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ค�าน�า

 งานประกาศเกียรติคุณ “หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ” เป็นส่วนหนึ่งของ
การส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

 การส่งเสรมิและพฒันาภูมปัิญญาการแพทย์แผนไทย เป็นไปตามหลกั
การและแนวคิดขององค์การอนามัยโลก ที่มีข้อสรุปตั้งแต่การผลักดัน 
“การบรรลุสุขภาพดีถ้วนหน้าเมื่อ ๒๕๔๓” ตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 
๒๕๑๐ ว่าการจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ จะพึ่งแต่การแพทย์แผน
ปัจจุบนัเท่าน้ันไม่ได้ จ�าเป็นต้องส่งเสรมิและพฒันาการแพทย์แผนดัง้เดมิ
ของแต่ละประเทศ แต่ละชุมชน และน�ามาใช้ประโยชน์ร่วมด้วย

 การคัดเลือกหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ เร่ิมคร้ังแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ด�าเนินการโดยคณะกรรมการพฒันาภมูปัิญญาท้องถิน่ด้านสขุภาพแห่งชาติ 
ตั้งแต่การก�าหนดหลักเกณฑ์ การประกาศเชิญชวนให้มีผู้เสนอ และการ
ด�าเนินการคัดเลือกจนเสร็จสิ้น น่ายินดีที่ปีนี้กรมพัฒนาการแพทย์ 
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้พัฒนากระบวนการคัดเลือก โดยมี
การคัดเลือกหมอไทยดีเด่นระดับจังหวัดและระดับเขตข้ึน ในปีนี้การ 
คัดเลือกหมอไทยดีเด่นระดับชาติ จึงต่อยอดจากการด�าเนินการของกรม 
โดยน�ารายชือ่หมอไทยดเีด่นระดบัเขตมาพจิารณา แล้วลงพืน้ทีไ่ป “ดตูวั” 

และ “ดูผลงาน” จนในที่สุด ได้หมอไทยดีเด่นระดับเขต ๒ ท่าน ที่มี
คะแนนก�้ากึ่งกัน คณะกรรมการจึงตัดสินใจให้ทั้ง ๒ ท่าน เป็นหมอไทย 
ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ คู่กันคือ พ่อใหญ่หมอพรมมา แสงชมภู และ
พ่อหมอสอย เพชรฤทธิ์ 

 ขอให้ทั้งสองท่านมีสุขภาพพลานามัยดี มีอายุยืนยาว สามารถเป็นที่
พึง่ของประชาชนในชมุชน เป็นแบบอย่างอนัดแีละเป็นศรแีก่วงการแพทย์
แผนไทย สืบไปนานเท่านาน

นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน
ประธานกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ
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 พ่อใหญ่หมอพรมมา แสงชมพู เกิดเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๔๗๒ ในครอบครัวชาวนาเชื้อสายผู้ไทยทรงด�า ที่บ้านกุดหว้า ต�าบล
กดุหว้า อ�าเภอกฉุนิารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ ์เป็นบตุรคนที ่๒ ในจ�านวน
พี่น้อง ๕ คน ซึ่งเป็นชายล้วนของพ่อสีพา แม่หน่อย

 พ่อใหญ่หมอพรมมา เข้าเรียนหนังสือที่วัดกกต้อง บ้านกุดหว้า เมื่อ
อายุได้ ๘ ขวบ มีครูบาหงเป็นผู้สอน เรียนหนังสือจนจบชั้น ป. ๔ ต่อมา
เมื่ออายุได้ ๑๘ ปี ก็ขอพ่อแม่บวชเป็นจัวหรือสามเณรหนุ่มที่วัดกกต้อง 
มพีระครกูง แห่งวดัสมินาโก บ้านนาโก ต�าบลบัวขาว อ�าเภอกุฉนิารายณ์ 
มาเป็นพระอุปัชฌาย์บวชให้ แล้วกลับมาประจ�าอยู่ ณ วัดป่ากุดหว้า 
เหตุท่ีต้องไปบวชที่วัดกกต้อง เพราะที่วัดป่ากุดหว้าไม่มีสิม หรือโบสถ์ 
ให้ท�าพิธีบวชได้ แต่วัดป่ากุดหว้าก็เป็นส�านักเรียนปริยัติธรรม ที่เปรียบ
เสมือนตักสิลาให้เณรหนุ่มพรมมาได้ศึกษาเล่าเรียนสืบทอดภูมิปัญญา
ผู้ไทยอีสาน กับ พระครูทองอ่อน เจ้าอาวาส ร่วมกับพระเณรราว 
๓๐ รูป เณรหนุ่มพรมมายังเรียนวิปัสสนากรรมฐานกับหลวงปู่เสน 
ผูม้ชีือ่เสียงทัง้ทางวปัิสสนากรรมฐาน และวชิาหมอยาสมนุไพร ขณะนัน้
หลวงปู่อายุถึง ๙๐ ปีแล้ว แต่ยังแข็งแรง มีก�าลังวังชา พาจัวหนุ่ม 
เดินธุดงค์ขึ้นอุทยานภูผาผึ้ง ฝึกฝนวิปัสสนากรรมฐานในถ�้าฝ่ามือแดง 
ถ�้ายุคหินที่มีชื่อเสียงของอ�าเภอกุฉินารายณ์ และถ�้าเถื่อนอื่นๆ 

พร้อมเรียนรู ้พืชพันธุ์สมุนไพรในอุทยานภูผาผึ้ง จนมีความรู ้อย่าง 
กว้างขวาง

 เณรหนุ่มพรมมาท�าหน้าที่เป็นผู้อุปัฏฐาก ปรนนิบัติดูแลหลวงปู่เสน 
อย่างใกล้ชิด ติดตามไปทุกหนแห่ง เที่ยวหาสมุนไพรและเตรียมยาให้
หลวงปู่ ดูแลรักษาชาวบ้านมากมายที่มาฝากผีฝากไข้ที่วัดป่ากุดหว้า 
ในทีส่ดุเณรหนุม่พรมมาก็ได้รบัความไว้วางใจให้เป็นทายาทสืบทอดวชิา
หมอฮากไม้ คือ หมอยาสมุนไพรจากหลวงปู่พร้อมวชิาคาถาอาคมต่างๆ 
มีพิธีตั้งคายบูชาครูอย่างสมบูรณ์ ต่อมาเมื่ออายุได้ ๒๐ ปี ก็ได้อุปสมบท
จากพระครูกงที่วัดกกต้องเช่นเม่ือครั้งบวชเป็นสามเณร และกลับมา
ปรนนบัิตริบัใช้และเรยีนวชิาจากหลวงปู่เสนทีว่ดักุดหว้าต่อไป จนกระทัง่
หลวงปู่มรณภาพไปเมื่อวัย ๙๖ ปี ก่อนหลวงปู่จะละสังขารไปได้ให ้
พระเพลินลูกศิษย์รูปหนึ่ง จารคัมภีร์แพทย์ผู้ไทยบนใบลานพร้อมคาถา
ตามค�าบอกของท่าน มอบให้พระพรมมา ซึ่งรักษาไว้ตราบจนปัจจุบัน 
และพ่อใหญ่หมอพรมมาได้จดัให้มีการแปลคัมภร์ีภาษาผู้ไทยนีเ้ป็นภาษา
ไทยภาคกลางแล้ว

 พระพรมมาอยูใ่นสมณเพศได้ ๓ ปี ก็ลาสิกขาออกมาครองเรอืนสร้าง
ครอบครัวกับแม่นาจ แสงชมพู สาวผู้ไทยบ้านเดียวกัน มีบุตรธิดารวม 

ค�าประกาศเกียรติคุณ
หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
พ่อใหญ่หมอพรมมา แสงชมภู
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๙ คน แต่ตายเสียแต่ยังเล็ก ๓ คน เหลืออยู่ ๖ คน เป็น ชาย ๓ หญิง ๓ 
พ่อใหญ่หมอพรมมาถือศีล ๕ เคร่งครัด ทุกวันพระจะนุ่งขาวห่มขาว 
ถือศีล ๘ ที่วัด หรือขึ้นภูผาผึ้งปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนืองๆ เมื่ออายุ
ได้ ๖๐ ปี ก็ขอภรรยาบวชอกีครัง้ เป็นเวลาถงึ ๔ ปี ตลอดชวีติอนัยนืยาว
ท่านได้ศึกษาเรียนรู้วิชาหมอเพิ่มเติม และช่วยเหลือดูแลรักษาชาวบ้าน
ที่มาฝากผีฝากไข้ ตลอดเวลายาวนานถึง ๖๐ กว่าปี ด้วยความรู้ความ
สามารถ และด้วยจรรยามารยาทอนังดงาม เป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวาง 
จนได้รบัคดัเลอืกเป็นหมอไทยดเีด่นระดบัจงัหวัด ระดับเขต และในทีส่ดุ
ก็ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในหมอไทยดีเด่นประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๘
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ประวัติชีวิต พ่อใหญ่หมอพรมมา แสงชมภู
ผู้สืบสานภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านอีสานแห่งภูผาผึ้ง

วัน เดือน ปีเกิด ๕  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๒   อายุ ๘๖ ปี
ชื่อ-สกุลคู่สมรส นางนาจ  แสงชมภู
บุตร จ�านวน ๙ คน เสียชีวิต ๓ คน ปัจจุบันมีชีวิตอยู่ ๖ คน 
 เป็นชาย ๓ คน หญิง ๓ คน
การงาน จิตอาสาเป็นหมอยาพื้นบ้าน
การศึกษา จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ที่อยู่ปัจจุบัน ๑๑๐ หมู่ ๒ ต�าบลกุดหว้า  อ�าเภอกุฉินารายณ์  จังหวัด 
 กาฬสินธุ์   
การประกอบโรคศิลปะ เป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภท 
 เวชกรรมไทย โดยการประเมินความรู้และจรรยาบรรณ  
 จากคณะกรรมการวชิาชพีสาขาการแพทย์แผนไทย [ตาม 
 มาตรา ๓๓ (๑) (ค) แห่ง พ.ร.บ. การประกอบโรคศิลปะ  
 พ.ศ. ๒๕๔๒] เลขที่ใบอนุญาต พท.ว. ๑๙๐๔๗ วันที่ ๘  
 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔
รางวัล/ผลงาน • ประกาศเกียรติคุณคนดีศรีสาธารณสุขกุดหว้า ด้าน 
 บุคลากรสาธารณสขุอาวโุสด้านการแพทย์แผนไทยต้นแบบ  
 จากเทศบาลต�าบลกุดหว้า ปี ๒๕๕๗
  • ประกาศเกยีรตคิณุเป็นผูผ่้านการอบรมการใช้สมนุไพร 
 จากเทศบาลต�าบลกุดหว้า วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 • ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติหมอพื้นบ้าน ณ วันที่ ๒๓  
 มีนาคม ๒๕๕๕
 • ได้รบัโล่เชิดชูเกียรตหิมอไทยดเีด่นระดบัภาคตะวนัออก 
 เฉียงเหนือ ประจ�าปี.๒๕๕๗
 • ได้รบัมอบเกียรตบัิตรเชิดชูเกียรตหิมอไทยดเีด่น ระดบั 
 จังหวัด ในเขตบริการสุขภาพที่ ๗ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม  
 พ.ศ. ๒๕๕๘

 ด้วยเกียรติประวัติดังกล่าวและคุณูปการที่ท่านมีต่อการแพทย์แผนไทย ท่านจึง
ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ประวัติ
หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๘
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สายธารภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านชาวผู้ไทย 
 ในหอมะเหศกัดิ ์ทีเ่สาหลกัเมอืงกดุสมินารายณ์ มจีารกึบอกเรือ่งราว
ของเจ้าราชวงศ์กอ พาพี่น้องชาวผู้ไทยกว่า ๓๐๐๐ คน อพยพจากเมือง
วังอ่างค�า แคว้นสะหวันนะเขต (สุวรรณเขต) ฝั่งลาว ข้ามล�าโขงเข้ามาพึ่ง
พระบรมโพธิสมภารในสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยตั้ง
บ้านเรือนอยู่ที่บ้านกุดสิมเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๘๔
 ต่อมา ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ยกบ้านกดุสมิขึน้เป็นเมอืงชัน้ตรชีือ่ เมอืง
กดุสมินารายณ์ และทรงตัง้เจ้าราชวงศ์กอเป็นทีพ่ระธเิบศรวงศา เจ้าเมือง
กุดสิมนารายณ์คนแรกในปี พ.ศ. ๒๓๘๘ ครั้นปี พ.ศ. ๒๔๕๑ ทางการ 
จึงได้ยุบเมืองกุดสิมนารายณ์ลงเป็นอ�าเภอ และในปี พ.ศ. ๒๔๕๖ จึงได้
เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นอ�าเภอกุฉินารายณ์มาจนกระทั่งปัจจุบัน ความเป็นมา
เหล่าน้ี ย่อมแสดงให้เหน็ว่ากฉุนิารายณ์เป็นท้องถิน่ทีมี่ตวัตนทางประวตัศิาสตร์
พอสมควร

 ผู้ไทยนับเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคอีสานที่ใหญ่ที่สุดรองจากกลุ่ม
ชาติพันธุ์ไท-ลาว ชาวผู้ไทยในประเทศไทยส่วนใหญ่คือ ผู้ไทยด�า (ชาว
ผู้ไทยมี ๔ กลุ่มคือ ผู้ไทยด�า ผู้ไทยขาว ผู้ไทยแดง และผู้ไทยลาย) เป็นที่
รูก้นัโดยทัว่ไปว่าชาวผูไ้ทยเป็นชาตพินัธุท์ีมี่วฒันธรรมเก่าแก่งดงามในทกุ
ด้าน ไม่ว่าเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าย้อมครามเข้ม การฟ้อนเลบ็ของ
สาวงามผู้ไทยอันเลืองลือไปทั่วโลก ประเพณีการต้อนรับที่สร้างความ
ประทับใจให้อาคันตุกะผู้มาเยือนไม่รู้ลืม แต่ที่ส�าคัญคือวิถีชีวิตอันเรียบ
ง่ายของชาวผูไ้ทยทีแ่นบแน่นอยูกั่บธรรมชาตแิละประเพณดีัง้เดมิทีม่พีทุธ
ศาสนาและความเช่ือผีบรรพบุรุษเป็นแกนกลาง ดังนั้นแม้การพัฒนา
เศรษฐกิจตลอดกว่า ๕ ทศวรรษทีผ่่านมาจะท�าให้ชมุชนชนบททัว่ไปแตก
สลาย แต่ส�าหรับชาวผู้ไทยที่มีประเพณีชีวิตแบบพอเพียง ชุมชนและ
ครอบครัวจึงยังมีความผูกพันกันเหนียวแน่น ซึ่งแสดงให้เห็นในประเพณี
ชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายของชาวผู้ไทย

หมอไทยดีเด ่นแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘

พ่อใหญ่หมอพรมมา
แสงชมภู

ผู้สืบสานภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านอีสานแห่งภูผาผึ้ง
บ้านกุดหว้า ต�าบลกุดหว้า อ�าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
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 แม้แต่ความเจบ็ไข้ได้ป่วยเองกม็ใิช่เป็นเรือ่งส่วนตวัของคนใดคนหนึง่ 
หรือของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งเท่านั้น แต่เป็นเรื่องที่เครือญาติรวม
ทัง้ชมุชนเข้ามามส่ีวนเกีย่วข้องตามประเพณกีารบ�าบดัรักษาแบบพ้ืนบ้าน
ของชาวผูไ้ทย ซึง่มลีกัษณะความเป็นแพทย์ทางสงัคม (Social Medicine)
และความเป็นแพทย์แบบองค์รวม (Holistic Medicine) อย่างชัดเจน 
ดงัจะเหน็ได้ว่าหมอพืน้บ้านของชาวผูไ้ทยนัน้มทีัง้หมอทีรั่กษาโรคทางกาย 
(กายิกโรโค) โดยการใช้ยา กายภาพบ�าบัด หรือการผดุงครรภ์ได้แก่ หมอ
ฮากไม้ (หมอยาสมุนไพรบ�าบัด) หมอเอ็นหรือหมอขิดเส้น (หมอนวด
บ�าบัด) หมอจอดกระดูก (หมอนวดน�้ามันสมุนไพร จัดกระดูก เข้าเฝือก
ไม้ไผ่) หมอต�าแย (หมอท�าคลอด) เป็นต้น

 รวมทั้งการรักษาโรคทางจิตวิญญาณ (เจตสิกโรโค) โดยการใช้พิธี 
กรรมบ�าบัดทั้งแบบพุทธและแบบไสย อันได้แก่ หมอธรรม (หมอคาถา
อาคมและหมอน�า้มนต์ไล่ผแีละเสนยีดจญัไร) หมอเป่า (หมอเป่าน�า้หมาก 
เป่าน�้ามนต์รักษาโรค) หมอสูตรขวัญ (หมอเสริมขวัญก�าลังใจ) หมอจ�้า
(หมอตดิต่อสือ่สารระหว่างคนกบัผ)ี หมอเหยา (หมอล�าทรง หมอล�าผฟ้ีา) 
หมอเสียพิษ (หมอรักษาพิษสัตว์กัดต่อย) เป็นต้น ส�าหรับชาวผู้ไทย 

ทุกวันนี้วัดวาอารามยังเป็นศูนย์กลางด้านต่างๆ ของชุมชน รวมท้ังด้าน
ภมูปัิญญาการแพทย์พืน้บ้านด้วย วดัเป็นแหล่งอนรุกัษ์ผกูคมัภร์ีแพทย์พืน้
บ้านที่จารเป็นภาษาธรรมบนใบลาน โดยมีหมอพระเป็นผู้ถ่ายทอด

ทายาทหมอพระ
 พ่อใหญ่หมอพรมมา แสงชมภ ูถอืก�าเนดิในครอบครวัชาวนาเชือ้สาย
ผู้ไทยทรงด�า ที่บ้านกุดหว้า ต�าบลกุดหว้า อ�าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ซึ่งเป็นท้องถิ่นใหญ่ของชาวผู้ไทย บิดาชื่อนายสีพา มารดาชื่อ 
นางหน่อย เป็นบุตรคนท่ี ๒ ในจ�านวนพีน้่อง ๕ คน ซึง่เป็นชายล้วน พีน้่อง 
๔ คนรวมทั้งตัวท่านเอง (ยกเว้นคนสุดท้อง) ได้บวชเป็นพระ ปัจจุบัน 
พี่ชายคนหัวปีอายุถึง ๙๑ ปี แต่ยังด�ารงอยู่ในสมณเพศที่วัดป่ากุดหว้าชื่อ
พระอาจารย์สิงห์

 เมื่ออายุย่าง ๘ ขวบ เด็กชายพรมมาเข้าเรียนหนังสือที่วัดกกต้อง 
บ้านกุดหว้า มีครูบาหงเป็นผู้สอน เล่ากันว่าเด็กน้อยพรมมาหัวไวไล่
หนังสือไปจนจบชั้นประถม ๔ เมื่ออายุได้ ๑๑ ขวบโดยไม่ตกซ�้าชั้นเลย 
คร้ันอาย ุ๑๘ ปีบ่าวพรมมาได้ปรารภกบับดิามารดาขอบวชเณรหรอืจวัน้อย 
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โดยมีพระครูกง แห่งวัดกุดสิมนาโก บ้านนาโก ต�าบลบัวขาว อ�าเภอกุฉิ 
นารายณ์ มาเป็นอุปัชฌาย์ท�าพิธีให้ไตรสรณาคมน์ บรรพชาเป็นสามเณร
ที่วัดกกต้อง
 จากนัน้จวัน้อยพรมมาจงึกลบัมาประจ�าอยูท่ีวั่ดป่ากุดหว้า บ้านกดุหว้า 
(เหตุทีมิ่ได้ท�าพธีิบรรพชาเป็นสามเณรทีว่ดัป่ากดุหว้ากเ็พราะวดันีไ้ม่มสีมิ
หรือโบสถ์เหมือนวัดกกต้องที่อยู่เหนือหมู่บ้านนั่นเอง)

 ณ วัดป่ากุดหว้า ซึ่งเป็นวัดวิปัสสนาใกล้บ้านนี่เองเป็นดังตักสิลา
ถ่ายทอดภูมิปัญญาอีสานผู้ไทยให้แก่สามเณรหนุ่มพรมมาซ่ึงมีความ
กระหายใคร่เรยีนรู้ไปทกุสิง่ ตวัท่านพร้อมกบัพระเณรรุน่เดยีวกนัในตอน
นัน้ราว ๓๐ รปูได้รบัการถ่ายทอดปรยิตัธิรรมและเรยีนอกัษรธรรม อกัษร
ไทยน้อยว่าด้วย “ปัญญาบารมี” กับพระครูทองอ่อน (จ้องสาระ) เจ้า
อาวาสวัดป่ากุดหว้า ในขณะเดียวกันจัวน้อยพรมมาก็ได้ฝากตัวเป็นลูก
ศิษย์กับหลวงปู่เสน (สุระพร) หมอพระผู้มีชื่อเสียงทางด้านวิปัสสนา
กรรมฐาน และหมอยาสมนุไพร ขณะนัน้ญาปู ่(คอืหลวงปู ่ตามค�าเรยีกของ
ชาวผูไ้ทย) มอีายไุด้ ๙๐ ปีแล้ว แต่ท่านยงัแขง็แรงมกี�าลงัวงัชา พาจวัน้อย
พรมมาธุดงค์ในอุทยานภูผาผึ้ง (ซึ่งอยู่ห่างจากวัดป่ากุดหว้าประมาณ 

๒ กิโลกรัม) ฝึกฝนวิปัสสนากรรมฐานในถ�้าฝ่ามือแดง (ช่ือถ�้ายุคหินที่มี 
ชือ่เสยีงของอ�าเภอกุฉนิารายณ์) และเถือ่นถ�า้อ่ืนๆ พร้อมกับเรยีนรูพ้ชืพนัธุ์
สมนุไพรจนเรยีกว่าแทบจะรูจั้กต้นไม้ทุกต้นบนภผูาป่าใหญ่แห่งนัน้

 ในช่วงทีเ่ป็นสามเณร พ่อใหญ่หมอพรมมา ได้ท�าหน้าทีเ่ป็นผูอ้ปัุฏฐาก 
ปรนนิบัติดูแลญาปู่เสน อย่างใกล้ชิดติดตามท่านไปทุกแห่ง เที่ยวหา
สมนุไพรจากป่าภแูละเตรยีมยาให้ท่านส�าหรบัรกัษาชาวบ้านมากมายทีม่า
ฝากผีฝากไข้ที่วัดป่ากุดหว้า ในที่สุดจัวน้อยพรมมาก็ได้รับความไว้วางใจ
ให้เป็นทายาทสืบทอดวชิาหมอฮากไม้ (หมอยาสมุนไพร) และคาถาอาคม
ที่ใช้ปลุกเสกยารักษาคนไข้ พิธีตั้งคายไหว้ครูของหมอพระที่ปฏิบัติกันมา
แต่โบราณประกอบด้วย เครือ่งขนั ๕ และขนั ๘ กับเงนิหมากค้อ ๕ หน่วย 
(เงินหมากค้อเป็นสกุลเงินตราของสยามชนิดหนึ่งซึ่งชาวผู้ไทยนิยมใช ้
ท�าด้วยโลหะทองเหลืองขนาดเท่าลูกหมากค้อ) ขันคายในสมัยโบราณ 
เรียกว่า ขันกะยอง เป็นเครื่องจักสานด้วยเส้นตอกไม้ไผ่เป็นรูปทรงคล้าย
ครก เป็นภาชนะส�าหรับวาง เทียน ๕ อยู่ชั้นล่าง แล้วจึงวางดอกไม้ ๕ 
ซ้อนทับบนปากขัน เรียกว่า ขัน ๕ ถ้าวางเทียน ๘ ดอกไม้ ๘ บนปากขัน 
ก็เรียกว่า ขัน ๘
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 เมื่อตั้งคายบูชาครูกับญาปู่เสนแล้ว ก็นับได้ว่าสามเณรพรมมาเป็น
หมออย่างสมบรูณ์ เมือ่อาย ุ๒๐ ปี ท่านได้รบัการอปุสมบทจากพระครูกง
ที่สิมโบสถ์วัดกกต้อง จากน้ันก็กลับมาประจ�ารับใช้ญาปู่เสนที่วัดป่ากุด
หว้าดังเดิม จนกระทั่งญาปู่มรณภาพเมื่ออายุได้ ๙๖ ปี พระพรมมาจึงท�า
หน้าท่ีเป็นหมอพระรักษาญาติโยมสืบแทนญาปู่เสน และยังออกธุดงค์
ปฏิบัติวิปัสสนาด้วยตนเองในถ�้าบนภูผาผึ้งเจริญรอยตามญาปู่ผู้เป็นครู
ประสทิธิป์ระสาทวชิาแพทย์พืน้บ้านผูไ้ทย ก่อนญาปู่จะละสงัขาร ท่านได้
บอกให้ลูกศิษย์รูปหนึ่งชื่อพระเพลินจารคัมภีร์แพทย์ผู้ไทยบนใบลาน
พร้อมคาถาตามค�าบอกของท่าน เพื่อมอบให้พ่อใหญ่หมอพรมมาเก็บ
รักษาไว้ตราบเท่าทุกวันนี้

 ปัจจุบันท่านได้แปลคัมภีร์ยาผูกนี้ออกมาเป็นภาษาผู้ไทยโดยมีผู้
ถ่ายทอดมาเป็นภาษาไทยกลางแล้ว

หมอพื้นบ้านหมอพระแห่งบ้านกุดหว้า
 พระพรมมาอยู่ในสมณเพศได้ ๓ ปี จึงบอกลาสิกขาออกมาใช้ชีวิต
ครองเรอืนกบัสาวผูไ้ทยในบ้านเดยีวกนัช่ือนางนาจ แสงชมภ ู(นามสกลุเดิม 

แย้มใส) มีบุตรธิดาด้วยกัน ๙ คน แต่ตายตั้งแต่ยังเล็ก ๓ คน ปัจจุบันมี 
ชีวิตอยู่ ๖ คน เป็นชาย ๓ หญิง ๓ ในช่วงที่ภรรยาตั้งท้องบุตรคนแรก 
พ่อใหญ่พรมมาได้เริ่มใช้วิชาหมอยาสมุนไพรที่ร�่าเรียนมาปลุกเสกยาเพื่อ
ใช้บ�าบดัรักษาและดแูลสขุภาพภรรยาทัง้ก่อนคลอดและหลงัคลอด ตลอด
จนดูแลรักษาลูกหลานในครอบครัว รวมทั้งเครือญาติ พร้อมกันนั้นท่าน
ก็ได้ท�าการรักษาคนในชุมชนชาวผู้ไทยและคนจังหวัดใกล้เคียง ในฐานะ
ที่เป็นหมอพื้นบ้านคฤหัสถ์ที่ยังด�ารงคุณธรรมแบบหมอพระ คือไม่เรียก
ค่ารักษาหรือแม้แต่ค่าคายไหว้ครูจากคนไข้ ด้วยกิตติศัพท์หมอพระของ
ญาปูเ่สนท�าให้ลกูศิษย์พลอยได้รบัความเชือ่ถอื ประกอบกับความรูค้วาม
สามารถ ความเมตตาและความละเอยีดรอบคอบในการดแูลรกัษาของพ่อ
ใหญ่หมอพรมมาเอง ท�าให้ท่านเป็นที่พึ่งของประชาชนคนเจ็บป่วยมา
ตลอด ๖๐ กว่าปี
 แม้จะละเพศบรรพชิตมาแล้ว แต่พ่อหมอพรมมา ยังถือศีล ๕ อย่าง
เคร่งครัด ทุกวันพระท่านนุ่งห่มขาวถือศีล ๘ ที่วัด หรือขึ้นภูผาผึ้งเพื่อ
ปฏิบัติวิปัสสนาอยู่เนืองๆ จนเมื่ออายุ ๖๐ ปี ท่านได้ขอภรรยาออกบวช
อีกคร้ังเป็นเวลาถึง ๔ ปี ระหว่างบวชท่านได้ออกธุดงค์บนภูผาผึ้งและ
เจริญภาวนาอดอาหารอยู่ภายในถ�้าคราวละหลายๆ วัน เล่ากันว่าท่าน 
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ได้นิมิตเห็นเทวดามาบอกยารักษาโรคลมชัก อันเป็นโรคกรรมประจ�าตัว
ของท่านจนหายขาด เมือ่เกดิอาพาธอย่างใดกจ็ะมเีทวดามาบอกยารกัษา
ให้หรอืบางครัง้ก็บงัเกิดมนี�า้มนต์ไหลออกจากหนิยามหน้าแล้ง เพือ่ให้ท่าน
ดื่มกินรักษาโรค ด้วยบุญบารมีจากการรักษาศีล เจริญสมาธิภาวนาอยู่
เสมอน่ีเองท�าให้การปลุกเสกยาสมุนไพรของท่านมีฤทธิ์สรรพคุณรักษา
โรคได้ชะงดั จนเป็นทีเ่ลอืงลอื มชีาวบ้านนยิมเอาสมนุไพรมาให้ท่านปลุกเสก
ก่อนเอาไปท�ายา

 เจ้าอาวาสวัดป่ากุดหว้าองค์ปัจจุบัน คือพระครูประยุตขันติธรรม
(เทพ แสงชมภู) ผูเ้ป็นหลานตาของท่านได้ก่อตัง้ชมรมสมนุไพรขนัติธรรม 
โดยมพ่ีอใหญ่หมอพรมมาเป็นทีป่รกึษากิตตมิศกัดิ ์(ประธานชมรมคอื นาย
ประจน อุทรักษ์ รองประธานคือ นางนพคุณ สุระพร ผู้เป็นหลานแท้ๆ
ของญาปูเ่สน) ชมรมนีม้วีตัถุปสงค์เพือ่อนรุกัษ์สมนุไพรในท้องถิน่ และส่ง
เสริมการแพทย์พ้ืนบ้าน โดยชมรมฯ จะเก็บสมุนไพรที่ปลูกและอนุรักษ์
ไว้น�ามาให้พ่อใหญ่หมอพรมมาปลกุเสกแล้วน�าไปแจกจ่ายแก่คนไข้ต่อไป

 พ่อใหญ่หมอพรมมามีความรู้ความช�านาญในการรักษาโรค
หลายอย่าง แต่ต�ารับยาที่มีชื่อของท่านได้แก่
 • ยาซุมใหญ่  ๑๐๘ ชนิด ซึ่งเป็นยาฝนที่ใช้รักษาโรคไข้หมากไม้ ไข้ 
  มาลาเรีย และโรคไข้ทั้งปวง ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่
 • ยารักษากลุ่มโรคสตรี เช่น ยาเรียกน�้านมสตรีและยาบ�ารุงสตรี 
  หลังคลอด ยาขับน�้าคาวปลา ยารักษาแม่ก�าเริด (แม่ลูกอ่อนกิน 
  ผิดส�าแดง) ยาแก้โลหิตระดูไม่ปกติ ยาแก้โรคหมาดขาว (อาการ 
  ตกขาว)
 • ยาอบสมุนไพรสตรีหลังคลอดแทนการนอนแคร่ไฟอยู ่กรรม  
  (อยู่ไฟ) ท่านได้ออกแบบอุปกรณ์ส�าหรับการอยู่ไฟจากวัสดุใน 
  ท้องถิน่ โดยให้สตรหีลังคลอดอยูใ่นท่าครึง่นัง่ครึง่นอนแบบสบายๆ  
  ภายในกระโจมอบแบบพื้นบ้านของท่าน
 • ยาสลายนิ่วในไตและกระเพาะปัสสาวะซึ่งเป็นโรคที่ป่วยกันมาก 
  ในชนบทอีสานที่แหล่งน�้ามีหินปูน ยาแก้เยี่ยวหยัด (อาการขัด 
  ปัสสาวะ)
 • ยารักษาโรคริดสีดวงทวารได้ทุกชนิด
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 • ยาแก้ปานดง (ประดง) ข้อ ข้อบวม ปานดงเอ็น แก้อาการปวด 
  กล้ามเนื้อ
 • ยาเสียพิษ(ยาแก้สารพัดพิษ)จากแมลงกัด สัตว์ต่อย ลมพิษ
 • ยารักษาโรคเบาหวาน เยี่ยวมีมดตอม
 • ยาพระกรรมฐานอายุยืน ๒๐๐๐ปีอันเป็นยาอายุวัฒนะของ 
  พระธุดงค์
 • ยาแก้โรคความดัน ทั้งความดันโลหิตสูงและความดันโลหิตต�่า
 • ยาแก้โรคกระเพาะและรักษาแผลในกะเพาะ ฯลฯ
 ปัจจุบันแม้จะเข้าสู่วัยชราอายุถึง ๘๖ ปีแล้ว ท่านยังปลุกเสกยา
ให้การรกัษาคนไข้ทีม่าหามิได้ขาด เฉลีย่เดอืนละ ๕๐ คน และยงัออกเกบ็
ยาสมนุไพรด้วยตนเองภายในบ้านและละแวกใกล้เคยีง ท้ังยงัฝึกฝนลกูชาย
คนโต ชือ่นายสมุลุทา แสงชมภู อายุ ๖๔ ปีให้รูจั้กยาสมนุไพรและสรรพคุณ
ยาสมนุไพร จนสามารถออกไปเก็บยาสมนุไพรหายากบนภูผาผึง้แทนท่าน
ได้ ท�าให้ท่านมีตัวยาสมุนไพรครบถ้วนตามต�ารับเดิมเพ่ือใช้รักษาโรคได้
อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนเมื่อครั้งโบราณ

คติธรรมประจ�าใจ
     พ่อใหญ่หมอพรมมา แสงชมภู มีคติธรรมประจ�าใจที่ยึดมั่นมา 
โดยตลอดนับแต่รู้ธรรมตอนเป็นสามเณรจนกระทั่งล่วงเข้าวัย ๘๖ ปี คือ 
“บาป บุญ มีจริง ต้องมีศีล ๕ ให้ครบ”
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แม้การพัฒนาเศรษฐกิจ

ตลอดกว่า ๕ ทศวรรษที่ผ่านมา

จะท�าให้ชุมชนชนบททั่วไปแตกสลาย

แต่ส�าหรับชาวผู้ไทยที่มีประเพณีชีวิต

แบบพอเพียง ชุมชนและครอบครัว

จึงยังมีความผูกพันกันเหนียวแน่น

ซึ่งแสดงให้เห็นในประเพณีชีวิต

ตั้งแต่เกิดจนตายของชาวผู้ไทย

นวัตกรรมภูมิปัญญา

ผู้สืบสานภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านอีสานแห่งภูผาผึ้ง   25
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อาการ 
 มีอาการปวดเอว ฉี่ไม่ค่อยออก ฉี่มีสีขุ่นๆ 

สูตรยา 
 ประกอบไปด้วย สมุนไพร ๔ อย่าง ได้แก่
 • รากหญ้าคา
 • ไม้คุณทา
 • หญ้าเขี้ยวงู
 • ไม้กระบก

วิธีใช ้
 น�าสมุนไพรทั้ง ๔ อย่างน�ามาต้มให้เดือดประมาณ 
๑๐ นาที ต้มดื่มวันละ ๓–๔ ครั้ง ต่อวันและกินติดต่อกัน
ประมาณ  ๑ อาทิตย์ หรือจนกว่าอาการจะดีขึ้น

สรรพคุณ
 ช่วยขับปัสสาวะ ขับนิ่ว

ยารักษาโรคนิ่ว
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อาการ 
 วิงเวียน ผอมอ่อนเพลีย ซีด เบื่ออาหาร ไม่มีน�้านม

สูตรยา
 ประกอบไปด้วยสมุนไพร ๓ อย่าง ได้แก่
 • ฮากซาแฮ้ง
 • ฮากนางจืด(รางจืด)
 • ฮากไม้ไผ่น้อย

วิธีใช้ 
 น�าสมุนไพรท้ังหมด มาฝนผสมกับน�้าแล้วกิน ๓ ครั้งก่อน
อาหาร แล้วกินติดต่อกัน ๓-๔ วัน หรือจนกว่าอาการอ่อนเพลีย
วิงเวียนจะหายไป

สรรพคุณ
 แก้เบื่อเมา แก้กินผิดส�าแดง ท�าให้อยากอาหาร

ยารักษาแม่ก�าเลิด
แม่ลูกอ่อนกินผิด
(กินผิดส�าแดง)
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อาการ 
 เป็นผดผื่นแดง จากพิษแมลงกัด สัตว์ต่อย ลมพิษ 

สูตรยา
 ประกอบไปด้วย
 • ดอกหญ้าช้างน้อย
 • น�้าข้าวหม่า(น้าแช่ข้าวเหนียว)

วิธีใช้ 
 น�าดอกหญ้าช้างน้อยมายีๆ(ขย�า)ผสมกับน�้าข้าวหม่า
แล้วมาทาและวางโปะไว้ที่บริเวณแผลที่โดนพิษ

สรรพคุณ
 ช่วยดูดพิษ แก้แสบร้อน

ยาแก้สารพัดพิษ
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 โดยปกตผิูป่้วยจะมารบัการรกัษาจากพ่อใหญ่หมอพรมมา
ทีบ้่าน ซึง่มีขัน้ตอนการบ�าบัดรกัษาโรคและให้ค�าแนะน�าการดแูล
สุขภาพ ที่ส�าคัญดังนี้

ตรวจวินิจฉัย 
 โดยการดจูากลักษณะภายนอกหรอืทางกายภาพของผู้ป่วย
 • ซักถามอาการของผู้ป่วยจากตัวผู้ป่วยเองและญาติของ 
  ผู้ป่วย
 • จัดยารกัษาโรคให้กับผูป่้วย โดยมีคาถาปลกุเสกยา และ 
  มีการบูชายา คือดอกไม้ ๑ คู่  เทียน ๑ คู่
 • แนะน�าการกินยาให้กับผู้ป่วย พร้อมกับข้อคล�าในการ 
  รกัษาโรค และเน้นให้ผูป่้วยกินยาอย่างต่อเนือ่ง และท�า 
  จิตใจให้บริสุทธิ์ ให้ท�าบุญท�าทาน

ค�าแนะน�าในการดูแลสุขภาพ
 พ่อใหญ่หมอพรมมามักจะแนะน�าให้ผูป่้วยหรอืญาตผิูป่้วย 
ให้มีการดูแลสุขภาพด้วยการใช้สมุนไพรใกล้ตัวในการดูแล
สุขภาพ ถือศีล ๕ และท�าจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์  ในชีวิตประจ�า
วันของพ่อใหญ่หมอพรมมาถือศีลปฏิบัติธรรม งดเว้นเนื้อสัตว์ 
ทานแต่ผักและผลไม้พื้นบ้าน เป็นตัวอย่างให้เห็นอยู่แล้ว และ
บอกว่าจะท�าให้สุขภาพแข็งแรง

การบ�าบัดรักษาโรคแบบองค์รวม
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ปัจจุบันแม้จะเข้าสู่วัยชรา

ท่านยังให้การรักษาคนไข้ และยัง

ออกเก็บยาสมุนไพรด้วยตนเอง

ภายในบ้านและลแวกใกล้ ทั้งยัง

ฝึกฝนลูกชายคนโต ให้รู้จักยา

สมุนไพร และสรรพคุณยาสมุนไพร

เพื่อใช้รักษาโรคได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

ประดิษฐกรรม
ภูมิปัญญา

   35
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๑
 พ่อใหญ่หมอพรมมาเป็นหมอพืน้บ้านคนหนึง่ท่ีน่าสนใจ คือ
มักจะจัดท�าบันทึกต�ารับยาและวิธีการรักษาโรค ไว้เป็นจ�านวน
มาก มีตัวอย่างเล่มที่จัดท�าไว้เผยแพร่เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ 
คือ
 (๑) แปลคมัภร์ีใบลานเกีย่วกบัสมนุไพรของหลวงปูเ่สนจาก 
  ภาษาธรรมเป็นภาษาภูไท
 (๒) ถอดต�ารบัยาออกมาจากคมัภีร์ใบลานเพือ่ถ่ายทอดให้ 
  ผู้สนใจได้เรียนรู้
 (๓) ถอดองค์ความรู ้ภูมิปัญญาเพื่อการจัดท�าหนังสือ  
  บันทึกภมิูปัญญาหมอพืน้บ้านภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื  
  ในโครงการศกึษาและพฒันาการรับรองสถานภาพทาง 
  กฎหมายของหมอพื้นบ้านระยะที่สอง

การเขียนต�ารับ ต�ารา หรือ
เอกสารเผยแพร่สู่สังคม
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๒
 จกัรยานดดัแปลงส�าหรบับรรทกุสมุนไพรท่ีเกบ็รวบรวมมาได้
 พ่อใหญ่หมอพรมมาในวัยชรามักจะเดินทางออกไปหา
สมุนไพรโดยรถจักรยานที่ดัดแปลง เพื่อใช้เดินทางไปเก็บยา
สมุนไพรแถวบริเวณรอบบ้านและบ้านใกล้เคียงมาจัดเก็บไว้ 
ส�าหรับใช้ปรุงยารักษาผู้ป่วย

รถสักขะยานเก็บยาฮากไม้
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สูตรยาสมุนไพร
 ใบมะกรูด สรรพคุณ ขจัดสิ่งสกปรกตามรูขุมขน
 ใบชะมวง สรรพคุณ ขจัดสิ่งสกปรกตามรูขุมขน
 ต้นเทียนฤาษี สรรพคุณ ช่วยแต่งกลิ่น ช่วยให้กลิ่นหอม
 ไม้แดง สรรพคุณ ท�าให้โลหิตไหลเวียนสะดวก
 ฮากแนง สรรพคุณ แต่งกลิ่น ช่วยให้กลิ่นหอม
 ใบส้มกบ สรรพคุณ ขจัดสิ่งสกปรกตามรูขุมขน
 ต้นคอยดาน สรรพคุณ แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย
 ผู้เฒ่าล้มลุก สรรพคุณ บ�ารุงก�าลัง
 เตยหอม สรรพคุณ ช่วยแต่งกลิ่น ให้กลิ่นหอม
 ต้นว่านไฟ สรรพคุณ ช่วยขบัลม,ช่วยให้เลอืดไหลเวยีนได้สะดวก
 ต้นตะไคร้หอม สรรพคุณ ช่วยแต่งกลิ่น ให้กลิ่นหอม
 ใช้สมุนไพรสดอย่างละ ๑/๒ ก.ก.
วิธีใช ้
 ใช้สมุนไพรสดใส่หม้อต้ม ใส่น�้าให้ท่วมยาสมุนไพร ต้มจนสมุนไพรมี
กลิ่นหอมแล้วจึงสามารถเข้าไปอบได้
 การต้มสมุนไพร ๑ ครั้ง จะใช้อบอยู่ได้ ๑ สัปดาห์
 การเข้าอบสมุนไพร ไม่มีก�าหนดเวลาเข้าอบ ขึ้นอยู่กับว่าใครจะ
สามารถอบอยู่ได้น้อย หรือนาน การอบควรอบ เช้า-เย็น หรือถ้าใครไม่
สามารถอบเช้าหรือเย็นได้ ก็เลือกอบมื้อละ ๑ ครั้ง คือ เช้า หรือ เย็น ก็ได้ 
ตามสะดวก
ข้อห้ามในการอบคือ
 ห้ามคนที่มีความดันโลหิตสูง , วัณโรค , เมาสุรา , มีประจ�าเดือน, ผู้ที่ช่วยเหลือ
ตัวเองไม่ได้
 บุคคลที่คลอดลูกโดยการผ่าตัดหลังจาก ๑๕-๒๐ วัน จึงสามารถอบได้ 

สูตรยาอบหลังคลอด
๓
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๔
อาการ
 ช�้าในเกิดจากอุบัติเหตุ เจ็บตามเนื้อตัว 

สูตรยา
 ประกอบไปด้วยสมุนไพร  ๓ อย่าง ได้แก่ 
 • เคือสะค้าน
 • ฮากซาแฮ้ง
 • ฮากตูมกาขาว

วิธีใช้
 ฝนกินก่อนอาหาร วันละ ๓ ครั้ง กินติดต่อกัน ๑ อาทิตย์ 
หรือจนกว่าจะหาย

สรรพคุณ  

 แก้ช�้าใน

ยาฝน : ยาแก้ช�้าใน



ความหมาย
 หมอไทย หมายถึงแพทย์แผนไทยหรือหมอพื้นบ้าน ผู้ได้รับ
ใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย โดยหมายรวมถึง
สาขาการแพทย์แผนไทยทัง้ประเภท ก ประเภท ข ประเภท ค และ
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
คุณสมบัติ
 ๑) เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 ๒) เป็นผูข้ึน้ทะเบยีน มใีบประกอบโรคศลิปะ หรอืใบประกอบ 
  วิชาชีพการแพทย์แผนไทย
 ๓) ปฏบัิตงิานดเีด่นทีเ่ป็นแบบอย่างทีด่ไีด้ (ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี)
 ๔) เป็นคนดี มจีรยิธรรม เมตตาธรรม อยูใ่นศีล สมาธ ิปัญญา 
  อันเห็นชอบ (อริยมรรค ๘)
 ๕) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการดูแลผู้เจ็บป่วย และ 
  ถ่ายทอดความรู้ให้กับศิษย์
การให้คะแนน
๒๐ คะแนน (ข้อมูลพื้นฐาน)
 • มีความรู้ความสามารถด้านเวชกรรมไทย
 • มีความรู้ความสามารถด้านเภสัชกรรมไทย
 • มีความรู้ความสามารถด้านผดุงครรภ์ไทย
 • มีความรู้ความสามารถด้านการนวดไทย

๒๐ คะแนน (ความสามารถ)
 • การดูแลรักษาผู้ป่วย
 • การถ่ายทอดความรู้ การจัดการเรียนการสอน ด้าน 
  การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน 
๓๐ คะแนน (ความสามารถพิเศษ)
 • เขียนต�ารา
 • มีต�ารับเฉพาะ
 • ประดิษฐ์อุปกรณ์การแพทย์
 • มีเทคนิคการรักษาเฉพาะ
 • มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และปลูกป่าชุมชน และ
  เสริมสร้างสุขภาวะชุมชน
๓๐ คะแนน (คุณธรรม จริยธรรม)
 • เป็นคนดี มีจริยธรรม เป็นบุคคลต้นแบบ
วิธีการคัดเลือก
 ๑) คัดเลือกจากหมอไทยดีเด่นระดับเขต ๑๒ เขต ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กรมพฒันาการแพทย์แผนไทยและการ
แพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
 ๒) ลงพืน้ทีเ่พือ่คดัเลือกหมอไทยดเีด่นแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๘
 ๓) คณะท�างานพิจารณาคัดเลือกหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ จะคัดเลือกผู้ที่มีคะแนนดีที่สุดจากทั้ง ๑๒ เขต เพื่อ
น�าเสนอให้คณะกรรมการพฒันาภมิูปัญญาท้องถิน่ด้านสขุภาพแห่ง
ชาติพิจารณาตัดสิน
รางวัล
 ๑) โล่เชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณ
 ๒) เงินรางวัล

หลักเกณฑ์
และแนวทางการคัดเลือก
หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘



ค�าสั่งคณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ
ที่       / ๒๕๕๘

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท�างานพิจารณาคัดเลือกหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘

  ตามที่ คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ ได้พิจารณาคัดเลือก 
หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและขวัญก�าลังใจของหมอพื้นบ้าน หมอแผนไทย ที่ได้ใช ้
ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านสุขภาพในการท�าประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ โดยมีการมอบรางวัลในการ 
ประชุมวิชาการประจ�าปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ นั้น
  ดังนั้น เพื่อให้การด�าเนินการคัดเลือกหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสม และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน จึงแต่งตั้งคณะท�างานพิจารณาคัดเลือก 
หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีองค์ประกอบและอ�านาจหน้าที่  ดังนี้
๑. องค์ประกอบคณะท�างาน ประกอบด้วย
 ๑) นายวิชัย โชควิวัฒน  ที่ปรึกษา
  ประธานคณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ
 ๒) นายธวัชชัย กมลธรรม   ที่ปรึกษา
  อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 ๓) นายเปรม ชินวันทนานนท์  ประธาน        
  ที่ปรึกษามูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
 ๔) นายประพจน์  เภตรากาศ  รองประธาน        
  ประธานสมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย
 ๕) นายประสาท ตราดธารทิพย์  คณะท�างาน
  รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 ๖) นายปราโมทย์  เสถียรรัตน์  คณะท�างาน
  ผู้อ�านวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย
 ๗) นางเสาวณีย์  กุลสมบูรณ์  คณะท�างาน
  ผู้อ�านวยการส�านักการแพทย์พื้นบ้านไทย
 ๘) นางศุภวรรณ  พันธ์บูรณะ  คณะท�างาน
  ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาก�าลังคน
 ๙) นายสันติสุข  โสภณศิริ  คณะท�างาน
  นักวิชาการอิสระ
 ๑๐) นายวีรพงษ์  เกรียงสินยศ  คณะท�างาน
  มูลนิธิสุขภาพไทย
 ๑๑) นางสาวปารณัฐ  สุขสุทธิ์  คณะท�างาน
  ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ๑๒) นางผลิดา  สนธิ์สุวรรณ  คณะท�างานและเลขานุการ
  ผู้อ�านวยการส�านักวิชาการและจัดการความรู้
 ๑๓) ว่าที่เรือตรีชัยวัฒน์  จงรอดน่วม ผู้ช่วยเลขานุการ
  ส�านักวิชาการและจัดการความรู้
    /๒. ให้คณะท�างาน...

๒. ให้คณะท�างานมีอ�านาจหน้าที่ ดังนี้
 ๑) จัดท�าหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาคัดเลือกหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๒) ด�าเนินการพิจารณาคัดเลือก โดยประสานความร่วมมือหน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายที่ 
เกี่ยวข้อง ในการพิจารณาบุคคลผู้สมควรได้รับการคัดเลือก
 ๓) เสนอชื่อ ประวัติ ผลงานของบุคคลผู้สมควรได้รับการพิจารณาคัดเลือกต่อคณะกรรมการพัฒนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๔) จดัท�าทะเบยีนประวตับิคุคลผูไ้ด้รับการคดัเลอืกเป็นหมอไทยดเีด่นแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือเป็น
ฐานข้อมูลในการเผยแพร่และใช้ประโยชน์ต่อไป
 ๕) ด�าเนินการประกาศเกยีรตคิณุผูไ้ด้รบัการคัดเลอืกเป็นหมอไทยดเีด่นแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๘ ในการ
ประชุมวิชาการประจ�าปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ ๑๒
 ๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
   
                      สั่ง  ณ  วันที่         พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๘

(นายวิชยั โชควิวัฒน)
ประธานคณะกรรมการพฒันาภมูปัิญญาท้องถ่ินด้านสุขภาพแห่งชาติ

- ๒ -



48   ประวัติหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ่อใหญ่หมอพรมมา แสงชมภู



บาป บุญ มีจริง
ต้องมีศีล ๕ ให้ครบ

มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ คร้ังท่ี ๑๒


