบครัวของผู/สูงอายุนั้นเปO!

สิ่งจําเปO!อย:3งยิ่ง เพราะเปO!วิธีการที่จะทําให/ผู/สูงอายุได/รับการสนองตอบต:อความต/องการทาง

สังคม เช:! การมีเพื่อนวัยเดียวกัน เนื่องจากทําให/สามารถปรับทุกข>สุขได/อย:3งเข/าอกเG/3ใจกันดีกว:3

คนต:3งวัย ซึ่งได/มีการศึกษาวิจัยที่แสดงความสัมพันธ>กับเพื่อนร:วมวัย เปO!ป̀จจัยหนึ่งที่ให/#วามสุข

ความพอใจในชีวิตของผ./สูงอายุ จะเห็นได/ว:3ผ./สูงอายุที่ได/รับร./ว:3ตนเองอยู:ในสภาพแวดล/อมที่ดี ทั้ง
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ในด/3!บุคคลสังคมบ/3! ชุมชนที่อย.:อาศัยและการมีสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นๆทั้งในบ/านและชุมชน

ย:อมสามารถบ:งบอกถึงคุณภาพชีวิตของผ./สูงอายุไ%/ 

         2.1.6.4  ด/3!'3รพึ่งพาตนเอง 

          เมื่อสูงวัยขึ้น สมรรถนะการทําห!/3ที่ของอวัยวะต:3งๆของร:3งกายก็เสื่อมถอยลงส:งผล

ให/ผู/สูงอายุมีสภาพร:3งกายอ:อนแอเปO!โรค และเจ็บปeวยไม:สามารถทํากิจกรรมตามปกติได/ด/วย

ตนเอง การดํารงชีวิตด/วยการพึ่งพาตนเองจึงกลายเปO!เรื่องที่ยาก สําหรับการประเมินการพึ่งพา

ผ./สูงอายุสามารถประเมินได/โดยการวัดความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันต:3งๆด/วยตนเอง 

เช:! การดูแลความสะอาดร:3งกาย การแต:งตัว การรับประทานอาหาร การเข/3ห/องน้ํา การลุกเดิน 

(Calkins et al, 1986: 20) รวมทั้งการเตรียมอาหาร การซักรีดเสื้อผ/3 การคิดคํานวณ การทํางานมี

รายไ%/ การทํากิจกรรมเพื่อการพักผ:อน การเดินทางไปพบแพทย>เมื่อเจ็บปeวย ความร./สึกพึงพอใจของ

ผ./สูงอายุในการทํากิจกรรมต:3งๆได/ด/วยตนเอง และไม:เปO!R3ระแก:#รอบครัวหรือบุคคลอื่นๆย:อม

':อให/เกิดความพึงพอใจในชีวิต แต:หากว:3ผ./สูงอายุร./สึกว:3ตนเองมาสามารถทํากิจกรรมต:างๆได/ด/วย

ตนเองต/องอาศัยบุคคลอื่นๆอาจทําให/ผ./สูงอายุมีความพึงพอใจในชีวิตต่ําไ%/ ทั้งน้ีเน่ืองจากการพึ่งพา

ผู/อื่นเปO!'3รเปลี่ยนแปลงบทบาทที่น:3'ลัวสําหรับผู/สูงอายุ เพราะเปOนการเปลี่ยนแปลงจากผู/ที่มี

อิสระในการทํากิจกรรมต:3งๆตามความต/องการของตนเองมาเปO!ผ./ที่คอยรับความช:วยเหลือจากผู/อื่น

ซึ่งเปOนบทบาทที่ยากจะยอมรับ ทําให/ผู/สุงอายุเกิดความรู/สึกอับอาย และคิดว:าตนเองเปO!ตัวสร/31

ภาระแ':ผ./อื่น 

          2.6.1.5   ด/3!การทํากิจกรรมทางสังคมและการพัฒนาตนเอง 

          ผ./สูงอายุที่ทํากิจกรรมต:าง ๆ อย:างสม่ําเสมอจะช:วยให/มีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจรู/สึกว:3

ชีวิตของตนเองนั้นมีค:ามีความหมาย ต:างกับผู/สูงอายุที่ไม:มีกิจกรรมจะมีความรู/สึกว:าชีวิตนี้มีแE:

ความเงียบเหง3!:3เบื่อห!:3ยและหมดอาลัย การทํากิจกรรมของผู/สูงอายุนั้นจะแตกต:3งกันออกไป 

ข้ึนอย.:กับความสนใจ และภาวะสุขภาพของผ./สูงอายุเอง กิจกรรมที่เหมาะสมสําหรับผู/สูงอายุว:ามี 3 

ประเภท ดังน้ี (Berghorn et al, 1981: 343-344) 

                        1) กิจกรรมที่มีรูปแบบ (Formal Activities) ได/แ': การทําบุญเข/าวัดเพื่อตัก

บาตร การมีกิจกรรมในสโมสร เปOนต/! 

                        2) กิจกรรมที่ไม:มีรูปแบบ (Informal Activities) ได/แ': การมีสัมพันธภาพ

ระหว:3งเพื่อนบ/3! การเดินทาง การซื้อสิ่งของต:างๆ เปOนต/! 

                        3) กิจกรรมที่ทําคนเดียว (Solitary Activities) ได/แ': งานอดิเรกต:31 ๆ ดู

โทรทัศ!> อ:3!หนังสือ เปOนต/! 



 23

 จากแนวคิดเกี่ยวกับผู/สูงอายุเชื่อว:3ผู/สูงอายุที่มีกิจกรรมสูงจะสามารถปรับตัวได/ดีทั้งทาง

ร:างกาย จิตใจ และสังคม เพราะบุคคลที่สามารถทําและดํารงกิจกรรมทางสังคมได/จะเปO!ผ./สูงอายุที่มี

ความพึงพอใจในชีวิตสูง และมีภาพพจ!>ที่ดีเกี่ยวกับตนเองและเปO!ผู/ประสบความสําเร็จในการ

ดํารงชีวิตผู/สูงอายุที่รับรู/ว:3ตนเองยังคงสามารถรักษาระดับการทํากิจกรรมได/มากหรือทําไ%/

สม่ําเสมอย:อมมองตนเองมีคุณ#:3มีประโยช!>ต:อครอบครัวและสังคมซึ่งจะมีความสุขและพอใจที่จะ

ทํากิจกรรมน้ัน ๆ 

 

 2.1.7 การดูแลสุขภาพตนเองและภาวะสุขของ+,-สูงอายุ 

สมจิต หนุเจริญกุล (2533 อ/3งถึงใน นพดล กองพล, 2549: 6-7) ให/#วามหมายของการดูแล

สุขภาพของตนเอง หมายถึง การปฏิบัติกิจกรรมที่บุคคลริเริ่ม และกระทําเพื่อที่จะรักษาไว/ซึ่งชีวิต 

สุขภาพ และสวัสดิภาพของตนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองออกเปO! 3 ลักษณะ ดังน้ี  

1. การดูแลสุขภาพตนเองในภาวะปกติ ดูแลสุขภาพตนเองที่จําเปO!โดยทั่วไป เพื่อเปO!'35

ส:งเสริม และรักษาไว/ซึ่งสุขภาพอนามัย และสวัสดิภาพของแต:ละบุคคลการดูแลสุขภาพตนเอง

เหล:3!(PจําเปO!สําหรับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย แต:ต/องมีการปรับให/เหมาะสมกับสภาพวัย และสภาพของ

แต:ละบุคคล 

2. การดูแลสุขภาพตามพัฒนาการ เกิดขึ้นจากกระบวนในการพัฒนาการของชีวิตในระยะ      

ต:31 ๆ เช:! การตั้งครรR> การคลอดบุตร การเจริญเติบโต รวมทั้งการเจริญพันธุ>ในวัยต:3งๆ ของชีวิต 

รวมทั้งเหตุการณ>ที่มีผลเสีย หรือเปOนอุปสรรคต:อการพัฒนาการ หรืออาจเCOนการดูแลสุขภาพตนเอง

ในภาวะต:31 ๆ โดยทั่วไปเพื่อเปO!'3รปรับให/สอดคล/องกับการส:งเสริมพัฒนาการ  

3. การดูแลสุขภาพตนเองเมื่อเกิดภาวะเบี่ยงเบนทางสุขภาพ หรือมีป̀ญหาทางด/านสุขภาพที่

เกิดข้ึน เน่ืองจากความพิการหรือความผิดปกติในโครงสร/างตลอดจนการทํางานของร:3งกาย  

ผ./วิจัยมีแนวทางการศึกษาดังน้ี การดูแลสุขภาพตนเองคือ การดูแลเอาใจใส:ต:อสุขภาพทั้งใน

ภาวะที่ปกติ และภาวะที่มีอาการผิดปกติเกิดขึ้นรวมถึงการหลีกเลี่ยงป̀จจัยเสี่ยงที่ไม:ส:งผลดีต:2

สุขภาพ 

ทวีทอง หงษ>วิวัฒ!> (2533 อ/3งถึงใน นพดล กองพล, 2549: 7) สรุปไว/ว:3แนวคิดเก่ียวกับ

การดูแลสุขภาพตนเองอาจแบ:งออกไ%/เปO! 3 กล4:มได/แ': กล4:มแรกเปO!กล4:มที่ม4:งเน/!ในความแตกต:าง

ตนเอง ระหว:3งการดูแลสุขภาพตนเองกับการดูแลสุขภาพด/วยวิชาชีพ กล4:มที่สองเปOนกล4:มแนวคิด

ทางด/3!สาธารณสุขที่มองการดูแลสุขภาพตนเองอย.:ที่ระดับบริการข้ันต/!เปOนฐานล:3งสุดของระบบ

บริการสุขภาพและกล4:มที่สามมองจากมุมด/านพฤติกรรมและสังคมศาสตร>ที่เห็นว:3การดูแลสุขภาพ
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ของตนเองเปOนลักษณะสําคัญของระบบการแพทย>แบบพหุลักษณ>เปO!พฤติกรรม และการตัดสินใจ

ของป̀จเจกที่เกิดในบริบททางสังคม และระบบการบริการอื่น ๆ  

มัลลิกา มัติโก (2530 อ/3งถึงใน นพดล กองพล, 2549: 7-8) ได/สรุปแนวคิดเกี่ยวกับพื้นฐาน

ต:31 ๆ เก่ียวกับเรื่องการดูแลสุขภาพตนเองที่นักสังคมวิทยา และนักมานุษยวิทยาการแพทย>ให/ความ

สนใจ และพยายามผลักดันให/แนวคิดดังกล:3วกว/3งขวาง และเปO!ที่ยอมรับดังต:อไปน้ี  

1. สุขภาพ และความเจ็บปeวย เปO!ปรากฏการณ>ที่เกิดขึ้นมาพร/อม ๆ กับสังคม และการ

ดําเนินชีวิต ดังน้ันการดูแลรักษาด/3!สุขภาพ และความเจ็บปeวยจึงเปOนห!/3ที่ และสิทธิโดยตรงของ

ประชาชน ครอบครัว และชุมชน  

2. สุขภาพ และความเจ็บปeวยจัดอย.:ในขอบข:3ยทางวัฒนธรรมบุคคลแต:ละคนย:อมมีรูปแบบ

และวิธีการในการแก/ป̀ญหาที่เกิดขึ้นแตกต:างกันไป ถึงแม/ว:าป̀ญหาที่เกิดขึ้นจะเปOนป̀ญหา และ

โรคภัยไข/เจ็บเดียวกันแต:ใช:ว:าจะต/องมีวิธีการ หรือรูปแบบในการจัดการที่เหมือนกัน เหตุเพราะว:3

บุคคลแต:ละคนย:อมที่จะมีประสบการY> ความคิด ความชอบที่แตกต:3งกันไป รวมทั้งความเชื่อและ

แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพก็ย:อมจะมีความแตกต:3งกัน เช:! ในอดีตมีความเชื่อว:3#!ที่มีร:3งกายอ/วนคือ

คนที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรY> แต:ป̀จจุบันกลับกลายเปO!ว:3 คนที่อ/วนน้ันแท/ที่จริงแล/วมีอาการ และ

สาเหตุของการเกิดโรคอย.:ในตัวมากมาย  

3. ชุมชนทุกชุมชนมีการกําหนดรูปแบบการแ'/ป̀ญหาเก่ียวกับสุขภาพ และความเจ็บปeวยไ"/

แล/" โดยกฎระเบียบทางสังคม เช:! ฤดูฝนก็จะมีการช:วยกันกําจัดแหล:งเพาะพันธ>ยุงลาย ฤดูร/อนก็

รณรง#>เรื่องอหิวาตกโรค หรือแม/'ระทั่งการฉีดวัคซีนให/สุนัขเพื่อปfองกันโรคสุนัขบ/3  

4.  บริการทางการแพทย> ละสาธารณสุขยังกระจายไปไม:ทั่วถึงประชาชนในชนบท เนื่องจาก

บางชุมชนมีความห:างไกลจากความเจริญเปO!2*:างมาก การบริการสาธารณสุขก็ยังไม:ถึง ถ/าต/2งการรับ

บริการก็มีราคาแพง ไม:สามารถที่จะตอบสนองความต/2งการของประชาชนได/อย:างแท/จริง จึงมีความ

จําเปO!ที่สังคมจะต/องมีการดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อเปOนการตอบสนองความต/องพื้นฐานของตนเอง  

5. การส:งเสริมสุขภาพตนเอง เปOนส:วนหน่ึงของการพัฒนาศักยภาพของบุคคล ชุมชน เพื่อ

การพึ่งตนเอง ควบคุมตนเอง และรับผิดชอบตนเองและส:วนรวม ตลอดจนเพื่อเปO!'3รปfองกัน และ

แบ:งเบาภาระของแพทย>ให/!/อยลง 

ลือชัย ศรีเงินยวง (2545 อ/3งถึงใน นพดล กองพล, 2549: 9-10) สุขภาพตนเองในรูปแบบ

ต:3งๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยแบ:งการพิจารณารูปแบบการดูแลสุขภาพตนเองออกเปO! 5 ระดับ 

ดังน้ี  

1. การดูแลสุขภาพตนเองในฐานะวิถีการดําเนินชีวิต สุขภาพเปO!สิ่งสําคัญถือว:าเปO!แกนกลาง

ของวัฒนธรรมทุกสังคม เปO!เปfาหมายสุดท/ายของการเลือกที่จะมีวิธีการกิน การอ*.: การมีค.: การเกิด 
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และการตายของทุกคนในสังคม รวมทั้งมีแนวคิด วิธีการ วัตถุ และเทคโนโลยี ที่อาจเรียกรวมกันว:าภูมิ

ป̀ญญาที่จะทําอย:างไร ถึงจะทําใA/ การกิน การอ*.: การเกิด การตาย มีความสุข หรือความทุกข>น/อย 

พัฒนาการสิ่งเหล:านี้เปO!ผลพวงทางวิชาการที่ถือว:าสะท/2นให/เห็นการปรับตัวของมนุษย>กับ

สภาพแวดล/อมทางนิเวศ!> สังคม เศรษฐกิจและประวัติศาสตร>ของแต:ละสังคมและเปOนวัฒนธรรมที่

เหมาะสมสืบทอด ดัดแปลง แลกเปลี่ยนกันและกลมกลืนไปกับวิถีชีวิตของสังคม  

2. การใช/ยารักษาตนเอง  การซื้อยากินเองเปO!รูปแบบหนึ่งของการดูแลสุขภาพตนเองที่

เปลี่ยนแปลงจากการดูแลรักษาตนเองด/วยการไม:ใช/ยาหรือการใช/'3รรักษาแบบพื้นบ/3!ในอดีตยา

สมัยใหม:ที่แพร:'ระจายกว/3งขวางทําให/'3รซื้อยากินเองกลายเปO!วัฒนธรรมการดูแลสุขภาพตนเอง

แบบใหม:ที่แพร:หลาย และมีบทบาทสําคัญที่สุดซึ่งไม:ได/เกิดเฉพาะกับสังคมไทยแE:หมายถึงประเทศ

ที่กําลังพัฒนาทั่วโลกในสังคมทุนนิยมบริโภคเช:!ป̀จจุบันที่สุขภาพก็เปO!สินค/าชนิดหนึ่งยาและ

ผลิตภัณX>ดูแลสุขภาพจํานวนมากกลายเปO!ทางเลือกที่ไม:ใช:เฉพาะเพื่อการรักษาแต:เปO!วิถีทางใน

การดูแลและทํานุบํารุงสุขภาพของผ./#!มากยิ่งขึ้น 

3. ครอบครัว กลุ:มและชุมชนกับการดูแลตนเองในป̀ญหาสุขภาพเรื้อรัง เช:! โรคเบาหวาน 

ความดันโลหิตสูง โดยเฉพาะป̀ญหาที่มีการถูกตั้งข/อรังเกียจทางสังคม เช:! เอด0> มะเร็ง โรคจิต และ 

ความพิการทั้งหลาย เปO!ภาวะของความทุกข>ทั้งกายใจรวมถึงผู/เจ็บปeวย ครอบครัวและญาติพี่น/2งที่

ยาวนาน2*:างต:2เน่ือง ป̀ญหาเหล:าน้ีเปOนสิ่งที่ยากที่ระบบบริการทางการแพท*>แผนป̀จจุบันที่มีธรรมชาติ

เพื่อการรักษาโรคติดเชื้อจะมีความละเอียด2:อนและอดทนเพียงพอที่จะดูแลรักษาได/2*:างครอบคลุมใน

ทุกมิติ เน่ืองจากเปO!ป̀ญหาสุขภาพที่ไม:หายขาด ผู/ปeวยต/2งการการหนุนช:วยในหลายด/านโดยเฉพาะ 

อาร7Y> จิตใจ และสังคม ผ./มีป̀ญหาเหล:าน้ีจึงต/องการดูแลมากกว:าการรักษา  

4.  กล4:มและชุมชนที่ดูแล ส:งเสริม และรักษาสุขภาพตนเอง การรวมกล4:มเพื่อช:วยเหลือดูแล

กันเองทางสุขภาพ เปOนปรากฏการณ>ที่มีขอบเขตของการเคลื่อนไหว กิจกรรม และวัตถุประสงค>ที่

หลากหลาย กว/3งขวาง มีทั้งที่เกิดใหม:และที่เปOนความเคลื่อนไหวสืบเนื่องมายาวนาน บางกรณีเปO!

ห!:ออ:อนที่เกิดในชุมชนและบางกรณีเปO!การเคลื่อนไหวในระดับกว/3งปรากฏการณ>เหล:านี้สะท/อน

มิติของการดูแลรักษาสุขภาพตนเองที่สะท/อนพลวัตรแบบใหม:ในสังคมที่ชัดเจน และ!:3สนใจได/แ': 

กล4:มออกกําลังกายต:31 ๆ ชมรมชีวจิตผสมผสานชีวิตและการทํามาหากินสู:สุขภาพ เช:! ชมรมหมอ

ยาพื้นบ/3!โสกขุมปูน อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ชุมชนปe3แดด จังหวัดเชียงราย เปO!ต/! เปO!ระบบ

ที่หนุนช:วยกล4:มการดูแลตนเองในชุมชนให/มีความเปO!ปh'แ-:นและเG/มแข็งยิ่งขึ้น  

5. การเคลื่อนไหวทางสังคมในโครงการหรือนโยบายที่มีผลกระทบต:อสิ่งแวดล/อมกลุ:7

ประชาชนในหลายพื้นที่ซึ่งได/รับผลกระทบจากโครงการหรือนโยบายของรัฐรวมตัวลุกขึ้นมา

เรียกร/องต:อต/3!หรือคัด#/3!โดยอาศัยเหตุผลด/3!สุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่จะติดตามมา 
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 สุขภาพของบุคคลมีส:วนเกี่ยวG/องสัมพันธ>'+บการดูแลตนเอง กล:3วคือ บุคคลที่มีสุขภาพดี มี

ความแข็งแรงสมบูรณ>ทั้งร:3งกาย และจิตใจย:อมสามารถดูแลตนเองได/ดีกว:3#!ที่มีสุขภาพไม:ดี ทั้งน้ี

เน่ืองมาจากอย.:ในภาวะเจ็บปeวย พิการ หรือเกิดจากภาวะเสื่อมถอย จึงทําให/#วามสามารถในการดูแล

ตนเองได/ไม:เต็มที่  กิจกรรมในการดําเนินชีวิตประจําวันกับความพึงพอใจของผ./สูงอายุ พบว:3 ภาวะ

สุขภาพ เปO!ป̀จจัยสําคัญสูงสุดที่มีความสัมพันธ>'+บกิจกรรมในการดําเนินชีวิตประจําวัน และความ

พึงพอใจในชีวิตสูง เช:!เดียวกับผ./สูงอายุที่มีความพึพอใจในชีวิตและมีสุขภาพที่ดีจะปฏิบัติกิจกรรม

ในระดับสูง  กล:3วได/ว:3R3วะสุขภาพในผ./สูงอายุน้ันมีความสําคัญมาก เพราะถือเปO!ป̀จจัยหนึ่งที่ทํา

ให/ผ./สูงอายุสามารถใช/ชีวิตในช:วงบั้นปลายชีวิตอย:3งมีความสุขไ%/เปO!อย:3งดี 

(สุรพ1]> คณานุรัก]>, 2545: 37) 

 

2.2   แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความร:8 

ความร./สมัย':อนเปO!การใช/ความร./ที่ร./แจ/1 และมองเห็นโดยมีผ./'ําหนดไ"/ และนําไปปฏิบัติ

ตามเท:3นั้น  เปO!'3รเรียนรู/จากทฤษฎีหรือสิ่งที่กําหนดให/เห็นเท:3นั้นแต:ป̀จจุบันเน/!ที่การนําเอา

ความร./ที่ฝ̀งแ!:!อย.:ในตัวบุคคลมาใช/โดยการเน/!การสร/3งความสัมพันธ>ที่เปO!'3รกระทําร:วมกัน

เพื่อเปO!การสร/3งความร./ (Knowledge Generation)โดยอาศัยการสร/3งกระบวนการต:31 ๆ เพื่อให/เกิด

การเรียนรู/โดยการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร/างความรู/ทุกรูปแบบผ:านการวิเคราะA> สังเคราะห>เพื่อ

สร/3งความร./ที่มีอย.:ในแหล:งต:31 ๆ (พรมพรรณ พันธ>มิภู, 2547: 2)  

 การจัดการความร./ เริ่มแรกก็คงต/องกลับไปดูความหมายของคําว:3 “การจัดการ”  ก:อน การ

จัดการ ก็คือ การที่เราดําเนินการกับสิ่งต:าง ๆ เพื่อให/บรรลุความสําเร็จ หรือได/ผลตามที่เราต/องการใน

เรื่องการจัดการความร./ เริ่มแรกเราก็ต/องมาค/นหาว:3 ความรู/อยู:ที่ไหน แล/" ก็ต/องเลือกเอาบางความร./

ขึ้นมาเพราะว:3#วามรู/มันมีอยู:เยอะไปหมด เราเอามาทั้งหมดไม:ไหว เลือกแล/วนํามาขัดเกลา 

วิเคราะA> จัดหมวดหม.: มีการรวบรวม จัดเก็บ จัดระบบการใH/ หรือการเผยแพ5: การใช/หรือการ

เผยแพร:ก็เปO!ส:วนหน่ึงของการจัดการความร./ การแลกเปลี่ยน การผสมผสาน การสร/างความรู/ให7: ก็

เปOนส:วนหนึ่งของการจัดการความร./  ตลอดจนการสร/3งเครื่องมือต:31 ๆ ไม:ว:3จะเปO!เอกสารเปO!

สิ่งพิม<> เครื่องมือสื่อสาร ไอที สร/3งเปO!ตํารา #.:มือ แบบฝhกหัด พวกน้ีเปO!เครื่องมือ เปO!อุปกรณ>เพื่อ

การเรียนร./ แล/วก็ต/องมีคนที่จะช:วยถ:ายทอด ช:วยประยุกE> ช:วยแนะนําเรื่องความรู/ที่เราเรียกว:3

วิทยากร ต/องมีการฝh'วิทยากร พัฒนาวิทยากร 

   สิ่งเหล:3!(P'VจะเปO!ส:วนหน่ึงของการจัดความร./ การจัดการก็คือ ดําเนินการกับประเด็นต:3งๆ 

ป̀จจัยต:31 ๆ  องค>ประกอบต:าง ๆ  เพื่อให/บรรลุผลที่เราต/องการ อะไรคือ ผลที่เราต/องการ ผลที่เรา

ต/องการ ก็คือ ได/มีความร./ ได/ใช/ประโยช!>'ว/3งขวางยิ่งขึ้นเกิดประโยช!>ดีขึ้น น่ันคือสิ่งที่เราน้ัน  
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ต/องการ ฉะน้ันการจัดการความร./  คือ การดําเนินการกับสิ่งที่เราต/องการ ฉะน้ันการจัดการความร./ คือ

การดําเนินการกับป̀จจัยต:างๆ เพื่อให/บรรลุ ก็คือ การได/ใช/ความร./ให/เปOนประโยช!>มากขึ้น และดีข้ึน 

ไ%/ใช/#วามร./ หรือได/ประยุกE> ได/ดัดแปลงได/ดําเนินการกับความร./ เพราะหากเราแ#:เก็บไว/เฉย ๆ ก็คง

ไม:เกิดประโยชน>อะไร การเก็บความรู/ใส:ตู/คงไม:ใช:วัตถุประสง#>Gองการจัดการความร./ อย:3งนั้น

เรียกว:3จัดเก็บ ไม:ใช/จัดการ ต/องนําไปส.:ประโยช!> ตัวสุดท/ายคือ เกิดประโยช!> 

 แนวคิดการจัดการความร./ เริ่มต/!ด/วยความรู/ที่เปO! พระเอก นั่นคือ ความรู/ซ:อนเร/! หรือ 

ความร./ฝ̀งลึก (Tacit Knowledge) เปO!#วามร./ที่ยังไม:ได/เG/ารหัส หรือได/พิสูจน>ทางวิชาการเปOนความร./

ที่อย.:ในตัวตนหรืออย.:R3ยในเครือข:าย ชุมชน ห!:วยงาน นอกจากนี้ยังมีความร./อีกด/3!หนึ่งคือ ความร./

เด:!ชัด (Explicit Knowledge) ที่เข/3รหัสแล/วเผยแพร:ง:3* ทําความเข/3ใจง:3* มีความชัดเจนสูง ผ:าน

การพิสูจ!> ทางวิชาการ ทางวิทยาศาสต5> ความร./!(PเปO!สิ่งที่เร3#4/!เคย และใช/อย:3งมีพลัง หลังจากน้ัน

ก็ได/มีการประดิษฐ>เครื่องพิม<> พิมพ>หนังสือได/มากมายทําให/ความรู/ด/3!#วามร./เด:!ชัด (Explicit 

Knowledge) ได/เข/3มาครองจักรวาล และพาราไดม>Gองมนุษ*> ตามที่เข/าใจน้ัน ความร./ฝ̀งลึกเคยครอง

มาก:อนแต:ได/สูญเสียพลังให/กับความร./เด:!ชัด  จนทําให/เราไม:เG/าใจฝ̀งลึกเลยประมาณ 20 ป['ว:าที่

ผ:3!มา วงการจัดการความร./ได/ดึงเอาความร./ฝ̀งลึกกลับมาให7: โดยไม:ปฏิเสธความร./เด:นชัด และได/มี

การนํามาใช/ให/เกิดพลังที่เสริมกัน และคิดว:าวงการพัฒนานโยบายสาธารณะจะต/องใช/แนวคิดน้ี

กล:3วคือ ควรดึงเอาทั้งความร./ฝ̀งลึก และความรู/ที่ชัดเจนมาใช/เสริมกันอย:3งมีพลัง (วิจารY> พานิช, 

2547: 77-79) 

                             Access/Validate                                                    Create/Leverage 

                                     

 
เข/3ถึง 

ตีความ 

 
                                               

 
ความร,-เด*นชัด                                        ความร,-ซ*อนเร-1 

  

                                     

 

                                                                       

ภาพที่ 2.3 โมเดลการจัดการความรู/เด:นชัดและความร./ซ:อนเร/! 

แหล*งที่มา: สถาบันการจัดการความรู/เพื่อสังคม, ม.ป.ป.: 2 

 
จัดเก็บ 

 

 เรียนร./ 

ยกระดับ 

นําไป

ปรับใH/ 

 

สร/าง

ความร./ 

เรียนร./

ร:วมกัน 

 

มีใจ/

แบ:งป̀! 
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2.2.1 ประเภทของความร:8 

              ความร./ที่นํามาจัดการแบ:งเปO! 2 ประเภท ได/แ': 

1. ความร./เด:นชัด (Explicit Knowledge) เปO!ความร./ที่อย.:ในรูปแบบที่เปOนเอกสาร หรืออย.:ใน 

ตําร3#.:มือการปฏิบัติงาน หรือสื่ออื่น ๆ ที่สามารถศึกษา จับต/องไ%/ 

2. ความร./ซ:อนเร/! (Tacit Knowledge) เปO!ความร./ที่แฝงอยู:ในตัวคน เปO!ประสบการY> 

ที่สั่งสมมาเปO!เวลานาน เปO!R.มิป̀ญญาของแต:ละคน 

การจัดการความร./เด:!ชัด(Explicit Knowledge Management) เ!/!การเข/3ถึงแหล:งความร./ 

และการนํา “ความร./เด:!ชัด (Explicit Knowledge)” ไปปรับใH/ แD/วเกิดการเรียนร./ ทําให/เกิดความร./ 

ใA7: จากนั้นนํามาสรุปไว/เพื่อใช/อ/3งอิงหรือให/ผ./อื่นได/ใช/ต:อไป  

(สถาบันการจัดการความร./เพื่อสังคม, ม.ป.ป.:1) 

ส:วนการจัดการความร./ซ:อนเร/! (Tacit Knowledge) เน/!การจัดเวทีเพื่อให/ผู/ปฏิบัติ มีการ

แบ:งป̀!#วามร./ที่มีอย.:ในตัวของผ./ปฏิบัติ แล/วทําให/เกิดการเรียนร./ร:วมกัน ซึ่งนําไปสู:'3รสร/3งความร./

ใA7: ที่แต:ละคนสามารถนําไปใช/ในการปฏิบัติงานได/ต:อไป และใช/ได/ในชีวิตจริง ความร./ 2 ประเภท

น้ีจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา คือ บางครั้งความร./ซ:อนเร/! (Tacit Knowledge) จะถูกนําออกมาเปO!#วามร./

เด:!ชัด (Explicit Knowledge) และบางครั้ง ความร./เด:!ชัดก็เปลี่ยนไปเปO!#วามร./ซ:อนเร/! 

 

2.2.2 ความหมายของคําว*าการจัดการความร,- 

การจัดการความรู/เปO!'$จกรรมที่ซับซ/อน และกว/3งขวาง ไม:สามารถให/นิยามด/วยถ/อยคํา  

สั้น ๆ ไ%/ ต/องให/!$ยามหลายG/2 จึงจะครอบคลุมความหมาย ซึ่งได/แ': 

 การจัดการความร./มีความหมายรวมถึง การรวบรวม การจัดระบบ การจัดเก็บและการเG/าถึง

G/อมูลเพื่อสร/3งเปO!ความร./ เทคโนโลยีด/3!ข/อมูลและด/3!คอมพิวเตอร>เปO!เครื่องมือช:วยเพิ่มพลังใน

การจัดการความรู/แต:เทคโนโลยีด/านข/อมูลและคอมพิวเตอร>โดยตัวของมันเองไม:ใช:'ารจัดการ

ความร./ 

การจัดการความร./เก่ียวข/องกับการแบ:งป̀!#วามร./ (Knowledge Sharing) ถ/3ไม:มีการแบ:งป̀!

ความร./#วามพยายามในการจัดการความร./จะไม:ประสบผลสําเร็จ พฤติกรรมภายในอง#>การเกี่ยวกับ

วัฒนธรรม พลวัตรและวิธีปฏิบัติ มีผลต:อการแบ:งป̀!ความรู/ประเด็นด/3!วัฒนธรรม และสังคมมี

ความสําคัญยิ่งต:อการจัดการความร./ 
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 การจัดการความร./ต/องการผ./ทรงความร./ความสามารถในการตีความ และประยุกต>ใช/ความร./ 

ในการสร/3งนวัตกรรม และเปOนผู/นําทางในอง#>การ รวมทั้งต/องการผู/เชี่ยวชาญในสาขาใดสาขาหน่ึง

สําหรับช:วยแนะนําวิธีประยุกต>ใช/การจัดการความร./ ดังนั้นกิจกรรมเกี่ยวกับคน ได/แ': การดึงดูดคน

เก:1 และดีการพัฒนาคน การติดตามความ'/3วห!/3ของคน และการดึงคนมีความร./#วามสามารถไ"/

ในองค>'ารถือเปOนส:วนหน่ึงของการจัดการความร./ 

 การจัดการความร./เปO!เรื่องของการเพิ่มประสิทธิผลขององ#>การ การจัดการความร./เกิดขึ้น

เพราะมีความเชื่อว:3จะช:วยสร/3งความมีชีวิตชีวา และความสําเร็จให/แ':องค>'าร การประเมิน “ต/นทุน

ทางป̀ญญา” (Intellectual Capital) และผลสําเร็จของการประยุกต>ใช/การจัดการความร./ เปOนดัชนีบอก

ว:าอง#>'3รมีการจัดการความรู/อย:3งได/ผลหรือไ7: (วิจารY> พานิช, 2551: 1-14) 

การจัดการความร./ คือ กระบวนการที่ช:วยองค>'รในการระบุ คัดเลือก จัดระบบ เผยแพ5: และ

ถ:ายโอนสารสนเทศ และความเชี่ยวชาญที่สําคัญซึ่งเปOนส:วนหนึ่งของความจําองค>'ารที่อยู:ใน

รูปแบบที่มีโครงสร/3งไม:ชัดเจน (Turban et al, 2004: 451) 

การจัดการความร./ คือ กระบวนการที่เปOนระบบในการสร/31 รักษา และสนับสนุนใA/

องค>'3รใช/#วามรู/Gองบุคคล และความรู/Gองส:วนรวมในการทํางานเพื่อให/บรรลุพันธกิจของ

อง#>การ (Bennet & D. Bennet. 2004.  อ/3งถึงใน ทิพวรรณ หล:อสุวรรณรัต!>, 2548: 42) 

 “ตัวแบบปลาทู” เปO!ตัวแบบอย:3งง:ายที่ใH/เปรียบเทียบการจัดการความร./ได/ดีโดยใช/ส:วน

ต:3งๆของปลาทูเปO!ตัวอธิบายซึ่งปลาทูหน่ึงตัวจะแบ:งเปO! 3 ส:วน คือ 

    1. ส:วน “หัวปลา” (Knowledge Vision-KV) หมายถึง ส:วนที่เปO!เปfาหมาย วิสัยทัศ!> หรือ

ทิศทางของการจัดการความร./ โดย':อนที่จะทําจัดการความร./ ต/องตอบให/ได/ว:3 “เราจะทํา KM ไป

เพื่ออะไร?” โดย “หัวปลา” นี้จะต/องเปO!Gอง “คุณกิจ” หรือผู/ดําเนินกิจกรรม KM ทั้งหมดโดยมี 

“คุณเอื้อ” และ“คุณอํานวย” คอยช:วยเหลือ ซึ่งคุณเอื้อนั้น(Chief Knowledge Officer-CKO) ก็คือ

ผ./รับผิดชอบในระบบ KM  คุณอํานวยคือ ผ./คอยอํานวยความสะดวกในการจัดการความรู/เปO!นักจุด

ประกายความคิด และเปO!!+กเชื่อมโยงระหว:3งผ./ปฏิบัติ “คุณกิจ” กับผ./บริหาร “คุณเอื้อ” 

 2. ส:วน “ตัวปลา” (Knowledge Sharing-KS) เปO!ส:วนของการแลกเปลี่ยนเรียนร./ ซึ่งถือว:3

เปOนส:วนสําคัญ ซึ่ง “คุณอํานวย” จะมีบทบาทมากในการช:วยกระตุ/!ใA/ “คุณกิจ” มีการแลกเปลี่ยน

เรียนร./ความร./โดยเฉพาะความร./ซ:อนเร/!ที่มีอย.:ในตัว “คุณกิจ” พร/อมอํานวยให/เกิดบรรยากาศในการ

เรียนร./แบบเปO!ทีมให/เกิดการหมุนเวียนความร./ ยกระดับความร./ และเกิดนวัตกรรม 
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                 3. ส:วน“หางปลา” (Knowledge Assets-KA) เปO!ส:วนของ “คลังความร./” หรือ“ขุมความร./” 

ที่ได/จากการเก็บสะสม “เกร็ดความร./” ที่ได/จากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนร./ “ตัวปลา” ซึ่งเราอาจ

เก็บส:วนของ “หางปลา” น้ีด/วยวิธีต:31 ๆ เช:! ICT ซึ่งเปO!การสกัดความร./ที่ซ:อนเร/!ให/เปO!#วามรู/ที่

เด:นชัด นําไปเผยแพ5: และแลกเปลี่ยนหมุนวียนใH/ พร/อมยกระดับต:อไป (สํานักงานจังหวัด

สมุทรสงคราม, 2546: 3-4) 

สรุปว:าการจัดการความร./ หมายถึง การรวบรวม  การนําความรู/มาจัดระเบียบ มีระบบการ

แลกเปลี่ยน เพื่อยกระดับความร./ และเพื่อสามารถนําความร./มาใช/ให/เกิดประโยช!>ได/ง:3*  

  

2.2.3   รูปแบบของการจัดการความร,- 

            2.2.3.1. การจัดการความร./อย:3งเปO!ระบบ 

                          การจัดการความร./อย:3งเปOนระบบน้ีหมายถึง การจัดการความรู/สมัยใหม:หรือที่เรียก

กันว:3 KM ตลอดจนหมายถึง การตีพิมพ>โดยองค>'รอีกด/วย การจัดการความรู/อย:างเปO!ระบบ           

มีขอบข:าย และอง#>ประกอบ ดังน้ี คือ เปO!'ระบวนการ หรือวิธีการรวบรวมความร./ มีการกระทําโดย

ผ./เก่ียวข/อง เปO!'3รสรรหา สร/31 รวบรวมความร./ให/เปO!ระบบ การเข/3ถึงและนํามาใช/สะดวกง:ายต:2

การสืบค/!':อให/เกิดป̀ญญาปฏิบัติในการปฏิบัติงานต/องมีการถ:3ยทอดและพัฒนาไม:สิ้นสุดนํามาใH/

พัฒนาขีดความสามารถของกล4:มมีการถ:3ยทอดและแบ:งป̀!#วามร./ต:อกัน (สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ, 2547: 19) 

                        ความร./จําแนกไ%/ 4ระดับ กล:3วคือ (วิจารY> พานิช, 2547: 4) 

          ระดับที่ 1 Know - What เปOนความร./เชิงทฤษฎีล/วนๆ เปรียบเสมือนความร./ของผ./จบ

ปริญญาตรีหมาดๆ เมื่อนําความรู/เหล:านี้ไปใช/งาน ก็จะได/ผลบ/31 ไม:ได/ผลบ/31 

          ระดับที่ 2 Know - How เปOนความร./ที่มีทั้งเชิงทฤษฎี และเชิงบริบทเปรียบเสมือน

ความร./Gองผ./จบปริญญาและมีประสบการณ>'ารทํางานระยะหน่ึงเช:! 2 – 3 C[ ก็จะมีความร./ใน

ลักษณะที่ร./จักปรับให/เG/3'+บสภาพแวดล/อมหรือบริบท 

          ระดับที่ 3 Know - Why เปOนความร./ในระดับที่อธิบายเหตุผลได/ว:าทําไมความร./!+P! ๆ 

จึงใช/ได/ผลในบริบทหน่ึง แต:ใช/ไม:ได/ผลในอีกบริบทหน่ึง 

           ระดับที่ 4 Care- Why เปOนความร./ในระดับคุณค:าความเชื่อซึ่งจะเปO!แรงขับดันมาจาก

ภายในจิตใจแต:ต/องกระทําสิ่งนั้น ๆ เมื่อเผชิญสถานการY> 

            การจัดการความร./เปOนการดําเนินการอย:3งน/อย 6 ประการต:อความร./ ได/แ':  

          ประการแรก การกําหนดความร./หลักที่จําเปOนหรือสําคัญต:องาน หรือกิจกรรมของ

กล4:มหรืออง#>กร 
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                       ประการที่สอง การเสาะหาความร./ที่ต/องการ  

                       ประการที่สาม การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร/3งความร./บางส:วน ให/เหมาะต:อการใH/

งานของตน 

                       ประการที่สี่ การประยุกต>ใช/#วามร./ในกิจการงานของตน  

                       ประการที่ห/3 การนําประสบการณ>จากการทํางาน และการประยุกต>ใช/ความร./มา

แลกเปลี่ยนเรียนร./ และสกัด “ขุมความร./” ออกมาบันทึกไ"/  

                       ประการที่สุดท/3*  การจดบันทึก “ขุมความร./” และ “แก:นความร./” สําหรับไว/ใช/งาน 

และปรับปรุงเปOนชุดความร./ที่ครบถ/วน ล4:มลึก และเชื่อมโยงมากข้ึน เหมาะต:อการใช/งานมากยิ่งขึ้น 

             โดยที่การดําเนินการ 6 ประการน้ีบูรณาการเปO!เน้ือเดียวกัน ความร./ที่เก่ียวข/องเปO!ทั้งความร./

ที่ชัดแจ/1 อยู:ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย:3งอื่นที่เข/3ใจได/ทั่วไป (Explicit Knowledge) และ

ความร./ฝ̀งลึกอยู:ในสมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู:ในคน ทั้งที่อยู:ในใจ (ความเชื่อ #:านิยม) อยู:ใน

สมอง (เหตุผล) และอย.:ในมือ และส:วนอื่นๆ ของร:3งกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความร./

เปOนกิจกรรมที่คนจํานวนหน่ึงทําร:วมกันไม:ใช:'$จกรรมที่ทําโดยคนคนเดียว     

 กระบวนการจัดการความร./ (Knowledge Management) เปO!กระบวนการที่จะช:วยให/เกิด

พัฒนาการของความร./ หรือการจัดการความร./ที่จะเกิดข้ึนภายในอง#>กร มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน คือ        

 ขั้นตอนแรก การบ:งชี้ความร./ เปO!การพิจารณาว:3องค>กรมีวิสัยทัศ!> พันธกิจ ยุทธศาสต5> 

เปf3หมายคืออะไร และเพื่อให/บรรลุเปf3หมาย เราจําเปO!ต/องใช/อะไร ขณะน้ีเรามีความร./อะไรบ/31 อย.:

ในรูปแบบใด อย.:ที่ใคร    

 ขั้นตอนที่สอง การสร/31 และแสวงหาความร./ เช:นการสร/3งความร./ให7: แสวงหาความรู/จาก

ภายนอก รักษาความร./เ':3 กําจัดความร./ที่ใช/ไม:ได/แล/" 

 ขั้นตอนที่สาม การจัดความร./ให/เปO!ระบบ เปO!การวางโครงสร/3งความร./ เพื่อเตรียมพร/อม

สําหรับการเก็บความร./อย:างเปO!ระบบในอนาคต 

 ขั้นตอนที่สี่ การประมวล และกลั่นกรองความร./ เช:! ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให/เปO!

มาตรฐาน ใช/R3ษาเดียวกัน ปรับปรุงเน้ือหาให/สมบูรY> 

 ขั้นตอนที่ห-" การเข/3ถึงความร./เปO!'3รทําให/ผ./ใช/ความร./เG/3ถึงความร./ที่ต/องการได/ง:าย และ

สะดวก เช:! ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web Board บอร>ดประชาสัมพ+!M> เปO!ต/!  

ขั้นตอนที่หก การแบ:งป̀!แลกเปลี่ยนความร./ ทําได/หลายวิธีการ โดยกรณีเปO! Explicit 

KnowledgeอาจจัดทําเปO!เอกสาร ฐานความร./ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเCOนTacit Knowledge 

จัดทําเปO!ระบบ ทีมข/ามสายงาน กิจกรรมกล4:มคุณภาพ และนวัตกรรม ชุมชนแห:งการเรียนร./ ระบบพี่

เลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความร./ เปO!ต/! 
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 ขั้นตอนสุดท-าย  การเรียนร./#วรทําให/การเรียนรู/เปO!ส:วนหนึ่งของงาน เช:! เกิดระบบการ

เรียนรู/จากสร/3งองค>#วามร./ การนําความรู/ในไปใช/เกิดการเรียนรู/และประสบการณ>ให7: และ

หมุนเวียนต:อไปอย:3งต:อเนื่อง 

 สรุปได/ว:าการจัดการความรู/อย:างเปOนระบบ คือ วิธีการบริหารความร./  สร/3งความรู/ให7: 

อย:3งมีข้ันตอน และมีแบบแผนที่ชัดเจน มีการกลั่นกรองความร./ที่ได/ออกมาในรูปเอกสารและมีการ

เผยแพร:เพื่อทําให/เกิดเปO!ระบบการเรียนร./หมุนเวียนต:อไป 

2.2.3.2   การจัดการความร./ตามวิถีชุมชน 

                             การจัดการความร./ตามวิถีชุมชน หมายถึง การจัดการความร./อ*:างไม:เปO!ระบบเปO!

รูปแบบการจัดการความร./แบบชาวบ/3!ที่จะเ!/!ด/3!การเรียนร./จากการปฏิบัติจริง และเ!/!คุณธรรม 

                            William James (สันติ ทันชม, 2549: 1) การเสริมสร/าง และการพัฒนาพฤติกรรม

หรือการกระทําของบุคคลนั้นทําได/โดยให/บุคคลได/มีประสบการณ>ให/มากโดยเฉพาะประสบการY>

ตรง ปฏิบัติจริง เผชิญป̀ญหา และแก/ป̀ญหาจริง                        

                            John Dewey (สันติ ทันชม, 2549: 1) มีความเชื่อว:3สิ่งสําคัญที่ทําให/#!เราปรับตัว

เข/ากับสิ่งแวดล/อมได/ดีหรือไ7: ได/แ':ประสบการY> (Experience) เขาเห็นว:3 “การเรียนรู/เกิดขึ้นไ%/

จากการกระทํา” (Learning by Doing) ซึ่งเปO!การให/#วามสําคัญกับประสบการณ>ของมนุษ*> ที่

จะต/องมีการส:งเสริม ซึ่งก็สอดคล/องกับวิธีการที่ชาวบ/านนิยมใช/วิธีการเรียนร./ และการจัดการความร./

ผ:3!การปฏิบัติจากของจริง  

                          ธรรมชาติการเรียนร./ของชาวบ/3! ชาวบ/3!จะเรียนร./จากการปฏิบัติได/ดีกว:3'3รใช/คํา

หรือการฟ̀งอย:างเดียว การรับรู/ของชาวบ/านจะต/องเข/าไปเผชิญสถานการณ>แล/วให/ความหมาย

ชาวบ/3!จึงจะเG/3ใจ    วัฒนธรรมการเรียนร./Gองชาวบ/3! ชาวบ/3!ไม:ชอบการเรียนร./ในเชิงวิชาการที่

ใช/#วามคิดใช/สมองมาก แต:จะเ!/!การปฏิบัติจริงจากของจริง และถอดความรู/จากการปฏิบัติ (ภัทร 

ยืนยง, 2551: 49) 

           การจัดการความร./ควรประกอบด/วยคุณธรรม 8 ประการ ดังน้ี 

                         1) การเคารพศักดิ์ศรีและคุณค:3#วามเปO!#!ของทุกคนอย:างเท:3เทียมกัน ศีลธรรม

พื้นฐานน้ีจะนําไปส.:'3รอย.:ร:วมกันด/วยความสันติ สังคมส:วนใหญ:ขาดศีลธรรมพื้นฐานนี้จึงไปสู:'35

พัฒนาที่บิดเบี้ยว และไม:สามารถสร/3งสันติสุขให/สังคมไ%/ การจัดการความร./G+P!พื้นฐานอย.:ที่การใA/

คุณค:าแ':ความร./ที่อย.:ในตัวคนทุกคน จึงเปO!รูปธรรมแห:งการปฏิบัติที่เคารพศักดิ์ศรี และคุณ#:3ความ

เปOนคนของคนทุกคน 

                         2) การไม:ใช/อํานาจ มนุษย>ตามปกติจะอํานาจกระทําต:อกัน แม/ในสังคมที่เรียกตัวเอง

ว:าประชาธิปไตย เพราะอํานาจเปOนกิเลสที่ลึกที่สุดอย:างหน่ึงของมนุษ*> การใช/อํานาจอาจใช/โดยไ7:
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ร./ตัว หรือทั้ง ๆ ที่มีความรักก็ไ%/ เช:! พ:อแม:ใช/'+บลูก พระใช/'+บชาวบ/าน การใช/อํานาจจะปกปUดกั้น

กระบวนการตามธรรมชาติ กระบวนการธรรมชาติ คือ การรับร./ เรียนร./ งอกงาม ถักทอเครือข:าย เมื่อ

ใช/อํานาจจะทําให/กระบวนการตามธรรมชาติบิดเบี้ยวเบี่ยงเบนจากที่ควรจะเปO! การจัดการความร./

จะสร/3งความสัมพันM>ใA7: ทุกคนมีความสําคัญประสบการณ>Gองทุกคนมีความสําคัญ ความเสมอ

ภาคทําให/เกิดความสัมพันM>ที่ดี ทําให/ทุกคนมีเสรีภาพที่จะนําเอาศักยภาพในตนออกมาแบ:งป̀!ร:วม

แลกเปลี่ยนเรียนร./'+! ถ/3เราตระหนักถึงการไม:ใช/อํานาจอย.:เน่ือง ๆ ความเสมอภาคที่แท/จริงจะมีมาก

ข้ึนเรื่อย ๆ ส:งให/เกิดความสุข และพลังของความสร/3งสรร#> 

                         3)  การฟ̀งอย:3งลึก  การนําความร./ที่แฝงเร/!ในตัวออกมาแลกเปลี่ยนเรียนร./'+! ต/องมี

การคุยกันที่เ!/!'3รฟ̀งอย:3งลึก ไม:ใช:โต/เถียงกันโดยหวังชนะคะคานกัน หรือพ:!ให/ผ./อื่นฟ̀งG/างเดียว 

คนบางคนไม:ฟ̀งคนอื่นเอาแต:พูด หรือฟ̀งก็ไม:ได/ยิน อย:างนี้ป̀ญญาไม:เกิดแต:เปOนอาการของคนที่มี

ตัวตนจัด(Ego) ถ/3เราไม:เคารพ#.:สนทนาก็จะไม:ฟ̀งเขา การจะมีความตั้งใจอย:3งลึกก็ต/องมีศีลธรรม

พื้นฐาน คือ เคารพความเปO!คนของค.:สนทนาอย:งแท/จริง การฟ̀งอย:างลึกทําให/เกิดป̀ญญา โบราณใH/

คําว:3 “พหูสูต” สําหรับผ./มีป̀ญญา เมื่อเราตั้งใจฟ̀1 ผ./เล:3จะมีความร./สึกที่ดี มีความเชื่อใจย:อมอยากจะ

บอกอะไรที่เก่ียวกับเขา ซึ่งตามปกติจะไม:บอกใคร   

                        4) เปO!วิธีการทางบวก กล:3วคือ เอาความสําเร็จ ความภาคภูมิใจของสิ่งที่เคยทําด/วยดี

เปOนตัวตั้ง นํามาให/เห็นคุณ#:3 และชื่นชมแลกเปลี่ยนเรียนร./ ต:อยอดให/งดงาม และมีประโยช!>ยิ่งข้ึน 

                           วิธีการทางลบ  คือ เอาความล/มเหลวหรือป̀ญหามาเปO!ตัวตั้ง วิพากษ>วิจารY> แล/"

ทะเลาะกัน เปO!การทอนกําลัง 

                            วิธีการทางบวก คือ ทําให/มีความปUติ มีกําลังใจ มีความสามัคคี และพลังสร/3งสรร#>

ที่จะเคลื่อนต:อไปในอนาคต 

                       5) การเจริญธรรมมะ 4 ประการ ที่เกื้อหนุนการเรียนร./ร:วมกัน การจัดการความร./เ!/!ที่

การส:งเสริมการเรียนรู/ร:วมกัน ปกติมนุษย>เรียนร./ร:วมกันยากเพราะกิเลส เช:! ความโกรธ ความ

เกลียดอหังการ มมังการ การเรียนรู/ร:วมกันควรเจริญธรรม 4 ประการ คือ ความเอื้ออาทร ความ

เปUดเผย ความจริงใจ ความเชื่อถือไว/วางใจกัน   เมื่อเกิดความเชื่อถือไว/วางใจกันจะมีค:3มาก เมื่อไ7:

คุยกันอย:3งลึก ๆ ความร./แฝงเร/!ก็สําแดงออกมาไม:ไ%/ ฉะนั้น ประชาคมจัดการความรู/พึงเจริญใA/

มากซึ่งธรรมะ 4 ที่เก้ือหนุนการเรียนร./ร:วมกัน 

                      6) การเรียนร./ร:วมกันในการปฏิบัติ เปOนอิทธิป̀ญญา การเรียนรู/ร:วมกันในการปฏิบัติ มี

ความสําคัญที่สุดในการทําให/ทําอะไรยาก ๆ ให/สําเร็จ การไม:เรียนร./ การเรียนร./ที่ท:องตําราอย:3งเดียว 

การเรียนร./เฉพาะบางคนโดยไม:ใช:การเรียนร./ของคนทั้งหมดเรียนร:วมกัน ไม:ก:อให/เกิดป̀ญญาร:วมที่

สอดคล/องกับความเปO!จริง ไม:เปO!ไปเพื่อความสําเร็จในขณะที่ความร./ในตําราอาจไม:ได/มาด/วยการ
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ปฏิบัติหรืออย.:ห:3งไกลการปฏิบัติ ความร./ในตัวคนเปO!ความร./ที่เน่ืองด/วยการปฏิบัติ และการจัดการ

ควมร./ที่ส:งเสริมการเรียนร./ร:วมกันเพื่อให/การปฏิบัติบางสิ่งบางอย:3งเปO!ผลสําเร็จการเรียนรู/จึงเปO!

การส:งเสริมการเรียนร./ร:วมกันในการปฏิบัติ อันจะทําให/เกิดอิทธิป̀ญญาหรือป̀ญญาเพื่อความสําเร็จ 

        7)   การถักทอไปส.:โครงสร/างใหม:ขององ#>กร และสังคม โครงสร/3งสุดโต:1 2 อย:31 คือ 

โครงสร/3งทางดิ่ง และโครงสร/างป̀จเจกชนนิยม 

              โครงสร/างดิ่งมีการเรียนร./!/อยมาก และโครงสร/3งแบบป̀จเจกชนนิยมสุดโต:งแบบ

ตัวใครตัวมันขาดพลังร:วมและป̀ญญาร:วมไม:สามารถนําไปสู:#วามสําเร็จทางสังคมไ%/ การจัดการ

ความร./!@3ไปส.:'3รถักทอโครงสร/3งใหม:จากโครงสร/3งทางดิ่ง และโครงสร/างป̀จเจกชนนิยมไปสู:การ

เปOนเครือข:ายมนุษ*> มีความสําคัญยิ่งนัก เพราะเปO!'3รเปลี่ยนแปลงข้ันพื้นฐานที่ไม:เคยทําได/สําเร็จ

ด/วยวิธีการรุนแรง แต:สําเร็จได/ด/วยการจัดการความร./อันประณีตที่ส:งเสริมการเรียนรู/ร:วมกันในการ

ปฏิบัติ โครงสร/างใหม:จะปลดปล:อยมนุษย>ไปส./ศักยภาพ เสรีภาพ และความสุข 

        8) การเจริญสติในการกระทํา  การจัดการความร./ที่ดีเปO!การเจริญสติไปในตัว การเจริญ

สติ คือ การร./ตัว การร./ตัวทําให/มีป̀ญญาและทําได/ถูกต/องในกระบวนการจัดการความร./ที่ดีทุกคนต/อง

พยายามมีสติระลึกร./เมื่อทุกคนมีสติในกิจกรรมร:วมกันจะเกิดเปO!สติของกลุ:มหรือสติขององ#>กร

หรือสติของสังคมที่เปO!เรื่องใหม:ซึ่งดียิ่งนัก เพราะสังคมไม:มีสติเปO!อย:3งไรเราพอนึกออกและเห็น

อยู:ทั่วไป  การเจริญสติทําให/จิตใจสงบมีอิสรภาพเพราะหลุดจากความบีบคั้นสัมผัสความจริงไ%/ 

ควบคุมความคิด การพูด และการกระทําไ%/ การมีสติจึงเปO!#วามงาม ความดีและความสุขทุกคน

ควรทําความเข/าใจเรื่องสติและพยายามเจริญให/มากจะประสบความสุขและความเจริญทั้งปวง 

(ประเวศ  วะสี, 2550: 47-58) 

 การจัดการความรู/Gองผู/สูงอายุในเรื่องสุขภาพของสังคมไทยมักจะมีส:วนเกี่ยวข/องกับ 3 

ประการ ดังน้ี    

ประการแรก คือ นโยบายของรัฐและกฎหมายที่เกี่ยวG/อง นโยบายการพัฒนาการแพทย>แผน

ไทย ได/แ': การส:งเสริมให/มีการใช/สมุนไพรการพัฒนาเทคโนโลยีและเวชภัณฑ>จากสมุนไพรการ

พัฒนาระบบบริการด/3!'3รแพทย>แผนไทยด/วยการส:งเสริมโรงพยาบาลชุมชนให/เปUดบริการคลินิค

การแพทย>แผนไทยตามนโยบายที่ได/รับมา (จุฬาลงกรณ>มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสต5>, 2550: 42) 

ตลอดจนการมีแผนพัฒนาสุขภาพสุขภาพแห:งชาติฉบับที่ 10 (2550-2554) 1ใน10 ประการ คือการ

สร/3งทางเลือกสุขภาพที่หลากหลายผสมผสานภูมิป̀ญญาไทยและสากลอย:3งร./เท:3ทันตลอดจนการมี

พระราชบัญญัติสุขภาพป[<.ศ. 2550 ที่ได/มีการสนับสนุนการใช/ภูมิป̀ญญาท/องถิ่นด/านสุขภาพและ

การมีพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะที่คอยควบคุมดูแลความปลอดภัยอีกด/วยผนวกกับการมี

มาตรการส:งเสริมศักยภาพของผ./สูงอายุที่เน/!การถ:3ยทอดภูมิป̀ญญาของผู/สูงอายุด/วยแล/" ทําใA/
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นโยบายของรัฐและกฎหมายที่เก่ียวG/องมีส:วนผลักดันการจัดการความร./Gองผ./สูงอายุในเรื่องสุขภาพ

เปOนอย:างมาก  

โดยจะขอยกตัวอย:างยุทธศาสตร>Gองกรมพัฒนาการแพทย>แผนไทยและแพทย>ทางเลือกและ

ห!:วยงานที่สังกัดในกรมนั่นก็คือสถาบันการแพทย>แผนไทยว:3มียุทธศาสต>ที่เน/!การส:งเสริมภูมิ

ป̀ญญาการแพทย>แผนไทย ดังนี้ กรมพัฒนาการแพทย>แผนไทยและแพทย>ทางเลือกมีพันธกิจ            

8 ประการดังน้ี 

ประการแรกดําเนินการตามกฎหมายว:3ด/วยการ#/มครองและส:งเสริมภูป̀ญญาการแพทย>แผน

ไทยและกฎหมายอื่นที่ประการที่สอง ศึกษาวิเคราะA> วิจัย พัฒนาองค>ความร./ และเทคโนโลยี ด/าน

การแพทย>แผนไทย การแพทย>พื้นบ/3!ไทย และการแพทย>ทางเลือกอื่นประการที่สาม กําหนดพัฒนา

คุณภาพมาตรฐาน และเสนอแนะเกี่ยวกับการคุ/มครองผู/บริโภคด/3!'3รแพทย>แผนไทยการแพท*>

พื้นบ/3!ไทยและการแพทย>ทางเลือกอื่นประการที่สี่ ถ:ายทอดองค>ความรู/และเทคโนโลยีด/3!

การแพทย>แผนไทยการแพทย>พื้นบ/3!ไทย และการแพทย>ทางเลือกอื่นประการที่ห-" พัฒนารูปแบบ 

ส:งเสริม และสนับสนุนให/มีการบริการด/3!การแพทย>แผนไทยการแพทย>พื้นบ/3!ไทยและการแพท*>

ทางเลือกอื่นประการที่หก พัฒนาระบบและกลไกเพื่อใA/มีการดําเนินการบังคับใช/กฎหมายที่อยู:ใน

ความรับผิดชอบให/เกิดผลสําเร็จแก:ราชการ และประชาชนยิ่งข้ึนประการที่เจ็ด รวบรวม อนุรัก]> เฝf3

ระวัง และส:งเสริม#4/มครองภูมิป̀ญญา การแพทย>แผนไทย การแพทย>พื้นบ/3!ไทย และสมุนไพร และ

ประการสุดท-าย ปฎิบัติการอื่นใดตามกฎหมายกําหนดให/เปO!อํานาจห!/3ที่ของกรมพัฒนาการแพท*>

แผนไทย และการแพทย>ทางเลือก หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 ยุทธศาสต5>ของกรม ประจําC[ 2551-2554 มีดังน้ี  ยุทธศาสตร5ที่ 1 การพัฒนา และถ:3ยทอด

องค>#วามร./ และเทคโนโลยีด/3นการแพทย>แผนไทย การแพทย>พื้นบ/านไทย และการแพท*>

ทางเลือก ยุทธศาสตร5ที่ 2 การพัฒนามาตรฐาน/คุณภาพการบริการ การแพทย>แผนไทย การแพท*>

พื้นบ/3!ไทย และการแพทย>ทางเลือก ยุทธศาสตร5ที่ 3 การส:งเสริม และสนับสนุนให/มีบริการด/าน

การแพทย>แผนไทย การแพทย>พื้นบ/3!ไทย และการแพทย>ทางเลือกในระบบสุขภาพ ยุทธศาสต35ที่ 4 

การพัฒนาระบบและกลไกในการค4/มครอง และส:งเสริมภูมิป̀ญญาการแพทย>แผนไทยและสมุนไพร 

ยุทธศาสต35ที่ 5 การพัฒนาระบบ และกลไกการพัฒนากําลังคนด/านการแพทย>แผนไทย การแพท*>

พื้นบ/3!ไทย และการแพทย>ทางเลือก (กรมพัฒนาการแพทย>แผนไทยและแพทย>ทางเลือก, 2551: 1)  

และสถาบันการแพทย>แผนไทย โดยมียุทธศาสต5> 1. การวิจัยพัฒนาและถ:3ยทอดองค>ความร./ และ

เทคโนโลยีด/านการแพทย>แผนไทย 2. ส:งเสริมและสนับสนุนการให/บริการการแพทย>แผนไทยใน

สถานบริการสุขภาพ 3. การพัฒนาผลิตภัณX> และบริการทางการแพทย>แผนไทยให/มาตรฐานและ
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แข:งขันไ%/ 4. พัฒนากฎหมาย #4/มครอง และส:งเสริมภูมิป̀ญญาการแพทย>แผนไทย และสมุนไพร เปO!

ต/! (สถาบันการแพทย>แผนไทย, 2551: 1) 

ประการที่สองคือ โครงสร/างสังคมไทยที่มีลักษณะเปOนระบบเครือญาติ สังคมไทยเปO!

สังคมที่มีการจัดระบบเครือญาติและครอบครัวโดยสัมพันธภาพระหว:3งเครือญาตินั้นจะเน/นเกี่ยวกับ

สิทธิและห!/3ที่ต:31 ๆ ที่เครือญาติพึงปฏิบัติต:อซึ่งกันและกัน (สนิท สมัครการ, 2545: 19) ซึ่งส:งผล

ทําให/'3รศึกษาวิชาการแพทย>จะถ:3ยทอดภายในตระกูลจะสอนแต:เฉพาะลูกหลานเปO!ส:วนให\: 

โดยการถ:3ยทอดจะขึ้นอย.:'ับลักษณะความสัมพันธ>ระหว:3งผู/ถ:3ยทอดกับผู/ที่ได/รับ เช:! ปf3 น/3 อา 

หรือผ./ใกล/ชิดมากที่สุด ส:วน!/อยที่จะเปO!#!อื่น เนื่องจากการรับใครเปO!ศิษย>ไม:ใช:เรื่องง:าย ๆ เพราะ

ต/องพิจารณาในด/3!นิสัยใจคอ ความอดทน ความพากเพียรจึงเปO!ที่รู/กันว:3ในสมัย':อนศิษย>จะมี

ความปรีชาสามารถสืบเน่ืองมาจากครู 

ประการที่สามคือ วัฒนธรรม ประกอบด/วย ลักษณะนิสัยที่เ!/!การปฏิบัตินิยม กล:าวคือ ไ7:

ชอบการเรียนร./ในเชิงวิชาการ ชอบการปฏิบัติจากของจริง และถอดความรู/จากการปฏิบัติ  อีกส:วน

หน่ึงคือ ความเชื่อด/านสาธารณสุขดั้งเดิม กล:3วคือ การปฏิบัติตามความเชื่อที่บรรพบุรุษถ:3ยทอดมา

ใA/ โดยในสมัย':อนได/มีการแบ:งวิธีการรักษาออกเปO! 4 ประเภท ได/แ': การรักษาด/วยสมุนไพร การ

รักษาด/วยวิธีการรักษานวด/จับเส/! (หมอตําแย หมอจับเส/! หมอประคบ) การรักษาด/วยวิธีการ

ทางด/3!ไสยศาสตร>และการเG/3ทรงต:31 ๆ  (ชัยพร พิบูลศิริ, ม.ป.ป: 35-36) จึงยังทําให/#วามนิยมใน

การรักษาด/วยแพทย>แผนไทยยังคงอยู:จนมีส:วนผลักดันให/เกิดการจัดการในเรื่องสุขภาพ ดังภาพที่ 

2.4 
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                                                             โลกาภิวัA15 

 

 

 

นโยบาย/กฎหมาย                            โครงส3-างสังคมไทย                                วัฒนธรรม 

 
 

 

 

 

ภาพที่ 2.4 โมเดลการจัดระบบการนําความร./Gองผ./สูงอายุในเรื่องสุขภาพ 

 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการถ*ายทอดความร,- 

การถ:3ยทอด หมายถึง การเผยแพร:อง#>ความร./ และเทคโนโลยีไปสู:'ลุ:มเปf3หมาย โดยผ:าน

วิธีการ ถ:ายทอดความร./ในรูปแบบต:31 ๆ เช:! การประชุมสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัด

เวทีประชาคม การจัดศูนย>'3รเรียนร./ การศึกษาทางไกล การสื่อสารมวลชน การใช/สื่อบุคคล และสื่อ

กิจกรรมต:31 ๆ (กระทรวงสาธารณสุข, 2550: 1) 

การจัดระบบการ

นําความร./ของ

ผ./สูงอายุในเรื่อง

สุขภาพ 

กระบวนการ

ถ:ายทอดความร./ 

การต:อยอดความร./ 

การยอมรับจาก

บุคคลภายนอก 
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การถ:3ยทอดความร./ (Knowledge Dissemination) หมายถึง การนําความร./ที่ได/จากการสะสม

แสวงหามาทั้งหมดไปถ:3ยทอดให/'+บบุคคลที่สามารถนําไปใช/ให/เกิดประโยชน>สูงสุด อาจอยู:ในรูป

ของกระบวนการสื่อความหมาย การใช/สื่อเทคโนโลยี ฯลฯ มาช:วยให/เกิดการนําความรู/ไปใH/ และ

เกิดการแลกเปลี่ยนหรือการถ:3ยทอดความร./ในลักษณะ Transfer Knowledge โดยเพื่อที่จะทําให/เกิด

ความคิดใA7: เกิดนวัตกรรมให7: ๆ  ขึ้น (พรมพรรณ พ+!M>มิภู, 2547: 3)  

การถ:3ยทอดความร./ หมายถึงวิธีการส:งต:อความร./ ความชํานาญหรือ#:านิยมที่มีอยู:ไปยัง

บุคคลอื่น อาจเปOนเครือญาติ หรือสมาชิกคนอื่นในชุมชนก็ไ%/ อาจจะเปO!การถ:ายทอดโดยตรง หรือ

โดยทางอ/อมด/วยการจงใจหรือไม:จงใจ มีการเรีย'#:3ตอบแทนหรือไม:'Vไ%/ (ปฐม นิคมานน;>, 2535: 

34) 

Davenport และ  Prusak (1998 อ/3งถึงใน อุรวี เดชานน;>, 2548: 14) ได/สรุปว:3การถ:3ยทอด

ความร./#Fอการคิดหายุทธวิธีสําคัญบางอย:3งสําหรับกระตุ/!'3รแลกเปลี่ยนความรู/กันอย:3งไม:ตั้งใจ 

เปOนไปตามธรรมชาติของการทํางาน  

O’Dell และ Grayson (1999 อ/างถึงใน อุบลวรรณ ขันธีวิท*>, 2549: 20) สรุปว:3'3รถ:3ยทอด

และการเผยแพร:#วามร./จะเก่ียวG/องกับการเคลื่อนย/3ยข/อมูล G:3วสาร ความร./ ซึ่งความสามารถในการ

เคลื่อนย/3ยความร./ถ/3เปO!ขององ#>การจะเปO!'@3ลังความสามารถในการถ:ายโอนอํานาจ และแบ:งป̀!

อํานาจอย:3งหน่ึง 

ภูมิป̀ญญานั้นกล:าวได/ว:าเปO!วัฒนธรรมอย:3งหนึ่งด/วยเช:!'+!โดยการถ:3ยทอดวัฒนธรรม

น้ัน หมายถึง ผลของการถ:3ยทอด และการเรียนร./โดยเครื่องมือ คือ การสื่อสารวัฒนธรรมเปO!สิ่งที่

มนุษย>ถ:3ยทอดให/คนรุ:!ต:อไปสมาชิกของสังคมที่เกิดมาใหม:จะได/รับการสั่งสอนวัฒนธรรมนั้น

E:อไป (จุรี จุลเกศ, 2516: 109-110 อ/3งถึงใน สุวิมล พิริยธนาลัย, 2546: 44) 

การถ:3ยทอดวัฒนธรรมเปO!'ระบวนการสื่อความหมายเพื่อให/#!ในชุมชนเG/3ใจในเหตุผล 

และเห็นคุณค:าของวัฒนธรรมน้ัน และยึดเปO!แบบแผนต:อไป การถ:ายทอดอาจเกิดขึ้นโดยตรง คือ

เจตนาถ:ายทอด เช:! จากพ:อแ7:ไปยังลูก หรืออาจจะเกิดขึ้นได/โดยทางอ/อม เช:! การกระทําเลียนแบบ

อย:3งคนอื่น การลอกเลียนแบบของผ./ให\: เปO!ต/! (จิริณี สินุธก, 2543: 14 อ/3งถึงในสุวิมล พิริยธนา

ลัย, 2546: 44) การแพทย>แผนไทยน้ันก็ถือว:3เปO!R.มิป̀ญญาของคนไทยที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ 

คนในอดีตนั้นจะใช/สติป̀ญญาของตนเองสั่งสมความรู/และประสบการณ>เพื่อการดํารงชีพมาโดย

ตลอดจนถึงป̀จจุบัน และมีการถ:3ยทอดความร./ และประสบการณ>ที่สั่งสมไว/จากคนร4:!หน่ึงไปยังคน

อีกรุ:นหนึ่งด/วยวิธีการต:าง ๆ ที่แตกต:างกันไปตามสภาพแวดล/อมแต:ละท/องถิ่นทั้งทางตรงและ

ทางอ/อม โดยอาศัยศรัทธาทางศาสนา ความเชื่อผีสางต:3งๆรวมทั้งความเชื่อบรรพบุรุษเปOนพื้นฐานมี
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การถ:3ยทอดกันมาตั้งแต:อดีตถึงลูกหลานในป̀จจุบันซึ่งได/กล:3วถึงวิธีการถ:3ยทอดภูมิป̀ญญาชาวบ/าน

สรุปได/ดังน้ี 

 

1. วิธีการถ:ายทอดภูมิป̀ญญาแ':เด็ก 

เด็กโดยทั่วไปมีความสนใจในช:วงเวลานั้นในสิ่งที่ใกล/ตัว ซึ่งแตกต:3งจากผู/ใหญ:กิจกรรม

การถ:3ยทอดต/องง:3ยไม:ซับซ/อน สนุกสนาน ดึงดูดใจ เช:! การลองทํา (ตามอย:าง) การเล:3!$ทาน เปO!

ต/! วิธีการเหล:3!ี้เปOนการสร/างเสริมนิสัย และบุคลิกภาพที่สังคมปรารถนาซึ่งส:วนใหญ:ม4:งเน/!

จริยธรรมที่เปO!สิ่งที่ควรทํา และไม:ควรทํา 

2.วิธีการถ:3ยทอดภูมิป̀ญญาแ':ผ./ให\: 

ผ./ใหญ:ถือว:าเปO!ผ./ที่ผ:3นประสบการณ>ต:31 ๆ มาพอสมควรแล/" และเปO!วัยทํางาน วิธีการ

ถ:3ยทอดทําได/หลายรูปแบบ เช:! วิธีการบอกเล:3โดยตรง หรือบอกเล:3ด/วยวิธีการส.:ขวัญพิธีกรรมตาม

ขนบธรรมเนียมประเพณีของท/องถิ่นต:31 ๆ ดังจะเห็นได/โดยทั่วไปในพิธีกรรมการแต:งงานของทุก

ท/องถิ่นจะมีขั้นตอนมีคําสอนที่ผ./ใหญ:สอนค.:บ:3วสาวรวมทั้งการลงมือประกอบอาชีพตามอย:างบรรพ

บุรุษ ก็มีการถ:3ยทอดเชื่อมโยงประสบการโดยตลอดนอกจากน้ีวิธีการถ:3ยทอดภูมิป̀ญญาจะออกมา

ในรูปแบบการบันเทิงที่สอดแทรกในกระบวนการ และเนื้อหา เช:! สอดแทรกในคําร/องของลิเก 

หนังตะลุงในภาคใE/ เปO!ต/! คําร/องเหล:3นี้จะกล:3วถึงประวัติศาสตร>ท/องถิ่น ขนบธรรมเนียม

ประเพณีท/องถิ่น คติธรรม คําสอนของศาสนา การเมืองการปกครอง การรักษาโรคพื้นบ/3!โดย

ผ./ใหญ:กับเด็กจะแตกต:างในประเด็นเรื่องการเข/3ใจตนเองร./จักคิดหาเหตุผลมีประสบการY>  มีความ

พร/อม และห็นคุณ#:3Gองเปf3หมายมากกว:3 (Knowles, 1984: 55-61) 

 Kermally (2000 อ/3งถึงใน อุรวี เดชานน;>, 2548: 19) กล:3วว:3 ความสําคัญในการถ:3ยทอด

ความร./ คือ การทําใA/ Tacit Knowledge ที่เปO!ความร./ซึ่งบุคคลที่ติดตัวอย.:และถูกนํามาใช/ปฏิบัติอ*:าง

สม่ําเสมอ แต:มิได/เขียนออกมาเปOนลายลักษณ>อักษรหรือไม:สามารถสื่อสารให/ผู/อื่นเข/3ใจไ%/ 

กลายเปO!Explicit Knowledgeซึ่งก็คือ ความร./ที่สามารถจดบันทึก และถ:ายทอดให/ผ./อื่นต:อไปไ%/ และ

Kermally ยังได/'ล:3วถึงความสําคัญของการถ:3ยทอดความร./เพิ่มเติมไว/ดังน้ี คือ การถ:3ยทอดความร./

จะช:วยทําให/'3รตัดสินใจสามารถทําได/รวดเร็วข้ึนและยังสามารถช:วยลดระยะเวลาในการประดิ]a>

คิด#/!สิ่งใA7: โดยไม:ต/องลองผิดลองถูก 

Kermally (2002 อ/3งถึงใน ศิริพร เดชสิงA> และคณะ, 2547: 13-14) ได/แบ:งรูปแบบการ

ถ:3ยทอดความรู/ออกเปO!4 รูปแบบ ดังน้ี 
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1. Socialisation คือ รูปแบบการแลกเปลี่ยนและการถ:3ยทอด Tacit Knowledgeให/กลาย 

Tacit Knowledge เช:!'+! เปO!กระบวนการของการแลกเปลี่ยนประสบการY> และสร/างความรู/แบบ

Tacit Knowledge ข้ึนมาให7: เช:! การแลกเปลี่ยนความคิด และทักษะเชิงเทคนิค เปO!ต/! 

2. Externalisation คือ รูปแบบการถ:ายทอดความรู/ที่ทําใA/Tacit Knowledge กลายเปO!

Explicit Knowledge หรือเราเรียกกันว:3การนําความร./สู:ภายนอกเปOนกระบวนการสร/3งความรู/ที่

สมบูรณ>จากTacit Knowledgeไปส.: Explicit Knowledge เช:! การทําให/เกิดแนวคิด สมมติฐาน หรือ

โมเดล การประชุมหรือทําWorkshop แล/วจดบันทึกข/อสรุป G/อเรียนร./ที่ได/ไ"/ ในการทํางานเมื่อสร/31

แนวความคิด สมมติฐาน และทฤษฎีใA7: ๆ ขึ้นมาก็จัดว:3เปO!การนําความร./ส.:R3ยนอกเช:นกัน 

3. Combination หรือการรวมตัวเข/3ด/วยกัน คือรูปแบบการแลกเปลี่ยนถ:3ยทอดความรู/โดย 

Explicit Knowledge ระหว:างบุคคล เพื่อให/เกิดฐานความรู/จับต/องได/ที่แผ:Gยายกว/3งขวางเกิดเปO!

องค>ความรู/ที่สะสมไว/เปOนลายลักษณ>อักษรหรือการจดบันทึกด/วยวิธีการอื่น ๆ มากยิ่งขึ้น แต:ละ

บุคคลจะแลกเปลี่ยน และรวมความร./เG/3ด/วยกันโดยผ:3!สื่อ เช:! เอกสาร การประชุม การสนทนา

ทางโทรศัพ;> หรือเครือG:3ยการสื่อสารทางคอมพิวเตอ5> เปO!ต/! 

4. Internalisation คือรูปแบบการถ:ายทอดความรู/จาก Explicit Knowledge ให/'ลายมาเปO!

ความร./ในลักษณะ Tacit Knowledge เปO!'ระบวนการของการทําให/เห็นรูปร:3งของความคิด โดยใA/

Explicit Knowledge ไปส.: Tacit Knowledge กระบวนการน้ีสัมพันM>'+บการเรียนร./โดยลงมือทํา การ

ถ:3ยทอดความร./ในรูปแบบน้ีได/แ': การอ:3!หนังสือ การฟ̀งเทปสรุปการบรรยาย 

ถ/3จะแบ:งลักษณะการถ:3ยทอดภูมิป̀ญญาในอดีตตามรูปแบบให\: อาจะไ%/ 2 รูปแบบ คือ 

แบบไม:เปO!ลายลักษณ>อักษร กับแบบลายลักษณ>อักษร ในอดีตส:วนใหญ:ใช/จานใส:ใบลานหรือสมุด

ข:อยที่ชาวใต/เรียกว:3 บุดขาว บุดดํา ส:วนในป̀จจุบันในยุคที่การสื่อสารมวลชนการคมนาคม

เทคโนโลยีมีความเจริญก/าวห!/3 ทันสมัยและรวดเร็วก็มีการถ:ายทอดภูมิป̀ญญาผ:3!ทางสื่อมวลชน

ทุกสาขา เช:! หนังสือ สิ่งพิม<> วิทยุ โทรทัศ!> และอื่น ๆ จึงกล:3วได/ว:3'3รถ:3ยทอดภูมิป̀ญญานั้นมี

ส:วนทําให/เราทราบถึงที่มาของภูมิป̀ญญา (สุวิมล พิริยธนาลัย, 2546: 43) 

 ขั้นตอนหรือกระบวนการในการถ:3ยทอด มีดังน้ี 

 ขั้นที่หนึ่งคือการรับการถ:3ยทอดโดยการบรรยายหรือชี้นํา (Directives/Presentations/ 

Lectures) การถ:3ยทอดด/วยวิธีการน้ีจะเปOนสิ่งที่เราค4/นเคยกันดี การถ:3ยทอดความร./ด/วยวิธีการน้ีก็พบ

เจอทั่วไปในอง#>กร  

ขั้นที่สองคือ การถ:3ยทอดผ:3!สูตรสําเร็จ (Rules of Thumb) ภายใต/แนวทางนี้ตัวผู/สอนจะ

รวบรวมประสบการณ>ที่ตนเองได/เรียนร./มา แล/วถ:3ยทอดออกมาเปO!แนวทางประโยค หรือG/อคิดใน

แบบสั้น ๆ ที่ถ:3ยทอดต:อไปยังคนอีกร4:!หน่ึง 
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 ขั้นที่สามคือ การถ:ายทอดผ:3!ทางเรื่องราว หรือนิทาน (Stories with a Moral) ซึ่งถือเปO!

วิธีการที่ใช/กันอย:างแพร:หลายในการถ:ายทอด หรือบอกเล:3ประสบการณ>จากรุ:!หนึ่งไปยังอีกรุ:!

หน่ึง และทําให/เรื่องราวเหล:านั้นได/ถูกจดจําได/ง:3ยขึ้น 

 ขั้นที่สี่คือ การถ:3ยทอดผ:านทางการตั้งคําถาม (Socratic Questioning) ซึ่งเปO!แนวทางใน

การถ:3ยทอดความร./ที่มีมานานตั้งแต:สมัยปราชญ>โบราณอย:31 Socratis  

ขั้นสุดท-ายคือการถ:3ยทอดความรู/โดยผู/เรียนได/มีโอกาสเรียนรู/ด/วยตนเอง และมีผู/มี

ประสบการณ>คอยให/#@3แนะนํา (Learning by Doing / Guided Experience) การถ:3ยทอดความรู/ด/วย

วิธี Guilded Experience ยังสามารถแบ:งออกไปได/อีกหลายแบบไม:ว:3จะ Guilded Observation ที่

ผู/รับการถ:3ยทอดจะคอยสังเกตในพฤติกรรม และการกระทําของผู/ที่ถ:3ยทอดความร./ และ

ประสบการY> ซึ่งวิธีการน้ีก็สอดคล/องกับที่เด็กๆ เขาจะเกิดการเรียนร./โดยสังเกตจากพฤติกรรมของ

พ:อแ7: หรือ Guilded Problem Solving ที่ทั้งผู/ถ:3ยทอดและผู/รับการถ:3ยทอดจะมาร:วมกันแ'/ไข

ป̀ญหา โดยผ./รับการถ:3ยทอดได/มีโอกาสเรียนร./อย:3งใกล/ชิดถึงแนวทางในการแก/ไขป̀ญหาจากผู/ที่มี

ประสบการณ>มากกว:3 และสุดท/3ยคือ Guilded Experimentation ที่เมื่อได/เจอกับสถานการณ>หรือ

ป̀ญหาแล/วจะมีผู/ที่มีประสบการณ>#อยให/คําแนะนําหรือช:วยเหลืออยู:ใกD/ ๆ (พสุ เดชะรินท5>,    

2548: 1 ) 

              อง#>ประกอบของการถ:3ยทอดความร./ 

 การถ:3ยทอดความรู/เปO!เสมือนหัวใจของการจัดการความรู/ซึ่งการถ:3ยทอดความรู/นั้น

ประกอบด/วย ความร./ (Knowledge) แรงจูงใจในการถ:3ยทอด (Motivation to Transfer) ความสามารถ

ในการถ:3ยทอด (Ability toTransfer) และการดึงเอาความร./ออกมา (Knowledge Elicitation Practices) 

(Tannenbuam และ Alliger, 2000 อ/3งถึงใน อุรวี เดชานน;>, 2548: 20-21)  

 ความร./(Knowledge) คือ ความรู/ที่บุคคลหรือกลุ:มมี ซึ่งในส:วนนี้เปOนขั้นตอนที่ปฏิบัติ

เกี่ยวกับบุคคลที่มีความร./ ต/องมีความเG/3ใจถึงแรงจูงใจที่ทําให/คนถ:3ยทอดความรู/#วามสามารถใน

การถ:3ยทอดความร./ และการปฏิบัติเพื่อที่จะนําเอาความร./Gองบุคคลเหล:3นั้นออกมา ซึ่งก็คือการจับ

ประเด็นความร./จากบุคคลที่มีความร./ซึ่งการถ:3ยทอดความร./ที่มีประสิทธิผลนั้นข้ึนอย.:กับการจ/31 การ

พัฒนา การรักษา และการจําแนก หรือบ:งชี้ตัวบุคคลที่มีความร./ 

 แรงจูงใจในการถ:3ยทอด (Motivation to Transfer) หมายถึง ความเต็มใจของบุคคลที่จะ

ถ:3ยทอดความร./ให/'+บบุคคลอื่นๆการจัดการความร./!+P!มีสมมติฐานที่ยังไม:มีการยืนยันที่อย.:เบื้องหลัง

ความพยายามส:วนใหญ:ของการดําเนินการดังกล:3วที่ว:3 โดยทั่วไปแล/วบุคคลจะเต็มใจที่จะถ:3ยทอด

ความร./ แต:สมมติฐ3!G/อนี้ก็อาจ':อให/เกิดความยากลําบากในการจัดการความร./เน่ืองจากคนมักจะไ7:
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เต็มใจที่จะถ:3ยทอดความร./ หรือแลกเปลี่ยนG/อมูลแต:สิ่งที่ส:งผลต:อแรงจูงใจที่ทําให/#นถ:3ยทอด

ความร./ที่มีประสิทธิผลน้ันข้ึนอย.:'+บบุคคลได/รับการจูงใจให/ถ:3ยทอด หรือแบ:งป̀!ในสิ่งที่ร./ 

 ความสามารถในการถ:ายทอด (Ability to Transfer) หมายถึง ความสามารถของบุคคลใน

การที่จะถ:ายทอดในสิ่งที่ตนเองร./มีการทําวิจัยจํานวนมากที่แสดงให/เห็นว:3ผ./เชี่ยวชาญมักมีป̀ญหาใน

การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความชํานาญของตนเอง ดังนั้น แม/ว:าคนที่มีความรู/และมีความ

ต/องการที่จะถ:3ยทอดความร./ แต:ไม:สามารถกลั่นกรองและกล:3วถึงความรู/#วามชํานาญออกมาไ%/

อย:3งชัดเจนก็อาจะเปO!'3รขัดขวางต:อประสิทธิผลของการถ:3ยทอดความรู/ไ%/ ซึ่งประสิทธิผลของ

การถ:3ยทอดข้ึนอย.:กับความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่ร./ออกมา 

 การดึงเอาความรู/ออกมา (Knowledge Elicitation Practices) หมายถึงการจับประเด็นความ

เข/าใจอย:3งถ:องแ;/ (Insights) และสารสนเทศ หรือG/อมูลจากผ./เชี่ยวชาญ บางครั้งคนมีความเต็มใจที่

จะถ:3ยทอดความร./ และความสามารถในการถ:ายทอดแต:ก็ไม:ประสบความสําเร็จในการถ:3ยทอด

ความร./เน่ืองจากไม:มีช:องทางที่เหมาะสม 

 การจูงใจให/#!มาร:วมกันแลกเปลี่ยน/ถ:3ยทอดความร./และการทําให/คนตระหนักถึงG/อจํากัด

ในการสื่อสารของผู/เชี่ยวชาญนั้นเปOนเรื่องที่มีความท/าทาย แต:มันก็เปO!เรื่องที่มีอิทธิพลต:2

ประสิทธิผลของการถ:3ยทอดความร./ 

                ในส:วนคุณลักษณะส:วนบุคคลของผู/ถ:3ยทอดนั้นก็มีความสําคัญในการถ:3ยทอดความร./

เช:!เดียวกัน ดังน้ี 

   สมยศ นาวีการ (2543 อ/3งถึงใน อุรวี เดชานน;>, 2548: 30) ได/ระบุคุณลักษณะของบุคลากร

ที่อย.:บนพื้นฐาน 5 ประเภท คือ คุณลักษณะด/3!ร:3งกาย คุณลักษณะทางสังคม สติป̀ญญา บุคลิกภาพ 

คุณลักษณะที่เก่ียวพันกับงาน ซึ่งคุณลักษณะที่เก่ียวข/องกับการถ:ายทอดความร./#F2     

 1. สติป̀ญญา ได/แ': การมีสติป̀ญญาสูงพอที่จะสร/3งแนวคิดเรียนร./ และการถ:3ยทอดความร./

ให/'+บผ./อื่น การมีความร./#วามสามารถทั้งในเรื่องงานที่ได/รับมอบหมาย และเรื่องอื่น ๆ และการมี

ความร./สามารถในการถ:3ยทอดความรู/อย:างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความสามารถในการใช/ภาษา 

เพื่อการติดต:อสื่อสารและแลกเปลี่ยนความร./กัน 

2. บุคคลิกภาพ ได/แ': ความกระตือรือร/! มีความเปOนตัวของตัวเอง มีความคิดริเริ่ม

สร/3งสรร#> มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความต/องการความสําเร็จ มีความรับผิดชอบ มีความมานะ

พากเพียร 

3. คุณลักษณะทางสังคม ได/แ': การมีทักษะทางความสัมพันธ>ระหว:างบุคคล มี

ความสามารถในการปรับตัว ให/เกียรติผ./อื่น มีไหวพริบ 
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   2.3.1 รูปแบบกระบวนกา30*ายทอดความร,- 
              2.3.1.1 กระบวนการถ:3ยทอดแบบสถาบัน  

                           ในป̀จจุบันมีสมาคม ชมรมแพทย>แผนโบราณที่เปUดอบรมเกี่ยวกับการแพทย>แผน

โบราณอยู:หลายแห:1 เช:! สมาคมแพทย>แผนโบราณวัดมหาธาตุ สมาคมแพทย>แผนโบราณแห:1

ประเทศไทย (วัดปรินายก)  สมาคมแพทย>แผนโบราณแห:งประเทศไทย (วัดโพธ์ิ) เปO!ต/!สมาคม

เหล:3!(PจะเปUดรับบุคคลที่ต/องการเรียนเกี่ยวกับแพทย>แผนโบราณเปO!ลูกศิษ*> และเปUดอบรมความร./

ด/3!เวชกรรม และเภสัชกรรม (มีบางสมาคมที่มีการอบรมหัตถเวชด/วย) บุคคลที่มาอบรมนั้นโดย

ส:วนใหญ:มีอาชีพอื่นจึงเรียนเฉพาะเสาร>อาทิต*> ช:วงเวลาข้ึนอย.:'+บแต:ละสมาคมจะกําหนด เน้ือหาใน

การอบรมส:วนมากจะอาศัยตําราสาธารณสุขประกาศระบุไว/ให/เปO!ตํารายาจํานวน 5 เล:มในการใH/

เปOนเน้ือหาหลัก คือ ตําราแพทยศาสตร>สงเคราะห>และตําราเวชศึกษา การเรียนมีแต:ด/านทฤษฎีไม:มี

ด/3!ปฏิบัติเว/!แต:ว:3สถานที่เรียนเปUดรับรักษาโรคด/วยจึงอาจจะได/เห็นผ./ปeวยบ/31 จํานวนผู/มาเรียนมี

ตั้งแE: 10-50 คนข้ึนไป 

                           ผ./ที่ประสง#>จะสอบขึ้นทะเบียนเปO!ผู/ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณสาขาต:3งๆ

จะต/องยื่นใบมอบตัวศิษย>ที่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อแสดงว:3เG/3อบรมวิชาแพทย>แผนโบราณไว/'+,

ครู คุณสมบัติของครูต/องเปO!ผ./ประกอบโรคศิลปะไม:!/อยกว:3 5 C[ และอายุไม:ต่ํากว:3 30 C[ ครูและ

ศิษย>ต/องมีภูมิลําเนาในจังหวัดเดียวกัน และจะมีศิษย>สอบได/เมื่อยื่นใบมอบตัวศิษย>แล/วเปOนระยะเวลา

ตามที่กําหนด คือ สาขาเวชกรรม 3 C[ เภสัชหรือผดุงครรR> 1 C[ ผู/สอบจะเปO!ชายหรือหญิงก็ไ%/ แE:

ต/องมีอายุคบ 20 ป[บริบูรY> ส:วนพื้นความร./ของผ./สอบกําหนดไว/เพียงอ:3!ออกเขียนได/เท:3นั้น ได/มี

ความพยายามเสนอให/ปรับพื้นความร./เปO!ระดับ ม. 3 เปO!อย:3งต่ํา แต:สมาคมต:31 ๆ เกรงว:3จะหาคน

มาสมัครได/!/อยจึงยังไม:มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ>แต:อย:3งใด การสอบขึ้นทะเบียนจัดให/มีขึ้นป[ละ

ครั้งในเดือนเมษายน สถานที่สอบมีทั้งในกรุงเทพมหานคร และต:3งจังหวัดรวม 16 แห:1 ถือเกณX>

ผ:3!เมื่อผ./สอบได/คะแนนรวมอย:3ง!/อยร/อยละ 60 ขึ้นไป (สถาบันการแพทย>แผนไทย, 2542: 39-40) 

           ตัวอย:3งหลักสูตรการเรียนของสมาคมแพทย>แผนโบราณแห:งประเทศไทย (วัดโพธ์ิ) 

มีดังนี้  หลักสูตรหัตถศาสต35 60 ชม.  สอนศิลปะการนวดเริ่มจากพื้นฐาน มารยาท การวางมือ ท:3

นวด การจัดท:านวด ตําแหน:1 และแนวเส/!ที่นวด G/อควรระวัง และG/อห/3มในการนวด เพื่อความ

ปลอดภัยของคนไG/  คนไG/จะได/รับการบําบัด ขจัดความเมื่อยล/3 คลายเส/!ที่ตึง ดึงเส/!ที่หย:อนใA/

เG/าที่ ผ:อนคลายความเครียด สร/างเสริมความพร/อมและพลังกายให/มีสมรรถภาพพร/อมที่จะ

ประกอบการงานหรือออกกําลังกายนักเรียนจะได/เรียนรู/วิธีการนวดเพื่อสุขภาพและผ:อนคลาย

ความเครียดอย:3งถูกต/องตามแบบฉบับดั้งเดิมของวัดโพธิ์ซึ่งเปO!ที่ยอมรับว:าเปO!ต/!แบบการนวด

แผนโบราณของไทย แบ:งการเรียนเปO!ดังน้ี   
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           ภาคปฏิบัติ (36 ชั่วโมง) เริ่มเรียนตั้งแE: กิริยามารยาท การวางมือ ท:3!วด การจัดท:3

นวด ตําแหน:งและแนวเส/นนวด วิธีและขั้นตอนการนวดเพื่อสุขภาพ ผ:อนคลายความเครียด ขจัด

ความเมื่อยล/3 เพิ่มความพร/อมและพลังกายให/มีสมรรถภาพ 

           ภาคทฤษฏี (28 ชั่วโมง) เรียนวิชาพื้นฐานเกี่ยวกับการนวดไทย ได/แ': กายวิภาค

ศาสตร>และสรีระวิทยา ข/อห/3มข/อควรระวังในการนวด การปฐมพยาบาลเบี้องต/! เส/!ประธานสิบ 

โรคและลมที่เกิดจากเส/!ประธานสิบ กฏหมายที่ควรร./ รวมถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

                     การสมัครเรียนสมารถสมัครเรียนได/ทุกวัน (สมัครและเG/าเรียนได/เลย) เวลารับสมัคร 

08.00-09.30 น.โดยมีเอกสารในการสมัคเรียน ได/แ': สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนา

พาสปอร>E 1ใบ รูปถ:3* 2 น้ิวเท:านั้น จํานวน 3 รูป ลักษณะรูปถ:ายแต:งกายชุดสุภาพไม:สวมแว:!ตาดํา

ไม:สวมหมวกไม:คาดผมหรือผ/3โพกศีรษะ ค:3เล:3เรียน 6, 500 บาท ถ/3ต/องการใบประกาศนียบัตรเปO!

ภาษาอังกฤษต/องเสีย#:3ใช/จ:3ยเพิ่ม 200 บาท   

                         ในส:วนของหลักสูตรนวดวิชาชีพชั้นต-1เปOนหลักสูตรที่ได/รับการรับรองจาก

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สําหรับผู/ต/องการไปทํางานต:3งประเทศ ผู/ที่จบหลักสูตร

สามารถขึ้นทะเบียนทดสอบมาตรฐานฝ[มือแรงงานเพื่อรับวุฒิบัตรฝ[มือแรงงานสาขาแพทย>แผนไทย 

ประเภทนวดไทยระดับ 1 ของกระทรวงแรงงานหลักสูตรแบ:งเปO!ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

ภาคทฤษฎีประกอบด/วยพื้นฐานกายวิภาคศาสต5> ความร./เรื่องยาเบื้องต/! หลักการพื้นฐานเภสัชกรรม

ไทยและเวชกรรมไทย เส/!ประธานสิบและการเกิดโรค G/อห/3มและข/อควรระวังในการนวด  ทฤษฎี

การนวดฝe3เ;/าเพื่อสุขภาพรวมถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพในภาคปฏิบัตินักเรียนจะได/เรียนและฝhกหัด

การนวดไทยและการนวดเท/3!+กเรียนที่ผ:3!หลักสูตรหัตถศาสตร>การนวดไทยและหลักสูตรนวดเท/3 

สามารถลงทะเบียนเรียนเฉพาะภาคทฤษฎีเพิ่มเติมอีก 12 วัน ราคา 4,000 บาทและตั้งแต:C[ 2551 เปO!

ต/!ไป หลังจากที่เรียนภาคทฤษฎีจบแล/" 12 วัน สําหรับผู/ที่ต/องการสอบวัดระดับมาตรฐานฝ[มือ

แรงงาน จะต/องฝh'ปฏิบัติงานกับลูกค/3จริงจํานวน 100 คน ใช/เวลาประมาณ 3 สัปดาA> จึงจะมีสิทธ์ิ

สอบวัดระดับฯ ทั้งน้ีต/องมีค:าใช/จ:3ยเพิ่ม 3,500 บาท  

         หลักสูตรนวดวิชาชีพชั้นกลาง เCOนหลักสูตรที่ได/รับการรับรองจากกระทรวงแรงงาน

และสวัสดิการสังคม สําหรับผ./ต/องการไปทํางานต:3งประเทศ ผู/ที่จบหลักสูตรสามารถขึ้นทะเบียน

ทดสอบมาตราฐานฝ[มือแรงงานเพื่อรับ วุฒิบัตรฝ[มือแรงงานสาขาแพทย>แผนไทย ประเภทนวดไทย 

ระดับ 2 ผู/ที่มีคุณสมบัติในการเรียนจะต/องสําเร็จหลักสูตร 153 ชั่วโมงหรือแรงงานระดับ 1 และ

จะต/องผ:3!หลักสูตรหัตถศาสตร>บําบัด จึงสามารถขอลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติม 24 วัน 6,500 บาท 
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   สรุปได/ว:3'ระบวนการถ:ายทอดความร./แบบสถาบันจะสามารถเG/3ถึงได/ง:3* และมีรูปแบบ

การถ:3ยทอดอย:3งเปO!ระบบ มีหลักสูตรรองรับในการถ:3ยทอดความร./อย:3งชัดเจน โดยมีชมรมหรือ

สถาบันต:31 ๆ ที่ได/รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขเปO!ผ./ทําห!/3ที่ในการถ:3ยทอด 

                            2.3.1.2   กระบวนการถ:3ยทอดความร./แบบวิถีชุมชน   แบ:งได/เปO! 2 ส:วนดังน้ี 

                                           1) การถ:3ยทอดความร./ตามแบบพื้นบ/3!  สําหรับหมอพื้นบ/3!ส:วนใหญ:ที่

ทํางานอย.:ในชนบท เช:! หมอสมุนไพร หมอตําแย หมอกระดูก หมอนวด เปO!ต/! มักมีบรรพบุรุษ

เปOนหมออย.:ก:อนแล/วเรียนวิชาจากพ:2 แ7: ป.e ย:3 ตา ยาย หรืออาจจะเรียนกับหมอพื้นบ/านหรือหมอใน

ละแวกน้ัน ':อนจะเริ่มเรียนต/องมีพิธีไหว/#รูและมอบตัวเปOนศิษย>ตามประเพณี  การเรียนทางทฤษฎี

จะอาศัยการศึกษาจากตําราเ':3ที่สืบทอดกันมา เช:! สมุดG:อย ใบลาน บางคนอาจจะใช/หนังสือตํารา

มาตรฐานที่มีขายในท/องตลาด ในด/3!'3รปฏิบัติจะเรียนจากประสบการณ>Gองอาจารย>โดยตรง โดย

การเปO!ผ./ช:วยหมอ หรือลูกมือคอยสังเกต และจดจําจนกระทั่งเกิดความชํานาญ แต:อย:3งไรก็ตามการ

เรียนการสอนแบบน้ีจะไม:มีระบบมาตรฐานที่แน:!อนและที่สําคัญ คือ ตําราสมุดข:อย หรือใบลานที่

คัดลอกต:2 ๆ กันมาน้ัน บางครั้งขาดการตรวจสอบรวมทั้งการอ:อนด/อยทางภาษาจึงอาจทําให/#+ดลอก

อย:3งผิด ๆ (สถาบันการแพทย>แผนไทย, 2542: 40-41) 

                                          2) การถ:ายทอดความร./ตามแบบดั้งเดิม เริ่มตั้งแต:อาศัยการท:องจําและการ

สังเกตจากบิดามารดาหรือครูอาจาร*> ต:อมาได/มีการบันทึกลงสมุดข:อย ใบลาน และแผ:!หิน 

จนกระทั่งมีการพิม<> การถ:ายทอดองค>#วามร./ทางการแพทย>แผนไทยจึงมีวิวัฒนาการดีข้ึนเปO!ลําดับ 

ดังน้ี 

                                               (1) การคัดลอกตําราต:31 ๆ จากสมุดข:อย คัมภี5> ใบลาน ฯลฯ โดยคงไ"/

ซึ่งคําศัพท>และสํานวนเ':3ดั้งเดิม ได/แก:ตําราแพทย>ศาสตร>สังเคราะA> 

                                               (2) การทบทวน คัดเลือก เรียบเรียงเนื้อหาของคัมภีร>ต:าง ๆ ไว/โดยคง

G/อความ สํานวนและคําศัพท>เดิมไว/ทั้งหมด เพื่อใช/เปOนต/!แบบสําหรับการพัฒนาตําราในขั้นต:อไป 

ส:วนข/อความใดที่สื่อความหมายไม:ชัดเจนก็ได/ทําเปOนเชิงอรรถ อธิบาย แปล และตีความ 

                                               (3) ตีความคัมภีร>พร/อมทั้งมีเชิงอรรถเอกสารอ/3งอิง มีความชัดเจนจาก

การวิจัยเพิ่มเติม เพื่อให/เกิดความสมบูรY> 

                                               (4) ทําเปO!#.:มือรักษาโรคของแพทย>แผนโบราณ ซึ่จะรวบรวมวิธีการ

รักษาอย:3งอย:3งสังเขปที่เหมาะกับนักศึกษาทั่วไป (ทวีวัฒนา ท4!#4/มทอง, 2540: 20-21) 

    กระบวนการถ:3ยทอดความรู/ตามแบบวิถีชุมชนนั้นเปO!การถ:3ยทอดความรู/อย:างไม:เปO!

ระบบ ไม:มีแบบแผนที่แ!:!อนชัดเจนแต:เ!/นการถ:3ยทอดผ:านระบบเครือญาติหรือผ:3!'3รรับเปO!
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ศิษย>แล/วโดยผ:านการสังเกต การบันทึก จากการปฏิบัติจริงของผู/ถ:ายทอดและลองนํามาปฏิบัติ 

จนกระทั่งเกิดความชํานาญ 

 

 2.3.2 ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่มีต*อกา30*ายทอดความ3,- 

              การถ:3ยทอดความร./มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการเคลื่อนไหวอย.:ตลอดเวลา โดยอาจจะมีการ

เปลี่ยนแปลงหรือมีการเคลื่อนไหวทั้งในด/3!ที่ดีและด/3!ที่ไม:ดีก็ไ%/ โดยส:วนใหญ:มักจะเก่ียวG/องอย.:

ด/วยกัน 3 ฝe3* ดังจะเห็นได/จากงานของจันทร>เพ็ญ ทรัพย>ประชา และคณะ (2544) ที่ศึกษาเรื่องการ

ทําทองสุโขทัย เรื่องการถ:3ยทอดความร./เรื่องทองสุโขทัยมีการถ:3ยทอดความร./ที่แบ:งออกเปO! 3 ส:วน 

ได/แ': การถ:3ยทอดความรู/ระหว:3งช:3งทองกับช:3งทอง การถ:ายทอดความรู/ให/กับลูกจ/าง (ผู/ที่ขอ

ความร./) การถ:3ยทอดให/'+บคนในครอบครัว  

 เพียงเพ็ญ อ:อนแ'/" (2546) ได/ศึกษาเรื่องการถ:3ยทอดความร./การทอผ/3พื้นเมืองในจังหวัด

นครศรีธรรมราช สรุปว:3 การถ:ายทอดความร./มี 5รูปแบบ แต:ที่สอดคล/องกับการวิจัยในครั้งน้ี ได/แ': 

การถ:ายทอดความร./R3ยในชุมชนในกล4:มที่มีความร./คล/3ยกันการถ:3ยทอดความร./#วามชํานาญที่มี

ลักษณะเฉพาะ เช:! ความสามารถในการรักษาโรค เปOนต/! ความร./เหล:าน้ีจะมีการถ:3ยทอดเฉพาะ

ภายในครอบครัว และเครือญาติ การถ:3ยทอดใA/ผ./สนใจไปขอรับการถ:3ยทอดวิชา  

 ดังน้ันในการศึกษาครั้งน้ีจะแบ:งผ./ที่เก่ียวG/องกับการถ:3ยทอดความร./ออกเปO! 3 ฝe3* ดังน้ี 

         2.3.2.1กล4:มผ./รักษาด/วยกัน 

         จากป̀ญหาภาวะเศรษฐกิจของไทยในป̀จจุบัน ทําให/#!ไทยส:วนใหญ:ต/องดิ้นรนหา

งานรองรับเพื่อเลี้ยงชีพให/อย.:รอด แพทย>แผนไทยเปOนภูมิป̀ญญาไทยอีกอันหนึ่งที่ได/รับความสนใจ

จากประชาชนเปO!อย:3งมาก โดยได/จัดให/มีการส:งเสริม และยกระดับบุคลากรด/3!'3รแพทย>แผน

ไทยให/มีประสิทธิภาพ โดยเปUดให/มีหลักสูตรการเรียนการสอนด/3!'3รแพทย>แผนไทยเพิ่มมากข้ึน 

         จ3'G/อมูลของสถาบันการแพทย>แผนไทย พบว:าศูนย>ส:งเสริมสุขภาพแผนไทยที่อย.:ใน

การดูแลของมูลนิธิการแพทย>แผนไทยพัฒนา ได/จัดอบรมการนวดไทยมีผ./เข/3ร:วมในการอบรมเปO!

จํานวนมากในแต:ละร4:!มีคิวจองยาวไปล:วงห!/3 3 ร4:! มีผ./จบหลักสูตรนวดแผนไทยที่กําลังอบรมอย.:

แล/วเปO!ร4:!ที่ 8 มีผ./รับการอบรมรวมทั้งสิ้น 2,000 คน หากประมาณการว:3#!เหล:3น้ี มีรายได/เฉลี่ย

คนละ 8,000 บาท/คน/เดือน ก็สามารถ ทําเงินได/ไม:ต่ํากว:3 300 ล/3!บาท/C[ ไม:!+บหมอนวดอื่น ๆ ที่

ได/ผลพลอยได/จากการประชาสัมพันธ>อีกร:วมหมื่นคน โดยที่สถาบันการแพทย>แผนไทยได/รับ

งบประมาณสนับสนุนจากรัฐเพียงป[ละ 28–30 ล/านบาท ได/สร/างงานให/คนว:3งงานมีมูล#:ามากกว:3 

300 ล/3!บาท/C[ แค:เรื่องนวดเรื่องเดียว การยกระดับการนวดไทยด/วยการจัดอบรมให/เจ/าหน/าที่

สาธารณสุข และผ./ที่สนใจซึ่งว:3งงาน สามารถนวดเพื่อประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองไ%/ เปOนทางออกที่ดี
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สําหรับประชาชนอีกทางหน่ึง การเปUดการเรียนการสอนของสถาบันการแพทย>แผนไทย โดยศูน*>

ฝhกอบรมน้ันประสบผลสําเร็จมาก ผ./ที่มาเรียนสม่ําเสมอสามารถสอบได/ใบประกอบโรคศิลปะใน  

แต:ละร4:!ถึงร/อยละ 90.0 (สถาบันการแพทย>แผนไทย, 2551: 1) 

        การที่ภาวะเศรษฐกิจไทยมีการชะลอตัวลงนั้นทําให/ประชาชนหันมาสนใจอาชีพด/าน

แพทย>แผนไทยมากขึ้นโดยเฉพาะอย:3งยิ่งเกี่ยวกับการนวดไทยที่สร/3งรายได/ได/เปOนอย:3งดีซึ่ง

สอดคล/องกับการศึกษาของฐิติมา สดากร (2550) เรื่องคุณภาพชีวิตของหมอนวดแผนไทยในส:วน

ป̀จจัยด/3!เศรษฐกิจ พบว:าหมอนวดแผนไทยมีรายได/อยู:ในระดับสูง และด/านเงินทิปพิเศษก็อยู:ใน

ระดับ#:อนG/3งสูง  ดังน้ันผ./ที่ประกอบอาชีพด/านน้ีอย.:':อนแล/วน้ันจะต/องมีความกระตือรือร/!ในการ

เสาะแสวงหาความร./ให7: ๆ อย.:เสมอเพื่อจะได/มีความร./เท:3ทันผู/ร:วมอาชีพคนอื่นๆ และผู/ร:วมอาชีพ

ร4:นใหม:ที่จะเG/3เบียดแทรกแซงส:วนแบ:งรายได/อีกด/วย  วิธีการน้ันก็คือการเรียนร./จากเพื่อนร:วมอาชีพ

เดียวกันโดยเ!/นการแลกเปลี่ยนความร./ซึ่งกันและกันเพื่อจะได/เพิ่มพูนความร./ และไม:เปO!การเอารัด

เอาเปรียบกันอีกด/วย เช:! การสอบถาม การพูดคุย การสังเกต เปO!ต/! การถ:3ยทอดความรู/ในกลุ:7

ผ./รักษาด/วยกันก็อาจจะเกิดการมีสัมพันธภาพที่ดีระหว:3งกัน มีความใกล/ชิดสนิทสนมกันทําให/'35

ถ:3ยทอดความร./เปO!เรื่องง:3ยยิ่งข้ึน  

 2.3.2.2 กล4:มคนในครอบครัวและเครือญาติ 

                       การศึกษาการแพทย>ในสมัย':อนน้ันเปOนการเรียนและถ:ายทอดภายในตระกูลเท:านั้น 

โดยการถ:3ยทอดจะขึ้นอย.:'+บลักษณะความสัมพ+!M>ระหว:3งผ./ถ:ายทอดกับผ./ที่ได/รับการถ:3ยทอด เช:! 

ปf3 น/3 อา หรือผ./ที่ใกล/ชิดที่สุด การศึกษาวิชาแพทย>จะถ:3ยทอดภายในตระกูลโดยเฉพาะอย:างยิ่งการ

ถ:3ยทอดความร./ให/'+บลูกหลาน เพราะครูต/องใช/#วามสังเกตพิจารณาในเรื่องนิสัยใจคอและความ

อดทนพากเพียรว:3หลาน หรือลูกศิษย>#!ใดสมควรที่จะได/รับการถ:3ยทอดความรู/มากน/อยแ#:ไหน 

จึงเปO!ที่ร./'+!ว:3ในสมัย':อนศิษย>จะมีความปรีชาสามารถสืบเน่ืองมาจากครู (สถาบันการแพทย>แผน

ไทย, 2542: 1) 

        การถ:3ยทอดความร./ความชํานาญที่มีลักษณะเฉพาะ กล:3วคือ เปO!#วามสามารถเฉพาะ

บุคคล หรือเฉพาะครอบครัว เช:! ความสามารถในการรักษาโรค งานช:3งศิลCl งานช:31 ฝ[มือต:31 ๆ 

ความสามารถทางด/3!ดนตรี การขับร/อง เปOนต/! ความรู/เหล:านี้จะมีการถ:ายทอดเฉพาะภายใน

ครอบครัวและเครือญาติ บางอย:3งมีการหวงแหน และเปOนความลับในสายตระกูล (เพียงเพ็ญ อ:อน

แก/", 2546: 36)  

        การเปO!เครือญาติกัน หรือบุคคลนั้น ๆ ได/รับความเคารพ นับถือเปรียบเหมือนเปO!

เครือญาติกันจริง ๆ อาจทําให/เกิดความเกรงใจต:อกันเลยต/องถ:3ยทอดความร./ใA/ เพราะถือเปO!#:านิยม

ของสังคมไทย เน่ืองจากโครงส5/างสังคมไทยน้ันมีลักษณะเปO!ระบบเครือญาติ สังคมไทยเปOนสังคม
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ที่มีการจัดระบบเครือญาติและครอบครัว โดยสัมพันธภาพระหว:3งญาติจะเน/!เกี่ยวกับสิทธิ และ

ห!/3ที่ต:31 ๆ ที่ญาติพึงปฏิบัติต:อกัน (สนิท สมัครการ, 2545: 19) กล:3วได/ว:3#วามสัมพ+!M>แบบเครือ

ญาติเปO!#วามสัมพ+!M>เชิงอํานาจที่ส:งผลต:อการถ:3ยทอดความร./ไ%/      

        ตลอดจนการมีพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะทําให/ต/องมีความระมัดระวังมาก

ยิ่งขึ้นเพราะมีผ./ที่มีความร./พร/อมทั้งทําความรักษาหลายคนที่ไม:มีใบอนุญาติที่ถูกต/องตามกฎหมาย 

ทําให/'3รถ:3ยทอดความร./อย.:ในแวดวงเฉพาะเครือญาติ หรือคนที่สนิทสนมกันจริง ๆ เท:านั้นทําใA/

ไม:เข/าข:3ยผิดกฎหมาย เพราะไม:ได/เปUดสอนหรือรับสอน เพราะหากเปUดสอนหรือรับสอนโดยที่ไม:มี

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพน้ันเปO!การทําผิดกฎหมายและหากผ./ที่ได/รับการถ:3ยทอดนําความรู/ที่ไ%/

ไปประกอบอาชีอาชีพหรือรักษาโรคให/ผ./อื่นก็เปO!'3รกระทําที่ผิดกฎหมายเช:!เดียวกัน 

       โดยพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะที่ใช/อย.:ในป̀จจุบัน คือพระราชบัญญัติ การ

ประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 ให/ไ"/ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ขอยกตัวอย:างเน้ือหาบาง

มาตรา ดังนี้ 

                      มาตรา 4  ในพระราชบัญญัติน้ี 

                                   “การประกอบโรคศิลปะ”หมายความว:3 การประกอบวิชาชีพ ที่กระทํา หรือ 

ม4:งหมายจะกระทํา ต:อมนุษ*> เก่ียวกับ การตรวจโรค การวินิจฉัยโรค การบําบัดโรค การปfองกันโรค 

การส:งเสริมและการฟjk!ฟูสุขภาพ การผดุงครรR> แต:ไม:รวมถึง การประกอบวิชาชีพ ทางการแพท*> 

และ สาธารณสุขอื่น ตามกฎหมายว:3ด/วยการนั้น ๆ 

                                  “การแพทย>แผนไทย”หมายความว:3 การประกอบโรคศิลปะ ตามความร./ หรือ 

ตําราแบบไทย ที่ถ:3ยทอด และ พัฒนา สืบต:อกันมา หรือ ตามการศึกษาจากสถานศึกษา ที่

คณะกรรมการรับรอง   

                    “ผ./ประกอบโรคศิลปะ” หมายความว:3 บุคคล ซึ่ง ได/GBP!ทะเบียน และ รับ

ใบอนุญาต เปOนผ./ประกอบโรคศิลปะ จาก คณะกรรมการวิชาชีพ    

                                  “เวชกรรมไทย” หมายความว:3 การตรวจ การวินิจฉัย การบําบัด หรือ การ

ปfองกันโรค %/วยกรรมวิธี การแพทย>แผนไทย   (พระราชบัญญัติ การประกอบโรคศิลปะ, 2542: 1-2) 

                        2.3.2.3 กล4:มลูกศิษ*>/ผ./Gอความร./ 

         จากที่ได/'ล:3วมาในข/3งต/!ว:าเน่ืองจากประเทศไทยประสบกับป̀ญหาภาวะเศรษฐกิจ 

ทําให/#!ไทยส:วนใหญ:ต/องดิ้นรนหางานรองรับเพื่อเลี้ยงชีพให/อย.:รอด แพทย>แผนไทยเปOนภูมิป̀ญญา

ไทยอีกอันหน่ึงที่ได/รับความสนใจจากประชาชนเปO!อย:3งมาก และอยากเG/3มาประกอบอาชีพนี้มาก

ข้ึนทําให/คนที่มีความร./เก่ียวกับการแพทย>แผนไทยสามารถฉกฉวยโอกาสในการหารายได/จากการ

ถ:3ยทอดความร./ให/'+บผ./อื่นไ%/ เน่ืองจากการไปขอเรียนเก่ียวกับความชํานาญเฉพาะทางเช:!นี้นั้นทํา
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ให/ผ./มาขอเรียนต/องจ:3ยค:3ตอบแทนให/ผ./สอนด/วย (เพียงเพ็ญ อ:อนแก/", 2546: 36)โดยในป̀จจุบันน้ัน

ก็ได/มีสมาคมหรือชมรมที่มีการเปUดอบรมหลักสูตรถ:3ยทอดความร./เกี่ยวกับการแพทย>แผนไทยโดยมี

#:3ใช/จ:3ยในการเรียนหรือ#:3ตอบแทนหลายแห:1  โดยสมาคมชมรมแพทย>แผนโบราณที่เปUดอบรม

เกี่ยวกับการแพทย>แผนโบราณมีอยู:หลายแห:1 เช:! สมาคมแพทย>แผนโบราณวัดมหาธาตุ สมาคม

แพทย>แผนโบราณแห:งประเทศไทย(วัดปรินายก)  สมาคมแพทย>แผนโบราณแห:งประเทศไทย(วัด

โพธ์ิ) เปO!ต/! สมาคมเหล:3!(PจะเปUดรับบุคคลที่ต/องการเรียนเกี่ยวกับแพทย>แผนโบราณเปO!ลูกศิษ*>

และเปUดอบรมความร./ด/3!เวชกรรมและเภสัชกรรม (สถาบันการแพทย>แผนไทย, 2542: 39)  

                        ในการถ:3ยทอดความร./!+P!ยังแฝงเรื่องความต/องการในการยอมรับทางสังคมเอาไว/อีก

ด/วย เพราะการที่มีลูกศิษย>หรือผ./ที่มาขอความร./น้ันย:อมแสดงให/เห็นว:3ผ./ถ:3ยทอดความรู/นั้นได/รับการ

เคารพ นับถือจากผ./ที่มาขอความร./ ซึ่งได/สอดคล/องกับงานวิจัยของฐิติมา สดากร (2550) ที่พบว:3หมอ

นวดแผนไทยส:วนใหญ:มีป̀จจัยทางจิตใจอยู:ในระดับค:อนG/างสูง เมื่อพิจารณารายด/3! พบว:3หมอ

นวดแผนไทยมีด/3!ความภาคภูมิใจในอาชีพ และด/3!'3รยอมรับจากสังคมอย.:ในระดับสูง ส:วนด/าน

การเห็นคุณ#:3Gองตนเอง และด/3!การพัฒนาศักยภาพ อย.:ในระดับ#:อ!G/3งสูงด/วยเช:!กัน 

          ดังน้ัน สรุปได/ว:าการถ:ายทอดความร./ให/'+บลูกศิษ*> หรือผ./ที่มาขอความร./อาจจะเกิดจาก

ความต/องการการยอมรับจากสังคม และการถ:3ยทอดความร./ให/กับลูกศิษย>อาจจะได/รับ#:3ตอบแทนก็

ได/เน่ืองจากเปO!'3รถ:3ยทอดความร./ที่เปO!ความร./เฉพาะทางและในป̀จจุบันก็มีการถ:ายทอดความรู/ที่

ต/องม(#:3ตอบแทนอย:3งแพร:หลายอีกด/วย  

 

2.3.3 การต*อยอดความ3,-     

การต:อยอดความร./ หมายถึง การไม:ดูถูกอง#>#วามรู/ดั้งเดิม  แต:เปO!การเรียนรู/ของเก:3 แล/"

เสริมต:อสร/3งต:อจากฐานที่มั่นคง ( มิชิตา จําปาเทศ รอดสุทธิ, 2550: 46) 

การวิจัย คือ การต:อยอดองค>#วามรู/อย:างหนึ่งในภาษาอังกฤษ คําว:3 “วิจัย” เขียนว:3 

“Research” ซึ่งบ:งบอกนัยยะอย:3งชัดเจนว:3 การวิจัยเปO! “การไปแสวงหาซ้ําแล/วซ้ําเล:าจากที่บรรพ

บุรุษทางวิชาการ” ได/เคยแสวงหากันแล/" หรืออาจจะพูดได/ง:3* ๆ ว:3 การวิจัยคือการไปสานต:อยอด

อง#>ความร./เดิมที่ได/ตั้งต/!หรือ ข้ึนต/นเอาไว/แล/" ด/วยเหตุน้ีจึงเปO!ท:3บังคับพื้นฐานว:3 ในบทที่ 2 ของ

งานวิจัยจะต/องมีการไปอ:านแนวคิด ทฤษฎี และโดยเฉพาะอย:3งยิ่งงานวิจัยที่มีเนื้อหาหรือเรื่องราว

คล/ายคลึงหรือใกล/เคียงกับ ประเด็นที่กําลังศึกษาอย.: ซึ่งเปรียบเสมือนปeาแห:งความรู/ที่มีอย.: 

(กาญจนา  แ'/วเทพ , 2551: 3) 

วิจารY> พานิช ผ./อํานวยการสถาบันการจัดการความร./เพื่อสังคม (สคส.)กล:3วว:3 “การ#/!พบ

*:อมจะไม:ก:อให/เกิดการต:อยอดหากไร/การบันทึกซึ่งหลักฐานและหลักฐานนั้นต/องเปO!สิ่งที่สารถ
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ตีพิมพ>เผยแพร:ไ%/ ถึงจะเกิดการต:อยอดความรู/ที่สมบูรณ>ถือเปO!'ระบวนการหนึ่งในการจัดการ

ความร./เพื่อให/'3รแลกเปลี่ยนเรียนร./เร็วข้ึน มองอีกมุมหน่ึงก็เปO!เหมือนการสนับสนุนให/เกียรติผู/อื่น

โดยใช/'3รตีพิมพ>คุณประโยชน>Gองการตีพิม<>อยู:ที่การสร/3งความร./ ทําให/เกิดการถกเถียงโต/แย/1 

เรียนร./ ทําให/เกิดการศึกษาแลกเปลี่ยนแล/วก็เกิดกระบวนการต:อยอดความร./” 

เจตนา นาควัชระเมธี นักวิจัยอาวุโสสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 'D:าวว:3  

“แม/การตีพิมพ>จะไม:ใช:ตัวแปรเดียวที่จะทําให/#วามร./ดํารงอยู:ได/แต:ทว:าการตีพิมพ>'็เปOนวิถีทางที่

สามารถทําให/'3รเผยแพร:#วามรู/เปO!ไปอย:3งกว/างขวาง ป̀จจุบันการเผยแพร:#วามรู/นั้นทําได/อย:31

สะดวก”   (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548: 1) 

   กล:3วโดยสรุปการต:อยอดความร./หมายถึง การเรียนร./อง#>#วามเดิมอย:3งลึกซึ้งเพื่อเสริมต:2

ความร./ใหม:ด/วยการศึกษาค/!#ว/3เพิ่มเติม ซึ่ง':อนที่จะมีการจดบันทึก ตีพิมพ>และเผยแพร:นั้นควรมี

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนร./ก:อน เพราะกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู/เปO!วิธีการสําคัญที่ทําใA/

เกิดการต:อยอดความรู/ไ%/ ตามที่ได/'ล:3วไว/ข/3งต/นในเรื่องการจัดการความรู/#วรมีคุณธรรม 8 

ประการน้ันได/อธิบายไว/ว:3 การจัดการควมร./ที่ส:งเสริมการเรียนรู/ร:วมกันเพื่อให/การปฏิบัติบางสิ่ง

บางอย:3งเปO!ผลสําเร็จ การเรียนร./จึงเปO!'3รส:งเสริมการเรียนร./ร:วมกันในการปฏิบัติ อันจะทําให/เกิด

อิทธิป̀ญญาหรือป̀ญญาเพื่อความสําเร็จไ%/ 

 George Richards Minot เปO!แพท*> และนักวิทยาศาสตร>ที่ได/สร/3งผลงานที่เปO!ประโยช!>

ต:อเพื่อนมนุษ*> ด/วยการคิดค/!วิธีรักษาโรคโลหิตจางชนิดร/3ยแรง ส:งผลให/เขาได/รับรางวัลโนเบลC[ 

ค.ศ.1934ได/นําเสนอวิธีการต:อยอดความรู/ให/กับผู/เรียนที่กําลังเก็บเกี่ยววิชาความรู/จากรั้ว

มหาวิทยาลัยไว/อย:3งน:าสนใจ ดังน้ี (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ>ศักดิ์, 2551: 1) 

1. พบปะคณาจาร*> อาจารย>ทุกคนต:3งเปO!ผ./ที่มีความร./#วามสามารถระดับสูง ที่จะให/#วามร./

และแนะนําทิศทางต:31 ๆ ได/เปO!อย:3งดี ผ./เรียนควรเปO!ฝeายเข/3หาอาจารย>ให/มากข้ึนในทุกช:องทางที่

สามารถจะทําไ%/ เช:! ขอคําชี้แนะที่เปO!ประโยชน>ด/านการเรียน ตั้งคําถามในกรณีที่สงสัยหรือไ7:

เข/าใจ ขอนัดพบอาจารย>เพื่อปรึกษาในเรื่องต:31 ๆ  

2. ค/!#ว/3ในห/องสมุด ห/องสมุดถือเปOนคลังแห:งป̀ญญาที่รวบรวมหนังสือ ซึ่งเปOนผลิตผลที่

ผู/เขียนกลั่นกรองความคิดของตนถ:ายทอดผ:านตัวหนังสือ การอ:3!หนังสือเปOนเสมือนได/ปฏิสัมพันM>

ทางความคิดกับผู/เขียน ':อเกิดป̀ญญา และเปUดรับความคิดที่หลากหลาย นอกเหนือจากการเรียนใน

ชั้นเรียน 

3. เG/3ร:วมเสวนาทางวิชาการ เปf3หมายการเรียนเพื่อความสําเร็จน้ันผ./เรียนจําเปO!ต/องเปOนคน

ที่ร./'ว/31 ร./ลึก ร./ไกลซึ่งไม:เพียงแต:ต/องอ:3!หนังสือเท:3!+P!แต:#วรเG/3รับฟ̀งแนวคิดใA7: ๆ ผ:3!'3รฟ̀1
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เสวนาวิชาการหรือจากผ./ปฏิบัติงานจริงเพื่อจะรับฟ̀งแนวคิดและองค>#วามรู/จากผู/เชี่ยวชาญในเรื่อง

น้ัน ๆ โดยตรง 

4. ฝh'สังเกต วิเคราะห>สิ่งรอบตัว การเปO!#!ช:3งสังเกต เปO!พื้นฐานหนึ่งของนักเรียนรู/ที่ดี 

ช:วยขยายการเรียนรู/ออกไปอย:3งไม:มีขอบเขตจํากัด สะท/อนว:3มีความสนใจแสวงหาความรู/อย:31

จริงจังในเรื่องที่ตนสนใจ เปUดใจเรียนร./จากสิ่งรอบตัวโดยนําไปใช/ให/เกิดประโยช!>ต:อตนเองไ%/ และ

สามารถเลือกเรียนร./ในสิ่งดีเปO!ประโยช!>และหลีกเลี่ยงการเรียนร./ในสิ่งที่อาจก:อให/เกิดผลเสียไ%/  

  ในป̀จจุบันจะสังเกตได/ว:ามีการจัดเวทีเรียนรู/เพิ่มมากขึ้นทั้งในระดับกลุ:7 ระดับชุมชน 

จังหวัดและระดับประเทศ เพื่อต/องการขยายเวทีในการต:อยอดความร./ โดยใช/วิธีการระดมสมองซึ่ง

เปOนเทคนิคที่ใช/ในการต:อยอดความร./ที่ดี ซึ่งเทคนิควิธีการที่ใช/ในการต:อยอดความร./!(Pสอดคล/องกับ

วิธีการต:อยอดความร./ให/'+บผ./เรียนรั้วมหาวิทยาลัยของ George Richards Minot ด/วย 

 แนวทางในการศึกษาและเผยแพร:ภูมิป̀ญญามีดังนี้ (สุวิมล พิริยธนาลัย, 2546: 59) 

 1.การศึกษาหาความร./ ทําความเข/าใจ จากนั้นก็ไปศึกษาดูงาน พบปะสนทนากับปราช\>

ชาวบ/3! เพื่อฟjk!ฟูและสืบทอดภูมิป̀ญญาต:อไป 

 2. เก็บรวบรวมข/อมูลภูมิป̀ญญา โดยการสืบค/! สอบถาม ขอความร:วมมือจากผู/อื่นเพื่อใA/

ได/Gอมูลเพิ่ม แล/วนํามาวิเคราะห>จัดระบบเปO!เอกสารสําหรับศึกษา ส:งเสริม เผยแพ5: #/!คว/3 วิจัยใน

ระดับลึกต:อไป 

 3. การศึกษา ค/!#ว/3 วิจัย โดยส:งเสริมให/มีการสนับสนุนการวิจัย เพื่อให/เกิดความร./ความ

เข/าใจอย:3งถ:องแ;/ เกิดองค>#วามร./ในรากเหง/3ของภูมิป̀ญญา 

 4. การส:งเสริมเผยแพ5: โดยรวบรวมองค>ความรู/ที่เหมาะสมแล/วเลือกสรรอย:างพิถีพิถัน

ระมัดระวังที่เหมาะสมในแต:ละประเด็นแต:ละลักษณะนํามาจัดทําสื่อเพื่อเผยแพร:ทางสื่อมวลชนทุก

สาขาถ/3มีโอกาสอันเหมาะสมโดยมีเปf3หมายเผยแพร:ในประเทศ เพื่อส:งเสริมให/#!!@าความรู/ไปใH/ 

และจะได/สืบทอด ปรับ ประยุกต>ให/ทันสมัย 

 การสร/3งของใหม:ที่ “ต:อยอด” บนรากฐานเก:3 เรียนร./เข/3ใจถึงแก:นถึงองค>#วามรู/ดั้งเดิม 

ประกอบกับศึกษาเพิ่มเติมค/!#ว/3Gองใหม:ที่เหมาะสมกับบริบทที่ดํารงอย.:เปO!แนวทางที่จะช:วยสร/าง 

และพัฒนาความร./ทั้งหลายให/เจริญงอกงามข้ึนไ%/ การเรียนร./ที่จะต:อยอดในสิ่งที่เปO!ประโยช!> สิ่งที่

สร/3งสรร#>จะช:วยสนับสนุนความสําเร็จได/ดี หากเราร./จักคิดมองประเด็นต:31 ๆ จากความร./ใหม:ที่เรา

ได/รับได/เG/3ใจและนํามาวิเคราะห>สร/างหลักการออกมานํามาใช/ประโยชน>ในชีวิตจริง ความคิดนั้นก็

มีค:3และเปOนประโยชน>ต:อการทํางานและช:วยให/เราประสบความสําเร็จในชีวิตไ%/การต:อยอดความร./

ภูมิป̀ญญาในเรื่องสุขภาพก็มีความสําคัญเช:!เดียวกัน การต:อยอดความร./R.มิป̀ญญาในเรื่องสุขภาพนั้น

เปO!สิ่งที่ควรกระทําอย:างยิ่งเพราะเปO!'3รสืบทอดความรู/ดั้งเดิม อีกทั้งเปO!'ารพัฒนาภูมิป̀ญญา
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ดั้งเดิมของบรรพบุรุษให/'ลับมาใช/ประโยช!>อย:3งแพร:หลายและเหมาะสมกับบริบทในป̀จจุบันมาก

ยิ่งขึ้นอีกด/วย  

 สรุปได/ว:3G+้นตอนของการต:อยอดความร./ 4 ขั้นตอนได/แ': ข้ันตอนที่ 1 การศึกษาหาความร./ 

ทําความเข/3ใจกับเรื่องต:3งๆที่สนใจ ขั้นตอนที่ 2 เก็บรวบรวมG/อมูลภูมิป̀ญญาแล/วนํามาG/อมูลน้ันมา

วิเคราะห>จัดระบบเปOนเอกสารสําหรับศึกษา ส:งเสริม เผยแพ5: ข้ันตอนที่ 3 การศึกษา#/นคว/3เพื่อใA/ 

เกิดความร./#วามเข/3ใจอย:3งถ:องแ;/ และขั้นตอนที่ 4 การส:งเสริมเผยแพร:โดยรวบรวมอง#>#วามรู/ที่

เหมาะสมแล/" เลือกสรรอย:3งพิถีพิถันระมัดระวังที่เหมาะสมในแต:ละประเด็น ดังภาพที่ 2.5 

 

 

 
          ภาพที่ 2.5 วิธีการE:อยอดความร./ 

 

 

การศึกษาหาความ3,- ทําความเ&-าใจ 

เก็บรวบรวมข-อมูลภูมิป=ญญานํามา

วิเคราะห5QHดระบบเปY1เอกสาร 

ศึกษาให-9ข-าใจอย*างถ*องแ:- 

อีกคร้ังหนึ่ง 

การส*งเสริมเผยแพ3* โดยรวบรวม

องค5ความ3,-ที่เหมาะสมแล-! 
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2.4 พัฒนาการแพทย5แผนไทย 

 

 2.4.1 ลําดับพัฒนาการแพทย5แผนไทย 

  ยุคก*อนสมัยสุโขทัย ประมาณพ.ศ.1300 การแพทย>ของไทยนอกจากจะมีตําราเดิมแบบไทย

แท/ซึ่งประกอบด/วยความเชื่อดั้งเดิมของชนท/องถิ่นรวมทั้งสมุนไพรและไสยศาสตร>แล/วยังเอาความร./

ผสมผสานมาจากการแพทย>อายุรเวทของอินเดียโดยเG/ามาพร/อมพุทธศาสนาในป[<.ศ.600 โดยมี

หลักฐานที่ทําให/เชื่อว:3แพทย>แผนไทยมีรากฐานมาจากอินเดียได/แ':  แพทย>แผนไทยมักจะมีคํากล:3"

สรรเสริญ “ท:3!ชีวกโกมารภัจ6>” นอกจากนี้คําศัพท>ในคัมภีร>แพทย>ยังมีภาษาบาลีซึ่งเปO!R3ษาหลัก

ในพระไตรปUฎกตลอดจนได/รับอิทธิพลจากแพทย>จีนมาเล็กน/อย เช:! มักใช/แร:M3ตุรักษาโรคได/แ': 

ปรอท สารหนูและเหล็ก เปO!ต/! แพทย>แผนไทยจะให/#วามสัมคัญกับอาการปeวยที่ปรากฏในการ

วิจิฉัยโรค 

    สมัยสุโขทัย (พ.ศ.1763-1920) จากหลักฐานการแพทย>ไม:พบข/อมูลเกี่ยวกับระบบ

การแพทย>ในสมัยน้ีเลยแต:เชื่อว:3มีระบบการแพทย>ที่มีการใข/ยาจากสมุนไพรโดยนํามาต/7 พอกหรือ

บดให/ละเอียดรับประทานเพราะมีการค/!พบหินบดยาสมัยทวาราวดีและพบศิลาจารึกของพ:อขุนราม

คําเจ็บปeวย ในสมัยน้ันมีความเชื่อว:3 ความเจ็บปeวยเกิดจากการกระทําของภูติ ผี ป[ศาจ เพราะมีพิธีเสีย

กบาล เพราะมีพิธีที่ทําข้ึนเมื่อเด็กแรกเกิดไม:สบายโดยเชื่อว:3เปO!การกระทําของผี 

 นอกจากสมุนไพรและไสยศาสตร>แล/วยังมีการนวดที่ได/รับความนิยมจนมีกรมหมอนวด

ขึ้นมาเปO!'3รใช/เท/าเหยียบ ความรู/'ารแพทย>ของราษฎรก็มีบ/3งเพื่อใช/รักษากันเอง เกิดจากการ

สังเกตและประสบการณ>ในการทดลองใช/พืชต:31 ๆ เปO!ยาบําบัดลองผิดลองถูกหลายครั้งแล/วเล:3

ถ:3ยทอดสั่งสอนความร./ทางการแพทย>!+P! ๆ สืบมา ผ./ที่มาฝากตัวเปO!ศิษย>ให/เรียกว:3หมอเชลยศักดิ์ใน

ส:วนราชการความร./ทางการแพทย>จะสืบทอดในตระกูลเท:3!+P!เรียกว:3หมอหลวง 

    สมัยอยุธยา (พ.ศ.1893-2310) ไม:แตกต:3งจากสมัยสุโขทัยเท:าไรนัก โดยกล:3วว:3 

การแพทย>สมัยนี้ประยุกต>มาจากอินเดียที่เรียกว:3 อายุรเวทและการแพทย>แผนจีนรวมทั้งความเชื่อ

ทางโหราศาสตร>และไสยศาสตร>เช:!การผูกตะกรุด คาดผ/3ประเจียด ลงเลขยันต>อาคม เปO!ต/! โดย

เชื่อกันว:3 ครูต/องเปO!ผู/มีการปฏิบัติงดงามในทุกด/3!โดยพาะความกตัญmูตามหลักคิดของแพท*>

ไทยแบบอายุรเวท คือถือกันว:3 ครูดั้งเดิมคือพระฤาษี มีหลายอง#>ที่คนพบสมุนไพรและคิดค/นวิธีการ

กายภาพบําบัดตามตําราฤาษีดัดตน 

     สมัยธนบุรี (พ.ศ.2311-2325) สืบเนื่องมาจากเน/นการกอบกู/เอกราช การแพทย>จึงถูก

ละเลยไปจึงไม:ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนเพราะถูกพม:าเผาทําลายไปหมด ความร./ที่มีอยู:ใช/เฉพาะการ

ดูแลผ./บาดเจ็บจากสงคราม 
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    สมัยรัตนโกสินท35 (พ.ศ.2325-ป̀จจุบัน) มีแบบแผนการรักษาได/รับการถ:ายทอดมาจาก

สมัยอยุธยา โดยผ:3!ทางตําราและคัมภีร>แพทย>ต:31 ๆ ซึ่งส:วนหนึ่งมาจากการสืบทอดจากแพทย>รุ:!

':อนและอีกส:วนหน่ึงมาจากการคัดลอกขึ้นมาใหม:ในสมัยรัตนโกสินทร>ตอนต/!โดยเรียกประชุม

แพทย>และผ./ที่มีความร./มาช:วยกันตรวจสอบจากน้ันก็คัดลอกมาเก็บไว/ในกรมหมอหลวง การบันทึก

เปO!วิธีการหนึ่งในการถ:ายทอดให/แก:บุตรหลานของตนเพราะการแพทย>ต/องรู/'ารวินิจฉัยโรค 

คุณสมบัติสมุนไพร การปรุงยาและการรักษาคนไG/ ซึ่งมีรายละเอียดเปO!จํานวนมาก ดังนั้นจึงมีการ

คัดลอกสืบต:อกันมา 

                  ในป̀จจุบัน หลังสงครามโลกครั้งที่สองมีการจัดตั้งกระทรวงสาธารณสุขเปO!#รั้งแรก 

เพื่อใช/#วบคุมและปfองกันโรคอย:างรัดกุม ในป̀จจุบันยังมีตํารายาในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งรวบรวมไ"/

ในคัมภีร>แพทย>เปOนจํานวนมาก เช:! ตํารายาพิเศษ ตํารายาไทย หนังสือบทความเรื่องสมุนไพร ตํารา

ยากลางบ/3! เปO!ต/! (สถาบันการแพทย>แผนไทย, 2542: 3-35) 

 

 2.4.2  แนวคิดระบบการแพทย5พื้นบ-าน 

 เมื่อเรากล:3วถึงการแพทย>แผนไทยในป̀จจุบันหรือการแพทย>พื้นบ/3! ในอดีตน้ันก็ทําให/#!

ทั่วไปอดนึกถึงแต:วิถีชีวิตหรือเรื่องราวในอดีตของบรรพชนไม:ได/ซึ่งคนไทยก็ต/องยอมรับตามตรงว:3

การแพทย>พื้นบ/3!เปO!เรื่องท()#:อนข/3งโบราณเพราะองค>ความรู/เหล:านี้ไม:มีการเคลื่อนไหวไม:มีการ

พัฒนาไม:สอดคล/องไม:ตอบสนองต:อวิถีชีวิตคนไทยมานานแล/วแต:ในภาวะC̀จจุบันสิ่งที่เราคิดว:าล/3

หลังเหล:3นั้นกลับได/รับการส:งเสริมฟjk!ฟูเปOนอย:3งมากเพื่อที่จะหวังว:3ภูมิป̀ญญาที่ถูกหลงลืม

เหล:านั้นจะกลับกลายมาเปOนตัวชูโรง และเชื่อมโยงกับชีวิตและความเชื่อที่ยังคงหลงเหลืออยู:ใน

ชุมชน เพื่อทําให/ชุมชนดํารงอย.:R3ยใต/เงื่อนไข วัฒนธรรม จารีตของแต:ละชุมชน การแพทย>พื้นบ/าน 

เปOนสิ่งที่สังคมได/ทําการสังเคราะห>GBPนและรับการถ:3ยทอดมา สั่งสมไว/ตลอดชีวิตระบบการแพท*>

พื้นบ/3!จึงเปรียบเสมือนตะกอนที่กระแสแห:งวัฒนธรรมดั้งเดิมหลายสายที่พัดผ:3!มาและสิ่งที่พัด

ผ:3!เหล:3!+P!ก็ตกเปO!ตะกอนสะสมไ"/ คนแต:ละยุคแต:ละร4:!'Vจะเลือกสรรกลั่นกรองจนกลายมาเปO!

แบบแผนวัฒนธรรมและความเชื่อที่ได/รับการปลูกฝ̀งถ:ายทอดต:อกันมาและกลายเปO!ระบบ

การแพทย>พื้นบ/3!ในที่สุด  

เพ็ญนภา ทรัพย>เจริญ (2539 อ/3งถึงใน นพดล กองพล, 2549: 12-13) ไ%/กล:3วไ"/ว:3ในระบบ

ของการแพทย>พื้นบ/3!ของประเทศไทยเCOนการดูแลรักษาสุขภาพ และการรักษาโรคของคนภายใน

ชุมชนของตนโดยการลองผิดลองถูกไม:มีมาตรฐานที่แน:!อนมักเน/นในด/านความเชื่อหรือ

ประสบการณ>เฉพาะของท/องถิ่นโดยมีการสืบทอดที่หลากหลายและมักมีการถ:ายโอนโดยตรง 

ระหว:3งครูกับศิษย>หรือระหว:3งคนในครอบครัวการแพทย>พื้นบ/3!มีการใช/กันอย:3งกว/3งขวางโดย
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เรียกการแพทย>ที่มีอย.:ในพื้นที่ที่มีแพทย>พื้นบ/3!อย.:ว:3'3รแพทย>พื้นบ/3!#วามเชื่อของแพทย>พื้นบ/าน

เชื่อว:าสิ่งสําคัญที่ทําให/เกิดโรคมีสาเหตุมาจากสิ่งสําคัญ 2 ประเด็นคือ 

1. เรื่องเหนือธรรมชาติ เช:! ถูกพระเจ/3ลงโทษซึ่งไม:มีใครในชุมชนที่ไม:เชื่อ เหตุก็เพราะว:3

สิ่งที่เหนือธรรมชาติถูกสั่งสมและถ:3ยทอดความเชื่อนั้นมาอย:3งยาวนาน ดังจะเห็นได/ว:3มีบางเผ:3 

บางกล4:มจะมีหมอผีประจําเผ:3 หรือประจํากล4:มอย.:ด/วยเสมอภายในชุมชนนั้น ทําให/ผู/#!มีความเชื่อ

เรื่องเหนือธรรมชาติ เชื่อเรื่องวิญญาณ รวมทั้งเชื่อว:3ภูตผีป[ศาจมาลงโทษ เมื่อเราทําสิ่งใดไม:ถูกต/อง

หรือขัดใจกับสิ่งเหนือธรรมชาติ ก็มักจะทําให/เกิดการเจ็บปeวย เพราะเชื่อว:3ไปลบหล.:หรือมีความเชื่อ

เรื่องถูกพ:อมดหมอผีมากระทําคุณไสยให/ตนเจ็บปeวย เปOนต/!  

2. เรื่องของธรรมชาติ เช:! การเสียสมดุลของร:3งกาย #:อนข/3งจะเปO!วิทยาศาสต5> เช:!  

หยิน-หยางของจีน ธาตุ 5 ของหมอเมืองทางภาคเหนือ หรือความไม:สมดุลของธาตุในร:3งกายของ

แพทย>แผนไทยซึ่งมี 4 ธาตุ เมื่อมนุษย>เกิดการเจ็บปeวยขึ้นมาก็เชื่อว:3 เกิดจากความไม:สมดุลของธาตุ

ในร:างกาย ทําให/เกิดอาการปeวยข้ึนมา 

แนวคิดทฤษฎีการแพทย>แผนไทย มีความเชื่อเก่ียวกับสาเหตุที่ทําให/เกิดความเจ็บไข/ได/ปeวย

ในมนุษ*> แบ:งได/เปO! 3 กล4:7 ให\: ๆ ดังนี้ (สถาบันการแพทย>แผนไทย, 2547: 1-4) 

1. เชื่อว:3#วามเจ็บปeวยเกิดจากสิ่งที่เหนือธรรมชาติ ได/แ': ผีบรรพบุรุษ สิ่งที่มีอํานาจ 

2. เชื่อว:3#วามเจ็บปeวยเกิดจากธรรมชาติ ไ%/แ': การเสียสมดุลของร:างกายอันประกอบด/วย

ธาตุทั้ง 4(ธาตุดิน น้ํา ลม ไฟ) 

3. ว:3ความเจ็บปeวยเกิดจากพลังจักรวาล ได/แ': อิทธิพลของดวงดาวต:31 ๆ ซึ่งมีทั้งพลังงานที่

สร/3งสรร#> และพลังที่ทําร/3ยสุขภาพ 

  การวินิจฉัยโรคด/วยการแพทย>แผนไทย 

1. การซักประวัติบุคคล การแพทย>แผนไทยให/#วามสําคัญกับG/อมูลประวัติส:วนตัวของ

ผ./ปeวย 

2. ประวัติของโรค เช:! เริ่มปeวยเมื่อไร อาการเริ่มแรกจนมาพบหมอ อาการหนักเบา ในช:วง

เวลาใด การรักษาที่ได/รับ':อนมา 

3. การตรวจร:3งกาย เช:! ดูรูปร:31 กําลัง สติอารมY> ชีพจร ปาก ลิ้น ตา ผิวพรรณ และการ

ตรวจเฉพาะที่Ceวย 

4. การตรวจอาการ เช:! วัดปรอท ดูเหงื่อที่ออก ซักถามอุจจาระ ป̀สสาวะ อาหาร และ

พฤติกรรมการบริโภค เสียง การนอนหลับ ความร./สึกต:31 ๆ (เจ็บคอ ขมปาก เปOนต/!) 
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5. การวิเคราะห>โรค โดยทําความเข/าใจกับอาการของคนไG/ โดยพิจารณาจากธาตุเรือน 

ฤดูกาลเวลาที่อาการเจ็บปeวย ช:วงอายุ ที่อยู:อาศัย และพฤติกรรมที่สงสัยเปOนมูลเหต4':อโรค เมื่อ

วิเคราะห>โรคได/แล/วจึงจะทําการรักษาต:อไป 

การรักษาตามแนวทางการแพทย>แผนไทย 

               1. ป̀จจัยที่ธรรมชาติกําหนด ได/แ': ธาตุเจ/3เรือน ฤดูกาล สุริยจักรวาล ความอนิจจัง การเกิด 

แ': เจ็บ ตาย ไม:สามารถหลีกเลี่ยงไ%/ 

2. ปรับปรุงพฤติกรรมที่เปO!มูลเหตุเกิดโรค โดยใช/หลักธรรมานามัยซึ่งประกอบ กายานามัย 

จิตตานามัย และชีวิตานามัย 

3. การรักษาด/วยการใช/อาหารหรือยาสมุนไพร เพื่อปรับให/สมดุล 

4. การรักษาด/วยการนวด อบสมุนไพร ประคบสมุนไพร 

โกมาตร จึงเสถียรทรัพ*> ได/อธิบายถึงระบบการแพทย>พื้นบ/3!ในชนบทไว/ว:3ภาพรวมของ

ระบบการแพทย>พื้นบ/3!ไทยประกอบข้ึนจากการแพทย>ระบบย:อย ที่สังคมถ:3ยทอดสั่งสมกันมาตาม

วัฒนธรรม และสังคม โดยระบบการแพทย>พื้นบ/3!อาจจําแนกเพื่อให/เกิดการเG/3ใจในป̀จจัยที่ส:งผล

ต:อพฤติกรรมแ'/ป̀ญหา ความเจ็บปeวยได/ดี ในระบบการแพทย>พื้นบ/3!ไ%/ 4 ระบบ คือ (โกมาตร จึง

เสถียรทรัพ*>, 2533: 90-110) 

1. ระบบการแพทย>แบบประสบการY> กล:3วคือ การแพทย>ที่เปO!R.มิป̀ญญาของการต:อส./เพื่อ

การแก/ป̀ญหาต:31 ๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาพของคนในชุมชนเพราะแต:ละชุมชนแต:ละวัฒนธรรมย:อมมี

ความสามารถในการแ'/ป̀ญหาแตกต:3งกันไป ดังจะเห็นได/ว:3แต:ละท/องถิ่นแต:ละชุมชนจะมีโรคและ

ยาประจําท/องถิ่นของตนซึ่งมีชื่อเรียกเฉพาะแตกต:3งกันไปซึ่งสามารถจําแนกรูปแบบของการ

บําบัดรักษาอาการเจ็บปeวยออกเปO! 3 ลักษณะด/วยกันคือ  

 การรักษาด-วยยากลางบ-าน ซึ่งเปO!ความร./ที่ชาวบ/3!หรือชุมชนโดยทั่วไปมีอย.:และ

ใช/'+นอย.:ทั่วไปในการรักษาอาการเจ็บปeวยที่ชาวบ/3!หรือชุมชนร./จัก ยกตัวอย:3งเช:! การหาสมุนไพร

มารับประทาน 

แบบแผนการปฏิบัติตัวเฉพาะ ในสังคมหน่ึง ๆ มักม(G/อปฏิบัติหรือแบบแผนเฉพาะ

สังคมและความเชื่อน้ัน ๆ ที่พบบ:อยที่สุดในทุกวัฒนธรรมก็คือ ข/อห/าม เช:! ห/3มรับประทานของ

แสลงกับโรค (อาหารที่ไม:ถูกกับโรค) 

การรักษากับหมอพื้นบ-าน หมอพื้นบ/3!ที่มีส:วนใหญ:จะเปO!หมอที่รักษาได/เฉพาะ

โรคที่ตนได/ร่ําเรียนหรือได/รับการถ:3ยทอดเท:านั้นหมอพื้นบ/3!มีวิธีการรักษาที่ไม:มากมายนักไม:มี

ทฤษฏีเหมือนแพทย>ป̀จจุบันแต:อาศัยการสังเกตและจดจากการบอกกล:3" 
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2. ระบบการแพทย>แบบอํานาจเหนือธรรมชาติ เปO!ระบบการแพทย>ที่มีความเชื่อเข/3มามี

ส:วนเกี่ยวG/องเปO!อย:3งมากเพราะมีความเชื่อว:3 การเจ็บปeวยต:31 ๆ ที่เกิดข้ึนมีสาเหตุมาจากการถูกสิ่ง

เหนือธรรมชาติกระทํา อาจเปO!เพราะว:3ผู/ที่ปeวยได/กระทําการละเมิด หรือลบหลู:อํานาจศักดิ์สิทธ์ิ 

หรือกฎเกณฑ>แห:งความถูกต/องที่สังคมยึดถือซึ่งสิ่งที่กล:าวมานี้อาจพบได/แตกต:3งกันไปตาม

วัฒนธรรมที่ต:างกันเช:! ภาคเหนือมี ผีมด ภาคกลางมี ผีกระหังและในอีสานมีผีปอบ การรักษา

นอกจากรักษาโดยการเซ:!ไหว/แล/" การแพทย>พื้นบ/3!ยังมีรูปแบบในการรักษาที่เกิดจากอํานาจ

เหนือธรรมชาติอีกรูปแบบหน่ึงคือ การรักษาด/วยหมอผี หรือหมอธรรม ที่รักษาโรคเกิดจากผีกระทํา

โดยการกําราบหรือปราบผีด/วยวิธีการต:31 ๆ เช:! ใช/น้ํามนE> การตีด/วยหวาย การผูกสายสิญจ!> 

3. ระบบการแพทย>แบบโหราศาสต5> เมื่อชาวบ/3!ในชุมชนเกิดการเจ็บปeวยเกิดข้ึน ชาวบ/3!

จะไปหาหมอดูทรงมีชื่อเรียกแตกต:3งกันไปเช:! หมอทายเลข หมอตํารา หมอส:วนใหญ:ก็จะใช/ตํารา

พรหมชาติใช/ในการอ/3งอิงโดยมีวิธีการคํานวณชะตาราศีจาก วัน เดือน ป[เกิดเมื่อการคํานวณเสร็จ

สิ้นหมอดูก็จะพยากรณ>อาการเจ็บปeวยที่เกิดขึ้น มีสาเหตุมาจากสิ่งใดกระทํา สามารถรักษาได/หรือไ7: 

ยากง:3ยเพียงใด หากการเจ็บปeวยที่เกิดขึ้นเนื่องจากเคราะห>สามารถแก/ไขไ%/ หมอก็จะแนะนําใA/

ผ./ปeวยไปหาหมอสะเดาะเคราะห>เพื่อทําพิธีสะเดาะเคราะห>ใA/  

4. ระบบการแพท*>แบบทฤษฎีธาตุ การแพทย> บบทฤษฎีธาตุของไทยส:วนใหญ:?ด/รับอิทธิพล

มาจากอินเดียทฤษฎีธาตุของแพท*>แผนไทยมีลักษณะเหมือนกับอินเดียเพราะเชื่อว:3 ร:างกายของมนุษ*>

ประกอบด/วยธาตุ 4 ประการ ได/ ': ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ ความเจ็บปeวยที่เกิดขึ้นก็เพราะมี

สาเหตุมาจากความไม:สมดุลของธาตุทั้ง 4 ในร:างกายเกิดความไม:สมดุล มีอาการแปรปรวน ซึ่งตามตํารา

กล:าวไว/ว:าการแปรปรวนเกิดไ%/ 3 ลักษณะคือ  

กําเริบ หมายถึง การเพิ่มขึ้นของคุณลักษณะแห:งธาตุน้ันๆ ตามระบบของร:3งกาย  

หย:อน หมายถึง การลดทอนลงของคุณลักษณะแห:งธาตุน้ันในระบบร:3งกาย  

พิการ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงผิดปกติไปจากธรรมดาของธาตุน้ัน 

 

2.4.3 นโยบายการพัฒนาการแพทย5แผนไทย 

                           การเคลื่อนไหวในสองทศวรรษที่ผ:3!มาทําให/เห็นความคลี่คลายด/3!'3รพัฒนา

และการพัฒนาการแพทย>แผนไทย หลายประเด็น คือ  

                          2.4.3.1 การส:งเสริมการใช/ประโยช!>จากสมุนไพรในงานกระทรวงสาธารณสุขมูล

ฐาน ทั้งในด/3!'3ร0:งเสริมและพัฒนาให/ประโยชน>ในชุมชน 

                          2.4.3.2 การพัฒนากลไกล และโครงสร/3งในกระทรวงสาธารณสุข ที่ดูแลรับผิดชอบ

งานพัฒนาการแพทย>แผนไทยทั้งระบบ ตั้งแต:'3ร':อรูปคณะทํางานที่ประกอบด/วยผู/ร./ ผู/เชี่ยวชาญ 
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นักวิชาการ เพื่อจัดทําแนวทางการพัฒนาแต:ละด/านทั้งระบบ การจัดตั้งศูนย>ประสานการพัฒนา

การแพทย>และเภสัชกรรมไทยเพื่อทําหน/าที่เลขานุการในการดูแลรับผิดชอบทั้งระบบและจัดทํา

แผนงานโครงการพัฒนาการแพทย>แผนไทยทั้งระบบ โดยอาศัยงบประมาณจากศูนย>พัฒนา

ประสานงานองค>'3รอนามัยโลก 

                          2.4.3.3 การพัฒนาด/3!กําลังคน การริเริ่มนําบุคลากรด/านการแพทย>แผนไทยหรือ

แพทย>อายุรเวทได/ดําเนินการภายใต/งานวิจัยเรื่องผสมผสานการบริการการแพทย>แผนไทยในระบบ

บริการสุขภาพระดับอําเภอในช:วงป[<.ศ. 2535-2536 หลังจากนั้นโรงพยาบาลชุมชนที่มีการ

ดําเนินงานด/3!'3รแพทย>แผนไทย ได/จัดจ/างแพทย>แผนไทยประยุกต>จากโรงเรียนอายุรเวทมีคุณวุฒิ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ด/วยงบประมาณเงินบํารุงสถานพยาบาลเอง ป̀จจุบันสถาบันดังกล:3"

อย.:ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร>ศิริราชพยาบาล 

                          2.4.3.4 .การพัฒนาเทคโนโลยีและเวชภัณX>จากสมุนไพร ในระยะแรกสถานบริการ

จะใช/ยาจากสมุนไพรเดี่ยว ในช:วงC[ พ.ศ. 2539-2540 เปO!ต/นมา มีการผสมผสานการแพทย>แผนไทย

เG/าสู:ระบบการบริการสุขภาพภาครัฐกว/3งขวางขึ้นมีการตรวจรักษาด/วยการใช/ยาสมุนไพรทั้ง

สมุนไพรเดี่ยวและยาตํารับ การนวด การประคบสมุนไพร การอบไอน้ํา บางแห:งมีการผลิตยา

สมุนไพรเพื่อใช/ในสถานบริการและสนับสนุนบริการอื่น ๆ ด/วย 

                          2.4.3.5 การพัฒนาระบบบริการด/3นการแพทย>แผนไทย โดยการผสมผสาน

การแพทย>แผนไทยในระบบบริการสุขภาพภาครัฐ ในช:วงป[<.ศ. 2539-2540 เปO!ช:วงที่กระทรวง

สาธารณสุขโดยสถาบันการแพทย>แผนไทย มีนโยบายส:งเสริมและสนับสนุนให/โรงพยาบาลชุมชน

เปUดบริการการแพทย>แผนไทยตามความพร/อมของแต:ละแห:1 โดยแบ:งบริการได/เปO! 4 ระดับ คือ 

       ระดับที่ 1 มีการจําหน:ายหรือใช/ยาสมุนไพรอย:3งน/อย 1 ชนิด รวมทั้งการใช/ลูก

ประคบสมุนไพร 

                     ระดับที่ 2 มีบริการระดับที่ 1 และมีคลินิกบริการด/3นการนวดไทย อบ ประคบ 

     ระดับที่ 3 มีบริการระดับที่ 1 2 และมีการจัดอบรมหลักสูตรการแพทย>แผนไทย

ของกระทรวงสาธารณสุข 

      ระดับที่ 4 มีบริการระดับที่ 1 2 3 และมีการจัดอบรมหลักสูตรการแพทย>แผนไทย

ของกระทรวงสาธารณสุข (จุฬาลงกรณ>มหาวิทยาลัย.  คณะเภสัชศาสต5>, 2551: 42-45) 

    กล:3วได/ว:3R.มิป̀ญญาด/3!'3รนวดและการใช/สมุนไพรประคบน้ันมีมาตั้งแต:สมัยสุโขทัย

ซึ่งถือว:3เปO!R.มิป̀ญญาเ':3แก:Gองไทยที่ใช/ในการรักษาโรค จนทําให/ในป̀จจุบันประเทศไทยพยายาม

รักษาภูมิป̀ญญากล:3วเอาไ"/ โดยที่กระทรวงสาธารณสุขไ%/ออกนโยบายต:าง ๆ มารองรับตามที่ไ%/

กล:3วเอาไว/G/3งต/! 
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2.5  แนวคิดเกี่ยวกับความร,-รื่องการนวดไทยและการประคบสมุนไพร   

       

 2.5.1  การนวดไทย  
                         2.5.1.1 ประวัติการนวดไทย      

                         จากการค/!คว/3ข/อมูลทางประวัติศาสตร>พบว:3 การนวดอย:3งมีแบบแผนเริ่มมีการ

บันทึกไว/ตั้งแต:ราว 5,000 C[ มาแล/วในตําราวิชาแพทย>จีนในแผ:นดินจักรพรรดิฮ:วงตี้ และคัมภี5>

อายุรเวทของอินเดียซึ่งมีอายุประมาณ 3,800 C[ ได/'ล:3วถึงการนวดว:3เปO!'35 ช:วยให/ร:3งกายรักษา

ตนเองโดยใช/!P@3มันทาไปตามผิวหนังส:วนต:31 ๆ ฮิปโปเครติสผ./ซึ่งได/รับการยกย:องว:3เปO! “บิดาแห:1

วิชาแพท*>”ของโลกตะวันตก ได/'ล:าวถึงการนวดไว/ว:3 แพทย>จะต/องมีความเชี่ยวชาญในหลายสิ่งแE:

ที่แ!:!อนอย:3งยิ่งก็คือต/องมีความเชี่ยวชาญในการนวดด/วย ในเอกสารทางการแพทย>ของอียิปE>

เปอร>เซีย และญี่ป4eนก็ได/มีการกล:3วถึงคุณประโยช!>Gองการนวดในการรักษาโรคต:31 ๆไว/มากมาย

เช:!เดียวกัน  ป̀จจุบันในโลกตะวันตกได/มีการพัฒนาการนวดออกไปหลายรูปแบบ ผสมผสานวิชา

ต:3งๆเข/3'+บการนวดเพื่อให/เกิดประโยช!>มากยิ่งข้ึน มีการสอนเผยแพ5: มีโรงเรียนและสถาบันสอน

วิชานวด โดยเฉพาะหลายแห:งในหลาย ๆ ประเทศ โดยมีวิธีการนวดแบบญี่ปุe!และแบบสวีดิชเปO!

วิธีที่นิยมศึกษากันแพร:หลายที่สุด 

สําหรับการนวดไทยหรือนวดแผนโบราณของเราน้ันเชื่อว:3เปOนการรักษาโรควิธีหนึ่ง

ซึ่งมีผลทางการรักษาโรคบางโรคได/เปO!อย:3งดี โดยเฉพาะโรคที่ไม:สามารถบําบัดได/ด/วยยาฉีดหรือ

ยากิน  การนวดเปOนทั้งศาสตร>และศิลปะที่มีมาอย:3งช/3!าน โดยไม:ทราบแน:ชัดว:าเริ่มมีมาตั้งแE:

เมื่อใดแต:เปOนที่ร./จักกันอย:3งแพร:หลายตั้งแต:แผ:นดินสมัยอยุธยาไปจนถึงสมัยรัชกาลที่ 5-6 หมอนวด

ที่มีชื่อมากในขณะนั้นได/แ': หมออินเทวดา ซึ่งเปO!หมดนวดในราชสํานักและยังมีหมอนวดร:วมสมัย

อีกหลายท:3! หมออินเทวดาได/ถ:3ยทอดวิชาการนวดให/แ':ศิษย>เอก คือ อาจารย>ณรงค>ศักดิ์ บุญรัตน

หิรัญ ซึ่งต:อมากลายเปOนอาจารย>อยู:ที่อายุรเวทวิทยาลัย ท:านจึงได/ถ:ายทอดวิชาการนวดแบบราช

สํานักน้ีให/แ':นักศึกษาอายุรเวทวิทยาลัยทุกคน เพื่อทุกคนจะได/สืบทอดวิชาการนวดสายราชสํานักมิ

ให/เสื่อมสูญไป นับได/ว:3อาจารย>ณรงค>ศักดิ์ได/เปOนผ./อนุรักษ>ศาสตร>แขนงน้ีผ./หนึ่ง ทําให/สามารถดํารง

อย.:#.:ชาติบ/3!เมืองสืบต:อมาจนถึงป̀จจุบัน (รังสรร#>  ธีรเวชเจริญชัย, 2544: 34-35) 

2.5.1.2 ประเภทของการนวดไทย 

           1) การนวดแบบทั่วไป (แบบเชลยศักดิ์) หมายถึง การนวดแบบสามัญชนมีการ

สืบทอด ฝh'ฝนแบบแผนการนวดตามวัฒนธรรมท/องถิ่น ซึ่งเหมาะมากสําหรับชาวบ/3!!วดกันเอง

ใช/สองมือและอวัยวะส:วนอื่นโดยไม:ต/องใช/ยาในป̀จจุบันเปO!ที่ร./จักกันอย:3งแพร:หลายในสังคมไทย 

การนวดแบบเชลยศักดิ์เปO!การนวดบริเวณกล/3มเน้ือ และข/อศอกต:31 ๆ ของร:3งกาย การนวดแบบ
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เชลยศักดิ์เปO!การนวดที่ปรากฎอย.:ในวัดและสังคมทั่วไป มีการสอนแบบสืบทอดกันมาจากคนร4:นเ':3 

และมีแบบแผนการนวดตามวัฒนธรรมท/องถิ่น':อนเริ่มนวด ผ./!วดต/องพนมมือไหว/#รูเสียก:อนใน

ขณะที่ผ./ปeวยนอนอย.:บนพื้นหลังจากน้ันผ./!วดจึงเริ่มนวดจากเท/าไปยังหัวเG:าแล/วไปสู:โคนขามีการ

นวดท/อง หลัง ไหD: ต/!คอ และแขนจนทั่วทั้งตัว 

            การนวดแบบเชลยศักดิ์ ร./จักกันทั่วไปว:3 “จับเส/!” เพื่อให/เลือดลมเดินสะดวก 

ซึ่งตรงกับแพทย>แผนป̀จจุบัน คือ การนวดเพื่อเพิ่มการส:งเสริมการไหลเวียนของเลือดและนํ้าเหลือง 

นอกจากน้ียังมีผลสะท/อนให/การทํางานของอวัยวะที่อยู:ห:างไปจากบริเวณนวด ซึ่งเดิมมีน/อยกลับ

เพิ่มข้ึนจนกลับคืนส.:R3วะปกติ ฉะน้ันข/อบ:งชี้ของการนวดจึงมีมากมาย เช:! การรักษาเพื่อบรรเทา

อาการเคล็ด ขัดยอก ซ/! คอแข็งจากการตกหมอน รักษาอาการอาหารไม:ย:อย ท/องอืดเฟf2 ท/องผูก 

ปวดหลัง เจ็บเอว ปวดเG:3 ตะคริว ปวดศีรษะ นอนไม:หลับ อาการวิงเวียน ช:วยคลายความเครียดทาง

กายและใจ และช:วยให/G/อที่เคลื่อนกลับเG/3ที่ไ%/    

2) การนวดแบบราชสํานัก หมายถึงการนวดเพื่อถวายกษัตริ*> และเจ/านาย

ชั้นสูงของราชสํานัก ผ./!วดจะต/องเดินเG:3เข/3หาผ./ปeวยที่นอนอย.:บนพื้น เมื่ออยู:ห:3งผู/ปeวยราว 2 ศอก 

จึงนั่งพับเพียบและคารวะขออภัยผู/ปeวย หลังจากนั้นหมอจะคลําชีพจรที)G/อมือ และหลังเท/าข/าง

เดียวกันเมื่อตรวจดูอาการของโรคแล/วจึงเริ่มนวดคล/3ยการนวดแบบทั่วไปต:3งกันที่ตําแหน:งการ

วางมือ องศาที่แขนของผู/!วดทํากับตัวของผ./ปeวยและท:3ทางของผู/!วด ซึ่งต/องกระทําอย:างสุภาพ

อย:3งยิ่ง การนวดแบบราชสํานักพิจารณาสมบัติของผ./เรียนอย:3งปราณีตถี่ถ/วน การสอนมีขั้นตอนเน/!

มารยาทของการนวด การนวดต/องสุภาพมาก ใช/อวัยวะได/น/อย และต/องตรงตามจุดจึงกล:3วไว/ว:าการ

ฝhกมือและการนวดมีเอกลักษณ>เฉพาะการนวดแบบราชสํานักเปO!การนวดพื้นฐานต:31 ๆ เช:! 

พื้นฐานขา (แบ:งเปO!ขาด/3!!อกและขาในด/3!ในในท:3!อน)  พื้นฐานหลัง  พื้นฐานแขน (แบ:งเปO!

แขนด/3!!อกและด/3!ใน) พื้นฐานบ:3 การนวดกล/3มเนื้อต/!คอ การนวดศีรษะ (แบ:งเปO!ด/านหน/3

และด/3!หลัง) การนวดคลายกล/3มเน้ือบริเวณห!/3ท/อง (ท:3แหวก ท:3!าบ) (สถาบันการแพทย>แผน

ไทย, 2547: 111-112) 

2.5.1.3 ลักษณะการนวดแบบไทย สามารถแยกรายละเอียดได/ดังน้ี 

                        1) การกด การกดมักใช/นิ้วหัวแม:มือกดลงที่ส:วนของร:างกาย เพื่อช:วยใA/

กล/3มเน้ือคลายตัว ให/เลือดถูกขับออกจากบริเวณนั้น และเมื่อลดแรงกดลงเลือดจะพุ:งออกมาเลี้ยง

บริเวณน้ันมากขึ้น เพื่อให/ระบบการไหลเวียนของเลือดทําหน/3ที่ได/ดีขึ้น ช:วยซ:อมแซมส:วนที่สึก

หรอได/เร็วข้ึน ข/อเสียของการกด คือ ถ/3กดนานจนเกินไปหรือหนักเกินไปจะทําให/หลอดเลือดเปO!

อันอันตรายได/เช:! ทําให/เส/!เลือดฉีกขาด เกิดรอยเขียวช้ําบริเวณที่กด 
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          2) การคลึง การคลึงคือการใช/หัวแม:มือหรือสันมือออกแรงกดให/ลึกถึง

กล/3มเน้ือให/เคลื่อนไปมาหรือคลึงเปO!วง ข/อเสียของการคลึง คือ การคลึงที่รุนแรงมากอาจทําให/เส/!

เลือดฉีกขาดหรือถ/3ไปคลึงที่เส/!ประสาทบางแห:งทําให/เกิดความร./สึกเสียวแปลบทําให/เ0/นประสาท

อักเสบไ%/ 

           3) การบีบ การบีบเปOนการจับกล/ามเนื้อให/เต็มฝeามือแล/วออกแรงบีบที่

กล/3มเน้ือ เปO!'3รเพิ่มการไหลเวียนของเลือดมายังกล/3มเน้ือ ช:วยให/หายจากอาการเมื่อยล/3 การบีบ

ยังช:วยลดการเกร็งของกล/ามเนื้อได/ด/วย ข/อเสียของการบีบเช:!เดียวกับการกด คือถ/าบีบนาน

จนเกินไปอาจทําให/กล/3มเนื้อช้ํา เพราะเกิดการฉีกขาดของเส/!เลือดภายในกล/3มเน้ือน้ัน 

          4)  การดึง การดึงเปO!การออกแรงเพื่อที่จะยึดเส/!เอ็นของกล/3มเนื้อหรือพังผืด

ของข/อต:อที่หดสั้นเข/3ไปออก เพื่อช:วยให/ส:วนน้ันทําห!/3ที่ได/ปกติ ในการดึงข/อต:อมักจะได/ยินเสียง

ลั่นในข/อต:อซึ่งแสดงว:3'3รดึงนั้นได/ผลและไม:#วรดึงต:อไปอีก สําหรับกรณีที่ไม:ได/ยินเสียงก็ไ7:

จําเปO!ต/องพยายามทําให/เกิดเสียงเสียงลั่นในข/อต:อเกิดจากอากาศที่ซึมเข/3ข/อต:อถูกไล:ออกมาจาก  

G/อต:2 ต/องใช/ระยะเวลาหน่ึงให/อากาศมีโอกาสซึมเข/3ส.:G/อต:ออีกจึงเกิดเสียงไ%/ ข/อเสียของการดึง คือ

อาจทําให/เส/!เอ็นหรือพังผืดที่ฉีกขาดอย.:แล/วฉีกขาดมากขึ้น ดังนั้นจึงไม:#วรทําการดึงเมื่อมีอาการ

แพลงของข/อต:อในระยะเริ่มแรก ต/องรอให/หลังจากบาดเจ็บอย:3ง!/อย 14 วันจึงทําการดึงไ%/ 

          5)  การบิด การบิดเปO!'3รออกแรงเพื่อหมุนข/อต:อหรือกล/3มเนื้อเส/!เอ็นใA/

ยืดออกทางด/3!ขวาง ข/อเสียของการบิดคล/3ยกับG/อเสียของการดึง  

         6)  การดัด เปO!การออกแรงเพื่อให/G/อต:อที่ติดขัดเคลื่อนไหวได/ตามปกติ การ

ดัดต/องออกแรงมาก และ#:อนข/3งรุนแรง การทําการดัดควรจะศึกษาเปรียบเทียบช:วงการเคลื่อนไหว

ของข/อต:อที่จะทําการดัดกับG/อต:อปกติ ปกติจะต/องคํานึงถึงอายุของผู/ปeวยด/วย โดยถือว:3เด็กย:อมมี

การเคลื่อนไหวของข/อต:อดีกว:3ผ./ให\:  ข/อเสียของการดัด คือ อาจทําให/'ล/3มเน้ือฉีกขาด ถ/าผ./ปeวยไ7:

ผ:อนคลายกล/3มเน้ือรอบๆข/อต:อน้ันหรือกรณีทําการดัดคอในกรณีผ./สูงอายุซึ่งมีกระด.'#:อ!G/างบาง 

การดัดที่รุนแรงอาจทําให/กระดูกหักไ%/ ในผ./ปeวยที่เปO!อัมพาตมีกล/3มเน้ืออ:อนแรงไม:ควรทําการดัด 

เพราะอาจทําให/G/อต:อเคลื่อนจากเดิม หรือกรณีเท/าแพลงไม:#วรทําการดัดทันที อาจทําให/มีการ

อักเสบและปวดมากข้ึน 

         7)  การตบตีหรือการทุบสับ เปO!'3รออกแรงกระต4/นกล/3มเน้ืออย:3งเปOนจังหวะ

เรามักใช/วิธีการเหล:3!(Pกับบริเวณหลังเพื่อช:วยบรรเทาอาการปวดหลัง ปวดคอ หรือช:วยขับเสมหะ

เวลาไอ ข/อเสีย คือทําให/กล/3มเน้ือช้ําบาดเจ็บได/ง:าย 

         8)  การเหยียบ เปO!วิธีที่นิยมทํากันโดยให/เด็กหรือผู/อื่นขึ้นไปเหยียบหรือเดิน

อย.:บนหลัง G/อเสียของการเหยียบ คือเปO!ท:3!วดที่มีอันตรายมากเพราะอาจจะทําให/'ระดูกสันหลัง
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หักและอาจแทงถูกไขสันหลัง ทําให/เปOนอัมพาตไ%/ หรือทําให/เปO!อันตรายต:ออวัยวะภายใน เช:! ตับ 

ไต เกิดการบาดเจ็บไ%/ 

              2.5.1.4 การเตรียมตัวของผ./นวด 

             1) การฝh'กําลังน้ิว เพื่อเพิ่มให/!$Pวแข็งแรง จะได/มีกําลังเพียงพอมือไม:สั่นไ7:

อ:อนแรง กดได/ตรงเปf3หายในการรักษา และได/ผลรวดเร็ว สามารถทําได/โดยการฝh'ซ/อมยกกระดาน

ทุกวันด/วยการน่ังขัดสมาธิเพชรและหย:งมือเปO!รูปถ/วยไว/ข/3งลําตัว แล/วยกตัวให/พ/นจากพื้น อาจใH/

การฝhกโดยบีบข้ีผึ้งจนอ:อนตัว 

             2) การรักษาสุขภาพ ผ./!วดจะต/องรักษาสุขภาพให/ดีอย.:เสมอทั้งกายและใจ

หมั่นออกกําลังกายให/ร:3งกายแข็งแรง ถ/3ร./สึกไม:สบายหรือมีไG/ไม:ควรทําการนวดเพราะนอกจากจะ

นวดไม:ได/ผลดีเท:3ที่ควรแล/วยังอาจแพร:โรคให/'+บผ./ถูกนวดได/และเล็บมือควรตัดให/สั้น 

            การแต:งรสมือน้ัน หมายถึง การลงน้ําหนักมือในแต:ละรอบและจังหวะของ

การลงนํ้าหนัก ซึ่งการลงนํ้าหนักน้ิวมือที่กด มี 3 ระดับคือ 

          ระดับนํ้าหนักเบา ประมาณร/อยละ 50 ของนํ้าหนักที่สามารถลงได/สูงสุด 

          ระดับนํ้าหนักปานกลาง ประมาณร/อยละ 70 ของนํ้าหนักที่สามารถลงไ%/ 

                             ระดับนํ้าหนักมาก ประมาณร/อยละ 90 ของน้ําหนักที่สามารถลงได/สูงสุด 

(สถาบันการแพทย>แผนไทย, 2547: 114-116) 

             2.5.1.5 ศีลของหมอนวดแผนไทย มี 3 ประการ คือ 

           1) ไม:ดื่มสุรา หมายถึง ไม:ดื่มสุราก:อนการนวด และเมื่อนวดเสร็จแล/วก็ไ7:

ควรดื่มสุรา และรับประทานอาหารที่บ/3!ของผ4/ปeวย 

           2) ไม:ล:อลวง หมายถึง ไม:เลี้ยงไG/ คือ ถ/าไม:สามารถนวดให/หายภายในครั้ง

เดียวก็ไม:ล:อลวงผ./ปeวยให/ต/องนวด 3 หรือ 4 ครั้ง เปOนต/! 

            3) มีความสุภาพ ไม:แสดงกิริยาลวนลาม หรือใช/คําพูดแทะโลมผู/ปeวยที่เปO!

หญิงต/องนวดด/วยความเรียบร/อย   (รังสรร#> ธีรเวชเจริญชัย, 2544: 36-37) 

             2.5.1.6 มารยาทในขณะทําการนวดและG/อปฏิบัติหลังการนวด 

            1)  มารยาทในขณะทําการนวด   

                 (1) ก:อนทําการนวดผ./!วดควรสํารวมจิตใจให/เปO!สมาธิ ระลึกถึงคุณครู

อาจาร*> สําหรับการนวดแบบราชสํานักจะมีการยกมือไห"/ ผ./ถูกนวด เพื่อเปO!การขอขมาที่ล:วงเกิน

บนร:3งกาย 
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                 (2) ขณะทําการนวดควรนั่งห:3งจากผ./ถูกนวดพอสมควรในด/3!ที่จะทํา

การนวดไม:#วรคร:อมตัวผู/ถูกนวด สําหรับการนวดแบบราชสํานักจะเดินเข:3เข/าหาผ./ถูกนวดอย:31

!/อย 4 ศอก และน่ังห:3งจากผ./ถูกนวดประมาณ 1 ศอก และจับชีพจรดูลมเบื้องสูงกับลมเบื้องต่ํา 

                 (3) ขณะนวดไม:#วร'/มหน/3จะทําให/หายใจรดผู/ถูกนวดซึ่งในการนวด

แบบราชสํานักได/มีคํากล:าวไว/ว:3 “แม/ลมหายใจก็ไม:ให/รดพระวรกาย” ขณะทําการนวดจึงมักหัน

ห!/3ตรงไปG/3งห!/3 โดยไม:'/มห!/3 และไม:เงยห!/3มองฟfาอันเปOนการไม:แสดงความเคารพ 

                 (4) ขณะทําการนวดห/3มกินอาหาร หรือสิ่งใด ๆ และระมัดระวังการพูดที่

อาจทําให/ผ./!วดตกใจ สะเทือนใจหรือหวาดกลัว ควรซักถาม และสังเกตอาการอย.:เสมอ ควรหยุดเมื่อ

ผ./!วดขอให/พัก หรือเจ็บปวดจนทนไม:ไหว 

          2)  ข/อปฏิบัติหลังการนวด 

                (1) คําแนะนําสําหรับผู/!วด หากผู/!วดมีอาการปวดนิ้วมือ ให/แช:มือใน

นํ้าอ4:!เพื่อช:วยให/'ล/ามเน้ือผ:อนคลายและการไหลเวียนโลหิต หรือใช/ผ/3ชุบน้ําอุ:!ประคบมือ และ

การนวดคลึงบริเวณเนินกล/3มเน้ือฝe3มือและรอบG/อน้ิวมือ 

                (2) คําแนะนําสําหรับผ./ถูกนวด ควรงดอาหารแสลง เช:! อาหารมัน อาหาร

ทอด หน:อไ7/ ข/าวเหนียว เครื่องในสัE"> เหล/3 เบีย5> ของหมักดอง ห/3มสลัด บีบส:วนที่มีอาการเจ็บ 

ท:3'3ยบริหารเฉพาะโรคหรืออาการ  

             2.5.1.7 วิธีการนวด มีหลักพื้นฐานดังน้ี 

            1) นวดพื้นฐานขา คือ การนวดตามกระดูกด/3!ข/าง จากห!/3แG/งลงไปถึงข/2

เท/3 และจากเหนือเG:3ขึ้นไปจนถึงต/!G3 แล/วกลับมานวดด/านล:3งของขาจากต/!G3 (หัวตะคาก) ถึง

G/อเ;/า   ท:3!วดคือ คนไG/!อนหงาย ผ./นวดน่ังพับเพียบ 

                (1) ให/ผู/!วดนั่งพับเพียบข/3งลําตัวผู/ปeวยแล/วใช/นิ้วหัวแม:มือด/3!!อก 

(ด/3!ปลายเท/3หรือG/3งเดียวกับที่น่ังข/3งคนไG/) กดลงบนแนวกล/3มเนื้อชิดกระดูหน/3แข/1 2 จุด ซึ่ง

เริ่มต/นประมาณ 2 นิ้วมือใต/สะบ/3 กดเรียงกันลงมาโดยเฉียงนิ้วหัวแม:มือ 45 องศากับแนวกระดูก

ห!/3แG/1 และให/!$Pวมือ 4 น้ิวประคองบนห!/3แG/1 

                (2) ใช/!$Pวหัวแม:มือทั้งสองวางค.:'+!กดลงบนแนวกล/ามเน้ือชิดกระดูกห!/3

แข/งต:อเน่ืองจากจุดที่ 2 ในข/อG/3งบน กดเรียงน้ิวต:อเน่ืองไปจนถึงG/อเท/3 โดยให/!$Pวมือ 4 น้ิวประคอง

ล:31 

                (3) ใช/!$Pวหัวแม:มือทั้งสองข/างค.:'+!'ดลงบนแนวกล/3มเน้ือต/!G3เหนือหัว

เข:าประมาณ 2 น้ิวมือผ./!วด กดเรียงนิ้วต:อเน่ืองไปตามขาท:อนบนจนถึงหัวตะคาก (กดไปตามแนว

กลางกล/3มเน้ือขาท:อนบน) 
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                (4) พลิกกลับมือโดยใช/นิ้วหัวแม:มือทั้งสองG/างจะชี้ลง กดลงบนแนว

กล/3มเนื้อต/!G3ด/3!G/างเริ่มจากแนวปุeมหัวตะคากกดเรียงนิ้วคู:ต:อเนื่องไปจนถึงข/อเท/3 แต:ให/เว/!

บริเวณเG:3ไว/ไม:ต/องกด 

                (5) การนวดคลายหลังมือ ใช/!$Pวหัวแม:มือกดลงบนหลังเท/าคนไG/ 

           2) ท:3เปUดประตูลม   โดยคนไข/จะนอนหงาย ผ./!วดน่ังคุกเG:3G3ค.: 

                (1) ':อนจะทําการเปUดประตูลมให/จับปลายเท/าคนไG/แบะออก (G3G/3งที่จะ

เปUดประตูลม) 

                (2) ผ./!วดนั่งคุกเข/3G3#.: (เG:3ผ./!วดอย.:ประมาณเอวคนไG/) หันหน/3ไปทาง

ศีรษะคนไG/แล/ววางมือ (ข/3งเดียวที่อย.:กับคนไG/)โดยใช/ปลายนิ้วก/อยแตะที่หัวตะคากเฉียงมือ 45 

องศา มืออีกข/างอย.:ในท:3เคารพ 

                (3) เมื่อวางได/ถูกต/องตรงตําแห!:งตามข/2 2 แล/วให/ลงนํ้าหนักมือโดยการ

โ!/มกดลงไปโดยใช/เวลาประมาณ 40-60 วินาที แล/วตั้งมือยกข้ึนช/3 ๆ 

          3) การนวดพื้นฐานหลัง คือการนวดไปบนร:องกล/3มเน้ือชิดกระดูกสันหลังทั้ง 

2 G/3งจากบั้นเอว (ตรงกับหัวตะคาก) ถึงป4eมกระดูกต/!คอ และจากชิดป4eมกระดูกต/!คอมาถึงบั้นเอว 

เพื่อให/'3รไหลเวียนของเลือดบริเวณกระดูกสันหลังดีขึ้น การนวดพื้นฐานหลังมีด/วยกัน 2 ท:3 คือ 

ท:3!+)งและท:3!อน 

              การนวดพื้นฐานหลังท:3!+)1 คนไข/!+)งสมาธิ ผ./!วดนั่งชันเG:3  

              (1) วางมือทั้งสองข/3งบริเวณเอวของคนไG/ โดยให/!$้วหัวแม:มือทั้งสองข/31

กดบนร:องกล/ามเน้ือชิดกระดูกสันหลัง แล/วกดเรียงน้ิวข้ึนไปจนถึงป4eมกระดูกต/!คอ โดยใช/น้ําหนัก 

50 ปอน%> (1/2ของกําลังผ./!วด)  

              (2) กดไล:ลงตั้งแต:ต/นคอจนถึงบริเวณบั้นเอวตามแนวเดิมในข/2 1 โดยใH/

นํ้าหนัก 70 ปอน%> (3/4ของกําลังผ./นวด) 

             การนวดพื้นฐานหลังท:3!อน  คนไข/!อนตะแคงเG:3ค./ ผ./นวดคุกเG:3#.: 

             (1) ใช/!$Pวหัวแม:มือ (ข/3งเดียวกับด/3!ที่อยู:กับคนไG/) กดลงบริเวณเอวของ

คนไข/โดยที่ปลายนิ้วหัวแม:มือจะแตะชิดกระดูกสันหลัง (ตรงกับหัวตะคาก) แล/วกดไปบนร:อง

กล/3มเน้ือชิดกระดูกสันหลังจนถึงต/!#2 โดยใช/!P@3หนัก 50 ปอน%> (1/2ของกําลังผ./!วด)  

             (2) กดนวดไต:ลงตั้งแต:ต/!คอจนถึงบริเวณเอวตามแนวเดิมในข/2 1 โดยใH/

นํ้าหนัก 70 ปอน%> (3/4ของกําลังผ./!วด) 

                       4) การนวดพื้นฐานขาด/3!!อก คนไข/!อนตะแคงเG:3ค./ 90 องศา ผ./!วดน่ังเข:3

#.:ตรงกับระดับเอวของคนไG/ 
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             (1) วางน้ิวหัวแม:มือทั้งสองข/3งค.:'+!คงไว/ในลักษณะคว่ํามือ กดลงบนจุดที่ 1 

ซึ่งเปOนจุดสูงสุดของสะโพก (ตรงกับแนวห!/3G3) ตัวผ./!วดหันห!/3เG/าหาผู/ปeวย ประโยชน>คือ เพื่อ

จ:ายความร/อนไปที่ขาด/3!!อก 

             (2) วางน้ิวหัวแม:มือทั้งสองข/3งค.:'+!ในลักษณะหงายมือ กดลงบนจุดที่ 2 บน

ด/3!หลังของกระดูกหัวตะคากตัวผ./!วดอย.:ท:3เดียวกับใ!G/อที่ 1 ประโยช!>#F2 เพื่อจ:ายความร/อนเG/3

G/อกระดูกสะโพกและลงส.:ท/องขา ห/3มกดในรายที่ผ./ปeวยเปO!อัมพาตและเหยียด#./งอขาไม:ไ%/ เพราะ

จะทําให/กระดูกสะโพกเคลื่อน 

             (3) วางน้ิวหัวแม:มือทั้งสองข/3งค.:'+!ในลักษณะคว่ํามือ กดลงบนจุดที่ 3 บน

จุดก่ึงกลางกล/3มเน้ือสะโพก (รอยบ4nมต:อกระดูกสะโพก) โดยตัวของผ./!วดจะน่ังฉียง 45 องศากับตัว

คนไG/ ประโยชน>คือ เปOนจุดสําคัญในการตรวจสะโพกที่เคลื่อนว:าเข/3ที่หรือไ7: ใช/แก/และตรวจ

มดลูกเคลื่อน มดลูกไม:เG/3อ.: หากผิดปกติจุดน้ีจะแข็งมาก 

             (4) ใช/!$Pวหัวแม:มือ (G/3งเดียวกับด/านที่อย.:G/3งคนไG/) กดคลายกล/ามเน้ือท:อน

บนขาด/3!!อก จนถึงบริเวณเหนือเG:3และกดเน/!ที่เหนือเข:าประมาณ 1 ฝe3มือ ประโยชน>#ือ บังคับ

ความร/อนเG/3ส.:'ระดูกสะบ/3 แ'/ขาไม:มีกําลัง เหน็บชา 

             (5) ให/วางน้ิวหัวแม:มือคู:'+! กดลงตรงกึ่งกลางความกว/3งของ'D/ามเนื้อขา

ท:อนล:31(แนวตาต4:7) เริ่มจากต่ําจากเG:3 ประมาณ 1 ฝe3มือจนถึงG/อเท/3 และกดเ!/!ที่กึ่งกลางขาท:อน

ล:31 ประโยชน>#F2 จุดนี้สําคัญในการตรวจขาลีบว:3จะรักษาให/กลับเปOนปกติหรือไ7: รักษาตะคริว 

ปลายเท/าด/3!ชา 

                                    5) การนวดพื้นฐานขาด/3!ใน   คนไข/!อนตะแคงคู/เG:3 90 องศา ผู/!วดคุก  

เข:าค.: 

             (1) วางน้ิวหัวแม:มือ#.: กดลงบนขาท:อนบนชิดกระดูกข/อสะโพก ใต/ก/!ย/อย

ประมาณ 2 น้ิว กดไต:ลงมาถึงบริเวณเหนือหัวเข:3 ประมาณ 2 นิ้วมือ ประโยช!> คือ จุดนี้จ:3ยความ

ร/อนเG/ากระดูกสะโพกและหมอนรองกระดูกหลังและจุดกลางขาด/านในจ:3ยความร/อนไปทั่วขา 

กระจายความร/อนลงส:วนล:31 กระจายความร/อนในท/อง จุดเหนือเข:าจะบังคับความร/อนเG/าเข:3 ช:วย

ในกรณีสะบ/3เคลื่อน มีหินปูนเกาะ 

             (2) ใช/!$Pวหัวแม:มือ (G/3งเดียวกับด/านที่อย.:G/3งคนไG/) กดลงบนก่ึงกลางใต/G/2

พับเG:3 แ'/และตรวจเG:3เคลื่อน ถ/3เG:3ไม:เG/3ที่สนิท จุดน้ีจะไม:มีชีพจรเต/! 

             (3)ใช/!$Pวหัวแม:มือ (ข/างเดียวกับด/3!ที่อย.:ข/างคนไG/)นวดกล/3มเน้ือชิดกระดูก

สันหน/าแG/งด/3!ใน กดเรียง ๆ ไปจนถึงข/อเท/3 
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                      6) การนวดพื้นฐานแขนด/3!ใน เปO!'3รนวดตําแหน:งแขนด/3!ใน 5 จุด ช:วย

ในรายที่เปO!อัมพาตแขน แขนอ:อนแรง ข/อมือและข/อน้ิวต:31 ๆ เคลื่อน และมีการอักเสบจากอุบัติเหตุ 

            การนวดพื้นฐานแขนด/3!ใน ท:3!+)1 คนไG/นั่งขัดสมาธิ หรือนั่งห/อยขา ผ./!วด

น่ังท:3พรหมสี่หน/3 

            (1) ใช/!$Pวหัวแม:มือกดตรงกึ่งกลางแขนด/3!ใน (หงายมือ) มืออีกข/3งหนึ่งจับ

G/อมือคนไG/จุดที่ 1 2 นี้มีประโยช!>#F2 จ:3ยความร/อนตลอดแนวแขนด/านในจนถึงปลายนิ้วและจ:3*

ความร/อนตลอดแขนถึงปลายมือ กระดูกกล/3มเน้ือและเส/!เอ็นลดการอักเสบของกล/3มเน้ือ 

            (2) วางน้ิวหัวแม:มือคู:กัน กดลงกึ่งกลางG/อพับแขนแล/วนวดไล:ลงไปจนถึง

G/อมือ ประโยช!> คือ จ:3ยความร/อนเG/3กระดูกG/อศอก และเยื่อห4/มกระดูก ข/อต:2 จุดกลางแขนท:อน

ล:31 ช:วยจ:3ยความร/อนไปสู:ข/อมือ และจุดข/อมือช:วยบังคับความร/อนออกปลายนิ้วทั้งหมด รักษา

อาการชา 

         การนวดพื้นฐานแขนด/3!ใน ท:านอน  คนไG/!อนหงาย ผ./!วดน่ังคุกเG:3ค.: 

         (1) ใช/อ4/งมือกดบริเวณกึ่งกลางแขนท:อนบน มืออีกG/3งหน่ึงจับชีพจรที่ข/อมือ 

         (2) วางนิ้วหัวแม:มือค.:'+!กดลงบนG/อพับแขนด/3!ใน ไล:ลงไปจนถึงG/อมือ 

                                7) ท:3!วดพื้นฐานแขนด/3!!อก 

        การนวดพื้นฐานแขนด/3!!อก ท:3!อน คนไข/!อนหงาย ผ./!วดนั่งคุกเข:3#.: 

        (1) ผ./!วดนั่งคุกเG:าคู:หันหน/3ไปด/3!ศีรษะของคนไG/ ใช/นิ้วหัวแม:มือกดบน

ก่ึงกลางแขนท:อนบนด/3!!อก (คว่ํามือ) 

          (2) ผ./!วดนั่งคุกเข:3#.:หันหน/3เข/3หาคนไข/ใช/นิ้วหัวแม:มือคู:กันกดบนบริเวณ

G/อศอกด/3!!อกไล:จนไปถึงบริเวณข/อมือ 

          การนวดพื้นฐานแขนด/3!!อก ท:3!+)1 คนไG/!+)งขัดสมาธิ หรือน่ังห/อยขา ผ./!วด

น่ังท:3พรหมสี่หน/3 ประโยช!> คือ ใช/ช:วยเหลือคนไG/ที่เปO!อัมพาตแขน แขนอ:อนแรง เปO!'3รส:1

เลือดไปแขนด/านนอก แก/อาการชาบริเวณแขน 

          (1) ผ./!วดนั่งท:าพรหมสี่ห!/3ด/3!ข/3งคนไG/ ใช/นิ้วหัวแม:มือ (ข/3งที่อยู:ใกล/กับ

คนไG/) กดบนก่ึงกลางแขนท:อนบนด/3!!อก (คว่ํามือ) 

          (2) วางน้ิวหัวแม:มือเดี่ยว กดด/านบนข/อศอก (ด/3!นอก) ไล:ไปจนถึงบริเวณ

G/อมือ 

     8) การนวดพื้นฐานหัวไหD: คนไข/!ั่งท:3ขัดสมาธิ หรือนั่งห/อยขา ผู/นวดนั่งท:3

พรหมสี่ห!/3 ผ./!วดนั่งท:3พรหมสี่ห!/3ด/3!ข/างคนไG/ ใช/!$Pวหัวแม:มือต่ําลง (G/3งที่อย.:กับคนไG/)  
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กดลงที่ร:องข/อต:อกระดูก หัวไหล:ประมาณกึ่งกลางสะบัก มืออีกข/าหนึ่งจับG/อมือคนไข/ยกขึ้น

ประมาณระดับสายตา 

    9) ท:3!วดพื้นฐาน,:า การนวดพื้นฐานบ:3เพื่อให/'ล/ามเนื้อที่เกร็งเกิดการอ:อนตัว 

และทําให/เกิดการไหลเวียนเลือดบริเวณบ:3ดีขึ้น โดยให/#!ไG/นั่งสมาธิ หรือนั่งห/อยขา ผู/!วดยืนท:3

หกสูง หกกลาง หกต่ํา 

         (1) วางน้ิวหัวแม:มือ#.:'+! กดบนแนวกล/3มเนื้อบ:3เริ่มจากชิดร:องข/อต:อกระดูก 

ข/อไหล:ด/านบน กดไล:ไปจนถึงป̀จจุบัน กระดูกต/!#2 โดยผู/นวดยืนอยู:ในท:3หกสูงใช/น้ําหนัก50 

ปอน%> (1/2ของกําลังผ./!วด) 

         (2) วางน้ิวหัวแม:มือ#.:'+! กดไล:ลงจากชิดปุeมกระดูกต/!#อไปตามแนวเดิมใน

G/2 1 โดยผ./!วดยืนอย.:ท:3หกกลางใช/!P@3หนัก 70 ปอน%> (3/4ของกําลังผ./!วด) 

         (3) วางน้ิวหัวแม:มือ#.:'+! กดไล:GBP!เช:!เดียวกับข/2 1โดยผู/!วดยืนอยู:ท:3หกต่ํา

ใช/!P@3หนัก 90 ปอน%> (4/4ของกําลังผ./!วด) 

   10) การนวดศีรษะ คนไข/!+)งท:3G+ดสมาธิ หรือน่ังห/อยขา ผ./!วดน่ังท:3พรหมสี่ห!/3    

         (1) ผ./!วดน่ังอย.:ด/3!หลังคนไG/ใน;:าพรหมสี่ห!/3ใช/!$Pวหัวแม:มือG/3งขวากดลง 

บริเวณท/3ยทอยข/3งขวา มืออ('G/3งหน่ึงแตะบริเวณห!/3ผากของคนไG/ 

         (2) กดเช:นเดียวกับG/2 1 แต:เปลี่ยนเปOนใช/หัวแม:มือG/3งที่ถนัดกดบริเวณ

ก่ึงกลางท/3ยทอยชิดกะโหลก (สถาบันการแพทย>แผนไทย, 2547: 117-136) 

   2.5.1.8 ประโยช!>Gองการนวด 

                1) ระบบหมุนเวียนเลือด 

         (1) การคลึงทําให/เลือดถูกบีบออกจากบริเวณนั้น และมีเลือดใหม:ไหลมา

แทนที่ ช:วยในการไหลเวียนของเลือดและนํ้าเหลือง 

         (2) สําหรับการบวม การคลึงจะทําให/บริเวณน้ันน่ิมลงไ%/ ทําให/'3รบวมลดลง 

แต:ไม:#วรคลึงในกรณีที่มีการอักเสบอาจทําให/บวมมากข้ึนไ%/ 

         (3) อุณหภูมิเพิ่มขึ้นทําให/ส:วนที่นวดอ4:นข้ึน 

                2) ระบบกล/3มเน้ือ 

         (1) ทําให/'ล/3มเน้ือมีประสิทธิภาพมากข้ึน เน่ืองจากมีเลือดมาเลี้ยงมากข้ึน เช:!

การเตรียมตัวของนักกีฬาก:อนการแG:งขัน 

         (2) ขจัดของเสียในกล/3มเน้ือได/ดีข้ึนทําให/'ล/3มเน้ือเมื่อยล/3!/อยลงหลังการ 

ใช/งาน 

         (3) ทําให/'ล/3มเน้ือหย:อนลง ผ:อนคลายความเกร็ง 
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         (4) ในรายที่มีพังผืดเกิดภายในกล/3มเน้ือ การคลึงจะทําให/พังผืดอ:อนตัว ทําใA/

กล/3มเน้ือมีความยือหย4:!ดีขึ้นและอาการเจ็บปวดลดลง 

                             3) ผิวหนัง 

         (1) ทําให/เลือดมาเลี้ยงผิวหนังมากข้ึน ทําให/ผิวเต:งตึง 

         (2) ยาดูดซึมได/ดีข้ึนทางผิวหนัง ภายหลังการนวดที่นานพอสมควร เช:! การ

นวดด/วยยาแ'/ชา 

         (3) การคลึงในรายที่เปO!แผลเปO! (ซึ่งเกิดจากเนื้อเยื่อพังผืดงอกแทนผิวหนัง

เดิม) ช:วยให/เลือดไปเลี้ยงบริเวณน้ันมากข้ึนทําให/แผลเปO!อ:อนตัวลงไปหรือเล็กลง 

                              4) ระบบทางเดินอาหาร  

         (1) เพิ่มความตึงตัวของระบบทางเดินอาหาร ได/แ': กระเพาะอาหาร และลําไ0/ 

         (2) เกิดการบีบตัวของกระเพาะอาหารและลํา?0/ ทําให/เจริญอาหาร ท/องไม:อืด

ไม:เฟf2 

 5)  จิตใจ 

         (1) ทําให/เกิดความร./สึกผ:อนคลาย สบายกาย สบายใจ 

         (2) ทําให/ร./สึกแจ:มใส กระฉับกระเฉง 

         (3) ทําให/ลดความเครียด ความกังวล 

         (4) ทําให/เกิดความร./สึกอบอ4:! ได/รับความรัก ความเอาใจใ0: โดยเฉพาะสมาชิก

ในครอบครัวช:วยนวดให/'+!และกัน 

               2.5.1.9 ข/อห/3มในการนวด 

                             1) ห/3มนวด บริเวณบาดแผล เพราะจะทําให/เกิดการติดเชื้อ เจ็บปeวยหรือแผลแยก 

ทําให/หายช/3 แต:!วดเบา ๆ รอบ ๆ แผลไ%/ 

  2) ห/3มนวดบริเวณที่เปO!มะเร็ง เพราะการนวดอาจทําให/มะเร็งกระจายไปที่อื่น แE:

ถ/3ปวดเมื่อยส:วนอื่นสามารถนวดไ%/ 

  3) ห/3มนวดบริเวณที่เกิดสีดํา เพราะเน้ือตายจากเส/นเลือดอุดตันหรือเลือดไปเลี้ยง

!/อย เพราะการนวดทําให/'/อนเลือดในหลอดเลือดดําเคลื่อนไปอุดหลอดเลือดในปอดหรือสมอง ถ/3

จําเปO!ต/องนวดต/องนวดด/วยความระมัดระวัง 

               4) ห/3มนวดในผ./ปeวยที่เปO!โรคผิวหนัง เพราะจะทําให/เชื้อแพร:ออกไป 

  5) ห/ามนวดบริเวณที่มีการอักเสบเฉียบพลัน เพราะการนวดอาจจะทําให/อาการ

รุนแรงข้ึน 

  6) ห/3มนวดขณะมีไข/หรือครั่นเน้ือครั่นตัว 
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 2.5.2 การประคบสมุนไพร 

                การประคบสมุนไพร คือการใช/สมุนไพรหลายอย:3งมาห:อรวมกัน ส:วนใหญ:เปOนสมุนไพร

ที่มีน้ํามันหอมระเหย โดยน้ํามานึ่งให/ร/อน ประคบบริเวณที่ปวดหรือเคล็ดขัดยอก ซึ่งน้ํามันหอม

ระเหยเมื่อถูกความร/อนจะระเหยออกมา และยังมีสารสําคัญจากสมุนไพรบางชนิดที่ซึมเข/าทาง

ผิวหนัง ช:วยรัดษาอาการเคล็ด ขัด ยอก และลดปวดไ%/ 

2.5.2.1 อุปกรณ>การทําลูกประคบ 

              1) ผ/าดิบสําหรับห:อลูกประคบ 

              2) เชือกหรือหนังยาง 

              3) ตัวยาที่ใช/ทําลูกประคบ 

              4) เตาพร/อมหม/อสําหรับน่ึง 

              5) จานหรือชามอลูมิเนียมเจาะรู (เพื่อให/ไอนํ้าผ:3!ไ%/) รองลูกประคบ 

  2.5.2.2 ตัวยาที่นิยมใช/ทําลูกประคบ (สําหรับลูกประคบ 2 ลูก) 

             1) ไพล (500 กรัม) แก/ปวดเมื่อยลดอาการอักเสบ 

             2) ผิวมะกรูดถ/าไม:มีใช/ใบแทน (200 กรัม) มีนํ้ามันหอมละเหยแ'/ลมวิงเวียน 

             3) ตะไคร/บ/าน (100 กรัม) แต:งกลิ่น 

             4) ใบมะขาม (300 กรัม) แก/อาการคันตามร:3งกาย ช:วยบํารุงผิว 

             5) ขมิ้นชัน (100 กรัม) ช:วยลดอาการอักเสบ แก/โรคผิวหนัง 

             6) เกลือ (1 ช/อนโตo8) ช:วยดูดความร/อนและช:วยพาตัวยาซึมผ:านผิวหนังไ%/

สะดวก 

             7) การบูร (2 ช/อนโตo8) แต:งกลิ่น บํารุงหัวใจ 

             8) ใบส/มปeอย (100 กรัม) ช:วยบํารุงผิว แก/โรคผิวหนัง ลดความดัน 

              2.5.2.3 วิธีการทําลูกประคบ 

             1) หั่นหัวไพร ขมิ้นชัน ต/!ตะไค5/ ผิวมะกรูด ตําพอหยาบ ๆ (เวลาประคบจะ

ทําให/ระคายพิม<>) 

             2) นําใบมะขาม ใบส/มปeอย (เฉพาะใบ) ผสมกับสมุนไพร ข/2 1 เสร็จแล/วใA/

ใส:เกลือ การบูร คลุกเคล/3ให/เปO!เน้ือเดียว แต:อย:3ให/แฉะเปO!!P@3 

             3) แบ:งตัวยาที่ลุกเคล/3เรียบร/อยแล/วใส:ผ/3ดิบห:อเปO!ลูกประคบประมาณเท:3

ลูกส/มโอ รัดด/วยเชือกให/แน:! (ลูกประคบถูกความร/อนยาสมุนไพรจะฝeอลงให/รัดใหม:ให/แน:!

เหมือนเดิม) 

            4) นําลูกประคบที่ได/ไปน่ึงในหม/อน่ึง ใช/เวลาน่ึงประมาณ 15-20 นาที 
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            5) นําลูกประคบที่ได/รับความร/อนได/ที่แล/วมาประคบคนไข/ที่อาการต:าง ๆ

โดยสับเปลี่ยนลูกประคบ 

            2.5.2.4  วิธีการประคบ 

             1) จัดท:3#!ไG/ให/เหมาะสม เช:นนอนหงาย น่ัง นอนตะแคง ขึ้นอยู:'ับ

ตําแห!:งในการประคบสมุนไพร 

             2) นําลูกประคบที่ได/รับความร/อนได/ที่แล/วมาประคบบริเวณที่ต/องการ

ประคบ (ทดสอบความร/อนของลูกประคบคือที่ท/องแขนหรือหลังมือ) 

             3) ในการวางลูกประคบบนผิวหนังคนไข/โดยตรงในช:วงแรก ๆ ต/องทําด/วย

ความเร็วไม:วางแช:!3! ๆ เพราะคนไG/ทนความร/อนไม:ได/มาก 

             4) เมื่อลูกประคบคลายความร/อนลงก็สามารถเปลี่ยนลูกประคบอีกลูกหน่ึง

แทน (นําลูกเดิมไปน่ึงต:2) ทําซ้ําตามG/2 2, 3, 4 

              2.5.2.5 วิธีการเก็บรักษาลูกประคบ 

            1) ลูกประคบสมุนไพรที่ทําในแต:ละครั้ง สามารถเก็บไว/ใช/ซ้ําไ%/ 3-5 ครั้ง 

            2) ควรเก็บลูกประคบไว/ในต./เย็นจะทําให/เก็บได/!3!ขึ้น (ควรเช็ดลูกประคบ

ด/วย ถ/3มีกลิ่นบูดหรือเหม็นเปรี้ยวไม:ควรเก็บไ"/) 

            3) ถ/3ลูกประคบแห/1 ':อนใช/#วรพรมด/วยน้ําหรือเหล/3ขาว 

            4) ถ/3ลูกประคบที่ใช/ไม:มีสีเหลืองหรือสีเหลืองอ:อนลงแสดงว:3ยาที่ใช/จืดแล/" 

(คุณภาพ!/อยลง) จะใช/ไม:ได/ผลควรเปลี่ยนลูกประคบให7:        

            2.5.2.6 G/อควรระวังในการประคบ 

            1) ห/ามใช/ลูกประคบที่ร/อนเกินไป โดยเฉพาะกับริเวณผิวหนังอ:อนๆหรือ

บริเวณที่เคยเปOนแผลม3':อน ถ/าต/องการประคบควรใช/ผ/3G!หนูรองก:อนจนกว:3ลูกประคบจะคลาย

ความร/อนลงจากเดิม 

           2) ควรระวังเปO!พิเศษในผ./ปeวยเบาหวาน อัมพาต เด็ก และผ./สูงอายุ เนื่องจาก

กล4:มบุคคลดัง'D:3วความรู/สึกตอบสนองต:อความร/อนช/3 อาจจะทําให/ผิวหนังไหม/พองได/ง:าย ถ/3

ต/องการใช/ควรใช/ลูกประคบที่อ4:! ๆ 

           3) ไม:#วรใช/ลูกประคบสมุนไพรในกรณีที่มีแผล การอักเสบ (ปวด บวม แดง 

ร/อน) ในช:วง 24 ชั่วโมง แรกอาจจะทําใA/นวมมากขึ้น 

           4) หลังจากประคบสมุนไพรแล/วไม:#วรอาบนํ้าทันที เพราะจะไปชําระล/3งตัว

ยาออกจากผิวหนัง และอุณหภูมิในร:3งกายปรับเปลี่ยนไม:ทันอาจจะทําให/เปO!ไข/ไ%/ 
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         2.5.2.7 ประโยช!>Gองการประคบสมุนไพร 

       1) บรรเทาอาการปวดเมื่อย 

       2) ช:วยลดอาการบวด อักเสบของกล/3มเน้ือ เอ็น G/อต:2 หลัง 24-48 ชั่วโมง 

       3) ลดอาการเกร็งของกล/3มเนื้อ 

       4) ช:วยให/เน้ือเยื่อ พังผืดยืดตัวออก 

       5) ลดการติดขัดG/องข/อต:2 

       6) ลดอาการปวด 

       7) ช:วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือด  

                            (สถาบันการแพทย>แผนไทย, 2547: 144-146) 

 

2.6 แนวคิดนิเวศวิทยาวัฒธรรม 

นิเวศวิทยาวัฒนธรรม (Cultural Ecology) เปO!แนวคิดทางมานุษยวิทยาแนวหนึ่งที่สนใจ

ศึกษากระบวนการวิวัฒนาการทางสังคมวัฒนธรรมซึ่ง Julian Steward นักมานุษยวิทยาชาวอเมริกัน

ได/อธิบายแนวความคิดแบบนิเวศวิทยาวัฒนธรรมว:าเปO!'3รศึกษากระบวนการปรับตัวของสังคม

ภายKE/ อิทธิพลของสิ่งแวดล/อมโดยเ!/!'3รศึกษาวิวัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการ

ปรับตัว (Adaptation) ของสังคม แนวความคิดน้ีมองสังคมในลักษณะเปO!พลวัตหรือเปลี่ยนแปลงอย.: 

ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงเปO!ผลมาจากการปรับตัวให/เG/3'+บสภาพแวดล/อม โดยมีพื้นฐานสําคัญ

คือ เทคโนโลยีการผลิตโครงสร/างสังคม และลักษณะของสภาพแวดล/อมธรรมชาติเปO!เงื่อนไขหลัก

กําหนดกระบวนการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวของสังคม วัฒนธรรม 

Steward มอง “วัฒนธรรม” ว:3เปOนเครื่องมือช:วยให/มนุษย>ปรับตัวเG/ากับสภาพแวดล/อม

ประเด็นสําคัญสําหรับการศึกษาเชิงมานุษยวิทยาจึงมีอย.:ว:3วัฒนธรรมมีการปรับตัวอย:3งไรให/เข/3กับ

สภาพแวดล/อมและมนุษย>มีวิธีการอย:3งไรในการใช/เทคโนโลยีและระบบเศรษฐกิจในการปรับตัว

เข/ากับสภาพแวดล/อมถึงแม/ว:3วัฒนธรรมจะถูกกําหนดโดยสภาพแวดล/อมแต:สจoวตเสนอว:3เราไ7:

ควรแยกแยะสภาพแวดล/อมออกจากความต/องการทางด/3!ร:3งกายและจิตใจซึ่งเปOนพื้นฐานสําคัญอีก

ส:วนหน่ึงในการอธิบายพฤติกรรม Steward ให/#วามหมายนิเวศ!>วิทยาว:3 “คือการปรับตัวให/เข/3กับ

สภาวะแวดล/อม นิเวศ!>วิทยาทางวัฒนธรรม จึงหมายถึงวิธีการศึกษาหาG/อกําหนดหรือหลักเกณX>

ทางวัฒนธรรมซึ่งเปO!ผลกระทบจากการปรับตัวเข/3กับสภาวะแวดล/อม (ของมนุษย>แต:ละสังคม) 

นิเวศน>วิทยาวัฒนธรรมจึงแตกต:3งไปจากนิเวศน>วิทยาสังคม (Social Ecology) เพราะนิเวศน>วิทยา

วัฒนธรรมม4:งแสวงหากฎเกณX>เพื่ออธิบายที่มาของลักษณะและแบบแผนวัฒนธรรมบางประการที่มี

อยู:ในแต:ละสภาวะแวดล/อมมากกว:ามุ:งแสวงหาหลักการทั่วไปที่ใช/ได/กับทุกวัฒนธรรมและ
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สภาพแวดล/อม “ สิ่งที่สําคัญที่สุดในแนวคิดน้ีคือ แก*1วัฒนธรรม”(Cultural Core) ซึ่งหมายถึงกลุ:7

ของลักษณะหรือแบบแผนวัฒนธรรมที่มีความสัมพ+!M>ใกล/ชิดมากที่สุดกับกิจกรรมเพื่อการดํารงชีพ

และการจัดการทางเศรษฐกิจ โดยจะม4:งสนใจการนําวัฒนธรรมทางวัตถุ หรือระบบเทคนิควิทยาที่ใH/

หรือเครื่องมือเทคโนโลยี (Form) มาใช/แตกต:างกันอย:3งไรและ':อให/เกิดการจัดการทางด/านสังคมที่

แตกต:างกันอย:3งไร (Function) ในสภาวะแวดล/อมที่แตกต:3งกันเพราะสภาวะแวดล/อมแต:ละแห:1

อาจเปO!ตัวช:วยหรือG/อจํากัดใH/ (sequence) เทคนิควิทยาเหล:3!(P'Vไ%/  

 แนวคิดเวศวิทยาวัฒนธรรมได/รับการอธิบายความหมายในศัพท>สาขามานุษยวิทยา

วัฒนธรรม และมานุษวิทยาวัฒนธรรมว:าหมายถึง การศึกษาความสัมพันธ>ระหว:3งมนุษย>กับ

สิ่งแวดล/อมทางธรรมชาติ การอยู:ร:วมกันกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ส:งผลให/เกิดการปรับตัวและสร/31

วัฒนธรรมตามหลักความสมดุลกับระบบนิเวศ!>  

จากการให/#วามหมายG/3งต/!จะเห็นได/ว:าแนวคิดนิเวศวิทยาวัฒนธรรม มีกรอบแนวคิดมอง

เชิงวัฒนธรรมว:3 เปO!การปรับตัวต:อป̀ญหาเบื้องต/!เกี่ยวกับการดิ้นรนเพื่อมีชีวิตอย.: (ภัทร ยืนยง, 

2551: 17) การศึกษาในครั้งนี้ผ./ศึกษาได/#/!คว/3ข/อมูลเพื่อหารูปแบบในการศึกษาโดยได/!@3แนวคิดน้ี

มาเปO!แนวทางในการศึกษาในรื่องการแบ:งกล4:มประเภทการศึกษาองค>#วามรู/เกี่ยวกับการนวดไทย

และการประสมุนไพรด/วย 

 

2.7 แนวคิดเกี่ยวกับการยอมรับ 

 

  ทฤษฎีการยอมรับ 

Rogers and Shoumarker (1971 อ/3งถึงใน บุญธรรม จิตต>อนันE>, 2540: 212-213) กล:3วถึง

กระบวนการยอมรับ (Adoption Process) ว:3เปO!'ระบวนการทางจิตใจของบุคคล ซึ่งเริ่มต/!ด/วยการ

เริ่มรู/หรือได/ยินเกี่ยวกับแนวความคิดใหม:แล/วไปสิ้นสุดลงด/วยการตัดสินใจยอมรับไปปฏิบัติ 

กระบวนการน้ีมีลักษณะคล/3ยกับการเรียนร./และการตัดสินใจ (Learning and Decision Making) โดย

ได/แบ:งกระบวนการยอมรับออกเปO! 5 ข้ันตอน ดังน้ี 

ขั้นที่ 1 ขั้นเริ่มรู/หรือรับร./ (Awareness) เปO!ขั้นแรกที่บุคคลเริ่มร./เกี่ยวกับเรื่องใหม:หรือ

ความคิดใหม:แต:G3ดรายละเอียด การรับร./อาจเกิดข้ึนโดยบังเอิญด/วยการพบเห็นด/วยตนเองหรือโดย

การเผยแพร:ของเจ/3ห!/3ที่ของรัฐบาลหรือเอกชน 

บุคคลจะมีการตระหนักรู/โดยผ:3!'3รกระตุ/!ทางพฤติกรรมและการตระหนักรู/ไม:จําเปO!

จะต/องถูกกระทําเพียงฝe3ยเดียว  ความต/องการ หรือทัศนคติของตนเองและจะหลีกเหลี่ยงทั้งตั้งใจ
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และไม:ตั้งใจกับข:3วสารที่ขัดแย/งกับตนเองซึ่งเรียกว:3 การเลือกความสนใจ (Selective Exposure) 

การเลือกความสนใจจะทําห!/3ที่เหมือนตัวกลั่นกรองทางจิตใจในการพิจารณนาข/อมูลG:3วสาร 

ขั้นที่ 2 ข้ันส.:#วามสนใจ (Interest) เปO!G+Pนที่บุคคลเริ่มมีความสนใจในแนวความคิดใหม:จึง

พยายามใฝeหาความรู/ในรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาแยกแยะความเปO!ไปได/ประโยช!> และ

ความเหมาะสม   บุคคลจะมีแรงจูงใจที่จะ#/นหาข/อมูลเพื่อลดความไม:แน:!!อนเกี่ยวกับผลลัพธ>ที่

คาดหวัง บุคคลส:วนใหญ:จะถามจากเพื่อนสนิทถึงความคิดเกี่ยวกับความสนใจนั้น ๆ ผลลัพธ>ที่ไ%/

จากข้ันตอนการจูงใจคือ ทัศนคติต:อสิ่งที่สนใจอย.: เช:! ความชอบหรือไม:ชอบ 

ขั้นที่ 3 ข้ันไตร:ตรอง (Evaluation) เปO!ขั้นที่บุคคลศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับแนวความคิด

ให7: แล/วคิดเปรียบเทียบกับงานที่ทําอยู:ในป̀จจุบันว:3 ถ/3รับเอาแนวความคิดใหม:มาปฏิบัติจะเกิด

ผลดีหรือไม:ดีอย:างไรบ/าง ในขณะน้ีและในอนาคต ควรหรือไม:ที่จะทดลองด.':อน หากร./สึกว:3มีผลดี

มากกว:าจะตัดสินใจทดลองดูเพื่อให/เกิดความแ!:ใจ':อนที่จะรับไปปฏิบัติจริง  ๆ 

ขั้นที่ 4 ขั้นทดลองทํา (Trial) เปO!ขั้นที่บุคคลทดลองทําตามแนวความคิดใหม:โดยทําการ

ทดลองแต:เพียงเล็กน/อย เพื่อดูว:3จะเข/ากันหรือไม:กับสภาวะการณ>ในป̀จจุบันของตนและผลจะ

ออกมาตามที่คาดคิดไว/หรือไม:ในขั้นนี้บุคคลจะแสวงหาข:3วสารที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับ

แนวความคิดใหม:นั้นซึ่งผลจากการทดลองจะมีความสําคัญยิ่งต:อการตัดสินใจ ที่จะปฏิเสธหรือ

ยอมรับต:อไป 

โดยทั่วไปมักพบว:3จะมีอัตราการยอมรับที่รวดเร็วกว:3 หากลองแล/วพบว:3เกิดประโยช!> 

วิธีการที่ใH/ เช:! การแจกจ:ายสินค/3ตัวอย:างให/ลองใH/ เปO!ต/! 

ขั้นที่5 ข้ันนําไปปฏิบัติหรือขั้นยอมรับ (Adoption) เปOนข้ันที่บุคคลตัดสินใจรับแนวความคิด

ใหม:ไปปฏิบัติอย:3งเต็มที่ หลังจากที่ได/ทดลองปฏิบัติดูและทราบผลเปOนที่พอใจแล/" 

โดยแนวคิดน้ีผ./ศึกษาจะใช/เปO!แนวทางในการศึกษาเรื่องแน/วโน/มการนําอง#>#วามรู/Gอง

ผ./สูงอายุในด/3!สุขภาพไปใช/ในอนาคตโดยจะดูจากมิติเรื่องการยอมรับของกลุ:มผ./ใช/บริการที่เปO!

คนร4:!ใหม:และผ./สูงอายุ  
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2.8 งานวิจัยที่เกี่ยว&-อง 

 สุรินทร วงค>#@3แดง (2550) ได/ศึกษาเรื่องการจัดการความร./Gองหมอพื้นบ/3!ชาวเขาเผ:าปกา

เกอะญอ จังหวัดเชียงให7: โดยได/ผลการศึกษาดังนี้ 

 การจัดการความร,-ของหมอพื้นบ-าน 

1.การแสวงหาความ3,- 

หมอพื้นบ/3!ทั้ง 3 กล4:มน้ัน มีลักษณะของการแสวงหาความร./ที่เหมือนกันคือ มีการสืบทอด

ความร./มาจากบรรพบุรุษ ได/แ': ป.eย:3 ตายาย และบิดามารดา โดยหมอพื้นบ/3!ในส:วนกล4:มของหมอที่

รักษาด/วยวิธีการทางด/3ยไสยศาสต5> และหมอสมุนไพรจะได/รับการสืบทอดองค>ความรู/มากจาก ป.e 

ตา หรือบิดา ส:วนหมอพื้นบ/3!ในกล4:มของหมอตําแยได/รับการสืบทอดความรู/มาจากย:3ยายหรือแ7:

ของตนเองความร./ของหมอพื้นบ/3!อกจากเปO!ความร./ที่ได/จากการปฏิบัติจริงอย.:ในวิถีชีวิต การเรียนร./ 

ซึมซับ มีโอกาสได/ใกล/ชิด สังเกต และการเข/3ร:วมจากประสบการณ>ตรงที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ

แล/" ยังได/แสวงหาความร./จากผ./เฒ:3ผ./แ': ผู/ร./ในหมู:บ/3!และแลกเปลี่ยนเรียนรู/'ับกลุ:มหมอพื้นบ/าน

ด/วยกัน โดยการสอบถาม พูดคุยสังเกต และลงมือปฏิบัติเมื่อได/ผลจึงเกิดความมั่นใจและปฏิบัติสืบ

ต:อมาจนกระทั่งถึงป̀จจุบัน 

2.การนําความ3,-ไปใK- 

หมอไสยศาสต5> จะใช/ความร./ที่มีอย.:ดูแลสุขภาพของคนในหม.:บ/3!แบบอง#>รวมสอดคล/อง

กับวัฒนธรรม ประเพณีและความเชื่อในเรื่องของผีและอํานาจเหนือธรรมชาติ รูปแบบของการดูแล

รักษาสุขภาพตั้งแต:ยังไม:เกิดโรคจะอย.:ในรูปของการสั่งสอนให/อย.:ในรีตรอยเดิม การฟ̀งคําตักเตือน

จากผ./ให\: ข/อห/3มต:31 ๆ และการรักษาจะเปO!การพิธีกรรมต:าง ๆ เช:!การเลี้ยงผี การไล:ผี การใH/

คาถาอาคม การดูเมื่อ การดูแลสุขภาพหลังจากการรักษาก็จะได/แ': การมัดมือและ การเรียกขวัญ เพื่อ

เปOนการสร/3งกําลังใจให/'+บผ./ที่เจ็บปeวยหมอสมุนไพรนําความร./ไปใช/ในการรักษาคนทั้งในหมู:บ/าน

และหม.:บ/3!ใกล/เคียง ในลักษณะที่เรียกว:3 “ยาหมอขอวาน” คือมีการขอให/ทําการรักษาให/หรือการ

ขอให/หมอหายามาให/แล/ว#:อยตอบแทนในภายหลัง 

 ป̀จจุบันเมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไป การรักษาด/วยสมุนไพรได/เลือนหายไปในสังคมชาวเขา

เผ:าปกาเกอะญอไปมาก แต:ก็ยังมีผ./เฒ:3ผ./แ':หรือคนในหม.:บ/3!ทําการรักษาโรคด/วยยาสมุนไพรบ/31

แต:ก็ไม:มากนัก รูปแบบการรักษาก็เปลี่ยนเปO!การ “ซื้อยา” สมุนไพรมารักษาเองมากกว:3 หมอ

สมุนไพรก็ต/องเปO! “คนขายยา” ตามที่มีคนสั่งมาส:วนหมอตําแยได/ใช/องค>ความรู/ในเรื่องของการ

ดูแลสุขภาพครรภ>มารดาการทําคลอดกับหญิงมีครรภ>ในหมู:บ/3นที่ตนเองอาศัยอยู:และหมู:บ/าน

ใกล/เคียง เมื่อมีคนมาเรียกไปทําคลอดถึงแม/ว:าจะไม:สบายอย.:ก็จะไปหรือเวลาที่มีคนท/องก็จะขอใA/

ช:วยดูลักษณะของครรภ>ว:3เด็กอยู:ในท:าที่ปกติหรือไ7: ก็จะช:วยดูให/และจัดครรภ>ให/เด็กอย.:ในท:3ที่
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ปกติในการทําคลอดแต:ละครั้งน้ันหมอตําแยทั้ง 3 กรณีศึกษาจะไม:คิดเงิน หรือเรียกร/องเอาอะไร แE:

เมื่อทําคลอด คนที่ทําคลอดให/ก็จะนําน้ําขมิ้นส/มปeอย และG/าวของต:31 ๆ บางทีก็เปOนเงินมาดําหัว

และมอบให/ตามประเพณีของชาวเขาเผ:3ปกาเกอะญอ ผลที่ได/รับจากการเปOนหมอตําแยสบายใจ และ

มีความสุข การทําคลอดด/วยหมอตําแย ทําให/ผ./คนได/ผูกพันได/ช:วยเหลือและให/'@3ลังใจกัน 

3.การแบ*งป=1หรือกา30*ายทอดความร,- 

หมอไสยศาสต5> ไม:มีการถ:3ยทอดความร./ที่เปO!ระบบชัดเจนนอกจากจะถ:3ยทอดในรูปแบบ

ของวัฒนธรรมและประเพณี การให/ผ./ที่จะสืบทอดองค>ความรู/นั้นเG/าร:วมพิธีกรรมต:31 ๆ ผู/ที่จะสืบ

ทอดความรู/ได/โดยตรงก็คือลูกชายเท:านั้นสําหรับการแบ:งป̀นและการถ:ายทอดความรู/ของหมอ

สมุนไพรได/แบ:งป̀!#วามร./เรื่องของสมุนไพรโดยการสอบถามกันแลกยากันบ/างบางทีก็ตามไปดูการ

รักษา นอกจากน้ีการถ:ายทอดความร./ให/'+บลูกหลานและผ./ที่สนใจจะศึกษาเรื่องของสมุนไพรซึ่งส:วน

ใหญ:จะไม:ใช:#นในท/องถิ่นหรือชาวเขาเผ:3ปกาเกอะญอโดยจะสอนในรูปแบบให/จําลักษณะ และชื่อ

ของสมุนไพรให/ช:วยหยิบยานั่นยาน่ีใA/ บางครั้งก็พาไปดูการรักษาชาวบ/3!ด/วยเมื่อมีคนมาเรียกใA/

ไปรักษาในหม.:บ/3! 

ส:วนการถ:3ยทอดความร./ของหมอตําแยน้ัน ได/ถ:3ยทอดความร./ให/กับน/องสาวโดยสายเลือด

ของตนเองและผ./ที่สนใจจะศึกษาโดยจะถ:3ยทอดในรูปแบบของการมีส:วนร:วมในประสบการณ>จริง

โดยการให/เปOนผู/ช:วยในการทําคลอดและทดลองในการทําคลอดส:วนตัวหมอตําแยเองนั้นจะใA/

ความช:วยเหลือและคําแนะนํา จนสามารถทําคลอดเองไ%/ 

การจัดการความร,-ในระดับกล/*# 

1. การแสวงหาความร,-9พิ่มเติมของหมอพื้นบ-าน 

ไม:ปรากฏเรื่องการแสวงหาความร./เพิ่มเติมของหมอพื้นบ/3!ทั้ง 3 กลุ:7 เพราะหมอพื้นบ/าน

ส:วนใหญ:จะยึดถือในเรื่ององค>ความรู/เดิมที่ปฏิบัติสืบต:อกันมาตั้งแต:บรรพบุรุษในรูปแบบของ

วัฒนธรรมและประเพณีที่ยังปฏิบัติกันอย.: ต:างคนต:3งปฏิบัติกันเองไม:มีการรวมกล4:มกันและไม:มีการ

ออกแสวงหาความร./เพิ่มเติม 

2. การแลกเปลี่ยนเรีย13,-ภายในกล/*มหมอพื้นบ-าน 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนร./กันในกล4:มหมอพื้นบ/3!ทั้ง 3 กล4:มบ/3งโดยการสอบถามพูดคุยสังเกต 

และลงมือปฏิบัติเมื่อได/ผลจึงเกิดความมั่นใจ และปฏิบัติสืบต:อมาจนกระทั่งถึงป̀จจุบันโดยเฉพาะ

กล4:มของหมอไสยศาสตร>เวลาที่เกิดเหตุการณ>ใดในหมู:บ/3!ก็จะปรึกษาหารือพูดคุยร:วมกันแ'/ไข

ป̀ญหาตลอดโดยเฉพาะเรื่องของการแก/GBดต:3งๆที่เกิดข้ึนในหม.:บ/3! เพื่อให/ลูกหลานในหม.:บ/3!อยู:ดี

มีสุข 
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3. การนําความ3,-ไปใช-ในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน 

กล4:มหมอไสยศาสตร>จะใช/#วามรู/ที่มีอยู:ดูแลสุขภาพของคนในหมู:บ/านของแต:ละคนแบบ

อง#>รวม สอดคล/องกับวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อในเรื่องของผีและอํานาจเหนือธรรมชาติ 

การรักษาต:31 ๆ น้ันคนที่อย.:ในหม.:บ/านจะมาขอความช:วยเหลือให/ทําการรักษาโดยวิธีทางไสยศาสต5> 

และความเชื่อเมื่อไปรักษาโดยการแพทย>แผนป̀จจุบันแล/วไม:หายจึงมาทําการรักษโดยวิธีการดั้งเดิม 

เมื่อหายก็จะเกิดความเชื่อถือ และขอให/หมอไสยศาสตร>ทําพิธีทุกครั้งเมื่อเกิดความเจ็บปeวยรูปแบบ

ของการดูแลรักษาสุขภาพตั้งแต:ยังไม:เกิดโรคจะอย.:ในรูปของการสั่งสอนให/อย.:ในรีตรอยเดิมการฟ̀1

คําตักเตือนจากผ./ให\: G/อห/3มต:31 ๆ จะคอยตักเตือนลูกหลานอย.:เสมอ 

เมื่อมีการประชุมในหม.:บ/3! การรักษาคนในหม.:บ/3!จะเปO!'3รพิธีกรรมต:31 ๆ เช:!การเลี้ยง

ผี การไล:ผี การใช/คาถาอาคม การดูเมื่อ การดูแลสุขภาพหลังจากการรักษาก็จะได/แ': การมัดมือและ 

การเรียกขวัญเพื่อเปO!'3รสร/3งกําลังใจให/'+บผ./ที่เจ็บปeวยกล4:มหมอสมุนไพร จะใช/ความร./ที่มีอยู:ดูแล

สุขภาพของคนในหมู:บ/านของแต:ละคนแต:เนื่องจากป̀จจุบันเมื่อสังคมของชาวเขาปกาเกอะญอ 

เปลี่ยนแปลงไปมาก การรักษาด/วยสมุนไพรค:อย ๆ เลือนหายไป เพราะมีสถานพยาบาลของรัฐ

เกิดข้ึน แต:'Vยังมีผ./เฒ:3ผ./แก:หรือคนในหมู:บ/3!ทําการรักษาโรคด/วยยาสมุนไพรบ/3งแต:ก็ไม:มากนัก 

รูปแบบการรักษาก็เปลี่ยนเปO!การ “ซื้อยา” สมุนไพรมารักษาเองมากกว:3 หมอสมุนไพรก็ต/องเปO! 

“คนขายยา” ตามที่มีคนสั่งมา นอกจากน้ีการรักษาต:31 ๆ น้ันคนที่อย.:ในหม.:บ/3!บางคนจะมาขอความ

ช:วยเหลือให/ทําการรักษาโดยการใช/ยาสมุนไพรเมื่อทําการรักษาโดยแพทย>แผนป̀จจุบันแล/วไม:หาย 

จึงมาทําการรักษาโดยวิธีการดั้งเดิมเมื่อหายก็จะเกิดความเชื่อถือและขอให/รักษาทุกครั้งเมื่อเกิดความ

เจ็บปeวยกล4:มหมอตําแยจะใช/#วามร./ที่มีอยู:ดูแลสุขภาพของแ7: และเด็กในหมู:บ/านของแต:ละคนอย.:

บ/31   เน่ืองจากป̀จจุบันเมื่อสังคมของชาวเขาปกาเกอะญอเปลี่ยนแปลงไปมาก การดูแลสุขภาพแ7:

และเด็กและการทําคลอดด/วยหมอตําแย ลดลงไป ยกเว/นในรายที่ไปหาหมอไม:ทันจริง ๆ ทั้งน้ีเพราะ

มีสถานพยาบาลของรัฐเกิดข้ึน การทําคลอดด/วยการแพทย>แผนป̀จจุบันจะได/รับการยอมรับมากกว:3

เพราะมีเครื่องมืออุปกรณ>ต:าง ๆ ที่ครบครัน สะอาด และปลอดภัยกว:าการทําคลอดด/วยหมอตําแย

หมอตําแยเชื่อว:าสาเหตุหนึ่งของการที่คนในหมู:บ/3!ห:างเหินกันไปไม:ค:อยรู/จักกันเพราะการไป

คลอดที่โรงพยาบาลนั่นเองเพราะในสมัย':อนคนรู/จักกันไปมาหาสู:กัน ผูกพันกัน มีความกตัญm.

กตเวที เพราะหมอตําแยเปO!เหมือนปูชนียบุคคล เหมือนครู และเปO!ศูนย>รวมจิตใจของชาวบ/3! 

4. การถ*ายทอดและแบ*ง7=นความร,-ในกล/*มหมอพื้นบ-าน 

ยังไม:มีการถ:ายทอดและแบ:งป̀นความรู/ในกลุ:มหมอพื้นบ/านที่เปO!ระบบชัดเจนไม:มีการ

บันทึกความร./เปO!ลายลักษณ>อักษร นอกจากจะถ:3ยทอดในรูปแบบของการพูดคุยแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นกันบ/31 และเมื่อสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย:3งรวดเร็ว วิถีชีวิตในป̀จจุบันของคนร4:!หลัง
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ต:3งกับหมอพื้นบ/านในอดีตความเชื่อในเรื่องผีและอํานาจเหนือธรรมชาติลดน/อยลงไปการดูแล

รักษาสุขภาพป̀จจุบันมักพึ่งพาแพทย>แผนป̀จจุบันมากกว:าและคนรุ:!หลังต:3งต/องเรียนหนังสือใน

โรงเรียน หรือแข:งขันกันทํามาหากินให/ทันกับสภาพสังคมป̀จจุบันความสนใจถูกดึงดูดไปทางอื่น

มากกว:าอาจทําให/องค>#วามร./!+P!G3ดผ./สืบทอดต:อไปได/ในอนาคต 

นพดล กองพล (2549) ได/ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาหมอพื้นบ/3!เพื่อเปO!ทางเลือกใน

การดูแลสุขภาพของชาวล/านนาได/ผลการศึกษาดังน้ี 

ด/3!สถานภาพส:วนตัวของหมอพื้นบ/3!พบว:3หมอพื้นบ/3!เปO!ชายมากกว:3หญิงมีอายุตั้งแE: 

32 ป[GBP!ไป มีประสบการณ>เปO!หมอในชุมชนที่ตนอาศัยอย.:มาแล/วมากกว:3 20 C[ มีความประพฤติดี 

เปOนที่ยอมรับของคนในชุมชน บางคนนอกจากเปO!ผ./นําในด/3!พิธีกรรมแล/" ยังเปO!ผ./!@3ในชุมชนที่

ตนเองอาศัยอยู:สาเหตุที่มาเปOนหมอพื้นบ/3!เพราะบิดาหรือญาติเคยเปOนหมอพื้นบ/3นมาก:อน 

 นอกจากน้ีหมอที่เปOนชายเคยผ:3!'3รบวชเรียนมาแล/" และมีบรรพบุรุษหรือญาติพี่น/องเปO!

หมอพื้นบ/3!มา':อนทําให/มีแรงจูงใจในการเปO!หมอพื้นบ/3! ด/านอาชีพร/อยละ 40.0 มีอาชีพเปO!

หมอพื้นบ/3! รองลงมาคือ ด/3!เกษตรกรรม และรับจ/3งทั่วไปร/อยละ 10.0 ด/3!รายได/ของหมอ

พื้นบ/3!ร/อยละ 46.67 มีรายได/เกิน 7,000 บาทต:อเดือน และร/อยละ 40.0  มีรายได/ต่ํากว:3 5,000 ด/าน

การศึกษาร/อยละ 83.33 ของหมอพื้นบ/3!จบประถมศึกษาร/อยละ 10.0 จบมัธยมศึกษาส:วน ปวส. 

และอนุปริญญามีเพียร/อยละ 6.67 ด/3!สถานภาพของผู/มารับบริการจากหมอพื้นบ/3นพบว:3

ผู/ใช/บริการเปO!หญิงมากกว:3ชาย มีอายุ 32 ป[ขึ้นไป อาศัยอยู:ในชุมชนเดียวกันกับหมอ มารับการ

รักษาจากหมอพื้นบ/3! เพราะไปรักษามาหลายแห:งแต:อาการไม:ดีข้ึนญาติพ()!/องบอกให/ไปรักษาจาก

หมอพื้นบ/3! ด/3!อาชีพ ร/อยละ 34.44 มีอาชีพรับจ/31 รองลงมาร/อยละ 30.0 มีอาชีพค/3ขาย %/าน

การศึกษาร/อยละ 47.78 จบประถมศึกษารองมา คือ มัธยมศึกษาร/อยละ 23.33 น/อยที่สุด คือ ปวช. 

ร/อยละ7.78 ด/3!รายไ%/ ผู/มาใช/บริการร/อยละ 43.33 มีรายได/ต่ํากว:3 5,000 บาทรองลงมาร/อยละ 

25.56  มีรายได/มากกว:3 5,000 แต:ไม:เกิน 7,000 บาท ส:วนผู/มีรายได/เกิน 9,000 บาทมาใช/บริการคิด

เปOนร/อยละ 16.67 

องค>ความร./ของหมอพื้นบ/านที่ใช/ดูแลสุขภาพในป̀จจุบันที่มีผ./!$*มใช/บริการม(2*.: 3 ประเภทคือ 

พิธีกรรม กายภาพและสมุนไพร โดยหมอสมุนไพรมีมากที่สุดร/อยละ 53.33 รูปแบบของยาที่ปรุงคือ    

ยาผง ยาลิ่ม ยาลูกกลอน ยาประคบ ยาอบ รองลงมาคือ กายภาพบําบัดร/2*ละ30.0 รูปแบบที่ใช/ในการ

ดูแลสุขภาพคือ ย่ําขาง เขี่ยเส/! นวดเอาเอ็น เช็ด แหก ตอกเส/! ส:วนพิธีกรรมร/2*ละ 16.67 รูปแบบที่

หมอพื้นบ/านใช/คือ เรียกขวัญ สืบชะตา บูชาเทียน พิธีกรรมถือว:าเปO!ส:วนสําคัญของหมอพื้นบ/านใน

ส:วนของการบําบัด เสริมสร/างสุขภาพ และจิตใจของผู/ปeวยแนวทางการพัฒนาหมอพื้นบ/3!จากการ

สัมภาษณ>หมอพื้นบ/3!และผ./มาใช/บริการมีหลายประเด็นที่มีความสัมพ+!M>และแนวคิดสอดคล/องกัน 
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เช:! สถานภาพของหมอพื้นบ/3!ยังไม:มีความเหมาะที่จะเปO!หมอรักษาผ./ปeวยโดยเฉพาะอย:3งยิ่งการ

แต:งกาย ขาดความร./#วามชํานาญในการรักษาโรครวมทั้งขาดความน:3เชื่อถือไม:มีใบประกอบโรค

ศิลปะที่ป̀จจุบันยังคงเปOนหมอเถื่อนไม:ได/รับการรับรองและยกย:องในสังคม  

ส:วนของเวชภัณฑ>ควรมีการเร:งพัฒนาทั้งด/านรูปแบบและกระบวนการผลิตให/มีความ

!:3เชื่อถือมากขึ้นประเด็นสุดท/3* คือการรวบรวมและพัฒนาความรู/ที่มีอยู:อย:3งเปO!ระบบทั้งสาม

ด/3!ที่กล:3วมาสําคัญเปO!อย:3งยิ่งในการพัฒนาหมอพื้นบ/3! การยอมรับจากส:วนราชการ โดยเฉพาะ

อย:3งยิ่งใบรับรองความการเปOนหมอพื้นบ/านซึ่งผู/ใช/บริการส:วนใหญ:ต/องการให/หมอพื้นบ/3!เปO!

หมอท()!:3เชื่อถือ สิ่งสําคัญอีกประการคือ ทุน หมอพื้นบ/3!ซึ่งถือ":าเปO!ที่พึ่งของชุมชนรายได/'Vถือ

ว:าค:อนข/3งน/อยหากจะพัฒนาสิ่งที่กล:3วมาข/างต/!จําเปO!อย:างยิ่งต/องมีแหล:งทุนที่สนับสนุน

ช:วยเหลือไม:ว:3จะเปO!'3รให/ฟรีหรือ'./ยืม 

ในส:วนของข/อเสนอแนะมีดังน้ี แนวทางการพัฒนาหมอพื้นบ/3! ผ./วิจัยได/แบ:งออกเปO!สอง

ส:วนคือจากหมอพื้น,/านและผ./ใช/บริการพบว:3หมอพื้นบ/านแต:ละคนมีความต/องการจะพัฒนาตนเอง

เพื่อให/ได/รับการยอมรับจากหมอพื้นบ/3นด/วยกันและจากผู/ใช/บริการต/องยอมรับว:าในกล4:มหมอ

พื้นบ/3!ก็จะมีการแบ:งแยกกันชัดเจนในส:วนของอายุ ชื่อเสียง ประสบการY> เปO!ธรรมเนียมของ

หมอพื้นบ/3!ที่ได/รับการถ:ายทอดกันมาแต:โบราณศิษย>ต/องเคารพครูโดยไม:จํากัดว:3#รูจะมีอายุมาก

หรือ!/อยกว:3ตนก็ตาม หมอพื้นบ/3!แต:ละคนก็จะมีบุคลิกแตกต:3งกันไป รวมทั้งองค>ความรู/ที่มี แE:

ละคนก็จะไม:ยอมเปUดเผยให/คนอื่นได/ร./ ถ/3ไม:สนิทกันจริง ๆ จะไม:มีโอกาสได/ร./ทําให/หมอแต:ละคน

มีความร./ความชํานาญที่แตกต:3งกันเปO!สาเหตุหน่ึงที่พัฒนาได/ยาก  

นอกจากนี้ในด/านองค>ความรู/ของหมอพื้นบ/านชาวล/านนามีความเชื่อว:าร:3งกายคนเรา

ประกอบด/วยธาตุ 5 ประการด/วยกันคือ ธาตุดิน ธาตุนํ้า ธาตุลม ธาตุไฟ และอากาศธาตุซงสอดคล/อง

กับงานวิจัยของยิ่งยง เทาประเสริฐศึกษา ที่กล:3วว:3 ชาวล/3!!3มีความเชื่อว:าร:3งกายของคนเรา

ประกอบด/วยธาตุ 5 อย:31 คือ ธาตุดิน ธาตุนํ้า ธาตุลม ธาตุไฟ และอากาศธาตุ (หรือธาตุ พระเจ/3) แE:

การศึกษากล4:มหมอพื้นบ/3!โคราชพบว:3 ธาตุคนเราประกอบด/วย ธาตุ 4 คือ ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุลม 

และธาตุไฟ จากความแตกต:3งดังกD:าว แสดงให/เห็นว:3#วามแตกต:3งของวัฒนธรรมและความเชื่อใน

แต:ละท/องถิ่นมีความสัมพ+!M>กับความเชื่อในการดูแลสุขภาพ  

รัฎชญา เหล:3ชินชาติ (2549) ได/ทําการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู/ใช/บริการนวดแผน

ไทย ในเขตห/วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาดังนี้ พบว:ากลุ:มตัวอย:3งส:วนใหญ:เปO!

เพศชาย คิดเปO!ร/อยละ 68.50 อย.:ในสถานภาพโสด ร/อยละ 55.50 มีอายุ 30 - 39 C[ จํานวนมากที่สุด 

ร/อยละ 29.30 ส:วนใหญ:จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ร/อยละ 51.80 ส:วนใหญ:มีอาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน ร/อยละ 48.30 และมีรายได/เฉลี่ยต:อเดือน 15,001 - 20,000 บาท จํานวนมากที่สุด     
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ร/อยละ 25.50 กล4:มตัวอย:3งจํานวนมากที่สุดร/อยละ 29.50 เคยใช/บริการสถานที่บริการนวดแผนไทย

รัชดาหัตถเวช ส:วนมากร/อยละ 43.0 ใช/บริการนวด แผนไทย 3 - 4 ครั้ง / เดือน เหตุผลที่ส:วนใหญ:ใH/

บริการนวดแผนไทยเนื่องมาจากการเจ็บปeวยทางร:างกาย คิดเปO!ร/อยละ 57.80 กลุ:มตัวอย:3งจํานวน

มากที่สุดร/อยละ46.30 เลือกใช/บริการนวดแผนไทยที่วัดเปUดให/มีการนวด และใช/เวลาในการนวด

แผนไทย 61 - 90 นาที จํานวนร/อยละ 40.80 กล4:มตัวอย:3งส:วนมาก ร/อยละ 37.80 เสียค:าใช/จ:3ยในการ

บริการนวดแผนไทย 1,001 - 2,000 บาท และมักจะนิยมนวดตัวกันเปO!จํานวนมากถึงร/อยละ 37.30 

การอภิปรายผลน้ันมีดังน้ี 

สมมติฐานที่ 1 ข/อมูลส:วนบุคคลที่แตกต:3งกันในเรื่อง เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายได/เฉลี่ยต:อเดือน มีความพึงพอใจในการใช/บริการนวดแผนไทยแตกต:างกัน          

สรุปได/ว:3 G/อมูลส:วนบุคคลที่แตกต:3งกันในเรื่อง ระดับการศึกษา และรายได/เฉลี่ยต:อเดือนมีความ

พึงพอใจในการใช/บริการนวดแผนไทยแตกต:างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว/เพศ สถานภาพ อายุ 

และอาชีพ พบว:3 ไม:แตกต:3งกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไ"/ 

สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการใช/บริการนวดแผนไทยที่แตกE:างกันในเรื่อง ความถี่ในการใH/

บริการ สถานที่เลือกใช/บริการ ระยะเวลาที่ใช/บริการ จํานวนเงินที่จ:าย#:3บริการ และประเภทบริการ

นวดแผนไทย มีความพึงพอใจในการใช/บริการนวดแผนไทยแตกต:3งกันสรุปได/ว:3 พฤติกรรมการใH/

บริการนวดแผนไทยที่แตกต:3งกันในเรื่องจํานวนเงินที่จ:3ย#:3บริการ ประเภทบริการนวดแผนไทย มี

ความพึงพอใจในการใช/บริการนวดแผนไทยแตกต:3งกันจึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไ"/ ยกเว/!#วามถี่

ในการใช/บริการ สถานที่เลือกใช/บริการ และระยะเวลาที่ใช/บริการที่พบว:3ไม:แตกต:างกัน จึงปฏิเสธ

สมมติฐานที่ตั้งไ"/ 

สมมติฐานที่ 3 ป̀จจัยคุณภาพส:วนประสมการตลาด ในด/3!สถานบริการนวดแผนไทยราคา 

ช:องทางการจัดจําหน:3* การสื่อสารข/อมูล บุคลากร ขั้นตอนในการให/บริการนวดแผนไทยและ

บรรยากาศในการ มีความสัมพ+!M>กับความพึงพอใจในการใช/บริการนวดแผนไทยสรุปได/ว:3 ป̀จจัย

คุณภาพส:วนประสมการตลาด ในด/3!สถานบริการนวดแผนไทยราคา ช:องทางการจัดจําหน:3* การ

สื่อสารข/อมูล บุคลากร ขั้นตอนในการให/บริการนวดแผนไทยและบรรยากาศในการให/บริการ มี

ความสัมพันธ>กับความพึงพอใจในการใช/บริการนวดแผนไทยจึงยอมรับสมติฐานที่ตั้งไ"/             

สรุปได/ว:3 ผลจากพฤติกรรมของผ./ใช/บริการนวดแผนไทย มีความถี่ในการใช/บริการนวดแผนไทย    

3 - 4 ครั้งต:อเดือน ส:วนใหญ:ที่ไปใช/บริการอันเน่ืองมาจากความเจ็บปeวยทางร:3งกาย ซึ่งส:วนใหญ:จะ

เปOนพนักงานเอกชน จะใช/เวลาในการนวด 61 - 90 นาที  

G/อเสนอแนะจากผลการศึกษาจากผลการวิจัย ผ./วิจัยมีข/อเสนอแนะต:าง ๆ ในการนําผลงาน

ศึกษาไปใช/ประโยช!>ในการบริหารงานการตลาดในธุรกิจนวดแผนไทย ดังน้ี 
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1. จากผลการศึกษาพบว:3 กล4:มตัวอย:3งร/อยละ 3.50 ให/G/อเสนอแนะต:อการใช/บริการนวด

ธุรกิจนวดแผนไทยจัดโปรแกรมนวดแผนไทยมีให/เลือกหลายแบบมีอิสระต:อการขยายการเพิ่ม

จํานวนชั่วโมงที่จะนวดต:อเพื่อให/ผู/มาใช/บริการสามารถเลือกโปรแกรมการใช/บริการได/ตามตรง

ความต/องการของตนเอง 

2. จากผลการศึกษาพบว:3 กล4:มตัวอย:3งร/อยละ 6.30 ให/G/อเสนอแนะต:อการใช/บริการนวด

แผนไทยในเรื่องอัตรา#:าบริการควรถูกลงกว:3นี้และมีหลายระดับราคาให/เลือกจึงเห็นควรให/ทาง

ผ./ประกอบการธุรกิจนวดแผนไทยกําหนดนโยบายในเรื่องอัตราค:3บริการนวดแผนไทยให/เหมาะสม

เปOนมาตรฐานเดียวกันมีการระบุร3#3#:3บริการอย:3งชัดเจน ซึ่งอาจนํากลยุทM>ทางจิตวิทยามาใช/โดย

การตั้งราคาให/ลงท/ายด/วยเลขเพื่อสร/างทัศนคติให/ผู/บริโภคเG/าใจว:3ราคาค:าบริการที่กําหนดนั้น

เหมาะสมแล/" 

3. จากผลการศึกษาพบว:3 กล4:มตัวอย:3งร/อยละ 1.80 ให/G/อเสนอแนะต:อการใช/บริการนวด

แผนไทย ในเรื่องสถานที่ให/บริการควรสังเกตเห็นได/ง:3ยมีปfายบอกทางชัดเจนจึงเห็นควรให/ทาง

ผ./ประกอบการธุรกิจนวดแผนไทยปรับปรุงในเรื่องปf3ยโฆษณาบอกทางให/มีความชัดเจน สามารถ

สังเกตเห็นได/ง:3* โดยการนําแสงไฟและจุดเด:!ที่แปลกใหม:มาประกอบการโฆษณา เพื่อกระต4/นใA/

อยากทดลองมาใช/บริการ 

4. จากผลการศึกษาพบว:3'ลุ:มตัวอย:3งร/อยละ 2.00 ให/G/อเสนอแนะต:อการใช/บริการนวด

แผนไทยในเรื่องการเผยแพร:G/อมูลการประชาสัมพันธ>ลงสื่อต:31 ๆให/มากกว:3นี้จึงเห็นควรให/ทาง

ผ./ประกอบการธุรกิจนวดแผนไทยผลักดันการโฆษณาและประชาสัมพ+!M>ชี้ให/เห็นถึงประโยช!>จาก

การนวดแผนไทยรวมถึงจัดโปรโมชั่นพิเศษให/ส:วนลดแ':ลูกค/าผ:3!สื่อต:3งๆ ทั้งสื่อบุคคสื่อมวลชน 

เช:! อินเทอร>เน็ต โบชัว5> แผ:!ปf3* สื่อกิจกรรม เพื่อให/ผ./บริโภคได/รับร./ข/อมูลอย:3งทั่วถึง 

5. จากผลการศึกษาพบว:3'ลุ:มตัวอย:3งร/อยละ 1.30 ให/G/อเสนอแนะต:อการใช/บริการนวด

แผนไทยในเรื่องการจัดฝhกอบรมพนักงานให/มีการแต:งกายพูดจาและอัธยาศัยที่ดีอย:3งสม่ําเสมอ

ต:อเนื่อง โดยมีการให/รางวัลพนักงานดีเด:!จึงเห็นควรให/ทางผู/ประกอบการธุรกิจนวดแผนไทย

ผลักดันนโยบายฝh'อบรมให/แก:พนักงานทั้งในเรื่องของเทคนิคการนวด ความร./เกี่ยวกับการนวด การ

แต:งกาย พูดจาต/อนรับที่สุภาพรวมถึงจัดให/มีการประเมินผลและให/รางวัลแ':พนักงานที่ปฏิบัติตัว

เปO!แบบอย:างที่ดีอย:3งต:อเนื่องเพื่อเปO!'3รสร/างแรงกระตุ/!ให/พนักงานมีความกระตือรือร/! 

รับผิดชอบในการทํางานและตั้งใจทํางานมากขึ้น ซึ่งจะส:งผลให/'3รทํางานมีประสิทธิภาพ 

6. จากผลการศึกษาพบว:3 กล4:มตัวอย:3งร/อยละ 7.30 ให/G/อเสนอแนะต:อการใช/บริการนวด

แผนไทยในเรื่องความสะอาดของสถานที่ให/บริการควรมีมากกว:3!(Pจึงเห็นควรให/ทางผ./ประกอบการ

ธุรกิจนวดแผนไทยผลักดันนโยบาย 5 ส. (สะอาด สะดวก สะสาง สุขลักษณะ และสร/3งนิสัย) มาใH/
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ในการบริหารงานจัดตารางการทํางานสําหรับผู/ทําหน/3ที่ดูแลความสะอาดและความเปO!ระเบียบ

เรียบร/อยอย:3งสม่ําเสมอ 

นางสาวฐิติมา สดากร (2550) ได/ศึกษาในเรื่องคุณภาพชีวิตของหมอนวดแผนไทยในเขต

กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษามีดังน้ี 

ป̀จจัยส:วนบุคคลศึกษาเกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ภูมิลําเนา จํานวน

รายได/รวมอาชีพเดิมและภาระครอบครัวพบว:าป̀จจัยส:วนบุคคลของหมอนวดแผนไทย

กรุงเทพมหานครและนนทบุรี ส:วนใหญ:เปO!เพศหญิง อายุระหว:31 30 -39 ป[ส:วนใหญ:มีสถานภาพ

โสด มีระดับการศึกษาอย.:ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท:3 มีภูมิลําเนามาจากภาคอีสาน

เปOนส:วนให\: มีรายได/รวมในช:วง 5,000 - 9,999 บาท อาชีพรับจ/3งเปO!อาชีพเดิม':อนมาเปO!หมอ

นวดแผนไทย โดยมีภาระครอบครัวเปO!จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่ต/องดูแลส:งเสีย 2 คน 

ป̀จจัยเกี่ยวกับการนวดแผนไทยศึกษาเก่ียวกับ ด/3!สถาบันนวดแผนไทยที่จบ ประสบการY>

การนวดแผนไทย และระยะเวลาในการนวดแผนไทย พบว:าป̀จจัยเกี่ยวกับการนวดแผนไทยของ

หมอนวดแผนไทยกรุงเทพมหานครและนนทบุรี ส:วนใหญ:จบการนวดแผนไทยมาจากโรงเรียนและ

สมาคมแพทย>แผนโบราณแห:งประเทศไทย (วัดโพธ์ิ) ส:วนใหญ:มีประสบการณ>'3รนวดแผนไทย 3 

C[ โดยมีระยะเวลาในการนวดแผนไทยเฉลี่ยวันละ 4 - 5 ชั่วโมง 

ป̀จจัยทางเศรษฐกิจป̀จจัยด/3!เศรษฐกิจ ผู/วิจัยได/ศึกษา รายไ%/ เงินทิปพิเศษ รายจ:าย และ

ภาวะหนี้สิน พบว:3ป̀จจัยทางเศรษฐกิจของหมอนวดแผนไทย ในกรุงเทพมหานครและนนทบุรี ส:วน

ใหญ:มีป̀จจัยทางเศรษฐกิจอย.:ในระดับ#:อนG/3งสูง เมื่อพิจารณารายด/3! พบว:3มีรายได/อย.:ในระดับสูง 

ด/านเงินทิปพิเศษและด/านรายจ:3ยอยู:ในระดับค:อนข/างสูงและในด/านภาวะหนี้สินอยู:ในระดับ

#:อ!G/3งต่ํา 

ป̀จจัยทางจิตใจ ผ./วิจัยได/ศึกษา การเห็นคุณค:3Gองตนเอง การยอมรับจากสังคม การพัฒนา

ศักยภาพ และความภาคภูมิใจในอาชีพ พบว:3 ส:วนใหญ:หมอนวดแผนไทย ในกรุงเทพมหานครและ

นนทบุรี มีป̀จจัยทางจิตใจอย.:ในระดับ#:อนข/3งสูง เมื่อพิจารณารายด/3! พบว:3 หมอนวดแผนไทยมี

ด/3!ความภาคภูมิใจในอาชีพ และด/3!'3รยอมรับจากสังคมอย.:ในระดับสูง ส:วนด/3!'3รเห็นคุณ#:3

ของตนเอง และด/3!การพัฒนาศักยภาพ อย.:ในระดับ#:อ!G/3งสูง 

ป̀จจัยทางสังคม ผ./วิจัยได/ศึกษาด/3!ความสัมพันธ>ระหว:างผ./บังคับบัญชา และความสัมพันM>

ระหว:3งเพื่อนร:วมงาน พบว:3 ส:วนใหญ:หมอนวดแผนไทย ในกรุงเทพมหานครและนนทบุรี มีป̀จจัย

ทางสังคมในระดับ#:อ!G/3งสูง เมื่อพิจารณารายด/3! ด/3!ความสัมพันธ>ระหว:างเพื่อนร:วมงานอยู:ใน

ระดับสูง และด/3!#วามสัมพ+!M>ระหว:3งผ./บังคับบัญชา มีระดับค:อนข/างสูง 
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ป̀จจัยทางสภาพแวดล/อม ผ./วิจัยได/ศึกษาเกี่ยวกับด/3!สภาพแวดล/อมสถานที่ทํางาน พบว:3

หมอนวดแผนไทยในกรุงเทพมหานครและนนทบุรีมีป̀จจัยสภาพแวดล/อมด/านสภาพแวดล/อม

สถานที่ทํางานในระดับค:อนข/างสูง 

คุณภาพชีวิตของหมอนวดแผนไทย ประกอบด/วย คุณภาพชีวิตด/3!เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต

ด/3!จิตใจ คุณภาพชีวิตด/3!สังคม และคุณภาพชีวิตด/านสภาพแวดล/อม จากผลการวิจัยพบว:3 หมอ

นวดแผนไทย ในกรุงเทพมหานครและนนทบุรีส:วนใหญ:มีคุณภาพชีวิตในภาพรวมอย.:ในระดับปาน

กลาง พิจารณารายด/าน พบว:3 หมอนวดแผนไทยมีคุณภาพชีวิตด/3!จิตใจอยู:ในระดับสูงมีคุณภาพ

ชีวิตด/3!เศรษฐกิจและด/3!สภาพแวดล/อมอย.:ในระดับปานกลางส:วนคุณภาพชีวิตด/านสังคมอยู:ใน

ระดับ#:อนG/3งต่ํา 

G/อเสนอแนะจากการวิจัย 

ผลการวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตหมอนวดแผนไทย ในกรุงเทพมหานครและนนทบุรี ครั้งนี้ 

สามารถนําไปใช6เป.นประโยช*Tในการหาแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตของหมอนวดแผนไทยให6มี 

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน โดยผ56วิจัยได6แบDงข6อเสนอแนะ ดังนี้ 

ป̀จจัยทางเศรษฐกิจ 

เน่ืองจากปUจจัยทางเศรษฐกิจด6านรายไ=6 มีความสัมพันธT 'บคุณภาพชีวิตทั้งในภาพรวมและ

คุณภาพชีวิตด6านเศรษฐกิจของหมอนวดแผนไทยและเมื่อพิจารณาคุณภาพชีวิตด6านเศรษฐกิจ

โดยตรงจะพบวD!ปUจจัยทางเศรษฐกิจทั้งด6!*รายได6และรายจD!ยมีความสัมพันธT 'บคุณภาพชีวิตด6าน

เศรษฐกิจของหมอนวดแผนไทย จากการวิจัยพบวD!แม6หมอนวดแผนไทยจะมีรายได6สูงแตD QมีรายจDาย

สูงด6วยเชD*กันและจากสภาพชีวิตความเป.*อย5D7องหมอนวดแผนไทยบางสDวนไมDได6รับประกันสังคม

ต6องออกคD!รักษาพยาบาลเอง ดังนั้นจึงมีข6อเสนอแนะเชิงนโยบายวD!ควรจัดให6มีมาตรฐานการ

ควบคุมดูแลระบบการดําเนินการสัญญาจ/31 รวมทั้งการจัดให/มีประกันสังคมในสถานประกอบการ

นวดแผนไทยอ*:างทั่วถึงเพื่อสามารถชDวยลดคD!ใช6จD!ย&D!รักษาพยาบาลในบางสDวนได6หรือมีกองทุน

เพื่อชDวยเหลือหมอนวดแผนไทยในยามเจ็บป[วยหรือเมื่อมีอายุมากและไมDสามารถทํางานไ=6 

ป̀จจัยทางจิตใจ 

เน่ืองจากปUจจัยทางจิตใจด6!* !รเห็นคุณ&D!7องตนเอง การยอมรับจากสังคมและการพัฒนา

ศักยภาพมีความสัมพ'*WTทางบวกกับคุณภาพชีวิตของหมอนวดแผนไทยทั้งในภาพรวมและรายด6าน 

ดังนั้น ด6!* !รเห็นคุณคDาของตนเองและการยอมรับจากสังคมซึ่งเกี่ยวกับภาพลักษณT7องอาชีพ     

จึงควรมีการสDงเสริมไมDให6มีบริการทางเพศแอบแฝง และยกระดับภาพลักษณTที่ดีของอาชีพหมอนวด

แผนไทยให6เป.*ที่ยอมรับมากข้ึน สDวนการพัฒนาศักยภาพควรสDงเสริมความร56การอบรมเพิ่มเติมหรือ 
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เพิ่มการกระจายขDาวสารเก่ียวกับการพัฒนาทักษะอาชีพ หรือกฎหมายที่เก่ียว76อง โดยมีคD!ใช6จDายที่ไ4D

แพงเกินไป 

ป̀จจัยทางสังคม 

เนื่องจากสDวนใหญDปUจจัยทางสังคมด6านความสัมพันธTระหวDางผู6บังคับบัญชาและ

ความสัมพ'*WTระหวD!งเพื่อนรDวมงานมีความสัมพันธTทางบวกกับคุณภาพชีวิตของหมอนวดแผนไทย

ทั้งในภาพรวมและในรายด6าน แสดงวD! ในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็ควรให6&วามสําคัญกับปUจจัยด6านน้ี

ด6วย ดังน้ันผ56บังคับบัญชาควรเข6!มาศึกษาดูแลบ6!งพอสมควรเพื่อการแก6ไขปรับปรุงที่เหมาะสมและ

ควรให6&วามยุติธรรมอยD!งเสมอภาคในการทํางานและควรมีการจัดกิจกรรมให6หมอนวดแผนไทยไ=6

มีการออกกําลังกายหรือทํากิจกรรมรDวมกันบ6!งเพื่อความสามัคคีและสุขภาพอานมัยที่ดีทั้งรD!งกาย

และจิตใจของหมอนวดแผนไทย 

ป̀จจัยทางสภาพแวดล/อม 

เนื่องจากสDวนใหญDปUจจัยทางสภาพแวดล6อมด6!นสภาพแวดล6อมสถานที่ทํางาน                    

มีความสัมพันธTทางบวกกับคุณภาพชีวิตของหมอนวดแผนไทยทั้งในภาพรวมและในรายด6!*ดังนั้น

ในสถานที่ทํางานควรมีการคํานึงถึงสภาพแวดล6อมที่เหมาะสมในการทํางานอาจมีการติด

เครื่องปรับอากาศบ6!งในที่ที่ไมDคDอยมีอากาศถD!ยเทสะดวก หรือมีอากาศร6อนเกินไป 

รัตนา กฤษฎาธาร ( 2534) ได/ทําการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องภาวะสุขภาพและการรักษาพยาบาล

ของผ./สูงอายุไทยได/ผลการศึกษาดังน้ีการศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค>เพื่อศึกษาว:3ผ./สูงอายุที่มีลักษณะ

ทางประชากร เศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล/อม พฤติกรรมอนามัยและลักษณะอื่น ๆ ที่

แตกต:3งกันจะมีภาวะสุขภาพ และการรักษาพยาบาลที่ต:างกันอย:างไรโดยใช/G/อมูลการสํารวจ

เกี่ยวกับสวัสดิการอนามัยและการใช/ยาแผนโบราณ พ.ศ. 2529 ตัวอย:3งที่ศึกษาคือ ผู/สูงอายุที่มีอายุ 

60 ป[และมากกว:3 จํานวน 6,095 ราย การศึกษาเกี่ยวกับภาวะสุขภาพซึ่งวัดด/วยการเจ็บปeวยและหรือ

บาดเจ็บในระยะ 2 สัปดาห>':อนการสํารวจ พบว:3 ตัวแปรภูมิหลังต:าง ๆ ที่นํามาศึกษา เขตที่อยู:อาศัย

เปOนตัวแปรที่มีอิทธิพลอย:างชัดเจนต:อภาวะสุขภาพของผู/สูงอายุกล:าว คือผู/สูงอายุที่อาศัยอยู:ใน

กรุงเทพมหานคร เจ็บปeวย และหรือบาดเจ็บ!/อยกว:3ผ./สูงอายุที่อาศัยอยู:ในเขตเมืองอื่นและชนบท

สําหรับตัวแปรการศึกษามีผลต:อความแตกต:3งในภาวะสุขภาพของผู/สูงอายุ อย:3งมีนัยสําคัญทาง

สถิติ เฉพาะกล4:มผ./สูงอายุในภาคเหนือ ส:วนตัวแปรอายุ เพศ ลักษณะของงานที่ทําขนาดครัวเรือน 

ภาคและการสูบบุหรี่ ไม:มีผลต:อภาวะสุขภาพของผ./สูงอายุ การศึกษาเก่ียวกับการรักษาพยาบาลซึ่งวัด

ด/วย 

 แบบแผนการรักษาพยาบาลในระยะเวลา 12 เดือ!':อนการสํารวจที่ผ./สูงอายุที่ปeวยเลือกใH/ 

พบว:3เขตที่อย.:อาศัย และอาการที่ปeวยมีผลต:อแบบแผนการรักษาพยาบาลที่ผู/สูงอายุที่ปeวยเลือกใH/
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อย:3งมีนัยสําคัญทางสถิติ กล:3วคือ ผ./สูงอายุที่ปeวยในชนบทเลือกใช/สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 

มากกว:าผ./สูงอายุที่ปeวยในกรุงเทพมหานคร และเขตเมืองอื่น ผ./สูงอายุที่ปeวยเรื้อรังในระยะ 2 สัปดาA>

':อนการสํารวจ เลือกใช/สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ มากกว:3ผ./สูงอายุที่ปeวยไม:เรื้อรังและไม:ปeวย 

สําหรับตัวแปรอายุและการศึกษามีผลให/เกิดความแตกต:3งในแบบแผนการรักษาพยาบาลของ

ผ./สูงอายุเฉพาะในชนบท แบบแผนการรักษาพยาบาลฯแตกต:3งตามภาค เฉพาะในผู/สูงอายุที่ไม:ได/รับ

การศึกษาและกล4:มประถมศึกษาส:วนตัวแปรเพศ ลักษณะของงานที่ทําและขนาดครัวเรือนมีผลต:2

แบบแผนการรักษาพยาบาลของผู/สูงอายุค:อนG/างน/อยหรือไม:มีเลย สําหรับการศึกษาเกี่ยวกับการ

รักษาพยาบาลที่วัดด/วยการใช/ยาสมุนไพร พบว:3ตัวแปรที่มีผลต:อการใช/ยาสมุนไพรเพื่อการรักษา 

ในระยะ 12 เดือนก:อนการสํารวจของผู/สูงอายุที่ปeวยอย:3งมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ ขนาดครัวเรือน 

เขตที่อย.:อาศัย ภาคและอาการที่ปeวย แต:มีเพียงตัวแปรเขตที่อย.:อาศัยเท:3!+P!ที่มีทิศทางความสัมพันM>

กับการใช/ยาสมุนไพรเปO!ไปตามสมมติฐาน คือผ./สูงอายุที่อยู:ในกรุงเทพมหาครใช/ยาสมุนไพรเพื่อ

การรักษ3!/อยกว:3ผ./สูงอายุในเขตเมืองและชนบท สําหรับตัวแปร อายุ เพศ ลักษณะของงานที่ทําและ

การศึกษาไม:มีผลต:อการใช/ยาสมุนไพรเพื่อการรักษาของผ./สูงอายุที่ปeวย   

ชุติภา วระวิบุล  ( 2534) ได/ศึกษาเรื่องการเลือกใช/สถานบริการสุขภาพอนามัยของผู/สูงอายุ

ไทย ได/ผลการศึกษาดังนี้การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค>เพื่อศึกษารูปแบบการเลือกใช/และความ

แตกต:างในการเลือกใช/สถานบริการสุขภาพอนามัยของผู/สูงอายุ 2 กรณีคือกรณีที่ผู/สูงอายุเจ็บปeวย

โดยทั่วไป และกรณีที่ผู/สูงอายุเปO!โรคประจําตัวและวิเคราะห>#วามสัมพันธ>ระหว:3งลักษณะด/าน

เศรษฐกิจ สังคม ประชากร และป̀จจัยเก่ียวกับบุตร กับการเลือกใช/สถานบริการสุขภาพอนามัยของ

ผ./สูงอายุทั้ง 2 กรณี ผลการศึกษาพบว:3ผ./สูงอายุส:วนใหญ:เมื่อเจ็บปeวยโดยทั่วไปมักจะเลือกใช/บริการ

จากสถานบริการประเภทอื่น ๆ คือ การรักษาแผนโบราณซื้อยากินเองไม:รักษารองลงมาคือการเลือก

ไปรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐ สถานีอนามัย และคลินิกหรือโรงพยาบาลเอกชน 

 แบบแผนการเลือกใช/บริการสุขภาพอนามัยเช:นเดียวกันนี้ก็พบในกลุ:มของผู/สูงอายุที่

เจ็บปeวยด/วยโรคประจําตัวเมื่อเปรียบเทียบแบบแผนการเลือกใช/สถานบริการสุขภาพอนามัยระหว:าง

ผู/สูงอายุในเขตเมือง และเขตชนบท พบว:3ผู/สูงอายุในเขตเมืองส:วนใหญ:เมื่อเปO!โรคประจําตัวมี

แนวโ!/มที่จะเลือกใช/สถานบริการสุขภาพอนามัยแผนป̀จจุบันโดยใช/บริการที่โรงพยาบาลของรัฐใน

สัดส:วนที่สูงกว:3 เมื่อผู/สูงอายุเจ็บปeวยโดยทั่วไปส:วนกลุ:มผู/สูงอายุในเขตชนบทนั้นจะไม:พบว:3มี

ความแตกต:3งกันมากนักในสัดส:วนของผ./ที่เจ็บปeวยโดยทั่วไป และเมื่อเจ็บปeวยด/วยโรคประจําตัวใน

การเลือกใช/สถานบริการสุขภาพอนามัย คือจะมีสัดส:วนไม:เพิ่มมากขึ้นที่ไปรักษาที่โรงพยาบาลของ

รัฐ แม/จะเจ็บปeวยด/วยโรคประจําตัวก็ตาม เมื่อนําเอาคุณลักษณะด/านเศรษฐกิจ สังคม ประชากรและ

ป̀จจัยเกี่ยวกับบุตรของผ./สูงอายุ มาวิเคราะห>ร:วมกับการเลือกใH/ 
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  กาญจนา สุขแ'/" (2545) ได/ทําการศึกษาเรื่องการบูรณาการการแพทย>แผนไทยเข/3สู:ระบบ

การแพทย>แผนป̀จจุบันได/ผลการศึกษา ดังน้ีการบูรณาการการแพทย>แผนไทยเข/3สู:ระบบการแพท*>

แผนป̀จจุบันเปO!การแสวงหาจุดร:วมเพื่อ':อให/เกิดความร:วมมือระหว:3งระบบการแพทย>แผนป̀จจุบัน

และการแพทย>แผนไทย ให/เปO!ระบบการดูแลรักษาสุขภาพที่เกื้อกูลกันการศึกษานี้มีวัตถุประสง#>

เพื่อหาคําอธิบายเกี่ยวกับเงื่อนไขที่ทําให/ระบบการแพทย>แผนป̀จจุบันยอมรับการแพทย>แผนไทย 

รวมทั้งแบบแผนและกระบวนการบูรณาการการแพทย>แผนไทยเข/3สู:ระบบการแพทย>แผนป̀จจุบัน 

ใช/วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพด/วยการศึกษาเอกสารและเก็บG/อมูลโดยการสัมภาษณ>ระดับลึกจากผู/ใA/

ข/อมูลหลักที่เปO!บุคลากรด/3!การแพทย>และการสาธารณสุขแผนป̀จจุบันและบุคลากรด/าน

การแพทย>แผนไทย จํานวน 18 ราย ผ./ปeวยโรคเรื้อรังและผ./ปeวยเฉียบพลันจํานวน 14 ราย สมาชิกกล4:7

สมุนไพรครบ วงจรเพื่อเศรษฐกิจชุมชน จํานวน 11 ราย รวมทั้งสิ้น 43 ราย 

 ผลการศึกษา พบว:3'3รบูรณาการการแพทย>แผนไทยเข/3สู:ระบบการแพทย>แผนป̀จจุบัน 

โดยพิจารณา ไ%/ 2 มิติ กล:3วคือ มิติด/3!ผ./รับบริการและมิติด/านผู/ให/บริการซึ่งทั้งสองมิติมีความ

เชื่อมโยงกันในฐานะเปO!องค>ประกอบของระบบการดูแลรักษาสุขภาพ ทั้งน้ีกลไกการบูรณาการนั้น

ถูกกําหนดโดยอุดมการY>การพึ่งตนเองเพื่อการมีสุขภาพดีและฐานคิดของการดูแลรักษาสุขภาพและ

ระบบการแพท*>ตลอดจนนโยบายการพัฒนาสาธารณสุขของรัฐ การบูรณาการในมิติของผ./รับบริการ 

พบว:3 มีการบูรณาการในวิถีชีวิตอย.:แล/"  

ส:วนการบูรณาการเมื่อสุขภาพเสียสมดุล การบูรณาการเพื่อการส:งเสริมสุขภาพและการ

ปfองกันโรคนั้นถูกกําหนดโดยฐานคิดการแสวงหาการรักษาพยาบาลและฐานคิดการดูแลดุลยภาพ

ของร:างกายซึ่งบุคคลจะมีการปรับเปลี่ยนการรับรู/G/อมูลข:าวสารและสาระของสมุนไพรมีการ

ประเมินภาวะเมื่อร:3งกายเสียสมดุลและมีการถ:3ยทอดบอกเล:าปากต:อปาก ดังนั้นการบูรณาในมิติ

ของผ./รับ จึงมีความสําคัญที่ก:อให/เกิดการบูรณาการในผู/ให/บริการจากผลการศึกษา พบว:3มีการบูร

ณาการด/3นการให/บริการคลินิก ซึ่งอยู:บนพื้นฐานของความไม:เท:3เทียม กันระหว:3งบุคลากรด/าน

การแพทย>แผนป̀จจุบัน และการแพทย>แผนไทยในด/านโครงสร/างการบริหารโดยเฉพาะกรอบ

อัตรากําลัง นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการด/านการพัฒนายาสมุนไพรเข/3มาสู:ระบบการแพทย>แผน

ป̀จจุบันซึ่งตัวที่กําหนดคือ นโยบายการพัฒนาสาธารณสุขและการมีส:วนร:วมขององ#>กรชุมชน ทั้งน้ี 

รัฐควรให/ความสนใจและดําเนินการอย:างจริงจังและต:อเนื่องโดยเฉพาะการสร/3งความเท:3เทียม 

ระหว:3งการแพทย>แผนป̀จจุบันและการแพทย>แผนป̀จจุบันในด/3!โครงสร/3งการบริหารงานเพื่อใA/

เกิดการบูรณาการในระบบการดูแลรักษาสุขภาพอย:3งแท/จริง   

องอาจ พรมไชย (2538)ได/ทําการศึกษาเรื่องการถ:3ยทอดความร./Gองชาวไทยลื้อเกี่ยวกับการ

รักษาพยาบาล ด/วยสมุนไพรได/ผลการศึกษาดังน้ี การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค>เพื่อศึกษา
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กระบวนการถ:3ยทอดความร./Gองชาวไทยลื้อเก่ียวกับการรักษาพยาบาลด/วยสมุนไพรที่มีการถ:ายทอด

สืบต:อกันมาตั้งแต:อดีตจนถึงป̀จจุบันและศึกษาการยอมรับของประชาชนในการรักษาพยาบาลด/วย

ยาสมุนไพรของประชาชนในชุมชนชนบทของชาวไทยลื้อ 

วิธีการศึกษาวิจัยใช/วิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยการเก็ยรวบรวมข/อมูลหลายวิธีผสมผสานกัน คือ

การสัมภาษณ>แบบไม:เปO!ทางการ การสังเกต การศึกษาวิจัยสรุปได/ดังน้ีประชาชนชาวไทยลื้ออยู:ทาง 

ภาคเหนือของประเทศไทยประชาชนชาวไทยลื้อในชนบทมีวิถีชีวิต ที่เรียบง:3* มีวัฒนธรรมเปO!

เอกลักษณ>Gองตนเองและมีความ สัมพ+!M>กันอย:3งแน:!แฟfนเนื่องจากเปO!เครือญาติและเผ:3พันM4>

เดียวกันที่มีภาษาที่ใช/ของตนเองโดยพูดเปO!R3ษาไทยลื้อชุมชนแห:งนี้จึงมีการถ:3ยทอดความรู/ด/วย

การ สืบความร./จากบรรพบุรุษแล/วมีการถ:3ยทอดความร./'+!ในลักษณะการกล:อมเกลาทางสังคมโดย

ครอบครัว เครือญาติและเพื่อนบ/3!  

นอกจากน้ียังได/มีการเรียนรู/จากผู/ร./ เช:! พระ ผู/อาวุโส หมอพื้นบ/3!ทั้งภายในชุมชนและ

ภายนอกชุมชน เนื่องจากในอดีตสมัยที่มีการคมนาคมไม:สะดวก สถานบริการ การสาธารณสุขของ

รัฐอย.:ห:3งไกล ประชาชนที่เจ็บปeวยจะต/อง พึ่งพาการรักษาพยาบาลแบบดั้งเดิมที่ได/เรียนรู/กันมา คือ

การรักษาพยาบาลด/วยสมุนไพรไสยศาสตร>และความร./ในการรักษาพยาบาลด/วยสมุนไพรและไสย

ศาสตร>ได/มีการสืบทอดกันมาให/เห็นถึงป̀จจุบันส:วนมากจะสืบทอดมักมีอยู:ในครอบครัวที่บรรพ

บุรุษเปOนหมอพื้นบ/3!Gองชุมชนม3':อน  

แต:ในป̀จจุบันหมอพื้นบ/3!นับวันจะลดน/อยลงไปทุกที เนื่องจากสังคมป̀จจุบันได/เห็นว:3 

การรักษาพยาบาลแผนป̀จจุบันได/ผลที่รวดเร็วกว:3'3รรักษาพยาบาลด/วยยาสมุนไพรการยอมรับการ

รักษาพยาบาลด/วยยาสมุนไพรของประชาชน ในชนบทยังให/การยอมรับและศรัทธา ซึ่งการยอมรับ

ของการ รักษาพยาบาลด/วยสมุนไพรส:วนมากผ./ใหญ:ยังมีความเชื่อที่สามารถรักษาโรคภัยไG/เจ็บไ%/

และยังนิยมใช/'+!อย.: เน่ืองจากความเชื่อที่ได/รับการถ:3ยทอดกันมาในอดีต แล/วบอกเล:าและให/ปฏิบัติ

สืบต:อกันมาและอีกประการหนึ่งยาสมุนไพรจะราคาถูกกว:าและบางชนิดก็ไม:ต/องไปหาซื้อก็

สามารถหาได/จากในชุมชนที่ปลูกพืชพันธุ>ต:31 ๆ ไว/และบางอย:างก็เปO!เครื่องปรุงอาหารของ

ชาวบ/3!ตามวิถีชีวิตของชาวชนบทที่รับประทานอาหารอาศัยพืชพันธุ>ต:31 ๆ ซึ่งส:วนใหญ:แต:ละ

ครัวเรือนก็จะมีสวนพืชผักของตัวเองอย.: แล/"  

แต:#!สมัยป̀จจุบันทั้งเด็กและเยาวชนซึ่งเปO!#!สมัยใหม:ให/'3รยอมรับยาสมุนไพร!/อย

กว:าผู/ให\: เนื่องจากคนเหล:านั้นได/เรียนรู/การรักษาพยาบาลจากสื่อต:าง ๆ และจากสาธารณสุข       

ให/ร./จักการรักษาสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาลด/วยวิธีวิทยาศาสตร>มากกว:3วิธีแพทย>แผน

โบราณและส:วนมากยังไม:เคยมีประสบการณ>ในการรักษาพยาบาลด/วย สมุนไพรและป̀จจุบันก็ยัง
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พบว:3 การรักษาพยาบาลด/วย การแพทย>แผนโบราณยังมีอยู:กับประชาชนทุกกลุ:มควบคู:ไปกับการ

รักษาพยาบาลด/วยแพทย>แผนป̀จจุบัน 

ทรงศิริ สาประเสริฐ (2541) ได/ทําการศึกษาเรื่องลักษณะการถ:3ยทอดความรู/Gองภูมิป̀ญญา

ชาวบ/3!ได/ผลการศึกษาดังน้ี  ผลการวิจัยพบว:3R.มิป̀ญญาชาวบ/3!9:ายทอดความร./ให/'+บผ./เรียโดยใH/

วิธีการบอกทําให/ดูและปฏิบัติด/วยตนเองวิธีการถ:3ยทอดความรู/ที่ใช/เปOนประจําคือการบอกเ!/!ใA/ 

ผู/เรียนเปOนผู/ถามและมีความเห็นว:าวิธีการที่ดีที่สุดในการถ:3ยทอดความรู/#Fอการให/ผู/เรียนลงมือ

ปฏิบัติด/วยตนเองการได/รับการยอมรับ และยกย:องจากสังคม คือ สิ่งที่ ภูมิป̀ญญาชาวบ/3!ภูมิใจมาก

ที่สุดในชีวิตและเปO!เหตุจูงใจให/R.มิป̀ญญาชาวบ/านถ:3ยทอด ความรู/ให/กับผู/เรียน ป̀จจัยที่เกี่ยวข/อง

กับการถ:3ยทอดความร./Gองภูมิป̀ญญาชาวบ/3! คือแหล:งความรู/ในการถ:3ยทอดซึ่งมาจากตัวของภูมิ

ป̀ญญาชาวบ/3! เนื้อหาสาระคือความร./ ในงานลักษณะของคนซึ่งภูมิป̀ญญาชาวบ/3!อยากถ:3ยทอด

ความร./ คือ มีความสนใจอยากร./ มีความขยัน อดทน เมื่อทําการถ:3ยทอดความรู/ให/กับผู/เรียน ภูมิ

ป̀ญญาชาวบ/3!ไม:มีการ วางแผนล:วงห!/3 ระยะเวลาในการถ:3ยทอดในแต:ละเรื่องไม:เท:3กัน วิธีการ

ประเมินผล การถ:3ยทอดความร./จะใช/'3รสังเกต และสื่อในการถ:3ยทอดความร./#F2 สื่อของจริง สิ่งที่

ได/รับจากการวิจัยคือ ภูมิป̀ญญาชาวบ/3!ในการวิจัยครั้งนี้เปO!คนซึ่งเรียนร./ ด/วยตนเอง การได/รับการ

ยกย:อง และยอมรับจากผ./อื่นเปO!ป̀จจัยที่สําคัญยิ่งในการจูงใจใA/ ภูมิป̀ญญาชาวบ/านถ:3ยทอดความร./

ให/'+บผ./อื่น  

เปรม ชินวันทนานน;> (2547) กล:3วว:3ภูมิป̀ญญาการแพทย>พื้นบ/3!ไทยเปO!การดูแลสุขภาพ

ในชุมชนแบบพื้นบ/3!ดั้งเดิมที่ม(#.:กับประเทศไทยตั้งแต:':อนสมัยกรุงสุโขทัย ซึ่งมีความหลากหลาย

และเปO!เอกลักษณ>ที่แตกต:างกันไปแต:ละสังคมวัฒนธรรมและกลุ:มชาติพันธุ>โดยมีความเชื่อว:3

สาเหตุของการเจ็บปeวยเกิดจาก 1) สิ่งเหนือธรรมชาติ เช:! ผี ไสยศาสต5> วิถีโคจรของดวงดาว ละเมิด

ขนบธรรมเนียมประเพณี 2) ธรรมชาติ ร:3งกายเสียสมดุลตามวัย สิ่งแวดล/อม และสังคมซึ่งอาจเกิด

จากสาเหตุใดสาเหตุหน่ึงหรือหลายสาเหตุร:วมกันสําหรับองค>ความรู/ทางด/3!สุขภาพของหมอไสย

ศาสตร>นั้น หมอไสยศาสตร>จะมีความร./ในเรื่องของการนับถือผี การเลี้ยงผีต:3งๆ การไล:ผีคาถาอาคม 

และองค>#วามร./เรื่องของการประกอบพิธีกรรมที่สืบทอดกันมาของชาวเขาเผ:าปกาเกอะญอ น่ันก็คือ 

พิธีมัดมือ การเรียกขวัญ การชี้ทางวัวควายที่หายไปให/กลับมาการบนบานศาลกล:3" การดูเมื่อจาก

กระดูกไ': การดูเมื่อจากเมล็ดG/าวสารและความรู/เรื่องของสมุนไพรพื้นบ/3! การเปe3และการต:2

กระดูก 

ส:วนแนวคิดเรื่องสุขภาพของหมอสมุนไพรเชื่อว:3'3รเจ็บปeวยเกิดจากความผิดปกติของธาตุ

ในร:างกายที่ไม:สมดุลกัน ในร:3งกายของคนเราจะประกอบด/วยธาตุทั้ง 4 คือ ธาตุดิน ธาตุน้ําธาตุลม 

และธาตุไฟ หากธาตุใดธาตุหน่ึงเปลี่ยนแปลงก็จะมีผลกระทบกับร:3งกายทําให/เกิดความเจ็บปeวย  
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ไม:สบาย ดังน้ันสิ่งที่แ'/ไขความเจ็บปeวยก็คือยาสมุนไพร การกินอาหารเช:! การกินอาหารมากไป

หรือ!/อยไปหรือไม:เหมาะสมกับธาตุก็จะทําให/เกิดความเจ็บปeวยได/เช:!กัน นอกจากน้ีหมอสมุนไพร

ยังเชื่อว:3'3รเจ็บปeวยก็เกิดข้ึนได/จากอํานาจเหนือธรรมชาติ เช:!ผี ดวงดาวและโหราศาสต5> บางครั้ง

คนเราถึงคราวดวงตกก็จะทําให/เจ็บปeวยและไม:สบายไ%/ ต/องทําพิธีแ'/ไขดวง 

 
 

 
 



บทที่ 3 

 

วิธีการศึกษาและรวบรวมข2อมูล 

 
การศึกษาเรื่อง การนําความร012องผ01สูงอายุในการดูแลสุขภาพมาปรับใช1สําหรับผู1สูงอายุรุB+

หลัง  ศึกษากรณีจังหวัดอุดรธานี เปG+ !รศึกษาเรื่องการนําความร01ของผ01สูงอายุในเรื่องการนวดไทย

และการประคบสมุนไพรมาใช1ให1เกิดประโยชนMในอนาคต เพื่อให1ได121อมูลที่ถูกต1อง ชัดเจนตBอการ

วิเคราะAM ผ01ศึกษาวิจัยมีวิธีการศึกษาและการรวบรวมข1อมูล ดังตBอไปน้ี 

 

3.1 วิธีการศึกษา 

 

 ในการศึกษาครั้งน้ีได1เลือกใช1วิธีการศึกษาในแนวทางการศึกษาเชิงคุณภาพ(Qualitative 

Study) โดยผู1ศึกษาวิจัยได1ใช1วิธีการศึกษาและการรวบรวม21อมูล 3 วิธีดังน้ี 

 3.1.1 การศึกษา21อมูลจากเอกสารที่เก่ียว21อง (Documentary Study) ได1แ B วิทยานิพนFM ภาค

นิพนFM บทความวิชาการตB!* ๆ เปGนต1+  

 3.1.2 การศึกษาจากภาคสนาม โดยการสัมภาษณMแบบเจาะลึก (In-depth Interview) ผู1สูงอายุ

ที่เคยหรือกําลังประกอบอาชีพหมอนวดไทยและประคบสมุนไพร ในพื้นที่ศึกษา 

 3.1.3 การศึกษาโดยการสังเกต ผู1ศึกษาใช1วิธีการสังเกตแบบมีสBวนรBวม 

 

 3.2 กล56มเ89าหมายและ<42ให2ข2อมูลที่สําคัญ 

 

 3.2.1 กล56ม789าหมาย 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี มีกล6BมเปR!หมาย คือ ผู1สูงอายุที่อาศัย และประกอบอาชีพด1านการนวด

แผนไทย และการประคบสมุนไพร ในอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
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3.2.2 <42ให2ข2อมูลที่สําคัญ 

 ผ01ให1ข1อมูลที่สําคัญ (Key-informants) ในการศึกษาครั้งน้ี คัดเลือกมาจากกล6BมเปR!หมาย โดย

มีคุณสมบัติ คือ มีประสบการณMในการรักษาไมB+1อยกวB! 5 ปTอยB!งตBอเนื่อง ใน1ปTจะต1องรักษาผู1ปUวย

ไมB+1อยกวB! 30 คน และจะต1องเต็มใจให1ข1อมูล จํานวน 15 คน และยังได1ทําการสัมภาษณMเพิ่มเติมจาก

ผ01มาใช1บริการการนวดไทย และการประคบสมุนไพรทั้งกลุBมผู1สูงอายุ และกลุBมคนวัยทํางาน โดยมี

คุณสมบัติ คือ เคยมาใช1บริการไมB+1อยกวB! 1 =T และเต็มใจให121อมูล จํานวน 6 คน รวมเปG+ 21 คน 

  

3.3 แนวทางการสัมภา,FGแบบเจาะลึก (In-depth Interview) 

 ประเด็นในการสัมภาษCM ผู1ศึกษาใช1เปGนประเด็นในการเก็บ21อมูลเปGนประเด็นในการ

สัมภาษณMผู1ให1ข1อมูลที่สําคัญ ที่ใช1กับกลุBมผู1สูงอายุที่เคยหรือประกอบอาชีพนวดไทยและประคบ

สมุนไพรใน อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และมีบางประเด็นคําถามในแนวทางการสัมภาษณMที่ใ@1

เฉพาะในการสัมภาษณM ลุBมผู1มาใช1บริการการนวดไทยและการประคบสมุนไพรทั้งกลุBมผู1สูงอายุ 

และกล6Bมคนวัยทํางาน โดยแบBงโครงสร1างการสัมภาษCM ดังน้ี 

แนวประเด็นในการสัมภาษFG 

1. ข2อมูลพื้นฐานและทัศนะของ<42ให2ข2อมูลที่สําคัญ  

 1.1  ข1อมูลพื้นฐาน 

        1.1.1  เพศ 

        1.1.2   อายุ 

        1.1.3  การศึกษาสูงสุด 

        1.1.4  อาชีพปYจจุบัน 

        1.1.5  สถานภาพสมรส 

        1.1.6  จํานวนบุตร 

       1.1.7  รายได1ตBอเดือน 

       1.1.8  สุขภาพและโรคประจําตัว  

       1.1.9  วิธีการรักษาสุขภาพ  

        1.1.10  ประสบการณMในการนวดไทยและการประคบ 

                     1.1.11 การพักอาศัย 

 1.2   ทัศนะและความแตกตB!งของผ01สูงอายุในอดีตและปYจจุบัน 

         1.2.1 ความหมายคําวB!ผ01สูงอายุ  

                      1.2.2 คุณ-Bาของผู1สูงอายุในอดีตและปYจจุบัน (การประเมินตนเอง) 
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                                   1.2.2.1 ความสัมพ>+FMในสังคมของผ01สูงอายุในอดีตและปYจจุบัน 

                                                 1)  ความสัมพันธMทางศาสนา  

                                                 2)  ความสัมพันธMในครอบครัว                                                 

        3)  ความสัมพันธMทางสังคม  

                                  1.2.2.2 ความสําคัญในสังคมของผ01สูงอายุในอดีตและปYจจุบัน 

            1)  เปG+แหลBงความร01และประสบการCM 

            2)  เปG+แบบอยB!งที่ดีให1 >บคนร6B+หลัง 

          1.2.3 สุขภาพกายของผ01สูงอายุในอดีตและปYจจุบัน 

                       1.2.4 สุขภาพจิตของผู1สูงอายุในอดีตและปYจจุบัน 

2. ความ)427กี่ยวกับการนวดไทย 

 2.1 ประเภทการนวดไทย 

 2.2 ลักษณะการนวดไทย  

 2.3 การเตรียมตัวของผ01+วด  

 2.4 21อห1!มในการนวด 

 2.5 ประโยช+M2องการนวด 

 2.6 จรรยาบรรณในการนวด  

3. ความ)427กี่ยวกับการประคบสมุนไพร 

 3.1 อุปกรณMที่ใช1ทําลูกประคบ  

                    3.1.1 ผ1!ดิบ  

                    3.1.2 เชือก  

                    3.1.3 เตาพร1อมหม1อน่ึง  

                    3.1.4 จานเจาะรูสําหรับรองน่ึง  

 3.2 สมุนไพรและ สรรพคุณสมุนไพรที่ใช1ทําลูกประคบ 

                    3.2.1 ชนิดของสมุนไพรที่ใช1ทําลูกประคบ 

                    3.2.2 สรรคุณของสมุนไพรที่ใช1ทําลูกประคบ 

                    3.2.3 ปริมาณของสมุนไพรที่ใช1ทําลูกประคบ 

 3.3 วิธีการทําลูกประคบ 

       3.3.1 การหั่นสมุนไพร  

                   3.3.2 วิธีการคลุกเคล1!  

                   3.3.3 ขนาดของสมุนไพรที่ใช1หBอลูกประคบ  
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                    3.3.4 ระยะเวลาที่น่ึงลูกประคบ  

 3.4 วิธีการรักษาลูกประคบ  

             3.5 ข1อควรระวังในการประคบสมุนไพร 

 3.6 ประโยช+Mจากการประคบสมุนไพร  

                    3.6.1 ระบบเลือด 

                    3.6.2 กล1ามเนื้อ 

                    3.6.3 21อตB) 

                    3.6.4 พังผืด 

4. การวินิจฉัยโรค 

 4.1 การซักประวัติบุคคล  

4.2 การซักประวัติโรค  

 4.3 การตรวจอาการ 

        4.3.1 ใช1สายตา 

        4.3.2 ใช1เครื่องมือ  

5. การรักษาโรค 

 5.1 วิธีการนวด  

 5.2 วิธีการประคบสมุนไพร  

6. การจัดระบบการนําความร42ในเรื่องสุขภาพ 

 6.1 รูปแบบการเรียนร01 

        6.1.1 แบบเปG+ระบบ 

6.1.1.1 สร1!งและแสวงหาความร01ให/B  

              1)  ความร01เกB!  

              2)  ความร01ใA/B  

              3)  วิธีการเพิ่มความร01  

6.1.1.2 การกลั่นกรองความร01ที่ได1ออกมาในรูปเอกสาร  

6.1.1.3 การเผยแพรBเพื่อทําให1เกิดเปG+ระบบการเรียนร01หมุนเวียน  

         6.1.2 แบบวิถีชุมชน 

                           6.1.2.1 การสังเกตจากการปฏิบัติจริงของผู1ถB!ยทอด  

                           6.1.2.2 เน1นการมีคุณธรรมในการเรียนร01 

                                         1)  การเคารพในความรู1และผ01ให1-วามร01 
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                                          2)  ฟYงอยBางตั้งใจและนําปฏิบัติตามในภายหลัง 

                                          3)   มีความสัมพันธMที่ดีกับผ01ที่กําลังเรียนรู1รBวมกัน 

                                          4)  ลองปฏิบัติไปพร1อมๆกับการสังเกตอยB!งตั้งใจและให1เกียรติ 

   6.1.2.3 การฝากตัวเปG+ศิษ5M 

 6.2 การถB!ยทอดความร01 

        6.2.1 ขั้นตอน และวิธีการในการถB!ยทอด 

  6.2.1.1 การถB!ยทอดในกล6Bมผ01รักษาด1วยกัน 

1) ประสบการณMในการถB!ยทอดความร01ในกล6Bมผ01รักษาด1วยกัน 

2) ลักษณะของบุคคลที่จะแลกเปลี่ยนความร01ด1วย  

3) เนื้อหาความร01ที่ถB!ยทอด/แลกเปลี่ยน 

  6.2.1.2 การถB!ยทอดในครอบครัวและเครือญาติ 

1) วิธีการถB!ยทอดความร01 

2) บุคคลที่ถB!ยทอดความร01 และรับการถBายทอดความร01                         

3) -B!+KยมในการถB!ยทอดความร01ในครอบครัว  

4) ความแตกตB!งระหวBางการถBายทอดความร01ในครอบครัวกับเครือญาติ   

5) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

6.2.1.3 การถB!ยทอดให1ลูกศิษ5M/ผ01ขอความร01 

1) จํานวนลูกศิษ5M  

2)  คุณลักษณะของบุคคลที่จะรับเปGนลูกศิษ5M  

3)  วิธีการรับลูกศิษ5M  

4)  ความร01สึกที่ได1ถB!ยทอดความร01ให1ลูกศิษ5M 

5) ระยะเวลาในการถB!ยทอดความร01ให1กับลูกศิษ5M  

    6.2.2 รูปแบบในการถB!ยทอดความร01 

            6.2.2.1 ตามแบบสถาบัน 

                       1) การเรียนการสอนโดยการบรรยายในภาคทฤษฎี  

                       2) การทดลองปฏิบัติ  

             3) การคาดเดาผลการรักษา 

             4) การตBอยอดความร01  

               6.2.2.2 ตามแบบวิถีชุมชน (การบอกเลBาประสบการCM โดยมีโอกาสเรียนรู1เองโดย

มีผ01มีประสบการณMให1คําแนะนําจนได1รับการยอมรับ) 
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1) การสังเกตจากการปฏิบัติจริงของผู1ถB!ยทอดและทดลองทํา                    

2) ให1อB!+จากตําราที่มีการสืบทอดกันมา และทดลองนํามาปฏิบัติ 

                    3) การคาดเดาผลการรักษา  

                                   4) การตBอยอดความร01  

7. แนวโC2มการนําความ)42ไปใช28)/โยชCG 

 7.1 ทัศนะการยอมรับจากผ01ใช1บริการ 

       7.1.1 การรับร01  

                           7.1.1.1 จากการเผยแพ"B 

  7.1.1.2 จากการพบเห็นโดยบังเอิญ 

  7.1.1.3 สื่อบุคคล 

       7.1.2 ความสนใจ 

  7.1.2.1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

  7.1.2.2 ร01ถึงประโยช+M 

                      7.1.3 ไตรBตรอง 

  7.1.3.1 มีการเปรียบเทียบระหวB!งแบบเกB! >บแบบให/B 

        7.1.4 ลองปฏิบัติ 

  7.1.4.1 นํากลับมาทําที่?1าน (ลักษณะการเจ็บปUวย วิธีการพร1อมเหตุผล ความถี่ 

ความตBอเนื่อง เงื่อนไขในการทดลองทํา) 

  7.1.4.2 ทดลองทําให1กับผู1อื่น (ลักษณะการเจ็บปUวย วิธีการพร1อมเหตุผล ความถี่ 

ความตBอเนื่อง เงื่อนไขในการทดลองทํา)  

     7.1.5 การยอมรับ ศึกษาทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และในระดับชุมชน ในประเด็น

ดังน้ี 

                           7.1.5.1 รูปแบบในการยอมรับ (การแนะนําบอกตB) ให1-วามรBวมมือ ให1การ

สนับสนุน ความพึงพอใจ การยกยBอง) 

                           7.1.5.2 ระยะเวลาในการยอมรับ     

             7.2 ทัศนะของกล6Bมผ01ทําการรักษา 

                     7.2.1 ความเห็นในอนาคต 

              7.2.1.1 การยึดเปGนอาชีพ 

7.2.1.2 การยอมรับในอนาคต 

                            7.2.1.3 การสนับสนุนจากรัฐ /การสนับสนุนจากภายนอก      
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3.4 การรวบรวม12อมูล 

 การรวบรวม21อมูล ผู1ศึกษาวิจัยได1ข1อมูลโดยตรงจากข1อมูลผ01ให121อมูลที่สําคัญ ซึ่งวิธีการ

เข1าถึงผ01ให121อมูลนั้น ผ01ศึกษาวิจัยใช1เทคนิคที่เรียกวB!ลูกบอลหิมะ (Snowball Technique) โดยเริ่มจาก

ความเปG+ญาติของญาติผ01ใหSB (Key-person) ไปยังผ01ให1ข1อมูลคนแรกของผู1วิจัย และจากผู1ให121อมูล

คนแรกไปยังคนที่ 2 และคนตBอไปเรื่อย ๆ จนครบทั้งหมด 15 คน เมื่อเริ่มสัมภาษณMผู1วิจัยได1แนะนํา

ตัวกับผ01ที่ให121อมูลที่สําคัญ และแจ1งวัตถุประสงคMในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี  การเ21!ถึงผ01ให121อมูลที่เปG+

ผ01ใช1บริการจะใช1วิธีการพูดคุยปรึกษากับกล6Bมหมอนวด และหมอประคบสมุนไพรให1ชBวยแนะนําใA1

ร01จักกับผ01ปUวย หรือผ01ที่มาใช1บริการที่ จากน้ันจะเข1!ไปแนะนําตัวชี้แจงวัตถุประสงคMในการศึกษา และ

ขออนุญาตสัมภาษณMอยBางเปGนทางการ  ในการรวบรวม21อมูลจากเอกสาร ผู1ศึกษาวิจัยอาศัยการ

ตีความ วิเคราะหMข1อมูลที่มีความเก่ียวข1องพร1อมกับแนวคิดตB!* ๆ ที่เกี่ยว21องด1วย 

 นอกจากน้ี ผ01ศึกษาวิจัยจะใช1วิธีการสังเกตบริบทของผ01ให1ข1อมูลที่สําคัญเพื่อใช1เปG+21อมูลใน

การวิเคราะหMอีกสBวนหน่ึง 

 

3.5 การวิเคราะหG12อมูล 

 การวิเคราะหMข1อมูลในการศึกษาครั้งน้ีแบBงออกเปG+ 2 สBวน 

 1.การวิเคราะหMจากเอกสาร โดยการนําเอาข1อมูลที่ได1จากเอกสารมาวิเคราะAM ตีความ และ

สังเคราะหM21อมูลที่ได1เปG+หมวดหม0Bและนํามาเชื่อมโยงกับการศึกษาการจัดการความรู1ของผู1สูงอายุ

ในเรื่องสุขภาพตามวัตถุประสง-Mการศึกษาที่กําหนดไ.1 

2.การวิเคราะหMข1อมูลจากการสัมภาษณMแบบเจาะลึกผู1ให1ข1อมูลที่สําคัญ อาศัยการตีความ 

และสังเคราะหMตามวัตถุประสง-M การศึกษา การวิเคราะหMข1อมูลจะวิเคราะหMตามหลักตรรกะ คือ ใ@1

เหตุผลมาวิเคราะหMเทียบเคียงกับแนวทฤษฎี ควบ-0Bไปกับบริบท โดยใช1สถิติพรรณนาประกอบ 

 
 
 

 

 

 

 

 
 



บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

 
จากการรวบรวม'(อมูลที่ได(จากการสัมภาษณ6เจาะลึกผ*(ให(ข(อมูลจํานวน 21 คน แบAงออกเปD>

หมอนวดไทย และหมอประคบสมุนไพรจํานวน 15 คน และผู(ใช(บริการจํานวน 6 คน การศึกษาไ0(

ศึกษาจาก'(อมูลจากเอกสารตA!B ๆ รวมทั้งการสังเกตอยA!งมีสAวนรAวม ในการศึกษาเรื่องการนําความร*(

เรื่องการดูแลสุขภาพของผ*(สูงอายุมาใช(ประโยช>6"2บผ*(สูงอายุรFAนหลัง ศึกษากรณีจังหวัดอุดรธานี ผ*(

ศึกษาได(>=!เสนอผลการศึกษา แบAงออกไ0( ดังน้ี 

4.1 บริบทจังหวัดอุดรธานี 

4.2 บริบทเก่ียวกับการนวดไทยและการประคบสมุนไพรในจังหวัดอุดรธานี 

4.3 '(อมูลพื้นฐานของผ*(ให(ข(อมูลที่สําคัญ 

4.4 กรณีตัวอยA!งการสัมภาษณ6เจาะลึกผ*(ให('(อมูลที่สําคัญ 

4.5 ความร*(เรื่องนวดไทยและการประคบสมุนไพร 

4.6 การเรียนรู(เรื่องการนวดไทยและการประคบสมุนไพร 

4.7 การถAายทอดความรู(เรื่องการนวดไทยและการประคบสมุนไพร 

4.8 ศักยภาพการนําความร*(มาใH( 

4.9 แนวโ>(มการนําความร*(ไปใช(ประโยช>6 

4.10 สรุปผลการศึกษา 

 

4.1 บริบทจังหวัดอุดรธานี 

'(อมูลบริบทจังหวัดอุดรธานีแบAงออกเปD> 12 สAวน ได(แ"A ขนาดที่ตั้ง อาณาเขตติดตA) สภาพ

ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ การปกครอง เชื้อชาติ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี การศึกษา 

สาธารณสุข ภาวะสุขภาพประชากรผ*(สูงอายุ และ'(อมูลประชากร มีรายละเอียด ดังน้ี 

  

4.1.1 ขนาดที่ตั้ง 

จังหวัดอุดรธานีมีพื้นที่ 11,730.30ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 7,331,438.75ไ#AเปD>จังหวัด

ที่มี พื้นที่มากเปD>อันดับ 4 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอย*Aที่เส(>รุ(งที่ 17 องศาเหนือ เส(>แวงที่ 

103 องศาตะวันออก อย*AทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยหA!งจากกรุงเทพมหานคร  
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ตามทางหลวง()*+ดินหมายเลข  2 ระยะทาง 564 กิโลเมตร (เทศบาลนครอุดรธานี, 2550: 1) 

4.1.2 อาณาเขตติดต(  

จังหวัดอุดรธานี มีอาณาเขตติดตAอกับจังหวัดตA!B ๆ  6 จังหวัด ดังน้ี 

 ทิศเหนือ             : ติดตAอกับจังหวัดหนองคาย 

 ทิศตะวันออก     : ติดตAอกับจังหวัดสกลนคร 

 ทิศใK(           : ติดตAอกับจังหวัดขอนแ"A> และจังหวัดกาฬสินธF6 

 ทิศตะวันตก        : ติดตAอกับจังหวัดหนองบัวลําภู และจังหวัดเลย 
 

 

นายูง 

น้ําโสม 
  @านผือ 

เพ็ญ  

>(@างคอม
  @านดุง    

ท4Gงฝน 

เมือง  
กุดจับ 

 หนองหาน 

ไชยวาน 

โนนสะอาด ศรีธาตุ

วังสามหมอ

ก;Gแก@1

พิบูลยM(.ก+M

หนองคาย

สกลนคร

 ขอนแกG6

กาฬสินธ4M

เลย

หนองบัวลําภู

NN

 หนองวัวซอ

กุมภวาQR

ก.ประจัก+M

พื้นที่
20 อําเภอ  
155 ตําบล   
1,880 หมูGบ@'6

ประชากร

1,529,573คน

ชาย  765,261คน

หญิง 764,312  คน

 หนองแสง  

 
 

ภาพที่ 4.1 แสดงอาณาเขตติดตAอกับจังหวัดตA!B ๆ ของจังหวัดอุดรธานี 

แหลGงที่มา: เทศบาลนครอุดรธานี, 2550: 1 
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 4.1.3 สภาพภูมิประเทศ 

   สภาพภูมิประเทศของจังหวัดอุดรธานี มีลักษณะคล(!ยผีเสื้อตัวใหญA"ระพือปW"บิน ลักษณะ

ภูมิประเทศทั่วไปประกอบไปด(วยภูเขาที่สูง ที่ราบลุA& และพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้น แบAงออกไ0(            

2 บริเวณ คือ 

                4.1.3.1 บริเวณที่สูงทางทิศตะวันตกและทางทิศ;K( สภาพภูมิประเทศสAวนใหญAเปD>

พื้นที่ภูเขา บางสAวนเปD>พื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้นหรือลอนลึก มีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ   

200 เมตรสภาพภูมิประเทศลักษณะน้ีครอบคลุมพื้นที่ในเขตอําเภอนํ้าโสม อําเภอหนองวัวซอ อําเภอ

โนนสะอาด อําเภอศรีธาตุ อําเภอวังสามหมอ และด(!>ตะวันตกของอําเภอกุดจับ และอําเภอบ(!>ผือ 

มีเทือกเขาสูงสลับเนินเตี้ย บางสAวนเปD>พื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้นสลับพื้นที่นา มีที่ราบลุA& อยูAบริเวณริม

แมA>M=! เชA> ลํานํ้าโมง ลําปาว เปD>ต(> 

4.1.3.2 บริเวณพื้นที่ลูกคลื่นทางตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออก สภาพภูมิ

ประเทศสAวนใหญAเปD>พื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้น มีที่ดอนสลับที่นา บางสAวนน้ันมีลักษณะเปD>เนินเขาเตี้ยๆ 

มีความสูงจากระดับนํ้าทะเล ในระดับปานกลางเฉลี่ย>(อยกวA! 200 เมตร สภาพภูมิประเทศนี้ครอบคลุม

พื้นที่อําเภอบ(!>ผือ อําเภอเมือง  อําเภอกุมภวาCW  อําเภอหนองแสง อําเภอไชยวาน อําเภอเพ็ญ อําเภอ

ทFAงฝน อําเภอสร(!งคอม อําเภอบ(านดุง มีที่ราบลFAมเปD>บริเวณใหRAในเขตอําเภอเมืองและอําเภอกุมภวา

ปWซึ่งเปDนต(>กําเนิดลําน้ําปาวพื้นที่ลูกคลื่นดังกลA!วจะมีพื้นที่สูงซึ่งเปDนป[าสงวนเดิมทางทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือทาง อําเภอบ(!>ดุงนอกจากนี้ยังมีบริเวณพื้นที่ราบลุAมบริเวณแมA>้ําตAาง ๆ เชA> 

ห(วยนํ้าสวย ห(วยหลวง ลํานํ้าเพ็ญ ห(วยดาน ห(วยไพจานใหRA และแมA>M=!สงคราม 

 

 4.1.4 ลักษณะภูมิอากาศ 

 สภาพอากาศของจังหวัดอุดรธานีนั้นสามารถแบAงออกได(เปD> 3 ฤดูด(วยกันได(แ"A ฤดูร(อน  

ฤดูฝและฤดูหนาวเน่ืองจาก เปD>ที่ราบสูง มีเทือกเขาที่ติดตAอกันเปD>แนวยาวอากาศจึงคAอนข(!งร(อน

อบอ(!วในฤดูร(อนและ?Aอนข(!งหนาวเย็นมากในฤดูหนาว เดือนที่มีอากาศอบอ(!วมากที่สุดคือ เดือน

เมษายนและหนาวที่สุด ในเดือนมกราคมอุณหภูมิในCW 2549 กลA!วคือ มีอุณหภูมิสูงสุด 40.20 °c 

อุณหภูมิต่ําสุด 13.20°c  ปริมาณน้ําฝน ในCW  2549  มีปริมาณนํ้าฝนรวม 1,179 มิลลิลิตรจํานวนวันที่

ฝนตก 117 วันลักษณะภูมิอากาศน้ันมีความสําคัญตAอการทําเกษตรกรรมและการปลูกสมุนไพรเปD>

อยA!งมาก จังหวัดอุดรธานีเปD>จังหวัดที่เมื่อถึงฤดูร(อนก็จะมีอากาศร(อนมากและเมื่อถึงฤดูหนาวก็จะ

มีอากาศที่หนาวมากเน่ืองจากพื้นที่สAวนใหญAเปD>ที่ราบสูงทําให(นิยมปลูกพืชทนแล(B เชA> อ(อย มัน

สําปะหลัง เปD>ต(> สAวนการปลูกสมุนไพรถ(!จะให(ได(ผลดีก็ควรปลูกสมุนไพรที่ต(องการ>M=!>(อย เชA> 

บอระเพ็ด เปD>K(น 
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 4.1.5 การปกครอง 

 จังหวัดอุดรธานีแบAงเขตการปกครองออกเปD> 20 อําเภอ 155  ตําบล 1,880 หม*Aบ(าน 404,064  

หลังคาเรือน 403  ชุมชน แยกเปD>เทศบาลนครอุดรธานี 1 แหAB มี 100 ชุมชน เทศบาลเมือง 2 แหAB/

เทศบาลตําบล 27 แหAB  มี 303 ชุมชน และอง?6การบริหารสAวนตําบล  150 แหAB 

(เทศบาลนครอุดรธานี, 2550: 3) 

  

4.1.6 เชื้อชาติ 

 ประชากรจังหวัดอุดรธานี สAวนใหญAประมาณร(อยละ 95 เCDนคนไทยมีเพียงสAวนน(อยที่เปD>

ชาวตA!งชาติที่สําคัญ ได(แ"A คนจีน คนญวน จังหวัดอุดรธานีได(จัดตั้งครั้งแรกเมื่อพ.ศ. 243 ประชากร

สAวนใหญAอพยพมาจากถิ่นอื่นและมาตั้งหลักแหลAB ประชาชนที่เปD>ชาวพื้นเมืองจึงแทบไมAมีมีแKA

พวกชาวไทยย(อที่ตั้งหลักแหลAงอาศัยอย*Aที่อําเภอวังสามหมอ และอําเภอศรีธาตุซึ่งมีจํานวนไมAมาก 

 

 4.1.7 ศาสนา 

 ประชากรในจังหวัดอุดรธานี สAวนใหญAนับถือศาสนาพุทธ นอกจากนี้ยังมีประชากร

บางสAวนนับถือศาสนาอื่น ๆ  ได(แ"A  ศาสนาคริสต6และอิสลามสถานประกอบศาสนกิจของศาสนา

ตA!งๆ มีดังน้ี (เทศบาลนครอุดรธานี, 2550: 3) 

 

      1. วัด/ที่พักสง̂6     1,463      แหAB 

          - มหานิกาย     1,181      แหAB 

        - ธรรมยุติ              282      แหAB 

      2. พระภิกษุ       7,117     รูป 

      3. สามเณร                    3,998     รูป 

      4.โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ                       20    แหAB 

      5.โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลี        154     แหAB 

      6. ศูนย6โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตE6             17    แหAB 

      7.วัดร(!B                       115    แหAB 

      8.ที่พักสง̂6                       512    แหAB 
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 ประชากรสAวนใหญAแม(จะนับถือศาสนาพุทธแตAก็ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับอํานาจเหนือ

ธรรมชาติด(วย  เชA> ความเชื่อเรื่องปอบ  ความเชื่อเรื่องบรรพบุรษ เปD>ต(> เหลA!>-MสAงผลตAอพฤติกรรม

ในการแสดงออกในบางเรื่องอีกด(วย  

4.1.8 ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดอุดรธานี   มีดังน้ี 

ศิลปะการละเลA>พื้นเมืองได(แ"A หมอลํา  กลองยาว  แมงตับเตA!  เซิ้งป_̀>หม()  

                           พิพิธภัณa6สถานแหAงชาติ       1    แหAB 

                           ศูนย6วัฒนธรรมจังหวัด/อําเภอ                          3   แหAB 

                           แหลAงโบราณสถาน                  41   แหAB 

                          อุทยานประวัติศาสต#6       1    แหAB 

 

        4.1.9 การศึกษา 

                       ระดับประถมศึกษา   มีทั้งหมด                               851      แหAB 

   ระดับมัธยมศึกษา       71       แหAB 

   ระดับโรงเรียน/วิทยาลัย/ มหาวิทยาลัย                        18      แหAB 
 

   4.1.10 ด@านสาธารณสุข 

  1) สถานพยาบาลของรัฐ              232      แหAB 

  2) โรงพยาบาลเอกชน                        6      แหAB 

  3) คลินิก 

           ผดุงครร36        21      แหAB 

              การพยาบาลและการผดุงครร36      83      แหAB 

              เทคนิคการแพทE6         3      แหAB 

              สหคลินิก                       2      แหAB 

             แพทย6แผนไทย          5       แหAB 

             แพทย6แผนไทยประยุกK6         1       แหAB 
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4.1.11 ภาวะสุขภาพประชากรผ;@สูงอายุ 

จากงานวิจัยเรื่องภาวะสุขภาพผ*(สูงอายุในสถานีอนามัยโซนราชพฤก46 กลFAมตัวอยA!งที่ศึกษา

เปDนผ*(สูงอายุในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของสถานีอนามัย 5 แหAงในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

พ.ศ. 2550 โดยรวม พบวA! มีสุขภาพดี ร(อยละ 68.5 มีโรคเรื้อรัง อAอนแอ บอบบาง ร(อยละ 31.5  

พฤติกรรมสุขภาพผ*(สูงอายุ พบวA! ไมAสูบบุหรี่ ร(อยละ 76.0 ไมAดื่มแอลกอฮอ+6 ร(อยละ 77.9 มี

การออกกําลังกายทุกวัน หรือ 3 วันตAอสัปดา<6 ร(อยละ 55.4 รับประทานอาหารวันละ 3 มื้อ ร(อยละ 

82.3 อาหารที่งดรับประทานหรือรับประทานแตAปริมาณน(อย ได(แ"A อาหารที่มีไขมันมาก เนื้อวัว   

เน้ือหมู ร(อยละ 30.4 การปcองกันอุบัติเหตุจากการคาดเข็มขัดหรือสวมหมวกนิรภัย มีการคาดเข็มขัด

หรือสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง ร(อยละ 31.7 มีฟ_>มากกวA! 20 ซี่ ร(อยละ 50.0 ตรวจสุขภาพชAองปากใน 

6 เดือนที่ผA!>มา ร(อยละ 20.4 ไมAมีภาวะซึมเศร(! ร(อยละ 87.7 นอนหลับพักผAอนวันละ 6 -8ชั่วโมง 

ร(อยละ 70.4 มีกิจกรรมทํางานอดิเรกที่บ(!> ร(อยละ 59.6  

(ศรีวรรณ มโนสัมฤทธิ์ และคณะ, 2550: บทคัดยA)) 

 

4.1.12 ข@อมูลประชาก(QR 2550 (ทะเบียนราษฎ(M) 

              ประชากรกลางCW 2550  จังหวัดอุดรธานีมีจํานวนทั้งสิ้น 1,529,573  คน  เปD>ชาย 765,261  

คน  หญิง764,312  คน   อัตราสAวน ชาย : หญิง  = 1 : 1   และแยกตาม กลFAมอายุ  ดังน้ี  

 

ตารางที่ 4.1  จํานวนและร(อยละประชากรจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2550 

 

กล4Gมอายุ 

               ชาย                   หญิง                   รวม 

จํานวน (@อยละ จํานวน ร@อยละ จํานวน (@อยละ 

0-1 4,275 0.6 4,096 0.5 8,371 0.5 

<1-4  45,301  5.9 42,903 5.6  88,204  5.8 

4-Jan 41,026  5.4 38,807 5.1  79,833  5.2 

9-May 55,808 5.1 52,846 6.9 108,654 7.1 

14-Oct 64,029  8.4 60,993  8  125,022 8.2 

15-19 63,748 8.3 59,811 7.8 123,559 8.1 

20-24  61,176  8 60,173 7.9  121,349 7.9 

25-29  70,356  9.2 68,213 8.9  138,569 9.1 
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ตารางที่ 4.1  (ตA)) 

 

กล4Gมอายุ 

ชาย หญิง รวม 

จํานวน (@อยละ จํานวน (@อยละ จํานวน ร@อยละ 

30-34  75,745 9.9  73,002  9.6  148,747  9.7 

35-39  73,710 9.6  73,538  9.6  147,248  9.6 

40-44 64,210 8.4 64,293 8.4 128,503 8.4 

45-49 52,314 6.8 53,038 6.9 105,352 6.9 

50-54 41,411 5.4 44,030 5.8 85,441 5.6 

55-59  32,343 4.2  34,878  4.6  67,221 4.4 

60-64  23,713 3.1  25,800  3.4  49,513 3.2 

65-69 16,669 2.2 19,140 2.5 35,809 2.3 

70-74 11,428 1.5 13,701 1.8 25,129 1.6 

75-79 7,195 0.9 9,277 1.2 16,472 1.1 

80-84 3,316 0.4 4,645 0.6 7,961 0.5 

85 CW 2,789  0.4 4,031  0.5 6,820 0.5 

รวม 765,261  100.0 764,312  100.0   100.0 

 

แหลGงที่มา: เทศบาลนครอุดรธานี, 2550: 9 

 

4.2 บริบทเกี่ยวกับการนวดแผนไทยและการประคบสมุนไพรในจังหวัดอุดรธานี 

 ในป_จจุบันกระทรวงสาธารณสุขได(มีนโยบายในการพัฒนาการแพทย6แผนไทยในทุกพื้นที่

ในประเทศไทย จังหวัดอุดรธานีก็เปD>หนึ่งในจังหวัดที่มีการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาการแพทE6

ไทยตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อต(องการให(คนไทยมีภาวะสุขภาพที่แข็งแรงด(วย    

ภูมิป_ญญาไทย และยังเปDนการสืบทอดภูมิป_ญญาด(านสุขภาพของบรรพบุรุษไว(ด(วย บริบทเกี่ยวกับ

การนวดแผนไทยและการประคบสมุนไพรในจังหวัดอุดรธานี ประกอบไปด(วย เรื่องการดําเนินงาน

ของการแพทย6แผนไทยในจังหวัดอุดรธานี  งานบริหารทั่วไปและงานการแพทย6แผนไทยในอําเภอ

เมือง จังหวัดอุดรธานีและธุรกิจการนวดแผนไทยในจังหวัดอุดรธานี เพื่อต(องการแสดงให(เห็นถึง 
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สภาพแวดล(อมในภาพรวมเก่ียวกับเรื่องการนวดแผนไทย และการประคบสมุนไพรทั้งหมดเพื่อใH(

ประกอบการวิเคราะห6ในประเด็นสําคัญในการศึกษาเรื่องการจัดระบบการนําความร*(ในเรื่องสุขภาพ

ของผ*(สูงอายุ ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

 

 4.2.1 การดําเนินงานของการแพทยMแผนไทยในจังหวัดอุดรธานี 

 ปWงบประมาณ 2548 เปD>ปWที่จังหวัดอุดรธานีได(มีการดําเนินนโยบายการแพทย6แผนไทย

อยA!งจริงจัง โดยมีเปc!หมายในการดําเนินการ5เปc!หมายหลัก ได(แ"A  

1. สถานีอนามัยจัดให(มีบริการการแพทย6แผนไทย ระดับ 1 ขึ้นไป คือ มียาสมุนไพรใH( โดย

เปDนการใช(อยAาง>(อยทั้ง 5 ชนิด ดําเนินการให(ไ0( ร(อยละ 100.0 

2.โรงพยาบาลชุมชนจัดให(มีบริการการแพทย6แผนไทย ระดับ 2 ขึ้นไป คือ มีคลินิคแยก

ชัดเจน มีการให(บริการอยA!งใดอยAางหน่ึง นวด / อบ / ประคบ ดําเนินการให(ไ0( ร(อยละ 100.0  

3.โรงพยาบาลศูนE6/ทั่วไปจัดให(มีบริการการแพทย6แผนไทย ระดับ 2 ขึ้นไปดําเนินการให(ไ0( 

ร(อยละ 100.0  

4. มูล?A!การใช(ยา/ผลิตภัณa6สมุนไพรและการบริการในโรงพยาบาลศูนE6ดําเนินการให(ไ0( 

ร(อยละ 1.0  

5. มูล?A!การใช(ยา/ผลิตภัณa6สมุนไพรและการบริการในโรงพยาบาลชุมชนดําเนินการให(ไ0( 

ร(อยละ3 .0 

6.สถานบริการสาธารณสุขที่ต(องมีการให(บริการด(!นการแพทย6แผนไทยได(มาตรฐาน 

ดําเนินการให(ไ0( ร(อยละ50.0 

 

 ข(อมูล'(!งต(>>2Mนสอดคล(องกับ'(อมูลที่ได(รับจากการสัมภาษณ6จากผู(ให(ข(อมูลที่สําคัญราย

หน่ึงที่กลA!วไว(วA!ในปWG.ศ. 2548 เปD>ปWที่ได(เข(ารับการอบรมเรื่องการนวดแผนไทยและการประคบ

สมุนไพรโดยทางจังหวัดได(จัดการอบรมขึ้นเพื่อเสริมสร(!งทักษะอาชีพให(กับแรงงานที่วA!งงานและ

เพื่อเผยแพรAความร*(ที่เปD>3*มิป_ญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษให(?งอย*A  โดยในปWนั้นมีผู(สนใจเข(!รับการ

อบรมเปD>จํานวนมาก และมีการอบรมตAอเน่ืองตลอดทั้งCW เพราะมีการประชาสัมพ2>P6อยA!งทั่วถึงใน

ทุกพื้นที่  ในป_จจุบันก็ยังมีการอบรมฝf"ทักษะอาชีพเรื่องนวดแผนไทยและการประคบสมุนไพร

ให("2บประชาชนและแรงงานที่วA!งงานอยAางตAอเน่ืองซึ่งมีศูนย6พัฒนาฝWมือแรงงานเปD>ตัวแทนจัดการ

อบรมทักษะอาชีพน้ีข้ึนมาโดยได(รับเสียงสนับสนุนที่ดีจากประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานี กอปรกับ

จังหวัดอุดรธานีเปD>จังหวัดที่มีชาวตA!งชาติเ'(!มาพักอาศัยอย*AเปD>จํานวนมากซึ่งชาวตA!งชาตินั้นนิยม
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เข(ารับบริการการนวดแผนไทยเปD>อยA!งมากทําให(แผนการดําเนินนโยบายการแพทย6แผนไทยนั้น

ได(รับการตอบรับเปD>อยA!งดี 

 

ตารางที่ 4.2  เปc!หมายและผลการดําเนินงานของงานการแพทย6แผนไทย ฯ ในปWงบประมาณ 2548 
 
 

               เปWาหมาย                                                          (@อยละ                   ผลการดําเนินงาน 

 
1. สถานีอนามัยจัดให(มีบริการการแพทE6            100.0                              99.52 

แผนไทย ระดับ 1 ข้ึนไป   

2.โรงพยาบาลชุมชนจัดให(มีบริการ                        100.0                              94.40 

การแพทย6แผนไทย ระดับ 2 ข้ึนไป  

3.โรงพยาบาลศูนE6/ทั่วไปจัดให(มีบริการ                            100.0                              100.0 

การแพทย6แผนไทย ระดับ 2 ข้ึนไป  

4. มูล?Aาการใช(ยา/ผลิตภัณa6สมุนไพรและ                            1.0                          ไมAมีรายงาน 

การบริการในโรงพยาบาลศูนE6  

5. มูล?Aาการใช(ยา/ผลิตภัณฑ6สมุนไพรและการบริการ           3.0                               0.80 

ในโรงพยาบาลชุมชนดําเนินการ 

 6.สถานบริการสาธารณสุขที่K(องมีการให(บริการด(!>        50.0                          ยังไมAได(ประเมิน 

การแพทย6แผนไทยได(มาตรฐาน  
 

 

แหลGงที่มา: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี.  กลFAมงานคF(มครองผ*(บริโภค, 2548: 1 

 

 ผลการดําเนินงานของงานการแพทย6แผนไทยในจังหวัดอุดรธานีใน ปWG.ศ.2548 นั้นโดย

สAวนใหญAผลการดําเนินงานได(เปDนไปตามเปc!หมายที่ได(วางเอาไ$( กลA!วคือ มีความต(องการใ<(สถานี

อนามัยจัดให(มีบริการการแพทย6แผนไทย ระดับ 1 ขึ้นไป โดยต(องดําเนินการให(ได(ร(อยละ 100.0 ซึ่ง

ทางจังหวัดสามารถดําเนินการจริงได(ถึงร(อยละ 99.52 และมีความต(องการให(โรงพยาบาลชุมชนจัด

ให(มีบริการการแพทย6แผนไทยระดับ 2 ข้ึนไป ดําเนินการให(ได(ร(อยละ 100.0 ซึ่งทางจังหวัดสามารถ

ดําเนินการจริงได(ถึงร(อยละ 94.40 แสดงให(เห็นวA!"!รดําเนินงานด(!>การแพทย6แผนไทยในจังหวัด

อุดรธานีได(มีการขยายตัวและเติบโตอยA!งรวดเร็วตามที่ได(ตั้งเปc!หมายการดําเนินงานไว(ไ0( 
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ตาราง  4.3  การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานนวดแผนไทยระหวA!งCW 2547 กับCW 2548 

                   จํานวน( ครั้ง ) ของผ*(มารับบริการนวดแผนไทย CW 2547-CW2548 

 

เดือน QR2547 เดือน QR2548 

ต.ค. 46  153  ต.ค. 47 172 

พ.ย.46 126  พ.ย.47 168 

ธ.ค. 46 116  ธ.ค. 47 179 

ม.ค.47  99  ม.ค.48 143 

ก.พ. 47 121  ก.พ. 48 141 

มี.ค.47 111 มี.ค.48 176 

เม.ย.47 119 เม.ย.48 176 

พ.ค.47 120  พ.ค.48 173 

มิ.ย. 47 116 มิ.ย. 48 181 

ก.ค.47 113  ก.ค.48 164 

ส.ค. 47 143  ส.ค. 48 160 

ก.ย. 47 114  ก.ย. 48 199 

 

แหลGงที่มา:  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี.  กลFAมงานคF(มครองผ*(บริโภค, 2548: 34 

 

 จากตารางข(!งต(>แสดงการเปรียบเทียบให(เห็นวA!ผ*(ที่เข(!มารับบริการนวดแผนไทยระหวA!B

ปWG.ศ.2548 เพิ่มขึ้นจากปWG.ศ.2547 ในทุก ๆ เดือนแตAเพิ่มขึ้นสูงสุดในชAวงปลายปWG.ศ.2548 แสดงใ<(

เห็นวAาการดําเนินนโยบายการแพทย6แผนไทยในจังหวัดอุดรธานีมีการพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้น

กวA!เดิม ในป_จจุบันก็ยังได(มีการดําเนินนโยบายอยA!งตAอเน่ืองอีกด(วย 

 ในปWงบประมาณเดียวกันน้ียังได(จัดให(มีการขับเคลื่อนนโยบายการผลิตยาสมุนไพรโดยตั้ง

ให(ศูนย6สAงเสริมสุขภาพแผนไทยโรงพยาบาลอําเภอเพ็ญให(เปD>สถานที่หลักในการผลิตยาสมุนไพร

ที่ใช(ในจังหวัดอุดรธานี ดังน้ี ประเภทยารับประทาน ได(แ"A ฟc!ทะลายโจรชนิดแคปซูล ขมิ้นชันชนิด

แคปซูล  เพชรสังฆาตชนิดแคปซูล บอระเพ็ดชนิดแคปซูล เถาวัลย6เปรียงชนิดแคปซูล ยาอมเพ็ญ

ทิพE6 ประเภทยาใช(3!ยนอก ได(แ"A ยาหมAองนํ้า(สําลี)  ยาหมAองน้ํา(ลูกกลิ้ง) ยาหมAองไพล ครีมนวด

เท(! เสลดพังพอนทิงเจอ#6 ประเภทชาชง ชาชงหญ(!>วดแมว ชาชงมะขามแขก ชาชงดอกคําฝอย 
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ประเภทลูกประคบและชุดอบ ได(แ"A ลูกประคบแบบแห(B ลูกประคบแบบสด และชุดอบสมุนไพร

แห(B   

การดําเนินงานด(!>"!รผลิตสมุนไพรน้ันจะต(องพัฒนาควบ?*Aไปกับการให(บริการKAางๆของ

การแพทย6แผนไทย เพราะสมุนไพรนั้นเปรียบเสมือนอง?6ประกอบหลักในการให(บริการการแพทE6

แผนไทย เชA>ต(องใช(ลูกประคบในการประคบสมุไพร ใช(ยาหมAองในการนวด ใช(สมุนไพรประเภท

ชาชงให(บริการหลังการรับบริการการแพทย6แผนไทยชนิดตA!B ๆ เพื่ออการผAอนคลาย เปD>ต(> ทําใ<(

การเติบโตของนโยบายการแพทย6แผนไทยในจังหวัดอุดรธานีเติบโตไปอยA!งมั่นคงและครอบคลุม

ในทุกพื้นที่ด(วย 

 โดยในCW 2550 ที่ผA!>มามีผลการดําเนินงาน สรุปโดยยAอดังน้ี (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

อุดรธานี, 2550: 1) 

 1. สAงเสริมการผสมผสานบริการแพทย6แผนไทยเ'(าสูAสถานบริการภาครัฐอยAางมีมาตรฐาน

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี มีข(อมูลผู(จบการศึกษาประกาศนียบัตรแพทย6แผนไทย  

(อายุรเวท) หลักสูตร 2 CW จํานวน 12 คน ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน 10 แหAB 

 การประกวดเปD> 2 ระดับ คือระดับโซนอําเภอ และ ระดับจังหวัด นําคะแนนมาจัดลําดับ และ

จากการสFAมประเมิน (สุดยอด) สถานบริการ (ที่หน่ึงของอําเภอ) ในสAวนของ'(อบกพรAองที่พบได(แ"A

'(อที่ไ0( 0 หรือ 1คะแนนนํามาวิเคราะ<6 และจัดทําคําแนะนําเบื้องต(>>=!ไปส*A"!รกําหนดทิศทางการ

พัฒนาของสถานบริการตAอไป 

 2. สAงเสริมการดําเนินงานแพทย6ทางเลือก งานแพทย6พื้นบ(านในชุมชน (สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดอุดรธานี, 2550: 3) 

 จากการดําเนินการสAงเสริมใ<( ชมรมหมอพื้นบ(!>สืบสานภูมิป_ญญาท(องถิ่น อําเภอบ(!>ดุง ซึ่ง

มีกิจกรรมตAอเน่ือง และกระตF(>ให(อําเภออื่น ๆ อีก 10 พื้นที่ ได(รAวมแลกเปลี่ยนเรียนรู(ทําให(แกนนํา

เครือ'A!ยอีก 4  อําเภอเกิดแนวทางการดําเนินงานเพื่อการรวมตัวได(สําเร็จ และมีกิจกรรมตAอเนื่อง

เชA>เดียวกับที่บ(านดุง ได(แ"A อําเภอเพ็ญ อําเภอหนองแสง  อําเภอกุมภวาCW  อําเภอทFAงฝน  

 3. การดําเนินงานตามภารกิจของสํานักงานนายทะเบียนจังหวัด ตาม พรบ.คุ(มครอง และ

สAงเสริมภูมิป_ญญาการแพทย6แผนไทย พศ. 2542  ดําเนินการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการ

ผู(ทรงคุณวุฒิในวันที่ 6 มิถุนายน 2550 และประชุมคัดเลือกผู(ที่สมควรเสนอชื่อเปDนกรรมการ

ผ*(ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัดในวันที่ 13 มิถุนายน 2550 ดังน้ี 

กลFAมหมอพื้นบ(!> -นายเมฆ พลแสน 

กลFA& NGO - นางพรสวรร?6 เรืองประทีป 

กลFAมผ*(ปลูกและแปรรูป - นายบุญไทย ไชยเสนา 
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กลFAมผ*(ผลิตและจําห>A!E - นายสํารวย ดลวิจิตร 

กลFAมนักวิชาการ - นายสมลักษ56 โพธ์ิจันท#6 

4.โครงการเหนื่อยนักพักนวดที่ป_̀มบางจากตามที่กรมพัฒนาการแพทย6แผนไทยและ

การแพทย6ทางเลือกรAวมกับบริษัทบางจากปiโตรเลียม จํากัด (มหาชน) นั้นได(จัดให(มีการดําเนิน

โครงการเหน่ือยนักพักนวดที่ป_jมบางจาก 

โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รAวมกับสถานีบริการน้ํามันบางจาก จ.อุดรธานี 

ได(รAวมดําเนินการตามโครงการดังกลA!$ ตั้งแตAเดือนพฤศจิกายน 2548  จนถึงป_จจุบันซึ่งผ*(ดําเนินการ

คือคุณอมรา วงษ6ศิริได(รAวมดําเนินการตั้งแตAเริ่มเปiดบริการในเดือนธันวาคม 2548 เปD>ต(นมามีผลการ

ดําเนินงาน ตามตารางที่ 4.4   

 
ตารางที่  4.4  ผลการดําเนินการตามโครงการเหน่ือยนักพักนวดที่ป_jมบางจาก 

 

เดือน-QR  จํานวน ชม จํานวนคน 

   รวม ชาย หญิง 

รวม ปWงบประมาณ 2549  

(ปWเปiดดําเนินการ) 

1,483.08  1,226  858  368 

รวม ปWงบประมาณ 2550 3,741.20 2,854 1,967 887 

ต.ค.-50 480.00 335 222 113 

พ.ย.-50 481.67 343 236 107 

ธ.ค.-50  523.50  374  233  141 

ม.ค.-51  441.67  328  222  106 

ต.ค.50 –ม.ค.-51 1,926.83 1,380.00 913.00 467.00 

 
แหลGงที่มา: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี, 2550: 4 

 

 จากรายงานผลการดําเนินโครงการเหน่ือยนักพักนวดที่ป_̀มบางจาก พบวAาจํานวนชั่วโมงที่มีผ*(

มาใช(บริการในจุดนวดที่ป_̀มนํ้ามันในCW 2550 เพิ่มขึ้นมากกวAาCW 2549 เกือบสองเทA! แสดงให(เห็นวA!

การดําเนินงานของการแพทย6แผนไทยในจังหวัดอุดรธานีนั้นมีการขยายตัวไปอยAางรวดเร็วและ

ตAอเน่ืองตั้งแตACW 2548 จนถึงCW 2550 และคาดวA!นA!มีการขยายตัวอยAางตAอเนื่องในCW 2551 เนื่องจาก
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'(อมูลข(!งต(>ได(บAงชี้วA!ระหวAางชAวงเดือนตุลาคม 2550 จนถึงเดือนมกราคม 2551 มีจํานวนชั่วโมงที่

ให(บริการการนวดมากกวA!CW  2549  ตลอดทั้งCW 

 4.2.2 งานบริหารทั่วไปและงานการแพทยMแผนไทยในอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

 การดําเนินนโยบายการแพทย6แผนไทยในในจังหวัดอุดรธานีนั้นได(มีการดําเนินงานไป

พร(อม ๆ กันทั้ง 18 อําเภอ และ 2 กิ่งอําเภอ ได(แ"A อําเภอเมืองอุดรธานี กุดจับ หนองวัวซอ กุมภวาCW        

โนนสะอาด หนองหาน ทFAงฝน ไชยวาน ศรีธาตุ วังสามหมอ บ(!>ดุง บ(านผือ นํ้าโสม เพ็ญ สร(!งคอม 

หนองแสง นายูง พิบูลย6รัก46 และอีก 2 กิ่งอําเภอ คือ ก่ิงอําเภอก*Aแ"($ กิ่งอําเภอประจัก46 

การดําเนินงานและการบริหารในครั้งน้ีจะแบAงออกเปD> 9 สAวนสําคัญ ได(แ"A  

1.  การแตAงตั้งผ*(ปฏิบัติงานด(!>"!รแพทย6แผนไทย 

2.  การจัดทําแผนปฏิบัติงานด(!>"!รแพทย6แผนไทย 

3.  การจัดระบบ'(อมูลกลFAมผ*(ปลูกสมุนไพร 

4.   การจัดระบบข(อมูลกลFAมหมอพื้นบ(!> 

5.  การจัดระบบ'(อมูลกลFAมหมอแผนโบราณ 

6.  การจัดทํารายงานประจําเดือน 

7.  การใช(ยาสมุนไพร 

8.  การนวดแผนไทย 

9.  การประคบ/อบสมุนไพร 

 จากข(อมูลผลการนิเทศน6งานการแพทย6แผนไทยในแตAละอําเภอของกลุAมงานผู(คุ(มครอง

ผ*(บริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีโดยในเขตการดําเนินงานในอําเภอเมืองได(ม-'(อมูล

ดังน้ี สถานีอนามัยในเขตอําเภอเมืองอุดรธานีได(มีการใช(ยาสมุนไพรถึงร(อยละ 96.3 มีการนวดแผน

ไทยประมาณร(อยละ 51.9 มีการประคบ /อบสมุนไพร ร(อยละ 55.6 มีคําสั่งแตAงตั้งผู(ปฏิบัติงานด(าน

การแพทย6แผนไทย ร(อยละ 85.2 มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานร(อยละ 70.4 มีการจัดระบบ'(อมูลกลุAมผ*(

ปลูกสมุนไพร ร(อยละ 48.1 มีการจัดระบบ'(อมูลกลFAมหมอพื้นบ(!>และหมอแผนโบราณร(อยละ 70.4 

มีการจัดทํารายงานประจําเดือนร(อยละ 92.6 ในสAวนของโรงพยาบาลศูนย6อุดรธานีมีการดําเนินการ

การแพทย6แผนไทยในทุกกิจกรรมร(อยละ 100.0 

 ป_ญหาและอุปสรรคที่พบจากการดําเนินงานทั้งในระดับสถานีอนามัยและระดับ

โรงพยาบาล ได(แ"A การจัดระบบ'(อมูลเก่ียวกับหมอพื้นบ(!>ยังไมAได(มีการดําเนินการในหลายสถาน

บริการและการให(บริการนวดแผนไทย อบ/ประคบสมุนไพรยังมีจํานวนสถานีอนามัยที่ให(บริการ

>(อย  
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  แนวทางการแ"(ไขที่จะนําไปปฏิบัติในครั้งตAอไป ได(แ"A จัดทําจัดระบบ'(อมูลเก่ียวกับหมอ

พื้นบ(านเพื่อจะได(เปDนฐานข(อมูลในการจัดทําทําเนียบหมอพื้นบ(านตAอไป จัดทําจัดระบบ'(อมูล

เกี่ยวกับหมอแผนโบราณเพื่อจะได(เปD>ฐานข(อมูลในการจัดทําทําเนียบหมอแผนโบราณ และควรจะ

สAงเสริมและสนับสนุนให(สถานีอนามัยมีการให(บริการนวดแผนไทย อบ/ประคบสมุนไพรให(มาก

ข้ึนกวA!เดิม 

 

 4.2.3 ธุรกิจการนวดแผนไทยในจังหวัดอุดรธานี 

 จากงานวิจัยเรื่องการพัฒนาธุรกิจทAองเที่ยวเชิงสุขภาพ : กรณีศึกษาการนวดแผนไทยใน

จังหวัดใกล(เคียงจังหวัดขอนแ"A>ได(แ"A จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคาย เนื่องจากป_จจุบัน

ธุรกิจบริการสุขภาพในจังหวัดขอนแกAนและจังหวัดใกล(เคียงกําลังเจริญเติบโต โดยสรุปผล

การศึกษาครั้งนี้ พบวA! 

 1.  กิจการนวดแผนไทยในจังหวัดขอนแ"A>  อุดรธานี และหนองคายมีการดําเนินการทาง

ธุรกิจที่คAอนข(!งมีแบบแผนและได(มีการพัฒนาการบริหารจัดการให(เปD>ไปตามเกณฑ6มาตรฐาน

สถานบริการตามประกาศกระทรวงฉบับใหมAทั้งในด(!>อุปกรณ6และอาคารสถานที่ 

 2. ในภาพรวมของกิจการบริการสุขภาพที่มีบริการนวดแผนไทย มีสัดสAวนพนักงานที่ผAาน

การอบรมตามหลักสูตรมาตรฐานร(อยละ76.0 แตAเพื่อสร(!งความมั่นใจและความปลอดภัยให(กับ

ผ*(ใช(บริการสถานประกอบการจึงควรปรับปรุงให(พนักงานทุกคนผA!>"!รฝf"อบรมตามหลักสูตร

มาตรฐาน 

 3.  ผ*(ใช(บริการมีความมั่นใจในการใช(บริการเพื่อสุขภาพในจังหวัดขอนแกA> อุดรธานีและ

หนองคาย   โดยมีความพึงพอใจเปD>อยA!งมากในด(!>การต(อนรับ ดูแล เอาใจใสAลูกค(! (นาถฤดี มณี

เนตร, 2549: บทคัดยA)) 

 การธุรกิจการนวดแผนไทยในจังหวัดอุดรธานีนั้นได(สร(!งความมั่นใจให("2บล*"?(าได(นั้น

เน่ืองจากทางจังหวัดได(จัดให(มีการตรวจเยี่ยมการให(บริการอย*Aเสมอ พื้นที่ที่มีการให(บริการการนวด

ที่หนาแ>A>ที่สุด คือ สวนสาธารณะหนองประจัก46 ทั้งหมดประมาณ 13 ร(าน โดยร(านที่เข(ารAวม

โครงการในการรับการตรวจสอบจากโครงการพัฒนาบุคลากร และบริการนวดแผนไทยของกลุA&

นวดหนองประจัก46 ตามโครงการสAงเสริมพัฒนาธุรกิจสุขภาพ จังหวัดอุดรธานี เพื่อสนับสนุน

ยุทธศาสตร6"!รพัฒนาประเทศไทยให(เปD>ศูนย6"ลางสุขภาพแหAงเอเชียมีทั้งหมด 8 ร(!> ซึ่งผลการ

ตรวจเยี่ยมแบAงออกเปD> 4 ด(!> ด(วยกันและมีเกณฑ6ผA!>?N) ร(อยละ 80.0 ดังน้ี 

 1.  ด(!>สถานที่ แบAงออกเปD>    

  บริเวณที่จัดบริการมีความสะอาด และมีแสงสวA!งเพียงพอ ร(อยละ 82.1 
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        บริเวณที่จัดบริการไมAควรให(มิดชิดหรือลับตาจนเกินไป ร(อยละ 85.71 

     การจัดบริการให(อย*Aในพื้นที่ที่กําหนด ร(อยละ 100.0 

 2.  ด(!นผ*(ให(บริการ แบAงออกเปD>    

  ผ*(ให(บริการนวดควรเปDนผู(ผA!นการฝfกอบรมจากห>Aวยงานหรือสถาบันที่ได(รับการ

รับรอง ร(อยละ 82.0 

  ผ*(ให(บริการควรเปDนสมาชิกชมรมนวดแผนไทยในเครือ'Aายธุรกิจบริการสุขภาพ 

ร(อยละ 25.0 

  ผ*(ให(บริการนวดต(องไมAเปDนโรคติดตAอหรือในขณะให(บริการต(องไมAเปDนโรคติดตA)

ไ0( เชA> ไข(หวัด ไอ ร(อยละ 89.28 

  ผ*(ให(บริการมีการตรวจสุขภาพทุกระยะเวลา 1 CW ร(อยละ 53.57 

 3.  ด(!>"ารบริการ 

  ให(มีการจัดทําทะเบียนและประวัติของผ*(ให(บริการนวด เพื่อให(เจ(!ห>(!ที่ตรวจสอบ

ได(และไมAให(ผ*(อื่นที่มิใชAผ*(ที่มีรายชื่อในทะเบียนมาให(บริการนวด ร(อยละ 53.57 

  ผ*(ให(บริการมีเครื่องแบบที่รัดกุม สุภาพ สะอาดเรียบร(อย สะดวกตAอการปฏิบัติงาน

และมีปc!ยชื่อ ร(อยละ 78.57 

 4.  ด(!>?วามปลอดภัย 

  ผ(! อุปกรณ6และเครื่องมือทุกชนิดเมื่อให(บริการแล(วต(องซักหรือล(!งทําความสะอาด

อยA!งถูกสุขลักษณะกAอนนํากลับมาใช(บริการครั้งตAอไปและการบริการที่มีความเสี่ยงตAอการ

ติดเชื้อ ต(องผA!นกรรมวิธีการฆAาเชื้อไ0( มีเทคนิคการปลอดเชื้อ รวมทั้งนํ้าที่ใช(อยA!งเพียงพอ 

ร(อยละ 78.57 

 จาก'(อมูลทั้งหมดพบวA! ธุรกิจการนวดแผนไทยในจังหวัดอุดรธานีนั้นกําลังมีการขยายตัว

และการเติบโตที่ดี เนื่องจากการได(รับการดูแลที่ดีจากห>Aวยงานที่มีสAวนเก่ียวข(องในจังหวัดอุดรธานี

ตั้งแตAในระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติการ การตรวจเยี่ยมธุรกิจการนวดแผนไทยในจังหวัด

อุดรธานีน้ันอย*Aเกณฑ6ที่ดีเปD>ท-.>A!พอใจ และทางจังหวัดจะเรAงปรับปรุงในสAวนที่ยังไมAได(มาตรฐาน

ให(ดีขึ้น ได(แ"A บริเวณใดที่แสงสวA!งไมAเพียงพอบางจุดใช(ไฟสีส(& ทําให(มองดูสลัวก็จะปรับเปลี่ยน 

ความสะดวกและปริมาณน้ําที่นํามาใช(ทําความสะอาดมีน(อย และบริเวณที่ทิ้งน้ําที่ใช(แล(วไ&A

เหมาะสมเพียงพอจะมีการปรับปรุงให(มีนํ้าใช(มากข้ึน การก้ันสถานที่วางเบาะนวดตัวทึบเกินไปแสง

สวA!งไมAถึง ไมAโปรAB และสูงเกินไป โดยจะปรั%;<(มีความสูงไมAเกิน 80 ซม. และใช(ผ(!โปรAงมองทะลุ

ผA!>ไ0(  จัดทําปc!ยชื่อประจําตัวผ*(ให(บริการนวดควรมีรูปติด และควรเปD>บทบาทของชมรมธุรกิจ 
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สุขภาพพนักงานนวดที่ยังไมAเปDนสมาชิกของชมรมธุรกิจสุขภาพจะจัดให(มีการประชุมและ

ประชาสัมพันธ6ชมรมธุรกิจสุขภาพให(แ"Aพนักงานนวดให(ทราบ และจัดทําปc!ยชื่อติดหน(าอกให(แ"A

สมาชิกทุกคนพัฒนาการแตAงกายให(มีเอกลักษณ6'องแตAละกลุAมตรวจรA!งกายประจําปWให(กับกลุAมผ*(

ให(บริการการนวดและจะจัดใ<(มีการนัดประชุมประจําเดือน 

 

4.3 ข@อมูลพื้นฐานของ$;@ให@7@อมูลที่สําคัญ 

 สAวนน้ีจะเปD>'(อมูลที่เปD>หมอนวดและหมอประคบสมุนไพร 15 คน โดยแบAงข(อมูลเปD>     

3 กลุA& คือ ข@อมูลประชากรได(แ"A เพศ อายุ ข@อมูลด@านสังคมได(แ"A การศึกษา สถานภาพสมรส 

จํานวนบุตร โรคประจําตัว ข@อมูลด@านเศรษฐกิจได(แ"A อาชีพป_จจุบัน อาชีพเดิม อาชีพของคูAสมรส 

รายไ0( การพักอาศัย และประสบการณ6ในการรักษา ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

เพศ ผ*(ให(ข(อมูลที่สําคัญเกินครึ่งน้ันเปD>เพศหญิง (ร(อยละ73.0) ที่เหลือเปD>เพศชาย (ร(อยละ

27.0) เน่ืองจากผ*(ชายสามารถเลือกประกอบอาชีพได(หลากหลายมากกวAาผู(หญิง และผู(ใช(บริการทั้ง

ผู(ชายและผู(หญิงสAวนใหญAนิยม และไว(วางใจหมอนวดผู(หญิง เพราะเชื่อวAาจะไมAทําอันตรายขณะ

นวด 

อายุ กลFAมอายุของผ*(ให('(อมูลเกือบครึ่งหนึ่งอายุระหวA!B 50-60CW (ร(อยละ46.0) ที่เหลือเปD>

กลFAมอายุระหวA!B 61-70CW (ร(อยละ27.0) และกลFAมอายุ 71 CW ขึ้นไป (ร(อยละ27.0) ซึ่งอายุต่ําสุด คือ50 

CW และอายุสูงสุดคือ 84 CW  

ระดับการศึกษา เกินครึ่งหนึ่ง (ร(อยละ72.0) จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปWที่ 4 

รองลงมาคือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ร(อยละ14.0) และไมAได(รับการศึกษา (ร(อยละ14.0) ในสัดสAวนที่

เทA!กัน สังเกตได(วA!ผ*(ให('(อมูลสAวนมากจะจบการศึกษาภาคบังคับในสมัย"Aอน และมีสAว>>(อยมากที่

มีโอกาสได(เรียนตAอสูงกวAาภาคบังคับในสมัยนั้น ซึ่งลักษณะคA!นิยมของคนสมัยกAอนไมAได(ใ<(

ความสําคัญกับการศึกษาแตAให(?วามสําคัญกับการทํามาหากิน 

สถานภาพสมรส กลFAมผ*(ให('(อมูลเกินกวA!ครึ่งหน่ึง (ร(อยละ74.0) ได(สมรสและมีครอบครัว

แล(วที่เหลือคือหยA!ร(!B (ร(อยละ 26.0) เน่ืองจากผ*(ให('(อมูลสAวนใหญAเปD>ผ*(สูงอายุก็มักจะผA!>ชีวิตการ

แตAงงานกันมาแล($ 

จํานวนบุตร กลุAมผู(ให(ข(อมูลเกือบครึ่งหนึ่งมีบุตรจํานวน 1-2คน (ร(อยละ47.0) และมีบุตร

จํานวน3-5คน (ร(อยละ47.0) ในสัดสAวนที่เทA!กัน เพราะกลFAมผู(ที่มีบุตร>(อย คือกลุAมผู(ที่มีสถานภาพ

สมรสหยA!ร(าง สAวนกลFAมที่มีบุตร 3-5  คนน้ันยังอย*Aด(วยกันไมAได(หยA!ร(!B 
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โรคประจําตัว กลุAมผู(ให(ข(อมูลสAวนมาก (ร(อยละ80.0) สุขภาพแข็งแรงดีไมAมีโรคประจํา       

มีเพียงสAว>>(อยที่มีโรคประจําตัว (ร(อยละ20) มีโรคประจําตัวเปDนความดันโลหิตสูง กระเพาะอาหาร

อักเสบ และโรคกล(ามเน้ืออAอนแรง 

 

อาชีพเดิม ผ*(ให(ข(อมูลเกือบครึ่งหน่ึง (ร(อยละ46.0) ประกอบอาชีพทํานาม!"Aอน รองลงมาจะ

ประกอบอาชีพธุรกิจสAวนตัว (ร(อยละ 40.0) เนื่องจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปD>ภูมิภาคที่

ประชาชนจะนิยมทําเกษตรกรรมมากที่สุด เน่ืองจากประชาชนสAวนใหญAไมA?Aอยมีความร*(และมีฐานะ

ยากจน 

อาชีพQZ-จุบัน ประมาณ1ใน 3 ของผ*(ให('(อมูลในป_จจุบันประกอบอาชีพหมอนวดผAอนคลาย 

(ร(อยละ 34.0) รองลงมาได(แ"A หมอจับเส(> (ร(อยละ27.0) และประกอบธุรกิจสAวนตัว (ร(อยละ18.0) 

เนื่องจากในป_จจุบันจังหวัดอุดรธานีจัดให(มีการฝfกอบรมทักษะการนวดไทยและการประคบ

สมุนไพรให("2บประชาชนที่สนใจและที่กําลังวA!งงานอยูAให(มีงานทํา ดังนั้นสังเกตได(วA!ผู(ให('(อมูล

สAวนใหญAในป_จจุบันกําลังประกอบอาชีพเปDนหมอนวดผAอนคลายอย*AเปD>จํานวนมาก 

รายไ2@ รายได(ของผู(ให('(อมูลเฉลี่ยตAอเดือนเกินครึ่ง(ร(อยละ 60.0) มีรายได(อยูAระหวAาง       

5,001-10,000 บาท รองลงมาน้ันมีรายได(อย*Aที่ 3,000-5,000 บาท (ร(อยละ 26.0) รายได(ของผ*(ให('(อมูล

สAวนใหญAจะไมAแตกตA!งกันมากเนื่องจากอัตราในการให(บริการนวดทั่วไปมีการกําหนดไว(ชัดเจนอย*A

แล(วที่ชั่วโมงละ 100 บาทโดยไมAเกิน 120 บาท  

การพักอาศัย กลFAมผ*(ให(ข(อมูลเกินครึ่งหนึ่งพักอาศัยอย*A"2บครอบครัว (ร(อยละ73.0) รองลงคือ

อย*A?>เดียว (ร(อยละ20.0) เน่ืองจากลFAมผ*(ให('(อมูลสAวนใหญAสมรสแล($ สAวนกลFAมที่อย*A?>เดียวคือ กลุA&

ผ*(ที่หยA!#(างกับ?*Aสมรส 

อาชีพคูGสมรส อาชีพของคูAสมรสของผู(ให(ข(อมูลเกือบครึ่งหนึ่ง (ร(อยละ 40.0) ประกอบ

อาชีพรับจ(!B รองลงคือเปD>แมAบ(!> (27.0) ทํานา (ร(อยละ20.0) และ?(!'!E (ร(อยละ13.0) 

ประสบการณMในการรักษา กลFAมผ*(ให('(อมูลเกือบจะถึงครึ่งหนึ่งมีประสบการณ6ในการรักษา

ไมAเกิน 10 CW (ร(อยละ 47.0) รองลงมาคือมีประสบการณ6ในการรักษามากกวA!40 CW (ร(อยละ 27.0) 

เน่ืองกลFAมผ*(ให('(อมูลสAวนใหญAเริ่มเ'(!ส*AอาชีพในชAวงวัยประมาณกลางคนทําให(ประสบการณ6ในการ

รักษายังมีไมAมาก แตAกลFAมที่มีประสบการณ6ในการรักษามากกวA! 40 ปWเกือบครึ่งจะเปD>ผ*(ที่สูงอายุมาก

แล($ 
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ตารางที่ 4.5  ข(อมูลพื้นฐานของหมอนวดและหมอประคบสมุนไพร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข@อมูลพื้นฐาน จํานวน ร@อยละ* 

  (n=15) (100.0) 

เพศ   

        ชาย 4 27.0 

        หญิง 11 73.0 

อายุ (QR)   

        50-60 7 46.0 

        61-70 4 27.0 

        71 ขึ้นไป 4 27.0 

ระดับการศึกษา   

        ไมAได(รับการศึกษา 2 14.0 

        ประถมศึกษาปWที่ 4 11 72.0 

        มัธยมศึกษาตอนปลาย 2 14.0 

อาชีพเดิม   

         ทํานา 7 46.0 

         รับจ(!B 1 7.0 

         ธุรกิจสAวนตัว 6 40.0 

         ไมAได(ประกอบอาชีพ 1 7.0 

อาชีพปZจจุบัน   

         หมอนวดผAอนคลาย 5 34.0 

         หมอนวดจับเส(> 4 27.0 

         หมอยาสมุนไพร 2 14.0 

         ธุรกิจสAวนตัว 3 18.0 

         ไมAได(ประกอบอาชีพ 1 7.0 
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ตารางที่ 4.5  (ตA)) 

 

ข@อมูลพื้นฐาน จํานวน (@อยละ* 

  (n=15) (100.0) 

รายได@ตGอเดือน   

        3,000-5,000 บาท 4 26.0 

        5,001-10,000 บาท 9 60.0 

        30,000 บาท 1 7.0 

        ไมAมีรายไ0( 1 7.0 

สถานภาพสมรส   

        สมรส 11 74.0 

        หยA!ร(!B 4 26.0 

โรคประจําตัว   

       ไมAมีโรคประจําตัว 12 80.0 

       มีโรคประจําตัว 3 20.0 

               ความดันโลหิตสูง   

               กระเพาะอาหารอักเสบ   

               กล(!มเนื้ออAอนแรง   

การพักอาศัย   

       อย*A?>เดียว 3 20.0 

       อย*Aกับครอบครัว 11 73.0 

       อย*Aที่วัด 1 7.0 

อาชีพค;Gสมรส   

       ทํานา 3 20.0 

       รับจ(!B 6 40.0 

       ค(าขาย 2 13.0 

       แมAบ(!> 4 27.0 
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ตารางที่ 4.5  (ตA)) 

 

ข@อมูลพื้นฐาน จํานวน (@อยละ* 

  (n=15) (100.0) 

จํานวนบุตร   

       ไมAมีบุตร 1 6.0 

        1-2 คน 7 47.0 

        3-5 คน 7 47.0 

ประสบการณMในการรักษา   

       ไ&Aเกิน 10 CW 7 47.0 

        10-20CW 2 13.0 

        35-40 CW 2 13.0 

       40 CW ขึ้นไป 4 27.0 

 

หมายเหตุ *  ฐานร(อยคิดจาก 15 

 

ผู(ให(ข(อมูลสAวนใหญAมีทัศนะเกี่ยวกับความหมายของคําวA! “ผู(สูงอายุ” ไปในเชิงบวกเปD>

?Aอ>'(!งมาก (ร(อยละ 74.0) โดยคิดวAาผ*(สูงอายุสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองโดยไมAต(องเปD>

ภาระให(กับบุตรไ0(  ทัศนะเก่ียวกับความสําคัญของผ*(สูงอายุที่มีตAอครอบครัวและสังคมนั้นเปDนไปใน

เชิงบวกเกินกวA!ครึ่ง (ร(อยละ 67.0) โดยคิดวA!ผ*(สูงอายุจะเปD>ที่ปรึกษาป_ญหาครอบครัวได(ดีเน่ืองจาก

ผA!>ประสบการณ6"!รมีครอบครัวมากAอน เมื่อให(แสดงทัศนะเปรียบเทียบสุขภาพกายและสุขภาพจิต

ระหวAางผู(สูงอายุในอดีตและป_จจุบัน พบวAาสAวนมากตอบวAาผู(สูงอายุในอดีตมีสุขภาพกายดีกวA! 

ผ*(สูงอายุในป_จจุบัน (ร(อยละ 94.0) และคิดวA!ผู(สูงอายุในอดีตมีสุขภาพจิตดีกวAาผู(สูงอายุในป_จจุบัน

เชA>เดียวกัน (ร(อยละ 94.0) โดยได(ให(เหตุผลวA!ในอดีตมีอากาศที่บริสุทธ์ิมากกวA! มีมลภาวะน(อยกวA!     

มีโร?>(อยกวA! อาหารการกินก็ปลอดภัยมากกวA!อีกด(วย 
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ตารางที่ 4.6  ทัศนะเก่ียวกับความหมายของคําวAาผ*(สูงอายุ 

 

ทัศนะเกี่ยวกับความหมายคําวG'  จํานวน ร@อยละ* 

$;@สูงอายุ (n=15) (100.0) 

ทัศนะเชิงบวก   

สามารถหาเงินเลี้ยงตนเองไ0(  6 40.3 

เปDนแหลAงความร*( 5 33.7 

ทัศนะเชิงลบ   

เปDนภาระให("2บบุตรเพราะอายุมาก 4 26.0 

        ทํามาหากินเองไมAไ0(   

รวม 15  100.0 

 

หมายเหตุ *  ฐานร(อยคิดจาก 15 

 

ตารางที่ 4.7  ทัศนะเก่ียวกับความสําคัญของผู(สูงอายุ 

  

ทัศนะเกี่ยวกับความสําคัญของ จํานวน ร@อยละ* 

$;@สูงอายุ (n=15) (100.0) 

ทัศนะเชิงบวก   

เปD>ที่ปรึกษาป_ญหาครอบครัวให(บุตรไ0( 7 49.6 

เปDนกลFAมคนที่อุปถัมภ6ศาสนา 3 20.1 

ทัศนะเชิงลบ   

ปD>ที่ปรึกษาให("2บคนในครอบครัวไมAไ0( 3 19.8 

        เพราะเปDนคนสมัยกAอนไมAเ'(!ใจ   

        ป_ญหาคนในป_จจุบัน   

ไมAสามารถรAวมกิจกรรมทางสังคมไ0( 2 13.2 

รวม 15.0 100.0 

 

หมายเหตุ*   ฐานร(อยคิดจาก 15 
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ตารางที่ 4.8  ทัศนะเก่ียวกับการเปรียบเทียบเรื่องสุขภาพกาย 

 

ทัศนะเกี่ยวกับสุขภาพกายของ$;@สูงอายุ จํานวน ร@อยละ* 

 (n=15) (100.0) 

ทัศนะเชิงบวก   

ผู(สูงอายุในอดีตมีสุขภาพกายแข็งแรงกวA! 10 67.1 

        ผู(สูงอายุในป_จจุบัน เพราะร*(จักใH(  

        สมุนไพรรักษาโรค   

ผู(สูงอายุในอดีตมีสุขภาพกายแข็งแรงกวA! 4 26.9 

       ผู(สูงอายุในป_จจุบัน เพราะอาหาร   

       ไมAมีสารพิษปนเปk̀อน   

ทัศนะเชิงลบ   

ผู(สูงอายุในป_จจุบันแข็งแรงกวA! เพราะมีสื่อ 1  6.0 

        หลายแขนงที่สอนวิธีการดูแลสุขภาพ   

รวม 15 100.0 

 

หมายเหตุ*   ฐานร(อยคิดจาก 15 

 

ตารางที่ 4.9  ทัศนะเก่ียวกับการเปรียบเทียบเรื่องสุขภาพจิต 

 

ทัศนะเกี่ยวกับสุขภาพจิตของ$;@สูงอายุ จํานวน (@อยละ 

 (n=15) (100.0) 

ทัศนะเชิงลบตGอตนเอง   

ผู(สูงอายุในอดีตมีสุขภาพจิตดีกวA! เพราะ 8  53.7 

        มีโรคน(อยกวA!โรค            

ผู(สูงอายุในอดีตมีสุขภาพจิตดีกวA! เพราะ 6 40.3 

        ไมAมีเรื่องความขัดแย(งในสังคม   
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ตารางที่ 4.9  (ตA)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ*   ฐานร(อยคิดจาก 15 

 

จากการศึกษากลุAมผู(ให('(อมูลที่สําคัญที่เปD>ผู(ใช(บริการการแพทย6แผนไทย จํานวน 6 คน 

โดยแบAงออกเปD> 2 คือกลFAมผ*(ใช(บริการที่ยังอย*Aในวัยทํางาน จํานวน 3 คน และกลFAมผ*(ใช(บริการที่เปD>

ผ*(สูงอายุ จํานวน 3 คน  โดยแบAง'(อมูลออกเปD> 3 กลFAมได(แ"A ข@อมูลประชากร ได(แ"A เพศ อายุ ข@อมูล

ด@านสังคม ได(แ"A ระดับการศึกษา โรคประจําตัว ข@อมูลด@านเศรษฐกิจ ได(แ"A อาชีพ รายไ0( 

ประสบการณ6ในการใช(บริการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 

กล4Gมผู@ใช@บริการที่ยังอย;Gในวัยทํางาน 

เพศ กลุAมผู(ใช(บริการที่ยังอยูAในวัยทํางานเปDนเพศหญิงทั้งหมด 3คน (ร(อยละ 100.0) 

เน่ืองจากการนวดนอกจากจะเปD>การรักษาโรคหรือผAอนคลายความเมื่อยล(าแล(วยังมีสรรพคุณใน

เรื่องความสวยงามอีกด(วย เชA> ความเตAงตึงของผิว เปD>ต(> 

อายุ กลFAมผ*(ให('(อมูลที่เปD>วัยทํางานเกินครึ่งอายุประมาณ 33 CW (ร(อยละ 67.0) รองลงมาคือ

อายุ 27 CW (ร(อยละ 33.0) 

ระดับการศึกษา ผู(ให(ข(อมูลทั้งหมดจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี เนื่องจากรัฐบาลมี

นโยบายสAงเสริมให(ประชาชนมีการศึกษาเพิ่มมากข้ึน ทําให(?>รFA>ใหมAจบการศึกษาในระดับ 

ปริญญาตรีกันมากข้ึน 

 อาชีพ มีผ*(ประกอบอาชีพทําธุรกิจสAวนตัวเกินก$Aาครึ่ง (ร(อยละ 67.0) รองลงคือ พนักงานใน

บริษัทเอกชน (ร(อยละ 33.0) 

ทัศนะเกี่ยวกับสุขภาพจิตของ$;@สูงอายุ จํานวน (@อยละ 

$;@สูงอายุ (n=15) (100.0) 

ทัศนะเชิงบวกตGอตนเอง   

ผู(สูงอายุในป_จจุบันมีสุขภาพจิตดีกวA!เพราะ 1  6.0 

มีสิ่งที่ผAอนคลายเครียดมากกวA!   

รวม 15  100.0 
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 รายไ2@ ผ*(ให('(อมูลเกินครึ่งมีรายได(อย*AระหวA!B 15,000-25,000 บาท (ร(อยละ 67.0) เน่ืองจากมี

การศึกษาในระดับปริญญาตรีทําให(มีรายได(คAอนข(างดี 

 โรคประจําตัว ผ*(ให(ข(อมูลเกินครึ่ง (ร(อยละ 67.0) จะมีอาการปวดไห+A และปวดขา เพราะต(อง

ทํางานตอลดทั้งวัน เน่ืองจากเปD>กลFAมคนในวัยทํางาน 

 ประสบการณMในการใช@บริการ เกินครึ่งมีประสบการณ6ในการใช(บริการนวดอยูAระหวA!B 2-5 

CW (ร(อยละ 67.0) โดยจะใช(บริการหลังจากที่ได(ทํางานแล($ เพราะมีรายได(เปD>ของตนเองและอาจจะ

เกิดความเมื่อยล(!จากการทํางานจึงต(องใช(บริการนวด 

 

กล4Gม$;@ใช@บริการท"#BQ[6ผ;@สูงอายุ 

เพศ  กลFAมผ*(ให('(อมูลที่เปD>ผ*(สูงอายุ เกินครึ่งเปDนเพศชาย (ร(อยละ 67.0) และที่เหลือเปD>เพศ

หญิง (ร(อยละ 33.0) 

อายุ  เกินกวA!ครึ่งหน่ึง (ร(อยละ 67.0) มีอายุระหวA!B 50-60 CW ที่เหลืออายุ 64 CW (ร(อยละ 33.0)  

ระดับการศึกษา ระดับการศึกษาของผู(ที่ให(ข(อมูลที่เปD>ผู(สูงนั้นคละกันไปทั้งในระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนต(> (ร(อยละ 33.0) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ร(อยละ 33.0) และระดับปริญญาตรี (ร(อย

ละ 33.0)  

อาชีพ เกินกวA!?รึ่งหน่ีงเปD>'(!ราชการบํานาญ (ร(อยละ 67.0) ได(แ"A ปลัดอําเภอ และตํารวจ 

ที่เหลือเปD>แมAบ(!>ดูแลครอบครัว 

รายไ2@ เกินกวA!ครึ่งหน่ึง (ร(อยละ 67.0) มีรายได(เดือนละประมาณ 18,000 บาท เน่ืองจากเปD>

'(!ราชการบํานาญเหมือนกัน 

โรคประจําตัว ทั้งหมดมีโรคประจําตัว (ร(อยละ 100.0) โดยมีโรคประจําตัว ได(แ"A ปวดหลัง 

ปวดขา และเบาหวาน เน่ืองจากผ*(สูงอายุน้ันจะมีกระดูกที่ไมAแข็งแรงเหมือนเดิมทําให(ปวดหลัง ปวด

ขาได(งA!E โรคเบาหวานก็เปD>อีกหนึ่งโรคที่มักจะเกิดกับผ*(สูงอายุ 

ประสบการณMในการใช@บริการ ทั้งหมด (ร(อยละ 100.0) มีประสบการณ6ในการใช(บริการนวด

อย*AระหวA!B 1-5 CW โดยจะเริ่มใช(บริการเมื่อเริ่มมีอายุมากข้ึนและเมื่อโรคประจําตัวกําเริบ 
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ตารางที่ 4.10  '(อมูลพื้นฐานของผ*(ใช(บริการแพทย6แผนไทยที่อย*Aในวัยทํางาน 

 

ข@อมูลพื้นฐาน จํานวน ร@อยละ* 

  (n=3) (100.0) 

เพศ   

       ชาย 0 0.0 

       หญิง 3 100.0 

อายุ   

       27 CW 1 33.0 

       33 CW 2 67.0 

ระดับการศึกษา   

       ปริญญาตรี 3 100.0 

อาชีพ   

       ธุรกิจสAวนตัว 2 67.0 

       พนักงานบริษัทเอกชน 1 33.0 

รายไ2@   

       15,000-25,000บาท 2 67.0 

       มากกวA!25,000บาท 1 33.0 

โรคประจําตัว   

       ไมAมีโรคประจําตัว 1 33.0 

        มีโรคประจําตัว 2 67.0 

                  ปวดไห+A   

                  ปวดขา   

ประสบการณMในการใช@บริการ   

       2-5 CW 2 67.0 

      มากกวA!10CW 1 33.0 

 

หมายเหตุ *  ฐานร(อยคิดจาก  
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ตารางที่ 4.11  '(อมูลพื้นฐานของผ*(ใช(บริการแพทย6แผนไทยที่เCDนผ*(สูงอายุ 

 

ข@อมูลพื้นฐาน จํานวน (@อยละ* 

  (n=3)  (100.0) 

เพศ   

       ชาย 2 67.0 

        หญิง 1 33.0 

อายุ   

       50-60CW 2 67.0 

       61ปW'9M>ไป 1 33.0 

ระดับการศึกษา   

      มัธยมศึกษา 2 67.0 

      ปริญญาตรี 1 33.0 

อาชีพ   

      '(!ราชการ 2 67.0 

      แมAบ(!> 1 33.0 

รายไ2@   

      18,000 บาท 2 67.0 

      ไมAมีรายไ0( 1 33.0 

โรคประจําตัว   

      มีโรคประจํา 3 100.0 

             ปวดหลัง   

             ปวดขา   

             เบาหวาน   

ประสบการณMในการใช@บริการ   

     1-5 CW 3 100.0 

 

หมายเหตุ*   ฐานร(อยคิดจาก 3 



 122 

4.4 กรณีตัวอยGางการสัมภาษณMเจาะลึก$;@ให@7@อมูลที่สําคัญ 

 ในการศึกษาเรื่องการนําความร*(ของผ*(สูงอายุในการดูแลสุขภาพเพื่อปรับใช(กับผู(สูงอายุรุA>

หลังจําเปD>ต(องใช('(อมูลหลักจากการสัมภาษณ6เจาะลึกในการศึกษาจํานวนทั้งหมด 21 คนซึ่งแบAB

ออกเปDนหมอนวดและประคบสมุนไพรจํานวน 15 คนและผู(ใช(บริการที่อยูAในวัยทํางานและ

ผ*(ใช(บริการผ*(สูงอายุรวมกันจํานวน 6 คนแตAเน่ืองจากแตAละรายมีรายละเอียดมากเก่ียวกับวิธีการนวด 

การประคบสมุนไพร การเรียนร*( การถA!ยทอดความร*( และแนวโ>(มการนําความร*(ไปใช(ประโยชน6แKA

มีโครงสร(!งค+(ายคลึงกัน ดังน้ันในการศึกษาครั้งน้ีจึงขอนําเสนอเปD>กรณีศึกษาตัวอยA!B 3 คน ซึ่งทั้ง 

3 คนมีวิธีการเรียนร*(ที่แตกตA!งกันแตAมีวิธีการถA!ยทอดความร*(ที่คล(!ยคลึงกัน ดังน้ันผ*(ศึกษาจึงเลือกทั้ง 

3 คน เปD>กรณีศึกษาตัวอยA!B ดังตAอไปน้ี 

 

กรณีศึกษาที่ 1: นางลดา* 

 นางลดา อายุ 64 CW เปD>?>ตําบลสามพร(!$ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีโดยกําเนิด พAอและ

แมAประกอบอาชีพรับจ(!งทํานา พ-.>(องทั้งหมด 8 คน นางลดา เปD>?>ที่ 6 จบการศึกษาเพียงระดับชั้น

ประถมศึกษาปWที่ 4 เทA!"2>กับพ-.>(องทุกคนเพราะฐานะทางบ(!>ยากจนเมื่อในวัยเด็กอายุประมาณ7-8

ขวบ นางลดาร*(จักการนวดจับเส(>จากการพูดคุยของญาติผู(ใหญAที่หลังจากที่เลิกงานรับจ(!งทํานาใน

แตAละวันก็มักจะจับกลุAมพูดคุยกันในบ(านของตนเองอยูAเสมอ ๆ เพราะพAอแมAของนางลดาเปD>?>

อัธยาศัยดี ญาติๆจึงชอบมานั่งพูดคุยกันที่บ(านอยูAเสมอๆโดยมักจะพูดคุยสอบถามกันเมื่อมีคนใน

เครือญาติได(รับบาดเจ็บจากการทํางาน เชA> ขาแพลงจากการตกคันนา ปวดหลังจากการเกี่ยวข(!$

หรือการดํานา เปD>ต(> ก็มักจะมีการถามหาหมอจับเส(>วA!ที่ไหนเกAงและนวดดี เพื่อต(องการให(หมอ

จับเส(>มานวดรักษาหรือนวดบรรเทาอาการเจ็บปวด ดังน้ันนางลดาจึงได(รับร*(เรื่องหมอจับเส(นตั้งแKA

ตอนน้ันเปD>ต(>มา เมื่ออายุไ0(17-18ปW>!งลดาได(รับจ(!งทํานาให(กับคนในหมูAบ(!>แตA>!งลดาก็ไ&A

สนใจจะใช(บริการหมอนวดจับเส(>เพราะแม(จะทํางานหนักแตAเน่ืองจากอายุยังไมAมากสุขภาพรAางกาย

ก็ยังแข็งแรงดี ทําให(นางลดาไมAสนใจจะใช(บริการการนวดจับเส(>เพื่อแ"(ปวดเมื่อยเหมือนญาติ

ผ*(ใหญA'องตนเองเลย  ปWG.ศ. 2508 ได(พบรักและแตAงงานกับคนในหมูAบ(!>เดียวกันมีบุตรด(วยกัน

ทั้งหมด 4 คนเปD>บุตรสาว 1 คน บุตรชาย 3 คนในขณะนั้นนางลดาและสามีประกอบอาชีพรับจ(!B

ทํานา ซึ่งมีรายได(ไมAเพียงพอที่จะใช(จA!ยในครอบครัว ดังน้ันในปWG.ศ. 2516 นางลดาซึ่งขณะนั้นอายุ

ราว 28 ปWจึงตัดสินใจไปประกอบอาชีพเปD>แมAบ(!>ให("2บนายจ(างคนไทยที่ประเทศซาอุดิอาระเบียไ0(

เงินเดือน 7,000 บาทตAอเดือน แตAไปอย*Aที่ประเทศซาอุดิอาระเบียได(ประมาณ 5 CW ก็กลับมาเพราะ 

 

 *นามสมมุติ   
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คิดถึงครอบครัว และคิดวA!"ลับมารับจ(!งทํานาที่บ(านดีกวAาถึงแม(วAาจะได(เงินไมAมากแตA"็สบายใจ 

และยังได(อย*Aใกล(ชิดกับคนในครอบครัว 

 ปWG.ศ. 2542 สามีได(เสียชีวิตด(วยโรคชราขณะน้ันสามีนางลดาอายุ 54 ปWและในป_จจุบันนาง

ลดาอาศัยอย*A"2บหลานสาว 1 คนอายุ 15 CW หลานสาวคนน้ีเปD>ลูกสาวของลูกชายคนเล็ก กําลังเรียน

อย*Aชั้นมัธยมศึกษาCWที่ 3 ที่โรงเรียนประจําตําบล และอาศัยอยูAกับลูกชายคนเล็กอายุประมาณ 32 CW  

ประกอบอาชีพเปDนแรงงานรับจ(าง สAวนลูกชายลูกคนโตได(ทํางานเปD>พนักงานเสิร6ฟในร(!>อาหาร

แหAงหนึ่งโดยพักอาศัยอยูAในตัวจังหวัดเพื่อจะได(ใกล(กับสถานที่ทํางาน สAวนลูกชายคนรองนั้น

ประกอบอาชีพรับจ(!งทํานาโดยอย*Aพักอาศัยอย*Aกับภรรยาและลูกในละแวกใกล(เคียงกับนางลดาซึ่งลูก

ชายทั้งสามคนไมAได(เลี้ยงดูนางลดาเลย มีเพียงลูกสาวคนเล็กเทAานั้นที่แตAงงานกับสามีชาวญี่ปF[>ได(สAB

เงินมาลงทุนซื้อเครื่องซักผ(!ใ<( 5 เครื่องราคาในขณะน้ันประมาณ 40,000 บาทเพื่อเปiดร(!นซักรีดซึ่ง

เพิ่งจะเริ่มทําไ0( 4 ปWที่แล($ รายได(ตAอเดือนจากการเปiดร(!>ซักรีดประมาณ 8,000 บาทตAอเดือนซึ่ง

พอที่จะดูแลตนเอง และเลี้ยงดูหลานสาวที่เปD>ลูกสาวของลูกชายคนเล็กไ0( หลังจากที่เลิกประกอบ

อาชีพนวดจับเส(>ขณะน้ันนางลดาอายุ 60 CW เพราะไมAมีกําลังในการนวดได(ดีเหมือนเดิมแตAที่ยังต(อง

ทํางานซักรีดเสื้อผ(าอย*A เพราะต(องดูแลหลานสาวที่อาศัยอย*A"2บตนเอง เน่ืองจากลูกชายมีรายได(ไมAมาก 

และเปD>?>ที่ไมA'ยันทํางาน โรคประจําตัวที่เปD> คือโรคความดันโลหิตสูงเพิ่งจะเริ่มเปD>โรคความ

ดันโลหิตสูงเมื่อตอนอายุยA!งเข(! 60 CW  โดยปกติแล(วนางลดาเปD>คนที่มีสุขภาพรA!งกายแข็งแรงดี ถ(!

เจ็บป[วยก็จะไปหาหมอแผนป_จจุบันอยูAเสมอ แตAถ(!ปวดเมื่อยถึงจะมีการใช(บริการการนวดจับเส(>

บ(!งชAวงนั้นอายุประมาณ 44-45 CW  เพราะขณะนั้นยังไมAมีความรู(เรื่องการนวดแตAในระยะหลังเมื่อ

อายุประมาณเกือบ ๆ 50 CW เมื่อนางลดาปวดเมื่อยนางลดาก็จะใช(?วามร*(ที่มีนวดตัวเองโดยไมAต(องใH(

บริการการนวดจากหมอจับเส(>?>อื่นโดยนวดให(ตนเองอยA!ง>(อยเดือนละ 1 ครั้งคิดเปD>เงินอยA!B

>(อยก็ราว ๆ 1,200 บาทตAอCW การรักษาสุขภาพก็จะเ>(>การออกกําลังกายด(วยการทํางานบ(!>อยูAเปD>

ประจํา แม(วA!จะเลิกนวดจับเส(>เปD>อาชีพแล(วแตAก็ยังนวดให(กับลูกสาวเมื่อเวลาที่ลูกสาวกลับมา

เยี่ยมบ(!>ทุกครั้งซึ่งลูกสาวจะกลับมาเยี่ยมเปD>ประจําประมาณปWละ 2 ครั้งสAวนการนวดให(หลานสาว

น้ันคAอนข(างบAอยมากอยA!งน(อยเดือนละ 1 ครั้ง เพราะอย*Aใกล(ชิดกันบางครั้งก็จะประคบสมุนไพรใ<(

หลานสาวด(วยเพื่อต(องการให(หลานสาวผAอนคลายและนางลดาเองก็ได(เรียนรู(เรื่องการประคบ

สมุนไพรด(วยตนเองอีกด(วย จากการซื้อลูกประคบสมุนไพรมาจากแหลAงผลิตและอA!>Uลากวิธีการ

ประคบที่ให(มาด(วยตนเองและลองประคบให(หลานสาวซึ่งก็ได(ผลเปD>อยA!งดี  

 ทัศนะเก่ียวกับผ*(สูงอายุของนางลดานางได("ลA!ววA! “คนแกAเปD>คนเกAงดูแลตัวเองก็ไ0(” และ

คิดวA!ตนเองน้ันเปD>ที่ปรึกษาที่ดีให("2บลูกสาวไ0( เพราะลูกสาวเมื่อมีป_ญหาครอบครัว เชA> ทะเลาะ

กับสามี เปD>ต(> ก็มักจะมาปรึกษาอย*Aเสมอ ๆ  และผ*(สูงอายุยังมีความสําคัญในสังคม เพราะเปDนแหลAB
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ความร*(และประสบการณ6ให("2บลูกหลานหรือเด็กรFA>หลังไ0( นางลดายังได(แสดงความคิดเห็นในเรื่อง

สุขภาพกายและจิตของผ*(สูงอายุในอดีตโดยเปรียบเทียบกับผ*(สูงอายุในป_จจุบันไว(วA! “สุขภาพกายกับ

ใจของคนแ"AโบราณดีกวA!?>แ"Aเดี๋ยวน้ี” เนื่องจากนางนิดาที่เคยมานวดให(กับนางลดาหรือเรียกวA!

อาจารย6'องนางลดาน้ัน อายุ 84  ปWแล(วแตA"Yยังมีสุขภาพแข็งแรง และมีสุขภาพจิตที่ดี เพราะนางนิดา

เปDนคนมีอารมณ6ดีไมAเคยมีเรื่องทะเลาะแว(งกับใครเลย 

 นางลดาเริ่มต(>อาชีพนวดจับเส(>เมื่ออายุได(ประมาณ 45 CW เพราะคิดวAาหากยังรับจ(!งทํานา

ตAอไปคงได(เงินไมAพอใช(จA!ยในครอบครัว  เน่ืองจากทํางานส*(คนหนุAมสาวไมAไ0( แรงบันดาลใจที่ทํา

ให(>!งลดาอยากที่จะเปD>อาชีพเปD>หมอนวดจับเส(>นั้น เนื่องจากในชAวงที่นางลดาได(ทํางานเปD>

แมAบ(!>ให("2บนายจ(!งที่เปD>?นไทยอย*Aที่ซาอุดิอาระเบีย มักจะถูกเรียกให(มานวดเมื่อนายจ(!งรู(สึกปวด

เมื่อยอยูAเสมอ และมักจะได(รับการชื่นชมทุกครั้งที่นวดให(กับนายจ(!B จึงทําให(>!งลดารู(3ูมิใจที่มี

ฝWมือในการนวดที่ดี หลังจากน้ันเมื่อต(องการมีรายได(ที่มากข้ึนจึงคิดอยากเรียนวิธีการนวดจับเส(>ที่

ถูกวิธี  จึงได(ไปสอบถามเพื่อนบ(!>วA!ในหม*Aบ(!>ที่นางลดาอาศัยอย*A>2M>มีหมอนวดจับเส(>อยูAหรือไ&A

เพราะต(องการนวดแก(ปวดเมื่อย นางลดาก็ได(รับคําแนะนําวA!มีนางนิดาเปDนหมอนวดจับเส(>ใน

หม*Aบ(านใกล(เคียงกันเปD>หมอนวดจับเส(>ที่เกAงมาก นางลดาจึงได(ไปวA!จ(!งให(>!งนิดามานวดให(ที่

บ(!นอยูAประมาณ 3 ครั้ง โดยจดจําตําแหนAB และขั้นตอนจากการนวดของนางนิดาด(วยตนเองใน

ลักษณะการเรียนร*(แบบครูพักลักจํา จากนั้นก็นํามาลองนวดให("2บคนในครอบครัว และคนในละแวก

ใกล(เคียงที่เปD>เครือญาติกันในระยะเวลา 3-4 เดือนจนได(รับคําชม และพูดกันปากตAอปากจนเปD>ที่

ร*(จักเลยประกอบอาชีพเปDนหมอนวดจับเส(>ได(ในที่สุด  

 "Aอนที่นางลดาจะทําการนวดทุกครั้งมักจะต(องถามผู(ถูกนวด"AอนวAามีอาการปวดท(องหรือ

เปDนโรคเบาหวานหรือไ&A เน่ืองจากข(อห(!มในการนวดก็คือ ห(!มนวดคนที่เปD>โรคเบาหวาน เพราะ

จะช้ําในโดยฟ_งจากคําบอกเลA!'องผู(สูงอายุที่นางลดานับถือเลA!ให(ฟ_B และห(!มนวดคนที่ปวดท(อง

เพราะอาจจะเปD>โรคเก่ียวกับตับไต และอาจกําเริบได(หากมีการนวดบริเวณน้ัน แตAถ(ากดดูแล(วมีลม

ในท(องก็จะกดให(เรอเอาลมออกมา โดยปกติจะไมA>วดท(องให(เพราะกลัวจะเปD>อันตรายกับผู(ถูก

นวด ข(อห(!มดังกลA!วน้ีนางลดาได(ศึกษาด(วยตนเองจากสื่อโทรทัศ>6 สAวนมารยาทในเรื่องการนวดที่

นางลดาถือปฏิบัติอย*Aเสมอคือห(!มพูดมากในขณะที่นวด เพราะจะทําให(ผู(ถูกนวดรู(สึกรําคาญ และ

ตนเองก็จะไมAมีสมาธิด(วย  

ลักษณะการนวดของนางลดาน้ันจะใช("!รกดจุดเปD>สAวนใหRA ซึ่งวิธีการนวดของนางลดา

นั้นแม(จะปวดเมื่อยเฉพาะจุดก็จะนวดทั้งตัวด(วยเหตุผลที่วA!‘‘เส(>มันถึงกัน”โดยจะไมAเ>(นความ

ตAอเน่ืองของทA!>วด เพราะถือวA!"!รนวดจับเส(>ไมAได(เหมือนการนวดผAอนคลายเพื่อการพักผAอนที่

ต(องไมAให(ผ*(ถูกนวดร*(สึกถึงความไมAตAอเน่ืองของทA!>วด แตAการนวดจับเส(>จะเ>(>การรักษาโรค แKA
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ละจุดจะกดน่ิงนาน 5-10 วินาที และจะนวดซ้ําบริเวณที่เดิมอีกประมาณ 3-5 รอบ เชA> นวดขาครบ

ทุกจุดในรอบแรก ก็จะต(องนวดทุกจุดซ้ําในรอบสอง และสามด(วยการกด และการคลึง จะกดและ

คลึงเบาๆ สําหรับผ*(ที่ไมAเคยได(รับบริการการนวดม!"Aอน เพราะอาจจะทําให(ช้ําและเคล็ดขัดยอกไ0(

งA!E  ซึ่งใช(เวลานวดประมาณ 1 ชั่วโมง คิดราคาชั่วโมงละ 100 บาท ใน 1 วันนางลดาสามารถนวดไ0(

มากที่สุดประมาณ 5 คนแตAโดยทั่วไปจะมีล*"?(!เ'(!มานวดเฉลี่ยวันละประมาณ 2-3 คน ดังน้ันรายไ0(

ตAอเดือนจากการนวดจะได(ไมAน(อยกวA! 6,000 บาทแตAจะไมAเกินจํานวน 9,000 บาทโดยที่จะไมAนับ

รวมเงินที่ได(พิเศษหรือ “ทิป” จากลูกค(! 

 เมื่อประมาณปWG.ศ. 2542 น้ันเปDนชAวงระยะเวลาที่นางลดามีรายได(จากการนวดรักษาโรคสูง

ที่สุดประมาณ 10,000 บาทตAอเดือน ชAวงที่รายได(จากการนวดเริ่มลดลงคือชAวง 5 ปWที่แล(วเพราะชAวง

นั้นนางลดาอายุยA!B 60 CW นางลดาเริ่มเปDนโรคความดันโลหิตสูงทําให(เกิดอาการหน(ามืด ตาลาย 

วิงเวียน จึงนวดได(>(อยลงเหลือประมาณ 1-2 คนตAอวันแตAก็ไมAสามารถนวดได(ทุกวัน ดังนั้นจึง

ตัดสินใจเลิกอาชีพนวดในที่สุด ในป_จจุบันที่ประกอบอาชีพซักรีดน้ันแม(จะดูเปD>งานที่หนักแตAที่จริง

แล(วนางลดามีเครื่องทFA>แรงก็คือ เครื่องซักผ(าที่ลูกสาวซื้อมาให(โดยที่ไมAต(องลงซักมือ เมื่อซักผ(าเสร็จ

เรียบร(อยหากหลานสาวหรือลูกชายอย*Aด(วยก็จะชAวยตากผ(!ใ<( นางลดามีหน(!ที่รีดผ(!เทAานั้นและไ&A

ต(องไปรับสAงผ(!ให(ล*"?(!เพราะลูกค(!จะแวะมารับเองเน่ืองจากล*"?(!ของนางลดาเปD>ลูก?(!ประจําที่มี

จํานวนไมAมากประมาณ 9 คน และเปDนคนในหมูAบ(!>เดียวกันทั้งหมด ทําให(อาชีพซักรีดไมAเหนื่อย

เทA!กับอาชีพนวดจับเส(> 

ในสAวนความร*(เรื่องการประคบสมุนไพรนางลดาบอกเลA!วA! “ไมAได(ทําลูกประคบแตAซื้อมา

ทําเองที่บ(าน เพราะสะดวก และราคาไมAแพง” และก็พอทราบบ(!งวAาลูกประคบสมุนไพรนั้น

ประกอบด(วยสมุนไพรหลัก ๆ ได(แ"A ไพล ขมิ้น เกลือ การบูร พิมเสน เถาเอ็นอAอน และรู(สรรพคุณ

สมุนไพรที่กลAาวมา'(างต(นยกเว(>เถาเอ็นอAอนดังน้ี ไพลมีสรรพคุณแก(ฟกช้ํา เคล็ดขัดยอก ถ(!มี

บาดแผลก็สามารถสมานแผลได(ดี และยังใช(ทาปcองกันยุงและแมลงรบกวนได(อีกด(วย ขมิ้นมี

สรรพคุณแก(ผื่นคันตามผิวหนัง แมลงสัตว6"2ดตAอย รักษาแผลสด แผลพุพอง ZW หนอง และบํารุง

ผิวพรรณให(สดใส เกลือชAวยให(สมุนไพรตA!B ๆ ซึมเ'(!ส*AรA!งกายได(อEAางรวดเร็ว การบูรและพิมเสน

ชAวยให(มีกลิ่นหอมและทําให(เย็นสดชื่นขณะทําการประคบ  ที่ร*(สรรพคุณเพราะสอบถามจากคนขาย

ลูกประคบสมุนไพร  นางลดาทดลองการประคบสมุนไพรด(วยตนเองจากการอA!>ฉลากที่แนบมาใน

หAอลูกประคบสมุนไพร ซึ่งลองประคบให(กับตนเองบ(างให(กับหลานสาวบ(!งจนสามารถประคบ

สมุนไพรได(ถูกต(องที่คิดวA!ทําให(ถูกต(องเพราะประคบสมุนไพรด(วยความระมัดระวังไมAทําให(ตนเอง

หรือผ*(ถูกประคบเกิดแผลพุพองที่เกิดจากการประคบที่ลูกประคบมีอุณหภูมิสูงจนเกินไป เมื่อประคบ

ก็ทําให(ตนเองและหลานร*(สึกผAอนคลายได(ดี  
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เมื่อทําการประคบจะไมAแชAลูกประคบไว(เปD>เวลานาน ๆ เพราะจะทําให(ลูกประคบลวก

ผิวหนังจนเกิดอาการพุพองไ0( โดยในชAวงแรกของการประคบลูกประคบจะร(อนมาก ๆ จะทําให("!#

ประคบในชAวงแรกต(องประคบในแตAละจุดคAอ>'(!งเร็ว พอลูกประคบเริ่มอFA>จึงคAอยประคบช(!ลงไ0(

การประคบสมุนไพรน้ันจะประคบทั้งตัว หรือเฉพาะบริเวณที่ปวดก็ได(แตAเมื่อประคบเสร็จใช(เวลา

ประคบนานประมาณ 30 นาที ในสAว>'(อยกเว(>ในการประคบสมุนไพรนางลดาบอกเลA!วA!อยA!ใ<(

ลูกประคบร(อนจนเกินไป เพราะจะทําให(ผิวหนังพอง และสรรพคุณของการประคบสมุนไพรก็เพื่อ

บรรเทาอาการวิงเวียน ปวดเมื่อย ซึ่งมักจะประคบตามจุดที่นวดหรือประคบบริเวณที่ฟกช้ําอักเสบก็

จะทําให(แผลหายเร็วขึ้น ระบบโลหิตก็จะหมุนเวียนดีข้ึนอีกด(วย 

 ในเรื่องการถAายทอดความรู(นั้นนางลดาไมAได(มีการถA!ยทอดความรู(ให(ใครเลย แตAจะนวด

ให("2บหลานสาวที่พักอาศัยอย*Aด(วยกันและลูกสาวเมื่อกลับมาจากญี่ปF[> ปWละประมาณ 2 ครั้งอยูAเสมอ  

กอปรกับทั้งลูกสาวและลูกชายเองก็ไมAสนใจที่จะเรียนร*(วิชาการนวดจับเส(>จากนางลดาเลย เพราะมี

แตAลูกชายเปD>สAวนใหRA สAวนลูกสาวเองก็ไปอยูAญี่ปุ[>ไมAมีเวลาอยูAด(วยกันพอที่จะสอนความรู(เรื่อง

การนวดจับเส(>ให(ไ0( นางลดาเองนั้นก็เปD>?>ไมA?Aอยชอบพูดคุยกับใคร ถ(!ไมAมีใครมาพูดคุยด(วย

หรือซักถามนางลด!"Aอน  อีกทั้งหากคนในครอบครัวมีอาการปวดเมื่อยก็มีนางลดาคอยดูแล และ

นวดแ"(อาการปวดเมื่อยหรือบาดเจ็บให(กับคนในครอบครัวอยูAแล($ ดังนั้นจึงไมAมีคนในครอบครัว

กระตือรือร(>อยากที่จะเรียนร*( นอกจากหลานสาวที่อาศัยอย*Aด(วยกันที่มักจะชอบถามความรู(เรื่องการ

นวดกับนางลดาบ(!งเมื่อนางลดานวดให(แตA"YยังไมAได(มีการถA!ยทอดอยAางจริงจังเพราะหลานสาวเอง

ยังเด็กอย*Aและ>A!สนใจการเรีย>"AอนเปDนอันดับแรก   

เรื่องการรับลูกศิษE6 นางลดาได(เลA!ให(ฟ_งวA!“ไมAมีลูกศิษย6เพราะไมAได(รับศิษE6 ไมAชอบพูดคุย

กับคนไมAร*(จัก ต(องรอให(?>เ'(ามาพูดด(วย"Aอนถึงจะพูดด(วย” เน่ืองจากนางลดามีนิสัยที่ไมAชอบพูดคุย

กับคนไมAร*(จัก ไมAเปDนคนชA!งพูดด(วยทําให(คAอนข(!งหนักใจหากจะต(องรับศิษE6  ประกอบกับคนรุA>

ใหมAสAวนใหญA"YไมAคAอยมานวดจับเส(>แตAชอบนวดนํ้ามันเพื่อผAอนคลายมากกวA!ทําให(ไมAมีใครมาขอ

ความร*(หรือมาขอเรียนกับนางลดาเลย  หากจะให(ถA!ยทอดความร*(เรื่องการนวดให("2บคนอื่นก็ยินดี แKA

ต(องสนใจที่จะเรียนวิชานวดจับเส(>อยA!งจริงจัง เพราะไมAเชA>นั้นนางลดาจะรู(สึกไมAดีและไมAอยาก

สอนไปในที่สุด โดยวิธีการถAายทอดความรู('องนางลดาก็คือ ต(องให(ผู(มาขอความรู(มาซักถามเอง 

หรือใ<(นางลดาสาธิตให(ดู และจดจําเอง เพราะสอนไมAเปD> หากสงสัยในเรื่องใดก็ให(ซักถามเพิ่มเติม

จากนางลดาได(ตลอดเวลา โดยอธิบายวAาต(องการถA!ยทอดความรู(ในลักษณะเชA>นี้ให(กับผู(มาขอ

ความร*("Yเพื่อเปDนการฝf"ความอดทนให(กับผ*(มาขอความร*(  การจะเรียนเรื่องการนวดกับนางลดานั้น 

ไ&Aต(องมีพิธีไหว(?รูก็ไ0( และไมA?IดคA!ใช(จA!ยใด ๆ เลย เพราะตอนที่นางลดาเรียนรู(เรื่องนวดมาจาก

นางนิดาก็ไมAได(เสีย?A!ใช(จA!ยเชA>"2> แตAหากต(องการจะไหว(?รูกAอนที่จะเริ่มรับการถA!ยทอดความร*(
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เพื่อเปD>ขวัญและกําลังใจก็สามารถทําไ0( ด(วยการไหว(?รูแบบขันP6 5 ประกอบไปด(วย ดอกไ&( 5 ?*A 

ธูป 5 ?*A และเทียน 5 ?*A นํามาบูชาที่หิ้งพระในบ(!>ของผ*(ที่ถA!ยทอดความร*(ให("Yไ0(  

 การเรียนร*(เพิ่มเติมหรือที่เรียกวA!"!รตAอยอดความรู('องนางลดานั้นไมAได(มาจากการพูดคุย

เพิ่มเติมความรู(จากผู(อื่น แตAเกิดจากการเรียนรู(ด(วยตนเองซึ่งหากมีโอกาสก็จะสังเกต จดจําและ

กลับมาทดลองกับตนเอง บางครั้งก็ทดลองปฏิบัติให("2บหลานด(วยความระมัดระวัง เชA> การประคบ

สมุนไพร เปD>ต(> ซึ่งนางลดาอA!>จากฉลากที่แนบมากับในซองที่หAอลูกประสมุนไพร โดยต(องทํา

ความเข(!ใจให(ชัดเจนและทดลองปฏิบัติด(วยความระมัดระวังหากไมAแ>Aใจให(ทดลองกับตนเองกAอน

จากน้ันจึงทดลองปฏิบัติให("2บผ*(อื่น และต(องปฎิบัติบAอย ๆ จนเกิดทักษะที่ดี  นางลดาให(เหตุผลวA!ที่

ต(องมีการหาความร*(เพิ่มเติมอยูAเสมอ เนื่องจากตนเองมีการเรียนวิชาการนวดมาในระยะเวลาที่สั้น 

อาจจะทําให(ได(รับความร*(ไมA?รบถ(วน ดังนั้น การขยันฝfกฝน และการหาความรู(เพิ่มเติมจากการอAาน

หนังสือ การดูรายการโทรทัศ>6เก่ียวกับสุขภาพ จะทําให(เกิดความชํานาญ และเกิดความมั่นใจในการ

รักษาโรคได(ดี อีกทั้งยังจะทําให("!รรักษาผ*(ป[วยได(ผลดีอีกด(วย 

ความเห็นเก่ียวกับอาชีพนี้ในอนาคต นางลดาได(ให(?วามเห็นวA!นA!จะดีเพราะป_จจุบันการ

นวดมีหลายรูปแบบ เชA> การนวดน้ํามัน การนวดเท(! เปD>ต(> ซึ่งสามารถสร(!งรายได(ให("2บคนที่

ประกอบอาชีพน้ีได(ดี เรื่องนโยบายการสAงเสริมการนวดแผนไทยของรัฐบาลน้ันนางลดาไมAเคยรับร*(

เรื่องการสAงเสริมการนวดไทยจากรัฐบาลเลย แตAคิดวA!หากได(รับการสAงเสริมหรือการสนับสนุนจาก

รัฐบาลจริงๆก็จะทําให(คนไทยได(มีงานทําไมAตกงาน เพราะในป_จจุบันมีคนตกงานเปD>จํานวนมาก 

เนื่องจากเศรษฐกิจไมAดี อีกทั้งได(รับคําบอกเลAาจากหลานสาวที่เปDนหลานของพี่สาวตนเองวA!ไ0(

ทํางานที่ร(านนวดไทยที่กรุงเทพฯ นั้นมีรายได(ตAอเดือนคAอนดีข(!งมาก เพราะสามารถเลี้ยงดูคนใน

ครอบครัวได(เปD>อยA!งดี ดังน้ันจึงคิดวA!อาชีพ>-M>A!จะเติบโตได(ดีในอนาคต 

 

กรณีศึกษาที่ 2: นางนิดา* 

 นางนิดา อายุ 84 CW เปD>คนตําบลสามพร(!$ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีโดยกําเนิด พAอและ

แมAเปD>ชาวนา มีพ-.>(องทั้งหมด 7 คน นางนิดาเปD>ลูกคนโต ไมAได(เรียนหนังสือเพราะเปDนลูกคนโต

ต(องดูแล>(อง ๆ อีก 6 คนระหวA!งที่พAอแมAทํางาน ฐานะทางบ(!>?Aอน'(!งยากจน นางนิดาไมAเคยรู(จัก

การนวดจับเส(>ม!"AอนเลยแตAเมื่อได(อายุประมาณ 15 ปWก็ต(องชAวยพAอแมAทํานาอยA!งจริงจังและต(อง

ชAวยเหลือแบAงเบาภาระให("2บแมAด(วยการทํางานบ(!>อยูAเสมอ จึงทําให(เมื่อนางนิดารู(สึกปวดเมื่อยก็

มักจะคลายปวดเมื่อยให(ตัวเองด(วยการบีบนวดตัวเองอย*Aเสมอ ๆ แตAเปD>การบีบนวดแบบไมAมีทักษะ

ความร*(ในเรื่องการนวดแตAอยAางใด  ในปWG.ศ. 2492 นางนิดาอายุ 20 ปWได(แตAงงานกับสามีขณะน้ันสามี

อายุประมาณ 22 CW สามีของนางลดาประกอบอาชีพรับจ(างทํานามีลูก0(วยกันแ?A 2 คนเปD>ลูกชายทั้ง   
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สองคน ลูกชายทั้งสองคนประกอบอาชีพทํานา โดยลูกชายคนโตได(ทํานาและปลูกผักสวนครัวใน

ที่ดินมรดกที่ตกทอดมาตั้งแตAสมัยพAอและแมAของนางนิดาประมาณ 17 ไรAในสAวนของลูกชายคนรอง

หลังจากแตAงงานแล(วย(!ยไปอย*A"2บภรรยาในหม*Aบ(!>อื่นและทํานาอย*Aในที่นาของภรรยา 

พ.ศ. 2512 สามีนางนิดาอายุ 46 ปWเสียชีวิตกระทันหันด(วยอุบัติเหตุ ป_จจุบันนางนิดาอาศัยอย*A

กับลูกชายคนโตอายุ 54 CW พร(อมกับลูกสะใ3( และหลานสาวอายุประมาณ 14 ปWกําลังอยูAชั้น

มัธยมศึกษาตอนต(> นางนิดาประกอบอาชีพเก็บผักสวนครัวที่ปลูกเองไปขายที่ตลาดในหมูAบ(!> มี

รายได(เปD>บางวันที่เก็บผักไปขายซึ่งจะได(ไมAเกินวันละ 100 บาท หรือไมAเกินเดือนละ 3,000 บาท 

เปD>เงินที่เก็บเอาใช(สAวนตัว เพราะลูกชายที่นางนิดาอาศัยอยูAด(วยนั้นเลี้ยงดูนางนิดาเปD>อยAางดี

"+A!วคือ คอยดูแลเรื่องอาหารทั้ง 3 มื้อ หยิบยื่นเงินให(ใช(อยูAเปD>ประจําแตAจะให(คราวละไมAมาก

เทA!ไห#A แตA"Yพอที่จะซื้อหมากพลูในตลาดกินได(ไมAเคยขาด  ผักสวนครัวที่นางนิดานําไปขายก็เปD>

ผักที่ลูกชายปลูกใ<(  อีกทั้งยังเลี้ยงเปDดเพื่อให(>!งนิดาเก็บไขAเปDดไปขายโดยรายได(ที่ได(จากการขาย

ของในตลาดก็จะยกให(>!งนิดาทั้งหมด นางนิดามีสุขภาพ#Aางกายที่แข็งแรงไมAมีโรคประจําตัว โดย

บอกวิธีการรักษาสุขภาพไว(วA!จะต(องรับประทานอาหารให(ตรงเวลา ไมAดื่มเหล(!เวลาเจ็บป[วยก็จะกิน

ยาต(& สูตรโบราณ ไมAเคยไปหาหมอแผนป_จจุบันเลยทุกวันนี้นางนิดาก็ยังมีสุขภาพแข็งแรงอีกทั้ง

นางนิดาชอบรับประทานผักที่ปลูกเองอย*AเปD>ประจํา  และเปD>?>ที่ยิ้มแย(มแจAมใสทําให(มีสุขภาพจิต

ที่ดีมาก  คนในครอบครัวมีก็สุขภาพแข็งแรงดีทุกคน เพราะได(รับเคล็ดลับการดูแลสุขภาพมาจาก

นางนิดา ประสบการณ6"!รนวดครั้งแรกของนางนิดาขณะนั้นอายุประมาณ 38-39 CW มีคนรู(จักมาใH(

ให(บีบนวดให(เพื่อคลายปวดเมื่อย เมื่อนวดเสร็จนางนิดาก็ได(รับคําชม และร*(สึกดีใจมาก ทําให(มีแรง

บันดาลใจอยากจะนวดให(?>ร*(จักอย*Aตลอด  

 ทัศนะเก่ียวกับผ*(สูงอายุของนางนิดา ซึ่งได(พูดวA! “คนแ"Aก็ดูแลตัวเองได(อย*A” นางนิดาได(ใ<(

เหตุผลวA!ทุกวันน้ีก็ยังสามารถเก็บผักไปขายที่ตลาดเองไ0( แม(วA!ระยะทางจากบ(!>กับตลาดจะไกล

กันก็สามารถดูแลตัวได(ไมAต(องรบกวนลูกหลานให(พาไป และผ*(สูงอายุยังมีความสําคัญ เพราะเปD>

ศูนย6รวมจิตใจให("2บคนในครอบครัว เน่ืองจากสามีเสียชีวิตไปนานแล(วทําให(>!งนิดากลายเปD>ที่ยึด

เหนี่ยวจิตใจให(กับลูกชายทั้งสองคน  เมื่อให(>างนิดาเปรียบเทียบสุขภาพกาย และจิตระหวA!B

ผู(สูงอายุในอดีต และป_จจุบันนั้นแตกตAางกันอยA!งไรนางนิดาก็ตอบวA!  “คนแกAรุAนพี่แข็งแรงกวA! 

เพราะน(องสาว 3 คนตายไปหมดแล($ เพื่อนรFA>>(องที่อย*Aแถวบ(!>ก็ตายไปหมดแล($” และถ(าอยากจะ

มีสุขภาพแข็งแรงต(องใช(ชีวิตอยA!งเรียบงAาย 

 นางนิดาเริ่มเรียนร*(วิธีการนวดด(วยตนเองอยA!งจริงจังเมื่ออายุประมาณ 39 CW เนื่องจากเริ่มมี

คนชื่นชมฝWมือในการนวดวA!>วดได(ดี จากน้ันนางนิดาก็มักจะลองมานวดให(กับคนในครอบครัวอย*A

เสมอ นางนิดาจะจําจุดตรงคนถูกนวดบอกวA!ดี และจําไปนวดให(คนอื่น ๆ ตAอไป เวลาวA!B ๆ ก็จะ
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ลองนวดตนเองและลองจับเส(>ตนเองดูเปD>ลักษณะการเรียนรู(ด(วยตนเองจากการลองผิดลองถูก 

บางครั้งก็เกิดการบาดเจ็บจากการกดผิดจุด หรือกดแรงจนเกินไปฝfกฝนอยูAประมาณเกือบ1ปWเต็มจน

เริ่มรับจ(างนวด  นางนิดาเริ่มนวดรักษาโรคครั้งแรกให("2บนายใจคนร*(จักเมื่อนางนิดาอายุประมาณ 40 

CW นวดที่บริเวณอวัยวะเพศของนายใจเพราะมีอาการบวมอักเสบ โดยนายใจเลAาให(>างนิดาฟ_งวA!

หมอแผนป_จจุบันบอกวA!ต(องผA!ตัด แตAนายใจไมAอยากผA!ตัดเลยอยากให(>!งนิดาชAวยนวดรักษาใ<( 

นางนิดาเลA!รายละเอียดให(ฟ_งวA!จากการวิเคราะห6อาการของโรค ก็พบวA!เส(>เอ็นบริเวณน้ันมันจมลง

ไปต(องเข่ียเส(>เอ็นข้ึนมาใ<(เ'(!ที่เหมือนเดิมก็จะหาย การวิเคราะห6โรคของนางนิดาเปDนการวิเคราะ<6

โดยใช(หลักการจากการวินิจฉัยตามวิธีการนวดจับเส(>แบบโบราณ นายใจมารับการนวดจากนางนิ

ดาประมาณ 5ครั้ง อาการบวมก็หายเปDนปกติโดยไมAต(องไปผA!ตัดที่โรงพยาบาล ทําให(นางนิดามี

ชื่อเสียงเลื่องลือเปD>ที่ร*(จักของคนในหม*Aบ(!>ในระยะเวลาไมAนาน 

 การนวดของนางนิดาจะเปD>การนวดเฉพาะจุดที่ปวดเทAานั้น ยกเว(>ถ(าต(องการนวดทั้งตัวก็

ต(องแจ(งความต(องการวAาต(องการนวดทั้งตัวให(กับนางนิดาทราบกAอนการนวดชAวงแรกของการ

รับจ(!งนวดนางนิดาจะไมAได("!รกําหนดราคาการนวดเอาไว(ชัดเจนโดย?Aาบริการในการนวดนั้น

ตามแตAความพอใจของผ*(ถูกนวด ในระยะหลังประมาณ 20 กวAาปWที่ผA!>>!งนิดาได(กําหนดราคาใน

การนวดข้ึนมาโดยจะคิดร!?!?A!>วดชั่วโมงละ 100 บาท ตามที่หมอนวดคนอื่นๆกําหนดราคาเอาไ$(

"Aอนแล($ ในอดีตนางนิดานวดได(สูงสุดถึงวันละ 5 คน ชAวงที่นางนิดายังรับจ(!งนวดจับเส(>อยูAในมี

รายได(จากการนวดจับเส(>ประมาณ 3,000 บาท เน่ืองจากวA!ไมAได(มีการกําหนดราคาจึงได(เงินจากการ

นวดไมAมากเทA!ที่ควร แตAชAวงหลังที่มีการกําหนดราคาคA!>วดขึ้นมาจะได(รายได(ประมาณวันละไ&A

>(อยกวA! 300 บาท เฉลี่ยเดือนละประมาณ 9,000 บาท ชAวงปWG.ศ. 2534 เปD>ปWที่มีลูกค(!มาใช(บริการ

เปDนจํานวนมาก และสม่ําเสมอทุกวัน 

ลักษณะการนวดของนางนิดาจะใช(นิ้วโปcงในการกดและการคลึงตามจุดนวดเพื่อเปD>เขี่ย

เส(นที่จมให('9M>มาอย*Aในจุดเดิมเพื่อจะได(หายปวดเมื่อยในบริเวณนั้นที่ถูกนวด กAอนนวดทุก ๆ ครั้ง

นางนิดาจะต(องทําการไหว(?รูด(วยขันP6 5 ซึ่งขันP6 5 น้ันจะประกอบไปด(วยธูป 5 ?*A ดอกไ&( 5 ค*A โดย

ชนิดของดอกไม(นั้นจะเปD>ดอกไม(ที่นิยมนํามาไว(พระ เชA> ดอกบัว ดอกดาวเรือง ดอกกล(วยไ&( เปD>

ต(>จากน้ันก็จะนําไปบูชาไว(ที่หิ้งพระในบ(!> ที่ต(องมีการไหว(?รู เพราะเมื่อนางนิดาเปD>เด็กเคยเห็น

เวลาที่พAอแมAจะเริ่มต(นทําอะไรก็ตามถ(!อยากให(เปDนสิริมงคลแกAตัวเราเอง และคนในครอบครัว

จะต(องไหว(?รูด(วยขันP6 5 จากน้ันนางนิดาจะใช(ยาหมAองทามือ"Aอนแล(วจึงจะทําการนวดให(กับผู(ถูก

นวดทุกครั้ง โดยจะไมAใช(ยาหมAองทาตัวผ*(ถูกนวด เพราะทําให(ลื่นและนวดยากขึ้น เพราะจะจับเส(>

ได(ยาก และหากผิดพลาดจะทําให(เส(>พลิกไ0( ดังนั้นนางนิดาจะไมAใช(ยาหมAองทาตัวผู(ถูกนวดเลย  

แตAจะทายาหมAองอีกครั้งหลังจากนวดเสร็จแล(วด(วยการลูบไล(ตามรA!งกายของผ*(ถูกนวด ยาหมAองที่ใH(
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ทาหลังการนวดจะเปD>ยาหมAองชนิดนํ้าหรือยาหมAองชนิดข้ีผึ้งก็ไ0( แตA'อให(ยาหมAองนั้นมีสรรพคุณ

ในการแก(ปวดเมื่อก็สามารถใช(ได(ทั้งหมด ในระยะหลังนางนิดาเกรงใจผู(ถูกนวดหรือล*"?(! กลัววA!

ลูก?(!จะรอนานหากจะจัดขันP6 5 มาไหว(?ร*"Aอนการนวด ดังนั้นนางนิดาก็จะนวด"Aอนแล(วจึงกลับมา

ไหว(ครูที่บ(!>ในภายหลัง   

การนวดจะนวดวนซ้ําอย*Aที่บริเวณน้ัน ๆ ประมาณ 2 ถึง 3 รอบโดยใช(นิ้วโปcงกดเทA!นั้นจะมี

การบีบบ(!งบริเวณไหลAจากน้ันก็จะกดและคลึงทั้งหมด วิธีการนวดจะคล(!ยคลึงกับกรณีศึกษาแรก

เพราะนางลดาเรียนร*(วิธีการนวดมาจากนางนิดา การนวดจะมีการเรียงลําดับเปD>'2M>ตอนที่ไมAถูกต(อง

มากนัก เพราะไมAได(เรียนมาโดยตรงแตAก็มีฝkอในการกดและการหาจุดนวดนั้นนางนิดามีความ

ชํานาญมากแม(จะสูงอายุมากแล($ นางนิดาเลิกนวดจับเส(>มาแล(วประมาณ 5-6 CW เนื่องจากสูงอายุ

มากแตAถ(!หากมีคนร*(จักมาขอร(องให(>วดให(ก็ยังรับบ(!งเปD>บางครั้งบางคราว ความร*(เรื่องการประคบ

สมุนไพรน้ันนางนิดาไมAมีความร*(ในเรื่องนี้เลย เพราะไมAได(สนใจแตA>!งนิดารู(จักหมอสมุนไพรอย*A

คนหน่ึง และทราบวA!"!รจะเรียนร*(เรื่องสมุนไพรต(องใช(เวลานานและต(องสนใจหรือสนใจจริงจึงจะ

เกิดทักษะและมีความชํานาญซึ่งเมื่อเจ็บป[วยก็มักจะไปซื้อยากับหมอสมุนไพรคนนี้มาต(&

รับประทานก็จะหายไมAต(องไปหาแผนป_จจุบัน 

ในสAวนของการถAายทอดความร*(>2M>>!งนิดาบอกเลA!วA!ไมAมีคนมาเรียนด(วยโดยตรงแตAมีคน

มาใช(บริการนวดจากตนเองจากน้ันก็สังเกต และจดจํา แล(วกลับไปทดลองปฏิบัติเองอยA!งที่ชาวบ(!>

เรียกกันวA!“ครูพักลักจํา”  ยกตัวอยA!งเชA> นางลดาที่ได(วA!จ(!งให(>างนิดามานวดให("2บตนเองที่บ(าน

ประมาณ 3 ครั้งเพื่อจดจํารายละเอียดการนวดของนางนิดาจากนั้นนางลดาก็จดจําความรู(เรื่องนวด

จากนางนิดาไป ซึ่งถือเปDนการถAายทอดความรู(ให(กับผู(อื่นแบบไมAรู(ตัวและไมAได(มีการเตรียมตัว

ลAวงห>(!ใด ๆ เลย  หากมีคนต(องการที่จะเรียนนวดกับตนเองก็ยินดีจะสอนให(แตAต(องมีความมุAงมั่น

ตั้งใจที่จะเรียนอยAางจริงจังและต(องมีความอดทนสูงมากด(วย ลักษณะการถA!ยทอดความร*(ของนางนิ

ดาน้ัน จะมีลักษณะการถA!ยทอดที่เ>(>การทําให(ดูเปD>แบบด(วยการสาธิตโดยให(เหตุผลวAาตนเองสอน

ใครไมAเปD>จะบอกเลA!เปD>?=!พูดก็ไมAถนัด เพราะไมAเคยได(เรียนหนังสือ ไมAเข(!ใจวิธีการอธิบายที่

ถูกต(อง จึงคิดวA!จะใช(วิธีการทําให(ดูเปD>แบบด(วยการสาธิตและจะสาธิตให(ดูอยA!งช(! ๆ เพื่อผู(รับการ

ถA!ยทอดจะได(ไมAเข(าใจความร*(ที่ต(องการจะถA!ยทอดคลาดเคลื่อนนางนิดาได(ให(เหตุผลวAาที่ต(องการ

ถA!ยทอดความร*(ให("2บผ*(อื่นเพราะไมAต(องการให(?วามรู(สูญหายไปกับตนเอง อยากให(?วามรู(ที่มีอย*A

น้ันได(มีโอกาสนําไปใช(ประโยช>6"2บลูกหลานในอนาคตทั้งในเรื่องการนําไปประกอบอาชีพ  หรือ

นําไปใช(ดูแลรักษาสุขภาพ  

การรับศิษย6'องนิดาจะไมAมีการรับศิษย6แบบเปDนทางการ แตAหากใครต(องการได(ความรู(จาก 

นิดาก็สามารถมาขอความรู(ได(เลย ซึ่งกAอนอื่นหากใครก็ตามที่มีความประสงค6ต(องการจะเรียนร*(
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วิชาการนวดจับเส(>กับนางนิดาต(องมาหานางนิดาที่บ(าน และแจ(งความประสงค6ที่ต(องการจะเรียน

ให(กับนางนิดาได(รับทราบกAอนลAวงหน(! จากนั้นนางนิดาจะจัดให(มีการไหว(?รูด(วยขันP6 5ซึ่ง

ประกอบด(วยธูป 5 ?*A  เทียน 5 ?*A และดอกไม(ที่เรียกกันวAาเปD>ดอกไม(ที่มีความเปD>มงคล และต(องมี

ขนาดเล็ก ได(แ"A ดอกเข็ม ดอกบานไมAร*(โรย จํานวน 5 ?*A เน่ืองจากต(องนํามาใสAในจานเดียวกันจึงต(อง

ใช(ดอกไม(ขนาดเล็กโดยผ*(ที่จะมาขอเรียนจะต(องเปD>ผ*(ที่เตรียมขันP6 5 มาด(วยตนเอง เพื่อจะได(นํามา

บูชาครูที่หิ้งพระในบ(!>'องนางนิดาเพื่อจะได(เปD>สิริมงคลแกAทั้งผู(ถAายทอดความร*( และผู(รับการ

ถA!ยทอดความร*( อีกทั้งผู(ที่มาเรียนจะต(องเปDนผู(ที่มีความอดทนในการเรียนร*( เพราะอาจจะต(องใH(

ระยะเวลาในการเรียนร*(ที่นานซึ่งนางนิดาก็ไมAสามารถกําหนดระยะเวลาที่แ>A>อนไ0( เน่ืองจากผู(ที่มา

ขอความร*(แตAละคนน้ันมีความสามารถในการเรียนร*(ที่ไมAเทAากัน และผ*(ที่มาขอความร*(จะต(องใฝ[รู(เปD>

อยA!งมาก หากไมAเ'(!ใจตรงจุดใดหรือไมAเ'(!ใจเน้ือหาในเรื่องใดก็ให(รีบซักถาม เน่ืองจากนางนิดาจะ

สาธิตให(ดูเทA!>2M> และ'(อสําคัญผ*(ที่จะมาขอความร*(ต(องพูด และฟ_งภาษาอีสานได(คลAองแคลAวเพื่อจะ

ได(สื่อสารกันได(งA!ยข้ึน เน่ืองจากนางนิดาจะถนัดพูด และฟ_งภาษาอิสาน หากพูดภาษาทางราชการจะ

ทําให(สื่อสารกันไมAเ'(!ใจ  

สAวนเรื่อง?A!ใช(จA!ยหรือ?A!ตอบแทนในการถA!ยทอดความร*(ให(>2M> นางนิดาบอกเลAาวA!ไมAไ0(

เรียกร(อง?A!เลAาเรียนจากผ*(มาขอความร*( แตAถ(าหาผ*(มาขอเรียนมีความประสง?6จะให("YไมAขัด'(องอะไร  

เน่ืองจากวA!>!งนิดาไมAอยากให(วิชาความร*(ที่ตนเองมีอย*Aสูญหายไปพร(อมกับตนเอง แตAที่ไมAเรียกร(อง

?A!เลA!เรียนจากผู(มาขอเรียน เพราะไมAอยากจะเอาเปรียบผู(ที่มาขอความร*( เพราะตัวนางนิดาเองไ&A

สามารถออกใบประกาศ หรือใบรับรองการอบรมที่จะใช(ในการประกอบอาชีพให(กับผู(มาขอเรียนไ0( 

และในทุกวันน้ีก็มีสถาบันตAาง ๆ ที่เปiดอบรมเก่ียวกับเรื่องการนวดไทยพร(อมกับให(ใบประกาศหรือ

ใบรับรองการอบรมเปDนจํานวนมาก แตA>!งนิดาก็มีความภาคภูมิใจในวิชาความรู(ของตนเองเพราะ

เปDนการนวดแบบจับเส(>ที่สAวนใหญAสถาบันตA!B ๆ จะไมAได(เปiดอบรม โดยมากแล(วมักจะเปiดสอน

การนวดผAอนคลายทั่วไป การนวดนํ้ามัน การนวดฝ[าเท(! อีกทั้งความร*(ที่มีก็เปD>ความร*(ที่ได(มาจากการ

เรียนร*(ด(วยตนเอง ดังน้ันหากใครสนใจจะมาขอความรู(>!งนิดาก็ยินดีที่ถAายทอดให(เสมอ ป_จจุบันน้ี

ถึงแม(วA!>!งนิดาไมAรับจ(!งนวดแล(วแตA>!งนิดาก็ยังนวดให(กับคนในครอบครัวอยูAเปD>บางครั้งบาง

คราว หากคนในครอบครัวมีอาการปวดเมื่อย หรือไมAสบายโดยสAวนใหญAมักจะนวดให("2บหลานสาว

ที่เปDนลูกสาวคนเล็กของลูกชายคนโตของนางนิดาเนื่องจากนางนิดารู(สึกรัก และสนิทสนมกับ

หลานสาวคนน้ีมากกวA!หลานสาวคนอื่น เพราะหลานสาวคนนี้เปD>เด็กดี มีความกตัญn* ชAวยแบAB

ภาระให(กับพAอแ&A และใช(งAาย ถ(!หากหลานสาวสนใจที่จะรับการถAายทอดความรู(เรื่องการนวดจับ

เส(นก็จะถAายทอดให(อยA!งไมAขัดข(อง แตAในขณะน้ีต(องการให(หลานสาวตั้งใจเรียนหนังสือ และทุAมเท

สนใจในการเรียนหนังสือ"Aอน จากนั้นจะใช(ชAวงเวลาที่หลานสาววAางถA!ยทอดความรู(ให(อยA!ง?Aอย
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เปDนด(วยกันด(วยการทําให(ดูเปD>แบบด(วยการสาธิต เพราะทุกวันน้ีหลานสาวก็มีทักษะในการนวดจับ

เส(นข้ันพื้นฐานมาบ(!งแล(วจากการสังเกตการนวดของนางนิดาเอง ทําให(การถAายทอดความรู(เปD>ไป

ได(ด(วยดี 

การตAอยอดความร*(น้ันนางนิดาบอกเลA!วA!ตนเองอA!>หนังสือไมAออกเขียนหนังสือไมAเปD>จึง

ไมAสามารถบันทึกความร*(ที่มีอย*Aไ0( นอกจากบอกเลA!ให(ผ*(อื่นฟ_งหากมีคนมาซักถามหรือสนใจ แตAเมื่อ

มีโอกาสได(เจอเพื่อนรAวมอาชีพ หรือผ*(ที่มีความสนใจเรื่องการนวดจับเส(>ก็มักจะแบAงป_>?วามรู(ซึ่ง

กันและกันด(วยการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู(กันอยูAเสมอนางนิดาได(ให(เหตุผลวA!วิธีการพูดคุย

แลกเปลี่ยนความรู(เชAนนี้ทําให(ได(?วามรู(เพิ่มเติมเปDนอยAางมาก เพราะเชื่อวAาแตAละคนก็จะมี

ประสบการณ6ที่นAาสนใจแตกตAางกันออกไปยิ่งพูดคุยกับหมอนวดจับเส(นสูงอายุด(วยกันก็ยิ่งไ0(

ความร*(เพิ่มมากข้ึนเพราะหมอนวดจับเส(>สูงอายุก็มักจะมีประสบการณ6การรักษามาอยA!งยาวนนาน 

ซึ่งเรื่องที่ใช(พูดคุย หรือใช(ในการแลกเปลี่ยนกันก็จะเปDนเรื่องเกี่ยวกับการรักษาโรคที่แพทย6แผน

ป_จจุบันรักษาไมAไ0( หรือแพทย6แผนป_จจุบันวินิจฉัยวAาอาจจะมีโอกาส>(อยที่กลับมาเปD>ปกติ เชA> 

โรคอัมพาต เปD>ต(> นางนิดายังได(เลAาให(ฟ_งเพิ่มเติมอีกวA! การตAอยอดความรู(หรือการหาความร*(

เพิ่มเติมน้ันควรทําเปD>ประจําสม่ําเสมอ หรือเรียกวA! “ทําให(เปDนนิสัย” เน่ืองจากการตAอยอดความรู(จะ

ทําให(มีความร*( ความชํานาญในการรักษาโรคเพิ่มมากขึ้นด(วย 

ความเห็นเก่ียวกับอาชีพน้ีในอนาคต นางนิดาได(ให(ความเห็นวAาอาชีพนวดนA!จะไปได(ไกล

เพราะหลานที่เปD>หลานของ>(องสาวไปทํางานนวดสปาที่ประเทศญี่ปF[>ได(เงินเดือนเปD>ที่นA!พอใจ

ซึ่งไมAได(มาเรียนวิชาการนวดกับนางนิดาแตAไปเรียนที่สถาบันสอนการนวดที่กรุงเทพฯและได(ใบ

ประกอบวิชาชีพ ดังน้ันจึงคิดวA!ผ*(ที่ประกอบอาชีพนวดในป_จจุบันคงได(รายได(มากกวAาในอดีตและ

ถือวA!เปD>อาชีพที่ดี  

 
กรณีศึกษาที่ 3: พิยดา* 

 นางพิยดาอายุ 50 CW เปD>คนตําบลบ(!>จั่น อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีโดยกําเนิด พAอและแ&A

ประกอบอาชีพเปiดร(!>ขายของชําเล็ก ๆ ในหม*Aบ(านและรับจ(!งทํานาควบค*A"2>ไป มีพ-.>(องทั้งหมด 5 

คนนางพิยดาเปD>ลูกคนรองจบการศึกษาเพียงระดับชั้นประถมศึกษาปWที่ 4 เทA!กันกับพี่>(องทุกคน 

เพราะพA) และแมAต(องการให(ลูก ๆ ทุกคนชAวยงานในครอบครัวมากกวAาไปเรียนหนังสือเพราะจะทํา

ให('!ดแรงงานในการทํางานให("2บครอบครัวและจะทําให(?รอบครัวมีรายได(ลดลงนางพิยดาไมAเคย

ร*(จักการนวดไทยที่มีรูปการนวดที่ถูกต(องม!"Aอน หากแตAร*(จักแบบผิวเผินเพราะเคยบีบนวดให(กับพA)

และแมAบ(!งเมื่อพAอหรือแมAเรียกใช(แตAก็นวดให(แบบไมAมีความร*(เรื่องการนวดที่ถูกต(องและเหมาะสม 
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  เมื่ออายุประมาณ 20 CW ได(สมรสกับสามีซึ่งสามีประกอบอาชีพรับจ(!งกAอสร(!B มีลูกสาว

ด(วยกัน 2 คนทั้งสองคนจบการศึกษาเพียงระดับชั้นมัธยมศึกษาปWที่ 3 เพราะฐานะทางบ(!>คAอนข(!B

ยากจน และลูกสาวทั้งสองก็เรียนหนังสือได(ไมAเกAงลูกทั้งสองเลยตัดสินใจไมAเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลายตAอทั้ง?*A โดยทั้งลูกสาวทั้งสองคนมีความตั้งใจที่จะทํางานมากกวA! เนื่องจากต(องการหา

รายได(มาจุนเจือครอบครัว และต(องการแบAงเบาภาระให("2บพAอแ&A เพราะอยA!ง>(อยพAอกับแมAจะได(ไ&A

ต(องรับภาระเลี้ยงด*?A!อาหารการกินในแตAละวัน ลูกสาวคนโตอายุ 24 CW ประกอบอาชีพเปD>พนักงาน

เสิร6ฟอาหารที่ร(านอาหารในจังหวัดภูเก็ตโดยการชักชวนจากญาติ สAวนลูกสาวคนเล็กอายุ 22 CW 

ประกอบอาชีพขายลูกชิ้นปìงในหม*Aบ(าน 

 ป_จจุบันนางพิยดาอาศัยอย*A"2บสามี และลูกสาวคนเล็ก เมื่อกAอนนางพิยดาเปiดร(!>'ายของชํา

เล็กๆในหม*Aบ(!>โดยรับชAวงตAอจากพAอกับแ&A เพราะพี่น(องคนอื่นๆได(แตAงงาน และแยกย(!ยไปอยูAที่

อื่นกันหมด แตAรายได(จากการขายของชําในหมAบ(!>>2M>ไมAเพียงพอกับคAาใช(จA!E เนื่องจาก?A!?รองชีพ

ในป_จจุบันน้ันสูงข้ึนกวA!ในอดีตคAอนข(!งมาก สามีของนางพิยดาก็อายุเพิ่มมากขึ้นทํางานได(ไมAมาก

เหมือนแตAกAอนทําให(รายได(หลักในครอบครัว สAวนใหญAรายได(หลักจึงมาจากการขายของชํา       

ดังน้ันCW พ.ศ. 2548 นางพิยดาจึงตัดสินใจมาอบรมวิธีการนวดแผนไทยเพื่อประกอบอาชีพเปD>หมอ

นวดแผนไทยเราเพราะได(เสีย?A!ใช(จA!ยใด ๆ ทั้งสิ้นนอกจากคA!รถ และคA!อาหารกลางวันเทA!นั้น ซึ่ง

เปDนจํานวนไมAมากเมื่อเทียบกับการได(ความร*(เรื่องการนวดไทยมาประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวอีก

ทั้งก็ยังมีคนในหม*Aบ(!>เดียวกันไปอบรมกันเปD>จํานวนมาก ดังนั้นนางพิยาดาจึงตัดสินใจไปอบรม

การนวดแผนไทยอยAางไมAมีความลังเลใจเลย หลังจากที่ได(ประกอบอาชีพนวดแผนไทยแล($         

นางพิยดาก็มีรายได(จากการนวดแผนไทยตAอเดือนประมาณ 6000-7000 บาทซึ่งมากกวA!ตอนที่เปi0

ร(านขายของชําในหม*Aบ(!>เกือบเทA!ตัว นางพิยดามีสุขภาพรAางกายแข็งแรงดี เพราะไมAดื่มเหล(! และ

สูบบุหรี่ที่ต(องดูแลสุขภาพตนเองให(ดีอย*Aเสมอนั้น เนื่องจากการเปDนหมอนวดแผนไทยต(องดูแล

สุขภาพตนเอง เพราะเวลานวดให("2บลูกค(าต(องอย*Aใกล(ชิดกับลูกค(!มากอาจจะทําให(ล*"?(าติดโรคไ0( 

ซึ่งนางพิยดาจะต(องดูแลสุขภาพให(แข็งแรงอย*Aเสมอ ประสบการณ6ในการนวดครั้งแรก คือการนวด

ฝfกงานหลังจากผA!>"!รอบรบจากสถาบันอบรมการนวดมาแล(วที่ร(!>>วดใกล(บ(!> และได(รับคําชม

จากผ*(มาทดลองใช(บริการเปD>อยA!งดี 

 ทัศนะเก่ียวกับผ*(สูงอายุของนางพิยดานางได("+AาววA!“คนมีอายุก็ยังหาเงินไ0(” นางพิยดาไ0(

ให(เหตุผลวA!ทุกวันน้ีตนเอง และสามีดูแลกัน และกันโดยที่ไมAต(องพึ่งพาลูกสาวทั้ง 2 คนเลย ร*(สึกดีที่

ไมAต(องเปD>3!ระให(กับลูกทั้งสองอีกทั้งเ'(!ใจดีวAาลูกสาวทั้งสองคนจบการศึกษาไมAสูงทําให(งานที่ทํา

เปDนงานที่ได(เงินไมAมากจึงไมAเสียใจที่ลูก ๆ ไมAสามารถดูแลตนเอง และสามีได(แตAก็ดีใจที่ลูกประกอบ

อาชีพสุจริต และเปDนคนดีของสังคมไมAได(ทําตัวเปDนป_ญหาของสังคม นางพิยดายังได(พูดถึง
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ความสําคัญของผู(สูงอายุไว(วAาผู(สูงอายุยังมีความสําคัญ เพราะยังสามารถดูแลลูกได(เสมอถ(าลูก

ต(องการ  เมื่อให(>!งพิยดาเปรียบเทียบสุขภาพกาย และจิตระหวA!งผู(สูงอายุในอดีต และป_จจุบันนั้น

วAาแตกตA!งกันอยA!งไรนางพิยดาก็ตอบวA! “ไมAแตกตA!งกัน แล(วแตAการดูแลตัวเอง แล(วแตAการกินอยูAใน

แตAละวัน และการทําใจยอมรับสิ่งที่ไมAดี อยA!เครียด”  

นางพิยดาได(เรียนวิชาการนวดมาจากศูนย6พัฒนาฝWมือแรงงานที่กรมจัดหางานของจังหวัด

อุดรธานีจัดข้ึนโดยไมAเสีย?A!ใช(จA!ยใด ๆ ทั้งสิ้น ระยะเวลาในการเรียนประมาณ 3 เดือนเรียนครั้งละ 

30 คน เรียนตั้งแตAเวลา 08.00-16.00น. ทุกวันจันท#6-วันศุก#6 เริ่มเรียนนวด เมื่อประมาณปWG.ศ. 2548

เน่ืองจากรายได(ในครอบครัวไมAเพียงพอกับคA!ใช(จA!E กอปรกับเพื่อนแนะนําให(มาอบรมและทราบวA!

ไมAเสีย?A!ใช(จA!ยใด ๆ ทั้งสิ้นจึงสนใจที่จะมาอบรมหลักสูตรการนวดที่ศูนย6พัฒนาฝWมือแรงงานที่ไ0(

จัดข้ึน อาจารย6ที่มาเปD>ผ*(อบรมการนวดในขณะนั้นอายุประมาณ 50 ปWโดยแบAงให(เรียนภาคทฤษฎี 1 

เดือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี และเรียนภาคปฏิบัติที่ลานฝfกในบ(!>'องอาจารย6ประมาณ 2 

เดือน เมื่อเรียนครบหลักสูตรก็จะได(รับใบประกาศจากจากศูนย6พัฒนาฝWมือแรงงานสามารถประกอบ

วิชาชีพไ0( และได(มีการเรียนเรื่องประคบสมุนไพรมาบางสAวนแตAไมAละเอียดเหมือนกับการนวดโดย

สถาบันการฝf"อบรมแหAงน้ีได(ถูกห>Aวยงานกลางจากภาครัฐเ'(ามาประเมินวิธีการอบรมอยูAเสมอ ๆ 

การอบรมจะเปiดอบรม 4 ครั้งตAอCW กลA!วคือหลังจากที่รFA>หนึ่งๆจบไปแล(วก็จะเว(>ให(มีการรับสมัคร

ประมาณ 15 วันจากนั้นก็จะเริ่มการอบรม และเปDนเชA>นี้ไปเรื่อย ๆ จนครบ 4 ครั้งใน 1 ปWผู(ที่มา

อบรมสAวนใหญAจะเปD>ผ*(หญิงอายุราว 30-50 CW ตอนที่เริ่มเรียนนวดครั้งแรกกับสถาบันที่อบรมการ

นวด ผ*(อบรมทุกคนต(องมี “กา รข้ึนครู” ซึ่งหมายถึง การไหว(?รูในครั้งแรกของการเรียนนวด โดยจะ

ไว(ในวันพฤหัสบดี ประกอบไปด(วย ดอกไม(ชนิดใดก็ได(ที่เชื่อกันวAาเปDนดอกไม(ที่มีความเปD>สิริ

มงคล ธูป 3 ดอก เทียน 2 เลA& หญ(าแพรก และมะเขือ จากน้ันทุกครั้งกAอนจะทําการนวดนางพิยดาจะ

พนมมือขึ้นเหนือศีรษะประมาณ 2-3 วินาทีซึ่งปD>การไหว(?รูเพื่อให(เกิดขวัญ กําลังใจและเปDนการทํา

สมาธI"Aอนการนวดอีกด(วย 

 ป_จจุบันนางพิยดารับจ(!งนวดแผนไทยที่สวนสาธารณะหนองประจัก46 โดยเชAาที่กับทาง

เทศบาลนครอุดรธานีวันละ30 บาท กลFAมของนางพิยดามีอย*Aด(วยกัน 5 คนซึ่งเปD>คนที่มาจากหมูAบ(าน

เดียวกันทั้งหมด ทางกลุAมจะเปiดให(บริการตั้งแตAเวลา 16.00-22.00น.ในทุก ๆ วัน โดยทั่วไปผ*(นวด    

1 คนจะมีลูก?(!มาใช(บริการประมาณ 3 คนในวันธรรมดา ถ(!เปD>วันศุก#6 เสา#6 และอาทิตย6จะมีลูกค(!

มาใช(บริการประมาณ 5 คนตAอผ*(นวด 1 คน คิดราคาคA!>วดชั่วโมงละ 100 บาท แตA>างพิยดาจะหัก

เงินจากผ*(นวดในกลFA& คนละ 20 บาทในชั่งโมงแรกของการนวดถึงแม(จะนวดให(กับลูกค(ารายแรก 2 

ชั่วโมงก็คิดแ?A 20 บาท เพราะนางพิยดาเปD>ผ*(รับภาระ?Aาใช(จA!ยทั้งหมดได(แ"A คA!เชA!ที่ ?Aาไฟ ?Aาน้ํา
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ดื่ม ลูก?(!ที่มาใช(บริการสAวนใหญAอายุประมาณ 40 ปW'9M>ไป และสAวนใหญAมักจะมาใช(บริการการนวด

ตัว  

โดยการนวดที่นางพิยดานวดน้ันเรียกวA!การนวดแบบเชลยศักดิ์เปDนการนวดแบบทั่วไปโดย

จะใH( อF(งมือ '(อศอก เขA! การเหยียบ การกดด(วยนิ้วมือในการนวด และสามารถครAอมตัวผู(ถูกนวด

ด(วย วิธีการนวดน้ันจะแล(วแตAตามความถนัดของผ*(>วดจะใช(สAวนใดของรA!งกายในการนวดก็ไ0( ที่

เลือกการนวดแบบเชลยศักดิ์มานวดให(กับลูก?(! เพราะวA!ทําให(>วดได(งA!ยขึ้นไมAต(องเกร็ง เนื่องจาก

การนวดอีกแบบหน่ึงที่เรียกกันวA! การนวดแบบราชสํานักจะใช(>I้วโปcงในการนวดเทA!นั้นและเวลา

นวดผ*(นวดจะต(องน่ังพับเพียบนวดเพียงอยA!งเดียว และต(องหA!งจากผ*(ถูกนวดประมาณ 1 ศอกเปDนการ

นวดกดจุดรักษาเวลาเคลื่อนตัวก็จะใช(วิธีการคลานเ'AาเทA!นั้นมักจะใช(กับพระมหากษัตริย6หรือขุน

นางในสมัยกAอนวิธีการนวดอยA!งนางลดาและนางนิดาเรียกวAาเปD>"!รนวดแบบเชลยศักดิ์เชA>กัน 

วิธีการนวดของนางพิยดาจะใช(การกดจากอุ(งมือและการบีบเปD>หลักในสAวนการนวดขาทAอนบน

อาจจะใช("!รเหยียบบ(!งหากผู(ถูกนวดอนุญาต ในการนวดบAาบางครั้งจะใช(ศอกในการคลึง สAวน

บริเวณศีรษะมักจะใช(การกดเสมอ การดัดจะใช(ในสAวนแขนและเอว การนวดของนางพิยดาจะเปD>

การนวดเพื่อความผAอนคลายเทAานั้น แตAละจุดจะกดน่ิงนาน 5-10 วินาทีและจะนวดซ้ําบริเวณที่เดิมอีก

ประมาณ 3-5 รอบ เชA> นวดขาครบทุกจุดในรอบแรกก็จะต(องนวดทุกจุดซ้ําในรอบสองและสาม

ด(วยการกดด(วยอF(งมือสําหรับผ*(ที่ไมAเคยได(รับบริการการนวดมากAอนเพราะอาจจะทําให(ช้ําและเคล็ด

ขัดยอกได(งA!E 

'(อห(!มในการนวด มีดังน้ี จะไมAนวดในผ*(ป[วยโรคมะเร็ง เพราะจะทําให(เชื้อกระจายได(งA!E

โดย"Aอนนวดทุกครั้งจะสอบถามผู(มานวด"Aอนเสมอ คนที่เปD>โรคความดันโลหิตสูงมากๆจะไ&A

สามารถรับบริการการนวดไ0( เพราะอาจจะทําให(หายใจไมAทันในบางทAานวด สAวนคนที่เปD>

โรคเบาหวานสามารถมาใช(บริการการนวดไ0( แตAจะต(องไมAลงนํ้าหนักมือแรงจนเกินไปเพราะจะทํา

ให(มีแผลฟกช้ํา และมีอาการช้ําในไ0( ผ*(ถูกนวดที่มีอายุประมาณ 50 ปW'9MนไปจะไมAใช(วิธีการดัดเพราะ

ผ*(สูงอายุสAวนใหญAมักเปD>โรคกระดูกพรุน 

ในเรื่องการประคบสมุนไพรนั้นนางพิยดาไมAได(ทําประคบสมุนไพรขึ้นมาเอง เพราะไ&A

แนAใจวAาต(องมีสมุนไพรชนิดใดบ(าง อีกทั้งการหาซื้อลูกประคบในป_จจุบันก็สามารถหาซื้อได(งAายและ

ราคาไมAแพง นางพิยดาเลA!ถึงวิธีการประคบสมุนไพรไว(วA! ทุกครั้ง"Aอนที่จะทําการประคบจะต(องทํา

การทดสอบความร(อนบริเวณหลังมือของผู(ประคบกAอนเสมอ เพื่อลูกประคบจะได(ไมAร(อนเกินไป

ขณะทําการประคบ  เมื่อทําการประคบจะไมAแชAลูกประคบไว(เปDนเวลานาน ๆ เพราะจะทําให(ลูก

ประคบลวกผิวหนังจนเกิดอาการพุพองได(โดยในชAวงแรกของการประคบลูกประคบจะร(อนมาก ๆ

จะทําให("!รประคบในชAวงแรกต(องประคบในแตAละจุดคAอน'(างเร็ว พอลูกประคบเริ่มอุA>จึง?Aอย
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ประคบช(!ลงไ0( ประคบซ้ําๆไปเรื่อย ๆ จนลูกประคบไมAร(อนแล(วจึงเปลี่ยนลูกประคบลูกที่2 ที่น่ึงอย*A

ในหม(อน่ึงมาเปลี่ยนประคบตAอนําลูกแรกไปวางที่หม(อนึ่งตAอไป เพราะหากลูกประคบไมAร(อนจะทํา

ให("!รประคบไมAได(ผลดี 

ลูกประคบที่ใช(แล(วสามารถเก็บใสAตู(เย็น และเอาไว(ใช(?รั้งตAอไปได(โดยดูจากสี และกลิ่น

ของลูกประคบ เพราะหากลูกประคบมีสีที่จืดมากกวA!เดิม หรือมีกลิ่นบูดไมAควรนํามาใH( วิธีการเก็บ

ลูกประคบอีกวิธีหน่ึงที่ได(ผลดีก็คือ เมื่อใช(แล(วก็แกะลูกประคบออกจากผ(! และนํามาตากแดดทิ้งไ$(

จนกวA!จะแห(B และนําผ(!ไปหA) และมัดปลายให(เหมือนเดิม ลูกประคบที่เคยใช(แล(วก็จะเหมือนลูก

ประคบให&A ลูกประคบลูกน่ึงใช(ได(ประมาณ 2-3 ครั้ง ใช(เวลาประคบนานเกือบ 1 ชั่วโมง ข(อห(!มใน

การประคบคือ ห(!มประคบในเด็กที่ยังเล็กมาก ๆ เพราะผิวเด็กจะอAอนมากอาจจะทําให(เกิดแผล

พุพองได(งA!E การประคบให(ผ*(ป[วยที่เปD>อัมพาตต(องมีความระมัดระวังเปD>พิเศษเพราะผู(ที่ป[วยเปD>

อัมพาตจะไมAมีความร*(สึก หรือร*(สึกช(! การประคบควรระมัดระวังเปD>อยA!งมากอยA!ให(ร(อนจนเกินไป 

เพราะผ*(ป[วยเปD>อัมพาตจะไมAสามารถบอกได(วA!ลูกประคบนั้นร(อนเกินไปหรือไ&A 

การถA!ยทอดความร*(ของนางพิยดาสAวนใหญAนางพิยดาจะไมAคAอยอยากรับลูกศิษย6โดยนางพิย

ดาให(เหตุผลวA! “เปD>?>รับลูกศิษย6>(อย เพราะฉันออกใบประกาศให(เขาไมAได(ฉันเลยไมAอยากสอน

เขา” กลAาวคือที่นางพิยดาไมAรับลูกศิษย6แม(จะมีคนมาขอเรียนบAอย ๆ เนื่องจากเห็นวA!เปD>หัวห>(!"ลุA&

ในการนวดของซุ(มนวดนี้ทําให(มีคนรู(จักแตAที่ไมAรับ เพราะวAาไมAสามารถออกใบประกาศผA!>"!#

อบรมการนวดให(กับผ*(มาขอเรียนได(ทําให(ผ*(ขอเรียนไมAสามารถนําไปประกอบอาชีพได(อยA!งเปiดเผย 

แตA>!งพิยดาเลA!ให(ฟ_งวA!ตนเองมีลูกศิษย6ที่มาขอเรียน และตนได(ถA!ยทอดความรู(ให(ประมาณ 3 คน 

ซึ่งทั้ง 3 คนเปD>คนในหม*Aบ(!>เดียวกันที่มีสามีเปD>ชาวตAางชาติพวกเธอต(องการเรียนวิธีการนวดเพื่อ

สําหรับเอาไว(ดูแลสามีชาวตAางชาติที่ชอบการนวดไทยเปD>อยA!งมาก โดยใช(ระยะเวลาในการสอน

แบบรวบรัดประมาณ 2 สัปดา<6 ซึ่งไมAมีการเรียนในภาคทฤษฎีเลยจะเน(>"!รเรียนในภาคปฏิบัติด(วย

การสาธิตให(ดูจากน้ันก็ให(ผ*(ที่มาขอเรียนจับค*A"2>อีกคนหน่ึงไมAม-?*Aก็จะไปขอความรAวมมือคนรู(จักใ<(

มาเปD>?*Aในการปฏิบัติใ<( คA!ตอบแทนที่ได(รับประมาณ 6,000 บาทตAอคนแตA>างพิยดาไมAได(คิด?A!

สอนนวดไว(ลAวงห>(!แตAเปD>ข(อตกลงของกลFAมผ*(ที่มาขอเรียนที่ตัดสินใจจA!ยเงินคAาตอบแทนในราคาน้ี 

ที่นางพิยดาตัดสินใจถA!ยทอดความร*(ใ<( เพราะคิดวA!คนกลFAมน้ีไมAต(องการใบประกาศในการประกอบ

วิชาชีพแตAเปDนการใช(>วดให(กับคนในครอบครัวจึงทําให(นางพิยดาคิดวA!ตนเองไมAได(เอาเปรียบ

ผ*(เรียนจึงตัดสินใจถA!ยทอดความร*(ให(กับผ*(เรียนกลFAมน้ี การถA!ยทอดความร*(ของนางพิยดาจะมีลักษณะ

ที่จะเน(>"!รทําให(ดูเปD>แบบด(วยการสาธิตและให(ผู('อความรู(นั้นปฏิบัติตามการสาธิตพร(อมการ

อธิบายขณะทําการสาธิตอีกด(วย นางพิยดาไมAได(มีโอกาสถAายทอดความรู(ที่มีให(กับคนในครอบครัว

เลย เพราะคนในครอบครัวไมAมีใครสนใจแตAเมื่อมีคนในครอบครัวเจ็บป[วย หรือมีอาการเมื่อยล(!จาก
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การทํางาน นางพิยดาก็จะดูแลสุขภาพด(วยการนวดให(อยูAเปD>ประจํา ดังนั้น โอกาสในการถA!ยทอด

ความร*('องนางพิยดา ก็คือ เมื่อมีผู(มาขอความรู("YจะถA!ยทอดให(เพราะถือวA!ได(รับการให(เกียรติ ยก

ยAองให(เปD>ครู แตAจะไมAต(องไมAได(>=!ไปประกอบอาชีพ เพราะไมAสามารถออกใบประกาศรับรองการ

ฝfกอบรมให(ไ0( ในสAวนคA!ตอบแทนก็ไมAได(เรียกร(องแตAถ(าให(ก็จะรับไว(เพราะอยากได(รายได(เพิ่มเติม 

เพื่อนํามาดูแลคนในครอบครัว 

การตAอยอดความร*( หรือการเรียนร*(เพิ่มเติมนางพิยดาจะทําเมื่อมีโอกาสได(พบเจอ หรือพูดคุย

กับผ*(ที่มีอายุมากกวA! เพราะคิดวA!ผ*(ที่มีอายุมากกวA!>2M>>A!จะมีประสบการณ6มาอยA!งยาวนาน แตAจะไ&A

มีการจดบันทึกหรือตีพิมพ6ใด ๆ นอกจากนําไปบอกตAอให("2บเพื่อนที่สนิทสนมกันได(ร*(เทA!>2M>  

ความเห็นเก่ียวกับอาชีพนี้ในอนาคต นางพิยดาได(ให(?วามเห็นวA!อาชีพนวดนA!จะดีเพราะ

ชาวตA!งชาตินิยมการนวดแบบไทยทําให(?>ไทยมีชAองทางในการทํามาหากิน และทุกวันนี้อาชีพนวด

ก็สร(!งรายได(เปD>ท-.>A!พอใจให("2บตนเอง ร*(สึกดีใจที่รัฐบาลชAวยเหลือประชาชนด(วยการจัดอบรมการ

นวดไทยฟรีโดยไมAเสีย?Aาใช(จA!ยผAานทางศูนย6พัฒนาฝWมือแรงงานทําให(?>จน คนไมAมีอาชีพ และ

ผ*(สูงอายุมีชAองทางในการสร(!งรายได(ให("2บตนเองและครอบครัว ตลอดจนอยากให(รัฐบาลสนับสนุน

ให(มีการอบรมอยAางน้ีตลอดไป 

 

4.5 ความรู@การนวดไทยและการประคบสมุนไพร 

 ในการศึกษาครั้งนี้ผู(ศึกษาได(สัมภาณ6ผู(สูงอายุที่มีความรู(เรื่องการนวดไทยและการประคบ

สมุนไพร จํานวน 15 คน โดยประเด็นที่นําเสนอ ได(แ"A 

 4.5.1 ความร*(เรื่องการนวดไทย 

 4.5.2 '(อห(!มของการนวด 

 4.5.3 ประโยช>6'องการนวด 

 4.5.4 ความร*(เรื่องการประคบสมุนไพร 

 ทั้ง 4 ประเด็นที่ได("ลA!วไว(ใ>'(!งต(> มีรายละเอียดทั้งหมด ดังน้ี 

 

 4.5.1 ความ(;@B(A#องการนวดไทย 

 การที่คนเราจะมีสุขภาพที่สมบูรณ6นั้นขึ้นอยูAกับป_จจัยหลายอยA!งซึ่งสามารถสรุปเปD>

องค6ประกอบไ0( 4 อยAางด(วยกัน คือ การสAงเสริมสุขภาพ การปcองกัน การรักษา และการฟk̀>ฟู

สมรรถภาพ การนวดน้ีเปDนวิธีการอยA!งหน่ึงซึ่งสามารถบรรลุหลักการ หรือองค6ประกอบทั้ง 4 นี้ไ0(

กลA!วคือ 
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 1. ด(!>"!รสAงเสริมสุขภาพ หมายถึง การพยายามเสริมสร(!งความแข็งแรงของรA!งกาย และ

จิตใจให(สมบูรณ6อย*Aตลอดเวลา การทําการนวดเปD>ประจําทําให(เพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปทั่ว

รAางกาย การนวดจะทําให(สุขภาพสมบูรณ6ในทางตรง และเปD>ผลให(อายุยาวในทางอ(อม เนื่องจาก

ปราศจากโรคภัยไ'(เจ็บ 

 2.  ด(!>"!รปcองกันโรค การนวดมีสAวนชAวยในด(!>"!รกระตF(>3*มิคุ(มกันของรA!งกาย ทําใ<(

รAางกายพร(อมที่จะตAอส*("2บโรคภัยไ'(เจ็บในกรณีของผ*(ที่อAอนแอ หรือผ*(สูงอายุที่ต(องนอนอย*Aบนเตียง

เปDนเวลานานการนวดชAวยในการปcองกันการเกิดแผลกดทับตามสันที่ผิวหนังหF(มระดูกอย*Aไ0( 

 3. การรักษา การนวดรักษา คือการนวดตามจุดตAาง ๆ เชA> จุดตามตําราการนวดดั้งเดิมของ

ไทย หรือจุดฝ_งเข็ม เปD>ต(> การนวดฝ[!เท(าทําให(เกิดปฏิกิริยาตอบสนองในสAวนอื่นของรAางกาย การ

นวดกล(!มเน้ือหรือเส(นเอ็นที่แพลงจะชAวยกระตF(>ให(รA!งกายซAอมแซมสAวนที่สึกหรอได(เร็วขึ้น 

 4. ด(!>"!รฟk̀>ฟูสมรรถภาพ หมายถึง หลังจากหายจากโรคแล(วสามารถกลับเข(!สูAสังคมที่

ตนเองอย*Aได(แล($ บุคคลที่ต(องการการฟk̀>ฟูสมรรถภาพ ได(แ"A คนพิการ และผู(เปD>โรคเรื้อรัง การ

นวดชAวยให("ล(!มเน้ือที่ยังเหลืออย*A>=!มาใช(งานไ0( เพื่อชAวยเหลือตนเองให(มากที่สุด 

 จากการศึกษาสามารถแบAงประเภทของการนวดได(เปD> 2 ประเภท ได(แ"A การนวดจับเส(> 

และการนวดผAอนคลาย ซึ่งมีรายละเอียดดังตAอไปนี้ 

              4.5.1.1 การนวดจับเส(> 

             การนวดจับเส(>เปD>"!รนวดรักษาโรค เชA> '(อเท(!แพลง ปวดหลัง กล(ามเนื้อ

ขาอAอนแรง เปDนต(> ซึ่งจะใช(วิธีการกดโดยมักจะใช(นิ้วหัวแมAมือกดลงที่สAวนจุดนวดตAาง ๆ ตาม

รAางกายเพื่อชAวยให(กล(!มเน้ือคลายตัว และให(เลือดถูกขับออกมาจากหลอดเลือดบริเวณนั้น และเมื่อ

ลดแรงกดลงเลือดก็จะพFAงออกมาเลี้ยงบริเวณนั้นมากขึ้น ทําให(ระบบไหลเวียนเลือดทําหน(!ที่ได(ดี

ชAวยการซAอมแซมสAวนที่สึกหรอได(รวดเร็วขึ้น ระหวA!งที่กดก็จะมีการคลึงด(วยนิ้วมือเปD>ลักษณะ

วงกลมเพื่อให(ลึกถึงกล(ามเนื้อ และให("+(!มเนื้อได(เคลื่อนไปมาด(วย การคลึงทําให(เลือดถูกบีบ

ออกไปจากบริเวณนั้น และมีเลือดใหมAมาแทนที่ชAวยในการไหลเวียนของเลือด และน้ําเหลือง      

การนวดจับเส(>จะเปD>การนวดรักษาโรคของคนโบราณมานานมากแล(วซึ่งป_จจุบันการนวดจับเส(นมี

>(อยลงแตAจะเปD>"!รนวดผAอนคลายเพิ่มมากขึ้น 

   1) การวินิจฉัยโรค "Aอนที่จะมีการนวดจับเส(นเพื่อรักษาโรคก็มักจะต(องมี

การสอบถามประวัติผ*(ป[วย โรคประจําตัว อาการของโรคที่เปD> และพฤติกรรมการบริโภค ดังนี้ 

       (1) เปD>โรคเบาหวานหรือไ&A เนื่องจากคนที่ป[วยเปDนโรคเหวานน้ันผ*(

นวดจะต(องนวดรักษาด(วยความระมัดระวังเปDนอยA!งมาก เพราะผ*(ป[วยโรคเบาหวานจะเปD>แผลไ0(
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งA!E และจะหายได(ช(! การนวดแรงจนเกินไปอาจจะทําให(รA!งกายของผ*(ป[วยเบาหวานเกิดอาการช้ํา

มากกวAาคนปกติ 

       (2) เปD>โรคผิวหนังหรือไ&A เนื่องผ*(ป[วยที่เปDนโรคผิวหนังบางชนิดเมื่อ

ได(รับการนวดอาจจะทําให(โรคผิวหนังชนิดนั้นลุกลามเพิ่มมากข้ึนและอาจจะทําให(ผ*(>วดติดโรคไ0( 

       (3) ตั้งครร36อย*Aหรือไ&A เพราะถ(!หากตั้งครร36อยูAผ*(>วดจะไมA>วดบริเวณ

ท(องของผ*(ป[วยเพราะอาจจะทําให(กระทบเทือนตAอเด็กในครร36หรือหากนวดแรงเกินไปก็อาจเปD>

อันตรายตAอเด็กในครร36ไ0( 

      (4) เคยนวดจับเส(>มา"Aอนหรือไ&A หากไมAเคยนวดจับเส(นมา"Aอนผ*(>วด

จะได(ทราบวA!จะต(องออกแรงนวดในระดับใด เพราะถ(าไมAเคยนวดมา"Aอนจะออกแรงการนวดใน

ระดับเบาถึงปานกลางจะได(ไมAเกิดแผลฟกช้ํา หากเคยนวดจับเส(>มา"Aอนผ*(>วดก็จะได(กล(!ออกแรง

นวดเพิ่มขึ้นในบางจุดที่เส(>จมลึกไ0( 

      (5) มีอาการร(อนใน หรือตัวบวมหรือไ&A เพราะการนวดอาจจะทําใ<(

เลือดสูบฉีดแรงเกิดอาการร(อนเพิ่มมากขึ้นจนทําให(ช็อคหมดสติไ0( 

      (6) รับประทานอาหารที่สAงผลให(เลือดลมติดขัดหรือไ&A เชA> ไ'A ไกAงวง 

ไ"Aตoอก วัว ดักแ0( กF(B ปลาโด ผักชะอม ปลา?(!$ เตA! และตะพาบมียูริกมากมีผลตAอกระแสเลือด เปD0

เทศทําให('!บวม เปDนต(> โดยต(องหยุดพฤติกรรมการบริโภคที่ไมAถูกกับโรคที่ผ*(ป[วยเปD>"Aอน เพราะ

ไมAเชAนน้ันการนวดจับเส(>"YไมAสามารถรักษาให(หายจากโรคไ0( 

                              2) การเตรียมตัวของผ*(>วด 

      (1) รักษาสุขภาพของตนให(ดีทั้งทางกายและทางใจ เพราะถ(!รักษาตนใ<(

มีสุขขภาพดีไมAได(แล(วก็คงไมAสามารถรักษาโรคให(ใครไ0( เชA> การแตAงกายให(สะอาด รักษาความ

สะอาดด(!>รA!งกาย ไมAให(มีกลิ่นตัว กลิ่นปาก ฯลฯ 

     (2) ตัดเล็บให(สั้น และทําความสะอาดเสมอ ตรงจุดน้ีมีความสําคัญเปD>

อยA!B เพราะการนวดต(องใช(มือสัมผัสผิวผ*(ป[วย การตัดเล็บให(สั้นเพื่อปcองกันไมAเล็บไปขีด'Aวนผ*(ป[วย 

     (3) ถ(!ไมAสบายไมAควรรักษาเพราะจะไมAได(ผลในการรักษา และอาจทําใ<(

ผ*(ป[วยติดโรคเพิ่มมากข้ึนไปอีก นับ$AาเปD>"!รทําร(!ยผ*(ป[วยอยA!งหนึ่ง 

     (4) ต(องมีคุณธรรมและมารยาท ด(วยการปฏิบัติห>(!ที่ของตนให(เต็ม

ความสามารถเพื่อให(คนไข(หายดีที่สุด หายเร็วที่สุด เสียเงิน>(อยที่สุด 

     (5) เมื่อมีอาการปวดน้ิวมือหลังการนวด ควรแชAมือในน้ําอFA>เพื่อชAวยใ<(

กล(!มเนื้อผAอนคลาย จากนั้นนวด และคลึงบริเวณเมือและรอบๆข(อน้ิวมือ 
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   3) ต(องร*(ถึงระบบกระดูก '(อตA) และกล(ามเน้ือในรA!งกายเปD>อยA!งดี 

         (1) กระดูกของคนเรามีทั้งหมด 206 ชิ้นถ(!แบAงตามลักษณะของกระดูก 

สามารถแบAงไ0( ดังน้ี 

              กระดูกยาว ได(แ"A กระดูกแขน กระดูกขา 

              กระดูกสั้น ได(แ"A กระดูกข(อมือ กระดูกข(อเท(! 

              กระดูกแบน ได(แ"A กระดูกซี่โครง กระดูกอก กระดูกสะบัก 

              กระดูกที่มีรูปรA!งไมAแ>Aนอนได(แ"A กะโหลกศรีษะ สันหลัง  

      (2) ข(อตAอเปD>สAวนที่ปลายกระดูกมาตAอกัน โดยมีกระดูกอAอนบุอยูAที่

ปลายกระดูกทั้งสอง มีพังผืดหF(มรอบ'(อตA) เกิดเปD>ชAองวA!B ภายในมีนํ้าไข'() ยาบางชนิดที่ฉีดเ'(าข()

โดยตรงจะทําลายกระดูกอAอนไ0( ทําให('(อเสื่อมเร็วขึ้น การนวดมีสAวนชAวยให(ยาและอาหารซึมผAาน

'(อตAอได(เร็วข้ึน และมักไมAมีผลเสียใด ๆ สามารถแบAB ๆ ไ0( 3 ประเภท ได(แ"A 

              เคลื่อนไหวแบบบานพับ เชA> ข(อศอก '(อเขA! 

              เคลื่อนไหว 2 ระนาบ เชA> ข(อมือ 

              เคลื่อนไหว 3 ระนาบ เชA> ข(อไห+A '(อสะโพก มีทั้งงอเข(! เหยียด

ออก กางออก หุบเ'(! หมุนเข(!ใน หมุนออกนอก 

     (3) กล(ามเน้ือ แบAงออกเปD> 3ชนิด ได(แ"A กล(!มเน้ือลาย กล(!มเนื้อเรียบ 

กล(!มเน้ือหัวใจ กล(!มเนื้อที่เกี่ยว'(องกับการนวดมากที่สุด ได(แ"A กล(!มเน้ือลาย 

              กล(ามเนื้อลาย จะเกาะติดอยูAบนกระดูกหรือเปDนพังผืดยึดกับ

กระดูก ตามใบห>(! ลําตัว และแขน ขา สามารถสั่งงานให(ทําไ0( 

              กล(!มเนื้อเรียบ เปD>กล(!มเนื้อที่ไมAสามารถสั่งให(ทํางานไ0( เชA> 

กระเพาะอาหาร ลําไ1( หลอดเลือด 

              กล(!มเน้ือหัวใจ เปDนกล(!มเน้ือลายแตAไมAสามารถสั่งงานให(ทําไ0( 

                                               4) วิธีการนวดจับเส(> สAวนใหญAแม(จะปวดเฉพาะจุดก็มักจะนวดทั้งตัว

เพราะวA!เส(นเอ็นในรA!งกายมีการเชื่อมโยงถึงกันทั่วรA!งกาย โดยมีข้ันตอนในการนวดที่สามารถสรุป

ไ0( ดังนี้ 

     นอนหงาย 

       (1) นวดเท(! (นวดตามรAองกระดูกและกดปลายเท(าขึ้น-ลงไปเรื่อยๆทํา

สลับกันไปเชAนน้ีทั้งเท(!'(!งซ(!ยและเท(!ข(างขวา) 

                                (2) นวดขา -เริ่มกดหA!งจาก'(อเท(าประมาณ 1 คืบมือ ใช(น้ิวโปcงกด

บริเวณที่ชิดกระดูกสันหน(าแ'(งนอกด(านซ(!ยไปตลอดแนวยาวของห>(าแข(B กดจากหAางจาก'(อเท(!
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ประมาณ 1 คืบมือ ใช(>IMวโปcงกดบริเวณที่ชิดกระดูกสันหน(าแ'(งนอกด(านขวา กดด(วยน้ิวหัวแ&Aมือ

ขวาและซ(!ยพร(อมๆกันไลAไปจนเกือบถึงหัวเ'A! 

             -กดจาก'(อตAอบริเวณหัวเ'A!ทั้งเปDนแนวยาว?*Aขนานกัน 2เส(>

ไปจนถึงต(>ขาต่ํากวA!สะโพกเล็กน(อย กดด(วยน้ิวหัวแมAมือขวา และซ(!ยพร(อม ๆ กัน 

       นอนคว่ํา 

       (3) นวดขา เริ่มจากเอ็นร(อยหวายไปจนถึง"(> กดด(วยนิ้วหัวแมAมือขวา

และซ(ายพร(อมๆกัน บางครั้งในอF(งมือกดแทนการใช(นิ้วมือกด 

   ลุกขึ้นน่ัง 

       (4) นวดหลัง กดจากกลางสะบักลงมาแยกมือทั้งสอง'(างนวดตามแนว

ชิดเส(>กระดูกสันหลังประมาณ 2 น้ิว กดตรงรAองกล(!มเน้ือจนถึงจุดรAองกล(!มเนื้อทั้งสองข(!งที่รAอง

บั้นเอว กดข้ึนลงสลับกันไป ในบางครั้งใช(อF(งมือในการกดแทนการใช(>IMวมือกดทั้งด(!>'วา และซ(!E

พร(อมๆกัน 

      (5) นวดบA! กดบริเวณรAองบA!ทั้งสองโดยเส(>จะไปถึงสันหลัง ใช(มือบีบ

ไหลAสลับกับการกดเส(>บริเวณรAองบA!ทั้งสองข(!B ทําไปพร(อม ๆ กันทั้งสอง'(!B 

      (6) นวดแขน -หงายมือ เหนือข(อมือเลY">(อยกดเส(>เอ็นตามแนวน้ิวกลาง

ไปจนถึงต(>แขน และเหนือข(อมือเล็กน(อยกดเส(>เอ็นตามแนวนิ้ว"(อยไปจนถึงต(>แขนบริเวณ;K(

รักแ#( นวดขึ้น-ลงสลับกันไปเรื่อย ๆ 

               -คว่ํามือ เหนือ'(อมือเลY">(อยกดเส(>เอ็นตามแนวนิ้วกลาง

ไปจนถึงรAองกล(!มเน้ือสามเหลี่ยมต(>แขน นวดขึ้น-ลงสลับกันไป 

     (7) นวดมือ นวดตามรAองกระดูกมือทั้ง 4 รAอง ทั้งคว่ํามือ และหงายมือ กด

และคลึงใจกลางมือ จากน้ันบีบมือออกแรงเลY">(อยเปD>"!รบริหารมือ 

     (8) นวดศีรษะ -ด(!>หลังศีรษะ บริเวณใต(ท(!ยทอยตรงบริเวณรAองกล(!เน้ือ

ทั้ง 3 จุด ใช(>IMวกดทั้งสองจุดซ(!ยและขวาพร(อมกัน จากน้ันเปลี่ยนมือข(างที่ถนัดกดจุดที่สามที่เปD>จุด

ตรงกลางระหวA!งจุดที่หน่ึงกับจุดที่สองโดยมือที่ไมAถนัดยังกดจุดเดิมเอาไว(อย*A จากนั้นเปลี่ยนมือที่

ถนัดมาดจุดที่สามและใช(มือที่ถนัดกลับไปกดจุดเดิมในตอนแรก  

                                             -บริเวณห>(! บริเวณใต(หัวคิ้วสองจุด ระหวA!งคิ้วหนึ่งจุด 

ใช(>IMวมือคลึงเบาเปD>วงกลม ใช(>IMวกดทั้งสองจุดซ(!ยและขวาพร(อมกัน จากนั้นเปลี่ยนมือข(!งที่ถนัด

กดจุดที่สามที่เปD>จุดตรงกลางระหวA!งจุดที่หน่ึงกับจุดที่สองโดยมือที่ไมAถนัดยังกดจุดเดิมเอาไว(อย*A 

จากน้ันเปลี่ยนมือที่ถนัดมาดจุดที่สาม และใช(มือที่ถนัดกลับไปกดจุดเดิมในตอนแรก  
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                (9) นวดท(อง กดรอบๆสะดือตามเข็มนาฬิกา โดยจะไมA"ดแรงใช(แรงใน

การกดระดับปานกลางเทA!>2M> เพราะหากกดแรงอาจจะทําให(กระทบกระเทือนถึงตับและไตไ0( 

แตAละจุดจะกดน่ิงนาน 5-10 วินาที และจะนวดซ้ําบริเวณที่เดิมอีกประมาณ 

3-5รอบ เชA>>วดขาครบทุกจุดในรอบแรก ก็จะต(องนวดทุกจุดซ้ําในรอบสองและสามด(วยการกด และ

การคลึง จะกดและคลึงเบา ๆ สําหรับผู(ที่ไมAเคยได(รับบริการการนวดมากAอน เพราะอาจจะทําให(ช้ํา 

และเคล็ดขัดยอกได(งA!E 

หมอนวดจับเส(>บางคนมีความเชื่อเกี่ยวกับเส(> ดังน้ี เส(นในที่นี้จะ

หมายถึง เส(>เลือดลมที่มีผลตAอการไหลเวียนของเลือดหรือการสั่งงานตA!งๆที่มีผลตAอการเคลื่อนไหว

ของกล(!มเน้ือหรือลมปราณซึ่งจะทําให(มีผลตAออวัยวะภายในตA!B ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยูAกับแตAละเส(นด(วยโดย

เส(>มีอย*Aทั้งหมด 5 เส(> ได(แ"A เส(>ดํา เส(>แดง เส(>>M=!เหลือง เส(นนํ้ามัน และเส(>เชื่อม สาเหตุของการ

เกิดโรคสAวนใหญAมาจากพฤติกรรมการบริโภค เชA> อายุมากแตAชอบดื่มน้ําอัดลม และน้ําเย็นมาก      

เปD>ต(> การแพทย6ป_จจุบันเรียกป_ญหาน้ีวA! “Embolism” ป_ญหาเก่ียวกับเส(>ได(แ"A เส(>จม เส(>ขี่กัน เส(>

คอเรสเตอรอล เส(นกะทิ เส(นกระดาน เส(นแบน โดยจะใช(ไม(นวดที่ทําจากไม(มะขามเนื่องจากไ&(

มะขามน้ันไมAมีเสี้ยนยาวประมาณ 6 น้ิว และใช(?(อนยางขนาดเล็กมีความกว(!งประมาณนิ้วครึ่ง ใช(ทุบ

แทนอF(งมือ เพราะการทุบเส(นด(วยมือจะทําให(เจ็บมือ และเกิดการบาดเจ็บได(งA!E หรือบางครั้งเส(นอยูAลึก

ต(องใช(แรงในการเคาะ?Aอนข(!งมากจึงใช(ไม(มะขาม และ?(อนยางมาชAวยแทน ที่ใช(ไม(ทุบเบา ๆ เพราะ

เส(>จะฟูขึ้นแล(วจึงสามารถใช(>IMวสะกิดเส(>ที่จม หรือพลิกขึ้นมาให(อย*AในลักษณะปกติเชA>เดิม 

                             4.5.1.2 การนวดผAอนคลาย 

                                           การนวดผAอนคลายเปD>การนวดเพื่อการผAอนคลาย และลดอาการเมื่อยล(!

ของรA!งกายจากการทํางานซึ่งใช(ลักษณะการนวดที่แตกตA!งกันออกไปแล($ แตA?วามถนัดของผ*(นวด 

สAวนมากจะใช(วิธีการบีบการบีบเปD>"!รจับกล(ามเนื้อให(เต็มฝ[!มือแล(วออกแรงบีบที่กล(!มเนื้อเปD>

การเพิ่มการไหลเวียนของเลือดมายังกล(!มเน้ือชAวยให(หายจากอาการเมื่อยล(! และการบีบยังชAวยลด

อาการเกร็งของกล(!มเน้ือได(ด(วย ในบางทA!>วดก็จะใช(วิธีการดึง ดัด และการสับ ยกตัวอยA!งเชA> การ

ดึงน้ิวมือ การดึงเปD>การออกแรงเพื่อที่จะยืดเส(>เอ็นของกล(!มเน้ือหรือพังผืดของข(อตAอที่หดสั้นเข(!

ไปให(ออกมา เพื่อให(สAวนนั้นทําหน(!ที่ได(ตามปกติ ในการดึงข(อตAอมักจะได(ยินเสียงลั่นในข(อซึ่ง

แสดงวA!การดึงน้ันได(ผล เปD>ต(> 

   1) การเตรียมตัวของผ*(>วด 

       (1) รักษาสุขภาพรA!งกายให(แข็งแรง เพราะเมื่อเวลานวดผ*(>วดจะต(องอย*A

ใกล(ชิดกับผ*(>วด หากมีอาการเจ็บป[วยอาจจะทําให(ผ*(ถูกนวดเจ็บป[วยตามไปด(วย 
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       (2) รักษาความสะอาดอยูAเสมอ เชA> ล(!งมือให(สะอาด ตัดเล็บให(สั้น 

รักษาความสะอาดไมAได(มีกลิ่นปาก และกลิ่นตัว 

       (3) มีสมาธิในการนวดทุกครั้ง เพราะการนวดให(ประสิทธิภาพต(องมี

สมาธิอยูAเสมอ 

       (4) ฝfกนิ้วมือให(แข็งแรงอย*Aเสมอด(วยการขยําดินนํ้ามัน หรือฝf"ฝนการ

นวดอยูAเปD>ประจํา 

                2) วิธีการนวดผAอนคลาย สามารถสรุปข้ันตอนในการนวดได(ดังน้ี 

                      นอนหงาย 

                                     (1) นวดเท(! นวดตามรAองกระดูกและกดปลายเท(!'9M>ลงอยA!งช(! ๆ 

    (2) นวดขา เริ่มกดหA!งจากข(อเท(!ประมาณ 1 คืบมือ ใช(อุ(งมือบริเวณที่

ชิดกระดูกสันหน(าแ'(งนอกด(!>ซ(ายไปตลอดแนวยาวของห>(!แ'(B กดจากหAางจากข(อเท(าประมาณ       

1 คืบมือ ใช(อุ(งมือกดบริเวณที่ชิดกระดูกสันหน(าแข(งนอกด(!>'วา กดด(วยอุ(งมือมือขวา และซ(าย

พร(อม ๆ กันไลAไปจนเกือบถึงหัวเ'A! กดจ!"'(อตAอบริเวณหัวเขAาทั้งเปD>แนวยาวค*A'>!>กัน 2 เส(นไป

จนถึงต(>ขาต่ํากวA!สะโพกเล็ก>(อย กดด(วยอF(งมือมือขวาและซ(!ยพร(อม ๆ กัน 

   (3) นวดแขน หงายมือ กดด(วยอุ(งมือเหนือข(อมือตามแนวนิ้วกลางไป

จนถึงต(>แขน และเหนือ'(อมือตามแนวน้ิว"(อยไปจนถึงต(นแขนบริเวณใต(รักแ#( และใช(แรงบีบนวด

ข้ึนลงตามแนวยาวของแขนพร(อมทั้งแขนซ(!E และขวาสลับกันไป 

   นอนตะแคง 

   (4) นวดหลัง -นอนตะแคงซ(!E กดกลางสะบักหลัง นวดตามแนวชิดเส(>

กระดูกสันหลังด(านซ(!ยด(วยการใช(อF(งมือ 

                    -นอนตะแคงขวา กดกลางสะบักหลัง นวดตามแนวชิดเส(>

กระดูกสันหลังด(!>ขวาด(วยการใช(อF(งมือ 

   นอนคว่ํา 

   (5) นวดหลัง กดจากกลางสะบักลงมาแยกมือทั้งสอง'(างนวดตามแนว

ชิดเส(>กระดูกสันหลังกดตรงรAองกล(!มเน้ือจนถึงจุดรAองกล(ามเน้ือทั้งสอง'(!งที่รAองบั้นเอว 

   (6) นวดขา เริ่มจากเอ็นร(อยหวายไปจนถึง"(>โดยการใช(อุ(งมือกดขึ้นลง

ซ้ําไปซ้ํามาอยA!งช(! ๆ ด(วยแรงที่สม่ําเสมอ 

   (7) นวดแขน เหนือ'(อมือตามแนวน้ิวกลางไปจนถึงรAองกล(!มเนื้อ

สามเหลี่ยมต(นแขน และดัดแขนด(วยการพับแขนขึ้นไปให(มือขึ้นไปอย*Aบริเวณคอโดยลักษณะแขนจะ

อย*Aในรูปสามเหลี่ยมจากน้ันยกต(นข้ึนเล็ก>(อย 
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  นอนหงาย 

  (8) นวดห>(! ดึงห>(!โดยจับบริเวณรAองแก(มทั้งสองข(างพร(อม ๆ กัน 

จากน้ันก็นวดใบหูเบา ๆ ด(วยการคลึง และใช(มือดันปลายคางให(เชิดข้ึน 

  (9) นวดศีรษะ ยกศีรษะข้ึน กดจุดบริเวณใต(ท(!ยทอยบริเวณรAองกล(!มเน้ือ

ทั้ง 3 จุด กดจุดที่อย*Aระห$Aางหัวค้ิวทั้งสอง'(!B และระหวA!งคิ้วอีกหน่ึงจุด นวดขมับทั้งสอง'(างพร(อม

กัน จากน้ันกดจุดตั้งแตA"ลางศีรษะลงมาตามแนวยาวไปจนถึงท(!ยทอย และนวดกดจุดจากแนวผม

'(!งซ(!E และข(!งขวาตามแนวยาว 

  ลุกขึ้นน่ัง 

  (10) นวดบA! ด(วยการใช(ศอกกด และคลึงไปบนบA!ทั้งสองข(!B 

    (11) ดัดเอว ให(ผ*(ถูกนวดเอามือไขว(กันแล(วยกมือข้ึนเหนือศีรษะ ผ*(>วดจะ

ใช(มือสอดเ'(!มาในวงแขนของผ*(ถูกนวดจากนั้นจะทําการหมุนตัวด(วยการแกวAงตัวไปพร(อม ๆ กัน

กับผ*(ถูกนวดให(เปD>วงกลม เริ่มจากซ(!ยไปขวา และครั้งที่สองเริ่มจากขวามาซ(!E 

  แตAละจุดในการนวดกดจุดจะกดน่ิงนาน 5-10 วินาทีและจะนวดซ้ําบริเวณ

ที่เดิมอีกประมาณ 3-5 รอบ เชA>>วดขาครบทุกจุดในรอบแรก ก็จะต(องนวดทุกจุดซ้ําในรอบสอง 

และสามด(วยการกดด(วยอF(งมือสําหรับผ*(ที่ไมAเคยได(รับบริการการนวดมากAอน เพราะอาจจะทําให(ช้ํา 

และเคล็ดขัดยอกได(งA!E 

 

 4.5.2 ข@อห@ามของการนวด 

            4.5.2.1 มีภาวะที่ตรงกับ'(อห(!มตAอไปน้ีไมA?วรนวด 

          1) มีไ'( ทั้งน้ีเพราะภาวะที่รA!งกายมีไ'(คือภาวะที่รA!งกายมีอุณหภูมิสูง การนวด

ที่ต(องมีการสัมผัสรAางกายผู(ป[วยนอกจากจะทําให(อุณหภูมิผู(ป[วยสูงขึ้นแล(วยังทําให(เชื้อโรค

แพรAกระจายไปส*Aผ*(>วดได(งA!E 

          2) มีโรคผิวหนัง เน่ืองจากการนวดต(องมีการสัมผัสโดยตรงที่ผิวหนังจึงทําใ<(

แพรAกระจายเชื้อโรคที่ติดตAอทางการสัมผัสไ0( เชA> โรคกลาก โรคเกลื้อน และโรคหิด เปD>ต(> 

          3) กระดูกหัก ผ*(ป[วยที่มีการอาการกระดูกหัก หรือข(อเคลื่อนที่ยังไมAติดดีอาจ

ทําให(เกิดอาการเคลื่อนหลุดซ้ํา และเปDนอันตรายตAอเนื้อเยื่อประสาท และเส(นเลือดในบริเวณที่

เคลื่อนหลุดไ0( 

         4) บริเวณที่มีบาดแผล การนวดบริเวณแผลเปiดจะทําให(เชื้อโรคเ'(าสูAรA!งกาย

ของผ*(ป[วยได(งA!E และอาจจะทําให(แผลอักเสบได(อีกด(วย 
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         5) ผ*(>วดที่มีอาการมึนเมา ขาดสติ ผ*(ที่มึนเมา ขาดสติอาจจะทําให(ผ*(ถูกนวดเกิด

อันตรายไ0( เชA> ผ*(ป[วยที่เปD>อัมพาตจากภาวะกระดูกสันหลังหักทับประสาทไขสันหลังจะมีอาการ

ชาที่ขาและปลายเท(! หากได(รับการกดนวดไมAวA!แรงเพียงใดก็จะไมAรู(สึกถึงแรงกดเหมือนคนปกติ 

อาจเกิดการชอกช้ําหรือกระดูกหักจากการนวดไ0( 

        6) มีโรคความดันโลหิตสูงที่ยังควบคุมไมAไ0( การนวดในผู(ป[วยที่มีภาวะโรค

ความดันโลหิตสูงที่ยังควบคุมไมAได(อาจมีผลทําให(ความดันสูงขึ้นกวA!เดิมได(ถ(!ผู(ที่ถูกนวดไมAสบาย 

และเกร็งกล(!มเน้ือขณะถูกกดนวดน้ันซึ่งเปD>ภาวะที่เสี่ยงตAอการเกิดอัมพาตจากเส(>เลือดในสมอง

แตก 

          4.5.2.2 ภาวะบางอยA!งอาจนวดได(แตAต(องนวดด(วยความระมัดระวัง มีรายละเอียดดังน้ี 

        1) โรคเบาหวาน เนื่องจากผู(ป[วยโรคเบาหวานมักจะรู(สึกอAอนเพลียได(งA!ยกวA!

คนปกติ และอาจมีป_ญหาสุขภาพที่ต(องการการนวดบําบัด เชA> ปวดข() ปวดเมื่อย"+(ามเนื้อ เครียด 

และชาตามปลายเท(! เปDนต(> การนวดแผนไทยในผ*(ป[วยโรคเบาหวานจึงต(องทําด(วยการนวดเพียงเบา 

แๆตA>วดซ้ําแนวเดิมได(หลายรอบจะดีกวA!>วดด(วยการกดนวดแรง ๆ เพียงครั้งเดียวหรือ 2-3 ครั้ง 

การนวดแรงจะทําให(เกิดการฟกช้ําได(งA!E 

       2) มีอายุมากกวA! 60CW ผู(ที่มีอายุเกิน 60ปWจัดวA!อยูAในชAวงวัยชราซึ่งเปDนวัยที่

รAางกายเสื่อมถอยอยAางชัดเจน เชA> '(อเสื่อม กล(!มเน้ือและกระดูกไมAแข็งแรง เปD>ต(> การนวดคนใน

วัยนี้ต(องมีความระมัดระวังเปDนพิเศษ ไมAควรนวดหรือดัดอยA!งรุนแรง มิเชAนนั้นอาจจะทําให(ข()

อักเสบ หรือกระดูกหักไ0( 

 

 4.5.3 ประโยชนMของการนวด 

   ผลการศึกษาพบวA! การนวดมีผลกระทบตAอระบบตA!งๆ ได(แ"A ระบบไหลเวียนเลือด ระบบ

กล(!มเน้ือ  ผิวหนัง ระบบทางเดินอาหาร  จิตใจ มีรายละเอียดดังน้ี 

           4.5.1.1 ระบบไหลเวียนเลือด การคลึงทําให(เลือดถูกบีบออกไปจากบริเวณนั้น และมี

เลือดใหมAมาแทนที่ ชAวยในการไหลเวียนของเลือดและนํ้าเหลือง สําหรับการบวมน้ัน การคลึงจะทํา

ให(บริเวณนั้นน่ิมลงไ0(  

          4.5.1.2 ระบบกล(!มเน้ือ การนวดทําให("ล(ามเน้ือมีประสิทธิภาพดีข้ึน เน่ืองจากมีเลือด

มาเลี้ยงมากข้ึน ทําให("ล(!มเน้ือหยAอนลงผAอนคลายความเกร็งไปไ0( การคลึงจะชAวยให(อาการเจ็บปวด

ลดลง 

          4.5.1.3 ผิวหนัง ทําให(เลือดมาเลี้ยงผิวหนังมากข้ึน ทําให(ผิวหนังเตAงตึง ทําให(ยาดูดซึม

ทางผิวหนังได(ดี ภายหลังการนวดที่นานพอสมควร เชA> การนวดด(วยยาแ"(ช้ํา เปD>ต(> 



 146 

4.5.1.4   ระบบทางเดินอาหาร การนวดจะเพิ่มการตึงตัวของระบบทางเดินอาหาร         

4.5.1.5   จิตใจ การนวดทําให(เกิดความร*(สึกผAอนคลาย แจAมใส และลดความเครียดไ0( 

 

 4.5.4 ความ(;@B(A#องการประคบสมุนไพร 

 การนวดและการประคบสมุนไพรไปพร(อม ๆ กันน้ันจะชAวยให(รA!งกายคลายเมื่อยได(มากขึ้น 

สูตรที่นิยมใช(เปD>ตัวยาพื้นฐานจะประกอบด(วย ไพล ขมิ้นชัน ตะไคร(บ(!> ผิวมะกรูด ใบมะขาม ใบ

ส(มป[อย และเกลือ 

                            4.5.4.1 สมุนไพรที่ใช(ทําลูกประคบ 

                            สมุนไพรที่ใช(ทําลูกประคบน้ันมีอย*Aด(วยกันหลายชนิดมีหมอสมุนไพรคน

หน่ึงเปDนหมอที่จัดยาในการประคบสมุนไพรให("2บผ*(ป[วยได(บอก$Aาสูตรลูกประคบที่จัดให(ผู(ป[วยนั้น

เปD>สูตรที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เพราะบรรพบุรุษเปDนหมอยาพื้นบ(!> ทําให(สูตรลูกประคบ

แตกตAางจากคนอื่น ๆ และมีสรรพคุณที่แก(โรคตAางได(มากกวA! ประกอบไปด(วยสมุนไพรถึง 13 ชนิด 

ด(วยกันได(แ"A เถาเอ็นอAอน ศรีชมชื่น รากหัวเ'Aาคอน ใบเปc! ใบหนาด ใบส(มป[อย ขมิ้นชัน ตะไค#(

หอม ใบมะกรูด พลับพลึง ไพล การบูร และพิมเสน  

 

ตารางที่ 4.12  ชนิดของสมุนไพรหลักที่ใช(ทําลูกประคบ 

 

ชนิดสมุนไพร   จํานวน (@อยละ* 

  (n=5) (100.0) 

ไพล 5 100.0 

เถาเอ็นอAอน 5 100.0 

เกลือ 3 60.0 

การบูร 3 60.0 

ใบเปc! 5 100.0 

ใบหนาด 5 100.0 

ใบมะขาม 4 80.0 

ขมิ้นชัน 5 100.0 

 

หมายแหตุ* ฐานร(อยคิดจาก 5 ซึ่งเปD>กลFAมหมอประคบสมุนไพร         
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                                           โดยสมุนไพรทุกชนิดนั้นจะใช(ในปริมาณเทA! ๆ กันยกเว(>ในสAวนของ

เกลือและการบูรใช(ในปริมาณประมาณครึ่งหนึ่งของการใช(สมุนไพร 1 ชนิดโดยสAวนมากจะใ1A

สมุนไพรลงในผ(!ฝc!ยดิบในปริมาณที่สามารถหAอได(ขนาดเทA!ผลส(มโอเพื่อจะได(มีขนาดพอเหมาะ

ในขณะทําการประคบแตAหากจะใช(ประคบที่ใบหน(าก็ลดขนาดลงมาให(เล็กลงประมาณครึ่งหน่ึงของ

ผลส(มโอ ลูกประคบที่ใช(สAวนใหญAจะใช(ลูกประคบชนิดแห(งเพราะหาซื้อได(งA!ยและเก็บไว(ได(นาน

กวA!ลูกประคบชนิดสด  

   การตากสมุนไพรนั้นต(องนําสมุนไพรทั้งหมดมาหั่นให(ละเอียดแล(วนําไป

ตากประมาณ 3-4 แดด การตากสมุนไพร 1 แดดต(องตากให(ได(ตลอดทั้งวันตั้งแตAเริ่มมีแดดจนแดด

หมด เมื่อสมุนไพรแห(งแล(วก็ควรเก็บไว(ในที่ที่มีอากาศถA!ยเท เพราะไมAเชAนน้ันอาจจะทําให(สมุนไพร

ข้ึนราไ0( แตAถ(าเปD>สมุนไพรที่ใช(>=!ไปอบตัวจะหั่นแบบหยาบหรือหั่นชิ้นใหญA"วA! เพราะสมุนไพร

มีไมAมากเทA!สมุนไพรที่ใช(ทําลูกประคบ ดังน้ันต(องหั่นสมุนไพรที่ใช(ทําลูกประคบให(ละเอียดจะไ0(

ใสAสมุนไพรที่เตรียมไว(ได(?รบทุกชนิดและขนาดของลูกประคบจะได(ไมAใหญAจนเกินไป เพราะหาก

ลูกประคบใหญAเกินไปจะทําให(ประคบสมุนไพรได(ไมAถนัดลูกประคบสมุนไพร 1 ลูกนั้นจะมีอายุ

การใช(งานนานประมาณ 2 CW 

               4.5.4.2 สรรพคุณของสมุนไพรที่ใช(ทําลูกประคบ 

             สรรพคุณของสมุนไพรที่ใช(ทําลูกประคบสAวนใหญA>2M>จะมีสรรพคุณให(การ

แก(เคล็ดขัดยอก ฟกช้ํา และการอักเสบเปD>สAวนใหRA ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี  

   1)  เถาเอ็นอAอน มีสรรพคุณแก(เส(นเอ็นเกิดการอักเสบ 

2)  ศรีชมชื่น มีสรรพคุณทําให(ระบบเลือดดี 

3)  รากหัวเขA!คอน มีสรรพคุณแ"(โรคหัวเ'Aาเสื่อม 

4)  ใบเปc! มีสรรพคุณแก(แก(เคล็ดขัดยอก และฟกช้ํา 

5)  ใบหนาด มีสรรพคุณแก(แ"(เคล็ดขัดยอก และฟกช้ํา 

6)  ใบส(มป[อย มีสรรพคุณแก(โรคผิวหนัง 

7)  ขมิ้นชัน มีสรรพคุณแก("ารคัน และการเกิดผดผื่นคัน 

8)  ตะไคร(หอม ใช(ในการแตAงกลิ่น และมีสรรพคุณในการบํารุงผิว 

9)  ใบมะกรูด มีสรรพคุณแ"(ลมวิงเวียน 

10)  พลับพลึง มีสรรพคุณแ"(เส(นเอ็นอักเสบ 

11) ไพล มีสรรพคุณแ"(ปวด เคล็ดขัดยอก และอาการอักเสบ 

12)  การบูร ใช(ในการแตAงกลิ่นและมีสรรพคุณทําให(รู(สึกสดชื่น 

13)  พิมเสน ใช(ในการแตAงกลิ่นและมีสรรพคุณทําให(ร*(สึกสดชื่น 



 148 

14)  เกลือ มีสรรพคุณชAวยให(ลูกประคบร(อนได(>าน และนําพาตัวยาเ'(าส*A

ผิวหนังได(ดี 

 

ตารางที่ 4.13  สรรพคุณของสมุนไพรที่ใช(ทําลูกประคบ 

 

สรรพคุณของสมุนไพร จํานวน (@อยละ* 

  (n=5) (100.0) 

เถาเอ็นอAอนแ"(เส(นเอ็นอักเสบ                5             100.0 

ศรีชมชื่นทําให(ระบบเลือดดี                1               20.0 

รากหัวเ'Aาคอนแ"(โรคเ'A!เสื่อม                1               20.0 

ใบเปc!แก(เคล็ดขัดยอก                5            100.0 

ใบหนาดแ"(เคล็ดขัดยอก                5            100.0 

ใบส(มป[อยแ"(โรคผิวหนัง                2              40.0 

ขมิ้นชันแ"(อาการคัน                5            100.0 

  ตะไคร(หอมบํารุงผิว 3                60.0 

  ใบมะกรูดแ"(ลมวิงเวียน 3                60.0 

  ใบพลับพลึงแก(เส(นเอ็นอักเสบ 1                20.0 

  ไพลแก(ปวด ลดการอักเสบ 5              100.0 

  การบูรทําให(สดชื่น 3                60.0 

  พิมเสนทําให(สดชื่น 3                60.0 

  เกลือทําให(ตัวยาเ'(าส*Aผิวได(เร็ว 3                60.0 

 

หมายแหตุ*  ตอบได(มากกวA! 1 '() 
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  4.5.4.3 การเก็บรักษาลูกประคบ 

                 ลูกประคบสมุนไพรน้ันสามารถนํากลับมาใH(ซ้ําได(ประมาณ 2-3 ครั้งหาก

ร*(จักวิธีการเก็บรักษา จากการศึกษามีรายละเอียดดังน้ี 

              1) หลังจากใช(งานแตAละครั้งควรเก็บลูกประคบที่เย็นแล(วใสAถุงเก็บในตู(เย็น 

"Aอนเก็บควรใช(ยางรัดปากถุงให(แนAนหรือนึ่งตลอดเวลาเช(!, เย็น หรือนําไปผึ่งลมในที่อากาศถA!ยเท 

              2) หลังการใช(งานแตAละครั้งหากไมA>=าลูกประคบไปแชAตู(เย็นก็ควรนําแกะ

สมุนไพรออกจากผ(าและนํามาสมุนไพรไปตากแดดจนกวA!สมุนไพรจะแห(งสนิทจากน้ันก็มัดให(เข(!

ที่ตามเดิมแล(วนําไปเก็บเอาไว(ในที่ที่มีอากาศถA!ยเทได(สะดวก 

              3) '(อสังเกตท-.>Aาสนใจในการเก็บลูกประคบก็คือ ถ(ามีกลิ่นบูดหรือสีเหลือง

จากขมิ้นน้ันเปลี่ยนสีเปD>เหลืองอAอนมาก ๆ แสดงวA!ลูกประคบนั้นไมAสามารถใช(ประคบได(แล(วควร

นําไปทิ้ง เพราะถ(านําประคบก็จะไมAได(ผล 

                                 4.5.4.4 วิธีการประคบสมุนไพร 

              1) นําลูกประคบสมุนไพรทั้งสองลูกไปน่ึงเปDนเวลาประมาณ 10-15 นาที 

              2) จัดทA!คนไข(ให(เหมาะสม เชA>นอนหงาย น่ัง นอนตะแคง ข้ึนอย*A"2%

ตําแห>Aงในการประคบสมุนไพร 

      3) เตรียมผ(!'นหนูสําหรับรองลูกประคบขณะประคบก็ไ0( หรือจะให(ผู(ถูก

ประคบถอดเสื้อผ(!แล(วประคบก็ไ0( แตAทุกครั้ง"Aอนที่จะทําการประคบจะต(องทําการทดสอบความ

ร(อนบริเวณหลังมือ หรือท(องแขนของผ*(ประคบกAอนเสมอเพื่อลูกประคบจะได(ไมAร(อนเกินไปขณะทํา

การประคบ 

      4) เมื่อทําการประคบจะไมAแชAลูกประคบไว(เปD>เวลานานๆ เพราะจะทําใ<(

ลูกประคบลวกผิวหนังจนเกิดอาการพุพองได(เพราะทนความร(อนได(ไมAมากโดยในชAวงแรกของการ

ประคบลูกประคบจะร(อนมาก ๆ จะทําให("!รประคบในชAวงแรกต(องประคบในแตAละจุด?Aอ>'(!งเร็ว 

พอลูกประคบเริ่มอFA>จึงคAอยประคบช(!ลงไ0(                        

                              5)  เมื่อลูกประคบลูกแรกไมAร(อนแล(วควรผลัดเปลี่ยนกันกับลูกประคบ 2

ลูกที่ 2 และนําลูกแรกไปวางที่หม(อน่ึงตAอไป  

                              การประคบสมุนไพรน้ันจะประคบทั้งตัว หรือเฉพาะบริเวณที่ปวดก็ไ0(

แตAเมื่อประคบเสร็จใช(เวลาประคบนานประมาณ 30 นาที   '(อควรระวังในการประคบสมุนไพรก็คือ

อยA!ให(ลูกประคบร(อนจนเกินไป เพราะจะทําให(ผิวหนังพอง ต(องมีความระมัดระวังเปDนอยAางมากใน

การประคบให("2บผ*(ป[วยเปD>เบาหวานโดยเฉพาะประเภทที่ผิวหนังพุพอง ผู(ป[วยเปD>อัมพาต เพราะ

ผ*(ป[วยเหลAานี้จะตอบสนองตAอความร(อนได(ช(ากวA!คนปกติ เมื่อประคบเสร็จเรียบร(อยแล(วควรทิ้งไ$(
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ประมาณ 2 ชั่วโมงห(!มอาบนํ้า เพราะรA!งกายจะปรับอุณหภูมิไมAทันอาจจะทําให(ให(เกิดอาการช็อค 

หรืออาจจะไมAสบายไ0(  เคล็ดลับที่สําคัญในการประคบสมุนไพรคือ การใช(น้ํามันงาทาตัวผู(ถูก

ประคบ"Aอนเพราะจะได(ความร(อนได(ดี ลดการอาการพุพองที่เกิดจากความร(อน และชAวยในการดูด

ซึมตัวยาได(ดี 

             4.5.4.5 ประโยชน6'องการประคบสมุนไพร 

            การประคบสมุนไพรมีมาตั้งแตAโบราณ นิยมใช(แก(อาการท(องอืด แก(ตามจุด

ปวดตAาง ๆ หรือแม(แตA"!รยA!งไฟ กับการประคบเมื่อเกิดอุบัติเหตุเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย คลาย

เส(นเอ็นที่ตึงให(ผAอนคลายชAวยให(เน้ือเยื่อ '(อตAอหรือเอ็นยึดข(อตA!B ๆ คลายตัว ทําให(เลือดลมที่ติดขัด

ไหลเวียนให(ดีข้ึนชAวยให(?ลายเครียดและนอนหลับได(ดี  กรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุไมA?วรใช(?วามร(อน

รักษาทันที ควรรอเวลา 48 ชั่วโมง"Aอน ?Aอยใช(ความร(อนชAวย เพราะจะทําให(แผลหายช(! ดังนั้น

ประโยช>6จากการประคบสมุนไพรสามารถสรุปไ0( ดังนี้ 

                      1) เพื่อบรรเทาอาการวิงเวียน ปวดเมื่อย  

        2) ฟกช้ํา อักเสบ ก็จะทําให(แผลหายเร็วข้ึน  

        3) ระบบโลหิตก็จะหมุนเวียนดีขึ้น 

        4) มีสรรพคุณ แก(อาการภูมิแพ(ไ0( 

        5) รักษาการอักเสบบริเวณเส(นเอ็นและกล(!มเนื้อได(ดี 

        6) แ"(อาการท(องอืด ท(องเฟc) 

        7) คลายเครียด และชAวยให(>อนหลับสบาย 

 

 ผลการศึกษาได(พบวA! ผ*(ให('(อมูลที่สําคัญบางคนมีความร*(ในการรักษาโรคมากกวA!หนึ่งเรื่อง

หรือมากกวA! 1 วิธีการ ได(แ"A หมอนวดจับเส(>"Yจะมีความรู(เรื่องการประคบสมุนไพรด(วยและหมอ

ยาสมุนไพรก็จะมีความร*(เรื่องการประคบสมุนไพรควบคูAกันไปด(วย ผู(ให(ข(อมูลที่มีความรู(เรื่องการ

นวดจับเส(> การนวดผAอนคลาย และการประคบสมุนไพรมีจํานวนผ*(ที่มีความร*(ดังกลA!วอย*AในสัดสAวน

ที่เทA! ๆ กัน แตAถ(าหากจะให(จัดกลFAมความร*(ตามความถนัดของแตAละบุคคลก็สามารถแบAงออกได(เปD> 

2 กลFA& ได(แ"A กลFAมหมอนวดมีจํานวน 10 คนซึ่งยังสามารถแบAงออกเปD>หมอนวดจับเส(> 5 คนและ

หมอนวดผAอนคลาย 5 คนสAวนกลFAมหมอประคบสมุนไพรมีจํานวน 5 คน  
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ตารางที่ 4.14  ประเภทความร*(ที่มีควบ?*A"2> 

 

ประเภทความ(;@ที่มีควบคูGกัน จํานวน (@อยละ* 

  (n=5) (100.0) 

นวดจับเส(นกับการประคบสมุนไพร 3 60.0 

หมอสมุนไพรและหมอประคบ 2 40.0 

รวม 5 100.0 

 

หมายเหตุ* ฐานร(อยคิดจาก 5 ซึ่งเปD>กลFAมผ*(ให('(อมูลที่สําคัญที่มีความร*(เรื่องการแพทย6แผนไทย              

                   มากกวA! 1 เรื่อง 
 

4.6  การเรียนร;@เรื่องการนวดไทยและการประคบสมุนไพร 

 การนวดแผนไทยและการประคบสมุนไพรเปDนภูมิป_ญญาอันม-?A!ของชาวไทยที่มีมาแKA

โบราณ คนไทยเรียนร*(วิธีการชAวยเหลือกันเองเมื่อเจ็บป[วยด(วยการบีบนวด การดัดตนเอง และการใH(

สมุนไพรรักษาโรคมานานแล($ ในป_จจุบันการนวดแผนไทยและการประคบสมุนไพรได(รับความ

นิยมอยA!งแพรAหลาย เพราะนอกจากจะสามารถรักษาอาการปวดเมื่อยตามรA!งกายได(แล(วยังสามารถ

บําบัดจิตใจได(ด(วย 

4.6.1  รูปแบบการเรียนร;@ 

 จากการศึกษาครั้งน้ีสามารถแบAงการเรียนร*(ของผ*(สูงอายุออกเปD> 2 รูปแบบ ได(แ"A การเรียนร*(

ตามแบบสถาบัน และการเรียนร*(ตามแบบวิถีชุมชน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

                            4.6.1.1 การเรียนร*(ตามแบบสถาบัน 

            การเรียนร*(ใด ๆ ก็ตามเพื่อให(เ'(!ใจได(งA!ยข้ึนผ*(สอนควรให(ผ*(เรียนจับหลักการ

ให(ได(เสีย"Aอน จากน้ันจะนําไปส*Aวิธีการที่ละเอียด และเปD>'2M>ตอนตามมาซึ่งผ*(เรียนสามารถนําไปฝf"

ปฏิบัติให(เกิดความรู(และความชํานาญมากขึ้นไ0( อีกทั้งยังสามารถนําไปดัดแปลงและพัฒนาใ<(

เหมาะสมกับบริบทของตนเองได(อยA!งเหมาะสมการเรียนรู(เรื่องการนวดไทยและการประคบ

สมุนไพรตามแบบสถาบันของกลFAมผ*(ให('(อมูลที่สําคัญมีจํานวนทั้งหมด 7 คนคิดเปD>ร(อยละ 47.0 ซึ่ง

เกือบครึ่งหนึ่งของจํานวนผู(ให(ข(อมูลทั้งหมด เนื่องจากในป_จจุบันรัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนา

การแพทย6แผนไทยกอปรกับกรมพัฒนาฝWมือแรงงาน จังหวัดอุดรธานี จัดให(มีการอบรมทักษะฝWมือ

แรงงานแบบไมAเสียคA!ใช(จA!ยใด ๆ ทั้งสิ้นทําให(มีประชาชนและผ*(สูงอายุเปD>จํานวนมากสนใจเข(!รับ

การอบรมเพื่อประกอบอาชีพหารายได(เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว 
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   การเรียนนวดแผนไทยจําเปDนต(องเรียนรู(ทั้งทฤษฎี และปฏิบัติให(ถAองแ,(

ทั้งนี้เพื่อให(ผู(เรียนมีทั้งความร*( และทักษะเพียงพอแกA"!รนําไปใH( ในสAวนทฤษฎีที่จําเปD>ต(อง

ประกอบไปด(วย ประวัติความเปD>มา หลักการและวิธีการ การนวดตามแนวเส(>เอ็น วิธีการประคบ

สมุนไพร สมุนไพรที่ใช(ในการประคบ  สรรพคุณของสมุนไพรที่ใช(ในการประคบ  ข(อห(!มเกี่ยวกับ

การนวดและการประคบสมุนไพร ประโยช>6ที่จะได(รับจากการนวดและการประคบสมุนไพร     

(พิยดา, 2552) 

   จากการสัมภาษณ6ผู(ให('(อมูลที่สําคัญพบวA! ร(อยละ58.0ที่มีรูปแบบการ

เรียนร*(แบบสถาบันจะเรียนร*(มาจากศูนย6พัฒนาฝWมือแรงงาน ตั้งอย*Aที่ตําบลบ(!>จั่น อําเภอเมือง จังหวัด

อุดรธานี ร(อยละ29.0 รวมกลFAมกัน และเชิญผ*(เชี่ยวชาญมาสอนแตAได(ยื่นเรื่องขอใบประกาศผA!>"!#

อบรมจากกรมพัฒนาฝWมือแรงงานเชAนกันและร(อยละ 13.0 เรียนรู(มาจากสถาบันอื่น โดยแบAงการ

เรียนร*(ออกเปD> 2 สAวน ได(แ"A การเรียนร*(ในภาคทฤษฎี และการเรียนร*(ในภาคปฏิบัติ ซึ่งมีรายละเอียด

ดังตAอไปน้ี 

   1) การเรียนรู(ในภาคทฤษฎีใช(ระยะเวลาในการเรียนประมาณ 1 เดือน 

เน้ือหาที่เรียนจะประกอบไปด(วย ประวัติความเปD>มาเก่ียวกับการนวด หลักการและวิธีการนวด แนว

เส(>ตามรA!งกาย สมุนไพรและสรรพคุณสมุนไพรที่ใช(ทําลูกประคบ วิธีการประคบสมุนไพร 

ประโยช>6และข(อควรระวังตA!B ๆ เก่ียวกับการนวดและการประคบสมุนไพร (นิภา, 2552) 

   2) การเรียนร*(ในภาคปฏิบัติ ใช(ระยะเวลาในการฝf"ปฏิบัติประมาณ 3 เดือน 

โดยจะจับ?*AระหวA!งกลFAมผ*(เรียนด(วยกันซึ่งมีประมาณ 30 คน ตA) 1 กลFAมเรียน การเรียนในภาคปฏิบัติ

ผ*(เรียนจะจับ?*Aกันในการเรียนการฝf"ปฏิบัติวิธีการนวดซึ่งจะสลับกันเปDนผู(>วดและผู(ถูกนวด โดยมี

อาจารย6ผ*(สอนจะคอยบรรยายและสาธิตให(ดูไปพร(อม ๆ กันโดยจะเริ่มเรียนประมาณ 08.00-16.00น. 

ทุกวันจันทร6ถึงวันศุก#6 ซึ่งจะใช(พื้นที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีเปD>สถานที่ในการเรียนในสAวน

ภาคทฤษฎี ในสAวนภาคปฏิบัติจะใช(พื้นที่บริเวณลานกว(!งที่บ(!>'องอาจารย6ผู(สอนในการฝfกการ

นวด และการประคบสมุนไพร (จิตรา, 2552) 

 สAวนคนที่ไมAได(รับการฝf"อบรมจากศูนย6พัฒนาฝWมือแรงงานนั้นจะ

รวมกลFAมกันเองประมาณ 30 คน1ในคนที่เรียนน้ันเปDนผ*(จัดการอบรมและเชิญอาจารย6ผู(เชี่ยวชาญด(าน

การนวดไทย และการประคบสมุนไพรมาสอน โดยจะใช(พื้นที่ลานวัดในชุมชนหรือในหมูAบ(!>เปD>

ศูนย6"ลางในการเรียนการสอนซึ่งจะเริ่มเรียนประมาณ 09.00-15.00 น.ทุกวันจันทร6ถึงวันศุก#6 โดย

ผ*(เรียนต(องจA!ยเงI>?A!สอนหรือ?A!ตอบแทน คนละ 300 บาทตAอเดือนให("2บอาจารย6ผ*(สอน ระยะเวลาใน

การเรียนทั้งหมดประมาณ 2 เดือน แบAงเปD>เรียนในภาคทฤษฎี 2 สัปดา<6 และภาคปฏิบัติอีกประมาณ  
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  6 สัปดา<6  ผู(ที่เปDนตัวแทนให(การจัดการอบรมจะยื่นหนังสือไปที่กรมพัฒนาฝWมือแรงงานจังหวัด

อุดรธานีเพื่อให("รมพัฒนาฝWมือแรงงานออกใบประกาศรับรองผA!>"!รอบรมให(กับผ*(เรียนทั้งหมด ใน

สAวนของ?A!อาหารกลางวันกลFAมผ*(เรียนที่มีประมาณ 30 คนจะต(องรวบรวมเงินให(ได(วันละ 400 บาทเพื่อ

ถวายภัตตาอาหารให(พระฉันเพลเพื่อที่ผ*(มาเรียนจะได(รับประทานอาหารหลังจากที่พระได(ฉันเพลแล($ 

เนื่องจากกลFAมผ*(เรียนได(มาขอใช(สถานที่ของวัดในการเรียนแตAทั้งหมดน้ีทางวัดไมAได(เรียกร(องให(ทําแKA

เปD>'(อตกลงรAวมกันของกลFAมผ*(มาเรียน   

 

ตารางที่ 4.15  แหลAงที่มาของการฝf"อบรมตามรูปแบบการเรียนร*(แบบสถาบัน 

 

แหลGงที่มาของการอบรม จํานวน ร@อยละ* 

  (n=7) (100.0) 

ศูนย6พัฒนาฝWมือแรงงาน  4 58.0 

รวมกลFAมกันและเชิญผู(เชี่ยวชาญมาสอน 2 29.0 

สถาบันอื่น 1 13.0 

รวม 7 100.0 

 

หมายเหตุ*   ฐานร(อยคิดจาก 7 ซึ่งเปD>"ลFAมหมอนวดและหมอประคบสมุนไพรที่มีรูปแบบการ 

                        เรียนร*(ตามแบบสถาบัน 

 

 การไหว(?รูนั้นเปDนมารยาทอันงดงามของสังคมไทยที่ไมA?Aอยพบในประเทศอื่น ๆ ทาง

ตะวันตก การอธิษฐานไหว(ครูเปD>"!รสร(างขวัญและกําลังใจ รวมทั้งสมาธิให(แกAผู(>วดเปD>อยAางดี 

ทําให("!รนวดเกิดพลังและมีประสิทธิภาพสูง ครูในที่น้ีอาจหมายถึงบุคคลที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา

ให(แกAผ*(>วด บุพการีของผ*(>วด  การไหว(ครูยังหมายถึง  “การไหว(หมอชีวก” ซึ่งทA!>เปD>หมอด(าน

อายุรเวทชาวอินเดีย เพราะวัฒนธรรมการนวดของไทยได(รับอิทธิพลมาจากศาสตร6ด(!>"!รแพทE6

อายุรเวทของอินเดีย (จิตรา, 2552) วันแรกที่เริ่มเ'(ารับการอบรมการนวดไทยผ*(เรียนทุกคนจะต(องมี

การไหว(ครูหรือที่เรียกกันวA! “การข้ึนครู” โดยจะใช(ดอกไม(ชนิดใดก็ได(ที่ใช(สําหรับไหว(พระ หญ(!

แพรก มะเขือเปราะ ธูป 3 ดอก เทียน 1 ?*A ในการไหว(?รู เพื่อจะได(รําลึกถึงบุญคุณครูอาจา#E6 แตAเมื่อ

ผ*(>วดจะลงมือนวดก็ควรประนมมือไหว(พร(อมกับรําลึกถึงครูดัง"+Aาวซึ่งใช(เวลาเพียง 2-3 วินาที ก็

เกิดกําลังใจ และสมาธิขึ้นได(แล($ ผู(ที่ได(รับการอบรมจากสถาบันหรือเรียนรู(ตามแบบสถาบันจะมี
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การไหว(ครูกAอนการเรียนร*(วิชาคิดเปD>ร(อยละ 100.0 เน่ืองจากทางสถาบันเปDนจะกําหนดให(มีการไห$(

คร*"Aอนการเรียนเสมอ เพื่อใ<( เกิดขวัญกําลังใจในการเรียนร*( 

 

 ตารางที่ 4.16  การไหว(?รูของผ*(ที่มีการเรียนร*(ตามแบบสถาบัน 

 

การไหว@ครูของ$;@ที่มีการเรียน จํานวน ร@อยละ* 

(;@ตามแบบสถาบัน (n=7) (100.0) 

ไหว(?รู 7 100.0 

ไมAไหว(ครู 0 0.0 

รวม 7 100.0 

 

หมายเหตุ*   ฐานร(อยคิดจาก 7 ซึ่งเปD>"ลFAมหมอนวดและหมอประคบสมุนไพรที่มีรูปแบบการฃ 

                         เรียนร*(ตามแบบสถาบัน 

 

                           4.6.1.2 การเรียนร*(ตามแบบวิถีชุมชน 

           จากการศึกษาความเปDนมาของหมอนวดพื้นบ(านในอิสานเมื่อปWG.ศ. 2547 

ของวิชัย อึงพินิจพง46 และคณะ (2547) พบวA! หมอนวดสAวนหนึ่งเรียนร*(จากการลองผิดลองถูกจาก

การนวดตนเอง และนวดให(ญาติพ-.>(องที่ปวดเมื่อยตามตัวเมื่อทําบAอย ๆ ก็เกิดความชํานาญแล(วตAอมา

จึงเปD>ที่ร*(จักของคนตA!งถิ่นและมาใช(บริการมากในที่สุด ซึ่งวิธีการเหลA!>-MถือเปD>รูปแบบการเรียนร*(

ตามวิถีชุมชน และเปD>รูปแบบการเรียนร*(อยA!งไมAเปD>ทางการ  

   ในการศึกษาครั้งน้ีสAวนใหญAผ*(ให('(อมูลที่สําคัญจะมีวิธีการเรียนร*(ตามแบบ

วิถีชุมชน คิดเปD>ร(อยละ 53.0 โดยสามารถแบAงวิธีการเรียนร*(ออกเปD> 3 วิธี  รายละเอียดดังตAอไปน้ี 

   1) การเรียนร*(จากการลองผิดลองถูกด(วยตนเอง  

                                                 วิธีการน้ีอาจจะเกิดจากการลองนวดให("2บคนในครอบครัว และญาติ

พ-.>(องเมื่อทําบAอยๆจึงเกิดความชํานาญ อีกทั้งมีการฝf"ฝนทักษะด(วยการนวดตนเองอย*AเปD>ประจํา

บางครั้งนวดผิดพลาดก็ทําให(เกิดอาการบาดเจ็บไ0( แตAก็ทําให(มีประสบการณ6เพิ่มมากข้ึนจนสามารถ

นวดจับเส(นรักษาโรคไ0( แตAความร*(ที่ได(จะเปD>ความร*(ที่จะทําให(ผ*(ที่เรียนร*(จากการลองผิดลองถูกด(วย

ตนเองจดจําความรู(ที่ได(อยAางแมAนยํา เพราะเกิดจากความเ'(าใจและการค(นคว(!ด(วยตนเองจริง ๆ          

(นิดา, 2552) 
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   2) การเรียนร*(จากการสังเกต 

    การเรียนร*(วิชาการแพทย6แผนไทยในชุมชนชนบทมักจะใช(วิธีการสังเกต

และจดจําจนกระทั่งเกิดความชํานาญ แตA"!รเรียนการสอนในวิธีการแบบนี้ไมAมีระบบและมาตรฐาน

ที่แ>A>อน เพราะอาจจะเกิดจากการตีความและทําความเ'(าใจไปเองโดยที่ไมAได(รับการอธิบายที่

ละเอียดจากผ*(เชี่ยวชาญ วิธีการเรียนรู(เชA>น้ี อาจจะเกิดจากการวA!จ(างให(หมอนวดมานวดให(ที่บ(าน

จากน้ันก็สังเกตและจดจําวิธีการนวดของหมอนวดในทุกขั้นตอน จากน้ันก็ลองนํามานวดให(กับคน

ในครอบครัวและญาติพ-.>(อง แตAต(องมีความขยันหมั่นเพียรในการฝfกฝนอยูAเปD>ประจําจนเกิดความ

ชํานาญ การเรียนร*(ในลักษณะน้ีก็สามารถร*(วิชาการนวดแผนไทยไ0( แตAผู(ที่เรียนรู(ในลักษณะนี้ต(อง

เปDนคนที่ชอบเรียนร*(อย*Aเสมอ ๆ ดังน้ัน เมื่อมีโอกาสจึงควรที่จะเพิ่มเติมความร*(ให("2บตนเองด(วยการดู

รายการทางโทรทัศน6ที่เกี่ยวกับสุขภาพ หรืออAานหนังสือเกี่ยวกับการนวดเพิ่มเติมอยูAเสมอ            

(ลดา, 2552) 

   3) การเรียนร*(จากการสาธิตโดยผ*(ร*( 

   หมอสมุนไพรและหมอนวดสAวนใหญAมักจะมีบรรพบุรุษเปD>หมออยูAแล($

ทําให(การเรียนนั้นเกิดจากประสบการณ6ตรงจากการรักษาจริงหรือการสาธิตโดยผู(รู(แตAอยูAใน

สถานการณ6จริง  จากน้ันผ*(เรียนจะใช(การสังเกตและการจดจําหากม-'(อสงสัยก็จะสอบถามภายหลัง

การรักษา การเรียนร*(ด(วยวิธีการสาธิตเปD>วิธีการที่ชุมชนนิยมใช(ในการเรียนรู(มาอยA!งยาวนานแล($ 

จากการศึกษาพบวA! หมอนวดจับเส(>บางคนไ0( เรียนวิชาจากอาจารย6ด(วยการสาธิตซึ่งอาจารย6จะให(ผ*(

มาขอเรียนเปD>หFA> และอาจารย6ผ*(สอนจะจับเส(>แล(วบอกวA!เส(>ไหนอย*AตรงบริเวณใดเชA> หากปวด

ขาจะจับเส(>บริเวณเอ็นร(อยหวายข้ึนไปเปD>แนวยาวตามขาเปD>ต(> (อุดม, 2552) 

 

ตารางที่ 4.17  รูปแบบการเรียนร*(เรื่องการแพทย6แผนไทยของผ*(สูงอายุ 

 

รูปแบบการเรียนร;@ จํานวน ร@อยละ* 

  (n=15) (100.0) 

การเรียนรู(ตามแบบสถาบัน 7 47.0 

การเรียนรู(ตามแบบวิถีชุมชน 8 53.0 

รวม 15 100.0 

 

หมายเหตุ*   ฐานร(อยคิดจาก 15 
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  การไหว(ครูของการเรียนร*(ตามแบบวิถีชุมชนจะแตกตA!งจากการเรียนร*(ตามแบบสถาบัน การ

ไหว(ครูของการเรียนร*(ตามแบบวิถีชุมชนจะใช('2>P6 5 ไหว(ครู ขันP6 5 จะประกอบไปด(วยดอกไม(ใH(

บูชาจํานวน 5 ?*A ต(องใช(ดอกไม('>!ดเล็ก เชA> ดอกเข็ม ดอกบานไมAร*(โรยเพื่อจะได(ใสAในจานได(พอดี

และจะได(วางบนหิ้งพระได(สะดวกและยังต(องมี ธูป 5 ค*A เทียนเลAมเล็ก 5 ?*A>=!ไปบูชาที่หิ้งพระภายใน

บ(!>ของอาจารย6ผ*(สอนซึ่งชาวบ(!>ในแถบภาคอิสานนิยมใช(ไหว(สิ่งศักดิ์สิทธ์ิเพื่อความเปD>สิริมงคล

ในชีวิตไมAใชAใช(เฉพาะเจาะจงที่จะในการไหว(?รูเพียงอยA!งเดียวการไหว(?รูของการเรียนรู(ตามแบบ

สถาบันน้ันจะไหว(เพื่อสร(!งขวัญและกําลังใจรวมทั้งเพื่อเปD>"!รรวบรวมสมาธิแตAการไหว(ครูของ

การเรียนร*(ตามแบบวิถีชุมชนนั้นมีความหมายกว(!งออกไปกวA!นั้นหมอจับเส(>บางคนให(ข(อมูลวA!

เรียนร*(วิชาจากการฝ_>ซึ่งฝ_นวA!มีคนมาสอนวิชาการนวดด(วยการขีดเขียนเส(>ตามรA!งกายเพื่อบอก

แนวเส(นในการนวดโดยเรียกคนมาเข(าฝ_นนี้วA!“ปู[ทวด”จากนั้นวันรุAงขึ้นก็ลองนวดให(กับคนใน

ครอบครัวจากคนที่ไมAเคยมีความร*(เรื่องการนวดมากAอนแตAสามารถนวดจับเส(>ได(ดีจนได(คําชมและ

เกิด'(อสงสัยวA!ทําไมถึงนวดจับเส(>ทั้ง ๆ ที่ไมAเคยเรียนม!"Aอน จากน้ันจึงลองนวดจับเส(>ให("2บญาติ

พ-.>(องและลูกหลานในละแวกใกล(เคียงไปเรื่อย ๆ จนเปD>ที่ร*(จักของคนในหมูAบ(!>เปD>หมอนวดจับ

เส(นรักษาโรค ทุกครั้ง"Aอนการนวดรักษาโรคจะต(องมีการไหว(?รูอยA!งงA!ยด(วยการประนมมือเหนือ

ศีรษะประมาณ 2-3 วินาทีแล(วจึงนวด แตAในทุกวันพระจะต(องบูชาครูหรือไหว(?รูด(วยขันP6 5 เสมอ 

เพราะเชื่อวA!"!รไหว(ครูจะทําให(ครูเ'(!มาอย*AในรAางกายของผ*(>วดและทําให(ผ*(>วดสามารถนวดรักษา

โรคให(ผ*(ป[วยไ0( เน่ืองจากหมอนวดผ*(นี้เปD>โรคกล(ามเน้ืออAอนแรงมาตั้งแตAอายุ 17 ปWซึ่งสามารถเดิน

ได(ด(วยตนเองแตAต(องเดินให(ช(!หากจะให(ดีต(องมีคนมาชAวยพยุงให(เดินโดยไมAเคยไปรับการรักษากับ

แพทย6แผนป_จจุบันเลยเพราะคิดวA!?งไมAทางรักษาให(หายไ0( และเสียดายเงินเน่ืองจากฐานะทางบ(าน

ไมAคAอยดีแตAเมื่อทําการนวดรักษาโรคจะสามารถนวดได(ดีเหมือนคนที่มีรA!งกายแข็งแรงเปD>ปกติ

ทั่วไปซึ่งการนวด 1 ครั้งต(องใช(เวลานวดอยAาง>(อย 1 ชั่วโมงทําให(เชื่อวA!เปD>เพราะอาจารย6ป*[ทวดเ'(!

มาอย*AในรA!งกายผ*(>วดขณะทําการรักษา (หนูดี, 2552) 

 ดังน้ันแสดงให(เห็นวA!"!รไหว(ครูของการเรียนรู(ตามแบบวิถีชุมชนนั้นมีความหมายกว(!B

ออกไปกวA!การเคารพบูชาครูและการทําสมาธI"AอนการนวดแตAมีความเชื่อทางไสยศาสตร6เ'(ามา

ผสมผสานอย*Aด(วยวA!?รูอาจารย6ที่มีอํานาจเหนือธรรมชาติจะคอยชAวยเหลือให("!รรักษาโรคดําเนินไป

ได(ด(วยดีซึ่งผ*(ที่มีการเรียนร*(ตามแบบวิถีชุมชนจะมีการไหว(?รูกAอนการเรียนรู(คิดเปD>ร(อยละ 38.0 ที่

เหลือร(อยละ 62.0 ที่จะไมAเครAงครัดในการที่จะต(องไหว(คร*"Aอนการเรียนเนื่องจากมีการเรียนรู(ด(วย

ตนเองและมีเรียนร*(วิชาจากคนในครอบครัว 
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ตารางที่ 4.18  การไหว(ครูของผ*(ที่มีการเรียนร*(ตามแบบวิถีชุมชน 

 

การไหว@ครูของ$;@ที่มีการเรียน จํานวน ร@อยละ* 

(;@ตามแบบวิถีชุมชน (n=8) (100.0) 

ไหว(?รู 3 38.0 

ไมAไหว(ครู 5 62.0 

รวม 8 100.0 

 

หมายเหตุ *  ฐานร(อยคิดจาก 8 ซึ่งเปD>"ลFAมหมอนวดและหมอประคบสมุนไพรที่มีการเรียนร*(ตาม  

                         แบบวิถีชุมชน 

 

 4.6.2 ความแตกตGางระหวGางการเรีย6(;@ตามแบบสถาบันและการเรียนร;@ตามแบบวิถีชุมชน 

 เมื่อมีรูปแบบการเรียนร*(ที่แตกตA!งกันทําให(ผลลัพธ6ที่ได(จากการเรียนร*(มีลักษณะบางอยA!งที่

แตกตAางกันตามไปด(วย มีรายละเอียดดังน้ี 

             4.6.2.1 ลักษณะความร*(ที่ไ0( 

              การเรียนร*(ตามแบบวิถีชุมชนจะสอนความร*(เรื่องการนวดจับเส(>เพื่อการรักษาโรค

เน่ืองจากในอดีตการแพทย6ยังไมA'ยายไปส*Aชุมชนทําให(?>ในชุมชนต(องพึ่งพาตนเองด(วยการรักษา

โรคจากการนวดจับเส(>ที่เปD>3*มิป_ญญาที่สืบทอดกันมาอยA!งยาวนาน ซึ่งจะใช(วิธีการกดโดยมักจะ

ใช(>IMวหัวแมAมือกดลงที่จุดนวดบริเวณตA!งๆตามรA!งกายเพื่อให(กล(!มเน้ือคลายตัว และให(เลือดถูกขับ

ออกจากหลอดเลือดที่บริเวณนั้น และเมื่อลดแรงกดเลือดก็จะพFAงออกมาเลี้ยงบริเวณนั้น การนวดจับ

เส(นเปD>>วดเพื่อเขี่ยเส(>เอ็นที่หมอจับเส(>เรียกวA! “เส(นจม” ให('9M>มาอยูAในรูปเดิมก็จะทําให(อาการ

บาดเจ็บลดลง หากเปD>"!รเรียนรู(เรื่องการประคบสมุนไพรก็จะต(องเรียนรู(ตั้งแตA"!รเลือกใH(

สมุนไพร สรรพคุณสมุนไพร การทําลูกประคบ และวิธีการประคบอยA!งละเอียด 

  ในขณะที่การเรียนร*(ตามแบบสถาบันจะสอนความร*(เรื่องการนวดผAอนคลายเพื่อการ

ผAอนคลาย และการเมื่อยล(!'องรA!งกายจากการทํางาน กลA!วได(วA! การสอนความรู(เรื่องการนวดจาก

สถาบันเปD>การสอนเพื่อให(เกิดทักษะที่สามารถนําไปประกอบอาชีพได(มากกวA!เน(>เพื่อการรักษา

โรคเหมือนการนวดจับเส(> เน่ืองจากในป_จจุบันรัฐบาลได(มีนโยบายพัฒนาการแพทย6แผนไทย และ

นโยบายพัฒนาฝWมือแรงงาน จังหวัดอุดรธานีก็เปD>อีกหนึ่งจังหวัดที่ขานรับนโยบายสังเกตได(จาก

กรมพัฒนาฝWมือแรงงานจังหวัดอุดรธานีจัดการอบรมฝfกทักษะอาชีพการนวดแผนไทย และการ

ประคบสมุนไพรให("2บประชาชนในจังหวัด ทําให(ผ*(ให('(อมูลที่มีรูปแบบการเรียนร*(ตามแบบสถาบัน
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เกินกวA!?รึ่งหน่ึง (ร(อยละ58.0 ) จะผA!>"!รอบรมจากศูนย6พัฒนาฝWมือแรงงานในจังหวัด ดังน้ันเมื่อมี

รูปแบบการเรียนร*(ที่แตกตAางกันทําให(มีลักษณะความร*(ที่ได(แตกตA!งกันด(วย 

  4.6.2.2 ลําดับข้ันตอนในการนวด 

  การเรียนร*(ตามแบบวิถีชุมชนจะมีลําดับข้ันตอนในการนวดที่ไมAเน(นความตAอเนื่อง

ของทA!>วดแตAเ>(>วA!ถ(!ต(องการจะนวดตรงบริเวณจุดใดก็จะจัดทA!>วดให(เหมาะสมตรงตามบริเวณ

จุดที่ต(องการนวด จากการศึกษาพบวAาหมอนวดจับเส(>บางคนจะนวดเฉพาะจุดที่ปวดเมื่อยหรือที่

เรียกวA!จุดที่เส(>จมเทAานั้นจะไมA>วดทั้งตัวนอกจากจะแจ(งให(ทราบกAอนการนวดวAาต(องการจะนวด

ทั้งตัว ทําให(มีลําดับขั้นตอนการนวดที่ไมAเ>(นความตAอเน่ืองของทA!>วด กลA!วคือ จะไมAเ>(>ที่ทA!>วด 

หากวA!"=!ลังนวดทAานอนก็จะไมA>วดทA!>อนให(ครบทุกสAวนแตAจะเน(>"!รนวดโดยการแบAงสAวนตาม

รAางกายเชA> ถ(านวดขาทA!>อนหงายเสร็จแล(วตAอไปก็จะนวดขาทA!>อนคว่ํา เปD>ต(นโดยจะไมA>วดทA!

นอนหงายให(?รบทุกสAวนของรA!งกายกAอน เพราะปกติจะนวดเฉพาะสAวนหรือเฉพาะจุดเทA!>2M>ทําใ<(

มีลําดับข้ันตอนการนวดแบบทั้งตัวไมAมีความตAอเน่ืองของทA!>วดแตA"!รนวดผAอนคลายจะเ>(>ความ

ตAอเน่ืองของทA!>วดเพราะไมAต(องการให(ผ*(มารับบริการหรือผ*(ถูกนวดขาดความตAอเน่ือง เนื่องจากผู(มา

รับบริการต(องการนวดเพื่อการผAอนคลายและเพื่อเปD>"!รพักผAอนไมAได(เน(>"!รรักษาโรค ดังนั้น 

วิธีการนวดผAอนคลายจะต(องไมAสะดุด เพราะผ*(มารับบริการบางคนจะนอนหลับขณะนวดหากลําดับ

ข้ันตอนไมAตAอเนื่องอาจจะทําให(ผ*(รับบริการร*(สึกตัวไ0( (นิดา, 2552) 

  4.6.2.3 จุดมFAงหมายของการนวด 

  การนวดจับเส(>มีจุดมFAงหมายในการรักษาโรค จากการสัมภาษ56 หมอนวดจับเส(>  

2 คนได(เลA!ถึงประสบการณ6การรักษาโรคไว(อยA!งนAาสนใจวAาเคยรักษาผู(ป[วยที่ป[วยเปD>โรคตับใ<(

หายได(โดยใช(วิธีการนวดการจับเส(>และการให(ยาสมุนไพรบางตัวที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคตับ 

สAวนหมอนวดจับเส(>อีกคนหนึ่งได(เลA!วA!มีประสบการณ6ในการรักษาให(ผู(ป[วยอัมพาตครึ่งลA!งใ<(

กลับมาเดินเปDนปกติได(อยA!งเดิมถึง 2 รายด(วยกันโดยใช(ระยะเวลาในการรักษาด(วยการนวดตA) 1 ราย

ประมาณ 15 วัน ป_จจุบันผ*(ป[วยทั้ง 2 คน มีรA!งกายที่แข็งแรงขึ้นเดินได(คลAองเหมือนเดิมและที่สําคัญ

ผ*(ป[วยทั้ง 2 คนสามารถกลับมาทํางานได(อีกครั้ง   

   การนวดผAอนคลายนั้นมีจุดมุAงหมายเพื่อต(องการให(ผู(ถูกนวดได(พักผAอนรAางกาย 

ผAอนคลายกล(!มเน้ือ การเรียนร*(เรื่องการนวดผAอนคลายเปD>การเรียนเพื่อสร(!งอาชีพให("ับผู(เรียนเปD>

สAวนใหRA เนื่องจากในป_จจุบันภาวะเศรษฐกิจฝkดเคืองทําให(มีแรงงานที่ตกงานหรือวA!งงานอยูAเปD>

จํานวนมาก และจากการสัมภาษณ6"ลFAมหมอนวดบริเวณสวนสาธารณะหนองประจักษ6ก็พบวA!สAวน

ใหญA"ลFAมที่ไปเรียนนวดผAอนคลายกับสถาบันการฝf"อบรมที่ศูนย6พัฒนาฝWมือแรงงานนั้นเพื่อต(อง
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นําไปประกอบอาชีพมากกวAานําไปใช(ในการดูแลสุขาพตนเองหรือคนในครอบครัว ดังนั้นการ

ฝfกอบรมการนวดผAอนคลายจึงเปD>การฝf"ทักษะเพื่อสร(!งอาชีพให(กับประชาชนทั่วไป   

 

4.7 การถGายทอดความร;@เรื่องการนวดและการประคบสมุนไพรของผ;@สูงอายุ 

สมุนไพรกับการแพทย6แผนไทยมีวิวัฒนาการมาเปDนเวลานานช(!นานแล(วตั้งแตAยุคกAอน

สุโขทัยจวบจนกระทั่งถึงป_จจุบัน มีทั้งชAวงเวลาแหAงความเจริญก(าวหน(! การสืบสาน การปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ในป_จจุบันหลังจากที่รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาการแพทย6แผนไทยขึ้นทํา

ให(?>นิยมกลับมาชื่นชอบกับวิถีแหAงธรรมชาติบําบัด และการแพทย6ทางเลือกเพื่อสุขภาพมากยิ่งข้ึน 

ดังน้ัน การถA!ยทอดความร*(เรื่องการแพทย6แผนไทยจึงมีความสําคัญในแงA'องการสืบสานภูมิป_ญญา

และวัฒนธรรมไทยเปDนอยAางมาก การศึกษาในครั้งนี้จึงสนใจที่จะศึกษาการะบวนการถAายทอด

ความร*(ซึ่งเปD>สAวนหนึ่งของการจัดระบบการนําความร*('องผ*(สูงอายุไปใช(ประโยช>6 

 

 4.7.1 รูปแบบกา(YGายทอดความร;@ 

 ผลการศึกษารูปแบบการถA!ยทอดความร*(ในครั้งน้ีสามารถแบAงรูปแบบการถA!ยทอดความร*(

ออกเปD> 2 รูปแบบ ได(แ"A การถA!ยทอดความร*(ตามแบบวิถีชุมชนและการถA!ยทอดความรู(ตามแบบ

สถาบันซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

                           4.7.1.1. การถA!ยทอดความร*(ตามแบบวิถีชุมชน 

            ในสังคมไทยสมัยกAอนการถAายทอดวิชาการนวดแผนไทยยังไมAมีการสอน

อยA!งเปD>ระเบียบแบบแผน แตAเปD>การสืบทอดตามสายบรรพบุรุษหรือตระกูลเดียวกันผ*(เปD>อาจา#E6

จะพิจารณาวA!ผ*(เรียนมีความสนใจและรA!งกายแข็งแรงเหมาะสมที่จะถA!ยทอดวิชาความรู(ให(หรืออาจ

เปDนผ*(ที่คF(>เคยและอยากเรียนวิชามาฝากตัวเปD>ศิษE6 โดยจะมีวิธีการไหว(?ร*"Aอนจะสอนความรู(ใ<( จะ

มีวิธีการเรียนการสอนที่มีลักษณะแบบตัวตAอตัวเริ่มจากการฝfกกําลังน้ิวตั้งแตA'ย=!"(อนขี้ผึ้ง ดินนํ้ามัน 

หรือดินเหนียวจนน้ิวและมือแข็งแรงมากข้ึน จากน้ันจะสอนเรื่องจุดนวดและทAานวดตA!B ๆ แล(วเริ่ม

ฝfกปฏิบัติหัดนวดครและติดตามครูเพื่อรับรู(ประสบการณ6วิธีการนวดและจับเส(>ให(ได(จากครูมาก

ที่สุด การเรียนร*(จะต(องใช(?วามอุตสาหะอยA!งมากในการฝf"ฝWมือจึงจะสามารถรับวิชาการนวดแผน

ไทยได(อยA!งถูกต(องและแมAนยํา 

   '(อมูลที่ได(จากการสัมภาษณ6หมอนวด และหมอประคบสมุนไพรจํานวน 

15 คน มีจํานวนถึง 13 คนที่มีวิธีการถAายทอดความร*(ตามแบบวิถีชุมชนหรือคาดการณ6เอาไว(ลAวงห>(!

วAาถ(!หากมีลูกศิษย6ก็จะถA!ยทอดความร*(ตามแบบวิถีชุมชนร(อยละ 87.0 แม(บางคนจะมีรูปแบบเรียนร*(

แบบสถาบันมาก็ตามเน่ืองจากเปD>วิธีการถA!ยทอดความรู(ตามแบบดั้งเดิมของบรรพบุรุษที่สืบทอด
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กันมาและสอดคล(องกับธรรมชาติของการเรียนรู(ของชาวบ(านที่ไมAชอบเรียนรู(แบบวิชาการ การ

ถA!ยทอดแบบน้ีจะเ>(นการปฏิบัติจากของจริง หรือการสาธิตจากผ*(สอนแล(วให(ลูกศิษย6ได(สังเกตดูจาก

การรักษาจริง และให(ผู(เรียนได(ทดลองปฏิบัติจริงด(วยมีลักษณะการถA!ยทอดแบบปากตAอปากแล($

ทAองจําจากน้ันต(องอาศัยประสบการณ6ใช(การสังเกตการสาธิตหรือการรักษาของผู(สอนแล(วจดจําใ<(

ข้ึนใจ ผ*(เรียนต(องหมั่นฝf"ประสบการ56 และฝf"ฝนทักษะอยูAเปD>ประจําจนเกิดความชํานาญในการ

นวดระดับต(> คือการนวดผAอนคลายได(ดีแล(วจึงเรียนวิธีการจับเส(>ตAอไปการสอนด(วยวิธีการสาธิต

น้ัน ในชAวงแรกจะให(ลูกศิษย6จับ?*A"2>จากนั้นจะสอนด(วยการสาธิตวิธีการนวดโดยจะให(?>รู(จักมา

เปDนหFA>ในการสาธิตการนวดของผ*(สอน และจะให(ลูกศิษย6สลับกันเปD>ผู(>วดในระยะหลังลูกศิษE6

จะต(องหาคนมาเปD>หFA>ในการนวดเพื่อให(ลูกศิษย6มีบทบาทเปD>ผู(>วดเทAานั้นจากนั้นผู(สอนจะคอย

ตรวจดูวA!ผ*(เรียนนวดได(ถูกต(องหรือไมAซึ่งจะไมAมีการเรียนในภาคทฤษฎีที่จะอธิบายถึงประวัติความ

เปDนมาของการนวด และหลักการของการนวด แตAจะเริ่มเรียนเรื่องการนวดเส(>ตA!B ๆ ของรA!งกาย

เลยทันที ได(แ"A การนวดแขน นวดขา นวดหลัง นวดบA! ไหลAและนวดศรีษะ (พิยดา, 2552) บางคนจะ

มีวิธีการถAายทอดความร*(ให("2บคนในครอบครัวโดยใช(?วามเคยชินในการอย*AรAวมกัน ยกตัวอยA!งเชA> 

การใช(ให(ปลูกสมุนไพร ตากสมุนไพรและจะสอดแทรกความรู(เรื่องสมุนไพรระหวA!งที่ใช(ให(ปลูก

สมุนไพร หรือตากสมุนไพรทีละเล็กทีละน(อยจนซึมซับความรู(ไปเองอยA!งไมAรู(ตัว เมื่อมีการรักษา

ผ*(ป[วยจะให(เรียกคนในครอบครัวที่ต(องการถA!ยทอดความรู(มาเปD>ผู(ชAวย อาทิ การประคบสมุนไพร

ให("2บผ*(ป[วยที่เปD>อัมพาตต(องใช(?วามระมัดระวังเปD>อยA!งมากระหวA!งที่ทําการรักษาจะให(ผู(เรียน

คอยเปD>ผ*(ชAวยในการเปลี่ยนลูกประคบ ซึ่งจะต(องทดสอบความร(อนกAอนที่จะยื่นให(ประคบผู(ป[วย 

เพราะผู(ป[วยที่เปDนอัมพาตจะไมAมีความรู(สึกหรือรับความสึกได(ช(!ซึ่งกวAาจะรู(วAาลูกประคบร(อน

เกินไปก็อาจจะทําให(ผิวหนังพุพองจากความร(อนไปแล($ เปD>ต(> (สุดา, 2552) โดยสามารถสรุปไ0(

วAาลักษณะวิธีการถA!ยทอดความร*(ตามแบบวิถีชุมชนไ0( ดังน้ี 

   1) เน(>ทําให(ดูเปD>แบบ 

   วิธีการถA!ยทอดความร*(โดยใช(การสังเกตและการทAองจําจากการทําให(ดูเปD>

แบบเปD>วิธีการที่ใช("2>มาตั้งแตAสมัยบรรพบุรุษ เน่ืองจากการเรียนแพทย6ไมAใชAเรื่องงA!E ดังนั้นผ*(เรียน

ต(องคอยสังเกตการรักษาของอาจารย6ผ*(สอน และติดตามไถAถามจนเข(!ใจอยA!งถAองแท(จริง ๆ และจึง

จดจําความร*(ที่เรียนมาให(ขึ้นใจ เพราะการใช(วิธีการบรรยายเพียงอยA!งเดียวอาจจะทําให(ผู(เรียนนั้น

ทAองจําตามเน้ือหาที่สอนแตAไมAได(เ'(!ใจจริง ๆ เหมือนการได(สังเกตจาการปฏิบัติจริง การทําให(ดูเปD>

แบบมีอย*Aกัน 2 แบบ คือ การทําให(ดูเปDนแบบจากการสอนธิตโดยผ*(สอน การทําให(ดูเปD>แบบจากการ

รักษาจริงของผ*(สอน 
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   2) เน(>"!รให(ทดลองปฏิบัติจริง 

   วิธีการที่เน(>"!รทดลองจากการปฏิบัติจริงเปD>วิธีการที่ชาวบ(านใช(ในการ

ถA!ยทอดความร*(เน่ืองจากธรรมชาติการเรียนร*('องชาวบ(!>มักจะเรียนร*(จากการปฏิบัติได(ดีก$Aาการฟ_B

เพียงอยA!งเดียว อีกทั้งชาวบ(!>สAวนใหญAไมA?Aอยได(เรียนหนังสือทําให(วิธีการเรียนแบบสถาบันที่มี

การเรียนทางด(!>ทฤษฎีด(วยวิธีการบรรยายน้ันได(ผลลัพธ6ในการถA!ยทอดความร*(ให(กับชาวบ(านได(ไ&A

ดีเทAาที่ควร สังเกตได(วAาผู(ให(ข(อมูลที่สําคัญจํานวนคAอนข(างมากจบการศึกษาในระดับชั้น

ประถมศึกษาปWที่ 4 เทA!นั้นคิดเปD>ร(อยละ 74.0 จึงทําให(หมอนวดและหมอประคบสมุนไพรสAวน

ใหญAมีวิธีการถA!ยทอดความร*(หรือคิดวA!จะใช(วิธีการถA!ยทอดความรู(ตามแบบวิถีชุมชนโดยวิธีการนี้

จะเน(>ให(ผ*(เรียนฝf"ปฏิบัติจริงด(วยตนเองซึ่งจะมีผ*(สอนคอยให(?=!แนะนําอย*Aขณะฝfกปฏิบัติด(วย 

 

ตารางที่ 4.19  ลักษณะวิธีการถAายทอดความร*(ตามแบบวิถีชุมชน 

 

วิธีกา(YGายทอดความร;@  จํานวน (@อยละ* 

 (n=13) (100.0) 

1.เ>(>ใ<(ดูเปDนแบบ 8 62.0 

จากวิธีการสาธิต    

2.เ>(>ใ<(ดูเปDนแบบ 4 31.0 

จากการรักษาจริง    

3.เ>(>การให(ผู(เรียนฝfกปฏิบัติจริง 1 7.0 

ด(วยตนเองโดยมีผ*(สอนดูแล   

รวม 13 100.0 

 

 หมายเหตุ* ฐานร(อยคิดจาก 13 ซึ่งเปD>กลFAมหมอนวดและหมอประคบสมุนไพรที่มีการถA!ยทอด 

                        ตามแบบวิถีชุมชน 

                              4.7.1.2 การถA!ยทอดความร*(ตามแบบสถาบัน 

   ผลการศึกษาพบวA! มีหมอนวดและหมอประคบสมุนไพรจํานวน 2 คนจาก

จํานวนทั้งหมด 15 คนมีวิธีการถA!ยทอดความร*(ตามแบบสถาบันหรือคาดการณ6เอาไว(ลAวงหน(!วA!S(!

หากมีลูกศิษย6"YจะถAายทอดความร*(ตามแบบสถาบัน คิดเปD>ร(อยละ13.0 การถA!ยทอดแบบสถาบันนี้จะ

ใช(วิธีการบรรยายเน้ือหาความร*(กAอนจากน้ันจึงจะใช(วิธีการสาธิตและการบรรยายควบ?*A"2นตAอไป ซึ่ง
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ลูกศิษย6ต(องใช(วิธีการสังเกต จดจํา และบันท9"'(อมูลทีได(จากการถA!ยทอดความร*(จากผ*(สอนซึ่งหากมี

'(อสงสัยก็สามารถซักถามผ*(สอนไ0( จากการสัมภาษณ6หมอสมุนไพร 2 คน พบวA!หมอสมุนไพรทั้ง   

2 มีวิธีการถAายทอดความร*(ตามแบบสถาบันโดยได(ให(เหตุผลวA!"!รจะสอนเรื่องสมุนไพรต(องมีความ

ละเอียดรอบคอบมากเพราะสมุนไพรถ(!ใช(ไมAถูกกับโรคก็อาจจะทําให(เกิดโทษแ"AรA!งกายของผู(ป[วย

ไ0(  หากจัดยาไมAถูกกับโรคก็จะทําให(ผู(ป[วยนั้นป[วยเรื้อรัง หรือไมAรู(ลําดับขั้นตอนในการรักษาก็

อาจจะทําให(ไมAสามารถรักษาโรคไ0( ยกตัวอยA!งเชA> เมื่อเกิดอุบัติเหตุไมAควรประคบสมุนไพรทันที

ควรรอเวลา 48 ชั่วโมงกAอน แล(ว?Aอยใช(?วามร(อนไมAเชAนน้ันแผลจะหายช(! เปD>ต(> 

   การเรียนร*(เรื่องการรักษาโรคด(วยสมุนไพรต(องมีวิธีการถA!ยทอดให(ผู(เรียน

เข(าใจอยA!งละเอียดและชัดเจนไมAเชA>>2M>อาจจะทําให(ผ*(ป[วยอาการทรุดลงหรือหายช(! หมอสมุนไพร

อีกคนหนึ่งเรียนรู(วิชามาจากสํานักพุทธศาสนาแหAงชาติ ดังนั้นจึงต(องการถA!ยทอดความรู(ตาม

รูปแบบที่ได(เรียนร*(วิชามา เพราะคิดวA!จะทําให(ผู(เรียนได(รับความรู(อยA!งครบถ(วนสมบูรณ6เหมือนที่

ตนเองได(รับมา แตAจนถึงทุกวันน้ียังไมAมีผ*(มาขอเรียนเน่ืองจากคนในละแวกใกล(เคียงไมAคAอยมีใครร*(

วAาเคยเรียนร*(วิชาสมุนไพรมาจากสํานักพุทธศาสนาแหAงชาติเน่ืองจากเพิ่งย(!ยมาได(แ?A 4 ปWแตAในอดีต

เคยมีผ*(มาขอคําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับสมุนไพรอยูAบ(างแตAไมAได(ถA!ยทอดความรู(อยA!งเปD>ทางการ 

ดังน้ันจึงตั้งใจวA!หากมีผ*(มาขอเรียนจะถA!ยทอดตามแบบที่ตนเองได(เรียนร*(มา (บุญ, 2552) 

 

ตารางที่ 4.20  รูปแบบการถA!ยทอดความร*('องผ*(สูงอายุ 

 

รูปแบบกา(YGายทอดความร;@ จํานวน ร@อยละ* 

  (n=15) (100.0) 

การถAายทอดความร*(ตามแบบสถาบัน 2 13.0 

การถAายทอดความร*(ตามแบบวิถีชุมชน 13 87.0 

รวม 15 100.0 

 

หมายเหตุ*   ฐานร(อยคิดจาก 15 
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4.7.2 การไหว@ครู 

 ผลการศึกษา พบวA!องค6ประกอบการไหว(ครูมีอยูAด(วยกัน 2รูปแบบได(แ"A การไหว(?รูด(วย 

ขันP6 5 การขึ้นครู ซึ่งมีรายละเอียดดังตAอไปน้ี 

           4.7.2.1 การไหว(?รูด(วย ขันP6 5  

            โดยขันP6 5 น้ันจะประกอบไปด(วยดอกไม(ที่มีขนาดเล็กที่สามารถหาได(งA!ยเชA> ดอก

บานไมAร*(โรย ดอกเข็ม เปD>ต(> แตAต(องเปD>ดอกไม(ที่เชื่อกันวA!เปD>ดอกไม(มงคล ดอกไม(ที่เปD>ไมAเปD>

มงคล เชA> ดอกพิกุล ดอกลั่นทม เปD>ต(> ดอกไม(ใช(บูชาจํานวน 5 ?*A ที่ต(องใช(ดอกไม(ขนาดเล็กเพื่อจะ

ได(ใสAในจานได(พอดีและจะได(วางบนหิ้งพระได(สะดวก และยังต(องมี ธูป 5 ?*A เทียน 5 ค*A อีกด(วยจึง

เรียกวA!ข2>P6 5 แล(วจากน้ันก็ให(นําไปถวายบนแทAนบูชาพระที่บ(านครูผู(สอนเพื่อความเปD>สิริมงคล 

และเพื่อเปD>"!รขออนุญาตครูอาจารย6ที่เปD>?วามเชื่อเกี่ยวกับทางไสยศาตร6ให(ชAวยลงมาถA!ยทอด

ความร*(ให(ให(สําเร็จลุลAวงไปได(ด(วยดีหลังจากที่อาจารย6ผู(สอนถA!ยทอดความร*(ให(จนผู(เรียนมีความร*(

ความชํานาญแล(วทุกครั้งที่ทําการนวดจะต(องประนมมือขึ้นเหนือศีรษะเพื่อให(ครูอาจารย6ผู(ลAวงลับไป

แล(วชAวยให("!รรักษาเปD>ไปได(ด(วยดีและในทุกวันพระจะต(องจัดขันP6 5 ขึ้นไหว(?รูบนหิ้งพระทุก

ครั้งเพื่อเปD>การบูชาครูด(วย จากการศึกษาพบวA!หมอนวดที่มีการไหว(ครูด(วยขันP6 5 จะเปD>หมอนวด

ที่มีวิธีการเรียนร*(ตามแบบวิถีชุมชน 

           4.7.2.2 การขึ้นครู 

            การขึ้นครู คือ การไหว(ครูในครั้งแรกของการรับการถAายทอดความรู(จากอาจารE6

ผ*(สอน ประกอบไปด(วย ดอกไม(ชนิดใดก็ได(ที่ใช(ในการบูชาพระ หญ(!แพรก มะเขือเปราะ ธูป 3 ดอก 

เทียนเลAมเล็ก 1 ?*Aเพื่อจะได(เปDนการรําลึกถึงบุญคุณของครูอาจารย6แตAเมื่อผู(>วดลงมือนวดทุกครั้งก็

ควรประนมมือไหว(พร(อมกับรําลึกถึงครูดังกลAาวซึ่งใช(เวลาเพียง 2-3 วินาทีเพื่อสร(างขวัญ และ

กําลังใจ และสร(!งสมาธิที่ดีให("2บผู(>วดกAอนลงมือนวด จากการศึกษาพบวA! หมอนวดที่เรียกการ

ไหว(ครูครั้งแรกวA!"!รขึ้นครูนั้นมาจากหมอนวดที่เรียนการนวดมาจากสถาบันที่จัดการอบรมการ

นวดโดยสถาบันที่อบรมให(จะจัดให(มีการไหว(?รูอยA!งเปD>ทางการครั้งแร""Aอนการเ'(!ส*Aชั่วโมงแรก

ของการเรียนบรรยายในภาคทฤษฎีเพื่อเปDนการเคารพครูอาจา#E6 และครูผ*(สอนด(วย   

 การเก็บข(อมูลในครั้งนี้มีผู(ให('(อมูลที่สําคัญที่เปDนหมอนวดและหมอประคบสมุนไพร

จํานวน 15 คน แตAมีเพียงจํานวน 5 คนเทA!>2M>ที่ผAานการมีลูกศิษย6มาแล(วจากการศึกษา พบวA!ร(อยละ 

80.0 มีการไหว(ครูกAอนที่จะมีการถA!ยทอดความร*(ให(มีเพียงร(อยละ 20.0 เทA!>2M>ที่ไมAเครAงครัดที่จะต(อง

มีการไหว(?ร*"AอนการถA!ยทอดความร*(ให(แสดงให(เห็นวA!"!รไหว(?รูถือเปD>"ระบวนการที่สําคัญที่ผ*(

ถA!ยทอดความร*(ยังให(?วามสําคัญ 
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 4.7.3 ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่มีตGอกา(YGายทอดความร;@ 

 สังคมไทยน้ันมีความเคลื่อนไหวอย*Aเสมอ เน่ืองจากมีป_จจัยตA!B ๆ เข(!"ระทบจนทําให(สังคม

ต(องเกิดการปรับตัวเพื่อให(อย*Aรอดไ0( การถA!ยทอดความร*(ก็เชAนเดียวกันได(รับผลกระทบจากภาวะทาง

เศรษฐกิจจนทําให(เกิดการเปลี่ยนแปลงไป ดังน้ี 

                           4.7.3.1 ถAายทอดความร*(แบบรวบรัด 

                                          โดยปกติการถA!ยทอดความรู(เรื่องการนวดแผนไทย และการประคบ

สมุนไพรถ(!เปD>"!รถA!ยทอดความร*(แบบสถาบันจะมีระยะเวลาในการถA!ยทอดความรู(ประมาณ 3-4 

เดือนตามที่หลักสูตรได(กําหนดเอาไ$( หากผู(เรียนคนใดไมAสามารถปฏิบัติตามได(ก็จะไมAรับใบ

ประกาศผA!>"!รอบรมไปประกอบอาชีพไ0( หากเปD>"!รถA!ยทอดความรู(ตามแบบวิถีชุมชนจะมี

ระยะเวลาการถAายทอดความรู(ที่ไมAแนAนอน สAวนใหญAใช(ระยะเวลาในการเรียนอยAางน(อย 1CW 

เน่ืองจากไมAมีหลักสูตรการเรียนที่แ>Aนอน จากการศึกษาพบวA! เหตุผลที่มีการถA!ยทอดความรู(แบบ

รวบรัดเนื่องมาจากผู(เรียนไมAได(ต(องการนําไปประกอบอาชีพแตAต(องการนําไปนวดให(กับสามี

ชาวตA!งชาติ และมีเวลาในการเรียนเพียง 2 อาทิตย6เทA!>2M> โดยให(?A!ตอบแทนที่สูงมาก การถAายทอด

ความร*(แบบรวบรัดน้ีจะสอนแ?AทA!พื้นฐานการนวดอยA!งงA!ยที่มีลักษณะการนวดด(วยอุ(งมือเปD>"!#

นวดแบบผAอนคลายไมAได(?!ดหวังในเรื่องผลการรักษา (พิยดา, 2552)  

           ในกรณีการแตAงงานข(!มชาติของสตรีชาวอุดรธานีด(!>บริบทของชุมชนจะ

เกี่ยว'(องกับโครงสร(!งพื้นฐานของชุมชน เศรษฐกิจ อาชีพ และรายได(วิถีชีวิต การแตAงงานข(!มชาติ

เปDนการพยายามเพื่อให(สามารถตอบสนองความต(องการเพื่อความอย*Aรอด และความมั่นคงในชีวิตทั้ง

ด(!>เศรษฐกิจ ทั้งด(!>รายไ0( รายจA!E ภาระหน้ีสิน การเก็บออม หรือการลงทุนประกอบอาชีพ ดังนั้น

สตรีที่แตAงงานกับชาวตA!งชาติสAวนใหญAจึงต(องการดูแลสามีชาวตA!งชาติให(ดี เพราะน่ันหมายถึงความ

มั่นคงรายไ0( และความอยูAรอดของตนเองและครอบครัว ซึ่งแตAละคนก็จะมีวิธีการดูแลสามี

ชาวตA!งชาติที่แตกตA!งกันออกไป เชA> การดูแลเรื่องอาหาร การดูแลด(!>จิตใจ การดูแลด(!>สุขภาพ

รAางกาย เปD>ต(> 

           4.7.3.2 ถA!ยทอดความร*(แบบมีเงื่อนไข 

                         การศึกษาการแพทย6สมัยกAอนการเรียนร*(และการถA!ยทอดภายในตระกูลโดย

การถA!ยทอดจะข้ึนอย*Aกับลักษณะความสัมพันธ6ระหวA!งผ*(ถA!ยทอดกับผ*(รับการถA!ยทอดเชA> ลุง ปc! >(! 

อา หรือผู(ที่ใกล(ชิดมากที่สุด เนื่องจากการรับศิษย6เปD>เรื่องยาก เพราะบุคคลที่จะมีคุณสมบัติที่

เหมาะสมในการรับการถAายทอดความร*(>2M>ต(องมีคุณสมบัติด(วยกันหลายข() เชA> เปD>?>ชA!งสังเกต 

มีความอดทน เปDนคนขยันหมั่นฝfกฝน เปD>ต(> เพราะไมAเชA>>2M>จะทําให(ผ*(สอนเสียชื่อเสียงและ 
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อาจจะทําให(รักษาผู(ป[วยผิดพลาดได(ในป_จจุบันผู(ที่มีความรู(ด(านการนวดจับเส(> การประคบ

สมุนไพร วิธีการทําลูกประคบสมุนไพรและนํ้ามันสําหรับใช(ในการนวดน้ันเริ่มหวงแหนวิชาความร*( 

เพราะเศรษฐกิจฝkดเคือง ผ*(ที่มีความรู(เหลA!นี้ก็มักจะผลิตสI>?(าออกมาจําหนA!E เชA> น้ํามันนวด ลูก

ประคบสมุนไพร เปDนต(> และมีการจดลิขสิทธิ์ทางป_ญญาเอาไว(เพื่อปcองกันคูAแขAงทางการค(!

ลอกเลียนแบบสI>?(! โดยมากมักจะถA!ยทอดความร*(ที่มีให("2บคนในครอบครัวหรือญาติพี.>(องที่จะไ&A

ผลิตสินค(!ออกมาขายเปD>ค*AแขAงทางการ?(!กัน จากการสัมภาษณ6พบวAามีผ*(ให('(อมูลที่สําคัญจํานวน 2 

คนในจํานวนทั้งหมด 15 คนบอกวAาจะไมAรับลูกศิษย6และจะถAายทอดให(กับคนในครอบครัวเทA!นั้น

โดยให(เหตุผลวA!ที่ไมAรับลูกศิษย6เพราะกลัวความรู(ที่มีจะรั่วไหลไปถึงคูAแขAงทางการ?(! เนื่องจาก

ครอบครัวประกอบอาชีพ คือ ขายผลิตภัณa6เก่ียวกับสมุนไพร และน้ํามันนวดรA!งกายแก(ปวดเมื่อย

โดยเปD>สูตรที่ถA!ยทอดมาจากบรรพบุรุษ โดยจะถAายทอดความรู(ให(กับคนในครอบครัวหรือญาติพี่

>(องที่ให(สัญญาวA!จะไมAผลิตสินค(!ออกมาขายก็จะยอมถA!ยทอดความรู(ใ<( (สุดา, 552) หมอนวดอีก

คนหน่ึงน้ันมีวิธีการนวดที่ไมAเหมือนใครคือจะใช(ไม(มะขามตีหรือเคาะบริเวณที่จะจับเส(>ให(เส(>ฟู

ข้ึนแล(วจึงใช(นิ้วหัวแมAมือสะกิดเส(นข้ึนมาจึงถือวA!เปD>วิธีการที่แปลกและได(ผลการรักษาที่ดีจึงหวง

แหนวิชาความร*(มากโดยไมAได(ถA!ยทอดความรู(ให(ใครเลยนอกจากคนในครอบครัวทําให(ถูกจองคิว

จากคนไ'(ให(รักษาโรคเต็มไปตลอดทั้งปWเพราะสามารถรักษาโรคให(ผ*(ป[วยที่เปD>โรคร(ายแรงสําเร็จมา

หลายรายแล($ จะเห็นได(วA!ป_จจัยทางเศรษฐกิจมีผลตAอกระบวนการถA!ยทอดความรู(ให(มีรูปแบบที่

เปลี่ยนแปลงไป (ผล, 2552) 

 

 4.7.4 ความเชื่อกับกา(YGายทอดความร;@ 

 ความเชื่อกับสังคมไทยนั้นอยูA?ูAกันมาช(!>!>แล($ ความเชื่อทางไสยศาสตร6เปD>สAวนหนึ่ง

ของวิชาการแพทย6แผนไทย ยกตัวอยA!งเชA> หลักสูตรของครูบางคนจะสอนวิชาไสยศาสตร6ให(ด(วย

เรียกวA! “ไสยรัก46” คือการรักษาโรคภัยไข(เจ็บด(วยอาคม และนับวA!เปD>วิชาการแพทย6แผนไทยแขนง

หน่ึง ความเชื่อทางด(!>ไสยศาตร6ยังสAงผลตAอกระทบตAอการถA!ยทอดความรู(ด(วย จากการสัมภาษ56

พบวA! หมอที่เคยรักษาผ*(ป[วยโรคตับให(หายไ0( อธิบายวิชาความร*(ที่มีวA!?วามรู(นี้มีเพียง 3 คน ที่รู(วิชา

ได(แ"A อาจารย6ผ*(สอน ศิษย6ผ*(พี่ และตนเอง เน่ืองจากมีความเชื่อวA!บุคคลที่ 4 ที่รู(วิชานี้จะถึงแ"Aความ

ตาย เพราะเคยเกิดเหตุการณ6เชA>>-Mกับลูกศิษย6?>ที่ 3 ของอาจารย6เรียนได(ไมA>!>"Yเสียชีวิต ความเชื่อ

เชA>>-MสAงผลให(ไมAมีการถA!ยทอดวิชาความรู(นี้เลย เพราะกลัวคนในครอบครัวเสียชีวิต หมออีกคน

หน่ึงที่ให(ข(อมูลวA!ได(รับวิชาความร*(จากการเข(าฝ_>'องครูอาจารย6เรียกวA! “ปู[ทวด” ซึ่งเปD>อาจารย6ที่

ไมAมีตัวตนแตAเชื่อวA!มาดลใจให(ฝ_>แล(วสอนวิชานวดจับเส(>ใ<( และนับตั้งแตAนั้นเปDนต(นมาก็สามารถ

นวดจับเส(นรักษาโรคได(จึงจัดขันP6 5 ไว(บนหิ้งพระ “เพื่อรับครู” ให(มาอยูA"2บตนเอง ทําให(สามารถ
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รักษาผ*(ป[วยที่เปD>อัมพาต 2 รายให(หายป[วย และกลับมาเดินได(เปD>ปกติ และกลายเปD>ที่ร*(จักของคน

ในละแวกใกล(เคียงจนมีผ*(มาขอเรียนวิชาการนวดจับเส(>เปD>จํานวนมาก แตAผ*(มาขอเรียนไมAสามารถ

เรียนวิชาการนวดจับเส(>ได(สําเร็จแม(แตA?>เดียวแม(วA!จะทุAมเทในการสอนเปD>อยAางมาก แตAเมื่อ

ถA!ยทอดความรู(ให(กับบุตร ปรากฎวA!บุตรสามารถเรียนวิชาจับเส(>ได(สําเร็จ ทําให(มีความเชื่อวA! 

“อาจารย6ป*[ทวด” ไมAอยากถAายทอดความรู(นี้ให(กับคนอื่นนอกจากคนในตระกูลเดียวกัน ดังนั้นจึง

ตัดสินใจไมAรับลูกศิษย6อีกเลย เพราะเชื่อวA!ไมAสามารถถA!ยทอดความรู(ให(ใครได(สําเร็จ หากจะ

วิเคราะห6อีกด(านหน่ึงอาจวิเคราะห6ได(วAาการถAายทอดความร*(ให(?>ในครอบครัวนั้นงA!ยกวA!ถA!ยทอด

ความร*(ให(?>อื่นเน่ืองจากจะมีเวลาอย*Aด(วยกันอย*AบAอย ๆ ก็ยAอมที่จะมีเวลาที่จะถAายทอดความรู(ให(กัน

ได(ตลอดเวลา การถA!ยทอดความร*(ภายในครอบครัวอาจเปDนไปในลักษณะการถA!ยทอดแบบไมAรู(ตัว 

เปDนการซึมซับในแตAละวันด(วยการสังเกตการรักษาผู(ป[วยก็เปD>ไปไ0( เมื่อเปรียบเทียบกับผู(มาขอ

เรียนที่ไมAได(มีเวลาอย*Aด(วยกันตลอดเวลา จากข(อมูลที่ได(สามารถสรุปลักษณะความเชื่อทางด(!>ไสย

ศาสตร6ที่สAงผลตAอการถA!ยทอดความร*(ได(ใน 2 ลักษณะ ดังน้ี 

  1. เชื่อวA!วิชาความร*(ที่มีน้ันสามารถถA!ยทอดความรู(ได(เฉพาะในวงแคบเทAานั้น คือ 

ไมAเกิน 3 คน หากฝ[!ฝk>จะทําให(บุคคลที่ร*(วิชาคนที่ 4 น้ันเสียชีวิตกระทันหัน  

  2. เชื่อวA!หากอาจารย6เจ(!'องวิชาที่ลAวงลับไมAต(องการถA!ยทอดความร*(ให(ใครแล(วไ&A

วAาจะพยายามทFAมเทถA!ยทอดความร*(ให(มากเพียงใดก็จะไมAสําเร็จ โดยสังเกตจากการถA!ยทอดความร*(

ในชAวงแรก ๆ หากลูกศิษย6เรียนวิชาแล(วไมAมีความคืบหน(าใด ๆ เลยก็จะหยุดถA!ยทอดความร*(ทันที 

 ดังนั้นสามารถสรุปได(วAาความเชื่อทางด(านไสยศาสตร6ที่อยูAคูAกับคนไทยมานานนั้นเปD>

อุปสรรคตAอการถA!ยทอดความร*(เรื่องการนวดและการรักษาโรคด(วยการใช(สมุนไพรของผ*(สูงอายุ 

 

 4.7.5 การตGอยอดความ(;@ 

 การตAอยอดความร*( คือ การเพิ่มความร*(ที่มีอย*Aให(เพิ่มมากขึ้นและสามารถนําไปบอกตAอหรือ

เผยแพรAให(กับผ*(อื่นได(รับร*(เพื่อจะนําไปใช(ประโยช>6ไ0( การตAอยอดความร*('องผ*(สูงอายุมีอยูAด(วยกัน 5 

ลักษณะ ดังน้ี 

          4.7.5.1 อA!>หนังสือ 

                         การเรียนเพิ่มเติมทางทฤษฎีนั้นบางคนจะใช(หนังสือตํารามาตรฐานที่ขายตาม

ท(องตลาดมาชAวยเสริมสร(างความรู(ในแงAของหลักการเพื่อนําไปสูA"!รปฏิบัติที่ถูกต(องเพิ่มมากขึ้น 

เน่ืองจากการเรียนร*(ตามแบบวิถีชุมชนน้ันไมAเ>(>"!รเรียนในภาคทฤษฎีอาจจะทําให(ไมAสามารถจับ

หลักการที่ถูกต(องได(เน(>"!รปฏิบัติอยA!งเ'(มข(> (ลดา, 2552) 

 



 167 

         4.7.5.2 ชมรายการโทรทัศน6ที่เก่ียวกับสุขภาพ 

        สื่อโทรทัศ>6>2M>เปD>สื่อที่คนทั่วไปสามารถเข(!ถึงได(งAายในป_จจุบันน้ันมีรายการเกี่ยวกับ

การดูแลรักษาสุขภาพอยA!งแพรAหลาย เนื่องจากคนไทยหันมารักสุขภาพกันมากขึ้นทําให(?>ทั่วไป

สามารถเพิ่มเติมความร*(ได(อยA!งงA!E ๆ ด(วยการดูรายการโทรทัศ>6เก่ียวกับสุขภาพที่มีอย*AเปD>ประจําใน

ทุกๆวัน (จิตรา, 2552) 

         4.7.5.3 พูดคุยแลกเปลี่ยนความร*("2บผ*(ที่สนใจเรื่องสุขภาพหรือผ*(รAวมอาชีพ 

         การพูดคุยแลกเปลี่ยนความร*("2บผ*(ที่สนใจเรื่องสุขภาพ หรือผู(รAวมอาชีพก็เปD>วิธีการที่

>A!สนใจอีกวิธีหน่ึงในการเพิ่มความร*(ให("2บตนเองได(อยA!งงA!E ๆ เพราะแตAละคนก็มีประสบการณ6ที่

แตกตA!งกันออกไป การพูดคุยแลกเปลี่ยนกันบAอย ๆ จะทําให(ได(รับความรู(ใหมAได(อยA!งงA!E ๆ            

(นิดา, 2552) 

        4.7.5.4 รวบรวมข(อมูลเปD>รูปเลA& 

         การรวบรวม'(อมูลเปDนรูปเลAมเปD>วิธีการที่ตAอเน่ืองมาจากการอA!>หนังสือ ผู(ให('(อมูลที่

สําคัญคนหนึ่งใช(วิธีการอAานหนังสือพิมพ6คอลัมน6เกี่ยวกับสมุนไพรเปD>ประจํา เมื่อพบ'(อมูลที่

>A!สนใจก็จะตัด และนํามาติดในสมุดเก็บเอาไ$( จากนั้นจะทําสารบัญเพื่อให(เปiดหาข(อมูลที่มีอยูAเปD>

จํานวนมากได(งA!ยขึ้น หากมีผ*(ใดสนใจเรื่องสมุนไพรก็ให(ยืมไปอA!>ได(เพื่อเปD>"!รเผยแพรA?วามร*(

ด(วย (บุญ, 2552) 

         4.7.5.5 ทดลอง/ทดสอบเพื่อการตAอยอดความร*( 

          วิธีการนี้เปD>วิธีการตอบข(อสงสัยด(วยตนเองในการตAอยอดความร*( เชA> การทดลอง

ประคบสมุนไพรด(วยการอAานฉลากวิธีการประคบที่แนบมากับลูกประคบที่ซื้อมาด(วยความ

ระมัดระวัง การทดลองผA!ศพด(วยการติดตAอขอซื้อศพจากญาติผู(ตายจากโรงพยาบาลแหAงหนึ่ง และ

นํามาผAาเพื่อพิจารณาเส(>เลือด เส(>เอ็น กล(!มเนื้อ และเก็บเอาไว(ในความทรงจํา จากนั้นก็นํามาใH(

ประโยช>6ในชีวิตประจําวันในการรักษาโรคให(ผ*(ป[วย (ผล, 2552) 

           การตAอยอดความร*(>2M>มีความสัมพ2>P6กับการถA!ยทอดความร*( เนื่องจากหากมีการตA)

ยอดความร*(จะทําให(การถAายทอดความร*(>2M>มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน จากการศึกษาพบวA!จากจํานวน

หมอนวดและหมอประคบสมุนไพรจํานวน 15 คน มีเพียง 5 คนเทA!>2M>ที่มีการตAอยอดความรู(โดยใ<(

เหตุผลวA!ต(องการหาความร*(เพิ่มเติมให("2บตนเองเพื่อเพิ่มความชํานาญและเพื่อผลสําเร็จในการรักษา 

สAวนผ*(ที่ไมAตAอยอดความร*(นั้นบางคนให(เหตุผลวA! ความร*(ที่มีน้ันมากเพียงพอที่จะทําการรักษาให(กับ

ผ*(ป[วยได(แล(วบางคนให(เหตุผลที่แตกตA!งออกไC$AามีลักษณะนิสัยไมAชอบค(>?ว(!หาความร*(เพราะมีผ*(

รAวมอาชีพหลายคนก็ไมAมีการตAอยอดความรู(หรือการค(>คว(!หาความรู(เพิ่มเติมแตA"Yสามารถรักษา

ผ*(ป[วยได(มาเปDนระยะเวลานานอยA!งไมAมีป_ญหาและจากการสังเกตยังได(พบ'(อมูลเพิ่มเติมอีกวAาหมอ 
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นวดและหมอประคบที่มีการตAอยอดความร*(ทั้งหมดนั้นจะมีผ*(ป[วยมาใช(บริการมากหรือการจองคิวลง

ในปฏิทินเต็มตลอดทั้งCW บางคนถูกจองคิวให(รักษาไปจนถึงปWหน(!เลยก็มี มีชื่อเสียงเปDนที่รู(จักของ

คนในชุมชนและชุมชนใกล(เคียงและยังสามารถรักษาโรคที่แพทย6แผนป_จจุบันวินิจฉัยวA!ไมAสามารถ

รักษาได(อีกด(วย จาก'(อมูลข(!งต(>แสดงให(เห็นวA!"!รตAอยอดความรู(นั้นเปD>สิ่งที่ดี เพราะเปD>"!#

เพิ่มเติมความร*(และทําให(ประสบความสําเร็จในการรักษาโรคด(วยวิธีการตAอยอดความรู(ที่หมอนวด

แผนไทย และหมอประคบสมุนไพรสูงอายุนิยมปฏิบัติมากที่สุด ได(แ"A การอAานหนังสือ (ร(อยละ 

60.0) รองลงมาได(แ"A การชมรายการโทรทัศน6เก่ียวกับสุขภาพ (ร(อยละ 40.0) และการทดลองปฏิบัติ

จริงเมื่อมีข(อสงสัย (ร(อยละ 40.0) จะเห็นได(วAาผู(สูงอายุจะใช(วิธีการตAอยอดความร*(ด(วยการอAาน

หนังสือมากที่สุด ดังนั้นภาครัฐควรมีการควบคุมคุณภาพของหนังสือที่ออกมาจําหนAายให(ไ0(

มาตรฐานทั้งในเชิงเน้ือหาที่ต(องถูกต(อง ชัดเจน และราคาไมAสูงมากเกินไป 

 

ตารางที่ 4.21  วิธีการตAอยอดความร*('องผ*(สูงอายุ 

  

วิธีการตGอยอดความ(;@ จํานวน ร@อยละ* 

  (n=5) (100.0) 

อA!>หนังสือ 3 60.0 

ชมรายการโทรทัศ>6ที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ 2 40.0 

พูดคุยแลกเปลี่ยนกับที่สนใจเรื่องสุขภาพ 1 20.0 

เก็บรวมรวม'(อมูลเปDนรูปเลAมจากการอA!>หนังสือ 1 20.0 

ทดลองปฏิบัติจริงเพื่อตอบข(อสงสัย 2 40.0 

 

หมายเหตุ * ฐานร(อยคิดจาก 5 ซึ่งเปD>"ลFAมหมอนวดและหมอประคบสมุนไพรที่มีการตAอยอดความร*( 

 

4.7.6 ขั้นตอนในกา(YGายทอดความ(;@ 

ขั้นตอนในการถAายทอดความรู(ของหมอนวด และหมอประคบสมุนไพรมีอยูAด(วยกัน 3

ข้ันตอนหลัก ได(แ"A ข้ันตอนในการตัดสินใจถA!ยทอดความร*( ขั้นตอนในการสังเกตพฤติกรรมของผ*(

มาขอเรียน"Aอนที่จะถA!ยทอดความร*(โดยละเอียดให(และข้ันตอนในการถAายทอดความร*(ที่ละเอียดให(มี

รายละเอียด ดังน้ี 
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         4.7.6.1 ข้ันตอนในการตัดสินใจถA!ยทอดความร*( 

          ในการถAายทอดความร*(ในกลFAมของหมอนวด และหมอประคบสมุนไพรจะตัดสินใจ

ถA!ยทอดความร*("YตAอเมื่อมีผ*(มาขอความร*( เพราะการมีผ*(มาขอความร*(>2M> หมายถึงวA! ผู(ถA!ยทอดได(รับ

ความเคารพนับถือให(เปD> “ครู” ซึ่งถือวA!เปD>การให(เกียรติและได(มองเห็นความสําคัญหรือเปD>"!#

มองเห็นคุณคAาของผู(สูงอายุ โดยผู(ที่ผA!>"!รถA!ยทอดความรู(ให("2บผู(มาขอความรู(ทั้งหมด (ร(อยละ 

100.0) ให(เหตุผลวAาที่ตัดสินใจถAายทอดความร*( เพราะถือวA!บุคคลน้ันได(ให(เกียรติและให(?วามสําคัญ

กับความร*(ที่ผ*(สูงอายุมี กอปรกับไมAต(องการให(?วามร*(สูญหายไปกับตนเอง โดยปราศจากการสืบทอด

ความร*( เพราะหากมีการสืบทอดนั่นหมายถึง การมีโอกาสที่จะนําความรู(ที่มีไปใช(ให(เกิดประโยช>6

ตAอผ*(อื่นได(ในกลFAมผ*(ที่ยังไมAได(มีการถA!ยทอดความร*(ให(กับใครเลยน้ันมีเปD>สAว>>(อย (ร(อยละ 20.0) ที่

มีการตัดสินใจที่จะไมAถA!ยทอดความร*(ให("2บใครเลย เพราะให(เหตุผลเก่ียวกับเรื่องความเชื่อทางด(าน

ไสยศาสตร6ไว(วA! หากถAายทอดความรู(ให(บุคคลที่สี่ลAวงร*(วิชาจะทําให(บุคคลนั้นเสียชีวิต เนื่องจาก

ขณะน้ีมีผ*(ร*(วิชาน้ีครบสามคนแล($ และเหตุผลที่ตัดสินใจไมAถAายทอดความรู(ให(กับผู(อื่นนอกจากคน

ในครอบครัวอีกเหตุผลหนึ่งก็คือ มีความเชื่อที่วAาอาจารย6ผู(ลAวงลับผู(ที่เปD>เจ(าของวิชาไมAยินยอม

ถA!ยทอดให(ผ*(อื่นนอกจากคนในครอบครัว เนื่องจากพยายามที่จะรับศิษย6หลายครั้งแตAทุกครั้งก็ไ&A

สามารถถAายทอดความร*(ได(สําเร็จ แตAเมื่อถA!ยทอดความรู(ให("2บคนในครอบครัวก็สามารถถA!ยทอด

ความร*(ได(สําเร็จ ดังน้ันจึงตัดสินใจที่จะไมAถA!ยทอดความร*(ให(?>นอกอีกเลย ในสAวนกลุAมผู(ที่ยังไมAมี

การถA!ยทอดความร*(แตAมีความตั้งใจหรือตัดสินใจที่จะถA!ยทอดความร*(ให("2บผ*(อื่น (ร(อยละ 80.0)ได(ใ<(

เหมือนกันกับกลุAมที่ได(ถA!ยทอดความรู(แล(วรู(แล($ ก็คือ ถือวAาบุคคลนั้นได(ให(เกียรติ และใ<(

ความสําคัญกับความร*(ที่ผ*(สูงอายุมี กอปรกับไมAต(องการให(ความร*(สูญหายไปกับตนเอง และต(องการ

ให(?วามร*(ที่มีสามารถกAอให(เกิดประโยช>6ได(ในอนาคต 

          4.7.6.2 ขั้นตอนในการสังเกตพฤติกรรมของผู(มาขอความรู(กAอนการถA!ยทอดความร*(

โดยละเอียดใ<( 

          ในขั้นแรกของการรับศิษE6 ผู(ถAายทอดความรู(จะไมAคัดเลือกผู(มาขอเรียนโดยจะรับ

เอาไว(ทั้งหมด จากน้ันจึงจะใช(วิธีการสังเกตพฤติกรรมของผู(มาขอเรียนผA!>"!รถA!ยทอดความรู(ใน

ข้ันพื้นฐาน ซึ่งหากผ*(มาขอเรียนไมAมีความอดทน ไมAมีความขยันหมั่นเพียรในการฝf"ฝน และไมAมี

ปฏิภาณไหวพริบในการรับการถAายทอดความรู(ในขั้นพื้นฐาน ก็จะหยุดถA!ยทอดความร*(ให(ในทันที

โดยไมAมีระยะเวลาในการกําหนด แตAจะสังเกตจากความคืบหน(าในความรู(ที่ได(ถA!ยทอดใ<( หาก

ถA!ยทอดซ้ํา ๆ หลายครั้งแล(วยังจําไมAไ0( ก็จะหยุดการถA!ยทอดลงไปในที่สุด โดยได(ให(เหตุผลวA!  

หากทําการรักษาจริงอาจจะทําให(เกิดอันตรายกับผู(ป[วยไ0( เพราะศาสตร6ด(!>"!รแพทย6นั้นต(องใH(

ความละเอียดรอบคอบ และความระมัดระวังเปD>อยAางมาก อีกทั้งยังทําให(ผู(ถA!ยทอดความร*(           
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เสียชื่อเสียงไปด(วย แตAในกรณีการถA!ยทอดความรู(ให(กับคนในครอบครัว หรือเครือญาติที่สนิทผ*(

ถA!ยทอดจะพยายามถA!ยทอดความร*( หรือมีความอดทนในการถAายทอดความรู(ให(มากกวAาบุคคล

ทั่วไป แม(วA!?นในครอบครัวหรือเครือญาติจะมีความคืบหน(าในความรู(น(อยมากก็ตาม แตAหากผ*(

ถA!ยทอดความร*(ได(พยายามถA!ยทอดความรู(จนถึงที่สุดแล($ แตAผู(รับการถA!ยทอดความรู(ที่เปD>คนใน

ครอบครัวหรือเครือญาติที่สนิทน้ันไมAสามารถรับการถA!ยทอดได(อยA!งสมบูรณ6"YจะหยุดการถAายทอด

ความร*(ลง เพราะเชื่อวA!คงจะไมAมีพรสวรร?6ในด(!>>-M 

         4.7.6.3 ข้ันตอนในการถA!ยทอดความร*(ที่ละเอียดใ<( 

         ข้ันตอนนี้จะสืบเนื่องมาจากข้ันตอนในการสังเกตพฤติกรรมของผ*(มาขอความร*( โดย

สังเกตวAาผ*(มาขอความร*(มีความอดทน  มีความขยันหมั่นเพียรในการฝf"ฝน และมีปฏิภาณไหวพริบ

ในการรับการถA!ยทอดความร*(ในข้ันพื้นฐาน โดยในขั้นตอนน้ีจะเ>(>การถA!ยทอดแบบคAอยเปD>?Aอย

ไป และเริ่มให(ฝfกปฏิบัติจริงกับผู(ป[วยโดยมีผู(ถAายทอดคอยดูแลอยAางใกล(ชิด จากนั้นจะถA!ยทอด

ความร*(ในสAวนของการรักษาโรคที่รักษาได(ยากหรือเปDนโรคที่แพทย6แผนป_จจุบันวินิจฉัยวA!หมดทาง

เยียวยา เชA> โรคอัมพาต  เปD>ต(> โดยหัวใจของการรักษาโรคเหลAานี้ก็คือ ความชํานาญ ความอดทน

ตAอการรักษา ยกตัวอยA!งเชA> การรักษาโรคอัมพาตด(วยการนวดจับเส(>ผู(>วดจะต(องมีความแมA>ยํา

ในการจับเส(> เพราะผู(ป[วยอัมพาตไมAสามารถรับรู(?วามรู(สึกไ0( หรือบอกได(วA!เกิดความเจ็บปวด

ขณะนวด อีกทั้งการรักษาผ*(ป[วยเปD>อัมพาตต(องรับการรักษาด(วยการนวดติดตAอกันเปD>ระยะเวลาที่

นาน ดังน้ันผ*(รักษาจึงต(องมีความอดทนเปD>อยA!งมาก เปD>ต(> 

 

4.8 ศักยภาพการนําความร;@มาใJ@ 

คําวA! “ศักยภาพ” จากการให(?วามหมายของพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปWG.ศ. 

2542 ได(ให(?วามหมายวA! หมายถึง ภาวะแฝง อํานาจแฝงหรือคุณสมบัติที่มีแฝงอย*Aในสิ่งตA!งๆอาจทํา

ให(พัฒนาหรือให(ปรากฎเปD>สิ่งที่ประจักษ6ไ0( (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2542: 38)โดย

การผ*(สูงอายุที่มีความร*(หรือมีภูมิป_ญญาในเรื่องตAาง ๆ ก็ถือวA!เปD>ผ*(ที่มีศักยภาพแตAเปD>ในลักษณะการ

มีศักยภาพแฝงขาดการนําความรู(ที่มีไปใช(ประโยช>6 จากการศึกษาในครั้งนี้พบวA! หมอนวดและ

หมอประคบสมุนไพรสูงอายุในจังหวัดอุดรธานีมีศักยภาพในการนําความรู(ที่มีมาใช(ให(เกิด

ประโยช>6ไ0( มีรายละเอียดดังตAอไปน้ี 

 

 

 



 171 

4.8.1 เหตุผลที่ทําให@หมอนวดแผนไทย และหมอประคบสมุนไพรมีศักยภาพในการนํา

ความ(;@ไปใช@Q(Kโยช6M 

จากการศึกษา พบวA!หมอนวดและหมอประคบสมุนไพรสูงอายุยังได(รับความไว(วางใจใ<(

เปDนผ*(ดูแลสุขภาพให(กับผู(ป[วยในจังหวัดอุดรธานี เนื่องจากในป_จจุบันรัฐบาลได(มีนโยบายพัฒนา

การแพทย6แผนไทย และนโยบายการสAงเสริมภูมิป_ญญาของผ*(สูงอายุซึ่งเปD>การดึงศักยภาพแฝงใน

เรื่องสุขภาพของผู(สูงอายุที่ได(รับการถA!ยทอดจากบรรพบุรุษมาใช(ให(เกิดประโยช>6 สังคมไทยยัง

พึ่งพาการรักษาจากหมอนวดและหมอประคบสมุนไพร เนื่องจากมีความเชื่อในพลังการแพทE6

รูปแบบน้ี และเชื่อวA!?วามร*(ตA!B ๆ จะมีการถA!ยทอดจากรFA>ส*AรFA>อย*Aตลอดเวลาอีกทั้งความร*(ของระบบ

การแพทย6พื้นบ(!>บางอยAางไมAสามารถใช(หลักการทางวิทยาศาสตร6มายืนยันได(ทั้งหมด เชA> การ

รักษาโรคตับด(วยการนวดจับเ1( และใช(ยาสมุนไพรในขณะที่แพทย6แผนป_จจุบันต(องใช(วิธีการผA!ตัด 

หรือการนวดจับเส(นให(ผ*(ป[วยเปD>อัมพาตหายได(3!ยในระยะเวลาประมาณ 15 วันซึ่งในขณะที่แพทE6

แผนป_จจุบันให(ทํากายภาพบําบัดนานเปDนCW เปD>ต(> ซึ่งกAอนการรักษามักมีพิธีกรรมความเชื่อทาง

ไสยศาสตร6เข(ามารAวมด(วย เชA> การไหว(?รู เปD>ต(> ทําให(ผ*(ป[วยร*(สึกมั่นใจในการรักษามากยิ่งขึ้นด(วย

วAาจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออํานาจเหนือธรรมชาติคอยชAวยเหลือดูแลให("!รรักษาเปD>ไปด(วยดี  

การที่หมอนวดและหมอประคบสมุนไพรที่สูงอายุได(รับความไว(วางใจจากผู(ป[วยให(ทําการ

รักษาน้ัน เน่ืองจากมีความเชื่อวA!หมอสูงอายF>A!จะมีประสบการณ6การรักษาโรคมาอยA!งยาวนานทํา

ให(ได(รับการยอมรับจากผู(ป[วยมากกวA!หมอนวดในวัยอื่นความเจ็บป[วยเล็กน(อยบางชนิดที่ทราบ

สาเหตุชัดเจน มักได(รับความนิยมให(หมอนวดนวดรักษาให(เพราะสะดวกในการเดินทางกรณีที่

ชาวบ(!>ที่อย*AในเขตนอกเมืองหรือหA!งไกลสถานพยาบาลของรัฐและม-?A!ใช(จA!ยในการรักษาที่ไมAสูง

มากเมื่อเปรีบยเทียบกับการรักษากับแพทย6แผนป_จจุบันซึ่งหมอนวดและหมอประคบสมุนไพรบาง

คนจะไมAเรียกร(องคAารักษาโรคกับผู(ป[วย คA!รักษาที่จะได(นั้นขึ้นอยูAกับความพึงพอใจของผู(ป[วยวA!มี

ความพึงพอใจตAอผลการรักษามากน(อยเพียงใดหรือหมอบางคนก็รักษาโดยจะไมAคิด?Aาใช(จA!ยหาก

รักษาโรคไมAหายอีกด(วย หมอนวดและหมอประคบสมุนไพรได(ให(เหตุผลเพิ่มเติมวA!ที่เปD>เชAนน้ี 

เพราะได(ให(?ํามั่นสัญญากับอาจารย6ผู(ถA!ยทอดความรู(ให(วA!จะต(องเปDนผู(ที่มีคุณธรรมในการรักษา

ผ*(ป[วย ไมA'*ดรีดผ*(ป[วย หากไมAปฏิบัติวิชาความร*(ที่ได(รับจะเสื่อมและหายไปหรือรักษาคนไ'(ไมAสําเร็จ  

กลFAมผ*(ป[วยที่หมดทางรักษาหรือไมAมีโอกาสหาย เชA> เปD>อัมพาตที่ไมAมีทางฟk̀>ตัว เปD>ต(> แตAจาก

การศึกษาพบวA! หมอนวดจับเส(>หลายคนสามารถนวดจับเส(>รักษาผู(ป[วยอัมพาตให("ลับมาเปD>

ปกติไ0( หรือหมอประคบสมุนไพรสามารถประคบสมุนไพรให(กับผู(ป[วยอัมพาตจากที่ไมAมี

ความร*(สึกหรือตอบสนองตAอความร*(สึกช(!ให(กลับมามีความร*(สึกไ0( เปD>ต(> (อุดม และไพร, 2552) 
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กลFAมหมอนวด และหมอประคบสมุนไพรเกินกวA!ครึ่ง (ร(อยละ 53.0) มีประสบการณ6ในการ

รักษามากกวA! 10 ปW'9M>ไป ซึ่งในกลุAมดัง"+A!วนี้สามารถแบAงออกเปD>"ลุAมที่มีประสบการณ6ในการ

รักษา 10-20 CW คิดเปD>ร(อยละ 13.0 กลFAมที่มีประสบการณ6ในการรักษา 35-40 ปW?IดเปDนร(อยละ 13.0 

และกลFAมที่มีประสบการณ6ในการรักษา 40 ปWขึ้นไป คิดเปD>ร(อยละ 27.0 จากการสัมภาษณ6พบวA!ใน

กลFAมหมอนวดของหมอนวดจับเส(>จะใช(ระยะเวลาในการเรียนร*(ประมาณ 1 CW ซึ่งหลังจากน้ันก็จะใH(

วิธีการฝfกฝนด(วยการทดลองปฏิบัติจริงอยA!งเสมอจนเกิดความชํานาญ จะเห็นได(ชัดโดยเฉพาะอยA!B

ยิ่งในกลFAมของหมอจับเส(>ถึงแม(จะสูงอายุมาก มีเรี่ยวแรงลดน(อยลง แตAเมื่อต(องลงมือนวดรักษาก็

สามารถจับเส(>ได(ถูกต(อง แมA>ยํา โดยไมAต(องเสียเวลาในการหาจุดนวดเลย เมื่อมีความเชี่ยวชาญ 

หรือมีความชํานาญในความร*(ที่มีก็จะสAงผลตAอศักยภาพในการนําความร*(ที่มีไปใช(รักษาโรคได(อยA!งมี

ประสิทธิภาพ 

 

ตารางที่ 4.22   ประสบการณ6ในการรักษาของหมอนวดแผนไทย และหมอประคบสมุนไพร 

 

ประสบการณMในการรักษา จํานวน (@อยละ 

  (n=15) (100.0) 
   

       ไมAเกิน 10 CW 7 47.0 

        10-20CW 2 13.0 

        35-40 CW 2 13.0 

       40 CW ขึ้นไป 4 27.0 

รวม 15 100.0 

 

หมายเหตุ ฐานร(อยคิดจาก 15 

 

นโยบายการสAงเสริมภูมิป_ญญาท(องถิ่นของผ*(สูงอายุ และนโยบายพัฒนาการแพทย6แผนไทย

ของรัฐบาลได(ทําให(การนวดไทย และการประคบสมุนไพรได(กลายเปD>แพทย6ทางเลือกให(กับ

ประชาชนได(ใช(วิธีการธรรมชาติบําบัดในการดูแลสุขภาพผAานการประชาสัมพ2>P6ให(ประชาชนหัน

มารักษาสุขภาพกันเพิ่มมากข้ึน จากการศึกษาพบวAากลุAมผู(รับบริการทั้งกลุAมคนวัยทํางานและกลุA&

ผ*(สูงอายุมักจะทราบถึงนโยบายของรัฐเก่ียวกับสAงเสริมภูมิป_ญญาท(องถิ่นของผู(สูงอายุและนโยบาย

สAงเสริมการแพทย6แผนไทยเปD>อยA!งดี โดยได(รับทราบนโยบายจากการโฆษณาประสัมพันธ6'อง
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ภาครัฐ และการอA!น'(อมูลเพิ่มเติมจากสื่อตA!B ๆ ด(วยตนเองจนนําไปสูA?วามสนใจในการไปใH(

บริการการแพทย6แผนไทย หรือเพิ่มความสนใจในการไปใช(บริการการแพทย6แผนไทยให(สม่ําเสมอ

มากยิ่งข้ึน และเปD>ที่มาของกระบวนการการยอมรับของคนภายนอกที่มีผลตAอการจัดระบบความร*(

ของผ*(สูงอายุอีกด(วย 

จากการวิเคราะห6และการอภิปรายเก่ียวกับ'(อมูลข(!งต(>แสดงให(เห็นวA!หมอนวดและหมอ

ประคบสมุนไพรสูงอายุมีศักยภาพในการนําความร*(ไปใช(ประโยช>6ไ0(  ด(วยเหตุผลดังนี้ 

         4.8.1.1 เนื่องจากการรักษากับหมอพื้นบ(!>ถือเปD>ระบบสาธารณสุขแบบดั้งเดิมของ

สังคมไทยที่ยังยึดติดอย*Aกับคนไทยมาจนถึงป_จจุบันเพราะคนไทยยังมีความเชื่อในพลังการรักษาของ

หมอพื้นบ(!>ตามแบบความเชื่อเรื่องการรักษาโรคของบรรพบุรุษ กอปรกับการที่รัฐบาลมีนโยบาย

สAงเสริมภูมิป_ญญาผ*(สูงอายุและนโยบายการพัฒนาการแพทย6แผนไทยให("ลับมาเปD>แพทย6ทางเลือก

ให("2บคนไทย และยังสAงเสริมวิธีการดูแลสุขภาพด(วยวิธีการธรรมชาติบําบัดอีกมากมายที่สอดคล(อง

กับวิธีการรักษาของหมอพื้นบ(!> ทําให(หมอนวดและหมอประคบสมุนไพรยังได(รับความไว(วางใจ

จากผ*(ป[วยให(ทําการรักษาโรคอย*Aจนถึงป_จจุบ2>"Aอให(เกิดโอกาสในการแสดงศักยภาพในการรักษา

โรคไ0( (อุดม, 2552) 

        4.8.1.2  การรักษาโรคที่เจ็บป[วยเล็ก>(อยบางชนิดที่มีสาเหตุที่ชัดเจน เชA> การตกบันได

'(อเท(!พลิก แผลฟกช้ํา เปD>ต(> เน่ืองจากสะดวกในการเดินทางกรณีที่ชาวบ(!>ที่อย*Aในเขตนอกเมือง 

หรือหA!งไกลสถานพยาบาลของรัฐและมีคAาใช(จA!ยในการรักษาที่ไมAสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับการ

รักษากับแพทย6แผนป_จจุบัน หมอนวดและหมอประคบสมุนไพรบางคนไมAรับคA!รักษาหากรักษาโรค

ให(กับผู(ป[วยไมAไ0( เนื่องจากไมAต(องการเอาเปรียบผู(ป[วยเพราะคิดวAาเปDนการซ้ําเติมเพื่อนมนุษE6

ด(วยกันเนื่องจากได(ให(?ําสัญญากับอาจารย6ผู(ถAายทอดวิชาให(วAาจะเปDนผู(มีคุณธรรมไมAเอาเปรียบ

ผ*(ป[วยหากไปปฏิบัติตามคําสัญญาจะทําให(?วามร*(ที่มีอย*Aสูญหายไปหรือรักษาโรคให(ผู(ป[วยไมAไ0( อีก

ทั้งการไมAรับ?A!รักษาหากรักษาโรคให("2บผ*(ป[วยไมAได(>2M>ยังเปD>การสร(!งความเชื่อมั่นให(กับผ*(ป[วยวA!

หมอนวด และหมอประคบสมุนไพรน้ันมีศักยภาพในการรักษาโรคให(หายไ0( (หนูดี, 2552) 

       4.8.1.3  การรักษาในกลุAมผู(ป[วยที่หมดทางรักษาหรือไมAมีโอกาสหายให("ลับมามี

ความหวังข้ึนอีกครั้งกับการรักษาด(วยแพทย6แผนไทย ระบบการแพทย6พื้นบ(!>บางอยA!งไมAสามารถ

ใช(หลักการทางวิทยาศาสตร6มายืนยันได(ทั้งหมด เชA> การรักษาโรคตับด(วยการนวดจับเส(>หรือการ

รักษาผ*(ป[วยอัมพาตให("ลับมาเดินได(เปDนปกติด(วยการนวดจับเส(> เปD>ต(> กอปรกับพิธีกรรมกAอน

การรักษาอยA!งการไหว(?รูในรูปแบบตAาง ๆ นั้นก็เปD>"!รสร(างความเชื่อมั่นให(กับผู(ป[วยได(ทําใ<(

ผ*(ป[วยที่เปDนโรคร(!ยที่หมดทางรักษาจากหมอแผนป_จจุบันมีที่พึ่งทางใจ และกลับมามีพลังความเชื่อ 



 174 

ตAอการรักษาในรูปแบบนี้กAอให(เกิดการมีกําลังใจที่ดีหรือมีกําลังใจที่เ'(มแข็ง ซึ่งทําใ<(

ผลการรักษาด(วยหมอพื้นบ(านในผ*(ป[วยบางรายที่ป[วยเปDนโรคร(ายนั้นได(ผลการรักษาที่ดี หรือทําใ<(

ผ*(ป[วยหายจากโรคน้ัน ๆ ได(อีกด(วย (ผล , 2552) 

       4.8.1.4 การสั่งสมประสบการณ6ในการรักษาโรคของผู(สูงอายุที่มีมาอยA!งตAอเนื่อง ทั้ง

จากการฝf"ปฏิบัติจริง ทั้งจากประสบการณ6ในการรักษาจริงและการตAอยอดความร*(หรือการหาความร*(

เพิ่มเติม จนเกิดความชํานาญในความรู(ที่มีอย*A จึงสAงผลตAอศักยภาพในการนําความรู(ที่มีไปใช(รักษา

โรคได(อยAางมีประสิทธิภาพ 

       4.8.1.5 การมีคุณธรรมในการรักษาโรค เนื่องจากการเรียนรู(ของกลุAมหมอนวด และ

หมอประคบสมุนไพรสูงอายุจะมีความเก่ียวพันกับความเชื่อด(านไสยศาสต#6 สังเกตได(จากการไห$(

ครูกAอนการรักษา เพราะเชื่อวAาหากเปD>ผู(คุณธรรม กลA!วคือไมAคิดเอารัดผู(ป[วยด(วยการเรียก

?A!ตอบแทนในราคาที่สูง ไมAเลี้ยงไ'(ผ*(ป[วย และปฏิบัติตนเปD>?>ดี อาจารย6ผู(ลAวงลับจะคอยปกปcอง

?F(มครอง และชAวยเหลือการรักษา แตAหากเปD>ผู(ไมAมีคุณธรรมในการรักษาวิชาความรู(ที่มีก็จะเสื่อม 

และหายไป ทําให(ผ*(ป[วยมั่นใจในการเ'(!มารับการรักษาได(เปD>อยA!งดี (นิดา , 2552) 

       4.8.1.6 นโยบายการสAงเสริมภูมิป_ญญาท(องถิ่นของผู(สูงอายุและนโยบายพัฒนา

การแพทย6แผนไทยของรัฐบาลไ0( ทําให("!รนวดไทยและการประคบสมุนไพรได("ลายเปD>แพทE6

ทางเลือกให(กับประชาชนได(ใช(วิธีการธรรมชาติบําบัดในการดูแลสุขภาพผAานการประชาสัมพ2>P6 

จนนําไปสูAความสนใจในการไปใช(บริการการแพทย6แผนไทยหรือเพิ่มความสนใจในการไปใH(

บริการการแพทย6แผนไทยให(กับกลFAมผ*(ที่ใช(บริการที่จะกลายมากเปD>ผ*(สูงอายุในอนาคตเพิ่มมากข้ึน 

หากมองถึงศักยภาพในการนําความรู(ในเรื่องสุขภาพไปใช(ให(เกิดประโยชน6ในอนาคตตA)

ผ*(สูงอายุรFA>หลังน้ันจะต(องดูถึงการถAายทอดความรู(ของผู(สูงอายุอีกด(วย เมื่อกลA!วถึงการศึกษาวิชา

แพทย6ในสมัยกAอนน้ันจะเปD>"!รเรียนและการถA!ยทอดภายในตระกูลเปD>สAวนใหRA "+A!วคือการ

ถA!ยทอดความร*(จะข้ึนอย*Aกับลักษณะความสัมพันธ6ระหวAางผ*(ถA!ยทอดกับผ*(รับ เชA> ป*[-พA)- ลูก- หลาน 

หรือผ*(ที่ใกล(ชิดที่สุด เชA> ลูกเขย เปD>ต(> ในสมัยรัตนโกสินทร6ตอนต(>จะพบวA! การถA!ยทอดวิชาใน

ลักษณะดังกลA!วชัดเจนมากและเรียกวA! “การสืบทอดวิชา”นอกจากการสืบทอดวิชาที่มีเฉพาะในวงJ6

ตระกูลข(!งต(>ยังมีการถA!ยทอดวิชาอีกลักษณะหน่ึงน่ันคือ การถA!ยทอดวิชาระหวAางครูกับศิษE6 โดย

ครูจะแนะนําสั่งสอน ศิษย6ต(องหมั่นสังเกตและจดจําการรักษาทั้งหมดให(แมA>ยํา เห็นได(วA!จุดเดA>

ของการถA!ยทอดความร*(ในระบบการแพทย6พื้นบ(!>>2M>จะพบวA! การถA!ยทอดความร*(ดังกลA!วเปD>"าร

ถA!ยทอดความร*("2>โดยสายเลือด คือสามารถรับความร*(จากบรรพบุรุษได(โดยตรง แตกตAางจากระบบ 
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การแพทย6แผนป_จจุบัน เพราะในระบบการแพทย6ประเภทหลังนี้ผ*(ที่จะเปD>แพทย6ได('ึ้นอย*A

กับความสามารถสAวนบุคคล จุดเดA>ของระบบการแพทย6พื้นบ(!>ดังกลA!วจึงมีสAวนเอื้อให("!รแพทE6

ระบบนี้สามารถดํารงอยูAได(จนถึงป_จจุบันสAงผลตAอการความยั่งยืนในการนําไปใช(ประโยชน6ใน

อนาคตตAอผ*(สูงอายุรFA>หลังไ0( 

 

4.8.2 องคMQระกอบที่เกี่ยวพันกับศักยภาพการนําความ(;@ไปใช@ประโยช6M 

หากจะวิเคราะห6ถึงศักยภาพการนําความรู(ของผู(สูงอายุในเรื่องสุขภาพมมาใช(ประโยช>6

สามารถวิเคราะห6ถึงโครงสร(!งที่มีอิทธิพลตAอศักยภาพการนําความร*(ไปใH( ได(ดังน้ี 

           4.8.2.1 การถAายทอดความรู(ของผู(สูงอายุ สAวนใหญAจะเปDนไปในลักษณะตามแบบ      

วิถีชุมชน กลAาวคือ มีลักษณะการถAายทอดความรู(ที่ไมAเปD>ทางการไมAมีหลักสูตรในการถAายทอด

ความร*( และไมAมีระยะเวลาในการถA!ยทอดความรู(ที่ชัดเจนซึ่งจะเ>(>ให(เปD>ไปตามธรรมชาติของ

ชุมชนที่ไมAรีบเรAงไมAเ>(>รูปแบบในเชิงวิชาการ เนื่องจากลักษณะการถA!ยทอดความร*(เชAนน้ีมีมาตั้งแKA

สมัยบรรพบุรุษที่ใช(สืบทอดความร*(ในด(านตA!B ๆ ทําให(ผ*(สูงอายุสAวนใหญAนิยมใช(วิธีการดั้งเดิมนี้ใน

การถA!ยทอดความร*(ของตนเอง ซึ่งจะทําให(ดูเปDนแบบและการให(ฝfกปฏิบัติด(วยตนเองโดยอาจารE6

ผ*(สอนจะคอยใ<(คําแนะนําขณะทําการฝf"ปฏิบัติจากน้ันจึง?Aอย ๆ นําไปฝfกปฏิบัติโดยลําพัง แตAต(อง

ทําด(วยความระมัดระวังเปD>อยA!งมากผ*(เรียนต(องเปD>คนที่มีความอดทนมีความขยันหมั่นเพียรในการ

ฝfกฝนจนเกิดความชํานาญด(วยตนเองเพราะการถA!ยทอดความร*(ในตามแบบวิถีชุมชนจะมีลักษณะ

การถA!ยทอดความร*(แบบคAอยเปD>คAอยไปไมAรีบเรAงเพราะไมAได(มีการกําหนดระยะเวลาในการถAายทอด

ความร*(ที่ชัดเจนแตAจะขึ้นอยูAกับผู(เรียนวA!จะมีความขยันหมั่นเพียรมากน(อยเพียงใด โดยมากมักจะ

ถA!ยทอดความร*(ให("2บคนในครอบครัวหรือเครือญาติเพราะระบบเครือญาติเปD>โครงสร(!งที่ร(อยเรียง

เปDนสAวนหน่ึงของสังคมไทยไปแล($ (สุมา, 2552) ในสAวนของการถA!ยทอดความรู(ตามแบบสถาบัน

นั้นมี'(อดีก็คือ มีระเบียบแบบแผนในการถA!ยทอดความร*( มีการจดบันทึก'(อมูลที่ได(รับจากการ

ถA!ยทอดทําให(?วามร*(ไมAเลือนหายไปเพราะการจดบันทึกเปD>ลายลักษณ6อักษร (บุญ , 2552) 

           4.8.2.2 ผ*(สูงอายุสAวนหน่ึงมีการตAอยอดความร*(โดยมีวัตถุประสงค6เพื่อเพิ่มเติมความร*(

ให("2บตนเองโดยสAวนมากมักจะเก็บเอาไว(ในความทรงจําโดยจะไมA>Iยมการจดบันทึกความร*(เปDนลาย

ลักษณ6อักษร ผ*(สูงอายุที่การตAอยอดความรู(>ั้นมักจะประสบความสําเร็จในการรักษาสังเกตได(จาก

การมีผ*(ป[วยมารับการรักษาเปDนจํานวนมากและการมีชื่อเสียงจากการศึกษาครั้งน้ีพบวAาหมอนวดแผน

ไทย และหมอประคบสมุนไพรที่ได(มีการตAอยอดความร*(>2Mนมีจํานวน 5 คนจากจํานวนทั้งสิ้น 15 คน 
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 ทั้งหมด (ร(อยละ100.0) ที่มีการตAอยอดความรู(จะมีผู(ป[วยมาใช(บริการมาก หรือการจองคิวลงใน

ปฏิทินเต็มตลอดทั้งCW บางคนถูกจองคิวให(รักษาไปจนถึงปWห>(!เลยก็มี อีกทั้งยังมีชื่อเสียงเปD>ที่รู(จัก

ของคนในชุมชน และชุมชนใกล(เคียง 

            4.8.3.3 ความเชื่อเรื่องไสยศาสตร6กับสังคมไทยนั้นอยูAคูAกันมาอยAางยาวนานแล($ 

ผ*(สูงอายุมีความเชื่อฝ_งลึกเก่ียวกับเรื่องราวด(!>ไสยศาสตร6และอํานาจเหนือธรรมชาติเปD>อยAางมาก 

ยกตัวอยA!งเชA> พิธีกรรมไหว(?ร*"Aอนที่จะมีการถA!ยทอดความร*(เพราะเชื่อวA!เปD>การบูชาครูที่ลAวงลับ

ไปแล(วให(ชAวยคุ(มครองให(การถAายทอดความรู(สําเร็จลุลAวงไปได(ด(วยดีจากการศึกษาพบวAามีผู(ใ<(

'(อมูลจํานวน 5 คนเทA!>2M>ที่เคยผA!>"!รถA!ยทอดความร*(ให(กับลูกศิษย6โดยประมาณร(อยละ 80.0 ใ<(

ความสําคัญกับการไหว(คร*"AอนการถA!ยทอดความรู(อีกทั้งการเรียนวิชาแพทย6ในอดีตจะมีวิชาการ

แพทย6ที่เรียกวA! “ไสยรัก46” คือการใช(?!ถาอาคมในการรักษาโรคซึ่งก็ถือวAาเปD>"!รแพทย6ไทยแขนง

หน่ึง เน่ืองจากในอดีตสาธารณสุขของไทยยังไมAมีความเจริญก(!วห>(าจึงต(องใช(?วามเชื่อทางด(าน

ไสยศาตร6เปD>ที่พึ่งทางใจและใช(?วามเชื่อดังกลA!วเปD>สAวนหนึ่งในการรักษาโรคตามแบบดั้งเดิม

 โดยในสมัย"Aอนได(มีการแบAงวิธีการรักษาออกเปD> 4 ประเภท ได(แ"A การรักษาด(วยสมุนไพร  

การรักษาด(วยวิธีการรักษานวด/จับเส(> (หมอตําแย หมอจับเส(> หมอประคบ) การรักษาด(วยวิธีการ

ทางด(!>ไสยศาสตร6และการเ'(!ทรง (ชัยพร พิบูลศิริ, ม.ป.ป: 35-36) ทําให(ความเชื่อในเรื่องทางด(าน

ไสยศาสตร6มีอิทธิพลตAอการถA!ยทอดความรู('องผู(สูงอายุด(วย 

          4.8.2.4 การยอมรับจากคนภายนอก ทําให(ผู(สูงอายุมีความภาคภูมิใจ และยินดีที่จะ

ถA!ยทอดความรู(ให(กับคนที่มาขอความร*( จากการสัมภาษณ6ผู(ให(ข(อมูลสAวนใหญAยินดีที่จะถA!ยทอด

ความรู(ให(กับผู(ที่มาขอความร*( (ร(อยละ 80.0) เพราะทําให(ผู(สูงอายุรู(สึกมีความภูมิใจที่ได(รับการ

ยอมรับจากบุคคลภายนอก และเห็นความสําคัญของผู(สูงอายุวA!เปDนผู(มีความรู(ความสามารถ ใน

ป_จจุบันผ*(รับบริการโดยเฉพาะอยA!งยิ่งกลFAมคนวัยทํางานที่จะต(องกลายเปDนผ(สูงอายุในอนาคตนั้นมี

ปริมาณการใช(บริการที่มีความถี่สูง คือ อยA!ง>(อยประมาณเดือนละ 1 ครั้งและมีการใช(บริการอยA!B

มากถึงเดือนละ 4 ครั้ง อีกทั้งยังมีการแนะนําบอกตAอให(เพื่อนสนิทไปใช(บริการการแพทย6แผนไทย

อีกด(วยเนื่องกลุAมคนวัยทํางานก็มักจะได(รับคําแนะนําจากคนรู(จักให(ไปใช(บริการมาอีกทอดหนึ่ง

เชA>เดียวกัน การได(รับการยอมรับจากคนภายนอกสAงผลตAอการจัดระบบการนําความรู(ของผู(สูงอายุ

ทําให(ผ*(สูงอายุยินดีที่จะถA!ยทอดความร*(ที่มีให(เกิดประโยช>6ตAอคนรFA>หลังไ0( 

          4.8.2.5 นโยบายการสAงเสริมภูมิป_ญญาท(องถิ่นของผู(สูงอายุ และนโยบายสAงเสริม

การแพทย6แผนไทยให("ลายเปD>แพทย6ทางเลือกให("2บประชาชนได(ใช(วิธีการธรรมชาติบําบัดในการ

ดูแลสุขภาพ ซึ่งหมอนวดแผนไทยและหมอประคบสมุนไพรสูงอายุสAวนใหRA (ร(อยละ 94.0) ไ&A

ทราบถึงนโยบายการสAงเสริมตAาง ๆ ของภาครัฐเลยโดยได(ให(ความเห็นวA!หากรัฐมีนโยบายในการ 
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สAงเสริมภูมิป_ญญาท(องถิ่นของผ*(สูงอายุ และนโยบายสAงเสริมการแพทย6แผนไทยนั้นจะดีมาก เพราะ

จะทําให(ความร*('องผ*(สูงอายุที่มีสามารถดํารงอย*A และสามารถนําไปใช(ประโยชน6กับคนรุA>หลังไ0( 

โดยนโยบายของภาครัฐน้ันได('2บเคลื่อนผAานนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขลงมาถึงกรมพัฒนา

การแพทย6แผนไทย และแพทย6ทางเลือก (กรมพัฒนาการแพทย6แผนไทย และแพทย6ทางเลือก. 2552: 

3 ) และสAงตAอไปยังห>Aวยงานที่สังกัดอย*Aในกรมน้ี เชA> สถาบันการแพททย6แผนไทย เปD>ต(> สถาบัน

การแพทย6แผนไทยน้ันได(มีโครงการมากมายที่สAงตAอไปยังหนAวยงานในสังกัดอีกเชA>กัน เชA> กลุA&

ง!>?F(มครองผ*(บริโภคสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ที่มีห>(!ที่ดําเนินงานของงานการแพทE6

แผนไทยในจังหวัดอุดรธานีที่ได(เริ่มดําเนินงานนี้อยAางจริงจังในCW 2548 เพื่อขยายพื้นที่ให(บริการ

การแพทย6แผนไทย  และการที่กรมพัฒนาฝWมือแรงงานจังหวัด ได(จัดอบรมทักษะอาชีพฝWมือแรงงาน

เกี่ยวกับทักษะการนวดแผนไทย และการประคบสมุนไพรแบบไมAเสีย?A!ใช(จA!ยใด ๆ ทั้งสิ้นให(กับผู(ที่

สนใจในเรื่องน้ีอยA!งตAอเนื่อง เปD>ต(>  สรุปวA! นโยบายการสAงเสริมของภาครัฐสามารถระบุถึงวิธีการ

หลัก ๆ ที่ใช(การสAงเสริมการแพทย6แผนไทย ได(ดังนี้ 1) การรณรง?6ประชาสัมพันธ6ผA!>สื่อตA!งๆใ<(

ประชาชนตระหนักถึงคุณคA!'องการแพทย6แผนไทย  2) การให(หนAวยงานที่เกี่ยว'(องจัดให(มีการ

อบรมทักษะเรื่องการนวดแผนไทย และการประคบสมุนไพรแบบไมAเสียคA!ใช(จA!E พร(อมทั้งการใ<(

ใบประกาศนียบัตรรับรองผA!>"!รฝf"อบรมเพื่อใช(ในการประกอบอาชีพไ0( 3) การจัดตั้งหนAวยงานที่

มีหน(าที่โดยตรงในการพัฒนาการแพทย6แผนไทย อยA!งเชA> สถาบันการแพทย6แผนไทย ที่ได(มีห>(!ที่

ขับเคลื่อนนโยบายผA!>"ลุAมงานคุ(มครองผู(บริโภคด(วยการดําเนินนโยบายให(โรงพยาบาลจังหวัด

อุดรธานีจัดให(มีการให(บริการการแพทย6แผนไทย ระดับ 2 ในทุกโรงพยาบาล เปD>ต(> 

 กลFAมผ*(รับบริการทั้งกลFAมคนวัยทํางาน และกลFAมผ*(สูงอายุที่มีการศึกษาสAวนมาก (ร(อยละ84.0) 

ทราบถึงนโยบายของรัฐเกี่ยวกับสAงเสริมภูมิป_ญญาท(องถิ่นของผู(สูงอายุ และนโยบายสAงเสริม

การแพทย6แผนไทยเปD>อยA!งดี โดยได(รับทราบนโยบายจากการโฆษณาประสัมพันP6'องภาครัฐ และ

การอA!>ข(อมูลเพิ่มเติมจากสื่อตA!B ๆ ด(วยตนเอง จนนําไปส*A?วามสนใจในการไปใช(บริการการแพทE6

แผนไทยหรือเพิ่มความสนใจในการไปใช(บริการการแพทย6แผนไทยให(สม่ําเสมอมากยิ่งขึ้น และเปD>

ที่มาของกระบวนการการยอมรับของคนภายนอกที่มีผลตAอการจัดระบบความร*(ของผู(สูงอายุดังที่ไ0(

กลA!วไปแล(วข(!งต(>  
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ภาพที่ 4.1 ศักยภาพการนําความร*('องผ*(สูงอายุในเรื่องสุขภาพไปใช(ประโยช>6 

 

 

 

 

การถGายทอดความร;@ตาม

แบบวิถีชุมชน 

 
 

เน(นถAายทอดให(กับคนใน

ครอบครัวและเครือญาติ 

 
 

ความเชื่อเรื่องไสยศาสต#6 

เชA> การไหว(ครูเปDนการ

สร(างขวัญและกําลังใจ 

นโยบายสG/เสริมการแพท:M

แผนไทยของรัฐบาล 

- การรณรงค6ผAานสื่อ 

-จัดการฝfกอบรมทักษะ

อาชีพด(านการแพทย6แผน

ไทย ซึ่งให(ใบรับรองการ

อบรมเพื่อใช(ในการ

ประกอบอาชีพ 

-การจัดตั้งหนAวยงาน

โดยตรงที่มีหน(าที่พัฒนา

การแพทย6แผนไทยใ<(

เติบโต 

 

ศักยภาพของ

ผ;@สูงอายุการนํา

ความ(;@ไปใJ@ 

การถGายทอดความร;@ตามแบบ

สถาบัน 

ที่มีระเบียบแบบแผน มีการจด

บันทึกข(อมูลเพื่อให(อง?6

ความร*(ที่ได(ไมAสูญหายไป 

การตGอยอดความร;@  

- การอAานหนังสือ 

- ชมรายการโทรทัศ>6 

- พูดคุยแลกปลี่ยน 

- เก็บรวบรวมความร*(7ปD>

รูปเลA& 

- ทดลอง/ทดสอบเพื่อตA)

ยอด 

 

การยอมรับจากผ;@ใช@บริการ 

- การแนะนําบอกตA) 

- การติดตามข(อมูลขAาวสาร 
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4.9 แนวโน@มการนําความร;@ไปใJ@ประโยJ6M 

 การสัมภาษณ6ผ*(ใช(บริการนวด และการประคบสมุนไพรในครั้งน้ีเพื่อต(องการที่จะศึกษาเรื่อง

ของการยอมรับการใช(บริการแพทย6ทางเลือกอยAางการแพทย6แผนไทยวA! ในป_จจุบันได(รับการ

ยอมรับมากน(อยเพียงใดจากกลุAมคนในวัยทํางานและกลุAมผู(สูงอายุเพื่อดูแนวโน(มการนําไปใH(

ประโยช>6ในอนาคตด(วย 

 

 4.9.1 ความแตกตGางของการไปใช@บริการระหวGางกล4Gมคนวัยทํางานและกล4Gม$;@สูงอายุ 

 กลFAมคนวัยทํางานนิยมไปใช(บริการแพทย6แผนไทยประเภทการนวดผAอนคลายเพื่อผAอนคลาย

ความเมื่อยล(!จากการทํางาน และเพื่อความสวยงาม เพราะการนวดนั้นจะชAวยบํารุงผิวพรรณไ0( สAวน

กลFAมผ*(สูงอายุจะนิยมไปใช(บริการประเภทการนวดจับเส(> และการประคบสมุนไพรรAวมด(วย โดยมี

จุดมFAงหมายเพื่อการรักษาโรค ผลการศึกษาพบวA! ผ*(ให('(อมูลในกลFAมผ*(สูงอายุมีโรคประจําตัวทั้งหมด 

(ร(อยละ 100.0) ได(แ"A ปวดหลัง ปวดขา และโรคเบาหวาน ซึ่งผู(ป[วยโรคเบาหวานมักมีอาการปวด

เมื่อยตามรA!งกายมากกวA!?>ปกติ เปD>ต(> แตAผ*(ป[วยที่เปDนโรคเบาหวานต(องนวดด(วยความระมัดระวัง

และต(องรักษาด(วยยาสมุนไพรรAวมด(วย กลุAมผู(สูงอายุจึงนิยมใช(บริการนวดจับเส(> และประคบ

สมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการของโรคที่เปDนอย*A โดยกลFAมผ*(สูงอายุจะมีหมอนวดประจําเปD>ผ*(>วดรักษา

ให(เพราะการรักษาโรคน้ันต(องการการรักษาอยAางตAอเนื่อง ในขณะที่กลุAมคนวัยทํางานจะไมAมีหมอ

นวดประจําแตAจะเ>(นเลือกใช(บริการกับหมอนวดที่สามารถเดินทางไปใช(บริการได(อยA!งสะดวก 

และชอบทดลองไปใช(บริการในสถานที่ตA!งๆที่หลากหลายไมAคAอยชอบใช(บริการในสถานที่เดิม ๆ  

อีกทั้งการใช(บริการนวดของกลFAมคนวัยทํางานจะเ>(>การนวดเพื่อผAอนคลายความเมื่อยล(!เทA!>2M> ทํา

ให(ไมAต(องการการนวดรักษาที่ตAอเน่ืองจากหมอนวดประจําเหมือนกลFAมผ*(สูงอายุ 

 ความถี่ในการไปใช(บริการของกลุAมคนวัยทํางานจะไปใช(บริการคAอน'(างถี่โดยใช(บริการ

อยA!งมากอาทิตย6ละ 1 ครั้ง และใช(บริการอยA!ง>(อยเดือนละ 1 ครั้ง คิดเปD>เงินประมาณ 1,200-4,800

บาทตAอคนตAอCW หากคิดในอัตราชั่วโมงละ 100 บาท และในแตAละครั้งนวด 1ชั่วโมง แตA"!รนวด

ประเภทการนวดนํ้ามันจะมีราคาสูงถึงประมาณชั่วโมงละ 350-400 บาท และในบางครั้งจะใช(บริการ

นวดนานถึง 2 ชั่วโมงแตAในขณะที่ความถี่ในการใช(บริการของกลFAมผ*(สูงอายุน้ันคAอ>'(!ง>(อย คือ ใH(

บริการนวดอยA!งมากประมาณเดือนละ 2 ครั้งและอยA!ง>(อยประมาณปWละ1-2 ครั้งเนื่องจากจะไปใH(

บริการนวดเมื่ออาการของโรคที่เCDนอย*A"=!เริบ และการไปใช(บริการนวดจับเส(นในการรักษาโรคสAวน

ใหญAหมอนวดจะไมA>Iยมนวดให(บAอย ๆ เพราะเชื่อกันวA!จะการนวดรักษาจะไมA>วดบAอยเพราะการ

ไปนวดบAอยแสดงวAาการรักษาโรคไมAได(ผล และหมายถึงหมอนวดจับเส(>เลี้ยงไ'( แตAผู(ป[วยบางราย

ต(องการความตAอเน่ืองในการรักษา7HAน กรณีป[วยเปD>อัมพาตต(องรับการนวดรักษาอยA!งตAอเนื่องจาก
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หมอคนเดิมซึ่งเหมือนกับการรักษากับแผนป_จจุบันที่ผู(ป[วยต(องได(รับการรักษาอยAางตAอเนื่องกับ

แพทย6ที่ดูแลรักษาโรคมาให(ตั้งแตAต(>เพื่อดูผลการรักษาวA!เปลี่ยนแปลงไปอยA!งไร และควรรักษา

ตAอไปอยAางไร 

 ดังน้ันสามารถสรุปได(วA!?วามแตกตA!งในเรื่องการไปใช(บริการของกลFAมคนทํางาน และกลุA&

ผ*(สูงอายุมีความแตกตA!งกันใน 3 ด(!> ได(แ"A 1. ประเภทของการนวดที่กลFAมคนทํางานนิยมนวดผAอน

คลายแตA"ลFAมผ*(สูงอายุนิยมนวดจับเส(>มากกวA! 2. สถานที่ประจําในการนวด คนทํางานจะไมAนิยม

นวดในสถานที่เดิมๆแตAจะลองนวดในที่อื่น ๆ ไปเรื่อย ๆ เพื่อค(>หาวA!ที่นวดดีที่สุดเพราะการนวด

ไมAได(ต(องการการนวดที่ตAอเน่ืองจากหมอนวดคนเดิม แตAผ*(สูงอายุนั้นจะนวดเพื่อรักษาโรคการนวด

จะเน(>ใช(บริการการนวดจากหมอนวดคนเดิมที่เคยรักษา หรือบรรเทาอาการของโรคให(ดีขึ้นไ0( และ

เพื่อความKAอเน่ืองของการรักษาโรคด(วย 3. ความถี่ในการไปใช(บริการ กลFAมคนวัยทํางานจะมีความถี่

ในการไปใช(บริการสูงกวA!"ลุAมผู(สูงอายุ เพราะเน(>การนวดเพื่อความผAอนคลายเพื่อการพักผAอน

รAางกายที่เมื่อยล(!จากการทํางาน แตA"!รนวดจับเส(>เปD>"!รนวดรักษาโรคโดยเมื่อมีอาการกําเริบจึง

ไปใช(บริการ ดังน้ันปริมาณความถี่ในการไปใช(บริการจึงมีความแตกตAางกัน 

 

 4.9.2 รูปแบบการยอมรับของผ;@ใช@บริการ 

 รูปแบบการยอมรับของผ*(ใช(บริการน้ันสามารถแบAงออกได(เปD> 2 ลักษณะได(แ"A การแนะนํา

ให(ผ*(อื่นไปใช(บริการ และการติดตามข(อมูล'A!วสารเรื่องการสAงเสริมนโยบายการแพทย6แผนไทยของ

รัฐ ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

                         4.9.2.1 การแนะนําให(ผ*(อื่นไปใช(บริการ 

         จากผลการศึกษา พบวA!"ลFAมผ*(ใช(บริการทั้ง 2 กลFAมโดยทั้งกลFAมคนในวัยทํางานและกลFA&

ผ*(สูงอายุทั้งหมดน้ัน (ร(อยละ 100.0) เคยได(แนะนําให(ผ*(อื่นไปใช(บริการนวดแผนไทยและการประคบ

สมุนไพร โดยบุคคลที่แนะนําให(ไปใช(บริการ ได(แ"A เพื่อนที่สนิท และคนในครอบครัวไป โดยจะ

แนะนําให(ไปใช(บริการที่ตนได(เคยไปใช(บริการม!"Aอน เชA> กลุAมคนวัยทํางานก็มักจะแนะนําใ<(

เพื่อนรAวมงานที่สนิทไปนวดผAอนคลายเพื่อคลายความเมื่อยล(!จากการทํางาน กลุAมผู(สูงอายุก็มักจะ

แนะนําบอกตAอให(ไปใช(บริการนวดจับเส(> เปD>ต(> เน่ืองจากกลFAมผ*(ให(บริการทั้งหมด (ร(อยละ 100.0) 

ได(รับการแนะนําจากเพื่อน และคนที่ร*(จักมาอีกทอดหน่ึง ทําให(เมื่อได(มีโอกาสไปใช(บริการมาแล(วก็

อยากที่จะแนะนําบอกตAอสิ่งดี ๆ ให("2บเพื่อนสนิท และคนในครอบครัว แตAโดยสAวนใหRA (ร(อยละ

84.0)จะแนะนําบอกตAอให(เพื่อนสนิทไปใช(บริการกวA!คนในครอบครัว เน่ืองจากคนในครอบครัวนั้น

ร*(อย*Aแล(ววA!ได(ไปรับบริการจากที่ใดมา เพราะอย*Aใกล(ชิดกัน ดังน้ันจึงสนใจที่จะแนะนําบอกตAอเพื่อน

สนิทมากกวA! 
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         4.9.2.2 การติดตาม'(อมูลขA!วสารเรื่องการสAงเสริมนโยบายการแพทย6แผนไทยของรัฐ 

         ในภาพรวมของการศึกษาพบวA! ผู(ใช(บริการสAวนใหRA (ร(อยละ 84.0) ติดตาม'Aาวสาร

เรื่องการสAงเสริมนโยบายการแพทย6แผนไทยของรัฐ โดยพบวA! รัฐบาลมีนโยบายให(โรงพยาบาล

ชุมชนเปiดบริการการแพทย6แผนไทยตั้งแตAให(มีบริการนวดไทย ประคบสมุนไพร และผลิตยา

สมุนไพร อีกทั้งยังจัดให(อาสาสมัครหมูAบ(!นเข(ารับการอบรมเรื่องการนวดไทยเพื่อนไปใช(ดูแล

สุขภาพของคนในครอบครัวหรือนําไปประกอบอาชีพ สังเกตได(จากจังหวัดอุดรธานีมีจุดให(บริการ

นวดแผนไทยเพิ่มมากขึ้นกวA!แตA"Aอน เชA> บริเวณสวนสาธารณะหนองประจักษ6ที่มีซุ(มให(บริการ

นวดไมAต่ํากวA! 10 ซF(& เปDนต(> และจากการติดตาม'(อมูลขA!วสารของผู(ใช(บริการยังได(ใช(ข(อแนะนํา

เพิ่มเติมวAาควรจะสนับสนุนผลิตภัณฑ6เกี่ยวกับสมุนไพรด(วย เพราะถือวA!เปD>สิ่งที่ควรสนับสนุน

ควบค*A"2>ไป เชA> ลูกประคบสมุนไพร น้ํามันนวดสมุนไพร สมุนไพรที่ใช(ในการรักษาโรคตAาง ๆ 

เปDนต(> ซึ่งผลิตภัณa6ในรูปแบบน้ีมีการผลิตเปD>สI>?(!OTOPในจังหวัดอุดรธานีหลายกลุAมด(วยกัน 

รัฐบาลควรพัฒนาสินค(!OTOPประเภทผลิตภัณa6ที่เก่ียวกับสมุนไพรให(ได(รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น 

ได(แ"A การพัฒนารูป แบบบรรจุภัณa6 การโฆษณาประชาสัมพันธ6ให(ประชาชนหันมานิยมใH(

สมุนไพรไทยให(มากข้ึน และการพัฒนาเหลA!นี้ควรได(รับการพัฒนาอยAางตAอเนื่อง ที่ผA!>มายังขาด

ความตAอเน่ืองทําให(เกิดกระแสความนิยมเปDนระยะ ๆ และเงียบหายไป   การติดตามข(อมูล'Aาวสาร

เรื่องนโยบายการแพทย6แผนไทยของรัฐยังเกิดจากการที่ผ*(ใช(บริการใช(วิธีการซักถามพูดคุยกับหมอ

นวดขณะทําการนวด ทําให(ได(รับทราบ'(อมูลเพิ่มเติมวA!"ลFAมหมอนวดแผนไทยในจังหวัดอุดรธานีมี

อยูAด(วยกันหลายกลุA& เชA> กลุAมหมอนวดคนตาบอด กลุAมหมอนวดคนหูหนวก เปDนต(> กลุAมคน

เหลA!>-MเปD>กลFAมที่ขาดโอกาสในสังคมอย*Aแล($ ซึ่งรัฐบาลยังไมAได(ขยายการสนับสนุนเ'(าไปสูAกลุAมผ*(

พิการได(อยA!งทั่วถึง ดังน้ันคิดวAารัฐบาลควรเ'(!มาดูแลให(กับสนับสนุนคนกลFAมน้ีให(ได(ด(วย 

         จากการศึกษาสามารถสรุปได(วA! รูปแบบการยอมรับของผู(ใช(บริการทั้งหมดจะ

แสดงออกในรูปแบบของการแนะนําบอกตAอให(ผ*(อื่นไปใช(บริการ และสนใจที่ติดตามข(อมูล'A!วสาร

เกี่ยวกับการสAงเสริมนโยบายการแพทย6แผนไทยของรัฐแตAยังไมAถึงขั้นตอนของการนําไปทดลอง

ปฏิบัติเอง หรือการสนับสนุนในด(!>การเงิน เพราะผ*(ใช(บริการสAวนใหญA>2M>ถือวA!"!รไปใช(บริการก็

ถือเปD>การสนับสนุนด(านการเงินให("2บผ*(>วดอย*Aแล($  

                        จ!"'(อมูลข(!งต(>สามารถวิเคราะห6แนวโน(มการนําไปใช(ในอนาคตได(วA!ผู(สูงอายุใน

อนาคตจะมีการใช(ประโยช>6จากการนวดแผนไทย และการประคบสมุนไพรอยAางตAอน่ือง เนื่องจาก

กลFAมผ*(รับบริการ โดยเฉพาะอยA!งยิ่งกลFAมคนวัยทํางานที่จะเปDนผ*(สูงอายุในอนาคตไ0(มีปริมาณการใH(

บริการท-.?Aอ>'(!งมีความถี่สูงมีการแนะนําบอกตAอให(?>ร*(จักและคนในครอบครัวไปใช(บริการ และ
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สนใจรับรู('(อมูลขAาวสารตAางๆอีกด(วยทฤษฎีการยอมรับได(อธิบายไว(วAากระบวนการยอมรับ 

(Adoption Process) นั้นเปDนกระบวนการทางจิตใจของบุคคลซึ่งเริ่มต(>ด(วยการเริ่มรู(หรือได(ยิน

เกี่ยวกับแนวความคิดใหมAแล(วไปสิ้นสุดลงด(วยการตัดสินใจยอมรับไปปฏิบัติความคิดของ

ผ*(ใช(บริการทั้งหมดอยูAในขั้นการเริ่มหรือรับรู(ซึ่งเปD>'ั้นแรกของกระบวนการยอมรับการรับรู(อาจ

เกิดขึ้นโดยบังเอิญด(วยการพบเห็นด(วยตนเองหรือโดยการเผยแพรAและแสดงออกมาในด(!>

พฤติกรรมด(วยการไปใช(บริการซึ่งเมื่อได(รับความพอใจจากการไปใช(บริการก็จะทําให(มีการแนะนํา

บอกตAอให("2บผ*(อื่นไปใช(บริการ ได(แ"A เพื่อนที่สนิท และคนในเครอบครัว การรับรู(ข(อมูล'Aาวสาร

เชA>>-Mสม่ําเสมอนั้นอาจทําให(>=!ไปส*A'2M>'องความสนใจ และขั้นของการไตรAตรองเพื่อพิจารณาถึง

ประโยช>6ที่จะได(รับอยA!งจริงจนจะนําไปส*A'2M>ของการทดลองปฏิบัติด(วยตนเอง และกลายเปD>"!#

ยอมรับอยA!งสมบูรณ6ไ0( แตAอยA!ง>(อยที่สุดผ*(ใช(บริการ โดยเฉพาะอยA!งยิ่งกลFAมคนวัยทํางานที่จะเปD>

ผ*(สูงอายุในอนาคตได(อย*Aในกระบวนการยอมรับขั้นแรกแล($ ดังนั้นแนวโ>(มการนําความรู(ในเรื่อง

สุขภาพของผ*(สูงอายุไปใช(ในอนาคตน้ันมีโอกาสที่ผ*(สุงอายุรFA>หลังจะนําไปใช(ประโยชน6ในระยะยาว

อยA!งตAอเน่ือง 

 

4.10 สรุปผลการศึกษา 

 จากผลการศึกษาทั้งหมดสามารถสรุปได(วA!"!รที่ผ*(สูงอายุมีศักยภาพในการนําความรู(ไปใH(

ประโยช>6ได(>2M>จะสAงผลตAอแนวโน(มในการนําความรู(ไปใช(ประโยชน6สําหรับผู(สูงอายุรุA>หลังไ0(  

เน่ืองจากเมื่อผ*(สูงอายุที่มีความร*(เรื่องสุขภาพสามารถรักษาโรคได(อยA!งมีประสิทธิภาพก็จะสAงผลใ<(

ได(รับการยอมรับจากผู(ป[วย หรือผู(มาใช(บริการในรูปแบบของการแนะนําบอกตAอให(ผ*(อื่นไปใH(

บริการ และการติดตามข(อมูลขA!วสารเกี่ยวกับการแพทย6แผนไทย กอปรกับการสAงเสริมนโยบาย

การแพทย6แผนไทยที่เ>(>การประชาสัมพันP6 และสนับสนุนให(ประชาชนหันมาใช(วิธีการธรรมชาติ

บําบัดมากขึ้นซึ่งก็สอดคล(องการรักษาของการแพทย6แผนไทย  

  เหตุผลที่ทําให(ผ*(สูงอายุมีศักยภาพในการนําความรู(มาใช(ประโยชน6มีอยูAด(วยกัน 6 เหตุผล 

ดังน้ี 1. สอดคล(องกับวิถีชีวิตของคนไทย 2. เดินทางสะดวกและประหยัด?Aาใช(จA!E 3. เพิ่มทางเลือก

ในการรักษาในกรณีที่แพทย6แผนใหมAวินิจฉัยวA!ไมAสามารถรักษาไ0( เชA> อัมพาต เปDนต(> 4. ความ

ชํานาญในการรักษาที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ6มาเปDนระยะเวลานาน 5.การมีคุณธรรมในการ

รักษา 6. นโยบายการสAงเสริมภูมิป_ญญาท(องถิ่นของผ*(สูงอายุ และนโยบายพัฒนาการแพทย6แผนไทย

ของรัฐบาล เหตุผลทั้ง 6 ประการน้ีเ อื้อให(ผ*(สูงอายุได(มีโอกาสแสดงศักยภาพที่มีให(เกิดประโยช>6ไ0(  

สAวนที่ชAวยให("!รแพทย6พื้นบ(!>สามารถดํารงอย*Aมาไ0(จนถึงป_จจุบันนี้ก็คือ จุดเดA>ของการ

ถA!ยทอดความร*('องการแพทย6รูปแบบน้ีที่เ>(>"!รถA!ยทอดความร*(โดยสายเลือด ในขณะที่การแพทE6
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แผนป_จจุบันน้ันจะต(องข้ึนอย*Aกับความสามารถ จุดเดA>ของระบบการแพทย6พื้นบ(!>ดังกลA!วจึงมีสAวน

เอื้อให("!รแพทย6ระบบน้ีสามารถดํารงอย*Aได(จนถึงป_จจุบันสAงผลตAอการความยั่งยืนในการนําไปใH(

ประโยช>6ในอนาคตตAอผ*(สูงอายุรFA>หลังอีกด(วย การตAอยอดความรู("YเปD>อีกสAวนหนึ่งที่ชAวยให("!#

ถA!ยทอดความรู(มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากการศึกษาพบวAาหมอนวดและหมอประคบที่มีการ    

ตAอยอดความร*(ทั้งหมดน้ันจะประสบความสําเร็จในการรักษาโรคและมีชื่อเสียงเปD>ที่ร*(จักของคนใน

พื้นที่ แสดงให(เห็นวA!"!รตAอยอดความร*(>2MนเปD>การสAงเสริมศักยภาพการนําความรู(ไปใช(ประโยช>6

ได(เปDนอยAางดี วิธีการเรียนร*('องการแพทย6พื้นบ(!>>2Mนจะเ>(>ตามแบบวิถีชุมชน คือ การลองผิดลอง

ถูกด(วยตนเอง การสังเกตและการสาธิตจากผ*(ร*( ทําให(มีความสอดคล(องกับธรรมชาติการเรียนรู('อง

ชาวบ(!>ที่เน(>ถอดความร*(จากการปฏิบัติจริงมากกวA!"!รเรียนร*(ในรูปแบบที่เปD>วิชาการประกอบกับ

ความเชื่อทางด(!>ไสยศาสตร6ที่เก่ียวกับการเรียนร*(และการถAายทอดความร*( ได(แ"A การไหว(?รูน้ัน ชAวย

สร(างขวัญและกําลังในการเรียนรู(การถAายทอดความรู(ได(เปDนอยAางดีโดยผู(ที่เรียนรู(หรือผู(รับการ

ถA!ยทอดน้ันมีความมั่นใจมากข้ึน  

สAวนที่เปD>สิ่งขัดขวางที่ทําให(ผู(สูงอายุขาดศักยภาพในการนําความรู(ไปใช(ได(แ"A ระบบ

เศรษฐกิจที่ฝkดเคืองได(สAงผลกระทบตAอการถA!ยทอดความร*( กลA!วคือ 1. "Aอให(เกิดการถA!ยทอดความร*(

แบบรวบรัดโดยผ*(รับการถA!ยทอดยินยอมจA!ยคA!ตอบแทนให(ในราคาสูง การถA!ยทอดในลักษณะนี้

น้ันทั้งผ*(ถA!ยทอด และผ*(รับการถA!ยทอดไมAได(คาดหวังในผลการรักษาแตAนําไปใช(เพื่อดูแลสุขภาพ

ของคนในครอบครัวเทAานั้น การถA!ยทอดความร*(ที่รวบรัดน้ีอาจจะทําให(ได(รับความรู(ที่คลาดเคลื่อน

และสAงผลตAอการนําไปใช(ตAอไ0( 2. กAอให(เกิดการถA!ยทอดความร*(แบบมีเงื่อนไข เน่ืองจากผู(ที่มีความร*(

ในด(!>>-MมักจะทําสI>?(!ออกมาจําห>Aาย และมีการจดลิขสิทธิ์ทางป_ญญาเพิ่มมากขึ้น เมื่อมีผู(มาขอ

ความร*("YมักจะไมAยอมถA!ยทอดความร*(ใ<( เน่ืองจากไมAต(องการให(ผ*(มาขอความร*(ผลิตสิน?(!ออกมาขาย

เปDน?*AแขAงกัน โดยมากจะถA!ยทอดให(?>ในครอบครัวและเครือญาติกันหรือบุคคลที่นA!เชื่อถื่อที่ใ<(

คํามั่นสัญญาวA!จะไมAผลิตสิน?(!ออกมาขายเปD>?*AแขAB ความเชื่อทางด(านไสยศาสตร6นั้นนอกจากจะ

เปDนสAวนชAวยในการสนับสนุนการเรียนร*( และการถA!ยทอดความร*(แล($ แตAในขณะเดียวกันความเชื่อ

ทางไสยศาสตร6บางอยA!งก็สAงผลให(เกิดการขัดขวางการถA!ยทอดความรู(เชA>"2> ซึ่งมีอย*A 2 ลักษณะ 

ดังน้ี 1. เชื่อวA!วิชาความร*(ที่มีนั้นสามารถถA!ยทอดความร*(ได(เฉพาะในวงแคบเทA!>2M> คือ ไมAเกิน 3 คน

หากฝ[!ฝk>จะทําให(บุคคลที่ร*(วิชาคนที่ 4 นั้นเสียชีวิตกระทันหัน 2. เชื่อวA!หากอาจารย6เจ(าของวิชาที่

ลAวงลับไมAต(องการถA!ยทอดความร*(ให(ใครแล(วไมAวA!จะพยายามทFAมเทถA!ยทอดความร*(ให(มากเพียงใดก็

จะไมAสําเร็จ โดยสังเกตจากการถA!ยทอดความรู(ในชAวงแรก ๆ หากลูกศิษย6เรียนวิชาแล(วไมAมีความ

คืบห>(!ใด ๆ เลยก็จะหยุดถA!ยทอดความร*(ทันที ความเชื่อทางไสยศาสตร6นี้ถือเปD>สิ่งที่ขัดขวางการ

ถA!ยทอดความร*( ซึ่งสAงผลตAอการคงอย*A และการนําความร*(ไปใช(ประโยช>6ในอนาคตอีกด(วย 
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                          เศรษฐกิจตกต่ํา                                     ความเชื่ออํานาจเหนือธรรมชาติ 
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นโยบายการสนับสนุนจากภาครัฐ 

ภาพที่ 4.2 สรุปผลการศึกษา 

ศักยภาพของผ;@สูงอายุในการนํา

ความร;@มาใJ@ 

-สอดคล(องกับวิถีชุมชน 

-สะดวกในการเดินทางและ

คAาใช(จAายไมAสูง 

-เปDนที่พึ่งให(กับผ*(ป[วยที่แพทย6แผน

ป_จจุบันวินิจฉัยวAาไมAสามารถรักษา

ไ0( 

-มีประสบการณ6ในการรักษามา

อยAางยาวนาน 

-มีคุณธรรม 

-นโยบายการสนับสนุนจากรัฐ 

แนวโน@มในการนําความร;@ไป

ใช@ประโยชนMอยGางตGอเนื่อง 

 

มิติการยอมรับ 

-การแนะนําบอกตAอให(ผ*(อื่น

ไปใช(บริการ 

-การติดตามข(อมูลขAาวสาร

เกี่ยวกับนโยบายการแพทE6

แผนไทยของรัฐ 

การคงอย;Gของ

ความร;@ในเรื่อง

สุขภาพของผ;@

อายุในอนาคต 

การถGายทอดความร;@ที่

เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะ

รวบรัด / :Gน:G3 

ความเชื่อบางอยGางขัดขวาง

กระบวนการถGายทอดความร;@ 

กระบวนการถGายทอดความร;@ 

-จุดเดAนการถAายทอดของการแพทE6

พื้นบ(านคือการถAายทอดโดยสายเลือด 

(สABผลให(คงอย*Aมาได(จนถึงป_จจุบัน) 

-การตAอยอดความร*(ทําให(การถAายทอด

ความร*(มีประสิทธิภาพ 

การเรียนร;@ 

-การเรียนรู(ที่สอดคล(องกับวิถีชุมชน 

-ความเชื่อทางด(านไสยศาสตร6ที่สAB7สริม

การเรียนร*( เชA> การไหว(ครู เปDนต(> 



บทที่ 5 

 

สรุปและข,อเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาเรื่อง การนําความร123องผ12สูงอายุในการดูแลสุขภาพมาปรับใช2สําหรับผ12สูงอายุ

ในร7C,หลัง ศึกษากรณี จังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสง.J เพื่อศึกษาศักยภาพของผ12สูงอายุในด2!,การนํา

ความร12เรื่องสุขภาพมาใช2ให2เกิดประโยช,J   การถC!ยทอดความร123องผ12สูงอายุและแนวโ,2มการนําเอา

ความร123องผ12สูงอายุในเรื่องสุขภาพมาใช2ประโยช,J รวมถึงเสนอแนะแนวทางในการนําความรู23อง

ผ12สูงอายุมาใช2ให2เกิดประโยชนJในอนาคต ในการศึกษาได2เก็บรวบรวม32อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

จากผ12ให2มูลที่สําคัญ จํานวน 21 คน ซึ่งแบCงเปS,"ลุCมผู2ที่เคยประกอบอาชีพหรือประกอบอาชีพเปS,

หมอนวดและหมอประคบสมุนไพรจํานวน 15 คนและกลุCมผู2ใช2บริการจํานวน 6 คนโดยใช2วิธีการ

สัมภาษณJเชิงลึก (In-depth Interview) พร2อมกับการสังเกต (Observation) แบบมีสCวนรCวมประกอบ

กับการศึกษาข2อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งเปS,ทั้งเอกสารและงานวิจัยตC!งๆที่เก่ียวข2องในการ

นําเอามาวิเคราะหJรCวมในเชิงพรรณนาในการอธิบายผลการศึกษา สามารถสรุปได2ดังน้ี 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 

 5.1.1 ข,อมูลเกี่ยวกับกล&;มหมอนวด และหมอประคบสมุนไพร 

หมอนวดและหมอประคบสมุนไพรสCวนมากเปS,คนจังหวัดอุดรธานี หรือเรียกวC!เปS,.,

พื้นถิ่นตั้งแตC"-าเนิด หมอนวด และหมอประคบสมุนไพรนั้นสCวนใหญCเปS,ผู2หญิง เนื่องจากผู2ชาย

สามารถเลือกประกอบอาชีพได2หลากหลายมากกวC!ผ12หญิง และผ12ใช2บริการทั้งผ12ชาย และผู2หญิงสCวน

ใหญC,Kยม และไว2วางใจหมอนวดผ12หญิง เพราะเชื่อวC!จะไมCทําอันตรายขณะนวด  

            กล7CมหมอนวดสามารถแบCงออกได2เปS, 2 ประเภท ได2แ"C  

          5.1.1.1 นวดผCอนคลาย   กล7Cมหมอนวดกล7Cมน้ีเรียนวิชาการนวดมาจากศูนยJพัฒนาฝXมือ

แรงงานจังหวัดอุดธานีจะเปS,ลักษณะการนวดแบบผCอนคลายซึ่งจะเ,2,เพื่อความผCอนคลายความ  
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เมื่อยล2!ของรCางกายซึ่งใช2ลักษณะการนวดที่แตกตC!งกันออกไปแล2วแตCความถนัดของผู2,วด 

สCวนมากจะใช2วิธีการบีบการบีบเปS,"!รจับกล2ามเนื้อให2เต็มฝY!มือแล2วออกแรงบีบที่กล2!มเนื้อเปS,

การเพิ่มการไหลเวียนของเลือดมายังกล2!มเน้ือชCวยให2หายจากอาการเมื่อยล2! และการบีบยังชCวยลด

อาการเกร็งของก;2ามเน้ือได2ด2วย ในบางทC!,วดก็จะใช2วิธีการดึง ดัด และการสับ ซึ่งขั้นตอนในการ

นวดจะเ,2,.วามตCอเน่ืองของทC!,วดเพื่อให2ผ12ถูนวดได2รับการพักผCอน และความสบายจากการนวด

อยC!งไมCสะดุด เชC, ถ2!"-!ลังนวดทC!,อนหงายก็จะนวดทุกสCวนของรCางกายในทC!,อนหงานจนครบ

ทุกสCวน"Cอน แล2วจึงเปลี่ยนเปS,ทC!,อนคว่ํา เปS,ต2,  

       การเตรียมตัวของผ12,วด ได2แ"C รักษาสุขภาพรC!งกายให2แข็งแรง เพราะต2องใกล2ชิดกับผ12

ถูกนวด รักษาความสะอาด เชC, ล2างมือ รักษาความสะอาดในชCองปากให2ไมCมีกลิ่นปาก และมีสมาธิ

ทุกครั้งกCอนจะทําการนวด 

      5.1.1.2 นวดจับเส2, กล7Cมหมอนวดประเภทนี้จะคCอนข2!งสูงอายุมากกวC!"ลุCมหมอนวด

ผCอนคลายโดยสCวนมากจะเรียนร12ตามแบบวิถีชุมชนด2วยการสังเกต จดจํา และนําไปปฏิบัติ การนวด

จับเส2,เปS,"!รนวดรักษาโรค ซึ่งจะใช2วิธีการกดโดยมักจะใช2,KTวหัวแมCมือกดลงที่สCวนจุดนวดตC!+ ๆ 

ตามรC!งกายเพื่อชCวยให2"ล2!มเน้ือคลายตัว และให2เลือดถูกขับออกมาจากหลอดเลือดบริเวณน้ัน และ

เมื่อลดแรงกดลงเลือดก็จะพ7Cงออกมาเลี้ยงบริเวณน้ันมากข้ึน ทําให2ระบบไหลเวียนเลือดทําหน2าที่ได2ดี

ชCวยการซCอมแซมสCวนที่สึกหรอได2รวดเร็วขึ้น ระหวC!งที่กดก็จะมีการคลึงด2วยนิ้วมือเปS,ลักษณะ

วงกลมเพื่อให2ลึกถึงกล2ามเนื้อ และให2";2!มเนื้อได2เคลื่อนไปมาด2วย การคลึงทําให2เลือดถูกบีบ

ออกไปจากบริเวณน้ัน และมีเลือดใหมCมาแทนที่ชCวยในการไหลเวียนของเลือด และน้ําเหลือง  การ

นวดจับเส2นจะไมCเ,2,ความตCอเนื่องของทCานวด เพราะการนวดจับเส2นจะเน2,"!รนวดเฉพาะจุดที่

เจ็บปวด หรือจุดที่มีอาการเปS,หลัก 

     การวินิจฉัยโรค กCอนที่จะมีการนวดจับเส2นเพื่อรักษาโรคก็มักจะต2องมีการสอบถาม

ประวัติผู2ปYวย โรคประจําตัว อาการของโรคที่เปS, และพฤติกรรมการบริโภค กCอนแล2วจึงทําการ

รักษา 

     การเตรียมตัวของผ12,วดนั้นมีลักษณะคล2!ยกับการนวดผCอนคลาย แตCเน2,การมีความมี

คุณธรรมในการรักษาโรค หมายถึง ผู2ปYวยจะต2องไมCเสียเงินคC!รักษาที่สูงหรือหมอนวดไมC.วร

เรียกร2อง.C!รักษาที่สูงมากจากผ12ปYวย เน่ืองจากเปS,"!รซ้ําเติมผ12ปYวย และเปS,.,ไมCมีคุณธรรม 

    ข2อห2!มในเรื่องวิธีการนวดทั้ง 2 ประเภท ได2แ"C ผ12,วด และผ12ถูกนวดมีไ32 เปS,โรคผิวหนัง 

กระดูกหัก มีบาดแผลในบริเวณจุดนวด ผ12ถูกนวดมีอาการมึนเมา โรคความดันโลหิตสูงที่ยังควบคุม

ไมCไ92 และควรระมัดระวังในการนวดกับผ12ถูกนวดที่ปYวยเปS,โรคเบาหวาน เพราะจะมีอาการฟกช้ํา
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ได2งC!6 และผู2ถูกนวดที่มีอายุมากกวC! 60 >X เนื่องจากผู2สูงอายุมักมีป̂ญหาเรื่องกระดูกพรุน และข2*

อักเสบ    

   ประโยช,J3องการนวด  ได2แ"C 1. ระบบไหลเวียนเลือดดีข้ึนมีเลือดใหมCมาแทนที่ ชCวยใน

การไหลเวียนของเลือด และนํ้าเหลือง 2. การนวดทําให2"ล2ามเน้ือมีประสิทธิภาพดีข้ึน  3 ทําให2เลือด

มาเลี้ยงผิวหนังมากข้ึน ทําให2ผิวหนังเตCงตึง ทําให2ยาดูดซึมทางผิวหนังได2ดี 4. การนวดจะเพิ่มการตึง

ตัวของระบบทางเดินอาหาร 5. การนวดทําให2เกิดความร12สึกผCอนคลาย สบายกาย สบายใจ  

   การนวด และการประคบสมุนไพรไปพร2อมๆกันน้ันจะชCวยให2รCางกายคลายเมื่อยได2มาก

ข้ึน สมุนไพรที่ใช2ทําลูกประคบมีอย1Cหลายสูตร บางสูตรใช2สมุนไพรกวC! 10 ชนิด แตCสูตรที่นิยมใA2

เปSนตัวยาพื้นฐานจะประกอบด2วย ไพล ขมิ้นชัน ตะไคร2บ2!, ผิวมะกรูด ใบมะขาม ใบส2มปYอย และ

เกลือ โดยสCวนมากจะใสCสมุนไพรลงในผ2!ฝ_!ยดิบในปริมาณที่สามารถหCอได23,!ดเทC!ผลส2มโอ เพื่อ

จะได2มีขนาดพอเหมาะในขณะทําการประคบลูกประคบที่ใช2สCวนใหญCจะใช2ลูกประคบชนิดแห2+ 

เพราะหาซื้อได2งC!6 และเก็บไว2ได2,!,กวC!ลูกประคบชนิดสด   การตากสมุนไพรน้ันต2องนําสมุนไพร

ทั้งหมดมาหั่นให2ละเอียดแล2วนําไปตากประมาณ 3-4 แดด การตาก 1 แดดต2องตากตลอดทั้งวันตั้งแGC

เริ่มมีแดดจนแดดหมด เมื่อสมุนไพรแห2งแล2วก็ควรเก็บไว2ในที่ที่มีอากาศถC!ยเท เพราะไมCเชC,นั้น

อาจจะทําให2สมุนไพรข้ึนราไ92 

   การประคบสมุนไพรจะไมCแชCลูกประคบไว2"?บจุดประคบเปS,เวลานาน ๆ เพราะจะทําใB2

ลูกประคบลวกผิวหนังจนเกิดอาการพุพองไ92 เพราะทนความได2ไมCมากโดยในชCวงแรกของการ

ประคบลูกประคบจะร2อนมาก ๆ จะทําให2"!รประคบในชCวงแรกต2องประคบในแตCละจุด.Cอ,32!งเร็ว 

พอลูกประคบเริ่มอ7C,จึงคCอยประคบช2!ลงไ92   การประคบสมุนไพรนั้นจะประคบทั้งตัว หรือเฉพาะ

บริเวณที่ปวดก็ไ92 แตCเมื่อประคบเสร็จใช2เวลาประคบนานประมาณ 30 นาที  ข2อควรระวังในการ

ประคบสมุนไพรก็คือ อยCาให2ลูกประคบร2อนจนเกินไป เพราะจะทําให2ผิวหนังพอง ต2องมีความ

ระมัดระวังเปS,อยC!งมากในการประคบให2"?บผ12ปYวยเปS,เบาหวาน โดยเฉพาะประเภทที่ผิวหนังพุพอง 

ผ12ปYวยเปS,อัมพาต เพราะผ12ปYวยเหลC!,ETจะตอบสนองตCอความร2อนได2ช2!"วC!.,ปกติ เมื่อประคบเสร็จ

เรียบร2อยแล2วควรทิ้งไว2ประมาณ 2 ชั่วโมงห2!มอาบนํ้า เพราะรC!งกายจะปรับอุณหภูมิไมCทันอาจจะทํา

ให2เกิดอาการช็อคหรืออาจจะไมCสบายไ92  เคล็ดลับที่สําคัญในการประคบสมุนไพรคือ การใA2

นํ้ามันงาทาตัวผ12ถูกประคบกCอน เพราะจะได2.วามร2อนได2ดี ลดการอาการพุพองที่เกิดจากความร2อน 

และชCวยในการดูดซึมตัวยาได2ดี 
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5.1.2  การเรียนร7, 

การเรียนร123องผ12สูงอายุออกเปS, 2 รูปแบบ ได2แ"C การเรียนร12ตามแบบสถาบัน และการเรียนร12

ตามแบบวิถีชุมชน ดังน้ี 

           5.1.2.1  การเรียนร12ตามแบบสถาบัน  หมอนวดเกือบครึ่งหน่ึงมีรูปแบบการเรียนร12ตาม

แบบสถาบันการเรียนรู2ในรูปแบบนี้จะนําไปสูCวิธีการที่ละเอียด และเปS,3ั้นตอนตามมาซึ่งผู2เรียน

สามารถนําไปฝ̀กปฏิบัติให2เกิดความร12และความชํานาญมากขึ้นไ92 อีกทั้งยังสามารถนําไปดัดแปลง 

และพัฒนาให2เหมาะสมกับบริบทของตนเองได2อยCางเหมาะสม  การเรียนร12ของหมอนวดกลุCมนี้จะ

เรียนรู2มาจากศูนยJพัฒนาฝXมือแรงงาน ตั้งอยูCที่ตําบลบ2านจั่น อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี หรือ

รวมกล7Cมกัน และเชิญผ12เชี่ยวชาญมาสอน แตCได2ยื่นเรื่องขอใบประกาศผCานการอบรมจากกรมพัฒนา

ฝXมือแรงงาน โดยแบCงการเรียนร12ออกเปS, 2 สCวน ได2แ"C การเรียนรู2ในภาคทฤษฎี และการเรียนรู2ใน

ภาคปฏิบัติ  

          5.1.2.2 การเรียนรู2ตามแบบวิถีชุมชน หมอนวดเกินครึ่งหนึ่งมีรูปแบบการเรียนรู2ตาม

แบบวิถีชุมชน การเรียนร12ในรูปแบบน้ีจะแบCงวิธีการเรียนร12ออกเปS, 3 วิธี ได2แ"C  

                        1) การเรียนร12จากการลองผิดลองถูกด2วยตนเอง เกิดจากการลองนวดให2กับ

คนในครอบครัวและญาติพE),2องเมื่อทําบCอยๆ จึงเกิดความชํานาญ อีกทั้งมีการฝ̀"ฝนทักษะด2วยการ

นวดตนเองอย1CเปS,ประจํา 

                        2) การเรียนรู2จากการสังเกต การเรียนรู2วิชาการแพทยJแผนไทยในชุมชน

ชนบทมักจะใช2วิธีการสังเกตและจดจําจนกระทั่งเกิดความชํานาญ ซึ่งจะต2องมีความขยันมั่นเพียรใน

การฝ̀กฝนอย1CเปS,ประจําจนเกิดความชํานาญ  

                        3) การเรียนรู2จากการสาธิตโดยผู2ร12 หมอสมุนไพรและหมอนวดสCวนใหQC

มักจะมีบรรพบุรุษเปS,หมออยูCแล2วทําให2"!รเรียนนั้นเกิดจากประสบการณJตรงจากการรักษาจริง

หรือการสาธิตโดยผ12ร12แตCอย1CในสถานการณJจริง  จากน้ันผ12เรียนจะใช2"!รสังเกตและการจดจําหากมีข2*

สงสัยก็จะสอบถามภายหลังการรักษา 

 

5.1.3 ศักยภาพการนําความ%7,มาใD, 

หมอนวดและหมอประคบสมุนไพรสูงอายุมีศักยภาพในการนําความรู2ไปใช2ประโยช,Jไ92  

ด2วยเหตุผลดังน้ี 

          5.1.3.1 เน่ืองจากการรักษากับหมอพื้นบ2านถือเปS,ระบบสาธารณสุขแบบดั้งเดิมของ

สังคมไทยที่ยังยึดติดอย1Cกับคนไทยมาจนถึงป̂จจุบัน เพราะคนไทยยังมีความเชื่อในพลังการรักษาของ

หมอพื้นบ2!,ตามแบบความเชื่อเรื่องการรักษาโรคของบรรบุรุษ กอปรกับการสCงเสริมของภาครัฐ ทํา
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ให2หมอนวด และหมอประคบสมุนไพรยังได2รับความไว2วางใจจากผู2ปYวยให2ทําการรักษาโรคอย1C

จนถึงป̂จจุบัน "Cอให2เกิดโอกาสในการแสดงศักยภาพในการรักษาโรคไ92 

         5.1.3.2 การรักษาโรคที่เจ็บปYวยเล็ก,2อยบางชนิดที่มีสาเหตุที่ชัดเจน เชC, การตกบันได

32อเท2!พลิก แผลฟกช้ํา เปS,ต2, เน่ืองจากสะดวกในการเดินทางกรณีที่ชาวบ2!,ที่อย1Cในเขตนอกเมือง 

หรือหC!งไกลสถานพยาบาลของรัฐและมE.C!ใช2จC!ยในการรักษาที่ไมCสูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับการ

รักษากับแพทยJแผนป̂จจุบัน หมอนวด และหมอประคบสมุนไพรบางคนไมCรับ.Cารักษาหากรักษา

โรคให2"?บผ12ปYวยไมCไ92 เนื่องจากได2ให2.ําสัญญากับอาจารยJผู2ถCายทอดวิชาให2วC!จะเปS,ผู2มีคุณธรรม 

หากไปปฏิบัติตามคําสัญญาจะทําให2.วามร12ที่มีอย1Cสูญหายไปหรือรักษาโรคให2ผ12ปYวยไมCไ92 อีกทั้งการ

ไมCรับ.C!รักษา หากรักษาโรคให2กับผ12ปYวยไมCได2,?T,ยังเปS,"!รสร2!งความเชื่อมั่นให2"?บผู2ปYวยวC!หมอ

นวด และหมอประคบสมุนไพรน้ันมีศักยภาพในการรักษาโรคให2หายไ92 

        5.1.3.3 การรักษาในกล7Cมผ12ปYวยที่หมดทางรักษาหรือผ12ปYวยที่ไมCมีโอกาสหายให2"ลับมา

มีความหวังข้ึนอีกครั้งกับการรักษาด2วยแพทยJแผนไทย ระบบการแพทยJพื้นบ2!,บางอยC!งไมCสามารถ

ใช2หลักการทางวิทยาศาสตรJมายืนยันได2ทั้งหมด กอปรกับพิธีกรรมกCอนการรักษาอยC!งการไหว2.รู

ในรูปแบบตC!+ ๆน้ันก็เปS,การการสร2!งความเชื่อมั่นให2กับผ12ปYวยไ92 ทําให2ผ12ปYวยที่เปS,โรคร2!ยที่หมด

ทางรักษาจากหมอแผนป̂จจุบันมีที่พึ่งทางใจและกลับมามีพลังความเชื่อตCอการรักษาในรูปแบบนี้

"Cอให2เกิดการมีกําลังใจที่ดี หรือมีกําลังใจที่เข2มแข็งซึ่งทําให2ผลการรักษาด2วยหมอพื้นบ2!,ในผู2ปYวย

บางรายที่ปYวยเปS,โรคร2!ยน้ันได2ผลการรักษาที่ดีหรือทําให2ผ12ปYวยหายจากโรคนั้น ๆ ได2อีกด2วย 

       5.1.3.4 การสั่งสมประสบการณJในการรักษาโรคของผู2สูงอายุที่มีมาอยC!งตCอเนื่องและ

ยาวนาน ทั้งจากการฝ̀"ปฏิบัติจริง ทั้งจากประสบการณJในการรักษาจริงและการตCอยอดความร12หรือ

การหาความร12เพิ่มเติม จนเกิดความชํานาญในความร12ที่มีอย1C จึงสCงผลตCอศักยภาพในการนําความรู2ที่มี

ไปใช2รักษาโรคได2อยCางมีประสิทธิภาพ 

       5.1.3.5 การมีคุณธรรมในการรักษาโรค เน่ืองจากการเรียนร12ของกล7Cมหมอนวดและหมอ

ประคบสมุนไพรสูงอายุจะมีความเกี่ยวพันกับความเชื่อด2!,ไสยศาสต#J สังเกตได2จากการไหว2.รู

"Cอนการรักษา เพราะเชื่อวC!หากเปS,ผ12.7ณธรรม กลC!วคือ ไมC.Kดเอารัดผ12ปYวยด2วยการเรีย".C!ตอบแทน

ในราคาที่สูง ไมCเลี้ยงไ32ผ12ปYวย และปฏิบัติตนเปS,.,ดีอาจารยJผู2ลCวงลับจะคอยปกป_องคุ2มครองและ

ชCวยเหลือการรักษา แตCหากเปS,ผ12ไมCมีคุณธรรมในการรักษาวิชาความร12ที่มีก็จะเสื่อมและหายไปทํา

ให2ผ12ปYวยมั่นใจในการเ32!มารับการรักษาได2เปS,อยC!งดี 

      5.1.3.6 นโยบายในเรื่องการสCงเสริมภูมิป̂ญญาท2องถิ่นของผ12สูงอายุและนโยบายพัฒนา

การแพทยJแผนไทยของรัฐบาลไ92 ทําให2การนวดไทย และการประคบสมุนไพรได2กลายเปSนแพท6J

ทางเลือกให2กับประชาชนได2ใช2วิธีการธรรมชาติบําบัดในการดูแลสุขภาพผC!นการประชาสัมพ?,FJ 
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จนนําไปส1C.วามสนใจในการไปใช2บริการการแพทยJแผนไทย หรือเพิ่มความสนใจในการไปใA2

บริการการแพทยJแผนไทยให2กับกล7Cมผ12ที่ใช2บริการที่จะกลายมาเปSนผู2สูงอายุในอนาคตเพิ่มมากขึ้น 

การถC!ยทอดความร12ของหมอพื้นบ2!,เปS,"!รถC!ยทอดความรู2"ันโดยสายเลือด คือสามารถ

รับความรู2จากบรรบุรุษไ92 แตกตCางจากระบบการแพทยJแผนป̂จจุบัน เพราะในระบบการแพท6J

ประเภทหลังนี้ผ12ที่จะเปS,แพทยJได2ขึ้นอยูCกับความสามารถสCวนบุคคล จุดเดC,3องระบบการแพท6J

พื้นบ2!,ดังกลC!วจึงมีสCวนเอื้อให2"!รแพทยJระบบนี้สามารถดํารงอยูCได2จนถึงป̂จจุบัน สCงผลตCอการ

ความยั่งยืนในการนําไปใช2ประโยช,JในอนาคตตCอผ12สูงอายุร7C,หลังไ92 

 

 5.1.4 กา%E;ายทอดความร7, 

            5.1.4.1 รูปแบบการถC!ยทอดความร123องหมอนวด และหมอประคบสมุนไพรสามารถ

แบCงออกเปS, 2 รูปแบบได2แ"C 

                           1) การถC!ยทอดความรู2ตามแบบวิถีชุมชน หมอนวด และหมอประคบ

สมุนไพรเกือบทั้งหมดมีรูปแบบการถC!ยทอดความรู2ตามแบบวิถีชุมชน หรือคาดการณJวCาหากมีลูก

ศิษยJก็จะถC!ยทอดความร12ตามรูปแบบดังกลC!/ โดยสามารถสรุปลักษณะวิธีการถC!ยทอดความรู2ตาม

แบบวิถีชุมชนไ92 ดังนี้ 

              (1) เ,2,การทําให2ดูเปS,แบบ 

                ผ12เรียนต2องคอยสังเกตการรักษาของอาจารยJผ12สอน และติดตามไถCถามจน

เ32าใจอยCางถCองแท2จริงๆ และจึงจดจําความรู2ที่เรียนมาให2ขึ้นใจ เพราะการใช2วิธีการบรรยายเพียง

อยC!งเดียวอาจจะทําให2ผ12เรียนน้ันทCองจําตามเนื้อหาที่สอนแตCไมCได2เ32!ใจจริง ๆ เหมือนการได2สังเกต

จากการปฏิบัติจริง 

                (2) เ,2,การให2ทดลองปฏิบัติจริง 

                 วิธีการที่เน2,"!รทดลองจากการปฏิบัติจริงเปS,วิธีการที่ชาวบ2!,ใช2ในการ

ถC!ยทอดความร12 เน่ืองจากธรรมชาติการเรียนร123องชาวบ2!,มักจะเรียนรู2จากการปฏิบัติได2ดีกวC!"!#

ฟ̂งบรรยาย อีกทั้งชาวบ2!นสCวนใหญCไมCคCอยได2เรียนหนังสือทําให2วิธีการเรียนแบบสถาบันที่มีการ

เรียนทางด2!,ทฤษฎีด2วยวิธีการบรรยายน้ันได2ผลลัพFJในการถC!ยทอดความรู2ให2"?บชาวบ2านได2ไมCดี

เทC!ที่ควร  

                          2) การถC!ยทอดความรู2ตามแบบสถาบัน การถC!ยทอดแบบสถาบันนี้จะใA2

วิธีการบรรยายเน้ือหาความร12"Cอนจากน้ันจึงจะใช2วิธีการสาธิต และการบรรยายควบคูCกันตCอไป ซึ่ง

ลูกศิษยJต2องใช2วิธีการสังเกต จดจํา และบันทึกข2อมูลที่ได2จากการถC!ยทอดความร12จากผ12สอน ซึ่งหากมี

32อสงสัยก็สามารถซักถามผ12สอนไ92   การถC!ยทอดความร12ที่เก่ียวข2องกับการแพทยJหรือการรักษาโรค
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น้ันจะต2องให2ผ12เรียนเข2าใจอยC!งละเอียด และชัดเจน ไมCเชCนน้ันอาจจะทําให2ผ12ปYวยอาการทรุดลง หรือ

หายช2! อีกทั้งการจะถC!ยทอดความรู2เรื่องการใช2สมุนไพรต2องมีความละเอียดรอบคอบมาก เพราะ

สมุนไพรถ2!ใช2ไมCถูกกับโรคก็อาจจะทําให2เกิดโทษแกCรC!งกายของผ12ปYวยไ92  หากจัดยาไมCถูกกับโรคก็

จะทําให2ผ12ปYวยน้ันปYวยเรื้อรัง หรือไมCร12ลําดับขั้นตอนในการรักษาก็อาจจะทําให2ไมCสามารถรักษาโรค

ไ92 ยกตัวอยC!งเชC, เมื่อเกิดอุบัติเหตุไมC.วรประคบสมุนไพรทันทีควรรอเวลา 48 ชั่วโมงกCอน แล2/

.Cอยใช2ความร2อนไมCเชC,นั้นแผลจะหายช2! เปS,ต2, 

  5.1.4.2 การไหว2ครู  

การไหว2ครูมีอย1Cด2วยกัน 2 รูปแบบได2แ"C การไหว2ครูด2วย ขั,FJ 5 การขึ้นครู ดังน้ี 

             1) การไหว2.รูด2วย ข?,FJ 5 โดยข?,FJ 5 นั้นจะประกอบไปด2วยดอกไม2ที่มี

ขนาดเล็กที่สามารถหาได2งC!6 แตCต2องเปS,ดอกไม2ที่เชื่อกันวC!เปS,ดอกไม2มงคล ดอกไม2ใช2บูชาจํานวน 

5 .1C ที่ต2องใช2ดอกไม23,!ดเล็ก เพื่อจะได2ใสCในจานได2พอดี และจะได2วางบนหิ้งพระได2สะดวก และ

ยังต2องมี ธูป 5 .1C เทียน5 .1C นําไปถวายบนหิ้งพระที่บ2!,.รูผ12สอนเพื่อความเปSนสิริมงคล และเพื่อเปS,

การขออนุญาตครูอาจารยJที่เปS,.วามเชื่อเกี่ยวกับทางไสยศาตรJให2ชCวยลงมาถC!ยทอดความรู2ให2ใB2

สําเร็จลุลCวงไปได2ด2วยดี หมอนวดที่มีการไหว2.รูด2วยข?,FJ 5 จะเปS,หมอนวดที่มีวิธีการเรียนรู2ตาม

แบบวิถีชุมชน 

                2) การข้ึนครู  คือ การไหว2.รูในครั้งแรกของการรับการถC!ยทอดความร12

จากอาจารยJผู2สอน ประกอบไปด2วย ดอกไม2ชนิดใดก็ได2ที่ใช2ในการบูชาพระ หญ2!แพรก มะเขือ

เปราะ ธูป 3 ดอก เทียน 1 ค1C เพื่อจะได2เปS,"!รรําลึกถึงบุญคุณของครูอาจา#6J แตCเมื่อผ12นวดลงมือนวด

ทุกครั้งก็ควรประนมมือไหว2พร2อมกับรําลึกถึงครูดัง";Cาวซึ่งใช2เวลาเพียง 2-3 วินาทีเพื่อสร2!งขวัญ 

และกําลังใจ และสร2!งสมาธิที่ดีให2"?บผ12,วด"Cอนลงมือนวด หมอนวดที่เรียกการไหว2ครูครั้งแรกวC!

การข้ึนครูน้ันมาจากหมอนวดที่เรียนการนวดมาจากสถาบันที่จัดการอบรมการนวดโดยสถาบันที่

อบรมให2จะจัดให2มีการไหว2ครูอยCางเปS,ทางการครั้งแรกกCอนการเข2าสูCชั่วโมงแรกของการเรียน

บรรยายในภาคทฤษฎี เพื่อเปS,"!รเคารพครูอาจาร6J และครูผ12สอนด2วย   

  5.1.4.3 ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่มีตCอการถC!ยทอดความร12 

  เนื่องจากป̂จจัยทางเศรษฐกิจที่ย่ําแยCจึงสCงผลตCอการการถCายทอดความรู2ในเรื่อง

สุขภาพของผ12สูงอายุด2วย ดังน้ี 

               1) ถC!ยทอดความร12แบบรวบรัด เหตุผลที่มีการถC!ยทอดความรู2แบบรวบรัด

เน่ืองมาจากผ12เรียนไมCได2ต2องการนําไปประกอบอาชีพแตCต2องการนําไปนวดให2กับสามีชาวตCางชาติ 

และมีเวลาในการเรียนเพียง 2 อาทิตยJเMCาน้ัน โดยให2คC!ตอบแทนที่สูงมาก การถC!ยทอดความรู2แบบ

รวบรัดนี้จะสอนแ.CทC!พื้นฐานการนวดอยC!งงC!ยที่มีลักษณะการนวดด2วยอ72งมือเปSนการนวดแบบผCอน



 192                     

คลายไมCได2.าดหวังในเรื่องผลการรักษาพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเปS,เขตพื้นที่ที่มีสตรีชาวอุดรธานี

แตCงงานข2!มชาติกันอยC!งแพรCหลาย อันเนื่องมาจากป̂จจัยทางเศรษฐกิจเปS,หลัก การแตCงงานข2!0

ชาติจึงเปSนความพยายาม เพื่อให2สามารถตอบสนองความต2องการเพื่อความอย1Cรอด และความมั่นคง

ในชีวิตทั้งด2านเศรษฐกิจ  ดังนั้นสตรีที่แตCงงานกับชาวตCางชาติสCวนใหญCจึงต2องการดูแลสามี

ชาวตC!งชาติให2ดี เพราะนั่นหมายถึงความมั่นคงรายไ92 และความอย1Cรอดของตนเองและครอบครัว 

              2) ถC!ยทอดความรู2แบบมีเงื่อนไข ในป̂จจุบันผู2ที่มีความรู2ด2!,"!รนวดจับ

เส2, การประคบสมุนไพร วิธีการทําลูกประคบสมุนไพรและน้ํามันสําหรับใช2ในการนวดน้ันเริ่มหวง

แหนวิชาความร12 เพราะเศรษฐกิจฝbดเคือง ผ12ที่มีความร12เหลCานี้ก็มักจะผลิตสินค2!ออกมาจําห,C!6 และมี

การจดลิขสิทธิ์ทางป̂ญญาเอาไว2เพื่อป_องกันคูCแ3Cงทางการค2!ลอกเลียนแบบสินค2! โดยมากมักจะ

ถC!ยทอดความร12ที่มีให2"?บคนในครอบครัวหรือญาติพE),2องที่จะไมCผลิตสK,.2!ออกมาขายเปSนคูCแ3Cงทาง

การค2ากัน  จะเห็นได2วC!ป̂จจัยทางเศรษฐกิจมีผลตCอกระบวนการถC!ยทอดความรู2ให2มีรูปแบบที่

เปลี่ยนแปลงไป 

  5.1.4.4 ความเชื่อกับการถC!ยทอดความร12 

  ความเชื่อทางไสยศาสตรJเปS,สCวนหน่ึงของวิชาการแพทยJแผนไทย ยกตัวอยC!งเชC, 

หลักสูตรของครูบางคนจะสอนวิชาไสยศาสตรJให2ด2วยเรียกวC! “ไสยรัก&J” คือการรักษาโรคภัยไข2เจ็บ

ด2วยอาคม และนับวC!เปS,วิชาการแพทยJแผนไทยแขนงหน่ึง ความเชื่อทางด2านไสยศาตรJยังสCงผลตC*

กระทบตCอการถC!ยทอดความร12ด2วย จ!"32อมูลที่ได2สามารถสรุปลักษณะความเชื่อทางด2านไสยศาสต#J

ที่สCงผลตCอการถC!ยทอดความร12ได2ใน 2 ลักษณะ ดังน้ี 

             1) เชื่อวCาวิชาความร12ที่มีนั้นสามารถถCายทอดความร12ได2เฉพาะในวงแคบ

เทC!,?T, คือ ไมCเกิน 3 คน หากฝYาฝbนจะทําให2บุคคลที่ร12วิชาคนที่ 4 น้ันเสียชีวิตกระทันหัน  

              2) เชื่อวC!หากอาจารยJเจ2!3องวิชาที่ลCวงลับไมCต2องการถC!ยทอดความร12ให2ใคร

แล2วไมCวC!จะพยายามท7CมเทถC!ยทอดความร12ให2มากเพียงใดก็จะไมCสําเร็จ โดยสังเกตจากการถC!ยทอด

ความร12ในชCวงแรก ๆ หากลูกศิษยJเรียนวิชาแล2วไมCมีความคืบห,2!ใด ๆ เลยก็จะหยุดถC!ยทอดความร12

ทันที 

  5.1.4.5 การตCอยอดความร12 

  ตCอยอดความร12 คือ การเพิ่มความร12ที่มีอย1Cให2เพิ่มมากข้ึน และสามารถนําไปบอกตC*

หรือเผยแพรCให2กับผู2อื่นได2รับรู2เพื่อจะนําไปใช2ประโยชนJไ92 การตCอยอดความรู23องผู2สุงอายุมีอย1C

ด2วยกัน 5 ลักษณะ ดังน้ี 

              1) อCานหนังสือ การใช2หนังสือตํารามาตรฐานที่ขายตามท2องตลาดมาชCวย

เสริมสร2!งความร12ในแงC3องหลักการเพื่อนําไปส1C"!รปฏิบัติที่ถูกต2องเพิ่มมากขึ้น 
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              2) ดูรายการโทรทัศ,Jที่เกี่ยวกับสุขภาพ  

              3) พูดคุยแลกเปลี่ยนความร12"?บผ12ที่สนใจในเรื่องสุขภาพเหมือนกันหรือผ12

รCวมอาชีพเดียวกันเพราะแตCละคนก็มีประสบการณJที่แตกตCางกันออกไป การพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน

บCอย ๆ จะทําให2ได2รับความร12ใหมCได2อยC!งงCาย ๆ 

               4) รวบรวมข2อมูลเปS,รูปเลC0 เปS,วิธีการที่ตCอเนื่องมาจากการอC!,หนังสือ 

เมื่อพบข2อมูลทE),C!สนใจก็จะตัด และนํามาติดในสมุดเก็บเอาไ/2 จากนั้นจะทําสารบัญเพื่อให2เปdดหา

32อมูลที่มีอย1CเปSนจํานวนมากได2งC!ยข้ึน โดยสามารถนําข2อมูลที่มีอย1CไปเผยแพรCให2ผู2อื่นได2รับรู2ได2อีก

ด2วย 

               5) ทดลอง/ทดสอบเพื่อการตCอยอด วิธีการนี้เปS,วิธีการตอบข2อสงสัยด2วย

ตนเอง เชC, การทดลองผCาศพด2วยการติดตCอขอซื้อศพจากญาติผู2ตายจากโรงพยาบาลแหCงหนึ่ง และ

นํามาผCาเพื่อพิจารณาเส2,เลือด เส2,เอ็น กล2!มเนื้อ เปS,ต2, และเก็บเอาไว2ในความทรงจําหากต2องใA2

ประโยช,J"Oจะดึงออกมาใช2จากความทรงจํา 

 การตCอยอดความรู2นั้นมีความสัมพันธJ"?บการถCายทอดความร12 เนื่องจากหากมีการตCอยอด

ความร12จะทําให2"!รถC!ยทอดความร12นั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  5.1.4.6 ข้ันตอนในการถCายทอดความรู23องหมอนวด และหมอประคบสมุนไพรมี

อย1Cด2วยกัน 3 ขั้นตอนหลัก ได2แ"C 

             1) ขั้นตอนในการตัดสินใจถCายทอดความร12 ในการถC!ยทอดความร12ในกล7C0

ของหมอนวด และหมอประคบสมุนไพรจะตัดสินใจถCายทอดความร12"OตCอเมื่อมีผ12มาขอความร12 เพราะ

การมีผ12มาขอความร12นั้น หมายถึงวC! ผ12ถCายทอดได2รับความเคารพนับถือให2เปS, “ครู” ถือวC!เปSนการใB2

เกียรติและมองเห็นความสําคัญ หรือเปSนการมองเห็นคุณคCาของผู2สูงอายุ 

              2) ขั้นตอนในการสังเกตพฤติกรรมของผู2มาขอความรู2กCอนการถC!ยทอด

ความร12โดยละเอียดใB2 ในขั้นแรกของการรับศิษ6J ผ12ถC!ยทอดความร12จะไมCคัดเลือกผ12มาขอเรียนโดยจะ

รับเอาไว2ทั้งหมด จากน้ันจึงจะใช2วิธีการสังเกตพฤติกรรมของผ12มาขอเรียนผC!,"!รถC!ยทอดความร12

ในข้ันพื้นฐาน ซึ่งหาผ12มาขอเรียนไมCมีความอดทน ไมCมีความขยันหมั่นเพียรในการฝ̀"ฝน และไมCมี

ปฏิภาณไหวพริบในการรับการถC!ยทอดความร12ในข้ันพื้นฐาน ก็จะหยุดถC!ยทอดความร12ให2ในทันที 

              3) ข้ันตอนในการถC!ยทอดความร12ที่ละเอียดใB2 ข้ันตอนน้ีจะสืบเน่ืองมาจาก

ข้ันตอนในการสังเกตพฤติกรรมของผ12มาขอความร12 โดยสังเกตวC!ผ12มาขอความร12มีความอดทน มีความ

ขยันหมั่นเพียรในการẀกฝน และมีปฏิภาณไหวพริบในการรับการถC!ยทอดความร12ในขั้นพื้นฐาน โดย

ในขั้นตอนนี้จะเน2นการถC!ยทอดแบบคCอยเปSน.Cอยไป และเริ่มให2ฝ̀กปฏิบัติจริงกับผู2ปYวยโดยมีผ12
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ถC!ยทอดคอยดูแลอยC!งใกล2ชิด จากนั้นจะถC!ยทอดความรู2ในสCวนของการรักษาโรคที่รักษาได2ยาก

หรือเปS,โรคที่แพท6Jแผนป̂จจุบันวินิจฉัยวCาหมดทางเยียวยา เชC, โรคอัมพาต เปS,ต2, 

 

5.1.5 แนวโ/,มการนําไปใD, 

จากผลการศึกษาได2ข2อสรุปใน 2 ประเด็น ได2แ"C ความแตกตC!งของการไปใช2บริการระหวC!+

กล7Cมคนวัยทํางานและกล7Cมผ12สูงอายุ และ รูปแบบการยอมรับของผ12ใช2บริการ ดังน้ี 

          5.1.5.1 ความแตกตC!งของการไปใช2บริการระหวC!งกล7Cมคนวัยทํางานและกล7C0

ผู2สูงอายุ 

          กล7Cมคนวัยทํางานนิยมไปใช2บริการแพทยJแผนไทยประเภทการนวดผCอนคลาย เพื่อ

ผCอนคลายความเมื่อยล2าจากการทํางาน และเพื่อความสวยงาม เพราะการนวดนั้นจะชCวยบํารุง

ผิวพรรณไ92 สCวนกลุCมผู2สูงอายุจะนิยมไปใช2บริการประเภทการนวดจับเส2, และการประคบ

สมุนไพรรCวมด2วย โดยมีจุดม7Cงหมายเพื่อการรักษาโรค การไปใช2บริการของกลุCมคนวัยทํางานจะไป

ใช2บริการ.Cอ,32!งถี่ในขณะที่ความถี่ในการใช2บริการของกล7Cมผ12สูงอายุน้ันคCอ,32!ง,2อย เน่ืองจากจะ

ไปใช2บริการเมื่ออาการของโรคที่เปS,อยูC"-าเริบ และการไปใช2บริการนวดจับเส2,ในการรักษาโรค

สCวนใหญCหมอนวดจะไมC,Kยมนวดให2บCอย ๆ เพราะเชื่อกันวC!จะการนวดรักษาจะไมC,วดบCอย เพราะ

การไปนวดบCอยแสดงวC!การรักษาโรคไมCได2ผลและหมายถึงหมอนวดจับเส2,เลี้ยงไ32 

           5.1.5.2 รูปแบบการยอมรับของผ12ใช2บริการ รูปแบบการยอมรับของผ12ใช2บริการ

สามารถแบCงออกเปS, 2 ลักษณะได2แ"C 

            1) การแนะนําให2ผ12อื่นไปใช2บริการ 

                           ทั้งกล7Cมคนในวัยทํางานและกล7Cมผ12สูงอายุมักจะแนะนําให2เพื่อนที่สนิท และ

คนในครอบครัวไปใช2บริการที่ตนเคยลองใช2บริการม!"Cอน เน่ืองจากเคยได2รับการแนะนําจากเพื่อน

และคนที่ร12จักมาอีกทอดหน่ึง ทําให2เมื่อได2มีโอกาสไปใช2บริการมาแล2วก็อยากที่จะแนะนําบอกตCอสิ่ง

ดีๆ ให2"?บเพื่อนสนิทและคนในครอบครัว 

          2) การติดตามข2อมูล3C!วสารเรื่องการสCงเสริมนโยบายการแพทยJแผนไทยของ

รัฐ 

                          ในภาพรวมของการศึกษาพบวC! ผู2ใช2บริการนั้นสCวนมากติดตาม3Cาวสาร

เรื่องการสCงเสริมนโยบายการแพทยJแผนไทยของรัฐโดยทราบวC! รัฐบาลมีนโยบายให2โรงพยาบาล

ชุมชนเปdดบริการการแพทยJแผนไทยตั้งแตCให2มีบริการนวดไทย ประคบสมุนไพร และผลิตยา

สมุนไพร อีกทั้งยังจัดให2อาสาสมัครหมูCบ2!นเข2ารับการอบรมเรื่องการนวดไทยเพื่อนไปใช2ดูแล

สุขภาพของคนในครอบครัวหรือนําไปประกอบอาชีพ และจากการติดตามข2อมูลขCาวสารของ
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ผ12ใช2บริการยังได2ให2ข2อแนะนําเพิ่มเติมวC!.วรจะสนับสนุนผลิตภัณeJเก่ียวกับสมุนไพรด2วย เพราะถือ

วCาเปS,สิ่งที่ควรสนับสนุนควบ.1Cกันไป 

จากการศึกษาสามารถสรุปได2วC! รูปแบบการยอมรับของผ12ใช2บริการทั้งหมดจะแสดงออกใน

รูปแบบของการแนะนําบอกตCอให2ผ12อื่นไปใช2บริการ และสนใจที่ติดตาม32อมูล3Cาวสารเกี่ยวกับการ

สCงเสริมนโยบายการแพทยJแผนไทยของรัฐแตCยังไมCถึงข้ันตอนของการนําไปทดลองปฏิบัติเอง หรือ

การสนับสนุนในด2!,การเงิน เพราะผู2ใช2บริการสCวนใหญCนั้นถือวC!"!รไปใช2บริการก็ถือเปS,"าร

สนับสนุนด2!,การเงินให2กับผ12,วดอย1Cแล2/ จ!"32อมูล32!งต2,สามารถวิเคราะหJแนวโ,2มการนําไปใA2

ในอนาคตได2วCาผู2สูงอายุในอนาคตจะมีการใช2ประโยชนJจากการนวดแผนไทย และการประคบ

สมุนไพรอยC!งตCอนื่อง เนื่องจากกลุCมผู2รับบริการโดยเฉพาะอยC!งยิ่งกลุCมคนวัยทํางานที่จะเปS,

ผ12สูงอายุในอนาคตได2มีปริมาณการใช2บริการที่คCอนข2างมีความถี่สูงมีการแนะนําบอกตCอให2.,รู2จัก

และคนในครอบครัวไปใช2บริการ และสนใจรับร1232อมูล3C!วสารตC!งๆอีกด2วย  ทฤษฎีการยอมรับไ92

อธิบายไ/2วC!กระบวนการยอมรับ (Adoption Process) นั้นเปS,กระบวนการทางจิตใจของบุคคล ซึ่ง

เริ่มต2,ด2วยการเริ่มร12 หรือได2ยินเก่ียวกับแนวความคิดใB0C แล2วไปสิ้นสุดลงด2วยการตัดสินใจยอมรับ

ไปปฏิบัติ 

 

5.2 +,อเสนอแนะ 

 

5.2.1 ข,อเสนอแนะสําหรับแนวทางในการปฏิบัติ 

          5.2.1.1 ภาครัฐในจังหวัดอุดรธานีควรจัดให2"!รจัดระบบความรู2ในเรื่องการนวดไทย 

และการประคบสมุนไพรของผ12สูงอายุอยC!งเปS,ระบบ ด2วยการมอบหมายให2เจ2าที่ที่เกี่ยว32อง ได2แ"C 

สาธารณสุขจังหวัด เข2!มาจัดระบบความร12ให2เปS,ระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนําไปใA2 ดังน้ี 

                        1) จัดให2มีการอบรมเรื่องการดูแลสุขภาพด2วยการนวดไทย และการประคบ

สมุนไพรของผ12สูงอายุโดยเชิญผ12สูงอายุที่มีความร12ในเรื่องดังกลC!วมาเปS,วิทยากร  

                        2) จัดตั้งทีมงานของสาธารณสุขจังหวัดแบCงออกเปS,หลายทีมงาน จากนั้นสC+

ทีมงานลงพื้นที่ในการสอบถาม เก็บข2อมูล และเรียนร12 จากผู2สูงอายุที่มีความรู2.วามชํานาญในเรื่อง

การนวดไทยและการประคบสมุนไพรอยC!งตCอเน่ือง และสม่ําเสมอ เน่ืองจากผ12สูงอายุมักจะมีรูปแบบ

การตCอยอดความรู2แบบไมCจดบันทึกเปSนลายลักษณJอักษร ดังนั้นจึงควรมีการติดตามความรู2อยCาง

GCอเน่ือง และสม่ําเสมอ 
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                        3) รวบรวมความร12เรื่องการนวดไทย และการประคบสมุนไพรของผู2สูงอายุ

เปSนลายลักษณJอักษรด2วยการตีพิมพJเปS,หนังสือ เพื่อจะได2ใช2ในการเผยแพรCให2กับประชาชนทั่วไป

ได2,-!ไปใช2ในการดูแลสุขภาพ 

          5.2.1.2 ภาครัฐสCวนกลางควรจัดให2มีการควบคุมดูแลผลิตภัณeJที่เก่ียวกับสมุนไพรใB2

ได2มาตรฐาน การนวดไทย และการประคบสมุนไพรต2องใช2ผลิตภัณฑJที่เกี่ยวกับสมุนไพรในการ

รักษาโรค ได2แ"C นํ้ามันนวด ลูกประคบสมุนไพร ดังน้ันภาครัฐจึงควรเข2!มาดูแลควบคุมผลิตภัณeJ 

เพราะจะสCงผลตCอจํานวนผ12ที่เข2!มาใช2บริการประเภทน้ี 

          5.2.1.3 ภาครัฐในจังหวัดอุดรธานี และภาครัฐสCวนกลางจัดการรณรง.J และ

ประชาสัมพันธJให2.,ร7C,ใหมCตระหนักถึงภูมิป̂ญญาในเรื่องสุขภาพของบรรพบุรุษ ด2วยการหันมาใA2

วิธีการธรรมชาติบําบัดอยC!งการนวดไทยและการประคบสมุนไพรในการดูแลสุขภาพ และสนใจที่

จะเรียนร12ภูมิป̂ญญาดังกลC!วจากคนใกล2ตัวที่มีความร12ในเรื่องน้ี หรือผ12สูงอายุที่มีความรู2ในเรื่องนี้เพื่อ

เปSนการสืบทอดภูมิป̂ญญาให2คงอย1CตCอไปไ92 

         5.2.1.4 ทําลายความเชื่อทางด2านไสยศาสตรJที่ขัดขวางการถCายทอดความร12ด2วยการ

พิสูจ,J.วามเชื่อน้ัน ๆ ให2ชัดเจนกับคนจํานวนมาก เพื่อทําลายความเชื่อที่มีให2ลดความเ32มข2นลง 

หรือการหาวิธีการที่ละมุนละมCอมในการรับการถC!ยทอดที่ทําให2ผ12ถC!ยทอดสบายใจด2วย เชC, การรับ

การถCายทอดที่ไมCผC!นการถC!ยทอดโดยตรง แตCเกิดจากการเฝ_าสังเกตการรักษาด2วยตนเอง เปSนต2, 

 

5.2.2 ข,อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งต;อไป 

ในการศึกษาครั้งตCอไป ควรทําการศึกษา เรื่องภูมิป̂ญญาที่เกี่ยวสุขภาพของผ12สูงอายุในแขนง

อื่น ๆ บ2าง เชC, ภูมิป̂ญญาของผ12สูงอายุเรื่องหมอกระดูก  หมอสมุนไพร  เปS,ต2, เพื่อรวบรวม และ

เสริมสร2!งอง.Jความร12เกี่ยวกับการจัดระบบการนําความรู2ในเรื่องสุขภาพของผู2สูงอายุมาใช2ให2เกิด

ประโยช,Jได2มากข้ึน 
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ภาคผนวก ก 

แนวประเด็นในการสัมภาษ34 

 
1.ข6อมูลพื้นฐานและทัศนะของผ86ให6ข6อมูลที่สําคัญ  

 1.1  !อมูลพื้นฐาน 

        1.1.1 เพศ 

        1.1.2 อายุ 

       1.1.3 การศึกษาสูงสุด 

       1.1.4 อาชีพป:จจุบัน 

       1.1.5 สถานภาพสมรส 

       1.1.6 จํานวนบุตร 

       1.1.7 รายได!ตDอเดือน 

      1.1.8 สุขภาพและโรคประจําตัว (โรคทางกรรมพันธ/K ระยะเวลาที่เปM)) 

      1.1.9 วิธีการรักษาสุขภาพ (วิธีการปOองกันโรค วิธีการรักษาเบื้องต!) การตัดสินใจเ !+รับ

การรักษา วิธีการฟRS)ฟู) 

       1.1.10 ประสบการณKในการนวดไทยและการประคบสมุนไพร (ระยะเวลา การลอง

ปฏิบัติครั้งแรก การยอมรับในการรักษา) 

                     1.1.11 การพักอาศัย (ครอบครัว เครือญาติ ลําพัง) 

 1.2 ทัศนะและความแตกตD+งของผ$!สูงอายุในอดีตและป:จจุบัน 

         1.2.1 ความหมายคําวD+ ผ$!สูงอายุ (ผ$!ที่รอรับความชDวยเหลือจากผู!อื่น แหลDงความร$!และ

ประสบการTK) 

                     1.2.2 คุณคDาของผู!สูงอายุในอดีตและป:จจุบัน (การประเมินตนเอง) 

                               1.2.2.1 ความสัมพ=)JKในสังคมของผู!สูงอายุในอดีตและป:จจุบัน 

                                          1) ความสัมพันธKทางศาสนา (ผ$!อุปถัม?Kศาสนา) 

                                          2) ความสัมพันธKในครอบครัว (ศูนยKรวมจิตใจของคนในครอบครัว ขัด

เกลาจิตใจคนในครอบครัว) 

                                          3) ความสัมพันธKทางสังคม (การทํากิจกรรมทางสังคม การเปMนกล/Dมทาง

สังคม) 
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                              1.2.2.2 ความสําคัญในสังคมของผู!สูงอายุในอดีตและป:จจุบัน 

   1) เปMนแหลDงความรู!และประสบการTK 

   2) เปMนแบบอยD+งที่ดีให!0=บคนร/D)หลัง 

         1.2.3 สุขภาพกายของผ$!สูงอายุในอดีตและป:จจุบัน 

                      1.2.4 สุขภาพจิตของผู!สูงอายุในอดีตและป:จจุบัน 

2.ความ)86+กี่ยวกับการนวดไทย 

 2.1 ประเภทการนวดไทย (นวดจับเส!) นวดพื้นฐานหรือการนวดแยกสDวนตามรDางกาย) 

 2.2 ลักษณะการนวดไทย (กด คลึง บีบ ดึง บิด ดัด ทุบ เหยียบ) 

 2.3 การเตรียมตัวของผ$!)วด (สุขภาพ การฝZ0ฝน) 

 2.4  !อห!+มในการนวด (บริเวณที่ห!+มนวด วิธีสังเกต โรคที่ห!+มนวด) 

 2.5 ประโยช)K องการนวด (ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบกล!+มเนื้อ ผิวหนัง ระบบทางเดิน

อาหาร จิตใจ) 

 2.6 จรรยาบรรณในการนวด (มารยาทกDอนการนวด มารยาทหลังการนวด) 

3.ความ)86+กี่ยวกับการประคบสมุนไพร 

 3.1 อุปกรณKที่ใช!ทําลูกประคบ  

                       3.1.1 ผ!+ดิบ (ชนิดของผ!+ จํานวน ขนาดของผ!+) 

                       3.1.2 เชือก (ชนิดของเชือก จํานวน ความยาวของเชือก) 

                       3.1.3 เตาพร!อมหม!อน่ึง (ชนิดของเตาและหม!อน่ึง ขนาดของเตาและหม!อน่ึง) 

                       3.1.4 จานเจาะรูสําหรับรองน่ึง (ชนิดของจานเจาะรู ขนาดของจานเจาะรู) 

 3.2 สมุนไพรและ สรรพคุณสมุนไพรที่ใช!ทําลูกประคบ 

                       3.2.1 ชนิดสมุนไพรที่ใช!ลูกประคบ (จํานวนชนิดสมุนไพร ปริมาณ วิธีการคัดเลือก) 

                       3.2.2 สรรพคุณสมุนไพร 

 3.3 วิธีการทําลูกประคบ 

           3.3.1 การหั่นสมุนไพร (หั่นละเอียด หั่นหยาบ) 

                       3.3.2 วิธีการคลุกเคล!+ (คลุกเคล!าแบบแห!5 คุกเคล!+แบบเป[ยก) 

                       3.3.3 ขนาดของสมุนไพรที่ใช!หDอลูกประคบ (เหตุผล) 

                       3.3.4 ระยะเวลาที่น่ึงลูกประคบ  

 3.4 วิธีการรักษาลูกประคบ  

 3.5  !อควรระวังในการประคบสมุนไพร (บริเวณที่ห!+มประคบสมุนไพร โรคที่ห!+มประคบ

สมุนไพร) 
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 3.6 ประโยช)Kจากการประคบสมุนไพร  

                       3.6.1 ระบบเลือด 

                       3.6.2 กล!ามเนื้อ 

                       3.6.3  !อตD" 

                       3.6.4 พังผืด 

4.การวินิจฉัยโรค 

 4.1 การซักประวัติบุคคล (เรื่องที่ถาม เหตุผล) 

4.2 การซักประวัติโรค (ระยะเวลาที่ป]วย ลักษณะอาการ ชDวงเวลาที่โรคกําเริบ) 

 4.3 การตรวจอาการ 

        4.3.1 ใช!สายตา (วิธีสังเกต เหตุผล) 

         4.3.2 ใช!เครื่องมือ (ชนิดของเครื่องมือ วิธีใ7! เหตุผล) 

5.การรักษาโรค 

 5.1 วิธีการนวด (การนวดขา แขน หลัง ศีรษะ ไห%D บD+) 

 5.2 วิธีการประคบสมุนไพร (การจัดทD+คนไ !   การทดสอบระดับความร!อนของลูกประคบ 

ระยะเวลาในการประคบ) 

6.การจัดระบบการนําความ)86ในเร่ืองสุขภาพ 

 6.1 รูปแบบการเรียนร$! 

        6.1.1 แบบเปM)ระบบ 

6.1.1.1 สร!+งและแสวงหาความร$!ให#D  

           1) ความร$!เ0D+ (รูปแบบความร$!   แหลDงความร$! การจัดหมวดหม$D) 

           2) ความร$!ให#D (รูปแบบความร$!   แหลDงความร$! การจัดหมวดหม$D) 

           3) วิธีการเพิ่มความร$! (รูปแบบความร$!   แหลDงความร$! เทคนิคการเพิ่มความร$!) 

6.1.1.2 การกลั่นกรองความรู!ที่ได!ออกมาในรูปเอกสาร (เรียบเรียงโดยการเขียน 

เรียบเรียงโดยการตีพิม&K) 

 6.1.1.3 การเผยแพรDเพื่อทําให!เกิดเปM)ระบบการเรียนรู!หมุนเวียน (ระบบพี่เลี้ยง 

ทีมงาน เวทีแลกเปลี่ยน การตีพิม&K) 

         6.1.2 แบบวิถีชุมชน 

                                   6.1.2.1 การสังเกตจากการปฏิบัติจริงของผ$!ถD+ยทอด (0Dอนทํา ขณะทํา หลังทํา) 

                                   6.1.2.2 เ)!)การมีคุณธรรมในการเรียนร$! 

                                         1) การเคารพในความรู!และผ$!ให!ความร$! 
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                                         2) ฟ:งอยD+งตั้งใจและนําปฏิบัติตามในภายหลัง 

                                         3) มีความสัมพันธKที่ดีกับผ$!ที่กําลังเรียนร$!รDวมกัน 

                                         4) ลองปฏิบัติไปพร!อมๆกับการสังเกตอยD+งตั้งใจและให!เกียรติ 

   6.1.2.3 การฝากตัวเปM)ศิษ.K (การฝากตัวเปM)ศิษ.K เงื่อนไข ระยะเวลาในการเรียนร$!) 

 6.2 การถD+ยทอดความร$! 

        6.2.1 ขั้นตอนและวิธีการในการถD+ยทอด 

  6.2.1.1 การ>Dายทอดในกล/Dมผ$!รักษาด!วยกัน 

                                       1) ประสบการณKในการถD+ยทอดความร$!ในกล/Dมผ$!รักษาด!วยกัน (วิธีการการ

แลกเปลี่ยน/ถD+ยทอด เหตุผลในการถD+ยทอดความร$!ในกล/Dมผ$!รักษาด!วย (การแ Dงขันในการประกอบ

อาชีพกับคนรุDนใX#D) ความถี่ในการถD+ยทอดความร$!ระหวDางผ$!รักษาด!วยกัน) 

              2) ลักษณะของบุคคลที่จะแลกเปลี่ยนความร$!ด!วย (ลักษณะบุคคล วิธีการ

สังเกต เหตุผล)                 

                                       3) เนื้อหาความร$!ที่ถD+ยทอด/แลกเปลี่ยน (ความแตกตD+งในเน้ือหาความร$!ที่

แลกเปลี่ยนในอดีตกับป:จจุบัน เหตุผล) 

  6.2.1.2 การถD+ยทอดในครอบครัวและเครือญาติ 

              1) วิธีการถDายทอดความร$! (สังเกต จดบันทึก ลองปฏิบัติ การเปMนผู!ชDวย 

เนื้อหาความร$!ในการถD+ยทอด การเรียงลําดับเน้ือหาการถD+ยทอด ระยะเวลาการถD+ยทอด การ

ทดสอบ) 

              2) บุคคลที่ถD+ยทอดความร$!และรับการถD+ยทอดความร$! (ครอบครัว เครือญาติ 

คุณลักษณะของคนในครอบครัวหรือเครือญาติที่เหมาะสมตDอการถDายทอดความร$!) 

              3)  คD+)NยมในการถD+ยทอดความร$!ในครอบครัว (เหตุผล ระยะเวลาที่

ถD+ยทอดความรู!เฉพาะในครอบครัวและเครือญาติ  !อดี  !อเสีย) 

              4) ความแตกตD+งระหวDางการถDายทอดความร$!ในครอบครัวกับเครือญาติหรือ

บุคคลที่นับถือเหมือนญาติ (ความเกรงใจ บทบาทห)!+ที่เครือญาติพึงปฏิบัติตDอกัน) 

                                       5) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ความคิดเห็นเรื่องผลกระทบตDอการถD+ยทอด

จากการมีหรือไมDมีใบอนุญาต) 

6.2.1.3 การถD+ยทอดให!ลูกศิษ.K/ผ$!ขอความร$! 

            1) จํานวนลูกศิษ.K (เหตุผลที่รับหรือไมDรับลูกศิษ.K) 

            2) คุณลักษณะของบุคคลที่จะรับเปMนลูกศิษ.K (ลักษณะนิสัย รับคนทั่วไป รับ

เฉพาะคนในครอบครัว เครือญาติ หรือคนที่สนิทสนม เหตุผล) 
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             3) วิธีการรับลูกศิษ.K (การไหว!ครู เหตุผล HD+ใช!จDายในการไหว!ครู 

HD+ตอบแทนในการสอนลูกศิษ.K เหตุผล) 

             4) ความคิดเห็นตDอสถาบันหลายแหDงที่เปaดสอนและม8HD+ใช!จD+ยสูง 

             5) ความร$!สึกที่ได!ถDายทอดความร$!ใX!ลูกศิษ.K (ภาคภูมิใจ ได!รับการยอมรับ) 

             6) ความร$!สึกของคนในครอบครัวและคนรอบ !+งที่มีหลังจากที่รับลูกศิษ.K 

             7) ระยะเวลาในการถD+ยทอดความร$!ให!0=บลูกศิษ.K เน้ือหาในการถDายทอด 

การเรียงลําดับเรื่องที่ถDายทอด เหตุผล การตัดสินใจสิ้นสุดการ>Dายทอด เหตุผล การทดสอบ

ลูกศิษ.K เหตุผล) 

    6.2.2 รูปแบบในการถD+ยทอดความร$! 

               6.2.2.1 ตามแบบสถาบัน 

                         1) การเรียนการสอนโดยการบรรยายในภาคทฤษฎี (เอกสารประกอบการ

สอน การจดบันทึก มีตารางการเรียนการสอน การเรียงลําดับเน้ือหาที่เรียน การแนะนําตําราให!อDาน

เพิ่มเติม เกณdKในการวัดผล เหตุผล) 

                         2) การทดลองปฏิบัติ (ทดลองปฏิบัติกับผ$!ป]วยจริง ระยะเวลาในการ

ทดลองปฏิบัติ เกณdKในการวัดผล) 

               3) การคาดเดาผลการรักษา 

               4) การตDอยอดความร$! (การจดบันทึกหลังการรักษา การแลกเปลี่ยนเรียนร$!

ในกล/Dมที่เปM)ทางการและกล/Dมที่ไมDเปM)ทางการเพื่อนํามาปรับใช!ในการรักษา การเผยแพ1D การ

ตีพิม&K) 

  6.2.2.2 ตามแบบวิถีชุมชน  

1) วิธีการถD+ยทอด (การบอกเลD+ประสบการTK การสังเกตจากการปฏิบัติ

จริง วิธีการสังเกต เหตุผล การบันทึก วิธีการบันทึก การเปMนผู!ชDวย อD+)ตําราเอง เหตุผล) 

                                         2) เน้ือหาที่เรียน (รายละเอียด ระยะเวลาในการเรียนร$! เหตุผล) 

             3)  การคาดเดาผลการรักษา  

                            4)  การตDอยอดความร$! (การจดบันทึก การแลกเปลี่ยนเรียนร$!ในกล/Dมที่เปM)

ทางการ กล/Dมที่ไมDเปM)ทางการ) 

7.แนวโ$6มการนําความร86ไปใช6()ะโยช$4 

 7.1 ทัศนะการยอมรับจากผ$!ใช!บริการ 

       7.1.1 การรับร$!  

                          7.1.1.1 จากการเผยแพ1D 
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  7.1.1.2 จากการพบเห็นโดยบังเอิญ 

  7.1.1.3 สื่อบุคคล 

       7.1.2 ความสนใจ 

  7.1.2.1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

  7.1.2.2 ร$!ถึงประโยช)K 

                      7.1.3 ไตรDตรอง 

  7.1.3.1 มีการเปรียบเทียบระหวD+งแบบเกD+0=บแบบให#D 

        7.1.4 ลองปฏิบัติ 

  7.1.4.1 นํากลับมาทําที่บ!+) (ลักษณะการเจ็บป]วย วิธีการพร!อมเหตุผล ความถี่ 

ความตDอเนื่อง เงื่อนไขในการทดลองทํา) 

  7.1.4.2 ทดลองทําให!กับผู!อื่น (ลักษณะการเจ็บป]วย วิธีการพร!อมเหตุผล ความถี่ 

ความตDอเนื่อง เงื่อนไขในการทดลองทํา)  

     7.1.5 การยอมรับ ศึกษาทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และในระดับชุมชน ในประเด็น

ดังน้ี 

                           7.1.5.1รูปแบบในการยอมรับ (การแนะนําบอกตD" ให!ความรDวมมือ ให!0+1

สนับสนุน ความพึงพอใจ การยกยDอง) 

                           7.1.5.2 ระยะเวลาในการยอมรับ     

             7.2 ทัศนะของกล/Dมผ$!ทําการรักษา 

                     7.2.1 ความเห็นในอนาคต 

               1) การยึดเปMนอาชีพ 

                            2) การยอมรับในอนาคต 

                            3) การสนับสนุนจากรัฐ (ภาษี เงิน กฎหมาย) 

                4) การสนับสนุนจากภายนอก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ข 

 

ตารางที่ ข.1 ข.อมูลพื้นฐานของหมอนวดและหมอประคบสมุนไพร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพเดิม 

อาชพ

;Hจจุบัน รายไ8. สถานภาพ 

โรค

ประจําตัว 

การพัก

อาศัย อาชีพค1M จํานวน 

ประสบ 

การNO 

                 สมรส      สมรส บุตร ในการรักษา 

ลดา หญิง 64 

ประถมศึกษา'0

ที่ 4 ทํานา 

ธุรกิจ

ส:วนตัว 7,000  สมรส 

ความดัน

โลหิตสูง 

อย@:.=C

ครอบครัว ทํานา 4  15 

นิดา หญิง 84 ไม:ไดEเรียน ทํานา 

ธุรกิจ

ส:วนตัว 3,000 สมรส ไม:มี 

อย@:.=C

ครอบครัว ทํานา 2 40 

พิยดา หญิง 50 

ประถมศึกษา'0

ที่ 4 

ธุรกิจ

ส:วนตัว 

นวดผ:อน

คลาย 7,000 สมรส ไม:มี 

อย@:.=C

ครอบครัว รับจE"& 2 4 

นภา หญิง 52 

ประถมศึกษา'0

ที่ 4 รับจE"& 

นวดผ:อน

คลาย 7,000 สมรส ไม:มี 

อย@:คน

เดียว รับจE"& 1 4 

นิภา หญิง 58 

ประถมศึกษา'0

ที่ 4 

ธุรกิจ

ส:วนตัว 

นวดผ:อน

คลาย 8,000 หย:"รE"& 

กระเพาะ

อาหาร 

อย@:คน

เดียว >E"J"B 1  5 

จิตรา หญิง 63 

ประถมศึกษา'0

ที่ 4 

ธุรกิจ

ส:วนตัว 

นวดผ:อน

คลาย 6,000 หย:"รE"& ไม:มี 

อย@:คน

เดียว >E"J"B 1 5 



ตารางที่ ข. 1 ข.อมูลพื้นฐานของหมอนวดและหมอประคบสมุนไพร (ตM/) 
 
 

ชื่อ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพเดิม อาชพปHจจุบัน  รายไ8. สถานภาพ 

โรค

ประจําตัว 

การพัก

อาศัย อาชีพค1M จํานวน 

ประสบ 

การNO 

               สมรส      สมรส บุตร 

ในการ

รักษา 

สุดา หญิง 55 

ประถมศึกษาป0ที่ 

4 

ธุรกิจ

ส:วนตัว  ธุรกิจส:วนตัว 8,000 สมรส ไม:มี 

อย@:.=C

ครอบครัว รับจE"& 3  41 

พิชญา หญิง 50 

ประถมศึกษาป0ที่ 

4 ทํานา นวดผ:อนคลาย 6,000 หย:"รE"& ไม:มี 

อย@:.=C

ครอบครัว รับจE"& 4  6 

สุมา หญิง 73 

ประถมศึกษาป0ที่ 

4 ทํานา 

ไม:ไดEประกอบ

อาชีพ 5,000 สมรส ไม:มี 

อย@:.=C

ครอบครัว รับจE"& 0  63 

ผล ชาย 80 ไม:ไดEเรียน ไมไดEทํา นวดจับเสE5 8,000 สมรส ไม:มี 

อย@:.=C

ครอบครัว แม:บE"5 4 50 

ญาดา หญิง 60 

ประถมศึกษาป0ที่ 

4 ทํานา นวดจับเสE5 3,000 สมรส ไม:มี 

อย@:.=C

ครอบครัว รับจE"& 2 6 

อุดม ชาย 63 

ประถมศึกษาป0ที่ 

4 ทํานา นวดจับเสE5 10,000 สมรส ไม:มี 

อย@:.=C

ครอบครัว แม:บE"5 5 43 

หนูดี หญิง 67 

ประถมศึกษาป0ที่ 

4 ทํานา นวดจับเสE5 4,000 สมรส 

กลE"มเนื้อ

อ:อนแรง 

อย@:.=C

ครอบครัว ทํานา 1 18 
 
 



 
 

ตารางที่ ข. 1 ข.อมูลพื้นฐานของหมอนวดและหมอประคบสมุนไพร (ตM/) 
 

ชื่อ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพเดิม 

อาชพ

;Hจจุบัน รายไ8. สถานภาพ 

โรค

ประจําตัว 

การพัก

อาศัย อาชีพค1M จํานวน 

ประสบ 

การNO 

                   สมรส      สมรส บุตร 

ในการ

รักษา 

ไพร ชาย 53 

มัธยมศึกษาป0ที่ 

6 ธุรกิจส:วนตัว 

หมอ

สมุนไพร 30,000 สมรส ไม:มี 

อย@:กับ

ครอบครัว แม:บE"5 3 35 

บุญ ชาย 73 

มัธยมศึกษาป0ที่ 

6 ธุรกิจส:วนตัว 

หมอ

สมุนไพร 

รายไดEไ+:

แน:นอน หย:"รE"& ไม:มี วัด แม:บE"5 4 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางที่ ข. 2 ข.อมูลทัศนะของผู.ให.ข.อมูลที่สําคัญ 

 

ทํศนะ ลดา นิดา พิยดา นภา นิภา จิตรา สุดา พิชญา สุมา ผล ญาดา อุดม หนูดี ไพร บุญ 

ความหมายของ                                         

คําว:"ผูEสูงอายุ +  + + -  -  - + +  +  +  +  + - +  + 

                               

ความสําคัญในสังคม                              

ของผูEสูงอายุ +  + + -  -  - + -  - +  +  +  +  +  + 

                               

สุขภาพกายเมื่อ

เปรียบเทียบ / / /  / x /  / /  / /  /  /  /  /  / 

กับผ@Eสูงอายุในอดีต                              

                               

สุขภาพจิตเมื่อ

เปรียบเทียบ / / /  /  /  / x /  / /  /  /  /  /  / 

กับผ@Eสูงอายุในอดีต                                         

  

หมายเหตุ + มีทัศนคติในเชิงบวต:อตนเอง                    / คิดว:"ผ@Eสูงอายุในอดีตแข็งแรงกว:าผ@EสูงอายุในปQจจุบัน 

                - มีทัศนคติในเชิงลบต:อตนเอง                       X คิดว:"ผ@EสูงอายุในปQจจุบันแข็งแรงกว:"ผูEสูงอายุในอดีต 

 



  

ตารางที่ ข. 3 ข.อมูลพื้นฐานของ#1.ใช.บริการทั้งในกล>Mมวัยทํางานและกล>Mม#1.สูงอายุ 

 

ชื่อ  เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ  รายไ8. 

โรค

ประจําตัว ประสบการณOในการใช.บริการ 

กล>Mมวัยทํางาน                 

เอ หญิง 33 ปริญญาตรี ธุรกิจส:วนตัว 25,000 ปวดไห : 5 

บี หญิง 33 ปริญญาตรี ธุรกิจส:วนตัว 30,000 ไม:มี 12 

ซี หญิง 27 ปริญญาตรี ประชาสัมพัน6S 15,000 ปวดขา 2 

กล>Mมผ1.สูงอายุ                 

ดี ชาย 65 มัธยมศึกษาป0ที่ 6 ตํารวจ 18,000 ปวดหลัง 5 

อี หญิง 50 มัธยมศึกษาป0ที่ 3 แม:บE"5 ไม:มีรายไดEประจํา ปวดขา 1 

เอฟ ชาย 57 ปริญญาตรี ปลัดอําเภอ 18,000 เบาหวาน 3 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ ข. 4 ข.อมูลเกี่ยวกับการใช.บริการการแพทยOแผนไทยของกล>Mม#1.ใช.บริการทั้งหมด 

 

ชื่อ สาเหตุที่ใช.บริการ บุคคลที่แนะนําทMาน ประเภทการใ@. 

ความถี่ใน

การ 

การแนะนําบอก

ตM/ สถานที่ใ@. 

คนใน

ครอบครัว การรับ)1. 

   ให.ไปใช.บริการ บริการ ใช.บริการ 

บุคคลให.ใ@.

บริการ 

บริการ

ประจํา ที่ใช.บริการ 

นโยบาย

รัฐ 

กล>Mมวัย

ทํางาน                  

เอ ปวดไห : ร7:5พี่ที่มหาวิทยาลัย นวดผ:อนคลาย 

อาทิตยSละ

ครั้ง เพื่อนสนิท ไม:มี แ+: ทราบ 

บี 

เมื่อยลE",ความ

สวยงาม ไม:มีใครแนะนํา นวดผ:อนคลาย เดือนละครั้ง เพื่อนสนิท ไม:มี ไม:มี ทราบ 

ซี ปวดขา เพื่อนที่ทํางาน นวดผ:อนคลาย เดือนละครั้ง เพื่อนที่ทํางาน ไม:มี แ+: ทราบ 

กล>Mมผ1.สูงอายุ                 

ดี ปวดหลัง 

คนในหม@:บEาน

เดียวกัน นวดจับเสE5 ป0ละ2-3ครั้ง เพื่อนที่สูงอายุ มี ไม:มี ทราบดี 

อี เมื่อยลE" ลูกสาว นวดผ:อนคลาย ป0ละ2-3ครั้ง เพื่อน ไม:มี ลูกสาว ไม:ทราบ 

เอฟ เมื่อยลE",เครียด 

คนในหม@:บEาน

เดียวกัน นวดจับเสE5 

เดือนละ2 

ครั้ง คนในครอบครัว มี 

ภรรยา,พ:อตา

,แม:ยาย ทราบดี 

 
 



ตารางที่ ข. 5 ข.อมูลเกี่ยวกับการเรีย$)1.ของ#1.ให.ข.อมูลที่สําคัญ 

 

ชื่อ รูปแบบการเรีย$)1. คMาเลMาเรียน การไหว.ครูกMอนการเรียน วิชาหลักที่เรียน 

ลดา แบบวิถีชุมชน ไม:เสีย>:"ใKEจ:"B ไม:มีการไหวEครู นวดจับเสE5 

นิดา แบบวิถีชุมชน ไม:เสีย>:"ใชEจ:"B ไม:มีการไหวEครู นวดจับเสE5 

พิยดา แบบวิถีชุมชน ไม:เสีย>:"ใชEจ:"B มีการไหวE>รู นวดผ:อนคลาย 

นภา แบบสถาบัน ไม:เสีย>:"ใชEจ:"B มีการไหวE>รู นวดผ:อนคลาย 

นิภา แบบสถาบัน ไม:เสีย>:"ใชEจ:"B มีการไหวE>รู นวดผ:อนคลาย 

จิตรา แบบสถาบัน ไม:เสีย>:"ใชEจ:"B มีการไหวE>รู นวดผ:อนคลาย 

สุดา แบบวิถีชุมชน ไม:เสีย>:"ใชEจ:"B ไม:มีการไหวEครู ประคบสมุนไพร 

พิชญา แบบสถาบัน ไม:เสีย>:"ใชEจ:"B มีการไหวE>รู นวดผ:อนคลาย 

สุมา แบบวิถีชุมชน ไม:เสีย>:"ใชEจ:"B ไม:มีการไห;Eครู นวดจับเสE5 

ผล แบบวิถีชุมชน ไม:เสีย>:"ใชEจ:"B มีการไหวE>รู นวดจับเสE5 

ญาดา แบบสถาบัน ไม:เสีย>:"ใชEจ:"B มีการไหวE>รู นวดผ:อนคลาย 

อุดม แบบวิถีชุมชน ไม:เสีย>:"ใชEจ:"B มีการไหวE>รู นวดจับเสE5 

หนูดี แบบวิถีชุมชน ไม:เสีย>:"ใชEจ:"B มีการไหวE>รู นวดจับเสE5 

ไพร แบบวิถีชุมชน ไม:เสีย>:"ใชEจ:"B มีการไหวE>รู หมอสมุนไพร 

บุญ แบบสถาบัน ไม:เสีย>:"ใชEจ:"B มีการไหวE>รู หมอสมุนไพร 

 

    



ตารางที่ ข. 6 ข.อมูลเกี่ยวกับประภทของความร1.ที่เรีย$)1. 

 

ผ1.ให.ข.อมูลที่สําคัญ  นวดจับเส.$  นวดผMอนคลาย ประคบสมุนไพร หมอสมุนไพร 

ลดา /   /   

นิดา /       

พิยดา   /     

นภา   /     

นิภา   /     

จิตรา   /     

สุดา     /   

พิชญา   /     

สุมา /       

ผล /       

ญาดา   /     

อุดม /   /   

หนูดี /   /   

ไพร     / / 

บุญ     / / 

 
 



ตารางที่ ข. 7 ข.อมูลเกี่ยวกับการถMายทอดความ)1. 

 

ชื่อ 

บุคคลที่ต.องการ

JMายทอด วิธีกา)JMายทอด 

การตMอยอด

ความ)1. 

การรับ

ศิษCO การไหว.ครูกMอนการ คMาตอบแทนในการ 

  ความ)1.ใ7.        JMายทอดความร1. ถMายทอดความ)1. 

ลดา คนในครอบครัว ทําใหEดูเปUนแบบดEวยการสาธิต มี 

ยังไม:มี

ศิษBS -  -  

นิดา ใครก็ไ!E ทําใหEดูเปUนแบบดEวยการสาธิต มี 

ยังไม:มี

ศิษBS  -  - 

พิยดา ใครก็ไ!E ทดลองใ#EฝW.ปฏิบัติจริงโดยมีผูEสอนดูแล ยั มีศิษBS ไม:เคร:งครัด แลEวแต:จะใ#E 

นภา ใครก็ไ!E ทําใหEดูเปUนแบบดEวยการสาธิต ไม:มี 

ยังไม:มี

ศิษBS  -  - 

นิภา ไม:ถ:ายทอด ทําใหEดูเปUนแบบดEวยการสาธิต ไม:มี ไม:รับศิษBS  -  - 

จิตรา ใครก็ไ!E ทําใหEดูเปUนแบบดEวยการสาธิต มี 

ยังไม:มี

ศิษBS  -  - 

สุดา ครอบครัวและญาติ ทําใหEดูเปUนแบบการรักษาจริง ไม:มี  มีศิษBS ไหวE>รู แลEวแต:จะใ#E 

พิชญา ใครก็ไ!E ทําใหEดูเปUนแบบดEวยการสาธิต ไม:มี 

ยังไม:มี

ศิษBS  -  - 

 

 

 



ตารางที่ ข. 7 (ตM/) 

 

ชื่อ 

บุคคลที่(.องการ

JMายทอด วิธีกา)JMายทอด 

การตMอยอด

ความ)1. 

การรับ

ศิษCO การไหว.ครูกMอนการ คMาตอบแทนในการ 

  ความ)1.ใ7.        JMายทอดความร1. ถMายทอดความ)1. 

สุมา ใครก็ไ!E ทําใหEดูเปUนแบบดEวยการสาธิต ไม:มี  มีศิษBS ไหวE>รู แลEวแต:จะใ#E 

ผล ครอบครัวและญาติ ทําใหEดูเปUนแบบดEวยการรักษาจริง มี 

ยังไม:มี

ศิษBS -   - 

ญาดา ใครก็ไ!E ทําใหEดูเปUนแบบดEวยการสาธิต ไม:มี 

ยังไม:มี

ศิษBS  -  - 

อุดม ไม:ถ:ายทอด ทําใหEดูเปUนแบบดEวยการรักษาจริง ไม:มี ไม:รับศิษBS  -  - 

หนูดี ใครก็ไ!E ทําใหEดูเปUนแบบดEวยการรักษาจริง ไม:มี  มีศิษBS ไหวE>รู ไม:รับ 

ไพร ใครก็ไดEและครอบครัว 

บรรยายภาคทฤษฎี การใหEทดลองปฏิบัติ

จริงโดยมีผูEสอนดูแล ไม:มี  มีศิษBS ไหวE>รู ไม:รับ 

บุญ ใครก็ไ!E 

บรรยายภาคทฤษฎี การใหEทดลองปฏิบัติ

จริงโดยมีผูEสอนดูแล มี 

ยังไม:มี

ศิษBS  - -  

 

 

 

 

 



 

ตารางที่ ข. 8 วิธการตMอยอดความ)1. 

 

    

ผ1.ที่มีการตM/

ยอดความ)1.       

วิธีการตMอยอดความ)1. ลดา จิตรา นิดา พระบุญ ผล 

1.อ:านหนังสือ / /   /   

2.ดูรายการโทรทัศ5Sที่เกี่ยวกับสุขภาพ / /        

3.พูดคุยแลกเปลี่ยนความร@E     /     

4.รวบรวมขEอมูลเปU5รูปเล:+       /   

5.ทดลองปฏิบัติจริงเมื่อมีขEอสงสัย /        / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ตารางที่ ข. 9 การแนะนําบอกตMอให.บุคคลไปใช.บริการ 

 

 

 

กล>Mมผู.ใช.บริการ   บุคคลที่แนะนําไปใช.บริการ   

    เพื่อนสนิท                    ครอบครัว   

กล>Mมวัยทํางาน         

เอ   /      

บี   /      

ซี   /      

กล>Mมผ1.สูงอายุ           

ดี   /     

อี   /     

เอฟ                          /   



ภาคผนวก ค  

พระราชบัญญัติ การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให@ไ%@ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เปJนปKที่ ๕๔ ในรัชกาลปLจจุบัน 

 

            พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล;$ ฯ ใ/;

ประกาศว@$ 

            โดยที่เปB.การสมควร ปรับปรุง กฎหมาย ว@าด;วย การควบคุมการประกอบโรคศิลปะ 

            พระราชบัญญัติน้ี มีบทบัญญัติบางประการ เก่ียวกับ การจํากัดสิทธิและเสรีภาพ ของ บุคคล 

ซึ่ง มาตรา ๒๙ ประกอบกับ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และ มาตรา ๕๐ ของ 

รัฐธรรมนูญ แห@งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให;:ระทําไ); โดยอาศัยอํานาจ ตามบทบัญญัติ แห@9

กฎหมาย 

            จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล;$ ฯ ให;ตรา พระราชบัญญัติข้ึนไ?; โดยคําแนะนํา และ ยินยอม 

ของ รัฐสภา  ในการศึกษาครั้งน้ีจะขอนําเสนอ มาตรา๑-๗ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 

มาตรา ๑  

            พระราชบัญญัติน้ีเรียกว@$ " พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ " 
 

มาตรา ๒*  

            พระราชบัญญัตินี้ ให;ใช;บังคับ ตั้งแG@ วันถัดจากวันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเปBนต;นไป 
 

*[รก.๒๕๔๒/๓๙ก/๒๘/๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๒] 
 

มาตรา ๓  

                   (๑) พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

                    (๒) พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

                    (๓) พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๓  
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                    (๔) พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๐ 

                    (๕) พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๐ 

                    (๖) พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๐๔ 

                    (๗) พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๐๙ 

                    (๘) พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๑๑ 

                    (๙) คําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ@นดิน ฉบับที่ ๓๘ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. 

๒๕๑๙ 

                    (๑๐) พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๓๐ 

 

มาตรา ๔  

            ในพระราชบัญญัติน้ี 

            "การประกอบโรคศิลปะ" หมายความว@$ การประกอบวิชาชีพ ที่กระทํา หรือ ม4@งหมายจะ

กระทํา ต@อมนุษ5c เกี่ยวกับ การตรวจโรค การวินิจฉัยโรค การบําบัดโรค การปdองกันโรค การส@งเสริม

และการฟfgนฟูสุขภาพ การผดุงครร0c แต@ไม@รวมถึง การประกอบวิชาชีพ ทางการแพท5c และ 

สาธารณสุขอื่น ตามกฎหมายว@$ด;วยการน้ัน ๆ 

            "การแพทยcแผนไทย" หมายความว@$ การประกอบโรคศิลปะ ตามความร1; หรือ ตําราแบบไทย 

ที่ถ@ายทอด และ พัฒนา สืบต@อกันมา หรือ ตามการศึกษาจากสถานศึกษา ที่คณะกรรมการรับรอง 

            "เวชกรรมไทย" หมายความว@$ การตรวจ การวินิจฉัย การบําบัด หรือ การปdองกันโรค ด;วย

กรรมวิธี การแพทยcแผนไทย 

            "เภสัชกรรมไทย" หมายความว@$ การกระทําในการเตรียมยา การผลิตยา การประดิษฐcยา การ

เลือกสรรยา การควบคุมและ การประกันคุณภาพยา การปรุงยา และ การจ@$ยยา ตามใบสั่งยา ของ ผ1;

ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทยcแผนไทย และ การจัดจําห.@$ยยา ตามกฎหมาย ว@าด;วยยา ทั้งน้ี 

ด;วยกรรมวิธี การแพทยcแผนไทย 

            "การผดุงครร0cไทย" หมายความว@$ การตรวจ การบําบัด การแนะนํา และ การส@งเสริม

สุขภาพ หญิงมีครร0c การปdองกันความผิดปกติ ในระยะตั้งครร0c และ ระยะคลอด การทําคลอด การ

ดูแล และ ส@งเสริมสุขภาพ มารดาและทารก ในระยะหลังคลอด ทั้งน้ี ด;วยกรรมวิธี การแพทยcแผน

ไทย 

            "การแพทยcแผนไทยประยุกGc" หมายความว@$ การประกอบโรคศิลปะ ตามการศึกษาจาก

สถานศึกษา ที่คณะกรรมการรับรอง และ ใช;เครื่องมือวิทยาศาสตรcการแพท5c เพื่อการ วินิจฉัยและ

การบําบัดโรค ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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            "กายภาพบําบัด" หมายความว@$ การกระทําต@อมนุษ5c เกี่ยวกับ การตรวจประเมิน การวินิจฉัย 

และการบําบัด ความบกพร@อง ของ ร@$งกาย ซึ่ง เกิดเนื่องจาก ภาวะของโรค หรือ การเคลื่อนไหว ที่

ไม@ปกติ การส@งเสริมสุขภาพ การปdองกัน การแ:;ไข และ การฟfg.ฟูความเสื่อมสภาพ ความพิการ ของ

ร@างกาย และ จิตใจ ด;วยวิธีการทางกายภาพบําบัด หรือ การใช;เครื่องมือ หรือ อุปกรณcที่ รัฐมนตรี

ประกาศให;เปB. เครื่องมือ หรือ อุปกรณcกายภาพบําบัด (ยกเลิกแล;?) 

            "เทคนิคการแพท5c" หมายความว@$ การกระทําใด ๆ เพื่อให;ไ); สิ่งตัวอย@$งและ การดําเนินการ 

โดยวิธีการ ทางวิทยาศาสตรcและเทคโนโลยี เพื่อ การวินิจฉัย การติดตามการบําบัด การพยากรณcโรค 

การปdองกันโรค การประเมินภาวะทางสุขภาพ หรือ การวิจัย (ยกเลิกแล;?) 

            "ผ1;ประกอบโรคศิลปะ" หมายความว@$ บุคคล ซึ่ง ได;ขึ้นทะเบียน และ รับใบอนุญาต เปBนผ1;

ประกอบโรคศิลปะ จาก คณะกรรมการวิชาชีพ  

            "ใบอนุญาต" หมายความว@$ ใบอนุญาตเปBนผ1;ประกอบโรคศิลปะ 

            "คณะกรรมการ" หมายความว@$ คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ 

            "กรรมการ" หมายความว@$ กรรมการการประกอบโรคศิลปะ 

            "คณะอนุกรรมการ" หมายความว@$ คณะอนุกรรมการการประกอบโรคศิลปะ 

            "อนุกรรมการ" หมายความว@$ อนุกรรมการการประกอบโรคศิลปะ 

            "พนักงานเจ;$ห.;$ที่" หมายความว@$ ผ1;ซึ่ง รัฐมนตรี แต@งตั้ง ให;ปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติ

น้ี 

            "รัฐมนตรี" หมายความว@$ รัฐมนตรี ผ1;รักษาการ ตามพระราชบัญญัติน้ี 

 

มาตรา ๕  

            การประกอบโรคศิลปะ ตาม พระราชบัญญัติน้ี แบ@งเปB. สาขาต@$9 ๆ ดังน้ี 

                    (๑) สาขา การแพทยcแผนไทย ได;แ:@ เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภcไทย 

และ การแพทยcแผนไทยประเภทอื่น ตามที่ รัฐมนตรี ประกาศกําหนด โดยคําแนะนํา ของ 

คณะกรรมการ 

                    (๒) สาขา การแพทยcแผนไทยประยุกGc 

                    (๓) สาขา กายภาพบําบัด (ยกเลิกแล;?) 

                    (๔) สาขา เทคนิคการแพท5c (ยกเลิกแล;?) 

                    (๕) สาขา อื่น ตามที่กําหนดโดย พระราชกฤษฎีกา   

                          สาขา การแก;ไข ความผิดปกติ ของ การสื่อความหมาย (โดย พรฎ. ๒๕๔๕)  

                          สาขา เทคโนโลยีหัวใจ และ ทรวงอก (โดย พรฎ. ๒๕๔๕)  
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                          สาขา รังสีเทคนิค (โดย พรฎ. ๒๕๔๕) 

                          สาขา กิจกรรมบําบัด (โดย พรฎ. ๒๕๔๕) 

                          สาขา จิตวิทยาคลินิก (โดย พรฎ. ๒๕๔๖) 

 

มาตรา ๖  

            ในกรณีที่ บทบัญญัติแห@งกฎหมายใด อ;$งถึง การประกอบโรคศิลปะ หรือ ผ1;ประกอบโรค

ศิลปะ ในส@วนที่เกี่ยวกับ บทบัญญัติ แห@งพระราชบัญญัติน้ี ใ/;หมายความว@$ เปB.การอ;$งถึง การ

ประกอบโรคศิลปะ หรือ ผ1;ประกอบโรคศิลปะ ตามพระราชบัญญัติน้ี 

 

มาตรา ๗  

            ให;รัฐมนตรีว@$:าร กระทรวงสาธารณสุข รักษาการ ตามพระราชบัญญัติน้ี และ ให;มีอํานาจ 

แต@งตั้ง พนักงานเจ;$หน;าที่ กับ ออกกฎกระทรวง กําหนดค@าธรรมเนียม ไม@เกินอัตรา ท;าย

พระราชบัญญัติน้ี และ กําหนดกิจการอื่น รวมทั้ง ออกระเบียบ และ ประกาศ ทั้งน้ี เพื่อปฏิบัติการ 

ตามพระราชบัญญัติน้ี 

            กฎกระทรวง ระเบียบ และ ประกาศนั้น เมื่อ ได;ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา แล;วให;ใ6;

บังคับไ); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ง 

พระราชบัญญัติ  

ค12มครองและส8งเสริมภูมิ;<ญญาการแพทย?5ผนไทย พ.ศ.2542 

 

"การแพทย'แผนไทย" หมายความว/! กระบวนการทางการแพทย'เกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย 

บําบัด รักษา หรือปAองกันโรค หรือการส/งเสริมและฟFG)ฟูสุขภาพของมนุษย'หรือสัต.' การ ผดุงครรK' 

การนวดไทย และใหMหมายความรวมถึงการเตรียมการผลิตยาแผนไทย และการประดิษP' อุปกรQ'

และเครื่องมือทางการแพท&' ทั้งน้ี โดยอาศัยความรูMหรือตําราที่ไดMถ/ายทอดและพัฒนาสืบต/? กันมา 

"ตําราการแพทย'แผนไทย" หมายความว/! หลักวิชาการต/!2 ๆ เกี่ยวกับการแพท&' แผนไทยทั้งที่ไ<M

บันทึกไวMในสมุดไทย ใบลาน ศิลาจารึก หรือวัสดุอื่นใดหรือที่มิไดMมีการบันทึก กันไวMแต/เปW) !"

เรียนรHMหรือถ/!ยทอดสืบต/อกันมาไม/ว/าดMวยวิธีใด "ยาแผนไทย" หมายความว/! ยาที่ไดMจากสมุนไพร

โดยตรงหรือที่ไดMจากการ ผสม ปรุง หรือแปรสภาพสมุนไพร และใหMหมายความรวมถึงยาแผน                              

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.  

            ให2ไ%2 ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542  

           เปJนปKที่ 54 ในรัชกาลป<จจุบัน 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกลM! ฯ ใ+M

ประกาศว/! โดยที่เปW) !รสมควรใหMมีกฎหมายว/!ดMวยการคุMมครองและส/งเสริมภูมิป\ญญา การแพท&'

แผนไทย พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ ของบุคคล 

ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญ แห/งราชอาณาจักร

ไทยบัญญัติใหM ระทําไดMโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห/งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลM! ฯ 

ใหMตราพระราชบัญญัติข้ึนไวMโดยคําแนะนําและ ยินยอมของรัฐสภา ดังต/อไปน้ี 

มาตรา 1 พระราชบัญญัติน้ีเรียกว/! "พระราชบัญญัติ-IMมครองและส/งเสริม ภูมิป\ญญา

การแพทย'แผนไทย พ.ศ. 2542"  

มาตรา 2* พระราชบัญญัติน้ีใหMใชMบังคับเมื่อพMนกําหนดหนึ่งรMอยแปดสิบวันนับแต  /วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปW)ตMนไป  

*[รก.2542/120ก/49/29 พฤศจิกายน 2542]  

มาตรา 3 ในพระราชบัญญัติน้ี  

"ภูมิป\ญญาการแพทย'แผนไทย" หมายความว/! พื้นความรHM-วามสามารถเกี่ยวกับ การแพทย'แผนไทย 
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โบราณตามกฎหมายว/!ดMวยยา "ตํารับยาแผนไทย" หมายความว/! สูตรซึ่งระบุกรรมวิธีการผลิตและ

ส/วนประกอบ สิ่งปรุงที่มียาแผนไทยรวมอยู/ดMวยไม/ว/าสิ่งปรุงนั้นจะมีรูปลักษณะใด "สมุนไพร" 

หมายความว/! พืช สั7.' จุลชีพ ธาตุวัตถุ สารสกัดดั้งเดิมจากพืชหรือ สัตว'ที่ใชMหรือแปรสภาพหรือ

ผสมหรือปรุงเปW)ยาหรืออาหารเพื่อการตรวจวินิจฉัย บําบัด รักษา หรือปAองกันโรค หรือส/งเสริม

สุขภาพร/!งกายของมนุษย'หรือสั7.' และใหMหมายความรวมถึงถิ่นกําเนิด หรือถิ่นที่อยH/Jองสิ่งดังกล/าว

ดMวย "สมุนไพรควบคุม" หมายความว/! สมุนไพรที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหMเปW) สมุนไพร

ควบคุม "เขตอนุรัก='" หมายความว/! เขตป̀!สงวนแห/งชาติ เขตพื้นท45-IMมครองอย/!งอื่นเพื่อ สงวนและ

รักษาสภาพธรรมชาติตามที่มีกฎหมายกําหนด "สารสกัดดั้งเดิม" หมายความว/! สารธรรมชาติที่ยัง

มิไดMปรุงแต/งหรือต/อเติม โมเลกุลตามกระบวนการทางวิทยาศาสต"' จนเกิดเปW)สารให,/ "แปรรูป

อย/!งหยาบ" หมายความว/! การปรุงแต/งหรือเปลี่ยนแปลงสภาพหรือ คุณสมบัติของสมุนไพร ทําใ+M

ไดMสารสกัดแบบรวมดMวยกรรมวิธีแบบดั้งเดิมและแบบที่พัฒนาขึ้น โดยมิไดMสกัดแยกสารบริสุทธ์ิ

เปWนรายชนิดหรือรายตัว 

"ผูMสืบทอดตํารับยาแผนไทยหรือตําราการแพทย'แผนไทย" หมายความว/! บุคคล ซึ่งไดMรับการ

ถ/!ยทอดตํารับยาแผนไทยหรือตําราการแพทย'แผนไทยจากผูMคิดคM) ผูMปรับปรุง หรือ ผูMพัฒนาสิ่ง

ดังกล/!วหรือไดMเล/!เรียนสืบต/อกันมาโดยไม/ทราบผHMคิด-M) ผHMปรับปรุงหรือผHMพัฒนาสิ่ง ดังกล/!. หรือผHM

ซึ่งไดMรับมอบสิ่งดังกล/!วจากบุคคลอื่น "ผHMทรงสิทธิ" หมายความว/! บุคคลซึ่งไดMจดทะเบียนสิทธิใน

ภูมิป\ญญาการแพท&' แผนไทยตามพระราชบัญญัติน้ี "จําหน/!&" หมายความว/! ขาย จ/!& แจก หรือ

แลกเปลี่ยน และใหMหมายความ รวมถึงมีไวMเพื่อจําห)/!ยดMวย "ส/งออก" หมายความว/! นําหรือส/งออก

นอกราชอาณาจักร "แปรรูป" หมายความว/! การปรุงแต/งหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพหรือคุณสมบัติ 

ของสมุนไพร "คณะกรรมการ" หมายความว/! คณะกรรมการคุMมครองและส/งเสริมภูมิป\ญญา 

การแพทย'แผนไทย "กรรมการ" หมายความว/! กรรมการ-IMมครองและส/งเสริมภูมิป\ญญาการแพท&' 

แผนไทย "ผูMอนุญาต" หมายความว/! ปลัดกระทรวงหรือผูMซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมาย "นาย

ทะเบียน" หมายความว/! นายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนจังหวัด แลMวแต/ รณี "พนักงาน

เจMาหนM!ที่" หมายความว/! ผูMอนุญาต นายทะเบียน และผูMซึ่งรัฐมนตรี แต/งตั้งใหMปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ "ปลัดกระทรวง" หมายความว/! ปลัดกระทรวงสาธารณสุข "รัฐมนตรี" หมายความ

ว/! รัฐมนตรีผHMรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี  

มาตรา 4 ใหMรัฐมนตรีว/! !รกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และใหMมี

อํานาจแต/งตั้งพนักงานเจMาหนMาที่ ออกกฎกระทรวงกําหนด-/าธรรมเนียมไม/เกินอัตราทMาย 

พระราชบัญญัตินี้และกําหนดกิจการอื่น รวมทั้งออกระเบียบและประกาศ ทั้งน้ี เพื่อปฏิบัติการตาม 

พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศนั้น เมื่อไดMประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลM. 

ใหMใชMบังคับไ<M  
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มาตรา 5 ใหMมีคณะกรรมการคุMมครองและส/งเสริมภูมิป\ญญาการแพทย'แผนไทย 

ประกอบดMวย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปW)ประธานกรรมการ อธิบดีกรมการแพท&' อธิบดีกรม 

ทรัพย'สินทางป\ญญา อธิบดีกรมปศุสัต.' อธิบดีกรมป̀!ไ,M อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรม 

วิทยาศาสตร' !รแพท&' เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เลขาธิการสํานักงานนโยบายและ 

แผนสิ่งแวดลMอม และผHMอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะ เปW) รรมการโดยตําแห)/2 กรรมการ 

ผูMทรงคุณวุฒิจํานวนเท/ากับจํานวนกรรมการโดยตําแหน/งซึ่งรัฐมนตรีแต/งตั้งโดยเลือกจากกลุ/มผHM

ประกอบโรคศิลปะและจากกลุ/มผHMซึ่งมีความรูM-วามสามารถหรือประสบการณ'ทางดM!) !รแพท&' 

แผนไทย การผลิตหรือจําหน/!ยยาแผนไทยและการปลูกหรือแปรรูปสมุนไพร และผูMอํานวยการ 

สถาบันการแพทย'แผนไทย เปW)กรรมการและเลขานุการ การเลือกกรรมการผHMทรงคุณวุฒิตามวรรค

หน่ึง ใหMเปW)ไปตามหลักเกณc'และ วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา 6 คณะกรรมการมีอํานาจและห)M!ที่ดังต/อไปน้ี  

(1) ใหMคําแนะนําหรือคําปรึกษาแ /รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือ ประกาศ

ตามพระราชบัญญัติน้ี  

(2) ส/งเสริมและพัฒนาการใชMประโยช)'จากภูมิป\ญญาการแพทย'แผนไทยและ สมุนไพร  

(3) กําหนดมาตรการเพื่อเสริมสรM!งความมั่นคงและประสานงานระหว/!งส/วน ราชการ 

รัฐวิสาหกิจ ชุมชน และอง-'กรเอกชนที่ดําเนินงานเก่ียวกับการ-IMมครองและส/งเสริมภูมิ ป\ญญา

การแพทย'แผนไทยและสมุนไพร  

(4) ใหMความเห็นชอบในการสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิในภูมิป\ญญา การแพทย'แผน

ไทยตามมาตรา 39 วรรคสาม  

(5) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ'คําสั่งหรือคําวินิจฉัยของนายทะเบียนหรือของ ผูMอนุญาตตาม

พระราชบัญญัติน้ี  

(6) วางระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ'และวิธีการยื่นอุทธรณ'และวิธีพิจารณาอุทธรQ' การจัดทํา

ทะเบียนภูมิป\ญญาการแพทย'แผนไทย การบริหาร การจัดหาผลประโยช)' และการใชMจ/!& 

เงินกองทุนและการดําเนินงานเก่ียวกับการ-IMมครองและส/งเสริมภูมิป\ญญาการแพทย'แผนไทยและ 

สมุนไพร  

(7) ปฏิบัติการอื่นตามที่พระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอื่นกําหนดใหMเปWนอํานาจ และห)M!ที่

ของคณะกรรมการ  

(8) ปฏิบัติการอื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย  
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มาตรา 13 ใหMผูMอํานวยการสถาบันการแพทย'แผนไทยเปWนนายทะเบียนกลาง และ ใ+M

นายแพทย'สาธารณสุขจังหวัดเปWนนายทะเบียนจังหวัด 

 

 

มาตรา 7 กรรมการผHMทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต/งตั้งมีวาระอยH/ในตําแห)/งคราวละ สองปdนับ

แต/วันที่ไดMรับแต/งตั้ง ในกรณีที่กรรมการผHMทรงคุณวุฒิพM)จากตําแหน/งก/อนครบวาระ ภายใตMบังคับ 

มาตรา 5 วรรคสอง รัฐมนตรีอาจแต/งตั้งผHMอื่นซึ่งมีคุณสมบัติเช/)เดียวกันเปW) รรมการผHMทรงคุณวุฒิ 

แทนไ<M และใหMผูMที่ไดMรับแต/งตั้งใหMดํารงตําแหน/งแทนอยู/ในตําแห)/งเท/ากับวาระที่เหลืออยู/Jอง 

กรรมการผHMทรงคุณวุฒิที่ตนแทน  

มาตรา 8 นอกจากการพM)จากตําแหน/งตามวาระตามมาตรา 7 กรรมการผูMทรง คุณวุฒิซึ่ง

รัฐมนตรีแต/งตั้งพM)จากตําแหน/งเมื่อ (1) ตาย (2) ลาออก (3) เปW)บุคคลลMมละลาย (4) เปW)-)ไ"M

ความสามารถหรือเสมือนไรM-วามสามารถ (5) รัฐมนตรีสั่งใหMออกเพราะบกพร/องหรือไม/สุจริตต/?

ห)M!ที่ หรือมีความ ประพฤติเสื่อมเสีย (6) ตMองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหMจําคุก เวM)แต/เปW)

โทษสําหรับ ความผิดที่ไดMกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ (7) พM)จากการเปW)ผูMประกอบ

โรคศิลปะ ในกรณีที่ไดMรับแต/งตั้งใหMเปW)กรรมการ ในฐานะน้ัน  

มาตรา 9 การประชุมคณะกรรมการ ตMองมีกรรมการมาประชุมไม/นMอยกว/!กึ่งหนึ่ง ของ

จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปW)องค'ประชุม ในการประชุมครั้งใด ถM!ประธานกรรมการไม/มา

ประชุมหรือไม/สามารถปฏิบัติ หนMาที่ไ<M ใหMกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปW)

ประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหMถือเสียงJM!งมาก กรรมการคนหน่ึงใหMมีเสียง

หน่ึง ในการลงคะแนน ถMาคะแนนเสียงเท/!กัน ใหMประธานในที่ประชุมออกเสียงอีกเสียงหนึ่งเปW)

เสียง ชี้ขาด  

มาตรา 10 คณะกรรมการมีอํานาจแต/งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ ปฏิบัติการ

อย/!งหน่ึงอย/!งใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ใหM);!มาตรา 9 มาใชMบังคับแก/ ารประชุมของ

คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม  

มาตรา 11 ในการปฏิบัติห)M!ที่ตามพระราชบัญญัติน้ี คณะกรรมการและคณะ อนุกรรมการ

มีอํานาจสั่งใหMบุคคลเก่ียวขMองชี้แจงหรือนําพยานหลักฐานมาแสดงเพื่อประกอบ การพิจารณา  

มาตรา 12 ใหMมีสถาบันการแพทย'แผนไทยในสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง 

สาธารณสุขมีอํานาจห)M!ที่ดําเนินการต/!2 ๆ เก่ียวกับการ-IMมครองและส/งเสริมการศึกษาอบรม การ

ศึกษาวิจัยและพัฒนาภูมิป\ญญาการแพทย'แผนไทยและสมุนไพร และรับผิดชอบในงานธุรการและ 

งานวิชาการของคณะกรรมการ  
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หมวด 2  

การค12มครองและส8งเสริมภูมิป<ญญาการแพทย?แผนไทย 

มาตรา 14 สิทธิในภูมิป\ญญาการแพทย'แผนไทยที่จะไดMรับการ-IMมครองตาม พระราชบัญญัติ

น้ี ไดMแ / สิทธิในภูมิป\ญญาการแพทย'แผนไทยเกี่ยวกับตํารับยาแผนไทยและตํารา การแพทย'แผน

ไทย  

มาตรา 15 ใหMสถาบันการแพทย'แผนไทยมีห)Mาที่รวบรวมขMอมูลภูมิป\ญญา การแพทย'แผน

ไทยเก่ียวกับตํารับยาแผนไทยและตําราการแพทย'แผนไทยทั่วราชอาณาจักร เพื่อจัดทําทะเบียน  

การจัดทําทะเบียนภูมิป\ญญาการแพทย'แผนไทยเกี่ยวกับตํารับยาแผนไทยและ ตําราการแพทย'แผน

ไทยตามวรรคหน่ึง ใหMเปW)ไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด  

มาตรา 16 ภูมิป\ญญาการแพทย'แผนไทยมีสามประเภท คือ  

(1) ตํารับยาแผนไทยของชาติหรือตําราการแพทย'แผนไทยของชาติ  

(2) ตํารับยาแผนไทยทั่วไปหรือตําราการแพทย'แผนไทยทั่วไป  

(3) ตํารับยาแผนไทยส/วนบุคคลหรือตําราการแพทย'แผนไทยส/วนบุคคล  

มาตรา 17 ใหMรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดตํารับยาแผนไทยหรือตํารา การแพทย'แผน

ไทยที่มีประโยช)'หรือมีคุณ-/!ในทางการแพทย'หรือการสาธารณสุขเปW)พิเศษ ใหMเปW)ตํารับยาแผน

ไทยของชาติหรือตําราการแพทย'แผนไทยของชาติ แลMวแต/กรณี การประกาศตามวรรคหนึ่ง ใ+M

เปWนไปตามหลักเกณc'และวิธีการที่กําหนดใน กฎกระทรวง  

มาตรา 18 ใหMรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดตํารับยาแผนไทยหรือตํารา การแพทย'แผน

ไทยที่มีการใชMประโยช)' 6นอย/างแพร/หลายหรือที่พM)อายุการคุMมครองสิทธิตาม มาตรา 33 ใหMเปW)

ตํารับยาแผนไทยทั่วไปหรือตําราการแพทย'แผนไทยทั่วไป แลMวแต/กรณี การประกาศตามวรรคหนึ่ง 

ใหMเปWนไปตามหลักเกณc'และวิธีการที่กําหนดใน กฎกระทรวง  

มาตรา 19 ผHMใดประสง-'จะนําตํารับยาแผนไทยของชาติไปขอขึ้นทะเบียนตํารับยา และขอ

อนุญาตผลิตยาตามกฎหมายว/!ดMวยยา หรือนําไปทําการศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนา เปW)ตํารับ

ยาใหม/เพื่อประโยชน'ในทางการคM! หรือประสงค'จะทําการศึกษาวิจัยตําราการแพท&' แผนไทยของ

ชาติเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาภูมิป\ญญาการแพทย'แผนไทยขึ้นใ+,/ เพื่อนําไป ใชMประโยชน'ในทาง

การ-M!ใหMยื่นคําขอรับอนุญาตใชMประโยช)'และชําระค/าธรรมเนียมรวมทั้ง -/!ตอบแทนสําหรับการใUM

ประโยช)'ดังกล/!วต/อผHMอนุญาตการขอรับอนุญาตและการอนุญาต JMอจํากัดสิทธิ และ-/าตอบแทน ใ+M

เปWนไปตาม หลักเกณc' วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  
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มาตรา 20 ตํารับยาแผนไทยส/วนบุคคลหรือตําราการแพทย'แผนไทยส/วนบุคคล ตามมาตรา 

16 (3) อาจนํามาจดทะเบียนสิทธิในภูมิป\ญญาการแพทย'แผนไทยเพื่อขอรับการ คุMมครองและ

ส/งเสริมตามที่กําหนดโดยบทแห/งพระราชบัญญัติน้ีไ<M โดยยื่นคําขอต/อนายทะเบียน  

การขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิป\ญญาการแพทย'แผนไทยตามวรรคหนึ่ง ใหMเปW)ไป ตามหลักเกณc' 

วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา 21 บุคคลซึ่งมีสิทธิจดทะเบียนสิทธิในภูมิป\ญญาการแพทย'แผนไทยตาม มาตรา 20 

ตMองมีสัญชาติไทยและมีคุณสมบัติดังน้ี  

(1) เปWนผHMคิด-M)ตํารับยาแผนไทยหรือตําราการแพทย'แผนไทย  

(2) เปWนผHMปรับปรุงหรือพัฒนาตํารับยาแผนไทยหรือตําราการแพทย'แผนไทย  

(3) เปWนผHMสืบทอดตํารับยาแผนไทยหรือตําราการแพทย'แผนไทย  

มาตรา 22 หM!มมิใหMรับจดทะเบียนสิทธิในภูมิป\ญญาการแพทย'แผนไทย เมื่อ นายทะเบียน

เห็นว/!  

(1) เปW)ตํารับยาแผนไทยของชาติหรือตําราการแพทย'แผนไทยของชาติ หรือเปW) ตํารับยา

แผนไทยทั่วไปหรือตําราการแพทย'แผนไทยทั่วไป หรือ  

(2) เปW)ตํารับยาแผนไทยส/วนบุคคลที่ปรุงโดยไม/ใชMหลักการแพทย'แผนไทย เช/) ใชMสาร

สกัดจากพืช สั7.' หรือจุลชีพที่มิใช/สารสกัดดั้งเดิมตามธรรมชาติ หรือใชMวิธีการแปรรูป ที่มิใช/ !"

แปรรูปอย/!งหยาบ  

มาตรา 23 การขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิป\ญญาการแพทย'แผนไทยรายใด ไม/ชอบดMวย

หลักเกณc' วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา 20 วรรคสอง ใหMนายทะเบียนมี

คําสั่งใหMผHMขอจดทะเบียนรายนั้นแ Mไขเปลี่ยนแปลงใหMถูกตMองภายในสามสิบวัน นับแต/วันที่ไดMรับ

คําสั่งน้ัน ถM!ผHMขอจดทะเบียนไม/ปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนภายในกําหนดเวลาตาม วรรคหนึ่ง

ใหMยกเลิกคําขอจดทะเบียนน้ัน  

มาตรา 24 เมื่อนายทะเบียนตรวจสอบคําขอจดทะเบียนแลMวเห็นว/!ผูMJอจด ทะเบียนเปW)ผูMมี

คุณสมบัติตามมาตรา 21 และภูมิป\ญญาการแพทย'แผนไทยที่ขอจดทะเบียนนั้น ไม/มีลักษณะ

ตMองหMามตามมาตรา 22 ใหMนายทะเบียนประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนนั้น โดย ไม/ชักชM! ณ 

สํานักงานทะเบียนและที่ทําการขององค' รปกครองส/วนทMองถิ่นทุกแห/2 

มาตรา 25 ในกรณีที่มีขอยื่นคําขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิป\ญญาการแพทย'แผนไทย ร/วมกัน

หลายคน ใหM)!ยทะเบียนกําหนดวันสอบสวนและแจMงไปยังผHMJอจดทะเบียนทุกคน ในการสอบสวน

ตามวรรคหนึ่ง นายทะเบียนจะเรียกผูMJอจดทะเบียนคนใดมาใ+M ถMอยคํา ชี้แจง หรือใหMส/งเอกสาร

หรือสิ่งใดเพิ่มเติมก็ไ<M เมื่อนายทะเบียนไดMดําเนินการสอบสวน และปลัดกระทรวงไดMวินิจฉัยแลM. 
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ใหM)!ยทะเบียนแจMงคําวินิจฉัยไปยังผHMขอจดทะเบียนทุกคน การสอบสวนและการพิจารณาวินิจฉัย ใ+M

เปWนไปตามหลักเกณc'และวิธีการ ที่กําหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา 26 ในกรณีที่มีผHMJอจดทะเบียนสิทธิในภูมิป\ญญาการแพทย'แผนไทย อย/!งเดียวกัน

หลายคนโดยไม/ไดMร/วมกัน ใหMบุคคลซึ่งไดMยื่นคําขอจดทะเบียนไวMก/อนเปW)ผูMมีสิทธิ จดทะเบียน ถM!

ยื่นคําขอจดทะเบียนในวันและเวลาเดียวกัน ใหMทําความตกลงกันว/าจะใหMบุคคลใด มีสิทธิแต/ผูMเดียว

หรือใหMมีสิทธิร/วมกันถM!ตกลงกันไม/ไดMK!ยในเวลาที่นายทะเบียนกําหนด ใหM-ู/ รณี นําคดีไปสู/ศาล

ภายในกําหนดเ M!สิบวันนับแ7/วันสิ้นระยะเวลาที่นายทะเบียนกําหนด ถM!ไม/นําคดี ไปสH/ศาลภายใน

กําหนดเวลาดังกล/!. ใหMยกเลิกคําขอจดทะเบียนของบุคคลเหล/!)6R)  

มาตรา 27 เมื่อนายทะเบียนตรวจสอบคําขอจดทะเบียนแลMวเห็นว/!ผูMขอจดทะเบียน ไม/ไ<M

เปWนผูMมีคุณสมบัติตามมาตรา 21 และภูมิป\ญญาการแพทย'แผนไทยที่ขอจดทะเบียนนั้นมี ลักษณะ

ตMองหMามตามมาตรา 22 ใหM)!ยทะเบียนมีคําสั่งยกคําขอจดทะเบียนนั้น และใหMมีหนังสือ แจMงคําสั่ง

ไปยังผHMJอจดทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต/วันที่มีคําสั่งยกคําขอจดทะเบียนดังกล/!.  

มาตรา 28 ในกรณีที่ผูMขอจดทะเบียนอุทธรณ'คําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา 27 ถM!

คณะกรรมการมีคําวินิจฉัยอุทธรณ'ว/!คําสั่งของนายทะเบียนไม/ถูกตMอง ใหM)!ยทะเบียนดําเนินการ 

เกี่ยวกับคําขอจดทะเบียนรายน้ันต/อไป  

มาตรา 29 เมื่อไดMประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนรายใดตามมาตรา 24 แลM. บุคคลใดเห็น

ว/าตนมีสิทธิจดทะเบียนสิทธิในภูมิป\ญญาการแพทย'แผนไทยนั้น จะยื่นคําคัด-Mานต/? นายทะเบียน

พรMอมทั้งแสดงหลักฐานก็ไ<M แต/ตMองยื่นภายในหกสิบวันนับแต/วันประกาศโฆษณาตาม มาตรา 24  

มาตรา 30 ก/อนที่จะมีคําวินิจฉัย นายทะเบียนตMองใหMผูMJอจดทะเบียนและผูM-6ดคM!) ชี้แจง

หรือนําพยานหลักฐานมาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณา  

เมื่อนายทะเบียนไดMมีคําวินิจฉัยแลM. ใหMมีหนังสือแจMงคําวินิจฉัยพรMอมดMวยเหตุผล ใหMผHMJอจดทะเบียน

และผHM-6ดคM!)ทราบภายในสามสิบวันนับแต/วันที่มีคําวินิจฉัยดังกล/!.  

มาตรา 31 ในกรณีที่ไม/มีผูMคัดคM!)ตามมาตรา 29 หรือในกรณีที่มีผูM-6ดคMาน และ ไดMมีคํา

วินิจฉัยถึงที่สุดใหMผHMขอจดทะเบียนเปW)ผHMมีสิทธิจดทะเบียนหรือใหMผHM-6ด-M!)เปWนผHMมีสิทธิ จดทะเบียนก็

ดี ใหM)!ยทะเบียนมีคําสั่งใหMจดทะเบียนสิทธิภูมิป\ญญาการแพทย'แผนไทยใหMแ /ผูMJ? จดทะเบียน

หรือผHMคัดคMานน้ันไดMเมื่อไดMมีคําสั่งใหMจดทะเบียนสิทธิในภูมิป\ญญาการแพทย'แผนไทยตามวรรคหนึ่ง 

แลM. ใหM)!ยทะเบียนมีหนังสือแจMงคําสั่งใหMผูMJอจดทะเบียนหรือผูMคัด-Mานทราบ และใหMชําระ 

ค/าธรรมเนียมการจดทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต/วันที่ไดMรับหนังสือแจMงคําสั่ง ถM!ผูMขอ จด

ทะเบียนหรือผHMคัดคMานไม/ชําระ-/!ธรรมเนียมภายในกําหนดเวลาดังกล/!. ใหMยกเลิกคําขอ จดทะเบียน 
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หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนสิทธิในภูมิป\ญญาการแพทย'แผนไทย ใหMเปW) ไปตามแบบที่

กําหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา 32 ในกรณีที่ปลัดกระทรวงมีคําวินิจฉัยตามมาตรา 25 วรรคสอง ว/ามีสิทธิ ไดMรับการ

จดทะเบียนหลายคน หรือกรณีที่ผHMยื่นคําขอจดทะเบียนอย/!งเดียวกันหลายคนตกลงใหMมี สิทธิในภูมิ

ป\ญญาการแพทย'แผนไทยร/วมกัน หรือศาลพิพากษาใหMมีสิทธิในภูมิป\ญญาการแพท&' แผนไทย

ร/วมกันตามมาตรา 26 ใหMบุคคลเหล/!นั้นมีสิทธิจดทะเบียนสิทธิในภูมิป\ญญาการแพท&' แผนไทย

ร/วมกันไ<M  

มาตรา 33 สิทธิในภูมิป\ญญาการแพทย'แผนไทยตามพระราชบัญญัติน้ี ใหMมีอายุ ตลอดอายุ

ของผHMทรงสิทธิ และมีอยH/ต/อไปอีกเปW)เวลาหMาสิบปd)6บแต/วันที่ผHMทรงสิทธิถึงแก/-วามตาย  

ในกรณีที่มีผHMทรงสิทธิร/วมตามมาตรา 32 ใหMสิทธิในภูมิป\ญญาการแพทย'แผนไทย ดังกล/!วมีอยู/ตลอด

อายุของผHMทรงสิทธิร/วม และมีอยH/ต/อไปอีกเปW)เวลาหM!สิบปdนับแต/ผูMทรงสิทธิร/วม คนสุดทM!ยถึงแ /

ความตาย เมื่อพM)ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแลM. ใหMรัฐมนตรีประกาศใน ราชกิจจา

นุเบกษากําหนดตํารับยาแผนไทยหรือตําราการแพทย'แผนไทยนั้น ใหMเปW)ตํารับยา แผนไทยทั่วไป

หรือตําราการแพทย'แผนไทยทั่วไปตามมาตรา 16 (2) แลMวแต/กรณี  

มาตรา 34 ผHMทรงสิทธิเท/!)6R)มีสิทธิในการผลิตยา และมีสิทธิในการใชMศึกษาวิจัย จําหน/!& 

ปรับปรุงหรือพัฒนาตํารับยาแผนไทยหรือภูมิป\ญญาในตําราการแพทย'แผนไทยที่ไ<M จดทะเบียนไ.M  

ความในวรรคหนึ่งไม/ใชMบังคับแ /  

(1) การกระทําใด ๆ เพื่อประโยชน'ในการศึกษา -MนควM! ทดลอง หรือวิจัยตาม ระเบียบที่

รัฐมนตรีกําหนด หรือ  

(2) การเตรียมยาเฉพาะรายตามใบสั่งแพท&' โดยผHMประกอบโรคศิลปะแผนไทย หรือ3) การ

ผลิตยาเพื่อยังชีพแบบพื้นบMาน หรือการผลิตยาโดยสถานพยาบาลของรัฐ ส/วนราชการหรือหน/วยงาน

ของรัฐ เพื่อประโยช)'ในการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ หรือการใชMตําราการแพทย'แผน

ไทยเพื่อประโยชน'ในการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ ทั้งน้ี ตามระเบียบที่รัฐมนตรี

กําหนด  

มาตรา 35 สิทธิในภูมิป\ญญาการแพทย'แผนไทยตามพระราชบัญญัตินี้ไม/อาจโอน ใหMแ /

ผูMอื่นไ<M เวM)แต/เปW) !รตกทอดทางมรดก ผูMที่ไดMรับการตกทอดทางมรดกซึ่งมีสิทธิในภูมิป\ญญา

การแพทย'แผนไทยตาม วรรคหน่ึง ตMองยื่นคําขอจดทะเบียนต/อนายทะเบียนภายในสองปd)6บแต/วันที่

ผHMทรงสิทธิถึงแ / ความตาย เมื่อไม/มีผูMยื่นคําขอจดทะเบียนรับการตกทอดทางมรดกซึ่งสิทธิในภูมิ

ป\ญญา การแพทย'แผนไทยภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหMถือว/!สิทธิในภูมิป\ญญาการแพท&'
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แผนไทย ที่จะไดMรับการ-IMมครองตามพระราชบัญญัติน้ีเปW)อันสิ้นสุดลง และใหMนํามาตรา 33 วรรค

สาม มาใUM บังคับโดยอนุโลม  

มาตรา 36 ผHMทรงสิทธิจะอนุญาตใหMบุคคลใดใชMสิทธิของตนตามมาตรา 34 ก็ไ<M  

การอนุญาตใหMใชMสิทธิตามวรรคหนึ่ง ใหMเปW)ไปตามหลักเกณc' วิธีการ และ เงื่อนไขที่กําหนดใน

กฎกระทรวง  

มาตรา 37 นายทะเบียนมีอํานาจสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิในภูมิป\ญญา การแพท&'

แผนไทยไดMในกรณีดังต/อไปน้ี  

(1) ผHMทรงสิทธิไดMใชMสิทธิน้ันโดยขัดต/อความสงบเรียบรMอยหรือศีลธรรมอันดีของ ประชาชน  

(2) ผHMทรงสิทธิไดMฝ̀!ฝF)หรือมิไดMปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือขMอจํากัดที่นายทะเบียน กําหนดใน

การรับจดทะเบียนสิทธิในภูมิป\ญญาการแพทย'แผนไทยน้ัน  

(3) ผูMทรงสิทธิไดMใชMสิทธิอันอาจก/อใหMเกิดความเสื่อมเสียอย/างรM!ยแรงต/อภูมิป\ญญา 

การแพทย'แผนไทยที่ไดMจดทะเบียนไ.M  

มาตรา 38 ผูMมีส/วนไดMเสียหรือพนักงานอัยการอาจฟAองต/อศาลขอใหMเพิกถอน การจด

ทะเบียนสิทธิในภูมิป\ญญาการแพทย'แผนไทยที่ไดMจดทะเบียนโดยไม/ชอบดMวยมาตรา 21 หรือมาตรา 

22 ไ<M  

มาตรา 39  /อนที่จะสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิในภูมิป\ญญาการแพท&' แผนไทยตาม

มาตรา 37 ใหM)!ยทะเบียนทําการสอบสวนขMอเท็จจริงและแจMงใหMผูMทรงสิทธิทราบ เพื่อยื่นคําชี้แจง

ภายในสามสิบวันนับแต/วันที่ไดMรับแจMงดังกล/าว ในการสอบสวนขMอเท็จจริงตามวรรคหนึ่ง นาย

ทะเบียนจะใหMบุคคลที่เก่ียวJMอง ชี้แจงหรือนําพยานหลักฐานมาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณาก็ไ<M

เมื่อนายทะเบียนไดMทําการสอบสวนขMอเท็จจริงแลMวเห็นว/!มีเหตุผลสมควรเพิกถอน การจดทะเบียน

สิทธิในภูมิป\ญญาการแพทย'แผนไทย ใหM)!ยทะเบียนเสนอขอความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ 

เมื่อคณะกรรมการใหM-วามเห็นชอบแลMวใหM)ายทะเบียนสั่งเพิกถอนการจดทะเบียน สิทธิในภูมิ

ป\ญญาการแพทย'แผนไทยนั้นไ<M และใหMมีหนังสือแจMงคําสั่งดังกล/!วพรMอมดMวยเหตุผล ใหMผHMทรงสิทธิ

น้ันทราบภายในสามสิบวันนับแต/วันที่มีคําสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนดังกล/!.  

มาตรา 40 ผHMทรงสิทธิที่ถูกเพิกถอนการจดทะเบียนตามมาตรา 39 อาจขอ จดทะเบียนใหม/ไ<M

ตามมาตรา 20 เมื่อพM) ;!หนดหน่ึงปd)6บแต/วันที่นายทะเบียนมีคําสั่งเพิกถอน การจดทะเบียนสิทธิใน

ภูมิป\ญญาการแพทย'แผนไทยน้ัน  

มาตรา 41 ในกรณีที่ผHMรับอนุญาตใหMใชMสิทธิในภูมิป\ญญาการแพทย'แผนไทย ไดMใชMสิทธินั้น

โดยขัดต/อความสงบเรียบรMอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือฝ̀!ฝF) หรือมิไ<M ปฏิบัติตาม

เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา 36 วรรคสอง หรือใชMสิทธิ อันอาจ
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 /อใหMเกิดความเสื่อมเสียอย/!งรM!ยแรงต/อภูมิป\ญญาการแพทย'แผนไทยที่ไดMจดะเบียนไ.M นายทะเบียน

มีอํานาจสั่งเพิกถอนการอนุญาตใหMใชMสิทธิในภูมิป\ญญาการแพทย'แผนไทยน้ันไ<M  

การเพิกถอนการอนุญาตใหMใชMสิทธิในภูมิป\ญญาการแพทย'แผนไทยตามมาตราน้ี ใหMเปW)ไปตาม

หลักเกณc'และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา 42  /อนที่จะสั่งเพิกถอนการอนุญาตใหMใชMสิทธิในภูมิป\ญญาการแพท&' แผนไทยตาม

มาตรา 41 ใหM)!ยทะเบียนมีหนังสือแจMงใหMผHMรับอนุญาตใหMใชMสิทธิในภูมิป\ญญา การแพทย'แผนไทย

น้ันทราบเพื่อยื่นคําชี้แจงภายในสิบหM!วันนับแต/วันที่ไดMรับหนังสือแจMงจาก นายทะเบียน และใหMนํา

มาตรา 39 วรรคสอง มาใชMบังคับโดยอนุโลม  

เมื่อนายทะเบียนมีคําสั่งเพิกถอนการอนุญาตใหMใชMสิทธิในภูมิป\ญญาการแพท&' แผนไทยแลM. ใหMมี

หนังสือแจMงคําสั่งพรMอมดMวยเหตุผลใหMผูMทรงสิทธิ และผูMรับอนุญาตใหMใชMสิทธิ ในภูมิป\ญญา

การแพทย'แผนไทยทราบภายในสามสิบวันนับแต/วันที่มีคําสั่งเพิกถอนการอนุญาต ดังกล/!.  

มาตรา 43 บุคคลซึ่งมีสัญชาติของประเทศอื่นที่ยินยอมใหMบุคคลสัญชาติไทยไดMรับ การ

คุMมครองสิทธิในภูมิป\ญญาการแพทย'แผนไทยในประเทศนั้นไ<M อาจขอจดทะเบียนสิทธิใน ภูมิ

ป\ญญาการแพทย'พื้นเมืองของประเทศนั้นที่ไดMจดทะเบียนไวMในประเทศของตนเพื่อขอรับการ 

-IMมครองตามพระราชบัญญัติน้ีไ<M  

การขอจดทะเบียน การออกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียน และการเพิกถอน การจด

ทะเบียนตามวรรคหน่ึง ใหMเปW)ไปตามหลักเกณc' วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

         หมวด 3  

การค12มครองสมุนไพร 

มาตรา 44 เพื่อประโยชน'ในการคุMมครองสมุนไพร ใหMรัฐมนตรีโดยคําแนะนํา ของ

คณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดประเภท ลักษณะ ชนิด และชื่อ ของ

สมุนไพรที่ม4-/!ต/อการศึกษาหรือวิจัย หรือมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ หรืออาจจะสูญพันธI' ใหMเปW)

สมุนไพรควบคุม  

มาตรา 45 เพื่อประโยช)'ในการ-IMมครองสมุนไพรควบคุม ใหMรัฐมนตรีโดย คําแนะนําของ

คณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

(1) กําหนดจํานวนหรือปริมาณของสมุนไพรควบคุมที่ครอบครอง ใชMประโยช)' ดูแล เก็บ

รักษา หรือขนยM!ยที่ตMองแจMงต/อนายทะเบียน  

(2) กําหนดหลักเกณc' วิธีการ และเงื่อนไขในการแ8Mงตาม (1)  

(3) กําหนดหลักเกณc' วิธีการ และเงื่อนไขในการครอบครอง การใชMประโยช)' การดูแล 

การเก็บรักษา หรือการขนยM!ยสมุนไพรควบคุม  
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(4) กําหนดหลักเกณc' วิธีการ และเงื่อนไขในการศึกษาวิจัยสมุนไพรควบคุม  

(5) กําหนดหลักเกณc' วิธีการ และเงื่อนไขในการส/งออกสมุนไพรควบคุม เพื่อ การ-Mาและ

ที่มิใช/เพื่อการคM! หรือในการจําหน/าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการคM!  

(6) กําหนดการอื่นใดเพื่อคุMมครอง ปAองกัน หรือระงับหรือบรรเทาอันตราย หรือ ความ

เสียหายที่อาจเกิดข้ึนแ /สมุนไพรควบคุม  

มาตรา 46 หM!มมิใหMผHMใดศึกษาวิจัยหรือส/งออกสมุนไพรควบคุม หรือจําหน/!& หรือแปรรูป 

สมุนไพรควบคุมเพื่อการ-M! เวM)แต/จะไดMรับใบอนุญาตจากผHMอนุญาต  

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง ใหMเปWนไปตาม หลักเกณc' วิธีการ และ

เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง ใบอนุญาตที่ออกตามความในวรรคหนึ่ง ใหMใชMไดMจนถึงวันที่ 31 

ธันวาคมของ@d ที่สามนับแต/ปdที่ออกใบอนุญาต  

มาตรา 47 ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา 46 ใหMคุMมกันถึงลูกจMางหรือตัวแทนของ ผูMรับ

ใบอนุญาตดMวย ใหMถือว/! !รกระทําของลูกจM!งหรือตัวแทนของผูMรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เปW)

การกระทําของผูMรับใบอนุญาตดMวย เวM)แต/ผูMรับใบอนุญาตจะพิสูจน'ไดMว/! !รกระทํานั้นเปW) การ

สุดวิสัยที่ตนจะล/วงรHMหรือควบคุมไ<M  

มาตรา 48 บทบัญญัติมาตรา 46 มิใหMใชMบังคับแ /การศึกษาวิจัยสมุนไพรควบคุม ซึ่งกระทํา

โดยห)/วยงานของรัฐ แต/ตMองแจMงต/อนายทะเบียนและปฏิบัติตามหลักเกณc' วิธีการ และ เงื่อนไขที่

รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา 45 (4) 

มาตรา 49 การต/ออายุใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา 46 ผูMรับใบอนุญาตจะตMอง ยื่นขอก/อน

ใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดMยื่นคําขอดังกล/!วแลM. ใหMดําเนินกิจการต/อไปไดMจนกว/! ผูMอนุญาตจะสั่งไ,/

อนุญาตใหMต/ออายุใบอนุญาตน้ัน การขอต/ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ใหMเปW)ไปตามหลักเกณc' 

วิธีการ และ เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา 50 ในกรณีใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา 46 สูญหายหรือถูกทําลาย ใ+M ผูMรับ

ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแต/วันที่ไดMรับทราบการสูญหายหรือ 

ถูกทําลายน้ัน การขอและออกใบแทนใบอนุญาต ใหMเปW)ไปตามหลักเกณc' วิธีการ และเงื่อนไข ที่

กําหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา 51 ใหMผูMมีไวMในครอบครองซึ่งสมุนไพรควบคุมเกินกว/าจํานวนหรือ ปริมาณที่

รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา 45(1) อยู/ในวันที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจา นุเบกษา

กําหนดใหMสมุนไพรนั้นเปWนสมุนไพรควบคุมแจMงการครอบครองสมุนไพรควบคุมนั้น ต/อนาย

ทะเบียนตามพระราชบัญญัติน้ีภายในระยะเวลาที่กําหนดไวMในประกาศดังกล/าว 
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มาตรา 52 เมื่อปรากฏว/!ผูMรับใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา 46 ผูMใดไม/ปฏิบัติตาม 

พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี ผHMอนุญาต มี

อํานาจสั่งพักใชMใบอนุญาตมีกําหนดครั้งละไม/เกินเ M!สิบวัน  

ผHMรับใบอนุญาตซึ่งถูกพักใชMใบอนุญาตตMองหยุดประกอบกิจการตามใบอนุญาตนั้น และระหว/!งถูก

พักใชMใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ ตามพระราชบัญญัติน้ีอีกไม/ไ<M  

มาตรา 53 ผHMอนุญาตมีอํานาจสั่งถอนคําสั่งพักใชMใบอนุญาตก/อนกําหนดเวลาไ<M เมื่อเปW)ที่

พอใจว/าผHMรับใบอนุญาตซึ่งถูกพักใชMใบอนุญาตไดMปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี หรือ กฎกระทรวง 

ระเบียบหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ีแลM.  

มาตรา 54 เมื่อปรากฏว/!ผูMรับใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา 46 ผูMใดไม/ปฏิบัติตาม 

พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้และเปW) !" 

กระทําผิดที่รM!ยแรง ผูMอนุญาตมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตไดMผูMรับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งเพิกถอน

ใบอนุญาต ตMองหยุดประกอบกิจการตาม ใบอนุญาตนั้น และจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ ตาม

พระราชบัญญัตินี้อีกไม/ไดMจนกว/!จะพM)กําหนด สองปdนับแต/วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต และผHM

อนุญาตจะออกใบอนุญาตใหMหรือไม/ YไดMสุดแต/จะ พิจารณาเห็นสมควร 

มาตรา 55 คําสั่งพักใชMใบอนุญาตตามมาตรา 52 และคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตาม มาตรา 

54 ใหMทําเปW)หนังสือแจMงใหMผูMรับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม/พบตัวผูMรับใบอนุญาต หรือ ผูMรับ

ใบอนุญาตไม/ยอมรับคําสั่งดังกล/!. ใหMปgดคําสั่งไวMในที่เปgดเผยและเห็นไดMง/าย ณ สถานที่ที่ระบุ ไ.M

ในใบอนุญาต และใหMถือว/าผHMรับใบอนุญาตทราบคําสั่งนั้นแลMวตั้งแต/วันที่ปgดคําสั่ง  

มาตรา 56 ผHMรับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 54 จะจําหน/!& สมุนไพร

ควบคุมของตนที่เหลืออยH/แ /ผHMรับใบอนุญาตอื่นหรือแ /ผHMซึ่งผHMอนุญาตเห็นสมควรก็ไ<M ภายในหกสิบ

วันนับแต/วันที่ทราบคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ'ใหMนับ ตั้งแต/วันที่ทราบคํา

วินิจฉัยของคณะกรรมการ เวM)แต/ผHMอนุญาตจะผ/อนผันขยายเวลาใหMอีกแต/ตMอง ไม/เกินหกสิบวัน  

มาตรา 57 เพื่อประโยช)'ในการ-IMมครองสมุนไพรและบริเวณถิ่นกําเนิดของ สมุนไพรที่มี

ระบบนิเวศ)'ตามธรรมชาติหรือมีความหลากหลายทางชีวภาพหรืออาจไดMรับผล กระทบกระเทือน

จากการกระทําของมนุษย'ไดMโดยง/!ยในเขตพื้นที่ที่ไดMมีการกําหนดใหMเปWนเขต อนุรัก=' ใหMรัฐมนตรี

โดยคําแนะนําของคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการเรียกว/! "แผนจัดการ เพื่อคุMมครองสมุนไพร" 

เสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี แผนจัดการเพื่อ-IMมครองสมุนไพรตามวรรคหนึ่ง อาจจัดทํา

เปWนแผนระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาวไดMตามความเหมาะสม และจะตMองประกอบดMวยแผนงาน

และแนวทาง การดําเนินงานในเรื่อง ดังต/อไปน้ี  
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(1) การกําหนดเงื่อนไขในการอนุญาตใหMบุคคลใดเJM!ไปในเขตอนุรักษ'ตาม กฎหมายว/!ดMวย

การน้ันใหMส/วนราชการที่เกี่ยวJMองถือปฏิบัติ เพื่อรักษาสภาพธรรมชาติหรือคุณ-/! ของสมุนไพร หรือ

มิใหMกระทบกระเทือนต/อระบบนิเวศ)'ตามธรรมชาติหรือความหลากหลายทาง ชีวภาพในบริเวณที่

เปWนถิ่นกําเนิดของสมุนไพร  

(2) กําหนดวิธีการจัดการโดยเฉพาะสําหรับพื้นที่บริเวณที่เปWนถิ่นกําเนิดของ สมุนไพร 

รวมทั้งการกําหนดขอบเขตหนMาที่และความรับผิดชอบของส/วนราชการที่เกี่ยวขMอง เพื่อ ประโยช)'

ในการร/วมมือและประสานงานใหMเกิดประสิทธิภาพในอันที่จะรักษาสภาพธรรมชาติ ระบบนิเวศ)'

ตามธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพ และคุณ-/!ของสมุนไพรในพื้นที่บริเวณ น้ัน 
(3) การสํารวจและศึกษาวิจัยสมุนไพรและบริเวณถิ่นกําเนิดของสมุนไพร เพื่อ ประโยชน'ในการกําหนด

มาตรการเพื่อคIMมครองสมุนไพรและบริเวณถิ่นกําเนิดของสมุนไพร (4) การตรวจสอบ ติดตาม และวิเคราะห'การ

เขMาไปในเขตอนุรักษ'เพื่อประโยU)' ในการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและการบังคับใชMกฎหมายที่

เกี่ยวขMอง แผนจัดการเพื่อคIMมครองสมุนไพรตามวรรคหนึ่ง ใหMประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

มาตรา 58 เพื่อประโยช)'ในการจัดทําแผนจัดการเพื่อคุMมครองสมุนไพรตาม มาตรา 57 ใ+M

พนักงานเจM!หนMาที่มีอํานาจเขMาไปในพื้นที่ที่ไดMมีการกําหนดใหMเปW)เขตอนุรักษ'ใด ๆ เพื่อทําการ

สํารวจและศึกษาวิจัยสมุนไพรและถิ่นกําเนิดของสมุนไพร ทั้งน้ี โดยความร/วมมือและ ประสานงาน

ของส/วนราชการที่เก่ียวขMองตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด  

มาตรา 59 เมื่อไดMประกาศใชMแผนจัดการเพื่อคุMมครองสมุนไพรตามมาตรา 57 แลM. การ

-IMมครองและจัดการพื้นที่ในเขตอนุรักษ'ใหMเปW)ไปตามแผนจัดการเพื่อคุMมครองสมุนไพรและ ตาม

กฎหมายว/!ดMวยการน้ัน  

มาตรา 60 ในพื้นที่เขตอนุรักษ'ใด ถM!ปรากฏว/!มีการจัดการพื้นที่โดยไม/ถูกตMอง หรือมีสภาพ

ป\ญหาการจัดการเพื่อ-IMมครองสมุนไพรโดยไม/ถูกตMอง หรือมีการทําลายสมุนไพร หรือถิ่นกําเนิดของ

สมุนไพรอย/!งรุนแรงเขM!J6R)วิกฤตซึ่งจะตMองไดMรับการแ Mไขโดยทันที และ ส/วนราชการที่เกี่ยวขMอง

ไม/มีอํานาจตามกฎหมายหรือไม/สามารถที่จะทําการแกMไขป\ญหาไ<M ใ+M รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ

คณะกรรมการเสนอขออนุมัติต/อคณะรัฐมนตรีใหMกระทรวงสาธารณสุข เขMาดําเนินการเพื่อใUM

มาตรการ-IMมครองตามแผนจัดการเพื่อ-IMมครองสมุนไพรตามมาตรา 57 เท/!ที่ จําเปW)และเหมาะสม 

เพื่อควบคุมและแกMไขป\ญหาไดMที่ดินในบริเวณพื้นที่ที่จะกําหนดใหMเปW)พื้นที่คุMมครองสมุนไพรตาม

วรรคหน่ึงน้ัน ตMองไม/เปW)ที่ดินที่อยH/ในกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน

ของบุคคลใด ซึ่งมิใช/ทบวงการเมืองกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะตMองมีแผนที่แสดงแนวเขตที่ดินที่

กําหนดเปW)พื้นที่ คIMมครองสมุนไพรน้ันแนบทM!ยกฎกระทรวงดMวย  

มาตรา 61 ในกรณีที่พื้นที่ใดเปW)ถิ่นกําเนิดของสมุนไพรที่มีระบบนิเวศน'ตาม ธรรมชาติ

หรือมีความหลากหลายทางชีวภาพที่อาจถูกทําลายหรืออาจไดMรับผลกระทบกระเทือน จากการ
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กระทําของมนุษย'ไดMโดยง/!& หรือการเJM!ไปใชMประโยช)'จากสมุนไพรอันมีลักษณะเปW)การ เสี่ยงต/?

การสูญพันธ'หรือการลดลงของพันธุกรรม หรือทางราชการมีวัตถุประสง-'จะส/งเสริมใ+M ประชาชน

ไดMมีส/วนร/วมในการจัดการบริหาร การพัฒนา และการใชMประโยช)'จากสมุนไพรในพื้น ที่นั้น และ

พื้นที่นั้นยังมิไดMถูกประกาศกําหนดใหMเปWนเขตอนุรัก=' ใหMรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ คณะกรรมการ

มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดใหMพื้นที่น้ันเปW)เขตพื้นที่คIMมครองสมุนไพร ที่ดินในบริเวณพื้นที่ที่

จะกําหนดใหMเปWนพื้นท45-IMมครองสมุนไพรตามวรรคหน่ึงน้ัน ตMองไม/เปW)ที่ดินที่อยู/ในกรรมสิทธิ์หรือ

สิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินของบุคคลใด ซึ่งมิใช/ทบวงการเมือง 

มาตรา 62 ในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 61 ใหMกําหนดมาตรการคIMมครอง อย/างใด

อย/!งหน่ึงหรือหลายอย/!งดังต/อไป 

(1) การใชMประโยช)'จากสมุนไพรเพื่อรักษาสภาพธรรมชาติหรือคุณค/!Jอง สมุนไพร หรือ

มิใหMกระทบกระเทือนต/อระบบนิเวศ)'ตามธรรมชาติหรือความหลากหลายทาง ชีวภาพในพื้นที่น้ัน  

(2) หM!มกระทําการใด ๆ ที่อาจเปWนอันตรายหรือก/อใหMเกิดผลกระทบในทาง เปลี่ยนแปลง

ระบบนิเวศ)'ของพื้นที่นั้นจากลักษณะตามธรรมชาติหรือความหลากหลายทาง ชีวภาพหรือเกิด

ผลกระทบต/อคุณ-/!Jองสมุนไพร  

(3) กําหนดวิธีการจัดการโดยเฉพาะสําหรับพื้นที่น้ัน รวมทั้งการกําหนด ขอบเขตห)M!ที่และ

ความรับผิดชอบของส/วนราชการที่เกี่ยวJMอง เพื่อประโยช)'ในการร/วมมือ และประสานงานใหMเกิด

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อรักษาสภาพธรรมชาติหรือคุณค/าของ สมุนไพรหรือระบบ

นิเวศน'ตามธรรมชาติหรือความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่น้ัน  

(4) กําหนดมาตรการ-IMมครองอื่น ๆ ตามที่จําเ@Wนและเหมาะสมกับสภาพของพื้นที่ น้ัน  

นี้ไวMในกฎกระทรวงดMวย ใหMนํามาตรา 49 มาตรา 50 และมาตรา 52 ถึงมาตรา 55 มาใชMบังคับโดย

อนุโลม กับการต/ออายุใบอนุญาต การขอใบแทนใบอนุญาต การพักใชMใบอนุญาตและการเพิกถอน 

ใบอนุญาตที่ออกตามความในวรรคหน่ึงโดยอนุโลม 

มาตรา 63 ในพื้นที่คุMมครองสมุนไพร หMามมิใหMผูMใดยึดถือหรือครอบครองที่ดิน หรือปลูก

หรือก/อสรM!งสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือตัด โค/) แผMวถาง เผา หรือทําลายตMนไ,M หรือพฤกษชาติอื่น หรือ

ทําลายความหลากหลายทางชีวภาพหรือระบบนิเวศน'ตามธรรมชาติ หรือขุดหาแ"/ หิน ดิน หรือ 

เปลี่ยนแปลงทางนํ้า หรือทําใหM)R;!ในลํานํ้า ลําหMวย หนอง บึง ท/วมทM) เหือดแหM2 เปW)พิษ หรือเปW) 

อันตรายต/อสมุนไพร เวM)แต/ !รดําเนินการใด ๆ เพื่อจัดการบริหารพื้นที่คุMมครองสมุนไพรหรือใUM 

ประโยชน'จากสมุนไพรโดยไดMรับใบอนุญาตจากผูMอนุญาต การขอรับใบอนุญาตและการออก

ใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง ใหMเ@Wนไปตาม หลักเกณc' วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  
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มาตรา 64 เพื่อสนับสนุนใหMเอกชนมีส/วนร/วมในการ-IMมครอง ส/งเสริมและ พัฒนาสมุนไพร 

เจM!JองหรือผHM-รอบครองที่ดินที่เปW)ถิ่นกําเนิดของสมุนไพรหรือที่ดินที่จะใชMปลูก สมุนไพร มีสิทธิ

นําที่ดินน้ันไปขอขึ้นทะเบียนต/อนายทะเบียนเพื่อขอรับความช/วยเหลือหรือขอรับ การสนับสนุน

ตามพระราชบัญญัติน้ี การขอขึ้นทะเบียน การออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียน และการเพิกถอนการขึ้น 

ทะเบียน ใหMเปW)ไปตามหลักเกณc' วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา 65 เจM!JองหรือผHM-รอบครองที่ดินที่ไ<Mขึ้นทะเบียนไวMแลMวตามมาตรา 64 มีสิทธิไดMรับ

ความช/วยเหลือหรือไดMรับการสนับสนุนตามระเบียบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  

หมวด 4  

การอุทธรE?  

                 มาตรา 66 ในกรณีที่นายทะเบียนมีคําสั่งยกคําขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิป\ญญา การแพท&'

แผนไทยตามมาตรา 27 ผูMขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ'คําสั่งน้ันต/อคณะกรรมการ ภายในสามสิบวัน

นับแต/วันที่ไดMรับแจMงคําสั่งของนายทะเบียน  

                 มาตรา 67 ในกรณีที่นายทะเบียนมีคําวินิจฉัยเกี่ยวกับผูMมีสิทธิจดทะเบียนสิทธิใน ภูมิ

ป\ญญาการแพทย'แผนไทยตามมาตรา 30 วรรคสอง ผูMJอจดทะเบียนหรือผูMคัดคM!) แลMวแต/ รณี มี

สิทธิอุทธรณ'คําวินิจฉัยนั้นต/อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต/วันที่ไดMรับหนังสือแจM2 คํา

วินิจฉัยของนายทะเบียน  

มาตรา 68 ในกรณีที่นายทะเบียนมีคําสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิใน ภูมิป\ญญา

การแพทย'แผนไทยตามมาตรา 39 วรรคสาม ผHMทรงสิทธิมีสิทธิอุทธรณ'-;!สั่งนั้นต/? รัฐมนตรีภายใน

สามสิบวันนับแต/วันที่ไดMรับหนังสือแจMงคําสั่งของนายทะเบียน คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหMเปW)ที่สุด 

การอุทธรณ'ตามวรรคหนึ่ง ไม/เปW)การทุเลาการบังคับคําสั่งเพิกถอนการ จดทะเบียนสิทธิในภูมิ

ป\ญญาการแพทย'แผนไทย  

มาตรา 69 ในกรณีที่นายทะเบียนมีคําสั่งเพิกถอนการอนุญาตใหMใชMสิทธิใน ภูมิป\ญญา

การแพทย'แผนไทยตามมาตรา 41 ผูMรับอนุญาตใหMใชMสิทธิในภูมิป\ญญาการแพท&'  'แผนไทยมีสิทธิ

อุทธรณ'คําสั่งน้ันต/อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต/วันที่ไดMรับหนังสือ แจMงคําสั่งของนาย

ทะเบียน การอุทธรณ'ตามวรรคหน่ึง ไม/เปWนการทุเลาการบังคับคําสั่งเพิกถอนการอนุญาต ใหMใชMสิทธิ

ในภูมิป\ญญาการแพทย'แผนไทย 

มาตรา 70 ในกรณีที่ผHMอนุญาตมีคําสั่งพักใชMใบอนุญาตตามมาตรา 52 หรือมีคําสั่ง เพิกถอน

ใบอนุญาตตามมาตรา 54 ผHMรับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใชMใบอนุญาต หรือถูกสั่งเพิกถอน ใบอนุญาต

น้ันมีสิทธิอุทธรณ'-;!สั่งน้ันต/อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต/วันที่ไดMรับหนังสือ แจMงคําสั่ง
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ของนายทะเบียน การอุทธรณ'ตามวรรคหน่ึง ไม/เปW)การทุเลาการบังคับคําสั่งพักใชMใบอนุญาตหรือ 

คําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  

มาตรา 71 คําวินิจฉัยของคณะกรรมการตามมาตรา 66 มาตรา 67 มาตรา 69 และ มาตรา 70 

ใหMเปWนที่สุด  

มาตรา 72 การยื่นอุทธรณ'และวิธีพิจารณาอุทธรQ' ใหMเปW)ไปตามหลักเกณฑ'และ วิธีการที่

กําหนดในกฎกระทรวง 

หมวด 5  

พนักงา$9I2าห$2าที่ 

มาตรา 73 ในการปฏิบัติห)M!ที่ ใหMพนักงานเจM!ห)M!ที่มีอํานาจ  

มาตรา 74 ในการปฏิบัติหนMาที่ พนักงานเจMาหนMาที่ตMองแสดงบัตรประจําตัว พนักงาน

เจM!ห)M!ที่ บัตรประจําตัวพนักงานเจM!หนM!ที่ใหMเปWนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดย ประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา  

มาตรา 75 ในการปฏิบัติห)M!ที่ตามพระราชบัญญัติน้ี ใหMพนักงานเจM!ห)M!ที่เปW) เจM!พนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา  

หมวด 6  

กองทุนภูมิป<ญญาการแพทย?แผนไทย  

มาตรา 76 ใหMจัดตั้งกองทุนข้ึนกองทุนหน่ึงเรียกว/! "กองทุนภูมิป\ญญาการแพท&' แผนไทย" 

ในสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเปW)ทุนหมุนเวียนสําหรับใชMจ/!& เก่ียวกับการ

ดําเนินงานที่เก่ียวJMองกับการ-IMมครองและส/งเสริมภูมิป\ญญาการแพทย'แผนไทย  

กองทุนประกอบดMวยเงินและทรัพย'สินดังต/อไปน้ี  

การบริหาร การจัดหาผลประโยช)' และการใชMจ/ายเงินกองทุน ใหMเปW)ไปตาม ระเบียบที่

คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นของกระทรวงการคลัง 

มาตรา 77 ผHMใดไม/ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตาม มาตรา 11 

ประกอบมาตรา 6 (5) หรือคําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา 39 วรรคสอง หรือคําสั่ง ของพนักงาน

เจM!หนM!ที่ตามมาตรา 73 (4) ตMองระวางโทษจําคุกไม/เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม/เกิน สองพันบาท 

หรือทั้งจําทั้งปรับ  

มาตรา 78 ผูMใดฝ̀าฝF)มาตรา 19 มาตรา 46 มาตรา 52 วรรคสอง มาตรา 54 วรรคสอง หรือ

มาตรา 63 วรรคหนึ่งหรือไม/ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจM!หนM!ที่ตามมาตรา 73 (5) ตMองระวาง

โทษจําคุกไม/เกินหน่ึง@d หรือปรับไม/เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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มาตรา 79 ผHMใดฝ̀!ฝF)มาตรา 51 ตMองระวางโทษจําคุกไม/เกินหกเดือน หรือปรับ ไม/เกินหนึ่ง

หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

มาตรา 80 ผHMใดฝ̀!ฝF)มาตรการคIMมครองตามJMอกําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตาม มาตรา 62 

(2) ตMองระวางโทษจําคุกไม/เกินสอง@d หรือปรับไม/เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

มาตรา 81 ผHMใดไม/อํานวยความสะดวกแก/พนักงานเจMาหนMาที่ตามมาตรา 73 วรรคสอง ตMอง

ระวางโทษปรับไม/เกินสองพันบาท  

มาตรา 82 ในกรณีที่ผHMกระทําความผิดซึ่งตMองรับโทษตามพระราชบัญญัติน้ี เปW) นิติบุคคล 

กรรมการผูMจัดการ ผูMจัดการ หรือผูMแทนของนิติบุคคลนั้น ตMองรับโทษตามที่บัญญัติไ.M สําหรับ

ความผิดน้ันดMวย เวM)แต/จะพิสูจ)'ไดMว/! !รกระทําของนิติบุคคลนั้นไดMกระทําโดยตน ไม/รูMเห็นหรือ

ยินยอมในการกระทํานั้น  

 

ผHMรับสนองพระบรมราชโองการ  

ชวน หลีกภัย  

นายกรัฐมนตรี 
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