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บทคัดยอ
การศึกษาเชิงพรรณนานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุในเขตเมือง ดวยภูมิปญญา
พื้นบานลานนา สุมตัวอยางจากผูสูงอายุ ในเขตเทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 279 ครัว
เรือน และผูม สี ว นไดเสีย จํานวน 19 คน เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม การสัมภาษณแบบไมเปนทางการและ
การสนทนากลุม วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยสถิติเชิงพรรณนา และขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา
ผลการศึกษาพบวา ผูสูงอายุมีการดูแลสุขภาพดวยภูมิปญญาพื้นบานลานนา ดานรางกายโดยการบีบนวด รอยละ
64.3 ใชกลุมสรางขวัญและกําลังใจเพื่อการดูแลสุขภาพจิตเปนประจํา รอยละ 60.9 ผูสูงอายุบริโภคอาหารพื้นบาน
ลานนาบางครัง้ (คาเฉลีย่ เทากับ 2.1) และใชสมุนไพรทีพ่ บไดบอ ยทัง้ หมด จํานวน 22 รายการ ทัง้ นี้ ผูส งู อายุเสนอแนะ
ใหผสมผสานภูมิปญญาพื้นบาน รวมกับความตองการการมีสุขภาวะที่ดีสูกระบวนการเรียนรูชุมชน และกลยุทธ
การมีสวนรวมภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคมและลักษณะทางกายภาพในพื้นที่

Abstract
The objective of this descriptive research was to study the health care of the elderly with Lanna
Wisdom in an urban area. The sample of this research were 279 households and 19 stakeholders residing in
Suthep Sub-district Municipality located in Muang Chiang Mai District, Chiang Mai Province. Data were
collected using questionnaires, non-in-depth interview, and group discussion. Quantitative data were analyzed
using descriptive statistics and qualitative data using content analysis. The results indicated that the following
areas of Lanna wisdom were used by the study population as part of their health care: 64.3 % of the elderly
had Lanna-style massage therapy; 60.9 % of them opted for Lanna local wisdom in mental health care
focusing on morale-boosting and support group activities; the local Lanna foods were occasionally consumed
by the study group (mean = 2.10); and the elderly group was found to have used the most commonly found
22 medicinal plants for health care purposes. This elderly group has recommended that the Lanna local
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wisdom and the need for healthy living be incorporated as part of the learning process and strategy to
encourage engagement from all stakeholders to achieve the goal of health and wellbeing for all under
ever-changing socioeconomic and physical circumstances in the local area.
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บทนํา
ผู  สู ง อายุ มี จํ า นวนเพิ่ ม ขึ้ น ทั่ ว โลก โดยในป
ค.ศ. 2018 มีประชากรผูสูงอายุรอยละ 26(1) ทั้งนี้
ประชากรที่มีอายุมากกวา 65 ป มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น
อยางตอเนื่องจาก 524 ลานคน ในป ค.ศ. 2010 เปน
1.5 พันลานคน ในป ค.ศ. 2050 โดยในประเทศ
สหรัฐอเมริกาประชากรที่มีอายุมากกวา 65 ป คิดเปน
สัดสวนประชากรรอยละ 12.9(2) ในประเทศไทยสัดสวน
ประชากรผูสูงอายุทั้งประเทศในป พ.ศ 2560 มีถึง
รอยละ 15.4 ทั้งนี้มีจํานวนผูสูงอายุในจังหวัดเชียงใหม
รอยละ 17.2 ในป พ.ศ. 2561 จะมีผูสูงอายุสูงถึง 1 ใน
5 ของประชากรทัง้ หมดและมากกวาประชากรเด็ก(3) ทัง้ นี้
ผู  สู ง อายุ ม ากกว า ครึ่ ง หนึ่ ง จะยั ง คงสามารถดํ า รงชี พ
ยืนยาวตอไปได แตจะมีการเปลี่ยนแปลงดานรางกายที่
เปลี่ ย นแปลงไปทางเสื่ อ มมากขึ้ น โดยมี ป  จ จั ย เช น
พั น ธุ ก รรมโรคหรื อ ความเจ็ บ ป ว ย สิ่ ง แวดล อ มหรื อ
การดํารงชีวิตเปนปจจัยกําหนด(4) ผูสูงอายุจํานวนมาก
จะปวยดวยโรคมากกวา 1 โรค และบางคนไมเฉพาะมี
โรค แตมีปญหาเรื่องทุพพลภาพและพิการ เกือบรอยละ
1.0 ของผูส งู อายุตอ งนอนติดเตียง ชวยเหลือตัวเองไมได
ตองมีคนดูแล และจํานวนไมนอยตองไดรับการดูแล
ในระดับที่แตกตางกันออกไป ปรากฏการณเหลานี้เปน
ผลต อ เนื่ อ งมาจากการเตรี ย มตั ว ที่ ไ ม พ ร อ มกั บ การ
เปลี่ยนแปลงเมื่อเขาสูวัยสูงอายุ ถึงแมจะมีลักษณะโดย
รวมเหมือนกันในทุกคน ทุกเชื้อชาติ ศาสนา เพียงแต
ระยะเวลาความช า หรื อ เร็ ว ของการเข า สู  ค วามชราจะ
แตกตางกันในแตละบุคคล โดยขึ้นอยูกับหลายปจจัย
ที่เขามาเกี่ยวของ ทั้งสิ่งแวดลอม การเสริมสรางสุขภาพ
พั น ธุ ก รรม และภาวะสุ ข ภาพของแต ล ะบุ ค คล ทั้ ง นี้
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ผู  สู ง อายุ ส  ว นใหญ ต  อ งการระบบการบริ ก ารสุ ข ภาพ
ปฐมภูมิ ระบบการดูแลสุขภาพระยะยาว และการดํารง
ชีวิตในสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัย(5) ในสวนของผูสูงอายุ
ในเขตเมือง มีการปฏิบตั พิ ฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ
มีปจ จัยความแตกตางทัง้ ครอบครัวและวิถกี ารดําเนินชีวติ
เป น ป จ จั ย กํ า หนด ทํ า ให ผู  สู ง อายุ บ างส ว นต อ งอยู 
โดดเดี่ยว เกิดภาวะซึมเศรา รวมถึงโรคเรื้อรัง มีรายงาน
การศึกษาพบวา ผูส งู อายุในตําบลหนองหอย อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม จํานวนหนึง่ เปนกลุม เสีย่ งของโรคเรือ้ รัง
ทีไ่ มตดิ ตอ ไดแก โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง
โรคหัวใจ โรคขอเสื่อม โรคประสาทและสมอง โรคปอด
โรคกระเพาะอาหารและโรคซึมเศรา(6) เชนเดียวกับ
ผูส งู อายุในเขตเทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม
จั ง หวั ด เชี ย งใหม ที่ ต  อ งเผชิ ญ ป ญ หาภายใต ก าร
เปลี่ ย นแปลงของลั ก ษณะทางกายภาพและสั ง คม
ที่เปลี่ยนแปลงตามการพัฒนา ทั้งนี้ผูสูงอายุบางสวน
มีปญหาทางดานสภาวะของจิตใจ ไดแก มีอาการซึมเศรา
วิ ต กกั ง วล กลั ว กั บ ความตาย ผู  สู ง อายุ บ างรายเกิ ด
ความทอแท เบื่อหนาย ตําหนิตัวเอง และรูสึกวาตนเอง
ตองลําบาก และไมสุขสบายเหมือนผูสูงอายุที่มีลูกหลาน
ดูแล และพบผูสูงอายุที่มีอาการนอนไมหลับ เบื่ออาหาร
ถึงรอยละ 34.0 ของผูสูงอายุในตําบลสุเทพทั้งหมด
ผูส งู อายุบางสวนไมสนใจภาวะสุขภาพของตนเองมากนัก
เมื่ อ เจ็ บ ป ว ยจะหาแนวทางในการรั ก ษาด ว ยตนเอง
เมื่อไมหายก็จะไปโรงพยาบาล บางคนตองรอบุตรหลาน
ที่ไปทํางานตางจังหวัดไปสง เนื่องจากไมสามารถไปเอง
ได และยังมีการบริโภคเครือ่ งดืม่ ผสมแอลกอฮอล กาแฟ
และเครื่ อ งดื่ ม เสริ ม สุ ข ภาพที่ บ างโอกาสบุ ต รหลาน
นํามาให(7)
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ปญหาภาวะสุขภาพของผูส งู อายุดงั กลาวขางตน
ไดสะทอนสภาพปญหาที่ผูสูงอายุในเขตเมืองตองเผชิญ
ทัง้ นีก้ ารใชภมู ปิ ญ
 ญาพืน้ บานลานนาดานสุขภาพ เพือ่ การ
เสริมสรางสุขภาพผูสูงอายุ เปนแนวทางการพึ่งตัวเอง
ดานสุขภาพ โดยนํามาผสมผสานเปนทางเลือกใหกับ
ผูสูงอายุในชุมชน เพื่อการสรางเสริมสุขภาพ แนวทาง
ดังกลาวเปนการพึ่งตนเองตามแบบวิถีชุมชนที่สะทอน
ใหเห็นวา ระบบการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะ
การแพทยพนื้ บาน มีความสอดคลองกับชีวติ คนในชุมชน
อยางแยกไมออก นับตั้งแตการปฏิสนธิจนถึงเสียชีวิต
แตกตางกันตามสภาพพื้นที่ วัฒนธรรมและความเปน
ชาติ พั น ธุ  (7-9) นอกจากนี้ ภู มิ ป  ญ ญาพื้ น บ า นล า นนา
หลากหลายรู ป แบบยั ง เป น กุ ศ โลบายหนึ่ ง ในการ
เสริมสรางสุขภาพที่สงผลใหผูคนมีความหวังจากการ
ชวยเหลือของสิ่งที่ตนเชื่อและศรัทธา แนวทางเหลานี้
ควรไดรับการสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดกระบวนการ
เรียนรูในชุมชน อันจะสงผลตอการคงอยูของภูมิปญญา
พื้ น บ า นมิ ใ ห สู ญ หายไปตามกระแสแห ง การพั ฒ นา
ด ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล า วการศึ ก ษานี้ จึ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค
เพื่ อ ศึ ก ษาการดู แ ลสุ ข ภาพของผู  สู ง อายุ ใ นเขตเมื อ ง
ดวยภูมปิ ญ
 ญาพืน้ บานลานนา อันจะนําไปสูก ระบวนการ
สรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุดวยทางเลือกที่สอดคลองกับ
บริบทของพื้นที่ตอไป

วัสดุและวิธีการศึกษา
คณะผูวิจัยไดใชการศึกษาเชิงสํารวจแบบภาค
ตัดขวาง (cross sectional survey) ดังกระบวนการศึกษา
ดังนี้
1. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปน
ผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ทั้งเพศชายและ
เพศหญิง อาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอ
เมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม คณะผูว จิ ยั ไดเลือกใชวธิ ี
การคํานวณขนาดตัวอยางจากสูตรคํานวณขนาดตัวอยาง
(10)
ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 279 ครัวเรือน ทั้งนี้
ผู  วิ จั ย ได คั ด เลื อ กกลุ  ม ตั ว อย า งในระดั บ หมู  บ  า น
รอยละ 30.0 ดวยวิธีการสุมอยางงาย โดยการจับฉลาก

การดูแลสุขภาพผูสูงอายุในเขตเมือง

แบบไมกลับคืน การคัดเลือกครัวเรือนแตละหมูบานมา
ศึกษา ผูวิจัยใชตารางเลขสุม (random number table)
ตามสัดสวนของจํานวนหลังคาเรือนแตละหมูบ า น ทัง้ นีผ้ ู
วิจัยไดใชเลขที่บาน 4 ครัวเรือนแรก มาสุมตัวอยางกอน
แลวจึงเก็บขอมูลจากเลขที่บานที่เรียงลําดับ แลวเวน 4
หลังคาเรือนในแตละหมูบ า น จนครบจํานวนตามสัดสวน
ครัวเรือนในแตละหมูบาน ทั้งนี้ผูวิจัยเลือกผูสูงอายุเปน
ผูใ หขอ มูล ทัง้ นีถ้ า ไมพบ ผูว จิ ยั ไดเขาเก็บขอมูลซํา้ อีกครัง้
และถ า ไม พ บเป น ครั้ ง ที่ 2 ผู  วิ จั ย ได เ ปลี่ ย นเป น
หลังคาเรือนถัดไป สวนการศึกษาเชิงคุณภาพ คัดเลือก
กลุ  ม ตั ว อย า งแบบเจาะจงจากผู  เ ข า ร ว มชุ ด โครงการ
วิจัยการพัฒนาบทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น เพื่อการ
สรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุเขตเมือง โดยใชภูมิปญญา
พืน้ บานลานนาเปนฐาน โดยคัดเลือกจากผูท มี่ คี วามสนใจ
และยั ง คงใช ภู มิ ป  ญ ญาพื้ น บ า นล า นนาเพื่ อ การสร า ง
เสริมสุขภาพ ประกอบดวยกลุมตัวอยางการสัมภาษณ
แบบไมเปนทางการ ไดแก ตัวแทนผูส งู อายุ จํานวน 4 คน
ตัวแทนหมอพืน้ บาน จํานวน 2 คน และตัวแทนหนวยงาน
ดานสาธารณสุข จํานวน 2 คน สวนกลุมตัวอยางในการ
สนทนากลุม ไดแก ตัวแทนผูส งู อายุ จํานวน 4 คน ตัวแทน
หมอพื้นบาน จํานวน 1 คน และตัวแทนหนวยงาน
ดานสาธารณสุข จํานวน 2 คน ตัวแทนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน จํานวน 2 คน และตัวแทนนัก
วิ ช าการด า นสาธารณสุ ข ชุ ม ชน จากมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏเชียงใหม จํานวน 2 คน
2. เครื่องมือที่ใชการเก็บรวบรวมขอมูล
เครือ่ งมือชุดที่ 1 เปนแบบสอบถามเกีย่ วกับการ
ดูแลสุขภาพผูสูงอายุดวยภูมิปญญาพื้นบานลานนาดาน
รางกาย ดานจิตใจ ดานการบริโภคอาหารพื้นบาน และ
ดานการใชสมุนไพร ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวน
ประมาณคา (rating scale) 3 ระดับ ใชเปนประจํา ใช
บางครั้ง ไมใช ตามแบบของ Likert scale แบบสอบถาม
แตละขอมีคะแนนตั้งแต 1-3 คะแนน มีคาความเที่ยง
เทากับ 0.8(11)
เครื่องมือชุดที่ 2 เปนแบบสัมภาษณแบบไม
เปนทางการ และประเด็นในการสนทนาโดยมีแนวคําถาม
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เกี่ยวกับสภาพปญหา และสาเหตุของปญหาการดูแล
สุขภาพดวยภูมปิ ญ
 ญาพืน้ บานลานนา ครอบคลุมเหตุผล
การใชภูมิปญญาพื้นบานเพื่อการดูแลสุขภาพ รวมถึงขอ
เสนอแนะในการแกไขปญหาการใชภูมิปญญาพื้นบาน
เพื่อการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ
3. วิธีการรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยและผูชวยนักวิจัยในพื้นที่ (อาสาสมัคร
สาธารณสุข ประจําหมูบาน และนักวิชาการสาธารณสุข
ประจํากองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) ทั้งนี้คณะผูวิจัย
ไดทําการอบรม ชี้แจงรายละเอียดของขอคําถาม และวิธี
การเก็บรวบรวมขอมูลโดยหัวหนาคณะผูวิจัย เพื่อใหมี
ความเขาใจตรงกันเกีย่ วกับวัตถุประสงคของการรวบรวม
ขอมูล ขอคําถาม และวิธีการรวบรวมขอมูล เพื่อใหการ
ดําเนินการรวบรวมขอมูลไปในทางเดียวกัน สวนการ
ดําเนินการสนทนากลุม คณะผูวิจัยเปนผูดําเนินการ
รวบรวมขอมูลโดยการจดบันทึกและการบันทึกเสียง
4. การวิเคราะหขอมูล ใชโปรแกรมสําเร็จรูป
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences/
Windows) กําหนดระดับความมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
ดังนี้
4.1 ข อ มู ล การสร า งเสริ ม สุ ข ภาพด ว ย
ภูมปิ ญ
 ญาพืน้ บานลานนา วิเคราะหโดยสถิตเิ ชิงพรรณนา
(descriptive statistics) ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.2 ขอ มูล จากการสั ม ภาษณแบบไมเป น
ทางการ และประเด็นในการสนทนากลุม วิเคราะหขอมูล
โดยการตรวจสอบสามเสาดานวิธรี วบรวมขอมูล (methodological triangulation) รวมกับวิธกี ารสังเกตแบบไมมี
สวนรวม รูปแบบภูมิปญญาพื้นบานลานนาที่ผูสูงอายุใช
เพื่ อ การดู แ ลสุ ข ภาพโดยคณะผู  วิ จั ย ซึ่ ง รู ป แบบ
ภูมิปญญาพื้นบานสวนใหญเปนการดูแลสุขภาพกาย
สุขภาพจิต การบริโภคอาหารพืน้ บานและการใชสมุนไพร
พื้นบาน และขอมูลจากแหลงเอกสารที่เกี่ยวของ(12)
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ผลการศึกษา
1. ขอมูลทัว่ ไป ผูส งู อายุสว นใหญเปนเพศหญิง
รอยละ 67.2 อายุเฉลี่ย 69.79 ป (ตํ่าสุด 60.0 ป สูงสุด
96.0 ป) สถานภาพสมรสคู รอยละ 85.8 มีการศึกษา
ระดับประถมศึกษา รอยละ 64.1 ไมไดศึกษาทางธรรม
รอยละ 95.6 ประกอบอาชีพรับจางทั่วไป รอยละ 30.5
มีรายไดเฉลี่ย 9,503.8 บาทตอเดือน เมื่อเจ็บปวยได
เขารับการรักษาในโรงพยาบาล รอยละ 98.9 ในปจจุบนั
ไมมอี าการเจ็บปวย รอยละ 84.3 สวนใหญเชือ่ วายาแผน
ปจจุบันทําใหหายจากการเจ็บปวยได รอยละ 99.2
2. การดู แ ลสุ ข ภาพด ว ยภู มิ ป  ญ ญาพื้ น บ า น
ลานนา
2.1 ดานสุขภาพกาย พบวา ครัวเรือนผูสูง
อายุมีการดูแลสุขภาพดวยภูมิปญญาพื้นบานลานนา
รอยละ 66.5 โดยรูปแบบภูมิปญญาพื้นบานลานนาที่ใช
เปนประจํา ไดแก รูปแบบการบีบนวดมากทีส่ ดุ รอยละ 64.3
รองลงมา การดูดพิษดวยไขตม (จอบพิษ) และการนวด
ดวยเทาชุบนํ้ามันไพรแลวยํ่าลงบนขางที่เผาไฟจนรอน
แดง กอนยํ่าบนตัวผูปวย (ยํ่าขาง) รอยละ 51.1 การเอา
มาน ลั่นมาน บีบมาน (การนวดลานนา) รอยละ 46.3
การใชไพล มีดหมอหรือเขาสัตวแหกไปตามรางกายเพื่อ
คนหาตําแหนงที่เปนสาเหตุการเจ็บปวย ถาเจ็บบริเวณ
ไหนก็แสดงวา บริเวณนั้นเปนตนเหตุของการเจ็บปวย
ซึง่ การแหกนีส้ ามารถเปนไดทงั้ การวินจิ ฉัยและการรักษา
โรค (การเช็ดแหก) รอยละ 44.3 การนําไขดบิ มาเกลือก/
กลิ้งทั่วรางกายผูปวย แลวนําไปตม หลังจากนั้นปอก
เปลือกอานผล ถาพบรอยเขีย้ วบนไขขาวก็แสดงวา มีผกี ะ
มากระทํา (เจดไข) รอยละ 43.3
2.2 ดานสุขภาพจิต พบวา ผูส งู อายุสว นใหญ
ใชภูมิปญญาพื้นบานลานนาดวยตนเอง รอยละ 63.1
ผูสูงอายุใชกลุมดูเมื่อและทํานายฤกษยามเปนประจํา
รอยละ 52.7 กลุมขจัดปดเปาเปนประจํา รอยละ 45.2
กลุมสรางขวัญและกําลังใจเปนประจํา รอยละ 60.9
กลุ  ม เจริ ญ สติ แ ละทํ า ใจบางครั้ ง ร อ ยละ 49.1 และ
กลุมสรางความรมเย็นเปนประจํา รอยละ 47.7 ดังนํา
เสนอในตารางที่ 1

การดูแลสุขภาพผูสูงอายุในเขตเมือง

วารสารควบคุมโรค ปที่ 45 ฉบับที่ 2 เม.ย. - มิ.ย. 2562

ตารางที่ 1 การใชภูมิปญญาพื้นบานลานนาเพื่อการดูแลสุขภาพจิต (n = 279 ครัวเรือน)
กลุมภูมิปญญาพื้นบานลานนา
กลุมดูเมื่อและทํานายฤกษยาม
กลุมขจัดปดเปา
กลุมสรางขวัญและกําลังใจ
กลุมเจริญสติและทําใจ
กลุมสรางความรมเย็น

เปนประจํา
52.6
45.2
60.9
33.0
47.7

ทั้งนี้ผูสูงอายุใหเหตุผลในการใชภูมิปญญา
พื้นบานลานนา เพื่อการสรางเสริมสุขภาพจิตจากการ
สัมภาษณแบบไมเปนทางการ และการสนทนากลุม พบวา
เมื่อประสบเหตุรายในการดําเนินชีวิตโดยไมรูสาเหตุ
ทั้งการเกิดอุบัติเหตุ โรคภัยไขเจ็บ ความไมสบายใจ
ความยากจน รวมถึ ง ต อ งการสร า งบุ ญ ไว ใ นภพหน า
โดยประชาชนจะเชื่อวา สิ่งที่ไมดีเปนการกระทําของผี
ซึง่ ประชาชนจะใชภมู ปิ ญ
 ญาพืน้ บานลานนาดานจิตบําบัด
แสวงหาแนวทางในการแก ไ ขผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ
ตนเองและสมาชิกในครอบครัว ผูสูงอายุยังใหความเห็น
วาเมื่อมีโอกาสปฏิบัติตามแบบแผนภูมิปญญาพื้นบาน
ลานนาดานสุขภาพจิต จะกอใหเกิดปรากฏการณคือ
การใหความสําคัญกับเคราะหกรรมที่เชื่อมโยงกับขวัญ
ที่เปนตัวกําหนดความเจ็บปวย การสํานึกถึงบุญคุณของ
บรรพบุ รุ ษ การสร า งความมั่ น คงในการดํ า เนิ น ชี วิ ต
ในปจจุบัน แตอยางไรก็ตาม ผูสูงอายุบางสวนมีเจตคติ
ตอการใชภูมิปญญาพื้นบานลานนาวา การปฏิบัติตาม
พิธีกรรมเปนการหมกมุน งมงาย หลอกลวง เสียงาน
เสี ย เวลา เสี ย เงิ น และพิ ธี ก รรมบางอย า งเป น การ
ใชจิตวิทยาเพื่อใหผูคนหลงเชื่อ และยอมจายเงินคา
ดําเนินการ ในสวนขอเสนอแนะในการใชภูมิปญญา

การใช (รอยละ)
บางครั้ง
2.7
13.3
21.5
49.1
19.3

ไมใช
42.7
41.5
17.6
17.9
33.0

พืน้ บานลานนาในการดูแลสุขภาพจิต ผูส งู อายุใหขอ เสนอ
แนะวา การประกอบพิธีกรรมควรทําแตพอควร และ
ควรพิจารณาสถานะสุขภาพของตนเองวา เปนอยางไร
ผูส งู อายุยงั ใหความสําคัญกับกิจกรรมทีเ่ นนการถายทอด
องคความรูสูชุมชน เพื่อใหเกิดกระบวนการการเรียนรู
ร ว มกั น ทั้ ง การสร า งและพั ฒ นาแหล ง เรี ย นรู  เ รื่ อ ง
ภูมปิ ญ
 ญาพืน้ บานลานนา อันเปนแนวทางในการสงเสริม
องค ค วามรู  แ ละการประยุ ก ต ใ ช เ พื่ อ การดู แ ลสุ ข ภาพ
ในพื้นที่ได
2.3 การบริโภคอาหารพื้นบาน การวิเคราะห
ขอมูลเพื่อจําแนกตํารับอาหารพื้นบานที่ผูสูงอายุบริโภค
พบวา ผูสูงอายุรับประทานอาหารประเภทแกง รอยละ
96.6 อาหารประเภทนํ้าพริก รอยละ 89.7 อาหาร
ประเภทจอ รอยละ 87.8 อาหารประเภทยาง/ปง/ทอด
รอยละ 73.7 อาหารประเภทนึ่ง รอยละ 69.5 อาหาร
ประเภทลาบ/หลู รอยละ 58.0 อาหารประเภทแอบ
รอยละ 58.0 อาหารประเภทคั่ว รอยละ 56.5 อาหาร
ประเภทตํา รอยละ 53.8 ขนมและของหวาน รอยละ
44.3 อาหารประเภทอ็อก รอยละ 31.7 อาหารประเภท
สา รอยละ 29.4 อาหารประเภทยํา รอยละ 18.7 และ
อาหารประเภทอุก/ฮุม รอยละ 18.7
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ภาพที่ 1 แกงตัวออนแมลงนํ้า (อ็อก)

จะเห็นไดวา ตํารับอาหารพื้นบานที่ผูสูงอายุ
บริโภคมีสว นประกอบทีแ่ ตกตางจากพืน้ ทีอ่ นื่ โดยเฉพาะ
การเพิ่มวัตถุดิบที่สะทอนถึงวิถีการบริโภคอาหารที่อยู
ภายใตเงื่อนไขของสิ่งมีชีวิต ทั้งพืชและสัตวที่แสวงหาได
ไม ย ากนั ก เช น การนํ า มะแข น มาเป น ส ว นผสมของ
เครื่องแกงหนอไม การใสแมงดาตัวผูในตํารับตํามะเขือ
ถึงแมจะมีการขยายพื้นที่เขตเมืองเพิ่มขึ้นก็ตาม แตก็ยัง
มีพื้นที่อนุรักษทรัพยากรตามกฎและขอกําหนดที่ชุมชน
ตัง้ ขึน้ ภายใตความเชือ่ และความศรัทธาสิง่ เหนือธรรมชาติ
ทีเ่ ปนนามธรรม ซึง่ ประชาชนสวนใหญยงั มีความกลัว และ
ยังเปนสิง่ ตอรองเพือ่ สนองตอบความคาดหวังของตนเอง
ครอบครัวและชุมชน โดยเฉพาะเรื่องผีปา ผีขุนหวย
ผีขนุ นํา้ ถาผูใ ดไมเคารพจะสงผลใหตนเอง หรือครอบครัว
หรือสมาชิกในชุมชนไดรับความเดือดรอนไมสามารถ
ทํามาหากินไดอยางปกติสุข
2.4 การดูแลสุขภาพดวยสมุนไพร
พบวา ผูสูงอายุมีการใชสมุนไพรรักษาโรค
ที่พบไดบอย ทั้งหมดจํานวน 22 รายการ แบงออกเปน
สมุนไพรที่ใชรักษาอาการที่เกี่ยวของกับกลามเนื้อ เชน
ขิง ใชรักษาอาการปวดเขา พลับพลึง ใชรักษาอาการ
ปวดขอ กลุมอาการไอ เชน มะขามปอมและมะนาว
กลุม อาการเกีย่ วกับโรคลม เชน กะเพราแดง ขา ไพลและ
โหระพา รวมทัง้ ใชขมิน้ ทาบริเวณทีถ่ กู ยุงกัด ตะไครใชขบั
ปสาวะ เปนตน โดยการใชสมุนไพรสวนใหญจะตมแลว
นํานํ้าตมมาดื่ม ทั้งนี้สมาชิกกลุมผูสูงอายุในเขตเทศบาล
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ภาพที่ 2 ยําผักกุม (กุมนํ้า)

ตําบลสุเทพ ตองการใหมีการสงเสริมและอนุรักษการ
ใชสมุนไพร เพื่อการสรางเสริมสุขภาพจากบุคคลและ
หนวยงาน ทั้งนักวิชาการ หมอพื้นบาน และเทศบาล
ตําบลสุเทพ โดยมีกิจกรรมที่เปดโอกาสใหทุกภาคสวน
ได มี ส  ว นร ว ม เช น เอกสารแนะนํ า การใช ส มุ น ไพร
เพื่อปองกันและรักษาโรค การจัดทําโครงการการอบรม
เกีย่ วกับการสงเสริมและอนุรกั ษสมุนไพรพืน้ บานลานนา
การตั้ ง กลุ  ม การปลู ก พื ช สมุ น ไพรในแต ล ะชุ ม ชน
เพื่อพัฒนาสูการเปนศูนยการเรียนรูที่เปนรูปธรรมและ
ชวยสืบสานความรูในการนําสมุนไพรพื้นบานมาปรุง
เปนตํารับยา เพื่อรักษาและปองกันโรค และกิจกรรม
ส ง เสริ ม การเรี ย นรู  ก ารใช ส มุ น ไพรที่ มี อ ยู  ใ นชุ ม ชน
ใหกับนักเรียนในชุมชน

วิจารณ
ภูมิปญญาพื้นบานลานนาเพื่อการดูแลสุขภาพ
เปนองคความรูที่เปนทางเลือกในการดูแลสุขภาพผูสูง
อายุที่กอเกิดโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรูในวิธีการดูแล
สุขภาพรวมกัน ระหวางกลุมผูสูงอายุและหนวยงานที่
เกี่ยวของจากการเขารวมกิจกรรม โดยเฉพาะพิธีกรรมที่
จัดขึ้นในชุมชน ภูมิปญญาเหลานี้ยังชวยขัดเกลาวิถีการ
ดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ ใหดําเนินชีวิตภายใตกฎกติกา
ชุมชนดวยความไมประมาท
การดูแลสุขภาพดวยภูมิปญญาพื้นบานลานนา
ดานรางกายสะทอนใหเห็นวา ผูส งู อายุตาํ บลสุเทพไดมอง

วารสารควบคุมโรค ปที่ 45 ฉบับที่ 2 เม.ย. - มิ.ย. 2562

เห็นประโยชนที่ชัดเจนของการดูแลสุขภาพ ดวยการ
ปองกันโรคภัยไขเจ็บตางๆ ซึ่งมักเกิดขึ้นไดงายในผูที่มี
การเปลี่ ย นแปลงทั้ ง ด า นร า งกายเนื่ อ งจากความชรา
ผู  สู ง อายุ ใ ช ภู มิ ป  ญ ญาพื้ น บ า นล า นนากลุ  ม สร า งขวั ญ
กําลังใจ เพื่อดูแลสุขภาพจิตเปนประจํา อาจเปนไปไดวา
ผู  สู ง อายุ บ างส ว นต อ งเผชิ ญ กั บ การเปลี่ ย นแปลงทั้ ง
ดานสุขภาพและสังคม ที่อาจเกิดจากการเปดรับสังคม
ภายนอกมากขึ้น ทําใหมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่
ต า งภู มิ กั น มากขึ้ น ชุ ม ชนมี ก ารเปลี่ ย นแปลงแบบ
กาวกระโดด สงผลตอวิถีชีวิตของผูคนไมตอเนื่องจาก
ฐานวัฒนธรรมเดิมของชุมชน ปจจัยเหลานี้อาจจะกอ
ให เ กิ ด ความกลั ว และวิ ต กกั ง วลต อ การดํ า เนิ น ชี วิ ต
ประจําวันของผูสูงอายุ(13) กลุมสรางขวัญและกําลังใจ
จึงเปนแนวทางที่สอดคลองกับปรากฏการณในพื้นที่
ภายใตความเชือ่ ความศรัทธาสิง่ เหนือธรรมชาติทตี่ นเอง
เคารพ ในสวนการบริโภคอาหารพืน้ บานของผูส งู อายุทมี่ ี
ความหลากหลายของตํารับอาหาร อาจเปนแนวคิดและ
การปฏิ บั ติ ที่ แ สดงถึ ง ความรู  ค วามเข า ใจวิ ถี ชี วิ ต ที่
ผูกพันกับธรรมชาติ ทีส่ มั พันธกบั ประสบการณและบริบท
แวดลอม ทั้งดานภูมิศาสตร เศรษฐกิจ สังคม และ
ประวัตศิ าสตรของเทศบาลตําบลสุเทพ ซึง่ รูปแบบอาหาร
พื้ น บ า นจะเชื่ อ มโยงกั บ ทรั พ ยากรที่ ห าได ใ นชุ ม ชน
กฎเกณฑและเงื่อนไขของวิถีการดําเนินชีวิตที่แฝงอยู
ในตํารับอาหารแตละตํารับ นอกจากนีก้ ระบวนการเหลานี้
ยังเปนระบบอํานาจของชุมชนที่ใชขัดเกลา และควบคุม
ความสัมพันธของคนในชุมชน และเปนแหลงกําเนิด
คุณคาที่ทําใหผูคนเกิดปฏิสัมพันธรวมกัน(14) ผูสูงอายุ
มีการใชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพหลากหลายชนิด
ทั้ ง สมุ น ไพรที่ ป ลู ก เอง และหาซื้ อ จากแหล ง จํ า หน า ย
ทั้ ง นี้ ก ารนํ า มาใช อ าจเป น การสื บ ทอดองค ค วามรู  ม า
จากบรรพบุรุษ การรับสื่อและการสงเสริมจากหนวยงาน
ดานสาธารณสุขที่มีความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและ
ความหลากหลายทางชี ว ภาพในพื้ น ที่ อาศั ย วั ต ถุ ดิ บ
ทีห่ าไดในทองถิน่ โดยมักจะเปนสมุนไพรทีใ่ ชเพือ่ ปองกัน
และรั ก ษาอาการหรื อ โรคต า งๆ ซึ่ ง ผู  สู ง อายุ จ ะให
ความสําคัญกับการใชสมุนไพรทุกขัน้ ตอน ทัง้ การเตรียม

การดูแลสุขภาพผูสูงอายุในเขตเมือง

และการใช ทัง้ นีแ้ หลงการเรียนรูด า นตัวบุคคลและสถาน
ที่ จะกอเกิดการเรียนรู และใหความสําคัญกับสมุนไพร
พื้นบานที่เปนทางเลือกเพื่อการดูแลสุขภาพ สอดคลอง
กับในชุมชนหนองหอย ที่ผูสูงอายุทุกคนจะมีความรูใน
การใชสมุนไพรพื้นบาน เนื่องจากไดรับการถายทอดมา
จากบรรพบุรษุ นอกจากนีท้ กุ ครัวเรือนสามารถนําผักและ
สมุนไพรพืน้ บานมาใชเพือ่ รักษาหรือปองกันการเกิดโรค
ได(15)

สรุป
ผูส งู อายุในพืน้ ทีต่ าํ บลสุเทพ มีการใชภมู ปิ ญ
 ญา
พื้นบานลานนาในการดูแลสุขภาพกาย ดวยการบีบนวด
มากที่ สุ ด ใช ภู มิ ป  ญ ญาพื้ น บ า นล า นนาเพื่ อ การดู แ ล
สุขภาพจิตโดยรวมเปนประจํา โดยเฉพาะกลุมดูเมื่อและ
ทํานายฤกษยาม นิยมบริโภคอาหารประเภทแกง และ
ใช ส มุ น ไพรที่ ห ลากหลายในการดู แ ลสุ ข ภาพ ทั้ ง นี้
การผสมผสานเอาแนวความเชื่อดั้งเดิมในเรื่องของ “ผี”
“สิ่งศักดิ์สิทธิ์” ความสัมพันธระหวางคนกับธรรมชาติ
และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ ผนวกกับแนวความเชื่อ
ในดานพิธกี รรมทางลัทธิพราหมณและพุทธศาสนา รวมถึง
การใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพื่อสรางหลักฐาน
เชิงประจักษ โดยเฉพาะอาหารพื้นบานและสมุนไพร
จะเปนแนวทางการอนุรักษและฟนฟูภูมิปญญาพื้นบาน
ลานนา ที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของชุมชนได
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนจากผลการวิจัย
1. การนําผลการศึกษาการดูแลสุขภาพกาย ตํารับ
อาหารพื้นบาน และชนิดของสมุนไพรพื้นบานที่ผูสูงอายุ
ใชเพือ่ การดูแลสุขภาพ สูก ารปฏิบตั หิ นวยงานทีเ่ กีย่ วของ
ควรใหความสําคัญกับขอมูลที่มีหลักฐานเชิงประจักษ ที่
สามารถพิสจู นไดทางการแพทย หรือผลการวิเคราะหทาง
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เกีย่ วของและชุมชน ควรสงเสริมใหเยาวชนและประชาชน
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