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ค�าน�า

 กิจกรรมส�าคัญท่ีท�าให้องค์การอนามัยโลกมีบทบาทสูงเด่นเป็นที่
ยอมรับของประเทศสมาชกิทัว่โลก และสามารถท�าให้ประเทศต่างๆ ผลกั
ดนังานทีม่คีณูุปการอย่างสงูต่อประชาชนทัว่โลก คอื มตทิีจ่ะร่วมกันบรรลุ
เป้าหมาย “สุขภาพดีถ้วนหน้าเมื่อ 2543” (Health For All By the 
Year 2000)
 ในการด�าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายทางสังคมดังกล่าว คณะ
กรรมการทีเ่กีย่วข้องได้ประชมุพจิารณากลวธิสี�าคญัทีต่่อมารู้จักกนัอย่าง
กว้างขวาง คือ การสาธารณสุขมูลฐาน และนโยบายส�าคัญประการหนึ่ง
คอื การก�าหนดว่าจะต้องน�าการแพทย์ดัง้เดมิของแต่ละประเทศ และท้อง
ถิ่นมาพัฒนาและใช้ประโยชน์ด้วย เพราะล�าพังการแพทย์แผนปัจจุบัน
ย่อมไม่เพียงพอที่จะท�าให้ประชาชน บรรลุสุขภาพดีถ้วนหน้าได้ จาก
นโยบายดังกล่าว องค์การอนามัยโลกได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการจ�านวนมากเพื่อรองรับ และแม้จะล่วงเลย พ.ศ. 2543 มานาน
แล้ว องค์การอนามัยโลกก็ยังคงนโยบายดังกล่าวสืบมา ดังปรากฏว่าได้มี 
“ยุทธศาสตร์การแพทย์ดั้งเดิม พ.ศ. 2545-2548” และในปี 2552 
สมชัชาอนามยัโลกได้มมีต ิที ่62.13 ให้ผูอ้�านวยการใหญ่องค์การอนามยั
โลก พัฒนายุทธศาสตร์ฉบับนั้น และได้มีการด�าเนินการจนได้เป็น 
“ยุทธศาสตร์การแพทย์ดั้งเดิม พ.ศ. 2557-2566 ขององค์การอนามัย
โลก” (WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023) ประกาศ
ใช้เป็นเสมอืนเขม็ทศิ และอปุกรณ์ในการพฒันางานการแพทย์ดัง้เดมิของ
ประเทศต่างๆ ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย
 น่ายินดีที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมงานกับองค์การอนามัยโลกมาอย่าง
ต่อเนื่อง และมีผลงานหลายเรื่องที่เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานา
ประเทศ งานด้านการแพทย์ดัง้เดมิก็เป็นงานหนึง่ทีม่คีวามก้าวหน้าเป็นที่
ประจกัษ์ ซึง่หนึง่ในกจิกรรมทีส่่งเสรมิการยอมรบัในการแพทย์ด้ังเดิมของ

01-48 pc5.indd   4 2/26/2020   4:08:35 PM



ไทยคือการยกย่องประกาศเกียรติคุณของหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ ซ่ึง
ด�าเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2554 เป็นครั้งแรกจนเป็นครั้งที่ 10 ปีนี้
 การคดัเลอืกหมอไทยดเีด่นแห่งชาติปี  2563  มกีารปรบักระบวนการ
คัดเลอืกให้รดักมุและยงัคงตอบสนองเป้าหมาย  และคณะท�างานพจิารณา
คัดเลือกหมอไทยดีเด่นแห่งชาติมีการทบทวนหลักเกณฑ์การคัดเลือกให้
สอดคล้องกับสถานการณ์และทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายให้เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชน  โดย  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทาง
เลอืกได้ด�าเนนิการรวบรวมผลการคดัเลือกหมอไทยดีเด่นระดับจังหวดัมา
อย่างเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อน�าเสนอข้อมูลให้คณะท�างานฯ ประชุม
พิจารณาคัดเลือกหมอไทยดีเด่นระดับภาค 4 ภาค ได้ 4 คน ตามหลัก
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ก่อนคณะท�างานลงพื้นที่ศึกษาและรับฟัง
ข้อมูลจากชุมชน เพื่อตัดสินขั้นสุดท้าย โดยคณะท�างานเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านสุขภาพแห่งชาติ มีมติเป็น
เอกฉันท์เลือก พ่อหมอหมวก คงศรี ต�าบลจะแนะ อ�าเภอจะแนะ จังหวัด
นราธิวาส เป็นหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ  พ.ศ. 2563
 ขอขอบคุณทุกท่าน และทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน
นี ้หวงัว่างานน้ีจะเป็นส่วนหนึง่ในการพฒันาการแพทย์ด้ังเดิมของไทย ให้
เจรญิวฒันาสถาพร ก่อประโยชน์สขุแก่ประชาชนบนผนืแผ่นดนิไทย ยิง่ๆ 
ขึ้นไป

นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน
ประธานกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ
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6   หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2563 พ่อหมอหมวก คงศรี

ค�าประกาศเกียรติคุณ

 พ่อหมอหมวก คงศรี เป็นหมอพื้นบ้านชาวพุทธในชุมชนที่คนส่วน
ใหญ่เป็นมุสลิม ในชุมชนมนังซีโป ต�าบลจะแนะ อ�าเภอจะแนะ จังหวัด
นราธิวาส เกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2479 ปัจจุบันอายุ 84 ปี

 ภูมิล�าเนาบ้านเกิดของท่านอยู่ท่ีบ้านวัดใหม่ ต�าบลพร่อน อ�าเภอ
ตากใบ จังหวัดนราธิวาส มีน้องสาวเป็นพี่น้องร่วมท้องเพียงคนเดียว 
เรียนจบชั้นประถมที่ 4 โรงเรียนปลักช้าง ภูมิล�าเนาถิ่นบ้านเกิด และได้
อุปสมบทที่วัดนภาราม หรือวัดใหม่ โดยมีพระอุปัชฌาย์มาจากวัดชล
ธาราสิงเห หรือวัดเจ๊ะเห ในท้องที่นั้นเอง

 เจ๊ะเหเป็นภาษาถิน่ของชาวพุทธในท้องทีน่ัน้ ซ่ึงประชากรส่วนใหญ่
เป็นมุสลิมพูดภาษายาวี ภาษาเจ๊ะเหมีหลักฐานว่าสืบทอดมาจากภาษา
ไทยสโุขทัยด้ังเดิม ชมุชนชาวพทุธกลุม่ภาษาเจ๊ะเหยงัมอียูก่ระจดักระจาย
ในทุกต�าบลของอ�าเภอตากใบ และแผ่ไปยังทั้ง 13 อ�าเภอของจังหวัด
นราธิวาส ข้ามไปจังหวัดปัตตานี และหลายเมืองในรัฐกลันตันประเทศ
มาเลเซีย

 บดิาพ่อหมอหมวกเป็นนายหนงัตะลงุ ยายเป็นหมอน�า้มนต์ ตาและ
ตาทวดเป็นหมอพืน้บ้าน พ่อหมอหมวกได้สบืทอดความรู้หมอจากตาชือ่

ยะโก๊ะ หมอพื้นบ้านชาวพุทธ 
ในท่ามกลางพหุวัฒนธรรมอันงดงาม  
บ้านจะแนะ (หมู่ 2) ชุมชนมนังซีโป
ต�าบลจะแนะ อ�าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
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7ยะโก๊ะ หมอพื้นบ้านชาวพุทธ ในท่ามกลางพหุวัฒนธรรมอันงดงาม

เสาร์ ตั้งแต่อายุได้ 10 ขวบ โดยตาเสาร์มักไปรักษาคนไข้ตามบ้านใน
เวลากลางคนื และชวนพ่อหมอหมวกไปเป็นเพ่ือน กว่าจะได้กลับกตี็ 10 
ตี 11 ต้องทนง่วง ท�าให้ไม่อยากเป็นหมอ แต่เพราะตาชวนไปบ่อยๆ จึง
จดจ�ายาและวิธีรักษาของตาไว้ได้มาก เมื่อตาเร่ิมชราลงจึงเร่ิมช่วยตา
รักษาคนไข้ด้วยตนเองตั้งแต่ยังเด็ก ได้ต�ารายาดีๆ จากตาหลายขนาน 
เช่น ยารักษาโรคเริม งูสวัด ไฟลามทุ่ง ยารักษาไข้ทั้งไข้ป่าและไข้อื่นๆ 
ตลอดจนยาและวิธีรักษาโรคกระดูกแตก นอกจากนี้ยังศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติมจากต�าราของพ่อหมอด�า ลีคม ซึ่งเป็นตาทวดอีกด้วย

 ในวยัหนุม่ฉกรรจ์พ่อหมอหมวกกเ็หมอืนผูใ้ช้แรงงานทัว่ไปในชนบท
ที่ย้ายถ่ินฐานไปท�างานรับจ้าง และแสวงหาความรู้และประสบการณ์
นอกถ่ินฐานบ้านเกดิ เช่น เมือ่อายไุด้ 18 ปี ได้ไปรับจ้างกรดียางที ่ต�าบล
ละหาร อ�าเภอยี่งอ ตอนอายุได้ 26-27 ปี ได้ไปท�างานก่อสร้างและท�า
นาที่ต�าบลล�าภู อ�าเภอเมือง ซึ่งตลอดเวลาที่จากบ้านไปหางานท�า ก็ได้
ใช้ความรู้หมอพื้นบ้านช่วยเหลือเยียวยารักษาคนไข้ จนมีชื่อเสียงเป็นที่
ประจกัษ์ พร้อมกันน้ันกแ็สวงหาความรูเ้พิม่เตมิท้ังด้านหมอพืน้บ้านและ
คาถาอาคม เช่น คาถาถอดหนาม และคาถาปัดพิษงู เป็นต้น โดยท่านรู้

ให้ความรู้ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรท้องถิ่นรักษาสุขภาพให้กับประชาชนในชุมชน
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8   หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2563 พ่อหมอหมวก คงศรี

ทัง้ภาษาไทยและภาษายาว ีเมือ่รกัษาชาวพทุธก็จะท่องคาถาเป็นภาษา
บาลี และเมื่อรักษาชาวมุสลิมก็จะร่ายคาถาเป็นภาษายาวีด้วย

 ความรูแ้ละประสบการณ์ทางหมอพืน้บ้านประกอบกบัการรูจ้กัภาษา
และวัฒนธรรมของชาวมุสลิมอย่างดี ท�าให้พ่อหมอหมวกด�ารงชีวิตได้
อย่างกลมกลืนในสงัคมพหวุฒันธรรมท่ามกลางคนส่วนใหญ่ทีเ่ป็นมสุลมิ
ได้อย่างดี จนได้รับยกย่องจากชาวมุสลิมเรียกท่านว่า “ยะโก๊ะ” ซึ่งเป็น
ชื่อของศาสดาองค์หนึ่งในศาสนาอิสลาม คือท่านยาโก๊บ หรือยะกู๊บ

 พ่อหมอหมวกมีความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างยิ่ง เมื่อรักษาชาวไทย
พทุธกจ็ะกล่าวว่า “ขออญัเชญิให้พ่อหมอชวีกและอาจารย์ทกุๆ พระองค์ 
มาช่วยดลบนัดาลให้ท่านหาย” เวลารกัษาคนมสุลมิ ท่านก็จะกล่าวอย่าง
นอบน้อมว่า “ไม่ใช่เรานะที่รักษาหาย เรารู้ยา แต่ถ้าอัลเลาะห์ไม่ให้ก็ไม่
หาย ลองเอายาไปกินดู”

 ความรู ้ประสบการณ์ และจรรยาบรรณอนังดงามของพ่อหมอหมวก
ท�าให้พ่อหมอหมวกได้รับการยอมรับและช่ืนชมทั้งจากชุมชนและทาง
ราชการ ท่านได้ใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย สาขาเวชกรรม 
ประเภท (ค) เมื่อ พ.ศ.2549 ได้รับรางวัลหมอพื้นบ้านดีเด่นระดับ
จังหวัด เมื่อ พ.ศ.2555 เป็นหมอไทยดีเด่นระดับภาค เมื่อ พ.ศ.2563

 คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ  
ได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์คัดเลือก และประกาศเกียรติคุณ 
พ่อหมอหมวก คงศรี เป็นหมอไทยดีเด่นแห่งชาติประจ�าปี พ.ศ.2563
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1. พ่อหมอหมวกกับนางถนอม คงศรี ภรรยา   

2-3. วิทยากรให้ความรู้เรื่องสมุนไพรเดินป่า ณ เขาตันหยง ต.กะลุวอเหนือ อ. เมือง จ.นราธิวาส 
                     จัดโดยส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ปี 2562

1 2
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10   หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2563 พ่อหมอหมวก คงศรี

ประวัติ
หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ 

พ.ศ. 2563
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ประวัติชีวิต พ่อหมอหมวก คงศรี
หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.๒563

 เกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2479 ปัจจุบันอายุ 84 ปี 
 ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 304 หมู่ที่ 2 ต�าบลจะแนะ อ�าเภอจะแนะ จังหวัด
นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96220
 บิดาและมารดา : คุณพ่อเย๊ะ และคุณแม่อร คงศรี มีบุตร 2 คน นายหมวก
เป็นคนหัวปี และคนที่ 2 คือ น้องสาว ภูมิล�าเนาเกิดท่ีบ้านวัดใหม่ (หมู่ท่ี 6) 
ต�าบลพร่อน อ�าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
 จบการศกึษาสายสามัญ ประถมศกึษาปีที ่4 โรงเรียนปลักช้าง อ�าเภอตากใบ 
จังหวัดนราธิวาส 
 อุปสมบท เมื่ออายุ 21 ปี ณ วัดนภาราม อ�าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
 สถานภาพ สมรส ภรรยาชื่อ นางถนอม คงศรี (นามสกุลเดิมคือ แดงเกื้อ) มี
บุตร 2 คน เป็นชาย 1 คนและหญิง 1 คน และมีบุตรกับภรรยาคนแรกอีก 2 
คน เป็นชาย 1 คนและหญิง 1 คน
 อาชีพ ท�านา รับจ้าง เผาถ่าน
 ได้รบัใบประกอบวิชาชพีการแพทย์แผนไทย สาขาเวชกรรมไทย ประเภท (ค) 
เลขที่ พท.ว. 15813 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2549 
เกียรติภูมิและรางวัลที่ได้รับ
 • กรรมการคุมสอบใบประกอบโรคศิลปะ (ค) 14 จังหวัดภาคใต้ ปี พ.ศ.
2554
 • รางวัลหมอพื้นบ้านดีเด่นระดับจังหวัด ปี พ.ศ.2555
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด ปี พ.ศ.2555
 • รางวัลหมอไทยดีเด่นระดับจังหวัด ปี พ.ศ.2562 
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ของกรมการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้ไว้ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 
ใช้ได้ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2564
 • รางวัลหมอไทยดีเด่นระดับภาค ปี พ.ศ.2563
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12   หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2563 พ่อหมอหมวก คงศรี

 พ่อหมอหมวก คงศรี เริ่มมีบทบาทรักษาคนเจ็บป่วย ในวัยฉกรรจ์
อายุ 18 ปี มีอาชีพรับจ้าง อยู่ที่ต�าบลละหาร อ�าเภอยี่งอ ต่อมาราวอายุ 
26 ปี ย้ายไปอยู่ต�าบลล�าภู อ�าเภอเมือง ท�างานก่อสร้างและท�านา ก็ยัง
มีคนเจ็บป่วยติดตามมาขอรับการรักษา ระหว่างการโยกย้ายที่อยู่อาศัย 
พ่อหมอหมวกหาโอกาสเรยีนรูว้ชิาแพทย์ไปด้วย จนกระทัง่มาอยูท่ีจ่ะแนะ 
ปี พ.ศ. 2547 โรงพยาบาลจะแนะส่งไปร่วมอบรมการแพทย์แผนไทย
เป็นครัง้แรก หลงัจากนัน้พ่อหมอหมวกผ่านการอบรมอกีหลายครัง้ จนได้
รับใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย สาขาเวชกรรมไทย ประเภท 
(ค) เลขที่ พท.ว.15813 เป็นรุ่นแรกฯ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2549 

หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.2563

พ่อหมอหมวก 
คงศรี

ยะโก๊ะ หมอพื้นบ้านชาวพุทธ
ในท่ามกลางพหุวัฒนธรรมอันงดงาม 

บ้านจะแนะ (หมู่ที่ 2) ชุมชนมนังซีโป
ต�าบลจะแนะ อ�าเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส
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สืบสานภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านเจ๊ะเห
  ในอาณาบริเวณวัฒนธรรมชายแดนภาคใต้
  พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ปลายด้ามขวานทองของไทย มี
ประชากรส่วนใหญ่เป็นพีน้่องชาวมสุลมิ พูดภาษายาวีเป็นหลัก และมชีาว
ไทยพุทธกลุ ่มน้อยจ�านวนหนึ่งพูดภาษาไทยโบราณที่เรียกว่าภาษา 
“เจ๊ะเห” มีหลักฐานว่าสืบทอดมาจากภาษาสุโขทัยด้ังเดิม เห็นได้จาก
ส�านวนภาษาและค�าบางค�าของภาษาเจ๊ะเหมคีวามคล้ายคลึงกบัท่ีปรากฏ
ใน “ไตรภูมิพระร่วง” เช่น ค�าว่า “เยียใด” ในภาษาเจ๊ะเห แปลว่า 
“ท�าไม”ตรงกับค�าแปลในข้อความว่า “ยักษ์ผู้นั้นจึงร้องว่า เหวยพระญา
อชาตศัตรู ท่านจะมาเยียใด” เป็นต้น นับเป็นความภาคภูมิใจของชาว
นราธิวาสที่ภาษาเจ๊ะเหอันนุ ่มนวลไพเราะได้รับการอนุรักษ์โดยขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติเมื่อปีพ.ศ. 2556
  ปัจจบัุนชุมชนชาวพทุธกลุม่ภาษาเจ๊ะเหอาศัยอยูใ่นแหล่งต้นก�าเนดิ
ทีต่�าบลเจ๊ะเห และทุกต�าบลในอ�าเภอตากใบ จนกลายเป็นอตัลักษณ์ของ
ภาษาถิ่นใต้ส�าเนียงตากใบของชุมชนชาวพุทธ ซึ่งยังแผ่วัฒนธรรมทาง
ภาษาไทยพุทธไปทั้ง 13 อ�าเภอของจังหวัดนราธิวาส อีกทั้งข้ามไปอีก
หลายอ�าเภอในจังหวัดปัตตานี รวมทั้งข้ามพรมแดนประเทศเพ่ือนบ้าน
ด้วย มีชาวมาเลเซียพุทธเชื้อสายสยามหลายเมืองในรัฐกลันตันที่ยังใช้
ภาษาเจ๊ะเห จนมีเอกลักษณ์ของตนเองในชื่อเรียกเฉพาะว่า ภาษาตุมปัต 
ตามชื่อเมืองๆ หนึ่งในรัฐกลันตัน นั่นเอง
  ในสายธารประวตัศิาสตร์ชาตพินัธุอ์นัยาวนาน ยงัคงมชีมุชนชาวพทุธ
เจ๊ะเหกลุ ่มน้อยด�ารงอยู ่ในพื้นที่เล็กๆ อย่างงดงาม ท่ามกลางพหุ-
วฒันธรรมของ 3 จังหวดัชายแดนภาคใต้สบืทอดกนัมารุ่นแล้วรุน่เล่า พ่อ 
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หมอหมวก คงศรี เป็นชาวพุทธเจ๊ะเหคนหนึ่ง ผู้ถือก�าเนิดและเติบโตขึ้น
มาในท้องถิน่พหวุฒันธรรมอสิลาม-พทุธ บ้านวดัใหม่ ต�าบลพร่อน อ�าเภอ
ตากใบ เมื่อ 84 ปีที่ผ่านมา แม้ครอบครัวของท่านมีการย้ายถิ่นฐานจาก
บ้านเกิดบ้าง แต่ท่านและญาติพี่น้องชาวไทยพุทธกลุ่มน้อย ก็ไม่เคยย้าย
ถิน่ออกจากพืน้ทีพ่หวุฒันธรรมอสิลาม-พทุธของจงัหวดันราธวิาสเลย ตรง
กนัข้าม น้องสาวร่วมสายโลหติคนเดยีวของท่านกย็งัคงอาศยัอยูใ่นถิน่ฐาน
บ้านเกิดที่ต�าบลพร่อน ส่วนญาติพี่น้องก็ยังมีภูมิล�าเนาอยู่ในตัวอ�าเภอ
ตากใบและอ�าเภอเมืองนราธิวาส ด้วยความเชื่อมั่นต้ังแต่ครั้งบรรพบุรุษ
ว่าพ่ีน้องชาวไทยมุสลิม-พุทธในแหลมมลายูสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่าง
สันติสุข 
 ส่วนตวัพ่อหมอหมวกเตบิโตได้เรยีนหนงัสอืและบวชเรียนท่ีบ้านเกดิ
ในต�าบลพร่อน อ�าเภอตากใบนั่นเอง หลังเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ท่านได้อุปสมบทระยะสั้น ณ อุโบสถวัดนภาราม (วัดใหม่) เมื่ออายุ 21 
ปี โดยมีพ่อท่านแบน พระครูนิพัทกาลัญญ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ จากวัด 
ชลธาราสิงเห (เดิมชื่อวัดเจ๊ะเห) ปัจจุบันทั้งวัดใหม่นภารามและวัดเจ๊ะเห
ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจชาวไทยพุทธ-มุสลิมทั้งฝั่งไทยและฝั่งมาเลเซีย

หนีไม่พ้น เป็นทายาทหมอพื้นบ้าน
         เจ๊ะเหแห่งนราธิวาส
  ตระกูลของพ่อหมอหมวกทั้งฝ่ายบิดาและมารดาเป็นตัวอย่าง
ครอบครัวคนไทยท่ีสบืสานวิถีวฒันธรรมพืน้บ้านของภาคใต้ บดิาของท่าน
เป็นนายหนงัตะลงุ ตาและตาทวดเป็นหมอพืน้บ้าน ยายเป็นหมอกอืนาวา 
หรือหมอเป่า หมอน�้ามนต์ แม้ท่านไม่ได้รับสืบทอดศิลปะหนังตะลุง แต่ก็
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ตรวจผู้ป่วย (มีอาการปวดบวมข้อกระดูกข้อมือ) วินิจฉัยร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบัน
                       (ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจะแนะ) ณ มัสยิดบ้านยะออ ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

ให้ค�าปรึกษาด้านยาสมุนไพร และเปรียบเทียบชื่อยาสมุนไพร
ณ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลจะแนะ
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ยงัตัง้ห้ิง “ครูหมอตายาย”ของบพุการไีว้ ส�าหรับพธิกีารไหว้ครบูชูาสบืมา 
ส่วนมรดกส�าคัญที่ท่านรับถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษฝ่ายมารดาก็คือ 
ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านเจ๊ะเห ตาทวดของท่านชื่อ “หมอด�า ลีคม” เป็น
หมอพื้นบ้านผู้เช่ียวชาญด้านรักษาไข้ป่า เดิมตาทวดหมอด�าเป็นชาว
มาเลเซยีมาแต่งงานกบัย่าทวดชือ่นางคง แม้ท่านจะเกดิมาไม่ทันเรียนวชิา
กับตาทวด แต่ก็ได้ทันเป็นลูกมือ“ตาหมอเสาร์ ลีคม”บุตรตาทวดหมอด�า
และมีศักดิ์เป็นน้าชายแท้ๆของมารดา แม่อร คงศรี 
 หมอหมวกย้อนร�าลึกถึงจุดเริ่มต้นเป็นหมอในวัยเด็กว่า “ตอนอายุ
ได้ 10 ขวบ ตาเป็นหมอชือ่ตาเสาร์มกัไปรกัษาตอนกลางคนื พอตกเยน็ตา
เสาร์จะไปร้องเรียก “ไอ้นุ้ยๆ ไปเป็นโยง(เพื่อน)หมอกัน” กว่าจะได้กลับ
ก็ตี 10 ตี 111 หาวนอน หมอต้องไปหาคนเจ็บ ไม่ใช่คนเจ็บมาหาหมอ 
ล�าบากไม่คิดอยากเป็นหมอ แต่จ�ายาที่ตาหมอแกรักษาคนได้ เมื่อเราเจอ
คนไข้ก็รักษาได้ คนไข้ก็หาย ตั้งแต่ตาเริ่มหลงๆลืมๆ จึงเริ่มช่วยรักษามา
ตั้งแต่ตอนเด็ก”
  วิชาหมอพื้นบ้านท่ีได้รับถ่ายทอดซึมซับจากตาหมอเสาร์มีทั้งด้าน
สมุนไพรบ�าบัดและพิธีกรรมบ�าบัด ในด้านสมุนไพรมีต�ารับยาพ้ืนบ้านที่
เรียนรู้โดยตรงจากตาหมอเสาร์และน�ามาใช้ 3 ต�ารับ ได้แก่ (1) ยารักษา
โรคเริม งูสวัด ไฟลามทุ่ง (2) ยารักษาอาการไข้ (3) ยารักษากระดูกแตก 
ด้วยเหตทุีส่มุนไพรใบล�าคดนัน้หายาก หมอหมวกจงึเปลีย่นมาใช้ต�ารบัยา
รักษากระดูกของหมอออน ซึ่งหาเครื่องยาได้ง่ายกว่า ประกอบด้วย
สมุนไพรสด คือ ขิง ขมิ้นชัน ไพล ใช้เสมอภาค ฝานเป็นแว่น หุงในน�้ามัน
มะพร้าว แล้วน�าน�า้มนัสมุนไพรมาใช้ประสานกระดกูตามกรรมวธีิหมอพืน้
บ้าน 

1 เวลา เรียกตามภาษาท้องถิ่น ชาวบ้านเรียกเวลากลางคืนว่า “ตี 1, ตี 2, ตี 3, ตี 4, ...”
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 ยิง่กว่านัน้ยงัมตี�ารบัยาทีไ่ด้รบัสบืทอดจากบรรพบรุษุตาทวดหมอด�า
ลีคมอย่างน้อย 6 ต�ารับ ได้แก่ (1) ยารักษาเหงือกและฟัน (2) ยารักษา
สะเก็ดเงิน (3) ยามะเร็ง (4) ยาไต (5) ยาริดสีดวงจมูก (6) ยาแก้พยาธิ
ในเด็ก นอกจากนี้ยังมีต�ารับยาที่พ่อหมอหมวกคิดค้นเอง เช่น ยากระชับ
มดลกู และยงัมตี�ารบัยาทีไ่ด้มาจากหมอท่านอืน่และคมัภร์ีแพทย์แผนไทย 
เช่น ยาขับโลหิตเสียและยาขับน�้าคาวปลา ยารักษาเบาหวาน ยารักษา
ริดสีดวงทวาร ยารักษาเหงือกและฟัน ยารักษาโรคผิวหนัง เป็นต้น

ผสานวิชาหมอพื้นบ้านของบรรพบุรุษ
   กับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยร่วมสมัย
  ในวัยฉกรรจ์พ่อหมอหมวกด�าเนินชีวิตเยี่ยงชายผู้ใช้แรงงานทั่วไป 
ต้องย้ายถิน่ฐานท�างานรบัจ้าง อกีทัง้แสวงหาความรู้ประสบการณ์นอกถ่ิน
บ้านเกดิ ในพืน้ท่ีจงัหวัดนราธิวาส เมือ่ช่วงอาย ุ18 ปี ได้ไปอาศยัอยูต่�าบล
ละหาร อ�าเภอยี่งอ ท�างานรับจ้างกรีดยาง และได้เริ่มใช้ความรู้หมอพื้น
บ้านรักษาผู้ป่วยจนเป็นที่รู้จักในชุมชน 
 โรคสะพั้นเอ็นมักป่วยกันมากส�าหรับผู้ใช้แรงงานที่นี่ เป็นโรคกล้าม
เนื้อและเอ็นอักเสบชนิดหนึ่ง คนป่วยมักมีอาการปวดกล้ามเนื้อรุนแรง 
ปรากฏอาการอักเสบ แดง ร้อนตามแนวกล้ามเน้ือทุกส่วนของร่างกาย 
ปวดมากจนเดินไม่ได้ หากไม่ได้รับการรักษาจะกลายเป็นหนอง หมอ
หมวกได้ใช้ต�ารับยาพอก คือใบคอแลนเถา ขมิ้นชัน ข้าวสาร ปริมาณมาก
พอสมควร ต�าผสมกันแล้วน�าไปพอกบริเวณที่มีอาการทั่วร่างกาย ความ
เย็นจากตัวยาช่วยลดความร้อนและบรรเทาอาการอักเสบ จนหายขาด 
นอกจากนั้นยังมีโรคที่ชาวบ้านมาหาเพื่อให้พ่อหมอหมวกรักษาเป็น
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จ�านวนมากในเวลานั้น คือ โรคเริมตีนเสือหรือเริมตีนหมา(หรือตาเปาะรี
มา ในภาษายาวี) ท่านใช้คาถาปัดเริมเคี้ยวหมากพลูพ่นบริเวณผิวหนังที่
เป็นเริม จนหายดีทุกราย 
 ต่อมาหมอหมวกย้ายไปอยู่ต�าบลล�าภู อ�าเภอเมือง ตอนอายุได้ราว 
26 หรือ 27 ปี ไปท�างานก่อสร้างและท�านา แต่ยังคงมีผู้ป่วยติดตามมา
รักษากับท่าน ขณะนั้นเองท่านได้เรียนรู้วิชาแพทย์เพ่ิมเติมจากผู้ใกล้ชิด 
โดยเฉพาะเรยีนวชิาคาถาถอดหนาม และคาถาปัดพิษงกูดั ภาษายาวจีาก
ญาติชาวพุทธที่ตากใบ ชาวบ้านที่อาศัยใกล้ป่ามักถูกหนามต�า เมื่อมาหา
หมอหมวกท่านก็จะว่าคาถาเรียกหนามเป็นภาษายาวี ดังนี้ “เฮ บือดีรี 
โต๊ะกูรูอากู ซูโร๊ะอากูจาบุราโมะ จาบุดูรี ซืองะปารีและปลูรู”๒ คนป่วย
ต้องมาหาหมอหมวกทุกเช้า หมอหมวกรักษาโดยกล่าวคาถาพร้อมดึง
เส้นผมคนป่วย 3 วันติดต่อกัน หนามจึงหลุดออกมา

ผู้ผสานภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน
            กับการแพทย์แผนไทย
  ราวปีพ.ศ.2529 เมื่อวัยหมอหมวกย่าง 50 ปี ได้ย้ายครอบครัวมา
ตั้งรกรากอยู่ที่ชุมชนมนังซิโป บ้านจะแนะ ต�าบลจะแนะ อ�าเภอจะแนะ 
“มนังซีโป”3 เป็นชุมชนหนึ่ง บ้านจะแนะประกอบด้วย 5 ชุมชน ได้แก่ 
จะแนะ มนังซีโป เมาะตูรอ บือแด และบือแนบือแด เมื่อมาอยู่ที่นี่ ท่าน
ได้รับความรู้และต�ารายาวัดโพธิ์มาจากพระรูปหนึ่งที่มาจ�าพรรษา ณ 
ส�านกัสงฆ์ดซุงญอ ต�าบลดซุงญอ หมอหมวกจงึค้นคว้ายาจากต�ารับหลวง 
ต�ารับเล็กๆ ที่ใช้รักษาโรคท่ีพบมากในท้องถ่ินและใช้ได้ผลดี อาทิ โรค
รดิสดีวงทวาร จดุนีก้ลายเป็นสะพานการเช่ือมต่อหมอหมวกกบัการศกึษา
เรียนรู้กับระบบการแพทย์แผนไทยที่เป็นทางการ 

2 ค�าแปล : โอม ครูของกู ให้มาถอนผม ถอนหนาม ถอนหนามปลากระเบนและกระสุน
3 ชื่อ มนังซีโป มีความหมายว่า ทุ่งต้นส้าน (มนัง แปลว่า ทุ่ง, ซีโป แปลว่า ต้นส้าน ซึ่งเป็นไม้สูง
ใหญ่ใบหนา ดอกสีเหลืองสด ผลสุกเหลืองรสหวานอมเปรี้ยวจิ้มกินกับน้�าพริกได้ แก่นต้นต้มดื่ม
ขับน้�าคาวปลา เปลือกต้นใช้เคี้ยวพ่นรักษาแผลไฟไหม้)
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 ในความทรงจ�าอันแจ่มชัด พ่อหมอหมวกจึงเล่าว่า “เมื่อได้ย้ายมา
อยูต่รงนี ้(ชมุชนมนงัซโีป อ�าเภอจะแนะ) มพีระเดนิทางมาจากอสีานหรอื
กรงุเทพฯ (ไม่แน่ใจ) เอาต�าราวดัโพธิม์าให้เล่มหนึง่ (เล่มสีเขียว) ได้มาตอน
อาย ุ48-49 ปี เมือ่มคีนเจบ็มาขอยา ผมอ่าน (ต�ารา) ตามนัน้ แล้วไปซ้ือยา 
กับอาจารย์วิโรจน์ ปัญญาวุทธิ์ เป็นร้านอยู่ใกล้สถานีรถไฟตันหยงมัส” 
อาจารย์วโิรจน์ถามว่าไปเรยีนท่ีไหนมา หมอหมวกบอกว่าไม่ได้เรียน อ่าน
ตามต�าราเอง อาจารย์วิโรจน์บอกว่าถ้าไม่ได้เรียน จะถูกจับ ผิดกฎหมาย 
หมอหมวกจึงตัดสินใจเรียนและมอบตัวศิษย์กับอาจารย์วิโรจน์ 
  หลงัจากนัน้พ่อหมอหมวกได้เริม่เข้าร่วมรบัการอบรมเรือ่งการแพทย์
แผนไทยและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน 
จังหวัดยะลา เมื่อปี พ.ศ.2546 โดยวิทยากรเป็นครูแพทย์แผนไทย 
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน คืออาจารย์นิยม แก้วแสงเรือง อาจารย์เล็ก ธนแก่น 
และอาจารย์ประกอบ อุบลขาว ซึ่งภายหลังพ่อหมอหมวกได้รู้จักใกล้ชิด
และมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้กับครูแพทย์แผนไทยท้ัง 3 ท่านอยู่เป็น
ระยะ และมีโอกาสเข้าอบรมในสมัยแพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญมา
บรรยายที่โรงแรมมายการ์เด้น จังหวัดปัตตานี (ราวปีพ.ศ.2547) โรง
พยาบาลจะแนะส่งหมอหมวกกับเพื่อนบ้านผู้สนใจชื่อ ดอแม (ปัจจุบัน
ดอแมเสียชีวิตแล้ว) ไปอบรมครั้งละ 3-4 วัน ทางหน่วยงานราชการมัก
ส่งหมอหมวกเป็นตวัแทนไปร่วมกจิกรรมได้เพ่ิมพูนความรู้และทักษะด้าน
หมอพื้นบ้านและแพทย์แผนไทยสืบเนื่องมา 

ยะโก๊ะ : หมอนักบุญของพี่น้อง
           ชาวไทยมุสลิม จังหวัดนราธิวาส
  ส�าหรับพ่ีน้องชาวไทยมุสลิมในอ�าเภอจะแนะ จะรู้จักหมอหมวก 
ในชื่อว่า “บอมอ” หรือ (หมอ) ยะโก๊ะ หรือแบโก๊ะ เป็นบุคคลที่ทุกคน
ไม่เพยีงรูจ้กั แต่ยงัให้ความเคารพยกย่องหมอไทยชาวพทุธคนนีเ้ป็นอย่างสงู 

01-48 pc5.indd   19 2/26/2020   4:08:36 PM



20   หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2563 พ่อหมอหมวก คงศรี

ฉายา “ยะโก๊ะ” เป็นข้อยืนยันได้ดีจากปากของนายรอมลี แมหะ อิหม่าม 
แห่งบ้านยะออ หมู่ที่ 1 ต�าบลจะแนะ
  “ลงุหมวกนีค่อืชือ่เดมิ พอมาอยูจ่ะแนะซึง่เป็นชมุชนมสุลมิ พวกเรา
ที่นี่ก็ตั้งชื่อให้ว่า “ยะกู๊บ(ยาโกบ)” คือยะกู๊บ(ยาโกบ) เป็นชื่อของศาสดา 
เป็นของระดับสูง แต่เราเรียกบ้านๆว่า ยะโก๊ะ”
  ท่านอหิม่ามอธบิายถงึทีม่าของฉายา “ยะโก๊ะ”เพ่ิมเติมว่า “ลุงหมวก
มาอยู่ที่จะแนะประมาณ 40 ปี สมัยก่อนโรงพยาบาลอ�าเภอจะแนะยัง
ไม่มี มีแต่โรงพยาบาจังหวัด(นราธิวาส) ชาวบ้านก่อนไปโรงพยาบาล ก็ใช้
หมอบ้าน หมอสมุนไพรสมัยนั้นมีลุงหมวกซึ่งเป็นหมอไทยพุทธ หมอ
อิสลามเราก็มี ลุงหมวกเก่ง รักษาหลายๆโรค ได้ช่วยชาวบ้าน ที่นี่เป็น
ชมุชนมสุลมิมคีวามสมัพนัธ์อนัดีต่อกนักบัชาวพทุธ คนทีน่ีน่บัถอืลงุหมวก 
เป็นผู้อาวุโสที่เราเคารพนับถือคนหนึ่งไม่ได้มีความแตกต่างว่าเป็นไทย
พุทธหรือมุสลิม โต๊ะอิหม่ามเองก็รักษากับลุงหมวก เป็นต่อมลูกหมากโต 
ในการรักษาลุงหมวกรู้เข้าใจวิถีอิสลามดีว่าอะไรคือข้อห้าม วิธีไหนท�าได้
ในการรักษา เป็นคนมีวิชาสามารถช่วยเหลือพี่น้อง ในทัศนะอิสลาม คน
ที่ได้ช่วยคน คือ ผู้ได้ผลบุญมาก คนที่นี่จึงเรียกลุงหมวกว่า ‘ยะโก๊ะ’ ซึ่ง
ชื่อนี้มาจากชื่อของศาสดาองค์หนึ่งในศาสนาอิสลาม”

ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน : ตอบโจทย์
      การดูแลสุขภาพในท้องถิ่นห่างไกล
  ในท้องถิ่นไกลปืนเท่ียงพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ หมอพื้น
บ้านเป็นที่พึ่งของชาวบ้านและมีความส�าคัญในระบบพหุลักษณ์ทางการ
แพทย์ คือมีการแพทย์หลายระบบอยูด้่วยกนั อนัจะก่อให้เกดิความมัน่คง
ท้ังในทางการปกครองและการดแูลสขุภาพภายในชมุชนชายขอบ จึงเป็น
ภารกิจส�าคัญร่วมกันของทุกหน่วยงาน
  นายชัยเดช ปาละวงศ์ นายอ�าเภอจะแนะ ได้กล่าวถึงคุณูปการของ
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พ่อหมอหมวกท่ีมีต่อความเข้มแข็งของชุมชนพหุวัฒนธรรมว่า “พื้นที่นี้
เป็นพ้ืนท่ีท่ีเป็นป่าเขา ประชากรส่วนใหญ่มีอาชพีทางการเกษตร มทีัง้สวน
ยางพาราและสวนผลไม้ ใช้แรงกายท�างานประกอบอาชีพ และที่ส�าคัญก็
เป็นพืน้ท่ีท่ีมีความเคลือ่นไหวของผู้ก่อเหตุความไม่สงบ ซ่ึงในพืน้ท่ีเราเป็น
ที่พักพิงของผู้ก่อเหตุ ท�าให้การดูแลพี่น้องประชาชนค่อนข้างล�าบาก ใน
ขณะเดียวกัน โรงพยาบาลของเราเองก็มีแค่ 30 เตียง การที่จะดูแลคน 
30,000 เกือบ 40,000 คน(ในอ�าเภอจะแนะ)ก็ถือว่ามาก ในขณะ
เดียวกันก็มีคนของ อ�าเภอสุคิริน อ�าเภอระแงะ ที่ใกล้เคียงกันก็มาใช้
บริการที่โรงพยาบาล (อ�าเภอจะแนะ)ของเรา ท�าให้โรงพยาบาลมีภาระ
มากพอสมควรในการดูแลผู้ป่วย”
 “หมอหมวกก็เป็นคนหนึ่งที่ได้เป็นบุคคลส�าคัญของอ�าเภอ ท่ีได้น�า
ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านมาใช้ให้เกิดประโยชน์ขึ้นในอ�าเภออย่างแท้จริง 
ภูมใิจทีใ่นพืน้ทีท่ีห่่างไกล ทีแ่ทบจะไม่ได้รับความสนใจจากหน่วยราชการ 
อื่นๆ ที่จะมาสนับสนุนให้คนที่เขาท�าดี คนที่ท�าประโยชน์ให้แก่บ้านเมือง
อย่างเต็มที่ ฉะนั้นที่ท่านได้รับรางวัลระดับชาติถือว่า เป็นเกียรติของชาว
อ�าเภอจะแนะ”

  ความส�าคัญในการดูแลทุกข์สุขของประชาชน นายอ�าเภอกล่าวว่า 
“เกษตรกรในพืน้ทีม่กัมอีาการป่วยโรคของกล้ามเนือ้ โรคกระดกู โรคทาง
เดินอาหาร จะใช้ยาสามัญ ยาแผนปัจจุบันก็อาจไม่ทั่วถึงและมีค่าใช้จ่าย
ทีส่งูขึน้ เมือ่มหีมอพืน้บ้านซึง่กค็อืหมอหมวก ซึง่ท่านเป็นคนทีม่ภีมูปัิญญา
ในการที่จะน�าสมุนไพร มาใช้ในการรักษา ที่บ้านท่านเองก็มีการปลูก
สมุนไพร ซึ่งบางอย่างก็แทบหาไม่ได้แล้ว ซ่ึงเป็นตัวยาท่ีมีคุณค่าและ
สามารถท่ีจะน�ามารักษาโรคให้พี่น้องประชาชนที่ยังเชื่อมั่นในคุณค่า
สมุนไพร ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ลดค่าใช้จ่ายของทางราชการ และท�าให้พี่
น้องประชาชนที่มีความผูกพันไม่ว่าไทยพุทธ ไทยมุสลิมก็มีการไปมาหาสู่
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ช่วยกันดูแล ซึ่งเป็นมิติหน่ึงของคนในพื้นท่ีเสี่ยงภัย แต่เต็มไปด้วยความ
อบอุ่น ความห่วงใยซึง่กนัและกนั เวลามทีกุข์ภยัมโีรค ช่วยกนัดแูลรกัษา”
  คุณปูการทีพ่่อหมอหมวกมต่ีอพหุลกัษณ์ทางการแพทย์ในชมุชนนัน้ 
ผูท่ี้ตอบได้ชัดเจนทีส่ดุคอื นายแพทย์อหมดัมูซลูมั เปาะจิ แพทย์นกับริหาร
ได้ดูแลสุขภาพและร่วมท�างานกับหมอพื้นบ้านในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดมา
ไม่น้อยกว่า 26 ปี “กิจกรรมที่หมอหมวกได้ไปช่วยโรงพยาบาล คือทาง
โรงพยาบาลมีงานส่งเสรมิสขุภาพชาวบ้านโดยการใช้สมนุไพร แถวนีม้พีชื
สมุนไพรต่างๆ มากมาย โรงพยาบาลจัดการอบรมชาวบ้านทุกหมู่บ้านใน
การใช้พืชสมุนไพรเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยการเชิญหมอ
หมวกเป็นวิทยากรให้กับทางโรงพยาบาลทุกครั้ง ในขณะเดียวกันเราก็มี
หมอไทยในชุมชนหลายคน เราก็จะมีการประชุม พบปะแลกเปลี่ยนกัน 
โดยจะให้หมอหมวกเป็นหัวหน้าและให้ค�าปรึกษาแก่หมอไทยและหมอ
พื้นบ้านคนอื่นๆ ด้วย”
  นอกจากนั้นแล้ว ชาวบ้านแถวนี้มีอาชีพ ท�านาท�าไร่ โรคส่วนใหญ่
มักเกี่ยวกับเป็นโรคปวดเมื่อย ปวดกล้ามเนื้อ ส่วนใหญ่ใช้สมุนไพรเป็น
หลกัอยูแ่ล้ว โรงพยาบาลไม่ต้องการให้ใช้อย่างอืน่โดยเฉพาะการไปซือ้ยา
จากข้างนอกที่จะมีพวกเสตียรอยด์ จึงมีการให้ความรู้สมุนไพรโดยให้พ่อ
หมอหมวกแนะน�าการใช้สมุนไพรที่มีอยู่ในหมู่บ้าน ที่มีความปลอดภัย
ส�าหรับประชาชน ท�าให้มีความนิยมใช้สมุนไพรในอาการปวดข้อ ปวด
เมื่อยตามตัว ที่เกิดจากการประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ้นอีก

ครูผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน
    สู่คนรุ่นใหม่ในโรงพยาบาล
  แม้พ่อหมอหมวกสงูวยัมากขึน้ แต่ด้วยจติวญิญาณความเป็นครูของ
พ่อหมอหมวกสามารถข้ามช่องว่างระหว่างวัย ท่านกลายเป็นไอดอลของ
แพทย์แผนไทยรุน่ใหม่ ต่างวยัต่างศาสนา ดงัที ่ นางสาวโซฟียะห์ วาเต๊ะ4  
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ที่สะท้อนภาพความเป็นครูภูมิปัญญาใจดีของพ่อหมอหมวกว่า “คนไข้
ที่มาที่นี่ ก็จะมีอยู่ 2 แบบ แบบหนึ่งคือ มาหาหมอหมวกโดยตรง หรือ 
walk in (เข้ามาโดยไม่นัดล่วงหน้า) มาจาก OPD ตรงจุดคัดกรอง คนไข้
ก็บอกเลยว่า มาแผนกแพทย์แผนไทย แบบที่สอง คือ แพทย์ส่งมา 
  โซฟียะห์มาท�างานที่นี่ตั้ งแต ่ป ี  2550 บ ้านอยู ่ ใกล ้ๆ กับ 
บ้านพ่อหมวก แต่ด้วยความที่ไปเรียนหนังสืออยู่ข้างนอกมาตลอด จึง 
ไม่ได้รูอ้ะไรมากเกีย่วกับพ่อหมอ แค่เคยได้ยนิชือ่ว่าเป็นหมอพืน้บ้านทีเ่ก่ง
เรื่องสมุนไพร “พอเรียนจบมาท�างานที่นี่ เราเริ่มมีปัญหาเรื่องสมุนไพร 
เวลาเราไปเห็นสมุนไพร หรือท�างานกับโต๊ะบิแด (หมอสูติพื้นบ้านมุสลิม) 
หมอกจ็ะบอกเป็นภาษามลาย ูบางทเีราไม่รู ้กเ็ริม่ไปหาพ่อหมวก พ่อบอก
เปรยีบเทียบได้ว่าภาษามลายเูรยีกอันนี ้ภาษาไทยเรยีกอนันี”้ จงึไปมาหา
หมอหมวกกนัตลอด จนวนัหนึง่ได้รบัโจทย์จากอาจารย์ให้หา เหด็นมเสอื 
เราจึงไปหาพ่อ ซึ่งเห็ดนี้หายาก แต่ที่บ้านพ่อกลับมี รู้สึกว่าบ้านพ่อมี
สมุนไพรทุกสิ่งจริงๆ ที่เราขาด เมื่อมีนักศึกษามาฝึกงานเราพาให้ไปเรียน
รู้บ้านพ่อด้วย พ่อก็ให้ความรู้จนท�างานวิจัยได้ พ่อไม่หวงวิชาเมื่อเราไป
ปรึกษาเร่ืองการรักษาคนไข้ พ่อก็ให้สูตรมา และบอกให้มาเรียน เราได้
รวบรวมความรู้ของพ่อไว้เป็นเล่ม และใช้ในการสอนนกัศกึษาด้วย พ่อเป็น
คนทีเ่สยีสละ เป็นคนพทุธทีส่ามารถอยูไ่ด้กับชมุชนมสุลิม พ่อเป็นคนใจดี 
ไม่เคยเหน็พ่อโมโหสกัครัง้ ให้ความรูท้กุอย่างท่ีเราอยากรู้ เรารู้สึกดีใจและ
ภูมิใจมากที่มีพ่ออยู่ใกล้ๆ และเป็นที่ปรึกษา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาหรือการ
ด�าเนินชีวิต พ่อสามารถสอนเราได้ทุกอย่าง”
 ฝ่ายการแพทย์แผนไทยและการแพทยทางเลือก รพ.จะนะมีการ 
ใช้ยาสมุนไพรต�ารับพื้นบ้านของหมอหมวก 2 ต�ารับคือ
  1) ยารดิสดีวงทวาร ในผูป่้วยทีเ่พิง่เป็น เช่น มอีาการเลอืดออก หรอื
มีหัวริดสีดวงที่เพิ่งออกและเข้าไปได้เองก็จะใช้ยาเด่ียว คือเพชรสังฆาต 
4 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลจะนะ. (2560). ต�ารับยาพื้น
บ้าน-สมุนไพรพื้นบ้านของหมอหมวก คงศรี. ในโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการและการ
ดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. เอกสารอัดส�าเนา. 
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แต่ถ้าเป็นคนไข้ที่มีอาการหนักกว่า เช่น มีติ่งและต่ิงริดสีดวงไม่สามารถ
เข้าไปในทวารได้เอง หรอืมเีลอืดออกตลอดเวลา กจ็ะใช้ต�ารบัยาของหมอ
หมวก
  2) ยาแก้คัน รักษาโรคผิวหนังเรื้อรัง สะเก็ดเงิน ถ้าเป็นสะเก็ดเงิน
จะใช้ร่วมกับยาต้มของหมอหมวก แต่ต�ารับยาต้มจะให้ไปรับท่ีบ้านหมอ 
ไม่ได้จ่ายที่โรงพยาบาล
 นายแพทย์อหมัดมูซูลัม เปาะจิ เล่าความเป็นมา “ผมอยู่ที่นี่มา 26 
ปี ผมได้คลุกคลีกับหมอหมวกตั้งแต่ผมเองก็รู้ว่าหมอหมวกมีความรู้เยอะ 
เนือ่งจากบ้านหมอหมวกกบัทางโรงพยาบาลไม่ไกลกนั ผมเองมเีวลาตอน
เย็นๆ ผมก็จะมาคุยถามเรื่องสมุนไพร ท�าให้เรามีความตระหนักในเร่ือง
สมุนไพรมากขึ้น ท่านเองก็มีประสบการณ์และให้บริการรักษาบางอย่าง 
เช่น เรื่องของริดสีดวงทวาร ต�ารับของโรงพยาบาลใช้เพชรสังฆาต บาง
ครั้งผู้ป่วยใช้ไม่ค่อยดี ก็จะให้ใช้ต�ารับของหมอหมวก สมุนไพรต�ารับเด่น
คือ ต�ารับที่เป็นขี้ผึ้งที่ทาโรคผิวหนัง เป็นที่นิยมของคนแถวนี้ เราก็ได้เอา
ต�ารับนี้ไปใช้ในโรงพยาบาล หมอหมวกเองก็ให้ต�ารับยาว่าผสมอะไรบ้าง 
...ในส่วนนี้ก็ประทับใจ”
 แพทย์และบุคลากรโรงพยาบาลยอมรับในความเสียสละและความ
รู้ของหมอหมวก ยอมรับภูมิปัญญาเพราะหมอหมวกเรียนรู้ตลอดเวลา 
เมื่อมีการจัดอบรมโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
หรือส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส หมอหมวกไปทุกคร้ังเพ่ือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหมอคนอื่นๆ แม้จะเสียเวลาและขาดรายได้ไป 
“หมอพื้นบ้านที่นี่จะเป็นมุสลิม มีหมอหมวกคนเดียวท่ีเป็นไทยพุทธ 
ในสามจังหวดันีค่นมกัจะมองว่าไทยพทุธกับมสุลิมมกัจะไม่ค่อยเข้ากันได้ 
แท้จริงแล้วส�าหรับประชาชนท่ัวไปไม่เป็นปัญหาอะไร หมอหมวกกับ 
คนอื่นก็ไปๆ มาๆ แล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน บางครั้งก็ลงพื้นที่ 
เข้าป่าด้วยกัน คนไข้ที่มารับบริการที่นี่ก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นมุสลิม 
ความดีของหมอหมวกที่ท�าไว้ เป็นเกราะป้องกันให้อยู่ในพื้นที่ได้อย่าง
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ปลอดภยั” เป็นค�ายนืยนัจากนายแพทย์อหมดัมซููลมั เปาะจ ิผูอ้�านวยการ
โรงพยาบาลจะแนะ

หมอยะโก๊ะเป็นทุกสิ่งของคนไข้
 คนไข้หญิงมุสลิมคนหนึ่งกล่าวถึงหมอหมวกว่า
 “มาหาหมอหมวกด้วยอาการปวดเข่า เข่าบวม เวลาละหมาดก็จะ
เจ็บมากเลย เดินล�าบาก มาหา ๒ ครั้ง อาการดีขึ้น ละหมาดก็ไม่เจ็บมาก
แล้ว หมอรกัษาได้หลายโรค เบาหวาน รดิสดีวงทวาร แถวนีค้นกร็ูจ้กัหมอ
ยะโก๊ะท้ังนั้น หมอยะโก๊ะเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง เก่งมากเลย การรักษาก็ดี 
เขาใจดี”
  ในช่วงที่รักษาพี่น้องชาวมุสลิม หมอยะโก๊ะกล่าวว่า “ไม่ใช่เรานะ 
ที่รักษาหาย เรารู้ยา แต่ถ้าอัลเลาะห์ไม่ให้ก็ไม่หาย ลองเอายาไปกินดู” 
ถ้ารักษาพี่น้องชาวพุทธ ท่านจะกล่าวว่า “ขออัญเชิญให้พ่อหมอ 
ชีวกโกมารภัจจ์และอาจารย์ทุกๆพระองค์ จงมาช่วยดลบันดาลให ้
(คนป่วย) หาย” นี่จึงเป็นความนอบน้อมถ่อมตัวของหมอพื้นบ้าน
  พ่อหมอหมวกไม่คิดค่ารักษา มีเพียงค่าตั้งราดคือค่ายกครูเหมือน
หมอพื้นบ้านที่เคร่งครัดขนบทั่วไปคือ ถ้าเป็นชาวพุทธ จะต้องเตรียมเงิน 
12 บาท เท่านั้น พร้อม ด้ายดิบ ข้าวสาร ดอกไม้ ส่วนชาวอิสลาม สิ่งของ
อย่างอื่นไม่ต้อง หมอยะโก๊ะจะจัดการให้เอง อย่างไรก็ตาม ส�าหรับการ
รักษากระดูก คิดค่าครูเพียงบาทเดียว (1 บาท) ไม่รับเงินเกินและอย่าให้
เกินโดยเด็ดขาด เมื่อคนไข้หายดีแล้ว พ่อหมอจะท�าพิธี “สะบัดราดหรือ 
ปลือปัส” เพื่อปัดเป่าโรคให้พ้นไป (หายไป) ดังได้กล่าวแล้ว
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และพิธีกรรม

“พ่อหมอหมวก คงศรี”
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“บางเนื้อ ชอบบางยา
บางตา ชอบบางคน”

หมายถึง ธาตุคนเราไม่เหมือนกัน (กรุ๊ปเลือด) บางคนที่ถูกกับยาก็จะหายจากโรค บางคนที่ไม่ถูก
กับยาก็จะรักษาไม่หาย แต่ละคนมีธาตุที่แตกต่างกัน ถ้าชอบเหมือนๆ กันก็จะตีกัน
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การสืบทอดภูมิปัญญา บรรพบุรุษ
ประเภทยา ยารับประทาน
สรรพคุณ รักษาโรคสะเก็ดเงิน
ส่วนประกอบและอัตราส่วน โรคแดง โรคขาว หม้อข้าวหม้อแกงลิง 
  หัวปรง ขมิ้นเครือ ข้าวเย็นทั้ง 2 
  (เสมอภาค)
วิธีการปรุงยาสมุนไพร 
 ประเภทยา ยาต้ม
 วิธีการปรุงยา น�าสมุนไพรแห้งต้มรวมกับน�า้พอท่วมยา
 น�้ากระสายยา ไม่มี
 ก�าหนดอายุยาที่ปรุงแล้ว 1  เดือน
ขนาดและวิธีใช ้ รับประทานครั้งละ 30 ซีซี  
  ก่อนอาหารเข้า – เย็น
ระยะเวลาในการรักษา จนกว่าจะหายดี
ข้อห้ามและข้อควรระวัง ห้ามรับประทานปลาหมึก  
  ผู้แพ้ส่วนประกอบยาในต�ารับ

หมายเหต ุ ยารักษาโรคสะเก็ดเงิน ใช้ร่วมกับ
  ยาขี้ผึ้งรักษาโรคผิวหนัง

1ยารักษาสะเก็ดเงิน
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การสืบทอดภูมิปัญญา นายทอง ตันหยงมัส อ.ระแงะ นราธิวาส
ประเภทยา ยาใช้ภายนอก
สรรพคุณ รักษาโรคผิวหนังเรื้อรัง
ส่วนประกอบและอัตราส่วน ผักบุ้งทะเล ผลล�าโพงสด ลูกกระเบียน 
  ลูกกระเบา (สิ่งละ 1 ส่วน)
วิธีการปรุงยาสมุนไพร 
 ประเภทยา ยาขี้ผึ้ง
 วิธีการปรุงยา น�าสมุนไพรทั้งหมดบดละเอียด 
  ทอดในน�้ามัน กรองเอาน�้ามันผสมขี้ผึ้ง
 น�้ากระสายยา ไม่มี
 ก�าหนดอายุยาที่ปรุงแล้ว 2  ปี
ขนาดและวิธีใช ้ ล้างท�าความสะอาดแผล เช็ดให้แห้ง 
  แล้วทาขี้ผึ้งบางๆวันละ 3-4 ครั้ง
ระยะเวลาในการรักษา จนกว่าจะหายดี
ข้อห้ามและข้อควรระวัง ห้ามรับประทานปลาหมึก 
  ผู้แพ้ส่วนประกอบยาในต�ารับ

2ยาโรคผิวหนัง
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การสืบทอดภูมิปัญญา ต�าราวัดโพธิ์
ประเภทยา ยารับประทาน
สรรพคุณ บรรเทาอาการริดสีดวงทวาร
ส่วนประกอบและอัตราส่วน เทียนทั้ง 5 กระวาน กานพลู ลูกช้าพลู  
  ขิงแห้ง ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ โกฐน�้าเต้า  
  มะแว้งเครือ (สิ่งละ 1 ส่วน)
วิธีการปรุงยาสมุนไพร 
 ประเภทยา ยาลูกกลอน ยาชง
 วิธีการปรุงยา ยาลูกกลอน : น�าผงยาแห้งผสมน�า้ผึ้ง
  ยาชง :  ชงน�้าต้มสุกดื่ม
 น�้ากระสายยา น�า้ผึ้ง น�้าต้มสุก
 ก�าหนดอายุยาที่ปรุงแล้ว 1 ปี
ขนาดและวิธีใช ้ ลกูกลอน : ขนาดเมด็ข้าวโพด (ผู้ใหญ่) รับ 
  ประทานวันละ 1 เม็ด ก่อนอาหารเช้า
  ยาชง :  ขนาดปลายช้อนชา ชงน�้าอุ่นดื่ม  
  รบัประทานวนัละ 1 คร้ัง ก่อน อาหารเช้า
ระยะเวลาในการรักษา รับประทานจนหัวริดสีดวงฝ่อ หรือหายดี
ข้อห้ามและข้อควรระวัง ผู้แพ้ส่วนประกอบยาในต�ารับ

3ยารักษาริดสีดวงทวาร
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การสืบทอดภูมิปัญญา ค้นคว้าด้วยตัวเอง
ประเภทยา ยาใช้ภายนอก
สรรพคุณ รักษาพยาธิ
ส่วนประกอบและอัตราส่วน หนอนตายหยาก หญ้างวงช้าง ทองพนัชัง่  
  ใบสวาด ทุเรียนเทศ
วิธีการปรุงยาสมุนไพร 
 ประเภทยา ยาทา
 วิธีการปรุงยา น�าสมุนไพรสดต�าละเอียด 
  ต้มในน�้าพอท่วมยาทิ้งไว้ให้เย็น
 น�้ากระสายยา ไม่มี
 ก�าหนดอายุยาที่ปรุงแล้ว 2  สัปดาห์
ขนาดและวิธีใช ้ น�ามาทารอบสะดือ ปัดตัวยาลงให้ทั่ว 
  บริเวณท้อง กระหม่อม หลังหู และ 
  ท้ายทอย วันละ 4 ครั้ง
ระยะเวลาในการรักษา 1  สัปดาห์
ข้อห้ามและข้อควรระวัง ผู้แพ้ส่วนประกอบยาในต�ารับ

4ยาแก้พยาธิในเด็ก
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การสืบทอดภูมิปัญญา บรรพบุรุษ
ประเภทยา ยาใช้ภายนอก
สรรพคุณ แก้ร�ามะนาด ดับกลิ่นปาก
ส่วนประกอบและอัตราส่วน สารส้ม กานพลู เกลือ การบูร พิมเสน 
  (สัดส่วน 8:3:3:1:1)
วิธีการปรุงยาสมุนไพร 
 ประเภทยา ยาสีฟัน
 วิธีการปรุงยา น�าเครื่องยาทั้งหมดบดละเอียด 
  บรรจุภาชนะปิดฝา
 น�้ากระสายยา ไม่มี
 ก�าหนดอายุยาที่ปรุงแล้ว 1  ปี
ขนาดและวิธีใช ้ ใช้เท่าเม็ดถั่วเขียว สีฟันหลังอาหาร 
  เช้า-เย็น หรืออุดรูฟันเมื่อมีอาการปวด
ระยะเวลาในการรักษา ใช้เป็นประจ�าทุกวัน
ข้อห้ามและข้อควรระวัง ผู้แพ้ส่วนประกอบยาในต�ารับ

5ต�ารับรักษาเหงือกและฟัน
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 วิชาหมอพื้นบ้านท่ีได้รับซึมซับจากตาหมอเสาร์มีทั้งด้านสมุนไพร
บ�าบัดและพิธีกรรมบ�าบัด กล่าวคือ
 ด้านสมุนไพรบ�าบดั : ต�ารบัยาพืน้บ้านทีไ่ด้เรยีนรูโ้ดยตรงม ี3 ต�ารบั 
ได้แก่
 
 1. ยารักษาโรคเริม งูสวัด ไฟลามทุ่ง รักษาอาการภายนอกด้วย
การเป่าคาถา ปัดเริม พ่นหมากพลูบริเวณรอยโรค และรักษาภายในด้วย
ยาต้ม ประกอบด้วยสมนุไพร 2 ชนดิ คอื ใบรางจดื และใบพญายอ (เสลด
พังพอนตัวเมีย) ใช้ปริมาณน�้าหนักเท่าๆ กัน (เสมอภาค) ใส่น�้าพอท่วมยา 
ต้มพอเดือด ดื่มก่อนอาหาร ครั้งละ 1 ถ้วย (30 ซีซี) วันละ 3-4 ครั้ง 
หรือดื่มต่างน�้าจนอาการทุเลาลง
  2. ยารักษาอาการไข้ รวมท้ังไข้ป่า ประกอบด้วย เขม็ขาว เขม็แดง 
หัวคลุ้ม หัวคล้า มะดูกเครือ เสมอภาค ใส่น�้าพอท่วมยา ต้มพอเดือด ดื่ม
ก่อนอาหาร ครั้งละ 30 ซีซี วันละ 3-4 ครั้ง จนอาการทุเลาลง
  3. ยารักษากระดูกแตก ประกอบด้วยสมุนไพร 2 ชนิด คือ ใบ
เมื่อยและใบล�าคด เสมอภาค หุงในน�้ามันมะพร้าว เสกคาถา น�าน�้ามัน
สมุนไพรที่กรองแล้วมาทาบริเวณที่มีอาการ พันด้วยผ้าขาวและเข้าเฝือก

สมุนไพรบ�าบัด
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 การเดด็พษิและการสะบดัราด เป็นพิธภีายหลังจากผลการรักษาโรค
ดีขึ้นหรือหายดีแล้ว เพื่อป้องกันการกลับเป็นซ�้า 

ด้านพิธีกรรมบ�าบัด 

 
 ในพิธีการเด็ดพิษ ใช้ผ้าขาวม้า 1 ผืน และข้าวเหนียวสุก 1 ปั้น 
 
 
 ส่วนพิธสีะบดัราดหรอืปลอืปัส (ในภาษายาวหีมายถึงการปลดปล่อย) 
เป็นการปัดเป่าโรคให้พ้นไปเพื่อป้องกันไม่ให้โรคเข้าตัวหมอและคนไข้ 
ในพิธีกรรมให้น�าด้ายดิบมาท�าเป็นปม แล้วน�าข้าวสารใส่ในปม จากนั้น 
พ่อหมอหมวกจะดึงปมด้ายให้หลุดออก โดยท�าต่อหน้าผู้ป่วยหรือไม่ก็ได้
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 พธิไีหว้ครมูคีวามส�าคญัต่อความเป็นหมอรกัษาคนให้หายป่วยอย่าง
มาก หมอพืน้บ้านและแพทย์แผนไทยมกีารไหว้ครูเป็นส่วนหนึง่ของระบบ
การตรวจรักษา พ่อหมอหมวกเองมีความรู้เรื่องขนบธรรมเนียมประเพณี
ของอิสลามพอสมควร สามารถฟังและพูดภาษายาวีได้เป็นอย่างดี 
ท่านได้ประสานพหุวัฒนธรรมทางการแพทย์พุทธ-อิสลามเข้าด้วยกัน 
โดยมีการประกอบพิธีไหว้ครูสองศาสนา เพ่ือให้จิตวิญญาณครูหมอรับรู้
และลงมาช่วยเหลือผู้ป่วย พิธีดังกล่าวจะท�าพร้อมกันหรือไม่ก็ได้ แต ่
พิธีพุทธจะท�าในเดือน 4 หรือเดือน 6 ซึ่งมีบทสวดสั้นๆ ว่า
  “นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ ครั้ง) 
นโมนมัสการ ใจข้าชื่นบาน จะขอบูชาพระครูถ้วนหน้า เส้นทางสู่พระครู
ทัง้หลาย ท่านเอน็ด ูเส้นทางมาสู ่ข้าจะนมสัการขอให้มชียัชนะแก่มาร วนั
นี้ขอเชิญท่านมาเอาใจลุง ธูปเทียน หมากพลู ข้าแต่งไว้สู่ถวายครูทุกองค์ 
แป้งแจะครบครันบรรจง พระครูทุกองค์ จงให้มีประสิทธิ์ ธี แก่ข้าพเจ้า
เถิด”
  ส�าหรบัพธิอีสิลาม เรยีกว่าพธิมีอืงาด๊ะฆูรู เจ้าพิธเีป็นหมอชาวมสุลิม
ชือ่หมอเปาะเตะ จากอ�าเภอแม่ลาน จงัหวดัปัตตาน ีท�าการขอพรจากพระ
อัลเลาะห์ ให้ช่วยรักษาโรค และหมอต้องกล่าวค�าปฏิญาณ(ซูเกะหรือ
โซบะ) ว่า “จะช่วยเหลอืมนุษยชาตอิย่างถงึทีส่ดุ”  สอดคล้องกบัคติธรรม
ที่หมอยะโก๊ะยึดมั่นเป็นอาชีวปฏิญาณว่า
 “เมื่อมีคนมารักษา เราต้องช่วย หาย ไม่หาย ก็อีกเรื่องหนึ่ง” 
 พ่อหมอหมวกมกัจดัพธิไีหว้ครูทีบ้่าน ชมุชนมนงัซีโป บ้านจะแนะ มี
บางครั้งร่วมจัดงานไหว้ครูกับส่วนราชการ เช่น การจัดพิธีไหว้ครูที่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ 

พิธีไหว้ครูพหุวัฒนธรรม
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ความหมาย
 หมอไทย หมายถึง ผู้ที่ได้รับขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือ ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
ตาม พรบ.วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2556
 วิชาชีพการแพทย์แผนไทยตามพระราชบัญญัตินี้ ประกอบด้วย
  (1) การประกอบวชิาชพี การแพทย์แผนไทย ได้แก่ การประกอบวชิาชพี
ด้านเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภ์ไทย การนวดไทย การแพทย์
พืน้บ้านไทย หรอืการแพทย์แผนไทยประเภทอ่ืน ตามทีร่ฐัมนตรปีระกาศก�าหนด
โดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการ
  (2) การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์
คุณสมบัติ
 1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 2) เป ็นผู ้ที่ ได ้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู ้ประกอบวิชาชีพการแพทย์ 
  แผนไทย หรือ การแพทย์แผนไทยประยุกต์
 3) ปฏิบัติงานดีเด่นที่เป็นแบบอย่างที่ดีได้ (ไม่น้อยกว่า 10 ปี)
 4) เป็นคนดี มีจริยธรรม เมตตาธรรม ตามหลักศาสนา
 5) เป็นผู้มีความรู้ความช�านาญในการดูแลผู้เจ็บป่วย และถ่ายทอดความรู้
การให้คะแนน
๒0 คะแนน (ข้อมูลพื้นฐาน)
 • ประวัติการรักษาผู้ป่วย/การท�าประโยชน์ในชุมชน
 • ผลงานที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์
และแนวทางการคัดเลือก
หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.2563

01-48 pc5.indd   44 2/26/2020   4:08:38 PM



45ยะโก๊ะ หมอพื้นบ้านชาวพุทธ ในท่ามกลางพหุวัฒนธรรมอันงดงาม

30 คะแนน (ความรู้ ทักษะและความช�านาญ)
 • การดูแลรักษาผู้ป่วย 
 • ความช�านาญเฉพาะโรค โรคที่สามารถรักษาที่มีประสิทธิผล
 • การถ่ายทอดความรู้  
 30 คะแนน (ความสามารถพิเศษ)
 ตัวอย่างเช่น
 • แปลต�ารา/บันทึกต�ารา/มีต�ารับเฉพาะ/มีเทคนิคการรักษาเฉพาะ/
ประดิษฐ์อุปกรณ์การแพทย์/มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ปลูกป่าชุมชน และเสริม
สร้างสุขภาวะชุมชน ฯลฯ
๒0 คะแนน (คุณธรรม จริยธรรม)
 • มีจรรยาแพทย์ เป็นคนดี มีคุณธรรม
 • เป็นที่ยอมรับยกย่องของชุมชน
วิธีการคัดเลือก
 • คัดเลือกจากหมอไทยดีเด่นระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกตัวแทนหมอไทย
ดีเด่นระดับภาคประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
 • ลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.2563
 • คณะท�างานพิจารณาคัดเลือกหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.2563 จะ
คดัเลือกผูท้ีม่คีะแนนดทีีส่ดุจากหมอไทยดเีด่นระดบัภาคทัง้ 4 ภาค เพือ่น�าเสนอ
ให้คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติพิจารณาตัดสิน
รางวัล
 1) โล่เชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณ
 2) เงินรางวัล
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   เพื่อให้การด�าเนินการคัดเลือกหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสม 

และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน จึงแต่งตั้งคณะท�างานพิจารณาคัดเลือกหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ 

เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญก�าลังใจของหมอพื้นบ้าน หมอแผนไทย ที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านสุขภาพ 

ในการท�าประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ โดยมีการมอบรางวัลในการประชุมวิชาการประจ�าปี การแพทย์

แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก

   อาศัยอ�านาจของคณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ ตามค�าสั่ง

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561  จึงแต่งตั้งคณะท�างานพิจารณา 

คัดเลือกหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ โดยมีองค์ประกอบอ�านาจและหน้าที่ดังนี้

 ๑. องค์ประกอบ

  1.1 นายวิชัย โชควิวัฒน  ที่ปรึกษา

  1.2 อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   ที่ปรึกษา

  1.3 นายเปรม ชินวันทนานนท์  ประธาน 

  1.4 นายประพจน์ เภตรากาศ  รองประธาน 

  1.5 รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คณะท�างาน 

  1.6 ผู้อ�านวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย  คณะท�างาน

  1.7 นางสาวปารณัฐ สุขสุทธิ์  คณะท�างาน

  1.8 นางศุภวรรณ พันธ์บูรณะ  คณะท�างาน

  1.9 นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ  คณะท�างาน

  1.10 นายสันติสุข โสภณสิริ  คณะท�างาน

  1.11 นางเสาวณีย์ กุลสมบูรณ์   คณะท�างาน

  1.12 ผู้อ�านวยการกองคุ้มครองและส่งเสริม คณะท�างานและเลขานุการ

    ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย

  1.13 เจ้าหน้าที่กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ผู้ช่วยเลขานุการ

    และแพทย์พื้นบ้านไทย

  

ค�าสั่งคณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ
ที่     / ๒56๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะท�างานพิจารณาคัดเลือกหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ (สช.) : ชั้น ๓ อ�ค�รสุขภ�พแห่งช�ติ ๘๘/๓๙ หมู่ ๔ ซ.ติว�นนท์ ๑๔ ถ.ติว�นนท์ ต.ตล�ดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑000

National Health Commission Office : Floor 3, National Health building,88/39 Moo4, Soi Tiwanon 14, Tiwanon Rd.,Mueang District,Nonthaburi 11000 Thailand 

Tel.+66-2832-900 Fax.+66-2832-9001 www.nationalhealth.or.th Email: nationalhealth@ nationalhealth.or.th

 “ส�นพลังปัญญ� สร้�งสรรค์นโยบ�ยส�ธ�รณะ”
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 ๒. ให้คณะท�างานมีอ�านาจหน้าที่ ดังนี้

  2.1 จัดท�าหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาคัดเลือกหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ

  2.2 ด�าเนินการพิจารณาคัดเลือก โดยประสานความร่วมมือหน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่าย 

 ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาบุคคลผู้สมควรได้รับการคัดเลือก

  2.3 เสนอชือ่ ประวตั ิผลงานของบคุคลผูส้มควรได้รบัการพจิารณาคดัเลอืกต่อคณะกรรมการพฒันา 

 ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ   

  2.4 จดัท�าทะเบยีนประวตับิคุคลผูไ้ด้รบัการคดัเลือกเป็นหมอไทยดเีด่นแห่งชาต ิเพ่ือจดัท�าฐานข้อมลู 

 ในการเผยแพร่และใช้ประโยชน์ต่อไป

  2.5 ด�าเนินการประกาศเกยีรติคณุผูไ้ด้รบัการคดัเลอืกเป็นหมอไทยดเีด่นแห่งชาต ิ ในการประชมุ 

 วิชาการประจ�าปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 17

  2.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
        
 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

     สั่ง ณ วันที่        พฤศจิกายน พ.ศ.2562

(นายวิชัย โชควิวัฒน)
ประธานคณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ

- 2 -
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 • นายวเิศษ สิรนิทรโสภณ  นายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดันราธวิาส
 • นายอดลุย บินยโูซะ เภสชักรเชีย่วชาญ รองนายแพทย์สาธารณสขุจงัหวัดนราธวิาส
 • นายชยัเดช ปาละวงศ์  นายอ�าเภอจะแนะ
 • นายอหมัดมซูลูมั เปาะจิ  ผอ.รพ.จะแนะ
 • นายพรประสิทธ ิ จันทระ นายแพทย์เช่ียวชาญ  รอง ผอ.รพ.สไุหงโกลก
 • นายกตินินัต์  เซง็กะชรี  ปลดัอ�าเภอหวัหน้ากลุ่มงานบรหิารงานปกครอง
 • ดร.รูซอืมนั  อาแวเง๊าะ  สาธารณสุขอ�าเภอจะแนะ
 • นางนลูฮีะ  แวสแลแม  หวัหน้ากลุม่งานการแพทย์แผนไทยและ
  การแพทย์ทางเลอืก ส�านักงานสาธารณสขุจังหวัดนราธวิาส
 • แพทย์แผนไทย ส�านักงานสาธารณสขุจังหวดันราธวิาสทุกท่าน 
 • น.ส.รชัตกิา  กมุภาว์ นักจัดการงานทัว่ไป ส�านักงานสาธารณสขุจงัหวัดนราธวิาส
 • นายบากอร ีวาเมง็ หวัหน้ากลุม่งานเวชศาสตร์ครอบครัวและบรกิารปฐมภมู ิรพ.จะแนะ
 • นางสาวฟาตีมะห์  ยโูซ๊ะ  แพทย์แผนไทย รพ.จะแนะ 
 • นายคอลิล  มอสาแม  แพทย์แผนไทย รพ.จะแนะ 
 • นายบาการดูงิ  หะล๊ะ  ผูช่้วยแพทย์แผนไทย รพ.จะแนะ
 • นางสาวนฟิาตีมา  สาแม  ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.จะแนะ
 • นางสาวสาลฮีะ ฮาละ ผูช่้วยแพทย์แผนไทย รพ.จะแนะ 
 • นายมะสาอดีุ  บาโด  นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลจะแนะ และสมาชิกทุกท่าน
 • นายอาลี  หะยอีาลี  ผูใ้หญ่บ้านจะแนะ
 • นายรอมลี แมหะ  อหิม่ามบ้านยะออ
 • ผอ.รพ.สต. อ�าเภอจะแนะทกุท่าน
 • นางสาวอามติา แมหะ แพทย์แผนไทย  รพ.สต.ดุซงญอ
 • นางสาวรอฮายา เจ๊ะเง๊าะ แพทย์แผนไทย รพ.สต.ผดงุมาตร
 • ผูอ้�านวยการโรงเรียนจะแนะ
 • นส.ชนิานาฎ เยะ นักการปกครองส่งเสรมิท้องถ่ินช�านาญการ ท้องถ่ินอ�าเภอจะแนะ
 • นางสาวไลน ี อาแวมะ รักษาการผูอ้�านวยการศูนย์การศกึษานอกระบบและ
  การศกึษาตามอัธยาศัยอ�าเภอจะแนะ
 • ผูบ้งัคับหน่วยทหารพรานเฉพาะกจิ 46
 • ผูก้�ากับการสถานีต�ารวจภธูรจะแนะ

ขอบคุณหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
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