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บทคัดย่อ  
 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสถานการณ์การดูแลรักษาสุขภาพ โดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านการแพทย์พ้ืนบ้านของประชาชน 2) ศึกษาองค์ความรู้แบบแผนการปฏิบัติ และวิธีการดูแล
รักษาสุขภาพของหมอพ้ืนบ้าน และ 3) เสนอรูปแบบการดูแลรักษาสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยการเก็บข้อมูล
แบบผสมผสานเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ 
การสังเกต และการจดบันทึก ผู้ให้ข้อมูลหลักจ านวน 22 คน ได้มาจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ได้แก่ กลุ่มหมอพ้ืนบ้าน กลุ่มที่ 2 ได้แก่ กลุ่มบุคลากรวิชาชีพด้านการแพทย์
และสาธารณสุข กลุ่มที่ 3 ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ กลุ่มตัวอย่าง
ได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายจ านวน 400 คน ได้แก่ ประชาชนผู้มีประสบการณ์ด้านการแพทย์พื้นบ้าน สถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1) สถานการณ์การดูแลรักษาสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พื้นบ้าน
ของประชาชน พบว่า ประชาชนรับการรักษากับหมอพ้ืนบ้านเมื่อเป็นโรคที่ไม่ร้ายแรง และจะใช้วิธีการดูแล
ตัวเองร่วมด้วย  
 2) องค์ความรู้ในการรักษา พบว่ามาจาก (1) การสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
(2) ครูหมอพื้นบ้าน (3) การอบรมจากทางราชการ แบบแผนการปฏิบัติตนขึ้นอยู่กับแหล่งความรู้  
หรือผู้ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ วิธีการรักษามีลักษณะผสมผสาน วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้เรียบง่าย และใช้สมุนไพร
ในท้องถิ่นเป็นหลัก 
 3) รูปแบบการดูแลรักษาสุขภาพของหมอพ้ืนบ้าน ประกอบด้วย (1) การซักประวัติ
ผู้ป่วย (2) การตรวจสอบอาการ (3) การให้การรักษา (4) การให้ค าแนะน าภายหลังการรักษา (5) การติดตาม
ผลการรักษา 
      การแพทย์พ้ืนบ้านจะมีส่วนช่วยในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
ต้องเกิดจากการส่งเสริมและสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสืบสานและการอนุรักษ์
ของภาคประชาชน แนวทางในการพัฒนาควรเป็นแนวทางอนุรักษ์ฟ้ืนฟูภูมิปัญญาการแพทย์พ้ืนบ้าน
ตามบริบทที่เป็นจริง ควรสร้างความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อภูมิปัญญาการรักษาสุขภาพแบบพื้นบ้าน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
ค าส าคัญ: การแพทย์พ้ืนบ้าน รูปแบบการดูแลรักษาสุขภาพ 
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ABSTRACT 
 

 The purposes of this qualitative research were to; 1) study the circumstances of 
healthcare using the local wisdom of indigeneous medicine 2) study the body of knowledge, 
patterns of practice, and methodologies of healers, and 3) present a model of healthcare using 
the local wisdom of indigeneous medicine. Data collecting involved a quantitative by a 
questionnaire and qualitative techniques. The qualitative data were collected by means of 
in-depth interviews, focus group discussions, observations, and analysis of documents. 
The sample obtained by purposive sampling consisted of 22 key informants, made up of: 
folk healers, health professionals, and executives of Local Administration Organizations. 
The collected qualitative data were analyzed by means of content analysis. On the other 
hand, the quantitative data were collected by a questionnaire distributed to respondents who 
were obtained by obtained by using a Crejcie & Morgan Calculation Table simple. The sample 
consisted of 400 people who had various experiences with indigeneous medicine. The statistics 
used for quantitative data analysis were frequency, percentage, mean, and standard deviation. 
 The results of the study were as follows: 
 1) Pertaining to the circumstances of healthcare using the local wisdom of 
indigenous medicine, the study revealed that local wisdom of indigeneous medicine was still a 
part of these local communities’ way of life, i.e. villagers still received treatments from folk 
healers in combination with self-healthcare. 
 2) Pertainnig to the body of knowledge, patterns of practices, and 
methodologies of folk healers, the study revealed that folk healers inherited knowledge from 
their predecessors, teachers of indigenous medicine, and from seminars/training courses 
organized by government officials. In terms of patterns of practice, these depended on learning 
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(4) 

resources or teachers/trainers. In terms of methodologies of folk healers, they were assorted, 
mostly stressing on the use of local herbal medicines. 
 3) The model of healthcare used by folk healers was comprised of 5 stages, as 
follows: (1) collecting a patient’s medical information (2) diagnosis (3) treatment (4) giving 
instructions for post-treatment self-care, and (5) treatment follow up. Indigeneous medicine 
shall concretely contribute to villagers’ healthcare on the conditions that related government 
agencies strongly promote and support folk medicine concurrently with efforts by local 
people. The conservation of folk medicine should also be appropriately applied with in these 
local contexts.       
 
 
 
 

Keywords: healthcare, local wisdom, local medicine 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธ์เรื่อง รูปแบบการดูแลรักษาสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน
ในอ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ ที่ช่วยชี้แนะแนวทางให้ค าปรึกษาในการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้ส าเร็จลุล่วง
ไปได้ด้วยดี ขอกราบขอบพระคุณนายแพทย์ ดร.ฉัตรชัย สวัสดิไชย ที่ให้ความส าคัญในเรื่องนี้ โดยช่วยรับ
เป็นประธานการสอบและด้วยความกรุณาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านวย ปาอ้าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.บัญญัติ ยงย่วน ดร.สมใจ นกดี ดร.สรรเสริญ หุ่นแสน ที่เมตตารับเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ซึ่งจะไม่มีความสมบูรณ์ได้เลยหากปราศจากอาจารย์ทุกท่าน 
     ผู้วิจัยขอขอบคุณหมอพ้ืนบ้านส าหรับความร่วมมือในการให้ข้อมูล รวมทั้งเจ้าหน้าที่
การแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลท่าตะเกียบที่ช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กระทั่งได้ครบ
ตามวัตถุประสงค์และสามารถน ามาสรุปผลการศึกษาจนเสร็จสมบูรณ์ 
 ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณบุคคลในครอบครัวของผู้วิจัยทุกๆ ท่าน ที่คอยให้ก าลังใจแก่ผู้วิจัย
จนได้มีวันแห่งความส าเร็จ และขอขอบคุณเพ่ือนนักศึกษาร่วมรุ่นปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการ
เพ่ือการพัฒนา รวมถึงเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยซึ่งคอยช่วยเหลือและให้ก าลังใจในการท าวิทยานิพนธ์
ฉบับนี้เสมอมา 
       สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยหวังว่าผลการศึกษาของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจศึกษา 
และเป็นการอนุรักษ์การแพทย์พ้ืนบ้านให้คงอยู่ต่อไป  
 
 

นางพิมพ์ชนก  วรรณแจ่ม 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
  
 องค์ความรู้เกี่ยวกับระบบการแพทย์ของมนุษย์เกิดขึ้นมานานพร้อมกับระบบทางสังคมและวัฒนธรรม 
มนุษย์รู้จักวิธีการต่างๆ ในการบ าบัดรักษา และป้องกันโรคมาก่อนที่จะมีการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์  
และทฤษฎีชีวะทางการแพทย์ประสบการณ์ในการใช้ประโยชน์จากพืช และสัตว์ผสมผสานกับความเชื่อ
ตามวัฒนธรรมท้องถิ่น ก่อเกิดเป็นภูมิปัญญาด้านสุขภาพซึ่งมีทั้งเนื้อหา วิธีคิด และวิธีปฏิบัติ ดังจะเห็นได้ว่า 
ยังมีสังคมที่คงความเชื่อในองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบการแพทย์ดั้งเดิมของตนและยังคงอิทธิพลต่อสังคมนั้น
ตลอดมา เช่น ระบบการแพทย์แบบอายุรเวทของอินเดีย การแพทย์กรีก การแพทย์จีน ที่สามารถด ารงอยู่
ในสังคมได้แม้นมิใช่ความรู้แบบวิทยาศาสตร์ก็ตาม ส าหรับในประเทศไทย ลักษณะความคิด ความเชื่อ พิธีกรรม 
และแบบแผนการดูแลรักษาโรคแบบ พ้ืนบ้าน ยาสมุนไพร และต ารับยาสมุนไพร การเตรียมและวิธีการปรุงยา
สมุนไพร สามารถก่อรูปเป็นองค์ความรู้ด้านปรัชญา และทฤษฎีของการแพทย์พ้ืนบ้าน เช่น การแพทย์
พ้ืนบ้านล้านนา การแพทย์ชาติพันธุ์ เป็นต้น (ส านักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2556, หน้า 2) 
 การแพทย์สมัยใหม่พัฒนาขึ้นภายหลังในสังคมตะวันตกที่มีฐานคิดแบบวิทยาศาสตร์
ประสบความส าเร็จในการกอบกู้สุขภาพและอนามัยของผู้คนจากความเจ็บป่วย และได้รับการสืบทอด
อย่างต่อเนื่องสร้างความสัมพันธ์เชิงอ านาจผ่านปฏิบัติการทางภาษา การใช้สัญลักษณ์ สื่อ สถาบันการศึกษา 
และสถาบันสังคมในรูปแบบต่างๆ การสร้างตัวชี้วัดที่ชัดเจนที่สามารถแสดงผลได้ผ่านตัวเลข และการประเมิน
คุณค่าที่ตรวจสอบได้ด้วยหลักฐาน การอ้างอิงความทันสมัย สร้างการรับรู้ว่า การแพทย์สมัยใหม่ดีกว่า
การดูแลสุขภาพแบบพ้ืนบ้านที่ไม่พัฒนาและไม่มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นความไม่เข้าใจต่อการรักษา
ของหมอพ้ืนบ้าน ได้ถูกน าไปขยายสู่สังคมด้วยข้อความท่ีสร้างความไม่น่าเชื่อถือ เช่น ผลิตภัณฑ์มีส่วนผสม
ของสเตียรอยด์ หรือการรักษาจาก ภูตผีปีศาจ ท าให้การแพทย์ที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิม ถูกลดทอนความส าคัญ
กลายเป็นการแพทย์นอกระบบ วาทกรรมวิทยาศาสตรท าใหผูคนเห็นวาความรูทองถิ่น การดูแลสุขภาพ
ของประชาชน การแพทยพ้ืนบาน ยาพื้นบาน หมอไทย ยาไทย เปนสิ่งแปลกปลอมในระบบการแพทย
ที่เป็นทางการ เป็นสิ่งอ่ืนที่ชีวการแพทยที่มีองคอ านาจวิชาชีพไมยอมรับ ความเป็นอ่ืนจึงเกิดขึ้นแกสิ่งที่เคยเป็น
รากฐานทางวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผูคนมานานหลายศตวรรษภายในชั่วเวลาไมกี่สิบปี (ยงศักดิ์ ตันติปิฎก, 
2547, หน้า, 19) 
 แม้การใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยของการแพทย์สมัยใหม่ จะได้รับการยอมรับ 
แต่ก็ได้รับการวิพากษ์ใน 2 กระแส คือ กระแสที่ 1 มองว่าการสร้างสุขภาพตามฐานคิดความทันสมัย
ตามแบบประเทศตะวันตก ต้องอาศัยงบประมาณในการน าเข้าความรู้ เทคโนโลยี ยา และเวชภัณฑ์ รวมทั้ง



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริท

ร์

 
 

2 

มาตรฐานสากล ท าให้ระบบสุขภาพของประเทศไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ กระแสที่ 2 มองว่าการแพทย์สมัยใหม่
แม้จะมีประโยชน์แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเจ็บป่วยได้ครอบคลุม เช่น โรคเรื้อรังบางโรค โรคท่ีสิ้นหวัง
ในการรักษา มีข้อมูลเชิงประจักษ์จ านวนไม่น้อยที่พบว่าการแพทย์พ้ืนบ้านของไทยสามารถแก้ปัญหา
ที่เกินภูมิปัญญาการแพทย์แผนปัจจุบันได้ในหลายกรณี เช่น ผู้ป่วยโรคมะเร็งจ านวนมากเมื่อสิ้นหวังการรักษา
จากการแพทย์แผนปัจจุบันพากันไปพ่ึงยาแผนโบราณ การรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์ด้วยน้ าสมุนไพรทางภาคเหนือ 
หรือจากยาสมุนไพรของหมอพ้ืนบ้าน เมื่อภาครัฐมีนโยบายน าการแพทย์แผนไทยให้เป็นการแพทย์ทางหลัก
ของชาติ และการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพเพ่ือการดูแลสุขภาพของชุมชน ซ่ึงก่อให้เกิดการขับเคลื่อน
ทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการขององค์กรต่างๆ ได้เปิดพื้นที่ให้การแพทย์พื้นบ้าน ซึ่งแท้จริงแล้ว
ก็เป็นรากฐานส าคัญของการแพทย์แผนไทย ดังปรากฏชัดเจนตามหลักฐานในประวัติ ศาสตร์การแพทย์
ของไทยว่าการรวบรวมต ารายาครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่ 2 ได้รวบรวมทั้งจากหมอหลวง หมอพระ และหมอ
เชลยศักดิ์ ในสมัยรัชกาลที่ 3 ก็รวบรวมสรรพต าราจาก “พระราชาคณะและข้าราชการตลอดจนราษฎร” 
(นโยบายและทิศทางการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของประเทศไทย, 2556, หน้า 88) 
 ตลอดทศวรรษที่ผ่านมามีความพยายามพัฒนาหมอพื้นบ้านให้กลายเป็นแพทย์แผนไทย  
ทั้งในด้านความคิด ความเชื่อ และความรู้ การอบรมทฤษฎีและองค์ความรู้ของการแพทย์แผนไทย
ก าลังจะกลายเป็นวาระส าคัญที่หมอพื้นบ้านต้องเรียนรู้ แทนที่จะเน้นการอนุรักษ์และสืบทอดความรู้
แบบพ้ืนบ้านให้ได้เป็นอันดับแรก รวมทั้งความพยายามท่ีจะขึ้นทะเบียนหมอพ้ืนบ้าน การจดสิทธิภูมิปัญญา
ในต ารับ และต ารายาพื้นบ้านต่างๆ ตามกฎหมายที่รัฐตราขึ้น (ยงศักดิ์ ตันติปิฎก, 2547, หน้า 2) โดยไม่ได้
ค านึงถึงสิ่งที่เป็น หรือมีอยู่ หรือเกิดขึ้น ตามธรรมชาติ ท าให้การดูแลรักษาสุขภาพของหมอพื้นบ้าน
ซึ่งเคยมี เคยใช้อยู่ในชุมชนต้องถูกควบคุมด้วย อ านาจ กฎเกณฑ์ กติกา ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพ่ือสร้าง
มาตรฐาน และความปลอดภัย ภายใต้กรอบคิดส าคัญจากส่วนราชการ แต่ความพยายามพัฒนาหมอพ้ืนบ้าน
ให้กลายเป็นแพทย์แผนไทยกลับไม่ประสบความส าเร็จด้วยเพราะพื้นฐานความรู้ และประสบการณ์
เป็นคนละชุดกับการแพทย์แผนไทย (เสาวนีย์ กุลสมบรูณ์ , 2555, หน้า 12) นอกจากนั้น ความไม่เข้าใจ
ต่อการรักษาของหมอพ้ืนบ้าน ท าให้ ข้อมูลจ านวนหมอพ้ืนบ้านของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด อาจไม่ใช่
หมอพื้นบ้าน ความหมายที่ภาครัฐส่วนกลางต้องการ บางคนอาจไม่มีบทบาทการรักษาโรคในชุมชน 
และหมอพ้ืนบ้านที่ไม่มีความช านาญจริง (รุจินาถ อรรถสิษฐ, 2551, หน้า 2) 
 จังหวัดฉะเชิงเทราอยู่ในกลุ่มจังหวัดที่มีนโยบายด้านการส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
และการแพทย์พ้ืนบ้าน เพ่ือให้หมอพ้ืนบ้านช่วยดูแลส่งเสริมอนามัยของประชาชนในเบื้องต้น ซึ่งถือว่าเป็น
ทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของประชาชน (แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ประจ าปีงบประมาณ 2556, 2556, หน้า 10) โดยเฉพาะในอ าเภอท่าตะเกียบ จากการรวบรวมข้อมูลหมอพ้ืนบ้าน 
ที่ส ารวจโดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า มีหมอพื้นบ้านที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
และออกหนังสือรับรองตามระเบียบกรมการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์ทางเลือก 
จ านวน 12 คน การขึ้นทะเบียนและออกหนังสือรับรองแก่หมอพ้ืนบ้าน ตามหลักเกณฑ์การคัดกรอง
ท าให้ความเชี่ยวชาญในการรักษาตามประสบการณ์ของหมอพ้ืนบ้านถูกจ ากัดลง เนื่องจากต้องปฏิบัติงาน
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ตามขอบเขตที่ก าหนดไว้เท่านั้น พร้อมกับต้องสร้างความน่าเชื่อถือเพ่ือลบข้อด้อยบางประการ เช่น การบันทึก
กระบวนการรักษาโรคจากการปฏิบัติจริง เพ่ือเป็นข้อมูลทางสถิติที่ระบุถึงความส าเร็จ และประสิทธิภาพ
ของการรักษาแต่ยังมีหมอพ้ืนบ้านอีกหลายคนไม่มาขึ้นทะเบียน แม้นว่าจะมีการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ให้พร้อมรับการประเมิน และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยตามพระราชบัญญัติ
การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 แต่การช่วยเหลือเยียวยาผู้ป่วยของหมอพ้ืนบ้านนั้นเป็นไปตามคุณธรรมจรรยา
ด้วยองค์ความรู้ที่สืบทอดมามิได้ค านึงประโยชน์ตอบแทน เกียรติของหมอพ้ืนบ้านเกิดจากการยอมรับจากชุมชน
ว่าเป็นผู้ดูแลรักษาสุขภาพ เป็นหมอของชุมชน ด้วยการใช้ต้นทุนทางสังคม และทุนธรรมชาติตามบริบทของพ้ืนที่
ซึ่งมีพืชพรรณไม้ที่มีความหลากหลาย เนื่องจากสภาพพ้ืนที่อยู่ห่างไกลการน าสมุนไพรมาใช้ดูแลรักษาสุขภาพ
ของชาวบ้าน และการรักษาจากหมอพ้ืนบ้านนั้นเป็นสิ่งที่ท าได้ง่ายกว่าการเดินทางไปหาหมอที่โรงพยาบาล 
เพราะสมุนไพรที่น ามาใช้นั้นหาได้จากภายในชุมชน และผืนป่าที่อยู่รอบๆ ท าให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้ 
เมื่อเปรียบเทียบสรรพคุณสมุนไพรจากค าบอกเล่าของหมอพ้ืนบ้านกับเอกสารอ้างอิง สมุนไพรหลายชนิด
สามารถน ามาใช้ประโยชน์และศึกษาต่อยอดได้ (สุนันทา โอศิริ, 2554, หน้า 310) 
 จากสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ที่เอ้ืออ านวยต่อการด ารงอยู่ของการแพทย์พ้ืนบ้าน กลับกลายเป็น
สภาพแวดล้อมที่บีบคั้นจากนโยบาย และกฎหมายที่เข้ามาก ากับความรู้ และปฏบิัติการการดูแลรักษาสุขภาพ
ของชุมชนท าให้หมอพ้ืนบ้านบางคนถึงกับเลิกการรักษา ผู้มีความรู้ที่หลงเหลืออยู่ก็มิกล้าแสดงตน องค์ความรู้
การแพทย์พ้ืนบ้านจึงขาดการอนุรักษ์ สืบทอดหมอพ้ืนบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุหากไม่มีการอนุรักษ์
การสืบทอดและการจัดเก็บความรู้ในตัวหมอ ภูมิปัญญาและองค์ความรู้การดูแลรักษาสุขภาพแบบพ้ืนบ้านนี้
มีแนวโน้มที่จะสูญหายในอนาคต ยิ่งไปกว่านั้นความสมบูรณ์ของพ้ืนที่ของอ าเภอท่าตะเกียบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของป่าสงวนแห่งชาติที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม้อันมีค่าทางเศรษฐกิจ การบุกรุกพ้ืนที่ การลักลอบตัดไม้ท าลายป่า 
ปัญหาที่ดินทับซ้อนตามแนวเขตพื้นที่ป่าไม้ที่ไม่ชัดเจน  ก่อให้เกิดความไม่เข้าใจกันระหว่างประชาชน
และเจ้าหน้าที่รัฐ ส่งผลต่อความยากล าบากในการจัดหาสมุนไพรเพ่ือรักษาผู้ป่วย ท าให้การพ่ึงพาภูมิปัญญา
ของหมอพ้ืนบ้านลดลงจนความรู้อาจสูญหายไปในที่สุด กล่าวได้ว่าการเผยตัวของโลกแห่งความรู้แบบพ้ืนบ้าน
ด้วยการส่งเสริมให้หมอพ้ืนบ้านมีบทบาททางสังคมในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนนั้น ในขณะเดียวกัน
ก็อาจจะเป็นการปิดกั้นโลกแห่งความรู้แบบพื้นบ้านอีกครั้งหนึ่ง  หากการเผยตัวในโลกแห่งความรู้นั้น
มิได้สอดคล้องกับบริบทของหมอพ้ืนบ้านเอง 
 จากประเด็นปัญหาดังกล่าวอาจเป็นปัญหาอุปสรรคหนึ่งต่อการส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน และการบรรลุเป้าหมายในการพ่ึงพาตนเองด้านสุขภาพของชุมชน ผู้วิจัยจึงสนใจ
ที่จะศึกษารูปแบบการดูแลรักษาสุขภาพ โดยใช้การแพทย์พ้ืนบ้าน ของหมอพ้ืนบ้านในอ าเภอท่าตะเกียบ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา อย่างเป็นรูปธรรม ท าให้องค์ความรู้การแพทย์พ้ืนบ้าน สามารถสร้างพลังอ านาจ
ในการพึ่งพาตนเอง บนฐานความรู้พ้ืนบ้าน บนฐานทรัพยากรในท้องถิ่น และเพื่อเป็นแนวทางส าคัญ
แก่ทุกภาคส่วนในการน าความรู้ของหมอพ้ืนบ้านไปสู่การใช้ประโยชน์ ตามบริบทที่สอดคล้องกับกับวิถีชีวิต
ของชุมชน 
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1.2 ค ำถำมกำรวิจัย 
  
 ในการศึกษาวิจัย รูปแบบการดูแลรักษาสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พื้นบ้าน
ในอ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีประเด็นค าถามการวิจัย ดังนี้ 
 1.2.1 ประชาชน ในอ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ใช้ความรู้พ้ืนบ้านด้านดูแลรักษา
สุขภาพอย่างไรบ้าง 
 1.2.2 หมอพ้ืนบ้านในอ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ใช้องค์ความรู้การแพทย์พ้ืนบ้าน
ดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนอย่างไร 
 1.2.3 รูปแบบการดูแลรักษาสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พ้ืนบ้านอย่างเหมาะสม
ตามบริบท และสอดคล้องกับกับวิถีชีวิตของชุมชน ในอ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีลักษณะอย่างไร 
  
1.3 วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
  
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี้ 
 1.3.1 เพ่ือศึกษาสถานการณ์การใช้ประโยชน์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พื้นบ้านของประชาชน
ในอ าเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 1.3.2 เพ่ือศึกษาองค์ความรู้ แบบแผนการปฎิบัติ และวิธีการดูแลรักษาสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านการแพทย์พ้ืนบ้านของหมอพ้ืนบ้าน ในอ าเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 1.3.3 เพ่ือเสนอรูปแบบการดูแลรักษาสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน 
ในอ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  
1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย 
 
 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการดูแลรักษาสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน 
ในอ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นการศึกษาปรากฏการณ์การดูแลรักษาสุขภาพของหมอพ้ืนบ้าน 
เพ่ือเสนอรูปแบบการดูแลรักษาสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน ในการวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาจากเอกสาร ส ารวจข้อมูลทรัพยากรบุคคล และพ้ืนที่ที่ยังคงใช้บริการ
ด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน โดยสอบถามจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญ
ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศึกษางานวิจัยที่มีความสอดคล้องเกี่ยวข้องกับประเด็นศึกษาเพ่ือน ามาก าหนด
ขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้ 
 1.4.1 ขอบเขตทางด้านพ้ืนที่การวิจัยครั้งนี้ขอบเขตทางด้านพื้นที่ คือ อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยพ้ืนที่ท าการศึกษา 2 ต าบล คือ ต าบลท่าตะเกียบ 25 หมู่บ้าน และต าบลคลองตระเกรา 
22 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 47 หมู่บ้าน 
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 1.4.2 ขอบเขตด้านประชากรของการวิจัย เรื่อง รูปแบบการดูแลรักษาสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน ในอ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative 
research) ด้วยวิธีการเก็บข้อมูลแบบผสมผสาน ได้แก่ วิธีการเชิงคุณภาพ และวิธีการเชิงปริมาณควบคู่กันไป
เพ่ือให้ได้ข้อมูลจากบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 
ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 กลุ่มหมอพ้ืนบ้านที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนของส านักงานสาธารณสุข จังหวัดฉะเชิงเทรา 
จ าแนกตามรูปแบบการรักษา ได้แก่ หมอยาสมุนไพร หมอนวดพ้ืนบ้าน หมอน้ ามันรักษากระดูก และหมอรักษา
พิษงู กลุ่มที่ 2 กลุ่มบุคลากรวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุข กลุ่มที่ 3 กลุ่มบุคลากรผู้บริหารนโยบาย
การสนับสนุนส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาไทยในการดูแลรักษาสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่าง
ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ประชาชนผู้มีประสบการณ์ด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน ในพ้ืนที่อ าเภอท่าตะเกียบ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 1.4.3 ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาการดูแลรักษาสุขภาพของหมอพ้ืนบ้านผู้วิจัยใช้แนวทาง
ตามกรอบและค าอธิบายทฤษฎีการเกิดโรคของ ฟอสเตอร์ (Foster, 1978, อ้างถึงใน ลือชัย ศรีเงินยวง 
และคณะ, 2533, หน้า 65) สถานการณ์ของการดูแลรักษาสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน 
ตามการรับรู้ของประชาชนที่เข้ารับบริการ ผู้วิจัยใช้แนวทางตามกรอบและค าอธิบาย ระบบการดูแลสุขภาพ
ในสังคมของ Arthur Kleinman (1980) ส่วนเนื้อหาการศึกษาด้านการยอมรับ การส่งเสริมสนับสนุน 
การใช้ประโยชน์การดูแลรักษาสุขภาพของหมอพ้ืนบ้านจากองค์กรหลักที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ
ของประชาชนในพ้ืนที่ศึกษา ผู้วิจัยใช้แนวทางการศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ การแพทย์แผนไทย 
และการแพทย์พ้ืนบ้าน ในกรอบยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบสุขภาพในส่วนการส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาไท 
สุขภาพวิถีไท เพ่ือให้ประชาชนใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพและบ าบัดรักษาโรค  
 1.4.4 ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาการด าเนินการวิจัย เริ่มตั้งแต่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2558 
 
1.5 ข้อตกลงเบื้องต้น 
  
         การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคม เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ โดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน ในพ้ืนที่ศึกษา คือ อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมุ่งศึกษาองค์ความรู้ 
แบบแผนการปฏิบัติ และกระบวนการดูแลรักษาสุขภาพของหมอพ้ืนบ้าน เพ่ือสังเคราะห์ และเสนอรูปแบบ
การดูแลรักษาสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการแพทย์พ้ืนบ้านที่เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่ ในอ าเภอ
ท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา การศึกษาในครั้งนี้เป็นเพียงการน าเสนอรูปแบบเพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนา
การแพทย์พ้ืนบ้านในอนาคตยังมิได้ลงสู่การปฏิบัติจริง 
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1.6 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 
           การวิจัยเรื่องรูปแบบการดูแลสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พื้นบ้าน ในอ าเภอ
ท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทราได้ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะ ดังนี้ 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน หมายถึง ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์การดูแลรักษา
สุขภาพและความเจ็บป่วย โดยผ่านกระบวนการศึกษา สังเกต วิเคราะห์ ตกผลึกเป็นองค์ความรู้ ทั้งในส่วน
ของประชาชน และของหมอพ้ืนบ้านซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อ พิธีกรรม วัฒนธรรมประเพณี บนพ้ืนฐาน
ทรัพยากรในท้องถิ่น 
 การแพทย์พื้นบ้าน หมายถึง การแพทย์ที่มีสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น 
และเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมชุมชนที่ประกอบด้วย องค์ความรู้ ระบบวิธีคิด และแบบแผนการปฏิบัติที่สัมพันธ์
กับชีวิตทั้งยามปกติ และยามเจ็บไข้ได้ป่วย 
           หมอพ้ืนบ้าน หมายถึง บุคคลที่ให้การดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนด้วยภูมิปัญญาการแพทย์
พ้ืนบ้าน ในการวิจัยครั้งนี้หมายถึงหมอพ้ืนบ้านในอ าเภอท่าตะเกียบ ที่ได้การรับรองและขึ้นทะเบียนกับส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 องค์ความรู้ หมายถึง ความรู้ หลักการ วิธีการ ในการดูแลรักษาสุขภาพของหมอพื้นบ้านที่ได้รับ
จากการถ่ายทอด โดยความรู้ที่ได้รับนั้นสามารถปรับใช้ในลักษณะต่างๆ เพ่ือให้เหมาะกับสถานการณ์  
 แบบแผนการปฏิบัติ หมายถึงพฤติกรรม กฎเกณฑ์ บรรทัดฐาน การปฏิบัติตนของหมอพ้ืนบ้าน
ในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน                  
 วิธีการดูแลรักษาสุขภาพ หมายถึง การส่งเสริมและดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่น 
ด้วยภูมิปัญญาการแพทย์พ้ืนบ้านของหมอพ้ืนบ้าน  
            รูปแบบการดูแลสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน หมายถึง แนวทางปฏิบัติของหมอ
พ้ืนบ้าน ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ เพ่ือการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน  
 
1.7 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 
 การศึกษาครั้งนี้คาดหวังให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของการใช้ภูมิปัญญา
เป็นทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพเป็นการฟ้ืนฟูสิ่งดีๆ ที่มีอยู่ตามบริบทสังคม วัฒนธรรม ผลที่ได้จากการศึกษา
การเปิดพ้ืนที่ให้กับหมอพ้ืนบ้านมีส่วนร่วมการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
และภาคประชาชน จึงเสมือนการสร้างองค์ความรู้เชิงวิชาการอันจะน าไปสู่การเป็นต้นแบบจากชุมชนหนึ่ง
ไปสู่อีกหลายชุมชน หรือเป็นกรอบเพ่ือการศึกษาชุมชนอ่ืนๆ ที่มีบริบทคล้ายกันในการสร้างระบบสุขภาพ
ที่เข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองด้วยทุนภูมิปัญญา และทุนทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น 
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บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการดูแลสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน ในอ าเภอ
ท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นการศึกษาปรากฏการณ์การดูแลรักษาสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญา
การแพทย์พ้ืนบ้านที่แตกต่างไปจากแบบแผนของการแพทย์แผนปัจจุบัน โดยหมอพ้ืนบ้านเป็นผู้ที่มีบทบาท
ส าคัญนั้น ผู้วิจัยได้ด าเนินการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวคิดเบื้องต้น
ในการท าความเข้าใจปรากฏการณ์การดูแลรักษาสุขภาพของหมอพ้ืนบ้าน และน าไปสู่ข้อเสนอแนะรูปแบบ
การดูแลสุขภาพ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน ในอ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ตามล าดับดังนี้  
 2.1 แนวคิดทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
 2.1.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสุขภาพ         
 2.1.2 แนวคิดวัฒนธรรมกับการดูแลสุขภาพ 
 2.1.3 แนวคิดการแพทย์พ้ืนบ้าน 
 2.1.4 แนวคิดหมอพื้นบ้าน 
 2.1.5 ความเป็นมาของหมอพ้ืนบ้านอ าเภอท่าตะเกียบ  
            2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
            2.3 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
2.1 แนวคิดทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง   
 
 2.1.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสุขภาพ 
 ความหมายของสุขภาพ 
 ธรรมนูญแห่งองค์การอนามัยโลก ได้บัญญัติความหมายของสุขภาพไว้ว่า สุขภาพ หมายถึง 
“สภาวะที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย สังคม และจิตใจประกอบกันไม่ใช่แต่เพียงปราศจากโรคภัย
ไข้เจ็บหรือความพิการเท่านั้น” (Ottawa Charter for Health Promotion, WHO Genewa, 1986 
อ้างใน ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์, 2541, หน้า 2) 
 ส่วนพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ได้ให้นิยาม “สุขภาพ หมายความถึง 
ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวม
อย่างสมดุล” (ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2552, หน้า 6)  
 สุขภาพ (health) หรือ “สุขภาวะ” หมายถึง สุขภาวะที่สมบูรณ์และเชื่อมโยงกันเป็นองค์รวม
อย่างสมดุล ทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ สุขภาพมิได้หมายถึง เฉพาะความไม่พิการ
และการไม่มีโรคเท่านั้น ดังนั้น สุขภาพ จึงมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับปัจจัยต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะด้าน
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สภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพ ชีวภาพ และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม (ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 
และอนุพงค์ สุจริยากุล, 2543, หน้า 10) 
 สุขภาพจึงมีความหมายที่เน้นความเป็นอยู่ที่สมบูรณ์ท้ังทางร่างกาย จิตใจ และสังคม นั่นคือ 
ต้องมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขภาพทางสังคมครบทุกด้าน   
 ในอดีตค าว่า สุขภาพ หมายถึง สุขภาพกายเป็นหลัก ต่อมาจึงได้รวมสุขภาพจิตเข้าไปด้วย 
เพราะเห็นว่าคนที่มีสุขภาพกายสมบูรณ์แข็งแรง แต่สุขภาพจิตเสื่อมโทรมหรือเป็นโรคจิตก็ไม่สามารถ
ด าเนินชีวิตเป็นปกติสุขได้ ซ้ าร้ายอาจจะท าร้ายผู้อ่ืนได้อีกด้วยปัจจุบัน ค าว่า สุขภาพ มิได้หมายความ
เฉพาะสุขภาพกายและสุขภาพจิตเท่านั้น แต่ยังได้รวมถึงสุขภาพสังคม และสุขภาพจิตวิญญาณอีกด้วย 
จึงสามารถสรุปได้ว่าในความหมายของ "สุขภาพ" ในปัจจุบัน มีองค์ประกอบ 4 ส่วน ด้วยกันคือ  
 1) สุขภาพกาย (physical health) หมายถึง สภาพที่ดีของร่างกาย กล่าวคือ อวัยวะต่างๆ 
อยู่ในสภาพที่ดี มีความแข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ร่างกายสามารถท างานได้ตามปกติ  
และมีความสัมพันธ์กับทุกส่วนเป็นอย่างดี และก่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีในการท างาน  
 2) สุขภาพจิต (mental health) หมายถึง สภาพของจิตใจที่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ 
มีจิตใจเบิกบานแจ่มใส มิให้เกิดความคับข้องใจหรือขัดแย้งในจิตใจ สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม และ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุข สามารถควบคุมอารมณ์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งผู้มีสุขภาพจิตดี 
ย่อมมีผลมาจากสุขภาพกายดีด้วย ดังที่ John Lock ได้กล่าวไว้ว่า “a sound mind is in a sound body” 
คือ “จิตใจที่แจ่มใส ย่อมอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์” 
 3) สุขภาพสังคม (social health) หมายถึง บุคคลที่มีสภาวะทางกายและจิตใจ
ที่สุขสมบูรณ์ มีสภาพของความเป็นอยู่หรือการด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่ท าให้ผู้อ่ืน 
หรือสังคมเดือดร้อน สามารถปฏิสัมพันธ์และปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดีและมีความสุข 
 4) สุขภาพจิตวิญญาณ (spiritual health) หมายถึง สภาวะที่ดีของปัญญาที่มีความรู้
รู้เท่าทันและความเข้าใจอย่างแยกได้ในเหตุผลแห่งความดี ความชั่ว ความมีประโยชน์ และความมีโทษ 
ซึ่งน าไปสู่ความมีจิตอันดีงามและเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ในองค์ประกอบสุขภาพทั้ง 4 ด้านนั้น แต่ละด้านยังมี 
4 มิติ ดังนี้  
 (1) การส่งเสริมสุขภาพ เป็นกลไกการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สุขภาพกาย 
สุขภาพจิต สุขภาพสังคม และสุขภาพจิตวิญญาณ 
 (2) การป้องกันโรค ได้แก่ มาตรการลดความเสี่ยงในการเกิดโรค รวมทั้ งการสร้าง
ภูมิคุ้มกันเฉพาะโรค ด้วยวิธีการต่างๆ นานา เพ่ือมิให้เกิดโรคกาย โรคจิต โรคสังคม และโรคจิตวิญญาณ  
 (3) การรักษาโรค เมื่อเกิดโรคขึ้นแล้ว เราต้องเร่งวินิจฉัยโรคว่าเป็นโรคอะไร แล้วรีบ
ให้การรักษา ด้วยวิธีที่ได้ผลดีที่สุด และปลอดภัยที่สุดเท่าที่มนุษย์จะรู้และสามารถให้การบริการรักษาได้ 
เพ่ือลดความเสียหายแก่สุขภาพ หรือแม้แต่เพ่ือป้องกันมิให้เสียชีวิต  
 (4) การฟ้ืนฟูสภาพ หลายโรคเมื่อเป็นแล้วก็อาจเกิดความเสียหายต่อการท างาน
ของระบบอวัยวะหรือท าให้พิการ จึงต้องเริ่มมาตรการฟื้นฟูให้กลับมามีสภาพใกล้เคียงปกติที่สุดเท่าที่
จะท าได้   
 ส่วนการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เป็นการดูแลสุขภาพที่มีการบูรณาการความรู้ดั้งเดิมเข้ากับ
การบ าบัดเสริม เพ่ือส่งเสริมให้เกิดสุขภาวะที่ดี และป้องกันรักษาโรคสุขภาพแบบองค์รวมจึงอยู่บน
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กฎเกณฑ์ท่ีว่าส่วนรวมทั้งหมดถูกสร้างขึ้นมาจากส่วนย่อยๆ ที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องและพ่ึงพาต่อกัน ไม่สามารถ
แยกจากกันได้ เพราะถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งถูกท าลายไป จะท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆ เสียดุลยภาพไป 
ซึ่งจะท าให้ส่วนอ่ืนๆ ถูกท าลายไปด้วยเช่นเดียวกับชีวิตมนุษย์แต่ละคน จะประกอบด้วยร่างกาย (physical) 
จิตใจ (mental and emotional) สังคม (social) และจิตวิญญาณ (spiritual) ถ้าองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง
ของชีวิตสูญเสียการท างานไป ก็จะส่งผลต่อองค์ประกอบอ่ืนๆ ที่เหลือ ในขณะเดียวกันชีวิตและองค์ประกอบ
ของชีวิตแต่ละด้านก็จะเกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กับสรรพสิ่งแวดล้อมเช่นกัน แม้ว่าองค์รวมจะมีส่วนย่อย
หลายอย่างมาประกอบกันก็ตาม แต่ทว่าองค์รวมก็มีคุณสมบัติใหม่ที่ส่วนประกอบย่อยไม่มี 
 แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพแบบองค์รวม จะเน้นถึงการมีสุขภาวะ (well-being) คือ การมีสุขภาพดี 
มีความรู้สึกเป็นสุข ความสมดุล ความเป็นองค์รวมของ 4 มิติ คือ กาย จิต สังคม ปัญญาหรือจิตวิญญาณ
ที่บูรณาการอยู่ในการพัฒนามนุษย์และสังคม เพ่ือสร้าง “ความอยู่เย็นเป็นสุข” (ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล, 2549, 
หน้า 45) การมีสุขภาวะนั้นจะเน้นใน 4 มิติ ดังนี้ คือ สุขภาวะทางจิตใจ (mental health) หมายถึง จิตใจ
ที่มีความสุข รื่นเริง คล่องแคล่ว ไม่มีความเครียด มีสติสัมปชัญญะ และความคิดอ่านตามควรแก่อายุ 
(ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล, 2549 อ้างถึงใน ประเวศ วะสี, 2543; สันต์ หัตถีรัตน์, 2548) หรือกล่าวได้ว่า จิตใจ
เป็นตัวเชื่อมระหว่างภายในและภายนอก ตัวอย่างเช่น การท าสมาธิ เทคนิค deep relaxations เพ่ือเป็น
การเพ่ิมสมาธิและช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ การท าสมาธิและการใช้น้ ามันสมุนไพร Mass therapy 
และการกดจุด ซึ่งเป็นการท าให้มีการเคลื่อนไหวของพลังงานภายในสุขภาวะที่สมบูรณ์ทางร่างกาย (physical 
health) หมายถึง ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงคล่องแคล่ว มีก าลัง ไม่เป็นโรค ไม่พิการ มีสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริม
สุขภาพ (ประเวศ วะสี, 2543 อ้างถึงใน ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล, 2549) โดยในการแพทย์แบบองค์รวม
จะเน้นไปที่การคลายความตึงของกล้ามเนื้อโดยการถ่ายทอดพลังงานผ่านทางการนวด ได้แก่ วารีบ าบัด 
การพอกหน้าด้วยผักและโคลนพอก การบ าบัดโดยการสัมผัส (touch therapy) สุขภาวะที่สมบูรณ์ทางสังคม 
(social health) หมายถึง ความสามารถในการอยู่ร่วมกันในสังคม มีความสุข มีความสัมพันธ์ที่ดี (เป็นมิตร
และเกื้อกูล) ต่อผู้อื่น ต่อครอบครัว ต่อชุมชน ต่อสังคม มีระบบการบริการที่ดีสุขภาวะที่สมบูรณ์
ทางจิตวิญญาณ (spiritual health) เป็นความสุขท่ีเกิดจากการเข้าใจธรรมชาติ เข้าใจความจริงแห่งชีวิต
และสรรพสิ่ง จนเกิดความรอบรู้ มีปัญญา เข้าใจความจริงของโลกและชีวิต มีความมั่นคงทางจิตใจ  
(สันต์ หัตถีรัตน์, 2548 อ้างถึงใน ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล , 2549) สมาคมการแพทย์แบบองค์รวม
ของสหรัฐอเมริกาได้ให้ค าจ ากัดความของสุขภาพแบบองค์รวม 2 แบบ (Walter, 2005 อ้างถึงใน 
ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล) ดังนี้ 
 1) สุขภาพแบบองค์รวม หมายถึง ทุกส่วนของร่างกาย ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์
ระหว่างร่างกาย และจิตใจ หรือร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ หรือร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และจิตวิญญาณ
เมื่อน าไปประยุกต์ใช้กับการรักษาจะเรียกว่าการรักษาแบบองค์รวม (holistic medicine) ซึ่งจะเกี่ยวข้อง
กับปัจจัย 3 อย่าง คือ สาเหตุของการเกิดโรค การเพ่ิมความเกี่ยวข้องของผู้ป่วย และการพิจารณา การรักษา
แผนปัจจุบัน (allopathic) และการรักษาแบบทางเลือก (alternative) 
 2) สุขภาพแบบองค์รวม หมายถึง การดูแลสุขภาพแบบทางเลือก เป็นการเปลี่ยนการรักษา
จากการแพทย์แผนปัจจุบันและใช้การรักษาแบบทางเลือก ดังนั้น สุขภาพแบบองค์รวม (holistic health) 
เป็นปรัชญาของการมีสุขภาวะที่ดี โดยพิจารณาถึงทุกๆ องค์ประกอบในร่างกาย ได้แก่ ร่างกาย จิตใจ สังคม
และจิตวิญญาณ ไม่ได้พิจารณาเฉพาะโรคที่เป็นหรือเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย แต่จะพิจารณา
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จากปฏิกิริยาความสัมพันธ์ระหว่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และสภาพแวดล้อม ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ 
และความสัมพันธ์ดังกล่าวต้องอยู่ในภาวะสมดุลเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการมีสุขภาวะที่ดีที่สุด 
 ส าหรับค าจ ากัดความของสุขภาพแบบองค์รวมของไทย ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ 
ระบุไว้ว่า เป็นสุขภาวะที่สมบูรณ์และเชื่อมโยงกันเป็นองค์รวม ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ 
ไม่ได้หมายถึง ความไม่พิการ และการไม่มีโรคเท่านั้น  
 สุขภาพองค์รวม (มูลนิธิสุขภาพไทย, 2550, หน้า 1-3) แยกออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้  
 1) ระดับบุคคล ซึ่งหมายถึง การท าให้เกิดความสมดุลภายในตัวคนแต่ละคน ทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ (อารมณ์) และจิตวิญญาณ โดยที่หนทางไปสู่ดุลยภาพ คือ การด าเนินชีวิตที่เหมาะสม
มีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ เช่น การบริโภคอาหารที่เหมาะสม การออกก าลังกาย การรักษาอารมณ์ ท าจิตใจ
ให้ผ่อนคลาย และการมีคุณธรรม เป็นพฤติกรรมที่มุ่งสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 2) ระดับครอบครัว มีความสมดุลของสุขภาวะในตัวคน เชื่อมโยงกับคนอ่ืนๆ และ
สิ่งแวดล้อมในครอบครัว มีครอบครัวที่อบอุ่น สมาชิกในครอบครัวมีความรักให้กันและกัน ช่วยกันดูแล
ให้ทุกคนมีสุขภาพท่ีดีทั้งกายและใจ ทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบและบทบาทแตกต่างกันไป 
 3) ในระดับชุมชนและสังคม มีความสมดุลของสุขภาวะในตัวคน เชื่อมโยงกับคนอ่ืนๆ 
และสิ่งแวดล้อมในชุมชนและสังคมโดยรวม 
 (1) ความสัมพันธ์ระหว่างคนต่อคน หมายถึงคนในชุมชน สังคม มีความเกื้อกูล
เอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน เป็นชุมชน สังคมที่มีเอกภาพกันถึงแม้ว่าคนในสังคมนั้นๆ จะมีความแตกต่าง
และหลากหลายชนชั้น อาชีพ ความคิด ฯลฯ แต่คนจ านวนมากมีเจตจ านงอย่างเดียวกัน ที่จะสร้าง
สังคมท่ีดีงาม สุขภาพและชีวิตของคนในชุมชนสังคมจึงเจริญงอกงามอย่างสมดุล 
 (2) ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติ มีความตระหนักว่ามนุษย์นั้นเป็นส่วนหนึ่ง
ของธรรมชาติ ให้ความเคารพและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติและสรรพชีวิตอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์
นานาพันธุ์ ต้นไม้ ป่าไม้ ภูเขา แม่น้ า ล าธาร อากาศ ฯลฯ ตระหนักและจริงจังที่จะใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน สร้างความสัมพันธ์ที่กลมกลืนและสมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 จะเห็นได้ว่า สุขภาพแบบองค์รวมเน้นให้ประชาชนสามารถสร้างเสริมสุขภาพที่ดีด้วยตนเอง
ด้วยการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสร้างสรรค์ สิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพและทางสังคมที่เอ้ือต่อสุขภาพ 
ขณะเดียวกันทุกภาคส่วนของสังคมจะต้องน าสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นตัวตั้ง แนวคิด
สุขภาพแบบองค์รวมไม่เพียงแต่จะเน้นว่าต้องหาทางถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้ประชาชนน าไปประยุกต์
ปฏิบัติด้วยตนเองเท่านั้น แต่ยังได้ใส่ใจต่อการน าเอาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ให้เกิด
ประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชนอีกด้วย     
 องค์ประกอบของระบบสุขภาพ 
 ระบบสุขภาพของคนในภูมิภาคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบใด ตามแนวคิดของฟอสเตอร์ (Foster, 
1978, อ้างถึงใน ลือชัย ศรีเงินยวง และคณะ, 2533, หน้า 65) กล่าวว่าองค์ประกอบที่ส าคัญ ส่วนที่เป็น
พ้ืนฐานที่สุด ก็คือ ส่วนที่เรียกว่า ทฤษฎีการเกิดโรค (disease theory system) และระบบการดูแลสุขภาพ 
(health care system) ฟอสเตอร์ กล่าวว่า ทฤษฎีการเกิดโรคเป็นส่วนของระบบความเชื่อที่ว่าด้วยธรรมชาติ
ของสุขภาพ สาเหตุของความเจ็บป่วยและหนทางที่เหมาะสมในการแก้ไข ขณะที่ระบบการดูแลสุขภาพ
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เป็นกระบวนการที่สังคมจัดการเพ่ือดูแลรักษาผู้ป่วย ให้เป็นไปในรูปแบบใดๆ ก็ตามมีปัจจัยและองค์ประกอบ
ดังนี้ 
 1) ทฤษฎีการเกิดโรค (disease theory system) ทฤษฎีการเกิดโรคเป็นส่วนของระบบ
ความเชื่อที่ว่าด้วยธรรมชาติของสุขภาพสาเหตุ และผลของความเจ็บป่วยและหนทางที่เหมาะสมในการแก้ไข    
 2) ระบบการดูแลสุขภาพ (health care system) ระบบการดูแลรักษาสุขภาพ 
เป็นกระบวนการที่สังคมจัดการเพ่ือดูแลรักษาผู้ป่วย    
 ฟอสเตอร์ ยังอธิบายสาเหตุของการเกิดโรคไว้ว่าขึ้นอยู่กับความเชื่อของการอธิบายโรค
และสาเหตุการเจ็บป่วย 2 ประการ คือ                             
 1) personalistic medical system เป็นระบบความเชื่อที่อธิบายว่า สาเหตุของการ
เจ็บป่วยนั้น เกิดจากสิ่งนอกเหนือธรรมชาติที่ไม่สามารถมองเห็นได้ และอธิบายไม่ได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ 
เป็นความเจ็บป่วยที่เกิดจากเคราะห์กรรม ผีสาง เทวดา หรือวิญญาณชั่วร้ายต่างๆ การถูกกระท าจากศัตรู
ที่อาจใช้เวทมนต์ วิธีการแก้ไขความเจ็บป่วยเหล่านี้จะท าได้โดยกรรมวิธีทางไสยศาสตร์ โดยหมอที่ช านาญ
ทางเวทมนต์มาแก้ไขหรือถอดสิ่งชั่วร้ายออกไป 
 2) naturalistic medical system เป็นระบบความเชื่อที่อธิบายสาเหตุของการเจ็บป่วย
ว่าเกิดจากความไม่สมดุลของธาตุต่างๆ ในร่างกายตามทฤษฎีโบราณ เช่น ทฤษฎีร้อนและเย็น (hot-cold 
theory) หรือการมีสุขภาพดีกับการเจ็บป่วย กล่าวคือ ร้อนเป็นสัญลักษณ์ของความอบอุ่น ความดี สุขภาพดี 
มิตรภาพที่ดี ส่วนเย็นเป็นสัญลักษณ์ของความอ้างว้าง ความชั่ว การมีสุขภาพไม่ดี ดังนั้น แนวความคิด 
ความเชื่อตามทฤษฎีร้อนและเย็นนั้น เป็นความเชื่อที่มีผลต่อความเชื่อเกี่ยวกับสภาพร่างกายของมนุษย์ 
การแก้ไขความเจ็บป่วยด้วยการยึดหลักความสมดุลโดยใช้สิ่งตรงข้ามแก้กัน เช่น ร้อนจะต้องแก้ด้วยเย็น 
หรือไข้ท่ีผู้ป่วยตัวร้อนมาก จะต้องรักษาด้วยยาที่มีลักษณะเย็น 
   นอกจากอธิบายสาเหตุของการเจ็บป่วยแล้ว ทฤษฎีการเกิดโรคยังมีบทบาทในการอธิบายระบบ
การดูแลสุขภาพ (health care system) ว่าเป็นกระบวนการที่สังคมจัดการเพ่ือดูแลรักษาผู้ป่วย เรื่องต่างๆ 
ดังนี้      
 1) การเลือกวิธีในการรักษา ซึ่งก็สืบเนื่องมาจากความเชื่อในสาเหตุของการเจ็บป่วย 
 2) อธิบายผลที่ท าให้เกิดการเจ็บป่วยในแต่ละสถานที่ และในระยะเวลาต่างๆ 
ทั้งนี ้เพ่ือให้ผู้ป่วยเข้าใจเหตุการณ์และหาทางป้องกันได้ 
 3) ช่วยอธิบายถึงบทบาท อ านาจในการแทรกแซง หรือสนับสนุนพฤติกรรมทางสังคม 
และจริยธรรม ค่านิยมและวัฒนธรรม เช่น ข้อห้ามต่างๆ ไม่ให้มีการประพฤติผิดละเมิดต่อกัน หรือในเรื่อง
กฎแห่งกรรม โดยเฉพาะในชุมชนที่มีวิถีชีวิตในวัฒนธรรมดั้งเดิม อ านาจของหมอพ้ืนบ้านจะมีบทบาท
ต่อผู้ป่วยมากในการตัดสินใจว่าผู้ป่วยป่วยหรือไม่ 
 4) ใช้เป็นเหตุผลในการปฏิบัติตามประเพณีดั้งเดิม เช่น ข้อปฏิบัติในพิธีการล่าสัตว์ 
การตกปลา หรือการเก็บของป่า ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การฆ่าสัตว์ ต่อเมื่อ
ต้องการอาหารเท่านั้น (เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ, 2534, หน้า 66) 
 ระบบการดูแลสุขภาพในสังคม 
 อาเธอร์ ไคล์แมน (Arthur Kleinman, 1980, pp 49-60) นักมานุษยวิทยาการแพทย์ ได้อธิบาย
ไว้ว่า ในสังคมหนึ่งๆ จะมีระบบการดูแลสุขภาพ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ภาค คือ ระบบการดูแลสุขภาพภาคสามัญชน 
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ระบบการดูแลสุขภาพภาควิชาชีพ และระบบการดูแลสุขภาพภาคพ้ืนบ้าน โดยทั้ง 3 ภาคนี้ ไม่สามารถ
แยกจากกันได้ แต่จะมีการเหลื่อมล้ ากัน มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน มีความขัดแย้งและผสมผสานอยู่ตลอดเวลา 
เนื่องจากระบบสุขภาพเป็นภาวะที่ไม่หยุดนิ่ง มีการปรับตัว และเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1) ระบบการดูแลสุขภาพภาคสามัญชน (popular sector of health care) เป็นการดูแล
สุขภาพที่อาศัยประสบการณ์ในการรักษาเยียวยาหรือส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ซึ่งไม่มีทฤษฎี
ที่เป็นระบบใดๆ มาชี้น าเป็นกระบวนการพ้ืนฐานในการแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาสุขภาพ  
 2) ระบบการดูแลสุขภาพภาควิชาชีพ (professional sector of health care) 
เป็นการปฏิบัติทางการแพทย์ที่เป็นรูปแบบของวิชาชีพ ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการและถูกต้อง
ตามกฎหมาย มีพ้ืนฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์และทฤษฎีเชื้อโรค สามารถอธิบายถึงสาเหตุของการเกิดโรค 
ลักษณะการด าเนินของโรค การพยากรณ์โรค และวิธีการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ มุ่งเน้นการประเมิน
ปัญหาด้านร่างกายมากกว่าจิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ และห่างจากการด าเนินชีวิตปกติของประชาชน
มากกว่าระบบอ่ืน  
 3) ระบบการดูแลสุขภาพภาคพ้ืนบ้าน (folk sector of health care) เป็นระบบการดูแล
สุขภาพที่มีการรักษาเยียวยาที่ไม่ใช่รูปแบบของวิชาชีพ แต่มีพ้ืนฐานตามความเชื่อตามวิธีการรักษา
แบบพ้ืนบ้านเป็นการดูแลสุขภาพด้วยระบบวัฒนธรรมที่เน้นความเชื่อ ประสบการณ์เฉพาะท้องถิ่น  
มีการเรียนรู้ โดยอาศัยประสบการณ์ ความเชื่อ และศาสนา มีลักษณะของการปฏิบัติทางการแพทย์ที่เกิดขึ้น
แต่ละท้องถิ่น 
 

 
 
ภาพ 1  แสดงความสัมพันธ์ของระบบการแพทย์ 
ที่มา: Kleinman, 1980, pp. 49-60 
 
 จะพบว่าแบบแผนการแสวงหาวิธีการดูแลสุขภาพของประชาชนนั้น มีลักษณะของการผสมผสาน
หรือมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างการดูแลใน 3 ระบบ ระหว่างการดูแลสุขภาพตนเอง หรือการใช้ความรู้ประสบการณ์
ของประชาชน (popular sector) การแสวงหาวิธีการดูแลโดยการพ่ึงพาหมอพ้ืนบ้านในชุมชน (folk sector) 
และการไปรับบริการจากระบบบริการการแพทย์ที่เป็นทางการ หรือผู้ประกอบวิชาชีพ (professional sector) 
ส าหรับสังคมไทยก็ยังพบ ลักษณะการผสมผสานการดูแลสุขภาพเช่นนี้ในปัจจุบัน โดยเฉพาะการเจ็บป่วย
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เฉพาะท้องถิ่นที่มีการอธิบายการเจ็บป่วย บนวิถีความเชื่อ ประเพณี  วัฒนธรรม (culture - bounded 
syndromes) เช่น การดูแล การผิดส าแดง ลมผิดเดือน ฯลฯ หรือความเจ็บป่วยเรื้อรัง เบาหวาน มะเร็ง 
ภูมิแพ้เป็นต้น (กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 2553, หน้า 29) 
 ยัง (Young, 1983, pp. 62) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเลือกใช้บริการที่มีอยู่ในสังคม 
ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของปัจจัยที่ส าคัญ 4 ประการ คือ 
 1) การรับรู้ถึงความรุนแรงของความเจ็บป่วย (gravity of perceived seriousness of 
illness) ของบุคคลและญาติพ่ีน้อง หรือเพ่ือนสนิท ถือว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดประการแรกในการเลือก
แหล่งหรือวิธีการรักษาเยียวยา ถ้าการเจ็บป่วยนั้นผู้ป่วยรับรู้ว่ารุนแรงมาก ผู้ป่วยและครอบครัวจะเลือกแหล่ง
บริการที่คิดว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งโดยทั่วไปมักเป็นแพทย์ปริญญาในเมือง โดยไมค านึงถึงราคา
ค่าบริการ และส าหรับกรณีการเจ็บป่วยที่รับรู้ว่ามีความรุนแรงน้อย หรือเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ ผู้ป่วย
และครอบครัวมักท าการรักษาตนเอง โดยวิธีการที่บุคคลในครอบครัวรู้จักกันดี 
 2) ความรู้ เกี่ยวกับการรักษาพ้ืนบ้านหรือการรักษาตนเอง (knowledge of home 
remedy) หมายถึง การดูแลรักษาตนเองเมื่อเกิดการเจ็บป่วย ถ้าอาการเจ็บป่วยนั้นไม่รุนแรงจะเลือกใช้
วิธีรักษาตนเอง แต่ถ้าไม่รู้วิธีการรักษาแบบพ้ืนบ้านจะใช้วิธีการรักษาแบบตะวันตก และในกรณีที่การรักษา
แบบพ้ืนบ้านหรือการรักษาตนเองไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเจ็บป่วยได้ ผู้ป่วยก็จะมีแนวโน้มที่จะเลือก
รักษาในระบบการแพทย์แบบตะวันตก 
 3) ความเชื่ อถือในผลของการรักษา (faith or perceived benefit of taking action) 
บุคคลจะเลือกวิธีการรักษาตามความเชื่อถือศรัทธา ในประสิทธิภาพของวิธีการรักษานั้นๆ กล่าวคือ ถ้าบุคคล
มีความเชื่อว่าการรักษาวิธีต่างๆ นั้น จะช่วยท าให้หายจากอาการเจ็บป่วยได้ จะเลือกใช้วิธีการนั้น เช่น 
ผู้ที่รักษากับหมอไสยศาสตร์ อาจจะมีความเชื่อในพิธีกรรมที่หมอไสยศาสตร์ใช้ ว่าสามารถท าให้เขาพ้น
จากโรคภัยไข้เจ็บได้ดี เป็นต้น 
 4) การเข้าถึงแหล่งบริการ (accessibility) การจะเลือกรักษาโดยวิธีการใด บางครั้ง
ก็จะค านึงถึงความสะดวกในการเดินทางไปรับบริการยังแหล่งนั้นๆ รวมทั้ง ค่าใช่จ่ายในการซื้อบริการนั้น
ก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน โดยทั่วไปผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยมีแนวโน้มที่จะเลือกแหล่งบริการที่อยู่ใกล้ 
เดินทางไปสะดวกกว่า และเสียค่าใช้จ่ายส าหรับการบริการนั้น ตามสมควร 
      กล่าวได้ว่า การดูแลสุขภาพมีลักษณะผสมผสาน แต่ละครั้งมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้อง
ทั้งตัวผู้ป่วย ครอบครัว เครือข่ายทางสังคมและชุมชน มีการเรียนรู้จากประสบการณ์การเจ็บป่วยที่เคย
เกิดขึ้นร่วมกันผสมผสานกันทั้งสารระบบ ซึ่งแต่ละระบบนั้นมีทั้งความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และแยกจากกัน 
หากประกอบขึ้นเป็นระบบการดูแลสุขภาพตั้งแต่ระดับสังคม ถึงระดับท้องถิ่น การเลือกใช้บริการสุขภาพ
ที่มีอยู่ในสังคมขึ้นอยู่กับการรับรู้ถึงความรุนแรงของความเจ็บป่วย ความรู้เกี่ยวกับวิธีการรักษา ความเชื่อถือ
ผลของการรักษา ความสะดวกและค่าใช้จ่าย 
 2.1.2 แนวคิดวัฒนธรรมกับการดูแลสุขภาพ 
 มนุษย์เกิดมาในโลกต้องเผชิญกับกฎเกณฑ์ธรรมชาติ กฎเกณฑ์สุขภาพ และกฎเกณฑ์ของสังคม 
ที่เป็นการคุกคามการอยู่รอดของมนุษย์ ปัญหาสุขภาพและความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นนั้น เป็นปรากฏการณ์
ทั้งทางชีวภาพและสังคมวัฒนธรรม เพราะความเจ็บป่วยนั้นเป็นธรรมชาติที่คุกคามกับชีวิตทั้งส่วนบุคคล
และสังคม ดังนั้น ทุกสังคมจึงไม่หยุดนิ่งที่จะแสวงหาวิธีการในการป้องกันหลีกเลี่ยง และจัดการปัญหา
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ความเจ็บป่วย โดยแต่ละสังคมจะสร้างวัฒนธรรม และแบบแผนในการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือการแก้ไขปัญหา
ของแต่ละสังคม ประเภทของวัฒนธรรมกับการดูแลสุขภาพ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 
 1) วัฒนธรรมการดูแลสุขภาพในสภาวะปกติ หมายถึง แบบแผนทางวัฒนธรรมของสังคม
ที่มีก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตของคนในสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือท าให้คนในสังคม
มีสุขภาพดี แข็งแรงสมบูรณ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 (1) วัฒนธรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ เช่น การกินอาหารประเภทน้ าพริกผักจิ้ม
และอาหารจากธรรมชาติ การออกก าลังกาย การเข้าวัด ถือศีล ท าสมาธิ ท าบุญตักบาตร งดบริโภคสุรา
และสิ่งเสพติด 
 (2) วัฒนธรรมเกี่ยวกับการป้องกันโรค เช่น การบริโภคอาหารปรุงสุก การรับวัคซีน
ภูมิคุ้มกันโรค 
           2) วัฒนธรรมการดูแลสุขภาพในสภาวะเจ็บป่วย การรับรู้ของบุคคลที่มีต่อความผิดปกติ
ของร่างกาย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 (1) วัฒนธรรมเกี่ยวกับการรักษาโรค ในแต่ละสังคมต่างมีระบบการดูแลสุขภาพ
ที่มีความเชื่อมโยงกัน 3 ประเภท ได้แก่ ระบบการดูแลสุขภาพภาคประชาชน ระบบการดูแลสุขภาพ
แบบพ้ืนบ้าน และระบบการดูแลสุขภาพภาควิชาชีพ  
 (2) วัฒนธรรมเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ เช่น การดูแลการพักฟ้ืนของผู้ป่วย
จากคนในครอบครัว การงดบริโภคอาหารแสลง การออกก าลังกายเพ่ือเสริมสร้างความแข็งแรง 
 ภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพของไทย ถือว่าเป็นวัฒนธรรมด้านสุขภาพที่ผ่านการกลั่นกรอง คัดสรร 
และถ่ายทอด มีการผสมผสานทั้งโหราศาสตร์ ไสยศาสตร์ และศาสตร์ของท้องถิ่น ซึ่งเชื่อว่าการเจ็บป่วย
เกิดจากเคราะห์กรรม เกิดจากอ านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เกิดจากความไม่สมดุลของธาตุหรือพลังในร่างกาย 
ในการตรวจรักษาหรือวิเคราะห์โรคของแพทย์พ้ืนบ้านจึงคล้ายกับแผนปัจจุบัน คือ มีการซักประวัติ
การเจ็บป่วยว่าเคยไปท าอะไร ในสถานที่ใดบ้าง วันเดือนปีเกิดเป็นอย่างไร เพ่ืออ้างอิงไปถึงโหราศาสตร์ด้วย 
มีการตรวจร่างกายระบบต่างๆ เช่น ผิวหนัง ตา ลิ้น คอ ปัสสาวะ อุจจาระ ส่วนการวิเคราะห์โรคและการรักษา
ที่ส าคัญ คือ ยาและกรรมวิธี แพทย์พ้ืนบ้านของไทยจะมีการใช้สมุนไพร ต ารับยา มีทั้งยาหม้อ ยาผง ยาเม็ด 
ลูกกลอน และยาทาน้ ามนต์ต่างๆ โดยกรรมวิธีที่มีทั้งการโกรกศีรษะเวลาเป็นไข้หรือเป็นหวัด โดยใช้หัวหอม
และใบมะขาม ซึ่งโกรกแล้วจะรู้สึกโล่งสบาย มีการกวาดคอโดยยากวาดและการกิน การทา การอบประคบ
และการนวดที่ไม่มีเหมือนในปัจจุบัน คือ ฉีดกับผ่าเท่านั้น นอกจากนั้นยังมีพิธีกรรม การเซ่นไหว้ การขอขมา 
การท าสมาธิ รวมทั้งข้อห้ามและของแสลงต่างๆ โดยภูมิปัญญาไทยกับการดูแลสุขภาพ มีอยู่ 2 ระดับ คือ 
 1) ภูมิปัญญาไทยแห่งการดูแลสุขภาพและการเจ็บป่วยของตนเองและครอบครัว 
 2) ระบบการแพทย์พื้นบ้านซึ่งมาจากความรู้พ้ืนฐาน วิทยาการท้องถิ่นที่มีอยู่จากเทคโนโลยี 
พ้ืนบ้าน เป็นการน าเอาภูมิปัญญาหรือความรอบรู้จากประสบการณ์ทั้งหลายมารวมกันเพ่ือพัฒนาที่ดีขึ้น 
จากแพทย์พ้ืนบ้านกลายเป็นแพทย์แผนไทยที่เป็นการแพทย์ของประเทศ โดยน าเอาระบบและแบบแผน
หลายๆ อย่างเข้ามารวมผสมผสานกันให้เกิดเป็นแพทย์แผนไทย เช่น พุทธศาสตร์ ไสยศาสตร์ โหราศาสตร์ 
รวมกับศาสตร์ของท้องถิ่น ส่วนกรรมวิธีของแพทย์แผนไทยก็มีเรื่องสมุนไพร ต ารับยา การนวด มีเรื่องสมาธิ
และพิธีกรรมต่างๆ การแพทย์พื้นบ้านจึงมีบทบาทด้านต่างๆ ดังนี้  
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 (1) ด้านจิตวิทยา เช่น ในการคลอดจะใช้วิธีเลือกผู้ที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับครอบครัว
หรือหมอต าแยเป็นผู้ดูแล ซึ่งถือเป็นการดูแลตามหลักการด้านจิตวิทยา โดยเฉพาะการปฏิบัติกิจกรรม
ของหมอต าแยที่มีการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ อยู่ที่บ้าน อาทิเช่น เตรียมการคลอด เตรียมของใช้ 
เตรียมญาติ ฯลฯ ซึ่งในขณะที่แพทย์แผนปัจจุบันไม่ได้ยึดถือปฏิบัติ จึงท าให้มองเห็นความแตกต่าง
ระหว่างแพทย์พ้ืนบ้านกับแพทย์แผนปัจจุบัน และสะท้อนให้เห็นความโดดเด่นของการแพทย์พ้ืนบ้าน
ที่มีผลต่อจิตใจ สร้างความอบอุ่นและความเป็นกันเองกับผู้ป่วย 
 (2) ด้านการเสริมสร้างสุขภาพ ในการดูแลหลังคลอดและการดูแลเด็ก ภูมิปัญญาไทย
จะลึกซ้ึงมากท้ังด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค รักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟูสภาพ รวมทั้งการเฝ้าระวัง 
ซึ่งเป็นการป้องกันภัยเพราะถือว่าคนคลอดหรือเด็กอ่อนในระหว่างนั้นอ่อนแอ จะมีการป้องกันภัย โดยเชื่อว่า
อาจได้รับอันตรายจากผีสาง ก็จะมีใบหนาดและสายสิญจน์ผูกข้อมือเป็นการป้องกันภัย และมีการแนะน า
เรื่องอาหารการกิน ข้อห้ามต่างๆ ก็เป็นการส่งเสริมสุขภาพไปในตัว ถ้าป่วยก็มีการรักษาทางด้านสมุนไพร 
นอกจากนั้น การประคบด้วยพลับพลึงการอยู่ไฟ ก็เป็นเรื่องของการฟ้ืนฟูสภาพ ส่วนพิธีกรรมต่างๆ  
ก็เป็นการส่งเสริมด้านจิตใจให้ทั้งแม่และเด็กที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ เด็กต้องดื่มนมแม่ หรือมีแม่นม 
เพราะถือว่านมแม่มีคุณค่ามากที่สุด สิ้นเปลืองน้อยที่สุด เหล่านี้เป็นเรื่องของภูมิปัญญาที่ด าเนินการ
โดยกลุ่มหรือชุมชนของไทย 
 (3) ด้านขนบธรรมเนียม ผู้สูงอายุ แต่เดิมสังคมไทยเป็นครอบครัวขยายถือว่าผู้สูงอายุ
เป็นบุคคลส าคัญที่ต้องเคารพ เพราะเป็นผู้ใหญ่ที่เอื้ออ านวยประโยชน์และประสบการณ์ให้เรา 
สอนขนบธรรมเนียม สอนให้เราด ารงชีวิตโดยราบรื่น ซึ่งสั่งวอนตามประสบการณ์ชีวิตตามภาวะ
ที่เคยมีประสบการณ์ ฉะนั้นในฐานะลูกหลานควรดูแลผู้สูงอายุ  ผู้สูงอายุก็ยังช่วยเลี้ยงหลานสอน
และอบรมหลานเป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน 
 (4) ด้านประเพณี การตาย เป็นเรื่องที่สังคมเห็นใจซึ่งกันและกันมาอยู่เป็นเพ่ือน
และให้ก าลังใจแก่ผู้สูญเสีย มีการสวดอภิธรรม ซึ่งเป็นการสวดสอนคนที่ยังอยู่ว่าควรด ารงตนอย่างไร
หลังการสูญเสีย ส่วนการฌาปนกิจหรือเผาศพเป็นพิธีกรรมที่ดี เพราะถือว่าส่งจิตวิญญาณขึ้นข้างบน
ไปสวรรค์ และที่ส าคัญที่สุดทางการแพทย์ถือว่าเป็นการป้องกันโรคติดต่อด้วย (เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ, 2543, 
หน้า 14-16)   
 กล่าวได้ว่า ความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพที่หล่อหลอมจนเป็นวัฒนธรรมเชื่อมโยงตั้งแต่ การดูแล
สุขภาพตัวเอง การดูแลสุขภาพแบบพ้ืนบ้าน ไปจนถึงการดูแลสุขภาพที่อาศัยความรู้วิทยาการ หรือเทคโนโลยี
ทางการแพทย์สมัยใหม่นั้น ครอบคลุมการดูแลสุขภาพ ใน 4 มิติ คือ 
 1) การส่งเสริมสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 
 2) การป้องกันไม่ให้เกดิการเจ็บป่วยหรือพิการ 
 3) การดูแลรักษาสุขภาพเมื่ออยู่ในภาวะเจ็บป่วยเป็นโรค 
 4) การฟ้ืนฟูสุขภาพให้เข้าสู่ภาวะปกติ 
 2.1.3 แนวคิดการแพทย์พื้นบ้าน  
 การแพทย์พ้ืนบ้านเป็นระบบการแพทย์ท้องถิ่น ที่มีความแตกต่างหลากหลายอย่างยิ่ง นับได้ตั้งแต่
การแพทย์ของชาวไทยภูเขาจนถงึการแพทย์ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ รวมทั้ง ระบบการแพทย์ท้องถิ่น ในแต่ละ
ภูมิภาค เช่น การแพทย์ล้านนา และการแพทย์อีสาน (เสาวภา พรสิริพงษ์ และคณะ, 2539, หน้า 14) 
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แต่การแพทย์เหล่านี้ก็มีลักษณะร่วมกันคือ เป็นระบบการแพทย์ที่สัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของคน
ในท้องถิ่น และเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมชุมชนที่ประกอบด้วยระบบวิธีคิดและแบบแผนการปฏิบัติ
ที่ผสมผสานทั้งความเชื่อในอ านาจเหนือธรรมชาติ การบ าบัดรักษาด้วยพิธีกรรม คาถาและสมุนไพร
จากธรรมชาติ โดยมีพิธีกรรมเป็นองค์ประกอบส าคัญ ซึ่งอาศัยสื่อภาษาและสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม
อีกทั้ง ความเป็นชุมชน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษา โดยผสมผสานทั้งมิติทางกายภาพ สังคม 
และนิเวศวิทยา (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2536, หน้า 23) 
 ความหมายของการแพทย์พ้ืนบ้าน 
 การแพทย์พ้ืนบ้าน เป็นค าศัพท์ที่ เป็นทางการ เทียบเคียงกับภาษาอังกฤษว่า indigenous  
medicine หรือ folk medicine เป็นส่วนหนึ่งของภูมิปัญญาด้านสุขภาพท้องถิ่น และเป็นการดูแลรักษา
สุขภาพของกลุ่มชน หรือชาติพันธุ์ องค์ความรู้และวิถีปฏิบัติของการแพทย์พ้ืนบ้าน จึงสัมพันธ์กับวัฒนธรรม
ท้องถิ่น มีอัตลักษณ์ มีการผสมผสานกับการแพทย์แบบอ่ืน และมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้
องค์ความรู้ของการแพทย์พื้นบ้านเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดผ่านประสบการณ์ตรงและสะสมเรียนรู้
จากการปฏิบัติภายใต้บริบทของสังคม วัฒนธรรมเฉพาะ 
 การแพทย์พ้ืนบ้านไทย (thai indigenous medicine) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริม
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 หมายความว่า การดูแลสุขภาพกันเองในชุมชนแบบดั้งเดิม
จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตเกี่ยวข้องกับความเชื่อ พิธีกรรม วัฒนธรรม ประเพณีและทรัพยากร
ที่แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นและเป็นที่ยอมรับของชุมชนนั้น (กลุ่มงานการแพทย์พ้ืนบ้านไทย กรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2547, หน้า 4) 
  การแพทย์พื้นบ้านไทย หมายความว่า การตรวจ การวินิจฉัย การบ าบัด การรักษา การป้องกันโรค 
การส่งเสริมและการฟ้ืนฟูสุขภาพ โดยใช้องค์ความรู้ซึ่งสืบทอดกันมาในชุมชนท้องถิ่น ทั้งนี้ ด้วยกรรมวิธี
การแพทย์แผนไทย (ราชกิจจานุเบกษา, 2557, หน้า 2) 
 ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ได้ให้ความหมายการแพทย์พ้ืนบ้าน หมายถึง 
การดูแลสุขภาพโดยอาศัยความรู้ที่ได้สั่งสม ถ่ายทอด และพัฒนาสืบต่อกันมาซึ่งมีลักษณะเฉพาะ ที่สอดคล้อง
กับความคิด ความเชื่อ จารีต ประเพณี วัฒนธรรม และทรัพยากรของชุมชน ท้องถิ่น และเป็นที่ยอมรับ
ของชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ (ส านักการแพทย์พ้ืนบ้าน, 2555, หน้า 3)   
 การแพทย์พ้ืนบ้าน ภาษาอังกฤษจะใช้ค าว่า folk medicine หมายถึง การดูแลสุขภาพ การรักษา
โรคในเฉพาะกลุ่มชน โดยยังไม่มีมาตรฐานที่แน่นอน มักเน้นความเชื่อ หรือประสบการณ์เฉพาะถิ่น  
มีการสืบทอดหลากหลาย และมักถ่ายทอดโดยตรงระหว่างครูกับศิษย์ และเป็นการถ่ายทอดกันในครอบครัว
ยังไม่มีระเบียบแบบแผนการบริการและการเรียนการสอนที่แน่นอน ค าว่า “การแพทย์พื้นบ้าน” 
จึงมีการใช้ได้อย่างกว้างขวางทั่วประเทศ ใช้เรียกการแพทย์ที่มีในเฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะพ้ืนที่ที่ยังไม่มี
การแพร่หลายไปในกลุ่มอ่ืนๆ (เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ, 2540, หน้า 44)  
 การแพทย์พ้ืนบ้านจะเริ่มจากในบ้านในครอบครัว โดยมีเป้าหมาย 5 ประการ คือ การแพทย์
พ้ืนบ้านส่งเสริมสุขภาพ การแพทย์พ้ืนบ้านในการป้องกันโรค การรักษาโรค การฟ้ืนฟูสภาพที่ช ารุด  
และการเฝ้าระวัง (เสม พริ้งพวงแก้ว, 2538, หน้า 27) 
     การแพทย์พ้ืนบ้านของไทยมาจากรากเหง้าทางวัฒนธรรม 3 กระแส คือ วัฒนธรรมความเชื่อเรื่องผี 
วัฒนธรรมพราหมณ์ และพระพุทธศาสนา โดยเป็นความพยายามของคนในการค้นหาวิธีการที่จะรักษา
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ความไม่สุขสบายหรือความเจ็บป่วยของตนให้ได้ บางครั้งเป็นการผสมผสานแนวคิดต่างๆ ทั้งจากการแพทย์
แผนปัจจุบัน และการแพทย์แผนโบราณเข้าด้วยกัน วิธีการรักษาระบบนี้มีหลากหลายมาก เช่น การรักษา
ด้วยพิธีกรรมทั้งทางศาสนาและไสยศาสตร์ วิธีการรักษาจะแตกต่างกันออกไปตามแนวคิดของผู้รักษา 
ทั้งในเรื่องสาเหตุการเจ็บป่วยและลักษณะของการเจ็บป่วย (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2553, หน้า 91-110) 
 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และยงศักดิ์ ตันติปิฎก (2550, หน้า 55) กล่าวถึง เกี่ยวกับการแพทย์
พ้ืนบ้านว่า แม้จะเป็นระบบการแพทย์ที่มีความแตกต่างหลากหลายในแต่ละท้องถิ่นภูมิภาค แต่เป็น
ระบบการแพทย์ที่สัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของท้องถิ่น และเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม
ชุมชน ที่ประกอบด้วยระบบวิธีคิดและแบบแผนการปฏิบัติที่ผสมผสานทั้งความเชื่อในอ านาจ
เหนือธรรมชาติ การบ าบัดรักษาด้วยเวทย์มนตร์ คาถาอาคม และสมุนไพรจากธรรมชาติ โดยมีพิธีกรรม
เป็นองค์ประกอบส าคัญ ซึ่งอาศัย สื่อ ภาษา และสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม อีกทั้งความเป็นชุมชน  
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษา โดยผสมผสานทั้งมิติทางกายภาพ ทางสังคม และทางนิเวศวิทยา 
           การแพทย์พ้ืนบ้าน (indigenous medicine หรือ folk medicine) เป็นส่วนหนึ่งของภูมิปัญญา
ด้านสุขภาพท้องถิ่น และเป็นการดูแลสุขภาพของกลุ่มชนหรือชาติพันธุ์ ดังนั้น องค์ความรู้และวิถีปฏิบัติ
ของการแพทย์พ้ืนบ้านจึงสัมพันธ์กับวัฒนธรรมท้องถิ่น มีอัตลักษณ์ มีการผสมผสานกับการแพทย์แบบอ่ืน 
และมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้องค์ความรู้ของการแพทย์พ้ืนบ้านเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอด
ผ่านประสบการณ์ตรงและสะสมเรียนรู้จากการปฏิบัติภายใต้บริบทของสังคมวัฒนธรรมเฉพาะ 
(เสาวนีย์ กุลสมบูรณ์ และคณะ, 2554, หน้า 1) 
 ระบบการแพทย์พ้ืนบ้าน  
 ระบบการแพทย์พ้ืนบ้านเป็นระบบการแพทย์ดั้งเดิมแบบหนึ่งที่คนในสังคม ยังคงใช้ประโยชน์
ในการดูแลรักษาสุขภาพ และการรักษาโรคตามความรู้ความสามารถที่ถ่ายทอดกันมา โดยมีความคิด
และความเชื่อในทฤษฎีการเกิดโรคที่มีความจ ากัดเฉพาะภายในท้องถิ่น บนฐานทรัพยากรที่มีอยู่ ใช้เทคโนโลยี
ที่ไม่ซับซ้อนและไม่มีลักษณะวิชาการชั้นสูง  
 นักวิชาการหลายท่านให้ค าอธิบายถึงระบบการแพทย์พ้ืนบ้าน ดังนี้  
 ระบบการแพทย์พ้ืนบ้านเกิดขึ้นบนพ้ืนฐานความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ 
และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ (เลิศชาย ศิริชัย และอุดม หนูทอง, 2544, หน้า 62) นับว่าเป็นภูมิปัญญา
อันล้ าค่าของท้องถิ่นซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยโบราณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชื่อหรือ ประสบการณ์แต่ละท้องถิ่น
ที่มีการสืบทอดโดยใช้กระบวนการอย่างหลากหลาย ทั้งการถ่ายทอดกัน ภายในครอบครัวสู่ลูกหลาน 
การถ่ายทอดระหว่างครูกับลูกศิษย์ ซึ่งยังไม่มีแบบแผนในการเรียนการ  สอนที่แน่นอน มีการรักษา
ที่หลากหลายเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปตามแต่ละสังคม วัฒนธรรม และกลุ่มชาติพันธุ์  
 ลือชัย ศรีเงินยวง (2533, หน้า 144-145) กล่าวว่า ระบบการแพทย์พื้นบ้านใช้สมุนไพร 
เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ เนื่องจากในอดีตของชุมชนในชนบทส่วนใหญ่ล้วนผูกพันอยู่กับหมอ
และยากลางบ้าน ซึ่งมีสมุนไพรเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญ ร่องรอยของการด ารงอยู่ การมีอยู่ของชาวบ้าน 
แสดงให้เห็นว่า มิได้เกิดขึ้นและด ารงอยู่อย่างลอยๆ หากแต่ผสมผสานอย่างกลมกลืนและเป็นเอกภาพ 
ไปกับวิถีชีวิต โดยส่วนรวมทั้งในด้านเงื่อนไขวัตถุแวดล้อม เงื่อนไขทางจิตส านึก และโลกทัศน์ เงื่อนไข 
นิเวศน์วิทยา โดยเฉพาะป่าและต้นไม้ และวิถีชีวิตที่ผูกพันอยู่กับสิ่งเหล่านี้เป็นเบื้องต้นที่สุด ป่า คือ 
ขุมทรัพย์ทางเศรษฐกิจ และการรักษาพยาบาลให้กับชุมชนมาแต่บรรพกาล  
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 องค์ประกอบของการแพทย์พ้ืนบ้าน  
 การแพทย์พ้ืนบ้านของไทยนั้นประกอบขึ้นมาจากระบบการแพทย์ย่อยๆ ที่สังคมไทยได้สังเคราะห์
และรับการถ่ายทอด สั่งสมองค์ความรู้สืบต่อๆ กันมา จากประวัติศาสตร์ในชาติไทย ระบบการแพทย์พ้ืนบ้าน
ของไทย มีพ้ืนฐานความเชื่อจากวัฒนธรรม 3 กระแส ได้แก่ วัฒนธรรมความเชื่อเรื่องผี วัฒนธรรมพราหมณ์ 
และพุทธศาสนา สามารถจ าแนกออกเป็น 4 ระบบย่อย (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์. 2533, หน้า 92-110) 
กล่าวคือ 
 1) ระบบย่อยที่หนึ่ง คือ การแพทย์แบบประสบการณ์ ในชุมชนหรือในท้องถิ่น
ย่อมต้องผ่านประสบการณ์การต่อสู้เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของสมาชิกในชุมชน โดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ซึ่งสังเคราะห์มาจากประสบการณ์ ผ่านการสังเกต การทดลองใช้สมุนไพรใช้การคัดเลื อก 
และถ่ายทอดเป็นวัฒนธรรมสืบทอดต่อกันมา เมื่อสมาชิกภายในชุมชนเกิดภาวะเจ็บป่วยย่อมต้องผ่าน
ความพยายามในการแก้ไขเยียวยา ซึ่งรูปแบบกระบวนการวิธีการบ าบัดรักษา จะเป็นไปตามความเชื่อ
ของชุมชน ท้องถิ่นนั้นๆ รวมถึง ใช้การสื่อสารและมีความเข้าใจในหมู่สมาชิกของชุมชนนั้นๆ อาท ิโรคท้องถิ่น 
หรือโรคพ้ืนบ้าน เช่น โรคก าเริด โรคประคง โรคตะพ้ัน ในภาคอีสานมีโรงซาง ในภาคเหนือมีโรคลม เป็นต้น 
โรคเหล่านี้มิได้ก าหนดกฎเกณฑ์การวินิจฉัยที่ชัดเจนแน่นอน แต่ใช้ประสบการณ์ร่วมกันของชุมชน 
หรือเครือข่ายสังคมช่วยกันดูแลรักษา  
 รูปแบบในการบ าบัดรักษาความเจ็บป่วยในระบบการแพทย์ประสบการณ์มี 3 ลักษณะ 
คือ (1) การรักษาด้วยยากลางบ้าน โดยทั่วไปใช้สมุนไพรที่มีอยู่ในครัวเรือนใช้รักษาโรคที่พบบ่อยในท้องถิ่น 
(2) การรักษาด้วยแบบแผนกการปฏิบัติเฉพาะ เช่น การดูแลรักษาในภาวะตั้งครรภ์  การดูแลรักษา
ในระยะหลังคลอด หรือแม้ในกรณีที่มีความผิดปกติทางสุขภาพ อันเนื่องมาจากการละเมิดข้อห้าม (taboo) 
(3) การรักษากับหมอพื้นบ้านโดยตรง เช่น หมอกระดูก หมอนวด หมอยาต้ม หมอต าแย เป็นต้น  
ซึ่งหมอพ้ืนบ้านดังกล่าว จะมีความเชี่ยวชาญเนื่องจากสั่งสมประสบการณ์บ าบัดดูแลรักษาจากบรรพบุรุษ 
 2) ระบบย่อยที่สอง คือ การแพทย์แบบอ านาจเหนือธรรมชาติ ซึ่งมีฐานความเชื่อว่า
สาเหตุการเกิดโรคนั้น มาจากอ านาจเหนือธรรมชาติ โดยถือว่าปรากฏการณ์ของการเจ็บป่วย มีรากเหง้า
มาจากความขัดแย้งทางสังคม แนวทางในการบ าบัดรักษาโรคจึงเป็นการใช้ปรากฏการณ์ของความเจ็บป่วย
เป็นมาตรการควบคุมและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และความไม่ลงตัวของสังคมโดยฐานความเชื่อนั้น 
สืบเนื่องจากมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยมีความพยายามที่จะตอบค าถามที่ว่า ท าไมปรากฏการณ์ต่างๆ จึงเกิดขึ้น 
กับบุคคลหนึ่งหรือสังคมหนึ่งๆ ในสภาพต่างๆ ที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งวัฒนธรรมดั้งเดิมได้สังเคราะห์โลกทัศน์
ชุดหนึ่งขึ้น เพ่ือให้ค าอธิบายส าหรับค าถามเหล่านั้น โดยการเชื่อมโยงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับอ านาจ
เหนือธรรมชาติ ซึ่งเปรียบเหมือนพลังหรือแรงขับดัน ท าให้สภาพนิ่งเคลื่อนไหวไปตามความต้องการ
ของสิ่งที่อยู่เหนืออ านาจการควบคุมของมนุษย์ อ านาจเหนือธรรมชาติเหล่านี้ด ารงอยู่และสามารถดลบันดาล
ให้สิ่งต่างๆ เกิดขึ้นภายใต้กฎเกณฑ์ในระดับหนึ่ง และเพ่ือความอยู่รอดมนุษย์จึงมีความจ าเป็นที่ต้องศึกษา
และเรียนรู้ถึงกฎเกณฑ์เหล่านั้น รวมทั้ง ต้องปฏิบัติตามเพ่ือหลีกเลี่ยงการกระท าที่ขัดแย้งต่อเจตจ านง
ของอ านาจศักดิ์สิทธิ์เพ่ือช่วยป้องกันมิให้ภัยพิบัติต่างๆ เกิดขึ้นกับตนหรือครอบครัว คือ อย่างเช่นกรณี
การไปตัดต้นไม้ใหญ่ หรือการไปล่วงละเมิดจะเกิดรุกล้ าที่อยู่อาศัย ซึ่งไม่ได้ขออนุญาตหรือบอกกล่าว
กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผู้ดูแลอาณาบริเวณนั้น หรืออาจหมายถึงการปิดน้ ากั้นหัวคันหาเพ่ือกักน้ าไว้ที่นาของตน 
โดยไม่ยอมปล่อยให้น้ าไหลผ่านไปสู่นาผู้อ่ืนที่อยู่ข้างเคียง การวินิจฉัยถึงสาเหตุของโรคก็อาจจะกล่าวได้ว่า
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เนื่องจากไปกระท าผิดควรลองประเพณี ไม่เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงท าให้เกิดภาวะความเจ็บป่วยได้  
ซึ่งการวินิจฉัยดังกล่าวมีสาระส าคัญอยู่ที่ความสัมพันธ์ของบุคคลกับสิ่งแวดล้อม สะท้อนแง่มุมทางสังคม
ที่มีค่านิยม และความเชื่อให้เห็นอย่างเด่นชัด 
 นอกจากนี้แนวทางในการรักษาโรคแบบอ านาจเหนือธรรมชาติยังมีการรักษาโรค โดยใช้
หมอผีหรือหมอธรรม ซึ่งมีวิธีการบ าบัดโรคด้วยการก าราบหรือปราบผีด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ใช้เวทย์มนต์
คาถาอาคมต่างๆ การรด ประพรม หรืออาบน้ ามนต์ การผูกด้ายสายสิญจน์เพ่ือขับไล่ผีหรือวิญญาณร้าย
ที่เข้ามาสิง หรือกระท ากับผู้ป่วยให้หนีออกจากร่างไป ซึ่งการรักษาดังกล่าว มีพ้ืนฐานความเชื่อมาจาก
วัฒนธรรมพราหมณ์ แต่เมื่อพิจารณาถึงแนวทางการรักษาด้วยวิธีการทางแพทย์แบบอ านาจเหนือธรรมชาติ
แล้วเจตจ านงของการรักษาโรค มุ่งไปที่การจัดระเบียบทางสังคมเพ่ือให้องค์ประกอบในสังคมด าเนินอยู่
ในจารีตและควรลองที่เหมาะสม กล่าวได้ว่า เป็นวิธีการที่แยบคายและมีเหตุผล ซึ่งใช้มิติทางด้านจิตวิญญาณ 
มิติทางสังคม และมิติทางด้านนิเวศวิทยา โดยความแตกต่างจากระบบการแพทย์แผนใหม่ที่มุ่งค้นหา
ข้อเท็จจริงทางด้านชีวภาพมากกว่าเหตุปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม 
 3) ระบบย่อยที่สาม คือ การแพทย์แบบโหราศาสตร์ เป็นระบบการแพทย์ที่สังคมไทย
ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมพราหมณ์ การแก้ไขปัญหาสุขภาพการบ าบัดรักษา เป็นไปตามความเชื่อ
แบบโหราศาสตร์ ใช้วิธีการบ าบัดด้วยการสะเดาะเคราะห์ และในรูปแบบที่เป็นไปเพ่ือเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
ด้วยการเปลี่ยนชื่อใหม่ การยกลูกซึ่งก าลังเจ็บป่วยให้เป็นลูกของพราหมณ์หรือผู้ซึ่งให้การบ าบัดรักษา 
ซึ่งการรับเอาฐานความเชื่อวัฒนธรรมพราหมณ์นั้น โดยการยอมรับในราชส านักตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา 
จะพบได้ในเฉพาะท้องถิ่นที่ได้รับอิทธิพลจากจารีตประเพณีแบบราชส านัก 
 ด้วยสาระส าคัญของการแพทย์แบบโหราศาสตร์นี้อยู่ที่การเป็นระบบการแพทย์  
ที่ตอบสนองต่อภาวะจิตใจของมนุษย์ ที่ต้องการหยั่งรู้ถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับตน ซึ่งความต้องการล่วงรู้
เหตุการณ์ในอนาคตก็คือหรือรู้ว่าเกตุการณ์ในปัจจุบันจะคลี่คลายไปอย่างไรก็ดี เป็นไปโดยสามัญส านัก
ของมนุษย์ที่ต้องการการประคับประคองทางจิตใจ ซึ่งจะเป็นฝ่ายกระท าต่อสภาวะแวดล้อม โดยระบบ
การแพทย์แบบโหราศาสตร์จะให้ค าตอบส าหรับสิ่งนี้ได้อย่างเป็นระบบ ท าให้มนุษย์สามารถเผชิญหน้า
กับอนาคตได้อย่างค่อนข้างมั่นใจ และเป็นสิ่งที่มนุษย์ส่วนใหญ่ต้องการ ดังนั้น จึงเป็นเหตุผลที่ท าให้
ระบบการศึกษาสูงยังต้องพ่ึงพิง 
 4) ระบบย่อยที่สี่ เป็นระบบการแพทย์แบบทฤษฎีธาตุ (humor theory) โดยพ้ืนฐาน
ดั้งเดิมเป็นระบบการแพทย์ ที่มีวัฒนธรรมมาจากอินเดีย จีน และกรีก หรืออีกนัยหนึ่งคือเป็นวัฒนธรรม
การแพทย์ 3 กระแส ซึ่งที่มาของฐานคิดของระบบการแพทย์แบบทฤษฎีธาตุนี้ มีความเชื่อในเรื่องธาตุ
ซึ่งถือว่าจักรวาลอันกว้างใหญ่อันประกอบไปด้วยองค์ประกอบย่อยๆ นั้น มีธาตุเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐาน 
และในบรรดาสรรพสิ่งต่างๆ จะประกอบไปด้วยธาตุชนิดต่างๆ ในสัดส่วนที่แน่นอน ในปรัชญาอินเดียเชื่อว่า
จักรวาลมีองค์ประกอบพ้ืนฐาน 4 ประการ คือ ธาตุดิน (ปฐวีธาตุ) ธาตุน้ า (อาโปธาตุ) ธาตุลม (วาโยธาตุ) 
และธาตุไฟ (เตโชธาตุ) ในขณะที่ปรัชญาจีนเชื่อว่าในจักรวาลประกอบด้วยธาตุทั้ง 5 หรือปัญจธาตุ 
ได้แก่ ธาตุดิน ธาตุน้ า ธาตุไม้ และธาตุทอง เป็นต้น โดยคุณสมบัติของธาตุที่แตกต่างกัน ส่งผลให้เกิด
การท าหน้าที่และบทบาทแตกต่างกันไปในจักรวาลระบบต่างๆ เช่น ระบบนิเวศ ระบบสังคม จนถึงระบบ
ร่างกายมนุษย์ ซึ่งจะมีการเคลื่อนไหวและเกิดปฏิกิริยาระหว่างธาตุเหล่านี้ โดยสภาวะสมดุลของธาตุ จะท าให้
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ระบบต่างๆ ด าเนินไปได้ด้วยปกติไปซึ่ง หมายถึง ระบบร่างการก็จะเกิดภาวะเจ็บป่วยมีความเบี่ยงเบน
ด้านสุขภาพ ถ้าเป็นระบบสังคมก็จะมีภาวะวิกฤติการณ์ต่าง  ๆในส่วนของระบบนิเวศก็จะเกิดภาวะภัยพิบัติได้ 
 กล่าวได้ว่า ระบบการดูแลรักษาสุขภาพการแพทย์ท้องถิ่นหรือการแพทย์พ้ืนบ้านนั้น มีระบบ
การแพทย์ย่อยๆ ซึ่งมีฐานคิดแตกต่างกันโดยบริบทของสังคมนั้นๆ แต่เมื่อพิจารณาให้ลึกซึ้งแล้ว โดยฐานคิด
และรูปแบบในการดูแลรักษาสุขภาพมีค าอธิบายที่เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดแนวทางในปฏิบัติซึ่งแตกต่างกันไป 
แต่โดยสาระส าคัญแล้วระบบการแพทย์พ้ืนบ้านก็ยังคงด ารงอยู่ และท าหน้าที่ในการบ าบัดรักษาทั้งร่างกาย 
และจิตใจให้กับคนในสังคมไทย โดยที่การแพทย์แผนปัจจุบันไม่สามารถตอบสนองหรือให้การแก้ไขปัญหา
ด้านสุขภาพของประชาชนได้อย่างครอบคลุม ในมิติทางสังคม จิตวิญญาณ และสิ่งแวดล้อม 
 สาเหตุการเกิดโรคของระบบการแพทย์พ้ืนบ้าน 
 กัณฑ์วีร์ วิวัฒน์พาณิชย์ และขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ (2547, หน้า 112) ได้กล่าวถึง สาเหตุ
การเกิดโรคของระบบการแพทย์พ้ืนบ้าน ดังนี้ 
 1) ความเจ็บป่วยที่เกิดจากการขาดสมดุลธาตุ ตามทฤษฎีสมดุลธาตุ (humoral theory) 
มองว่าร่างกายประกอบด้วยธาตุทั้ง  4 คือ ธาตุดิน ธาตุน้ า ธาตุลม ธาตุไฟ เมื่อธาตุในร่างกาย
เกิดการแปรปรวน (หย่อน ก าเริบ พิการ) ก็จะท าให้เกิดอาการเจ็บป่วย 
 2) ความเจ็บป่วยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมื่อถึงช่วงเปลี่ยนแปลง
ฤดูกาลและอากาศ เปลี่ยนอิทธิพลของฤดูกาลและช่วงเวลา ย่อมมีผลต่อการปรับตัวของร่างกาย
เมื่อไม่สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของอากาศในแต่ละช่วงเวลา หรือบางครั้งเปลี่ยนแปลง
อย่างกะทันหันก็อาจเกิดการเจ็บป่วยได้เช่นเดียวกัน 
 3) ความเจ็บป่วยที่เกิดจากการบริโภคอาหารแสลงโรค การกินอาหารที่ไม่ถูกกับธาตุ
ของบุคคล เป็นสาเหตุส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้เกิดการเจ็บป่วยและแพ้อาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อาหารบางอย่างที่ถือเป็นของแสลงในแต่ละช่วงวัย  หรือตามข้อก าหนดของสถานะสุขภาพจะยิ่ง
เพ่ิมความรุนแรงมากข้ึนตามล าดับ 
 4) ความเจ็บป่วยที่เกิดจากเชื้อโรค ในกรณีนี้เชื่อว่าความเจ็บป่วยเกิดจากร่างกาย
ได้รับสิ่งผิดปกติเข้าในร่างกายผ่านทางลมหายใจ การกิน การหลับนอนและพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ เช่น 
เชื่อขางของการเเพทย์ล้านนา กระพ้ัน หละ ทีเกิดในเด็ก เป็นต้น 
 5) ความเจ็บป่วยที่เกิดจากการประกอบอาชีพ เนื่องจากการตรากตร าท างานหนัก
จากการประกอบอาชีพ จัดเป็นกลุ่มอาการผิดปกติอีกประเภทหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการฝืนอิริยาบถ
อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเวลานานๆ 
 6) ความเจ็บป่วยที่เกิดจากอุบิตเหตุ เช่น การถูกของมีคมบาด อุบัติเหตุจากการตกต้นไม้ 
รถชน รถคว่ า ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึ่งเป็นผลมาจากความประมาทและขาดความระมัดระวัง 
 รูปแบบการรักษาของระบบการแพทย์พ้ืนบ้าน 
 วิชิต เปานิล (2555, หน้า 134) กล่าวถึง รูปแบบการรักษาโรคในระบบการแพทย์พ้ืนบ้าน
ที่เป็นรูปธรรมเเละยังคงพบเห็นบ่อยๆ ได้แก่ 
 1) การใช้ยาสมุนไพร เป็นการใช้ยาสมุนไพรในครัวเรือนหรือการใช้ยาสมุนไพรต ารา 
 2) การใช้เทคนิคพิเศษรวมกับสมุนไพร เช่น การนวด ประคบ เข้าเฝือกไม้ไผ่ จับเส้น 
ย่ าขาง เป็นต้น เเละบ่อยครั้งพบว่าใช้คาถาอาคมร่วมด้วย 
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 3) การใช้คาถาอาคมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เช่น มีดหมอ สายสิญจน์ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ืน
เพ่ือเป็นอุปกรณ์ประกอบความเชื่อมาใช้รักษาอาการเจ็บป่วย เป็นต้น 
 4) การท าบุญสะเดาะเคราะห์ เป็นการท าพิธีกรรมที่วัดและการเซ่นสรวงบูชาภูตผี
หรือสิ่งเหนือธรรมชาติ 
 5) การทรงเจ้า เข้าผีเพ่ือรักษาหรือเสี่ยงทายในรูปแบบต่างๆ แตกต่างกันไปตามพ้ืนที่ 
เช่น ภาคอีสาน การล าผีฟ้า ภาคใต้ มีการลงคูรโนรา เป็นต้น 
 การด ารงอยู่ของการแพทย์พ้ืนบ้าน 
 การที่หมอพ้ืนบ้านซึ่งท าการรักษาคู่กับท้องถิ่นมาอย่างยาวนานและยังสามารถด ารงบทบาท
ในการรักษาต่อสังคมได้นั้น เนื่องจากมีลักษณะที่เด่นกว่าการแพทย์แผนปัจจุบัน 3 ประการ คือ (กรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 2551, หน้า 23)  
 1) หมอพ้ืนบ้านมีความเข้าใจลักษณะผู้ป่วยรอบด้าน คือ ทราบถึงสภาพแวดล้อม
ที่อยู่อาศัย การด าเนินชีวิต และระบบเครือญาติของผู้ป่วย 
 2) หมอพ้ืนบ้านส่วนมากเป็นผู้สูงอายุ และได้รับการยอมรับนับถือจากคนในชุมชนอยู่แล้ว
ท าให้การรักษาแบบพ้ืนบ้านได้รับการยอมรับ 
 3) การตัดสินใจแสวงหาวิธีการรักษาของชาวบ้าน พบว่า มีปัจจัยเรื่องราคาการเข้าถึง
สถานที่บริการ ความเชื่อ ความศรัทธาในการรักษาเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งพบว่าในการรักษาบางอาการ บางโรค
ระบบการแพทย์พ้ืนบ้านจะมีลักษณะที่ยืดหยุ่นและเป็นที่น่าพอใจส าหรับผู้ป่วยมากกว่าระบบการแพทย์
แผนปัจจุบัน 
 4) กระบวนการดูแลรักษาสุขภาพด้วยการแพทย์พ้ืนบ้านการรักษาสุขภาพของประชาชน
ในท้องถิ่นชนบทจ าเป็นต้องฟ้ืนฟูวิทยาการท้องถิ่นและเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน ส่งเสริมและพัฒนา การปฏิบัติตัว
ยามป่วยไข้ เทคนิคการแก้ปัญหา ตลอดจนวัฒนธรรมความเชื่อแบบพ้ืนบ้านที่เกื้อกูลต่อสุขภาพที่ก าลัง
ถูกลืม ส่วนอาหารกับยาสมุนไพรนั้นไม่สามารถแยกอกจากกันได้ เพราะอาหารพ้ืนบ้านมีบทบาทส าคัญ
ในการคุ้มครองสุขภาพมาช้านานบางชนิดเป็นยารักษาโรคต่างๆ ได้ ส าหรับสมุนไพรนั้นมีประโยชน์มาก
เพราะได้ผ่านการทดลองใช้มาเป็นเวลานานนับเป็นร้อยๆ ปี ซึ่งในบางโรควิทยาการแผนใหม่ไม่สามารถ
รักษาได้ (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2533, หน้า 56) 
 เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ และคณะ (2543, หน้า 14-16) กล่าวถึงลักษณะเด่นของการแพทย์พ้ืนบ้าน 
ที่ท าให้ชาวบ้านอีกเป็นจ านวนมากยังคงนิยมไปใช้บริการการดูแลรักษาสุขภาพจากหมอพ้ืนบ้าน ในขณะที่
การแพทย์แผนปัจจุบันจะมีการกระจายออกการบริการอย่างกว้างขวางและเมื่อเทียบประสิทธิภาพ
ในการรักษาแล้วนับว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าการแพทย์พ้ืนบ้าน เหล่านี้ค าตอบของค าถามนี้อาจจะไม่ได้
อยู่ที่ประสิทธิภาพของการรักษาแต่เพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยอ่ืนๆ หลายปัจจัยดังนี้  
 1) การแพทย์พื้นบ้านเป็นระบบการแพทย์แบบองค์รวม (holistic) ระบบการแพทย์พื้นบ้าน
มีแนวความคิดพ้ืนฐานว่า ความเจ็บป่วยไม่ได้เกิดจากความผิดปกติของความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคม
และคนกับสภาพแวดล้อม การแพทย์พ้ืนบ้านไม่ได้แยกระบบการแพทย์ออกจากศาสนา ความเชื่อ กฎหมาย 
และสังคม ศาสนากับการแพทย์ ความเชื่อเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดโรค การควบคุมทางสังคม เป็นเรื่อง
ที่เกี่ยวโยงกัน ในขณะที่แพทย์แผนปัจจุบันมองความเจ็บป่วยแบบแยกส่วน เช่น เป็นโรคกระเพาะ กระดูกหัก 
หรือเกิดจากเชื้อโรค การรักษาก็จะกระท าเป็นจุดๆ เช่น ให้ยาเคลือบกระเพาะ ใส่เฝือก ให้ยาแก้ปวด
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หรือให้ยาฆ่าเชื้อโรค เมื่ออาการเจ็บปวดหายก็ถือว่าสิ้นสุดการรักษา ในส่วนของการดูแลรักษา การส่งเสริม
สุขภาพการป้องกันโรค การฟ้ืนฟู และการเฝ้าระวังโรคจะถูกแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิง หมอที่รับผิดชอบ
ส่วนใดก็จะรับผิดชอบเฉพาะส่วนนั้นไม่ให้ความสนใจในส่วนของสังคม วัฒนธรรมอันเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่ง
ต่อความเป็นคนและความเจ็บป่วยในขณะที่การแพทย์พื้นบ้านกลับมีความเชื่อว่าร่างกายทุกส่วน
มีความเชื่อมโยงกัน ร่างกายประกอบด้วยธาตุทั้ง 4 ได้แก่ ธาตุดิน ธาตุน้ า ธาตุลม และธาตุไฟ นอกจากนั้น
ร่างกายยังประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนของร่างกายและจิตใจ หากส่วนใดส่วนหนึ่งผิดปกติก็จะเกิด
ความไม่สมดุลขึ้นในร่างกายอันท าให้เกิดความเจ็บป่วยได้ ดังนั้นการรักษาจึงต้องให้ความส าคัญทั้งระบบ
เพ่ือให้ร่างกายเกิดภาวะสมดุล 
 2) การแพทย์พ้ืนบ้านวินิจฉัยและการรักษาโรคอาศัยโดยบริบททางสังคมวัฒนธรรม
หมอพื้นบ้านวินิจฉัยและรักษาโรคโดยใช้บริบททางสังคม โดยพิจารณาจากค าวินิจฉัยของสังคม
ระบบความเชื่อและศาสนาที่ท าหน้าที่รักษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การแพทย์พื้นบ้านจึงรักษาโรคและรักษาคน เนื่องจากหมอและผู้ป่วยส่วนใหญ่
มักเป็นคนในชุมชนเดียวกัน หมอจึงรู้จักภูมิหลังของผู้ป่วยเป็นอย่างดี ดังนั้นนอกจากจะรักษาตามอาการ
ของผู้ป่วยแล้ว หมอยังสามารถเอาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้ป่วยมาใช้เป็นเหตุผลหรือสาเหตุ
ของความเจ็บป่วยด้วย อันเป็นกลวิธีหนึ่งในการให้การอบรมสั่งสอนผู้ป่วยให้ประพฤติตนอยู่ในครรลอง
คลองธรรมด้วย 
 3) การแพทย์พื้นบ้านรักษาได้ผลดีในกลุ่มอาการโรคที่ไม่ชัดเจนในสังคมหมู่บ้าน
มีความเจ็บป่วยกลุ่มอาการหนึ่งที่หมอและผู้ป่วยเชื่อว่าเกิดจากอ านาจเหนือธรรมชาติ ส่วนใหญ่
เป็นความเจ็บป่วยที่แยกอาการออกไม่ชัดเจนระหว่างอาการทางกายและอาการทางจิต การรักษา
ด้วยการแพทย์พ้ืนบ้านจะได้ผลค่อนข้างดีในกลุ่มอาการดังกล่าว 
 4) การแพทย์พ้ืนบ้านมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนผู้ป่วยและหมอพื้นบ้าน
มีพ้ืนฐานทางสังคม วัฒนธรรม วิถีการด าเนินชีวิตที่คล้ายคลึงกัน มีการศึกษา และฐานะทางเศรษฐกิจ
ใกล้เคียงกัน ท าให้ไม่มีความแตกต่างทางชนชั้นทางสังคม มีความเชื่อเกี่ยวกับสาเหตุของการเจ็บป่วย
เหมือนกัน อีกทั้งรูปแบบและขั้นตอนการรักษาไม่ยุ่งยากซับซ้อนสามารถเข้าใจได้ง่ายและที่ส าคัญ คือ 
ครอบครัวและญาติพ่ีน้อง สามารถเข้ามารับรู้และมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการรักษาเพราะความเจ็บป่วย
นอกจากจะเป็นผลโดยตรงต่อตัวผู้ป่วยแล้ว ยังมีผลต่อญาติและครอบครัวด้วย หากคนในบ้าน
เกิดการเจ็บป่วยก็จะสร้างความไม่สบายใจแก่ญาติและครอบครัวซึ่งจุดนี้การแพทย์แผนปัจจุบัน
ไม่ได้ให้ความส าคัญ แต่ในส่วนของการแพทย์พ้ืนบ้าน นอกจากจะให้การรักษาแล้วยังมีการส่งเสริม  
การป้องกัน การฟ้ืนฟู และการเฝ้าระวังด้วย 
 5) การแพทย์พ้ืนบ้านมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคบางโรคได้แน่นอนมีความเจ็บป่วย
บางประเภทที่ชาวบ้านเชื่อว่าต้องรักษากับหมอพื้นบ้านเท่านั้นจึงจะหาย เช่นไข้หมากไม้ (ไข้รากสาด) 
และโรคก าเริด งูสวัด และการแพทย์พ้ืนบ้านก็มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคดังกล่าวได้ดี 
 6) การแพทย์พื้นบ้านเสียค่าใช้จ่ายน้อยเมื่อเทียบกับการรักษาแผนปัจจุบันที่มีค่าใช้จ่ายสูง
เนื่องจาก ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นผู้มีฐานะยากจนการไปโรงพยาบาลแต่ละครั้งนอกจากจะต้องหยุดงาน
ขาดรายได้แล้ว ชาวบ้านจะต้องเสียค่ารักษาพยาบาลจ านวนมาก ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้ป่วยไม่สามารถ
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คาดการณ์และเตรียมการได้ล่วงหน้า ขณะที่การรักษาแบบพ้ืนบ้านผู้ป่วยสามารถก าหนดค่าใช้จ่ายได้
ตามฐานะทางเศรษฐกิจของตน 
 7) ผู้ป่วยมีความพึงพอใจในรูปแบบการบริการ การให้บริการของการแพทย์พ้ืนบ้าน
มีข้ันตอนที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ไม่ต้องรอนานเพราะหมอมีคนไข้ไม่มาก หมอมีเวลาให้ผู้ป่วยได้มาก อีกท้ัง 
หมอและผู้ป่วยมีการสื่อสารเกี่ยวกับความเจ็บป่วยกันด้วยภาษาและวัฒนธรรมเดียวกัน ผู้ป่วยและญาติ
สามารถเลือกรูปแบบการรักษาที่ตนพอใจ ขณะเดียวกันญาติก็สามารถจะมีส่วนร่วมในการรักษาได้ 
 8) คุณสมบัติของหมอพ้ืนบ้านหมอพ้ืนบ้านส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีคุณธรรม มีจริยธรรม 
เป็นผู้น าทางปัญญา และมักเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมของชุมชนเป็นผู้อาวุโสที่ผ่านการบวชเรียนมาแล้ว ดังนั้น
จึงเป็นบุคคลที่ชุมชนให้การเคารพนับถือ คุณสมบัติเหล่านี้ล้วนสร้างความศรัทธาและความน่าเชื่อถือ
แก่ชาวบ้านอันมีผลทางอ้อมต่อการรักษา 
 รุ้งรังษี วิบูลชัย (2538, หน้า 18) ท าการศึกษาว่ามีปัจจัยอะไรที่ท าให้การแพทย์พ้ืนบ้าน
สามารถด ารงอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นในชุมชนดังกล่าวพบปัจจัยที่ส าคัญๆ ดังต่อไปนี้ 
 1) ปัจจัยหลัก ได้แก่ 
 (1) ความสอดคล้องของวิถีชีวิตชุมชน รูปแบบและวิธีการรักษาของหมอพ้ืนบ้าน
ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต สถานะทางเศรษฐกิจของชาวบ้าน มีการรักษาที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและที่ส าคัญ 
คือ ไม่แบ่งแยกผู้ป่วยออกจากครอบครัวและญาติพ่ีน้อง 
 (2) ลักษณะของความเจ็บป่วย และประสิทธิภาพในการรักษา มีความเจ็บป่วย
บางประเภท ที่ชาวบ้านเชื่อว่าต้องรักษากับหมอพ้ืนบ้านเท่านั้นจึงจะหาย เช่น ไข้หมากไหม้ (ไข้รากสาด) 
และโรคก าเริด งูสวัด เป็นต้น และการแพทย์พื้นบ้านก็มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคดังกล่าวได้ค่อนข้างดี 
 (3) ความเชื่อเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดโรค ที่สอดคล้องกันระหว่างหมอพ้ืนบ้าน
และผู้ป่วย ที่เชื่อว่าความเจ็บป่วยมีสาเหตุมาจากอ านาจเหนือธรรมชาติและสาเหตุจากธรรมชาติ 
 (4) ลักษณะทางสังคมที ่เอื้ออ านวย ต่อการด ารงอยู ่ของหมอพื้นบ้าน ได้แก่ 
ระบบสังคมแบบเครือญาติและระบบอาวุโสที่เหนียวแน่น เนื่องจากความเจ็บป่วยไม่ใช่เป็นเรื่องของ
ปัจเจกบุคคล แต่เป็นเรื่องของครอบครัวและชุมชน ดังนั้น ความเป็นเครือญาติและความเคารพในระบบอาวุโส
จึงเข้ามามีบทบาทส าคัญในการชี้แนะรูปแบบการรักษาอันมีผลอย่างยิ่งต่อการด ารงอยู่ของการแพทย์พื้นบ้าน 
 2) ปัจจัยเสริม ได้แก่ 
 (1) ระยะทางระหว่างหมู่บ้านและสถานพยาบาลของรัฐ ถ้าไกลมากประชาชนเดินทาง
ไม่สะดวก ก็มีแนวโน้มว่าประชาชนจะหันไปใช้บริการจากการแพทย์พื้นบ้าน 
 (2) ค่ารักษาพยาบาลที่ถูกกว่าและเป็นค่าใช้จ่ายที่ชาวบ้านทราบล่วงหน้า นอกจากนั้น
ผู้ป่วยและญาติสามารถก าหนดค่ารักษาได้ตามฐานะทางเศรษฐกิจของตน 
 (3) ความพึงพอใจในรูปแบบการบริการ ไม่มีขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน ไม่ต้องรอ
หมอนานอเพราะหมอมีจ านวนคนไข้ไม่มาก ญาติและผู้ป่วยสามารถเลือกรูปแบบการรักษาที่คนต้องการ
หรือพอใจ และญาติมีส่วนร่วมในการรักษาผู้ป่วย 
 (4) คุณสมบัติของหมอพ้ืนบ้าน เช่น ความเป็นผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์การรักษา 
ความมีคุณธรรมและจริยธรรม เหล่านี้ล้วนสร้างความศรัทธาและความน่าเชื่อถือแก่ชาวบ้าน 
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 (5) ปริมาณของสมุนไพรในชุมชน เนื่องจากสมุนไพรเป็นรูปแบบของการเยียวยารักษา
หลักของระบบการแพทย์พ้ืนบ้าน ความขาดแคลนสมุนไพรย่อมส่งผลกระทบต่อการแพทย์พ้ืนบ้านอย่างไร
ก็ตาม การด ารงอยู่ของแพทย์พ้ืนบ้านมิได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเท่านั้น แต่ทุกปัจจัยมีความเชื่อมโยง
และสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างมีกระบวนการ   
 อย่างไรก็ตาม การด ารงอยู่ของแพทย์พื้นบ้านมิได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเท่านั้น  
แต่ทุกปัจจัยมีความเชื่อมโยงและสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างมีกระบวนการ ซึ่งโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
และคณะ (2531, หน้า 193-212) ศึกษาสภาพความนิยมในการรักษาแบบพ้ืนบ้าน โดยการใช้สมุนไพร
ของชุมชนในอ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า โดยทั่วไปประชาชนนิยมใช้ สมุนไพรและการรักษา
จากหมอพ้ืนบ้านน้อยกว่าการซื้อยาชุดและยาซองในหมู่บ้าน การซื้อยาแผนใหม่ จากร้านค้าและการไปรับ
บริการจากสถานบริการของรัฐ ชาวบ้านส่วนใหญ่มีความรู้เรื่องสมุนไพรและรู้จักหมอพ้ืนบ้าน ทั้งยัง
เคยไปรักษากับหมอพ้ืนบ้านด้วย โรคพยาธิทางเดินอาหาร ผิวหนัง และโรค ทางเดินปัสสาวะ หมอพ้ืนบ้าน
ที่ให้บริการส่วนใหญ่อายุมากท าการรักษามามากกว่า 10 ปี ที่พบมากคือ หมอยาต้ม ยาหม้อ ยาฝน 
และหมอเป่า โดยให้การรักษาชาวบ้านในหมู่บ้านเดียวกันเป็นหลัก 
 2.1.4 แนวคิดหมอพื้นบ้าน 
 หมอพ้ืนบ้านตามที่ชาวบ้านเข้าใจกัน หมายถึง หมอยาสมุนไพร หรือหมอยาสมุนไพร ประกอบ
เวทมนตร์คาถาอาคม หรือหมอรักษาคนป่วยไข้ โดยอาศัยเวทมนตร์คาถาอาคมเป็นเครื่องมือในการรักษา
คนป่วย หมอพ้ืนบ้านก็อาศัยอยู่ในหมู่บ้านชนบทเป็นส่วนใหญ่และจะมีความหมายตรงกันข้ามกับแพทย์
แผนปัจจุบันซึ่งประจ าอยู่ในคลินิกและโรงพยาบาลต่างๆ อย่างไรก็ตามได้มีผู้ให้ความหมายของหมอพ้ืนบ้าน
ดังนี้ 
 ความหมายของหมอพ้ืนบ้าน 
 ความหมายของ หมอพ้ืนบ้าน ที่ปรากฏอยู่ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 
ไม่มีค านี้ ซึ่งเป็นค าผสม แต่มีค าว่า “หมอ” และค าว่า “พ้ืนบ้าน” ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
ได้ให้ความหมายของค าว่า “หมอ” หมายถึง ผู้รู้ ผู้ช านาญ ผู้รักษาโรค มีหมอขวัญ หมอความ หมอเฒ่า หมอ
ดู หมอต าแย ฯลฯ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2525, หน้า 869) และค าว่า “พ้ืนบ้าน” หมายถึง เฉพาะถิ่น มัก
ใช้เข้าคู่กับพ้ืนเมือง เป็นพ้ืนบ้านพ้ืนเมือง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2525, หน้า 601) ดังนั้น ค าว่า “หมอ
พ้ืนบ้าน” หมายถึง ผู้รู้ ผู้ช านาญ เฉพาะเรื่องในท้องถิ่นชุมชนชนบท ได้แก่ หมอยาสมุนไพร หมอรักษา
กระดูก หมอสู่ขวัญ หมอธรรม หมอสะเดาะเคราะห์ หมอต าแย เป็นต้น 
 ตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2546 
ของพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 ให้ความหมาย
ของหมอพ้ืนบ้านว่า บุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่น 
ด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยตามวัฒนธรรมของชุมชนสืบทอดกันมานาน เป็นที่นิยมยกย่องจากชุมชน
โดยมีประชาชนในหมู่บ้านรับรองไม่น้อยกว่าสิบคน หรือเป็นผู้ได้รับการรับรองจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 ตามระเบียบกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ว่าด้วยการออกหนังสือรับรอง
หมอพ้ืนบ้าน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ได้ให้ความหมายของหมอพ้ืนบ้าน คือ บุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ
ในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี ด้วยภูมิปัญญา
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การแพทย์แผนไทยหรือการแพทย์พ้ืนบ้าน ตามวัฒนธรรมของชุมชนสืบทอดกันมานานเป็นที่นิยมยกย่อง
จากชุมชน โดยได้รับการรับรองจากประชาชนในหมู่บ้านไม่น้อยกว่า 10 คน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และหน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐระดับปฐมภูมิที่ผู้ขอหนังสือรับรองมีภูมิล าเนาอาศัยอยู่ ปัจจุบัน
ส านักการแพทย์พ้ืนบ้านไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 
เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ของหมอพ้ืนบ้านของเพ่ือให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ
สาขาการแพทย์แผนไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปี พ.ศ. 2555 มีจ านวน 161 คน (ภารดร สามสูงเนิน 
และคณะ, 2556, หน้า 14) 
 หมอพ้ืนบ้าน หมายความว่า บุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถในการดูแลสุขภาพ โดยอาศัย
ภูมิปัญญาการแพทย์พ้ืนบ้าน ซึ่งในทุกๆ หมู่บ้านจะมีชาวบ้านที่ชมชนรับรู้และยอมรับว่าเป็นหมอพ้ืนบ้าน 
(ส านักการแพทย์พ้ืนบ้านไทย, 2555, หน้า 10) 
 วรวิทย์ พูลสวัสดิ์กิติกุล และคณะ (2537, หน้า 94) ได้ให้ความหมายของหมอพ้ืนบ้านว่า หมายถึง 
บุคคลที่มีวิถีชีวิตอยู่ในหมู่บ้านอาศัยความรู้ด้านการแพทย์พ้ืนบ้านที่สืบทอดกันมาจากรุ่นเก่าและทรัพยากร
ที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้บริการรักษาด้วยสมุนไพรและวิธีธรรมชาติแก่สมาชิกในชุมชนแบบพ่ึงพาอาศัยกัน 
 สุรเกียรติ อาชานานุภาพ (2530, หน้า 114) กล่าวว่า หมอพ้ืนบ้าน หมายถึง บุคคลที่มีความรู้
ทางหมอและทางยา พอที่จะให้การรักษาโรคพ้ืนๆ ได้ มักเป็นคนพ้ืนบ้านในหมู่บ้านชนบทและสืบทอดความรู้
จากบรรพบุรุษหรือศึกษาจากสมุดข่อยที่เก็บรักษาไว้ตามวัด มักให้การรักษาแบบยาขอหมอวาน โดยยึดหลัก
เมตตาธรรมตามแบบโบราณ คือ ให้การรักษาฟรีหรือเก็บเป็นตัวเงินหรือสิ่งของเพียงเล็กน้อย แทบจะ
เรียกได้ว่าไม่สามารถเอามาเป็นรายได้ประจ า ดังนั้น หมอพ้ืนบ้านบางคนมักประกอบอาชีพอ่ืนๆ เช่น 
เกษตรกรรม ค้าขาย ร่วมด้วย 
 รุ่งกรานต์ มีเกราะ (2536, หน้า 2) กล่าวถึง ที่มาของหมอพ้ืนบ้านว่า ในอดีตมนุษย์ยังมี
ความล้าหลังอยู่มาก วิทยาการต่างๆ ยังไม่เจริญมีการด าเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย จึงต้องพ่ึงพาธรรมชาติ 
และยังมีความเชื่อว่าธรรมชาติมีอิทธิพลที่จะบันดาลให้ชีวิตเป็นอย่างไรก็ได้ เมื่อมนุษย์เจ็บป่วยขึ้นมา
ก็หันมาหาธรรมชาติ ท าพิธีกรรมต่างๆ และมีผู้น าในแต่ละกลุ่ม ที่เรียกว่าหมอพ้ืนบ้าน และท าการเรื่อยมา
จนถึงปัจจุบัน ถือว่าเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่ได้รับถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษรุ่นก่อน  
 บุญยงค์ เกศเทศ (2539, หน้า 62) กล่าวว่า หมอพ้ืนบ้าน หมายถึง พระ ผู้เฒ่าผู้แก่ หรือผู้ที่
เคารพนับถือในหมู่บ้าน ที่รู้ลักษณะของโรคภัยไข้เจ็บ ด้วยประสบการณ์หรือค าบอกเล่าของบรรพบุรุษ
ที่สืบทอดกันมา เขาจะช่วยกันเสาะแสวงหายามาทดลองรักษาตามมีตามเกิด บุคคลเหล่านี้ เรียกว่า  
หมอพ้ืนบ้าน หรือหมอแพทย์แผนโบราณ 
 รัชนี จันทร์เกษ และคณะ (2550, หน้า 103-105) ได้ให้ค าจ ากัดความของหมอพ้ืนบ้าน (หมอใหญ่) 
หมายถึง หมอพ้ืนบ้านที่มีองค์ความรู้ รู้จักต้นไม้ รู้จักยาเป็นอย่างดี รู้จักอาการของโรคและการวินิจฉัยโรค 
มีประสบการณ์ไม่น้อยกวา 20 ปี เป็นคนดี มีคุณธรรม สัตย์ซื่อ ชุมชนให้การยอมรับ  
 การจ าแนกประเภทของหมอพื้นบ้าน 
 หมอพ้ืนบ้าน เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการดูแลสุขภาพและรักษาโรคให้กับผู้ป่วยในชุมชน 
ส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ในชุมชน มีวิถีชีวิตเช่นเดียวกับชาวบ้าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
ในการดูแลสุขภาพเเละรักษาโรคให้กับชาวบ้านในชุมชน ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย
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ของชุมชน การจ าแนกประเภทของหมอพ้ืนบ้านอย่างชัดเจนนั้นท าได้ล าบาก โดยทั่วไปมีแนวคิดที่ใช้จ าแนก
ประเภทของหมอพ้ืนบ้านมากมาย 
 ส านักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน (2539, หน้า 11) ได้แบ่งประเภทของหมอพ้ืนบ้าน
ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ 
 1) กลุ่มหมอพ้ืนบ้านที่มีรากฐานมาจากประสบการณ์ เช่น หมอยาพ้ืนบ้าน หมอกระดูก 
หมอต าแย หมอนวด พ้ืนบ้าน เป็นต้น 
 2) กลุ่มพ้ืนบ้านที่มีรากฐานมาจากความเชื่อและศาสนา เช่น หมอดู หมอมอ หมอธรรม 
หมอทรง (ร่างทรง) หมอสู่ขวัญ หมอสะเดาะเคราะห์ เป็นต้น 
 บุญยงค์ เกศเทศ (2539, หน้า 62) จ าแนกหมอพ้ืนบ้านตามลักษณะของการรักษาเยียวยา
ได้ 3 ประเภท กล่าวคือ 
 1) หมอพ้ืนบ้านที่รักษาผู้ป่วยอันเนื่องมาจากสาเหตุของโรคท่ีเกิดขึ้นจากความผิดปกติ
ทางร่างกาย อวัยวะหรือได้รับอุบัติเหตุ แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม คือ  
 (1) กลุ่มหมอยาสมุนไพร เป็นกลุ่มที่มีการรักษาโดยใช้สิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ
มาช่วยบ าบัด อาจเป็นรากไม้ ใบ ผล เปลือก หรือยาง อาจใช้หนังสัตว์ เลือด เขี้ยว หรืออวัยวะ
ส่วนใดส่วนหนึ่งของสัตว์บางชนิดก็ได้ ตลอดจนแร่ธาตุต่างๆ มาสกัดเอาส่วนที่เชื่อว่าเป็นตัวยาส าคัญ 
โดยนามาต้ม ฝน บด หรือผสมผสานกันให้ผู้ป่วยกิน หรืออาจพอก ปกปิด ตามควรแก่สาเหตุของโรค
ซึ่งมักได้แก่ ปวดหัว ตัวร้อน เป็นไข้ท้องผูก ท้องร่วง ปวดฟัน ปวดท้อง ตลอดไปจนถึงเรื่องอาการผิดปกติ
ของหญิงหลังคลอดบุตร และการเป็นฝี เป็นต้น  
 (2) กลุ่มหมอเป่า เป็นกลุ่มที่รักษาโดยใช้วิธีการพ่นยา เป่า หรือเคี้ยวใบไม้ รากไม้ 
หมาก ปูน ตลอดจนกระเทียม หัวหอม แม้กระทั่งน้ าลายเปล่าๆ เป่า หมอเป่ามักจะรักษาโรคภัยไข้เจ็บ
บางชนิด เช่น ฝี โรคผิวหนัง ถูกแมลงสัตว์กัดต่อย เป็นต้น  
 (3) กลุ่มหมอกวาด เป็นกลุ่มที่รักษาโดยใช้วิธีกวาดยา ส่วนมากมักใช้กับเด็ก หมอกวาด
จะหารากไม้บางชนิด มาบดหรือฝนกับหินลับมีด หรือฝาหม้อดินเผา โดยใช้น้ ามะนาว เป็นกระสายยา 
ช่วยในการบดหรือฝน ให้ตัวยาออกจากรากไม้นั้นๆ จากนั้นจะใช้นิ้วแตะยากวาดไปที่ลิ้นของเด็ก  
ซึ่งมักจะมีฝ้าขาวแสดงว่าโรคภัยต่างๆ ระอุร้อนอยู่ภายในจนแสดงออกที่ลิ้น หมอกวาดจะกระท าอยู่ 3 ครั้ง 
หรือมากกว่านั้นตามควรแก่โรค เชื่อกันว่ากวาดยาเด็กโดยหมอกวาดนี้จะรักษาโรคสารพัดในเด็ก โดยเฉพาะ
โรคซาง ตานขโมย พุงโร ก้นปอด เบื่อข้าวปลาอาหาร เบื่อนม เป็นต้น  
 (4) กลุ่มหมอน้ ามนต์ เป็นกลุ่มที่รักษาได้เกือบทุกโรค แต่เน้นเกี่ยวกับโรคกระดูก
ที่อาจหักเคลื่อน อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุต่างๆ หมอน้ ามนต์จะท าน้ ามนต์อ่านคาถา และประพรมไปบนสุด
ของร่างกายที่ได้รับการบาดเจ็บ ในกรณีที่แขนหรือขาหัก หมอน้ ามนต์อาจใช้ไม้ไผ่ซอยเป็นแผ่นเล็กๆ 
ถักมัดในส่วนที่หักเพ่ือพยุงหรือจัดให้อยู่ในรูปแบบเดิมด้วย  
 (5) กลุ่มหมอน้ ามัน เป็นกลุ่มที่รักษาที่ใช้น้ ามันจากสัตว์ป่าหลายชนิดมี เลียงผา กวาง 
หมูป่า หมี เม่น เป็นต้น โดยผสมกับน้ ามันมะพร้าว บางที่เรียกว่า น้ ามันเลียงผา ผู้ป่วยที่มารักษา
กับหมอน้ ามัน มักจะป่วยด้วยโรคไขข้อ กระดูก เส้นเอ็นต่างๆ ที่ได้รับการกระทบกระเทือนจากอุบัติเหตุ 
บางกรณีถึงกับหัก เดาะ ร้าว เคลื่อน เคล็ด หมอน้ ามันจะกระท าพิธีบริกรรมคาถา พร้อมกับเอาน้ ามันมาชโลม 
บริเวณท่ีเจ็บปวด มัดรักษาอยู่เป็นแรมเดือน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความหนักเบาของโรค  
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 (6) กลุ่มหมอเอ็น เป็นกลุ่มที่รักษาโดยการจับเส้น นวด เคล้น ส่วนที่เคล็ดขัดยอก 
หรือเมื่อให้เข้าสู่สภาพปกติ แม้กระดูกที่เคลื่อน หรือเส้นเอ็นย้ายที่ หมอเอ็นก็จะรู้ต าแหน่งโดยจับหรือดึง
ให้เข้าท่ีได้อย่างช านาญด้วยประสบการณ์  
 2) หมอพื้นบ้านที่รักษาผู้ป่วยอันเนื่องมาจากสาเหตุทางจิตใจที ่ตื ่น ผวา กลัวสิ ่ง
เหนือธรรมชาติ ซึ่งอาจเป็นภูตผี ปีศาจ เจ้าที่ต่างๆ การรักษาประเภทนี้ มักต้องกระท าด้วยพิธีกรรม 
ซึ่งอาจจ าแนกหมอได้ 4 กลุ่ม คือ  
 (1) กลุ่มหมอพระ เป็นกลุ่มที่รักษาด้วยการอบรมจิตใจ ให้มีสมาธิ ยึดมั่นในคุณธรรม 
จากนั้นก็จะประพรม หรืออาบน้ ามนต์ให้ผู้ป่วยเพ่ือล้าง หรือปัดสิ่งมัวหมอง ชั่วร้ายหรือผีสาง นางไม้
ที่มากระท า ทักทาย ให้ออกไปจากร่างกายและจิตใจ  
 (2) กลุ่มหมอทรง เป็นกลุ่มที่มักเป็นผู้หญิงจะรักษาผู้ป่วยโดยการเข้าทรงเจ้า
หรือเชิญเจ้ามาเข้าประทับทรง ในพิธีกรรมอาจมีการร้อง ร า ท าเพลง หรือเล่นดนตรี โดยเฉพาะแคน พิณ
ตลอดจนกลอง ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับพิธีกรรมในแต่ละท้องถิ่นที่แตกต่างกันว่า จะเลือกใช้เครื่องดนตรีชนิดใด
หรือร า ร้องลักษณะใด อุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีกรรมก็มีลักษณะแตกต่างกันอีก ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับชนเผ่า  
หรือความเชื่อ เช่นหมอทรงร าผีฟ้า หมอทรงพิธีเหยา ของชาวผู้ไท เป็นต้น  
 (3) กลุ่มหมอผี เป็นกลุ่มที่รักษาจากหมอที่อ้างตนว่าเป็นผู้เคร่งครัดในทางธรรม
ซึ่งอาจเรียกว่า หมอธรรม ก็ได้ มักใช้วิธีการนั่งสมาธิ บริกรรมคาถา ขับไล่ผีร้าย โดยเฉพาะผีปอบ
หรือผีกระท าอ่ืนๆ ให้ออกจากร่างกายจิตใจของผู้ป่วย หมอผีจะใช้อุปกรณ์มีไม้วิเศษ หรือก้านกล้วย 
ก้านมะยม เป็นต้น มาตีผู้ป่วยพร้อมทั้งอาบน้ ามนต์ รวมทั้งมีการผูกด้ายมงคลท าขวัญหรือรับขวัญที่ข้อมือ 
ข้อเท้า หรือที่คอด้วย  
 (4) กลุ่มหมอขวัญ เป็นกลุ่มที่รักษาคนป่วยโดยใช้หมอท าขวัญ เรียกขวัญด้วยการ
บริกรรมคาถา บางท้องถิ่นอาจเรียกหมอขวัญว่า หมอพร การกระท าพิธี หมอท าขวัญจะแต่งกายนุ่งขาว
ห่มขาว แบบพราหมณ์ สวดคาถาต่อหน้าบายศรี เสร็จแล้วก็จะผูกข้อมือ ด้วยด้ายมงคลสีขาว ซึ่งเชื่อกันว่า
เป็นการเรียกขวัญซึ่งหนีกระเจิงไปนั้น ให้กลับมาอยู่กับเนื้อตัว โรคภัยไข้เจ็บก็จะหายสิ้นไป  
 3) หมอพ้ืนบ้านประเภทหมอต าแย เป็นหมอหญิงที่จะกระท าพิธีป้องกัน บ าบัด และรักษา
หญิงมีครรภ์จนคลอดบุตร และดูแลหลังคลอดทั้งมารดาและบุตร หมอต าแยจะเรียนรู้ทั้งวิธีการท าคลอด 
การตัดสายสะดือเด็ก ด้วยผิวไผ่ การอาบน้าต้ม ด้วยยาสมุนไพร การอยู่ไฟกระทะทองแดงหรือเตาไฟ 
รวมไปถึงประเภทและชนิดของอาหารรับประทานหลังคลอดของมารดา ซึ่งมักเป็นอาหารประเภท
ที่จะช่วยประสระน้ านมไหลมากพอที่บุตรจะกินได้อ่ิม ทั้งไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียนทั้งแม่และบุตร
ที่เกิดใหม่ด้วย  
           สุวิทย์ วิบูลย์ผลประเสริฐ และโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ (2530, หน้า 22) ได้แบ่งประเภท
ของแพทย์แผนโบราณ โดยแบ่งตามความถนัดหรือวิธีการรักษา ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
 1) หมอสมุนไพร หรือหมอยาหม้อ (รักษาโรคทั่วไป) 
 2) หมอที่ใช้วิธีการรักษาทางไสยศาสตร์ เช่น หมอไสยศาสตร์ หมอน้ ามนต์ หมอผี 
หมอเสก เป่า เป็นต้น 
 3) หมอเฉพาะทาง คือ มีความเชี่ยวชาญในการรักษาเฉพาะโรค เช่น หมอนวด หมอจับเส้น 
หมออัมพาต หมอกระดูก หมอต าแย เป็นต้น 
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 4) หมอผสมผสาน เช่น หมอสมุนไพรกับหมอน้ ามนต์ หมอต าแยกับหมอนวด เป็นต้น 
          เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ และคนอื่นๆ (2543, หน้า 10-12) แบ่งประเภทของหมอพื้นบ้าน
ตามความเชื่อเกี่ยวกับสาเหตุของความเจ็บป่วย สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้  
 1) หมอพ้ืนบ้านที่เชื่อว่า การเจ็บป่วยเกิดจากสิ่งเหนือธรรมชาติ (personalistic medical 
system) ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ หรือรับรู้ได้ด้วยความรู้สึก (personalistic medical system) ไม่สามารถ
อธิบายได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ เป็นความเจ็บป่วยที่เกิดจากเคราะห์กรรมหรือกฎแห่งกรรม เกิดจาก
การกระท าของผี เช่น ผีแถน ผีบรรพบุรุษ ผีเจ้าที่ ผีนา หรือวิญญาณชั่วร้ายต่างๆ การเจ็บป่วยที่เกิดจาก
ไสยศาสตร์ โดยเชื่อว่าพลังอ านาจเวทมนต์ท าให้คนเจ็บป่วยได้ การเจ็บป่วยที่เกิดจากการโคจรของดวงดาว 
และการเจ็บป่วยที่เกิดจากการละเมิดขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม หมอประเภทนี้อาจเรียกรวมๆ ว่า 
หมอพิธีกรรมก็ได้ สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก ่
 (1) กลุ่มหมอดู เป็นหมอที่ท าหน้าที่ไขข้อข้องใจให้แก่ชาวบ้านโดยการท านายทายทัก
หาสาเหตุของการเกิดโรค พร้อมทั้งแนะน าวิธีรักษาและแนะน าในการปฏิบัติตัว หมอที่อยู่ในกลุ่มหมอดู 
ได้แก่ 
 ก. คนทรงเป็นผู้ที่ผ่านการบวชเรียนมาแล้วมีความสามารถพิเศษเพราะถูกเลือก
ให้เป็นตัวแทนของเทพ ท าหน้าที่ในการวินิจฉัยโรคด้วยการพ่ึงพาสิ่งเหนือธรรมชาติเป็นผู้บอก  
 ข. หมอต ารา เป็นหมอที่เปิดต าราหาสาเหตุของการเจ็บป่วย รวมไปถึงหาสิ่งของ
ที่หายด้วย หลังจากที่หาสาเหตุได้แล้วก็จะแนะน าวิธีการแก้ไข ส่วนวิธีการแก้ไขผู้ป่วยต้องไปด าเนินการเอง 
 (2) กลุ่มหมอสูตรหรือหมอสะเดาะเคราะห์ เป็นหมอที่ท าหน้าที่แก้ไขปัญหาให้กับ
ชาวบ้าน เพ่ือให้เกิดความสบายใจหรือม่ันใจโดยผ่านพิธีกรรม ผู้ท าหน้าที่นี้ ได้แก่ 
 ก. เฒ่าจ้ า ท าหน้าที่ในการเป็นสื่อกลางติดต่อกับสิ่งเหนือธรรมชาติ เช่น ปู่ตา
เพ่ือแก้ไขโทษให้กับลูกบ้านโดยผ่านพิธีกรรมที่จัดขึ้น โดยเชื่อว่าความเจ็บปวดเกิดจากสิ่งเหนือธรรมชาติ
จึงต้องเชิญปู่ตามาดูแลรักษาให้หาย 
 ข. หมอสู่ขวัญหรือหมอสูตร หมอขวัญจะท าพิธีเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว โดยมี
ความเชื่อพ้ืนฐานว่า องค์ประกอบของคนประกอบด้วย ร่างกาย และจิตใจ ส่วนของจิตใจเรียกว่าขวัญ 
ถ้าขวัญหายหรือขวัญไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจะท าให้เกิดการเจ็บป่วย หมอสะเดาะเคราะห์ เนื่องจากมีความเชื่อ
ว่าสาเหตุของการเจ็บป่วยอย่างหนึ่งมาจากโชคชะตา หรือเคราะห์กรรม หมอสะเดาะเคราะห์จะท าพิธีรักษา
ให้แก่ผู้ป่วยโดยท าพิธีเสียเคราะห์แก้เคราะห์ หรือสะเดาะเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหาความเจ็บป่วยหรือแก้ไข
หนักให้เป็นเบา 
 ค. กลุ่มหมอธรรม หมอผีฟ้า หมอกลุ่มนี้จะให้ค าตอบเกี่ยวกับสาเหตุ
ของความเจ็บป่วยด้วยการนั่งทางในและให้การรักษาด้วย ถ้าสาเหตุของโรคพบว่าเกิดจากผีก็จะท าพิธีรักษา
เช่น ถ้าเป็นผีบรรพบุรุษก็จะท าพิธีขอขมาและเซ่นไหว้ ส่วนผีอื่นๆ วิธีการรักษาก็แล้วแต่ความต้องการ
ของผีนั้น 
 2) หมอพ้ืนบ้านที่ เชื่อว่าสาเหตุของความเจ็บป่วยเกิดจากสาเหตุธรรมชาติ (natural 
medical system) ความไม่สมดุลของธาตุต่างๆ ในร่างกาย ตามทฤษฎีสมดุลของธาตุ (homoral theory) 
ทฤษฎีธาตุที่มองว่า ร่างกายประกอบด้วยธาตุทั้ง 4 ดิน น้ า ลม ไฟ เมื่อธาตุในร่างกายทั้งหลายเกิดจาก
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การแปรปรวนก็จะท าให้เกิดจากเจ็บป่วยขึ้น หมอประเภทนี้ ได้แก่ หมอสมุนไพร หมอกระดูก หมอนวด
หมอต าแย และหมอเป่า เป็นต้น หมอแต่ละประเภทท าหน้าที่ดังนี้ 
  (1) หมอสมุนไพร หมอยา หมอไม้ หมอฝนยา หมอต้มยา ซึ่งการเรียกชื่อจะแตกต่าง
กันไปแล้วแต่ท้องถิ่น แต่วิธีการรักษาจะเหมือนกันคือใช้สมุนไพรเป็นหลักในการรักษา เนื่องจากหมอพ้ืนบ้าน 
เชื่อว่าความเจ็บป่วยไม่ได้เกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นหมอสมุนไพรจึงต้องมีความรู้เกี่ยวกับ
เวทมนต์คาถา การท านายโชคชะตา ซึ่งจะใช้ควบคู่ไปกับการรักษาด้วย เพราะหากรักษาด้วยสมุนไพร
ไม่หายก็ต้องดูดวงชะตาคนนั้นว่าเป็นอย่างไร หมอยาต้องเรียนธรรมด้วย มิฉะนั้นก็ต้องอาศัยหมอธรรม
ช่วยในการวินิจฉัย 
   (2) หมอต าแย ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง เน้นการท าคลอด ดูแลเด็ก และมารดาหลังคลอด
ส าหรับวิธีการรักษามีการใช้สมุนไพร เช่น การอบ การประคบด้วยสมุนไพร การงดอาหาร การอยู่ไฟ 
ในปัจจุบันหญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่นิยมไปคลอดบุตรที่โรงพยาบาล แต่เมื่อกลับมาบ้านก็ยังนิยมการอยู่ไฟ
กับหมอต าแย โดยเฉพาะบางหมู่บ้านในภาคอีสาน เช่น บ้านกุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี มีการอยู่ไฟเกือบ 
100% ยกเว้นการคลอดโดยการผ่าตัด 
    (3) หมอเป่า จะใช้คาถาอาคมในการรักษาเป็นหลัก รักษาโดยการเป่าซึ่งมีตั้งแต่
เป่าลมธรรมดา น าหมาก น้ ามนต์ หรือบางครั้ง อาจเป็นสมุนไพร หมอประเภทนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย 
ทางเพชรบุรีเรียกหมอชนิดนี้ว่าหมอปัด 
   (4) หมอกระดูก หรือหมอน้ ามันรักษาโรคที่เกี่ยวกับกระดูก เช่น กระดูกหัก 
กระดูกเคลื่อน ใช้วิธีการรักษาโดยการเข้าเฝือกควบคู่กับการทาน้ ามันมนต์ อาจมีการเป่าคาถาประกอบด้วย 
เมื่อก่อนทางแถบอีสาน (อ าเภอกุดชุม) คนนิยมเรียนหมอธรรมกันมากที่สุดเพราะแต่ก่อนมีความเชื่อ
เรื่องผีมากเรียนเอาไว้กันผี และเป็นหมอที่เรียนยากที่สุด แต่เดี๋ยวนี้นิยมเรียนหมอน้ ามันมากกว่า เพราะว่า
ค่ารักษาแพง ทุกวันนี้เริ่มมีการหวงวิชากันไม่ค่อยยอมสอนให้ใคร อย่างไรก็ตามมีความเชื่อกันว่า ถ้าเรียน
เป็นหมอกระดูกแล้วจะถูกลองของ คือ อาจมีคนในครอบครัวประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยให้ได้รักษา
ส าหรับความเชื่อลักษณะนี้ไม่ปรากฏกับหมอประเภทอ่ืนๆ 
 (5) หมอนวด เป็นการรักษาโดยการเจ็บเส้นต่างๆ ในร่างกาย การนวดเพ่ือผ่อนคลาย
กล้ามเนื้อส าหรับกลุ่มอาการที่รักษา ได้แก่ โรคเกี่ยวกับปวดเมื่อยกล้ามเนื้อกระดูกหรือเอ็น การรักษา
นอกจากจะใช้นวดแล้วบางครั้งมีการใช้สมุนไพรและคาถาร่วมด้วย  
 กล่าวได้ว่า การแพทย์พื้นบ้านมองสุขภาพในมิติของการด าเนินวิถีชีวิต เป็นการมอง 
ตลอดช่วงชีวิตตั้งแต่เกิดจนแก่ ซึ่งไม่ได้มองสุขภาพในเชิงเจ็บป่วยที่มักจะมองจากการเกิดโรคแล้ว
จึงใช้การบ าบัดรักษาเป็นหลัก องค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพของการแพทย์พ้ืนบ้านนั้นมิได้แยกขาด
จากวิถีชีวิต มิได้เป็นระบบมาตรฐานเช่นการแพทย์แผนปัจจุบันที่วางพื้นฐานอยู่บนองค์ความ รู้
ด้านวิทยาศาสตร์ การตีความการเจ็บป่วยอยู่ภายใต้บริบทของสังคม เชื่อว่าความเจ็บป่วยมิใช่
เรื่องแปลกแยกแต่เป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัว การตีความเรื่องเจ็บป่วยและความรู้ทางการแพทย์ จึงเป็นของชุมชน 
ไม่ใช่ของผู้เชี่ยวชาญ เหมือนในระบบแพทย์แผนปัจจุบัน วิถีในการดูแลรั กษาสุขภาพนั้นมุ่งให้เกิด
ความสมดุลของร่างกายและจิตใจ รักษาทั้งคน รักษาทั้งโรค รักษาครอบครัวและญาติพ่ีน้องของผู้ป่วยด้วย 
เพราะความเจ็บป่วยนอกจากจะเป็นผลโดยตรงต่อตัวผู้ป่วยแล้ว ยังมีผลต่อญาติและครอบครัวด้วย 
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 การเรียนรู้ของหมอพ้ืนบ้าน 
 การสืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์พ้ืนบ้านจากรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่ง ต่อเนื่องเป็นล าดับ
ไปในกาลข้างหน้า มีรูปแบบการสืบทอดความรู้ทั้งแบบประเพณีนิยม และการสืบทอดในระบบการเรียน
การสอน กล่าวคือ การสืบทอดความรู้แบบประเพณีนิยมครูหมอพ้ืนบ้านจะก าหนดคุณสมบัติของศิษย์ 
ต่อจากนั้นท าพิธีไหว้ครูเพื่อการรับฝากตัวเป็นศิษย์ โดยท าบายศรี 1 คู่ ธูป 3 ดอก เทียน 5 คู่ และเงิน
ตามที่ตกลง วิธีการเรียน ใช้วิธีการสังเกตการบันทึกความรู้ จดจ ารายละเอียดต่าง ๆ ที่คนปฏิบัติในการรักษา
ผู้ป่วย ติดตามครูไปรักษาผู้ป่วย จนกระทั่งคนเห็นเกิดความช านาญในโรคนั้นๆ จึงถือว่าเป็นการสิ้นสุด
การเรียนการสอน 
 ในปัจจุบันมีการสืบทอดในระบบการเรียนการสอนทั้งแบบไม่เป็นทางการ และแบบทางการ
แบบไม่เป็นทางการ ส่วนใหญ่ด าเนินการโดยภาคเอกชน ไม่มีการก าหนดโครงสร้างของหลักสูตรที่ชัดเจน 
กฎเกณฑ์ต่างๆ ก าหนดไว้อย่างกว้างๆ เพ่ือเอ้ือให้ผู้ที่มีความสนใจสามารถเข้าถึงได้มากที่สุด 
 แบบเป็นทางการ ทั้งหมดด าเนินการโดยภาครัฐ มีการก าหนดโครงสร้างของหลักสูตรที่ชัดเจน 
ก าหนดระยะเวลาเรียน มีการประเมินผล การก าหนดคุณสมบัติของผู้เรียนไว้ในระดับมัธยมฯ ปลาย 
เมื่อจบการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร ที่สามารถน าไปใช้ประกอบอาชีพการแพทย์
แผนไทยประยุกต์ได้ทันที หรือถ้าต้องการสอบใบประกอบโรคศิลปะของกระทรวงฯ ก็มีสิทธิที่จะสอบได้ 
อย่างไรก็ตามนักวิชาการได้จ าแนกการเรียนรู้ของหมอพ้ืนบ้าน 
 เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ (2541, หน้า 142) ได้จ าแนกการเรียนรู้ของหมอพ้ืนบ้านเป็น 6 ประการ คือ  
 1) ระบบการเรียนแบบปิด คือ ไม่ใช่ว่าใครต้องการเรียนก็เรียนได้ จะต้องมีการคัดกรอง
ลูกศิษย์ แม้ว่าบุคคลในครอบครัว พ่อแม่ บรรพบุรุษเป็นหมอพ้ืนบ้านอยู่ แต่หมอเองก็ต้องถูกคัดเลือก
ด้วยว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมหรือไม่ ถ้าหากคุณสมบัติไม่เหมาะสม ก็จะไม่สืบทอดให้คนที่จะเป็นหมอพ้ืนบ้าน
ที่ไม่ได้สืบทอดจากบรรพบุรุษ ครูผู้สอนก็จะมีกระบวนการทดสอบว่าบุคคลนั้นจะสามารถเข้ามาเรียน
ได้หรือไม่ โดยวิธีการ เช่น อาจจะต้องช่วยท างาน เลี้ยงวัว เลี้ยงควายหรือท านาเพ่ือดูนิสัยใจคอ เมื่อดูว่า
นิสัยใช้ได้ จึงจะถ่ายทอดความรู้ให้ 
 2) ระบบการเรียนรู้เป็นลักษณะตัวต่อตัว ครูกับศิษย์ ความรู้ส่วนหนึ่งได้มาจาก
การบอกเล่า ส่วนหนึ่งได้จากต าราและส่วนที่มีความส าคัญ คือ ได้จากประสบการณ์ในการติดตามครู
ไปรักษาและประสบการณ์จากการรักษาด้วยตัวเอง 
 3) เนื้อหาหลักที่หมอยาจะต้องเรียน คือ ความรู้เกี่ยวกับตัวยาว่ามีสรรพคุณอย่างไร
แก้โรคอะไร จะต้องใช้ยาแทรกหรือยากระสายอะไรและอย่างไร จะต้องรู้พิกัดของยา และวิธีกิน ต้องรู้จัก
ตัวยาสมุนไพรว่าต้นยาแต่ละต้น มีลักษณะอย่างไร เมื่อจบเป็นหมอยาแล้ว จ าเป็นต้องหาสมุนไพรด้วยตนเอง 
และที่หมอยาจะต้องเรียน คือ เรื่องของแสลง จะต้องรู้ว่าโรคอะไรแสลง อะไรห้ามรับประทาน เพราะอาหาร
บางอย่างจะเข้าไปท าลายฤทธิ์ยาได้และคาถาก ากับยา ซึ่งเป็นปัจจัยเสริมที่ท าให้ยานั้นมีประสิทธิภาพสูง 
 4) ความเชื่อเกี่ยวกับการเกิดโรคเชื่อว่าไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมชาติอย่างเดียว แต่เป็นเรื่อง
ของอ านาจเหนือธรรมชาติด้วย โรคภัยไข้เจ็บบางส่วนอาจเกิดจากการผิดผีหรือผีท าให้เจ็บป่วย เพราะฉะนั้น
คาถาจึงเป็นสิ่งจ าเป็น ถ้าไม่รู้เรื่องคาถา ก็จะไม่ได้รับการยอมรับจากคนไข้ท่ีเท่าท่ีควร 
 5) มีการเรียนรู้จากครูหลายคน วิธีการแสวงหาครู หมอยาก็จะดูว่าหมอคนไหนเก่ง
ในการรักษาโรคอะไรก็จะติดตามไปศึกษากับครูผู้นั้นอยู่อย่างนี้เรื่อยไป 
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 6) การบันทึกความรู้ หมอยาจะต้องมีความเป็นนักวิชาการค่อนข้างสูง ได้ความรู้
จากครูคนไหนก็จะระบุชื่อไว้ในต ารา ระบุวัน เดือน ปี ที่ได้ความรู้นั้นมาและจดบันทึกไว้เป็นความรู้
ของตนเอง ส าหรับหมอที่ผ่านการเรียนตรงนี้แล้ว ก็จะต้องฝึกหาประสบการณ์โดยการรักษาคนไข้ โดยทั่วไป
ก็จะรักษาญาติพ่ีน้องก่อนเพราะว่าในขั้นแรกยังไม่ช านาญ แล้วจึงจะรับรักษาทั่วๆ ไป   
 วิธีการรักษาของหมอพ้ืนบ้าน จะมีความหลากหลายแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยา ความเชื่อเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดโรค และประเภทของหมอ 
อย่างไรก็ตาม หมอพ้ืนบ้านทุกประเภทมีรูปแบบและขั้นตอนการรักษาหลักท่ีมักไม่แตกต่างกัน 
 เปรม ชินวันทนานนท์ (2547, หน้า 106) กล่าวถึง รูปแบบการรักษาของหมอพ้ืนบ้านแบ่งออกเป็น 
3 ประเภท คือ 
 1) รักษาโดยไม่ใช้ยาสมุนไพร เช่น การตอกเส้น การนวดพื้นบ้าน เป็นต้น 
 2) รักษาโดยใช้ยาสมุนไพร เช่น ยาหม้อหรือยาต้ม ยาดอง ยาลูกกลอน ยาฝน เป็นต้น 
 3) รักษาโดยวิธีอ่ืนๆ ตามความเชื่อของแต่ละท้องถิ่น เช่น ย่ าขาง เช็ด แหก ร าผีฟ้า 
เป็นต้น 
 ฉวีวรรณ ใจแก้ว (2544, หน้า 19) กล่าวถึงขั้นตอนการรักษาของหมอพ้ืนบ้านว่าสามารถ
แบ่งได้เป็น 4 ขัน้ตอน ดังนี้           
 ขั้นตอนที่ 1 การตั้งคายหรือเครื่องบูชาครูประกอบด้วยขัน 5 ได้แก่ ดอกไม้สีขาว 5 คู ่
เทียน 5 เล่ม และเงินค่าคาย จ านวน 6, 12 หรือ 24 บาท แล้วแต่ประเภท 
 ขั้นตอนที่ 2 การวินิจฉัยโรค เมื่อผู้ป่วยน าคายมาบูชาครูแล้ว หมอจะท าการวินิจฉัยโรค
ตามวิธีการของหมอแต่ละประเภท ซึ่งมีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกัน 
 ขั้นตอนที่ 3 การรักษา หลังจากการวินิจฉัยโรคแล้ว หมอจะท าการรักษาตามกรรมวิธี
ของตน โดยอาจใช้สมุนไพรเป่าเสก ทาน้ ามัน ขับไล่ผี หรือพิธีสู่ขวัญ กรณีที่รักษาไม่หายก็ จะแนะน าให้
ผู้ป่วยไปรักษารูปแบบอื่นๆ ต่อไป 
 ขั้นตอนที่ 4 การปลงคายหรือสมนาคุณ เมื่อผู้ป่วยหายจากโรคแล้วก็จะยกเครื่องบูชาครู 
ผ้าซิ่น และเงินค่าสมนาคุณ (เงินค่าตอบแทน) ตามฐานะของผู้ป่วยให้กับหมอ กรณีที่ผู้ป่วยมีฐานะยากจน
สิ่งของที่ใช้ปลงคายอาจเป็นเพียงอาหารหรือสิ่งของเล็กๆ น้อยๆ ก็ได้ 
 พิสิฏฐ์ บุญไชย (2545, หน้า 24-25) ได้สรุปขั้นตอนการรักษาของหมอพ้ืนบ้านไว้ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ซักถามอาการ และวินิจฉัยโรค เมื่อผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยมาหาหมอ 
หมอจะซักถามอาการ โดยดูหน้าตาของผู้ป่วยประกอบ แล้วจึงวินิจฉัยว่าเป็นโรคอะไร เพราะจากประสบการณ์
หมอจะบอกได้ว่าป่วยเป็นโรคอะไร นอกจากหมอจะวิเคราะห์จากอาการที่ผู้ป่วยเล่าแล้วหมอจะใช้ญาณพิเศษ 
ประกอบการวินิจฉัยด้วย เช่น ถ้าผู้ป่วยอาการหนักก็สามารถจะบอกได้ว่าผู้ป่วยจะเสียชีวิตเมื่อใด นอกจากนั้น 
ยังใช้ความรู้ทางโหราศาสตร์ช่วยด้วย เช่น ถามวัน เดือน ปีเกิดหรือดูลายมือประกอบ ถ้าเป็นโรคพ้ืนๆ 
ก็ไม่จ าเป็นต้องใช้วิธีเหล่านี้มาช่วย นอกจากกรณีที่เป็นคนไข้หนักเท่านั้นการซักถามอาการนี้  จะไม่มี
การจับตัวผู้ป่วย กรณีผู้ป่วยอาการหนักมาไม่ได้การซักถามอาการจากญาติผู้ป่วยก็จะได้ค าตอบเช่นเดียวกัน 
โดยหมอให้เหตุผลว่า ญาติกับผู้ป่วยก็รู้พอๆ กัน เพราะญาติรู้จากผู้ป่วย เมื่อทราบอาการจากญาติ 
หมอก็สามารถเตรียมยาไปรักษาคนไข้ได้ถูก กรณีที่หมอต้องรักษาคนไข้ที่บ้าน เมื่อวินิจฉัยว่าเป็นโรค
อะไรแล้ว จึงจะประกอบตัวยาให้ถูกกับโรค 
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 ขั้นตอนที่ 2 การรักษา หมอยาจะใช้สมุนไพร เป็นตัวหลักในการรักษาเมื่อรู้ว่าผู้ป่วย
เป็นโรคอะไร ก็จะปรุงยาให้ ยาที่ใช้สามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 3 ประเภท คือ                                              
 (1) ยากิน อาจเป็นสมุนไพรเดี่ยว สมุนไพรต ารับ สมุนไพรส าเร็จรูป 
 (2) ยาประคบ เป็นยาตั้ง หรือภาคอีสานเรียกว่าตั้งยา ใช้ประคบนอกผิวหนัง 
 (3) ยาประสาน ใช้ประสานแผล เส้นเอ็น กระดูกหัก โดยมากใช้น้ ามันงาประสาน
ทั้งนี ้หมออาจจะให้ทั้งยากินและยาประคบไปพร้อมๆ กันเพ่ือจะหายเร็วขึ้น                                   
          ขั้นตอนที่ 3 งดของแสลง หมอจะบอกกับผู้ป่วยทุกรายว่าโรคที่เป็นอยู่นั้นต้องงด
ของแสลงอะไรบ้างหมอพื้นบ้านจะให้ความส าคัญเรื่องแสลงมาก เพราะการกินของแสลงจะมีผลท าให้
อาการของโรคก าเริบได้                                                                                                         
 ขั้นตอนที่ 4 การติดตามผล หลังจากที่หมอให้ยาผู้ป่วยไปกินแล้ว 3 วัน จะให้ผู้ป่วย
กลับมาดูอาการอีกครั้งว่าอาการเป็นอย่างไรบ้าง เพ่ือจะได้ปรับเปลี่ยนได้ถูกต้อง  
 กัณฑ์วีร์ วิวัฒน์พาณิชย์ และขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ (2555, หน้า 112-113) กล่าวถึง ขั้นตอน
การรักษาโรคของหมอพ้ืนบ้าน มีดังนี ้
 1) พิธีทั้งขันข้าวหรือการตั้งคาย เป็นการไหว้ครูเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการรักษา 
อีกท้ัง เป็นกระบวนการหนึ่งที่ช่วยให้เกิดความม่ันใจของหมอและสร้างความเชื่อม่ันต่อผู้รับบริการ 
 2) พิธียอครู-บนครู เมื่อผู้ป่วยตั้งขันคูรเเละใส่เครื่องบูชา พร้อมเงินใส่พานถวายให้แก่หมอ 
หมอจะเริ่มท าพันธุ์โดยน าพานดังกล่าวยกขึ้นบูชาครู พร้อมกับอาราธนาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และอ้อนวอน
ต่อครูบา อาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้เข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาและดลบันดาลการรักษาครั้งนี้
ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอย่างมีประสิทธิภาพ จากนั้นผู้ป่วยยก็จะบนกับครูของหมอผู้ให้การรักษา เพ่ือให้
ค าสัญญาว่าถ้าหายจากการเจ็บป่วยแล้วจะตอบแทนครูและหมอผู้ให้การรักษาด้วยสิ่งใด 
 3) การวินิจฉัยโรค หมอจะพิจารณาว่าผู้ป่วยนั้นมาด้วยโรคหรืออาการอย่างไร
ด้วยการซักถามและสังเกตอาการภายนอกที่พอสังเกตได้ หมอพ้ืนบ้านส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการสัมผัส
เนื้อตัวผู้ป่วย เพ่ือใช้เป็นส่วนหนึ่งในการวินิจฉัยโรคหรืออาการ เช่น การตรวจจับชีพจร สัมผัสผิวหนัง
เพื่อพิจารณาความแห้ง หยาบ ร้อน เย็น อีกทั้งให้ครอบครัวและเครือญาติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการวินิจฉัย โดยไต่ถามข้อมูลบางประการจากญาติหรือผู้ที่พาผู้ป่วยมา 
 4) การรักษา หลังจากหมอวินิจฉัยโรคแล้วก็จะด าเนินกระบวนการรักษา ซึ่งแตกต่างกันไป
ตามชนิดแเละอาการที่ปรากฏ โดยส่วนมากนิยมใช้ยาสมุนไพร เช่น ยากิน ยาทา น้ ามันนวด ยาต้ม ยากวาด 
ซึ่งเป็นยาที่ปรุงขึ้นใช้เอง อย่างไรก็ตามการรักษาแบบพ้ืนบ้านยังประกอบไปด้วยการผสมผสานคาถา
และพิธีกรรมทางไสยศาสตร์เป็นตัวเสริมให้การศึกษาด้วยตัวยาได้ผลยิ่งขึ้น  เพื่อเพิ่มความศรัทธา
และศักดิ์สิทธิ์ ตลอดจนสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ผู้ป่วย เช่น การรดน้ ามนต์ เข้าญาณ ท าสมาธิ วิปัสสนา 
สวดมนต์ ไหว้พระ ท าบุญ เป็นต้น 
 5) การปลงขัน เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการสวมบทบาทของผู้ป่วยเพ่ือก้าวข้ามผ่าน
ไปสู่สภาวะปกติ ภายหลังจากอาการต่างๆ หายไปหรือทุเลาเบาบางลง ผู้ป่วยต้องน าสิ่งที่ให้สัญญาไว้
มาตอบแทนแด่ครูบาอาจารย์ของหมอและตัวหมอตามที่ตกลงไว้ในขั้นตอนของการบนครู 
 ธวัชชัย เทียนงาม (2542, หน้า 77) ได้ศึกษาองค์ความรู้หมอพ้ืนบ้านล้านนา พบว่า ขั้นตอน
การรักษา ประกอบด้วย 
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 1) การขอความช่วยเหลือจากหมอ คือ ผู้ป่วยที่มีภาวะอาการเจ็บป่วยที่หนักก็จะมาขอ
ความช่วยเหลือให้หมอไปรักษาให้ที่บ้าน 
 2) พิธีตั้งครู คือ การตั้งขันบูชาครู ประกอบด้วย สวยใส่ดอกไม้ ธูป-เทียน หมาก พลู 
ผ้าขาว ผ้าแดง เหล้า ข้าวเปลือก ข้าวสาร เบี้ย เงิน 
 3) บนขันครู วัตถุประสงค์ 2 อย่าง คือ เพ่ือหายจากความเจ็บป่วยและเป็นการเสนอ
สิ่งตอบแทนให้กับหมอ 
 4) การวินิจฉัยโรค เริ่มจากการซักประวัติอาการเจ็บป่วย การตรวจร่างกายของผู้ป่วย 
บางครั้งมีการใช้วิธีอ่ืนร่วมด้วย เช่น การท านาย การเข้าทรง เป็นต้น 
 5) การรักษาโรค ด าเนินการศึกษาแตกต่างกันตามชนิดของโรค 
 6) การปลงขัน เมื่อผู้ป่วยหายจากการเจ็บป่วยแล้วต้องน าเครื่องบูชาครูมาหาหมอ
เพ่ือประกอบพิธีปลงขันตามที่ได้บนครูไว้ 
 กล่าวได้ว่า ภูมิปัญญาการแพทย์พ้ืนบ้านเป็นผลผลิตของวัฒนธรรมไทยจึงสอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของคนไทย เป็นวัฒนธรรมในการรักษาโรคซึ่งมีความหลากหลายทั้งชาติพันธุ์และวัฒนธรรม ผูกพันอยู่กับ
ความเชื่อในแต่ละท้องถิ่น และทั้งทางเลือกในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยที่คนไทยส่วนใหญ่ยังต้องการ 
ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน จึงเป็นทรัพยากรที่ส าคัญสามารถพัฒนาให้เกิดประโยชน์กับสังคมไทยได้ 
 2.1.5 หมอพื้นบ้านอ าเภอท่าตะเกียบ 
 จากอดีตสู่ปัจจุบันหมอพ้ืนบ้านเป็นบุคคลส าคัญในการดูแลรักษาสุขภาพของคนในชุมชน 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 ที่ข้ึนทะเบียนหมอพ้ืนบ้าน 
ภายใต้ระเบียบการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตามระเบียบกรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองหมอพ้ืนบ้าน พ.ศ. 2554 และที่แก้ไข
ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน ตามวัฒนธรรม
ของชุมชนสืบทอดกันมานาน ทั้งนี้ จะต้องได้รับการรับรองจากประชาชนในหมู่บ้านไม่ต่ ากว่า 10 คน 
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจากหน่วยงานบริการสาธารณสุขของรัฐระดับปฐมภูมิ ที่ผู้ขอหนังสือ
รับรองมีภูมิล าเนาเดิมอยู่ 
  ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ลุงบุญมี เหนียวแน่น หมอพ้ืนบ้านของอ าเภอท่าตะเกียบ เป็นหนึ่งในจ านวน
หมอพ้ืนบ้าน 165 คน ที่ได้รับใบอนุญาตท าการประกอบโรคศิลปะ พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริม
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 โดยอาศัยความรู้การแพทย์พ้ืนบ้านไทย ส่วนหมอพ้ืนบ้านอีก 
11 คน แม้จะไม่ได้ใบประกอบโรคศิลปะ ไม่สามารถประกอบโรคศิลปะได้ด้วยตนเองแต่สามารถกระท าได้
บนพ้ืนฐานการดูแลและควบคุมของผู้ประกอบโรคศิลปะตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด และได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติว่าเป็นบุคคล ซึ่งมีความรู้ความสามารถในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่น 
ด้วยการออกหนังสือรับรองหมอพ้ืนบ้าน ตามระเบียบกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองหมอพ้ืนบ้าน พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 
ด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน ตามวัฒนธรรมของชุมชนสืบทอดกันมานาน ทั้งนี้
จะต้องได้รับการรับรองจากประชาชนในหมู่บ้านไม่ต่ ากว่า 10 คน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และจากหน่วยงานบริการสาธารณสุขของรัฐระดับปฐมภูมิ ที่ผู้ขอหนังสือรับรองมีภูมิล าเนาเดิมอยู่ 
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โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตามภูมิล าเนาเดิมของหมอพ้ืนบ้านเป็นผู้ลงนามรับรอง ซึ่งหนังสือรับรองนี้
มีสามารถต่ออายุได้ทุก 4 ปี โดยยึดวันสิ้นปฏิทินของปีที่ 4 เป็นเกณฑ์  
  การคัดกรองหมอพ้ืนบ้านผู้มีความเหมาะสมที่จะขอรับการออกหนังสือรับรองหมอพ้ืนบ้าน 
ตามระเบียบกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ต้องมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์
การคัดกรองหมอพื้นบ้าน คือ มีผู้มารับบริการสม่ าเสมอและต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี 
(พิจารณาตามความช านาญของหมอพ้ืนบ้านความถี่ของการเกิดโรคในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง เช่น  หมองู 
หมอกวาดยาเด็ก หมอกระดูก) ด้วยการสืบทอดความรู้จากบรรพบุรุษหรือองค์ความรู้จากท้องถิ่น 
มีความสามารถในการบ าบัดรักษาโรค ไม่หวงวิชา มีการถ่ายทอดความรู้ ไม่เรียกร้องค่ารักษามากเกินควร 
เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากคนในชุมชน 
 ในอดีตอ าเภอท่าตะเกียบเป็นพ้ืนที่ที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากความเจริญ การรักษาจากหมอพ้ืนบ้าน
ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ และการน าสมุนไพรมาใช้ของชาวบ้านนั้นเป็นสิ่งที่ท าได้ง่ายกว่าการเดินทางไปหาหมอ
ที่โรงพยาบาล เพราะว่าทั้งหมอพ้ืนบ้านส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกัน ส่วนสมุนไพรที่น ามาใช้นั้น
สามารถหาได้จากผืนป่าที่อยู่รอบๆ ชุมชน ด้วยเหตุนี้ชาวบ้านจึงยึดถือการรักษาจากหมอพื้นบ้าน
และการใช้สมุนไพรสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน หมอพื้นบ้านในบ้านท่าตะเกียบและบ้านคลองตระเกรา
ต่างมีความเชี่ยวชาญในการรักษาหลายด้าน เช่น หมอยาสมุนไพร หมอนวด หมอรักษากระดูก และหมอง ู
หมู่บ้านในอ าเภอท่าตะเกียบเป็นหมู่บ้านที่มีการจัดการป่าชุมชน เพ่ือดูแล ฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรมที่ถูกบุกรุก 
นอกจากป่าจะท าหน้าที่เป็นแหล่งอาหารแล้ว ป่าชุมชนยังเป็นแหล่งพืชสมุนไพร เป็นแหล่งทรัพยากรน้ า
และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ ให้ทั้งผู้คนในหมู่บ้านและผู้คนในพ้ืนที่ใกล้เคียง ชาวบ้านมีความคุ้นเคย
และความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพร เพ่ือการบ าบัดรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆ นอกจากป่าชุมชนแล้วป่าครอบครัว
ก็มีพืชพันธุ์ที่หลากหลายส าหรับใช้เป็นทั้งอาหารและยา ในแต่ละครัวเรือนมีป่าครอบครัวของตน โดยปลูก
ทั้งสมุนไพรและพืชผัก สมุนไพรหลายชนิดสามารถใช้รักษาอาการเจ็บป่วยและประโยชน์ใช้สอยอ่ืนๆ เช่น 
ขี้เหล็ก สามารถใช้เป็นอาหาร ยาสมนุไพร และใช้เป็นไม้ใช้สอย 
 เมื่อรัฐมีนโยบายฟ้ืนฟูการแพทย์แผนไทย ส่งเสริมประชาชนให้หันมาใช้ภูมิปัญญาไทยในการดูแล
สุขภาพ โรงพยาบาลท่าตะเกียบจึงได้ท าการรวบรวมหมอพ้ืนบ้าน โดยสอบถามจากคนไข้ที่เคยท าการรักษา
กับหมอพ้ืนบ้าน ต่อจากนั้นจึงเชิญให้มารวมกลุ่มกันเพ่ือจัดโครงสร้างตั้งชมรมหมอพ้ืนบ้าน แจ้งแก่องค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นหลักฐาน ความร่วมมือของโรงพยาบาลท่าตะเกียบและกลุ่มหมอพ้ืนบ้าน ท าให้เกิด
กลุ่มที่เข้มแข็ง มีจ านวนสมาชิก 44 คน ประกอบไปด้วย หมอพ้ืนบ้าน และผู้ที่สนใจภูมิปัญญาการรักษา
ดูแลสุขภาพ รวมทั้ง ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ใหญ่วิบูลย์ 
เข็มเฉลิม เครือข่ายชุมชนรอบป่ารอยต่อภาคตะวันออก และอีกหลายหน่วยงานของภาครัฐในพ้ืนที่ 
เกิดกิจกรรมของโรงพยาบาลท่าตะเกียบ ที่เริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2553 ด้วยการรวบรวมความรู้และพัฒนา
ศักยภาพหมอพ้ืนบ้านให้เกิดการยอมรับในชุมชน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาศักยภาพ
การพ่ึงตนเองได้ด้วยภูมิปัญญาไทยเพ่ือสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนในท้องถิ่น
ด้วยภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน ซึ่งในอ าเภอท่าตะเกียบนั้นพบว่ามีการใช้ภูมิปัญญาการแพทย์พ้ืนบ้านในการดูแล
สุขภาพของชุมชนและเป็นที่ยอมรับของชุมชนอยู่จ านวนหนึ่ง จึงเป็นการช่วยให้มีการถ่ายทอด
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของชาวบ้านที่มาจากชุมชนต่างๆซึ่งประสบการณ์ที่ชาวบ้านได้แลกเปลี่ยน เช่น 
การใช้สมุนไพรใกล้ตัวชนิดใดบ้างในการดูแลตนเอง โดยมีหมอพ้ืนบ้านเป็นวิทยากรให้ความรู้การแปรรูป
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สมุนไพร เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อไป โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยการแพทย์ผสมผสานแบบพ่ึงตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้วยหลักการดูแลธรรมชาติธรรมชาติและน าธรรมชาติกลับมาดูแลสุขภาพ โดยน าภูมิปัญญาไทย
และพืชสมุนไพร ผักพ้ืนบ้านในท้องถิ่น โดยหมอพ้ืนบ้านได้ท าการสาธิตชาใบหม่อนเพ่ือลดไขมันในเส้นเลือด 
ซึ่งนอกจากจะท าให้สุขภาพของตนเองห่างไกลโรค ป้องกันภาวะแทรกซ้อน ลดความเสี่ยงต่อโรค ลดค่าใช้จ่าย
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมการรักษาด้วยการแพทย์พ้ืนบ้านได้ถูกจัดตั้งขึ้นภายในโรงพยาบาล
อ าเภอท่าตะเกียบ มีเป้าหมายเพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ด้านสมุนไพรและการรักษาโรคต่างๆ ของหมอพ้ืนบ้าน 
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้ความรู้เหล่านี้ถูกพัฒนาไปเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนของท้องถิ่น  
หากสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นหันมาสนใจภูมิปัญญาแขนงนี้ จะท าให้เยาวชนได้เห็นประโยชน์และคุณค่า
ของสมุนไพรในท้องถิ่นน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือดูแลสุขภาพ และเป้าหมายอีกอย่างหนึ่ง ก็คือ การพัฒนา
และส่งเสริมให้การแพทย์พ้ืนบ้านและตัวของหมอพ้ืนบ้านให้ที่เป็นยอมรับกันมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ชาวบ้าน
เกิดความศรัทธา เกิดความตระหนักในการใส่ใจสุขภาพร่วมสร้างและดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว 
และรักษาโรคที่ไม่รุนแรงด้วยตนเอง ประโยชน์ของการน าองค์ความรู้ดั้งเดิมที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ
มาเผยแพร่ เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจแล้วยังเป็นการร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
 นับเป็นเวลากว่าศตวรรษท่ีระบบการแพทย์สมัยใหม่ได้เข้ามาครองใจผู้คนส่วนใหญ่ในสังคม 
แต่ที่อ าเภอท่าตะเกียบนี้ระบบการแพทย์พ้ืนบ้านและระบบการแพทย์แผนปัจจุบันผสมผสานในการดูแล
สุขภาพของชาวบ้าน ภายในชุมชนต่างๆ มีหมอพ้ืนบ้านที่ท าหน้าที่บ าบัดรักษาอาการเจ็บป่วยตามทักษะ
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ของแต่ละคน มีการร่วมมือร่วมใจจัดกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ
เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ โดยสนับสนุนผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย บุคลากรทางสาธารณสุข ครู นักเรียน รวมทั้ง
ประชาชนทั่วไป ในการส่งเสริมสุขภาพตนเองป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันก่อนที่จะเจ็บป่วย  
  
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 
 นอกจากแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้แล้ว ผู้วิจัยยังได้ทบทวนเอกสาร
ที่เกี่ยวกับสถานการณ์ของการฟ้ืนฟูภูมิปัญญาพ้ืนบ้านด้านสุขภาพ เพ่ือใช้ประโยชน์ในระบบสุขภาพ
ของประเทศไทย สถานการณ์และแนวโน้มการใช้ประโยชน์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ และงานวิจัย
ทีส่อดคล้อง 
 สถานการณ์การฟื้นฟูภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านสุขภาพ เพื่อใช้ประโยชน์ในระบบสุขภาพ
ของประเทศไทย มีวิวัฒนาการที่ส าคัญ 
 ในช่วงแผนพัฒนาสุขภาพภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที ่ 4 
(พ.ศ. 2535-2439) ในป พ.ศ. 2523 ประเทศไทยได้ประกาศให้การสาธารณสุขมูลฐาน เปนนโยบายหลัก
ของการสาธารณสุขไทย ซึ่งมีผลมาจากนโยบายการสาธารณสุขมูลฐานขององค การอนามัยโลก
ในค าประกาศอัลมาอตา พ.ศ. 2521 (Alma-Ata Declaration, ค.ศ. 1987) และไดจัดท าโครงการสมุนไพร
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กับการสาธารณสุขมูลฐาน โดยความช่วยเหลือจากองค์การอนามัยโลก และองค์การยูนิเซฟ ท าให้เกิด
การตื่นตัวต่อการใช้สมุนไพรอย่างแพรหลาย 
 แผนพัฒนาการสาธารณสุขตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 
(พ.ศ. 2525-2539) ไดก าหนดให้มีโครงการวิจัยยาและสมุนไพร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือหาทางน าสมุนไพร 
ซ่ึงเป็นทรัพยากรของประเทศมาใช้ประโยชนในการรักษาโรคอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย รวมทั้ง
มีงานสนับสนุนแผนงานสาธารณสุขมูลฐาน สวนแผนงานสาธารณสุขมูลฐานนั้นไมได้ก าหนดให้มีงาน
ด้านสมุนไพรโดยตรง แต่ก าหนดให้หน่วยงานหรือโครงการที่ส่งเสริมงานการสาธารณสุขมูลฐาน มีส่วนร่วม
ในการที่จะให้บริการแกประชาชนในหมูบ้าน ไดแก งานโภชนาการ งานอนามัยครอบครัว ส่งเสริม
ยาแผนโบราณ และยาสมุนไพร เป็นต้น  
 แผนพัฒนาการสาธารณสุขตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 6 
(พ.ศ. 2530-2534) ไดก าหนดงานทีเ่กี่ยวข้องไวใน 2 แผนงาน และ 1 โครงการ คือ แผนงานสาธารณสุขมูลฐาน
ซึ่งไดก าหนดการพัฒนาการด าเนินงานกองทุนยาฯ และสนับสนุนการใช้สมุนไพร โดยส่งเสริมการจัดตั้ง
สวนสาธิตสมุนไพรในศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน 4 แหง และในโรงพยาบาลชุมชน 
สถานีอนามัย วัด และโรงเรียน จ านวน 144 แหง และส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มผู้สนใจสมุนไพร เพ่ืองาน
สาธารณสุขมูลฐาน จ านวน 81 กลุ่ม แผนงานยาและชีววัตถุ ก าหนดให้มีงานวิจัยและพัฒนาสมุนไพร
เพ่ือใช้ประโยชนส าหรับงานสาธารณสุขมูลฐาน อุตสาหกรรมการผลิตยา การสงออก โครงการพัฒนาสมุนไพร
เพ่ือใช้เป็นยาให้คัดเลือกสมุนไพรไมน้อยกว่า 5 ชนิด คือ ฟาทะลายโจร ขมิ้นชัน ว่านหางจระเข้ เสลดพังพอน 
ชุมเห็ดเทศมาพัฒนาอย่างจริงจัง 
 แผนพัฒนาการสาธารณสุขตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 
(พ.ศ. 2537-2539) ไดก าหนดแนวทางการพัฒนาสาธารณสุข 4 ประการ ดังนี้ 1) ความครอบคลุม
และความเป็นธรรม 2) การพัฒนาที่มีบูรณาการ 3) ความสอดคลองกับพ้ืนที่ 4) การพ่ึงตนเองของประชาชน
และชุมชน เน้นการส่งเสริมให้ประชาชนและสังคมมีส่วนร่วม และรับผิดชอบในการแกไขปัญหา
สาธารณสุขไปพรอมๆ กัน กับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมบนรากฐานของศักยภาพการพึ่งตนเอง
ที่ประชาชนและชุมชนนั้นๆ มีอยู่ โดยการสนับสนุนและส่งเสริมการดูแลสุขภาพของตนเอง เป็นทางเลือก
ในส่วนที่สามารถด าเนินการโดยประชาชน เช่น การแพทย์พื้นบ้าน การใช้สมุนไพรและอ่ืนๆ ทั้งในระดับบุคคล 
ครอบครัวและชุมชน ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นระบบ สามารถประสานกับทางเลือกของการดูแลสุขภาพ
แผนปัจจุบันได 
 แผนพัฒนาการสาธารณสุขตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 8 
(พ.ศ. 2540-2544) ไดก าหนด “ยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพและความสามารถในการเข้าถึง
ระบบบริการสาธารณสุข” โดยมียุทธวิธีสนับสนุนการพัฒนาเภสัชกรรมและการแพทย์แผนไทยอย่างจริงจัง
รูปธรรมที่ปรากฏอย่างชัดเจน คือ การพัฒนาองค์ความรูและบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย โดยทบทวน 
สังคายนา จัดท าต าราแพทย์แผนไทย ตลอดจนสนับสนุนการวิจัยการแพทย์แผนไทยแกหน่วยงานต่างๆ 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน การพัฒนาข้อมูลข่าวสารและการเผยแพรประชาสัมพันธ์ด้านการแพทย์แผนไทย 
ทั้งในส่วนกลาง สวนภูมิภาค และเครือข่าย การพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย ในสถานบริการ
สาธารณสุขทุกระดับ โดยการจัดตั้งคลินิกแพทย์แผนไทย ในสถานบริการสาธารณสุขระดับจังหวัด 
และให้มีการบริการผสมผสานแพทย์แผนไทยในคลินิกผู้สูงอายุ อย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
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เท่าเทียมมาตรฐานสากล มุ่งสู่การพ่ึงตนเองและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม การพัฒนาองค์ความรู้
ด้านการแพทย์แผนไทยให้ไดมาตรฐานทัดเทียมนานาอารยประเทศ การผสมผสานการแพทย์แผนไทย
และสมุนไพรเข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขอย่างเหมาะสมนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นการยอมรับอย่างเป็นทางการ 
ในการสนับสนุนการรักษาแบบแผนไทย การใช้ยาสมุนไพร เพ่ือเป็นทางเลือกของประชาชนในระบบสุขภาพ
ของไทย 
 แผนพัฒนาการสาธารณสุขตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 9 
(พ.ศ. 2545-2549) ไดก าหนดระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ให้เป็นระบบสุขภาพเชิงรุก ที่มุ่งการสร้างเสริม
สุขภาพดีของประชาชน ควบคูกับการมีหลักประกันในการเข้าถึงบริการสุขภาพ การแพทย์แผนไทย 
การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์ทางเลือก เริ่มถูกก าหนด ในภาพลักษณ์ระบบสุขภาพไทยที่พึงประสงค์ 
โดยมีความเชื่อมโยงเพ่ือความเข้มแข็งและมีดุลยภาพของระบบสุขภาพ ด้วยกระแสสุขภาพก าลังตื่นตัว
กับการใช้สมุนไพรเพ่ือเป็นยา อาหาร เครื่อง ส าอาง เป็นผลให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ในรูปแบบ
ของการทองเที่ยวเพ่ือสุขภาพหรือการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ด้วยการแพทย์แผนไทย คือ สปาไทย การนวดไทย 
ที่มีเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย จึงมีนโยบายการพัฒนาประเทศไทยเป็น ศูนย์ลางสุขภาพ
ของเอเชีย (พ.ศ. 2547-2551) ก าหนดวิสัยทัศน์ของการพัฒนา ธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพรไทย: 
สมุนไพรไทยสูสากล (thai herbs for global health) จึงเป็นช่วงที่สังคมไทยเริ่มตื่นตัวในการพัฒนา
และใช้ประโยชนจากทุนทางสังคม และมีการพัฒนาสมุนไพรที่มีคุณภาพมาตรฐานสามารถผลักดัน
ในการแข่งขันของประเทศสูงขึ้น ส่งผลให้การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทยเป็นต้นมา” 
 แผนพัฒนาการสาธารณสุขตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 10 
(พ.ศ. 2550-2554) ไดนอมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการพัฒนาสุขภาพ มุ่งสู่ระบบสุขภาพ
พอเพียงด้วย ทางเลือกสุขภาพที่หลากหลายผสมผสานภูมิปัญญาไทยและสากลด้วย การเร่งรัดการพัฒนา
สมุนไพรให้สามารถใช้อย่างไดผลและพอเพียงทั้งในระดับ ครอบครัว ชุมชน และระดับประเทศ
เพ่ือการพ่ึงตนเองได ส่งเสริมการบูรณาการการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์ทางเลือก
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถิ่น และระบบสุขภาพชุมชนให้มีศักยภาพ
ในการดูแลรักษาสุขภาพตนเองโดยสร้างศูนย์การเรียนรูการแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์ทางเลือก 
สร้างสวนสมุนไพรและไมหอม สร้างศูนย์บ าบัดผู้ป่วยเรื้อรังส าหรับชุมชน และรณรงค์ให้ประชาชน
บริโภคอาหารเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาองค์ความรูทางเลือกสุขภาพ ควบคูไปกับ
การวางแผนการใช้ประโยชนที่รูจักประมาณอย่างมีเหตุผลตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริม
การดูแลสุขภาพเบื้องต้นของประชาชนด้วยสมุนไพร เพ่ือลดการใช้ยาและเทคโนโลยีทางการแพทย์
ที่ฟุ่มเฟือยและมีราคาแพง พัฒนาระบบการศึกษา หลักสูตรการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน
และการแพทย์ทางเลือกที่มีมาตรฐาน และจัดระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ส่งเสริม
และสนับสนุนการสร้างกลไกทางกฎหมาย เพ่ือการคุ้มครองและเฝ้าระวังการละเมิดภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทยและสมุนไพรของชาติไทย 
 แผนพัฒนาการสาธารณสุขตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555-2559) ยังน้อมรับการพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างเอกภาพ
และธรรมาภิบาลในการอภิบาลระบบสุขภาพ ให้ความส าคัญกับการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วม
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ของทุกภาคส่วนในสังคม มุ่งเน้นการสร้างหลักประกันและการจัดบริการที่ครอบคลุม เป็นธรรม เห็นคุณค่า
ของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ โดยมีเป้าหมายให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น 
และภาคีเครือข่ายมีศักยภาพ และสามารถสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ลดการเจ็บป่วยจากโรคที่ป้องกันได้
หรือโรคที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ ด้วยการใช้ภูมิปัญญาไทยและมีส่วนร่วมจัดการปัญหาสุขภาพ
ของตนเองและสังคมได้ มีระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยที่ทันการณ์ และสามารถจัดการปัญหาภัยคุกคาม
สุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบสุขภาพเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกัน ควบคุมโรค และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ มีระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
สามารถตอบสนองต่อความต้องการตามปัญหาสุขภาพ และมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ 
มีระบบบริหารจัดการและการเงินการคลังด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ 
  เมื่อระบบสุขภาพของประเทศไทย ได้ปรับเปลี่ยนจากระบบบริการทางการแพทย์ที่เป็น
แบบแผนเดียว อันได้แก ่การแพทย์แผนปัจจุบัน มาเป็นการแพทย์พหุลักษณ์ ยุทธศาสตร์การสร้างทางเลือก
สุขภาพที่หลากหลายผสมผสานภูมิปัญญาไทยและสากล เน้นการพัฒนาศักยภาพเพ่ือการพึ่งตนเองได ้
ในด้านสุขภาพด้วยการส่งเสริมสมุนไพร การแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์ทางเลือก 
รวมทั้ง พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีความปลอดภัยหรือหลากหลายระบบ 
ในระดับนโยบายพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ได้ก าหนดไว้ในหมวด 7 ของธรรมนูญ
ว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ให้มีการส่งเสริม สนับสนุน การใช้และการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านสุขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์ทางเลือกอ่ืนๆ ส่งผลให้เกิดนโยบาย
ของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น ในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับธรรมนูญ
ว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ และได้มีผลให้เกิดมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 มติ 7 กล่าวคือ
“การพัฒนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ให้เป็นระบบบริการ
สุขภาพหลักของประเทศคู่ขนานกับ การแพทย์แผนปัจจุบัน”  
 ทั้งนี้ การส่งเสริม สนับสนุน การใช้และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ การแพทย์
แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ควรอยู่บนพื้นฐานหลักการ 4 ข้อ ได้แก่
1) มีความสอดคล้องกับวิถีชุมชน วัฒนธรรม จารีตประเพณีความเชื่อและศาสนา น าไปสู่การพึ่งตนเอง
ด้านสุขภาพ 2) ให้การส่งเสริมการแพทย์ทุกระบบอย่างเท่าเทียมกันเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของระบบสุขภาพ 3) ให้ประชาชนมีสิทธิในการเลือกใช้และเข้าถึงการแพทย์ระบบต่างๆ อย่างเท่าเทียม
เพ่ือการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว 4) ใช้ปัญญา ความรู้ ความมีเหตุผลในการพัฒนาวิชาการ
และองค์ความรู้จากฐานเดิมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่า มีประสิทธิผล และปลอดภัย 
 นอกจากนี้ แผนยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไทย สุขภาพวิถีไทย ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งได้ด าเนินการต่อเนื่องจากฉบับที่ (พ.ศ. 2550-2554) เพ่ือที่จะมีนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ในระดับชาติ ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน 
และการแพทย์ทางเลือก รวมทั้งเป็นกรอบและแนวทางให้กับหน่วยงาน องค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ  
ในการน าไปด าเนินการเพ่ือมุ่งไปสู่การพ่ึงตนเองด้านสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทย สุขภาพวิถีไทย ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ตามเป้าประสงค์ในช่วง 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) สาระส าคัญ คือ 
 1) มีการใช้ปัญญา ความรู้ ความมีเหตุผล ในการพัฒนาวิชาการ และองค์ความรู้
จากฐานเดิมอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่า มีประสิทธิผลและปลอดภัย  
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 2) ชุมชนและชุมชนท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่าและมีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนการใช้ 
และการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก 
เพ่ือการดูแลสุขภาพของชุมชนและชุมชนท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีระบบสุขภาพชุมชน/ระบบสุขภาพ
ภาคประชาชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพในการดูแลสุขภาพของชุมชน 
 3) ระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีมาตรฐาน ตั้งแต่องค์ความรู้ 
สถานที่ บุคลากรเวชปฏิบัติ ระบบข้อมูล ระบบยา และอยู่ในสิทธิประโยชน์ของระบบหลัก ประกันสุขภาพ 
 4) ก าลังคนด้านการแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก มีคุณภาพ 
 5) ระบบยาของประเทศมีความมั่นคงบนฐานของระบบยาจากสมุนไพร  
 6) ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยได้รับการคุ้มครองตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ประเทศ
และนานาชาติ 
 ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 กล่าวถึง ปัจจัยที่ส าคัญเพ่ือให้ชุมชนมีศักยภาพในการจัดการ
ด้านสุขภาพของชุมชน กล่าวคือ 
 1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายหมอพ้ื นบ้าน
นักวิชาการ และภาคประชาสังคม เพ่ือให้ชุมชนสามารถจัดการและดูแลสุขภาพ ของชุมชนด้วยภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ด้านสุขภาพที่มีอยู่ การจัดสรรงบประมาณของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การรับรอง
และส่งเสริมสถานภาพของหมอพ้ืนบ้าน  
 2) การเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชนและชุมชนท้องถิ่น ในการฟ้ืนฟู 
สืบสาน และใช้ประโยชน์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ การประยุกต์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับบริบททางด้านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป 
 3) การสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายหมอพ้ืนบ้าน โดยการรับรอง 
และเสริมสร้างสถานภาพของหมอพ้ืนบ้าน การพัฒนาศักยภาพของหมอพ้ืนบ้านในชุมชน   
 4) การสนับสนุนการสืบทอดหมอพื้นบ้านรุ่นใหม่โดยส่งเสริมให้เยาวชน รุ่นใหม่
เห็นคุณค่าของหมอพ้ืนบ้าน และรักษาแบบแผนการสืบทอดที่เป็นของชุมชน  
 5) การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ทั้งในต าราและตัวหมอ 
 6) การพัฒนาทางวิชาการ การบริการ การบริหารจัดการ 
 7) การจัดตั้งสภาหมอพ้ืนบ้านเพ่ือเป็นเวทีการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์
ของหมอพ้ืนบ้านสนับสนุนการเชื่อมโยงเครือข่ายหมอพ้ืนบ้านทั้งในระดับชุมชน ภูมิภาค และระดับประเทศ
ด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วม รวมถึงการส่งเสริม สนับสนุน  การพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้มีคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ  
ทุติยภูมิ และตติยภูมิ 
 กล่าวได้ว่า สถานการณ์การฟ้ืนฟูภูมิปัญญาพ้ืนบ้านด้านสุขภาพเพ่ือใช้ประโยชน์ในระบบสุขภาพ
ของประเทศไทย ก่อให้เกิดแนวโน้มการปรับตัวของการแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ให้เป็นวิถี 
ทางส าคัญของระบบสุขภาพของประเทศ ท าให้ระบบการแพทย์ของประเทศเป็นระบบการแพทย์แบบคู่ขนาน
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในการดูแลรักษาสุขภาพ และมุ่งเน้นให้เกิดการพ่ึงพาตนเอง 
ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชนและประเทศ โดยการใช้ภูมิปัญญาที่มีอยู่ดังเดิมในสังคมไทยอันเป็น
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รากฐานส าคัญ ในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากและระดับประเทศให้เข้มแข็ง  พร้อมกันนั้น
ก็ได้ส่งเสริม สนับสนุน การใช้ประโยชน์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
 สถานการณ์และแนวโน้มการใช้ประโยชน์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ  ภูมิปัญญา
การแพทย์พ้ืนบ้านส่วนใหญ่ด ารงอยู่ในลักษณะความรู้ตัวบุคคล คือ หมอพ้ืนบ้านเป็นความรู้ โดยนัย 
(tacit knowledge) จากฐานข้อมูลนายทะเบียนกลาง กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก 
พบว่า มีหมอพ้ืนบ้านทั่วประเทศ จ านวน 53,015 คน ที่ถือเป็นองค์ความรู้ที่มีความสัมพันธ์หลาย เป็นระบบ
การแพทย์ที่ไม่เป็นทางการ ภูมิปัญญาการดูแลรักษาความเจ็บป่วยได้รับการฝึกฝนจากการปฏิบัติ
โดยต้องเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจากหมอพ้ืนบ้านที่มีความช านาญ แบบตัวต่อตัว (apprenticeship) วิธีการรักษา
โรคของหมอพ้ืนบ้านจึงมีลักษณะเฉพาะ แตกต่าง หลากหลาย จึงมีความยากล าบากในการสร้างแรงจูงใจ
ให้การแพทย์แผนตะวันตกเชื่อมั่นในประสิทธิภาพการรักษาของหมอพื้นบ้าน 
 ยิ่งยง เทาประเสริฐ และคณะ (2545-2547) ได้รวบรวม ช าระ ตรวจสอบ และจัดระบบองค์ความรู้
ในการดูแลรักษาสุขภาพแบบพ้ืนบ้านล้านนาให้เป็นระบบ เพ่ือสังเคราะห์องค์ความรู้การแพทย์
พ้ืนบ้านล้านนา และเค้าโครงต ารากลางของการแพทย์พ้ืนบ้านล้านนา ศึกษาเจาะลึกถึงกระบวนการดูแล
รักษาสุขภาพ ของหมอเมืองที่เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องรายบุคคล เพ่ือร่วมจัดระบบความรู้เชิงทฤษฎีการแพทย์
พ้ืนบ้านที่สมบูรณ์ โครงการวิจัยได้จัดท าต ารากลางของระบบการแพทย์พ้ืนบ้านล้านนา 4 เล่ม คือ 
ต าราทฤษฎีการแพทย์ ต าราเภสัชกรรม ต ารากายภาพบ าบัด และต าราพิธีกรรมบ าบัด/จิตบ าบัด 
และพัฒนาเป็นต ารากลาง 25 เรื่อง 
 การวิจัยองค์ความรู้นวดพ้ืนบ้านอ าเภอเขาชัยสน ชมรมหมอพ้ืนบ้านเขาชัยสน (2551)  
สร้างองค์ความรู้ปรับกระบวนทัศน์ของงานวิจัยที่ถือว่า คนใน (ชุมชน) ในกรณีนี้  คือ หมอพื้นบ้าน
และกลุ่มหมอพ้ืนบ้าน สามารถท าวิจัยได้โดยทั้งให้ศึกษาเรียนรู้สถานการณ์ศักยภาพของชุมชนตนเอง 
ตั้งค าถามวิจัยเอง จัดกระบวนการวิจัย โดยมีผู้ช่วยนักวิจัย คือ นักวิจัยภายนอกหรือนักวิชาการ ท าหน้าที่
เป็นพ่ีเลี้ยงนักวิจัย ผลการวิจัยท าให้คณะนักวิจัยหมอพ้ืนบ้าน จัดหมวดหมู่ความรู้ภูมิปัญญาของการนวด
พ้ืนบ้านจากความรู้ในตัว หมอนวดพ้ืนบ้าน มาเป็นต ารา คู่มือนวดพ้ืนบ้านเขาชัยสนในการดูแลสตรี
หลังคลอด ดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต และอ่ืนๆ งานชิ้นนี้เป็นตัวอย่างของการสนับสนุนกลุ่ม/หมอพ้ืนบ้าน 
สร้างและจัดการองค์ความรู้ได้   
 การศึกษาภูมิปัญญาการแพทย์พ้ืนบ้านกับการพ่ึงตนเองด้านสุขภาพของชุมชน: กรณีศึกษา
จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์การใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านในการดูแลสุขภาพ
ในชุมชน และพฤติกรรมการพึ่งตนเองในการดูแลสุขภาพของชุมชน จากกรณีศึกษาชุมชน 2 แห่ง 
ในจังหวัดสมุทรสาคร ผลการศึกษา พบว่าชุมชนเมือง และชนบทมีภูมิปัญญาการแพทย์พ้ืนบ้านอยู่ในชุมชน
หลายแขนง ทั้งด้านสมุนไพร การนวด และอ่ืนๆ ที่เป็นปัจจัย ให้พึ่งตนเองด้านสุขภาพ ได้รูปแบบที่เหมาะสม
ในการพึ่งตนเอง 3 กรณี ได้แก่ การสร้างเสริมสุขภาพส าหรับบุคคลในภาวะปกติ การดูแลตนเอง
และครอบครัวในการบ าบัดรักษา อาการเจ็บป่วยที่ไม่รุนแรงโดยใช้สมุนไพรเดี่ยว และยาสามัญประจ าบ้าน 
และการพ่ึงพาภูมิปัญญาของหมอพ้ืนบ้าน ในชุมชนเพ่ือการรักษาในกรณีอาการเจ็บป่วยซับซ้อนเกินกว่า
บุคคลทั่วไปจะสามารถดูแลตนเองได้ 
 การพัฒนานวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยการศึกษาสถานการณ์โรคเบาหวานในชุมชนป่าโมก จังหวัดอ่างทอง และพัฒนารูปแบบ
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การสร้างเสริม สุขภาพผู้ป่วยเบาหวานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการวิจัยปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม (participatory action research: PAR) พบว่า อ าเภอป่าโมกมีแนวโน้มผู้ป่วยเบาหวาน
เพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากความไม่ต่อเนื่องของการรักษาและการควบคุมโรคเบาหวาน ขาดความร่วมมือจากชุมชน 
และประชาชนขาดความตระหนักและความรู้เรื่องโรคเบาหวาน โครงการได้ร่วมกับชุมชนด าเนินกิจกรรม
สร้างเสริมสุขภาพป้องกันเบาหวานใน 5 ต าบล ด้วยหลักการเศรษฐกิจพอเพียง ทางสายกลาง ออกก าลังกาย
ด้วยโยคะ ฤาษีดัดตน และรับประทานสมุนไพรแก่นตะวัน  ผลการด าเนินกิจกรรมท าให้ผู้ป่วย
เบาหวานที่เข้าร่วมโครงการมีค่าเฉลี่ยระดับน้ าตาลในเลือดลดลง กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน มีการสนับสนุน
ทางสังคมดีข้ึน และสุขภาพจิตดีขึ้น 
 ส านักการแพทย์พื้นบ้านไทยได้รวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน การสร้าง
และจัดการความรู้ มี 8 องค์ความรู้ ดังนี้ 
 1) ภูมิปัญญาการแพทย์พ้ืนบ้านในการดูแลสุขภาพแม่และเด็กใน 4 ภูมิภาคและภูมิปัญญา
การดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดของโต๊ะบิแด (ผดุงครรภ์โบราณ) ในที่ 9 ต าบล ของ 3 จังหวัด
ชายแดนใต้ 
 2) ภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพชุมชนด้วยสมุนไพรพ้ืนบ้าน  และอาหารท้องถิ่น
ใน 15 ชุมชนต้นแบบ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลผักและสมุนไพรพื้นบ้าน 
 3) ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการรักษากระดูกหัก  เป็นงานวิจัยและพัฒนารูปแบบ
ความร่วมมือระหว่างหมอพื้นบ้านกับสถานบริการสาธารณสุขระดับอ าเภอในพื้นที่ 12 จังหวัด
ของหมอพ้ืนบ้าน 18 กรณ ี
 4) ภูมิปัญญาหมอพ้ืนบ้านในการรักษาสัตว์พิษกัดและงูกัด เป็นการจัดการความรู้
ภาพรวม และส่งเสริมปฏิบัติการวิจัยในลักษณะพัฒนางานประจ าสู่การวิจัย (routine to research: 
R to R) ในโรงพยาบาลชุมชน 2 แห่ง 
 5) ภูมิปัญญาการแพทย์พ้ืนบ้านในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน เป็นการจัดการความรู้
การศึกษาวิจัยภาพรวมการจัดการความรู้ร่วมกับเครือข่ายบริการสุขภาพ 12 เครือข่าย ที่มีประสบการณ์
เพ่ือจัดท าเป็นแนวทางการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน และการจัดท า
คู่มือประชาชนในการดูแลเบาหวานฉบับการ์ตูน 
 6) ภูมิปัญญาการแพทย์พ้ืนบ้านในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง เป็นโครงการศึกษา 
วิจัย รวบรวม สืบค้นองค์ความรู้ และติดตามผลการรักษาผู้ป่วยมะเร็งของหมอพ้ืนบ้าน โดยด าเนินงาน
ในระยะที่หนึ่งมีหมอพ้ืนบ้านจ านวน 31 คน ใน 23 จังหวัด ซึ่งรวบรวม ต ารับยาได้ 383 ต ารับ 
 7) ภูมิปัญญาการแพทย์พ้ืนบ้านในการดูแลรักษาผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต เป็นการ
จัดการ ความรู้ภาพรวม และการวิจัยรวมรวมองค์ความรู้และการประเมินผลการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับ
การรักษาจากหมอพ้ืนบ้าน 
 8) รูปแบบการจัดระบบสุขภาพชุมชนด้วยภูมิปัญญาการแพทย์พ้ืนบ้าน “ศูนย์เรียนรู้
การแพทย์” 
 นอกจากการรวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาหมอพ้ืนบ้าน การสร้างและจัดการความรู้ที่เป็นภารกิจ
ด้านวิชาการ แล้วการสร้างเสริมสุขภาพในภาคประชาชน และชุมชนท้องถิ่นด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านสุขภาพ การแพทย์พ้ืนบ้าน การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กองทุนหลักประกันสุขภาพ



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริท

ร์

 
 

42 

ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่เป็นนวัตกรรมที่ส าคัญในระบบสุขภาพในการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมดูแล
สุขภาพของประชาชนจากหลายภาคส่วนในสังคม ที่มีการด าเนินการตามประกาศ คณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ โดยสนับสนุนงบประมาณเพ่ือส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพ การควบคุม ป้องกันโรค 
การฟ้ืนฟู สมรรถภาพและการส่งเสริมภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความตื่นตัว
ทั้งในระดับอ าเภอและต าบล ท าการขับเคลื่อนงานผสมผสานร่วมกันไปกับการจัดท าธรรมนูญว่าด้วย
ระบบสุขภาพพ้ืนที่ตามพระราชบัญญัติเรื่องการแพทย์พ้ืนบ้าน การแพทย์แผนไทย เป็นหนึ่งประเด็น
ที่เป็นรูปธรรมของพ้ืนที่ เช่น การส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มหมอพ้ืนบ้าน การจัดท าท าเนียบหมอพ้ืนบ้าน
ในพ้ืนที่ การสนับสนุนพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท ากิจกรรมร่วมกัน อาทิ การแปร รูปสมุนไพร
พ้ืนบ้าน การท าลูกประคบ ท ายาหม่องสมุนไพร ดังตัวอย่างกรณีต่อไปนี้ ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ 
อ าเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2554) ได้ตกลงในหมวด 7 การส่งเสริมสนับสนุน 
การใช้และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์
ทางเลือกอ่ืนๆ ข้อ 21 อบต. และสถานบริการสาธารณสุข ควรส่งเสริม สนับสนุน การใช้และพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านสุขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกอ่ืนๆ ข้อ 22 อบต. 
และ กศน. อ าเภอ สนับสนุนการค้นหาและจัดท าข้อมูลคลังปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 จะเห็นได้ว่าการด าเนินการฟ้ืนฟูและส่งเสริมภูมิปัญญา การแพทย์พ้ืนบ้านเพ่ือใช้ประโยชน์
ในการดูแลสุขภาพ ด้วยกลวิธี 1) การจัดการความรู้ 2) การเสริมพลังกลุ่มและเครือข่ายหมอพ้ืนบ้าน 
3) การพัฒนานโยบายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกลไกรองรับการพัฒนาการแพทย์พื้นบ้าน  
อย่างสอดคล้องกับลักษณะของภูมิปัญญา คือ 
 1) การฟ้ืนฟูและส่งเสริมการดูแลสุขภาพในระดับชุมชน (community self-care) 
โดยหมอพ้ืนบ้าน ตัวอย่าง รูปแบบการให้บริการของหมอพ้ืนบ้าน ได้แก่ รูปแบบการให้บริการที่บ้าน
หมอพ้ืนบ้าน รูปแบบการให้บริการที่วัด โดยหมอพ้ืนบ้านที่เป็นพระ เช่น ศูนย์สุขภาพวัดอมรินทราราม 
จังหวัดสุรินทร์ ดูแลสุขภาพแบบพ้ืนบ้านด้วยการนวด โดยเริ่มจากศูนย์ตะบัลไพรอบรมให้ผู้สนใจ
น าไปรักษาการเจ็บป่วยในครอบครัว ต่อมากลุ่มได้เรียนรู้การใช้ต ารับยา ร่วมกับการนวดจากหมอพ้ืนบ้าน 
คือ พ่อพนอด วัดเวียง และพ่อทุม มีบุตรดี ในการนวดยกมดลูก นวดรักษาสะบักจม รูปแบบศูนย์สุขภาพ
พ้ืนบ้าน ร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ศูนย์บ าบัดทุกข์สร้างสุขภาพชุมชนวังแสง จังหวัด
มหาสารคาม รูปแบบคาราวานเคลื่อนที่ไปในชุมชน ริเริ่มจากการโครงการรวบรวมความรู้หมอพ้ืนบ้าน 
จัดเวทีถ่ายทอดความรู้จากหมอพ้ืนบ้าน ภายในวัดศรีสะเกษ จังหวัดสกลนคร และเปิดจุดบริการเคลื่อนที่
ในชุมชน ให้หมอพ้ืนบ้านได้มีโอกาสเพ่ิมพูนประสบการณ์ รูปแบบนี้ไม่เป็นตามวัตถุประสงค์ เพราะการรักษา
โรคมีผู้ป่วยมารักษาน้อย แต่มีข้อดีที่หมอพ้ืนบ้านได้แลกเปลี่ยนกันเอง 
 2) การบูรณาการการแพทย์พ้ืนบ้านในระบบบริการสุขภาพภาครัฐ (integration in 
primary care) โดยมีรูปแบบการผสมผสานภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านกับสถานบริการสุขภาพ
ระดับปฐมภูมิ (ส านักการแพทย์พ้ืนบ้านไทย, 2555, หน้า 14) พบว่า ในการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญา
การแพทย์พ้ืนบ้าน หรือการด าเนินงานร่วมกับหมอพ้ืนบ้านของสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ 
จ านวน 42 แห่ง ในพ้ืนที่ 27 จังหวัด ตามรายภาคดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 แห่ง 7 จังหวัด 
ภาคเหนือ 10 แห่ง 6 จังหวัด ภาคกลาง 11 แห่ง 8 จังหวัด ภาคใต้ 11 แห่ง 6 จังหวัด โดยจ าแนก
ลักษณะการท างานร่วมกันได้ ดังนี้ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริท

ร์

 
 

43 

 (1) หมอพ้ืนบ้านให้บริการในหน่วยบริการ 
 (2) สถานบริการสุขภาพน ายาหมอพ้ืนบ้านไปใช้ให้บริการ 
 (3) สถานบริการสุขภาพมียาสมุนไพรของหมอพ้ืนบ้านวางจ าหน่าย 
 (4) หมอพ้ืนบ้านร่วมโครงการวิจัย วิจัยและพัฒนา 
 (5) หมอพ้ืนบ้านร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานสาธารณสุข 
 (6) หมอพ้ืนบ้านร่วมเป็นทีมสหวิชาชีพออกเยี่ยมบ้าน 
 (7) หมอพ้ืนบ้านได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข 
 จากการทบทวนสถานการณ์การฟ้ืนฟู สถานการณ์การใช้ประโยชน์องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน แสดงให้เห็นการด ารงอยู่ของการแพทย์พ้ืนบ้านไทยซึ่งยังมีคุณค่า หากได้รับ
การศึกษา พัฒนาองค์ความรู้ให้ร่วมสมัยเพ่ือเสริมการแพทย์ระบบอ่ืนๆ ดังงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ต่อไปนี้  
 2.2.1 งานวิจัยในประเทศ 
 ในด้านความชัดเจนในเรื่องศาสตร์หรือองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพนั้น มีงานวิจัย 
ของสกาวรัตน์ ชัยสุนทร และคณะ (2535, หน้า 117) ศึกษาถึงความชัดเจนของทฤษฎีและความเชื่อ
ในสาเหตุของโรคเนื่องจากกรอบแนวคิดทฤษฎี และความเชื่อ สาเหตุการเกิดโรคของระบบการแพทย์
แผนปัจจุบัน และระบบการแพทย์พ้ืนบ้านแตกต่างกัน จากการวิจัยพบว่า ร้อยละ 62.2 ของหมอพ้ืนบ้าน
อธิบายได้ และในจ านวนหมอซึ่งอธิบายได้นี้ ผู้วิจัยไม่เข้าใจ ร้อยละ 30.8 ทั้งนี้ เนื่องจากใช้กรอบความคิด 
ของผู้วิจัยวัด หรือไม่รู้เรื่อง เช่น ระบบเลือดลมไม่ปกติการตึงของเส้นเอ็น กษัย ต่างๆ เป็นต้น ร้อยละ 23 
อธิบายได้ แต่มีความสับสน ไม่ชัดเจน เป็นระบบ เช่น หลังจากคนหายป่วยฟ้ืนไข้จะต้องเรียกขวัญกลับคืนมา 
คือ การให้ก าลังใจในการต่อสู้กับโรคร้าย ถือเป็นวิธีการส่งเสริมสุขภาพจิตวิธีหนึ่ง 
 งานวิจัยของ มารศรี เขียมทรัพย์ (2534, หน้า 121) กล่าวถึง ความชัดเจนในทฤษฎีหรือเหตุผล
ในการรักษา พบว่า หมอพ้ืนบ้านจ านวนมากที่ไม่ทราบหรือไม่เข้าใจทฤษฎี ไม่สามารถอธิบายการกระท า 
หรือสิ่งเกี่ยวข้องได้ เช่น หมอต้มยาแก้ไข้ไม่ทราบว่าท าไมต้องใส่ยาด าเป็นส่วนผสม ทราบแต่ว่าต้องใส่ลงไป 
เพราะมีการบันทึกต่อกันมาแต่โบราณ โดยไม่มีการหาเหตุผลประกอบหรือเรียนรู้เพ่ิมเติม เมื่อต่อวิชาแก่ผู้อื่น
ตกทอดลงไป ความรู้อาจตกหล่น ไม่ชัดเจน ขาดความน่าสนใจ ท้าทายต่อการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่
ทีจ่ะมาศึกษาหรือปรับปรุง ทั้งต ารับ ต าราที่มีอยู่ในสภาพเดิมที่ทรงคุณค่า แต่ยากท่ีจะอ่านให้เข้าใจได้ 
ท าให้ผู้สนใจในเรื่องนี้มีน้อย 
 สุรัตน์ วรางค์รัตน์ (2533, หน้า 128-130) กล่าวไว้ เกี่ยวกับระบบการแพทย์พื้นบ้าน
ว่าอาจแบ่งออกได้ 2 ส่วน คือ ส่วนของหมอพื้นบ้าน อันประกอบด้วยการเรียนรู้การถ่ายทอด
จนเป็นหมอพ้ืนบ้าน กระบวนการรักษาพิธีการ คุณธรรม จริยธรรมการแพทย์และอีกส่วนหนึ่ง  คือ 
ส่วนของผู้ป่วยซึ่งประกอบด้วย กระบวนการเรียนรู้การเจ็บป่วย การหาหมอผู้รักษา การปฏิบัติตัว
ระหว่างการรักษาพยาบาล หรือหลังการรักษาพยาบาลแล้ว 
 ยงศักดิ์ ตันติปิฎก และคนอ่ืนๆ (2543, หน้า 88) ได้ท าการศึกษา ส ารวจ ทบทวนสถานการณ์ 
การแพทย์พ้ืนบ้าน เพ่ือท าความเข้าใจสถานะปัจจุบันของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ อันจะน าไปสู่
ข้อเสนอแนะในการผสมผสานระบบการแพทย์พ้ืนบ้านสู่ระบบสุขภาพไทยอย่างเหมาะสม และพิจารณา
ถึงความเป็นไปได้ที่ผนวกและพัฒนาเข้าสู่ระบบประกันสุขภาพในอนาคต ยงศักดิ์ ได้จ าแนกภูมิปัญญา
พ้ืนบ้านไทยด้านสุขภาพ หรือแนวคิด และวิธีปฏิบัติในการดูแลรักษาสุขภาพของคนไทย เป็น 2 ส่วน คือ  
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 1) การดูแลสุขภาพแบบพ้ืนบ้ าน (indigenous self-care) และการแพทย์ พ้ืนบ้ าน 
(traditional medicine) การดูแลสุขภาพแบบพื้นบ้าน (indigenous self-care) เป็นภูมิปัญญาที่มุ่งเน้น
การดูแลสุขภาพให้สมดุลและสอดคล้องกับกฎทางสังคมวัฒนธรรมและกฎธรรมชาติ เป็นการดูชีวิตในมิติ
ทางกาย ทางจิตใจ ทางจิตวิญญาณและทางอารมณ์ให้อยู่ในสภาวะ กลมกลืมกับโลกรอบตัว และหากชีวิต
ละเมิดกฎทางธรรมชาติ ชีวิตจะเสียสมดุล อ่อนแอ และเจ็บป่วย  
 2) การแพทย์พ้ืนบ้าน (traditional medicine) เป็นระบบวัฒนธรรมในการดูแลรักษา
สุขภาพแบบพ้ืนบ้านมีเอกลักษณ์เฉพาะวัฒนธรรม และมีการเรียนรู้ โดยอาศัยรากฐานประสบการณ์
และรากฐานความเชื่อ ศาสนา ระบบการแพทย์พ้ืนบ้านประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ หมอพ้ืนบ้าน 
ผู้ป่วย และบริบททางสังคมวัฒนธรรม นอกจากนั้น ระบบการแพทย์พื้นบ้านยังมีปฏิสัมพันธ์ระบบการแพทย์
แผนปัจจุบัน และระบบการแพทย์อ่ืนในสังคมด้วย เหตุนี้จึงท าให้ระบบการแพทย์พ้ืนบ้านไม่หยุดนิ่ง
และมีการปรับตัวตลอดเวลา 
 จากการทบทวนสถานะองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพรุจินาถ อรรถสิษฐ 
(2535, หน้า 33-38) ได้จ าแนกบทบาทภูมิปัญญาพ้ืนบ้านด้านสุขภาพไว้สามลักษณะ คือ 1) การดูแลสุขภาพ
ตนเองยามปกติความรู้เหล่านี้เป็นภูมิปัญญาที่ใช้ประโยชน์ในสังคมไทยท าให้ชีวิตด าเนินไปได้ปกติ
และสมดุล เช่น การบริโภคอาหารพ้ืนบ้าน การปฏิบัติสมาธิ การท าเกษตรกรรมแบบพ้ืนบ้าน องค์ความรู้
เหล่านี้ มีการศึกษาและใช้ประโยชน์ในสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง 2) การรักษาสุขภาพ/ความเจ็บป่วยด้วยตนเอง
องค์ความรู้เหล่านี้เป็นการรักสาสุขภาพตนเองหรือรักษาความเจ็บป่วยในครอบครัวเพ่ือญาติหรือเครือญาติ
มิได้พ่ึงผู้อ่ืนหรือพ่ึงพาผู้อ่ืนน้อยรูปแบบดังกล่าวในชุมชน เช่น การดูแลหญิงหลังคลอดการใช้ยากลางบ้าน 
(มีร่วมยาหรือต ารายาประจ าครอบครัว) การนวดในครอบครัวการอบสมุนไพรแก้ปวดเมื่อย รูปธรรม
ในเขตเมืองมีการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการส าเร็จรูปเช่นการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพหลายท้องถิ่น
มีต ารับยาสมุนไพรที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของประชาชนผลิตจ าหน่ายประชาชนสามารถซื้อและจัดหามาใช้
ดูแลสุขภาพตนเองการบริการการนวดอบสมุนไพรรักษาอาการปวดเมื่อย เป็นต้น 3) การแพทย์พ้ืนบ้าน
องค์ความรู้และเทคโนโลยีส่วนนี้ มี "หมอพ้ืนบ้าน" เป็นผู้ปฏิบัติการส าคัญและท างานเชื่อมโยงกับระบบนิเวศ
เศรษฐกิจและสังคม วัฒนธรรม มี 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ หมอพ้ืนบ้านแบบฐานประสบการณ์ และหมอพ้ืนบ้าน
แบบพิธีกรรม 
 ธรณัส ทองชูช่วย และคนอ่ืนๆ (2556, หน้า 167) ได้ศึกษาเรื่อง ภูมิปัญญาของหมอพ้ืนบ้าน
ในด้านการใช้สมุนไพรในการรักษาโรคของอ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา ผลของการศึกษาพบว่า 
 1) ความเชื่อเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรในการรักษาโรคของหมอพ้ืนบ้าน อ าเภอบางกล่ า
จังหวัดสงขลา มี 4 ประการ คือ ประการที่ 1 โรคหรือความเจ็บป่วยเกิดจากการกระท าหรืออ านาจ
ของสิ่งเหนือธรรมชาติและเกิดจากสาเหตุธรรมชาติคือการเปลี่ยนแปลงแปรปรวนสูญเสียสมดุล
ของธาตุ 4 ประการที่ 2 ต้องรู้จักชื่อรูปร่างลักษณะสีกลิ่นรสและสรรพคุณของตัวยาสมุนไพรที่น ามาใช้
ในการรักษาโรค ประการที่ 3 การน าสมุนไพรมาใช้ในการรักษาโรคจะต้องรู้เกี่ยวกับวิธีการเก็บการเตรียมตัว 
ยาสมุนไพร ตลอดถึงวิธีการปรุงยา การใช้ยา และการเก็บรักษายา และประการที่ 4 หลังการรักษา
โรคหายแล้วผู้ป่วยจะต้องมาท าพิธีเด็ดพิษและร่วมพิธีไหว้ครูหมอยาประจ าปีที่บ้านของหมอพ้ืนบ้าน 
 2) วิธีการรักษาโรคด้วยการใช้สมุนไพรของหมอพ้ืนบ้าน อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา
พบว่า ก่อนการรักษาทุกครั้งหมอพื้นบ้านจะท าการตรวจโรค โดยการซักประวัติการตรวจร่างกาย
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และจิตใจเสร็จแล้ว จะวินิจฉัยโรคและด าเนินกระบวนการในการรักษาโรคด้วยการใช้สมุนไพรที่แตกต่างกันไป
ตามชนิดและลักษณะอาการของโรคหรือความเจ็บป่วยที่ปรากฏ เพ่ือมุ่งปรับธาตุทั้ง 4 ให้เกิดความสมดุล
เป็นหลัก มีการใช้คาถา และรวมถึงพิธีกรรมตามความเชื่อมาใช้ในกระบวนการของการบ าบัดรักษา 
มีข้อห้าม/ข้อแนะน า ส าหรับการปฏิบัติตนของผู้ป่วยในระหว่างการรักษา และมีการติดตามผลของการรักษา
เป็นระยะ 
 สุนันทา โอศิริ (2553, หน้า 310) ได้ท าการศึกษาเรื่อง หมอพ้ืนบ้านและพืชสมุนไพรในป่าชุมชน
ของจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า มีกลุ่มหมอพ้ืนบ้านอ าเภอต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นเครือข่ายที่ประกอบด้วย 
หมอพ้ืนบ้านดั้งเดิม และคนรุ่นใหม่ ที่มีความสนใจศึกษาและสืบทอดการเป็นหมอพ้ืนบ้าน ส่วนใหญ่
มีประสบการณ์เป็นหมอพ้ืนบ้านมานาน ซึ่งโรค/อาการที่ให้บริการมากที่สุด คือ โรคเริม งูสวัด ไฟลามทุ่ง 
รองลงมา คือ โรคตานซางในเด็ก ที่มาเป็นหมอพ้ืนบ้านเพราะอยากช่วยเหลือผู้ป่วยและมีความประทับใจมาก
เมื่อทราบว่า การรักษาได้ผล ผู้ป่วยหายดีขึ้น การส ารวจสมุนไพรร่วมกับหมอพ้ืนบ้านในป่าชุมชน 3 แห่ง คือ 
ป่าชุมชนหนองประโยชน์ ป่าชุมชนร่มโพธิ์ทอง และป่าชุมชนธรรมรัตน์ ในอ าเภอท่าตะเกียบ พบสมุนไพร
จ านวนมากที่ได้น ามาศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 110 ชนิด จัดอยู่ใน 34 วงศ์ ตามชื่อวิทยาศาสตร์ 
และเปรียบเทียบสรรพคุณสมุนไพร จากต าบลบอกเล่าของหมอพ้ืนบ้านกับเอกสารอ้างอิงสมุนไพรหลายชนิด
สามารถน ามาใช้ประโยชน์และศึกษาต่อยอดได้ 
 คนึงนิตย์ ชื่นค้า (2547, หน้า 3) ได้ท าการศึกษา รวบรวม ความรู้ด้านการวินิจฉัยโรคและแนวทาง 
การรักษาทางการแพทย์พ้ืนบ้านในจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยมีดังนี้ วิธีการวินิจฉัยโรคของหมอพ้ืนบ้าน
จะแตกต่างกันไปตามประเภทของหมอพ้ืนบ้าน แต่ใช้หลักการเดียวกัน คือ ซักประวัติ สืบอาการ สังเกต
จากอาการภายนอก และใช้มือคล าตรวจดูความผิดปกติ ผลของการวินิจฉัยโรคจะสอดคล้องกับความเชื่อ
เรื่องสาเหตุของการเจ็บป่วย 
 ปิยนุช ยอดสมสวย (2552, หน้า 55) ได้ท าการศึกษา ภูมิปัญญาของหมอพ้ืนบ้าน ในอ าเภอ
องค์รักษ์ จังหวัดนครนายก ผลการศึกษาพบว่า เหตุจูงใจส าคัญที่ท าให้มาเป็นหมอพ้ืนบ้าน คือ การที่มี
บรรพบุรุษเป็นหมอพ้ืนบ้าน ความรู้ที่ใช้ในการรักษาส่วนใหญ่จะบันทึกไว้ในความทรงจ า คนไข้ที่มารับ
การรักษามีทั้งคนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่องค์รักษ์และจังหวัดใกล้เคียง การรักษาโรคจะเริ่มจากการซักประวัติ
คนไข้ ร่วมกับการตรวจร่างกาย โดยจะใช้ศาสตร์พ้ืนบ้านของแต่ละบุคคล ในการรักษาหมอพ้ืนบ้านส่วนใหญ่
จะใช้สมุนไพรต ารับ ร่วมกับการใช้คาถานอกจากนั้นหมอพ้ืนบ้าน บางท่านจะมีข้อปฏิบัติพิเศษ ได้แก่ 
การถือศีล หมั่นท าบุญ และไม่ดื่มแอลกอฮอล์ โดยจะพบในกลุ่มหมอพ้ืนบ้านที่ใช้คาถาในการรักษา
ร่วมกับการจ่ายยาสมุนไพร 
 พนม วงษ์ไทย (2543, หน้า 280-303) ได้ศึกษา การด ารงอยู่ของหมอเมืองจังหวัดน่าน พบว่า
ปัจจัยด้าน เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลง ความเชื่อมั่นต่อการแพทย์สมัยใหม่ รวมถึง
ความไม่แน่ใจต่อประสิทธิภาพการรักษาของหมอเมือง ล้วนส่งผลกระทบต่อบทบาทของหมอเมือง
ให้ลดฐานะลงเป็นเพียงผู้รองรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรักษาจากโรงพยาบาลในโรคท่ีไม่สามารถวินิจฉัยได้
ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ แม้ว่าปัจจุบันจะมีกระแสความตื่นตัวของบุคลากรทางการแพทย์สมัยใหม่
ต่อภูมิปัญญาของหมอพ้ืนบ้านมากขึ้น แต่ขณะเดียวกันก็มีการสร้างมาตรการทางกฎหมาย เพ่ือใช้ควบคุม
และก าหนดขอบเขตการรักษาโรคของหมอพ้ืนบ้าน ซึ่งสร้างความหนักใจให้แก่หมอเมือง จึงมีการปรับตัว 
ด้วยการรวมกลุ่มก่อตั้งเป็นชมรม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องกฎหมาย ประสบการณ์การรักษา และการผลิต
ยาสมุนไพรร่วมกัน จึงท าให้สถานภาพและบทบาทของหมอเมืองด ารงอยู่และได้รับการยอมรับ จากภาครัฐ
และประชาชนมากขึ้น 
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 ชนิดา มัททวางกูร (2557, หน้า 218) ได้ท าการศึกษา การสังเคราะห์การปรับตัวและจุดยืน
ของภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านในระบบสุขภาพชุมชน: กรณีศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี อันเป็นผล
จากการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม วัฒนธรรม ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทางสังคมรวมถึงกฎหมาย และนโยบาย
จากภาครัฐ ท าให้วิถีชีวิตชุมชนเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้การแพทย์พ้ืนบ้านในปัจจุบันต้องมีการปรับตัว
ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของประชาชน เพ่ือคงไว้ซึ่งจุดยืนในระบบสุขภาพชุมชน
ซึ่งมีขอบเขตครอบคลุมกิจกรรมการดูแลรักษาสุขภาพที่อยู่ในวิถีชีวิตทั้ง 4 มิติ ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพ 
การป้องกันโรค การรักษาความเจ็บป่วย โดยเฉพาะโรคที่เป็นข้อจ ากัดของการแพทย์แผนปัจจุบัน รวมถึง
การฟ้ืนฟูสุขภาพ 
 2.2.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
 Lewis (2007, pp. 146-165) ศึกษาผู้สูงอายุเชื้อสายเขมรในสหรัฐอเมริกาที่เป็นโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง พบว่า นิยมใช้การแพทย์พื้นบ้านเป็นล าดับแรก ส่วนการแพทย์แผนตะวันตก
จะเป็นทางเลือกล าดับที่สองในกรณีที่การแพทย์พ้ืนบ้านให้ผลการรักษาไม่ดีเท่าท่ีควร  
 Ben-Arye, Karkabi, Karkabi, Keshet, Haddad & Frenkel (2009, pp. 177-182) ศึกษาผู้ป่วย
ชาวอาหรับและยิวในประเทศอิสราเอล พบว่า ผู้ป่วยชาวอาหรับนิยมใช้การแพทย์พ้ืนบ้านและสมุนไพร
มากกว่า ขณะที่ชาวยิวใช้การแพทย์ทางเลือกอ่ืนๆ มากกว่า เช่น ไคโรแพรกติกส์ (chiropractics) โฮมีโอพาธี 
(homeopathy) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มเห็นตรงกันว่าควรมีการจัดบริการการแพทย์
ทางเลือกหลายๆ ระบบในสถานพยาบาลปฐมภูมิ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพในสังคม
ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 
2.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน สามารถประมวล
แนวคิดได้ดังนี้ 
 2.3.1 ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ  
และระดับสากล มีการเปลี่ยนแปลงหลายประการที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน ภายใต้โครงสร้าง
สังคมสมัยใหม่ เช่น โรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมและวิถีการด าเนินชีวิต พร้อมกับการที่
ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  กระบวนทัศน์สุขภาพของประเทศจึงต้องปรับเปลี่ยนไปสู่
การให้ความส าคัญกับการสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพ
บริการสาธารณสุขที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม 
 2.3.2 ช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา การแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นการแพทย์ดั้งเดิมของประเทศ 
การแพทย์พ้ืนบ้านซึ่งเป็นการแพทย์ของชุมชนท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพได้รับความสนใจ 
และได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้กลับมามีบทบาทในการดูแลสุขภาพให้กับประชาชนทั่วไป เพราะภูมิปัญญา
สุขภาพเหล่านี้ให้ความส าคัญกับการสร้างเสริมและดูแลสุขภาพแก่สมาชิกในชุมชน ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่
ในท้องถิ่น โดยพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ก าหนดไว้ในหมวด 7 ของธรรมนูญว่าด้วย
ระบบสุขภาพแห่งชาติ ให้มีการส่งเสริม สนับสนุน การใช้และการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ 
การแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ให้เป็นระบบบริการสุขภาพหลักของประเทศ
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คู่ขนานกับการแพทย์แผนปัจจุบัน โดยมีแผนยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาภูมิปัญญาไทย สุขภาพวิถีไทย 
เป็นแนวทางส าคัญก่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์
ทางเลือก ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ  
 2.3.3 การเกิดนโยบายของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งในระดับชาติ ระดับท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุน การใช้และการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ การแพทย์พื้นบ้านโดยการสร้างการมีส่วนร่วม 
จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคีเครือข่ายต่างๆ นับว่าเป็นการเปิดสร้างขยายพื้นที่
ที่จะให้เกิดการพัฒนาฟ้ืนฟูการใช้ภูมิปัญญาไทย ลดการผูกขาดของการแพทย์เชิงวิทยาศาสตร์ และใช้ปัญญา
แบบอ่ืนที่สอดคล้องเอ้ือต่อความหลากหลายของปัญหาในแต่ละพ้ืนที่  
 ดังที่กล่าวมาข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน
ที่ด ารงอยู่โดยหมอพ้ืนบ้านเป็นผู้มีบทบาทส าคัญ ดังนั้น ในการส่งเสริมและการฟ้ืนฟูการใช้ประโยชน์
จึงควรมีการศึกษารูปแบบการดูแลรักษาสุขภาพ จากภูมิปัญญาองค์ความรู้ของหมอพื้นบ้าน ทั้งนี้
ในการศึกษาดังกล่าว ให้ความส าคัญกับนัยยะของการแพทย์พ้ืนบ้านฐานะเป็นการแพทย์ที่ใช้ประโยชน์อยู่
ในภาคประชาชน ประชาชนเป็นผู้ใช้และผู้สร้างระบบคิดระบบคุณค่าแบบแผนการปฏิบัติ เป็นผลผลิต
ทางวัฒนธรรมไทยที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตตั้งแต่อดีตกระทั่งในปัจจุบัน ความส าคัญของการแพทย์พ้ืนบ้าน
ได้ฟ้ืนฟู ส่งเสริม และสนับสนุนให้เป็นทางเลือกเพ่ือดูแลสุขภาพยามปกติ และรักษาสุขภาพยามเจ็บป่วย 
และในอนาคตการแพทย์พื้นบ้าน คือ ทรัพยากรที่ส าคัญของการแพทย์ระบบอื่นๆ ที่สามารถพัฒนา
ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างเสริมระบบสุขภาพของประเทศได้ โดยผู้วิจัยก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
ไว้ดังนี้ 
 

 
 
ภาพ 2 กรอบแนวคิดรูปแบบการดูแลรักษาสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน 

ในอ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
    การวิจัยเรื่องรูปแบบการดูแลสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน ในอ าเภอ
ท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นการศึกษาเพ่ือสร้างความเข้าใจและน าเสนอรูปแบบการดูแลรักษาสุขภาพ
ของหมอพ้ืนบ้าน ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
สถานการณ์การดูแลรักษาสุขภาพ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พื้นบ้านตามการรับรู้ของประชาชน 
ศึกษาองค์ความรู้ แบบแผนการปฏิบัติ กระบวนการการดูแลรักษาสุขภาพของหมอพ้ืนบ้าน และเสนอรูปแบบ
การดูแลรักษาสุขภาพ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พ้ืนบ้านที่เหมาะสมกับบริบทของอ าเภอ
ท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 3.1 แผนการวิจัย 
 3.2 พ้ืนที่ศึกษา 
 3.3 ผู้ให้ข้อมูลในการศึกษา 
 3.4 การเข้าสู่สนามวิจัย 
 3.5 ระยะเวลาที่ท าวิจัย 
 3.6 วิธีด าเนินการวิจัย 
  
3.1 แบบแผนกำรวิจัย 
 
 การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเก็บข้อมูลแบบผสมผสาน 
ได้แก่ การรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ และการส ารวจข้อมูลเชิงปริมาณ เพ่ือสนับสนุนการวิจัย
เชิงคุณภาพให้มีความสมบรูณ์ยิ่งขึ้น ในการบรรยายสถานการณ์การดูแลรักษาสุขภาพ โดยใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน โดยศึกษาในพ้ืนที่อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
2 ต าบล คือ ต าบลท่าตะเกียบ และต าบลคลองตระเกรารวมทั้งสิ้น 47 หมู่บ้าน 
 
3.2 พื้นที่ศึกษำ 
 
 เพ่ือได้มาซึ่งพ้ืนที่ศึกษาที่มีความครอบคลุมตามประเด็นทั้งหมดในครั้งนี้ ในการคัดเลือก
พ้ืนที่ศึกษานั้น ผู้วิจัยได้ก าหนดหลักเกณฑ์ส าหรับการคัดเลือกพ้ืนที่ศึกษา (inclusion criteria) ดังต่อไปนี้ 
 3.2.1 ผู้วิจัยตั้งเกณฑ์การเลือกจากพ้ืนที่ ที่หมอพ้ืนบ้านยังคงมีบทบาทในการดูแลรักษาสุขภาพ
ของประชาชน  
 3.2.2 หมอพื้นบ้านที่ท าการศึกษาจะต้องได้รับหนังสือรับรองหมอพื้นบ้านตามระเบียบ
กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกว่าด้วยการออกหนังสือรับรองหมอพ้ืนบ้าน (ฉบับที่ 2 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริท

ร์

 
 

49 

พ.ศ. 2555) และจะต้องมีจ านวนหมอพ้ืนบ้านที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการศึกษา ผู้วิจัยเลือก
อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือท าการวิจัย เป็นการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) 
ซึ่งผู้วิจัยสามารถอธิบายเหตุผลของการเลือกในเชิงปรากฏการณ์ของบริบทพื้นที่ และสภาพปัญหา
จากข้อเท็จจริง กล่าวคือ  
 ประเด็นแรก เชิงปรากฏการณ์ของบริบทพ้ืนที่ อ าเภอท่าตะเกียบในอดีตเคยเป็นป่าใหญ่
ที่อุดมสมบูรณ์และเป็นส่วนหนึ่งของป่าพนมสารคามอันกว้างใหญ่ไพศาล ที่เต็มไปด้วยป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์
และแหล่งน้ าธรรมชาติท าให้พ้ืนที่นี้ มีผู้คนอาศัยตั้งหลักแหล่งเป็นชุมชนมานาน วิถีชีวิตความเป็นอยู่
ที่มีความสัมพันธ์กับป่าท าให้ต้องเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากธรรมชาติแวดล้อม ทั้งในเรื่องอาหาร 
การประกอบอาชีพ ตลอดจนการมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยจากโรคร้าย สืบทอดความรู้โดยการปฏิบัติจริง
มาหลายชั่วอายุคน การรักษาโรคจากฐานประสบการณ์ของบรรพบุรุษ การน าพืชและสัตว์มาปรุง
เป็นยารักษาโรคถือเป็นภูมิปัญญาที่ส าคัญ การลองถูกลองผิดในการรักษาคนเจ็บป่วย โดยใช้สมุนไพร
นานาชนิด ก่อให้เกิดการสะสมประสบการณ์และถ่ายทอดกันมาจนสามารถพัฒนาเป็นความรู้ที่ใช้ในการรักษา
โรคได้หลายชนิด แม้ในปัจจุบันจะมีหน่วยบริการสาธารณสุขในหลายพ้ืนที่ แต่พ้ืนที่ของแต่ละชุมชน
ตั้งอยู่ห่างกันค่อนข้างมากบางพ้ืนที่การคมนาคมไม่สะดวก ดังนั้นจึงพบหมอยาพ้ืนบ้าน และผู้รู้เรื่อง
การดูแลรักษาสุขภาพซึ่งยังมีบทบาทโดยเฉพาะในชุมชนที่ห่างไกล 
 ประเด็นที่สอง สภาพปัญหาจากข้อเท็จจริงจากนโยบายการส่งเสริม และการพัฒนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพเพ่ือดูแลและฟ้ืนฟูสุขภาพในชุมชน หมอพ้ืนบ้านในอ าเภอท่าตะเกียบ 
จ านวน 12 คน ได้ถูกเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือน ามาปรับใช้
ในการแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยการใช้สมุนไพรที่หาได้ในท้องถิ่นเพ่ือการพ่ึงตนเอง ซ่ึงต้องอาศัยงบประมาณ
จากหน่วยราชการ จึงท าให้การท างานไม่ต่อเนื่อง ไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่
ซึ่งห่างเหินและละทิ้งภูมิปัญญาความรู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ การศึกษาองค์ความรู้ที่หมอพ้ืนบ้านใช้ในการดูแล
รักษาสุขภาพในห้วงที่ผ่านมานั้น พบว่า ยังไม่ได้มีการจัดเก็บอย่างสมบรูณ์ การถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ
ไม่สอดคล้องกับสภาพการท างานของหมอพ้ืนบ้าน รูปแบบการดูแลรักษาสุขภาพท่ีเหมาะสมกับบริบท
ของพ้ืนที่จึงยังยังไม่เป็นรูปธรรม และขาดความชัดเจน 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงพิจารณาคัดเลือกอ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพ้ืนที่ส าหรับการศึกษา
ในครั้งนี้ รวมถึงกลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีความเต็มใจและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับผู้วิจัย อย่างไรก็ตาม
เพ่ือเป็นการปกป้องผู้ให้ข้อมูลทุกคน ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงใช้ชื่อบุคคลเป็นชื่อสมมติทั้งสิ้น ผลที่ได้
จากการศึกษาจึงเสมือนการสร้างองค์ความรู้เชิงวิชาการ อันจะน าไปสู่การสร้างงานวิชาการที่ใช้อ้างอิง
ที่มาอันเป็นต้นแบบจากชุมชนหนึ่งไปสู่อีกหลายชุมชน หรือเป็นกรอบเพื่อการศึกษาชุมชนอื่นๆ  
ที่มีบริบทคล้ายกันได้อีกด้วย ฉะนั้น ขั้นตอนในการเลือกพ้ืนที่ศึกษาจึงมีความส าคัญที่ผู้วิจัยสามารถ
ศึกษาหาความรู้อย่างละเอียดและสามารถน ามาตอบค าถามการวิจัยได้ครบถ้วนในทุกประเด็น 
 
3.3 ผู้ให้ข้อมูลในกำรศึกษำ 
 
 การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาปรากฏการณ์ที่อาศัยผลของการศึกษาเชิงคุณภาพ เพ่ือเป็นฐาน
ส าหรับท าความเข้าใจ ดังนั้น ผู้ให้ข้อมูลจึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ หรือมีประสบการณ์โดยตรงกับเรื่องที่ศึกษา 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริท

ร์

 
 

50 

มีความพร้อมและสมัครใจให้ข้อมูลในฐานะผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เพ่ือท าการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 22 คน ได้แก่  
     3.3.1 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่เป็นหลัก ในฐานะผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ กลุ่มหมอพ้ืนบ้านที่มีรายชื่อ
อยู่ในทะเบียนของสาธารณสุข จังหวัดฉะเชิงเทรา จ าแนกตามรูปแบบการรักษา ได้แก่ หมอยาสมุนไพร 
หมอนวดพ้ืนบ้าน หมอน้ ามันรักษากระดูก และหมอรักษาพิษงู จ านวน 12 คน  
      3.3.2 ให้ข้อมูลส าคัญอ่ืนๆ ในฐานะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องในทางปฏิบัติกับนโยบายการส่งเสริม 
และการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพเพ่ือดูแลสุขภาพในชุมชน ซึ่งข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลกลุ่มนี้
มีส่วนส าคัญในการช่วยอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ได้แก่ กลุ่มวิชาชีพด้านการแพทย์
และสาธารณสุข จ านวน 6 คนประกอบด้วย สาธารณสุขอ าเภอ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย จ านวน 2 คน กลุ่มผู้บริหาร
นโยบายการสนับสนุนส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาไทยในการดูแลรักษาสุขภาพระดับพ้ืนที่ ประกอบด้วย 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน 
 ทั้งนี้ ผู้วิจัยคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key informant) ด้วยวิธีเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะ 
เจาะจง (purposive sampling) 
 
3.4 กำรเข้ำสู่สนำมวิจัย 
 
 3.4.1 กำรเตรียมเข้ำสู่สนำมวิจัย  
 หลังจากผู้วิจัยได้เลือกอ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือมาเป็นสนามส าหรับการศึกษา
ในครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงเริ่มเตรียมการเพ่ือเข้าสู่สนามวิจัยโดยด าเนินการประสานขอความร่วมมือกับสาธารณสุข
จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือนัดหมายเข้าพ้ืนที่และขอสัมภาษณ์รวมถึงขอค าแนะน าในการเลือกบุคคล
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการมาเป็นผู้ให้ข้อมูล ทั้งที่เป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่เป็นหลักและกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญอ่ืนๆ จากนั้นผู้วิจัยได้ค้นหาข้อมูล และช่องทางในการติดต่อข้อมูลแต่ละรายเพ่ือท าการติด ต่อประสาน
ขอความร่วมมือทางโทรศัพท์จากผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาโดยตรง จากนั้นผู้วิจัยได้ท าการแจ้งวัตถุประสงค์
ของการศึกษา และชี้แจงวิธีการด าเนินงานแก่ผู้ให้ข้อมูลทราบในเบื้องต้น ซึ่งได้รับการตอบรับที่จะให้ข้อมูล
ในการศึกษาเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลเป็นทางการจากมหาวิทยาลัย
ถึงผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาแต่ละราย โดยผู้วิจัยได้แจ้งวัตถุประสงค์ของการศึกษาและขั้นตอนการศึกษา 
เพ่ือให้ผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาเข้าใจและผู้วิจัยได้ตอบข้อซักถามของผู้ให้ข้อมูลก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการศึกษา  
 3.4.2 กำรเริ่มต้นท ำงำนภำคสนำม 
 ผู้วิจัยเริ่มต้นท างานภาคสนามด้วยการเข้าไปพบผู้ให้ข้อมูลแต่ละกลุ่ม ซึ่งแต่ละครั้งได้ท าการ
นัดหมายล่วงหน้า จากนั้นจึงแจ้งวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพ่ือให้ผู้ให้ข้อมูลเข้าใจอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจาก
ผู้ให้ข้อมูลหลักกลุ่มหมอพ้ืนบ้านบางรายเป็นผู้ที่มีอายุมาก บางรายย้ายมาจากพ้ืนที่อ่ืนซึ่งใช้ภาษาถิ่น 
และส าเนียงที่ต่างกับผู้วิจัย จึงต้องขอความช่วยเหลือในการแปลความจากบุคคลที่สามารถสื่อสาร
กับหมอพ้ืนบ้านได้ ทั้งนี้ หมอพ้ืนบ้านผู้ให้ข้อมูลจะต้องมีความสบายใจที่จะตอบค าถาม จากนั้นผู้วิจัย
จึงเริ่มด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามรายละเอียด ซึ่งอธิบายไว้ในหัวข้อการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเริ่มต้นการเก็บข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลหลักในการศึกษานั้น ผู้วิจัยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริท

ร์

 
 

51 

แม้ว่าข้อมูลบางส่วนเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนในการแสดงความคิดเห็น เช่น เรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ โดยเฉพาะในกลุ่มของหมอพ้ืนบ้าน แต่เนื่องจากผู้วิจัยแสดงความจริงใจให้เห็นว่า
การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาเพื่อสานต่อองค์ความรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิม ซึ่งนับวันจะถูกลืมเลือน
และสูญหายไปกับเจ้าของภูมิปัญญานั้นๆ ผู้ให้ข้อมูลทุกคนรับรู้และเข้าใจว่าการที่ผู้วิจัยเข้ามา
ท าการศึกษาในพ้ืนที่ก็เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในงานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิต จึงมีความยินดีที่จะให้ข้อมูลที่ตรงกับ
ปรากฏการณ์จริง ซึ่งต่อมายังได้รับความช่วยเหลือจากหมอพ้ืนบ้านในด้านการประสานและแนะน าให้รู้จัก
กับคนบางกลุ่มที่มีส่วนส าคัญให้งานวิจัยชิ้นนี้ส าเร็จเสร็จสิ้นด้วยดี ทั้งที่เป็นปราชญ์ชาวบ้าน ชาวบ้าน
กลุ่มต่างๆ ในพื้นที่ ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่ปฏิบัติงานร่วมกับหมอพื้นบ้าน ซึ่งเกิดจาก
การสร้างสัมพันธภาพที่ดี และความไว้เนื้อเชื่อใจ 
 
3.5 ระยะเวลำที่ท ำวิจัย 
 
 ผู้วิจัยได้เริ่มท าการเก็บข้อมูลตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 และด าเนินการเก็บข้อมูล
อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2 ปี  
 
3.6 วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
 
 3.6.1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภำพ 
 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถตอบปัญหาการวิจัยได้ครอบคลุมในทุกประเด็น ผู้วิจัยได้สรุป
แนวทางการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล (data collection) ไว้ 2 แนวทางดังนี้ 
 1) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์เอกสาร (document 
analysis) ที่เกี่ยวข้องกับบริบทของพ้ืนที่ศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับอ าเภอท่าตะเกียบ ได้แก่  
แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา เอกสารของกรมป่าไม้ รายงานการวิจัยประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นเมืองฉะเชิงเทรา และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พ้ืนบ้านในอ าเภอ
ท่าตะเกียบ ได้แก่ แนวนโยบาย คู่มือการปฏิบัติ งานรายงานประจ าปีของส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดฉะเชิงเทรา และหน่วยงานเกี่ยวข้องในพ้ืนที่วิจัย 
 2) การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม มีวิธีการเก็บรวบรวม 3 วิธี ดังนี้ 
 (1) การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) ผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก
ด้วยแนวค าถามที่เป็นประเด็นกว้างๆ ก าหนดขึ้นตามกรอบของปัญหาการวิจัย แยกตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
กล่าวคือ  
 การสัมภาษณ์หมอพ้ืนบ้านผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal 
interview) ในสถานที่ซึ่งหมอพื้นบ้านสะดวกที่จะให้ข้อมูลเพื่อเป็นการผ่อนคลายและรู้สึกมีอิสระ
ในการตอบค าถาม เนื่องจากบางประเด็นค าถามค่อนข้างอ่อนไหว เช่น ความคิดเห็นต่อนโยบาย ความคิดเห็น
ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานทีส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ปัญญาท้องถิ่นในการดูแลรักษาสุขภาพ 
นอกจากนั้น ในการสัมภาษณ์ผู้วิจัยให้ความส าคัญกับความระมัดระวังการเข้าไปมีอิทธิพลต่อระบบความคิด
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ของผู้ให้ข้อมูล และเพ่ือให้ข้อมูลที่ได้ไม่บิดเบือนไปจากความเป็นจริง ผู้วิจัยจะใช้ล่ามที่สามารถพูดและเข้าใจ
ภาษาอีสานเพ่ือสื่อสารกับหมอพ้ืนบ้านที่ไม่สามารถพูดภาษาภาคกลางได้  
 การสัมภาษณ์กลุ่มบุคลากรด้านสาธารณสุข และกลุ่มผู้บริหารนโยบายการส่งเสริม
และสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลรักษาสุขภาพ ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ 
(formal interview) โดยผู้วิจัยได้ท าหนังสือขออนุญาตเพ่ือเก็บข้อมูลจากมหาวิทยาลัยถึงผู้ให้ข้อมูลแต่ละ
ราย ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้แจ้งวัตถุประสงค์ของการศึกษาและขั้นตอนการท าวิจัย เพ่ือให้ผู้ให้ข้อมูลเข้าใจ หากผู้ให้
ข้อมูลมีข้อสงสัยผู้วิจัยจะตอบข้อซักถามของอย่างละเอียด ก่อนการนัดหมายเพ่ือท าการสัมภาษณ์ 
 ในการสัมภาษณ์แต่ละครั้งผู้วิจัยได้เพ่ิมเติมค าถามเมื่อพบว่า แนวค าถามที่ผู้วิจัย
ใช้ในการสัมภาษณ์นั้น ผู้ให้ข้อมูลยังไม่สามรถตอบได้อย่างครอบคลุมปัญหาในการวิจัย จ านวนครั้ง
ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลแต่ละคนนั้นขึ้นอยู่กับความละเอียดลึกซึ้งและความเพียงพอของข้อมูล กล่าวคือ 
หลังจากการถอดเทปค าสัมภาษณ์และสร้างรหัสข้อมูลเบื้องต้น หากตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล 
และพบว่าบางประเด็นที่ได้ยังไม่สมบูรณ์ ผู้วิจัยจะกลับไปสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมจนกว่าข้อมูลที่ได้
จะถึงจุดอ่ิมตัว และเมื่อผู้วิจัยได้สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยผู้วิจัยจะน าข้อมูลไปตรวจสอบ
กับผู้ให้ข้อมูลอีกครั้งเพ่ือความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล 
 ผู้วิจัยค านึงถึงจรรยาบรรณของนักวิจัย ในการสัมภาษณ์แต่ละครั้ง  หากมี
บางประเด็นที่ผู้ให้ข้อมูลไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้วิจัยได้ ผู้ให้ข้อมูลสามารถสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ตอบ
ค าถามแก่ผู้วิจัย ตลอดการด าเนินการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะขออนุญาตในการบันทึกเทปและบันทึกภาพ
ทุกครั้ง แต่ละครั้งในการสัมภาษณ์ใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง หรือตามความสะดวกของผู้ให้ข้อมูล 
บรรยากาศในการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะกระท าโดยไม่เร่งรีบเพ่ือให้โอกาสผู้ให้ข้อมูลในการทบทวนเหตุการณ์ 
และแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที ่
 (2) การสังเกต (observation) ผู้วิจัยได้ท าการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (observer-
as-participant) ซึ่งเป็นการสังเกตร่วมกับการสัมภาษณ์เป็นหลัก ขณะที่มีการพูดคุยสนทนาผู้วิจัยจะสังเกตว่า
ผู้ให้ข้อมูลนั้นมีลักษณะท่าทางหรือปฏิบัติอย่างไร ในกรณีที่เมื่อทราบว่าผู้ให้ข้อมูลจะมีการท ากิจกรรมต่างๆ 
ผู้วิจัยได้ขออนุญาตเข้าไปร่วมกิจกรรมและอาศัยช่วงเวลาดังกล่าวพูดคุยสอบถามข้อมูล  พร้อมทั้ง
ท าการสังเกตไปด้วย เช่น การได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องสมุนไพรโดยการเดินป่า การได้รับเชิญ
ไปร่วมงานมหกรรมการแพทย์แผนไทย และงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ตลอดจนการประชุม
กลุ่มหมอพ้ืนบ้านประจ าเดือน และการร่วมรับฟังหมอพ้ืนบ้านท าการรักษาผู้ป่วย  
 ผู้วิจัยจะเปิดเผยตนเองและด าเนินการสังเกตใน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรก 
สังเกตและเฝ้ามองห่างๆ ไม่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ซึ่งก็จะเห็นภาพความสัมพันธ์ของบุคคล รูปแบบ
กระบวนการสัมพันธ์ รวมทั้งเหตุการณ์ต่างๆ ส่วนลักษณะที่สอง ผู้วิจัยจะเข้าร่วมกิจกรรมที่กลุ่มจัดขึ้น
ทั้งนี้ การเข้าไปมีส่วนร่วมจะเป็นบางกิจกรรมที่ผู้ให้ข้อมูลอนุญาตให้เข้าร่วมได้เท่านั้น เช่น การประชุม 
การอบรมสัมมนา การสาธิต กิจกรรมความรู้ที่เก่ียวข้องกับการแพทย์พ้ืนบ้าน 
 (3) การจดบันทึก ได้แก่ การจดบันทึกข้อมูล (field note) โดยผู้วิจัยจะบันทึกทันที
ภายหลังจากสังเกตเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่สนใจ และภายหลังการสัมภาษณ์ทุกครั้ง เพ่ือป้องกัน
การลืมเลือนลางจะมีผลต่อความคลาดเคลื่อนของข้อมูล ถ้าผู้วิจัยไม่สามารถจดบันทึกทันทีผู้วิจัยก็จะท า
การจดบันทึกเฉพาะค าส าคัญ และจะรีบบันทึกอย่างละเอียดทันทีเมื่อมีโอกาส นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังบันทึก
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บริบททางกายภาพที่สังเกตได้ และบริบทแวดล้อมขณะท าการสัมภาษณ์ รวมทั้ง ลักษณะอาการ สีหน้า กริยา
ท่าทางของผู้ถูกสัมภาษณ์ แต่ละครั้งเมื่อเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะทบทวนเรียบเรียงการบันทึก
เพ่ือประเมินข้อมูลว่ายังมีประเด็นอะไรที่ควรสัมภาษณ์เพ่ิมเติม การบันทึกข้อมูลนี้ผู้วิจัยจะไม่ใส่ความคิดเห็น
ของผู้วิจัยลงไป หากผู้วิจัยมีความคิดเห็นหรือมุมมองในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะทางบวกหรือทางลบ ผู้วิจัย
จะเขียนแยกไว้เพ่ือเป็นข้อมูลส าคัญในการวิเคราะห์ เช่น ปฏิกิริยาของผู้ให้ข้อมูลในขณะถูกสัมภาษณ์ 
ความเห็นต่อผู้ถูกสัมภาษณ์ บริบทของการสัมภาษณ์ ข้อผิดพลาดจากการสัมภาษณ์ นอกจากนี้ผู้วิจัย
ยังได้จดบันทึกประจ าวัน (diary) เพ่ือบันทึกเรื่องราวที่พบแต่วันในขณะเข้าสู่สนาม ซึ่งเนื้อหาอาจจะ
เกี่ยวหรือไม่เก่ียวกับข้อมูลที่ศึกษา เพ่ือน ามาใช้ทบทวนประกอบการเขียนให้สมบูรณ์ข้ึน 
 ขณะเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์นั้น ผู้วิจัยจะท าการสังเกตร่วมด้วย
เพราะข้อมูลจากการสังเกตเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ผู้วิจัยเข้าใจปรากฏการณ์ ตามการรับรู้ของผู้ให้ข้อมูล
แต่ละรายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงเข้าใจบริบททางกายภาพของผู้ให้ข้อมูลแต่ละราย ส่วนการจดบันทึกนั้น
ผู้วิจัยจะด าเนินการอย่างทันทีหลังจากการสัมภาษณ์สิ้นสุดลง  
 3.6.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แนวค าถามเพ่ือการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
โดยได้สร้างแนวค าถาม (guide line) ที่ก าหนดขึ้นตามกรอบของปัญหาการวิจัยมีลักษณะเป็นประเด็นกว้างๆ 
แยกตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เมื่อผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลจริงแนวค าถามที่สร้างไว้จะมีการสร้าง 
และปรับเปลี่ยนประเด็นค าถามตามความเหมาะสม แนวค าถามในการสัมภาษณ์จะมีลักษณะส าคัญ 
3 ประการ คือ 
 1) แนวค าถามหลักเพ่ือใช้ในการสัมภาษณ์ (main questions) จะเป็นค าถามท่ีผู้วิจัย
ได้ตั้งประเด็นส าหรับการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้าเพ่ือให้ครอบคลุมประเด็นที่จะท าการศึกษา เพ่ือใช้เป็น
แนวค าถาม (interview guide) 
 (1) ตัวอย่างแนวค าถามส าหรับผู้ให้ข้อมูลส าคัญหลัก 
 การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่เป็นหลักนี้เป็นการสัมภาษณ์
กลุ่มหมอพ้ืนบ้าน โดยมีตัวอย่างค าถามตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
 ก. ประเด็นข้อมูลส่วนตัว 
 ก) ภูมิหลัง (ชื่อ อายุ ที่อยู่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ) 
 ข) ความเป็นมา และแรงจูงใจในการเป็นหมอพ้ืนบ้าน 
 ค) ประสบการณ์และความช านาญในการรักษา 
 ข. ประเด็นการดูแลรักษาสุขภาพตามแนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์
พ้ืนบ้าน 
 ก) องค์ความรู้ของหมอพื้นบ้านที่ใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพประชาชน
มีอะไรบ้าง 
 ข) แบบแผนการปฏิบัติของหมอพ้ืนบ้านในการดูแลรักษาสุขภาพประชาชน
มีอะไรบ้าง 
 ค) กระบวนการให้บริการดูแลรักษาสุขภาพของหมอพ้ืนบ้านเป็นอย่างไร 
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 ค. ประเด็นปัญหาอุปสรรคในการดูแลรักษาสุขภาพของหมอพ้ืนบ้าน 
 (2) ตัวอย่างแนวค าถามส าหรับผู้ให้ข้อมูลส าคัญอ่ืนๆ 
 การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญอ่ืนๆ นี้ เป็นการสัมภาษณ์บุคคลที่
เกี่ยวข้องกับนโยบายการส่งเสริม และสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พ้ืนบ้านในการดูแล
รักษาสุขภาพ ได้แก่ กลุ่มบุคลากรด้านสาธารณสุข กลุ่มผู้บริหารนโยบายการสนับสนุนส่งเสริมการใช้
ภูมิปัญญาไทยในการดูแลรักษาสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลกลุ่มนี้
มีส่วนส าคัญในการวางแนวทางเพ่ือเสนอรูปแบบการดูแลรักษาสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นดา้น
การแพทย์พ้ืนบ้าน ดังนั้น แนวค าถามจะเน้นไปยังประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการดูแลรักษาสุขภาพของ
หมอพ้ืนบ้านซึ่งมีตัวอย่าง ดังนี้ 
 ก. ภูมิหลัง (ชื่อ อายุ ความเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการดูแลรักษาสุขภาพของหมอ
พ้ืนบ้าน) 
 ข. นโยบายด้านสาธารณสุขที่เก่ียวข้องกับการแพทย์พ้ืนบ้าน 
 ค. ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการแพทย์พ้ืนบ้านมีอะไรบ้าง 
 ง. ประชาชนในมีวิธีการในการดูแลรักษาสุขภาพอย่างไร 
 จ. องค์ความรู้ แบบแผนการปฏิบัติ และกระบวนการรักษาของหมอพ้ืนบ้าน
เป็นอย่างไร 
 ฉ. มีเงื่อนไขส าคัญอะไรบ้างต่อการส่งเสริม สนับสนุน และอุปสรรคการดูแลสุขภาพ
ด้วยการแพทย์พ้ืนบ้าน 
 2) แนวค าถามเพ่ือขอรายละเอียดและความชัดเจน (probing questions) เป็นค าถาม
หลังจากที่ผู้ให้ข้อมูลตอบค าถามหลักแต่ค าตอบยังไม่ชัดเจนพอ อาจจะขาดรายละเอียดหรืออาจ
มีประเด็นใหม่ที่น่ารู้น่าติดตาม ซึ่งจะช่วยให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลที่มีรายละเอียดลงลึกในเรื่องนั้นนั้นมากขึ้น 
ช่วยให้ได้ความชัดเจนมากขึ้น และแสดงให้ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่าสิ่งที่เขาพูดนั้น ผู้วิจัยก าลังรับฟังด้วยความสนใจ
และใส่ใจ 
 3) แนวค าถามเพ่ือตามประเด็น (follow-up questions) เป็นค าถามที่ผู้วิจัยมุ่งจะเพ่ิมมิติ
ทั้งทางกว้างและทางลึกของเรื่องที่ศึกษาให้มากขึ้น โดยการน าเอาเรื่องใหม่ที่พ่ึงได้พบจากการสัมภาษณ์
ขึ้นมาเป็นประเด็นถามต่อโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อวิจัยให้ลึกลงไป ค าถามประเภทนี้
ผู้วิจัยจะใช้เฉพาะหน้าขณะที่ท าการสัมภาษณ์หรืออาจเก็บไว้สัมภาษณ์ครั้งต่อไป ถ้าเป็นเรื่องที่มีประเด็น
ความส าคัญมากและต้องใช้เวลา 
 3.6.3 กำรจัดกำรและกำรวิเครำะห์ข้อมูล  
 ก่อนที่ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาจัดระบบ แยกแยะ เชื่อมโยงท าความเข้าใจ และตอบ
ปัญหาของการวิจัย ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางของ สุภางค์ จันทวานิช (2554, หน้า 23) 
ซึ่งมีเง่ือนไขและรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1) การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ เริ่มกระท าพร้อมกับการเก็บรวบรวมข้อมูล 
และยังท าต่อไปหลังการเก็บข้อมูลสิ้นสุดลง กล่าวคือ หลังจากเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แต่ละราย 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทันที ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ในขั้นแรกนี้ เมื่ อผู้วิจัยพบว่า
ข้อมูลที่ค้นพบยังไม่อาจหาข้อสรุปได้ ผู้วิจัยจะท าการแก้ไขปรับปรุง หรือก าหนดค าถามย่อยของการวิจัย
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ขึ้นใหม่ เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งต่อไป เนื่องจากการศึกษาปรากฏการณ์ย่อมต้องมีมุมมอง
จากหลายมิติ หรือหลายแง่มุม ดังนั้นการออกไปสัมผัสกับปรากฏการณ์ที่เป็นรูปธรรมจึงต้องสร้างข้อสรุป 
และพยายามตรวจสอบจนมั่นใจว่าเป็นข้อค้นพบที่ลงข้อสรุปได้  
 2) การวิเคราะห์ข้อมูลต้องมีข้อมูลจากมุมมองของคนใน กล่าวคือ ผู้วิจัยตระหนักดีว่า
เป็นคนนอกที่เข้าไปศึกษาปรากฏการณ์ ดังนั้น การท าความเข้าใจ “ความหมาย” ที่คนในมีให้กับ
พฤติกรรมต่างๆ ของเขา ไม่ว่าจะเป็นระบบความหมาย หรือคุณค่าบางประการที่บุคคล หรือกลุ่มบุคคล
ยึดถืออยู่ โดยผู้วิจัยจะไม่ด่วนสรุปปรากฏการณ์ตามความเข้าใจของผู้วิจัยเองซึ่งเป็นคนนอก แต่ผู้วิจัย
จะท าความเข้าใจพฤติกรรม และความคิดอ่านของกลุ่มบุคคลนั้นเป็นส าคัญ ด้วยความตระหนักรู้ว่า
มนุษย์สร้างระบบคุณค่า และความหมายส่วนตัวของเขา ดังนั้นการเสาะแสวงหาระบบคุณค่าและความหมาย 
ผู้วิจัยจะไม่ติดกรอบทฤษฎีเนื่องจากไม่อาจทราบได้ว่าทฤษฎีที่ได้ศึกษามานั้น จะตรงกับทัศนะการมอง
ปรากฏการณ์ของคนในหรือไม่ แต่ผู้วิจัยจะอาศัยทฤษฎีเพ่ือท าความเข้าใจความหลากหลายของปรากฏการณ์
ซ่ึงเป็นการปลอดทฤษฎีชั่วคราวนั่นเอง 
 3) การวิเคราะห์ข้อมูลต้องอาศัยสมมุติฐานชั่วคราว (working hypothesis) กล่าวคือ 
เมื่อผู้วิจัยเข้าไปสัมผัสกับปรากฏการณ์ความเป็นจริงแล้ว และได้ค้นพบข้อมูลมากมายแต่ยังไม่ทราบว่า
จะสรุปอย่างไร ผู้วิจัยจะสร้างสมมุติฐานชั่วคราวเพ่ือที่จะรองรับรูปธรรมที่ผู้วิจัยได้สัมผัส โดยสมมุติฐาน
ชั่วคราวนี้ได้มาจากแนวคิดทฤษฎีส่วนหนึ่ง และได้มาจากการสร้างสรรค์และจินตนาการของผู้วิจัยส่วนหนึ่ง 
สมมุติฐานชั่วคราวเหล่านี้จะเตรียมพร้อมไว้รองรับข้อข้อมูลจากปรากฏการณ์ ซึ่งจะมีอีกเป็นจ านวนมาก 
อาจกล่าวได้ว่าจากข้อถกเถียงและข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นในสมองของผู้วิจัย น าสู่การสร้างสมมุติฐานชั่วคราว
ซ่ึงจะน าไปสู่การแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบ 
 4) ผู้วิจัยเป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง กระบวนการที่ผู้วิจัยเข้าไปสัมผัสปรากฏการณ์
เริ่มเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่เป็นทัศนะของคนใน แล้วน าสมมุติฐานชั่วคราวที่เตรียมไว้
มารองรับข้อมูล เพ่ือน าไปสู่การยอมรับหรือปฏิเสธสมมุติฐานนั้น ตลอดจนการสร้างสมมุติฐานใหม่ขึ้นมาที่
กระท าไปพร้อมพร้อมกับการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งจะมีบทบาทส าคัญมากในการด าในการก าหนดทิศทาง
ของการเก็บข้อมูลครั้งต่อๆ ไป เพราะทิศทางดังกล่าวเป็นไปตามสมมุติฐานชั่วคราว หรือข้อสงสัยของผู้วิจัย 
ดังนั้น การวิเคราะห์ข้อมูลที่ต้องกระท าตั้งแต่การเริ่มเก็บข้อมูลจึงจ าเป็นต้องกระท าโดยผู้วิจัยที่รู้ปัญหา
การวิจัยอย่างดี หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าต้องกระท าโดยผู้ที่รู้ค าถามของการวิจัย (research questions) 
ซึ่งก็ได้แกตั่วผู้วิจัยนั่นเอง 
 3.6.4 กำรตรวจสอบคุณภำพข้อมูล และกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของผลกำรวิจัย  
 ในการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ผู้วิจัยตรวจสอบความแม่นตรงของข้อมูล (validity) 
และความเชื่อถือได้ (reliability) ของข้อมูลภาคสนามทุกครั้งที่เก็บข้อมูล ด้วยการตรวจสอบวิธีการเก็บข้อมูล 
(methodology triangulation) และเมื่อออกจากสนามไปแล้วอยู่ในช่วงมีวิเคราะห์ข้อมูลก็อาจย้อนกลับมา
ตรวจสอบข้อมูลบางส่วนอีกได้ หากพบว่าข้อมูลมีลักษณะไม่สอดคล้องกับข้อมูลอ่ืนๆ ในชุดเดียวกัน 
และมีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล โดยวิธี investigator triangulation คือ การน ากลับไป
ให้ผู้ให้ข้อมูลอ่าน หรือกลับไปถามผู้ให้ข้อมูลซ้ าอีก (reflecting) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง
ตามที่ผู้ให้ข้อมูลบอก เมื่อได้ข้อมูลและประเด็นที่ตรงกับผู้ให้ข้อมูลในแต่ละครั้งแล้วท าการวิเคราะห์  
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และสังเคราะห์ น าข้อมูลที่ผ่านขั้นตอนต่างๆ นี้ เข้าปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา ส าหรับการตรวจสอบคุณภาพ
ข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินการโดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ 
 1) การตรวจสอบด้านความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูล (credibility) ส าหรับความเชื่อถือได้
ของข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามกระบวนการดังต่อไปนี้  
 (1) การตรวจสอบแบบสามเส้า (triangulation) สุภางค์ จันทวานิช (2556, หน้า 23) 
ใน 2 ลักษณะ คือ 
 ก. การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (data triangulation) ที่เป็นการตรวจสอบ
ความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล จากบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยการใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลบุคคล
ที่ต่างกัน ซึ่งดูว่าถ้าบุคคลผู้ให้ข้อมูลเปลี่ยนไป ข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ ดังเช่น เมื่อผู้วิจัยสัมภาษณ์
ในประเด็นเดียวกันกับทั้งหมอพ้ืนบ้าน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้วิจัยพบว่าได้ค าตอบ
ที่สอดคล้องตรงกัน  
 ข. การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (methodological triangulation) 
โดยการที่ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ กัน เพ่ือรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน ตัวอย่างเช่น 
ขณะที่ผู้วิจัยสัมภาษณ์ก็จะท าการสังเกตควบคู่กันไปด้วย เพื่อดูอากัปกิริยาสีหน้าท่าทางน้ าเสียง
ของผู้ถูกสัมภาษณ์ว่าเป็นอย่างไร พร้อมกับศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากแหล่งเอกสาร รวมทั้งแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ 
ที่เป็นประโยชน์เพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้องกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์  
 (2) การท าวิจัยอย่างมีขั้นตอนและเป็นกระบวนการ ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยประยุกต์
แนวทางการวิจัยแบบการศึกษาเฉพาะกรณีมาใช้ โดยด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนที่ระบุไว้และทุกขั้นตอน
ของการวิจัยอยู่ภายใต้ความควบคุมของกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์  
 (3) มีการตรวจสอบการด าเนินการวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญ (peer debriefing) ขั้นตอน
ก่อนการด าเนินการวิจัยได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก 
 2) การตรวจสอบด้านความไว้วางใจได้ (dependability) ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษา
ตามระเบียบวิธีวิจัย และอธิบายให้เห็นถึงขั้นตอนการท าวิจัยอย่างชัดเจนว่าข้อมูลนั้นถูกเก็บรวบรวมอย่างไร 
ท าให้สามารถตรวจสอบเส้นทางการวิจัยได้ (audit trail) และน าเสนอข้อมูลอย่างครบถ้วนครอบคลุม 
มีการสร้างประเด็นซึ่งได้รับการตรวจสอบจากประธาน และกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 3) การตรวจสอบด้านการยืนยันผลการวิจัย (confirm ability)  
 (1) ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล และบันทึกไว้อย่างเป็นระบบสามารถ
ตรวจสอบได้ ทั้งการบันทึกข้อมูล การสัมภาษณ์ด้วยเทปบันทึกเสียง การถอดเทปการสัมภาษณ์แบบ
ค าต่อค า ข้อมูลการสัมภาษณ์ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนโดยการอ่านบันทึกการถอด
ความพร้อมกับการฟังเทปซ้ า 
 (2) ผู้วิจัยได้ท าบันทึกภาคสนาม (field note) โดยจดบันทึกความคิดความรู้สึก 
เหตุการณ์ รวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นในสนามเป็นรายวัน เพ่ือน ามาเตือนความทรงจ าเกี่ยวกับเหตุการณ์ อารมณ์ 
ความรู้สึกของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในขณะสัมภาษณ์ เพ่ือน ามาใช้การบรรยายแปลความ และวิเคราะห์ข้อมูล
ตามความเป็นจริง 
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 (3) ผู้วิจัยได้อ้างอิงค าพูด (quotation) ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ในการน าเสนอข้อมูล
โดยการใช้ถ้อยค าของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลมากที่สุด การตัดค าพูดบางส่วนไปจะต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
มีการสื่อความหมายที่กระชับชัดเจนขึ้นโดยยังต้องคงความหมายเดิม  
 (4) ผู้วิจัยได้ตรวจสอบร่องรอยของความน่าเชื่อถือของข้อมูลอย่างละเอียดรอบคอบ 
โดยการฟังเสียงสะท้อนจากผู้ร่วมวิจัยที่เราศึกษา (playback method) ตัวอย่างเช่น ผู้วิจัยได้เสนอผลวิจัย
ให้ผู้ถูกศึกษาฟังและให้พวกเขาได้แสดงความคิดเห็น เพ่ือตรวจสอบว่าผู้วิจัยสามารถกล่าวถึงปรากฏการณ์ 
ความหมายความเข้าใจของปรากฏการณ์การต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง หรือเที่ยงตรงอย่างที่เป็นอยู่ตามมุมมอง
ของผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยหรือผู้ให้ข้อมูล อันจะท าให้ปรากฏการณ์ที่ศึกษานั้นมีความหมายน่าเชื่อถือ
เพ่ิมขึ้น  
 (5) การสรุปข้อมูลในขั้นตอนต่างๆ ของผู้วิจัย เช่น ตรวจสอบด้านการวิเคราะห์
สังเกตข้อมูล เมื่อผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากสถานที่จริงแล้ว ได้ตรวจสอบการแปลความหมายที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นที่ศึกษา ในขั้นตอนการจัดกลุ่มข้อมูล (category) การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล การค้นหา
แก่นโครงเรื่อง (theme) การแปลความหมาย จะผ่านการตรวจสอบและทบทวนจากอาจารย์ที่ปรึกษา
และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ท าให้ผู้วิจัยสามารถสรุปแนวทางในการด าเนินงานได้ และปรับกรอบแนวคิด
เบื้องต้นเป็นกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย   
 4) ความสามารถในการน าไปศึกษาหรืออธิบายกรณีอื่นที่มีลักษณะหรือเงื่อนไข
ที่คล้ายคลึงกัน (transferability) ซึ่งอธิบายได้ว่า การวิจัยนี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายในการอ้างอิงไปยังประชากร
แต่อาจน าผลวิจัยไปปรับใช้กับกลุ่มที่มีบริบทใกล้ เคียงกับผู้ให้ข้อมูลได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการ
ของผู้น าผลการวิจัยไปใช้ 
 3.6.5 กำรรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถำม  
 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสนับสนุนข้อมูลเชิงคุณภาพในการบรรยายลักษณะความสัมพันธ์ และอธิบาย
ความสัมพันธ์เชิงเหตุ-ผล ของสถานการณ์การดูแลรักษาสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์
พ้ืนบ้าน ตามการรับรู้ของประชาชนที่มีประสบการณ์ โดยมีทฤษฎีหรือกรอบแนวคิดเป็นแนวทาง
ในเก็บรวบรวมข้อมูล มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการศึกษาอย่างเป็นระบบ อาศัยวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ การวัดผล และการวิเคราะห์เชิงสถิติเป็นเครื่องมือเพ่ือน าไปสู่ความแม่นย าของผลการวิจัย 
ซึ่งเน้นการใช้ตัวเลขเป็นหลัก เพื่อสนับสนุนข้อค้นพบและข้อสรุป โดยอาศัยการประมาณค่าซึ่งมีระดับ
ของความคลาดเคลื่อน และกฎของความน่าจะเป็นในการอธิบายผลการศึกษาผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้  
 1) ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
 (1) ประชากร (population) ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยประชาชนในอ าเภอ
ท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีอายุระหว่าง 20-65 ปี จากสถิติประชากรที่ปรากฏในสถิติประชากร
ของกรมการปกครอง ณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งในอ าเภอท่าตะเกียบมีประชากรทั้งหมด
จ านวน 28,671 คน โดยแยกเป็นเพศชาย 14,579 คน และเพศหญิง 14,092 คน    
 (2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนผู้ใช้บริการในการดูแลรักษาสุขภาพด้วยการแพทย์
พ้ืนบ้านจากหมอพ้ืนบ้าน โดยผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากตารางเปรียบเทียบส าเร็จรูปของเครจซี่ 
และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ที่ค่าระดับความคลาดเคลื่อน
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ร้อยละ 5 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามจ านวน 379 คน แต่ในเก็บข้อมูลจริงผู้วิจัยเพ่ิมขนาด
กลุ่มตัวอย่างเป็น 400 คน 
 การได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนของประชากร
ในการให้ข้อมูล และสามารถใช้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเป็นข้อมูลอ้างอิงสู่ประชากรได้อย่างสมเหตุสมผล
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความเท่ียงตรงผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการสุ่มตัวอย่างดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกหมู่บ้านจ านวน 20 หมู่บ้าน จาก 2 ต าบลๆ ละ 10 หมู่บ้าน 
โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย คือ การจับฉลาก 
 ขั้นตอนที่ 2 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างหมู่บ้านละ 20 คน รวมทั้งหมด 400 คน โดยใช้
วิธีการเจาะจง ตามคุณสมบัติ คือ เป็นผู้เคยเข้ารับการบริการด้านการแพทย์พื้นบ้านจากหมอพ้ืนบ้าน 
และใช้วิธีการสุ่มแบบสัดส่วนตามจ านวนของผู้เคยเข้ารับการบริการด้านการแพทย์พื้นบ้านของแต่ละหมู่บ้าน 
เพ่ือให้เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม 
 2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม ตามแบบของลิเคิร์ท (likert scale) ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่าพัฒนาโดยผู้วิจัย ซึ่งแบบสอบถามดังกล่าว แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 ตอน ดังนี้  
 ตอนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ตอนที่ 2 เหตุผลของการรับการรักษาจากหมอพ้ืนบ้าน  
 ตอนที่ 3 ความรู้ การเห็นคุณค่า และการปฏิบัติตนต่อการหมอพ้ืนบ้าน  
 ตอนที่ 4 ความพึงพอใจต่อการรักษาโดยหมอพ้ืนบ้าน  
 ตอนที่ 5 ปัญหา อุปสรรคของการรักษากับหมอพ้ืนบ้าน 
 โดยตอนที่ 2-5 เป็นแบบสอบถามส าหรับถามระดับความคิดเห็นที่มีต่อการรับบริการ
จากหมอพ้ืนบ้าน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 มีระดับมากที่สุดให้ 5 คะแนน 
 มีระดับมากให้ 4 คะแนน 
 มีระดับปานกลางให้ 3 คะแนน 
 มีระดับน้อยให้ 2 คะแนน 
 มีระดับน้อยที่สุดให้ 1 คะแนน 
 ตอนที่ 6 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ มีลักษณะเป็นค าถามแบบปลายเปิด (open-end) 
 3) การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ มีรายละเอียดดังนี้ 
 ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือการวิจัย ดังนี้ 
 (1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการดูแล
รักษาสุขภาพ แนวคิดภูมิปัญญาการแพทย์พ้ืนบ้านไทย แนวคิดการด ารงอยู่ของภูมิปัญญาการแพทย์
พ้ืนบ้านไทย นโยบายการส่งเสริมการแพทย์พื้นบ้านของประเทศไทย แผนยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนา
ภูมิปัญญาไทย สุขภาพวิถีไท (2555-2559) และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือหาโครงสร้างที่จะน าไปสร้างเครื่องมือ  
 (2) การสร้างแบบสอบถามตามวัตถุประสงค์การวิจัย และโครงสร้างของเนื้อหาการวิจัย
ที่ก าหนดไว้ แล้วแสดงรายละเอียดของข้อค าถามตามประเด็นเนื้อหา และกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นประเด็น
ในการสร้างแบบสอบถาม รายละเอียดของประเด็นค าถามในแบบสอบถามดังนี้ 
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 ก. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ข. ความรู้ความเข้าใจในสรรพคุณ หรือประโยชน์ทางยาสมุนไพร การรักษา วิธีการ
บ าบัดฟ้ืนฟู ข้อจ ากัด ข้อควรระวังของการดูแลรักษาสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พื้นบ้าน 
 ค. ความตระหนักรู้ในคุณค่าของการดูแลรักษาสุขภาพ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน เพ่ือวัดเจตคติ ความเชื่อ ค่านิยม การยอมรับของบุคคลที่มีต่อรูปแบบ วิธีการดูแล
สุขภาพบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นการแพทย์พื้นบ้าน 
 ง. การปฏิบัติตนภายหลังการเข้ารับบริการการดูแลรักษาสุขภาพ โดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน (ประเมินความมุ่งมั่น ความตั้งใจ ความสม่ าเสมอในการปฏิบัติตนระหว่าง
การบ าบัด รักษา) 
 จ. ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดที่เกิดจากตนเองขณะเข้ารับบริการ เช่น ปัญหา
ทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป การขาดคนดูแลช่วยเหลือ ปัญหาด้านจิตใจ พฤติกรรม อาทิ 
ความมีวินัย ความเชื่ออ านาจในตน การมุ่งอนาคต แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
 ฉ. ความพึงพอใจต่อการเข้ารับบริการดูแลรักษาสุขภาพจากหมอพ้ืนบ้าน เช่น 
ขั้นตอนการวินิจฉัย กระบวนการรักษา การติดตามและฟ้ืนฟูผู้ป่วยหลังการรักษา ผลการรักษา และ
การบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 ช. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ     
 3) น าแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 4) น าเครื่องมือที่ผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แล้วไปตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภูมิปัญญาการแพทย์พ้ืนบ้าน 
จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้องเนื้อหา ความครอบคลุมของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ตลอดจน
ความชัดเจนของภาษา จากนั้นจึงน าผลการตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(index of congruence: IOC) ข้อค าถามที่ใช้ได้คือข้อที่มีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ซึ่งผู้วิจัยได้ปรับปรุงเนื้อหา
ในข้อค าถามแต่ละข้อตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประกอบไปด้วย 
 (1) นายแพทย์ ดร.ฉัตรชัย สวัสดิ์ไชย 
 (2) รองศาสตราจารย์ ดร.ทิวัตถ ์มณีโชติ 
 (3) ดร.วรางค์ภรณ์ ไตรติลานนท์  
 (4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณพร โรจน์พิทักษ์กุล 
 (5) ดร.ลือชัย วงษ์ทอง 
 การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่าน ได้ประเมินความสอดคล้อง
ของเนื้อหา ข้อค าถาม กับวัตถุประสงค์ และค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม
กับวัตถุประสงค์และนิยามศัพท์ โดยใช้สูตร สุวิมล ติรกานันท์ (2545, หน้า 140) 
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 เมื่อ IOC หมายถึง ดัชนีความสอดคล้องมีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง +1 
  ∑𝑅 หมายถึง ผลรวมของคะแนนของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
  N  หมายถึง จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
 
 จากค่า IOC ที่ค านวณได้ จะต้องมีมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 จึงจะถือว่าวัดได้สอดคล้อง
กับจุดประสงค์และนิยามศัพท์ แต่ถ้าน้อยกว่านี้จะต้องปรับปรุง 
 5) น าเครื่องมือไปทดลองใช้กับประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในอ าเภอท่าตะเกียบ 
แต่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน ได้แก่ ประชาชนผู้เคยเข้ารับบริการการแพทย์พื้นบ้าน 
โดยสอบถามที่คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพนัสนิคม อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพ่ือหาค่า
ความเชื่อมั่น (reliability) โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (alpha coefficient method หรือ 𝛼-coefficient) 
ตามวิธีของ ครอนบาค (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 99) ได้ค่าความความเชื่อม่ันดังนี้ 
 (1) แบบสอบถามวัดความรู้ความเข้าใจในสรรพคุณ หรือประโยชน์ทางยา และ
การรักษาของสมุนไพรหรือวิธีการบ าบัดฟ้ืนฟู ข้อจ ากัด ข้อควรระวังของการดูแลสุขภาพบนพ้ืนฐาน
ของภูมิปัญญาท้องถิ่นมีค่าความเชื่อม่ัน .905  
 (2) แบบสอบถามวัดความตระหนักรู้ในคุณค่าของการดูแลสุขภาพบนพื้นฐาน
ของภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือวัดเจตคติ ความเชื่อ ค่านิยม การยอมรับของบุคคลที่มีต่อรูปแบบ วิธีการ
การดูแลสุขภาพบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นมีค่าความเชื่อม่ัน .864 
  (3) แบบสอบถามวัดการปฏิบัติตนภายหลังการเข้ารับบริการการดูแลสุขภาพ
บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น (ประเมินความมุ่งมั่น ความตั้งใจ ความสม่ าเสมอในการปฏิบัติตน
ระหว่างการบ าบัด รักษา) มีค่าความเชื่อมั่น .907  
 (4) แบบสอบถามวัดปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดที่เกิดจากตนเองขณะเข้ารับบริการ เช่น 
ปัญหาเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป การขาดคนดูแลช่วยเหลือ ปัญหาด้านจิตใจ พฤติกรรม อาทิ 
ความมวีินัย ความเชื่ออ านาจในตน การมุ่งอนาคต แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีค่าความเชื่อมั่น .839  
 (5) แบบสอบถามวัดความพึงพอใจต่อการเข้ารับบริการดูแลรักษาสุขภาพ
จากหมอพ้ืนบ้าน เช่น ขั้นตอนการวินิจฉัย กระบวนการรักษา การติดตามและฟ้ืนฟูผู้ป่วยหลังการรักษา 
ผลการรักษา และการบริการมีค่าความเชื่อมั่น .936  
   (6) จัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ น าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจริง
กับกลุ่มตัวอย่างในอ าเภอท่าตะเกียบ ได้แก่ ประชาชนผู้เคยเข้ารับบริการการแพทย์พ้ืนบ้าน ในอ าเภอ
ท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 3.6.6 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ 
 ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมผู้ช่วยนักวิจัยด าเนินการ ดังนี้ 
 1) การคัดเลือกผู้ช่วยนักวิจัย เลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุขที่มีประสบการณ์ และเป็น
ผู้ที่ผ่านการอบรมโครงการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพ จากโรงพยาบาลอ าเภอท่าตะเกียบ
จ านวน 2 คน และจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 9 แห่ง แห่งละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 20  คน 
เพ่ือเป็นผู้ช่วยนักวิจัย ในการเก็บข้อมูลในพื้นท่ี  



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริท

ร์

 
 

61 

 2) การอบรมผู้ช่วยนักวิจัยเพ่ือให้สามารถเก็บข้อมูลได้อย่างเที่ยงตรง และเชื่อถือได้
โดยท าความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการวิจัย การเลือกผู้ตอบแบบสอบถาม และการตรวจสอบความสมบูรณ์
ในการตอบแบบสอบถาม 
 ขั้นตอนที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีวิธีการ 2 ลักษณะ คือ 
 1) การเก็บรวบรวมข้อมูลในหน่วยบริการสุขภาพ ผู้วิจัยส่งหนังสือลงนาม โดยคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ถึงผู้อ านวยการโรงพยาบาลอ าเภอ และผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เพ่ือขออนุญาตให้ผู้ช่วยนักวิจัยเก็บข้อมูลในพื้นที่ 
 2) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชน ในขณะที่อาสาสมัครสาธารณสุขออกเยี่ยมชุมชน 
เพ่ือให้การรวบรวมข้อมูลเป็นไปด้วยความถูกต้อง ผู้วิจัยร่วมกับผู้ช่วยนักวิจัย ลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล
ร่วมกัน 
 ขั้นตอนที่ 3 น าแบบสอบถามที่ได้รับทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าตอบ จากนั้น
ลงรหัสข้อมูลและบันทึกในไฟล์ข้อมูลเพื่อด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 3.6.7 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยท าการประมวลผลข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป เพ่ือการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์ในการแปลผลข้อมูล ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ในการแปลผล แบ่งออกเป็น 5 ช่วงระดับ 
(ลือชัย วงษ์ทอง, 2557, หน้า 89-90) ดังนี้ 
 
 สูตรอันตรภาคชั้นระดับความชัดเจน =  คะแนะสูงสุด - คะแนนต่ าสุด   
                                  คะแนนช่วงชั้น 
 ทุกช่วงชั้นห่างกัน  =  0.80 
  จากสูตรหาอันตรภาคชั้น =  5 - 1 =  0.08  
  5 
 ดังนั้น 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21-5.00 ระดับมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  3.41-4.20  ระดับมาก 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  2.61-3.40  ระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  1.81-2.60  ระดับน้อย 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  1.00-1.80  ระดับน้อยที่สุด 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้สถิติขั้นพ้ืนฐานหรือสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การวิเคราะห์
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ืออธิบายลักษณะของข้อมูล ผู้ตอบ
แบบสอบถาม และเสนอด้วยรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย 
 3.6.8 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อเสนอรูปแบบกำรดูแลรักษำสุขภำพบนพื้นฐำนภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นด้ำนกำรแพทย์พื้นบ้ำน 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการจ าแนกและจัดระบบ (typology and taxonomy) 
เพ่ือค้นหาความหลากหลายของปรากฏการณ์ โดยจัดระบบข้อมูล จ าแนกข้อมูลที่มีลักษณะคล้ายกัน
มารวมกันไว้เป็นหมวดหมู่ให้สามารถเข้าใจได้ง่าย และมีความสัมพันธ์เชิงเหตุผล ( logical relation) 
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โดยเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (content analysis) โดยการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
การสังเกตบริบททางสังคม เช่น สภาพแวดล้อม พฤติกรรม วิถีชีวิต และตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
เพ่ือให้สามารถเข้าใจความหลากหลายของปรากฏการณ์ เช่น ระบบความคิด ความเชื่อ แบบแผนการปฏิบัติ
ของการดูแลรักษาสุขภาพ ตามแบบฉบับของหมอพ้ืนบ้าน การจ าแนกประเภทของปรากฏการณ์ (typology) 
ส าหรับข้อมูลที่มีความแตกต่าง ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากข้อค้นพบและข้อสรุปของสถานการณ์
การดูแลรักษาสุขภาพท้องถิ่นด้านการแพทย์พ้ืนบ้านตามการรับรู้ของประชาชน จากนั้นผู้วิจัยน าข้อมูล
เชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพมาวิเคราะห์ด้วยกันเพ่ือสร้างรูปแบบการดูแลรักษาสุขภาพบนพ้ืนฐาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้การแพทย์พ้ืนบ้านในอ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา และจัดประชุมสัมมนา
ระดมความคิดเห็นต่อผลการวิจัย และรูปแบบการดูแลรักษาสุขภาพบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดยใช้การแพทย์พ้ืนบ้านจากผู้เชี่ยวชาญที่ผู้วิจัยเชิญมาร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงรูปแบบ
ให้มีความสมบูรณ์พร้อมที่น าไปเผยแพร่ต่อไป 
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บทท่ี 4 
บริบทพ้ืนที่ศึกษา 

  
 การศึกษาประวัติความเป็นมาของอ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือท าความเข้าใจชุมชน
รวมถึงโครงสร้างทางสังคม ทั้งในด้านความสัมพันธ์ระหว่างคนและกลุ่มคนในชุมชน ซึ่งการศึกษาบริบท
ของชุมชนเช่นนี้ จะท าให้สามารถเข้าใจและตีความปรากฏการณ์ที่ผู้สนใจศึกษาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น  
การท าความเข้าใจบริบทโดยทั่วไปของชุมชนนั้น ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสาร  การสังเกต ทั้งแบบ
ไม่มีส่วนร่วม และแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่เป็นหลักและผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญอ่ืนๆ รวมถึงการเดินทางส ารวจชุมชนด้วยตนเอง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 4.1 บริบทชุมชน 
 4.2 สภาพสังคมและวัฒนธรรม 
 4.3 แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 
 4.4 วิถีชีวิตของและภูมิปัญญาในการดูแลรักษาสุขภาพในอ าเภอท่าตะเกียบ 
  
4.1 บริบทชุมชน 
 
       4.1.1 ประวัติความเป็นมา 
 เดิมจังหวัดฉะเชิงเทรามีการแบ่งพ้ืนที่เขตการปกครอง เป็น 2 เมือง โดยอาศัยตามล าน้ าบางปะกง
เป็นเขตแดนแบ่งพ้ืนที่เมือง ได้แก่ 1) เขตเมืองพนมสารคาม มีพ้ืนที่ปกครอง คือ อ าเภอหัวไทร (ภายหลัง
อ าเภอหัวไทรถูกยกเลิกไปรวมกับอ าเภอบางคล้า) อ าเภอพนมสารคาม กิ่งอ าเภอสนามชัยเขต อ าเภอ
บางคล้าและอ าเภอสนามจันทร์ (เปลี่ยนเป็นอ าเภอเขาดิน และเปลี่ยนอีกครั้งเป็นอ าเภอบ้านโพธิ์)  
2) เขตเมืองฉะเชิงเทรา มีพ้ืนที่ปกครองคือ อ าเภอเมือง อ าเภอบางปะกงและอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว ในรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ยกทัพ
ไปตีลาวและเขมร ในคราวนั้นได้กวาดต้อนชาวลาวและชาวเขมรเข้ามาเป็นจ านวนมาก และก าหนดพ้ืนที่
ให้อยู่เป็นหลักแหล่ง พ้ืนที่ดังกล่าวในปัจจุบันอยู่ในเขตอ าเภอพนมสารคาม และอ าเภอสนามชัยเขต  
 ครั้นถึงรัชกาลที่ 4 ทรงมีพระราชโยบาย ยกหมู่บ้านที่เป็นชุมชนหนาแน่นขึ้นเป็นเมือง โปรดเกล้าฯ 
ให้ยกบ้านท่าถ่านเป็นเมืองพนมสารคาม มีศาลากลางเมือง มีเรือนจ า มีเจ้าเมืองปกครอง พระพนม
สารนรินทร์ เป็นเจ้าเมืองคนสุดท้ายก่อนที่จะยุบเป็นอ าเภอพนมสารคาม พ้ืนที่อ าเภอพนมสารคาม
เคยปกคลุมด้วยป่าใหญ่มีบริษัทได้สัมปทานท าป่าคลองท่าลาด ซึ่งเดิมเรียกแม่น้ าพนม ใช้เป็นเส้นทาง
คมนาคมล่องแพซุงที่ได้จากป่าใหญ่ทั้งของเขตพนมสารคามและสนามชัยเขตของป่าและไม้มีค่าเป็นสินค้าออก
ที่ส าคัญน้ ามันยางเป็นสินค้าที่ส าคัญ ตามด้วยไม้แดงจีน ไม้หอมและเร่ว หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 
จนถึงประมาณ ปี พ.ศ. 2498 บริเวณนี้ยังเป็นดินแดนที่ผู้คนหวาดกลัวเรื่องไข้และยาเบื่อ เพราะเป็นป่าดงดิบ 
ส่วนพ้ืนที่อ าเภอสนามชัยเขตเดิมชื่อว่าเมืองสนามไชยเขต เคยมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านคอยตรวจตรา
โจรผู้ร้าย ดูแลทรัพย์สินของชาวบ้านตามเส้นทางค้าขายของนายฮ้อยจากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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และประเทศกัมพูชาลงมาทางหัวเมืองภาคตะวันออก มีต าแหน่งผู้ว่าราชการเมือง ถือศักดินา 800 ไร่ 
และให้ขึ้นกับเมืองฉะเชิงเทรา มีหมู่บ้านเก่าแก่เป็นชุมชนดั้งเดิมของคนไทยมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา  
ก่อนที่จะมีชาวลาวมาตั้งรกราก เช่นบ้านซ่อง (ปัจจุบันอยู่อ าเภอพนมสารคาม) 
           ช่วงก่อร่างสร้างเมือง ในยุคนั้นบ้านท่าตะเกียบยังไม่ได้ชื่อนี้คงมีแต่บ้านวังวุ้งและบ้านท่ากลอย 
ซึ่งการปกครองขึ้นกับต าบลคู้ยายหมี อ าเภอสนามชัยเขต ส่วนความเป็นมาของชื่อท่าตะเกียบนั้นเล่าต่อๆ 
กันมาว่า เมื่อครั้งสมัยรัชกาลที่ 3 ทางกรุงเทพ ได้คิดท าการก่อสร้างเสาชิงช้าที่บริเวณวัดสุทัศน์เทพวราราม 
จึงได้บอกไปยังหัวเมืองต่างๆที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ให้หาไม้แดงมาเพ่ือน าไปใช้ในการท าไม้ตะเกียบเสาชิงช้า
ที่จะสร้างข้ึนมา ในที่สุดก็พบว่า มีไม้แดง งามเข้าคุณลักษณะอยู่ 2 ต้น ที่บริเวณห่างจากบ้านท่ากลอย
และบ้านวังวุ้ง ประมาณ 1 กิโลเมตร จึงได้ท าการโค่นและล่องไม้แดงดังกล่าวไปตามคลองสียัด เนื่องจาก
ไม้ทั้งสองต้นนั้นมีขนาดใหญ่มาก บริเวณท่ีลากไม้ลงคลองสียัดจึงราบเรียบเป็นท่าน้ า ชาวบ้านจึงเรียก
บริเวณนั้นว่า “ท่าลงไม้ตะเกียบ” และเรียกไปเรียกมาจนถูกตัดค าลงเหลือแค่ “ท่าตะเกียบ” อันเป็นที่มา
ของชื่ออ าเภอแห่งนี้ต่อมาเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2534 ได้รับการยกฐานะเป็นกิ่งอ าเภอ ประกอบด้วย 
2 ต าบล คือ ต าบลท่าตะเกียบ และต าบลคลองตะเกรา ได้รับการยกฐานะเป็นอ าเภอเมื่อ พ.ศ. 2539 
      4.1.2 สภาพภูมิประเทศ 
  

 
 
ภาพ 3  แผนที่แสดงที่ตั้งของอ าเภอท่าตะเกียบ 
ที่มา: http://www.website.chachoengsao.go.th  
   
 อ าเภอท่าตะเกียบ เป็นหนึ่งในจ านวน 11 อ าเภอ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก
มีพ้ืนที่ประมาณ 1,084 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 677,500 ไร่ ซึ่งมากถึง 1 ใน 4 ของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ระยะทางห่างจากจังหวัดฉะเชิงเทรา ประมาณ 90 กิโลเมตร ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลคู้ยายหมี 
ต าบลท่ากระดาน อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 
และอ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอวังน้ าเย็น อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลลาดกระทิง อ าเภอสนามชัยเขต อ าเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทรา และ
อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 

http://www.website.chachoengsao.go.th/images/images/distance/countor.jpg
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       สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลาดเนินมีลักษณะเป็นลอนประกอบด้วยภูเขาเตี้ยๆ  หลายลูก 
บางส่วนของพ้ืนที่สูงกว่าระดับน้ าทะเลถึง 20 เมตรแต่บางส่วนอยู่ต่ ากว่าระดับน้ าทะเล พ้ืนที่ของอ าเภอ
ท่าตะเกียบ ประมาณ 99% อยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติแควระบม-สียัด ตั้งอยู่ในใจกลางของพ้ืนที่ป่าผืนใหญ่
และเป็นส่วนหนึ่งของผืนป่า “พนมสารคาม” ซึ่งในอดีตเคยมีอาณาเขตไพศาล ติดต่อกับป่าในประเทศกัมพูชา 
ป่าเขาสอยดาวของจังหวัดจันทบุรี และป่าเขาชะเมาจังหวัดระยอง  
    

       
 

 
 
ภาพ 4  ลักษณะสภาพภูมิประเทศของอ าเภอท่าตะเกียบ 
ที่มา: ผู้วิจัย  
  
 การเดินทางเข้าสู่อ าเภอท่าตะเกียบใช้ทางเลือกได้ 2 ทาง คือ 1) ทางรถส่วนตัวโดยออกจาก
ตัวจังหวัดฉะเชิงเทรา ใช้เส้นทางหมายเลข 304 ฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี ถึงแยกอ าเภอพนมสารคาม
ให้เลี้ยวขวาใช้เส้นทางหมายเลข 3259 สนามชัย-วังน้ าเย็น รวมระยะทางประมาณ 86 กม. 2) ทางรถโดยสาร
ประจ าทางสายฉะเชิงเทรา-วังน้ าเย็น ให้บริการผ่านหน้าที่ว่าการอ าเภอท่าตะเกียบเป็นประจ าทุก 1 ชั่วโมง 
ถนนสายความมั่นคงอ าเภอสนามชัยเขต-อ าเภอคลองหาด เป็นถนนลาดยางสายหลักในการคมนาคม 
มีความกว้างพอส าหรับรถวิ่งได้ 2 เลน ถนนภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่ยังเป็นถนนลูกรัง ชาวบ้านจึงนิยม
ต่อเติมมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเพ่ือความสะดวกในการเดินทาง 
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ภาพ 5  ลักษณะการคมนาคมของประชาชนในอ าเภอท่าตะเกียบ 
ที่มา: ผู้วิจัย 
 
4.2 สภาพสังคมและวัฒนธรรม  
   
 4.2.1 การตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน 
 ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าให้ฟังว่าสภาพก่อนตั้งหมู่บ้านเป็นป่าทึบ และเทือกเขามีสันปันน้ าที่เต็มไปด้วยป่าไม้
ที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ าคลองระบมและคลองสียัด ท าให้พ้ืนที่ส่วนใหญ่มีที่ราบลุ่มตามริมคลอง
และล าห้วยกระจายอยู่ทั่วไป จึงท าให้เกิดแหล่งชุมชนตั้งอยู่ตามริมคลองระบม-สียัด ตั้งแต่ต้นน้ า
ถึงปลายน้ า ที่ตั้งของชุมชนค่อนข้างอยู่ห่างกันมาก บางชุมชนอยู่ห่างกันราว 60-70 กิโลเมตร เส้นทาง
การคมนาคมไม่สะดวกการสัญจรดั้งเดิมใช้เรือ หมู่บ้านลึกที่สุดตั้งอยู่ริมคลองตระเกรา อยู่ในพ้ืนที่ของหมู่บ้าน
กรอกสะแก 1 ดั้งเดิมกับหมู่บ้านท่าคาน ห่างจากตัวคันเขื่อนในปัจจุบันไม่เท่ามาก มีล าคลอง 2 ล าคลอง 
อีกล าคลองอยู่ท่าตะเกียบ ล าคลองทั้งสองสายไหลมาบรรจบเป็นคลองบ้านท่าคาน หมู่บ้านชมพูเป็นหมู่บ้าน
ที่เก่าแก่มีอายุประมาณ 150 ปี ไม่สามารถระบุได้ แต่พอคาดคะเนจากค าบอกเล่าและยืนยันของชาวบ้าน
ว่าบรรพบุรุษของตนได้มาตั้งปลูกบ้านเรือนการถึง 2 ช่วงอายุคน 
 
 “... มีเรือมารับซื้อของ รับซื้อเร่วกับน้้ามันยางนาซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญในสมัยนั้น ชาวบ้าน
จะใช้วิธีการง่ายๆ โดยใช้ขวานเจาะเป็นรูในต้นไม้ประมาณ 30 เซนติเมตร เพ่ือให้ยางออกมา น้้ามันที่ได้
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จะน้าไปเป็นส่วนประกอบของชันยาเรือ ท้าด้ามไม้กวาดให้แน่น ส่วนเร่วเป็นพืชชนิดหนึ่ง ลูกออกมา
จากใต้ดินเป็นกระจุกดูเผินๆ เหมือนเงาะ แกะออกมาแล้วจะเป็นเม็ดเหมือนเม็ดฝรั่ง แกะแล้วน้ามาตากแห้ง
ทราบว่าเอาไปท้ายาจีน อาชีพท้านาเป็นอาชีพหลัก สมัยนั้นมันส้าปะหลังไม่มีอาชีพท้านาอย่างเดียว 
และเก็บของป่า เร่วกับน้้ามันยาง เป็นอาชีพเสริม...” (สัมภาษณ์อดีตผู้ใหญ่บ้าน นายอ้านาจ ประเสริฐโสภณ 
วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557) 
 
 ในชุมชนบ้านป่ามีกลุ่มคนหลายชาติพันธ์ที่มีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ มีคนซองเป็นชาติพันธ์
ดั้งเดิมที่อาศัยเป็นชุมชนกระจายอยู่ตามคลองระบม-สียัด ต่อมามีคนลาวพวนอพยพเข้ามาอยู่ จากค าบอกเล่า
ว่าอพยพมาจากเวียงจันทน์ เพื่อมาตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณพนมสารคามสนามชัยเขต และบางส่วน
หนีการเกณฑ์ทหารเข้ามาอยู่ที่บ้านท่ากลอย นอกจากนั้น ยังมีชาติพันธุ์อ่ืนๆอีก เช่น เขมร ส่วย ต่อมา
มีกลุ่มคนจากภาคอีสานอพยพเข้ามาก่อตั้งชุมชนใหม่อยู่รอบๆ พื้นที่ชุมชนบ้านป่า และบางคน
ได้มีความสัมพันธ์กับคนบ้านป่าผ่านการแต่งงานและการตั้งบ้านเรือน  (วิบูลย์ เข็มเฉลิม และคณะ, 
2548, หน้า 69-83) 
 ในยุคนั้นผู้คนมีวิถีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย ด ารงชีพด้วยการพ่ึงพาธรรมชาตินับตั้งแต่การกินอยู่ด้วย
การเก็บผักป่า เก็บของป่าและล่าสัตว์มีการสร้างที่อยู่อาศัยอย่างง่ายๆ อยู่ร่วมกันเป็นชุมชนเล็กๆ 
มีการอพยพโยกย้ายอยู่ตลอดเวลาทั้งการอพยพเข้าไปอาศัยอยู่ใหม่  การอพยพออก เนื่องจาก
โรคระบาด (อหิวาตกโรคโรคฝีดาษและโรคไข้เลือดออก) และการอพยพไปแสวงหาที่ท ากินแหล่งใหม่
อาชีพที่ส าคัญของชาวบ้านก็คือการหาผลผลิตจากป่า เช่น น้ ามันยาง หน่อไม้เห็ดไม่ไผ่สัตว์ป่าและ
สมุนไพรเป็นต้น (วิบูลย์ เข็มเฉลิม และคณะ, 2548, หน้า 135-144) การค้าขายมีเพียงเล็กๆ น้อยๆ 
เฉพาะในสินค้าที่ชาวบ้านผลิตเองไม่ได้เท่านั้น โดยชาวบ้านป่าน าผลผลิตจากป่าไปขายหรือแลกเปลี่ยน
กับสิ่งของจ าเป็น อาทิ เรือ จอบ เสียม และเสื้อผ้า เป็นต้น สถานที่ที่ชาวบ้านน าของป่าไปขาย ได้แก่ 
ตลาดเกาะขนุน และตลาดปากคลองม่วง ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นคนเชื้อสายจีนลูกค้ารายย่อยเหล่านี้
จะรวบรวมสินค้าของป่าเอาไว้ก่อนแล้วจะมีพ่อค้าจากต่างถิ่นน าเรือมาด เรือกระแซงล าใหญ่ๆ ล่องขึ้นมา
เรือบรรทุกสินค้าของป่าไปขายต่ออีกทอดหนึ่ง ไปขายที่ตลาดบางคล้า แปดริ้ว มีนบุรี หนองจอก สมุทรปราการ
และกรุงเทพฯ เรือล าใดบรรทุกสินค้าของป่าชนิดใดก็เรียกเรือตามของป่าชนิดนั้นๆ เช่น เรือน้ ามันยาง
เรือถ่าน เป็นต้น 
 กล่าวได้ว่า คนบ้านป่ามีวิถีชีวิตอยู่บนพื้นฐานการเรียนรู้เรื่องการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
ธรรมชาติอย่างพ่ึงพิงและเคารพ สามารถหากินได้ทั่วถึง ป่ามีองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากร เช่น
ยามขาดแคลนข้าวสามารถน าหัวกล้วยมากินได้โดยไม่มีอันตราย มีที่ปลูกข้าวเพียง 3-5 ไร่ก็พอเพียง
ส าหรับครอบครัวบริโภค 1-2 ปี มีป่ายางนาในครอบครองชุมชนมีความสัมพันธ์เชิงเครือญาติ มีความร่วมมือ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามจ าเป็นและต้องการแรงงานมีการเอาแรงกันด้วย  “การลงแขก” อาหาร
การกินพ้ืนฐานไม่ขาดแคลน ขณะนั้นยังไม่มีการค้าขายสัตว์ ส าหรับรายได้จากป่านั้น คือ การเก็บ ลูกเร่ว
และการเจาะน้ ามันยางขาย การคมนาคมกับภายนอกล าบากมากใช้การเดินเท้ามีปัญหาไข้มาเลเรียชุกชุม  
  ในช่วงปี พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา รัฐได้เปิดให้สัมปทานท าไม้แก่บริษัทในเขตพ้ืนที่ป่า บริษัทแรก
ที่ได้รับการสัมปทาน คือ บริษัทเอ้ือวิทยาพานิช ซึ่งมีในห้างใช้ ตักเส็ง เป็นผู้ด าเนินการ มีการสร้างทางรถไฟ
เพ่ือเป็นเส้นทางชักลากและล าเลียงไม้โดยว่าจ้างแรงงานชาวจีน ในขณะที่ชาวพ้ืนเมืองบางส่วนหันมา



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริท

ร์

 
 

68 

ประกอบอาชีพตัดไม้ขายให้แก่บริษัทเอ้ือวิทยาฯ โดยไม้ทั้งหมดจะถูกล าเลียงสู่โรงเลื่อยที่มีอยู่หลายแห่ง
ในตลาดเกาะขนุนและตลาดปากคลองม่วง ในช่วงนี้การตัดไม้ซุงเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งล าคลอง
ท่าลาดบริเวณตลาดเกาะขนุนเต็มไปด้วยท่อนซุงต่อกันยาวถึงสอง 3 กิโลเมตร และสามารถเดินข้ามคลอง
บนท่อนไม้ต่อกันได้โดยไม่เปียกน้ า โรงเลื่อยขนาดใหญ่แต่ละโรงที่ตั้งอยู่ริมคลองก็จะน าไม้ซุงขึ้นบก
เพ่ือท าการเลื่อยแปรรูปเป็นเสา เป็นไม้แผ่น ฯลฯ หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้มีการน า “รถจิ๊ปญี่ปุ่น”
หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “รถสาลี่” เข้ามาท าการชักลากและขนไม้แทนเกวียนในช่วงหน้าแล้งมากขึ้น
แต่ในช่วงหน้าฝนการขนย้ายไม้ซุงก็ยังคงต้องใช้วิธีการล่องซุงแพอยู่ (สุจิตรา สามัคคีธรรม, 2559, หน้า 89)
การท าไม้ต้องใช้แรงงานคนจ านวนมากบริษัทจ าเป็นต้องจ้างคนจากที่อ่ืนคนภายนอก จึงทยอยเข้าสู่ชุมชน
เพ่ือรับจ้างท าไม้ เมื่อสัมปทานป่าไม้สิ้นสุดลงคนที่รับจ้างท าไม้ยังตกค้างอยู่ในชุมชน เริ่มมีการผสมผสาน
วัฒนธรรมระหว่างคนที่เข้ามารับจ้างกับคนถิ่นเดิม 
    ปี พ.ศ. 2513 รัฐบาลเปิดให้สัมปทานป่าไม้ครั้งที่ 2 บริษัทเอ้ือวิทยาได้รับสัมปทาน แต่โรงเลื่อย
ถูกไฟไหม้จึงเช่าช่วงสัมปทานให้กับบริษัทอื่นๆ เข้ามารับช่วงต่อทั้งหมด และแบ่งเขตการท าไม้
เป็น 8 พ้ืนที่ ป่าถูกดัดแปลงซอยและมีเส้นทางชักลากไม้โยงใยเป็นตาข่ายทั่วพ้ืนป่าความต้องการแรงงาน
มีเพ่ิมขึ้น เริ่มมีการอพยพเข้ามาตามเส้นทางที่ผ่านการสัมปทานป่าไม้จากชาวบ้านภาคอีสาน ภาคเหนือ 
และอ่ืนๆ เพ่ือรับจ้าง โดยคนงานที่รับจ้างในสัมปทานส่วนใหญ่จะมาจากภาคอีสาน ประกอบกับเมื่อปี
พ.ศ. 2510 เกิดสงครามเวียดนามข้ึนรัฐบาลจึงมีนโยบาย สร้างถนนหมายเลข 304 จากท่าเรืออู่ตะเภา
สู่จังหวัดอุบลราชธานีในปี พ.ศ. 2510 และสร้างเส้นที่ 2 จากจังหวัดจันทบุรีมาบรรจบเส้นแรกท่ีอ าเภอ
พนมสารคาม เมื่อปี พ.ศ. 2511 เพ่ือล าเลียงอาวุธยุทโธปกรณ์ในสงคราม ป่าพนมสารคามจึงถูกตัดออก 
เป็นส่วนๆ จึงยิ่งเอ้ือให้ผู้คนอพยพเข้ามาแสวงหาแผ่นดินใหม่ตามถนนทางหลวงและทางชักลากไม้ คนเหล่านี้
น าครอบครัวอพยพเข้ามาซื้อและจับจองพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมและตั้งเป็นชุมชนแห่งใหม่  บางหมู่บ้าน
คนกลุ่มแรกที่เข้ามาเริ่มตั้งหมู่บ้านไม่ใช่คนจากจังหวัดฉะเชิงเทรา แต่กลับเป็นคนไทยอีสานอพยพมาจาก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาชีพแรกที่ท า คือ รับจ้างตัดไม้จากการให้สัมปทานป่าไม้จากกรมป่าไม้
อาชีพรอง คือ หาของป่า ชาวบ้านที่เหลืออพยพมาจากหลายจังหวัดในประเทศไทยเหตุที่คนกลุ่มนี้
อพยพเข้ามาอาศัยอยู่เพราะต้องการมีที่ท ามาหากินเป็นของตนเอง 
 กลุ่มคนที่อพยพนั้นจะตั้งบ้านเรือนเป็นหมู่บ้านเล็กๆ กระจายอยู่บริเวณที่ราบล าห้วย
แหล่งน้ าของป่าผืนนี้ นอกจากเป็นลูกจ้างของสัมปทานป่าไม้แล้วยังด ารงชีวิตด้วยการเกษตรเพ่ือการ
ยังชีพ คือ การปลูกข้าวไร่ พืชผักสวนครัว โดยใช้เครื่องมือท าการเกษตรอย่างง่าย เช่น จอบ เสียม
และใช้แรงงานวัวควายในการไถพรวน อีกทั้งยังเก็บหาของป่ามาบริโภค ทั้งพืชผักป่า เช่น หวาย ผักหวาน 
ผักติ้ว ชะมวง จับสัตว์น้ ากุ้ง ปู ปลา ตะพาบน้ า หอยหอม ซึ่งจะพบมากในป่าช่วงฤดูฝน และล่าสัตว์
เพ่ือการบริโภค อาทิ เก้ง หมูป่า อีเห็น ตระกวด กระรอก กระแต โครงสร้างทางสังคมจะเป็นสังคม
ที่พ่ึงพาอาศัย แบ่งปันอาหาร ช่วยเหลือเมื่อเดือดร้อน เช่น การเจ็บไข้ได้ป่วย 
 จากสถิติเมื่อปี พ.ศ. 2513 นั้น ประชากรของอ าเภอสนามชัยเขต (รวมอ าเภอท่าตะเกียบ) 
มีประมาณ 5,000-6,000 คน และคนในพ้ืนที่ชุมชนส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์ซองและลาวพวน แต่ถึงปี 
พ.ศ. 2543 อ าเภอสนามชัยเขตกับอ าเภอท่าตะเกียบมีประชากรรวมกันมากกว่า 100,000 คน มีกลุ่มคน
ที่หลากหลายมากกว่า 70% เป็นคนจากภาคอ่ืนๆ คนดั้งเดิมในพ้ืนที่จริงๆ ไม่ถึง 20% แม้ว่าคนหลายกลุ่ม 
มาตั้งบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่ แต่ด้วยวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีความสัมพันธ์เชิงเครือญาติท าให้เกิด
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ความสมานฉันท์ ปรองดอง ประกอบสัมมาอาชีพอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขเรื่อยมา ชาติพันธุ์หลากหลาย
อ าเภอท่าตะเกียบประกอบด้วย 
 4.2.2 ชาติพันธุ์ทีห่ลากหลายในอ าเภอท่าตะเกียบ 
 1) กลุ่มชอง: ชาติพันธุ์ดั้งเดิมกับภูมิหลังที่ถูกลืม 
 จากการลงภาคสนามผู้วิจัยได้ทราบเรื่องราวจากเอกสารในห้องสมุดของ ผู้ใหญ่วิบูลย์ 
เข็มเฉลิม ว่าในพ้ืนที่นี้เคยมีภาษาพูดยังอื่นที่ชาวบ้านเรียกว่า “ภาษาป่า” คล้ายคลึงกับภาษาของ
ชาติพันธุ์ชองในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ชาวบ้านเล่าว่าเป็นภาษาที่สามารถสื่อสารกับสัตว์ได้ ปัจจุบัน
ไม่มีใครพูดแล้วน้อยคนนักที่จะรู้และจ าได้ไม่กี่ค า ค าเหล่านี้เหลืออยู่ในพิธีกรรมการแต่งงานของคนชอง
ที่เรียกว่า การร้องผีตาร๊อต ชองไม่มีตัวหนังสือเป็นของตัวเองมีแต่ภาษาพูด คนชองที่นี่จะรู้จักตัวเองในนาม 
“ไทยชอง” แต่ไม่รู้จักชาติพันธุ์เดิมว่าเป็นมาอย่างไร จะรู้เพียงแต่ว่าบรรพบุรุษของพวกเขามาจากจันทบุรี 
หรือบางส่วนบอกว่า “เกิดที่นี่ อยู่ที่นี่มานานแล้ว” สันนิษฐานได้ว่ามีการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานตั้งแต่
ครั้งสมัยขอม หรือจาม มีอ านาจและขับไล่พวกซองเข้าป่าลึกมาอยู่ในพ้ืนที่นี้ และคาดว่าซองน่าจะอพยพ
เข้ามาในพ้ืนที่นี้อีกครั้งในสมัยรัชกาลที่ 5 ระหว่างปี พ.ศ. 2436-2447 เมื่อเมืองจันทบุรีได้ถูกฝรั่งเศสยึดครอง
อยู่เป็นเวลา 12 ปี ช่วงเวลานั้นฝรั่งเศสได้ส่งคนมาขุดหาทองที่เขามหาสด าหรือขาวหัศสดัม ต่อมา
เมื่อมีการขุดหาแร่ทองจึงเรียกว่าเขาบ่อทอง มีการเกณฑ์แรงงานชนพ้ืนเมืองมาจากจันทบุรี เพ่ือมาขุดทอง
ด้วยซึ่งคาดว่าน่าจะมีชาวชองรวมอยู่ด้วย 
 ชาวชอง มีวิถีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย ด ารงชีวิตด้วยการพ่ึงพาธรรมชาตินับตั้งแต่
การกินอยู่ก็อาศัยพักป่า การล่าสัตว์ การเก็บของป่า และการสร้างที่อยู่อาศัย ชาวซองยึดมั่นในประเพณี
และนับถือผีอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในพิธีการแต่งงานของลูกสาว หลานสาวจะต้องมีการเลี้ยง  
“ผีตาร๊อต” ด้วย เนื่องจากมีความเชื่อว่าหากไม่ท าพิธีเมื่อคลอดลูกออกมาเด็กจะตายหรือเลี้ยงไม่รอด
ในเรื่องของการแต่งงาน ชองในชุมชนจะไม่แต่งงานกันเองในหมู่ญาติใกล้ชิด หญิงชองจะแต่งงานกับคนเผ่าอ่ืน
ที่ไม่ใช่ชองนั้นก็ได้แต่ต้องมีพิธีแต่งงานแบบชอง การแต่งงานข้ามชาติพันธ์ของชองจึงเป็นกระบวนการ
ที่ท าให้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่างชาติพันธุ์ซองกับชาติพันธุ์อ่ืน จนปัจจุบันลูกหลานชองที่นี่
จึงไม่รู้จักตัวเองว่าเป็นคนชองเป็นเจ้าของพ้ืนที่ที่มีภูมิหลังที่ยิ่งใหญ่ 
 ชองมีวิถีชีวิตที่อยู่กับป่า เรียนรู้ธรรมชาติแวดล้อมรอบตัว จนสามารถน าพืชที่มีพิษ 
สัตว์ที่มีพิษ มาปรุงเป็นยาพิษหลายต ารับ ต ารับที่ขึ้นชื่อลือชามากที่สุด คือ "ยาสั่ง " ถือเป็นภูมิปัญญา
ที่ส าคัญและต่อมายาสั่งตัวนี้ได้กลายเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของคนชอง ท าให้คนชองมีอ านาจในสายตา
ของคนภายนอกหรือคนแปลกถิ่น ล้วนต่างหวาดระแวงกลัวพิษของยาสั่ง เพราะเจตนาส่วนมากมักจะสั่ง
ให้ตายมากกว่าเป็นการตักเตือนหรือสั่งสอน สามารถสั่งให้คนกินตายด้วยวิธีการใดก็ได้ โดยการใช้อาหาร
ที่ต้องการสั่งไปท าให้เกิดรา แล้วน าร้านนั้นมาผสมเป็นส่วนประกอบของอย่าสั่ง เมื่อคนได้รับพิษยาสั่งเข้าไป
ก็จะอยากกินอาหารชนิดนั้น ถ้ากินเข้าไปเมื่อใดก็จะตายหากกินยาถอนพิษไม่ทัน (วิบูลย์ เข็มเฉลิม , 
2548, หน้า 72-74) เมื่อได้ยินคนเอ่ยถึง “ต้นชองระอา” ต้นไม้ชนิดนี้เกี่ยวข้องกับยาสั่งของคนชอง เพราะเป็น
ยาถอนพิษที่มีฤทธิ์อ านาจท าให้อย่าสั่งของคนชองกินเท่าไหร่ก็ไม่ตาย 
 2) กลุ่มภูไทผู้บุกเบิก: ลุงนุ่น และลุงเนาว์สองพ่ีน้อง 
 ลุงเนาว์ เสียงล้ า เป็นชาวภูไท หรือ ผู้ไท บ้านเดิมอยู่บ้านห้วยทราย จังหวัดมุกดาหาร 
เล่าให้ฟังว่า ใน พ.ศ. 2504 ตนเองได้ลงมาเยี่ยมลุงนุ่นพ่ีชายซึ่งมารับจ้างตักน้ ามันยางตั้งแต่ปี พ.ศ. 2487
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เห็นว่าพ้ืนที่มีความอุดมสมบูรณ์ บริเวณหนองคอกมีครอบครัวอาศัยอยู่เพียงครอบครัวเดียว ในปี พ.ศ. 2511 
ภาคอีสานคอมมิวนิสต์ก าลังรุกเข้ามาฆ่ากันเหมือนเป็ดไก่ จึงหนีร้อนมาเพ่ิงเย็นพร้อมทั้งน าครอบครัว
ของตนเองและคนอ่ืนๆ อีก 3-4 ครอบครัว เดินทางโดยรถบรรทุกตามเส้นทางปักธงชัย-กบินทร์ ตอนแรก
ได้อาศัยญาติพ่ีน้องท าไร่ ท านา แถวกรอกสะแก ส่วนตัวลุงเนาว์นั้นเข้าป่าไปรับจ้างตักน้ ามันยาง 
ด้วยความที่เป็นลูกอีสานไม่เลือกจึงไม่อด เก้ง กวาง ในป่า ปลาในคลอง กินอยู่อย่างไม่อด การท ามาหากิน
สมัยนั้นบริเวณใครบริเวณมัน ตกลงกันได้ไม่มีทะเลาะกันแบ่งกันท ามาหากิน เถ้าแก่จะน าทุนมา
เพ่ือให้หาหลุมยาง พร้อมกับเสบียง ซึ่งตนเองและเพ่ือนคนงานจะท ากระต๊อบอาศัยอยู่ เพ่ือตักน้ ามันยาง 
สร้างหลุมเก็บน้ ามันยาง การกรองน้ ามันอย่างสมัยนั้นท าอย่างง่ายๆ ด้วยยุ้งโดยการน าก้านระก ามาเย็บ
ให้ชิดกันลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมน้ ามันใสจะหยดลงไปในหลุมยางส่วนขี้ยางก็จะอยู่บนยุ้งข้างบน มีรายได้
ประมาณ 600 ถึง 1,000 บาท ต่อปี  
 เมื่ออพยพมาใหม่ๆ พื้นที่เป็นป่าดงดิบมีช้างร้องเสือร้อง ความเป็นอยู่ในป่าโรคภัย
ไข้เจ็บย่อมเป็นของธรรมดา ไข้มาเลเรียชุกชุมมาก ถ้าใครเป็นก็จะหารากไม้ ยาสมุนไพรซึ่งมักจะเป็นยาต้ม 
ใบกระท่อมเป็นที่นิยมของผู้ใช้แรงงานเพราะจะช่วยแก้ปวดเมื่อยชูก าลัง ท าให้ร่างกายรู้สึกกระปรี้กระเปร่า
เนื่องจากท างานหนัก ต้องหาม ต้องเดิน ขึ้นเขาลงห้วย คนอีสานเกิดมาอดอยากท่ีท ากินก็แคบ คนมาก
ไม่พอปากพอท้อง สมัยนั้นหลวงจู๊วิเชียร พ่อก านันไกรสร เป็นผู้ครอบครองหลุมยางที่มีชื่อโด่งดังที่สุด
ต่อมาลุงนุ่น และลุงเนาว์ จึงส่งข่าวให้เพ่ือนฝูง ญาตพ่ีิน้องเดินทางตามกันมา โดยเดินทางตามถนนทางรถยนต์
บางคนหลายปีกว่าจะถึงแวะจังหวัดโน้นนี้เรื่อยมา กลุ่มภูไทมาจากหลายจังหวัด ได้แก่ มุกดาหาร กาฬสินธุ์ 
นครพนม ภาษาพูดของชาวภูไทจะคล้ายภาษาเขมรคนภาคอีสานแท้ๆ ก็ยังฟังไม่รู้เรื่อง เพราะกลุ่มภูไทอพยพ
มาจากจีนตอนล่างเข้ามาทางลาวกับเวียดนาม อยู่ทางใต้ของลาวสมัยมีเมืองขึ้นไทยขึ้นไปตีลาวจนถึง
แกว (เวียดนาม) และได้กวาดต้อนเข้ามาไทย 
 ชาวภูไทส่วนใหญ่ในอ าเภอท่าตะเกียบจะตั้งบ้านเรือนอยู่แถวบ้านเกาะกระทิง 
ประเพณีท่ีส าคัญของเผ่าภูไทซึ่งถือกันแต่โบราณ ได้แก่ การลงข่วง พิธีแต่งงาน การท ามาหากิน การถือผี 
และการเลี้ยงผี และยังอนุรักษ์วัฒนธรรมภูไทด้านวิถีชีวิต อาหาร ศิลปะ การร่ายร า ภาษาพูด ทอผ้า ทอเสื่อ 
ถักไม้กวาด เอกลักษณ์การแต่งกายชุดภูไทชายจะใส่เสื้อม่อฮ่อมหญิงจะใส่เสื้อผ้าหม้อนิล (หม้อห้อม 
หรือม่อฮ่อม) ลักษณะเป็นเสื้อคอจีนแขนกระบอกผ้าถุงมัดมีสีด าหรือกรมท่า  บ้านใต้ถุนสูง มุงด้วย
หญ้าคาฟากไม้ไผ่ อาหารที่ข้ึนชื่อของชาวภูไท คือ “สว้าไก่” สาวภูไทจะแสดงฟ้อนภูไทในงานนมัสการ
หลวงพ่อโสธรเป็นประจ าทุกปี การฟ้อนภูไทนี้ เป็นการละเล่นพื้นเมืองอย่างหนึ่งของชาวผู้ไทเดิมทีนั้น
การร่ายร าแบบนี้เป็นการร่ายร าเพื่อถวายพระธาตุเชิงชุมแต่อย่างเดียว  ต่อมาได้ใช้ในงานแสดง
ในงานสนุกสนาน รื่นเริงต่างๆ ด้วย 
 3) กลุ่มอ่ืนๆ เช่น ส่วย ส่วนใหญ่จะตั้งหลักแหล่งแถวบ้านทุ่งส่าย กลุ่มชาวอีสานที่อพยพ
มาจากจังหวัดสุรินทร์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ได้อพยพมาสร้างครอบครัวที่บ้านเนินกระบก กลุ่มที่อพยพ
มาจากจังหวัดใกล้เคียงในภาคตะวันอออก เช่น ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ส่วนใหญ่มีฐานะและจะเป็นนายทุน
โดยการเป็นเจ้าของกิจการ การค้าพืชไร่ประเภท อ้อย และมันส าปะหลัง กลุ่มคนที่อพยพเข้ามาใหม่
ทั้งจากภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคตะวันออกแถบจังหวัดชลบุรี ทั้งที่เข้ามาอยู่ในพ้ืนที่ของชุมชนดั้งเดิม
และส่วนที่เข้ามาก่อตั้งเป็นชุมชนใหม่ เพราะที่ดินในป่าสมัยก่อนไม่มีการจับจองจึงมีการอพยพเข้ามาบุกเบิก
หักล้างถางป่าเพ่ือหาอยู่หากิน 
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 4.2.3 ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม  
 การอพยพการตั้งถิ่นฐานของผู้คนในอดีตส่งผลให้อ าเภอท่าตะเกียบมีความหลากหลายทาง
ชาติพันธุ์และวัฒนธรรม วิถีชีวิตของสภาพสังคมยังเป็นชุมชนชนบทจึงท าให้วิถีชีวิตมีทั้งความ
คล้ายคลึง และแตกต่างกันทางด้านความเชื่อขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ก็มีการผสมผสานที่
สอดคล้องกัน และต่างได้อนุรักษ์วัฒนธรรมพ้ืนบ้านให้สืบทอด ประชาชนส่วนใหญ่คนอพยพมาจาก
ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง เป็นแบบชาวพุทธ ขนบธรรมเนียมประเพณีผสมผสาน
วัฒนธรรมทางภาคอีสานและภาคกลาง มีการท าบุญในวันส าคัญต่างๆ โดยมีประเพณีท่ีส าคัญ ดังนี้ 
 1) การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 
 สืบเนื่องมาจากสภาพภูมิศาสตร์ทางกายภาพของพ้ืนที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทยส่วนใหญ่ มีสภาพแห้งแล้ง ขาดแคลนน้ า ท าให้ประชาชนซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ประสบปัญหาในการด ารงชีพ จึงเกิดการอพยพเพ่ือไปหาแหล่งที่มีทรัพยากรธรรมชาติ
ที่อุดมสมบูรณ์ จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดหนึ่งในเขตภาคกลางที่มีทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ทั้งดิน
และน้ า ประชาชนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงได้อพยพเข้ามาอยู่เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะในเขตอ าเภอ
สนามชัยเขต อ าเภอท่าตะเกียบ จากการอพยพของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้น าศิลปวัฒนธรรม
ซึ่งแตกต่างไปจากภาคอ่ืนๆ เข้ามาถือประพฤติปฏิบัติในสังคมมากมายหลายรูปแบบ เช่น ศิลปะการร าเซิ้ง
รวมไปถึงประเพณีบุญบั้งไฟ ซึ่งเป็นประเพณีที่เกี่ยวเนื่องในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม นั่นคือ ประเพณี
การขอฝน โดยการประดิษฐ์บั้งไฟแล้วยิงขึ้นสู่ท้องฟ้าอันเป็นพิธีขอฝนจากปวงเทพเทวดา  ซึ่งเป็น
ความเชื่อ และเลื่อมใสต่อๆ กันมาจากบรรพชนในอดีตกาลการจัดประเพณีบุญบั้งไฟ โดยมีต านานเล่าขาน
เกี่ยวเนื่องกับพญาแถนบนฟ้า ที่โกรธเคืองสัตว์โลกและบันดาลไม่ให้ฝนตก ถึงขั้นมีการสู้รบและมีสัญญา
สงบศึก มนุษย์โลกต้องจุดบั้งไฟไปถวายพญาแถนในช่วงก่อนฤดูท านาของทุกปี และต านานรักสามเส้า
ของท้าวผาแดง นางไอ่ และเท้าพังคีพญานาค ที่มีการแข่งขันจุดบั้งไฟเพ่ือแย่งชิงนางไอ่ หญิงสาวผู้เลอโฉม
จนเป็นสงครามสู้รบและมีอภินิหารเล่าลือกันมากมาย 
 งานประเพณีบุญบั้งไฟ หรือเทศกาลบุญเดือนหกของคนอีสาน จัดขึ้นประมาณ
เดือนมิถุนายน ของทุกปีถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคน งานจะจัดขึ้น 2 วัน วันแรก 
จะท าพิธีบวงสรวงศาลปู่ตา มีการแข่งขันขบวนแห่บั้งไฟ ที่จะต้องมี ผู้ฟ้อนร าอย่างน้อย 10 คนขึ้นไป 
มีพระบรมฉายาลักษณ์ของทั้ง 2 พระองค์ มีธงชาติอย่างน้อย ขบวนละ 4 ผืน ประกวดการเอ้บั้งไฟ (ตกแต่ง) 
ทุกขบวนจะมีการตกแต่งบั้งไฟสวยงามอลังการมาก ซึ่งในวันนี้จะใช้เวลาทั้งวันรุ่งขึ้น จะมีการแข่งขัน
จุดบั้งไฟขึ้นสูง ซึ่งมีคนส่งเข้าแข่งขันเป็นจ านวนมาก เริ่มจุดตั้งแต่ 09.00-19.00 น. แล้วผู้ชนะการแข่ง
ทุกรายการจะได้รับ เงินรางวัลและถ้วยรางวัล ในการจัดงานทุกครั้งจะมีผู้เข้าร่วมงานจากท่ัวทุกสารทิศ 
เป็นจ านวนมาก จึงถือได้ว่าการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟของอ าเภอท่าตะเกียบเป็นเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น 
 2) ประเพณีบุญข้าวจี่ บ้านทุ่งส่าย 
 ชาวบ้านที่บ้านทุ่งส่าย ต าบลคลองตะเกรา จะช่วยกันย่างข้าวจี่ในงานบุญข้าวจี่
ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี ชาวชุมชนจะน าขบวนตกแต่งอย่างสวยงาม ทั้งขบวนฟ้อนร า การแสดงขบวน
รณรงค์ การจัดขบวนแห่ข้าวจี่ของแต่ละหมู่บ้านแห่ไปตามถนนในหมู่บ้านก่อนรวมตัวกันที่ลานกลาง
หมู่บ้าน หลังการบวงสรวงบูชาศาลท้ายบ้าน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนับถือแล้ว นอกจากนี้ ยังมีการแข่งขัน
ฟุตบอลเยาวชนชายหญิง การแข่งขันจับปลา การแข่งขันมอเตอร์ไซด์ว ิบาก และการแข่งขัน
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จักรยานยนต์พ่วงข้าง ยานพาหนะที่ชาวบ้านใช้เป็นประจ าในการบรรทุกยางพาราออกจากสวนไปขาย 
สร้างความสนุกสนานให้ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก  
 ส าหรับประเพณีบุญข้าวจี่จัดขึ้นมายาวนาน เนื่องจากชาวบ้านเกือบทั้งอ าเภอ
ย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดทางภาคอีสาน โดยเฉพาะหมู่บ้านทุ่งส่าย ย้ายมาปักหลักตั้งถิ่นฐานนานกว่า 
40 ปีแล้ว ยึดอาชีพรับจ้างตัดไม้ เก็บของป่า ต่อมาท าไร่  ท านา และท าสวนยางพารา มาจนปัจจุบัน 
โดยยังยึดถือประเพณีอันดีงามนี้ไว้อย่างเหนียวแน่น เพ่ือรักษาวัฒนธรรมประเพณีบุญข้าวจี่ที่สืบทอดกันมา
ตั้งแต่โบราณ บุญข้าวจี่นิยมท ากันในราวกลางเดือนหรือปลายเดือนสาม คือ ภายหลังการท าบุญวันมาฆบูชา 
(เดือนสาม ขึ้น 14 ค่ า) แล้ว ส่วนใหญ่จะก าหนดวันแรม 13 ค่ า และ 14 ค่ า เดือนสาม บุญข้าวจี่เป็นกิจกรรม
ร่วมของชุมชนหลายหมู่บ้าน นั่นคือ ชาวอีสานบางหมู่บ้านเรียกงานบุญนี้ว่า บุญคุ้ม จะท ากันเป็นคุ้มๆ 
หรือบางหมู่บ้านก็จะท ากันที่วัดประจ าหมู่บ้านล้วนแล้วแต่เป็น บุญข้าวจี่ หรือบุญเดือนสามนั่นเอง ชาวบ้าน
ที่เป็นเจ้าภาพก็จะบอกบุญไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงให้มาร่วมกันท าบุญ ข้าวจี่ คือ ข้าวเหนียวนึ่งให้สุก
แล้วน ามาปั้นเป็นก้อนทาเกลือเคล้าให้ทั่ว เอาไม้เสียบย่างไฟเหมือนไก่ย่าง เมื่อข้าวสุกเกรียมแล้วก็เอาไข่
ซึ่งตีไว้แล้วทาแล้วย่างซ้ าอีกกลายเป็นไข่เคลือบข้าวเหนียว เสร็จแล้วถอดไม้ออกแล้วเอาน้ าอ้อยหรือน้ าตาล
ที่เป็นก้อนยัดใส่แทนกลายเป็นข้าวเหนียวยัดไส้ แล้วถวายพระเณรฉันตอนเช้า นอกจากจะเป็นการรักษา
วัฒนธรรมประเพณีท่ีสืบทอดกันมา ยังท าให้แต่ละหมู่บ้านมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
 3) การวิ่งควาย 
 ประเพณีท้องถิ่นของชาวบ้านธรรมรัตน์ในและบ้านหนองคอก ต าบลคลองตะเกรา
อ าเภอท่าตะเกียบ ที่ส่วนหนึ่งอพยพมาจากชลบุรี ที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในอ าเภอท่าตะเกียบ แล้วน า
ประเพณีพ้ืนบ้านการแข่งขันวิ่งควายมาจัดทุกปี ซึ่งสร้างความสนุกสนานให้กับชาวบ้านไม่น้อย ในวันงาน
จะมีการท าบุญเลี้ยงพระในช่วงเช้า บริเวณศาลากลางบ้านช่วงบ่ายจึงท าการแข่งขันวิ่งควาย มีประชาชน
เข้าร่วมงานจ านวนมาก การละเล่นแข่งขันจะจัดให้มีขึ้นระหว่างเดือนกันยายน–ตุลาคมของทุกปี 
(จัดงาน แรม 5 ค่ า เดือน 11 หลังเทศกาลออกพรรษา) 
 4.2.4 ความเชื่อทีชุ่มชนยังคงรักษาสืบทอดร่วมกัน 
 ตามความเชื่อของชาวบ้าน เรื่องเทวดา รุกขเทวดา เจ้า ผี เป็นต้น ว่ามีจิตวิญญาณ มีอิทธิฤทธิ์
มีพลังอ านาจ ที่จะดลบันดาล หรือกระท าต่อชีวิตมนุษย์ได้ ทั้งในแง่ดีแง่ร้ายจนก่อให้เกิดประเพณี
และพิธีกรรม สร้างวิธีปฏิบัติบูชาเพ่ือแสดงความคารวะต่อสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติ มีดังนี้ 
 1) การบวงสรวงเจ้าพ่อเขากา 
 “เจ้าพ่อเขากา” เป็นทหารสมัยพระเจ้าตากสินมหาราช ที่เดินทัพจากกรุงศรีอยุธยา 
ไม่ทราบถิ่นก าเนิดว่าอยู่ ณ ที่ใด ในครั้ง สมัยพระเจ้าตากสินมหาราชทรงยกทัพไปตีเมืองจันทบูรณ์ (จังหวัด
จันทบุรีในปัจจุบัน) ได้ใช้เส้นทางเดินทัพ ผ่านอ าเภอบางคล้ามาตามล าคลองท่าลาดผ่านอ าเภอพนมสารคาม 
อ าเภอสนามชัยเขต อ าเภอท่าตะเกียบและตั้งค่ายที่วังท่ากระดาน บ้านท่าคาน หมู่ที่ 2 ต าบลท่าตะเกียบ 
เจ้าพ่อเขากาได้เกิดเจ็บป่วยขึ้นมา และในสมัยนั้นเครื่องเวชภัณฑ์ยารักษาโรคหาได้ยาก จนกระทั่งเสียชีวิตลง 
เพ่ือนทหารได้ท าการฝังศพบริเวณวังท่ากระโดน และได้สร้างศาลเล็กไว้ใกล้กับบริเวณที่ฝังศพ ไม่มีใครทราบ
ชื่อที่แท้จริงของท่าน และที่เรียกว่า “เจ้าพ่อเขากา” เนื่องจากศาลตั้งอยู่บนภูเขาที่มีสัตว์อาศัยอยู่
เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะกาด า จึงเรียกชื่อศาลนี้ว่า “ศาลเจ้าพ่อเขากา” มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาเกี่ยวกับ
ความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อเขากา เช่น บางครั้งมีคนเห็นดวงไฟลอยขึ้นจากศาลเจ้าพ่อ การแสดงอิทธิฤทธิ์
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ให้ชาวบ้านที่เดินทางผ่านไปมาพบเห็นอยู่เป็นประจ า หรือเห็นทหารสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นจ านวนมาก 
หรือของพรานป่าที่ล่าสัตว์เป็นอาหารแล้วเกิดอาการเจ็บป่วย เนื่องจากเชื่อว่าสัตว์ที่พรานป่าน ามาเป็นอาหาร 
เป็นสัตว์ที่เจ้าพ่อเขากาเลี้ยงไว้ และเมื่อมีการขอขมาลาโทษ พรานป่าก็หายเป็นปกติ เรื่องราวของศาล
เจ้าพ่อเขากา ตอกย้ าความเชื่อของชาวบ้านอ าเภอท่าตะเกียบให้เชื่อมั่นว่าเจ้าพ่อเขากาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
สามารถเป็นที่พ่ึงได้เมื่อเกิดความทุกข์ร้อน และถ้าใครดูหมิ่นจะได้รับผลร้าย เป็นศูนย์รวมของชาวบ้าน
อ าเภอท่าตะเกียบอ าเภอใกล้เคียงไม่ว่าจะเจ็บป่วยก็บอกขอกราบไหว้ให้ช่วยให้หาย 
  ชาวบ้านท่าคาน จึงร่วมกันจัดงานเซ่นไหว้พร้อมกัน ซึ่งตรงกับวันขึ้น 3 ค่ า เดือน 3 
ของทุกปี และได้จัดให้เป็นประเพณีสืบกันมาทุกปี ในการจัดงานบวงสรวง 2 วัน วันแรกจะมีการแข่งขัน
เผาข้าวหลามกัน บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อเขากา ซึ่งชาวบ้าน จะเข้าร่วมแข่งขันกันเป็นจ านวนมากมาย 
เนื่องจาก ถ้าชนะการแข่งขันจะได้รางวัล แต่จะชนะหรือไม่ ไม่ใช่ปัญหา แต่จะน าข้าวหลามนั้นมาถวาย
เจ้าพ่อเขากา กลางคืนจะมีมหรสพสมโภชตลอดคืน วันที่ 2 ท าพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อเขากา จะมีพิธีบวงสรวง
แต่เช้ามืด เครื่องบวงสรวงจะประกอบไปด้วย หัวหมู ไก ่พิธีบวงสรวงอ่ืนๆ โดยทั่วไป แต่ สิ่งที่เพ่ิมเติม
ในพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อเขากา คือ ข้าหลาม ยาเส้น เหล้าป่า เพราะเชื่อว่าเจ้าพ่อชื่นชอบมาก ต่อจาก
พิธีบวงสรวงจะเป็นพิธีสงฆ์ และในวันดังกล่าวจะมีผู้ที่เคารพศรัทธาเจ้าพ่อเขากาจากทั่วทุกสารทิศ 
น าข้าวหลามมาถวายเป็นจ านวนมาก และในวันนี้ถ้าใครมาจะได้กินข้าวหลามอย่างอ่ิมหน าส าราญใจทุกคน  
 2) ผีฟ้า ความเชื่อของกลุ่มภูไท  
         ในเรื่องของการนับถือผีของกลุ่มภูไทนี้ หมายถึง เทวดามากกว่าที่จะเป็นผี
ในความหมายทั่วไปที่คนส่วนใหญ่ให้ความหมายกัน ดังนั้น “ผีฟ้า” คือ การนับถือบรรพบุรุษ ซึ่งคนภูไท
เมื่อผู้ที่เป็นพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายตายแล้ว จะน าร่างไปฝังหรือต่อมาคือการเผา  แต่หลังจากนั้นแล้ว
จะอัญเชิญวิญญาณกลับเข้ามาสถิตไว้ที่เรือน เพ่ือให้ช่วยปกป้องคุ้มครองลูกหลานหรือสมาชิกในครอบครัว  
 จากการสังเกตของผู้วิจัยพบว่าเพ่ิงจะมีการตั้งศาลในพ้ืนที่เมื่อสอบถามป้าแก้ว
มหาอุป ซึ่งมีบ้านอยู่ตรงข้ามกับศาล ได้ความว่าศาลนี้เป็นศาลส่วนรวมซึ่งมีเทพมาบอกโดยผ่านผีฟ้า
ความว่ายายม่วงค ามาจากป่าหิมพานต์อายุ 3,000 ปี ไม่มีครอบครัวเป็นชาวภูไท ต้องการมาอยู่เพ่ือดูแล
ลูกหลาน จึงขอให้ตั้งศาล ความเชื่อเช่นนี้แม้ไม่มีข้อพิสูจน์แต่เห็นได้ชัดว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจ กล่าวคือ
เมื่อผู้หนึ่งผู้ใดจะท าการสิ่งใดก็จะมาที่ศาลเพ่ือบอกกล่าวยายม่วงค า ขอพรให้ท าการส าเร็จ ผู้ใดจะเดินทาง
ก็จะมาขอพรให้เดินทางอย่างปลอดภัย  
 4.2.5 สภาพเศรษฐกิจ 
 ในอดีตอ าเภอท่าตะเกียบอยู่ห่างไกลจากตัวเมือง สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบหมู่บ้าน
ตั้งอยู่กระจายทั่วไปการเดินทางไปมาหาสู่ใช้การสัญจรทางเรือเป็นหลัก ไม่มีตลาดซื้อขายสินค้า
แต่และครอบครัวต้องพ่ึงตนเองไม่ว่าจะเป็นอาหาร เสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้ ประจ าวัน เช่น เสื้อผ้าก็ทอ
ด้วยมือ ฝ้ายก็ปลูกตามหัวไร่ปลายนา ตะกร้า กระบุงกระจาด ก็สานด้วยไม้ไผ่ในป่า สิ่งของเครื่องใช้
สิ้นเปลืองไม่มี กลุ่มคนที่อพยพมาจากภาคอีสานจะมีภูมิปัญญาการทอผ้า ที่ข้ึนชื่อก็คือผ้าไหมจากบ้าน
อ่างเตย ซึ่งมีการปลูกต้นหม่อน และเลี้ยงตัวไหมอย่างครบวงจร การครอบครองที่ดินเมื่อก่อนใช้ชี้เอา
ใครอยากได้เท่าไหร่ก็แผ้วถาง ขยันมากก็ได้มาก อาณาเขตแค่ไหนก็ท าเครื่องหมายไว้ เช่น เริ่มต้น/สิ้นสุด
ที่ล าห้วย ใช้มีดถากเปลือกต้นไม้เพ่ือเป็นสัญลักษณ์ การใช้เงินสมัยก่อนไม่ค่อยมีความส าคัญ ผู้ใหญ่วิบูลย์ 
เข็มเฉลิม เล่าไว้ในหนังสือประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วิถีคนบนป่าตะวันออกผืนสุดท้ายว่า 
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 “...สมัยที่เป็นผู้ใหญ่บ้านบริเวณต้นน้้าคลองระบมมีการตั้งบ้านอยู่ลึกที่สุดเท่าที่รู้  คือ 
บ้านนาหนองกะพง ส่วนบริเวณต้นน้้าคลองสียัดลึกที่สุดที่บ้านท่าคาน ความประทับใจที่จ้าได้จนถึงปัจจุบัน
คือ ขอซื้อไก่จากชาวบ้านตัวหนึ่งด้วยเงิน 20 บาท เขาบอกไม่ขาย กี่บาทก็ไม่ขาย เพราะไม่รู้จะเอาเงิน
ไปท้าอะไร แต่ยอมแลกไก่กับยาแก้ไข้ (แอสไพริน) เพียง 40 เม็ด และยังถามอีกว่าไก่ตัวเดียวพอหรือเปล่า 
ถ้าไม่พอจะให้เพ่ิมอีก ชาวบ้านที่นี่ไม่สนใจเรื่องมูลค่าเงินตราในการแลกเปลี่ยน แต่มีความต้องการในปัจจัย
ที่จ้าเป็นต่อการด้าเนินชีวิต...” 
 
 สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันขึ้นกับทุนและระบบตลาดวิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไป ตลาดหนองคอก
จะมีตลาดนัดอาทิตย์ละ 2 วัน โดยพ่อค้าจากภายนอกเข้ามาขายสินค้าเช่น เสื้อผ้า แป้ง แชมพู สบู่ ยาสีฟัน 
ตะกร้า กะละมังพลาสติก ฯลฯ ไม่ต้องมานั่งสานไม้ไผ่อีกต่อไปมีเงินก็หาซื้อได้ จากเม่ือก่อนอาชีพหลัก 
คือ การท านา รับจ้างท าไม้ ปลูกมัน ปลูกกลอย หาอยู่หากินเปลี่ยนผันไปตามสภาวะความต้องการของตลาด
ให้ชาวบ้านหันมาปลูกพืช เศรษฐกิจตามการส่งเสริมของรัฐบาล เริ่มต้นด้วยการปลูกมันส าปะหลัง  
เมื่อมันราคาตก ก็ปลูกอ้อยแต่เนื่องจากต้นทุน ค่าขน ส่งค่าปุ๋ย ค่ายาฆ่าแมลงที่แพง และชาวบ้านไม่สามารถ
ก าหนดราคาได้ด้วยตนเองหลายครอบครัวต้องขาดทุน ปัจจุบันเริ่มปลูกยางพารา ยูคาลิปตัส ข้าวซึ่งเคยปลูก
เพ่ือบริโภคภายในครอบครัวแต่ปัจจุบันปลูกเพ่ือตอบสนองการบริโภค ตลาดทั้งภายในและนอกประเทศ  
        สิ่งอ านวยความสะดวกข้าวของเครื่องใช้ และอาหารส าเร็จรูปในร้านค้าสะดวกซื้อตลอด 24 ชั่วโมง
ที่เข้ามา พร้อมกับสุขภาพท่ีเสียไปจากการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง และสารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง
อาชีพเกษตรกรรม ท าไร่ ท านา เป็นอาชีพหลัก คิดเป็นร้อยละ 80 พืชที่ปลูก คือ มันส าปะหลัง อ้อย ข้าวโพด
มีบางส่วนท าสวนผลไม้ เช่น มะม่วง ขนุน สับปะรด น้อยหน่า เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการท าสวนยางพารา 
บางส่วนประกอบอาชีพค้าขาย อาชีพรับจ้าง ในระหว่างรอคอยการเก็บเกี่ยวชาวบ้านจะรวมตัวกันเป็นกลุ่ม
เพ่ือจัดท าผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้แก ่การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรประเภท ผักและผลไม้บางชนิด
ที่ปลูกได้ในท้องถิ่น การปลูกผักอินทรีย์ตามนโยบายผักเบอร์ 8 ของจังหวัด ซึ่งจัดช่องทางจ าหน่ายในตลาด
วิสาหกิจชุมชนหน้าเทศบาลเมืองอาทิตย์ละ 3 วัน อ่างเก็บน้ าสียัดเป็นแหล่งน้ าส าคัญที่ชาวบ้านจับน าสัตว์น้ า
มาประกอบอาหาร ท าปลาแห้ง ปลาร้า ปลาเค็ม น้ าปลา บริโภคในครัวเรือนบางส่วนที่เหลือน าไปจ าหน่าย
เป็นรายได้อีกทางหนึ่ง  
 4.2.6 การปกครอง 
 

 
 

ภาพ 6  แสดงเขตการปกครองในอ าเภอท่าตะเกียบ 
ที่มา: ส านักงานเกษตรอ าเภอท่าตะเกียบ 
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 เขตการปกครองก่อนขอตั้งอ าเภอท่าตะเกียบมีทั้งหมด 12 หมู่บ้าน ขึ้นกับอ าเภอสนามไชย 
พอแยกเป็นกิ่งอ าเภอท่าตะเกียบก็จะแบ่งแผนที่กันเองขีดเส้นกันว่าจะแบ่งตรงไหน ท่าตะเกียบมี 6 หมู่บ้าน 
ได้แก่ บ้านวังวุ้ง บ้านท่าคาน บ้านทุ่งยายชี บ้านท่ากลอย บ้านหนองปรือกันยาง บ้านหนองประโยชน์ 
ก่อนการแบ่งแผนที่ก็จะแบ่งกันเองขีดเส้นกันว่าจะแบ่งตรงไหน ทางฝั่งคลองตระเกราก็มี หมู่ 1 บ้าน
กรอกสะแก หมู่ 2 บ้านหนองคอก หมู่ 3 บ้านเกาะลอย หมู่ 4 บ้านวังหิน หมู่ 5 บ้านหนองหนองขาหยั่ง 
หมู่ 6 บ้านธรรมรัตน์ใน นายภุชงค์ รังสินธุ์ เป็นหัวหน้ากิ่งอ าเภอท่าตะเกียบต่อมาก็ยกฐานะเป็นอ าเภอ 
 ปัจจุบันอ าเภอท่าตะเกียบแบ่งเขตการปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ 
พุทธศักราช 2459 เป็น 2 ต าบล 47 หมู่บ้าน ประกอบด้วย ต าบลท่าตะเกียบ จ านวน 22 หมู่บ้าน 
และต าบลคลองตะเกรา จ านวน 25 หมู่บ้าน จ านวนประชากรทั้งสิ้น รวม 43,839 คน แบ่งเป็น ประชากรชาย 
จ านวน 22,366 คน ประชากรหญิง จ านวน 21,473 คน ประกอบอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม  
 
4.3 แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 
 

     
 
ภาพ 7  แหล่งทรัพยากรธรรมชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนและป่าแควระบม-สียัด 
ที่มา: http://www.weekendhobby .com  
 
 4.3.1 ป่าไม้ 
 จังหวัดฉะเชิงเทรามีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 3,228,603.49 ไร่ และเป็นอาณาเขตป่าทั้งสิ้น 536,181.97 ไร่
คิดเป็นร้อยละ 16.61 ของพ้ืนที่จังหวัดอ าเภอที่มี พ้ืนที่ป่ามากที่สุด  ได้แก่อ าเภอท่าตะเกียบ 
จ านวน 409,507.40 ไร่ อ าเภอท่าตะเกียบมีพ้ืนที่ป่าไม้ที่ส าคัญ คือ ป่าแควระบม-สียัด และป่าเขาอ่างฤาไน
ซึ่งเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ประกาศจัดตั้งเมื่อปี มีพ้ืนที่ทั้งหมด643,750 ไร่ ซึ่งมีอาณาเขต
ครอบคลุมพ้ืนที่รอยต่อ 5 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และปราจีนบุรี ป่าแห่งนี้ 
มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติมีลักษณะโดดเด่น คือ เป็นป่าลุ่มต่ าที่ เป็นป่าไม้ไม่ผลัดใบ
ที่อยู่ต่ ากว่า 300 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลางที่สมบูรณ์ และมีเนื้อที่มากที่สุดของประเทศ
เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ ไม่น้อยกว่า 346 ชนิด จาก 255 สกุล ใน 104 วงศ์ แยกเป็นสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนม 57 ชนิด นก 201 ชนิด สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก 17 ชนิด สัตว์เลี้ยงคลาน 48 ชนิด และปลา 
24 ชนิด มีการพบพันธุ์ไม้ พันธุ์สัตว์เฉพาะถิ่นหายากหลายชนิดซึ่งเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดความหลากหลาย
ทางชีวภาพมากแห่งหนึ่งของไทย  

http://www.weekendhobby/
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 ทางราชการจ าแนกพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแควระบม-สียัดไว้เป็นป่าอนุรักษ์และป่าเศรษฐกิจ 
กล่าวคือ อนุรักษ์ไว้เพ่ือรักษาความสมดุลย์ทางธรรมชาติไม่อนุญาตให้เข้าท าประโยชน์หลังจากพ้ืนที่ถูกบุกรุก
ครอบครองท าการเกษตรจนหมดสภาพป่าไป แต่สภาพดินยังเหมาะสมในการท าเกษตร ทางราชการมีนโยบาย
น าไปจัดสรรแก่เกษตรกร ส่วนพ้ืนที่ถูกบุกรุกท าลายกลายสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรม สภาพดินไม่เหมาะ
ในการท าเกษตรกรรม ทางราชการมีนโยบายปลูกสร้างสวนป่าหรือให้ขอเข้าท าประโยชน์อ่ืนๆ โดยมี
การปลูกป่าของภาครัฐบาล 1 แห่ง และยังมีของภาคเอกชนอีก 8 แห่ง พันธุ์ไม้ที่ปลูก เช่น ยูคา ลิปตัส 
ไม้เลื่อน นนทรี สัก มะยมป่า ฯลฯ  
 ป่าเขาอ่างฤาไนซึ่งเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ประกาศจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2520 มีพ้ืนที่ทั้งหมด 
643,750 ไร่ ป่าแห่งนี้ มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติมากเป็นพื้นที่ อนุรักษ์ส าคัญแห่งหนึ่ง
ของประเทศ ประกอบด้วยพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจ านวน  5 แห่ง คือ 
1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 2) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว 3) อุทยานแห่งชาติเขาคิชกูฏ 
4) ทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง และ 5) อุทยานแห่งชาติเขา 15 ชั้น และยังเป็นแหล่งต้นน้ า หลายสาย
ที่ส าคัญต่อการพัฒนาภาคตะวันออก เช่น แม่น้ าบางปะกง แม่น้ าปราจีน แม่น้ าประแสร์ คลองโตนด
และแม่น้ าจันทบุรี ซึ่งแม่น้ าดังกล่าวเปรียบเสมือนสายโลหิตที่หล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิตและชุมชนในภาคตะวันออก
ของไทย กล่าวคือ ในฤดูฝน ป่าแห่งนี้จะดูดซับน้ าไว้มิให้ไหลลงสู่แม่น้ ามากเกินไปจนเกิดอุทกภัย
และพอถึงหน้าแล้งก็จะปล่อยน้ าลงสู่แม่น้ าล าธาร  ช่วยบรรเทาความแห้งแล้งและบ ารุงพื้นที่
เพ่ือเกษตรกรรม พ้ืนที่ป่าอุดมไปด้วยไม้อันมีค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ไม้กระยาเลย ไม้ตะแบก ไม้มะค่าโมง
ไม้ประดู่ ไม้นนทรีป่า เป็นต้น อีกทั้งเป็นถิ่นก าเนิดของกล้วยไม้ป่าที่หายากและสวยงามอีกหลายชนิด
ไผ่สารพัดที่ขึ้นเบียดเสียดกันหนาแน่น ทั้งไผ่รวก ไผ่ล ามะลอก และไผ่ป่าที่มีหนามแหลมคม พ้ืนดินนุ่มหนา
ไปด้วยใบไม้ที่ร่วงหล่นทับถมนานวัน และรกทึบไปด้วยไม้พื้นล่างจ าพวกหวาย เร่ว ระก า เถาวัลย์
เถาหญ้านาง กูด เฟิร์น อาณาเขตป่าเขาอ่างฤาไนครอบคลุมพ้ืนที่รอยต่อ 5 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และปราจีนบุรีดังนั้นพ้ืนที่ป่ารอยต่อ จึงมีชุมชนตั้งถิ่นฐานอยู่โดยรอบซึ่ง ชุมชนเหล่านี้
ยังคงมีวิถีชีวิต และวัฒนธรรมในการด ารงชีพที่ยังต้องพ่ึงพิงทรัพยากรป่าไม้ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช, 2547) ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก เช่น เนื้อทราย เก้ง 
กระทิง วัวแดง เสือโคร่ง ฯลฯ และยังเป็นแหล่งดูนกชั้นเยี่ยม ซึ่งมีนกอยู่ราว 200 ชนิด นอกจากนั้น
ยังมีน้ าตกอ่างฤาไน อยู่ห่างจากหน่วยพิทักษ์ป่าประมาณ 2 กิโลเมตร  
 ในอดีตพ้ืนอ าเภอท่าตะเกียบมีอาณาเขตไพศาลติดต่อกับป่าในประเทศกัมพูชาสภาพไร้พรมแดน
ตามธรรมชาติประกอบด้วยทิวเขา และป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์ ท าให้มีการอพยพจากคนภาคต่างๆ 
หลั่งไหลเข้ามาจากหลายจังหวัดในประเทศไทย เหตุที่คนกลุ่มนี้อพยพเข้ามา เพราะต้องการมีที่ท ามาหากิน
เป็นของตนเอง บางหมู่บ้านคนกลุ่มแรกที่เข้ามาเริ่มตั้งหมู่บ้านไม่ใช่คนจากจังหวัดฉะเชิงเทรา แต่กลับเป็น
คนไทยอีสานอพยพมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาชีพแรกที่ท าคือรับจ้างตัดไม้จากการให้สัมปทานป่าไม้
จากกรมป่าไม้ อาชีพ รองคือ หาของป่า รวมทั้งที่มาจาก ปราจีนบุรี ชลบุรี จันทบุรี ก็อพยพเข้ามาตั้งรกราก
ถิ่นฐานด้วยพ้ืนที่อ าเภอท่าตะเกียบจึงเป็นพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายทั้งธรรมชาติและผู้คน ซึ่งชุมชนเหล่านี้
ยังคงมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในการด ารงชีพที่ยังต้องพ่ึงพิงทรัพยากรป่าไม้ ทั้งนี้ เรื่องของอาหารผลไม้นานา
ชนิดและสมุนไพรรักษาโรค 
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 4.3.2 แหล่งน้ า 
 

         
 
ภาพ 8  ทัศนียภาพอ่างเก็บน้ าคลองสียัด 
ที่มา: ผู้วิจัย 
 
 อ่างเก็บน้ าคลองสียัด ตั้งอยู่หมู่ 2 ต าบลท่าตะเกียบ บนทางหลวงหมายเลข 3259 ห่างจาก
ที่ว่าการอ าเภอท่าตะเกียบประมาณ 4 กิโลเมตร ถือว่าเป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก นอกจากจะ
เป็นแหล่งเก็บน้ าเพื่อช่วยพื้นที่การเกษตร เพื่อการอุปโภคบริโภค ช่วยป้องกันบรรเทาภัยน้ าท่วม 
ในเขตอ าเภอพนมสารคาม สนามชัยเขต ท่าตะเกียบ ราชสาส์น ช่วยผลักดันน้ าเค็มเข้าสู่แม่น้ าบางปะกง
และยังเป็นแหล่งประมงน้ าจืดขนาดใหญ่ซึ่งสร้างรายได้ให้ชุมชน ในฤดูฝนมีน้ าไหลเข้าอ่างเก็บน้ าชาวบ้าน
นับร้อยคนจะพากันไปทอดแห ทั้งนี้ สัตว์น้ าที่พบในอ่างเก็บน้ าคลองสียัด มีหลากหลายประเภท เช่น 
กุ้งใหญ ่และปลาชนิดต่างๆ เช่น ปลากะมัง ปลาเกล็ด ปลาตะเพียนขาว ปลาชะโด ปลายี่สก ฯลฯ โดยมีพ่อค้า
แม่ค้ารับซื้อในราคากิโลกรัมละ 15 บาท ถึง 40 บาท แล้วแต่ขนาดบางจุดที่ปลามารวมกันมาก ชาวบ้าน
จะมายืนรอต่อคิวเพื่อเหวี่ยงแห บางช่วงมีปลาขึ้นน้ าดีเหวี่ยงแหลงไปครั้งใดก็จะได้ปลาจ านวนมาก
แต่ต้องคอยระวังเพราะกระแสน้ าไหลเชี่ยว แหที่เหวี่ยงลงไปจึงอาจพาลอยไปกับกระแสน้ าได้ 
       นอกจากจะเป็นแหล่งน้ าจืดที่ท ารายได้ให้กับเกษตรกรแล้ว ภูมิทัศน์โดยรอบที่มีความสวยงาม
จึงมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาพักผ่อนชมธรรมชาติ เล่นน้ า พายเรือ ตกปลา ขี่จักรยาน และพักแรม
กางเต็นท์บริเวณริมอ่างเก็บน้ า ช่วยสร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้านในพ้ืนที่อีกทางหนึ่งด้วยการขายสินค้า
ให้กับนักท่องเที่ยวที่ชอบมาจัดกิจกรรมแคมปิ้งดูนกกระสาคอขาว นกแขกเต้า และไก่ฟ้าพญาลอ  
 
4.4 วิถีชีวิตของและภูมิปญัญาในการดูแลรักษาสุขภาพในอ าเภอท่าตะเกียบ 
 
 ในอดีตชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายอยู่กับธรรมชาติหากินตามฤดูกาล พึ่งพิงระบบนิเวศ
และความหลากหลายทางชีวภาพ แหล่งน้ ากระจายอยู่ทั่วไปในพ้ืนที่มีทั้งกุ้งและปลาเป็นแหล่งอาหารที่ส าคัญ
ให้ชาวบ้านได้อาศัยเลี้ยงชีวิต สภาพวิถีชีวิตหากินและพ่ึงพาผลิตจากป่า เช่น น้ ามันยาง น้ าผึ้ง หน่อไม้ 
ไม่ไผ่เห็ด และสมุนไพรบางชนิด วิถีชีวิตที่ต้องปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมทั้งในแง่ที่อยู่อาศัยอาหาร
และยารักษาโรค การสร้างบ้านเรือนก็จะใช้วัสดุที่หาได้จากป่าปลูกสร้างแบบง่ายๆ ที่ดินในป่าสมัยก่อน
ไม่มีการจับจอง มีการอพยพและโยกย้ายกันอยู่เรื่อยๆ เพ่ือหนีความแห้งแล้ง และโรคระบาด จนกระทั่ง
พบพ้ืนที่ตรงไหนมีสภาพอุดมสมบูรณ์เหมาะสม จึงตั้งถิ่นฐานต่อจากนั้นจึงอพยพตามกันมาตั้งเป็นหมู่บ้าน 
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สมาชิกส่วนใหญ่ล้วนเป็นญาติพ่ีน้องเพ่ือนสนิทมิตรสหาย ท าให้คนในชุมชนมีความสัมพันธ์และมีความเชื่อ
สร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันภายในชุมชน สภาพสังคมมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แบ่งปันกัน  
      สมัยก่อนไม่มีโรงพยาบาลและสถานีอนามัยเมื่อเจ็บป่วยจะใช้สมุนไพรที่หาได้รอบบ้าน
หรืออยู่ในป่าบนภูเขา ถ้าอาการไม่ดีขึ้นก็จะหาหมอพ้ืนบ้าน การรักษาความเจ็บไข้ได้ป่วยของชาวบ้าน
เป็นไปในลักษณะของการพ่ึงตนเอง วิถีชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายของชาวบ้านต้องอาศัยสมุนไพร ในการดูแล
เรื่องสุขภาพ เพราะในชุมชนมักจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น จนบางครั้งถึงกับส่งผลให้หมู่บ้านร้าง ดังเช่น
การระบาดของโรคห่า (อหิวาตกโรค) และโรคฝีดาษ ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในระหว่างปี พ.ศ. 2460-2475 
และเกิดต่อเนื่องไปจนถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2482-2488) ภูมิปัญญาความรู้ที่คนในอดีต
ใช้ในการด ารงชีพช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นท าให้ชาวบ้านเรียนรู้ที่จะมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยจากโรคร้าย 
มีการลองผิดลองถูกจนนับครั้งไม่ถ้วนในการรักษาคนเจ็บป่วยจากโรคระบาดด้วยสมุนไพร รากไม้ ต้นไม้ 
สารพัดชนิดที่น ามาใช้ ทั้งต้มกิน ดองเหล้า หรือต้มอาบ ตามการเรียนรู้และประสบการณ์ที่ถ่ายทอดกันมา
จากรุ่นต่อรุ่น ที่ช่วยดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของชาวบ้านมาหลายชั่วอายุคน ผู้หญิงคลอดลูกก็จะ
พ่ึงหมอต าแย เครื่องมือเครื่องใช้ของหมอต าแยก็หาได้จากป่านั่นเอง เช่น การใช้ไพลทาผิวไม้รวกเพ่ือ
ปาดสายรกเพ่ือป้องกันแผลอักเสบ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการท าคลอดร่วมกับคนในครอบครัว เริ่มต้นตั้งแต่หญิง
สาวเริ่มท้องจนถึงวันคลอด และดูแลจนกระทั่งการอยู่ไฟสิ้นสุดลง กล่าวคือ สามีเป็นคนในครอบครัวที่
ต้องเตรียมการตั้งแต่เริ่มตั้งท้อง โดยจะต้องเป็นคนออกไปตัดฟืนมาเตรียมไว้ ไม้ที่นิยมใช้ส าหรับการอยู่ไฟ 
คือ ไม้ลาย ไม้ตะคร้อ ไม้แสมสาร (ขี้เหล็กป่า) ไม้ตะคลอง เพราะเป็นไม้เนื้อแข็งเมื่อมีติดไฟจะลุกเป็นเวลานาน 
และละอองขี้เถ้าชนิดนี้มีคุณสมบัติไม่ท าให้เด็กคัน (วิบูลย์ เข็มเฉลิม, 2548, หน้า 92-93) ส่วนเรื่องอนามัย
และการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการเลี้ยงทารก เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ในครอบครัวหรือเพ่ือนบ้านที่มีประสบการณ์
ในการคลอดบุตรช่วยกันสั่งสอน 
  
         “... ตอนที่เป็นป่าดงดิบจะไปหาหมอต้องไปที่เกาะขนุน ต้องไปโดยรถโดยสารที่มีลักษณะ
คล้ายรถจี๊บ รูปทรงเหมือนรถสงคราม ระยะทางจากนี่ไปเกาะขนุนแม้จะไม่ไกลแต่ก็ต้องค้างคืน กลับได้
ต้องอีกวันเพราะไกลและมีรถโดยสารเพียงเที่ยวเดียว ในฤดูฝนมักติดล่มผู้โดยสารก็ต้องไปช่วยเข็น  
ถนนเป็นเส้นทางเดียวกับที่ใช้บรรทุกไม้ในป่า หากไม่สะดวกไปหาหมอที่เกาะขนุนก็จะไปหาหมอชาวบ้าน
ที่เคยผ่านการอบรมหรือผ่านการเรียนรู้มาเป็นหมอฉีดยา เสี่ยงกันเอาเองกันเข็มเดียวกันแล้วฉีดแล้วฉีดอีก 
ส่วนหมอพ้ืนบ้านต้มยารักษาก็มีแต่ไม่ทันกับโรค ถ้าเป็นมาเลเรียต้องฉีดยาอย่างเดียว บางพ้ืนที่หมอพ้ืนบ้าน
อยู่ไกล บางทีก็ไม่รู้จักรักษากันหมู่บ้านใครหมู่บ้านมัน จะไปไหนก็เดินกันไปเป็นวัน ถนนก็มีแต่น้้าแต่เลน…” 
(สัมภาษณ์อดีตผู้ใหญ่บ้าน นายเสรี บ้านร่มโพธิ์ทอง วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557) 
 
 ภายในบริเวณบ้านของแต่ละครอบครัวจะปลูกพืชสมุนไพรไว้รอบๆ บ้าน สมุนไพรที่มีเกือบ
ทุกบ้าน เช่น ขมิ้น ไพล ฟ้าทลายโจร หางจระเข้ บางอย่างใช้รับประทานเป็นอาหาร บางอย่างใช้เป็นยา เช่น 
ต้นพลับพลึงใช้ใบประคบเมื่อเคล็ดขัดยอก เปลือกอีแทน ย่านางแดงใช้กินแก้ผิดส าแดงเป็นต้น กล่าวได้ว่า
วิถีชีวิตของคนในอ าเภอท่าตะเกียบตั้งแต่เกิดจนตายต้องอาศัยยาสมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพ ดังนั้น
ทุกครอบครัวจึงมีความรู้เรื่องสมุนไพรเบื้องต้นเพ่ือดูแลตนเองและพ่ึงตนเอง  
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        ต่อมาประชาชนเพ่ิมจ านวนขึ้นและการบริการด้านสาธารณสุขมีไม่เพียงพอ จึงตั้งสถานีอนามัย
แห่งแรกที่หนองคอก ชาวบ้านเริ่มมีการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เมื่อเจ็บป่วยก็เดินทางไปรักษากับสถานบริการ
ด้านสาธารณสุข ซึ่งมีสถานีอนามัยหนองคอกรับผิดชอบในการให้บริการรักษาพยาบาล โดยใช้การรักษา
แบบแพทย์แผนปัจจุบัน ที่มีการยาจากสารเคมีในรูปแบบที่ใช้ประโยชน์ได้ง่าย สะดวกสบายมากกว่า
การใช้สมุนไพร แต่สถานีอนามัยหนองคอก ไม่สามารถให้บริการรักษาพยาบาลโรคบางประเภทซึ่งมีข้ันตอน
ที่สลับซับซ้อนได้ จึงต้องส่งผู้ป่วยไปรักษาต่อยัง โรงพยาบาลสนามชัยเขตซึ่งในขณะนั้นระยะทางที่ใช้
ในการเดินทางไปเป็นทางลูกรังการเดินจึงช้าและล าบากมาก 
 สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราเล็งเห็นปัญหา จึงได้แจ้งผ่านไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
เพ่ือผ่านไปยังส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขออนุมัติการก่อสร้างสถานบริการด้านการรักษาพยาบาล
ที่สามารถรองรับผู้ป่วยจ านวนมาก จึงได้ก่อสร้างโรงพยาบาลท่าตะเกียบ เป็นโรงพยาบาลชุมชน แล้วเสร็จ
ในวันที่ 13 ธันวาคม 2536 ท าการเปิดให้บริการครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2537 และมีผู้ป่วยเข้า
รับบริการอย่างต่อเนื่อง การดูแลสุขภาพของผู้คนจึงฝากไว้กับโรงพยาบาล ประกอบกับการแพทย์
แผนปัจจุบันเข้ามามีบทบาทและได้รับการยอมรับในประสิทธิภาพท าให้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านในการดูแลสุขภาพ
ซึ่งเป็นความรู้ในท้องถิ่นถูกละเลย  
     แม้ว่ากระทรวงสาธารณสุขจะมีนโยบายให้ด าเนินการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทั้งในเชิงรุก
และเชิงรับ แต่จ านวนผู้ป่วยกลับมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น แสดงให้เห็นว่าการแพทย์แผนปัจจุบันเพียงอย่างเดียว
ไม่สามารถแก้ปัญหาสุขภาพได้ทั้งหมด และยังต้องพึ่งพิงเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์
จากต่างประเทศ ซึ่งเป็นข้อจ ากัดที่ท าให้การแพทย์แผนปัจจุบันไม่สามารถให้บริการชาวบ้านได้อย่างทั่วถึง 
เมื่อภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมประชาชนให้หันมาใช้ภูมิปัญญาไทยในการดูแลสุขภาพ หมอพื้นบ้าน
จึงเป็นทางเลือกในการดูแลรักษาสุขภาพของชุมชน โรงพยาบาลท่าตะเกียบจึงได้ท าการรวบรวมหมอพ้ืนบ้าน 
โดยสอบถามจากคนไข้ท่ีเคยท าการรักษากับหมอพ้ืนบ้าน ต่อจากนั้นจึงเชิญให้มารวมกลุ่มกันเพ่ือจัดตั้งชมรม
หมอพ้ืนบ้านรวมกลุ่มสร้าง “ศูนย์การเรียนรู้หมอพ้ืนบ้าน” เพ่ือศึกษาและรวมรวมข้อมูลสมุนไพรในท้องถิ่น 
และมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างหมอพ้ืนบ้าน คือ การแลกเปลี่ยนความรู้และต ารายาระหว่างหมอยา ถ่ายทอด
และฟ้ืนฟูองค์ความรู้ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงในวิถีชีวิตประจ าวัน สนับสนุนให้ผู้ป่วย ญาติ บุคลากร
สาธารณสุข ครูนักเรียน รวมทั้งประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับการอบรม โดยมีหมอพ้ืนบ้านเป็นวิทยากรให้ความรู้
น าสิ่งที่อยู่รอบตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ แก้ไขอาการป่วยด้วยวิธีปฏิบัติตนในการใช้ชีวิตผสมผสาน
กับภูมิปัญญาพ้ืนบ้านกับหลักวิชาการสาธารณสุข เช่น กิจกรรมส่งเสริมความรู้การใช้สมุนไพรในการดูแล
สุขภาพของประชาชน โรคต่างๆ ที่เป็นกันมาก ได้แก่ 1) เบาหวาน 2) ความดันโลหิตสูง 3) มะเร็ง 4) ปวดเมื่อย
ร่างกาย 5) พิษจากสารเคมี 6) ภูมิแพ้ 7) ไขมันในเลือดสูง 8) ปวดหัว 9) ข้อเสื่อม และ (10) ปวดฟัน สมุนไพร
ทีห่มอพ้ืนบ้านน ามาสาธิตหาได้ในพ้ืนที ่
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ภาพ 9  สมุนไพรที่ชาวบ้านในอ าเภอท่าตะเกียบปลูกไว้ใช้ในการรักษาอาการเจ็บป่วย 
ที่มา: ผู้วิจัย 
 
 การถ่ายทอดความรู้ด้านการดูแลสุขภาพบนพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตอ าเภอท่าตะเกียบ
ปัจจุบันนี้แพร่หลายในหลายพ้ืนที่ โดยในระดับชุมชนท้องถิ่นมีการปลูกพืชสมุนไพรและผักชนิดต่างๆ 
ในครัวเรือน ชาวบ้านมีความสบายใจและอุ่นใจว่าพืชผักที่ปลูกไว้เพ่ือการบริโภคเหล่านี้มีความปลอดภัย 
ไร้สารเคมีหรือสารพิษเจือปน ในขณะที่ชุมชนบางแห่งมีกระบวนการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรม ภายใน
ชุมชนต่างๆ มีหมอพื้นบ้านที่ท าหน้าที่บ าบัดรักษาอาการเจ็บป่วยตามทักษะความสามารถและความ
เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ของแต่ละคน ซึ่งประกอบด้วย หมอยาพื้นบ้าน และหมอนวดคลายเส้น เป็นต้น 
เห็นได้ว่าแม้การแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นทางเลือกหลักของชาวบ้านในชุมชน แต่ข้อเท็จจริงก็ยังมีปรากฏ
ให้เห็นว่ามีชาวบ้านอีกจ านวนไม่น้อยที่การแพทย์พ้ืนบ้านยังได้รับความนิยมและสามารถด ารงอยู่ได้อย่าง
เหนียวแน่นในชุมชน  
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บทท่ี 5 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การศึกษาเรื่อง รูปแบบการดูแลสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน ในอ าเภอ
ท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเพ่ือสร้างความเข้าใจสถานการณ์การดูแล
และรักษาสุขภาพ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พื้นบ้าน และน าเสนอรูปแบบการดูแลรักษาสุขภาพ
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน โดยมีผลการศึกษาดังต่อไปนี้ 
 5.1 ผลการศึกษาสถานการณ์การดูแลและรักษาสุขภาพ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์
พ้ืนบ้านตามการรับรู้ของประชาชน 
 5.2 ผลการศึกษาองค์ความรู้ แบบแผนการปฎิบัติ และวิธีการรักษาของหมอพ้ืนบ้าน 
 5.3 สรุปผลการศึกษาการดูแลรักษาสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน 
 5.4 ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อการดูแลรักษาสุขภาพของหมอพื้นบ้าน จากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุน การใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์พ้ืนบ้าน 
 
5.1 ผลการศึกษาสถานการณ์การดูแลและรักษาสุขภาพ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
การแพทย์พื้นบ้านตามการรับรู้ของประชาชน 
 
ตาราง 1 แสดงลักษณะจ านวนและค่าร้อยละปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล 
 

ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล 
จ านวน 

(400 คน) 
ร้อยละ 

(100.00) 
เพศ 
     ชาย 
     หญิง 
อายุ 
     อายุตั้งแต่ 30 ปีลงมา 
     อายุ 31-40 ปี 
     อายุ 41-50 ปี 
     ตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป 
สถานภาพสมรส 
     โสด 
     สมรส 
     หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 

 
126 
274 

 
62 
156 
117 
65 
 

53 
265 
82 

 
31.50 
68.50 

 
15.50 
39.00 
29.30 
16.30 

 
13.30 
66.30 
20.80 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 

ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล 
จ านวน 

(400 คน) 
ร้อยละ 

(100.00) 
การศึกษา 
     ประถมศึกษา 
     มัธยมศึกษาตอนต้น 
     มัธยมศึกษาตอนปลาย 
     ปวช./ปวส. 
     ปริญญาตรี 
     สูงกว่าปริญญาตรี 
อาชีพประจ า  
     รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
     ค้าขาย 
     รับจ้างทั่วไป 
     พนักงานโรงงาน/พนักงานบริษัท 
     เกษตรกร  
     อ่ืนๆ 
รายได้ 
     รายได้ตั้งแต่ 5,000 บาท  
     รายได้ 5,001-10,000 บาท 
     รายได้ 10,001-15,000 บาท 
     รายได้ 15,001- 20,000 บาท 
     รายได้ตั้งแต่ 20,001 บาท ขึ้นไป  

 
201 
75 
29 
26 
49 
20 
 

69 
31 
165 
29 
88 
18 
 

102 
126 
75 
56 
41 

 
50.30 
18.80 
7.30 
6.50 
12.30 
5.00 

 
17.30 
7.80 
41.30 
7.30 
22.00 
4.50 

 
25.50 
31.50 
18.80 
14.00 
10.30 

 
 จากตาราง 1 ผลการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นส่วนบุคคล เพศ พบว่า เป็นเพศหญิง ร้อยละ 68.50 
และเป็นเพศชาย ร้อยละ 31.50 อายุ พบว่า อายุ 31-40 ปี ร้อยละ 39.00 อายุ 41-50 ปี ร้อยละ 29.30 
ตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป ร้อยละ 16.30 และอายุตั้งแต่ 30 ปีลงมา ร้อยละ 15.50 สถานภาพสมรส พบว่า สมรส 
ร้อยละ 66.30 หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ ร้อยละ 20.50 และโสด ร้อยละ 13.30 การศึกษา พบว่า ประถมศึกษา 
ร้อยละ 50.30 มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 18.80 ปริญญาตรี ร้อยละ 12.30 มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ร้อยละ 7.30 ปวช./ปวส. ร้อยละ 6.50 และสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 5.00 อาชีพประจ า พบว่า รับจ้างทั่วไป 
ร้อยละ 41.30 เกษตรกร ร้อยละ 22.00 รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 17.30 ค้าขาย ร้อยละ 7.80 
พนักงานโรงงาน/พนักงานบริษัท ร้อยละ 7.30 และอ่ืนๆ ร้อยละ 4.50 รายได้ พบว่า รายได้ 5,001-
10,000 บาท ร้อยละ 31.50 รายได้ตั้งแต่ 5,000 บาท ร้อยละ 25.50 รายได้ 10,001-15,000 บาท 
ร้อยละ 18.80 รายได้ 15,001-20,000 บาท ร้อยละ 14.00 และรายได้ตั้งแต่ 20,001 บาทขึ้นไป ร้อยละ 10.30 
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ตาราง 2 แสดงลักษณะจ านวนและค่าร้อยละเกี่ยวกับโรค/อาการเจ็บป่วยประจ าตัวในปัจจุบัน 
 

โรค/อาการเจ็บป่วยประจ าตัวในปัจจุบัน 
จ านวน 

(400 คน) 
โรคเบาหวาน 
โรคความดันโลหิตสูง 
โรคหัวใจ 
โรคมะเร็ง 
อาการปวดเมื่อย 
อาการแพ้สารเคมี 
โรคอ่ืนๆ 

26 
99 
12 
2 

187 
19 
55 

 
 จากตาราง 2 ผลการศึกษาโรค/อาการเจ็บป่วยประจ าตัวในปัจจุบัน อันดับที่ 1 อาการปวด
เมื่อย มีจ านวน 187 คน อันดับที่ 2 โรคความดันโลหิตสูง มีจ านวน 99 คน อันดับที่ 3 โรคอ่ืนๆ มีจ านวน 55 
คน อันดับที่ 4 โรคเบาหวาน มีจ านวน 26 คน อันดับที่ 5 อาการแพ้สารเคมี มีจ านวน 19 คน อันดับที่ 6 
โรคหัวใจ มีจ านวน 12 คน และอันดับที่ 7 โรคมะเร็ง มีจ านวน 2 คน 
 
ตาราง 3 แสดงลักษณะจ านวนและค่าร้อยละเกี่ยวกับประสบการณ์การรักษากับหมอพ้ืนบ้าน 
 

ประสบการณ์การรักษากับหมอพ้ืนบ้าน 
จ านวน 

(400 คน) 
ร้อยละ 

(100.00) 
มารักษาครั้งแรก 
รักษามาแล้ว 2-3 ครั้ง 
รักษามาแล้ว 4-5 ครั้ง 
รักษามาแล้วมากกว่า 5 ครั้ง 

113 
169 
64 
54 

28.30 
42.30 
16.00 
13.50 

 
 จากตาราง 3 ผลการศึกษาประสบการณ์การรักษากับหมอพ้ืนบ้าน พบว่า ประชาชนที่ได้รับ
รักษามาแล้ว 2-3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 42.30 มารักษาครั้งแรก คิดเป็นร้อยละ 28.30 รักษามาแล้ว 
4-5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 16.00 และรักษามาแล้วมากกว่า 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 13.50 
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ตาราง 4 แสดงลักษณะจ านวนและค่าร้อยละเกี่ยวกับ วิธีการดูแลตนเองของประชาชนนอกจาก
การใช้บริการหมอพ้ืนบ้าน 

 

วิธีการดูแลตนเองนอกจากการใช้บริการหมอพ้ืนบ้าน 
จ านวน 

(400 คน) 
ดูแลตนเองที่บ้าน 
สวดมนต์ ท าสมาธิ 
รักษาด้วยสมุนไพร 
ไปพบแพทย์แผนปัจจุบันตามคลินิก/สถานพยาบาล 

274 
37 
85 
238 

 
 จากตาราง 4 ผลการศึกษาวิธีการดูแลตนเองของประชาชนนอกจากการใช้บริการหมอพ้ืนบ้าน 
พบว่า อันดับที่ 1 ดูแลตนเองที่บ้าน มีจ านวน 274 คน อันดับที่ 2 ไปพบแพทย์แผนปัจจุบันตามคลินิก
สถานพยาบาล มีจ านวน 238 คน อันดับที่ 3 รักษาด้วยสมุนไพรมีจ านวน 85 คน และอันดับที่ 4 สวดมนต์ 
ท าสมาธิ มีจ านวน 37 คน 
 
ตาราง 5 แสดงจ านวนค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และอันดับ ด้านเหตุผลของการรับการรักษาจากหมอพ้ืนบ้าน 
 

ด้านเหตผุลของ 
การรับการรักษาจาก

หมอพื้นบ้าน 

ระดับเหตผุลการรับการรักษาจากหมอพื้นบ้าน 
x  S.D. 

ระดับ 
เหตุผล 

อัน 
ดับ จริงที่สุด ค่อน 

ข้างจริง 
ค่อนข้าง 
ไม่จริง 

ไม่จริง ไม ่
ทราบ 

1. ท่านขอรับการรักษา 
   กับหมอพ้ืนบ้าน 
   เมื่อท่านมีอาการ 
   เจ็บป่วยหรือเป็นโรค 
   ไม่ร้ายแรง  

84 
(21.00) 

158 
(39.50) 

55 
(13.80) 

58 
(14.50) 

45 
(11.30) 

3.45 1.28 จริง 2 

2. ท่านขอรับการรักษา 
   กับหมอพ้ืนบ้าน 
   เพราะค่ารักษาถูกกว่า 
   ของหมอแผนปัจจุบัน 

64 
(16.00) 

111 
(27.80) 

59 
(14.80) 

123 
(30.80) 

43 
(10.80) 

3.08 1.19 ค่อน 
ข้าง 
จริง 

7 

3. ท่านขอรับการรักษา 
   กับหมอพ้ืนบ้าน 
   เพราะการเดินทาง 
   ไปหาหมอพื้นบ้าน 
   สะดวกกว่าไปสถาน 
   พยาบาลของรัฐ  

92 
(23.00) 

110 
(23.50) 

61 
(15.50) 

93 
(23.30) 

43 
(10.80) 

3.29 1.33 ค่อน 
ข้าง 
จริง 

5 
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ตาราง 5 (ต่อ) 
 

ด้านเหตผุลของ 
การรับการรักษาจาก

หมอพื้นบ้าน 

ระดับเหตผุลการรับการรักษาจากหมอพื้นบ้าน 
x  S.D. 

ระดับ 
เหตุผล 

อัน 
ดับ จริงที่สุด ค่อน 

ข้างจริง 
ค่อนข้าง 
ไม่จริง 

ไม่จริง ไม ่
ทราบ 

4. ท่านขอรับการรักษา 
   กับหมอพ้ืนบ้าน 
   เนื่องจากหมอ 
   พื้นบ้านเป็นผู้ 
   มีคุณธรรม  

57 
(14.30) 

132 
(33.00) 

73 
(18.30) 

75 
(18.80) 

63 
(15.80) 

3.11 1.31 ค่อน 
ข้าง 
จริง 

6 

5. ท่านขอรับการรักษา 
   กับหมอพ้ืนบ้าน 
   เนื่องจากหมอพื้นบ้าน   
   มีความเป็นกันเอง  

84 
(21.00) 

180 
(45.00) 

47 
(11.80) 

55 
(13.80) 

34 
(8.50) 

3.56 1.21 จริง 1 

6. ท่านขอรับการรักษา 
   กับพ้ืนบ้าน เพราะ 
   สามารถรักษาควบคู ่
   กับหมอแผนปัจจุบัน  

56 
(14.00) 

179 
(44.80) 

72 
(18.00) 

42 
(10.50) 

51 
(12.80) 

3.37 1.22 ค่อน 
ข้าง 
จริง 

4 

7. ท่านขอรับการรักษา 
   กับหมอพ้ืนบ้าน 
   เนื่องจาก 
   เป็นทางเลือกสุดท้าย  

34 
(8.50) 

91 
(22.80) 

98 
(24.50) 

145 
(36.30) 

32 
(8.00) 

2.88 1.11 ค่อน 
ข้าง 
จริง 

8 

8. ท่านขอรับกระรักษา 
   กับหมอพ้ืนบ้าน 
   เพราะมั่นใจว่า 
   สมุนไพรที่หมอ 
   พื้นบ้านใช้มีสรรพคุณ 
   ในการรักษาโรค 

54 
(13.50) 

194 
(48.50) 

61 
(15.30) 

49 
(12.30) 

42 
(10.50) 

3.42 1.18 จริง 3 

ภาพรวมดา้นเหตผุลของการรับการรักษาจากหมอพ้ืนบ้าน 3.27 1.24 ค่อน 
ข้าง 
จริง 

 

 
 จากตาราง 5 ผลการศึกษาด้านเหตุผลของการรับการรักษาจากหมอพ้ืนบ้าน พบว่า โดยภาพรวม
ด้านเหตุผลของการรับการรักษาจากหมอพื้นบ้าน ประชาชนได้ให้เหตุผลการรักษาจากหมอพ้ืนบ้านว่า 
อยู่ในระดับค่อนข้างจริง ( x  = 3.27 S.D. = 1.24) เมื่อจ าแนกตามรายข้อได้ดังนี้ การขอรับการรักษา
กับหมอพื้นบ้านเนื่องจากหมอพื้นบ้านมีความเป็นกันเอง พบว่า ประชาชนได้ให้เหตุผลการรักษา
จากหมอพ้ืนบ้านว่า อยู่ในระดับจริง ( x  = 3.56 S.D. = 1.21) อันดับที่ 1 การขอรับการรักษากับหมอพ้ืนบ้าน
เมื่อท่านมีอาการเจ็บป่วยหรือเป็นโรคไม่ร้ายแรง พบว่า ประชาชนได้ให้เหตุผลการรักษาจากหมอพ้ืนบ้าน
ว่าอยู่ในระดับจริง ( x  = 3.45 S.D. = 1.28) อันดับที่ 2 การขอรับการรักษากับหมอพ้ืนบ้านเพราะมั่นใจว่า
สมุนไพรที่หมอพ้ืนบ้านใช้มีสรรพคุณในการรักษาโรค พบว่า ประชาชนได้ให้เหตุผลการรักษาจากหมอ



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริท

ร์

 
 

86 

พื้นบ้านว่า อยู่ในระดับจริง ( x  = 3.42 S.D. = 1.18) อันดับที่ 3 การขอรับการรักษากับพื้นบ้าน
เพราะสามารถรักษาควบคู่กับหมอแผนปัจจุบันได้ พบว่า ประชาชนได้ให้เหตุผลการรักษา จากหมอ
พ้ืนบ้านว่า อยู่ในระดับค่อนข้างจริง ( x  = 3.37 S.D. = 1.22) อันดับที่ 4 การขอรับการรักษากับหมอพ้ืนบ้าน
เพราะการเดินทางไปหาหมอพื้นบ้านสะดวกกว่าไปสถานพยาบาลของรัฐ พบว่า ประชาชนได้ให้
เหตุผลการรักษา จากหมอพ้ืนบ้านว่า อยู่ในระดับค่อนข้างจริง ( x  = 3.29 S.D. = 1.33) อันดับที่ 5 การขอรับ
การรักษากับหมอพ้ืนบ้าน เนื่องจากหมอพ้ืนบ้านเป็นผู้มีคุณธรรม พบว่า ประชาชนได้ให้เหตุผลการรักษา
จากหมอพ้ืนบ้านว่า อยู่ในระดับค่อนข้างจริง ( x  = 3.11 S.D. = 1.31) อันดับที่ 6 การขอรับการรักษา
กับหมอพ้ืนบ้านเพราะค่ารักษาถูกกว่าของหมอแผนปัจจุบัน พบว่า ประชาชนได้ให้เหตุผลการรักษา จากหมอ
พ้ืนบ้านว่า อยู่ในระดับค่อนข้างจริง ( x  = 3.08 S.D. = 1.29) อันดับที่ 7 การขอรับการรักษากับหมอพ้ืนบ้าน
เนื่องจากเป็นทางเลือกสุดท้าย พบว่า ประชาชนได้ให้เหตุผลการรักษาจากหมอพ้ืนบ้านว่า อยู่ในระดับ
ค่อนข้างจริง ( x  = 2.88 S.D. = 1.11) อันดับที่ 8 
 
ตาราง 6 แสดงจ านวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และอันดับ ด้านความรู้การเห็นคุณค่าและการปฏิบัติตน

ต่อการแพทย์พ้ืนบ้าน 
 

ด้านความรู้การเห็น
คุณค่าและการปฏิบัติ

ตนต่อการแพทย์
พื้นบ้าน 

ระดับความรู้การเห็นคณุค่าและการปฏิบัตติน 

x  S.D. 
ระดับ 
ความรู ้

อัน 
ดับ 

มาก ค่อนข้าง 
มาก 

ค่อนข้าง
น้อย 

น้อย ไม่ทราบ 

1. ท่านมีความรู ้
   ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
   สรรพคุณของสมุนไพร 
   ที่ใช้ในการรักษาโรค 

30 
(7.50) 

116 
(29.00) 

148 
(37.00) 

76 
(19.00) 

30 
(7.50) 

3.10 1.04 ค่อน 
ข้าง 
ด ี

4 

2. ท่านมีความรู ้
   ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
   คุณค่าหรือประโยชน์ 
   ของการใช้ยากวาด 
   สมุนไพร 

28 
(7.00) 

128 
(32.00) 

132 
(33.00) 

68 
(17.00) 

44 
(11.00) 

3.07 1.10 ค่อน 
ข้าง 
ด ี

6 

3. ท่านมีความรู ้
   ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
   คุณค่าหรือประโยชน์ 
   ของการนวดแผนไทย  

37 
(9.30) 

112 
(28.00) 

140 
(35.00) 

61 
(15.30) 

50 
(12.50) 

3.06 1.14 ค่อน 
ข้าง 
ด ี

7 

4. ท่านมีความรู ้
   ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
   การเลือกรับประทาน 
   พืชผักผลไม้ทีเ่ป็น 
   ทั้งอาหารและเป็นยา  

96 
(24.00) 

149 
(37.30) 

91 
(22.80) 

40 
(10.00) 

24 
(6.00) 

3.63 1.13 ด ี 1 
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ตาราง 6 (ต่อ) 
 

ด้านความรู้การเห็น
คุณค่าและการปฏิบัติ

ตนต่อการแพทย์
พื้นบ้าน 

ระดับความรู้การเห็นคณุค่าและการปฏิบัตติน 

x  S.D. 
ระดับ 
ความรู ้

อัน 
ดับ 

มาก ค่อนข้าง 
มาก 

ค่อนข้าง
น้อย 

น้อย ไม่ทราบ 

5. ท่านมีความรู ้
   ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
   พิษหรืออันตราย 
   ของพืชสมุนไพร 
   บางชนิด 

47 
(11.80) 

103 
(25.80) 

135 
(33.80) 

69 
(17.30) 

46 
(11.50) 

3.09 1.16 ค่อน 
ข้าง 
ด ี

5 

6. ท่านทราบหรือไม่ว่า 
   สมุนไพรบางชนิด 
   มีสรรพคณุสร้างภูม ิ
   คุ้มกันท าให้ร่างกาย 
   แข็งแรงและป้องกัน 
   โรค  

54 
(13.50) 

146 
(36.50) 

111 
(27.80) 

60 
(15.00) 

29 
(7.30) 

3.34 1.11 ค่อน 
ข้าง 
ด ี

2 

7. ท่านคิดว่าการเก็บ 
   รักษาสมุนไพร 
   ที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม 
   อาจเกิดการปนเปื้อน 
   ของแบคทีเรียเช้ือรา 
   โลหะหนักและมีพิษ 
   ต่อร่างกาย 

56 
(14.00) 

114 
(28.50) 

116 
(29.00) 

66 
(16.50) 

48 
(12.00) 

3.16 1.21 ค่อน 
ข้าง 
ด ี

3 

ภาพรวมดา้นความรู้การเห็นคุณคา่และการปฏิบัตตินต่อการแพทยพ์ื้นบ้าน 3.21 1.13 ค่อน 
ข้าง 
ด ี

 

 
 จากตาราง 6 ผลการศึกษาด้านความรู้การเห็นคุณค่าและการปฏิบัติตนต่อการแพทย์พ้ืนบ้าน 
พบว่า โดยภาพรวมด้านความรู้การเห็นคุณค่าและการปฏิบัติตนต่อการแพทย์พื้นบ้าน ประชาชนได้ให้
เหตุผลว่าหมอพ้ืนบ้านมีความรู้ เห็นคุณค่าและการปฏิบัติตนต่อการแพทย์พื้นบ้าน อยู่ในระดับค่อนข้างดี 
( x  = 3.21  S.D. = 1.13) เมื่อจ าแนกตามรายข้อได้ดังนี้ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกรับประทาน
พืชผักผลไม้ที่เป็นทั้งอาหารและเป็นยา พบว่า ประชาชนได้ให้เหตุผลว่าหมอพ้ืนบ้านมีความรู้ เห็นคุณค่า
และการปฏิบัติตนต่อการแพทย์พ้ืนบ้าน อยู่ในระดับดี ( x  = 3.63 S.D. = 1.13) อันดับที่ 1 ทราบหรือไม่ว่า
สมุนไพรบางชนิดมีสรรพคุณสร้างภูมิคุ้มกันท าให้ร่างกายแข็งแรงและป้องกันโรค พบว่า ประชาชนได้ให้
เหตุผลว่าหมอพ้ืนบ้านมีความรู้ เห็นคุณค่าและการปฏิบัติตนต่อการแพทย์พื้นบ้าน อยู่ในระดับค่อนข้างดี 
( x  = 3.34 S.D. = 1.11) อันดับที่ 2 การเก็บรักษาสมุนไพรที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมอาจเกิดการปนเปื้อน
ของแบคทีเรีย เชื้อรา โลหะหนักซึ่งมีพิษต่อร่างกาย พบว่า ประชาชนได้ให้เหตุผลว่าหมอพ้ืนบ้าน
มีความรู้ เห็นคุณค่าและการปฏิบัติตนต่อการแพทย์พ้ืนบ้าน อยู่ในระดับค่อนข้างดี ( x  = 3.16 S.D. = 1.21) 
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อันดับที่ 3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสรรพคุณของสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาโรค พบว่า ประชาชนได้ให้
เหตุผลว่า หมอพ้ืนบ้านมีความรู้ เห็นคุณค่าและการปฏิบัติตนต่อการแพทย์พื้นบ้าน อยู่ในระดับค่อนข้างดี 
( x  = 3.10 S.D. = 1.04) อันดับที่ 4 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษ หรืออันตรายของพืชสมุนไพรบางชนิด 
พบว่า ประชาชนได้ให้เหตุผลว่าหมอพ้ืนบ้านมีความรู้ เห็นคุณค่าและการปฏิบัติตนต่อการแพทย์พ้ืนบ้าน 
อยู่ในระดับค่อนข้างดี  ( x  = 3.09 S.D. = 1.16) อันดับที่ 5 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าหรือประโยชน์
ของการใช้ยากวาดสมุนไพร พบว่า ประชาชนได้ให้เหตุผลว่าหมอพ้ืนบ้านมีความรู้ เห็นคุณค่าและการปฏิบัติ
ตนต่อการแพทย์พ้ืนบ้าน อยู่ในระดับค่อนข้างดี ( x  = 3.07 S.D. = 1.10) อันดับที่ 6 ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับคุณค่า หรือประโยชน์ของการนวดแผนไทยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่า หรือประโยชน์
ของการนวดแผนไทย พบว่า ประชาชนได้ให้เหตุผลการรักษาจากหมอพ้ืนบ้านว่า อยู่ในระดับค่อนข้างดี 
( x  = 3.06 S.D. = 1.14) อันดับที ่7 
 
ตาราง 7 แสดงจ านวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และอันดับ ด้านการเห็นคุณค่าของการแพทย์พ้ืนบ้าน 
 

ด้านการเห็นคุณคา่ 
ของการแพทย์พื้นบ้าน 

ระดับการเห็นคณุค่า 
x  S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

อัน 
ดับ เห็นด้วย ค่อนข้าง 

เห็นด้วย 
ค่อนข้าง 

ไม่เห็นด้วย 
ไม่เห็น 
ด้วย 

ไม่ทราบ 

1. ท่านคิดว่าการแพทย์พื้นบ้าน 
   เป็นองค์ความรู้ที่ผ่าน 
   การทดลองใช้ปรับเปลี่ยน 
   และพัฒนาจนสามารถ 
   แก้ไขปัญหาสุขภาพสืบทอด 
   ต่อกันมา  

97 
(24.30) 

204 
(51.00) 

44 
(11.00) 

13 
(3.30) 

42 
(10.50) 

3.75 1.17 ด ี 4 

2. ท่านคิดว่าการแพทย์พื้นบ้าน 
   เป็นการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ 
   อย่างมีคุณค่าท าได้ง่าย 
   ไม่สิ้นเปลือง  

134 
(33.50) 

164 
(41.00) 

57 
(14.30) 

14 
(3.50) 

31 
(7.80) 

3.89 1.14 ด ี 3 

3. ท่านคิดว่าการแพทย์พื้นบ้าน 
   เป็นภูมิปัญญาที่ควรอนุรักษ์  

205 
(51.30) 

127 
(31.80) 

33 
(8.30) 

13 
(3.30) 

22 
(5.50) 

4.20 1.09  ด ี 1 

4. ท่านคิดว่าควรส่งเสรมิ 
   ให้มีการรักษาด้วยการแพทย ์
   พื้นบ้านในสถานพยาบาล 
   ของรัฐ 

133 
(33.30) 

183 
(45.80) 

43 
(10.80) 

14 
(3.50) 

27 
(6.80) 

3.95 1.09 ด ี 2 

ภาพรวมดา้นการเห็นคุณค่าของการแพทย์พื้นบ้าน 3.95 1.12 ด ี  
 
 จากตาราง 7 ผลการศึกษาด้านการเห็นคุณค่าของการแพทย์พ้ืนบ้าน พบว่า โดยภาพรวม
ด้านการเห็นคุณค่าของการแพทย์พ้ืนบ้าน ประชาชนมีความคิดเห็นต่อคุณค่าของการแพทย์พ้ืนบ้าน 
อยู่ในระดับดี ( x  = 3.95 S.D. = 1.12) เมื่อจ าแนกตามรายข้อได้ดังนี้ การแพทย์พ้ืนบ้านเป็นภูมิปัญญา
ที่ควรอนุรักษ์ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อคุณค่าของการแพทย์พื้นบ้าน อยู่ในระดับดี ( x  = 4.20 
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S.D. = 1.09) อันดับที่ 1 ควรส่งเสริมให้มีการรักษาด้วยการแพทย์พ้ืนบ้านในสถานพยาบาลของรัฐ พบว่า 
ประชาชนมีความคิดเห็นต่อคุณค่าของการแพทย์พ้ืนบ้าน อยู่ในระดับดี ( x  = 3.95 S.D. = 1.09) อันดับที่ 2 
การแพทย์พื้นบ้านเป็นการพ่ึงตนเองด้านสุขภาพอย่างมีคุณค่าท าได้ง่ายไม่สิ้นเปลือง พบว่า ประชาชน
มีความคิดเห็นต่อคุณค่าของการแพทย์พื้นบ้าน อยู่ในระดับดี ( x  = 3.89 S.D. = 1.14) อันดับที่ 3 การแพทย์
พ้ืนบ้านเป็นองค์ความรู้ที่ผ่านการทดลองใช้ปรับเปลี่ยนและพัฒนาจนสามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพสืบทอด
ต่อกันมา พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อคุณค่าของการแพทย์พ้ืนบ้าน อยู่ในระดับดี  ( x  = 3.75 
S.D. = 1.17) อันดับที่ 4 
 
ตาราง 8 แสดงจ านวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และอันดับ ด้านการปฏิบัติตนภายหลังเข้ารับการรักษา

กับหมอพื้นบ้าน  
 

ด้านการปฏิบัติตนเมื่อเข้ารับ
การรักษากับหมอพ้ืนบ้าน 

ระดับการปฏิบตัิตน 
x  S.D. 

ระดับ 
การ

ปฏิบัต ิ

อัน 
ดับ ทุกครั้ง เกือบทุก

ครั้ง 
แทบไม่
ปฏิบัต ิ

ไม่ปฏิบตั ิ ไม่ทราบ 

1. ท่านมาพบหมอพ้ืนบ้าน 
   ตามนัด  

70 
(17.50) 

163 
(40.80) 

53 
(13.30) 

46 
(11.50) 

68 
(17.00) 

3.30 1.35 ค่อน 
ข้างดี 

5 
 

2. ท่านรับประทานยา 
   ที่หมอพ้ืนบ้านจัดให้  

104 
(26.00) 

163 
(40.80) 

36 
(9.00) 

33 
(8.30) 

64 
(16.00) 

3.53 1.38 ด ี 3 

3. ท่านปฏิบัติตนตาม 
   ที่หมอพ้ืนบ้านแนะน า 

91 
(22.80) 

168 
(42.00) 

50 
(12.50) 

32 
(8.00) 

59 
(14.80) 

3.50 1.32 ด ี 4 

4. ท่านปฏิบัติตน ตามข้อห้าม 
   ดังท่ีหมอพื้นบ้านแนะน า 

105 
(26.30) 

158 
(39.50) 

54 
(13.50) 

29 
(7.30) 

54 
(13.50) 

3.58 1.31 ด ี 2 

5. ท่านเลือกรับประทาน 
   อาหารพืชผักผลไม ้
   ที่มีสรรพคณุในการป้องกัน 
   และรักษาโรค 

123 
(30.80) 

169 
(42.30) 

46 
(11.50) 

16. 
(4.00) 

46 
(11.50) 

3.77 1.25 ด ี 1 

ภาพรวมดา้นการปฏิบัติตนภายหลังเข้ารับการรักษากับหมอพ้ืนบ้าน 3.53 1.23 ด ี  

 
 จากตาราง 8 ผลการศึกษาด้านการปฏิบัติตนภายหลังเข้ารับการรักษากับหมอพ้ืนบ้าน พบว่า 
โดยภาพรวมด้านการปฏิบัติตนเมื่อเข้ารับการรักษากับหมอพ้ืนบ้าน ประชาชนให้ความเห็นต่อการปฏิบัติตน
เมื่อเข้ารับการรักษากับหมอพ้ืนบ้าน อยู่ในระดับดี ( x  = 3.53 S.D. = 1.23) เมื่อจ าแนกตามรายข้อได้ดังนี้ 
การเลือกรับประทานอาหารพืชผักผลไม้ที่มีสรรพคุณในการป้องกันและรักษาโรค พบว่า ประชาชน
ให้ความเห็นต่อการปฏิบัติตนเมื่อเข้ารับการรักษากับหมอพ้ืนบ้าน อยู่ในระดับดี ( x  = 3.77 S.D. = 1.25) 
อันดับที่ 1 การปฏิบัติตน ตามข้อห้ามดังที่หมอพื้นบ้านแนะน า พบว่า ประชาชนให้ความเห็นต่อ
การปฏิบัติตนเมื่อเข้ารับการรักษากับหมอพ้ืนบ้าน อยู่ในระดับดี ( x  = 3.58 S.D. = 1.31) อันดับที่ 2 
การรับประทานยาที่หมอพ้ืนบ้านจัดให้รับประทานยาที่หมอพ้ืนบ้านจัดให้ พบว่า ประชาชนให้ความเห็น
ต่อการปฏิบัติตนเมื่อเข้ารับการรักษากับหมอพ้ืนบ้าน อยู่ในระดับดี ( x  = 3.53 S.D. = 1.38) อันดับที่ 3 
การปฏิบัติตนตามที่หมอพื้นบ้านแนะน า พบว่า ประชาชนให้ความเห็นต่อการปฏิบัติตนภายหลัง
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เมื่อเข้ารับการรักษากับหมอพ้ืนบ้าน อยู่ในระดับดี ( x  = 3.50 S.D. = 1.32) อันดับที่ 4 การมาพบหมอ
พ้ืนบ้านตามนัด พบว่า ประชาชนให้ความเห็นต่อการมาพบหมอพ้ืนบ้านตามนัด อยู่ในระดับค่อนข้างดี 
( x  = 3.30 S.D. = 1.35) อันดับที่ 5 
 
ตาราง 9 แสดงจ านวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และอันดับ ด้านความพึงพอใจต่อการรักษาด้วยหมอพ้ืนบ้าน 
 

ด้านความพึงพอใจ 
ต่อการรักษา 

ด้วยหมอพ้ืนบ้าน 

ระดับความพึงพอใจ 
x  S.D. 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 

อัน 
ดับ มาก ค่อนข้าง 

มาก 
ค่อนข้าง

น้อย 
น้อย ไม่ทราบ 

1. ท่านพอใจต่อความสะอาด 
   ของวัสดุอุปกรณ์สถานท่ี 
   รักษาของหมอพื้นบ้าน  

58 
(14.50) 

166 
(41.50) 

99 
(24.80) 

40 
(10.00) 

37 
(9.30) 

3.42 1.14 มาก 4 

2. ท่านพอใจต่อระยะเวลา 
   ที่หมอพ้ืนบ้านใช้ 
   ในการรักษา  

51 
(12.80) 

178 
(44.50) 

92 
(23.00) 

35 
(8.80) 

44 
(11.00) 

3.39 1.15 ค่อน 
ข้างมาก 

7 

3. ท่านพอใจต่อการให้ความรู ้
   เกี่ยวกับโรค และอาการ 
   หรือการตอบข้อซักถาม 
   ของหมอพื้นบ้าน 

66 
(16.50) 

166 
(41.50) 

87 
(21.80) 

45 
(11.30) 

36 
(9.00) 

3.45 1.16 มาก 3 

4. ท่านพอใจต่อการอธิบาย 
   ขั้นตอนการรักษาของหมอ 
   พื้นบ้าน  

71 
(17.80) 

164 
(41.00) 

91 
(22.80) 

29 
(7.30) 

45 
(11.30) 

3.47 1.19 มาก 2 

5. ท่านพอใจต่อการให้ 
   ค าแนะน าของหมอพื้นบ้าน 
   เกี่ยวกับการปฏิบัตติัว 
   ภายหลังการรักษา 

70 
(17.50) 

159 
(39.80) 

84 
(21.00) 

41 
(10.30) 

46 
(11.50) 

3.42 1.22 มาก 5 

6. ท่านพอใจต่อและ 
   การติดตามผลภายหลัง 
   การรักษาของหมอพื้นบ้าน 

70 
(17.50) 

162 
(40.50) 

77 
(19.30) 

46 
(11.50) 

45 
(11.30) 

3.42 1.23 มาก 6 

7. ท่านพอใจต่อค่าใช้จ่าย 
   ในการรักษากับหมอ 
   พื้นบ้าน 

81 
(20.30) 

170 
(42.50) 

66 
(16.50) 

33 
(8.30) 

50 
(12.50) 

3.50 1.25 มาก 1 

ภาพรวมดา้นความพึงพอใจต่อการรักษาด้วยหมอพื้นบ้าน 3.44 1.19 มาก  
 
 จากตารางที่ 9 ผลการศึกษาด้านความพึงพอใจต่อการรักษาด้วยหมอพ้ืนบ้าน พบว่า โดยภาพรวม
ด้านความพึงพอใจต่อการรักษาด้วยหมอพ้ืนบ้าน ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการรักษาด้วยหมอพ้ืนบ้าน 
อยู่ในระดับมาก ( x  = 3.44 S.D. = 1.19) เมื่อจ าแนกตามรายข้อได้ดังนี้ ความพึงพอใจต่อค่าใช้จ่าย
ในการรักษากับหมอพ้ืนบ้าน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x  = 3.50 S.D. = 1.25) 
อันดับที่ 1 ความพึงพอใจต่อการอธิบายขั้นตอนการรักษาของหมอพ้ืนบ้าน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ
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อยู่ในระดับมาก ( x  = 3.47 S.D. = 1.19) อันดับที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้ความรู้เกี่ยวกับโรค และอาการ
หรือการตอบข้อซักถามของหมอพ้ืนบ้าน พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x  = 3.45 
S.D. = 1.16) อันดับที่ 3 ความพึงพอใจต่อความสะอาดของวัสดุอุปกรณ์สถานที่รักษาของหมอพ้ืนบ้าน พบว่า 
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x  = 3.42 S.D. = 1.14) อันดับที่ 4 ความพึงพอใจต่อการให้
ค าแนะน าของหมอพื้นบ้านเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวภายหลังการรักษา พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก ( x  = 3.42 S.D. = 1.22) อันดับที่ 5 ความพึงพอใจต่อและการติดตามผลภายหลังการรักษา
ของหมอพ้ืนบ้าน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x  = 3.42 S.D. = 1.23) อันดับที่ 6 
ความพึงพอใจต่อระยะเวลาที่หมอพ้ืนบ้านใช้ในการรักษา พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก 
( x  = 3.39 S.D. = 1.15) อันดับที่ 7 
 
ตาราง 10 แสดงจ านวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และอันดับ ด้านปัญหาอุปสรรคในการรักษากับหมอพ้ืนบ้าน  
 

ด้านปัญหาอุปสรรค 
ในการรักษา 

กับหมอพ้ืนบ้าน 

ระดับความรุนแรงของปัญหา 
x  S.D. 

ระดับ
ปัญหา 

อัน 
ดับ มาก ค่อนข้าง 

มาก 
ค่อนข้าง

น้อย 
น้อย ไม่ทราบ 

1. ท่านเกิดความลังเลสงสัย 
   ไม่เช่ือมั่นในวิธีการรักษา 
   ของหมอพื้นบ้าน  

29 
(7.30) 

102 
(25.50) 

162 
(40.50) 

76 
(19.00) 

31 
(7.80) 

3.06 1.03 ค่อนข้าง 
น้อย 

1 

2. ท่านคิดว่ายาสมุนไพร 
   ที่หมอพื้นบ้านใช้รักษานั้น   
   รับประทานยาก 

32 
(8.00) 

116 
(29.00) 

120 
(30.00) 

90 
(22.50) 

42 
(10.50) 

3.02 1.12 ค่อนข้าง 
น้อย 

2 

3. ท่านเห็นว่าค่าใช้จ่าย 
   ในการรักษากับหมอ 
   พื้นบ้านใช้สิทธ์ิเบิกไม่ได ้

44 
(11.00) 

83 
(20.80) 

106 
(26.50) 

76 
(19.00) 

91 
(22.80) 

2.78 1.31 ค่อนข้าง 
น้อย 

4 

4. ท่านคิดว่าการรักษาของหมอ 
   พื้นบ้านไม่สอดคล้องกับหมอ 
   แผนปัจจุบัน  

23 
(5.80) 

103 
(25.80) 

137 
(34.30) 

77 
(19.30) 

60 
(15.00) 

2.88 1.13 ค่อนข้าง 
น้อย 

3 

5. ท่านรักษากับหมอพื้นบ้าน 
   แล้วอาการเจ็บป่วยไม่ดีขึ้น 

17 
(4.30) 

65 
(16.30) 

138 
(34.50) 

123 
(30.80) 

57 
(14.30) 

2.66 1.05 ค่อนข้าง 
น้อย 

5 

6. ญาติและคนใกล้ชิดของท่าน 
   ไม่สนับสนุนใหร้ักษากับหมอ 
   พื้นบ้าน 

22 
(5.50) 

69 
(17.30) 

112 
(28.00) 

116 
(29.00) 

81 
(20.30) 

2.59 1.15 ค่อนข้าง 
มาก 

6 

ภาพรวมดา้นปัญหาอุปสรรคในการรักษากับหมอพ้ืนบ้าน 2.83 1.13 ค่อนข้าง
น้อย 

 

 
 จากตาราง 10 ผลการศึกษาด้านปัญหาอุปสรรคในการรักษากับหมอพ้ืนบ้าน พบว่า โดยภาพรวม
ด้านปัญหาอุปสรรคในการรักษากับหมอพ้ืนบ้าน ประชาชนมีความเห็นว่าปัญหาอุปสรรคในการรักษา
กับหมอพ้ืนบ้าน อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย ( x  = 2.83 S.D. = 1.13) เมื่อจ าแนกตามรายข้อได้ดังนี้ 
เกิดความลังเลสงสัยไม่เชื่อมั่นในวิธีการรักษาของหมอพ้ืนบ้าน พบว่า ประชาชนมีความเห็นว่าปัญหาอุปสรรค
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ในการรักษากับหมอพ้ืนบ้าน อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย ( x  = 3.06 S.D. = 1.03) อันดับที่ 1 คิดว่ายาสมุนไพร
ที่หมอพ้ืนบ้านใช้รักษานั้นรับประทานยาก พบว่า ประชาชนมีความเห็นว่าปัญหาอุปสรรคในการรักษา
กับหมอพ้ืนบ้าน อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย ( x  = 3.02 S.D. = 1.12) อันดับที่ 2 คิดว่าการรักษาของหมอ
พ้ืนบ้านไม่สอดคล้องกับหมอแผนปัจจุบัน พบว่า  ประชาชนมีความเห็นว่าปัญหาอุปสรรคในการรักษา
กับหมอพ้ืนบ้าน อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย ( x  = 2.88 S.D. = 1.13) อันดับที่ 3 เห็นว่าค่าใช้จ่ายในการรักษา
กับหมอพ้ืนบ้านใช้สิทธิ์เบิกไม่ได้ พบว่า  ประชาชนมีความเห็นว่าปัญหาอุปสรรคในการรักษากับหมอพ้ืนบ้าน 
อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย ( x  = 2.78 S.D. = 1.31) อันดับที่ 4 รักษากับหมอพ้ืนบ้านแล้วอาการเจ็บป่วย
ไม่ดีข้ึน พบว่า ประชาชนมีความเห็นว่าปัญหาอุปสรรคในการรักษากับหมอพ้ืนบ้าน อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย 
( x  = 2.66 S.D. = 1.05) อันดับที่ 5 ญาติและคนใกล้ชิดของท่านไม่สนับสนุนให้รักษากับหมอพ้ืนบ้าน 
พบว่า ประชาชนมีความเห็นว่าปัญหาอุปสรรคในการรักษากับหมอพ้ืนบ้าน อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย 
( x  = 2.59 S.D. = 1.15) อันดับที่ 6 
 
ตาราง 11 แสดง ค่าเฉลี่ย และอันดับ การดูแลสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน 
  

การดูแลสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน x  S.D. ระดับ อันดับ 

ด้านเหตุผลของการรับการรักษาจากหมอพ้ืนบ้าน 3.27 1.24 ค่อนข้าง
จริง 

4 

ด้านความรู้การเห็นคุณค่าและการปฏิบัติตน 
ต่อการแพทย์พ้ืนบ้าน 

3.21 1.13 ค่อนข้าง
ดี 

5 

ด้านการเห็นคุณค่าของการแพทย์พ้ืนบ้าน 3.95 1.12 มาก 1 
ด้านการปฏิบัติตนเมื่อเข้ารับการรักษากับหมอพ้ืนบ้าน  3.53 1.23 ดี 2 
ด้านความพึงพอใจต่อการรักษาด้วยหมอพื้นบ้าน  3.44 1.19 มาก 3 
ด้านปัญหาอุปสรรคในการรักษากับหมอพ้ืนบ้าน  2.83 1.13 ค่อนข้าง

น้อย 
6 

ภาพรวมการดูแลสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
การแพทย์พื้นบ้าน  

3.37 1.17 ค่อนข้าง
มาก 

 

 
 จากตาราง 11 ผลการศึกษาการดูแลสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พื้นบ้าน พบว่า 
โดยภาพรวมการดูแลสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พื้นบ้าน  ประชาชนมีความเห็น
ต่อการดูแลสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน อยู่ในระดับค่อนข้างมาก ( x  = 3.37 
S.D. = 1.17) เมื่อจ าแนกตามรายข้อได้ดังนี้ ด้านการเห็นคุณค่าของการแพทย์พ้ืนบ้าน พบว่า ประชาชน
มีความเห็นต่อการดูแลสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน อยู่ในระดับมาก ( x  = 3.95 
S.D. = 1.12) เป็นอันดับที่ 1 ด้านการปฏิบัติตนเมื่อเข้ารับการรักษากับหมอพ้ืนบ้าน พบว่า ประชาชน
มีความเห็นต่อการดูแลสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน อยู่ในระดับดี ( x  = 3.53 
S.D. = 1.23) เป็นอันดับที่ 2 ด้านความพึงพอใจต่อการรักษาด้วยหมอพ้ืนบ้าน พบว่า ประชาชนมีความเห็น
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ต่อการดูแลสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พื้นบ้าน อยู่ในระดับมาก ( x  = 3.44 S.D. = 1.19) 
เป็นอันดับที่ 3 ด้านเหตุผลของการรับการรักษาจากหมอพ้ืนบ้าน พบว่า ประชาชนมีความเห็นต่อการดูแล
สุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน อยู่ในระดับค่อนข้างจริง ( x  = 3.27 S.D. = 1.24) 
เป็นอันดับที่ 4 ด้านความรู้การเห็นคุณค่าและการปฏิบัติตนต่อการแพทย์พื้นบ้าน พบว่า ประชาชน
มีความเห็นต่อการดูแลสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน อยู่ในระดับค่อนข้างดี  
( x  = 3.21 S.D. = 1.13) เป็นอันดับที่ 5 ด้านปัญหาอุปสรรคในการรักษากับหมอพ้ืนบ้าน พบว่า ประชาชน
มีความเห็นต่อการดูแลสุขภาพ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พื้นบ้าน อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย 
( x  = 2.83 S.D. = 1.13) เป็นอันดับที่ 6 
 
ตาราง 12 การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระหว่างปัจจัยด้านต่างๆ ในการที่มารักษาหมอ

พ้ืนบ้านกับภาพรวมการดูแลสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน 
 

ปัจจัยด้านต่างๆ ในการที่มารักษาหมอพ้ืนบ้าน 
ภาพรวมการดูแลสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน 
r p 

ด้านเหตุผลของการรับการรักษาจากหมอพ้ืนบ้าน .776* .000 
ด้านความรู้การเห็นคุณค่าและการปฏิบัติตน 
ต่อการแพทย์พ้ืนบ้าน 

.768* .000 

ด้านการเห็นคุณค่าของการแพทย์พ้ืนบ้าน .699* .000 
ด้านการปฏิบัติตนเมื่อเข้ารับการรักษากับหมอพ้ืนบ้าน  .852* .000 
ด้านความพึงพอใจต่อการรักษาด้วยหมอพื้นบ้าน  .881* .000 
ด้านปัญหาอุปสรรคในการรักษากับหมอพ้ืนบ้าน  .618* .000 

*p≤0.05 
 
 ตาราง 12 การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระหว่างปัจจัยด้านต่างๆ ในการที่มารักษาหมอ
พ้ืนบ้านกับภาพรวมการดูแลสุขภาพ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พื้นบ้าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ผลการวิเคราะห์ภาพรวมการดูแลสุขภาพ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน มีความสัมพันธ์
กับด้านเหตุผลของการรับการรักษาจากหมอพ้ืนบ้าน (r = 0.776 p = .000) ด้านความรู้การเห็นคุณค่า
และการปฏิบัติตนต่อการแพทย์พ้ืนบ้าน (r = 0.768 p = .000) ด้านการเห็นคุณค่าของการแพทย์พ้ืนบ้าน 
(r = 0.699 p = .000) ด้านการปฏิบัติตนเมื่อเข้ารับการรักษากับหมอพ้ืนบ้าน (r = 0.852 p = .000) 
ด้านความพึงพอใจต่อการรักษาด้วยหมอพ้ืนบ้าน (r = 0.881 p = .000) และด้านปัญหาอุปสรรคในการรักษา
กับหมอพ้ืนบ้าน (r = 0.618 p = .000) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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ตาราง 13 ความสัมพันธ์ระหว่างด้านเหตุผลของการรับการรักษาจากหมอพ้ืนบ้าน กับการดูแลสุขภาพ
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน ในอ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  

ด้านเหตุผลของการรับการรักษา
จากหมอพื้นบ้าน 

กระบวนการดูแลสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน ในอ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
กระบวนการดูแลสุขภาพ 
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน 
ในอ าเภอท่าตะเกียบ  
จงัหวัดฉะเชิงเทรา 

ค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพันธ์ 

(Correlation 
Coefficient) 

 

R Sig. B 𝛽 t-value t-prob 
ด้านเหตุผลของการรับการรักษา

จากหมอพื้นบ้าน 
.776 .000* .592 .776 24.570 .000* 

F-value, F-prob   603 .689 .000*   
R, R square, Adjusted 

R square 
.776 .603 .602    

Std. error of estimate .46327      
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 จากตาราง 13 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านเหตุผลของการรับการรักษา
จากหมอพ้ืนบ้านกับการดูแลสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน ในอ าเภอท่าตะเกียบ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ปัจจัยด้านเหตุผลของการรับการรักษาจากหมอพ้ืนบ้านมีความสัมพันธ์กัน
กับการดูแลรักษาสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน (r = 0.776 Sig. = .000) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 เมื่อวัดระดับความสัมพันธ์ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พบว่า ปัจจัยด้านเหตุผลของการรับ
การรักษาจากหมอพ้ืนบ้านมีความสัมพันธ์กันในทางบวก กับการดูแลรักษาสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับมากที่สุด (r = 0.776)  
 และเมื่อท าการผลทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.01 พบว่า ปัจจัยด้านเหตุผลของการรับการรักษาจากหมอพ้ืนบ้านมีอิทธิพลต่อการดูแล
รักษาสุขภาพ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน (F-prob = .000) โดยมีความสัมพันธ์กัน
อยู่ในระดับมากที่สุด (r = 0.776) และจะส่งผลต่อการดูแลรักษาสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน ร้อยละ 77.60  
 จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านเหตุผลของการรับการดูแลรักษาสุขภาพจากหมอ
พ้ืนบ้าน มีความสัมพันธ์กันกับการดูแลรักษาสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พ้ืนบ้ าน 
โดยมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับมากที่สุด และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน
และมีความสัมพันธ์กันมากในเชิงบวก (B = .592 𝛽 = .776) 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริท

ร์

 
 

95 

ตาราง 14 ความสัมพันธ์ระหว่างด้านความรู้เกี่ยวกับการแพทย์พ้ืนบ้าน กับการดูแลรักษาสุขภาพ
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พ้ืนบ้านในอ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  

ด้านความรู้เกี่ยวกับ 
การแพทย์พื้นบ้าน 

การดูแลรักษาสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน ในอ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
การดูแลรักษาสุขภาพ 

โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน 
ในอ าเภอท่าตะเกียบ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพันธ์ 

(Correlation 
Coefficient) 

 

R Sig. B 𝛽 t-value t-prob 
ด้านความรู้เกี่ยวกับ 
การแพทย์พื้นบ้าน 

.768 .000* .673 .768 23.916 .000* 

F-value, F-prob   571.983 .000*   
R, R square, Adjusted 

R square 
.768 .590 .589    

Std. error of estimate .47078      
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 จากตาราง 14 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับการแพทย์พื้นบ้าน
กับการดูแลรักษาสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พื้นบ้าน  ในอ าเภอท่าตะเกียบ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับการแพทย์พ้ืนบ้านมีความสัมพันธ์กันกับการดูแล
รักษาสุขภาพ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน (r = 0.768 Sig. = .000) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
 เมื่อวัดระดับความสัมพันธ์ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พบว่า ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับ
การแพทย์พ้ืนบ้านมีความสัมพันธ์กันในทางบวก กับการดูแลรักษาสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับมากท่ีสุด (r = 0.768)  
 และเมื่อท าการผลทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.01 พบว่า ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับการแพทย์พ้ืนบ้านมีอิทธิพลต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พ้ืนบ้านในอ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา (F-prob = .000) 
โดยมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับมากที่สุด (r = 0.768) และจะส่งผลต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน ร้อยละ 76.80  
 จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับการแพทย์พ้ืนบ้านมีความสัมพันธ์กัน
กับการดูแลรักษาสุขภาพ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พื้นบ้าน โดยมีความสัมพันธ์กัน อยู่ในระดับ
มากที่สุด และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธ์กันมากในเชิงบวก 
(B = .673 𝛽 = .768) 
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ตาราง 15 ความสัมพันธ์ระหว่างด้านการเห็นคุณค่าของการแพทย์พ้ืนบ้าน กับการดูแลรักษาสุขภาพ
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พ้ืนบ้านในอ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  

ด้านการเห็นคุณค่า 
ของการแพทย์พ้ืนบ้าน 

การดูแลสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน 
ในอ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

การดูแลรักษาสุขภาพ 
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน 
ในอ าเภอท่าตะเกียบ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพันธ์ 

(Correlation 
Coefficient) 

 

R Sig. B 𝛽 t-value t-prob 
ด้านการเห็นคุณค่า 

ของการแพทย์พ้ืนบ้าน 
.699 .000* .563 .699 19.509 .000* 

F-value, F-prob   380.592 .000*   
R, R square, Adjusted 

R square  
.699 .489 .488    

Std. error of estimate .52547      
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 จากตาราง 15 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการเห็นคุณค่าของการแพทย์พ้ืนบ้าน
กับการดูแลรักษาสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พื้นบ้าน ในอ าเภอท่าตะเกียบ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ปัจจัยด้านการเห็นคุณค่าของการแพทย์พ้ืนบ้านมีความสัมพันธ์กันกับการดูแล
รักษาสุขภาพ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน (r = 0.699 Sig. = .000) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
 เมื่อวัดระดับความสัมพันธ์ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พบว่า ปัจจัยด้านการเห็นคุณค่า
ของการแพทย์พ้ืนบ้านมีความสัมพันธ์กันในทางบวก กับการดูแลรักษาสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก (r = 0.699)  
 และเมื่อท าการผลทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.01 พบว่า ปัจจัยด้านการเห็นคุณค่าของการแพทย์พ้ืนบ้านมีอิทธิพลต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน (F-prob = .000) โดยมีความ สัมพันธ์กันอยู่ในระดับมาก 
(r = 0.699) และจะส่งผลต่อการดูแลรักษาสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน 
ร้อยละ 69.90  
 จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านการเห็นคุณค่าของการแพทย์พ้ืนบ้านมีความสัมพันธ์กัน
กับการดูแลรักษาสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พื้นบ้าน โดยมีความสัมพันธ์กัน
อยู่ในระดับมาก และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธ์กันมากในเชิงบวก 
(B = .563 𝛽 = .699) 
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ตาราง 16 ความสัมพันธ์ระหว่างด้านการปฏิบัติตนเมื่อเข้ารับการรักษากับหมอพื้นบ้าน กับการดูแล
รักษาสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พ้ืนบ้านในอ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

  

ด้านการปฏิบัติตนเมื่อเข้ารับ 
การรักษากับหมอพ้ืนบ้าน 

การดูแลรักษาสุขภาพ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์
พ้ืนบ้าน ในอ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

การดูแลรักษาสุขภาพ 
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน 
ในอ าเภอท่าตะเกียบ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพันธ์ 

(Correlation 
Coefficient) 

 

R Sig. B 𝛽 t-value t-prob 
ด้านการปฏิบัติตนเมื่อเข้ารับ
การรักษากับหมอพ้ืนบ้าน 

.852 .000* .553 .852 32.434 .000* 

F-value, F-prob   151.963 .000*   
R, R square, Adjusted 

R square  
.852 .726 .725    

Std. error of estimate .38505      
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 จากตาราง 16 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการปฏิบัติตนเมื่อเข้ารับการรักษา
กับหมอพื้นบ้านกับการดูแลรักษาสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พื้นบ้าน ในอ าเภอ
ท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ปัจจัยด้านการปฏิบัติตนเมื่อเข้ารับการรักษากับหมอพ้ืนบ้าน
มีความสัมพันธ์กันกับการดูแลรักษาสุขภาพ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน  (r = 0.852 
Sig. = .000) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
 เมื่อวัดระดับความสัมพันธ์ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พบว่า ปัจจัยด้านการปฏิบัติตน
เมื่อเข้ารับการรักษากับหมอพื้นบ้านมีความสัมพันธ์กันในทางบวก กับการดูแลรักษาสุขภาพ โดยใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับมากที่สุด (r = 0.852)  
 และเมื่อท าการผลทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.01 พบว่า ปัจจัยด้านการปฏิบัติตนเมื่อเข้ารับการรักษากับหมอพ้ืนบ้านมีอิทธิพลต่อการดูแล
รักษาสุขภาพ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน (F-prob = .000) โดยมีความสัมพันธ์กัน
อยู่ในระดับมากที่สุด (r = 0.852) และจะส่งผลต่อการดูแลรักษาสุขภาพ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านการแพทย์พื้นบ้าน ร้อยละ 85.20  
 จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านการปฏิบัติตนเมื่อเข้ารับการรักษากับหมอพ้ืนบ้าน
มีความสัมพันธ์กันกับการดูแลรักษาสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พื้นบ้าน  
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โดยมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับมากที่สุด และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน
และมีความสัมพันธ์กันมากในเชิงบวก (B = .553 𝛽 = .852) 
 
ตาราง 17 ความสัมพันธ์ระหว่างด้านความพึงพอใจต่อการดูแลรักษาสุขภาพ โดยหมอพ้ืนบ้านกับการดูแล

รักษาสุขภาพ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน ในอ าเภอท่าตะเกียบ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  

ด้านความพึงพอใจต่อการรักษา
โดยหมอพ้ืนบ้าน 

การดูแลรักษาสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์
พ้ืนบ้าน ในอ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

การดูแลรักษาสุขภาพ 
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน 
ในอ าเภอท่าตะเกียบ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพันธ์ 

(Correlation 
Coefficient) 

 

R Sig. B 𝛽 t-value t-prob 
ด้านความพึงพอใจต่อการรักษา

จากหมอพื้นบ้าน 
.881 .000* .638 .881 37.209 .000* 

F-value, F-prob   184.535 .000*   
R, R square, Adjusted 

R square  
.881 .777 .776    

Std. error of estimate .34728      
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 จากตาราง 17 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความพึงพอใจต่อการดูแลรักษา
สุขภาพ โดยหมอพ้ืนบ้านกับการดูแลรักษาสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พื้นบ้าน ในอ าเภอ
ท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ปัจจัยด้านความพึงพอใจต่อการดูแลรักษาสุขภาพโดยหมอพ้ืนบ้าน
มีความสัมพันธ์กันกับการดูแลรักษาสุขภาพ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน (r = 0.881 
Sig. = .000) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 เมื่อวัดระดับความสัมพันธ์ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พบว่า ปัจจัยด้านความพึงพอใจ
ต่อการดูแลรักษาสุขภาพโดยหมอพื้นบ้านมีความสัมพันธ์กันในทางบวก กับการดูแลรักษาสุขภาพ
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับมากที่สุด (r = 0.881)  
 และเมื่อท าการผลทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.01 พบว่า ปัจจัยด้านความพึงพอใจต่อการดูแลรักษาสุขภาพโดยหมอพ้ืนบ้านมีอิทธิพล 
ต่อการดูแลรักษาสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พื้นบ้าน (F-prob = .000) โดยมี
ความ สัมพันธ์กันอยู่ในระดับมากที่สุด (r = 0.881) และจะส่งผลต่อการดูแลรักษาสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน ร้อยละ 88.10  
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 จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านความพึงพอใจต่อการดูแลรักษาสุขภาพ โดยหมอ
พ้ืนบ้านมีความสัมพันธ์กันกับการดูแลรักษาสุขภาพ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน 
โดยมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับมากที่สุด และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน
และมีความสัมพันธ์กันมากในเชิงบวก (B = .638 𝛽 = .881) 
 
ตาราง 18 ความสัมพันธ์ระหว่างด้านปัญหา อุปสรรคในการดูแลรักษาสุขภาพโดยหมอพ้ืนบ้านกับการดูแล

รักษาสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน ในอ าเภอท่าตะเกียบ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  

ด้านปัญหา อุปสรรคในการรักษา
โดยหมอพ้ืนบ้าน 

การดูแลรักษาสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์
พ้ืนบ้าน ในอ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

การดูแลรักษาสุขภาพ 
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน 
ในอ าเภอท่าตะเกียบ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพันธ์ 

(Correlation 
Coefficient) 

 

R Sig. B 𝛽 t-value t-prob 
ด้านปัญหา อุปสรรค 

ในการรักษาโดยหมอพื้นบ้าน 
.618 .000* .538 .618 15.690 .000* 

F-value, F-prob   246.163 .000*   
R, R square, Adjusted 

R square  
.618 .382 .381    

Std. error of estimate .57770      
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 จากตาราง 18 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านปัญหา อุปสรรคในการดูแลรักษา
สุขภาพ โดยหมอพ้ืนบ้านกับการดูแลรักษาสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พื้นบ้าน 
ในอ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ปัจจัยด้านปัญหา อุปสรรคในการรักษากับหมอพ้ืนบ้าน
มีความสัมพันธ์กันกับกระบวนการดูแลสุขภาพ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน ในอ าเภอ
ท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา (r = 0.618 Sig. = .000) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 เมื่อวัดระดับความสัมพันธ์ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พบว่า ปัจจัยด้านปัญหา อุปสรรค
ในการดูแลรักษาสุขภาพโดยหมอพื้นบ้านมีความสัมพันธ์กันในทางบวกกับการดูแลรักษาสุขภาพ
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก (r = 0.618)  
 และเมื่อท าการผลทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.01 พบว่า ปัจจัยด้านปัญหา อุปสรรคในการดูแลรักษาสุขภาพ โดยหมอพ้ืนบ้านมีอิทธิพล
ต่อการดูแลรักษาสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน (F-prob = .000) โดยมี
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ความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับมาก (r = 0.618) และจะส่งผลต่อการดูแลรักษาสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านการแพทย์พื้นบ้าน ร้อยละ 61.80  
 จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านปัญหา อุปสรรคในการรักษากับหมอพ้ืนบ้าน
มีความสัมพันธ์กันกับกระบวนการดูแลสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พื้นบ้าน 
โดยมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับมาก และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน
และมีความสัมพันธ์กันมากในเชิงบวก (B = .538 𝛽 = .618) 
 
5.2 ผลการศึกษาองค์ความรู้ แบบแผนการปฎิบัติ และวิธีการรักษาของหมอพื้นบ้าน  
 
 5.2.1 องค์ความรู้ของหมอพื้นบ้าน 
 หมอพ้ืนบ้านที่เป็นตัวอย่างในการศึกษา ได้รับการขึ้นทะเบียนจากส านักงานสาธารณสุข
ของจังหวัดฉะเชิงเทรา มีจ านวน 12 คน แบ่งประเภทเป็น หมอยาสมุนไพรจ านวน 7 คน หมอนวด
พ้ืนบ้าน จ านวน 2 คน หมอน้ ามันรักษากระดูก จ านวน 2 คน หมอรักษาพิษงูจ านวน 1 คน มีทั้งเพศหญิง
และเพศชาย อายุของหมอพ้ืนบ้านอยู่ระหว่าง 61-70 ปี โดยผู้ที่มีอายุมากท่ีสุด คือ 76 ปี หมอพ้ืนบ้าน
เหล่านี้บางคนที่เกิดในพื้นที่อ าเภอท่าตะเกียบ  บางคนอพยพมาจากจังหวัดอื่นๆ ด้วยเหตุผลจาก
การประกอบอาชีพเป็นส่วนใหญ่ แต่ละคนอพยพมากกว่า 10 ปี ขึ้นไปจนกลายเป็นสมาชิกของสังคม
ในอ าเภอท่าตะเกียบ เป็นที่ยอมรับนับถือและไว้วางใจให้ดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บและเป็นที่พ่ึงของคน
ในชุมชน 
       หมอพ้ืนบ้านส่วนใหญ่จบการศึกษาในระบบโรงเรียนระดับประถมศึกษา มีรายได้จากการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท านา ท าไร่ ท าสวน ค้าขาย หมอพ้ืนบ้านส่วนใหญ่มีฐานะรายได้ไม่ดีนัก
เมื่อเปรียบเทียบกับประชาชนทั่วๆ ไปในชุมชน การมีฐานะของหมอพ้ืนบ้านไม่ได้เกิดขึ้นจากรายได้
การเป็นหมอพ้ืนบ้าน เพราะรายได้จากการให้บริการผู้ป่วยมานั้นหมอพื้นบ้านไม่เรียกร้อง แต่เป็นการ
ให้ตามก าลังตามศรัทธาของผู้ป่วย เนื่องจากหมอพ้ืนบ้านถือว่าเป็นเรื่องของการช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ 
 จากการสังเกตความเป็นอยู่และสภาพบ้านเรือนของหมอพ้ืนบ้าน พบว่า มีสภาพเหมือนกับ
ชาวบ้านอ่ืนๆ จะแตกต่างเพียงเล็กน้อยคือบริเวณบ้านของหมอพ้ืนบ้านต้องมีพ้ืนที่กว้างขวางพอสมควร
เพ่ือปลูกสมุนไพร เวลาท าการรักษาจะได้หยิบใช้อย่างทันท่วงที บ้านของหมอบางคนจัดที่นั่งไว้ส าหรับ
ผู้สนใจมาปรึกษาปัญหา ขอค าแนะน าเรื่องการรักษาสุขภาพ เรื่องความรู้ด้านสมุนไพร และจัดเตรียม
สมุนไพรไว้ขาย และแจกด้วย 
 จุดเริ่มต้นที่เป็นพ้ืนฐานในการสร้างความสนใจ และความต้องการการเป็นหมอพ้ืนบ้านมี
พ้ืนฐานมาจากเรื่องเดียวกัน คือ ความใกล้ชิดสนิทสนมและได้เห็น คลุกคลี มีวิถีชีวิตร่วมกัน หรือการเป็น
ลูกศิษย์ รับใช้พระท่ีเป็นหมอพ้ืนบ้านจนเกิดความสนใจอยากเรียนรู้ สรุปได้ 3 ประเด็น คือ 
 1) การที่ตนเองสมาชิกครอบครัวและเครือญาติมีปัญหาเรื่องสุขภาพ เป็นแรงจูงใจ
ที่ต้องการเรียนวิชาหมอพ้ืนบ้านเพื่อรักษาตนเอง และช่วยเหลือสมาชิกครอบครัว                   
 2) การรู้จักหรือคุ้นเคยกับหมอพื้นบ้าน เช่น ขณะบวชเป็นเณร/พระได้คลุกคลี
กับพระอาจารย์ที่เป็นหมอพ้ืนบ้าน ติดตามรับใช้ชีที่มีความรู้ในการรักษาแบบพื้นบ้าน จนเกิดความคิด
และความต้องการเป็นหมอพ้ืนบ้าน 
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 3) การได้รับการถ่ายทอดวิชาการเป็นหมอพ้ืนบ้านจากครอบครัวที่เป็นหมอพ้ืนบ้าน
มาก่อนแล้ว 
 
 “... ไปท ำงำนที่ระยองไม่สบำยหมดแรง ตัวเหลือง หนีไปรักษำอยู่กับพระบนเขำ
เลยได้วิชำมำด้วย ...” หมอคนที่ 11 
 “... พ่อเป็นหมอต ำแย เวลำมีครอบครัวของตัวเองก็เลยได้ใช้ ทุกวันนี้คนก็ยังมำตำม 
มำเอำยำเกี่ยวกับมดลูก ประจ ำเดือน กินผิด เลือดเสียเพรำะไม่ได้อยู่ไฟก็รักษำได้ ...” หมอคนที่ 9 
 
 หมอพ้ืนบ้านเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่อยู่ในวัยเด็ก โดยเริ่มจากการติดตามบรรพบุรุษที่เป็นหมอพ้ืนบ้าน
ไปรักษาผู้ป่วยหรือไปหาสมุนไพร การสอนด้วยวิธีบอกกล่าวเริ่มจากการสังเกตลักษณะอาการผิดปกติ
ของผู้ป่วย เรียนรู้ว่าจะต้องใช้สมุนไพรอะไร และส่วนไหนรักษา ด้วยวิธีการใด หาจากที่ไหน ตลอดจน
วิธีการเก็บ และในเวลาต่อมาก็จะถูกใช้ให้ไปเก็บสมุนไพรที่ต้องน ามารักษาผู้ป่วยตามล าพัง  
 นอกจากการเรียนรู้จากบรรพบุรุษวัดก็เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญ ซึ่งในสมัยก่อนนั้นคนที่อยากเรียน
หนังสือก็ต้องมาเรียนที่วัด พ่อ แม่ จึงมักจะให้บุตรหลานบวชเพ่ือเรียนรู้ด้านต่างๆ ผู้ที่มาเรียนที่วัด
ก็จะได้เรียนรู้ ทั้งทางธรรม ทางการสวดมนต์ คาถาอาคม การประกอบพิธีกรรม ความรู้ด้านการรักษา
ในขณะที่เล่าเรียนขณะบวช หลังจากสึกแล้วหมอบางคนได้ใช้ความรู้ทางศาสนา มาประกอบพิธีกรรมต่างๆ 
ตลอดจนรักษาผู้ที่มีอาการเจ็บป่วย ได้น าบทสวดมาใช้ประกอบการรักษาให้ดูขลังและน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น 
ส่วนการรักษาด้วยสมุนไพรก็ยังคงมีเวทมนต์คาถาเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญอยู่เช่นถูกพบว่าน ามาใช้
ในลักษณะของการปลุกยา และช่วยเพิ่มพลังให้ตัวยา 
 
 “... ตอนเป็นเด็กหลวงปู่เอำไปเลี้ยงโตขึ้นก็บวชเณรวันไหนหลวงปู่ไม่อยู่ติดกิจนิมนต์เวลำ
คนไข้มำหำเรำต้องดูแลคนไข้ เริ่มต้นรักษำตั้งแต่เป็นเณร เมื่อก่อนไม่มีกระดำษต้องเขียนในใบลำน คน
รู้หนังสือก็มีน้อย สมัยนั้นแค่จบป. สี่ ก็เป็นครูได้ หลวงปู่สอนให้จ ำท ำให้ดูพำเดินดูต้นไม้ ป่ำไม้ 
สมัยก่อนไม่มีโรงพยำบำลคนตกต้นไม้ควำยชน ไข้กำฬรักษำได้หมด ต ำรำของหลวงปู่เป็นภำษำขอม
เพรำะเมื่อก่อนกัณฑ์เทศน์ตัวหนังสือธรรมก็จะเป็นภำษำขอมเขียนในใบลำนร้อย ด้วยเชือก เพรำะ
ประเทศไทยพ้ืนที่นี้ขอมอยู่มำก่อน เลยไม่ได้เรียนจำกในต ำรำของหลวงปู่ ...” หมอคนที่ 3 
 
 การเรียนรู้เพิ่มเติมของหมอพ้ืนบ้านนั้นแม้นว่าจะมีวิชาความรู้สามารถ แต่หมอพ้ืนบ้าน
ก็ยังได้เรียนรู้เพ่ิมเติมโดยมี 2 ลักษณะ คือ การเรียนอย่างเป็นระบบได้แก่ การเข้ารับการอบรมตามโครงการ
ที่กระทรวงสาธารณสุขจัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกจังหวัด เช่น โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี 
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ จังหวัดปราจีนบุรี ตลอดจนแหล่งอ่ืนๆ ภายในจังหวัด เช่น เครือข่าย
หมอพ้ืนบ้านของจังหวัด เครือข่ายวนเกษตรของพ่อผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม เครือข่ายป่าภาคตะวันออก 
การเรียนรู้เพ่ิมเติมอย่างไม่เป็นระบบ เช่น การเรียนคาถาเพ่ิมเติมจากครูหมอพ้ืนบ้าน การค้นคว้าจากต ารา 
รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างหมอพ้ืนบ้านด้วยกัน 
 ถึงแม้หมอบางคนไม่เคยเรียนรู้เพ่ิมเติมเลย แต่หมอพื้นบ้านทั้ง 12 คน จะมีการแลกเปลี่ยน
ความรู้อยู่อย่างสม่ าเสมอในการประชุมหมอพ้ืนบ้านที่โรงพยาบาลท่าตะเกียบเป็นประจ าทุกเดือน 
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แม้ว่าจะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากบรรพบุรุษ จากผู้ที่มีความรู้ด้านการดูแลรักษาสุขภาพ และ
จากต าราต่างๆ หากจะให้เชี่ยวชาญก็จ าเป็นต้องมีการสั่งสมประสบการณ์ในการให้บริการ ผลการศึกษาพบว่า 
หมอพ้ืนบ้านได้สั่งสมประสบการณ์มาให้บริการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 40 ปี โดยบางคนเริ่มให้บริการ
ตั้งแต่อายุประมาณ 11-12 ปี ในขณะที่หมอพ้ืนบ้านรุ่นใหม่มีประสบการณ์ในการดูแลรักษาสุขภาพ
เป็นระยะเวลา 10-20 ปี  
 
 “... สมมติว่ำผมไม่รู้อันนี้ผมก็ถำม เวลำผมถำมผมไม่ถำมคนเดียวนะ สมมติว่ำอยำกถำม
ชำตรีว่ำต้นอันนี้ถำมชะโอดว่ำเขำเรียกต้นอันนี้ แต่พอถำมอีกคนบุญมีก็ว่ำต้นอันนี้ แล้วตกลงมันเป็น
ต้นอะไรกันแน่ รักษำโรคอะไรกันแน่ก็ หำข้อมูลเพ่ิมเติมแล้วส่วนกลำงเขำเรียกต้นอะไรกันแน่หำๆ ...” 
หมอคนที่ 3 
 
 การที่จะเป็นหมอพ้ืนบ้านที่สมบูรณ์แบบนอกจากความรู้ที่จะจัดการกับความเจ็บป่วยได้  
ต้องมีจิตส านึกของความเป็นหมอที่เหมาะสมด้วย การถ่ายทอดความรู้จึงเป็นกระบวนการที่เข้มงวด
และจริงจัง การเรียนรู้ต้องเรียนรู้จากสถานการณ์จริง เรียนรู้จากการปฏิบัติโดยตามครูไปรักษาผู้ป่วย 
ระหว่างนั้นครูก็จะสอนก็จะด้วยปากเปล่า การอ่านการเขียนมีน้อยเพราะการศึกษาของแต่ละคนไม่สูงนัก 
จะเรียนรู้เรื่องสมุนไพรก็ต้องตามไปเก็บสมุนไพร นอกจากเรื่องการรักษาแล้วคุณธรรมและจริยธรรม
ก็จะถูกถ่ายทอดพร้อมกันด้วยกว่าจะเรียนรู้จนช านาญท าการรักษาผู้ป่วยได้ต้อง สะสมความรู้
และประสบการณ์เป็นเวลานานหลายปี ขณะที่ชีวิตประจ าวันก็ต้องประกอบอาชีพ เนื่องจากการเป็นหมอ
พ้ืนบ้านต้องช่วยคนโดยไม่เห็นประโยชน์  
  การรักษาของหมอพ้ืนบ้านแต่ละคนจะขึ้นอยู่กับองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอด ซึ่งบนพ้ืนฐาน
ความคิด ความเชื่อของหมอพื้นบ้านแต่ละคน จะมีค าอธิบายให้กับความเจ็บป่วยและวิธีการรักษา
ที่แตกต่างกันไป ผลการศึกษาพบว่า ความเชื่อสาเหตุการเกิดโรคของหมอพ้ืนบ้านมีรายละเอียดดังนี้  
 1) ความเชื่อเกี่ยวกับความสมดุลของธาตุ และความสมดุลร้อน เย็น ความเชื่อนี้มาจาก
ความเชื่อว่าร่างกายประกอบด้วยธาตุ 4 คือ ธาตุดิน ธาตุน้ า ธาตุลม ธาตุไฟ ธาตุมีความสมดุลร่างกาย
ก็จะแข็งแรง หากธาตุผิดปกติหรือเสียสมดุลไป จากพฤติกรรมต่างๆ เช่น การบริโภคอาหารที่มีสารปนเปื้อน
และเป็นอันตรายต่อร่างกาย พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น กิน นอนไม่เป็นเวลาไม่ออกก าลังกาย เป็นต้น 
นอกจากนั้น ความเสื่อมของร่างกายตามอายุขัยก็จะท าให้อ่อนแอหรือเจ็บป่วย นอกจากนี้ยังมีปัจจัยภายนอก
มากระท า ท าให้ธาตุผิดปกติไป เช่น สภาพอากาศ การบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ  
 2) ความเชื่อเกี่ยวกับผี ในบริบทของอ าเภอท่าตะเกียบซึ่งมีประชากรที่อพยพมาจาก
หลายแห่ง ซึ่งได้น าวัฒนธรรมความเชื่อเรื่องผี วัฒนธรรมเกี่ยวกับการนับถือผีพลังอ านาจของผีติดมาด้วย 
ผีจะสามารถดลบันดาลให้บุคคลหรือสังคมเสียสมดุล หรือเกิดปัญหาได้นอกจากนี้ผียังมีบทบาทในการบอก
สาเหตุของความเจ็บป่วยได้ กรณีผีฟ้า ของกลุ่มภูไท การที่ผีจะท าให้บุคคลเกิดความเจ็บ หากบุคคลนั้น
มีพฤติกรรมที่ไม่ดี หรือ กระท าไม่ดีผีจึงลงโทษ ให้เกิดการเจ็บป่วย จากผีโป่ง ผีพราย ในป่า เป็นต้น  
 3) ความเชื่อด้านไสยศาสตร์ และอ านาจลึกลับที่บุคคลใช้กระท ากับทุกคน โดยใช้
คาถาอาคม คุณไสย เวทมนตร์ท าให้เกิดการเจ็บป่วย อาจจะอยู่ในรูปของยาสั่งซึ่งเคยพบในอดีต มีการแย่งชิง
ผลประโยชน์ในยุคสัมปานป่าไม้ 
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 4) ความเชื่อด้านโหราศาสตร์ ความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุบางครั้งอาจจะเกิดจากอิทธิพล
ของดวงดาวที่มีต่อชะตาชีวิตของผู้ป่วย หมอพ้ืนบ้านจะมีบทบาทท านายโชคชะตา และบอกว่าสาเหตุ
ของความเจ็บป่วยและหากดวงชะตามีเคราะห์กรรม หมอพ้ืนบ้านก็จะมีหน้าที่ขอขมาต่อเจ้ากรรมนายเวร
ของผู้ป่วย รวมทั้ง ท าพิธีสะเดาะเคราะห์เสริมดวงให้กับผู้ป่วย กรณีการรักษาด้วยการคูณธาตุของหมอ
สะโอดต้องท าการดูโชคชะตาประกอบ 
 5) ความเชื่อที่ว่าโรคบางโรครักษากับแพทย์แผนปัจจุบันไม่หายต้องรักษากับหมอ
พ้ืนบ้านเท่านั้น โดยเฉพาะโรคบางโรคมีสาเหตุมาจากสิ่งเหนือ ธรรมชาติ หมอพ้ืนบ้านมีความสามารถรักษา
โรคให้หายได้ หรือโรคบางอย่างที่การแพทย์แผนปัจจุบันยังไม่สมารถรักษาได้ เช่น โรคสะเก็ดเงิน วัยทอง 
เป็นต้น 

 
 “... 1) ที่อยู่อำศัยประเทศที่อยู่ใช่ไหมที่เรำอยู่อำศัยหมำยถึงอำกำศหำยใจ 2) อำหำร
เรำบริโภคทุกวันนี้เรำหลีกไม่ได้ใช่ไหมมีสำรพิษอยู่ตลอดเวลำแล้วโรคมันก็เยอะแยะ ข้อที่  3 ก็คือ 
ควำมเครียดเกิดขึ้น โรคมันก็ประดังเข้ำมำเป็นได้ทุกอย่ำงทุกโรคถ้ำควำมเครียดเกิดขึ้นนะมีอยู่  
3 อย่ำง ...” หมอคนที่ 3 
 
 โรคที่หมอพ้ืนบ้านดูแลรักษามีทั้งโรค อาการและปัญหาสุขภาพที่เกิดทางกาย โรค อาการ
และปัญหาสุขภาพที่เกิดทางจิตใจ โรคที่หมอพ้ืนบ้านทุกคนสามารถรักษาได้ คือ โรคทั่วไป เช่น ปวดหัว 
ตัวร้อน เป็นไข้ ไอ ผลการศึกษาพบว่า หมอพ้ืนบ้านมักจะไม่แยกชัดเจนระหว่างโรค และอาการ ผลการศึกษา
พบว่า โรค และอาการเจ็บป่วยที่หมอพ้ืนบ้านรักษา คือ 
 1) ปัญหาสุขภาพทางกาย มีทั้งลักษณะโรคทั่วไป โรคเรื้อรัง โรคที่เกิดจากพฤติกรรม 
และจากอุบัติเหตุ ตัวอย่างเช่น อาการไข้ ผื่นคัน ไอ ท้องเสีย การดูแลหญิงหลังคลอด ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 
และข้อต่อ อาการเคล็ดยอก สัตว์มีพิษกัดต่อย โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคกระเพาะ โรคริดสีดวง 
โรคมะเร็ง โรคอัมพฤกษ์อัมพาต โรคตาน โรคซาง โรคประดง ไข้ทับฤดู กระดูกหัก หลุด แตก เป็นต้น 
 2) ปัญหาสุขภาพทางจิตใจ ที่เกิดจากการกระท าของผี หรือวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ หรือเกิด
จากพลังทางไสยศาสตร์ มีอาการหลายลักษณะ คือ เพ้อคลั่ง ไม่รู้สึกตัว เหตุที่เกิดอาการทางประสาท เช่น 
วิตกกังวล ซึมเศร้า เครียด โรคประเภทนี้จะมีอาการเรื้อรัง และรักษาไม่หาย  
  ส่วนการเรียกชื่อโรคจะเรียก 2 ลักษณะ คือ เรียกตามชื่อโรคของหมอพ้ืนบ้าน และเรียกตามชื่อโรค
ของหมอแผนปัจจุบัน โดยจัดกลุ่มอาการได้ดังต่อไปนี้ กลุ่มอาการทั่วไป กลุ่มอาการเรื้อรัง กลุ่มโรคพ้ืนบ้าน 
และกลุ่มอาการที่เกี่ยวกับไสยศาสตร์ ฉะนั้นวิธีการในการรักษาเยียวยาของแต่ละสาเหตุ แต่ละโรค
ก็จะแตกต่างกันออกไปตามอาการของผู้ป่วย วิธีการรักษาที่น ามาใช้ก็มีหลายวิธีลักษณะผสมผสาน เนื่องจาก
รักษาของหมอพ้ืนบ้านมองว่าสุขภาพของคนมีความเชื่อมโยงเป็นองค์รวม โดยหมอพ้ืนบ้านทุกประเภท
จะใช้สมุนไพรเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการรักษา  
 5.2.2 แบบแผนการปฏิบัติของหมอพื้นบ้าน 
 นอกจากการสืบทอดความรู้ หมอพ้ืนบ้านยังได้หล่อหลอมความคิด และวิธีปฏิบัติ เพ่ือให้ด ารง
การเป็นหมอพ้ืนบ้านที่ดี เป็นไปตามค าสั่งสอนจากครูอาจารย์อย่างเคร่งครัด จากผลการศึกษาพอสรุปได้ดังนี้ 
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 1) แบบแผนการปฏิบัติต่อตนเอง เช่น การถือศีล 5 การภาวนา การนั่งสมาธิเพ่ือให้
จิตใจสงบและเกิดปัญญาซึ่งจะมีส่วนส าคัญท่ีช่วยในการรักษา การไม่ติดอบายมุข  
 
 “... ข้อควรปฎิบัติของหมอพื้นบ้ำน คือ กำรปฏิบัติตนต้องรักษำศีลห้ำถ้ำผิดศีล
แม้เพียง 1 ข้อเวทมนตร์คำถำที่มีอยู่ก็จะท ำลำยตัวเอง ...” หมอคนที่ 11 
 
 2) แบบแผนการปฏิบัติต่อผู้ป่วย เช่น การมีข้อยึดถือที่ปฏิบัติต่อผู้ป่วยทุกคนมี  
3 ประเด็น ส าคัญ คือ (1) การไม่มีอคติต่อผู้ป่วยที่มารับการรักษา (2) การไม่ปฏิเสธการรักษากับผู้ป่วย 
(3) การไม่ เรียกร้องค่าตอบแทนจากผู้ป่วย (4) ไม่คุยโม้ โอ้อวด หากเกินก าลังรักษาหมอพ้ืนบ้านจะบอกผู้ป่วย
ตามความจริง  
 
 “... หำยแล้วค่อยมำส่งครู ส่วนมำก 6 บำทกับ 12 บำท สู่ขวัญ ผูกแขนงำนแต่ง 
12 บำท หรือแล้วแต่จะให้ ถ้ำไม่ให้ก็ไม่มีสิทธิ์จะถำมคนโบรำณห้ำมรับเก็บที่ตัวเองรับมำมิฉะนั้น
กำรรักษำจะไม่ได้ผล แล้วแต่คนไข้ไม่ว่ำกัน ใครมำหำเรำเรำต้องช่วยเค้ำบอกว่ำช่วยนะไม่รู้จะดีขึ้น
หรือเปล่ำคนเกิดมำก็ต้องช่วยคน ...” หมอคนที่ 5 

 
 “... เมื่อดีขึ้นหรือหำยต้องกลับมำท ำพิธีส่งครู มีผ้ำขำว 1 ผืน ยำว 1 วำ ปลงคำย
รักษำกระดูกจะมีกระติ๊บข้ำวในนั้นข้ำวสำร หยิบมือ 1 เพื่อบูชำครูและเงิน 1.50 บำทไม่เกินนั้น 
หำกจะตอบแทนจริงๆ จะให้เป็นค่ำเดินทำง แล้วแต่จะเรียกค่ำสมนำคุณให้ด้วยควำมเสน่หำก็ได้
ถ้ำหำยแล้วไม่มำปลงคำยไม่ได้ ถ้ำไม่มำจริงๆคนรอบข้ำงต้องมำท ำให้ มิฉะนั้นจะหมอกลำยเป็น
คนป่วยเสียเอง ถือว่ำได้ท ำผิดข้อห้ำมเกิดข้ึนอย่ำงไรไม่รู้ ...” หมอคนที ่3 
 
 3) แบบแผนการปฏิบัติตนเกี่ยวกับความเชื่อ หรือข้อบังคับในการเป็นหมอพ้ืนบ้าน เช่น 
การไหว้ครูเป็นประจ า (ประจ าวัน สัปดาห์ เดือน และประจ าปี) การระลึกถึงครูบาอาจารย์ก่อนท าการรักษา 
ความเชื่อของหมอกระดูกว่าการรับประทานของในงานศพ การกินของผี จะต้องเป็นพวกเดียวกับผี ความเชื่อ
ของหมองูจะไม่รับประทานของที่งูชอบกิน ความเชื่อของหมอยาสมุนไพรจะไม่ใช้ค าที่มีความหมายทางลบ
กับตัวยา เช่น จะไม่ใช้ค าว่าล้างแต่ใช้ค าว่าท าความสะอาดยา ล้าง คือ การล้างตัวยาออกไปหมด      
 
 “... ในกำรรักษำห้ำมไม่ให้กินไข่เพรำะตรงกับภำษำอีสำนว่ำโนบวมจะท ำให้เจ็บปวด
มันก็เลยเสร็จแล้วเวลำทำนอำหำรเอ้ือมมือไปตำกจะชนมือกันไม่ได้ถ้ำชนต้องแยกออกทันที ค ำว่ำ กินข้ำว
กระดูกจะไม่ติดห้ำมกินของงำนศพ ศพยังไม่เคลื่อนที่ออกไปกินไม่ได้แม้กระทั่งน้ ำ ถือว่ำมนุษย์อย่ำไปร่วม 
กับผีงำนเลี้ยงงำนศพผีคือเจ้ำภำพ ...” หมอคนที่ 9 
 
 “... ทุกสูตรต้องมัดแบบเดียวก็ต้องมัดโดยใช้หญ้ำคำเป็นตัวมัดเพ่ือให้ขลัง หญ้ำคำ
ยังมัดผีตำยโหงผีคอขำดได้มัดแขนมัดขำไม่ให้ออกอำละวำดรบกวน 70-80 ปีโน่น ของแสลงโรคแต่ละโรค



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริท

ร์

 
 

105 

ไม่เหมือนกัน เป็นไข้ของแสลงมะละกอสุก แตงไทยสุก บำงทีก็มำ 2-3 ครั้งแล้วแต่เขำปฏิบัติตัวตำมข้อห้ำม
หรือไม่ถ้ำไม่มีก็จะไม่ให้ไม่หำยเร็วของแสลงปวดเมื่อยก็คืออำหำรทะเล ...” หมอคนที่ 5 
 
 5.2.3 ผลการศึกษาวิธีการรักษาของหมอพื้นบ้าน  
 การดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนทั่วไปเมื่อเจ็บป่วยจะมีการสังเกต และซักถามอาการภายใน
ครอบครัว น าประสบการณ์การณ์เดิมของครอบครัวและญาติพ่ีน้องมาเทียบเคียง การรักษาเบื้องต้นทีจ่ะเริ่ม
ในครอบครัวด้วยภูมิปัญญาการใช้สมุนไพร อาหารพ้ืนบ้าน เป็นต้น หากอาการป่วยไม่ทุเลาก็จะพ่ึงพา
หมอพ้ืนบ้านหรือสถานบริการสุขภาพของรัฐ ทั้งหมอแผนปัจจุบันและหมอพ้ืนบ้านต่างก็ได้รับการฝึกฝน
พัฒนาตนเองให้สามารถปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน และต่างก็มีแบบแผน
ในการดูแลรักษาสุขภาพหากอยู่ภายใต้บริบทของตนเอง วิธีการรักษาของหมอพ้ืนบ้าน จะมีความหลากหลาย
แตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยา ความเชื่อเกี่ยวกับสาเหตุของการ
เกิดโรค และประเภทของหมอ จากผลการศึกษาพบว่าโดยภาพรวมการรักษาของหมอพ้ืนบ้านเริ่มต้นจาก 
 1) การบันทึกการรักษา การบันทึกการรักษา ผลการศึกษาพบว่า แบ่งออกเป็น 
2 ลักษณะ คือ 
  ลักษณะที ่1 บันทึกเฉพาะ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ วัน/เดือน/ปี อาการและโรคที่มาพบ
หมอพ้ืนบ้าน ซึ่งหมอพ้ืนบ้านจะบันทึกด้วยลายมือในสมุดส่วนตัวของหมอ 
 ลักษณะที ่2 บันทึกในแบบฟอร์มที่ทางกระทรวงสาธารณสุขมอบให้ ซึ่งจะต้องบันทึก
ข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วย และข้อมูลการรักษาลงในแบบฟอร์มที่ก าหนดไว้ เพ่ือก่อให้เกิดความต่อเนื่อง
ในการดูแลรักษาผู้ป่วย  
  
 “... ไม่ค่อยได้จดเลย จดแต่ที่อยู่กับเบอร์โทรเขำเดี๋ยวๆ สมมติว่ำบ้ำนหลังนี้
อยู่อุตรดิตถ์ใช่ไหมแล้วทีนี้เขำเป็นโรคมะเร็งเขำก็รักษำก็หำย หำยแล้วบ้ำนหลังนี้เขำโทรเอำยำ
กับหมอรักษำดี เมื่อเขำได้ยำรักษำดีแล้ว อย่ำงนี้คนอื่นเขำเป็นเขำก็มำหำเบอร์โทรเขำอย่ำงนี้ แล้วทีนี้
ตัวยำเขำให้ส่งบ้ำนนี้แล้วยำไปถึงเขำก็โทรให้คนป่วยมำเอำมันเป็นอย่ำงนี้นะ ...” หมอคนที ่2 
 
 เนื่องจากการรักษาแบบพ้ืนบ้านเป็นระบบการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน ผลการศึกษาพบว่า  
หมอพ้ืนบ้านส่วนใหญ่จึงไม่มีการจดบันทึกการรักษาอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตามหมอพ้ืนบ้านส่วนใหญ่
จดบันทึกของในแบบฉบับหมอพ้ืนบ้านเอง กรณีของหมอองอาจบันทึกการรักษา ตามแบบบันทึกการรักษา
ที่ทางโรงพยาบาลแจกให้แต่ไม่สม่ าเสมอ ในขณะที่หมอบางคนไม่เคยจดบันทึก และไม่ทราบเกี่ยวกับ
แบบบันทึกการรักษาเลย 
 2) การสืบค้นถึงอาการ สาเหตุของการเกิดโรค เพ่ือวินิจฉัยจ าแนกโรค  หมอพ้ืนบ้าน
จะเริ่มสืบค้นถึงอาการ สาเหตุของการเกิดโรค โดยแบ่งวิธีการสืบค้นได้ ดังต่อไปนี้ 
 (1) การสืบค้นถึงอาการ สาเหตุของการเกิดโรคด้วยการสอบถามประวัติ/การซักประวัติ 
การสอบถามเกี่ยวกับประวัติความเจ็บป่วยของครอบครัวและบรรพบุรุษ เพ่ือเชื่อมโยงไปถึงการเจ็บป่วย
ที่มีผลมาจากพันธุกรรมสืบทอดมา เช่น โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง หากครอบครัวมีประวัติเป็นโรคนั้น
มาหาหมอพ้ืนบ้านจะให้ความส าคัญ กับการเปรียบเทียบอาการของผู้ป่วยกับโรคนั้นๆ ก่อน 
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 (2) การสอบถามเกี่ยวกับอาการที่ไม่สามารถสังเกตได้ การสอบถามจะเป็นการให้ผู้ป่วย
เล่าอาการเจ็บป่วยมาก่อน ต่อจากนั้นหมอพ้ืนบ้านจะใช้องค์ความรู้พิจารณาเพ่ือวิเคราะห์อาการหรือโรค
ของผู้ป่วย 
 (3) การสอบถามเกี่ยวกับอาการที่สามารถสังเกตได้ เช่น บาดแผล ตุ่ม ผื่น บนร่างกาย 
ว่ามีหรือไม่ถ้ามีจะเป็นอาการแสดงออกของโรคอะไรสีผิว สีหน้า สีตา ท่าทาง น้ าเสียง การเดิน  
และความผิดปกติอ่ืนๆ เช่น การบวม ปวด ของอวัยวะ อาการหวาดผวา สะดุ้งตกใจ 
 
 “... นอกจำกดูผิว ดูตำ ดูฝ่ำมือแล้วยังใช้กำรสังเกตบอกเขำว่ำลองขึ้นบันได ขึ้นไม่ไหว 
ตับมันโตมันจะแน่น ขึ้นไม่ไหว ...” หมอคนที่ 10 
   
 3) การสืบค้นถึงอาการ สาเหตุของการเกิดโรคด้วยการสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตน 
 (1) การกินของผู้ป่วย อาจเป็นที่มาของอาการหรือโรค ผู้ป่วยบางคนอาจกินของ 
ผิดส าแดงโดยที่ไม่ทราบมาก่อน การสอบถามเกี่ยวกับการกินว่า กินอะไรมากินมากกินน้อยกิน
แล้วเป็นอย่างไร คลื่นไส้อาเจียนหรือไม่  
 (2) การนอน การสอบถามเกี่ยวกับการนอนเพ่ือใช้เป็นข้อมูลเพ่ือตัดสินใจเข้าสู่
กระบวนการรักษา ลักษณะที่เกี่ยวกับการนอนนี้หมอพ้ืนบ้านจะสอบถาม ว่าผู้ป่วยนอนหลับพักผ่อน
เพียงพอหรือไม่ บางครั้งการนอนที่ผิดท่า เป็นสาเหตุของโรคปวดเมื่อย สถานที่นอนลักษณะของการนอน 
ก็อาจเป็นสาเหตุ หากผู้ป่วยหันศีรษะและปลายเท้าผิดทิศ 
 (3) การอยู่โรคที่เกิดจากผี วิญญาณ และไสยศาสตร์ หมอพ้ืนบ้านจะให้ความสนใจ
ความเชื่อที่เกี่ยวกับผี วิญญาณ ไสยศาสตร์ต่างๆ เข้ามาสิง หรือท าร้ายให้ผู้ป่วยได้รับเคราะห์กรรม
ต้องล้มหมอนนอนสื่อ ที่มักพบบ่อยๆ เช่น เจ้าป่า เจ้าเขา ผีปอบ ผีพราย ผีโป่ง และสอบถามถึงช่วงเวลานั้นๆ 
ว่าผู้ป่วยไปไหนที่ไหนมาบ้าง และอาจไปละเมิด ลบหลู่ หรือ กระท าผิด การถูกของ หรือคุณไสยที่มีผู้จงใจ
ปล่อยออกมาแล้วถูกผู้ป่วยที่บังเอิญไปอยู่ผิดที่ ผิดทาง 
 4) การสืบค้นถึงอาการ สาเหตุของการเกิดโรคด้วยการสัมผัสจับต้องหมอพ้ืนบ้านอาจต้องมี
การสัมผัสไปยังตัวของผู้ป่วยอย่าหลีกกเลี่ยงไม่ได้ เพ่ือตรวจดูอาการให้แน่ใจ เช่น การตรวจของหมอรักษา
มะเร็งเต้านม ก่อนท าการตรวจหมอพ้ืนบ้านจะต้องท าการขออนุญาตกับตัวผู้ป่วยและญาติ เนื่องจาก
จะเสียจรรยาบรรณแพทย์ ซึ่งการสัมผัสจับต้องแบ่งออกได้ดังนี้ 
 (1) การสัมผัสเพ่ือตรวจสอบความร้อน ความเย็นของร่างกาย อาการร้อนตามร่างกาย
แสดงถึงการมีไข้หรือมีการอักเสบ อาการเย็นตามร่างกายของผู้ป่วย นอกจากนั้น ยังใช้ตรวจสอบว่าผู้ป่วย
อาจจะเริ่มหายจากอาการหรือโรคที่ก าลังคุกคามอยู่ 
 (2) การสัมผัสชีพจรโดยการจับเส้นเลือดบริเวณส่วนต่างๆ ของร่างกาย ได้แก่ ที่ข้อมือ 
ข้อเท้าขมับ ก้านคอหน้าท้องบริเวณเหนือสะดือขึ้นมาเล็กน้อย และเปรียบเทียบกับการเต้นของชีพจร
ตัวหมอพ้ืนบ้านเอง  
 (3) การลูบ คล า กด การลูบดูอาการจ าพวกผื่น ตุ่ม บนผิวหนัง เพ่ือจะได้ทราบ
ลักษณะว่าเป็นอย่างไร อ่อนนิ่ม สากแข็ง การคล า จะเป็นการดูลักษณะอาการของโรคจ าพวกฝี ก้อนเนื้อ 
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กระดูก เอ็น เพ่ือให้ทราบถึงต าแหน่ง และอาการที่ปรากฏ การกด การบีบเส้น บริเวณ หรือต าแหน่งที่สงสัย
ว่าเป็นสาเหตุ ที่มาของการเกิดโรค เช่น การกดดูความ ตึง หย่อนของเส้นเอ็น หรือกล้ามเนื้อ 
  
 “... ส่วนใหญ่มันจะเป็นก้อน เป็นก้อนเท่ำกับอะไรอ่ำ ถ้ำมันโตขึ้นมำเท่ำกับไข่เป็ด
หรือไข่ไก่แล้วอย่ำงนี้มันจะโตไปอีกเรื่อยๆ จนหัวมันจะเต็มนมเลยมันจะเต่ง ทีนี้มันจะแตกนะถ้ำแตกก็
มีน้ ำหนองมีเลือดสะสม เขำก็เอ้ิน ภำษำลำว เอ้ินมะเร็ง (เอ้ิน ภำษำลำวแปลว่ำ เรียก) เขำเอ้ินว่ำฝีเต้ำนม
เคยเห็นไหมเป็นพองขึ้นมำ มันจะเป็นหนองอยู่ข้ำงในแล้วข้ำงนอกไม่เห็นอะไรนะ แล้วอยู่ข้ำงนอกตรงนี้
มันจะแตกข้ึนมำมันก็เรื่อยไปอีกไปแตกอีกตรงใหม่เป็นไปเรื่อยๆ ...” หมอคนที่ 2 
 
 5) การสืบค้นถึงอาการ สาเหตุของการเกิดโรคด้วยการคูณธาตุ การคูณธาตุเป็นวิธี
ที่หมอพ้ืนบ้านจะน ามาใช้กับผู้ป่วยที่ไม่ทราบสาเหตุที่มาของโรค จึงไม่สามารถรักษาความเจ็บป่วยให้หายขาด 
ถ้าวิธีคูณธาตุไม่ได้ผล หมอพ้ืนบ้านก็จะท าการดูดวงชะตา หากดวงชะตาของผู้ป่วยอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดี
จะต้องประสพเคราะห์กรรม หมอก็จะท าการเสริมดวงเพ่ือเป็นสิริมงคล หรือต่อดวงชะตาให้อายุยืดออกไป 
และห่างหายปราศจากโรคภัยไข้เจ็บที่มาเบียดเบียนทั้งปวง  
 วิธีการสืบค้นถึงอาการ สาเหตุของการเกิดโรค ดังที่กล่าวมาข้างต้น หมอพ้ืนบ้าน
แต่ละคนจะใช้ประสบการณ์ และทักษะเพ่ือวินิจฉัยจ าแนกโรค และอาการก่อนให้การรักษาที่ถูกต้องต่อไป
  
 6) วิธีการรักษาของหมอพ้ืนบ้านส่วนใหญ่ใช้หลายวิธีผสมผสานกัน ผลการศึกษา
พบว่าวิธีการรักษาสามารถจ าแนกออกเป็น 2 วิธี ดังนี้  
 (1) การรักษาที่มีพิธีกรรม และใช้เวทมนต์คาถาประกอบการรักษา เช่น พิธีการบูชาครู
ก่อนท าการรักษา พิธีสะเดาะเคราะห์ พิธีการขอขมาเจ้ากรรมนายเวร เช่น การพ่น การเป่า และการปลุกเสก
น้ ามันงา น้ ามันมะพร้าวของหมอ น้ ามันรักษากระดูก การเป่าของหมอรักษาพิษงู คาถาดับพิษไฟของหมอ
ยาสมุนไพร เพ่ือรักษาผู้ป่วยโรคประดง การพ่นรักษาเริม งูสวัด การสู่ขวัญ การรดน้ ามนต์ เป็นต้น 
 
 “... บทสวดมนต์ของพระเนี่ยคำถำต่อกระดูกมันก็ง่ำยๆ อยู่ แต่มันต้องมีวิธี
เอำค ำพระที่เข้ำพรรษำน่ะง่ำยๆ ค ำสมำทำนเข้ำพรรษำคือเวลำจะเอำนี่เวลำพระเข้ำพรรษำเรำจะไปอยู่กับพระ 
เรำไปคอยไปคุยกับพระเวลำพระสวดมนต์เรำก็ไปถือขันรออยู่ สมมติพระอยู่ในโบสถ์เรำอยู่ข้ำงนอกเรำก็ไปคุย
กับพระองค์นึงไว้แล้ว คือไปท ำควำมรู้จักกันไว้แล้วพอพระท ำเสร็จปุ๊บพระองค์อ่ืนออกมำหมดองค์สุดท้ำย
ออกมำเขำจะบอกเรำว่ำ เข้ำหมดแล้วโยมแล้วทีนี้เรำก็เอำขึ้นยกขันอธิษฐำนเอำคำถำบทพระเข้ำพรรษำ
เป็นคำถำบทมำรักษำต่อกระดูก คือเข้ำหมดแล้วคือมันเข้ำหำกันแล้วมันเป็นเคล็ดด้วยนะ ค ำว่ำเข้ำหมดแล้ว
ของ คือ เข้ำพรรษำหมดแล้วกระดูกเรำก็จะเข้ำหำกัน ...” หมอคนที่ 7 
 
 "... ไสยศำสตร์กับยำสมุนไพรใช้รักษำร่วมกัน เพรำะยำส่วนมำกมีกำรใช้คำถำ
ด้วยไม่ใช่ว่ำใส่หม้อแล้วต้ม นอกจำกนั้นไสยศำสตร์ยังเป็นกำรควบคุมของไม่ดีบำงอย่ำงต้องใช้ผ้ำยันต์
ปิดปำกหม้อและเอำเหรียญสตำงค์ผูกปำกหม้อด้วย นี่เป็นกำรรักษำพวกที่ถูกคุณไสยมำ ส่วนพวกที่ไม่สบำย
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ธรรมดำก็ต้องมีเฉลวปิดปำกหม้อ เพ่ือป้องกันภูตผีปีศำจที่จะมำท ำลำยยำของเรำ ป้องกันยำของเรำ
ไม่ให้เสื่อมได้ ...” หมอคนที่ 1 
 (2) การรักษาที่ไม่มีพิธีกรรมประกอบ เช่น การรักษาด้วยสมุนไพรมีขั้นตอน
การเตรียมยาที่ใช้ในการรักษา เช่น การออกไปเก็บสมุนไพร หลังจากนั้นก็จะน าไปตากแห้งเก็บรักษาไว้
เป็นต ารับยา โดยบรรจุไว้ในถุงพลาสติก ขวดโหล ตู้เก็บยา เมื่อต้องใช้รักษาก็จะน าสมุนไพรมาปรุงหรือต้ม 
บางชนิดน าไปแปรรูปเป็นแคปซูล บางชนิดแปรรูปเป็นน้ ามัน ใช้เพ่ือการประคบ อบ ทา บางชนิดแปรรูป
เป็นยาลูกกลอน หรือยาดองเหล้า  
 
 “... เก็บใส่ถุงอัดอย่ำงดีไม่ให้ลมเข้ำได้อะไรเข้ำได้จิ้งจกไม่ให้เข้ำใส่ถุงอย่ำงดี 
ผมใช้งิ้วป่ำ รักษำคนไข้ใช้งิ้วป่ำอย่ำงเดียวต้นเดียวตะกำยข้ำงฝำแล้ว กิน 2 คืนนั่นแหล่ะนั่งสบำยนอนหลับ
หมดคืน ...” หมอคนที่ 6 
 
 7) การเตรียมยาที่ใช้ในการรักษา หมอพ้ืนบ้านจะต้องเป็นผู้ที่รู้จักโรค รู้จักยา รู้จัก
การบ าบัดรักษา รู้จักการดูแลสุขภาพ ดังนั้นหมอพ้ืนบ้านมักจะเตรียมยาด้วยตนเอง ชนิดของสมุนไพรที่ใช้
มีทั้งสดและแห้ง ความเชื่อที่ว่าต้นไม้ทุกต้นมีเทวดาอารักษ์คุ้มครองรักษา ดังนั้น การท่องคาถาก่อนเก็บยา
สมุนไพรหรือการอธิษฐานเพ่ือขอยา จึงมีความส าคัญ ฤดูกาล วันและเวลาในการเก็บยาที่ถูกต้องท าให้ยา
แต่ละขนานมีประสิทธิภาพในการรักษาโรค เนื่องจาก ตัวยาที่สะสมอยู่ในราก ล าต้น ใบ กิ่ง ผล ในฤดูกาล 
วันและเวลามีความแตกต่างกัน การท าความสะอาดยา การเก็บรักษา วิธีการปรุงยาสัดส่วนของยาล้วนแล้วแต่ 
การเตรียมยา และรูปแบบของยาที่หมอพ้ืนบ้านใช้มีรายละเอียดดังนี้ คือ 
 ยาหม้อ ยาต้ม เตรียมโดยการมัดสมุนไพรด้วยตอก หรือหญ้าคาต้มในหม้อดิน 
 ยาชง  เตรียมโดยน าสมุนไพรผึ่ง หรือตากให้แห้งแล้วน ามาบดให้เป็นผง 
 ยาลูกกลอน  เตรียมโดยปั้นสมุนไพรเป็นเม็ด ใช้น้ าผึ ้ง น้ าอ้อยหรืออื่นๆ 
เป็นตัวประสาน 
 ยาดอง เตรียมโดยน าสมุนไพรไปดองด้วยเหล้า น้ าผึ้ง หรือน้ าเปล่า 
 ยาแคปซูล  เตรียมโดยน าสมุนไพรผึ่ง หรือตากให้แห้งแล้วน ามาบดเป็นผง
บรรจุใส่แคปซูล 
 ยาฝน  เตรียมโดยน าสมุนไพรยามาฝนกับน้ ากระสาย แล้วให้ผู้ป่วยดื่ม 
ทาบริเวณท่ีมีอาการ 
 ยานวด ยาทา เตรียมโดยเคี่ยวสมุนไพรในน้ ามนั น ามาผสมกับขี้ผึ้ง หรือน้ ามันอ่ืนๆ 
 ยาพอก ยาแปะ เตรียมโดยน าสมุนไพรมาต าใส่เหล้า เพ่ือดูดพิษ และใช้ล้างแผลด้วย 
 8) วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาของหมอพ้ืนบ้านบางประเภท เช่น หมอนวด ไม่จ าเป็น 
ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรมากนัก นอกจากการใช้ มือ เท้า ศอก บีบ นวด กด เหยียบ ไปตามร่างกาย
ของผู้ป่วย ส่วนวัสดุอุปกรณ์ที่หมอน้ ามันรักษากระดูกใช้นั้นเป็นเพียงน้ ามันที่สกัดมาจากพืช เช่น น้ ามันงา 
น้ ามันมะพร้าว เฝือกไม้ ส่วนหมอยาสมุนไพรต้องใช้สมุนไพรหลายชนิดในการรักษา และใช้วัสดุอุปกรณ์
ในการปรุงยา เช่น ครก หม้อยา เครื่องบดยา ในขณะที่หมองูต้องใช้หินเพ่ือฝนยาสมุนไพรในการรักษาพิษงู 
อย่างไรก็ตามวัสดุอุปกรณ์ที่หมอพ้ืนบ้านใช้ในการรักษาสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มดังนี้ 
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 (1) วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เป็นยา ได้แก่ พืชวัตถุ สมุนไพรชนิดต่างๆ น้ ามันงา น้ ามัน
มะพร้าว น้ ามันละหุ่ง สัตว์วัตถุ ได้แก่ เขี้ยว กระดูก นอ หนัง ดี เลือด กรณีของหมอยาสมุนไพรมีการท ายา
แก้พิษตะขาบ โดยน าตะขาบท่ีมีลักษณะใหญ่มาแช่ในเหล้าขาว ทั้งนี้ตะขาบท่ีมีขนาดใหญ่จะมีปริมาณ
น้ าพิษมาก และต ารายารักษาตามอาการหรือโรค กระบวนการผลิต โดยภาพรวม คือ การน าส่วนผสม 
สมุนไพร มาหั่นตากแดด และน ามาโม่ให้ละเอียด จากนั้นน ามาผสมกันตามสัดส่วนของผลิตภัณฑ์แต่ละ
ชนิด 
 (2) วัสดุอุปกรณ์ที่ประกอบพิธีกรรม ได้แก่ ดอกไม้ ธูป เทียน ผ้าขาว เหล้า และ
เงินจ านวนตามที่ก าหนด 
 (3) วัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ ได้แก่ ครก กระด้ง หินฝนยา เครื่องบดยา แหล่งยา หม้อต้มยา 
เฝือกไม้ไผ่ เป็นต้น 
 อย่างไรก็ตาม การดูแลรักษาสุขภาพของหมอพ้ืนบ้านมักจะเป็นการบอกเล่าสืบทอดต่อกันมา
เป็นประสบการณ์ร่วมกันครูหมอพื้นบ้านกับศิษย์ ส าหรับวิธีการดูแลรักษาสุขภาพโดยหมอพ้ืนบ้านนั้น
มีหลายวิธีจ าแนกตามองค์ความรู้ได้ดังนี้ 
 5.2.4 วิธีการดูแลรักษาสุขภาพของหมอยาสมุนไพร 
 หมอยาสมุนไพรจะมีความรู้เรื่องสมุนไพรหลายร้อยชนิดซึ่งเกิดจากการสั่งสม การเรียนรู้ของ
หมอยาสมุนไพรนั้น ผลการศึกษาพบว่า หมอยาสมุนไพรแต่ละคนจะรู้จักสมุนไพรเป็นอย่างดีในโรค
ที่ตนเองเชี่ยวชาญ แต่ทุกคนรู้จักและสามารถใช้สมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นได้อย่างช านาญผสมผสาน
กับการเรียนรู้เพ่ิมเติม จึงท าให้หมอยาแต่ละคนรักษาโรคได้หลายโรค เช่น หมอกระดูกสามารถรักษาอาการ
ไฟลามทุ่ง ขยุ้มตีนหมาได้ 
 
 “... ควำมรู้ไม่มีที่สิ้นสุดไปแล้วลุงมีควำมรู้ได้ควำมรู้ใหม่ใหม่มำรู้ว่ำจะมำทดลองถ้ำไม่ได้ผล
ก็ไม่ยอมรับแต่ไม่ได้บอกว่ำของใครดีไม่ดีอย่ำทุกคนดีหมด อย่ำงเช่น เมื่อก่อนนี้ใบทุเรียนเทศกับมะม่วงหำว
มะนำวโห่ไม่มีในต ำรำว่ำรักษำโลกปัจจุบันนี้พอมีควำมรู้ใหม่อย่ำงนี้ขึ้นมำลุงก็มำศึกษำ อย่ำงเช่น
มีกำรศึกษำวิจัยว่ำ ใบทุเรียนเทศรักษำไปแล้วจะไปท ำลำยตับไตเพียงแต่บอกว่ำรักษำมะเร็งได้ แต่ไม่รู้ว่ำ
รักษำส่วนไหนของร่ำงกำย มะเร็งมีหลำยอย่ำงคนโบรำณจะพูดว่ำเป็นฝีเป็นโรคปอด ก็คือ ฝีภำยใน ฝีในท้อง 
เช่น มะเร็งกระดูกเม่ือก่อนนี้ไม่เคยได้ยินชื่อ ...” หมอคนที่ 1 
 
 หมอยาสมุนไพรเริ่มต้นการตรวจสอบเบื้องต้นก่อนการรักษาจากการซักถาม การสังเกต 
การตรวจสัมผัส เพื่อวินิจฉัยจ าแนกโรค 
 
 “... นั่นล่ะๆ มีก้อนนั่นล่ะ แล้วก็จับดู เออ ก็ขออนุมัติจับดู ไม่ใช่เรำเป็นหมอเป็นอะไรไป
จับดูเอำเอง แต่ต้องขออนุมัติจำกสำมีเขำก่อน ถึงจะจับดูได้ คือ มันเป็นอย่ำงนี้นะ ถ้ำอยู่ข้ำงซ้ำย
ไม่หนักเท่ำไหร่ ถ้ำอยู่ข้ำงขวำเขำบอกว่ำมะเร็งไฟเนี่ยมันร้ำยกำจมันมีข้ำงซ้ำยกับข้ำงขวำดิ กรณีเต้ำนม 
เหมือนเจ็บท้องเหมือนกันนะ ถ้ำปวดข้ำงขวำ อย่ำมัวนิ่งนอนใจ ถ้ำเจ็บข้ำงซ้ำยจะเป็นโรคประจ ำตัว
หรือเป็นควำมดัน อะไรถ้ำเจ็บยันหัวอย่ำมัวนอนใจ หำหมอหำอะไรเลย บำงทีมันก็ตำยเป็นโรคไส้ติ่ง
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หรือไส้อักเสบหรืออะไรเนี่ยโบรำณเขำกล่ำวไว้เจ็บข้ำงขวำอย่ำมัวนอนใจ ถ้ำเจ็บข้ำงซ้ำยอยู่ได้ไปภำษำลำว
เขำบอกไว้ ...” หมอคนที่ 2 
 
 หมอยาสมุนไพร มีความเชื่อสาเหตุความเจ็บป่วยว่ามาจาก เชื้อโรค พฤติกรรม เลือดลม 
ธาตุเสียสมดุล คุณไสย ผีท า กรรมเก่า ดังนั้น ในการรักษาโรคบางโรคจึงมีพิธีกรรมประกอบด้วย 
 
 “... ไสยศำสตร์กับยำสมุนไพรใช้รักษำร่วมกันเพรำะยำส่วนมำกมีกำรใช้คำถำด้วยไม่ใช่ว่ำ
ใส่หม้อแล้วต้ม นอกจำกนั้น ไสยศำสตร์ยังเป็นกำรควบคุมของไม่ดีบำงอย่ำงต้องใช้ผ้ำยันต์ปิดปำกหม้อ
และเอำเหรียญสตำงค์ผูกปำกหม้อด้วย นี่เป็นกำรรักษำพวกที่ถูกคุณไสยมำ ส่วนพวกท่ีไม่สบำยธรรมดำ
ก็ต้องมีเฉลวปิดปำกหม้อเพ่ือป้องกันภูตผีปีศำจที่จะมำท ำลำยยำของเรำ ป้องกันยำของเรำไม่ให้เสื่อมได้ ...” 
หมอคนที่ 1 
 
 โรค และอาการที่หมอยาสมุนไพรรักษา คือ เริม งูสวัด ไฟลามทุ่ง ประดง ปวดข้อ ปวดเมื่อย
ร่างกาย ไข้ ไอ ผื่นคัน ริดสีดวง นิ่ว อาการผิดส าแดง พิษแมลงสัตว์กัดต่อย ตกขาว ปวดประจ าเดือน 
หญิงก่อนคลอด และหลังคลอด ฝี เนื้องอก มะเร็ง 
 หมอพ้ืนบ้านเชื่อว่าคุณภาพของยาสมุนไพรที่จะใช้รักษาโรคได้ดีหรือไม่นั้น หมอพ้ืนบ้านจะต้อง
เก็บให้ถูกชนิด ถูกกับโรค เพ่ือให้สมุนไพรนั้นมีสรรพคุณในการรักษาที่ดีการเก็บส่วนของพืชสมุนไพร
เอามาท าเป็นยานั้นต้องเก็บในระยะเวลาที่เหมาะสม สมุนไพรที่น ามาปลูกมีสรรพคุณในการรักษาดีไม่เท่ากับ
ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมในป่า เพราะอาจจะมีสารเคมีปนเปื้อนมากับดินหรือน้ า เมื่อเก็บสมุนไพรจากแหล่ง
สมุนไพรแล้ว หมอพ้ืนบ้านจะน าสมุนไพรมาแปรสภาพ เพ่ือเก็บรักษาตัวยาไว้ได้เป็นเวลานานและเตรียมไว้ใช้
ในการรักษาผู้ป่วย ซึ่งบางครั้งอาจพบเหตุการณ์ที่ไม่สามารถออกไปเก็บยาได้ 
 
 “... เวลำท ำยำเรำต้องปลุกยำด้วยบำงตัวยำต้องไปปลุกที่เขำท่ีป่ำ คือว่ำต้นไม้อยู่ในป่ำในดง 
เจ้ำป่ำเจ้ำเขำๆ ก็หวงไม่ใช่ว่ำไม่มีเจ้ำของ บำงตัวที่เอำมำจำกป่ำก็ต้องปลุกในป่ำ ถ้ำเรำไม่ปลุกยำ
ไม่ขอเป็นมันก็ไม่ค่อยดียำเรำก็ไม่มีคุณภำพ คือ ว่ำไม่มีฤทธิ์เข้ำใจไหม ถ้ำเรำไปขออย่ำงแก่นเนี่ยช่วยแก้
ปวดหลังปวดเอวนี่นะ เรำก็ไป ...” หมอคนที่ 6 
 
 สมุนไพรที่ใช้ในการรักษาส่วนที่เป็นราก เปลือก ล าต้น กิ่ง ใบ ดอก และผลหาได้ตามธรรมชาติ 
และไม่มีขั้นตอนเทคนิคที่ยุ่งยาก วิธีการเก็บรักษาโดยการน าไปตากแดดให้แห้งสนิทหรือผึ่งไว้ในร่ม บางอย่าง
ต้องคั่วก่อน เช่น แก่นไม้ สมุนไพรที่แห้งแล้วจะน าใส่ถุงพลาสติก ขวดโหล หรือกล่องแยกไว้เพ่ือป้องกัน
การขึ้นรา และต้องหมั่นตรวจตรายาที่ขึ้นราง่ายจะต้องน าออกมาตากแดดอยู่เสมอ หมอพ้ืนบ้านบางคน
สร้างห้องอบยาไว้อย่างมิดชิดเพ่ือป้องกัน สุนัข และแมวมาฉี่ใส่ หมอพ้ืนบ้านส่วนใหญ่จะเก็บยาสมุนไพรไว้
ในถุงพลาสติก ในตู้ หรือในลิ้นชัก แต่หมอสมุนไพรทุกคนแยกเก็บยาสมุนไพรเป็นประเภท เช่น สมุนไพร
ที่มีกลิ่นหอม สมุนไพรที่มีพิษ สมุนไพรที่มีลักษณะคล้ายกัน แต่สรรพคุณในการรักษาต่างกัน จะเขียนชื่อ 
เพ่ือป้องกันการผิดพลาด จากการอบรมปลูกฝังในเรื่องของสุขอนามัยจากเจ้าหน้าที่ สถานที่เก็บรักษา
จะต้องแห้ง เย็น การถ่ายเท อากาศจะต้องดี และต้องคอยหมั่นดูแลอย่าให้มีมอด หนอน หนู แมลงต่างๆ 
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มารบกวนรวมทั้งระวังเรื่องความร้อน ความชื้น เพราะจะท าให้สภาพไม่เหมาะในการน าไปปรุงยา และคุณค่า
ทางสรรพคุณจะลดน้อยลงไปอาจส่งผลต่อการรักษา  
 
 “... เจตมูลเพลิงซึ่งเป็นยำร้อนซื้อเอำเพรำะหำยำกหำได้เป็นเวลำฝนตกสรรพคุณก็ไม่ดีแล้ว 
และมีเชื้อรำ แก่นนั่นนำนจะใช้ เปลือกนั้นจะใช้โรคสตรีส่วนใหญ่จะใช้ยำร้อน ...” หมอคนที่ 5 
 
 นอกจากวิธีการคัดเลือก การเก็บรักษา สรรพคุณของสมุนไพรยังขึ้นอยู่กับ 
 
 “... เวลำท ำยำเรำต้องปลุกยำด้วย ไปนี่เรำไปท ำให้ตัวยำเขำตกอกตกใจให้ตื่นให้ยำตื่น ให้ไปจับ
ต้นยำ เลือกเอำใหญ่ที่สุดเรียกเขำว่ำ โอ้ พ่อใหญ่น้ำจะเล็กๆ ก็ช่ำงแหล่ะ แต่เขำใหญ่กว่ำเรำ ก็ว่ำเจ้ำยืนอยู่นี่
ร้อยวันพันปี ก็โอ้ต้นใหญ่น้ำ พ่อใหญ่อยู่ไหนเขำปวด พูดเสียงใหญ่เสร็จก็พูดเสียงเล็กๆ แล้วก็มีเสียงใหญ่ตอบ 
ได้ยินก็หัวเรำะ เอ๊ิกๆ ท ำเสียงเล็กเสียงใหญ่คุยกัน พูดเองตอบเองคนเดียว เข้ำใจไหม นั่นแหละ เรำก็ขอ
จำกเจ้ำป่ำเจ้ำเขำ พญำธรเป็นผู้เฝ้ำ เจ้ำแม่ธรณีเป็นผู้รักษำในป่ำแห่งนี้ ครูข้ำขอเด้อยำ ขนำนนี้ไปรักษำฝูงคน
เป็นโรคทั้งหลำย แล้วก็มีเสียงบอก เออ เอำไปเด้อ เอำไปให้ผู้คนทั้งหลำยให้เขำหำยโรคหำยไข้เด้อ เออ 
พ่อใหญ่สิเอำเด้อ หลังจำกนั้นก็ลงมือตัด ต้องพูดกับเขำก่อน หมอผู้หญิงส่วนมำกจะเป็นไม้พุ่มไม้เตี้ย แต่ถ้ำ
ไม้สูงไม้ใหญ่ไม้ยืนต้นเป็นหมอผู้ชำย ...” หมอคนที่ 2 
 
 ในอดีตหมอพ้ืนบ้านจะเข้าป่าเพ่ือหาสมุนไพร แต่ในปัจจุบันจะน าสมุนไพรที่เก็บมาปลูกที่บ้าน
เพ่ือไม่มีผลทางกฎหมาย ผลกระทบต่อป่าและสิ่งแวดล้อม และการเก็บสมุนไพรก็ต้องมีช่วงเวลา 

 
 “... กำรเก็บสมุนไพรจำกป่ำชุมชนก็ต้องท ำกำรขออนุญำตชุมชนที่ดูแลก่อน เขตป่ำสงวน
เก็บไม่ได้ กำรเก็บสมุนไพรก็ต้องมีช่วงเวลำ พวกรำกไม้จะเก็บช่วงหน้ำแล้ง พวกตระกูลหัวหรือว่ำน
เก็บช่วงหน้ำร้อนเพรำะฝนตกก็จะไม่เก็บ หน้ำฝนยำจืดหมด ...” หมอคนที่ 5 
 
 “... ต้นไม้ต้นนี้ก็ต้องดูพระอำทิตย์ขึ้นลง ไปเอำตอนไหนเวลำไหน เพรำะต้นนี้ตัวยำมันจะอยู่
เวลำเช้ำ พอสำยใกล้จะเที่ยง อยู่กลำงล ำกลำงตัวหรือบำงทีต้นไม้ต้นนี้มันจะอยู่ที่รำกที่เหง้ำต้องดูพระอำทิตย์
ก่อนนะ ขึ้นร่มขึ้นตอนไหนเวลำใด แต่เช้ำยำมันจะอยู่ใบ อยู่กิ่ง พอสำยใกล้จะเที่ยงมันจะอยู่กลำงล ำ พอบ่ำย
ค่ ำมำกๆ มันจะอยู่ตัวยำเนี่ยมำที่นี่ต้องกำรยำตัวนี้รำกเรำก็เอำก็ตัดมำ ต้องเอำไปก่อน ...” หมอคนที่ 2 
 
 แต่มีผลต่อชุมชน ก็คือ ท าให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าของสมุนไพรพ้ืนบ้านเพ่ิมมากขึ้น และได้มาขอ
ความรู้ด้านสมุนไพรเพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันจากหมอพ้ืนบ้าน สมุนไพรที่ปลูกไว้บริเวณบ้าน เช่น 
หนุมานประสานกาย เสลดพังพอน รางจืด ย่านาง นอกจากนั้น สมุนไพรยังหาได้จากชุมชนใกล้บ้าน 
ป่าใกล้บ้าน ป่าชุมชน ป่าธรรมชาติ ซึ่งไม่ได้อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์และเขตป่าสงวนได้แก่สมุนไพรประเภท 
หนอนตายหยาก รากสามสิบ รางจืด รางแดง ก าลังเสือโคร่ง ม้ากระทืบโรง ปลาไหลเผือก ก าแพงเจ็ดชั้น 
ฮ่อสะพายควาย สบู่เลือด เถาวัลย์เปรียง ส่วนสมุนไพรชนิดที่ไม่มีในแหล่งธรรมชาติไม่สามารถหาได้
จากท้องถิ่นของตนเอง หมอพ้ืนบ้านจะซื้อสมุนไพรเหล่านี้จากร้านขายยาสมุนไพร เช่น เกสรทั้งห้า หัวร้อยรู 
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กานพลู หัวข้าวเย็นเหนือ เป็นต้น ซึ่งแต่ละคนก็จะมีร้านประจ าของตัวเอง ร้านยาสมุนไพรใกล้ที่สุด
อยู่ที่อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา และอ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ หมอยาสมุนไพร
จะใช้สมุนไพรทั้งเพ่ือการรักษา ป้องกันโรค และส่งเสริมสุขภาพ  
  จากการศึกษาพบว่ารูปแบบยาที่หมอยาสมุนไพรน ามาใช้รักษาโรค คือ การใช้สมุนไพรเดี่ยว 
สมุนไพรต ารับ โดยหมอยาสมุนไพรจะปรุงยาในรูปแบบหลักๆ คือ ยาต้ม ยาดอง ยาชง และยาสมุนไพรแปรรูป 
และใช้ในการรักษาโดยการรับประทาน ดื่ม นวด ทา  
 ยาต้ม โดยทั่วไปแล้วการค านวณปริมาณยาสมุนไพร หมอพ้ืนบ้านจะใช้ก ามือ ใช้ข้อนิ้ว ฝ่ามือวัด
ปริมาณและขนาด ปริมาณสมุนไพรที่ใช้โดยทั่วไปส าหรับยาต้ม คือ 1 ก ามือ 
 การเตรียมยา ถ้าใช้ส่วนที่อยู่ในใต้ดินมีลักษณะแข็ง เช่น หัว ราก จะต้องคัดเอาขนาดที่พอๆ กัน
น าเอามาตัดเป็นชิ้นๆ เท่าๆ กัน น าสมุนไพรมาขดมัดรวมกันเป็นท่อนกลมยาวขนาดฝ่ามือ ต่อจากนั้น
ก็ท าความสะอาดสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ให้สะอาดเสียก่อน สมุนลักษณะนิ่ม เช่น ใบ ดอก เวลาน าไปต้มความร้อน
จะช่วยฆ่าเชื้อโรคไปในตัวค านวณด้วยก ามือ การท าความสะอาดห้ามใช้ค าว่าล้างเพราะจะเป็นการล้างตัวยา
ออกไปหมด  
 การต้มยา เทน้ าลงไปพอให้น้ าท่วมยาโดยต้องใช้ฝ่ามือกดยาลงไปก่อน ต้มให้เดือดเวลาขึ้นอยู่กับ
ชนิดของสมุนไพรพอเดือดให้ยกลง ถ้าต้องการให้น้ ายาเข้มข้นก็ต้องเคี่ยวต่อปริมาณยาอาจจะเหลือ ½ 
หรือ ¾ หรือต้องการเจือจางก็เติมน้ าลงไป ยาต้มนี้ต้องกินในขณะที่ยายังอุ่นๆ เก็บไว้ในตู้เย็นก่อนน ามาดื่ม
ต้องอุ่นทุกครั้งถ้าเสียหรือรสชาติจืดให้ทิ้งไป  
 ขนาดและเวลารับประทาน รินใส่ถ้วยตราไก่ ปริมาณและเวลาแล้วแต่หมอจะก าหนด 
 ยาดอง หมอพ้ืนบ้านจะใช้ยาดองรักษาอาการปวดเมื่อย บ ารุงก าลัง และช่วยเจริญอาหาร 
 การเตรียมยา ปกติใช้สมุนไพรแห้งดอง โดยบดยาให้แตกพอหยาบๆ ห่อด้วยผ้าขาวบางหลวมๆ 
เผื่อยาพองตัวเวลาอมน้ า 
 การดองยา เติมเหล้าโรงให้ท่วมห่อยา ตั้งทิ้งไว้ 7 วัน  
 ขนาดและเวลารับประทาน รินใส่แก้วยาดองขนาดหนึ่งเป๊กปริมาณและเวลาแล้วแต่หมอจะก าหนด 
อาจมีข้อห้ามในบุคคลบางประเภท เช่น สตรีมีครรภ์ ผู้ที่มีความดันโลหิตสูง 
 ยาชง ใช้สมุนไพรแห้งชง 
 การเตรียมยา หั่นต้นสมุนไพรสดให้เป็นชิ้นเล็กๆ บางๆ แล้วผึ่งแดดให้แห้ง ถ้าต้องการให้ไม่มี
กลิ่นเหม็นเขียว ให้เอาไปคั่วเสียก่อนจนมีกลิ่นหอม  
 การชงยา ใช้สมุนไพร 1 หยิบมือ ให้คิดเป็น 1 ส่วน ใส่ลงในกาหรือภาชนะที่มีฝาปิด เติมน้ าเดือด
ลงไป 10 ส่วน ปิดฝาตั้งทิ้งไว้ 15-20 นาท ี
 ขนาดและเวลารับประทาน ปริมาณและเวลาแล้วแต่หมอจะก าหนด 
 ยาสมุนไพรแปรรูป ได้แก่ ผงสมุนไพร ยาแคปซูลสมุนไพร น้ ามันสมุนไพร 
 การเตรียมยา น าสมุนไพรที่ตากแห้งมาท าให้ละเอียดด้วยเครื่องบดยาไฟฟ้า เครื่องบดยา
แบบใช้มือหรือครก ต่อจากนั้นน ามาร่อนจนกระทั่งได้ตัวยาสมุนพรที่ละเอียดที่สุด น าตัวยาบรรจุใส่
แคปซูล 
 ขนาดและเวลารับประทาน ปริมาณและเวลาแล้วแต่หมอจะก าหนด ระยะในการรักษาผู้ป่วยแต่
ละครั้งจะมีการจัดยาให้ผู้ป่วยประมาณ 3-7 วัน และติดตามผล หากสังเกตอาการยังไม่ดีขึ้นก็จะจัดยา
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ชุดใหม่ให้ระหว่างนั้น หมอจะให้ค าแนะน าการปฎิบัติตนและคอยสอบถามอาการผู้ป่วยให้ชัดเจน
จนได้เพ่ิมหรือลดยาสมุนไพรบางตัวจนกว่าผู้ป่วยจะหาย  
 
 “... บำงทีผมไปรักษำชำวบ้ำนก็แนะน ำให้เค้ำออกก ำลังกำยแล้วก็แนะน ำว่ำ ตื่นมำเรำควรจะ
กินน้ ำก่อนเพรำะกินน้ ำก่อนแล้วเนี่ยมันจะขับถ่ำยง่ำย บำงทีตอนเย็นเรำกินข้ำวกินน้ ำนิดเดียวพอรุ่งเช้ำ
ไปกินกำแฟ โดยมำกจะท้องผูกเยอะที่ท้องผูกเยอะก็แนะน ำให้เขำไปใช้ใบชุมเห็ด เรำเอำไปลนไฟก็ได้เสร็จ
แล้วมำฉีกใส่แก้วเอำน้ ำใส่แล้วซักพักเรำเอำช้อนส้อมแทงประมำณ 4-6 ใบให้มันเต็มถ้วยเอำถ้วย 1 แล้วก็
เอำน้ ำร้อนใส่ไปทิ้งไว้ 20 นำทีให้ตัวยำมันออกถ่ำยแล้วมันไม่มีอำกำรไม่ปวดไส้ไม่ปวดอะไร ...” หมอคนที่ 10 
 
 “... เพรำะคนเรำนี่ถ้ำรักษำให้ดูแลให้มีเรื่องอะไรเรำก็คุยกันเป็นกันเอง แล้วก็ถำมสำระทุกข์สุขดิบ 
เรำก็จับเอำข้อมูลไป เออมันมีอำกำรเป็นไงเรำก็คุยกันเอง จับใจควำมของเขำอะไรที่มันน่ำแก้ไข เรำก็ช่วย
แก้ไข ทีนี้ถ้ำเขำมีโรคประจ ำตัวติดตัวมำด้วยเรำก็ไปให้ขอปรึกษำเขำว่ำท ำอันนั้นด้วยนะ อันนี้ด้วยว่ำมัน
ไม่เหมือนคนขำยยำนะ เฮ้ยยำฉันนี่ดีเป็นอันนั้นก็ดียำนี่รักษำ 5 อย่ำง อันนั้นหำยอันนี้ก็หำย เขำขำย
รำคำนั้นนี้แล้ว ...” หมอคนที่ 3 
 
 5.2.5 วิธีการดูแลรักษาสุขภาพของหมอนวดพื้นบ้าน 
  ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มาพบหมอนวดพ้ืนบ้านนั้นส่วนใหญ่จะเป็นผู้ซึ่งคุ้นเคยในชุมชนเดียวกัน 
หรือมาจากชุมชนใกล้เคียง ส่วนมากจะรู้จักหมอจากค าบอกเล่าจากผู้ป่วยที่มาใช้บริการแล้วหาย 
ผู้ป่วยบางส่วนพอเริ่มเกิดอาการขึ้นจะมาใช้บริการกับหมอนวดพ้ืนบ้านโดยตรง แต่บางส่วนจะไปใช้บริการ
จากหมอแผนปัจจุบันก่อน เมื่ออาการไม่ดีข้ึนก็จะหันมาใช้บริการกับหมอนวดพ้ืนบ้าน หรือบางจ าพวกก็จะใช้
บริการควบคู่กันไปทั้งการนวดและการประคบร่างกายในโรงพยาบาล และสถานีอนามัยที่สามารถบริการ
ควบคู่กันไปกับการแพทย์แผนปัจจุบันในการฟ้ืนฟูสภาพทางกายของผู้ป่วย หมอนวดพ้ืนบ้านจะสอบถาม
อาการที่ท าให้ต้องมาพบแต่ละครั้ง โดยไม่มีการบันทึกการรักษา บางคนจะมาเป็นประจ าด้วยอาการเดิม เช่น 
ไหล่ติด สะบักจม การดูแลรักษาสุขภาพของหมอนวดพ้ืนบ้านด้วยการนวดมี 2 ลักษณะ คือ การนวด
แบบผ่อนคลาย และการนวดเพ่ือบ าบัดอาการและโรคที่เกิดขึ้น ซึ่งหมอจะถามความต้องการก่อนท าการรักษา
ทุกครั้ง การนวดแต่ละครั้งมักจะท าที่บ้านผู้ป่วยหรือบ้านของหมอ จากการสังเกตของผู้วิจัย พบว่า มีลักษณะ
เป็นที่อยู่อาศัยไม่ได้ปรับปรุงสถานที่ให้เหมาะสม บางครั้งหมออาจนัดผู้ป่วยไปนวดที่วัด  ทั้งนี้แล้วแต่
ความสะดวกของผู้ป่วยเป็นหลัก 
 หมอนวดพ้ืนบ้านมีความเชื่อว่าสาเหตุความเจ็บป่วยมาจากการติดขัดของลมที่ไหลเวียนในร่างกาย 
การมีพฤติกรรมไม่ถูกต้องซ้ าๆ เดิมๆ การนวดจะช่วยท าให้เลือดลมแล่นไปตามเส้นต่างๆ ได้ตามปกติ  
การนวดที่ถูกวิธีไม่ว่ารูปแบบใดสามารถช่วยจะกระตุ้น ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ยืดเส้นเอ็น เพ่ิมการไหลเวียน
ของเลือด ลม การนวดเป็นอีกทางเลือกหนึ่งแทนการรักษาด้วยยาแผนปัจจุบัน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ อัมพฤกษ์ 
อัมพาต เคลื่อนไหวไม่สะดวกและอยู่ห่างไกลโรงพยาบาล ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการนวดนั้น นอกจากจะได้
เรียนวิชาโดยตรงยังต้องอาศัยฝึกปฏิบัติ จึงจะเข้าใจหลักของการนวดและท าได้อย่างถูกต้อง นอกจากนั้น
ต้องมีความรู้เกี่ยวกับโรคและอวัยวะส าคัญที่ต้องยกเว้น หรือให้ความระมัดระวังอีกด้วย 
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 “....สำเหตุจำกกำรที่เรำท ำอะไรเดิมๆ อยู่ในท่ำเดิมเดิมงำนเข้ำเป็นเหมือนหินปูนสะสมส่วนพังผืด
มันท ำให้เลือดไหลเวียนในร่ำงกำยช้ำ เส้นเลือดเส้นเอ็นขยับตัวก็ไม่สะดวก ...” หมอคนที่ 12  
 
 การบันทึกการรักษาของหมอนวดพ้ืนบ้าน ไม่สม่ าเสมอ 
 
 “....ท ำตอนแรกๆ ที่โรงพยำบำลให้ท ำ แต่ตอนหลังไม่ได้ท ำเพรำะนวดตำมบ้ำนลูกค้ำก็มีแต่
คนเดิมๆ ...” หมอคนที่ 11 
 
 1) การตรวจสอบเบื้องต้นก่อนการรักษา หมอนวดจะใช้วิธีการซักถามเกี่ยวกับเรื่องอาการ
ว่าเป็นมานานแค่ไหน การรักษาก่อนที่จะมาพบหมอ โรคประจ าตัวของผู้ป่วย เคยผ่าตัดมาก่อนหรือไม่ 
ใช้การสังเกตสีหน้า อิริยาบถของผู้ป่วย ผู้สูงอายุมักเป็นโรคความดันสูง ผู้ที่มีสีหน้าอิดโรยมักเป็นเบาหวาน 
นอกจากนั้น ยังใช้การสัมผัสโดยการกด การบีบ เพ่ือตรวจ สอบอาการว่าอยู่ในขั้นใดถ้ามีการตอบสนอง
ก็จะมีโอกาสหาย  
 2) การวินิจฉัยเพ่ือรักษา หมอนวดมีความเชื่อเรื่องสาเหตุของการเจ็บป่วยว่าเกี่ยวข้อง
กับการท างานในชีวิตประจ าวัน เช่น การยกของหนัก หรือการฝืนอิริยาบถตามปกติ ท าให้เกิดอาการเส้นพลิก 
เส้นตึง ผิดปกติไป การวินิจฉัยโรคและวิธีการรักษาจึงเป็นการแก้ไขตามอาการที่ปรากฏจากประสบการณ์
ท าให้สามารถบอกตรวจพบลักษณะของความผิดปกติ ว่าอาการนั้นมาจากการปวดเมื่อยธรรมดาทั่วไป 
หรืออาการจากโรคภัยไข้ โรคและอาการหมอนวดพื้นบ้านสามารถใช้การนวดเพื่อการบรรเทา  
และการบ าบัดรักษา ได้แก่ อาการปวดเมื่อยธรรมดาทั่วไป เคล็ดขัดยอก ข้อเท้าแพลง ปวดศีรษะ
จากความเครียด ปวดเมื่อยจากการท างาน เช่น ปวดบ่า ปวดหลัง ปวดเอว ปวดบวมอักเสบ หรืออาการ
จากโรคภัยไข้เจ็บ เช่น มือชา เท้าชา อัมพฤกษ์ อัมพาต   
 การรักษาหมอของหมอนวดไม่ต้องมีการตั้งขันธ์ 5 แต่จะไหว้ระลึกถึงครูผู้ประสิทธิประสาทวิชา 
ขอพรให้การรักษามีความส าเร็จ หลังจากนั้นหมอจะไหว้สิ่งที่คุ้มครองตัวผู้ป่วยเพราะเชื่อว่ามนุษย์ทุกคน
มีสิ่งศักดิ์ปกป้องดูแลเพื่อขออนุญาตท าการรักษา 
 การนวดจะมี 2 รูปแบบ คือ วิธีการนวดเพ่ือสุขภาพและวิธีการนวดรักษา การนวดแบบผ่อนคลายนั้น
จะเน้นไปที่การนวดกล้ามเนื้อเป็นหลัก หมอจะใช้มือนวด กดจุด ควบคู่กับวิธีการเหยียบด้วยเท้าในบางส่วน
ของร่างกาย ประกอบกับการใช้การอบและการประคบ หมอมีความรู้เรื่องเส้นตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทย
น้อยมากแต่สามารถอธิบายวิธี “แก้เส้น” หลักๆ ในร่างกาย แต่ไม่ว่าจะเป็นการนวดในรูปแบบใดท่านวด
และแรงที่ใช้นวดต้องดูความเหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้ถูกนวดด้วย  

 
    “... จะถำมเขำว่ำปวดไหมปวดอยู่ข้ำงนำยข้ำงในหรือว่ำแค่รู้สึกเมื่อยปวดเป็นจุดหรือเปล่ำ พวกที่มี
อำกำรปวดส่วนใหญ่จะมีอำกำรแข็ง ใช้มือจับดูจำกธรรมดำที่เรำกดลงไปเนื้อมันจะนิ่มไม่ตึงมือ ถ้ำเป็น
ที่สะบักเรำเอำมือแหย่ได้ไม่ตึง ถ้ำเอำมือเข้ำไปแย่ไม่ได้มันจะเป็นเหมือนพังผืดรู้แค่นี้นวดกำรที่เรำเคยนวด
ปวดตรงนี้ รู้แต่ภำษำพ้ืนบ้ำน...” หมอคนที่ 12 

 
 นอกนั้นยังนวดรักษาร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันอีกด้วย 
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 “... บำงคนเป็นมำนำนนวดแค่ครั้งสองครั้งคงไม่หำย ถ้ำดูแล้วว่ำต้องมำหลำยครั้งก็แนะน ำ
ให้เขำไปนวดที่โรงพยำบำล เพรำะเขำใช้สิทธิได้ ...” หมอคนที ่11 
 3) วิธีการนวดเพื่อสุขภาพ เริ่มตั้งแต่ใช้เทคนิคการนวดพื้นฐานที่ได้รับการอบรม
จากหลักสูตรของสาธารณสุขจังหวัด เริ่มจากขาคลายหลังเท้า เปิดประตูลม จากนั้นก็เริ่มมานวดที่พ้ืนฐาน
ขาด้านนอก และนวดพ้ืนฐานขาด้านใน ขยับขึ้นไปนวด นวดพ้ืนฐานแขนด้านใน ตามด้วยนวดพ้ืนฐาน
แขนด้านนอก เสร็จแล้วให้ผู้ป่วยนั่ง แล้วเริ่มนวดพ้ืน ฐานหลังท่านั่ง ตามด้วยท่านวดพ้ืนฐานบ่า นวดโค้งคอ 
นวดบริเวณศีรษะด้านหลัง และนวดไหล่ สมุนไพรที่ใช้ประกอบการนวดเพ่ือสุขภาพนั้นจะมีเพียงน้ ามันนวด
ที่ท ามาจากไพล หรือน้ ามะพร้าว 
 4) วิธีการนวดเพ่ือรักษา การนวดรักษามือชา เท้าชา อัมพฤกษ์-อัมพาต จะต้องเน้น
การนวดเพ่ือฟ้ืนฟูเส้นเอ็นหรือเส้นเลือดที่มีปัญหา ท าให้การไหลเวียนของเลือดลมติดขัด และเป็นสาเหตุ
ของโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต เพ่ือคลายเส้นให้การไหลเวียนของเลือด ลมเป็นปกติ โรคอัมพาตเกิดจากการติดขัด
ของเลือดลมท าให้ร่างกาย ส่วนแขน ขา ใบหน้า และอวัยวะควบคุมการขับถ่ายเกิดภาวะอ่อนแรง ผู้ป่วย
จะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกติ โรคอัมพฤกษ์ เกิดจากการติดขัดของเลือดลมท าให้ร่างกายส่วนแขน ขา 
การรับรู้ความรู้สึก การเคลื่อน ไหวของผู้ป่วยจะน้อยกว่าปกติ  
 
 “....ถ้ำเขำมีอำกำรปวดหนูก็จะนวดไล่ตั้งแต่ปลำยเท้ำเพ่ือให้ผ่อนคลำยเสียก่อน 
แล้วค่อยไล่ตั้งแต่ข้ำงล่ำงตั้งแต่ขำเปิดประตูลมให้กำรไหลเวียนของเลือดมันสะดวกดีขึ้น และจะไปเน้น
ที่เค้ำเจ็บ กำรเปิดประตูลมลมเหมือนก๊อกน้ ำที่เรำเอำอะไรไปผูกผูกน้ ำไหลไม่ได้แล้วมันก็อ้ันจะท ำให้เรำปวด 
หมอต้องพยำยำมตีให้แตกกดให้ก้อนหำยถ้ำท ำครั้งเดียวก็ต้องถำมผู้ป่วยว่ำจะเจ็บนะ ทนไหวไหม ส่วนมำก
จะให้ผู้ป่วยกินยำร่วมด้วยเป็นยำต้ม ส่วนผู้ที่ไม่ชอบสมุนไพรเนื่องจำกกลิ่นแรง ก็จะใช้นวดร่วมกับกำรประคบ 
ใช้หลักเดียวกันกับโรงพยำบำล 3 วันต่อ 1 ครั้ง ติดต่อกัน 3 ครั้ง และก็เป็นอำทิตย์ละครั้งจำกนั้น
ก็ห่ำงไปเรื่อยเป็นครึ่งเดือน หนึ่งครึ่งเดือน ...” หมอคนที่ 12 
  
 5) อุปกรณ์และยาที่ใช้ในการรักษา หมอนวดจะใช้ มือ เท้า เข่า และศอกในการนวดผู้ป่วย 
ประกอบกับการใช้น้ ามันนวดในกรณีที่ผู้ป่วยเส้นจม และลดอาการเจ็บจากการนวด ส่วนลูกประคบจะเป็น
พืชสมุนไพรที่สามารถดูดซึมผ่านทางผิวหนังและเข้าสู่ร่างกายได้ โดยไม่เป็นอันตรายแต่จะช่วยบรรเทา
อาการเจ็บป่วยต่างๆ มีส่วนประกอบของตัวยาส าคัญและวิธีการท า ดังนี้ 
 (1) สมุนไพรที่ใช้ในการรักษาจะมีลูกประคบที่ประกอบไปด้วย ผิวมะกรูด ขมิ้นชัน 
ใบส้มป่อย ใบมะขาม ใบพลับพลึง เกลือ พิมเสน การบูร ไพล และตะไคร้บ้าน  
 (2) วิธีท า หั่นตัวยาทั้งหมดต ารวมกัน ตัดผ้าขาวเป็นรูปสี่เหลี่ยม ใส่ตัวยาห่อ
เป็นลูกกลมจับเหมาะมือ  
 (3) วิธีใช้ น าลูกประคบไปแช่น้ า 10 นาที แล้วน าไปนึ่ง 15-20 นาที ใช้ประคบให้ผู้ป่วย
ประมาณครึ่งชั่วโมง 1 ลูก ใช้ได้หลายครั้ง เมื่อกลิ่นหายแล้วแสดงว่าตัวยาหมด สรรพคุณแก้ปวดหลัง ปวดเอว 
แขน ขา ตะคิวกินเส้นเอ็น เป็นเหน็บชา ช่วยลดอาการ คลายปวด คลายเคล็ดขัดยอก การตึงของเส้นเอ็น 
ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริท

ร์

 
 

116 

   (4) ระยะเวลาที่ใช้รักษา หมอนวดจะประเมินว่าอาการของคนไข้นั้นทุเลาลงไปแล้ว
มากน้อยเพียงใด แต่ถ้าอาการดีแล้วก็ไม่จ าเป็นต้องนวดซ้ าอีก หรือควรจะนวดอีกสักกี่ครั้ง ส่วนระยะเวลา
การรักษาไม่สามารถบอกได้ขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วย ไม่รับประกันว่าจะหายเพราะขึ้นอยู่กับความพร้อม
และการปฎิบัติตัวของผู้ป่วยด้วย 
 (5) ค าแนะน าในการปฏิบัติตน หลังจากนวดเสร็จแล้วหมอจะให้ค าแนะน าส าหรับ
การปฏิบัติตัว เช่น เรื่องอาหารการกิน การพักผ่อน การออกก าลังกาย โดยเน้นที่การปรับพฤติกรรมตนเอง 
การป้องกันอาการปวดเมื่อยและโรค คือ และใช้งานร่างกายให้ถูกวิธีไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดก็ตาม 
 (6) การติดตามผลการรักษา การดูผลว่าการรักษาที่ให้ไปนั้นถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
เช่น ถ้านวดไปแล้วมีความปวดระบมมากขึ้นอาจเป็นเพราะนวดแรงเกินไปหรือบ่อยเกินไป ถ้านวดไปแล้ว
อาการเจ็บป่วยยังไม่ทุเลาอาจต้องใช้วิธีการรักษาแบบอ่ืนๆ เช่น การรับประทานยาสมุนไพร การประคบ 
ควบคู่ไปด้วย 
 5.2.6 วิธีการดูแลรักษาสุขภาพของหมอน้้ามันรักษากระดูก 
  ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มาพบหมอน้ ามันรักษากระดูกสาเหตุของความเจ็บป่วย เนื่องจาก ตกต้นไม้ 
ควายชน อุบัติเหตุจากรถมอเตอร์ไซค์ ญาติผู้ป่วยเป็นคนพามารักษาที่บ้านของหมอและกลับมาใหม่
เมื่อถึงเวลานัดหมาย หากเป็นผู้ป่วยที่มีความล าบากในการเดินทาง เช่น อาการหนักไม่สะดวกในการเดินทาง 
หมอก็จะเดินทางไปรักษาที่บ้านของผู้ป่วยบางครั้งถ้าระยะทางไกลมากก็จะพักอยู่ที่บ้านผู้ป่วยจนกระทั่ง
อาการดีขึ้น ผู้ป่วยบางรายอาจไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลมาแล้ว บางรายกลัวการตัดสินใจของแพทย์
ที่ต้องให้ผ่าตัด ไม่พอใจกับการปฏิบัติตน ของเจ้าหน้าที่บางรายรู้สึกอึดอัดเฝือกที่โรงพยาบาลใส่ให้ บางราย
ญาติพ่ีน้องของผู้ป่วยเชื่อถือหมอพ้ืนบ้านที่มีชื่อเสียงในการรักษากระดูกหักและต้องการพามารักษา 
หมอพ้ืนบ้านที่จะไม่รับการรักษาผู้ป่วยถ้ามีแผลลึก ขนาดใหญ่ กระดูกทะลุ ทิ่มแทงออกนอกเนื้อ การหัก
ของอวัยวะที่ส าคัญ มีอาการสลบไม่รู้สึกตัว และผู้ป่วยที่ให้ความร่วมมือกับหมอเท่านั้น 
 
      “... รำยหนึ่งรักษำจนเขำเดินได้แล้วแต่เป็นพวกมอเตอร์ไซค์ข้ึนสมอง หนีไปขับมอเตอร์ไซค์อีกทั้งๆ
ที่เท้ำยังบิดอยู่ หมอได้เตือนแล้วว่ำอย่ำเพ่ิงไปขับ ต้องมำเป็นครั้งที่ 2 และไม่นำนครั้งที่ 3 ก็ตำมมำอีก
ครำวนี้บอกว่ำไปโรงพยำบำลเลย ...” หมอคนที ่7 
 
 1) การตรวจสอบเบื้องต้นก่อนการรักษา หมอจะสังเกตจากลักษณะผิดปกติและ
ความเจ็บปวดที่เกิดข้ึน ต่อจากนั้นจะลองขยับอวัยวะตรวจสอบดูการเคลื่อนไหว การเกิดเสียงเมื่อขยับ
จะเป็นอาการที่แสดงว่ามีกระดูกหักเกิดขึ้นจริง โดยจะท าการเปรียบเทียบความรู้สึกของหมอว่าเหมือนการน า
ผ้าไปห่อหุ้มไม้ที่หัก หมอจะคล าบริเวณที่ปวดเพ่ือให้ทราบว่าลักษณะของการหักหากมีอาการอย่างอ่ืน  
 
 “… แล้วก็สอบถำมด้วยบำงทีมันเคลื่อนเหมือนกันนะว่ำเจ็บไหม มันแข็งไหม จับดู
ถ้ำตีนมันแข็ง มันบวมก็วินิจฉัยไปเรื่อยๆ สมมติไม้มันมีอะไรทิ่มอยู่เรำจับสมมติว่ำผ้ำพันมันก็เหมือนกัน 
มันก็เหมือนกับวัตถุหุ้มไม้ไว้ถ้ำไม้ยังไม่หักสังเกตดูมันจะยังแข็งๆ ถ้ำมันหักท่อนใดท่อนนึงก็รู้ใช่ไหม
สัมผัสรู้มันไม่ต่อเนื่องกันมันจะผิดกับตรงที่อ่ืน 3-4 วัน เริ่มแรกนี่ต้องอย่ำงน้อยต้อง 3 วัน ...” หมอคนที่ 3 
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 2) หมอพ้ืนบ้านจะมีวิธีสังเกตตรวจสอบแยกอาการ คือ 
 (1) กระดูกร้าว เป็นการวินิจฉัยที่ยากเนื่องจากต้องใช้การสัมผัสของหมอพ้ืนบ้าน
ที่ค่อนข้างมีประสบการณ์ เนื่องจากไม่มีการผิดรูปของกระดูกชัดเจนเหมือนการหักของกระดูก ต้องอาศัย
การคาดคะเนอาการ เช่น การบวม เขียวคล้ าบริเวณที่ร้าว กดแล้วจะมีอาการเจ็บ และเมื่อใช้นิ้วเคาะ
แล้วจะมีอาการเสียวที่กระดูกมาก 
 (2) กระดูกข้อเคลื่อน สังเกตจากผู้ป่วยมีอาการปวด บวมที่ข้อ งอข้อไม่ได้ เมื่อคล า
พบว่า กดบริเวณที่ข้อจะยุบแฟบลงมา เนื่องจากกระดูกเคลื่อนออกจากเบ้า ซึ่งกระดูกสามารถหลุดออกมา
ขัดที่ด้านหน้า หลังหรือใต้เบ้าก็ได้ แตกต่างจากผู้ป่วยรายที่ข้อหลุดจะไม่พบอาการบวมที่ข้อ นอกจาก
จะสังเกตเห็นบริเวณข้อแฟบลงมาอย่างชัดเจนเท่านั้น 
 (3) กระดูกข้อเคล็ด จะตรวจพบบริเวณข้อมีอาการบวมฟอกซ้ า มีการเหยียดและงอข้อ
ได้ปกติ และจะเกิดอาการปวดมากควบคู่ด้วย ลงน้ าหนักไม่ได้ มักพบอาการอักเสบร่วมด้วย 

 
 “... มันก็ห้อยแขนหักไหล่หลุดมันก็ห้อย มันจะเบนนิดๆหน่อยๆแล้วแต่หักมำก
หักน้อยบีบดู ส่วนใหญ่สมัยนี้ผ่ำนโรงพยำบำลมำว่ำมันร้ำวนะ มันแตกนะ บำงคนปวดก็บีบดูถ้ำมันแตก
ดังป๊อบแป๊บๆ ส่วนหักดุกดิกไม่ได้เลย วันแรกต้องเป่ำ 2-3 เวลำ ติดต่อกัน 2-3 วัน ถ้ำไม่ไหวเรำก็ไป
ที่บ้ำนเขำ ...” หมอคนที่ 3 
  
 “… สรุปแล้วลักษณะหักของกระดูกก็คือหักๆไปเลย แบบแหลมทิ่มออกมำ
ข้ำงนอก แล้วอะไรอีกที่ทิ่มออกมำนอกเนื้อ ก็คือ หักปำกฉลำม แล้วแตกละเอียดอีพวกแตกเนี่ยหมอ
ที่โรงพยำบำลเขำชอบตัด คือ มันรักษำยำก ...” หมอคนที่ 7  
 
 ก่อนการรักษาหมอจะมีการท าพิธีตั้งขันธ์ 5 เครื่องบูชาครูประกอบด้วย ธูป เทียน 
ดอกไม้ และเงินบูชาครูจ านวน 1.50 บาท หมอจะเคร่งครัดกับพิธีบูชาครู เพราะเชื่อว่าหากไม่ท าพิธีบูชาครู
ก่อนการรักษาจะไม่ประสพความส าเร็จของจะเข้าตัวท าให้ตัวหมอกลายเป็นผู้ป่วยเสียเอง หรือคนในครอบครัว
ของหมอจะเจ็บป่วย และเมื่อผู้ป่วยหายดีแล้วก็จะมาท าพิธีส่งครู ถ้าผู้ป่วยไม่สะดวกมาก็ให้ญาติมาแทนได้
ถ้าไม่มีใครมาท าพิธีส่งครู หมอก็จะเป็นผู้ท าเองเพ่ือไม่ให้เป็นการผิดต่อครู 
 หมอจะให้การรักษาผู้ป่วยกระดูกหักตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ คือ การจัดกระดูกเข้าที่ 
การใช้น้ ามันนวด/ทาบริเวณที่หัก การใช้คาถาอาคม การเข้าเฝือก ข้อห้าม/ข้อปฏิบัติที่ผู้ป่วยต้องปฏิบัติ 
และการติดตามและให้การรักษาต่อเนื่องจนหาย 
 การรักษาที่ต้องใส่เฝือก การรักษากระดูกหักที่ต้องการใส่เฝือกมีอยู่หลายต าแหน่ง
ของกระดูกที่หัก เช่น กระดูกขา กระดูกแขน กระดูกมือ และกระดูกนิ้วหัก สรุปขั้นตอนได้ดังนี้ 
 (1) ฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ าอุ่น หรือน้ าด่างทับทิมบริเวณท่ีจะท าการเข้าเฝือก 
 (2) ดึง และจัดกระดูกให้เข้าที่ โดยวิธีการที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะการหัก 
และใช้คาถาในการต่อกระดูกร่วมด้วย 
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 (3) จากนั้นใช้ไม้พันส าลีชุบน้ ามันปลุกเสกรองเฝือกก่อนจะเข้าเฝือกยึดให้แน่น
ด้วยเชือกท่ีท ามาจากฝ้าย                    
 (4) ให้ค าแนะน าในการรักษาตัว ทั้งข้อห้ามและสิ่งที่ควรปฏิบัติ พร้อมมอบน้ ามัน
ที่ใช้ในการรักษาซึ่งต้องคอยเติมอย่าให้หมด 
 (5) เฝือกไม้ไผ่จะใส่นานอย่างน้อย 2 สัปดาห์ หมอจะถอดเฝือกไม้ออกเมื่ออาการ
บวมค่อยๆ ลดลง ต าแหน่งที่หักจะแฟบลงให้ลองขยับหากไม่มีอาการเจ็บ เสียวก็ถอดได้ ถ้าหากบริเวณขา
ก็ทดลองลงน้ าหนักถ้าไม่มีอาการดังกล่าวข้างต้นกถ็ือว่าหายดีแล้ว  

 
 “... เฝือกไม้ไผ่นั้นมีข้อดี คือ สำมำรถเว้นช่องว่ำงในบริเวณที่เป็นแผล จึงสำมำรถ
ท ำควำมสะอำดแผลได้ตลอด อำกำศถ่ำยเท ไม่อบ และหนักเหมือนเฝือกของโรงพยำบำล เข้ำสวน เข้ำไร่ 
เข้ำนำได้ไม่ล ำบำก ...” หมอคนที่ 3 
 
 การรักษาแบบไม่ใส่เฝือก การรักษาที่ไม่จ าเป็นต้องใส่เฝือกมีอยู่หลายต าแหน่ง เช่น 
กระดูกร้าว กระดูกไหปลาร้าหัก กระดูกซี่โครงหัก กระดูกหลุด ฯลฯ ใช้ผ้าขาวม้า ผ้าก็อต หรือผ้าที่หาได้
สะดวกพันแทนการใช้เฝือกส าหรับการรักษากระดูกร้าวเพียงทาน้ ามัน เป่าคาถา และใช้ผ้าพัน ในการรักษา
กระดูกไหปลาร้าและกระดูกซี่โครงหัก หลังการทาน้ ามันและเป่าคาถาแล้วจะนวดก่อนการจัดกระดูก
ให้เข้าท่ี พันผู้ป่วยด้วยผ้าทับส าลีชุบน้ ามัน 
 นอกจากนั้น หมอพ้ืนบ้านยังสามารถรักษากระดูกที่หักมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วหมอ
จะท าการเคาะกระดูกที่หัก โดยใช้เทียนขาว 2 เล่ม และใช้เวทมนต์ คาถา ระหว่างรักษาก็จะใช้จิตเพ่ง เรียกว่า
วิชาต่อกระดูก ซึ่งผู้ป่วยถ้าเข้ารับการรักษาจากแพทย์แผนปัจจุบันก็ต้องใช้การผ่าตัดเปิดแผลแล้วใส่อุปกรณ์
เพ่ือจะดามกระดูก ส่วนหมอพ้ืนบ้านใช้วิธีการเคาะเพ่ือเป็นเคล็ดเสมือนว่าเคาะให้กระดูกหลุดจากกัน
เหมือนการผ่าตัดของแพทย์ แล้วจึงเริ่มให้การรักษา 
 ระยะเวลาในการติดของกระดูกผู้ป่วยที่อยู่ในวัยเด็กจะติดเร็วกว่าผู้ใหญ่ ต าแหน่งที่หัก 
ลักษณะของวิธีการรักษาของหมอพ้ืนบ้านแต่ละคน แต่อยู่ในระยะเวลา 2-8 สัปดาห์ 
 อุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษากระดูกที่หักของหมอพื้นบ้านเป็นภูมิปัญญาที่ได้รับ
การพัฒนาและถ่ายทอดกันมานานใช้วัสดุเรียบง่ายหาได้ในท้องถิ่น องค์ประกอบร่วมกันที่ใช้เป็นเครื่องมือ
และเป็นยาในการรักษา ซึ่งประกอบด้วย เฝือกไม้ไผ่ น้ ามันสมุนไพร คาถา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 (1) เฝือกไม้ไผ่ มีลักษณะเป็นไม้ไผ่เหลาเป็นซีกนิยมใช้ชื่อที่เป็นมงคล เช่น ไม้ไผ่สีสุก 
วัดขนาดให้พอดีกับอวัยวะแต่ละส่วนที่หัก โดยบริเวณท่ีหักอยู่กึ่งกลางความยาวของไม้ จึงใช้ซี่ไม้ไผ่ถัก
หลายๆ อัน ด้วยเชือกป่าน สามารถปรับขนาดได้ตามอาการบวมของผู้ป่วย ในกรณีที่มีแผลจะไม่ปิดทับแผล
จึงสามารถท าความสะอาดแผลได้โดยไม่ต้องถอดเฝือก ใช้ส าลีจากเมล็ดฝ้ายพันรอบเฝือกด้านในเพ่ือป้องกัน
เฝือกไม้กดกับผิวของผู้ป่วย   
 (2) น้ ามันสมุนไพร น้ ามันมะพร้าว น้ ามันงา น้ ามันละหุ่ง ตามสัดส่วนของหมอ
แต่ละคน หมอบางคนใช้น้ ามัน 2 ชนิด หมอบางคนใช้น้ ามันทั้ง 3 ชนิด โดยน้ ามันละหุ่งมีลักษณะเหนียวข้น
เมื่อผสมกับน้ ามันอ่ืนๆ จะช่วยไม้ให้น้ ามันไหลออกจากต าแหน่งที่ต้องการ สรรพคุณโดยรวมของน้ ามันที่ใช้
คือ เพ่ือบรรเทาอาการอักเสบ ประสานกระดูกให้ติดดีและเร็วขึ้น คลายเส้น และลดอาการบวม ส่วนประกอบ



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริท

ร์

 
 

119 

ของตัวยาจะใช้คาถาก ากับด้วยน้ ามันเหล่านี้ได้รับการปลุกเสกหรือการใช้คาถาในระหว่างการเคี่ยว หากเป็น
น้ ามันที่ซื้อมาจากร้านค้าหมอจะน ามาปลุกเสกเสียก่อน น้ ามันนี้จะใช้ชโลมส าลีหุ้มอวัยวะที่เข้าเฝือก 
หรือหยดลงไปในระหว่างซี่ไม้ไผ่ที่เข้าเฝือกโดยทั่วไปเชื่อว่าน้ ามันจะเป็นตัวประสานเอ็นและกระดูก
ให้ติดโดยเร็ว ถ้าน้ ามันไปไม่ถึงจะต่อกระดูกอย่างไรก็ไม่ติด และยังช่วยคลายเส้นและลดอาการปวดบวมได้ 
 (3) คาถา หมอเชื่อว่าคาถาช่วยในการรักษากระดูกหักได้จริง คาถาเป็นหัวใจส าคัญ
ของการรักษา ส าคัญยิ่งกว่าน้ ามัน โดยจะบอกคาถาให้เฉพาะกับผู้ที่สืบทอดเท่านั้นไม่สามารถเผยแพร่
ทั่วไปได้ ถ้าหาน้ ามันไม่ได้อาจใช้น้ าเปล่าแต่ต้องมีคาถาก ากับทุกครั้ง คาถาเสกน้ ามัน คาถาประสานกระดูก
ช่วยให้กระดูกติดดีขึ้น โดยการเป่าคาถาบริเวณที่หักเพ่ือต่อกระดูก ต่อเส้นเอ็น เส้นเลือด เพ่ือดับพิษ แก้ปวด 
และลดอาการอักเสบ คาถาห้ามเลือดคาถาดับพิษไฟ ถ้าไม่ใช้คาถากระดูกจะไม่ติดกัน 
 หมอพ้ืนบ้านรักษากระดูกหักจะนัดพบผู้ป่วยหลังเข้าเฝือก หลังจากท าการรักษา
นัดแรกจะต่อเนื่อง กัน 3 วัน เว้นระยะเวลาจากนั้นจึงนัดพบทุกๆ สัปดาห์ การให้น้ ามันผู้ป่วยน ากลับไป
ใช้ที่บ้านในจ านวนหนึ่งขวดลิโพ ซึ่งพอที่จะใช้ไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ ผู้ป่วยจะกลับมาพบหมอเองเมื่อน้ ามัน
หมดทุกครั้ง หมอจะตรวจสอบอาการว่าดีขึ้นมากน้อยแค่ไหน เมื่อสังเกตุว่าเฝือกหลวมเพราะอาการบวมลดลง
หมอก็จะดึงไม้ออกทีละอัน ก่อนถอดเฝือกหมอจะเริ่มให้ทดสอบอวัยวะด้วยการให้ลงน้ าหนักและลอง
กระดิกนิ้ว 
 5.2.7 วิธีการดูแลรักษาสุขภาพของหมองู 
   ชาวบ้านในอ าเภอท่าตะเกียบส่วนใหญ่อาชีพหลักคือ เกษตรกรรมทั้งสวนยาง สวนอ้อย สวนมัน 
ไร่สับปะรด สภาพพ้ืนที่ที่เป็นป่าสงวนมากกว่า 90% นั้นอุดมไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ จึงเป็นที่อาศัย
ของสัตว์มีพิษ เช่น ตะขาบ แมงป่อง และงู เมื่อถูกงูกัดทางเลือกในการรักษาของชาวบ้าน คือ การรักษา
กับหมอแผนปัจจุบันที่โรง พยาบาล แต่ชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งยังมีความเชื่อว่าหมองูจะช่วยรักษาให้หายได้  
เนื่องจาก วิถีการด าเนินชีวิตของคนภาคเกษตรกรรมย่อมอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกันกับงูพิษ พ้ืนที่ไร่นา
เป็นแหล่งชุกชุมของงูเห่า พื้นที่สวนก็จะมีงูกะปะชนิดต่างๆ การรักษาของหมองูนั้นได้ช่วยเหลือ
ชีวิตคนมาแล้วนับไม่ถ้วน 
 1) การตรวจสอบเบื้องต้น เมื่อผู้ป่วยถูกงูกัดมาถึงถ้าไม่มีซากงูมาด้วย หมองูจะดูจาก
แผล และ สังเกตจากต าแหน่งรอยเขี้ยวพิษที่ปรากฏ ดังนี้ งูมีพิษลักษณะแผลจะเห็นรอยเขี้ยวลึก งูไม่
มีพิษลักษณะแผลจะคล้ายกับรอยถลอก 
 งูกะปะ        รอยเข้ียวจะอยู่บริเวณใต้ตาตุ่มลงมา 
 งูแมวเซา     รอยเข้ียวจะอยู่บริเวณเหนือตาตุ่มขึ้นไป 
 งูเห่า          รอยเข้ียวจะปรากฏอยู่บริเวณน่องถึงโคนขา 
 งูเขียวหางไม ้ งูประเภทนี้จะหากินอยู่บนที่สูงแฝงตัวอยู่บนต้นไม้จึงสังเกตเห็น
ได้ง่าย รอยเข้ียวของงูเขียวหางไม้จะเล็กแต่ปวดมาก 
 
 “... โรงพยำบำลก็รักษำได้แต้ต้องมีซำกงูไปด้วย เคยมีคนถูกงูกัดหมอได้แต่ให้น้ ำเกลือ
เพรำะไม่รู้ว่ำงูอะไร ญำติมำตำมเรำก็แอบๆ ไปครบ 3 วัน ก็หำย ...” หมอคนที่ 8 
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   หมองูจะท าการวินิจฉัยจากอาการปวด โดยทั่วไปอาการปวดแผลสามารถระบุชนิด
ของงูได้ ดังนี้ รู้สึกปวดตึบๆ งูกะปะ กับงูแมวเซา รู้สึกง่วงนอนเซื่องซึมเป็นอาการของ งูแมวเซา ด้วยรู้สึก
ปวดชาเป็นอาการของ งูเห่า รู้สึกปวดแผลมากและบวมเป็นอาการของ งูเขียวหางไม้ 
 ก่อนท าการรักษาหมองูจะตั้งขันธ์ 5 บูชาครู ประกอบด้วยดอกไม้ 5 คู่ เทียน 5 คู่ 
กับ 1 เล่ม เพ่ือใช้เป่า เงิน 2 บาท ไม่เรียกร้องค่ารักษาแล้วแต่คนไข้จะส่งครูหลังการรักษา ถ้าคนไข้ไม่ส่งครู 
หมอจะหาดอกไม้ ธูปเทียน และเงิน มาจัดการไหว้ครูเองมิฉะนั้นหมอจะถูกงูขบกัดเอา ขณะที่ยกขันธ์
จะต้องมีการพูดเปน็เคล็ดเพื่อแสดงการยินยอมให้รักษา 
  หมองูจะใช้สมุนไพรรสเย็นเข้าแก้พิษงูซึ่งเป็นของร้อนและใช้คาถาในการรักษาพิษงู 
เริ่มต้นรักษาจะต้องเอาเขี้ยวงูออกเสียก่อน โดยขึงเส้นผมของผู้ป่วยลากผ่านบริเวณที่มีรอยเขี้ยว เพราะหาก
เขี้ยวยังฝังอยู่จะท าให้แผลบวมจากนั้นจึงท าการเอาพิษงูออก วิธีรักษาคนที่ถูกงูกัดมี 2 วิธีควบคู่กัน คือ 
ให้สมุนไพรที่ผสมไว้ถอนพิษงูแปะบริเวณบาดแผล แล้วฝนสมุนไพรให้เข้ากันให้ผู้ถูกงูพิษกัดดื่มเป็นระยะ 
3 ชั่วโมงครั้ง ท าเช่นนี้ 3 ครั้ง พิษงูที่อยู่ในร่างกายของคนก็จะถูกถอนออกไป การแปะยานั้นเพ่ือแก้ปวด
และถอนพิษ ตัวยาสมุนไพรหลักแก้พิษงูที่ใช้นั้นจะเป็นสมุนไพรเดี่ยวประเภทสมุนไพรที่ใช้รักษาพิษงูพ้ืนฐาน 
ได้แก่ เสลดพังพอน ผักเสี้ยนผี รางจืด โลดทนงแดง ไม้ลาย โดยน ามาต าใส่เหล้าขาวคั้นน้ าให้ผู้ป่วยกิน 
ถ้าผู้ป่วยมีอายุน้อยจะใช้น้ าแทนเหล้าขาว สมุนไพรรักษาพิษงูนี้หมองูจะปลูกไว้ข้างบ้าน เห็นได้ว่า
วิธีการรักษาพิษงูไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อก่อนรักษาอย่างไรปัจจุบันก็ยังคงรูปแบบเดิม เช่น ชนิด
ของสมุนไพร กรรมวิธีในการเตรียมยายังต้องการสมุนไพรที่มีความสดใหม่จากเนื้อดิน ซึ่งนอกจากแก้พิษงูแล้ว
ยังเอาไว้ใช้รักษาความเจ็บป่วยอย่างอ่ืนเผื่อแผ่ไปยังเพ่ือนบ้านที่ต้องการใช้ประโยชน์ 
 2) ข้อควรระวังในการรักษา ก่อนมาพบหมองูนั้นห้ามผู้ป่วยรัดแผลถ้าจ าเป็นใช้ผ้า
แทนเชือก และรัดอย่างหลวมๆผู้ป่วยที่มีโรคประจ าตัว เช่น โรคหัวใจ โรคความดัน หรือ ผู้ป่วยที่มีอายุน้อย
หมองูจะใช้น้ าแทนเหล้าขาว แม้นสรรพคุณในการรักษาพิษจะช้ากว่าการผสมด้วยเหล้าแต่ก็มั่นใจ
ในตัวยาสมุนไพรและคาถา พิษงูเป็นของร้อนเมื่อพอกยาสมุนไพรแผลที่ถูกงูกัดถ้าพิษงูยังอยู่ยาสมุนไพรพอก
จะแห้งจะต้องสังเกต และคอยเปลี่ยนยาสมุนไพรอยู่เสมอ ถ้าผู้ป่วยมีอาการแพ้ยาสมุนไพรหมองูก็จะเปลี่ยน
สมุนไพรชนิดอ่ืน 
   
           “... ถ้ำมัดจะหำยช้ำเพรำะลมไม่เดินแผลจะบวม ในขณะที่หมอแผนปัจจุบันบอกว่ำ
ถ้ำไม่มัดพิษงูจะมำกับเลือดและท ำให้ตำย อย่ำงนี้งูจงอำงกัดมัดคอก็ตำยแล้ว …” หมอคนที่ 8  
 
 หมองูจะมีข้อห้ามเคร่งครัดเรื่องการรับประทาน คือ ห้ามผู้ถูกงูกัดของกินทุกชนิด
ที่งูชอบกิน เช่น กบ เขียด เป็นต้นการปฏิบัติตนเพ่ือป้องกันภัยจากงูพิษ การเดินทางต้องมีไฟ ส่องทางเสมอ 
รวมถึงห้ามเดินเข้าไปในที่รก การเรียนรู้ข้อแตกต่างของงูชนิดต่างๆ เช่น งูมีพิษมักจะเลื้อยช้า ส่วนงูไม่มีพิษ
จะเลื้อยเร็ว 
  หมองูมีความเชื่อว่า ผักเสี้ยนผี เสลด พังพอน รางจืด ต้นดอกเหลือง พญานาคราช 
ถ้าปลูกไว้ในบ้านหรือน ามาติดตัวจะช่วยป้องกันงูพิษไม่ให้มาขบกัดได้ โดยเฉพาะว่านพญานาคราชหมองู
ได้อธิบายว่า กลิ่นของว่านชนิดนี้จะท าให้งูเมาพิษของตัวเองจึงเลื้อยไปไหนตามปกติไม่ได้ ระยะเวลาที่ใช้
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ในการรักษา ถ้าถูกงูพิษกัดมาใหม่ๆ รักษาด้วยการรับประทานยา และการพอกยา ภายใน 1 วันก็จะหาย
เป็นปกติ หากมีแผลเน่าเปื่อยลุกลามระยะเวลาในการรักษาจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของแผล 
 
 
5.3 สรุปผลการศึกษาการดูแลรักษาสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์
พื้นบ้าน 
 
 ในอดีตภายใต้ความสัมพันธ์ของบริบททางสังคมวัฒนธรรม และระบบนิเวศ เมื่อการแพทย์
แผนปัจจุบันยังไม่ครอบครอบคลุมไปถึงพ้ืนที่ทุรกันดารและ ห่างไกลประชาชน จะมีวิธีการดูแลรักษาสุขภาพ 
ด้วยตนเองภายในครอบครัว หากเจ็บป่วยเกินความสามารถก็จะพ่ึงการดูแลรักษาสุขภาพจากหมอพ้ืนบ้าน 
เนื่องจากการรักษาแบบพ้ืนบ้านเป็นระบบการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนจึงไม่มีรูปแบบการรักษา
อย่างเป็นทางการหมอพ้ืนบ้านจะเรียนรู้เพื่อใช้ในวิถีชีวิต 
 
 “... เมื่อก่อนเนี่ยใครออกไปท ำไรไปเจอสัตว์  ช่วงนี้เข้ำป่ำเจอเลือดเจอต่อแตน ขุดใต้ดินก็จะเจอ
ตะขำบ งูอสรพิษ ก็จะเรียนแก้จำกอำชีพ เกษตรกรก็จะเจอสัตว์เหล่ำนี้ …” หมอคนที่ 1 
 
 เนื่องจากความเชื่อเรื่องสุขภาพและความเจ็บป่วยมีความหลากหลาย จึงท าให้ผู้เยียวยาในระบบ
การแพทย์พ้ืนบ้าน หรือหมอพ้ืนบ้านจ าเป็นต้องมีความสามารถเฉพาะด้านในการรักษาหลากหลายแบบ
เช่นกัน กล่าวคือ ความสามารถในการใช้ทั้งคาถาอาคม สมุนไพร ในการรักษาความเจ็บป่วย การใช้โหราศาสตร์
ในการตรวจสอบดวงชะตาของผู้ป่วย และมักต้องใช้พิธีกรรมสะเดาะเคราะห์ส าหรับผู้ป่วยเนื่องจากกรรมเก่า
ที่ติดตัวมาตั้งแต่ชาติปางก่อน  
 จากผลการศึกษาสามารถสรุปวิธีการดูแลรักษาสุขภาพของหมอพ้ืนบ้านว่าจะครอบคลุม 
3 กิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
 1) กิจกรรมด้านการรักษา ก่อนท าการรักษาหมอพื้นบ้านจะเริ่มต้นวินิจฉัยว่า
ความเจ็บป่วยนั้นเกิดจากสาเหตุอะไร โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้ 
 (1) การสัมผัสจับต้อง ด้วยการบีบคล าบริเวณหรือต าแหน่งที่สงสัยว่าเป็นสาเหตุ
ของการเกิดโรค การสัมผัสจับต้องเพ่ือตรวจสอบ อุณหภูมิความร้อน-เย็นของร่างกาย 
 (2) การสังเกต ด้วยการดูลักษณะอากับกริยาท่าทางการเคลื่อนไหว ตลอดจน
น้ าเสียง สีผิว สีหน้า ตลอดจนความผิดปกติอ่ืนๆ 
 (3) การซักประวัติ เพ่ือค้นหาสาเหตุที่มาของการเกิดโรค หมอพ้ืนบ้านจะท าการซักถาม
การกระท าที่ผ่านมาของผู้ป่วย เช่น เรื่องของการกิน ไปกินอะไรมา ไปเที่ยวที่ไหนมา เดินผ่านที่ไหนมาบ้าง 
ควบคู่กับการวินิจฉัย เนื่องจากความเชื่อสาเหตุของการเกิดโรคว่าอาจเกิดจากผีท า กรรมเก่า หรือความเสื่อม
ตามธรรมชาติ 
 (4) การคูณธาตุ จากความเชื่อที่ว่าความเจ็บป่วยอาจเกิดจากความผิดปกติของธาตุ
ที่อยู่ในร่างกาย เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง ของวัยทั้งเพศหญิง เพศชาย ส่งผลให้ร่างกายเกิดความไม่สมดุล
และผิดปกติจึงต้องใช้สมุนไพรในการปรับธาตุ 
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 (5) การดูดวงชะตาราศี เพ่ือตรวจสอบกรรมที่จะส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วย เพ่ือจะ
ค้นหาทางแก้ ตลอดจนใช้ค าท านายเป็นแนวทางในการรักษา นอกจากนั้นยังสามารถท านายโอกาส
ในการรักษาว่าจะประสบความส าเร็จหรือไม่ 
 หากเป็นการรักษาทางร่างกาย เช่น การรักษาของหมอนวดพ้ืนบ้านก็จะใช้มือ ศอก 
และเท้า กด บีบนวด เหยียบ ตามร่างกายส่วนต่างๆ ร่วมกับการใช้สมุนไพรในรูปแบบของ ลูกประคบ ยาอบ 
ยาทา เป็นต้น ในขณะที่หมอยาสมุนไพรจะไปหายาด้วยตนเองซึ่งจะต้องดูวันและช่วงเวลาที่เหมาะสม 
ยาสมุนไพรที่หมอพ้ืนบ้านใช้ท าการรักษาจะมีทั้งสมุนไพรสดและแห้ง สมุนไพรเดี่ยวและต ารับ ส่วนใหญ่
อยู่ในรูปแบบของยาต้ม ยาดอง และยาสมุนไพรแปรรูปแบบต่างๆ เช่น ยาลูกกลอน ยาผง ยาสมุนไพรที่บรรจุ
ในแคปซูล ส่วนหมอน้ ามันรักษากระดูกก็จะใช้สมุนไพรในรูปของน้ ามันที่สกัดจากสัตว์ และพืชบางชนิด 
ซึ่งหมอจะเคี่ยวเองในขณะเคี่ยวน้ ามันก็จะบริกรรมคาถาไปด้วย เช่นเดียวกับการรักษาของหมองู 
ที่ใช้สมุนไพรพอก แปะ เพ่ือดูดพิษประกอบกับการรักษาด้วยคาถาอาคมในการเป่า พ่น  
 2) กิจกรรมด้านพิธีกรรม การรักษาของหมอพ้ืนบ้านมิได้รักษาความเจ็บป่วยแบบแยกส่วน
ระหว่างร่างกาย จิตใจ ชุมชน และสภาพ แวดล้อม การรักษา หมอพ้ืนบ้านจะไม่เพียงให้ยาหรือบ าบัดทางกาย 
แต่ยังให้ความส าคัญกับจิตใจ การผสมผสานพิธีกรรมการรักษา เป็นการเยียวยาอารมณ์ความรู้สึกเข้าไปด้วย 
ซึ่งสอดคล้องกับโลกทัศน์ของผู้ป่วยที่ผูกพันตนเองกับธรรมชาติรอบตัว และสิ่งเหนือธรรมชาติ ซึ่งนอกจาก
จะฟ้ืนฟูความเจ็บป่วยทางร่างกายแล้วยังช่วยสร้างขวัญและก าลังใจให้กับผู้ป่วย แบ่งออกเป็น การรดน้ ามนต์ 
การสะเดาะเคราะห์ การขอขมาเจ้ากรรมนายเวร การเป่า การพ่น การสู่ขวัญ นอกจากนั้นการต่อชะตา ก็
จะกระท าเมื่อมีคนป่วยที่เชื่อว่าตนมีเคราะห์ หรือไม่สามารถรักษาโดยแพทย์แผนปัจจุบันได้จึงจ าเป็นต้องใช้
พิธีกรรมความเชื่อมาเป็นแนวทางการรักษา 
 3) กิจกรรมด้านการให้ค าแนะน าและการปฏิบัติตน ภายหลังการรักษาหมอพ้ืนบ้าน
จะแนะน าอาหารที่มีสรรพคุณในทางยา และแนะน าให้งดอาหารบางชนิดที่เป็นของต้องห้ามส าหรับบางคน 
บางโรค ซึ่งนอกจากจะท าให้การรักษาไม่มีประสิทธิภาพแล้วยังส่งผลกระทบต่อการเจ็บป่วย อาหารนอกจาก
จะท าให้ร่างกายเจริญเติบโตแล้ว พืชผักหลายชนิดยังช่วยป้องกัน และลดความเสี่ยงของการเกิดโรคได้ 
ถือเป็นองค์ความรู้ที่สั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาเป็นเวลายาวนาน จัดเป็นภูมิปัญญาพ้ืนบ้านที่เกี่ยวกับ
การกินอาหารว่าคนที่มีสุขภาพแบบไหนควรบริโภคอะไร หมอพ้ืนบ้านจะให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยว่าควรงด
อาหารอะไรหรือควรจะกินอะไรเพื่อให้สุขภาพดีขึ้น 
 
 “... หมอเขำบอกหรือเปล่ำก็ไม่รู้เพรำะประสบกำรณ์เรำยังน้อยไง อันนี้ผมต้องกิน
เวลำนี้ก็เอำมำต้มกินข่อยด ำอันนี้ก็รักษำมะเร็งได้ที่เรำเป็นอย่ำงนี้ หมอเค้ำบอกว่ำมันอำจจะเป็น
เนื้อร้ำยเรำก็เลยเอำใบข่อยด ำใบทุเรียนเทศหนอนตำยอยำกอันนี้มันระงับไม่ให้แพร่เชื้อถ้ำเกิดเป็น
แต่ไม่เป็นก็ไม่เป็นไรเรำกินป้องกันไว้ได้ …” หมอคนที่ 10 
 
 อาหารคือยา อาหารและยามีแหล่งที่มาเดียวกันการเลือกกินอาหารให้เหมาะสมจะเกิดผลที่ดี
ต่อสุขภาพในทางตรงกันข้ามอาจจะท าให้เกิดการเจ็บป่วย เช่น อาการปวดห้ามกินอาหารเย็น ห้ามผู้ป่วย
โรคกระเพาะกินของเผ็ดร้อน ห้ามผู้ป่วยเบาหวานกินของเย็น เป็นต้น จากการศึกษาสามารถจ าแนก
อาหารที่เกีย่วข้องกับการดูแลรักษาสุขภาพ ได้ดังนี้ 
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 อาหาร แสลง คือ อาหารที่ห้ามเพราะท าให้อาการของโรครุนแรง และก าเริบ
มากขึ้น เช่น หน่อไม้ ชะอม ฟัก แตงกวา เป็นต้น 
 อาหารตามธาตุ คือ อาหารที่มีส่วนประกอบท าให้ธาตุภายในร่างกายสมดุล เช่น 
แกงอ่อม แกงแค เป็นต้น 
 อาหารบ ารุง คือ อาหารช่วยเสริมการรักษาและฟ้ืนฟูร่างกาย ได้แก่ อาหารที่ช่วย
บ ารุงเลือด บ ารุงน้ านม เช่น หัวปลี เลือดสัตว์ เป็นต้น 
 อาหารอายุวัฒนะ คือ อาหารที่ถือว่ากินแล้วมีอายุยืน รวมถึงยาสมุนไพรบางชนิด 
เช่น กล้วยน้ าหว้า น้ าผึ้ง เป็นต้น 
 นอกจากการปฏิบัติตนตามค าแนะของหมอพ้ืนบ้านแล้ว การปฏิบัติตนเพ่ือการประพฤติปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง ให้คนยึดมั่นอยู่กับการท าความดี ซึ่งมีทั้งข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติเพ่ือให้บุคคลมีสุขภาพดี  
มีความสุขปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายต่างๆ เช่น การดูทิศทาง ดูฤกษ์งามยามดี ถือว่าเป็นภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน
ที่เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ข้อห้ามต่างๆ 
 หมอพ้ืนบ้านยังคงเป็นที่พ่ึงพาของคนในชุมชน การรักษาแบบพ้ืนบ้านยังเป็นที่ต้องการและเป็นสิ่ง
ที่มีคุณค่า จะเห็นได้ว่ามีผู้ขอมาเรียนวิชาการรักษากับหมอพ้ืนบ้าน นอกจากนั้นยังได้รับเชิญเป็นวิทยากร
ถ่ายทอดความรู้ ให้กับประชาชนโดยผ่านโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล โครงการของโรงพยาบาล
ประจ าอ าเภอ โครงการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล สาธารณสุขจังหวัด และโรงเรียนต่างๆ ในพ้ืนที่  
เกี่ยวกับการปลูกสวนสมุนไพรและการน าสมุนไพรมาใช้ในชีวิตประจ าวัน หมอพ้ืนบ้านบางคนได้ไปประจ า
ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเพื่อให้ความรู้เรื่องสมุนไพรแก่ประชาชน หมอพื้นบ้านบางคนได้รับเชิญ
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปถ่ายทอดความรู้ มีนักศึกษามาดูงาน รวมทั้งร่วมการจัดแสดง
นิทรรศการที่เก่ียวข้องกับการแพทย์แผนไทยที่เมืองทองธานีด้วย 
 นอกเหนือจากความเชี่ยวชาญในการรักษาแล้ว หมอพ้ืนบ้านยังช่วยเหลือชาวบ้านเรื่องสุขภาพ
ด้านอ่ืนๆ จากพ้ืนฐานการแพทย์พ้ืนบ้านที่มีอยู่เดิม และการมีประสบการณ์กับผู้ป่วย นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขจากส านักงานสาธารณสุข จังหวัดฉะเชิงเทรา เจ้าหน้าที่การแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลอ าเภอ
ท่าตะเกียบ ยังเป็นผู้คอยกระตุ้นให้แสวงหา และเรียนรู้การรักษาและบ าบัดในเรื่องอ่ืนๆ โดยเฉพาะในเรื่อง
“การใช้สมุนไพร” ที่เป็นยาช่วยในการรักษา และป้องกันโรคที่เป็นปัญหาของชาวบ้าน เช่น การใช้สมุนไพร
รักษาโรคเรื้อรัง การนวดแผนไทย ซึ่งหมอพ้ืนบ้านน าไปประยุกต์ใช้และเสริมการดูแลรักษาผู้ป่วย 
ผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี ผ่านโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริการส่วนต าบล 
  
  “...ก็อยำกให้อันนั้นน่ะ สมมติว่ำผมนะ ก็จิตอำสำผมก็มีอยู่ เขำมีหมออะไรน่ะ ไปร่วมกับเขำก็ได้
ทีนี้มันต่อกันไม่ติด เรำนี่ก็มีส่วนร่วมกับเขำก็ยังดี อันนี้เขำมีอะไรก็น่ำจะประสำนผมอยู่ไกลว่ำเขำเพ่ือนแต่
เวลำอันนั้นจริงๆ มำหำเร็วจังเลย สมมติบำงทีเป็นนิดๆหน่อยๆ เป็นไข้เป็นอะไร ผมไม่อยู่เขำก็มำหำยำย 
ยำยก็รู้บ้ำงไม่รู้บ้ำง เขำก็คุยกัน ผมรักษำเขำแล้วเขำหำยแล้ว คนอ่ืนเป็นเขำไปถำมคนที่เขำเคยมำท ำยังไง
ถึงหำย เอ้ย ไปหำมำโน่นมำนี่ บำงทีเขำมำ ผมไม่อยู่เขำก็มำหำยำย แล้วเขำรู้ว่ำใช้ตัวยำอันนั้น อันนี้ ก็อย่ำงนี้
แหล่ะ อย่ำงเขำผิดส ำแดงใช่ไหม ผมไม่อยู่เขำก็มำหำยำยเอำว่ำนชักมดลูกยำยเอำว่ำนชักมดลูก  …” 
หมอคนที่ 3 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริท

ร์

 
 

124 

5.4 ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อการดูแลรักษาสุขภาพของหมอพื้นบ้าน จากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม สนับสนุน การใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน  
  
 5.4.1 สถานการณ์การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพของหน่วยงานสาธารณสุข 
 ภาพรวมของปัญหาสุขภาพของประชาชนที่พบในอ าเภอท่าตะเกียบพบว่า อันดับ 1 คือ 
โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง ซึ่งมีจ านวนผู้ป่วยเพ่ิมขึ้นทุกปี โรคระบบกล้ามเนื้อ และการได้รับ
สารเคมีจากการประกอบอาชีพ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ซึ่งท าให้เกิดอาการเหน็บชา กล้ามเนื้อ
อ่อนแรง และอัมพฤษ์ อัมพาต ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายได้น้อยจึงไม่มีเวลาสนใจ
ดูแลสุขภาพของตนเอง และครอบครัวเท่าที่ควร ผู้ป่วยจึงแกไขปัญหาการเจ็บป่วยด้วยการซื้อยาชุด
มารับประทานเอง การคมนาคมที่ไม่สะดวก ความยากล าบากในการเดินทางท าให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมักขาดยา
อยู่เสมอ และต้องมากลับรักษาด้วยโรคเดิมๆ ในขณะที่ประชาชนยังมีพฤติกรรมเสี่ยงในการบริโภคอาหาร
ที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งเมื่อประชาชนเจ็บป่วยส่วนใหญ่จะไปท าการรักษาที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน เช่น
สถานีอนามัยและโรงพยาบาล ส่วนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้วยตนเองของประชาชนมีหลายรูปแบบ 
มีการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ในชุมชนเพ่ือให้ประชาชนได้เรียนรู้ใช้ปุ๋ยเกษตรอินทรีย์
แทนการใช้สารเคมี การหมักปุ๋ยชีวภาพจากมูลช้าง ในขณะที่มีการส่งเสริมให้กินผักปลอดสารพิษ ส่งเสริม
การปลูกผักสวนครัวไว้กินทุกครัวเรือน แต่ในการประกอบอาชีพ พบว่า ยังคงมีการใช้สารเคมีอยู่
เป็นจ านวนมาก ร้านค้าที่ขายเคมีเพ่ือการเกษตรตลอดสองข้างทาง ซึ่งจะสะดวกในการน ามาใช้มากกว่า
เมื่อเทียบกับการหมักปุ๋ยอินทรีย์แล้ว 
           ในชุมชนโครงสร้างระบบสุขภาพของชุมชนมีทั้ง ระบบการแพทย์พ้ืนบ้าน การแพทย์แผนปัจจุบัน 
และการแพทย์ภาคประชาชน ถ้าประชาชนมีการเจ็บป่วยเล็กน้อยก็จะดูแลตนเอง โดยพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพด้วยตนเองจะแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ การดูแลตนเองในภาวะปกติ เช่น การรับประทาน
อาหาร พืช ผัก สมุนไพร ซึ่งอยู่ในวิถีชีวิตของชาวบ้าน การน าสมุนไพรมาดูแลตนเองในภาวะเจ็บป่วย เช่น 
การต้มสมุนไพร “โคคลาน” “เถาวัลย์เปรียง” ร่วมกับการนวดแก้ปวดเมื่อย ทุกหมู่บ้านจะมีแกนน าสุขภาพ 
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านคอยดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน เมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยมากจะไปรับ
การรักษาที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และโรงพยาบาล
ประจ าอ าเภอ ในพื้นที่บริการของอ าเภอท่าตะเกียบมีหมอพื้นบ้านที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ
หมอยาสมุนไพรหมู่บ้านละหลายคน โดยภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพนี้เข้ามาพร้อมกับการอพยพของผู้คน
ที่แสวงหาโอกาสในการท ามาหากิน  
 
 “... ด้วยควำมที่อ ำเภอเรำก็เล็กแต่ว่ำเรำก็มีของดีถ้ำเปิดเวทีระดับอ ำเภอได้ แต่เค้ำก็ไปเวที
ระดับจังหวัดบ่อยนะ ทุกภำคส่วนอำจจะตื่นตัวน้อยถ้ำจะพูดถึงว่ำกำรใช้เป็นยำรักษำ ถ้ำพูดถึงยำบ ำรุงแล้ว
พูดถึงกำรสืบทอดในอนำคตด้วยเป็นกำรเปิดมุมมองที่ดีนะ …” บุคลำกรด้ำนสำธำรณสุขคนที่ 1 
 
 “... ยังเป็นควำมเชื่อของชำวบ้ำนอยู่อย่ำงเช่นโรคเบำหวำนโรคควำมดันอย่ำงเนี่ยเค้ำกินยำ
เขำก็ไปหำสมุนไพรเอำมำต้มกิน หลังจำกที่รักษำกับหมอแล้วเขำก็ยังต้องกินยำสมุนไพร เรียกว่ำ
เป็นควำมเชื่อกินยำแผนปัจจุบันแล้วก็ต้องกินยำสมุนไพรด้วย …” บุคลำกรด้ำนสำธำรณสุขคนที่ 4 
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 “... ชำวบ้ำนถ้ำไม่รู้นะก็ถำมเขำตรงๆ กินยำแล้วไปกินยำสมุนไพรหรือเปล่ำ เค้ำก็ตอบเรำว่ำกินสิ
หมอกินนั่น กินโน่น กินนี่ นี้เรำก็ถำมว่ำอ้ำวแล้วรู้ได้ยังไง เค้ำบอกว่ำเพ่ือนบอกมำ เสร็จปุ๊บต่อไปนะ
ไม่ต้องถำมเพ่ือนแล้ววันพฤหัสมีข้ำงบนนี้มีหมอพ้ืนบ้ำนเข้ำมำ ส่วนใหญ่ผมก็จะเน้นให้เป็นยำเดี่ยวหรือว่ำ
อยำกสดไม่ก็เป็นยำบด ยำเข้ำกันก็เป็นพวกเหมือนแบบเอำมำต้มอย่ำงนี้ …” บุคลำกรด้ำนสำธำรณสุขคนที่ 3 
  
 5.4.2 ความตระหนักถึงคุณค่า การฟื้นฟู การใช้ประโยชน์ ภูมิปัญญาไทยในการดูแล
สุขภาพของหน่วยบริการสุขภาพ 
 ปัญหาหลักๆ เรื่องสุขภาพของผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลท่าตะเกียบ ก็คือ โรคทางเดินอาหาร 
โรคทางเดินหายใจ การแพทย์แผนไทยเป็นหนึ่งในแผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ซึ่งมีการเชื่อมโยง
กับแพทย์พ้ืนบ้านด้วยความพร้อมของตัวหมอพ้ืนบ้าน สภาพและทรัพยากรในพ้ืนที่ โรงพยาบาลท่าตะเกียบ
มีการสนับสนุนให้ใช้ยาร่วมกันโดยเฉพาะในตัวที่เป็นพ้ืนฐานไม่ได้หนักในต ารับของหมอพ้ืนบ้าน แต่จะมี
ในส่วนของหมอพื้นบ้านโดยต้องด าเนินการร่วมกับแพทย์แผนไทย การรักษาควบคู่กันในการส่งผู้ป่วย
ไปหาหมอพ้ืนบ้าน หมอแผนปัจจุบันจะดูกลุ่มอาการหรือโรคที่ไม่ซับซ้อนมาก โรคที่แพทย์แผนไทย 
กับหมอพ้ืนบ้านจะช่วยแพทย์แผนปัจจุบันดูได้ เช่น โรคกล้ามเนื้อ ยาเลิกสูบบุหรี่ก็จะใช้ในคลินิกเลิกสูบบุหรี่ 
หรือยาชงลดความดัน ในการส่งต่อผู้ป่วยหากเกินศักยภาพก็จะส่งกลับมาแผนปัจจุบัน  
 
 “... ในส่วนเซอร์วิสแพลนของกระทรวงทิศทำงก็ชัดเจน แพทย์แผนไทยคงจ ำเป็นต้องท ำงำน
ร่วมกับแพทย์พ้ืนบ้ำนเพ่ือให้เกิดกำรรักษำแบบผสมผสำน และรักษำภูมิปัญญำของประเทศไว้เพรำะจะใช้
ยำฝรั่งอย่ำงเดียวก็จะเสียดำยภูมิปัญญำเก่ำของประเทศที่จริงๆ เมื่อก่อนก็รักษำได้ตั้งหลำยเรื่อง เช่น 
โรคสะเก็ดเงิน ให้ฟังที่จริงก็ดีแต่ยังไม่แพร่หลำยผมเองก็อยำกได้มำใช้บ้ำงก็ประมำณนี้ ถำมว่ำในอนำคต
จะเป็นอย่ำงไรถ้ำหมอพ้ืนบ้ำนรวมกลุ่มกันในภำพรวมได้และกรมแพทย์แผนไทยช่วยสนับสนุนในเรื่องนี้
เรำอำจมียำต ำรับหมอพ้ืนบ้ำนร่วมกับกำรแพทย์แผนไทย และน ำไปสู่ร่วมกับกำรแพทย์แผนปัจจุบัน …” 
บุคลำกรด้ำนสำธำรณสุขคนที่ 1  
 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต) เป็นหน่วยบริการมีบทบาทหน้าที่บริการสาธารณสุข
ผสมผสานทั้งในสถานบริการและนอกสถานบริการ การจัดบริการภายนอกสถานบริการหรือในชุมชน 
ส าหรับผู้ป่วยที่ขาดความต่อเนื่องในการรักษา ผู้ป่วยที่เข้าไม่ถึงบริการ/พ้ืนที่ห่างไกล/การคมนาคมไม่สะดวก 
เดิมในอดีตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจะท างานในลักษณะเน้นการรักษาพยาบาลผู้ป่วย แต่ภายหลัง
จากมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบาย จึงมุ่งเน้นที่การป้องกันควบคุมโรคมากกว่าการรักษาพยาบาล
และการฟื้นฟูสภาพร่างกาย  
 
 “.... บทบำทและภำรกิจของ รพ.สต. กำรรักษำมันไม่ใช่งำนหลักมันเป็นเรื่องของกำรสนับสนุน
กำรรักษำเรื่องของกำรส่งเสริม เรื่องของกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วม กระบวนกำรที่ท ำมำผมมีคติว่ำผมท ำปุ๊บ
ท ำปั๊บมันจะไม่ยั่งยืนเรำต้องค่อยๆ ท ำ มันจะเห็นถึงควำมเปลี่ยนแปลงเรำต้องค่อยๆ ใส่ควำมรู้เข้ำไป 
รู้ 2 คน แล้วรู้อย่ำงดีดีกว่ำรู้หลำยคนแล้วไม่ได้เอำไปใช้เลยก็คือเรำค่อยๆ เสริมเข้ำไป อย่ำงมำท่ีนี่หมอ
ปวดท้องเอำยำโน่น ยำนั่น ยำนี่ เรำก็จะอธิบำยเขำว่ำยำน่ะมันช่วยแค่บรรเทำ รักษำมันอยู่ที่ตัว อยู่ที่กำรกิน
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กินให้มันเป็นยำ อย่ำไปกินยำให้ร่ำงกำยแข็งแรง ถ้ำกินยำให้แข็งแรงมันไม่แข็งแรงหรอก เรำก็ใส่ควำมรู้
ให้เขำไป …” บุคลำกรด้ำนสำธำรณสุขคนที่ 2 
 
 การมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เกี่ยวข้องในการจัดระบบการดูแลสุขภาพของชุมชน ย่อมจะน าไปสู่การพ่ึงพาตนเองสามารถจัดการตนเอง
ทางสุขภาพ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจึงมีฐานะเป็นทั้งผู้ให้บริการ และผู้ประสานงาน   
 
 “... ตำมหลักคิดของระบบสุขภำพระดับอ ำเภอ ต้องกำรให้เกิดภำพของกำรรับรู้และกำรร่วมสร้ำง
สุขภำวะที่ดีของประชำชนในอ ำเภอให้ดีขึ้น โดยเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขใช้หลักกำรท ำงำน คือ กำรรักษำ 
ส่งเสริม ป้องกันและฟ้ืนฟูสุขภำพ ในกำรร่วมรับรู้และท ำงำนเพ่ือกำรตอบสนองต่อกำรแก้ไขปัญหำสุขภำพ 
ขณะเดียวกันก็ร่วมมือหรือเป็นส่วนสนับสนุนกับเครือข่ำยอ่ืนๆ ให้หน่วยงำนอ่ืนที่อยู่ในพ้ืนที่ทุกภำคส่วน
เข้ำมำมีส่วนร่วมมำกขึ้น เพรำะว่ำกำรที่จะดูแลสุขภำพคน กำรแก้ไขปัญหำเรื่องควำมเจ็บป่วยเรื่องสุขภำพ
ของคนเนี่ยไม่ใช่รู้จักแค่อย่ำงเดียว ด้ำนสังคม กำรดูแลช่วยเหลือต่อเนื่องควำมเป็นอยู่ บำงทีเรำท ำไม่ได้ 
เรำท ำได้แค่รักษำควำมเจ็บป่วย สภำพจิตใจก็ได้ แต่บำงทีเป็นเรื่องของควำมเป็นอยู่ของเขำ ด้ำนอำชีพ 
ที่อยู่อำศัย แม้กระทั่งบำงคนรู้หมดทุกอย่ำงแต่มำหำหมอไม่ได้ ไม่รู้จะมำยังไง อย่ำงนี้ เครือข่ำยตรงนี้
ก็จะช่วยกันดูแลได้มำกขึ้น …” บุคลำกรด้ำนสำธำรณสุขคนที่ 2 
 
 นโยบายการรวบรวมหมอพ้ืนบ้านมาจากกรมการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์
ทางเลือกมาสู่จังหวัด ชมรมหมอพื้นบ้านอ าเภอท่าตะเกียบ เป็นชมรมหมอพื้นบ้านที่มีการรวมตัว
ของหมอพื้นบ้านที่มากที่สุดในจังหวัดฉะเชิงเทรา การฟื้นฟูความรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิมกลับมาเริ่มต้น
บนพื้นที่ด้านหลังคลินิกการแพทย์แผนไทยที่อยู่ภายในโรงพยาบาลท่าตะเกียบ ตั้งศูนย์การเรียนรู้
ปลูกสมุนไพรทั้งที่ใช้รักษา และสมุนไพรที่หายาก ให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษา  
 

“... ทั้งนี้ควำมส ำเร็จขึ้นอยู่กับเจ้ำหน้ำที่ว่ำจริงจังเพียงไร ค ำว่ำ หมอพ้ืนบ้ำน ก็คือ รักษำคน
อยู่ที่บ้ำน ที่บ้ำนมีอุปกรณ์ครบ มียำครบเหมือนมำที่โรงพยำบำลว่ำอุปกรณ์ทุกอย่ำงก็อยู่ครบ กำรเล่ำอำกำร
เบื้องต้นอำจไม่เพียงพอ ไม่รู้อำกำรของคนไข้หนักมำกแค่ไหนก็ ของที่หมอเตรียมไปก็อำจจะไม่ถูกต้อง 
หำกมำที่บ้ำนจะสะดวกสบำยกว่ำ ก่อนท ำกำรรักษำหมอพ้ืนบ้ำนจะต้องไหว้ครู ตั้งขันธ์ 5 กับเงินจ ำนวนหนึ่ง
ซึ่งไม่มำกมำยอะไร แล้วแต่ครูหมอหรือว่ำบรรพบุรุษที่ถ่ำยทอดก ำหนด ถ้ำตำมหลักแล้วเรียกไม่ได้  
ต้องแล้วแต่ผู้ป่วยจะให้ ปัจจุบันนี้สมุนไพรหำยำกขึ้น บำงชนิดก็ต้องซื้อมำจำกที่อ่ืนอำจจะขอให้ช่วย
ค่ำยำแทน ส่วนค่ำรักษำไม่เรียก ไม่มีก็รักษำให้ฟรี ดังนั้น ค ำว่ำ หมอพ้ืนบ้ำน ก็เลยไม่ได้ร่ ำรวยก็จะอยู่ตำมวิถี
ชีวิตพอมีพอกินอยู่ในวิถีชีวิตชำวบ้ำน อำชีพหลักของแต่ละคนก็คล้ำยๆ กับชำวบ้ำนทั่วๆ ไป เช่น รับจ้ำง 
ท ำไร่ ท ำสวน ภูมิปัญญำของหมอพ้ืนบ้ำนก็จะได้รับกำรสืบทอดมำจำกบรรพบุรุษซึ่งสมัยก่อนเองก็ยังไม่ได้
มีกำรยอมรับ กำรรักษำอย่ำงเปิดเผยถือเป็นกำรผิดกฎหมำย …” บุคลำกรด้ำนสำธำรณสุขคนที่ 8   
 
 “... กำรรับรองขึ้นทะเบียนเป็นหมอพ้ืนบ้ำน 12 คน ที่ทำงเจ้ำหน้ำที่ช่วยเพรำะว่ำ เท่ำที่สอบถำม
จำกเพ่ือนของหมอพ้ืนบ้ำนเองได้ควำมว่ำไม่มีเจ้ำหน้ำที่ท ำให้ ซึ่งควำมเข้ำใจของตัวหมอกับเอกสำร ซึ่งเอกสำร
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ทำงวิชำกำรตัวหมอไม่เข้ำใจ ซึ่งเรำก็ต้องช่วยมันเหมือนไทยแปลเป็นไทยภำษำวิชำกำรกับภำษำท้องถิ่น
ที่เขำพูดไม่เหมือนกันกำรเขียนกำรอ่ำน ไม่ข้องแคล้วเหมือนกับคนทั่วไป …”  บุคลำกรด้ำนสำธำรณสุข
คนที ่7 

 
 การยอมรับของแพทย์แผนปัจจุบันจากห้องที่เล็กๆแคบๆ กลายมาเป็นสถานที่สะอาด สะดวกสบาย 
และมีมาตรฐาน การดูแลรักษาสุขภาพของแพทย์แผนไทยในสถานบริการก็จะมีการนวดประเภทรักษาโรค 
โดยเฉพาะโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต และแนะน าผู้ป่วยให้ใช้ยาสมุนไพร ผู้ป่วยบางคนอาจใช้สมุนไพรจากหมอ
พ้ืนบ้าน หน่วยงานแพทย์แผนไทยก็จะแนะน าหมอพ้ืนบ้านว่ายาสมุนไพรแต่ละตัวมีวิธีเตรียมอย่างไร
การท าความสะอาดเพ่ือเสริมความรู้ที่มีอยู่  
 
 “... เรำท ำก็ถือว่ำช่วยคนของเรำเพรำะว่ำรวมกลุ่มกันมำก็อยำกให้อะไรๆ มันดีขึ้นตัวลุงเอง
ก็ได้เอำควำมรู้เผยแพร่ ทั้งในชุมชนที่หมอพื้นบ้ำนอำศัย กลุ่มผู้สูงอำยุ เป็นวิทยำกรได้ สอน กำรวิจัย
ก็จะมีนักศึกษำลงมำท ำวิจัย หน่วยงำนอื่นมำเชิญไป เป็นวิทยำกร เดินป่ำชี้ต ำแหน่ง ชี้สรรพคุณท่ีชื่อลุง
ก็ท ำได้หมดและได้รำยได้เสริมจำกทำงนี้บำงส่วนและกำรท ำผลิตภัณฑ์สมุนไพรหำรำยได้เสริมท ำมำขำยได้
ก็เก็บเงินให้เขำบ้ำงคนส่วนใหญ่ในกลุ่มไม่ได้ขำยยำส่วนใหญ่ในกลุ่มมีอำชีพหลัก  …” บุคลำกร
ด้ำนสำธำรณสุขคนที่ 5   
 
 5.4.3 การสร้างการมีส่วนร่วมของหมอพื้นบ้าน ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 
 โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพเพ่ือการพ่ึงตนเองของชุมชน เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยในพ้ืนที่
ได้รับการรักษา ค าแนะน าการใช้สมุนไพรในท้องถิ่นดูแลสุขภาพ และรักษาโรคง่ายๆ ภายในครอบครัว  
สร้างประสบการณ์หมอพ้ืนบ้าน เกิดการยอมรับและความสนใจจากหน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไป 
การศึกษาเรียนรู้ การอนุรักษ์สมุนไพร  ฟ้ืนฟูแหล่งพันธุ์พืชสมุนไพรที่จ าเป็นต้องใช้ หรือพืชหายาก ซึ่งจะช่วย
ให้หมอพ้ืนบ้านได้มีสมุนไพรอย่างเพียงพอ และเสริมสร้างฐานทรัพยากรที่มั่นคงแก่ชุมชนตลอดไป 
 
 “... กำรสำธิตท ำผลิตภัณฑ์ สำธิตเสร็จแล้วก็แจกไป ชำวบ้ำนบำงรำยน ำสูตรไปผลิตท ำเป็นอำชีพ 
เช่น มะขำมพอกหน้ำ แชมพูมะกรูดส่งขำยสร้ำงรำยได้ ปีต่อไปคนที่ได้ควำมรู้จำกปีที่นี้ให้ส่งตัวแทน 
กำรที่ชำวบ้ำนเข้ำร่วมโครงกำรเป็นกำรน ำร่องเพ่ือให้เห็นกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น กิจกรรมของผู้สูงอำยุ กิจกรรม
ของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง แล้วเอำสมุนไพรที่มีในท้องถิ่นไปสอดแทรกในกำรดูแลสุขภำพตัวเองได้ที่บ้ำน
แทนกำรมำโรงพยำบำล …” บุคลำกรด้ำนสำธำรณสุขคนที่ 4 
 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งจะมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมความรู้เรื่องแพทย์แผน
ไทย โดยโรงพยาบาลท่าตะเกียบจะสนับสนุนเรื่องของยาสมุนไพร 10 ชนิด ในบัญชียาหลัก เช่น การคลาย
กล้ามเนื้อด้วยการใช้ยาสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงผสมผสานการนวดซึ่งต่างกับนวดปกติที่เป็นการนวด
เพ่ือคลายเส้น เพราะมีการประคบเพ่ือลดการอักเสบ 
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 “... ปัจจุบันมีเถำวัลย์เปรียงอยู่ในบัญชียำหลัก เพรำะถ้ำที่นี่ไม่อยู่ในบัญชียำหลักโรงพยำบำล
เค้ำก็จะไม่จ่ำยลงมำให้ เพรำะว่ำถ้ำใจเรำต้องเก็บเงินเค้ำก็กลัวเรื่องกำรสูญเสียกำรเก็บเงินไม่ได้ เรำก็ลด
กำรจ่ำยโทเฟ่นมำเป็นแถววัลย์เปรียง แต่ก่อนเจ้ำหน้ำที่จะมีเถำวัลย์เปรียง ก็จะนวดประคบในรำยที่เจ็บ
ทอมมี่เถำวัลย์เปรียงมำด้วย ก็ใช้คู่กันก็เป็นกำรส่งเสริมกำรใช้อยู่แล้วเพรำะเรำพูดถึงเถำวัลย์เปรียงแล้ว
เค้ำกินดีเนี่ยมันก็เป็นเหมือนเป็นกุศโลบำยว่ำในป่ำอยู่ เรำก็บอกไปต้มกินเป็นน้ ำชำด้วยนอกจำกแก้ปวด
ก็จะเป็นยำบ ำรุง …” บุคลำกรด้ำนสำธำรณสุขคนที่ 3 
 
 ในแต่ละเดือนทีมสหวิชาชีพจากโรงพยาบาลอ าเภอท่าตะเกียบ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
อ าเภอ ร่วมออกหน่วยบริการปฐมภูมิ (primary care unit: PCU) มีก าหนดมาเดือนละ 1 ถึง 2 ครั้ง 
ประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกร พยาบาล แพทย์แผนไทย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กลุ่ม PCU จ านวน 4 กลุ่ม 
แบ่งเขตการรับผิดชอบโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  (รพ.สต.) ที่เป็นหัวหน้าโซน ได้แก่ รพ.สต.
หมู่ 4 ต าบลท่าตะเกียบรับผิดชอบ รพ.สต.บ้านท่ากลอย รพ.สต.บ้านหนองปรือกันยางรับผิดชอบ รพ.สต. 
บ้านหนองประโยชน์ รพ.สต.บ้านร่มโพธิ์ทองรับผิดชอบ รพ.สต.บ้านเทพประทาน รพ.สต.คลองตระเกรา 
รับผิดชอบ รพ.สต.บ้านธรรมรัตน์ใน และรพ.สต.บ้านหนองขาหยั่ง การออกหน่วยของทีมสหเวชนั้น  
การบริการประกอบด้วย การดูแลกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ที่ต้องพ่ึงพา โดยสามารถได้รับการดูแลได้ในชุมชน
และที่บ้าน มีการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน เพ่ือร่วมในการแก้ปัญหาของการดูแลตนเอง และร่วมหารือ 
ติดตามผลและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก้ไขปัญหาสุขภาพ เพ่ือลดภาวะความรุนแรงจากโรค และลดอัตรา
การเกิดผู้ป่วยใหม่ หน่วยงานแพทย์แผนไทยจะออกหน่วยบริการนอกสถานที่ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ 
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 3 แห่ง  
  
           “.... ตอนนี้ยังไม่ให้หมอพ้ืนบ้ำนเข้ำไปในทีม แต่ถ้ำผู้รับบริกำรสนใจสมุนไพรตัวไหนที่เรำไม่สำมำรถ
แนะน ำได้ก็จะให้เบอร์โทรหมอพ้ืนบ้ำนแล้วให้ติดต่อเอง สมุนไพรพวกนี้หมอพ้ืนบ้ำนเขำจะปลูกไว้เองที่บ้ำน
เขำน่ะค่ะ สำมำรถเก็บได้นอกจำกหมอพ้ืนบ้ำนจะให้กำรรักษำเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรของชำวบ้ำนใกล้ๆ เคียง
หมอพ้ืนบ้ำนยังมีกำรแนะน ำ แล้วก็เหมือนเป็นที่ปรึกษำของชำวบ้ำนว่ำ ตัวยำสมุนไพรตัวนี้รักษำโรคนี้ 
ตัวยำสมุนไพรตัวนี้รักษำโรคอย่ำงไร วิธีกำรท ำอย่ำงไร …” บุคลำกรด้ำนสำธำรณสุขคนที ่6 
 
 5.4.4 การพัฒนาศักยภาพของหมอพื้นบ้าน  
 แพทย์แผนไทยจะให้ค าปรึกษาแก่หมอพ้ืนบ้านในการบันทึกข้อมูลการรักษาเรื่อง กลุ่มของโรค 
แนวทางการรักษา และสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาแต่ละโรค ตัวอย่างเช่น โรคมะเร็งหมอพ้ืนบ้านแต่ละคน
มีความรู้ เป็นการสืบทอดต่อๆ กันมา ในแต่ละต าหรับแต่ละสูตรไม่เหมือนกันแต่องค์ประกอบในการรักษา 
กรณีการรักษาโรคมะเร็ง เรียกว่า รางเนื้อชอบรางยา หมอพ้ืนบ้านถือว่าการรักษาก็คือการช่วยเหลือคน
จะไม่เก็บข้อมูล การเก็บข้อมูลว่ารักษาโรคอะไรไป ติดตามผลยังไง การบันทึกข้อมูลการรักษา การถ่ายรูปไว้
ในการรักษาแต่ละโรค จะช่วยยกระดับภูมิปัญญาของหมอพ้ืนบ้านแต่ละคนที่ยังไม่มีมาตรฐานให้ชัดเจนขึ้น 
ที่ส าคัญคือ ให้หมอพ้ืนบ้านบันทึกข้อมูลการรักษาเก็บไว้เพ่ือเป็นประโยชน์ในการสืบสานภูมิปัญญาต่อไป 
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 “...กรณีนี้ ถ้ำเป็นแบบนี้เรำก็จะแนะน ำคุณหมอพ้ืนบ้ำน ว่ำเอำตัวยำออกมำว่ำมีตัวไหน
ที่เรำใช้มำกที่สุด ก็คือ มีตัวยำมำกที่สุดตัวนั้นก็จะเป็นตัวยำหลัก ส่วนตัวไหนที่เป็นตัวประมำณกลำงๆ 
ก็จะเป็นตัวยำรอง ส่วนตัวยำที่ช่วยเนี่ย ตัวช่วยไม่จ ำเป็นว่ำจะเป็นยำที่ช่วยตัวเดียว คือ ครอบๆ ออกมำ 
อำจจะมี 3-4 ตัว ช่วยเสริมฤทธิ์ช่วยฆ่ำฤทธิ์ อย่ำงในกรณีที่บอกว่ำรำกท้ำยเครือกินมำกๆ แล้วจะเป็นมะเร็ง 
ภูมิปัญญำเหล่ำนี้ถ้ำแต่ละท่ำนจดรำยละเอียดรวบรวมไว้เป็นต ำรับยำน ำมำจัดท ำเป็นรูปเล่มจะเกิดประโยชน์
ใช้ในกำรรักษำโรค และสืบทอดภูมิปัญญำในกำรรักษำให้แก่คนรุ่นหลัง …” บุคลำกรด้ำนสำธำรณสุขคนที่ 8 
 
 การน ากลุ่มหมอพ้ืนบ้านสู่เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์หมอพ้ืนบ้านในระดับจังหวัด 
และระดับภาค กิจกรรมการศึกษาดูงาน ส ารวจสมุนไพร จัดประชุม น าเสนอผลงาน คัดเลือกผลิตภัณฑ์
เข้ามาจ าหน่ายในโรงพยาบาล การสนับสนุนหรือหาโครงการให้หมอพ้ืนบ้านได้มีตู้อบเพ่ือจะเอามาใช้ในชุมชน
ในการอบสมุนไพร ส่วนเป็นยาแคปซูล มีที่อัดแคปซูลที่ซื้อมาจากบริษัทแต่ละครั้งได้ประมาณ 100 แคปซูล 
ให้ค าแนะน าการใส่ถุงมือ และซักเสื้อผ้าให้สะอาดตามหลักการสากล 
 
 “...ท ำถ้ำเป็นแผนปัจจุบันสเตอรีไลน์ให้สะอำดมำกที่สุด แต่หมอพ้ืนบ้ำน ค ำว่ำ สเตอรีไลน์
หมอไม่รู้จัก กำรแนะน ำว่ำคุณหมอจะต้องท ำแบบนี้ถ้ำจะต้องให้สะอำดยังไง เช่น ตำกแดด ล้ำงให้สะอำด 
ตำกแดดเสร็จแล้วมำวำงลง เอำภำชนะมำวำง ภำชนะทุกชนิดก็คือต้องสะอำดเท่ำนั้น อันนี้ก็คือ
เป็นภูมิปัญญำหมอพ้ืนบ้ำนที่จำกเดิมก็เป็นยำต้มๆ แล้วก็เป็นอบ ยำอัด หรือเป็นยำลูกกลอนแต่ตอนนี้
ก็พัฒนำมำเป็นก็ได้มำเข้ำกับงำนแผนไทย ท ำเป็นแคปซูล ยำตอกเม็ด รับประทำนง่ำย สะดวกในกำรพกพำได้ 
เอำควำมรู้ที่มีอยู่มำผสมผสำนท ำงำนกับแพทย์แผนไทย เพ่ือช่วยให้กำรรักษำสะดวกมำกขึ้น …” 
บุคลำกรด้ำนสำธำรณสุขคนที่ 7 
 
 การที่แพทย์แผนปัจจุบันไม่ยอมรับหมอพ้ืนบ้าน สาเหตุหลักก็คือ การมีภูมิปัญญาแต่ขาดการวิจัย 
ตัวอย่างเช่น ภูมิปัญญาในการประสะยา สะตุยา คือ การท าให้ฤทธิ์ของตัวยาน้อยเพ่ือจะน าไปเข้าเครื่องยาได้ 
ช่วยในการฆ่าเชื้อ ช่วยเป็นยาที่เสริม บางตัวยาแพทย์แผนปัจจุบันบอกอันตราย แต่หมอพ้ืนบ้านท าแล้ว
ไม่อันตราย ยาสมุนไพรที่ให้รับประทานรวมไป ตัวนี้ออกฤทธิ์มาก ตัวยาอีกตัวจะออกฤทธิ์ช่วย ตัวยาอีกตัว
จะตัดฤทธิ์ตัวนี้ พอตัวยารวมแล้วจะเป็นผลที่ดีต่อผู้ที่เป็นโรค ยารักษาโรคสะเก็ดเงินที่หมอพ้ืนบ้าน
รักษาอย่างได้ผลจะท าโดยการต้ม แต่ในมุมมองของการแพทย์กระแสหลัก ยาเป็นเม็ดเท่านั้นจึงถือว่า
ผ่านการวิจัยมาอย่างดี   
  
        “... หมอแผนปัจจุบันจะมองว่ำหมอพ้ืนบ้ำนจะรู้ได้อย่ำงไร ตำมหลักแล้วหมอพ้ืนบ้ำนกำรรักษำ
ถำมว่ำคนโบรำณรู้ได้ยังไงว่ำกระดูกของคนเรำมี 300 ชิ้น แผนปัจจุบันยังเรียนเรื่อง อนำโตมี่เลย ภูมิปัญญำ
ของหมอพ้ืนบ้ำนไม่สำมรถพูดออกมำเป็นกำรวิจัยได้ เช่น ผลเลือดบวก ผลเลือดลบ โดยกำรเจำะเลือด
แต่หมอพ้ืนบ้ำนเนี่ยจะดูเรื่องอำกำร ดูเรื่องธำตุ ดูควำมปรับสมดุลในร่ำงกำย ก็คือถำมว่ำหมอแผนปัจจุบัน
ท ำไมมองข้ำมตรงนี้เพรำะหมอแผนปัจจุบันเรียนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ ส่วนหมอพ้ืนบ้ำนไม่ได้เรียนมำใช้
เป็นอำกำร จับชีพจร ดูกำรเหนื่อย ดูกำรหำยใจ คือเป็นกำรตรวจภำยนอก แต่ถำมว่ำไม่ได้มีกำรเอ็กส์เซอร์เรย์
แต่หมอพ้ืนบ้ำนสำมำรถมองเหมือนเป็นเครื่องเอ็กส์เซอร์เรย์ได้ …” บุคลำกรด้ำนสำธำรณสุขคนที่ 8 
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 5.4.5 สถานการณ์การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (good governance) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการจัดท าโครงสร้าง
และอ านาจหน้าที่ในการบริหารงาน โดยองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ใกล้ชิด
ท้องถิ่นที่สุดเป็นองค์กรหลัก ในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่วางอยู่บนฐานของทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น การพัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข
ด้านการส่งเสริมโอกาสของประชาชนในการเข้าถึงการศึกษา ความรู้ อาชีพ สุขภาพ และถ่ายทอดความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการด ารงชีวิตที่ดีตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรานั้น
องคก์รปกครองส่วนต าบลมีบทบาททั้งในฐานะผู้ริเริ่ม ผู้ด าเนินการ และผู้สนับสนุน กล่าวคือ  
 บทบาทในฐานะผู้มองเห็นถึงปัญหาในท้องถิ่นและแสวงหาแนวทางการแก้ไขโดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่มีอยู่หรืออาจจะสูญหายไปแล้วเพ่ือน ามาแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
ในเขตพ้ืนที่ และปัญหาสุขภาพของประชาชนที่พบบ่อย คือ โรคระบบกล้ามเนื้อจากการประกอบอาชีพ
และโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง กล้ามเนื้ออ่อนแรง และอัมพฤกษ์ อัมพาต ถึงแม้จะเห็นปัญหาสภาวะ
สุขภาพของประชาชน แต่ที่ผ่านมาหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) จะเป็นเรื่องของโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การส่งเสริมภูมิปัญญาจะเก่ียวข้องกับเรื่องอาชีพเป็นส่วนใหญ่ รวมถึง 
 
 “... โครงกำรน ำภูมิปัญญำท้องถิ่นมำใช้ดูแลสุขภำพ เช่น โครงกำรฝึกอบรมกำรนวดแผนไทย 
ใช้งบประมำณของ สปสช. เพ่ือเรียนรู้และน ำไปประกอบอำชีพ ก็อย่ำงนวด ก็หมำยถึงว่ำมี คือหมำยถึงว่ำ
คนที่จะสมัครเข้ำมำใช้งบประมำณของ สปสช. เป็นรำยหัว หัวนึงตกเป็นหมื่นในกำรอบรมค่ำวิทยำกร 
ค่ำอำหำร ค่ำอะไรต่ออะไรต่ำง แล้วอบรมที 9 วัน (เฉพำะคนในพ้ืนที่) เพ่ือเรียนรู้อีกอย่ำงก็ช่วยเหลือตัวเอง
ประกอบอำชีพได้ด้วย เพรำะเดี๋ยวนี้อำชีพแผนปัจจุบัน คือแพทย์แผนไทยเนี่ย เป็นอำชีพที่ดีมำก รำยได้ดี …” 
ผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคนที่ 1 
 
 โครงการเหล่านี้ อบต. ริเริ่มและสามารถด าเนินการเอง ส่วนบางโครงการต้องด าเนินงาน
ร่วมกับภาคีอ่ืนในท้องถิ่น เนื่องจาก 
 
 “....คนของเรำน้อย บุคลำกร อำจจะเข้ำไปไม่ถึงทุกพ้ืนที่นะครับ ทีนี้เรำก็ต้องใช้จุดศูนย์รวม 
ก็ต้องอำศัยอบต. พ้ืนที่ๆ มีอบต.อยู่ พ้ืนที่ละ 2 คนก็จะสำมำรถน ำผู้สูงอำยุ มำพบปะพูดคุย มำท ำกิจกรรม
ร่วมกัน ...” ผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคนที่ 2 
 
 บทบาทในฐานะผู้ด าเนินการส่งเสริมสุขภาพการมีสุขภาพที่ดี เกิดจากการริเริ่มของภาคส่วนอ่ืน
ก่อนองค์การบริหารส่วนต าบลจึงมีบทบาทในการด าเนินโครงการดังกล่าว ที่เห็นเป็นรูปธรรม ในส่วน
ของ อบต.หลายหมู่บ้าน เป็นโครงการเต้นแอโรบิค ออกก าลังกาย  
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 “... ของเรำมีอยู่นะครับ หลำยหมู่บ้ำนโครงกำรของ สปสช. ก็เป็นกำรเต้นแอโรบิค ออกก ำลังกำย
เพรำะหลำยหมู่บ้ำนก็ท ำโครงกำร เรำก็อนุมัติโครงกำร และก็มีวิทยำกำรในโครงกำรเต้นแอโรบิค อ
อกก ำลังกำย ...” ผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคนที่ 2 
 
  การตีค่าภูมิปัญญาให้เป็นเงิน ศูนย์สุขภาพของผู้สูงอายุจึงเป็นแค่โครงการในอากาศ 
 
 “... เรำก็เลยสร้ำงศูนย์ส ำหรับผู้สูงอำยุ ที่ตรงนี้ติดถนนลำดยำง ตรงนั้นก็เป็นศูนย์ อปพร. ด้วย
แล้วศูนย์ผู้สูงอำยุด้วย แต่ว่ำศูนย์เรำยังไม่มีกิจกรรมเรำยังไม่ได้ท ำเลย …” ผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
คนที ่1 
 
 การริเริ่มโครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุจะเชิญผู้ได้รับการอบรม เชิญหมอพ้ืนบ้านที่มี
ความรู้ความช านาญเรื่องการนวดมาคอยดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ตามสภาพความเป็นจริงในต าบล
ท่าตะเกียบ ยังมีหมอพ้ืนบ้านอีกหลายคนที่ยังไม่ได้เปิดเผยตัวตนเพราะไม่มีความเข้าใจเรื่องกฎหมาย 
ต่อไปภูมิปัญญาพวกนี้ก็จะหมดไปพร้อมกับอายุของหมอพ้ืนบ้าน ในขณะที่ชาวบ้านบางกลุ่มไม่เข้าใจ
เรื่องการส่งเสริม และมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องล้าหลังสังคมสมัยใหม่ไม่ยอมรับ ดังนั้น อบต. จะพยายาม
สานต่อภูมิปัญญาเพราะมีต้นทุนที่ได้ขับเคลื่อนมาหลายปีแล้ว ให้เชื่อมโยงกับการใช้สมุนไพรในชุมชน
กับการบ าบัดรักษาโดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง กลุ่มปวดเมื่อย 
สารพิษตกค้าง  
 
 “... โครงกำรที่จะท ำนวดแพทย์แผนไทย เรำอบรมไปแล้วรุ่นนึงนะครับ หลำยปีแล้ว เรำก็จะท ำ
โครงกำรเพ่ิมมำอีกรุ่นนึง ทั้งคนเก่ำและคนใหม่ เอำมำรวบรวมและศูนย์อยู่ติดถนน ก็จะมีท ำนวด
แพทย์แผนไทยเนี่ย เพ่ือจะดูแล บ ำบัด บำงทีผู้สูงอำยุอำจจะมีอำกำรอะไรล่ะเขำเรียก อัมพฤษ์ อัมพำต
อะไรพวกนี้ เดินเหินไม่สะดวก ต้องมีกำรบีบนวด มีกำรคลำยเส้นเพ่ือมีกำรผ่อนปรน ให้ผู้สูงอำยุได้มีโอกำส
ที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ …” ผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคนที่ 1 
 
 บทบาทด าเนินการพัฒนากลไกในพ้ืนที่เพ่ือขับเคลื่อนงานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ร่วมกับภาคประชาสังคมในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนต าบลในการสนับสนุนกิจกรรมให้มีการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้งบอุดหนุนกิจกรรม เช่น การประชุม และกิจกรรมการออกหน่วยของหมอพ้ืนบ้าน 
ให้บริการดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาด้านท้องถิ่นในชุมชน และจัดการความรู้เรื่องอัมพฤกษ์  อัมพาต 
ส่งเสริมโครงการให้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพและการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรให้กับประชาชน 
การดูแลฟ้ืนฟูสุขภาพชุมชน  
 
 “... ก็ถ้ำเกิดว่ำมันมีลูกประคบอะไรด้วย เรำก็มีวิทยำกำร ทำง รพ.เขำให้ควำมร่วมมือ เพรำะ รพ.
เขำใช้งบ สปสช. เรำไงไปท ำโครงกำรนี้ ตั้งแต่ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น วัณโรค ที่เรำอบรมผมก็ไปเปิดงำนให้
โดยใช้งบประมำณของ สปสช. ตรวจมะเร็งปำกมดลูก ใช้งบประมำณของ สปสช. เยอะมำกปีนึงเนี่ย เพรำะเรำ
มีเงินจำกโครงกำร สปสช.ก็ประมำณ 7-8 แสน แล้วของเรำก็ประมำณ 3-4 แสน ก็ล้ำนกว่ำบำทก็พอใช้จ่ำย
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งบประมำณก็ท ำ ท ำให้หมด แต่พยำยำมใช้ให้มันถูกต้องกับโครงกำร ทีนี้โรงพยำบำลเขำมีควำมรู้ด้ำนนี้ 
เช่น ผู้ที่เลิกเหล้ำ เลิกบุหรี่ มีสมุนไพรตัวไหนบ้ำง อันนี้ก็ส่งเสริมและอบรมให้กับอำสำสมัครสำธำรณสุข
มูลฐำน กิจกรรมนี้ท ำอย่ำงต่อเนื่อง ท ำมำหลำยปีแล้ว ...” ผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคนที่ 1 
 
 “... ทำงโรงพยำบำลจะเป็นคนดึงหมอพ้ืนบ้ำน หมอแพทย์แผนไทย ที่ยังอยู่ในหมู่บ้ำนภูมิปัญญำ
ชำวบ้ำนมำเป็นวิทยำกร โรงพยำบำลจัดโครงกำรแล้วใช้งบประมำณซึ่งผมท ำเองไม่ไหวเพรำะมันแตกกระจำย
โรงเรียนบ้ำง ดูแลไม่ไหวต้องบอก เพรำะบุคลำกรไม่เพียงพอแล้วพ้ืนที่เรำมัน 22 หมู่บ้ำน …” ผู้บริหำร
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคนที่ 2 
 
 5.4.6 บทบาทในฐานะผู้สนับสนุนหมอพื้นบ้าน ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 
 จากชุดองค์ความรู้และหมอพ้ืนบ้านที่มีอยู่ในชุมชน ท าให้เกิดการสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญา
ของท้องถิ่น เกิดจัดการทุนทางสังคมในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ จากประสบการณ์ของนายก อบต. ท่าตะเกียบ 
เมื่อครั้งเป็นเด็กปัสสาวะไม่ออกร้องไห้เป็นวันๆ พ่อแม่ก็ต้องไปตามหมอ ไปตามคนนั้นคนนี้มา สารส้มที่แกว่ง
น้ าให้น้ าใส ไปหาสารส้มมันหายากมากและเง้าสับปะรดเอามาต้มๆ แล้วก็ดื่ม ดื่มประมาณสักครึ่งชม. 
ปัสสาวะออก เนี่ยคือวิธีการรักษา แต่น่าเสียดายคนในพ้ืนที่ไม่มีความรู้ เนื่องจากว่าให้ความส าคัญไปทางหมอ 
โรงพยาบาลเป็นส่วนใหญ่ทั้งๆ ที่พื้นที่ของอ าเภอท่าตะเกียบมีความสมบรูณ์  โดยเฉพาะสมุนไพร
ลูกใต้ใบสะเดาดิน หลายอย่างเป็นทั้งสมุนไพรและเป็นอาหารได้ด้วยไม่ใช่เป็นเฉพาะสมุนไพรอย่างเดียว 
 
 “... ชีวิตประจ ำวันสมัยที่ผมเป็นเด็ก ที่ผมเติบโตมำได้จนทุกวันนี้ก็เพรำะสมุนไพรไทย ตั้งแต่
โบรำณ …” ผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคนที่ 2 
 
  “... ชำวบ้ำนจะมียำหม้อต้มกินทั้งหมู่บ้ำนส่วนมำกจะเป็นบ ำรุงร่ำงกำย ยำบ ำรุงเลือด บำงคน
ไปฉีดยำฆ่ำหญ้ำที่มีสำรกัมม็อกโซน ฉีดเสร็จตอนเย็น เขำก็มำปั่นๆ เอำน้ ำรำงจืดมำกินล้ำงพิษ  
ต้นเถำวัลย์เขียวก็ได้รำงจืดก็ได้ชำวบ้ำนรู้วิธีล้ำงสำรพิษให้ตัวเอง นอกจำกใช้ประโยชน์เพ่ือดูแลสุขภำพแล้ว
ยังมีคุณค่ำในเชิงเศรษฐกิจอีกด้วย …” ผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคนที่ 2 
 
 “... แต่ก่อนผมจ ำได้ ผมน ำวิทยำกรจำกเจ้ำพระยำอภัยภูเบศ คือเขำรับซื้อนะพวกลูกยอ ลูกยอสด 
เขำซื้อมันมำตำกแห้งๆ แล้วเขำซื้อเป็นกิโล คนบ้ำนเรำเคยไปส่งที่โรงพยำบำล เพรำะมันหำยำกไงในเมือง
ปลูกเป็นไร่คนละ 2-3 ไร่ เอำเก็บเอำมำตำกไปส่ง มันมีลูกยอ แล้วมีอะไรอีก ใบมะกรูดแห้ง พืชสมุนไพร
ที่เขำส่งเสริม แต่ก่อนมันมีกระชำยด ำด้วย ...” ผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคนที่ 2 
 
 5.4.7 การใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน 
 “... สมุนไพรตอนนี้ยังไม่ได้ส่งเสริมเพียงแต่ว่ำหมอพ้ืนบ้ำนเขำจะหำพ้ืนที่แล้วก็ปลูก สมุนไพร
นี่เขำปลูกได้ในพ้ืนที่แล้วเขำก็ไปเก็บจำกในป่ำบ้ำง เพรำะในเขตพ้ืนที่ของเรำยังมีป่ำชุมชน ยังมีป่ำสงวน 
มีป่ำอนุรักษ์ ถ้ำพูดถึงป่ำอนุรักษ์มันก็คงเข้ำไปเอำอะไรไม่ได้แม้กระทั่งใบไม้ใบเดียวแต่ว่ำป่ำสงวนแห่งชำติ
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ก็สำมำรถเข้ำไปได้ เข้ำไปเก็บสมุนไพรไอ้พวกเถำวัลย์ โด่ไม่รู้ล้ม อะไรพวกนี้สมุนไพรมีเยอะแยะในพ้ืนที่เรำ 
เพรำะเรำยังเป็นป่ำที่สมบูรณ์อยู่ …” ผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคนที่ 2 
 
 ดังนั้น การสนับสนุนหมอพ้ืนบ้าน ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน จึงไม่ได้เกิดจากนโยบาย
จากภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียว แต่ด้วยประสบการณ์และการเล็งเห็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ
ของที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตเพ่ือการพ่ึงพาตนเองด้านสุขภาพโดยมีป่าเป็นแหล่งสมุนไพรชั้นดี เป็นห้องเรียน
ธรรมชาติ เป็นแหล่งอาหาร เป็นตลาด ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตะเกียบ และคลองตระ เกรา 
ซึ่งเพียงแค่รอการลงมือเท่านั้น และในการน าภูมิปัญญาการแพทย์พ้ืนบ้านมาใช้ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ
จ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในพ้ืนที่ 
 5.4.8 ปัญหา อุปสรรค   
 จะต้องมีการรวบรวมมีการจัดความรู้มีการท าเป็นรูปแบบต่างๆ ต ารับต ารายาหรือวิธีการต่างๆ 
ว่าจะเกิดมีโอกาสหรือมีความเสี่ยง เกิดปัญหาที่มีผลกระทบเรื่องสุขภาพ ระยะแรกเจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจว่า
หมอพ้ืนบ้านคือใคร และไม่เข้าใจในวิธีการรักษาของหมอพ้ืนบ้านซึ่งบางครั้งต้องใช้คาถาอาคมร่วมด้วย 
แต่ส าหรับชาวบ้านแล้วดูเหมือนเค้าจะเข้าใจกัน โครงการนวด ดูแลผู้สูงอายุ คือการนวดมันก็ต้องมีการใช้
ลูกประคบ อบสมุนไพร อุปกรณ์ เราก็จะถามต่อไปหมายถึงว่าเรื่องของลูกประคบ หรือสมุนไพร  
ทางโรงพยาบาลจะเชิญเป็นวิทยากร 
 การรักษาท่ียังไม่มีค าตอบให้กับคนไข้ เช่น ยาสมุนไพรที่รักษามะเร็ง มีการพูดกันค่อนข้าง
หลากหลายแต่ไม่มีใครรวบรวม ว่ามียารักษามะเร็งอะไรบ้าง จึงอยู่ในลักษณะกระจัดกระจาย ถ้าสามารถ
เอามารวมกันได้เพื่อเลือกใช้ให้ถูกกับคนไข้ถูก การรักษาผู้ป่วยมะเร็งในระยะสุดท้าย ควบคู่ไปกับ
แผนปัจจุบันในการใช้รังสี และเคมีบ าบัดก็เป็นโอกาสในการพัฒนา แต่ต้องไม่มีสารปนเปื้อนก็ใช้ไม่ได้  
และเป็นโอกาสต่อไปที่เราจะต้องเดินไปด้วยกัน การส่งเสริมป้องกันคนส่วนใหญ่จะพูดถึงยาบ ารุงเม็ดกระป๋อง 
เรื่องยารักษาอย่างเดียว ยาบ ารุงด้วยสมุนไพรไทยส่วนใหญ่จะถึงเรื่องยารักษาอย่างเดียว แต่ด้วยองค์ความรู้
ที่ยังไม่รู้มากว่ายาสมุนไพรตัวไหนที่จะบ ารุงจริง เช่น บ ารุงเรื่องเวียนศีรษะ กินกระเทียมกินอะไรท านองนี้
เราไม่เคยพูดเรื่องเราจะทานยาเพ่ือบ ารุง แต่เราไปพูด ถึงว่าเราจะทานยาเพ่ือจะรักษา ถ้าพูดถึงแพทย์
แผนไทยกับหมอพ้ืนบ้านก็จะพูดถึง การรักษาน้อยประเด็นเรื่องส่งเสริมป้องกันประเด็นก็น่าจะเป็นเรื่อง
การบ ารุงการปฏิบัติตัวตามการแพทย์แผนไทย ซึ่งยังไม่ค่อยตื่นตัวเท่าไหร่ที่น ามาใช้เช่นส่วนใหญ่จะมากิน
แผนปัจจุบันที่เป็นที่เป็นกระป๋องกระป๋อง อาจจะหลงลืมตรงนี้ไป 
   
 “... ควำมน่ำเชื่อถือหลักกำรพูดเหมือนอย่ำงเรื่องยำสมุนไพรถ้ำระดับ doctor มำพูดว่ำกินดี
ควำมน่ำเชื่อถือก็มำแล้วมันเหมือนกับสร้ำงแรงจูงใจ กลุ่มครูเกษียณเทียบกันไม่ติดเอำไปแข่งกันจะเห็นว่ำ
แตกต่ำงกันบ้ำง อสม. พื้นที่ในท่ำตะเกียบสูงสุด ม. 6 กศน. ถำมว่ำวิชำกำรหมออำจจะช่วย เจ้ำหน้ำที่
อำจจะช่วยแต่ในกำรพรีเซนต์ต้องควำมสำมำรถเค้ำล้วนๆ เรำไปช่วยอะไรเค้ำไม่ได้ ไปเปรียบเทียบกับอำจำรย์
ระดับ doctor เกษียณไม่ได้ ทักษะกำรพูดกำรน ำเสนอเขำได้อยู่แล้ว ข้ำรำชกำรเกษียณช่วยชุมชนได้เยอะ
ควำมรู้ประสบกำรณ์กำรถ่ำยทอด กำรเข้ำถึงจิตวิดยำจะได้เยอะกว่ำชำวบ้ำนทั่วๆ ไปเป็นแกนน ำได้ดี …” 
บุคลำกรด้ำนสำธำรณสุขคนที่ 7  
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 จากผลการศึกษาสถานการณ์การดูแลรักษาสุขภาพ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พื้นบ้าน
ตามการรับรู้ของประชาชน และผลการศึกษาองค์ความรู้ แบบแผนการปฏิบัติ วิธีการรักษาของหมอพ้ืนบ้าน
แสดงให้เห็นว่า การแพทย์พ้ืนบ้านยังคงมีประโยชน์อยู่ในภาคประชาชน กลายเป็นองค์ความรู้และวิธีปฏิบัติ
ที่สัมพันธ์กับชีวิตทั้งยามปกติและยามเจ็บไข้ได้ป่วย กล่าวคือ ยามปกติประชาชนจะมีการดูแลรักษาสุขภาพ
เพ่ือให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ เมื่อยามเจ็บไข้ได้ป่วยก่อนที่จะตัดสินใจเลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่ง
ในการรักษาประชาชนอาจจะใช้วิธีของการแพทย์แผนปัจจุบัน เช่น ซื้อยามารับประทานเอง หรือใช้วิธี
ของการแพทย์พ้ืนบ้านคือ การใช้สมุนไพรในการรักษาความเจ็บป่วยเบื้องต้น ทั้งนี้ความรู้ที่น ามาใช้ได้
จากการบอกต่อๆ กันมา จนกลายเป็นองค์ความรู้ วิธีปฏิบัติที่สัมพันธ์กับชีวิตทั้งยามปกติและยามเจ็บไข้
ได้ป่วย  
   การแพทย์พื้นบ้านมีประโยชน์ในหลายมิติ ทั้งมิติของการดูแล และมิติของการรักษาสุขภาพ
ท าให้การแพทย์พ้ืนบ้านยังคงด ารงอยู่ โดยหมอพ้ืนบ้านเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการดูแลสุขภาพและรักษา
ให้ผู้ป่วยในชุมชน ด้วยองค์ความรู้ ภูมิปัญญาที่สืบทอด การรักษาของหมอพ้ืนบ้านถึงแม้จะมีลักษณะเฉพาะ
แตกต่างไปตามองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดมาของแต่ละบุคคล ทั้งชนิดของพืชสมุนไพรและวิธีการรักษา 
หากหมอพ้ืนบ้านก็มีจิตใจที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยดูแลทั้งความทุกข์ทางกาย และความทุกข์ทางใจ ด้วยการรักษา
ที่เรียบง่ายใช้สมุนไพรและเทคโนโลยีที่หาได้ในท้องถิ่น 
 อย่างไรก็ตาม เมื่อภูมิปัญญาการแพทย์พ้ืนบ้านยังมีการใช้ประโยชน์จริงในการดูแลและรักษา
สุขภาพ การเปิดพ้ืนที่น าเสนอรูปแบบการดูแลรักษาสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของหมอพ้ืนบ้าน 
จะท าให้เกิดการสร้างองค์ความรู้อย่างมีพลัง นอกจากนี้การใช้ประโยชน์จากภาคประชาชน และการส่งเสริม
สนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องย่อมท าให้การแพทย์พ้ืนบ้านในอ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
เกิดความยั่งยืน เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชนและระบบสุขภาพอ่ืนๆ ในอนาคต  
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บทท่ี 6 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
6.1 สรุปผลการวิจัย 
 
 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน ในอ าเภอ
ท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 
 สรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 1 ผลการศึกษาสถานการณ์ของการดูแล
รักษาสุขภาพ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พื้นบ้าน ตามการรับรู้ของประชาชน พบว่า โดยภาพรวม
ประชาชนใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พ้ืนบ้านอยู่ในระดับค่อนข้างมาก กล่าวคือ วิถีชีวิตด ารงอยู่
โดยอาศัยฐานทรัพยากรจากธรรมชาติ และสร้างวัฒนธรรมของตนเองอย่างความสัมพันธ์สอดคล้อง
กับฐานทรัพยากร รวมถึง วัฒนธรรมด้านการดูแลสุขภาพที่ได้รับการถ่ายทอดให้รู้จักน าสมุนไพร 
และพืชพรรณนานาชนิดที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาเป็นอาหาร และยารักษาตนเอง ถ้าเกินความสามารถ
ก็จะไปปรึกษาหารือหรือรักษาอาการเจ็บป่วยกับหมอพ้ืนบ้านที่มักจะเป็นคนในชุมชนเดียวกันนั่นเอง  
 วิธีชีวิตการท ามาหากินของประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในภาคการเกษตร โรคปวดเมื่อยจึงเป็นกันมาก
อันดับหนึ่ง พฤติกรรมที่เน้นการบริโภคแต่ขาดการดูแลตนเอง ท าให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
ตามล าดับ ประสบการณ์การรักษากับหมอพ้ืนบ้านซึ่งแต่ละคนเคยรักษามาแล้วไม่น้อยกว่า 2-3 ครั้ง เมื่อรู้สึก
ไม่สบายจะแก้ไขตนเองเบื้องต้น เช่น การพักผ่อนให้เพียงพอ การกินอาหารให้ถูกต้อง ถ้าสาเหตุ
ของความเจ็บป่วยเกินกว่าความสามารถที่จะแก้ไข จึงมอบให้เป็นภาระของแพทย์แผนปัจจุบันตามคลินิก 
และสถานพยาบาล นอกจากนั้นการใช้สมุนไพร การสวดมนต์ ท าสมาธิ ก็เป็นทางเลือกอ่ืนๆ ที่ประชาชนใช้
เพ่ือการคลี่คลายปัญหาสุขภาพตามล าดับ   
 ผลการศึกษาด้านเหตุผลของการรับการรักษาจากหมอพ้ืนบ้าน พบว่า โดยภาพรวมด้านเหตุผล
ของการรับการรักษาจากหมอพ้ืนบ้าน ประชาชนได้ให้เหตุผลการรักษาจากหมอพ้ืนบ้านว่า อยู่ในระดับ
ค่อนข้างจริง การตัดสินใจรักษากับหมอพ้ืนบ้านเนื่องจากหมอพ้ืนบ้านมีความเป็นกันเอง เมื่อมีอาการ
เจ็บป่วยหรือเป็นโรคไม่ร้ายแรง มั่นใจว่าสมุนไพรที่หมอพ้ืนบ้านใช้มีสรรพคุณในการรักษาโรค มีความส าคัญ
ตามล าดับ   
 ผลการศึกษาด้านความรู้ การเห็นคุณค่าของการแพทย์พื้นบ้าน พบว่า โดยภาพรวม
ด้านการเห็นคุณค่าของการแพทย์พ้ืนบ้าน ประชาชนมีความคิดเห็นต่อคุณค่าของการแพทย์พ้ืนบ้าน 
อยู่ในระดับดี เนื่องจากการแพทย์พ้ืนบ้านมีบทบาทด้านสุขภาพอยู่ในบริบทของสังคมอ าเภอท่าตะเกียบ
อย่างต่อเนื่องและยาวนานจากรุ่นสู่รุ่น โดยประชาชนเห็นว่าเป็นภูมิปัญญาที่ควรอนุรักษ์ ควรส่งเสริม
ให้มีการรักษาด้วยการแพทย์พ้ืนบ้านในสถานพยาบาลของรัฐ  
 ผลการศึกษาด้านการปฏิบัติตน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความรู้ เห็นคุณค่า และการปฏิบัติ
ตนต่อการแพทย์พื้นบ้านอยู่ในระดับค่อนข้างดี ทั้งนี้ ในระหว่างการรักษากับหมอพื้นบ้านผู้ป่วย
จะต้องประพฤติปฏิบัติตนตามค าแนะน าของหมออย่างเคร่งครัด จึงจะท าให้ผู้ป่วยหายจากอาการเจ็บป่วย
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ที่เป็นอยู่ได้เร็วขึ้น วิธีที่ผู้ป่วยปฏิบัติจ าแนกการปฏิบัติตนตามล าดับได้ดังนี้ เลือกรับประทานอาหาร
พืชผักผลไม้ที่มีสรรพคุณในการป้องกันและรักษาโรค ปฏิบัติตนตามข้อห้ามดังที่หมอพ้ืนบ้านแนะน า 
รับประทานยาที่หมอพ้ืนบ้านจัดให้รับประทาน  
 ผลการศึกษาด้านความพึงพอใจต่อการรักษาด้วยหมอพื้นบ้าน  พบว่า โดยภาพรวม
ด้านความพึงพอใจต่อการรักษาด้วยหมอพ้ืนบ้าน ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการรักษาด้วยหมอพ้ืนบ้าน 
อยู่ในระดับมาก หมอพ้ืนบ้านมีบทบาทเป็นผู้ดูแลรักษาสุขภาพ ด้วยรูปแบบและวิธีการรักษาที่เรียบง่าย
ไม่ยุ่งยาก ประชาชนมีความพึงพอใจต่อค่าใช้จ่ายในการรักษาด้วยหมอพ้ืนบ้านเป็นอันดับแรก พอใจ
ต่อการอธิบายขั้นตอนการรักษาของหมอพ้ืนบ้าน พอใจต่อการให้ความรู้เกี่ยวกับโรค และอาการหรือการตอบ
ข้อซักถามของหมอพ้ืนบ้านตามล าดับ  
 ผลการศึกษาด้านปัญหาอุปสรรคในการรักษากับหมอพ้ืนบ้าน พบว่า โดยภาพรวมด้านปัญหา
อุปสรรคในการรักษากับหมอพ้ืนบ้าน ชาวบ้านมีความเห็นว่าปัญหาอุปสรรคในการรักษากับหมอพ้ืนบ้าน 
อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย จ าแนกตามรายข้อได้ดังนี้ เกิดความลังเลสงสัยไม่เชื่อมั่นในวิธีการรักษา
ของหมอพ้ืนบ้าน คิดว่ายาสมุนไพรที่หมอพ้ืนบ้านใช้รักษานั้นรับประทานยาก การรักษาของหมอพ้ืนบ้าน
ไม่สอดคล้องกับหมอแผนปัจจุบัน 
 ผลการวิเคราะห์ภาพรวมกระบวนการดูแลสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์
พ้ืนบ้าน มีความสัมพันธ์กับด้านเหตุผลของการรับการรักษาจากหมอพ้ืนบ้าน ด้านความรู้การเห็นคุณค่า
และการปฏิบัติตนต่อการแพทย์พื้นบ้าน ด้านการเห็นคุณค่าของการแพทย์พ้ืนบ้าน ด้านการปฏิบัติตน
เมื่อเข้ารับการรักษากับหมอพ้ืนบ้าน ด้านความพึงพอใจต่อการรักษาด้วยหมอพ้ืนบ้าน และด้านปัญหา
อุปสรรคในการรักษากับหมอพ้ืนบ้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านเหตุผลของการรับการรักษาจากหมอพ้ืนบ้าน
กับกระบวนการดูแลสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พ้ืนบ้านในอ าเภอท่าตะเกียบ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ปัจจัยด้านเหตุผลของการรับการรักษาจากหมอพ้ืนบ้านมีความสัมพันธ์กัน
กับกระบวนการดูแลสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน ในอ าเภอท่าตะเกียบ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับมากที่สุด และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธ์กันมากในเชิงบวก  
 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับการแพทย์พ้ืนบ้านกับกระบวนการ
ดูแลสุขภาพ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พื้นบ้าน ในอ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า 
ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับการแพทย์พื้นบ้านมีความสัมพันธ์กันกับกระบวนการดูแลสุขภาพ โดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านการแพทย์พ้ืนบ้านในอ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีความสัมพันธ์กันอยู่ใน
ระดับมากที่สุด และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธ์กันมากในเชิงบวก  
 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการเห็นคุณค่าของการแพทย์พ้ืนบ้านกับกระบวนการ
ดูแลสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พ้ืนบ้านในอ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
พบว่า ปัจจัยด้านการเห็นคุณค่าของการแพทย์พ้ืนบ้านมีความสัมพันธ์กันกับกระบวนการดูแลสุขภาพ
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พ้ืนบ้านในอ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีความสัมพันธ์
กันอยู่ในระดับมาก และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธ์กันมาก
ในเชิงบวก  
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 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการปฏิบัติตนเมื่อเข้ารับการรักษากับหมอพ้ืนบ้าน
กับกระบวนการดูแลสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พ้ืนบ้านในอ าเภอท่าตะเกียบ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ปัจจัยด้านการปฏิบัติตนเมื่อเข้ารับการรักษากับหมอพ้ืนบ้านมีความสัมพันธ์กัน
กับกระบวนการดูแลสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พ้ืนบ้านในอ าเภอท่าตะเกียบ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับมากที่สุด และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธ์กันมากในเชิงบวก  
 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความพึงพอใจต่อการรักษาโดยหมอพ้ืนบ้าน
กับกระบวนการดูแลสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พ้ืนบ้านในอ าเภอท่าตะเกียบ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ปัจจัยด้านความพึงพอใจต่อการรักษาโดยหมอพื้นบ้านมีความสัมพันธ์กัน
กับกระบวนการดูแลสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พ้ืนบ้านในอ าเภอท่าตะเกียบ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับมากที่สุด และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธ์กันมากในเชิงบวก 
 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านปัญหา อุปสรรคในการรักษากับหมอพ้ืนบ้าน
กับกระบวนการดูแลสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน ในอ าเภอท่าตะเกียบ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ปัจจัยด้านปัญหา อุปสรรคในการรักษากับหมอพ้ืนบ้านมีความสัมพันธ์กัน
กับกระบวนการดูแลสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พ้ืนบ้านในอ าเภอท่าตะเกียบ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับมาก และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธ์กันมากในเชิงบวก  
 สรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 2 องค์ความรู้ของหมอพื้นบ้าน
จะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ลักษณะที่ 1 ความรู้ที่สืบทอดมาจากชุมชนท้องถิ่น เช่น บรรพบุรุษ หรือ
ครูหมอพ้ืนบ้านอ่ืนๆ ลักษณะที่ 2 ความรู้ที่ได้รับอบรมมาจากทางราชการ และหลายแหล่งประกอบกัน 
ความรู้ของหมอพ้ืนบ้านมิได้อยู่ในรูปต าราหรือทฤษฎีใดๆ อย่างเป็นระบบ แต่อาศัยการสังเกต และ
จดจ าจากการบอกเล่าของครู และน ามาฝึกฝนประสบการณ์ในการรักษา ความเชื่อเกี่ยวกับสาเหตุ
การเจ็บป่วยของหมอพื้นบ้านมีหลายประการ ได้แก่ การเจ็บป่วยที่มีสาเหตุจากสิ่งเหนือธรรมชาติ 
เกิดจากความเสื่อมโทรมของร่างกายตามอายุขัย เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอากาศธาตุ ดิน น้ า ลม ไฟ 
ในร่างกาย เกิดจากการมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม จากความเชื่อเรื่องความเจ็บป่วยส่งผลให้การเยียวยารักษา
ความเจ็บป่วยของหมอพ้ืนบ้านสอดคล้องกับความเชื่อของแต่ละคน ซึ่งจ าแนกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
วิธีการรักษาโรคที่มีสาเหตุจากสิ่งเหนือธรรมชาติจะใช้พิธีกรรมและความเชื่อเป็นหลัก และวิธีการรักษา
โรคที่เชื่อว่าความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นนั้นจากธรรมชาติ องค์ความรู้ของหมอพ้ืนบ้านเกี่ยวกับสมุนไพรมี 3 ด้าน 
คือ 1) ด้านคุณสมบัติ และสรรพคุณของพืชสมุนไพร 2) ด้านการเก็บ และการรักษาสมุนไพรเพ่ือใช้ประโยชน์ 
3) ด้านการจัดการใช้ทรัพยากรที่เชื่อมโยงและอนุรักษ์ระบบนิเวศ 
 แบบแผนการปฏิบัติตนของหมอพื้นบ้านจะตกทอดมาพร้อมกับองค์ความรู้ในการรักษา
แบ่งออกเป็น 1) แบบแผนการปฏิบัติต่อตนเอง 2) แบบแผนการปฏิบัติต่อผู้ป่วย 3) แบบแผนการปฏิบัติตน
เกี่ยวกับความเชื่อหรือข้อบังคับในการเป็นหมอพื้นบ้าน การละเมิดแบบแผนการปฏิบัติตนจะท าให้
การรักษาไม่มีประสิทธิภาพ แบบแผนในการปฏิบัติตนในการเป็นหมอพ้ืนบ้าน จะขึ้นอยู่กับลักษณะความรู้
ที่ได้รับการถ่ายทอดมา หรือการนับถือ หรือแนวทางปฏิบัติที่หมอพ้ืนบ้านคิดขึ้นมาส าหรับตนเองอีกทางหนึ่ง 
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หมอพ้ืนบ้านที่มีการปฏิบัติตนเป็นกิจวัตรประจ าวัน เช่น การรักษาศีล การท าบุญตักบาตร ส่วนแบบแผน
ที่มีการปฏิบัติตนเป็นพิเศษที่พบ ได้แก่ การกินอาหาร และข้อห้ามต่างๆ ตามความเชื่อของหมอพ้ืนบ้าน
แต่ละประเภท หมอกระดูกห้าม ห้ามพูดค าว่าโน ห้ามกินของงานศพ ห้ามลอดราวตากผ้า และหมอพ้ืนบ้าน
ต้องมีสัจจะ ถือศีลห้า มีจิตใจเมตตา กรุณา ต่อผู้ป่วย ไม่มักได้ ไม่เรียกค่ารักษาเกินควร  
  วิธีการรักษาของหมอพ้ืนบ้านแต่ละประเภทจะต่างกันตามองค์ความรู้ของแต่ละคน แต่มีขั้นตอน
หลักๆ ที่ไม่แตกต่างกัน คือ 1) ขั้นการสอบถามอาการผู้ป่วย 2) ขั้นการวินิจฉัยโรค 3) ขั้นการรักษา 
ยกเว้นหมองูและหมอน้ ามันรักษากระดูกจะต้องมีพิธีตั้งขันธ์ บูชา ครู ก่อนการรักษา วิธี การรักษา
แล้วแต่อาการและโรค หมอพ้ืนบ้านบางประเภทท าการรักษาในลักษณะผสมผสาน เช่น การรักษากระดูกหัก
ด้วยการใช้น้ ามัน และเสก เป่า และการรักษาพิษงูด้วยการใช้ยาสมุนไพรพอก และบริกรรมคาถา หมอพ้ืนบ้าน
บางรายมีการปรับบทบาท โดยผสมผสานการแพทย์แผนปัจจุบันเข้ามาร่วมในการรักษาโรค เช่น การดูฟิล์ม
เอ็กซเรย์ของหมอกระดูก บางรายปรับบทบาทเยียวยารักษาโรคสมัยใหม่ ได้แก่ โรคเรื้อรังบางประเภท 
ยกเว้นหมองูที่ยังคงการรักษาแบบดั้งเดิม สถานที่ใช้ในการรักษามีทั้งรักษาที่บ้านของหมอและหมอไปรักษา
ที่บ้านของผู้ป่วย หมอพ้ืนบ้านได้ยาสมุนไพรจากแหล่งธรรมชาติ บางชนิดปลูกไว้รอบบ้าน ส่วนสมุนไพร
ที่หายากก็จะหาซื้อตามร้านขายยาสมุนไพรเจ้าประจ า วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาประกอบด้วย 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เป็นยา ได้แก่ พืชวัตถุมีทั้งสมุนไพรสดและแห้ง ยาบางอย่างใช้ทั้งต้น บางอย่าง
ใช้เฉพาะส่วน ซึ่งมีตั้งแต่วัชพืช ไม้ล้มลุก เถาวัลย์ จนกระทั่งถึงไม้ยืนต้น สัตว์วัตถุ ได้แก่ การน าร่างกาย
และอวัยวะของสัตว์มาประกอบตัวยา วัสดุอุปกรณ์ที่ประกอบการท าพิธีกรรม ยกครู ขึ้นคาย ปลงคาย 
วัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น เฝือกไม้เครื่องบดและปั่นยา แล่งยา ครกบดยา วิธีการเตรียมยามีลักษณะเรียบง่าย 
เช่น ยาต้ม ยาฝน ยาดอง ยาลูกกลอน ให้ผู้ป่วยรับประทาน หมอพ้ืนบ้านบางคนจะเตรียมยาร่วมกับการท าพิธี
ไสยศาสตร์ สวดมนต์บริกรรม เช่น การใช้คาถาปลุกยาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของยา ภายหลังการรักษา
จะมีข้อควรระวัง เช่น การใช้สมุนไพรแต่ละชนิดรักษาโรคนั้น มีวิธีใช้แตกต่างกันออกไปการใช้ผิดวิธี
จะท าให้การรักษาไม่ได้ผล ข้อห้ามเกี่ยวกับอาหารและข้อควรปฏิบัติ เช่น ห้ามของแสลง เช่น อาหารหมักดอง 
อาหารที่มีรสจัด เพราะจะท าให้โรคก าเริบ และบั่นทอนสุขภาพ ควรเลือกอาหารให้เหมาะสมจะท าให้
โรคทุเลาลง ช่วยเสริมการรักษาและฟ้ืนฟูร่างกาย  
  สรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 3 รูปแบบการดูแลรักษาสุขภาพ โดยใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน ในอ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
คือ 1) การซักประวัติ หรืออาจจะใช้วิธีการอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น การตรวจดวงชะตาเพ่ือพยากรณ์ปัญหา
สุขภาพ และสาเหตุของการเกิดโรค 2) การตรวจสอบอาการโดยใช้มือลูบสัมผัสความร้อน เย็น ของร่างกาย 
สังเกตลักษณะทั่วไป การเคลื่อนไหวและอิริยาบถต่างๆ และสังเกตความผิดปกติของอวัยวะ 3) การให้
การรักษา ใช้วิธีการรักษาทั้งทางกาย และทางจิตใจ การรักษาทางกายด้วยการใช้สมุนไพรร่วมกับการเป่า 
พ่น การบีบนวด การประคบสมุนไพร ส่วนการรักษาทางจิตใจเพ่ือสร้างศรัทธา และเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ
ให้ผู้ป่วยด้วยการไหว้ครู บูชาครู การใช้คาถาต่างๆ ในขณะท าการรักษา 4) การให้ค าแนะน าภายหลัง
การรักษาซึ่งถ้าผู้ป่วยไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลถึงการรักษา เช่น อาการไม่ทุเลา หรือรุนแรงมากขึ้น 
ประกอบด้วยแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในระหว่างท าการรักษา ข้อห้ามของแสลงที่จะท าให้โรคก าเริบ
และหายช้า 5) การติดตามผลการรักษา ผลของการจะช้าหรือเร็วนั้นก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค 
การปฏิบัติตามค าแนะน าของหมอพ้ืนบ้าน หากอาการไม่ทุเลาก็จะเปลี่ยนยาสมุนไพรชนิดอ่ืนให้ เนื่องจาก
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ยาอย่างเดียวกันถูกกับคนหนึ่งแต่ไม่ถูกกับอีกคนหนึ่ง ในลักษณะลางเนื้อชอบลางยา ทั้งนี้ หมอพ้ืนบ้าน
ส่วนใหญ่ยังไม่เห็นความส าคัญของการบันทึกข้อมูลการรักษา เพ่ือเก็บไว้ใช้เป็นประโยชน์ 
 
6.2 อภิปรายผล 
 
 สภาพความเป็นอยู่ในอ าเภอท่าตะเกียบครั้งอดีตโดดเดี่ยวและไกลจากความเจริญ เมื่อเจ็บไข้
ได้ป่วย ประชาชนจะรักษากับหมอพื้นบ้านร่วมกับการดูแลตนเอง ถ้าสาเหตุของความเจ็บป่วย
เกินความสามารถ จึงมอบให้เป็นภาระของแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งแต่ละคนมีประสบการณ์การรักษา
กับหมอพ้ืนบ้านมาแล้วไม่น้อยกว่า 2-3 ครั้ง โรคที่พบส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมและการท างาน สอดคล้อง
กับเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ (2534, หน้า 17) ที่ได้กล่าวไว้ว่า วัฒนธรรมการดูแลสุขภาพในสภาวะเจ็บป่วย 
การรับรู้ของบุคคลที่มีต่อความผิดปกติของร่างกาย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) วัฒนธรรมเกี่ยวกับ
การรักษาโรค 2) วัฒนธรรมเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ กล่าวคือ ยามปกติประชาชนจะมีการดูแลรักษา
สุขภาพเพ่ือให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ เมื่อยามเจ็บไข้ได้ป่วยก่อนที่จะตัดสินใจเลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่ง
ในการรักษาประชาชนอาจจะใช้วิธีการดูแลตนเอง ใช้วิธีของการแพทย์แผนปัจจุบัน หรือใช้วิธีของการแพทย์
พ้ืนบ้าน และสอดคล้องกับไคล์แมน (Kleinman, 1980, p. 49-60) กล่าวคือ แบบแผนการแสวงหาวิธี 
การดูแลสุขภาพของประชาชนนั้นมีลักษณะของการผสมผสานหรือมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างการดูแลใน 3 ระบบ 
ระหว่างการดูแลสุขภาพตนเอง หรือการใช้ความรู้ประสบการณ์ของประชาชน การแสวงหาวิธีการดูแล
โดยการพ่ึงพาหมอพ้ืนบ้านในชุมชน และการไปรับบริการจากระบบบริการการแพทย์ที่เป็นทางการ
หรือผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการแพทย์ พื้นบ้านยังคงมีประโยชน์อยู่ในภาคประชาชน 
โดยประชาชนเป็นผู้ สร้างระบบคิด ระบบคุณค่า และแบบแผนการปฏิบัติในมิติที่หลากหลาย กลายเป็น
องค์ความรู้และวิธีปฏิบัติที่สัมพันธ์กับชีวิตทั้งยามปกติ และยามเจ็บไข้ได้ป่วย 
 ส่วนใหญ่แล้วหมอพ้ืนบ้านจะเป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ในบริบททางสังคมวัฒนธรรมและ
สภาพแวดล้อมเดียวกับผู้ป่วย จึงมั่นใจว่าสมุนไพรที่หมอพ้ืนบ้านใช้มีสรรพคุณในการรักษาโรค โดยประชาชน
เห็นว่าเป็นภูมิปัญญาที่ควรอนุรักษ์ ควรส่งเสริมให้มีการรักษาด้วยการแพทย์พื้นบ้านในสถานพยาบาลของรัฐ 
เนื่องจาก บทบาทของการแพทย์พ้ืนบ้านในการแก้ไขปัญหาความเจ็บป่วยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องส าคัญของชีวิต 
ได้แสดงบทบาทในการผลิตซ้ าระบบคุณค่าที่สามารถด ารงอยู่ท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมใหม่ เช่น กระแส
การดูแลรักษาสุขภาพด้วยการแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งแม้จะครอบคลุมพ้ืนที่การดูแลสุขภาพของผู้คน
อย่างกว้างขวาง แต่การแพทย์พ้ืนบ้านสามารถรักษาคุณค่าของการดูแลรักษาสุขภาพแบบเดิมไว้ได้
เพ่ือเป็นทางเลือกในการดูแลรักษาสุขภาพ และยังส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ป่วยอ่ืนๆ เป็นอย่างมาก 
กล่าวคือ ประสบการณ์จากผู้ป่วยที่เคยได้รับการดูแลรักษากับหมอพ้ืนบ้านจนกลายเป็นความเชื่อ
ความศรัทธาของชาวบ้าน และจะบอกต่อๆ กันซึ่งโดยเฉพาะความเชื่อที่ว่าโรคบางโรคต้องรักษากับหมอ
พ้ืนบ้านเท่านั้น จึงเปรียบเสมือนเป็นเครือข่ายที่เป็นโครงสร้างส าคัญในการด ารงอยู่ของการแพทย์พ้ืนบ้าน 
สอดคล้องกับส านักการแพทย์พ้ืนบ้านไทย (2555, หน้า 11) ที่พบว่า มีสถานบริการสุขภาพของรัฐ ทั้งระดับ
โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ได้คัดเลือกต ารับยาสมุนไพร
ที่หมอพ้ืนบ้านใช้ได้ผลดี น ามาบรรจุในบัญชียาแผนไทยส าหรับโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข 
มีการพัฒนาระบบความร่วมมือในการดูแลรักษาสุขภาพร่วมกับหมอพ้ืนบ้านตามความช านาญ และ
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ประสบการณ์ ประกอบด้วย หมอรักษากระดูกหัก ดูแลสตรีหลังคลอด สัตว์พิษกัด โรคเรื้อรัง/อัมพฤกษ์ 
อัมพาต ไหล่ติด สะเก็ดเงิน ตับแข็ง  
 ในระหว่างการรักษาผู้ป่วยจะต้องประพฤติปฏิบัติตนตามค าแนะน าของหมออย่างเคร่งครัด 
วิธีที่ผู้ป่วยปฏิบัติจ าแนกการปฏิบัติตนตามล าดับได้ดังนี้ เลือกรับประทานอาหารพืชผักผลไม้ที่มีสรรพคุณ
ในการป้องกันและรักษาโรค ปฏิบัติตนตามข้อห้ามดังที่หมอพ้ืนบ้านแนะน ารับประทานยาที่หมอพ้ืนบ้าน
จัดให้สอดคล้องกับปิยะนุช ยอดสมสวย (2553, หน้า 215) ในการรักษาหมอพ้ืนบ้านให้ความส าคัญ
กับการงดของแสลง เพราะการบริโภคของแสลงบางชนิด เช่น อาหารหมักดอง อาหารทะเล ในผู้ป่วย
ทีม่ีปัญหาเกี่ยวกับระบบไหลเวียนโลหิตเพราะของแสลงส่งผลให้อาการเจ็บป่วยก าเริบ ข้อปฏิบัติดังกล่าว
เป็นค าแนะน าของหมอพ้ืนบ้านที่ให้กับผู้มารับการรักษาในการดูแลตนเอง ภูมิปัญญาการแพทย์พ้ืนบ้าน 
นอกจากจะใช้ประโยชน์ในการรักษายังครอบคลุมถึงการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพในยามเจ็บป่วย 
สอดคล้องกับชนิดา มัททวางกูร (2557, หน้า 218) ภูมิปัญญาการแพทย์พ้ืนบ้านมีประโยชน์ในหลายมิติ 
ทั้งมิติของการรักษา และมิติของการส่งเสริมสุขภาพ กล่าวคือ การแพทย์พ้ืนบ้านมีจุดยืนในระบบ
สุขภาพชุมชน ซึ่งมีขอบเขตครอบคลุมกิจกรรมการดูแลรักษาสุขภาพที่อยู่ในวิถีชีวิตทั้ง 4 มิติ ได้แก่ 
การส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การรักษาความเจ็บป่วย โดยเฉพาะโรคที่เป็นข้อจ ากัดของการแพทย์
แผนปัจจุบันรวมถึงการฟื้นฟูสุขภาพ 
 ส่วนใหญ่แล้วหมอพ้ืนบ้านจะเป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกับผู้ป่วย ท าให้ผู้ป่วยรู้สึก
มีความเป็นกันเองขณะท าการรักษา มีเวลาในการรักษาผู้ป่วยอย่างเต็มที่ด้วยรูปแบบและวิธีการรักษา
ที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน การมีพ้ืนฐานทางสังคมและวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน ตลอดจนใช้ภาษาสื่อสาร 
ที่เป็นภาษาเดียวกันท าให้ประชาชนพอใจต่อการให้ความรู้เกี่ยวกับโรค และการตอบข้อซักถาม
ของหมอพื้นบ้าน บางครั้งการรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันหากยังไม่หาย ไม่ดีขึ้นก็จะกลับมาพึ่งพา
หมอพื้นบ้าน การเรียนจากครูหมอพื้นบ้านจะถ่ายทอดแบบแผนการปฏิบัติให้หมอพื้นบ้านยึดถือ
และปฏิบัติการรักษาจึงตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความดีมีจิตใจอยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มิได้หวังผล
ทางการค้า หมอพ้ืนบ้านจึงไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายในการรักษาขึ้นอยู่กับฐานะของผู้ป่วย ซึ่งสอดคล้องกับ 
Phillips (1990, p. 11) กล่าวถึง การแพทย์พ้ืนบ้านไว้ว่ามีลักษณะเด่นกว่าการแพทย์ปัจจุบัน 3 ประการ คือ 
1) หมอพ้ืนบ้านมีความเข้าใจลักษณะผู้ป่วยรอบด้าน คือ ทราบถึงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยการด าเนินชีวิต
และระบบเครือญาติของผู้ป่วย 2) หมอพ้ืนบ้านส่วนใหญ่ส่วนมากเป็นผู้สูงอายุและได้รับการยอมรับ
นับถือจากคนในชุมชนอยู่แล้วท าให้การรักษาแบบพ้ืนบ้านได้รับการยอมรับ 3) การตัดสินใจแสวงหาวิธี 
การรักษาของชาวบ้าน พบว่า มีปัจจัยเรื่องราคา การเข้าถึงการบริการ ความเชื่อความศรัทธาในการรักษา
อาการและโรค บางโรคระบบการแพทย์พ้ืนบ้านจะมีลักษณะยืดหยุ่นและเป็นที่น่าพอใจส าหรับผู้ป่วยมากกว่า
ระบบการแพทย์แผนปัจจุบัน และสอดคล้องกับรุ้งรังสี วิบูลย์ชัย (2538, หน้า 18) ที่พบว่า การด ารงอยู่
ของการแพทย์พ้ืนบ้านนั้นปัจจัยหลักที่ท าให้ชาวบ้านใช้บริการหมอยาพ้ืนบ้าน คือ 1) ระยะทาง
ระหว่างหมู่บ้านและสถานพยาบาลของรัฐถ้าไกลมากประชาชนเดินทางไม่สะดวก ก็มีแนวโน้มว่าประชาชน
จะเลือกใช้บริการจากแพทย์พื้นบ้าน 2) ค่ารักษาพยาบาลที่ถูกกว่าและเป็นค่าใช้จ่ายที่ชาวบ้าน
ทราบล่วงหน้า นอกจากนั้นผู้ป่วยและญาติ สามารถก าหนดค่ารักษาได้ตามฐานะทางเศรษฐกิจของตน 
3) ความพึงพอใจในรูปแบบการบริการ ไม่มีขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อนไม่มีขั้นตอนที่ยุ่งยากไม่ต้องรอนาน
เพราะหมอมีจ านวนคนไข้ไม่มาก และญาติมีส่วนร่วมในการรักษาผู้ป่วย 
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 แม้การแพทย์พื้นบ้านยังคงด ารงอยู่แต่การใช้ประโยชน์ของการแพทย์ พ้ืนบ้าน ส่วนใหญ่
จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มคนรุ่นใหม่ทีมีวิถีชีวิตเร่งรีบการรักษาแบบพ้ืนบ้านจึงไม่สอดคล้อง เนื่องจาก
การเตรียมยาสมุนไพรมีหลายขั้นตอนและต้องใช้เวลานานแต่ยาออกฤทธิ์ช้ารับประทานยาก การรักษา
ของหมอพ้ืนบ้านไม่สอดคล้องกับหมอแผนปัจจุบันในด้านความชัดเจนในเรื่องศาสตร์หรือองค์ความรู้ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของมารศรี เขียมทรัพย์ (2534, หน้า 44) พบว่า ความชัดเจนในทฤษฎีหรือเหตุผล 
ในการรักษา พบว่า หมอพ้ืนบ้านจ านวนมากที่ไม่ทราบหรือไม่เข้าใจทฤษฎีไม่สามารถอธิบายการกระท า 
หรือสิ่งเกี่ยวข้องได้ เช่น หมอต้มยาแก้ไข้ไม่ทราบว่าท าไมต้องใส่ยาด าเป็นส่วนผสมทราบแต่ว่าต้องใส่ลงไป
เพราะมีการบันทึกต่อกันมาแต่โบราณ โดยไม่มีการหาเหตุผลประกอบหรือเรียนรู้เพ่ิมเติม เมื่อต่อวิชาแก่ผู้อื่น
ตกทอดลงไป ความรู้อาจตกหล่นไม่ชัดเจนขาดความน่าสนใจ ท้าทายต่อการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่
ที่จะมาศึกษาหรือปรับปรุงทั้งต ารับ ต าราที่มีอยู่ในสภาพเดิมที่ทรงคุณค่าแต่ยากที่จะอ่านให้เข้าใจได้
ท าให้ผู้สนใจสืบทอดมีน้อย ปัญหาอุปสรรคดังที่ได้กล่าวมาท าให้การใช้บริการด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน
ลดน้อยลง ผู้ที่ยังมารับการรักษาส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและที่มีความเชื่อความศรัทธา หมอพ้ืนบ้าน
จ านวนไม่น้อยหันไปประกอบอาชีพอ่ืน หมอพ้ืนบ้านที่มีอายุมากความรู้ส่วนใหญ่อยู่ในความทรงจ า ยังไม่ได้
มีการจดบันทึกไว้ องค์ความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพรวมทั้งความรู้เรื่องสมุนไพรจึงอาจสูญสิ้นไปกับ
ตัวแพทย์พ้ืนบ้านเอง จึงควรมีการรักษาและอนุรักษ์การแพทย์พ้ืนบ้านไว้ให้มีความยั่งยืน และสืบทอด
ให้คนรุ่นหลังไดน้ ามาใช้ในการดูแลสุขภาพต่อไป 
 องค์ความรู้ภูมิปัญญาของหมอพ้ืนบ้านส่วนใหญ่มักเป็นเชิงทักษะและประสบการณ์ที่สะสม
อยู่กับตัวหมอผู้นั้นเอง ไม่มีจดการบันทึก และเขียนเป็นต าราหมอพ้ืนบ้านสืบทอดความรู้จากบรรพบุรุษ 
จากครูหมอพ้ืนบ้าน และจากการอบรม หมอพ้ืนบ้านบางคนศึกษาเพ่ิมเติมจากการค้นคว้าต ารา 
จ าแนกประเภทตามลักษณะของการรักษา คือ แบบประสบการณ์ และแบบพิธีกรรม ซึ่งสามารถรักษาได้
ทั้งโรคท่ีเกิดกับร่างกาย และจิตใจ องค์ความรู้ของหมอพ้ืนบ้านเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดโรค มาจาก
ความเชื่อว่าเกิดจากสิ่งเหนือธรรมชาติ วิธีการรักษาจะใช้การประกอบพิธีกรรมเป็นหลัก ตั้งแต่การวินิจฉัย
หาสาเหตุและกระบวนการในการรักษา เช่น การไล่ผี การใช้เวทย์มนต์แก้คุณไสย การสะเดาะเคราะห์ 
การท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร ความเชื่อว่าสาเหตุของการเกิดโรคเป็นไปตามธรรมชาติ เช่น 
ความบกพร่องความเสื่อมของร่างกาย การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม วิธีการรักษา
จะใช้การปรับสมดุลยของธาตุ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่จะน ามาซึ่งความเจ็บป่วย โดยใช้สมุนไพรพื้นบ้าน
เป็นหลัก องค์ความรู้ของหมอพ้ืนบ้านเกี่ยวกับสมุนไพรมี 3 ด้าน คือ 1) ด้านคุณสมบัติ และสรรพคุณ
ของพืชสมุนไพร 2) ด้านการเก็บ และการรักษาสมุนไพรเพ่ือใช้ประโยชน์ 3) ด้านการจัดการใช้ทรัพยากร
ที่เชื่อมโยงและอนุรักษ์ระบบนิเวศ สอดคล้องกับลือชัย ศรีเงินยวง (2533 , หน้า 144) กล่าวว่า 
ระบบการแพทย์พ้ืนบ้านใช้สมุนไพรเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ เนื่องจากในอดีตของชุมชนในชนบท
ส่วนใหญ่ล้วนผูกพันอยู่กับหมอและยากลางบ้าน ซึ่งมีสมุนไพรเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญ ร่องรอย
ของการด ารงอยู่ การมีอยู่ของชาวบ้านแสดงให้เห็นว่า มิได้เกิดขึ้นและด ารงอยู่อย่างลอยๆ หากแต่ผสมผสาน
อย่างกลมกลืนและเป็นเอกภาพไปกับวิถีชีวิต โดยส่วนรวมทั้งในด้านเงื่อนไขวัตถุแวดล้อม เงื่อนไข
ทางจิตส านึก และโลกทัศน์ เงื่อนไขนิเวศวิทยา โดยเฉพาะป่าและต้นไม้และวิถีชีวิตที่ผูกพันอยู่กับสิ่งเหล่านี้
เป็นพื้นฐาน ป่า คือ ขุมทรัพย์ทางเศรษฐกิจ และการรักษาพยาบาลให้กับชุมชนมาแต่บรรพกาล 
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        แม้นหมอพ้ืนบ้านบางคนไม่มีใบประกอบโรคศิลปะ แต่ก็เป็นที่ยอมรับว่าเป็นหมอของชุมชน 
เนื่องจาก ครูหมอพ้ืนบ้านผู้ถ่ายทอดความรู้จะให้ความส าคัญกับจรรยาบรรณและความมีคุณธรรม การละเมิด
แบบแผนการปฏิบัติ จึงเปรียบเสมือนกับการละเมิดครูซึ่งจะท าให้การรักษาไม่มีประสิทธิภาพ หมอพ้ืนบ้าน
ผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมคนในชุมชนจะการยอมรับให้ดูแลรักษาและยกย่องให้เป็นผู้อาวุโสประจ าหมู่บ้าน 
หมอพ้ืนบ้านจะไม่เรียกร้องค่ารักษาตามแต่จะให้ อาจอยู่ในลักษณะของค่ายกครูหรือค่าสมนาคุณซึ่งเงิน
จ านวนนี้จะน าไปใช้ท าบุญ และกรวดน้ าอุทิศส่วนกุศลให้กับครูบาอาจารย์ สอดคล้องกับบัวทอง จูมพระบุตร 
(2554, หน้า 343) กล่าวถึง คุณสมบัติของคนที่จะเรียนเป็นหมอพื้นบ้านจะมีเงื่อนไขแตกต่างกัน 
ตามแขนงวิชาหรือตามความเชื่อที่เคารพกันต่อกันมาจากครู เช่น ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่พูดโกหก 
มีพรมวิหารสี่ ต้องถือศีลบูชาพระ ต้องกราบไหว้ครูบาอาจารย์ทุกวันพระ บางหมอก็จะมีข้อห้ามในเรื่องต่างๆ 
และเสาวนีย์กุลสมบูรณ์ (2555, หน้า 7) กล่าวว่า หมอพ้ืนบ้านมีจิตใจอยากช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในความทุกข์ 
ไม่คุยโวโอ้อวด ไม่หลอกลวง หากไม่สามารถรักษาโรคให้ผู้ป่วยได้ก็จะบอกอย่างตรงไปตรงมา การเป็น
ผู้มีคุณธรรมเคร่งครัดในแบบแผนการปฏิบัติของหมอพ้ืนบ้าน ท าให้คนในชุมชนเคารพนับถือมอบความ
ไว้วางใจ  
 ภูมิปัญญาการแพทย์พ้ืนบ้านยังคงคุณค่าในการรักษาความเจ็บป่วยในชุมชนอยู่ จากความเชื่อ
และระบบวัฒนธรรมเดียวกันกับชุมชนที่หมอพื้นบ้านอาศัยอยู่รวมไปถึงความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพ  
และความเจ็บป่วยด้วย หมอพ้ืนบ้านจึงสามารถเลือกวิธีรักษาให้เหมาะสมกับสาเหตุของผู้ป่วยแต่ละคน 
ตัวอย่างเช่น โรคพ้ืนบ้านบางอย่างที่มาจากหลายสาเหตุต้องรักษากับหมอพ้ืนบ้านเท่านั้น เช่น โรคเริม 
โรคสะเก็ดเงิน โรคประดง หมอพ้ืนบ้านสามารถผสมผสานแนวคิด และวิธีการรักษาความเจ็บป่วย
หลายวิธีประกอบกัน ตัวอย่างเช่น หมอกระดูกจะรักษาความเจ็บป่วยลักษณะกระดูกหักกระดูกเคลื่อน 
และเคล็ดขัดยอกโดยจะมีการใช้เฝือกไม้ การใช้ยาสมุนไพร การบีบนวด ผสมผสานกับวิธีการเป่ามนต์คาถา
หรือสมาธิ การคูณธาตุก่อนการรักษาของหมอยาสมุนไพรเพ่ือท ายาปรับธาตุ เนื่องจาก ร่างกายของมนุษย์
ประกอบด้วยธาตุหลัก คือ ดิน น้ า ลม ไฟ หากธาตุไม่สมดุลยจะส่งผลให้ร่างกายเกิดการแปรปรวน ผู้ป่วย
บางคนเพียงกินยาคูณธาตุนี้อย่างเดียวก็หายเป็นปกติได้ เช่น อาการท้องอืด ท้องเสียเป็นประจ า 
อาการวัยทอง ยาปรับธาตุนี้กินควบคู่ไปกับยารักษาโรคอ่ืนๆ ได้ ถึงแม้นหมอพ้ืนบ้านส่วนใหญ่จะมีความรู้
เชิงทฤษฎีด้านการแพทย์แผนไทยหรือการแพทย์พื้นบ้านเป็นระบบค่อนข้างน้อย แต่ด้วยความช านาญ
ที่สะสมมาอย่างยาวนานท าให้หมอพ้ืนบ้านแต่ละคนมีความรู้เรื่องยาสมุนไพรหลายชนิด และสามารถ
น ามาพลิกแพลงเพ่ือดูแลรักษาสุขภาพในทุกช่วงวัยของชีวิต เช่น การดูแลรักษาสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ 
ได้แก่ การอยู่ไฟ การทับหม้อเกลือ การนวดหลังคลอด การบริโภคอาหารบ ารุงร่างกายและการงดบริโภค
อาหารแสลง การดูแลรักษาสุขภาพของวัยท างาน โดยใช้พืชสมุนไพร ได้แก่ การบริโภคพืชผัก ผลไม้
ที่บ ารุงร่างกาย น้ าสมุนไพรแก้สารพิษ ที่มาจากการประกอบอาชีพ ยาและลูกประคบที่ท าจากสมุนไพร
แก้อาการปวดเมื่อ การดูแลรักษาสุขภาพของวัยชรา ได้แก่ ภาวะหมดประจ าเดือนในเพศหญิง การเสื่อม
สมรรถภาพทางเพศในเพศชาย ความแปรปรวนของธาตุเมื่อเข้าสู่วัยชราหรือปัจฉิมวัย สอดคล้องกับกัณฑ์วีร์ 
และขวัญจิต (2555, หน้า 112) ที่กล่าวว่า กระบวนการรักษาจะแตกต่างกันไปตามชนิด และอาการที่ปรากฏ 
โดยส่วนมากนิยมใช้ยาสมุนไพร ที่น ามาใช้ในการรักษามีทัง้สมุนไพรเดี่ยว สมุนไพรที่เป็นต ารับ ทั้งสมุนไพรสด 
และสมุนไพรแห้ง มีทั้งที่ปลูกเองและหาซื้อจากร้านขายยา ซึ่งการเก็บสมุนไพรสดนั้นสามารถน ามาใช้ได้
ทั้งต้น ใบ เปลือก ราก แก่น หัว ก่อน เก็บจะต้องมีคาถา ค ากล่าวในการเก็บด้วย สมุนไพรบางชนิดสามารถ
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ใช้รักษาได้เลยโดยไม่ต้องผ่านการแปรรูปให้แห้ง การใช้สมุนไพรแห้งโดยต้องผ่านการอบ การตาก  
แล้วน ามาบด การปรุงยาสมุนไพรจะต้องมีคาถาในการก ากับด้วย เพราะการผสมผสานคาถาและพิธีกรรม
ทางไสยศาสตร์เป็นตัวเสริมให้ตัวยาได้ผลยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังเพ่ิมความศรัทธาและความศักดิ์สิทธิ์ ตลอดจน
สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ผู้ป่วย 
 ถึงแม้วิธีการในการดูแลรักษาสุขภาพของหมอพ้ืนบ้านหลายวิธีจะหาเหตุผลมาอธิบายไม่ได้ว่า
เพราะเหตุใด แต่ในทางวิชาการบางวิธีถือว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย การแพทย์พ้ืนบ้านเกิดจากการตกผลึก
ทางความคิดเป็นองค์ความรู้ที่ผ่านการทดลองใช้ ปรับเปลี่ยนและพัฒนาจนสามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพ
สืบทอดต่อกันมาบนพ้ืนฐานความหลากหลายของระบบนิเวศวิทยาในแต่ละท้องถิ่น จึงไม่สามารถลดรูป 
สร้างระบบ และมาตรฐานเชิงเทคนิค เช่น การแพทย์แผนปัจจุบันที่มีความแตกต่างกันทั้งองค์ความรู้
และกระบวนการรักษาที่มีรากฐานจากวิทยาศาสตร์ ให้ความส าคัญกับเหตุผลวิธีคิดท่ีสามารถพิสูจน์ได้ 
ส่วนการดูแลรักษาสุขภาพของการแพทย์พ้ืนบ้านมีการผสมผสานความเชื่อสิ่งเหนือธรรมชาติ ความเชื่อ
ทางศาสนา และความเชื่อจากธรรมชาติซึ่งยังถ่ายทอดสืบต่อกันมา แม้ในปัจจุบันวิถีชีวิตแบบทันสมัย
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเชื่อด้านสุขภาพ จากการดูแลรักษาสุขภาพของแบบแพทย์พ้ืนบ้าน
ไปสู่การดูแลรักษาสุขภาพแบบสมัยใหม่แล้วก็ตาม แต่ความเชื่อและความศรัทธาต่อการรักษาโรคด้วย
การแพทย์พ้ืนบ้านยังคงด ารงอยู่สะท้อนให้เห็นถึง ศักยภาพของภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านว่ามีประโยชน์
ในหลายมิติ ทั้งมิติของการส่งเสริมสุขภาพ และมิติของการรักษาสุขภาพท าให้การแพทย์พื้นบ้านยังคง
ด ารงอยู่ โดยหมอพ้ืนบ้านเป็นผู้มีบทบาทส าคัญ กระบวนการรักษาหมอพ้ืนบ้านมีการตรวจ วินิจฉัยโรค 
คล้ายกับแพทย์แผนปัจจุบัน กล่าวคือ ทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและหมอพ้ืนบ้านต่างก็ได้รับการฝึกฝน พัฒนา
ให้สามารถปฏิบัติการภายใต้บริบทของตนเอง กล่าวคือ แพทย์แผนปัจจุบันจ าเป็นต้องอาศัย เครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการรักษา และมีที่ตั้งอยู่ในคลินิกหรือโรงพยาบาลในขณะที่คลินิกของหมอพ้ืนบ้าน
อาจอยู่ในป่า ในตลาด ที่บ้านของผู้ป่วยหรือที่บ้านของหมอพื้นบ้านเอง ดังนั้นการจดบันทึกการรักษา
จึงไม่อาจกระท าได้ วัสดุ อุปกรณ์ในการรักษาของหมอพื้นบ้านจะสอดคล้องกับเงื่อนไขของตนเอง
ซึ่งเกิดจากการประยุกต์การใช้ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีแบบพ้ืนบ้าน จากการศึกษา พบว่า รูปแบบการดูแล
รักษาสุขภาพของหมอพื้นบ้าน มี 5 ขั้นตอนดังนี้ คือ 1) การซักประวัติผู้ป่วย 2) การตรวจสอบอาการ 
3) การให้การรักษา 4) การให้ค าแนะน าภายหลังการรักษา และ 5) การติดตามผลการรักษาหมอพ้ืนบ้าน
จะซักประวัติร่วมกับการตรวจสอบอาการเพ่ือวินิจฉัยโรคก่อนการรักษา ค าแนะน า และการติดตามผล 
สอดคล้องกับการศึกษาของพิสิฎฐ์ บุญไชย (2545, หน้า 22-23) ซึ่งได้สรุปขั้นตอน การรักษาของหมอ
พ้ืนบ้านไว้ 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ซักถามอาการและวินิจฉัยโรค เมื่อผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยมาหาหมอ 
หมอจะซักถามอาการ โดยดูหน้าตาของผู้ป่วยประกอบ แล้วจึงวินิจฉัยว่าเป็นโรคอะไร ขั้นตอนที่ 2 การรักษา 
หมอยาจะใช้สมุนไพร เป็นตัวหลักในการรักษาเมื่อรู้ว่าผู้ป่วยเป็นโรคอะไรก็จะปรุงยา  ขั้นตอนที่ 3 
งดของแสลง หมอจะบอกกับผู้ป่วยทุกรายว่าโรคที่เป็นอยู่นั้นต้องงดของแสลงอะไรบ้างหมอพื้นบ้าน
จะให้ความส าคัญเรื่องของแสลงมาก เพราะการกินของแสลงจะมีผลท าให้อาการของโรคก าเริบได้ ขั้นตอนที่ 4 
การติดตามผล หลังจากที่หมอให้ยาผู้ป่วยไปกินแล้ว 3 วัน จะให้ผู้ ป่วยกลับมาดูอาการอีกครั้งว่า
อาการเป็นอย่างไรบ้าง เพ่ือจะได้ปรับเปลี่ยนได้ถูกต้อง ส่วนกัณฑ์วีร์ และขวัญจิต (2555, หน้า 112-113) 
ได้กล่าวถึง ขั้นตอนการรักษาโรคของหมอพื้นบ้าน มีขั้นตอนดังนี้ 1) พิธีตั้งขันข้าวหรือการตั้งคาย 
เป็นการไหว้ครูเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการรักษา อีกท้ังเป็นกระบวนการหนึ่งที่ช่วยให้เกิดความมั่นใจ
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ของหมอและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ 2) พิธียอครู-บนครู เมื่อผู้ป่วยตั้งขันครูและใส่เครื่องบูชา
พร้อมเงินใส่พานถวายให้แก่หมอแล้ว หมอจะน าพานดังกล่าวยกขึ้นบูชาครู พร้อมกับอาราธนาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
และอ้อนวอนต่อครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้เข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาและดลบันดาล
การรักษาครั้งนี้ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอย่างมีประสิทธิภาพ 3) การวินิจฉัยโรค หมอจะพิจารณาว่าผู้ป่วยนั้น
มาด้วยโรคหรืออาการอย่างไรด้วยการ ซักถามและสังเกตอาการภายนอกที่พอสังเกตได้ หมอพ้ืนบ้านส่วนใหญ่
ให้ความส าคัญกับการสัมผัสเนื้อตัวผู้ป่วยเพ่ือใช้เป็นส่วนหนึ่งในการวินิจฉัยโรค หรืออาการ ครอบครัว 
และเครือญาติสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวินิจฉัย โดยไต่ถามข้อมูลบางประการจากญาติ
หรือผู้ที่พาผู้ป่วยมา 4) การรักษา หลังจากหมอวินิจฉัยโรคแล้วก็จะด าเนินกระบวนการรักษา ซึ่งแตกต่างกัน
ไปตามชนิดและอาการที่ปรากฏ โดยส่วนมากนิยมใช้ยาสมุนไพร ซึ่งเป็นยาที่ปรุงขึ้นใช้เอง 5) การปลงขัน 
เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการสวมบทบาทของผู้ป่วยเพ่ือก้าวข้ามผ่านไปสู่สภาวะปกติ ภายหลังจากอาการต่างๆ 
หายไปหรือทุเลาเบาบางลง ผู้ป่วยต้องน าสิ่งที่ให้สัญญาไว้มาตอบแทนแด่ครูบาอาจารย์ของหมอและตัวหมอ
ตามท่ีตกลงไว้ในขั้นตอนของการบนครู  
 ในอ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ภูมิปัญญาด้านการแพทย์พื้นบ้านสืบทอดกันมาพร้อมกับ
ความได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ และทรัพยากร ธรรมชาติที่มีความหลากหลาย ดังนั้นบทบาทของภาครัฐ 
มีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการส่งเสริม สนับสนุน ศักยภาพของหมอพ้ืนบ้านในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน 
รวมทั้ง ยังเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ ซึ่งแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุน
ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านเพ่ือให้ด ารงอยู่นั้น ต้องอาศัยมาตรการหลายๆ ด้านร่วมกันรวมถึงภาคประชาชน 
จากการศึกษาพบว่า บทบาทและแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุน การใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญา
ด้านการแพทย์พ้ืนบ้านควรมีแนวทางดังต่อไปนี้ 
  1) การส่งเสริม สนับสนุนของหน่วยบริการสุขภาพในสถานบริการสุขภาพ เพ่ือบ าบัดรักษา
ความเจ็บป่วย ลดการใช้ยาจากสารเคมี ลดความรุนแรงของโรคหรือความเจ็บป่วยที่พบบ่อย โดยการน า
สมุนไพรในท้องถิ่นที่รู้จักกันดีใช้ เช่น เถาวัลย์เปรียงรักษาอาการปวดเมื่อย เปลือกนางแทนรักษาอาการ
ผิดส าแดง ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และคลินิกการแพทย์แผนไทย รวมถึง การสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันปัญหาสุขภาพท่ีอาจเกิดขึ้นด้วยการน าผลิตภัณฑ์ของหมอพ้ืนบ้านมาจ าหน่าย เช่น ยานวด
น้ ามันไพล ยาแก้ไอฝาง ยาสมุนไพร อาการริดสีดวง ยาสมุนไพรลดไขมัน เป็นต้น สนับสนุนบทบาท
หมอพ้ืนบ้านในโครงการให้ความรู้กับประชาชนในการใช้สมุนไพรรักษาโรคเรื้อรัง ซึ่งจัดเป็นประจ าทุกปี
โดยงบประมาณขององค์กรบริหารส่วนต าบล ถึงแม้ว่าหมอพ้ืนบ้านยังมีบทบาทส าคัญในการดูแลสุขภาพ
ของประชาชนแต่ในสภาพความเป็นจริงการแพทย์แผนปัจจุบันในโรงพยาบาลระดับอ าเภอต้องการศึกษาวิจัย
ประสิทธิภาพ ความปลอดภัยของสมุนไพรและประสิทธิผลการรักษาของหมอพ้ืนบ้านก่อนที่จะน ามาพัฒนา
ประยุกต์ใช้ แต่อย่างไรก็ตามผลการศึกษา พบว่า การแพทย์แผนปัจจุบันยอมรับว่าสมุนไพรยังมีบทบาท
อยู่ในชุมชน ดังนั้น ความเชื่อมั่นต่อภูมิปัญญาดั้งเดิมของบุคลากรด้านสาธารณสุขพร้อมทั้งช่วยส่งเสริม
และสนับสนุน จะน าไปสู่การใช้ประโยชน์ในการดูแลรักษาสุขภาพของชุมชนอย่างยั่งยืน 
 2) การส่งเสริมสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลักษณะการประกอบอาชีพ 
เช่น โครงการอบรมเรื่องนวดซึ่งมีวิทยากรมาจากภายนอก ส่วนการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาการแพทย์
พ้ืนบ้าน โดยอาศัยแนวคิดการสาธารณสุขมูลฐานเพ่ือดูแลรักษาสุขภาพของตนเองในเบื้องต้น การวางแผน
ระดับนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริม อนุรักษ์และถ่ายทอดภูมิปัญญาการแพทย์พ้ืนบ้านเพ่ือการพึ่งตนเอง
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ในลักษณะสวัสดิการชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชนในการใช้ประโยชน์ภูมิปัญญาของหมอพ้ืนบ้าน 
ผ่านหลักสูตรท้องถิ่น และ การสืบทอด การอนุรักษ์รวบรวมบันทึกองค์ความรู้ ยังเป็นเพียงแค่แนวคิดเท่านั้น 
เช่นเดียวกับแนวคิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ียังไม่เป็นรูปธรรม 
 3) การที่จะท าให้การแพทย์พื้นบ้านมีความหมายต่อการด ารงชีวิต  และพึ่งตนเอง
ในการดูแลรักษาสุขภาพของท้องถิ่น ชุมชนจะต้องมีส่วนร่วม ในการฟ้ืนฟู สืบสาน รักษาแบบแผนการสืบทอด 
และใช้ประโยชน์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ จึงจะสามารถขับเคลื่อนความรู้การแพทย์ของประชาชน
ให้เกิดรูปธรรมที่ใช้ได้จริงอย่างยั่งยืน       
    

 
 
ภาพ 10 รูปแบบการดูแลรักษาสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พื้นบ้านในอ าเภอ

ท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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 ภาพ 10 แสดงให้เห็นว่าการแพทย์พ้ืนบ้านมีศักยภาพในการดูแลรักษาสุขภาพด้วยการใช้สมุนไพร
พืชสมุนไพรผักพ้ืนบ้านในท้องถิ่นในยามเจ็บป่วยที่ต้องพ่ึงพาหมอพ้ืนบ้านผู้ที่มีประสบการณ์ และได้รับ
การถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้แก่ หมอยาสมุนไพร หมอน้ ามันรักษากระดูก หมอนวดพ้ืนบ้าน หมอรักษาพิษงู 
ซึ่งรูปแบบการดูแลรักษาสุขภาพจะมีลักษณะเฉพาะตามสภาพพ้ืนที่ และแสดงถึงโครงสร้าง องค์ประกอบ 
ของความเกี่ยวข้อง เพ่ือให้เข้าใจข้อเท็จจริงตามปรากฏการณ์ที่มีกลไกของรัฐเป็นองค์ประกอบส าคัญ 
ในการเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์ และความยั่งยืนของการแพทย์พื้นบ้าน ซึ่งจะช่วยลดช่องว่าง
และเป็นทางเลือกในการดูแลแลรักษาสุขภาพของประชาชนบนรากฐานทางสังคมวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
พ้ืนบ้าน   
   
6.3 ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาการแพทย์
พื้นบ้านของภาครัฐ  
 
 ภูมิปัญญาการแพทย์พ้ืนบ้านจะสามารถน าไปสู่การใช้ประโยชน์นั้น จ าเป็นต้องได้รับการส่งเสริม
ฟ้ืนฟูปัจจัยอื่นๆที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้ 
 6.3.1 ป่า และระบบนิเวศของท้องถิ่น ซึ่งเป็นฐานทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญ หมอ
พ้ืนบ้านต่างเติบโตเรียนรู้มาจากป่า การขาดวัตถุดิบหรือแหล่งยาจากป่าจะเป็นการยากล าบากในการใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เพ่ือการพ่ึงตนเองด้านสุขภาพให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ควรสร้างความเข้าใจเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างหมอพื้นบ้านเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อภูมิปัญญาการรักษาสุขภาพแบบพื้นบ้านกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะในแง่ของกฎหมาย 
 6.3.2 เนื่องจากการแพทย์พ้ืนบ้านเป็นการแพทย์ที่เกิดจากวิถีชีวิตจึงมีมิติของความหลากหลาย 
การสร้างระบบมาตรฐาน และคุณภาพเพ่ือให้สามารถรักษาควบคู่กันไปกับการแพทย์แผนปัจจุบันนั้น 
ในสภาพความเป็นจริงไม่สามารถจะลดการแพทย์พ้ืนบ้าน ให้ให้อยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเทียบเคียง
กับการแพทย์แบบวิทยาศาสตร์ได้ ดังนั้นแนวทางและยุทธศาสตร์การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
มาใช้ประโยชน์ในการดูแลรักษาสุขภาพ ควรเป็นรูปแบบที่สอดคล้องกับศักยภาพของหมอพ้ืนบ้าน
และเหมาะสมกับบริบททางสังคมวัฒนธรรม 
 6.3.3 สถานะองค์ความรู้การแพทย์พ้ืนบ้าน ทั้งในส่วนของภาคประชาชนและหมอพ้ืนบ้าน
ซึ่งต้องเอ้ือต่อกันตั้งแต่ในวิถีชีวิตซึ่งจะเป็นฐานที่ให้ประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องกับการแพทย์พ้ืนบ้าน  
และในยามเจ็บป่วยมิฉะนั้นแล้วภูมิปัญญาในการดูแลตนเองจะจางหาย และขาดการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง 
หากมุ่งพัฒนาเฉพาะตัวหมอพ้ืนบ้านระดับเดียว การแพทย์พ้ืนบ้านก็จะสูญหายไปพร้อมกับตัวหมอ
พ้ืนบ้าน เช่นกัน 
 6.3.4 การใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชุมชนในระบบบริการสุขภาพภาครัฐรวมถึงการส่งเสริม
และพัฒนาการใช้ประโยชน์ต่อยอดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะเกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ
และยั่งยืนต้องอาศัยการปฏิบัติการ 3 เรื่องที่ส าคัญ คือ การรับรองสิทธิ์ของหมอพ้ืนบ้าน การจัดการความรู้ 
การสืบทอดและการอนุรักษ์ความรู้การแพทย์พ้ืนบ้าน 
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6.4 ข้อเสนอแนะ 
 
 ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 6.4.1 การศึกษาในครั้งนี้ ยังไม่อาจครอบคลุมสภาวะจริงของหมอพ้ืนบ้านที่ยังคงมีบทบาท
ในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน เช่น หมอพ้ืนบ้านที่เป็นพระสงฆ์หรือที่เรียกกันว่าหมอพระ 
และตามวิธีการรักษาโรคในลักษณะอ่ืนๆ เช่น การใช้ธาตุกายสิทธิ์ การใช้พลังจิต เป็นต้น  
 6.4.2 การศึกษาความรู้จากการปฏิบัติจริง พร้อมทั้งรวบรวม และจัดเก็บองค์ความรู้ภูมิปัญญา
หมอพ้ืนบ้าน เช่น ค าเรียกชื่อโรครวมทั้งการสร้างฐานข้อมูลสมุนไพรจากหมอพ้ืนบ้านแต่ละคน เปรียบเทียบ
กับโรคและสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นจะช่วยให้เกิดการใช้ประโยชน์ในการน าไปศึกษาค้นคว้า 
 6.4.3 การศึกษาเชื่อมโยงจากองค์ความรู้ของหมอพ้ืนบ้าน เช่น ความรู้เรื่องสรรพคุณ และคุณสมบัติ 
ของพืชสมุนไพร ความรู้การใช้สมุนไพรอย่างอนุรักษ์ตามแนวทางของหมอพ้ืนบ้าน กับกิจกรรมเศรษฐกิจ
ชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 6.4.4 การศึกษาเกี่ยวกับหมอพ้ืนบ้านในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรายังมีน้อย ยังไม่มีข้อมูลในลักษณะ
การกระจายตัวในเชิงภูมิศาสตร์ และการรวมตัวเป็นเครือข่ายหมอพ้ืนบ้านซึ่งจะเกิดความยั่งยืนต่อไป 
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ภาพ 12  อาชีพหลักของประชาชน ในอ าเภอท่าตะเกียบ 
 

 
 

ภาพ 13 กิจกรรมปลูกป่าอนุรักษ์พันธ์พืชหายากของหมอพ้ืนบ้านกับหน่วยงานป่าไม้ในพ้ืนที่ ณ 
เขากล้วยไม้  
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 ภาพ 14  ศาลเจ้าพ่อเขากา 

 

                    
                                

ภาพ 15  ศาลเจ้าพ่อเขากาจ าลองท่ีตั้งไว้ในหมู่บ้าน           ภาพ 16  การบูชาสิ่งที่เคารพนับถือ              
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ภาพ 17  อุปกรณ์ช่วยส่งเสริมสุขภาพของหมอพ้ืนบ้าน 
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ภาพ 18  แบบฟอร์มบันทึกการรักษาของหมอพ้ืนบ้าน 
 

 
 

ภาพ 19  บันทึกการรักษาตามแบบฉบับของหมอพื้นบ้าน 
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ภาพ 20  ต ารายาหมอพ้ืนบ้าน 
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ภาพ 21  สาธิตการใช้สมุนไพรในพื้นที่เพ่ือดูแลรักษาสุขภาพ ณ โรงพยาบาลท่าตะเกียบ 
 

              
 

             
 
ภาพ 22  การสัมมนารูปแบบการดูแลรักษาสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้การแพทย์พ้ืนบ้าน 

ณ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองตระเกรา 
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ภาพ 23  ความส าเร็จในการรักษาผู้ป่วยนิ่วในกรวยไต 
 

               
 
ภาพ 24  หมอพ้ืนก าลังให้ค าแนะน าการดูแลรักษาสุขภาพ แก่ประชาชน 
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ภาพ 25  การท ายาสมุนไพร 
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ภาพ 26  ยาสมุนไพรท าจากพืชวัตถุ และสัตว์วัตถุ 
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ภาพ 27  พิธีไหว้ครูและครอบครูแพทย์แผนไทยจัดประจ าทุกปี ณ วัดจุกเฌอ 
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ภาพ 28  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษา 
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ภาพ 29  สมุนไพรในพื้นที่หาได้จากป่าชุมชน และปลูกเองรอบๆ บ้าน 
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ภาพ 30 ยาสมุนไพรที่วางจ าหน่ายภายในโรงพยาบาลท่าตะเกียบ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
 

          
 
ภาพ 31  การเรียนรู้ที่ศูนย์การเรียนรู้วนเกษตรผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม  
 

           
 
ภาพ 32  การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างหมอพ้ืนบ้าน ในการประชุมประจ าเดือนที่โรงพยาบาล

ท่าตะเกียบ 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริท

ร์

 
 

188 

                                                 
 

   
 

      
 

ภาพ 33  การลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
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ภาคผนวก ค 

รายนามผู้ให้ข้อมูลหลกั 
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รายนามผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 
 กลุ่มหมอพื้นบ้านอ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 1. นายสะโอด  เนียมสะอาด 
 2. นายบุญมี  เหนียวแน่น 
 3. นายชาตรี  ศรวิชัย 
 4. นายสมบัติ  กาลบรรจง 
 5. นายองอาจ  สุริวัณโณ 
 6. นายสด  สายอุบล 
 7. นายแม  บรมพิทักษ์ 
 8. นายละมัย  บรมพิทักษ์ 
 9. นายสมร  บรมพิทักษ์ 
 10.นายบุญช่วย  ทวีสิน 
 11.นายนเรศ  สร้อยสกุล 
 12.นางยุพา  สร้อยสกุล 
 
 กลุ่มบุคลากรวิชาชีพ สาธารณสุข 
 1. นายสมเจตน์  สถิตสมิทธ์ สาธารณสุขอ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 2. นายแพทย์เกริกภัทร  ลิมปพะยอม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลอ าเภอท่าตะเกียบ  
 3. นางศิริพร  อาภัสพรหม เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน โรงพยาบาล  
  อ าเภอท่าตะเกียบ  
 4. นางสาวนฤมล  กุศลศิลป์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลอ าเภอท่า

ตะเกียบ    
 5. นายอนุชา  รักษ์เจริญ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

(รพ.สต.) บ้านร่มโพธิ์ทอง 
 6. นายสุพันธ์  ฉ  าสมบูรณ์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

(รพ.สต.) คลองตะเกรา 
 7. นายรุ่งโรจน์ ล่ามกิจจา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบล (รพ.สต.) หมู่ ๔ ท่าตะเกียบ 
 8. นายภูธร  กาญจนนิกร   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  
 (รพ. สต.) บ้านหนองปรือกันยาง 

    
 กลุ่มผู้บริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
 1. นายหลิม สาธุชาติ    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตะเกียบ 
 2. นายสนั น คูค า        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองตระเกรา 

 

http://www.thatakieb.go.th/content/generalInformation
http://www.thatakieb.go.th/content/generalInformation
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ภาคผนวก ง 
สมุนไพรพื้นบ้านอ าเภอท่าตะเกียบ 
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ภาพ 34  ข่อยด า 
วิธีใช้และสรรพคุณ: น าทั้งต้นมาสับยาวประมาณ 2 ข้อนิ้วมือ แล้วน าไปต้มน้ าดื่มร่วมกับตัวยาอื่น 
รักษามะเร็ง 
 

 
 

ภาพ 35  ลูกใต้ใบหรือมะขามเตี้ย  
วิธีใช้และสรรพคุณ: น าทั้งต้นมาสับต้มน้ าดื่ม รักษารรคดี่่าน 
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ภาพ 36  ว่านมหาเมฆ 
วิธีใช้และสรรพคุณ: ใช้หัวต้มน้ าดื่มร่วมกับตัวยาอ่ืน รักษามะเร็ง 

 

 
 

ภาพ 37  ชุมเห็ดเทศ 
วิธีใช้และสรรพคุณ: ใช้ใบประมาณ 2-3 ใบ ใส่ลงไปในน้ าร้อนกินเพ่ือฆ่าพยาธิและรักษาอาการท้องผูก 
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ภาพ 38  ไผ่จืดหรือไผน้ า 
วิธีใช้และสรรพคุณ: น าทั้งต้นมาต้มน้ าดื่ม รักษารรคไต 

 

 
 

ภาพ 39  สัตว์วัตถุ เ่รุ่มตะขาบ 
วิธีใช้และสรรพคุณ: แช่ตะขาบในเหล้าขาว แล้วน าไปทา รักษาพิษของตะขาบ และพิษของสัตว์ชนิดอ่ืนๆ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริท

ร์

 
 

195 

 
 
ภาพ 40  กาฝากมะม่วง 
วิธีใช้และสรรพคุณ: สับเป็นชิ้นๆ ทั้งใบและรากที่เกาะกิ่งมะม่วง ตากแดดให้แห้งสนิทต้มน้ าดื่ม 
รักษาความดัน 
 

 
 

ภาพ 41  ก าแพงเจ็ดชั้น 
วิธีใช้และสรรพคุณ: ใช้ต้น ราก ตากแห้ง ต้มน้ าดื่มรักษารรคมะเร็งตับ รรคประดง รรคเกาต์ 
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ภาพ 42  ขันทองพยาบาท 
วิธีใช้และสรรพคุณ: ใช้ต้น ตากแห้งแล้วต้มน้ าดื่มรักษารรคตับ รรคมะเร็ง เป็นยาฆ่าเชื้อ 
 

 
 

ภาพ 43  พญารากขาว 
วิธีใช้และสรรพคุณ: ใช้ต้น ราก ส่วนมากใช้ราก ตากแห้งต้มน้ าดื่ม รักษารรคมะเร็ง รรคตับ รรคปอด 
หอบหืด 
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ภาพ 44  ก าลังวัวเถลิง 
วิธีใช้และสรรพคุณ: ใช้ต้น รากตากแห้งต้มน้ าดื่ม รักษารรคประดง รรคตับ รรคมะเร็ง 
 

 
 

ภาพ 45  เสนียด 
วิธีใช้และสรรพคุณ: ใช้ทั้งต้นต้มน้ าดื่ม รักษาลมผิดเดือนและฟอกรลหิต 
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ภาพ 46  ก าลังเลือดม้า 
วิธีใช้และสรรพคุณ: ใช้ต้น รากตากแห้งต้มน้ าดื่ม รักษารรคประดง รรคมะเร็ง รรคตับ 
 

 
 

ภาพ 47  แคแดง 
วิธีใช้และสรรพคุณ: ใช้เปลือกแช่น้ าปูนใสแล้วน าไปต้มดื่ม รักษาอาการท้องร่วง 
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ภาพ 48  เปลือกกระรดน 
วิธีใช้และสรรพคุณ: ใช้เปลือกต้มกับน้ าดื่ม รักษาอาการท้องร่วง 
 

 
 

ภาพ 49  ย่านางแดง 
วิธีใช้และสรรพคุณ: ใช้เหง้าน ามาฝนกับน้ าหรือน้ า่าวข้าว หรือจะต้มกับน้ าใช้ดื่ม เป็นยาแก้พิษทั้งปวง 
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ภาพ 50  เถาวัลย์เปรียง 
วิธีใช้และสรรพคุณ: น าเถามาดองกับเหล้าขาวดื่ม เป็นยาแก้กระษัย แก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และขับระดู 
 

 
 

ภาพ 51  ก าลังเสือรคร่ง 
วิธีใช้และสรรพคุณ: ใช้แก่นต้มและดองเหล้าผสมกับยาตัวอ่ืน ได้แก่  พญาเท้าเอว รคคลาน 
เถาวัลย์เปรียง รักษาอาการปวดตามข้อ ตามกระดูก 
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ภาพ 52  คนทา 
วิธีใช้และสรรพคุณ: ใช้แก่นต้มน้ าร่วมกับตัวยาอ่ืน ได้แก่ ราชดัด ดีหมี แก่นดีคน(หัสคุณ) ดื่มแก้ไข้ป่า 
ลดไข้ 
 

 
 

ภาพ 53  เสลดพังพอน 
วิธีใช้และสรรพคุณ: ใช้เสลดพังพอนตัวเมียต าผสมเหล้าขาว ใช้พอกแก้พิษงู 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริท

ร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

แนวการสัมภาษณ์ และแบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริท

ร์

 
 

202 

แนวการสัมภาษณ์ กลุ่มหมอพื้นบ้าน  
 

  1) ข้อมูลทั่วไป (ชื่อ สกุล ที่อยู่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ความเป็นมา ประสบการณ์
และความช านาญในการรักษา) 
  2) การดูแลสุขภาพตามแนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 (1) ประชาชนอ าเภอท่าตะเกียบมีวิธีในการดูแลสุขภาพกันอย่างไร พบปัญหาอะไรบ้าง
ในการดูแลสุขภาพ และมีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร 
 (2) โรค และอาการท่ีพบบ่อยในพ้ืนที่ ท่านคิดว่าเกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง 
  3) กระบวนการให้บริการดูแลรักษาสุขภาพของหมอพ้ืนบ้าน 
 (1) ผู้ป่วยที่จะรักษากับท่านจะติดต่อท่านอย่างไร 
 (2) ท่านได้สอบถามประวัติของผู้ป่วยก่อนการรักษา และมีการจดบันทึกหรือไม่ด้วยวิธีใด 
 (3) อธิบายขั้นตอนและวิธีการตรวจวินิจฉัยโรค ในกรณีที่วินิจฉัยไม่ได้ท่านท าอย่างไร 
     (4) สาเหตุหรือความเชื่อของการเกิดโรคท่ีพบมีอะไรบ้าง 
 (5) อธิบายขั้นตอนและกิจกรรมในการรักษาโรค มีก่ีวิธี กี่รูปแบบ อะไรบ้าง 
 (6) ท่านมีวิธีการติดตามผลของการรักษา และวิธีฟ้ืนฟูผู้ป่วยภายหลังจากการรักษา
หรือไม่ด้วยวิธีใด 
 (7) วิธีการประเมินอาการของผู้ป่วยก่อนหน้า และภายหลังท าการรักษา 
 (8) เวลา และความต่อเนื่องที่ใช้ในการรักษาข้ึนอยู่กับอะไรบ้าง 
 (9) ค าแนะน าในการดูแลสุขภาพตนเองส าหรับผู้ป่วย หรือญาติภายหลังท าการรักษา 
 (10) สมุนไพร วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการรักษาโรค และแหล่งที่มา  
 (11) ท่านได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการรักษาโรคกับใคร ด้วยวิธีใด 
 (12) บทบาทของหมอพ้ืนบ้านในระบบสุขภาพของรัฐ กิจกรรมที่ท าร่วมกัน และความคาดหวัง
ของท่านเป็นอย่างไร 
 (13) หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมการดูแลสุขภาพของหมอพ้ืนบ้านในพ้ืนที่ และ
ความคาดหวังของท่านเป็นอย่างไร 
 (14) ท่านคิดว่ารูปแบบกระบวนการรักษาโรคของหมอพื้นบ้านลักษณะใดที่จะได้รับ
การยอมรับให้เข้าสู่ระบบการดูแลสุขภาพของภาครัฐ 
 (15) ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 
แนวการสัมภาษณ์ กลุ่มบคุลากรวิชาชีพด้านสาธารณสุข 
 
   1) ข้อมูลทั่วไป (เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และประสบการณ์การท างาน)  
   2) การดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 (1) นโยบายด้านสาธารณสุขที่เก่ียวข้องกับการแพทย์พ้ืนบ้าน 
  (2) ประชาชนในอ าเภอท่าตะเกียบมีวิธีในการดูแลสุขภาพอย่างไร  
   (3) โรคและอาการที่พบบ่อยในพ้ืนที่ ท่านคิดว่าเกิดจากสาเหตุอะไรและมีวิธีแก้ไขอย่างไร 
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    3) องค์ความรู้ แบบแผนการปฏิบัติ และกระบวนการรักษาของหมอพ้ืนบ้าน 
  (1) ท่านรู้จักหมอพ้ืนบ้านในพื้นที่บริการหน่วยงานของท่านหรือไม่ มีประเภทไหนบ้าง 
  (2) ท่านคิดว่าเพราะสาเหตุใด ที่ประชาชนยังคงใช้บริการของหมอพ้ืนบ้าน 
 (3) ท่านทราบหรือไม่ว่า องค์ความรู้ของหมอพื้นบ้านที่ใช้ในการรักษานั้นได้มาอย่างไร 
                (4) ท่านคิดว่ากระบวนการรักษาของหมอพ้ืนบ้านมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ อย่างไร 
 (5) ท่านรู้จัก วัสดุอุปกรณ์ อุปกรณ์ การรักษาโรคของหมอพ้ืนบ้านหรือไม่ มีความน่าเชื่อถือ
เพียงใด 
 (6) ท่านคิดว่าวิธีการรักษาแบบแพทย์พ้ืนบ้าน จะช่วยส่งเสริมการดูแลสุขภาพของประชาชน
ได้มากน้อยเพียงใด      
 4) การสนับสนุน ส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์พ้ืนบ้าน 
                 (1) หน่วยงานของท่านเคยจัดโครงการ กิจกรรม หรือการอบรมเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการให้ความรู้
เรื่องการรักษากับหมอพ้ืนบ้านบ้างหรือไม่ 
 (2) หน่วยงานของท่านเคยน าความรู้ในการดูแลและการรักษาสุขภาพของหมอพ้ืนบ้าน
มาใช้ประโยชน์ในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนหรือไม่ เรื่องอะไรบ้าง 
 (3) การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมหมอพ้ืนบ้าน และหน่วยงาน
ด้านสาธารณสุข ในเรื่องการส่งเสริมการดูแลสุขภาพของประชาชน มีอะไรบ้าง 
 (4) ท่านคิดว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ช่วยสร้างเสริมความเข้มแข็งของการใช้ประโยชน์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านสุขภาพ  
       (5) ท่านมีแนวทางในการพัฒนาการรักษาของหมอพ้ืนบ้านอย่างไรบ้าง 
 (6) สภาพปัญหา ข้อดี ข้อจ ากัด ในการให้บริการของหมอพ้ืนบ้าน 
       
แนวการสัมภาษณ์ กลุ่มผู้บริหารนโยบายการสนับสนุน ส่งเสริมการใช้ภูมิปญัญาไทย 
ในการดูแลรักษาสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 1) ข้อมูลทั่วไป (เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และประสบการณ์การท างาน) 
 2) การดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 (1) นโยบายและยุทธศาสตร์ที่สนับสนุน ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาไทย ในการดูแลรักษา
สุขภาพของประชาชน มีอะไรบ้าง 
 (2) สถานการณ์ของการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพ ของประชาชน ในพ้ืนที่
อ าเภอท่าตะเกียบเป็นอย่างไร 
 3) องค์ความรู้ แบบแผนการปฏิบัติ และกระบวนการรักษาของหมอพื้นบ้าน 
 (1) ท่านรู้จักหมอพ้ืนบ้านในพื้นที่บริการหน่วยงานของท่านหรือไม่ มีประเภทไหนบ้าง 
 (2) ท่านคิดว่าเพราะสาเหตุใด ที่ประชาชนยังคงใช้บริการของหมอพ้ืนบ้าน 
 (3) ท่านทราบหรือไม่ว่า องค์ความรู้ของหมอพื้นบ้านที่ใช้ในการรักษานั้นได้มาอย่างไร 
 (4) ท่านคิดว่ากระบวนการรักษาของหมอพ้ืนบ้านมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ อย่างไร 
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 (5) ท่านรู้จัก วัสดุอุปกรณ์ อุปกรณ์ การรักษาโรคของหมอพ้ืนบ้านหรือไม่ มีความน่าเชื่อถือ
เพียงใด 
 (6) ท่านคิดว่าวิธีการรักษาแบบแพทย์พ้ืนบ้าน จะช่วยส่งเสริมการดูแลสุขภาพของประชาชน 
ได้มากน้อยเพียงใด 
 4) การสนับสนุน และส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์พ้ืนบ้าน 
         (1) ท่านคิดว่าควรฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน ในรูปแบบ
ใดบ้าง 
 (2) ท่านสนับสนุนโครงการ กิจกรรมที่เก่ียวกับการดูแลสุขภาพของหมอพ้ืนบ้านในชุมชน
อย่างไร      
 (3) ท่านได้ส่งเสริมการอนุรักษ์พืชสมุนไพรที่เป็นยาของหมอพื้นบ้านอย่างไร 
 (4) ท่านคิดว่าการสนับสนุนการสืบทอดหมอพื้นบ้านรุ่นใหม่แก่เยาวชน และรักษา
แบบแผนการสืบทอดที่เป็นของชุมชน ควรสร้างความร่วมมือในลักษณะใด 
 (5) ท่านส่งเสริมการประยุกต์ใช้และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพให้สอดคล้อง
กับบริบททางด้านสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง 
 (6) ท่านคิดว่าการรับรอง และเสริมสร้างสถานภาพของหมอพ้ืนบ้าน จะมีประโยชน์อย่างไร
ในการดูแลสุขภาพของประชาชน 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง รูปแบบการดูแลสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พื้นบ้าน 
ในอ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

......................................................................................................... 
ค าชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 
 1. งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการดูแลสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน               
การแพทย์พ้ืนบ้านในอ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 2. แบบสอบถามฉบับนี้ ใช้ส าหรับสอบถามประชาชน เกี่ยวกับสภาพการให้บริการดูแลสุขภาพ
จากหมอพ้ืนบ้าน ในอ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 3. แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 5 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับเหตุผลของการรับการรักษาจากหมอพ้ืนบ้าน 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับความรู้ การเห็นคุณค่า และการปฏิบัติตนต่อการแพทย์
พ้ืนบ้าน 
 ตอนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจต่อการรักษาโดยหมอพื้นบ้าน 
 ตอนที่ 5 แบบสอบถามเก่ียวกับปัญหา อุปสรรคของการรักษากับหมอพ้ืนบ้าน 
 4. ผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างระบบสุขภาพที่เข้มแข็ง และพ่ึงพาตัวเอง
ภายใต้ฐานทรัพยากรในท้องถิ่น โดยการการน าองค์ความรู้และแบบแผนการปฏิบัติของหมอพ้ืนบ้าน
ไปใช้ประโยชน์ ด้วยการผสมผสานการแพทย์พ้ืนบ้านกับระบบบริการสุขภาพของภาครัฐ  
 5. ข้อมูลที่ได้รับใช้ส าหรับการวิจัยเท่านั้นและน าเสนอในภาพรวม ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อท่าน
แต่อย่างใด ความคิดเห็นของท่านเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่ง ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ จึงขอความกรุณาท่าน
ตอบแบบสอบถามนี้ตามความเป็นจริง  
 

 ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในการตอบแบบสอบถาม 
                                                   นางพิมพ์ชนก  วรรณแจ่ม       

(นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเพ่ือการพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ฉะเชิงเทรา) 

                          เบอร์ติดต่อ 083 700-8383 :  E-mail : pimchanok_v@hotmail.com 
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แบบสอบถาม 
         รูปแบบการดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พื้นบ้าน 

ในอ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
......................................................................................................... 

ค าชี้แจง : แบบสอบถามมีทั้งหมด 8 หน้า แบ่งออกเป็น 5 ตอนดังนี้ 
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 2. เหตุผลของการรับการรักษาจากหมอพ้ืนบ้าน 
 3. ความรู้ การเห็นคุณค่า และการปฏิบัติตนต่อการแพทย์พ้ืนบ้าน  
 4. ความพึงพอใจต่อการรักษาโดยหมอพ้ืนบ้าน 
 5. ปัญหา และอุปสรรค ในการรักษากับหมอพื้นบ้าน 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง ขอให้ผู้ตอบแบบสอบถาม หรือผู้สัมภาษณ์ ใส่เครื่องหมาย ลงใน  หน้าค าตอบตาม

ความเป็นจริง หรือเขียนค าตอบเพิ่มเติมในช่องว่าง 
 1. เพศ   ชาย        หญิง 
 2. อายุ............................ปี (ระบุ) 
 3. สถานภาพสมรส 
  โสด                แต่งงาน                 หม้าย/หย่าร้าง/ แยกกันอยู่ 
 4. การศึกษา 
  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น    มัธยมศึกษาตอนปลาย   
                  ปวช. ปวส.  ปริญญาตรี             สูงกว่าปริญญาตรี 
  อ่ืน ๆ (ระบุ) .............................. 
 5. อาชีพ 
  รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ              ค้าขาย    รับจ้างทั่วไป   
                  พนักงานโรงงาน/บริษัท  เกษตรกร    อ่ืน ๆ (ระบุ) .............................. 
               6. รายได้ต่อเดือน 
  ต่ ากว่า 5,000 บาท  5,001-10,000 บาท  
  10,001-15,000 บาท  15,001-20,000 บาท  
  มากกว่า 20,000 บาท  อ่ืน ๆ (ระบุ).............................. 
 7. โรค/อาการเจ็บป่วยประจ าตัวของท่าน ในปัจจุบัน (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 
  โรคเบาหวาน           โรคความดันโลหิตสูง    โรคหัวใจ 
  โรคมะเร็ง         ปวดเมื่อย           แพ้สารเคมี      
  โรคอ่ืน ๆ (ระบุ) .................................................... 
 8. ประสบการณ์การรักษากับหมอพ้ืนบ้าน 
  ครั้งแรก        2-3 ครั้ง          4-5 ครั้ง 
  มากกว่า 5 ครั้ง   
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 9. เมื่อท่านเจ็บป่วยนอกจากการใช้บริการหมอพ้ืนบ้านแล้ว ท่านดูแลตนเองด้วยวิธีการใด 
(ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 

  ดูแลตนเองท่ีบ้าน เช่น นอนหลับ พักผ่อน ดื่มน้ าอุ่น รับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ  
  สวดมนต์ ท าสมาธิ 
  รักษาด้วยสมุนไพร  
  ไปพบแพทย์แผนปัจจุบันตามคลินิก/สถานพยาบาล 
                      อ่ืน ๆ (ระบุ) .................................................... 
 
ตอนที่ 2 เหตุผลของการรับการรักษาจากหมอพื้นบ้าน 
ค าชี้แจง  ขอให้ท่านอ่านข้อความด้านซ้ายมือ แล้วพิจารณาเหตุผลที่ท าให้ท่านขอรับการรักษาจาก

หมอพ้ืนบ้าน โดยท าเครื่องหมาย  ในช่องระดับความส าคัญ 

เหตุผลของการขอรับการรักษากับหมอ
พื้นบ้าน 

ระดับเหตุผล 
จริง 
ที่สุด 

ค่อนข้าง 
จริง 

ค่อนข้าง
ไม่จริง 

ไม่ 
จริง 

ไม่
ทราบ 

1. ท่านขอรับการรักษากับหมอพ้ืนบ้าน  
   เมื่อท่านมีอาการเจ็บป่วย หรือเป็นโรค 
   ไม่ร้ายแรง 

     

2. ท่านขอรับการรักษากับหมอพ้ืนบ้าน 
   เพราะค่ารักษาถูกกว่าของหมอแผนปัจจุบัน 

     

3. ท่านขอรับการรักษากับหมอพ้ืนบ้าน 
   เพราะการเดินทางไปหาหมอพ้ืนบ้าน 
   สะดวกกว่าไปสถานพยาบาลของรัฐ  

     

4. ท่านขอรับการรักษากับหมอพ้ืนบ้าน  
   เนื่องจากหมอพ้ืนบ้านเป็นผู้มีคุณธรรม  

     

5. ท่านขอรับการรักษากับหมอพ้ืนบ้าน  
   เนื่องจากหมอพ้ืนบ้านมีความเป็นกันเอง 

     

6. ท่านขอรับการรักษากับหมอพ้ืนบ้าน 
   เพราะสามารถรักษาควบคู่กับหมอ 
   แผนปัจจุบันได้ 

     

7. ท่านขอรับการรักษากับหมอพ้ืนบ้าน  
   เนื่องจากเป็นทางเลือกสุดท้าย  

     

8. ท่านขอรับการรักษากับหมอพ้ืนบ้าน 
   เพราะม่ันใจว่าสมุนไพรที่หมอพื้นบ้าน 
   ใช้มีสรรพคุณในการรักษาโรค 
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ตอนที่ 3 ความรู้ การเห็นคุณค่า และการปฏิบัติตนต่อการแพทย์พื้นบ้าน  
ตอนที่ 3.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแพทย์พื้นบ้าน 
ค าชี้แจง  ขอให้ท่านอ่านข้อความด้านซ้ายมือ แล้วพิจารณาว่าท่านมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การแพทย์พ้ืนบ้าน อยู่ในระดับใด โดยท าเครื่องหมาย  ในช่องใดช่องหนึ่งที่ตรงกับท่าน
มากที่สุด 

 
ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์พ้ืนบ้าน 

ระดับความรู้ความเข้าใจ 
มาก ค่อนข้าง 

มาก 
ค่อนข้าง 

น้อย 
น้อย ไม่

ทราบ 
1. ท่านมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสรรพคุณ 
   ของสมุนไพร ที่ใช้ในการรักษาโรค 

     

2. ท่านมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่า  
   หรือประโยชน์ของการใช้ยากวาดสมุนไพร 

     

3. ท่านมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่า  
   หรือประโยชน์ของการนวดแผนไทย 

     

4. ท่านมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือก 
   รับประทาน พืชผัก ผลไม้ที่เป็นทั้งอาหาร  
   และเป็นยา  

     

5. ท่านมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษ 
   หรืออันตรายของพืชสมุนไพรบางชนิด 

     

6. ท่านทราบว่าพืชสมุนไพรบางชนิดมีสรรพคุณ 
   สร้างภูมิคุ้มกัน ท าให้ร่างกายแข็งแรง 
   และป้องกันโรค 

     

7. ท่านทราบว่าการเก็บรักษาสมุนไพร 
   ที่ไม่ถูกต้อง เหมาะสม อาจเกิดการปนเปื้อน 
   ของแบคทีเรีย เชื้อรา โลหะหนัก และมีพิษ 
   ต่อร่างกาย 
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ตอนที่ 3.2 การเห็นคุณค่าของการแพทย์พื้นบ้าน 
ค าชี้แจง  ขอให้ท่านอ่านข้อความด้านซ้ายมือ แล้วพิจารณาว่าท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การแพทย์พ้ืนบ้าน อย่างไร โดยท าเครื่องหมาย  ในช่องใดช่องหนึ่งที่ตรงกับ
ความเห็นของท่านมากที่สุด 

 
การเห็นคุณค่าของการแพทย์พื้นบ้าน 

ระดับความคิดเห็น 
เห็น
ด้วย 

ค่อน 
ข้างเห็น 

ด้วย 

ค่อนข้าง
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่
ทราบ 

1. ท่านคิดว่าการแพทย์พ้ืนบ้านเป็นองค์ความรู้ 
   ที่ผ่านการทดลองใช้ ปรับเปลี่ยนและพัฒนา 
   จนสามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพ สืบทอดต่อๆ  
   กันมา 

     

2. ท่านคิดว่าการแพทย์พื้นบ้านเป็นการพ่ึงตนเอง 
   ด้านสุขภาพอย่างมีคุณค่า ท าได้ง่ายไม่สิ้นเปลือง 

     

3. ท่านคิดว่าการแพทย์พ้ืนบ้านเป็นภูมิปัญญา 
   ที่ควรอนุรักษ์  

     

4. ท่านคิดว่าควรส่งเสริมให้มีการรักษา 
    ด้วยการแพทย์พ้ืนบ้าน ในสถานพยาบาล 
    ของรัฐ 

     

 
ตอนที่ 3.3 การปฏิบัติตนเมื่อเข้ารับการรักษากับหมอพื้นบ้าน 
ค าชี้แจง  ขอให้ท่านอ่านข้อความด้านซ้ายมือ แล้วพิจารณาว่าท่านปฏิบัติตนเมื่อรับการรักษากับ

หมอพ้ืนบ้าน อยู่ในระดับใด โดยท าเครื่องหมาย  ในช่องใดช่องหนึ่งที่ตรงกับการปฏิบัติ
ของท่าน 

 
การปฏิบัติตนเมื่อเข้ารับการรักษากับหมอ

พื้นบ้าน 

ระดับการปฏิบัติ 
ทุก
ครั้ง 

เกือบ
ทุกครั้ง 

แทบไม่
ปฏิบัติ 

ไม่
ปฏิบัติ 

ไม่ทราบ                                   

1. ท่านมาพบหมอพ้ืนบ้านตามนัด      
2. ท่านรับประทานยาที่หมอพ้ืนบ้านจัดให้      
3. ท่านปฏิบัติตน ตามท่ีหมอพ้ืนบ้านแนะน า      
4. ท่านปฏิบัติตนตาม ข้อห้าม ดังที่หมอพ้ืนบ้าน 
   แนะน า 

     

5. ท่านเลือกรับประทานอาหาร พืชผักผลไม้ 
   ที่มีสรรพคุณ ในการป้องกัน และรักษาโรค 
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ตอนที่ 4 ความพึงพอใจต่อการรักษาโดยหมอพื้นบ้าน  
ค าชี้แจง  ขอให้ท่านอ่านข้อความด้านซ้ายมือ แล้วพิจารณาว่าท่านมีความพึงพอใจต่อการรักษา

โดยหมอพ้ืนบ้าน อยู่ในระดับใด โดยท าเครื่องหมาย  ในช่องใดช่องหนึ่งที่ตรงกับท่าน
มากที่สุด 

 
ความพึงพอใจต่อการรักษาโดยหมอพื้นบ้าน 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก ค่อน 

ข้างมาก 
ค่อน 

ข้างน้อย 
น้อย ไม่

ทราบ 
1. ท่านพอใจต่อความสะอาด ของวัสดุ อุปกรณ์  
    สถานที่รักษาของหมอพ้ืนบ้าน 

     

2. ท่านพอใจต่อระยะเวลาที่หมอพ้ืนบ้าน 
   ใช้ในการรักษา 

     

3. ท่านพอใจต่อการให้ความรู้เกี่ยวกับโรค 
   และอาการ หรือการตอบข้อซักถาม 
   ของหมอพ้ืนบ้าน  

     

4. ท่านพอใจต่อการอธิบายขั้นตอนการรักษา   
   ของหมอพ้ืนบ้าน 

     

5. ท่านพอใจต่อการให้ค าแนะน าของหมอ 
   พ้ืนบ้าน เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวภายหลัง 
   การรักษา  

     

6. ท่านพอใจต่อและการติดตามผล ภายหลัง 
   การรักษาของหมอพ้ืนบ้าน  

     

7. ท่านพอใจต่อค่าใช้จ่ายในการรักษา กับหมอ 
   พ้ืนบ้าน 

     

 
ตอนที่ 5  ปัญหา อุปสรรคในการรักษากับหมอพื้นบ้าน  
ค าชี้แจง  ขอให้ท่านอ่านข้อความด้านซ้ายมือ แล้วพิจารณาว่าท่านมีปัญหา หรืออุปสรรคเกี่ยวกับ 
            การรักษาโดยหมอพ้ืนบ้าน อยู่ในระดับใด โดยท าเครื่องหมาย ในช่องใดช่องหนึ่งที่ตรงกับ

ท่านมากที่สุด 
 
ปัญหา อุปสรรคในการรักษากับหมอพื้นบ้าน 

ระดับความรุนแรงของปัญหา  
มาก ค่อน 

ข้างมาก 
ค่อน 

ข้างน้อย 
น้อย ไม่

ทราบ 
1. ท่านเกิดความลังเล สงสัย ไม่เชื่อมั่นในวิธีการ 
   การรักษาของหมอพ้ืนบ้าน 

     

2. ท่านคิดว่ายาสมุนไพรที่หมอพ้ืนบ้าน 
   ใช้รักษานั้นรับประทานยาก 
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ปัญหา อุปสรรคในการรักษากับหมอพื้นบ้าน 

ระดับความรุนแรงของปัญหา  
มาก ค่อน 

ข้างมาก 
ค่อน 

ข้างน้อย 
น้อย ไม่

ทราบ 
3. ท่านเห็นว่าค่าใช้จ่ายในการรักษา 
   กับหมอพ้ืนบ้าน ใช้สิทธิเบิกไม่ได้ 

     

4. ท่านคิดว่าการรักษาของหมอพื้นบ้าน 
   ไม่สอดคล้องกับหมอแผนปัจจุบัน 

     

5. ท่านรักษากับหมอพ้ืนบ้านแล้วอาการเจ็บป่วย  
   ไม่ดีข้ึน 

     

6. ญาติและคนใกล้ชิดของท่านไม่สนับสนุน 
   ให้รักษากับหมอพ้ืนบ้าน 

     

 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
           
           
           
           
           
           
       
 
 
                                                ขอขอบพระคุณอย่างสูง 
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ภาคผนวก จ 

ประวัติหมอพื้นบ้าน 
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ประวัติหมอพื้นบ้าน 
 

ชื่อ นายชาตรี ศรวิชัย 
อายุ 75 ปี 
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 50/2 หมู่ที่ 6 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา  
  นายชาตรี ศรวิชัย เป็นหมอยาสมุนไพร ประกอบอาชีพหมอพ้ืนบ้าน 
รายได้หลักจากการขายยาสมุนไพร และค่าบูชาครู มีประสบการณ์การรักษา
มากกว่า 50 ปี เดิมอยู่ จังหวัดศรีสะเกษ ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
ได้ประมาณ 25 ปี ได้รับการถ่ายทอดการเป็นหมอพ้ืนบ้านมาจากพ่อแม่ 
และปู่ทวด โดยวิธีการบอกกล่าวอาศัยการจดจ าและจากต าราของปู่ทวด 
ใช้เวลาถ่ายทอด 10 ปี หมอชาตรี มีความภูมิใจในการเป็นหมอพื้นบ้าน
เพราะชอบรักษาคนป่วย ให้การรักษาคนป่วยโรคมะเร็ง และโรคหัวใจโต
ที่บ้านหนองประโยชน์ ทุกวันนี้ผู้ป่วยยังมีชีวิตอยู่ และที่บ้านเนินน้อย

รักษาผู้ป่วยโรคปอด และผู้ป่วยก็ยังมีชีวิตอยู่ ปัจจุบันยังไม่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ใดอย่างจริงจัง 
มีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคริดสีดวงทวาร และโรคตับ ใช้บ้านของตนเอง
เป็นสถานที่รักษา วิธีการรักษาแตกต่างกันไปตามอาการของผู้ป่วย ใช้ยาสมุนไพรต้มในการรักษา ควบคู่กับ
การดูฟิล์มเอ็กซเรย์  นอกจากโรคที่กล่าวมาข้างต้นแล้วยังให้การรักษาโรคอ่ืนๆ ด้วย เช่น โรคประดง โรคเกาต์ 
โรคตกขาวในผู้หญิง (รักษาหายหลายรายแล้ว) 
การศึกษาเพิ่มเติม  ได้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต่างๆ จากต ารา จากการสังเกตรวมทั้งไปเรียน
เพ่ิมเติมจากหมอพ้ืนบ้าน และสอบถามผู้รู้ 
การถ่ายทอดความรู้  หมอชาตินี้ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับครอบครัว ลูกศิษย์ เพื่อน และคนรู้จักทั่วไป 
ซึ่งหมอชาตรีคิดว่าการถ่ายทอดองค์ความรู้ควรใช้วิธีการสาธิตการรักษา ให้ค าแนะน าด้วยวาจา และ
ใช้ต าราประกอบ 
แหล่งสมุนไพรที่ใช้ในการรักษา  ปลูกเองที่บ้าน และป่าชุมชน หัวไร่ปลายนา วิธีการที่จะไม่ให้ยา
สมุนไพรคือการปลูกเพ่ิมเติมจากท่ีเก็บไป 
ข้อควรปฏิบัติของหมอพื้นบ้าน  รักษาศีล 5 
ขั้นตอนและวิธีการรักษา 
  1. หมอพ้ืนบ้านเริ่มกระบวนการรักษาด้วยการซักถามถึงอาการ สาเหตุการเกิดโรค รวมทั้ง
เริ่มการรักษามาอย่างไร 
 2. หมอพ้ืนบ้านจะตรวจดูอาการ ด้วยการดู ด้วยการสัมผัสบริเวณท่ีมีอาการ  
 3. วิธีการวินิจฉัยโรค  
 3.1 โรคมะเร็ง ใช้การคล าดูจะเป็นก้อน ก้อนนี้โตไปเรื่อยๆ มีน้ าหนองมีเลือดสะสม ถ้าแตก
ก็ข้ันอีก แตกอีกตรงใหม่ เป็นไปเรื่อยๆ 
 3.2 โรคหัวใจ ดูลักษณะการหายใจ เช่น มีอาการหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกปวดร้าวไปถึงบ่า 
เหนื่อยง่าย 
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 3.3 โรคตับ ให้ผู้ป่วยนอนหงายจับบริเวณอวัยวะที่สงสัย แล้วก็ตรวจ ฝ่ามือ ตรวจเล็บ 
ตรวจใบหน้า จะมีสีเหลืองสีคล้ า ผู้ป่วยโรคตับ ตาขาวจะเหลืองเหมือนขมิ้น  
 4. วิธีการรักษา  
 4.1 ใช้ยาสมุนไพรต้ม มะเร็งตับจะเพ่ิมหญ้าหนวดแมว  ไม่ต่ ากว่า ผู้ป่วยแต่ละคน
รับประทานอย่างต่ า คนละ ๔ หม้อ  
 4.2 ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติตนขณะที่ รักษาคือ ห้ามผู้ป่วยที่มารักษา 
รับประทานของแสลง มิฉะนั้นมะเร็งขยายตัว ถ้าไม่เป็นก็ไม่ควรกินด้วย 
 4.3 เมื่อมีอาการดีขึ้นหรือหายจากอาการเจ็บป่วย ต้องรับประทานตัดรากเพ่ือป้องกัน
ไม่ให้ โรคเก่ากลับคืนมา 
สมุนไพรที่หมอชาตรีเคยใช้รักษา 
 1. ตากวาง ใช้ต้นราก และใบตากแห้งต้มน้ าดื่ม เป็นยาขับลมถ่ายเทอากาศภายใน  
 2. ก าแพงเจ็ดชั้น ใช้ต้น ราก ตากแห้ง ต้มน้ าดื่มรักษาโรคมะเร็งตับ โรคประดง โรคเกาต์ 
 3. ขันทองพยาบาท ใช้ต้น ตากแห้งแล้วต้มน้ าดื่มรักษาโรคตับ โรคมะเร็ง เป็นยาฆ่าเชื้อ  
 4. ชะเอมไทย ใช้ต้น รากตากแห้งแล้วต้มน้ าดื่ม รักษาโรคตับ โรคมะเร็ง โรคเอดส์  
 5. พญารากขาว ใช้ต้น ราก ส่วนมากใช้ราก ตากแห้งแล้วต้มน้ าดื่ม รักษาโรคมะเร็ง โรคตับ 
โรคปอด โรคหืดหอบ  
 6. ก าลังวัวเถลิง ใช้ต้น รากตากแห้งต้มน้ าดื่ม รักษาโรคประดง โรคตับ โรคมะเร็ง  
 7. ก าลังเลือดม้า ใช้ต้น รากตากแห้งต้มน้ าดื่ม รักษาโรคประดง โรคมะเร็ง โรคตับ  
 8. ลั่นทม ใช้ต้นและราก ตากแห้งต้มน้ าดื่ม รักษาโรคเกาต์ โรคมะเร็ง โรคตับ  
 9. เถาย่านางแดง ใช้ราก เถา ตากแห้งต้มน้ าดื่ม รักษาโรคเกาต์ โรคมะเร็ง โรคตับ  
 10. ทองพันชั่ง ใช้ทั้งต้น ตากแห้งต้มน้ าดื่ม รักษาโรคเกาต์ โรคมะเร็ง โรคตับ  
 11. พญาคาล้ า ใช้ล าต้น ตากแห้งต้มน้ าดื่มรักษาโลกเก่าโรคมะเร็งโรคตับ  
 12. ตาลหม่อน ใช้ทั้ง 5 ตากแห้งต้มน้ าดื่ม รักษาโรคมะเร็ง โรคเอดส์ 
 13. ก้านเหลือง ใช้ล าต้น รากตากแห้งต้มน้ าดื่ม รักษาโรคมะเร็ง โรคเอดส์ โรคเบาหวาน  
 14. ตะไคร้ต้น ใช้ล าต้น ราก ตากแห้งต้มน้ าดื่มรักษา โรคมะเร็ง โรคตับ โรคเบาหวาน  
 15. ฝางเสน ใช้แก่น ตากแห้งต้มน้ าดื่มรักษา โรคมะเร็ง ฟอกโลหิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริท

ร์

 
 

215 

ชื่อ นายบุญมี เหนียวแน่น  
อายุ  64  ปี  
ที่อยู ่ 68 หมู่ที่ 4 ต.คลองตะเกรา อ.ทะตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 
การสืบทอดวิชาหมอพื้นบ้าน เริ่มเรียนรู้สมุนไพรเมื่ออายุ 5 ปี จาก
พ่อแก่ (ตา) ที่เป็นหมอยาประจ าต าบล ในตอนนั้นต้องติดตามพ่อแก่  
ไปเก็บยาสมุนไพร เมื่อโตขึ้นได้ศึกษาและเรียนรู้ภูมิปัญญา ในการรักษาโรค 
ได้รับการถ่ายทอดความรู้สมุนไพรและหลักการรักษาโรคกว่า 10 ปี โรค
ที่รักษาเป็นโรคแรก คือ พ่นซางเด็กหมอบุญมี เหนียวแน่น ศึกษาวิชา
หมอพ้ืนบ้านเพ่ิมเติมจากพระอาจารย์เทียมที่วัดเกาะโพธิ์ จากผู้ใหญ่วิบูลย์ 
เข็มเฉลิม ปราชญ์ชาวบ้านของจังหวัดฉะเชิงเทรา และการเรียนรู้จากต ารายา
ต่างๆ เพ่ิมเติมอยู่เสมอ สะสมประสบการณ์เป็นหมอพ้ืนบ้านนาน 35 ปี 

หลังจากย้ายเข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เริ่มปลูกสมุนไพรหลากหลายชนิดที่เก็บรักษาไว้
เพ่ือรักษาโรคต่างๆ และให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพร หมอบุญมี สามารถรักษาได้หลายโรค
ยกเว้นกระดูกและท าคลอด แต่ถ้าผู้ป่วยหลังคลอดมาขอรับการรักษาก็จะดูแลให้ เมื่อเพ่ือนบ้านใกล้เคียง
เห็นและทราบว่าที่บ้านมีสมุนไพรก็จะมาขอค าแนะน า และรับการรักษาเมื่ออาการดีขึ้นจึงมีการบอกต่อๆ กัน
ไปแบบปากต่อปาก จึงท าให้มีผู้มารับบริการอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยวันละ 1 ถึง 2 คน ท าการรักษากลุ่มอาการ
โรคที่ไม่รุนแรง เช่น เริม งูสวัด การกวาดยาเด็ก และโรคอ่ืนๆ 
 หมอบุญมีเป็นหมอยาสมุนไพรพ้ืนบ้านที่ได้มีการพัฒนาแนวทางในการบ าบัดรักษาโรค จนเป็นที่
ยอมรับ โดยเฉพาะโรคเริม โรค งูสวัด ด้วยสมุนไพร หมอบุญมีได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 
ได้รับใบประกาศนียบัตร ประกาศเกียรติคุณมากมาย และในปี พ.ศ. 2558 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมอ
พ้ืนบ้านดีเด่นภาคตะวันออก เป็นประธานศูนย์การเรียนรู้หมอพ้ืนบ้านในชุมชนบ้านหัวฝาย เป็นประธาน
กลุ่มออมทรัพย์ชมรมหมอพ้ืนบ้าน เป็นรองประธานเครือข่ายป่าชุมชนภาคตะวันออก เป็นที่ปรึกษากลุ่ม
ออมทรัพย์หมู่ 4 บ้านวังหิน เป็นคณะกรรมการโรงเรียนบ้านแปลง อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 
นอกจากนั้นยังได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรสอนเกี่ยวกับสมุนไพรให้กับผู้ที่สนใจ และนักศึกษา 
 ปัจจุบันนอกจากความเชี่ยวชาญในการรักษา โรคเริม โรคงูสวัด แล้ว หมอบุญมียังสามารถรักษา
โรคอ่ืนๆ ได้ เช่น โรคมะเร็งไฟ มะเร็งผิวหนัง โรคเบาหวาน โรคประดงไฟ ซึ่งโรคต่างๆ เหล่านี้รักษาด้วยการใช้
สมุนไพรที่ส่วนใหญ่จะหาได้ในพ้ืนที่อ าเภอท่าตะเกียบ การรักษาผู้ป่วยหมอบุญมีจะไม่รับค่าตอบแทน 
ก่อนท าการรักษาผู้ป่วยต้องเตรียมดอกไม้ 1 คู่ เทียน 1 คู่และเงินค่าบูชาครูจ านวน 12 บาท วางไว้บนพาน
ที่เตรียมไว้แล้วให้ผู้ป่วยยกขึ้นเหนือศีรษะเพ่ืออธิษฐานให้หายจากโรคที่เป็นและให้การรักษาเป็นไปได้ด้วยดี
ต่อจากนั้นจึงเริ่มการรักษา ค่าบูชาครูนี้หมอบุญมีจะน าไปท าบุญและกรวดน้ าให้เจ้ากรรมนายเวรของผู้ป่วย 
 จากการสัมภาษณ์หมอบุญมีเกี่ยวกับคุณสมบัติของ การเป็นหมอพ้ืนบ้าน หมอบุญมีกล่าวว่า
จะต้องมีคุณสมบัติ คือ มีศีลธรรมโดยใช้ ศีล 5 มีความมุ่งมั่น และตั้งใจ ขยันศึกษาค้นคว้าสมุนไพร
เพราะการ เป็นหมอสมุนไพรนี้จ าเป็นจะต้องรู้ต้องจดจ าสรรพคุณ วิธีเก็บ รักษา วิธีปรุงยาให้ถูกกับโรคที่
รับการรักษา บางครั้งผู้ป่วยมาหาเห็นอาการถ้าจ าไม่ได้หรือไม่แน่ใจก็ต้องไปเปิดต ารา เป็นผู้ที่มีเมตตา
ต่อผู้ที่มาท าการรักษา ต้องไม่เลือกชั้นวรรณะ ทุกคนมี ความเท่าเทียมกัน 
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 การเป็นหมอยาสมุนไพรที่ดีย่อมมีข้อห้ามในการปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความเคารพนับถือและเกิด
ประสิทธิภาพในการ รักษา ข้อห้ามในการปฏิบัติตัวของหมอสมุนไพรพ้ืนบ้าน คือ ต้องไม่ดื่มสุรา เพราะอาจ
ท าให้ขาดสติ รักษาผู้ป่วยไม่ได้ ไม่ขูด รีดเอาค่ารักษาพยาบาลกับผู้ป่วยที่มารับการรักษาไม่พูดจาทับ 
ถมผู้ป่วยที่มารับการรักษา เพ่ือไม่ให้เป็นการท าลายขวัญ ก าลังใจของผู้ป่วยที่มารับการรักษาและเพ่ือให้
ผู้มารับการรักษา เกิดทัศนคติที่ดีต่อหมอสมุนไพร 
 หมอบุญมีเชี่ยวชาญในการรักษาโรค  โรคเริม งูสวัด และโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส โดยมีความเชื่อ
ในเรื่องการรักษา โรคเริม โรคงูสวัด ว่าเป็นโรคที่รักษายาก แต่ชาวบ้านในชุมชนมีความเชื่อว่าถ้าหากให้หมอ
ที่มีความรู้ด้านการพ่นท าการรักษา โรคที่ว่ารักษายากกลับกลายเป็นรักษาง่าย ทั้งนี้ได้มีการพิสูจน์หลายครั้ง
ผลปรากฏว่าสามารถรักษาหายจนกระทั่งเป็นที่ยอมรับของแพทย์แผนปัจจุบัน 
กระบวนการรักษาของหมอบุญมี   
 ผู้ป่วยที่มาหาหมอบุญมีผู้ป่วยที่มาหาหมอบุญมีส่วนมากจะเป็นการแนะน ากันมา หรือจะมาถาม
ชาวบ้านว่าโรคนี้มีหมอรักษาไหม ระยะหลังนี้มีคนบอกว่าได้ข้อมูลมาจากในคอมพิวเตอร์ ถ้าอาการป่วย
สามารถหายาได้ตอนนั้นก็จะหาให้เลย เช่น โรคผิวหนัง แต่ถ้าเป็นอย่างที่จะต้องไปหา ไปเก็บ หรือไปซื้อ 
ก็จะนัดให้ผู้ป่วยมารับยาภายหลัง การจัดยานอกจากดูลักษณะภายนอกแล้วต้องดูอายุด้วย ดูว่าธาตุดิน น้ า
ลม ไฟ พิการหรือไม่ ดูผิวสีด าเลือดมีรสชาติเค็มผิวสีขาวเลือดรสชาติจืด จึงจัดยาที่เหมาะสมส าหรับผู้ป่วย
แต่ละราย 
การบันทึกข้อมูลผู้ป่วย หมอบุญมีจะถ่ายเอกสารบัตรประชาชนและจดวันที่ และโรคที่มาขอรับการ
รักษา แต่ไม่สม่ าเสมอ            
การซักประวัติ  ซักถามการเจ็บป่วยว่ามีอาการอย่างไร มี อาการมานานเท่าไหร่ พร้อมทั้งสังเกต
ลักษณะผิวหนังของผู้ป่วยว่ามีผื่นหรือตุ่ม และลักษณะของตุ่มที่ขึ้นตามร่างกาย แขนขาหรือใบหน้า 
เป็นอย่างไร สัมผัสอุณหภูมิใน ร่างกาย เพ่ือตรวจสอบว่ามีไข้หรือไม่  
การวินิจฉัยโรค โรคเริม และโรคงูสวัดเป็นโรคที่เกิดขึ้นบริเวณผิวหนัง ท าให้มีตุ่ม ผื่น ขึ้น ลักษณะของผื่น
เริมเริ่มแรกมีรอยบวมแดงซึ่งจะกลายเป็นตุ่มน้ าใสเป็นกลุ่มอย่างรวดเร็วอาจจะมีอาการคัน ส่วนงูสวัด
ลักษณะการขึ้นจะขึ้นเพียงซีกหนึ่งซีกใดของร่างกายเท่านั้น เช่น ซีกขวาหรือไม่ก็ซีกซ้าย ขึ้นเป็นแนว
ยาวๆ มีหนอง มีลักษณะใส บริเวณที่ขึ้นกันบ่อยก็คือ แนวบั้นเอวหรือแนวชายโครง (จากสะดือถึง
กลางหลัง) บางคนอาจขึ้นที่ใบหน้า แขนหรือขาก็ได้ มีอาการปวดแสบ ปวดร้อน ต่อจากนั้นแจ้งให้ผู้ป่วย
ทราบว่าเป็นโรคอะไร โรคที่มีอาการใกล้เคียง คือ โรคประดงไฟและลมพิษ วิธีการแยกแยะโรค คือ 
โรคประดงไฟมีอาการคันเมื่อเกาแล้วออกอาการร้อน ส่วนลมพิษมีอาการคันเหมือนกันแต่เมื่อเกาแล้ว
ไม่ออกอาการร้อน    
รูปแบบของยาที่ใช้ในการรักษา ยาที่ใช้รักษาโรคเริม งูสวัด ได้แก่ ยาพ่น ยาทา ยาต้ม ต ารับยานี้
ศึกษามาจากพ่อแก่โดยใช้ร่วมกับคาถาดับพิษไฟ การให้ยาจะพิจารณาจากอาการของผู้ป่วย คือ ถ้าอาการ
หนักหรือโรคที่ต้องใช้เวลาในการรักษานาน เช่น โรคงูสวัด จะจัดยาต้มเพ่ือใช้ดื่มเพียงอย่างเดียว ส่วนในรายที่
มีอาการตุ่มตามร่างกายจะจัดยาทาให้ร่วมด้วยและจะจัดยาให้ไปรับประทานที่บ้าน  ในกรณีที่ไม่มีไข้
ไม่ต้องรับประทานยากระทุ้งพิษไข้ ผู้ป่วยบางรายหมอบุญมีจะนัดเพ่ือ  ตรวจดูอาการ และติดตาม
ผลการรักษาว่า มีอาการทุเลา ดีขึ้น หรือไม่ดีขึ้นก็จะต้องมีการปรับการรับการรักษาให้เหมาะสมกับ
อาการนั้นๆ 
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ยาพ่น ตัวยาส าคัญ  หมาก พลู ปูน 1 ค าเค้ียว และพ่นพร้อมว่าคาถาดับพิษไฟ  
ยาทา ตัวยาส าคัญ 

1. ใบหิ่งหาย 1 ก ามือ  
2. ใบข่อยด า 1 ก ามือ  
3. ใบเสลดพังพอนตัวเมีย 1 ก ามือ  
4. ดินสอพอง 2 เม็ดใหญ่ ถ้าเม็ดเล็กให้เพ่ิมจ านวนตามความเหมาะสม  
5. ใช้น้ าซาวข้าวเป็นน้ ากระสายยา 

วิธีการเตรียมยา  น า ใบหิ่งหาย ใบข่อยด า ใบเสลดพังพอนตัวเมียอย่างละ 1 ก ามือ น ามาต ารวมกัน
ผสมกับ ดินสอพอง 2 เม็ดใหญ่ ถ้าเม็ดเล็กให้เพ่ิมจ านวนตามความเหมาะสม และใช้น้ าซาวข้าวเป็นน้ า
กระสายยา ซึ่งน้ าซาวข้าวนี้จะช่วยให้ตัวยาออกฤทธิ์เร็ว 
วิธีใช ้ น ามาทาบริเวณที่มีอาการ 
ยากระทุ้งผิดไข้ หรือยาเบญจโลกวิเชียร  
ตัวยาส าคัญ 

1. รากย่านาง หนักอย่างละ 1 บาท 
2. รากชิงชี่ หนัก 1 บาท  
3. รากคนทาหนัก 1 บาท  
4. รากมะเดื่อชุมพรหนัก 1 บาท  
5. รากเท้ายายม่อมหนัก 1 บาท 

วิธีการเตรียมยา   น ายาสมุนไพรข้างต้นทั้ง 5 ชนิด มาต้มกับน้ าพอท่วมยา 
ขนาดที่ใช้รับประทาน  ครั้งละ 1 ถ้วยชา ก่อนอาหาร  วันละ 2 เวลา เช้า เย็น  
ข้อควรระวังในการใช้สมุนไพร หมอยาสมุนไพรเมื่อจัดยาให้ผู้ป่วยแล้วต้องไปท าตามสูตร กรณีที่
ผู้ป่วยต้องไปซื้อยามาต้มเองก็ต้องปฏิบัติตามที่จดให้ไปห้ามขาด เกิน หรือเปลี่ยน ทั้งชนิดของสมุนไพร 
น้ าหนักยา และปริมาณน้ าที่ใช้ต้ม มิฉะนั้นในขั้นตอนการเตรียมยาผู้ป่วยอาจได้ รับตัวยาเกินขนาด 
หรือตัวยาที่ไม่มีสรรพคุณเพียงพอที่จะรักษาโรคหรืออาการให้หาย ส าหรับอุปกรณ์ที่ใช้กับสมุนไพร  
ก็ไม่ใช้ปะปน เช่น ครกหินต ายา ห้ามน าไปใช้ท าอาหาร หม้อต้มยา กาน้ าร้อนห้ามใช้แทนกันเด็ดขาด 
ค าแนะน า  ห้ามผู้ป่วยรับประทานของหมัก ของดอง เพราะจะแสลงต่อโรคละจะรักษาไม่หาย 
ภูมิปัญญาสุขภาพท้องถิ่น / แหล่งสมุนไพร/ เทคโนโลยีพื้นบ้าน 
      สภาพพ้ืนที่แต่ละมีความแตกต่างกันทั้งลักษณะภูมิประเทศ และภูมิอากาศ รวมถึงสภาพ
ความเป็นอยู่ของผู้คนแต่ละพ้ืน  แน่นอนว่าโรคที่เกิดขึ้นย่อมไม่เหมือนกัน อ้อยเป็นผลผลิตที่ส าคัญ
ของอ าเภอท่าตะเกียบ ละอองที่มาจากการตัดอ้อยจะท าให้เกิดอาการคัน เมื่อคันก็จะเกาจนลุกลาม 
สมุนไพรที่ใช้รักษาโรคผิวหนังที่มีในพ้ืนที่ เช่น ใบต าลึง ใบทับทิม เมื่อน ามาต าใส่น้ าซาวข้าวหรือเหล้า
ก็จะช่วยแก้อาการคันได้ 
 นอกจากนั้นอาการเรื้อรังบางอย่างจะตอบสนองการรักษาด้วยยาสมุนไพร เช่น การรักษา
น้ าเหลืองเสีย ด้วยการน าต้นทองพันชั่ง เหงือกปลาหมอ หนอนตายอยาก ระย่อม มาต้มดื่ม การรักษา
ความดันโลหิตสูงด้วยกาฝากมะม่วง แต่ต้องท าควบคู่ไปกับการปรับพฤติกรรมด้วย ยาแก้ไอฝางที่หมอ
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บุญมีน าไปจ าหน่ายที่คลินิกแพทย์แผนไทย ภายในโรงพยาบาลท่าตะเกียบ และหม้อกลั่นยาที่คิดค้น
ขึ้นมาส าหรับท ายาปริมาณมากๆ  
      นอกนั้นต้นไม้ที่หาง่ายๆ เช่น ต้นแมงลักทั้ง 5 เมื่อน ามาต าใส่เหล้าสามรถถอนพิษงูที่ไม่
ร้ายแรงโดยตัวยาจะไปจับพิษของงูที่อยู่ในกระแสเลือด ต้นโลดทนง หมาก ผักเสี้ยนผี ก็มีสรรพคุณใน
การรักษาพิษงู ในระยะเริ่มแรก เช่นกัน บางครั้งชาวบ้านมาถามหมอบุญมีก็จะบอกสูตรยาให้ไปท าเอง
ด้วยความเกื้อกูลมากกว่าค้าก าไร การดูแลสุขภาพโดยท าร่าง กายให้สมดุลร้อนและเย็น ในกรณีเด็ก
ปวดหัวความร้อนในร่างกายจากขึ้นสูงเราต้องเอาผ้าชุบน้ าเย็นหรือน้ าอุ่นก็ได้ถ้าจะไปดูดความร้อน
ออกอาการปวดหัวก็จะน้อยลงผู้ป่วยโรคเกาต์เกิดจากร้อนในร่างกายมีมากก็ต้องหาวิธีเอาความร้อน
ออก  สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นภูมิปัญญาในการรักษาท่ีผูกติดกับวิถีชีวิตพ้ืนที่ เชื่อมโยงกับวัฒนธรรม การกิน 
ความเชื่อ บนฐานทรัพยากรในชุมชน                  
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ชื่อ นายแม พรมพิทักษ์ 
อายุ  63 ปี 
ที่อยู ่4/2 หมู่ที่ 1 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 
นายแม พรมพิทักษ์  เกิดที่อ าเภอท่าตะเกียบเรียนรู้มาจากพ่อ พ่อก็
เรียนรู้มาจากปู่ย่าถ่ายทอดกันมาเรื่อยๆ เป็นเด็กประมาณ 7 - 8 ขวบ
ตามพ่อเข้าดงไปดูแล้วจ าไว้ในสมอง 
ความเชี่ยวชาญ   ด้านสมุนไพรรักษาโรคประดง โรคสตรีที่เกี่ยวกับ
มดลูก ไข้เส้น 
การบันทึกข้อมูลผู้ป่วย   ไม่ได้ท า 
การตรวจอาการ   ก่อนอ่ืนต้องซักถามว่าโดนอะไรมาถ้าเก่าก็จะยิ่งขึ้น 
เจ็บปวดไหมถ้าไม่ก็จะเป็นลมพิษลมเพ 

ขั้นตอนการตรวจ   ประดงเลือดประดงลมประดงข้อจะมีความแตกต่างกันในลักษณะของผื่นส่วน
ประดงลมภาษาจีนเรียกโรคเกาต์จะปวดตามข้อลักษณะของประเลือดจะเป็นตุ่มใหญ่แดงเหมือนยุงกัด
ประดงลมจะผื่นขึ้นแล้วประดงข้อก็จะปวดตามข้อ 
ตัวยาส าคัญ  
โรคประดง 

1. ส าลีต้น  
2. พุดเล็กพุดใหญ่  
3. ต้นกระทุ่ม 

ใช้ส่วนต้น กิ่ง ราก ถ้าต้นไหนหายากก็ใช้แต่กิ่งเห็นผลภายใน 2 ถึง 3 วัน ถ้าคนเป็นน้อยกินซักครึ่ง
ถ้วยตาไก่ เป็นมากกิน 1 ถ้วย 
โรคเก๊าต์   ยาดอกสีม่วงและเม็ดมะละกอที่สุกพอห่ามๆ ใส่เท่าๆ กันเม็ดมะละกอเยอะหน่อยผู้ป่วย
ส่วนมากจะเป็นคนเก่าคนแก่ ยาเก๊าต์กินแล้วมันไม่ดีเก๊าหรือประดงข้อจะเห็นผลช้าเพราะมันเข้าไปใน
กระดูกแล้ว ต้องประมาณ 1 อาทิตย์ ถ้าคนเป็นน้อยกินซักครึ่งถ้วยตาไก่ เป็นมากกิน 1 ถ้วย 
ไข้ผ่าฤดู  ใช้เปลือกต้นงิ้วป่ามาต้มกิน 2 ถ้วยตาไก่ หม้อเดียว 2 คืน ก็หาย 
วิธีการเตรียมยา   น ามาสับใส่หม้อต้มควรจะเป็นหม้อดินใส่น้ าจนท่วมยาครั้งแรกต้มพอเดือดห้าม
เคี่ยว อุ่นกินไปเรื่อยเรื่อยครั้งแรกกิน 3 เวลาก่อนกินยาไปสักพักแล้วก็กินข้าว ใช้คาถาพระเจ้า 5 
พระองค์ นะโมพุทธายะ ขอให้โรคหายคนยัง ยานี้ดีใครกินใครหาย เวลาท ายาให้พูดแต่สิ่งที่ดีๆคาถา
เก็บยาไม่มีใช้การคิดเราใช้การคิดเอานึกถึงเจ้าที่เจ้าทาง แม่นางธรณีเห็นยาแล้วก็แกล้งเดินไปทางอ่ืน
ก่อนจะท าว่าเห็นง่ายๆ ได้อย่างไรเพราะเค้ามีความส าคัญมาก อยู่โน่น อยู่โน่นแล้วกลับมาที่ต้นแล้ว
บอกขอ ยาที่เอามาจากต้นไม้ใหญ่ใช้ปากพูดแล้วต้องยกมือไหว้ 
ปวดกระดูกปวดข้อ หอบหืดใช้ต้นต าแยแมว 
ท้องผูก ต้นยางอึ่ง หรือต้นจีนแดงกิน 2 วันก็ถ่าย 
ทั้งต้นต าแยแมว และยางอ่ึงกินดิบก็ได้ต้มก็ได้แต่กินดิบจะเร็วกว่า 
ค าแนะน า  ของแสลงโรคเก๊าต์ คือกะปิ สะตอ ชะอมเครื่องในหมู ไก่ถ้าไม่หายส่วนใหญ่ก็มาจากกรรม 
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ข้อควรระวังในการรักษา   ถ้าเป็นมากจะกินมากไม่ได้ถึงขั้นชักถ้ามีจุดด าด าขึ้นมาเวลากินยาแสดงว่า
ยาไม่ถูกกันต้องเปลี่ยนยาใหม่หรือบอกไปว่าเรารักษาไม่ได้ 
รูปแบบยาที่ใช้รักษา   ส่วนมากจะเป็นยาต้มที่เป็นแคปซูลก็มีใช้ครกหินโขลกแล้วมาร่อน 
การเตรียมสมุนไพรที่จะน ามาใส่ใส่แคปซูล 

1 ตากแดดจัดไม่ได้ ตากพอหมาดไม่เช่นนั้นยาจะตายหมด 
2 พอตากแดดได้ที่ก็เอามาไว้ในร่มพ่อแห้งจึงน ามาต า ส่วนรากจะแห้งช้าที่สุด 

3 น ามาบรรจุแคปซูล 
*** ยาของหมอแมมีขายอยู่ที่ที่โรงพยาบาลท่าตะเกียบ ฉลากยาใส่สมุนไพรได้ไม่เกิน 3 อย่าง 
แหล่งสมุนไพรหาตามบ้านเก็บเอารอบบ้านไม่มีต้องซื้อ 
การถ่ายทอด  ยังไม่ได้ถ่ายทอดให้ใครเพราะตัวเองเป็นคนพูดไม่เก่ง 
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ชื่อ นายสะโอด เนียมสะอาด 
อายุ 71 ปี 
ที่อยู ่ 561 หมู่ที่ 13 ถนน 3259 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ     
จ.ฉะเชิงเทรา       
เดิมอยู่จังหวัดอ่างทองย้ายมาอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราได้ 16 ปี รับการ
สืบทอดการเป็นหมอพ้ืนบ้านจากบรรพบุรุษทั้งเรื่องสมุนไพรและไสย
ศาสตร์ นอกจากนั้นยังเรียนรู้เรื่องสมุนไพรกับพระที่บ้านเกิด เมื่ออายุ 
12 ปี วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้โดยการบอกกล่าว หมอสะโอดมีความ
สนใจเรื่องสมุนไพรมาตั้งแต่เด็ก ด้วยใจรักอาศัยการดูและใช้ไหวพริบใน
การจดจ าน ามาทดลองกับตัวเองใช้เวลาในการหาประสบการณ์การ
รักษา 31 ปีเริ่มช่วยเหลือผู้อ่ืนในชุมชนด้วยการรักษาโรคง่ายๆ และช่วย

หาตัวยาสมุนไพรเพ่ือน าไปประกอบต ารับยารักษาโรคต่างๆ เป็นการรักษาเพ่ือเอาบุญมีความมั่นใจใน
การจ่ายยาเพราะยาทุกตัวที่ใช้ในการรักษาโรคได้ผ่านการทดลองใช้ด้วยตนเองแล้ว 
ความเชี่ยวชาญในการรักษา  มีความเชี่ยวชาญด้านโรคท้องร่วง และโรคบิดมีความถนัดในการใช้
สมุนไพรเดี่ยว ตัวอย่างเช่น ทองพันชั่ง หญ้าหนวดแมว แต่ต้องระมัดระวังในการใช้โดยเฉพาะผู้ป่วยที่
เป็นโรคหัวใจต้องรู้ส่วนที่เป็นพิษ 
ขั้นตอนการตรวจรักษา  ใช้การสังเกตคือตรวจด้วยตาใช้การสัมผัสความร้อนของผู้ป่วยว่าเกิดจาก
อะไรเกิดจากการอักเสบหรือเกิดจากค่ายถ้าเกิดจากใครก็รักสาใครไปอย่างนี้ ส่วนการคุณคาดจะใช้ใน
กรณีหาสาเหตุไม่เจอประเภทวัยทอง 
วิธีการวินิจฉัย สอบถามอาการและซักประวัติการเจ็บป่วย 
ตัวยาส าคัญท่ีใช้และวิธีการรักษา 
1. โรคมะเร็ง ตัวยาส าคัญมี 4 ตัว คือ ก าแพงเจ็ด ชั้นเถาวัลย์เปรียง เสนียด และตะวันแดง ใช้ต้มกิน 
2. โรคท้องร่วง ตัวยาส าคัญ คือ แคแดง และเปลือกกระโดน โดยแคแดงใช้วิธีทุบเปลือกล้างน้ าให้
สะอาดน้ าปูนใสทิ้งไว้ขุ่นมากๆ รับประทานครั้งละ 2 ช้อนโต๊ะ หรือใช้ต้มรับประทานครั้งแรก 4 ช้อน
โต๊ะแล้วดูอาการ เปลือกกระโดนใช้วิธีการฝนน้ าปูนใส  
3. โรคปิด ตัวยาส าคัญ คือ ยอดฝรั่ง ใช้เจ็ดยอดจิ้มเกลือหรือกัดพร้อมกันเกลือ 
เหตุการณ์ประทับใจ  รักษาโรคหัวใจของตนเองให้หายขาดได้โดยดูจากอาการเหนื่อยหอบที่ทุเลาลง
มากท างานได้แข็งแรงข้ึนกว่าตอนที่ยังไม่ได้รักษา 
การศึกษาเพิ่มเติม  ได้ศึกษาเพ่ิมเติมโดยค้นคว้าจากต าราไปฝากตัวเป็นศิษย์กับหมอพ้ืนบ้านที่จังหวัด
ปราจีนเพ่ือรับการถ่ายทอดความรู้เรื่องไสยศาสตร์อย่างจริงจัง เข้ารับการอบรมตามโครงการ
พระราชด าริสวนป่าสมุนไพรเมื่อปี พ.ศ. 2529 ที่อ าเภอบ้านฉางจังหวัดระยอง 
การถ่ายทอดความรู้ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ลูกหลานและคนในครอบครัวนักเรียนในโรงเรียน
บ้านทุ่งส่ายโรงเรียนเทพพนารามเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรเป็นยา 
แหล่งสมุนไพรที่ใช้รักษา ปลูกเองและเก็บตามธรรมชาติไกลตัวป่าชุมชนในบริเวณใกล้บ้านส่วนใหญ่
เป็นวัชพืชจ านวนผู้ใช้บริการ  สัปดาห์ละ 4-5 คน 
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รูปแบบการให้บริการ ส่วนใหญ่ปรึกษาด้านการใช้สมุนไพรหายาสมุนไพรมีทั้งมาหาที่บ้านและจัดส่ง
ทางไปรษณีย ์
อายุเฉลี่ยของผู้รับบริการ 50 ปีขึ้นไปมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้ามาศึกษาดูงานเป็น
เกษตรกรดีเด่นรับรางวัลหมอพ้ืนบ้านดีเด่นของภาคตะวันออก 
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ชื่อ นายบุญช่วย ทวีสิน 
อายุ 50 ปี 
ที่อยู ่306 หมู่ที่ 6 ถนนบ้านหนองประโยชน์ ต.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา  
  เดิมอยู่จังหวัดสุรินทร์ย้ายมาอยู่ท่ีจังหวัดจะเชิงเทราได้ 40 ปี 
 การสืบทอดการเป็นหมอพ้ืนบ้านเริ่มศึกษาจากครูคือพ่อแม่พ่อเป็น
หมอต าแยก็จะรู้จักยาส าหรับหญิงหญิงหลังคลอดยาต้มกิน ยาต้มอาบ 
ยาฝน นอกจากนั้นยังอาศัยดูและจดจ าแล้วน ามาทดลองกับตัวเองใช้
เวลาในการศึกษา 20 ปีที่ตัดสินใจมาเป็นหมอพ้ืนบ้านเพ่ืออนุรักษ์หมอ
พ้ืนบ้านไม่ให้หมดไปจากพ้ืนที่ ในอดีตพ้ืนที่อ าเภอท่าตะเกียบเป็นป่าดง
ดิบ ซึ่งมีไข้มาลาเรียระบาด ถ้าจะท าการรักษาต้องไปถึงอ าเภอพนม
สารคามโดยการนั่งเรือไปขึ้นรถ 2 แถวที่อ าเภอสนามชัยเขต คนที่มี

อาการหนักก็จะใสกระสอบหามไปที่สถานีอนามัยที่ใกล้ที่สุด คือ สถานีอนามัยบ้านซ่อง อ าเภอ      
พนมสารคาม จึงเป็นแรงบันดาลใจให้เป็นหมอพ้ืนบ้านมานาน 25 ปี 
ความเชี่ยวชาญในการรักษา  มีความเชี่ยวชาญด้านหมอยาสมุนไพรโรคเบาหวาน โรคเอดส์ 
ขั้นตอนการตรวจรักษา  เริ่มจากการซักประวัติ ถ้ามีอาการผิดส าแดงจะมีอาการเวียนศีรษะ ปวด
ศีรษะ ปวดประจ าเดือนจะถามว่าปวดมากปวดน้อย ถ้าปวดมากและมีไข้มีสาเหตุจากเลือดเป็นพิษ   
วิธีการวินิจฉัย  ดูหลักฐานจากโรงพยาบาลและการสอบถามอาการ 
ตัวยาส าคัญท่ีใช้ในการรักษา  
 1. สบู่แดง ใช้ใบต้มน้ าเดือดดื่มทุกวันเวลารักสาโรคเบาหวาน  
 2. หัวข้าวยังเหนือหัวข้าวเย็นใต้ แก่นลั่นทมขาวต้มน้ ารับประทาน 3 เวลา ก่อนอาหาร 
รักษาโรคเอดส์ 
 3. บานไม่รู้โรยขาว บานไม่รู้โรยป่า ให้ใช้ทั้ง 5 ได้แก่ ราก ล าต้น ใบ ดอก ผล ต้มน้ าดื่ น
รักษาไข้ทับฤด ู
 4. ไม้กระบก ฟันเอาแต่เปลือก แก่น มา 1 ซีกเท่าฝ่ามือ ไม้แดง 1 ซีกเท่าฝ่ามือ แก่น
มะขามเปรียว น ามาต้ม จะช่วยบ ารุงน้ านมส าหรับหญิงหลังคลอด 
 5. ยาต้มขับเลือด ใช้รากหรือเหง้าต้นทองพันชั่ง รากต้นล าดวน รากหรือล าต้นสุรามะริด 
อย่างละชิ้น ขนาดขึ้นกับอาการเป็นมากหรือน้อย จ านวนอย่างละ 1 ก ามือ ใช้ตอกมัดน าไปต้มกับน้ า
เดือด 1 ลิตร หรือ 1 ลิตรครึ่ง รับประทานก่อนอาหาร 
วิธีการรักษา  ใช้ต้มรับประทาน โดยใส่น้ า 1 ลิตร หรือ 1 ลิตรครึ่งพอท่วมตัวยา ต้มจนเดือดยกลง 
ขนาดรับประทาน ครึ่งถ้วยตราไก่ 
เหตุการณ์ประทับใจ  คือได้รักษาญาติที่เป็นโรคเอดส์โดยใช้ยาสมุนไพร 2 หม้อ ญาติแข็งแรงขึ้นและ
มีชีวิตอยู่ได้นอกจากนี้ยังเคยรักษาคนไข้ท่ีเป็นเบาหวานโดยใช้สบู่แดงผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น 
การศึกษาเพิ่มเติม  ได้ศึกษาค้นคว้าจากต าราสังเกตจากหมอพ้ืนบ้านอ าเภอตาพระยาจาก
ประสบการณ์ตนเองรับการถ่ายทอดจากหมอชาตรีและเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต่างๆ การ
รักษาริดสีดวงทวาร ได้รับการถ่ายทอดจากครูหมอพ้ืนบ้านในหมู่บ้าน เนื่องจากเห็นว่าหมอบุญช่วย
เป็นผู้มีอัธยาศัยดีและมีความตั้งใจจะน าไปรักษาผู้ป่วย 
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การถ่ายทอดความรู้  ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กลุ่มหมอพ้ืนบ้านบ้านร่มโพธิ์ทองและบ้านหนอง
ประโยชน์โดยการบอกเล่าคิดว่าวิธีการสืบทอดองค์ความรู้การรักษาโรคและการใช้สมุนไพรควรท าเป็น
หนังสือและบอกเล่าเรื่องสมุนไพรให้แก่ลูกหลานและคนในครอบครัวโดยการสอนและบอกกล่าวคิดว่า
การสืบทอดองค์ความรู้การรักษาโรคและการใช้สมุนไพรคือการเรียนรู้และการปฏิบัติจริง 
แหล่งสมุนไพรที่ใช้รักษา คือซื้อจากบุรีรัมย์หัวข้าวเย็นเหนือ หัวข้าวเย็นใต้เก็บจากป่า และปลูกเอง
ตามรั้วบ้านของตนและตามรั้วบ้านของคนท่ีปลูก 
สมุนไพรที่ใช้รักษา คือ  

1. สบู่แดง  
2. หัวข้าวเย็นเหนือ  
3. หัวข้าวเย็นใต้ 
4. แก่นลั่นทมขาว 
5. บานไม่รู้โรยป่า 

ค าแนะน าในการรักษา หญิงหลังคลอดและผู้ปวดประจะเดือนต้องรับประทานน้ าร้อนตลอดการอยู่ไฟ  
จ านวนผู้ใช้บริการ 8 ถึง 9 รายต่อเดือนอายุเฉลี่ยของผู้รับบริการ 25 ถึง 60 ห้าปี 
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ชื่อ นายสมบัติ กาลบรรจง 
อายุ  66 ปี 
ที่อยู ่ 368 หมู่ 7 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 
           เดิมอยู่จังหวัดนครราชสีมาย้ายไปชัยภูมิและย้ายมาอยู่ที่จังหวัด
ฉะเชิงเทราได้ประมาณ 30 ปีได้รับการสืบทอดการเป็นหมอพ้ืนบ้านมา
จากปู่เป็นหมอยาฝนรักษาตามหมู่บ้านและตามปู่ไปป่าศึกษาต้นไม้ ใช้
เวลาถ่ายทอดประมาณ 20 ปี เป็นหมอยาสมุนไพร หมอสู่ขวัญ มา
ประมาณ 30 ปี  
ความเชี่ยวชาญรักษา  โรคโดยทั่วไป เช่น ไข้ป่า ไข้มาเลเรีย โดยเฉพาะ
โรคปวดเมื่อย ปวดหลัง โรคที่เก่ียวกับกษัย เส้น เอ็น หญิงหลังคลอด  
การรักษา  มีค่าบูชาครู 6 บาท ไม่เรียกร้อง ถ้าสมุนไพรบางอย่างหายาก 

หรือแพงก็บอกกับผู้ป่วยตรงๆ ผู้อยากรักษาก็ไปจัดหามาให้ ส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะมาหาหมอที่บ้าน  พิธี
ไหว้ครูจะกระท าทุกปีช่วงเข้าพรรษา 
สาเหตุของการป่วยไข้  เกี่ยวกับสภาพร่างกายที่เสื่อม เกี่ยวกับธาตุที่ขาดหรือเกิน 
ขั้นตอนการตรวจรักษา ถามอาการโดยให้ผู้ป่วย หรือญาติเล่าให้ฟัง การคล า 
ขั้นวิธีการวินิจฉัย   ซักถามอาการ และตามประวัติการวินิจฉัยรักษาของโรงพยาบาลในกรณีท่ีรักษาที่
โรงพยาบาลมาก่อน แล้วหาสาเหตุข้อบ่งชี้ของโรค 
ตัวยาส าคัญท่ีใช้ในการรักษา พญารากเดียว (ปลาไหลเผือก ตรึงบาดาล)  
วิธีการรักษา ใช้ยาต้ม ยาฝน ยาดอง กรณีที่อาการไม่หนักจะบอกให้คนไข้ไปหาสมุนไพรกินเอง 
เหตุการณ์ประทับใจ ภูมิใจในบทบาทของ อสม. (อาสาสมัครสาธารณสุข) ตนเองมีพ้ืนฐานจากการ
เป็นผู้ช่วยเสนารักษ์ นอกจากนี้ยังสามารถท าให้ชาวบ้านหันมาใช้ยาสมุนไพรเพิ่มขึ้น  
การศึกษาเพิ่มเติม ได้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับการสาธารณสุขมูลฐาน และ
ค้นคว้าจากต ารา 
การถ่ายทอดความรู้ เป็นวิทยากรพานักเรียนโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง และโรงเรียนอ่ืนๆ เดินป่า
ชุมชน ป่าเขตอนุรักษ์ สมุนไพรต้องรู้รส รู้กลิ่น 
สืบทอดองค์ความรู้ สอนเด็ก ชาวบ้าน และ ให้สนใจและหันมาใช้ เรื่องสมุนไพรที่ใช้รักษา ใช้
สมุนไพรที่ปลูกเองและจากแหล่งธรรมชาติ 
ข้อห้าม ของแสลง ส าหรับคนเป็นโรคเส้น โรคเอ็น ได้แก่ ปลาไหล ปลาซิว  
ระยะเวลาในการรักษา ขึ้นอยู่กับอาการที่ต้องมาหลายหลายครั้งก็ประเภทสตรีหลังคลอด 
ประจ าเดอืนไม่ดี มาไม่สม่ าเสมอ 
สมุนไพรที่เคยใช้รักษา คือ  

1. ก าลังเสือโคร่งเป็นยาแก้ปวดตามข้อ ตามกระดูก โดยใช้แก่นผสมกับยาตัวอ่ืน ได้แก่ พญาเท้า
เอว โคคลาน เถาวัลย์เปรียง 

2. เถาวัลย์เปรียง ใช้เถาต้มแก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย 
3. แก่นขี้เหล็กป่า รากสักทอง ใบอินทนิลแก่น หรือรากแสมสารต้มแก้โรคเบาหวาน  
4. เถารางจืด ใช้ต้นก็และเถาต้มรักษา โรคภูมิแพ้โดยใช้ร่วมกับไผ่จืดหรือไผ่น้ า  
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5. ต้นขจร รากใบเตย รากล าเจียก หญ้างวงช้าง ใช้ต้นหรือราก ต้มดื่มบ ารุงตับอ่อน  
6. คนทา ราชดัด ดีหมี แกนดี้คน สหัสคุณใช้แก่นต้มน้ าดื่ม แก้ไข้ป่า ลดไข้  
7.  เจ็ดพญานาคใช้ฝนแก้พิษง ู

แหล่งสมุนไพรที่ใช้ในการรักษา ปลูกเองในบ้าน ป่ารอบชุมชน บ้านผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม และกลุ่ม
หมอพ้ืนบ้านด้วยกัน 
จ านวนผู้ใช้บริการ ประมาณ 1 - 2 คนต่อเดือน  
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ชื่อ นายองอาจ สุริวรรณโน 
อายุ  73 ปี 
ที่อยู ่ 137 หมู่6 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 
               เดิมอยู่ จั งหวัดชลบุ รี  อ าเภอบ้ านบึ งตั้ งแต่พ .ศ . 2522 
เนื่องจากไม่พอท ากินแรกท่าตะเกียบยังเป็นป่า ปลูกบ้านก็ขอไม้จากป่าไม้ 
เวลานั้นที่ไร่ละ 450 บาท ถนนเข้าบ้านก็ต้องเรี่ยไรกันเองท าดีที่สุดก็คือ
ถนนลูกรังเท่านั้น ตอนอยู่กับเตี่ยก็พอรู้บ้างเนื่องจากเตี่ยมีความรู้เรื่อง
สมุนไพร หนุมานประสานกาย แรกๆ ปลูกไว้เต็มบ้านเพ่ือต้มกินเองไม่เคย
รักษาใคร พอย้ายมาอยู่ที่นี่รู้จักกับเพ่ือนชื่อนายนิด รัตนะก็ชวนกันเข้าป่า
ไปหาสมุนไพรแถวบ้านธรรมรัตน์ในจะมีสมุนไพร โพนคนา ว่านเปีย ตรึงบาดาล 
ประเภทที่ชอบดินทรายขึ้นอยู่เป็นจ านวนมาก แก้ปวดหลัง ปวดเข่า 

สมุนไพรบางชนิดอยู่ตามป่าเช่น จ าพวกเถาวัลย์ มาอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราได้ประมาณ 30 ปีได้รับ
การสืบทอดกันพ้ืนบ้านมาจากเพ่ือนถ่ายทอดโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาจากธรรมชาติใช้
เวลาถ่ายทอดประมาณ 2 ปีสนใจและใช้รักษาตนเอง เป็นหมอพ้ืนบ้านมาประมาณ 20 ปี 
ความเชี่ยวชาญการรักษา  โรคปวดหลัง ปวดข้อ ริดสีดวง มดลูก กินผิด แมลงสัตว์กัดต่อย 
วิธีการรักษา เริ่มจากการสอบถามอาการการติดตามผลจาก ขอเบอร์โทรศัพท์เพ่ือติดตามผลหลังจาก
ที่จ่ายยาให้ไปรับประทานครั้งละประมาณ 7 วัน ถ้าอยู่บริเวณใกล้ๆ ก็จะไปเยี่ยมที่บ้านแรกๆ ท า
บันทึกการรักษาแต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้ท า  
วิธีการวินิจฉัย การบอกเล่าอาการของผู้ป่วย 
วิธีการรักษาใช้  ยาต้ม ยาดอง ยาลูกกลอน ยาแคปซูล 
ตัวยาส าคัญที่ใช้ในการรักษา โคคลาน ก าลังหนุมาน ม้ากระทืบโรง พญาปล้องทอง แก่นฝาง
ปลาไหลเผือก หนุมานประสานกาย กวาวเครือ ก าลังวัวเถลิง เถาเถาเอ็นอ่อน ปอแสลงพัน กะเหรี่ยง
เหลือง 
เหตุการณ์ประทับใจ มีความภูมิใจเมื่อผู้ป่วยมารักษาแล้วหาย  
การศึกษาเพิ่มเติม ได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์กับหมอพ้ืนบ้านเพ่ือรับการถ่ายทอดความรู้อย่างจริงจัง
ค้นคว้าจากต าราเพ่ิมเติม และสังเกตจดจ าเพื่อสะสมประสบการณ์ด้วยตนเอง 
การถ่ายทอดความรู้ ถ่ายทอดความรู้ให้กับเพ่ือนและคนรู้จักท่ัวไป วิธีการถ่ายทอดความรู้บอกต่อและ
ให้ทดลองใช้แหล่งสมุนไพรที่ใช้รักษา 
 1. ปลูกเองที่บ้าน 
 2. ตามธรรมชาติพบในบริเวณป่าธรรมรัตน์ในธรรมรัตน์ ในอ าเภอท่าตะเกียบ 
สมุนไพรที่ใช้ในการรักษาโรค  
 1. ตรึงบาดาล ใช้ในการรักษาอาการปวดหลังปวดเขาโดยใช้แรกประมาณ ๑ ก ามือใส่น้ าพอ
ท่วมน าไปต้ม หรืออาจน าไปดองเหล้าก็ได้ ใช้ร่วมกับโคคลาน ก าลังหนุมาน ม้ากระทืบโรง พญา
ปล้องทอง แก่นฝาง ปลาไหลเผือกหนุมานประสานกาย กวาวเครือ ก าลังวัวเถลิง เถาๆ เอ็นอ่อนและ
ตัวยาอื่นๆ  
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 2. ว่านชักมดลูกใช้ในการรักษาริดสีดวงโดยน าหัวมาฝานให้บางบางแล้วต าให้แหลกใส่ถุงแช่
ตู้เย็นรับประทานครั้งละ 1 ช้อนชา วันละ 1 ครั้งก่อนอาหาร โดยใช้น้ าซาวข้าวเป็นกระสายยา 
 3. น าใบชุมเห็ดเทศ  4-6 ใบ ไปลนไฟน ามาฉีกใส่แก้ว ใช้ซ่อมแทงใส่น้ าร้อนให้เต็มแก้วทิ้งไว้ 
20 นาทีให้ตัวยาออก ถ่ายแล้วไม่มีอาการปวดไส้ปวดท้อง 
 4. ยาแก้ตกขาว ลูกใต้ ใบผักเสี้ยนผี กระต่ายน าไปต้มอุ่นเช้าเย็น 
 5. สมุนไพรที่ใช้รักษามะเร็ง ข่อยด า ทุเรียนเทศ นอนตายอยากช่วยระงับไม่ให้เชื้อแพร่คน
ไม่กินก็คนไม่เป็นไม่เป็นไรไว้ป้องกัน 
        การเก็บสมุนไพรก็ต้องมีวิธีควรจะไปหาตอนเช้าก่อนจะขุดก็ต้องนะโมสามจบแล้วก็นะโมพุทธา
ยะ ต้องมีการขอเจ้าป่าเจ้าเขาขอหมอยาว่าขอลูกหลานบ้างนะ การประยุกต์ใช้ยาของหมอองอาจ เช่น
น าว่านทรหด กับเพชรสังฆาต ใช้รักษาริดสีดวงโดยตรงมารวมกัน ด้วยความหมายของชื่อ 
ค าแนะน าในการดูแลสุขภาพ ตื่นมาควรดื่มน้ าก่อน เพ่ือจะได้ขับถ่ายง่ายกาแฟท าให้ท้องผูกการกินยา
สมุนไพรควรกินแล้วสักเดือนแล้วเว้น ยาสมุนไพรต้องกินตามค าแนะน าถ้ามากบางทีจะมีอาการเมา
สมุนไพรบางอย่างเป็นหัวแต่พอใช้จริงๆเหลือไม่กี่แว่น 
จ านวนผู้ใช้บริการประมาณ  10 คน ต่อเดือน 
อายุเฉลี่ยของผู้รับบริการ อายุ 50 ปีขึ้นไป 
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ชื่อ นางยุพา  สร้อยสกุล  
อายุ  43 ปี 
ที่อยู่ 529 หมู่ 12 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 
พ้ืนเพเดิมเป็นคนจังหวัดชลบุรี ครูคนแรกคือแม่ชีการถ่ายทอดใช้การบอก
ให้จดจ าแล้วก็จะสังเกตดูว่ามียาอะไรบ้างคอยช่วยถ้าสงสัยก็จะถามส่วน
ใหญ่ยาที่ใช้ก็จะเป็นแบบง่ายๆคือใกล้ตัวหาง่าย สนใจเรื่องสมุนไพรอยู่
แล้วชอบไปดูไปช่วยต้มยาแม่ชีเค้าก็บอกสูตรเราต้องตามแกไม่ต้องมีพิธี
รับศิษย์ครู 
ความเชี่ยวชาญ รักษาอาการปวดเมื่อย 
การบันทึกข้อมูล เคยท าอยู่แต่ตอนหลังไม่ได้ท าเพราะนวดตามบ้านก็มี
แต่ลูกค้าเดิมๆ 

ขั้นตอนการตรวจ จะถามเขาว่ารู้สึกปวดไหมปวดอยู่ข้างนายข้างในหรือว่าแค่รู้สึกเมื่อย 
วิธีการวินิจฉัย พวกที่มีอาการปวดส่วนใหญ่จะมีอาการแข็ง ใช้มือจับดูจากธรรมดาท่ีเรากดลงไปเนื้อ
มันจะนิ่มไม่ตึงมือ เช่น ถ้าเป็นที่สะบักปกติเราเอามือแหย่ลงไปไม่ตึง ถ้าเอามือเข้าไปแหย่ไม่ได้มันจะ
เป็นเหมือนพังผืด 
สาเหตุ จากการที่เราท าอะไรเดิมๆ อยู่ในท่าเดิมเดิมงานเข้าเป็นเหมือนหินปูนสะสมส่วนพังผืดมันท า
ให้เลือดไหลเวียนในร่างกายช้าแล้วก็จากไป / พวกเส้นเลือดเสื้อตัวเองเส้นเอ็นขยับตัวก็ไม่สะดวก 
ตัวยาส าคัญท่ีใช้ /สูตรยาแก้อาการปวดประจ าเดือน 
สูตรที่ 1 ใบยางนา1 ก ามือผูกด้วยเอาตอก 3 เส้นแล้วว่าคาถาอุด 
สูตรที่ 2 ต้นหรือดอกนมแมวหรือจะเอามาเป็นกิ่งก็ได้แต่ต้องเป็นกิ่งแก่น ามาต้มใส่ฝางเล็กน้อยส่วน
รากเอาไว้ดูแลคนหลังคลอดจะช่วยเรื่องเลือดและน้ านมกินของแล้วจะไม่ผิด 
วิธีเตรียมยา ต้มในน้ าเดือดสักพัก 1 พอให้น้ ายาออกมา ไม่เคยนับนาทีดูจากสีแดงที่ออกมาจากฝาง
สูตรนี้ตอนแรกต้มกินเองเป็นคนเลือดน้อยต้มกินอยู่ตลอดเวลา เปิดร้านขายของอยู่หน้าโรงเรียนเวลา
เด็กท้องปวดท้องก็จะมาขอกิน 
สาเหตุ   การที่เราปวดท้องเพราะว่าเลือดเรามันจะเป็นก้อนจะถูกขับออกเม่ือกินน้ าร้อนน้ าอุ่นเข้าไป
มันก็จะไปท าปฏิกิริยา 
สูตรน้ ามันส าหรับนวดคนแก่ 
     1. ทอดไพล ขม้ินด้วยน้ ามันปาล์มรอให้อุ่นทดสอบโดยเอามือจุ่มดู 
     2. เทน้ ามันมะพร้าวน้ ามันงาลงไป 
   3. เติมพิมเสนการบูร น้ ามันระก า น้ ามันยูคาลิปตัส 
    4. เติมน้ ามันพุทธคุณของครูบาอาจารย์ เปรียบเหมือนหลวงพ่อช่วยประสิทธิ์ประสาทจะมี
สมุนไพร 108 ชนิด ธรรมดาสมุนไพรมีแค่ขม้ินแล้วก็ไพลเท่านั้น พอเราเอามาปรับใช้นวดคนแก่มันจะ
มีความลื่นจากน้ ามันงาคือคนแก่เส้นจมเวลาเราไล้น้ ามันแล้วกดเส้นมันจะไหลจากกระดูกพอนวดถึง
เส้นจะท าให้เขาสบายตัว 
สูตรยารักษาสิวน าผงทานาคาผสมกับขมิ้นและดินสอพองแล้วพอก 
ข้อระมัดระวังการรักษา   ท้องเป็นจุดที่น่ากลัวเพราะมีล าไส้ถ้ากดแล้วเจ็บก็ต้องหยุด 
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การศึกษาเพิ่มเติม   นอกจากนั้นก็ไปเรียนการต้มยาปวดเมื่อยกับหมอฝนแกไม่บอก แต่ก็จ ามาไม่เคย
จดจ าไว้พอจะรักษาตัวเองดูแลคนอ่ืนได้ ต่อมาเรียนกับหมอสะโอดเวลาไปขายยาด้วยกันก็จะคอยฟัง
เวลาแกอธิบายให้คนซื้อฟัง ประโยชน์ในการเข้าร่วมชมรมหมอพื้นบ้านได้ไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมเวลา
มีโครงการโรงพยาบาลก็จะจัดให้ไปดูเช่นโครงการเกี่ยวกับสมุนไพรการตากยาการต้มยาวิธีการท ายา
เช่นที่วัดของอาจารย์วิชัยและที่วนเกษตรของผู้ใหญ่วิบูลย์ที่นี่จะต้องขนขวายเรียนรู้เอาเองเขามีครูบา
อาจารย์หลายคนไม่ได้เจาะจงว่าเราต้องไปอบรมเรื่องนั้นๆ เราต้องศึกษาเอาเอง 
การถ่ายทอดความรู้   การถ่ายทอดให้ทุกคนที่สนใจโดยจะบอกสิ่งที่จ าในหัวสมองเคยใช้อะไรใกล้ตัว
ประจ าเราก็จะใช้ของอย่างนี้โครงการที่เอาหมอพ้ืนบ้านไปสอนชาวบ้านชาวบ้าน หมอพ้ืนบ้านเค้าเก่ง
กันคนละอย่าง 
แหล่งสมุนไพรที่ใช้ในการรักษา   ได้มาจากแถวบ้านที่ซื้อจะเป็นแบบพวกสตรีเช่นว่านชักมดลูก ผง
ทานาคา ซื้อที่ร้านเม่งเซ้ง ถ้ารากสามสิบก็ไปเอาแถววัดหนองเสือ 
จ านวนผู้ใช้บริการ - 
อายุเฉลี่ยของผู้ใช้บริการ - 
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กระบวนการรักษาของหมอกระดูก 
ชื่อ   นายละมัย บรมพิทักษ์ 
อายุ  57 ปี 
ที่อยู่ 126 หมู่ที่ 1 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 
 เรียนรู้การรักษากระดูกจากลุงสอนเป็นคาถาวิธีการศึกษาจะใช้
การบอกการท าน้ ามันลุงจะท าให้ดูว่าเคี่ยวแบบนี้ เวลาเรียนวิชาจะเรียน
โดยตรงไม่ได้ต้องรอเวลาที่เขามาส่งครูคือตอนผู้ป่วยเขาหายแล้วถึงมาขอ
เรียนตอนนั้น มิฉะนั้นกลับไปเราก็รักษาคนต่อไม่ญาติก็ลูกหลานคนใดคน
หนึ่งต้องมีแขนขาหัก เรียนไปแล้วต้องได้รักษาแน่ๆ เป็นเคล็ดขอเรียน
เปล่าๆ ไม่ได้ กระดูกหักไม่ได้ถือว่าเป็นโรคเพราะไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคเกิด
จากอุบัติเหตุ รักษามา 10 กว่าปี ปีนี้มีผู้ป่วยมารักษา  2-3 คนแล้ว ส่วน

ใหญ่สาเหตุมาจากรถเครื่องไหปลาร้าหลุดหัก เมื่อก่อนนี้ก็ตกควายตกต้นไม้ขาเคล็ดขาแพลง 
ขั้นตอนการตรวจอาการ  เวลาผู้ป่วยมาท าการรักษาก็จะต้องดูลักษณะของกระดูกหัก ซึ่งแบ่งได้เป็น 
    1. หัก  
    2. หลุด  
    3. แตก  
    4. ร้าว  
          จะใช้การรักษาแบบเดียวกันถ้ากระดูกหักหรือหลุดแขนขานั้นก็จะห้อย ถ้ากระดูกแตก
กระดุกกระดิกได้แต่เจ็บ ถ้ากระดูกร้าวจะมีเสียงดังป๊อบแป๊บ 
การบูชาครู   ต้องนึกถึงครูบาอาจารย์ขอสิ่งดีๆมาช่วยรักษาเวลาจะว่าคาถาก็ขอให้รักสาหาย 
วิธีการรักษา  ทาน้ ามันและใช้คาถาเป่า 
วิธีการท าน้ ามัน   ส่วนผสมน้ ามันมะพร้าวน้ ามันงาถ้าหาน้ ามันงาไม่ได้ให้ต างาเม็ดใส่ผสมลงไปสัดส่วน
อย่างละเท่าๆ กันจากนั้นก็น าน้ ามันมาว่าคาถาอุปกรณ์ในการรักษาคือเฝือกไม้ โดยใช้ไม้ไผ่น ามาเหลา
ให้มีลักษณะกลมๆ เล็กๆ ไม่ต้องยาว น้ ามันจะรักษากระดูกและรักษาแผลด้วยน้ ามันซื้อจากตลาดเค้า
จะท าใส่ขวดมาขายโดยเฉพาะ 
ระยะเวลาในการรักษา  วันแรกต้องเป่า 2 ถึง 3 เวลา ท าอย่างนี้ติดต่อกัน 3 วันส่วนใหญจ่ะมาหาที่
บ้านเมื่อเขาพอมาไหว ที่ไกลๆ ยังไมเ่คยไปรักสาเวลากระดูกติดจะสังเกตได้จากการเคลื่อนไหวที่เป็น
ปกติแต่บางทีก็จะคดงอผิดรูป บางคนไปรักษาที่โรงพยาบาลก่อนดามเหล็กมาเลยบางคนใส่เฝือกบุญ
ตาสเตอร์ปูนปาสเตอร์มาถึงนี่ก็แกะออกใส่เฝือกไม้ไผ่ บางคนเค้าจัดกระดูกก็มาทาอย่างเดียว 
ค าแนะน า   ห้ามกินของหมักของดองของแสลง ของขม 
การติดตามการรักษา   เมื่อรักษาหายจะมาส่งครูแต่บางคนก็เงียบหายไปเลย 
การศึกษาเพิ่มเติม   จากการอบรมแต่ไม่ค่อยได้น ามาใช้ 
การถ่ายทอดความรู้   เป็นการถ่ายทอดความรู้ที่มีเง่ือนไข ถ่ายทอดได้ล าบากแต่ได้ถ่ายทอดให้ลูกเขย
ซึ่งเป็นคนใกล้ตัว นอกจากนี้ก็ยังไม่เห็นมีใครมาขอเรียน 
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ชื่อ นายสด สายอุบล  
อายุ  72 ปี  
ที่อยู ่บ้านเลขท่ี 42 หมู่ 15 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา  
นายสด สายอุบล ประกอบอาชีพประมง มีประสบการณ์รักษา 40 ปี 
เป็นหมอน้ ามันรักษากระดูกเชี่ยวชาญในการรักษาผู้ป่วยกระดูกหัก ไฟ
ลามทุ่ง ขยุ้มตีนหมา งูสวัด ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากหลวงปู่ 
ตอนเป็นเด็กหลวงปู่เอาไปเลี้ยงโตขึ้นก็บวชเณรวันไหนหลวงปู่ไม่อยู่ติด
กิจนิมนต์เวลาคนไข้มาหาเราต้องดูแลคนไข้ เริ่มต้นรักษาตั้งแต่เป็นเณร 
เมื่อก่อนไม่มีกระดาษต้องเขียนในใบลาน คนรู้หนังสือก็มีน้อย สมัยนั้น
แค่จบ ป.4 ก็เป็นครูได้ หลวงปู่สอนให้จ าท าให้ดูพาเดินดูต้นไม้ ป่าไม้ 
สมัยก่อนไม่มีโรงพยาบาลคนตกต้นไม้ควายชน ไข้กาฬรักษาได้หมด 

ต าราของหลวงปู่เป็นภาษาขอมเพราะเมื่อก่อนกัณฑ์เทศน์ตัวหนังสือธรรมก็จะเป็นภาษาขอมเขียนใน
ใบลานร้อย ด้วยเชือก เพราะประเทศไทยพ้ืนที่นี้ขอมอยู่มาก่อน เลยไม่ได้เรียนจากในต าราของหลวงปู่ 
สถานที่รักษา  ใช้บ้านตนเองเป็นที่สถานที่รักษาในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถมาท าการรักษาที่บ้านของ
หมอก็จะมีบริการไปรักษาที่บ้านของผู้ป่วย การรักษาผู้ป่วยกระดูกหักจะใช้น้ ามันร่วมกับคาถาเป่า 
และมีการเข้าเฝือก การรักษาไฟลามทุ่ง ขยุ้มตีนหมา งูสวัดจะใช้สมุนไพรร่วมกับการเป่าพ่น สมุนไพร
ที่น ามาใช้ในการรักษาหาได้จากในพ้ืนที่ 
ข้อควรปฏิบัติของหมอพื้นบ้าน คือ การปฏิบัติตนต้องรักษาศีลห้าถ้าสิทธิ์ผิดศิลแมนเพียง 1 ข้อเวท
มนตร์คาถาที่มีอยู่ก็จะท าลายตัวเอง ในการรักษาห้ามไม่ให้กินไข่เพราะตรงกับภาษาอีสานว่าโนบวม
จะท าให้เจ็บปวดมันก็เลยเสร็จแล้วเวลาทานอาหารเอ้ือมมือไปตากจะชนมือกันไม่ได้ถ้าชนต้องแยก
ออกทันทีค าว่ากินข้าวกระดูกจะไม่ติดห้ามกินของงานศพพระศพยังไม่เคลื่อนที่ออกไปกินไม่ได้
แม้กระท่ังน้ า ถือว่ามนุษย์อย่าไปร่วมกับผีงานเลี้ยงงานศพพ่ีคือเจ้าภาพ 
สาเหตุ  เกิดจากการติดต่อและคนสุขภาพไม่แข็งแรงจึงติดเชื้อง่ายผูกต้านทานไม่แข็งแรงสารพิษรอบ
ข้างยาฆ่าหญ้ามันแรงมากับอากาศแพ้ฝุ่นละอองที่เรามองไม่เห็นเกิดข้ึนได้กับคนทั่วไป 
กระดูกหักสาเหตุเกิดจากอุบัติเหตุหกล้มตกต้นไม้ลื่นห้องน้ าส่วนมากจะมาจากอุบัติเหตุ 
ขัน้ตอนและวิธีการรักษา 
 1. เริ่มกระบวนการรักษาด้วยการซักถามถึงสาเหตุรวมทั้งการรักษาก่อนที่จะมาพบหมอ 
หลังจากนั้นจะตรวจดูอาการด้วยการดูและสัมผัสบริเวณอวัยวะที่มีอาการก่อนจะท าการวินิจฉัย 
กระดูกหักส่วนใหญ่เกิดจากอุบัติเหตุท าให้กระดูกบริเวณนั้นๆ เช่นกระดูกแขน ขา ไหปลาร้าหัก เป็น
ต้น และสอบถามถึงการรักษาก่อนที่จะมาพบหมอ 
 2. ไฟลามทุ่งจะมีอาการเป็นตุ่มเป็นผื่นแสบร้อนขึ้นตามร่างกายเช่นเอวเอวหลังไหล่ 
ขยุ้มตีนหมาจะมีอาการเป็นตุ่มวงข้างในมีน้ าใสอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มขายอาการของไฟลามทุ่ง 
 3. อาการของงูสวัดตุ่มจะมีลักษณะอยู่ร่วมกันเป็นเส้น ตุ่มเป็นวงออกแดง เริ่มเป็นตุ่มแนว
ยาวไม่ย้ายไปมา เริ่มแต่มันจะออกจากที่หนึ่ง แล้วไปขึ้นอีกที่หนึ่ง เชื่อว่าจะกินเข้าไปถึงกระดูก จะมี
อาการจับไข้เป็นระยะ และจะปวดเข้าไปถึงกระดูก  
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วิธีการรักษา  ผู้ป่วยจ้ะจะตั้งขันธ์ 5 ประกอบด้วย เทียน 10 เล่ม ดอกไม้ 10 เงิน 1.50 บาทใส่พาน
หรือภาชนะ ความหมาย ก่อนจะรักษาต้องระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทเวทมนต์คาถาให้
จะขอให้ช่วยรักษาคนป่วยให้หาย ถ้าหายจะมาปลงคาย  
การรักษาอาการไฟลามทุ่ง อาการขยุ้มตีนหมา และอาการของงูสัด หมอจะประกอบพิธีกรรมด้วยการ
ท่องคาถาแล้วเป่าบริเวณท่ีมีอาการวันละ 1 ครั้ง 
รูปแบบและวิธีการรักษากระดูกหักของผู้ป่วยแต่ละคนต่างกันตามอาการได้แก่วิธีการเปาร่วมกับการ
เข้าเฝือกไม้ไผ่การเป่าผสมกับการทาน้ ามันงาและการเป่าอย่างเดียว ทั้งนี้ต้องซักถามอาการและจับ
กระดูกให้เข้าที่ด้วยวิธีการดึงแล้วจึงใส่เฝือกไม้ไผ่ ทาน้ ามันงาและท่องคาถา จากนั้นจะเสกน้ ามันงาให้
ไปทาที่บ้านพร้อมกับมารับการเป่าติดต่อกันจนกว่าจะหาย 
สมุนไพรที่ใช้รักษา  คือปลูกเองและเก็บตามป่าเขา 
สมุนไพรรักษาและเป็นยาสามัญประจ าบ้าน ควรมีไว้ใช้ในยามฉุกเฉินคือ  
 1. ยอดมันเทศใช้ยอดบดผสมกับเหล้าขาว 40 ดีกรีให้เลยเพราะรักสาโรค  
 2. สะเดาใช้ยอดสมกับกินกับเหล้า 40 ดีกรี 
 3. ครอบฟันสี แดง เหลือง ขาว ทั้งหมดรวมกันต้มดื่มแก้ผิดส าแดง  
 4. ว่านหอทองแก้เบื่อเมาใช้เคี้ยวกิน 
 5. ฟ้าทะลายโจรแก้ไข้ใช้ต้มหรือกินสด  
 6. เปลือกมะม่วงแก้ท้องร่วงใช้ย่างไฟใส่น้ าดื่ม  
 7. ต้นกระจายแก้ท้องร่วงต้มกินแก้เมาแต่ถ้าไม่เมา กินแล้วจะมีอาการคัน 
จ านวนผู้ใช้บริการ 10 ถึง 20 คน ต่อ ปี 
อายุเฉลี่ยของผู้รับบริการ ทุกช่วงอายุเนื่องจากเป็นอุบัติเหตุ 
ค าแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติตน ขณะที่ท าการรักษาอยู่คือห้ามผู้ป่วยที่กระดูกหักลงน้ าหนักถ้ายัง
ไม่ได้ท าการถอดเฝือกออก เมื่อมีอาการดีขึ้นหรือหายจากโรคที่เป็นต้องกลับมาท าพิธีส่งครูโดยน ามี
ขันธ์ 5 ผ้าขาว 1 ผืน ยาว 1 วา ปลงคายรักษากระดูกจะมีกระติ๊บข้าวในนั้นข้าวสาร หยิบมือ 1 เพ่ือ
บูชาครูและเงิน 1.50 บาทไม่เกินนั้นหากจะตอบแทนจริงๆ จะให้เป็นค่าเดินทาง แล้วแต่จะเรียกค่า
สมนาคุณให้ด้วยความเสน่หาก็ได้ 
เหตุการณ์ประทับใจในการรักษา  ผู้ป่วยคือมีคนไข้กระดูกแขนหักไปรักษาที่โรงพยาบาลกระดูกไม่
เข้าท่ีทางโรงพยาบาลได้ตัดแขนทิ้งแต่ผมรักษาหายโดยการใช้น้ ามันงาและเอาคทา 
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ชื่อ  นายสมร  บรมพิทักษ์  
อายุ  51 ปี 
ที่อยู ่ 19 หมู่1 ต.คลองตะเกรา  อ.ท่าตะเกียบ  จ.ฉะเชิงเทรา             
นายสมร  บรมพิทักษ์ เป็นหมอรักษาพิษงู บ้านเกิดอยู่ที่อ าเภอท่า
ตะเกียบเริ่มต้นการเป็นหมอพ้ืนบ้านตอนไปบวชที่วัดบางมะเฟือง
อ าเภอสนามชัยเขตย้ายมาอยู่วัดเกาะสะแกอายุประมาณ 20 ปี หลวง
พ่อที่วัดให้ตามไปช่วยรักษาคนถูกงูกัด เริ่มแรกช่วยหยิบยาบ้างรับขันธ์
บ้างต่อมาขอเรียนวิชาหลวงพ่อก็ให้ตั้งขันธ์แล้วแกก็บอกคาถา บอกตัว
ยาตัวยา 
ความเชี่ยวชาญ   เรื่องสมุนไพรรักษาพิษง ู
การบูชาครู  เทียน 5 คู่ กับอีก 1 เล่ม เพ่ือมาจุดเป่า ดอกไม้ 5 คู่ เงิน 

2 บาท ถ้าหายแล้วผู้ป่วยถึงจะกลับมาสมนาคุณ คนที่ยกขันธ์ก็คือคนป่วยเวลาไปรักษาให้เค้าเตรียมไว้
และต้องพูดขณะยกครูว่า “พ่อหมอเอ๋ย ช่วยรักษา....(ไอ้ที่กัด) ให้หน่อยเราก็รับขันธ์ก็คือการที่ยอม
รักษาให้” 
ขั้นตอนการตรวจ  ต้องรู้ว่าเป็นงูชนิดไหนส่วนใหญ่จะพบว่าเป็นงูกะปะ งูแมวเซา งูเห่า งูจงอางนานๆ
ครั้ง 
วิธีการวินิจฉัย เมื่อซักประวัติรู้ชนิดของงู ถ้าไม่รู้จะดูจากต าแหน่งที่ถูกกัด 
 1. งูกะปะ แผลจะต่ ากว่าข้อเท้าเพราะงูชนิดนี้จะอยู่ตามดินเดินผ่านไปเหยียบมันเข้าก็จะถูก
กัด 
 2. งูแมวเซา แผลจะสูงกว่าข้อเท้า 
 3. งูเห่า แผลจะถูกกัดบริเวณน่อง 
 4. งูเขียวหางไหม้ที่อยู่บนต้นไม้ จะถูกกัดจากข้างบน 
ถ้าสังเกตจากเขี้ยวจะไม่รู้เพราะงูทุกตัวมี 2 เขี้ยวเหมือนกันหมดทุกตัว นอกจากนั้นอาการปวดก็จะไม่
เหมือนกัน ถ้าปวดตึบตึบก็จะเป็นแมวเซากับกับข้าวกะกะประถ้าปวดชาชาก็จะเป็นงูเห่าแต่งูเขียวหาง
ไม่ปวดที่สุดปวดบวมด้วย 
ตัวยาส าคัญที่ใช้ในการรักษา สมุนไพรรักษาพิษงูประกอบด้วยสมุนไพร 3 ชนิดคือ ผักเสี้ยนผี 
โลดทะนงแดง ต้นไม้ลาย  
วิธีการเตรียมยา น าสมุนไพรทั้งหมดมาต าใช้เทียนคนโดยใช้เหล้าขาวเป็นตัวประสานยาให้ผู้ป่วยดื่ม
รวมทั้งน ามาทาบริเวณแผลที่ถูกงูพิษ 
วิธีการรักษา ก่อนอ่ืนต้องขอเส้นผมผู้ป่วยมา 1 เส้นขูดปากแผลถ้าเขี้ยวงูยังอยู่ก็จะติดเส้นผมขึ้นมาที่
เขี้ยวหักเพราะบางทีคนตกใจก็ไปเตะ ถ้าเขี้ยวหักยังอยู่แผลจะบวมเทยาออกให้ผู้ป่วยดื่มขณะที่ท ายาก็
จะเทียนเล่มที่จะเป่าคนและท่องคาถาไปด้วยเอานิ้วชี้จี้ที่ปิดปากแผล จากนั้นก็จะอุดปากแผลด้วยกาก
ยาน ามาพอกมาแปะไว้ ขณะท าการรักษาก็ต้องถามผู้ป่วยว่าเป็นอย่างไรบ้างพอยาแห้งก็ต้องเปลี่ยนยา
ใหม่จ านวนยาผู้หญิงผู้ชายเท่ากันถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็กินมากหน่อยเด็กก็น้อยหน่อยวัดดูจากแก้วเท่านี้เด็ก
กินมากไม่ได้เพราะเดี๋ยวเมา ถ้าปวดมากไม่หายก็กินเข้าไปอีก 3 ชั่วโมงก็หายแล้วสูตรยาที่รักษามีอยู่
ชนิดเดียวไม่ว่างูอะไรก็ใช้เหมือนกันหมดส าหรับงูพิษทุกชนิดผสมกับเหล้าขาวเลือกท่ีจะไม่ท าให้ปวด 
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ข้อระมัดระวังในการรักษา 
 1. ผู้ป่วยงูกัดห้ามมัดถ้ามัดจะหายช้าเพราะลมไม่เดินแผลจะบวม 
 2. ถ้าถูกยาแล้วรู้สึกร้อนเป็นไฟ วิธีแก้ไขก็คือใช้ยาอีกอย่างเปลี่ยนจากร้อนเป็นยาเย็น คือ 
ใช้รากไม้ฝนกับน้ ามะนาว ยังช่วยเรื่องแผลเน่าได้อีกด้วย 
ประสบการณ์ในการรักษา  เคยมีคนตามไปรักษาที่โรงพยาบาลโดยแอบหมอไปตอนนั้นหมอให้แต่
น้ าเกลือผู้ป่วยไม่ได้ฉีดเซรุ่มเพราะเขาไม่รู้ว่างูอะไรกัดการรักษาตอนแรกแกะเชือกออก ทางอนามัยที่
ส่งตัวขันชะเนาะมาถึงโรงพยาบาลมันก็บวมการตั้งขันธ์บูชาครูส าหรับผู้ป่วยรายนี้ให้ผู้ป่วยหายก่อน
ค่อยท าถ้าไม่ท าหมอก็ต้องท าเองเพ่ือให้ครบพิธีกรรม โรงพยาบาลได้ซากงู เป็นงูกะปะคอแดง ล้าง
แผลเป่าทายาประมาณครึ่งชั่วโมงอยู่โรงพยาบาลต่อ 2-3 วัน 
ค าแนะน าภายหลังการรักษา   ห้ามกิน กบ เขียด และของที่งูกินทุกอย่าง 
การศึกษาเพิ่มเติม - 
การถ่ายทอดความรู้  ยังไม่มีผู้ใดสนใจ 
แหล่งสมุนไพรที่ใช้ในการรักษา  หาได้ท่ัวไป บางชนิดปลูกเอง 
จ านวนผู้ใช้บริการ  ไม่แน่นอน 
อายุเฉลี่ยของผู้ใช้บริการ   ทุกเพศ ทุกวัย คนนอกอ าเภอก็มา 
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ข้อมูลจากการสมัมนา 
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ข้อมูลจากการสัมมนา 
 ลุงชาตรีคะต้นพันธุ์ชาติที่ว่าเป็นสมุนไพรอันตรายแล้วเราน ามารักษาโรคได้เนี่ยลุงมีวิธีการ
ยังไงที่จะลดอันตรายของสมุนไพรตัวนี้ 
 ลุงชาตรี: มันมีตัวขัดหนิ ตัวรางแดงน่ะไปรัดผลต้นพันธุ์ชาติท าให้ต้นพันธุ์ชาติออกฤทธิ์แรง
เกินไปไม่ได้จะมีรางแดงคลุมแต่รางแดงเนี่ยคนผิด กินอะไรสักอย่าง รางแดงเนี่ยมันแก้ได้หมอครับทีนี้
พันธุ์ชาติมันอันตรายถึงขั้นตายแล้วเจ้ารางแดงไปควบคุมครับตัวนี้ ถ้าขาดยารางแดงไม่ได้นะ ส่งท้ายนะ
ถ้าไปใช้ตัวพันธุ์ชาติเฉยๆ น่ะ อันตรายแล้ว ซ้ีแจงเลยน่ะ 
 พ่ีจ๋า : ค่ะ ขอบคุณคุณลงชาตรีมากทีนี้เราอยากฟังจากท่าน ผอ.รพสต.บ้างเกี่ยวกับเรื่องที่
หมอพ้ืนบ้านบอกว่ารักษาโรค นี่โน่นนั่นได้ เราฟังแล้วเนี่ยเราอยู่ในเรื่องของสมัยใหม่เรื่องของ
วิทยาศาสตร์เรื่องของเทคโนโลยี มีความเห็นยังไงบ้างคะ 
 ผอ.รพสต. : แนะน าตัว ครับ 
 - ประเด็นสถานการณ์ด้านสาธารณสุข 
 ก็เริ่มพอปี 49 ปี 2549 ก็เริ่มรวมหมอพ้ืนบ้านที่อยู่ต่างที่แล้วก็มาร่วมคุยกันแบบนี้ท าเป็น
สัมมนาว่าหมอพ้ืนบ้านแต่ละคนมีความรู้ด้านใดบ้างแล้ว 
 หมอพ้ืนบ้านอยากจะท าอะไรถ้าเกิดว่าเรารวมกลุ่มกันได้แล้วเนี่ยหมอพ้ืนบ้านอยากจะท า
อะไรต่อไปก็ให้แต่ล่ะท่านคิดเองจะท ายังไง  
 เขาต้องการที่จะเผยแพร่ภูมิปัญญาที่เขามีอยู่ในตัวเขาเองให้ใครบ้างล่ะ แล้วถามย้อนไปเขา
ต้องการที่จะเผยแพร่ใครบ้างก็จะมีเด็ก นร.อย่างลุงสมบัติเองเขาก็สอนนักเรียนในโรงเรียนร่มโพธิ์ทองอยู่ 
 แอย่างเขาเองเขาบอกว่าสามารถถ่ายทอดความรู้กับนักเรียนได้ความรู้แล้วเขาสามารถน า
ความรู้กับไปใช้ในครัวเรือนและในชุมชนของเขาซึ่ง 
 ในการดูแลเบื้องต้น ในการน าสมุนไพรใกล้ตัวน ามาใช้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหาได้ง่าย ใช้ง่าย 
ถ้าใช้เป็น ถ้ารักใช้ถ้าใช้เป็น ใช้ส่วนไหน ยารู้ว่าส่วนไหนใช้แล้วเป็นอันตราย รู้ว่าส่วนไหนกินไปแล้ว
เกิดอันตราย 
 ตรงนี้กลุ่มหมอพื้นบ้านเองถ้าเป็นการน าสมุนไพรเบื้องต้นไปใช้ในการดูแลสุขภาพเอง
จะไม่ได้ลงลึก ซึ่งสมุนไพรที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นผักพ้ืนบ้านที่กินแล้วไม่เกิดอันตราย  และความรู้เล็กๆ 
น้อยๆ เช่นแมลงสัตว์กัดต่อยเนี่ยเอาสมุนไพรที่มีในครัวเรือนมาใช้ก็สามารถท าได้  
 ว่าในการที่จะขยายไป ก็ให้ความส าคัญและเห็นคุณค่าของแพทย์แผนไทยและแพทย์
ทางเลือก หรือเราชาวหมอพ้ืนบ้านก็อยู่ในส่วน 1 ของแพทย์พ้ืนบ้านหรือแพทย์ทางเลือกภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เค้าอยู่เช่นเดียวกันแต่สิ่งที่พูดถึงเนี่ยว่าจะได้รับการยอมรับหรือมีที่ยืนขนาดไหนแต่ถ้าบอกว่า
ในระดับชุมชนตอนนี้เราก็เป็นที่ยอมรับอยู่แล้วแต่ในเรื่อง ของการสืบทอดส่งต่อเนี่ยในท้องถิ่นต้อง
ได้รับความร่วมมือจากหมอพ้ืนบ้านเหมือนกันว่ายินดีที่จะถ่ายทอดไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
กระบวนการที่ผ่านมาการถ่ายทอดบางท่านบอกว่าต้องใช้วิธีการจดจ าไม่จดบันทึกอะไรต่างๆ เรานี้ซึ่ง
ผมก็คิดว่าคงเป็นกุศโลบายของผู้ที่ถ่ายทอดว่าต้องการให้เราจ า ได้แม่นย าจริงๆไม่ใช่จดได้แค่กระดาษ
ในหนังสือเพราะว่าการจด การจ าตัวเองให้ได้แม่นย ามันสามารถใช้ได้ทุกที่ แล้วก็ไม่ลืมแล้วก็เป็นการ
แสดงถึงความจริงใจความใฝ่รู้แล้วก็ เต็มใจถ่ายทอดจริงๆ ของผู้เรียนก็เลยบอกไม่ให้โจทก์และให้จ า
แต่จริงๆ แล้วความสามารถของผู้เรียน บันทึกออกมาได้มันก็สามารถจะถ่ายทอดได้ง่ายขึ้นก็จะท าให้
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คนได้ถ่ายทอดหรือไปเรียนรู้ถ้าในระดับของพ้ืนที่หรือในชุมชนส่งรพสต . ต่อเองเนี่ยเราไม่ได้กีดกันจะ
ให้หมอพ้ืนบ้าน 2.21 เข้ามาร่วมให้บริการกับเราอย่างเช่นคุณอนุชารพสต. ก็ได้พูดแล้วว่าเคยจัดเป็น
โปรแกรมให้แต่ว่าทุกวันผมมีรพสต.เข้ามาที่อนามัยร่มโพธิ์ทอง 
 - การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
 อีกส่วนนึงตัวหนูเองท่ีพยายามที่จะผลักดันหมอพ้ืนบ้าน ให้ชาวบ้านที่อยู่ในนี้ได้ทราบว่า 
ในอ าเภอท่าตะเกียบเนี่ยมีหมอพ้ืนบ้านนะสามารถที่จะดูแลสุขภาพพวกท่านได้ โดยการขอสนับสนุน
งบประมาณจากส่วนท้องถิ่นเข้ามาจัดโครงการหลายๆ โครงการแทบจะทุกปี 
 ให้หมอพ้ืนบ้านมาเป็นวิทยากรเป็นการถ่ายทอดความรู้ให้กับชาวบ้านที่อยู่ทั้งต าบลท่า
ตะเกียบทั้งและก็ต าบลครองตะเกราให้เขามีความรู้ว่าสมุนไพรที่อยู่ที่บ้านเขาๆ รู้จักชื่อแต่ไม่รู้ว่าจะ
เอาไปใช้ยังไง ก็สามารถท่ีจะเพ่ิมความรู้ตรงนี้ให้กับเขา 
 แล้วก็ลดการใช้ยาแผนปัจจุบันได้ช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้นในระดับนึงแล้วก็  ตรงนี้หมอ
พ้ืนบ้านเองก็ได้รับเชิญจากองค์กรหลายๆองค์กรไปเป็นวิทยากรให้ และมีสถาบันหลายๆสถาบันที่
ติดต่อเข้ามาท างานวิจัยกับหมอพ้ืนบ้านไม่ใช่เฉพาะพ่ีจ๋านะคะก็ยังมีจาก  ป.ตรี ตั้งแต่ระดับประถม
มัธยมก็จะเป็นโครงงานนะคะที่เข้ามาติดต่อให้ความรู้ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นระดับ  ป.ตรีนะคะ ป.โทก็เข้า
มา พ่ีจ๋านี่ระดับสูงสุดเลยก็มาท าเป็นระดับปริญญาเอกเลย  
 ทางกลุ่มหมอพ้ืนบ้านมีความภาคภูมิใจเป้นอย่างยิ่งเลยที่บุคคลภายนอกยังเห็นความส าคัญ
และเข้ามาศึกษาภูมอปัญญาเหล่านี้ ก็ดีใจที่งานที่ท าปัจจุบันนี้มีคนเห็นมีคนสนใจ สนใจที่จะน าความรู้
เหล่านี้ไปดูแลตนเองต่อไป 
 
เรื่องความเห็นเรื่องของวิธีการรักษาของหมอพื้นบ้าน 
 - ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีดูแลสุขภาพของหมอพ้ืนบ้าน 
 หมอพ้ืนบ้านก็จะรักษาคล้ายๆ ถ้าเราเทียบระหว่างวางกับที่ท าตารางเทียบกัน เทียบกายมา
ป่วยเป็นอะไร เขาก็จะมีตัวยาที่รักษาเจ็บมาป่วยเป็นอะไร ก็จะมีอย่างเช่นเรื่องของถ้าไม่หายเนี่ยเป็น
เรื่องของไสยศาสตร์ ก็จะท าให้จิตใจของคนไข้ดีขึ้นมันก็จะเป็นลักษณะของการการจัดการกับ
สิ่งงแวดล้อมกับจิตวิญญาณของคนไข้ลักษณะคล้ายกัน เป็นลักษณะของการการจัดการกับสิ่งแวดล้อม
กับจิตวิญญาณของคนไข้ลักษณะคล้ายกันแต่ว่ากระบวนการคล้ายกัน  แต่ว่าวิธีการรักษาของหมอ
พ้ืนบ้านเป็นสิ่งทีส่ืบทอดต่อกันมาประกอบกันหลายๆ อย่าง 
 
 ถ้าคนที่จะมารักษากับเราแล้วเขาต้องการที่จะไปรักษากับหมอพื้นบ้านด้วย 
 - แนวทางการรักษาร่วมกับหมอพ้ืนบ้าน 
 เราก็คงจะต้องท ากระบวนการการจัดท าระเบียนต่างๆหมอพ้ืนบ้านจัดท าเป็นกลุ่มตามความ
เชี่ยวชาญต้องรับยาเบาหวานและแนะน ามีหมอพ้ืนบ้านที่เราท าแล้วเนี่ยอย่างลุงเนี่ย อย่างทุกวันพุธ
เขาจะมีหมอมาประจ าที่อนามัยเนี่ยก็มีหมอพ้ืนบ้าน  
 ผมบอกลุง ผมมีหมอพ้ืนบ้านที่เราท าแล้วเนี่ย อย่างลุงเนี่ยอย่างทุกวันพุธเขาจะมีหมอมา
ประจ าที่อนามัยเนี่ยก็มีหมอพ้ืนบ้าน  ในหมู่บ้านมีลุง ก็ไปหาเลยนะ อาจจะไม่มีการจดต าราแต่จะมี
เหมือนการที่จ าในการใช้เขาจะค่อนข้างแม่น  
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 ถ้าแนะน าแล้วไม่มีผลเสียก็ให้รับประทานได้ แล้วมันทางไกลคือเขาไปตรวจที่โรงพยาบาล
สมเด็จศรีราชาแล้วเขาบอกว่า ไม่ต้องใช้ 10.59 จากประสบการณ์ก็จะมีคนถามบ้างนะครับ ว่าเราจะ
ใช้คู่กันไหมอันนี้ คือจะใช้ยาแผนโบราณคู่กับยาแผนปัจจุบันไหมก็บอกว่าเวลาใช้เราควรแจ้งให้หมอ
แผนปัจจุบันทราบด้วยเพราะบางอย่างของคู่กันนะครับสมมติว่ายาสมุนไพรมันลดเบาหวานลดความ
ดันมันก็จะเล่าฤทธิ์ก็อาจจะท าให้ความดันต่ าลงระดับน้ าตาลในเลือดต่ าใช้ควบคู่กันไปนะครับ 
 ประสบการณ์ที่สัมผัสที่นี่มาประมาณ 20 กว่าปีน่ะครับ ช่วงแรกๆ นะครับจะเล่าบริบทของ
ท่าตะเกียบนะครับ จะไปโรงพยาบาลทีใช้เวลาประมาณ 2 ชม. ตอนนั้นไม่มีโรงพยาบาลท่าตะเกียบ
ต้องไปโรงพยาบาลสนามชัย มีอุบัติเหตุเยอะก็ต้องรอรถ ตอนนั้นน่ะเรียกรถปิคอัพ  
 - ประเด็นความคิดเห็นต่อการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพเพ่ือเป็นทางเลือกในการดูแล
รักษาสุขภาพของประชาชน 
การดูแลรักษาสุขภาพแบบพื้นบ้าน 
 ทีนี้พอดีคนแถวนี้เขาจะมีสมุนไพรเยอะ เขาจะใช้สมุนไพรกันก่อน ก็จะมีหมอพ้ืนบ้านเขาจะ
มีคล้ายๆ ผู้เชี่ยวชาญของเขาน่ะครับ หมอเชี่ยวชาญทางด้านกระดูกก็จะมีเฉพาะคนนะครับ ทางสูก็จะ
มี อายุรกรรมก็จะมี นวดอย่างนี้ก็จะมีนะครับ ก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับเด็กวันรุ่นในหมู่บ้าน ตอนนั้น
จะมีหมอน้ ามันในการรักษากระดูกหักนะครับ ก็ตอนนี้จะมีที่ไหนๆ มาเยอะ ตอนแรกผมก็ไม่ค่อย
เชื่อ ก็ใช้รักษาได้ เขาก็ไปรักษาโดยใช้น้ ามัน ก็รักษาได้ไม่ต้องไปเข้าเฝือกที่เป็นทางการ บางคนส่งตัว
ไปเขาก็บอกจะไปโรงพยาบาลแล้วก็มาหาหมอน้ ามันอีกสักเดือนนิ เขาก็มาบอกว่าเขาหายแล้ว  
 น่าเสียดายนะครับตอนนั้นท่านเป็นหลวงพ่อ แต่ตอนนี้ท่านเสียไปแล้ว เพราะฉะนั้นภูมิ
ปัญญานั้นก็จะหายไปเลย  
การดูแลรักษาสุขภาพของหมอพื้นบ้าน 
 หมอพ้ืนบ้านไม่โฆษณาตัว สิ่งที่ดีที่สุดเป็นปัญญาของหมอพ้ืนบ้าน  ใครเป็นอะไรมาหาหรือ
จะไปหาก็ได้  ค่ารักษาไม่ใช่เราจะมาเก็บเป็นกรอบเป็นกรรมหรือ  ขัดมาไว้ใช้ ถือว่าใช้ประโยชน์
ไม่ได้ ค่าครู 6 บาท หมอพ้ืนบ้านจะท าอะไรต้องมีครูบาอาจารย์ ต้องรักษาธรรมเนียมประเพณี 
ก็เริ่มท าตั้งแต่เรื่อยๆ จนกระทั่งไม่รู้ตัวๆ ก็เอามาท า เขาบอกแก้อะไรเราบอกยาดอง ก็พาเด็กมา
ท า มันก็มีเอามาขาย มีสมุนไพรแบบเป็นเถาว์ เป็นไม้เตี้ย ไม้พุ่ม ที่เอามาต้มทานนะครับจะมีแต่เถาว์
ผมไปหาไม่โตไม่ใหญ่ 
 จรรยาบรรณของหมอพ้ืนบ้านเราจะเรียกร้องค่าสินบนไม่ได้มันแล้วแต่ความพอใจของคน
ป่วยว่าจะสมนาคุณนะครับค่ารักษาจะมีค่ายกครูเขาจะมีของเขาจะสามารถรักษาตัวเองได้ครับแต่ทุก
วันนี้บางคนเจ็บป่วยบางคนอาจจะมีเงินสัก 29-30 ล้าน 100 ล้านครับ แต่ไปซื้อยาจากหมอพ้ืนบ้าน
ไม่ได้เพราะว่าไม่มีสตังค์แดงสตางค์แดงค่ายกครูสามารถรักษาตัวเองได้เพราะหมอพ้ืนบ้ านของเราทุก
คนจะมีการรักษาของตัวเองว่าถ้าเราไปคิดค่ารักษาพยาบาลกับคนป่วยเนี่ยแล้วข้อแรกมันจะเสื่อม
คุณภาพกับจรรยาบรรณเขาขอบคุณครับ 
การดูแลสุขภาพด้วยวัสดุง่ายๆ 
 ตามไร่ตามหน้าบ้าน ตามไหนๆ ก็มีหมดล่ะ แต่เราต้องดูต้องสังเกตมันดีๆ ต้องรู้จักมัน 
 ถ้าผมรักษาไม่ได้ผมก็ส่งให้ด้วยสมุนไพรไม่งั้นผมก็ดูสัก  3 อย่างถ้าไม่หายผมก็ส่งไป
โรงพยาบาล 41.48 การรักษาผมก็ท ามามีหลายโรคครับ แต่ละโรคมาผมต้องถามว่าคุณเป็นอะไรเนี่ย
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แล้วผมก็ถามอาการรักษาไปตามอาการประมาณอาทิตย์นึง ผมก็จะติดตามผลว่าเขารักษาแล้วเป็น
ยังไงบ้าง ก็เขาก็บอกดีๆ แต่มหีลายโรคที่รักษาเขาก็บอกดี 
 ท าไมหมอพ้ืนบ้านเราไม่จด ท าไมไม่บันทึกเพราะบางทีเพราะเวลานี้ เวลาคนไข้มาจัดการ
อันนี้ให้หน่อย อันนี้ให้หน่อยสิ ก็ไม่ได้บันทึกไม่ได้อะไร เราช่วยๆ เขาไป โดยที่เราไม่ได้คิดอะไรเขาดี
เขาก็กลับมาหา ถ้าไม่ดีเขาก็ไปหาท่านใหม่ก็มีแค่นี้ครับ 
 - สมุนไพรที่ใช้ในการรักษา ความศรัทธาต่อการรักษา 
  ถ้าคนมาถามอันนั้นลุงรู้จักไหม เราบอกรู้จัก ไม่บอกว่าผมเก่งตัวนั้นตัวนี้ซึ่งมันท าไม่ได้ มัน
เป็นภูมิปัญญาของหมอพ้ืนบ้านเขาจริงๆ เราเรียกมาจะอวดอ้างสรรพคุณ แต่ถ้าหายก็คือคนที่รักษาก็
คือ ถ้าหายชาวบ้านเขาจะสืบทอด สมุนไพร พืชสมุนไพร ต้นไม้ใบหญ้า  ถ้ามีคนไข้มาหาเออเราก็จะ
หาให้เขาถ้าเขาไม่ได้ก็จะบอกเขาไปด้วยก็จะช่วยเป็นตัวๆ  ถ้าเขาจะได้รู้จักวันหน้าเขาจะได้บอกลูก
บอกหลานสืบทอดกันต่อไป   
 - การสร้างพื้นที่ทางสังคม 
 เริ่มต้นมาจากการที่อพยพคนออกจากป่าที่รอยต่อ 5 จว.แล้วก็สร้างโรงเรียนแล้วเรา 16.51
เราก็พ่ึงพิงในเรื่องของกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของป่าชุมชนทีนี้ในป่าก็จะมีเรื่องของมีสมุนไพร
มากมายรวมทั้งต้นไม้ด้วย 17.02 อยู่ติดกันชนระหว่างชาวบ้านเข้าไปในป่าอนุรักษ์พ้ืนที่ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้สัตว์ป่าด้วยนะครับแล้วเริ่มต้นมาไม่ส่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่
วิบูลย์เป็น10ๆ ปีเพื่อที่จะดูแลส่งเสริมทรัพยากรแล้วผมก็ไม่ใช่คนพ้ืนที่และทรัพยากรผมมาอยู่ที่นี่ทีนี้ก็
อยู่ยาวมา 30 ปีแล้วนะครับด้วยความที่พ้ืนที่ ที่นี่ก็เป็นป่ารอยต่อก็จะมีพืชพันธุ์ไม้ที่สมบูรณ์โดยเฉพาะ
ในพ้ืนที่ของอ าเภอท่าตะเกียบของเราเพราะต่อจากนี้ไปก็จะเป็นป่าที่เป็นพ้ืนที่บ้านจะมีความสมบูรณ์
ของป่า 
 - การถ่ายทอด 
 โรงเรียนก็เป็นภาระเป็นกิจกรรมนึงที่จะต้องร่วมกับนักเรียนแล้วก็ในเครือข่ายก็จะดูแลจะ
ช่วยกันในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และจัดหาองค์ความรู้ที่อยู่ในป่าโรงเรียนก็จะได้เชิญ
ท่านที่มีความรู้ได้มาเข้ามาให้ความรู้กับนักเรียนสมุนไพรให้ท่านมาช่วยสอนเป็นวิทยากรจากภายนอก
และเราก็มาร่วมกันปลูกสมุนไพรในโรงเรียนแล้วเราก็มาร่วมกันปลูกสมุนไพรในโรงเรียน6ไร่แล้วเราจะ
ท าเป็นป่า 
 นักเรียนก็ยังเรียนอยู่ แล้วลุงบัติก็ยังเข้าไป ร่วมด้วยช่วยกันพานักเรียนเอาสมุนไพรเข้าไป
ปลูกแซม แล้วเราก็ท าเป็นทางเดินธรรมชาติท าให้นักเรียนเดินสะดวกแต่ตามทางนี่เจอต้นไม้อะไรก็จะ
บอกนักเรียนทุกต้น เราจะท าการนับต้นไม้ทุกต้น ท าทะเบียนต้นไม้ว่ามีกี่ต้นร่วมกับคุณศักดิ์ชัย คุณ
ฉายด้วยก็จะร่วมด้วยช่วยกันแล้วพอเรามีความรู้ในด้านสมุนไพรเราก็จะมีฐานในการท ายา
สมุนไพร เป็นบาเรื่อนหรือยาหม่องยาพ้ืนๆ ทั่วไปที่นักเรียนควรจะรู้เบื้องต้น อย่างน้อยให้เขาเข้าใจว่า
ตรงนี้เก็บมารักษาได้ ตรงนี้ก็จะมีกิจกรรมแล้วทางวิทยาลัย ทางวังพ่ีครั้งนี้ผมก็จะท างานร่วมกันพา
เด็กไปหาพ่ีวินัย ความรู้ทั้งหมดนี่ก็จะต้องการให้เด็กได้ตระหนักรู้แล้วว่าเรามีของดีที่มีนอกจากต้นไม้
แล้วก็ยังมีสมุนไพร เพ่ือเติมเต็มเด็กที่ว่าที่ๆ เขาอยู่มันมีความหมายนอกเหนือจากเรียนหนังสือ ถ้าวัน
ไหนเขาจบกลับมาเขาก็มองว่าบ้านเขาก็มีอะไรดีๆ อันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนท าทุกวันนี้ก็ยังท าอยู่
ป่า สวนป่าก็ยังอยู่ตอนนี้ก็จะรกมากๆ เลย ลุงเกินก็อายุมากแล้วหลังๆ นี่ก็ประพาตด้วยก็ยิ่งแย่  



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริท

ร์

 
 

241 

 ถ้าท่านสอนได้เราก็คงสภาพองค์ความรู้ไว้ที่จะได้ก็ตรงหมอพ้ืนบ้านมีทะเบียนมีชื่อ  แล้ว
อาจจะมีการสืบต่อตรงนี้ไว้ แล้วผมก็ด าเนินวิธีการแบบนี้มาโดยตลอดครับ 
 ครอบครัวบรมพิทักษ์เป็นครอบครัวหมอพ้ืนบ้าน ก็จะมีหมอมัยกับหมอหมอนนะคะหมอมัย
เป็นหมอรักษากระดูกแต่พูดน้อยมาก แต่วันนี้หมอมัยต้องพูดล่ะล่ะ 
 ต้องพูด เหรอ  ไม่ ต้ องพูดหรอกหมอกระดูกก็ รักษาอาการ  หมอน้ ามั น ใช้น้ ามั น
มะพร้าว น้ ามันงา หมอมันคะ จ๋าชอบตรงที่หมอมัยบอกว่าถ้าเราไม่มีน้ ามันงา เราก็ต างาใส่มันก็เป็น
น้ ามันงาเราสามารถท าน้ ามันมะพร้าวกลายเป็นน้ ามันงาได้ไหม ที่บอกว่าต าเม็ดงาใส่ลงไป  
อ่อ ใส่ๆ ได้ครับ 
 ขอบคุณค่ะ ทีนี้หมอหมอนล่ะคะ หมอหมอนน่าสนใจเพราะว่าเป็นหมอรักษาพิษงูนะคะ ยิ่ง
พูดน้อยหนักเข้าไปใหญ่เลย แต่วันนี้หมอหมอนจะพูดเยอะแล้วล่ะ หมอหมอนค่ะ ประสบการณ์ล่าสุด
ที่โรงพยาบาลที่แอบไปรักษาผู้ป่วยถูกพิษงูที่แอบไปเขาไม่เห็นน่ะ 
 ผู้ป่วยโทรมาเราก็ไปน่ะครับ 
 เอา เริ่มต้นๆ เลยว่าใครติดต่อมา //ให้สารภาพมาว่าไปรักษาใครในโรงพยาบาลมา แอบเข้า
ไปรักษายังไงก็ไมได้แอบครับก็เดินเข้าไป 
 เสร็จแล้วไปท ายังไงกับคนไข้บ้างคะ พิษงูมันถึงหายไป35.07ท ายังไงพิษงูมันถึงหายไป 
 บอกคนไข้เป่างูธรรมดา 
 หมายถึงงูทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นงูเห่าอื่นๆ 
 อ๋อเป่าอย่างเดียวเลยเนี่ยเอาอะไรไปเป่าคาถาอย่างเดียว 
 ก็มีต้นไม้มีคาถาก ากับครับ 
  ทุกงูเนี่ยใช้คาถาเดียวใช้สมุนไพรตัวเดียวกัน 
 รอบ ดีเลยค่ะ จะถึงหมอไม่งั้นเดี๋ยวพ่ีไปถึงหัวใจพอดี 
 หมอกหมอนคะหมอหมอนช่วยบอกทีค่ะว่าลักษณะว่าโดนอะไรกัดที่มอหมอนบอกว่าโง่ทุก
ตัวก็มี 2 เขี้ยวเหมือนกันหมายความว่ามันต้องมีอะไรที่ไม่ต้องดูรอยเขี้ยวหมายถึงต าแหน่งอธิบาย
นิดนึง ชนิดที่อยู่ในท่าตะเกียบหมายถึงต าแหน่งที่อยู่เพราะเรารักษามา เราจะรู้ได้ยังไงว่าอันนั้นมันคือ
อะไรบ้าง 
 งูกัปปะมันจะกัดต่ า 
 ท าไมมันชอบกัดต่ าล่ะคะ 
 ลักษณะของมันเหรอคะแสดงว่ามันจะโดนพวกข้อเท้าอย่างนี้เหรอ 
 เพราะงูกัปปะมันไม่เลื้อยครับเราเลยเหยียบมัน 
 แล้วถ้างูเห่าล่ะ 
 งูเห่าฉกแข้งนะครับ 
 อ่อฉกสูงขึ้นมา 
 แมวเซา 
 แมวเซาประมาณเหมือนงูเห่าเดี๋ยวนะคะแล้วการเอาเขี้ยวงูออกเพ่ือไม่ให้แผลบวมท ายังไง 
 อ่อเส้นผมครับ 
 เส้นผมเท่านี้เองเหรอคะ 
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 อ่อครับมันเดี่ยวกับแผลนะครับถ้าเขี้ยวตามก็ 
 หมอหมอนคะในรูปเนี่ยมันจะมีสมุนไพรเราท ายังไงคะ เราเอาสมุนไพร เราท าให้ผู้ป่วยในใน
การเข้าร่างกายแบบไหนให้ปุ๊กป่วยบ้างคะ 
 ก็พอกสมุนไพรแล้วก็เอาเหล้าขาวเทใส่แล้วก็เอาน้ าให้เขาดื่มตามเราก็พอก 
 สมุนไพรตัวเดียวกันเนี่ยนะคะแล้วถ้าเด็กจะท ายังไงเพราะเด็กไม่กินเหล้า 
 ใช้หยอดเอาครับ 
 ขอบคุณมากค่ะหมอหมอนเหลืออีก 1 หมอนะคะขออีก 1 หมอแล้วค่อยย้อนกลับมาถึงท่าน 
 หมอวินัยอยากให้ท่านเล่าเรื่องการดูแลสุขภาพของตัวเราเองหมอบุญช่วยคะหมอบุญช่วย
เป็นคนที่บอกจ๋าเองว่าตังค์ไม่เอาก็ได้พอใจจะรักษาแล้วก็เรื่องของสูตรยาต่างๆ เนี่ยคะ 
  ครับผมอย่างท่ีหมอสมบัติพูดสักครู่นี่ครับอย่า 
 ขอบคุณค่าปิดท้ายหมอพ้ืนบ้านนะคะลุงองอาจค่ะ ลุงมีการรักษาที่ทึ่งมากเลยเพราะลุง
รักษาเหมือนฝรั่ง ลุงองอาจท าเซรุ่มจากตะขาบ 
 สวัสดีทุกๆ ท่านครับเซรุ่มตะขาบ ผมก็ได้ความรู้มาว่าเอาตะขาบเป็นๆ มาตีตายแล้วเอาใส่
โหลแล้วใส่แอลกอฮอล์อย่างดีเข็ดออกให้ทั่วเลยถ้าตะขาบกัดก็เอาพิษของเขาเอามาทาหายได้ครับพิษ
รักษาพิษแล้ว 
 เรื่องสมุนไพรที่ท าอยู่นี่จะมีลูกทีมอยู่14คนอันนี้จะแบ่งคนล่ะ10บ้าน9บ้านให้คนดูแลเข้ามา
บอกว่าบ้านไหนป่วยแจ้งถ้าผมไปดูแล้วรักษาได้ผมก็รักษา 
 ขอบคุณลุงองอาจมากค่ะ 
 ค่ะส าหรับหมอพื้นบ้านในรอบแรกยังไม่ถึงภาคประชาชนกับภาค NGO ต่างๆ นะคะ ถ้าฟัง
มาท้ังหมดจาหมอพื้นบ้านแล้วนะคะเวลาคนไข้เจ็บป่วยมาหาเราเนี่ยส่วนใหญ่มาหาทีละคนเราก็จะท า
การตรวจร่างกายวักประวัติเขาว่าเป็นอะไรมาแล้วเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการรักษาของเราเลย โดยที่เรา
จะไม่ได้มีการบันทึกไว้หรอก ว่าลุงป้าน้าอา หรือเด็กหญิงเด็กชายอะไรมาหาเรามาด้วยอาการ
อะไร มันเป็นยังไง แล้วเราจะวางแผนรักษาอย่างนี้ เราไม่ได้บันทึกไว้หรอก มาถึงเราก็รักษาไป พอ
หลังจากนั้นนัดเรามาหาครั้งต่อไปเราจะขึ้นอยู่กับเราจ าไว้ว่าคนนี้เคยมาหาแล้วเคยให้อะไรไป  เคย
นวดแบบไหนเข้าเฝือกไหมเข้ากี่วันมากี่ครั้งเมื่อไหร่จะถึงขั้นที่จะบูชาครู หรือว่าส่งขันข้าวอย่างนี้ เรา
จะใช้วิธีการจ าเอาไม่ได้บันทึกอะไร ส่วนการเรียนรู้ส่วนใหญ่เราจะได้รับการบอกเล่ามาจากบรรพบุรุษ
ของเราหรือว่าครูของเรา แต่ก็ไม่เน้นจดต้องจ าเอาจ าถงจะดี กลับไปฝึกดูของจริงๆเข้าไปในป่าดูใบไม้
ดูยอดหญ้า ดูสมุนไพรแต่ล่ะชนิดต้องจ าเอาว่าแต่ละชนิด คุณหมอสมบัติก าลังจะช่วยแชร์ด้วยว่า 
 ขออนุญาตครับ  
 ขอบคุณค่า 
 ตรงการที่เราไม่บันทึกมันไม่ใช่ความผิดมันเป็นวิ่งที่เรามีความสามารถด้วยซ้ า คือจ าได้ จ าได้
แม่น รักษาคนแล้วหายด้วยเพราะฉะนั้นหมอพ้ืนบ้านเป็นการท าบุญที่มีคุณค่า มีชีวิตที่มีคุณค่ามาก จึง
อยากให้มี 
 ปห และอุปสรรค 
 การถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ก็จะหายากหน่อยเพราะว่าทุกวันนี้เราก็สอนเด็กไว้ แล้วก็พอเด็ก
เรียนจบก็เข้ากรุงเทพไปหมดไปหาท างาน 
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 นอกจากคนไหนที่ว่าเขาไม่ได้กับรถ เขาอยู่ทางบ้านเราเนี่ยก็อยู่ประจ า  
 หมอพ้ืนบ้านไม่ได้บันทึก ไม่รู้ รักษาใครๆด้วยยา ด้วย บางทีออกไปนา บางทีเขามาหาเราก็
ต้องช่วย ถ้าเขาไม่หายเขาก็จะไม่มา แต่ถ้าเขาหายเขาก็อาจจะมาอีก ตรงนี้ก็เป็นข้อเสียของหมอ
พ้ืนบ้านมีมากเลย แต่ว่าก็คิดที่จะท าพักหลังๆ ก็คิดจะ แต่มันไม่ได้ พอออกไปนาไม่มีหรอกปากกา
ดินสอ พอออกไปมีคนไข้มาหา ช่วยกันไปเท่านี้ก่อน ก็ช่วยเหลือแนะน าไปสิ  
 เป็นข้อเสียของหมอพ้ืนบ้านบางคนก็บอกว่าลุงสมบัติรักษามากี่คนแล้วผมบอกไม่รู้ว่ามันกี่
คน ไม่รู้ว่ามันกี่เจ้า ผมรักษาตั้งแต่อายุ 20 ปีมา มันจ าไม่ได้เพราะว่าไม่ได้บันทึกเอาไว้ ถ้าหายก็ค่อยใช้
เอง ไม่หายก็ไปรักษาต่อที่อ่ืนแล้วกัน ก็ว่าไปอย่างนั้นถ้าไม่หายจริงๆ ก็ไปที่อ่ืนนะ ไม่หายจริงๆ ก็เข้า
หาอนามัยไปโรงพยาบาล เพราะทุกวันนี้มีโรงพยาบาลเยอะมีอนามัยเยอะ  
 ไม่เหมือนแต่ก่อนอยู่เขาเขียว ไม่มี เดินทาง 20 กิโลถึงจะเจอตลาด เมื่อก่อนรู้สึกว่ามันจะ
ห่างไกลไปจากหมอ ไม่ค่อยจะดีแล้วครับมันหายากที่สุดเลย เพราะตลาดอยู่ห่างไกล ก็ต้องไล่เข้าป่าไป 
 แพทย์พ้ืนบ้านเนี่ยสอนแล้วมีคนมาจดเป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยยินดี มีอุปสรรคอะไรไหมคะ 
ได้ๆ ไม่มีอุปสรรคเลย ถ้าใครอยากมาหาถามว่าจด ได้ไหมเอาไปต่อๆ กันเป็นเรื่องดี สืบทอดต่อๆกัน
ไป 
 แต่ว่าไม่ผิดครูผิดอะไรผิดค าสาบาน 
 ไม่หรอก แต่ถ้าไปรักษาจริงๆ มันอาจจะไม่ทันเท่าที่ควร เพราะขึ้นครู มันต้องมีการขึ้นครูมี
ดอกไม้ธูปเทียน บูชา อันนี้ครับมันไม่ได้ตรงที่ว่า อยู่ในศาสตร์ได้ช่วยเราหลายอย่าง 
 
 มาถึงจุดนี้ส าคัญมากเลยค่ะ แสดงว่าเรามีสมุนไพรเรามีต้นแบบเป็นความสามรถพิเศษที่เป็น
รักษาแต่ล่ะโรคเนี่ย ใช่ว่าใครจะเอามารักษาเองได้ ถึงแม้ว่าจะมีต าราเป็นเล่ม49.22แปลว่าต้องมีพิธี
ครอบครู ขึ้นครู หรือว่ามีครู 
 ต้องมีพิธี ขึ้นครูครอบครัวคาถาไม่กี่ตัวหรอก เดิมทีเดียวเราอยู่กลางป่ากลางอะไรก็ช่วยเขา
ไป เขาให้มาช่วยตัวเราไปถึงบ้านตัวหมอยาต้องมาอีก เมื่อก่อน 6 บาทมันแพงนักหนา คนที่จะไปคน
นั้นก็มีฐานะพอสมควรเรื่องยา เงิน 6 บาทเมื่อก่อนมีคุณค่ามากสมัยก่อนน่ะนะ 6 บาทก็ถือว่าไม่
ธรรมดาจะขอยาบางคนคิดว่าหมอแค่ 6บาทมันจะคุ้มกันเหรอ ก็บอกว่าไอคุ้มมันไม่คุ้มหรอกแต่ครูเรา
สอนว่า ต้องยึดถือตรงนี้ 
 ว่าคาถาเรามีก่ีตัว 
 มีข้อห้ามไหมคะ คือสมมติว่าใจรักคุณสมบัติเนี่ยอย่างสมมติว่าเรามีเงิน  6 บาท ผ้า
ขาว 1 ผืนไปได้เลยไหมคะเดินเข้าไปเลยมันมีอันนี้ห้ามเรียนไหม ไม่มีครับไม่มี ได้หมดทุกคน  
 ทีนี้คุณหมอเองซึ่งเป็นอยู่แล้ว ปีๆ 
 ส่วนใหญ่ต้องท าประมาณเดือน วันเพ็ญ เดือน 12 อะไรอย่างนี้ไหมคะ 
 ส่วนมากผมจะเอาวันเข้าพรรษาก็แจ้งมา พอถึงเข้าพรรษาปุ๊บก็ถือว่าเป็นวันปีใหม่
แล้ว ชาวบ้านเราเคยเป็นมาท าๆแก้ไว้ว่าบางคนมารักษากับเราเขาก็ไม่มาส่ง ส่วนหมอก็ไม่คิดว่าเขาจะ
มาหรือไม่มาถ้าเป็นหมอน้ ามัน เป็นหมอน้ ามนต์อย่างนี้ ถ้าเขาไม่มาแก้ให้เรา แล้วมันก็ย้อนคืนไปหา
เขาเองเราก็ช่างเขาเถอะมาเจอหมอ หมอเท่ากับหมา ๆเท่ากับหมอ พอมาก็บอกหมอครับหมอครับ
ช่วยหน่อย พอหายแล้วก็ไม่ต่างอะไรกับเจอหมา บางรายก็ 
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 ก็ต้องขอบพระคุณ คุณหมอสมบัติมากนะคะ ขออนุญาตไปทาง 
 คุณศักดิ์ในมุมมองวิธีการดูแลรักษาสุขภาของแพทย์พ้ืนบ้านมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะ กับ
วิธีการดูแลรักษาสุขภาพเกี่ยวกับสมุนไพร 
 ในแง่ของหมอพ้ืนบ้านบ้านเราก็เหมือนชาวบ้านแหล่ะครับแต่เป็นชาวบ้านที่มีศักยภาพ ส่วน
เรื่องของความรู้ในการดูแลตัวเองเราก็ โดยพ้ืนฐานอย่างที่หลายคนทุกคนต้องมีคนมีแววจริงแล้ว
ระดับนึงแตทุ่กคนไม่ใช่ว่าจะมีแววทุกคนมันก็มีบางอย่างที่ 
 เราพี่งพิงกันได้ความรู้เราคงไม่ครบมีคนกลุ่มนึงที่มีความรู้เฉพาะด้านที่เชี่ยวชาญที่เราพูดถึง  
 ความรู้เฉพาะที่เด่นๆของเขาที่สามารถที่จะเรียนรู้อ่ืนๆได้  ผมบอกว่าในสังคมเรามันมีมา
นาน ตั้งแต่ปีนั้นเน้อะเขาถึงอยู่มารอดได้เพียงแต่ว่าไอ้สาดตรงนี้ในอดีตน่ะ มันมีการสืบทอดกันมาใน
ระดับความรู้ของมันสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น แต่ปัจจุบันเนี่ยด้วยระบบตรงนั้นมันเปลี่ยนไป 
 ประสบการณ์การสืบทอดกันมามันได้รับผลกระทบท าให้ชาวบ้านเราเนี่ยโดยคนทั่วไปมี
ศักยภาพในการดูแลตัวเองน้อยลงของความรู้ที่เคยสืบทอดกันมาเพราะว่าระบบการสืบทอดความรู้มัน
เปลี่ยนไปไม่ได้สืบทอดจากคนในครอบครัวหรือชุมชนปัจจุบันความรู้ พูดถึงความรู้ การเรียนรู้ จะถูก
ไปสืบทิดในสถาบัน โรงเรียนสถาบันการศึกษาเปลี่ยนใหม่ที่เป็นหลักๆ ที่กระจายอยู่ทั่วไปเมื่อก่อนมี
น้อยมาแต่ปัจจุบันมีทุกพ้ืนที่ท าให้เขาที่เราเคยมีค่อยๆหายไปๆ กลายเป็นว่าความรู้ที่เราจะพ่ึงตนเอง
มันจะอยู่ในระบบที่ต้องศึกษาผ่านการสืบทอดต่อเรียกว่าสถาบันการศึกษาทีนี้ไอ้ความรู้ของเรา  หรือ
ความรู้ที่เกี่ยวกับชุมชนเราน่ะโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆ นี่แทบไม่มีเลยเน้อะมีแต่คนรุ่นใหม่ แต่ปัจจุบันมี
ทุกหมู่บ้าน แต่ความรู้เราที่มีค่อยๆหายไปกลายเป็นว่าความรู้ที่เราจะพ่ึงตนเองที่มันไม่ได้อยู่ใน
ระบบ มันต้องผ่านการสรรหาผ่านการสืบทอดกันมาที่ไปในสถาบันการศึกษาทุกวันนี้ไอ้ความรู้ของ
หมอพ้ืนบ้านเน้อะ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆ 30 ปี แทบไม่มีเลยเน้อะเห็นหน้าเห็นตา ที่ยังพอมีอยู่
เหมือนกัน  
 ปห อุปสรรค 
 ผมมองว่าโจทย์ก็คือที่จะท าให้ท ายังไง55.52 ที่มันมีอยู่แล้วที่ก าลังจะหายไปๆ อย่างทุกวันนี้ 
แล้วเท่าที่คุณศักดิ์ชัยอยู่ไอ้บรรยากาศการเรียนรู้ตามอัธยศัยการเรียนรู้ในคอมมิวนิเตอร์เลินนิงการ
เรียนรู้ในชุมชนจริงๆ เนี่ยมันจะต้องอาศัยการสร้างยังไงดี หรือเราจะก่อก าเนิดมันขึ้นมาเราจะท ายังไง
ดีเพ่ือช่วยให้ชาวบ้านหรือคุณหมอได้มีโอกาสสอนคนรุ่นต่อไปได้มากข้ึนขยายผลได้เร็วขึ้น มุมมองคุณ
ศักดิ์ชัย เราจะช่วยกันยังไงดี 
 ผมมองว่ามันพอมี 2- 3 ส่วนหลักๆ ส่วนแรกเลยในเมื่อปัจจุบันความรู้มันอยุ่ ในโรงเรียน
เน้อะเราก็เอาความรู้เข้าไปอยู่ในโรงเรียนซึ่งตอนนี้หลายโรงเรียนก็ท าแล้วล่ะ อาจารย์นิรันดร์ก็เอาไป
สืบทอดกับคนรุ่นใหม่นะครับแต่ว่าในระบบแล้วมันได้ส่วนหนึ่ง แต่ว่าในส่วนที่ลุงบัติว่าเนี่ยก็เรียนมาก็
หายไปๆ ไม่ได้อยู่ในพื้นท่ีอยู่แล้วเด็กก็จะไปในเมือง  
 ถามว่าตรงนี้เป็นเรื่องส าคัญมันท าให้เด็กมีภูมิมีความรู้ 57.05 ถามว่าตรงนี้เป็นเรื่องส าคัญ
ท าให้เด็กมีความรู้มีภูมิที่มีภูมิปัญญาแล้วระดับนึงแต่ถามว่าได้ใช้ไหมเอากลับคืนมาได้อันที่ 2 เนี่ยผม
ว่าระบบของชุมชนเองเนี่ยยังมีรากมีมันมีอยู่ส่วนหนึ่งปัจจุบันมันท าให้ความเชื่อมั่นมันหายไปไหน
ระบบการดูแลสุขภาพ 
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 ในปัจจุบันซึ่งปัจจุบันนี้มันมี 2 ส่วนคือรัฐเองท าให้ความเชื่อมั่นของคนในชุมชนมันลดส่วน
หมอเองไม่ได้เป็นไสยทั้งหมดมีหมอบางส่วนที่ท าให้เขาเรียกว่าอะไรล่ะที่ท าให้เชื่อเสียงของพวกเราเอง
เสียไปไม่กี่วันก็มีข่าวที่หมอเอายาที่มีสารนั่นสารนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ส่วนนี้มันหายไปและถ้า 
 ไม่สร้างก็มีหลายรูปแบบช่วยกันสร้างให้ไอ้ตรงที่เป็นข้อจ ากัดมันหายไปเพ่ือให้สัมพันธภาพ
มันกลับมาเพราะว่าถ้าหมอมีสัมพันธภาพมีพ้ืนที่ท าให้คนที่จะมาเรียนรู้ต่อท าให้คนเชื่อมั่นที่จะมาดูแล
ตัวเองมารักษาจากหมอเพราะว่าปัจจุบันผมมีโอกาสน้อยมากที่ผมเห็นว่าเด็กจะมาเรียนรู้จากหมอ
หมอที่มีศักยภาพในสังคมเราในชุมชนก็เริ่มจะน้อยลงแล้วทีนี้ตรงนี้เรื่องส าคัญมันอยู่ที่ว่าหมอมี
ศักยภาพอาจจะได้จากภาครัฐคนรุ่นใหม่ลูกหลานก็จะกลับมาเรียนรู้ต่อได้สืบทอดไปเพราะว่าไอ้องค์
ความรู้แบบนี้ถ้ามันสืบทอดและสามารถกลับไปดูแลตัวเองและในเศรษฐกิจปัจจุบันอย่างค่าหมอจะมี
ข้อจ ากัดเน้อะ 6 บาท 6 บาทปัจจุบันยังซื้ออะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้น 6 บาทไม่มีใครเอาหรอกแล้ว
คนที่จะสืบทอดตรงนี้อันนี้มันก็เป็นส่วนนึงเหมือนกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมีทางออกหรือมันจะ
มีวิธีการอย่างไรให้ไอ้ตรงนี้มันคลายขึ้น ถ้ามันก็มีอีกส่วนหนึ่งถ้ารับเป็นเสริมให้เหมือนมีพ้ืนที่มีช่องทาง
มีระบบ สนับสนุนเหมือนที่ในปัจจุบันมีการท าอยู่แล้วอย่างเช่นอะไรล่ะ 30 บาทรักษาทุกโรคอะไร
อย่างนี้อย่างเช่นหมอจะไปรับจากตรงนั้นแทนแทนที่จะมารับจากคนไข้ ระบบ 6 บาทยังมีอยู่แต่ว่า
ถ้า มีตรงนี้เข้ามามาถึงคนไข้มาหาหมอแล้วส่งต่อเราจะได้เงินตรงนี้มาช่วยสนับสนุนอาจจะเป็น
ช่องทาง ซึ่งตรงนี้มันก็ต้องผมว่ามันก็ต้องมีระบบที่เข้ามาช่วยกัน 
 ฝากขอบคุณคุณศักดิ์ชัยในเรื่องของการผสมผสานนี้มันก็ต้องระหว่างการแพทย์พ้ืนบ้านกับ
การแพทย์แผนไทยแผนปัจจุบันตรงนี้นะคะถ้าในมุมมองของภาครัฐเองอย่างท่าน สสอ.ท่าตะเกียบคะ
ท่านมีแนวคิดยังไงบ้างคะถ้าจะจากที่ยืนเพิ่มข้ึน ไม่ขยายไป 
 มีมุมมองอย่างนี้ครับว่าในการที่จะขยายไป ก็ให้ความส าคัญและเห็นคุณค่าของแพทย์แผน
ไทยและแพทย์ทางเลือก หรือเราชาวหมอพ้ืนบ้านก็อยู่ในส่วน 1 ของแพทย์พ้ืนบ้านหรือแพทย์
ทางเลือกภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เค้าอยู่เช่นเดียวกันแต่สิ่งที่พูดถึงเนี่ยว่าจะได้รับการยอมรับหรือมีที่ยืน
ขนาดไหนแต่ถ้าบอกว่าในระดับชุมชนตอนนี้เราก็เป็นที่ยอมรับอยู่แล้วแต่ในเรื่อง  ของการสืบทอดส่ง
ต่อเนี่ย ในท้องถิ่นต้องได้รับความร่วมมือจากหมอพ้ืนบ้านเหมือนกันว่า  ยินดีที่จะถ่ายทอดไหม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการที่ผ่านมาการถ่ายทอดบางท่านบอกว่าต้องใช้วิธีการจดจ าไม่จดบันทึก
อะไรต่างๆเรานี้ซึ่งผมก็คิดว่าคงเป็นกุศโลบายของผู้ที่ถ่ายทอดว่าต้องการให้เราจ า  ได้แม่นย าจริงๆ
ไมใ่ช่จดได้แค่กระดาษในหนังสือเพราะว่าการจด การจ าตัวเองให้ได้แม่นย ามันสามารถใช้ได้ทุกที่ แล้ว
ก็ไม่ลืมแล้วก็เป็นการแสดงถึงความจริงใจความใฝ่รู้แล้วก็ เต็มใจถ่ายทอดจริงๆ ของผู้เรียนก็เลยบอก
ไม่ให้โจทก์และให้จ าแต่จริงๆแล้วความสามารถของผู้เรียน บันทึกออกมาได้มันก็สามารถจะถ่ายทอด
ได้ง่ายขึ้นก็จะท าให้คนได้ถ่ายทอดหรือไปเรียนรู้ถ้าในระดับของพ้ืนที่หรือในชุมชนส่งรพสต . ต่อเอง
เนี่ยเราไม่ได้กีดกันจะให้หมอพ้ืนบ้าน 2.21 เข้ามาร่วมให้บริการกับเราอย่างเช่นคุณอนุชารพสต. ก็ได้
พูดแล้วว่าเคยจัดเป็นโปรแกรมให้แต่ว่าทุกวันผมมีรพสต.เข้ามาที ่
 อนามัยร่มโพธิ์ทอง ก็รวมให้บริการกับผู้ป่วยหรือคนที่มารับบริการด้วยกันควบคู่เคียงคู่ไปกับ
ทางหมออนามัยซึ่งเป็นการให้บริการของภาครัฐในหมอปัจจุบัน เราไม่ได้รังเกียจหรือว่ากีดกันตรงนี้
ยินดีและผมคิดว่าไม่เฉพาะ เอาต่อเท่านั้นของเรามี รพ.สตอยู่ 9 แห่งก็ยินดี ที่จะให้ทางหมอพ้ืนบ้าน
มาร่วมถ่ายทอดตรงนี้แหละก็มาร่วมให้บริการ กลับเราและนั่นก็คือส่วนหนึ่งที่ถามว่าถ้าจะให้เป็นที่
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ยอมรับมากขึ้นมันก็เป็นช่องทาง1เพราะว่าถ้าเข้ามาร่วมให้บริการกับ รพ.สต.อย่างน้อยๆ ชาวบ้าน
ที่มองก็ยังเป็นที่ยอมรับระดับ 1 ว่าให้ ยังไม่มีใบรับรองนะแต่ก็เป็นที่ยอมรับระดับ 1 ว่าอ้อหมอ
อนามัยหรือทางภาครัฐ ให้ความส าคัญและก็ยอมรับเลยนี่ก็เป็นที่น่าไว้วางใจ มาอีกขั้น 1 แล้วว่า
สามารถที่จะเข้ามารับบริการได้แต่ถ้าพูดถึงเรื่องของใบประกอบโรคศิลป์หรือว่า  หนังสือรับรองอย่าง
เป็นทางการนั้นก็เป็นอีกขั้นตอน 1 ซ่ึงถ้าเป็นแต่เดิมเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของถ้าเป็นทางเวชเวชกรรม
กับเภสัชกับเภสัชกรรมของแผนไทยแต่เดิมมันก็มีการอบรมการเรียนและก็มีการสอบ  เพ่ือที่จะขอ
หนังสือรับรองหรือเป็นใบรับรองมันจะมีใบประกอบโรคศิลปเวชกรรมแผนโบราณซึ่งมันก็มีวิธีการ
สมัครเข้ามาแล้วก็มีหัวข้อวิชาในการสอบซึ่งถามว่ายากไหมยากเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่หมอ
พ้ืนบ้านพวกเราบอก ว่าเราก็บางคนเรื่องหนังสือก็ใช้วิธีการจดจ าเอาถ้าจะให้เขียนบางคนก็ไม่ถนัดใน
การเขียนเพราะฉะนั้นมันก็เป็นข้อจ ากัดในการที่จะไปสอบรับวุฒิ  แต่มันก็มีช่องทางอยู่ ส าหรับเรื่อง
ของการยอมรับในหมู่ผมรับข้อเสนอที่คุยกับที่ผมได้คุยกับด็อกเตอร์สมใจและทางผู้ศึกษาเออมันก็เป็น
ความต้องการพูดง่ายง่ายเป็นความต้องการของหมอพ้ืนบ้านว่าอยากได้การรับรองทางใดทางหนึ่ง
ซึ่ง ผมเนี่ยสามารถที่จะมีการให้บริการได้อย่างสบายใจไม่ต้องกลัวว่าจะผิดกดหมายรู้ว่าการยอมรับ
จากประชาชนผมก็คุยแล้วว่าช่องทาง 1 ก็คือการทดสอบใบประกอบ โลกศิลปะโบราณอย่างนี้แล้วก็
อีกอย่างหนึ่งอีกทาง 1 ซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นไปหนังสือรับรองอะไร 100%ก็คืออย่างเช่นถ้าเรามีการจัด
หลักสูตรในการที่จะอบรมร่วมกันผมก็ไม่อยากให้อบรมนะเพราะพวกท่านมีความรู้มากอยู่แล้วแต่
ว่า ผมก็ค าว่าอบรมตรงนี้หมายถึงว่าน ามารับความรู้ในเรื่องของแผนปัจจุบันเพ่ือไปผสมผสานและ
น าไปปรับอาจจะไปปรับวิธีวิธีการบางอย่างของเรา เราชาวหมอพ้ืนบ้านที่ใช้อยู่เนี่ยให้มันมีความ
ปลอดภัยหรือทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับมันก็จะท าให้ได้รับการยอมรับมากข้ึนและมีหนังสือรับรองว่ามี
การท าการอบรม ก็อาจจะมีการรับรองของหน่วยงานหรือทางสาธารณสุขจังหวัดก็อาจจะเป็นไป
ได้ แต่มันก็ยังไม่ใช่ใบประกอบโรคศิลปเลยทีเดียวแต่ว่าการให้บริการของหมอพ้ืนบ้านเนี่ยที่ใช้อยู่ทุก
วันนี้ถ้าเป็นเรื่องของการบริการและยังช่วยเหลือและเชิดชูกันอย่างนี้ไม่ได้ไปท าเพ่ือการค้าการ
พาณิชย์ แต่ถ้าน าไปจ าหน่ายหรือไปไม่ได้ไปขายในเชิงพาณิชย์ไม่มีสลากยาไม่ได้ท าเป็นฉลากยา
ลักษณะนี้จะเข้าข่ายเรื่องของกฎหมาย ลักษณะนี้มันเข้าข่ายของคลินิกเวชกรรมถ้าแบบนี้มันก็มีแผนที่
จะปิดเรื่องของกฎหมายแต่ถ้าเราท ากันแบบนี้เป็นการอยู่กันในสังคมของเรามีคนติดต่อเข้ามาเราก็
บริการไปยาสมุนไพรที่เราใช้ก็เป็นสมุนไพรเดียวที่ไม่ แต่ถ้าเราไม่เอาไปแปรรูปท าตามที่ถูก ไม่เป็น
อะไรเราก็ยังสามารถน ามาใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเอาไปแปลสภาพของมันโดยวิธีการมีกรรมวิธีโดย
เครื่องจักรโดยการผลิตต่างๆแล้วก็ใบบรรจุขายมีโฆษณามีราคามันก็จะไปเกี่ยวกับกฎหมายอีกหลาย
ข้อซึ่งตรงนั้นมันก็ต้องมีวิธีการที่จะต้องขออนุญาตอะไรให้มันถูกต้อง รับแต่ถ้าเราท าลักษณะที่บอก
เล่ากันมาลักษณะนี้มันเป็นเรื่องที่เราท าแล้วก็ใช้ได้และมีวิธีการที่ถ่ายทอดกันใช้กันบอกต่อกันมันเป็น
เรื่องที่ใช้ได้และก็ถ้าหากต้องการพ้ืนที่หมายถึงว่าต้องการ. ที่จะท างานร่วมกันเนี่ยยินดีทุกรพสต.ทุก
อนามัยที่เรามี 9 แห่งโรงพยาบาลท่าตะเกียบ อีก 1 แห่งเนี่ยเราสามารถที่จะมาร่วมกันเพราะพวกเรา
เองก็ต้องการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของหมอพื้นบ้านคุณลุงคุณป้าที่เป็นหมอพ้ืนบ้านเราต้องการ
ที่จะมาเอา ร่วมกันและประสมประสานออกมาอย่างเช่นสมุนไพรหลายตัวซึ่งตอนนี้ในส่วนของปัจจุบัน
ก็ด าเอามาปรับใช้และพยามที่จะศึกษาน ามาใช้เพราะพ้ืนฐานยาของมนุษย์ที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ก็มาจาก
สมุนไพรนี่แหละและต่อไปก็จะเอาไปสกัดในเรื่องของสารเคมีที่มีฤทธิ์ใกล้เคียงกับไอ้ฤทธิ์ของที่สกัดมา
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จากสมุนไพรและมาสกัดเป็นยาที่มีความแรงขึ้นสะดวกขึ้นให้ พัฒนาขึ้นไป 8 พ้ืนฐานเดิมก็มาจากพวก
สมุนไพรต่างๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ที่ท าได้ในขอบเขตไว้ก่อนก็คือสามารถที่จะมาใช้พ้ืนที่
ของสถานีอนามัยมาจัดบริการร่วมกันได้และในส่วนนี้ผมก็ช่วยการถ่ายทอดให้ลูกหลานของเรา  
 อันที่ 2 ก็คือถ้าต้องการที่จะมีการรวมกลุ่มกันแล้วต้องการค าปรึกษาของทางกฎหมายหรือ
บริษัทหรืออะไรที่สูงกว่านี้ เรายินดีที่จะรวมกลุ่มและหาวิทยากรมาให้เพ่ือที่จะได้แลกเปลี่ยนอันและ
ปฏิบัติได้ถูกขึ้นแต่ถ้าต้องการที่จะมาผสมผสานกับแนวแผนปัจจุบันเ พ่ือที่จะเป็นการน าไปเป็นคอร์
สการอบรมสั้นสั้นเพ่ือที่จะน าไปเสริม เติมความรู้ของเราให้ทันสมัยยิ่งขึ้นเพ่ือที่จะเอาไปปรับใช้ให้
ผสมผสานระหว่างแผนปัจจุบันกับแผนไทยที่เราใช้อยู่ก็ยินดีทั้งสองส่วนในพวกนี้อยู่ในขอบเขตท่ีผมท า
ได้ส่วนในเรื่องของใบประกอบโรคศิลปพวกนี้ก็คงอยู่เหนือขอบเขตท่ีจะท าได้แต่ยังไงก็สามารถที่จะ ส่ง
ต่อความต้องการตรงนี้ไปถึงเป็นขั้นเป็นตอนและไปถึงจังหวัดและลองหาขั้นตอน  ความต้องการส่งไป
ในล าดับที่สูงขึ้นเพ่ือให้เค้าพิจารณาในล าดับที่สูงขึ้น น าขึ้นไปให้ก็เป็นช่องทางอีก 
 พ่ีจ๋า//ค่ะขอบคุณค่ะคืออยากจะเรียนถามท่านวิไลนะคะในฐานะที่ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ
เปรียบเสมือนเป็นหมอพ้ืนบ้าน คน 1นะค่ะอยากจะให้ท่านให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการบริการของหมอ
พ้ืนบ้านที่อยากจะเห็นว่าจะเป็นอย่างไรที่จะสร้างการยอมรับและตอบโจทย์ ของทุกฝ่าย 
 ท่านวินัย//ขอบคุณมากครับที่ให้โอกาสที่จริงแล้วหมอพ้ืนบ้านเนี่ยผมเคย เคยคิดเหมือนกัน
นะคิดรวบรวมแต่ว่าไม่ต้องถึงขั้นเอาออกมาประจ าพ้ืนที่หรือตรงไหนถ้าเกิดอุบัติเหตุขาหักเนี่ยเราจะ
นึกถึงหมอที่เอาออกกระดูกได้มาพ่นมาเป่าอะไรตรงนี้เค้าอยู่ตรงไหนจุดศูนย์รวมก็คืออนามัยหรือ รพ
สต.เรา ต้องไปขึ้นคนนี้เก่งตรงนี้คนนี้เก่งเรื่องนี้เคยคิดไว้แต่เอาบต่อต้องตั้งเงินเดือนให้เขานะครับ
ผู้สูงอายุต่างหากหมอพ้ืนบ้านต่างหาก ตั้งไว้เลยเดือนละ 1000 เดือนละ 500 เราก็ให้เขาแต่เวลาเรา
จะใช้เขาเนี่ยต้องไปรับเขาอย่างผมเนี่ยผมไม่ได้เป็นหมอผมก็แนะน าได้บางเรื่องแต่ว่าอยากแนะน าคน
ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างเมื่อก่อนนี้ที่ที่เขาใช้ให้มีหมอที่วัดเน้อะเวลาขายแขนหักขาหักมาถึง
แกก็ดึงเข้าแล้วก็ใส่เฝือก มันถ้าคนพอเดือน 1 ก็โยนไม้ที่ยานให้เดินเองเค้ามั่นใจขนาดนั้นเวลาจะใช้
บริการบางทีให้คนไข้ไปหาบางทีมันไกลคนไข้ก็ไม่รู้จักบ้านทั้งที่รพสต . เนี่ยพอไปถึงปุ๊บงูกัดงูอะไรงู
แมวเซาอย่างนี้หมอเก่งทั้งนี้ 15 นาทีเอารถรับมาเลยแล้วหมอคนนี้ก็มีสิทธิ์ได้ขึ้นเงินเดือนนิดหน่อย
และก็คิดจะท าที่ต าบล13.32หนองแสงทางนายกก็บอกว่ามันจะเพ่ิมภาระไปรึเปล่า94.18ผมก็ไม่ค่อย
มากหรอกอย่างผมเพ่ิงจะ 60 ก็ไม่ได้ให้หมอพ้ืนบ้านหมดแกมากๆถึงเอาบางคนเพ่ิง 60 ยังไม่เอาเค้า
บอกไม่ได้มันผิดระเบียบบางทีเราก็ยังพยายามเชื่อมเรื่องนี้อยู่เพราะว่าผมเก็บข้อมูลแล้วเป็นแนวใน
การพ่ึงพาตนเองท าเองพ่ึงพากันเองอันไหนที่พอจะพ่ึงได้อย่างน้องไม้แก่นไปถึงแปลงยาวจากแปลง
ยาวไปจังหวัดเนี่ยตั้งกาดเนี่ยผมว่าไม่รอดหรอกถ้าหมอพ้ืนบ้านเนี่ยสามารถท าให้หยุดหรือไม่ตายแล้ว
ไปถึงโรงพยาบาลมีนะครับคนที่บ้านผมแมวเซากัดถึงกับถ่ายเลือดโรงบาลชลบุรีแต่ว่าตอนที่จะไปเค้าก็
จะมียาพ้ืนบ้านเค้าใช้เรียกว่าเพ่ือก าจัดต าพอกก็ไปถึงนะครับไม่งั้นไม่ถึง  แล้วก็แมงลักบางคนก็เอา
แมงลักมาต าต าใส่เหล้าเสร็จแล้วก็พอก พอไปถึงหมอไม่ใช่ว่าจะรักษาหายไม่มีคนเก่งที่ท่าตะเกียบแต่
ว่าพ้ืนฐานก็ต้องไปให้ถึงหมอมันไกลนะครับแล้วบ้านนอกเนี่ยตามถนนเนี่ยมันจะไปจ๊อกแจ๊คจ๊อกแจ๊ค
ไปได้ 20 30 กว่าจะถึงแล้วคนป่วยเจอจงอางอย่างนี้จงอางไม่ถึงบ้านอยู่แล้วยังไงให้นึกถึงหมอความรู้
บางอย่างต้องอาศัยหมอพ้ืนบ้านผมก็พยามไปจอดหลายหลายประเด็นกรณีคนที่เป็นโรคนิวในถุงน้ าดี
ผมไปคุยกับนายต ารวจท่านอ้วนมากเลยผมถามว่าไม่กลัวเป็นโรคต่างๆพิกลพิการอุ้ยสบายผมมียา
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ดี ผมก็เอาปากกามาจดมีอะไรมี 2 อย่างเองมีพริกไทยกับน้ ามะพร้าวน้ าอ่อนพริกไทยเท่าอายุพอเอา
มาต าๆ แล้วก็กินกินสักพักแกบอกไม่เป็นไรโอ้โหที่นี่ก็เป็นเรื่องเลยคนก็มาถามสิเอาไปบรรยายผมก็
ลองกินดูตอนท ากินแล้วมันหายแน่นหน้าอก พอเช้าก็มีคนโทรมาบอกว่าเป็นโรคนี้ลงนิวในถุงน้ าดีเค้า
บอกว่าเค้าต้อง. ธูปอธิษฐานขอให้โทรมาติดเพราะผมไม่เคยพกโทรศัพท์โทรติดโทรติดแล้วมันจะหาย
หรอก็ยังดียังมีทางออกบอกสักนิดก็ยังดีหมอนัดผ่าแต่ก็ยังไม่มีคิวมันแน่นหน้าอกทุกวันผมก็บอกไป
หลายคนลองดูนะเอาพริกไทย = อายุตัวเองมาต า แล้วก็น้ ามะพร้าวลูกเล็กๆ เอามาคนๆ ผสมแล้วก็
กิน นอนตื่นมาก็ยังดีหายหรือเปล่าก็ไม่รู้แถวสนามชัยมีอยู่คน 1 เอารถมาถึงบ้านเค้าบอกโอ้โหมันหาย
แน่นหน้าอกกินเยอะได้ไหมผมบอกว่าผมไม่มีความรู้เรื่องนี้ผมอาศัยเอาความรู้คนอ่ืนมาต่อให้อย่าง
เป็นนิวในท่อปัสสาวะผู้ใหญ่บอกมานานแล้วพอมีโอกาสก็ได้ท ามันไม่ยากแค่  4 5 อย่างข้าว 6 อย่าง
เองต้มกินเค้าถามว่าเขาเป็นนิ่วในไต จะไปผ่าตัดที่เปาโลผมบอกให้กลับบ้านเลยมาลองของก่อน ต้อง
กินเย็นเช้ากลางคืนมันก็ออกแล้วประมาณ 2 แก้วก็มีลากต้นรากหญ้าสมุนไพรมันไม่ได้สลับซับซ้อน
อะไรแต่ท ายังไงให้สิ่งที่เรามีมันต้องพยายามปลุกไว้ไม่ได้เป็นหมอและไม่มีความรู้เรื่องยาความรู้เรื่อง  
ยูกเรื่องยา อาศัยพวกคุณหมอทั้งหลายนี่แหละเพราะฉะนั้นความรู้ที่ก าลังพยายามท ากับแผนพยายาม
ขยับให้หมอพ้ืนบ้านมีที่ยืนและมีโอกาสได้รับใช้สังคมให้มันครอบคลุมผมก็ยังนึกอิจฉาทางคลองคะเก
ราที่มีชมรมหมอพ้ืนบ้านของผมไม่มีไม่เยอะก็พยายามหาก็มีคนเก่งมีคนมีหมอมีหมอมียาอะไรบางที
ผมก็อยู่ใกล้ใกล้กับหมอบุญมีอย่างเป็นงูสวัดเนี่ยก็อาศัยหมอบุญมีไปส่งไปหาหมอบ้านหมอบุญมี
ต้ม 3 วันก็หายแล้วเราก้อไม่ต้องไปใช้อะไรมากผมก็ถามสมนาคุณเท่าไหร่เค้าก็บอก เท่าไหร่ก็แล้วแต่มี
เท่าไหร่ก็ให้ไม่มีก็ไม่ให้ก็เป็นธรรมดาอันนี้ถามเรื่องความรู้เพ่ือเอาความรู้คนไปฝึกคนแล้วก็สร้างที่ยืน
ให้เขาโดยใช้แผนรพสต. แต่ละที่ก็จะมีกลุ่มผมก็อาจจะเอาหมอชื่อหมอไปแปะไว้เวลาใครเป็นอะไร
ปัจจุบันทันด่วนจะได้นึกถึงได้แล้วก็ใช้รถวิ่งรับแต่ว่าที่มาวันนี้ก็มีความหวังเรื่องนี้เหมือนกันเค้าเคยให้
ผมไปเรียนตอนนั้นเค้าคัตเอาขนาดว่าคนต้องเกิดวันพฤหัสข้างข้ึนผมก็ เกิดวันพฤหัสค้างคืนพอดีแต่ว่า
ผม เค้ามีข้อห้ามว่า ห้ามอยู่ร่มต้นมะเฟืองห้ามกินน้ าเต้าแล้วเป็นของผมชอบทั้งนั้นเลยผมก็เลย
ตัดสินใจไม่เรียนหมอที่เกิดในที่อ่างเก็บน้ าที่อ่างเก็บน้ าที่ลาดกระทิงเค้าก็เก็บเก็บนะต้ม  2 3 ครั้งแต่
พอนึกถึงจะเวียนไม่ไหวครับหลายอย่างน้ าเต้ายังไงต้องถอนทิ้งให้หมดต้นมะเฟืองที่ปลูกในสวน
ทั้งหมด 10 กว่าต้นเพราะเดี๋ยวเราไปรอใต้ต้นไม้เฟืองผมก็เลยไม่ได้เรียนก็อาศัยว่าคุณหมอเนี่ยคุณ
หมอทั้งหลาย ก็ตกใจนะ 
  ได้เรียนก็อาศัยว่าคุณหมอเนี่ยคุณหมอทั้งหลาย ก็ตกใจนะเราจะไปถึงตรงนั้นเมื่อไหร่ก็
พยามท างานกับชาวบ้านอาศัยงบสปสช.ใน อบต. มาน าความรู้มาแลกเปลี่ยนอย่างต้นไม้ใบหญ้าที่เรา
ไม่รู ้เราก็ได้รู้อาหารที่ดีถ้าไม่ได้กินก็จะได้กิน ก็คงเท่านี้ขอบคุณครับ 
 พ่ีจ๋า: ขอบคุณค่ะ 
  ดร.สมใจ: ก็นอกจากหมอประจ าครอบครัวติดลูกก็อาจจะต้องติดลูกติดบ้านด้วยท่านสม
เจตน์ 
  สมเจตน์: พวกนี้ก็คือยู่ในทีมหมอเลย 
  ดร.สมใจ: ตกลงตรงนี้ท่านหลับเลยมาในมุมมองของสาธารณสุขจังหวัดท่านดอกเตอร์วรา
ภรณ์ค่ะเรามีความคิดเห็นยังไงบ้างในการเพ่ิมคุณค่าของผลิตภัณฑ์เป็นการขยายหมอพ้ืนบ้านของท่า
ตะเกียบค่ะเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญอาจารย์ด็อกเตอร์วราภรณ์ค่ะ 
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  ดร.วรางภรณ์:ชื่อไพเราะนะคะเปลี่ยนชื่อ 6 ปีก็เลยได้มาที่ร่มโพธิ์ทองแล้วก็ได้มาร่วมงานที่
บ้านผู้ใหญ่วิบูลย์นี้รวม 2 ปีตั้งแต่ 4 9 จนปีนี้ก็เกษียณอายุราชการแล้ว 1 ตุลาเรื่องหมอพ้ืนบ้านเนี่ยก็
ได้ร่วมด้วยช่วยกันกับทางเคยมาร่วมกับคุณนุชวัฒนธรรมแล้วก็น้องหน่อยก็ได้ไปเดิน มาดูบ้านของ
ชาวบ้านหมอบุญมีหมอสมบัติท่านผอ.นิรันดร์ก็ยังท างานอยู่ที่โรงพยาบาล กรงทองเน้อะก็เป็นอะไรที่
รู้สึก ได้กลับมาเรียนรู้วันนี้ชื่นชมมากนะคะอยู่ในเวทีนี้ชื่นชมหมอพ้ืนบ้านทุกคน  แต่ละท่านมีองค์
ความรู้และได้ช่วยเหลือดูแลสุขภาพ ของประชาชนในพ้ืนที่และรู้สึกว่ามันเป็นอะไรเป็นที่พ่ึงแต่อย่างที่
พ่ีวินัยพูดนะคือพ่ีวิไหนก็ 10 ผู้ใหญ่วิบูลย์เหมือนกันเหมือนเราและทางพ่อของเราก็เป็นแพทย์ประจ า
ต าบล เดิมซึ่งก็ดูเกี่ยวกับเรื่องหมอพ้ืนบ้านเรื่องต ารายาไทยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราคิดว่าด้วย
ความที่ทุกคนพูดแล้วรู้สึกชื่นชมจริงๆแล้วเราแต่ละคนต้องดูแลสุขภาพตัวเองและหมอพ้ืนบ้านเองก็มี
ส่วนส าคัญที่จะท าให้เป็นที่พ่ึงของคนที่ใกล้บ้านและสามารถที่จะช่วยเหลือโดยที่ไม่ได้เรียกร้อง
ค่าใช้จ่ายใดใดแล้วแต่แต่ละคนจะให้  แต่ส่วนตัวดิฉันเองที่เกษียณอายุราชการแล้ว  ในเรื่องของ
การแพทย์แผนไทยตอนนี้เปลี่ยนเป็นกรมแพทย์แผนไทยแล้วเน้อะค าว่าพัฒนาออกแล้วกลุ่มแพทย์
แผนไทยที่กระทรวงสาธารณสุขมีในเรื่องของกฎหมายเรื่องอะไรแต่เห็นแล้วก็ชื่นชมมากเลยว่าที่นี่เราก็
มีหมอที่กระทรวงสาธารณสุขรับรองเพราะฉะนั้นแต่ละท่านที่ท าอยู่รู้ค่ะว่าเรื่องอย่างนี้พวกเราอาจจะ
ไม่ได้คิดว่าจ าเป็นอะไรมากมายแต่ว่าด้วยศักยภาพของทางต้องชื่นชม  สาธารณสุขอ าเภอท่า
ตะเกียบ สมเจตน์ สนิทสมิตรแต่ก็ทางผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบด้วยนะคะคุณหมอกับผัด
เครือข่ายสุขภาพของต าบลท่าตะเกียบเป็นเครือข่ายที่ เป็นเรื่องที่ให้ความสนใจและมีชมรมมอบบ้าน
โรงพยาบาลและได้ร่วมด้วยร่วมกันหมอพ้ืนบ้านก็ได้มีการค้นคว้ามีการศึกษา แต่เรื่องของรายละเอียด
ก็คุยชัดเจนว่าไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้โดยตรงเพราะฉะนั้นพ่ีสมเจตน์พูดสาธารณสุขอ าเภอพูดก็จะเป็นการ
พูดที่เราสามารถที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกันได้สิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้เราได้ขอ
แสดงความชื่นชมกับทุกคน และอยากจะฝากอยากจะให้มีองค์ความรู้อะไรด้วยดีใจที่นักศึกษาปริญญา
เอกน้องจ๋าน้องพิมพ์ชนกท าเรื่องนี้เป็นคนฉะเชิงเทราและสนใจเรื่อง นี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความ
พยายามและเป็นคนที่ใจรักจริงๆ นะคะก็อยากให้ข้อคิดเห็นที่ว่าเราก็ยินดีที่จะร่วมด้วยช่วยกันนะคะ
ภายใต้สถานการณ์ที่กระทรวงสาธารณสุขไม่มีความสนับสนุนอะไรในเรื่องที่สาธารณสุขอ าเภอและ
เครือข่ายสุขภาพของท่าตะเกียบไว้เท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ 
 พ่ีจ๋า: ค่ะขอบคุณมากค่ะท่านดอกเตอร์ยุพินคะอยากฟังว่าทางสาธารณสุขจังหวัดคิดยังไง
บ้างคะ 
  ดร.ยุพิน:ค่ะสวัสดีค่ะก็ในส่วนของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดถ้าจะพูดจริงๆ แล้วเราอยู่ใน
กระทรวงสาธารณสุขถ้าจะพูดถึงหมอพ้ืนบ้านก็จากเดิมที่เราจะเป็นแพทย์หน่วยงานในสังกัดแต่จะ
เห็นว่าผู้ใหญ่ของกระทรวงสาธารณสุขเค้าให้ความส าคัญด้านแพทย์แผนไทยมาระยะ  1 จนถึง
ปัจจุบัน ก็มีหน่วยงานที่ดูแลและรับผิดชอบในเรื่องของงานด้าน แพทย์แผนไทยโดยเฉพาะด้วยก็จะ
เห็นว่าคุณหมอทุกท่านก็ได้ผ่านการอบรมของกระทรวงสาธารณสุขได้ขึ้นทะเบียนเรียบร้อยทุกท่าน
แล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องของความส าคัญของแพทย์แผนไทยหรือหมอพื้นบ้านของเราเนี่ยก็เป็นที่การัน
ตีได้ว่ากระทรวงสาธารณสุขก็คงจะสนับสนุนในกิจกรรมหรือในกิจการ  หรือในเรื่องของกระบวนการ
เรื่องของการฝึกอบรมซึ่งทางทีมของอ าเภอท่าตะเกียบโดยพ่ีสมเจตน์  มีค ามันว่ายังไงก็ยินดีที่จะ
ช่วยเหลือ อีกอย่างหนึ่งก็ต้องขอชื่นชมนานอ าเภอท่าตะเกียบในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่ นเนี่ยภูมิ
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ปัญญาหมอพ้ืนบ้านเนี่ยเรายังคงมีอยู่แล้วก็ยังผสมผสานไปกับคงจะไม่ได้แยกจากกันในเรื่องหมอ
พ้ืนบ้านกับหมอแผนปัจจุบันคงใช้ภูมิปัญญาในการรักษาได้ทั้ง 2 2 สถานการณ์ถ้ายังไงก็ยังเป็น
ก าลังใจและก็ยินดีที่จะให้การสนับสนุนกับพ้ืนที่อ าเภอท่าตะเกียบในการด าเนินการในส่วนตัวเนี่ยไม่ได้
รับผิดชอบ งานแพทย์แผนไทยแต่ว่ารับผิดชอบงานสุขภาพจิตซึ่งถามว่าสอดคล้องไหมในเรื่องของการ
ดูแลของหมอพ้ืนบ้านนอกจาก นอกเหนือจากว่ารักษาทางกายแล้วก็ในเรื่องการดูแลทางจิตใจก็มีผลมี
มีผลเหมือนกันที่เราเราว่าบางคนก็ดีขึ้นเนื่องจากว่าอย่างน้องเขาเราว่าบางทีเราจะเห็นว่าเราฉีดยาไป
เนี่ยเป็นแค่กลูโคสธรรมดาเองแต่บอกว่ารักษาไข้ ก็หายหรือแม้แต่ว่าจิตใจที่เขารักสากับเราเขามีความ
เชื่อมั่นมีความเชื่อว่าถ้าเค้ารักสาหมอกระดูกหมอคนนี้มันหายได้มันก็ช่วยให้จิตใจดีขึ้นเพราะฉะนั้น
ส่วนต่างๆมันต้องประสมประสานกันก็ยินดีที่ได้มาร่วมเสวนาในครั้งนี้ขอบคุณค่ะ 
  พ่ีจ๋า: ค่ะขอบคุณท่านดอกเตอร์ยุพินมากค่ะต่อไปอยากจะฟังจากเพ่ือนเพ่ือนท่านดอกเตอร์
เดชชัยท่านเป็นทั้งนักศึกษาปริญญาเอกรุ่นพ่ีและท่านก็เป็นผู้อ านวยการ รพ สต.บางขวัญใช่ไหม
คะ ถึงแม้ว่าเราจะไม่คุ้นเคยกันแต่ท่านก็ยังอุตส่ามาให้ขอบคุณค่ะเชิญค่ะท่าน 
  เดชชัย: ครับขอบคุณมากครับเรียนท่านสาธารณสุขอ าเภอท่านคณะแพทย์ทุกท่านที่เข้าร่วม
เวทีเสวนาในครั้งนี้จริงๆแล้วก่อนอ่ืนต้องขอชื่นชมผู้วิจัยที่ได้เห็นความส าคัญของหมอพ้ืนบ้านเท่าที่ได้
ฟังในเรื่องของแนวคิดวิธีการของหมอทุกท่านในวันนี้เนี่ยคือเป็นความ รู้ของผมด้วยแต่สิ่ง 1 ที่ผมมอง
หลายหลายท่านอาจจะมองก็คือการผสมผสานระหว่างแพทย์พื้นบ้านควบคู่ไปกับการแพทย์แผนไทยจุ
บันซึ่งท ายังไงที่เราจะไม่ละเลยความเป็นภูมิปัญญาของหมอพ้ืนบ้านทางแถวปราชญ์ชาวบ้านหมอ
พ้ืนบ้าน แต่ว่าเราก็ไม่ได้มองข้ามแพทย์แผนปัจจุบันไปเป็นอะไรที่จะผสมผสานกระบวนการที่จะรักษา
แล้วเดินไปด้วยกันเป็นสิ่งที่ผมอยากให้เกิดขึ้นซึ่งจริงๆแล้วแพทย์สาธารณสุขอ าเภอเค้าก็มีแนวคิดตรง
นี้อยู่แล้วแต่ว่าจะได้ด าเนินการไปอย่างไร เมื่อกี้ที่เราจะพูดถึงในเรื่องของอย่างที่ทางด็อกเตอร์สมใจ
พูดเรื่องของการจดบันทึกซ่ึงผมก็เข้าใจดีว่าไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตหรือบริบทในการที่คุณหมอทั้งหลายอยู่
หัวไล่ไปนาหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วผู้ป่วยก็มาไม่ทันได้ตั้งเนื้อตั้งตัว แต่อีกเรื่องคือการเก็บได้หรืออะไรก็
แล้วแต่ส่วน 1 ผมอยากจะให้ผมมองว่าความเป็นไปได้วิธีการที่จะก่อให้เกิดซ่ึงเป็นวิธีการที่ท่านอาจจะ
ไม่ต้องเขียนไม่ต้องจดอย่างเมื่อกี้นั่งคุยกับด็อกเตอร์ยุพิน อาจจะมีบล็อกให้ท่านติ๊กกันไปว่ามาที่นี่
อาการนี้อย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมอันนี้อาจจะต้องเป็นเรื่องของทางส่วนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคิดหาวิธีการ
หรือท่านด็อกเตอร์สมใจอาจจะมีแนวคิดหรือกระบวนการ ในเรื่องของการหาวิธีการที่มันจะง่ายในการ
บันทึก การบันทึกไม่จ าเป็นจะต้องจดเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรแต่ว่าการบันทึกอาจจะมีแค่ชื่อ
นามสกุลคนที่มารักษาแต่ก็ติ๊กอาการ ติ๊กเรื่องของวิธีการรักษาเรื่องของอาการเรื่องของอะไรแต่เป็น
การติ๊กที่ว่าเราได้ท าการรักษาอะไรให้เขาบ้าง อาการมายังไงเพราะอย่างน้อยจะได้เก็บเป็นองค์ความรู้
กับคนที่ต้องการจะศึกษาสิ่ง 1 ที่หลายท่านได้พูดกันก็คือว่าท ายังไงให้องค์ความรู้มันไม่หายไปมัน
ยังคงอยู่ไปรุ่นต่อๆ ไปไม่ได้หายไปแค่ลูกท่านแค่พวกท่านอีกสิ่ง 1 ที่ผมได้มองเห็นและอยากจะฝากไว้
ก็คือในเรื่องของท ายังไงที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆคงจะไม่ใช่เรื่องของกระบวนการรักษา  แต่
อาจจะเป็นเรื่องของพืชผักสมุนไพรพ้ืนบ้านที่ปลูกไว้ในแต่ละบ้านในพ้ืนที่ในหมู่บ้านในพ้ืนที่ของบ้าน
ใกล้เรือนเคียงของท่านในหมู่บ้านนั้นในต าบลนั้นให้แต่ละบ้านมีพืชสมุนไพรเพื่อที่จะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย
เอามาใช้คือกระบวนการเอามากินเอามาต้มเอามาทาอะไรก็แล้วแต่  ให้หาได้ง่ายเพราะว่าก่อนที่
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จะ อย่างสมุนไพรพรุ่งนี้คุณหมอท่าน 1 ท่านได้พูดว่าเราจะต้องดูแลตัวเองก่อนเพ่ือที่จะให้ชาวบ้านได้
ดูแลตัวเองก่อน 
 
 เพราะฉะนั้นชาวบ้านท ายังไงจะให้มีสมุนไพรพวกนี้อยู่ที่บ้านรั้วบ้านพอมีอาการเจ็บป่วยเดิน
ลงมาปุ๊บก็เก็บสมุนไพรตรงนี้ไปรักษาอาการนี้หรือรักษาอาการนั้นก็ขออนุญาตฝากไว้เท่านี้ก่อน 
  ดร.สมใจ: ขอบคุณด็อกเตอร์เดชชัยนะคะล าดับต่อไปขออนุญาตนะคะเรียนเชิญท่านผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ศิริวัฒน์นะคะได้กรุณาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยค่ะเชิญค่ะ 
  ดร .ศิริวัฒ น์ :ครับขอบคุณ ท่ านนายกอบต .คลองตะเกรา  ท่ านผู้ บริห ารบุ คลากร
เจ้าหน้าที่ นักวิชาการของกระทรวงสาธารณสุข9 4.18 ที่มาร่วมในเวทีวันนี้นะครับ ขอบคุณหมอ
พ้ืนบ้านในต าบลท่าตะเกียบทุกท่านในฐานะภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการรักษาโรคก็ชื่นชมการท า
บทบาทได้ดีที่ทั้งการรักษาการป้องกัน ดูเท่าที่ฟังข้อมูลเกือบ 2 ชั่วโมงเนี่ย 94.41 ผมก็รู้สึกสนใจอย่าง
มากข้อมูลที่ท่านหมอพ้ืนบ้านถ่ายทอดออกมามีคุณค่าเป็นองค์ความรู้ที่จะสังเคราะห์ที่จะประมวล ตัว
ผมเองในฐานะประธานหลักสูตรปริญญาเอกก็มีความสนใจในเรื่องนี้ ของนักศึกษาปริญญาเอก เคยท า
วิจัยในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของการด ารงอยู่และการปรับเปลี่ยนของ  ระบบการแพทย์พ้ืนบ้านศึกษา
กรณีการใช้สมุนไพรเมื่อตอนประมาณสัก 20 ปีที่แล้วเป็นวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกท่ีผมท าแล้วต่อมาก็
มีรุ่นน้อง ที่ เป็นพยาบาลท าต่อมาเพราะฉะนั้นมันก็มีงานวิจัยที่ เป็นส่วนคนและงานวิจัยใน
ระดับ ปริญญาโทปริญญาเอกเกี่ยวกับเรื่องแพทย์พ้ืนบ้านเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  ค่อนข้างเยอะ
แล้วก็ศึกษามาพอสมควรก็ในฐานะที่ เป็นประธานท าวิทยานิพนธ์ในเรื่องนี้ก็ ได้มาลง  พ้ืนที่
หลังจาก 10 ปีมั้งที่ได้ผ่านเข้ามาอีกรอบ 1 ท่าตะเกียบตรงนี้นะครับ ก็ชื่นชมแล้วก็ทึ่งกับความรู้
ประสบการณ์อะไรต่างๆเราก็ประเด็นที่ลูกศิษย์นักศึกษาปริญญาเอกโดยตรงที่ลงพ้ืนที่ก็ได้มาบอก  ที่
ได้ฟังที่ได้ดูก็น่าสนใจมากมีภาพมีอะไร ที่โดดเด่นมีบริบทและสภาพแวดล้อมที่อย่างอ่ืนที่เมื่อกี้เรายัง
พูดกันอยู่ว่า ป่าสมุนไพรเป็นแหล่งทรัพยากรแล้วก็ยังด ารงอยู่และหมอพ้ืนบ้านก็ยังมีบทบาทยังได้รับ
การยอมรับทุกท่านข้อมูลทั้งหลายซึ่งบางส่วนก็อาจจะยังอยากจะคุยอยากจะได้ข้อมูลเช่นการมี
บทบาทการได้รับการยอมรับการที่จะ ร่วมมือท ายังไงให้ยังด ารงอยู่ยังได้รับมีสถานะมีพ้ืนที่มีบทบาท
และความร่วมมือความเป็นเครือข่ายของชมรมอะไรต่างๆ เค้าก็เป็นแห่ง 1 ของที่นี่จริงๆมันมีประเด็น
บางประเด็นที่อยากจะซักถามกับการได้รับการยอมรับอยากจะ ช่วยเหลือยังไงการได้รับการยอมรับ
ได้รับเกียรติ เมื่อกี้บอกว่าเออเคยคุยบอกว่าในรูปของหมอแต่ละท่านที่นักวิจัยเองหน่ วยงานเองให้
เกียรติยกย่องเราก็ช านาญเรื่องโรคและข้อเสนอแนะจากที่คนในวงการเป็นผู้บริหารบ้างเป็นผู้น าชุมชน
เป็นชาวบ้าน ต่างๆที่ช่วยกันมองช่วยกันคิดช่วยกันที่ว่าเออจะพัฒนาได้อย่างไร เช่นบอกว่าเมื่อกี้บอก
ว่ามีหน่วยงานที่จะตั้งค่าตอบแทนมีรถที่จอดรับส่งความร่วมมือการได้รับเกียรติการได้รับการ 
เราก็ประเด็นที่ลูกศิษย์นักศึกษาปริญญาเอกโดยตรง ที่ลงพ้ืนที่ก็ได้มาบอก ที่ได้ฟังที่ได้ดูก็น่าสนใจมาก
มีภาพมีอะไร ที่โดดเด่นมีบริบทและสภาพแวดล้อมที่อย่างอ่ืนที่เมื่อกี้เรายังพูดกันอยู่ว่า  ป่าสมุนไพร
เป็นแหล่งทรัพยากรแล้วก็ยังด ารงอยู่และหมอพ้ืนบ้านก็ยังมีบทบาทยังได้รับการยอมรับทุกท่านข้อมูล
ทั้งหลายซึ่งบางส่วนก็อาจจะยังอยากจะคุยอยากจะได้ข้อมูลเช่นการมีบทบาทการได้รับการยอมรับ
การที่จะ ร่วมมือท ายังไงให้ยังด ารงอยู่ยังได้รับมีสถานะมีพ้ืนที่มีบทบาทและความร่วมมือความเป็น
เครือข่ายของชมรมอะไรต่างๆเค้าก็เป็น. แห่ง 1 ของที่นี่จริงๆมันมีประเด็นบางประเด็นที่อยากจะ
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ซักถามกับการได้รับการยอมรับอยากจะ ช่วยเหลือยังไงการได้รับการยอมรับได้รับเกียรติ เมื่อกี้บอก
ว่าเออเคยคุยบอกว่าในรูปของหมอแต่ละท่านที่นักวิจัยเองหน่วยงานเองให้เกียรติยกย่องเราก็ช านาญ
เรื่องโรคและข้อเสนอแนะจากที่คนในวงการเป็นผู้บริหารบ้างเป็นผู้น าชุมชนเป็นชาวบ้าน  ต่างๆที่
ช่วยกันมองช่วยกันคิดช่วยกันที่ว่าเออจะพัฒนาได้อย่างไร เช่นบอกว่าเมื่อกี้บอกว่ามีหน่วยงานที่จะตั้ง
ค่าตอบแทนมีรถที่จอดรับส่งความร่วมมือการได้รับเกียรติการได้รับการยอมรับงานวิจัยนี้ ก็จะ
ช่วย หมอสมุนไพรได้มีบทบาทได้รับการยอมรับได้รับความเชื่อถือและมาตรฐานต่างๆถ้ามันได้ร่วมมือ
กันพิจารณาพัฒนาก็จะท าให้มันได้มาตรฐานและอยู่ได้อย่างมีเกียรติอย่างมีศักดิ์ศรีและอยู่ได้และ
งานวิจัยก็น่าจะสนับสนุนเพ่ือที่จะให้มันไปได้ยังด ารงอยู่มีการปรับเปลี่ยนไปอย่างไรใน อีก 10 ปี
ข้างหน้า 20 ปีข้างหน้านะครับบทบาทก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมน่ายินดีและก็ขอขอบคุณหมอสมุนไพรทุก
ท่านนะครับด้วยความประทับใจอย่างยิ่งในบทบาทที่ท่านท าหน้าที่กับชุมชนกับสังคมตรงนี้มายาวนาน
และปรับเปลี่ยนมีบทบาทได้รับการนับถือและท่ีสนใจจากชาวบ้านและผู้ใช้บริการขอบคุณมากครับ 
 ดร.สมใจ: ขอขอบคุณท่านดอกเตอร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สิริวัฒน์นะคะซึ่งเป็น
ประธาน ในเรื่องพวกนี้นะคะและก็ต่อไปขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์  บัญญัติค่ะขอ
กราบเรียนเชิญค่ะ 
  ดร.บัญญัติ: เรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับ ผมไม่ได้มีประสบการณ์ในเรื่องของแพทย์
พ้ืนบ้านเท่าไหร่นะครับแต่มาเป็นที่ปรึกษาของโครงการนี้ผมจะบอกก็คือว่ามันเป็นยุคทองของแพทย์
พ้ืนบ้านแพทย์แผนไทยหรือผมอาจจะเรียกว่ายุครวมหมวด ในอดีตที่ผ่านมาแพทย์แผนไทย แพทย์
พ้ืนบ้านนั้นเราก็รู้กันคนรุ่นใหม่ใหม่ก็ไม่อยากที่จะเรียนรู้ก็ไม่อยากที่จะสืบทอดพอมาได้ฟังมาได้เห็น
สภาพพ้ืนที่ของท่าตะเกียบในวันนี้แล้วก็ผมสรุปว่าในพ้ืนที่นี้นะครับมีต้นทุนที่ส าคัญ 2 อย่างคือมนุษย์
ท่าตะเกียบมีทุนมนุษย์คือมีแพทย์พ้ืนบ้านที่ยัง มีความรู้มีประสบการณ์ยังมีความช านาญอยู่แบบนี้ยัง
ไม่สูญหาย ไปไหน อีกอันนึงก็คือทุนธรรมชาติทุนธรรมชาติก็คือมีพืชหลักหลายเบญจพรรณนะครับคือ
พืชที่เป็นสมุนไพรทั้งหลายแลอันนี้เป็นจุดแข็งของที่นี่เลยทีนี้มองในแง่ของตัวที่จะเสริมจุดแข็งของที่นี่
ก็คือนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่ผมบอกว่ามันเป็นยุคลมหวน  ยุคทองนะครับ ถึงแม้ว่ามัน
อาจจะไม่ได้มาทดแทนการแพทย์แผนปัจจุบันแต่ผมคิดว่าสามารถที่จะเอาแพทย์แผนไทยเดินคู่ขนาน
กันไป อย่างมีศักดิ์ศรีอย่างที่ว่านี่แหละครับคู่ขนานกันไปกับแพทย์แผนปัจจุบันนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุขตอนนี้เปิดกว้างมากมหาวิทยาลัยหลายแห่งมี คณะแพทย์แผนไทยนะครับอย่างมหิดลซึ่งมี
คณะแพทย์ศิริราชมีคณะแพทย์รามาธิบดีทั้งหลายแหล่ก็มีคณะแพทย์แผนไทยด้วยมีการผลิตนักศึกษา
ออกมาเยอะพอสมควรนโยบายตรงนี้เราก็หน่วยงานทั้งหลายแหละทั้งของรัฐหน่วยสถานศึกษา
ทั้งหลายแลก็ยอมรับอย่างกว้างผมถึงบอกว่าตอนนี้เป็นยุคทองของการแพทย์ไทยท่าตะเกียบเนี่ยผม
อยากจะบอกว่าท่าตะเกียบมีภูมิที่ส าคัญมาก ผมอยากจะบอกว่าท่าตะเกียบแพทย์แผนไทยโมเดล
อะไรประมาณนี้นะครับ เป็นการสร้างให้เป็นตัวอย่าง กลับแหล่งอ่ืนคิดว่ายังท าได้ยังมีทุนมนุษย์ที่
พร้อมที่จะท า นะครับส่วนเรื่องของกระบวนการจัดการที่ผมฟังมาและผมก็คุยกับคุณพิมพ์ชนกซึ่งผมก็
เป็นที่ปรึกษาอยู่ผมก็จะรู้ว่าบางจุดก็จะเป็นจุดแข็งและอาจจะมีบางจุดที่ต้องมีการปรับ  ในเรื่องของ
การกระบวนการรักษาท้ังหลายแหล่ในกระบวนการรักษานั้น บางทีก็อาจจะ ไม่ได้รักสาแต่เน้นในเรื่อง
ของการป้องกันเน้นในเรื่องของการส่งเสริมความรู้ ครับ ให้กับผู้คนแล้วก็จะช่วยถ้ากระบวนการอย่าง
นี้ได้รับการได้รับการส่งเสริมปรับปรุงพัฒนาให้มันมีความเป็นวิทยาศาสตร์มีความเป็นมีความ
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น่าเชื่อถือมากขึ้นผมคิดว่าตรงนี้จะท าให้เสริมจุดแข็งตรงนั้นส่วนผลผลิตที่ผมคาดหวังไว้ผมคาดหวังไว้
ว่านอกจากสุขภาพประชาชนในเขตพ้ืนที่นี้จะดีแล้วนั้นผมมองว่าจะเป็นต้นแบบให้กับสังคม เป็นการที่
จะสร้างที่จะเรียนรู้ให้กับชุมชน สร้างสังคมที่มีการดูแลสุขภาพคู่ขนานระหว่างแพทย์แผนปัจจุบันกับ
แพทย์แผนไทยนั้นเป็นอย่างไรอันนี้ผมคิดว่าท าได้ครับถ้ามีความร่วมมือกัน ขอน าเสนอแค่นี้ก่อน 
  ดร.สมใจ: ต้องขอขอบคุณนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์บัญญัตินะคะ ทราบมาว่า
เราจะปิดท้ายด้วยการว่าคุณศักดิ์ชายจะให้ความกรุณาในเรื่องการเสนอข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมเรียนเชิญ
ค่ะหรือคุณต่ายดีค่ะ 
  ศักดิ์ชาย: จริงๆ แล้วก็ไม่ได้อยากจะอะไรมากมายอยากจะประมวลนิดหน่อย  ว่าคือมันคง
ไม่ใช่เป็นการเรียกร้องหมอแต่มองว่าในแง่หมอ เป็นผู้ที่มีความรู้นะแต่ว่าในส่วนของผู้ที่จะไปเกี่ยวข้อง
กับหมอก็เป็นเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับภาครัฐถ้ามองในแง่หมอพ้ืนบ้านกับแพทย์แผนไทยอันไหน
มันๆ ส่วนเหมือนส่วนต่างอันนี้จะเป็นประเด็นแต่ว่าในแง่หมอถ้าจะมองว่าถ้าจะให้หมอพ้ืนบ้านเรามี
ศักยภาพในการที่จะมีศักยภาพมี 4 5 ตัวที่เก่ียวข้องกับหมอคือ 1 ความรู้เกี่ยวกับหมอหรือผู้เชี่ยวชาญ
ก็จะมีความรู้เฉพาะท ายังไงจะมีเอาตรงนี้มาเปิดตัวหมอท ายังไงที่จะมีพ้ืนที่ให้หมอ  ก็จะรู้จักหมอเช่น
หมอตรงนี้เก่งเรื่องอะไรอย่างเช่นที่อ าเภออย่างสถานีอนามัยต้องมีรูปหมอและมีหมอที่มีความรู้เด่นว่า
ตรงนี้เก่งเรื่องอะไรไอ้ความรู้ที่ 2 ก็คือ ตรงนี้ผมมองว่าเป็นเรื่อง ส าคัญเพราะว่าผมมาเริ่มงานที่วน
เกษตร 3 4 ปีผมท าเรื่องหมอพ้ืนบ้านก็ป่าในภาคจังหวัดภาคตะวันออกก็รู้จัดหมอมา มาพอสมควร
เหมือนกันแต่สุดท้ายเราก็ไม่มีการส่งต่อเนื่องจากนโยบายหรือว่าการด าเนินการอะไรต่างๆ อันนี้ถ้า
มองหมอหลายท่านท่านก็สูงอายุอันนี้ก็เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ยังไงก็ต้องไป ท าให้การสืบทอดการถ่ายทอด
ที่ไม่ใช่ในโรงเรียนอย่างเดียวความรู้ในลิสต์เชิงลึกที่ต้องไปเรียนให้เป็นเชิงลึกส่วนตัวก่อนที่การศึกทอด
เหมือนหายไปครับ ซึ่งผมมองว่าตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่ทั่วประเทศนะไม่ใช่แค่ท่าตะเกียบเพราะว่ามันเป็น
ปรากฏการณ์อย่างเช่นท่าน อย่างตอนนี้ก็ดีมากขึ้นมันก็เริ่มมีคนมาสนใจแต่ว่า มันเป็นความสนใจที่อยู่
ในระดับการศึกษาแต่ในแง่ของพ้ืนที่มันยังไม่อยู่ในช่วงของความสนใจมากนะ  อีกอัน 1 ที่เกี่ยวเนื่อง
กับหมอคือเรื่องของระบบกระบวนการและวิธีการรักษาต้องยอมรับว่าหมอแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันก็
ยังมีบางเรื่องที่เป็นปัญหาอยู่ซึ่งก็ยังมีบางจุด ไม่จุดเด่นจุดด้อยอยู่เหมือนกันตรงนี้ผมมองว่ามันต้องมี
กระบวนการที่ไปสนับสนุนหรือว่าให้หมอ 106.24 
  ไฟล์หมอพ้ืนบ้าน 2 
 ส่งเสริมหรือพัฒนาให้หมอพ้ืนบ้านเราเนี่ยมีความรู้ตรงนี้มากขึ้นได้ยังไงเมื่อซักครู่อ าเภอก็
พูดถึงเหมือนกันว่าอันนี้ต้องม ี
 การพัฒนาหาคนมาทางกฎหมายทางวิธีการวินิจฉัยผมเองว่าก็ต้องมีเครื่องมือไปช่วยหมอ
เหมือนกันมีวิธีมีเครื่องมือที่ช่วยหมอในการที่จะท าแล้วเนี่ยสามมาตรฐานบางทีตรงนี้ก็เป็นความ
เชื่อถือของคนด้วยเหมือนเหมือนกันนะครับ มาให้หมอดูแลอย่างนี้นี่ป่าวสะอาดหรือเปล่าปากสะอาด
หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ พวกนี้ก็ต้องมีกระบวนการมีเครื่องมือไปช่วยหมอเหมือนกันก็ต้องพัฒนา
ศักยภาพหมอพ้ืนบ้านของเราให้มีตรงนี้นะครับอันที่  
 3 ก็คือที่เกี่ยวเนื่องกับหมอพื้นบ้านก็คือเรื่องเกี่ยวกับตัวยาและสมุนไพรพันธ์พืชที่มันมีอยู่ใน
ปัจจุบันหมอส่วนใหญ่จะหาจากธรรมชาติซึ่งก็เป็นข้อจ ากัดเหมือนกันท ายังไงจะต้องมีซึ่งจริงๆ ก็มี
นโยบายอยู่แล้วแต่จริงๆ มันก็ยังไม่ได้เกิดโดยเฉพาะหมอมาเสริมตรงท้องถิ่นให้ปลูกสมุนไพรซึ่งมัน



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริท

ร์

 
 

254 

สามารถน ามาสู่การใช้ประโยชน์ได้ยาวนานซึ่งหลายท่านบอกว่าเรามีจุดแข็งเรื่องของทรัพยากรเพราะ
ตรงนี้อ่ะถ้ามีเข้ามาส่งเสริมหรือมีเครื่องหมายเครื่องมือเข้ามาช่วยหมอเนี่ยหรือว่าในชุมชนหรือใครก็
แล้วแต่ที่สนใจมาท าเรื่องของสมุนไพรเพ่ือรองรับหมอในพ้ืนที่เราเองหรือจากกระจายเองต่อไปข้าง
นอกผมมองว่าเป็นเรื่องส าคัญ เป็นที่ระบบเองไม่ใช่ไปหาฝ่ายเดียวหรือไปหาซื้อวิธีอ่ืนถือว่ามันเป็น
ระยะยาวมันเป็นปัญหานะครับแต่ถ้ามีกระบวนการไปเสริมตรงนี้ก็จะท าให้ในระบบการสืบทอดการ
ดูแลต่อเนื่องเนี่ยมีอนาคตท่ียาวไกลมากกว่าและจะมีมาตรฐานในเรื่องของสมุนไพรที่เราจะใช้ต่อได้อีก
อัน นึงเรื่องของตัวผู้ป่วยตัวคนป่วยคนไข้ ต้องท าให้คนในชุมชนเราในอ าเภอเราเนี่ยต้องท าข้อมูลด้วย
เหมือนกันว่าเอ๊ะกระแสเรื่องลบลบมันก็เยอะท ายังไงให้มีการกระจายให้มีการให้ข้อมูลกับคน
ประชากรของเราในอ าเภอเราให้เข้าใจให้รับรู้ว่าจริงๆ เนี่ยเรื่องของหมอพ้ืนบ้านเราไม่ได้มีแต่ด้านลบดี
ดีคนที่ดีก็เยอะมันก็จะไปเชื่อมโยง ก็จะไปเชื่อมวินิจฉัยในเรื่องการวินิจฉัยของหมอก็จะโยงไปสู่การ
พัฒนาก็จะท าให้ความเชื่อมั่นมันเกิดถ้าเกิดความเชื่อมั่นแล้วประกอบกับคนของเรามีความรู้มากขึ้นท า
ให้การดูแลรักษากันมันก็จะดีขึ้นผมเชื่อว่าตรงนี้ก็จะมีประโยชน์ถ้าระบบตรงนี้มันเกิดขึ้นได้นะครับ 
อันที่ 5 ในเรื่องของกฎหมายระเบียบผมมั้งวะมองว่าตรงนี้  ในรายละเอียดยังมีข้อจ ากัดของหมอ
พ้ืนบ้านเหมือนกันนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าหลายหลายเรื่องมันเป็นเรื่องของข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของกลไกเหมือนอย่างชาวบ้านเราที่จะไปท าเรื่องการท ายงท ายาถ้ามันมีการ
ปรับปรุงแก้ไขหรือไว้ถึงขั้นตรงนั้นถ้าในต าบลเราหรือในอ าเภอโรงพยาบาลมาดูแลเรื่องตรงนี้เรื่องการ
ผลิตยาเนี่ย องค์ความรู้หมอที่มาช่วยกันพัฒนาก็จะบอกว่าไอ้ตัวยาที่หมอจะใช้  ในโรงพยาบาลหรือ
สถาบันที่ได้รับการยอมรับในพ้ืนที่หน่วยงานของรัฐผมคิดว่ามันก็จะสามารถพัฒนาระบบยาและสืบ
ทอดหรือส่งต่อกันได้ในการดูแลรักษาอันนี้ถ้าหมอพื้นบ้านเราใช้ได้ 
 อันสุดท้ายเรื่องของระบบระบบการดูแลในเรื่องนโยบายอย่างที่พูดต้องพ้ืนที่ให้ศักยภาพ
ศักยภาพของหมอ ซึ่งทางสาธารณสุขอ าเภอก็พูดถึงเหมือนกันมันมีรหัสรับรองหมออันนี้เป็นแค่
พ้ืนฐานแต่ระยะยาวต้องมีกระบวนการที่มากกว่านั้นไม่ใช่ว่ารับรองธรรมดาแต่ต้องให้เขารู้สึกดีมี
คุณภาพมากขึ้นด้วยนะครับในระบบที่สนับสนุนหมออย่างที่คุณวินัยพูดถึงจริงๆหมอไม่ได้มีการ
เรียกร้องค่ารักษาแต่ท ายังไงจะมีระบบที่จะช่วยหมอ ไม่ต้องมาแต่ให้เค้าอยู่ได้ในด้านของเค้าและ
สามารถที่จะอยู่ได้ไม่ล าบากเกินไปผมมองว่าถ้าตรงนี้มีไปช่วยเหลือเขาไว้ใช้ในครอบครัวได้ผมว่าก็มี
การมาสืบทอดหมอก็จะมีความเชื่อม่ันว่ามันเป็นวิชาชีพที่เลี้ยงตัวเองได้ไม่อย่างนั้นก็คงจะล าบาก 
  ดร.สมใจ: ก็ขอขอบคุณคุณศักดิ์ชัยนะคะนอกจาก การสัมมนาในวันนี้และข้อคิดเห็นในวันนี้
กลุ่มเราในวันนี้นะคะก็จะได้เห็นว่าทรัพยากรที่ทรงคุณค่ามากที่สุดคือการแพทย์พ้ืนบ้านในการดูแล
สุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่ของเราซึ่งเรียกว่ามีนักปราชญ์มีคุณหมอเหล่านี้อยู่ในพ้ืนที่แล้ วจะท า
ยังไงให้อยู่อย่างมีความสุขด้วยให้พวกคนรู้จักมากข้ึนด้วย 
 มันอ่อนประชาสัมพันธ์ตรงไหนต้องประชาสัมพันธ์เรื่องอะไร มีโรงเรียนเมื่อสักครู่ที่มีบอกว่า
สมุนไพรเนี่ยถ้าจะต้องไปซื้อที่อ่ืนหรือไปซื้ออะไรก็กลัวสารปนเปื้อนเนอะเราควรจะปลูกเองไหมแล้ว
ปลุกที่โรงเรียนอะไรนะคะบ้านร่มโพธิ์ทองมันจะมีโรงเรียนที่ 2345 ไปเรื่อยเรื่อยเป็นการเป็นต้นแบบ
หรือว่าสถานพยาบาลจะปลูกไว้เป็นกลุ่มตัวอย่างเอะใจยังไงดีในการท านะคะเค้าเรียกว่าการท าให้
สมุนไพรให้มันมีมากขึ้นนะคะเราจะท ายังไงกันดี แล้วก็จะเกิดการสืบทอดรุ่นสู่รุ่นยังไงดีเราได้มีการ
พูดคุยแลกเปลี่ยนกันไว้เยอะเนอะเราจะมีรัมาสนับสนุนยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นค่าตอบแทนไม่ว่าจะเป็น
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กระบวนการรับรองว่าเราสามารถเปิดบริการได้อย่างเต็มที่อันนี้ช่วยมาถ้ามันบูมจริงๆ แล้วคนเดินเข้า
มาหาคุณหมอมันเยอะขึ้นเป็น 100 คน 1000 คนแล้วเราจะท ายังไงให้ยาพอเราท าไหวเราจะยังไงถ้า
เกิดว่ามันเป็นที่นิยมขึ้นมาจริงๆคราวนี้ถ้าเกิดมันมีคนไข้อยู่ตรงไหนมันน่าจะมีการสื่อสารเค้าเรียกว่า
คุณหมอพ้ืนบ้านอยู่ตรงไหนแล้วจะมีประโยชน์มากเลยนะคะที่ท่านวินัยว่าคนควรจะมีการเข้าถึงการ
สื่อสารในการประชาสัมพันธ์รูปชื่อหมอและความถนัดว่าจะแปลงรักษาแบบไหนนะคะความต้องการ
ในด้านของ การยกระดับนะคะ ในเรื่องของการแพทย์พ้ืนบ้านนี้จะท ายังไงในการที่เรามีการพูดถึงกัน
ในวันนี้อยากให้ผู้วิจัยได้พูดว่ากระบวนการที่เกิดขึ้นในวันนี้ผู้วิจัยจะไปท าอะไรต่อค่ะ 
  พ่ีจ๋า: กระบวนการที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่เป็นความคิดเห็นของตั้งแต่
หมอพ้ืนบ้านหมอบริการสุขภาพภาครัฐและก็หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะไปสร้าง
รูปแบบที่ท าให้หมอพ้ืนบ้านมีพ้ืนที่ที่เค้าเรียกว่าเปิดพ้ืนที่หมอพ้ืนบ้านให้เห็นกระบวนการได้อย่าง
ชัดเจนนะคะแล้วในส่วนเรื่องของการขยายการใช้ยาสมุนไพรตอนนี้ ผู้วิจัยมาท าวิจัยก็ได้ทดลองใช้ไป
ด้วย มียาหลายอย่างมากที่มีคุณภาพซึ่งมันเป็นคุณภาพที่เค้าเรียกว่าคอมมูนิตี้อัพโพสต์  คอมมิวนิตี้
ลายเส้นเราไม่ได้รับการรับรองจากใครทั้งสิ้นเรากินเราใช้เอง มันได้ผลเองนะคะซึ่งอันนี้เป็นเป็นอะไรที่
มันยิ่งใหญ่มากผู้วิจัยคิดว่าสิ่งนี้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่ามันมีความหมายต่อชีวิตคนต่อสุขภาพคนอยากจะ
น าไปต่อยอดซึ่งตอนนี้ยังคิดว่าไม่ออกว่าจะท าทางใดทางหนึ่งเดี๋ยวเราต้องมาช่วยกันคิดนะคะหลังจาก
งานนี้นะคะคุณหมอสุดท้ายนี้นะคะหมอบุญมีคะสมุนไพรลดไขมันของหมอนะคะจากที่ซื้อทีละ 5 ซอง
ตอนนี้อ่ะ 20ซอง 32 ตอนนี้ก็สั่งทีละ 200 ซองเลยค่ะ มันเกิดอะไรขึ้น 
  หมอบุญมี: คงท าไม่ทันหรอกครับแล้วผมขอเสริมนิดหนึ่งนะครับว่าการจะใช้สมุนไพรแต่ละ
ตัวเนี่ย 2 ปีก่อนนี้ผมก็ท านะครับคือทอดผ้าป่าต้นไม้อย่างร่มโพธิ์ทองรพสต .ผอ.สมเกียรติครับก็ไปต่อ
อนามัยเรานี่ก็ปลูกอนามัยหนองไม้แก่นคือเราจะเอาหมอพ้ืนบ้านของเราทั้งหมดปลูกให้ฟรีนะครับต้น
ต้นไม้ฟรี กลุ่มหมอพ้ืนบ้านของเราจะหาต้นไม้นะครับ มีอะไรเอาไปปลูกให้เต็มก็ปลูกไว้ 3 4 แห่งยัง
อยู่หนองประโยชน์นะครับจากหนองประโยชน์เพราะวันนั้นก็มีเจอคุณหมอที่อยู่โรงพยาบาลท่า
ตะเกียบเนอะเค้าก็ไปเป็นหมอใหญ่ที่อยู่โน่นอยู่หนองประโยชน์ก็ได้จากที่นี่ราคาไปปลูก แต่ของร่มโพธิ์
ทองปลูกแล้วว่าจะให้ลงสมบัติดูทีแรกเราก็ไปประชุมที่ร่มโพธิ์ทองทุกวันพุธหรือทุกวันอะไรจ าไม่ได้
เนอะแล้วคนที่ป่วยก็ต้องมาหาหมอพ้ืนบ้านที่นั่นทุกวันพุธของเดือนแล้วก็หลังมานี่บุคลากรเราน้ อย
ต่างคนต่างมีหน้าที่ก็เลยไม่ได้ไปโดยต่อไปในภาครัฐถ้าจะมีมีการทอดผ้าป่าต้นไม้สมุนไพรไม่ใช่หมาย
ปลูกไม้ยางๆนาพวกนี้ไม่เอาเอาแต่พวกที่เป็นสมุนไพรพวกใบลานมะเขือเทศอะไรพวกนี้ได้เลยครับ
สมุนไพรลดไขมันเนอะจริงๆ แล้วผมว่ามันอยู่ที่คนเชื่อถือนะครับพวกไขมันมันจะมีความดันอยู่ด้วยใน
ตัวก็ทักคนเชื่อถือก็ใช้ได้ผลครับเพ่ือการรักษาสมุนไพรเค้าเรียกว่ารางเนื้อผูกรางยา  บางคนไม่ถูกโรค
กันก็ไม่หาย แล้วอีกอย่างหนึ่งมันผลิตยากพอสมควรครับคือตัวเนี่ยหาซื้อยากคือมันเปียกครับเค้าไม่
ค่อยบด ตัวนี้หายากหน่อยครับขอบคุณครับที่ใช้สมุนไพรลดไขมันครับ 
  พ่ีจ๋า: อันนี้ไม่รวมถึงเดี๋ยวก่อนจบฉายหนังต้องขอขายยานะคะอันนี้ไม่รวมถึงสมุนไพรแก้
ริดสีดวงของหมอโอตรับรองผลภายใน 3 วันนี่อันนี้เรื่องจริงเลยทุกวันนี้ไม่ต้องท าอะไรอ่ะคอยรับ
โทรศัพท์ค่ะค่ะก่อนที่จะปิดการสัมมนาในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ ได้มาร่วมกัน
แล้วก็แสดงความคิดเห็นที่มีประโยชน์ต่องานวิจัยในชิ้นนี้นะคะขอกราบ  เรียนเชิญท่านสาธารณสุข
อ าเภอท่านสมเจตน์ค่ะปิดการสัมมนาค่ะ 
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 ผอ. สมเจตน์: ก็เป็นวันดีดีอีกวันนึงของท่าตะเกียบนะครับในวันนี้ที่เรามีท่านผู้ทรงคุณวุฒิ
ไม่ว่าจะเป็นด้านแผนปัจจุบันทางด๊อกเตอร์ทั้ง 6 ท่านว่าที่ด็อกเตอร์อีก 1 ท่านมาให้ความรู้กับชาวท่า
ตะเกียบแล้วก็มีผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นหมอพ้ืนบ้านของเราอีกหลายท่านนะครับผมดูแล้ว  10 กว่าท่านก็
เป็นสิ่งดีดีที่เกิดขึ้นและก็คิดว่าในการสัมมนาในวันนี้มันก็จะเป็นการต่อยอดในส่วนที่เราจะ  พัฒนา
ต่อไปขอบคุณมากส าหรับทุกความคิดเห็นนะครับเรื่องของสิ่งที่เราจะท าต่อในท่าตะเกียบเนี่ยที่จริง
แล้วผมเคยคุยกับท่านนายอ าเภอหลายหลายท่านแต่ก็มีข้อจ ากัดว่านายอ าเภอของเราเปลี่ยนบ่อย
เหลือเกินผมเคยคุยกับท่านว่าพ้ืนที่ของท่าตะเกียบเนี่ยเรามีเสน่ห์หลายอย่างเราเป็นพื้นที่ที่มีธรรมชาติ
ที่สวยงามหน้าหนาวอากาศดีน่าร้อนก็ไม่ร้อนมากนะครับเราน่าจะท าเป็นลักษณะของอะไร  ที่ครบ
วงจรอย่างเช่นมีโฮมสเตย์มีคนเข้ามาพักมีอาหารสะอาดที่เป็นอาหารของเค้าเรียกอะไรนะอาหารคลีน
เดี๋ยวนี้เค้าจะนิยม ก็คืออาหารที่ปลอดภัยแล้วก็มีหมอพื้นบ้านมียาสมุนไพรมีสิ่งที่ทั้งด้านรักษาส่งเสริม
สุขภาพด้านความสวยความงามสามารถที่จะดึงดูดผู้คนให้เข้ามาทักและเป็นคอร์สเลยนะครับจะอยู่กี่
วันกี่วันมีหมอคิวคนไหนหมอบุญมีจะมาดูแลดูดูแลเขาทุกคนก็จะเปิดงานได้ถ่ายทอดความรู้ด้วยและ
ใช้ภูมิปัญญาของเราก็เป็นรายได้เป็นสิ่งที่ดีนะก็มีนายอ าเภอทานที่ย้ายไป แล้วท่านสนใจแต่บังเอิญ
ท่านยังไม่ได้ต่อยอดก็คิดว่าตรงเนี่ยมันคงจะเกิดขึ้นได้ที่ท่าตะเกียบนะครับส่วน  1 ส่วนที่เราพูดกันถึง
ว่า 
 เราอยากได้การรับรองที่ เป็นสากลนะครับผมว่าทุกวันนี้หมอพ้ืนบ้านของเรามีความ
ภาคภูมิใจว่าได้รับความเชื่อถือการรับรองจากชาวบ้านที่เคยใช้บริการอยู่แล้วแหละแต่ถ้าเราอยากได้
การรับรองที่เป็นสากลสิ่งที่เราต้องได้ก็คือเรื่อง เรื่องการยุ่งยากจุกจิกหัวใจในการที่เราจะต้องต้องมา
ท าต้องมาปรับปรุงคุณภาพต้องมาอะไรที่มันและมันเป็นหลักสากลอันนี้ต้องมีการตรวจการประเมิน
การทดสอบการสอบเพ่ือให้ได้การรับรองขึ้นมาอันนี้จะเข้าไปสู่สากล ใบประกอบโรคศิลป์หรือสิ่งต่างๆ
อันนี้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าหากว่าเราอยากได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่บอกว่าภายภาคหน้าก็
ฝากหมอพ้ืนบ้านเราอาจจะต้องมีการนอกจากการถ่ายทอดสู่รุ่นหลังแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องมีการ
เตรียมการส าหรับตรงนั้นว่า 
 ถ้าเกิดว่าเราอยากได้การรับรองที่เป็นสากลเรื่องของการเขียนการจดการบันทึกการอ่านการ
ถาม อะไรต่างๆ มันต้องเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่ามันจะเป็นอยู่ในขั้นตอนกระบวนการของการที่จะ
รับรองเรื่องของการยอมรับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือสิ่งที่เราก าลังท าเข้าสู่ร่วมสมัยในแผนเดิมที่เราท ามา
ผมเคยคุยกับทีมนะครับตามที่เราเคยคุยกันว่าเสน่ห์ของหมอพื้นบ้านอยู่ที่การเป็นอยู่อย่างทุกวันนี้การ
พ่ึงพาอาศัยกันชาวบ้านได้มาบอกเราก็ไปช่วย รอรับไม่มีเงินเราก็ช่วยกันด าน้ าจิตน้ าใจไม่มีเงินเราก็
ช่วยนี่คือเสน่ห์ของหมอพ้ืนบ้านนะครับ 
 เพราะฉะนั้นในวันนี้บรรยากาศดีดีเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องขอขอบพระคุณไม่ว่าจะเป็น
ทางท่านคณาจารย์ทุกท่านทางที่ปรึกษา ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์กับโรงพยาบาลพุทธโสธร 
ท่านด็อกเตอร์สมใจนะครับส านักงานสสจ .จังหวัดฉะเชิงเทรา ท่านดอกเตอร์วรัญพรซึ่งตอนนี้ท่าน
เกษียณไปแล้วแล้วก็หมอพ้ืนบ้านทุกท่านนะครับจากอ าเภอสาธารณสุขคลองตะเกรานักศึกษาและ
ทุกๆ ท่านที่มาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้คิดว่าสิ่งดีดีต่างๆ เหล่านี้ที่รับกันในวันนี้และสิ่งที่ผู้วิจัยจะ
น าไปสรุปและคืนความรู้กลับมาสู่ชุมชนของเราในวันหน้าก็จะเป็นประโยชน์กับพวกเราม าก
เพราะฉะนั้นในวันนี้ผมขอขอบพระคุณทุกๆ คนและก็ หวังว่าสิ่ง ที่เกิดขึ้นคงจะเป็นประโยชน์กับพวก
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เราและก็เช้าท่าตะเกียบทุกคนก็คงจะรู้สึกขอบคุณเหมือนผมนะครับเพราะความรู้ตรงนี้ก็จะส่งข้อต่อ
ยอดสืบทอดไปถึงทุกคนในพื้นท่ีของเราเช่นเดียวกันขอบพระคุณมากครับ 
สรุปความคิดเห็นจากการสัมมนากลุ่ม 
 ในการอภิปรายระดมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนา  สรุปผลการอภิปรายในแต่ละ
ประเด็นได้ดังนี้ 
 ด้านสถานการณ์การแพทย์พ้ืนบ้าน 
  ความคิดเห็น 
 - ในอดีตบริบทของท่าตะเกียบ เมื่อมีคนเจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุต้องไปโรงพยาบาล
สนามชัยเขต เนื่องจากพ้ืนที่มีสมุนไพรจะใช้สมุนไพรกันก่อน หมอพ้ืนบ้านซึ่งเชี่ยวชาญแต่ละด้าน
เทียบเท่ากับแพทย์แผนปัจจุบัน เช่น หมอกระดูก ทางสูตินารี ทางอายุรกรรม ก็จะมีหมอนวด 
 - การรักษาของหมอพ้ืนบ้านรักษาอาการเจ็บป่วยทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นลักษณะของการ
จัดการสิ่งแวดล้อม กับจิตวิญญาณเป็นสิ่งที่สืบทอดต่อกันมา ประกอบกันหลายๆ อย่าง มีจรรยา 
บรรณเป็นเครื่องก ากับ มีครูบาอาจารย์ ต้องรักษาธรรมเนียมประเพณี 
 - การบันทึกข้อมูล หมอไม่ได้บันทึกการรักษานัดครั้งต่อไปเราจะขึ้นอยู่ว่าจ าไว้ว่าคนนี้เคย
มาหาแล้วเคยให้อะไรไป เคยนวดแบบไหนเข้าเฝือกไหมเข้ากี่วันมากี่ครั้งเมื่อไหร่จะถึงขั้นที่จะบูชา
ครู หรือว่าส่งขันข้าว จะใช้วิธีการจ าไม่ได้บันทึกอะไร ส่วนการเรียนรู้ส่วนใหญ่จะได้รับการบอกเล่ามา
จากบรรพบุรุษของเราหรือว่าครู แต่ก็ไม่เน้นจดต้องจ าเอาจ าถึงจะดี กลับไปฝึกดูของจริงๆเข้าไปในป่า
ดูใบไม้ดูยอดหญ้า ดูสมุนไพรแต่ล่ะชนิดต้องจ าเอาว่าแต่ละชนิด 
 ข้อเสนอแนะ 
 - หมอพ้ืนบ้านไม่ได้บันทึก บางทีก็ไม่รู้ตัวว่าต้องรักษาใครบางทีไปพบผู้ป่วยที่ท้องนาไม่มี
ปากกา ดินสอ ช่วยกันไปเท่านี้ก่อน ก็ช่วยเหลือแนะน ากันไป 
 ด้านการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพเพ่ือให้เป็นทางเลือกในการดูแลรักษาสุขภาพของ
ประชาชน 
 ความคิดเห็น 
  - การน าสมุนไพรเบื้องต้นไปใช้ในการดูแลสุขภาพ สมุนไพรที่เป็นผักพ้ืนบ้านที่กินแล้วไม่เกิด
อันตราย สมุนไพรที่มีในครัวเรือน เช่น แมลงสัตว์กัดต่อย 
 - ความส าคัญและการเห็นคุณค่าของแพทย์ พ้ืนบ้านหรือแพทย์ทางเลือกภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ขณะนี้ได้รับการยอมรับในระดับชุมชน 
 - ลดการใช้ยาแผนปัจจุบันได้ช่วยเหลือตนเองได้ 
 ข้อเสนอแนะ 
 - การใช้ยาแผนโบราณคู่กับยาแผนปัจจุบัน ควรแจ้งให้หมอแผนปัจจุบันทราบด้วย 
 - การสืบทอดในท้องถิ่นต้องได้รับความร่วมมือจากหมอพ้ืนบ้านเช่น การบันทึกเพ่ือสามารถ
จะถ่ายทอดไดง้่ายขึ้น 
 - ควรจัดโครงการให้หมอพ้ืนบ้านมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน เช่น รพ.
สต.ร่มโพธิ์ทอง 
  ด้านการสร้างพ้ืนที่ ในการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาของหมอพ้ืนบ้าน 
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  ความคิดเห็น 
 - การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ โดยจัดโครงการ ให้ประชาชนได้ทราบว่ามีหมอพ้ืนบ้านที่จะ
ช่วยดูแลสุขภาพ งบประมาณจากส่วนท้องถิ่น ให้หมอพ้ืนบ้านมาเป็นวิทยากรเป็นการถ่ายทอดความรู้ 
และวิธีการใช้สมุนไพรที่อยู่ใกล้ตัวในการดูแลเบื้องต้น 
 - เรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และองค์ความรู้สมุนไพรร่วมกับโรงเรียนแล้วพอมี
ความรู้ในด้านสมุนไพรก็จะมีฐานในการท ายาสมุนไพร 
 - ถ้าท่านสอนได้เราก็คงสภาพองค์ความรู้ไว้ที่จะได้ก็ตรงหมอพ้ืนบ้านมีทะเบียนมีชื่อ  แล้ว
อาจจะมีการสืบต่อตรงนี้ไว้ แล้วผมก็ด าเนินวิธีการแบบนี้มาโดยตลอดครับ 
 ข้อเสนอแนะ 
 - การคงสภาพองค์ความรู้ถ้าไปรักษาจริงๆ ไว้ไม่ผิดครู ผิดค าสาบาน หากต้องปฏิบัติตามข้อ
ยึดถือ ต้องมีการขึ้นครูมีดอกไม้ธูปเทียน บูชา จะช่วยในการรักษาหลายอย่าง 
 - หมอพ้ืนบ้านมีทะเบียนมีชื่อ อาจจะมีการสืบต่อตรงนี้ไว้ แล้วผมก็ด าเนินวิธีการแบบนี้
สามารถถ่ายทอดความรู้กับนักเรียนได้ความรู้แล้วเขาสามารถน าความรู้กับไปใช้ในครัวเรือนและใน
ชุมชนของเขา 
 - การถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นจะยาก เพราะว่าทุกวันนี้สอนเด็กไว้แล้วก็พอเด็กเรียนจบก็เข้า
ออกจากพ้ืนที่ต้องสร้างกระบวนต่อยอดความรู้ และกระตุ้นการใช้ในพ้ืนที่เป็นล าดับแรก 
  ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริการของหมอพ้ืนบ้าน 
 ความคิดเห็น 
 - สนับสนุนการรวมกลุ่มเพ่ือสร้างกิจกรรม หมอพ้ืนบ้านบ้านเป็นชาวบ้านที่มีศักยภาพ ทุก
คนมีความรู้เฉพาะด้านเชี่ยวชาญระดับหนึ่งอาจจะไม่ครบทุกด้าน แต่พ่ึงพิงกันได ้
 - การเผยแพร่ภูมิปัญญา 
 - การจัดท าระเบียนต่างๆ จัดท าเป็นกลุ่มตามความเชี่ยวชาญของหมอพ้ืนบ้าน  ในพ้ืนที่
บริการของแต่ละ รพ.สต. 
 - ระบบการสืบทอดความรู้ที่เปลี่ยนไป ไม่ได้สืบทอดจากคนในครอบครัวหรือชุมชนใน
พ้ืนที่ สืบทอดในสถาบัน โรงเรียนสถาบันการศึกษาเปลี่ยนใหม่ที่เป็นหลักๆ กลายเป็นว่าความรู้ที่เรา
จะพ่ึงตนเองที่กระจายอยู่ทั่วไปเมื่อก่อนมีน้อยมาแต่ปัจจุบันมีทุกพ้ืนที่ท าให้เขาที่เราเคยมีค่อยๆ
หายไปๆ 
 - รัฐท าให้ความเชื่อมั่นของคนในชุมชนลดส่วนลง  หมอเองไม่ได้เป็นไสยทั้งหมดหมอ
บางส่วนที่ท าให้ชื่อเสียงมัวหมอง การไม่แยกแยะท าให้ความเชื่อมั่นหายไป 
 ข้อเสนอแนะ 
 - สร้างระบบการสืบทอดความรู้ในพ้ืนที่ สืบทอดในสถาบันโรงเรียนสถาบันการศึกษาสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ตามอัธยาศัย สร้างระบบการดูแลสุขภาพในชุมชน 
 - เสริมให้เหมือนมีพ้ืนที่มีช่องทางมีระบบ สนับสนุนเหมือนโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค
หากคนไข้มาหาหมอแล้วส่งต่อเราจะได้เงินตรงนี้มาช่วยสนับสนุน 
 - สร้างความภาคภูมิใจ การเห็นความส าคัญ ความสนใจที่จะน าความรู้เหล่านี้ไปเผยแพร่
ต่อไป 
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