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ค�ำน�ำ

 กิจกรรมส�าคัญที่ท�าให้องค์การอนามัยโลกมีบทบาทสูงเด่นเป็นที่
ยอมรับของประเทศสมาชิกทั่วโลก และสามารถท�าให้ประเทศต่างๆ 
ผลกัดนังานทีม่คุีณูปการอย่างสงูต่อประชาชนทัว่โลก คือ มติทีจ่ะร่วมกนั
บรรลุเป้าหมาย “สุขภาพดีถ้วนหน้าเมื่อ 2543” (Health For All By 
the Year 2000)
 ในการด� า เนินการเพื่ อบรรลุ เป ้ าหมายทางสั งคมดั งกล ่ าว 
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้ประชุมพิจารณากลวิธีส�าคัญที่ต่อมารู้จักกัน
อย่างกว้างขวาง คือ การสาธารณสุขมูลฐาน และนโยบายส�าคัญ 
ประการหนึ่งคือ การก�าหนดว่าจะต้องน�าการแพทย์ด้ังเดิมของแต่ละ
ประเทศ และท้องถิ่นมาพัฒนาและใช้ประโยชน์ด้วย เพราะล�าพังการ
แพทย์แผนปัจจุบันย่อมไม่เพียงพอที่จะท�าให้ประชาชน บรรลุสุขภาพดี
ถ้วนหน้าได้ จากนโยบายดังกล่าว องค์การอนามัยโลกได้ก�าหนด
ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการจ�านวนมากเพื่อรองรับ และแม้จะล่วงเลย 
พ.ศ. 2543 มานานแล้ว องค์การอนามัยโลกก็ยังคงนโยบายดังกล่าว 
สืบมา ดังปรากฏว่าได้มี “ยุทธศาสตร์การแพทย์ดั้งเดิม พ.ศ. 2545-
254๘” และในปี 2552 สมัชชาอนามัยโลกได้มีมติ ท่ี 62.13 
ให้ผู ้อ�านวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก พัฒนายุทธศาสตร์ฉบับนั้น 
และได้มีการด�าเนินการจนได้เป็น “ยุทธศาสตร์การแพทย์ด้ังเดิม 
พ.ศ. 2557-2566 ขององค์การอนามัยโลก” (WHO Traditional 
Medicine Strategy 2014-2023) ประกาศใช้เป็นเสมือนเข็มทิศ 
และอุปกรณ์ในการพฒันางานการแพทย์ด้ังเดมิของประเทศต่างๆ ทัว่โลก
รวมทั้งประเทศไทย
 น่ายินดีที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมงานกับองค์การอนามัยโลกมาอย่าง
ต่อเน่ือง และมีผลงานหลายเรื่องเป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานา
ประเทศ งานด้านการแพทย์ด้ังเดิมก็เป็นงานหนึ่งท่ีมีความก้าวหน้า 

เป็นท่ีประจักษ์ ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่ส่งเสริมการยอมรับในการแพทย์
ด้ังเดิมของไทยคือการยกย่องประกาศเกียรติคุณของหมอไทยดีเด่น 
แห่งชาต ิซึง่ด�าเนนิการมาตัง้แต่ พ.ศ. 2554 ครัง้นีน้บัเป็นครัง้ที ่11 แล้ว
 การคัดเลือกหมอไทยดีเด่นแห่งชาติปี 2564 ด�าเนินการคล้ายคลึง
กบัทกุปีทีผ่่านมา โดยมีคณะท�างานก�าหนดหลกัเกณฑ์และคัดเลอืกอย่าง
เป็นระบบ น่ายนิดทีีก่องคุม้ครองและส่งเสรมิภมิูปัญญาการแพทย์แผนไทย
และแพทย์พื้นบ้านไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ได้ด�าเนนิการคดัเลอืกหมอไทยดเีด่นระดบัเขตทีผ่่านการคดัเลอืกหมอไทย
ดีเด่นระดับจังหวัดมาเป็นล�าดับ คณะกรรมการฯ จึงด�าเนินการต่อยอด
โดยการน�าบัญชีรายชื่อหมอไทยดีเด่นระดับจังหวัด มาประชุมพิจารณา
คดัเลอืกขัน้แรกตามหลกัเกณฑ์ เพือ่ให้ได้หมอไทยดเีด่นระดบัภาค 4 ภาค 
จากนัน้คณะท�างานได้พจิารณาข้อมลูสบืค้นจากชมุชนของหมอไทยดเีด่น
ทัง้ 4 ภาค มีการปรบัวธิกีารให้เข้ากับสถานการณ์การระบาดของโควดิ 19 
ด้วยการใช้ระบบการพิจารณาผ่านระบบออนไลน์เป็นหลัก ก่อนตัดสิน 
ข้ันสุดท้าย จนคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ เลือก พ่อหมอส�าอางค์ 
เสาวมาลย์ เป็นหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2564
 ขอขอบคุณทุกท่าน และทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน
นี้ หวังว่างานนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการแพทย์ดั้งเดิมของไทย 
ให้เจริญวัฒนาสถาพร ก่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนบนผืนแผ่นดินไทย 
ยิ่งๆ ขึ้นไป

นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน
ประธานกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ
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ค�ำประกำศเกียรติคุณ

 อัมพฤกษ์ อมัพาต เป็นโรคเรือ้รงัทีเ่ป็นปัญหาสาธารณสุขมาช้านาน 
โดยการแพทย์แผนปัจจุบันมผีลการรกัษาไม่ดนีกั ท�าให้ชาวบ้านส่วนหนึง่
ยังต้องพึ่งพาหมอพื้นบ้านในชุมชนมาจนทุกวันนี้
 พ่อหมอส�าอางค์ เสาวมาลย์ เป็นหมอพื้นบ้านผู้สืบสานภูมิปัญญา
การนวดเหยยีบเหลก็แดงช่วยเหลอืประชาชนอยูท่ีว่ดัหนองหญ้านางมา
อย่างยาวนานตราบจนปัจจุบัน
 พ่อหมอส�าอางค์ เกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2477 ที่บ้านทุ่ง
พึ่ง ต�าบลทุ่งพึ่ง อ�าเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี เรียนจบชั้น
ประถม 4 ช่วยพ่อแม่ท�านา จนอายุครบบวช ได้บวชเรียน 2 พรรษา 
สอบได้นกัธรรมโทและได้สบืทอดความรูเ้รือ่งยาและสมุนไพรจากหลวง
พ่อเสง็ ธมมฺ.ธโร พระอปัุชฌาย์ทีว่ดัหนองเรอืโกลน ต�าบลกลางดง อ�าเภอ
ทพัทนั จงัหวดัอุทยัธาน ีเรยีนรู้วิชาหมอต�าแยและครอบครจูากแม่อุน่ ผู้
เป็นมารดาจนสามารถท�าคลอดช่วยเหลอืชาวบ้านซึง่อยูห่่างไกลจากโรง
พยาบาลในเมืองถึง 50 กิโลเมตร และหนทางทุรกันดาร
 พ่อหมอส�าอางค์เข้ารับการอบรมด้านการแพทย์แผนไทยหลาย
หลกัสตูร ทีส่�าคญัคอืหลักสตูรความรูส้�าหรับหมอนวดไทย และหลกัสตูร
เสริมศักยภาพครูแผนไทย ประเภทการนวดไทย จนในท่ีสุดได้รับข้ึน
ทะเบียนให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภท
การนวดไทยรุ่นแรก เมื่อ พ.ศ. 254๘

 พ่อหมอส�าอางค์ ได้ร่วมกับหลวงพ่อสมัย อาภาธโร ซึ่งได้รับแต่งตั้ง
ให้รักษาการเจ้าอาวาสวัดหนองหญ้านาง ตั้งแต่ยังหนุ่มแน่น เปิด “โรง
หมอ” ขึ้นในวัดตั้งแต่ พ.ศ. 2516 รับรักษาโรคทั่วไป รวมทั้งการนวด
บ�าบดัแบบพืน้ฐานด้วยวธิเีหยยีบเหลก็แดง อนัเป็นศิลปะและวทิยาการ
การนวดไทยชั้นสูง ที่ใช้บ�าบัดกลุ่มโรคเกี่ยวกับกระดูก กล้ามเนื้อ เส้น
เอ็น และระบบประสาท เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต รวมทั้งความพิการจาก
อุบัติเหตุ มีคนไข้ไปรับการรักษาจ�านวนมาก ดังสถิติในปี พ.ศ. 2547 
มีคนไข้รวม 4,562 คน และหลวงพ่อสมัยหรือพระครูอุปการพัฒนกิจ 
ได้รับคัดเลือกเป็นหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ ท่านแรก เมื่อ พ.ศ. 2554
 หลังหลวงพ่อสมัยมรณภาพเมื่อ พ.ศ. 2556 เจ้าอาวาส 2 รูปต่อ
มามิได้สืบทอดและพัฒนา “ศูนย์การเรียนรู้การแพทย์พื้นบ้านไทย” ที่
วัดหนองหญ้านาง เพิ่งกลับมาได้รับการสนับสนุนใหม่เมื่อพระครู ปลัด
สุทธิพงษ์ ฐาวโร ได้รับแต่งตั้งมาเป็นเจ้าอาวาสจนกระทั่งปัจจุบัน แต่
ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา พ่อหมอส�าอางค์ และทีมงานยังคงให้การช่วย
เหลือดูแลคนไข้ที่เดินทางไปพึ่งพาตลอดมา
 พ่อหมอส�าอางค์ เสาวมาลย์ได้รับโล่เชิดชูเกียรติเป็นผู้สูงอายุดีเด่น
ของจงัหวดัอทุยัธาน ีเมือ่ พ.ศ. 2549 ได้รบัมอบเกยีรตบิตัรเชดิชเูกียรติ

พ่อหมอส�ำอำงค์  เสำวมำลย์
ผู้สืบสำนกำรนวดเหยียบเหล็กแดงแห่งวัดหนองหญ้ำนำง
บ้ำนหนองโพธิ์ (หมู่ที่ 5) ต�ำบลหนองไผ่แบน
อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธำนี
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หมอพืน้บ้านดเีด่น จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก 
เมื่อ พ.ศ. 2557 ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ เป็นคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่น 
จังหวัดอุทัยธานี เมื่อปี พ.ศ. 2559 และเป็นหมอไทยดีเด่นภาคกลาง 
ปี พ.ศ. 2564 ปัจจุบันพ่อหมอส�าอางค์ อายุ ๘7 ปี
 คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติได้
พจิารณาแล้วมมีติเป็นเอกฉนัท์คดัเลอืก และประกาศเกยีรติคณุพ่อหมอ
ส�าอางค์ เสาวมาลย์ เป็นหมอไทยดีเด่นแห่งชาติประจ�าปี พ.ศ. 2564
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ประวัติ
หมอไทยดีเด่นแห่งชำติ 

พ.ศ. 2564

ประวัติชีวิต พ่อหมอส�ำอำงค์ เสำวมำลย์
หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.2๕64

 เกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2477 ปัจจุบันอายุ ๘7 ปี
 ภูมิล�าเนา บ้านทุ่งพึ่ง ต�าบลทุ่งพึ่ง อ�าเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 
 บิดามารดา ชื่อ คุณพ่อเปร่งและคุณแม่อุ่น เสาวมาลย์ เป็นบุตรคนแรก 
มีพี่น้อง 7 คน
 การศึกษา จบประถมศึกษาปีที่ 4 
 ภรรยาคนปัจจุบันชื่อ นางแตงอ่อน แป้นเจริญ มีบุตรธิดา จ�านวน 9 คน ชาย 
6 คน หญิง 3 คน
 การศึกษาฝ่ายธรรม บวชเรียน 2 พรรษา นักธรรมตรี นักธรรมโท
 อาชพี เดิมประกอบอาชพีท�านา ปัจจบัุนประกอบวชิาชพีนวดไทย เชีย่วชาญ
การนวดเหยียบเหล็กแดง
 ที่อยู่ปัจจุบัน ที่พักอาศัยใกล้วัดหนองหญ้านาง เลขที่ 75 หมู่ 5 ต.หนองไผ่
แบน อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
 เป็นผู้ได้รับใบประกอบวชิาชพีการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย เลข
ที่ พท.น.63 พ.ศ.254๘
 สถานที่รักษา วัดหนองหญ้านาง บ้านหนองหญ้านาง หมู่ 5 ต.หนองไผ่แบน 
อ.เมือง จ.อุทัยธานี

กำรศึกษำอบรมด้ำนกำรแพทย์แผนไทย
 ปี 252๘ ส�าเร็จการอบรมหลักสูตรพิเศษ การใช้สมุนไพร จัดโดยคณะ
กรรมการบริหารโครงการตามพระราชด�าริสวนสมุนไพร และเข้าร่วมการอบรม
การนวดไทย โครงการฟื้นฟูการนวดไทย มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา
 ปี 2532 สอบผ่านการฝึกอบรม โครงการเสริมความรู้ส�าหรับหมอนวดไทย 
หลักสูตร ก รุ่นที่ 1 โครงการฟื้นฟูการนวดไทย มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา 
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ภูมิหลัง: วัดหนองหญ้ำนำง ศูนย์กลำง
ภูมิปัญญำแพทย์แผนไทย แห่งเมืองอุทัยธำนี
  จงัหวดัอทุยัธานเีป็นทีรู่จ้กักนัดใีนฐานะทีเ่ป็นเมอืงพระชนกจกัร ีแม้
คนท่ัวไปมกัไม่ทราบว่าจงัหวดัเลก็ๆในภาคเหนอืตอนล่างนี ้เคยเป็นแหล่ง
อารยธรรมเก่าแก่ ดังมีการพบหลักฐานทางโบราณคดหีลายยคุ หลายพืน้ท่ี
ในจังหวัดนี้ ได้แก่ โครงกระดูกมนุษย์โบราณ เครื่องมือหินกะเทาะ ขวาน
หินขัด เครื่องปั้นดินเผาลายเชือกทาบแบบยุคบ้านเชียง เครื่องประดับ
โบราณ เช่น ลูกปัดหินสีต่างๆ ก�าไล แหวน ลูกกระพรวนส�าริด และภาพ
เขยีนสแีดงจ�านวนมากท่ีสะท้อนสภาพความเป็นอยูข่องชุมชนเกษตรกรรม
ไทยก่อนยุคประวัติศาสตร์ (ราว 5,000-3,000 ปี) ที่ปรากฏอยู่บน
ชะโงกผา หน้าถ�้าประทุนบนเขาปลาร้า เป็นต้น 

หมอไทยดีเด่นแห่งชำติ พ.ศ.2564

พ่อหมอส�ำอำงค์ 
เสำวมำลย์

ผู้สืบสำนกำรนวดเหยียบเหล็กแดง
แห่งวัดหนองหญ้ำนำง 

บ้านหนองโพธิ์ (หมู่ที่ 5) ต�าบลหนองไผ่แบน
อ�าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

 ปี 254๘ ผ่านการฝึกอบรมหลกัสตูรสร้างเสรมิสขุภาพสตร ีก่อนและ
หลงั คลอดด้วยการนวดไทย รุน่ที ่1 โดยมลูนธิพิฒันาการแพทย์แผนไทย 
มลูนธิสิาธารณสขุกบัการพฒันา มูลนธิหิมอชาวบ้านและวิทยาลยัพยาบาล
บรมราชชนนี กรุงเทพ
 ปี 2550 ส�าเร็จการอบรมหลักสูตรเสริมศักยภาพครูแพทย์แผนไทย 
ประเภทการนวดไทย จากมลูนธิสิาธารณสขุกบัการพฒันา กรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และศูนย์ฝึกอบรมและการพัฒนา
สุขภาพภาคประชาชน ภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ รุ่นที่ 1
 ปี 2551 ส�าเร็จการอบรมหลักสูตรเสริมศักยภาพครูแพทย์แผนไทย 
ประเภทการนวดไทย ระดับหลักสูตรวิชาชีพการนวดไทย (๘00 ชั่วโมง) 
รุน่ที ่1 จากมูลนิธิสาธารณสขุกบัการพฒันา กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลอืก ศนูย์ฝึกอบรมและพฒันาสขุภาพภาคประชาชน ภาค
เหนือ จ.นครสวรรค์
 
เกียรติภูมิและรำงวัลที่ได้รับ
 ปี 254๘  ได้รับข้ึนทะเบียนให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการ
แพทย์แผนไทย ประเภท การนวดไทย ตามพ.ร.บ.การประกอบโรคศิลปะ 
พ.ศ.2542 มาตรา 33 (ค) ที่ส่วนราชการรับรอง
 ปี 2549 ได้รับโล่เชิดชูเกียรติผู้สูงอายุดีเด่นจากผู้ว่าราชการจังหวัด
อุทัยธานี
 ปี 2557 ได้รบัมอบเกยีรตบิตัรเชดิชเูกยีรตหิมอพืน้บ้านดีเด่น จังหวดั
อุทัยธานี จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 ปี 2559 ได้รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ  เป็นคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่น
จังหวัดอุทัยธานี ประจ�าปี 2559
 ปี 2564 ได้รับเกียรติยกย่องเป็นหมอไทยดีเด่นระดับภาค ประจ�าปี 
2564
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 ยิ่งกว่านั้น ยังมีหลักฐานอารยธรรมเมืองโบราณยุคประวัติศาสตร์
ก่อนสมัยสุโขทัยอีกหลายแหล่ง เช่น เมืองโบราณการุ้ง อ�าเภอบ้านไร่, 
เมืองโบราณบึงคอกช้าง อ�าเภอสว่างอารมณ์, เมืองโบราณคูเมือง อ�าเภอ
หนองขาหย่าง และเมอืงโบราณบ้านด้าย ปัจจบัุนอยูใ่นอ�าเภอเมอืงนัน่เอง 
และชื่อเมืองอุทัยธานี ก็มีต�านานขานกล่าวเล่าว่าแผลงมาจากค�าว่า “อู่
ไทย” อันเป็นช่ือเรียกแหล่งที่อยู่ของชุมชนชาวไทยที่อพยพมาจากกรุง
สโุขทยัราชธานี และตลอดสมยัอยธุยา ย่านปากน�า้สะแกกรงัเป็นเมอืงท่า
ค้าขายส�าคัญของเมืองอุทัยธานี ดังมีหลักฐานการค้นพบเครื่องถ้วยจีน
สมยัราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชงิ และไม่ไกลจากปากน�า้สะแกกรงัอนัเป็น
ที่ตั้งอ�าเภอเมืองในปัจจุบัน มีวัดเล็กๆแห่งหนึ่งถือก�าเนิดขึ้นสมัยอยุธยา
ตอนปลาย ช่ือวดัหนองหญ้านาง บ้านหนองหญ้านาง ต�าบลหนองไผ่แบน 
ครัน้ปลายสมยัรชักาลที ่4 แห่งกรงุรตันโกสนิทร์ ธรณสีงฆ์ของวัดชาวบ้าน
แห่งน้ีได้ย้ายมาอยู ่ณ ทีต่ัง้ปัจจบุนัเมือ่วนัที ่9 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2405 ซ่ึง
อยู่ริมแควตากแดดอันเป็นสาขาหนึ่งของแม่น�้าสะแกกรัง บนเนื้อที่เพียง 
15 ไร่ 1 งาน 150 ตารางวา ซึ่งต่อมาในปีพ.ศ.2547 ได้กลายเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้การแพทย์พื้นบ้านไทยของจังหวัดอุทัยธานีมาจนถึง
ปัจจุบัน
 ย้อนกลับไปเม่ือ 4๘ ปีก่อน วัดหนองหญ้านางเคยอยู่ในสภาพ
เหมือนวัดร้าง จนเมื่อท่านพระครูอุปการพัฒนกิจ(พระสมัย อาภาธโร)ได้
รับแต่งต้ังเป็นเจ้าอาวาส วัดแห่งนี้จึงได้รับการพัฒนาในทุกด้านทั้งการ
ก่อสร้างศาสนสถาน โบสถ์ วิหารเสนาสนะสงฆ์และมีบทบาทเป็น
ศูนย์กลางทางจิตใจ รวมทั้งกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน และที่
ส�าคัญท่านได้ตัดสินใจแสดงบทบาทเป็นหมอพระสืบสานจิตวิญญาณ
แพทย์พืน้บ้านของบรรพชนแห่งลุม่น�า้สะแกกรงั ซึง่ได้รบัถ่ายทอดจากครู
หมอเขยีว ธญัญกจิ ผูเ้ป็นลงุของท่านตัง้แต่อาย ุ13 ปี ทัง้ท่านยงัได้ศกึษา
ค้นคว้าเพิม่เตมิจากคมัภร์ีแพทย์แผนโบราณในท้องถิน่ จนมคีวามรู้ความ
เช่ียวชาญในการรกัษาโรคทัง้ด้านสมนุไพรบ�าบดัและนวดบ�าบดั สามารถ
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เปิด “โรงหมอ” ขึ้นภายในวัดตั้งแต่ปีแรกๆที่เข้ามารับต�าแหน่งรักษาการ
เจ้าอาวาส ช่วงพ.ศ.2516-2517
 ทัง้ทีท่่านมคีวามรูค้วามสามารถในการใช้ยาสมนุไพรรกัษาโรคทัว่ไป 
แต่แนวทางการรักษาที่สร้างช่ือเสียงให้วัดหนองหญ้านางมาตั้งแต่ต้นจน
กระทัง่บดัน้ีก็คือ การนวดบ�าบัดแบบพืน้บ้านด้วยวธิเีหยยีบเหลก็แดง อนั
เป็นศิลปะการนวดไทยชั้นสูง ท่ีใช้บ�าบัดกลุ่มโรคเกี่ยวกับกระดูก กล้าม
เนื้อ เส้นเอ็น และระบบประสาท อันได้แก่ โรคอัมพฤกษ์อัมพาต เหน็บ
ชา หรอืความพกิารจากอบุตัเิหต ุซึง่วธิกีารนวดบ�าบดัธรรมดารกัษาไม่ได้
ผล โรงหมอวัดหนองหญ้านางได้รับความนิยมจากประชาชนเป็นอันมาก 
ดังมีสถิติผู้ป่วยที่มารับการรักษาในปีพ.ศ.2547 เป็นจ�านวนถึง 4,562 
คน*
 จ�านวนผู้มารับการรักษาเหล่าเป็นเครื่องพิสูจน์ยืนยันถึงคุณค่าของ
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในระบบสาธารณสุขปัจจุบัน เป็นเหตุให้ใน
ปีเดยีวกนันัน้เองส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดัอทุยัธานพิีจารณาคดัเลือก
ให้วดัหนองหญ้านางท�าหน้าทีเ่ป็นศนูย์กลางองค์ความรู้ของชมุชนในการ
ส่งเสรมิให้เกดิการเรยีนรู ้การถ่ายทอดและแลกเปลีย่นประสบการณ์ องค์
ความรูแ้พทย์พืน้บ้านไทยแก่ประชาชน ด้วยคณุปูการท่ีท่านน�าภมูปัิญญา
การแพทย์แผนไทยมาใช้ในระบบสุขภาพ ต่อมาคณะกรรมการพัฒนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นแห่งชาติจึงได้ประกาศยกย่องหลวงพ่อพระครูอุปการ
พฒันกจิ(สมยั อาภาธโร) เป็นหมอไทยดเีด่นแห่งชาตเิป็นท่านแรกใน พ.ศ.
2554 แม้หลวงพ่อพระครูสมัยได้สิ้นบุญไปแล้วตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 
พ.ศ.2556 แต่วถิภูีมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งวดัหนองหญ้านางยงั
คงสืบสานต่อมาอย่างมั่นคงโดยทีมลูกศิษย์รุ่นแรกของท่าน ซึ่งมีพ่อหมอ
ส�าอางค์ เยาวมาลย์เป็นผู้น�าและเร่ิมงานเปิดโรงหมอของวัดหนองหญ้า
นางมาตั้งแต่ต้นมาจนกระทั่งทุกวันนี้

ก�ำเนิดในพื้นภูมิแพทย์แผนโบรำณ
แห่งอ�ำเภอหนองขำอย่ำง
  พ่อหมอส�าอางค์ เยาวมาลย์และบรรพบุรษุของท่านล้วนเป็นชาวนา
มกี�าเนดิในพืน้ภมิูเมืองโบราณบ้านคูเมืองแห่งอ�าเภอหนองขาหย่าง ซ่ึงได้
ชือ่ว่าเป็นแหล่งภมูปัิญญาแพทย์ดัง้เดมิแห่งหนึง่ในแดนสวุรรณภมู ิเพราะ
มีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดี คือ หินบดยา ยุคทวาราวดี ในแหล่ง
ประวัติศาสตร์แห่งนี้
  เม่ือเรยีนจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 จากโรงเรยีนหนองเข่ือนใน ต�าบล
ทุ่งพึ่ง อ�าเภอหนองขาหย่างแล้ว พ่อหมอส�าอางค์ได้ช่วยพ่อแม่ท�านาซึ่งมี
อยู่ถึง 50 ไร่ เมื่ออายุเข้าเกณฑ์คัดเลือกทหารท่านจับได้ใบด�าไม่ต้องรับ
ใช้ชาติเป็นทหารเกณฑ์ ท่านจงึหนัเข้าวดัรบัใช้พระศาสนาบวชเรยีนอยูก่บั
พระอุปัชฌาย์หลวงพ่อเส็ง ธมฺมธโร ที่วัดหนองเรือโกลน ต�าบลกลางดง 
อ�าเภอทัพทันในจังหวัดอุทัยธานีนั้นเอง ระหว่างบวชเรียนอยู่ 2 พรรษา 
ท่านสอบได้นักธรรมตรีและนักธรรมโท นับว่าเป็นบัณฑิตทางพระพุทธ
ศาสนา เนื่องจากหลวงพ่อเส็งเป็นหมอพระ ปรุงยาสมุนไพรรักษาโรคภัย
ไข้ให้ญาติโยมที่มาพึ่งพิง พระภิกษุส�าอางค์จึงได้พื้นฐานความรู้เรื่องยา
สมุนไพร จากการที่หลวงพ่อพระอุปัชฌาย์ใช้ให้ไปเก็บเครื่องยาตามทุ่ง
ตามป่าละแวกวดันัน้เอง เม่ือสกึกลบัมาอยู่บ้านตอนอาย ุ22 ปี ได้แต่งงาน
อยู่กินกับภรรยาคนแรก ชื่อนางล�าพึง โคมพันธ์ คนบ้านเนินส�าโรงใกล้วัด
หนองหญ้านาง มีลูกด้วยกัน 7 คน ชาย 5 หญิง 2 ภรรยาคนที่ 2 ชื่อ 
นางแตงอ่อน แป้นเจริญ มีลูกด้วยกัน 2 คน หญิง 1 ชาย 1 ลูกหญิงคน
แรกนั้น พ่อหมอส�าอางค์ลงมือท�าคลอดเอง

* จันทร์ทิพย์ ศรลัมพ์.(2549) การศึกษาองค์ความรู้ด้านการนวดพื้นบ้าน กรณี
ศึกษา:ภูมิปัญญาท้องถิ่นวัดหนองหญ้านาง จังหวัดอุทัยธานี,หน้า2, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลก) 
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เรียนเป็นหมอต�ำแยจำกแม่
 การทีพ่่อหมอส�าอางค์สามารถท�าคลอดลกูของตนเองได้ เพราะท่าน
ได้เรียนรู้จากแม่อุ่นผู้เป็นหมอต�าแยพื้นบ้านนั่นเอง ลูกๆของท่านหลาย
คนก็คลอดกับมือแม่อุ่นและยายขิงหมอต�าแยในท้องถิ่น เพราะสมัยเมื่อ 
60-70 ปีก่อนโน้นถนนหนทางยังไม่สะดวก มแีต่เส้นทางเกวยีนและห่าง
ไกลจากโรงพยาบาลในเมืองถึง 50 กิโลเมตร เด็กส่วนใหญ่ในหมู่บ้านจึง
คลอดกับหมอต�าแย ด้วยความปรารถนาจะช่วยเหลือสตรีที่เสี่ยงในการ
คลอดบุตร ดังนั้นเมื่ออายุราว 25-26 ปี พ่อหมอส�าอางค์จึงรับครอบครู
สบืทอดวถิหีมอต�าแยจากแม่อุน่ พธิกีรรมประกอบด้วยเงนิ 7 บาท กล้วย 
1 หวี ขนม 1 ส�ารับ และดอกไม้ ธูปเทียนตามธรรมเนียม กระบวนการ
เรียนรู้ คือ เป็นลูกมือติดตามแม่อุ่นไปดูการคลอดจริง แต่ในวันท่ีลงมือ
เป็นหมอต�าแยท�าคลอดเองน้ัน ท่านครูหมอเขียว ฉลาดธัญกิจ ลุงของ
หลวงพ่อพระครสูมยัคอยเป็นหมอพีเ่ล้ียงก�ากบัการสตูกิรรมให้ส�าเรจ็ด้วย
ดี พ่อหมอส�าอางค์ท�าหน้าที่เป็นหมอต�าแยจิตอาสาท�าคลอดให้สตรีถึง 
30 รายอย่างปลอดภัย ต่อมาภาระหน้าที่หมอต�าแยของท่านหมด เมื่อ
ประชาชนเข้าถึงบริการท�าคลอดในโรงพยาบาลได้สะดวกแล้ว
 พ่อหมอส�าอางค์เล่าว่าเคลด็วิชาหมอต�าแยท่ีแม่สอนให้ ไม่มใีนต�ารา
หนังสือแต่เป็นต�าราอยู่ในพุง ซึ่งท่านยังทรงจ�ามาจนกระทั่งทุกวันนี้ คือ 
เมื่อเอาเด็กออกมาแล้ว ให้มัดสายสะดือ 2 เปราะ ใช้ผิวไม้รวกตัดตรง
กลาง จากนั้นจงึคั้นมะขามเปียก 1 ชามผสมเกลอื ให้สตรหีลังคลอดบุตร
กินแก้ลมสะพั้น(ลมบาดทะยัก) ระหว่างเข้าเรือนไฟ ให้แม่ลูกอ่อนกินยา
ขับเลือด ประกอบด้วยสมุนไพร 7 สิ่ง ได้แก่ ขิง ข่า กระชาย เจตมูลเพลิง 
ขัดมอนตัวผู้ ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ ใช้เสมอภาค คือหนักสิ่งละเท่ากัน น�า
มาต�าหรือบด แล้วร่อนกรองให้ได้ผงละเอียด รับประทานครั้งละ 1 ช้อน
กาแฟ ละลายเหล้าเป็นกระสาย วันละ 3 ครั้งหลังอาหาร ตลอดเวลาที่
อยู่ไฟ ช่วยขับน�้าคาวปลา แก้เลือดเป็นพิษ และเป็นยาประสะน�้านม คือ 

ช่วยช�าระน�้านมแม่ให้สะอาดและมีน�้านมออกมาก ข้อห้ามช่วงอยู่ไฟ คือ
ห้ามกินของแสลง และแกงขี้เหล็กที่ท�าให้เกิดลมราทยักษ์ คืออาการลิ้น
กระด้างคางแขง็ นอกจากนี ้พ่อหมอส�าอางค์ยงัได้คาถาดบัพษิไฟขณะอยู่
เรือนไฟและแก้พิษงูจากแม่หมอ ซึ่งใช้แต่คาถาพุทธมนต์ บริกรรมดังนี้

คำถำดับพิษไฟพระโมคคัลลำน์:
“โอม พระโมคคัลลา อิติปิโสภะคะวา

อิติมังสัง เตชัง สะระณังคัจฉามิ”
คำถำแก้พิษงู:

“พิษมึงสู้กูไม่ได้ นะโมพุทธายะ
พุทธังปัจจะขามิ ธัมมังปัจจะขามิ สังฆังปัจจะขามิ”

 ความรู้พื้นฐานที่ได้จากแม่หมออุ่นอีกอย่างหนึ่งก็คือ การท�าลูก
ประคบส�าหรับสตรีหลังคลอด ประกอบด้วย ไพลเป็นหลัก กับใบมะขาม 
ใบตะโก ใบแจง ใบส้มป่อย เกลือ ลูกประคบนึ่งร้อนพอประมาณประคบ
เต้านมให้น�้านมไหล (ไม่มีการทับหม้อเกลือ) และใช้น�้าสมุนไพรที่บีบจาก
ลูกประคบเป็นยาสมานแผลได้ดี

1 หมอพระ 1 ศิษย์ฆรำวำส
ร่วมใจเปิดโรงหมอวัดหนองหญ้ำนำง
 อันที่จริงพ่อหมอส�าอางค์เคยรู้จักมักคุ้นกับหลวงพ่อสมัยมาตั้งแต่
คร้ังทีท่่านหมอพระยงัเป็นเดก็รุน่หลงัซึง่มีอายหุ่างจากโยมหมอถงึ 12 ปี 
และยังท�านาอยู่ใกล้กับนาพ่อสี จันทร์ประจักษ์โยมพ่อของหลวงพ่อ
พระครูสมัย แต่ความเจ็บป่วยด้วยโรคกระเพาะได้ชักน�าให้พ่อหมอส�า
อางค์ซึง่ขณะนัน้อายไุด้ 39 ปีโคจรเข้าวดัหนองหญ้านางเพือ่รกัษาตวักับ
หมอพระรุ่นน้อง จนเกดิศรทัธาปสาทะอนัแรงกล้า ถงึกบัตดัสนิใจอทุศิตน
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เป็นศิษย์ก้นกุฏิรุ่นแรกผู้อาสาท�าหน้าท่ีเป็นหมอประจ�าศูนย์กลางการ
แพทย์พืน้บ้านวดัหนองหญ้านางแห่งอทัุยธาน ีพ่อหมอส�าอางค์ มเีรือ่งเล่า
ตอนนี้ว่า
 “ผมเองเป็นแก้โรคกระเพาะ ไอจนเลือดออก 2 กระโถน กินยาโรง
พยาบาลก็ไม่หาย มาหายด้วยยาหลวงพ่อ คือพริกไทยด�ากับเกล็ดปลา
ช่อน เกล็ดปลาช่อน ไม่ต้องล้างน�้า เอาทั้งเมือกเลย เอามาตากให้แห้ง 
แล้วค่ัวให้กรอบ พอให้บดผงได้ สัดส่วน 1:1 ผสมกับน�้าผึ้งปั้นเป็นลูก
กลอน ปั้นเท่าหัวแม่มือ กินวันละครั้ง”
 ช่วงที่พ่อหมอส�าอางค์เข้ามารักษาตัวที่วัดหนองหญ้านางคือพ.ศ.
2516 อันเป็นปีแรกที่หลวงพ่อสมัยเมื่อครั้งเป็นพระหนุ่มวัย 27 เข้ามา
รักษาการเจ้าอาวาสและยังคิดไม่ตกว่าจะท�าการอย่างใดต่อไป ระหว่าง
ทางเลือก 3 แพร่ง คือ ทางที่หนึ่ง การสึกออกไปบรรจุรับราชการเป็นครู
ชายแดน ทางที่สอง การออกธุดงค์ไม่ข้องแวะเรื่องทางโลกอีกเลย หรือ
ทางท่ีสาม เป็นหมอพระรักษาคนไข้อนาถา ตามที่เคยตั้งใจไว้ในวัยเด็ก 
นับเป็นคุณูปการส�าคัญของพ่อหมอส�าอางค์ ที่ปรึกษาอาวุโสผู้ช่วยชี้ทาง
เลือกท่ีสามแก่หลวงพ่อสมัย ตัดสินใจพัฒนาวัดเป็นสถานพยาบาลและ
แหล่งถ่ายทอดภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน พ่อหมอส�าอางค์ยังจดจ�าเรื่องราว
คืนวันที่ 1 พระ 1 ฆราวาสต่างวัยได้ตัดสินใจเริ่มต้นนับหนึ่งด้วยกัน
 “ตกกลางคืน จุดตะเกยีงนัง่คยุกนั ท่านว่า ‘สกึไปเป็นครดูไีหม’ (ผม
ตอบว่า) ‘ดี เป็นวิชาชีพ’ ท่านก็นั่งอึ้งไปพัก (แล้วว่า) “หา...!!!เบื่อทหาร
มา (เดี๋ยวก็)เบื่อครูอีก ไม่เอา’ ก็คุยไปคุยมา (ท่านก็พูดว่า) ‘วิปัสสนา ดีมั๊
ย จะเข้าวิปัสสนา’ (ผม)ก็บอกว่า ‘ดี ดีคนเดียว’ว่าอย่างนั้น วิเวกไปเลย 
ไม่ต้องห่วงใครแล้ว..คุยไปคุยมา (ผม)ก็นึกถึงเรื่องหมอ ท่านเรียนไว้แล้ว 
ผมก็ขอบ้าง ‘เปิดหมอเหอะ’ ว่างั้น (ท่านว่า) ‘ดีรึ’ (ผมตอบ) ‘ก็ดี’รุ่งขึ้น
ก็เก็บยา 2 หม้อ เป็นยาประสาทหม้อ ยาแก้ไข้หม้อ ตอนเย็นก็มาท�าวัตร
อธิษฐาน รุ่งขึ้น(มีคนไข้)ก็หามกันมาเลยมาเป็นสิบๆเลย ยังกะปาฏิหาริย์ 

ต้ังแต่วันนั้นจนกระทั่งบัดนี้ คนไม่ขาดเลย” พ่อหมอส�าอางค์ก็อธิษฐาน
เช่นกันว่า ยา 2 หม้อนี้ท่านก็ต้มกินเองเพื่อรักษาโรคกระเพาะอยู่ ถ้ากิน
หายโรคหายภัยก็จะอาสาเป็นหมออยู่กับวัดหนองหญ้านางตลอดไป

ยำหม้อ 2 ต�ำรับแรกในวันเปิดโรงหมอวัด
หนองหญ้ำนำง
 ๑. ยาประสาท ส่วนประกอบสมุนไพร 9 ชนิด คือ แก่นปรู 
  แก่นมะหาด รากสะแก หางนกลิง หัวท้าวยายม่อม ตะไคร้แกง  
  หญ้าปากควาย รากหญ้านาง รากมะอึก หนักอย่างละ 3 บาท  
  (45 กรัม ) ใส่น�้าท่วมยาต้ม 3 เอา 1 กินครั้งละครึ่งแก้ว- 
  1 แก้ว 3 เวลาก่อนอาหาร 
 2. ยาแก้ไข้ 
  ประกอบด้วย กระพังโหม ลกูกระดอม ชะพล ูลกูสมอทัง้ 3 (สมอ
ไทย สมอเทศ สมอภิเภก) อย่างละเท่ากัน (1 หยิบมือ) ใส่น�้าท่วมยา ต้ม
พอเดือด กินครั้งละ ครึ่งแก้ว 3 เวลา ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ 

ศิษย์รุ่นใหญ่ถ่ำยทอดเคล็ดวิชำ
จำกหลวงพ่อพระครูสมัย อำภำธโร
 ถอืได้ว่าพ่อหมอส�าอางค์เป็นศิษย์รุน่แรกคนหนึง่ของหลวงพ่อพระครู
สมัย ได้เรียนรู้ศาสตร์การแพทย์พื้นบ้านในสายบรรพบุรุษของหลวงพ่อ 
ทั้งด้านยาสมุนไพรและโดยเฉพาะศาสตร์การนวด ซึ่งเป็นเอกลักษณ์
ของวัดหนองหญ้านาง ดังปากค�าของพ่อหมอส�าอางว่า 
 “วดัหนองหญ้านางเริม่ท�ายาต้มก่อน หลวงพ่อจะเปิดต�ารา ผมกช่็วย
จัดยาเรียนรู้จักต้นไม้จากหลวงพ่อ สมุนไพรต้นไหนที่เราไม่รู้จักท่านก็จะ
พาไปหา ท�าให้เราจ�าได้” ในยคุแรกๆ สมนุไพรส่วนใหญ่ไม่ได้ซือ้หาได้จาก
ป่าใกล้วดัจะมซีือ้บ้างกส็มนุไพรจ�าพวกพวกไทย ดปีล ีโกฐ การบรู เป็นต้น 
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แต่ปัจจุบันสมุนไพรส่วนใหญ่ต้องจัดซื้อเข้ามา ส�าหรับวิชานวดที่พ่อหมอ
ส�าอางค์ได้รับถ่ายทอดจากหลวงพ่อสมัยโดยตรง มี 2 ประเภท คือ วิชา
นวดไทยตามหลักเส้นประธาน 10 และ วิชานวดพื้นบ้านเหยียบเหล็ก
แดง วิชานวดดงักล่าวหลวงพ่อสมยัได้ศกึษาเรยีนรูด้้วยตวัของท่านเองจาก
ต�าราโบราณที่ตกทอดมา โดยท�าการยกครูเองด้วย พ่อหมอส�าอางค์เป็น 
1 ใน 7 ของศิษย์รุ่นแรกที่ได้เรียนการนวดบ�าบัดจากหลวงพ่อจนมีความ
ช�านาญ หากการนวดแนวพื้นฐานประกอบกับน�้ามันและลูกประคบไม่ได้
ผลเท่าที่ควร จึงจ�าเป็นต้องใช้เทคนิคนวดเหยียบเหล็กแดง ซึ่งเป็นเคล็ด
วิชาที่ผู้เรียนต้องมีความตั้งใจมั่นจึงจะเรียนได้ส�าเร็จ
 พ่อหมอส�าอางค์เล่าว่า เริ่มแรกฝึกเหยียบเหล็กแดงก็มีแต่หลวงพ่อ
สมัยกบัโยมส�าอางค์ เสาวมาลย์ ศษิย์คูใ่จ ท่านสอนคาถาดับพิษไฟเพ่ือไม่
ให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้ เพราะในกรรมวิธีการนวด ต้องใช้ส้นเท้าของ
ผู้นวดจุ่มน�้ามันงา แล้วจึงใช้ส้นเท้านั้นเหยียบลงบนแผ่นเหล็กร้อนแดง ที่
วางอยู่บนเตาไฟถ่านลุกโชน การใช้ส้นเท้ากดนวดผู้ป่วย จะได้ผลทั้งจาก
น�้าหนักส้นเท้าที่กดลงได้ดีกว่ามือหรือศอก และความร้อนจากน�้ามันงาที่
แผ่กระจายช่วยให้เส้นเอ็น กล้ามเนื้อคลายตัว เลือดลมไหลเวียนไปหล่อ
เลี้ยงบริเวณที่เป็นปัญหาได้ดีขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ผู้นวดต้องฝึกฝนการ
ประคองตัวบนราวไม้ไผ่ (ปัจจุบันเป็นราวจับเดินสแตนเลส) ให้สามารถ
ควบคุมน�้าหนัก ความแรงของการกดหนักเบาได้อย่างเหมาะสมตาม
ต้องการ พ่อหมอส�าอางค์เองได้ปรารภเรื่องการสร้างทายาทนวดเหยียบ
เหล็กแดงว่า
 “การเหยียบเหล็กแดง ใช้น�้ามันงา ต้องใช้คาถาดับพิษไฟ ซ่ึงไม่
สามารถบอกใครได้นอกจากศิษย์ที่ยกครู คนที่เรียนเหยียบเหล็กแดงใน
รุ่นแรกก็ตายไป 5 คนแล้ว ตอนนี้ที่วัดหนองหญ้านางก็เหลือผมอยู่คน
เดยีว ทีย่งัรู้คาถาสามารถนวดรกัษาและสอนวชิานวดเหยยีบเหลก็แดงได้ 
คนที่มาเรียนเราก็ต้องดูว่าเขาเอาจริงไหม เพราะมีบางคนมา 3 วันก็ไป

แล้ว หลวงพ่อเคยบอกว่า ก่อนจะถ่ายทอดวชิานีใ้ห้ใคร ก็ต้องดวู่า เขาเอา
จริงไหม จริงใจไหม”

รำงวัลครูหมอนวดไทยรุ่นแรก
 ในปี พ.ศ. 2536 เป็นปีที่วัดหนองหญ้านาง จังหวัดอุทัยธานี มีชื่อ
เสียงในระดบัประเทศ เมือ่คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาต ิประกาศให้
หลวงพ่อพระครอูปุการพฒันกจิ (พระสมยั อาภาธโร) เป็นผูม้ผีลงานดเีด่น
ด้านวัฒนธรรมสาขาภูมิปัญญาชาวบ้าน(การบ�าบัดโรค) และต่อมาใน
ปีพ.ศ.254๘ ท่านยงัเป็นหมอพระเพยีงไม่ก่ีรปูผูผ่้านการประเมินรับรอง
จากกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาแพทย์แผน
ไทย ประเภทเวชกรรมไทย ตามมาตรา 33(1)(ค) แห่งพ.ร.บ.การประกอบ
โรคศิลปะ พ.ศ.2542 แต่จุดแข็งของส�านักการแพทย์แผนไทยวัดหนอง
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หญ้านาง ก็คือ มีวัดเป็นฐานท่ีม่ันคงและมีทีมงานฝ่ายอุบาสก อุบาสิกา 
อันเข้มแข็งช่วยสนับสนุน พัฒนางานสานต่อภารกิจของวัดในการรักษา
พยาบาลและการฝึกอบรมอย่างเตม็ที ่ดงันัน้ในปีเดยีวกนันัน้เอง ศษิย์ก้น
กุฏิของหลวงพ่อพระครูสมัยจ�านวน 2 คน คือ หมอส�าอางค์ เสาวมาลย์ 
และหมอทวน เรืองอยู่ จึงได้รับการประเมินจากคณะกรรมการวิชาชีพ
สาขาการแพทย์แผนไทย ให้เป็นผูป้ระกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผน
ไทย ประเภทนวดไทย และเป็นครูนวดไทยรุ่นแรก ในปีพ.ศ.254๘ ซึ่งมี
จ�านวนเพียง ๘0 คน เท่านั้น

ทำยำทสำนต่อศิลปะกำรนวดไทย 
แห่งวัดหนองหญ้ำนำง
 หลังปีพ.ศ.2556 เมื่อสิ้นบุญหลวงพ่อพระครูอุปการพัฒนกิจ(พระ
สมัย อาภาธโร)แล้ว ได้มีเจ้าอาวาสวัดหนองหญ้านางสืบต่อมาอีกถึง 2 
รูป ก่อนจะมาถึงองค์ปัจจุบัน คือ พระครูปลัดสุทธิพงษ์ ฐาวโร โดยเจ้า
อาวาสก่อนหน้าน้ีทัง้ 2 รปู ไม่ได้สนใจสบืทอดจติวญิญาณแพทย์ของหลวง
พ่อพระครสูมยัเลย โดยรปูแรกลาออก รปูทีส่องถกูถอด ดังนัน้ในช่วงเวลา
ทีข่าดเจ้าอาวาสทีเ่ข้มแขง็ กจิการของ”ศนูย์การเรยีนรูก้ารแพทย์พ้ืนบ้าน
ไทย”ของวัดหนองหญ้านางจึงด�าเนินการต่อไปภายใต้การน�าที่เข้มแข็ง
ของพ่อหมอส�าอางค์ เยาวมาลย์ ซึ่งต้องท�าหน้าที่บริหารจัดการศูนย์การ
เรยีนรูฯ้ ทัง้เป็นผูต้รวจวนิจิฉยัและจ่ายยาสมนุไพรให้ผูป่้วยทกุรายซึง่เคย
เป็นหน้าที่ของหมอใหญ่คือหลวงพ่อ โดยท่ีพ่อหมอส�าอางค์ยังคงเป็นผู้
ปฏิบัติการรักษาผู้ป่วยด้วยตนเอง ร่วมกับหมอนวดชายซึ่งเวลานั้น เหลือ
อยู่ 4 คน หมอนวดหญิง 12 คน และจิตอาสา 2 คน ที่ให้บริการผู้ป่วย
และญาตทิีเ่ข้ามารกัษาและพกัอาศยัในวดัหนองหญ้านางซึง่มช่ืีอเสยีงโดด
เด่นด้านการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต**

1 หมอรุ่นพ่อ 1 หมอพระรุ่นใหม่  
ก้ำวต่อไปของวัดหนองหญ้ำนำง
 ศูนย์การเรียนรู้การแพทย์พื้นบ้านไทยของวัดหนองหญ้านาง ถือได้
ว่าเป็นองค์กรแพทย์พื้นบ้านของชุมชนอันเป็นมรดกที่หลวงพ่อพระครู
สมัยสร้างไว้จากภูมิปัญญาบรรพบุรุษของท่าน แต่องค์กรแพทย์ชุมชนดัง
กล่าวจะยั่งยืนไม่ได้ หากขาดผู้สืบทอดทั้งที่เป็นพระและฆราวาส ในส่วน
ของผู้สืบทอดฝ่ายศิษย์ฆราวาสรุ่นแรกซึ่งน�าพาโดยพ่อหมอส�าอางค์ ได้
ด�าเนินภารกิจจิตอาสาพยาบาลมาจนถึงช่วงวิกฤตโควิด-19 โดยยังมีทีม
งานพยาบาลพร้อมปฏิบัติหน้าที่เป็นชาย 5 คน หญิงกว่า 10 คนและมี
หมอนวดชายเหยยีบเหลก็แดงได้ 1 คน แต่ยงัไม่ช�านาญการบรกิรรมคาถา
ดับพิษไฟ ต้องให้พ่อหมอส�าอางคอยเป็นพี่เลี้ยงควบคุม
 พ่อหมอส�าอางค์กล่าวว่า “ปัจจุบันผู้ป่วยที่มารักษาที่วัด ส่วนใหญ่
มาด้วยปัญหา อัมพฤกษ์ อัมพาต เหน็บชาโรคลม ปัสสาวะขัด เบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง และยังมีบริการนวดเพื่อสุขภาพ ประคบ อบสมุนไพซึ่ง
ต้องใช้เครือ่งยาเป็นจ�านวนมากถงึ 40 ชนดิ ส่วนค่ายา ค่าบรกิารนัน้ สมยั
หลวงพ่อให้บริการนวดฟรี ค่ายาสมุนไพรฟรีทั้งหมด มีค่ายกครู 10 บาท 
แต่เดี๋ยวนี้ ค่ายกครูขึ้นเป็น 20 บาท ส่วนค่ายาสมุนไพรจะคิดเป็นหม้อ 
สูงสุดหม้อละ 200 บาท เพือ่เป็นค่าซือ้สมนุไพร ส่วนตวัยาในแต่ละต�ารบั
กย็งัใช้เหมอืนต้นต�ารบัเดมิ ไม่ได้ลดทอนลง นอกนัน้กไ็ม่ได้เรยีกร้องอะไร
จากผู้ป่วย”
 อย่างไรก็ตาม วัดหนองหญ้านาง ต้องมีเจ้าอาวาสผู้ท�าหน้าท่ีหมอ
พระเพื่อสืบทอดภารกิจของวัดที่เป็นศูนย์กลางภูมิปัญญาแพทย์พื้นบ้าน
ของชุมชนต่อไป นับว่าเป็นบารมีของหลวงพ่อสมัย อาภาธโร ที่ช่วยเป็น
แรงบันดาลใจให้ชายหนุม่คนหนึง่ตัง้ใจบวชเพือ่สบืทอดวิถแีพทย์แผนไทย
ของวัดหนองหญ้านางต่อไป พระครูปลัดสุทธิพงษ์ ฐาวโร (สุทธิพงษ์  

** วรนิษฐา จันทร์เอี่ยม(2561). รูปแบบวัฒนธรรมการดูแลรักษาสุขภาพด้วยวิถีแพทย์แผนไทย
ในเขตวัด ในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,หน้า 11๘-139  วิทยานิพนธ์ปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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โพสพ) คอืชายหนุม่คนนัน้ ท่านเล่าเรือ่งแรงบนัดาลใจจากหลวงพ่อพระครู
สมัย ดังนี้
 “อาตมาเกิดที่บ้านหนองคล่อ ต�าบลหนองทรง อ�าเภอพยุหะคีรี 
จังหวัดนครสวรรค์ มาบวชที่วัดหนองโพธิ์ ต�าบลเนินแจง อ�าเภอเมือง 
จงัหวดัอทุยัธาน ีมาบวชเพือ่แก้บนให้พ่อทีไ่ด้รบัเลอืกตัง้ให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
ได้กลับไปอยู่ที่วัดบ้านเกิด 1 พรรษา แล้วจึงย้ายมาอยู่ที่วัดหนองหญ้า
นางกับหลวงพ่อสมัยได้ 2 พรรษา ก็ต้องไปจับใบด�า ใบแดง แต่จับได้
ใบแดงเหมือหลวงพ่อต้องไปเป็นทหารเกณฑ์อยู่ 1 ปี ก่อนไปเป็นทหาร
ได้ให้สญัญากบัหลวงพ่อว่า จะให้ไปเป็นนายสบิต่อ หรอืจะให้กลบัมาบวช
อีก ท่านยืนยันอย่างเดียวว่าให้กลับมาบวช ตอนเป็นทหารเกณฑ์ก็สอบ
ติดนายสิบ ได้ 1 ใน ๘ คน ตอนนั้นก็นึกถึงหลวงพ่อว่า เราคงไม่ได้กลับ
ไปบวชอีก แต่พอวันรุ่งข้ึนทางการเขาตัดช่ือเราท้ิงเลย เหลือเอานายสิบ
แค่ 5 คน เราก็เลยต้องกลับมาบวชตามสัญญาที่ให้ไว้กับหลวงพ่อ 
 ตอนนั้นหลวงพ่อมรณภาพแล้ว บวชอยู่วัดหนองโพธิ์ อีก 1 พรรษา 
จึงมีค�าสั่งให้ย้ายมารักษาการเจ้าอาวาสวัดหนองหญ้านางตั้งแต่พรรษาที่ 
2 ในปี 2559 และได้รบัการแต่งตัง้เป็นเจ้าอาวาสปี 2562 เดนิเส้นทาง
เดียวกับหลวงพ่อเลย ก่อนหน้านั้น ก็มีเจ้าอาวาสต่อจากหลวงพ่อ 2 รูป 
ส่วนระหว่านั้นกิจกรรมการนวดรักษาโยมก็ท�าไป เมื่อเรากลับมาอยู่ที่นี่ก็
มา  บริหารตามหลวงพ่อทุกอย่าง สานต่อสิ่งที่หลวงพ่อท�าไว้ คือ (1) ท�า
เรื่องเตาอบสมุนไพร (2) สานต่อเรื่องงานนวด (3) นวดเหยียบเหล็กแดง 
ตอนน้ีอาตมายังไม่ได้รักษาเอง แต่ถ้าเป็นเคสผู้ป่วยเบาๆก็พอท�าได้ (4) 
การจัดงานไหว้ครู ก็เหมือนรวมศิษย์ ท�าให้เกิดสามัคคีกัน ปีหนึ่งมารวม
กันหนึ่งครั้ง นึกถึงครูบาอาจารย์ที่ล่วงลับที่ได้ศึกษาวิชาของท่าน และมา
ขอประสิทธิ์ประสาทพร ขอพรจากครูบาอาจารย์ ปีล่าสุด 2563 มีคน
มาร่วมไหว้ครูประมาณ 30 คน ไหว้ครูวันพฤหัสแรกของเดือน 6 บางที
ก็ตกปลายเดือนเมษายน บางทีก็ต้นพฤษภาคม เรายึดตามเดือนไทยเป็น
หลัก
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 ในส่วนต�าราทีม่อียู่เยอะกไ็ม่รูว่้าจะท�ายงัไง หลวงพ่อกไ็ม่ได้สัง่ไว้ เคย
ขอเรียนกับท่านแล้ว หลวงพ่อว่าไม่ต้อง จ�าค�าหลวงพ่อไว้อย่างหนึ่ง ท่าน
ว่าไม่ต้อง “เมื่อถึงเวลามันมาเองไอ้หนู” หรือท่านจะดูคนก็ไม่รู้นะ ท่าน
จะดูว่าคนนี้ลักษณะยังไง สมควรเรียนไหม ท่านจะดูออก  ตอนนี้สวน
สมุนไพรของวัดก็ยังอยู่ แต่ดินมันไม่ดี ดินเป็นดินดาน ไม่มีแร่ธาตุปลูก
อะไรก็ไม่งาม ในสวนสมุนไพรตอนน้ีจะมีต้นไม้ใหญ่ๆ ตอนนี้ในการซื้อ
สมุนไพรท�ายาก็จะใช้งบประมาณจากทางวัด ทางวัดยังดูแลได้ สมุนไพร
ที่ยังหาได้ตามแถวนี้ เช่น ต้นขี้เหล็ก ต้นสะเดา
 ส่วนเรือ่งการศกึษานัน้ นอกจากอาตมาจะเรยีนทางพระแล้ว ยงัเรยีน
แพทย์แผนไทยที่นครสวรรค์ ตอนปี 2560 แล้วไปสอบแต่ตกวิชา
กฎหมาย พวกพ.ร.บ.ต่างๆ ช่วงนี้ก็เลยหยุดไว้ก่อน ตอนนี้ก�าลังเรียน
ปรญิญาตรรีฐัศาสตร์ ของมหาจฬุาฯ วทิยาเขตนครสวรรค์ ส่วนทางธรรม 
ตอนนีจ้บนกัธรรมเอกแล้ว ยงัไงกต้็องยดึหลกัทีท่�ามา ซึง่สอดคล้องกบังาน
ภารกิจของคณะสงฆ์ซึ่งต้องสนับงานด้านต่างๆ 6 ด้านคือ 1)ด้านการ
ปกครอง 2) ด้านการศาสนศึกษา 3) ด้านการเผยแผ่ 4) ด้านการ
สาธารณูปการ 5) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ และ 6) ด้านการสาธารณ
สงเคราะห์”
 สิง่ทีเ่ป็นสญัญาณว่าจะต้องสบืทอดจติวญิญาณแพทย์จากหลวงพ่อ
ก็คือ เรื่องมีดหมอของบรรพบุรุษที่หลวงพ่อค้นหามาตลอดแต่ไม่เจอ แต่
เมื่อเร็วๆนี้ลูกชายของปู่เขียวได้น�ามีดหมอกลับมาถวายวัด นับเป็นนิมิตร
หมายทีด่สี�าหรบัการก้าวต่อไปในภารกจิสาธารณสงเคราะห์แห่งวัดหนอง
หญ้านาง ซึ่งพระและฆราวาสร่วมกันท�างานอย่างเข้มแข็ง
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รักษำโดยศีลธรรม
ตั้งใจท�ำให้เขำหำย

ภูมิปัญญำ
ยำสมุนไพรพื้นบ้ำน

“พ่อหมอส�ำอำงค์ เสำวมำลย์”
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แก่นมหาด 2 บาท  
เถาโพกพาย 2 บาท  
รากไทรน้อย 2 บาท
รากสะอิด 2 บาท
รากพุงดอ 2 บาท
เถาคันแดง 2 บาท
เถาวัลย์เปรียง 2 บาท
มะขามไก่ 2 บาท
รางแดง 2 บาท
แสมสาร 2 บาท
แสมทะเล 2 บาท
หนามพรหม 2 บาท
แก่นลั่นทม 2 บาท
แก่นสัก 2 บาท

1ยำแก้อัมพำต (ขนำนที่ ๓)

แกแล 2 บาท
สักขี 2 บาท
แก่นปลู 2 บาท
แก่นประดู่ 2 บาท
แก่นประดู่ 2 บาท
ฝาง 2 บาท
แก่นขี้เหล็ก 2 บาท
แก่นกันเกลา 2 บาท
แก่นขนุน 2 บาท
ขมิ้นอ้อย 2 บาท
ยาข้าวเย็นเหนือ 2 บาท
ยาข้าวเย็นใต้ 2 บาท
ฝักคุณ 2 บาท
ใบมะกา 2 บาท

หมายเหตุ ต้มกินใช้ประจ�า
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2
ขี้เหล็กทั้ง 5 2 บาท  
(ต้มกินใช้ประจ�า)
มะขามไก่ทั้ง 5 2 บาท
แก่นลั่นทม 2 บาท
ขมิ้นเครือ 2 บาท
เถาคันแดง 2 บาท
แสมสาร 2 บาท
แสมทะเล 2 บาท
เปล้าน้อย 2 บาท
เปล้าใหญ่ 2 บาท
หางปลาไหลเผือก 2 บาท 
(รากปลาไหลเผือก)
ดีงูต้น 2 บาท
เหมือนคน 2 บาท
ขันทองพยาบาท 2 บาท
ฝิ่นต้น 2 บาท
ขมิ้นอ้อย 2 บาท
กระทือ 2 บาท
ไพล 2 บาท

ยำแก้อัมพำต (ขนำนที่ 4)

กระชาย 2 บาท
เปราะหอม 2 บาท
เถาวัลย์เหล็ก 2 บาท
พยามูลเหล็ก 2 บาท
สมอเทศ 2 บาท
สมอไทย 2 บาท
ก�าลัง 2 บาท
ก�าแพง 7 ชั้น 2 บาท
โกฐทั้ง 9 สิ่งละ 2 บาท
ลูกจันทน์ 2 บาท
กระวาน 2 บาท
กานพลู 2 บาท
ค�าฝอย 2 บาท
สารส้ม 2 บาท
พริกไทย 2 บาท
ช้าพลู 2 บาท
ดีปลี 2 บาท
เจตมูลเพลิงแดง 2 บาท

หมายเหตุ ต้มกินใช้ประจ�า

๓ยำแก้กระสำยเส้นเหน็บชำ

มะแว้งต้น 2 บาท 
มะแว้งเครือ 2 บาท
จันทน์แดง 2 บาท
จันทน์หอม 2 บาท
แก่นสน 2 บาท
แก่นสัก 2 บาท
สักขี 2 บาท
แก่นมะหาด 2 บาท
แก่นลั่นทม 2 บาท
กันเกรา 2 บาท
เถาวัลย์เปรียง 2 บาท
รากช้าพลู 2 บาท
หัวแห้วหมู 2 บาท
ผักเสี้ยนผี 2 บาท
ใบคนทีสอ 2 บาท

หนามพรหม 2 บาท
รากมะอึก 2 บาท
รากมะเขือขื่น 2 บาท
พริกไทย 2 บาท
ดีปลี 2 บาท
ขิง 2 บาท
กระเทียม 2 บาท
ข่า 2 บาท
ตะไคร้แดง 2 บาท
กระชาย 2 บาท
ลังแดง 2 บาท  
(รางแดง)
ใบมะกา 3 ก�ามือ
ฝักคุณ 3 ฝัก

หมายเหตุ ต้มกินใช้ประจ�า
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5ยำแก้นิ่ว(ในไต)/ขัดเบำ

หัวไม้ราก 1 บาท  
รากมะกอตัวผู้ 1 บาท
คานสับปะรด 1 บาท

สารส้ม 1 บาท
ยาข้าวเย็น 1 บาท
รากล�าเจียก 1 บาท

หมายเหตุ ต้มกินขับนิ่วดีนักแล

4ยำแก้กระสำยง่อยเปลี้ย
เหนื่อยง่ำย

ฝาง 10 บาท  
แก่นไม้สัก 10 บาท   
แก่นขี้เหล็ก 10 บาท
รากตาลเสี้ยน 10 บาท
รากตาลนก 10 บาท

รากตาลด�า 10 บาท
รากตาลขโมย 10 บาท
รากตาลโตนด 10 บาท
โคกกระสุน 20 บาท

หมายเหตุ ต้มกินเป็นประจ�า แก้เลือดแห้ง โรคพุ่มพวง
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6ยำแก้กระษัย เหน็บชำ
เท้ำมือหงิก

ใบมะขาม 1 บาท  
ใบมะกา 1 บาท  
ฝักคุณ 1 บาท
ฝักรากพฤกษ์ 3 ฝัก
แสมสาร 1 บาท
แสมทะเล 1 บาท
สมอไทย 1 บาท
สมอพิเภก 1 บาท
จันทน์แดง 1 บาท
จันทน์หอม 1 บาท
ใบส้มป่อย 1 บาท

ใบส้มเสี้ยว 1 บาท
ใบมะดัน 1 บาท
ดินประสิว 1 บาท
ยาด�า 1 บาท
ปูนขาว 1 บาท
หัวยาข้าวเย็นเหนือ 1 บาท
หัวยาข้าวเย็นใต้ 1 บาท
แก่นขี้เหล็ก 1 บาท
ลิ้นทะเล 1 บาท
การบูร 1 บาท

หมายเหตุ ไส่สารส้มพอควร  เกลือนิดหน่อย / ต้มกิน
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7ยำแก้ง่อยมือ-เท้ำ

แก่นประดู่ 3 บาท   
แก่นปรู 3 บาท
แก่นไม้แดง 3 บาท
แก่นลั่นทม 3 บาท
หนามพรหม 3 บาท
แก่นมะหาด 3 บาท
แก่นขี้เหล็ก 3 บาท
ข่า 3 บาท
ไพล 3 บาท
กระทือ 3 บาท
รากตะโกนา 3 บาท
รากแจง 3 บาท

รางแดง 3 บาท
มะขามไก่ 3 บาท
แสมสาร 3 บาท
มะขามป้อม 3 บาท
ขิง 3 บาท
เจตมูลเพลิงแดง 3 บาท
เจตมูลเพลิงขาว 3 บาท
เครือเขาหนัง 3 บาท
ใบมะกา 3 ก�ามือ
ฝักคุณ 3 ฝัก
เกลือ 3 หยบิมอื
ลูกสมอไทย 30 ลูก

หมายเหตุ ไส่สารส้มพอควร  เกลือนิดหน่อย / ต้มกิน
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9ยำถ่ำยลม ขนำนที่ 1 ลมมึนงง

ชะค้าน 1 บาท
ช้าพลู 1 บาท
เจตมูลเพลิงแดง 1 บาท
ดีปลี 1 บาท
พริกไทย 1 บาท
ขิง 1 บาท
ข่า 1 บาท
ไพล 1 บาท
กระชาย 1 บาท

กระทือ 1 บาท
แฝกหอม 1 บาท
หญ้าตีนนก 1 บาท
หัวแห้วหมู 1 บาท
ผักเสี้ยนผีทั้ง 5
ว่านน�้า 1 บาท
มะตูมอ่อน 1 บาท
ฝักคุณ 3 ฝัก
ใบมะกา 3 ก�ามือ

8ยำแก้กระษัย ลิ้นกระบือ
ม้ำมโต ตับหย่อน

ยาข้าวเย็นเหนือ 10 บาท  
ยาข้าวเย็นใต้ 10 บาท  
ขันทองพยาบาท 5 บาท  
ข่า 7 บาท

เกลือสินเธาว์ 5 บาท
สมอไทย เท่าอายุ
การบูร 5 บาท
ทองค�าเปลว 7 แผ่น

หมายเหตุ ต้มกินหายแล การบูรห่อผ้า  ทองค�าเปลวไว้ก้นหม้อ
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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
20 คะแนน (ข้อมูลพื้นฐาน)
 • ประวัติการรักษาผู้ป่วย/การท�าประโยชน์ในชุมชน
 • ผลงานที่ผ่านมา

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
20 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
คดัเลอืกผูท้ีม่คีะแนนดทีีสุ่ดจากหมอไทยดีเด่นระดบัภาคทัง้ 4 ภาค เพือ่น�าเสนอ
ให้คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติพิจารณาตัดสิน
รางวัล
 1) โล่เชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณ
 2) เงินรางวัล

หลักเกณฑ์
และแนวทำงกำรคัดเลือก
หมอไทยดีเด่นแห่งชำติ พ.ศ.2564



47ผู้สืบสานการนวดเหยียบเหล็กแดงแห่งวัดหนองหญ้านาง

 2. ให้คณะท�างานมีอ�านาจหน้าที่ ดังนี้

  2.1 จัดท�าหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาคัดเลือกหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ

  2.2 ด�าเนินการพิจารณาคัดเลือก โดยประสานความร่วมมือหน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่าย 

 ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาบุคคลผู้สมควรได้รับการคัดเลือก

  2.3 เสนอชือ่ ประวตั ิผลงานของบคุคลผูส้มควรได้รบัการพจิารณาคดัเลือกต่อคณะกรรมการพฒันา 

 ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ   

  2.4 จดัท�าทะเบยีนประวตับิคุคลผูไ้ด้รบัการคดัเลอืกเป็นหมอไทยดเีด่นแห่งชาต ิเพือ่จดัท�าฐานข้อมลู 

 ในการเผยแพร่และใช้ประโยชน์ต่อไป

  2.5 ด�าเนินการประกาศเกียรติคณุผู้ได้รบัการคดัเลือกเป็นหมอไทยดเีด่นแห่งชาต ิ ในการประชมุ 

 วิชาการประจ�าปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก

  2.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
        
 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

     สั่ง ณ วันที่        พฤศจิกายน พ.ศ.2562

(นายวิชัย โชควิวัฒน)
ประธานคณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ

- 2 -

   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

  1.๘ 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     / 2๕62

เรื่อง แต่งตั้งคณะท�างานพิจารณาคัดเลือกหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ
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