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ค�าน�า
 กิจกรรมส�าคัญที่ท�าให้องค์การอนามัยโลกมีบทบาทสูงเด่นเป็นที่
ยอมรับของประเทศสมาชิกทั่วโลก และสามารถท�าให้ประเทศต่างๆ 
ผลกัดนังานทีม่คุีณูปการอย่างสงูต่อประชาชนทัว่โลก คือ มติทีจ่ะร่วมกนั
บรรลเุป้าหมาย “สุขภาพดถ้ีวนหน้าเมือ่ ปี ๒๕๔3” (Health For All By 
the Year 2000)

 ในการด�าเนนิการเพือ่บรรลเุป้าหมายทางสงัคมดงักล่าว คณะกรรมการ
ทีเ่ก่ียวข้องได้ประชมุพิจารณากลวธิสี�าคญัท่ีต่อมารูจ้กักนัอย่างกว้างขวาง 
คือ การสาธารณสุขมูลฐาน และนโยบายส�าคัญประการหนึ่งคือ การ
ก�าหนดว่าจะต้องน�าการแพทย์ดั้งเดิมของแต่ละประเทศ และท้องถิ่น 
มาพัฒนาและใช้ประโยชน์ด้วย เพราะล�าพังการแพทย์แผนปัจจุบัน 
ย่อมไม่เพียงพอที่จะท�าให้ประชาชน บรรลุสุขภาพดีถ้วนหน้าได้ จาก
นโยบายดังกล่าว องค์การอนามัยโลกได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการจ�านวนมากเพื่อรองรับ และแม้จะล่วงเลย พ.ศ.๒๕๔3 มาแล้ว 
องค์การอนามัยโลกก็ยังคงนโยบายดังกล่าวสืบมา ดังปรากฏว่าได้มี 
“ยุทธศาสตร์การแพทย์ดั้งเดิม พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๘” และในปี ๒๕๕๒ 
สมชัชาอนามยัโลกได้มมีต ิที ่๖๒.๑3 ให้ผูอ้�านวยการใหญ่องค์การอนามยัโลก 
พัฒนายุทธศาสตร ์ฉบับน้ัน และได ้มีการด�าเนินการจนได ้ เป ็น 
“ยุทธศาสตร์การแพทย์ดั้งเดิม พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๖๖ ขององค์การอนามัย
โลก” (WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023) ประกาศ
ใช้เป็นเสมอืนเขม็ทศิ และอปุกรณ์ในการพฒันางานการแพทย์ดัง้เดมิของ
ประเทศต่างๆ ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย

 น่ายินดีที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมงานกับองค์การอนามัยโลกมาอย่าง
ต่อเนื่อง และมีผลงานหลายเรื่องที่เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานา
ประเทศ งานด้านการแพทย์ดัง้เดมิก็เป็นงานหนึง่ทีม่คีวามก้าวหน้าเป็นที่



ประจักษ์ ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่ส่งเสริมการยอมรับในการแพทย์ดั้งเดิม 
ของไทยคือการยกย่องประกาศเกียรติคุณของหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ 
ซึ่งด�าเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๔ ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ ๘ แล้ว

 การคัดเลือกหมอไทยดีเด่นแห่งชาติปีนี้ ด�าเนินการคล้ายคลึงกับ 
ทุกปีที่ผ่านมา โดยมีคณะท�างานก�าหนดหลักเกณฑ์และคัดเลือกอย่าง 
เป็นระบบ น่ายินดีที่กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
และแพทย์พืน้บ้านไทยได้ด�าเนินการคดัเลอืกแพทย์แผนไทยดีเด่นระดับเขต
มาเป็นอย่างดี ปีนีเ้ป็นปีทีส่ามแล้ว คณะกรรมการฯ จึงด�าเนินการต่อยอด 
โดยการน�าบัญชีรายชื่อหมอไทยดีเด่นระดับเขตทั้ง ๑๒ เขต มาคัดเลือก
ขั้นแรก เพื่อให้ได้หมอไทยดีเด่นระดับภาค ๔ ภาค ซึ่งปีนี้คณะท�างานคัด
เลือกได้เพียง 3 ภาค คือ อีสาน เหนือ และใต้ จากนั้นคณะท�างานได้
ลงพ้ืนที่หาข้อมูลจากชุมชนและแพทย์แผนไทยดีเด่นทั้ง 3 ภาค ก่อน
ตัดสินขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกพ่อหมอขาว 
เฉียบแหลม เป็นหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑

 ขอขอบคณุทกุท่าน และทุกหน่วยงานทีม่ส่ีวนร่วมในการด�าเนนิงานนี้ 
หวังว่างานนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการแพทย์ด้ังเดิมของไทย 
ให้เจริญวัฒนาสถาพร ก่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนบนผืนแผ่นดินไทย 
ยิ่งๆ ขึ้นไป

นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน
ประธานกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ



6   หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ่อหมอขาว เฉียบแหลม

ค�าประกาศเกียรติคุณ

 พ่อหมอขาว เฉียบแหลม เกิดเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.๒๔79 
ปัจจุบันอายุ ๘๒ ปี จบการศึกษาทางโลก ชั้น ป.๔ ทางธรรมได้นักธรรม
เอก อาชพีท�านา อยูท่ีบ้่านหนองพลวง ต�าบลดงเคง็ อ�าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

 พ่อหมอขาวได้รับการถ่ายทอดวิชาหมอพื้นบ้านจากบรรพบุรุษ 
มาต้ังแต่เมื่ออายุได้ ๑๒ ปี ได้สืบทอดและพัฒนาต�ารับยาท่ีมีชื่อเสียง 
ของตระกูล รวม ๒0 ต�ารับ ช่วยเหลือประชาชนในชุมชนมายาวนาน

 ต�ารบัยาทีมี่ช่ือเสยีงโดดเด่นของพ่อหมอขาว คอื ยาประสะน�า้นม ที่
โรงพยาบาลหนองสองห้องได้ศึกษาและน�ามาใช้ ท้ังกับคนไข้และ
บคุลากรของโรงพยาบาลเอง แพทย์หญิงท่านหน่ึงท่ีประสบปัญหาน�า้นม
ไม่มาหลังคลอดบุตรคนแรก คลอดบุตรคนที่ ๒ ก็มีปัญหาเช่นเดิม จึงได้
ตดัสนิใจใช้ต�ารบัยาของพ่อหมอขาว หลงัรบัประทานยาเพยีง ๒-3 ชัว่โมง 
เต้านมเริ่มคัดตึงและน�้านมเริ่มไหล จนคุณหมอซึ่งเป็นคุณแม่น�้าตาไหล
ด้วยความปีตทิีส่ามารถเลีย้งลกูด้วยนมของตนเอง ปัจจบัุนยาประสะน�า้นม
ต�ารบัพ่อขาว เฉยีบแหลม ได้รบัการบรรจใุนบญัชยีาแผนไทยของโรงพยาบาล
หนองสองห้องพร้อมเลขรหัส ๒๔ หลัก และได้มีการศึกษาวิจัยเพื่อ
พัฒนาโดยมีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นที่ปรึกษา

หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.2561
พ่อหมอขาว เฉียบแหลม หมอจิตอาสาแห่งดงเค็ง
บ้านหนองพลวง(หมู่ ๓) ต�าบลดงเค็ง 
อ�าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น



7หมอจิตอาสาแห่งดงเค็ง

 พ่อหมอขาวได้เข้าไปให้บรกิารประชาชนทีโ่รงพยาบาลหนองสองห้อง
ทกุวนัจันทร์ พธุ และศกุร์ ปี ๒๕๕๖ ปัจจบัุนแม้จะชราภาพและร่างกาย
ไม่แข็งแรงเหมือนก่อนแล้ว พ่อหมอขาวก็ยังไปให้บริการเป็นประจ�า
สัปดาห์ละหนึ่งวัน อีกทั้งได้เปิดเผยต�ารา และถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูก
ศิษย์หลายคน

 นอกจากงานด้านการแพทย์พื้นบ้านแล้ว พ่อหมอขาวได้บ�าเพ็ญ
ประโยชน์ให้แก่ชุมชนมายาวนาน เป็นผู ้น�าในการสร้างโรงเรียน 
หนองพลวงมิตรประชา ของหมู่บ้านหนองพลวง เมื่อ พ.ศ.๒๕๑9 
โรงเรียนไตรคามวิทยา ของต�าบลดงเค็ง เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๒ ปลูกป่าและ
รกัษาป่าของชมุชน และด�ารงตนอยูใ่นศลีธรรมอนัดี เป็นทีเ่คารพนบัถอื
และเป็นศูนย์รวมจิตใจของหมู่บ้านมายาวนาน

 พ่อหมอขาวได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน 3 สมัย ได้รับยกย่องเป็น 
อสม.ดีเด่น ระดับต�าบล ๒ ครั้ง ในปี พ.ศ.๒๕3๘ และ พ.ศ.๒๕๔๒ เป็น 
อสม.ดีเด่นระดับภาคเมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๕3 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๑ ในปีเดียวกัน



8   หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ่อหมอขาว เฉียบแหลม

 ด้วยคุณปูการมากมายทัง้ด้านการแพทย์พืน้บ้าน การแพทย์แผนไทย 
การบ�าเพญ็ประโยชน์ต่อสาธารณะ และการครองตนเป็นศนูย์รวมจิตใจ
ของประชาชนในหมู่บ้านมายาวนาน คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ยกย่องพ่อหมอขาว 
เฉียบแหลม เป็นหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑



9หมอจิตอาสาแห่งดงเค็ง

คณะท�างานพิจารณาคัดเลือกหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้ก�าลังใจ

นพ.เปรม  ชินวันทนานนท์ ประธานคณะท�างานพิจารณาคัดเลือกหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑
และคณะท�างานพิจารณาคัดเลือกหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑ มอบหนังสือสมุนไพรไทย เป็นของที่ระลึก
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ประวัติ
หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ 

พ.ศ. 2561

ประวัติ
หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ 

พ.ศ. 2561
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ประวัติชีวิตพ่อหมอขาว เฉียบแหลม
หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑

 เกิดเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.๒๔79 ปัจจุบันอายุ ๘๒ ปี
 บิดามารดา ชื่อ คุณพ่อเหวียวและคุณแม่พั้ว เฉียบแหลม มีพี่น้อง ๖ คน 
เป็นบุตรคนที่ 3 
 การศกึษา ประถมศกึษาปีที ่๔ การศกึษาฝ่ายธรรม นกัธรรมเอก อาชพีท�านา
 ภรรยาชื่อ นางแม้ม เฉียบแหลม (นามสกุลเดิม  กระฉอดนอก) 
 บุตรธิดา  มีจ�านวน ๖ คน ชาย 3 คน หญิง 3 คน
 ที่อยู ่ บ้านหนองพลวง เลขที่ ๑๒๖ หมู่ที่ 3 ต�าบลดงเค็ง อ�าเภอ
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔0๑90

เกียรติภูมิและรางวัลด้านการแพทย์แผนไทย
 ปี พ.ศ.๒๕๕3 ได้รบัรางวลัอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ�าหมูบ้่าน (อสม.) 
ดเีด่น ระดบัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ สาขาการแพทย์แผนไทยและภมิูปัญญา
ท้องถิ่นด้านสุขภาพ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ระดับประเทศ
ในปีเดียวกัน
 ปี พ.ศ.๒๕๕๔ ได้รับใบอนุญาตและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ 
สาขาการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย พท.ว. ๑90๒0 
 ปี พ.ศ.๒๕๕๘ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรม
สัมพันธ์ สาขาการแพทย์แผนไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ของสมเดจ็พระเทพรตันสดุาฯ สยามบรมราชกมุารีและวนัอนรัุกษ์มรดกไทย 
วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ปี พ.ศ.๒๕๕๘ ได้รับรางวัล “หมอไทยดีเด่น จังหวัดขอนแก่น” จากกรม
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
 ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ได้รับเกียรติยกย่องเป็นหมอไทยดีเด่นระดับเขต เขต 
บรกิารสขุภาพที ่7 และจงัหวดัส่งเข้ารบัคดัเลอืกเป็นหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ 
ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ปี พ.ศ.๒๕๖๑
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 ปัจจุบันพื้นที่ป่าชุมชนดงเค็งและหนองละเลิงเค็งเป็นแหล่งอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติที่สร้างช่ือเสียงให้แก่อ�าเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น ในฐานะทีเ่ป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศของประเทศและของโลก 
ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์สัตว์น�้าจืด 
พันธุ์นกน�้า และพันธุ์พืช แต่ย้อนไปเมื่อ ๑๕0 ปีก่อนที่จะมีชุมชนมาตั้ง
หลกัแหล่งท�ามาหากนิอยูท่ีน่ัน่และพฒันาขึน้มาเป็นอ�าเภอหนองสองห้อง
ในปัจจุบัน บริเวณหนองละเลิงเค็งเป็นหนองน�้าใหญ่ (ค�าว่า “ละเลิง” ใน
ภาษาถิ่นอีสานแปลว่าหนองน�้า) ที่แวดล้อมด้วยป่าดงดิบที่มีต้นเค็ง(หรือ
ต้นหมากเคง็ซึง่เป็นพชืพนัธุเ์ดยีวกบัต้นหย)ี ขึน้อยู่เป็นจ�านวนมาก อนัเป็น
ทีม่าของชือ่ “ชมุชนบ้านดงเค็ง” ซึง่อพยพเข้ามาตัง้รกรากอย่างเป็นหลัก
เป็นฐาน เมื่อราว พ.ศ.๒๔๑0 ชุมชนเก่าแก่แห่งนี้เองเป็นแหล่งก�าเนิด
ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านอีสานที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน

หมอไทยดเีด่นแห่งชาต ิพ.ศ.2561

พ่อหมอขาว 
เฉียบแหลม

หมอจิตอาสาแห่งดงเค็ง
บ้านหนองพลวง (หมู่ 3) ต�าบลดงเค็ง
อ�าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
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ก�าเนิดในตระกูลหมอพื้นบ้าน
 พ่อหมอขาว เฉียบแหลม ถือก�าเนิดในตระกูลหมอพื้นบ้านสาแหรก
หนึง่ใน “ชุมชนดงเคง็” ซึง่ภายหลงัได้พฒันาข้ึนเป็นต�าบลดงเคง็ บดิาพ่อ
หมอขาวชื่อพ่อใหญ่เหวียว เชี่ยวชาญด้านยาหม้อ (ยาต้ม) มารดาชื่อแม่
ใหญ่พั้ว เป็นหมอต�าแยและหมอเอ็น(หมอนวดพื้นบ้าน) พี่น้องทั้งหมด ๖ 
คน ล้วนเป็นหมอพื้นบ้านที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาด้านต่างๆ มาจากบิดา
มารดา บางคนเป็นหมอยาหม้อ บางคนเป็นหมอเป่า และบางคนเป็นหมอ
เอ็น ส่วนพ่อหมอขาวซึ่งเป็นบุตรคนที่ 3 นั้นมีความช�านาญทั้งด้านหมอ
ยาหม้อและหมอเอ็น
 เช่นเดยีวกบัเดก็ชนบททัง้หลายในพืน้ทีห่่างไกลความเจรญิ พ่อหมอ
ขาวมีโอกาสได้เรียนหนังสือเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียน
หนองหญ้าขาว แล้วออกมาช่วยบิดาท�านา แต่ที่แตกต่างจากเด็กชนบท
คนอื่นๆ ก็คือแม้การศึกษาในระบบโรงเรียนจะยุติลง แต่ท่านก็ได้รับการ
ถ่ายทอดวิชาหมอพื้นบ้านสืบต่อจากบรรพชนของท่านตั้งแต่อายุ ๑๒ ปี 
โดยอาศยัป่าชมุชนดงเคง็เป็นห้องเรยีนอนักว้างใหญ่ เร่ิมจากการได้เข้าป่า

บ้านของพ่อหมอขาว เฉียบแหลมและครอบครัว ที่ต�าบลดงเค็ง
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กบับดิา เรยีนรูว้ธีิการเกบ็สมุนไพรสด รูจ้กัชือ่และสรรพคณุสมุนไพรชนดิ
ต่างๆ ท่านยงัจ�าภาพประทบัใจระหว่างเกบ็ยาสมนุไพรในป่ากบับดิา ผูใ้ห้
ความเคารพพืชพรรณในป่าใหญ่ ส�ารวมระวังมิให้เงาของผู้เก็บทอดทับ
ต้นยา โดยจะมีดอกไม้ธูปเทียนอย่างละหน่ึงคู่ เข้าไปหาต้นไม้ที่ต้องการ
แล้วถามต้นไม้ที่อยู่ข้างๆ ว่า “ต้นนี้เป็นหมอยาใหญ่หรือไม่” เมื่อตอบว่า 
“ใช่” แล้วก็จะวางดอกไม้ธูปเทียนลงที่สมุนไพรต้นนั้น จากนั้นจึงพลีเอา
สมุนไพรออกจากป่า
 เมือ่อายคุรบบวชจงึได้เข้าอุปสมบทตามประเพณีทีวั่ดชยัศร ีบ้านดง
เค็ง โดยขออนุญาตไปจ�าพรรษาอยู่ที่วัดบ้านบัว อ�าเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา เพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมจนสามารถสอบได้นักธรรมเอก 
หลงัจากลาสกิขาจงึกลบัมาช่วยบดิาประกอบอาชพีและเรียนรู้วถีิหมอพ้ืน
บ้านจากบิดามารดาอย่างจริงจังมากขึ้น ได้แก่
 การใช้สูตรต�ารับยาหมอพื้นบ้านในการรักษาโรค กรรมวิธีการเคี่ยว
ต้มยาหม้อ สูตรต�ารับยาที่มีชื่อเสียงของตระกูลหมอเฉียบแหลมมีถึง ๒0 
ต�ารับ แต่ที่พ่อหมอขาวยังใช้อยู่ในปัจจุบันคือยาประสะน�้านม ยาแก้ผิด
ส�าแดง ยาขบัน่ิวกระเพาะปัสสาวะ ยาแก้รดิสดีวงทวาร ยาแก้สตรตีกขาว 
และยาบ�ารุงร่างกาย
 การดูแลสตรีหลังคลอด กรรมวิธีอยู่ไฟ และการนวดพื้นบ้าน ซึ่งได้
รับการถ่ายทอดจากมารดา
 การเป่ารักษาฝีและงูสวัด ด้วยการใช้สมุนไพรในเชี่ยนหมาก 
ประกอบด้วยหมาก พลู ปูน แก่นคูณที่ต�าจนแหลก น�ามาเคี้ยวแล้วเป่า
 การเป่ากระหม่อมเด็กให้หยุดร้องไห้โยเยหรือไม่สบาย เป็นการเป่า
ลมโดยไม่มีการใช้ยาใดๆ ทั้งสิ้น
 การย่างส�าหรบัรกัษาผูป่้วยอบุตัเิหต ุโดยให้ผูป่้วยนอนบนแคร่ไม้ไผ่ 
ตัง้หม้อต้มสมนุไพรไว้ใต้แคร่ สมนุไพรแก้ฟกช�า้ ประกอบด้วยใบหนาดกบั
ใบละหุ่งเป็นหลัก ให้ไอน�้ายาสมุนไพรลอยขึ้นมาสัมผัสตัวผู้ป่วย
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พ่อขาว เฉียบแหลม และแม่แม้ม เฉียบแหลม (ภรรยา)

พ่อขาว  เฉียบแหลม พา อสม. ต.ดงเค็ง เดินป่าศึกษาสมุนไพร
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บทบาทผู้ใหญ่บ้านและหมอบ้านจิตอาสา
 อย่างไรก็ตาม ในช่วงระยะหนึ่งของชีวิต พ่อหมอขาวได้ออก
ไปท�างานเป็นพนักงานรถไฟประจ�าอยูส่ถานเีมอืงพล ขอนแก่น เป็นเวลา
ถึง ๑0 ปี กระทั่งอยู่มาวันหนึ่ง นายอ�าเภอเมืองพล ชื่อ เพิ่ม ดวงมาลา 
เห็นผู้บ่าวขาว เฉียบแหลม เป็นคนหน่วยก้านดี ท�าหน้าท่ีบริการรับใช้
ประชาชนทีส่ถานรีถไฟด้วยความขยนัอดทน จงึเตอืนสตว่ิาจะท�างานเป็น
คนหนบีตัว๋รถไฟไปตลอดชวีติกระนัน้หรอื ควรกลบัไปพฒันาหมูบ้่านของ
ตนเองจะดกีว่า น่ันแหละ บ่าวขาวจงึกลบัมาท�างานรบัใช้ท้องถิน่บ้านเกดิ
ของตนเองจนได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านหนองพลวงถึง 3 สมัย น�าชาว
บ้านพฒันาชุมชนในด้านการศกึษา สาธารณสขุ และการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม 
ในขณะเดียวกัน ท่านยังท�าหน้าท่ีหมอพื้นบ้านสานต่อภูมิปัญญา 
ของบรรพบุรุษในการดูแลชุมชนด้านสุขภาพอย่างเข้มแข็ง และยังสมัคร
เป็นผู้สื่อข่าวสารสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (ผสส.) และอาสาสมัคร
สาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน (อสม.) ตัง้แต่ยคุแรกของกระทรวงสาธารณสุข
(พ.ศ.๒๕๒๕) จนได้รับยกย่องให้เป็น อสม. ดีเด่นระดับต�าบลถึง ๒ ครั้ง 
(ปี พ.ศ.๒๕3๘ และปี พ.ศ.๒๕๔๒) ต่อมาจึงได้รับรางวัลอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สาขาการแพทย์แผนไทยและภูมปัิญญาท้องถ่ินด้านสขุภาพ (พ.ศ.๒๕๕3) 
และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ระดับประเทศในปีเดียวกัน

งานบริการสุขภาพ
ด้วยภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน
 กล่าวเฉพาะในการให้บรกิารรกัษาผูป่้วยนัน้ พ่อหมอขาวเปิดบริการ
ประชาชนแบบให้เปล่าอย่างสม�่าเสมอตั้งแต่ช่วงท�าหน้าที่เป็น อสม. ในปี 
พ.ศ.๒๕๒๕ และยงัร่วมเป็นจติอาสาให้การตรวจรกัษาผูป่้วยทีโ่รงพยาบาล
หนองสองห ้องและโรงพยาบาลส ่ ง เสริมสุขภาพต� าบลดงเค็ ง 
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เป็นประจ�าทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ ปรากฏว่าต�ารับยาของพ่อหมอขาว 
เฉียบแหลม ที่ได้รับความนิยมกันมากจนเป็นท่ีกล่าวขานถึงประสิทธิผล
มายาวนานคือต�ารับยาประสะน�้านม ซึ่งช่วยกระตุ้นน�้านมในมารดา 
หลังคลอด รายที่เต้านมคัด น�้านมไม่ไหล หรือน�้านมปริมาณไม่พอเพียง
ส�าหรับเลี้ยงทารก
 ปัญหาน�้านมแม่เป็นเรื่องที่ส�าคัญ กระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งเป้า
หมายอัตราการเลีย้งลกูด้วยน�า้นมแม่อย่างเดยีวครบ ๖ เดอืน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 แต่เดิมนั้นโรงพยาบาลหนองสองห้องไม่สามารถบรรลุเป้า
หมายดงักล่าวได้ ดงัจะเหน็ได้จากข้อมลูย้อนหลงัในปี พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๔ 
พบว่าอตัราการเลีย้งลูกด้วยนมแม่อย่างเดยีวครบ ๖ เดือน ของมารดาใน
เขตอ�าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ยังต�่ากว่าเป้าหมาย คือ ร้อย
ละ ๒๑.๔๒, ร้อยละ ๒๕.๕๘, ร้อยละ ๒7.๔0 และร้อยละ ๒๘ ตามล�าดับ 
แม้จะมกีารจ่ายยาแผนปัจจุบัน ดอมเพอรโิดน (Domperidone) เพือ่ช่วย
กระตุ้นน�้านมในรายที่น�้านมไม่มา ก็ยังไม่ได้ผล
 เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว “งานการแพทย์แผนไทย” ของโรงพยาบาล
หนองสองห้องจงึได้เชิญพ่อหมอขาว เฉยีบแหลม เข้ามาร่วมให้บรกิารตาม
แนวทางของแพทย์พื้นบ้านใน “โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายหมอ
พื้นบ้านในสถานบริการ” โดยเริ่มด�าเนินการเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. 
๒๕๕7 จากการวัดผลสัมฤทธิ์พบว่าอัตราทารกแรกเกิดถึง ๖ เดือน กิน
นมแม่อย่างเดียว เพิ่มขึ้นอย่างมาก ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๕๘ คือ 
ถึงร้อยละ ๘๕.๘3 และ ๘๘.๑๖ ตามล�าดับ ทั้งยังพบว่าอัตราความพึง
พอใจของมารดาหลังคลอดต่อการให้บริการของหมอพ้ืนบ้านไทยมีถึง 
ร้อยละ 9๔.00
 กลุ่มมารดาหลังคลอดที่มีปัญหาและใช้ยาประสะน�้านมสูตรของ 
พ่อหมอขาว เฉยีบแหลม เป็นสตรทีีม่าคลอดทีโ่รงพยาบาลหนองสองห้อง
และคลอดจากสถานพยาบาลอื่น ประกอบด้วยมารดาหลากหลายอาชีพ 
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ไม่ใช่มีแต่แม่บ้านเกษตรกรเท่านัน้ แต่บางส่วนเป็นบุคลากรของโรงพยาบาล
หนองสองห้องนัน้เอง เช่น พยาบาล นกัวชิาการสาธารณสุข เวชกจิฉุกเฉิน 
นักเทคนคิการแพทย์ รวมถึงแพทย์แผนปัจจบัุนท่านหน่ึง คอื พญ.ศศวิมิล 
พงษ์สุพจน์ ซึ่งมีประสบการณ์ตรงเรื่องปัญหาน�้านมไม่มาหลังคลอดบุตร
ตั้งแต่ลูกคนแรก ครั้นมีลูกคนที่สองก็ประสบปัญหาเก่า คือ ไม่มีน�้านมให้
ลูกกิน ลูกมีอาการตัวเหลือง ตัวเหี่ยว จึงตัดสินใจเข้ารับบริการของพ่อ
หมอขาว เฉยีบแหลม ในโรงพยาบาล หลงัจากแพทย์หญงิแม่ลกูอ่อนท่าน
นั้นดื่มยาประสะน�้านมครั้งแรกประมาณ ๒-3 ชั่วโมง เต้านมเริ่มมีอาการ
คดัตึง แล้วมนี�า้นมไหลออกมา จนคณุแม่น�า้ตาไหลด้วยความปีติทีส่ามารถ
เลี้ยงลูกด้วยน�้านมของตนเอง
 ปัจจุบัน โรงพยาบาลหนองสองห้องได้บรรจุต�ารับยาประสะน�้านม
ของพ่อหมอขาว เฉยีบแหลม อยูใ่นบญัชยีาแผนไทยของโรงพยาบาลพร้อม
เลขรหัส ๒๔ หลัก และใช้ยาประสะน�้านมต�ารับนี้ในสตรีทุกรายผู้มารับ
บรกิารคลอดทีโ่รงพยาบาลหนองสองห้องตัง้แต่ปี พ.ศ.๒๕๕๖ เป็นต้นมา 
โดยยังไม่พบการเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยาเลย ดังนั้นเพื่อให้ยา 
ประสะน�้านม “ต�ารับพ่อหมอขาว เฉียบแหลม” มีงานวิจัยทางวิชาการ
รองรบั มารดาหลงัคลอดมคีวามมัน่ใจในการใช้ยา เป็นการรกัษาต�ารบัยา
ให้คงอยู ่รวมถงึเผยแพร่ต�ารบัยาเพือ่ให้เกิดประโยชน์กับมารดาหลังคลอด
อย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น
 โรงพยาบาลหนองสองห้องร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยและการ
แพทย์ทางเลือก ด�าเนินโครงการศึกษาและรวบรวมภูมิปัญญาการแพทย์
พ้ืนบ้านด้านการดูแลหลังคลอด กองการแพทย์พื้นบ้านไทย ปี ๒๕๕9 
โดยมีคณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่นเป็นท่ีปรกึษา และได้เสนอ
โครงการวิจัยเรื่อง “ผลของยาประสะน�้านม (ต�ารับพ่อขาว เฉียบแหลม) 
ที่มีต่อการไหลของน�้านม ระดับยอดมดลูก และระดับน�้าคาวปลาในหญิง
หลังคลอดปกติ โรงพยาบาลหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น”
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พ่อขาว  เฉียบแหลม ตรวจแม่หลังคลอดร่วมกับแพทย์แผนไทย
ณ ตึกหลังคลอด โรงพยาบาลหนองสองห้อง

เยี่ยมบ้านแม่หลังคลอด ที่มีปัญหาน้�านมไม่เพียงพอให้ลูกกิน
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การถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคคลในครอบครัว
 เนื่องจากทั้งพ่อหมอขาว เฉียบแหลม และแม่หมอแม้ม ภรรยา ต่าง
ก็เป็นหมอพื้นบ้านด้วยกันท้ังคู่ ท่านจึงถ่ายทอดภูมิปัญญาพื้นบ้านให้แก่
สมาชิกในครอบครัวเพื่อประโยชน์แก่ชุมชนต่อไปดังนี้
 นายไกรวลัย์ เฉยีบแหลม (บตุรชาย) และนายภาคภมู ิชเูมอืง (บตุรเขย) 
เป็นหมอยาหม้อ (ยาต้มสมนุไพร) และเป็นผู้ถอืครองสตูรต�ารับยาพ้ืนบ้าน
สืบต่อจากพ่อหมอขาว
 นางนงเยาว์ ชูเมือง (บุตรสาว) เป็นหมอเอ็น (นวดพื้นบ้าน) มีทักษะ
ด้านการจบัเส้น บบีเอน็ และยงัเข้ารบัการอบรมการนวดแผนไทยเพ่ิมเติม
ที่โรงพยาบาลหนองสองห้อง
 เดก็หญิงขวัญสดุา ชเูมอืง (หลานสาว) มคีวามรูค้วามช�านาญในด้าน
การผลติลกูประคบสมนุไพรต�ารบัพ้ืนบ้าน และท�าน�า้ดืม่สมนุไพร ทีส่�าคัญ
คือหลานตาคนนี้ได้รับการปลูกฝังความเป็นจิตอาสาตั้งแต่เด็ก โดยการ
เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะต่างๆ และยังได้ชักชวนเพื่อนๆ เยาวชนให้เข้า
ร่วมกจิกรรมอนุรักษ์สมนุไพรและป่าชมุชน ถอืเป็นเยาวชนตวัอย่างให้กบั
เด็กทั่วไป
 ปัจจุบัน เนื่องจากพ่อหมอขาว เฉียบแหลม มีปัญหาสุขภาพเพราะ
ความชราภาพ และร่างกายไม่แข็งแรงเหมอืนเดมิ ท่านจงึท�างานกจิกรรม
ลดน้อยลง แต่ก็ยังสามารถเดินทางมาร่วมให้บริการที่โรงพยาบาล
หนองสองห้องทกุวนัพธุ ทัง้ยงัช่วยเหลอืด้านการเตรยีมยาสมนุไพรแต่ละ
ชนิดในต�ารับยาประสะน�้านม โดยจัดท�าเป็นมัดๆ ส่งให้ “งานการแพทย์
แผนไทย” ของโรงพยาบาลหนองสองห้อง โดยสมุนไพรทั้งหมดท่านให้
บุตรเขยเป็นผู้เข้าไปเก็บจากป่าชุมชนดงเค็ง แล้วท่านเป็นผู้ตรวจสอบ
ความถูกต้องก่อนส่งให้โรงพยาบาล
 ด้วยคุณูปการทางด้านการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์แผนไทยท่ี
ได้บ�าเพญ็ประโยชน์แก่ประชาชนและราชการมาอย่างสม�า่เสมอเป็นเวลา
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ยาวนานจนเป็นที่ประจักษ์ชัด คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ด้านสขุภาพแห่งชาตจิงึได้พจิารณายกย่องให้พ่อหมอขาว เฉยีบแหลม เป็น 
“หมอไทยดเีด่นแห่งชาต ิพ.ศ.๒๕๖๑” เพือ่เป็นการเชดิชเูกยีรตแิละสร้าง
ขวญัก�าลงัใจให้แก่แพทย์แผนไทยและหมอพืน้บ้าน ผูท้�าคณุประโยชน์แก่
สังคมและประเทศชาติสืบไป

วิทยากรถ่ายทอดความรู้ เรื่อง สมุนไพร
ให้กับคณะอาจารย์จากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ขอนแก่น
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บุคคลต้นแบบจิตอาสา 
ปราชญ์นักอนุรักษ์ รากเหง้าจิตอาสา
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รากเหง้าจิตอาสา

พ่อ ผู้เตรียมจิตพร้อม อาสา

ขาว ผู้ขาวผ่องเจตนา พิสุทธิ์ไซร้

เฉียบ คมเรื่องภูมิปัญญา ท้องถิ่น

แหลม ทะลุปัญหาได้ สุขด้วยพอเพียง



24   หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ่อหมอขาว เฉียบแหลม

 ลักษณะอันโดดเด่นของพ่อหมอขาว เฉียบแหลม ท่ีชาวบ้านกล่าว
ขานและผู้คนทั่วไปสัมผัสได้ คือ เป็นบุคคลผู้มี “จิตสาธารณะ” เห็น
ประโยชน์สุขของส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว ควบคู่กับการเป็นผู้มี “จิต
อาสา” คือ อุทิศตนท�างานเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ท่านไม่
เพียงเอาใจใส่งานด้านสุขภาพของชุมชนจนมีต�าแหน่งเป็นประธาน 
เครือข่ายแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกต�าบลดงเค็งเท่าน้ัน แต่ยัง
เป็นผู้บุกเบิกงานทางด้านการศึกษาของชุมชน โดยเป็นผู ้น�าในการ 
ก่อสร้างโรงเรียนหนองพลวงมิตรประชา ของหมู่บ้านหนองพลวง (พ.ศ. 
๒๕๑9) และโรงเรียนไตรคามวิทยา ของต�าบลดงเค็ง (พ.ศ.๒๕๒๒) ทั้ง 
ยงัให้ความส�าคญักบัการพฒันาทางด้านจิตใจและศลีธรรมของชุมชนด้วย
การเป็นตัวตั้งตัวตีในการสร้างวัดพัฒนาสามัคคี (พ.ศ.๒๕๒๒) เพื่อเป็น
ศนูย์รวมทางจติใจของหมูบ้่าน แม้ในช่วงท่ีไม่มพีระสงฆ์อยูจ่�าพรรษา ท่าน
ก็อุทิศตนบวชเป็นพระรักษาวัดจนมีพระสงฆ์อยู่ประจ�าเป็นการถาวร
 กิจกรรมที่ท่านเอาใจใส่เป็นพิเศษคืองานรักษาป่าชุมชนและการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในต�าบลดงเค็ง ซ่ึงท่านถือว่าเป็นหัวใจของทุกสิ่งทุก
อย่างในชุมชน ในฐานะท่ีเป็นประธานของคณะกรรมการศูนย์พัฒนา
ละเลงิเคง็และป่าชมุชนต�าบลดงเคง็ และประธานชมรมอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม
ต�าบลดงเค็ง ท่านเป็นผู้น�าหลักในการปลูกป่าร่วมกับภาคีเครือข่าย 
ภาคประชาชนและผู้น�าท้องถิ่น ซึ่งท�างานกันเป็นทีมอนุรักษ์ป่า ได้แก่ 
ครูใหญ่ทองด�า ค�าเหนือ (อดีตผู้อ�านวยการโรงเรียนหนองพลวงมิตร 
ประชา) ครูหนูแดง เอี่ยมศรี (อดีตครูโรงเรียนดงเค็ง) ครูสวัสดิ์ ไชยชนะ 
(อดตีผูอ้�านวยการโรงเรยีนบ้านโนนชาด) ครสูงัคม นาด ี(อดตีคร ูโรงเรยีน
ไตรคามวิทยา) ชาวบ้านมักเรียกฉายาทีมนี้ว่า กลุ่มขาว-ด�า-แดง 
 เมือ่ปลกูแล้ว พ่อหมอขาวจะท�าหน้าทีเ่ขน็รถบรรทกุน�า้เข้ามารดน�า้
ต้นไม้ให้อยู่รอด ท่านมักพูดเสมอว่า 
 “การปลกูป่านะท�าง่าย แต่การปลกูป่าและท�าให้ต้นไม้ท่ีปลกูอยูร่อด 
เราต้องใส่ใจในการดูแลรักษา รดน�้าให้สม�่าเสมอจนกว่าต้นไม้นั้นจะเติบ
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ใหญ่พอสมควร” ชาวบ้านมักเห็นพ่อขาวนอนเฝ้าต้นไม้อยู่ในป่า ซึ่งเจริญ
งอกงามด้วยน�้าและน�้าใจของพ่อขาวที่รินรดให้อยู่เสมอ จนชาวบ้านต่าง
พูดกันว่า “ป่านี้เป็นป่าของพ่อขาว”
 ทีส่�าคญัไม่น้อยกว่าการปลกูป่าคอืการรักษาป่าให้ยัง่ยนื พ่อหมอขาว
เป็นแกนหลักในการร่างระเบียบข้อบังคับในการใช้ป่าและการอนุรักษ์
สมุนไพร มีการจัดท�าทางเดินป่าเพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติและ
สมนุไพรให้กบัโรงเรยีน องค์กรต่างๆ ตลอดจนประชาชนทัว่ไปทีส่นใจเร่ือง
สมนุไพร ทกุวนันีส้มุนไพรทุกชนดิท่ีพ่อหมอขาวน�ามาประกอบยา กไ็ด้มา
จากแหล่งป่าชุมชนดงเค็งนี้เอง
 ด้วยจติใจทีมุ่ง่มัน่ในการอนรุกัษ์ป่าชมุชนดงเคง็และหนองละเลิงเคง็
ของพ่อหมอขาว เฉียบแหลม ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายในชุมชนและ
ภาคประชาชน ในการอนุรักษ์ป่า มีการด�าเนินงานพัฒนาอย่างต่อเน่ือง
และรูปธรรมที่ชัดเจน ส่งผลให้ป่าชุมชนดงเค็งซึ่งมีเนื้อที่กว่า 3,000 ไร่
มีความอุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ป่าหายาก เป็นแหล่งสมุนไพรมากมาย และมี
เห็ดเป็นจ�านวนมาก ท�าให้ต�าบลดงเค็งได้รับรางวัลธงพระราชทานจาก
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ จ�านวน 3 ผืน นอกจาก
นั้นยังได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวระดับประเทศ ประเภทบุคคล
 การกล่าวถึงพ่อหมอขาว เฉียบแหลม ว่าเป็น “บุคคลต้นแบบจิต
อาสาและจติสาธารณะ” อาจจะยงัไม่ครบถ้วน เพราะท่านไม่เพยีงท�างาน
เพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทนเท่านั้น แต่ท่านยังสละทรัพย์สินของ
ท่าน เช่น การบริจาคที่ดินให้เป็นที่ตั้งของสถานีอานามัยต�าบลดงเค็ง 
อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น เนื้อที่ ๒ ไร่ ๒ งาน เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๖ ซึ่ง
ปัจจบุนั คอื โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบลดงเค็ง อ�าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น
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ภมูปัิญญายาพืน้บ้าน  
“ต�ารบัพ่อหมอขาว เฉียบแหลม”
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คนเรา
เมื่อจะลงมือท�าอะไรแล้ว

โปรดอย่าเกรงกลัว
ต่อปัญหาและอุปสรรค
เพราะถ้ามัวแต่เกรงกลัว 

เราก็จะไม่ลงมือ
ท�าอะไรเลย.....
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ภาพแสดงต�ารับยาประสะน�้านม
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ต�ารับประสะน�้านม
สรรพคุณ
บ�ารงุน�า้นมส�าหรบัมารดาหลงัคลอดทีม่ปัีญหาน�า้นมไม่มา หรอืมาน้อย

๑
๒

3

๔

๕

๖

7
๘

9

นมวัว(รากหรือเถา)
เล็บเหยี่ยว 
(รากหรือเถา)
สีหวด, หวดข่า 
(ล�าต้น)
ตับเต่า, ตับเต่าน้อย 
(ราก)
รุ่นไร่, ฮุ่นไฮ่ (ราก)

เครือหมากแตก 
(เถา)
ฝางแดง (ล�าต้น)
ไผ่จืด (ทั้งต้น)

ช้างน้าว (ล�าต้น)

Uvaria rufa Blume
Ziziphus oenoplia (L.) 
Mill. var. oenoplia
Lepisanthes rubiginosa 
(Roxb.) Leenh.
Polyalthia debilis (Pierre) 
Finet & Gagnep.
Erythroxylum 
cambodianum Pierre
Celastrus paniculatus Willd.

Caesalpinia sappan L.
Pogonatherum paniceum 
(Lam.) Hack.
Ochna integerrima (Lour.) 
Merr.

ส่วนที่ใช้-รากหรือเถา
ส่วนที่ใช้-ราก (ดีกว่า),
เถา  (ก็ได้)
ส่วนที่ใช้-ล�าต้น

ส่วนที่ใช้-ราก

ส่วนที่ใช้-ราก

ส่วนที่ใช้-เถา

ส่วนที่ใช้-ล�าต้น
ส่วนที่ใช้-ทั้งต้น

ส่วนที่ใช้-ล�าต้น

ล�าดับ ชื่อสมุนไพร ชื่อวิทยาศาสตร์ หมายเหตุ
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วิธีการต้ม น�าสมุนไพรทั้ง 9 ชนิด อย่างละครึ่งก�ามือ น�าไปต้มในหม้อดิน 
ใส่น�้าพอท่วมตัวยา ต้มนาน 30 นาที (นับจากตอนน�้าเดือด)
 ขนาดและวิธีการรับประทาน
วิธีที่ 1
 ดื่มน�้ายาสมุนไพรครั้งละ ๑ ถ้วย (300 มิลลิลิตร) วันละ 3 ครั้ง 
ตดิต่อกนันาน ๑ สปัดาห์ ถ้าน�า้นมยงัไม่มา สามารถดืม่ได้เรือ่ยๆ เมือ่น�า้นมมา 
สามารถหยุดได้
วิธีที่ 2 
 สามารถดื่มน�้ายาสมุนไพรแทนน�้าได้ เมื่อน�้านมมาแล้วจะหยุดดื่ม
หรือดื่มต่อไปเรื่อยๆ ได้ (ดื่มเหมือนการดื่มยาต้มสมุนไพรระหว่างอยู่ไฟ
หลังคลอด)
 อาหารแสลง
 ห้ามรับประทานชะอม เนื้อพังพอน เนื้อหมู หากรับประทานจะมี
อาการเจ็บหน้าอก น�้านมแห้ง ปวดศีรษะ
 ต�ารับยาประสะน�้านม ปัจจุบันได้รับการบรรจุในทะเบียนต�ารับยา
แผนไทยพร้อมเลข ๒๔ หลัก ของโรงพยาบาลหนองสองห้องซึ่ง 
โรงพยาบาลฯ ได้น�ามาใช้ในการดูแลหญิงหลังคลอด ทั้งที่โรงพยาบาล 
รวมถงึการเยีย่มบ้านหญงิหลงัคลอดท่ีคลอดท่ีอื่นและมีปัญหาน�า้นมไม่มา
หรือมาน้อย ภายในเขตพื้นท่ีอ�าเภอหนองสองห้องและอ�าเภอใกล้เคียง 
เช่น โรงพยาบาลชนบท อ�าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น มีการน�าต�ารับ
ประสะน�้านมของพ่อหมอขาว เฉียบแหลมไปใช้บริการตั้งแต่กันยายน 
๒๕๖0 ถึงปัจจุบัน
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การจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ เรื่อง สมุนไพร
ในวันต้อนรับสาธารณสุขนิเทศก์ เขต 7 

การถ่ายท�ารายการลุยไม่รู้โรย
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ต้นสีหวดตะลุมพุก
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2
ต�ารับแก้ผิดส�าแดง 

 สรรพคุณ ส�าหรบัผูท่ี้มอีาการปวดศีรษะ อาเจยีน หรอืหวันมฟกบวม 
มีไข้
 ส่วนประกอบ
  ๑. แก่นตะลุมพุกแดง
  ๒. แก่นต้นสีหวด
  3. แก่นหรือรากระเวียง
  ๔. รากหนามแดง
  ๕. แก่นระไหว
 วิธีการต้ม น�าสมุนไพรทั้ง ๕ ชนิด อย่างละครึ่งก�ามือ น�าไปต้มใน
หม้อดิน โดยเติมน�้า 3 ส่วน ต้มให้เหลือ ๑ ส่วน 
 ขนาดและวิธีการรับประทาน
 ดื่มน�้ายาสมุนไพรครั้งละ ๑ ถ้วย (300 มิลลิลิตร) วันละ 3 ครั้ง 
ติดต่อกันนาน ๑ สัปดาห์ 
 อาหารแสลง 
 เนื้อหนู กระต่าย กระรอก พังพอน ชะอม หากรับประทานจะมี
อาการเต้านมฟกบวม เจ็บแดงทั้งเต้า อักเสบ ปวดเต้านม มึนหัว เป็นไข้ 
อาเจียน
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หญ้าหนวดแมวรากหญ้าคา
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ต�ารับขับนิ่วกระเพาะปัสสาวะ
 สรรพคุณ ส�าหรับผู้มีอาการปวดไต ปัสสาวะติดขัด
 ส่วนประกอบ 
  ๑. หญ้าหนวดแมวทั้งต้น 
  ๒. หัวหญ้าชันกาด 
  3. รากหญ้าคา
 วิธีการต้ม 
 น�าสมุนไพรทั้ง 3 ชนิด อย่างละครึ่งก�ามือ น�าไปต้มในหม้อดิน โดย
เติมน�้า 3 ส่วน ต้มให้เหลือ ๑ ส่วน
 ขนาดและวิธีการรับประทาน 
 ดื่มน�้ายาสมุนไพรครั้งละ ๑ ถ้วย (300 มิลลิลิตร) วันละ 3 ครั้ง 
ติดต่อกันนาน ๑ สัปดาห์

๓
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มะระขี้นกขันทองพยาบาท
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ต�ารับแก้ริดสีดวงทวาร
 สรรพคุณ ส�าหรับผู้มีอาการปวดทวารหนัก ถ่ายเป็นก้อนเล็กๆ 
หรือเลือดออกทางทวารหนัก
 ส่วนประกอบ
  ๑. แก่นแก้วมือไว
  ๒. รากข้าวตาก
  3. มะระขี้นก
  ๔. แก่นขันทองพยาบาท
 วิธีการต้ม 
 น�าสมุนไพรทั้ง ๔ ชนิด อย่างละครึ่งก�ามือ น�าไปต้มในหม้อดิน 
โดยเติมน�้า 3 ส่วน ต้มให้เหลือ ๑ ส่วน
 ขนาดและวิธีการรับประทาน 
 ดื่มน�้ายาสมุนไพรครั้งละ ๑ ถ้วย (300 มิลลิลิตร) วันละ 3 ครั้ง 
ติดต่อกันนาน ๑ สัปดาห์

4
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รากเจตมูลเพลิง
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5
ต�ารับแก้สตรีตกขาว

 สรรพคุณ ส�าหรับแก้อาการปวดท้องน้อย และแก้ตกขาว
 ส่วนประกอบ
  ๑. รากสามสิบ (ผักชีป่าหรือสาวน้อยร้อยผัว)
  ๒. รากเจตมูลเพลิง
 วิธีการต้ม 
 น�าสมุนไพรทั้ง ๒ ชนิด อย่างละครึ่งก�ามือ น�าไปต้มในหม้อดิน โดย
เติมน�้า 3 ส่วน ต้มให้เหลือ ๑ ส่วน
 ขนาดและวิธีการรับประทาน 
 ดื่มน�้ายาสมุนไพรครั้งละ ๑ ถ้วย (300 มิลลิลิตร) วันละ 3 ครั้ง 
ติดต่อกันนาน ๑ สัปดาห์
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ต้นหนอนตายอยากก�าลังเสือโคร่ง
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ต�ารับบ�ารุงร่างกาย
 สรรพคุณ แก้อาการอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร
 ส่วนประกอบ
  ๑. ใบและต้นก�าลังเสือโคร่ง
  ๒. แก่นก�าแพงเจ็ดชั้น
  3. ใบก�าลังช้างสาร
  ๔. ต้น ใบ และราก โด่ไม่รู้ล้ม
  ๕. แก่นกวด
  ๖. ใบทองกวาว
  7. หัวหนอนตายอยาก
 วิธีการต้ม 
 น�าสมุนไพรทั้ง 7 ชนิด อย่างละครึ่งก�ามือ น�าไปต้มในหม้อดิน โดย
เติมน�้า 3 ส่วน ต้มให้เหลือ ๑ ส่วน
 ขนาดและวิธีการรับประทาน
 ดื่มได้ตลอดเวลา

6



ความหมาย
 หมอไทย หมายถงึ ผูท้ีไ่ด้รบัขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนญุาตเป็นผู้
ประกอบวชิาชพีการแพทย์แผนไทยหรอื ผู้ประกอบวิชาชพีการแพทย์
แผนไทยประยุกต์ ตาม พรบ.วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๕๖
 วิชาชีพการแพทย์แผนไทยตามพระราชบัญญัตินี้ ประกอบด้วย
  (๑) การประกอบวิชาชีพ การแพทย์แผนไทย ได้แก่ การ
ประกอบวชิาชพีด้านเวชกรรมไทย เภสชักรรมไทย การผดงุครรภ์ไทย 
การนวดไทย การแพทย์พืน้บ้านไทย หรอืการแพทย์แผนไทยประเภท
อื่น ตามที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการ
  (๒) การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์
คุณสมบัติ
 ๑) เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 ๒) เป็นผูท่ี้ได้รบัการขึน้ทะเบยีนเป็นผูป้ระกอบวิชาชพีการแพทย์ 
  แผนไทย หรือ การแพทย์แผนไทยประยุกต์
 3) ปฏิบัติงานดีเด่นที่เป็นแบบอย่างที่ดีได้ (ไม่น้อยกว่า ๑0 ปี)
 ๔) เป็นคนดี มีจริยธรรม เมตตาธรรม ตามหลักศาสนา
 ๕) เป็นผู้มีความรู ้ความช�านาญในการดูแลผู ้เจ็บป่วย และ 
  ถ่ายทอดความรู้
การให้คะแนน
25 คะแนน (ข้อมูลพื้นฐาน)
 • อายุ
 • ระยะเวลาประสบการณ์ในการดูแลรักษา
 • มีผู้มารับบริการสม�่าเสมอและต่อเนื่อง 

หลักเกณฑ์
และแนวทางการคัดเลือก
หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.2561
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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
 ๑) คัดเลือกจากหมอไทยดีเด่นระดับเขต ๑๒ เขต เพื่อคัดเลือก
ตัวแทนหมอไทยดีเด่นระดับภาคประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสขุ
 ๒) ลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑
 3) คณะท�างานพิจารณาคัดเลือกหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๖๑ จะคัดเลือกผู้ที่มีคะแนนดีที่สุดจากหมอไทยดีเด่นระดับภาค
ทัง้ ๔ ภาค เพือ่น�าเสนอให้คณะกรรมการพฒันาภมิูปัญญาท้องถ่ินด้าน
สุขภาพแห่งชาติพิจารณาตัดสิน
รางวัล
 ๑) โล่เชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณ
 ๒) เงินรางวัล



   ตามท่ี คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ ได้พิจารณาคัดเลือก 
หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญก�าลังใจของหมอพ้ืนบ้าน หมอแผนไทย ท่ีใช้
ภมูปัิญญาท้องถิน่ด้านสุขภาพในการท�าประโยชน์แก่สงัคมและประเทศชาต ิโดยมีการมอบรางวัลในการประชมุ
วิชาการประจ�าปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ นั้น
 ดังนั้น เพื่อให้การด�าเนินการคัดเลือกหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ 
เหมาะสม และได้รบัการยอมรับจากทกุภาคส่วน จงึแต่งตัง้คณะท�างานพจิารณาคดัเลอืก หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ 
พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีองค์ประกอบและอ�านาจหน้าที่ ดังนี้

1. องค์ประกอบคณะท�างาน ประกอบด้วย
 ๑) นายวิชัย โชควิวัฒน     ที่ปรึกษา
   ประธานคณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ
 ๒) นายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต  ที่ปรึกษา
   อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 3) นายเปรม ชินวันทนานนท์   ประธาน 
   ที่ปรึกษามูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
 ๔) นายประพจน์ เภตรากาศ   รองประธาน 
   ประธานสมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย
 ๕) นายปราโมทย์ เสถียรรัตน์   คณะท�างาน
   รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 ๖) นายขวัญชัย วิศิษฐานนท์   คณะท�างาน
    ผู้อ�านวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย
 7) นางศุภวรรณ พันธ์บูรณะ  คณะท�างาน
   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาก�าลังคน
 ๘) นายสันติสุข โสภณศิริ   คณะท�างาน
   นักวิชาการอิสระ
 9) นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ   คณะท�างาน
   มูลนิธิสุขภาพไทย
 ๑0) นางสาวปารณัฐ สุขสุทธิ์   คณะท�างาน
   ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ๑๑) นางเสาวณีย์ กุลสมบูรณ์  คณะท�างานและเลขานุการ
   ผู้อ�านวยการกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย
 ๑๒) นางสาวอรจิรา ทองสุกมาก  ผู้ช่วยเลขานุการ
   กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย

ค�าสั่งคณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ
ที่          / ๒๕๖๑

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท�างานพิจารณาคัดเลือกหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑
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 ๑3) นายสมัคร สมแวง  ผู้ช่วยเลขานุการ
   กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย
 ๑๔) นางสาวภัทร วาศนา  ผู้ช่วยเลขานุการภาคเหนือ
   กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และแพทย์พื้นบ้านไทย
 ๑๕) นางสาวภราดร สามสูงเนิน  ผู้ช่วยเลขานุการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย
 ๑๖) นางสาวกมลทิพย์ สุวรรณเดช   ผู้ช่วยเลขานุการภาคใต้
   กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย

2. ให้คณะท�างานมีอ�านาจหน้าที่ ดังนี้
 ๑) จัดท�าหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาคัดเลือกหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑
 ๒) ด�าเนนิการพจิารณาคดัเลอืก โดยประสานความร่วมมอืหน่วยงาน องค์กร ภาคเีครอืข่าย ทีเ่กีย่วข้อง
ในการพิจารณาบุคคลผู้สมควรได้รับการคัดเลือก
 3) เสนอชื่อ ประวัติ ผลงานของบุคคลผู้สมควรได้รับการพิจารณาคัดเลือกต่อคณะกรรมการพัฒนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑
 ๔) จัดท�าทะเบียนประวัติบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อจัด
ท�าฐานข้อมูลในการเผยแพร่และใช้ประโยชน์ต่อไป
 ๕) ด�าเนินการประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ ในการ
ประชุมวิชาการประจ�าปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ ๑๕
 ๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  สั่ง ณ วันที่  ๑๘  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖0

(นายวิชัย โชควิวัฒน)
ประธานคณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ

- ๒ -
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ผู้ให้ข้อมูล
๑) นางสวุล ีพฤกษาหอม ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบลดงเคง็
๒) นางสาวดรรชนี ถากง พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ โรงพยาบาลหนองสองห้อง

ภาคีเครือข่ายหน่วยงานร่วมท�างาน
๑) โรงพยาบาลหนองสองห้อง 
๒) ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอหนองสองห้อง
3) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลดงเค็ง
๔) องค์การบริหารส่วนต�าบลดงเค็ง
๕) โรงเรียนหนองพลวงมิตรประชา
๖) โรงเรียนไตรคามวิทยา
7) โรงเรียนบ้านดงเค็ง
๘) โรงเรียนบ้านโนนชาด - หนองช้างน�้า
9) โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว

ภาคีเครือข่ายบุคคลร่วมท�างาน
๑) นายทองด�า ค�าเหนือ อดีตผู้อ�านวยการโรงเรียนหนองพลวงมิตรประชา  
 (ข้าราชการครูบ�านาญ)
๒) นายสวัสดิ์ ไชยชนะ อดีตผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านโนนชาด - หนองช้างน�้า  
 (ย้ายไปโรงเรียนอื่น)
3) นายหนูแดง เอี่ยมศรี อดีตครูโรงเรียนบ้านดงเค็ง (ข้าราชการครูบ�านาญ)

หน่วยงานสนับสนุน
ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ขอขอบคุณหน่วยงานและบุคคลผู้มีส่วนร่วม ดังนี้
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การบรรยายแนวทางการอนุรักษ์ป่าและศึกษาสมุนไพรในป่าชุมชน ต.ดงเค็ง
ให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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