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ค�าน�า
 กิจกรรมส�าคัญที่ท�าให้องค์การอนามัยโลกมีบทบาทสูงเด่นเป็นที่
ยอมรับของประเทศสมาชิกทั่วโลก และสามารถท�าให้ประเทศต่างๆ 
ผลกัดนังานทีม่คุีณูปการอย่างสงูต่อประชาชนทัว่โลก คือ มติทีจ่ะร่วมกนั
บรรลเุป้าหมาย “สุขภาพดถ้ีวนหน้าเมือ่ ปี 2543” (Health For All By 
the Year 2000)
 ในการด�าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายทางสังคมดังกล่าว คณะ
กรรมการที่เกี่ยวข้องได้ประชุมพิจารณากลวิธีส�าคัญที่ต่อมารู ้จักกัน 
อย่างกว้างขวาง คือ การสาธารณสุขมูลฐาน และนโยบายส�าคัญ 
ประการหนึ่งคือ การก�าหนดว่าจะต้องน�าการแพทย์ด้ังเดิมของแต่ละ
ประเทศและท้องถิ่นมาพัฒนาและใช้ประโยชน์ด้วย เพราะล�าพัง 
การแพทย์แผนปัจจุบันย่อมไม่เพียงพอที่จะท�าให้ประชาชนบรรล ุ
สุขภาพดีถ้วนหน้าได้ จากนโยบายดังกล่าว องค์การอนามัยโลกได้ 
ก�าหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการจ�านวนมากเพื่อรองรับ และแม้จะ
ล่วงเลย พ.ศ. 2543 มานานแล้ว องค์การอนามัยโลกก็ยังคงนโยบาย 
ดังกล่าวสืบมา ดังปรากฏว่าได้มี “ยุทธศาสตร์การแพทย์ด้ังเดิม 
พ.ศ. 2545-2548” และในปี 2552 สมัชชาอนามัยโลกได้มีมต ิ
ที่ 62.13 ให้ผู้อ�านวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก พัฒนายุทธศาสตร์
ฉบบัน้ัน และได้มกีารด�าเนนิการจนได้เป็น “ยทุธศาสตร์การแพทย์ด้ังเดิม 
พ.ศ. 2557-2566 ขององค์การอนามัยโลก” (WHO Traditional 
Medicine Strategy 2014-2023) ประกาศใช้เป็นเสมือนเข็มทิศ 
และอุปกรณ์ในการพฒันางานการแพทย์ด้ังเดมิของประเทศต่างๆ ทัว่โลก
รวมทั้งประเทศไทย
 น่ายินดีท่ีประเทศไทยได้เข้าร่วมงานกับองค์การอนามัยโลกมา 
อย่างต่อเนื่อง และมีผลงานหลายเรื่องที่เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจาก 
นานาประเทศ งานด้านการแพทย์ดัง้เดมิก็เป็นงานหนึง่ทีม่คีวามก้าวหน้า
เป็นที่ประจักษ์ ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่ส่งเสริมการยอมรับในการแพทย์

ด้ังเดิมของไทยคือการยกย่องประกาศเกียรติคุณของหมอไทยดีเด่น 
แห่งชาติ ซึ่งด�าเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2554 ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 9 แล้ว
 การคัดเลือกแพทย์แผนไทยดีเด่นแห่งชาติปีนี้ ด�าเนินการคล้ายคลึง
กบัทกุปีทีผ่่านมา โดยมีคณะท�างานก�าหนดหลกัเกณฑ์และคัดเลอืกอย่าง
เป็นระบบ น่ายินดีทีก่องการแพทย์พื้นบ้านไทย กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย ์ทางเลือกได ้ด�าเนินการคัดเลือกแพทย ์แผนไทย 
ดีเด่นระดับเขตมาเป็นอย่างดี ปีนี้เป็นปีท่ี 5 แล้ว คณะกรรมการฯ 
จึงด�าเนินการต่อยอดโดยการน�าบัญชีรายช่ือหมอไทยดีเด่นระดับเขต 
ทัง้ 12 เขต มาคดัเลอืกขัน้แรก เพือ่ให้ได้หมอไทยดเีด่นระดบัภาค 4 ภาค 
จากนั้นคณะท�างานได้ลงพื้นที่หาข้อมูลจากชุมชนและแพทย์แผนไทย 
ดเีด่นทัง้ 4 ภาค ก่อนตดัสินข้ันสดุท้าย โดยคณะท�างานมีมตเิป็นเอกฉนัท์ 
เสนอพ่อหมอเสริฐ ขาวอรุณ เป็นหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2562 
ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ ได้มีมติ
ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 
เห็นชอบตามข้อเสนอดังกล่าว
 ขอขอบคุณทุกท่าน และทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน
นี้ หวังว่างานนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการแพทย์ดั้งเดิมของไทย 
ให้เจริญวัฒนาสถาพร ก่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนบนผืนแผ่นดินไทย 
ยิ่งๆ ขึ้นไป

นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน
ประธานกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ
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ค�าประกาศเกียรติคุณ

 วันนี้ การแพทย์แผนปัจจุบันได้พัฒนาจนเจริญก้าวหน้ามากมาย 
สามารถรกัษาโรคภยัไข้เจ็บยากๆ ได้อย่างน่าอศัจรรย์ แต่การแพทย์แผนไทย
กย็งัมบีทบาทส�าคัญในระบบสาธารณสขุต่อเนือ่งสบืมาไม่ขาดสาย โดย
เฉพาะหลังจากองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้ท่ัวโลกฟื้นฟูและ
สนบัสนุนการแพทย์แผนดัง้เดมิในประเทศของตน เพือ่เป็นกลไกหนึง่ใน
การบรรลสุขุภาพดถ้ีวนหน้า ในปฏิญญาอลัมา-อตา เรือ่งการสาธารณสขุ-
มูลฐาน เม่ือ พ.ศ. 2521 ซึ่งประเทศไทยก็ได้มีบทบาทส�าคัญในการ
ประกาศครั้งนั้น
 หนึ่งในหมอไทยที่มีบทบาทส�าคัญในชุมชน คือ หมอเสริฐ ขาวอรุณ 
หมอพ่อพระแห่งหลังสวน จังหวัดชุมพร
 หมอเสริฐ ขาวอรุณ เกิดเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2479 ที่บ้าน
ดอนตาผล ต�าบลนาขา อ�าเภอหลังสวน จงัหวดัชมุพร เรยีนจบเพียง ชัน้ 
ประถมปีที่ 4 
 นอกจากช่วยพ่อแม่ท�านาท�าสวนแล้ว หมอเสรฐิ สนใจช่วยคณุตาคอื 
พ่อเฒ่าแดงยาว ศรกีิม้ หมอพืน้บ้านรักษาคนไข้ จนพ่อเฒ่าแดงยาวพอใจ
ในอธัยาศยั ชวนให้รบัสบืทอดวิชา แต่หมอเสรฐิซึง่เวลานัน้อายเุพยีง 13 
ปี ขอเวลาไตร่ตรอง 5 วนั ระหว่างนัน้มญีาตปิระสบอบัุตเิหตแุขนหกั ได้
พาไปหาหมอใกล้บ้าน แต่เพราะเป็นเวลาดึกหมอไม่รับรักษา ญาติต้อง
ทรมานจากความเจบ็ปวดท้ังคนื ท�าให้หมอเสริฐตดัสนิใจรบัสบืทอดวชิา

หมอจากคุณตา ทั้งจากการเป็นลูกมือ และศึกษาจากต�าราในสมุดข่อย
สมุดด�าที่คุณตามอบให้
 ต่อมาเมื่อได้บวชเรียนในพระพุทธศาสนา ก็สนใจศึกษาทางธรรม 
จนสอบได้นกัธรรมตร ีและใฝ่หาความรูท้างการแพทย์จากครบูาอาจารย์
อีกหลายท่าน ได้แก่ ตาหมอพริ้ม หมอสมุนไพรใกล้วัด หลวงพ่อพัน 
สิริจันโท อริยสงฆ์แห่งลุ ่มแม่น�้าหลังสวน หลวงพ่อรอด วัดต้นกุล 
อ�าเภอหลังสวน พระเทพวงศาจารย์ วัดขันเงิน และหลวงพ่อชบ วัด
ประสาทนิกร ต�าบลขันเงิน
 พ่อหมอเสริฐ บวชอยู่ 19 พรรษา ก็สึกออกมามีครอบครัว ดูแล
รักษาชาวบ้านมาอย่างยาวนาน ด้วยการตั้งค่ายกครู 32 บาท เพื่อ 
ให้ครอบคลุมอาการ 32 คนยากจนไม่มีเงนิพ่อหมอเสรฐิก็ออกค่ายกครู
ให้เอง บางคน พ่อหมอเสริฐทราบว่าไปหยิบยืมเงินมา ก็จะไม่รับ ให้ไป
คืนเขา
 พ่อหมอเสริฐรักษาคนไข้ท้ังโรคกระดูก อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคตา 
โรคสตร ีงกูดั โรคซางในเดก็ เป็นต้น จนเป็นท่ียกย่องนบัถอืของชาวบ้าน 
มีคนไข้ไปรับบริการวันละ 20-30 คน สามารถช่วยชาวบ้านและลด
ภาระให้แก่โรงพยาบาลได้ไม่น้อย ในด้านคุณภาพการรักษาก็ได้รับการ

หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.2562
พ่อหมอเสริฐ ขาวอรุณ หมอพ่อพระแห่งหลังสวน
บ้านบ่อโค (หมู่ 3) ต�าบลนาขา 
อ�าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

พ่อหมอเสริฐ และนางชัด ขาวอรุณ กับงานบวชหลาน
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ยอมรับจากเจ้าหน้าทีข่องโรงพยาบาล ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลหลังสวน
ท่านหนึ่งซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางออร์โธปิดิกส์ ชื่นชมในคุณภาพ
เฝือกของพ่อหมอเสรฐิ ได้ให้ค�าแนะน�าและประสานเรือ่งการดแูลส่งต่อ
รักษาคนไข้ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก
 พ่อหมอเสริฐด�ารงตนอยู่ในคุณธรรม ไม่หวงวิชา ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบ
บหุรี ่เคารพในครบูาอาจารย์ เป็นท่ีนับถือศรทัธาของชุมชน ปกตจิะหยดุ
การบริการรักษาทุกวันพระเพื่อท�าบุญ อุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้มีพระคุณ
และสรรพสัตว์ทั้งหลาย
 พ่อหมอเสริฐได้รับมอบใบประกอบโรคศิลปะ สาขาเวชกรรมไทย 
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ได้รับคัดเลือกเป็นหมอไทยดีเด่น
ระดับจังหวัดและระดับภาค เมื่อ พ.ศ. 2559 คณะกรรมการพัฒนา
ภมูปัิญญาท้องถิน่ด้านสขุภาพแห่งชาต ิมมีตเิอกฉนัท์เหน็สมควรยกย่อง
พ่อหมอเสริฐ ขาวอรุณ เป็นหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2562

1. พ่อหมอเสริฐสอนนักเรียนเก็บพืชสมุนไพร   2.  การวัดแนวกระดูกสันหลังของผู้ป่วย

สอนนักเรียนโรงเรียนนพคุณรู้จักพืชสมุนไพรรอบบ้าน
1. การเข้าเฝือกต่อกระดูก   2.  พ่อหมอเสริฐในวัย 82 ปี
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ประวัติชีวิต พ่อหมอเสริฐ ขาวอรุณ
หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.25๖2

 เกิดเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2479 ปัจจุบันอายุ 82 ปี 
 ภูมิล�าเนา บ้านดอนตาผล ต�าบลนาขา อ�าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
 บิดา-มารดา ชื่อ คุณพ่อคล้องและคุณแม่เช้า ขาวอรุณ เป็นบุตรคนแรก 
ในจ�านวนพี่น้องทั้งหมด 6 คน
 การศึกษาสายสามัญ ประถมศึกษาปีที่ 4 การศึกษาฝ่ายธรรม อุปสมบท 
19 พรรษา สอบได้นักธรรมตรี
 อาชีพ ท�าสวน
 สถานภาพ สมรส ภรรยาชื่อนางชัด ขาวอรุณ ไม่มีบุตร
 ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 7 บ้านบ่อโค(หมู่ที่3) ต�าบลนาขา อ�าเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86110
 ได้รบั ใบประกอบวชิาชีพการแพทย์แผนไทย สาขาเวชกรรมไทย ประเภท(ค) 
เลขที่ พท.ว.18297

เกียรติภูมิและรางวัลที่ได้รับ
 • รางวัลหมอไทยดีเด่นระดับจังหวัด ปี พ.ศ.2559
 • รางวัลหมอไทยดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ 11 ปี พ.ศ.2559
 • ผู้แทนภาคใต้ระดับชาติ คัดเลือกหมอไทยดีเด่นระดับชาติ ปี พ.ศ.2559
 • การน�าเสนอภมิูปัญญาท้องถิน่ภาคใต้ เรือ่ง การต่อกระดกู ถวายแด่สมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 
ปี พ.ศ.2559
 • รางวัลหมอไทยดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ 11 ปี พ.ศ.2562
 • รางวัลหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ ปี พ.ศ.2562

ประวัติ
หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ 

พ.ศ. 2562

ประวัติ
หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ 

พ.ศ. 2562
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แหล่งภมูปัิญญาแพทย์พืน้บ้านภาคใต้อันเก่าแก่
   นับแต่อดีตกาลนานโพ้น ลุ่มน�้าหลังสวนเคยเป็นที่ต้ังหลักแหล่ง
ชุมชนคนโบราณก่อนยุคประวัติศาสตร์ ดังมีการขุดพบหลักฐานทาง
โบราณคดี เครื่องมือหินขัดประเภทขวานเป็นจ�านวนมากในบริเวณนี้ ต่อ
มาหลงัสวนได้กลายเป็นเมอืงท่าเก่าแก่แห่งหนึง่ในแหลมมลาย ูจนกระทัง่
ในต้นรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี 5 เมอืง
หลังสวนเป็นหัวเมืองที่ขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯราชธานีสยาม และตอนกลาง
รัชกาลที่ 5 ได้ถูกยกขึ้นเป็นจังหวัดหลังสวน สังกัดมณฑลชุมพร แต่ภาย
หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 จังหวัดหลังสวนถูกลด
ฐานะเป็นอ�าเภอหนึง่ใน 8 อ�าเภอของจงัหวดัชุมพร แต่กย็งัมคีวามส�าคญั
เป็นท่ีรู้จกัชือ่ลอืเลือ่งว่าเป็นเมอืงผลไม้ พายเรอืแข่ง แหล่งทเุรียนกวน สวน
สมเด็จฯ (สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์) 

 ยังมีจุดสนใจอีกแห่งหนึ่งซ่ึงดึงดูดให้ผู้คนทั้งใกล้ไกลเดินทางมาที่
อ�าเภอหลังสวน อยู่ห่างจากตัวอ�าเภอไปเพียงไม่เกิน 2 กิโลเมตร มุ่งหน้า
ไปทางต�าบลนาขา ลัดเลาะไปตามเส้นทางแคบ ๆ  ท่ามกลางแมกไม้ สวน
มังคุด ทุเรียน ต้นจันทน์ กล้วยเล็บมือนาง ดงปาล์มและสวนสมุนไพร 
เขียวขจี จนถึงเรือนไม้ปั้นหยาอันเป็นที่ต้ังสถานพยาบาลแพทย์พื้นบ้าน
ของพ่อหมอเสริฐ ขาวอรุณ ผู้สืบสานภูมิปัญญาแพทย์พ้ืนบ้านไทยแห่ง 
ลุ่มน�้าหลังสวน นับย้อนขึ้นไปได้หลายช่ัวอายุคน เห็นได้จากค�าขานช่ือ 
ครูหมอในพิธีไหว้ครูของพ่อหมอเสริฐ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปีใน 
วนัพฤหสับดแีรก ข้างขึน้ เดอืน 6 อนัได้แก่ 1) ตาหมอพร้ิม 2) หลวงพ่อพนั 
3) พ่อเฒ่าแดงยาว 4) ตาดับทอง 5) ตาบองเพชร 6) ทวดสอน (คุณพ่อ
ของพ่อเฒ่าแดงยาว) และ 7) ทวดเหมาะ
 ทุกวันนี้ ในวัยล่วงเลย 80 พ่อหมอเสริฐ ยังเปิดบริการรักษาผู้ป่วย
ทีม่าจากทกุสารทศิ ตัง้แต่ดวงตะวนัไม่ทนัขึน้ไปจนดกึดืน่ บางวนัถึงเทีย่ง
คนืกม็ ีด้วยจรรยาบรรณทีส่บืทอดมาจากบรรพชนครแูพทย์พ่อหมอเสรฐิ
ให้การรักษาผู้ป่วยอย่างเต็มที่เท่าเทียมกันไม่เลือกชั้นวรรณะ นอกจาก 
เงนิค่าตั้งราชยกครูเพียงเล็กน้อยตามธรรมเนียมแล้ว พ่อหมอเสรฐิไม่เคย
เอ่ยปากเรยีกร้องค่ารกัษาพยาบาลใด ๆ เลย ท่านกล่าวว่า

	 “ถ้ายังมีเรี่ยวแรงอยู่	ถึงอายุร้อยปีก็จะรักษาคนไข้ไม่หยุด” ตามวิถี
แพทย์พื้นบ้านอันดีงามที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน

หมอไทยดเีด่นแห่งชาติ พ.ศ.2562

พ่อหมอเสริฐ 
ขาวอรุณ
หมอพ่อพระแห่งหลังสวน

บ้านบ่อโค (หมู่ 3) ต�าบลนาขา อ�าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
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เชื้อหมอไม่ทิ้งแถว ใกล้เกลือไม่กินด่าง
 ชีวิตของพ่อหมอเสริฐในวัยเยาว์ก็เหมือนเด็กชนบทยากไร้ท่ัวไปคือ
ไม่ได้ร�่าเรียนหนังสือในระบบโรงเรียนมากนัก คือจบเพียงชั้นประถมต้น 
จะต่างบ้างก็ตรงความเป็นลูกชายคนหัวปีต้องมีภาระช่วยเหลือพ่อแม่ท�า
สวนท�านาหนักมากกว่าน้องๆ แต่ความพิเศษของครอบครัวนี้คือมีญาติ
ฝ่ายแม่เป็นหมอพื้นบ้าน ชื่อพ่อเฒ่าแดงยาว ศรีกิ้ม ซึ่งมีศักดิ์เป็นตาของ
พ่อหมอเสรฐิ และเป็นทีเ่คารพนบัถอืของชาวบ้านในต�าบลนาขา ยามว่าง
จากงานสวนงานนา พ่อหนูเสริฐมักจะไปคลุกคลีอยู่กับพ่อเฒ่าแดงยาว 
ช่วยเหลืองานบริการคนไข้ในบ้านหมอ
 ครัน้บ่าวเสรฐิเร่ิมแตกเนือ้หนุม่ พ่อเฒ่าหมอเหน็แววหลานคนนีว่้ามี
หน่วยก้านพอทีจ่ะเรียนวชิาแพทย์ได้ จงึปรารภกบัหลานว่าอนัตวัท่านนัน้
ชราภาพแล้ว ขอให้หลานเสรฐิเป็นทายาทหมอพืน้บ้านสบืต่อจากท่าน แต่
ด้วยยังรักการเที่ยวเล่นตามประสาผู้บ่าว หลานชายจึงไม่ตกปากรับค�า
ทนัท ีหากขอกลบัไปไตร่ตรอง 5 วนั ระหว่างนัน้เองมญีาติประสบอบุตัเิหตุ
แขนหัก บ่าวเสริฐจึงพาญาติไปโรงหมอแต่เนื่องจากเป็นเวลาดึกมากแล้ว
หมอจึงไม่รับรักษาในคืนนั้น บ่าวเสริฐผิดหวังรุนแรงท่ีเห็นญาติเจ็บปวด
ทรมานอยู่ต่อหน้าแต่ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้ จ�าเป็นต้องรอข้ามวัน
กว่าจะพาสังขารญาติไปหาพ่อหมอแดงยาวซึ่งเป็นหมอพื้นบ้าน
 นี่คือจุดเริ่มต้นปณิธานท่ีหาญมุ่งท่ีจะสืบต่อภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน
ของเด็กหนุ่ม ป.4 คนหนึ่ง เหตุเพราะสะเทือนใจต่อความเจ็บปวดของ
เพือ่นมนษุย์ ดงันัน้ ด้วยวยัเพียง 13 เศษๆ บ่าวเสรฐิ ขาวอรณุจึงตดัสนิใจ
มอบตัวเป็นศิษย์กับพ่อเฒ่าแดงยาว ศรีกิ้ม ผู้เป็นตาเพ่ือเล่าเรียนวิชา 
แพทย์พืน้บ้านไว้เป็นทีพ่ึ่งของคนไข้คนทกุข์ต่อไป ในทีส่ดุบ่าวเสริฐ ขาวอรุณ 
ก็ได้สืบเชื้อสายหมอพื้นบ้านของบรรพบุรุษ ซึ่งเปรียบดังเกลืออันทรง
คุณค่า ไม่หลงไปทางอื่นแบบคนใกล้เกลือกินด่าง

นักศึกษา กศน. ศึกษาพืชสมุนไพรท�ายา

คณะ อสม. และชาวบ้านในต�าบลนาขาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้หมอพื้นบ้าน นายเสริฐ ขาวอรุณ
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เรียนรู้กับครูแพทย์ตามวิถีหมอพื้นบ้าน
 ลกูศิษย์ของพ่อเฒ่าแดงยาวร่วมรุน่กบัพ่อหมอเสรฐิ ขาวอรณุ เดิมมี 
13 คน แต่พอเรียนไปได้ระยะหนึ่งก็เหลือเพียง 3 คนเท่านั้น คือตัวพ่อ
หมอเสริฐเอง ซึ่งมีอายุน้อยที่สุด กับนายแป้น รัตนราช และนายซ้าย 
(ไม่ทราบนามสกุล) ซึ่งทั้งสองเป็นลูกเขยของพ่อเฒ่าแดงยาว ส�าหรับ 
บ่าวเสริฐนั้นพ่อเฒ่าแดงยาวสังเกตเห็นความตั้งใจจริงในการเรียนรู้และ 
มีความประพฤติปฏิบัติดีอย่างครบถ้วน ประกอบกับอายุยังน้อยมาก 
ท่านจึงถ่ายทอดวิชาหมอรักษากระดูก เส้น และอัมพฤกษ์ อัมพาต ให้แก่
ศิษย์หลานผู้นี้จนสิ้นภูมิรู้ของท่าน อันได้แก่
 วิธีตรวจวัดความผิดปกติของกระดูก กล้ามเนื้อ โครงสร้างร่างกาย 
ชีพจร การหายใจของคนไข้ หัตถการขบต่อกระดูกและจัดกระดูกให้เข้า
รูปเข้ารอย การประดิษฐ์เฝือกไม้ไผ่ เคล็ดลับการเลือกลักษณะไม้ไผ่ที่น�า
มาท�าเฝือก และเทคนิคการเข้าเฝือกตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย การนวด
กล้ามเน้ือและจับเส้นเอน็ การปรงุน�า้มนัยาสมนุไพรส�าหรบัการนวดบ�าบดั
หลงัถอดเฝือก ตลอดจนการประกอบพธิกีรรมบ�าบัดอนัเป็นการรกัษาทาง
ใจด้วย

 เม่ือพ่อเฒ่าแดงยาวชราภาพ ท่านมอบหมายให้หมอเสริฐขณะนั้น
อายุราว 14 ปี ท�าหน้าที่รักษาผู้ป่วยแทนท่าน และยังมอบคัมภีร์แพทย์
โบราณทั้งหมดของท่านจ�านวนหลายฉบับซึ่งเป็นสมุดข่อยปกด�าลายมือ
เขียนแบบอาลักษณ์เพื่อให้ศิษย์หลานคนนี้ได้ทบทวนศึกษาให้ช�านาญ 
ต่อไป

บวชเรียนต่อยอดภูมิปัญญาหมอยาพื้นบ้าน
 เมื่ออายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ย่างเข้า 21 ปีบ่าวเสริฐจับได้ใบด�า ไม่
ต้องไปเป็นทหารเกณฑ์ ต่อมาเม่ืออายุเข้าวัยเบญจเพส 25 ปี จึงขอ 
ลาบวชเป็นพระที่วัดแหลมทราย ซึ่งเป็นวัดพระอุปัชฌาจารย์ในต�าบล
พะโต๊ะ อ�าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร แต่ได้กลับมาพ�านักประจ�าที่วัด 
ใหม่นพคุณซึ่งเป็นวัดใกล้บ้านในต�าบลนาขา อ�าเภอหลังสวนนั้นเอง ช่วง
ที่อยู่ในสมณเพศ พระเสริฐสอบได้นักธรรมตรี ทั้งยังสามารถท่องจ�าและ
สวดพุทธมนต์เจด็ต�านานได้ขึน้ใจ ท่านพบว่าคาถารักษากระดูกทีร่�า่เรียน
จากพ่อเฒ่าแดงยาวล้วนย่อมาจากบทพทุธมนต์ทัง้สิน้ (อาทเิช่น คาถาพระ
โมคคัลลาน์ประสานกระดูก ซึ่งมาจากเรื่องราวที่พระโมคคัลลานะอัคร
สาวกเบื้องซ้ายถูกกลุ่มโจรรุมทุบตีจนร่างแหลกเหลว แต่พระเถระได้เสก
คาถาประสานกระดูกพยุงสังขารไปกราบลาพระพุทธเจ้าก่อนมรณภาพ) 
ท่านจึงมีความเชือ่ม่ันในคุณพระรตันตรยัว่าสามารถเยยีวยารักษาโรคภยั
ไข้เจ็บได้ ระหว่างบวชอยู่นั้น พระเสริฐได้ยินกิตติศัพท์ว่ามีครูหมอผู้
เชี่ยวชาญสมุนไพรอยู่ที่ต�าบลพ้อแดง ในอ�าเภอหลังสวน ท่านจึงย้ายไป
พ�านกัทีว่ดัต้นกุล เพือ่จะได้เรยีนวิชาหมอสมุนไพรกับตาหมอพริม้ซ่ึงอาศัย
อยู่ใกล้วัดแห่งนั้นเอง
 ศาสตร์สมุนไพรบ�าบัดที่เรียนจากตาหมอพริ้ม ได้แก่ 1) สมุนไพร
บ�าบัดซางเด็ก 2) สมุนไพรบ�าบัดโรคมุตกิต มุตฆาต โรคสตรี และ 
3) ยาธาตุคูณหาร อันเป็นศาสตร์การคูณธาตุ ดูการพร่องของ ธาตุดิน 
น�้า ลม ไฟ ของแต่ละคนแล้วจึงตั้งต�ารับยารักษาต่อไป
 หมอพระเสริฐมีความคิดว่าหากจะเป็นหมอที่ช�านาญควรต้องม ี
ความรู้เรื่องการรักษาโรคต่าง ๆ ด้วยยาสมุนไพร ให้กว้างขวางออกไปอีก 
ดังนั้นหากรู้ว่าวัดไหนมีต�ารับต�ารายาดี ก็จะออกจาริกไปตามวัดเหล่านั้น 
ในอ�าเภอหลังสวนหลายแห่งซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ยาสมุนไพรรักษาโรค 
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แหล่งส�าคัญได้แก่ต�าราสมุนไพรของหลวงพ่อพัน สิริจนฺโท (จันทสิริ หรือ
จันทศิริ) เจ้าอาวาสวัดบรรพตพิสัย (ชาวบ้านเรียก วัดในเขา) ต�าบลบาง
มะพร้าว อ�าเภอหลังสวน ผู้เป็นวิปัสสนาจารย์และเกจิอาจารย์ระดับ
ต�านานของเมืองไทยผู ้ได้รับสมญานามว่า “อริยสงฆ์แห่งลุ่มแม่น�้า
หลังสวน” จังหวัดชุมพร

 การรกัษาโรคต่างๆ ด้วยสมนุไพรบ�าบดัและคาถาอาคมซ่ึงเรียนรู้จาก
ต�ารายาสมุนไพรของหลวงพ่อพัน สิริจนฺโท ได้แก่ การปัดซางเด็ก (ไข้ตัว
ร้อนในเด็ก) ปัดเริม (โรคไข้ชนิดหน่ึง มียอดเม็ดใสหรือขุ่นผุดขึ้นตามตัว 
ปวดแสบปวดร้อน) สูญฝี ล�าบอง (โรคไข้ชนิดหนึ่งมีอาการบวม อักเสบ 
ปวดตามข้อต่างๆ ภายในข้อมีน�้าเป็นเมือกข้น) และ รวด (ภาษาถิ่นใต้
หมายถึง ปรวด คือเนื้อที่เป็นโรค มีลักษณะเป็นก้อนฝีแข็งอยู่ใต้ผิวหนัง 
เจ็บปวดมาก อาจเกิดจากการถูกหนาม หรือเสี้ยนต�าหรือเง่ียงปลาแทง
เข้าไปตรงจุดนั้น) หมอพระเสริฐขณะอายุราว 30 ปี ใช้วิธียืมต�ารับต�ารา
ของหลวงพ่อพัน (ซ่ึงมรณภาพไปก่อนหน้านั้นเมื่อปี พ.ศ. 2497) มา 
คดัลอกแล้วน�ามาศกึษาผสมผสานกบัการเรยีนรูจ้ากต�าราของอาจารย์ต่างๆ 
ท่านจึงมีความรู้ในการรักษาโรคด้วยสมุนไพรมากขึ้น

  หมอพระเสริฐไม่อิ่มในความรู้เพียงเท่านั้น ท่านยังตั้งใจเรียนแก้พิษ
งูกัดจากหลวงพ่อรอด วัดต้นกุล อ�าเภอหลังสวน เพราะหลังสวนชุกชุม
ด้วยงูกะปะ งูแมวเซา และงพูษิอืน่ๆ มชีาวบ้านถกูงพูษิกัดปีละหลายๆคน 
นอกจากนี้ท่านยังเรียนวิชารักษาจักขุโรค กรรมวิธีตัดต้อเนื้อ ต้อหิน 
ต้อกระจก และต้อลมจากครหูมอพระชือ่ดงัแห่งอ�าเภอหลงัสวน 2 องค์ คอื 
พระเทพวงศาจารย์ (จันทร์ โกสโล) วัดขันเงิน อันเป็นวัดเก่าแก่สมัย 
กรุงศรีอยุธยาอยู่ในต�าบลวังตะกอ และ หลวงพ่อชบ วัดประสาทนิกร 
ต�าบลขันเงิน

พ่อหมอเสริฐดูแลเก็บพืชสมุนไพรที่ปลูกไว้รอบบ้าน

ชาวบ้านเจ็บป่วยมานั่งรอคิวการตรวจรักษาที่บ้านพ่อหมอเสริฐ
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 หลังจากบวชนานราว 19 พรรษา ขณะนั้นพระเสริฐอายุได้ 44 ปี
แล้วท่านเห็นว่าทางบ้านมีความล�าบากเน่ืองจากไม่มีใครช่วยท�างานให้
โยมพ่อแม่ซึ่งสูงอายุแล้ว ในฐานะลูกชายคนโต ท่านจึงลาสิกขาออกมา
ช่วยพ่อแม่ท�าสวนท�านาและเป็นหมอรักษาคนไข้ตามประสบการณ์และ
ความรูท้ีไ่ด้ร�า่เรียนมาอย่างทุม่เทเตม็ที ่จนมคีนไข้มารบับรกิารรกัษา เป็น
ที่พอใจทุกราย จึงบอกเล่ากันปากต่อปาก มีคนไข้มารับการรักษามากขึ้น
เรื่อย ๆ จากวันละ 2-3 คน จนปัจจุบันเฉลี่ยวันละ 25-30 คน

หมอขวัญใจคนจน : 32 บาท รักษาทุกโรค
 คนไข้ไม่ว่ายากดีมีจน เมื่อมารักษากับพ่อหมอเสริฐเป็นครั้งแรก 
ต้องน�า ดอกไม้ ธูป เทียน หมาก พลู มาเองเพื่อท�าพิธีไหว้ครูพร้อมกับค่า
ตั้งราช (ค่ายกครู) ตามธรรมเนียม 32 บาท เท่านั้น ซึ่งเป็นเคล็ดหมาย
ถึงการรักษาครอบคลุมอาการ 32 (อันเป็นธาตุโครงสร้างส�าคัญของ
ร่างกายประกอบด้วยธาตดุนิ 20 บวกธาตนุ�า้ 12) ซึง่ต่างกบัค่ายกครูโดย
ทั่วไปที่มักก�าหนดตัวเลขไว้ท่ี 6 บาทหรือ 12 บาท บางครั้งคนไข้ไม่มี
เครือ่งตัง้ราชไหว้ครมูาให้ พ่อหมอกจ็ะตัง้ให้เอง เงนิค่าราชทีไ่ด้รบัพ่อหมอ
จะน�าไปท�าบุญทั้งหมด แม้มีคนไข้บางรายประสงค์จะสมนาคุณเพิ่มเติม 
ท่านก็จะถามว่าเงินน้ีหยิบยืมมาหรือไม่ ถ้าเป็นเงินยืมมาท่านจะคืนไป 
หรือถ้าเป็นเงินของคนไข้เองหากมากเกินไปท่านจะไม่รับ แต่ถ้าเป็น
จ�านวนเล็กน้อยท่านจะรับไว้เพื่อท�าบุญให้คนไข้ต่อไป
 ด้วยจรรยาแพทย์อันงดงามและจิตใจอันประเสริฐดังหมอพ่อพระที่
ปฏิบัติหน้าที่เยียวยารักษาผู ้ป่วยมายาวนานกว่า 50ปี กระทรวง
สาธารณสุขจึงพิจารณามอบใบประกอบโรคศิลปะ สาขาเวชกรรมไทย
ประเภท (ค) แก่พ่อหมอเสริฐ ขาวอรุณ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2554 เพือ่ให้ท่านมศีกัดิแ์ละสทิธใินการบ�าบัดรกัษาผูป่้วยตามภมูปัิญญา
แพทย์พื้นบ้านได้ถูกต้องตามกฎหมายสืบไป

บริการรักษาโรคของพ่อหมอเสริฐ ขาวอรุณ

กรณีตัวอย่างการรักษากระดูกพิการ
 การรักษากระดูกเป็นหัตถการที่พ่อหมอเสริฐมีความเชี่ยวชาญเป็น
พเิศษมาตัง้แต่ครัง้เป็นศิษย์หนุม่ในส�านกัพ่อเฒ่าแดงยาว เครือ่งใช้ในการ
รักษานอกจากของตั้งราชยกครูแล้ว ยังมีอุปกรณ์รักษากระดูกง่าย ๆ คือ 
เส้นเชือกวัดแนวกระดูกสันหลังคนไข้(ซึ่งเป็นมรดกตกทอดจากพ่อเฒ่า 
แดงยาว) เฝือกไม้ไผ่ขนาดต่าง ๆ ผ้าขาว เข็มกลัด และที่ขาดไม่ได้คือ 
น�้ามันสมุนไพร
 ขั้นตอนการรักษา เริ่มจากการบูชาครู เอ่ยบอกชื่อครูบาอาจารย์
ทั้งหมดในสายพ่อหมอเสริฐ จากนั้นจึงท�าการวิเคราะห์คนไข้ด้วยการดู 
คล�าและซักประวัติผู้ป่วย เพื่อหาสาเหตุและวินิจฉัยว่ากระดูกหัก แตก 
ร้าว หลุด หรอืคดผิดรปู ถ้าเป็นกรณท่ีีสามารถรกัษาได้ เช่นกระดกูหกั จะ
เริ่มจากการจัดกระดูกที่หักให้ขบติดกัน พร้อมเสกเป่าคาถา จากนั้นทา
น�้ามันสมุนไพรทั่วบริเวณที่กระดูกหัก แล้วน�าผ้าขาวมาพันรอบไว้ รัดติด
ด้วยเข็มกลัด เลือกเฝือกไม้ไผ่ขนาดที่เหมาะน�ามาประกบรอบผ้าขาวให้
กระชับ จากนั้นจึงชุบทาน�า้มันสมุนไพรบนเฝือกอีกรอบ ให้ผู้ป่วยพักรอ 
7 วันจึงจะแกะเฝือกดูอาการ (ถ้าเป็นกรณีการหักบริเวณกระดูกที่ใหญ่
และยาว เช่นกระดูกต้นขา ต้องใช้เวลาพักรอ 9 วัน) หลังจากแกะเฝือก
แล้วกระดูกติดดีก็จะท�าการนวดเส้นรักษาต่อเนื่อง เพื่อให้การไหลเวียน
เลือดลมดีขึ้น นวดรักษาติดต่อกันจนกว่าคนไข้จะสามารถกลับไปใช้ชีวิต
ตามปกติได้ ในกรณีที่กระดูกแตกหักแล้วเกิดมีหนอง ต้องท�าการพอกยา
สมุนไพรเป็นพิเศษต้องช�าระให้หนองหมดก่อน
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การประสานร่วมมือระหว่าง
หมอโรงพยาบาลกับหมอพื้นบ้าน
 พ่อหมอเสริฐเป็นผู้มีมารยาทวิชาชีพ หากผู้ป่วยคนใดเคยรักษาที่ 
โรงพยาบาลมาก่อนและต้องการมารับการรักษาจากท่านจะต้องให้ 
โรงพยาบาลเซ็นใบอนุญาตมาก่อนหรือให้โรงพยาบาลถอดเฝือกมา 
ให้เรียบร้อยก่อนมาถึงมือท่าน บางกรณีที่ข้อกระดูกหลุดร่วมกับกระดูก
แตกหรือหัก โดยเฉพาะกระดูกสันหลังแตก ท่านอาจไม่รับรักษาโดยจะมี
ใบส่งต่อให้โรงพยาบาลหลังสวนอย่างเป็นทางการ นายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ 
มหารัตนวงศ์ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลหลังสวน อ�าเภอหลังสวน จังหวัด
ชมุพร ในฐานะทีท่่านเป็นแพทย์ผูเ้ช่ียวชาญทางออร์โธปิดิกส์ (วชิาทีเ่กีย่ว
กับกระดูก ข้อ เส้นเอ็นและกล้ามเนื้อต่าง ๆ ของร่างกาย) ท่านมีความ
เข้าใจและเปิดรับวิถีหมอพื้นบ้านเข้าสู่ระบบบริการทางการแพทย์ของ 
โรงพยาบาลอย่างดีเยี่ยม เคยกล่าวว่า
	 “เรือ่งของกระดกูหกั	ประชาชนยงันยิมรกัษากบัหมอพืน้บ้าน	แม้ว่า
การแพทย์จะเจรญิเพยีงไรนะครับ	แต่ว่าหมอพืน้บ้านกม็ส่ีวนช่วยตรงทีว่่า
ประชาชนเขามีศรัทธาต่อตัวหมอพ้ืนบ้านเอง	 ซึ่งโรงพยาบาลเองตอน 
เร่ิมแรกไม่เข้าใจในระบบนี้	 แต่พออยู่ไปๆในวิถีของพื้นบ้าน	 เราพบว่า	
ระบบสุขภาพสมัยใหม่เราก็ไม่สามารถรักษาได้ทุกโรค	 ดังน้ันแผนไทยก็ 
เป็นศาสตร์หนึ่งนะครับที่จะมาช่วยดูแลรักษาในเรื่องของกระดูกหัก 
เหล่านี้ได้”

ความเชื่อมั่นของแพทย์
คณุหมอศกัดิส์ทิธิย์งัยนืยนัความสามารถของพ่อหมอเสรฐิว่า
 “มกีรณคีนไข้ไหปลาร้าหกัมาโรงพยาบาลเราต้องใช้เวลาถงึ 3 เดอืน
กว่าคนไข้จะหายเป็นปกต ิโดยหมอเสรฐิท่านรกัษาตามแบบหมอพืน้บ้าน
ใช้เวลาเพยีงไม่ถงึ 3 อาทติย์คนไข้กห็ายแล้ว” อย่างไรกต็ามในกรณทีีห่มอ
พื้นบ้านมิได้เป็นเจ้าของคนไข้กระดูกหักโดยตรง โรงพยาบาลมีระบบ 
ส่งต่อคนไข้ไปท�ากายภาพบ�าบัดกับหมอพื้นบ้าน เป็นการลดภาระและ
ความแออัดของโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิผล ผู ้อ�านวยการ 
โรงพยาบาลหลังสวนคนปัจจุบัน ย�้าว่า
	 “อกีอย่างหนึง่ในเรือ่งของการฟ้ืนฟ	ูเช่น	บางทเีรือ่งคนไข้กระดกูหกั
และมีข้อตดิต่างๆ	หมอพืน้บ้านกเ็หมือนเป็นนกักายภาพบ�าบดั	กส็ามารถ
ช่วยในเรื่องการฟื้นฟูหลังการผ่าตัด
	 เรามีข้อตกลงว่า	อันไหนที่หมอพื้นบ้านรักษาไม่ได้	เช่น	กระดูกหัก
บริเวณใกล้ข้อ	 กระดูกหักบริเวณข้อสะโพกต่าง	 ๆ	 กระดูกหักแผลเปิด 
หรือได้รับบาดเจ็บทางระบบประสาท	ทางหมอพื้นบ้านจะส่งเคส	(case) 
ผู้ป่วยเหล่านี้กลับมาให้เรา” 
 ข้อตกลงนี้พ่อหมอเสริฐปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพราะรู้ขีดจ�ากัด
ความสามารถของหมอพ้ืนบ้านว่าท�าได้แค่ไหนเพยีงไร นับเป็นโมเดลความ
ร่วมมือข้ามวิชาชีพที่เป็นแบบอย่างอันดียิ่ง
 ทัง้นีพ่้อหมอเสรฐิ กล่าวว่าต้องอาศัยเกณฑ์จากหมอหลวงเหมอืนกนัว่า
กระดูกจะหักตรงไหน บางทีคนไข้ก็ไปเอกซเรย์มา พ่อหมอเสริฐขอฟิล์ม
เอกซเรย์มาดูว่า กระดูกหักอย่างไร หักเป็นรูปพรรณสันฐานอย่างไร 
หกัแบบปลายพร้า (ลกัษณะมีดของชาวใต้ ปลายมีดงอโค้งลงเป็นจะงอย) 
หรือหักเป็นปาง (ลักษณะเป็นง่าม) หรือหักแตกร้าว แล้วสะเก็ดกระดูก
มันกระจาย เป็นอย่างไรอยู่ตรงไหนกี่แห่ง พ่อหมอเสริฐใช้วิธีคล�า บางที
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อาจจะถนัดหรือไม่ถนัด บางทีอาจจะพลาดพลั้ง บางครั้งการต่อกระดูก
แล้วอาจจะไม่สมบูรณ์ตามแบบ 
 ทางโรงพยาบาลเกรงว่าพ่อหมอเสริฐจะเป็นคนเสียชื่อ ถ้าคนป่วย 
มีอาการหักในกระดูกข้อมาหา พ่อหมอเสริฐจึงต้องส่งโรงพยาบาล 
ให้โรงพยาบาลผ่าเอากระดูกอันที่หักออกมา แล้วเอากระดูกเทียมใส ่
พ่อหมอเสริฐเคยพูดว่า “หมอ (โรงพยาบาล) เขามีปัญญามากกว่าผม 
เพราะเขาเรียนจบมา ผมนี่อยู่แบบนี้นิ จบชั้น ป.4 เท่านั้น”
 ทกุวนันีห้ากใครไปเยีย่มเยอืนเรอืนพยาบาลของหมอพ่อพระท่านนี้ 
สิ่งที่สะดุดตาก็คือ ไม้ค�้ายันช่วยเดินที่กองพะเนินเทินทึกอยู่เป็นประจักษ์
พยานว่า ผูป่้วยกระดกูหกัจ�านวนมากท่ีมารักษาตวักบัท่านได้รอดพ้นจาก
ความพิการสามารถกลับไปใช้ชีวิตเดินเหินได้ปกติ ไม่ต้องพึ่งไม้ค�้ายันอีก
ต่อไป จึงทิ้งไว้บ้านหมอเป็นอนุสรณ์และก�าลังใจแก่ผู้มารักษารายต่อไป พ่อหมอเสริฐจัดยาสมุนไพรไว้เป็นหมวดหมู่

พ่อหมอเสริฐน�านักเรียนโรงเรียนนพคุณเดินศึกษาสมุนไพรรอบศูนย์เรียนรู้ฯ

1. การทดสอบโครงสร้างร่างกายผู้ป่วย  2. สมุดบันทึกคิวผู้ป่วยยาวเหยียดในแต่ละวัน

1 2
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ภูมิปัญญาไม่ได้ล้าหลัง
ถ้าเราเข้าใจ

เชื่อมั่นและศรัทธา

ภมูปัิญญายาพืน้บ้าน
“หมอพ่อพระแห่งหลังสวน”
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(1) น�้ามันนวดเอ็น
ประกอบด้วยสมุนไพรสดดังนี้
 • ผลส้มแขก ช่วยท�าให้เอ็นหย่อนลง
 • กิ่งลั่นทม (ใช้ดอกสีใดก็ได้) ช่วยลดอาการช�้าบวมจากการนวด
 • หัวข้าวเย็นเหนือ ช่วยระงับความร้อนจากการอักเสบ
 • หัวข้าวเย็นใต้ ช่วยระงับความร้อนจากการอักเสบ
 • ย่านเอ็นแดง(เถาเอ็นอ่อน)ช่วยรักษาเส้นเอ็นให้สมบูรณ์แข็งแรง
 • ครั่งเป็น (ยางสีแดงจากตัวครั่งเป็นๆ) 
  ช่วยป้องกันผิวหนังไม่ให้ช�้าบวม ช่วยบ�ารุงผิว
 • ครั่งติด(พญาไร้ใบ) ช่วยขับลมในเส้นเอ็น
 • ต้นหญ้าปราบ(โด่ไม่รู้ล้ม)ช่วยผลักดันให้เลือดลมไหลเวียนสะดวกขึ้น
 • ต้นคดนกคูด (เฟิร์นใบมะขาม) ช่วยลดการอักเสบ
  ของพังผืดที่หุ้มกระดูก อันเนื่องจากการบีบนวด
วธิที�า น�าสมนุไพรสดทัง้หมด มีน�า้หนกัอย่างละเท่าๆ กัน (เสมอภาค) หรอือย่างละ
หนึง่ก�ามือ มาหัน่เป็นช้ินเล็กๆ ล้างให้สะอาด น�าไปเค่ียวกับน�า้มันมะพร้าวให้ท่วมยา 
เคีย่วจนกว่าน�า้มันไม่มีไอระเหยแล้ว จึงยกลง ท้ิงไว้ให้เยน็แล้วกรองใส่ขวด

(2) น�้ามันต่อกระดูก
ประกอบด้วยน�้ามัน 3 ชนิด คือ
 น�า้มนัโคร�า หรอืกรู�า (น�า้มนัเลยีงผา) ช่วยให้เนือ้กระดกูงอกและประสาน
กันเร็วขึ้น มีน�้ามันมะพร้าว และน�้ามันงา ผสมเข้าด้วยกัน

1
สูตรน�้ามันสมุนไพรที่ใช้ในการ

รักษากระดูกและเส้นเอ็น

สูตรน�้ามันสมุนไพร
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การรักษาอัมพฤกษ์ อัมพาต
 ขั้นตอนแรกพิจารณาค้นหาเส้นเอ็นที่เสีย หรือเส้นเอ็นที่ไม่ท�างาน จาก
นั้นจึงท�าหัตถการรักษาด้วยการนวดเส้นเอ็นใหญ่และเส้นเอ็นเล็กพร้อมกับใช้
ยาน�้ามันสมุนไพรชุบผ้าตีบริเวณที่อ่อนแรง ขั้นตอนทดสอบนี้จะท�าการนวด
ติดต่อกัน 3 วัน หลังจากนั้นสังเกตว่าผู้ป่วยดีขึ้นหรือไม่ หากดีขึ้นจะท�าการ
รักษาต่อ โดยนัดให้ผู้ป่วยกลับมานวดต่อเนื่องใน 15 วันอาการจะดีขึ้นโดย
ล�าดับ ในระหว่างนั้นให้ผู้ป่วยกินยาต้มสมุนไพรร่วมด้วย 3 ชุด คือ
 ยาชุดที่ ๑ ต�ารับยาต้มรักษาโรคอัมพฤกษ์ อัมพาตสูตร 1 ประกอบด้วย
เภสัชวัตถุ ดังนี้ หัวร้อยรู หัวข้าวเย็นเหนือ หัวข้าวเย็นใต้ ต้นครอบจักรวาล
(ครอบฟันสหีรอืครอบตลบั) แก่นสกั แก่นสน ฝักราชพฤกษ์ แก่นขีเ้หลก็ ใบมะกา 
เจตมูลย่าน (บอระเพ็ด) แก่นลั่นทมแดง หัวเถาเอ็นแดง ผักหนอก (คล้ายใบ
บัวบกแต่ใบหยักมนและหยักลึกกว่า) ยาด�า พืชวัตถุเหล่านี้ใช้เสมอภาค ถ้า
อาการไม่หนักใช้อย่างละ 3 บาท (45 กรัม)
 แต่ถ้าอาการหนักมาก ใช้อย่างละ 6 บาท (90 กรัม) นอกจากนี้ยัง
ประกอบด้วยสตัว์วตัถ ุได้แก่ ดหีมี กระดกูควายขาว และธาตวุตัถุจ�าพวกดเีกลอื 
เกลือสินเธาว์ และตัวยาอื่น ๆ อีกพอประมาณ
วิธีท�า
 น�าตัวยาทั้งหมด มาล้างให้สะอาด เติมน�้าท่วมยา ต้มกินครั้งละ 1 แก้ว 
ก่อนอาหาร 20 นาที วันละ 3 เวลา ก่อนมื้อเช้า กลางวัน เย็น กินต่อเนื่องกัน
จนกว่ายาจืด แล้วเปลี่ยนยาใหม่ กินยาจนกว่าจะสามารถยกแขนยกขาได้ จึง
เปลี่ยนไปกินยาชุดที่ 2

2
การรักษาอัมพฤกษ์ อัมพาต
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 ยาชุดที่ 2 ต�ารับยาต้มรักษาอัมพฤกษ์ อัมพาต สูตร 2 เริ่มกินเมื่อ
สามารถยกแขน ยกขาได้ เครื่องยาสมุนไพรประกอบด้วย ต้นขอบกระด้ง
(เถาก�าแพงเจ็ดชั้น) หัวหวายขม เถาสะค้าน เถาวัลย์เปรียง ดีปลีลูกพลู 
มะแว้งเครอื ไผ่ร้า (ไผ่เลือ้ย) ตวัยาท้ังหมดใช้เสมอภาค อย่างละ 3-6 บาท 
(45-90 กรัม) กลีบกระเทียมเท่าอายุ เม็ดพริกไทยเท่าอายุ และตัวยา
อื่นๆ

วิธีท�า
 น�าตวัยาทัง้หมดมาต้มกับน�า้ใส่ท่วมยา กนิครัง้ละ 1 แก้ว ก่อนอาหาร 
20 นาที วันละ 3 เวลา ก่อนอาหาร เช้า กลางวัน เย็น กินต่อเนื่องกัน
จนกว่ายาจืด แล้วเปลี่ยนยาใหม่ จนกว่าอาการผู้ป่วยจะดีขึ้นมาก

 ยาชุดที่ 3 ต�ารับยาตัดรากอัมพฤกษ์ อัมพาต ประกอบด้วยตัวยา
ส�าคัญ คือ ดีปลีลูกพลู โกฐท้ัง 5 เทียนท้ัง 5 ชะเอมเทศ ชะเอมไทย 
แก่นฝาง แก่นสแร เถาสะค้าน เถาวัลย์เปรียง เจตมูลย่าน (บอระเพ็ด) 
ฝักราชพฤกษ์ (คูน) ใบมะกา แก่นขี้เหล็ก แก่นต�าเสา (กันเกรา) ขี้เหล็ก
เลือด
 รังนกแขวนฟ้า (คล้ายรังนกกระจาบแต่ใหญ่กว่า) หญ้าปราบ (โด่ 
ไม่รู้ล้ม) ต้นหิ่งหาย (รางจืดต้น) หัวข้าวเย็นเหนือ หัวข้าวเย็นใต้ กิ่งลั่นทม 
หัวเปราะหอม หัวขิงตาแดง เม่าเหล็ก พญามือเหล็ก รากขัดมอน 
 หัวขมิ้นอ้อย ชุมเห็ดใหญ่ หัวแห้วหมู ช้าพลู มะแว้งเครือ ขันทอง
พยาบาท ผักเป็ดแดง รากหญ้าคา หัวส้มกุ้งแดง หญ้าคอกิว
 ย่านมะกล�า่ตาไก่ (มะกล�า่ตาหน)ู ต้นผกักระเฉด ต้นกุม่บก ต้นไม้ขดัไหล
 รากปลาไหลเผือก ใบกะหล่ม รากมะเขือขื่น รากยายปลวก (ต้น
มะดูก) รากมะกรูด รากมะนาว รากทุ้งฟ้า หัวงอ (ว่านน�้า) ต้นแฝกหอม 
อัตราส่วนที่ใช้ เสมอภาค ก้านสะเดา 32 ก้าน เม็ดพริกไทยเท่าอายุ กลีบ
กระเทียมเท่าอายุ ดีเกลือ เกลือสินเธาว์ กระดูกควายขาว

วิธีท�า
 น�าตัวยาทั้งหมดต้มด้วยน�้าท่วมยา วิธีกิน ก่อนอาหารประมาณ 
20 นาที ครั้งแรก ๆ ให้กินครั้งละ ครึ่งแก้ว ก่อนอาหาร วันละ 3 เวลา
เนือ่งจากยามีความเข้มข้นมาก เม่ือน�า้ยาเจือจางลง ให้กินครัง้ละเตม็แก้ว

การรักษาอัมพฤกษ์ อัมพาต การรักษาอัมพฤกษ์ อัมพาต

<< อุปกรณ์ช่วยเดินและรถเข็นที่ผู้ป่วยทิ้งไว้หลังรักษาหายแล้ว
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ต�ารับยาสตรี
 เป็นยาส�าหรบัสตรทีีม่คีวามผดิปกตขิองโลหติระดซูึง่ท�าให้เกดิอาการผดิ
ปกติอื่นตามมา เช่น ปวดท้อง ปวดศีรษะ เป็นลม เป็นต้น 
 สมุนไพรในต�ารับ ประกอบด้วย ต้นผักเป็ดแดง ต้นหญ้าพันงูแดง  
สามเดือนดอกแดง (บานไม่รู้โรยดอกแดง) สามเดือนดอกขาว (บานไม่รู้โรย
ดอกขาว) เถาวัลย์เปรียง ต้นไผ่ร้า (ไผ่เลื้อยหรือไผ่คลาน) เถาขมิ้นฤาษ ี
(ขมิน้เครอื) เปลือกยางนา เถาสมุนแว้ง (เป็นเถา ไม่ใช่สมุลแว้ง ไม่สามารถระบุ
ชื่อสามัญได้) ต้นก�าจัด หัวแห้วหมู ต้นช้าพลู ดีปลี รากเจตมูลเพลิง รากยวง
หนุน (เนื้อไม้สีเหมือนแก่นขนุน ยังไม่สามารถระบุชื่อสามัญได้) ลูกจันทน์เทศ 
(เอาผล รก ดอก)
 สมุนไพรทุกตัวใช้เสมอภาคกัน น�ามาต้ม รับประทานครั้งละครึ่งแก้ว 
เช้าและเย็น ก่อนอาหารอย่างน้อย 20 นาที
ต�ารับยากวาดซาง
 สมุนไพรในต�ารับ ประกอบด้วย เปลือกมะนาวตากแห้ง ว่านกีบแรด 
ลูกสมอเหล่ียม (สมอไทย) ทุกตัวใช้เสมอภาคกัน น�ามาบดผง แล้วละลาย 
ด้วยน�้ามะกรูดหรือน�้ามะนาว ใช้นิ้วป้ายยาแล้วน�าไปกวาดที่โคนล้ินและ 
ใต้ลิ้นเด็กที่เป็นซาง
สมุนไพรปัดเริม ใช้ใบกระท่อมไม่เกิน 5 ใบ (อาจใช้ใบตะขบนา ใบกระท้อน 
หรือใบหว้าก็ได้) เคี้ยวให้แหลก พร้อมท่องบทสวด อิติปิโส 8 ทิศ แล้วพ่นใบ
กระท่อมลงบนบริเวณที่เป็นเริม 3 ครั้ง ท�าวันละหนึ่งครั้ง ติดต่อกัน 2-3 วัน 
แล้วเริมจะแห้งลง

3-4
ต�ารับยาสตรี และต�ารับยากวาดซาง

ต�ารับยาสตรี และต�ารับยากวาดซาง
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ได้แก่ ต้อเนื้อ ต้อหิน ต้อกระจก ต้อลม เป็นต้น
 สมุนไพรในต�ารับประกอบด้วย หญ้าใต้ใบ ต�าให้แตก ลูกบวบกลางหาว 
(ผลต้นกะเรกะร่อน กล้วยไม้ชนิดหนึ่ง) น�ามาย่างไฟให้เหี่ยว อัตราส่วนเท่ากัน
ทั้ง 2 อย่าง น�้าฝนกลางหาว (น�้าฝนที่ได้จากการน�าภาชนะไปรองในที่โล่งแจ้ง 
ไม่สามารถใช้น�า้ฝนทีต่กมาจากหลงัคาได้เนือ่งจากอาจจะไม่สะอาด) ใช้เป็นน�า้
กระสาย และพิมเสน 
 น�าหญ้าใต้ใบทีต่�าแล้วผสมกบัลกูบวบกลางหาว ผสมน�า้ฝนกลางหาวเป็น
น�า้กระสาย คัน้เอาเฉพาะน�า้ แล้วจงึหยบิพิมเสนลงไปพอประมาณ น�ามาหยอด
ตาที่มีอาการของตาต้อต่างๆ ควบคู่กับพิธีกรรมการรักษาตาต้อ

ตัวยาสมุนไพรประกอบด้วย
 หนังวัว คราบงูเห่า หัวหนอนตายอยาก ลูกล�าโพง ต้นทองพันชั่ง เจตมูล
เพลิง หัวกรุงเขมา พริกไทย แก่นฝาง แก่นแหร (ต้นสแร) กระเทียม หมึกด�า
(หมกึจนีเป็นแท่ง)หวัหมากหมก ต้นโคกกระสุน ต้นคดนกคูด (เฟิร์นใบมะขาม) 
เภสัชวัตถุทุกตัวใช้เสมอภาค หรืออย่างน้อยใช้สิ่งละไม่ต�่ากว่า 1 บาท 
(15 กรัม)
วิธีท�า
 น�าตัวยาทั้งหมดมาค่ัวไฟจนเกรียม น�าไปบดผสมกับน�้ามันมะพร้าว 
ทาบริเวณแผลบ่อย ๆ แล้วแผลจะค่อย ๆ หายไป

5 6
ต�ารับยาหยอดตา รักษาตา การรักษารวด (ภาษาใต้หมายถึง ปรวด)

สิ่งของที่ใช้ในพิธีกรรมบ�าบัด เคล็ดการรักษาตาต้อด้วยคาถา ยาสมุนไพรรักษารวดหรือปรวด
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ต�ารับยาล�าบอง
 สมุนไพรในต�ารับประกอบด้วยเมล็ดผักบุ้ง เมล็ดผักชีล้อม ลูกขี้ไต้ ต้น
ละหุ่งแดง จอกแหนใหญ่ เปลือกต้นมะกอก น�าสมุนไพรทั้งหมดต�าผสมกับปูน
กินหมาก พอกบริเวณข้อที่เป็นล�าบอง เมื่อสมุนไพรแห้งให้ใช้น�้าต้มสุกไปรด
บริเวณที่พอก (เนื่องจากล�าบองจะมีความร้อนท�าให้สมุนไพรแห้งเร็ว)

การรักษาพิษงูกัด  
 ใช้ยาน�า้มันสมุนไพรทาแผลงกัูด ประกอบด้วยตวัยาส�าคัญดงันี ้หวัผกักูด 
เถาต�าลึง รากต้นหย ีเปลอืกโหรง (ต้นส�าโรง) เปลอืกจกินา หวัอตุพติ รากละหุง่
แดง ตัวยาทั้งหมดใช้เสมอภาค และหินด�า (ฝนเอาแต่ขี้)
วิธีท�า
 น�าสมุนไพรสดทั้งหมดมาต�าให้แหลก แล้วเอาไปเคี่ยวกับน�้ามันมะพร้าว 
น�ายาน�า้มนัสมุนไพรท่ีได้ผสมกับขีห้นิด�า แล้วน�าไปทาบรเิวณแผลท่ีถกูงพูษิกัด 
เคล็ดลับคือขี้หินด�าเป็นธาตุวัตถุที่ช่วยให้ยาน�า้มันเคลือบติดแผลงูกัดได้นาน

7-8
ต�ารับยาล�าบอง และ
การรักษาพิษงูกัด

ต�ารับยาล�าบอง และการรักษาพิษงูกัด

ต้นละหุ่งแดงข้างบ้านหมอเสริฐ



40   41หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2562 พ่อหมอเสริฐ ขาวอรุณ หมอพ่อพระแห่งหลังสวน

การพัฒนาวิชาชีพแพทย์พื้นบ้าน
 พ่อหมอเสริฐ ขาวอรุณได้รับการยอมรับด้านการรักษากระดูก จาก
แพทย์แผนปัจจุบนัโรงพยาบาลหลงัสวน มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละร่วม
มือกันในการรักษาผู้ป่วยโรคกระดูก พ่อหมอได้รับความรู้เพิ่มเติมในด้าน
เทคนคิการแพทย์ เช่นการอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์ การใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์
สมยัใหม่ในการรกัษากระดกู นอกจากนีท่้านและแพทย์พืน้บ้านด้านรกัษา
กระดูกอีกหลายท่านยังได้เข้าร่วมในทีมวิจัยเรื่อง

 “การศึกษาและพัฒนาศักยภาพหมอพื้นบ้านในการรักษาผู้ป่วย
กระดกูหักและพฒันารปูแบบความร่วมมือการผสมผสานการรกัษากระดกู
หกัระหว่างหมอพืน้บ้านกบัสถานบรกิารสาธารณสขุของรฐั” โดยกองการ
แพทย์พื้นบ้านไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ปี พ.ศ. 2555

9

<< การนวดรักษากระดูกเท้าซ้น
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บทบาททางสงัคมของหมอพ่อพระ
ศูนย์เรียนรู้ หมอพื้นบ้าน นายเสริฐ ขาวอรุณ
   ก่อตั้งโดยองค์การบริหารส่วนต�าบลนาขา ร่วมกับโรงพยาบาลส่ง
เสริมสุขภาพต�าบลนาขา อ�าเภอหลังสวน เนื่องจากได้เล็งเห็นถึงคุณค่า
และคณุปูการของภมูปัิญญาหมอพืน้บ้านในการดแูลรกัษาสขุภาพภายใน
ชุมชนผ่านการสืบสานถ่ายทอดโดยพ่อหมอเสริฐ ขาวอรุณ ปัจจุบัน 
กล่าวได้ว่าศูนย์เรียนรู้หมอพื้นบ้าน นายเสริฐ ขาวอรุณ เป็นห้องเรียน
ภูมิปัญญาของชุมชนหลังสวนและผู้สนใจทั่วไป รวมท้ังยังเป็นแหล่ง 
เรียนรู้ที่เชื่อมโยงทั้งความรู้สมุนไพร การรักษา และความร่วมมือร่วมใจ
กันของคนในชุมชน
 ยิง่ไปกว่านัน้ ศูนย์เรยีนรูแ้ห่งนีย้งัเป็นคลงัความรูส้�าคญัด้านสขุภาพ
ของชาว อสม. (อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน) ซึ่งนอกจาก 
อสม.จ�านวนมากจะได้เรียนรู ้เรื่องสมุนไพรอย่างลึกซ้ึงเพื่อน�าไปใช้
ประโยชน์ในงานเผยแพร่ความรู้แก่ชมุชน แล้วหลายท่านยงัมาอาสาสมคัร
เป็นผู้ช่วยหมอพื้นบ้านในการจัดเตรียมยาและผลิตยาสมุนไพร รวมทั้ง
ช่วยบริการส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้ป่วยที่มารับบริการในศูนย์เรียนรู้ของ 
พ่อหมอเสรฐิด้วย เช่น การคดักรองเบาหวาน ความดนัโลหติ การคดักรอง
สุขภาพจิต เป็นต้น

การปลูกฝังเมล็ดพันธุ์ภูมิปัญญาในเด็กปฐมวัย
 โรงเรียนวัดนพคณุ เป็นโรงเรียนประถมศกึษาเลก็ๆ แห่งหน่ึงในต�าบล
นาขา ที่เปิดการเรียนการสอนเรื่องภูมิปัญญาท้องถ่ินโดยใช้ศูนย์เรียนรู้ 
หมอพื้นบ้าน นายเสริฐ ขาวอรุณ เป็นแหล่งเรียนรู้ส�าคัญแห่งหนึ่ง ที่จะ
ปลกูฝังเมลด็พันธ์ุความรูด้้านสมุนไพร และพืน้ฐานการดแูลรักษาสขุภาพ

ตามภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน ลงในเนื้อดินอันอุดมของเด็กนักเรียน ซึ่งจะ
ได้รับการฝึกฝนเรียนรู้และการปฏิบัติจริงในศูนย์เรียนรู้ของพ่อหมอเสริฐ
แห่งนี้ เพื่อเด็กๆจะได้น�าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพตนเอง
และคนในครอบครัวต่อไป
 นอกจากปลูกฝังเมล็ดพันธุ์ภูมิปัญญาแก่เด็กปฐมวัยแล้ว ศูนย์เรียน
รู้หมอพื้นบ้านแห่งนี้ยังร่วมมือกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอ�าเภอ
หลังสวน เปิดหลักสูตรวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพร สอนนักเรียน 
กศน.โดย พ่อหมอเสริฐ ขาวอรุณ เป็นผู้บรรยายถ่ายทอด

กจิกรรมปลกูและใช้สมนุไพรในชุมชน ส�านกังานเกษตรอ�าเภอหลงัสวน 
ได้มีการจัดท�าแผนการส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในต�าบลต่างๆ โดยศูนย์
เรียนรู้ หมอพื้นบ้าน นายเสริฐ ขาวอรุณได้รับการคัดเลือกให้เป็นแหล่ง
การถ่ายทอดการปลกูสมุนไพรของต�าบลนาขา โดยเน้นการปลกูสมุนไพร
ทีใ่ช้บ่อยในชุมชนและน�าไปแปรรปูเป็นผลติภณัฑ์ของชุมชนโดยชุมชนเพือ่
สุขภาพประชาชน อย่างไรก็ตาม พ่อหมอเสริฐยังขอให้ส�านักงานเกษตร
ช่วยเหลอืสนบัสนนุ การปลกูพนัธุไ์ม้สมุนไพรทีห่ายาก เพือ่การอนรุกัษ์ไว้
และแบ่งปันน�าไปใช้ประโยชน์ทางยาแก่ผู้ที่มารับการรักษากับพ่อหมอ 
เสริฐต่อไป 
 ด้วยความรู้ ความเช่ียวชาญทางด้านการดูแลรักษาสุขภาพด้วย
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย แก่ประชาชนมาอย่างยาวนานกว่า 60 ปี 
มีจรรยาบรรณแพทย์อันงดงามเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่เคารพนับถือ 
ของประชาชนเป็นจ�านวนมากที่มารับบริการรักษาแบบให้เปล่าจากท่าน 
ทัง้ยงัให้การประสานร่วมมอืกับระบบรกิารทางการแพทย์และสาธารณสุข
ของรัฐอย่างดีเยี่ยม และยังมีบทบาทส�าคัญในด้านการศึกษาเรียนรู ้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา อสม.และประชาชน 
ผู้สนใจทั่วไป 
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ความหมาย
 หมอไทย หมายถงึ ผูท้ีไ่ด้รบัขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนญุาตเป็นผู้
ประกอบวชิาชพีการแพทย์แผนไทยหรอื ผู้ประกอบวิชาชพีการแพทย์
แผนไทยประยุกต์ ตาม พรบ.วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2556
 วิชาชีพการแพทย์แผนไทยตามพระราชบัญญัตินี้ ประกอบด้วย
  (1) การประกอบวิชาชีพ การแพทย์แผนไทย ได้แก่ การ
ประกอบวชิาชพีด้านเวชกรรมไทย เภสชักรรมไทย การผดงุครรภ์ไทย 
การนวดไทย การแพทย์พืน้บ้านไทย หรอืการแพทย์แผนไทยประเภท
อื่น ตามที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการ
  (2) การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์
คุณสมบัติ
 1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 2) เป็นผูท่ี้ได้รบัการขึน้ทะเบยีนเป็นผูป้ระกอบวิชาชพีการแพทย์ 
  แผนไทย หรือ การแพทย์แผนไทยประยุกต์
 3) ปฏิบัติงานดีเด่นที่เป็นแบบอย่างที่ดีได้ (ไม่น้อยกว่า 10 ปี)
 4) เป็นคนดี มีจริยธรรม เมตตาธรรม ตามหลักศาสนา
 5) เป็นผู้มีความรู ้ความช�านาญในการดูแลผู ้เจ็บป่วย และ 
  ถ่ายทอดความรู้
การให้คะแนน
25 คะแนน (ข้อมูลพื้นฐาน)
 • อายุ
 • ระยะเวลาประสบการณ์ในการดูแลรักษา
 • มีผู้มารับบริการสม�่าเสมอและต่อเนื่อง 

25 คะแนน (ความรู้ ทักษะและความช�านาญ)
 • การดูแลรักษาผู้ป่วย 
 • การถ่ายทอดความรู้ 
 25 คะแนน (ความสามารถพิเศษ)
 ตัวอย่างเช่น
 • แปลต�ารา/บันทึกต�ารา/มีต�ารับเฉพาะ/มีเทคนิคการรักษา
เฉพาะ/ประดษิฐ์อปุกรณ์การแพทย์/มส่ีวนร่วมในการอนรุกัษ์ปลกูป่า
ชุมชน และเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน ฯลฯ
25 คะแนน (คุณธรรม จริยธรรม)
 • มีจรรยาแพทย์ เป็นคนดี มีคุณธรรม
 • เป็นที่ยอมรับยกย่องของชุมชน
วิธีการคัดเลือก
 1) คัดเลือกจากหมอไทยดีเด่นระดับเขต 12 เขต เพื่อคัดเลือก
ตัวแทนหมอไทยดีเด่นระดับภาคประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสขุ
 2) ลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.2562
 3) คณะท�างานพิจารณาคัดเลือกหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.
2562 จะคัดเลือกผู้ที่มีคะแนนดีที่สุดจากหมอไทยดีเด่นระดับภาค
ทัง้ 4 ภาค เพ่ือน�าเสนอให้คณะกรรมการพฒันาภมูปัิญญาท้องถิน่ด้าน
สุขภาพแห่งชาติพิจารณาตัดสิน
รางวัล
 1) โล่เชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณ
 2) เงินรางวัล

หลักเกณฑ์
และแนวทางการคัดเลือก
หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.2562



47หมอพ่อพระแห่งหลังสวน

 2. ให้คณะท�างานมีอ�านาจหน้าที่ ดังนี้

  2.1 จัดท�าหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาคัดเลือกหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2562

  2.2 ด�าเนินการพิจารณาคัดเลือก โดยประสานความร่วมมือหน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่าย 

 ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาบุคคลผู้สมควรได้รับการคัดเลือก

  2.3 เสนอชือ่ ประวตั ิผลงานของบคุคลผูส้มควรได้รบัการพจิารณาคดัเลือกต่อคณะกรรมการพฒันา 

 ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2562

  2.4 จัดท�าทะเบียนประวัติบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2562 

 เพื่อจัดท�าฐานข้อมูลในการเผยแพร่และใช้ประโยชน์ต่อไป

  2.5 ด�าเนินการประกาศเกยีรตคิณุผูไ้ด้รบัการคัดเลอืกเป็นหมอไทยดเีด่นแห่งชาต ิพ.ศ. 2562 ใน 

 การประชมุวชิาการประจ�าปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พืน้บ้าน และการแพทย์ทางเลอืก ครัง้ที ่16

  2.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
       

   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

   

                             สั่ง ณ วันที่        มกราคม พ.ศ.2562

(นายวิชัย โชควิวัฒน)
ประธานคณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ
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   เพื่อให้การด�าเนินการคัดเลือกหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2562 เป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพ เหมาะสม และได้รบัการยอมรบัจากทกุภาคส่วน จึงแต่งตัง้คณะท�างานพจิารณาคัดเลอืก หมอไทย

ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญก�าลังใจของหมอพื้นบ้าน หมอแผนไทย ที่ใช้

ภมูปัิญญาท้องถิน่ด้านสุขภาพในการท�าประโยชน์แก่สงัคมและประเทศชาต ิโดยมีการมอบรางวัลในการประชมุ

วิชาการประจ�าปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก

   อาศัยอ�านาจของคณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านสุขภาพแห่งชาติ ตามค�าสั่ง 

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

คัดเลือกหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2562 โดยมีองค์ประกอบอ�านาจและหน้าที่ดังนี้

 ๑. องค์ประกอบคณะท�างาน

  1.1 นายวิชัย โชควิวัฒน  ที่ปรึกษา

  1.2 นายมรุต จิรเศรษฐสิริ    ที่ปรึกษา

  1.3 นายเปรม ชินวันทนานนท์  ประธาน 

  1.4 นายประพจน์ เภตรากาศ  รองประธาน 

  1.5 นายปราโมทย์ เสถียรรัตน์  คณะท�างาน 

  1.6 นายขวัญชัย วิศิษฐานนท์   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 นายนันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์ คณะท�างานและเลขานุการ

  1.13 นางสาวอรจิรา ทองสุกมาก  ผู้ช่วยเลขานุการ

  1.14 นายสมัคร สมแวง  ผู้ช่วยเลขานุการ

  1.15 นางสาวภัทร วาศนา  ผู้ช่วยเลขานุการภาคเหนือ 

  1.16 นางสาวภราดร สามสูงเนิน  ผู้ช่วยเลขานุการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  1.17 น.ส.จิราภรณ์ บุญมาก  ผู้ช่วยเลขานุการภาคใต้

ค�าสั่งคณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ
ที่     / 25๖2

เรื่อง แต่งตั้งคณะท�างานพิจารณาคัดเลือกหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.25๖2
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ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวัดชมุพร 
ส�านกังานสาธารณสขุอ�าเภอหลงัสวน จงัหวดัชุมพร 
นายแพทย์ศกัดิส์ทิธิ ์มหารัตนวงศ์ ผอ. โรงพยาบาลหลงัสวน และทมีวิจยั 
นายโชคชยั ว่องกูล นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลนาขาและสมาชกิทุกท่าน 
นายจรูญ พฒัหาญ ก�านนัต�าบลนาขา และผูใ้หญ่บ้านในต�าบลนาขาทกุหมู่บ้าน 
ผูอ้�านวยการโรงเรยีนวดันพคุณทกุท่าน และคณะครู
ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบลนาขา อ�าเภอหลงัสวน 
ผูอ้�านวยการการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย 
ประธานและสมาชกิชมรมอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่านต�าบลนาขา 
นายพงศ์สรุะ ป่ินสขุ แพทย์แผนไทยช�านาญการ 
 สอน. เฉลมิพระเกยีรตฯิหาดยาย จังหวดัชมุพร 
นายธงชัย อรชนุ นกัวชิาการสาธารณสขุช�านาญการ 
 รพ.สต.นาขา อ.หลงัสวน      
นางรงัสนิ ีรามรงค์ นกัวิชาการสาธารณสขุช�านาญการ 
 ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวัดชมุพร

ขอบคุณหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

เอกสารประกอบ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลนาขา.  เชื่อมั่นและศรัทธาภูมิปัญญา
หมอไทย : หมอเสริฐ ขาวอรุณ หมอพื้นบ้าน ต�าบลนาขา อ�าเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร. เอกสารโรเนียว. ไม่ระบุปีที่พิมพฺ์.


