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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่ออธิบายการทําหนาที่ของระบบการแพทยทางเลือก ความสัมพันธเกื้อกูลของระบบ
การแพทยทางเลือกกับระบบการแพทยแผนปจจุบัน และความสัมพันธเกื้อกูลของผูรับบริการกับระบบการแพทยทางเลือก ในอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม ใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณเชิงลึก กลุมเจาของสถานบริการ ผูปฏิบัติการ และผูรับบริการ
การสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม ในกลุมการแพทยทางเลือกจํานวน 6 กลุมสถานบริการ และวิเคราะหขอมูลโดยใช
วิธีการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)
ผลการศึกษาพบวา สถานบริการการแพทยทางเลือกทั้ง 6 กลุมสถานบริการ รวมสถานบริการทั้งหมด 7 แหง มีการทํา
หนาที่บําบัดผูรับบริการดวยวิธีการบําบัดที่ตางกัน คือ การฝงเข็มจีน การฝงเข็มแบบดุลยภาพบําบัด พลังจักรวาล โภชนบําบัด
สมุนไพรบําบัด หัตถบําบัด และกายและจิตบําบัด โดยสถานบริการการแพทยทางเลือกดังกลาว มีการทําหนาที่ในสังคมในรูปแบบที่
เหมือนกัน และตางกัน คือ 1) การดํารงอยูดวยภาพลักษณที่กลมกลืนไปกับชุมชน เชน ทําการบําบัดที่ รานขายยา และบาน 2) การ
สืบทอดองคความรูท ี่เปนศาสตรดั้งเดิม และศาสนา เชนการสืบทอดองคความรูจากบรรพบุรุษ 3) ความสัมพันธระหวางผูรักษา และ
ผูรับการรักษาเปนแบบสามัญชน และวิชาชีพ 4) การอางอิงองคความรูทางดานวิทยาศาสตร และศาสตรของความเปนธรรมชาติ
5) ผูรักษามีความสามารถพิเศษเฉพาะตัว และเปนศาสตรที่ตองเรียนรูจากตนเอง 6) มีการฝกปฏิบัติที่พัฒนาศักยภาพของผูรับบริการ
ดวยการฝกฝนตนเอง และ7) มีการบําบัดโรคเรื้อรัง
สําหรับในประเด็นความสัมพันธเกื้อกูลของการแพทยทางเลือกกับระบบการแพทยแผนปจจุบันพบวามี 2 แบบ คือ
1)Alternative of Medicine (การแพทยทางเลือก) เปนระบบการแพทยทางเลือกที่ดํารงอยูอยางอิสระ และมีการจัดระบบการทํางาน
ดวยตนเอง ผูประกอบการไมมีใบประกอบโรคศิลปะ แตอุทิศตนเพื่อใหการชวยเหลืออยางจริงใจ (voluntary) ในกลุมผูปวยที่หมด
หวัง หรือผูปวยโรคเรื้อรัง การแพทยทางเลือกแบบนี้มักเนนความสัมพันธของกาย และจิต ความสัมพันธระหวางผูทําการรักษาและ
ผูรับบริการมีความเปนกันเอง และ 2) Alternative in Medicine (ทางเลือกของการแพทย) เปนระบบการแพทยทางเลือก ที่ระบบ
การแพทยแผนปจจุบันเลือ กมาใชในระบบสุข ภาพ ไดแก การฝงเข็ม เปนการเกื้อ กูลที่เ กิดขึ้นจากวิชาชีพแพทย และอยูภายใต
กฎเกณฑการดูแลของวิชาชีพแพทย
สวนความสัมพันธเกื้อกูลของผูรับบริการในระบบการแพทยทางเลือกนั้น เปนความสัมพันธแบบถอยทีถอยอาศัยที่
ผูรับบริการ สามารถที่จะเลือกใชบริการการแพทยทางเลือกดวยเหตุผลตาง ๆ เชน เพื่อน และญาติแนะนํา ตองการทดลอง เปนตน
โดยที่ผูรับบริการมีความสัมพันธที่เกื้อกูลระบบการแพทยทางเลือกทางดานโครงสราง (Instrumental) คือ การนําองคความรู ระเบียบ
กฎเกณฑไปใชในการดํารงชีวิตประจําวัน และการมีกลุมเพื่อนที่สนใจทางดานสุขภาพทางเลือกและทางดานอารมณ ความรูสึก
(Expressive) คือการมีความหวัง กําลังใจ และความศรัทธาตอระบบการแพทยทางเลือก
ขอเสนอแนะ ดานสถานบริการการแพทยทางเลือกควรมี การสํารวจ จดทะเบียน แยกประเภทระบบการแพทยทางเลือก
สวนดานประชาชนจําเปนตองแสวงหาขอมูล เพิ่มความรู ใชวิจารณญาณอยางมีเหตุผล โดยตองตระหนักถึงคุณภาพ และสรรพคุณ
ของการแพทยทางเลือกอยางรูเทาทัน ไมใชการหลงเชื่อหรือหลงผิด
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ABSTRACT
This study aims to describe the function of alternative medicine, the complementary relations
of alternative medicine and mainstream medicine, and the complementary relations between alternative
medicine and their clients at six provider groups in Amphor Muang Chiangmai, Thailand. The study
utilized a qualitative method, the data was collected from observation, participation and in-depth
interviews with; owners /managers, practitioners and clients of alternative medicine centers. Data was
interpreted by content analysis.
The study found that the six alternative provider groups, operating from 7 service centers,
provide the following different methods: Chinese acupuncture, Equilibropathy (Modified acupuncture),
Universal Energy, Nutritional therapy, Herbal Medicine, Manual healing and Body/Mind control.
Alternative provider groups had the following characteristics in the community: 1) presenting
themselves as part of the community: treating the clients in a herbal store or their home
2) administering traditional knowledge from ancestors or religious belief 3) establishing a relationship
between the practitioner and clients; either a symmetrical or an asymmetrical relationship 4) identifying
the body knowledge refers to scientific belief or natural science 5) applying the principles of alternative
medicine as their way of living: as the practitioner have special skills in alternative medicine
6) promoting self empowerment to the clients so that they are able to understand themselves and their
illness 7) treating specifically chronic illness.
The complementary relations of alternative medicine were defined in two categories; 1) An
alternative of medicine: it is an alternative treatment that compliments the health system. The service
provider has their own autonomy with an independent system of service setting, the practitioner does
not have a license but they voluntarily devote time and effort to treat and support chronic illnesses, and
hopeless clients. Alternative of medicine, it focuses on the connection of the body and mind, and the
practitioner represents themselves as a healer who will guide their clients through a symmetrical
relationship. 2) An alternative in medicine, these are alternative treatments that mainstream medicine
may choose for their clients, such as acupuncture, as promoted and regulated by the medical
profession. Here, the relationship between the practitioner and client is that of helper and receiver
which reflects an asymmetrical relationship.
In the complementary relations between alternative medicine providers and clients, it is
the clients whom utilize alternative medicine services, for the differentiated reasons of recommendation
by friends and relatives, or experimenting with the treatments. Alternative medicine expands, in its
clients, two main areas, firstly an instrumental part, which is the utilization of alternative medicine
knowledge in their way of life. Secondly, clients develop an expressive part, which is the raising of
hope and motivation, and the relief of their health condition.
The findings suggest that alternative medicine should be surveyed, registered and categorized,
and the population should be made aware of alternative medicine knowledge and information, and
learn how to utilize the alternative medicine services in the most appropriate way.
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