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ภูมิปัญญาไทยเพื่อการดูแลแบบองค์รวม 

สุรีย์ ธรรมิกบวร 
                  ภูมิปัญญาไทย เป็นองค์ความรู้ที่มคีวามสอดรับกับบริบท วัฒนธรรม และเปน็องคค์วามรู้ที่ผ่านการ
พัฒนามาเป็นล าดบั จึงเป็นองคค์วามรู้ที่เอื้อต่อการดูแลสุขภาพ ที่ส่งผลต่อความยั่งยืนในการปฏบิัต ิ สุขภาพคือวิถี
ชีวิต ดังนั้นวิถีความเปน็อยู่จึงมผีลต่อสุขภาพ ความเป็นอยู่ของบคุคลขึ้นกบัองค์ความรู้ของชุมชน สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้การปฏบิัติการพยาบาล การดูแลแบบองคร์วมเป็นการดแูลวิถีชีวิต ดังนั้นภูมิปัญญาที่มีผลต่อการ
ด าเนินชีวิตจงึมีความส าคัญต่อการประยุกต์ใช้เพื่อการดูแลแบบองค์รวม ภูมิปัญญามีหลายด้านเช่น ด้านอาหาร 
ด้านวิถีความเป็นอยู่ ด้านองคค์วามรู้  
                 การน าใช้วิธีการดูแลรักษาตามภูมิปัญญาไทย เช่นการนวดไทย การใช้สมุนไพรในอาหาร การใช้
สมุนไพรเป็นยา หรือการสวดมนต์ การสู่ขวัญ การทับหม้อเกลือในหญิงหลังคลอดเป็นตน้ นอกจากนี้การจัด
พิธีกรรมในผู้ป่วยระยะสุดท้ายเชน่ การขอขมา การสวดโพชชงค์ เป็นต้น  ภูมิปัญญาไทยที่เป็นวัฒนธรรมท้องถิ่น
ที่ดีจะน ามาซ่ึงสุขภาวะทางสังคมเช่นการมีวัฒนธรรมโสเหล่จะเปน็พลังส าคัญท าให้ชุมชนมีการพูดคุยปรึกษากัน
เป็นระยะท าให้มีความร่วมมือทีด่ใีนการรักษาส่ิงแวดล้อมชุมชนเปน็ต้น หรือการมีประเพณีดูแลครอบครัว และผู้
สูงวัยในวันสงกรานต์จะเป็นสิ่งสนับสนุนที่ดีในการดูแลสร้างความอบอุ่น และความเอื้ออาทรต่อผูสู้งวัย และ
ความผูกพันระหว่างวัย ส่ิงเหล่านีจ้ะส่งผลให้เกิดสขุภาวะทางจิตใจ จิตวิญญาณ และทางอารมณ์  
 

การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลองค์รวม 
           1. ภูมิปัญญาเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ สามารถน าวัฒนธรรม องค์ความรู้ ความเชื่อมาเป็นแนวทางในการ
ออกแบบกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพได้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น การจัดสวดมนตข์้ามปี โดยในช่วงสิ้นปีที่
จะเข้าสู่ปีใหม่จะมีการจัดสวดมนต์ร่วมกันในวัดหลายแห่งเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะทางจิตวิญญาณท าให้มี
ความรู้สึกสุข สงบ ม่ันคงในจิตใจ ไม่หวั่นไหวต่อภัยพิบัติมากเกินไป การเลือกรับประทานพืชผักอาหารที่
ธรรมชาติ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพร่างกาย ตลอดจนการปรุงอาหารด้วยวิถีเดิมตามภูมิปัญญาเพื่อคงสารอาหารตาม
ธรรมชาติให้คงอยูเ่ป็นต้น การประยุกต์เพลงพื้นบ้านกับการออกก าลังกายเพื่อส่งเสริมการออกก าลังกายที่สร้าง
ความสนุกสนานตามวิถีของชุมชนนั้น ๆ เช่นภาคอีสานจะเป็นการประยุกต์ท านองหมอล ากับการออกก าลังกาย 
ทางภาคใต้มีการน าท่วงท่าของมโนราห์มาออกก าลังกายเป็นต้น การส่งเสริมสุขภาพจิตใจโดยการฝกึคิดบวก การ
รู้จักฟังเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีในกลุ่มซ่ึงจะท าให้ผูป้ฏบิัติมีกลุ่มสนับสนุนด้านจิตใจ การจัดกจิกรรมที่ส่งเสริม
การเรียนรู้งานอดเิรกเพื่อสร้างความผ่อนคลายและเพลิดเพลิน หรือการน าท านองหมอล าแต่งกลอนสอนการรักษา
สุขภาพ 
         2. ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลเมื่อเจบ็ป่วย การน าหลักการนวด การประคบ ส าหรับการแก้ไขปญัหาการปวด หรือ
รักษาการอักเสบ การส่งเสริมการน าของเลน่พื้นบ้านเพื่อฝึกเดินในเด็กพัฒนาการช้าเป็นต้น การนิมนต์พระสงฆ์มา
บิณฑบาตทีห่อผู้ป่วยเพื่อสนับสนนุใหผู้้ป่วยได้ปฏิบัติกิจทางศาสนา การจัดกิจกรรมตามประเพณีในวาระ และ
โอกาสต่าง ๆ เช่นกิจกรรมปีใหม่ สงกรานต์ ลอยกระทงเพื่อสนับสนุนใหผู้้ป่วยได้มคีวามสดชื่น ได้ผ่อนคลาย 
และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยธรรมชาติ 
           3. ภูมิปัญญาเพื่อการฟื้นฟูสภาพ การฟื้นฟูสภาพในหญิงหลงัคลอดเช่น การเลือกรับประทานอาหารที่สร้าง
เสริมเนื้อเยื่อ การทบัหม้อเกลือเพือ่สนับสนุนการฟื้นสภาพ การจัดท าพิธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อสร้างขวัญก าลังใจ  

            4. ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลส่ิงแวดล้อม การดูแลส่ิงแวดล้อมเป็นการดูแลองค์รวมที่ส าคัญทีจ่ะต้องชี้ชวนให้
ทุกคนในชุมชนได้เห็นความเชื่อมโยง การส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ป่าชุมชนไว้เป็นแหล่งยา แหล่งอาหาร แหล่ง
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อากาศของชุมชนโดยการมีประเพณีบวชต้นไม้  การจัดประเพณีทีส่นับสนุนการเคารพต่อธรรมชาตทิี่ปฏบิัติมาแต่
โบราณเช่นการมีพิธีท าขวัญข้าว มีการจัดท าโครงการมรดกทางวัฒนธรรม และมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างสุข
ภาวะที่ ชุมชนชะแล้ จังหวัดสงขลาเป็นต้น 

               5.ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาจิตวิญญาณ เป็นจุดเด่นในภูมปิัญญาไทยที่มีการน าศาสนามาสร้างความสุข
สงบได้ การฝึกสมาธิจะช่วยให้มีความดันโลหิต คอเลสเตอรอล ลดลง(วิโรจน์ เจียมจรัสรังส,ี 2548) 

 
แนวทางการน าภูมิปญัญามาใช้ในการดูแลสขุภาพองค์รวม 

            การจะน าภูมิปัญญามาประยุกต์ใช้ขั้นตอนแรกคือการเรียนรู้เข้าใจในภูมปิัญญาไทยที่มจีึงจะสามารถน ามา
ประยุกต์ในการดูแลได้อย่างดี และเริ่มน ามาทดลองใช้ในสถานการณ์จริงก่อนขยายเป็นนโยบายปฏบิัติเหมือนกัน 
และส่ิงส าคัญคือการศึกษาและการฟื้นฟูภูมิปัญญาใหทุ้กคนเข้าใจตรงกันก่อนน ามาประยุกตใ์ช้ ชุมชนสุขภาพ
หลายแห่งที่มีการดูแลสุขภาพโดยชุมชน เช่นชุมชนหมอเขียวมีการดูแลสุขภาพโดยสูตรยาเก้าเม็ด ชุมชนราชธานี
อโศกซ่ึงมีการใช้เกษตรอินทรีย์ การรับประทานอาหารมังสวิรัติ ชุมชนนาโส่ จังหวัดยโสธรซ่ึงเปน็ชุมชนที่มีการ
ดูแลชุมชนร่วมกัน มีการใช้ยาสมุนไพรเป็นต้น ส าหรับการน าใช้ภูมิปัญญาในการดูแลผูป้่วย  มีการใช้ในหลาย
รูปแบบเช่นการดูแลผูป้่วยระยะสุดท้ายที่วัดค าประมง จังหวัดสกลนคร การน าการนวดไทยใช้ในการดูแลผู้ป่วย
เพื่อฟื้นฟูสภาพ หรือการน าใช้เครื่องฝึกเดนิตามวิถีชนบทเปน็เครือ่งฝึกเดนิในเด็กพิการเป็นต้น การจะเลือกและ
น าภูมิปัญญาใดมาประยุกตใ์ช้มีแนวทางดังนี ้
1. การค้นหาภูมิปัญญา โดยการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย ครอบครัว ผู้ดูแล และชุมชนเพื่อคัดสรรแนว
ปฏิบตัิทีเ่หมาะสมในแต่ละกรณี โดยการจัดเวทีสร้างโอกาสในการพูดคุยถึงปญัหาสุขภาพที่ต้องการแก้ไข และ
ร่วมกันหาแนวทางแก้ไข โดยน าภูมิปัญญาที่มีในแต่ละครอบครัว ชุมชน หรือภูมิปัญญาไทยทีเ่รียนรู้และศึกษาไว้
แล้วมาประยุกต์ใช ้

2. การก าหนดแนวปฏบิัตจิากการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาร่วมกัน ซ่ึงในขัน้ตอนนีจ้ าเป็นต้องเรียนรูจ้ากปราชญ์ใน
เรื่องนั้น ๆให้ถ่องแท้ น ามาทดลองปฏบิัติอย่างเป็นระบบ ก่อนที่จะน ามาก าหนดเปน็แนวทางปฏบิัตใินผูป้่วยจริง 

3. การร่วมหารือกับแพทย์ผู้ดูแลเพื่อรับทราบแนวปฏบิัติร่วมกัน และเพื่อพิจารณาผลข้างเคียงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
หรือต้องระมดัระวัง ทัง้นี้หากส่ิงใดเกี่ยวข้องกบัการรักษาหรืออาจมีผลต่อการรักษาได้ควรได้รบัการยินยอมจาก
แพทย์ผู้ท าการรักษาเช่น การใช้น้ าผึ้งเพื่อรักษาแผล แมจ้ะเป็นส่ิงทีม่ีงานวิจัยรองรบั มีการปฏิบตัิในหน่วยงานอื่น 
ๆ แล้วแต่หาดในหน่วยงานของเรายังไม่มีข้อตกลงเป็นแนวปฏิบตัชัิดเจน ควรได้หารือก่อนน ามาใช้อย่างเป็น
ทางการ 

4. การทดลองและศึกษาข้อมูลการทดลองใช้อย่างเป็นระบบ การน าใช้ภูมิปัญญาต้องปฏบิัติตามแนวทางการ
พัฒนานวัตกรรมทุกขัน้ตอนคือ มีการระบุความจ าเป็น ความต้องการในการพัฒนา มีการทบทวนส่ิงที่จะน ามาใช้
อย่างเป็นระบบ น ามาสู่การทดลองปฏบิัติ ศึกษารวบรวมข้อมูลเป็นขั้นตอน และท าความเข้าใจกบัผลที่ได้อภิปราย
อย่างเป็นเหตเุปน็ผลเพื่ออธิบายถงึสิ่งที่จะได้รับจาการน าใช้ภูมิปัญญาดังกล่าว 
          
สรุป 

             การเรียนรู้ภูมิปัญญาเปน็แนวคิดพื้นฐานส าคัญในการดูสุขภาพผู้ป่วยในระยะต่าง  ๆ หรือในการสร้าง
เสริมสุขภาพ การดูแล การฟื้นฟูสุขภาพ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาไทยมีมากมายหลากหลายส่ิง
ส าคัญคือการเรียนรูใ้ห้เข้าใจ จึงน ามาประยุกต์ใช้ใหเ้หมาะสมต่อไปได้ การดูแลสุขภาพที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม
ท าให้เกดิสุขภาวะยั่งยืน 
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