1
ภูมิปัญญาไทยเพื่อการดูแลแบบองค์รวม
สุรีย์ ธรรมิกบวร
ภูมิปัญญาไทย เป็นองค์ความรู้ที่มคี วามสอดรับกับบริบท วัฒนธรรม และเป็นองค์ความรู้ที่ผ่านการ
พัฒนามาเป็นลาดับ จึงเป็นองค์ความรู้ที่เอื้อต่อการดูแลสุขภาพ ที่ส่งผลต่อความยั่งยืนในการปฏิบัติ สุขภาพคือวิถี
ชีวิต ดังนั้นวิถีความเป็นอยู่จึงมีผลต่อสุขภาพ ความเป็นอยู่ของบุคคลขึ้นกับองค์ความรู้ของชุมชน สามารถนามา
ประยุกต์ใช้การปฏิบัติการพยาบาล การดูแลแบบองค์รวมเป็นการดูแลวิถีชีวิต ดังนั้นภูมิปัญญาที่มีผลต่อการ
ดาเนินชีวิตจึงมีความสาคัญต่อการประยุกต์ใช้เพื่อการดูแลแบบองค์รวม ภูมิปัญญามีหลายด้านเช่น ด้านอาหาร
ด้านวิถีความเป็นอยู่ ด้านองค์ความรู้
การนาใช้วิธีการดูแลรักษาตามภูมิปัญญาไทย เช่นการนวดไทย การใช้สมุนไพรในอาหาร การใช้
สมุนไพรเป็นยา หรือการสวดมนต์ การสู่ขวัญ การทับหม้อเกลือในหญิงหลังคลอดเป็นต้น นอกจากนี้การจัด
พิธีกรรมในผู้ป่วยระยะสุดท้ายเช่น การขอขมา การสวดโพชชงค์ เป็นต้น ภูมิปัญญาไทยที่เป็นวัฒนธรรมท้องถิ่น
ที่ดีจะนามาซึ่งสุขภาวะทางสังคมเช่นการมีวัฒนธรรมโสเหล่จะเป็นพลังสาคัญทาให้ชุมชนมีการพูดคุยปรึกษากัน
เป็นระยะทาให้มีความร่วมมือทีด่ ใี นการรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชนเป็นต้น หรือการมีประเพณีดูแลครอบครัว และผู้
สูงวัยในวันสงกรานต์จะเป็นสิ่งสนับสนุนที่ดีในการดูแลสร้างความอบอุ่น และความเอื้ออาทรต่อผูส้ ูงวัย และ
ความผูกพันระหว่างวัย สิ่งเหล่านีจ้ ะส่งผลให้เกิดสุขภาวะทางจิตใจ จิตวิญญาณ และทางอารมณ์
การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลองค์รวม
1. ภูมิปัญญาเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ สามารถนาวัฒนธรรม องค์ความรู้ ความเชื่อมาเป็นแนวทางในการ
ออกแบบกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพได้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น การจัดสวดมนต์ข้ามปี โดยในช่วงสิ้นปีที่
จะเข้าสู่ปีใหม่จะมีการจัดสวดมนต์ร่วมกันในวัดหลายแห่งเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะทางจิตวิญญาณทาให้มี
ความรู้สึกสุข สงบ มั่นคงในจิตใจ ไม่หวั่นไหวต่อภัยพิบัติมากเกินไป การเลือกรับประทานพืชผักอาหารที่
ธรรมชาติ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพร่างกาย ตลอดจนการปรุงอาหารด้วยวิถีเดิมตามภูมิปัญญาเพื่อคงสารอาหารตาม
ธรรมชาติให้คงอยูเ่ ป็นต้น การประยุกต์เพลงพื้นบ้านกับการออกกาลังกายเพื่อส่งเสริมการออกกาลังกายที่สร้าง
ความสนุกสนานตามวิถีของชุมชนนั้น ๆ เช่นภาคอีสานจะเป็นการประยุกต์ทานองหมอลากับการออกกาลังกาย
ทางภาคใต้มีการนาท่วงท่าของมโนราห์มาออกกาลังกายเป็นต้น การส่งเสริมสุขภาพจิตใจโดยการฝึกคิดบวก การ
รู้จักฟังเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีในกลุ่มซึ่งจะทาให้ผปู้ ฏิบัติมีกลุ่มสนับสนุนด้านจิตใจ การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
การเรียนรู้งานอดิเรกเพื่อสร้างความผ่อนคลายและเพลิดเพลิน หรือการนาทานองหมอลาแต่งกลอนสอนการรักษา
สุขภาพ
2. ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลเมื่อเจ็บป่วย การนาหลักการนวด การประคบ สาหรับการแก้ไขปัญหาการปวด หรือ
รักษาการอักเสบ การส่งเสริมการนาของเล่นพื้นบ้านเพื่อฝึกเดินในเด็กพัฒนาการช้าเป็นต้น การนิมนต์พระสงฆ์มา
บิณฑบาตทีห่ อผู้ป่วยเพื่อสนับสนุนให้ผู้ป่วยได้ปฏิบัติกิจทางศาสนา การจัดกิจกรรมตามประเพณีในวาระ และ
โอกาสต่าง ๆ เช่นกิจกรรมปีใหม่ สงกรานต์ ลอยกระทงเพื่อสนับสนุนให้ผู้ป่วยได้มคี วามสดชื่น ได้ผ่อนคลาย
และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยธรรมชาติ
3. ภูมิปัญญาเพื่อการฟื้นฟูสภาพ การฟื้นฟูสภาพในหญิงหลังคลอดเช่น การเลือกรับประทานอาหารที่สร้าง
เสริมเนื้อเยื่อ การทับหม้อเกลือเพือ่ สนับสนุนการฟื้นสภาพ การจัดทาพิธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อสร้างขวัญกาลังใจ
4. ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลสิ่งแวดล้อม การดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นการดูแลองค์รวมที่สาคัญทีจ่ ะต้องชี้ชวนให้
ทุกคนในชุมชนได้เห็นความเชื่อมโยง การส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ป่าชุมชนไว้เป็นแหล่งยา แหล่งอาหาร แหล่ง
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อากาศของชุมชนโดยการมีประเพณีบวชต้นไม้ การจัดประเพณีทสี่ นับสนุนการเคารพต่อธรรมชาติที่ปฏิบัติมาแต่
โบราณเช่นการมีพิธีทาขวัญข้าว มีการจัดทาโครงการมรดกทางวัฒนธรรม และมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างสุข
ภาวะที่ ชุมชนชะแล้ จังหวัดสงขลาเป็นต้น
5.ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาจิตวิญญาณ เป็นจุดเด่นในภูมปิ ัญญาไทยที่มีการนาศาสนามาสร้างความสุข
สงบได้ การฝึกสมาธิจะช่วยให้มีความดันโลหิต คอเลสเตอรอล ลดลง(วิโรจน์ เจียมจรัสรังสี, 2548)
แนวทางการนาภูมิปญ
ั ญามาใช้ในการดูแลสุขภาพองค์รวม
การจะนาภูมิปัญญามาประยุกต์ใช้ขั้นตอนแรกคือการเรียนรู้เข้าใจในภูมปิ ัญญาไทยที่มจี ึงจะสามารถนามา
ประยุกต์ในการดูแลได้อย่างดี และเริ่มนามาทดลองใช้ในสถานการณ์จริงก่อนขยายเป็นนโยบายปฏิบัติเหมือนกัน
และสิ่งสาคัญคือการศึกษาและการฟื้นฟูภูมิปัญญาให้ทุกคนเข้าใจตรงกันก่อนนามาประยุกต์ใช้ ชุมชนสุขภาพ
หลายแห่งที่มีการดูแลสุขภาพโดยชุมชน เช่นชุมชนหมอเขียวมีการดูแลสุขภาพโดยสูตรยาเก้าเม็ด ชุมชนราชธานี
อโศกซึ่งมีการใช้เกษตรอินทรีย์ การรับประทานอาหารมังสวิรัติ ชุมชนนาโส่ จังหวัดยโสธรซึ่งเป็นชุมชนที่มีการ
ดูแลชุมชนร่วมกัน มีการใช้ยาสมุนไพรเป็นต้น สาหรับการนาใช้ภมู ิปัญญาในการดูแลผูป้ ่วย มีการใช้ในหลาย
รูปแบบเช่นการดูแลผูป้ ่วยระยะสุดท้ายที่วัดคาประมง จังหวัดสกลนคร การนาการนวดไทยใช้ในการดูแลผู้ป่วย
เพื่อฟื้นฟูสภาพ หรือการนาใช้เครื่องฝึกเดินตามวิถีชนบทเป็นเครือ่ งฝึกเดินในเด็กพิการเป็นต้น การจะเลือกและ
นาภูมิปัญญาใดมาประยุกต์ใช้มีแนวทางดังนี้
1. การค้นหาภูมิปัญญา โดยการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย ครอบครัว ผู้ดูแล และชุมชนเพื่อคัดสรรแนว
ปฏิบตั ิทเี่ หมาะสมในแต่ละกรณี โดยการจัดเวทีสร้างโอกาสในการพูดคุยถึงปัญหาสุขภาพที่ต้องการแก้ไข และ
ร่วมกันหาแนวทางแก้ไข โดยนาภูมิปัญญาที่มีในแต่ละครอบครัว ชุมชน หรือภูมิปัญญาไทยทีเ่ รียนรู้และศึกษาไว้
แล้วมาประยุกต์ใช้
2. การกาหนดแนวปฏิบัตจิ ากการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาร่วมกัน ซึ่งในขัน้ ตอนนีจ้ าเป็นต้องเรียนรูจ้ ากปราชญ์ใน
เรื่องนั้น ๆให้ถ่องแท้ นามาทดลองปฏิบัติอย่างเป็นระบบ ก่อนที่จะนามากาหนดเป็นแนวทางปฏิบัตใิ นผูป้ ่วยจริง
3. การร่วมหารือกับแพทย์ผู้ดูแลเพื่อรับทราบแนวปฏิบัติร่วมกัน และเพื่อพิจารณาผลข้างเคียงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
หรือต้องระมัดระวัง ทัง้ นี้หากสิ่งใดเกี่ยวข้องกับการรักษาหรืออาจมีผลต่อการรักษาได้ควรได้รบั การยินยอมจาก
แพทย์ผู้ทาการรักษาเช่น การใช้นาผึ
้ ้งเพื่อรักษาแผล แม้จะเป็นสิ่งทีม่ ีงานวิจัยรองรับ มีการปฏิบตั ิในหน่วยงานอื่น
ๆ แล้วแต่หาดในหน่วยงานของเรายังไม่มีข้อตกลงเป็นแนวปฏิบตั ชิ ัดเจน ควรได้หารือก่อนนามาใช้อย่างเป็น
ทางการ
4. การทดลองและศึกษาข้อมูลการทดลองใช้อย่างเป็นระบบ การนาใช้ภูมิปัญญาต้องปฏิบัติตามแนวทางการ
พัฒนานวัตกรรมทุกขัน้ ตอนคือ มีการระบุความจาเป็น ความต้องการในการพัฒนา มีการทบทวนสิง่ ที่จะนามาใช้
อย่างเป็นระบบ นามาสู่การทดลองปฏิบัติ ศึกษารวบรวมข้อมูลเป็นขั้นตอน และทาความเข้าใจกับผลที่ได้อภิปราย
อย่างเป็นเหตุเป็นผลเพื่ออธิบายถึงสิ่งที่จะได้รับจาการนาใช้ภูมิปัญญาดังกล่าว
สรุป
การเรียนรู้ภูมิปัญญาเป็นแนวคิดพื้นฐานสาคัญในการดูสุขภาพผู้ป่วยในระยะต่าง ๆ หรือในการสร้าง
เสริมสุขภาพ การดูแล การฟื้นฟูสุขภาพ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาไทยมีมากมายหลากหลายสิ่ง
สาคัญคือการเรียนรูใ้ ห้เข้าใจ จึงนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมต่อไปได้ การดูแลสุขภาพที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม
ทาให้เกิดสุขภาวะยั่งยืน
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