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Abstract
The objective of this qualitative research (case study) was to identify indigenous wisdom, herbs and herbal
recipes used in  Thai indigenous massage. Five indigenous healers were selected form the four regions of registry
of such healers using three steps: cluster sampling, purposive sampling and the case study method. Data were
collected through in-depth interviews, observation, note-taking, tape recording and photography. The content was
analyzed and returned to the indigenous healers for validity confirmation and revision of the extent of disclosure.
The result showed that:  1) Indigenous healers wisdom of therapeutic massage for holistic health care; physical
healing in accordance with anatomy and physiology, the massage devices, setting up exercising instruments, mental
and societal healing, and also practicing walking were done, focus on positive communication with patients and
families and spiritual healing was concreted,  such as using herbs and the oil recipe together with direct spells,
using rituals to worship teachers before treatment and  rituals to terminate after treatment,  the annual Wai Khru
ceremony, where indigenous healers pay respect to their teachers. And 2) Four herbal recipes have been found.
The common diseases were Hemiplegia, Paraplegia, Herniated Nucleus Pulposus, Joint Stiffness, Osteoarthritis
and Trigger Finger. It is suggested that incorporating Thai indigenous massage into nursing may help patients to
relax and also for planning the next research by developing knowledge for self-care in Thai people.   
Key words:

wisdom, indigenous healers, Thai indigenous massage

บทนำ�
การนวด เป็ น การรั ก ษาอาการปวดวิ ธี ห นึ่ ง
ที่ ม นุ ษ ย์ เ รารู้ จั ก มาตั้ ง แต่ โ บราณกาล เป็ น วิ ธี ท าง
ธรรมชาติที่เกิดจากการเรียนรู้ เมื่อปวดตรงไหนก็บีบ
นวดตรงนั้น ต่อมามีการสั่งสมประสบการณ์จนเป็น
ศาสตร์หนึ่งในการรักษา สำ�หรับการนวดแผนไทย
หรือบางครั้งเรียกนวดแผนโบราณ มีบันทึกและเป็น
ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในสมัยอยุธยา ประมาณ
ปี พ.ศ. 2300 ได้เริ่มเขียนตำ�ราเกี่ยวกับการนวดด้วย
ภาษาบาลีไว้ในคัมภีร์ใบลาน ต่อมาในปี พ.ศ. 2310

กรุงศรีอยุธยาเสียกรุงให้แก่พม่า บ้านเมืองถูกเผา
ทำ�ลายตำ�ราต่าง ๆ พลอยโดนเผาไปด้วย นับว่าเป็นการ
สูญเสียภูมิปัญญาไทยที่ไม่อาจประเมินราคาค่าความ
เสียหายได้[1] การนวดเพือ่ การรักษาจะมีประโยชน์มาก
ในกลุ่มอาการปวด โดยเฉพาะปวดเมื่อย ปวดกล้าม
เนื้อ ปวดหลัง ปวดคอ เครียด ไม่หลับ การนวดแผน
แบ่งตามวิธีการนวดเป็น 2 ประเภท คือ นวดเชลย
ศักดิ์ และนวดราชสำ�นัก โดยมีวัตถุประสงค์ คือ นวด
เพือ่ สุขภาพ นวดเพือ่ การรักษา และนวดเพือ่ การฟืน้ ฟู
สมรรถภาพ แต่กม็ ขี อ้ ควรระวังและข้อห้ามในการนวด

28 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
ดังนัน้ ผูน้ วดจึงควรเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญ หมอนวดพืน้ บ้าน
ที่ให้บริการนวดก็ควรเป็นผู้ที่มีความรู้ที่ได้รับการ
สืบทอดองค์ความรู้ หรือมีประสบการณ์ในการนวด
เป็นอย่างดี
หมอพื้นบ้าน เป็นผู้ที่มีความสำ�คัญต่อการดูแล
สุขภาพของคนในชุมชน โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ใน
ถิ่นทุรกันดารห่างไกลจากโรงพยาบาล เมื่อเกิดการ
เจ็บป่วย การไปรักษากับหมอพืน้ บ้านจึงเป็นการรักษา
ทางเลือกหนึง่ ทีใ่ ช้บริการได้สะดวก รวดเร็ว ผูป้ ว่ ยและ
ญาติรสู้ กึ อุน่ ใจต่อการได้รบั การดูแลรักษา เพราะหมอ
พื้นบ้านมีความเป็นกันเอง คอยเอาใจใส่ และการเดิน
ทางสะดวกเพราะอาศัยกันอยู่ในชุมชน หมอพื้นบ้าน
ให้การดูแลที่ตอบสนองต่อผู้ป่วยได้เป็นที่พึงพอใจ
ทำ�ให้ได้การดูแลด้านจิตใจ จิตวิญญาณ แบบองค์รวม
และด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์จากชุมชน แต่นา่ เสียดาย
ทีป่ จั จุบนั หมอพืน้ บ้านส่วนใหญ่ ไม่มผี สู้ บื ทอดองค์ความ
รู้ และหมอพืน้ บ้านก็มอี ายุมากขึน้ ซึง่ องค์ความรูใ้ นตัว
ของหมอพืน้ บ้านทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั เหล่านี้ หากไม่มกี าร
เก็บรวบรวมภูมปิ ญ
ั ญาการนวดรักษาของหมอพื้นบ้าน
ไว้อย่างเป็นระบบในเชิงวิชาการแล้ว องค์ความรู้และ
ประสบการณ์ดงั กล่าวจะต้องสูญหายไปพร้อมกับการ
เสียชีวิตของตัวหมอเองซึ่งก็มีอายุมากแล้วในขณะนี้
องค์ ก ารอนามั ย โลก มี ยุ ท ธศาสตร์ ใ นการ
พัฒนาการแพทย์พื้นบ้าน รวมถึงการแพทย์แผนไทย
โดยการผสมผสานการแพทย์พื้นบ้านกับระบบการ
สาธารณสุขของประเทศที่มีการแพทย์แผนปัจจุบัน
เป็นการแพทย์กระแสหลักอยูใ่ นปัจจุบนั โดยเน้นการ
สร้างองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย ประสิทธิภาพ
และคุณภาพ เพื่อการใช้อย่างสมเหตุสมผล ทำ�ให้คน
ทุกระดับเข้าถึงและสามารถใช้ได้อันจะนำ�ไปสู่การ
อนุรักษ์และพัฒนาการแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์
แผนไทยอย่างยัง่ ยืน” แต่ปญ
ั หาของภูมปิ ญ
ั ญาไทย คือ
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การถูกละเลยมาเป็นเวลานาน การอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ไทยในรู ป แบบที่ ส มบู ร ณ์ ค รบถ้ ว นอั น รวมถึ ง จิ ต
วิญญาณของภูมิปัญญาไทย โดยเฉพาะในบริบทของ
สังคมไทยปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปจากรากเหง้าเดิม
การอนุรักษ์ภูมิปัญญาที่สำ�คัญและเหมาะสม คือ วิธี
การและรูปแบบการวิจัยที่เหมาะสม เพื่อสื่อสารกับ
โลกยุคปัจจุบันได้ซึ่งต้องใช้ศาสตร์ที่หลากหลายและ
เหมาะสมในแต่ละด้าน ทัง้ วิทยาศาสตร์เพือ่ พัฒนาการ
นำ�มาใช้ตามแนวคิดขององค์การอนามัยโลก และ
สังคมศาสตร์ เพื่อให้เกิดมาตรการที่เข้าถึงได้ การมี
ใช้อย่างสมเหตุสมผล เมื่อมีการใช้อย่างแพร่หลาย
แล้ว การอนุรักษ์ท่ีดีท่ีสุด และองค์ความรู้ท่ีได้จาก
การวิจัยที่ดีสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการคุ้มครอง
ภูมิปัญญาการแพทย์พ้นื บ้านและการแพทย์แผนไทย
ได้อย่างดีอกี ด้วย[2]
ด้ ว ยเหตุ ผ ลข้ า งต้ น ผู้ วิ จั ย ในฐานะอาจารย์
พยาบาล จึงเล็งเห็นความสำ�คัญในการนวดรักษา
ของหมอพื้นบ้านที่ยังคงรักษาภูมิปัญญาดั้งเดิมไว้
นอกจากนี้ยังตระหนักถึงความสำ�คัญของการผลิต
บัณฑิตพยาบาลให้มคี วามรูค้ วามสามารถในการดูแล
สุขภาพแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม โดยไม่จ�ำ เป็น
ต้ อ งใช้ ย าอย่ า งไม่ ส มเหตุ ส มผล จึ ง สนใจที่ ทำ � การ
ศึกษาด้วยการทำ�วิจัยเชิงคุณภาพ เรื่อง “ภูมิปัญญา
การนวดพื้นบ้านเพื่อการรักษาโรค: กรณีศึกษาหมอ
นวดพื้นบ้าน 5 ราย” โดยทำ�การศึกษาและรวบรวม
ภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านในการนวดรักษาไว้อย่าง
เป็ น ระบบในเชิ ง วิ ช าการ และยั ง เป็ น การสื บ ทอด
ภูมิปัญญาไทยของบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป โดย
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาภูมปิ ญ
ั ญาการนวดรักษาของ
หมอนวดพื้นบ้าน และรวบรวมสมุนไพรและตำ�รับยา
ที่ใช้นวดรักษาของหมอนวดพื้นบ้าน
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ระเบียบวิธีศึกษา

งานวิจยั นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงคุณภาพแบบกรณีศกึ ษา
ได้ศกึ ษาภูมปิ ญ
ั ญาการนวดรักษาของหมอนวดพืน้ บ้าน
5 ราย จาก 4 ภูมภิ าค และรวบรวมสมุนไพรในตำ�รับยา
ทีใ่ ช้นวดรักษา ประกอบด้วย ขัน้ ตอนก่อนการรักษา ขัน้
ตอนการวินจิ ฉัยโรค ขัน้ ตอนการรักษาและการประเมิน
ผล และขัน้ ตอนการฟืน้ ฟูสภาพร่างกาย จิตใจ และจิต
วิญญาณ ใช้วธิ กี ารเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การจดบันทึก
การสังเกต การบันทึกเสียงและภาพ จนข้อมูลอิม่ ตัว

ขั้นตอนการคัดเลือกผู้ ให้ข้อมูล
วิธีการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูล 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 ใช้ ก ารสุ่ ม แบบกลุ่ ม (cluster
sampling) คัดเลือกเฉพาะหมอนวดพื้นบ้านที่ได้ขึ้น
ทะเบียนแล้วจากภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ และภาคใต้ ได้มาจำ�นวน 42 คน
ขั้นตอนที่ 2 ใช้การสุ่มแบบเจาะจง (purposive
sampling) โดยการกำ�หนดคุณสมบัตเิ ฉพาะ ได้แก่ 1)
เป็นหมอนวดพื้นบ้าน 2) มีประสบการณ์รักษาตั้งแต่
20 ปีขนึ้ ไปและมีผปู้ ว่ ยมารับการรักษาอย่างน้อยเดือน
ละ 30 ราย 3) ยินยอมให้ความร่วมมือด้วยความสมัคร
ใจ และเปิดเผยข้อมูลภูมิปัญญา และ 4) การเดินทาง
เก็บข้อมูลได้สะดวกและปลอดภัย ทำ�ให้ได้ผใู้ ห้ขอ้ มูล
จาก 42 คน เหลือ 15 คน ขั้น ตอนที่ 3 ใช้ ก ารสุ่ม
แบบรายกรณี (case study) โดยการกำ�หนดเกณฑ์
คัดเลือก ได้แก่ 1) ยินยอมให้ความร่วมมือด้วยความ
สมัครใจ และเปิดเผยข้อมูลภูมิปัญญาการรักษาของ
ตนเองโดยไม่ปิดบัง 2) อนุญาตให้เยี่ยมบ้านและการ
เดินทางสะดวกและปลอดภัย และ 3) อนุญาตให้เก็บ
รวบรวมข้อมูลการรักษาโดยวิธกี ารสัมภาษณ์เชิงลึก การ
จดบันทึก การสังเกต การบันทึกเสียงและภาพ เกีย่ วกับ
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ประวัติและภูมิหลัง มูลเหตุจูงใจให้มาเป็นหมอนวด
พื้นบ้าน ขั้นตอนการเรียนเป็นหมอนวดพื้นบ้าน และ
กระบวนการนวดเพือ่ การรักษาโรค จนข้อมูลอิม่ ตัว ทำ�ให้
ได้ผใู้ ห้ขอ้ มูลจำ�นวน 5 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบบันทึก
การสังเกตแบบมีสว่ นร่วมและไม่มสี ว่ นร่วม 2) เครือ่ ง
บันทึกเสียง 3) เครื่องบันทึกภาพ 4) แบบบันทึกการ
สนทนาและ 5) แบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและ
ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง ของเนือ้ หาจากผูท้ รง
คุณวุฒิ คือ (1) แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญด้านเวชศาสตร์ฟนื้ ฟู
(2) นักวิชาการอิสระ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการนวดพืน้ บ้าน
ภาคอีสาน และ (3) นักวิชาการอิสระ ด้านการแพทย์
พื้นบ้าน แนวคำ�ถามประกอบด้วย (1) ข้อมูลส่วน
บุคคล (2) องค์ความรู้ของหมอนวดพื้นบ้าน (3) ขั้น
ตอนการนวดรักษา และ (4) ปัญหา อุปสรรคและข้อ
เสนอแนะ

การคุ้มครองผู้ ให้ข้อมูล
เกณฑ์การคัดเลือกหมอนวดพื้นบ้านเข้าร่วม
โครงการ (inclusion criteria) ให้ความยินยอมสมัคร
ใจเข้าร่วมโครงการโดยผูว้ จิ ยั ชีแ้ จงแนะนำ�รายละเอียด
ของโครงการฯ จนหมอพืน้ บ้านมีความเข้าใจตรงกัน จึง
ลงลายมือชือ่ ไว้เป็นหลักฐานในใบยินยอมฯ ก่อนเข้าร่วม
โครงการฯ กรณีทห่ี มอนวดพืน้ บ้านไม่ตอ้ งการเปิดเผย
ข้อมูลภูมปิ ญ
ั ญาของตนเองต่อไปแล้ว สามารถบอกยุติ
การเข้าร่วมโครงการ  ได้โดยไม่ตอ้ งให้เหตุผลใด ๆ กับ
ผู้วิจัย ผู้วิจัยรับรองว่าจะเก็บข้อมูลที่เกีย่ วข้องกับของ
หมอพื้นบ้านและข้อมูลภูมิปัญญาฯ ของหมอพื้นบ้าน
เป็นความลับ และจะเปิดเผยได้เฉพาะในรูปทีเ่ ป็นการ
สรุปผลการวิจยั หรือการเปิดเผยข้อมูลต่อผูท้ ม่ี หี น้าที่
เกีย่ วข้องกับการสนับสนุนกำ�กับดูแลการวิจยั

30 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ประมวลข้อมูลจากแบบบันทึก
การสังเกตแบบมีสว่ นร่วมและไม่มสี ว่ นร่วม แบบบันทึก
การสนทนาและถอดเทปบันทึกเสียงแบบคำ�ต่อคำ�  จัด
กลุม่ ประเด็นข้อมูล สรุปประเด็น และวิเคราะห์เนือ้ หา
จัดทำ�รายงานข้อมูลหลังการวิเคราะห์แล้วส่งรายงาน
ข้อมูลกลับไปให้หมอพื้นบ้านตรวจสอบความถูกต้อง
และเพิ่มเติมเนื้อหาตามความเหมาะสม นำ�ข้อมูลที่ได้
รับกลับมาแก้ไขให้ถูกต้องตามความเป็นจริงและเพิ่ม
เติมข้อมูลตามทีห่ มอนวดพืน้ บ้านต้องการเปิดเผยองค์
ความรูแ้ ละภูมปิ ญ
ั ญา

ผลการศึกษา
1. ข้อมูลส่วนบุคคล
เป็นหมอพืน้ บ้าน 5 คน (ภาคเหนือ: ตำ�บลเมือง
บางขลัง อำ�เภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ภาคกลาง:
ตำ�บลหนองโรง อำ�เภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี และ
ตำ�บลบางโปรง อำ�เภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ภาค
ใต้: ตำ�บลหัวเขา อำ�เภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ตำ�บลหนองบัว อำ�เภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี) เป็นเพศชาย 4 คน เป็นเพศหญิง 1
คน สถานภาพสมรสทั้งหมด เป็นหมอพื้นบ้านอย่าง
เดียว มีอายุเฉลีย่ 63.80 ปี มีประสบการณ์นวดเฉลี่ย
40.20 ปี การศึกษา ไม่ได้เรียนหนังสือถึงมัธยมศึกษา
ปีที่ 3

2. แหล่งที่มาขององค์ความรู้และการสืบทอด
ภูมิปัญญาของหมอนวดพื้นบ้าน
2.1 ประวัติและภูมิหลัง
สมัยก่อนเมือ่ ป่วยเป็นไข้ ปวดท้อง ท้องเสีย ก็อาศัย
“ยาหม้อ” ปวดเมือ่ ยก็อาศัย “การบีบนวด” ช่วยบรรเทา

ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562

ใช้รกั ษากันมานานก่อนทีก่ ารแพทย์แผนปัจจุบนั จะเข้า
มาถึงชุมชน การรักษาด้วยภูมปิ ญ
ั ญาของชาวบ้าน เรียก
“การนวดพืน้ บ้าน” เรียกคนรักษาว่า “หมอนวดพืน้ บ้าน”
สืบทอดภูมปิ ญ
ั ญาจากบรรพบุรษุ จากรุน่ สูร่ นุ่ “ครู” จะ
เป็นผูถ้ า่ ยทอดภูมปิ ญ
ั ญา ส่วน “ศิษย์” จะเป็นผูส้ บื ทอด
ภูมปิ ญ
ั ญา ดังตัวอย่าง
“...เกิดที่ อ.ศรีสำ�โรง แต่งงานก็ย้ายมาอยู่ที่
อ.สวรรคโลก...เรียนวิชานวดจากบรรพบุรุษ...เรียน
เพิ่ ม เติ ม กั บ หลวงพ่ อ ดี วั ด บ้ า นซ้ า นเท่ า นั้ น ใช้
ภูมปิ ญ
ั ญาและประสบการณ์…ทำ�การนวดรักษาอาการ
ดีขึ้น และหายก็บอกกันปากต่อปาก...จนรักษามาถึง
ทุกวันนี้ยังไม่ได้ถ่ายทอดวิชาให้กับผู้ใดเลย”
“เป็นคนพนมทวนโดยกำ�เนิด...เคยป่วยเป็น
อัมพาตจากการล้มก้นกระแทกพื้นเป็นอัมพาตเดิน
ไม่ได้ก่อนที่จะค้นพบการนวดรักษาตนเองจนกลับ
มาเดินได้ปกติ...ศาสตร์นี้ได้รับการถ่ายทอดผ่านครู
เมื่อถามว่า ‘ใครคือครู’ ตอบว่า ‘ไม่รู้’ รู้แต่ว่าเป็นสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็น ทุกปีจะต้องทำ�พิธีบูชาครู บน
หิ้งครู…ปัจจุบันเป็นครูภูมิปัญญาพื้นบ้าน...”
“เป็นชาวสมุทรปราการโดยกำ�เนิด เมือ่ อายุได้ 7
ปีได้สบื ทอดความรูจ้ ากคุณพ่อบุญธรรม และได้จากสิง่
ศักดิส์ ทิ ธิเ์ บือ้ งบนประทานคาถาต่าง ๆ ได้แก่ คาถาโยก
ย้ายกระดูก คาถาโยกย้ายเส้นเอ็น”
“บรรพบุรษุ ของพ่อเป็นคนจีน...เกิดที่ อ. พานทอง
จ.ชลบุรี ย้ายไปอยูว่ ดั ใหม่อมตรสทีพ่ ระนครไปเรียนกับ
หมอนวดจีน 2 ปี จนสำ�เร็จวิชานวด...เคยทำ�งานเป็นคน
ดูแลเตรียมร่างอาจารย์ใหญ่ให้กบั นักศึกษาแพทย์...จึง
ได้เห็นเส้นต่าง ๆ ของร่างกาย...”
“ผมเป็นผูน้ �ำ ศาสนา...ปูท่ วดถ่ายทอดวิชาให้กบั
ปู่ ปูถ่ า่ ยทอดมาให้กบั พ่อ พ่อถ่ายทอดวิชาให้กบั ผม...
ความเชือ่ สืบทอดต่อมาว่าครูบาอาจารย์เลือกจับใครที่
จะเป็นผูส้ บื ทอดวิชาหมอพืน้ บ้านคนนัน้ จะต้องเป็นคน

J Thai Trad Alt Med
ดีอยู่ในศีลธรรม...เรียน 10 คน ผมจบคนเดียว...”
2.2 การสืบทอดภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้าน
การนวดรักษา เป็นองค์ความรูข้ องหมอนวดพืน้
บ้านได้รับจากการสืบทอดของบรรพบุรุษ จากครู (ผู้
ล่วงลับ) และจากสัมผัสที่หก จึงไม่มีตำ�ราเรียน แต่ผู้
เรียนต้องท่องจำ�จนขึน้ ใจ ใช้วธิ กี ารสอนแบบตัวต่อตัว
และใช้ประสบการณ์ของผูส้ อนจากการรักษา และการ
ถ่ายทอดวิชาให้ใครต้องแน่ใจว่าคนนัน้ ต้องเป็นคนดี ไม่
บอกคนอืน่ โดยไม่ได้รบั อนุญาตจากครู การสืบทอดวิชา
มี 3 ลักษณะ คือ
1) บรรพบุรษุ สอนให้ลกู หลานสายตรงทีท่ า่ น
ได้เลือกแล้ว
2) ครูผลู้ ว่ งลับผ่านมาทางสัมผัสทีห่ กอันเป็น
สิ่งเหนือธรรมชาติ
3) จากผู้เรียนไปฝากตัวเป็นศิษย์กับพระ
สงฆ์ที่มีภูมิปัญญา ผู้นั้นต้องการให้เป็นผู้สืบทอดวิชา
ต่อไป ดังตัวอย่าง
“ไปขอเรียนกับหลวงพ่อที่วัด...ฝึกฝนเองจน
ทำ�ได้...ปัจจุบันยังหาลูกศิษย์สืบต่อไม่ได้...ต้องเป็น
ผู้ที่มีจิตเมตตา ไม่หวังผลตอบแทน และมีความเสีย
สละสูง...”
“…ตอนแรกสอนเฉพาะลูกหลาน...แต่เมื่อเป็น
ครูภมู ปิ ญ
ั ญาจึงสอนให้ลกู ศิษย์...ปัจจุบนั ได้ไปใช้เป็น
อาชีพหาเลี้ยงครอบครัว”
“…เรียนจากพ่อบุญธรรม จึงไม่ได้ทำ�พิธีครอบ
ครู...แต่รับขันครูจากหมอพระหลวงพ่อ...วัดหนอง
แฝกเลื่อม ตำ�บลโคกตูม อำ�เภอเมือง จังหวัดลพบุรี
มีค่าบูชาครู 20 บาทแล้วเอาเงินไปทำ�บุญ...เรียนรูจ้ าก
ประสบการณ์นวด และจากสิ่งเหนือธรรมชาติสัมผัส
ที่หกซึ่งเป็นวาสนาเฉพาะตัว ยังไม่ได้ถ่ายทอดวิชาให้
ใคร”
“ก่อนพ่อจะเป็นหมอนวดเป็นหมอธรรม (ร่าง
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ทรง) หมอแก้ มาก่อน...รู้ด้วยการนิมิต ครู อาจารย์
จะลงมาบอกวิชา บางครั้งก็รู้ด้วยตนเองและมีพราย
กระซิบ...ได้ถ่ายทอดวิชาให้กับลูกชายคนโต ต่อมา
ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต...ปัจจุบันสอนให้ลูกสาวคน
เล็กพอทำ�ได้แต่ไม่ยอมทำ�ต่อ เพราะยังรับราชการ
อยู่...”
“...ด้วยเป็นผูน้ �ำ ศาสนา ได้ดแู ลสุขภาพนานกว่า
30 ปี… ต่อมาปี พ.ศ. 2550 ได้อาสาเป็น อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำ�หมูบ่ า้ น ทำ�งานร่วมกับสถานีอนามัย
ตำ�บลหัวเขา…ผลักดันกิจกรรมร่วมกับผูเ้ กีย่ วข้องจน
เป็นผลสำ�เร็จให้เกิดชมรมแพทย์แผนไทยของสถานี
อนามัยตำ�บลหัวเขา ขึน้ ในปี พ.ศ. 2550 โดยมีเทศบาล
เมืองสิงหนครร่วมดำ�เนินการ มีอาคารขนาดเล็ก มีการ
จัดบริการโดยทีม มีการจัดกระบวนการเรียนรูแ้ ก่กลุม่
ผู้สนใจอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน”
2.3 กระบวนการนวดรักษา
หมอนวดพื้นบ้านยังคงทำ�หน้าที่นวดรักษาให้
ผู้คนใช้เป็นศาสตร์ทางเลือกในการดูแลสุขภาพใน
ชุมชน โรคทีพ่ บบ่อย ได้แก่ อัมพฤกษ์ อัมพาต กระดูก
ทั บ เส้ น ข้ อ ไหล่ ติ ด แข็ ง ข้ อ เข่ า เสื่ อ ม และนิ้ ว ล็ อ ค
กระบวนการนวดรักษา มี 4 ขั้นตอน ดังนี้
		
2.3.1 ขั้นตอนก่อนทำ�การนวดรักษา
เมือ่ เจ็บป่วย จะพบกับความทุกข์ทรมานทัง้ ด้าน
ร่างกายและจิตใจ หรือทีเ่ รียกว่า “ทุกคนในบ้านป่วยกัน
หมด” มีค�ำ กล่าวไว้วา่ “จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว” ดังนัน้
ก่อนทำ�การรักษาทุกครัง้ หมอนวดพืน้ บ้านจะทำ�พิธกี รรม
ได้แก่ การบูชาครู เพือ่ เสริมกำ�ลังใจให้กบั ผูป้ ว่ ยและญาติ
ดังตัวอย่าง
“ตัง้ ขันใหญ่ (ขันครู) มีดอกไม้ธปู เทียน หมาก 3
คำ� ทำ�เตรียมไว้ใช้ตลอดจนกว่าจะมีพธิ ไี หว้ครูเปลีย่ น
ขันใหม่ ใส่ขนั บูชาครูกอ่ นทำ�การนวดรักษา ครัง้ ละ 1
บาท”

32 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
“ใส่ขนั ครู 12 บาท ครัง้ เดียวภายใน 1 ปี” ค่านวด
รักษาชั่วโมงละ 300 บาท
“นั่ ง กรรมฐานติ ด ต่ อ เจ้ า กรรมนายเวร...มี
การเจรจาต่ อ รอง ถ้ า ติ ด ต่ อ สอบถามแล้ ว ไม่ ย อม
อโหสิกรรมให้แสดงว่าต้องการเอาชีวิต...มีค่าครู 20
บาท...ถ้าไม่มีรักษาให้ฟรี”
“ของพ่อไม่ต้องมีพิธีกรรมใด ๆ”
“มีขันครู หมากพลูตั้งบูชาไว้นวดเสร็จให้ใส่
ขันครูที่วางบนหิ้ง...เอาเงินไปทำ�บุญทุกวันศุกร์ ก่อน
ทำ�การนวดต้องอธิษฐานหมอนวดเป็นผูผ้ า่ นการรักษา
แต่ผทู้ ใี่ ห้การรักษาคือพระเจ้าจะหายหรือไม่ขนึ้ อยูก่ บั
พระเจ้าเป็นผู้กำ�หนด”
		
2.3.2 ขั้นตอนการวินิจฉัยโรค
การวินิจฉัยโรค หมอพื้นบ้านใช้วิธีการซัก
ถามประวัติ ใช้การสังเกต การคลำ�  การเคาะ การ
ฟัง และการขยับ บางรายมีผลการวินิจฉัยจากโรง
พยาบาลมาด้วย บางรายมานวดเพื่อฟื้นฟูสภาพหลัง
จากกระดูกหัก ดังตัวอย่าง
“ใช้เทียนน�ำ้ มนต์เคาะทีก่ ระดูกดูวา่ มีกระดูกหัก
ร่วมด้วยหรือไม่”
“…ซักถามว่าเคยไปรักษาที่อื่นก่อนมารักษากับ
แม่หรือไม่...ส่วนใหญ่มาด้วยอาการอัมพฤกษ์อมั พาต
กระดูกทับเส้น ข้อติดแข็ง ข้อเสื่อม และนิ้วล็อค”
“…บางครัง้ ใช้การแมะตามศาสตร์แพทย์แผนจีน
ร่วมด้วย”
“สั ง เกตจากสภาพร่ า งกาย...การเดิ น การ
เคลื่อนไหว...”
“…อาการที่มา มีข้อไหล่ติด ข้อเข่าติด ข้อเข่า
เสื่อม อัมพฤกษ์อัมพาต”
		
2.3.3 ขั้ น ตอนการนวดรั ก ษาและการ
ประเมินผล
2.3.3.1 การนวดรักษา
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1) วิธกี ารนวดโดยการใช้สมุนไพร แบ่ง

เป็น
(1) สัตว์สมุนไพร ได้แก่ เลียงผา
(เคี่ยวเป็นน�้ำมันเลียงผา)
				(2) พืชสมุนไพร ที่เปิดเผยข้อมูล
ได้แก่ น�้ำมันมะพร้าว ว่านปัดตลอด ว่านเอ็นเหลือง
ว่านเอ็นละลาย ว่านจักรนารายณ์ ว่านเอ็นอ่อน ว่าน
เพชรม้า ม้ากระทืบโรง ว่านม้าฮ่อ เพชรกลับ สบู่เลือด
(ตัวผู)้ หางช้าง ไพล มหาเมฆ เมฆกระพัด กานพลู ดอก
จันทน์ ลูกจันทน์ เกลือ ขมิ้น ไพล เอ็นอ้า เอ็นอ่อน ใบ
หนาด พิมเสน การบูร และเมนทอล
ภูมปิ ญ
ั ญาของหมอนวดพืน้ บ้านภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และ 1 ใน 2 ของหมอ
นวดพื้นบ้านภาคกลาง ที่เลือกใช้สมุนไพรในการนวด
รักษา ดังตัวอย่าง
“สื บ ทอดกั น มาใช้ น�้ ำ มั น เลี ย งผาเคี่ ย วร่ ว ม
สมุนไพร...ช่วยนวดได้ผลดี”
“เมือ่ ก่อนใช้นำ�้ มันเลียงผา...มันแพงมากและหา
ยาก...ตอนนีใ้ ช้นำ�้ มันมะพร้าวแทน หาซือ้ ง่ายราคาถูก”
“สมุนไพรช่วยคลายเส้น...หาง่ายอยูใ่ นท้องถิน่ ”
“ช่วงเคี่ยวน�้ำมัน ต้องบริก รรมคาถา...รอจน
สมุนไพรออกฤทธิ์ได้ที่”
2) วิธีการนวดโดยไม่ใช้สมุนไพร การ
นวดวิธนี จ้ี ะใช้มอื ข้อศอก ปลายแขน เท้า ส้น เท้า และ
ใช้อุปกรณ์ช่วยในการนวด ได้แก่ เก้าอี้เล็ก ผ้าขนหนู
หมอนเล็ก และผ้าขาวม้า หมอนวดพืน้ บ้านบางคนหลัง
จากการนวดเพื่อการรักษาโดยใช้สมุนไพรแล้ว จะให้
ผู้ป่วยใช้อุปกรณ์เสริมในการออกกำ�ลังกายที่หมอพื้น
บ้านใช้วสั ดุหาง่ายในชุมชนสร้างขึน้ เป็นนวัตกรรมเพือ่
การฟืน้ ฟูสภาพร่างกาย ได้แก่ นวัตกรรมราวหัดเดินทำ�
จากไม้ไผ่ นวัตกรรมขันชะเนาะฟืน้ ฟูสภาพ นวัตกรรม
รอกชักมือ และนวัตกรรมรอกชักเท้า

J Thai Trad Alt Med
ภูมิปัญญาของหมอนวดพื้นบ้านภาคใต้ และ 1 ใน 2
ของหมอนวดพืน้ บ้านภาคกลาง ทีเ่ ลือกไม่ใช้สมุนไพร
ในการนวดรักษา
“สืบทอดมาให้นวดด้วยมือจับให้ถึงเส้นที่จม...
พัฒนามามีอุปกรณ์ช่วย...เก้าอี้เล็ก ผ้าขนหนู หมอน
เล็กเอาไว้รองนวด...ผ้าข้าวม้าเอาไว้คล้องดึงตัวไว้ตอน
ที่แม่ใช้เท้านวด”
“ช่วงฝึกหัดเดินต้องทำ�ราวไม้ไผ่ให้เกาะเดิน…
ตอนนอนฝึกให้ชักรอกเท้าทำ�ด้วยตนเอง”
			3) วิ ธี ก ารอื่ น ตามความเชื่ อ วิธีการนี้
เป็นการรักษาร่วมกับการนวดเพือ่ การรักษาตามทีก่ ล่าว
มาแล้วว่าครู (ผู้ล่วงลับ) ให้องค์ความรู้ซ่งึ ผ่านมาทาง
สัมผัสทีห่ ก (สิง่ เหนือธรรมชาติ) ทำ�ให้หมอนวดพืน้ บ้าน
บางคนมีญาณพิเศษสามารถติดต่อกับสิง่ เหนือธรรมชาติ
ทีเ่ รียกว่า “เจ้ากรรมนายเวร” ซึง่ ถ้าติดต่อได้แล้วสอบถาม
เจ้ากรรมนายเวรว่าต้องการบุญกุศลอะไร หรือต้องการ
สิง่ ใด หมอพืน้ บ้านก็จะแนะนำ�ให้ผปู้ ว่ ยไปทำ�ตามในสิง่
ทีเ่ จ้ากรรมนายเวรต้องการ เพือ่ ให้เจ้ากรรมนายเวรได้
อโหสิกรรมให้ หมอนวดพืน้ บ้านทุกคน ได้สบื ทอดระบบ
คิด ความเชือ่ ในเรือ่ งสัมผัสทีห่ ก บาป บุญ คุณ โทษ และ
ความกตัญญู ดังตัวอย่าง
“ตอนเริ่มรักษาใหม่ ๆ ความรู้ยังน้อย...ต้องจุด
ธูปอธิษฐานบอกกล่าวครูให้เกิดปัญญาแก้ไข...”
“จัดพิธีไหว้ครูวันพฤหัสแรกเดือนหกทุกปี...
เป็นการระลึกถึงครูบาอาจารย์...”
“สัมผัสที่หกเป็นวาสนาเฉพาะตัว...พ่อก็ไม่รู้ว่า
มาได้อย่างไร...อธิบายไม่ถูก”
“...หายแล้วอย่าลืมไปทำ�บุญอุทิศส่วนกุศล...
เชิญมาร่วมงานวันไหว้ครูประจำ�ปี”
“ก่อนการรักษาต้องบูชาครูเสมอ...เดี๋ยวการ
รักษาไม่สัมฤทธิ์ผล”
2.3.3.2 การประเมินผลการรักษา
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หมอพืน้ บ้านทำ�การประเมินผลขณะทำ�การรักษา และ
หลังการรักษา เปรียบเทียบกับก่อนการรักษา และ
ประเมินคุณภาพชีวติ ก่อนการรักษา และหลังการรักษา
ภูมปิ ญ
ั ญาของหมอนวดพืน้ บ้านทุกภาคมีความ
สอดคล้องกัน ดังตัวอย่าง
“ก่อนรักษายกแขนไม่ขึ้น...นวดสองสามครั้งก็
ยกแขนได้ปกติ”
“มีอาการชาลงขาไม่มีความรู้สึก...เริ่มปวดแสบ
ปวดร้อน...แสดงว่าเลือดลมเริ่มวิ่ง”
“ปวดหลังปวดคอนัง่ นาน...ต้องนวดหลังและทา
น�้ำมันมนต์...ไปท�ำงานได้ปกติ”
“ขณะนวด...เจ็บไม่เจ็บตรงไหนบอกด้วย...ร้อน
วูบวาบตรงไหน”
“อยู่ติดบ้านติดเตียง...ให้ฝึกชักรอกก่อน...เก่ง
ขึ้นให้เดินเกาะราวไม้ไผ่”
2.3.4 ขั้ น ตอนวิ ธี ก ารฟื้ น ฟู ส ภาพ
ร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ
การฟื้นฟูสภาพร่างกาย จิตใจ และจิต
วิญญาณ หมอนวดพืน้ บ้านไม่ใช้การรักษาเฉพาะโรคที่
เป็นอยู่ กำ�เริบอยู่ ทีม่ อี าการและอาการแสดงอยูก่ ต็ าม
แต่การรักษาด้วยการแพทย์พ้นื บ้านนั้นจะรักษาแบบ
องค์รวม คือ ด้านร่างกาย (โรคทีเ่ ป็น) จิตใจ (ทำ�ให้รสู้ กึ
ผ่อนคลาย สบายใจ) และ จิตวิญญาณ (มีสง่ิ ยึดเหนีย่ ว
จิตใจ เกิดพลัง และมีความหวัง) โดยมีครอบครัวให้การ
สนับสนุนดูแล และมีสว่ นร่วมทุกขัน้ ตอน ด้านร่างกาย
สังเกตอาการ...ดีข้นึ ..คงที่..หรือแย่ลง ส่วนด้านจิตใจ
และจิตวิญญาณ ดังตัวอย่าง
“ขณะทำ�การนวดก็จะพูดคุยให้ความรู้ ให้ก�ำ ลัง
ใจและเล่าเรื่องความศรัทธาในพุทธศาสนา ความเชื่อ
กฎแห่งกรรม ช่วยปลูกจิตสำ�นึกทางจิตวิญญาณ”
“…ป่วยจากอุบตั เิ หตุให้หาวิธปี อ้ งกันหรือระมัดระวัง
ให้ด.ี ..ทำ�บุญตามความเชือ่ และศรัทธา”

34 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
“แนะนำ�ให้ทำ�บุญใส่บาตร สวดมนต์ ปฏิบัติ
กรรมฐาน และปฏิบัติตามหลักคำ�สอนของศาสนาที่
ตนนับถือ”
“…มีการท่องคาถาขณะนวด”
“…ผู้ป่วยที่มารับการรักษาไม่เฉพาะคนนับถือ
อิสลาม จะสอนธรรมะตามศาสนาที่นับถือ”
			2.3.5 ขัน้ ตอนการให้ค�ำแนะน�ำ เป็นขัน้
ตอนทีห่ มอนวดพืน้ บ้านทุกคนให้ความส�ำคัญและเน้น
ย�้ ำ การปฏิ บั ติ ตั ว โดยเฉพาะเรื่ อ งอาหารที่ ค วรรั บ
ประทานและอาหารแสลงที่ควรหลีกเลี่ยง รายการ
อาหารมีความสอดคล้องกัน ส่วนหมอนวดพื้นบ้าน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดท�ำแผ่นป้ายขนาดใหญ่
ค�ำแนะน�ำเรื่องอาหารติดไว้ด้านหน้าบ้านให้เห็นได้
ชัดเจน จะเน้นให้ผปู้ ว่ ยงดโดยมีความเชือ่ เกีย่ วกับของ
แสลงของผู้ที่มีอาการทางระบบกล้ามเนื้อ ดังตัวอย่าง
ไข่ทุกชนิด ไก่งวง ไก่ต๊อก เนื้อวัว เนื้อควาย อาหาร
ทะเล อาหารหมักดอง อาหารแช่เย็น อาหารกระป๋อง
หน่อไม้ เห็ด สาเก แอปเปิ้ล สาลี่ ฟักทอง ส้มโอ กล้วย
หอม ล�ำไย ลิ้นจี่ มะละกอดิบ ทุเรียน ข้าวเหนียวด�ำ 
เหล้า เบียร์ น�้ำแข็ง อาหารรสเปรี้ยว เค็ม หวาน เผ็ด
จัด อาหารที่ใส่ผงชูรส
ถ้านวดพบว่าเส้นเอ็นบวม หรือพอง แสดงว่ามี
ลม ทำ�ให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวก ต้องนวดเปิดประตู
ลม ทำ�ให้ผายลม ให้งดขนมจีน งดเนื้อวัว ลาบเลือด
พบว่าเส้นเอ็นแฟบ ทำ�ให้ขาลีบ ห้ามกินข้าวคั่ว ข้าว
หมัก ขนมจีน
พบว่าเส้นเอ็นขอด พวกนี้ต้องงดกิน ลาบเลือด
เลือดเป็ด เลือดไก่ เลือดหมู
ถ้าชอบกินน�้ำแข็ง น�้ำแช่ตู้เย็น ผงชูรส จะท�ำให้
ตัวบวม ท�ำให้เลือดข้นตัว การไหลเวียนไม่สะดวก
3. รวบรวมสมุนไพรและตำ�รับยาสมุนไพรที่
ใช้นวดรักษาของหมอพื้นบ้าน
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พืชสมุนไพรทีห่ มอนวดพืน้ บ้านได้เปิดเผยข้อมูล
สรุปสูตรตำ�รับยาสมุนไพร ดังนี้
สู ต รที่ 1 (ภาคกลาง) น�้ำมันเลียงผา น�้ำมัน
มะพร้าว และนำ�้ มันว่าน 19 อย่าง (ให้ชอื่ ได้เท่านี)้ ได้แก่
ว่านปัดตลอด ว่านเอ็นเหลือง ว่านเอ็นละลาย ว่านจักร
นารายณ์ ว่านเอ็นอ่อน ว่านเพชรม้า ม้ากระทืบโรง ว่าน
ม้ า ฮ่ อ เพชรกลั บ สบู ่ เ ลื อ ด (ตั ว ผู ้ ) หางช้ า ง ไพล
มหาเมฆ เมฆกระพัด พิมเสน การบูร และเมนทอล
หมอนวดพืน้ บ้านภาคกลาง 1 ใน 2 คน นวดโดย
ไม่ใช้สมุนไพรหรือน�้ำมัน ใช้มือและอุปกรณ์ช่วยนวด
สูตรที่ 2 (ภาคใต้) น�ำ้ มันมะพร้าว กานพลู การบูร
ดอกจันทน์ ลูกจันทน์ เกลือ ขมิน้ ไพล (ให้ชอื่ ได้เท่านี)้
นอกจากนีส้ ตู รยาหม่องนวดไทย (โบราณ) สมุนไพร เช่น
ไพลด�ำ การบูร พิมเสน ว่านน�ำ ้ เถาเอ็นอ่อน เป็นต้น
สูตรที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) น�้ำมัน
เลียงผา น�้ำมันมะพร้าว ขมิ้นชัน เอ็นอ้า เอ็นอ่อน ใบ
หนาด การบูร และพิมเสน
สู ต รที่ 4 (ภาคเหนื อ ) น�้ำมันเลียงผา น�้ำมัน
มะพร้าว และไพล
นอกจากนีย้ งั ใช้การนวดด้วยลูกประคบ มีวธิ กี าร
ทำ�ลูกประคบ คือ ใช้ไพล ขมิน้ ชัน เอ็นอ้า เอ็นอ่อน ใบ
หนาด นำ�มาตากแห้งอย่างละ 1 ส่วน แล้วนำ�มาผสมรวม
กันเสร็จแล้วแยกทำ�เป็น 3 ห่อ (ลูกประคบ) ส่วนการบูร
และพิมเสนใช้เล็กน้อยให้เป็นเชือ้ เท่านัน้ เวลาจะใช้นวด
ให้น�ำ ไปนึง่ ในซึง้ เพือ่ ให้รอ้ น แล้วจึงนำ�มาประคบบริเวณ
ทีม่ อี าการ
4. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
“สสจ.ควรพิจารณาเปิดโอกาสให้หมอพื้นบ้าน
ได้ให้การรักษาแบบทางเลือกสำ�หรับผู้ป่วยเพื่อจะได้
มีทางเลือกเพิม่ สำ�หรับการรักษาตนเองและครอบครัว”
“ไม่มีปัญหาอุปสรรค แต่มีข้อเสนอแนะ คือ ต้องการ
ให้กองการแพทย์พนื้ บ้านไทย กรมการแพทย์แผนไทย
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และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ช่วย
ต่อสู้ให้แพทย์แผนปัจจุบันยอมรับในการนวดรักษา
ของหมอพืน้ บ้านบ้าง แม้ไม่ได้ขนึ้ ทะเบียนใบประกอบ
โรคศิลปะสาขาแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรม ทัง้ ที่
มีผลการรักษาผู้ป่วยได้ผลดีเป็นที่ยอมรับ”
“ต้ อ งการให้ มี ร ะบบการส่ ง ต่ อ ไปรั ก ษาโรง
พยาบาลรัฐบาล”

อภิปรายผล
การแพทย์พื้นบ้านไทยที่มีหมอพื้นบ้านเป็นผู้
ดูแลสุขภาพโดยไม่ต้องอาศัยเทคโนโลยีต่าง ๆ แต่
เป็นการดูแลสุขภาพอย่างเป็นกันเองในชุมชน จนได้มี
การยอมรับให้เป็นส่วนหนึง่ ของวิถกี ารด�ำเนินชีวติ ภาย
ใต้กระบวนทัศน์สุขภาพ[3] มูลเหตุจูงใจที่ท�ำให้มาเป็น
หมอนวดพื้นบ้าน และ องค์ความรู้ด้านการนวดรักษา
นัน้ เป็นศาสตร์เฉพาะตัวของหมอพืน้ บ้าน รวมทัง้ การ
สืบทอดวิชานัน้ มีเหตุผล คือ 1) ทายาทมีความต้องการ
สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมจากบรรพบุรษุ ของตน 2)
ทายาทเป็นผูท้ ถี่ กู เลือกจากครู (ผูล้ ว่ งลับ) ให้ท�ำหน้าที่
เป็นหมอนวดพื้นบ้าน และ 3) และหรือทั้งสองเหตุผล
ร่วมกัน หมอนวดพื้นบ้านต้องเป็นผู้ให้ มีคุณธรรม มี
เมตตา และรักษาถือศีล 5 อย่างเคร่งครัด การปฏิบัติ
ตัวตามที่ครูได้สั่งสอนไว้อย่างเคร่งครัดท�ำให้หมอผู้
นั้นมีวิชาที่แก่กล้า มีคาถาอาคม รักษาผู้ป่วยได้ผลดี
และเป็นมงคลแก่ตัวของหมอเองสอดคล้องกับงาน
วิจยั ของ ชาคริต อนันทราวัน[4] กล่าวว่า “สิง่ ทีห่ มอพืน้
บ้านต้องปฏิบัติ คือ ถือศีล 5 ไม่กินอาหารงานศพ ไม่
กินผักปัง ไม่กนิ ฟักแฟง และน�ำ้ เต้า ไม่ลอดใต้ถนุ บ้าน
เครือกล้วย ราวตากผ้า และกี่ทอผ้า (เครื่องทอผ้าพื้น
เมืองโบราณ ใช้ผลิตผืนผ้า) เพราะเชื่อว่าคาถาอาคม
จะเสื่อมความศักดิ์สิทธิ์”
การเจ็บป่วยที่เกิดจากธรรมชาติ คือโรคและ
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ความเจ็บป่วยเกิดจากการเสียสมดุลของร่างกายตาม
อายุ ส่วนใหญ่การเปลีย่ นแปลงเมือ่ หลังอายุ 40 ปี การ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพและสรีรวิทยาของผู้สูงอายุ
แบ่งตามระบบของร่างกาย เมื่อก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุ
ร่างกายจะเกิดการเปลีย่ นแปลงไปในทางเสือ่ มมากกว่า
การเจริญเติบโต ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเปลีย่ นแปลงที่
สำ�คัญ เช่น พันธุกรรม สิง่ แวดล้อม อาหาร ภาวะสุขภาพ
ความเครียด พฤติกรรมการดำ�รงชีวติ เป็นต้น
อาการปวดของผู้สูงอายุเกิดจากสาเหตุ ได้แก่
1) จากกล้ามเนื้อ ผู้สูงอายุอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งที่ไม่
เหมาะสมเป็นเวลานาน เช่น ท่านอนที่ไม่เหมาะสม
เป็นต้น 2) จากเส้นเอ็น พบได้บ่อยที่ ไหล่ ศอก ข้อมือ
ส้นเท้า เอ็นร้อยหวาย เกิดจากการอักเสบของเส้นเอ็น
ถ้าไม่ได้รับการรักษาส่งผลให้เกิดข้อติด 3) จากเส้น
ประสาทถู ก กดทั บ พบได้ บ ่ อ ยที่ กระดู ก คอ จาก
กระดูกสันหลังส่วนคอเสือ่ ม มีแคลเซียมมาเกาะ และ
กดเส้นประสาทของกระดูกคอ ท�ำให้ปวดคอ ไหล่ ปวด
ร้าวลงแขน และมือ และ 4) จากพฤติกรรมและการใช้
ชีวิตประจ�ำวัน[5] จากการศึกษาของสถาบันเวชศาสตร์
ผูส้ งู อายุ[6] พบว่า ผูส้ งู อายุไทยมีปญ
ั หาปวดเข่า คิดเป็น
ร้อยละ 43.9 สอดคล้องกับงานวิจัยของสถาบันการ
แพทย์แผนไทย[7] พบว่า โรคทีร่ กั ษาได้ดว้ ยการนวด
ได้แก่ ปวดศีรษะ ปวดต้นคอ (คอตกหมอน) ปวดข้อ
ไหล่ ปวดเอว ปวดหลัง ปวดต้นขา ปวดน่อง ปวดข้อ
เข่า กระดูกไหปลาร้าหัก กระดูกข้อไหล่หลุด กระดูก
ต้ น แขนหั ก กระดู ก ข้ อ ศอก (เคลื่ อ น, หลุ ด , หั ก )
กระดูกปลายแขนหัก กระดูกข้อมือหัก กระดูกนิ้วหัก
กระดูกสะโพกหัก กระดูกต้นขาหัก กระดูกสะบักหัก
กระดู ก ปลายขาหั ก กระดู ก ข้ อ เท้ า และนิ้ ว เท้ า หั ก
อัมพฤกษ์ อัมพาต แขนขาลีบไม่มีแรง กระดูกนิ้วมือ
งอ ข้อเท้าแพลง ตกต้นไม้ โรคหัวใจ โรคหัวใจตีบ
ความดันโลหิตต�่ำ  ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน

36 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
ปวดประจ�ำเดือนและมีไข้ ประจ�ำเดือนมามากหรือมา
ไม่ปกติ คนทีม่ ลี กู ยาก ตามองไม่ชดั เส้นตาย เส้นหาย
เส้นไม่หาย และเส้นจม ซางเข้าข้อ (โปลิโอ) เลือดเป็นพิษ
และโรคที่ไม่สามารถรักษาด้วยการนวด ได้แก่ โรค
มะเร็ง โรคเอดส์ แผลติดเชื้อ แผลเรื้อรัง ฝีหนอง ด้าน
หลักการนวด พบว่า หมอนวดพืน้ บ้านแต่ละภาค จะมี
หลักการนวดแตกต่างไป ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้หลักการ
นวด ได้แก่ นวด กด บีบ รีด คล�ำ นอกจากนี้ยังมีการ
ใช้หลักการนวดที่แตกต่างกันไป เช่น เหยียบ ขย�ำ คลี่
คลาย คลึง ดึง ดัด จัด เขี่ยหรือแกะ แต่งเส้น กดเส้น
เกลีย่ เส้น ดึง จำ�้ หรือกด จับเส้นหรือจับเอ็น โกย ส่วน
ข้อห้ามในการนวด พบว่า ส่วนใหญ่มีข้อห้ามในการ
นวดและในการรับประทานอาหารแสลงแตกต่างกัน
ไปในแต่ ล ะภาค นอกจากนี้หมอนวดพื้นบ้านยังใช้
ศาสตร์การแพทย์แผนจีนในการวินิจฉัยโรคด้วยวิธี
การแมะ โรคที่พบ ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรค
เบาหวาน โรคปอด โรคตับ และโรคไขมันในหลอด
เลือด สอดคล้องกับการเจ็บป่วยของผูส้ งู อายุทมี่ าจาก
โรคแทรกซ้อนที่ผู้สูงอายุเป็นอยู่
กระบวนการนวดรักษาของหมอพื้นบ้าน มี 4
ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนก่อนการรักษา 2) ขั้นตอนการ
วินจิ ฉัยโรค 3) ขัน้ ตอนการนวดรักษาและการประเมิน
ผล และ 4) ขัน้ ตอนการฟืน้ ฟูสภาพร่างกาย จิตใจ และ
จิตวิญญาณ สอดคล้องกับการแพทย์แผนปัจจุบัน
ซึ่งประกอบด้วย การซักประวัติ การตรวจร่างกาย
และการส่งตรวจพิเศษ แต่สำ�หรับหมอนวดพื้นบ้าน
แล้วการส่งตรวจพิเศษนัน้ จะใช้ผลการตรวจของแพทย์
แผนปัจจุบนั ได้แก่ ผลเอกซเรย์ และผลเลือด ทีผ่ ปู้ ว่ ย
บอกหรือนำ�ผลมาให้ดูเพื่อประกอบการรักษาซึ่งถือว่า
เป็นการบูรณาการศาสตร์การแพทย์พน้ื บ้านกับศาสตร์
การแพทย์แผนปัจจุบนั [8] สถานการณ์ภูมิปัญญาท้อง
ถิ่นด้านสุขภาพและการแพทย์พื้นบ้านไทย “ปัจจุบัน
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เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าการแพทย์แผนปัจจุบันเพียง
อย่างเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาสุขภาพได้ทั้งหมด ข้อ
จำ�กัดสำ�คัญ คือ การแพทย์แผนปัจจุบนั ไม่สามารถให้
บริการประชาชนได้อย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียมกัน ดังนัน้
การหันมาศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้านในการดูแลรักษา
สุขภาพของการแพทย์พื้นบ้านอย่างลุ่มลึกในทุกมิติ
เพราะทัศนคติของชาวบ้านนัน้ การแพทย์พน้ื บ้านไม่ได้
แยกออกจากการแพทย์แผนปัจจุบนั อย่างเด็ดขาดแต่
ดำ�รงอยู่อย่างเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ดังนั้นการพัฒนา
สาธารณสุขจึงควรพัฒนาการแพทย์ทกุ ระบบไปพร้อม
กัน แล้วให้ประชาชนเป็นผูเ้ ลือกรูปแบบของการรักษาที่
เหมาะสมด้วยตนเอง”[3]
จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ภูมิปัญญาการนวด
รักษาของหมอพืน้ บ้านให้การนวดรักษาแบบองค์รวม
การเปรียบเทียบกับการรักษาด้วยการแพทย์แผน
ปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วย การรักษาและการพยาบาล
โรคและภาวะที่พบบ่อย ได้แก่ โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต
กระดูกทับเส้น ข้อไหล่ติดแข็ง ข้อเข่าเสื่อม และนิ้ว
ล็อค (ตารางที่ 1)
ด้านสังคม หมอพื้นบ้านทำ�การนวดรักษาที่บ้าน
อยู่อาศัยในชุมชน ส่วนใหญ่หยุดให้บริการเฉพาะ
วันพระเท่านั้น ด้านจิตใจ และจิตวิญญาณ ใช้การ
พูดให้กำ�ลังใจ และเยี่ยมบ้าน ให้การดูแลเสมือนเป็น
คนในครอบครัวโดยไม่หวังผลตอบแทน แนะนำ�ให้
ทำ�บุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร สอดคล้อง
กับงานวิจัยของบุบผา ชอบใช้[16] เรื่อง ความต้องการ
ด้านจิตวิญญาณของผู้ป่วย พบว่า ความต้องการด้าน
จิตใจและจิตวิญญาณนั้นแยกออกจากกันไม่ได้ เป็น
สิ่งที่ให้ความหวังและกำ�ลังใจ ได้แก่ ศาสนาเป็นสิ่ง
ที่ให้ความหมาย และเป็นที่พึ่งทางใจ ขณะระยะท้าย
ของชีวิตศาสนาช่วยทำ�ให้จิตใจสงบ ไม่ทุรนทุราย ให้
ความหวังของชีวติ หลังความตาย และขอสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบการนวดรักษาของหมอพื้นบ้านแบบองค์รวมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน
การนวด		
รักษาของ
ภูมิปัญญาการนวดรักษา
หมอพื้นบ้าน
ของหมอพื้นบ้าน
แบบองค์รวม		
ด้านร่างกาย โรคอัมพฤกษ์ (Hemiplegia) มี 3 แบบ
(โรค/ภาวะ 1) อัมพฤกษ์เส้นเลือด มีอาการปวด บางจุด
ที่เป็น)
ไม่มแี รง
2) อัมพฤกษ์เส้นลม รู้สึกว่าไม่มีแรงเสมือน
ร่างกายทีไ่ ม่มกี ระดูก
3) อัมพฤกษ์เส้นเอ็น มีอาการเกร็ง ปากเบีย้ ว
ลิน้ แข็ง
วิธีการนวดรักษา
- นวดจากปลายประสาทนิว้ เท้า ข้อเท้า ประตู
ลม และเส้นร่องหน้าแข้ง ผ่านหัวเข่าไปถึง
โคนขามายังหน้าท้อง (นวดเหมือนกัน ทัง้ 4
ด้านของข้างทีเ่ ป็น) ไล่จากสะโพก เอว หลัง
สะบักหัวไหล่ ตามต้นคอมาจบลงที่ปลาย
ประสาทตา และไล่จากหัวไหล่ ลงมาตาม
แขน ข้อศอก ข้อมือ ข้อนิว้ ไปจรดทีป่ ลาย
นิว้ มือ (นวดเหมือนกันทัง้ 4 ด้าน ของข้างที่
เป็น)
โรคอัมพาต (Paralysis) มี 2 แบบ
1) อัมพาตเส้นเลือด เส้นลม ไม่มีแรง หมด
ความรู้สึก
2) อัมพาตเส้นเอ็น มีอาการกระตุกเข้าหา
ตัว หงิกงอ
วิธีการรักษา
- นวดจากปลายประสาทนิว้ เท้า ข้อเท้า ประตู
ลม และเส้นล่องหน้าแข็ง ผ่านหัวเข่าไปถึง
โคนขา มายังหน้าท้อง (นวดเหมือนกัน ทัง้
4 ด้านของข้างทีเ่ ป็น) นวดจากสะโพก เอว
หลัง สะบักหัวไหล่ ตามต้นคอมาจบลงทีป่ ลาย
ประสาทตา และนวดไล่จากหัวไหล่ ลงมาตาม
แขน ข้อศอก ข้อมือ ข้อนิว้ ไปจรดทีป่ ลายนิว้
มือ (นวดเหมือนกันทัง้ 4 ด้าน ของข้างทีเ่ ป็น)
โรคกระดูกทับเส้น (Herniated Nucleus
Pulposus; HNP)
อาการกระดูกทับเส้น เริม่ เป็นจะมีอาการปวด
จากสะโพก ชาลงตามขามาหานิว้ ก้อย นิว้ ก้อย

การนวดรักษาโดยการ
แพทย์แผนปัจจุบัน (ประเภทผู้ป่วยใน)
การรักษา

การพยาบาล

เส้นประสาทแขน[9]
เส้นประสาทที่มาเลี้ยงแขนทั้ง 2 ข้างมาจาก
เส้นประสาทไขสันหลังส่วนคอคูท่ ี่ 4 ถึง 7 ให้
แขนงเลี้ยงแขนทั้ง 2 ข้าง ส่วนข่ายประสาท
แขน (rachial plexus) เป็นการจัดเรียงตัว
ของเส้นประสาททีอ่ อกมาจากกระดูกสันหลัง
ท่อนที่ C5 ถึง T1 ผ่านมายังคอ รักแร้ และ
แขนทำ�หน้าที่รับและส่งสัญญาณประสาท
ทั้ ง หมดไปยั ง แขนทั้ ง แขน ยกเว้ น กระแส
ประสาทของกล้ามเนื้อ 2 มัด ได้แก่ trapezius muscle ซึ่งเลี้ยงโดยเส้นประสาทสมอง
คูท่ ี่ 11 และบางส่วนของผิวหนังบริเวณรักแร้
ซึ่งเลี้ยงโดย intercostobrachialis nerve
เส้นประสาทปลายแขน
1. เส้นประสาท median nerve เป็นเส้นประสาท
หลักของด้านหน้าของแขน และให้แขนงเส้น
ประสาท anterior interosseous เลีย้ งด้าน
นอก
2. เส้นประสาท radial nerve เลีย้ งกล้ามเนือ้ ของ
ด้านหลัง
เส้นประสาทขา lumbar plexus และ sacral
plexus ประกอบด้วย ventral rami ของ L1–S3
ให้ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อขา femoral nerve เส้น
ประสาทสำ�คัญทีไ่ ปเลีย้ งกล้ามเนือ้ ทางด้านหน้า
ของต้นขา และ sciatic nerve เป็นเส้นประสาท
ใหญ่และยาวทีส่ ดุ เริม่ จากอุง้ เชิงกรานถึงเท้า
เลี้ยงกล้ามเนื้อด้านหลังต้นขาปลายขาและ
ฝ่าเท้าทัง้ หมด

- ประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ระบวนการ
พยาบาลในการให้ ก าร
พยาบาลแบบองค์รวม
- ติดตามประเมินความก้าวหน้า
ของ muscle power, power
tone
- ติดตามประเมินความสามารถ
ในการทำ�กิจวัตรประจำ�วัน
- เฝ้าระวังการพลัดตกเตียงและ
หกล้ม
- เฝ้าระวังการเกิด pressure
injury
- ประเมินสาเหตุอาการปวด
และติ ด ตามประเมิ น pain
scale พิจารณาให้การดูแล
ช่วยเหลือ
- การวางแผนจำ�หน่ายผู้ป่วย
กลับบ้าน DEMETHOD[10-11]

- ส่งทำ�กายภาพบำ�บัด 4–6 เดือน อาการไม่ - ประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ระบวนการ
ดีขน้ึ แพทย์ออร์โธปิดกิ ส์พจิ ารณาทำ�ผ่าตัด พยาบาลในการเตรียมผู้ป่วย
Laminectomy[12]
ก่อนผ่าตัดแบบองค์รวม
- ประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ระบวนการ

38 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบการนวดรักษาของหมอพื้นบ้านแบบองค์รวมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน
การนวด		
รักษาของ
ภูมิปัญญาการนวดรักษา
หมอพื้นบ้าน
ของหมอพื้นบ้าน
แบบองค์รวม		
ชาจากเลือดไปเลี้ยงปลายประสาทไม่พอ ส่ง
ผลให้น่งั พับเพียบไม่ได้ และมีอาการปวดมา
ถึงบัน้ เอว
วิธีการนวดรักษา
- นวดจากข้างขาด้านในและด้านนอกของนิว้
โป้งและนิ้วก้อยมาถึงจุดด้านใน (ไข่ดัน)
ด้านนอกเข้ามาในสะโพก (จุดที่นั่งพับ
เพียบไม่ได้) แล้วนวดไล่วนมาข้างก้นย้อย
จนมาถึงก้นกบ
โรคข้อไหล่ติด (Frozen shoulder)
อาการไหล่ ติ ด จะตึ ง มาจากชายโครงยก
แขนไม่ได้
วิธีการนวดรักษา
- นวดจากไหล่ลงมาต้นแขนทัง้ ด้านหน้าและ
ด้านหลังแล้วไล่ออกไปใต้รักแร้ และท้อง
แขนไปถึงปลายข้อศอก ถ้าไหล่ติดนวดที่
ตัวผ่านด้านหลัง

โรคข้อเสือ่ ม (Osteoarthritis; OA)
อาการ เริ่มจากเส้นเอ็นพังพืด ยึดหัวเข่า
ทำ�ให้ลูกสะบ้า แข็งตัว ไม่ทำ�งาน ยืดไม่ออก
งอขาไม่เข้า (งอมาแล้วยืดไม่ออก) เพราะ
เส้นเอ็นอยู่ใต้ขาพับ
วิธีการนวดรักษา
- นวดหน้าขาด้านบนเหนือหัวเหน่า เซาะเข้ามา
ข้างหัวเข่าทัง้ สองข้าง ไล่ลงมาทีเ่ ส้นร่องหน้า
แข้งและใต้ขาพับ นวดเส้นเอ็นใต้ขาพับ

การนวดรักษาโดยการ
แพทย์แผนปัจจุบัน (ประเภทผู้ป่วยใน)
การรักษา

การพยาบาล
พยาบาลในการให้ ก าร
พยาบาลหลังผ่าตัดแบบองค์
รวม
- เฝ้าระวังการเกิด pressure
injury
- การวางแผนจำ�หน่ายผู้ป่วย
กลับบ้าน DEMETHOD[10-11]

Frozen shoulder[13] พบบ่อยในอายุ 40–60
ปี ผูท้ เ่ี ป็นโรคเบาหวานโรคของต่อมธัยรอยด์
และโรคหัวใจมีโอกาสเกิดได้มากกว่าคนทัว่ ไป
เป้าหมายของการรักษา คือ การลดความเจ็บ
ปวด เพิม่ พิสยั ของการ (ROM) เคลือ่ นไหว ให้
กลับมาใช้งานได้ปกติ ผูป้ ว่ ยออกกำ�ลังกายได้
เองโดยการยืดดัดข้อไหล่ทุกวัน ก่อนการดัด
ข้อไหล่ควรประคบด้วยแผ่นความร้อน และหลัง
ดัดข้อไหล่ใช้แผ่นความเย็นประคบป้องกันการ
อักเสบ 4–6 เดือน ไม่ดขี น้ึ พิจารณาผ่าตัด เพือ่
ดัดข้อไหล่ หรือการผ่าตัดผ่านกล้องตัดพังผืด
หรือเนือ้ เยือ่ ยึดข้อไหล่
OA เป็นโรคทีเ่ กิดในอายุตง้ั แต่ 50 ปี จากการ
เสือ่ มของผิวกระดูกอ่อนและหมอนรองกระดูก
ทำ�ให้กระดูกทีแ่ ข็งและไม่เรียบถูเสียดสีกนั เกิด
เสียงเวลาขยับเข่า มีอาการปวด และติดขัด
เวลางอเข่า
วิธีการรักษา ทำ�ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า (Total
Knee Replacement; TKR)[14]

- ประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ระบวนการ
พยาบาลในการเตรียมผู้ป่วย
ก่อนผ่าตัดแบบองค์รวม
- ประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ระบวนการ
พยาบาลในการให้ ก าร
พยาบาลหลังผ่าตัดแบบองค์
รวม
- การวางแผนจำ�หน่ายผู้ป่วย
กลับบ้าน DEMETHOD
- ติดตามประเมิน pain scale
และให้การดูแลช่วยเหลือ[1011]

- ประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ระบวนการ
พยาบาลในการเตรียมผู้ป่วย
ก่อนผ่าตัดแบบองค์รวม
- ประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ระบวนการ
พยาบาลในการให้ ก าร
พยาบาลหลังผ่าตัดแบบองค์
รวม
- เฝ้าระวังการเกิด pressure
injury
- การวางแผนจำ�หน่ายผู้ป่วย
กลับบ้าน DEMETHOD[10-11]
ภาวะนิ้วล็อค (Tigger finger)
นิว้ ล็อค เป็นอาการปวดของข้อนิว้ นิว้ อยูใ่ นท่า - ประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ระบวนการ
อาการ นิ้วงอเข้ามายืดไม่ออก บางคนปวด งอ เหยียดออกเองไม่ได้ ปัจจุบันพบได้บ่อย พยาบาลในการเตรียมผู้ป่วย
บางคนไม่ปวด เพราะคนชอบหักนิ้วมือบ่อย รักษาได้ 2 วิธ[15]
ี
ก่อนผ่าตัดแบบองค์รวม
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบการนวดรักษาของหมอพื้นบ้านแบบองค์รวมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน
การนวด		
รักษาของ
ภูมิปัญญาการนวดรักษา
หมอพื้นบ้าน
ของหมอพื้นบ้าน
แบบองค์รวม		

การนวดรักษาโดยการ
แพทย์แผนปัจจุบัน (ประเภทผู้ป่วยใน)
การรักษา

การพยาบาล

ๆ จึงทำ�ให้เส้นนิ้วเคลื่อนไปอยู่ด้านข้าง
วิธีการนวดรักษา
แก้ด้านหน้า ด้านหลัง ด้านข้างของข้อนิ้วมือ
แต่ละข้อไปถึงปลายนิ้ว

ด้านจิตใจ
(ให้รู้สึกผ่อน
คลาย และ
สบายใจ)
ด้านสังคม
(ให้บริการ
ในชุมชน)

วิธที ่ี 1 โดยฉีดยาสเตียรอยด์ทโ่ี คนนิว้ มือได้ผล - ประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ระบวนการ
ดี และหายร้อยละ 60 ขึน้ ไป อีกร้อยละ 40 จะ พยาบาลในการให้ ก าร
กลับมาเป็นอีกได้
พยาบาลหลังผ่าตัดแบบองค์
วิธที ่ี 2 โดยการผ่าตัด 2 วิธี
รวม
1. การผ่าตัดแบบเปิด ฉีดยาชา กรีดผ่าปลอก - การวางแผนจำ�หน่ายผู้ป่วย
หุม้ เอ็น เสร็จแล้วกลับบ้านได้ หลีกเลีย่ งการ กลับบ้าน DEMETHOD[10-11]
ใช้งาน 2 สัปดาห์
2. การผ่าตัดแบบปิด ใช้เข็มเขีย่ สะกิดปลอก
หุ้มเอ็นออกผ่านผิวหนังแผลเล็กอาจมี
อันตรายต่อเส้นเอ็นและเส้นประสาทที่
อยู่บริเวณข้างเคียงทำ�ให้เกิดอาการปวด
แผลเวลาขยั บ นิ้ ว มื อ ข้ อ นิ้ ว ติ ด แข็ ง มี
อาการชาปลายนิ้ว
- หมอพื้นบ้านจะพูดให้กำ�ลังใจผู้ป่วยและ - แพทย์ตรวจเยีย่ มไข้ประจำ�วัน
- ประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ระบวนการ
ญาติอย่างเต็มใจ
- แพทย์อธิบายวิธกี ารผ่าตัด
พยาบาลในการให้ ก าร
- ผูป้ ว่ ยได้รบั การรักษาตามสิทธิ
พยาบาลแบบองค์รวม ตลอด
24 ชัว่ โมง[10-11]
- มารับบริการโดยไม่ต้องนัดหมายเวลา
- ต้องนอนรักษาตัวอยูใ่ นโรงพยาบาล
- ผู้ป่วยต้องนอนพักรักษาจน
- ให้บริการดูแลสุขภาพในชุมชน
- ญาติเข้าเยีย่ มไข้ตามเวลา
แพทย์ให้กลับบ้านได้
- มีค่าครู ไม่กำ�หนดค่าบริการ
- เมือ่ ต้องการอยูห่ อ้ งพิเศษต้องมีญาติเฝ้าดูแล - ญาติเข้าเยีย่ มไข้ได้ตามเวลา
ตลอด
- เมื่ออยู่ห้องพิเศษต้องมีญาติ
เฝ้าดูแลตลอด
- ป ร ะ ยุ ก ต์ ก ร ะ บ ว น ก า ร
พยาบาลในการให้ ก าร
พยาบาล ตลอด 24 ชั่วโมง
[10-11]

ด้านจิต
วิญญาณ
(สิง่ ยึดเหนีย่ ว
จิตใจเกิดพลัง
และมีความหวัง)

- มีพธิ กี รรมบูชาครูกอ่ นการรักษา
- โรงพยาบาลมีนโยบายการรักษาแบบประคับ - ประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ระบวนการ
- ปลงคาย/ตัดราช/คว่�ำ ขัน/ดำ�หัว พิธกี รรม ประคอง (palliative care)
พยาบาลในการให้ ก าร
หลังการรักษาหาย
พยาบาลแบบประคับประคอง
- แนะนำ�ให้ไปทำ�บุญอุทศิ ส่วนกุศลให้เจ้ากรรม
เช่น ให้พระภิกษุรบั บิณฑบาตร
นายเวร
ข้างเตียง
- จัดพิธไี หว้ครูประจำ�ทุกปี
- ให้การพยาบาลด้วยความเอือ้
อาทร (caring) และด้วยหัวใจ
ความเป็นมนุษย์ (humanize
health care)[10-11]

40 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
ช่วยคุ้มครองให้ปลอดภัย[17]
การรวบรวมสมุนไพรและต�ำรับยาสมุนไพรได้
4 สูตรใช้ทงั้ พืชวัตถุและสัตว์วตั ถุ ต�ำรับยาสมุนไพรทุก
สูตรจะมีน�้ำมันมะพร้าวหรือน�้ำมันเลียงผา และไพล
เป็ น ส่ ว นประกอบหลั ก น�้ ำ มั น มะพร้ า ว มี ชื่ อ ทาง
วิทยาศาสตร์วา่ “Cocos nucifera L.” มีสรรพคุณทาง
ยาไทย ทาแก้เมื่อยและขัดตามเส้นเอ็น เจือกับยาที่มี
รสฝาด รั ก ษาบาดแผลได้ ส่ ว นไพล มี ชื่ อ ทาง
วิทยาศาสตร์ว่า Zingiber montanum (J.Koenig)
Link ex A.Dietr. มีสรรพคุณทางยาไทย คือ แก้ฟกชำ �้
บวม เคล็ดขัดยอก ขับลม ท้องเดิน และช่วยขับระดู
สตรี[18]
ส่ ว นความสำ � คั ญ ของอาหารต่ อ การเจ็ บ ป่ ว ย
อาหารมีความสำ�คัญต่อร่างกาย ช่วยสร้างเสริมและ
ซ่ อ มแซมส่ ว นที่ สึ ก หรอโดยเฉพาะขณะเจ็ บ ป่ ว ยที่
ร่างกายต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการ
แพทย์แผนปัจจุบนั โดยแพทย์ พยาบาล นักโภชนาการ
และทีมสุขภาพ จะให้คำ�แนะนำ�เรื่องของการบริโภค
อาหารสำ�หรับผู้สูงอายุว่าควรบริโภค ควรหลีกเลี่ยง
หรือควรงดอาหาร ประเภทใด และชนิดใด โดยใช้
หลักโภชนบัญญัติ 9 ประการ: การรับประทานอาหาร
ทีถ่ กู หลักของคนไทย ธงโภชนาการ เป็นเอกสารทีเ่ ผย
แพร่ขอ้ มูลสุขภาพออนไลน์ ใช้ภาษาให้อา่ นและทำ�ความ
เข้าใจได้งา่ ย[19,11]

ข้อสรุป
หมอนวดพื้นบ้าน เป็นหมอที่อาศัยในชุมชน ซึ่ง
ยังมีบทบาทในการนวดรักษาสำ�หรับผู้ป่วยที่ต้องการ
ใช้ภมู ปิ ญ
ั ญาพืน้ บ้านเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพ
แบบองค์รวม ตามบริบทของสังคม แต่หมอนวดพื้น
บ้าน มีจำ�นวนที่ลดลง สาเหตุจากหมอนวดพื้นบ้าน
เริ่มมีอายุมากแล้ว และไม่มีผู้สืบทอดวิชา ดังนัน้ การ
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รวบรวมองค์ความรู้ของหมอนวดพื้นบ้าน จึงมีความ
สำ�คัญและความจำ�เป็นอย่างยิง่ เพราะเป็นการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของ
ชาติให้เป็นลายลักษณ์อักษร และพัฒนาให้ได้รับการ
ยอมรับจากการแพทย์แผนปัจจุบัน นอกจากนี้ทีม
สุขภาพยังประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการดูแล
สุขภาพแบบทางเลือก หรือแบบผสมผสาน เพื่อการ
ดูแล ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยอย่างเป็นรูป
ธรรมโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ อย่างไรก็ตามในการ
ศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาประสิทธิผลการรักษา
โดยเปรียบเทียบสูตรตำ�รับยาสมุนไพรทีใ่ ช้นวดรักษา
ในแต่ละสูตรมีผลต่อการนวดรักษา เพื่อพัฒนาการ
ต่อยอดองค์ความรู้การแพทย์พื้นบ้านต่อไป
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