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ของหมอพื้น บ้ าน ๒.ศึกษากระบวนการจัดการความรู้ภูมิปัญญาหมอพื้ นบ้านในการดูแลสุ ขภาพแบบ
องค์รวม ในประเทศ สปป.ลาว และในประเทศไทย การดาเนินการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มผู้ให้
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ABSTRACT
This research aims to 1. study the context and knowledge of traditional healer and
2. investigate the knowledge management in holistic health of traditional healer in Laos
PDR and Thailand. Quanlitative approach was used in this research with major informants
of 2 traditional healers of cancer from Laos PDR and from Buriram. This includes cancer
patients and relatives. Survey, observation and interview forms are used in data collection
through survey, observation and in-depth interview. Content analysis is used and
the results are as follows.
1. Results from the context of traditional healer in Laos PDR showed that Kamphiew
Phaleekhan, 68 years with 1 son had his expertise in cancer, diabetic, high blood pressure
and rheumatoid. He provided the treatment for both in- and out-patience. In Thailand,
Hui Karam, 83 years with 1 son and 5 daughters had his expertise in cancer and provided
the treatment only for out-patient.
2. Results from the knowledge management of traditional healers showed that
Laotian traditional healers found knowledge from China traditional medicine and he had
been inspired from the recovery of his diabetic. Treatment procedures consisted of
1) interview for the background of the patience, 2) physical check up, using hands and
blood pressure and fat level, 3. diagnosis and 4. providing herbal medicine. For knowledge
transfer, his son received the knowledge. For Thai healer, his inspiration came from the
recovery of sinus. Treatment procedures consisted of1) registration and interview for the
background of the patience, 2) worship the knowledge, 3) praying for cancer treatment,
4) blowing and chanting and 5) providing herbal medicine. For knowledge transfer,
the healer acknowledged the students in traditional Thai medicine curriculum and the
locals at the learning center to bring the theory into practice.
Keywords : Knowledge management, local wisdom of traditional healer and
holistic health care
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ภาพที่ ๑๐ สมุนไพรที่ปลูกในบ้าน

๒๙

ภาพที่ ๑๑ อาคารเก็บสมุนไพรที่ตากแห้งแล้ว

๓๐

ภาพที่ ๑๒ สมุนไพรหั่นแล้วตากแห้ง

๓๐

ภาพที่ ๑๓ ครูฮุย การัมย์

๓๗

ภาพที่ ๑๔ ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรชุมชนด้านการแพทย์แผนไทย

๓๘

ภาพที่ ๑๕ สมุนไพรที่ปลูกไว้ในบ้าน

๓๘

ภาพที่ ๑๖ อาคารเก็บสมุนไพรตากแห้ง

๓๙

ภาพที่ ๑๗ ห้องอบสมุนไพร

๓๙

ภาพที่ ๑๘ สมุนไพรที่ผลิตและจาหน่าย

๓๙

ภาพที่ ๑๙ การสัมภาษณ์หมอพื้นบ้านครูฮุย การัมย์

๔๓

๑

บทที่ ๑
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่า การแพทย์แผนปัจจุบันอย่างเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาสุขภาพ
ได้ทั้งหมด เนื่องจากเป็นระบบการแพทย์ที่มีราคาสูงต้องพึ่งพิงเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์จาก
ต่างประเทศซึ่ง เป็ น ข้ อ จ ากั ดที่ส าคัญ ดังนั้นการหั น ไปศึ กษาภู มิ ปั ญญาในการดูแ ลรั ก ษาสุ ขภาพของ
การแพทย์พื้นบ้านอย่างลุ่มลึกในทุกมิติ เพื่อดึงสิ่งที่ยังเหมาะสมกับยุคสมัย มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในสถานการณ์จริ งของชุมชน ย่อมเป็นสิ่งที่ควรพิจารณา ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านในแต่ล ะ
ท้องถิ่นมีความหลากหลาย และเป็นเอกลักษณ์ที่ แตกต่างกันออกไปตามแต่ละสังคมและวั ฒนธรรม ซึ่งใน
อดีตจวบจนปัจจุบันต่างมีความเกี่ยวข้องและสามารถตอบสนองความต้องการด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
และความเจ็ บ ป่ ว ยของประชาชนในพื้ น ที่ นั้ น ๆ ได้ เ ป็ น อย่ า งดี ดั ง นั้ น การน าองค์ ค วามรู้ ภู มิ ปั ญ ญา
หมอพื้นบ้านมารวบรวมศึกษา และวิเคราะห์ถึงวิธีการและกลไกต่าง ๆ ทางด้านสุขภาพของแพทย์พื้นบ้าน
ไม่ว่าจะเป็นตัวหมอพื้นบ้าน ตารา พันธุ์พืชที่ใช้เป็นยาสมุนไพร วิธีการรักษาโรค ตลอดจนสังคม วัฒนธรรม
ประเพณี และวิถีชีวิต จึงเป็นสิ่งที่มีความสาคัญ และเป็นสิ่งที่ล้าค่าที่ควรจะเก็บรวบรวมอนุรักษ์ และฟื้นฟู
ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านให้อยู่คู่กับประเทศ เพื่อเป็นมรดกให้แก่ลูกหลานในการส่งเสริมให้เกิดความรู้ และ
เกิดการสืบทอดต่อไปในอนาคต
ในปัจจุบันการรักษาโรคทางการแพทย์แผนไทย ได้รับความสนใจและเป็นที่ยอมรับผลของ
การปฏิบัติอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพราะเป็นการดูแลรักษาแบบองค์รวม ทั้งนี้
ตารับยาแผนไทย จะประกอบด้วยสมุนไพรหลายชนิด ทาให้บาบัดโรคได้เป็นระบบมาก รวมทั้งการ
บาบัดทางกายภาพ เช่น การนวด การบาบัดด้วยกลิ่น ประกอบกับได้มีพระราชบัญญัติคุ้มครองและ
ส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยให้มูลค่าแก่ภูมิปัญญาดั้งเดิม และการให้
การคุ้มครองสมุนไพรควบคุมตามประกาศกาหนด ตลอดจนพื้นที่ที่เป็นถิ่นกาเนิดสมุนไพร โดยมีกองทุน
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้การสนับสนุน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ตั้งอยู่ติดกับภาคภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็นประเทศที่มีความสาคัญทางธรรมชาติ และเป็น
แหล่งวัฒนธรรมรวมถึงมรดกโลกที่สาคัญ จากการที่ผู้วิจัยและคณะผู้วิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒ นา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ลงไปศึกษาข้อมูลบริบทอาเซียนด้านต่าง ๆ รวมถึงด้านสุขภาพ
ในสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว เมื่ อ ปี พ.ศ.๒๕๕๗ พบว่ า ประชาชนในสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวยังมีปัญหาสุ ขภาพทั้งโรคติดต่อ และโรคเรื้อรังหลายโรค สถานบริการ
สาธารณสุ ข ยั ง มี ค วามขาดแคลนทั้ ง ด้ า นบุ ค ลากรทางการแพทย์ สาธารณสุ ข รวมถึ ง ครุ ภั ณ ฑ์ ท าง

๒
การแพทย์ไม่เพียงพอ การดูแลสุขภาพตนเองยังมีปัญหาหลายประการ เช่น พฤติกรรมการบริโภคที่
ไม่เหมาะสม และจากการลงพื้นที่ในครั้งนั้น ผู้วิจัยได้ข้อมูลจากมัคคุเทศก์ ซึ่งเป็นคนลาวได้ให้ข้อมูลว่า
พื้นที่บ้านน้าทรวง เมืองนาทรายทอง แขวงนครเวียงจันทน์ มีหมอพื้นบ้านด้านสมุนไพรที่ดูแลรักษาโรค
เรื้อรังหลายโรค โดยเฉพาะโรคมะเร็ง และมีผู้ไปรับการรักษาซึ่งมาจากที่ ต่าง ๆ มากมาย จึงทาให้ผู้วิจัย
สนใจที่จะศึกษาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านด้านสมุนไพรดังกล่าว โดยเฉพาะโรคมะเร็งซึ่งเป็นสาเหตุการตาย
อัน ดับ ต้น ๆของประเทศไทย การรั กษาโรคมะเร็ ง ท าให้ สิ้ น เปลื องค่ า ใช้จ่ ายมาก และถ้าเป็น ผู้ ป่ ว ย
โรคมะเร็งระยะสุดท้าย ผลการรักษาจะไม่ค่อยดี ซึ่งส่ งผลโดยตรงต่อตัวผู้ป่วยเอง และส่งผลกระทบต่อ
ครอบครัว ทั้งสภาพร่างกาย และจิตใจ ถ้าได้ค้นพบข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวม
และข้อมูลตารับยารักษาโรคของหมอพื้นบ้าน ก็คาดว่า จะมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง ครอบครัว
ชุมชน และนาไปสู่การพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพต่อไป
จากข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ผู้ วิ จั ย ในฐานะที่ เ ป็ น อาจารย์ ป ระจ าคณะสาธารณสุ ข ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงสนใจศึกษาการจัดการความรู้ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านเพื่อการดูแล
สุขภาพแบบองค์รวม : กรณีศึกษาเมืองนาทรายทอง โดยศึกษาบริบทชุมชนและองค์ความรู้ ในการดูแล
รักษาโรคของหมอพื้นบ้าน และศึกษากระบวนการจัดการความรู้ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านในการดูแล
สุขภาพแบบองค์รวม ในประเทศ สปป.ลาว และในประเทศไทย ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่องาน
แพทย์แผนไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
ปั จ จั ย ที่ ส นั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้ ง านวิ จั ย ครั้ ง นี้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว ง คื อ คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้มี ข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัยกับมหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งได้มีการจัดประชุมวิชาการร่วมกัน มา
อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๑. เพื่อศึกษาบริบทชุมชนและองค์ความรู้ในการดูแลรักษาโรคของหมอพื้นบ้าน
๒. เพื่อศึกษากระบวนการจัดการความรู้ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพแบบ องค์
รวม ในประเทศ สปป.ลาว และในประเทศไทย

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
๑. ทาให้ทราบบริบทภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาโรคของหมอ
พื้นบ้าน
๒. ได้ฐานข้อมูลพืชสมุนไพรและตารับยารักษาโรคของหมอพื้นบ้าน
๓. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาความรู้จากฐานข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ
ตนเองได้

๓
๔. ได้ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่องานแพทย์แผนไทย และสามารถนาผลงานไปเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการ รวมถึงนาเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจั ย ครั้ งนี้ มุ่งศึกษาการจั ด การความรู้ภู มิ ปัญ ญาหมอพื้ นบ้ านเพื่ อ การดู แลสุ ขภ าพแบบ
องค์รวม ในประเทศ สปป.ลาว และในประเทศไทย โดยกาหนดขอบเขตการวิจัยด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
๑. ขอบเขตด้านพื้นที่
๑.๑ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ได้กาหนดขอบเขต
พื้นที่เมืองนาทรายทอง นครหลวงเวียงจันทน์
๑.๒ ประเทศไทย ได้กาหนดพื้นที่ในจังหวัดบุรีรัมย์
๒. ขอบเขตด้านเนื้อหา
๒.๑ บริบทชุมชนและบริบทภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน
๒.๒ กระบวนการจัดการความรู้ ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน คือ การแสวงหาความรู้
การประมวลความรู้ และการใช้ความรู้
๒.๓ ผลลัพธ์จากกระบวนการจัดการความรู้ ได้แก่ องค์ความรู้ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน
กระบวนการบาบัดโรค และตารับยาจากพืชสมุนไพร
๓. ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย
ผู้วิจัยได้กาหนดกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
๓.๑ ในประเทศสปป.ลาว กลุ่มเป้าหมายในเขตเมืองหลวงเวียงจันทน์ แบ่งออกเป็น
๒ กลุ่ม คือ
๓.๑.๑ กลุ่มผู้รู้ คือ หมอพื้นบ้านด้านสมุนไพรที่รักษาโรคมะเร็ง
๓.๑.๒ กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง คือ ผู้ป่วย และญาติผู้ป่วย
๓.๒ ในประเทศไทย กลุ่มเป้าหมาย ในจังหวัดบุรีรัมย์ แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ
๓.๒.๑ กลุ่มผู้รู้ คือ หมอพื้นบ้านด้านสมุนไพรที่รักษาโรคมะเร็ง
๓.๒.๒ กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง คือ ผู้ป่วย และญาติผู้ป่วย

นิยามศัพท์เฉพาะ
๑. การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม หมายถึง การดูแลสุขภาพทุก ๆ องค์ประกอบในร่างกาย
ไม่ได้พิจารณาเฉพาะโรคที่เป็น หรือเฉพาะส่ว นใดส่วนหนึ่งของร่างกาย แต่มุ่งเน้นเรื่องความสั ม พันธ์
ระหว่างกาย จิต จิตวิญญาณ และสภาพแวดล้อม ให้อยู่ในภาวะสมดุล เพื่อให้มีสุขภาพที่ดี
๒. การจัดการความรู้ เป็นการจัดการนาความรู้จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาจากการ
ทางาน การปฏิบัติจริงที่สะสมอยู่ในตัวตน ด้วยการจัดกระบวนการต่าง ๆ เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

๔
การเล่าเรื่อง การถอดบทเรียน เพื่อแกะหรือถอดความรู้ที่อยู่ในตัวคนออกมาอยู่ในรูปที่ชัดแจ้ง และบันทึก
ไว้เป็นบทความ คู่มือหรือคลังความรู้ เพื่อให้คนที่สนใจได้เรียนรู้ เพื่อนาไปใช้พัฒนางาน
๓. ภูมิปัญญา หมายถึง องค์ความรู้ความสามารถของชาวบ้านที่เรียนรู้ สืบทอดมาจากรุ่น
สู่รุ่น เป็นผลผลิตที่ได้มาจากกระบวนการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และทดลองนาปฏิบัติอย่างจริงจัง จนได้
ข้อสรุปชัดเจน และเป็นที่ยอมรับเชื่อถือกันโดยทั่วไป
๔. หมอพื้นบ้าน หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ความชานาญในการดูแลบาบัด รักษาผู้เจ็บป่วย
ด้วยภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน จนเป็นที่ยอมรับและรู้จักกันในชุมชน สังคม
๕. บริ บทภูมิปัญญาหมอพื้น บ้า น หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านด้าน
สมุนไพร ขั้นตอน และวิธีการบาบัดรักษาผู้ป่วย
๖. ผู้ป่วย หมายถึง ผู้ที่เจ็บป่วย ซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็ง และต้อ งมารับการ
บาบัด รับการรักษา

๕

บทที่ ๒
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาวิ จั ย เรื่ อ งการจั ด การความรู้ ภูมิ ปั ญญาหมอพื้ นบ้ านเพื่ อ การดูแ ลสุ ขภาพแบบ
องค์รวม : กรณีศึกษาเมืองนาทรายทอง นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็นหัวข้อดังนี้
๑. แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน
๒. การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
๓. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคมะเร็ง
๔. ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพร
๕. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้
๖. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดเกี่ยวกับภูมปิ ัญญาหมอพื้นบ้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและดารงอยู่กับสังคมมนุษย์มาช้านานและเป็นการดารงใน
ชี วิ ต ที่ เ กี่ ย วพั น กั บ ธรรมชาติ ข องแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น โดยมี ก ารปรั บ สภาพการด าเนิ นชี วิต ให้ เ หมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมตามกาลเวลา ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีเอกลักษณ์ที่สาคัญอย่างหนึ่ง คือ เป็นองค์ความรู้ที่มี การ
เชื่อมโยงกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชีพ เศรษฐกิจ ความเป็นอยู่และวัฒนธรรม (ประเวศ วะสี . ๒๕๓๐ : ๖)
๑. ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ ดังนี้
เสรี พงศ์พิศ (๒๕๓๔) ได้ให้ ความหมายของ ภูมิปัญญา ไว้ว่า หมายถึง องค์ความรู้ใ น
ด้านต่าง ๆ ของการดารงชีวิตที่เกิดจากการสะสมประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมประกอบกับ
แนวความคิดวิเคราะห์ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของตนเองจนเกิดหลอมรวมเป็นแนวความคิดในการแก้ไข
ปัญหาที่เป็นลักษณะของตนเองที่สามารถพัฒนาความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับกาลสมัย
ในการแก้ไขปัญหาของการดารงชีวิต
ฉลาดชาย รมิตานนท์ (๒๕๓๗) ได้กล่าวถึงภูมิปัญญาชาวบ้านไว้ว่า เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ที่สืบทอดกันมาแต่อดีตอันยาวนานจนกลายเป็นวิถีชีวิตปัจจุบันของตนเองและชุมชนตลอดมา ภูมิปัญญา
ชาวบ้านเป็นมรดกทางสังคมที่ได้จากการเรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคมจนกลายเป็น
รากฐานสาคัญของชีวิตและสังคม อันเป็นพื้นฐานของการดารงชีวิต
เอกวิทย์ ณ ถลาง (๒๕๔๐) ได้ให้ ความหมายของ ภูมิปัญญา ไว้ว่า ภูมิปัญญาเป็นองค์
ความรู้ ความสามารถและทักษะ อันเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้เลือกสรร
ปรุงแต่ง พัฒนาและถ่ายทอดสืบต่อกันมาเพื่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาวิถีชีวิตให้มีความสมดุลกับ

๖
สภาพแวดล้อมและเหมาะสมกับยุคสมัย ภูมิปัญญาจึงมีทั้งภูมิปัญญาอันเกิดจากประสบการณ์ในพื้นที่
ภูมิปัญญาที่เกิดมาจากภายนอกและภูมิปัญญาที่ผลิตใหม่ หรือผลิตซ้าเพื่อการแก้ปัญหาและการปรับตัวให้
สอดคล้องกับความจาเป็นและความเปลี่ยนแปลงจากแบบแผน ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนท้องถิ่นกับ
ความหลากหลายของทรัพยากรในท้องถิ่น
รุ่ง แก้วแดง (๒๕๔๕) ได้ให้ความหมาย ภูมิปัญญาไว้ว่า เป็นองค์รวมและมีคุณค่าทาง
วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิต ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อาจจะเป็นที่มาขององความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่นี้ จะช่วย
ในการเรียนรู้ การแก้ปัญหา การจัดการ และการปรับตัวในการดาเนินวิถีชีวิตของคนไทย
สรุปได้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากการสั่งสมของประสบการณ์ของผู้รู้
ในชุมชน และเป็นประสบการณ์ที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษที่มีความรู้และจากสถาบันต่าง ๆ
มากมาย ซึ่งมีอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมและศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยและมีวัฒนธรรมเป็นพื้นฐาน
๒. ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น
สานักงานคณะกรรมการการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้กาหนดสาขาย่อยของภูมิปัญญา เพื่อ
ทาการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ๕ สาขา (นันทสาร สีสลับ และคณะ,
๒๕๔๑) ดังนี้
๒.๑ ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการเกษตร เช่น การทาการเกษตรแบบผสมผสาน
การ
แก้ปัญหาการเกษตรด้านการตลาด การแก้ไขปัญหาด้านการผลิต (เช่น การแก้ไขโรคและแมลง) และรู้จัก
ปรับใช้เทคโนโลยี
๒.๒ ภูมิปั ญญาชาวบ้านด้านสิ่ งแวดล้ อม เช่น การอนุรักษ์ป่าไม้ ต้นน้าล าธาร การ
รักษาการถ่ายทอดความรู้ดั้งเดิมเพื่อการอนุรักษ์ เช่น การเคารพแม่น้า แผ่นดิน พืชพันธ์ ธัญญาหาร และ
โบราญสถานโบราณวัตถุ
๒.๓ ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการจัดการ สวัสดิการและธุรกิจชุมชน ได้แก่กองทุนต่างๆ
ในชุมชน เช่น ธนาคารข้าว สหกรณ์ ร้านค้า กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเยาวชน ฯลฯ
๒.๔ ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการรักษาโรคและการป้องกัน เช่น หมอพื้นบ้าน หมอธรรม
และผู้รอบรู้เรื่องสมุนไพร
๒.๕ ภูมิปั ญญาชาวบ้านด้านการผลิตและการบริโภค เช่น การแปรรูป ผลิ ตผลทาง
การเกษตรให้ ส ามารถบริ โ ภคได้โ ดยตรง ได้แก่ การใช้เครื่องสี มือ และครกตาข้าว การรู้จักประยุกต์
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้แปรรูปผลผลิตเพื่อชะลอการนาเข้าตลาด

การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

๗
สุขภาพที่มีการบูรณาการความรู้ดั้งเดิมเข้ากับการบาบัดเสริม เพื่อส่งเสริมให้เกิดสุขภาวะที่ดี
และป้องกันรักษาโรค ในปัจจุบันมีการนาการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมไปใช้ในการบาบัดรักษาคนไข้หรือ
ผู้ที่มีความไม่สบาย ทาให้เกิดเป็นการแพทย์แบบองค์รวมขึ้น (Holistic Medicine) การแพทย์แบบองค์
รวมได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ เปรียบเสมือนปรัชญาการสร้างสุขภาพและการรักษา
โรค ซึ่ ง จะพิ จ ารณาองค์ ป ระกอบทุ ก อย่ า งของมนุ ษ ย์ ไม่ ว่ า จะเป็ น ร่ า งกาย จิ ต ใจ และจิ ต วิ ญ ญาณ
นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นไปที่การให้ผู้เข้ารับการบาบัดเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการบาบัดรักษา หรือปฏิบัติ
ตนเพื่อให้หายจากโรคภัยด้วยตนเอง จะเห็นได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงบทบาทพฤติกรรมสุขภาพจาก
“เชิ ง รั บ ” มาเป็ น “เชิ ง รุ ก ” ในบางครั้ ง เรี ย กการแพทย์ แ บบองค์ ร วม ว่ า เป็ น การแพทย์ ท างเลื อ ก
(Alternative Medicine) โดยไม่ได้จ ากัดอยู่ที่วิธีใดวิธีห นึ่ง หากแต่ครอบคลุ มถึงการวินิจฉัยโรค การ
บาบัดรักษา และการส่งเสริมสุขภาพ องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) ได้ให้คานิยาม
ของสุขภาพ (Health) หมายถึงความสมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ส่วนคานิยาม
สุขภาวะ (Well-Being) คือ การที่สุขภาพทางกาย ทางจิตใจ ทางสังคม และทางจิตวิญญาณอยู่กันอย่าง
สมดุล (ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล, ๒๕๔๙)
สุขภาวะ (Well-Being) คือการมีสุขภาพดี มีความรู้สึกเป็นสุข ความสมดุล ความเป็นองค์รวม
ของ ๔ มิติ คือ กาย จิต สังคม ปัญญาหรือจิตวิญญาณ ที่บูรณาการอยู่ในการพัฒนามนุษย์และสังคม เพื่อ
สร้าง “ความอยู่เย็นเป็นสุข” (ประเวศ วะสี, ๒๕๔๒ )
สุขภาวะที่สมบูรณ์ทางร่างกาย (Physical Health) หมายถึง ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
คล่องแคล่ว มีกาลัง ไม่เป็นโรค ไม่พิการ มีสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ ในการแพทย์แบบองค์รวมจะเน้น
ไปที่การคลายความตึงของกล้ามเนื้อโดยการถ่ายทอดพลังงานผ่านทางการนวด ได้แก่ วารีบาบัด การพอก
หน้าด้วยผักและโคลนพอก การบาบัดโดยการสัมผัส (Touch Therapy)
สุขภาวะทางจิตใจ (Mental Health) หมายถึง จิตใจที่มีความสุข รื่นเริง คล่องแคล่ว ไม่มี
ความเครียด มีสติสัมปชัญญะ และความคิดอ่านตามควร หรือกล่าวได้ว่าจิตใจเป็นตัวเชื่อมระหว่างภายใน
และภายนอกตัวอย่างเช่น การทาสมาธิ เทคนิคการ Deep Relaxations เพื่อเป็นการเพิ่มสมาธิและช่วยให้
สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ การทาสมาธิและการใช้น้ามันสมุนไพร Mass therapy และการกดจุด ซึ่ง
เป็นการทาให้มีการเคลื่อนไหวของพลังงานภายใน
สุขภาวะที่สมบูรณ์ทางสังคม (Social Health) หมายถึง ความสามารถในการอยู่ร่วมกันในสังคม
มีความสุข สันติภาพ มีระบบการบริการที่ดี
สุขภาวะที่สมบูรณ์ทางจิตวิญญาณ (Spiritual Health) เป็นความสุขที่เกิดจากการเข้าใจธรรมชาติ
เข้าใจความจริงแห่งชีวิตและสรรพสิ่ง จนเกิดความรอบรู้
สมาคมการแพทย์แบบองค์รวมของสหรัฐอเมริกาได้ให้คาจากัดความของสุขภาพแบบองค์รวม
๒ แบบ (ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล, ๒๕๔๙ อ้างถึงใน Walter, ๒๐๐๕) ดังนี้
๑. สุขภาพแบบองค์รวม คือทุกส่ว นของร่างกาย ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความสั มพันธ์ระหว่าง
ร่างกาย และจิตใจ หรือร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ หรือ ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และจิตวิญญาณ เมื่อ

๘
นาไปประยุกต์ใช้กับการรักษาจะเรียกว่าการรักษาแบบองค์รวม (Holistic Medicine) ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ
ปัจจัย ๒ อย่าง คือ สาเหตุของการเกิดโรค การเพิ่มความเกี่ยวข้องของผู้ป่วย และการพิจารณาการรักษา
แผนปัจจุบัน (Allopathic) และ การรักษาแบบทางเลือก (Alternative)
๒. สุขภาพแบบองค์รวม หมายถึงการดูแลสุขภาพแบบทางเลือก เป็นการเปลี่ยนการรักษาจาก
การแพทย์แผนปัจจุบันและใช้การรักษาแบบทางเลือก
ดังนั้นสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health) เป็นปรัชญาของการมีสุขภาวะที่ดี โดยพิจารณา
ถึงทุก ๆ องค์ประกอบในร่างกาย ได้แก่ ร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ ไม่ได้พิจารณาเฉพาะโรคที่
เป็นหรือเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย แต่จะพิจารณาจากปฏิกิริยาความสัมพันธ์ระหว่างกาย จิตใจ
จิตวิญญาณ และสภาพแวดล้อม ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ และความสัมพันธ์ดังกล่าวต้องอยู่ในภาวะ
สมดุลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการมีสุขภาวะที่ดีที่สุด
สาหรับคาจากัดความของสุขภาพแบบองค์รวมของไทย ตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติสุขภาแห่งชาติ
ระบุไว้ว่า เป็นสุขภาวะที่สมบูรณ์และเชื่อมโยงกันเป็นองค์รวม ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ
ไม่ได้หมายถึงความไม่พิการและการไม่มีโรคเท่านั้น โดย (ร่าง) พระราชบัญญัติสุขภาพได้จาแนกภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพได้เป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้
๑.ระบบการแพทย์ แ ผนไทย เป็ น การดู แ ลสุ ข ภาพแบบองค์ ร วม โดยอาศั ย ความรู้
ความสามารถเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยที่ถ่ายทอดและพัฒนาสืบต่อกันมาตั้งแต่ในอดีต เช่น รักษาด้ วย
การใช้สมุนไพร การนวด ประคบ การใช้ธรรมชาติบาบัด การนั่งสมาธิ
๒. ระบบแพทย์พื้นบ้าน คือ ระบบการดูแลสุขภาพกันเองในชุมชน จนเป็นส่วนหนึ่งของวิถี
การดาเนินชีวิต
๓. การแพทย์ทางเลือก หมายถึง ระบบการแพทย์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่การแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์
แผนไทย หรือใช้แพทย์พื้นบ้าน เช่น โยคะ ชี่กง หรือการฝังเข็ม
สรุป การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม หมายถึง การดูแลสุขภาพทุก ๆ องค์ประกอบในร่างกาย
ไม่ได้พิจารณาเฉพาะโรคที่เป็น หรือเฉพาะส่ว นใดส่วนหนึ่งของร่างกาย แต่มุ่งเน้นเรื่องความสั ม พันธ์
ระหว่างกาย จิต จิตวิญญาณ และสภาพแวดล้อม ให้อยู่ในภาวะสมดุล เพื่อให้มีสุขภาพที่ดี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคมะเร็ง
โรคมะเร็งเป็นโรคที่ใช้ระยะเวลานานหลายปีในการก่อให้เกิดโรค โดยที่อัตราการเกิดและชนิด
ของโรคมะเร็งที่พบบ่อยในแต่ละประเทศย่อมแตกต่างกันเสมอ เนื่องจากมีสาเหตุและปัจจัยของการเกิด
โรคมะเร็งแตกต่างกัน ประชาชนได้รับสารก่อมะเร็งที่แตกต่างกัน ได้แก่ สารให้รังสีอิออนไนซ์
สารเคมีที่เป็นพิษ อากาศ อาหารและน้าดื่มที่มีสารก่อมะเร็ง รวมทั้งเชื้อชาติหรือพันธุกรรม วิถีการ
ดาเนินชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน (ธนิดา ขุนบุญจันทร์. ๒๕๕๔ : ๙)
๑. สถานการณ์ของการเกิดโรคมะเร็งในประเทศไทย
สาหรับในประเทศไทยพบว่าแนวโน้มคนไทยป่วยเป็นโรคมะเร็งสูงขึ้นทุกปี ซึ่งกว่าร้อยละ ๗๐

๙
ของโรคมะเร็งเกิดจากสภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปมีมลภาวะเพิ่มมากขึ้น สารพิษ
ที่ก่อมะเร็ งปนเปื้ อนมากับ อาหาร รวมถึงความเครียดภายในจิตใจ ซึ่งเกิดจากสภาพการดารงชีวิต ใน
ปัจจุบันที่เต็มไปด้วยปัญหาเศรษฐกิจและปากท้อง และสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิด
โรคมะเร็งทั้งสิ้น ดังจะเห็นได้จากอุบัติการณ์ในการเกิดโรคมะเร็ง โดยเฉลี่ยแล้ วทุก ๆ ๓ ชั่วโมง จะพบว่า
ผู้หญิงไทยป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านม ๒ คน และพบว่ามีอัตราการเสียชีวิตถึงร้อยละ ๓๐ ของการเกิด
โรคมะเร็งเต้านม จากข้อมูลตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน พบว่าสถิติการเสียชีวิตของคนไทยนั้น เกิดจาก
โรคมะเร็งสูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง โดยเฉพาะในปี ๒๕๕๐ มีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งสูงถึง ๕๓,๔๓๔ คน และ
พบว่าทุก ๆ หนึ่ งชั่ว โมงจะมีผู้ เสี ย ชีวิต ๖ คน โดยในปี ๒๕๕๑ พบว่า คนไทยป่ว ยเป็นโรคมะเร็งกว่า
๑๒๐,๐๐๐ คน ทั้งนี้ผู้ชายไทยเป็นมะเร็งตับมากที่สุด รองลงมาคือมะเร็งปอดและมะเร็งลาไส้ใหญ่ ส่วน
ผู้ ห ญิ ง ไทยเป็ น มะเร็ ง ปากมดลู ก มากที่ สุ ด รองลงมาคื อ มะเร็ ง เต้ า นม และ มะเร็ ง ปอด ตามล าดั บ
ในกรุงเทพมหานคร (ส่วนกลาง-จากสถาบันวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๑) พบว่า ในเพศชาย เป็นมะเร็งปอดและ
หลอดลม มะเร็งตับ และมะเร็งถุงน้าดี มะเร็งลาไส้ใหญ่และทวารหนัก จากมากไปหาน้อย ตามลาดับ ส่วน
ในเพศหญิงเป็น มะเร็งเต้านมมากที่สุด รองลงมาคือมะเร็งปากมดลูก มะเร็งลาไส้ใหญ่และทวารหนัก
ค่าเฉลี่ยรวมทั้งชายและหญิงของอัตราการเกิดโรคมะเร็งที่พบสูง ในจังหวัดต่าง ๆ มีดังนี้ จังหวัดสงขลา
(ภาคใต้) ได้แก่ มะเร็งปอด มะเร็งตับ และมะเร็งหลอดอาหาร ตามลาดับ จังหวัดขอนแก่ น (ภาคอีสาน)
ได้แก่ มะเร็งตับและถุงน้าดี มะเร็งปอด และมะเร็งลาไส้ใหญ่ ตามลาดับ และจังหวัดเชียงใหม่ (ภาคเหนือ)
ได้แก่ มะเร็งปอด มะเร็งตับ และมะเร็งกระเพาะอาหาร ตามลาดับ
นอกจากนี้องค์การอนามัยโลกได้คาดการณ์ไว้ว่าในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั่วโลก จะมีคนตายด้วย
โรคมะเร็งมากกว่า ๑๑ ล้านคน และจะเกิดขึ้นในประเทศที่กาลังพัฒนามากกว่า ๗ ล้านคน เนื่องจากมี
สาเหตุและปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมาแล้ว (ธนิดา ขุนบุญจันทร์. ๒๕๕๔ : ๑๐-๑๑)
๒. ธรรมชาติบาบัดกับโรคมะเร็ง
ธรรมชาติบาบัด เป็นวิธีการแพทย์ทางเลือกอย่างหนึ่ง เป็นการบาบัดและดูแลรักษาร่างกาย
และจิตใจ โดยวิธีการธรรมชาติ เช่น อาหาร สมุนไพร สมาธิ การอบ การนวด การฝังเข็ม โฮมีโอพาธีย์
การขับสารพิษ เป็นต้น โดยไม่ใช้ยาเคมี และการผ่าตัด ตั้งอยู่บนหลักการที่ว่าโรคทุกชนิด ทั้งร่างกาย และ
จิตใจของคนเรา สามารถเยียวยารักษาตัวเองได้ ถ้าเรารักษาร่างกายให้อยู่ในสภาพสมดุลปกติ ในปัจจุบันมี
การนาวิธีการธรรมชาติบาบัดนี้มาใช้เสริมการรักษาโรคมะเร็งตามแนวแพทย์แผนปัจจุบันมากขึ้น ซึ่งมี
หลักการเกี่ยวข้องกับกระบวนการขับสารพิษออกจากร่างกาย 4 ทาง คือ ทางจมูก (ลมหายใจ) ทางผิวหนัง
(เหงื่อ) ทางไต (ปัสสาวะ) และ ทางน้าดีและลาไส้ใหญ่ (อุจจาระ) เพื่อการขับสารพิษออกจากร่างกายอยู่
เสมอ เราควรหมั่นหายใจลึกๆ ยาวๆ ให้ได้รับอากาศบริสุทธิ์เข้าไปในปอด ให้ออกซิเจนเข้าไปหล่อเลี้ยง
ร่างกายและพาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาทางปอดและจมูก ควรมีการขับถ่ายอุจจาระประจาทั้งในตอน
เช้าและตอนเย็น ควรออกกาลังกายและตากแสงแดดอ่อนๆ ซึ่งเป็นวิธีดูแลรักษาสุขภาพอย่างง่ายๆ ที่คน
ทั่วไปสามารถปฏิบัติได้ ในเวลาที่เรามีอาการเจ็บป่วย ร่างกายเราจะเสียสมดุลทางชีวิต ถ้าเราจะแก้ไข

๑๐
สมดุลชีวิตให้กลับคืนมา ก็ต้องปรับสภาพทั้งร่า งกายและจิตใจด้วยการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยตาม
หลักการธรรมชาติบาบัด อธิบายว่าร่างกายมีกลไกกาจัดสารพิษอยู่ในตัวของมันเองอยู่แล้ว เมื่อร่างกาย
ได้รับสารพิษ หรือสารแปลกปลอม มักจะมีอาการต่าง ๆ ทันที เช่น การไอ การจาม การอาเจียน การมี
ผื่นคัน และอาการท้องเสี ย อาการดังกล่าวไม่ใช่ อาการป่วยหรือการเป็นโรค แต่เป็นการโต้ตอบทาง
ธรรมชาติหรือทางสรีรวิทยาเพื่อทาความสะอาด และขจัดสารพิษออกจากร่างกายนักธรรมชาติบาบัดมัก
แนะนาให้ผู้ป่วยมะเร็งรับประทานอาหารมังสวิรัติ และอาหารจากพืช ผัก และผลไม้เป็นประจา ไม่ส่งเสริม
อาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ เช่น หมู ปลา ไก่ เป็นต้น เพราะว่าเนื้อสัตว์ที่รับประทานจะไปหมักหมมอยู่ในลาไส้
ใหญ่กลายเป็นสารพิษ ร่างกายก็จะได้รับสารพิษนั้นด้วย (ธนิดา ขุนบุญจันทร์. ๒๕๕๔ : ๑๒-๑๓)
ในระยะที่สุขภาพร่างกายอ่อนแอมาก เช่น ในขณะกาลังรักษาด้วยเคมีบาบัด รังสีบาบัด ผู้ป่วย
มะเร็งมักจะมีอาการอ่อนเพลียมาก คลื่นไส้ เบื่ออาหาร อาเจียน เป็นต้น อาจต้องงดอาหารที่มีลักษณะ
แข็งหรือย่อยยาก ให้กินอาหารอ่อนๆ อาหารเหลวและควรดื่มน้าต้มหรือซุปจากข้าวกล้องผสมกับธัญพืช
ข้าวโพด ข้าวโอ๊ต และน้าคั้นผักสด แทนอาหารปกติได้ ถ้าต้องการเพิ่มภูมิคุ้มกันร่างกายและมีการฟื้นตัว
จากการรักษาเร็วขึ้น ควรได้รับสารพวกวิตามินและเกลือแร่จากอาหารประเภทน้าผัก น้าผลไม้ และน้า
สกัดจากธัญพืชที่ไม่ขัดสีมาเสริมกาลังให้มาก ทั้งก่อนการรักษา ระหว่าง และหลังการรักษาด้วย ในผู้ป่วย
มะเร็งระหว่างที่มีการรักษาโดยวิธีเคมีบาบัดและรังสีบาบัด ในระยะหนึ่ง อาจทาให้ผู้ป่วยเกิดมะเร็งใหม่
รอบสองขึ้นมาอีกก็ได้ การได้รับอาหารธรรมชาติจากพืชสมุนไพรจะช่วยป้องกันการกลับมาเป็นซ้าของ
โรคมะเร็งได้ ผลการวิจัยใหม่ๆ พบว่า มีสารอาหารและสารธรรมชาติจากพืชผักผลไม้และพืชสมุนไพร
พื้นบ้านอีกหลายชนิดที่สามารถลดอัตราการเกิดมะเร็ง หยุดการส่งเสริมมะเร็ง และอาจยับยั้งการลุกลาม
ของมะเร็ง ได้แก่ วิตามิน แร่ธาตุ และสารผักที่มีรสฝาด รสเปรี้ยว รสเผ็ดร้อน และสารผักที่มีสีสันต่าง ๆ
ในพืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน ตัวอย่างเช่น สารโพลีฟีนอล ที่เป็นสารมีรสฝาด พบในยอดผักและเมล็ดในพืช
ทั่วไป สารสีเหลือง-ส้ม-แดง ได้แก่ สารแคโรทีนอยด์ ไลโคปีน ในผักและผลไม้สีเหลือง ส้มหรือแดง สาร
เหล่านี้ไม่ใช่วิตามิน แต่เป็นสารจาเป็นมาก เพราะว่ามันต้านความเสื่อมของร่างกาย ต่อต้านความเป็นพิษ
ของสารอนุมูลอิสระ และสามารถยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวได้

ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพร
๑. ความหมายของสมุนไพร

๑๑
ความหมายของสมุ น ไพร ตามพจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕
สมุนไพร หมายถึง พืชที่ใช้ทาเป็นเครื่องยา สมุนไพรกาเนิดมาจากธรรมชาติและมีความหมายต่อชีวิต
มนุ ษ ย์ โ ดยเฉพาะในทางสุ ข ภาพ อั น หมายถึ ง ทั้ ง การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและการรั ก ษาโรค และตาม
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้ระบุว่า ยาสมุนไพร หมายความว่า ยาที่ได้จากพฤกษาชาติสัตว์ หรือแร่
ธาตุ ซึ่งมิได้ผสมปรุงหรือแปรสภาพ เช่น พืชก็ยังเป็นส่วนของราก ลาต้น ใบ ดอก ผล ฯลฯ ซึ่งมิได้ผ่าน
ขั้นตอนการแปรรูปใด ๆ แต่อย่างไรก็ตาม ในทางการค้านั้น สมุนไพรมักจะถูกดัดแปลงในรูปแบบต่าง ๆ
เช่น ถูกหั่นให้เป็นชิ้นเล็กลง บดเป็นผงละเอียด หรืออัดเป็นแท่ง โดยหลักเบื้องต้นในการใช้สมุนไพร คือ ใช้
ให้ถูกต้น, ใช้ให้ถูกส่วน, ใช้ให้ถูกขนาด, ใช้ให้ถูกวิธี และใช้ให้ถูกกับโรค
พืชสมุนไพร โดยทั่วไปนั้นแบ่งออกเป็น ๕ ส่วนสาคัญ คือ ราก, ลาต้น, ใบ, ดอก และผล ส่วนของ
พืชเหล่านี้มีรูปร่าง ลักษณะโครงสร้าง และบทบาทต่อพืชที่แตกต่างกัน การนาสมุนไพรมาใช้เป็นยาต้อง
คานึงถึงธรรมชาติของสมุนไพรแต่ละชนิด พันธุ์สมุนไพร สภาวะแวดล้อมในการปลูก ฤดูกาล และช่วงเวลา
ที่เก็บสมุนไพร นับเป็นปัจจัยสาคัญที่กาหนดคุณภาพของสมุนไพร พืชสมุนไพรมีมากมายการเลือกส่วนที่
จะเอามาใช้ประโยชน์จึงมีความสาคัญมาก การจะเก็บอย่างไรจึงจะถูกวิธีหรือทาให้คุณค่าทางยามากที่สุด
ไม่เสียหาย สิ่งที่สาคัญอย่างยิ่ง ได้แก่ ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเก็บพืชสมุนไพร ถ้าเก็บในระยะเวลาที่ไม่
เหมาะก็มีผลต่อการออกฤทธิ์ในการรักษาโรคของสมุนไพรได้ นอกจากนี้ ยังจะต้องคานึงถึงวิธีการเก็บยา
นั้นถูกต้องหรือไม่ ส่วนไหนของพืชใช้เป็นยา ดินที่ปลูกพืชสมุนไพร อากาศเป็นอย่างไร การเลือกเก็บส่วนที่
เป็นยาอย่างถูกวิธีการนั้น จะมีผลอย่างมากต่อประสิทธิภาพของยาที่จะนามารักษาโรค หากปัจจัยต่าง ๆ
ดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป ปริมาณตัวยาที่มีอยู่ในสมุนไพรนั้น ๆ ก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย
๒. หลักการโดยทั่วไปในการเก็บส่วนของพืชสมุนไพร แบ่งออกได้ดังนี้
๒.๑ ประเภทเก็บรากหรือหัว ควรเก็บในช่วงเวลาที่พืชหยุดการเจริญเติบโต ใบและดอก
ร่วงหมดแล้ว หรือในช่วงต้นฤดูหนาวถึงปลายฤดูร้อน เพราะในช่วงเวลานี้รากและหัวมีการสะสมปริมาณ
ตัวยาเอาไว้ค่อนข้างสูง วิธีการเก็บก็จะต้องใช้วิธีขุดด้วยความระมัดระวัง อย่าให้รากหรือหัวเกิดการ
เสียหาย แตกช้า หักขาดขึ้นได้ รากหรือหัวของพืชสมุนไพร เช่น ข่า กระชาย ขิง เป็นต้น
๒.๒ ประเภทใบหรือเก็บทั้งต้น ควรเก็บใบที่เจริญเติบโตมากที่สุด หรือพืชบางอย่างอาจ
ระบุช่วงเวลาเก็บอย่างชัดเจน เก็บใบอ่อนหรือไม่แก่เกินไป เก็บช่วงดอกหุบ หรือช่วงเวลาที่ดอกบาน เป็น
ต้น การกาหนดช่วงเวลาที่เก็บใบ เพราะช่วงเวลานั้นในใบมีตัวยามากที่สุด วิธีการเก็บก็ใช้วิธีเด็ด
ตัวอย่างเช่น ใบกระเพรา ใบฝรั่ง ใบฟ้าทะลายโจร เป็นต้น
๒.๓ ประเภทเปลือกต้นหรือเปลือกราก เปลือกต้นโดยมากเก็บช่วงฤดูร้อนต่อกับช่วงฤดู
ฝน ปริมาณยาในพืชสมุนไพรมีสูง และลอกออกได้ง่าย สะดวก ในการลอกเปลือกต้นอย่าลอกเปลือกออก
ทั้ง รอบต้น เพราะจะกระทบกระเทือนในการส่งลาเลียงอาหารของพืช จะทาให้ตายได้ ควรลอกเปลือก
กิ่งหรือส่วนที่เป็นแขนงย่อย ไม่ควรลอกออกจากลาต้นใหญ่ของต้นไม้ ส่วนเปลือกราก เก็บในช่วงฤดูฝน
เหมาะสมมากที่สุด เนื่องจากการลอกเปลือกรากเป็นผลเสียต่อการเจริญเติบโตของพืช

๑๒
๒.๔ ประเภทดอก โดยทั่วไปเก็บในช่วงดอกเริ่มบาน แต่บางชนิดเก็บในช่วงดอกตูม เช่น
กานพลู
๒.๕ ประเภทผลและเมล็ด พืชสมุนไพรบางอย่าง อาจเก็บในช่วงที่ผลยังไม่สมบูรณ์หรือ
ยังไม่สุก เช่น ฝรั่ง เก็บเอาผลอ่อนมาเป็นยาแก้ท้องร่วง แต่โดยสมุนไพรส่วนใหญ่มักเก็บเมื่อผลแก่เต็มที่
แล้ว เช่น มะแว้งต้น มะแว้งเครือ ดีปลี เมล็ดฟักทอง เมล็ดชมเห็ดไทย เมล็ดสะแก เป็นต้น
๓. วิธีการปรุงยาสมุนไพร เป็นวิธีการเตรียมยาให้มีรูปแบบที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
ในการักษาโรค ใช้ได้สะดวก มีรสและกลิ่นชวนรับประทาน รูปแบบยาสมุนไพรบางอย่าง ยังช่วยให้เก็บ
สมุนไพรไว้ใช้ได้นาน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้กาหนดวิธีการปรุงยารวม ๒๔ วิธี และวิธีการปรุงยาที่
ใช้บ่อย ได้แก่
๓.๑ ยาชง เป็นวิธีพื้นฐานและง่ายสาหรับการปรุงยาสมุนไพร มีวิธีการเตรียม
เหมือนกับการชงชา โดยใช้น้าเดือดเทลงไปในสมุนไพร ใช้ได้ทั้งสมุนไพรสดและแห้ง แต่มักใช้สมุนไพรตาก
แห้งทายาชง หรือบดเป็นผงชงกับน้าร้อนก็ได้ ภาชนะที่ใช้ชงควรเป็นกระเบื้องแก้ว หรือภาชนะเคลือบ
ไม่ควรใช้ภาชนะโลหะ ควรชงยาสมุนไพรสดใช้ในแต่ละวัน ชงแล้วดื่มทันที ไม่ทิ้งไว้นานดื่มวันละ ๓ ครั้ง
ดื่มร้อนหรือเย็นก็ได้สมุนไพรบางชนิดมีสรรพคุณไม่รุนแรงใช้ดื่มแทนน้าได้ เช่น ขิง มะตูม เก๊กฮวย เป็นต้น
๓.๒ ยาต้ม เป็นวิธีการที่สกัดด้วยยาสมุนไพรได้ดีกว่าการชง โดยให้สมุนไพรสดหรือ
แห้งต้มรวมกับน้ามักใช้รากไม้ เปลือกไม้ เมล็ด หรือผลบางชนิด วิธีการเตรียมทาโดยการหั่นหรือสับ
สมุนไพรเป็นชิ้นเล็ก ๆ ใส่ลงในหม้อต้ม แล้วใส่ลงไปในน้าให้ท่วมยาเล็กน้อย ใช้ไฟขนาดปานกลางต้มจน
เดือด แล้วจึงลดไฟให้อ่อน ควรคนยาเรื่อย ๆ เพื่อไม่ให้ยาไหม้ ตามตาราไทยมักจะต้มแบบ ๓ เอา ๑ คือใส่
น้า ๓ ส่วน ของปริมาณที่จะใช้ แล้วต้มให้เหลือ ๑ ส่วน แต่บางตาราก็ต้มแบบ ๓ เอา ๒ เช่นเดียวกับวิธีการ
ชง ควรทาสดๆ ใช้ในแต่ละวัน ไม่ควรทิ้งไว้ข้ามคืน ดื่มวันละ ๓ ครั้ง ร้อนหรือเย็นก็ได้
๓.๓ ยาดอง การดองด้วยเหล้าหรือแอลกอฮอล์นี้ เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการ
สกัดตัวยาออกจากพืชสมุนไพร โดยการแช่สมุนไพรสดหรือแห้งในเหล้าหรือแอลกอฮอล์ เหมาะสาหรับ
สมุนไพรที่มีสารออกฤทธิ์ที่ละลายน้าได้น้อย ใช้ได้กับทุกส่วนของสมุนไพร เหล้าหรือแอลกอฮอล์ที่ใช้ใน
การดองนอกจากจะทาหน้าที่สกัดด้วยตัวยาจากสมุนไพรแล้ว ยังทาหน้าที่เป็นตัวกันบูดอีกด้วย ยาดองจึง
สามารถเก็บไว้ใช้ได้นาน ตามตาราไทยมักจะใช้เหล้าขาว ๒๘-๔๐ ดีกรี วิธีการดองอาจจะใส่สมุนไพรดอง
เหล้าโดยตรง หรืออาจห่อสมุนไพรด้วยผ้าขาวบางแล้วดองในเหล้าก็ได้ ข้อควรระวังสาหรับสตรีมีครรภ์
หรืออยู่ระหว่างให้นมบุตร ผู้ป่วยโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง ควรหลีกเลี่ยงการใช้หรือรับประทานยาดอง
๓.๔ ยาผง นาส่วนของสมุนไพรบดละเอียดเป็นชนิดเดียวหรือหลายชนิดผสมกัน เวลา
รับประทานมักจะใช้กับน้ากระสายยา
๓.๕ ยาลูกกลอน ทาได้โดยนาส่วนของสมุนไพรมาหั่นบาง ๆ ผึ่งแดดให้แห้ง บดเป็น
ผงละเอียด และนามาผสมกับน้าผึ้ง อัตราส่วนระหว่างผงสมุนไพรกับน้าผึ้งเท่ากับ ๑-๒ ส่วน : ๑ ส่วน
ทั้งนี้ขึ้นกับลักษณะของผงสมุนไพร นวดให้เข้ากันจนผงยาทั้งหมดเกาะกัน และไม่เหนียวติดมือ จากนั้นปั้น
เป็นก้อนกลมขนาดเท่าปลายนิ้วก้อย แล้วจึงเอาไปอบแห้งหรือตากแดดจัด ๑-๒ วัน

๑๓
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้
๑. ความหมายของการจัดการความรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เป็นการจัดการนาความรู้จาก
ประสบการณ์ที่สั่งสมมาจากการทางาน การปฏิบัติจริงที่สะสมอยู่ในตัวตน ด้วยการจัดกระบวนการต่าง ๆ
เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้, การเล่าเรื่อง, การถอดบทเรียน เพื่อแกะหรือถอดความรู้ที่อยู่ในตัวคนออกมา
อยู่ในรูปที่ชัดแจ้ง และบันทึกไว้เป็นบทความ คู่มือหรือคลังความรู้ เพื่อให้คนที่สนใจได้เรียนรู้ เพื่อนาไปใช้
พัฒนางาน โดยไม่ต้องลองผิดหรือลองถูก เริ่มต้นสิ่งที่ต้องทา คือ กระบวนการจัดการเพื่อนาความรู้ออกมา
ให้อยู่ในรูปที่ผู้อื่นนาไปใช้ประโยชน์ต่อได้ ทาให้ได้ความรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ หน่วยงาน
องค์กร แต่ละชุมชน ไม่ใช่ความรู้ที่มาจากตารา ทฤษฎี หรือการนาเข้าความรู้จากที่อื่น ซึ่งอาจไม่สอดคล้อง
กับบริบท หน่วยงาน องค์กร ชุมชนของเรา
๒. กระบวนการจัดการความรู้
นักวิชาการทางด้านการจัดการความรู้แบ่งขั้นตอนกระบวนการจัดการความรู้ดังนี้
Turban et al. (๒๐๐๔ อ้างในเอกชัย พุมดวง และคณะ. ๒๕๕๕:๑๙) แบ่งกระบวนการจัดการความรู้ไว้
๖ ขั้นตอน คือ การสร้างความรู้ (Creates) การกาหนดและรวบรวมความรู้ (Capture) การนาไปสู่การ
ปฏิบัติ (Refine) การจัดเก็บความรู้ (Store) การจัดการความรู้ (Manage) การเผยแพร่ (Disseminate)
อย่างไรก็ตามกระบวนการสาคัญที่มักจะได้รับการกล่าวถึงมี ๓ ขั้นตอนหลัก ดังนี้
๒.๑ การสร้างความรู้ (Knowledge Creation) หรือการแสวงหาความรู้ (Knowledge
Acquisition) เป็นกิจกรรมขององค์การที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสวงหาหรือสร้างความรู้ใหม่ขึ้น ความรู้จะ
เกิดขึ้นเมื่อมีคนทางานด้วยกันในกลุ่มซึ่งมีจุดมุ่งหมายเหนียวแน่น โดยการสร้างความร่วมมือ และการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่าง ๆ
๒.๒ การประมวลความรู้ (Knowledge Processing)
วัตถุประสงค์ของการประมวลความรู้ คือ การจัดความรู้ให้อยู่ในรูปแบบที่ ผู้ใช้
สามารถเข้าถึงได้และนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างสะดวก นักวิชาการบางท่านเรียกขั้นตอนนี้ว่าเป็นการใช้
รหัส (Codify) ความรู้เพื่อนาไปเก็บและนามาใช้ใหม่ได้ในภายหลัง หลักการประมวลความรู้ที่สาคัญมี
๓ ประการ คือ
๒.๒.๑ กาหนดขอบเขตและเนื้อหาของความรู้ที่ต้องการประมวล
๒.๒.๒ กาหนดแหล่งที่มาของความรู้ดังกล่าว รวมทั้งระบุกลไกและสื่อสาหรับ
รวบรวมความรู้ เวลาและความถี่ในการประมวลและปรับปรุงให้ทันสมัย
๒.๒.๓ ระบุวิธีการและเครื่องมือในการเข้าถึงและดึงความรู้ที่ได้ประมวล
ความรู้แบบไม่ชัดแจ้งมักได้รับการประมวลและเก็บไว้ในความจาของบุคคล ส่วนความรู้แบบชัดแจ้งมัก
ได้ รั บ การประมวลเก็ บ ไว้ ใ นเอกสารหรื อ แฟ้ ม การจั ด การความรู้ ข ององค์ ก าร ส่ ว นใหญ่ เ น้ น ที่ ก าร
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวม เก็บ และดึงความรู้แบบชัดแจ้งขององค์การ

๑๔
๒.๓ การใช้ความรู้ (Knowledge Utilization)
การสนับสนุนและการเพิ่มการใช้ความรู้จึงเป็นส่วนสาคัญขององค์การในการจัดการความรู้
การประยุกต์ความรู้นั้นและการถ่ายโอนจากแหล่งที่สร้างความรู้ไปยังที่ที่ต้องการใช้ความรู้ดังกล่าว
บดินทร์ วิจารณ์ (๒๕๔๗) กล่าวถึง กระบวนการจัดการความรู้ คือ
๑. Knowledge Defining ด้วยการสารวจข้อมูลเบื้องต้นของภูมิปัญญา การกาหนด
ชนิดของความรู้ที่ต้องการหลักๆ ขององค์กร
๒. Knowledge Creation การสร้างทุนทางปัญญา หรือการค้นหา ใช้ประโยชน์ จาก
สิ่งที่มีอยู่แล้วการสอนงานภายในองค์กร และอาจต้องเสาะหาจากภายนอกหรือการเรียนรู้จากผู้อื่น
๓. Knowledge Capture การเสาะหา และการจัดเก็บองค์ความรู้ด้วยระบบฐานข้อมูล
(knowledge Base System : KBS)
๔. Knowledge Sharing การแบ่ งปันแลกเปลี่ ยนเผยแพร่กระจาย ถ่ายโอนความรู้
หลายรูปแบบ และหลายช่องทาง
๕. Knowledge Utilization การใช้ ป ระโยชน์ การน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านให้ เ กิ ด ผล
สัมฤทธิ์ และเกิดเป็นปัญญาปฏิบัติ ด้วยการประเมินผลการมีส่วนร่วมในการดาเนินการจัดการความรู้
๓. ประโยชน์ของการจัดการความรู้
ผลของการจัดการความรู้มีอย่างน้อย ๔ ประการ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ของงานเกิดผล
สาเร็จในงานระดับดีขึ้น และอาจจะได้นวัตกรรมของงานใหม่ๆ พนักงานเกิดการพัฒนา เรียนรู้ เกิดความ
มั่นใจตนเอง เกิดความเป็นชุมชนในหมู่ผู้ร่วมงาน เป็นบุคคลเรียนรู้ ความรู้ ของบุคคล และขององค์กร
ได้รับการยกระดับ มีการสั่งสมและจัดระบบให้พร้อมในการไปใช้ประโยชน์และองค์กรมีสภาพเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง สามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นได้

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ปัทมานันท์ หินวิเศษ (๒๕๔๙) ได้ศึกษาหมอพื้นบ้านกับการรักษาผู้ป่วยด้วย
สมุนไพร:กรณีศึกษาตาบลขามป้อม อาเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อได้ทราบ
ความเชื่อและกระบวนการรักษาผู้ป่วยของหมอพื้นบ้านด้วยสมุนไพร ผลการศึกษาพบว่า หมอพื้นบ้านมี
การแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คือ ๑) หมอสมุนไพร ๒) หมอเป่า ๓) หมอกระดูก ๔) หมอจับเส้น ด้าน
ความเชื่อในการรักษาผู้ป่วยของหมอพื้นบ้าน หมอพื้นบ้านต้องปฏิบัติตนเคร่งครัด ประพฤติอยู่ในศีลธรรม
ความอาวุโส ประสบการณ์ การประกอบพิธีกรรม การใช้เวทมนต์คาถา และการแก้เคล็ดต่างๆ สร้าง
ความเชื่อมั่น ความศรัทธา อันส่งผลด้านจิตใจ ทาให้ทั้งหมอและผู้ป่วยเชื่อว่าสามารถรักษาโรคให้หายได้
ซึ่งความเชื่อของหมอพื้นบ้านแต่ละประเภทจะมีเอกลักษณ์และแฝงไปด้วยความเชื่อเกี่ยวกับจิตใจเป็น
สาคัญ สาหรับกระบวนการรักษาผู้ป่วยของหมอพื้นบ้านทั้ง ๔ ประเภท แบ่งออกเป็น ๑) ขั้นสอบประวัติ
๒) ขั้นตรวจร่างกาย ๓) ขั้นรักษา ความเชื่อและกระบวนการรักษาผู้ป่วยของหมอพื้นบ้าน เป็นการสอนให้
คนไข้รักษาตัวเองไปด้วยในตัว และมิใช่รักษาแต่โรคอย่างเดียว หมอพื้นบ้านจะสอนวิธีดารงชีวิต รวมถึง

๑๕
การรักษาเรื่องจิตใจและจิตวิญญาณไปพร้อมกัน ทาให้ผู้ป่วยอยู่กับโรคได้อย่างมีความสุข แม้โรคนั้นจะไม่
หายอย่างรวดเร็ว นี่คือหลักการและปรัชญาของหมอพื้นบ้าน
รัชนี เพ็ชร์ช้าง (๒๕๕๒) ได้ศึกษาการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของ
พืชสมุนไพรที่ใช้เป็นอาหาร ตามเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูพญาพ่อ อุทยานแห่งชาติน้าน่าน จั งหวัด
อุตรดิตถ์ จากผลการวิจัยพบว่า พืชสมุนไพรที่พบมีทั้งหมด ๒๘ วงศ์ ๓๗ สกุล ๔๑ ชนิด โดยพบมากที่สุด
คื อ วงศ์ Zingiberaceae ต าแหน่ ง ที่ พ บสมุ น ไพรมากที่ สุ ด ที่ ค วามสู ง ๑๐๔ – ๑๕๔ เมตร จาก
ระดับน้าทะเล และการศึกษาการใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพรที่ใช้เป็นยารักษาโรค พบว่ามี การนาพืช
สมุนไพรมาใช้เป็นยารักษาโรคตามภูมิปัญญาชาวบ้าน ทั้งหมด ๓๓ สูตร โดยมีการใช้สมุนไพรชนิดเดียว
หรือใช้หลายชนิดผสมกันเป็นสูตรยา และสูตรยาที่ได้ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการต้มดื่มมากที่สุดรวม ๑๙ สูตร
ส่วนการนามาประกอบอาหารมีทั้งหมด ๑๖ สูตร โดยวิธีการประกอบอาหารจะเป็นการนามาแกง ซ่า ยา
แต่ไม่ใส่กะทิ ยกเว้นแกงไก่ใส่หยวก และยาหน่อไม้ ส่วนการจัดทาเป็นแหล่งเรียนรู้ชาวบ้านได้เลื อกใช้
วิธีการทาสวนสมุนไพร ไว้เป็นกิจกรรมหนึ่งในการท่องเที่ยว
สมสุข มัจฉาชีพ และสุนันทา โอศิริ (๒๕๕๒) ได้ศึกษาเรื่องแพทย์พื้นบ้านกับการใช้
พืชสมุนไพร ในจังหวัดจันทบุรี พบว่า ได้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อท้องถิ่น ส่วนที่ใช้ สรรพคุณ และวิธีการใช้ พร้อม
ทั้งเก็บตัวอย่างพืชสมุนไพรมจัดทาพรรณไม้แห้ง เพื่อตรวจระบุชนิดพืชด้วยรูปวิธาน และเปรียบเทียบ
ตัวอย่างพืชที่หอพรรณไม้ กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวบรวมพันธุ์ไม้ได้ทั้งหมด ๒๑๙ ชนิด
จาก ๘๓ วงศ์ และจัดทาตารางเปรียบเทียบระหว่างชื่อทั่ว ไป และชื่อวิทยาศาสตร์ และเปรียบเที ยบ
สรรพคุณสมุนไพรจากคาบอกเล่าของหมอพื้นบ้าน กับเอกสารอ้างอิง พบว่ามีสมุนไพรจานวนมากสามารถ
นามาใช้ประโยชน์และศึกษาต่อยอดได้
พระมหาอานวย น้อมระวี (๒๕๕๓) ได้ศึกษาหมองูอีส าน : การบูรณาการองค์
ความรู้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยจากงูพิษของกลุ่มชาติพันธุ์ไทย-ลาวและผู้ไทย ทาการศึกษาในพื้นที่ส าม
จังหวัดภาคอีสาน คือ ขอนแก่น สกลนคร และ นครพนม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสัมภาษณ์
แบบสังเกต แบบสนทนากลุ่ม และแบบการประชุมเชิงปฏิบัติ การ และมีการเก็บข้อมูลเอกสารและข้อมูล
ภาคสนาม จากกลุ่มผู้รู้ ๓ คน กลุ่มผู้ปฏิบัติ ๓๐ คน และกลุ่มบุคคลทั่วไป ๓๙ คน นาข้อมูลที่ได้มาตรวจ
สออบความถูกต้องด้วยวิธีการแบบสามเส้า ผลกการวิจัยพบว่า ส่วนองค์ความรู้ในการดูแลรักษาจากพิษงูมี
ขั้นตอนดังนี้ คือ วินิจฉัยอาการที่เกิดจากพิษงู คือสังเกตสภาพแวดล้อมและลักษณะบาดแผลที่เขี้ยวว่าเป็น
งูชนิดใดจึงรักษาได้ถูกต้องและหายจากอาการได้ง่าย การปฐมพยาบาลใช้วิธีล้างน้าให้สะอาดและอาบน้า
ให้ร่างกายเย็น เพื่อป้องกันการกระจายของพิษงู การดูแลรักษาผู้ ที่ถูกงูพิษกัด มี ๒ วิธีคือ การรักษาด้วย
สมุนไพรและการรักษาด้วยเวทมนต์ ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและการบูรณาการองค์ความรู้ในการดูแล้ว
รักษาผู้ป่วยจากพิษงูแบบองค์รวมด้วยวิธีการดังนี้คือ ๑) การจัดทาหลักสูตรท้องถิ่น เน้นความสาคัญและ
ความจาเป็นของท้องถิ่น ๒) รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายหมองูและหมอพื้นบ้าน หน่วยงานรัฐและเอกชน
ควรสนับสนุน และ ๓) จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้หมองูและหมอพื้นบ้านสาขาอื่น

๑๖
พระมหาทองจันทร์ ทิพยวัฒน์ (๒๕๕๓) ได้ศึกษาสุขภาวะองค์รวม : การอนุรักษ์
ฟื้นฟู และพัฒนาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้ านในการรักษาโรคกระดูกจากอุบัติเหตุของกลุ่มชาติพันธุ์ไทย-ลาว
และผู้ไทยในภาคอีสาน การวิจัยได้คัดเลือกพื้นแบบเจาะจง เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทย-ลาวในจังหวัดร้อยเอ็ด
จานวน ๓ ตาบล และกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทยในจังหวัดนครพนม จานวน ๓ ตาบล รวม ๖ ตาบล กลุ่มตัวอย่าง
ผู้ให้ข้อมูลจานวน ๒๐๐ คน ผลการวิจัยพบว่า การใช้ภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านในการรักษาผู้ป่วยโรค
กระดูกให้มีสุขภาวะองค์รวมมี ๔ ประการ ดังนี้ ๑) องค์ประกอบในการรักษา ได้แก่ หมอพื้นบ้าน ผู้ป่วย
ระยะเวลา สถานที่และอุปกรณ์ในการรักษา ๒) พิธีกรรมในการรักษา ได้แก่ พิธีกรรมไหว้ครู และพิธีกรรม
ท าน้ ามนต์ น้ ามั น งา ๓) ขั้ น ตอนในการรั ก ษามี ๕ ชั้ น ตอน ได้ แ ก่ ขั้ น ตอนที่ ๑ การซั ก ประวั ติ แ ละ
วินิจฉัยโรคผู้ป่วย ขั้นตอนที่ ๒ พิธีกรรมการไหว้ครูหรือยกครู เป็นการสร้างความเชื่อศรัทธา โดยวิธีทาง
ไสยศาสตร์ ขั้นตอนที่ ๓ การรักษาโรคของหมอน้ามนต์และหมอน้ามั นงา โดยบริกรรมเวทมนต์คาถา เสก
เป่าน้ามนต์ น้ามันงา และจัดกระดูกให้เข้าที่ ขั้นตอนที่ ๔ การติดตามผลการรักษา หมอพื้น บ้านจะรักษา
ผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องตามเวลากาหนัดจนหายปกติ และขั้นตอนที่ ๕ การสมนาคุณหรือปลงคาย และ ๔) ข้อ
ปฏิบัติและข้อห้าม (ขะลา) ของผู้ป่วย แนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน กลุ่ม
ตัวอย่างเสนอ ดังนี้ ๑) แนวทางการรักษ์องค์ความรู้โดยหมอพื้นบ้าน ควรมีการถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ที่
สนใจ โดยองค์กรท้องถิ่นควรมีการจัดอบรมหมอพื้นบ้าน ขึ้นทะเบียนรายชื่อรับรองผ่านการอบรมจาก
หน่วยงานสาธารณสุข ๒) แนวทางการฟื้นฟู องค์กรในชุมชนควรจัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์ความสามารถ
หมอพื้นบ้านในการรักษาโรค จัดทาเอกสารเพื่อเผยแพร่ความรู้ในการรักษาโรคของหมอพื้นบ้าน จัดตั้ง
ชมรมหรือเครือข่ายหมอพื้นบ้านเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ ๓) แนวทางการพัฒนาหมอพื้นบ้านควร
ศึกษาความรู้ เกี่ย วกับ วิธีการรักษาโรคกระดูกที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อให้โ ครงสร้างกระดูกที่ได้รับ
อุบัติเหตุคงรูปเดิม ประยุกต์ใช้ยาสมุนไพรควบคู่กับการรักษาด้วยแผนปัจจุบันและการนวดแผนโบราณ
เป็นการดูแลรักษาสภาวะทางร่างกายควบคุมกับทางจิตใจ
พระประสิทธิ์ ไชยชาติ (๒๕๕๓) ได้ศึกษาการจัดการความรู้ของหมอพื้นบ้านด้าน
การรักษาพยาบาลในชุมชน ผลการวิจัยพบว่า การจัดการความรู้ทางด้านการดูแลและรักษาสุขภาพของ
หมอพื้นบ้านในชุมชนเป็นไปตามที่ได้รับการเรียนรู้ ค้นคว้าหาความรู้ การสืบทอดความรู้จากบรรพบุรุษที่
เป็นหมอพื้นบ้าน และศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เช่น การเข้ารับการอบรม การศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติมการสัมมนา ที่จัดโดยสถาบันการศึกษา กลุ่มเครือข่ายหมอพื้นบ้านระดับจังหวัดหรือระดับชาติที่
จัดขึ้น ความรู้ที่ได้รับเหล่านี้ ได้ช่วยให้หมอพื้นบ้านสามารถให้บริการได้อย่างถูกต้อง นับเป็นทางเลือกหนึ่ง
ในการดูแลสุขภาพแก่ชุมชนควบคู่ไปกับการได้อย่างถูกต้อง นับเป็นทางเลือกหนึ่งในด้านการดูแลสุขภาพ
แก่ชุมชนควบคู่ไปกับการแพทย์แผนปัจจุบัน ครอบคลุม ตอบสนองความต้องการ และบูรณาการงาน
ป้ องกัน และดูแ ลรั กษาสุ ขภาพของประชาชนในชุ มชน ซึ่ งเชื่อมโยงในมิ ติต่า ง ๆ แบบองค์รวมและมี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นมิติด้าน ร่างกาย จิตใจหรือจิตวิญญาณ สังคม และสิ่งแวดล้ อม
ขณะเดียวกันได้มีการถ่ายทอดแบะส่งต่อความรู้ไปสู่สมาชิกในครอบครัว ชุมชน และสังคมสาธารณะด้วย

๑๗
พระสุริยา มาตย์คา (๒๕๕๒) ได้ศึกษาการพัฒนากระบวนการสืบทอดภูมิปัญญา
หมอพื้ น บ้ า นด้ ว ยการใช้ ส มุ น ไพรในประเทศไทย และสาธารณรั ฐ ประชาธิป ไตยประชาชนลาว การ
ดาเนินงานวิจัยเป็นวิจัยและพัฒนา โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม การ
ประชุมระดมความคิ ดเห็ น แบบมีส่ ว นร่ว ม ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ขั้นตอนวิธีการในการรั ก ษาโรคด้ ว ย
สมุนไพรตามลาดับดังนี้ ๑) การเตรียมมการ ๒) การวินิจฉัยโรค ๓) วิธีการบาบัดโรค ๔) การติดตามผล
๕) การปลงคาย ผลการศึกษาเกี่ยวกับการเจ็บป่วยพบว่า ผู้รับการบาบัดรักษาโรคต่าง ๆ จานวน ๑๒ โรค
เป็นยาใช้ภายนอก และยาสมุนไพรสาหรับต้มดื่ม ผู้รับการบาบัดรักษาส่วนมากมีความพึงพอใจในการ
บาบัดรักษา สาหรับวิธีการสืบทอดภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านด้วยการใช้สมุนไพร มีระบบการสืบทอดแตกต่าง
กันไป ๖ ระบบ ได้แก่ ๑) การสืบทอดจากบรรพบุรุษ ๒) การสืบทอดในระดับเครือญาติ ๓) การสืบทอด
จากหมอพื้นบ้านสู่บุคคลที่สนใจ ๔) การสืบทอดจากหมอพื้นบ้านสู่ผู้เข้ารับการบาบัดรักษาที่หายแล้ว
๕) การสืบทอดจากสถาบันการศึกษา ๖) การสืบทอดศึกษาจากตาราโบราณ
บัวทอง จูมพะบุตร (๒๕๕๔) ได้ศึกษาวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านไทย
อีสานและลาว โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ประกอบด้วยหมอพื้นบ้านจากจังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย
จานวน 30 คน และหมอพื้นบ้าน จากแขวงจาปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
จานวน 20 คน ผลการวิจัยพบว่า วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านไทย-อีสานและลาว เป็น
กระบวนการเรียนรู้ที่เป็นระบบใช้วิธีเรียนตัวต่อตัว ผ่านประสบการณ์จริง ระหว่างครูกับศิษย์ ระหว่างคน
ในตระกูล การเลือกศิษย์ครู จะเป็นผู้เลือกด้วยตัวเองจะต้องศึกษาจิตใจ ลักษณะนิสัย สติปัญญา การ
เสียสละของลูกศิษย์ สังเกตการณ์ประพฤติปฏิบัติของลูกศิษย์อย่างใกล้ชิด การสืบทอดวิชาหมอพื้นบ้าน
จะสืบทอดเฉพาะผู้ชาย ไม่รับศิษย์เป็นผู้หญิง เพราะมีความเชื่อว่าผู้หญิงจะทาให้วิชาเสื่อมและรักษาผู้ป่วย
ไม่หาย คุณสมบัติของลูกศิษย์ต้องเป็นคนดี มีศีลธรรม มีเมตตา เสียสละ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น มีความอดทน
มีใจรักต่อการรักษาผู้ป่วย บวชเรียนมาแล้ว มีสติปัญญาดี มีไหวพริบ มีความเฉลียวฉลาด มีความจาแม่นใน
การท่องจาตารายาหรือคาถา เป็นคนที่ช่างสังเกต เมื่อครูยอมรับศิษย์และจะต้องทาการยกขันห้าไหว้ครู
ฝากตัวเป็นศิษย์ กระบวนการสอนจะเน้นจรรยาบรรณของหมอ และข้อ”ขะลา”ของผู้ป่วย
สุนันทา โอศิริ และคณะ (๒๕๕๔) ได้ศึกษาเรื่องหมอพื้นบ้าน และพืชสมุนไพรในป่า
ชุ ม ชนของจั ง หวั ด เชิ ง เทรา พบว่ า มี ก ลุ่ ม หมอพื้ น บ้ า นในอ าเภอต่ า ง ๆ ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น เครื อ ข่ า ยที่
ประกอบด้วยหมอพื้นบ้านดั้งเดิม และคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจศึกษาและสืบทอดการเป็นหมอพื้นบ้าน
จากการสัมภาษณ์หมอพื้นบ้านพบว่า ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ เป็นหมอพื้นบ้านมานาน ซึ่งโรค/ อาการ ที่
ให้บริการมากที่สุดคือ โรคเริม งูสวัด ไฟลามทุ่ง รองลงมาคือ โรคตานซางในเด็ก และที่มาเป็นหมอพื้นบ้าน
เพราะอยากช่วยเหลือผู้ป่วย และมีความประทับใจเมื่อทราบว่าการรักษาได้ผล การสารวจสมุนไพรร่วมกับ
หมอพื้นบ้านในป่าชุมชน ๓ แห่ง พบสมุนไพรจานวนมาก ได้นามาศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ๑๑๐
ชนิด จัดอยู่ใน ๓๔ วงศ์ตามชื่อวิทยาศาสตร์ และเปรียบเทียบสรรพคุณสมุนไพร จากคาบอกเล่าของหมอ
พื้นบ้านกับเอกสารอ้างอิง สมุนไพรหลายชนิดสามารถนามาใช้ประโยชน์และศึกษาต่อยอดได้

๑๘
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านเพื่อการ
ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม สรุปได้ว่า หมอพื้นบ้านได้มีการใช้สมุนไพรในการรักษาโรคต่าง ๆ องค์ความรู้
การดูแลและรักษาโรคของหมอพื้นบ้านในชุมชนได้มาจากการเรียนรู้ ค้นคว้าหาความรู้การสืบทอดความรู้
จากบุรุษที่เป็นหมอพื้นบ้าน กระบวนการรักษาของหมอพื้นบ้านมีกระบวนการแลขั้นตอนของการรักษา
แบ่งเป็น ขั้นสอบประวัติ ขั้นตรวจร่างกาย และขั้นรักษา ซึ่งภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน ควรที่จะมีการจัด
ความรู้ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่จะนาไปสู่การอนุรักษ์ และสืบทอดถูกต้องต่อไป

กรอบแนวคิดของการวิจัย
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังกล่าวมาแล้ว เป็นรากฐานของการสร้าง
กรอบแนวคิด และกระบวนการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัยดังภาพที่ ๑

๑๙
สร้างความร่วมมือเครือข่ายวิจยั ท้องถิ่น
๑) ชุมชน
๒) หมอพื้นบ้าน
๓) มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สปป. ลาว)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและ
นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา

บริบทชุมชน
- สภาพภูมิศาสตร์สังคม เศรษฐกิจ
- วัฒนธรรมการดูแลสุขภาพชุมชน
- สถานะสุขภาพของประชาชน

กระบวนการจัดการความรู้
การแสวงหาความรู้
การประมวลความรู้
การใช้ความรู้

ผลลัพธ์
-องค์ความรู้ภมู ิปัญญาหมอพื้นบ้าน / กระบวนการบาบัดรักษาโรค
- ตารับยาจากพืชสมุนไพร
- แนวทางการสืบทอดภูมิปญ
ั ญาหมอพื้นบ้าน

ภาพที่ ๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย

๒๐

บทที่ ๓
วิธีการดาเนินการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เพื่อ
การจัดการความรู้ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านเพื่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม : กรณีศึกษาเมืองนาทรายทอง
นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
วิธีดาเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้
๑. รูปแบบของการวิจัย
๒. กลุ่มเป้าหมาย
๓. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
๔. การเก็บรวบรวมข้อมูล
๕. การจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
๖. จริยธรรมในการวิจัย

รูปแบบของการวิจัย
การศึกษาวิจั ย ครั้ งนี้ เป็ น การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) กาหนดพื้นที่ศึกษา
แบบเจาะจงใน 2 พื้น ที่ คือ ในประเทศสปป.ลาว ได้แก่ บ้านน้าทรวง เมืองนาทรายทอง แขวงนคร
เวียงจันทน์ และในประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มเป้าหมาย
ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แบ่งกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
๑. ในประเทศสปป.ลาว กลุ่มเป้าหมายในเขตนครหลวงเวียงจันทน์แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม
ดังนี้
๑.๑ กลุ่มผู้รู้ (Key Informant) คือหมอพื้นบ้านด้านสมุนไพรที่รักษาโรคมะเร็ง
บ้านน้าทรวง เมืองนาทรายทอง นครหลวงเวียงจันทน์
๑.๒ กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง (Casual Information) ประกอบด้วย
๑.๒.๑ ผู้ป่วยคือ ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มารับการรักษาจากหมอพื้นบ้านใน
หมู่บ้านที่ทาการวิจัย จานวน ๕ คน
๑.๒.๒ ญาติผู้ป่วย คือผู้ที่ได้รับรู้หรือติดตาม หรือดูแลผู้ป่วยจานวน ๕ คน
๒. ในประเทศไทย กลุ่มเป้าหมายบุรีรัมย์ แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้
๒.๑ กลุ่มผู้รู้ (Key Informant) คือหมอพื้นบ้านด้านสมุนไพรที่รักษาโรคมะเร็ง
ตาบลสวายจีก อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

๒๑
๒.๒ กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง (Casual Information) ประกอบด้วย
๒.๒.๑ ผู้ป่วยคือ ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มารับการรักษาจากหมอพื้นบ้านใน
หมู่บ้านที่ทาการวิจัย จานวน ๕ คน
๒.๒.๒ ญาติผู้ป่วย คือผู้ที่ได้รับรู้หรือติดตาม หรือดูแลผู้ป่วยจานวน ๕ คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
๑. แบบสารวจข้อมูลเบื้องต้น
๒. แบบสังเกต เป็นการสังเกต โดยผู้วิจัย แบ่งเป็น
๒.๑. แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยผู้วิจัยได้เข้าไปมีส่วนร่วมกิจกรรม
ใน การรักษาผู้ป่วยของหมอพื้นบ้าน
๒.๒. แบบสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม โดยผู้วิจัยไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วม
กิจกรรมในการรักษาผู้ป่วยของหมอพื้นบ้าน แต่ผู้วิจัยจะสังเกตรอบ ๆ บริเวณในการรักษา
๓. แบบสัมภาษณ์ แบ่งเป็น
๓.๑ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ใช้ในการสัมภาษณ์หมอพื้นบ้าน
ญาติผู้ป่วย
๓.๒ แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง ใช้ในการสัมภาษณ์ญาติผู้ป่วย
ผู้นาชุมชน ผู้อาวุโส และประชาชนทั่วไป

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
๑. ศึ ก ษาบริ บ ทชุ ม ชน สภาพภู มิ ศ าสตร์ สภาพป่ า ชุ ม ชน องค์ ค วามรู้ ภู มิ ปั ญ ญา
หมอพื้นบ้านด้านสมุนไพร โดยใช้เครื่องมือเป็นแบบสารวจ และแนวทางการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
๒. ศึ ก ษาการใช้ ส มุ น ไพรในการรั ก ษาโรคของหมอพื้ น บ้ า นด้ า นสมุ น ไพร โดยใช้
แนวทางการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
๓. ตรวจสอบชนิ ด ของสมุ น ไพรและลั ก ษณะทางพฤกษศาสตร์ โดยจั ด ท าตาราง
เปรียบเทียบระหว่างชื่อทั่วไปและชื่อวิทยาศาสตร์ และเปรียบเทียบสรรพคุณสมุนไพรจากคาบอกเล่าของ
หมอพื้นบ้าน กับเอกสารอ้างอิง
๔. ศึกษาและรวบรวมตารับยารักษาโรคของหมอพื้นบ้านด้านสมุนไพร ในพื้นที่โดยใช้
แนวทางการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
๕. จัดทาฐานข้อมูลพืชสมุนไพร ที่ใช้เป็นยารักษาโรค

๒๒
จริยธรรมในการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยคานึงถึงหลักจริยธรรมในการวิจัย คือการวิจัยจะไม่เป็นอันตรายหรือ
เป็นภัยคุกคามต่อการให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลให้ความยินยอม โดยการได้รับการบอกกล่าวจากผู้วิจัย การวิจัย
ไม่มีการละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล การวิจัยมีการปิดบังข้อมูลที่จะมีผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้อง
และการวิจัยมีการรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูล โดยในการวิจัยครั้งนี้ ได้มีการยื่นขอ คารับรองจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ จากคณะกรรมการจริยธรรมวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยได้รับการ
อนุมัติเลขที่ใบรับรอง HE_010_2559 รับรองวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙

การจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ ิจัยได้นาข้อมูลจากการสารวจ การสังเกต และการสัมภาษณ์ มาจัดกระทาและ
วิเคราะห์ตามลาดับดังนี้
๑. นาข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล
๒. นาข้อมูลมาจัดหมวดหมู่ตามวัตถุประสงค์การวิจัย
๓. นาข้อมูลมาตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรง โดยวิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบ
สามเส้า (Data triangulation) คือการตรวจสอบความเที่ยงตรง ด้านสถานที่ ด้านบุคคล และด้านเวลา
และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
๔. การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะพรรณนาวิเคราะห์

๒๓

บทที่ ๔
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องการจัดการความรู้ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านเพื่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม :
กรณีศึกษาเมืองนาทรายทอง นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้วิจัยได้ใช้
การวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งได้นาเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
๑. บริบทชุมชนและบริบทของภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านของประเทศ สปป.ลาว
๒. กระบวนการจัดการความรู้ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านในประเทศ สปป.ลาว
๓. บริบทภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านในประเทศไทย
๔. กระบวนการจัดการความรู้ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านในประเทศไทย

บริบทชุมชนและภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านของประเทศ สปป.ลาว
๑. สภาพภูมิศาสตร์ของนครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว
เวียงจันทน์เป็นเมืองสาคัญเมืองหนึ่งของลาว ตั้งอยู่เลียบบริเวณแม่น้าโขงตอนกลางเป็นเมือง
ที่เคยมีบทบาททางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมผ่านระยะประวัติศาสตร์ยาวนาน ได้เคยมีความสัมพันธ์
กับเมืองโบราณอื่นๆทางภาคใต้ ของจีน,อินเดีย และเอเชียอาคเนย์ตามตานานโบราณกล่าวว่าเดิมเมืองน้า
คือ “บ้านหนองคัน แทเสื้ อน้า” ต่อมาเมื่อเศรษฐกิจการผลิตขยายตัว บ้านนี้ได้เปลี่ยนเป็นเมืองชื่ อว่า
“เมืองเวียงจันทน์ ” ปัจจุบันเป็นเมืองหลวงของ สปป.ลาว มีเนื้อที่ ๓,๙๒๐ ตารางกิโลเมตรมีพลเมือง
ทั้งหมด ๔๗๖,๐๐๐ คนประกอบด้วย ๗ เมือง คือเมืองจันทะบุรี, เมืองสีโคตรตะบอง, เมืองไชยเศรษฐา,
เมืองสีสัตนาค, เมืองนาทรายทอง, เมืองไชยธานี และเมืองหาดทรายฟอง มีชายแดนติดกับแขวงนคร
เวียงจันทน์, แขวงบริคาไชย และประเทศไทย …………………………………………………………………………………

๒๔

ภาพที่ ๒ แผนที่ประเทศ สปป.ลาว
๒. บริบทภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านในประเทศ สปป.ลาว
๒.๑ ประวัติชีวิตของหมอคาผิว ผาลีขัน

ภาพที่ ๓ หมอคาผิว ผาลีขัน
หมอคาผิว ผาลีขัน (ภาพที่ ๓) เดิมมีชื่อว่าบุนยืน เกิดเมื่อวันที่ ๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓
เป็นคนชนเผ่ากึมหมุ มีพี่น้อง คือ บุนยืน บุนยวน บุนเยิน และบุญเซ็ง อาศัยอยู่บ้านห้วยสะแตก เมืองงาน

๒๕
แขวงหลวงพระบางบุ ญยืนมีอายุเพียง ๙ ปี ฝรั่งเศสก็ได้จับพ่อและญาติพี่น้องจานวนมากของเขาไปขังคุก
โดยให้เหตุผลว่าพวกเขาเป็นพวกคอมมิวนิสต์
ภรรยาชื่อนางชื่อคามวน อยู่บ้านนาหวาย เมืองหินเหิบ แขวงเวียงจันทน์ เกิดเดือนแปด
ปี ค.ศ. ๑๙๖๓ มีพี่น้องทั้งหมดสี่คน มีลูกชายชื่อว่านายหล้า อายุ ๒๑ ปี
เมื่อสถานการณ์บ้านเมืองไม่มีความสงบ ไม่ว่าไปที่ใดก็ถูกทหารฝรั่งเศสติดตามอย่างใกล้ ชิด
ครอบครัวของบุนยืนและญาติพี่น้องจึงอพยพย้ายไปอยู่ที่บ้านน้าพัก เมืองนาน แขวงหลวงพระบาง พ่อ
สีพอน ผาลีขัน เป็นเพื่อนรักกันกับพ่อของบุนยืนเป็นเวลานานพอสมควร เมื่อพ่อสีพอน (พ่อบุญธรรม) เห็น
ความทุกข์ยากของครอบครัวบุนยืนที่เหลือแม่เพียงคนเดียวซึ่งหาเลี้ยงครอบครัว และบุนยืนยังเจ็บป่วยอยู่
เป็นประจา พ่อสีพอน ผาลีขัน จึงเปลี่ยนชื่อให้บุนยืนใหม่เป็นคาผิว ผาลีขัน และได้ตัดสินใจนาคาผิวไปกับ
ตนเองเพื่อไปฝากตัวกับท่านบุญยัง วอละจิด เมื่อปี ค.ศ. ๑๙๖๐ (ตอนนี้คาผิวอายุได้ ๑๐ ปี) พ่อสีพอน ได้
พาคาผิวมาอยู่ที่ศาลาภูคูน เป็นทหารอยู่กองร้อยที่สาม ซึ่งขึ้นกับกองพันที่ห้า โดยมีท่านจุมมาลี ไซยะสอน
เป็นผู้นาในตอนนั้น เนื่องจากคาผิวยังมีอายุน้อย ไม่สามารถไปรบเหมือนทหารโดยทั่วไปได้ พ่อจึงได้
ปรึกษากับท่านคาเกี้ยวที่อยู่แขวงเชียงขวาง และได้ส่งคาผิวพร้อมเด็ก ๆ จานวนหนึ่งที่มีประวัติดีไปเรียน
วัฒนธรรมที่โรงเรียนน้องน้อยบ้านบัก เมืองเวียงไซ แขวงหัวพัน ในปี ค.ศ. ๑๙๖๔
ต้นปี ค.ศ. ๑๙๖๖ ส่วนกลางประเทศได้มีมติให้คัดเลือกนักเรียนไปเรียนดนตรี กายกรรม และ
ภาพยนตร์ อยู่ที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยในโรงเรียนวัฒนธรรมน้องน้อยบ้านบัก มีนักเรียน
ได้รับคัดเลือก คือ คาผิวผาลีขัน บัวเงิน ซาพูวง นางบัวพัน ลีไกยา สมจิดใสสุวัน ให้ไปเรียนวิชากายกรรม
และดนตรี เป็นเวลานานพอสมควรที่ฮานอย
เมื่อเรียนจบวิชากายกรรมเป็นเวลาหลายปี คาผิวและเพื่อนก็ได้รับคาสั่งให้กลับประเทศ เมื่อ
มาถึง ภูแค ก็ได้มีการจัดตั้งเป็นกองกายกรรมกลางขึ้นอย่างเป็นทางการ และได้เริ่มต้นการแสดงให้กับ
ประชาชน พนักงาน ทหารให้มีกาลังใจต่อสู้กับศัตรู
หลังจากนั้นคณะและพี่น้องนักแสดงจากกองกายกรรมศูนย์กลาง ได้แสดงอย่างต่อเนื่องและ
ต่อมาได้แสดงที่นครหลวงเวียงจันทน์ บรรดาทหาร ตารวจ นักศึกษา ตลอดจนพ่อค้าแม่ค้า ประชาชนต่าง
ชื่นชอบการแสดงพร้อมทั้งปรบมือให้กับทุกรายการที่คาผิวและคณะได้แสดง
วันที่ ๑๗ เดือนมกราคม ปี ค.ศ. ๑๙๗๙ เป็นวันที่ประชาชนกัมพูชาหลุดพ้นจากระบอบฆ่าล้าง
เผ่าพันธุ์ของพอลพต ฝ่ายกัมพูชาได้เชื้อเชิญให้กองกายกรรมของประเทศลาวไปแสดงให้ประชาชนชาว
กัมพูชาดู เมื่อคาผิว ผาลีขันแสดงตามสถานที่ต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ทางกัมพูชาก็พาไปเยี่ยมชมยังสถานที่
ต่าง ๆ ที่พวกพอลพต (โปมปด) และเอียง ซารี ได้กระทากับคนกัมพูชาในสถานที่นั้นมีหลุมฝังศพรวมไว้
ด้วยกันหลายศพและสถานที่จับกุมคุมขังเพื่อทารุณกรรมประชาชนกัมพูชาที่บริสุทธิ์อย่างป่าเถื่อน ทาให้
คาผิว และพี่น้องนักแสดงกายกรรมรู้สึกโกรธแค้น และขนลุก จากนั้นได้ไปเยี่ย มลูกหลานชาวกัมพูชาที่
กาพร้าพ่อแม่ ขาดที่อยู่อาศัย ขาดข้าวปลาอาหาร ขาดความอบอุ่นจากผู้ปกครองไม่มีที่พึ่งพา ผู้คนเหล่านี้
เป็นโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ นานาอย่างหนัก คาผิวเห็นเด็กเหล่านี้ก็เกิดสงสารเป็นอย่างมาก ซึ่งขณะนั้นในใจ
ของเขาเหมือนมีสิ่งเสียบแทงคิดอยากรักษาโรคภัยเพื่อช่วยชีวิตคน

๒๖
๒.๒ สถานพยาบาลพื้นเมืองดอนไซคูน
๒.๒.๑ ที่ตั้งของสถานพยาบาล
สถานพยาบาลพื้นเมืองดอนไซคูน (ภาพที่ ๔) อยู่ห่างจากเส้นทางเลขที่ ๑๓ ไปทาง
วังเวียง จากนครหลวงเวียงจันทน์มาถึงกิโลเมตรที่ ๔๕ เลี้ยวซ้ายไปประมาณ ๓ กิโลเมตรกว่า ก็จะถึง
สถานพยาบาลดังกล่าว สถานพยาบาลพื้นเมืองดอนไซคูนมีเนื้อที่ทั้งหมด ๑ เฮกตาร์ (๑๐,๐๐๐ ตารางวา)
กับ ๒ ไร่ ทิศตะวันออกติดกับบ้านใหม่ ทิศเหนือติดกับโรงเรียนทหารประสานเหล่า ทิศใต้ติดกับบ้านโพน
ทอง บ้านโพนสี
สถานที่ดังกล่าวตั้งในพื้นที่ที่เป็นเนินสูง (ดอน/โพน) และมีความลาดชันไปสู่อ่างน้า
ธรรมชาติที่นี่งดงามเหมือนภาพวาดการดาเนินของผู้คน สัตว์ป่า และสัตว์น้าประเภทต่าง ๆ
ภายหลังจากการเตรียมการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๐๓ เป็นเวลาหนึ่งปีกว่าๆ ในวันที่ ๖
กุ ม ภาพั น ธ์ ค.ศ. ๒๐๐๔ สถานพยาบาลพื้ น เมื อ งดอนไซคู น ซึ่ ง ขึ้ น กั บ บ้ า นใหม่ เมื อ งโพนโฮง แขวง
เวียงจันทน์ ก็ได้รับใบอนุ ญาตให้เปิ ดอย่างเป็นทางการ จากกระทรวงสาธารณสุ ข นับแต่นั้นมาจนถึง
ปัจจุบันภายใต้การนาของหมอคาผิว ผาลีขัน และความร่วมแรงร่วมใจกันของครอบครัว ก็คือลูกๆ หลานๆ
ได้ทาให้ ส ถานพยาบาลมีรู ป ลั กษณ์ใหม่ และมีชื่อเสี ยงในการรักษาโรคธรรมดา และโรคร้ายแรง คือ
โรคมะเร็งเม็ดเลือด เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไตวาย โรคมะเร็งเต้านม โรคผู้หญิง โรคผู้ชายประเภท
ต่าง ๆ โรคมะเร็งปอด ตับ โรคโลหิตจาง กระเพาะลาไส้ และอื่น ๆ ที่ทาให้คนลาว และคนในต่างประเทศ
รู้จักเป็นอย่างดีและเข้ามารักษาเป็นจานวนมากขึ้นทุกวัน

ภาพที่ ๔ สถานพยาบาลพื้นเมืองดอนไซคูน

๒๗

ภาพที่ ๕ สภาพทั่วไปบริเวณสถานพยาบาล

ภาพที่ ๕ สภาพทั่วไปบริเวณสถานพยาบาล
๒.๒.๒ ระบบโครงสร้างของสถานพยาบาล ประกอบด้วย ห้องรับแขก ห้องตรวจของ
หมอ และฉีดยา ห้ องจ่ ายยา เตาอบยา คลั งเก็บยา เตียงนอนคนไข้ สวนยาสมุนไพร อ่างเลี้ ยงปลา
เพื่ อ ทดลองประเภทยาที่ ป ระสมคิ ด ค้ น ใหม่ ลานจอดรถ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ของท่ า นหมอและครอบครั ว
ดังภาพที่ ๔-๑๐

๒๘

ภาพที่ ๖ ห้องตรวจโรค

ภาพที่ ๗ ห้องจ่ายยา

ภาพที่ ๘ อาคารที่พักผู้ป่วยห้องพิเศษ

๒๙

ภาพที่ ๙ อาคารที่พักผู้ป่วยห้องธรรมดา

ภาพที่ ๑๐ สมุนไพรที่ปลูกในบ้าน

๓๐

ภาพที่ ๑๑ อาคารเก็บสมุนไพรที่ตากแห้งแล้ว

ภาพที่ ๑๒ สมุนไพรหั่นแล้วตากแห้ง

๓๑
กระบวนการจัดการความรู้ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านในประเทศ สปป.ลาว
๑. การแสวงหาความรู้ (การเรียนรู้วิชาหมอยา)ของหมอคาผิว
หมอคาผิว ผาลีขัน ภายหลังที่กลับจากประเทศกัมพูชาไม่นาน ก็ถูกย้ายให้ไปอยู่เวียงจันทน์
กับพ่อบุญธรรม สีพอน ผาลีขัน เพราะท่านได้มาเป็นเจ้าแขวง (ผู้ว่าราชการจังหวัด) เวียงจันทน์ ทางการได้
สับเปลี่ยนให้คาผิว ผาลีขัน ไปอยู่หน่วยปราบปรามยาเสพติด ที่เมืองฮ่ม ผาลาแวก เขตไซยะสมบูน จนถึง
เมืองอ่าว เมืองออม ในขณะที่คาผิว ผาลีขัน และเพื่อนสนิทอยู่ในระหว่างการดาเนินงานต่าง ๆ ของตนอยู่
นั้น คาผิว ผาลีขัน ได้เป็นเบาหวานโดยไม่รู้ตัว เพื่อความแน่ใจว่าตนเองได้เป็นเบาหวานจริงหรือไม่นั้น
คาผิว ได้ยื่นคาร้องไปที่ต้นสังกัดเพื่อขอไปพบแพทย์ให้ตรวจร่างกาย ผลการตรวจร่างกายแพทย์ก็ระบุว่า
คาผิวเป็นเบาหวาน จากการระบุโรคของแพทย์ทาให้คาผิวรู้สึกกังวล และห่วงสุขภาพของตนเองอย่างมาก
จึงเที่ยวแสวงหาหยูกยาต่าง ๆ มารักษาตนเอง แต่ไปรักษาที่ไหนก็ไม่หาย สุดท้ายคาผิว ได้ไปพบหมอยา
พื้นเมืองคนม้งจีน ที่มีชื่อว่า “หยางซาลือ” ซึ่งอาศัยอยู่ที่นาเตย แขวงหลวงน้าทา หมอยาพื้นเมืองได้
พูดกับคาผิวว่า “ฉันรับประกันว่า จะรักษาโรคเบาหวานของท่านให้หายร้อยเปอร์เซ็นต์ ” คาผิว ตอบว่า
“ฉันตกลงจะรักษากับท่าน เพื่อให้โรคเบาหวานหาย”
แต่ในตอนนั้นคาผิวไม่มีเงิน จึงได้ออกหาเงินก่อนจะกลับมารักษากับท่านหมอหยางซาลืออีก
ครั้งหมอหยางซาลืออยู่บ่อเต็นระหว่างชายแดนจีนและลาวเป็นเวลา ๘ เดือนและ ๒๗ วัน ซึ่งหมอดูแล
รักษาโรคเบาหวานของคาผิวจนหาย นอกจากนี้ยังสอนให้คาผิวรู้จักตัวยาชนิดต่าง ๆ อีกด้วย นอกจาก
รักษาตัวเอง เรียนรู้ยากับหมอหยางซาลือแล้วคาผิวยังเรียนรู้กับท่านอื่น ๆ ที่อยู่ที่นี่อีกด้วย
ก่อนจะลาหมอยาพื้นเมืองคนม้งจีนกลับบ้านเกิด คาผิว ผาลีขัน ได้กล่าวว่า
“ก่อนอื่นข้าพเจ้าขอระลึกถึงบุญคุณ ขอบอกขอบใจอย่างสุดซึ้งต่อท่านหมอหยางลือซาที่ได้มี
น้้าใจและเห็นอกเห็นใจข้าพเจ้า ได้รวบรวมสติปัญญา รวบรวมทุกชนิดยามารั กษาข้าพเจ้า บอกสอน
ข้าพเจ้า ตอนนี้ข้าพเจ้าเหมือนคนที่ตายแล้วได้เกิดใหม่มาเป็นคนเพื่อได้ช่วยชีวิตคนอื่นต่อ ๆ ไปในภายภาค
หน้า”
ท่านหมอหยางซาลือ ตอบว่า
“ฉัน ดีใจมากที่โ รคของเจ้ าได้ห ายขาดไปแล้ ว จีน – ลาว เป็นพี่น้องกัน มีอะไรพวกเราก็
ช่วยกันด้วยความจริงใจและบริสุทธิ์ใจต่อกัน โอกาสที่เจ้าจะจากฉันไป ฉันขอมอบใบยืนยันประเภทยา
พื้นเมืองของจีนให้แก่เจ้า เพื่อสะดวกในการรักษาคนอื่นต่อ ๆ ไปในข้างหน้า เชื่อแน่ว่าอนาคตของเจ้าจะ
สดใสและเติบโตขึ้น”
เมื่อได้รับใบยืนยันจากท่านหมอยาพื้นเมืองจีนแล้ว คาผิว ผาลีขัน ก็อยากรักษาโรคภัยให้กับคน
เจ็บป่วยเลย แต่ด้วยความที่ไม่มีเงิน คาผิวจึงต้องเดินทางด้วยเท้าขึ้นเขาผ่านห้วยน้าลาธาร ผ่านป่าดง
พงไพรที่เยื อกเย็ น ไม่มีผู้ คน ถือเป็ น การฝึ กกาลั งและช่ว ยสร้างความเข้มแข็งภายในใจคาผิวจนไปถึง
จุดหมายที่ตั้งไว้

๓๒
เมื่อถึงตัวเมืองของแขวงอุดมไซชื่อว่าเมื่องไซ คาผิว ผาลีขัน ได้พบกับผู้นาแขวงอุดมไซจานวน
หนึ่ง หนึ่งในนั้นได้พบกับตารวจคนชนเผ่าม้งชื่อว่าปอยา คาผิว ผาลีขัน ได้เล่าเรื่องความทุกข์ในชีวิตของ
ตนให้ตารวจฟัง ตารวจปอยาตั้งใจฟังตั้งแต่ต้นจนจบ และเชิญคาผิวไปเยี่ยมที่บ้านของตนและได้มอบ
รถจักรยานให้กับคาผิว ๑ คัน
๒. การเริ่มต้นการรักษาโรค
หมอค าผิ ว ผาลี ขั น หมอยาพื้ น เมื อ งได้ เ ริ่ ม ต้ น รั ก ษาโรคให้ กั บ นายเล็ ง นายค าหล้ า
นายสุกลอ จากนั้นก็ไปรักษาชาวบ้านที่บ้านผาแอ่น ผาเอา หนองตั้ง จนถึงเขตเมืองเชียงค้อ ปรากฏว่า
การรักษาโรคต่าง ๆ ให้แก่คนป่วยที่อยู่ในท้องถิ่นดังกล่าวหลายคนหายขาดจากโรค
เมื่อมาถึงหนองค้าง ซึ่งขึ้นกับเมืองซาเหนือ หมอคาผิว อยากสร้างสถานพยาบาลพื้นเมือง
เพื่อรักษาคนป่วย แต่ก็ไม่สามารถสร้างได้ หมอคาผิวจึงต้องเร่ร่อนรักษาคนไปเรื่อย ๆ และหมอยาคาผิวก็
ได้ชวนภรรยาคือนางคามวนมาร่วมมือกันศึกษาค้นคว้าหายาพื้นเมืองมารักษาโรคภัยช่วยชีวิตคน
เวลาต่อมาทั้ งสองคนได้ช วนกั น ไปค้น หาไม้ กฤษณาในป่ า เพื่อนามาขายส าหรั บ สร้ า ง
สถานพยาบาล เพราะขณะนั้นเป็นไม้ที่มีราคา ทั้งสองได้เข้าไปในป่าเป็นเวลาสามเดือน ด้วยความที่มัวแต่
สนใจเฉพาะการสังเกตประเภทไม้ มีหลายวันที่ไม่ได้กินข้าวและยังต้องเผชิญกับความลาบากต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นยุง งู และอื่น ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อจิตใจและสุขภาพเป็นอย่างมาก จึงเป็นเหตุให้คาผิว ผา
ลีขัน ล้มหมดสติ คามวนเรียกเท่าไหร่ๆ ก็ไม่ได้ยิน เมื่อลืมตาขึ้นมาได้ก็บอกกับคามวนว่าเหมือนตนกาลังจะ
ตายและหมดลมไป ในสถานการณ์เช่นนั้นนางคามวนไม่รู้จะทาอย่างไร จึงตัดสินใจหายาพื้นเมืองที่มีอยู่ใน
ป่ามาให้กินเพื่อช่วยชีวิตและได้บีบเส้นตามจุดสาคัญของคาผิว เวลาผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงคาผิวก็ฟื้น
มานั่งได้ และนางคามวนได้ช่วยพยุงคาผิวกลับบ้านตน
จากนั้ น ทั้ ง สองคนก็ ไ ด้ รั บ จ้ า งท าไร่ ท าสวนไปเรื่ อ ย ๆ ต่ อ มาได้ ย้ า ยไปสร้ า งที่ พั ก เล็ ก ๆ
(ตูบ/กระท่อม) อยู่กับญาติของนางคามวนที่เวียงจันทน์ และก็ได้เริ่มค้นหาตัวยาสมุนไพร มาตัด ผ่า ตาก
แดดให้แห้ง แล้วนามามัดเป็นห่อๆขายห่อละ ๕๐๐ กีบ คนที่ได้ซื้อยาพื้นเมืองของคาผิว ผาลีขัน และนาง
คามวน ไปกินนั้น ต่างก็พากันว่าเป็นยาดี เพราะกินแล้วโรคที่เป็นอยู่หาย และชื่อเสียงได้โด่งดังขยายไปยัง
ผู้คนที่อาศัยอยู่ในถิ่นฐานใกล้ๆ กับที่หมอคาผิวอยู่ ทาให้เวลาต่อมาคนมาซื้อยาและรักษามากขึ้น แต่
เนื่องจากสถานที่ตั้งที่พักของหมอยาทั้งสองตั้งอยู่บนภูผานังและติดกับป่าทาให้เกิดข่าวลือในทางที่ไม่ดี
ต่อมามีตารวจมาสอบสวนหมอยาทั้งสอง โดยตารวจก็เข้าใจเจตนาในการก่อตั้งสถานที่รักษาพยาบาล
ผู้ป่วยแห่งนี้ แต่ก็แนะนาให้อพยพย้ายสถานที่เนื่องจากอาจทาให้คนอื่นเข้าใจผิดอีกได้
จุดเริ่มต้นของการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ต่อมาในเดือนกันยายน ปี ค.ศ. ๒๐๐๒ ประชาชนที่อยู่บ้านนาเทบ ได้เป็นโรคมะเร็งจานวน
มากไปรักษาที่ไหนก็ไม่หาย โดยเฉพาะนายชาย เป็นมะเร็งเม็ดเลือด ตามแขน ขา ไรฟัน และที่ใดที่มีขน
มักจะมีเลือดซึมออกมาส่งกลิ่นเหม็น คาผิว ผาลีขัน ได้ให้นางคามวนรับผิดชอบรักษาโรคดังกล่าวด้วย
ความตั้งใจเป็นพิเศษ ภายหลังการตั้งอกตั้งใจและลงทุนไปเก็บยามารักษาได้หนึ่งปีกับหนึ่งเดือน โรคของ

๓๓
นายชายก็ได้หายขาดต่อมาคาผิว ผาลีขัน และนางคามวน ได้พบว่าที่ผ่านมาทั้งสองคนต่างก็รักในยา
พื้นเมืองอย่างมาก เป็นวิชาความรู้ที่จะทิ้งไม่ได้ และอยากที่จะรักษาโรคต่าง ๆ เพื่อช่วยชีวิตคนให้ปลอดภัย
๓. กระบวนการวินิจฉัยและรักษาโรคโดยการใช้สมุนไพร
๓.๑ การวินิจฉัยโรค
๓.๑.๑ การซักประวัติ หมอคาผิวจะมีการซักประวัติผู้ป่วยเกี่ยวกับข้อมู ล ทั่ว ไป
อาการ และการเจ็บป่วยที่มารับการรักษา
๓.๑.๒ การตรวจร่างกาย จะพิจารณาลักษณะทั่วไป จะใช้มือคลา และจะมีการใช้
เครื่องมือตรวจวัดค่าความดันโลหิต ค่าระดับไขมันในเลือด เพื่อการวินิจฉัยโรค
๓.๒ การรักษาโรคโดยการใช้สมุนไพร
๓.๒.๑ ประเภทของสมุนไพรที่ใช้ในการรักษา
นางคามวน ผาลีขัน เป็นทั้งแม่บ้านและหมอยาพื้นเมือง เป็นผู้ที่มีบทบาท
สาคัญในการจัดหายาสมุนไพร ได้กล่าวว่า “ยาที่น้ามารักษาคนไข้นั้น ได้มาด้วยหลายวิธี เช่น พวกเราไป
หาเอง หาในป่าในดง ซึ่งพวกเราคุ้นชินเป็นอย่างดี และยังสนิทสนมกับประชาชนเผ่าต่าง ๆ เช่น เผ่าม้ง
เผ่ากึมหมุ เผ่าลาวลุ่ม ประเภทของยาต่าง ๆ พวกเราได้ถ่ายรูปไว้ และน้ารูปดังกล่าวให้กับผู้คนเผ่าต่าง ๆ
พวกเขาจะไปหายามาขายให้กับเรา ซึ่งยาที่หาง่าย อยู่ใกล้ จะคิดราคา ๔๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ กีบ ส่วนยาที่
หายากอยู่ไกล จะคิดราคา ๘๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ กีบ หรือ ๑๕๐,๐๐๐ กีบ ก็มี เมื่อได้ยามาแล้วพวกเรา
จะต้ อ งมี ก ารค้ น คว้ า น้ า ยามาประสมตามแต่ ตั ว ยาแล้ ว ใส่ ถุ ง ถุ ง หนึ่ ง ราคา ๑๐,๐๐๐ กี บ ” นี่ คื อ วิ ธี
การช่วยชีวิตคนและใจของพวกเราก็ชอบเช่นนี้
ประเภทของยาพื้นเมืองที่ดีที่สุด จะอยู่ในป่าแก่ ยาที่มีอยู่ใกล้เมือง ใกล้สานักงานหน่วยงาน
ต่าง ๆ นั้นจะมีน้อย และคุณภาพของยาจะไม่ดี ยาที่อยู่ในดงที่เก่าแก่จะไม่มีผู้ใดทาลายมัน ยาก็ต้องการ
อายุเช่นกัน และต้องการดินฟ้าอากาศที่เหมาะสมมันถึงจะสามารถขึ้นได้ดี นางคาม่วนกล่าวว่า “พวกเรา
ได้ท้าการศึกษาค้นคว้า และรักษาโรคแล้วพบว่า ยาที่ดีที่สุดต้องเกิดในที่ชุ่มเย็น มีต้นไม้ใหญ่ที่เป็นป่าเป็น
ดง ไม่มีคนท้าลายเผาป่า คุณภาพของยาจึงจะดี”
ประเภทยาพื้นเมืองของชาติลาว เป็นยาที่ดีที่สุดและหายากที่สุด ใครก็ว่าดีวัวป่า ดีเลียงผา
ดีตัวลิงลม ดีบ่าง ดีหมี และอื่น ๆ ก็สุดที่จะดีเหมือนกัน พวกเราเห็นเหมือนกันว่าประเภทดีต่าง ๆ ที่ได้
กล่าวมาล้วนแต่เป็นยาดี มียาบางประเภทที่พวกเราจะต้องประสมสุมนไพรยาพื้นเมืองเข้า กับดีสัตว์แล้วจึง
รักษาจะเป็นยาที่ดี แต่พวกเราได้คิดไหมว่า บรรดาสัตว์ป่านั้นมาจากไหน ในความเป็นจริงแล้วสัตว์มาจาก
ป่าที่เก่าแก่และทึบหนา ก่อนที่ดีของสัตว์ป่าจะมีคุณค่าสูงก็เพราะว่าพวกมันได้กินใบไม้ต่าง ๆ ที่อยู่ในป่า
สาหรับตัวเลียงผามันสามารถขึ้นภูขึ้นผาได้อ ย่างสบาย ก็เพราะมันไปกินยาสมุนไพรดี ๆ ที่อยู่บนภูผาที่
คนเราขึ้นไปไม่ได้
การจัดยาแต่ละชนิดที่นามารักษาคนป่วยนั้นทาแบบไหน นางคามวนตอบว่า “ยาแต่ละชนิดที่
น้ามารักษาคนจะดูตามโรคหรืออาการของผู้ป่วย มีบางโรคบางอาการต้องใช้ยาหนึ่งต่อหนึ่ง หมายความว่า
ใช้ยาอย่างเดียวก็พอแล้ว แต่มีบางโรคที่จะต้องใช้ตัวยาหลายอย่างประสมกัน โดยเอายาชนิดนี้ประสมกับ

๓๔
ยาชนิดอื่น เลยกลายเป็นสูตรสองต่อหนึ่ง สามต่อหนึ่ง และอื่น ๆ เพื่อยกมาตรฐานของยาให้เป็นยาชนิด
ใหม่ เพื่อรักษาช่วยชีวิตคนแบบใหม่”
การตรวจสอบคุณภาพของยา รับรองตัวยาสูตรใหม่ว่าใช้รักษาคนได้หรือไม่ได้ มีวิธีการคือ
พวกเราได้สร้างอ่างเลี้ยงปลา เมื่อพวกเราประสมยาขึ้นมาใหม่ก่อนที่จะรักษาคนป่วยนั้นพวกเราได้นาไปให้
ปลากินก่อน ถ้าหากปลาตัวไหนกินแล้วแข็งแรงดี ว่ายน้าได้อย่างมีความสุข พวกเราถือว่ายาชนิดนั้นมี
คุณภาพ สามารถรักษาคนป่วยได้ ตรงกันข้าม ถ้าว่าปลาตัวใดตัวหนึ่งกินยาซึ่งหมอยาหย่อนให้แล้วปลาตัว
นั้นตาย พวกเราจะต้องมีการศึกษาค้นคว้าและประสมตัวยาใหม่จนรับประกันได้แน่นอนแล้วจึงสามารถ
นาไปรักษาโรคให้กับคนป่วยได้
๔. การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
หมอคาผิว ได้มีการดูแลสุขภาพผู้ป่วยแบบองค์รวม กล่าวคือมีการดูแลสุขภาพทุก ๆ
องค์ประกอบในร่างกาย ไม่ได้พิจารณาเฉพาะโรคที่เป็น หรือเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย แต่มุ่งเน้น
เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกาย จิต จิตวิญญาณ และสภาพแวดล้อม ให้อยู่ในภาวะสมดุล เพื่อให้มีสุขภาพที่
ดี จากการที่ผู้วิจัยได้ไปสัมภาษณ์หมอคาผิว และผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาล พบว่าในส่วน
การรักษาร่างกาย ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจวินิจฉัยโรคว่าเป็นโรคอะไร หลังจากนั้นจะมีการรักษาด้วย
การกินยาสมุน ไพรซึ่งจะเป็น ยาต้ม มีการอบสมุนไพรเพื่อขับสารพิษออกจากร่างกาย หมอคาผิ ว จะมี
การตรวจโรค ติ ดตามอาการของผู้ ป่ ว ยทุกวัน ถ้าอาการไม่ดีขึ้นก็จะมีการปรับยา มีการให้ คาแนะนา
การปฏิบัติตัวในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่การดูแลสุขภาพด้านร่างกายในเรื่องการรับประทานอาหาร จะมุ่งเน้นให้
ผู้ ป่ ว ยรั บ ประทานปลาซึ่งได้มาจากหนองน้าทรวงที่ อยู่ร อบ ๆ บริเวณที่พัก โดยให้ ซื้อปลาแล้ ว นามา
ประกอบอาหารกินเอง สาหรับเรื่องการออกกาลังกายจะให้ผู้ป่วยได้เดินออกกาลังกายในบริเวณรอบ ๆ
สถานพยาบาลซึ่งเป็นที่ ๆ มีอากาศบริสุทธิ์ สาหรับด้านจิตใจ จะมีการสอนให้ผู้ป่วยนั่งสมาธิ ซึ่งการได้รับ
การดูแลที่ดีรวมถึงการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยจะส่งผลต่อการรักษา ทาให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น มีความพึงพอใจ
ในการรักษาของหมอคาผิว
๕. ความคิดเห็นของผู้ที่มารักษา (คนไข้) จานวนหนึ่งที่มีต่อหมอคาผิว ผาลีขัน
ประสบการณ์การรักษาโรคของหมอคาผิว ซึ่งได้มีการบันทึกไว้ในหนังสือชื่อ คาผิว ผาลี
ขัน หมอยาพื้นเมืองผู้ดีเด่น (ดวงพิไล ลิไภยา.๒๕๕๗) มีดังนี้
รายที่ ๑ นายพอนสะหวัน วันนะสุ ก อายุ ๕๒ ปี เป็นรองผู้ อานวยการรัฐ วิส าหกิ จ
น้าประปาอุดมไซ ผมไปตรวจและรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลไซมังกร อุดมไซเป็นเวลาสี่ ปี รักษาที่ประเทศไทย
หลายครั้ง และไปรักษาที่ประเทศเวียดนามบ้าง กลับมารักษาโรงพยาบาลมะโหสด โรงพยาบาลมิตรภาพ
๑๕๐ เตียง และทั้งรักษาที่คลินิกที่ว่าดี ๆ ไปที่ไหนก็สรุปว่า เป็นโรคไต ต้องได้ฟอกเลือดจึงจะมีอายุต่อไป
และผมไปปรึกษากับเพื่อนหลายคน เขาว่าไม่ต้องฟอก รั กษาด้วยยาพื้นเมืองเสียก่อน และมีเพื่อนแนะนา
ให้มารักษาที่สถานพยาบาลดอนไซคูนซึ่งอาจจะถูกกับตัวยาที่นี่ก็ได้
ผมก็เลยตัดสินใจมารักษาอยู่ที่นี่ ผ่านการตรวจโรคและให้ยาของท่านหมอให้ผมกินได้
เพียงแค่สิบวัน ผมรู้สึกว่าไตทั้งสองข้างทางานได้ดีขึ้นมากกว่าเดิม ที่ผ่านมาผมรู้สึกเสียใจที่ไม่รู้ว่ามียา

๓๕
พื้นเมืองที่ดีๆ อยู่ที่นี่ ท่านหมอคาผิวดูแลเอาใจใส่ผมและผู้อื่นเป็นอย่างดี หมอคาผิวเป็นหมอที่ดีและมียา
พื้นเมืองที่ดีซึ่งในปัจจุบันหาได้ยากแล้ว ผมอยากเสนอให้รัฐบาล องค์กรต่าง ๆ บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ ควร
รู้ และช่วยเหลือสถานพยาบาลหมอที่ดอนไซคูนเพิ่มขึ้นอย่างหลากหลาย เพื่อเป็นการส่งเสริมยาพื้นเมือง
ของลาวให้เติบโตขึ้น
หลังจากการรักษาผมเห็นว่า ราคายาพื้นเมืองก็ไม่แพง ค่าห้องนอนก็ธรรมดา คนทุกข์ยาก
สามารถเข้าไปรักษาได้ ชีวิตมีค่ายิ่งกว่าสิ่งใดรีบไปรักษาอยู่ที่นั่นพี่น้องเอย
รายที่ ๒ นางหอม อายุ ๕๓ ปี อยู่บ้านวังมน เมืองโพนโฮง แขวงเวียงจันทน์ เป็นโรคประดง
ข้อ ได้กล่าวว่า “ฉันได้ไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลหมอมิตรภาพ ๑๕๐ เตียง หมอบอกว่าฉันโรครูมาตอยด์
ฉันเลยนอนรักษาที่นั่นหนึ่งอาทิตย์กว่าๆ จากนั้นหมอบอกให้รับยามากินที่ บ้าน ภายหลังหมดยาแล้วฉัน
รู้สึกว่า น้้าหนักตัวมากขึ้นและอ้วนจนเดินไม่ได้ จึงมารักษาที่สถานพยาบาลยาพื้นเมืองดอนไซคูน ภายหลัง
ที่ ไ ด้ รั ก ษาด้ ว ยยาพื้ น เมื อ งได้ ห้ า อาทิ ตย์ ก ว่า โดยการน้ า ยามาต้ ม กิ น สุ ด ท้ า ยฉั น ก็ เ ดิ น ได้ รู้ สึ ก เบาตัว
ความอ้วนก็ลดลงมาก ฉันดีใจมากที่สุขภาพของฉันดีขึ้นมากแล้ว”
รายที่ ๓ นายสายยั น อายุ ๓๒ ปี อยู่ บ้ า นหนองพง เมื อ งหาดทรายฟอง นครหลวง
เวียงจันทน์ ได้กล่าวว่า “ผมปวดท้องมากจนหน้าตาเนื้อตัวเหลือง ผอมลงมาก แน่นหน้าอก ผมได้ไปรักษา
ที่โรงพยาบาลโดยได้ให้เลือดหนึ่งถุง หมอบอกว่าจะผ่าก็ไม่ได้อีกแล้ ว เพราะเม็ดเลือดขาวมีมากกว่าเม็ด
เลือดแดง ผมได้ไปตรวจที่โรงพยาบาลมิตรภาพ ๑๕๐ เตียง หมอก็บอกว่าผมเป็นโรคโลหิตจาง รักษายาก
และจากนั้นผมไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลมะโหสดหมอบอกว่าจะรับรักษาแต่ต้องรอนานหน่อย เพราะ
คนไข้ยังเยอะอยู่ ไม่มีเตียง ขณะนั้นมีพี่น้องอาศัยอยู่ที่บ้านเชียงดา คือนายลิบ ได้แนะน้าให้ผมไปรักษาโรค
ที่สถานพยาบาลยาพื้นเมืองดอนไซคูนกับหมอค้าผิว ผาลีขัน หลังจากที่รักษาไป ๑๐ วัน อาการป่วยก็ดีขึ้น
ปัสสาวะใสขึ้น ไม่ขุ่นเหมือนก่อนหน้านี้ ไม่แน่นหรือเจ็บหน้าอก กินข้าวได้ นอนหลับดี ถ้าใครไม่เชื่อถาม
ภรรยาผมได้เลย ส่วนท่านหมอค้าผิวท่านเป็นคนดีมาก ท่านลงมาตรวจอาการและดูแลคนไข้ทุกวัน”
รายที่ ๔ นางหลี อายุ ๕๔ ปี อยู่ชะนะคาม อาชีพทานา มีลูก ๕ คน เป็นมะเร็งเต้านม ปี
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้กล่าวว่า “ฉันเริ่มมีก้อนแข็งอยู่ที่นมและเปื่อยอยู่ข้างหัวนม ฉันรู้สึกเจ็บมาก และได้เข้ า
รักษาที่โรงพยาบาลเชษฐาธิราชเป็นเวลา ๔ เดือน หมอบอกว่าต้องผ่าตัด แต่ฉันไม่เห็นดีด้วย เพราะกลัวว่า
มันจะไม่ดี แต่ถ้ากลับบ้านก็กลัวจะตายจากลูกเต้า ครอบครัวฉันเลยปรึกษาและมารักษากับท่านหมอค้าผิว
ผาลีขัน ปัจจุบันอาการของฉันก็ดีขึ้นเรื่อย ๆ และเชื่อว่าต้องหาย”
รายที่ ๕ นางจั น สี อายุ ๔๖ ปี อยู่บ้านน้าเพิน เมืองหมื่น แขวงเวียงจันทน์ ได้กล่ าวว่า
“ฉัน ได้ไปรั กษาที่โ รงพยาบาลกลางเมืองถึงสองครั้ง หมดเงินไปสี่ ล้ านกว่ากีบ แต่โ รคก็ไม่ห ายต้องใช้
ออกซิเจนช่วยหายใจ โรคของฉันคือโรคไต เบาหวาน ปอดและไขมัน ตั้งแต่ฉันได้ มารักษาโรคกับท่านหมอ
ค้าผิว ผาลีขัน ได้ ๓๐ วัน โรคเบาหวานของฉันก็ได้หายไป ฉันดีใจมากเหมือนดังยกน้้าหนักที่แบกไว้บนบ่า
ออก ฉันไม่ต้องใส่ออกซิเจนแล้ว และฉันจะไปรักษากับท่านหมอค้าผิว ผาลีขันต่อไป”

๓๖
๖. การเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติของหมอคาผิว
หมอคาผิวได้รับเชิญให้ไปร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องความร่วมมือการพัฒนา
วัตถุดิบสมุนไพรลุ่มแม่น้าโขง ในวันที่ ๒๘ – ๒๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เพราะความอดทน มานะ
พยายามอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยกับหน้าที่การรักษาคนเจ็บป่วย ศึกษาค้นคว้าประสมตัวยาพื้นเมืองต่าง ๆ
เพื่อนามารักษาคนป่วยในสถานพยาบาลให้มีประสิทธิผล และด้วยจานวนทั้งภายในและต่างประเทศ เช่น
คนอเมริกัน จีน เกาหลี ญี่ปุ่น เวียดนาม ออสเตรเลีย ไทย กัมพูชา รัสเซีย อินเดีย และประเทศอื่น ๆ อีกที่
ได้เข้ามารักษาโรครักษาและบอกต่อ ๆ กันไปทาให้หมอคาผิว ผาลีขัน มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศลาว
และอีกหลายประเทศในโลก
ฉะนั้นในปีพ.ศ. ๒๕๕๕ คณะกรรมการการประชุมยาพื้นเมืองลุ่มแม่น้าโขง จึงได้เชิญหมอ
ยาคาผิว ผาลีขัน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยการประชุมจะเป็นการสัมมนากลุ่มใหญ่ และให้หมอยา
แต่ละท่านนาเสนอผลงานที่ตนประสบผลสาเร็จ วิธีการตรวจคนไข้ด้วยเครื่องมือ วิธีการตรวจคนไข้โดยใช้
สายตา การดูผิวหนัง หู ตา คอ จมูก การสังเกตใบหน้าคนป่วย ท้อง และอื่น ๆ
จากการนาเสนอผลงาน หมอคาผิว ผาลีขัน ซึ่งได้ทางานจริงจัง ตรวจโรคคนอย่างจริงจัง
และผลการรักษาได้ผลดีจริง ทาให้ห มอยาคาผิว ได้รับคัดเลือกเป็นผู้มีผลงานดีเด่น จากตัวแทนของแต่ละ
ประเทศ ๑๑ ประเทศ ด้วยคะแนนสูงสุดอย่างเป็นเอกฉันท์ได้รับรางวัล “หงส์ทอง” พร้อมด้วยเพชร ๗
เม็ด ของรางวัลต่าง ๆ รวมมูลค่าเป็น ๑,๐๔๐,๐๐๐ บาท ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย นับเป็นเกียรติ
อันสูงสุด และเป็นผลงานอันดีเด่นของท่านหมอยาพื้นเมืองคาผิว ผาลีขัน ที่ได้ทาชื่อเสียงให้กับประเทศ
และประชาชนลาวของเรา
๗. การถ่ายทอดองค์ความรู้
หมอคาผิวมีลูกชายชื่อว่านายหล้า อายุ ๒๑ ปี เรียนจบแพทย์ชั้นกลาง ได้ศึกษาเรียนรู้
ประเภทของยาพื้น เมือ งต่าง ๆ จึ งทาหน้าที่รับผิ ดชอบจ่ายยาให้ กับคนไข้ เป็นผู้ ฝึ กหั ด ศึกษาค้นคว้า
วินิจฉัยโรค และตรวจโรค อย่างเดียวกันกับพ่อแม่ และจะเป็นผู้สืบทอดหมอยาพื้นเมืองจากพ่อแม่นั่นเอง

๓๗
บริบทภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านในประเทศไทย
หมอพื้นบ้านในประเทศไทยมีจานวนมาก สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ได้มีการดาเนินการคัดเลือกครูภูมิปัญญาไทย ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้สนใจศึกษาครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่
๗ ด้านการแพทย์แผนไทย ซึ่งมีประสบการณ์การรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ซึ่งจะได้นาเสนอข้อมูลประวัติ และ
กระบวนการจัดการความรู้ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน ดังนี้
๑. ประวัติชีวิตของ ครูฮุย การัมย์

ภาพที่ ๑๓ ครูฮุย การัมย์
ครูฮุย การัมย์ เกิดเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๘ ปัจจุบันอายุ ๘๓ ปี ทีต่ าบลสวายจีก อาเภอ
เมือง จังหวัดบุรีรัมย์
เป็นบุตรคนที่ ๓ ในจานวนพี่น้อง ๓ คน ของนายฮุก การัมย์ และนางเวียง การัมย์ สมรสกับ
นางสาวมวน มีบุตรชาย ๑ คน บุตรหญิง ๕ คน ได้แก่ นายบุญมี นางสนอง นางโสน นางสนิท นางจานง
และนางละโม การัมย์
ที่อยู่ เลขที่ ๖๕ หมู่ ๔ ตาบลสวายจีก อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐
การศึกษา
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
เกียรติคุณที่ได้รับ
พ.ศ.๒๕๕๐ เกียรติบัตร ครอบครัวพอเพียง “อยู่ดี มีสุข” อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
พ.ศ.๒๕๕๒ บุคคลต้นแบบชีวิตแบบไทยไท ในงานระพีเสวนา : การเรียนรู้เพื่อความเป็นไท
ครั้งที่ ๒
พ.ศ.๒๕๕๔ ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๗ ด้านการแพทย์แผนไทย สานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

๓๘
๒. สถานที่ตั้งของศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรชุมชนด้านการแพทย์แผนไทย
ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรชุมชนด้านการแพทย์แผนไทย ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๖๕ หมู่ ๔ ตาบลสวายจีก
อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐
ครูฮุยได้จัดบ้าน และพื้นที่บ้านเป็นศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรครบวงจรให้เรียนรู้ตามความสนใจ
โดยมีเอกสารแผ่นพับ บอร์ดความรู้ต่าง ๆ รวมทั้งสวนพืชผัก สมุนไพรพื้นบ้านให้ศึกษา เรียนรู้ตามอัธยาศัย

ภาพที่ ๑๔ ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรชุมชนด้านการแพทย์แผนไทย

ภาพที่ ๑๕ สมุนไพรที่ปลูกไว้ในบ้าน

๓๙

ภาพที่ ๑๖ อาคารเก็บสมุนไพรตากแห้ง

ภาพที่ ๑๗ ห้องอบสมุนไพร

รูปที่ ๑๘ สมุนไพรที่ผลิตและจาหน่าย

๔๐
กระบวนการจัดการความรู้ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านไทย
๑. การแสวงหาความรู้ (การเรียนรู้วิชาหมอยา)ของครูฮุย การัมย์
แรงบันดาลใจในการศึกษาเรื่องพืชสมุนไพรของครูฮุย เกิดจากที่เคยป่วยเป็นโรคไซนัสเรื้อรัง
มาหลายปี จนกระทั่งอายุ ๖๒ ปี มีผู้แนะนาให้รับประทานยาสมุนไพร ๑๐๘ ซึ่งมีสรรพคุณรักษาได้หลาย
โรค เมื่อครูฮุยได้ใช้สมุนไพรนี้อาการโรคไซนัส เรื้อรังก็ หายเป็นปลิดทิ้ง ทาให้ครูฮุยเริ่มสนใจเรื่องของ
สมุนไพรไทย ครูฮุยได้ร่วมกลุ่มกับชาวบ้านจัดเป็นกลุ่มปลูกพืชสมุนไพรครบวงจร โดยใช้พื้นที่บ้านของ
ตนเองเป็นที่ตั้งกลุ่ม มีทั้งการปลูกและแปรรูปผลิตยาสมุนไพรพื้นบ้านจาหน่ายในราคาถูกเพื่อช่วยเหลือผู้ที่
เจ็บป่วย
ชนิดของโรคมะเร็งที่หมอพื้นบ้านได้มีประสบการณ์การรักษา มีดังนี้
๑. มะเร็งเต้านม
๒. มะเร็งรังไข่
๓. มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
๔. มะเร็งมดลูก
๕. มะเร็งลาไส้
๖. มะเร็งตับ
ส่วนใหญ่ประสบการณ์การรักษา เป็นมะเร็งเต้านม (ตัดแล้ว) ตับแข็ง (ท้องมาน)
๒. กระบวนการในการรักษา
กระบวนการในการรักษาโรคมะเร็ง มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ ๑ ลงทะเบียน
ขั้นที่ ๒ ขึ้นครู เงิน ๖ สลึง กรวย ๕ เทียน ๕ ผ้าขาว ๑ ห่อ
ขั้นที่ ๓ สวดวิชาเป่ามะเร็ง ตั้งนะโม ๓ จบ แล้วสวด
เอาบทสวดมาจาก “อาจารย์เป่ามะเร็ง” ซึ่งเป็นคนโบราณ
ขั้นที่ ๔ เป่า มีขันน้า ผู้ป่วยนั่งหันหน้าไปหาเทพ หมออมน้าพ่น แล้วให้คนไข้
ลุกขึ้นมาหาเรา แล้วให้กินนื้ ส่วนที่เหลือสาดทิ้ง
ขั้นที่ ๕ ให้ยาไปกินเป็นเวลา ๔-๕ วันหมด ถ้าอาการดีขึ้นคือมีกาลังก็มาขอยา
มารอบ ๒ ก็มารับยา หมอก็ตรวจดูเลือด โดยดูมือ ฝ่าเท้า ถ้าแดงดีก็คือ
เลือดไหลเวียนดี
หมายเหตุ บทสวด มีดังนี้
สิทธิการยะ
มะเร็งลงท้อง เขาเรียกว่ามะเร็งขมิ้น
มะเร็งขึ้นลิ้น เขาเรียกว่า
มะเร็งเพดาน
มะเร็งขึ้นกระหม่อม
กูรู้จากกาเนิด สูเกิดมาในแผ่นดินและแผ่นฟ้า
ให้สูตายไปด้วยอานาจ กูจะกระหวาดใช้ด้วยฤทธิ์
พระอิศวร เธอจึงให้กูอ่านองค์การ

๔๑
ทุติยะ เตยะ พุทธัง ปัญจะฐามิ
ยอมกูจะฝนพิษมะเร็งทั้งหลาย มะเร็งใหญ่ มะเร็งน้อย
มะเร็งเก้าร้อย มะเร็งเจ็ดจาพวก มะเร็งมะเร มะเร็งพิษสมร
มะเร็งปากเน่าพุพอง
พองกหิง หาย เดชะพระรัตนตรัย อมสิทธิสวาหะ
๓. ตารับยาสมุนไพรรักษาโรคมะเร็ง
๓.๑ ตารับยาสมุนไพร รักษามะเร็งเต้านม มะเร็งลาไส้ และมะเร็งตับ
ประกอบด้วยสมุนไพร ๙ ชนิด ดังตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ ตารับยาสมุนไพร รักษามะเร็งเต้านม มะเร็งลาไส้ และมะเร็งตับ
สมุนไพร
สรรพคุณ
ส่วนที่ใช้
๑. ม้ากระทืบโรง
ยาบารุงโลหิต/บารุงกาลัง
ต้น/กิ่ง ตากแห้ง
๒. พญาสากเหล็ก
ยาบารุงกาลัง
ต้น
๓. พญางูเห่า
ยาบารุงกาลัง
ต้น/กิ่ง
๔. อ้อยสามส่วน
ทาให้ชุ่มคอ และแก้เจ็บคอ เครือ/เถา
๕. กระทุ้งเลือด
ทาให้ชุ่มคอ และแก้เจ็บคอ ต้น/กิ่ง
๖. โคคลาน
ยาบารุงโลหิต/ยาแก้กระษัย กิ่ง/เถา
๗. กาลังวัวเถลิง
ยาบารุงกาลัง/บารุงโลหิต
กิ่ง
๘. ต้นไม้ไฟ
ยาบารุงเลือด
กิ่ง
๙. ตะไคร้ต้น
ยาบารุง
ต้น
วิธีการปรุงยา
๑. นาสมุนไพรข้างต้นอย่างละ ๑ กา ชั่งให้ได้ ๓ ก.ก.
๒. น้าตาลอ้อย ๑ ก.ก.
๓. น้า ๓ ก.ก.
๔. หมักไว้นาน ๓ เดือน
วิธีรับประทาน
กินครั้งแรก ๑ ฝา ผสมน้า หลังอาหาร ก่อนนอน
ตื่นเช้าจะรู้สึกดี เบาตัว
หมายเหตุ ครูฮุยได้บอกว่าได้มีการทดลองยา โดยทดลองยากับตัวเองว่ากินแล้วไม่เสียชีวิต
เมื่อกินแล้วยาร้อนท้อง แสดงว่าดี

๔๒
๓.๒ ตารับยาสมุนไพร รักษามะเร็งมดลูก มะเร็งรังไข่ และมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
ประกอบด้วยสมุนไพร ๕ ชนิด ดังตารางที่ ๒
ตารางที่ ๒ ตารับยาสมุนไพร รักษามะเร็งมดลูก มะเร็งรังไข่ และมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
สมุนไพร
สรรพคุณ
ส่วนที่ใช้
๑. ลิ้นงูเห่า
แก้พิษร้อน ลดการอักเสบ
กิ่ง / ใบ
๒. พระจันทร์ครึ่งซีก (ซื้อมาจากกรุงเทพ) / ยาดับพิษร้อน
เยาวราช
๓. รากหญ้าคา
ย า ขั บ ปั ส ส า ว ะ บ า รุ ง ไ ต ราก
และขับระดูสตรี
๔. เหง้าสัประรด
ไต ยาขับปัสสาวะ
เหง้า
๕. ลาเจียก (ดอกหอม ใบยาวๆ)
ยาขับปัสสาวะ ขับนิ่ว
ราก
วิธีการปรุงยา
๑. นาสมุนไพรข้างต้นสัดส่วนอย่างละเท่า ๆ กัน ใส่น้า (๑: ๓) ต้มพอเดือด
๒. เทกรองแล้วดื่ม กินค่อนแก้วก่อนนอน
๓. ถ้าเหลือเทลงในกระติก
๔. การถ่ายทอดความรู้
ครู ฮุ ย การั ม ย์ เริ่ ม สนใจเรื่ อ งสมุ น ไพรไทยตั้ งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยการศึ ก ษาจากผู้ รู้
นักวิชาการ และสืบค้นหาตัวยาสมุนไพรด้วยตนเอง ต่อมาครูฮุย ได้รวมกลุ่มชาวบ้านจัดตั้งเป็นกลุ่มปลูก
พืชสมุนไพรครบวงจร โดยครูฮุยเป็นประธานกลุ่ม รวมทั้งได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานกลุ่มสมุนไพรจังหวัด
บุรีรัมย์
ครู ฮุย การั มย์ มุ่งมั่น ในการถ่ายทอดความรู้ การสื บทอดความรู้ส มุนไพรให้ คงอยู่และใช้
ประโยชน์ และเป็ น ที่พึ่งแก่ผู้ เจ็ บ ป่ ว ยได้ตามสมควร ใช้บ้านและบริเวณพื้นที่บ้านเป็นศูนย์การเรี ย นรู้
สมุนไพรครบวงจร เป็นที่ตั้งของกลุ่ มอาชีพพืชสมุนไพรครบวงจร ทั้งการปลูกพืชสมุนไพร การบารุงรักษา
การแปรรู ป ผลิ ตภัณฑ์ ยาสมุน ไพรพื้น บ้านทั้งชนิดน้า ลู กกลอน และยาต้ม จาหน่ายในราคาถู ก และ
บ่อยครั้งที่บริการโดยไม่คิดค่ายาเมื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยที่อัตคัดเงินทอง นอกจากนี้ครูฮุยให้ความสาคัญ
กั บ การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยส่ ง เสริ ม การท าน้ าหมั ก ชี ว ภาพ ปุ๋ ย ชี ว ภาพ
ปุ๋ ย อิน ทรี ย์ ที่ห มักจากเศษใบไม้ ใบหญ้าในสวนเมื่อนาไปใช้ในการทาไร่ ทานา ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี
นับเป็นบุคคลต้นแบบในการใช้วิถีชีวิตพึ่งพาตนเองโดยแท้
ครู ฮุ ย การั ม ย์ เป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญการแพทย์ แ ผนไทยด้ ว ยสมุ นไพรพื้ นบ้าน
องค์ความรู้ที่สามารถเรียนรู้ได้จากศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรครบวงจรมีทั้งด้านการปลูกพืชสมุนไพรไทย
การดูแล บารุงรักษา การแปรรูปสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิ น้าหมักสมุนไพร ๑๐๘ ยาแก้ภูมิแพ้
ยาแก้เส้นท้องตึง น้ามันนวดแก้เคล็ด ยาแก้โรคริดสีดวง ยาอบสมุนไพรลูกประคบ ผลิตภัณฑ์บารุงสุขภาพ

๔๓
จากมะรุ ม การอบสมุน ไพรเพื่อการดูแลรักษาผู้ ป่ว ยอาการต่าง ๆ การทาน้าหมักชีว ภาพ ปุ๋ยชีว ภาพ
ปุ๋ยอินทรีย์จากเศษพืช
ครูฮุย การัมย์ ถ่ายทอดองค์ความรู้การแพทย์แผนไทยด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน ดังนี้
การศึกษาในระบบ : เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนของโรงเรียน ในพื้นที่ตามหลักสูตร
วิชาสมุนไพรพื้นบ้านไทยและหลักสูตรวิชาการทาปุ๋ยชีวภาพอย่างต่อเนื่อง และ
เป็นครูกิจกรรมชุมชนของโรงเรียนในพื้นที่
การศึกษานอกระบบ : ถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนทั่วไปที่มาสอบถาม เรียนรู้ และบางคนมาฝึก
ปฏิบัติจริงโดยยอมมาพักอาศัยที่บ้านซึ่งจัดเป็นศูนย์การเรียนรู้ส มุนไพรครบ
วงจรสามารถนาความรู้ทักษะไปปฏิบัติด้วยตนเองได้
การศึกษาตามอัธยาศัย : จัดบ้านและพื้นที่บริเวณบ้านเป็นศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรครบวงจรให้เรียนรู้ตาม
ความสนใจ โดยมี เ อกสารแผ่ น พั บ บอร์ ด ความรู้ ต่ า ง ๆ รวมทั้ ง สวนพื ช ผั ก
สมุนไพรพื้นบ้านให้ศึกษา เรียนรู้ตามอัธยาศัย
วิธีการถ่ายทอดความรู้ มีหลายวิธี ดังนี้
๑. การบรรยายให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
๒. การสาธิต ลงมือปฏิบัติจริง
๓. การจัดกิจกรรม นิทรรศการเผยแพร่ความรู้สมุนไพรพื้นบ้านร่วมกับหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ
๔. การให้คาแนะนา ปรึกษา แก่ผู้ป่วยและญาติเรื่องการใช้สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการบารุงและ
รักษาร่างกายและการเจ็บป่วย
การที่ครูฮุย การัมย์ เป็นบุคคลผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย (รักษาโรคด้วยสมุนไพร
ครบวงจร เป็นผู้สร้างสรรค์และสืบสานภูมิปัญญาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับของสังคมและ
ชุมชน จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้
เป็ น ครู ภู มิ ปั ญ ญาไทย เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ถ่ า ยทอดภู มิ ปั ญ ญาในการจั ด การศึ ก ษาทั้ ง ในระบบ การศึ ก ษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตามนัยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๔๕

รูปที่ ๑๙ การสัมภาษณ์หมอพื้นบ้านครูฮุย การัมย์

๔๔
ความคิดเห็นของผู้ที่มารับการรักษากับคุณลุงฮุย
รายที่ ๑ นางจอม อายุ ๖๓ ปี ป่วยเป็นโรคไตวาย ได้รับการวินิจฉัยจากโรงพยาบาลบุรีรัมย์ มี
อาการบวม เหนื่อย น้าท่วมปอด ไปฟอกเลือดที่โรงพยาบาลเอกชนบุรีรัมย์ อาทิตย์ละ ๒ ครั้งๆละ ๘,๐๐๐
บาท หลังฟอกเลือด ไม่บวม ไม่เหนื่อย ผลเลือดดีขึ้น ได้มารับการรักษาจากครูฮุยด้วย เหตุผลที่ไปหาครูฮุย
เพราะมีคนแถวบ้านแนะนา นางจอมบอกว่า “ได้ยามาต้มกิน ก็ดี ไป ๒ ครั้ง กินอยู่พักนึง” ตัวยาสมุนไพร
ประกอบด้วย สับปะรด สารส้ม และหญ้าคาสด ต้มกิน หลังกินปัสสาวะดี นางจอมยังกล่าวอีกว่า “ครูฮุยไม่
คิดเงินค่ารักษา แล้วแต่จะให้ ให้ ๕๐๐ บาท เอา ๒๐๐ บาท”
รายที่ ๒ นายวิสัย อายุ ๕๔ ปี ที่อยู่ตาบลกระสัง อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ อาชีพทานา ป่วย
เป็ น เนื้ อ งอกในกระเพาะปั ส สาวะ ไม่ รู้ ส าเหตุ มี อ าการปั ส สาวะบ่ อ ย ปั ส สาวะเป็ น เลื อ ด ไปรั ก ษาที่
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็ง ได้รับการผ่าตัดแล้ว ๙ เดือน ได้เคยไปรักษาที่สวายจีก
เพื่อนบ้านบอก ไป ๓-๔ ครั้ง นายวิสัยกล่าวว่า “การรักษาด้วยสมุนไพร กินแล้วสบายใจ ไม่เครียด”
ตารางที่ ๓ การวิเคราะห์เปรียบเทียบภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน สปป.ลาว และ หมอพื้นบ้านไทย
หมอพื้นบ้าน สปป.ลาว
หมอพื้นบ้านไทย
บริบทของภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านสปป.ลาว
บริบทของภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านไทย
๑. ประวัติชีวิตหมอคาผิว
๑. ประวัติชีวิตครูฮุย การัมย์
อายุ ๖๘ ปี
อายุ ๗๘ ปี
- ภรรยา อายุ ๕๔ ปี
- ภรรยา อายุ ๗๘ ปี
- มีบุตรชาย ๑ คน อายุ ๒๑ ปี
- มีบุตรชาย ๑ คน บุตรหญิง ๕ คน
๒. ความเชี่ยวชาญ/ชื่อเสียงในการรักษาโรค
๒. ความเชี่ยวชาญ/ชื่อเสียงในการรักษาโรค
- โรคมะเร็ง เบาหวาน ความดัน โรครูมะตอยด์
- โรคมะเร็ง
กระบวนการจัดการความรู้ภูมิปัญญา
กระบวนการจัดการความรู้ภูมิปัญญา
๑. การแสวงหาความรู้ (การเรียนรู้วิชาหมอ
๑. การแสวงหาความรู้
ยา ) ได้ เ รี ย นรู้ ก ารรั ก ษาโรคจากหมอหยางซาลื อ
แรงบั น ดาลใจในการศึ ก ษาเรื่ อ งพื ช
(แพทย์ จี น ) ซึ่ ง เป็ น หมอยาพื้ น เมื อ งที่ ไ ด้ รั ก ษา สมุนไพร เกิดจากเคยป่วยเป็นโรคไซนัสเรื้อรังมา
โรคเบาหวานให้กับหมอคาผิวจนหาย
หลายปี ได้กินยาสมุนไพร๑๐๘ แล้วอาการของ
โรคก็ ห ายเป็ น ปลิ ด ทิ้ ง ท าให้ ค รู ฮุ ย เริ่ ม สนใจ
๒. กระบวนการรักษาโรค
สมุนไพร
มีขั้นตอนดังนี้ ๑) การซักประวัติ ๒) ตรวจร่างกาย
๒. กระบวนการรักษาโรค
ใช้มือคลา และมีการใช้เครื่องมือตรวจวัดค่าความ มีขั้นตอนดังนี้ ๑) ลงทะเบียน ซักประวัติ ๒) ขึ้น
ดันโลหิต ค่าระดับไขมันในเลือด ๓) การ
ครู ๓) สวดวิชาเป่ามะเร็ง ๔) เป่า ๕)ให้ยาไปกิน
วินิจฉัยโรค และรักษาโรคด้วยยาสมุนไพรประเภท

๔๕
หมอพื้นบ้าน สปป.ลาว
ยาพืน้ เมือง ยาที่นามารักษาคนไข้ นามา จากป่าใน
ดง
การตรวจสอบคุณภาพยา ได้มีการทดสอบตัวยาที่
ประสมขึ้นมาใหม่ นาไปให้ปลากิน ถ้าปลากินแล้ว
แข็ ง แรงดี ก็ คื อ ว่ า ยาชนิ ด นั้ น มี คุ ณ ภาพสามารถ
รักษาคนป่วยได้
การดูแลสุขภาพผู้ป่วยแบบองค์รวม
หมอค าผิ ว ได้ มี ก ารดู แ ลสุ ข ภาพผู้ ป่ ว ยแบบ
องค์รวม ดังนี้
๑ ) ด้ า นร่ า งกาย ผู้ ป่ ว ยจะได้ รั บ การตรวจ
วินิจฉัยโรค และได้รับการรักษาด้วยสมุนไพร มีการ
อบสมุน ไพร มีการให้ คาแนะน าการปฏิบัติ ตั ว ใน
เรื่องการรับประทานอาหาร และการออกกาลังกาย
๒) ด้านจิตใจ มีการสอนให้ผู้ป่วยนั่งสมาธิ มี
การให้กาลังใจผู้ป่วย โดยมีการตรวจโรค ติดตาม
อาการของผู้ป่วยทุกวัน
๓) ด้านสังคม หมอคาผิวได้ใส่ใจกับครอบครัว
มี ก ารสอนให้ ค าแนะน ากั บ ญาติ แ ละครอบครั้ ง
เพื่อให้มีการช่วยเหลือและการดูแลผู้ป่วยให้ มีกาลัง
กายและกาลังใจดีขึ้น
การถ่ายทอดองค์ความรู้
หมอค าผิ ว มี บุ ต รชาย อายุ ๒๑ ปี เรี ย นจบ
แพทย์ชั้นกลาง เป็นผู้สืบทอดหมอยาพื้นเมืองต่อ
จากหมอคาผิว

หมอพื้นบ้านไทย
การตรวจสอบคุณภาพยา ได้มีการทดลองยา โดย
ทดลองยากับตัวเองว่ากินแล้วไม่เสียชีวิต

การดูแลสุขภาพผู้ป่วยแบบองค์รวม
ครูฮุยได้มีการดูแลสุขภาพผู้ป่วยแบบองค์
รวม ดังนี้
๑ ) ด้ า นร่ า งกาย ผู้ ป่ ว ยจะได้ รั บ การตรวจ
ซักประวัติ และได้รับการรักษาด้ว ยสมุนไพร มี
การอบสมุนไพร มีการให้คาแนะนาปฏิบัติตัวและ
ข้อห้ามต่างๆที่เกี่ยวกับการรักษาโรคที่เป็น
๒) ด้านจิตใจ ในกระบวนการรักษาผู้ป่วยมี
ขึ้นครู สวดวิชาเป่ามะเร็ง ทาให้ผู้ป่วยเกิดความ
เชื่อและศรัทธา และการที่ผู้ป่วยได้กินยาสมุนไพร
ทาให้ผู้ป่วยสบายใจ ไม่เครียด
๓ ) ด้ า นสั ง คม ครู ฮุ ย ได้ ใ ส่ ใ จกั บ ครอบครั ว
ผู้ ป่ ว ย มี ก ารสอน ให้ ค าแนะน า และติ ด ตาม
ผลการรักษา
การถ่ายทอดองค์ความรู้
ครู ฮุ ย เป็ น วิ ท ยากรถ่ า ยทอดความรู้ ใ ห้ กั บ
นักเรียนของโรงเรียนในพื้นที่ตามหลั กสู ต รวิชา
สมุนไพรพื้นบ้านไทยและถ่ายทอดความรู้ให้ กับ
ประชาชนทั่ ว ไปที่ ม าสอบถาม เรี ย นรู้ ที่ บ้ า นซึ่ง
จัดเป็นศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรครบวงจรสามารถ
นาความรู้ทักษะไปปฏิบัติด้วยตนเองได้

๔๖

บทที่ ๕
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑.ศึกษาบริบทชุมชนและองค์ความรู้ในการดูแลรักษาโรค
ของหมอพื้นบ้าน ๒.ศึกษากระบวนการจัดการความรู้ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพแบบองค์
รวม ในประเทศ สปป.ลาว และในประเทศไทย การดาเนินการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
หลัก ประกอบด้วย ๑) หมอพื้นบ้านด้านสมุนไพรที่รักษาโรคมะเร็ง ในนครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศ
สปป.ลาว จานวน ๑ คน และ หมอพื้นบ้านด้านสมุนไพรที่รักษาโรคมะเร็ง ในจังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศ
ไทย จานวน ๑ คน ๒) กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้ป่วยโรคมะเร็ง และญาติผู้ป่วย เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บ รวบรวมข้อมูล ประกอบด้ว ย แบบส ารวจข้อมูล แบบสั งเกต และแบบสั มภาษณ์ การเก็บแบบ
รวบรวมข้อมูลใช้การสารวจ การสังเกต และการสัมภาษณ์เชิงลึก การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาบริบทภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน และกระบวนการจัดการความรู้ของหมอพื้นบ้าน ใน
ประเทศ สปป.ลาว และประเทศไทย สรุปผลการวิจัยได้ด้งนี้
๑. ผลการศึกษาบริ บ ทของหมอพื้นบ้านและกระบวนการจัดการความรู้ของหมอพื้นบ้าน ใน
ประเทศ สปป.ลาว
๑.๑ ด้านบริบทของหมอพื้นบ้านพบว่า ผู้ให้ข้อมูลคือหมอคาผิว ผาลีขัน อายุ ๖๘ ปี ภรรยาชื่อ
นางชื่อคามวน อยู่ บ้ านนาหวาย เมืองหิ นเหิ บ แขวงเวียงจันทน์ มีลู กชายชื่อว่านายหล้ า อายุ ๒๑ ปี
มีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรค คือ โรคมะเร็ง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรครูมะตอยด์ มีการ
ให้บริการรักษาทั้งแบบผู้ป่ว ยใน คือมีที่พักรั กษาในสถานบริการ และแบบผู้ป่วยนอก สถานพยาบาล
พื้นเมืองดอนไซคูน อยู่ห่างจากเส้นทางเลขที่ ๑๓ ไปทางวังเวียง จากนครหลวงเวียงจันทน์มาถึงกิโลเมตรที่
๔๕ เลี้ยวซ้ายไปประมาณ ๓ กิโลเมตรกว่า ก็จะถึงสถานพยาบาลดังกล่าว สถานพยาบาลพื้นเมืองดอนไซ
คูนมีเนื้อที่ทั้งหมด ๑ เฮกตาร์ (๑๐,๐๐๐ ตารางวา) กับ ๒ ไร่ ทิศตะวันออกติดกับบ้านใหม่ ทิศเหนือติดกับ
โรงเรียนทหารประสานเหล่า ทิศใต้ติดกับบ้านโพนทอง สถานที่ดังกล่าวตั้งในพื้นที่ที่เป็นเนินสูง (ดอน/
โพน) และมีความลาดชันไปสู่อ่างน้า ธรรมชาติที่นี่งดงามเหมือนภาพวาดการดาเนินของผู้คน สัตว์ป่า และ
สัตว์น้าประเภทต่าง ๆ
สถานพยาบาลพื้นเมืองดอนไซคูน ซึ่งขึ้นกับบ้านใหม่ เมืองโพนโฮง แขวงเวียงจันทน์ ได้รับ
ใบอนุญาตให้เปิดอย่างเป็นทางการ จากกระทรวงสาธารณสุข นับแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันภายใต้การนาของ
หมอคาผิว ผาลีขัน และความร่วมแรงร่วมใจกันของครอบครัว ก็คือลูกๆ หลานๆ ได้ทาให้สถานพยาบาลมี
รูปลักษณ์ใหม่ และมีชื่อเสียงในการรักษาโรคธรรมดา และโรคร้ายแรง คือ โรคมะเร็งเม็ดเลือด เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง โรคไตวาย โรคมะเร็งเต้านม โรคผู้หญิง โรคผู้ชายประเภทต่าง ๆ โรคมะเร็งปอด ตับ

๔๗
โรคโลหิตจาง กระเพาะลาไส้ และอื่น ๆ ที่ทาให้คนลาว และคนในต่างประเทศรู้จักเป็นอย่างดีและเข้ามา
รักษาเป็นจานวนมากขึ้นทุกวัน
๑.๒ ผลการศึกษากระบวนการจัดการความรู้ของหมอพื้นบ้าน พบว่าหมอพื้นบ้านลาวมีการ
แสวงหาความรู้ โดยได้ เ รี ย นรู้ วิ ช าการรั ก ษาโรคจากหมอจี น แรงบั น ดาลใจเกิ ด จากเคยป่ ว ย เป็ น
โรคเบาหวานแล้ ว ได้ รั บ การรั ก ษาจากแพทย์ จี น จนหาย จึ ง มี ค วามต้ อ งการที่ จ ะรั ก ษาผู้ อื่ น บ้ า ง
กระบวนการวินิจฉัยและรักษาโรคโดยการใช้สมุนไพร ประกอบด้วย ๑) การซักประวัติ หมอคาผิวจะมี
ก า ร ซั ก ป ร ะ วั ติ ผู้ ป่ ว ย เ กี่ ย ว กั บ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป อ า ก า ร แ ล ะ ก า ร เ จ็ บ ป่ ว ย ที่ ม า รั บ ก า ร รั ก ษ า
๒) การตรวจร่างกาย จะพิจารณาลักษณะทั่วไป จะใช้มือคลา และจะมีการใช้เครื่องมือตรวจวัดค่าความ
ดันโลหิต ค่าระดับไขมันในเลือด ๓) การวินิจฉัยโรค ๔) การรักษาโรคโดยการใช้สมุนไพร การจัดยาแต่ละ
ชนิดที่นามารักษาคนป่วยนั้น “ยาแต่ละชนิดที่น้ามารักษาคนจะดูตามโรคหรืออาการของผู้ป่วย มีบางโรค
บางอาการต้องใช้ยาหนึ่งต่อหนึ่ง หมายความว่าใช้ยาอย่างเดียวก็พอแล้ว แต่มีบางโรคที่จะต้องใช้ตัวยา
หลายอย่างประสมกัน โดยเอายาชนิดนี้ประสมกับยาชนิดอื่น เลยกลายเป็นสูตรสองต่อหนึ่ง สามต่อหนึ่ง
และอื่นๆ เพื่อยกมาตรฐานของยาให้ เป็นยาชนิดใหม่ เพื่อรักษาช่วยชีวิตคนแบบใหม่ ” การตรวจสอบ
คุณภาพของยา รับรองตัวยาสูตรใหม่ว่าใช้รักษาคนได้หรือไม่ได้ มีวิธีการคือพวกเราได้สร้างอ่างเลี้ยงปลา
เมื่อพวกเราประสมยาขึ้นมาใหม่ก่อนที่จ ะรักษาคนป่วยนั้นพวกเราได้นาไปให้ปลากินก่อน ถ้าหากปลาตัว
ไหนกินแล้วแข็งแรงดี ว่ายน้าได้อย่างมีความสุข พวกเราถือว่ายาชนิดนั้นมีคุณภาพ สามารถรักษาคนป่วย
ได้ ตรงกันข้าม ถ้าว่าปลาตัวใดตัวหนึ่ งกินยาซึ่งหมอยาหย่อนให้ แล้ว ปลาตัวนั้นตาย พวกเราจะต้ อ งมี
การศึกษาค้นคว้าและประสมตัวยาใหม่จนรับประกันได้แน่นอนแล้วจึงสามารถนาไปรักษาโรคให้กับคน
ป่วยได้ สาหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้นั้นหมอคาผิวมีบุตรชายเป็นผู้สืบทอดหมอยาพื้นบ้านต่อจากตนเอง
โรคให้กับคนป่วยได้
๑.๓ ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
หมอคาผิว ได้มีการดูแลสุขภาพผู้ป่วยแบบองค์รวม กล่าวคือมีการดูแลสุขภาพทุก ๆ
องค์ประกอบในร่างกาย ไม่ได้พิจารณาเฉพาะโรคที่เป็น หรือเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย แต่มุ่งเน้น
เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกาย จิต จิตวิญญาณ และสภาพแวดล้อม ให้อยู่ในภาวะสมดุล เพื่อให้มีสุขภาพที่
ดี จากการที่ผู้วิจัยได้ไปสัมภาษณ์หมอคาผิว และผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาล พบว่าในส่วน
การรักษาร่างกาย ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจวินิจฉัยโรคว่าเป็นโรคอะไร หลังจากนั้นจะมีการรักษาด้วย
การกินยาสมุน ไพรซึ่งจะเป็น ยาต้ม มีการอบสมุ นไพรเพื่อขับสารพิษออกจากร่างกาย หมอคาผิ ว จะมี
การตรวจโรค ติ ดตามอาการของผู้ ป่ ว ยทุกวัน ถ้าอาการไม่ดีขึ้นก็จะมีการปรับยา มีการให้ คาแนะนา
การปฏิบัติตัวในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่การดูแลสุขภาพด้านร่างกายในเรื่องการรับประทานอาหาร จะมุ่งเน้นให้
ผู้ ป่ ว ยรั บ ประทานปลาซึ่งได้มาจากหนองน้าทรวงที่ อยู่ร อบ ๆ บริเวณที่พัก โดยให้ ซื้อปลาแล้ ว นามา
ประกอบอาหารกินเอง สาหรับเรื่องการออกกาลังกายจะให้ผู้ป่วยได้เดินออกกาลังกายในบริเวณรอบ ๆ
สถานพยาบาลซึ่งเป็นที่ ๆ มีอากาศบริสุทธิ์ สาหรับด้านจิตใจ จะมีการสอนให้ผู้ป่วยนั่งสมาธิ ซึ่งการได้รับ

๔๘
การดูแลที่ดีรวมถึงการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยจะส่งผลต่อการรักษา ทาให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น มีความพึงพอใจ
ในการรักษาของหมอคาผิว
๒. ผลการศึกษาบริ บ ทของหมอพื้นบ้านและกระบวนการจัด การความรู้ ของหมอพื้ น บ้ า น
ในประเทศไทย
๒.๑ ด้านบริบทของหมอพื้นบ้านในประเทศไทย พบว่า ผู้ให้ข้อมูลคือนายฮุย การัมย์ อายุ
๘๓ ปี มีบุตรชาย ๑ คน หญิง ๕ คน เป็นครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๗ ด้านการแพทย์แผนไทย สานักงาน
เลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารความเชี่ ย วชาญในการรั ก ษาโรค คื อ โรคมะเร็ ง มี
การให้บริการรักษาทั้งแบบผู้ป่วยนอกเท่านั้น ครูฮุยได้จัดบ้าน และพื้นที่บ้านเป็นศูนย์การเรียนรู้สมุนไพร
ครบวงจรให้เรียนรู้ตามความสนใจ โดยมีเอกสารแผ่นพับ บอร์ดความรู้ต่าง ๆ รวมทั้งสวนพืชผัก สมุนไพร
พื้นบ้านให้ศึกษา เรียนรู้ตามอัธยาศัย
๒.๒ ผลการศึกษากระบวนการจัดการความรู้ของหมอพื้นบ้านไทยพบว่า มีแรงบันดาลใจ
ในการศึกษา เรื่องพืชสมุนไพรมาจากเคยป่วยเป็นโรคไซนัสเรื้อรังมาหลายปี ได้กินยาสมุนไพรแล้วอาการ
ของโรคหายไป ชนิดของโรคมะเร็งที่หมอพื้นบ้านได้มีประสบการณ์การรักษา มีดังนี้ มะเร็งเต้านม มะเร็ง
รังไข่ มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งมดลูก มะเร็งลาไส้ และมะเร็งตับ ส่วนใหญ่ประสบการณ์การรักษา
เป็นมะเร็งเต้านม (ตัดแล้ว) ตับแข็ง (ท้องมาน) กระบวนการรักษาโรคมีขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่ ๑ ลงทะเบียน
ขั้นที่ ๒ ขึ้นครู เงิน ๖ สลึง กรวย ๕ เทียน ๕ ผ้าขาว ๑ ห่อ ขั้นที่ ๓ สวดวิชาเป่ามะเร็ง ตั้งนะโม ๓ จบ แล้ว
สวด เอาบทสวดมาจาก “อาจารย์เป่ามะเร็ง” ซึ่งเป็นคนโบราณ ขั้นที่ ๔ เป่า มีขันน้า ผู้ป่วยนั่งหันหน้าไป
หาเทพ หมออมน้าพ่น แล้วให้คนไข้ลุกขึ้นมาหาเรา แล้วให้กินนื้ ส่วนที่เหลือสาดทิ้ง ขั้นที่ ๕ ให้ยาไปกิน
เป็นเวลา ๔-๕ วันหมด ถ้าอาการดีขึ้นคือมีกาลังก็มาขอยา มารอบ ๒ ก็มารับยา หมอก็ตรวจดูเลือด โดยดู
มือ ฝ่าเท้า ถ้าแดงดีก็คือ เลือดไหลเวียนดี ครูฮุยได้ให้ข้อมูลตารับยาสมุนไพรรักษามะเร็ง ดังนี้ ๑) ตารับยา
สมุนไพร รักษามะเร็งเต้านม มะเร็งลาไส้ และมะเร็งตับ ประกอบด้วยสมุนไพร ๙ ชนิด ๒) ตารับยา
สมุนไพร รักษามะเร็งมดลูก มะเร็งรังไข่ และมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ ประกอบด้วยสมุนไพร ๕ ชนิด
สาหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ การแพทย์แผนไทยด้วยสมุนไพรพื้นบ้านมีดังนี้คือเป็นวิทยากรถ่ายทอด
ความรู้ให้กับนักเรียนของโรงเรียนในพื้นที่ตามหลักสูตรวิชาสมุนไพรพื้นบ้านไทย และถ่ายทอดความรู้
ให้กับประชาชนทั่วไปที่มาสอบถาม เรียนรู้ที่บ้านซึ่งจัดเป็นศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรครบวงจรสามารถนา
ความรู้ทักษะไปปฏิบัติด้วยตนเองได้

๔๙
อภิปรายผล
การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ อภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้
๑. ผลการศึกษาด้านบริบทของภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านประเทศ สปป.ลาว และประเทศไทย
๑.๑ ด้ า นข้ อ มู ล ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ หมอพื้ น บ้ า น พบว่ า หมอพื้ น บ้ า นลาวและไทย
จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา เป็นผู้สูงอายุ มีอายุมากกว่า ๖๐ ปี เป็นคนธรรมดาสามัญชนทั่วไป
ได้สืบทอดภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านมาจากบรรพบุรุษ หมอพื้นบ้าน และการศึกษาจากตาราสอดคล้องกับ
งานวิจัยของพระสุริยา มาตย์คา (๒๕๕๓) ที่พบว่าหมอพื้นบ้านส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง ๗๑ - ๘๐ ปี และ
จบชั้นประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีความชานาญในการรักษาโรคแตกต่างกัน
๒. ผลการศึกษาด้านการจัดการความรู้ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน
๒.๑ การแสวงหาความรู้
หมอพื้นบ้านมีแรงบันดาลใจในการศึกษาเรื่องสมุนไพรมาจากเคยป่วยด้วยโรค
มาก่อน และได้กินยาสมุนไพรแล้วอาการของโรคหายไป จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องการรักษาและยา
สมุนไพร รวมถึงการสืบทอดความรู้จากบรรพบุรุษที่เป็นหมอพื้นบ้าน และศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานวิจัยของพระสุริยา มาตย์คา (๒๕๕๒) ที่ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนากระบวนการสืบ
ทอดภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านในประเทศไทยและสปป.ลาว พบว่าหมอพื้นบ้านเป็นชาวบ้านที่ใช้ชีวิตอยู่ใน
ชุมชนที่ให้บริ การบาบัดรั กษาความเจ็ บป่ว ย อาศัยความรู้ด้านการแพทย์พื้นบ้านที่สื บทอดกันมาจาก
บรรพบุรุษ และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น และสอดคล้องกับงานวิจัยของพรประสิทธิ ไชยชาติ (๒๕๕๒)
ที่ได้ศึกษาการจัดการความารู้ ของหมอพื้นบ้านด้านการรักษาพยาบาลในชุมชน พบว่า หมอพื้นบ้ านมี
การแสวงหาความรู้จากกบรรพบุรุษที่เป็นหมอพื้นบ้าน และศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เช่น การ
เข้ารักษาอบรม การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม และการเข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายหมอพื้นบ้าน
๒.๒ การบาบัดรักษาโรคด้วยสมุนไพร
ด้านการบาบัดรักษาโรค พบว่า หมอพื้ นบ้านมีประสบการณ์และความชานาญ
ในการรักษาโรคมาจากการเรียนรู้ และการแสวงหาประสบการณ์เพื่อบาบัดรักษาโรคต่าง ๆด้วยสมุนไพร
เป็ น ที่ ย อมรั บ ของคนในชุ ม ชนหรื อ สั ง คมท้ อ งถิ่ น ขั้ น ตอนในการรั ก ษาโรคด้ ว ยสมุ น ไพรจะมี วิ ธี ก าร
หลากหลายขั้นตอน หมอพื้นบ้านลาวมีกระบวนการวินิจฉัยและรักษาโรคโดยการใช้สมุนไพร ประกอบด้วย
๑) การซักประวัติ หมอคาผิวจะมีการซักประวัติผู้ป่วยเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป อาการ และการเจ็บป่วยที่มารับ
การรักษา ๒) การตรวจร่างกาย จะพิจารณาลักษณะทั่วไป จะใช้มือคลา และจะมีการใช้เครื่องมือตรวจวัด
ค่าความดันโลหิต ค่าระดับไขมันในเลือด ๓) การวินิจฉัยโรค ๔) การรักษาโรคโดยการใช้สมุนไพร ส่วน
หมอพื้นบ้านไทยมีกระบวนการวินิจฉัยและรักษาโรคโดยการใช้สมุนไพร ประกอบด้วยขั้นที่ ๑ ลงทะเบียน
ขั้นที่ ๒ ขึ้นครู เงิน ๖ สลึง กรวย ๕ เทียน ๕ ผ้าขาว ๑ ห่อ ขั้นที่ ๓ สวดวิชาเป่ามะเร็ง ตั้งนะโม ๓ จบ แล้ว
สวด เอาบทสวดมาจาก “อาจารย์เป่ามะเร็ง” ซึ่งเป็นคนโบราณ ขั้นที่ ๔ เป่า มีขันน้า ผู้ป่วยนั่งหันหน้าไป
หาเทพ หมออมน้าพ่น แล้วให้คนไข้ลุกขึ้นมาหาเรา แล้วให้กินน้า ส่วนที่เหลือสาดทิ้ง ขั้นที่ ๕ ให้ยาไปกิน
เป็นเวลา ๔-๕ วันหมด ถ้าอาการดีขึ้นคือมีกาลังก็มาขอยา มารอบ ๒ ก็มารับยา สอดคล้องกับ
ปัท

๕๐
มานันท์ หินวิเศษ (๒๕๔๙) ได้ศึกษาหมอพื้นบ้านกับการรักษาผู้ป่วยด้วยสมุนไพร พบว่า กระบวนการ
รักษาผู้ป่วยของหมอพื้นบ้าน แบ่งออกเป็น ๑) ขั้นสอบประวัติ ๒) ขั้นตรวจร่างกาย ๓) ขั้นรักษา และ
สอดคล้องกับพระสุริยา มาตย์คา (๒๕๕๒) ได้ศึกษาการพัฒนากระบวนการสืบทอดภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน
ด้วยการใช้สมุนไพรในประเทศไทย และ สปป.ลาว พบว่า ขั้นตอนวิธีการในการรักษาโรคด้วยสมุนไพรมี
ดังนี้ ๑) การเตรียมการ ๒) การวินิจฉัยโรค ๓) วิธีการบาบัดโรค ๔) การติดตามผล ๕) การปลงคายและ
สอดคล้องกับงานวิจัยพระมหาทองจันทร์ ทิพยวัฒน์ (๒๕๕๓) ที่ได้ศึกษาสุขภาวะองค์รวม : การอนุรักษ์
ฟื้นฟู และพัฒนาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านในการรักษาโรคกระดูกของกลุ่มชาติพันธุ์ไทย-ลาว และผู้ไทยใน
ภาคอีสาน พบว่าขั้นตอนในการรักษามี ๕ ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ ๑ การซักประวัติและวินิจฉัยโรคของ
ผู้ป่วย ขั้นตอนที่ ๒ พิธีกรรมไหว้ครูหรือยกครู เป็นการสร้างความเชื่อ ความศรัทธา โดยวิธีทางไสยศาสตร์
ขั้นตอนที่ ๓ การรักษาโรค โดยบริกรรมเวทมนต์คาถาเสกเป่าน้ามนต์ น้ามันงาและจัดกระดูกให้เข้าที่
ขั้นตอนที่ ๔ การติดตามผลการศึกษา และขั้นตอนที่ ๕ การสมนาคุณหรือปลงคาย
๒.๓ การถ่ายทอดองค์ความรู้
การถ่ายทอดองค์ความรู้นั้นหมอคาผิวมีบุตรชายเป็นผู้สืบทอดหมอยาพื้นบ้าน
ต่อจากตนเอง ส่วนหมอพื้นบ้านไทยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ การแพทย์แผนไทยด้วยสมุนไพรพื้นบ้านมี
ดังนี้คือเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนของโรงเรียนในพื้ นที่ตามหลักสูตรวิชาสมุนไพรพื้นบ้าน
ไทย และถ่ายทอดความรู้ ให้ กับ ประชาชนทั่ว ไปที่มาสอบถาม เรียนรู้ที่บ้านซึ่งจัดเป็นศูนย์การเรียนรู้
สมุนไพรครบวงจรสามารถนาความรู้ทักษะไปปฏิบัติด้วยตนเองได้ สอดคล้องกับพระประสิทธิ์ ไชยชาติ
(๒๕๕๒) ที่พบว่าการถ่ายทอดและส่ งต่อความรู้ หมอพื้นบ้านได้มีการปรับเปลี่ ยน โดยการขยายจาก
การถ่ายทอดให้กับคนในครอบครั้งไปสู่กลุ่มประชาชนวงกว้างมากขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เป็นวิทยากร
การเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ประชาชนได้เข้ามาศึกษาตามอัธยาศัย
๒.๔ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
หมอคาผิว ได้มีการดูแลสุขภาพผู้ป่วยแบบองค์รวม กล่าวคือมีการดูแลสุขภาพ
ทุก ๆ องค์ประกอบในร่างกาย ไม่ได้พิจารณาเฉพาะโรคที่เป็น หรือเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย แต่
มุ่งเน้นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และสภาพแวดล้อม ให้อยู่ในภาวะสมดุล
เพื่อให้มีสุขภาพที่ดี ในส่วนการรักษาร่างกาย ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจวินิจฉัยโรคว่าเป็นโรคอะไร หลังจาก
นั้นจะมีการรักษาด้วยการกินยาสมุนไพรซึ่งจะเป็นยาต้ม มีการอบสมุนไพรเพื่อขับสารพิษออกจากร่างกาย
หมอคาผิวจะมีการตรวจโรค ติดตามอาการของผู้ป่วยทุกวัน ถ้าอาการไม่ดีขึ้นก็จะมีการปรับยา มีการให้
คาแนะนา การปฏิบัติตัวในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่การดูแลสุขภาพด้านร่างกายในเรื่องการรับประทานอาหาร
จะมุ่งเน้นให้ผู้ป่วยรับประทานปลาซึ่งได้มาจากหนองน้าทรวงที่อยู่รอบ ๆ บริเวณที่พัก โดยให้ซื้อปลาแล้ว
นามาประกอบอาหารกินเอง สาหรับเรื่องการออกกาลังกายจะให้ผู้ป่วยได้เดินออกกาลังกายในบริเวณรอบ
ๆ สถานพยาบาลซึ่งเป็นที่ ๆ มีอากาศบริสุทธิ์ สาหรับด้านจิตใจ จะมีการสอนให้ผู้ป่วยนั่งสมาธิ ซึ่งการ
ได้รับการดูแลที่ดีรวมถึงการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยจะส่งผลต่อการรักษา ทาให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น มีความพึง
พอใจในการรักษาของหมอคาผิว สอดคล้องกับพระประสิทธิ์ ไชยชาติ (๒๕๕๒) ที่พบว่า การดูแลรักษา

๕๑
สุขภาพร่างกายของหมอพื้นบ้านมีการเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมความเชื่อ สภาพแวดล้อม และระบบ
ต่าง ๆ ในชุมชน ส่วนด้านจิตใจและความเชื่อนั้น หมอพื้นบ้านยังคงปฏิบัติตามพื้นฐานความเชื่อเดิม ซึ่ง
เสริมสร้างจิตวิญญาณให้เข้มแข็งควบคู่ไปกับการรักษาสุขภาพร่างกาย อันเป็นการป้องกันและดูแลรักษา
สุขภาพแบบองค์รวม และสอดคล้องกับปัทมานันท์ หินวิเศษ (๒๕๔๙) ได้ศึกษาหมอพื้นบ้านกับการรักษา
ผู้ป่วยด้วยสมุนไพร พบว่า กระบวนการรักษาผู้ป่วยของหมอพื้นบ้านเป็น การสอนให้คนไข้รักษาตัวเองไป
ด้วยในตัว และมิใช่รักษาแต่โรคอย่างเดียว หมอพื้นบ้านจะสอนวิธีดารงชีวิต รวมถึงการรักษาเรื่องจิตใจ
และจิตวิญญาณไปพร้อมกัน ทาให้ผู้ป่วยอยู่กับโรคได้อย่างมีความสุข แม้โรคนั้นจะไม่หายอย่างรวดเร็ว นี่
คือหลักการและปรัชญาของหมอพื้นบ้าน

ข้อเสนอแนะ
๑. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
๑.๑ ผลจากการศึกษาพบว่า หมอพื้นบ้านลาวได้มีการจัดตั้งสถานพยาบาลพื้นเมือง
ดอนไซคูน หรือโรงหมอพื้นบ้าน สามารถให้บริการ ตรวจวินิจฉัย บาบัดรักษาโรคด้วยภูมิปัญญาหมอ
พื้นบ้านที่มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ เนื่องจากได้รับการสนับสนุนเละอนุ ญาตจากกระทรวงสาธารณสุข
ดังนั้นหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขควรให้การส่งเสริมให้การดาเนินในการรบาบัดรักษาโรคด้วยระบบ
การแพทย์ทางเลือกเพื่อสุขภาพของชุมชน ซึ่งจะทาให้ประชาชนได้รับบริการได้อย่างทั่วถึง
๑.๒ ผลจากการศึกษา พบว่า การสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาของหมอพื้ นบ้านมีหลาย
วิธี เช่น การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ การจัดทาตารา เอกสาร คู่มือการใช้สมุนไพร เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับ
ประชาชน ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ ควรสนับสนุน
การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ และวิธีการสืบทอดภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้าน เพื่อให้ประชาชนสามารถนาไป
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
๑.๓ ผลการศึกษาพบว่า หมอพื้นบ้านเป็นผู้สู งอายุ เป็นผู้ที่มีความรู้ประสบการณ์ ใน
การบาบักรักษาโรค แต่ยังขาดการบันทึกข้อมูลในการรักษาโรคที่เป็นระบบ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
พื้นที่ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ควรเข้ามามีส่วน
ร่วมช่วยเหลือในการจัดการทาระบบการบันทึกข้อมูลการศึกษา และการติดตามผู้ป่วยต่อไป
๑.๔ ผลการศึกษา พบว่าหมอพื้นบ้านมีตารับยาในการรักษาโรคมะเร็งต่าง ๆ ดังนั้น
จึงควรมีการรวบรวมตารับยาสมุนไพร เพื่อเป็นข้อมูลแก่กรมการแพทย์ ซึ่งจะนาไปสู่การทดสอบเป็นตารับ
ยาที่มีมาตรฐานต่อไป

๕๒
๒. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
๒.๑ ควรมีการวิจัยและพัฒนาต่อยอด เปรียบเทียบสมุนไพร และตารับยาที่ใช้รักษา
โรคมะเร็งของหมอพื้นบ้านไทยและลาว
๒.๒ ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับการแสวงหาการรักษาของผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วย
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก เพื่อจะได้ทราบความเชื่อของชุมชน และผลการ
บาบัดรักษาด้วยสมุนไพร และการแพทย์ทางเลือก
๒.๓ ควรมี ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพของหมอพื้ น บ้ า น เกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารรั ก ษาโรคมะเร็ ง
โดยประยุกต์ใช้ยาสมุนไพรควบคู่กับการรักษาด้วยแผนปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นการดูแลรักษาสภาวะทางร่างกาย
และจิตใจควบคู่กันไป
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สุนันทา โอศิริ และคณะ. (๒๕๕๔). “หมอพื้นบ้าน และพืชสมุนไพรในป่าชุมชนของจังหวัดฉะเชิงเทรา”
วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑ มกราคม – สิงหาคม
๒๕๕๔.
สานักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน. (๒๕๔๐). ยาสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน. กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.
สานักการแพทย์พื้นบ้านไทย. (๒๕๕๐). สมุนไพรพื้นบ้านลดความเสี่ยงโรคมะเร็ง ตามภูมิปัญญาของ
หมอพื้ น บ้ า น. นนทบุ รี : กรมพั ฒ นาการแพทย์ แ ผนไทยและการแพทย์ ท างเลื อ ก กระทรวง
สาธารณสุข.
เอกวิทย์ ณ ถลาง. (๒๕๔๐). ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการพัฒนาชนบท. กรุงเทพ : มูลนิธิภูมิปัญญา

๕๕

ภาคผนวก

๕๖

ภาคผนวก ก
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

๕๗
ชุดที่ 1
แบบสัมภาษณ์
หมอพื้นบ้าน
_____________________________

วันที่สัมภาษณ์..................................................................... เวลา..................................................................
สถานที่......................................................................................... ......................................................................................

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชื่อผู้ถูกสัมภาษณ์..........................................................................
อายุ...............................................................................................
ที่อยู่.................................................................................................................................................
การศึกษาจบชั้น..............................................................................................................................................
พื้นเพเป็นคนที่ไหน........................................................................ .................................................................
สถานภาพสมรส........................................................มีบุตรกี่คน......................................................
อาชีพหลัก................................................................อาชีพรอง........................................................
เรียนรู้เรื่องหมอมาจากใคร............................................................ ที่ไหน.......................................
ใช้เวลาเรียนนานเท่าไร........................................... เริ่มเรียนเมื่ออายุประมาณ..............................

ตอนที่ 2 ข้อมูลการรักษาโรค
1.
2.

รักษาโรคอะไรได้บ้าง……………………………………………………………………………………………………………………........................
โรคใดบ้างที่มีความเชี่ยวชาญ เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย 3โรค
1. ................................................... อาการ.................................................................... ........
2. ................................................... อาการ.............................................................................
3. ................................................... อาการ.................................................................... ........

3. โรคที่รักษาบ่อยเรียงลาดับจากมากไปน้อย 3 โรค
1. ................................................... อาการ.................................................................... .
2. ................................................... อาการ.....................................................................
3. ................................................... อาการ.................................................................... .
4. มีโรคใดบ้างที่หมอคิดว่า ไม่สามารถรักษาให้หายได้
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

๕๘
5. มีโรคใดบ้างที่หมอคิดว่าต้องรักษาไปควบคู่กันไปทั้งแผนเก่าและแผนใหม่
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
6. โดยเฉลี่ยมีคนไข้ประมาณสัปดาห์/เดือนละกี่คน
..............................................................................................
7. มีคนหมู่บ้านอื่นมารักษามากน้อยแค่ไหน
.........................................................................................................
8. ถ่ายทอดให้ลูกหลานหรือญาติบ้างหรือไม่
........................................................................................................
ถ้าไม่เพราะเหตุใด
............................................................................................................................................
คาดว่าอนาคตจะถ่ายทอดให้หรือไม่
................................................................................................................
เพราะเหตุใด
....................................................................................................................................................
9. ปัญหาอุปสรรคในการรักษาพื้นบ้าน คืออะไร
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. .....................

ตอนที่ 3 กรรมวิธีการรักษาโรคมะเร็ง
1. มีขั้นตอนในการรักษาโรคอย่างไร
2. ระยะเวลาในการรักษาโรคใช้เวลากี่วัน
3. ค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคเป็นเงินเท่าไร
4. สมุนไพรที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งมีอะไรบ้าง มีประโยชน์ในการใช้อย่างไร ให้บรรยายลักษณะของพืช
สมุนไพร ส่วนใดของพืชที่ถูกเก็บและนามาใช้ประโยชน์ มีวิธีการเก็บอย่างไร
5.ประสิทธิภาพในการรักษาโรคมะเร็งเป็นอย่างไร
6. โรคมะเร็งชนิดใดบ้างที่มีผลการรักษาที่ดี
7. ปัญหา อุปสรรคในการรักษาโรคมะเร็ง

๕๙
ชุดที่ 2
แบบสัมภาษณ์
ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย
_____________________________

วันที่สัมภาษณ์..................................................................... เวลา.................................................................
สถานที่.........................................................................................

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อผู้ถูกสัมภาษณ์..........................................................................
2. อายุ...............................................................................................
3. ที่อยู่....................................................................................................................................................
4. การศึกษาจบชั้น............................................................................
5. พื้นเพเป็นคนที่ไหน........................................................................
6. สถานภาพสมรส........................................................มีบุตรกี่คน........................................................
7. อาชีพหลัก................................................................อาชีพรอง...........................................................

ตอนที่ 2 ข้อมูลการเจ็บป่วยและการรักษาโรค
1. ท่านป่วยด้วยโรคมะเร็งอะไร……………………………………………………………………………………………………………………………………
2.ระยะเวลาการป่วย...................................................
3. ท่านได้ไปรับการรักษาที่ใดบ้าง และผลการรักษาที่ผ่านมาเป็นอย่างไร
4. ทาไมจึงมารักษาที่นี่
5.ท่านทราบข้อมูลที่นี่จากใคร
6. ท่านมั่นใจในการรักษาโรคกับหมอพื้นบ้านมากน้อยแค่ไหน

ตอนที่ 3 กรรมวิธีการรักษาโรคมะเร็ง
1. มีขั้นตอนในการรักษาโรคอย่างไร
2. ระยะเวลาในการรักษาโรคใช้เวลากี่วัน
3. ค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคเป็นเงินเท่าไร
4. สมุนไพรที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งมีอะไรบ้าง มีประโยชน์ในการใช้อย่างไร
ให้บรรยายลักษณะของพืชสมุนไพร ส่วนใดของพืชที่ถูกเก็บและนามาใช้ประโยชน์ มีวิธีการเก็บอย่างไร
5.ประสิทธิภาพในการรักษาโรคมะเร็งเป็นอย่างไร
6. โรคมะเร็งชนิดใดบ้างที่มีผลการรักษาที่ดี
7. ปัญหา อุปสรรคในการรักษาโรคมะเร็ง

๖๐
ชุดที่ 3
แบบสัมภาษณ์
ผู้นาชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ประชาชน
_____________________________

วันที่สัมภาษณ์..................................................................... เวลา..................................................................
สถานที่.........................................................................................

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อผู้ถูกสัมภาษณ์..........................................................................
2. อายุ...............................................................................................
3. ที่อยู่...................................................................................................................................................
4. การศึกษาจบชั้น............................................................................
5. พื้นเพเป็นคนที่ไหน........................................................................
6. สถานภาพสมรส........................................................มีบุตรกี่คน.........................................................
7. อาชีพหลัก................................................................อาชีพรอง...........................................................

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับหมอพื้นบ้านและการรักษาโรค
1. ท่านรู้จักกับหมอพื้นบ้านที่บ้านน้าทรวงหรือไม่
2. หมอรักษาโรคอะไรได้บ้าง…………………………………………………………………………………………………………………………………
3. โรคใดบ้างที่มีความเชี่ยวชาญ เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย 3 โรค
1. ................................................... อาการ...............................................................................
2.................................................... อาการ...............................................................................
3.................................................... อาการ...............................................................................
4. มีโรคใดบ้างที่หมอคิดว่า ไม่สามารถรักษาให้หายได้
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... ..............................
5. มีโรคใดบ้างที่หมอคิดว่าต้องรักษาไปควบคู่กันไปทั้งแผนเก่าและแผนใหม่
........................................................................................................................................................... ............
....................................................................................................................... ................................................
.......................................................................................................................................................................
6. โดยเฉลี่ยมีคนไข้ประมาณสัปดาห์/เดือนละกี่คน.......................................................................................
7. มีคนหมู่บ้านอื่นมารักษามากน้อยแค่ไหน..................................................................................................
8. ถ่ายทอดให้ลูกหลานหรือญาติบ้างหรือไม่..................................................................................................
ถ้าไม่เพราะเหตุใด..........................................................................................................................................

๖๑
คาดว่าอนาคตจะถ่ายทอดให้หรือไม่.........................................................................................................
เพราะเหตุใด..................................................................................................................................................
9. ปัญหาอุปสรรคในการรักษาพื้นบ้าน คืออะไร
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

ตอนที่ 3 กรรมวิธีการรักษาโรคมะเร็ง
1. มีขั้นตอนในการรักษาโรคอย่างไร
2. ระยะเวลาในการรักษาโรคใช้เวลากี่วัน
3. ค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคเป็นเงินเท่าไร
4. สมุนไพรที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งมีอะไรบ้าง มีประโยชน์ในการใช้อย่างไร ให้บรรยายลักษณะของพืช
สมุนไพร ส่วนใดของพืชที่ถูกเก็บและนามาใช้ประโยชน์ มีวิธีการเก็บอย่างไร
5.ประสิทธิภาพในการรักษาโรคมะเร็งเป็นอย่างไร
6. โรคมะเร็งชนิดใดบ้างที่มีผลการรักษาที่ดี
7. ปัญหา อุปสรรคในการรักษาโรคมะเร็ง

๖๒

ภาคผนวก ข
เอกสารชี้แจงอาสาสมัคร

๖๓
เอกสารชี้แจงอาสาสมัคร (หมอพื้นบ้าน)
ชื่อโครงการวิจัย การจัดการความรู้ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านเพื่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม : กรณีศึกษา
เมืองนาทรายทอง นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ข้าพเจ้า รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิดา ผาติเสนะ ตาแหน่ง รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ นครราชสี มา อยู่ ที่บ้ านเลขที่ 422 หมู่ 4 ถนนมหาวิทยาลั ย ตาบลหนองจะบก อาเภอเมือ ง
จั ง หวั ด นครราชสี ม า โทรศั พ ท์ (ที่ ท างาน) 044-272941 โทรศั พ ท์ ที่ บ้ า น 044-990480
..................................โทรศัพท์มือถือ 086-6510996 E-mail: drtanida@hotmail.com
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมในการวิจัย ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจเข้าร่วมใน
การวิจัย มีความจาเป็นที่ท่านควรทาความเข้าใจว่างานวิจัยนี้ทาเพราะเหตุใด และเกี่ยวข้องกับ ท่าน
อย่างไร กรุณาใช้เวลาอ่าน/ฟัง ข้อมูลต่อไปนี้อย่างละเอียดรอบครอบ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้
ตลอดเวลา
โครงการนี้เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านเพื่อการดูแลสุขภาพแบบ
องค์รวม : กรณีศึกษาเมือง นาทรายทอง นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
วัตถุประสงค์การวิจัย คือ
1. เพื่อจัดการความรู้ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านเพื่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม : กรณีศึกษา
เมืองนาทรายทอง นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
...............................................
2. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการดูแลรักษาโรคมะเร็งของหมอพื้นบ้านสู่ชุมชน
ผู้วิจัยใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการสนทนา เป็นระยะเวลา 3 ครั้ง ห่างกันทุกเดือน ซึ่ง
ใช้เวลาครั้งละ 40 นาที เพื่อขอความรู้และเรียนรู้ประสบการณ์จากท่านในกระบวนการรักษาโรคมะเร็ง
โดยใช้สมุนไพร ในระหว่างการสนทนา ท่านมีอิสระที่จะพูดตามประสบการณ์ของท่าน หัวข้อหรือคาถาม
ใดที่ท่านรู้สึกไม่สบายใจที่จะพูดหรือตอบ ท่านจะไม่พูดหรือไม่ตอบคาถามนั้นก็ได้ ผู้วิจัยขออนุญาต
บันทึกเสียงและภาพ ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องของเนื้อหา ผู้วิจัยขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้รับจากท่านจะถูกเก็บ
เป็นความลับ และจะนาเสนอผลงานวิจัยในภาพรวมเท่านั้น ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ท่าน
ประการใด จะไม่มีการระบุชื่อ/ข้อมูลส่วนตัวของท่าน จะไม่มีการเผยแพร่ภาพถ่ายที่มีรูปของผู้ป่วยที่อยู่
ในกระบวนการรักษา หากผู้วิจัยมีความจาเป็นต้องแสดงภาพถ่ายที่มีรูปของท่าน ผู้วิจัยจะระมัดระวัง
ไม่ให้เห็นหน้าทั้งหมดของท่าน และจะใช้ประโยชน์ทางวิชาการเท่านั้น
ประโยชน์ในการเข้าร่วมวิจัยครั้งนี้ เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้นลง จะทาให้ผู้วิจัยได้รับองค์ความรู้
เกี่ยวกับกระบวนการรักษาโรคมะเร็งโดยใช้สมุนไพร ซึ่งจะนาไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนต่อไป

๖๔
การเข้าร่วมวิจัยของท่านเป็นไปโดยสมัครใจ และสามารถปฏิเสธที่จะเข้าร่วมหรือถอนตัว
จากการวิจัยได้ทุกขณะ โดยไม่ต้องให้เหตุผลและไม่สูญเสียประโยชน์ที่พึงได้รับ และไม่มีผลกระทบใด ๆ
ต่อท่าน
หากมีข้อสงสัยให้สอบถามเพิ่มเติมได้โดยสามารถติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ (ของผู้วิจัย)
และหากผู้วิจัยมีข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์หรือโทษเกี่ยวกับการวิจัย ผู้วิจัยจะแจ้งให้ท่านทราบอย่าง
รวดเร็ว ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่านจะเก็บเป็นความลับ หากมีการเสนอผลการวิจัยจะเสนอเป็นภาพรวม
ข้อมูลใดที่สามารถระบุถึงตัวท่านได้จะไม่ปรากฏในรายงาน
ในการเข้าร่ว มวิจั ยครั้งนี้ ท่านจะได้รับของที่ระลึ กเป็นค่าชดเชยการเสี ยเวลา และไม่มี
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดจากการเข้าร่ วมวิจัยท่านต้องรับผิดชอบเอง “หากท่านไม่ได้รับการปฏิบัติตามข้อมูล
ดังกล่าวสามารถร้องเรียนได้ที่ คณะกรรมการพิจารณ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
อาคาร 9 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ถนนสุรนารายณ์ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9462

๖๕
เอกสารชี้แจงอาสาสมัคร (ผู้ป่วยและญาติ)
ชื่อโครงการวิจัย การจัดการความรู้ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านเพื่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม : กรณีศึกษา
เมืองนาทรายทอง นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ข้าพเจ้า รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิดา ผาติเสนะ ตาแหน่ง รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ นครราชสี มา อยู่ ที่บ้ านเลขที่ 422 หมู่ 4 ถนนมหาวิทยาลั ย ตาบลหนองจะบก อาเภอเมือ ง
จั ง หวั ด นครราชสี ม า โทรศั พ ท์ (ที่ ท างาน) 044-272941 โทรศั พ ท์ ที่ บ้ า น 044-990480
..................................โทรศัพท์มือถือ 086-6510996 E-mail: drtanida@hotmail.com
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมในการวิจัย ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจเข้าร่วมใน
การวิจัย มีความจาเป็นที่ท่านควรทาความเข้าใจว่างานวิจัยนี้ทาเพราะเหตุใด และเกี่ยวข้องกับ ท่าน
อย่างไร กรุณาใช้เวลาอ่าน/ฟัง ข้อมูลต่อไปนี้อย่างละเอียดรอบครอบ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้
ตลอดเวลา
โครงการนี้เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านเพื่อการดู แลสุขภาพแบบ
องค์รวม : กรณีศึกษาเมือง นาทรายทอง นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
วัตถุประสงค์การวิจัย คือ
1. เพื่อจัดการความรู้ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านเพื่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม : กรณีศึกษา
เมืองนาทรายทองนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว..........................................
2. เพื่ อ ถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ใ นการดู แ ลรั ก ษาโรคมะเร็ ง ของหมอพื้ น บ้ า นสู่ ชุ ม ชน
ผู้วิจัยใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการสนทนา 1 ครั้ง ซึ่งใช้เวลาครั้งละ 40 นาที เพื่อขอ
ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของท่านและกระบวนการรักษาโรคที่ผ่านมารวมถึงการรักษาโรคโดยหมอ
พื้นบ้าน ในระหว่างการสนทนา ท่านมีอิสระที่จะพูดตามประสบการณ์ของท่าน หัวข้อหรือคาถามใดที่
ท่ า นรู้ สึ ก ไม่ ส บายใจที่ จ ะพู ด หรื อ ตอบ ท่ า นจะไม่ พู ด หรื อ ไม่ ต อบค าถามนั้ น ก็ ไ ด้ ผู้ วิ จั ย ขออนุ ญ าต
บันทึกเสียงและภาพ ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องของเนื้อหา ผู้วิจัยขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้รับจากท่านจะถูกเก็บ
เป็นความลับ และจะนาเสนอผลงานวิจัยในภาพรวมเท่านั้น ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ท่าน
ประการใด จะไม่มีการระบุชื่อ/ข้อมูลส่วนตัวของท่าน จะไม่มีการเผยแพร่ภาพถ่ายที่มี รูปของผู้ป่วยที่อยู่
ในกระบวนการรักษา หากผู้วิจัยมีความจาเป็นต้องแสดงภาพถ่ายที่มีรูปของท่าน ผู้วิจัยจะระมัดระวัง
ไ ม่ ใ ห้ เ ห็ น ห น้ า ทั้ ง ห ม ด ข อ ง ท่ า น แ ล ะ จ ะ ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ท า ง วิ ช า ก า ร
เท่ า นั้ น … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
ประโยชน์ในการเข้าร่วมวิจัยครั้งนี้ เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้นลง จะทาให้ผู้วิจัยได้รับองค์ความรู้
เกี่ยวกับกระบวนการรักษาโรคมะเร็งโดยใช้สมุนไพร ซึ่งจะนาไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนต่อไป

๖๖
การเข้าร่วมวิจัยของท่านเป็นไปโดยสมัครใจ และสามารถปฏิเสธที่จะเข้าร่วมหรือถอนตัว
จากการวิจัยได้ทุกขณะ โดยไม่ต้องให้เหตุผลและไม่สูญเสียประโยชน์ที่พึงได้รับ และไม่มีผลกระทบใด ๆ
ต่อท่าน
หากมีข้อสงสัยให้สอบถามเพิ่มเติมได้โดยสามารถติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ (ของผู้วิจัย)
และหากผู้วิจัยมีข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์หรือโทษเกี่ยวกับการวิจัย ผู้วิจัยจะแจ้งให้ท่ านทราบอย่าง
รวดเร็ว ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่านจะเก็บเป็นความลับ หากมีการเสนอผลการวิจัยจะเสนอเป็นภาพรวม
ข้อมูลใดที่สามารถระบุถึงตัวท่านได้จะไม่ปรากฏในรายงาน
ในการเข้าร่ว มวิจั ยครั้งนี้ ท่านจะได้รับของที่ระลึ กเป็นค่าชดเชยการเสี ยเวลา และไม่มี
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดจากการเข้าร่วมวิจัยท่านต้องรับผิดชอบเอง “หากท่านไม่ได้รับการปฏิบัติตามข้อมูล
ดังกล่าวสามารถร้องเรียนได้ที่ คณะกรรมการพิจารณ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
อาคาร 9 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ถนนสุรนารายณ์ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9462

๖๗
เอกสารชี้แจงอาสาสมัคร (บุคคลทั่วไป)
ชื่อโครงการวิจัย การจัดการความรู้ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านเพื่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม : กรณีศึกษา
เมืองนาทรายทอง นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ข้าพเจ้า รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิดา ผาติเสนะ ตาแหน่ง รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ นครราชสี มา อยู่ ที่บ้ านเลขที่ 422 หมู่ 4 ถนนมหาวิทยาลั ย ตาบลหนองจะบก อาเภอเมือ ง
จั ง หวั ด นครราชสี ม า โทรศั พ ท์ (ที่ ท างาน) 044-272941 โทรศั พ ท์ ที่ บ้ า น 044-990480
..................................โทรศัพท์มือถือ 086-6510996 E-mail: drtanida@hotmail.com
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมในการวิจัย ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจเข้าร่วมใน
การวิจัย มีความจาเป็นที่ท่านควรทาความเข้าใจว่างานวิจัยนี้ทาเพราะเหตุใด และเกี่ยวข้องกับ ท่าน
อย่างไร กรุณาใช้เวลาอ่าน/ฟัง ข้อมูลต่อไปนี้อย่างละเอียดรอบครอบ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้
ตลอดเวลา
โครงการนี้เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านเพื่อการดูแลสุขภาพแบบ
องค์รวม : กรณีศึกษาเมือง นาทรายทอง นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
วัตถุประสงค์การวิจัย คือ
1. เพื่อจัดการความรู้ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านเพื่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม : กรณีศึกษา
เมืองนาทรายทองนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
...............................................
2. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการดูแลรักษาโรคมะเร็งของหมอพื้นบ้านสู่ชุมชน
ผู้วิจัยใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการสนทนา ระยะเวลา 1 ครั้ง ซึ่งใช้เวลาครั้งละ 40
นาที เพือ่ ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการรักษาโรคมะเร็งของหมอพื้นบ้านที่บ้านน้าทรวง รวมถึง
ผลการรักษาผู้ป่วยตามข้อมูลที่ท่านได้รับรู้หรือรับทราบ ในระหว่างการสนทนา ท่านมีอิสระที่จะพูดตาม
ประสบการณ์ของท่าน หัวข้อหรือคาถามใดที่ท่านรู้สึกไม่สบายใจที่จะพูดหรือตอบ ท่านจะไม่พูดหรือไม่
ตอบคาถามนั้นก็ได้ ผู้วิจัยขออนุญาตบันทึกเสียงและภาพ ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องของเนื้อหา ผู้วิจัยขอ
รับรองว่าข้อมูลที่ได้รับจากท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และจะนาเสนอผลงานวิจัยในภาพรวมเท่านั้น ซึ่ง
จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ท่านประการใด จะไม่มีการระบุชื่อ/ข้อมูลส่วนตัวของท่าน จะไม่มีการ
เผยแพร่ภาพถ่ายที่มีรูปของผู้ป่วยที่อยู่ในกระบวนการรักษา หากผู้วิจัยมีความจาเป็นต้องแสดงภาพถ่ายที่
มีรูปของท่าน ผู้วิจัยจะระมัดระวังไม่ให้เห็นหน้าทั้งหมดของท่าน และจะใช้ประโยชน์ทางวิชาการ
เท่านั้น……………………………………………………………
ประโยชน์ในการเข้าร่วมวิจัยครั้งนี้ เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้นลง จะทาให้ผู้วิจัยได้รับองค์ความรู้
เกี่ยวกับกระบวนการรักษาโรคมะเร็งโดยใช้สมุนไพร ซึ่งจะนาไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนต่อไป

๖๘
การเข้าร่วมวิจัยของท่านเป็นไปโดยสมัครใจ และสามารถปฏิเสธที่จะเข้าร่วมหรือถอนตัว
จากการวิจัยได้ทุกขณะ โดยไม่ต้องให้เหตุผลและไม่สูญเสียประโยชน์ที่พึงได้รับ และไม่มีผลกระทบใด ๆ
ต่อท่าน
หากมีข้อสงสัยให้สอบถามเพิ่มเติมได้โดยสามารถติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ (ของผู้วิจัย)
และหากผู้วิจัยมีข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ หรือโทษเกี่ยวกับการวิจัย ผู้วิจัยจะแจ้งให้ท่านทราบอย่าง
รวดเร็ว ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่านจะเก็บเป็นความลับ หากมีการเสนอผลการวิจัยจะเสนอเป็นภาพรวม
ข้อมูลใดที่สามารถระบุถึงตัวท่านได้จะไม่ปรากฏในรายงาน
ในการเข้าร่ว มวิจั ยครั้งนี้ ท่านจะได้รับของที่ระลึ ก เป็นค่าชดเชยการเสี ยเวลา และไม่มี
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดจากการเข้าร่วมวิจัยท่านต้องรับผิดชอบเอง “หากท่านไม่ได้รับการปฏิบัติตามข้อมูล
ดังกล่าวสามารถร้องเรียนได้ที่ คณะกรรมการพิจารณ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
อาคาร 9 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภั ฏนครราชสีมา ถนนสุรนารายณ์ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9462

๖๙
เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย
โครงการวิจัยเรื่อง การจัดการความรู้ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านเพื่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม :
กรณีศึกษาเมืองนาทรายทอง นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
อาสาสมัคร คือ  หมอพื้นบ้าน
 ผู้ป่วย
 ญาติผู้ป่วย  บุคคลทั่วไป
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ...............................................................................................อายุ................ปี
อยู่บ้านเลขที่ ............................ หมู่ที่........................... ถนน...................................... ตาบล......................
อาเภอ............................................................................. จังหวัด ................................................................
ข้าพเจ้าได้รับฟังและทราบการอธิบายจากผู้วิจัยเกี่ยวกับการเป็นอาสาสมัครในโครงการวิจัย โดย
ทราบถึงรายละเอียดดังนี้
- โครงการวิจัย วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย และระยะเวลาดาเนินการวิจัย
- ขั้นตอน วิธีปฏิบัติที่อาสาสมัครจะได้รับ
- ข้อมูลส่วนตัวของอาสาสมัครจะเก็บเป็นความลับ ไม่เปิดเผยชื่อ และนาเสนอ เป็นภาพรวม
เชิงวิชาการเท่านั้น
ข้าพเจ้ายินดีเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ด้วยความสมัครใจ และข้าพเจ้ามีสิทธิที่จะบอกเลิกการเข้า
ร่วม
โครงการวิจัยนี้เมื่อใด และการบอกเลิก การเข้าร่วมวิจัยนี้ จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้รับทราบและเข้าใจตามคาอธิบายข้างต้นแล้ว จึงได้ลงนามยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย
ลงชื่อ.........................................................อาสาสมัคร
(....................................................)
ลงชื่อ.........................................................พยาน
(....................................................)
พิมพ์ลายนิ้วมือ
ลงชื่อ.........................................................พยาน
(....................................................)
วันที่............เดือน................................พ.ศ...........

๗๐

ภาคผนวก ค
ใบรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

๗๑

๗๒

๗๓
ประวัติคณะผู้วิจัย
หัวหน้าโครงการ
๑. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)
นางธนิดา ผาติเสนะ
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Mrs. Tanida Phatisena
๒. ตาแหน่งปัจจุบัน
รองศาสตราจารย์
๓. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โทรศัพท์ ๐๔๔- ๐๐๙๐๐๙ มือถือ ๐๘๖- ๖๕๑๐๙๙๖ โทรสาร ๐๔๔- ๒๔๔๗๓๙
E-mail :drtanida @ hotmail.com
๔. ประวัติการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๒๖ วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาล)
มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. ๒๕๓๒ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. ๒๕๔๔ สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สุขศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหิดล
๕. สาขาวิชาการที่มีความชานาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
พฤติกรรมสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
๖. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
งานวิจัยที่ทาเสร็จแล้ว :
๑) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบ Learning at the workplace: หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
แหล่งทุน : สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปี ๒๕๔๙
สถานภาพในการทาวิจัย : หัวหน้าโครงการ
๒) การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
แหล่งทุน : สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปี ๒๕๔๙
สถานภาพในการทาวิจัย : ผู้ร่วมวิจัย
๓) การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพรกลุ่มที่ใช้นวดและประคบให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครราชสีมา
แหล่งทุน : คลินิกเทคโนโลยีกระทรวงวิทยาศาสตร์ ปี ๒๕๕๐
สถานภาพในการทาวิจัย : หัวหน้าโครงการ
๔) การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพรสาหรับหน้าเพื่อสุขภาพและความงาม
แหล่งทุน : คลินิกเทคโนโลยีกระทรวงวิทยาศาสตร์ ปี ๒๕๕๒

๗๔
สถานภาพในการทาวิจัย : หัวหน้าโครงการ
๕) การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรอบตัว และกระโจมอบตัวเพื่อสุขภาพ
แหล่งทุน : คลินิกเทคโนโลยีกระทรวงวิทยาศาสตร์ ปี ๒๕๕๓
สถานภาพในการทาวิจัย : หัวหน้าโครงการ
๖) การวิจัยและพัฒนาน้ามันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็นเพื่อสุขภาพและความงาม
แหล่งทุน : คลินิกเทคโนโลยีกระทรวงวิทยาศาสตร์ ปี ๒๕๕๔
สถานภาพในการทาวิจัย : หัวหน้าโครงการ
๗) การบูรณาการอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน เพื่อพัฒนาสุขภาวะอย่างยั่งยืน ในจังหวัด
นครราชสีมา
แหล่งทุน : กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๕๔
สถานภาพในการวิจัย : หัวหน้าแผนงานวิจัย
๘) การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสืบทอดภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน เพื่อการดูแลสุขภาพ
แบบองค์รวม ตาบลพลสงคราม อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
แหล่งทุน : กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๕๔
สถานภาพในการทาวิจัย : หัวหน้าโครงการวิจัย
๙) การจัดการความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพหญิงหลังคลอดด้วยวิธีการทับหม้อเกลือ
แหล่งทุน : สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปี ๒๕๕๖
สถานภาพในการทาวิจัย : หัวหน้าโครงการ
๑๐) การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืชสมุนไพร ในพื้นที่ป่าชุมชนพลสงคราม เพื่อการใช้
ประโยชน์ในการทาตารับยารักษาโรคของหมอพื้นบ้าน จังหวัดนครราชสีมา
แหล่งทุน : สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปี ๒๕๕๘
สถานภาพในการทาวิจัย : ผู้ร่วมวิจัย
ประวัติผู้ร่วมโครงการวิจัย (คนทึ่ ๑)
๑. ชื่อ นางสาวจิรัญญา บุรีมาศ
(Miss Jiranya Bureemas)
๒. ตาแหน่งปัจจุบัน อาจารย์
๓. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โทรศัพท์ ๐๔๔-๐๐๙๐๐๙ มือถือ ๐๘๐-๔๘๓๑๐๒๐
E-mail : tarn_ji@yahoo.com

โทรสาร ๐๔๔- ๒๔๔๗๓๙

๗๕
๔. ประวัติการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๕ พยาบาลศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. ๒๕๔๙ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชวิทยา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๕. สาขาวิชาการที่มีความชานาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ ๖. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
งานวิจัยที่ทาเสร็จแล้ว :
๑) โครงการสร้างสรรค์: น้องตามรอยพี่ มีวิถีพอเพียง ปลอดพฤติกรรมเสี่ยง สุขภาพแข็งแรง
แหล่งทุน : สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ปี ๒๕๕๒
สถานภาพในการทาวิจัย : ผู้ร่วมวิจัย
๒) การพัฒนารูปแบบศูนย์สาธิตการพัฒนาเด็กวัยก่อนเรียน สาหรับมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ปี ๒๕๕๕
สถานภาพในการทาวิจัย : ผู้ร่วมวิจัย
๓) การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืชสมุนไพร ในพื้นที่ป่าชุมชนพลสงคราม เพื่อการใช้
ประโยชน์ในการทาตารับยารักษาโรคของหมอพื้นบ้าน จังหวัดนครราชสีมา
แหล่งทุน : สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปี ๒๕๕๘
สถานภาพในการทาวิจัย : หัวหน้าโครงการ

ประวัติผู้ร่วมโครงการวิจัย (คนทึ่ ๒)
๑. ชื่อ นางสาวปาริชาติ วงษ์วริศรา (Miss Parichat Wongwarissara)
๒. ตาแหน่งปัจจุบัน อาจารย์
๓. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โทรศัพท์ ๐๔๔-๐๐๙๐๐๙ มือถือ ๐๘๔-๕๙๐๔๖๒๑ โทรสาร ๐๔๔-๒๔๔๗๓๙
E-mail : Labpari_hosp@hotmail.com
๔. ประวัติการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘ วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. ๒๕๕๓ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยาทางการแพทย์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๕. สาขาวิชาการที่มีความชานาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
-

๗๖
๖. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
งานวิจัยที่ทาเสร็จแล้ว :
๑) Association of Human Papillomavirus type ๑๖ Long Control Region
Mutation and Cervical Cancer
สถานภาพในการทาวิจัย : ผู้ร่วมวิจัย
๒) Analysis of HPV๑๖ Long Control Region (LCR) Polymorphism in
Squamous Cell Cervical Carcinoma
สถานภาพในการทาวิจัย : หัวหน้าโครงการ
๓) การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืชสมุนไพร ในพื้นที่ป่าชุมชนพลสงคราม เพื่อการ
ใช้ประโยชน์ในการทาตารับยารักษาโรคของหมอพื้นบ้าน จังหวัดนครราชสีมา
แหล่งทุน : สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปี ๒๕๕๘
สถานภาพในการทาวิจัย : ผู้ร่วมวิจัย

