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ผลการวเิคราะห์ข้อมูลและการอภิปรายผล 
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการใชภู้มิปัญญาพื้นบา้นลา้นนาในการดูแลสุขภาพ
ของผูเ้ป็นท่ีโรคติดสุรา โดยใช้วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ รวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก  
และการสังเกตในกลุ่มปราชญ์ชาวบา้น แพทย์พื้นบ้านหรือหมอเมือง และผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา  
โดยผูใ้ห้ขอ้มูลเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในการใชภู้มิปัญญาพ้ืนบา้นลา้นนาในการดูแลสุขภาพของ     
ผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา หรือเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในการใช้ภูมิปัญญาพื้นบา้นลา้นนาในการดูแล
สุขภาพของตนเอง ผลการศึกษาจะถูกนําเสนอในสาระสําคญัตามวตัถุประสงค์การวิจัย ดังน้ี        
การใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาในการดูแลสุขภาพของผู ้ท่ี เป็นโรคติดสุรา ได้แก่ การใช ้             
ภูมิปัญญาพื้นบา้นลา้นนาท่ีเก่ียวขอ้งกบั  

1. การบาํบดัรักษาธาตุ (กาย) ของผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา 
2. การบาํบดัรักษาขวญั (จิต) ของผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา  
เพื่อให้เข้าใจภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาในการดูแลสุขภาพของผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา          

ท่ีชดัเจน แนวคิดพื้นฐานและความเช่ือในการดูแลสุขภาพของผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา จะถูกนาํเสนอ    
ในลาํดบัแรก 
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ภูมิปัญญาพืน้บ้านล้านนา: แนวคดิพืน้ฐาน และความเช่ือในการดูแลสุขภาพ 
 

ขอ้คน้พบจากปราชญช์าวบา้น หมอเมือง และผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา เก่ียวกบัประเด็นความเช่ือ
ในการดูแลสุขภาพของผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา เบ้ืองตน้มีแนวคิดดงัน้ี ชาวลา้นนาเช่ือวา่ การดูแลสุขภาพ
มีความสมัพนัธ์กนัระหวา่งธาตุ (กาย) กบัขวญั (จิต) คือ เม่ือมีเหตุทาํใหร่้างกายและจิตใจเสียสมดุลก็
จะส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพ ดงันั้นชาวลา้นนาจึงมีการดูแลสุขภาพอย่างครอบคลุม ทั้งดา้น
ร่างกาย จิตใจ และสังคม เช่นเดียวกบัการดูแลสุขภาพของผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา “...เพราะว่ามนุษย์เรา
มนัมีกายกับใจควบคู่กัน บางทีถ้ากายป่วยจิตใจไม่เข้มแขง็มนักป่็วยไปด้วยกัน” นอกจากนั้นชาวลา้นนา
ยงัเช่ือว่า การเจ็บป่วยต่างๆ ลว้นแลว้แต่มีเหตุแห่งการเจ็บป่วย ดงันั้นเม่ือจะทาํการบาํบดัรักษาก็
จะตอ้งรักษาตามสาเหตุท่ีทาํให้เกิดการเจ็บป่วยนั้นๆ “กินเหล้าเข้าไปมันจะทาํให้เสียสมดุลของ
ร่างกาย จะทาํให้ตั๋ว (ร่างกาย) น้ันเกิดปัญหาขึน้มา เราก็ช่วยรักษาเขา ไปปรับสมดุลบางทีเราก็
สมมติว่าธาตุเขาไม่ค่อยดีท่ีเราใช้พวกเบญจกูลปรับธาตุในร่างกายเขา” แนวคิดความเช่ือท่ีเก่ียวกบั
สาเหตุการเจบ็ป่วยและความไม่สมดุลของ “ธาตุ” และ “ขวญั” โนม้นาํชาวลา้นนาสู่การแสวงหาการ
บาํบดัรักษาและการดูแลสุขภาพโดยการใชภู้มิปัญญาพื้นบา้น และไดมี้การเลือกใชอ้ย่างเหมาะสม
กับวิถีชีวิตประจําวันของตนเอง “กินเพ่ือให้เราแข็งแรงไม่ให้เป็นอะไรไป โรคน้ันโรคนี ้ 
คนสมยัก่อนเขากว่าจะไปโรงพยาบาลในเชียงใหม่มนักไ็กล” 
 
การใช้ภูมิปัญญาพืน้บ้านล้านนาในการดูแลสุขภาพของผู้ทีเ่ป็นโรคติดสุรา 
 

จากขอ้คน้พบเก่ียวกับการนําภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านล้านนามาใช้ในการดูแล
สุขภาพของผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา พบว่า การบาํบดัรักษามีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อเสริมสร้างสภาวะ
สมดุลของร่างกายและจิตใจในผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา ตามเหตุของความเจ็บป่วยจากสุรา ท่ีทาํให้เสีย
สมดุลของร่างกายและจิตใจ รวมทั้ งการจัดการกับอาการต่างๆ ท่ีเป็นผลมาจากการด่ืมสุรา           
รวมไปถึงเพ่ือให้ผูท่ี้ป่วยเป็นโรคติดสุราสามารถลด ละ เลิกพฤติกรรมการด่ืมสุราไดภู้มิปัญญา
พื้นบ้านล้านนาท่ีถูกนํามาใช้ในการบาํบัดรักษาและการดูแลสุขภาพของผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา   
ประกอบไปดว้ย 1) การใชภู้มิปัญญาพื้นบา้นลา้นนาในการบาํบดัรักษาธาตุ (กาย) 2) การใชภู้มิปัญญา
พื้นบา้นลา้นนาในการการบาํบดัรักษาขวญั (จิต) โดยท่ีการบาํบดัรักษาและการดูแลสุขภาพทั้งธาตุ
และขวญัจะมีความเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนั จนไม่สามารถแยกจากกนัไดแ้ต่จาํเป็นตอ้งกระทาํควบคู่
ไปพร้อมๆ กนั 
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การใช้ภูมิปัญญาพืน้บ้านล้านนาในการบําบัดรักษาธาตุ (กาย) 
ชาวลา้นนาเช่ือว่า เม่ือด่ืมสุราเขา้ไปในร่างกายเป็นจาํนวนมาก หรือเป็นระยะเวลานาน 

จะเกิดความไม่สมดุลภายในร่างกาย โดยสุราจะเขา้ไปทาํให้ธาตุในร่างกายพิการ เร่ิมจากธาตุดิน    
ซ่ึงไดแ้ก่ อวยัวะต่างๆ เช่น ตบั กระเพาะอาหาร หรือระบบภูมิคุม้กนัภายในร่างกาย เป็นตน้ และ     
ถา้หากมีธาตุใดธาตุหน่ึงในร่างกายขาดสมดุลไป ก็จะส่งผลกระทบต่อธาตุอ่ืนๆ ทาํให้ธาตุอ่ืนๆ    
ขาดสมดุลตามไปดว้ย ดงันั้นกระบวนการบาํบดัรักษาผูท่ี้เป็นโรคติดสุราของชาวลา้นนา จึงไดใ้ห้
ความสาํคญักบัการปรับสมดุลธาตุในร่างกาย ท่ีสูญเสียสมดุลจากการด่ืมสุรา และทาํใหผู้ท่ี้เป็นโรค
ติดสุราเกิดความเจบ็ป่วยอนัเน่ืองมาจากธาตุพิการหรือความไม่สมดุลของธาตุ “เหล้านีถ้้าเรากินเข้า
ไปนักๆ (มากๆ) มันจะทาํลายธาตุดินนะ หน่ึงกัดกระเพาะ สองทาํลายเมด็โลหิตขาวเนาะ สามไป
ทาํลายตับอ่อนเนาะ แล้วในเม่ือตับอ่อนมนัเสีย การขบัถ่ายอ่ืนๆ มนักบ็ะดีไปด้วย ร่างกายจะทรุดโทรม 
ท้องกบ็วม อ่อนเปลีย้เพลียแรงครับ ไม่มีกะจิตกะใจจะยะอะหยัง่ (จะทาํอะไร)” ดงันั้นกระบวนการ
บาํบดัรักษาโดยการใชภู้มิปัญญาพื้นบา้นลา้นนาในการดูแลสุขภาพของผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา จึงได้
มุ่งเนน้ท่ีจะทาํการบาํบดัรักษาธาตุในร่างกาย เพื่อให้กลบัคืนสู่ภาวะสมดุล โดยทาํการขบัพิษและ
ถอนพิษสุราให้ออกจากร่างกายใหห้มด แลว้จึงค่อยทาํการปรับสมดุลธาตุ เพื่อใหร่้างกายของผูท่ี้เป็น
โรคติดสุรากลบัคืนสู่ภาวะปกติ กระบวนการขบัพิษและปรับสมดุลธาตุดงักล่าวประกอบไปดว้ย  
1) การใชส้มุนไพรเพ่ือการขบัพิษสุรา ปรับสมดุลธาตุ และ 2) การใชอ้าหารบาํรุงร่างกาย ปรับ
สมดุลธาตุ ดงัสาระสาํคญัต่อไปน้ี 

1. สมุนไพรขับพษิสุรา ปรับสมดุลธาตุ 
ชาวลา้นนาได้มีการใช้สมุนไพรในการบาํบดัรักษาและการดูแลสุขภาพของผูท่ี้เป็น 

โรคติดสุรา เพื่อขบัพิษสุราท่ีอยูภ่ายในร่างกาย และปรับสมดุลธาตุในร่างกายใหก้ลบัคืนสู่สภาวะปกติ 
และในระหว่างการใชก้ระบวนการบาํบดัรักษาโดยสมุนไพรขบัพิษ ปรับสมดุลธาตุในร่างกายนั้น  
ก็ไดมี้การให้สัจจะสาบานในการเลิกสุรา และการบาํบดัรักษาดว้ยการรับประทานอาหารบาํรุง
ร่างกายควบคู่ไปพร้อมกนั ทั้งน้ีก็เพื่อให้การบาํบดัรักษาเป็นการรักษาท่ีครอบคลุมทั้งดา้นร่างกาย 
(ธาตุ) จิตใจหรือจิต (ขวญั) และยงัส่งผลให้เกิดผลดีในการดูแลสุขภาพของผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา       
อีกดว้ย ซ่ึงการใชส้มุนไพรขบัพิษสุรา ปรับสมดุลธาตุ ในผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา ก็เพื่อให้เกิดผลดงัน้ี               
1) สมุนไพรขบัพิษ/ถอนพิษสุรา 2) สมุนไพรปรับธาตุ คืนภาวะสมดุล และบาํรุงร่างกาย ซ่ึงจะได้
กล่าวถึงสาระสาํคญัต่อไป 

 1.1 สมุนไพรขับพษิ/ถอนพษิสุรา  
 ชาวลา้นนาใชส้มุนไพรเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการขบัพิษ/ถอนพิษสุรา และทาํให้เกิด

การเบ่ือสุรา สมุนไพรท่ีนํามาใช้ตามภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา ได้แก่ สมุนไพรยาสามราก    
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โลดทะนงแดง เครือหนํ่ าแน้ (รางจืด) กาสะลอง (ต้นปีบ) เถาพระขรรค์ไชยศรี ข้ีบุหร่ียาข่ึน 
สมุนไพรสูตรถอนพิษ และการอบสมุนไพร ซ่ึงสมุนไพรดงักล่าวจะทาํพิษจากสุราถูกขบัโดยการ
อาเจียน การขบัถ่าย การขบัเหง่ือ รวมถึงการลา้งพิษสุราในร่างกาย และทาํให้ผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา  
เกิดความรู้สึกอ่อนเพลีย เข็ดหลาบ รวมถึงสามารถลดความรู้สึกอยากด่ืมสุรา โดยสมุนไพร           
แต่ละชนิด ท่ีมีสาระสาํคญัดงัน้ี 

 สมุนไพรยาสามราก ชาวลา้นนาไดมี้การนาํสมุนไพรยาสามรากมาใชรั้กษาผูท่ี้เป็น
โรคติดสุรา เพื่อวตัถุประสงคใ์นการขบัพิษ/ถอนพิษสุราเป็นหลกั สมุนไพรยาสามรากประกอบไป
ดว้ยรากของตน้ไม ้3 ชนิดคือ รากของตน้พญารากเดียวหรือปลาไหลเผอืก รากของตน้โลดทะนงแดง 
และรากของตน้พญาไฟ “ยาสามรากมันกจ็ะมี โลดทะนงแดง และอีก 2 ตัว...เออ...พญาไฟ แล้วก็
ปลาไหลเผือกนะ” “มันมีสามรากเนาะ โยมเคยได้ยินก่อมนัมีอะไรบ้าง อันน้ันแหละพญารากเดียว 
(ปลาไหลเผือก)  อ่า...แล้วกพ็ญาไฟ แล้วกโ็ลดทะนงดอกแดง” ซ่ึงเม่ือนาํมาฝนรวมกนัแลว้นาํไปให้
ผูท่ี้เป็นโรคติดสุราด่ืม จะเกิดการขบัพิษ/ถอนพิษสุราออกจากร่างกาย “...ยาสามรากนีฤ้ทธ์ิของมนัท่ี
เป็นประโยชน์เหรอ รักษาคนติดเหล้าเนี้ย มันก็ต้องอ๊วก (อาเจียน) ออกมาไง สารพิษ ขับพิษใน
ร่างกายออกมา...”  

 ปัจจุบนัวิธีการเตรียมยาสมุนไพรสามรากนั้นไดมี้การปรับเปล่ียนให้มีความง่ายและ
ความสะดวกในการรับประทาน ซ่ึงมีวิธีการเตรียมท่ีหลากหลาย อาทิเช่น การเตรียมยาดว้ย การฝน
หรือท่ีเรียกว่า “ยาฝน” โดยการนาํรากของตน้ไมแ้ต่ละชนิดมาฝนด้วยหินกากเพชรหรือหินท่ีมี 
ความหยาบทีละตวั การฝนยาสมุนไพรเพื่อใหไ้ดข้นาดยาตามท่ีตอ้งการ จะตอ้งทาํการฝนจนกระทัง่
ตัวยาไหล  โดยสังเกตจากนํ้ ายาท่ีหยดลงไปในแก้วใส่นํ้ า ซ่ึงจะมีสีขุ่นของตัวยาสมุนไพร  
การรับประทานยาฝนในแต่ละคร้ังจะรับประทานประมาณ 1 แกว้นํ้ าปกติ (250 ซีซี) ในปัจจุบนั  
ชาวลา้นนายงัมีวิธีการเตรียมยาสามรากใหอ้ยูใ่นรูปของยาเมด็แคปซูล เพื่อใหมี้ความสะดวกในการ
รับประทานและง่ายต่อการจดัเก็บ ดว้ยการนาํไปตากแห้งแลว้นาํมาบดละเอียดเป็นผงเพื่อนาํไป
บรรจุไวใ้นแคปซูล โดยจะรับประทานคร้ังละประมาณ 2-3 แคปซูล 
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ภาพ 4-1 สมุนไพรยาสามราก 
 

 “...ฝนทีละตัว เทคนิคการฝนท่ีให้ได้นํา้ยาบางคนเขากบ็อกว่าฝนเอาทิพย์คุณ คือจะ
ฝนเขาไม่ได้กาํหนดขนาดนะ คือสมยัก่อนหมอเมือง บางคนกจ็ะบอกว่าเอา 3 หยด บางคนกบ็อกว่า
เอาแค่ตัวยาไหลคือ ฝนไปฝนมานํา้ยามันหยด มันจะมีสีขุ่นๆ...” “ยาฝนท่ีผมกินน้ันแหละเป็นยา
อัดเมด็...เพราะว่ายาฝนหมดตอนนีเ้ป็นอัดเมด็   เป็นแคปซูลไปละ”  
 

 
 

ภาพ 4-2 สมุนไพรยาสามรากแบบแคปซูล 
 

ปลาไหลเผอืก                        พญาไฟ                     โลดทะนงแดง 
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 การรับประทานยาสามรากเพ่ือใชใ้นการขบัพิษ/ถอนพิษสุรา พบว่ามีความ แตกต่างกนั 
ข้ึนอยู่กบัวิธีการและประสบการณ์การบาํบดัรักษา ทั้งน้ีจะพิจารณาตามความรุนแรงและอาการ
ความเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึนจากการด่ืมสุรา วิธีการรับประทานยาสามรากจะให้ผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา
รับประทาน 1 แกว้ แลว้เวน้ระยะห่างเพื่อให้ผูท่ี้เป็นโรคติดสุราไดพ้กัฟ้ืนจากการขบัพิษ/ถอนพิษ
ประมาณ 3-7 วนั เน่ืองจากยาสามรากมีฤทธ์ิทาํให้เกิดการอาเจียนอย่างรุนแรง ส่งผลให้ร่างกาย
อ่อนเพลีย เป็นเหตุให้หมอเมืองตอ้งเวน้ระยะห่างของการรักษาแต่ละคร้ัง ซ่ึงจากผลขา้งเคียง
ดงักล่าวจึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีความระมดัระวงั เพ่ือใหร่้างกายของผูท่ี้เป็นโรคติดสุราไดมี้การพกัฟ้ืน 
และไม่ทาํให้เกิดอันตรายจากฤทธ์ิขา้งเคียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้ “ก็ยาฝนเราก็จะกินให้ห่างกัน 
เพราะว่ายาฝนพอกินเข้าไปแล้วจะทาํให้ถ่ายท้อง พอกินเข้าไปแล้วมันจะอ่อนเพลีย จึงต้องเว้น
ระยะห่างออกไปหน่อย” แลว้ใหรั้บประทานยาสามรากอีกคร้ัง และกระทาํเช่นน้ีจนผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา
มีร่างกายท่ีสมบูรณ์แขง็แรงข้ึน และสามารถเลิกสุราได ้“ใช่แก้วเดียวน้ันแหละ แต่ฝนทีละตัวแล้ว
นํา้มันจะขุ่นจะเข้มข้นขึน้ ประมาณสักคร่ึงแก้วกไ็ด้ แล้วเอาให้กิน กินแล้วอาจจะ 2 วัน เว้น 1 วัน 
คือหมายความว่ากิน 1 วัน เว้นไป 2 วัน วันท่ี 3 ค่อยกินเราจะดูอาการของคนไข้เป็นหลัก” “หน่ึง
แก้วเอาฝนอย่างข้นๆ เลยนะด่ืมเข้าไปกอ๊็วกเลย บุหร่ีกไ็ม่ต้องกินเหล้ากไ็ม่ต้องกินมัน หลังจากน้ัน
วันท่ี 7 นีน้ะมากินอีกคร้ัง...กกิ็นต่อไปเร่ือยๆ จนเราเอ่อมีใจว่าเราหยดุได้กกิ็นห่างๆ ไป” 

 หลงัการรับประทานยาสามรากประมาณ 10-15 นาที จะเกิดการอาเจียน และการ
ขบัถ่ายเป็นการขบัพิษถอนพิษสุรา ในช่วงของการขบัพิษ/ถอนพิษน้ีจะทาํใหผู้ท่ี้เป็นโรคติดสุราก็จะ
รู้สึกไม่สุขสบาย รู้สึกเหม็นส่ิงท่ีตนอาเจียน ทาํให้รู้สึก เข็ดหลาบ และเกิดความรู้สึกเบ่ือสุรา เม่ือ
เสร็จส้ินกระบวนการขบัพิษ/ถอนพิษ ผูท่ี้เป็นโรคติดสุรากเ็ร่ิมจะรู้สึกปลอดโปร่ง สดช่ืน และสบายตวั 
ดงัคาํระบุของผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา 

 “กินยา (สามราก) ไม่นานลงบันไดสามส่ีขัน้เท่าน้ันก้าวไปกอ็าเจียนเลย พออาเจียน
เร่ิมใจไม่ดีแล้วอยากเข้าห้องนํา้อีกแล้ว มันกอ็อกมาเลยเป็นมูกเป็นมันเป็นอะไรกไ็ม่รู้แล้วกพ็รุ่งนี้
ทาํงานไม่ได้แล้วไม่มีแรง”  

 “...มันจะออกขมๆ รสชาติมันขมๆ ถ้าเรากินไปได้ประมาณ 10 นาที เราอาเจียน
ออกมาเลยครับท้องเรานีป่้วนๆ หมดเลยครับในท้องเรานีค้ล้ายๆ มันจะถอนพิษเหล้าออกป่ันป่วน
อาเจียนออกมาเป็นนํา้หมดครับ...”  

 “พออาเจียนเสร็จมันก็โล่ง ร่างกายเบา จิตใจก็ปลอดโปร่ง ท่ีค่ันเนื้อค่ันตัวก็ผ่อน
คลายลง” “(กินยาสามราก) รู้สึกดีครับมนัมนัโล่งดีครับมนัสบายเนือ้สบายตัวดีครับ” 
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 โลดทะนงแดง เป็นสมุนไพรอีกชนิดหน่ึงในตาํรับยาสามราก และถูกนาํมาใชเ้ป็น
สมุนไพรเด่ียว มีสรรพคุณในการถอนพิษเบ่ือเมา ทาํให้อาเจียน และทาํให้ถ่าย หมอเมืองเลือกใช้
โลดทะนงแดงเพื่อขบัพิษ/ถอนพิษสุรา เพราะมีสรรพคุณท่ีดีกว่า ออกฤทธ์ิแรงกว่าโลดทะนงท่ีมี
ดอกสีขาว “น่ีเป็นสมนุไพรท่ีมีสรรพคุณในการตัดเหล้าเลิกเหล้าแบบนีน้ะคะ ล้างพิษด้วย ขับพิษ
ออกมาด้วยนะคะ”  “ดอกแดงก่อนถ้าสีขาวมนัไม่ค่อยจะเป็นผล”  

 ภายหลงัการรับประทานโลดทะนงแดง ผูท่ี้เป็นโรคติดสุราจะอาเจียน และถ่ายทอ้ง 
เป็นการขับพิษ/ถอนพิษสุราออกมาจากร่างกายทางปากและทางทวาร  การขับพิษ/ถอนพิษ           
ของโลดทะนงแดงจะคลา้ยกบัการขบัพิษ/ถอนพิษของยาสามราก “มันจะล้างสารพิษนะอย่างคน 
ติดเหล้าเขากินกันนีม้นัจะอาเจียนออกมา...กินกินแล้วกจ็ะอาเจียนๆ แล้วเขากจ็ะไม่สบายละแล้วเขา
กจ็ะค่อยๆ ตัดเหล้าไป” “กินกินแล้วกจ็ะอาเจียนออกมาท้ังปากท้ังก้น หลงัจากน้ันกจ็ะเขด็ละ ไม่กิน
เหล้าอีก” 

 วิธีการเตรียมยาโลดทะนงแดง  ใช้หลักการเดียวกันกับการฝนยาทั่วไป  วิธีการ
รับประทานยาฝนโลดทะนงแดงในผูท่ี้เป็นโรคติดสุราสามารถแบ่งไดเ้ป็นสองกรณี คือ 1) กรณีเตม็ใจ
มารับการบาํบดั ผูท่ี้เป็นโรคติดสุราจะรับประทานยาสมุนไพร 1 แกว้ และเวน้ระยะห่างของการ
รักษาออกไปตามอาการความรุนแรง และความเหมาะสมของแต่ละบุคคล เพื่อให้พกัฟ้ืนจากการ 
ขบัพิษ/ถอนพิษ การรับประทานยาและการเวน้ระยะเพื่อการพกัฟ้ืนจะคลา้ยคลึงกับการรักษา 
โดยการใชส้มุนไพรยาสามราก จนสามารถเลิกสุราได ้2) กรณีท่ีไม่ไดม้ารับการบาํบดัรักษาดว้ยตนเอง 
ญาติและผูใ้กลชิ้ดมาขอรับการช่วยเหลือจากหมอเมือง จะเป็นการแอบนาํสมุนไพรฝนผสมกบัสุรา
ท่ีผูท่ี้เป็นโรคติดสุราด่ืม ภายหลงัจากการด่ืมสุราท่ีมีส่วนผสมของโลดทะนงแดง ผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา
จะอาเจียน และถ่ายทอ้งโดยไม่รู้สาเหตุ ทาํใหเ้กิดประสบการณ์ท่ีทุกขท์รมาน และไม่ประทบัใจต่อ
การด่ืมสุรา ส่งผลใหรู้้สึกเบ่ือสุรา ดงัคาํระบุของหมอเมือง “บางคนนีช้อบกินเหล้าใช่ไหมกินเหล้า
ไม่ยอมตัดไม่ยอมทาํอะไรนีคื้อชอบเหล้า อย่างเป็นสามีภรรยากันนะเป็นพ่อเป็นแม่ หรือไม่อยากให้
ลกูเลิกเหล้า กข็โมยเอาตัวนีฝ้นๆ ใส่นํา้แล้วกเ็อาไปผสมในเหล้า” “บางคนถ้าตัดเหล้านีก้จ็ะผสมฝน
แล้วใส่ในเหล้าให้กินบางคนไม่รู้นะ แต่อยากตัดเหล้าฝนเอานํา้มันนิดเดียว ผสมในเหล้าในขวดให้
คนท่ีติดเหล้า” 

 จากการศึกษาพบเพียงขอ้เสนอแนะจากหมอเมืองในการนาํสมุนไพรโลดทะนงแดง
มาใชใ้นการบาํบดัรักษาผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา แต่ยงัไม่ปรากฏขอ้มูลของผูท่ี้เป็นโรคติดสุราท่ีไดมี้การ
นาํมาสมุนไพรดงักล่าวมาใช ้ทั้งน้ีผูท่ี้เป็นโรคติดสุราอาจไม่ค่อยรู้จกัหรือยงัมีการใชไ้ม่แพร่หลาย  

 เครือหน่ําแน้ (รางจืด) ชาวลา้นนานาํเครือหนํ่าแนม้าใชเ้พ่ือการแกพ้ิษ ลา้งพิษ และ
ถอนพิษสุราออกจากร่างกาย โดยเฉพาะกรณีเมาเหลา้หรือเมาคา้ง โดยมีสรรพคุณช่วยในการขบั
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สารพิษต่างๆ ออกจากร่างกาย ทางการอาเจียน ปัสสาวะ และทางเหง่ือ ดงัคาํระบุของหมอเมือง และ
ผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา “รางจืดนี้จะล้างพิษ” “(รางจืด) มันช่วยได้หลายอย่างครับ มันช่วยแก้โรค
ประจาํตัวเรา เหล้านีบ้างทีเรากินไปแล้วผมว่ามันอาจจะถอนพิษได้เหมือนกันครับ” “สมมติว่าเมา
เหล้าน่ีนะ เค้ากจ็ะเอาเครือหนํา่แน้มาต้มกิน มันจะทาํให้หายเมาได้นะ เพราะว่ามันจะอาเจียนแล้ว
มันจะสร่างเมานะ (หายเมา) เวลาเราเมาเหล้าแล้วขาํ (อาการเมาค้าง) เราก็จะใช้เครือหนํา่แน้           
น่ีแหละ” “(รางจืด)ใช่มนัจะมีทางออกลงไปทางท่อปัสสาวะอย่างเดียว บางทีกอ็อกจากรูขมุขนมนัก็
คายสารออกไป ท่ีมนัตือ้หัวมนักท็าํให้โล่ง” 
 

 
 

ภาพ 4-3 เครือหนํ่าแน ้(รางจืด) 
 

 การเตรียมสมุนไพรเครือหนํ่าแน้ มีวิธีการเตรียมอยู่ 2 วิธีด้วยกัน คือ  1) การตม้  
โดยนาํเถาท่ีสดหรือเถาท่ีแห้งและรากของเครือหนํ่าแนม้าหั่นให้มีขนาดพอดี ใชป้ระมาณ 1 กาํมือ 
แลว้นาํไปตม้ 2) การบดเป็นผง โดยการนาํเถาเครือหนํ่าแนม้าตากใหแ้หง้ ในบริเวณท่ีไม่สัมผสักบั
แสงแดดโดยตรง หลงัจากนั้นนาํไปบดใหล้ะเอียด เพ่ือบรรจุเป็นแคปซูล หรือนาํไปชงรับประทาน 
“เอามาต้ม ท้ังเครือท้ังราก ถอนพิษ” “เอามาต้มสัก 1 กาํมือ เนี้ยแหละกก (ตัด) หัวท้ายซะ”      
“เครือหนําแน้ เค้าจะเอามาตากแดด เค้าจะเอามาห่ันๆ แล้วตากในร่ม แล้วจะเอามาต้มกิน”          
“เอามาตากเอาเครือมันมาตากก่อนแล้วเอามาต้มกินเป็นยา” “ต้องต้มกินบางทีเป็นชาชงกต้็องทาํ
เป็นชาชง บางทีมีเป็นแคปซูลกกิ็นเป็นแคปซูลไปเลยแล้วรางจืดนีจ้ะทาํเป็นชาชงมากกว่า”  

 วิธีการรับประทานเครือหนํ่าแน ้หมอเมืองจะใหด่ื้มนํ้ ายาสมุนไพรเครือหนํ่าแนว้นัละ 
2 คร้ัง คร้ังละ 1 แก้ว เช้า-เย็น รับประทานติดต่อกัน 10 วนั จึงจะได้ผลทางการรักษา หลงัจาก
รับประทานเครือหนํ่าแน ้ผูท่ี้เป็นโรคติดสุราจะมีอาการอ่อนเพลียเลก็นอ้ย เน่ืองจากอาเจียนจากการ
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ถอนพิษสุรา “กินคร้ังละ 1 แก้ว เช้าเยน็พอแล้ว” “ปริมาณนีจ้ะกินแก้วเดียวถ้าเกินกว่าน้ันมนัอ่อน 
ถอนแล้วไม่ใช่ว่าอ่อนเลยนะ มันรู้สึกว่าเพลียอ่อน เพราะมันถอนพิษได้ ขนาดกินยาเบ่ือนะแทบ
ไม่ได้ล้างท้อง” “กินไปทุกวันๆ รางจืดน่ีถ้าถ้าจะถอน (ถอนพิษสุรา) กจ็ะกินประมาณ 10 วัน”    
เม่ือผูท่ี้เป็นโรคติดสุรารับประทานเครือหนํ่าแน้จะทาํให้อาการเมาทุเลาลง มีความรู้สึกไม่อยาก     
ด่ืมสุรา ร่างกายสดช่ืน สบายเน้ือสบายตวั จิตใจปลอดโปร่ง จากการแกพ้ิษ ลา้งพิษ ถอนพิษสุราออก
จากร่างกาย ดงัคาํกล่าวของผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา “เครือหนาํแน้มันกกิ็นไปกแ็ก้สร่างเมา แล้วกท็าํให้
ไม่อยากกินเหล้านะ” “คล้ายๆ ว่าแฮ็งค์ๆ เหล้านีกิ้นรางจืดอาการจะดีขึน้นะครับ” “...กินรางจืดแล้ว
มนัรู้สึกว่าสบายดีนะ จิตใจกดี็หน่อย คล้ายๆ แบบเบาเนือ้เบาตัวนะครับ...” “กินแล้วกรู้็สึกมนัสดช่ืน
ขึน้” 

 กาสะลอง (ต้นปีบ) ถูกนาํมาใชเ้ป็นสมุนไพรในการดูแลสุขภาพของผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา 
โดยเลือกใชส่้วนรากหรือเปลือกมาใชใ้นการบรรเทาอาการเมาสุรา หรืออาการเมาคา้ง วิธีการเตรียมยา
โดยการฝนรากกาสะลองท่ีตากแห้งแลว้นาํมาฝน แต่ถา้ใชส่้วนของเปลือกชาวลา้นนาจะใชดิ้นขอ 
(เป็นกระเบ้ืองท่ีใชมุ้งหลงัคา) ขดูเพื่อนาํเศษเปลือกไมก้าสะลองมาตม้ หมอเมืองก็จะนาํนํ้ ายาท่ีได้
จากการตม้มาใหผู้ท่ี้เป็นโรคติดสุรารับประทาน โดยจะรับประทานก่อนอาหาร 3 ม้ือ คร้ังละ 1 แกว้   
“เค้าจะเอารากมันมาฝนกิน พอฝนกินแล้วมนัจะสร่างเมา” “ถ้าคนไหนกินเหล้า เมาเหล้าค้าง เค้าก็
จะเอารากไม้กาสะลอง มาฝนกินนะ” “เรากเ็อาเปลือกมัน (กาสะลอง) เนีย้แหละคะเอามาต้มกิน 
โดยเรากใ็ช้ดินขอถาก (ขูด) ออกมาแล้วกน็าํมาต้มเลยคะ” “ถ้ากินคร้ังหน่ึงกป็ระมาณ 1 แก้วคะ  
กเ็อาไว้กินก่อนอาหารในแต่ละมือ้คะ” 

 การรับประทานสมุนไพรกาสะลองจะช่วยให้ผูท่ี้เป็นโรคติดสุราหายจากอาการเมา 
(สร่างเมา) และช่วยบรรเทาอาการเมาคา้งใหล้ดลงหรือหายไป “ก็สร่างเมานะ กาสะลองดว้ยนะ”  
ซ่ึงภายหลังจากการรับประทานสมุนไพรกาสะลองแล้วผูท่ี้เป็นโรคติดสุราจะรู้สึกสดช่ืนข้ึน        
และมีความรู้สึกตอ้งการอยากด่ืมสุราลดลง “ถ้าง่วงเหล้า แล้วเอารากกาสะลองมาฝนกิน หรือเอามา   
ต้มกิน”  
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ภาพ 4-4 กาสะลอง (ตน้ปีบ) 
 

 เถาพระขรรค์ไชยศรี เป็นสมุนไพรท่ีมีสรรพคุณในการทาํใหเ้บ่ือเมา และขบัพิษสุรา 
โดยการขบัเหง่ือ และถ่ายทอ้ง เถาพระขรรคไ์ชยศรีจะมีลกัษณะเป็นเถาไมเ้ล้ือย “ส่วนเถาพระขัน
ไชยศรีกเ็ป็นยาเบ่ือเมา” วิธีการเตรียมยา ทาํโดยการสับเถาพระขรรคไ์ชยศรีให้เป็นช้ินเลก็ๆ แลว้
นําเอามาต้มจนกระทั่งนํ้ าเดือด สังเกตดูว่ามีตัวนํ้ ายาไหลออกมาเพียงพอตามท่ีต้องการ และ
เหมาะสมกบัผูท่ี้จะรับประทาน ความเหมาะสมของการตม้จะพิจารณาจากธาตุในร่างกายของแต่ละ
บุคคล โดยธาตุในร่างกายของคนเราแต่ละคนมีความแตกต่างกนั ทาํใหมี้การตอบสนองต่อฤทธ์ิของ
การขบัถ่ายแตกต่างกนั เน่ืองจากเถาพระขรรคไ์ชยศรีมีฤทธ์ิทาํให้เกิดอาการมวนทอ้ง และถ่ายทอ้ง 
ดงันั้น หากใชว้ิธีการตม้ยาทัว่ไปคือ จากนํ้ า 3 ส่วน เหลือ 1 ส่วน อาจจะทาํให้ตวันํ้ ายาเขม้ขน้มาก
เกินไป ส่งผลทาํให้ฤทธ์ิยาเพ่ิมข้ึน และอาจทาํให้เกิดอนัตรายจากอาการถ่ายทอ้งได ้“คือเค้าจะเอา
เถาของมนัเนีย้นะ เอามาสับเป็นชิ้นเนาะ แล้วเอามาต้ม ต้มนํา้แล้วกด่ื็ม 1 แก้วนะ” “คือจริงแล้วการ
ต้มยาเนีย้ 1 เค้าจะต้องต้มให้เดือด พอเดือดแล้วรอประมาณสักครู่หน่ึง ให้นํา้เดือดพอตัวยามนัไหล
ออกมากพ็อได้แล้ว แต่ว่าตามหลักท่ีเค้าเขียนว่าต้ม 3 เอา 1 น้ันนะ อันน้ันมันแก่ (ตัวยาเยอะ) ไป
ครับ” “มันขึน้อยู่กับไฟธาตุของคนนะ เวลาคนเรานีม้ันจะไม่เหมือนกันนะ เพราะว่าบางคนกินยา
นิดหน่ึงมันก็ถ่ายแล้ว แต่สําหรับบางคนกินแล้วมันไม่รู้สึกนะ การกาํหนดปริมาณยามันต้องดูว่า
กาํลงัรวมของแต่ละคนเป็นอย่างไรด้วยนะครับ” 
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 นํ้ายาเถาพระขรรคไ์ชยศรี รับประทานคร้ังละ 1 แกว้ต่อคร้ัง เวลาหวัคํ่า หรือ ช่วงเชา้ 
เน่ืองจากเม่ือรับประทานนํ้ ายาเขา้ไป 1-2 ชัว่โมง จะเกิดอาการมวนทอ้งและรู้สึกอยากเขา้ห้องนํ้ า 
(อยากถ่าย) รวมถึงจะมีการอาเจียนและถ่ายทอ้งตามมา แลว้ทาํรู้สึกร่างกายอ่อนเพลีย ดงัคาํระบุของ
แพทยพ์ื้นบา้นหรือหมอเมือง “ถ้ากินเข้าไปกจ็ะมีอาการมวนท้อง ก็จะถ่ายและท้ังถ่ายท้ังอาเจียน 
เพราะฉะน้ันการขับออกจากร่างกายนี้ก็จะมีท้ังสองทางครับ คือท้ังอาเจียนท้ังถ่าย” “ดังน้ันช่วง
ระยะเวลานีค้นไข้กจ็ะเพลีย ท้ังจากอาการลงแดงต่างๆ กจ็ะถูกยาพวกนี้ขับออกมา ทาํให้ร่างกาย
อ่อนเพลีย ทาํให้ไม่ค่อยมีฤทธ์ิเท่าไหร่”  

 ขีบุ้หร่ียาขึ่น (ขีบุ้หร่ียาฉุน) บุหร่ียาข่ึนเป็นบุหร่ีท่ีชาวลา้นนาผลิตข้ึน โดยใชใ้บตอง
อ่อนมาทาํให้แห้ง โดยรีดดว้ยความร้อนเพื่อนาํมามวนยาเส้น (นาํมาห่อยาเส้น) ชาวลา้นนาจะนาํ
ข้ีเถา้ท่ีไดจ้ากการเผาไหมใ้นระหวา่งการสูบบุหร่ี ไปผสมกบัสุราแลว้นาํไปใหผู้ท่ี้เป็นโรคติดสุราด่ืม 
จะมีสรรพคุณในการทาํใหเ้บ่ือเมา เม่ือรับประทานเขา้ไปจะรู้สึกอยากอาเจียน เวียนศีรษะ และอยาก
ถ่ายทอ้ง บางรายอาจอาเจียนออกมา ซ่ึงผลจากการด่ืมสุราท่ีมีส่วนผสมของข้ีบุหร่ียาข่ึนจะมีฤทธ์ิทาํ
ให้ผูท่ี้เป็นโรคติดสุรารู้สึกเขด็หลาบ เบ่ือสุรา และไม่อยากด่ืมสุรา ดงัคาํระบุของปราชญช์าวบา้น
และหมอเมือง “เอาขีบ้หุร่ี ขีบ้หุร่ียาข่ึน ท่ีสูบกันนะ เม่ือเค้าเทเหล้าออกมาเค้ากจ็ะเอาข่ีบุหร่ีไปใส่ใน
เหล้า แล้วก็คนๆ ให้มันเข้ากัน พอกินแล้วมันก็จะอาเจียน จะเวียนหัว จะอ๊วก อยากถ่าย อยาก
อาเจียน แล้วมนักจ็ะเขด็หลาบ พอวันพรุ่งนีใ้ห้เค้ากินเค้ากจ็ะไม่กิน เพราะว่ามนันึกถึงเม่ือวานมนัก็
จะไม่อยากกิน กห็ลายวันเป็นอาทิตย์กว่าจะกลับมากินได้ แต่บางคนกพ็อเลย 7 วันไปแล้วมันกไ็ม่
ค่อยอยากกิน ไม่อยากกินแล้ว เลิกไปโดยปริยาย มันไม่เหมือนกันว่าเป็นยานะ มันเหมือนกับเป็น
เคลด็สักอย่างน่ีแหละ” “กแ็อบเอาขีบุ้หร่ีปัจจุบันกไ็ด้นะ เอาขีบุ้หร่ีใส่ในเหล้าแล้วกค็นๆ แล้วกเ็อา
ให้เพ่ือนกินนะ มนักจ็ะอยากอาเจียน เป็นอ๊วก แล้วกจ็ะไม่กินเหล้าอีกหลายวันเลย” 

 นอกจากบุหร่ียาข่ึนแลว้ บุหร่ีท่ีมีขายในทอ้งตลาดในปัจจุบนัก็สามารถนาํมาใชไ้ด้
เช่นเดียวกนักบัการใชข้ี้เถา้ใบยาสูบ หรือข้ีบุหร่ียาข่ึน แต่ทั้งน้ีเม่ือเปรียบเทียบผลท่ีไดจ้ากการใช ้
ข้ีบุหร่ีท่ีมีขายในปัจจุบนั กบัการใชข้ี้บุหร่ียาข่ึน พบวา่สรรพคุณในการทาํใหเ้บ่ือเมาของข้ีบุหร่ียาข่ึน
นั้นมีประสิทธิภาพท่ีมากกว่า ก็คือทาํให้ได้ผลในการเบ่ือเมามากกว่า ดังคาํระบุของหมอเมือง        
“...(ขี้บุหร่ีท่ีมีขายในปัจจุบัน)มันก็ไม่แรงเท่าไหร่ต้องยาเส้นน้ันแหละ ใช่ ต้องยาเส้นบ้านเรา       
เขาเรียกยาข่ึน…” 
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ภาพ 4-5 ข้ีบุหร่ียาข่ึน (ข้ีบุหร่ียาฉุน) 
 

 อยา่งไรก็ตามหมอเมืองไดใ้ห้แนวคิดเก่ียวกบัการใชข้ี้บุหร่ียาข่ึนว่า ผลจากการผสม 
ข้ีบุหร่ียาข่ึนในสุราเพ่ือให้ผูท่ี้เป็นโรคติดสุราด่ืมนั้น เป็นเพียงผลในการเบ่ือเมาระยะสั้นหรือส่งผล
ทาํให้ผูท่ี้เป็นโรคติดสุราเขด็หลาบ และมีความรู้สึกไม่อยากด่ืมสุราในช่วงสั้นๆ ประมาณ 1 อาทิตย์
เท่านั้น แต่หลงัจากนั้นหากผูท่ี้เป็นโรคติดสุราไม่มีกาํลงัใจท่ีเขม้แขง็เพียงพอ หรือไม่ไดมี้ความตั้งใจ
ท่ีอยากจะเลิกด่ืมสุราอยา่งจริงจงั ก็จะทาํใหผู้ท่ี้ติดสุรากลบัมาด่ืมสุราอีก ดงันั้นการบาํบดัรักษาและ
การดูแลสุขภาพของผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา ท่ีจะไดผ้ลดีจะตอ้งใชก้บัผูท่ี้มีความตอ้งการ และมีความ
ตั้งใจจริงในการเลิกสุรา “เอาขีบุ้หร่ีใส่ในเหล้าแล้วกค็นๆ แล้วกเ็อาให้เพ่ือนกินนะ มันกจ็ะอยาก
อาเจียน เป็นอ๊วก แล้วกจ็ะไม่กินเหล้าอีกหลายวันเลย แต่ส่วนมากกก็ลบัไปกินอีก แต่หลายคนกคิ็ด
ว่ามันกินไปกไ็ม่มีประโยชน์กเ็ลิกนะ แต่ความจริงมันอยู่ ท่ีใจนะ มันอยู่ ท่ีใจ ถ้าใจจะเลิกมันกเ็ลิก   
ได้ทันที แต่ถ้าใจไม่เลิกบางคร้ังเราเอายาอะไรให้มันกินบางคร้ังกลับมากินเหมือนเดิม มันเป็น   
เร่ืองยาก”  

 สมุนไพรสูตรถอนพิษ ชาวลา้นนามีการใชส้มุนไพรสูตรถอนพิษเพื่อดูแลสุขภาพ
ของผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา ท่ีประกอบดว้ยรากของพืชสมุนไพรทั้งหมด 5 ชนิดดว้ยกนั คือ รากจอยนาง 
(รากย่านาง) รากมะพร้าวไฟ รากตาล รากดีจอ้นหรือเลงจอ้น (ทา้วยายหม่อม) และรากหญา้คา       
ซ่ึงหมอเมืองจะนํารากของพืชสมุนไพรทั้ ง 5 ชนิด มาลา้งแลว้หั่นเป็นท่อนให้มีความยาวพอดี 
ประมาณ 1 กาํมือ มาตม้รวมกนัเพื่อใหผู้ท่ี้เป็นโรคติดสุรารับประทาน โดยมีสรรพคุณในการขบัพิษ/
ถอนพิษสุรา “ถ้าเขาติดสุราเร้ือรังต้องถอนพิษ เราจะเอายาถอนพิษให้กิน” “ยาถอนพิษกเ็ป็นสมนุไพร
นีแ้หละ มนักจ็ะมีรากจอยนาง รากมะพร้าวไฟ รากตาล รากดีจ้อน รากหญ้าคา” “ใช่เอามาสดๆ น้ันแหละ 
แล้วเอามาต้มกิน” “มนักมี็ 1 กาํมือ 1 ว้องมือ (กาํมือ) แค่เนีย้...หรือ 1 กาํมือ กกิ็น กินถอนพิษมนัก่อน” 
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 สมุนไพรสูตรถอนพิษ จะด่ืมประมาณ 1 แกว้ ก่อนกินอาหารในม้ือเชา้และม้ือเยน็ 
“ยาถอนนีกิ้นก่อนข้าว คร้ังละแก้ว” “เรากจ็ะให้กิน สมมติยาต้ม (สมนุไพรสูตรถอนพิษ) นะกกิ็น
เช้าเยน็ เช้าเยน็ไป” ระยะเวลาของการรับประทานยาสมุนไพรสูตรถอนพิษในผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา 
จะข้ึนอยูก่บัลกัษณะอาการ ความรุนแรงของการติดสุราของผูท่ี้เป็นโรคติดสุราในแต่ละราย ซ่ึงบางราย
อาจจะตอ้งรับประทานเป็นเดือนๆ แต่บางรายก็รับประทานเพียง 10 วนั ทั้งน้ีก็ข้ึนอยูก่บัว่าผูท่ี้เป็น
โรคติดสุรายงัคงมีอาการอยากด่ืมสุราอยูห่รือไม่ ถา้มีอาการกจ็ะพิจารณาลดและหยดุยาได ้ดังคาํกล่าว
ของหมอเมือง “(ยาถอนพิษ) กกิ็นแล้วแต่อาการ อาการคือด่ืมมานานไหม กินมาเยอะจนส่ัน จนงอม 
(อาการตัวส่ัน มือส่ัน) กต้็องกินเป็นเดือน...” “ถ้ากินมนัระยะว่า คนนีเ้ป็นเยอะ เรากจ็ะให้กินโดยต้ัง
กาํหนดไว้ให้เค้าเดือนหน่ึงนะต้ังระยะไว้ให้กิน กินยานีไ้ปสักเดือน จนกระท่ังท่ีว่าจิตใจนีท่ี้เราอยาก
กินเหล้านีน้้อยลงมา ถอยลงมาแล้ว” 
 

 
 

ภาพ 4-6 สมุนไพรสูตรถอนพิษ 
 
 
 

รากหญ้าคา 

ตาล 

รากมะพร้าวไฟ 

ท้าวยายหม่อม 

ย่านาง 
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 ในระหวา่งการบาํบดัรักษาผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา โดยใชส้มุนไพรสูตรถอนพิษ ไดมี้การ

นาํสมุนไพรรางจืดมาใชส้ลบักบัสมุนไพรสูตรถอนพิษ เพื่อการเสริมฤทธ์ิในการถอนพิษและลา้ง
พิษสุรา ดงัคาํระบุของหมอเมือง “เม่ือเขาถอนไปแล้วประมาณ 2-3 วัน กเ็อารางจืดให้เขากินอีก” 
“กกิ็น กินถอนพิษมนัก่อน ขบัพิษ หลงัจากน้ันกกิ็นไป 5 6 วัน กเ็อารางจืดให้เขากิน” “ถ้ากินยาต้ม
ตัวนีไ้ปกใ็ห้กินขับพิษถอนพิษ หลังจากน้ันเรากห็ยดุ แล้วเราจะให้กินรางจืดต่อจะได้ถอนพิษออก
หมด” 

 การอบสมุนไพร เป็นการใชค้วามร้อนไอนํ้ าท่ีไดจ้ากการตม้สมุนไพร มีสรรพคุณใน
การขบัพิษออกมาทางเหง่ือ และรูขมุขน การอบสมุนไพรเป็นการบาํบดัรักษาท่ีทาํไปพร้อมกบัการ
ใชส้มุนไพรขบัพิษ/ถอนพิษ ทั้งน้ีเพื่อเป็นการเสริมฤทธ์ิในการขบัพิษทัว่ร่างกาย โดยสมุนไพร ท่ีใช้
ในการอบเพ่ือขบัพิษประกอบดว้ย หวัไพร (ปูเลย) ขิง ใบหนาด ว่านนํ้ า ผวิมะกรูด เปลา้หลวง เปลา้นอ้ย 
ใบมะขาม และเกสรดอกไม ้เกสรดอกไมค้วรเป็นเกสรดอกไมท่ี้นาํไปถวายพระในวนัสาํคญัต่างๆ 
เน่ืองจากจะมีความเป็นสิริมงคล มีความศกัด์ิสิทธ์ิ และไดรั้บการปลุกเสก ซ่ึงเปรียบไดก้บัการใช้
สมุนไพรท่ีผ่านพิธีกรรมอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ก่อให้เกิดขวญัและกาํลงัใจแก่ผูท่ี้มารับการบาํบดัรักษา  
ดังคาํกล่าวของปราชญ์ชาวบ้านและหมอเมือง “...พอด่ืมยา (ยาสามราก) ตัวนีไ้ปแล้วสัก 1 วันถึง 2 วัน 
ถ้าไม่มีอาการอะไรแล้วเรากจ็ะให้เข้ากระโจม เป็นกระโจมท่ีเค้าใช้อบยาอบสมนุไพร...” “ครับการ
อบสมุนไพรเป็นการขับพิษ” “อบสมุนไพรก็จะเป็นการขับพิษท่ีมันอยู่ตาม รูขุมขนออก” “อบ
สมุนไพร ก็ใช้สมุนไพรท่ีช่วยในการขยายรูขุมขน ช่วยในการไหลเวียนเลือดนะครับ เราก็จะต้ม
สมุนไพรเข้ากระโจม เสร็จแล้วก็เข้าไปอยู่ในน้ัน ในน้ันก็จะมีอุณหภูมิสูง และร้อน ก็อบเพ่ือให้
เหง่ือออก และกจ็ะช่วยขบั (ขบัพิษ) ในส่วนท่ีเหลือออกไป”  

 เน่ืองจากการอบสมุนไพรตอ้งอยู่ในห้องท่ีมีอุณหภูมิและความร้อนสูง รวมถึงจะมี
การขบัพิษออกทางเหง่ือ จึงอาจเกิดอนัตรายจากการอบสมุนไพร อนัเน่ืองมาจากความอ่อนเพลีย
ของร่างกาย และอาจเป็นลมหมดสติ หากทาํการอบสมุนไพรเป็นเวลานานเกินไป ดงันั้นในการอบ
สมุนไพรสําหรับผูท่ี้เป็นโรคติดสุราจะทาํการอบ วนัละ 1 คร้ัง แต่ละคร้ังจะอบทั้งหมด 3 รอบ  
โดยแต่ละรอบจะใชเ้วลาประมาณ 10 นาที แลว้ออกมาพกั 10-20 นาที หลงัอบสมุนไพรเสร็จทั้ง 
3 รอบแลว้ ให้ผูท่ี้เป็นโรคติดสุราไปอาบนํ้ าชาํระร่างกาย หลงัจากการอาบนํ้ าจะทาํให้มีความรู้สึก    
สดช่ืน สบายใจ สบายเน้ือสบายตวั และร่างกายกระปร้ีกระเปร่า ดงัคาํระบุของปราชญช์าวบา้นและ
หมอเมือง “การอบนานหรือไม่นานมีท้ังข้อดีและข้อเสีย ข้อดีกคื็อทาํให้พิษต่างๆ ท่ีอยู่ในร่างกาย 
ไม่ว่าจะเป็นสุรา ยาเสพติดอะไรก็แล้วแต่มันถูกขับออกมา ส่วนข้อเสียก็คือมันจะทาํให้ร่างกาย
อ่อนเพลีย และถ้าเสียเหง่ือมากๆ มันก็เป็นลมได้ครับ” “อบ (สมุนไพร) ประมาณ 1 คร้ังต่อวัน  
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แต่ละคร้ังจะอบท้ังหมด 3 รอบ...ทีนีส่้วนวิธีการของมนักคื็อ อาจจะเข้าสัก 10 นาทีเนาะถ้าหายใจฝืด
แล้วกอ็อกมาซะสัก 10 นาที 20 นาที แล้วกค่็อยเข้าไปอีกคร้ัง แต่จะเข้าไปก่ีคร้ังนีไ้ม่ว่านะ แต่ว่าถ้า
จะเข้าไปเป็นช่ัวโมงนีไ้ม่ได้เพราะว่าเด๋ียวจะเป็นลมครับ เข้าออกๆ” “แต่ถ้ามันเป็นในกรณีท่ีเป็น
โรคพิษสุราเร้ือรังนีเ้วลาอบสมนุไพรนีเ้ราต้องเข้าไปสัก 2 3 คร้ังนะหลังจากน้ันกอ็อกมาแล้วกม็า
อาบนํา้ โถ่ะ! มันรู้สึกม่วนใจ (สบายใจ) นะ” “การอบสมุนไพร...กอ็บเพ่ือให้เหง่ือออก และกจ็ะ
ช่วยขบัในส่วนท่ีเหลือออกไป ร่างกายกจ็ะรู้สึกกระปร้ีกระเปร่า ช่วงนีก้จ็ะอยู่ในช่วงพักพืน้ในช่วง
ของ 4 วันหลงั คราวนีเ้รากจ็ะพักฟ้ืนและฟ้ืนฟูสภาพ”  

 จากการศึกษาการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพของผูท่ี้ เป็นโรคติดสุรานั้ น  
หมอเมืองได้ให้แนวคิดไวว้่า นอกจากจะรับประทานยาถอนพิษแล้วยงัจาํเป็นท่ีจะต้องมีการ
บาํบดัรักษาในด้านอ่ืนๆ ควบคู่กันไป เช่น การรับประทานยาบาํรุง การรับประทานอาหารท่ีมี
ส่วนผสมของนํ้ าตาล ทั้งน้ีก็เพื่อจะให้การดูแลสุขภาพมีประสิทธิภาพมากข้ึน และเพื่อให้ผูท่ี้เป็น
โรคติดสุรามีความสดช่ืน มีสุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรง  

 ปลาไหลดองเหล้า (ปลาไหลดองสุรา) จากการศึกษาพบว่า ปลาไหลดองเหลา้มี
สรรพคุณในการทาํให้เบ่ือสุรา เน่ืองจากจะทาํให้สุรามีกล่ินคาว และภายหลงัการด่ืมจะทาํผูท่ี้เป็น
โรคติดสุราอาเจียน ปวดหัว ปวดเม่ือยตามร่างกาย ปลาไหลดองเหลา้สามารถเตรียมได ้ 2 วิธีคือ      
1) นาํหางปลาไหลตากแห้งและเลือดปลาไหลมาดองไวใ้นสุราท่ีผูท่ี้เป็นโรคติดสุราด่ืมเป็นประจาํ 
การดองวิธีน้ีจะไม่มีกาํหนดเวลา ซ่ึงผูท่ี้เป็นโรคติดสุราสามารถด่ืมสุราดองปลาไหลไดใ้นวนัท่ีสอง
หลงัจากการดอง และสามารถด่ืมไปไดจ้นหมดขวด 2) นาํสุราชนิดท่ีผูท่ี้เป็นโรคติดสุรารับประทาน
เป็นประจาํมา 1 ขวด แลว้นาํปลาไหลท่ีมีชีวิตอยูม่าดองไวใ้นสุรา ดองไวไ้ม่เกิน 1 อาทิตย ์โดยจะ
ดองปลาไหล 3 วนั 5 วนั หรือ 7 วนั เพราะตามความเช่ือของชาวลา้นนาเช่ือว่าจาํนวนวนัค่ีเป็น
จาํนวนท่ีเหมาะสมท่ีจะทาํส่ิงท่ีเป็นการเลิก การตดั หลงัจากดองปลาไหลครบตามท่ีตอ้งการ ใหน้าํสุรา
มากรองดว้ยผา้ขาวบางเพื่อนาํเมือกปลา และเศษต่างๆ ออก ดงัคาํกล่าวของหมอเมือง “เอาแช่ไว้ใน
เหล้าแล้วกใ็ห้กิน แล้วมันจะมีเลือดเลือดปลาเหย่ียน (ปลาไหล) ความจริงไม่ใช่เลือดครับเค้าจะตัด
หางปลาเหย่ียน เอาหางปลาเหย่ียนมาตากแห้ง ตากแห้งแล้วกใ็ส่ไว้ในเหล้า แต่วันน้ันแฟนผมถ้าจะ
เอาเลือดไปใส่ด้วย” “นาํปลาไหลเป็นๆ มา 1 ตัว เอามาดองกับเหล้าชนิดเดียวกับท่ีเขากินนะ แล้ว
เอาไปแช่ไว้ในเหล้าแล้วดองไว้ไม่ตํา่กว่า 7 วัน 3 วัน 5 วัน กไ็ด้แต่ต้องไม่ตํา่กว่า 7 วัน แต่กไ็ม่เกิน
กว่าน้ันนะ...ท่ีเป็นวันค่ีนีก้คื็อมนัเป็นวันท่ีใช้สาํหรับการตัดหรือการเลิก” “7 วันแล้วกจ็ะเทเอาเหล้า
ท่ีดองปลาไหลออกมากรอง กรองด้วยผ้าขาวบางนะ จะได้เอาเมือกปลาแล้วก็เศษปลาท่ีมันผสม
เหล้าอยู่ออกให้หมด ให้เหลือแต่เหล้านะแล้วกเ็กบ็ปิดฝาไว้อย่างเดิม” 
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 การด่ืมมี 2 วิธีคือ 1) ด่ืมทุกวนั วนัละคร่ึงแกว้ การด่ืมวิธีน้ีทาํใหผู้ท่ี้เป็นโรคติดสุรา
สามารถลดปริมาณการด่ืมสุราของตนเองลงได ้เน่ืองจากกล่ินคาวในสุราทาํใหผู้ท่ี้เป็นโรคติดสุรามี
ความรู้สึกไม่อยากท่ีจะด่ืมสุราอีก 2) ด่ืมโดยท่ีผูท่ี้เป็นโรคติดสุราไม่รู้ วิธีน้ีจะทาํโดยการนาํเอาสุรา  
ท่ีไดจ้ากการดองปลาไหลมาให้ผูท่ี้เป็นโรคติดสุราด่ืมขณะท่ีเมาสุราอยู ่หลงัจากท่ีผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา
ด่ืมสุราในคร้ังต่อไป จะทาํให้เกิดอาการปวดหัว ปวดเม่ือยตามร่างกาย และอาเจียนอย่างรุนแรง 
จนกระทัง่ทาํใหผู้ป่้วยไม่อยากด่ืมสุรา และไม่กลา้ด่ืมสุราอีกต่อไป ดงัคาํกล่าวของผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา    
“แช่เหล้าแล้วกใ็ห้กินทีละนิดก่อนท่ีจะมานีแ้ฟนจะให้กินวันละคร่ึงแก้ว วันหน่ึงเท่านีค่้อยๆ ลดๆ ลง” 
“ครับแล้วอีกอย่างกรู้็สึกว่ามันจะคาวด้วย เวลากินเหล้ามันคาวแล้วไม่อยากกิน...มันกดี็ขึน้มากนะ
ตอนน้ัน คือกช่็วยๆ ลด จากท่ีเรากินมาก กินเฉพาะตอนเยน็นิดเดียว” 

 1.2 สมุนไพรปรับธาตุ คนืภาวะสมดุล บํารุงร่างกาย 
 ชาวลา้นนาเช่ือว่าผูท่ี้เป็นโรคติดสุราเกิดภาวะความเจ็บป่วยอนัเน่ืองมาจากการการ

ด่ืมสุรา เพราะสุราทาํใหธ้าตุทั้ง 4 ในร่างกายเกิดความไม่สมดุล ดงันั้นจึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บการ
ดูแลสุขภาพโดยการปรับธาตุ ตามเหตุแห่งความเช่ือดงักล่าว เพ่ือใหธ้าตุในร่างกายซ่ึงประกอบไปดว้ย 
ธาตุดิน นํ้ า ลม ไฟ กลบัคืนสู่ภาวะสมดุล ดงัคาํระบุของปราชญช์าวบา้นและหมอเมือง “...ให้ธาตุ
มันสมดุลขึน้ให้ธาตุมันดีขึน้หลังจากเราติดเหล้าแล้วมันจะซีดจะเซียว จะผอมจะอะไร กจ็ะกินยา
ปรับธาตกุจ็ะดูให้เลือดลมมนัสมบูรณ์ ธาตนีุจ้ะอยู่จะปรับความสมดุลให้ร่างกายเรา...” “...สมมติว่า
ธาตเุขาไม่ค่อยดี ท่ีเราใช้พวกเบญจกูลปรับธาตใุนร่างกายเขา จาํพวกเบญจกูลจะเป็นพวกดินนํา้ลมไฟ
จะอยู่ในน้ันหมดคือว่าดิน นํา้ ลม ไฟ อากาศธาต ุ5 อย่าง ของฤษี 5 ตนไอ้ตัวนีม้นัจะช่วยปรับธาตุใน
ร่างกายให้เกิดสมดลุ...”  

 การปรับธาตุถือไดว้า่เป็นขั้นตอนสาํคญั เน่ืองจากตอ้งทาํการปรับธาตุในร่างกายใหสู่้
ภาวะสมดุลทั้งก่อนและหลงัการถอนพิษ/ขบัพิษสุราออกจากร่างกาย “ถ้าใช้เรากจ็ะเอาตัวนีม้าปรับ
ธาตกุ่อน ธาตใุนร่างกายนะ แล้วเรากจ็ะเอาตัวยาท่ีเราจะรักษาเค้าให้เค้ากินต่อไป” “คือกินเหล้าเข้าไป
แล้วมนัทาํให้ร่างกายมนัไม่สมดลุ หลงัจากท่ีเลิกเหล้าหรือตัดเหล้า หรือล้างพิษอะไรเสร็จแล้วกต้็อง
ปรับธาตุให้กลับมาเข้ามาเหมือนเดิม” “คือหลังท่ีเขาเลิกเหล้าหรือปรับเหล้าตัดเหล้าอะไรนีเ้สร็จ
แล้วมาปรับธาตแุละบาํรุงกาํลงั” 

 สมุนไพรเบญจกูล/ยาธาตุ เป็นสมุนไพรรสร้อน ท่ีชาวลา้นนานาํมาใชใ้นการปรับธาตุ
ในร่างกายให้กลับไปสู่ความสมดุล ประกอบไปด้วยสมุนไพรจาํนวนทั้ งหมด 5 ชนิด ได้แก่ 
1) ดีปลี 2) ชะพลู 3) จะคา้น 4) เจตมูลเพลิง 5) ขิง และมีสรรพคุณในการช่วยปรับธาตุทั้ง 5 ใหก้ลบั
สู่ภาวะสมดุล อันได้แก่ธาตุดิน นํ้ า ลม ไฟ และอากาศธาตุ นอกจากนั้ นยงัมีส่วนช่วยในการ        
บาํรุงร่างกาย โดยรสร้อนของยาจะออกฤทธ์ิกระตุน้ให้ผูท่ี้เป็นโรคติดสุราเกิดความอยากอาหาร    
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ทาํใหเ้จริญอาหาร และรับประทานอาหารไดม้ากข้ึน ส่งผลใหร่้างกายฟ้ืนฟสูภาพไดเ้ร็วและแขง็แรง
สมบูรณ์ข้ึน ดงัคาํกล่าวของปราชญช์าวบา้นและหมอเมือง “ยาบาํรุงกจ็ะเป็นเร่ืองของยาบาํรุงธาต ุ
ทาํให้เกิดการกระตุ้นร่างกายให้เจริญอาหาร กจ็ะเป็นพวกยาร้อน” “ยาร้อนๆ กคื็อประเภทขิง พวก
อะไรนะ...มันมีสูตรของเค้านะ ก็จะมีตะค้าน เจตมูลเพลิง ขิง ดีปลี” “ตัวปรับธาตุกจ็ะมี...มีดีปลี 
ชะพลู จะค้าน เจตมลูเพลิง แล้วกขิ็ง...” “...เม่ือพิษมันได้ถูกขับออกไปแล้วกจ็ะบาํรุงต่อไป กจ็ะเป็น
พวกยาบาํรุงต่างๆ ยาบาํรุงร่างกาย  เช่น ยาธาตุ จนกระท่ังร่างกายสมบูรณ์กจ็ะถือว่าเสร็จส้ิน” “คือ
รสของยานี ้เวลาทาํยาธาตุเราจะต้มด่ืม หรือทาํเป็นผงกจ็ะออกร้อนๆ พอกินเข้าไปกจ็ะเข้าไปบาํรุง
กระเพาะ กระเพาะมันจะถูกกระตุ้นเพราะมันร้อนๆ แล้วมันก็จะทาํให้มีความอยากอาหาร เค้า
เรียกว่าเป็นยาบาํรุง เพราะฉะน้ันกกิ็นยาธาต ุพอกินยาธาตเุสร็จแล้วกกิ็นอาหาร กจ็ะทาํให้กินข้าวได้ 
แล้วกินอาหารได้ร่างกายกจ็ะแขง็แรงสมบูรณ์” “ไอ้ตัวนี ้5 อย่างนีคื้อปรับธาตุท้ัง 5 คือดิน นํา้ ลม 
ไฟ และอากาศธาต ุเรากจ็ะเอามาต้มให้เค้ากิน นํา้สามส่วนเราจะต้มเหลือส่วนเดียวแล้วเอาไปให้เค้า
กิน...กใ็ห้เค้ากินปรับธาต”ุ 

 วิธีการเตรียมยาและการรับประทานยาสมุนไพรปรับธาตุมีทั้งหมด 2 วิธีดว้ยกนั คือ 
1) นาํสมุนไพรทั้ง 5 ชนิด มาตากใหแ้หง้แลว้นาํมาบดละเอียดเป็นผงเพื่อนาํไปชง หรือนาํไปบรรจุ
ไวใ้นแคปซูล โดยยาผงจะนาํมาชงกบันํ้าตม้สุกแลว้รับประทานคร้ังละคร่ึงแกว้ปกติ ส่วนยาแคปซูล
จะรับประทานคร้ังละ 2-4 แคปซูล 2) มดัสมุนไพรแลว้นาํไปตม้ในหมอ้ดินเพื่อเสริมสรรพคุณทางยา
ใหค้รบธาตุทั้ง 4 การตม้ใชห้ลกัของการตม้ยาทัว่ไป โดยจะรับประทานคร้ังละ 1 แกว้นํ้ าปกติ การ
รับประทานยาปรับธาตุนั้นใหรั้บประทานก่อนอาหารเชา้-เยน็ และก่อนนอน เน่ืองจากเวลาดงักล่าว
เป็นเวลาท่ีทอ้งวา่งจึงทาํใหร่้างกายสามารถดูดซึมยาไดดี้ ดงัคาํกล่าวของแพทยพ์ื้นบา้นหรือหมอเมือง 
“ยาปรับธาตุนีถ้้าเป็นยาผง เราจะเอามา 1 ช้อนชาเนาะ เอามาชงกับนํา้ต้มนะ นํา้ต้มสุก ผสมสักคร่ึง
แก้วคนๆๆ แล้วกินเลย” “ช่วงเวลากินเหรอ เรากจ็ะกินก่อนอาหาร เม่ือเช้า เม่ือแลง แล้วกก่็อนนอน 
ก่อนนอนนะ ท่ีให้กินอย่างนีก้เ็พราะเราต้องกินตอนท่ีท้องมนัว่าง การกินยาสมนุไพรนะ ถ้าท้องว่าง
แล้วมนัจะดูดซึมได้ดี” 
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ภาพ 4-7 สมุนไพรเบญจกลู 
 
 

 
 

ภาพ 4-8 ยาหอม 
 

เถาสะค้าน (จะค้าน) ขงิ 

เจตมูลเพลงิ 

ชะพลู (ช้าพลู) 

ดปีล ี 
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 ยาหอม/ยาลม เป็นยาตาํรับท่ีมีขายตามร้านขายยาทัว่ไป ยาหอม/ยาลมเป็นยาบาํรุง
ธาตุบาํรุงร่างกาย โดยเฉพาะระบบการไหลเวียนโลหิต สรรพคุณของยาหอม/ยาลม คือ แกอ้าการ
วิงเวียน ใจสั่น ใจไม่ดี รวมถึงบาํรุงหัวใจ ตบั ปอด และไต ชาวลา้นนานาํยาหอม/ยาลมมาใชเ้พื่อ
บาํรุงร่างกายให้แก่ผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา รวมไปถึงการจดัการอาการไม่สุขสบายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจาก
การด่ืมสุรา เช่น ปวดหัว ใจสั่น ใจไม่ดีเน่ืองจากด่ืมสุรามาก หรือมีอาการอยากด่ืมสุรา ซ่ึงหากผูท่ี้
เป็นโรคติดสุราได้รับประทานยาหอม/ยาลมเข้าไปก็จะรู้สึกโล่ง  สดช่ืน  และสบายใจข้ึน  
การรับประทาน ยาหอม/ยาลมสามารถรับประทานโดยการนาํผงยาหอม/ยาลมไปละลายในนํ้ าอุ่น
แลว้ด่ืม หรือสามารถกินผงยาหอม/ยาลมแลว้ด่ืมนํ้ าตาม ดงัคาํกล่าวของปราชญช์าวบา้น หมอเมือง 
“... (ยาลม) มนัจะเป็นยาบาํรุงอยู่ในน้ัน บาํรุงหัวใจ ตับ ปอด ไต อยู่ในน้ันหมดยาอยู่ในน้ันหมดทุก
อย่าง...” “มันกจ็ะมีเหยือกนํา้เนาะ เรากใ็ส่ยาหอมเข้าไป แล้วกเ็ติมนํา้อุ่นเข้าไปให้มันละลาย คนๆ 
แล้วกใ็ห้ด่ืมแก้วหน่ึง ตั้งไว้ท่ีเดิมแล้วกม็าคนๆ แล้วกด่ื็มอีก เหมือนกินกาแฟ” “ยาหอมเป็นบาํรุง
หัวใจเป็นผง ยาหอมบาํรุง ถ้าใจไม่ดีใจส่ัน พอกินยาหอมเข้าไปกจ็ะใจดีสดช่ืน” “กิน (สุรา) แล้วมนั
บีบหัวใจ บางทีเราไม่รู้ว่าคนท่ีกินเหล้าเยอะๆ เกินไป เขามีโรคแทรกซ้อนเป็นโรคหัวใจ โรคตับ 
โรคปอด ความดันสูง...กินไปบางทีเขาเลีย้งเหล้ากินแล้วใจไม่ดี กใ็ห้ยาหอมกิน” “ถ้ามัน (ผู้ ท่ีเป็น
โรคติดสุรา) จะเป็นจะตายอาเจียนแบบว่าไม่สบาย ใจส่ัน มันก็จะไปหายาหอมยาอะไรกิน”           
“บางคนถ้ามันส่ัน มันใจไม่ดีอยากกินเหล้าแล้วถ้ากินยา อมยา เข้าไปใจก็ดีแล้วมันก็ช่วยได้นะ    
บางทีอยากกินเหล้าไม่กินแล้วเราตัดใจรับปากพระสงฆ์แล้วว่าไม่กินกไ็ปหากินขนมอมไป ยาเมด็
อมไป กินยาชงนํา้ยาหอมกินไป ท่ีมือมนัส่ันมนักช่็วยให้หายไป” และดงัคาํกล่าวของผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา 
“ยาหอมกินเป็นขวดขวดละ 5 บาท ขวดแค่นีน้ะคร้ังเดียวหมดท้ังขวด กินเวลาใจไม่ดี ใจส่ัน กินยา
หอมแล้วกกิ็นนํา้ตาม” “มันจะมียาหอม กินเวลาท่ีใจไม่ดีนะบางทีเรากินเหล้าเยอะ กจ็ะชงยาหอม
ด่ืมกินกจ็ะใจดีขึน้มา”    

2. อาหาร ปรับสมดุลธาตุ ฟ้ืนฟูสภาพ 
ปราชญ์ชาวบ้าน  หมอเมือง มีแนวคิดเก่ียวกับการใช้อาหารในการดูแลสุขภาพว่า 

นอกจากผูท่ี้เป็นโรคติดสุราจะบาํบดัรักษาด้วยการใช้สมุนไพรแลว้ การรับประทานอาหารท่ีมี
ประโยชน์ และการหลีกเล่ียงอาหารแสลงก็สามารถช่วยบรรเทาความผดิปกติต่างๆ ท่ีเกิดจากพิษสุราได ้
นอกจากนั้นยงัช่วยปรับสมดุลและฟ้ืนฟสูภาพร่างกายใหมี้ความแขง็แรง โดยมีสาระดงัน้ี  

อาหารรสหวาน จากความเช่ือในการใช้สมุนไพรเพ่ือขบัพิษ/ถอนพิษสุราออกจาก
ร่างกาย ว่า ผลขา้งเคียงจากการขบัพิษ/ถอนพิษสุราออกจากร่างกายของชาวลา้นนา เช่ือว่า จะทาํให้
ร่างกายของผูท่ี้เป็นโรคติดสุราอ่อนเพลีย ใจสั่น บางคร้ังอาจรู้สึกไม่สุขสบาย และอาจเป็นลม   
ดังนั้ นจึงจําเป็นท่ีจะต้องได้รับการพักฟ้ืน ฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย และรับประทานอาหารท่ีเป็น
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ประโยชน์ ในขณะเดียวกนัอาหารท่ีรับประทานก็ควรเป็นอาหารชนิดท่ีเสริมกาํลงั ให้พลงังานและ
ใหค้วามสดช่ืน เน่ืองจากชาวลา้นนาเช่ือวา่ สุราเป็นเหตุทาํใหธ้าตุดินในร่างกายพิการ และหากมีธาตุใด
ธาตุหน่ึงในร่างกายขาดสมดุลไป กจ็ะส่งผลกระทบต่อธาตุอ่ืนๆ ทาํใหธ้าตุอ่ืนๆ ขาดสมดุลตามไปดว้ย 
ธาตุดินในร่างกายของผูท่ี้เป็นโรคติดสุราท่ีไดรั้บผลกระทบจากการด่ืมสุราโดยตรงก็คือ ตบั เม่ือผูท่ี้
เป็นโรคติดสุราไดรั้บการบาํบดัโดยการขบัพิษ/ถอนพิษแลว้ ก็ควรจะไดรั้บการบาํรุงเพื่อให้ธาตุใน
ร่างกายกลบัสู่ภาวะสมดุลอีกคร้ัง และเพื่อรักษาอาการขา้งเคียงท่ีเกิดจากกระบวนการขบัพิษ/ถอนพิษ 
ดังนั้นอาหารท่ีจะสามารถบาํรุงตบั และให้ความสดช่ืนได้ดี รับประทานเขา้ไปแลว้รู้สึกช่ืนใจ 
กระปร้ีกระเปร่า ไดแ้ก่อาหารรสหวาน ซ่ึงในท่ีน้ีก็คือ อาหารจาํพวกนํ้ าตาล นํ้าหวาน นํ้าออ้ย ลูกอม 
และนํ้ ามะพร้าว  ซ่ึงเ ม่ือผู ้ท่ี เ ป็นโรคติดสุราได้รับประทานเข้าไปแล้วจะทําให้ รู้สึกสดช่ืน 
กระชุ่มกระชวย มีจิตใจท่ีเบิกบานมีความสุข ดงัคาํกล่าวของหมอเมือง “เหล้านีถ้้าเรากินเข้าไปนักๆ 
(มากๆ) มันจะทาํลายธาตุดินนะ หน่ึงกัดกระเพาะ สองทาํลายเมด็โลหิตขาวเนาะ สามไปทาํลายตับ
อ่อนเนาะ แล้วในเม่ือตับอ่อนมนัเสีย การขบัถ่ายอ่ืนๆ มนักบ็ะดีไปด้วย ร่างกายจะทรุดโทรม ท้องกบ็วม 
อ่อนเปลีย้เพลียแรงครับ ไม่มีกะจิตกะใจจะยะอะหยัง (จะทาํอะไร)” “(หลังการขับพิษ/ถอนพิษ) 
แบบว่าร่างกายเขาขาดนํา้ในร่างกายเน่ืองจากอาเจียนออกมานะ เราจะเอาจาํพวกนํา้หวานให้เขากิน 
ของหวานคล้ายๆ ว่าตับอ่อน ทาํงานปกติแล้ว เรากจ็ะเอาหมู่จาํพวกนํา้ตาลนีใ้ห้กินเพราะว่าเขาจะใจส่ัน
จะเป็นลม” “ใจไม่ดีเขายังเอานํา้อ้อยฝานๆๆ (ทาํให้เป็นชิ้นบางๆ) ผสมนํา้เอาเข้าใส่ข้าวเหนียวใส่
นิดหน่ึงใส่นํา้อ้อยนํา้มะพร้าวใส่ ตักกินกใ็จดี” “ลูกอมนีก้เ็ก่ียวกับหวานสารหวานมันกชุ่็มคอและ 
กเ็ยน็นะ ลกูอมมนัเยน็ด้วยหวานด้วยมนัจะสดช่ืน เหมือนนํา้มะพร้าวเวลากินเข้าไปแล้วใจดี” และ
ดงัคาํระบุของผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา “กระชุมกระชวยขึน้จะดีขึน้ครับอาการดีขึน้ครับ เคยกินนํา้แดง 
เพราะถ้าใจส่ันกินข้าวตอนเช้า กินอะไรกไ็ม่ได้สักอย่างครับ นํา้หวานมันจะช่วยค่อยๆ ซึมเข้าไปๆ 
ถ้าเป็นเฮลบลบูอยย่ิงดี เอาผสมนํา้เยน็กิน ครับมนัจะสดช่ืน” 
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ภาพ 4-9 อาหารรสหวาน 
 

นอกจากนั้นชาวลา้นนายงัมีความเช่ือเก่ียวกบัการรับประทานอาหารว่า นอกจากการ
รับประทานอาหารท่ีเป็นประโยชน์ ตรงกบัความตอ้งการของร่างกาย ส่งผลให้ร่างกายเกิดภาวะ
สมดุลแลว้ ควรหลีกเล่ียงการรับประทานอาหารแสลง เน่ืองจากเม่ือรับประทานอาหารแสลงเขา้ไป
อาจทาํให้อาการผิดปกติต่างๆ เช่น รู้สึกไม่สุขสบาย เพราะอาหารแสลงจะเขา้ไปรบกวนสมดุล    
ของร่างกาย ซ่ึงอาหารแสลงสําหรับผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา คือ ขนุน และทุเรียน เน่ืองจากเป็นอาหาร  
รสหวานหอม และเป็นอาหารแสลงลม ซ่ึงตามความเช่ือของชาวลา้นนาเช่ือวา่ ผูท่ี้เป็นโรคติดสุราจะ
มีความผิดปกติของธาตุลมในร่างกายหรือท่ีเรียกว่าธาตุลมพิการ ดังนั้นเม่ือผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา
รับประทานขนุน และทุเรียนซ่ึงเป็นอาหารแสลงลม ก็จะยิ่งทาํให้ธาตุลมผิดปกติมากยิ่งข้ึน 
เน่ืองจากธาตุลมเป็นธาตุท่ีไวต่อการเปล่ียนแปลงมากท่ีสุด และอาจทาํให้ผูท่ี้เป็นโรคติดสุรารู้สึก  
ไม่สุขสบาย จุกเสียด หายใจไม่ทัว่ทอ้ง คล่ืนไส้ อาเจียน เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดอาการไม่สุขสบาย
ต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน จึงควรหลีกเล่ียงการรับประทานขนุนและทุเรียนพร้อมกับการด่ืมสุรา  
ดงัคาํกล่าวของหมอเมืองและผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา “แล้วถ้าอย่างกินเหล้าไปบะม่วน เป็นไค้ฮ๊าก 
(อยากอาเจียน) แล้วก็ฮ๊ากออกมานะอันนี้ก็เป็นธาตุลมละลมในไส้เพราะว่าธาตุลมมันพิการ”      
“คนกินเหล้าลมมันจะเข้าเส้น ธาตุลมมันเส่ือมนะก็จะเรอ จะเออะ ระบบของลมจะเรอออกมา”   
“ผมเคยลองครับ ก็ลองดูกินเหล้าแล้วกินขนุน  กินแล้วมันจะอาเจียน จะร้อนยังไงไม่ทราบ”    
“ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันมีรสหอมขนุนนะ ทุเรียนกร็สหอม มนัจะแสลงเร่ืองลม จะตีเลือดลม 
อย่างกับคนไม่สบายมีปัญหาเร่ืองสุขภาพจะกินของพวกนีม้นักแ็สลงกเ็ว้นไป”  
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ภาพ 4-10 อาหารแสลงลม (ทุเรียนและขนุน) 
 

การใช้ภูมิปัญญาพืน้บ้านล้านนาในการบําบัดรักษาขวญั (จิต) 
ชาวลา้นนาเช่ือว่าเม่ือผูท่ี้เป็นโรคติดสุราเกิดความไม่สมดุลของธาตุ ก็ย่อมจะส่งผล

กระทบมายงัขวญั (จิต) เน่ืองจากธาตุและขวญัมีความเช่ือมโยงกนั ดงันั้นจึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้ง
ทาํการบาํบดัรักษาขวญั เพื่อให้คงไวซ่ึ้งดุลภาพทางธาตุ (กาย) และขวญั (จิต) อย่างเป็นองคร์วม
“เพราะว่าผู้ ป่วยท่ีติดสุราเขาจะต้องได้รับกาํลังใจ เขาถึงจะสามารถเลิกสุราได้ขวัญกาํลังใจจาก
ครอบครัว จากชุมชน จากคนท่ีเคารพนับถือมนัสาํคัญมาก บางคนรักษาแต่กายจิตใจไม่ได้รับการรักษา 
ถึงแม้ว่าจะเลิก ยาเสพติดได้มันกก็ลับมาอีก” การใชภู้มิปัญญาพ้ืนบา้นลา้นนาในการบาํบดัรักษา
ขวัญของผู ้ท่ี เป็นโรคติดสุรา  มุ่งเน้นการใช้พิธีกรรมเรียกขวัญ  การผสานหลัก  พุทธธรรม 
ประกอบดว้ย 1) พทุธศาสนาส่ือกลางเลิกสุรา 2) พิธีกรรมเสริมขวญัและกาํลงัใจ 3) สัจจะการเลิกสุรา 
ป้องกันมิให้ด่ืม โดยการนําพิธีกรรมต่างๆ มาใช้ในการดูแลสุขภาพด้านจิตใจ (ขวญั) จะมีการ
ผสมผสานการใช้หลักธรรมคาํสอนของศาสนาพุทธ และการใช้พิธีกรรมเข้าไว้ด้วยกันได ้
อยา่งกลมกลืน เพื่อวตัถุประสงคใ์นการส่งเสริมการเลิกสุรา และการเยยีวยาดา้นจิตใจ รวมไปถึงการ
ป้องกนัไม่ใหก้ลบัไปด่ืม โดยมีสาระสาํคญัดงัน้ี 

1. พุทธศาสนาส่ือกลางเลกิสุรา  
การใช้ศรัทธาในพุทธศาสนาเป็นส่ือกลางท่ีจะทาํผูท่ี้เป็นโรคติดสุราไดคิ้ด ตริตรอง 

ตดัสินใจเลิกและหันหลงัให้กับสุรา เป็นกลวิธีทางพุทธศาสนาท่ีช่วยเหลือผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา         
ใหล้ด ละ เลิกสุรา การใชห้ลกัธรรมคาํสอนทางพุทธศาสนาในการดูแลผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา เพื่อเป็น
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การชักจูงให้ผูท่ี้เป็นโรคติดสุราเห็นโทษของการติดสุรา เยียวยาปัญหาทางด้านจิตใจ และเพื่อ
ป้องกนัไม่ให้ผูท่ี้เป็นโรคติดสุรากลบัไปด่ืมสุราซํ้ า การใชพุ้ทธศาสนาเป็นส่ือกลางในการเลิกสุรา
ประกอบไปด้วย วิธีการทางพิธีกรรมทางศาสนา คือ การบวชเพ่ือเลิกสุรา การรักษาเบญจศีล  
การเลิกเหลา้เขา้พรรษา และการสอนใหคิ้ดพิจารณาเหตุผล ดงัสาระต่อไปน้ี 
 

 
 

ภาพ 4-11 การบาํบดัผูท่ี้เป็นโรคติดสุราโดยใชห้ลกัพทุธศาสนา 
 

บวชเพื่อเลิกสุรา เป็นพิธีกรรมของพุทธศาสนา สาํหรับผูมี้ความตอ้งการในการดาํรง
สมณะเพศ และสนใจศึกษาพระธรรมคาํสอนของพระพุทธเจา้ ผูท่ี้เป็นโรคติดสุรามีความเช่ือว่าการบวช
และการดาํรงอยูใ่นสมณะเพศ จะสามารถช่วยเหลือใหต้นเองพน้ทุกข ์อยูห่่างจากสุราและอบายมุข
ต่างๆ และเพื่อเป็นหนทางในการเลิกสุรา เน่ืองจากการดาํรงสมณะเพศ จะต้องรักษาศีลของ
พระสงฆ์ และตอ้งตดัขาดซ่ึงกิเลสทั้ งปวง ก่อนการบวชเป็นพระจะตอ้งผ่านการบวชขาวก่อน  
ซ่ึงการบวชขาวเป็นปฏิบติัธรรมโดยการนุ่งขาวห่มขาว และดาํรงชีวิตอยู่ในเบญจศีล จนกระทัง่       
มีความพร้อมท่ีจะบวชเป็นพระสงฆ ์ซ่ึงการศึกษาพบว่า การบวชสามารถช่วยผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา 
เลิกสุราไดใ้นท่ีสุด ดงัคาํกล่าวของปราชญช์าวบา้นและผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา 

 “เลิกเหล้าได้กเ็ห็นหลายรายนะท่ีว่าขีเ้หล้าหลวงไม่อยู่บ้านเลยกม็าบวช กท่ี็วัด(?)พระท่ี
อายุเจ็ดสิบกว่าน้ันกขี็เ้หล้ามากๆ นะ เลิกเหล้าได้ 10 กว่าพรรษาแล้วไม่กินเลย ศีลน้ันแหละท่ีเรา
จะต้องนับถือนะ ไม่ต้องใช้แม้แต่ยากไ็ม่ต้องใช้เลย แค่มีใจกับศาสนา” “มาตอนแรกกม็าบวชขาว 
ไว้ก่อน เพราะเราเคยมาปฏิบัติธรรมเราไม่ต้องกินเพราะว่าการท่ีเราปฏิบัติธรรมทาํแล้วใจเยน็…   
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บวชขาวคล้ายๆ ว่าบวชก่อน เพราะว่าจะมีความมั่นใจหรือไม่ท่ีจะได้ใส่ผ้าเหลืองนะ” “เม่ือเราบวช
แล้วเราต้องอยู่ในภาวะท่ีว่าเราสละแล้วทุกส่ิงทุกอย่าง คิดไปคิดมาสุดท้ายคิดมาบวชคร้ังนีถื้อว่าผม
ตั้งใจนะแก่แล้วขืนกินต่อไปหลานกค็งไม่ได้เห็นๆ พอแล้วอายลูกอายหลาน” “ครับ ท่ีจะออกไป
คร้ังนีพ่้อจะเอาไปบวชอยู่ครับ กม็นัเสียเวลาไปสองปีแล้ว ไปน้ันไปน่ีไปศูนย์บาํบัดไม่คุ้ม พ่อว่าจะ
พาไปบวชวัดเวียงกาหลงนะครับ…คงจะหยดุเหล้าได้ครับอยู่ในสภาพน้ัน” 

รักษาเบญจศีล (รักษาศีลห้า) ชาวลา้นนาไดใ้หค้วามสาํคญักบัการรักษาเบญจศีล ซ่ึงเป็น
ศีลท่ีพุทธศาสนิกชนพึงปฏิบติั ซ่ึงเป็นขอ้ห้ามท่ีพระพุทธเจา้ไดต้รัสสอน ไดแ้ก่ การห้ามฆ่าสัตว ์
หา้มลกัทรัพย ์หา้มพดูเทจ็ หา้มประพฤติผดิในกาม และหา้มด่ืมสุรา ในกรณีน้ีการรักษาเบญจศีลจะ
ช่วยใหผู้ท่ี้ติดสุรา ลด ละ เลิกการด่ืมสุราได ้“เพราะฉะน้ันพระพุทธเจ้ากเ็ลยเอาเหล้านีไ้ว้เป็นศีลข้อ
สุดท้าย เพราะว่าเลิกเหล้าได้ไม่กินเหล้าเนีย้ 4 ข้อข้างต้นกจ็ะมีโอกาสท่ีจะไม่ประพฤติผิด แต่ถ้าห้าม
ไม่ได้เนีย้ มนัเป็นสาเหตใุห้ทาํ 4 ข้อได้ง่าย” “ฉะน้ันศีล 5 ข้อสุราสาํคัญกว่าเพ่ือน เรากต้็องรู้ อย่างน้อย
ให้เห็นโทษของสุรา เห็นคุณของการไม่ด่ืมสุราแล้วก็ทาํอย่างไรให้จิตใจลด ละ เลิก ความอยาก
ท้ังหลายโดยการน่ังสมาธิให้จิตใจสงบไม่ไปหมกมุ่น ไม่ไปฟุ้ งซ่านกับส่ิงต่างๆ” 

จากการศึกษาพบวา่ ผูท่ี้เป็นโรคติดสุราชาวลา้นนา มีความตั้งใจท่ีจะกลบัมารักษาเบญจศีล
ให้ได้ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ลดความรู้สึกผิดท่ีตนไม่สามารถรับศีลและไม่สามารถ
ปฏิบติัตนเป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดี ซ่ึงเปรียบเป็นวิถีการดาํเนินชีวิตของชาวพุทธในสังคมลา้นนา 
โดยผูท่ี้เป็นโรคติดสุรามองว่าหากสามารถรักษาเบญจศีลได ้ก็จะสามารถเลิกด่ืมสุราไดเ้ช่นกัน  
ดังคาํระบุของผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา “ทาํบุญแบบสมบูรณ์คือเราทาํแบบบริสุทธ์ิใจ เพราะทุกคร้ัง
เหมือนกับไม่บริสุทธ์ิใจ กพ็อเวลาเราไปวัดเราทาํบุญใส่บาตร พระเค้ากจ็ะให้รับศีลใช่มั้ย ศีล 5 นะ
อย่างน้อยศีล 5 ข้อ 5 กคื็อสุราเมรยะ กคื็อเรากรั็บของพระ รับไปจะมีประโยชน์อะไรเพราะตอนเยน็
กย็งักินเหล้าอยู่” “รับศีลแล้วรู้สึกว่าเรารับ รับแล้วเราดีใจ จะได้ถกูต้อง ถกูต้องขึน้ แล้วมนักส็บายใจ 
คือกับลกูเมียกเ็ข้าใจด้วย ทาํงานกส็บายใจ พูดอะไรกจ็ะเข้าใจกันด้วยนะ” 

เลิกเหล้าเข้าพรรษา เป็นกลอุบายท่ีแยบยลของพุทธศาสนาท่ีใชศ้าสนาเป็นส่ือกลางใน
การสร้างแรงจูงใจ ให้ผูท่ี้เป็นโรคติดสุราท่ีเป็นพุทธศาสนิกชน ไดใ้ชช่้วงเวลาของการเขา้พรรษา 
เพ่ือปฏิบติัธรรม ดาํรงชีวิตอยูใ่นเบญจศีล และงดสุราเป็นเวลาทั้งส้ิน 3 เดือน ทั้งน้ี ผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา
ไดใ้ชว้นัเขา้พรรษาเป็นจุดเร่ิมตน้ของการเลิกสุรา ถึงแมว้า่จะเป็นการเลิกสุราเพียงระยะสั้นๆ เท่านั้น 
แต่กส็ามารถทาํใหผู้ท่ี้ติดสุราบางรายเลิกสุราไดอ้ยา่งถาวร เน่ืองจากรับรู้วา่สุราเป็นส่ิงไม่ดี และเห็นว่า
ตนเองสามารถเลิกด่ืมสุราได้ในช่วงของการเข้าพรรษา นอกจากนั้ นการเลิกสุราในช่วงของ 
การเขา้พรรษายงัทาํใหผู้ท่ี้เป็นโรคติดสุรารู้สึกสบายใจ ไม่มีอารมณ์หงุดหงิดจากการด่ืมสุราอีกดว้ย 
ดงัคาํระบุของผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา “กคิ็ดว่าเอ้ มนัเป็นจังหวะน่ีแหละดี บ้างคนกเ็ค้ายงัเลิก 3 เดือนได้ 
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เรากคิ็ดว่าไม่แค่ 3 เดือนหรอก ถ้าเราเลิกได้ 3 เดือนแล้ว มนัยาวได้มากกว่า 3 เดือนไปจนตลอดชีวิต
ย่ิงดี” “อ่ือ จะเลิกต่อไป จะไม่มีคาํว่าออกพรรษาแล้วกินจะไม่มี ไม่ต้องพูดแล้วถ้าหยดุได้กไ็ม่ต้อง
พูดว่า 3 เดือนหรอก เราจะทาํอย่างนีเ้ลยให้เป็นคร้ังแรกและคร้ังสุดท้ายเลย” “ผมรู้สึกว่า จิตใจผมดี
ขึน้มา กดี็ กไ็ม่หงดุหงิดแล้ว” 

ศาสนาสอนให้คิดพจิารณาเหตุผล ชาวลา้นนามีการใชห้ลกัธรรมคาํสอนของศาสนาพุทธ 
ท่ีว่าดว้ยโทษของการด่ืมสุรา มาเป็นขอ้คิดให้แก่ผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา ท่ีมาทาํการบาํบดัรักษาดว้ย
สมุนไพร โดยปฏิบติัควบคู่ไปกบัการรักษาในช่วงท่ีผูท่ี้เป็นโรคติดสุราพกัฟ้ืนจากกระบวนการ 
ขบัพิษ/ถอนพิษสุรา ซ่ึงมุ่งเนน้ทาํให้ผูท่ี้เป็นโรคติดสุรารับรู้ และเขา้ใจถึงโทษของการด่ืมสุรา โดย
ใชส้ั่งสอนให้ผูท่ี้เป็นโรคติดสุราไดคิ้ดและไดต้ระหนกัว่าโทษของการด่ืมสุราเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง
กบัตน และส่งผลกระทบต่อตนเอง ทาํใหเ้ห็นถึงโทษท่ีเกิดข้ึนและมีการปรับเปล่ียนความคิดในการ
ด่ืมสุรา และจะนําไปสู่การเลิกด่ืมสุราในท่ีสุด ดังคาํกล่าวของปราชญ์ชาวบ้านและหมอเมือง   
“เพราะว่าถ้าอยู่ในช่วงระยะเวลา (ระยะเวลาในการบาํบัด) มันกจ็ะมีในเร่ืองของการปลูกฝังอะนะ 
เก่ียวกับชีวิต วิถีชีวิต กคื็อเรากอ็ธิบายเหตุอธิบายผลตามหลักของพุทธศาสนานีแ้หละ เร่ืองอะไร
ต่างๆ เช่น การเป็นภาระให้กับคนอ่ืน หรือว่าเราต้องดูแลลกูดูแลครอบครัวแต่กม็วัมากินเหล้าแล้วก็
ทาํให้ไม่มีเงินเก็บ เงินทองไม่พอใช้ และถ้าเค้าคิดได้เค้ากก็ลับไปประกอบอาชีพ” “อ่านธรรมะ 
พยายามฟังธรรมะบ่อยๆ ให้เกิดความเข้าใจ ว่าความเสียหายท่ีเกิดจากเหล้าเป็นอย่างไร…ธรรมะจะ
ช่วยชีส่้วนดีส่วนช่ัวของเหล้าให้เห็น พออ่านบ่อยๆ ได้ยินบ่อยๆ มนักจ็ะช่วยให้คิดได้ พอคิดได้กจ็ะ
ทาํให้เลิกเหล้าได้ อันนี้ไม่ต้องใช้ยามันจะเลิกเด็ดขาดเลย” “ธรรมะของพระพุทธเจ้าอันหน่ึงท่ี
เก่ียวกับเหล้าโดยตรงกคื็อ โทษของการกินเหล้า มีอยู่ 5 6 อย่าง หน่ึงเสียทรัพย์ สองก่อการทะเลาะ
วิวาท สามเกิดโรค ส่ีต้องติเตียน ห้าหดกาํลังปัญญา มี 5 อย่าง กเ็อาธรรมนีอ่้านบ่อยๆ สอนให้เค้า
บ่อยๆ ให้รู้ พยายามสอนพยายามอธิบายให้เค้าฟัง บางคนถ้ามีคนแนะนาํกจ็ะเกิดสติ ทาํให้คิดได้ 
อธิบายให้ฟังถึงผลเสียของเหล้าให้เข้าใจ หลายคนกก็ลบัใจ” 

2. พธีิกรรมเสริมขวญัและกาํลงัใจ 
จากการศึกษาคร้ังน้ี พบว่า ผูท่ี้เป็นโรคติดสุรามีการแสวงหาพิธีกรรมต่างๆ เพ่ือสร้าง

ขวญัและกาํลงัใจใหก้บัตนเองในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั สืบเน่ืองมาจากความเช่ือของชาวลา้นนา
ท่ีเช่ือว่า การประกอบพิธีกรรมจะสามารถตรวจสอบเหตุปัจจยัแห่งความไม่สบาย และทาํการบาํบดั
บรรเทาอาการเจ็บป่วยซ่ึงกระทาํเพื่อขจดัปัดเป่าส่ิงชัว่ร้ายออกจากร่างกายของผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา 
และการบาํบดัรักษาความเจบ็ป่วยท่ีเกิดข้ึนกบัผูท่ี้เป็นโรคติดสุราได ้ โดยท่ีพิธีกรรมต่างๆ ท่ีผูท่ี้เป็น
โรคติดสุราไดเ้ลือกใชจ้ะไดรั้บอิทธิพลมาจากครอบครัว สังคม และวฒันธรรม ท่ีหล่อหลอมใหเ้กิด
ความเช่ือและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา โดยพิธีกรรมในการเสริมขวญัและ
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กาํลงัใจแก่ผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา ครอบครัว และญาติพี่นอ้ง ประกอบดว้ย พิธีกรรมการสืบชะตาและ
พิธีกรรมการรดนํ้ามนต ์ดงัสาระสาํคญัต่อไปน้ี 

สืบชะตา ผูท่ี้เป็นโรคติดสุราชาวลา้นนา เม่ือมีความเจ็บป่วยอนัเน่ืองมาจากการด่ืมสุรา 
จะเกิดความกงัวลใจในภาวะความเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึนว่าจะมีโรคพยาธิและเกิดเภทภยัข้ึนกบัตนเอง 
ดงันั้น เพื่อใหเ้กิดความสบายใจ และความเป็นสิริมงคลกบัตนเองและครอบครัว ผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา
และครอบครัว รวมไปถึงญาติพี่น้องจึงไปขอความช่วยเหลือจากปราชญ์ชาวบา้นหรือหมอเมือง 
ในการทาํพิธีสืบชะตา เพื่อเป็นการต่ออายุและให้ปราศจากซ่ึงโรคพยาธิและเภทภยั และมีชีวิตอยู่
อยา่งสุขสบายต่อไป ดงัคาํกล่าวของผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา “อุ้ย (ปู่ ย่า ตา ยาย) อยากให้ทาํตอนน้ันกเ็ลยทาํ 
แต่ไม่รู้ว่าเก่ียวกับการกินเหล้า หรือเปล่า คราวแล้วเคยสืบซะตาคร้ังหน่ึงครับ มีคนทักว่าดวงไม่ดี   
ตุ๊ เจ้า (พระสงฆ์) เลยสืบซะตา แล้วกคื็ออันนี ้(เสริม) ดวงไปในตัว” “ญาติพ่ีน้อง กบ็อกว่ามนัติดเหล้า
จนเป็นมะเร็งตับแล้ว ยังไม่พอยังเป็นมะเร็งหัวใจอีกเป็นปอดอีกเป็นลงไปต่อมนํา้เหลืองทุกส่วน
แล้วไม่ได้แล้วกคื็อให้เขาไปดีๆ ไง เอาธรรมมาเทศให้เขาสืบชะตาให้เขาให้เขาได้นึกถึงพระพุทธ
พระธรรมพระสงฆ์” “ช่วยทางด้านจิตใจนะครับ ครับสบายใจขึน้ ไม่ใช่ผมสบายใจอย่างเดียว ทาง
อุ้ยเขาด้วย ทางครอบครัวด้วย และมนักดี็ขึน้ รู้สึกว่าอะไรๆ มนัเร่ิมดีขึน้”  

รดนํา้มนต์ ชาวลา้นนาเช่ือวา่การรดนํ้ ามนต ์เป็นพิธีกรรมท่ีจะสามารถขจดัปัดเป่าส่ิงชัว่ร้าย
ท่ีเป็นเหตุแห่งความเจ็บป่วยออกไปจากตนเองได ้เน่ืองจากนํ้ ามนตเ์ป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ มีคาถาในการ
ปัดเป่าส่ิงชัว่ร้าย และเม่ือผูท่ี้เป็นโรคติดสุราไดเ้ขา้สู่พิธีกรรมการรดนํ้ามนต ์กจ็ะทาํใหค้วามเจบ็ป่วย
ต่างๆ บรรเทาลงไป และเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ทาํใหผู้ท่ี้เป็นโรคติดสุรารู้สึกสบายใจ และ
มีกาํลงัใจในการเลิกสุรา อย่างไรก็ตาม ปราชญ์ชาวบา้นได้ให้แนวคิดและขอ้สังเกตว่า การรด
นํ้ ามนตเ์ป็นเพียงส่วนช่วยให้มีจิตใจท่ีแขง็แรง แต่ยงัไม่สามารถทาํให้เลิกสุราได ้แต่ส่ิงสาํคญัก็คือ
จิตใจของผูท่ี้เป็นโรคติดสุรานั้นมีความตอ้งการเลิกสุรามากน้อยเพียงใด ดงัคาํกล่าวของปราชญ์
ชาวบ้านและผูท่ี้เป็นโรคติดสุราว่า “นํ้ามนต์นี้ก็เป็นนํ้าพระพุทธมนต์นะก็เป็นส่ิงศักด์ิสิทธิ
พอสมควร แต่ว่าเม่ือใจเขาไม่เลิก นํา้ศักด์ิสิทธิกต็าม มนต์สักร้อยทีกไ็ม่เป็นประโยชน์ใจเขาไม่เลิกนะ 
แต่ถ้าใจเขาเลิกให้แค่ขันเดียวมนักเ็ลิกได้น้ันมันอยู่ ท่ีใจอีกที” “เป็นนํา้พระพุทธมนต์เป็นคาถาของ
พระพทุธเจ้ากเ็อามาเสริมเท่าน้ันเองให้เขามีขวัญและกาํลงัใจใจการเลิก” “แม่พาไปรดนํา้มนต์มาครับ 
ตอนน้ันพอดีผมออกจากโรงพยาบาลนีไ้ปครับเขากพ็าผมไปกพ็าไปท่ีวัดบ้านกมี็หลวงลุงตนหน่ึง
เขามนต์นํา้แล้วกร็ดนํา้มนต์ แม่กบ็อกว่ามนัจะช่วยสะสางอะไรท่ีมนัเก่าๆ ท่ีแล้วมานะครับ ผมว่าดี
เหมือนกันครับ มนัสบายดีครับจิตใจกไ็ด้สบายครับ” 

สัจจะเลกิสุรา: ป้องกนัมิให้กลบัไปด่ืม สัจจะเลิกสุรา เป็นพิธีกรรมของภูมิปัญญาพื้นบา้น
ลา้นนาวิธีการหน่ึง ท่ีใชใ้นการดูแลสุขภาพของผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา โดยท่ีปราชญช์าวบา้น หมอเมือง
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และผูท่ี้เป็นโรคติดสุราชาวลา้นนา เช่ือวา่ การใหส้จัจะสาบานกบัส่ิงศกัด์ิท่ีผูท่ี้เป็นโรคติดสุรานบัถือ 
วา่ตนจะเลิกสุราเป็นการป้องกนัไม่ใหผู้ท่ี้เป็นโรคติดสุรากลบัไปด่ืมสุราซํ้าอีก เน่ืองจากจะเกิดความ
เกรงกลวัต่อคาํสาบานหากผิดคาํสาบายท่ีเคยให้ไว ้การให้สัจจะสาบานจะทาํในช่วงแรกของการ
บาํบดั โดยจะทาํควบคู่ไปกบัการรักษาดว้ยสมุนไพร เน่ืองจากเป็นการตรวจสอบความตั้งใจจริง 
และความแน่วแน่ของผูท่ี้เป็นโรคติดสุราว่ามีความตอ้งการในการเลิกสุรามากน้อยเพียงใด หาก
พบว่ามีความตอ้งการและมีความแน่วแน่จริงใจในการเลิกสุรา จึงจะเร่ิมพิธีกรรมการให้สัจจะ
สาบาน และการบาํบดัรักษาดว้ยการใชส้มุนไพรขบัพิษ/ถอนพิษสุราต่อไป ทั้งน้ีการสาบานจะไดผ้ล
หรือไม่นั้นส่ิงสาํคญัจะข้ึนอยู่กบัความตั้งใจจริงของผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา หากผูท่ี้เป็นโรคติดสุราไม่
เห็นความสาํคญัของการให้สัจจะสาบาน การตั้งสัจจะสาบานก็อาจจะไม่ก่อใหเ้กิดผลในการบาํบดั
เท่าท่ีควร ดงัคาํกล่าวของปราชญช์าวบา้น หมอเมือง และผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา “เรากจ็ะนาํไหว้พระ
สวดมนต์ และกจ็ะนาํสาบาน มีบางคนสาบานแล้วกลับไปกินเหล้าอยู่กมี็นะ (หัวเราะ) มันกต้็องมา
จากจิตใจ” “คือคนท่ีจะมาต้องมีความเตม็ใจท่ีจะมาเลิกมาบาํบัด แล้วกมี็การสาบาน ท่ีเก่ียวกับเร่ือง
ทางด้านจิตใจ คือต้องกาํหนดและบังคับตนเอง” “ทาํให้เกิดการเกรงกลัว อย่างเช่นถ้ามีการสาบาน
ไปแล้วเม่ือจะทาํอะไรก็จะคิดแล้วว่าเราได้มีการสาบานไปแล้วถ้าหากไปทาํอย่างน้ันก็จะมีอัน
เป็นไปอะไรอย่างเนีย้นะครับ” “เคยสิเม่ือก่อนผมสาบาน สาบานต่อหน้าพระพทุธรูป ต่อไปนีห้ลวง
พ่อว่านะ (หลวงพ่อนาํสาบานแล้วให้พูดตาม) กระผมว่าตามหลวงพ่อ จะเลิกเหล้า แต่เราคิดในใจว่า
เลิกยงัไม่ได้นะ” 
 
การอภิปรายข้อค้นพบ 
 

ประเด็นสาระหลกัของขอ้คน้พบ จะขออภิปรายในภาพรวมตามกระบวนการวิธีการ
ป้องกนัและดูแลรักษาสุขภาพอย่างเป็นองคร์วม ของการใชภู้มิปัญญาพ้ืนบา้นลา้นนาในการดูแล
สุขภาพของผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา โดยจะอภิปรายตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

 
1. ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาที่เกี่ยวข้องกับการบําบัดรักษาธาตุ (กาย) ของผู้ที่เป็น 

โรคติดสุรา 
 

การติดสุราในผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา ก่อให้เกิดความเจ็บป่วยต่างๆ ภายในร่างกายตามมา 
โดยชาวลา้นนาเช่ือว่า การด่ืมสุราเป็นเวลานานหรือด่ืมจนกระทัง่ติดสุรา จะเหน่ียวนาํให้เกิดความ
ไม่สมดุลของธาตุทั้ง 4 ในร่างกาย ซ่ึงชาวลา้นนามีความเช่ือวา่บุคคลจะประกอบไปดว้ย ธาตุ ดิน นํ้า 
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ลม และไฟ โดยความไม่สมดุลในร่างกายท่ีมีสาเหตุมาจากการด่ืมสุราจะเร่ิมต้นจากธาตุดิน           
ซ่ึงไดแ้ก่ อวยัวะต่างๆ โดยเฉพาะตบั เป็นอวยัวะท่ีไดรั้บผลกระทบจากการด่ืมสุราโดยตรง และ     
มากท่ีสุด เม่ือธาตุดินเกิดความภาวะไม่สมดุล ก็จะส่งผลทาํใหธ้าตุท่ีเหลือเกิดภาวะไม่สมดุลตามมา 
รวมไปถึงส่งผลทาํให้ขวญั (จิต) เกิดภาวะไม่สมดุลไปดว้ย การเกิดภาวะไม่สมดุลภายในร่างกาย
ก่อใหเ้กิดความเจบ็ป่วยต่างๆ ตามมา สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวท่ีว่า เม่ือมีเหตุท่ีทาํใหเ้กิดภาวะเสียสมดุล 
เช่น ขวญัตก ขวญัเสีย ขวญัหาย ขวญัอ่อน ธาตุเสีย ธาตุอ่อน ธาตุพิการ จะมีผลกระทบสุขภาพได ้       
(ยิง่ยง เทาประเสริฐ, 2546)  

จากความเช่ือดงักล่าว ทาํใหช้าวลา้นนามีการนาํภูมิปัญญาพ้ืนบา้นลา้นนาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สมุนไพรมาใชใ้นการดูแลสุขภาพ ทั้งน้ีเพื่อให้ร่างกายกลบัคืนสู่ภาวะสมดุลดงัเดิม โดยขอ้คน้พบ
เก่ียวกับการนําสมุนไพรเพ่ือบาํบดัรักษาธาตุ (กาย) ของผูท่ี้เป็นโรคติดสุราในการศึกษาคร้ังน้ี
ประกอบดว้ย 2 ลกัษณะ คือ 1) การใชส้มุนไพรขบัพิษสุรา ปรับสมดุลธาตุ ไดแ้ก่ สมุนไพรขบัพิษ/
ถอนพิษสุรา และสมุนไพรปรับธาตุ คืนภาวะสมดุล บาํรุงร่างกาย 2) การใชอ้าหารปรับสมดุลธาตุ 
ฟ้ืนฟูสภาพ ซ่ึงในส่วนของการใชส้มุนไพรขบัพิษ/ถอนพิษสุรา และสมุนไพรปรับธาตุ คืนภาวะ
สมดุล บาํรุงร่างกาย มีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาของสุนทรี วิทยานารถไพศาล และคณะ (2548) 
ท่ีศึกษาเร่ืองการศึกษาความรู้เก่ียวกบัสมุนไพร และระบบการแพทยแ์ผนไทยในการบาํบดัรักษาผูท่ี้
ติดยาเสพติดในประเทศไทย พบว่า วิธีการบาํบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติด ท่ีมีการใช้สมุนไพร และ
การแพทยแ์ผนไทย/การแพทยพ์ื้นบา้น ตามวิธีการแบบพื้นบา้นลา้นนา โดยการใชส้มุนไพรบาํบดั 
จะเป็นการใชต้วัยาหลายชนิดร่วมกนั เพื่อ ถอน/ขบั/แก/้ลา้งพิษ ซ่อมเสริม และบาํรุงกาํลงั  

 1.1 สมุนไพรขับพษิสุรา ปรับสมดุลธาตุ 
 การศึกษาคร้ังน้ีพบว่า กลุ่มผูท่ี้เป็นโรคติดสุราส่วนใหญ่เคยเขา้รับการรักษาแบบ

แพทยแ์ผนปัจจุบนัมาก่อน แต่การรักษายงัไม่ประสบความสําเร็จเท่าท่ีควรจึงทาํให้ผูท่ี้เป็นโรค     
ติดสุรากลบัไปด่ืมสุราซํ้ า ดงันั้นผูท่ี้เป็นโรคติดสุราจึงไดแ้สวงหาวิธีการในการเลิกสุรา โดยการใช้
ภูมิปัญญาพื้นบา้น ซ่ึงเป็นการใชส้รรพคุณของสมุนไพรในการขบัพิษสุราและปรับสมดุลธาตุ  

 สมุนไพรขับพิษ/ถอนพิษสุรา ประกอบด้วยสมุนไพรหลากหลายชนิด ท่ีมีทั้ ง
สมุนไพรชุดและสมุนไพรเด่ียว เช่น สมุนไพรยาสามราก โลดทะนงแดง เครือหนํ่าแน้ (รางจืด) 
กาสะลอง (ตน้ปีบ) เถาพระขรรคไ์ชยศรี ข้ีบุหร่ียาข่ึน สมุนไพรสูตรถอนพิษ และการอบสมุนไพร 
โดยมีความสอดคลอ้งกับการศึกษาของพาณี ศิริสะอาด และคณะ (2548) ในการศึกษาความรู้
เก่ียวกบัสมุนไพรและระบบการแพทยแ์ผนไทย ในการบาํบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดในประเทศไทย 
เก่ียวกบัสมุนไพรท่ีใชป้ระกอบในตาํรับท่ีพบในพื้นท่ีภาคเหนือ ท่ีเป็นสมุนไพรท่ีใชข้บัพิษ ลา้งพิษ 
แกพ้ิษภายใน ไดแ้ก่ เถารางจืด รากกาสะลอง สมุนไพรท่ีใชข้บัพิษโดยกลไกการขบัของเสียออกท่ี
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ทาํให้อาเจียน เช่น โลดทะนงแดง พญาไฟ และพญารากเดียว ราหนาดดาํ ทาํให้ขบัถ่าย เช่น ขลู่     
ทาํใหเ้หง่ือออก เช่น เถาพระขรรคไ์ชยศรี หรือกลุ่มสมุนไพรท่ีใชอ้บตวั 

 สมุนไพรขบัพิษ/ถอนพิษดงัท่ีไดก้ล่าวมาน้ีจะขบัพิษสุราออกมาจากร่างกาย โดยการ
อาเจียน การถ่ายทอ้ง ขบัออกทางเหง่ือ และขบัออกมาทางปัสสาวะ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
รุจิลกัษณ์ รัตตะรมย,์ สมศกัด์ิ นวลแกว้, บนัลือ สังขท์อง และสุนทรี วิทยานารถไพศาล (2548) ท่ี
ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการบาํบดัฟ้ืนฟูผูติ้ดยาเสพติดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในรูปแบบของการใช้
สมุนไพรเป็นหลกั โดยการบาํบดัเนน้การกระตุน้ให้อาเจียน และระบายเพ่ือขบัพิษออกจากร่างกาย 
ดงัจะเห็นได้ว่า การถอนพิษและการขบัพิษเป็นวิธีการท่ีสําคญัและเป็นวิธีการท่ีใช้กันอยู่ทั้งใน
การแพทยก์ระแสหลกัและการแพทยท์างเลือก ซ่ึงนิยมใช ้การถอนพิษหรือลา้งพิษ โดยวิธีการทาํให้
อาเจียนหรือถ่ายและขบัพิษออกทางเหง่ือหรือทาํให้ขบัปัสสาวะ (เพ็ญนภา ทรัพยเ์จริญ อา้งใน 
โสฬวรรณ อินทสิทธ์ิ และบูรณินทร์ ชีวกสุลยง, 2548) ในขณะเดียวกนั ผูท่ี้เป็นโรคติดสุราท่ีมารับ
การรักษาดว้ยสมุนไพรเพื่อขบัพิษ/ถอนพิษ และลา้งพิษสุรา หลงัจากท่ีไดผ้า่นกระบวนการของการ
ขบัพิษให้ออกจากร่างกายแลว้ ก็จะเกิดความรู้สึกเบ่ือสุรา ความอยากสุราลดลง จนกระทั้งยบัย ั้ง
พฤติกรรมการด่ืมสุรา หรือเลิกสุราในท่ีสุด  

 จากการศึกษาวิจยัในการใชส้มุนไพรขบัพิษ/ถอนพิษสุรา ปรับสมดุลธาตุในผูท่ี้เป็น
โรคติดสุรา เพื่อให้ลด ละ เลิกการด่ืมสุรา พบว่าสมุนไพรโลดทะนงแดง กาสะลอง เถาพระขรรค์
ไชยศรี ข้ีบุหร่ียาข่ึน สมุนไพรสูตรถอนพิษ และการอบสมุนไพร เป็นสมุนไพรท่ีได้รับการ
เสนอแนะจากปราชญช์าวบา้นและหมอเมือง แต่ในทางปฏิบติัยงัไม่มีการนาํสมุนไพรดงักล่าวมาใช้
ในการบาํบดัผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา แต่อย่างไรก็ตามจากประสบการณ์การบาํบดัรักษาของหมอเมือง
โดยใชภู้มิปัญญาพ้ืนบา้นลา้นนา พบว่าสมุนไพรดงักล่าวสามารถใชใ้นการดูแลสุขภาพ และจดัการ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการติดสุรา ในผูท่ี้เป็นโรคติดสุราได ้ซ่ึงในกรณีน้ีจาํเป็นตอ้งมีการศึกษาทบทวน
ถึงฤทธ์ิของสมุนไพรดงักล่าว ในกลุ่มของผูท่ี้มีประสบการณ์ใช ้สาํหรับสมุนไพรยาสามราก และ
สมุนไพรรางจืด ซ่ึงถูกใชจ้ริงในทางปฏิบติั สามารถช่วยบาํบดัรักษาอาการพิษจากสุราในผูท่ี้เป็น
โรคติดสุราได ้เพราะมีหลกัฐานช้ีชัดว่า ผูท่ี้เป็นโรคติดสุรารู้สึกปลอดโปร่ง สบายเน้ือสบายตวั  
มีร่างกายสดช่ืน เกิดภาวะสมดุลของธาตุในร่างกาย และสมุนไพร สมุนไพรยาสามรากและรางจืดยงั
สามารถจดัการกบัอาการเมาสุราหรืออาการเมาคา้งได ้ 

 การบาํบดัรักษาดว้ยสมุนไพรท่ีทาํใหเ้บ่ือสุรา โดยการใชป้ลาไหลดองสุรา ซ่ึง ปลาไหล
ถือไดว้่าเป็นสมุนไพรชนิดหน่ึง (สารานุกรมสมุนไพร, 2540) ถึงแมว้่ายงัไม่มีรายงานการศึกษา
โดยตรงเก่ียวกบัสรรพคุณหรือการออกฤทธ์ิท่ีทาํให้เกิดการเบ่ือสุราก็ตาม แต่จากการศึกษาพบว่า
ในทางปฏิบติัในการดูแลสุขภาพของผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา ขอ้มูลทั้งหมอเมือง และผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา 
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ช้ีชดัว่าปลาไหลดองสุราสามารถช่วยให้ผูท่ี้เป็นโรคติดสุราลดปริมาณการด่ืมสุราลง และยงัช่วยใน
การเลิกด่ืมสุรา ซ่ึงผลทางการบาํบดัรักษาในผูท่ี้เป็นโรคติดสุราเป็นท่ีพึงพอใจ โดยเฉพาะการลด
ปริมาณการด่ืมสุรา 

 สมุนไพรปรับธาตุ คนืภาวะสมดุล บํารุงร่างกาย ในการศึกษาเก่ียวกบัการใชส้มุนไพร
ในการปรับธาตุ คืนภาวะสมดุลให้กบัร่างกาย และบาํรุงร่างกาย สาํหรับผูท่ี้เป็นโรคติดสุราเพ่ือดูแล
ร่างกายให้คืนสู่ภาวะสมดุล และเพื่อให้ร่างกายของผูท่ี้เป็นโรคติดสุรากลบัมาแข็งแรง  สดช่ืน 
หลงัจากท่ีอ่อนลา้ อ่อนเพลีย จากกระบวนการขบัพิษ/ถอนพิษสุรา โดยการทาํใหอ้าเจียนหรือถ่ายทอ้ง 
เป็นสาเหตุท่ีทาํให้ผูท่ี้เป็นโรคติดสุราอ่อนเพลีย และยงัทาํให้ร่างกายสูญเสียนํ้ ามาก และขาด 
อิเลคโตไลท ์(เพญ็นภา ทรัพยเ์จริญ อา้งใน โสฬวรรณ อินทสิทธ์ิ และบูรณินทร์ ชีวกสุลยง, 2548) 
เม่ือผูท่ี้เป็นโรคติดสุราเกิดภาวะอ่อนเพลีย การให้การดูแลช่วยเหลือจึงเป็นไปในแนวทางของการ
ใหรั้บประทานสมุนไพรปรับธาตุ คืนสมดุลใหร่้างกาย และบาํรุงร่างกาย เพื่อใหผู้ท่ี้เป็นโรคติดสุรา
เกิดการฟ้ืนฟูสภาพ ให้มีร่างกายท่ีแขง็แรง จิตใจท่ีสดช่ืน เบิกบาน รวมถึงไดรั้บประทานอาหารท่ีมี
คุณประโยชน์กบัร่างกายเพื่อบาํรุงร่างกายต่อไป  

 สมุนไพรปรับธาตุ คืนสมดุลใหร่้างกาย และบาํรุงร่างกาย ท่ีหมอเมืองใชใ้นการดูแล
ภาวะสุขภาพของผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา ในระหว่างกระบวนการบาํบดัรักษา คือ การใช้สมุนไพร   
เบญจกลูหรือยาธาตุ ส่วนของการใชย้าหอม และยาลม พบว่ามีการใชบ้าํบดัรักษาทั้งหมอเมือง และ
ผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา ซ่ึงยาสมุนไพรตาํรับดงักล่าวเป็นยาสมุนไพรท่ีมีสรรพคุณในการบาํรุงธาตุใน
ร่างกาย และบาํรุงหัวใจ และมีฤทธ์ิทาํให้ผูท่ี้เป็นโรคติดสุราเจริญอาหาร ส่งผลให้ร่างกายฟ้ืนฟู
สภาพไดเ้ร็วและแขง็แรงสมบูรณ์ข้ึน โดยท่ียาปรับธาตุ คืนสมดุลให้กบัร่างกาย และบาํรุงร่างกายน้ี
จะเขา้ไปปรับธาตุทั้ง 4 ไดแ้ก่ ธาตุดิน ธาตุนํ้ า ธาตุลม ธาตุไฟ ซ่ึงนอกจากการปรับธาตุทั้ง 4 ใน
ร่างกายแลว้ยาปรับธาตุยงัไดป้รับธาตุท่ี 5 ตามความเช่ือของชาวลา้นนาอีกดว้ย และธาตุดงักล่าว      
ก็คือ อากาศธาตุ โดยชาวล้านนามีความเช่ือเก่ียวกับธาตุทั้ ง 5 ซ่ึงประกอบด้วยธาตุดิน นํ้ า ลม ไฟ        
และอากาศธาตุ ว่าเป็นจุดกาํเนิดของชีวิตมนุษย ์(มูลนิธิสุขภาพไทย, 2008; ยิง่ยง เทาประเสริฐ, 2546) 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเอกชยั ปัญญาวฒันากุล (2547) ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า สมุนไพรส่วนใหญ่มีผลต่อสุขภาพ 
โดยไปเพ่ิมหรือปรับสมดุลใหร่้างกาย ดีข้ึน แขง็แรงข้ึน และมีภูมิตา้นทานโรค ซ่ึงจะช่วยจดัการกบั
อาการผดิปกติต่างๆ ทั้งยงัช่วยป้องกนัการเจบ็ป่วยดว้ย  

 โดยสรุป การใชภู้มิปัญญาพื้นบา้นลา้นนาในการดูแลสุขภาพของผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชส้มุนไพร พบวา่ปราชญช์าวบา้น หมอเมือง และผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา ไดมี้การนาํ
สมุนไพรบาํบดัมาใชใ้นการขบัพิษถอนพิษสุรา ปรับสมดุลธาตุ และบาํรุงร่างกาย เพื่อฟ้ืนฟูสภาพ
ร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง และกลบัคืนสู่ภาวะปกติ แต่อย่างไรก็ตามถึงแมว้่าสมุนไพรบางชนิด
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เป็นเพียงแนวคิดท่ีไดจ้ากประสบการณ์ของปราชญช์าวบา้น หมอเมือง และยงัไม่ปรากฏว่าไดมี้การ
นาํมาใช้ในผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา แต่จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาก็พบว่าผูใ้ห้ขอ้มูล มีความเช่ือว่า
สมุนไพรดงักล่าวสามารถจดัการกบัปัญหาสุขภาพของผูท่ี้เป็นโรคติดสุราได ้

 1.2 อาหารปรับสมดุลธาตุ ฟ้ืนฟูสภาพ 
 ชุมชนลา้นนาได้มีการนําเอาภูมิปัญญาพ้ืนบา้นลา้นนาท่ีเก่ียวขอ้งกับอาหารปรับ

สมดุลธาตุ ฟ้ืนฟูสภาพ มาใชใ้นการดูแลสุขภาพของผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา โดยการเลือกรับประทาน
อาหารชนิดต่างๆ เพื่อปรับสมดุลธาตุในร่างกาย และเพื่อเสริมสร้างภาวะสุขภาพใหมี้ความสมบูรณ์
แขง็แรง ซ่ึงถือไดว้่าเป็นการนาํภูมิปัญญาพื้นบา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติ และการดาํเนินชีวิตของ
ชาวลา้นนามาใช้ในการดูแลสุขภาพของผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อใช้ในการ     
ปรับสมดุลธาตุ บาํรุงร่างกาย และฟ้ืนฟูสภาพ หลงัจากท่ีผูท่ี้เป็นโรคติดสุราไดรั้บการรักษาโดยการ
บาํบัดด้วยสมุนไพรเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว แต่ทั้ งน้ีผูท่ี้เป็นโรคติดสุราก็ยงัคงมีความเจ็บป่วยท่ี
หลงเหลืออยู่ อนัเน่ืองมาจากภาวะสุขภาพท่ีถูกทาํลายจากการด่ืมสุรา ทาํให้ธาตุในร่างกายยงัไม่
สามารถคืนสู่ภาวะสมดุลได้อย่างสมบูรณ์ ถึงแม้ว่าผูท่ี้เป็นโรคติดสุราจะได้รับการปรับธาตุ          
คืนสมดุลแลว้กต็าม เน่ืองจากการดูแลภาวะสุขภาพของชาวลา้นนาเป็นการบูรณาการการดูแลทุกดา้น
เขา้มารวมกนั อย่างเป็นองคร์วม ดงันั้นหากจะทาํให้ร่างกายกลบัคืนสู่ภาวะสมดุลอย่างสมบูรณ์  
ส่ิงท่ีขาดไม่ไดก้็คือ การรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์และการรับประทานอาหารท่ีจะเขา้ไปช่วย
เสริมธาตุท่ีขาดสมดุลในร่างกาย เพื่อปรับธาตุ ปรับสมดุลท่ีเหลือ และฟ้ืนฟูให้คืนสู่ภาวะปกติ      
โดยอาหารการกินคือ ปัจจยัท่ีกาํหนดภาวะสุขภาพของมนุษย ์ซ่ึงไดผ้่านกระบวนการเลือกสรรจน
กลายเป็นแบบแผนและวฒันธรรม การบริโภคประจาํแต่ละทอ้งถ่ิน ประจาํภาค ไปตามรสนิยม และ          
การบริโภคแบบพื้นบา้น (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย,์ 2535) 

 สําหรับอาหารบาํรุงร่างกายปรับสมดุลธาตุแก่ผูท่ี้เป็นโรคติดสุรานั้ น เป็นการ
รับประทานอาหารเพ่ือนาํไปช่วยในการฟ้ืนฟูร่างกาย และตบั ซ่ึงชาวลา้นนาเช่ือว่าเป็นอวยัวะท่ีอยู่
ในธาตุดินท่ีเกิดความพิการเน่ืองจากการด่ืมสุรา การรับประทานอาการบาํรุงร่างกาย ปรับสมดุลธาตุ 
เป็นการเลือกสรรอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ และเป็นอาหารท่ีมีรสหวาน เน่ืองจากอาหารรสหวาน
จะช่วยในการบาํรุงตบั บาํรุงประสาท และหัวใจ (ยิ่งยง เทาประเสริฐ และกนัยานุช เทาประเสริฐ, 
2547ค) ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวท่ีว่า การใชร้สและสรรพคุณของอาหารเพื่อเป็นยา เพื่อทาํการ
ส่งเสริมภาวะสุขภาพและปรับความสมดุลของร่างกาย ป้องกนัความเจ็บป่วยท่ีอาจจะเกิดข้ึน (กรม
พฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก, 2552) อาหารรสหวาน ไดแ้ก่ อาหารท่ีมีนํ้ าตาล
เป็นส่วนประกอบ เป็นอาหารท่ีใหพ้ลงังานสูง และเม่ือรับประทานแลว้จะรู้สึกสดช่ืน เช่น นํ้าหวาน 
นํ้าออ้ย นํ้ ามะพร้าว ผลจากการรับประทานอาหารรสหวานของผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา จะทาํให้ผูท่ี้เป็น
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โรคติดสุรารู้สึกสบายใจข้ึน กระปร้ีกระเปร่า สดช่ืน ลดความอ่อนเพลีย นอกจากนั้นการบาํรุง
ร่างกายภายหลงัจากการับการบาํบดัโดยการใชส้มุนไพรการขบัพิษ/ถอนพิษสุรา ก็เป็นส่ิงสําคญั 
เน่ืองจากผูท่ี้เป็นโรคติดสุราจะรู้สึกอ่อนเพลีย การรับประทานอาหารท่ีเหมาะสมกบัความเจ็บป่วย 
เพื่อส่งเสริมให้เกิดสมดุลธาตุในร่างกาย เป็นวิธีการบาํบดัรักษาสาํหรับผูท่ี้เป็นโรคติดสุราเพื่อให้มี
ภาวะสุขภาพท่ีสมบูรณ์แข็งแรง แต่ในขณะเดียวกันการรับประทานในปริมาณท่ีมากเกินก็อาจ
ก่อให้เกิดอนัตรายแก่ผูรั้บประทานได ้ดงันั้นการรับประทานอาหารควรรับประทานในปริมาณท่ี
เพียงพอและเหมาะสมกบัตนเอง 

 นอกจากนั้ นการรับประทานอาหารแสลงในผูท่ี้เป็นโรคติดสุราก็ควรหลีกเล่ียง
เน่ืองจาก อาจทาํใหอ้าการเจบ็ป่วยหรืออาการไม่สุขสบายต่างๆ กาํเริบข้ึนมาไดด้งันั้นจึงควรมีความ
ระมดัระวงัในการรับประทานอาหารดว้ยเช่นกัน อาหารแสลงเป็นอาหารท่ีห้ามไม่ให้ผูป่้วยกิน 
อาหาร “ผิดกิน-ผิดสาบ” คือเม่ือกินหรือไดก้ล่ินก็จะเกิดอาหารแพแ้ละเจ็บป่วย (ยิ่งยง เทาประเสริฐ, 
และกันยานุช เทาประเสริฐ, 2547ค) ดังนั้น อาหารบาํรุงร่างกายและปรับสมดุลธาตุ จึงเป็นอีก
ทางเลือกหน่ึง ท่ีสามารถนาํมาใชเ้พ่ือจดัการกบัปัญหาสุขภาพ เพ่ือการสร้างเสริมและป้องกนัความ
เจ็บป่วย และการฟ้ืนฟูสภาพอย่างมีความสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของชาวลา้นนา โดยท่ีชาวลา้นนา
สามารถนาํไปปฏิบติัเพื่อการดูแลสุขภาพตนเองตามเหตุแห่งการเจ็บป่วย เพื่อการดูแลสุขภาพท่ีมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมาข้ึน 

 โดยสรุปการใชภู้มิปัญญาพื้นบา้นลา้นนาในการดูแลสุขภาพของผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาหาร ไดส้ะทอ้นให้เห็นถึงการนาํอาหารบาํบดัมาใช ้เพื่อในการแกปั้ญหาสุขภาพ
ใหแ้ก่ผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา เพื่อการฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย ปรับสมดุลธาตุ บาํรุงธาตุ และบาํรุงร่างกายให้
แข็งแรง ส่งผลให้ร่างกายกลบัคืนสู่ภาวะปกติ อย่างไรก็ตามภูมิปัญญาพ้ืนบา้นลา้นนาในการดูแล
สุขภาพ มุ่งเนน้ในการมองสุขภาพของคนอย่างเป็นองคร์วม โดยจะให้ความสาํคญัทั้งธาตุแลขวญั 
ดงันั้น การดูแลสุขภาพของ ผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา หากเพียงแต่การใชส้มุนไพรบาํบดั และอาหารบาํบดั
อาจไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมสุขภาวะองคร์วมของชาวลา้นนา ดงันั้น เพื่อใหเ้กิดความสมดุลทั้ง
ธาตุและขวญั จึงจาํเป็นตอ้งมีกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบาํบดัรักษาขวญั (จิต) โดยพิธีกรรม
บาํบดั  
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2. ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาที่เกี่ยวข้องกับการบําบัดรักษาขวัญ (จิต) ของผู้ที่เป็น 
โรคติดสุรา 
 

เม่ือผูท่ี้เป็นโรคติดสุราเกิดภาวะความเจ็บป่วยท่ีเกิดจากสาเหตุการด่ืมสุรา (ธาตุพิการ)        
จะก่อให้เกิดความรู้สึกไม่มัน่คง ไม่ปลอดภยั (ขวญัเสีย) และตอ้งการแหล่งยดึเหน่ียวทางดา้นจิตใจ 
ดงันั้น ผูท่ี้เป็นโรคติดสุราจึงไดมี้การแสวงหาการบาํบดัรักษาขวญั (จิต) ท่ีมีการผสมผสานระหว่าง
ความเช่ือเก่ียวกบัส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ และศาสนาพุทธ เพื่อท่ีว่าเม่ือทาํพิธีกรรมไปแลว้จะเกิดความเป็นสิริมงคล 
สร้างขวญัและกาํลงัใจแก่ผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวท่ีว่า ชาวลา้นนาจะมีความเช่ือ
เก่ียวกบัส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ เพื่อนาํมาเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวจิตใจ ทาํใหช้าวลา้นนาประกอบพิธีกรรมเซ่นสรวง
บูชาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ เพื่อขอใหช่้วยดูแลปกปักรักษา (ยิง่ยง เทาประเสริฐ, 2546)  

 
พธีิกรรมเรียกขวญัผสานหลกัพุทธธรรม 
จากความเช่ือท่ีเก่ียวกบัความไม่สมดุลของธาตุในร่างกาย เหน่ียวนําให้เกิดความไม่

สมดุลทางดา้นจิตใจ ทาํให้ขวญัเสีย ขวญัหาย ทาํให้ชาวลา้นนานาํภูมิปัญญาพื้นบา้นท่ีเก่ียวขอ้ง     
กบัการใช้หลกัธรรมคาํสอนทางพุทธศาสนา มาผสมผสานเขา้ไปกบัการใช้พิธีกรรมต่างๆ เพื่อ
นาํมาใชใ้นการดูแลสุขภาพ และดูแลดา้นจิตใจของผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา อนัเน่ืองมากจากสาเหตุการ
ติดสุราท่ีส่งผลกระทบทางต่อขวญั (จิต) ของผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
โสฬวรรณ อินทสิทธ์ิ และบูรณินทร์ ชีวสกุลยง (2548) ท่ีศึกษารูปแบบการบาํบดัรักษาผูท่ี้ติด         
ยาเสพติดดว้ยการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก พบว่า หลกัการสาํคญัในการบาํบดัรักษา 
ผูติ้ดสารเสพติดคือต้องบาํบัดรักษาทั้ งด้านร่างกายและจิตใจ ส่วนด้านจิตใจเน้นท่ีความคิด           
และปัญญา โดยการกระตุน้ให้เกิดจิตสํานึกท่ีดี กาํลงัใจท่ีเขม้แข็ง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน และสังคม ตลอดจนการใชห้ลกัการทางพุทธศาสนามาช่วยเพ่ือเพิ่มภูมิตา้นทาน
ทางดา้นจิตใจ 

พุทธศาสนาส่ือกลางเลิกสุรา จากการศึกษาคร้ังน้ี พบว่า มีการนาํเอาภูมิปัญญาพื้นบา้น
ล้านนาท่ีเก่ียวข้องกับศาสนาพุทธมาใช้ในการบาํบัดรักษาขวัญ (จิต) แก่ผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา        
ไดแ้ก่ การบวชเลิกสุรา การรักษาเบญจศีล การเลิกเหลา้เขา้พรรษา การใชห้ลกัธรรมทางศาสนาสอน
ให้คิด รู้ถึงโทษของสุรา ดงัจะเห็นว่าสังคมไทยมีความผูกพนักบั พุทธศาสนามาชา้นาน จึงอาศยั
ศาสนาพุทธเขา้มาช่วยในการเลิกสุรา หรือแกปั้ญหาชีวิตของผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา เช่น การรับศีลห้า 
การเลิกสุราในช่วงเขา้พรรษา การบวชเป็นพระภิกษุศาสนาพุทธ การสนทนาธรรมกบัพระภิกษุ      
ท่ีตนเองนบัถือ การศึกษาหลกัธรรมและนาํมาปรับใชเ้ป็นตน้ (พิชยั แสงชาญชยั, 2544) คือถา้ผูท่ี้
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เป็นโรคติดสุราสมาทานศีล ดว้ยจิตใจท่ีแน่วแน่ จะทาํให้สามารถเลิกด่ืมสุราได ้รวมไปถึงการใช้
ปัญญาในการแยกแยะถึงคุณและโทษในของการด่ืมสุรา แลว้เลือกละเวน้ส่ิงท่ีเป็นโทษ และตั้งใจไม่
ปฏิบติัอีกต่อไป จะทาํให้สามารถเลิกสุราไดอ้ย่างเด็ดขาด (ราตรี ศรีลอ้ม, 2550) นอกจากนั้นการ
รักษาศีล ละเวน้อบายมุข การใชชี้วิตบนทางท่ีไม่ประมาท และการสวดมนตทุ์กวนัจะช่วยบ่มเพาะ
จิตใจใหผ้อ่งใส ช่วยใหร่้างกายหายจากโรคร้ายไดเ้ร็วข้ึน (กรมศาสนา กระทรวงวฒันธรรม, 2551) 

พธีิกรรมเสริมขวัญและกาํลงัใจ ในส่วนของการนาํภูมิปัญญาพ้ืนบา้นลา้นนาท่ีเก่ียวขอ้ง
กับพิธีกรรมเพื่อการดูแลรักษา เยียวยาจิตใจของผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา จากข้อค้นพบท่ีสําคัญ 
ประกอบดว้ย การนาํพิธีกรรมบาํบดัมาใชใ้นการสืบชะตา และการรดนํ้ ามนต ์ซ่ึงชาวลา้นนาเช่ือว่า
เม่ือไดท้าํพิธีกรรมการสืบชะตา หรือการรดนํ้ ามนต์ จะเป็นการปัดเป่าโรคภยั และเภทภยัต่างๆ      
ให้ออกห่างจากตนเองได้ รวมถึงยงัเป็นถือว่าเป็นพิธีกรรมท่ีสร้างความเป็นสิริมงคล ยืดชีวิต      
ของตนเองออกไป โดยการสืบชะตา อยู่ในประเภทของพิธีกรรมเพื่อการสร้างขวญัและกาํลงัใจ 
กระทาํเม่ือทราบว่าชะตาของตนเองขาดจึงตอ้งทาํการสืบชะตา เพื่อเป็นการต่ออายุให้ยืดออกไป 
และเป็นสิริมงคล (ยิ่งยง เทาประเสริฐ และกันยานุช เทาประเสริฐ 2547ข) ทําให้มีชีวิตอยู ่         
อย่างสุขสบายปราศจากโรคภัยทั้งหลาย (มณี พยอมยงค์, 2547) พิธีกรรมการรดนํ้ ามนต์ให้แก่         
ผูท่ี้เป็นโรคติดสุราและครอบครัว ก็เพื่อใหเ้กิดความรู้สึกมัน่คงทางจิตใจ รู้สึกปลอดภยัและสบายใจ 
โดยเช่ือวา่การรดนํ้ามนตเ์ป็นสิริมงคล อนัจะนาํมาซ่ึงความโชคดีสู่ชีวิต (กิตติภทัร อ่างบุญตา, 2549) 
หลกัการในการทาํพิธีกรรมบาํบดั เพื่อเสริมสร้างความมัน่ใจ กาํลงัใจ และความเป็นสิริมงคลแก่ผูท่ี้
ประสบกบัปัญหาไม่วา่จะเป็นปัญหาทางดา้นร่างกาย จิตใจ หรือสังคม โดยมีความเช่ือว่า เม่ือบุคคล
มีความสุขใจ กช่็วยเยยีวยาอาการและป้องกนัมิใหเ้กิดการเจบ็ป่วยทางกายได ้(ดารณี อ่อนชมจนัทร์, 
2546; วีระพงษ ์เกรียงสินยศ และคณะ 2552) สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของ มนตรี ภู่มี (2545) ท่ีกล่าวว่า 
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในจิตใจส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงข้ึนในร่างกายได ้เม่ือจิตใจของผูป่้วยดีข้ึนก็จะ
ส่งผลใหร่้างกายดีข้ึนไปดว้ย  

ภูมิปัญญาพ้ืนบา้นลา้นนาถูกนาํมาใชแ้ก่ผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา ท่ีรับการบาํบดัรักษาดา้น
พิธีกรรม ทั้งน้ีก็เพื่อให้เกิดความสบายใจ โดยถือไดว้่าเป็นการตอบสนองความตอ้งการดา้นจิตใจ 
(ขวญั) แก่ผูท่ี้เป็นโรคติดสุรา อนัท่ีจริง การตอบสนองด้านจิตใจดังกล่าว ยงัครอบคลุมไปถึง
ครอบครัว ชุมชน และสังคมท่ีผูท่ี้เป็นโรคติดสุราอาศยัอยู่ดว้ย ซ่ึงก็สอดคลอ้งกบัระบบการแพทย์
พื้นบ้านล้านนาท่ีถือเร่ืองจิตใจเป็นใหญ่ จึงพบว่าพิธีกรรมบาํบัดจะแทรกอยู่ในกระบวนการ
บาํบดัรักษาแทบจะทุกเร่ือง หรือกล่าวอีกนยัหน◌ึ◌่งวา่ เป็นการดูแลรักษาสุขภาพอยา่งเป็นองคร์วม 
เช่ือมโยงสัมพนัธ์กันอย่างแยกไม่ออก หรือไม่แยกส่วน ชาวล้านนายงัมีความเช่ือในเร่ืองส่ิง
ศักด์ิสิทธ์ิเพื่อเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวทางใจ  และใช้อภิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและ             
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เหนือธรรมชาติท่ีไม่สามารถเขา้ใจได ้จึงทาํใหมี้การประกอบพิธีกรรมต่างๆ เพื่อบวงสรวงเซ่นไหว้
ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิให้ดูแลปกปักรักษาให้มีชีวิตร่มเย็นเป็นสุข ทั้ งในปัจเจก ครอบครัว ชุมชน และ
ส่ิงแวดลอ้มโดยรวม (ยิง่ยง เทาประเสริฐ และกนัยานุช เทาประเสริฐ 2547ง) 

นอกจากนั้นยงัพบว่า มีพิธีกรรมท่ีน่าสนใจท่ีชาวลา้นนาไดน้าํมาใชใ้นการดูแลสุขภาพ
ของตนเอง คือ การใชภู้มิปัญญาพื้นบา้นลา้นนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหส้ัจจะสาบานต่อส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ี
ตนนับถือ เป็นการจูงใจให้เกิดการเลิกด่ืมสุรา เน่ืองจากเกิดความเกรงกลวัต่อคาํสาบานหากได้
กระทาํผิดคาํสาบานท่ีไดใ้ห้ไว ้จะเกิดส่ิงท่ีไม่ดีกบัตนเอง ดงันั้นการให้สัจจะสาบานในผูท่ี้เป็น 
โรคติดสุราจึงเปรียบเสมือนกบัการป้องกนัไม่ใหก้ลบัไปด่ืมสุราอีก มีความสอดคลอ้งกบั การศึกษา
พุทธวิธีในการแกไ้ขปัญหายาเสพติดของสุภทัรา ลบลํ้าเลิศ (2541) ซ่ึงไดมี้การประยกุตใ์ชใ้นศูนย์
สงเคราะห์และบาํบดัผูติ้ดสารเสพติด วดัอินทาราม จงัหวดัสมุทรสงคราม พบว่าในใชส้มุนไพร
ร่วมกบัการถือสัจจะ ซ่ึงโดยเฉพาะการถือสัจจะนั้นจะเป็นส่ิงท่ีคอยเหน่ียวร้ังจิตใจไม่ให้กลบัไป 
เสพซํ้าอีก จะเห็นไดว้า่จิตใจเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีจะทาํใหผู้ท่ี้เป็นโรคติดสุราไม่กลบัไปด่ืมสุรา 

โดยสรุป ภาพรวมของภูมิปัญญาในคร้ังน้ี แสดงให้เห็นถึงการดูแลสุขภาพขอผูท่ี้เป็น
โรคติดสุรา โดยใช้ภูมิปัญญาพื้นบา้นลา้นนาท่ีมีความกลมกลืนและผสมผสานเขา้ดว้ยกันอย่าง   
เป็นองค์รวม และตั้ งอยู่บนพื้นฐานการดูแลบุคคลท่ีมีความครอบคลุมทั้ งด้านร่างกาย จิตใจ          
และสงัคม  


