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บทคดัย่อ 
   

ภูมิปัญญาพ้ืนบา้นทกัษิณในการดูแลสุขภาพเป็นความรู้ ความเช่ือ ท่ีเกิดจากการสั่งสม
ประสบการณ์ของชาวทกัษิณ ท่ีให้คุณค่าต่อดุลยภาพและสุขภาพองค์รวมในการจดัการปัญหา
สุขภาพ การวิจยัเชิงคุณภาพคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการใชภู้มิปัญญาพ้ืนบา้นทกัษิณในการ
ดูแลสุขภาพของผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา ผูใ้ห้ขอ้มูลประกอบดว้ย  แพทยพ์ื้นบา้น และปราชญช์าวบา้น 
จาํนวน 12 ราย และผูท่ี้เป็นโรคติดสุราจาํนวน 4 ราย คดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ร่วมกบัการบอกต่อ
แบบลูกโซ่หรือสโนวบ์อล รวบรวมขอ้มูลระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 ดว้ย
วิธีการสมัภาษณ์เชิงลึกและการสงัเกต ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา 

ผลการศึกษาพบว่าภูมิปัญญาพื้นบา้นทกัษิณในการดูแลสุขภาพของผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา
เน้นการบาํบดัเยียวยาท่ีเช่ือมโยงกนัในทุกมิติของชีวิต และตามความเช่ือการเจ็บป่วยท่ีส่งผลต่อ
ความสมดุลของธาตุในร่างกาย การบาํบดัเยียวยาจึงให้ความสําคญัต่อการป้องกนั การรักษา และ
การคืนสู่สุขภาพครอบคลุมด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณท่ีสอดคล้องกับบริบท         
ทางสังคมวฒันธรรม ภูมิปัญญาพื้นบา้นทกัษิณท่ีใช้ในการดูแลสุขภาพของผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา
ประกอบดว้ย 1) สมุนไพร: ถอนพิษสุรา ปรับสมดุลธาตุ ในกรณีน้ีจะมีการเลือกใชส้มุนไพร          
ท่ีมีสรรพคุณในการถอนพิษสุราร่วมกบัสรรพคุณของการปรับสมดุลธาตุของร่างกาย 2) อาหาร: 
ถอนพิษสุรา บาํรุงร่างกาย ภายหลงัการใช้สมุนไพรถอนพิษสุรา ผูบ้าํบดัจะเลือกให้อาหารท่ีมี
สรรพคุณเสริมฤทธ์ิสมุนไพรในการขบัพิษหรือถอนพิษสุรา รวมทั้งให้อาหารท่ีช่วยเสริมสร้างพลงั
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และบาํรุงร่างกาย เพื่อสร้างดุลยภาพธาตุของร่างกาย และ 3) พิธีกรรม: น้อมนาํปฏิบัติ ใช้หลกัเบญจศีล       
เป็นการใชกุ้ศโลบายการสร้างพนัธะสัญญาต่อตนร่วมกบัใชห้ลกัทางศาสนาพุทธในการบาํบดัเลิกด่ืม
สุรา การบาํบดัรักษาเยยีวยาดงักล่าวจะใชร่้วมกนัเพื่อใหเ้กิดผลต่อสุขภาพแบบองคร์วมของ ผูท่ี้เป็น
โรคติดสุรา 

ผลการวิจยัคร้ังน้ีจึงเป็นขอ้มูลพื้นฐานสาํคญัท่ีสะทอ้นการใชภู้มิปัญญาพ้ืนบา้นทกัษิณ
ในการดูแลสุขภาพของผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา การบูรณาการภูมิปัญญาทอ้งถ่ินกบัภูมิปัญญาสากล      
ในการบาํบดัเยียวยาผูท่ี้เป็นโรคติดสุราจึงมีความสาํคญัต่อประสิทธิภาพการบาํบดัรักษาจากความ 
สอดรับกบัวฒันธรรมความเช่ือดา้นสุขภาพตามบริบทของสงัคมวฒันธรรม  
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ABSTRACT 
 

Thaksin  local wisdom regarding health is knowledge and beliefs resulting from 
accumulated experiences among Thaksin people.  Such wisdom places a great value on stability and 
holistic health for health problem management.  This qualitative research was thus designed to 
examine the use of Thaksin local wisdom for health care among persons with alcohol dependence.  
Informants included 12 traditional healers and traditional scholars, and four persons with alcohol 
dependence chosen by purposive sampling and snowball sampling.  Data collection was undertaken 
during March to October 2009 through in-depth interviews and observations. Data analysis was 
performed by content analysis. 

The results of the study revealed that Thaksin local wisdom for health care among persons 
with alcohol dependence emphasized healing that linked all life dimensions and based illness as 
affecting bodily imbalance.  The healing thus emphasized health prevention, treatment and recovery 
covering physical, psychological, social, spiritual dimensions consistent with the socio-cultural 
context. Thaksin local wisdom for health care among persons with alcohol dependence included:       
1) Herbs: alcohol detoxification and neutralization of destabilizing bodily elements, in this case herbs 
with pharmacological action of alcohol detoxification along with re-stabilizing bodily elements 



 ช

were chosen for healing,  2) Diets: alcohol detoxification and nurturing, the healers adopted types 
of food that catalyzed herbal action and enhanced the stability of the body’s elements, and           
3) Traditional rituals: perform rituals, practicing five precepts, self commitment and Buddhist 
concepts were strategically combined for drinking cessation.  All of these healing practices were 
adopted in combination so as to advance holistic health of persons with alcohol dependence. 

These results thus reflect the fundamental information of Thaksin local wisdom among 
persons with alcohol dependence for health care management.  An integration of local wisdom and 
universal wisdom for healing to assist persons with alcohol dependence is therefore important to foster 
efficient treatment that is consistent with cultural health beliefs based on the socio-cultural context. 
 


