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วิถีชวี ิตดานสุขภาพไทยทรงดํา จากวันวานสูยุคสุขภาพพอเพียง
Health Care Lifestyle of Thai-Song-Dam from The Past toward The Era of Sufficiency Health
บทคัดยอ
การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาศึกษาความเชื่อดานสุขภาพของชาวไทยทรงดําที่
อาศัยอยูในหมูบานแหงหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก โดยมีจุดมุงหมายเฉพาะดังนี้ 1) เพื่อศึกษาความเชื่อ และวิถี
ชีวิตดานสุขภาพของชาวไทยทรงดํา 2) เพื่อศึกษา และวิเคราะหปจจัยการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และ
สังคมวัฒนธรรมที่มีผลตอความเชื่อ และวิถีชีวิตดานสุขภาพของชาวไทยทรงดํา และ 3) เพื่อเปรียบเทียบ
ความเชื่อ และวิถีชีวิตดานสุขภาพของชาวไทยทรงดํา ในอดีตและปจจุบัน โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) แบบแผนการศึกษา รายกรณี (Case Studies) แหลงขอมูลในการวิจัย คือ ชาวไทย
ทรงดําที่อาศัยอยูในหมูบานแหงหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งผูวิจัยจะใหความสําคัญโดยอาศัยหลักการเปนตัว
แทนที่ดีของปรากฏการณนั้นๆ โดยเปนบุคคลที่คณะผูวิจัยไปทําความรูจัก และการแนะนําแบบเครือขายหรือ
แบบกอนหิมะ (Network or Snowball selection) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือผูวิจัย ซึ่งเปนผู
ศึกษาปรากฏการณในภาคสนามและใชเทคนิควิธีการสัมภาษณแบบกึ่งมีโครงสราง การสัมภาษณแบบไมมี
โครงสราง การสัมภาษณเชิงลึก การสังเกตแบบมีสวนรวม และการสนทนากลุมในการเก็บรวบรวมขอมูล
วิเคราะหขอมูลโดยวิธีวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และวิธีวิเคราะหขอมูลแบบสรางขอสรุป
ผลการวิจัยพบวา
1. ความเชื่อ และวิถีชีวิตดานสุขภาพของไทยทรงดําในอดีต
ความเชื่อของชาวไทยทรงดําในอดีตมีความเกี่ยวของกับวิธีชีวิตการดูแลสุขภาพของตนเองของชาว
ไทยทรงดําเปนอยางมาก ไมวาจะเปนระบบความคิดเรื่องการเจ็บปวย ความเชื่อเกี่ยวกับการนับถือผี หรือ
ความเชื่อเกี่ยวกับอํานาจเหนือธรรมชาติ มีอิทธิพลตอระบบความคิดเรื่องการเจ็บปวย การวิเคราะหสาเหตุ
ของการเจ็บปวยเริ่มจากความเชื่อในการรับรูวาเขามีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคและความรุนแรงของการเกิด
โรคกับตนเองวามีสาเหตุจากสิ่งที่เหนือธรรมชาติ โดยเชื่อวาการเจ็บปวยเปนสวนหนึ่งจากการลงโทษของสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้นการรักษาสวนใหญจึงใชการรักษาดวยหมอโบราณ หมอมด หมอมนต โดยการพนใชอาคม
หรือการใชยาสมุนไพร
2. ความเชื่อ และวิถีชีวิตดานสุขภาพของไทยทรงดําในปจจุบัน
ในปจจุบันชาวไทยทรงดํามีการดูแลสุขภาพตามพัฒนาการตามชวงอายุวยั ซึ่งแตกตางจากในอดีตที่
ชัดเจน กลาวคือในการดูแลรักษาสุขภาพนั้นคนในชุมชนสวนใหญไปใชบริการที่สถานีอนามัย คลินิก หรือที่
โรงพยาบาล ทั้งภาครัฐและเอกชน แตกระนั้นกลับพบวาชาวไทยทรงดําในปจจุบันมีโอกาสเสี่ยงตอการ
เจ็บปวยดวยโรคไมติดตอและโรคเรื้อรังคอนขางสูง เชนโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคอัมพฤกษ
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ทั้งนี้อาจเนื่องจากความสะดวกสบายในการคมนาคมที่เพิ่มมากขึ้น การทํามาคาขายที่สะดวกก็เพิ่มขึ้นเชนกัน
รถยนตขายอาหารสด และอาหารสําเร็จรูปเขามาคาขายในชุมชน ทําใหคนในชุมชนสามารถจับจายซื้อสินคา
โดยสะดวกสบาย การผลิตที่เกิดจากครัวเรือนก็คอยๆลดลงเรื่อยๆ ความเจ็บปวยจากการบริโภคนิยมจึง
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
3. ความเชื่อ และวิถีชีวิตดานสุขภาพของชาวไทยทรงดําจากอดีตสูยุคแหงการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรมสังคม
พบวากระแสความตื่นตัวและการใสใจเรื่องสุขภาพคอย ๆ กอตัวขึ้นอยางตอเนื่องสะทอนจิตสํานึก
ใหมในเรื่องสุขภาพของชาวไทยทรงดํา ความตื่นตัวนี้ดานหนึ่งเปนผลมาจากการตระหนักถึงภัยคุกคามจาก
โรครายที่การแพทยสมัยใหมไมสามารถใหคําตอบได การใสใจเรื่องสุขภาพและการแพทยทางเลือกกลายเปน
ทางออกจากภาวะบีบคั้นของวิถีชีวิตสมัยใหม นอกจากนี้นโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนายังไดทําใหเกิด
การพัฒนาศูนยสุขภาพชุมชนและหนวยบริการปฐมภูมิอื่นๆ ที่ทํางานสุขภาพเชิงรุกและใหบริการใกลบานอีก
ดวยแนวโนมการใชบริการสาธารณสุขมีสัดสวนการใชบริการที่สถานีอนามัยหรือหนวยบริการปฐมภูมิเพิ่มขึ้น
จากการพัฒนาบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิมีทีมบริการสุขภาพสหวิชาชีพใหบริการทั้งเชิงรับและเชิงรุกเปน
บริการใกลบานใกลใจ
คําสําคัญ : ความเชื่อดานสุขภาพ , วิถีชีวิตดานสุขภาพ ,การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
,การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ,การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ,ชาวไทยทรงดํา
Abstract
The purpose of qualitative research were 1) to study health believe and Health Care
Lifestyle of Thai-Song-Dam 2) to study and analyze the economic change , social change and
cultural change factors that affect on health believe and Health Care Lifestyle of Thai-Song-Dam ,
and 3) to compare health believe and Health Care Lifestyle of Thai-Song-Dam in the past and future.
Subjects were Thai-Song-Dam people who lived at the village in Pitsanulok province which
researchers take an interest by the good representative principle. The instrument were researchers
who studied the phenomenon in field and used the semi-structured interview , non-structured
interview ,In-depth interview ,participant observation and focus group discussion technique to
collected data. Analysis of data were content analysis. Major results of this study were as follows :
1. Health believe and Health Care Lifestyle of Thai-Song-Dam in the past were depend on
belief for no good or logical reason. Their perceive of health problem cause were spirits or ghost
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result in their healthcare life style were depend on the necromancer or shaman who gave them a
treatment by necromancy and medicine.
2. Health believe and Health Care Lifestyle of Thai-Song-Dam in the present were different
from the past that is most of all the thai-song-dam people attend to their healthcare by modern
medicine in the sanitarium ,clinic ,and both public and government hospital. Nevertheless, The thaisong-dam people still having non-communicable disease problem such as Diabetic mellitus
,Hypertension and Paralysis. In order that the comfortable transportation and comfortable trade
produce an effect of their health problem from the consumption.
3. Health believe and Health Care Lifestyle of Thai-Song-Dam from the past toward The
Era of economic ,social and cultural changes.
Awakening movement of healthcare seem to be continue increasing that reflect the new
good sense of thai-song-dam health. That awakening were assign to the cognizance of forbidding
health from important disease that the modern medicine could not find the answer. The devotion of
alternative medicine became the way out form the pressure of modern life style moreover, the
universal health care policy lead to development of primary health care center more increasing
statewide.
Key words : Health believe , Health Care Lifestyle ,Economic change ,Social change ,Cultural
change ,Thai-song-dam people
ความเปนมาของปญหา
มนุษยเปนสัตวประเสริฐที่มีความแตกตางจากหมูสัตวทั้งหลายเพราะมีสติปญญาในการที่จะคิด
และประดิษฐสิ่งตางๆอันเปนปจจัยเอื้ออํานวยความสะดวกสบายตอการดําเนินชีวิตใหปลอดภัยจากภัยพิบัติ
ธรรมชาติตางๆ ตลอดจนสามารถควบคุมหลายสิ่งหลายอยางในโลกใหเปนไปตามกลไกที่มนุษยสรางขึ้นมา
แตกระนั้นก็ดีมนุษยก็ไมสามารถที่จะควบคุมทุกสิ่งทุกอยางได เพราะยังคงมีหลายสิ่งในธรรมชาติที่เกินกวา
อํานาจของมนุษยจะควบคุมได ดังนั้นมนุษยจึงเกิดความกลัวในอันตรายจากสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมดังกลาว
ซึ่งความกลัวนี้เองที่ทําใหมนุษยพยายามที่จะคิดคนวิธีการตางๆเพื่อที่จะยึดถือและปฏิบัติ โดยผานการ
ทดสอบและปรับเปลี่ยนวิวัฒนาการ สั่งสมสืบทอดเปนขอปฏิบัติตอๆกันมาจนกลายเปนความเชื่อ ความเชื่อที่
มนุษยบัญญัติขึ้นมาโดยคาดหวังวาสิ่งเหลานั้นจะเปนที่พึ่งใหกับชีวิต และทําใหชีวิตดําเนินตอไปอยาง
ปลอดภัยและมีความสุข
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ในเรื่องความเชื่อดานสุขภาพนั้น โรเชนสตอก (Rosenstock, 1974, pp. 2-3) กลาววาบุคคลจะมีการ
ปฏิบัติที่แตกตางกันออกไปขึ้นกับองคประกอบหลายอยาง การรับรูของบุคคลเปนตัวบงชี้พฤติกรรมโดยบุคคล
จะกระทําหรือเขาใกล กับสิ่งที่ตนพอใจ และคิดวาสิ่งนั้นจะกอใหเกิดผลดีแกตน และหนีหางจากสิ่งที่ตนไม
ปรารถนา การที่บุคคลจะปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดโรคเพราะบุคคลนั้นเชื่อวา ตนเปนผูมีโอกาสเสี่ยง
ของการเกิดโรค โรคที่เกิดมานั้นมีความรุนแรงและมีผลกระทบตอชีวิตประจําวัน และพฤติกรรมการปฏิบัติตน
เพื่อดูแลสุขภาพที่เหมาะสมจะเปนประโยชนในการลดโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรค หรือในกรณีที่เกิดโรคแลว ก็
ชวยลดความรุนแรงของโรคได และการที่บุคคลจะมีพฤติกรรมดานสุขภาพอนามัยเปนแบบใดนั้นจะตอง
ขึ้นอยูกับแรงจูงใจในการหลีกเลี่ยงจากความเจ็บปวย ความตองการมีสุขภาพดี และความเชื่อวาพฤติกรรม
อนามัยนั้นๆ จะปองกันความเจ็บปวย (Becker and others , 1975, pp. 11)
ในปจจุบันเชื่อวา การดูแลสุขภาพตนเองนั้นจะทําใหรักษาไวซึ่งชีวิต สงเสริมสุขภาพและความ
เปนอยูที่ดีของคน (Pender , 1982, pp. 150) และยังเปนผลใหเกิดความเชื่อมั่นในความสามารถที่จะกระทําสิ่ง
ใดๆ ไดอยางสําเร็จและถูกตองดวยตนเองโดยไมเปนภาระแกผูอื่น แนวคิดของการดูแลตนเองนั้น แตละ
บุคคลจะมีพฤติกรรมในการดูแลตนเองที่แตกตางกันขึ้นอยูกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดูแลตนเอง ไดแก อายุ
เพศ ระยะพัฒนาการ ภาวะสุขภาพ สังคม และขนบธรรมเนียมประเพณี ปจจัยทางระบบบริการสุขภาวะ
ปจจัยทางระบบครอบครัว ปจจัยทางดานสิ่งแวดลอม แหลงประโยชนที่เพียงพอเหมาะสม ดังนั้นการดูแล
ตนเองจึงตองดําเนินไปทั้งในภาวะปกติและระยะเจ็บปวย โดยโอเร็ม ( Orem , 1980, pp. 89 ) ไดแบง
พฤติกรรมการดูแลตนเองออกเปน 3 ดาน คือการดูแลตนเองโดยทั่วไป การดูแลตนเองตามระยะพัฒนาการ
และการดูแลตนเองตามการเบี่ยงเบนสุขภาพ นอกจากนั้นตามทัศนะของโอเร็ม แหลงประโยชนที่เพียงพอ
และเหมาะสมเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการดูแลตนเอง แรงสนับสนุนทางสังคมจัดวาเปนแหลงประโยชนอยาง
หนึ่งของบุคคล ซึ่งเปนสิ่งที่บุคคลไดรับจากการมีปฏิสัมพันธอันดีระหวางบุคคลในครอบครัวและสังคม ทําให
บุคคลรับรูวาไดรับความรักใครผูกพัน ไดรับความชวยเหลือดานตางๆ การอบรมในเรื่องความเชื่อ คานิยม
รวมทั้งความคิดในเรื่องการดูแลสุขภาพ ตลอดจนการรับรูวาตนเองเปนสวนหนึ่งของสังคม บุคคลที่ไดรับแรง
สนับสนุนจากครอบครัวและสังคมอยางเพียงพอจะมีการดูแลตนเองที่ดี
จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาการศึกษาทางดานวิทยาศาสตร ตลอดจนแนวคิดทฤษฎีตางๆเขามามี
บทบาท และมีอิทธิพลตอชีวิตมนุษยมากขึ้น มนุษยรูจักใชเหตุผลในการคนหาคําตอบ และอธิบาย สิ่งตางๆที่
เกิดขึ้นกับตนเอง ตามหลักเหตุและผล มีการพิสูจนสิ่งตางๆดวยการทดลอง เพื่อใหเห็นเปนขอมูลเชิงประจักษ
มากขึ้น ความเชื่อที่คนสมัยกอนที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาจึงคอยๆ ถูกลบเลือนไป เหลือแคเพียงการบอกกลาว
แบบปากตอปาก จากรุนสูรุนเทานั้น แตอยางไรก็ตามความเชื่อเหลานั้นก็ยังเปนมรดกอันทรงคุณคาที่เกิดจาก
ภูมิปญญาของชนกลุมตางๆ ที่ยึดถือเปนแนวปฏิบัติการดําเนินชีวิตภายในกลุมของตน

4

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

บทความวิจัย : วิถชี ีวิตดานสุขภาพไทยทรงดํา จากวันวาน
สูย ุคสุขภาพพอเพียง
รัตนะ บัวสนธ1 จุรีรัตน ประวาลลัญฉกร2
รพีพร ศรีตมิ งคล3 วันดี ทับทิม4 มลฤดี โภคศิริ 5

จังหวัดพิษณุโลก เปนจังหวัดหนึ่งซึ่งมีประชากร ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพราะมีชนชาติ
พันธุตางๆ อพยพเขามาตั้งถิ่นฐานอาศัยอยูปะปนกัน ทั้งชาวไทยอีสาน ชาวไทยภูเขาเผาตางๆ และชาวไทย
ทรงดํา ก็เปนหนึ่งในความหลากหลายทางวัฒนธรรมนั้น
ไทยทรงดํา ไทยดําหรือไตดํา (Tai Dam, Black Tai) เปนกลุมชาติพันธุที่มีชื่อเรียกหลายชื่อ เชน ผู
ไทยดํา ไทยทรงดํา โซง ลาวโซง ไทยโซง เรียกอยางไรคงไมผิด เพราะเปนที่เขาใจถึงกลุมชนเดียวกัน กลุม
ชนชาวไทยดํามีชื่อเรียกตนเองวา "ไต" - ผูไต - ผูไตดํา (หรือไทยดํา)(http://www.surinmajestic.net) ไทยทรง
ดํามีวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณของตนเอง เชนภาษาพูด และภาษาเขียน อาชีพ การแตงกาย ขนบธรรมเนียม
ประเพณี พิธีกรรมตางๆ การดํารงชีวิตประจําวันยังคงผูกพันกับประเพณี พิธีกรรมและความเชื่อดั้งเดิมที่สืบ
ทอดกันตอๆมาจากบรรพบุรุษดวยการบอกเลาและการประพฤติปฏิบัติกันอยูเปนอันมาก ลักษณะทางสังคม
ของไทยทรงดํายังคงรักษาขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีและพิธีกรรม ไวอยางเครงครัด ซึ่งเปนปจจัยสําคัญ
ในความเปนปกแผนและการดํารงเอกลักษณของกลุมชาติพันธุ ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ
ความเชื่อ และวิถีชีวิตดานสุขภาพ ตลอดจนปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมตางๆ ที่มีผลตอความ
เชื่อ และวิถีชีวิตดานสุขภาพของชาวไทยทรงดํา ทั้งในอดีต และในปจจุบัน
คําถามการวิจัย
1. ความเชื่อ และวิถีชีวิตดานสุขภาพของชาวไทยทรงดํา ที่สืบทอดกันมาเปนอยางไร
2. ปจจัยการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม มีผลตอความเชื่อ และวิถีชีวิตดาน
สุขภาพของชาวไทยทรงดําอยางไร
3. ความเชื่อ และวิถีชีวิตดานสุขภาพของชาวไทยทรงดํา ในอดีตและปจจุบัน แตกตางกันหรือไม
อยางไร
วัตถุประสงคการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายสําคัญเพื่อศึกษาความเชื่อดานสุขภาพของชาวไทยทรงดํา
ที่อาศัยอยูในหมูบานแหงหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก โดยมีจุดมุงหมายเฉพาะดังนี้
1. เพื่อศึกษา ความเชื่อ และวิถีชีวิตดานสุขภาพของชาวไทยทรงดํา
2. เพื่อศึกษา และวิเคราะหปจจัยการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม
ที่มีผลตอความเชื่อ และวิถีชีวิตดานสุขภาพของชาวไทยทรงดํา
3. เพื่อเปรียบเทียบความเชื่อ และวิถีชีวิตดานสุขภาพของชาวไทยทรงดํา ในอดีตและปจจุบัน
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ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตดานแหลงขอมูลที่ใชในการวิจัย
แหลงขอมูลที่ใช ประกอบไปดวยแหลงขอมูลที่เปนเอกสารสิ่งพิมพ บุคคล สถานที่ เวลา
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 เอกสารสิ่งพิมพ ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนเอกสาร วารสาร บทความ งานวิจัย
ตลอดจนเว็บไซตที่เกี่ยวกับ ประวัติความเปนมา วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยทรงดํา และ
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ คือทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรม (Social and Cultural
Change) ทฤษฎีความเชื่อดานสุขภาพ ทฤษฎีการดูแลสุขภาพตนเอง แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ
แนวคิดเกี่ยวกับระบบสุขภาพพอเพียง ภูมิปญญาทองถิ่น และแนวคิดการวิเคราะหชุมชน (Community
Analysis)
1.2 บุคคล เปนชาวไทยทรงดําที่อาศัยอยูในหมูบานแหงหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งผูวิจัย
จะใหความสําคัญโดยอาศัยหลักการเปนตัวแทนที่ดีของปรากฏการณนั้นๆ โดยเปนบุคคลที่คณะผูวิจัยไปทํา
ความรูจัก และการแนะนําแบบเครือขายหรือแบบกอนหิมะ (Network or Snowball selection)
1.3 สถานที่ สถานที่ ที่จะดําเนินเก็บรวบรวมขอมูลคือหมูบานแหงหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก
1.4 เวลา เวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนไปโดยยืดหยุน คือ สวนใหญใช
เวลาชวงกลางวัน และชวงเย็นสําหรับผูใหขอมูลกลุมผูสูงอายุ และชวงเย็นสําหรับผูใหขอมูลที่อยูในวัยทํางาน
2. ขอบเขตดานระเบียบวิธีและแบบแผนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชแบบแผนการ
ศึกษา รายกรณี (Case Studies)
3. ขอบเขตดานประเด็นที่ศึกษา
3.1 สภาพทั่วไปของชุมชนชาวไทยทรงดํา ในประเด็น ประวัติความเปนมาของชุมชน
ลักษณะทางภูมิศาสตรกายภาพ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี โครงสรางทางสังคม
โครงสรางประชากร โครงสรางครอบครัว โครงสรางทางเศรษฐกิจ โครงสรางทางการเมืองการปกครอง
โครงสรางทางการแพทยและการพยาบาล และโครงสรางทางศาสนา
3.2 ความเชื่อ และวิถีชีวิตดานสุขภาพของชาวไทยทรงดํา ในประเด็น การดูแลตนเอง
โดยทั่วไป การดูแลตนเองตามระยะพัฒนาการ และการดูแลตนเองตามการเบี่ยงเบนสุขภาพ
3.3 ปจจัยการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ที่มีผลตอวิถีชีวิตดาน
สุขภาพของชาวไทยทรงดําจากความเชื่อ ทั้งในอดีต และปจจุบัน ตามทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และ
วัฒนธรรม (Social and Cultural Change) ทฤษฎีความเชื่อดานสุขภาพ ทฤษฎีการดูแลสุขภาพตนเอง
6
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แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ แนวคิดเกี่ยวกับระบบสุขภาพพอเพียง ภูมิปญญาทองถิ่น และแนวคิดการ
วิเคราะหชุมชน (Community Analysis)
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้มีวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเลือกสนามการวิจัย
สนามวิจัยที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแก หมูบานแหงหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก โดยมีเกณฑในการเลือก
สนามวิจัยคือ เปนเปนหมูบานที่มีชาวไทยทรงดําอาศัยอยู และผูใหขอมูลยินดีใหขอมูลและใหความรวมมือใน
การศึกษาวิจัย
ขั้นตอนที่ 2 การเขาสนามการวิจัย
ในการเขาสนามการวิจัยนั้น ผูวิจัยไดมีลําดับขั้นตอนในการเขาสนามการวิจัยโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การเตรียมตัวเขาสูสนามการวิจัย ผูวิจัยมีการเตรียมตัวในดานความรู ไดแก การศึกษาขอมูล
พื้นฐานของไทยทรงดําใน หมูบานแหงหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก การเตรียมดานวัสดุอุปกรณ ไดแก การ
เตรียมสมุดบันทึกภาคสนาม เครื่องบันทึกเสียง กลองถายรูป เครื่องคอมพิวเตอรพกพา เปนตน และ
เตรียมการประสานงานกับหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของ
2. การแนะนําตนเอง ผูวิจัยดําเนินการแนะนําตนเองตอหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของกับการวิจัย
เพื่อแจงวัตถุประสงคของการทําวิจัยครั้งนี้
ขั้นตอนที่ 3 การสรางความสัมพันธ
ผูวิจัยสรางความสัมพันธกับบุคคลที่เกี่ยวของกับการวิจัย โดยปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้
1. ติดตอและขอคําปรึกษากับบุคคลผูใหขอมูลสําคัญคนแรก ไดแก เจาหนาที่สถานี
อนามัยเพื่อใหผูวิจัยสามารถขยายแหลงขอมูลไดอยางครอบคลุม
2. สํารวจขอมูลพื้นฐานของแหลงขอมูล เพื่อเปนแนวทางในการสรางความสัมพันธที่ดี จากนั้น
ติดตอกลุมผูใหขอมูลเพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลและชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัย พรอมทั้งนัดหมายวันเวลา
เพื่อเก็บขอมูล
3. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามวันเวลาที่นัดหมาย และตามประเด็นที่จัดเตรียมไว
ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดแหลงขอมูล
ในการกําหนดแหลงขอมูล ผูวิจัยมีเกณฑการเลือกผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informance) ดังนี้
1. บุคคล เปนชาวไทยทรงดําที่อาศัยอยูในหมูบานแหงหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งผูวิจัยจะให
ความสําคัญโดยอาศัยหลักการเปนตัวแทนที่ดีของปรากฏการณนั้นๆ โดยเปนบุคคลที่คณะผูวิจัยไปทําความ
รูจัก และการแนะนําแบบเครือขายหรือแบบกอนหิมะ (Network or Snowball selection) ไดแก เจาหนาที่
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สถานีอนามัย อาสาสมัครสาธารณสุข ประธานชมรมผูสูงอายุ หมอพื้นบาน ครู พระ ผูรับบริการในสถานี
อนามัย ผูนําชุมชน และชาวบาน
2. สถานที่ สถานที่ ที่จะดําเนินเก็บรวบรวมขอมูลคือ หมูบานแหงหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก ไดแก
สถานีอนามัย บาน อสม. ที่ทําการชมรม โรงเรียน วัด บานของชาวบาน ศาลากลางบาน
3. เวลา เวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนวันจันทร และพฤหัสบดี ของทุกสัปดาห สวนใหญใช
เวลาชวงกลางวัน และชวงเย็นสําหรับผูใหขอมูลกลุมผูสูงอายุ และชวงเย็นสําหรับผูใหขอมูลที่อยูในวัยทํางาน
ระหวางเดือนกรกฎาคมคม 2552 – กันยายน 2552 และในชวงเทศกาลสําคัญของหมูบาน และ
เปนไปโดยโดยยืดหยุนตามความเหมาะสม
ขั้นตอนที่ 5 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก ผูวิจัย ซึ่งเปนผูศึกษาปรากฏการณในภาคสนามและใช
เทคนิควิธีการเก็บรวบรวมขอมูล คือการสัมภาษณแบบกึ่งมีโครงสราง การสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง การ
สนทนากลุม การสัมภาษณเชิงลึก และการสังเกตแบบมีสวนรวม ในปรากฏการณที่จะศึกษา
ขั้นตอนที่ 6 การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
ภายหลังจากผูวิจัยไดสรางความสัมพันธกับบุคคลที่เกี่ยวของแลว ผูวิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวม
ขอมูลภาคสนาม โดยการสํารวจขอมูลพื้นฐานของสนามการวิจัย โดยผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและโครงสรางของหมูบาน จากนัน้ จัดทําแผนที่ทางกายภาพเพื่อแสดงอาณาเขต
ที่ตั้งของหมูบาน และดําเนินการเก็บขอมูลตามกรอบประเด็นที่จะศึกษา ที่กําหนดไวในวัตถุประสงค โดย
ศึกษาตามประเด็นตางๆ คือ สภาพทั่วไปของชุมชนชาวไทยทรงดํา กระบวนการดูแลดานสุขภาพ (ความเชือ่
และวิถีชีวิตดานสุขภาพ) ของชาวไทยทรงดํา และปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่มีผลตอวิถีชีวิต
ดานสุขภาพของชาวไทยทรงดําจากความเชื่อ ทั้งในอดีต และปจจุบัน โดยมีวิธีดําเนินการดังนี้
1. ศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก แฟมชุมชน ตํารายาพื้นบาน บันทึกการประชุม วารสาร/
แผนพับ แผนแมบท บันทึกคําบอกเลา เปนตน
2. ใชเทคนิควิธีการสัมภาษณแบบกึ่งมีโครงสราง กับเจาหนาที่สถานีอนามัย ใชการสัมภาษณแบบ
ไมมีโครงสราง กับผูมารับบริการบริการในสถานีอนามัย อสม. ประธานชมรมผูสูงอายุ หมอพื้นบาน ครู พระ
ผูนําชุมชน และชาวบาน ใชการสัมภาษณกลุม กับชาวบาน และผูมารับบริการบริการในสถานีอนามัย ใชการ
สัมภาษณเชิงลึก กับหมอพื้นบาน รวมกับใชการสังเกตแบบมีสวนรวม ในปรากฏการณที่จะศึกษา
ขั้นตอนที่ 7 การจัดกระทําขอมูล
ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูล มาทําการลดทอนขอมูล ตรวจสอบขอมูล และ
วิเคราะหขอมูลซึ่งทั้งสามกระบวนการจะกระทําไปพรอมๆกัน กับการเก็บรวบรวมขอมูล จนกระทั่งขอมูล
อิ่มตัว และนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหนําเสนอเขียนเปนรายงานวิจัยในขั้นตอนตอไป
8
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7.1 การลดทอนขอมูล (data reduction) โดยหลังจากผูวิจัยเก็บขอมูลภาคสนามเสร็จสิ้นในแตละ
วัน ผูวิจัยจะนํามาอานทบทวน และลงความคิดเห็นเบื้องตนแลวจะพิจารณาวาขอมูลที่ไดมีความเกี่ยวของกับ
ประเด็นใดในการศึกษา
7.2 การตรวจสอบขอมูล โดยผูวิจัยไดนําขอมูลที่รวบรวมไดมาตรวจสอบความนาเชื่อถือได
(Creditability) ความเกี่ยวของของขอมูล (Dependability) และความสมบูรณครบถวนของขอมูล โดยใชวิธีการ
ตรวจสอบแบบสามเสา (Triangulation) และการทบทวน ตรวจสอบกระบวนการและผลการวิจัย โดยผูวิจัยได
กําหนดวิธีการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา ดานขอมูล (Data Triangulation) ซึ่งเปนการตรวจสอบความ
นาเชื่อถือและความสมบูรณครบถวนของขอมูลจากแหลงที่ตางกัน ไดแก แหลงเวลา สถานที่ และบุคคล และ
การตรวจสอบสามเสาดานวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล (Methodological Triangulation) ซึ่งเปนการตรวจสอบ
ความนาเชื่อถือและความสมบูรณครบถวนของขอมูลจากวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลที่ตางกัน ไดแก เอกสาร
การสัมภาษณเดี่ยว การสัมภาษณกลุม
7.3 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมไดจากสนามในประเด็นที่เกี่ยวกับ
ความเชื่อ และวิถีชีวิตดานสุขภาพของชาวไทยทรงดํา จังหวัดพิษณุโลก ตามขอบเขตของการศึกษาที่กําหนด
ดวยวิธีวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และวิธีวิเคราะหขอมูลแบบสรางขอสรุปซึ่งแบงออกเปนวิธียอยๆ
3 วิธี คือ การวิเคราะหแบบการสรางขอสรุปอุปนัย (Analytic induction) การวิเคราะหโดยการจําแนกหรือจัด
กลุมขอมูล (Category or Typological Analysis) และการวิเคราะหโดยการเปรียบเทียบขอมูล (Constant
Comparison) ดําเนินการโดยจัดระบบและจําแนกประเภทของขอมูล โดยนําเสนอเปนรอยละ หรือความถี่ และ
ขอความ ทั้งนี้แลวแตความเหมาะสมของขอมูล จากนั้นเชื่อมโยงขอมูลที่จัดระบบ และจําแนกประเภทของ
ขอมูล และการเปรียบเทียบขอมูลมาสรางความสัมพันธเพื่อใหมองภาพรวมของวิถีชีวิตดานสุขภาพไทยทรง
ดํา จากวันวานสูยุคสุขภาพพอเพียง โดยการสรางขอสรุปแบบอุปนัย
ขั้นตอนที่ 8 การนําเสนอผลการจัดกระทําขอมูล
การนําเสนอขอมูลผลการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยใชวิธีพรรณนา (Descriptive) ประกอบภาพ และนําเสนอ
ประเด็นคําพูดที่เปนขอความสําคัญของบุคคลสําคัญประกอบการบรรยาย รวมทั้งสถิติเบื้องตนเกี่ยวกับ
ขอมูลตางๆ ไดแก รอยละ ความถี่ ประกอบการนําเสนอในประเด็นที่กําหนดตามวัตถุประสงคของการวิจัย
ผลการวิจัย
ในการศึกษาวิถีชีวิตดานสุขภาพไทยทรงดํา จากวันวานสูยุคสุขภาพพอเพียง
สรุปผลการวิจัย ไดดังนี้
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1. ความเชื่อ และวิถีชีวิตดานสุขภาพของไทยทรงดําในอดีต
ความเชื่อเปนสิ่งที่เลาขานกันมา และเรายึดถือปฏิบัติกันจนเคยชิน บางครั้งชินเสียจนเราลืมนึก
ถึงเหตุผลหรือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ลืมสนใจวาสิ่งที่เชื่อหรือปฏิบัติอยูนั้นถูกตองหรือเปลา (elib-online ,
2550 ) เมื่อบุคคลมีความเชื่ออยางไรความเชื่อนั้นจะเปนตัวกําหนดพฤติกรรมใหบุคคลประพฤติปฏิบัติตาม
ความเชื่อที่อยูเบื้องหลังนั้น ความเชื่อของบุคคลเกี่ยวกับภาวะสุขภาพอนามัยของบุคคลที่มีอิทธิพลตอการ
เจ็บปวยและการรักษา เมื่อบุคคลเกิดการเจ็บปวยจะปฏิบัติตัวแตกตางกันขึ้นอยูกับองคประกอบหลายอยาง
เชน ความรูเกี่ยวกับสาเหตุของโรค อาการและการรักษา การรับรูเกี่ยวกับความรุนแรงของโรค ความเชื่อ
เดิม ความสนใจ และคานิยม (อัมพร จันทรดา ,2544 : 37) ความเชื่อของชาวไทยทรงดําในอดีตมีความ
เกี่ยวของกับวิธีชีวิตการดูแลสุขภาพของตนเองของชาวไทยทรงดําเปนอยางมาก ไมวาจะเปนระบบความคิด
เรื่องการเจ็บปวย ความเชื่อเกี่ยวกับการนับถือผี หรือความเชื่อเกี่ยวกับอํานาจเหนือธรรมชาติ มีอิทธิพลตอ
ระบบความคิดเรื่องการเจ็บปวย การวิเคราะหสาเหตุของการเจ็บปวย(สุธาทิพย สวางผล, 2543, หนา
บทคัดยอ) เริ่มจากความเชื่อในการรับรูวาเขามีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคและความรุนแรงของการเกิดโรค
ชาวไทยทรงดํ า ในอดี ต มี ค วามเชื่ อ เกี่ ย วกั บ การนั บ ถื อ ผี หรื อ ความเชื่ อ เกี่ ย วกั บ อํ า นาจเหนื อ ธรรมชาติ
คอนขางมาก ทําใหชาวไทยทรงดํารับรูความรุนแรงของโรคและอันตรายของที่เกิดขึ้นเปนประจําอยางตอเนื่อง
กับตนเองวามีสาเหตุจากสิ่งที่เหนือธรรมชาติ โดยเชื่อวาการเจ็บปวยเปนสวนหนึ่งจากการลงโทษของสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ เชน อาการปวดทองมากๆ ที่เกิดขึ้นเปนประจําจะเกิดจากการโดนของ การเจ็บปวยดวยโรคที่เปน
แลวรักษาดวยแพทยแผนปจจุบันไมหายเนื่องมากจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงโทษ ดังนั้นการรักษาสวนใหญจึงใชการ
รักษาดวยหมอโบราณ หมอมด หมอมนต โดยการพนใชอาคม หรือการใชยาสมุนไพร ความเชื่อในการคลอด
ลูกจะเกิดความเสี่ยงกับแมและลูกจากการที่ผีกระสือจะมากินเด็ก จึงตองนําแหมาขึงดานบน และนําหนาม
พุทรามาวางไวใตถุนบานเพื่อปองกันปอบและกระสือ เด็กเล็กเมื่อเกิดมาใหม จะไดรับการผูกขอมือ ผูกคอดวย
ดายจากเฒาผูแกเพื่อที่ไมปวยเปนโรค เมื่อเด็กเจ็บปวยก็จะรักษาดวยยาสมุนไพร ยาโบราณ และหมอ
โบราณซึ่งใชการลวงคอ แลวเปาน้ํามนต
อีกทั้งในอดีตชาวไทยทรงดําสวนใหญยังไมมีความรูและไมไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเรื่องโรค เมื่อ
มีอาการเจ็บปวย ไมวาจะเปนการเจ็บปวยเล็กนอย เชน ไข ไอ หรือเปนโรคติดตอที่มีความรุนแรงสูงซึ่งพบ
บอยในสมัยกอน เชน ไขกาฬหลังแอน ไขมาเลเรีย และไขเลือดออก จึงเริ่มตนจากการใชยาสมุนไพรรักษา
กันเองที่บาน เมื่อมีอาการเพิ่มมากขึ้นจึงจะไปรักษากับหมอโบราณที่ใชสมุนไพรในการรักษา หมอมด หมอ
มนต ที่รักษาโดยการพน การเปาน้ํามนตรวมกับการใชคาถากํากับ การดูแลรักษาโดยหมอตําแยเมื่อมีการ
ตั้งครรภ คลอดบุตร ทําใหเด็กสวนใหญไมไดรับวัคซีน การดูแลรักษาที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้อาจเนื่องจากการ
เดินทางลําบาก ไมมีถนน ตองเดินตามปา โรงพยาบาลมีความหางไกลจากชุมชนการคมนาคมไมคอยสะดวก
ตองใชเวลาเดินทางไปโรงพยาบาลประมาณ 3-4 ชั่วโมง รวมทั้งคาใชจายในการรักษาคอนขางแพง เมื่อเทียบ
กับรายไดที่สวนใหญทําเกษตรกรรม นอกจากนี้ระบบบริการสุขภาพยังครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยเฉพาะการ
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ใหบริการในระดับปฐมภูมิ เชน ศูนยสาธารณสุขมูลฐานและสถานีอนามัยทําใหการใหรักษาพยาบาลเบื้องตน
และการใหความรูดานสุขภาพไมสามารถสงผานถึงชาวไทยทรงดําในชุมชนบอทองไดอยางครอบคลุม ซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษาของ สุมาลี ทองดอนแอ(ออนไลน) ที่พบวาในอดีตชาวไทยทรงดําเมื่อมีอาการเจ็บปวย
จะเก็บพืชจากปาหรือบริเวณใกลๆ บานมาใช หรือไปหาหมอยาประจําหมูบาน เนื่องจากพรรณพืชตางๆ ใน
หมูบานยังมีความอุดมสมบูรณ สถานีอนามัยและโรงพยาบาลมีนอยอยูหางไกลหมูบาน การเดินทางไมสะดวก
ตองใชเวลาเดินทางนานทําใหผูปวยมีอาการหนักมากขึ้น และยาสมุนไพรนั้นมีราคาถูกกวายาแผนปจจุบัน ซึ่ง
สอดคลองกับเบคเกอร (Becker, 1974 : 29-30 ) ที่กลาววา การที่บุคคลเลือกจะปฏิบัติอยางไร ขึ้นอยูกับความ
พรอมดานจิตใจและความเชื่อในประโยชนในการกระทํานั้นดวย
ความเชื่อของชาวไทยทรงดํามีอิทธิพลตอดูแลรักษาความเจ็บปวย การเลือกผูมีบทบาทในการดูแล
รักษาการเจ็บปวย และการปฏิบัติตามแผนการรักษา (อัมพร จันทรดา ,2544 : 37) ดังจะเห็นไดจากการ
ปฏิบัติตามแผนการรักษาการแพทยแผนโบราณในการดูแลสุขภาพรางกายในภาวะปกติในอดีตชาวไทยทรง
ดํา มี ค วามเชื่ อเกี่ยวกับ ความเชื่อดา นสุ ขภาพดา นการรั บรูถึง ผลประโยชนข องการปฏิบัติโ ดยสัม พัน ธกั บ
วัฒนธรรมประเพณีทีสืบตอกันมา เชน การเลี้ยงผีบรรพบุรุษ ปู ยา ตา ยาย พอ แม เพราะเชื่อวาเปนการ
แสดงความกตัญูตอผูตาย โดยเชื้อเชิญวิญาณผูตายเขาไปอยูรวมกับบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลวทั้งหมดใน
หองผีเรือนที่เรียกวา กะลอหอง และจะจัดพิธีเสนเรือนทุก 3 ป การนับถือผี ที่เปนพิธีสําคัญพิธีหนึ่งของลาว
โซงซึ่งจะขาด หรือละเลยไมไดที่เนื่องจากเชื่อวาเปนการกระทําที่เพิ่มความเปนสวัสดิมงคลแกครอบครัวจะ
สงผลตอการอยูอยางมีความสุข ไมมีโรคภัยมาเบียดเบียน ในอดีตการดูแลสุขภาพรางกายเมื่อเจ็บปวยชาว
ไทยทรงดําจะปฏิบัติตามคําแนะนําตามความเชื่อที่สืบทอดกันมาเชน การปฏิบัติเมื่อมีการคลอดลูก การใช
สมุนไพรกวาดคอ ซึ่งยังคงมีการสืบทอดเฉพาะการใชสมุนไพรกวาดคอเด็ก มาถึงปจจุบัน นอกจากนี้ความ
เชื่อในการปฏิบัติตามประเพณี เชน การเลี้ยงผี บรรพบุรุษที่ตองปฏิบัติสืบทอดตอกันมาถาไมทําจะเจ็บปวย
หรือตองมีการไหวผีบรรพบุรุษเพื่อบอกกลาวในกรณีที่มีบุคคลภายนอกเขามาพักที่บาน ยังคงมีการปฏิบัติจวบ
จนถึงปจจุบัน
ชาวไทยทรงดําในชุมชน บ. ในอดีตจนถึงปจจุบันจะมีอารมณดี สนุกสนานราเริงเนื่องจากยังมีการ
พบปะกันในหมูญาติ มีความใกลชิดกันอยูรวมกันเปนเครือญาติ รูจักกันทั้งหมูบาน และมีความเอื้ออาทรและ
หวงใยสูงมาก ไมวาจะแยกอยูตางถิ่นกันถึงเวลาก็จะมาชวยเหลือ การชวยเหลือเกื้อกูลกันในประเพณีที่สําคัญ
เชน งานเสนเรือน ปาดตง งานขึ้นบานใหม งานแตงงาน งานบวช และการไปทําบุญที่วัด อีกทั้งครอบครัว
ของของชาวไทยทรงดําสวนใหญเปนครอบครัวขนาดใหญมีลูกหลานมากมาย มีการตั้งบานเรือนอยูใกลเคียง
กัน มีการไปมาหาสูดูแลกันและกัน มีความสัมพันธใกลชิด โดยดานสัมพันธภาพ และปฏิสัมพันธกับบุคคล
อื่นๆนั้นมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่น ชอบพบปะพูดคุยกับผูอื่น เชนกับเพื่อนบานใกลเรือนเคียง หรือบุคคล
อื่นๆในหมูบาน ขณะไปทําบุญหรือทํากิจกรรมอื่นๆที่วัด ซึ่งสงผลใหชาวไทยทรงดําในอดีตไมคอยมีเรื่องที่ทํา
ใหเครียด หรือวิตกกังวลอะไรมากมายนักมักใชชีวิตตามสบายไมตองแกงแยงแขงขันกับใคร ถึงแมมีปญหาเขา
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มาทําใหเกิดความวิตกกั งวลหรือความเครียดก็สามารถผอนคลายหรือจัดการความเครียดไดเปนอยางดี
2. ความเชื่อ และวิถีชีวิตดานสุขภาพของไทยทรงดําในปจจุบัน
ปจจุบันความเชื่อและวิถีชีวิตดานสุขภาพของชาวไทยทรงดํามีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตไปมาก
ความเชื่อในดานตางๆไมวาจะเปนการปฏิบัติตามประเพณีที่สืบตอกันมาเพื่อปองกันการเกิดความเจ็บปวยแก
ครอบครัว เชน พิธีเสนเรือนซึ่งชาวไทยทรงดําในปจจุบันใหความสําคัญกับประเพณีเสนเรือนนอยลง เพียงแต
ยึดถือและปฏิบัติตามบรรพบุรุษที่เคยประกอบพิธีเทานั้น นอกจากนี้ การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเจ็บปวยของ
ครอบครั ว ด ว ยโรคมี ค วามชั ด เจนขึ้ น มาก ชาวไทยทรงดํ า ส ว นใหญ จ ะดู แ ลตนเองดี เนื่ อ งจากมี ร ะบบ
สาธารณสุขที่เขาถึงการบริการ และมีการดูแลจากสถานีอนามัยบอทองที่เปนหนวยบริการปฐมภูมิที่อยูใกล
บานคอยใหคําแนะนํา และติดตาม เฝาระวังความเสี่ยงในการเกิดโรคในชุมชน อยางโรคไขเลือดออกจะมีการ
กําจัดยุงลายโดยการรณรงคการเทภาชนะที่ทําใหเกิดน้ําขัง การฉีดยากันยุงตามบานเรือน การประกวดบาน
ปลอดยุงลาย และไดรับความรูเกี่ยวกับโรคติดตอตามฤดูกาลเชน โรคฉี่หนูซึ่งระบาดในชวงน้ําทวม ไขหวัด
2009
ซึ่งมีการใหความรูโดยเสียงตามสาย การแนะนําการปองกันจากพยาบาลสถานีอนามัยบอทอง
รวมทั้งอาสาสมัครหมูบานที่คอยมาเยี่ยมเยียนที่บานอยางสม่ําเสมอ ซึ่งจะมีทีมแพทยจากโรงพยาบาลบาง
ระกํามาตรวจรักษาและใหคําแนะนําแกคนในชุมชนบอทองเดือนละ 2 ครั้ง และมีระบบการรายงานและติดตาม
โรคที่ติดตอตามฤดูกาลอยางใกลชิดจากสํานักงานควบคุมโรคติดตอที่ 9 และโรงพยาบาลพุทธชินราชซึ่งเปน
โรงพยาบาลตติยภูมิที่คอยใหคําแนะนําและรับการสงตอในการรักษาที่ซับซอนมากขึ้น จากปรากฏการณ
ดังกลาวสงผลใหการรักษาดวยสมุนไพร และการรักษาโดยหมอพื้นบาน หมอโบราณ หมอมด หมอมนต เริ่ม
ลดนอยลง สวนใหญจะมีอยูในกลุมผูสูงอายุ และในกรณีที่รักษาดวยแพทยแผนปจจุบันไมหายเทานั้น
ในปจจุบันชาวไทยทรงดํามีการดูแลสุขภาพตามพัฒนาการตามชวงอายุวัยซึ่งแตกตางจากในอดีตที่
ชัดเจน กลาวคือในชวงวัยของเด็กเล็กมีการพาไปรับวัคซีนตามชวงวัยที่สถานีอนามัย หรือที่โรงพยาบาล และ
มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานคอยติดตามการไดรับวัคซีนในหมูบาน ในหญิงตั้งครรภมีการฝากครรภ
กับสถานีอนามัย โรงพยาบาลอําเภอ คลินิกในเมืองหรือไมก็โรงพยาบาลจังหวัด แตในทางตรงขามกับพบวา
ชาวไทยทรงดําในปจจุบันมีโอกาสเสี่ยงตอการเจ็บปวยดวยโรคไมติดตอและโรคเรื้อรังคอนขางสูง โดยเฉพาะ
ประชากรวัยสูงอายุการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเจ็บปวยของครอบครัวดวยโรคที่ไมติดตอสวนใหญพบวาชุมชน
บ.จะเปนโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคอัมพฤกษ อาจเนื่องจากความสะดวกสบายในการคมนาคม
ที่เพิ่มมากขึ้น การทํามาคาขายที่สะดวกก็เพิ่มขึ้นเชนกัน รถยนตขายอาหารสด และอาหารสําเร็จรูปเขามา
คาขายในชุมชน ทําใหคนในชุมชนสามารถจับจายซื้อสินคาโดยสะดวกสบาย การผลิตที่เกิดจากครัวเรือนก็
คอยๆลดลงเรื่อยๆ ความเจ็บปวยจากการบริโภคนิยมจึงเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ซึ่งโรคไมติดตอนั้นแรกเริ่ม
เกิดขึ้นจากการรับประทานอาหารที่ไมถูกหลักโภชนาการ และขาดการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ ซึ่งการ
เกิดโรคในชวงแรกจะไมรุนแรงและอันตรายถึงแกชีวิตทันที จะเห็นวาปญหาของระบบสุขภาพพบปญหา การ
ปรั บทั ศ นคติ ค วามเชื่อ เรื่อ งของการส งเสริ ม สุข ภาพค อนขา งยาก จะมาเปลี่ย นไดต อนเกิ ด โรค หรื อเกิ ด
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ภาวะแทรกซอนที่เปนอันตรายถึงแกชีวิต เชน เมื่อเปนเบาหวานจึงเริ่มควบคุมการกินอาหาร บางรายคุม
น้ําตาลได บางรายคุมน้ําตาลไมไดเนื่องจากกินตามใจปากจะเห็นไดคนที่เปนเบาหวานในชุมชน บ. ยังมีบาง
คนที่ยังควบคุมระดับน้ําตาลไมได จนพยาบาลสถานีอนามัยตองมาใหคําแนะนําการปฏิบัติตัวที่ถูกตองทั้งการ
กินอาหาร ยา และการออกกําลังกายสม่ําเสมอ หรือในคนที่เปนความดันโลหิตสูงขาดยาจนเปนอัมพาต อัม
พฤกษ
นอกจากนี้เมื่อบริการสาธารณสุขครอบคลุมทุกพื้นที่ การใหความรูดานสุขภาพมีการขยายวงกวาง
เขาถึงทุกกลุม ทําใหประชาชนสวนใหญโดยเฉพาะในประชาชนกลุมที่เกี่ยวของกับการใหบริการสุขภาพ เชน
กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขที่ไดรับการอบรมใหความรูในเรื่องการดูแลสุขภาพของตนเองและชุมชนมีความรู
กลุ ม ประชาชนทั่ว ไปในชุม ชนที่ไ ด รับขาวสารดา นสุขภาพเมื่อเจ็บปวยเพียงเล็ก นอ ยจะมีก ารดูแลตนเอง
เบื้องตนดวยการรักษาดูแลทั้งรางกายและจิตใจ โดยสวนใหญเขารับการรักษาที่สถานีอนามัย เมื่อการเจ็บปวย
ที่รุนแรงจะเลือกเขารับการรักษาที่โรงพยาบาล นอกจากนี้ในปจจุบันยังมีทางเลือกในการรับบริการดาน
สุขภาพจากหลากหลายแหลงบริการ ไมวาจะเปน สถานีอนามัย โรงพยาบาลของรัฐ และโรงพยาบาลเอกชน
คลินิก ทําใหชาวไทยทรงดําในปจจุบันที่มีรายไดมากพอ เมื่อเจ็บปวยจะเลือกสถานบริการดานสุขภาพที่
ตนเองสะดวก ไมตองรอคอย โดยไมคํานึงวาจะมีราคาแพงหรือมีระยะทางไกลจากชุมชนของตนเอง เชน
โรงพยาบาลเอกชน และคลินิก สอดคลองกับโรเซนสตอกและเบคเกอร (1974) กลาวไววาความเชื่อของบุคคล
ที่มีผลโดยตรงตอการปฏิบัติตามคําแนะนําดานสุขภาพทั้งในภาวะปกติและเจ็บปวย แตละบุคคลจะมีความเชื่อ
ระดับที่ไมเทากัน ดังนั้นบุคคลเหลานี้จึงหลีกเลี่ยงตอการเปนโรคดวยการปฏิบัติตามเพื่อปองกันและรักษา
สุขภาพที่แตกตางกัน
ปจจุบันประเทศไทยไดมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 โดยมีวิสัยทัศนระบบ
สุขภาพไทยมุงสูระบบสุขภาพพอเพียง เนนภูมิปญญาไทยและการพึ่งตนเองและพึงพากันไดอยางเกื้อกูล ซึ่ง
จากการศึกษาความเชื่อดานสุขภาพของชาวไทยทรงดําพบวา มีดําเนินงานสอดคลองกับระบบสุขภาพโดยการ
จัดสถานบริการใกลบาน ซึ่งไดรับการบริจาคที่ดินจาก นายประสิทธิ์ สิงหลอ อดีตผูใหญบานตําบลบอทอง ที่
บริจาคที่ดินที่ติดกับบานใหสําหรับสรางสถานีอนามัยบอทอง จึงทําใหตําบลบอทองมีสถานีอนามัยมาจนถึง
ปจจุบัน แตพบปจจัย และอุปสรรคที่ขัดขวางการเขาถึงบริการสุขภาพพบวา
1. การใหบริการยังไมทั่วถึงเนื่องจากบุคลากรทางดานสาธารณสุขมีจํานวนนอย และการคืนขอมูล
ด า นสุ ข ภาพให กั บ ชุ ม ชน เพื่ อ ให ชุ ม ชนมี ส ว นร ว มกลั บ ไปดู แ ลตนเอง ซึ่ ง เจ า หน า ที่ ส ถานี อ นามั ย กํ า ลั ง
ดําเนินการอยู โดยการสรางอาสาสมัครหมูบานเปนเครือขายรวมกันในการดูแลภาวะทางสุขภาพโดยเนนการ
ดูแลในกลุมผูสูงอายุ
2. การขาดการสืบทอดของหมอพื้นบานที่ใชสมุนไพรในการรักษา ทั้งดานการบันทึกทางเอกสาร
และการสืบทอดทางบุคคล ซึ่งปจจุบันไดมีแผนพัฒนาโดยมีการจัดตั้งศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดําตําบลวังอิทก
รวบรวมตํารายาแผนโบราณที่ใชสมุนไพรในการรักษา
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3. การสืบทอดการเปนหมอเสนเรือนที่เปนผูทําพิธีเสนเรือนใหมีการสืบทอดไปยังรุนลูกรุนหลาน ซึ่ง
เปนจุดเนนที่นายกองคการบริหารสวนตําบล บ. และประธานชมรมไทยทรงดําไดใหการสนับสนุนโดยอยูใน
ระหวางดําเนินการทั้งดานงบประมาณ และการคนหาและสงเสริมบุคคลใหมีการสืบทอดวัฒนธรรมไทยทรงดํา
ดานการเสนเรือน การเลนคอน การแตงกาย การรักษาทางภูมิปญญาไทยใหมีอยูตลอดไป
4. การขาดการพึ่งตนเองทางสุขภาพ แมเพียงการเจ็บปวยเล็กๆนอยๆ ที่สามารถรักษา และดูแล
ดวยตนเอง แตประชาชนจํานวนมากยังเลือกที่จะไปพบแพทย ซึ่งหลายครั้งทําใหสูญเสียทั้งเวลาและคาใชจาย
จํานวนมาก
3. ภาพสรุปความเชื่อ และวิถีชีวิตดานสุขภาพของชาวไทยทรงดําจากอดีต.....สูยุคแหงการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรมสังคม
• กระแสความตื่นตัวและการใสใจเรื่องสุขภาพ
กระแสความตื่นตัวและการใสใจเรื่องสุขภาพที่คอย ๆ กอตัวขึ้นอยางตอเนื่องสะทอนจิตสํานึกใหมใน
เรื่องสุขภาพของชาวไทยทรงดํา ความตื่นตัวนี้ดานหนึ่งเปนผลมาจากการตระหนักถึงภัยคุกคามจากโรครายที่
การแพทยสมัยใหมไมสามารถใหคําตอบได การใสใจเรื่องสุขภาพและการแพทยทางเลือกกลายเปนทางออก
จากภาวะบีบคั้นของวิถีชีวิตสมัยใหม ในขณะที่กระแสสุขภาพกอตัวทามกลางชาวบานที่ตองการหาทางออก
จากปญหาสุขภาพที่เปนผลลัพธของเศรษฐกิจและระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรมการเกษตร ความตื่นตัวตอ
ภัยคุกคามสุขภาพและโรคภัยไขเจ็บที่มากับชีวิตที่ขาดดุลยภาพและหางเหินจากธรรมชาติทําใหเกิดกระแส
ความตื่นตัวและการใสใจเรื่องสุขภาพอยางไมเคยปรากฏมากอน ความนิยมในเรื่องอาหาร สุขภาพการแพทย
ทางเลือก การออกกําลังกาย ตลอดจนการเกิดกลุมและชมรมสุขภาพตางๆที่แพรหลายขึ้นสะทอนการเกิด
จิตสํานึกสุขภาพใหมที่ถือวา สุขภาพไมใชสิ่งที่ผูกขาดหรือหยิบยื่นใหโดยสถาบันทางการแพทย แตเปนหนาที่
ของทุกคนที่จะตองใสใจและแสวงหา
• การสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนาและการเขาถึงบริการสุขภาพ
นโยบายการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนาทําใหประชาชนเขาถึงบริการสุขภาพไดครอบคลุมทั่ว
อยางไมเคยปรากฏมากอน กวา 95% ของประชาชนมีหลักประกันสุขภาพและสามารถเขารับการรักษาตาม
สิทธิประโยชนโดยไมตองวิตกกังวลวาจะถูกปฏิเสธการรักษาเพราะไมมีเงินจายคารักษาพยาบาลโครงสราง
พื้นฐานของระบบบริการสุขภาพที่พัฒนามาอยางตอเนื่องเปนองคประกอบสําคัญที่ทําใหการดําเนินนโยบาย
การสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนานี้เปนไปได นอกจากนั้นนโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนายังไดทํา
ใหเกิดการพัฒนาศูนยสุขภาพชุมชนและหนวยบริการปฐมภูมิอื่นๆ ที่ทํางานสุขภาพเชิงรุกและใหบริการใกล
บานอีกดวยแนวโนมการใชบริการสาธารณสุขมีสัดสวนการใชบริการที่สถานีอนามัยหรือหนวยบริการปฐมภูมิ
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เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิมีทีมบริการสุขภาพสหวิชาชีพใหบริการทั้งเชิงรับและเชิงรุก
เปนบริการใกลบานใกลใจ
จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา แมวาความเชื่อประเพณี พิธีกรรม ของชาวบานนั้นจะมีผลตอภาวะ
สุขภาพ ของชาวไทยทรงดํา แตเมื่อไดทําการศึกษา วิเคราะห ในเชิงลึกลงไปก็พบวา ปจจัยการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ก็มีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไมเพียงแตการสงผลตอวิถีชีวิตดาน
สุขภาพ หากแตสงผลตอวิถีชีวิตของพวกเขาเลยทีเดียว ดังนั้นการทําความเขาใจในมิติของการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาว จะทําใหการดูแลสุขภาพในองครวม หรือ สุขภาวะของชาวบาน และชุมชนนาจะไดผลดียิ่งขึ้น
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