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บทคัดยอ่ 

 การศึกษานี้มุ่ งศึกษา 1) เพื่ อศึกษาพัฒนาการของยาสมุนไพรลูกกลอนอายุวัฒนะและ

กระบวนการจัดการปัญหาของกลุ่มสตรีสมุนไพรไทยอายุวัฒนะ ท่ีท าให้การผลิตยาลูกกลอนอายุวัฒนะ

ยังคงด ารงอยู่มาถึงปัจจุบัน , 2) เพื่อศึกษามุมมองของผู้บริโภคยาลูกกลอนจากคนในชุมชนและคน

ภายนอกชุมชนและ 3) เพื่อศึกษาทิศทางความจ าเป็นในการเลือกใช้ยาลูกกลอนอายุวัฒนะของผู้บริโภค 

โดยศึกษาผ่านกรอบแนวคิด “ระบบดูแลสุขภาพในสังคม”และ “การท าให้เป็นการแพทย์” เพื่อมาเป็น

กรอบพิจารณาในการวิเคราะห์ข้อมูล ในการศึกษาครั้งนี้โดย ผู้ศึกษาได้เลือกกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา 

ท้ังหมด 19 คน ได้แก่ ผู้บริโภคยาลูกกลอนภายในชุมชนเกาะเกิดจ านวน 13  คน และ ผู้บริโภคยา

ลูกกลอนภายนอกชุมชนเกาะเกิดจ านวน 6 คน 

 ผลการศึกษาพบว่า กระแสของการแพทย์ทางเลือก ท าให้ผู้บริโภคเกิดตัดสินใจในการเลือกแพทย์

ทางเลือกอย่างยาลูกกลอนสมุนไพรไทยอายุวัฒนะ ซึ่งเป็นแนวทางในการรักษาความเจ็บป่วยของตนเอง 

นอกเหนือจากการแพทย์สมัยใหม่ท่ีเป็นแพทย์กระแสหลัก โดยเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น ประสบการณ์
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ความเจ็บป่วย, ความรู้ด้านสมุนไพร และค าแนะน าจากบุคคลอื่นๆ นอกจากนี้ยาลูกกลอนสมุนไพรไทย

อายุวัฒนะซึ่งภูมิปัญญาชาวบ้านท่ีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางองค์ความรู้สมัยใหม่ได้ถูกบีบบังคับจาก

กระบวนการท าให้เป็นการแพทย์จากการแพทย์ จึงท าให้กลุ่มสตรีสหกรณ์สมุนไพรไทยอายุวัฒนะต้อง

ปรับตัวตามองค์ความรู้สมัยใหม่ 
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กติตกิรรมประกาศ 

 วิทยานิพนธ์เล่มนี้สามารถส าเร็จได้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณอย่างสูง อาจารย์วราภรณ์ มนต์ไตรเวศย์ 

อาจารย์ ท่ีปรึกษา ท่ีคอยให้ค าปรึกษาและค าแนะน าต่างๆ ท้ังเรื่องเรียนและเรื่องชีวิตประจ าวัน

เปรียบเสมือน “พี่สาว” ท่ีคอยให้ค าแนะน ามาอย่างดี ตลอดการท าวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้า อาจารย์มัก

ช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างมาก ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี้ 

 ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ด ารง

พล อินทร์จันทร์ เป็นอย่างมาก อาจารย์เปรียบเสมือน “คุณพ่อ” ท่ีคอยให้ค าปรึกษาและค าแนะน าเป็น

อย่างดีมาโดยตลอดและขอบพระคุณ คุณล าพูน พรรณไวย เจ้าของยาสมุนไพรลูกกลอนอายุวัฒนะ ชุมชน

เกาะเกิด และผู้บริโภคยาลูกกลอนสมุนไพรไทยอายุวัฒนะทุกท่าน ท่ีให้ความกรุณาในการให้สัมภาษณ์

และแสดงความคิดเห็นต่างๆ จนวิทยานิพนธ์เล่มนี้สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ 

 นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณคุณแม่และครอบครัวของข้าพเจ้าท่ีคอยให้ช่วยเหลือ, ให้ค าแนะน า

และเป็นแรงผลักดันตลอดจนเป็นก าลังใจท่ีส าคัญของข้าพเจ้า ท าให้ข้าพเจ้าสามารถท าวิทยานิพนธ์เล่มนี้

จนส าเร็จได้และก าลังใจท่ีส าคัญของเพื่อนๆ ในการช่วยเหลือ , ให้ค าแนะน าและอยู่เป็นเพื่อนจนเช้า 

ขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนท้ัง แม็ก, มิ้น, เจ๊ียบ(เมย์) ขอบคุณท่ีอยู่เคียงข้างกัน ก าลังใจของเพื่อนๆ เป็น

พลังงานบวกท่ีดีท่ีสามารถท าให้ข้าพเจ้าท าวิทยานิพนธ์ส าเร็จได้ 

 สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณทุกๆ คนท่ีให้ความช่วยเหลือและคอยเป็นก าลังใจให้ในความส าเร็จของ

ข้าพเจ้า และร้านบุฟเฟต์ต่างๆ ท่ีคอยเป็นสถานท่ีคอยเยียวยาจิตใจของข้าพเจ้าและเพื่อนๆของข้าพเจ้า ท่ี

ท าให้ข้าพเจ้ามีความทรงจ าท่ีดีร่วมกัน รวมถึงศิลปินเกาหลีท้ัง BIGBANG, Wanna One, SNSD, Black 

Pink และอีกหลายๆ ศิลปินท่ีคอยอยู่เป็นเพื่อนในยามเหงาและเป็นก าลังใจในการท าวิทยานิพนธ์ของ

ข้าพเจ้า ขอขอบคุณประสบการณ์และแรงใจท่ีได้รับจากการท าวิทยานิพนธ์เล่มนี้ 
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บทที ่1 

บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปญัหา 

 อาหาร ท่ีอยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค เป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญในการด ารงชีวิตของ
มนุษย์ ยารักษาโรค มีความเกี่ยวข้องและส าคัญกับการด ารงของมนุษย์มาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  มนุษย์
มีความพยายามในการแสวงหาแนวทางในการจัดการความเจ็บป่วยอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาความรู้ในการ
รักษาความเจ็บป่วยท่ามกลางบริบทท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่น การจัดการความเจ็บป่วยด้วย
วิธีการผ่าตัด เป็นต้น  แม้ว่าในปัจจุบันนี้อัตราความเจ็บป่วยจากโรคต่างๆมีอัตราท่ีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลให้เกิดการพัฒนายารักษาโรคต่างๆมีปริมาณท่ีเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยอาการเจ็บป่วยจะเริ่มต้ังแต่ความ
เจ็บป่วยระดับเล็กน้อยจนถึงความเจ็บป่วยท่ีความเส่ียงต่อชีวิตซึ่งเกิดจากการใช้ชีวิตประจ าวันท่ีผิดปกติ
จนกลายเป็นปัญหาเรื้อรังทางสุขภาพ  ตัวอย่างเช่น 10 โรคร้ายในสังคมไทยปัจจุบัน อันได้แก่ โรคมะเร็ง
ต่างๆ เช่น มะเร็งเต้านม, มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งล าไส้ ท่ีเป็นอันดับต้นของโรคร้ายท่ีเส่ียงต่อการ
เสียชีวิตมากท่ีสุดและยังคงมีแนวโน้มท่ีเพิ่มมากขึ้น , โรคหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมในการ
บริโภคอาหารท่ีมีไขมันสูง ยังท าให้เกิดโรคแทรกซ้อนอย่างโรคเบาหวานได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังพบโรค
ความดันโลหิตสูง, วัณโรคท่ีมาพร้อมกับอากาศและโรคปอดเรื้อรัง เป็นต้น (Top 10 โรคร้ายเส่ียงตาย
สูงสุดของคนไทย เพราะชีวิตประจ าวันท่ีเปล่ียน, 2560: ออนไลน์)  

 ต้ังแต่อดีต การแพทย์แผนด้ังเดิมเป็นองค์ความรู้ท่ีก าเนิดขึ้นในช่วงต้นของประวัติศาสตร์และมี

การถ่ายทอดความรู้สืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการในการรักษาของผู้คนในขณะนั้น 

ส่งผลให้การแพทย์ด้ังเดิมมีอิทธิพลต่อการรักษาอย่างมากและถูกผลักดันให้กลายเป็นการแพทย์กระแส

หลักในช่วงเวลาขณะนั้น ในการศึกษาการแพทย์ด้ังเดิม จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องศึกษาถึงมิติอื่นๆควบคู่

เพื่อท่ีจะสามารถท าความเข้าใจต่อองค์ความรู้เหล่านี้ อาทิ การศึกษาถึงปรัชญา ความเช่ือ ศาสนาและ 
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วัฒนธรรมของชนชาติเหล่านั้นอย่างถ่องแท้ (เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ , 2537: 9) กล่าวคือการแพทย์แผน

ด้ังเดิมในแต่ละประเทศมีลักษณะรูปแบบของวัฒนธรรมและความเช่ือท่ีหลากหลาย ส่งผลให้รูปแบบการ

รักษาหรือการจัดการความเจ็บป่วยมีความหลากหลาย แม้ว่าอาจจะมีรูปแบบหรือแนวคิดท่ีมีความ

แตกต่างหรือเหมือนกันบ้าง ตัวอย่างของแพทย์ด้ังเดิมในฝ่ังซีกโลกตะวันออกได้แก่ “อายุรเวท”เป็นแขนง

หนึ่งของแพทย์ด้ังเดิมหรือแพทย์แผนโบราณของอินเดียท่ีมีมานานกว่า 5,000 ปี อ ายุ ร เว ท เป็ น

ศาสตร์แห่งชีวิต มาจากค าว่า“อายุ”แปลว่าช่วงชีวิต และ “เวท”แปลว่าความรู้ ก็คือเรื่องของชีวิต โดย

แท้จริงแล้วอายุรเวทเป็นส่วนหนึ่งของ “อุปเวท”ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคัมภีร์พระเวทของศาสนาพราหมณ์

ด้วยเช่นกัน เห็นได้ว่าอายุรเวทได้รับอิทธิพลแนวคิดมาจากปรัชญาด้ังเดิมและศาสนาพราหมณ์ โดย

หลักการของอายุรเวทคือการมององค์รวมของร่างกายมนุษย์ท่ีมีความสัมพันธ์กับเอกภพ กล่าวคือเมื่อเกิด

โรคหรือมีแนวโน้มจะว่าเกิดโรคหรือเป็นสภาวะท่ีผิดปกติของร่างกาย เกิดจากความไม่สมดุลของโทษะท้ัง

สาม หรือ ตรีโทษ ซึ่งโทษะแปลว่าโทษ ได้แก่ วาตะโทษะ คือ การเคล่ือนไหว ปิตตะโทษะ คือ การใช้

พลังงาน และกผะโทษะ คือ โครงสร้างร่างกาย ท าให้โทษะต้องถูกก าจัดออกไปเพื่อท าให้เกิดความสมดุล

ด้ังเดิม (ธวัชชัย เทียนงาม, 2544: 99–102 ) ในลักษณะเดียวกัน ประเทศจีนก็มี “การแพทย์แผนจีน” ซึ่ง

เป็นแพทย์แผนด้ังเดิมเช่นกัน แพทย์แผนจีนเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ท่ีให้ความส าคัญกับการดูแลสุขภาพของคน

จีนแทบทุกด้านต้ังแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมีต าราหลักท่ีมีการอ้างอิงมากท่ีสุดคือต าราจักรพรรดิ

เหลือง (Huang  Di Nei Jing) โดยปรัชญาของแพทย์แผนจีนเกี่ยวกับระบบทัศน์ของธรรมชาติน าไปสู่

ระบบหยินหยางคือสัญลักษณ์ของความสมดุล (ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล, 2553: 29-31, 54)  

 นอกจากนี้ การแพทย์อาหรับ หรือ การแพทย์อิสลามเป็นการแพทย์อีกแขนงหนึ่ง โดยน าองค์

ความรู้มาจากคัมภีร์อัลกุรอานทางศาสนาศาสนาอิสลาม ในอัลฮาดิษของศาสดามาเป็นหลัก ในการ

บ าบัดรักษา สามารถเห็นได้ว่าค าสอนจากศาสดาเป็นปรัชญาทางการแพทย์อิสลาม ท่ีมีความสอดคล้องกับ

หลักสากล เช่น การรับประทานอาหารประเภทเดียวกันไม่ดีหรือไม่ควรจ ากัดรับประทานอาหารประเภท

เดียว เห็นได้จาก ท่านศาสดาจะไม่รับประทานอาหารสองอย่างท่ีมีประเภทเดียวกัน เนื่องจากว่าอาหารแต่

ละประเภทมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน ซึ่งอาหารประเภทท่ีมีข้อดีเมื่อรับประทานไปจะช่วยลบล้าง

อาหารท่ีมีคุณสมบัติตรงข้ามได้ เช่น อินทผาลัมสุกมีคุณสมบัติร้อนจัด อาจจะส่งผลไม่ดีต่อคนป่วย ท าให้
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ควรกินแตงโมในเวลาไล่เล่ียกันเพราะแตงโมมีคุณสมบัติเย็น เป็นต้น (อาราง สุทธาศาสน์, 2559: 193, 

198)  จากท่ีกล่าวมาข้างต้นเป็นตัวอย่างการแพทย์แผนด้ังเดิมในฝ่ังตะวันออก ได้แก่ อายุเวท แพทย์แผน

จีน และแพทย์อิสลาม สามารถเห็นถึงแนวคิดปรัชญาหรือศาสนาท่ีมีความคล้ายกันในมุมมองของเอกภพท่ี

มีความเช่ือมโยงกับวิถีชีวิตหรือร่างกายมนุษย์ หรือน าหลักการทางศาสนามาใช้เป็นแนวทางในการรักษา

สุขภาพ ท่ีจะมีความแตกต่างในเรื่องของแนวทางในการรักษาความเจ็บป่วยต่างๆ ท าให้เห็นว่าการแพทย์

ด้ังเดิมแต่ละประเทศมีวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกันส่งผลให้มีเกิดความหลากหลายของการจัดการความ

เจ็บป่วยในแต่ละพื้นท่ี 

 ในสังคมไทย การแพทย์แผนไทยถือว่าเป็นการแพทย์ด้ังเดิมอีกศาสตร์หนึ่งท่ีได้อิทธิพลมาจาก

วัฒนธรรมอินเดียรวมกับวัฒนธรรมจีนท่ีได้เข้ามามีบทบาทในด้านพัฒนาการต่างๆของสังคมไทยเช่น ด้าน

การปกครอง ด้านกฎหมายและด้านศาสนา เป็นต้น การแพทย์แผนไทยได้มีการน าหลักศาสนาพุทธมาเป็น

แนวทางหลักในการรักษาอาการเจ็บป่วย และน ามาปรับใช้ให้เข้ากับความเช่ือในแต่ละท้องถิ่น โดยคัมภีร์

แพทย์แผนไทยให้ความส าคัญในเรื่องความสมดุลแห่งสุขภาพคือ ร่างกาย การรับรู้ถึงจุดอ่อนในร่างกาย

ของมนุษย์ เพื่อเปล่ียนหรือปรับปรุงให้เกิดภาวะสมดุลขึ้นในร่างกาย ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดของความเจ็บป่วย 

ในร่างกายของมนุษย์ประกอบไปด้วย 4 ธาตุ ได้แก่ ธาตุดิน (ปถวีธาตุ) ธาตุน้ า (อาโปธาตุ) ธาตุลม (วาโย

ธาตุ) และ ธาตุไฟ (เตโชธาตุ) ท้ังนี้หากธาตุใดหย่อน ส่งผลให้ความสมดุลของร่างกายเกิดความไม่สมดุล 

ซึ่งเป็นมูลเหตุของโรคจึงจ าเป็นต้องรักษาด้วยยาประจ าธาตุนั้น (สุรเกียรติ อาชานุภาพ, 2530 : 23-24) 

กล่าวได้ว่า การแพทย์แผนไทยมีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตอย่างมากและมีการสืบทอดวิชาความรู้มาต้ังแต่

บรรพบุรุษหรือหมอแผนไทยรุ่นเก่าแก่ โดยมีองค์ความรู้เรื่องธาตุในร่างกายซึ่งเป็นความรู้ท่ีส าคัญในการ

รักษาความเจ็บป่วย จากหลักฐานทางต ารายาโบราณ ท่ีได้รับการบันทึกต าราแผนโบราณเกี่ยวกับการ

รักษาโรคต่างๆ จากผู้ช านาญในองค์ความรู้ เช่น หมอหลวง  จากหลักฐานต าราไทยท่ีมีการจารึกอย่าง 

“ต าราพระโอสถพระนารายณ์” เป็นต าราพระโอสถของวังหลวงโดยหมอหลวงได้ประกอบขึ้นมาเพื่อถวาย

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีการกล่าวถึงยาหลายขนานหรือหลายชนิดรวมท้ังได้กล่าวถึงวิธีการรักษา

แบบแผนโบราณ เป็นต้น (การแพทย์แผนโบราณของไทยท่ีสืบต่อถึงปัจจุบัน, 2560: ออนไลน์)   
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การแพทย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ ได้มีการช าระและฟื้นฟูต าราแผนโบราณ โดยให้มีการรวบรวม

สูตรต ารายาท่ีเช่ือถือได้และเรียบเรียงขึ้นมาเป็นต ารายาใหม่ท่ีสามารถเผยแพร่ได้ เช่น ในสมัยรัชกาลท่ี 3 

ให้มีการปรับปรุงวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกท่ีมีการจารึกองค์ความรู้ ต ารา

ต่างๆ และท่าฤๅษีดัดตน เป็นต้น ในสมัยรัชกาลท่ี 4  การแพทย์ตะวันตกเริ่มเข้ามาเผยแพร่ในไทย โดย

“หมอบรัดเลย์”(Dan Beach Bradley)” เป็นผู้วางรากฐานของการแพทย์ตะวันตกในช่วงเวลานั้นท่ี

ประสบความส าเร็จในเรื่องการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด การใช้วัคซีน การถ่ายเลือด และการรักษาโรค

อหิวาตกโรค แต่ผู้คนยังให้ความส าคัญกับการแพทย์ไทยอยู่ เช่น  การใช้สมุนไพร และ การอยู่ไฟ (เพ็ญ

นภา ทรัพย์เจริญ, 2544: 37)  ต่อมาในปี พ.ศ. 2430 มีการสร้างโรงพยาบาลศิริราช และเริ่มต้ังโรงเรียน

ฝึกแพทย์ในปี พ.ศ. 2432 มีหลักสูตรการเรียนก าหนด  3  ปี มีท้ังการเรียนและการบริการท้ังแพทย์แผน

ไทยและแพทย์แผนตะวันตกควบคู่กันในระยะแรก ปรากฏว่ามีนักเรียนแพทย์และประชาชนให้ความสนใจ

แพทย์แผนตะวันตกมากขึ้น ส่งผลให้ประมาณปี พ.ศ. 2447 ได้ท าการยกเลิกหลักสูตรการแพทย์แผนไทย

และการบริการแพทย์แผนไทย ท าให้องค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทยไม่เกิดการพัฒนาและถูกปิดกั้น (สุ

วิทย์ วิบุลผลประเสริญ , 2530: 17-18)  ส่งผลกระทบต่อการรักษาโรคแบบแพทย์แผนไทยของคนใน

กรุงเทพฯ ท าให้คนในกรุงเทพต้องหันไปรับบริการการรักษาจากเอกชนแทน (ประทีป ชุมพล, 2550: 

190)  ในปีพ.ศ. 2466 พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ ได้ให้ค าจ ากัดความของแพทย์แผน

ไทยว่า “แพทย์แผนไทย หมายถึง ผู้ประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยความสังเกตความช านาญอันได้บอกเล่า

สืบต่อมาเป็นท่ีต้ัง หรืออาศัยต าราอันมีมาแต่โบราณโดยมิได้ด าเนินไปในทางวิทยาศาสตร์” (สุวิทย์ วิบุล

ผลประเสริญ, 2530: 19) ซึ่งการประกาศพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ มีจุดมุ่งหมายในการ

ป้องกันอันตรายจากแพทย์แผนไทย ส่งผลให้แพทย์แผนไทยกลายเป็นหมอเถ่ือน นอกจากจะเข้ารับการ

สอบรับรองความรู้ทางการแพทย์ เพื่อได้ขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการโรคศิลปะจาก

คณะกรรมการวิชาชีพ (ประทีป ชุมพล, 2550: 190) 

 สถานการณ์ของแพทย์แผนไทยในปัจจุบัน  ได้ถูกผลักดันโดยการแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งเป็น

การแพทย์จากตะวันตกท่ีมีอิทธิพลอย่างมาก ท าให้แพทย์แผนไทยท่ีเคยเป็นการแพทย์กระแสหลักของ

สังคมไทยในอดีตได้ถูกลดบทบาทและกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกในการรักษาของผู้คนในสังคมไทย
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แทน เนื่องจากว่าการพัฒนาขององค์ความรู้สมัยใหม่ทางวิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม การแพทย์และ

สาธารณสุขในสังคมไทยได้ส่งผลให้แนวคิดของผู้คนส่วนใหญ่ท่ีให้ความส าคัญกับแพทย์แผนปัจจุบันและ

เลือกรับบริการในการรักษาอาการความเจ็บป่วยท่ีมีมาตรฐาน และมีความต้องการอยากหายเป็นปกติ

โดยเร็ว  ลือชัยและเลอแกรนด์ (2533) ช้ีให้เห็นถึงมุมมองของชาวบ้านในการเลือกใช้ยาแผนปัจจุบัน

มากกว่ายาแผนโบราณ มาจากทัศนะต่อยาในมุมมองของชาวบ้าน ระหว่างการเลือกใช้ยาแผนโบราณและ

ยาแผนปัจจุบันพบว่า ประสิทธิภาพของยาท้ังสองชนิดมีความแตกต่างกัน  กล่าวคือ ชาวบ้านมีความ

เช่ือมั่นในสรรพคุณของยาฝรั่งหรือยาแผนปัจจุบันมากกว่ายาสมุนไพร เพราะว่าเป็นยาแผนปัจจุบันให้

ประสิทธิภาพในการรักษาอาการเจ็บป่วยได้รวดเร็วแต่ก็ไม่สามารถรักษาต้นเหตุของโรคได้ (โกมาตร จึง

เสถียรทรัพย์, 2550: 23)  ท าให้บทบาทการแพทย์แผนไทยเส่ือมลง ถูกท าให้กลายเป็นการแพทย์ในบริบท

ท้องถิ่นแทน ส่งผลต่อวิธีการรักษาของการแพทย์ท้องถิ่นของชาวบ้านไม่เป็นไปตามหลักทางวิทยาศาสตร์

เมื่อเทียบกับการแพทย์แผนปัจจุบัน 

การแพทย์ท้องถิ่นของชาวบ้าน ได้กลายเป็นทางเลือกอื่นๆในการเลือกรับการรักษาของคนใน

ชุมชน ซึ่งการใช้ยาสมุนไพร เป็นทางเลือกในการจัดการความเจ็บป่วยในชุมชนด้วยองค์ความรู้พื้นบ้าน ท่ีมี

กระบวนการผลิตยามาจากพืชสมุนไพรซึ่งเป็นพืชท่ีพบได้ท่ัวไปในชุมชน ท าให้ยาท่ีมีส่วนผสมสมุนไพรมี

ต้นทุนราคาถูกและมีสรรพคุณในการรักษาอาการเจ็บป่วยมีประสิทธิภาพดีเท่ากับยาสมัยใหม่ ประกอบกับ

คนในชุมชนมีความต้องการให้องค์ความรู้ท้องถิ่นไม่เลือนหายไป จึงท าให้เห็นแนวทางการพัฒนาขององค์

ความรู้พื้นบ้านในสังคมปัจจุบัน เช่น ส่งเสริมให้มีประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยาสมุนไพรในชุมชน เป็นต้น 

ตัวอย่างของกลุ่มหรือชุมชนท่ีท าให้เกิดการด ารงอยู่ขององค์ความรู้ท้องถิ่น เช่นการรวมกลุ่มของหมอ

พื้นบ้านท่ีเป็นผู้สูงอายุท่ีท าให้เห็นกระบวนการด ารงอยู่ของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลระบบสุขภาพของ

คนในชุมชนด้วยวิธีการรักษาด้วยการใช้สมุนไพร และยังเกิดความร่วมมือจากภาครัฐในการให้ความส าคัญ

กับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพ เช่นเดียวกับกลุ่มหมอพื้นบ้านท่ีเขตต าบลกุด 

จ.อุบลราชธานี เป็นอีกกลุ่มท่ีท าให้เห็นถึงการหาแนวทางอนุรักษ์วิธีการรักษาด้วยสมุนไพรเพื่อให้เกิดการ

ด ารงอยู่ขององค์ความรู้พื้นบ้าน  
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นอกจากนี้ การรักษาด้วยยาโบราณก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาแบบพื้นบ้านของชุมชน ซึ่ง

ค านิยามของยาแผนโบราณจะมีความแตกต่างจากยาสมุนไพร นั้นคือ “ยาสมุนไพร” หมายถึง ใบ แท่ง 

เหง้า กิ่ง ก้าน ราก ท่ีไม่ผ่านวิธีการแปรรูปใดๆ สามารถน าส่วนๆต่างของพืชมาต้มเป็นยาหม้อใช้ในการ

รับประทานและ “ยาแผนโบราณ” หมายถึง การแปรรูปของใบ แท่ง เหง้า กิ่ง ก้าน รากมาเป็นในรูปแบบ

ผงหรือแคปซูลรวมท้ังมีเลขทะเบียนยาก ากับ (วราภรณ์ มนต์ไตรเวศย์, 2560)  ท้ังนี้ยาแผนโบราณ ท่ี

ชาวบ้านให้ความนิยมในการบริโภคนั้นคือ “ยาลูกกลอน” เนื่องจากว่ามีลักษณะท่ีพกพาสะดวกและ

รับประทานได้ง่าย มีรูปร่างกลม ท าจากผงยาชนิดเดียวหรือหลายชนิด ผสมสารท่ีท าให้ผงเกาะตัว 

เช่น น้ า น้ าแป้ง น้ าผ้ึง เป็นต้น (ยาลูกกลอน, 2560: ออนไลน์) แต่ทว่าสถานการณ์ของยาลูกกลอนกลับ

เลวร้ายลง  ดังปรากฏในพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐท่ี กล่าวถึงเตือนภัยยาลูกกลอน 'ไทยประดิษฐ์' 

ปนสเตียรอยด์ขายท่ัวเน็ต (ไทยรัฐ, 2560: ออนไลน์) และ พาดหัวข่าวจากผู้จัดการออนไลน์ กล่าวว่า อ.ย. 

บุกท าลายยาเถื่อนครอบจักรวาลพบสารสเตียรอยด์เพียบ (ผู้จัดการออนไลน์ , 2560 : ออนไลน์ ) 

เช่นเดียวกับประชาชาติธุรกิจ กล่าวว่า ส.ธ. เตือนผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน กินยาลูกกลอนสเตียรอยด์

อันตรายถึงชีวิต  (ประชาชาติธุรกิจ, 2560: ออนไลน์) ช้ีให้เห็นว่ายาลูกกลอนมีภาพลักษณ์เป็นยาท่ีมีความ

อันตราย เป็นส่ิงท่ีไม่น่าเช่ือถือและมีโทษต่อร่างกายอีกด้วย 

จากสถานการณ์ข้างต้น น าไปสู่การต้ังค าถามในความสนใจของผู้ศึกษา ในเรื่องเกี่ยวกับยา

ลูกกลอนกับการจัดการความเจ็บป่วย  ท่ีเห็นได้ว่ายาลูกกลอนนั้นเป็นสถานการณ์ท่ีอันตรายและไม่น่า

ไว้วางใจตามความรู้แพทย์สมัยใหม่ แต่ผู้คนยังคงเลือกใช้ยาลูกกลอนในการรักษาความเจ็บป่วย โดย

พิจารณาจากกรอบผ่านยาสมุนไพรลูกกลอนอายุวัฒนะของชุมชนเกาะเกิด โดยกลุ่มสตรีสมุนไพรไทย

อายุวัฒนะ ท่ียังคงมีการผลิตยาแผนโบราณในรูปแบบลูกกลอนในการรักษาความเจ็บป่วย รวมทั้งมีการจัด

จ าหน่ายยาสมุนไพรลูกกลอนจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน จากปรากฏการณ์ข้างต้น ผู้ศึกษาได้เลือก

แนวคิดระบบดูแลสุขภาพในสังคม เพื่อท าความเข้าใจในประเด็นเรื่องของการจัดการความเจ็บป่วย โดย

ศึกษาผ่านยาสมุนไพรลูกกลอน ท่ีแสดงให้เห็นถึงปัจจัยในการเลือกวิธีการจัดการความเจ็บป่วยของตนเอง 

ท าให้เห็นได้ว่ายาลูกกลอนก็เป็นอีกทางเลือก หนึ่งในการเลือกการจัดการความเจ็บป่วยด้วยตัวเอง

นอกเหนือการรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบัน  นอกจากนี้ยังมีประเด็นในเรื่องกระบวนการต่อสู้ของยา
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ลูกกลอนในชุมชนเกาะเกิดท่ีเผชิญอยู่ โดยมีแนวคิดการท าให้เป็นการแพทย์ (Medicalization) ซึ่งท าให้

เห็นถึงในการปรับตัวของยาลูกกลอนซึ่งเป็นยาแผนโบราณ ได้เกิดการปรับตัวให้กลายเป็นยาแผนโบราณท่ี

ได้มาตรฐาน 

 

ค าถามวจิยั 

ในบริบทท่ีการแพทย์สมัยใหม่คือการแพทย์กระแสหลักท่ีผู้คนในสังคมยอมรับ การเกิดขึ้นและ
ด ารงอยู่ของยาสมุนไพรลูกกลอนอายุวัฒนะของชุมชนเกาะเกิด จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นการรักษาโรค
ในระบบการแพทย์แผนโบราณ กลุ่มสตรีสมุนไพรไทยอายุวัฒนะต้องเผชิญกับสถานการณ์ท่ีน าไปสู่การ
ปรับตัวอะไรบ้าง  

 

วตัถปุระสงคข์องการศกึษา 

1) เพื่อศึกษาพัฒนาการของยาสมุนไพรลูกกลอนอายุวัฒนะและกระบวนการจัดการปัญหาของกลุ่ม
สตรีสมุนไพรไทยอายุวัฒนะ ท่ีท าให้การผลิตยาลูกกลอนอายุวัฒนะยงัคงด ารงอยู่มาถึงปัจจุบัน 

2) เพื่อศึกษามุมมองของผู้บริโภคยาลูกกลอนจากคนในชุมชนและคนภายนอกชุมชน 
3) เพื่อศึกษาทิศทางความจ าเป็นในการเลือกใช้ยาลูกกลอนอายุวัฒนะของผู้บริโภค 

 

ประโยชน์ทีค่าดวา่จะไดร้บั 

1) เพื่อทราบถึงสถานการณ์ของปัญหายาสมุนไพรลูกกลอนต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของยาลูกกลอน
อายุวัฒนะของชุมชนเกาะเกิด ช้ีให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงของยาลูกกลอนต้ังแต่จุดเริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบัน 

2) เพื่อทราบถึงความจ าเป็นของยาลูกกลอนอายุวัฒนะในปัจจุบันท่ามกลางการรักษาด้วยการแพทย์
สมัยใหม่ 
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ขอบเขตการศกึษา 

1.ขอบเขตเชิงเนื้อหา 

เพื่อท าความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาของยาลูกกลอนต้ังแต่ความเป็นมาในอดีตจนถึงปัจจุบัน 

รวมท้ังท าความเข้าใจกระบวนการการต่อสู้ในการด ารงอยู่ของยาลูกกลอนสมุนไพรในปัจจุบัน  จาก

การศึกษาในครั้งนี้  ผู้ศึกษาได้ท าความเข้าใจปรากฏการณ์ดังกล่าว ผ่านจากด้านพัฒนาการและ

กระบวนการจัดการปัญหาของยาสมุนไพรพื้นบ้านท่ีได้จัดว่าเป็นส่ิงท่ีไม่ถูกต้องตามองค์ความรู้ของแพทย์

สมัยใหม่น าไปสู่การต่อสู้เพื่อการด ารงอยู่ของยาสมุนไพรท้องถิ่นอย่างยาลูกกลอนอายุวัฒนะ ณ ชุมชน

เกาะเกิด ซึ่งเป็นชุมชนท่ียังคงมีการผลิตยาลูกกลอนรวมถึงมีการจัดจ าหน่ายตามร้านค้าและจ าหน่ายแบบ

ออนไลน์ส่งผลให้เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนเกาะเกิดมาเป็นเวลากว่า 10 ปี กล่าวคือเหตุปัจจัยอะไรท่ีท าให้

ยาลูกกลอนอายุวัฒนะซึ่งเป็นแพทย์ทางเลือกยังคงด ารงอยู่ท่ามกลางแพทย์แผนปัจจุบันท่ีเป็นแพทย์ใน

กระแสหลัก นอกจากนี้ ยังศึกษามุมมองของผู้บริโภคยาลูกกลอนจากคนในชุมชนและคนภายนอกชุมชน 

เพื่อท าความเข้าใจทิศทางความจ าเป็นในการเลือกใช้ยาลูกกลอนอายุวัฒนะของผู้บริโภคอีกด้วย 

2.ขอบเขตเชิงพื้นท่ี    

 พื้นท่ีในการเก็บข้อมูลแบบพบหน้า ได้แก่ 1) กลุ่มสตรีสมุนไพรไทยอายุวัฒนะ ณ หมู่ 5 ต าบล

เกาะเกิด อ.บางประอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ในบริบทของพื้นท่ีในการขายยา 2) ชุมชนเกาะเกิดในบริบท

ของผู้บริโภคพื้นท่ีในการเก็บข้อมูลแบบไม่พบหน้า ได้แก่ การโทรศัพท์สอบถามกับผู้บริโภคภายนอกชุมชน  

 

 ระเบยีบวธิกีารศกึษา 

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  ได้รวบรวมข้อมูลจากระดับปฐมภูมิ
และระดับทุติยภูมิ  ซึ่งข้อมูลในระดับปฐมภูมิจะเป็นข้อมูลจากการท่ีได้ไปลงภาคสนาม ประกอบด้วย การ
บันทึกข้อมูลในภาคสนามท่ีได้รับจากการสังเกตการณ์ในส่วนกระบวนการผลิตยาลูกกลอนจากบริเวณ
ภายนอกท่ีมีการผลิตยาลูกกลอน เนื่องจากว่าเป็นพื้นท่ีสงวนส าหรับกลุ่มผู้ผลิต รวมไปถึงการสัมภาษณ์



9 
 

 

 

อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  ส่วนข้อมูลระดับทุติยภูมิจะเป็นการศึกษาค้นคว้าจากงานวิจัยและ
เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับแนวคิด ระบบดูแลสุขภาพในสังคม  และ แนวคิดการท าให้เป็นการแพทย์ 
(Medicalization) และเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของยาสมุนไพรและยาแผนโบราณ ดังนี้  

1) ค้นคว้าข้อมูลเบ้ืองต้นท่ีได้จากการรวบรวมวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับระบบดูแลสุขภาพในสังคม 
การท าให้เป็นการแพทย์และสถานการณ์ของยาสมุนไพรและยาแผนโบราณจาก หนังสือ งานวิจัย 
สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ บทความ และฐานข้อมูลออนไลน์ ซึ่งมีประเด็นในการศึกษาท่ีมีความ
เกี่ยวข้องและใกล้เคียงกับประเด็นท่ีต้องการศึกษา โดยน าข้อมูลดังกล่าวมาน าเสนอเป็นข้อมูล
เบ้ืองต้นและข้อมูลอ้างอิง 

2) การเก็บข้อมูลจากภาคสนาม (Field Research) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ในเชิงลึกแบบเด่ียวอย่าง
เป็นทางการและไม่ทางการ รวมท้ังมีการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและแบบไม่มีส่วนร่วม 
ส าหรับกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา ประกอบด้วย 1) ผู้ผลิตยาลูกกลอนอายุวัฒนะคือ นางล าพูน 
พรรณไว  ซึ่งเป็นผู้ท่ีสามารถให้ข้อมูลในเรื่องราวของความเป็นมาของยาลูกกลอนและองค์ความรู้
ในการผลิตยาลูกกลอนจากสมุนไพรได้ดีท่ีสุด และเภสัชกรเป็นผู้ควบคุมการผลิตยาลูกกลอน 
รวมท้ังเป็นผู้จัดจ าหน่ายคือ นางสาวพรระวี พรรณไว  และ2 ) กลุ่มผู้บริโภคท่ีซื้อยาลูกกลอน
อายุวัฒนะ จ าแนกออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชาวบ้านท่ีได้บริโภคยาลูกกลอนอายุวัฒนะใน
ชุมชนเกาะเกิดประมาณ 10-20 คน และ กลุ่มผู้บริโภคจากภายนอกชุมชน โดยผู้ศึกษาได้เก็บ
ข้อมูลแบบนัดพบเพื่อสัมภาษณ์และสัมภาษณ์ทางออนไลน์ทางโทรศัพท์ 

 

สถานที่ในการศกึษา 

สถานท่ีในการศึกษา โดยการเลือกลงพื้นท่ีภาคสนามท่ีกลุ่มสตรีสมุนไพรอายุวัฒนะ ณ หมู่ 5 
ต าบลเกาะเกิด อ าเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากผู้ศึกษาเห็นว่าชุมชนเกาะเกิดมี
กลุ่มท่ีมีความโดดเด่นในเรื่องการผลิตยาลูกกลอนสมุนไพรในปัจจุบัน รวมท้ังมีการจ าหน่ายในรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน สามารถเห็นถึงทางเลือกในการรักษาความเจ็บป่วยของคนในชุมชนในการรักษาด้วยยา
ลูกกลอนและเห็นถึงการปรับตัวของยาลูกกลอนของชุมชนเกาะเกิดท่ีก าลังเผชิญปัญหาในเรื่องของ
ภาพลักษณ์แง่ลบในยาลูกกลอนท่ัวไป  
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ระยะเวลาและแผนการด าเนนิงาน 

ระยะเวลาส าหรับการศึกษาในครั้งนี้รวมทั้งส้ิน 10 เดือน โดยเริ่มต้ังแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 
จนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 

ระยะเวลาในการด าเนนิงาน ขัน้ตอนในการด าเนนิงาน 

สิงหาคม พ.ศ.2560 – พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ศึกษาข้อมูลทางเอกสารท่ีมีความเกี่ยวข้องและ
สืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 

กันยายน พ.ศ.2560 – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม 

กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 – มีนาคม พ.ศ. 2561 ประมวลผลจากข้อมูลท้ังหมด 

มีนาคม พ.ศ.2561 – พฤษภาคม พ.ศ. 2561 วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการศึกษา 
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กรอบความคดิ

 

กรอบความคิดนี้เป็นการพูดถึงยาลูกกลอนสมุนไพร โดยเริ่มจากส่วนของอดีต ซึ่งกล่าวถึงความ

เป็นมาของยาลูกกลอนของผู้ผลิต ท่ีท าให้เห็นถึงการเลือกวิธีการจัดการความเจ็บป่วยของผู้ผลิตโดยใช้

แนวคิดระบบดูแลสุขภาพในสังคมมาอธิบายและกระแสการต่อต้านของยาลูกกลอนท่ีไม่มีเลขทะเบียนยา

รองรับหรือไม่ผ่านการตรวจสอบจากสาธารณสุข ต่อมาในส่วนปัจจุบันของยาลูกกลอน ท าให้เห็นถึงการ

ปรับตัวของยาลูกกลอนให้มีมาตรฐาน ส่งผลให้ยาลูกกลอนเกิดเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชน รวมท้ังเป็น

การสร้างแหล่งท่องเท่ียวภายในชุมชนและการติดต่อค้าขายกับชุมชนภายนอก และสุดท้ายในส่วนอนาคต 

ท าให้เห็นถึงการด ารงอยู่ของยาลูกกลอน ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการจัดการความเจ็บป่วยของผู้บริโภค 
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฏี และวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

การศึกษาเรื่องอดีต ปั จจุบัน  อนาคตของยาลูกกลอนอายุวัฒนะ ชุมชน เกาะเกิด จ.
พระนครศรีอยุธยาเพื่อท าความเข้าใจถึงการเกิดขึ้นและด ารงอยู่ของยาสมุนไพรลูกกลอนอายุวัฒนะใน
เบื้องต้น ผู้ศึกษาได้ด าเนินการศึกษาค้นคว้า, ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องและค้นหาแนวคิดท่ีจะ
สามารถน ามาใช้เป็นกรอบในการพิจารณาปรากฏการณ์ ดังน าเสนอต่อไปนี้  

 

แนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 

  ผู้ศึกษาได้น าเสนอแนวคิด “ระบบดูแลสุขภาพในสังคม” และ “การท าให้เป็นทางแพทย์”มาเป็น
กรอบความคิดเพื่อน ามาพิจารณาและวิเคราะห์ในประเด็น ดังต่อไปนี้ 

แนวคิดระบบดแูลสขุภาพในสงัคม (Heath Care Systems in Society) 

ภรณี  เภสัชชะ (2547) และ เทพินทร์ พัชรานุรักษ์  (2533) กล่าวถึงแนวคิดนี้ว่า Arthur 
Klieman (1941-Now) กล่าวถึงแนวคิดท่ีเกี่ยวกับระบบดูแลสุขภาพในสังคม ซึ่งระบบดูแลสุขภาพใน
สังคมเกิดจากความเช่ือของแต่ละบุคคลเกี่ยวกับสาเหตุท่ีท าให้เกิดความเจ็บป่วย ซึ่งความเจ็บป่วยเหล่านี้
มาจากการประเมินอาการและขั้นตอนการดูแลรักษา  รวมถึงระบบความสัมพันธ์ทางสังคมของบุคคลท่ีมี
เกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วย จากบุคคลท่ีให้และบุคคลท่ีได้รับการรักษา ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีส่งผลให้เกิด
ตัวก าหนดวิธีการดูแลสุขภาพท่ีมีความแตกต่าง  นอกจากปัจจัยความเช่ือแต่ละบุคคลท่ีเป็นตัวก าหนด
วิธีการดูแลสุขภาพในสังคมแล้ว  ยังมีปัจจัยทางสังคมอื่นๆ ท่ีเป็นตัวก าหนดวิธีการดูแลสุขภาพท่ีท าให้เกิด
ความหลากหลายเหมือนกัน เช่น ความแตกต่างของแบบแผนความเช่ือ การศึกษาและอิทธิ พลของ
ค ว า ม คิ ด ท่ี เ ป็ น ก ร ะ แ ส ใ น สั ง ค ม 



13 
 

 
 

นอกจากนี้ Arthur Klieman (1980) ยังกล่าวถึงระบบดูแลสุขภาพในสังคมหนึ่ง ท่ีแสดงออกมา
ผ่านความเช่ือ ความรู้ และพฤติกรรมการปฏิบัติของสังคม ท่ีประกอบไปด้วย 3 ส่วนได้แก่ ส่วนของ
ประชาชน (Popular Sector) ส่วนของวิชาชีพ (Professional Sector) และ ส่วนของพื้นบ้าน (Folk 
Sector) ในการอธิบายและการรักษาความเจ็บท่ีมีลักษณะท่ีเป็นเอกลักษณ์ แต่ท้ัง 3 ส่วนก็มีปฏิสัมพันธ์
ต่อกันและอยู่ร่วมกันในสังคม ดังต่อไปนี้1) ระบบการแพทย์ของชาวบ้าน (Popular Sector) 

ระบบการแพทย์ของชาวบ้านท่ีเป็นส่วนของประชาชน มักไม่มีผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านเข้ามา
เกี่ยวข้อง แต่การวินิจฉัยและการรักษาแบบระบบนี้ จะได้รับการประเมินอาการป่วยจากครอบครัวซึ่งเป็น
กลุ่มอันดับแรก ในการรักษาแบบระบบการแพทย์ของชาวบ้าน เนื่องจากว่าครอบครัวเป็นสถาบันขั้น
พื้นฐานของระบบสังคมท่ีมีกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมท่ีเกิดจากอบรมส่ังสอนและถ่ายทอดแบบแผน 
ความรู้ ความเช่ือ และวิธีปฏิบัติ ยังรวมถึง การรักษาตนเอง (Self-healing) หรือได้รับค าแนะน าการรักษา
มาจากญาติ เพื่อนร่วมงาน คนในชุมชน ท่ีเคยมีประสบการณ์ในการรักษาความเจ็บป่วยแบบเดียวกัน จึง
เห็นได้ว่าบทบาทของครอบครัวเป็นบทบาทท่ีส าคัญอย่างยิ่งในการดูแลรักษาสุขภาพในเบื้องต้นท่ียังคง
ด ารงอยู่ในสังคม   

ระบบการแพทย์แบบชาวบ้าน ได้อธิบายว่าเมื่ออาการความเจ็บป่วยได้เกิดขึ้น กลุ่มครอบครัวและ
เครือข่ายทางสังคมซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลในอันดับแรกท่ีจะรับรู้และประเมินอาการความเจ็บป่วย โดยทักษะ
การรับรู้และการประเมินอาการจะเป็นไปตามระบบความคิด ความรู้ และความเช่ือในเรื่องของสุขภาพ 
ตลอดจนความรู้ในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพ เช่น การงดอาหารบางชนิด การใช้สมุนไพร การรักษา
แบบพื้นบ้าน การออกก าลังกาย รวมถึงการรักษาทางวัฒนธรรม เช่น การสวดพิธีกรรมต่างๆ เป็นต้น 
นอกจากนั้น ระบบการแพทย์ของชาวบ้านมีความเกี่ยวข้องกับระบบความเช่ือ ความรู้ และความเจ็บป่วย
ท่ีมีอิทธิพลส าคัญในการเลือกวิธีการรักษาความเจ็บป่วย กล่าวคือ เมื่อบุคคลจะเริ่มตัดสินใจในการรักษา
อาการเจ็บป่วย เช่น เมื่อป่วย บุคคลอาจจะมีการประเมินอาการของตน อาจจะรอให้หายเป็นปกติเอง
ประมาณ 1-2 วัน แต่ถ้าเข้าวันท่ี 3 ยังไม่หายเป็นปกติ บุคคลต้องท าการรักษา ส่งผลให้บุคคลต้อง
ตัดสินใจต่อว่า จะเลือกรับการรักษาแบบวิธีใด หรือ กับใคร ซึ่งการตัดสินใจมาจากระบบความเช่ือ ความรู้ 
และประสบการณ์จะเป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการรักษานั้นๆ  

กล่าวโดยสรุป ระบบการแพทย์แบบชาวบ้าน มีความส าคัญอย่างยิ่งในการรักษาความเจ็บป่วย
ของคนในสังคม เนื่องจากว่าเป็นกระบวนการการตัดสินใจเลือกรักษาความเจ็บป่วยในอันดับแรก โดยกลุ่ม
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ครอบครัว เครือข่ายสังคม และชุมชนมีอิทธิพลอย่างมากในการเลือกรักษาของบุคคลนั้น รวมถึงการรักษา
โดยตนเอง (Self-healing) หรือค าแนะน าจากญาติหรือเพื่อนซึ่งเป็นผู้เคยมีอาการเจ็บป่วยและได้รับการ
รักษาวิธีนั้นๆ เช่นกัน  นอกจากนั้น ระบบความเช่ือ ความรู้เรื่องสุขภาพ และประสบการณ์ของบุคคลนั้นๆ
จากกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม ก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการตัดสินใจเลือกวิธีการรักษา เช่น การรักษาแบบ
พื้นบ้าน การใช้สมุนไพร การปรับเปล่ียนพฤติกรรม รวมถึงการรักษาทางวัฒนธรรม เช่น การสวดใน
พิธีกรรม เป็นต้น  

1) ระบบการแพทย์แบบพื้นบ้าน (Folk Sector) 

ระบบแพทย์แบบพื้นบ้าน เป็นระบบการดูแลสุขภาพท่ีมีการปฏิบัติทางการแพทย์ท่ีไม่ได้เกี่ยวข้อง
กับการแพทย์แบบวิชาชีพรวมถึงผู้ท่ีให้การรักษา  ไม่มีการจัดองค์กรในส่วนระบบนี้ ระบบดูแลสุขภาพ
ส่วนพื้นบ้านสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ แบบท่ีเกี่ยวข้องกับอ านาจเหนือธรรมชาติ ไสยศาสตร์ และ 
แบบท่ีไม่ได้เกี่ยวข้องอ านาจเหนือธรรมชาติ เช่น การใช้สมุนไพรในการรักษา นอกจากนี้วิธีการรักษาแบบ
พื้นบ้าน จะเป็นแบบผสมผสานโดยน าแนวคิด 2 ส่วนของระบบดูแลสุขภาพเข้าไว้ด้วยกันผสมผสานกับ
ระบบของพื้นบ้าน  

โดยพื้นฐานแล้ว หมอพื้นบ้านผ่านการอบรมความรู้น้อยกว่าหมอแผนปัจจุบัน และการปฏิบัติ
วิธีการรักษาของหมอพื้นบ้านมาจากการการเรียนโดยความรู้ของหมอพื้นบ้านอาวุโส ส่งผลความสัมพันธ์
ของหมอพื้นบ้านกับหมอแผนปัจจุบันเต็มไปด้วยความไม่ไว้วางใจและความสงสัย ซึ่งหมอแผนปัจจุบันมัก
พิจารณาหมอพื้นบ้านว่าเป็นระบบวิชาชีพท่ีไม่รองรับและเป็นบุคคลอันตรายต่อการดูแลรักษาสุขภาพ  

2) ระบบการแพทย์แผนปัจจุบัน (Professional Sector ) 

ระบบการแพทย์แผนปัจจุบันคือระบบดูแลสุขภาพโดยมีวิธีปฏิบัติทางการแพทย์ท่ีเป็นแบบ
วิชาชีพ มีการจัดองค์กรอย่างเป็นทางการ และการปฏิบัติทางการแพทย์ในลักษณะวิทยาการขั้นสูง  เช่น 
ระบบการแพทย์อายุรเวท การแพทย์แผนจีน และการแพทย์แบบตะวันตก การปฏิบัติและการรักษาของ
แพทย์แผนปัจจุบัน สามารถจัดการความเจ็บป่วยและเลือกวิธีการรักษาความเจ็บป่วยให้แก่คนไข้ตาม
ความเหมาะสม ซึ่งบางครั้งก็จะความคิดของหมอมักจะขัดแย้งกับคนไข้ แม้ว่าการรักษาของระบบนี้จะมี
ประสิทธิภาพอย่างมาก แต่ก็ไม่ได้รักษาส าเร็จทุกอาการของความเจ็บป่วย  นอกจากนี้พบปัญหาของการ
ดูแลสุขภาพโดยแพทย์แผนปัจจุบันในเรื่องความสัมพันธ์กับคนไข้ท่ีเป็นในรูปแบบทางการ โดยการใช้
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เทคโนโลยีเพื่อวินิจฉัยโรคหรือรักษาอาการความเจ็บป่วย ส่งผลความสัมพันธ์ของแพทย์แผนปัจจุบันกับ
คนไข้มีความห่างไกล ท าให้ผู้คนแสวงหาการบริการทางแพทย์ในรูปแบบอื่นแทน  

 

ภาพท่ี 2.1  แบบจ าลองระบบการดูแลสุขภาพของ Kleinman 

ท่ีมา: แนวคิดความเจ็บป่วยและพฤติกรรมการรักษาเยียวยาแบบพื้นบ้าน, เทพินทร์ พัชรานุรักษ์, 2533 : 
9 

จากท่ีกล่าวมาท้ังหมด เห็นได้ว่าในสังคมหนึ่ง สามารถเห็นถึงระบบการดูแลสุขภาพท่ีมีรูปแบบ
หลากหลายและแตกต่างกันในสังคม โดยอยู่กรอบของระบบแนวคิดดูแลสุขภาพ 3 ส่วน ได้แก่ ระบบ
การแพทย์ของชาวบ้าน (Popular Sector), การแพทย์แบบพื้นบ้าน (Folk Sector) และ การแพทย์แบบ
วิชาชีพ (Professional Sector) แม้ว่าแต่ละส่วนจะมีรูปแบบท่ีเฉพาะ แต่ท้ัง 3 ส่วนก็มีปฏิสัมพันธ์อยู่โดย
ตลอด การเลือกรับบริการรักษาดูแลสุขภาพของบุคคลหนึ่ง จะขึ้นอยู่กับระบบความคิด ความเช่ือ และ
ความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพ รวมท้ังกระบวนการเรียนรู้จากสถาบันครอบครัว ท่ีได้ถ่ายทอดความรู้ใน
เรื่องการดูแลสุขภาพหรือองค์ความรู้เฉพาะด้าน  และการแนะน าจากผู้ท่ีเคยมีประสบการณ์ในการรักษา
โดยตรง ซึ่งเป็นปัจจัยในการตัดสินเลือกรับบริการ นอกจากนี้กระแสหลักในสังคม ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยท่ี
ส่งผลให้ผู้คนคล้อยตามไปในกระแสสังคมเกี่ยวกับระบบดูแลสุขภาพท่ีมีทางเลือกหลากหลาย ท าให้ผู้คน
สามารถแสวงหาและตัดสินใจเลือกรับการรักษาเรื่องของความเจ็บป่วยท่ีมีมากกว่า 1 ประเภท จาก
แนวคิดข้างต้น สามารถน ามาปรับใช้ในงานศึกษาในเรื่องของการเลือกวิธีการจัดการความเจ็บป่วยด้วย
ตัวเองในยาลูกกลอนสมุนไพร สามารถกล่าวได้ว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคยาลูกกลอนนั้นเป็นส่วน 
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Popular Sector หมายถึงการหายาทานด้วยตัวเองท่ีสามารถพบได้ท่ัวไปในสังคม โดยผ่านความคิด 
ความเช่ือ วัฒนธรรมและความรู้ในการตัดสินใจเลือกรับการรักษาด้วยยาลูกกลอน รวมท้ังการรับรู้จาก
บุคคลรอบข้างหรือวิธีการรักษากลุ่มบุคคลท่ีมีอาการเจ็บป่วยเหมือนกันก็เป็นส่วนหนึ่งท่ีท าให้ผู้บริโภค
ตัดสินเลือกท่ีจะบริโภคเอง นอกจากนี้ยาลูกกลอนก็เป็นอีกทางเลือกในการรักษาความเจ็บป่วยนอกจาก
การรักษาความเจ็บป่วยด้วยแพทย์วิชาชีพในโรงพยาบาล ท าให้เห็นได้ว่า ความนิยมในการบริโภคยา
ลูกกลอนของชุมชนเกาะเกิด เกิดจากการเล่าแบบปากต่อปากท่ีกล่าวถึงสรรพคุณของตัวยาท่ีมี
ประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาสมัยใหม่ท่ีสามารถรักษาอาการเจ็บป่วยได้และเป็นการหายาทานเองของ
ชาวบ้านอีกด้วย จากปรากฏการณ์นี้ท าให้เห็นถึงการตัดสินใจในการเลือกบริโภคยาลูกกลอน อีกท้ัง
มุมมองของกลุ่มบริโภคยาลูกกลอนของชุมชนเกาะเกิด มองยาลูกกลอนเป็นทางเลือกอีกทางในการจัดการ
ความเจ็บป่วยของผู้บริโภคท่ีเกิดจากการหายาทานรักษาตนเองท่ีนอกเหนือจากแพทย์ในโรงพยาบาล    

 

แนวคิดการท าให้เป็นการแพทย์ (Medicalization) 

เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ (2548) กล่าวถึง Roach Anleu (2002) ว่า การท าให้เป็นแบบการแพทย์ 
หมายถึง กระบวนการท่ีปัญหาซึ่งครั้งหนึ่งมิใช่ปัญหาทางการแพทย์ แต่ในเวลาต่อมาปัญหานั้นได้มีการ
นิยามและด าเนินการราวกับว่าเป็นความเจ็บป่วยหรือปัญหาทางการแพทย์  

การท าให้เป็นการแพทย์ เป็นการให้ค านิยามและด าเนินการกับปัญหาของสังคมในลักษณะ
เดียวกับว่าเป็นปัญหาทางการแพทย์ คือ การใช้ระบบแนวคิดและวิธีการทางการแพทย์ในการด าเนินการ
กับปัญหาของสังคม  ซึ่งเกิดจากควบคุมพฤติกรรมท่ีเบี่ยงเบนแตกต่างไปจากบรรทัดฐานทางสังคม โดย
ผ่านองค์ความรู้สมัยใหม่ทางวิทยาศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจและสังคม ท่ีมีอิทธิพลอย่างมากส่งผลการท า
ให้เป็นแบบการแพทย์สามารถจัดการปัญหาสังคมเหล่านี้ให้กลายเป็นเรื่องของความเจ็บป่วย เช่น การเสพ
สารเสพติด ความอ้วน การฆ่าตัวตาย และเด็กท่ีพฤติกรรมอยู่ไม่สุข เป็นต้น กล่าวคือ การท าให้เป็น
การแพทย์เป็นหนึ่งในวิธีควบคุมสังคมท่ีเป็นประสิทธิภาพวิธีหนึ่ งซึ่งอยู่ภายใต้ของอ านาจระบบทาง
การแพทย์ ในการอธิบายถึงพฤติกรรมเบี่ยงเบนมองว่าเป็นความเจ็บป่วยส่งผลให้บุคคลได้กลายเป็น
บทบาทของผู้ป่วย (Sick Role) เพื่อไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระท าท่ีผิดแปลกไปจากสังคม เช่น เด็กท่ีมี
พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมในห้องเรียน จัดว่าเป็นพฤติกรรมท่ีเป็นอาการของคนป่วยท่ีเป็นเด็กไม่สามารถ
ควบคุมการกระท าได้ จึงไม่สามารถถูกต าหนิจากสังคมได้ (เทพินทร์ พัชรานุรักษ์, 2548: 99, 114 - 115)   
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 นอกจากนั้น ความเป็นปกติในสังคมช่วงเวลาหนึ่งได้กลายเป็นเรื่องผิดปกติ โดยผ่านกระบวนการ
ตามหลักท่ีถูกต้องขององค์ความรู้สมัยใหม่ทางวิทยาศาสตร์ เช่น ค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index -
BMI)  ในการอธิบายถึงสัดส่วนของร่างกายตามเกณฑ์ค่ามาตรฐานของค่าดัชนีมวลกาย ท่ีสามารถจัด
จ าแนกกลุ่มบุคคลในเรื่องความอ้วนออกเป็นหลายระดับจนน าไปสู่กระบวนการจัดการกับภาวะน้ าหนัก
เกินตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งเกิดจากการสร้างความรู้ประเภทใหม่หรือวาทกรรมชุดใหม่ท่ีเกี่ยวกับอันตราย
ของโรคอ้วนเพื่อครอบง าให้กลุ่มบุคคลนั้นมีการจัดการกับน้ าหนักท่ีเกินค่ามาตรฐาน เมื่อบุคคลกลุ่มนั้น
เกิดการปฏิบัติตาม ท าให้เกิดนิยามความหมายของโรคซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการท าให้เป็น
การแพทย์ เป็นต้น (วราภรณ์ มนต์ไตรเวศย์, 2560) 

เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ กล่าวว่า Conrad and Schneider กล่าวถึง รูปแบบของการท าให้เป็น
การแพทย์ มีอยู่ 3 แบบ ได้แก่ 1) รูปแบบท่ีใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์  เป็นรูปแบบท่ีเห็นได้ชัดเจนท่ีมี
ความเกี่ยวข้องกับการกระท าทางการแพทย์ โดยการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์เป็นเครื่องมือ และแพทย์
ยังมีอ านาจสูงในการควบคุมการด าเนินการ  กล่าวคือ การพัฒนายาและการพัฒนาเทคโนโลยีทาง
การแพทย์ซึ่งเป็นเครื่องมือในการรักษาของแพทย์เป็นส่วนท่ีท าให้เป็นการท าให้เป็นการแพทย์ โดยการใช้
ยาเพื่อจัดการหรือควบคุมพฤติกรรมเบี่ยงเบนซึ่งเป็นวิธีการของแพทย์โดยตรง เช่น  การให้ยากดและ
ควบคุมการท างานของสมองส าหรับเด็กท่ีมีพฤติกรรมท่ีอยู่ไม่สุข เป็นต้น นอกจากการใช้ยาแล้ว การรักษา
ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ท่ีมีการด าเนินการโดยแพทย์หรือบุคคลากรทางการแพทย์เป็นผู้ควบคุม ซึ่งก็
เป็นรูปแบบท่ีท าให้การท าให้เกิดการแพทย์อีกด้วย เช่น การผ่าตัดเพื่อรักษาความผิดปกติของอวัยวะใน
ร่างกาย และการตรวจความผิดปกติของโครโมโซม เพื่อป้องกันความพิการ    2) รูปแบบความร่วมมือ
ระหว่างวิชาชีพแพทย์และวิชาชีพอื่นๆ  เป็นรูปแบบท่ีบทบาททางการแพทย์ไม่ได้เป็นบทบาทท่ีส าคัญใน
การควบคุมและการก าหนดแนวทางเองท้ังหมด แต่เป็นการด าเนินการร่วมกับวิชาชีพอื่นๆและกลุ่มทาง
สังคมอื่นๆ โดยมีเป้าหมายในการลดความเบี่ยงเบนในสังคม  ซึ่งบทบาทของแพทย์ อาจจะเป็นการให้
ความรู้ ค าแนะน าและการเป็นผู้ก าหนดบุคคลนั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนในการเข้ารับบริการสุขภาพ เช่น 
การรับบุคลคลไร้ท่ีพึ่ง เข้าพ านักในสถานสงเคราะห์จะต้องผ่านการตรวจสุขภาพจากแพทย์ก่อน การตรวจ
วินิจฉัยทางการแพทย์ก่อนได้รับค่าชดเชยจากการบาดเจ็บ นอกจากนี้การกระท าท่ีไม่ถูกจัดว่าเป็นการ
กระท าเบ่ียงเบนก็มีการท าให้เป็นแบบการแพทย์ด้วย เช่น การรับบุคลเข้าท างานในองค์กรหรือการสมัคร
เข้าศึกษาในสถานศึกษา จะต้องผ่านขั้นตอนหนึ่งส าหรับการตรวจทางการแพทย์ว่า ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต  
และ 3) การด าเนินการสังคมตามแนวคิดทางการแพทย์ เป็นรูปแบบท่ีสังคมใช้แนวคิดทางการแพทย์น ามา
เป็นกรอบในการนิยามพฤติกรรมเบี่ยงเบนของบุคคลนั้นว่าเป็นความเจ็บป่วย ท าให้บุคคลนั้นไม่ต้อง
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รับผิดชอบต่อการกระท าเบี่ยงเบน เนื่องจากว่าไม่ได้มีเจตจ านงต่อการการกระท า เช่น ผู้ติดสุราเรื้อรัง 
(เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ , 2548 : 107-110) 

ท าให้เห็นได้ว่า รูปแบบท่ีท าให้เป็นการแพทย์แสดงถึงอ านาจในการควบคุมและวิธีการจัดการกับ
ความเจ็บป่วย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงอ านาจในการควบคุมจากใครหรือองค์กรใดในการจัดการกับความ
เจ็บป่วยนั้นคือ แพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ท่ีมีองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการจัดการความ
เจ็บป่วยท่ีอยู่นอกเหนือระบบหรือกฎเกณฑ์ข้อบังคับ ส่งผลให้กลายเป็นส่ิงท่ีไม่ถูกต้องหรือไม่ใช่ความจริง
ท่ีสังคมยอมรับได้ กรณี การดูแลสุขภาพแบบพื้นบ้าน ได้แก่ การรักษาด้วยสมุนไพร การรักษาด้วยร าแก้
บน การรักษาด้วยไสยศาสตร์ (ไสยขาว) ซึ่งท าให้การรักษาแบบพื้นบ้านถูกลดบทบาทลง ภายหลังการ
พัฒนาของการแพทย์สมัยใหม่ (วราภรณ์ มนต์ไตรเวศย์, 2560) 

จากท่ีกล่าวมาท้ังหมด สามารถสรุปได้ว่า การท าให้เป็นการแพทย์ (Medicalization) ซึ่งได้น า
ความรู้ แนวคิด และวิธีการทางแพทย์มาเพื่อลดหรือควบคุมพฤติกรรมเบ่ียงเบนท่ีเป็นปัญหาทางสังคมโดย
ผ่านองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจและสังคมมีอิทธิพลท่ีส าคัญต่อการท าให้เป็น
การแพทย์ ได้ส่งผลให้พฤติกรรมเบ่ียงเบนกลายเป็นเรื่องของความเจ็บป่วย ท าให้บุคคลนั้นได้รับบทบาท
เป็นผู้ป่วย (Sick Role) โดยไม่ต้องตระหนักถึงหรือรับผิดชอบต่อการกระท านั้นๆ เช่น พฤติกรรมของเด็ก
ท่ีอยู่ไม่สุข ซึ่งการท าให้เป็นการแพทย์จัดว่าพฤติกรรมของเด็กอยู่เป็นอาการของผู้ป่วย ท าให้สังคมไม่
สามารถต าหนิพฤติกรรมได้ อย่างไรก็ตาม การท าให้เป็นการแพทย์ยังส่งผลให้ความเป็นปกติในช่วงเวลา
หนึ่งของสังคมกลายเป็นส่ิงผิดปกติ โดยการน าหลักท่ีถูกต้องขององค์ความรู้สมัยใหม่ มาสร้างแนวคิดหรือ
สร้างวาทกรรมแบบใหม่ท่ีเกี่ยวข้องกับการแพทย์เพื่อครอบง าให้บุคคลเกิดการปฏิบัติตาม เช่น ค่าดัชนี
มวลกาย (BMI) ในการจัดกลุ่มระดับความอ้วน โดยผ่านกระบวนการท าให้เป็นการแพทย์ในการสร้างวาท
กรรมใหม่ในเรื่องอันตรายจากโรคอ้วนเพื่อครอบง าให้บุคคลกลุ่มนั้นปฏิบัติตามและส่งผลให้เกิดค านิยาม
ของโรคใหม่ นอกจากนี้รูปแบบท่ีท าให้เป็นการแพทย์ ซึ่งเกิดจากเทคโนโลยีการแพทย์ ความร่วมมือ
ระหว่างวิชาชีพแพทย์และวิชาชีพอื่นๆ และการด าเนินการสังคมตามแนวคิดทางการแพทย์ ท าให้เห็นได้ว่า
ท้ัง 3 รูปแบบแสดงถึงอ านาจในการควบคุมและบทบาทท่ีส าคัญของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ใน
การจัดการความเจ็บป่วย อีกท้ังการท าให้เป็นการแพทย์สามารถจัดการความเจ็บป่วยท่ีอยู่นอกเหนือ
ระบบโดยการใช้องค์ความรู้สมัยใหม่ ส่งผลให้กลายเป็นส่ิงท่ีไม่ถูกต้องตามหลัก เช่น การดูแลสุขภาพแบบ
พื้นบ้านท่ีถูกลดบทบาทลง เนื่องจากการพัฒนาของการแพทย์สมัยใหม่ จากแนวคิดข้างต้น สามารถน ามา
ปรับใช้ในงานศึกษาในเรื่องของยาลูกกลอนท่ีถูกท าให้เป็นการแพทย์ กล่าวได้ว่า การท าให้เป็นการแพทย์มี
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การสร้างกรอบความคิดให้ยาลูกกลอนมีภาพลักษณ์ท่ีไม่น่าเช่ือถือและถูกมองว่าเป็นยาท่ีมีความอันตราย
ต่อร่างกาย ซึ่งเกิดจากการพัฒนาทางองค์ความรู้ของแพทย์สมัยใหม่ท่ีได้สร้างกรอบความคิดเรื่องสารสเตีย
รอยด์ในยาลูกกลอน ส่งผลให้ยาลูกกลอนท่ัวไปถูกมองว่ามีภาพลักษณ์ในแง่ลบ  ท าให้เห็ นได้ว่า ยา
ลูกกลอนของชุมชนเกาะเกิดได้เผชิญปัญหาเหล่านี้ ส่งผลให้ยาลูกกลอนถูกควบคุมโดยการแพทย์สมัยใหม่ 
ท าให้ยาลูกกลอนต้องเกิดการปรับตัวให้ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามเกณฑ์ และสามารถตรวจสอบได้ตามองค์
ความรู้ของแพทย์สมัยใหม่ 

 

วรรณกรรมที่เกีย่วขอ้ง 

ในงานวิจัยครั้งนี้ มีความต้องการท่ีจะทราบถึงการเกิดขึ้นและการด ารงอยู่ของยาสมุนไพร

ลูกกลอนในปัจจุบัน ผู้ศึกษาได้ท าการค้นคว้าเละศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อท าให้เกิดความเข้าใจใน

ปรากฏการณ์ท่ีต้องการจะศึกษา ซึ่งคือ วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับระบบดูแลสุขภาพในสังคม, วรรณกรรม

ท่ีเกี่ยวข้องกับการท าให้เป็นการแพทย์ และวรรณกรรมเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของยาสมุนไพรและยา

แผนโบราณ  

 

วรรณกรรมที่เกีย่วขอ้งกบัระบบสุขภาพในสงัคม 

การทบทวนวรรณกรรมในกลุ่มนี้ ท าให้เห็นถึงการรักษาความเจ็บป่วยท่ีมีความหลากหลายใน

สังคมหรือทางเลือกในการรักษาของคนในสังคม ดังต่อไปนี ้

ในการศึกษาของ เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ (2533) เรื่อง “แนวคิดความเจ็บป่วยและพฤติกรรมการ
รักษาเยียวยาแบบพื้นบ้าน” กล่าวถึงแนวคิดความเจ็บป่วย การให้สาเหตุของความเจ็บป่วย และวิธีการ
รักษาความเจ็บป่วยของชาวบ้าน กล่าวคือระบบการดูแลสุขภาพของชุมชนบ้านน้ าใส มีลักษณะแบบพหุ
นิยม (pluralistic) เกิดจากสภาพทางสังคม วัฒนธรรม ลักษณะทางกายภาพ และระบบการแพทย์ ท่ีมี
อิทธิพลอย่างมากและส่งผลในรูปแบบแนวคิดและพฤติกรรมในการรักษาของชาวบ้าน รวมท้ังรูปแบบของ
บริการท่ีมีอยู่ในชุมชน โดยมีลักษณะแนวคิดและพฤติกรรมการเลือกรับบริการของชาวบ้านในชุมชนมีดังนี้ 
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ระบบวิธีคิดของชาวบ้านต่อความเจ็บป่วยคือ สามารถอธิบายถึงสาเหตุท่ีเกิดขึ้นได้มากมาย มีความ
ผสมผสานกับหลักการความเช่ืออื่นๆ และ ไม่เป็นระบบแบบแผนเดียวกัน เช่น หลักของความสมดุล และ 
อ านาจเหนือธรรมชาติ ส าหรับวิธีการรักษาของชาวบ้านในชุมชนจะมีการเลือกใช้ด้วยยากลางบ้านตาม
ประสบการณ์ของตน การรักษาด้วยสมุนไพรกับหมอทรง และ การใช้ยาแผนสมัยใหม่ นอกจากนั้นยังเห็น
ถึงความซับซ้อนในการเลือกวิธีการรักษาของชาวบ้านมีลักษณะปฏิบัตินิยม (Pragmatic) คือ ชาวบ้านจะ
เลือกวิธีการรักษาความเจ็บป่วยท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสามารถท าให้หายได้โดยเร็ว เสียค่าใช้จ่ายไม่มาก และ
วิธีการท่ีไม่ซับซ้อนมาก เช่น ผู้ป่วยโรคกษัย สาเหตุเกิดจากความผิดปกติทางไต วิธีการรักษาแบบพื้นบ้าน
ด้วยยาหม้อ ยาต้ม แต่ผู้ป่วยได้เลือกวิธีการรักษากับแพทย์ท่ีคลินิก เพราะว่า ใช้ยาสมัยใหม่ท าให้หายได้
โดยเร็วกว่า ท าให้เห็นถึงความหลากหลายของวิธีการเลือกรับบริการการรักษาและสถานบริการในชุมชน 
นอกจากนี้ การเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ ลักษณะทางกายภาพ และระบบการแพทย์ ก็เป็นส่วน
หนึ่งท่ีท าให้เกิดการพัฒนาการเปล่ียนแปลงในเรื่องระบบวิธีคิดต่อความเจ็บป่วยและพฤติกรรมการรักษา
ความเจ็บป่วยของคนในชุมชน เช่น เดิมเช่ือว่า ไข้ป่า, ไข้เหนือ หรือ ไข้มาลาเลีย สาเหตุของความเจ็บป่วย
เกิดจากพิษซึ่งไหลตามน้ ามาทางภาคเหนือลงสู่ภาคใต้ เมื่อระบบการแพทย์สมัยใหม่ได้เข้ามาให้ความรู้
ใหม่ถึงสาเหตุของความเจ็บป่วยท่ีเกิดจากยุง และต้องรักษากับแพทย์เท่านั้น เป็นต้น สามารถเห็นถึงการ
เปล่ียนแปลงระบบวิธีคิดของชาวบ้านและพฤติกรรมในการเลือกวิธีการรักษาท่ีมีแนวโน้มในการเข้าหา
ระบบการแพทย์สมัยใหม่มากขึ้น จากการศึกษานี้ท าให้เห็นถึง รูปแบบลักษณะแนวคิดของความเจ็บป่วย
ของชาวบ้านมีความซับซ้อน ผสมผสาน และหลากหลาย ซึ่งเกิดจากการรับแนวคิดการรักษาทาง
การแพทย์ท่ีมีอยู่หลากหลายรูปแบบในชุมชนมาผสมผสานกัน ท้ังระบบการแพทย์แบบประสบการณ์ 
ระบบการแพทย์แบบพื้นบ้าน และระบบการแพทย์สมัยใหม่ ท าให้คนในชุมชนสามารถเลือกรับบริการใน
การรักษาของตน รวมถึงการเลือกรับบริการของชาวบ้านในลักษณะปฏิบัตินิยมอีกด้วย 

สอดคล้องกับการศึกษาของ ชนินทร รัตนสกล (2540) เรื่อง “การเปรียบเทียบการรักษาต้อ
กระจกแผนพื้นบ้านและแผนปัจจุบัน” ช้ีให้เห็นถึงปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดการด ารงอยู่ของหมอพื้นบ้านท่ี
รักษาต้อกระจกในปัจจุบัน กล่าวคือ การรักษาต้อกระจกตาเป็นการรักษาท่ีมีความละเอียดอ่อน จึง
จ าเป็นต้องให้ผู้เช่ียวชาญวิชาชีพอย่างแพทย์เป็นผู้ให้การรักษา แต่ชาวบ้านกลับเลือกท่ีจะรักษาต้อกระจก
ตากับหมอพื้นบ้านท่ีถือว่าเป็นการรักษาท่ีไม่ถูกต้องตามองค์ความรู้และมีภาวะความเส่ียงหลังการรักษา 
เช่น ภาวะแทรกซ้อนมากมาย จากปรากฏการณ์ในการเลือกรับบริการการรักษาของชาวบ้านนั้น สามารถ
เห็นถึงปัจจัยต่างๆท่ีท าให้การรักษาต้อกระจกแผนพื้นบ้านด ารงอยู่ เช่น เครือข่ายทางสังคม ซึ่งมีอิทธิพล
อย่างมากต่อการตัดสินใจในการเลือกรับการรักษา โดยมาจากประสบการณ์ของผู้ป่วยเองท่ีเคยได้รับการ
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รักษาแล้วอาการหายเป็นปกติท าให้ผู้ป่วยเองเกิดความเช่ือมั่นในการรักษาแผนพื้นบ้าน นอกจากนี้
ค าแนะน าจากญาติพี่น้องหรือผู้ใกล้ชิดเครือข่ายทางสังคม ซึ่งเป็นผู้ท่ีเคยผ่านประสบการณ์การรักษามา
ก่อน มักจะให้ค าแนะน าในเรื่องประสิทธิภาพในการรักษาท่ีดี ส่งผลให้ผู้ป่วยท่ีมีความต้องการท่ีอยากหาย
เป็นปกติได้ตัดสินเลือกรับบริการการรักษาแผนพื้นบ้าน นอกจากนี้ความรู้สึกไม่แปลกแยกของผู้ป่วยต่อ
ระบบการรักษาพยาบาลแผนพื้นบ้าน เนื่องจากหมอพื้นบ้านมีวิถีชีวิต ความเป็นอยู่และวัฒนธรรมท่ีมี
ความใกล้เคียงกับผู้ป่วย ส่งผลให้ความรู้สึกระหว่างผู้ป่วยกับหมอพื้นบ้านมีความใกล้ชิด มีความเป็นกันเอง 
และใช้ภาษาท่ีไม่ซับซ้อนในการส่ือสาร ท าให้ผู้ป่วยมีความคุ้นเคยและวางใจเช่ือมั่นในหมอพื้นบ้านในการ
รักษา อีกท้ังความกลัวและความไม่เข้าใจในกระบวนการการรักษาแผนปัจจุบัน โดยเฉพาะวิธีการรักษา
ด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยท่ีผู้ป่วยไม่คุ้นเคย เช่น การต้องถูกตัดขนตา การล้างตา และการใช้แสงเลเซอร์ 
ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการหวาดระแวงและกลัวอันตรายท่ีเกิดขึ้นกับตนเอง ประกอบกับความล้มเหลว
ทางด้านบริการจากทางโรงพยาบาลรัฐท่ีมีกระบวนการเป็นขั้นตอน ท าให้ผู้ป่วยไม่พึงพอใจในการได้รับ
บริการจึงได้หันเข้ามารับการรักษาแผนพื้นบ้านแทน เป็นต้น จากงานศึกษาสรุปได้ว่า การเลือกรับบริการ
การรักษาต้อกระจกจากหมอพื้นบ้านของชาวบ้านแทนการรักษาแผนปัจจุบัน เนื่องจากว่าหมอพื้นบ้านมี
บทบาทต่อชุมชนในการรักษา ส่งผลให้ชาวบ้านเกิดการยอมรับฐานะของหมอพื้นบ้าน กล่าวคือ ชาวบ้านมี
ความต้องการบุคคลท่ีสามารถรักษาความเจ็บป่วยต่างๆให้แก่ตนเอง  ครอบครัว และชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยไม่ตระหนักถึงรูปแบบวิธีการใดๆ เมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยและไปพบหมอพื้นบ้านท่ีมี
วิธีการใดๆท่ีสามารถท าให้อาการหายได้ปกติ ก็แสดงว่าหมอพื้นบ้านได้ท าหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้เครือข่ายทางสังคมท่ีมีการให้ค าแนะน าจากญาติใกล้ชิดท่ีมีประสบการณ์ในการรักษามาก่อน 
และประสบการณ์ของผู้ท่ีเคยได้รับการรักษาเอง รวมท้ังการมีปฏิสัมพันธ์ของหมอพื้นบ้านและชาวบ้านท่ีมี
ความใกล้ชิด ส่งผลให้การรักษาแผนบ้านสามารถด ารงอยู่ได้  

ประกอบกับการศึกษาของ ชูศักดิ์ สุวิมลเสถียรและภารดี มหาขันธ์ (2557) เรื่อง “วัฒนธรรม
สุขภาพ พลังผู้สูงวัย: พื้นท่ีเช่ือมต่อกับระบบสุขภาพภาคประชาชน” ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับการมีอยู่ของ
วัฒนธรรมสุขภาพผ่านประสบการณ์และความทรงจ าในการรักษาด้วยหมอพื้นบ้าน ส่งผลให้เกิดพลังทาง
ปัญญาของการรวมกลุ่มผู้สูงวัยหมอพื้นบ้านเพื่อให้เกิดการขับเคล่ือนในเรื่องของระบบสุขภาพของชุมชน
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบวิธีผสมผสาน รวมถึงการพัฒนาของระบบสุขภาพภาคประชาชนกับภาครัฐ 
กล่าวคือสามารถศึกษาการด ารงอยู่ของภูมิปัญญาความรู้พื้นบ้านในการรักษาผ่านประวัติชีวิตของพ่อเฒ่า
เหล่าวัง ด้วยวิธีการรักษาแบบใช้สมุนไพรท้ังหมด 125 ชนิด ครอบคลุมถึง 18 กลุ่มอาการ รวมท้ังรูปแบบ
ในการรักษาด้วยวิธีพื้นบ้านอีก 14 รูปแบบจากความทรงจ าและประสบการณ์โดยตรงของผู้ท่ีเคยได้รับการ
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รักษาแบบวิธีพื้นบ้านในช่วงก่อนปีพ.ศ. 2527 ถึง พ.ศ.2556  ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าการรักษาแบบ
วิธีพื้นบ้านนั้นก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของชาวบ้านในการเลือกท่ีจะรับการรักษาความเจ็บป่วยด้วยภูมิ
ปัญญาพื้นบ้านและยังเห็นถึงการด ารงอยู่ของการแพทย์พื้นบ้านในการรักษาซึ่งเป็นทุนทางวัฒนธรรม
ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน    ยิ่งไปกว่านั้นการตระหนักและการให้ความส าคัญกับคุณค่าทางภูมิปัญญาของผู้
สูงวัยเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้สูงวัยหมอพื้นบ้านได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ท่ีส่ังสมมาได้น ามารักษา
อาการเจ็บป่วยให้แก่คนในชุมชน อีกท้ังเป็นอีกพื้นท่ีหนึ่งท่ีชาวบ้านสามารถเลือกรับบริการในการรักษา
แบบแพทย์ทางเลือกนอกจากการเลือกรับการรักษาแพทย์แผนปัจจุบันจากโรงพยาบาลซึ่งเป็นพื้นท่ีของ
ภาครัฐ ส่งผลให้แนวทางการรักษาของกลุ่มผู้สูงวัยหมอพื้นบ้านมีบทบาทอย่างมากในการเคล่ือนไหวท่ี
เกี่ยวกับการตระหนักถึงภูมิปัญญาด้านสุขภาพท่ีเพิ่มมากขึ้น      จากสถานการณ์ข้างต้นจะเห็นว่ามีการ
เคล่ือนไหวในการน าการรักษาแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านกลับมาใช้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องในเวลานั้นมีการ
สนับสนุนจากภาครัฐซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
เพื่อท าให้เกิดการพัฒนาของแพทย์แผนไทยให้มีบทบาทท่ีมากขึ้นและพื้นท่ียืนของแพทย์แผนไทยในสังคม
มากขึ้นเช่นกัน ตามแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติการพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไทย ฉบับท่ี 1 พ.ศ.2550-
2555 และ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2555-2559  การศึกษานี้ยังช้ีให้เห็นถึงพลังของกลุ่มของผู้สูงวัยพื้นบ้านท่ีท าให้
เกิดกระบวนการการด ารงอยู่ของภูมิปัญญาพื้นบ้านท่ีขับเคล่ือนด้วยกลุ่มชาวบ้านกับภาครัฐเพื่อท าให้เกิด
การพัฒนาระบบสุขภาพ โดยให้หันกลับมาให้ความส าคัญของภูมิปัญญาของชาวบ้าน เช่น การให้
ค าแนะน ากับเจ้าหน้าท่ีรัฐด้านสมุนไพร ด้วยการปลูกสมุนไพรรางจืดและการปลูกข้าว (ยาแก้โหลง) 
บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล    

นอกจากนี้การศึกษาของ มงคล ศุภสุขและมาลี ไชยเสนา (2558)  เรื่อง “แนวทางการอนุรักษ์
การใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการรักษาโรคในเขตต าบลกุดชมภู อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี”  
ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับสภาพการอนุรักษ์สมุนไพรพื้นบ้านและการหาวิธีการอนุรักษ์การใช้สมุนไพรพื้นบ้านใน
เขตต าบลกุด พบว่าสภาพการอนุรักษ์พืชสมุนไพรมีกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมโดยถ่ายทอดองค์ความรู้
ซึ่งเป็นความรู้ทางภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษท่ีเกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบ้านจนถึงรุ่นหลัง   นอกจากนั้นยังได้รับ
การอบรมหรือค าแนะน าจากผู้สูงวัยหรือหมอพื้นบ้านซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญในด้านภูมิปัญญาในการใช้
สมุนไพรรักษาโรค  รวมท้ังมีการเรียนรู้จากส่ือต่างๆจากต ารายาโบราณ และต าราแบบมุขปาฐะหรือปาก
ต้อปากจากประสบการณ์  จึงเห็นได้ว่ากระบวนการเรียนรู้ทางสังคมเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของ
มนุษย์ท่ีสามารถเกิดขึ้นได้ทางตรงและทางอ้อม โดยสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันขั้นพื้นฐานท่ีมีหน้าท่ี
อบรมส่ังสอน รวมท้ังมีการถ่ายทอดความรู้ในด้านกฎเกณฑ์และระเบียบแบบแผนตามท่ีสังคมนั้นๆก าหนด
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ขึ้นมา   นอกจากนี้การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในสังคมก็เป็นการเรียนรู้ทางสังคมทางอ้อมเช่นกัน   ท าให้เห็น
ว่ากระบวนการเรียนรู้ทางสังคมก็เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีท าให้ภูมิปัญญาในเรื่องสมุนไพรพื้นบ้านยังคงด ารงอยู่ 
(สมชาย จันทร์อยู่, 2548 อ้างใน มงคล ศุภสุขและมาลี ไชยเสนา, 2558 : 668)  จากการศึกษาครั้งนี้ยัง
พบถึงสภาพปัญหาในการอนุรักษ์สมุนไพรพื้นบ้านในต าบลกุดชมพู กล่าวคือหมอสมุนไพรหรือผู้ท่ี
เช่ียวชาญในการใช้สมุนไพรมีจ านวนน้อย  ส่งผลให้เกิดการขาดผู้สืบทอดความรู้หรือผู้ท่ีมีความสนใจใน
เรื่องสมุนไพรพื้นบ้านมีน้อยลงเช่นกัน  รวมท้ังชุมชนขาดเข้มแข็งเนื่องจากไม่เกิดการร่วมกลุ่มอย่างเป็น
ทางการ มีเพียงความสัมพันธ์ทางโครงสร้างของสังคมและประเพณีท้องถิ่นท่ีท าให้คนในชุมชนยังมีการ
ติดต่อกันและเป็นสมาชิกต่อกันในชุมชน   ส าหรับแนวทางการอนุรักษ์สมุนไพรพื้นบ้าน มีการเสนอแนะ
การกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เช่น สมาชิกในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการจัดต้ังองค์กรท่ี
เป็นทางการเพื่อท าให้สมาชิกมีบทบาทในการรักษาและอนุรักษ์สมุนไพรพื้นบ้าน เป็นต้น  นอกจากนี้มีการ
เสนอเกี่ยวกับการได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ  ก็เป็นกระบวนการหนึ่งท่ีจะท าเกิด
การพัฒนาองค์ความรู้สมุนไพรพื้นบ้านและหาแนวทางการอนุรักษ์สมุนไพรพื้นบ้าน 

วรรณกรรมในกลุ่มนี้ ช้ีให้เห็นถึง ความหลากหลายในการรักษาความเจ็บป่วยของผู้คนในสังคม 
สามารถเห็นถึงระบบการดูแลสุขภาพในสังคมท่ีมีมากกว่าการรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันท่ีเป็นแพทย์
กระแสหลัก ซึ่งมีอยู่หลากหลายแนวทางในการรักษาความเจ็บป่วย ไม่ว่าจะเป็นระบบการแพทย์แบบ
ชาวบ้าน ระบบการแพทย์แบบพื้นบ้าน และระบบการแพทย์วิชาชีพ ซึ่งเป็นระบบการดูแลสุขภาพหลักใน
การรักษาอาการเจ็บป่วยของผู้คนในสังคมและมีปฏิสัมพันธ์กันอยู่ตลอด โดยมีปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาความเจ็บป่วยของผู้คนให้มีแนวโน้มหรือทิศทางไปทางใดนั้นขึ้นอยู่กับระบบ
แนวคิด ความเช่ือ สังคม วัฒนธรรม ความรู้ในเรื่องการรักษา กระบวนการเรียนรู้จากสถาบันครอบครัวท่ี
ได้ถ่ายทอดความรู้ รวมท้ังการได้รับค าแนะน าจากญาติใกล้ชิดหรือเครือข่ายทางสังคม ส่งผลให้ผู้คน
สามารถเลือกวิธีการแบบใดก็ได้ ท่ีตนเองมีความพึงพอใจและเช่ือมั่นในประสิทธิภาพในการรักษาความ
เจ็บป่วย เห็นได้จากรูปแบบการรักษาความเจ็บป่วยท่ีมีความหลากหลายในสังคม เช่น เมื่อผู้คนมีอาการ
ป่วยอาจจะเลือกการรักษาด้วยตัวเองก่อนเป็นเบ้ืองต้น เมื่อไม่หายเป็นปกติก็อาจจะตัดสินใจรับการรักษา
ด้วยแพทย์ท่ีโรงพยาบาล หรือ เป็นต้น จากกลุ่มวรรณกรรมนี้ สามารถเป็นแนวทางในการศึกษายา
ลูกกลอนสมุนไพร ชุมชนเกาะเกิด ท่ีมีมิติคล้ายกันในเรื่องการจัดการความเจ็บป่วยท่ีหลากหลายในชุมชน
เกาะเกิด ท่ีแสดงให้เห็นถึงการเลือกบริโภคยาลูกกลอนด้วยตัวเองหรือการรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบัน
ก่อนท่ีจะเลือกมาบริโภคยาลูกลอน ท าให้เห็นถึงการตัดสินใจในการเลือกการรักษาอาการเจ็บป่วยด้วยยา
ลูกกลอน ท่ีมาจากการบอกต่อหรือค าแนะน าจากญาติใกล้ชิดหรือผู้คนท่ีได้บริโภคยาและหายเป็นปกติ 
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วรรณกรรมที่เกีย่วขอ้งกบัการท าให้เปน็การแพทย์ 

การทบทวนวรรณกรรมในกลุ่มนี้ ท าให้เห็นถึงส่ิงท่ีเป็นปกติในสังคมให้กลายเป็นส่ิงเป็นท่ีผิดปกติ 
โดยเกิดจากกระบวนการท าให้เป็นการแพทย์ท่ีเข้ามาควบคุมและจ ากัด  ดังต่อไปนี้ใน การศึกษาของ 
ถนอมนวล พรหมบุญ (2548) เรื่อง “การศึกษาและพัฒนาการผลิตยาสมุนไพรของกลุ่มสมุนไพรบ้านพล า 
อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์” ช้ีให้เห็นถึงการรวมตัวโดยกลุ่มชาวบ้านบ้านพล าเพื่อต้องการให้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
ไม่สูญส้ินและน าองค์ความรู้พื้นบ้านมาพัฒนาให้เกิดเป็นสินค้าท้องถิ่นท่ีได้มาตรฐานของทะเบียนยา 
กล่าวคือกลุ่มสมุนไพรบ้านพล าซึ่งเกิดจากการรวมตัวของชาวบ้านภายในชุมชนบ้านพล าในการน าองค์วาม
รู้ของภูมิปัญญาพื้นบ้านในการผลิตยาสมุนไพรส าหรับใช้ภายในครัวเรือน เดิมทีวัดดอกไม้ของชุมชนบ้าน
พล าเป็นศูนย์กลางในการรักษาโรคด้วยยาสมุนไพร รวมท้ังท ายาสมุนไพรแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน แต่ใน
ปัจจุบันวัดดอกไม้ไม่ได้ท ายาสมุนไพรมาแจกจ่ายชาวบ้านเหมือนครั้งในอดีต เนื่องจากว่าไม่มีผู้สืบทอดภูมิ
ปัญญาพื้นบ้านนี้  ส่งผลให้เกิดแรงกระตุ้นและแรงผลักดันให้กลายเป็นกลุ่มสมุนไพรบ้านพล าท่ีเกิดการ
รวมตัวกันเพื่อต้องการให้องค์ความรู้ทางภูมิปัญญายาสมุนไพรยังคงด ารงอยู่สืบไป  ในมุมมองบริบทของ
การพัฒนาของกลุ่มสมุนไพรบ้านพล า  จะมุ่งเน้นถึงกระบวนการผลิตยาสมุนไพรเพื่อพัฒนาสูตรยา
สมุนไพรซึ่งเป็นน้ ามันนวดตัวและพัฒนาการผลิตให้เกิดการรับรองตามมาตรฐานของทะเบียนยาเพื่อ
ตอบสนองความพึงพอใจและความเช่ือมั่นของผู้บริโภค  นอกจากนี้กระบวนการพัฒนาดังกล่าวยังท าให้
เห็นถึงการพยายามผลักดันยาสมุนไพรเพื่อให้เกิดการยอมรับในมาตรฐานของสินค้าและการด ารงอยู่ของ
ยาสมุนไพร  โดยกลุ่มสมุนไพรบ้านพล ามีการจัดเวทีเรียนรู้ร่วมกันซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการพัฒนา
ระหว่างนักวิจัย วิทยากร เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขและปราชญ์ชาวบ้าน  เพื่อหารือถึงแนวทางให้เกิดการ
พัฒนาของยาสมุนไพรและการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้มี คุณภาพตามมาตรฐานของทะเบียนยา
ก่อให้เกิดเป็นสินค้าท่ีเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและสร้างกระตุ้นทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับคนใน
ชุมชน  รวมท้ังท าให้ยาสมุนไพรบ้านพล าเป็นท่ีต้องการของตลาดสมุนไพร จากการจัดจ าหน่ายสินค้าใน
รูปแบบผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพร เช่น ในรูปแบบของอาหาร, เครื่องด่ืม, เครื่องส าอาง และยาสมุนไพร 

กัตติกา ธนะขว้าง (2551) ได้ศึกษาเรื่อง “การคลอด : จากวิถีธรรมชาติสู่กระบวนการครอบง า
ทางการแพทย์” โดยสรุปว่า มิติการคลอดของสตรีไทยนั้น ได้เกิดการเปล่ียนแปลงไปจากอดีต  ซึ่งในอดีต
การคลอดของสตรีมีรูปแบบการคลอดธรรมชาติทางช่องคลอด และการคลอดยังความเกี่ยวข้องกับมิติทาง
สังคมท่ีให้ความส าคัญกับความยิ่งใหญ่ของสตรีในการให้ก าเนิดบุตร และวัฒนธรรม โดยเฉพาะเรื่องความ
เช่ือตามระบบแพทย์พื้นบ้าน เช่น การอยู่ไฟหลังคลอดของสตรี ช่วยท าให้มดลูกเข้าอู่ได้เร็วขึ้น เป็นต้น 
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ในทางกลับกัน การคลอดของสตรีในปัจจุบัน ท่ีมีรูปแบบท่ีเปล่ียนไปจากในอดีต ซึ่งเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม ความก้าวองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์และระบบ
สาธารณสุขในสังคมไทย  ส่งผลให้แบบแผนการคลอดของสตรีจากการคลอดบุตรแบบธรรมชาติทางช่อง
คลอดด้วยตัวเอง ซึ่งถูกลดบทบาทและควบคุมด้วยองค์ความรู้สมัยใหม่  ท าให้การคลอดของสตรี
กลายเป็นรูปแบบของการดูแลผู้ป่วย ท่ีต้องได้รับการรักษาพยาบาล ผ่านกระบวนการการจัดการทาง
การแพทย์ด้วยอ านาจของแพทย์  ส่งผลให้การคลอดของสตรีถูกครอบง าและปฏิบัติตามอยู่ภายใต้อ านาจ
ของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ เช่น การใช้เทคโนโลยีเครื่องมือทางการแพทย์ การใช้ยา หัตถการ
ช่วยคลอดและสามารถก าหนดวิธีการด้วยการคลอดด้วยเครื่องมือทางการแพทย์แบบสมัยใหม่ เช่น การ
ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง   นอกจากนี้ยังเห็นถึงการสร้างวาทกรรมของการคลอดท่ีให้ความปลอดภัยใน
การคลอดให้กับสตรี  โดยมีการสนับสนุนให้สตรีมาคลอดบุตรีท่ีสถานบริการสาธารณสุขอย่างโรงพยาบาล 
เพื่อลดบทบาทของหมอต ายาและลดอัตราเส่ียงของความอันตรายของแม่และบุตร (กัตติกา ธนะขว้าง, 
2551: 209-233) 

สอดคล้องกับ มัลลิกา มัติโก (2549) เรื่อง “การท าศัลยกรรมใบหน้าของผู้หญิงไทย : ความงาม
กับการจัดการทางการแพทย์” กล่าวถึง การท าศัลยกรรมเพื่อความงามของใบหน้าของผู้หญิงซึ่งเป็น
ผลผลิตทางวาทกรรมของทางการแพทย์ร่วมกับระบบทุนนิยมท าท่ีให้ธุรกิจความงามเป็นสินค้าท่ีสามารถ
ซื้อได้  ท่ีเกิดจากกระบวนการจัดการทางแพทย์โดยมีการพึ่งพาเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและองค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์  กล่าวคือ ในสังคมสมัยใหม่ ความงามได้กลายเป็นวาทกรรมชุดหนึ่งท่ีระบบการแพทย์ได้
สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความปรารถนาในความงามของผู้หญิง ท่ีสามารถเปล่ียนอวัยวะของตนท่ีรู้สึกว่า
ไม่สวยหรือบกพร่อง  โดยใช้ความรู้ทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการปรับเปล่ียนส่วนประกอบ
ของใบหน้าเพื่อให้ใบหน้ามีความงามตามแบบมายานิยม (Modern myth) นั้นคือ  การท่ีสร้างความงาม
บนใบหน้าให้มีลักษณะเหมือนกันหรือพิมพ์นิยม เช่น จมูกโด่ง ตาสองช้ัน คางเรียว เป็นต้น  ท้ังนี้สามารถ
กล่าวได้ว่า “สวยด้วยแพทย์” เป็นการสร้างชุดความคิดใหม่ด้วยอ านาจทางการแพทย์ เพื่อครอบง าผู้หญิง
ให้เกิดการกระตุ้นและคล้อยตามในให้ร่างกายเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์ ส่งผลให้กลุ่มผู้หญิงแรกจะ
เป็นกลุ่มผู้หญิงช้ันสูงหรือไฮโซ ดารานักแสดง นางงาม และพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ได้กลายเป็น
วัตถุของทางการแพทย์ในการฝึกฝีมือจนเกิดความช านาญและสร้างช่ือเสียง  ท าให้วงการทางการแพทย์
แผนกศัลยกรรมใบหน้าในเรื่องของความงามได้กลายเป็นแหล่งรายได้แหล่งใหม่ ส่งผลให้เกิดธุรกิจเสริม
ความงามข้ึนมามากมาย  สามารถสรุปได้ว่า ความงามของผู้หญิงสมัยใหม่ถูกก าหนดด้วยวาทกรรมในการ
ควบคุมความงามบนใบหน้าของผู้หญิงให้มี ลักษณะเดียวกันโดยผ่านองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
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การแพทย์ ในการครอบง าแนวคิดในการท าศัลยกรรมเพื่อให้ร่างกายกลายเป็นการจัดการทางการแพทย์ 
หรือ สวยด้วยแพทย์ รวมท้ังการน าวาทกรรมความงามมาเป็นระบบทุนนิยมท่ีสามารถรายได้แหล่งใหม่ 
เช่น สถาบันเสริมความงาม เป็นต้น (มัลลิกา มัติโก, 2549 : 264-306) 

สุมนมาลย์ สิงหะ (2015) ได้ศึกษาเรื่อง “เทคโนโลยีการแพทย์: เครือข่ายวงแหวนของการค้า
อวัยวะ(2) ความพอเพียง จริยธรรมและโรคยานุวัฒน์” กล่าวถึง Francis L Delmonico (2554) (Francis 
L Delmonico อ้างถึงใน สุมนมาลย์ สิงหะ, 2015 : ออนไลน์)  ช้ีให้เห็นถึง สถานการณ์ในการส่งออกและ
น าเข้าอวัยวะสากลกลายเป็นข้อถกเถียงระดับนานาชาติท่ีมีมติให้เปล่ียนถ่ายอวัยวะหรือใช้สอยอวัยวะให้
พอเพียงภายในประเทศตนเองได้และต้องการหาทางแก้ไข้ปัญหาการค้าอวัยวะท่ีผิดกฎหมาย    Jessica 
Ocheltree (2011) (Jessica Ocheltree อ้างถึงใน สุมนมาลย์ สิงหะ, 2015 : ออนไลน์) กล่าวถึงญี่ปุ่นมี
การประกาศกฎหมายในการรับรองการเปล่ียนถ่ายอวัยวะเพื่อการใช้สอยอย่างพอเพียงมา 18 ปีแล้ว ซึ่งผู้
บริจาคอวัยวะส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยสมองตายท่ีได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์   ท าให้ผู้คนให้ความสนใจใน
เรื่องการเปล่ียนถ่ายอวัยวะท่ีมีกฎหมายรองรับในญี่ปุ่น    Akiko Sumida (2011) (Akiko Sumida อ้าง
ถึงใน สุมนมาลย์ สิงหะ, 2015 : ออนไลน์)  กล่าวว่า แต่ก็ยังเกิดสถานการณ์การค้าอวัยวะท่ีผิดกฎหมาย
และการเปล่ียนถ่ายอวัยวะเชิงท่องเท่ียว ซึ่งการท่องเท่ียวเปล่ียนถ่ายอวัยวะนั้นเป็นกระบวนการค้าขาย
อวัยวะข้ามแดนท่ีมีพ่อค้าคนกลางในการจัดการเดินทางในเรื่องสถานท่ีบริการท่ีรับบริจาคหรือผู้รับอวัยวะ
เดินทางมาอีกประเทศเพื่อผ่าตัดเปล่ียนถ่ายอวัยวะท่ีมักจะพบในประเทศโลกท่ีสาม Malaughlin, 
A.(2004) (Malaughlin, A. อ้างถึงใน สุมนมาลย์ สิงหะ , 2015 : ออนไลน์)    ท าให้เห็นว่าในปี 2001-
2002 ท่ีแอฟริกาใต้ พบว่าผู้ป่วยท่ีเดินทางมาเพื่อเข้ารับการผ่าตัดเปล่ียนถ่ายอวัยวะมีจ านวนมากกว่า 100 
รายและเป็นการผ่าตัดเปล่ียนไตท่ีผิดกฎหมาย  โดยผู้รับอวัยวะหรือผู้ซื้อส่วนใหญ่มาจากอิสราเอลและผู้
บริจาคหรือผู้ขายมาจากยุโรปตอนกลางและบราซิล   นอกจากนี้ อินเดียก็เป็นประเทศท่ีขึน้ช่ือในด้านการ
ส่งออกอวัยวะ  โดยส่วนมากผู้บริจาคอวัยวะเป็นคนภายในท้องถิ่นท่ีได้รับการผ่าตัดเปล่ียนถ่ายอวัยวะ
ให้แก่ชาวต่างประเทศด้วยการซื้อขาย  อีกท้ังอินเดียมีกฎหมายในการห้ามค้าอวัยวะบังคับใช้ (Human 
Organ Transplantation Act, 1994)  ส่งผลให้จ านวนของผู้รับอวัยวะชาวต่างประเทศลดลง ทว่าตลาด
มืดท้องถิ่นในการค้าอวัยวะท่ีผิดกฎหมายก็ยังท างานอย่างต่อเนื่อง  Hogg C. (2002) (Hogg C. อ้างถึงใน 
สุมนมาลย์ สิงหะ, 2015 : ออนไลน์)     จากรายงานสมาคมแพทย์สภาของอินเดียพบว่า  ทุกๆ ปี ชาว
อินเดียจ านวน 2,000 คนได้ขายไต   จากบทความเรื่องนี้ ท าให้เห็นได้ว่าการท าให้เป็นการแพทย์ ได้สร้าง
ความจริงชุดใหม่ท่ีเกิดจากการพัฒนาองค์ความรู้สมัยใหม่และเทคโนโลยีทางการแพทย์ท่ีสามารถท าให้
มนุษย์หลีกเล่ียงความเจ็บและความตายด้วยการผ่าตัดเปล่ียนอวัยวะใหม่ ส่งผลให้บุคคลท่ีมีก าลังทรัพย์
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หรือกลุ่มบุคคลท่ีมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจดีสามารถหลีกเล่ียงความตายหรือจัดการกับความเจ็บป่วยนี้ได้
มากกว่ากลุ่มบุคคลอื่นๆในการเปล่ียนอวัยวะเป็นอะไหล่ส ารอง และผู้บริจาคหรือผู้ขายอวัยวะมักจะเป็น
คนชายขอบของสังคม นอกจากนี้การท าให้เป็นการแพทย์ได้สร้างวาทกรรมการของอวัยวะในร่างกาย
กลายเป็นสินค้าในการจัดการความเจ็บป่วยเหมือนการเปล่ียนอะไหล่ส ารองให้แก่ร่างกาย  

ในกลุ่มวรรณกรรมนี้  ช้ีให้เห็นถึงกระบวนการท าให้เป็นการแพทย์ท่ีเข้ามาจัดการและควบคุมส่ิง
ท่ีไม่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์และองค์ความรู้ทางการแพทย์ซึ่งเป็นองค์ความรู้สมัยใหม่  โดยมีแพทย์
และบุคลากรทางการแพทย์มีอ านาจสูงสุดในการควบคุมหรือจัดการส่ิงท่ีอยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์ เช่น  การ
คลอดธรรมชาติของผู้หญิงโดยหมอต าแย  ถูกลดบทบาทลงเมื่อเทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่เป็น
ตัวก าหนด ประกอบกับระบบความปลอดภัยในการท าคลอดท้ังแบบหัตถ์หรือผ่าหน้าท้องแบบสมัยใหม่
ด้วยแพทย์ทางวิชาชีพจากโรงพยาบาลท่ีมีความก้าวหน้า  ส่งผลให้ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีโดยอ านาจ
ของแพทย์เข้ามาควบคุมในเรื่องของการคลอดของผู้หญิงให้มีรูปแบบในลักษณะเดียวกัน   นอกจากนั้น
การสร้างวาทกรรมใหม่เป็นกระบวนการการท าให้เป็นการแพทย์เป็นการควบคุมหรือจ ากัดเพื่อให้เป็นแบบ
เดียวกันหรือมาตรฐานเดียวกัน  จากกลุ่มวรรณกรรมนี้ สามารถเป็นแนวทางในการศึกษายาลูกกลอน
สมุนไพร ชุมชนเกาะเกิด ท่ีมีมิติคล้ายกันในเรื่องกระบวนการท าให้เป็นการแพทย์ท่ีเข้ามาจัดการยาแผน
โบราณ โดยการสร้างกรอบความคิดใหม่ให้กับยาลูกกลอนในเรื่องความอันตรายของสเตียรอยด์ ซึ่งเกิด
จากการท าให้เป็นการแพทย์เป็นตัวควบคุม ส่งผลให้ยาลูกกลอนท้ังหมดมีภาพลักษณ์ท่ีแย่ ท าให้ยา
ลูกกลอน ชุมชนเกาะเกิดต้องมีการปรับตัวเปล่ียนแปลงให้อยู่ภายใต้กรอบของการแพทย์สมัยใหม่ได้แก่ 
การมีทะเบียนยาในการผลิตยา มีเภสัชกรคอยคุม และการท าให้ยาลูกกลอนมีมาตรฐานของแพทย์
สมัยใหม่ 

 

วรรณกรรมเกีย่วขอ้งกบัสถานการณข์องยาสมนุไพรและยาแผนโบราณ  

การทบทวนวรรณกรรมในกลุ่มนี้ ท าให้เห็นถึงสถานการณ์ของยาสมุนไพรและยาแผนโบราณท่ี

ก าลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้ 

การศึกษาของ นภัสรัญชน์ ฤกษ์เรืองฤทธิ์ (2533) เรื่อง “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้ยาสมุนไพร

ในโรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี” กล่าวถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้ยาสมุนไพรในโรงพยาบาล 
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ซึ่งเกิดจากแผนพัฒนาสาธารณสุขฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2520-2524) จนถึงแผนพัฒนาสาธรณสุขฉบับท่ี 9 (พ.ศ.

2545-2549) ได้มีนโยบายสนับสนุนการสาธรณสุขแบบพึ่งตนเองภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง

เกิดการสนับสนุนให้น าการแพทย์แผนไทยด้านสมุนไพรและการแพทย์ทางเลือก มารวมกันเป็นส่วนหนึ่ง

ในการให้บริการของสาธารณสุขเพื่อให้เกิดการครอบคลุมการดูแลสุขภาพท่ีดีของประชาชน ส่งผลให้

โรงพยาบาลอู่ทองได้มีการด าเนินงานในการใช้ยาสมุนไพร ในการแนะน าและประชาสัมพันธ์ในเรื่องของยา

สมุนไพร เนื่องจากว่ายาสมุนไพรมีประสิทธิภาพในการรักษามากกว่าเมื่อเทียบกับยาแผนปัจจุบัน 

นอกจากนี้ยาสมุนไพรยังให้ประโยชน์ เช่น ไม่เกิดผลข้างเคียง ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค อีกท้ังต้นทุนใน

การผลิตยาสมุนไพรมีราคาถูกกว่าและยังเป็นช่องทางในการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการอีก ซึ่งเมื่อ

เทียบกับยาแผนปัจจุบันท่ีประกอบไปด้วยสารเคมีท่ีเป็น ส่วนประกอบหลัก และอาจจะท าให้เกิดผล

ข้างเคียงเมื่อใช้เป็นระยะเวลานาน (นันทวัน บุณยะประภัศร, 2530 อ้างใน นภัสรัญชน์ ฤกษ์เรืองฤทธิ์ , 

2533 : 4)  ส่งผลให้เห็นถึงปัจจัยอิทธิพลในการใช้ยาสมุนไพรในโรงพยาบาล ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้ป่วยท่ีมี

ทัศนคติต่อยาสมุนไพรท่ีส่ังจ่ายโดยแพทย์แผนปัจจุบัน พบว่าการใช้ยาสมุนไพรมีความสะดวก รับประทาน

ง่าย และพกพาง่าย รวมท้ังสามารถรักษาโรคได้ดีและอันตรายน้อยกว่าเทียบเท่ากับยาแผนปัจจุบั น 

นอกจากนั้น ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ก็มีส่วนท าเกิดการใช้ยาสมุนไพร เพราะว่าผู้ป่วยมีความพึงพอใจต่อ

ผลิตภัณฑ์ของยาสมุนไพรเพราะเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ไม่มีสารเคมีเจือปน และมีประสิทธิภาพดี อีกท้ัง

เป็นการเพิ่มมูลค่าของยาสมุนไพร ในทางกลับกันปัจจัยด้านแพทย์แผนปัจจุบัน พบว่าทัศนคติของแพทย์

ส่วนใหญ่ยังคงไม่เช่ือมั่นในสรรพคุณในการรักษาของยาสมุนไพร ท าให้แพทย์แผนปัจจุบันไม่ส่ังจ่ายยา

สมุนพรให้แก่ผู้ป่วย อย่างไรก็ตามจึงเห็นได้ว่าการพยายามกระตุ้นและสนับสนุนยาสมุนไพรให้เป็นอีก

ทางเลือกในการักษาของผู้ป่วย และมีการส่งเสริมถึงประโยชน์ของยาสมุนไพรท่ีดีต่อร่างกายและลดต้นทุน

งบประมาณของโรงพยาบาล 

วิไลลักษณ์ พรมเสน (2557) เรื่อง “แนวทางการจัดต้ังกลุ่มอาชีพ การผลิตสมุนไพรท้องถิ่นของ

ชุมชน ต าบลนาครัว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง” ช้ีให้เห็นถึงแนวทางการจัดต้ังกลุ่มอาชีพแปรรูป

สมุนไพรจากท้องถิ่น ซึ่งเกิดการรวมกลุ่มของคนในชุมชนมีความต้องการให้เกิดการอนุรักษ์และถ่ายทอด

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องของสมุนไพร โดยมีแนวทางท่ีมีส่วนผลักดันให้เกิดกลุ่มอาชีพการผลิตสมุนไพร 
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ได้แก่ ทุนทรัพยากรด้านสมุนไพรท่ีมีในท้องถิ่น  พบว่าภายในพื้นท่ีต าบลนาครัว มีสมุนไพรท้องถิ่น

ประมาณ 51 ชนิด และปราชญ์ชาวบ้าน คือผู้ท่ีมีความรู้ในการรักษาโรคด้วยสมุนไพรและมีกระบวนการ

ถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาโดยผ่านการเรียนรู้มาจากครอบครัวเพื่อให้เกิดการด ารงอยู่ของภูมิปัญญา แต่ก็

พบว่าในอนาคตการสืบทอดให้แก่คนรุ่นหลังอาจจะมีแนวโน้มท่ีจะลดลง อาจจะส่งผลให้ความรู้ทางภูมิ

ปัญญาสูญหาย อีกท้ังปัจจัยของความพร้อมของคนในชุมชน ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันท่ีส าคัญท่ีท าให้เกิดการ

รวมกลุ่มอาชีพแปรรูปสมุนไพรท้องถิ่น ส่งผลให้มีอาชีพและรายได้เสริมยามว่างจากฤดูเก็บเกี่ยว 

นอกจากนี้ ปัจจัยในการพัฒนาแนวทางในการจัดต้ังกลุ่มอาชีพแปรรูปสมุนไพร คือ ต้องมีการส ารวจตลาด

ในความต้องการสมุนไพรก่อนจะเริ่มการผลิตสินค้า สมาชิกกลุ่มควรจะได้รับการเข้าฝึกอบรม เพื่อให้

กระบวนการผลิตและการแปรรูปของผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มีมาตรฐานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และมีการ

เชิญหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้ามาดูแล ควบคุม และให้ค าปรึกษาในการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร เช่น เภสัช

กรในโรงพยาบาลประจ าอ าเภอ เพื่อมาดูแลและให้ค าปรึกษาในการผลิตให้ถูกต้องตามาตรฐาน 

นอกจากนี้การศึกษาของ อาภัย มาลินี (2552) เรื่อง “พฤติกรรมการใช้ยาแผนโบราณในชุมชน 

อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี” ช้ีให้เห็นถึงพื้นท่ีในการใช้ยาแผนโบราณของคนในชุมชนและอันตรายของยาแผน

โบราณท่ีมีการปนเป้ือนสารสเตียรอยด์ รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาการใช้ยาสมุนไพรท่ีปนเป้ือนสเตียรอยด์ 

กล่าวคือ ประชากรในอ าเภอโคกโพธิ์นิยมใช้ยาแผนโบราณในการรักษาความเจ็บป่วย ซึ่งพฤติกรรมการใช้

ยาเกิดจากการบอกต่อถึงสรรพคุณของยาท่ีสามารถรักษาอาการเจ็บป่วยให้หายเป็นปกติได้เร็วโดยไม่ค า

นึกถึงความปลอดภัย เนื่องจากว่าประชากรในอ าเภอโคกโพธิ์ไม่มีความรู้เรื่องยาและไม่ค านึกถึงอันตราย

ของยาแผนโบราณท่ีมีสารปนเป้ือน     โดยรูปแบบของยาแผนโบราณท่ีพบการปนเป้ือนสเตียรลอยด์มาก

ท่ีสุด ได้แก่ ยาแผนโบราณในรูปแบบของยาลูกกลอน และแคปซูลหรือการท าเป็นผงสเตียรอยด์ผสมกับ

สมุนไพร ซึ่งสรรพคุณในการรักษาของยาแผนโบราณท่ีพบการปนเปื้อนสเตียรอยด์มากท่ีสุด คือ แก้ปวด

เมื่อย และแก้หอบหืด ภูมิแพ้ โดยส่วนใหญ่ยาท่ีพบจะเป็นยาท่ีไม่มีทะเบียนหรือไม่มีฉลากยาและไม่

สามารถหาแหล่งท่ีมาได้ ส่งผลให้เกิดแนวทางในการแก้ไขและป้องกันยาแผนโบราณท่ีมีความอันตรายจาก

สารสเตียรอยด์ เช่น การเฝ้าระวังในเบ้ืองต้น การให้ความรู้และตะหนักถึงอันตรายในการใช้ยาแผนโบราณ 

การเก็บตัวอย่างบางประเภทของยาแผนโบราณท่ีอาจจะพบสเตียรอยด์น าไปวิเคราะห์เพื่อเผยแพร่ เป็น
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ต้น นอกจากนั้น ผลของการศึกษาอาจจะท าให้เกิดโครงการเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน เช่น เกิดการจัดต้ังกลุ่ม

เครือข่ายเพื่อเฝ้าระวังยาแผนโบราณ และ เกิดการเรียนรู้ในชุมชนในการตรวจวิเคราะห์สเตียรอยด์ภายใน

ชุมชน 

สอดคล้องกับ อรอมุา ภู่ประเสริฐ (2545) เรื่อง “การตรวจหาสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณและยา

สมุนไพร” กล่าวถึง รูปแบบตัวอย่างของยาแผนโบราณและยาสมุนไพรท่ีตรวจพบสเตียรอยด์ ซึ่งรูปแบบ

ของยาแผนโบราณท่ีมีโอกาสพบสเตียรอยด์มากท่ีสุดคือ ยาลูกกลอนและยาสมุนไพรแบบผง จากกลุ่ม

ตัวอย่างของยาท่ีตรวจพบสเตียรอยด์มักจะเป็นกลุ่มท่ีให้สรรพคุณแก้ปวด โรคข้อ โรคเส้น และโรคเกาต์

มากท่ีสุด รองลงมาด้วยกลุ่มสรรพคุณในการรักษาหอบหืด หลอดลม  นอกจากนี้ผู้บริโภคมีการซื้อยาแผน

โบราณเหล่านี้ตามแหล่งกระจายท่ีส าคัญ โดยแหล่งกระจายยาท่ีถูกตรวจพบสารปนเป้ือนมากท่ีสุด ได้แก่ 

ร้านขายของช า ท่ีมีความเส่ียงในการตรวจพบสเตียรอยด์ประมาณ 3.8 เท่าของแหล่งอื่นๆ ตามด้วย วัด 

และร้านขายยา  ซึ่งเป็นแหล่งกระจายท่ีผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่าย ถึงแม้ว่ารูปแบบของยาลูกกลอน

เส่ียงท่ีจะพบสารสเตียรอยด์มากท่ีสุด แต่ก็เป็นรูปแบบท่ีผู้บริโภคนิยมใช้มากท่ีสุดเช่นกัน จึงท าให้เห็นถึง

การเฝ้าระวังการตรวจสอบสารสเตียรอยด์ของยาลูกกลอน รวมทั้งยาแผนโบราณในรูปแบบอื่นๆด้วย 

เช่นเดียวกับ ภานุโชต ิทองยัง (2554) เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังการใช้ยาสเตียรอยด์

ท่ีไม่เหมาะสม เขต 5 ” ได้กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของสารสเตียรอยด์ถูกใช้ในทางท่ีไม่

เหมาะสม ท่ีท าให้ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้  จากผลข้อมูลวิเคราะห์ยาแผนโบราณจากศูนย์

วิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดสมุทรสงคราม ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2548-2552 ได้ตรวจยาแผนโบราณ

หลายรายการ ในลักษณะผง ลูกกลอน ยาน้ า และแคปซูล พบการเจือปนของสารสเตียรอยด์ท้ัง 

Prednisolone (PS) และ Dexamethazone (DX) โดยเฉพาะยาลูกกลอนเป็นประเภทท่ีพบสารสเตีย

รอยด์มากท่ีสุดท่ีจะท าให้เกิดความเส่ียงต่อร่างกาย นอกจากนี้ยังพบถึงการน ายาแผนปัจจุบันมาผสมกับยา

แผนโบราณ เช่น ยากลุ่มบรรเทาอาการปวดและการอักเสบของกล้ามเนื้อ ยากลุ่มโรคเบาหวาน และยาก

ลุ่มความดัน ท าให้เห็นว่าปริมาณของสารสเตียรอยด์ท่ีตรวจพบในยาแผนโบราณ ท่ีผู้บริโภคได้รับประทาน

เข้าในแต่ละมื้อ มีปริมาณท่ีค่อนข้างสูง หากรับประทานในระยะนาน จะท าให้เกิดความอันตรายอย่าง

แน่นอน 
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วรรณกรรมในกลุ่มนี้ ช้ีให้เห็นถึงสถานการณ์ของยาสมุนไพรและยาแผนโบราณท่ีก าลังเผชิญอยู่ 

จากสถานการณ์ท่ีดีของยาสมุนไพรและยาโบราณ คือท าให้เห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้ได้มีการฟื้นฟูหรือการน า

องค์ความรู้ทางแพทย์แผนไทยด้วยยาสมุนไพรและยาแผนโบราณมารักษาโรคหรือการจัดการความ

เจ็บป่วยให้แก่ผู้ป่วย โดยเกิดการยอมรับจากแพทย์สมัยใหม่มากขึ้น เช่น นโยบายของโรงพยาบาล ท่ีมีการ

น าสมุนไพรมาใช้รักษาโรคแทนยาแผนปัจจุบัน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาสาธารณสุขฉบับท่ี 4 ท่ี

ต้องการให้ประชาชนมีทางเลือกท่ีหลากหลายในการรักษาสุขภาพ ในทางตรงข้ามกันสถานการณ์ของยา

สมุนไพรและยาแผนโบราณในทางท่ีแย่ได้กลายเป็นส่ิงอันตรายต่อการดูแลรักษาสุขภาพ ก าลังเผชิญกับ

สถานการณ์การปนเปื้อนสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณหลายประเภท โดยเฉพาะประเภทของยาลูกกลอน

และยาผง ส่วนใหญ่จะพบสเตียรอยด์ในกลุ่มสรรพคุณแก้ปวด ซึ่งสารสเตียรอยด์เป็นสารท่ีอันตราย หาก

ได้รับประทานในปริมาณท่ีมากและระยะเวลานาน จะส่งผลให้เกิดความอันตรายต่อร่างกาย จากกลุ่ม

วรรณกรรมนี้ สามารถเป็นแนวทางในการศึกษายาลูกกลอนสมุนไพร ชุมชนเกาะเกิด ท่ีมีประเด็นคล้ายกัน

ในเรื่องสถานการณ์ท่ียาลูกกลอนก าลังเผชิญกับเรื่องการปนเป้ือนสเตียรอยด์ ซึ่งแพทย์สมัยใหม่มองว่ามี

ความอันตรายต่อร่างกาย ท าให้ภาพลักษณ์ของยาลูกกลอนดูไม่น่าเช่ือถือส าหรับการรักษาความเจ็บป่วย 
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บทที ่3 

สภาพทัว่ไปชมุชนเกาะเกดิ จ.พระนครศรอียธุยา 

 

ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของยาลูกกลอนสมุนไพรอายุวัฒนะต้ังแต่
เริ่มต้นจนมาเป็นมาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนของชุมชนเกาะเกิด จ.พระนครศรีอยุธยา รวมท้ังกระบวนการ
จัดการปัญหาของกลุ่มสตรีสมุนไพรไทยอายุวัฒนะ ดังนั้นผู้ศึกษาจ าเป็นต้องท าความเข้าใจบริบทสภาพ
ท่ัวไปของชุมชนเกาะเกิดเสียก่อน เพื่อน าไปสู่การท าความเข้าใจของภูมิปัญญาชาวบ้านและพัฒนาการ
ของยาลูกกลอนสมุนไพร 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานชุมชนเกาะเกิด   

สภาพพื้นท่ีอาณาเขตและบริเวณโดยรอบของชุมชนเกาะเกิด โดยมีอาณาเขตติดต่อกับต าบล
ต่างๆ ดังนี้ 

 ทิศเหนือ             ติดต่อกับ             ต าบลบ้านพลับ             อ าเภอบางปะอิน 

           ทิศใต้                ติดต่อกับ             ต าบลบ้านสนามชัย         อ าเภอบางไทร 

          ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ             ต าบลบางกระส้ัน           อ าเภอบางปะอิน 

          ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ             ต าบลสนามชัย              อ าเภอบางไทร 

(ท่ีมา: องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิด, แผนพัฒนาชุมชนปี 60) 
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ภาพท่ี 3.1 รูปแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศของชุมชนเกาะเกิด 

ถ่ายภาพโดย พาณิภัค ศิริฤทธิ์ วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.2 รูปแผนท่ีหมู่ 5 ชุมชนเกาะเกิด 

ท่ีมา: https://www.google.co.th/maps/ 
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จากรูปแผนท่ีชุมชนเกาะเกิดแสดงให้เห็นถึงพื้นท่ีของหมู่ต่างๆของชุมชนเกาะเกิด ได้แก่ หมู่ท่ี 1 
บ้านเกาะเกิด  หมู่ท่ี 2 บ้านเกาะเกิด  หมู่ท่ี  3 บ้านเกาะเกิด  หมู่ท่ี 4 ท้ายวัด  หมู่ท่ี  5 ท้ายวัด หมู่ท่ี 6 
บ้านสามเรือน และ หมู่ท่ี 7 บ้านสามเรือน 

ความเป็นมาของเกาะเกิด มาจากค าบอกเล่าของชาวบ้านท่ีเล่ากันว่ามีพ่อค้าชาวจีน มาค้าขาย
ด้วยเรือส าเภา แต่เกิดเรือล่มท่ีกลางน้ าและไม่สามารถกู้เรือได้ ท าให้บริเวณนั้นเกิดตะกอนทับถมจน
กลายเป็นเกาะ ชาวนาจึงได้มาจับจองท่ีดินและแบ่งท่ีดินเป็นสองส่วนนั้นคือส่วนหน้าเกาะ ปัจจุบันเป็น
ต าบลบางกระส้ัน และส่วนท้ายเกาะ ปัจจุบันเป็นต าบลเกาะเกิดนั้นเอง เมื่อถึงช่วงงานบุญประเพณี 
ชาวบ้านท่ีอยู่เกาะเกิดจะไปท าบุญท่ีวัดนอกหรือเป็นท่ีรู้จักว่าวัดพระยาญาติในปัจจุบัน มีหลวงพ่อด าเป็น
พระพุทธรูปเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นพระพุทธรูปศักด์ิสิทธิ์ ซึ่งเป็นพระประธานในอุโบสถมีลักษณะ
เป็นรูปเรือส าเภาโบราณท่ีเป็นเอกลักษณ์ และชาวบ้านท่ีอยู่บางกระส้ันจะไปท าบุญท่ีวัดเชิงท่า ท าให้เห็น
ได้ว่าชาวบ้านในชุมชนเกาะเกิดได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยตลอด 

ในช่วงหนึ่งท่ีความเจริญทางเทคโนโลยียังไม่มีบทบาทท่ีส าคัญในชุมชนเกาะเกิด ชาวบ้านได้เล่าถึง
ว่าวิถีชีวิตท่ีมีความเป็นอยู่ท่ีเรียบง่าย เพื่อนบ้านเป็นกันเอง ทางสัญจรในอดีตคือการสัญจรโดยเรือพาย
ส าหรับการพบปะหรือติดต่อค้าขาย นอกจากนี้ในเรื่องของความเช่ือพิธีกรรม , คาถาอาคมและหมอ
พื้นบ้าน มีบทบาทอย่างมากในการด าเนินชีวิตของชาวบ้านชุมชนเกาะเกิดในสมัยก่อน เช่น อาชีพหลักของ
คนในชุมชนท่ีมีมาต้ังแต่อดีตนั้นคือการท าเกษตรกรรมได้แก่ ท านา ปลูกข้าว ข้าวโพด ปลูกกล้วย ปลูก
มะนาวและเพาะเห็ด ถือว่าเป็นอาชีพหลักของชาวบ้านในอดีตจนถึงปัจจุบันหรืออาชีพพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจท่ีสามารถสร้างรายได้อีกทางหนึ่งของชุมชนเกาะเกิด กล่าวได้ว่า ฝน เป็นส่ิงท่ีจ าเป็นอย่างมาก
ต่ออาชีพเกษตรกรรมในการเพาะปลูกพืชผลทางเศรษฐกิจต่างๆ ส่งผลให้ในช่วงหน้าไถนา ชาวบ้านจะมี
การขอฝนกับพ่อปู่ขุนทอง ซึ่งเป็นส่ิงศักด์ิสิทธิ์ประจ าหมู่บ้าน ช่วยดลบันดาลให้ฝนตกตามฤดูกาลและให้
พืชผลเกิดความอุดสมบูรณ์ เป็นต้น ท าให้เห็นได้ว่าความเช่ือพิธีกรรมมีความเกี่ยวข้องอย่างมากกับวิถีชีวิต
และความมั่นคงทางอาหาร ส าหรับหมอพื้นบ้านถือว่ามีบทบาทส าคัญในชุมชน เนื่องจากว่าหมอพื้นบ้าน
ต่างๆเป็นผู้เช่ียวชาญด้านการรักษาอาการเจ็บป่วยของชาวบ้านภายในชุมชน อีกท้ังเป็นทางหนึ่งท่ีชาวบ้าน
สามารถเข้าถึงการรักษาต่างๆโดยง่าย ได้แก่ หมองู, หมอต าแย, หมอเป่า, หมอฟัน เป็นต้น โดยส่วนใหญ่
จะใช้สมุนไพรเป็นหลักในการรักษา เช่น รักษาขยุ้มตีนหมา, รักษาหนังศีรษะ และรักษาอาการปวดฟัน 
เป็นต้น อีกท้ังยังมีการรักษาแบบการท่องคาถาอาคมและใช้สมุนไพรอีกด้วย เช่น รักษาแผลสุนัขกัด เป็น
ต้น จากค าบอกเล่าของชาวบ้านท่ีได้เล่าถึงวิธีการรักษาด้วยหมอพื้นบ้านว่า  
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สมัยก่อนเป็นช่วงท่ีไม่มีถนน น้ าไฟยังไม่มี จะไปไหนก็พายเรือไป เจ็บป่วยก็พายเรือไปหาบ้าน
หมอ เรียกมาให้รักษา ก็เคยมีหมองู ก็จะใช้สมุนไพร หมอต าแย หมอเป่า รักษาแผลหมากัด มี 2 วิธีคือ
ท่องคาถาท่ีขาและทาสมุนไพรกับท่องคาถาให้หมาตาย แต่จะไม่ใช่วิธีนี้กัน มันเป็นบาป เมื่อหายแล้ว ก็
จะให้ข้าวสารและกล้วยเป็นค่าตอบแทน ท่ีบ้านมีพ่อใหญ่ เป็นพ่อของป้าเอง ก็รักษาแผลหมากัด
เหมือนกัน  

(ล าพูน พรรณไวย สัมภาษณ:์ 13 มกราคม 2561) 

นอกจากนี้มีน้าหวีเป็นหมอฟัน น้าหวีใช้สมุนไพรในการรักษาตอนท่ีพี่ปวดฟัน โดยเอากะลามา
ครอบ แล้วเราก็ดูดควันแค่นั้น ก็หายเลย และก็ตาเปลื้อง เคยรักษาพี่ตอนเด็ก เป็นโรคหัวเน่า เลยพาย
เรือกันไปหาตาเปลื้อง ตาเปลื้องทาสมุนไพรให้ 3 วันหายเลย  

(พรระวี พรรณไวย สัมภาษณ:์ 13 มกราคม 2561)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.3 การใช้เรือในการสัญจร 

ถ่ายภาพโดย พาณิภัค ศิริฤทธิ์ วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2561 
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ซึ่งเห็นได้ว่าบทบาทของหมอพื้นบ้านในชุมชนเกาะเกิดมีความส าคัญอย่างมากในเรื่องของการ
รักษาความเจ็บป่วยต่างๆ ของชาวบ้านด้วยภูมิปัญญาแบบชาวบ้าน อีกท้ังยังสามารถเข้าถึงการรักษาได้
โดยง่ายเนื่องจากว่าสภาพท่ัวไปของชุมชนเกาะเกิดมีวิถีชีวิตท่ีเรียบง่ายและมีความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิดกับ
เพื่อนบ้าน ส่งผลให้ชาวบ้านกับหมอพื้นบ้านในชุมชนมีความสัมพันธ์ท่ีความสนิท ,ความใกล้ชิดและเป็น
กันเองในสมัยก่อน แต่ในปัจจุบันนี้เมื่อมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมากขึ้นประกอบกับเส้นทางคมนาคมท่ีมีความ
สะดวกสบายในการเดินทางมากขึ้น ส่งผลให้การรักษาความเจ็บป่วยด้วยหมอพื้นบ้านภายในชุมชนเกาะ
เกิดได้เลือนหายไป เนื่องจากชาวบ้านได้ให้ความสนใจในการรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันเพราะรักษาหาย
ได้เร็วกว่า อีกท้ังไม่มีผู้สืบทอดวิชาความรู้ในการรักษาแบบด้ังเดิม ท าให้ความรู้เหล่านั้นได้กลายเป็นเรื่อง
เล่าเกี่ยวกับการรักษาในอดีตของชาวบ้าน  แม้ว่าในปัจจุบันการรักษาด้วยแพทย์สมัยใหม่นั้นเป็น
การแพทย์กระแสหลัก แต่ทว่ายาลูกกลอนสมุนไพรอายุวัฒนะในชุมชนเกาะเกิด ได้กลายเป็นทางเลือกใน
การเลือกการรักษาความเจ็บป่วยของชาวบ้าน นอกจากนี้ยาลูกกลอนสมุนไพรได้กลายเป็นผลิตภัณฑ์
ชุมชนท่ีมีช่ือเสียงและยังก่อให้เกิดแหล่งท่องเท่ียวในชุมชนเกาะเกิดนั้นคือ โฮมสเตย์ เกาะเกิด ท่ีไว้รองรับ
นักท่องเท่ียวท่ีมีความต้องการสัมผัสวิถีชีวิตแบบชนบท อีกท้ังสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มอาชีพภายในชุมชน
ได้แก่ กลุ่มน้ านมข้าวยาคู, กลุ่มขนมกง/กาละแม และกลุ่มปุ๋ยน้ าชีวภาพ 

ด้วยเหตุนี้ผู้ศึกษาจึงเลือกศึกษาและเก็บข้อมูลภาคสนามเกี่ยวกับการพฤติกรรมในการดูแล
สุขภาพท่ีมีความหลากหลายของผู้คน รวมถึงการเปล่ียนแปลงและการปรับตัวของยาลูกกลอนสมุนไพร
อายุวัฒนะท่ีชุมชนเกาะเกิด เนื่องจากว่าพื้นท่ีชุมชนเกาะเกิดท าให้เห็นถึงบริบทของยาสมุนไพรพื้นบา้นท่ี
ในอดีตเคยมีความส าคัญมาก่อนและเลือนหายไป เมื่อน าภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างยาลูกกลอนกลับมา
บริโภคอีกครั้งในขณะท่ีองค์ความรู้สมัยใหม่เป็นแพทย์กระแสหลัก แต่ชาวบ้านก็กลับมั่นใจใน
ประสิทธิภาพของภูมิความรู้พื้นบ้านเหล่านี้ ส่งผลให้ยาลูกกลอนสมุนไพรอายุวัฒนะเกิดความนิยมข้ึนใน
ชุมชนเกาะเกิด รวมทั้งมีผู้บริโภคจากภายนอกชุมชนอีกด้วย 
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ยาลูกกลอนสมุนไพรอายุวัฒนะ ชุมชนเกาะเกิด 

จุดเริ่มต้น 

 จุดเริ่มต้นของยาลูกกลอนสมุนไพรอายุวัฒนะ ชุมชนเกาะเกิด เกิดมาจากคุณล าพูน พรรณไวย 

โดยเริ่มแรกคุณล าพูนได้ป่วยมาต้ังแต่อายุ 26  ปี ประมาณปีพ.ศ. 2493 ด้วยโรคภูมิแพ้และหอบหืด ซึ่ง

คุณล าพูนมีอาการเจ็บป่วยอย่างต่อเนื่องมาร่วมกว่า 10 ปี ด้วยอาการเจ็บป่วยท่ีเพิ่มขึ้นได้แก่ ปวดศีรษะ

ข้างเดียว, ปวดหัวใจ, เป็นริดสีดวง, โรคเบาหวานและความดัน นอกจากนี้คุณล าพูนก็เข้ารับการรักษาจาก

ทางโรงพยาบาลท่ีมีช่ือเสียงหลายแห่งตามท่ีมีคนได้เคยให้ค าแนะน าให้แก่คุณล าพูน แต่อาการป่วย

ท้ังหลายก็ไม่บรรเทาลง  จากนั้นในช่วงปี พ.ศ.2537 อาการป่วยต่างๆของคุณล าพูนแย่ลงตามล าดับ เช่น 

น้ าหนักตัวลดลง, ตัวบวมและแขนขาอ่อนแรง  ส่งผลในปี พ.ศ.2538 คุณล าพูนอาการป่วยทรุดหนักถึงขั้น

รุนแรง ซึ่งแพทย์ได้ตรวจพบค่าไตพบว่าไตเส่ือมจนภูมิต้านทานร่างกายต่ า ท าให้เกิดโรคงูสวัดขึ้นตาม

ร่างกาย ส่งผลให้ร่างกายของคุณล าพูนทรุดโทรมเป็นอย่างมาก ในตอนนั้นคุณล าพูนมีความรู้สึกหมดหวัง

จนคิดว่าตัวเองไม่น่ารอด ซึ่งขณะนั้นเองคุณสาคร พงศ์ชาลีหรือคุณแม่เล็ก พบต ารายาของคุณตาทวดหรือ

หมอพัด พันสิงโตซึ่งเคยเป็นหมอกลางบ้านในชุมชนเกาะเกิดมาก่อน ซึ่งคุณสาครคิดว่าคุณล าพูนรักษามา

หลากหลายวิธีก็ไม่ได้ผล เลยลองท ายาตามสูตรจากต าราตาทวดเพราะคิดว่าวิธีนี้อาจจะมีปาฏิหาริย์เกิด

ขึ้นมาบ้าง จึงท าให้คุณสาครได้ท ายาลูกกลอนนี้ขึ้นท่ีบ้านของตนให้แก่คุณล าพูนได้ลองรับประทานควบคู่

ไปกับยาตามท่ีแพทย์ส่ัง  ปรากฏว่าภายในหนึ่งปีอาการของคุณล าพูนเริ่มดีขึ้นตามล าดับ  ซึ่งในช่วงแรกใน

การท ายาลูกกลอนเป็นการผลิตในครัวเรือน คือมีการบริโภคเฉพาะคุณล าพูนและคนในบ้าน เป็น

กระบวนการผลิตแบบพื้นบ้านแต่ไม่นานก็ถูกยกเลิก เนื่องจากว่ากระบวนการท าค่อนข้างยุ่งยาก , ใช้

ระยะเวลานานและได้ปริมาณท่ีน้อย  โดยข้ันตอนจะเริ่มจากการนึ่งสมุนไพรก่อน จากนั้นน าสมุนไพรท่ีนึ่ง

เสร็จน ามาบดท่ีครกโบราณและน ามาปั้นเป็นลูกกลมๆ 
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ภาพท่ี 3.4 ครกโบราณ เอาไว้บดสมุนไพรท่ีนึ่งเสรจ็ 

ถ่ายภาพโดย พาณิภัค ศิริฤทธิ์ วันท่ี 16 สิงหาคม 2560 

เมื่อปั้นเสร็จก็จะน าไปตากแดดให้หมาดๆ จากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนการอบตัวยาลูกกลอน ซึ่ง
ขั้นตอนต่างๆมีความคล้ายกันเหมือนกระบวนการผลิตท่ีแบบปัจจุบันแต่จะมีความแตกต่างในส่วนขั้นตอน
ของการอบ เพราะว่าในส่วนขั้นตอนอบนั้น จะเป็นวิธีแบบพื้นบ้านด้วยการอบท่ีใต้ดิน โดยคุณล าพูนได้
บอกเล่าขั้นตอนการอบท่ีใต้ดินแบบพื้นบ้าน กล่าวคือ  

 

หลังจากท่ีปั้นเสร็จก็จะเอายาท่ีปั้นไปอบ เขามีก็ตู้อบแบบใต้ดินเป็นการฆ่าเชื้อราอบแห้งด้วย
ภูมิปัญญาชาวบ้านเพราะสมัยนั้นยังไม่มีตู้อบ เขาจะขุดหลุมไปประมาณครึ่งเมตรและเอาใบตองสดมา
แปะๆในหลุม แล้วก็เอายาตากแห้ง 2 แดดค่อยใส่ลงในหม้อดิน  แล้วเอาหม้อดินไปใส่ในหลุมและเอา
สังกะสีปิดข้างบน แล้วเอาถ่านวางไว้ข้างบนและก็เปิดปล่องไว้หน่อยหนึ่ง อบไว้ 2 วันและต้องคุมความ
ร้อน ใช้ไฟอ่อน พอถ่านโทรมก็เริ่มเติม ถ้าแรงไปก็เข่ียถ่านออก ไอร้อนมันจะลงไปร้อนข้างล่างเอง  

 (ล าพูน พรรณไวย สัมภาษณ:์ 16 สิงหาคม 2560)   
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จึงสามารถสรุปขั้นตอนได้ดังนี ้

1. ขุดหลุมดินลึกประมาณครึ่งเมตรหรือ 50 เซนติเมตรและขนาดกว้างประมาณ 2 ศอก 
2. น าใบตองสดมาปิดดินในหลุมโดยรอบ 
3. น ายาท่ีปั้นเสร็จ มาตากแห้งไว้ 2 แดด 
4. จากนั้นมาใส่ไว้ในหม้อดินและต้ังไว้ในหลุม 
5. น าแผ่นสังกะสีมาปิดหน้าหลุม พร้อมวางกากมะพร้าวไว้บนแผ่นสังกะสีหรือถ่านแล้วจุดไฟแบบ

อ่อน 
6. จากนั้นเจาะสังกะสีให้มีปล่องไฟเล็กน้อย เพื่อระบายอากาศ 
7. อบไว้ 2 วัน แล้วน ามาตาก 2 รอบ 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2540  คุณล าพูนหายจากอาการเจ็บป่วยต่างๆ รวมท้ังร่างกายของคุณล าพูนก็

แข็งแรงขึ้น สร้างความประหลาดใจให้แก่ญาติและชาวบ้าน ถือได้ว่าคุณล าพูนเป็นคนแรกท่ีได้บริโภคยา

ลูกกลอน นอกจากนี้คุณล าพูนได้เคยแจกสูตรวิธีท ายาลูกกลอนแก่ชาวบ้าน ซึ่งในเวลานั้นชาวบ้านใน

ละแวกไม่ได้ให้ความสนใจมากนัก แต่ก็ยังมีชาวบ้านท่ีให้ความสนใจยาลูกกลอนประกอบกับอาการ

เจ็บป่วยต่างๆของคุณล าพูนหาย จึงได้ลองขอน าไปรับประทานบ้าง เมื่อเกิดผลดี ก็ได้ไปบอกเล่าต่อ

เกี่ยวกับสรรพคุณของยาลูกกลอน จึงท าให้ตอนนั้นคุณล าพูนเกิดความคิดในการรวมกลุ่มผลิตยาลูกกลอน

นี้ขึ้นมา เพื่อผลักดันให้ยาลูกกลอนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน อีกท้ังเป็นการเสริมสร้างอาชีพให้แก่

ชาวบ้านและการรายได้อีกทางหนึ่งให้แก่ชาวบ้าน ซึ่งก่อนหน้านั้นคุณล าพูนเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านได้เคย

รวมกลุ่มท่ีช่ือว่า “กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพัฒนาอาสารวมใจ”แต่กลับล้มเหลวหลายครั้ง เมื่อคุณล าพูนได้

ลองเชิญชวนสมาชิกของกลุ่มแม่บ้านเกษตรมารวมตัวกันอีกครั้ง เพื่อจะได้จัดต้ังเป็นกลุ่มผู้ผลิตเพื่อผลิต

ค้าขายยาลูกกลอนออกมาเป็นสินค้าจัดจ าหน่ายอย่างจริงจัง ส่งผลให้ประชาชนท่ัวไปเกิดความสนใจใน

สรรพคุณของยาลูกกลอนสมุนไพร จึงได้ลองซื้อรับประทาน เมื่อได้ผลลัพธ์ท่ีดี ส่งผลให้เกิดการบอกต่อๆ 

กันขยายกว้างมากขึ้น ท าให้ยาลูกกลอนของคุณล าพูนเป็นท่ีรู้จักกันมากขึ้นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ซึ่งคุณล าพูนกล่าวว่า  
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ตอนนั้นพอรวมกลุ่มกันได้ก็เริ่มท ายาออกมาขาย ป้าท ายาแค่ใส่ถุงพลาสติกใสๆ (ถุงรัดแกง) 
มัดด้วยยางไว้ข้างบน ก็มีคนมาเร่ิมมาซื้อกินบ้าง พอเขาเห็นว่าดี ก็จะกลับมาซื้อต่อ ป้าไม่เคยโฆษณา
ประชาสัมพันธ์สรรพคุณยาป้านะ  คนท่ีเขาเคยมาซื้อเคยกิน พอกินดีก็กลับมาซื้อต่อ บอกต่อกันเอง แต่
ก็มียังคนไม่กล้าลองกิน ป้าก็มีโอกาสได้ไปขายตามงานต่างๆของจังหวัดและเป็นเจ้าแรกท่ีได้ 1 ต าบล 1 
ผลิตภัณฑ์ เขาก็มาออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ใหม่ เป็นกระปุกขาว ฉลากขาว หนังยางมัดฉลากไว้ คนก็รู้จัก
ยาป้ามากข้ึน เคยมีรายการมาถ่ายท าด้วยตอนนั้นป้าขอบคุณเขามากเลยรายการโมเดิร์นไนน์ทีวี 
ธนาคารออมสินพามาออกรายการ ถ่ายข้ันตอนการผลิตต้ังต่างๆ ตอนนั้นยังไม่มีเลขทะเบียนยา พอป้า
พูนพูดจบ โทรศัพท์ไม่ได้วางสายเลย ตลาดก็เกิดต้ังแต่นั้นเลย 

(ล าพูน พรรณไวย สัมภาษณ:์ 16 สิงหาคม 2560)  

  

ภาพท่ี 3.5 คุณล าพูน พรรณไวย อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 และผู้ก่อตั้งกลุ่มสตรีสมุนไพรไทยอายุวัฒนะ 

ถ่ายภาพโดย พาณิภัค ศิริฤทธิ์ วันท่ี 16 สิงหาคม 2560 
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สถานการณข์องยาลกูกลอน 

ในปี พ.ศ. 2546 ช่วงนั้นยาลูกกลอนของคุณล าพูนขายได้ดิบได้ดีหลังจากได้ออกรายการโทรทัศน์
แห่งหนึ่งแต่กลับถูกผู้ร้องเรียนให้มีการตรวจสอบยาลูกกลอนสมุนไพรอายุวัฒนะของชุมชนเกาะเกิด 
เนื่องจากยาลูกกลอนนี้ไม่มีเลขทะเบียนยา รวมทั้งไม่มีการรวมกลุ่มท่ีเป็นทางการ โรงเรือนไม่ได้มาตรฐาน 
และไม่มีเภสัชกรในการควบคุมในการผลิต ถือว่าเป็นยาท่ีไม่ถูกต้องตามกฎหมายอีกท้ังโดนส่ังให้หยุดการ
ผลิตและการจ าหน่ายยา ท าให้เห็นถึงสถานการณ์ปัญหาของยาลูกกลอนชุมชนเกาะเกิดท่ีก าลังเผชิญอยู่
นั่นเอง ซึ่งคุณล าพูนได้มีการประชุมหารือระหว่างในกลุ่มสมาชิกเกี่ยวกับปัญหาท่ีก าลังเผชิญอยู่ เพื่อหาวิธี
ท าอย่างไรให้กลุ่มสมาชิกมีรายได้จากยาลูกกลอนสมุนไพรต่อไป 

 กล่าวได้ว่ากว่าจะผ่านกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) และ
ก่อนจะได้เลขทะเบียนยามานั้น ป้าพูนและกลุ่มสมาชิกต้องผ่านอุปสรรคต่างๆตามระเบียบของกระทรวง
สาธารณสุข เพราะว่าแต่ละขั้นตอนต่างๆ ใช้ระยะเวลาท่ีนานมาก ตามระเบียบของทางราชการ ต้ังแต่การ
เขียนรายงานส่วนประกอบของตัวยาต่างๆอย่างละเอียด เช่น ใช้ปริมาณส่วนผสมแต่ละตัวเท่าไหร่  ผ่าน
ขั้นตอนใดมาบ้าง เป็นต้น เพื่อส่งรายงานส่วนประกอบของตัวยาน าไปวิจัยย้อนหลังไป 9 ปี เพื่อตรวจสอบ
ว่าเกิดผลข้างเคียงใดๆบ้างเมื่อผู้บริโภครับประทานเข้าไปและตรวจหาสารสเตียรอยด์ในยาลูกกลอน 
ระหว่างนั้นก็โดนระเบียบราชการอีกหลายๆ เรื่อง เช่น โรงเรือนผลิตไม่ได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด 
เพราะว่าสถานท่ีผลิตยาของคุณล าพูนไม่ได้สัดส่วนตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด อีกท้ังไม่มีเภสัชกร
แผนไทยมาควบคุมในขั้นตอนการผลิตและเรื่องเอกสารทางราชการท่ีต้องน ามาปรับปรุงแก้ไขอีกหลายครั้ง
กว่าจะผ่าน  

 ซึ่งในขณะนั้นสหกรณ์ได้เข้ามาให้ช่วยเหลือกลุ่มของคุณล าพูนในการต้ังช่ือและร่วมกลุ่มอย่าง
เป็นทางการในนามว่า “กลุ่มสตรีสหกรณ์สมุนไพรอายุวัฒนะ” และช่วยเหลือด้านการเงินอีก 40,000 
บาทในการปรับปรุงแบบแปลนโรงเรือน มีเจ้าหน้าท่ีจากสาธารณสุขลงมาตรวจสอบด้วยตนเอง อีกท้ังได้
คุณจิรศักดิ์ แจ่มจรูญ มาเป็นเภสัชควบคุมในกระบวนการผลิตยาลูกกลอนด้วยใบรับรองวิชาชีพแพทย์แผน
ไทยในช่วงแรก ต่อมามีคุณพรระวี พรรณไวย ซึ่งเป็นบุตรของคุณล าพูน มารับช่วงต่อเป็นเภสัชกรควบคุม
ในการผลิตต่อในภายหลัง โดยคุณพรระวี ต้องไปศึกษาองค์ความรู้แพทย์แผนไทยก่อนจะไปสอบใบรับรอง
ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภท เภสัชกรรมไทยท่ีกระทรวงสาธารณสุข 
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 จากนั้นในปี พ.ศ. 2548 ยาลูกกลอนสมุนไพรจึงได้ทะเบียนยาอย่างเป็นทางการ ด้วยทะเบียน
การค้าเลขท่ี ค161512 และเลขทะเบียนยา G141/48 จากการตรวจสอบของกระทรวงสาธารณสุข 
เนื่องจากว่ามีโรงเรือนในส่วนการผลิตได้มาตรฐาน มีเภสัชกรในการควบคุมการผลิตและได้รับการ
ตรวจสอบว่าไม่พบสารปนเปื้อนของสเตียรอยด์ในยาลูกกลอน รวมท้ังส่วนประกอบในตัวยาไม่เป็น
อันตรายต่อผู้บริโภคและมีการร่วมกลุ่มท่ีเป็นทางการ ส่งผลให้ยาลูกกลอนนั้นกลายเป็นยาแผนโบราณทีได้
มาตรฐานตามระเบียบของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวมท้ังได้จดทะเบียนอนุสิทธิบัตรและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นท่ีเรียบร้อย  

แมว้่าจะได้เลขทะเบียนแล้ว แต่ยาลูกกลอนก็ยังคงเผชิญกับปัญหาอยู่เช่น ปีพ.ศ. 2550 ถูกยกเลิก
ฉลากเก่า ให้มีการแก้ไขฉลากและแกสารก ากับตัวยาปรับปรุงใหม่ให้ถูกต้อง เป็นต้น นอกจากนี้คุณพรระวี 
ซึ่งเป็นเภสัชกรประจ ากลุ่มได้กล่าวว่าเอกสารต่างๆ ทางราชการมีการเข้มงวดมากขึ้นเรื่อยๆ ต้องการมี
เขียนรายงานการผลิตยาและส่วนประกอบของยาท่ีลงรายละเอียดมากขึ้น เพื่อจะสามารถต่ออายุ
ใบอนุญาตในการผลิตทุกๆปีได้ 
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ภาพท่ี 3.6 เอกสารการขึ้นทะเบียนยาปี พ.ศ.2548 

ถ่ายภาพโดย พาณิภัค ศิริฤทธิ์ วันท่ี 16 สิงหาคม 2560 
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ภาพท่ี 3.7 ใบอนุญาตผลิตยาแผนโบราณปี พ.ศ.2553 

ถ่ายภาพโดย พาณิภัค ศิริฤทธิ์ วันท่ี 16 สิงหาคม 2560 
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ภาพท่ี 3.8 เอกสารอนุสิทธิบัตรปี พ.ศ.2547 

ถ่ายภาพโดย พาณิภัค ศิริฤทธิ์ วันท่ี 16 สิงหาคม 2560 
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ภาพท่ี 3.9 การแก้ไขฉลากและเอกสารก ากับยาปี พ.ศ.2550 

ถ่ายภาพโดย พาณิภัค ศิริฤทธิ์ วันท่ี 16 สิงหาคม 2560 
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ทิศทางของยาลกูกลอนสมนุไพรอายวุฒันะ 

คุณล าพูนได้ให้ค านิยามของยาลูกกลอนสมุนไพรไทยอายุวัฒนะ เป็นยาปรับธาตุในร่างกายไม่
เหมือนยาลูกกลอนท่ัวไปท่ีผู้คนท่ัวไปมองว่าเป็นยาครอบจักรวาล  

 

ยาลูกกลอน เป็นยาระบายไม่ใช่ยารักษาโรคโดยตรงเหมือนยาโรงพยาบาลและเป็นยาที่ช่วยใน
เร่ืองของการปรับสมดุลร่างกาย ซึ่งจะดูผลจากการขับถ่ายของเสียออกมา แต่ละคนจะกินยาไม่เท่ากัน 
บางคนธาตุเบา ก็ประมาณ 3-5 เม็ดตามท่ีฉลากบนกระปุกบอก แต่ถ้าคนธาตุหนัก ก็จะกินประมาณ 
13- 15เม็ด ป้าเป็นคนธาตุหนัก ก็จะกินประมาณนี้แหละ ถ้าจะให้ผลดี กินก่อนนอนกับน้ าอุ่นๆ ตอนเชา้
ก็จะขับออกมาหมดเลย 

  (ล าพูน พรรณไว สัมภาษณ:์ 16 สิงหาคม 2560) 

 

กล่าวคือ ยาเม็ดลูกกลอนสมุนไพรของชุมชนเกาะเกิด เป็นยาบ ารุงธาตุในร่างกายให้เกิดความ
สมดุล มีคุณสมบัติบรรเทาอาการโรคภูมิแพ้ หอบหืด ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ ปวดขา ปวดเข่า โรคเกาต์ 
เลือดลมไม่ดี รอบเดือนมาไม่ปกติ เบาหวาน ซึ่งเป็นอาการท่ีคุณล าพูนเคยเป็นมาก่อน  ท่ีส าคัญยา
ลูกกลอนมีฤทธิ์ระบายช่วยเรื่องระบบขับถ่ายให้ดีขึ้น โดยมีวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตดังต่อไปนี้ คือ กระเทียม
โทน พริกไทยด า ใบข้ีเหล็ก ยาด า เกลือ และมะกรูด ตามสูตรของต าราตาทวด 
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ภาพท่ี 3.10 กระเทียมโทนท่ีใช้ในการผลิตยาลูกกลอน 

ถ่ายภาพโดย พาณิภัค ศิริฤทธิ์ วันท่ี 16 สิงหาคม 2560 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.11 พริกไทยด าท่ีใช้ในการผลิตยาลูกกลอน 

ถ่ายภาพโดย พาณิภัค ศิริฤทธิ์ วันท่ี 16 สิงหาคม 2560 
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ภาพท่ี 3.12 ใบขี้เหล็กท่ีใช้ในการผลิตยาลูกกลอน 

ถ่ายภาพโดย พาณิภัค ศิริฤทธิ์ วันท่ี 16 สิงหาคม 2560 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.13 ยาด าท่ีใช้ในการผลิตยาลูกกลอน 

ถ่ายภาพโดย พาณิภัค ศิริฤทธิ์ วันท่ี 16 สิงหาคม 2560 
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ภาพท่ี 3.14 เกลือท่ีใช้ในการผลิตยาลูกกลอน 

 ถ่ายภาพโดย พาณิภัค ศิริฤทธิ์ วันท่ี 16 สิงหาคม 2560 

ภาพท่ี 3.15 มะกรูดท่ีใช้ในการผลิตยาลูกกลอน 

ถ่ายภาพโดย พาณิภัค ศิริฤทธิ์ วันท่ี 16 สิงหาคม 2560 
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ซึ่งอัตราส่วนของวัตถุดิบแต่ละชนิดตามสูตรของตาทวด ได้รับการวิเคราะห์และการตรวจสอบ
จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว อาจจะมีแค่วัตถุดิบบางตัวไม่เหมาะส าหรับสตรีต้ังครรภ์ 
อย่างเช่น กระเทียมโทนและพริกไทยด า เพราะว่าเป็นสมุนไพรชนิดร้อนอาจจะท าให้บุตรในครรภ์ร้อนและ
ไม่ดีต่อสุขภาพ เป็นต้น ส าหรับวัตถุดิบหลักในการผลิตยาลูกกลอนนั้นคือ มะกรูดเป็นวัตถุดิบหลักท่ีใช้
ปริมาณในการผลิตมากท่ีสุด ซึ่งคุณพรระวี เป็นผู้ติดต่อซื้อวัตถุดิบต่างๆ กล่าวว่า  

 

มะกรูดนี่ เราจะใช้แค่เปลือกมะกรูด จะเอาไส้ในมันออกมาเลยต้องใช้เยอะ เมื่อก่อนท่ีเรายัง
ไม่ได้ขายจริงจัง ก็เอามะกรูดจากในชุมชนนี่แหละ ได้ประมาณร้อยกว่าลูก แต่พอมาขายอย่างจริงจัง พี่
ก็ต้องติดต่อสั่งซื้อมะกรูดจากสวนท่ีพิษณุโลก มีการท าสัญญาสั่งซื้อมะกรูดทุกเดือน เดือนละ 2 ครั้ง สั่ง
ประมาณครั้งละ 2,500 ลูก ถ้าลูกมะกรูดมันใหญ่ ถ้าช่วงเมษาถึงพฤกษาภา มะกรูดลูกมันเล็ก พี่จะสั่ง
ประมาณ 4,000 ลูก ส่วนของอย่างอื่นๆ พี่สามารถหาซื้อได้แถวนี้ อย่างพริกไทยกับกระเทียมท่ีตลาดไท 
ประมาณ 450 บาท ยาด าที่ร้านขายยาแผนโบราณในตัวเมือง ราคาแพงสุด ประมาณ 500 บาท 

 (พรระวี พรรณไวย สัมภาษณ:์ 8 กุมภาพันธ์ 2561) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.16 มะกรูดท่ีส่ังซื้อจากพิษณุโลก 

ถ่ายภาพโดย พาณิภัค ศิริฤทธิ์ วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2561 
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ในส่วนของกระบวนการในการผลิตยาลูกกลอนในปัจจุบัน ใช้เวลาท้ังหมด 3 วัน บริเวณห้องท่ีมี
ไว้เฉพาะผลิตยาเท่านั้น บุคคลภายนอกไม่สามารถเข้าห้องได้ เนื่องจากคุณพรระวี เกรงว่าจะท าให้บริเวณ
ดังกล่าวเกิดความสกปรกและเกิดเช้ือโรคได้ง่าย อาจจะท าให้ยาลูกกลอนไม่สะอาดและท าให้โรงเรือนการ
ผลิตไม่ได้มาตรฐานอีกด้วย ท าให้มีสมาชิกกลุ่มสตรีสหกรณ์สมุนไพรอายุวัฒนะ และเภสัชกรท่ีมีหน้าท่ี
ควบคุมการผลิตและดูแลโดยตรงคือคุณพรระวี พรรณไวย ท่ีสามารถเข้าไปได้เท่านั้น 

 ในส่วนขั้นตอนการผลิตยาลูกกลอน ได้แก่ 

1) การนึ่งสมุนไพร โดยมีการปอกเปลือกสมุนไพรแล้ว 

2) น าสมุนไพรท่ีนึ่งมาบด 

3) การปั้นสมุนไพร  โดยมีคนปั้นจ านวน 9 คน    

4) ตากแดดให้หมาดๆ 

5) การอบสมุนไพร จะอบให้ความร้อนตามอุณหภูมิท่ี 80 องศาเซลเซียสจ านวน 2 ครั้ง และ
ปล่อยให้เย็นลงตามอุณหภูมิท่ีก าหนด ในขั้นตอนนี้จะมีแค่เภสัชกรเท่านั้นในการดูแลและควบคุม 
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ภาพท่ี 3.17 การนึ่งสมุนไพรในห้องท่ีผลิตยาลูกกลอน 

 ถ่ายภาพโดย พรระวี พรรณไวย วันท่ี 13 มีนาคม 2561 

 

ภาพท่ี 3.18 การบดสมุนไพรต่างๆเมื่อนึ่งเสร็จ 

ถ่ายภาพโดย พรระวี พรรณไวย วันท่ี 13 มีนาคม 2561 
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ภาพท่ี 3.19 การอบสมุนไพรท่ีปั้นเสร็จท่ีตู้อบ 

ถ่ายภาพโดย พาณิภัค ศิริฤทธิ์ วันท่ี 13 มกราคม 2561 
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ภาพท่ี 3.20 สถานท่ีผลิตยาลูกกลอนสมุนไพรอายุวัฒนะ หมู่ 5 

ถ่ายภาพโดย พาณิภัค ศิริฤทธิ์ วันท่ี 13 มกราคม 2561 
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ภาพท่ี 3.21 คุณพรระวี พรรณไวย เภสัชกรผู้ควบคุมการผลิต 

ถ่ายภาพโดย พาณิภัค ศิริฤทธิ์ วันท่ี 16 สิงหาคม 2560 

 

เมื่อยาเม็ดลูกกลอนผ่านขั้นตอนการอบจนเสร็จส้ิน ก็จะน ามาบรรจุภัณฑ์ในกระปุกท่ีเตรียมไว้ 
โดยปริมาณน้ าหนักต่อกระปุกประมาณ 80 กรัม ครั้งหนึ่งจะท าครั้งละ 350 กระปุก ภายใน 1 เดือนจะ
ผลิตท้ังหมด 2 ครั้ง  จะได้ท้ังหมด 700 กระปุกเป็นมาตรฐานหรือบางครั้งอาจจะผลิตน้อยกว่านั้น ถ้ามี
การส่ังซื้อในช่วงนั้นน้อยลง เพราะจะไม่ผลิตยาออกมาจ านวนมากเกินไป นอกจากนี้ทุกๆปี จะมีผลิตภัณฑ์
ยาลูกกลอนจะโดนสุ่มตรวจจากเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขเกี่ยวกับกระบวนการผลิตท่ีได้มาตรฐาน มีความ
สะอาด และความปลอดภัยของยาลูกกลอนจากสารปนเปื้อนสเตียรอยด์ รวมท้ังสภาพแวดล้อมของ
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โรงเรือนในการผลิตท่ีต้องเป็นไปตามมาตรฐาน  ประกอบกับการเขียนรายงานวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิต
อย่างละเอียดทุกปี ซึ่งคุณพรระวีกล่าวว่า  

 

เอกสารต่างๆท่ีจะต้องเขียนให้ทางราชการ มันมีข้ันตอนท่ียุ่งยากมาก ต้องมีการเขียนรายการ
ส่วนประกอบตัวยาของเราอย่างละเอียด ว่าใช้สมุนไพรท่ีผลิตตัวไหนบ้าง ใช้ไปเท่าไหร่ ปีนี้เพิ่งมาเพิ่ม
เอกสารค านวณต่างๆ ต้นทุนเท่าไหร่ ขายได้เท่าไหร่ กี่กระปุก ซึ่งพี่ว่าเป็นเร่ืองท่ียุ่งยากมากในการเขียน
รายงานส่งให้ทางราชการแต่ละครั้ง แต่เราก็จะต้องท าส่งให้เขาทุกปีเพื่อเป็นการตรวจสอบยาลูกกลอน
ของเราตามระเบียบของราชการทุกครั้ง ไม่เช่นนั้นก็ไม่สามารถต่ออายุใบในการผลิตได้                                                                                                                

(พรระวี พรรณไวย. สัมภาษณ์, 16 สิงหาคม 2560) 

 

การจัดจ าหน่ายยาลูกกลอน มีคุณพรระวี ได้ท าหน้าท่ีในการดูแลเรื่องการส่ังซื้อและจัดจ าหน่าย
สินค้าให้แก่ลูกค้าท่ีเดินทางเข้ามาซื้อเองหรือโทรมาส่ังซื้อ ราคากระปุกละ 120 บาท ส่วนใหญ่ลูกค้ามักจะ
โทรมาส่ังซื้อ แล้วคุณพรระวีจะส่งสินค้าผ่านไปรษณีย์ไป นอกจากนี้ยังมีการจัดจ าหน่ายยาลูกกลอน
สมุนไพรในหน้าร้านของตนเองท่ี กลุ่มสตรีสหกรณ์สมุนไพรอายุวัฒนะ หมู่ 5 ชุมชนเกาะเกิด รวมท้ังมีการ
ซื้ อหน้ าร้ าน จาก ท่ีอื่ น คือ  ร้านนวด แผน ไทย ท่ี  อ .บ .ต .ห ลัก ชัย  อ า เภอลาดบั วหลวง จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา, ร้านสมุนไพรท่ีจังหวัดราชบุรี และออก บูธตามงานต่างๆ อีกท้ังยังมีการแลกเปล่ียน
สินค้าจากร้านต่างๆมาขายท่ีหน้าร้านของตน เช่น กาแฟ สบู่สมุนไพร จากจังหวัดราชบุรี 

นอกจากจะมียาลูกกลอนสมุนไพรไทยอายุวัฒนะ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถสร้างช่ือเสียงและ
รายได้เสริมแก่ชาวบ้านแล้ว ยังส่งผลให้เกิดแหล่งท่องเท่ียวภายในชุมชนเกาะเกิดนั้นคือ โฮมสเตย์ เกาะ
เกิด ท่ีไว้รองรับนักท่องเท่ียวที่ต้องการมาพักผ่อนหรือมาส่ังซื้อยาลูกกลอน ซึ่งเป็นการสร้างรายได้อีกทาง
หนึ่งให้แก่ชาวบ้าน รวมท้ังส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายในชุมชนได้แก่ กลุ่มน้ านมข้าวยาคู , กลุ่มขนมกง/กา
ละแม และกลุ่มปุ๋ยน้ าชีวภาพ ท่ีสามารถแสดงศักยภาพของตนและรายได้ให้แก่กลุ่มทักษะอาชีพ 

ส าหรับอนาคตของยาลูกกลอนสมุนไพรไทยอายุวัฒนะของชุมชนเกาะเกิด ซึ่งท าให้เห็นได้ว่า
ทิศทางของยาลูกกลอนในชุมชนเกาะเกิดนั้น ยังคงมีการผลิตยาลูกกลอนและมีผู้บริโภคหรือลูกค้าท่ียังคงมี
ความต้องการรับประทานยาลูกกลอนอยู่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากว่ายาลูกกลอนสมุนไพรไทยอายุวัฒนะ
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เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนอกเหนือการรักษาด้วยแพทย์สมัยใหม่ของผู้บริโภคในการจัดการความเจ็บป่วย จึง
ท าให้เกิดการด ารงอยู่ของยาลูกกลอนของชุมชนเกาะเกิดต่อไป อีกท้ังการมีงานวิจัยหรือเอกสารวิชาการ
เกี่ยวกับยาลูกกลอนมากขึ้น อาจจะส่งผลให้ยาลูกกลอนเกิดการด ารงอยู่ด้วยเช่นกัน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.22 กระปุกยาเม็ดลูกกลอนสมุนไพรท่ีผ่านการตรวจสอบอย่างถูกต้อง 

ถ่ายภาพโดย พาณิภัค ศิริฤทธิ์ วันท่ี 16 สิงหาคม 2560 
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ภาพท่ี 3.23 การขายสินค้าจากหน้าร้านศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด 

ถ่ายภาพโดย พาณิภัค ศิริฤทธิ์ วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2561 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.24 ป้ายหน้าทางเข้า 

ถ่ายภาพโดย พาณิภัค ศิริฤทธิ์ วันท่ี 13 มกราคม 2561 
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ภาพท่ี 3.25 โฮมสเตย์เกาะเกิด 

ถ่ายภาพโดย พาณิภัค ศิริฤทธิ์ วันท่ี 13 มกราคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.26 คณะนักเรียนต่างชาติมาศึกษาดูงาน 

ถ่ายภาพโดย พาณิภัค ศิริฤทธิ์ วันท่ี 16 สิงหาคม 2560 
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ภาพท่ี 3.27 การท าขนมกาละแม 

ถ่ายภาพโดย พาณิภัค ศิริฤทธิ์ วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2561
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บทที ่4 

มมุมองตอ่การมอียูข่องยาลกูกลอนสมนุไพรอายุวฒันะ 

 

 ส าหรับการศึกษาในบทนี้ เป็นการศึกษามุมมองท่ีหลากหลายของการบริโภคยาลูกกลอนสมุนไพร

และการด ารงอยู่ของยาลูกกลอนสมุนไพรของคนภายในชุมชนเกาะเกิดและมุมมองการบริโภคยาลูกกลอน

สมุนไพรของคนภายนอกชุมชนเกาะเกิด รวมท้ังมุมมองจากทางการแพทย์โดยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข

ประจ าชุมชนเกาะเกิดต่อการบริโภคยาลูกกลอนของชาวบ้าน ผู้ศึกษาได้เก็บข้อมูลทางภาคสนามเพื่อขอ

สัมภาษณ์แบบนัดพบกับผู้บริโภคยาลูกกลอนสมุนไพรอายุวัฒนะภายในชุมชนเกาะเกิด รวมท้ังเจ้าหน้าท่ี

อนามัยประจ าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเกาะเกิด นอกจากนี้ผู้บริโภคภายนอกชุมชนเกาะเกิดได้มี

การขอสัมภาษณ์แบบไม่เห็นหน้าผ่านทางโทรศัพท์ เนื่องจากว่าผู้บริโภคกลุ่มนี้อาศัยอยู่ต่างจังหวัด  ใน

การศึกษาครั้งนี้มีจ านวนผู้ให้ข้อมูลท้ังหมด 19 คน ได้แก่ ผู้บริโภคภายในชุมชนเกาะเกิดจ านวน 14 คน

จากหมู่ต่างๆ ในชุมชนเกาะเกิด และผู้บริโภคภายนอกชุมชนเกาะเกิดจ านวน 6 คน 

 

มมุมองผู้ผลติและผูบ้รโิภคภายในชมุชนเกาะเกดิ 

 ในมุมมองผู้ผลิตและผู้บริโภคภายในชุมชนเกาะเกิด ช้ีให้เห็นว่า ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาลูกกลอน
ท้ังหมดแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ีบุคคลสามารถมีบทบาทเป็นท้ังผู้ผลิตและผู้บริโภคในคราว
เดียวกันหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตยาลูกกลอน ได้แก่ สมาชิกกลุ่มสตรีสหกรณ์สมุนไพรไทย
อายุวัฒนะ หมู่ 5 และกลุ่มผู้บริโภคยาลูกกลอนท่ีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆในกระบวนการผลิตยาลูกกลอน
จ า ก ห มู่ อื่ น ๆ  เ ช่ น  ห มู่  4 มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด ดั ง ต่ อ ไ ป นี้
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กลุ่มผู้ผลิตยาลูกกลอนสมุนไพรและเป็นผู้บริโภคด้วยเช่นกัน ได้แก่ คุณล าพูน พรรณไวย อายุ 66 
ปี ท่ีเป็นบุคคลแรกท่ีได้บริโภคยาลูกกลอนเป็นอันดับแรกด้วยภูมิหลังท่ีมีอาการเจ็บป่วยเรื้อรังต่างๆ มา
นานกว่าหลายปี ต้ังแต่อายุ 26 ปี ไม่ว่าจะเป็นโรคหืดหอบ , ภูมิแพ้, เบาหวาน , ความดัน, ไซนัสและ
ริดสีดวง คุณล าพูนได้รักษากับโรงพยาบาลอยู่หลายแห่งท่ีคนอื่นได้แนะน ามาว่าดี แต่ก็ไม่สามารถรักษา
อาการเจ็บป่วยให้หายได้ จนกระท่ังคุณล าพูนมีอาการป่วยรุนแรง เช่น ไตเส่ือม, ภูมิต้านทานร่างกายต่ า, 
ตัวบวมและงูสวัด จนคุณสาคร คุณแม่ของคุณล าพูนพบสูตรต ารายาของคุณตาทวด จึงลองรักษาอาการ
เจ็บป่วยของคุณล าพูนด้วยยาลูกกลอน จนอาการของคุณล าพูนดีขึ้นตามล าดับ 

ตอนปี พ.ศ.2537 ป้าจ า พ.ศ. ได้แม่น เป็นเหตุการณ์ที่ป้าไม่ลืมเลย ตอนนั้นป้าเริ่มเป็นหนักข้ึน
เร่ือยๆ และก็ยังท างานไปด้วย ตอนนั้นป้ามีอาการแขนขาอ่อนแรง ลมออกหู น้ าหนักตัวป้าลดไปเยอะ 
ตัวก็บวม จนคนอื่นทักป้าทุกคนเลยว่า ป้าซูบผอมลงไปมาก ตอนนั้นป้ากินยาหนึ่งมื้อประมาณ 17 เม็ด 
4 มื้อ พอปีพ.ศ.2538 ป้าทรุดเลย ป้าเป็นหนักมากจนต้องไปนอนท่ีโรงพยาบาล หมอบอกป้าว่าไตป้า
เสื่อม ภูมิต้านทานร่างกายไม่มีแล้ว ตัวบวม ผิวหนังป้าเป็นงูสวัดข้ึนเต็มไปหมด ตัวบวมและถ่ายเป็น
เลือด เหตุการณ์นี้ป้าจ าได้ไม่มีวันลืม ตอนนั้นป้าคิดว่าตัวเองตายแน่ เพราะทุกคนท่ีมาเย่ียมป้าบอกว่า
อาการของป้าหนักมาก น่าเป็นห่วง จนแม่เล็ก (แม่ของป้าพูน)นี่ก็ไปเจอต ารายาของตาทวด ป้าคิดว่า
ตอนนั้นเป็นปาฏิหาริย์มาก แม่เล็กก็เลยลองท าตามสูตรของตาทวดดู เพราะตอนนั้นป้ารักษาด้วยอะไรก็
ไม่หายเลย แม่เล็กคิดว่าลองดูก็ไม่เสียหาย เลยท าให้ป้าพูนกินคู่ไปกับยาโรงพยาบาล ป้ากินยาลูกกลอน
ไป 13 เม็ด เพราะป้าเป็นคนธาตุหนัก พอ 1 ปี ปีพ.ศ.2539 อาการของป้าพูนนี่เร่ิมหายดีข้ึนเรื่อยๆ 
หมอยังประหลาดใจ แต่พอปีพ.ศ.2540 ป้าพูนหายสนิทเลย ริดสีดวงก็หาย ไซนัสก็หาย ตอนนั้นก็ยังกิน
ยาลูกกลอนอยู่เรื่อยๆ 

(ล าพูน พรรณไวย อายุ 66 ปี สัมภาษณ์เมื่อวนัท่ี 16 สิงหาคม 2560)  

 

เมื่อคุณล าพูนหายดีเป็นปกติ คุณล าพูนก็มีการผลิตภายในครัวเรือนเพื่อให้ตนเองรับประทาน
อย่างต่อเนื่อง รวมท้ังคนในบ้านท่ีได้ลองรับประทานตามคุณล าพูนบ้าง ซึ่งก็มีชาวบ้านมาขอลอง
รับประทานตามบ้างเช่นกัน ส่งผลให้คุณล าพูนเกิดความคิดต้องการรวมกลุ่มชาวบ้านในชุมชนเปล่ียนเป็น
การผลิตเพื่อการค้าขายส่งออกตลาดขาย จึงเห็นได้ว่าคุณล าพูนนั้นมีความแตกต่างจากคนอื่นท่ีเป็น
ผู้บริโภคก่อนผู้ผลิตยาลูกกลอน 
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ส าหรับมุมมองของป้า ป้าจะบอกอยู่เสมอว่ายาลูกกลอนของป้านี่ไม่ใช่ยาครอบจักราวาล ไม่
สามารถรักษาได้ทุกโรค มีฤทธิ์เป็นแค่ยาระบาย ช่วยปรับสมดุลร่างกาย ตอนนี้ป้าป่วยๆเล็กๆน้อยๆ ป้า
ไม่กินยาหมอละ ป้าจะหยิบยาลูกกลอนแทน ป้าคิดว่ายาของป้าไม่เหมือนยาลูกกลอนท่ัวไปนะ ท่ีเขา
ออกข่าวกัน ว่ายาลูกกลอนมันมีสารสเตียรอยด์ แต่ยาของป้านี่ไม่มีสารสเตียรอยด์แน่นอน มีเลข
ทะเบียนแล้ว ผ่านการรับรองแล้ว ยิ่งท าให้ป้ามั่นใจในยาป้า เพราะยาป้าเป็นยาท่ีท าจากสมุนไพร กิน
แล้วไม่เป็นอันตรายเลย ถ้าอันตรายจริง ป้าคงไม่กินมาถึง 20 ปีหรอก 

 (ล าพูน พรรณไวย อายุ 66 ปี สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี 16 สิงหาคม 2560)  

 

นอกจากคุณล าพูนท่ีเป็นผู้ผลิตแล้ว ท่ีมีบทบาทเป็นผู้บริโภคก่อนเปล่ียนแปลงเป็นผู้ผลิตภายใน
ครัวเรือนสู่การผลิตเพื่อค้าขาย ยังมีบุคคลอื่นๆท่ีมีความเกี่ยวข้องกับยาลูกกลอนอีก ซึ่งมีบทบาทเป็นท้ัง
ผู้ผลิตและผู้บริโภคในคราวเดียว ซึ่งบุคคลในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มสตรีสหกรณ์สมุนไพร
อายุวัฒนะ จ านวน 6 คน ช้ีให้เห็นว่าผู้ผลิตในกลุ่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตยาลูกกลอน ท าให้
ผู้ผลิตกลุ่มนี้เกิดองค์ความรู้ด้านยาลูกกลอนสมุนไพร อีกท้ังเกิดความเช่ือมั่นในกระบวนการผลิตยา
ลูกกลอนของตนเองท่ีได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย ไร้สาร สเตียรอยด์ ส่งผลให้ผู้ผลิตกลุ่มนี้ได้เกิดการ
ตัดสินใจเลือกรับประทานยาลูกกลอนในบริบทของผู้บริโภค สามารถแบ่งผู้บริโภคกลุ่มนี้ได้ 2 กลุ่มคือ 
กลุ่มท่ีมีประสบการณ์ความเจ็บป่วย และ กลุ่มท่ีลองรับประทานตาม มีดังนี้ 

ส าหรับกลุ่มผู้ผลิตท่ีมีประสบการณความเจ็บป่วยมาก่อนได้ตัดสินใจลองรับประทานยาลูกกลอน
ในบริบทของผู้บริโภค มาจากการตัดสินใจในการบริโภคด้วยตัวเองและได้ค าแนะน าจากคุณล าพูน คนท่ี
รับประทานเป็นคนแรก รวมท้ังเกิดความมั่นใจในกระบวนการผลิตยาลูกกลอนของกลุ่มตนเอง  

คุณพรระวี พรรณไวย อายุ 43 ปี อาศัยอยู่หมู่ 5 เป็นลูกสาวของคุณล าพูน ซึ่งตอนนี้คุณพรระวี
เป็นเภสัชกรประจ ากลุ่มสตรีสหกรณ์สมุนไพรไทยอายุวัฒนะ โดยคุณพรระวีเล่าถึงช่วงก่อนท่ีคุณพรระวีจะ
มาเป็นเภสัชกรประจ ากลุ่ม คุณพรระวีมีประสบการณ์ความเจ็บป่วย คืออาการปวดท้องประจ าเดือนอย่าง
รุนแรง ก่อนท่ีจะลองรับประทานยาลูกกลอนตามคุณล าพูน ซึ่งเป็นแม่ของคุณพรระวี ตอนนั้นคุณพรระวีก็
รับประทานยาลูกกลอนมาโดยตลอด ครั้งละ 5 เม็ดหลังอาหารเย็น จนกระท่ังยาลูกกลอนก็ถูกร้องเรียน 
จนท าให้คุณพรระวีได้ลาออกจากงานประจ าเพื่อมาช่วยดูแลกลุ่มของคุณล าพูนท่ีต้องการเภสัชกร ถึงจะ
สามารถผลิตยาลูกกลอนต่อได้ ซึ่งคุณพรระวีต้องศึกษาการแพทย์แผนไทยท่ีวัดหน้าพระเมรุจนสอบได้
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ใบรับรองผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภท เภสัชกรรมไทยท่ีกระทรวงสาธารณสุข 
และได้มาเป็นเภสัชกรในการควบคุมดูแลกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนตามมาตรฐาน ยิ่งส่งผลให้คุณพรระวี
เกิดมุมมองว่ายาของเขาแตกต่างจากยาลูกกลอนอื่นๆท่ีสาธารณสุขประกาศถึงยาลูกกลอนท่ีไม่มีเลข
ทะเบียนยา เพราะว่ายาของเขามีความสะอาด มีความปลอดภัยท่ีได้รับการรองรับจากการตรวจสอบขอ
งอย และมีเลขทะเบียน  

 

ครั้งแรกท่ีพี่เริ่มกินตอนท่ีพี่ปวดท้องประจ าเดือนมากๆ ตอนนั้นพี่ยังไม่ได้เป็นเภสัชกรนะ พี่
ท างานประจ าอยู่ช่วงนั้นประจ าเดือนของพี่มาไม่ค่อยตรงแล้วมาทีก็ปวดท้องหนักมาก แล้วพี่เห็นแม่พี่
(คุณล าพูน)ท ายาลูกกลอนไว้ในบ้านตลอด เพราะแม่พี่เขาก็กินเองอยู่เรื่อยๆ  พี่ก็ไม่ได้สนใจยาลูกกลอน
มากนัก แต่ตอนนั้นพี่อยากรู้ว่ามันจะหายจริงไหม พี่ก็แค่อยากลองเลยหยิบมากินดู พอพี่กิน พี่ก็รู้สึกว่า
มันก็ดีข้ึน ประจ าเดือนมาตรงตลอด ไม่ค่อยปวดท้อง พี่ก็กินยาลูกกลอนมาตลอด จนปีพ.ศ.2547 ยา
ลูกกลอนถูกร้องเรียนว่าไม่มีเลขทะเบียน ไม่มีเภสัชกรดูแล ซึ่งตอนนั้นได้อาจารย์ธีระศักด์ิ มาช่วยดูแล
แค่ชั่วคราว แกก็ให้พี่ไปศึกษาวิชาแพทย์แผนไทยท่ีวัดหน้าพระเมรุเพื่อมาช่วยดูแลกลุ่มยาลูกกลอนของ
ป้าพูนอย่างจริงจัง พี่ก็เลยลาออกจากงานประจ ามาศึกษาความรู้ทางด้านนี้โดยเฉพาะเพื่อพี่ต้องไปสอบ
มาเป็นเภสัชกรและได้ใบรับรองในการผลิตด้วย ตอนนั้นคนมาสอบเยอะพอสมควร แต่พี่ก็สอบผ่านมา
ได้  พอพี่ได้มาเป็นเภสัชกร ปีพ.ศ.2547 พี่ก็มาดูแลเร่ืองกระบวนการข้ันตอนในการผลิตต่างๆ ดูแลเร่ือง
ของวัตถุดิบในการท ายาและติดต่อกับลูกค้า ยิ่งท าให้พี่มั่นใจว่ายาเราสะอาด ปลอดภัย ไม่มีสารส
เตียรอยด์ เพราะพี่ท าเอง ในมุมมองยาลูกกลอนของพี่ พี่มองว่ายาของเราท าถูกต้องตามกฎหมายทุก
อย่าง มีเลขทะเบียนท่ีถูกต้อง มีการสุ่มตรวจทุกปีก็ไม่เจอสารสเตียรอยด์ กินแล้วไม่มีผลกระทบอะไรท่ี
ร้ายแรงต่อร่างกาย พี่ก็กินอยู่ทุกวัน วันละ 5 เม็ดหลังอาหารเย็น เพราะพี่ลดความอ้วน ลูกค้าท่ีมาสั่งซื้อ
กับพี่ พี่ก็จะบอกลูกค้าว่าช่วยในเร่ืองระบายนะไม่ใช่ยาครอบจักรวาล พอเขากินแล้วดีข้ึน เขาก็มาสั่งซื้อ
กับพี่อยู่เรื่อยๆ ลูกค้าเก่าสั่งทีหนึ่งก็ยกโหล หรือ 5 กระปุก แต่ถ้าลูกค้าใหม่ เขาจะลองสัก 1-2 กระปุก
ก่อน แล้วก็จะมาสั่งอีก อีกอย่างยาของเรามันจะแตกต่างกับยาลูกกลอนท่ีไม่ได้ข้ึนทะเบียนอย่างถูกต้อง
ตามท่ีสาธารณสุขประกาศและโฆษณาท่ีพูดเร่ืองอันตรายของยาลูกกลอนท่ีไม่มีเลขทะเบียน 

 (พรระวี พรรณไวย อายุ 43 ปี สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี 16 สิงหาคม 2560) 
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นอกจากนี้ยังมีคุณสุรินทร์ ลาภหนุน อายุ 66 ปี อาศัยในหมู่ 5 ก็เป็นสมาชิกกลุ่มสตรีสหกรณ์
สมุนไพรไทยอายุวัฒนะอีกคน คุณสุรินทร์เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคเช่นเดียวกัน ซึ่งคุณสุรินทร์ได้เล่าถึง
ประสบการณ์ความเจ็บป่วยจากการท่ีเคยได้รับการผ่าตัดเนื้องอกท่ีมดลูกมาก่อน ประมาณปี พ.ศ.2532  
ซึ่งขณะนั้นยังไม่มีการรับประทานยาลูกกลอน โดยคุณสุรินทร์ได้เริ่มมารับประทานยาลูกกลอนก็เมื่อตอน
คุณล าพูนรวมตัวกลุ่มผลิตยาลูกกลอนกันในช่วงแรกประมาณปี พ.ศ.2540 ท่ีคุณสุรินทร์ลองมา
รับประทานยาลูกกลอนเนื่องจากว่าเห็นขั้นตอนกระบวนการผลิตทุกอย่าง ท าให้คุณสุรินทร์มั่นใจว่ายา
ของคุณล าพูนท ามาจากสมุนไพร ปราศจากสารเคมี และมั่นใจในสรรพคุณในเรื่องของการปรับธาตุใน
ร่างกาย โดยคุณสุรินทร์รับประทานครั้งละ 8 เม็ดหลังอาหารมื้อเย็นและได้มีการแนะน าให้คนในบ้านลอง
รับประทานตามอีกด้วย 

 

ป้ารินก็เหมือนป้าล าเจี้ยก ป้าก็กินมาต้ังแต่แรก ป้ากินเพราะว่าป้าอยากปรับธาตุในร่างกาย 
เพราะป้าเคยผ่าตัดเนื้องอกมดลูกตอนปีพ.ศ. 2532 พอป้าก็เลยลองมากินยาลูกกลอนนี้ดูคู่ไปกับยาท่ี
หมอสั่ง ป้าเองก็ช่วยท ายาเหมือนกันกับป้าเจี้ยกเพราะบ้านป้าก็อยู่ใกล้กับป้าพูนนี่แหละ  ป้าก็มั่นใจใน
ยาที่พวกเราท านะ ก็คิดเหมือนป้าเจี้ยกเลยแหละ เราท ามาจากสมุนไพรท้ังหมด ไม่ใส่สารแน่ๆ อีกอย่าง
ยาที่พวกเราท ามีคนมาตรวจสุ่มอยู่ตลอด ตัวป้าเอง ป้าเป็นคนธาตุหนัก ป้าก็กินประมาณ 8 เม็ดและป้า
ก็ได้แนะน าคนในบ้านให้ลองกินเหมือนกัน แรกๆก็ไม่มีคนสนใจ แต่พอคนในบ้านเห็นป้ามีสุขภาพดีข้ึน 
ขับถ่ายคล่อง เขาก็เลยลองหยิบๆกินกันท้ังพ่อท้ังน้อง 

(สุรินทร์ ลาภหนนุ อายุ 66 ปี สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี 13 มกราคม 2561)  

 

ส าหรับกลุ่มท่ีลองรับประทานตามหรือไม่ได้มีประสบการณ์ความเจ็บป่วย แต่ได้รับค าแนะน าจาก
คนท่ีเคยรับประทานมาแล้วหรือเห็นผลลัพธ์ที่ดีของยาลูกกลอนจากประสบการณ์ความเจ็บป่วยของคนท่ี
รับประทานยาลูกกลอน เช่น คุณล าพูน เป็นต้น ส่งผลให้บุคคลในกลุ่มนี้มีความรู้สึกอยากลองรับประทาน
ตามบ้าง รวมท้ังเป็นบุคคลท่ีเป็นผู้ผลิตอีกด้วย ท าให้เกิดความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยและความ
สะอาดเพราะตนเองเป็นผู้ช่วยในการผลิตยาลูกกลอน  
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 คุณล าเจ้ียก ทองกลม อายุ 66 ปี อาศัยในหมู่ 5 คุณล าเจ้ียกเป็นน้องสาวแท้ๆ ของคุณล าพูน ซึ่ง
คุณล าเจ้ียกกล่าวว่า คุณล าเจ้ียกได้เห็นประสบการณ์ความเจ็บป่วยของคุณล าพูนอยู่โดยตลอดก่อนท่ีจะมา
รับประทานยาลูกกลอนว่าคุณล าพูนมีอาการป่วยหนักขนาดไหน แต่เมื่อเห็นคุณล าพูนอาการดีขึ้นด้วยการ
รับประทานยาลูกกลอนเลยลองรับประทานตามบ้าง ซึ่งคุณล าเจ้ียกได้รับประทานยาลูกกลอนต้ังแต่
ช่วงแรกๆท่ีได้รวมกลุ่มกันและได้ช่วยคุณล าพูนผลิตยาลูกกลอน จึงท าให้คุณล าเจ้ียกมั่นใจในยาท่ีผลิตเอง
ว่ามีความปลอดภัยแน่นอนโดยเฉพาะยาลูกกลอนของคุณล าพูนมีเลขทะเบียนท่ีผ่านการรับรอง ซึ่ง
แตกต่างจากยาลูกกลอนอื่นๆ โดยคุณล าเจ้ียกได้รับประทานครั้งละ 3 – 15 เม็ดก่อนนอนตามความ
ต้องการของตน 

 

ป้าเจี้ยกเป็นน้องสาวของป้าพูนเอง บ้านของป้าเจี้ยกก็อยู่ข้างๆเลย ป้าก็กินกันต้ังแต่เร่ิมท ามือ 
ก็กินมาประมาณ 20 ปี ป้าเป็นคนช่วยป้าพูนท ายานี่แหละ เห็นมาตลอดว่าเขาป่วยหนักมากจนป้าคิดว่า
ป้าพูนจะไม่รอดแล้ว พอเห็นเขากินยาลูกกลอนแล้วดีข้ึน ป้าก็ไม่ได้ป่วยอะไรอยู่แล้ว ป้าเลยลองกินตาม
เขาบ้าง พอป้ามาท ายา ป้ามั่นใจในยาที่ป้าท านะ เพราะว่ายาที่เราท ามาจากสมุนไพรล้วนๆ พอป้ากินดี 
มันเห็นผลดี ป้าก็บอกชาวบ้านในชุมชนต่อกับชาวบ้านแถวบางไทร ป้าคิดว่าจุดเด่นยาลูกกลอนของเรา
คือเรามีเลขทะเบียนยาท่ีถูกต้อง ปกติถ้าป้าอยากจะถ่ายเบาก็จะกิน 3 เม็ด ถ้าอยากจะถ่ายหนักก็ 15 
เม็ดไปเลย  

(ล าเจี้ยก ทองกลม อายุ 66 ปี สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี 13 มกราคม 2561) 

 

 เช่นเดียวกับคุณสัมพันธ์ พงศ์ชาลี อายุ 60 ปี ก็เป็นคนท่ีช่วยผลิตยามาต้ังแต่ช่วงแรกและเป็น
สมาชิกกลุ่มสตรีสหกรณ์สมุนไพรไทยอายุวัฒนะ ซึ่งคุณสัมพันธ์นั้นเป็นชาวบ้านท่ีอาศัยในหมู่ 5 บ้านอยู่
ใกล้ๆ บ้านคุณล าพูน โดยคุณสัมพันธ์บอกว่า คุณสัมพันธ์ไม่ได้มีอาการเจ็บป่วยใดๆเลย แต่ได้มาลอง
รับประทานยาลูกกลอนตามคุณล าพูนเพราะว่าเห็นอาการเจ็บป่วยของคุณล าพูนท่ีป่วยหนักมากจนคุณ
สัมพันธ์คิดว่าคุณล าพูนน่าจะไม่รอดแล้ว แต่ก็อาการดีขึ้นเพราะได้รับประทานยาลูกกลอน ซึ่งคุณสัมพันธ์
รับประทานยาลูกกลอนครั้งละ 10 กว่าเม็ดหลังอาหารเย็นคู่กับยาโรงพยาบาล นอกจากนี้คุณสัมพันธ์ยัง
มั่นใจในยาลูกกลอน เพราะเป็นยาท่ีตนได้ปั้นเองและคุณสัมพันธ์ได้มีการบอกต่อชาวบ้านถึงสรรพคุณของ
ยาลูกกลอน 
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น้าโอ่งเริ่มกินยาลูกกลอน มาต้ังแต่เร่ิมช่วยเขาท าแรกๆนั้นแหละ ตอนนั้นน้าอายุประมาณ 40 
กว่าๆ ตอนแรกๆน้าก็ไม่ได้สนใจอะไรหรอก แต่พอเห็นเขาเคยป่วยหนักมากจนน้าคิดว่าเขาอาจจะไม่
รอด แต่อาการเขาก็หายดีเลย น้าก็เลยกินตามบ้าง ตอนนั้นน้าก็ไม่ได้เจ็บไข้หรือป่วยอะไรนะ ก็แค่อยาก
ลองกินตามเขาดู น้ากินประมาณ 10 กว่าเม็ดหลังอาหารเย็นคู่กับยาโรงพยาบาลตัวอื่นๆ ท่ีน้ากินยา
ลูกกลอนของเราก็เพราะว่าน้ามั่นใจว่ามันปลอดภัยกว่าตัวอื่น เพราะว่าเป็นยาปรับธาตุให้สมดุลไม่
เหมือนยาหมอท่ีรักษาโดยตรง น้ามีส่วนร่วมในการท าด้วยนะ น้าเป็นเก็บสมุนไพรและเป็นคนปั้น ท าให้
น้ามั่นใจในยาที่เราท าเองมากกว่า น้าก็มีไปบอกต่อชาวบ้านบ้าง 

(สัมพันธ์ พงศ์ชาลี อายุ 60 ปี สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี 13 มกราคม 2561) 

 

และคุณสมนึก ปุ้มญาติ อายุ 77 ปี อาศัยอยู่ในหมู่ 5 ซึ่งคุณสมนึกเป็นอีกคนท่ีท าหน้าท่ีปั้นยา
ลูกกลอนในช่วงแรกท่ีเกิดการรวมกลุ่มผลิตยาลูกกลอนเหมือนกัน โดยคุณสมนึกกล่าวว่า คุณสมนึกได้
ตัดสินใจรับประทานยาลูกกลอน เนื่องจากว่าคุณสมนึกมีความมั่นใจในสรรพคุณของยาลูกกลอนเพราะว่า
เป็นยาสมุนไพรและราคาไม่แพง คุณสมนึกรับประทานครั้งละ 10 เม็ดก่อนนอน ในตอนนี้คุณสมนึกไม่ได้
เป็นผู้ช่วยผลิตยาลูกกลอนแล้ว เนื่องจากว่ามารับท าขนมขายเป็นขนมโบราณเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอาชีพ
ในหมู่บ้านเหมือนกัน เช่น ขนมกง เป็นต้น 

 

นี่ตาก็กินมานานแล้ว กินมาต้ังแต่เขาท า ตอนนั้นตาเป็นคนช่วยปั้นยา เลยลองกินดู แต่ตอนนี้
ตามาช่วยยายท าขนมขายขนมแล้ว ตากินเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรและราคาไม่แพง มันช่วยแก้ท้องผูก 
ช่วยระบาย ตากินประมาณ 10 เม็ดช่วงก่อนจะนอน พอตากินยาโรงพยาบาลเสร็จ ตาก็กินคู่กันไปเลย 
พอมีคนมาซื้อขนมท่ีมาจากข้างนอกที่เขามาจากไกลๆ ตาก็จะลองแนะน ายาลูกกลอนไป เพื่อว่าเขาจะ
สนใจ   

(สมนึก ปุ้มญาติ อายุ 77 ปี สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2561)   
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อีกท้ังคุณเกสร พ่วงตระกูล อายุ 63 ปี อาศัยอยู่ในหมู่ 5 บ้านใกล้กับคุณล าพูนเช่นกัน คุณเกสรก็
เป็นผู้ช่วยในการผลิตยาลูกกลอนและสมาชิกกลุ่มสตรีสหกรณ์สมุนไพรไทยอายุวัฒนะเช่นกัน ซึ่งคุณเกสร
กล่าวว่าลองรับประทานยาลูกกลอนมาต้ังแต่คุณล าพูนท ามาช่วงแรกๆ เนื่องจากว่าคุณเกสรมีปัญหาเรื่อง
การขับถ่ายและได้รับค าแนะน าจากคุณล าพูนว่ายาลูกกลอนมีสรรพคุณช่วยในเรื่องของระบบขับถ่าย คุณ
เกสรเลยลองรับประทาน ตอนแรกคุณเกสรได้รับประทานครั้งละ 5 เม็ดหลังอาหารมื้อเย็นแต่ตอนนี้เหลือ
ครั้งละ 2 เม็ด  นอกจากนี้คุณเกสรมองว่ายาลูกกลอนนี้ท่ีได้ผลิตเองมันไม่มีสารสเตียรอยด์อย่างแน่นอน 
เพราะว่าคุณเกสรได้รับประทานมานานแล้วก็สุขภาพดีขึ้นและคุณเกสรก็ไม่เคยไปพบแพทย์ท่ีโรงพยาบาล
เลย 

 

ป้ามาเร่ิมกินต้ังแต่ปีพ.ศ. 2540 ต้ังแต่เขาท านี่แหละ ตอนนั้นป้าก็ช่วยท ายาด้วยและก็ท างาน
ประจ าอยู่ด้วย ช่วงนั้นป้าถ่ายค่อยไม่ออกและนอนก็ไม่ค่อยจะหลับ ป้าพูนบอกว่ายามันช่วยเร่ืองขับถ่าย
ของเสีย ป้าก็เลยลองกินก็ถ่ายดีมาก ถ่ายคล่อง นอนหลับสนิท ไม่ค่อยป่วย ไม่ หอบหืด ป้าไม่เคยไป
ตรวจท่ีโรงพยาบาลเลย แต่ก่อนป้ากินประมาณ 5 เม็ดเพราะป้าไม่ค่อยถ่าย ตอนนี้ลดเหลือ 2 เม็ดแล้ว 
ป้าคิดว่ายาลูกกลอนเราดีแหละ เราท าเอง เรามั่นใจ เรากล้าพูดเลยว่ายาลูกกลอนเราไม่มีสารเคมี ไม่มี
สารสเตียรอยด์ พอป้ามากินแล้วมีสุขภาพดีข้ึน คนอื่นก็จะกินตามป้าเองแหละ ตอนป้าท างานอยู่ ป้าก็
เคยแนะน าเพื่อนท่ีท างานให้ลองกินดู เพราะยาลูกกลอนของเราช่วยเร่ืองระบาย คนในครอบครัว ป้าก็
ชวนๆให้ลองมากิน อย่างลูกสาวป้า มีช่วงหนึ่งปวดท้องประจ าเดือนมาก ป้าเลยลองให้กิน 7-9  เม็ด มัน
ก็ดีข้ึนเลย ไม่ปวดท้องประจ าเดือนเลย ประจ าเดือนก็มาตรงทุกเดือน 

 (เกสร พ่วงตระกูล อายุ 63 ปี สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี 13 มกราคม 2561) 

 

กลุ่มผู้บริโภคอีกกลุ่มภายในชุมชนเกาะเกิดท่ีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตยาลูกกลอน 
จ านวน 8 คน ซึ่งผู้บริโภคกลุ่มนี้มาจากค าแนะน าของบุคคลท่ีเคยลองบริโภคยาลูกกลอนก่อนหน้านี้แล้ว
เกิดการบอกต่อกันภายในชุมชนเกาะเกิด ประกอบกับผู้บริโภคกลุ่มนี้มีประสบการณ์ความเจ็บป่วยมาก่อน 
ช้ีให้เห็นว่า การได้รับค าแนะน าและประสบการณ์ความเจ็บป่วยของผู้บริโภคส่งผลท าให้เกิดการตัดสินใจ
ในการเลือกรับประทานยาลูกกลอน อีกท้ังท าให้เห็นถึงการมีอยู่ของยาลูกกลอน สามารถแบ่งผู้บริโภค
กลุ่มนี้ได้ 2 กลุ่มคือ กลุ่มท่ีมีประสบการณ์ความเจ็บป่วย และ กลุ่มท่ีได้รับค าแนะน ามีดังนี้  



70 
 

 

 

ส าหรับกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีประสบการณ์ความเจ็บป่วย ซึ่งประสบการณ์ของความเจ็บป่วยของแต่ละ
คนมันไม่เท่ากัน บางคนเจ็บป่วยมากหรือบางคนเจ็บป่วยน้อย จากประสบการณ์ความเจ็บป่วยเหล่านั้น
ส่งผลผู้บริโภคทุกคนในกลุ่มนี้ได้เกิดการตัดสินใจลองรับประทานยาลูกกลอนด้วยตนเอง รวมท้ังการรับรู้
เกี่ยวกับสรรพคุณของยาลูกกลอนหรือค าแนะน าจากบุคคลอื่นๆมาบอกต่อๆกัน เช่น ครอบครัว เป็นต้น  

คุณอธิชา พงศ์ชาลี อายุ 24 ปี อาศัยอยู่ในหมู่ 5 เป็นหลานสาวของคุณสัมพันธ์ ซึ่งเป็นหนึ่งใน
สมาชิกกลุ่มสตรีสหกรณ์สมุนไพรไทยอายุวัฒนะและคุณสัมพันธ์เป็นผู้ช่วยผู้ผลิตยาลูกกลอนอีกด้วย โดย
คุณอธิชากล่าวว่า คุณอธิชามีปัญหาเรื่องระบบขับถ่าย คือการขับถ่ายยากและประจ าเดือน แต่
ประสบการณ์ความเจ็บป่วยท่ีรุนแรงจนท าให้คุณอธิชาตัดสินลองรับประทานยาลูกกลอนนั้นคือ คุณอธิชา
เป็นไข้ทับระดูในช่วงท่ีมีประจ าเดือน ซึ่งก่อนหน้านั้นได้มีคุณสัมพันธ์ ผู้เป็นน้า ได้เคยแนะน าให้ลอง
รับประทานยาลูกกลอนดูก่อนเพราะว่ามีสรรพคุณช่วยในเรื่องระบาย ทว่าคุณอธิชาก็ไม่เช่ือในสรรพคุณ
ของยาแผนโบราณ ประกอบกับไม่เคยลองรับประทานเลย แต่เมื่อคุณอธิชาป่วยหนักจึงได้ลองรับประทาน
ยาลูกกลอน ในตอนแรกคุณอธิชารับประทานครั้งละ 2-3 เม็ดหลังอาหารเย็น ยังไม่ค่อยเห็นผลมากนักเลย
เพิ่มมาเป็นครั้งละ 6-10 เม็ด ซึ่งยาลูกกลอนส่งผลให้อาการของคุณอธิชาดีขึ้น ประจ าเดือนมาตรงทุกเดือน
และขับถ่ายดี นอกจากนั้นคุณอธิชาได้มีการแนะน าให้กับเพื่อนๆของตนเองท่ีมีปัญหาเรื่องระบบขับถ่าย
เหมือนกัน 

 

คือเราก็มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายไง มันถ่ายอาทิตย์ละ 2 วัน เราอืดท้องมากเลย แล้วก็
ประจ าเดือนของเราอ่ะ มันมาไม่ค่อยตรงรอบเดือน ตอนแรกแม่กับน้าโอ่งก็บอกเราเร่ืองสรรพคุณยา
ลูกกลอนท่ีมันช่วยแก้ท้องผูก ตอนนั้นเราไม่เชื่อน้าโอ่งและเราก็ไม่กล้ากินด้วย เพราะว่าเราไม่เคยกินยา
แผนโบราณ จนตอนนั้นเราเป็นไข้ทับระดู ช่วงมัธยม เราก็เลยตัดสินใจลองจัดดูสัก 2-3 เม็ดก่อนว่าเห็น
ผลไหมและเพื่อปรับธาตุให้สมดุลก่อนแล้วรอดูว่ามันโอเคไหม จากนั้นเราเลยเพิ่มไปอีกเป็น 6 เม็ดต่อวัน
ถึง 10 กว่าเม็ดต่อวัน อยากให้มันช่วยขับถ่ายด้วย ครั้งแรกท่ีขับของเสียออกมา ออกมาเป็นน้ ามันเลย 
หลังจากนั้นประจ าเดือนเราก็มาตรงเดือนตลอด ท้องไส้ก็ดีข้ึนมาก ไม่อืดท้องแล้ว ซึ่งเราว่ามันเห็นผลได้
ดีนะ ตอนเรียนก็ได้บอกเพื่อนในกลุ่มต่อ เอายาลูกกลอนมาแนะน าเพื่อน เพราะเพื่อนก็เป็ นแบบ
เดียวกันคือถ่ายไม่ค่อยออก แล้วเพื่อนคนนี่ก็ได้ไปบอกต่อเรื่อยๆ 

(อธิชา พงศ์ชาลี อายุ 24 ปี สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี 13 มกราคม 2561) 
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 ส าหรับกลุ่มผู้บริโภคท่ีได้รับค าแนะน ามา ซึ่งผู้บริโภคกลุ่มนี้ได้เกิดการตัดสินใจรับประทานยา
ลูกกลอน เนื่องจากว่าได้รับค าแนะน าจากผู้คนท่ีเคยกินยาลูกกลอนแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดี จึงเกิดการบอกกัน
ต่อๆในชุมชน เช่น เพื่อนบ้าน เกี่ยวกับผลลัพธ์ที่ดีของยาลูกกลอน รวมถึงผู้บริโภคอาจเคยมีประสบการณ์
ความเจ็บป่วยร่วมด้วย ส่งผลให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้มั่นใจในประสิทธิภาพของยาลูกกลอน ท าให้เกิดอยากลอง
รับประทานยาลูกกลอน 

คุณชวนพิศ ลาภหนุน อายุ 63 ปี อาศัยในหมู่ 5 คุณชวนพิศเป็นพี่น้องกับคุณสุรินทร์ท่ีเป็น
สมาชิกกลุ่มสตรีสหกรณ์สมุนไพรไทยและคุณสุรินทร์เป็นผู้ช่วยผู้ผลิตยาลูกกลอนเช่นกัน แต่คุณชวนพิศอยู่
ในกลุ่มชมรมนวดแผนไทยในชุมชนเกาะเกิด โดยคุณชวนพิศบอกว่า สาเหตุท่ีคุณชวนพิศต้องการ
รับประทานยาลูกกลอน เพราะว่าเห็นว่าคนอื่นๆหรือชาวบ้านคนอื่นๆรับประทานแล้วให้ผลดีเลยลอง
อยากจะรับประทานตามบ้าง ซึ่งคุณชวนพิศไม่มีอาการเจ็บป่วยใดๆท้ังส้ินและคุณชวนพิศได้รับประทาน
ครั้งละ 3 เม็ดก่อนนอน อีกท้ังคุณชวนพิศมั่นใจในประโยชน์ของยาลูกกลอนว่าจะไม่มีโทษต่อร่างกายและ
มั่นใจกระบวนการผลิตของยาลูกกลอนท่ีได้การรับรองจากโรงพยาบาล ส่งผลให้คุณชวนพิศมั่นใจว่ายา
ลูกกลอนของชุมชนเกาะเกิด มีความปลอดภัยแน่นอน รวมท้ังมีการแนะน าคนในชมรมนวดแผนไทย
เกี่ยวกับสรรพคุณยาลูกกลอน 

 

ป้าก็เร่ิมกินเขาท าแรกๆแหละ เพราะป้าขับถ่ายดีอยู่แล้วและก็ป้าเห็นคนอื่นเขากินดี ก็เลยลอง
กินตามเขาดู แต่ป้าไม่ได้กินเป็นประจ า ไม่ได้กินต่อเนื่อง ป้ากินตอนท่ีป้าป่วยแค่ไม่สบายกับตอนท่ี
อยากจะถ่ายท้อง มันแน่นท้องนะ ป้ากิน 3 เม็ดก่อนนอน ป้าว่ายาของเรามันก็ดี มันเป็นยาโบราณ ไม่มี
สารตกค้าง ไม่ให้โทษเหมือนยาหมอ  แล้วป้าก็มั่นใจในยาลูกกลอน เพราะเขาบอกว่าผ่านการอบและ
การฆ่าเชื้อหลายครั้ง ไม่มีสารสเตียรอยด์ เห็นเขาบอกว่าเคยเอาไปตรวจท่ีโรงพยาบาลรามา ก็ไม่เจอ
สารสเตียรอยด์ไม่เหมือนยาลูกกลอนท่ัวไป ป้าก็มีแนะน าคนในชมรมนวดแผนไทย แบบคนท้องผู ก 
เพราะยาลูกกลอนนี่มันช่วยถ่ายท้องไง 

 (ชวนพิศ ลาภหนุน อายุ 63 ปี สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2561) 
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เช่นเดียวกับคุณชม้อย พรรณแก้ว อายุ 84 ปี เป็นชาวบ้านท่ีอาศัยอยู่หมู่ 5  โดยคุณชม้อยกล่าว
ว่าได้รับประทานยาลูกกลอนมานานกว่า 20 ปีแล้ว ต้ังแต่ช่วงท่ีคุณล าพูนได้ผลิตยาลูกกลอนมาจ าหน่ายใน
รูปแบบของใส่ถุงพลาสติกใสๆขาย กล่าวคือเป็นช่วงท่ียังไม่มีเลขทะเบียนยา โดยตอนนั้นคุณล าพูนได้
แนะน าให้คุณชม้อยรับประทานเพราะว่ายาให้ผลลัพธ์ดี ซึ่งคุณชม้อยได้ตัดสินใจรับประทานทันที 
เพราะว่าคุณชม้อยสนใจในยาสมุนไพรและสามารถช่วยแก้ปวดเมื่อยให้แก่คุณชม้อยได้ ซึ่งคุณชม้อยได้
รับประทานครั้งละ 5 เม็ดก่อนนอน 

 

คือยายกินยาลูกกลอนกันต้ังแต่พวกเขาท าแรกๆ ตอนนั้นยายจ าได้ว่า เขาเอายาลูกกลอนใส่ถุง
แกงใสๆ มาขาย ผู้ใหญ่(คุณล าพูน)แนะน ามาว่าเป็นยาดี เป็นยาสมุนไพร ยายก็กินเลย เพราะยายชอบ 
ยายกินมา 20 กว่าปีแล้ว ยายกินเพราะมันแก้ปวดเมื่อย ยายไม่สบายตรงไหน ยาก็หยิบกิน มันช่วย
ระบายท้องไส้ดีนะยายชอบ ยายกินประมาณ 5 เม็ดก่อนนอน ยายก็มีแนะน าคนในบ้าน แต่คนในบ้าน
ไม่ค่อยชอบ มันถ่ายดีเกินไป 

 (ชม้อย พรรณแก้ว อายุ 84 ปี สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2561) 

 

กับคุณบุญสม เอกรินทร์ อายุ 72 ปี อาศัยอยู่หมู่ 5 เหมือนกัน คุณบุญสมเป็นอีกบุคคลหนึ่งท่ี
ได้รับค าแนะน ามาจากคุณล าพูน โดยคุณบุญสมกล่าวว่า คุณบุญสมมีประสบการณ์ความเจ็บป่วยท่ีรุนแรง 
เนื่องจากว่าคุณบุญสมมีอาการเจ็บป่วยด้วยอาการไตเส่ือม ซึ่งเป็นอาการเจ็บป่วยเดียวกับคุณล าพูนในช่วง
ท่ีคุณล าพูนทรุดหนักและเป็นโรคริดสีดวงด้วย ท าให้คุณล าพูนได้มาแนะน ามาว่ายาลูกกลอนสามารถช่วย
ตอนท่ีเขาทรุดหนักได้และมันช่วยระบายขับของเสีย จึงท าให้คุณบุญสมลองรับประทานยาลูกกลอนตาม
ค าแนะน าของคุณล าพูน โดยคุณบุญสมรับประทานครั้งละ 4 -5 เม็ดหลังอาหารเย็นควบคู่ไปกับยา
โรงพยาบาล  แต่คุณบุญสมไม่ได้รับประทานอย่างต่อเนื่องเหมือนคนอื่นๆ แต่มากินบ้างตอนมีอาการ
เจ็บป่วย เช่น โรคเบาหวานและความดัน เมื่อได้กลับมาลองรับประทานอีกครั้ง ก็เห็นผลเลยคือความดัน
ลดลง ซึ่งคุณบุญสมเล่าว่าแพทย์ท่ีโรงพยาบาลได้มีการสอบถามถึงการรับประทานยาแผนโบราณอย่างยา
ลูกกลอน โดยคุณบุญสมโดนแพทย์ส่ังห้ามให้หลีกเล่ียงยาประเภทนี้ แต่คุณบุญสมก็ยังคงเลือกรับประทาน
ยาลูกกลอนอยู่ เพราะคุณบุญสมมั่นใจในประสิทธิภาพของยาท่ีบรรเทาโรคต่างๆและได้แนะน าคนใน
ครอบครัวของบุญสมรับประทานอีกด้วย 
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ก่อนท่ีป้าจะลองกินยาลูกกลอนนี่ ผู้ใหญ่ล าพูนเขาได้แนะน าให้ป้ามา ตอนนั้นป้าเป็นไตเสื่อม
ด้วย ล าพูนเลยแนะน าว่า แต่ก่อนเขาเคยไตเสื่อมเหมือนกัน อาการเดียวกันกับเขาเลยแต่เขาก็กินแล้ว
หายนะ แถมป้าเป็นริดสีดวงด้วย ป้าก็เลยลองกินตามเขาดู แต่พอป้าได้มากินยาลูกกลอนประมาณ 5-6 
ปี ริดสีดวงป้าก็หายเลย  มีช่วงหนึ่งป้าหยุดกินยาประมาณปีพ.ศ. 2542 แต่ป้าก็กลับมากินใหม่เพราะ
ความดัน  ไขมันและเบาหวาน ป้ากินประมาณ 4- 5 เม็ดคู่กับยาโรงพยาบาลท่ีหมอสั่ง นี้ป้าก็ เพิ่งไป
ตรวจมาล่าสุดท่ีโรงพยาบาลบางประอิน หมอบอกว่า ค่าเบาหวาน 135 ค่าไตก็ปกติ ความดันและไขมัน
ลดลง จนหมอถามป้าว่าไปกินอะไรมาหรือเปล่า ป้าก็บอกหมอไปนะว่าไปกินยาลูกกลอนของชุมชนเกาะ
เกิด แต่ไม่ได้หยิบกระปุกยามาให้หมอดู หมอเลยเตือนป้าห้ามกินยาแผนโบราณอีก ไม่ว่าจะเป็นยาต้ม 
ยาหม้อ ยาลูกกลอน แต่คราวหน้า ป้าว่าป้าจะลองเอากระปุกยาไปให้หมอดูว่า ยาลูกกลอนของชุมชน
เกาะเกิด กินแล้วมันไม่เป็นอันตราย ช่วยแค่ระบายแถมยังมีเลขทะเบียนของยาอีก ป้าก็เคยแนะน าคน
ในครอบครัวให้ลองกินดู”  

(บุญสม เอกรินทร์ อายุ 72 ปี สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2561) 

 

และคุณณัชสิริภัค พรรณอารม อายุ 50 ปี อาศัยในหมู่ 5  โดยคุณณัชสิริภัคกล่าวว่า คุณณัชสิริ
ภัคได้รับค าแนะน าเกี่ยวกับสรรพคุณมาจากเพื่อนบ้านในละแวกแถวหมู่ 5 ซึ่งท าให้คุณณัชสิริภัคลอง
รับประทานยาลูกกลอน โดยคุณณัชสิริภัคกล่าวว่า ตอนนั้นคุณณัชสิริภัคเพิ่งได้คลอดลูกออกมาระยะหนึ่ง 
แล้วรู้สึกอยากจะขับของเสียจากภายในของคุณณัชสิริภัคออกมา ก็มีชาวบ้านในชุมชนได้แนะน ายา
ลูกกลอนของคุณล าพูนท่ีมีสรรพคุณช่วยระบายแก่คุณณัชสิริภัค จึงท าให้คุณณัชสิริภัครับประทานตามท่ี
ได้รับค าแนะน า ซึ่งคุณณัชสิริภัครับประทานไม่เกินครั้งละ 10 เม็ดก่อนอน นอกจากนั้นคุณณัชสิริภัคมี
ประสบการณ์เจ็บป่วยท่ีท าให้ต้องพึ่งยาลูกกลอนคือช่วงประมาณ 2-9 เดือนหลังจากคลอดลูก คุณณัชสิริ
ภัคเจอก้อนเนื้อบริเวณหน้าอก แต่ไม่ได้ร้ายแรงมากนักเป็นแค่น้ านมท่ีแห้งค้าง ซึ่งคุณณัชสิริภัคได้
รับประทานยาลูกกลอนเพราะว่ามันช่วยปรับให้ร่างกายสมดุล อีกท้ังคุณณัชสิริภัคยังได้บอกต่อหรือ
แนะน าให้แก่คนภายนอกหรือคนป่วยท่ีมีอาการป่วยเท่านั้น 

 

ตอนแรกท่ีพี่กินช่วงหลังคลอดลูก พี่ต้องการให้ขับภายในของเราออกมา มันแน่นท้อง พี่ได้
ค าแนะน ามาจากป้าๆพี่ๆให้ลองกินดู พี่จะกินไม่เกิน 10 เม็ดช่วงก่อนนอน แต่ประมาณช่วง 2-9 เดือน
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หลังจากพี่คลอดลูก พี่ปวดแขนมาก พี่เลยลองนวดดูก็เจอก้อนเนื้อ ตอนแรกพี่คิดว่าเป็นก้อนเนื้อ แต่มัน
เป็นน้ านมท่ีแห้งมันค้างไว้ พี่เลยกินยาลูกกลอนให้มันช่วยปรับสมดุลในร่างกายของพี่ แต่ตอนนี้พี่กิน
เพราะเรื่องความสวยความงาม มันช่วยขับถ่าย มันเป็นยาระบายไง แถมราคาถูกและหาง่าย นอกจากนี้
พี่ก็ได้น าแนะคนอื่นต่อเรื่องสรรพคุณยาลูกกลอนของป้าพูน พี่ไม่ได้แนะน าทุกคนนะ พี่จะเลือกจากคนท่ี
หน้าดูหมองๆ แล้วลองแนะน ายาตัวให้พร้อมบอกสรรพคุณของยา แต่พี่ก็ไม่ได้บังคับใครว่าให้ลองซื้อ พี่
เป็นเพียงการบอกต่อเท่านั้นไม่ได้โฆษณาให้ป้าพูน ก็แค่แนะน าให้ไปลองกัน เผื่อว่าคนนั้นเขาสนใจในตัว
ยาลูกกลอนจริง 

 (ณัชสิริภัค พรรณอารม อายุ 50 ปี สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2561) 

 

อีกท้ังคุณเพ็ญศรี ชมโชติ อายุ 49 ปี อาศัยอยู่หมู่ 4 มีอาชีพขายอาหาร โดยคุณเพ็ญศรีกล่าวว่า 
คุณเพ็ญศณีได้รับค าแนะน าจากคุณล าพูนเกี่ยวกับสรรพคุณของยาลูกกลอน ซึ่งตอนนี้คุณเพ็ญศรีเพิ่งกิน
มาได้หนึ่งกระปุกจากค าแนะน าของคุณล าพูนในการรับประทานยาลูกกลอนท่ีช่วยในเรื่องของขับถ่ายแล้ว
เลือดลมจะดีขึ้น  ประกอบกับคุณเพ็ญศรีมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายจากการขายอาหาร ซึ่งแต่ก่อนคุณ
เพ็ญศรีมักจะรับประทานยาทัมใจเพราะว่ามันมีประสิทธิภาพท่ีท าให้ร่างกายของคุณเพ็ญดีขึ้นแต่ไม่นาน 
พอคุณเพ็ญศรีมารับประทานยาลูกกลอนของคุณล าพูน ครั้งละ 13 เม็ดหลังอาหารเย็น อาการของคุณ
เพ็ญศรีดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทว่าคุณเพ็ญศรีก็ไม่ได้แนะน าชาวบ้านในหมู่ 4 คนอื่นๆ ต่อ เพราะว่าอยากให้
เขาลองกันเองมากกว่า 

 

พี่เพิ่งมาเร่ิมกิน อันนี้กระปุกแรกจะหมดละ ป้าพูนแนะน าพี่มาว่า กินแล้วจะช่วยขับถ่าย เลือด
ลมจะดีข้ึน จะช่วยให้ฝ้าหายและแก้ปวดเมื่อยด้วย เพราะพี่ต้องขายอาหารทุกวัน มันเมื่อยตัว แต่พี่ก็
เป็นคนไม่ชอบกินยาเลยอ่ะ กินแต่ยาทัมใจ แต่พอพี่มาลองกินกระปุกนี้ พี่รู้สึกมันจะช่วยท าให้พี่หาย
เมื่อยตัว หายปวดหัว แปปเด๋ียวเอง แต่พอพี่มากินยาลูกกลอนตัวนี้ พี่รู้สึกโล่งมาก มันช่วยให้พี่นอน
หลับดีข้ึนเยอะ ขับถ่ายดี ไม่เครียดเหมือนเมื่อก่อน พี่กินประมาณ 13 เม็ดหลังอาหารเย็นก็ขับถ่ายดี
เหมือนท่ีเขาบอก แต่พี่ก็ไม่ได้แนะน าคนในหมู่ 4 ให้ไปซื้อมากินนะ พี่อยากให้เขาลองเองมากกว่า ถ้ากิน
แล้วดี พี่ก็คงจะซื้อต่อเหมือนกัน 

(เพ็ญศรี ชมโชติ อายุ 49 ปี สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2561) 
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เช่นเดียวกับชาวบ้านคนหนึ่ง อายุ 40 ปี อาศัยหมู่ 4 กล่าวว่ามีการรับรู้ถึงสรรพคุณของยา
ลูกกลอนท่ีมีส่วนช่วยเรื่องขับถ่ายและเห็นคนอื่นๆ บอกต่อกันว่า รับประทานแล้วเห็นผลเลย ยิ่งท าให้
ชาวบ้านคนนี้ท่ีมีปัญหาในเรื่องของระบบขับถ่ายไม่ดี มั่นใจในประสิทธิภาพของยาลูกกลอนและมั่นใจว่า
ยาจะไม่เป็นอันตราย เพราะว่ายาลูกกลอนของคุณล าพูนมีเลขทะเบียนยาท่ีถูกต้อง ส่งผลให้ลองซื้อมา
รับประทานตามคนอื่นๆ ดูบ้าง 

 

พี่กินมากระปุกหนึ่งละ วันละ 4 เม็ดก่อนอน พี่กินเพราะว่าระบบขับถ่ายของพี่ไม่ค่อยดี พี่ก็
อยากจะกินให้มันระบายออกมา เห็นชาวบ้านเขากินกันแล้วบอกว่ามันดี มันช่วยขับถ่าย พี่ก็เลยลองซื้อ
มากระปุกหนึ่งก่อน ยาลูกกลอนตัวนี้มี อ.ย. เลยท าให้พี่มั่นใจ  แต่พี่ก็ไม่ได้แนะน าเพื่อนๆของพี่นะ 

 (ไม่ประสงค์ออกนาม อายุ 40 ปี สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2561)   

 

และเจ้าอาวาสวัดพระยาญาติ พระสุทธิ ธรรมมานีนโท อายุ 39 ปี อาศัยในหมู่ 3 พระสุทธิได้
กล่าวว่า คุณล าพูนได้น ายาลูกกลอนมาถวายให้พระสุทธิได้ลองรับประทาน เนื่องจากว่า พระสุทธิมีปัญหา
ในเรื่องการขับถ่ายและอาการอ่อนเพลีย พอพระสุทธิได้ลองมารับยาลูกกลอนก็รู้สึกดีขึ้น อาการดีขึ้นและ
ก็รับประทานอย่างต่อเนื่องมาประมาณ 3 – 4 ปีแล้ว ครั้งละ 5 เม็ดก่อนนอน นอกจากนี้ยังมีพระรูปอื่นๆ
จากวัดอื่นๆ มาฝากส่ังซื้อยาลูกกลอนของคุณล าพูนไปรับประทานตามด้วยเช่นกัน 

 

ตอนนั้นโยมล าพูนน ามาถวาย โยมบอกว่ามันช่วยระบาย เพราะอาตมาเป็นคนถ่ายหนัก พอได้
ฉันก็รู้สึกว่าร่างกายดีข้ึน จากเคยร่างกายเพลียๆโทรมๆ อาตมารู้สึกดีข้ึน หลังๆอาตมาก็ซื้อเองบ้าง โยม
เขาน ามาถวายบ้าง ฉันมา 3 – 4 ปีแล้ว อาตมาฉันครั้งละ 5 เม็ดก่อนนอน อาตมามองว่ามันเป็นยา
บ ารุงมากกว่าไม่ใช่ยารักษาโดยตรงเหมือนยาพารา อาตมาก็มีแนะน าพระรูปอื่นในวัดให้ลองฉันกันและ
มีพระเพื่อนจากระยองก็มักจะฝากอาตมาซื้อทีหนึ่งประมาณ 20 – 30 กระปุก 

 (พระสุทธิ ธรรมมานีนโท อายุ 39 ปี สัมภาษณ์เมื่อวนัท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2561) 
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นอกจากนี้ ยังมีเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเกาะเกิดหรือสถานี
อนามัยประจ าชุมชนเกาะเกิดได้กล่าวถึงเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ของการบริโภคยาลูกกลอนของชาวบ้าน
ภายในชุมชน ซึ่งท าให้เห็นได้ว่า ในมุมองของการแพทย์สมัยใหม่อย่างเจ้าหน้าท่ีอนามัยท่ีค านึกถึงการเฝ้า
ระวังในการเตือนชาวบ้านถึงอันตรายของยาแผนโบราณ เช่น ยาหม้อ, ยาสมุนไพร ดังต่อไปนี้ 

ส าหรับพี่ พี่เป็นเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข พี่ก็จะมีหน้าท่ีให้ข้อมูลข่าวสารแก่ชาวบ้านในเรื่องของ
ภัยอันตรายจากยาแผนโบราณ พวกพี่ก็จะแนะน าชาวบ้านท่ีเข้ามาขอรับการรักษาหรือเวลาพี่ไปลงพื้นท่ี
ตามบ้านเนี่ย พี่ก็จะแนะน าชาวบ้านให้หลีกเลี่ยงยาพวกนี้ เพราะว่ายาหม้อ ยาสมุนไพร ยาลูกกลอน 
เป็นยาครอบจักรวาลเหมือนท่ีเรารู้กัน มักจะมีพบสารสเตียรอยด์ท่ีเป็นสารแก้ปวดต่างๆ แต่มันมีโทษต่อ
ร่างกานนั้นคือ มีผลต่อไตโดยตรง เพราะว่าไตเราจะท างานหนัก ทุกปีพี่จะมีการตรวจค่าตับค่าไตของ
ชาวบ้านว่าปกติไหม ถ้าเคสไหนค่าไตมันสูง พี่ก็จะถามต่อว่าไปกินยาอะไรมา ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไปกินยา
หม้อ ยาลูกกลอนมาจากข้างนอกกัน พี่ก็จะมีการเตือนไม่ให้ไปกินยาอีก ในส่วนของยาลูกกลอนของหมู่ 
5 ของผู้ใหญ่ล าพูน พวกพี่ก็ไม่มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องเลย เพราะไม่มีชาวบ้านมาสอบถามเลยหรือ ใน
ความคิดเห็นของพี่ พี่มองว่าท่ียาลูกกลอนของเขามีชื่อเสียง ได้รับรางวัลต่างๆ ก็เป็นเพราะว่า ยา
ลูกกลอนนี่คนเข้าถึงได้ง่าย มีความสะดวกสบาย ราคาไม่แพง และท่ีส าคัญมีการโฆษณาแบบปากต่อ
ปาก ขนาดคนข้างนอกหรือคนมาเท่ียวก็ยังแวะมาซื้อเลย แต่ยังไงพี่ก็ไม่สนับสนุนให้กินยาลูกกลอนหรือ
ยาแผนโบราณอื่นๆนะ  เพราะว่าหลายเคสท่ีป่วยก็มาจากยาต้ม, ยาหม้อและยาสมุนไพร พวกนี้แหละ 

 (ไม่ประสงค์ออกนาม สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2561) 

 

มมุมองผู้บรโิภคภายนอกชมุชน 

 ผู้ศึกษาได้มีการเก็บข้อมูลทางภาคสนามจากการขอสัมภาษณ์แบบไม่พบหน้ากับผู้บริโภคจาก
ภายนอกชุมชนเกาะเกิดผ่านทางโทรศัพท์จ านวน 6 คน ซึ่งเป็นท้ังลูกค้าท่ีมาส่ังซื้อเป็นประจ าและลูกค้า
ใหม่ ช้ีให้เห็นได้ว่า ผู้บริโภคจากภายนอกมักจะมีประสบการณ์ความเจ็บป่วยต่างๆมาก่อนท่ีจะมา
รับประทานยาลูกกลอน โดยส่วนใหญ่รู้จักยาลูกกลอนสมุนไพรอายุวัฒนะ ชุมชนเกาะเกิด  มาจาก
ค าแนะน าของผู้ท่ีเคยลองรับประทานยาลูกกลอนมาก่อนแล้วเมื่อเกิดผลลัพธ์ท่ีดีก็มาบอกต่อหรือมาจาก
บุคคลท่ีใกล้ชิดเช่น ญาติพี่น้อง , เพื่อน เป็นต้น ซึ่งเป็นการให้ค าแนะน าแบบบอกต่อจากปากต่อปาก 
รวมท้ังผู้บริโภคนั้นมีความรู้, ความเช่ียวชาญและความเช่ือเรื่องสมุนไพรกับยาสมุนไพรมาก่อนด้วย ส่งผล
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ให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจอยากลองรับประทานยาลูกกลอนในการรักษาความเจ็บป่วยของตนเอง อีกท้ัง
ท าให้เห็นถึงความจ าเป็นในการใช้ยาลูกกลอนในการรักษาความเจ็บป่วย 

 คุณวันชัย มณีประเสริฐ อายุ 68 ปี อาศัยอยู่ จังหวัดสมุทรปราการ อาชีพอดีตครู ปัจจุบัน
เกษียณอายุราชการแล้ว โดยคุณวันชัยได้กล่าวถึงประสบการณ์ความเจ็บป่วยของคุณวันชัยว่า คุณวันชัยมี
อาการโรคหอบหืดมาต้ังแต่อายุ 20 ปี ซึ่งคุณวันชัยได้เข้ารับการรักษากับแพทย์ท่ีโรงพยาบาลอย่าง
ต่อเนื่องมาโดยตลอด แม้ว่าการรักษาด้วยแพทย์สมัยใหม่ด้วยยาขยายหลอดลม จะท าให้อาการของคุณวัน
ชัยดีขึ้น แต่ก็ไม่สามารถท าให้โรคของคุณวันชัยหายเป็นปกติได้ ตอนนั้นคุณวันชัยยังคงท างานอาชีพครูอยู่
และคุณวันชัยเป็นคนชอบศึกษาสมุนไพรต่างๆผ่านจากหนังสือ จึงท าให้คุณวันชัยมีความเช่ียวชาญด้าน
สมุนไพรอยู่พอสมควร เมื่อคุณวันชัยได้มาอ่านเจอบทความในนิตยสารท่ีเล่าถึงประวัติของคุณล าพูนท่ีได้
ผ่านประสบการณ์ความเจ็บป่วยท่ีรุนแรงจนรอดมาได้ด้วยยาลูกกลอน ท าให้คุณวันชัยเกิดความสนใจใน
ประสิทธิภาพของยาลูกกลอนมากขึ้น ส่งผลให้คุณวันชัยเช่ือว่ายาท่ีท าจากสมุนไพรดีท่ีสุด ประกอบกับยา
ลูกกลอนท่ีมีกระบวนการผลิตท่ีท ามาจากสมุนไพรท้ังหมด, ปราศจากสารเคมีและเป็นยาลูกกลอนท่ีมีเลข
ทะเบียนยา ยิ่งท าให้คุณวันชัยมั่นใจมากขึ้นเพราะมีความน่าเช่ือถือ เมื่อคุณวันชัยได้ลองส่ังยาลูกกลอนมา
ลองรับประทานดูผ่านโทรศัพท์ โดยคนขายคือ คุณพรระวีได้บอกถึงสรรพคุณว่าเป็นเพียงแค่ยาระบายและ
ช่วยปรับธาตุในร่างกาย อาจจะไม่สามารถท าให้โรคหอบหืดของคุณวันชัยหายเป็นปกติได้ เมื่อคุณวันชัยได้
รับประทานยาลูกกลอนครั้งละ 5 เม็ดหลังอาหารเย็นไปได้ไม่นาน ประมาณปีพ.ศ.2548 – 2549 คุณวัน
ชัยกล่าวว่าอาการโรคหอบหืดของเขาหายเลย ซึ่งคุณวันชัยยังคงเช่ือว่าเป็นเพราะประสิทธิภาพในยา
สมุนไพรอย่างยาลูกกลอน ซึ่งปัจจุบันยังคงส่ังซื้อยาลูกกลอนและรับประทานอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้คุณ
วันชัยไม่ได้บอกต่อทุกคนเลยว่าเขาหายเป็นปกติเป็นเพราะยาลูกกลอนตัวนี้ แต่มีเพียงได้ให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับประสิทธิภาพของยาลูกกลอนกับผู้คนท่ีเป็นโรคหอบหืดเหมือนกับคุณวันชัย ซึ่งปัจจุบันยังคงส่ังซื้อ
ยาลูกกลอนมาส่งทางไปรษณีย์ 

 

ลุงเป็นโรคหอบหืดต้ังแต่อายุ 20 กว่าๆ เป็นหนักๆนี่ 2 ครั้ง ลุงก็ไปหาหมอท่ีโรงพยาบาลรามา
กับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ยาหมอมันก็ช่วยได้เยอะ มันท าให้อาการดีข้ึนเลย พวกยาขยายหลอดลมท่ีเป็น
สเปรย์ แต่ก็ไม่ได้รักษาโรคของลุงหายสนิท ช่วงนั้นลุงท างานเป็นครู แต่ตอนนี้ลุงเกษียณแหละ ลุงชอบ
อ่านพวกหนังสือสมุนไพรต่างๆ ลุงเชื่อว่าถ้ากินยาสมุนไพรมันจะดีกว่า ตอนนั้นลุงก็อ่านหนังสือพวก
เลี้ยงสัตว์ ปลูกต้นไม้ แล้วก็ไปเจอประวัติของคุณล าพูนท่ีหายด้วยยาลูกกลอน เขาก็อธิบายถึงวิธีท ายา
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เขาแหละว่าใช้สมุนไพรกี่อย่าง มันรักษาโรคอะไร ลุงก็เลยลองโทรไปสอบถามลูกสาวเขานี่แหละ 
คนขายก็บอกว่ามันเป็นยาระบาย มันไม่ได้รักษาโรคให้หายได้ ลุงก็เลยลองสั่งมากินดู เพราะลุงมีความรู้
ทางสมุนไพรมาก่อน ลุงก็เลยเชื่อว่ายาสมุนไพรลูกกลอนมันไม่มีพิษภัย ไม่มีสารเสตียรอยด์ แล้วลุงก็คิด
ว่ายาของเขามีความน่าเชื่อถือมาก เพราะผ่านการรับรองจากสถาบันต่างๆ มีการรับรองการผลิตอีกด้วย 
ลุงก็เลยลองสั่งมากินดู ลุงกินวันละ 5 เม็ดหลังอาหารเย็นตามท่ีเขาบอก มันก็จะถ่ายตอนเช้า กินไปพัก
เดียวๆ โรคหอบหืดลุงก็ค่อยๆหาย พอประมาณปีพ.ศ.2548 - 2549 อาการหอบหืดของลุงหายเลย แต่
ก่อนลุงต้องกินยาขยายหลอดลม ต้องพ่นยา แล้วก็ฉีดวัคซีนเข็มละ 900 บาท ตอนนี้ไม่ต้องแล้ว ถึง
คนขายบอกว่าโรคท่ีลุงเป็นอยู่จะไม่หายสนิท เพราะยาลูกกลอนเป็นยาระบายกับปรับธาตุ แต่ลุงเชื่อว่า
มันรักษาโรคของลุงหายเลย เวลาลุงจะสั่งซื้อยาชุดใหม่ ลุงจะโทรไปไม่ก็ให้ลูกลุงสั่งซื้อผ่านไลน์ของลูก
สาวเขา สั่งท่ีหนึ่งก็ยกโหล นัดส่งมาทางไปรษณีย์ถึงบ้านเลย เร่ืองแนะน าคนอื่น ลุงไม่แนะน าคนอื่นต่อ
นะ เพราะว่าลุงอยากให้เขาลองเอง กลัวมันไม่หายแล้วมาโทษลุง ลุงก็มีแค่ไปคุยกับคนท่ีเป็นโรคหอบ
หืดเหมือนกันแค่นั้น อยู่ท่ีเขาว่า เขาอยากจะลองกินยาลูกกลอนตามแบบลุงไหม 

    (วันชัย มณีประเสริฐ อายุ 68 ปี สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี 4 ตุลาคม 2560) 

  

เหมือนกับคุณประพันธ์ พาณิช อายุ 78 ปี อาศัยอยู่ จังหวัดสุพรรณบุรี อาชีพอดีตครู ปัจจุบัน
เกษียณอายุทางราชการ โดยคุณประพันธ์ได้กล่าวถึงอาการเจ็บป่วยในเรื่องของระบบขับถ่าย คือขับถ่ายได้
ยากและท้องผูก ซึ่งตอนนั้นคุณประพันธ์ ได้เข้ารับการรักษากับแพทย์ตามโรงพยาบาลอยู่หลายแห่งก็ไม่
เป็นผล จนคุณประพันธ์มีอาการไส้เล่ือนถือว่าเป็นประสบการณ์ความเจ็บป่วยท่ีหนัก คุณประพันธ์บอกว่า
ได้รับประทานยาโรงพยาบาลไปหลายตัวแต่อาการก็ไม่ดีขึ้น จนตอนนั้นแม่บ้านของคุณประพันธ์ได้ไปเข้า
อบรมแล้วได้ไปพบกับยาลูกกลอนสมุนไพรของคุณล าพูนท่ีมีประสิทธิภาพท่ีช่วยในเรื่องการขับถ่ายได้เป็น
อย่างดี แม่บ้านของคุณประพันธ์เลยได้ซื้อกลับมาให้คุณประพันธ์ลองรับประทานดู ในตอนแรกคุณ
ประพันธ์ไม่มั่นใจและไม่ค่อยในประสิทธิภาพของยาลูกกลอนของคุณล าพูน จนคุณประพันธ์ได้ลองมาอ่าน
ส่วนประกอบต่างๆของยาลูกกลอนตัวนี้ว่าท ามาจากอะไรบ้าง เนื่องจากว่าคุณประพันธ์มีความรู้และความ
เช่ียวชาญเรื่องสมุนไพรมาเป็นอย่างดี เพราะคุณประพันธ์ได้เคยต้มยาหม้อท่ีท าจากสมุนไพรท าเอง เมื่อ
คุณประพันธ์ได้พิจารณาและพบว่ายาลูกกลอนของคุณล าพูนมีสมุนไพรท่ีมีประสิทธิภาพในการช่วยเรื่อง
ขับถ่ายได้จริง ส่งผลให้คุณประพันธ์มั่นใจว่ายาลูกกลอนตัวนี้ไม่มีสาร สเตียรอยด์ โดยคุณประพันธ์ได้
รับประทานครั้งละ 10 – 12 เม็ด หลังอาหารเย็นมา 2 ปีกว่าๆ จนคุณประพันธ์มองว่าอาการของเขาดีขึ้น
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มาก แต่ว่าคุณประพันธ์ไม่ชอบตรงการปั้นขนาดของยาลูกกลอนท่ีไม่เท่ากัน มันท าให้ดูไม่ได้มาตรฐาน
น้ าหนักต่อกระปุก นอกจากนี้คุณประพันธ์ได้มีการแนะน าลูกชายให้ลองรับประทานตามบ้างและคุณ
ประพันธ์จะโทรส่ังซื้อครั้งละ 12 กระปุกมาส่งทางไปรษณีย์ 

 

ลุงมีปัญหาเรื่องระบบขับถ่าย มีปัญหาท้องผูก มันไม่ค่อยออก ไปหาหมอตามโรงพยาบาลรัฐ ก็
ไม่หาย รักษามาเป็นปี ลุงพยายามเบ่งก็ไม่ออก จนลุงเป็นไส้เลื่อน กินยาหมดแต่ก็รักษาไม่หายสักที ลุง
กินยาโรงพยาบาล 3 ขนานก็ไม่ดีข้ึน จนแม่บ้านเขาไปอบรมมาแล้วไปเจอยาลูกกลอนสมุนไพร
อายุวัฒนะของผู้ใหญ่ล าพูนนี่แหละ เขาก็เลยซื้อมาฝากบอกว่ามันช่วยเรื่องระบาย แก้ท้องผูก แต่แรกลุง
ยังไม่กิน ลุงมานั่งอ่านส่วนประกอบข้างกระปุกก่อนว่าท ามาจากอะไร ลุงพิจารณาก่อนว่ามันมีสารสเตีย
รอยด์ไหม ถ้ามีสารเคมีลุงก็ไม่กินตามท่ีเขาโฆษณาออกข่าวกัน แต่พอลุงเห็นแค่สมุนไพร 2 ตัว มันท ามา
จากเปลือกมะกรูดและยาด าว่ามันมีฤทธิ์ช่วยระบายจริง ลุงก็กินทันทีเลย เพราะลุงเชี่ยวชาญสมุนไพร
นะ ลุงยังเคยต้มยาสมุนไพรท าเองอีกนะ ลุงเอาเปลือกมะพลับมาต้มกินท่ีบ้านลุงปลูก  ยาลูกกลอนลุง
กินประมาณ 10-12 เม็ดหลังอาหารเย็น กินมา 2 ปีกว่า อาการของลุงดีข้ึนมาก เวลาลุงจะสั่งซื้อ ลุงจะ
โทรไปสั่ง 1 โหล เขาก็จะส่งมาทางไปรษณีย์ ลุงก็มีแบ่งให้ลูกชายลุงลองกินบ้างเพราะมันช่วยให้หายจริง 
แต่ลุงขอติเรื่องขนาดยาอยู่หน่อยหนึ่ง คือยาให้ป้ันยามันเท่ากัน มันเหมือนไม่ได้มาตรฐาน เพราะขนาด
แต่ละเม็ดมันไม่เท่ากัน 

(ประพันธ์ พาณชิ อายุ 78 ปี สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี 5 ตุลาคม 2560) 
 

เช่นเดียวกับ คุณสวง สกุลหงษ์ อายุ 76 ปี จ.กรุงเทพฯ ท่ีมีประสบการณ์ความเจ็บป่วยเหมือนกัน 
กล่าวคือในตอนแรกคุณสวงมีอาการเจ็บป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงและหลอดเลือดโป่ง ซึ่งคุณล าพูนได้
มีการแนะน ายาลูกกลอนให้คุณสวงรับประทาน เนื่องจากคุณสวงเป็นญาติกับคุณล าพูน โดยคุณสวงบอก
ว่า ทุกครั้งท่ีไปหาหาเขา คุณล าพูนก็จะแนะน าอยู่เสมอให้ลองรับประทานยาลูกกลอนของเขาดูเพราะมัน
ช่วยปรับสมดุลในร่างกาย แต่คุณสวงก็ไม่มั่นใจว่ายาลูกกลอนนั้นจะปลอดภัย เนื่องจากว่าคุณสวงได้
ท างานท่ีมีความเกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ทางการแพทย์ท่ีมีความทันสมัยได้บอกถึงความอันตรายของยา
ลูกกลอนท่ีมักพบสารสเตียรอยด์ ท าให้คุณสวงปฏิเสธยาลูกกลอนของคุณล าพูนโดยตลอด จนถึงตอนนั้น
คุณสวง ตัดสินใจอยากลองรับประทานยาลูกกลอนด้วยตนเอง ปรากฏว่าคุณสวงได้ขับถ่ายออกมาเป็น
เลือด ท าให้คุณสวงไปพบแพทย์ด้วยคิดว่าตนเองเป็นริดสีดวง แต่เมื่อคุณสวงได้ไปตรวจกับแพทย์แล้ว 
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พบว่าตนเองเป็นมะเร็งล าไส้ ท าให้คุณสวงได้รับการผ่าตัดมะเร็งในตอนปี พ.ศ 2544 ส่งผลให้คุณสวงได้
รับประทานยาลูกกลอนมาโดยตลอด ประกอบกับอาการของคุณสวงท่ีดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แต่คุณสวงก็
ไม่ได้บอกกับแพทย์ว่าได้รับประทานยาลูกกลอนคู่กับยาโรงพยาบาล เพราะว่ากลัวแพทย์จะส่ังห้าม
รับประทานยาลูกกลอน ปัจจุบันคุณสวงได้รับประทานยาลูกกลอนครั้งละ 5 เม็ดหลังอาหารเย็นควบคู่ยา
ลดความดันตามท่ีแพทย์ส่ัง นอกจากนี้คุณสวงก็ไม่ได้บอกต่อคนอื่นว่ารับประทานอาหารยาลูกกลอนแล้ว
อาการดีขึ้น แต่เมื่อมีคนมาถามคุณสวง คุณสวงก็จะเล่าถึงอาการป่วยก่อนท่ีคุณสวงก็จะแนะน ายา
ลูกกลอนให้ลองไปรับประทานดูและมีคนในหมู่บ้านได้ส่ังซื้อยาลูกกลอนตามคุณสวงอีกด้วย 

 

ตอนแรกป้านิดเป็นโรคความดันโลหิตสูงและเป็นหลอดเลือดโป่งก่อน ตอนนั้นผู้ใหญ่ล าพูนเขา
ก็แนะน ามาว่าอยากป้าลองกินยาลูกกลอนสมุนไพรตัวนี้ เราสนิทกัน ไปหาเขาทีไร เขาก็อยากให้เราลอง
กินยาลูกกลอนดู  ทุกครั้ง ป้าก็ไม่เอาอ่ะ ป้าไม่กิน เพราะป้าท างานอยู่ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการแพทย์
และป้าก็มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาว่า ยาลูกกลอนท่ีออกข่าวกันว่า เจอสารสเตียรอยด์ มันเป็น
อันตรายต่อร่างกายอย่างไร ป้าก็เลยเลือกปฏิเสธท่ีจะไม่กินมาตลอดและมั่นใจในการรักษาของ
โรงพยาบาล พอมาหลังๆ เขาก็อยากให้ป้าเลยตัดสินใจลองกินดู พอกลับมา ก็ถ่ายเป็นเลือดออกมา ป้า
คิดว่าป้าเป็นริดสีดวงเลยไปหาหมอ หมอบอกว่าป้าเป็นมะเร็งล าไส้ ป้าเลยต้องผ่ามะเร็งตอนปี พ.ศ. 
2544 แล้วก็เริ่มกินยาลูกกลอนมาต้ังแต่นั้นเลย กินคู่กับยาโรงพยาบาลท่ีหมอสั่ง อาการของป้าก็ดีข้ึน
อย่างเห็นได้ชัด จนหมอท่ีรักษาป้าว่าท าไมป้าฟื้นตัวไว แต่ป้าก็ไม่บอกหมอนะว่าไปกินยาลูกกลอน 
เพราะว่าถ้าบอกไป เขาก็ห้ามไม่ให้กิน ตอนนั้นป้าก็คิดนะว่าหาหมอท่ีโรงพยาบาลมาแล้วท าไมยังไม่หาย 
แต่พอมากินยาลูกกลอนหายเลย ปัจจุบัน ยาท่ีป้ากินลดลงไปเลยมีแค่ยาลดความดัน 1 เม็ดกินคู่กับยา
ลูกกลอน 5 เม็ดหลังอาหารเย็น ป้าก็ไม่ได้บอกคนอื่นต่อนะว่าป้าหายด้วยยาลูกกลอน เพราะกลัวเอา
เล่าแล้วคนอื่นจะคิดว่าป้าจะมาขายตรง แต่ถ้าคนมาถาม ป้าถึงจะเล่าเร่ืองตัวเองก่อนแล้วค่อยแนะน าว่า
เรากินยาตัวนี้อยู่นะ ตอนนี้พอป้าสั่งยามาที ก็1 – 2 โหล เพราะว่าคนในหมู่บ้านป้าท่ีป้าแนะน ายา
ลูกกลอนตัวนี้ไป พวกเขาก็อยากลองดูหรือบางคนเคยกินแล้วดี ก็จะมาสั่งผ่านป้า จะได้ส่งมาทีเดียว 

(คุณสวง สกุลหงษ์ อายุ 76 ปี สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี 20 มกราคม 2561) 
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นอกจากนี้มีคุณสุทินทิพย์ ผาสุขดี อายุ 65 ปี อาชีพอาจารย์พิเศษท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา จ.กรุงเทพฯ โดยคุณสุทินทิพย์กล่าวว่าบังเอิญมาเจอยาลูกกลอนของคุณล าพูนตอนท่ีพา
นักศึกษามาศึกษางานในชุมชนเกาะเกิด ซึ่งคุณล าพูนได้เล่าถึงประสบการณ์ของตัวเองว่าหายด้วยการ
รับประทานยาลูกกลอนและเล่าถึงสรรพคุณว่าเป็นยาระบาย ท าให้คุณสุทินทิพย์ท่ีมีปัญหาเรื่องการ
ขับถ่ายตัดสินใจลองรับประทานยาลูกกลอน เนื่องจากว่าคุณสุทินทิพย์มั่นใจในตัวยาลูกกลอนเพราะว่ายา
ลูกกลอนของคุณล าพูนมีเลขทะเบียนยาท่ีถูกต้อง, ไม่มีสารสเตียรอยด์และเป็นท่ีนิยมของชาวบ้านในชุมชน 
ส่งผลให้คุณสุทินทิพย์ได้รับประทานยาลูกกลอนตาม เมื่อคุณสุทินทิพย์ได้รับประทานมาสักระยะหนึ่งก็
เห็นผลลัพธ์ที่ดี ซึ่งคุณสุทินทิพย์ได้รับประทานครั้งละ 3 – 4 เม็ดหลังอาหารเย็นมาประมาณ 5 – 6 ปีแล้ว 
นอกจากนี้คุณสุทินทิพย์ได้แนะน าพี่สาวของตนมาลองรับประทานยาลูกกลอน 

 

อาจารย์ทานยาลูกกลอนของผู้ใหญ่มา 5 – 6 ปีแล้ว มาเจอครั้งแรกตอนพานักศึกษามาดูงาน
ท่ีนี้ ผู้ใหญ่ล าพูนเขาก็เล่าเรื่องท่ีตัวเขาป่วยแล้วมาดีข้ึนเพราะยาลูกกลอนตัวนี้ อาจารย์เลยอยากลองดู
ว่ามันดีจริงไหม เพราะอาจารย์เองก็มีปัญหาเร่ืองระบบขับถ่ายอยู่ เขาบอกว่ามันจะช่วยถ่ายท้อง เป็นยา
ระบาย พออาจารย์ลองกินดู มันเห็นเลยนะ จากท่ีระบบขับถ่ายไม่ดีกลายเป็นการขับถ่ายท่ีดี อาจารย์
กินวันละ 3-4 เม็ดหลังอาหารเย็นตามด้วยน้ าอุ่นเพราะเขาบอกว่าจะเห็นผลดีข้ึน อาจารย์มั่นใจในตัวยา
ลูกกลอนเพราะว่ามีเลขทะเบียนยาท่ีถูกต้อง ผ่านอ .ย.และการรับรองจากสาธารณสุข อีกอย่างยาของ
ผู้ใหญ่มันแพร่หลายอยู่แล้วดูไม่มีสารเคมีท่ีเป็นอันตรายเลยท าให้อาจารย์ลองกินดู ก็มีแนะน าญาติกับ
พี่สาวของอาจารย์ให้มาลองกินดู ปกติอาจารย์จะขับรถมาซื้อเอง เพราะว่ามาแวะเวียนมาท าธุระแถวนี้
ด้วย  

(คุณสุทินทิพย์ ผาสุขดี อายุ 65 ปี สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2561) 

 

อีกท้ังคุณปรัชญา พานบัว อายุ 31 ปี จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งคุณปรัชญา พานบัวได้เกิดการ
ตัดสินใจท่ีอยากจะลองรับประทานยาลูกกลอน มาจากค าแนะน าของคุณล าพูนท่ีค่อนข้างสนิทคุณปรัชญา 
เนื่องจากว่าคุณปรัชญามีอาการเหนื่อยเพลียและหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น รวมท้ังคุณปรัชญาสนใจใน
ประสิทธิภาพเป็นยาระบายและยาลูกกลอนของคุณล าพูนเป็นยาสมุนไพร ท าให้คุณปรัชญามั่นใจในตัวยา
มากขึ้นว่าปลอดภัย คุณปรัชญาต้องรับประทานยาลูกกลอนครั้งละ 3 เม็ด วันละ 3 เวลาเนื่องจากว่าคุณ
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ปรัชญามีน้ าหนักท่ีเกินกว่ามาตรฐานเลยท าให้ต้องรับประทานก่อนอาหาร แต่คุณปรัชญากล่าวว่าก็ไม่ได้
รับประทานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้คุณปรัชญาได้แนะน าเพื่อนท่ีท างานท่ีต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพ
เหมือนกัน ให้ลองรับประทานยาลูกกลอนเหมือนกันและได้แนะน าแม่ของคุณปรัชญาถึงสรรพคุณของยา
ลูกกลอน 

 

พี่สนิทกับป้าพูน ป้าพูนเลยลองแนะน ายาลูกกลอนมาให้ลองกิน พอพี่ฟังแล้วมันก็น่าสนใจนะ 
พี่เลยอยากลองดูและก็เคยเห็นพี่ท่ีท างานกินยาเป็นประจ า พี่กิน 3 เวลาก่อนอาหาร 2 เม็ด แบบบางที
นึกเมื่อไหร่ก็กินตอนนั้น พี่ไม่ได้ต่อเนื่อง พอยาหมดเมื่อไหร่ พี่ก็ขับรถมาซื้อ บางทีพี่ท่ีท างานเขากินเป็น
ประจ าเขาก็ฝากซื้อที 5 กระปุก ช่วงท่ีพี่กินนะ แต่ก่อนพี่มักจะเหนื่อยง่ายๆ เพลียด้วย พอมากินอาการ
ท้ังหลายก็เบาลง พี่ไม่กลัวยาลูกกลอนนะ เพราะมันเป็นยาสมุนไพรอ่า แล้วพี่ก็หันมาใส่ใจสุขภาพด้วย 
พี่ก็มีแนะน าแม่พี่ให้ลองกิน เพราะว่าแม่พี่เป็นโรคเบาหวานและความดัน แม่พี่กินยายากก็เลยลองกิน
ครั้งเดียว 

(คุณปรัชญา พานบัว อายุ 31 ปี สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2561) 

และคุณชุติณ์สมน สนทนา อายุ 63 ปี อาชีพแม่บ้าน จ.นนทบุรี คุณชุติณ์สมนได้มารับประทาน
ยาลูกกลอนเพียงไม่นานนัก โดยคุณชุติณ์สมนมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายยาก ซึ่งชุติณ์สมนบอกว่าได้ลองยา
ระบายหลายตัวแล้วก็ไม่ได้ผล จนคุณชุติณ์สมนได้ไปเท่ียวอยุธยากับครอบครัวแล้วบังเอิญเจอร้านค้าขาย
ยาลูกกลอนของคุณล าพูน ท าให้คุณชุติณ์สมนได้ลองแวะไปชุมชนเกาะเกิดพบกับคุณล าพูน คุณล าพูนก็ได้
เล่าประสบการณ์ความเจ็บป่วยท่ีสามารถหายได้ด้วยยาลูกกลอนและได้แนะน ายาลูกกลอนท่ีมีฤทธิ์เป็นยา
ระบาย ส่งผลคุณชุติณ์สมนเกิดความสนใจอย่างมากในประสิทธิภาพของยาลูกกลอนท่ีสามารถช่วยในเรื่อง
ของยาระบาย เลยได้ลองซื้อมารับประทานก่อนประมาณ 2 กระปุก ซึ่งคุณชุติณ์สมนได้รับประทานครั้งละ 
12 เม็ดหลังอาหารเย็น จากนั้นคุณชุติณ์สมนได้มีโอกาสไปพบแพทย์ประจ าปี ปรากฏว่าค่าเบาหวานและ
ค่าความดันลดลง, ไขมันในเลือดน้อยและระบบขับถ่ายดีขึ้น นอกจากนั้นชาวบ้านในละแวกบ้านของคุณ
ชุติณ์สมนก็จะมาบอกว่าคุณชุติณ์สมนดูสุขภาพแข็งแรงขึ้นและคุณชุติณ์สมนได้แนะน าให้ลูกสาวกับลูก
ชายได้รับประทานยาลูกกลอนตามตนเอง รวมถึงอาจจะมีการแนะน าเพื่อนบ้านท่ีมีปัญหาเรื่องระบบ
ขับถ่ายเช่นเดียวกัน 
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ป้าไปเท่ียวแล้วก็ไปบังเอิญเจอร้านแห่งหนึ่งขายยาลูกกลอนสมุนไพรอายุวัฒนะ เลยลองแวะ
ชุมชนเกาะเกิด ผู้ใหญ่ล าพูนก็เล่าว่าตัวเองเคยป่วยอะไรมาบ้าง ก็เลยแนะน ายาลูกกลอนท่ีเขาท าลองมา
กินดู เพราะเขาบอกว่ามันมีฤทธิ์เป็นยาระบาย คือป้าอ่าเป็นคนท่ีอยากถ่ายแต่มันไม่ออก กินยาระบาย
มาหลายตัวละ ไม่ค่อยได้ผลยังไงก็ไม่ออก ป้าก็เลยลองดูซื้อมา 2 กระปุก พอกินครั้งแรก ถ่ายออกเลย 
กินไป 12 เม็ด ป้าก็เพิ่งจะไปหาหมอมาตรวจสุขภาพประจ าปี ก็เช็คแล้ว เบาหวาน ลดลง ไขมันดี ความ
ดันดี ไตรกีซะรายดี คนแถวบ้านก็ทักไปบ่อยๆ ว่า หน้าตาดูแจ่มใสข้ึย ดูแข็งแรงข้ึน ยาของป้าเพิ่งหมด 
เลยเพิ่งสั่งไปเพิ่ม 5 – 6 กระปุก นี่ก็มีแนะน าลูกชายกับลูกสาวให้ลองกินดู มันช่วยเรื่องระบาย ลูกชาย
ชอบมาก เขากินแล้วถ่ายคล่องดี ถ้าป้าเจอเพื่อนบ้านท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบขับถ่าย ป้าก็จะแนะน าต่อ 

 (คุณชุติณ์สมน สนทนา อายุ 63 ปี สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี 7 มีนาคม2561) 

 

 จากมุมมองผู้บริโภคท่ีได้รับประทานยาลูกกลอนท้ังบทบาทของผู้ผลิตและผู้บริโภคท้ังภายใน
ชุมชนและภายนอกชุมชน ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีมีประสบการณ์ความเจ็บป่วย, 
กลุ่มท่ีได้รับค าแนะน า และกลุ่มท่ีไม่ได้มีประสบการณ์ท่ีมีความเจ็บป่วย กล่าวคือเหตุปัจจัยของกลุ่มท่ีมี
ประสบการณ์ความเจ็บป่วยท่ีท าให้เกิดการตัดสินใจในการรับประทานยาลูกกลอนสมุนไพร มาจาก
ประสบการณ์ความเจ็บป่วยของตนเองท่ีท าให้รับประทานยาลูกกลอน เนื่องจากว่าผู้บริโภคในกลุ่มนี้ได้
รักษากับองค์ความรู้สมัยใหม่มานาน แต่อาการเจ็บป่วยของผู้บริโภคก็ไม่ได้หายเป็นปกติ จึงท าให้ผู้บริโภค
กลุ่มนี้ต้องแสวงหาวิธีการรักษาแบบอื่นๆ เพื่อมาจัดการความเจ็บป่วยของตนเอง จึงท าให้ผู้บริโภคได้เลือก
รับประทานยาลูกกลอนจากการตัดสินใจและการพิจารณาทางรักษาด้วยตัวเอง รวมท้ังผู้บริโภคมีความรู้
และความเช่ียวชาญเกี่ยวกับยาสมุนไพรหรือสมุนไพรมาก่อน ส่งผลให้เกิดความเช่ือว่ายาสมุนไพรจะมี
ประสิทธิภาพท่ีดี ส าหรับกลุ่มท่ีได้รับค าแนะน า กล่าวได้ว่าเป็นกลุ่มผู้บริโภคท่ีอาจจะมีประสบการณ์ป่วย
เพียงเล็กน้อยหรือมาก แล้วได้รับค าแนะน าจากบุคคลอื่นๆ เช่น ครอบครัว, ญาติ, และคนใกล้ชิด เป็นต้น 
เกี่ยวกับสรรพคุณของยาลูกกลอน ท าให้กลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้ได้ตัดสินใจในการรับประทานยาลูกกลอนจาก
ค าแนะน า 

 นอกจากนี้กลุ่มท่ีไม่มีประสบการณ์ความเจ็บป่วย แต่ก็ตัดสินใจลองรับประทานยาลูกกลอน 
เนื่องจากว่าผู้บริโภคกลุ่มนี้มีการรับรู้เกี่ยวกับประสิทธิภาพของยาลูกกลอนท่ีคนอื่นบอกว่าได้ผลดีหรือมอง
ว่าเป็นมากกว่ายาระบายและยาปรับธาตุในร่างกาย ส่งผลให้กลุ่มผู้บริโภคนี้ตัดสินใจในการรับประทานยา
ลูกกลอน จากผู้บริโภคท้ัง 3 กลุ่ม สามารถท าให้เห็นมุมมองต่อการมีอยู่ของยาลูกกลอนสมุนไพรไทย
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อายุวัฒนะ ซึ่งเห็นมุมมองผู้บริโภคท่ีมีความต้องการรับประทานยาลูกกลอนซึ่งเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น 
ประสบการณ์การความเจ็บป่วยในการรักษา, ความรู้ทางด้านสมุนไพร, การรับค าแนะน าจากบุคคลอื่นๆ, 
การรับรู้ประสิทธิภาพของยาลูกกลอน ท่ีได้ส่งผลในการพิจารณาและการตัดสินใจด้วยด้วยตัวเอง  เพื่อ
ต้องการท่ีจะจัดการความเจ็บป่วยของตนเองด้วยการรับประทานยาลูกกลอนสมุนไพรไทยอายุวัฒนะ  
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บทที ่5 

บทสรปุและวิเคราะห์ 

 

 จากปรากฏการณ์กระแสแพทย์ทางเลือก ซึ่งเป็นทางเลือกอื่นๆ ท่ีผู้คนในสังคมสามารถหาแนว
ทางการรักษาความเจ็บป่วยของตนเองด้วยวิธีการต่างๆ นอกเหนือจากการแพทย์สมัยใหม่ท่ีเป็นแพทย์
กระแสหลัก จึงท าให้แพทย์ทางเลือกอื่นๆ รวมท้ังภูมิปัญญาชาวบ้านท่ีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางองค์
ความรู้สมัยใหม่มักจะถูกบีบบังคับจากการแพทย์สมัยใหม่ ส าหรับยาสมุนไพรลูกกลอนอายุวัฒนะของ
ชุมชนเกาะเกิด โดยกลุ่มสตรีสมุนไพรไทยอายุวัฒนะ กล่าวได้ว่าเป็นการรักษาด้วยระบบการแพทย์แผน
โบราณ โดยจุดเริ่มต้นเกิดจากอาการป่วยต่อเนื่องนานกว่าหลายปีของคุณล าพูน ซึ่งคุณล าพูนป่วยเป็นโรค
ภูมิแพ้, หอบหืด, โรคเบาหวาน, ความดัน, ปวดศีรษะข้างเดียว, ปวดหัวใจ เป็นต้น คุณล าพูนได้ไปรักษา
อาการเจ็บป่วยต่างๆท่ีโรงพยาบาลหลายแห่ง แต่ก็ไม่สามารถรักษาอาการเจ็บป่วยของคุณล าพูนได้ จนปี 
พ.ศ.2538 คุณล าพูนมีอาการป่วยท่ีหนักขึ้นเรื่อยๆ เช่น มีงูสวัดขึ้นตามร่างกาย , ตัวบวม, ร่ายกายผอม
โทรม และไตเส่ือม แต่การรักษาแพทย์สมัยใหม่ก็ไม่สามารถตอบสนองในการรักษาของคุณล าพูนได้ ท าให้
คุณสาคร แม่ของคุณล าพูนได้ลองหาวิธีการรักษาอื่นๆแต่ก็ไม่สามารถรักษาอาการเจ็บป่วยของคุณล าพูน
ได้เช่นกัน จนมาพบต ารายาโบราณของตาทวด ท่ีเคยเป็นหมอกลางบ้านท่ีชุมชนเกาะเกิดในบ้าน คุณสาคร
เลยตัดสินใจลองผลิตยาลูกกลอนให้คุณล าพูนลองรับประทานคู่กับยาท่ีหมอส่ังเผ่ือว่าจะดีขึ้น ปรากฏว่า
อาการของคุณล าพูนดีขึ้นอย่างเห็นชัดภายในเวลาไม่นานนัก 

 ต่อมาคุณล าพูนก็กลับมาแข็งแรงตามเดิมแต่ก็คงยังผลิตยาลูกกลอนตามแบบวิธีภูมิปัญญา
ชาวบ้าน เป็นการผลิตภายในครัวเรือนและรับประทานยาลูกกลอนอย่างต่อเนื่องไปพร้อมกับยา
โรงพยาบาล เมื่อคนในบ้านรวมท้ังชาวบ้านบริเวณนั้น สังเกตเห็นว่าอาการป่วยของคุณล าพูนดีขึ้นมาก
ตามล าดับ ก็จะมาลองขอรับประทานตามบ้าง เมื่อรับประทานแล้วเกิดผลดี ก็จะมาขอรับประทานต่อ ซึ่ง
คุณล าพูนคิดว่ายาลูกกลอนมันก็ให้ประสิทธิภาพท่ีดี จึงอยากให้ส่งผลให้คุณล าพูนเกิดความคิดในการ
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รวมกลุ่มชาวบ้านมาลองผลิตยาลูกกลอนแล้วน าออกมาขาย จึงได้น ากลุ่มแม่บ้านท่ีเคยรวมตัวแต่
ไม่ประสบความส าเร็จเลยน ามารวมกลุ่มเพื่อผลิตยากลอนเพื่อค้าขายและเป็นอีกทางหนึ่งในการสร้าง
รายได้ให้กับชาวบ้าน โดยในตอนแรกผู้คนยังไม่ค่อยกล้าลองกินมากนัก เพราะว่ายาลูกกลอนมักจะมองว่า
เป็นยาท่ีมีสารสเตียรอยด์ แต่เมื่อคุณล าพูนได้ลองแนะน ายาของตนเองโดยใช้ประสบการณ์ความเจ็บป่วย
ท่ีคุณล าพูนได้เคยเผชิญมาเล่าให้ฟัง ผู้คนจึงอยากขอลองรับประทานยาลูกกลอน เมื่อได้ผลดี ก็จะมาซื้อ
อีกและเกิดการบอกเล่าต่อกันจากปากต่อปาก จนท าให้ยาลูกกลอนสมุนไพรอายุวัฒนะเริ่มมีช่ือเสียงมากๆ 
ขึ้น นอกจากนี้ยาลูกกลอนมีโอกาสขายผลิตภัณฑ์ตามงานต่างๆ ในตัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อีกท้ังยา
ลูกกลอนสมุนไพรยาอายุวัฒนะได้รับรางวัล1 ต าบล 1 ผลิตภัณฑ์ประกอบกับได้มีโอกาสออกรายการ
โทรทัศน์ ส่งผลให้ยาลูกกลอนขายดีเป็นอย่างมาก  

แต่ทว่าในปี พ.ศ.2546 ยาลูกกลอนสมุนไพรอายุวัฒนะโดนผู้บริโภคร้องเรียนให้มีการตรวจสอบ
ยาลูกกลอนของคุณล าพูนเนื่องจากว่า เป็นยาท่ีไม่มีเลขทะเบียน , ไม่ได้การตรวจสอบจากเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข, ไม่มีเภสัชกร และไม่มีกลุ่มอย่างเป็นทางการ ซึ่งในภายหลังจะมีขื่อกลุ่มว่า “กลุ่มสตรี
สมุนไพรไทยอายุวัฒนะ”  จากสถานการณ์ตรงนี้สามารถท าให้เราเห็นถึงกลุ่มสตรีสมุนไพรไทยอายุวัฒนะ 
ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตยาลูกกลอนว่าจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ท่ีน าไปสู่การปรับตัวอะไรบ้าง ดังค าถามวิจัย
ข้างต้น กล่าวได้ว่า เมื่อกลุ่มผู้ผลิตอย่างคุณล าพูนและสมาชิกกลุ่มสตรีสมุนไพร ต้องเกิดการเปล่ียนแปลง
ยาลูกกลอนของตนให้เข้าสู่กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยยาลูกกลอนของคุณล าพูนต้องมีการเขียน
รายงานเกี่ยวกับวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตและขั้นตอนการผลิตต่างๆ เพื่อน าไปวิจัยย้อนหลัง 9 ปีต้ังแต่เริ่ม
ผลิตครั้งแรก รวมท้ังต้องตรวจสอบวัตถุดิบต่างๆ อย่างละเอียดว่ามันจะส่งผลต่อผู้ท่ีรับประทานยา
ลูกกลอนหรือไม่และต้องแก้ไขเอกสารส่วนประกอบยาอยู่บ่อยครั้งกว่าจะผ่านขั้นตอนนี้ได้ นอกจากนี้ยา
ลูกกลอนสมุนไพรไทยอายุวัฒนะ ต้องเผชิญกับระเบียบจากทางราชการอีกหลายเรื่อง เนื่องจากว่า ไม่ตรง
ตามมาตรฐานของข้อก าหนดในการผลิตยา เช่น โรงเรือนไม่ได้มาตรฐานและไม่มีเภสัชกรในการ
ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตท้ังหมด เป็นต้น ส่งผลให้กลุ่มผู้ผลิตยาลูกกลอนต้องเปล่ียนแปลงโรงเรือน 
ซึ่งเป็นสถานท่ีผลิตยาลูกกลอนให้ได้มาตรฐานรวมท้ังต้องได้มาตรฐานในเรื่อของการผลิตท่ีต้องค านึกถึง
ความสะอาดเป็นอันดับแรก อีกท้ังกลุ่มผู้ผลิตต้องหาเภสัชกรเพื่อมาดูแลและควบคุมกระบวนการผลิตยา
ลูกกลอน ซึ่งได้คุณจิรศักดิ์ แจ่มจรูญมาเป็นเภสัชในช่วงแรก แต่ต่อมาคุณพรระวี พรรณไวย บุตรสาวของ
คุณล าพูนได้ไปศึกษาความรู้ทางแพทย์แผนไทย ก่อนท่ีจะไปสอบเพื่อใบรับรองผู้ประกอบโรคศิลปะสาขา
การแพทย์แผนไทย ประเภท เภสัชกรรมไทยท่ีกระทรวงสาธารณสุขและคุณพรระวี ก็มารับต าแหน่งเภสัช
กรต่อจากคุณจิรศักดิ์ 
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 โดยยาลูกกลอนสมุนไพรอายุวัฒนะจะผ่านการตรวจสอบและการประเมินต่างๆประมาณปีพ.ศ. 
2548 ยาลูกกลอนสมุนไพรจึงได้ทะเบียนยาอย่างเป็นทางการ ด้วยทะเบียนการค้าเลขท่ี ค161512 และ
เลขทะเบียนยา G141/48 กล่าวได้ว่ากว่ายาลูกกลอนจะได้เลขทะเบียนยาและเลขทะเบียนการค้าท่ีจะ
สามารถผลิตยาลูกกลอนต่อได้ ต้องพบกับอุปสรรคหลายอย่าง แม้ว่าปัจจุบันยังคงต้องมีการสุ่มตรวจยา
ลูกกลอนทุกๆปี เพื่อป้องกันการปนเป้ือนของสารสเตียรอยด์ท่ีมีความสุ่มเส่ียงต่อผู้บริโภค อีกท้ังการเขียน
รายงานให้ทางราชการท่ีมีความละเอียดและยุ่งยากมากขึ้น เพื่อท่ีจะสามารถต่ออายุใบอนุญาตการผลิตได้
ทุกๆ ปี  

นอกจากมียาลูกกลอนสมุนไพรไทยอายุวัฒนะท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีช่ือเสียงของชุมชนเกาะเกิด ยา
ลูกกลอนสมุนไพรไทยอายุวัฒนะได้ส่งผลให้เกิดแหล่งท่องเท่ียวและแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน เช่น โฮมส
เตย์ เกาะเกิด ซึ่งเป็นการสร้างรายได้อีกทางหนึ่งให้แก่คนในชุมชน อีกท้ังมีการส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายใน
ชุมชนได้แก่ กลุ่มน้ านมข้าวยาคู, กลุ่มขนมกง/กาละแม และกลุ่มปุ๋ยน้ าชีวภาพ  

อีกท้ังทิศทางในอนาคตของยาลูกกลอนสมุนไพรไทยอายุวัฒนะของชุมชนเกาะเกิด ท าให้เห็นถึง
การด ารงอยู่ของยาลูกกลอนสมุนไพรไทยอายุวัฒนะ เนื่องจากว่ายังคงมีการผลิตยาลูกกลอนและมี
ผู้บริโภคหรือลูกค้าท่ียังคงมีความต้องการรับประทานยาลูกกลอนอยู่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากว่ายา
ลูกกลอนสมุนไพรไทยอายุวัฒนะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนอกเหนือการรักษาด้วยแพทย์สมัยใหม่ของ
ผู้บริโภคในการจัดการความเจ็บป่วย รวมถึงการมีงานวิจัยหรือเอกสารวิชาการเกี่ยวกับยาลูกกลอนมากขึ้น 
อาจจะส่งผลให้ยาลูกกลอนเกิดการด ารงอยู่ด้วยเช่นกัน 

 

การปรับตัวของยาลูกกลอนสมุนไพรไทยอายุวัฒนะท่ามกลางแพทย์สมัยใหม่ 

ส าหรับยาลูกกลอนสมุนไพรไทยอายุวัฒนะของชุมชนเกะเกิด เกิดจากประสบการณ์ความ
เจ็บป่วยของคุณล าพูนท่ีได้รับประทานยาลูกกลอนแล้วหายจากอาการเจ็บป่วยต่างๆ ท าให้ชาวบ้านใน
ชุมชนเกิดความสนใจในประสิทธิภาพท่ีดีของยาลูกกลอน ส่งผลให้คุณล าพูนได้รวมตัวชาวบ้านในชุมชน
เกาะเกิด โดยเฉพาะหมู่ 5 มาเป็นกลุ่มผู้ผลิตยาลูกกลอนเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเกาะเกิด โดยในช่วง
แรกกลุ่มผู้ผลิตได้จ าหน่ายยาลูกกลอนด้วยการบรรจุลงในถุงพลาสติกใสก่อนแล้วค่อยเปล่ียนมาบรรจุลงใน
กระปุกยาท่ีไม่เหมือนในปัจจุบัน แต่ทว่าก็ยังมีผู้ท่ีสนใจในสรรพคุณของยาลูกกลอน จนกระท้ังยาลูกกลอน
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สมุนไพรไทยอายุวัฒนะ ถูกร้องเรียน เนื่องจากว่ายาลูกกลอนของคุณล าพูนไม่มีเลขทะเบียนยา, ไม่มีเภสัช
กรในการควบคุมและดูแลขั้นตอนการผลิตและไม่มีการรวมกลุ่มอย่างถูกต้อง ท าให้เห็นถึงสถานการณ์
ก่อนได้เลขทะเบียนยา ลูกกลอนสมุนไพรไทยอายุวัฒนะ ชุมชนเกาะเกิดได้เผชิญปัญหาเหล่านี้  

แล้วนี้คือสถานการณ์จุดเปล่ียนของยาลูกกลอนในการเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์ เพื่อให้ยา
ลูกกลอนกลายเป็นยาลูกกลอนท่ีมีเลขทะเบียนยาอย่างถูกต้อง ส่งผลให้ยาลูกกลอนต้องถูกควบคุมและ
จัดการหลายอย่างตามกระบวนการท าให้เป็นการแพทย์ กล่าวคือ องค์ความรู้และกระบวนการแพทย์
สมัยใหม่ได้เข้ามาควบคุมและจัดการ ซึ่งคุณล าพูนและกลุ่มผู้ผลิต ต้องพยายามในการเขียนรายงานทาง
วิชาการท้ังท่ีไม่เคยท ามาก่อน ถือว่าเป็นเรื่องยากของคุณล าพูน  เช่น การเขียนส่วนประกอบต่างๆของยา
ลูกกลอนอย่างละเอียด เป็นต้น ท าให้คุณล าพูนต้องหาวิธีทางในการขอความช่วยเหลือต่าง อีกท้ังและ
เอกสารต่างๆให้ทางราชการ ท่ีต้องรออยู่หลายขั้นตอนซึ่งในขณะนั้นคุณล าพูนและกลุ่มสตรีสหกรณ์
สมุนไพรไทยอายุวัฒนะไม่สามารถจ าหน่ายยาลูกกลอนได้ จึงท าให้ช่วงนั้นสมาชิกกลุ่มขาดรายได้ รวมท้ัง
การรองานวิจัยและผลวิจัย เพื่อท่ีได้การรับรองจากทางแพทย์และเลขทะเบียนยา ท าให้คุณล าพูนต้องหา
วิธีทางในการขอความช่วยเหลือต่างๆ เช่น สหกรณ์ได้มาช่วยเหลือในการต้ังกลุ่มให้อย่างเป็นทางการว่า 
“กลุ่มสตรีสหกรณ์สมุนไพรไทยอายุวัฒนะ” และได้คุณพรระวี ลูกสาวของคุณล าพูนได้ลาออกจากงาน
ประจ า แล้วไปศึกษาความรู้ทางแพทย์แผนไทยท่ีวัดหน้าพระเมรุ  เพื่อท่ีจะไปสอบใบรับรองผู้ประกอบโรค
ศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภท เภสัชกรรมไทยท่ีกระทรวงสาธารณสุข มาเป็นเภสัชกรประจ า
กลุ่มสตรีสหกรณ์สมุนไพรไทยอายุวัฒนะ จนได้เลขทะเบียนยาในปีพ.ศ.2548 

ท าให้เห็นได้ว่ายาลูกกลอนท่ีเป็นยาแผนโบราณต้องมีการเปล่ียนแปลงและปรับตัว เพื่อให้ได้
มาตรฐานตามองค์ความรู้สมัยใหม่ เช่น ต้องมีเภสัชกรในการควบคุมดูแลกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน เป็น
ต้น ส่งผลให้ยาลูกกลอนต้องปรับตัวโดยให้มีมาตรฐานในกระบวนการผลิตตามหลักเกณฑ์ เพื่อท่ีจะท าให้
กลุ่มสตรีสหกรณ์สมุนไพรอายุวัฒนะสามารถผลิตและจ าหน่ายยาลูกกลอนได้ จึงท าให้กลุ่มสตรีสหกรณ์
สมุนไรอายุวัฒนะต้องเปล่ียนแปลงเพื่อท าให้เกิดกระบวนการปรับตัว เพื่อท่ีจะท าให้ยาลูกกลอนสมุนไพร
ไทยอายุวัฒนะด ารงอยู่มาถึงทุกวันนี้ได้  
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ปัจจยัในการบรโิภคยาลกูกลอนสมุนไพรไทยอายวุฒันะ 

จากกระแสของแพทย์ทางเลือก ท่ีผู้คนได้เลือกเพื่อต้องการรักษาอาการเจ็บป่วยของตนเองมาก
ขึ้น ซึ่งข้อมูลภาคสนามของยาลูกกลอนสมุนไพรไทยอายุวัฒนะเกี่ยวกับมุมมองผู้บริโภคท่ีได้รับประทานยา
ลูกกลอน ท้ังบทบาทของผู้ผลิตและผู้บริโภคท้ังภายในชุมชนและภายนอกชุมชน ซึ่งสามารถแบ่งออกได้
เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีมีประสบการณ์ความเจ็บป่วย , กลุ่มท่ีได้รับค าแนะน า และกลุ่มท่ีไม่ได้มี
ประสบการณ์ท่ีมีความเจ็บป่วย โดยผู้บริโภคท้ัง 3 กลุ่ม ท าให้เห็นถึงปัจจัยท่ีท าให้มุมมองผู้บริโภคตัดสินใจ
ในการรับประทานยาลูกกลอน ได้แก่ ประสบการณ์การความเจ็บป่วยในการรักษา, ความรู้ทางด้าน
สมุนไพร, การรับค าแนะน าจากบุคคลอื่นๆ, การรับรู้ประสิทธิภาพของยาลูกกลอน ท่ีได้ส่งผลให้เกิดการ
ตัดสินใจด้วยด้วยตัวเองในการจัดการความเจ็บป่วยของตนเอง จากปัจจัยท่ีกล่าวมานั้น ท าให้เห็นถึง
พฤติกรรมในการเลือกวิธีของผู้บริโภคในการจัดการความเจ็บป่วยด้วยตัวเอง ด้วยการเลือกจะรับประทาน
ยาลูกกลอน นอกเหนือจากการเลือกรับบริการการรักษากับแพทย์ท่ีโรงพยาบาล   

กล่าวคือการตัดสินใจของผู้บริโภคในการรับประทายาลูกกลอนนั้น แสดงถึงความเป็น Popular 

Sector ท่ีเกิดจากการพิจารณาในการจัดการความเจ็บป่วยด้วยตัวเอง โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่มองว่าการ

รับประทานยาลูกกลอน เป็นวิธีการท่ีท าให้ความเจ็บป่วยของตนหมดไปหรือหายเป็นปกติ ซึ่งผู้บริโภค

ไม่ได้มองว่ายาลูกกลอนท่ีมีสรรพคุณมีฤทธิ์ยาระบายและช่วยปรับธาตุตามท่ีผู้ผลิตยาหรือเภสัชกรได้เคย

บอกกล่าวไว้ แต่ผู้บริโภคเช่ือว่ามันเป็นยาท่ีท าให้พวกเขาหายจากโรคต่างๆ ได้ เช่น คุณวันชัยเป็นโรคหอบ

หืดมาต้ังแต่อายุ 20 ปีและได้รักษาท่ีโรงพยาบาลมานาน แต่อาการของคุณวันชัยก็ไม่ได้หายเป็นปกติ 

หลังจากท่ีคุณวันชัยได้รับประทานยาลูกกลอน อาการโรคหืดหอบของคุณวันชัยได้หายเป็นปกติเลย ซึ่งคุณ

วันชัยเช่ือว่ายาลูกกลอนสมุนไพรไทยอายุวัฒนะสามารถท าให้อาการเจ็บป่วยของเขาหายได้เป็นปกติ 

แสดงถึงความพึงพอใจของผู้บริโภคผู้บริโภคท่ีเกิดความพึงพอใจอย่างยิ่งในประสิทธิภาพของยาลูกกลอน 

สามารถตอบสนองความต้องการในการจัดการความเจ็บป่วยของพวกเขาได้ นอกเหนือการแพทย์ใหม่  

นอกจากนี้ผู้บริโภคส่วนใหญ่มักจะได้ค าแนะน าเกี่ยวกับประสิทธิภาพของยาลูกกลอนว่าให้ผล

ลัพธ์ที่ดี ซึ่งนั้นก็เป็นการโฆษณาแบบปากต่อปากเพื่อจะท าให้ยาลูกกลอนเกิดความแพร่หลาย ส่งผลให้เกิด

การด ารงอยู่ของยาลูกกลอนสมุนไพรไทยอายุวัฒนะในอนาคตต่อไป รวมท้ังผู้บริโภคบางคนมีความ

เช่ียวชาญหรือมีความรู้ในเรื่องของยาสมุนไพร ท่ีเช่ือว่ายาสมุนไพรคุณสมบัติท่ีดีกว่ายาเคมี จึงสามารถ
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สรุปได้ว่า ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกรับประทานยาลูกกลอนของผู้บริโภคและการเลือกวิธีการจัดการ

ความเจ็บป่วยนั้นมาจากประสบการณ์ความเจ็บป่วย, องค์ความรู้ทางสมุนไพร, การได้รับค าแนะน าจาก

บุคคลอื่นๆ และการรับรู้กับความเช่ือของตนเอง ท่ีท าให้เกิดความเช่ือไปว่ายาลูกกลอนสมุนไพรไทย

อายุวัฒนะไม่ได้เป็นเพียงแค่ยาระบาย แต่เป็นยาท่ีสามารถรักษาความเจ็บป่วยของตนได้ ส่งผลให้ผู้บริโภค

มองว่ายาลูกกลอนสมุนไพรอายุวัฒนะ มีความจ าเป็นต่อการจัดการความเจ็บป่วยต่างๆ ของตนเอง 
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