บทที่ 5
สรุปและอภิปรายผลงานวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง “กระบวนการสื่อสารสุขภาพในบริบทการแพทยแผนไทย” ผูวิจัยได
ทํ า การศึ ก ษาด ว ยระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (qualitative research) ด ว ยวิ ธี ก ารวิ จั ย ที่ เ จาะจง
กรณีศึกษา เพื่อวิเคราะหบริบท (context analysis) ที่มีความสัมพันธกับการสื่อสารสุขภาพที่เกิดใน
บริบทของคลินิกการแพทยแผนไทยสาธารณกุศล ในที่นี้คือ คลินิกการแพทยแผนไทยเนตรดาว
ซอยลาซาน 43 และคลินิกการแพทยแผนไทยวัดพรหมรังษี ศูนยประสานงานโรงพยาบาลสงฆ
ตามกรอบแนวคิดที่กําหนดไวเบื้องตนดวยการพรรณนาถึงตัวกําหนดสุขภาพเชิงสังคมที่มีผลตอ
การสื่อสารสุขภาพของการแพทยแผนไทย กระบวนการสื่อสารสุขภาพของการแพทยแผนไทย
ที่สื่อ ใหเห็นถึงคุณลักษณะของผูสื่อสารสุขภาพภายในบริบทการแพทยแผนไทย ประกอบดวย
แพทยแผนไทย และผูปวยที่มีการแสดงออกถึงความตองการสิทธิความเทาเทียมทางสุขภาพ และ
การใหความหมายเรื่องสุขภาพของการแพทยแผนไทยที่ผูสื่อสารสุขภาพไดมีการจัดชุดความหมาย
สุขภาพที่เห็นพองตองกันจนกลายเปนชุดความหมายสุขภาพหลักในบริบทการแพทยแผนไทย
อันนําไปสูการสรางคุณคาของการแพทยแผนไทยในการสรางโอกาสและสิทธิความเทาเทียมทาง
สุขภาพ
ดังนั้นผูวิจัยไดแบงการนําเสนอสรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษาที่เปนไปตาม
วัตถุประสงคของการศึกษา ขอจํากัดของการวิจัย และขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต โดยมี
ดังนี้
5.1 สรุปผลการศึกษา
ในการศึกษาเรื่อง กระบวนการสื่อสารสุขภาพในบริบทการแพทยแผนไทย นี้ ผูวิจัย
สรุปผลการศึกษาที่แบงตามวัตถุประสงคในการศึกษาอออกเปน 3 สวน คือ
5.1.1 ขอสรุปผลการศึกษาตัวกําหนดสุขภาพเชิงสังคมที่มีผลตอการสื่อสารสุขภาพ
ภายในบริบทการแพทยแผนไทย
5.1.2 ขอสรุปผลกระบวนการสื่อสารสุขภาพภายในบริบทการแพทยแผนไทย
5.1.3 ขอสรุปผลการศึกษาเรื่องการใหความหมายเรื่องสุขภาพภายในบริบทการแพทย
แผนไทย
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5.1.1 ขอสรุปผลการศึกษาตัวกําหนดสุขภาพเชิงสังคมที่มีผลตอการสื่อสารสุขภาพภายใน
บริบทการแพทยแผนไทย
จากผลการศึ ก ษาตามวั ต ถุ ป ระสงค ข อ ที่ 1 ผู ใ ห ข อ มู ล ส ว นใหญ ใ ห ค วามเห็ น ว า
ตัวกําหนด สุขภาพเชิงสังคมที่มีผลตอการสื่อสารสุขภาพภายในบริบทการแพทยแผนไทย เปน
ตัวกําหนดสุขภาพเชิงสังคมที่มีอิทธิพลทําใหกลุมคนผูมีรายไดนอย แรงงานตางดาว คนชรา ผูพิการ
ผูปวยโรคเรื้อรัง และโรครายแรง ใหกลายเปนผูดอยโอกาสทางสุขภาพ เนื่องจากไมสามารถมี
สุขภาพดีเทาเทียมผูอื่นในสังคม คือ
1) ตัวกําหนดสุขภาพเชิงเศรษฐกิจ เกิดจากอิทธิพลจากสถาบันเศรษฐกิจหรืองานที่ทํา
เปนตัวกําหนดสุขภาพที่เขามากําหนดการจัดลําดับความสําคัญเรื่องสุขภาพเปนอันดับสุดทายของ
ปจจัยสี่ในการดํารงชีวิต ทั้งทางตรงและทางออม
2) ตัวกําหนดสุขภาพเชิงนโยบาย เกิดจากการนโยบายระบบบริการสุขภาพที่กําหนด
รูปแบบการดูแลรักษาสุขภาพไมครอบคลุมถึงอาการเจ็บปวย และไมครอบคลุมกลุมคนตางๆ ใน
สังคม ทําใหกลุมเหลานั้นถูกจํากัดสิทธิในการเขาถึงระบบบริการสุขภาพ
3) ตัวกําหนดสุขภาพเชิงสังคม เกิดจากอิทธิพลของกําหนดรูปแบบการดําเนินชีวิต
อันสงผลตอการกําหนดสุขภาพ รวมถึงมีอิทธิพลตอการสรางความเชื่อและความศรัทธาในการ
รักษาดวยการแพทยแผนไทย
4) ตั ว กํ า หนดสุ ข ภาพเชิ ง สิ่ ง แวดล อ ม เกิ ด จากสภาวะแดล อ มของบุ ค คลที่ มี
เอื้อประโยชนตอการมีสุขภาพดี และเกิดขอจํากัดทางสุขภาพของบุคคลที่อยูอาศัย หรือทํางานใน
สภาพแวดลอมที่เปนมลภาวะทางสุขภาพ
ดังนั้นขอคนพบที่ไดจากการศึกษาผูวิจัย พบวา ตัวกําหนดสุขภาพเชิงสังคมที่มีผลตอ
การสื่อสารสุขภาพภายในบริบทการแพทยแผนไทย คือ ตัวกําหนดสุขภาพเชิงเศรษฐกิจ เพราะ
มี ขอจํ ากั ด ที่ สงผลต อการจัด ลํ า ดับความสําคัญ ทางสุข ภาพของบุคคลใหอยูอัน ดั บสุด ท าย และ
ตัวกําหนดสุขภาพเชิงสังคม เปนกลุมอิทธิพลที่ชี้นํา โนนนาวใจ อันนําไปสูการสรางความเชื่อและ
ความศรัทธาการแพทยแผนไทย เพื่อการสรางโอกาสและสิทธิทางสุขภาพใหเทาเทียมผูอื่นในสังคม
5.1.2 สรุปผลการศึกษากระบวนการสื่อสารสุขภาพภายในบริบทการแพทยแผนไทย
จากผลการศึกษาตามวัตถุประสงคขอที่ 2 พบวา ในบริบทการแพทยแผนไทยมีบุคคลที่
เกี่ยวของในบริบทการสื่อสารสุขภาพ ไดแก การแพทยแผนไทย ผูปวย และญาติ ซึ่งในการศึกษา
ครั้งนี้จะเนนไปที่การวิเคราะหคุณลักษณของแพทยแผนไทยและผูปวยเทานั้น
นอกจากนี้ยังพบวาประเด็นหรือเนื้อหาสุขภาพกับการแพทยแผนไทย และชองทาง
ที่แพทยแผนไทยใช พบวา เปนประเด็นและชองทางการสื่อสารสุขภาพในการสรางคุณคาของ
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การแพทยแผนไทยเพื่อสรางโอกาสหรือสิทธิความเทาเทียมทางสุขภาพ โดยผลการศึกษาครั้งนี้แบง
ออกเปน 2 สวนคือ
สวนที่ 1 คุณลักษณะของผูสื่อสารสุขภาพในบริบทการแพทยแผนไทย
ผลการศึกษาพบวา แพทยแผนไทย ผูปวย และญาติผูปวย ในคลินิกการแพทยแผนไทย
สาธารณกุ ศ ล ถื อ เป น ผู สื่ อ สารสุ ข ภาพภายในบริ บ ทการแพทย แ ผนไทย โดยแต ล ะกลุ ม มี ก าร
แสดงออกถึงคุณลักษณะของผูสื่อสารสุขภาพดังนี้
1) คุณ ลั กษณะของแพทย แผนไทย พบวา แสดงอออกถึงคุ ณ ลัก ษณะของผู สื่อสาร
สุขภาพที่แพทยแผนไทยตองการสื่อใหเห็นถึงบทบาทหนาที่ในการเปนผูรักษาหรือเยียวยาสุขภาพ
ในลักษณะคือ
1.1 การมีความรูรอบดาน ทั้งศาสตรดานการแพทยแผนไทย และการใชเครื่องมือ
วิทยาศาสตรการแพทย เพื่อลบจุดออนของการแพทยแผนไทย สงผลใหมีความรู ความเขาใจในการ
วินิจฉัยโรคไดทั้งแบบแพทยแผนไทยและแผนปจจุบัน ซึ่งเปนสื่อใหเห็นถึงการตอรองอํานาจใน
การรักษา การเยียวยาสุขภาพที่มีความรูเชนเดียวกับแพทยแผนปจจุบัน
1.2 มีประสบการณในการรักษา คือ การแสดงออกถึงความสามารถในการรักษา
ดวยศาสตรดวยการแพทยแผนไทย และเปนการแสดงออกถึงบทบาทหนาที่ในการสืบทอดองค
ความรูภูมิปญญาดานสุขภาพ
1.3 การมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ คือ การแสดงออกถึงบทบาทหนาที่ในการเยียวยา
บําบัดรักษาของแพทยแผนไทยที่ไมใชแคการรักษาแตอาการเจ็บปวยทางกาย แตจะมีการดูแลรักษา
สุขภาพใจใหกับผูปวย
1.4 การมีใบประกอบโรคศิลปะทางการแพทยแผนไทย เปนการแสดงออกถึงศักดิ์
และสิทธิในความเปนแพทยแผนไทยเชนเดียวกันกับการที่แพทยแผนปจจุบันมีใบประกอบโรค
ศิลปะ ซึ่งเปนการสื่อใหเห็นถึงรูปแบบการยอมจํานนตอระบบการแพทยแผนปจจุบันจําเปนตองมี
การกํากับวิชาชีพดวยใบประกอบโรคศิลปะทางการแพทยแผนไทย
1.5 การมี บุ ค ลิ ก การภาพและการแต ง กายที่ ดู เ หมาะสม เป น การสื่ อ ให เ ห็ น ถึ ง
บทบาทหนาที่ในการเปนผูเยียวยารักษาสุขภาพ คือการสวมใสเสื้อกราวเชนเดียวกับการแพทยแผน
ปจจุบัน ซึ่งถือเปนการยอมจํานนจอระบบการแพทยแผนปจจุบันที่จะตองมีการกําหนดรูปแบบ
เครื่องแตงกายที่แสดงอออกถึงสิทธิความเปนแพทย หรือผูเยียวยา รักษาสุขภาพเชนเดียวกับแพทย
แผนปจจุบัน
จากผลการศึกษา ผูวิจัย พบวา คุณลักษณะของแพทยแผนไทยในฐานะของผูสื่อสาร
สุ ข ภาพที่ แ สดงออกถึ ง บทบาทในการสื บ ทอดภู มิ ป ญ ญาสุ ข ภาพของการแพทย แ ผนไทยผ า น
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ประสบการณในการรักษา และมีการตอรองบทบาทหนาที่ในการเยียวรักษาเชนเดียวกับแพทยแผน
ปจจุบัน ดวยการแสดงออกถึงการมีความรูรอบดาน
อย า งไรก็ ต ามผลการศึ ก ษาครั้ ง นี้ พ บว า การแสดงออกถึ ง การยอมจํ า นนต อ ระบบ
การแพทยแผนปจจุบันที่จําเปนจะตองแสดงออกถึงบทบาทหนาที่ความเปนแพทยที่ถูกตองตาม
กฎหมายดวยการแตงกายดวยเสื้อกราวที่สื่อถึงความเปนแพทย และการมีใบประกอบโรคศิลปะเพื่อ
สื่อใหเห็นถึงศักดิ์และสิทธิความเปนแพทยแผนไทย
2) คุณลักษณะของผูปวย
จากการศึกษาพบวา ผูปวยคือ กลุมผูดอยโอกาสทางสุขภาพ ประกอบดวย ผูมีรายได
นอย ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยโรคเรื้อรัง หรือโรครายแรง ที่มีความตองการมีสิทธิความเทาเทียมทาง
สุขภาพดวยการแพทยแผนไทย ในลักษณะคือ
2.1 ความเชื่อในการรักษาดวยการแพทยแผนไทย อันเกิดจากความเชื่อสวนบุคคล
ความศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมการรักษา และการสั่งสมความรูดานการแพทยแผนไทย สงผลใหผูปวย
เลือกวิธีการทางการแพทยแผนไทยในการรักษาสุขภาพ
2.2 การรับรูถึงประสบการณในการรักษาดวยแพทยแผนไทย อันเกิดจากการไดนับ
การถายทอดประสบการณดานสุขภาพกับการแพทยแผนไทยทําใหเกิดการสั่งสมความรู ความเขาใจ
ในหลักการ และวิธีการในการรักษาสุขภาพอันนําไปสูการใชประโยชนจากการแพทยแผนไทยใน
การดูแลรักษาสุขภาพ
2.3 มีความสนใจหรือใสใจในสุขภาพของตนเอง สงผลใหผูปวยกลาที่จะทดลองใช
แพทยแผนไทยในการดูแลรักษาสุขภาพ หรือนําไปปรับประยุกตในชีวิตประจําวัน
ดังนั้นจากผลการศึกษา ผูวิจัย พบวา ผูปวย ถือเปนผูดอยโอกาสทางสุขภาพ จะมีการ
แสดงออกถึงความเชื่อในการรักษาดวยการแพทยแผนไทย การรับรูผานการถายทอดประสบการณ
เกี่ยวกับการแพทยแผนไทย และการมีความสนใจในสุขภาพของตนเอง สงผลใหเกิดการตัดสินใจ
เลือกวิธีการทางการแพทยแผนไทยในการสรางสิทธิความเทาเทียมทางสุขภาพ
3) คุณลักษณะของญาติผูปวย
จากการศึกษาพบวา ญาติผูปวย คือ กลุมผูมีอิทธิพลในการชี้นํา โนมนาว หรือมี
อํานาจในการตัดสินใจในสุขภาพของผูดอยโอกาสทางสุขภาพ โดยมีลักษณะคือ
3.1 เปนผูมีประสบการณในการรักษาของการแพทยแผนไทย ทําใหญาติผูปวยมี
ความรูความเขาใจในการแพทยแผนไทย อันนําไปสูการถายทอดประสบการณตรงเพื่อการแนะนํา
ชี้ชวน และใชในการประกอบการตัดสินใจเลือกวิธีการทางการแพทยแผนไทยในการรักษาสุขภาพ

218
3.2 มี ก ารแสวงหาข อ มู ล ที่ เ ป น ประโยชน ต อ สุ ข ภาพ ในกรณี ที่ ญ าติ ผู ป ว ยไม มี
ประสบการณทางการแพทยแผนไทย จะทําหนาที่เปนผูแสวงหาขอมูลเพื่อใชในการประกอบการ
ตัดสินใจใหกับผูปวย
3.3 เปนผู ที่มีอํานาจในการตัด สินใจในสุขภาพของผูปว ย บทบาทหนาที่นี้ญาติ
ผูปวยจะแสดงออกก็ตอเมื่อผูปวยไมสามารถชวยเหลือตนเองได หรือมีตองพึ่งพาความชวยเหลือ
ของผูอื่น ทําใหผูดูแลจะทําหนาที่ตัดสินใจเลือกวิธีการทางการแพทยแผนไทยแทนผูปวย
ดังนั้นจากผลการศึกษา ผูวิจัย พบวา บทบาทหนาที่ของญาติผูปวยในกระบวนการ
สื่อสารสุขภาพ เกิดจาก การมีประสบการณตรง การแสวงหาขอมูลสุขภาพ และการมีอํานาจในการ
ตัดสินใจในสุขภาพผูปวย ที่ทําใหญาติผูปวยมีความสามารถในการถายทอดรูปแบบวิธีการในการ
ชี้นํา โนนนาว ในผูปวยตัดสินใจเลือกวิธีการทางการแพทยแผนไทยเพื่อสรางโอกาสทางสุขภาพ
สวนที่ 2 เนื้อหาหรือประเด็นสุขภาพภายในบริบทการแพทยแผนไทย
ผลการศึกษาพบวา ประเด็นหรือเนื้อหาสุขภาพของการแพทยแผนไทยในบริบทคลินิก
การแพทยแผนไทยสาธารณกุศลจะสื่อถึงคุณคาของการแพทยแผนไทยในการสรางโอกาสทาง
สุขภาพ โดยผูวิจัยเห็นวา ประเด็น หรือเนื้อหาที่แสดงถึงคุณคาของการแพทยแผนไทย มีลักษณะ
ดังนี้
1) สุขภาพเกิดจากการสรางคุณคาจากความเชื่อและความศรัทธาในการแพทยแผนไทย
ที่มีความสอดคลองกับความเชื่อทางพุทธศาสนา และความเชื่อทางจิตวิญญาณของไทย
2) การแพทย แ ผนไทยเปน ส ว นหนึ่ ง ของวั ฒ นธรรมสุ ขภาพที่ ยัง คงสืบ ทอดวิ ธี ก าร
ปฏิบัติจากอดีตจนถึงปจจุบัน
3) การแพทย แ ผนไทยจะเน น การรั ก ษาความสมดุ ล ของร า งกาย จิ ต ใจ ให มี ค วาม
สอดคลองกับสภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศที่อยูอาศัย และกาลเวลาอันกอใหเกิดผลกระทบตอ
สุขภาพ เรียกวา “ธาตุเจาเรือน”
4) การรักษาแบบสาธารณกุศล หรือมีคาใชจายนอย จะสื่อถึงคุณคาของการแพทยแผน
ไทย ที่เนนการปองกันมากกวาการรักษาและสามารถใชสิ่งรอบๆตัวในการดูแลรักษาสุขภาพได
5) วิธีการทางการแพทยแผนไทยที่เปรียบเสมือนการดูแลคนในครอบครัว ที่สื่อใหเห็น
ถึงกระบวนการบําบัดรักษาทั้งรางกายและจิตใจ
6) การรักษาสุขภาพแบบองครวมโดยไมตัดสวนหนึ่งของรางกายทึ้ง
7) การสรางโอกาสทางสุขภาพอันเกิดจากแพทยแผนปจจุบันไมสามารถหาสาเหตุของ
อาการเจ็บปวยได
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สวนที่ 3 ชองทางการสื่อสารสุขภาพภายในบริบทการแพทยแผนไทย
ผลการศึกษาพบวา ชองทางการสื่อสารสุขภาพภายในบริบทการแพทยแผนไทย พบวา
แพทยแผนไทยใชชองทางการสื่อสารเพื่อสรางคุณคาของการแพทยแผนไทยในลักษณะดังนี้
1) การสื่อสารสุขภาพผานพิธีกรรมทางการแพทยแผนไทย
ผลการศึกษาพบวา พิธีกรรมที่เกี่ยวของกับการรักษาสุขภาพของการแพทยแผนไทย
เปนการสื่อถึงความเชื่อและความศรัทธาในวิธีการรักษาสุขภาพของการแพทยแผนไทยที่ความ
สอดคลองกับความเชื่อทางศาสนา และวัฒนธรรม รวมถึงการกําหนดความหมายและการสราง
คุณคาของการมีสุขภาพดีของการแพทยแผนไทย อันนําไปสูการสรางโอกาสที่จะสุขภาพดีเทาเทียม
ผูอื่นในสังคม ในลักษณะดังนี้
1. พิธีกรรมการปรุงยา พบวา เปนสื่อใหเห็นถึงคุณคาของยาไทย อันเกิดขึ้นใน
กระบวนการผลิตยาแผนไทยที่มีการผสมผสานพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งเปนการสื่อถึงความเชื่อและ
ความศรัทธาในการรักษา และความพิถีพิถันในรายละเอียดในการปรุงยา
2. พิธีกรรมการการไหวครูและการครอบครูแพทยแผนไทย พบวา เปนการสื่อถึง
การระลึ ก ถึงบูรพาจารยทางการแพทยแผนไทย เพื่อย้ํา ใหแพทย แผนไทยไดระลึกถึงคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณแพทยแผนไทย และหลักคําสอนของครูบาอาจารยทางการแพทยแผนไทย
อันนําไปสูการกําหนดบทบาทหนาที่ของแพทยแผนไทยในการบําบัดรักษาผูปวย ไมวาผูปวยจะ
เปนอะไรก็ตาม
3. พิธีกรรมการอุทิศสวนบุญใหกับเจากรรมนายเวร พบวา เปนกลวิธีการรักษา
สุขภาพที่เนนในการรักษาสุขภาพใจผานพิธีกรรมทางพุทธศาสนา เพื่อสรางความเชื่อและและความ
ศรัทธาในคุณคาของการแพทยแผนไทยใหกับผูปวย
ดังนั้นจากผลการศึกษา ผูวิจัยพบวา การสื่อสารสุขภาพผานสื่อพิธีกรรมทางการแพทย
แผนไทย เปนพิธีการตามความเชื่อในการรักษาของแพทยแผนไทยที่มีการผสมผสานกับพิธีกรรม
ทางพุทธศาสนา อันนําไปสูการสรางความเชื่อและความศรัทธาในวิธีการรักษาของแพทยแผนไทย
2) การสื่อสารสุขภาพผานเทคโนโลยีของการแพทยแผนไทย
ผลการศึกษาพบวา แพทยแผนไทยมีการใชประโยชนจากเทคโนโลยีตางๆ เพื่อสื่อ
ถึงการพัฒนาศักยภาพของการแพทยแผนไทยใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในสังคมปจจุบัน อัน
นําไปสูสรางคุณคาการแพทยแผนไทย ในลักษณะดังนี้
1. สื่อสารสุขภาพผานเทคโนโลยีสื่อใหม พบวา การใชประโยชนจากเทคโนโลยี
สื่อใหมของแพทยแผนไทย ในการติดตามหรือสอบถามอาการรวมถึงปญหาสุขภาพของผูปวย การ
ใหขอมูลขาวสารดานสุขภาพของการแพทยแผนไทย และการเผยแพรขาวสารกิจกรรมตางๆ ของ

220
คลินิก เพื่อสรางความรู ความเขาใจ แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารดานสุขภาพดวยการแพทยแผนไทย
อันนําไปสูการใหคุณคาของการแพทยแผนไทยเพื่อสรางสิทธิความเทาเทียมทางสุขภาพ
2. กลยุทธการสื่อสารผานเทคโนโลยีดานวิทยุกระจายเสียง พบวา การที่แพทยแผน
ไทยใชประโยชนจากเทคโนโลยีดานการกระจายเสียง ในการสรางความเลื่อมใสศรัทธาในตัวแพทย
แผนไทย สรางแรงบันดาลใจใหกับผูฟงที่ดอยโอกาสทางสุขภาพ และสรางความรูดานสุขภาพของ
การแพทยแผนไทย มีผลตอการเขาถึงกลุมผูดอยโอกาสเปนจํานวนมากและเปนการสรางโอกาส
ทางสุขภาพกับกลุมผูดอยโอกาสมีความสามารถที่จะนําการแพทยแผนไทยไปปรับประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได
3. การสื่อสารสุขภาพผานเทคโนโลยีการผลิตและวิทยาศาสตรการแพทย พบวา
การใชประโยชนจากเทคโนโลยีการผลิตและวิทยาศาสตรการแพทยของการแพทยแผนไทย เปน
การสื่อถึงการพัฒนาศักยภาพของการแพทยแผนไทยการสรางคุณคาใหกับยาไทย การพัฒนาการ
ของวงการแพทยแผนไทย และการสรางความนาเชื่อถือและการยอมรับวิธีการรักษาของการแพทย
แผนไทย อันนําไปสูการสรางคุณคาของการแพทยแผนไทยเพื่อสรางความเทาเทียมในสิทธิการ
รักษาและโอกาสทางสุขภาพ
4. การสื่อสารสุขภาพผานเทคโนโลยีภูมิปญญาสุขภาพ พบวา องคความรูในการ
ดูแลสุขภาพแบบพึ่งพาตนเองนี้คือ เทคโนโลยีภูมิปญญาสุขภาพของการแพทยแผนไทย เพื่อสื่อถึง
ภูมิปญญาแหงความเชื่อและความศรัทธาในการแพทยแผนไทยกับตัวแพทยแผนไทย และวิธีการ
รักษา อาหารไทยเปนยาภูมิปญญาการแพทยแผนไทย ภูมิปญญาในการปรับสมดุลสุขภาพ และขอ
หามตามความเชื่อดานสุขภาพของไทย
ดังนั้นผลการศึกษา ผูวิจัยเห็นวาการสื่อสารสุขภาผานเทคโนโลยีของการแพทยแผน
ไทย เปนการกําหนดการใชประโยชนจากเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาศักยภาพของการแพทยแผน
ไทยให มี ค วามเหมาะสมกั บ วิ ถี ชี วิ ต ของคนในสั ง คมป จ จุ บั น อั น นํ า ไปสู ก ารสร า งคุ ณ ค า ของ
ภูมิปญญาการแพทยแผนไทยเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพแบบพึ่งพาตนเอง
สรุปผลการศึกษากระบวนการสื่อสารสุขภาพภายในบริบทการแพทยแผนไทยครั้งนี้
ผูวิจัยพบวา คุณลักษณะของผูสื่อสารสุขภาพ จะมีความสัมพันธกับตัวกําหนดสุขภาพเชิงสังคม
ประกอบดวยเศรษฐกิจ นโยบาย และสังคม ที่เขามามีสวนในการกําหนดสุขภาพของผูดอยโอกาส
ทางสุขภาพ และมีความตองการแสวงหาทางออกดานสุขภาพดวยการแพทยแผนไทย โดยเนื้อหา
หรือประเด็นที่แสดงออกถึงสิทธิความเทาเทียมในการดูแลรักษา และภูมิปญญาการแพทยแผนไทย
รวมถึงชองทางที่ใชในการสื่อสารสุขภาพฯ พบวา สื่อบุคคล เปนสื่อที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่ใช
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ในการสื่อสารสุขภาพ ในการสรางความเชื่อมั่นและความศรัทธาในการรักษาดวยการแพทยแผน
ไทย อันนําไปสูการสรางคุณคาของการแพทยแผนไทยในการดูแลรักษาสุขภาพ
5.1.3 ขอสรุปผลการศึกษาการใหความหมายเรื่องของสุขภาพภายในบริบทการแพทยแผนไทย
ผลการศึ ก ษาตามวั ต ถุ ป ระสงค ข อ ที่ 3 พบว า การให ค วามหมายเรื่ อ งสุ ข ภาพของ
การแพทยแผนไทยของผูสื่อสารสุขภาพ ประกอบดวย บุคลากรทางการแพทยแผนไทย ผูปวย และ
ญาติผูปวย ในบริบทคลินิกการแพทยแผนไทยสาธารณกุศล มีความสัมพันธกับตัวกําหนดสุขภาพ
เชิงสังคมที่สงผลใหกลายเปนผูดอยโอกาสทางสุขภาพ หรือมีสิทธิไมเทาเทียมทางสุขภาพ และมี
ความตอ งการมี สุ ข ภาพดี เ ทา เทีย มผูอื่น สัง คมดว ยการแพทย แ ผนไทย จึ งทํ า การให ค วามหมาย
เรื่องสุขภาพของการแพทยแผนไทย เพื่อสรางคุณคาและสิทธิความเทาเทียมทางสุขภาพ โดยผูวิจัย
เห็นวาชุดความหมายเรื่องของสุขภาพของการแพทยแผนไทย จะเปนการสื่อถึงการใหคํานิยามการมี
สุขภาพดี หลักการมีสุขภาพดี และวิธีการมีสุขภาพดี ในลักษณะดังนี้
ตารางที่ 5.1 แสดงสรุปผลการศึกษาชุดความหมายสุขภาพดีภายในบริบทการแพทยแผนไทย
การใหความหมายเรื่องสุขภาพของการแพทยแผนไทย

การนิยามความหมายการมีสุขภาพดีของการแพทยแผนไทย
1. การรักษาความสมดุล
2. ความแข็งแรงที่สามารถสรางไดดวยตนเอง
3. เปนอํานาจในการตัดสินใจของเจาของสุขภาพ
หลักการมีสุขภาพดีของการแพทยแผนไทย
1. ภูมิปญญาสุขภาพวิถีไทย
2. เนนหลักพุทธศาสนา
3. เนนหลักธรรมชาติบําบัด
วิธีการมีสุขภาพดีของการแพทยแผนไทย
1. เนนการรักษาแบบองครวม
2. เปนการผสมผสานวิธีและการบูรณาการสุขภาพ
3. วิธีการที่ไมไดรับการยอมรับจากแพทยแผนปจจุบัน
4. เปนวิธีการเพื่อหาทางออกของปญหาสุขภาพ
5. สามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

ผูสื่อสารสุขภาพ
แพทย ผูปวย ญาติ
แผนไทย
ผูปวย
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ดังนั้น จากข อค น พบในการศึก ษาทํา ใหผูวิจัย จึง เห็ น วา การใหความหมายสุข ภาพดี
ภายในบริบทการแพทยแผนไทยที่ผูสื่อสารสุขภาพไดใหความรวมกันคือ คือ
การนิยามความหมายสุขภาพดี คือ การรักษาความสมดุล
หลักการมีสุขภาพดี คือ การใชภูมิปญญาสุขภาพวิถีไทย
วิธีการมีสุขภาพดี คือ จะตองทําการดูแลรักษาสุขภาพแบบองครวมทั้งรางกาย จิตใจ
สอดคลองกับวิถีชีวิตของตนที่เปนอยู
นอกจากนี้จากผลการศึกษาการใหความหมายเรื่องสุขภาพดีภายในบริบทการแพทย
แผนไทยนี้ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหชุดความหมายสุขภาพดีภายในบริบทการแพทยแผนไทย พบวา
ชุดความหมายเรื่องของสุขภาพดี มี 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแบบเกื้อหนุนความสุขภาพของการแพทย
แผนไทย (Supportive meaning) และลักษณะแบบตอรองความหมายสุขภาพกับของการแพทยแผน
ปจจุบัน (Counter-balance meaning) อันเปนการแสดงใหเห็นถึงการใหคุณคาของการแพทย
แผนไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 5.2 แสดงสรุปผลของลักษณะความหมายสุขภาพแบบเกื้อหนุนภายในบริบทการแพทย
แผนไทย (Supportive meaning)
สุขภาพ
ภูมิปญญาสุขภาพ

การรักษาความสมดุล

เนนหลักธรรมชาติ
สามารถสรางไดดว ย
ตนเอง

แพทยแผนไทย
1) สอดคลองกับบริบท/ยุคสมัย
2) เปนทรัพยสินทางปญญา
3) เปนสะทอนภาพใหเห็นถึงความสัมพันธอนั ดีระหวางคนในสังคม
1) เปนความสมดุลของธาตุทั้ง4 ในรางกายและสอดคลองกับ
สิ่งแวดลอม
2) ระบุสาเหตุของอาการเจ็บปวย
1) การใชชีวิตอยูก ับธรรมชาติ
2) การใชประโยชนจากธรรมชาติ
1) ความสามารถในการสรางเสริมสุขภาพดวยตนเอง
2) ความสามารถในการปองกันโรค
3) ความสามารถในการฟน ฟูสขุ ภาพ
4) ความสามารถในการฟน ฟูความงาม
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จากตารางสรุปผลขางตนนี้ ผูวิจัยพบวา ชุดความหมายสุขภาพดีภายในบริบทการแพทย
แผนไทยที่มีลักษณะแบบเกื้อหนุน(Supportive meaning) เปนการใหความหมายที่แสดงถึงการให
คุณคาของการแพทยแผนไทยเพื่อการสรางโอกาสทางสุขภาพของผูดอยโอกาสทางสุขภาพให
กลับมามีสุขภาพดีเทาเทียมผูอื่นในสังคม
ตารางที่ 5.3 แสดงสรุปผลของลักษณะการตอรองความหมายสุขภาพภายในบริบทการแพทย
แผนไทย (Counter-balance meaning)
การแพทยแผนไทย
1) การพึ่งพาตนเอง
2) เนนความเปนธรรมชาติ
3) มองสุขภาพแบบองครวม
4) เนนการสรางเสริมสุขภาพ
5) เปนภูมิปญญา

1)
2)
3)
4)
5)

การแพทยแผนปจจุบัน
การพึ่งพาแพทย / พึ่งพาเทคโนโลยี
ไมเปนธรรมชาติ
มองสุขภาพแบบแยกสวน
เนนรักษาโรค
เปนวิทยาศาสตร

จากตารางสรุปผลการศึกษาขางตน ผูวิจัย พบวา ชุดความหมายสุขภาพดีในบริบท
การแพทยแผนไทยที่มีลักษณะแบบตอรองความหมาย (Counter-balance meaning) เปนการสื่อให
เห็นถึงการตอรองความหมายสุขภาพดี ที่ไมไดอยูภายใตอํานาจ หรือคําจํากัดความหมายสุขภาพ
ของการแพทยแผนปจจุบัน อันแสดงออกถึงสิทธิความเทาเทียมทางสุขภาพที่แพทยแผนไทย และ
การสรางคุณคาของการแพทยแผนไทย
5.2 การอภิปรายผลการศึกษา
ขอคนพบที่ไดจากการศึกษาเรื่องกระบวนการสื่อสารสุขภาพในบริบทการแพทยแผน
ไทย สามารถนํามาอภิปรายผลไดในประเด็นหลักๆ ดังตอไปนี้
1. การดอยโอกาสทางสุขภาพเกิดจากปญหาคาครองชีพที่สงผลใหเกิดการจัดลําดับ
ความสําคัญของสุขภาพเปนอันดับสุดทาย
จากบทความเรื่อง “ความไมเปนธรรมทางสุขภาพและตัวกําหนดสุขภาพเชิงสังคม” ที่
สุพจน เดนดวง (2553) ไดเสนอการใหคํานิยามของคําวา “ตัวกําหนดสุขภาพ” วามีการกําหนด
คุณลักษณะหนึ่ง คือ “ความแตกตางอันเกิดจากสังคมไดมีการกระทําที่เปนระบบจนทําใหกลุมคน
หนึ่งอยูในฐานะเสียเปรียบ และความเสียหายนี้ทําใหเขาไมไดรับสิ่งที่จําเปนกับความตองการตอ
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การดําเนินชีวิต ผลที่ตามมาคือ การที่เขาจะมีสุขภาพแยกวาคนอื่น ซึ่งความไมเทาเทียมทางสุขภาพ
คือ การถูกกําหนดโดยความสัมพันธทางสังคมที่ไมเปนธรรม (Dominant social relation) ที่สงผลตอ
การสรางความแตกตางของสุขภาพระหวางกลุมคนในสังคม เกิดจากความไมเทาเทียมที่อยูบน
พื้ น ฐานความแตกต า งทางสั ง คม (Social differences) ไม ใ ช ค วามแตกต า งตามธรรมชาติ ห รื อ
อย า งอื่ น ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไม ไ ด ความจํ า เป น (Needs) ไม ใ ช ค วามต อ งการ (Demand or want)
หลีกเลี่ยงไมได (Avoidable) ไมใชแกไขไมไดและอยูบนพื้นฐานของจริยธรรม จากรายงานของ
คณะกรรมาธิการปจจัยสังคมกําหนดสุขภาพ ยังไมมีการระบุชัดเจนวาความสัมพันธทางสังคมใดที่
สงผลตอการกําหนดสุขภาพ แตเปนเพียงการระบุตัวกําหนดสุขภาพเชิงสังคมอยางกวางๆเทานั้น
โดยตั ว กํ า หนดสุข ภาพเชิ งสั ง คมนี้จึ ง เปน การวิเ คราะหห าประสบการณใ นแต ละบริบทเพื่ อหา
ความสัมพันธทางสังคมที่ไมเทาเทียมกัน เพื่อการสรางความเขาใจถึงปญหาและเปนพื้นฐานการ
ดําเนินการ เพื่อลดความไมเทาเทียมทางสุขภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในกรณี ข องตั ว กํ า หนดสุ ข ภาพเชิ ง สั ง คมภายในบริ บ ทการแพทย แ ผนไทย พบว า
ความสัมพันธทางสังคมที่ไมเปนธรรมสงผลให กลุมผูมีรายไดนอย ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยโรค
เรื้อรังและรายแรง ใหกลายสภาพเปนผูดอยโอกาสทางสุขภาพ อันเกิดจากการจัดลําดับความสําคัญ
เรื่องของสุขภาพเปนเรื่องอันดับสุดทาย ที่มีเปนผลมาจากปญหาคาครองชีพสูง และปญหาการ
วางงาน ถือเปนปญหาเศรษฐกิจระดับครัวเรือนที่มีความสัมพันธกับคาเดินทาง และระยะเวลาใน
การรักษาในระบบบริการสุขภาพตามสิทธิประกันสุขภาพของแตละบุคคลพึ่งมี
ซึ่งเปนไปในแนวทางเดียวกับการศึกษาตัวกําหนดสุขภาพเชิงสังคมในประเทศแคนนา
ดา ไดชี้ใหเห็นถึงความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางการมีงานทํา และสภาพการทํางาน กลาวคือ การมี
งานทําและการตกงานมีมากตอการสถานะทางสุขภาพ เนื่องจากคนตกงานจะมีภาวะความกดดันใน
จิตใจสูง อัตราการเจ็บปวยสูงกวาคนที่มีงานทํา และคนที่มีงานทําก็มีความเสี่ยงตอสุขภาพ เชน งาน
ที่ทํามีความเครียด งานที่ทํามีภาวะความเสี่ยงตอโรค นั่นแสดงวา ปญหาการวางงานในการศึกษา
ครั้งนี้มีความสัมพันธตอการมีสุขภาพดีเทาเทียมผูอื่น
อยางไรก็ตามจากรายงานการวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
แหงชาติ ในเรื่องของภาวะสังคมไทยในไตรมาสที่หนึ่งป 2556 พบวา ปญหาคาครองชีพที่สูงจะมี
โอกาสเขาถึงบริการดานสุขภาพไดนอย และการบริการดานสุขภาพมีการกระจุกตัวในเมืองใหญ
อยางกรุงเทพมหานคร นั่นแสดงใหเห็นวาการกระจุกตัวของระบบบริการทางการที่อยูในเมืองใหญ
เปนเงื่อนไขสําคัญที่สงผลตอการเขาถึงระบบบริการสุขภาพ แตในกรณีการศึกษาครั้งนี้ กลับเห็น
ตางจากรายงานการวิจัยดังที่กลาวมาขางตน เนื่องจากคลินิกการแพทยแผนไทยสาธารณกุศลที่ใชใน
การศึกษา เปนคลินิกที่ตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเปนเมืองใหญที่มีการกระจุกของระบบ
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บริการทางการแพทย ดังนั้น กระกระจุกตัวของระบบบริการทางการแพทยจึงไมใชเงื่อนไขหลัก
ที่สงผลตอการเขาถึงระบบบริการสุขภาพ แตกลับพบวา การดอยโอกาสทางสุขภาพมีความสัมพันธ
กับสภาวะคาครองชีพสูง คือขอจํากัด หรือเงื่อนไขที่สงตอการดอยโอกาสในการเขาถึงระบบบริการ
สุขภาพ และมีผลตอการตัดสินใจเลือกวิธีการทางการแพทยแผนไทยเพื่อสรางโอกาสทางสุขภาพ
ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาขอมูลทางสังคมที่สงผลตอสุขภาพของ พินิจเอื้อฟาอํานวย (2549)
พบวา ปจจัยเศรษฐกิจสังคมมีอิทธิพลตอสุขภาพและการตัดสินใจเลือกใชบริการทางแพทยใน
ลักษณะที่หลากหลาย
ในสภาวะการที่รายไดไมพอรายจาย สงผลใหเกิดเปนเงื่อนไขสําคัญที่ทําให ผูมีรายได
นอย ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยโรคเรื้อรังและโรครายแรง ที่ตองเผชิญกับสภาวะคาครองชีพสูงจะมี
แนวโนมในการเกิดชองวางทางสุขภาพกับกลุมคนเหลานี้ไมสามารถมีสุขภาพดีเทาเทียมผูอื่นใน
สั ง คม ดั ง นั้ น ระบบบริ ก ารทางการแพทย แ ผนไทยที่ มี ลั ก ษณะเป น คลิ นิ ก สาธารณกุ ศ ลจึ ง เป น
ทางเลือกในการลดชองวางทางสุขภาพกับกลุมคนเหลานี้ได เพราะวิธีการรักษาสุขภาพที่มีคาใชจาย
นอย หรือตองประหยัดคาใชจาย อันนําไปสูการสรางคุณคาของการแพทยแผนไทย และการสราง
ความเทาเทียมทางสุขภาพ
2. การสรางคุณคาของการแพทยแผนไทยเพื่อสรางสิทธิความเทาเทียมทางสุขภาพ
ผานคุณลักษณะของผูสื่อสารสุขภาพ
แนวทางในการวิเคราะหองคประกอบของการสื่อสารสุขภาพของวาสนา จันทรสวาง
(2548) ไดชี้ใหเห็นถึงสิ่งที่ขาดไมไดคือ องคประกอบการสื่อสาร คือ ผูสงสาร สาร ชองทาง และ
ผูรับสาร แตองคประกอบการสื่อสารสุขภาพจะแตกตางกันไปตามบริบทที่เขามาเกี่ยวของ ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของแบจําลองการสื่อสารของเบอรโล (Berlo) ที่เห็นวา ปจจัยตางๆ ที่มีผลทํา
ใหการสื่อสารประสบผลสําเร็จไดแก ทักษะในการสื่อสาร ทัศนคติ ระดับความรู ระบบสังคมและ
วัฒนธรรม ซึ่งผูรับละผูสงตองมีตรงกันเสมอ
บทบาทหนาที่ของผูสื่อสารสุขภาพภายในบริบทการแพทยแผนไทย
ในบริ บ ทการแพทย แ ผนไทย พบว า มี ก ระบวนการสื่ อ สารสุ ข ภาพจะมี ก ารสร า ง
ลักษณะรวมกันทั้งผูสงสาร และผูรับสาร (Shared) ใหเกิดขึ้น กลาวคือ บุคลากรทางการแพทยแผน
ไทย และผูปวย ถือเปนองคประกอบในกระบวนการสื่อสารสุขภาพภายในบริบทการแพทยแผน
ไทย ที่มีการแสดงออกถึงความตองการสิทธิความเทาเทียมทางสุขภาพ โดยการแสดงออกดังกลาว
จะเปนการสื่อใหเห็นถึงบทบาทหนาของผูสื่อสารสุขภาพภายในบริบทการแพทยแผนไทย คือ
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1) คุณ ลักษณะของแพทยแผนไทยที่แสดงออกถึงความเทาเทีย มในสิทธิความเปน
แพทยเพื่อการเยียวยารักษาผูปวย ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ มีขอคนพบที่วาคุณลักษณะของแพทยแผนไทย
ที่แสดงออกมาจะกระทําเพื่อแสดงถึงวัตถุประสงคของการสื่อสาร ในลักษณะดังนี้
1. แสดงออกถึงความเชี่ยวชาญ และความชํานาญในพิธีกรรมการรักษา ซึ่งมาจาก
การสั่งสมประสบการณ คือ บทบาทหนาที่ของแพทยแผนไทยในการเปนผูสืบทอดพิธีกรรมทาง
รักษาของการแพทยแผนไทย
2. การแสดงออกถึ ง ความรู ร อบด า นทั้ ง การแพทย แ ผนไทยและวิ ท ยาศาสตร
การแพทย เพื่อเสริมสรางทักษะในการสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจในการรักษาทั้ง 2 ศาสตร สื่อถึง
การพัฒนาศักยภาพของการแพทยแผนไทย และลบจุดออนของการแพทยแผนไทยที่ถูกมองวาไมมี
ความเปนวิทยาศาสตร คือ การตอรองสิทธิความเปนแพทยแผนไทยที่มีบทบาทหนาที่ในการเยียวยา
ผูปวยเชนเดียวกันกับแพทยแผนปจจุบัน
3. การสวมเสื้อกราวตามแบบแพทยแผนปจจุบัน ถือเปนการแสดงออกถึงการถูก
กดทับหรือการยอมจํานนตอระบบการแพทยแผนปจจุบันที่แพทยผูปฏิบัติหนาที่จะตองสวมใสเสื้อ
กราว
2) คุ ณ ลั ก ษณะของผู ป ว ยที่ แ สดงออกถึ ง ความต อ งการสิ ท ธิ เ ท า เที ย มทางสุ ข ภาพ
ซึ่ ง การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี ข อ ค น พบว า คุ ณ ลั ก ษณะของผู ป ว ยที่ แ สดงออกมาจะกระทํ า เพื่ อ แสดงถึ ง
วัตถุประสงคการสื่อสาร ดังนี้
1. ความเชื่อในการรักษาดวยการแพทยแผนไทย ถือเปนความเชื่อสวนบุคคลที่เกิด
จากการสั่งสมความรูเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย และเกิดการยอมรับในการรักษาสุขภาพดว ย
การแพทยแผนไทย
2. การแสวงหาข อมู ลด า นสุ ข ภาพที่ ส งผลต อการสร า งสิ ทธิ ค วามเท า เที ย มทาง
สุขภาพ เปนคุณลักษณะที่ผูปวยตองการที่จะแสดงออกถึงเครื่องยืนยันตามความเชื่อของตนเอง
เกี่ยวกับการแพทยแผนไทย
3. การสนใจในสุขภาพของตนเอง เปนคุณลักษณะที่ตองการสรางความเทาเทียม
ทางสุขภาพที่ผูปวยสามารถมีอํานาจในตัดสินใจในวิธีการดูแลสุขภาพไดดวยตนเอง
ขอคนพบในการศึกษาองคประกอบของกระบวนการสื่อสารสุขภาพ ที่เนนการศึกษา
ไปที่ผูสื่อสารสุขภาพภายในบริบทการแพทยแผนไทยที่ไมมีลักษณะตายตัว กลาวคือ แพทยแผน
ไทยจะตองมีการสั่งสมประสบการณในการรักษา เพื่อแสดงออกถึงการสืบทอดพิธีกรรมการรักษา
สุขภาพของการแพทยแผนไทย และผูปวยที่มีความเชื่อในวิธีการรักษาของการแพทยแผนไทย จะมี
การแสดงออกถึงการยอมรับในหลักการและวิธีการรักษาของแพทยแผนไทย ถือเปนคุณลักษณะ
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รวมกันในการใหคุณคาของการแพทยแผนไทย เปนไปในทิศทางเดียวกันกับขอเสนอของ J.W.
Carey (1992, อางถึงใน กาญจนา แกวเทพ, 2556, น.169-172) เห็นวากระบวนการสื่อสารเชิง
พิธีกรรมจะเปนการสรางคุณลักษณะรวมกันใหเกิดขึ้น แตไมไดกําหนดบทบาทหนาที่ของผูสงสาร
และผูรับสารแบบตายตัว
คุณลักษณะของผูสื่อสารสุขภาพในบริบทการแพทยแผนไทยเพื่อสรางคุณคาและสิทธิ
ความเทาเทียมทางสุขภาพ
จากคุณลักษณะของแพทยแผนไทยที่แสดงออกถึงการเปนผูมีประสบการณ และผูปวย
มีการแสดงออกถึงความเชื่อ ที่คนพบจากการศึกษาครั้งนี้ มีสอดคลองกับผลการศึกษาของอนนท
รักดี (2545) ที่ทําการศึกษาพฤติกรรมบริการสุขภาพของผูปวยที่ใชบริการการแพทยแผนไทยใน
จังหวัดปตตานี พบวา ปจจัยที่มีผลในการเลือกใชบริการการแพทยแผนไทย คือ ผูรับบริการ หรือ
ผูปวย มีความเชื่อในการรักษา ที่เชื่อวาอาการเจ็บปวยเชนนี้ควรที่จะรักษาดวยแพทยแผนไทยและ
ผูใหบริการ หรือแพทยแผนไทยเปนผูมีความสามารถและประสบการณสูง และมีความเห็นตางจาก
ผลการศึกษาดังกลาว ในสวนของลักษณะของการมีความรูรอบดาน เพื่อการสรางสิทธิความเทา
เทียมทางสุขภาพ และการสวมเสื้อกราว เปนการแสดงออกถึงการยอมจํานนตอระบบการแพทย
แผนปจจุบัน
ตามขอคนพบในการศึกษาที่วา การแตงกาย และบุคลิกภาพของแพทยแผนไทย จะมีผล
ตอการสรางความเชื่อมั่นในการรักษาสงผลตอการใหความรวมมือ และความเชื่อในการรักษาของ
ผูปวย มีความสอดคลองกับผลการศึกษาเรื่อง การสื่อสารระหวางแพทยกับผูปวยในประเทศไทย
ของมหาวิทยาลัยซาร (1982) พบวา บุคลิกภาพทาทางและการแตงกายของแพทยในระหวางการ
สนทนากับผูปวยจะมีผลตอการลดความกังวลใจ หรือความกลัวของผูปวย สงผลตอการใหความ
รวมมือในการใหขอมูลตางๆในการรักษา ซึ่งสอดคลองกับขอคนพบในการศึกษาวา การแตงกาย
และบุคลิกภาพมีผลตอการสรางความเชื่อมั่นในการรักษาสงผลตอการใหความรวมมือ และความ
เชื่อในการรักษาของผูปวย
นอกจากนี้ ข อ ค น พบของผู ป ว ยในคุ ณ ลั ก ษณะของความเชื่ อ ในวิ ธี ก ารรั ก ษาของ
การแพทยแผนไทยในลักษณะของความเชื่อสวนบุคคลเกี่ยวกับความศักดิ์ในพิธีกรรมการรักษา
และการสั่งสมความรูเกี่ยวกับการแพทยแผนไทยนั้นสงผลตอการยอมรับในวิธีการทางการแพทย
แผนไทย มีความเห็นที่สอดคลองกับการศึกษาของ Annette Squetimkin-Anquoe (2013) ที่ทําการ
ศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของชนเผาอินเดียนแดงในการเลือกรักษาดวยการแพทยของชนเผา
พบวา สาเหตุหนึ่งที่ทําใหชนเผาอินเดียนแดงยังคงเลือกที่จะรักษาดวยการแพทยแบบดั้งเดิมของเขา
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คือ ระบบวัฒนธรรมความเชื่อ และความรูดั้งเดิมเกี่ยวกับสุขภาพของชนเผาที่สื่อใหเห็นถึงการ
ยอมรับวิธีการรักษาสุขภาพแบบดั้งเดิมเอาไวได
ดังนั้นในคุณคาของการแพทยแผนไทย คือการสืบทอดพิธีกรรมการรักษาของแพทย
แผนไทย ที่อันเกิดจากผูสื่อสารสุขภาพ อยางแพทยแผนไทยไดทําการสั่งสมประสบการณในการ
รักษาจนทําเกิดทักษะในการสื่อสารสุขภาพ และผูปวยจะตองมีความเชื่อในการแพทยแผนไทยที่ทํา
ใหเกิดตอการยอมรับในวิธีการรักษาดวยการแพทยแผนไทยเพื่อสรางคุณคาของการแพทยแผนไทย
นอกจากนี้ยังเปนการชี้ใหเห็นถึงคุณลักษณะของผูสื่อสารสุขภาพที่มีการตอรองสิทธิความเทาเทียม
ทางสุขภาพกับระบบการแพทยแผนปจจุบัน กลาวคือ ในสวนตัวแพทยแผนไทยจะมีการแสดงออก
ถึ งการต อรองในองค ความรู ที่ มี การผสมผสานระหว างการแพทย แผนไทย กั บวิ ทยาศาสตร การแพทย
เพื่ อ ต อ รองบทบาทหน า ที่ ค วามเป น แพทย ที่ มั ก ถู ก แพทย แ ผนป จ จุ บั น มองว า ไม มี ค วามเป น
วิทยาศาสตร และในสวนของผูปวยมีการแสดงออกถึงการตอรองสิทธิความเทาเทียมทางสุขภาพที่
แสดงออกถึงความสนใจและความใสใจในสุขภาพของตนเองที่สงผลตอการกลาทดลองในการ
ใช วิ ธี ก ารทางการแพทย แ ผนไทย และการนํ า แพทย แ ผนไทยในการไปปรั บ ประยุ ก ต ใ ช ใ น
ชีวิตประจําวัน ทําใหลดคาใชจายในการดูและสุขภาพได
3. การให ค วามหมายเรื่ อ งสุ ข ภาพของการแพทย แ ผนไทย เกิ ด จากการจั ด ชุ ด
ความหมายเรื่องสุขภาพดีที่แพทยแผนไทยกับผูปวยภายในบริบทการแพทยแผนไทย อันนําไปสู
การสรางคุณคาใหกับการแพทยแผนไทย
จากขอค นพบจากการศึกษานี้ สื่อใหเห็นถึงชุดความหมายเรื่องสุขภาพดี เพื่อสราง
คุ ณ ค า ของการแพทย แ ผนไทย ที่ เ ป น ไปตามแนวคิ ด ของสจ อ ต ฮอลล ที่ ก ล า วถึ ง การเข า รหั ส
ความหมายตามที่ตนตองการใหผูรับสารตีความ ซึ่งหากผูรับสารสวนใหญตีความ หรือถอดรหัสไป
ตามรหัสความหมายดังกลาว จะมีลักษณะเปน รหัสของกระแสหลัก ซึ่งเปนความหมายตามที่ผูมี
อํานาจในสังคมตองการและคนสวนใหญยอมรับ รหัสแบบตอรองเปนรหัสที่ผูรับสารใชเวลามาก
ที่ สุด โดยเป นรหั สที่ ผ สมผสานอยู ระหว า งการยอมรับ (adaptive) กับ การตอ ตาน (oppostional)
กลาวคือ ในขณะที่ผูรับสารยอมรับความหมายตามที่สื่อตองการ แตขณะเดียวกันก็เลือกที่จะรับ
หรือปฏิเสธภาพรวมของความหมายนั้นๆ เขาทํานองวา “เห็นดวยไมทั้งหมด” หรือ “ไมเห็นดวยแต
ก็พอคลอยตามไดในบางสวน” นั่นเอง (กาญจนา แกวเทพ, 2544, น.294)
ในการศึกษาครั้ งนี้ การใหค วามหมายเรื่ องสุ ขภาพของการแพทยแ ผนไทย คือ ชุ ด
ความหมายสุขภาพของการแพทยแผนไทย ที่แพทยแผนไทยและผูปวยไดใหความหมายสุขภาพใน
ลักษณะที่พองกันและการตอรองความหมายสุขภาพ ที่สงผลตอการสรางคุณคาของการแพทยแผน
ไทยในการลดชองวางทางสุขภาพ ดังนี้
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การใหความหมายสุขภาพของการแพทยแผนไทยในลักษณะพองกัน ระหวางแพทย
แผนไทยกับผูปวย มีดังนี้
1) การนิยามความหมายสุขภาพดี พบวา การใหความหมายสุขภาพรวมกันในกระบวน
การสื่อสารสุขภาพที่เห็นพองกันระหวางแพทยแผนไทยกับผูปวย เห็นวา การนิยามความหมาย
สุขภาพดีในบริบทการแพทยแผนไทย คือ “การรักษาความสมดุล” เนื่องจากการแพทยแผนไทย
ไมใชการแพทยที่รักษาเพียงแตสุขภาพกายเทานั้น แตเปนการเนนการปรับสมดุลทั้งระบบที่มี
อิทธิพลตอการเจ็บปวย ทั้งรางกาย จิตใจ ใหสอดคลองกับสิ่งแวดลอม
2) หลักการมีสุขภาพดี พบวา แพทยแผนไทย และผูปวย เห็นพองกันวา “ภูมิปญญา
สุขภาพวิถีไทย” คือ หลักการมีสุขภาพดี อันเกิดจากการสั่งสมองคความรูที่ทําใหสามารถนําสิ่ง
ตางๆรอบตัว อยางพืช ผัก สมุนไพรมาใชประโยชนในการดูแลสุขภาพแบบพึ่งพาตนเองได มี อัน
นําไปสูการใหคุณคาของการแพทยแผนไทย และลดชองวางทางสุขภาพใหกับผูดอยโอกาสทาง
สังคม
3) วิธีการมีสุขภาพดี แพทยแผนไทย และผูปวย เห็นพองกันวา“การดูแลสุขภาพแบบ
องครวม” คือการมีสุขภาพดีไดจะตองมีการดูแลสุขภาพทั้งหมดกายและจิตใจที่มีความสมดุลกัน
และมี ค วามสอดคล อ งกั บ สิ่ ง แวดล อ ม ซึ่ ง วิ ธี ก ารมี สุ ข ภาพดี นี้ จ ะมี ก ารเห็ น พ อ งกั บ การนิ ย าม
ความหมายสุขภาพดีของการแพทยแผนไทยคือการรักษาความสมดุล และวิธีการมีสุขภาพดีของ
การแพทยแผนไทยจะตอง สามารถนําไปปรับประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และเปนการผสมผสาน
รูปแบบการรักษาที่เหมาะสมกับอาการเจ็บปวยกับแตละบุคคล สงผลใหเกิดการบูรณาการสุขภาพ
และสรางคุณคาของการแพทยแผนไทย
ดังนั้น การสรางคุณคาของการแพทยแผนไทยในการลดชองวางทางสุขภาพ เกิดจาก
การใหความหมายการมีสุขภาพดีรวมกันของแพทยแผนไทย และผูปวยภายในบริบทการแพทยแผน
ไทยนี้ ทําใหเห็นวา การรักษาความสมดุล คือ การนิยามความหมายสุขภาพดี ดวยภูมิปญญาสุขภาพ
วิถีไทย อันคือหลักการมีสุขภาพ อันนําสูการกําหนดวิธีการดูแลสุขภาพแบบองครวม และการบูร
ณาการสุขภาพที่สามารถนําไปปรับประยุกตใชในชีวิตประจําวัน อันเปนการสรางความเทาเทียม
ทางสุขภาพใหกับผูดอยโอกาสทางสังคม
การตอรองความหมายการมีสุขภาพดีของการแพทยแผนไทย
ขอคนพบ การตอรองความหมายการมีสุขภาพดีของการแพทยแผนไทย คือ การให
ความหมายของการมีสุขภาพดีของการแพทยแผนไทย กับผูปวย ที่มีความเห็นตางกันอันเกิดจาก
ความรูความเขาใจการนิยามความหมาย หลักการ และวิธีการ ในลักษณะดังนี้
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1) การนิยามความหมายสุขภาพดี ที่แพทยแผนไทย และผูปวย ไดตอรองความหมาย
ของการมีสุขภาพดีของการแพทยแผนไทย ในลักษณะดังนี้
การตอรองการนิยามความหมายการมีสุขภาพดีของผูปวย คือ อํานาจในการตัดสินใจ
ของเจาของสุขภาพ เปนการตอรองอํานาจการกําหนดสุขภาพดีจากแพทยเปนผูกําหนดมาเปน
อํานาจในการมีสุขภาพดีเปนหนาที่ของเจาของสุขภาพเปนผูกําหนดเอง และสามารถสรางไดดวย
ตนเอง เปนการตอรองความหมายการมีสุขภาพดี
2) หลักการมีสุขภาพดี ที่แพทยแผนไทย และผูปวย ไดตอรองความหมายของการมี
สุขภาพดีของการแพทยแผนไทย ในลักษณะดังนี้
2.1 การตอรองหลักการมีสุขภาพดีของการแพทยแผนไทย คือ การเนนหลักพุทธ
ศาสนา เปนการตอรองความหมายหลักการมีสุขภาพดีที่แพทยแผนไทยไดนําหลักธรรมนามัย ซึ่ง
สงผลตอการสรางความเชื่อและความศรัทธาการแพทยแผนไทยที่สอดคลองกับความเชื่อตามหลัก
พุทธศาสนา
2.2 การตอรองหลักการมีสุขภาพดีของผูปวย คือ การเนนหลักธรรมชาติเปนการ
ตอรองความหมายหลักการมีสุขภาพที่ผูปวยเห็นวา การมีสุขภาพดีเปนหลักการใหการดําเนินชีวิตที่
สอดคลองกับธรรมชาติจะสงผลดีตอสุขภาพมากที่สุด
3) วิธีการดูแลสุขภาพ ที่แพทยแผนไทย และผูปวย ไดตอรองความหมายของการมี
สุขภาพดีของการแพทยแผนไทย ในลักษณะดังนี้
3.1 การตอรองความหมายวิธีการมีสุขภาพดีของแพทยแผนไทย คือวิธีการที่ไมได
รับการยอมรับ จากแพทยแ ผนป จ จุ บัน เนื่องจากการวิธีการรักษาทางการแพทยแ ผนไทยจํากั ด
ความหมายดวยการแพทยแผนปจจุบันทําใหมองวาแพทยแผนไทยนั้นไมมีความเปนวิทยาศาสตร
และกลายเปนสิ่งตองหามในการแพทยแผนปจจุบัน
3.2 การตอรองความหมายวิธีการมีสุขภาพดีของผูปวย คือวิธีการหาทางออกของ
ปญหาสุขภาพที่ผูปวยเห็นวาวิธีการดูแลสุขภาพของการแพทยแผนไทย เปนทางออกของปญหา
สุขภาพจากอาการเจ็บปวยดวยโรครายแรง ทางออกดานคาใชจาย และทางออกจากสุขภาพจากการ
ที่ ไ ม ไ ด รั บ คํ า ตอบจากแพทย แ ผนป จ จุ บั น ซึ่ ง เป น การแสดงให เ ห็ น ว า ผู ป ว ยได มี ก ารต อ รอง
ความหมายวิธีการมีสุขภาพดีของการแพทยแผนไทยกับการแพทยแผนปจจุบันนั่นเอง
ตามที่ จั น ทร เ พ็ ญ เชอร เรอร ได ทํ าการศึ กษาเรื่ อง สถานการณ พฤติ กรรมการใช การแพทย
ทางเลือกของคนไทย พบวา การใหความหมายสุขภาพของการแพทยทางเลือกของประชาชน คือ
การดูแลสุขภาพแบบผสมผสานและการบูรณาการ การดูแลสุขภาพองครวม การดูแลสุขภาพที่เนน
หลักธรรมชาติ การปองกันและดูแลสุขภาพไมใหเจ็บปวย การตัดสินใจเลือกของประชาชนในการ
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ดูแลสุขภาพ ภูมิปญญาดานสุขภาพที่มีความหลากหลายและสอดคลองกับสังคม วัฒนธรรม และ
การแพทยที่มีความดอยศักดิ์ศรีกวาแพทยกระแสหลัก ซึ่งการใหความหมายสุขภาพของการแพทย
ทางเลือกความสอดคลองกับความหมายสุขภาพแผนไทยในการศึกษาครั้งนี้ เนื่องจาก การแพทย
แผนไทย เปนสวนหนึ่งของระบบสุขภาพทางเลือก
นอกจากนี้ ข อ ค น พบในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ยั ง พบว า เป น ชุ ด ความหมายสุ ข ภาพของ
การแพทยแผนไทย ทั้งการนิยามความหมายสุขภาพดี หลักการมีสุขภาพดี และวิธีการมีสุขภาพดี
เปนการเนนการอธิบายสุขภาพที่เกิดความสัมพันธระหวางบุคคลกับสิ่งแวดลอม ที่เรียกวา “การใช
ชีวิต หรือลีลาชีวิต” ของแตละบุคคล โดยสอดคลองชุดความหมายสุขภาพนี้สอดคลองกับการศึกษา
ของ รุจินาถ อรรสิษฐ ไดทําการศึกษาเรื่อง การเสริมสรางสุขภาพชุมชน ในเสนทางสุขภาพชุมชน
นั้นเห็นวาหัวใจสําคัญของการมีสุขภาพดี คือ การที่บุคคลสามารถดูแลรักษาสุขภาพตนเอง โดยมี
การพัฒนาทักษะและแบบแผนการมีสุขภาพดี (health lifestyle) และมีตนเองเปนผูกําหนด เปน
ผู ไ ด รั บ ผลและเป น ผู ป ระเมิ น ผลสุ ข ภาพตนเอง อาจกล า วได ว า ชุ ด ความหมายสุ ข ภาพดี ด ว ย
การแพทยแผนไทย จึงเปนการนิยามความหมายสุขภาพที่เกิดจากความสามารถในการดูแลรักษา
สุขภาพของตนเอง โดยมีการพัฒนาทักษะและแบบแผนการมีสุขภาพดีดวยการแพทยแผนไทย
ดังนั้น แพทยแผนไทย และผูปวย ซึ่งถือเปนผูสื่อสารสุขภาพภายในบริบทการแพทย
แผนไทย ไดมีการกําหนดชุดความหมายของการมีสุขภาพดีของการแพทยแผนไทยที่มีเห็นพองกัน
ประกอบดวย การนิยามความหมายสุขภาพดี คือ การรักษาความสมดุล หลักการมีสุขภาพดี เปน
ภูมิปญญาสุข ภาพวิ ถีไทย และวิธีการมี สุข ภาพดี จะตองรัก ษาสุขภาพแบบองคร วม จึง เป น ชุ ด
ความหมายการแพทยแผนไทยกระแสหลักภายในบริบทการแพทยแผนไทยที่สงผลตอการลด
ชองวางทางสุขภาพ ที่เปนเปนการแสดงใหเห็นชุดความหมายที่ลึกซึ้ง ทุกมิติที่เกี่ยวของกับชีวิต
โดยไมไดมองแคการเจ็บปวยเพียงประการเดียวเทานั้น แตเปนการมองรวมความเรื่อง ความสมดุล
และความสั ม พั น ธ ร ะหว า งร า งกาย จิ ต ใจ จิ ต วิ ญ ญาณสั ง คมและสิ่ ง แวดล อ มด ว ย รวมทั้ ง เรื่ อ ง
ความสําคัญตอการดํารงชีวิตที่เกื้อกูลตอสุขภาพ
5.3 ขอเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง “กระบวนการสื่อสารสุขภาพของการแพทยแผนไทย” ผูวิจัยไดคนพบวา
การสื่อสารสุขภาพของการแพทยแผนไทย จะชวยในการลดชองวางทางสุขภาพ ไดก็ตอเมื่อมีการ
กําหนดชุดความหมายของการมีสุขภาพดีในลักษณะดังนี้
1) การสรางคุณคาใหมใหกับเรื่องสุขภาพ กลาวคือ การสรางความคิด ความเชื่อใน
หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับสุขภาพแบบพึ่งพาตนเองมากกวาการที่จะเนนการใหคุณคาในการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ โดยกําหนดประเด็นในการสรางสื่อการเรียนรูดานสุขภาพแบบพึ่งพาตนเอง
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ด ว ยการแพทย แ ผนไทย การสนั บ สนุ น การปลู ก และการใช ย าสมุ น ไพร ลดการนํ า เข า ยาจาก
ตางประเทศเพื่อสรางคุณคาใหกับยาไทยในการรักษาโรค ซึ่งเปนการลดชองวางสุขภาพได
2) การสร า งความมั่ น ใจและความเชื่ อ มั่ น ในการรั ก ษาด ว ยการแพทย แ ผนไทยนี้
เปนการที่แพทยแผนไทยจะตองสรางความเชื่อมั่นในองคความรูดานการแพทยแผนไทยที่สะทอน
ใหเห็นถึงภูมิปญญาในการดูแลรักษาสุขภาพ และการมีใบประกอบโรคศิลปะในการแสดงสิทธิ
ความเปนแพทยแผนไทย นอกจากตัวแพทยแผนไทยเปนผูสรางความเชื่อมั่นและความศรัทธาใน
การรักษาดวยแพทยแผนไทยแลว กลุมเครือขายทางสังคมของผูปวย นั่นคือ กลุมของญาติผูปวย
จะเปนผูทําหนาที่ในการชี้นํา โนมนาวในการสรางความเชื่อมั่นและความศรัทธาในการรักษาดวย
การแพทยแผนไทยนั้น ตัวของญาติผูที่ทําหนาที่นี้จะเปนผูที่มีประสบการณตรงในการรักษา หรือ
เปนผูที่มีประสบการณทางออมอันเกิดจากการแสวงหาขอมูลขาวสารดานสุขภาพ อันนําไปสูการ
สรางคุณคา ความหมายในการมีสุขภาพดี ที่มีผลจากความเชื่อและความศรัทธาในการรักษาสุขภาพ
ดวยการแพทยแผนไทย
3) การปรับสมดุลชีวิตเพื่อใหผูปวยดูแลตนเองไดปองกันกอนการเจ็บปวยเพื่อลดความ
พึ่งพิงระบบบริการสุขภาพ ดวยใชการแพทยแผนไทยในการปรับสมดุลของสุขภาพที่ตองความ
สอดคลองกันทั้ง กาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ อันนําไปสูการมีสุขภาพดี ลดการพึ่งพิงระบบ
บริการสุขภาพนั้น ดังนั้นการสื่อสารสุขภาพของการแพทยแผนไทยนั้น ประเด็นที่ทําการสื่อสารนั้น
จะเปนประเด็นในการสรางคุณคาในการพัฒนาศักยภาพความเปนมนุษย ดวยเทคโนโลยีภูมิปญญา
ในการดูแลรักษาสุขภาพอันสงผลมาจากความเชื่อและความศรัทธาในความสามารถของการดูแล
สุขภาพดวยตนเอง อันสงผลตอการมีสุขภาพดีไดในที่สุด
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ผลจากการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษามีขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต ดังนี้
1) การวิจัยในอนาคตควรมีการผสมผสานวิจัยเชิงปริมาณเพื่อคนหาปจจัยเชิงสาเหตุ
ของการสื่อสารสุขภาพของการแพทยแผนไทยที่มีผลตอการมีพฤติกรรมสุขภาพแบบพึ่งพาตนเอง
2) ควรศึกษาเปรียบเทียบระหวางกระบวนการสื่อสารในบริบทการแพทยแผนไทยกับ
ในบริบทการแพทยแผนปจจุบัน วามีขอดีขอเสียแตกตางกันอยางไร ควรปรับปรุงรูปแบบการ
สื่อสารสุขภาพอยางไรใหมีประโยชนสูงสุด
3) การนํ า รู ป แบบการสื่ อ สารสุ ข ภาพของการแพทย แ ผนไทยไปทดสอบในบริ บ ท
การแพทยทางเลือกอื่นๆ

