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ค�าน�า

	 หน้าที่หนึ่งของคณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
แห่งชาติ	คือ	การศึกษา	รวบรวมภูมิปัญญาที่กระจัดกระจายอยู่ตามท้อง
ถิน่ต่างๆ	เพือ่รกัษา	สบืทอด	และพฒันา	เพือ่น�ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชนและประชาชน	วิธีการหนึ่งคือ	การค้นหา	หมอพื้นบ้านหรือแพทย์
แผนไทยที่มีภูมิปัญญาและใช้ภูมิปัญญานั้นในการช่วยเหลือเยียวยา
ประชาชนในชุมชน	และเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกเป็น	“หมอไทยดีเด่น
แห่งชาติ”	
	 โครงการดังกล่าว	ด�าเนินการมาแล้วเป็นปีที่สาม	ปีแรก	ได้หมอไทย
ดีเด่นแห่งชาติ	 คือ	 พระครูอุปการพัฒนกิจ	 หรือหลวงพ่อสมัย	 แห่งวัด 
หนองหญ้านาง	จังหวัดอุทัยธานี	ซึ่งเป็นทั้งที่พึ่งทางจิตใจ	และเป็นหมอที่
ช่วยเยยีวยารกัษาโรคทางกายชาวบ้านท้ังใกล้ไกล	เป็นทีเ่คารพนบัถอืและ
ยกย่องอย่างสูงจากชุมชน	ปีท่ีแล้วได้หมอไทยดีเด่นแห่งชาติคือพ่อหมอ
สง่า	 พันธุ์สายศรี	 อิสลามิกชนจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 ผู้มีผลงาน
ช่วยเหลอืเยยีวยาผูป่้วย	โดยมกีารประดษิฐ์อปุกรณ์ช่วยฟ้ืนฟูสุขภาพของ
คนไข้จ�านวนมาก	ใช้วสัดุง่ายๆ	ราคาถูกแต่มปีระสทิธผิลดี	เป็นทีป่ระจกัษ์
	 ส�าหรับปีน้ี	 คณะอนุกรรมการคัดเลือกหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ	 ซึ่งมี
นายแพทย์เปรม	ชนิวนัทนานนท์	เป็นประธานต่อเนือ่งมาเป็นปีท่ีสามแล้ว	
ได้ด�าเนินการเช่นเดียวกับสองปีท่ีผ่านมา	 โดยยึดหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้
ตั้งแต่ปีแรก	 ในปีนี้ได้น�ารายชื่อที่จังหวัดต่างๆ	 คัดเลือกและส่งมาให้
พิจารณารวม	๓๒	คน	กับรายชื่อจากปีที่แล้ว	๓๑	คน	เป็นจ�านวนรวมทั้ง
สิ้น	 ๖๓	 คน	 หลังจากพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์แล้ว	 คณะ
อนุกรรมการได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมในขั้นสุดท้าย	คณะอนุกรรมการฯ	
มีมติเป็นเอกฉันท์เสนอ	แม่จันลี	เปลี่ยนเอก	เป็นหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ
ปีน้ี	 และคณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติได้
ประชุมพิจารณาเห็นชอบแล้ว

	 แม่จันลี	เป็นชาวไทยเช้ือสายภไูท	เกิดเม่ือวนัท่ี	๒๐	ตลุาคม	พ.ศ.	๒๔๘๑ 
ทีบ้่านโนนหอม	ต.โนนหอม	อ.เมือง	จ.สกลนคร	แม่จนัลก็ีเหมือนชาวบ้าน
ในชนบทห่างไกลทั่วไปสมัยก่อนที่บริการสาธารณสุขของประเทศยังไป 
ไม่ถึง	 เม่ือเจ็บป่วยก็ต้องรักษากันตามมีตามเกิด	 หนึ่งในที่พึ่งก็คือการ
บนบานศาลกล่าว	แม่จันลีป่วยเป็น	“ไข้หัวโกร๋น”	เมื่ออายุได้		๑๖	ปี	แม่
พาไปบนกับหลวงพ่อองค์แสนที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร	 อ.เมือง	
จ.สกลนคร	ว่าถ้าหายจะบวชให้	เมื่อหายก็ได้บวชเป็นแม่ชี	ระหว่างบวช
ได้ไปนวดปรนนบิตัแิก่แม่ชใีหญ่	ท�าให้ได้ความรูเ้รือ่งนวดเส้นตดิตวัมา	ต่อ
มาป่วยเป็นอัมพาตได้พ่อหมอพุทสามารักษาให้จนหาย	 ก็ขอฝากตัวเป็น
ศิษย์	 ศึกษาจนได้ความรู้ติดตัวมา	 และใช้ช่วยเหลือคนไข้ให้หายจากโรค
ร้ายนี้ได้เป็นจ�านวนมาก	 โดยคนไข้ส่วนใหญ่มักเป็นประเภท	“เหลือเดน
จากโรงพยาบาล”	 แพทย์แผนปัจจุบันส้ินสุดการรักษาแล้ว	 หรือไม่ก็
ตระเวนรักษาจนสิ้นเนื้อประดาตัวแล้ว
	 เม่ือองค์การอนามัยโลก	 สามารถปลุกเร้าให้ประเทศสมาชิกทั่วโลก	
ตั้งเป้าหมายทางสังคมคือ	“สุขภาพดีถ้วนหน้าเมื่อ	๒๕๔๓”	และได้มีมติ
ต่อมาว่าการจะบรรลุสุขภาพดีถ้วนหน้าได้	 ล�าพังการแพทย์แผนปัจจุบัน
เท่านั้นย่อมไม่เพียงพอ	แต่จะต้องน�าการแพทย์ดั้งเดิมของแต่ละประเทศ	
แต่ละชุมชนมาพัฒนาและใช้ประโยชน์คู่ขนานไปด้วย
	 แม่หมอจนัล	ีคือ	หลกัฐานรปูธรรมทีชั่ดเจนทีพ่สิจูน์หลกัการทีอ่งค์การ
อนามัยโลกเสนอไว้เมื่อกว่าสามทศวรรษมาแล้ว
      

นำยแพทย์วิชัย  โชควิวัฒน
ประธำนกรรมกำรพัฒนำ

ภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนสุขภำพแห่งชำติ
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ค�าประกาศเกียรติคุณ

	 แม่จันล	ีเปล่ียนเอก	เป็นคนไทยเชือ้สายภไูทเกดิเมือ่วนัที่	๒๐	ตลุาคม	
พ.ศ.	 ๒๔๘๑	ณ	 บ้านโนนหอม	 ต�าบลโนนหอม	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัด
สกลนคร	เป็นบุตรคนที่	๕	ในจ�านวนพี่น้อง	๖	คน	ของนายแก้ว	นางพิม	
เปลี่ยนเอก
	 แม่จันลีก็เหมือนชาวบ้านทั่วไปในสมัยนั้น	 ท่ีได้เรียนจบเพียงชั้น
ประถม	๔	ทีโ่รงเรียนบ้านโนนหอม	ซึง่ปัจจบุนัคอืโรงเรยีนชมุชนโนนหอม
ไผ่ล้อม	เมื่อเจ็บป่วยก็รักษาเยียวยากันตามมีตามเกิด	เมื่อใกล้จะสิ้นหวัง
ก็ต้องหันไปพ่ึงส่ิงศักดิ์สิทธิ์	 แต่แม่จันลีแตกต่างจากคนทั่วไปที่สามารถ
เปลีย่นวกิฤตในชวีติให้เป็นโอกาส	นอกจากเอาชวีติรอดได้แล้วยงัสามารถ
เป็นที่พึ่งพาของชาวบ้านจ�านวนมาก	ตลอดชีวิตอันยืนยาวของแม่จันลี
	 เมือ่อายไุด้	๑๖	ปี	แม่จนัลล้ีมป่วยด้วยโรคทีช่าวบ้านเรยีกกนัว่า	“ไข้หวั
โกร๋น”	 เข้าใจว่าคือ	 ไข้รากสาดน้อยหรือไทฟอยด์	 ซึ่งสมัยนั้นยังไม่มียา
รักษา	ต้องปล่อยให้ไข้จับจน	“หัวโกร๋น”	แม้ได้ยาสมุนไพรช่วยให้อาการ
ดขีึน้บ้าง	แต่ก็ไม่หาย	แม่จงึพาไปบนบานหลวงพ่อองค์แสน	ทีว่ดัพระธาตุ
เชงิชมุวรวหิาร	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัสกลนคร	โดยบนว่าถ้าหายจากโรคจะ
บวชเป็นชีแก้บน	หลังจากนั้นราว	๑๕	วัน	แม่จันลีก็หายป่วยจริงๆ	แม่จึง
ได้พาไปบวชเป็นชีที่วัดป่าสุทธาวาส	 ซึ่งเป็นวัดท่ีเก็บอัฐิธาตุของพระ
อาจารย์มั่น	ภูริทัตฺโต	ที่นั่นแม่จันลีมีโอกาสปรนนิบัติแม่ชีใหญ่อายุ	๘๒	ปี	
ได้ไปนวดให้ท่าน	ท่านได้สอนเรื่องเส้นและการนวดให้จนมีความช�านาญ	
เพราะได้บวชเรียนอยู่ถึง	๓	ปี
	 เมื่ออายุได้	๑๙	ปี	ได้สึกออกมาแต่งงานกับสิบโทสาย	จนมีบุตรด้วย
กนั	๒	คน	คนโตอายยุ่างเข้า	๕	ขวบ	คนเลก็	๒	ขวบ	แม่จันลีกป็ระสบวบิติั
ครั้งใหญ่	 ล้มป่วยเป็นอัมพาต	 ต้องทุกข์ทรมานเพราะสามีต้องไปท�างาน	

ลูกก็ยังเล็ก	 คนโตพอจะช่วยป้อนข้าวป้อนน�้าให้แม่	 แต่ไม่สามารถดูแล
เร่ืองอุจจาระ	 ปัสสาวะ	 ท�าให้ต้องนอนจมอยู่กับสิ่งปฏิกูล	 ขณะที่ลูกคน
เล็กยังต้องดูดนมจากอกแม่
	 โชคยังดีท่ีสามีได้ยินกิตติศัพท์ว่ามีหมอรักษาอัมพาตช่ือพุทสาอยู่	 ที่
ต�าบลหมากแข้ง	จงัหวดัอดุรธาน	ีจงึไปตดิต่อขอให้มาช่วยรกัษา	และหมอก็ 
รับมารักษาให้	 เริ่มจากต้มน�้าสมุนไพรให้อาบ	ย่างสมุนไพรประคบ	และ	
“นวดแคะเส้น”	ให้	น่ายินดีที่อาการค่อยทุเลาจนลุกนั่งได้	จากนั้นหมอก็
สานสุ่มไก่เอาผ้าคลุมแล้วให้คนไข้เข้าไปอบสมุนไพร	 แล้วให้บริหารแขน
ขาโดยน�ายางจักรยานเก่าๆ	 มาแขวนกับขื่อ	 แล้วให้คนไข้เอาขาขึ้นพาด	
แกว่งไปมา	จนขาเริ่มมีแรง	หมอก็ตอกหลักท�าราวให้คนไข้กลับมาหัดยืน	
“ตั้งไข่”	และหัดเดิน	รักษาอยู่	๑	เดือน	กับ	๒	วัน	ก็หายกลับมาเดินได้
ใหม่
	 แม่จันลี	 ศรัทธาในวิชาของพ่อหมอ	 จึงขอฝากตัวเป็นศิษย์ถ่ายทอด
วิชา	ครูก็รับมอบตัวศิษย์	โดยให้ตั้ง	“คาย”	ยกครู	ประกอบด้วย	เหล้า	๑	
ขวด	ผ้าถุง	๑	ผืน	ไข่สด	๑	ใบ	เทียนขันธ์ห้า	๑	ชุด	และ	เงิน	๑๒	บาท	
แม่จนัลตีัง้หน้าเรยีนวชิาจากคร	ูโดยมีพืน้ฐานความรูเ้รือ่งนวดเส้นทีเ่รยีน
มาจากแม่ชีใหญ่	 ในที่สุดก็เรียนจนจบความรู้ของครู	หลังจากนั้นไม่นาน
ก็มีโอกาสรักษาคนไข้คนแรก	 เป็นชายหนุ่มอายุ	 ๒๕	ปี	 ก�าลังเตรียมตัว 
จะไปใช้แรงงานที่ซาอุดิอาระเบีย	จู่ๆ	ก็เป็นอัมพฤกษ์	ปากเบี้ยว	ขยับตัว
ไม่ได้	 ตัวอ่อนไม่มีแรง	 แม่จันลีรักษาให้จนหายเป็นปกติ	 หลังจากนั้นก็
รักษาคนไข้อมัพฤกษ์	อมัพาตเรือ่ยมา	มีคนไข้เฉลีย่เดอืนละ	๑-๒	ราย	สบื
มาหลายสิบปี
	 คนไข้ของแม่จนัลโีดยมาก	เป็นประเภท	“เหลอืเดนจากโรงพยาบาล”	

หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๖
แม่จันลี เปลี่ยนเอก
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นัน่คอื	การแพทย์แผนปัจจบัุนสิน้สดุการรกัษาแล้ว	หรอืไม่กต็ระเวนรกัษา
จนหมดเนือ้หมดตวัแล้ว	แต่แม่จนัลกีร็กัษาให้ทกุราย	ถ้าตรวจแล้วเหน็ว่า
รักษาได้
	 แม่จันลช่ีวยเหลอืคนทกุข์คนยากมามาก	ทางการกย็อมรบั	โดยได้เข้า
อบรมเป็น	อสม.	มาตัง้แต่	พ.ศ.	๒๕๓๔	รบัการส่งต่อคนไข้จากโรงพยาบาล
ส่งเสรมิสขุภาพต�าบลโนนหอม	มานวดรกัษา	และเข้าไปให้บริการนวดใน
โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยจังหวัดสกลนครเดือนละ	๓	ครั้ง	เป็นต้น
	 เมื่อองค์การอนามัยโลกมีมติในที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลกเมื่อราว	
พ.ศ.	๒๕๒๐	ให้ประเทศสมาชิก	ทั่วโลกมีเป้าหมายเพื่อบรรลุ	“สุขภาพดี
ถ้วนหน้า	เมื่อ	๒๕๔๓”	และมีมติต่อมาว่า	ล�าพังการแพทย์แผนปัจจุบัน
ย่อมไม่สามารถช่วยให้บรรลเุป้าหมายดงักล่าวได้	จ�าเป็นต้องน�าการแพทย์
ดัง้เดมิของแต่ละประเทศมาพฒันาและใช้ประโยชน์ควบคูก่นั	จงึจะบรรลุ
สุขภาพดีถ้วนหน้าได้	 ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่มุ่งมั่นเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายดังกล่าว
 แม่หมอจันลี คือ หนึ่งในตัวอย่ำงรูปธรรมที่เป็นหลักฐำนพิสูจน์ 
หลักกำรดังกล่ำวขององค์กำรอนำมัยโลกอย่ำงชัดเจน และคณะ
กรรมกำรพัฒนำภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนสุขภำพแห่งชำติ มีมติยกย่อง
ให้แม่จันลีเป็นหมอไทยดีเด่นแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๕๖ อย่ำงเป็นเอกฉันท์
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ประวัติชีวิต  

ประวัติ แม่หมอจันลี เปลี่ยนเอก

	 เกิดวันที่	วันที่	๒๐	ตุลาคม	พ.ศ.๒๔๘๑	ปัจจุบันอายุ	๗๕	ปี	
ภูมิล�าเนาอยู่ที่บ้านโนนหอม	ต�าบลโนนหอม	อ�าเภอเมือง	จังหวัด
สกลนคร	
	 อยู่บ้านโนนหอมใหม่	เลขที่	๒๘๒	หมู่ที่	๑๑	ต�าบลโนนหอม	
อ�าเภอเมือง	จังหวัดสกลนคร	
	 จบการศึกษา	ชั้นประถมศึกษาปีที่	๔	ที่โรงเรียนบ้านโนนหอม
นับถือศาสนา	พุทธ
	 อาชีพหลัก	เกษตรกรรม	ท�าตามฤดูกาล
	 สถานภาพ	หม้าย	มีบุตร	๖	คน	เป็นบุตรสาว	๓	คน	บุตรชาย	๓	คน
	 เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	ตั้งแต่	ปี	พ.ศ.๒๕๓๔ 
รวมระยะเวลา	๒๒	ปี
	 เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับจังหวัด	สาขาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านสุขภาพ	ปี	พ.ศ.	๒๕๕๖	
	 ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ	สาขาการแพทย์
แผนไทย	ประเภทเวชกรรมไทย	ในปี	พ.ศ.๒๕๕๔

   11หมอจิตอำสำแห่งบ้ำนโนนหอม



   13หมอจิตอาสาแห่งบ้านโนนหอม

	 แม่จันล	ีเกิดเม่ือวันที	่๒๐	ตลุาคม	๒๔๘๑	ณ	บ้านโนนหอม	ต�าบลโนน
หอม	อ�าเภอเมือง	จังหวัดสกลนคร	เป็นบุตรสาวคนที่	๕		ในจ�านวนพี่น้อง	
๖	คน	ของคุณพ่อ	ชื่อ	นายแก้ว	และคุณแม่ชื่อ	นางพิมพ์	ซึ่งมีบรรพบุรุษ
เป็นชาวไทย	 เชื่อสายผู้ไท	หรือ	ภูไท	ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ใหญ่ที่สุด 
รองมาจากกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว	
 
	 เม่ือสมัยแม่จันลียังเป็นสาวอายุ	๑๖	ปี	 เคยป่วยเป็นไข้หัวโกร๋น	 
(ปัจจุบันเรียกไข้ทัยฟอยด์	ไข้รากสาดน้อย)	ผมร่วงหมดทั้งศีรษะ	มารดา
ของแม่จนัลกีร็กัษาบตุรสาวด้วยสมนุไพร	ใครบอกว่าสมุนไพรอะไรดีกเ็อา
มาใช้รักษาบุตรสาว	แต่ก็ไม่หายขาด	มารดาของแม่จันลีจึงเดินทางไป
บนบานหลวงพ่อองค์แสน	อยู่ที่วัดพระธาตุชุมเชิงวรวิหาร	อ�าเภอเมือง	

จังหวัดสกลนคร	โดยบอกว่าถ้าบุตรสาวหายจากอาการป่วยเมื่อใดจะให้
บวชชีแก้บน	ปรากฏว่าหลังจากนั้นประมาณ	๑๕	วัน	แม่จันลีได้หายจาก
อาการไข้หวัโกร๋น	(ไข้ทยัฟอยด์	ไข้รากสาดน้อย)	ราว	๑	เดอืนแม่จนัลเีริม่
แข็งแรง	มารดาจึงตัดสินใจให้บุตรสาวไปบวชชีแก้บน	ที่วัดป่าสุทธาวาส	
(ซึ่งเป็นวัดที่เก็บอัฐิธาตุของพระอาจารย์มั่น	ภูรทตฺโต)
 
	 ทีว่ดัป่าสทุธาวาส	มแีม่ชใีหญ่อาย	ุ๘๒	ปี	เป็นผูด้แูลส�านกัแม่ช	ีในขณะ
ท่ีบวชอยู่แม่ชีจันลีก็มีโอกาสได้ปรนนิบัติแม่ชีใหญ่นับตั้งแต่พรรษาแรก	
โดยท่านให้มาช่วยนวดพร้อมกับสอนเรื่องเส้นต่างๆ	ในร่างกายให้กับ 
แม่ชีจันลีไปในตัว	แม่ชีใหญ่บอกลูกศิษย์สาวว่าถ้าเรียนรู้เรื่องนวดจน
ช�านาญก็สามารถใช้เป็นวิชาท�ามาหากินได้ตลอดชีวิต	ในสมัยนั้นค่านวด
คลายเส้นครั้งละ	๑	บาท	ถ้าคนที่ไม่มีเงินอย่างน้อย	ก็จะให้	๕๐	สตางค์	
ในอดีตนั้นค่าของเงินสูงกว่าปัจจุบันมาก
 
	 หลงัจากบวชชีอยูน่าน	๓	พรรษา	ได้รบัการถ่ายทอดวชิาการนวดจาก
แม่ชีใหญ่จนนวดเป็นแล้ว	แม่ชีจันลีก็ลาสิกขาออกมาใช้ชีวิตทางโลกเมื่อ
อายุ	๑๙	ปี	ได้แต่งงานกับพ่อสาย	เปลี่ยนเอก	ขณะนั้นมียศสิบโทได้รับ
เงินเดือน	๔๖๐	บาท	ซึ่งในเวลานั้นสามารถซื้อทองได้ถึง	๒	บาท	นับว่า
เป็นครอบครวัผูมี้อันจะกินตามสมควร	หลงัจากแต่งงาน	ปีแรกแม่จนัลไีด้
บุตรคนแรกเป็นชาย	อีก	๒	ปี	ต่อมาก็คลอดบุตรคนที่	๒	ในขณะนั้นสามี
ของแม่จันลีประจ�าการอยู่ที่	ค่ายประจักษ์ศิลปาคม	อ�าเภอเมือง	จังหวัด
อุดรธานี	จึงอาศัยอยู่ที่บ้านพักทหาร

หมอไทยดีเด ่นแห ่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๖

แม่หมอจันลี
เปลี่ยนเอก

หมอจิตอาสาแห่งบ ้านโนนหอม
ต�าบลโนนหอม	อ�าเภอเมือง	จังหวัดสกลนคร

   13หมอจิตอำสำแห่งบ้ำนโนนหอม
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	 แต่แล้วคราวเคราะห์ท่ีไม่คาดฝันก็บังเกิดข้ึน	 เมื่อแม่จันลีอายุเพียง 
๒๔	ปี	เช้าตรูว่นัหนึง่แม่จนัลตีืน่ขึน้มารูส้กึตวัแต่ขยบัตวัไม่ได้	บตุรคนเล็ก
อาย	ุ๒	ขวบ	กด็ดูนมแม่ตามปรกต	ิแต่ตวัแม่เองขยบัตวัไม่ได้	พอสายหน่อย
ลกูชายคนโตกม็าเรยีกแม่เพราะสงสยัว่าท�าไมแม่ไม่ตืน่มาท�ากบัข้าว	เหน็
แม่ขยับตัวไม่ได้	ปากเบี้ยว	ลิ้นแข็ง	พูดไม่ได้	ลูกชายแม่จันลีตกใจร้องให้
คนข้างๆ	ห้องมาด	ูแล้วไปตามพ่อจากทีท่�างานให้มาดอูาการของแม่	สามี
ตัดสินใจรักษาภรรยาท่ีบ้าน	 เพราะหมอโรงพยาบาลวินิจฉัยว่าเป็น
อมัพฤกษ์	อมัพาต	ให้รกัษาตามสภาพ	(ภาษาถิน่	เรยีกว่า	“เปลีย้”	“หล่อย”)	
สามีของแม่จันลีจึงปรับปรุงบ้านโดยการเจาะพื้นบ้านท�าปล่องลงมาที่
กะละมงัทีว่างไว้ชัน้ล่าง	เพือ่รองรบัถ่ายหนกั	เบาของภรรยา	ในขณะทีส่ามี
ของแม่จนัลไีปท�างาน	ท่านกใ็ห้ทหารแวะเวยีนมาดแูล	เอาข้าว	เอาน�า้มาส่ง	
ให้ภรรยา	ส่วนการดแูลเป็นหน้าทีข่องบตุรชายคนโตในขณะนัน้อายเุพยีง	
๕	ขวบ	แต่เนื่องจากบุตรของแม่จันลียังเล็กอยู่ก็ยังช่วยอะไรไม่ได้มากนัก	
ช่วยป้อนข้าวน�้าให้แม่ได้	และเรื่องท�าความสะอาดเช็ดล้างเวลาที่แม ่
ถ่ายหนกัเบาไว้กย็งัท�าไม่เป็น	จนกว่าสามขีองแม่จนัลกีลบัจากท�างานแล้ว
จึงช่วยเช็ดล้างให้	ส่วนใหญ่แม่จันลีก็จะนอนจมสิ่งปฏิกูลอยู่อย่างนั้นกับ
บตุรชายทัง้สองคน	โดยบุตรชายคนเลก็กย็งัดดูนมจากอกแม่อยูท่ัง้ทีผู่เ้ป็น
แม่ยังขยับตัวไม่ได้	แม่จันลีเล่าว่าขณะนั้นท่านล�าบากมาก	แม้ขณะท่ีลูก
ป้อนข้าวให้	บางครั้งลูกเอาช้อนป้อนเข้าจมูก	จะเอามือปัดช้อนข้าวออก
จากจมูกก็ท�าไม่ได้	เป็นความทุกข์สาหัสส�าหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์	อัมพาต	
ที่แม่จันลีไม่เคยลืม
 
	 หลงัจากรกัษากันตามมตีามเกดิอยู	่๒	เดอืน	วนัหนึง่	สามขีองแม่จนัลี	
กไ็ด้ยนิกิตตศัิพท์	ว่ามีหมอเก่งทางรกัษาอมัพฤกษ์	อมัพาต	ชือ่ว่า	พ่อหมอ	

พทุสา	(แม่จนัลจี�านามสกลุไม่ได้)	เป็นหมอจบัเส้น	ท่านอยูท่ี	่ต�าบลหมากแข้ง	
จังหวัดอุดรธานี	ดังนั้นสามีของแม่จันลีจึงเร่งไปติดต่อหมอให้มาดูอาการ
ของภรรยาที่บ้าน	 เมื่อพ่อหมอมาพบคนไข้สิ่งแรกที่ท่านท�าคือตรวจดู
กระดูกก้นกบของคนไข้	เม่ือเห็นก้นกบยังยาวอยู่แสดงว่ามีโอกาสรักษา
หายจึงตกลงรับรักษา
 
	 กระบวนการรักษาของพ่อหมอพุทสาคือ	ให้คนไข้ตั้งคายยกครู	ด้วย	
เหล้า	๑	ขวด	ผ้าถุง	๑	ผืน	แพรวา	๑	ผืน	ไข่สด	๑	ใบ	เทียนขันธ์ห้า	๑	ชุด	
และเงิน	๑๒	บาท	เป็นค่าตั้งคาย
 
	 จากนั้นก็เริ่มการรักษา	ในครั้งแรกต้มน�้าสมุนไพรให้อาบ	แล้วท�าการ
ย่างสมุนไพรให้คนไข้อยู่นาน	๗	วัน	ในแต่ละวันหลังจากย่างไฟเสร็จหมอ
ก็จะท�าการแคะเส้น	นวดเส้นโดยแคะเส้นที่จม	ให้ลอยขึ้น	ผู้ป่วยที่เป็น
อมัพฤกษ์	อัมพาต	เส้นจะจมมากและเส้นมักจะตายด้วยเพราะเลือดไม่ไป
หล่อเลีย้ง	เส้นเอ็นไม่มีก�าลงัอ่อนล้า	หลงัจากหมอแคะเส้น	แล้วก็ให้คนไข้
ดื่มน�้าสมุนไพร	จากนั้นก็มาย่างสมุนไพรซ�้าอีกท�าอยู่อย่างนี้ทุกวัน	วันละ	
๒	รอบ	เป็นเวลา	๑	สัปดาห์	จนแม่จันลีเริ่มนั่งได้	หมอก็สานสุ่มไก่ใบใหญ่	
แล้วเอาผ้าคลุม	ต้มยาสมุนไพรให้เดือด	เอาหม้อยาสมุนไพรวางในสุ่มไก่
ที่มีผ้าคลุม	แล้วให้คนไข้เข้าไปนั่งอบสมุนไพรอยู่ในนั้น	เพื่อให้เหงื่อออก	
เมือ่อบแล้วหมอก็จะแคะเส้น	จากนัน้ก็ให้ออกก�าลงับ้ันเอว	โดยใช้ยางล้อ
จักรยานยนต์เก่า	น�ามาแขวนที่ขื่อบ้านเอาเท้าวางบนยางที่แขวนไว้แล้ว
ก็แกว่งเพื่อบริหารเส้นประสาท	เส้นเอ็น	และเส้นเลือด	ที่รวมอยู่ที่เอว	
หมอกจ็ะมาท�าให้แม่จนัลอีย่างนีท้กุวนั	พอเริม่ขยบันัง่ได้เริม่แขง็แรง	หมอ
ก็ฝังหลักแล้วท�าเป็นราวให้คนไข้เกาะเพื่อหัดเดิน	ท�าทุกวันๆ	จนตั้งไข่ได้	
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ยนืได้	ก้าวเดนิได้	พ่อหมอพทุสาท�าการรกัษาอยู	่๑	เดอืนกบั	๒	วนั	แม่จนัลี 
ก็สามารถเดินได้ตามปรกติ
	 หลังจากที่รักษาอาการจนหายเป็นปรกติแล้วก็ท�าการปลงคาย	คือ	
เอาคายไหว้ครูที่ตั้งไว้ตั้งแต่ก่อนรักษามาตรวจนับว่าครบหรือไม่	จากนั้น
ต้องมีการแลกเอาคายไหว้ครู	ในกรณีของแม่จันลี	ค่าคายตั้งไว้	๑๒	บาท	
ตามธรรมเนียมของการรักษาแบบพื้นบ้าน	วางอัตราการแลกค่าคายเป็น	
บาทละ	๑๐๐	บาท	ดังนั้นจะต้องจ่ายค่ารักษาให้หมอพุทสาไป	๑,๒๐๐	
บาท
 
	 แม่จันลีบังเกิดความศรัทธาเลื่อมใสในการรักษาของพ่อหมอพุทสา
และเข้าใจหวัอกของผูป่้วยอมัพาต	จงึขอเรยีนวชิาการนวดรักษาอมัพฤกษ์	
อมัพาต	กับพ่อหมอพทุสา	โดยทีก่่อนหน้านี	้แม่จนัลเีองเคยมพีืน้ฐานเรือ่ง
เส้นต่างๆ	ในร่างกายและการนวดคลายเส้นจากท่ีแม่ชีใหญ่สอนให้เป็นทนุ
เดมิอยูแ่ล้ว	พ่อหมอพทุสาจงึให้ลกูศษิย์ตัง้คายไหว้คร	ูเพือ่รบัการถ่ายทอด
การนวดรักษา	การตั้งคายไหว้ครูก็ท�าเช่นเดียวกับการต้ังคายรักษาซ่ึง
ประกอบด้วย	เหล้า	๑	ขวด	ผ้าถุง	๑	ผืน	แพรวา	๑	ผืน	ไข่สด	๑	ใบ	เทียน
ขันธ์ห้า	๑	ชุด	และ	เงิน	๑๒	บาท	จากนั้นแม่จันลีก็ได้เรียนรู้วิชาจากครู
จนได้ความรูใ้นกระบวนการรกัษาอาการอมัพฤกษ์	อมัพาต	อย่างครบถ้วน	
หลังจากเรียนจบแล้ว	แม่จันลีก็ยังไม่เริ่มรักษาผู้ใด

ครอบครัวนางจันลี	เปลี่ยนเอก	พร้อมลูก	หลาน

16   ประวัติหมอไทยดีเด่นแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๕๖ แม่หมอจันลี เปลี่ยนเอก    17หมอจิตอำสำแห่งบ้ำนโนนหอม
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คนไข ้คนแรก
		 ปี	พ.ศ.๒๕๐๖	แม่จนัลเีริม่รกัษาเป็นครัง้แรก	เริม่จากนายเชยีง	อาย	ุ๒๕	ปี	
อยู่บ้านศรีวิชานาค�า	อ�าเภอเมือง	จังหวัดสกลนคร	ในขณะนั้นนายเชียง	
เตรียมตัวไปท�างานที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย	เขาเตรียมเอกสารทุกอย่าง
เพือ่เตรยีมเดนิทางไปต่างประเทศ	แต่ก่อนทีจ่ะเดนิทาง	๒-๓	วนั	เช้าวนัหนึง่
นายเชียงตื่นขึ้นมาขยับตัวไม่ได้	ตัวอ่อนไม่มีแรง	ปากเบี้ยว	เป็นอัมพฤกษ์	
ญาตขิองนายเชยีงมาหาแม่จนัลใีห้ช่วยรกัษา	แม่หมอได้ตรวจพบว่าก้นกบ
คนไข้ยังไม่หดสั้นจึงรับรักษา	แล้วให้คนไข้ตั้งคายไหว้ครู	และเริ่มรักษา
โดยใช้วิชาที่ร�่าเรียนมาจากอาจารย์ทั้งสองท่าน	มีขั้นตอนเรียงตามล�าดับ
ขัน้	เช่นเดยีวกบัทีพ่่อหมอพทุสาสอนไว้ผสมผสานกบัความรู้เร่ืองเส้นทีไ่ด้
จากแม่ชีใหญ่	และพ่อหมอพุทสามาใช้ในการแคะกระตุ้นเส้นต่างๆ	จน
นายเชยีงหายเป็นปกต	ิแม่จนัล	ีใช้เวลาในการรกัษานายเชยีง	นาน	๑	เดอืน	
กับ	๒	วัน	และหลังจากนั้นแม่จันลีก็รับรักษาคนไข้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 
ผู้ป่วยท่ีมารักษาจากแม่จันลีแล้วหายจากอาการอัมพฤกษ์	อัมพาต	มี
จ�านวนหลายรายนับไม่ถ้วน	โดยเฉลี่ยเดือนละ	๑	คน
 
	 คนไข้ส่วนใหญ่ที่มารักษากับแม่จันลี	มักเป็นคนไข้ที่	 “เหลือเดน 
โรงพยาบาล”	มาแล้ว	คือโรงพยาบาลไม่สามารถรักษาได้หรือมิฉะนั้นก็
รักษาตามโรงพยาบาลจนหมดเนื้อหมดตัว	ไม่มีเงินค่ารักษาในระบบโรง
พยาบาล	คนไข้อนาถาเหล่านั้นเมื่อมาหาแม่จันลี	หากท่านตรวจสภาพ
อาการแล้วเห็นว่าสามารถรักษาหายได้	ท่านก็จะรับรักษาทุกราย	โดย
แม่จันลีกล่าวว่า

	 “ช่วยรักษาเป็นการเอาบุญเพราะเขาไม่เหลืออะไรที่จะมาให้แม่แล้ว	
บางครัง้คนป่วยไม่เหลอือะไรแล้ว	กเ็อาสิง่ของทีม่อียูเ่ป็นค่ารกัษา	บางคน
เอาหมูมาให้เป็นค่ารักษาก็มี”

	 นอกจากให้บริการนวดจับเส้นที่บ้านตัวเองจ�านวน	๖๐-๗๐	รายต่อ
เดือน	และท�าการรักษาผู้ป่วยอัมพฤกษ์	อัมพาตด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้าน
แล้ว	แม่จนัลยีงัท�างานด้านสาธารณสขุมลูฐาน	และเป็นนกัพฒันาจติอาสา
ในชุมชน	ร่วมกับเครือข่ายต่างๆ	 โดยรับการอบรมเป็นอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	(อสม.)	มาตั้งแต่ปี	๒๕๓๔	ซึ่งนอกจากท�างาน
เป็นผูส้ือ่ข่าวสารสาธารณสขุ	ให้บรกิารชมุชนด้านส่งเสรมิสขุภาพ	ควบคมุ
และป้องกันโรค	ในเขตรับผิดชอบของ	อสม.	ครอบคลุมทั่วหมู่บ้าน	แล้ว
แม่จันลียงัยนิดรีบัการส่งต่อผู้ป่วยปวดเม่ือยกล้ามเนือ้จากโรงพยาบาลส่ง
เสรมิสขุภาพต�าบลโนนหอม	(รพ.สต.โนนหอม)	เฉลีย่	๑-๒	ราย/เดอืน	เพือ่
ท�าการรักษาด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้าน	ซึ่งพบว่าอาการดีขึ้นทุกราย	ทั้งยัง
ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเซ	ผู้พิการ	ผู้ป่วยอัมพฤกษ์	อัมพาต	แม่และ
เด็กหลังคลอด	ร่วมกับเจ้าหน้าที่และผู้ช่วยแพทย์แผนไทย	รพ.สต.โนน
หอม	จ�านวน	๔-๕	ราย/เดือน	รวมทั้งยังปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลแพทย์
แผนไทยของจังหวัดสกลนคร	เดือนละ	๓	ครั้ง	และมีผู้มารับบริการนวด
จับเส้นครั้งละประมาณ	๑๐	คน
	 	 กจิกรรมส�าคญัทีแ่ม่จนัลร่ีวมเป็นก�าลงัสนบัสนนุอยูอ่ย่างสม�า่เสมอ	
คือ	การออกหน่วยแพทย์พื้นบ้านสัญจร	ในพื้นที่ต�าบลโนนหอม	รวมถึง 

18   ประวัติหมอไทยดีเด่นแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๕๖ แม่หมอจันลี เปลี่ยนเอก    19หมอจิตอำสำแห่งบ้ำนโนนหอม
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อ�าเภอ	และจังหวัดอื่น	ร่วมกับชมรมหมอพื้นบ้านจังหวัดสกลนคร	ตั้งแต่
ปี	พ.ศ.๒๕๕๐-ปัจจุบัน	เป็นการให้บริการโดยจิตอาสา	ซ่ึงมีผู้รับบริการ	
๑๐๐-๒๐๐	คน/ครั้ง
 
	 แม่จันลีไม่เพียงท�าหน้าท่ีให้บริการพี่น้องประชาชนในด้านการรักษา
ป้องกันโรค	และส่งเสริมสุขภาพเท่านั้น	แต่ยังท�าหน้าที่เป็นครูผู้ถ่ายทอด
วิชาการนวดแผนพื้นบ้านของจังหวัดสกลนคร	และยังเป็นวิทยากรให้
ความรู้เก่ียวกับภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านแก่นักศึกษาและผู้สนใจ	ณ	
มหาวทิยาลยั	และสถาบันการศกึษาต่างๆ	ทัง้ในจงัหวดั	และจงัหวดัต่างๆ	
 
	 ด้วยคุณูปการสาธารณประโยชน์ด้านสาธารณสุข	และภูมิปัญญา
แพทย์พื้นบ้านที่แม่จันลีมีต่อชุมชน	สถาบันการศึกษา	และหน่วยงาน
สาธารณสขุ	ท่านจงึได้รบัความรกัใคร่	เลือ่มใสศรทัธาจากพีน้่องประชาชน	
มีเกียรติบัตร	และรางวัลยกย่องมากมาย	ล่าสุดคือท่านได้รับการยกย่อง
ส่งประกวดเป็น	อาสาสมัครสาธารณสุข	(อสม.)	ดีเด่นระดับภาค	และได้
คะแนนเป็นอันดับสอง	ในการประกวดระดับภาคประจ�าปี	พ.ศ.๒๕๕๖

20   ประวัติหมอไทยดีเด่นแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๕๖ แม่หมอจันลี เปลี่ยนเอก
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ท�าหน้าที่เป็นครูผู้ถ่ายทอด

วิชาการนวดพื้นบ้าน

ของจังหวัดสกลนคร 

และเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยว

กับภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน

แก่นักศึกษาและผู้สนใจ

นวัตกรรมการรักษา
อัมพฤกษ์ อัมพาต



   25หมอจิตอาสาแห่งบ้านโนนหอม

นวัตกรรมการรักษา
อัมพฤกษ์ อัมพาต
 
ขั้นตอนที่ ๑	การบูชาครู	การประเมินร่างกาย	คือ	การตรวจก้นกบ	จะ
ทราบระยะการรกัษา	เช่นถ้าก้นกบยาวระยะการรกัษาจะสัน้	แต่ถ้าก้นกบ
สั้นจะใช้ระยะในการรักษายาว
ขั้นตอนที่ ๒	อาบน�้าสมุนไพรเพื่อเปิดรูขุมขน	เลือดลมเดินสะดวก	โดย
คิดค้นสูตรยาสมุนไพรไท-ลาว
ขั้นตอนที่ ๓	การย่างสมุนไพร	เพื่อใช้ความร้อนเปิดรูขุมขนให้เหงื่อออก	
เลือดลมเดินสะดวก
ขั้นตอนที่ ๔	การดื่มน�้าต้มสมุนไพร	ดื่ม	๒	แก้ว	สูตรยาสมุนไพรไท-ลาว	
เพื่อกระจายเลือด	หินปูนและไขมัน
ขั้นตอนที่ ๕	อบสมุนไพร	ใช้เวลานานประมาณ	๓๐	นาที	เพื่อกระจาย
เลือด	ไขมัน	หินปูน	ทีเกาะอยู่ตามส่วนของร่างกาย
ขั้นตอนที่ ๖	การนวดแผนโบราณ	ใช้เวลาประมาณ	๓๐	นาที	เพื่อแคะ
เส้นอัมพฤกษ์	อัมพาต	ทั่วร่างกาย
ขั้นตอนที่ ๗	การบริหารร่างกาย	โดยเน้นบั้นเอวและขาทั้งสองข้างเพื่อ
ฝึกให้นั่งเองได้	ใช้เวลาประมาณ	๓-๔	นาที
ขั้นตอนที่ ๘	การฝึกลุก	ยืน	โดยใช้เก้าอี้ที่ท�าขึ้นเอง	โดยฝึกปล่อยมือ 
ใช้เวลานานจนตั้งไข่ได้
ขั้นตอนที่ ๙	การหัดเดินโดยใช้อุปกรณ์ที่ได้จากการบริจาคของคน 
เจ็บป่วยที่หายแล้ว
ขั้นตอนที่ ๑๐	การนวดชโลมน�้าค้าง	เพื่อท�าให้เส้นเอ็นแข็งแรง

๒

๕

๘

๓

๖
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๔

๗
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สูตรยาต่างๆ ที่ใช้ในการรักษา

สูตรยำอำบน�้ำสมุนไพร
	 ๑.	 พญารากเดียว	สรรพคุณ	ขับพิษไข้	แก้ร้อนใน	แก้กระหายน�้า	
	 ๒.	 เปล้าใหญ่	สรรพคุณ	แก้วิงเวียน	ช่วยให้เลือดไหลเวียนดี
	 ๓.	 ใบหนาด	สรรพคุณ	เปิดรูขุมขน	แก้อาการเกร็ง	แก้ไขข้อ

สูตรน�้ำดื่มสมุนไพร
	 ๑.	 ก�าลังเสือโครง	สรรพคุณ	บ�ารุงก�าลัง	แก้ปวดเมื่อย
	 ๒.	 ใบย่านางแดง	สรรพคุณ	บ�ารุงโลหิต	แก้พิษเบื่อเมา
	 ๓.	 ข้าวเยน็เหนอื	ข้าวเยน็ใต้	สรรพคณุ	แก้ประดงร้อนใน	กระหายน�า้
	 ๔.	 กวาวเครือขาว	สรรพคุณ	แก้ปวดเมื่อย	แก้ลม	อัมพาต
	 ๕.	 ฝาง	สรรพคุณ	บ�ารุงโลหิต	แก้พิษธาตุพิการ
	 ๖.	 ก�าแพงเจ็ดชั้น	สรรพคุณ	ยาระบาย
	 ๗.	 ม้ากระทืบโรง	สรรพคุณ	บ�ารุงก�าลัง

สูตรยำอบสมุนไพร
	 ๑.	 ไพล	สรรพคุณ	แก้ฟกช�้า	ปวดเมื่อย	ขับลม
	 ๒.	 พญารากเดียว	สรรพคุณ	ขับพิษไข้	แก้ร้อนใน	กระหายน�้า

	 ๓.	 ผักอีตู่นา	สรรพคุณ	บ�ารุงประสาท	แก้ท้องอืดเฟ้อ
	 ๔.	 ผักแขยง	สรรพคุณ	แก้ไข้	คัน	และกลาก
	 ๕.	 ใบหนาด	สรรพคุณ	เปิดรูขุมขน	แก้อาการเกร็ง	แก้ไขข้อ

สูตรสมุนไพรส�ำหรับกำรย่ำง
	 ๑.	 ใบหนาด
	 ๒.	 เปล้าใหญ่	หรือต้นเปล้า
	 ๓.	 ตะไคร้หอม
	 ๔.	 ใบ	หรือ	หัวไพล
	 ๕.	 เถาเอ็นอ่อน
	 ๖.	 เสลดพังพอนตัวเมีย
	 ๗.	 ว่านชน	(พลับพลึง)
	 ๘.	 พญารากเดียว
	 ๙.	 (อาจเติม)	สมุนไพร	กลุ่มรสเปรี้ยว	เช่น
	 	 ใบส้มป่อย	ใบมะขาม	ใบมะเฟือง
	 ๑๐.สมุนไพรให้กลิ่นหอม	เช่น	เตยหอม

26   ประวัติหมอไทยดีเด่นแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๕๖ แม่หมอจันลี เปลี่ยนเอก    27หมอจิตอำสำแห่งบ้ำนโนนหอม



28      29ประวัติหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๖ แม่หมอจันลี เปลี่ยนเอก หมอจิตอาสาแห่งบ้านโนนหอม

ประดิษฐกรรม 
ภูมิปัญญา

การแพทย์พื้นบ้าน ของแม่จันลี

…เคยเจ็บป่วย

และรักษาหายด้วยหมอพื้นบ้าน 

จึงมีแรงบันดาลใจ อยากมี

ส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ

ให้แก่ลูกหลาน ชุมชน

ประเทศชาติ ไว้สืบไป



30      31ประวัติหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๖ แม่หมอจันลี เปลี่ยนเอก หมอจิตอาสาแห่งบ้านโนนหอม

 เก้ำอ้ีตั้งไข่ เกิดจากประสบการณ์ที่ได้รักษาผู้ป่วยอัมพฤกษ์	
อมัพาต	ตอนขัน้ตอนฝึกเดนิ	สงัเกตได้ว่าก่อนทีค่นเราจะเดนิได้ตอน
เดก็ๆ	ต้องยนืตัง้ไข่ได้ก่อน	เลยคดิดดัแปลงเครือ่งมอืช่วยเบาแรงโดย
ได้น�าของเหลือใช้	คือ	ไม้ฉากที่คนน�ามาทิ้งขยะ	มาประกอบเป็นที่
นั่งและราวจับ	เพื่อให้ผู้ป่วยได้ฝึกตั้งไข่ก่อนหัดเดิน

 เก้าอี้ตั้งไข่

   31หมอจิตอำสำแห่งบ้ำนโนนหอม



32      33ประวัติหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๖ แม่หมอจันลี เปลี่ยนเอก หมอจิตอาสาแห่งบ้านโนนหอม

ห่วงยางแขวน	ส�าหรบัวางเท้าเพือ่แกว่ง	ท�ากายบรหิาร
บั้นเอว	 เพื่อกระตุ ้นเส้นในร่างกายต่างๆ	 ให้ตื่นตัว
ท�างานมากขึ้น

ห่วงยางแขวน

   33หมอจิตอำสำแห่งบ้ำนโนนหอม



34      35ประวัติหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๖ แม่หมอจันลี เปลี่ยนเอก หมอจิตอาสาแห่งบ้านโนนหอม

น�้ำค้ำงเสริมประสิทธิภำพกำรนวด	 เป็นการคิดริเริ่มโดยน�าเอา
ภูมิปัญญาโบราณมาผสมผสานเข้ากับวธิกีารนวดแผนโบราณ	จาก
ค�ากล่าวของคนโบร�่าโบราณที่ว่า	“การเดินย�่าน�้าค้างบนยอดหญ้า	
ตอนเช้าๆ	มีประโยชน์ต่อสขุภาพร่างกาย”	เลยได้น�าเอาน�า้ค้างมา
นวดเพื่อเสริม	ให้เส้นเอ็นของผู้ป่วยแข็งแรงดีขึ้น

น�้าค้างเสริมประสิทธิภาพการนวด

   35หมอจิตอำสำแห่งบ้ำนโนนหอม



   37หมอจิตอาสาแห่งบ้านโนนหอม

ควำมหมำย
	 หมอไทย	หมายถงึแพทย์แผนไทยหรอืหมอพืน้บ้าน	ผูไ้ด้รบั
ใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย	 โดยหมายรวมถึง
สาขาการแพทย์แผนไทยทัง้ประเภท	ก	ประเภท	ข	ประเภท	ค	และ
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
คุณสมบัติ
	 •	เป็นผู้มีสัญชาติไทย
	 •	เป็นผู้ขึ้นทะเบียน	มีใบประกอบโรคศิลปะ
	 •	ปฏบิตังิานดเีด่นทีเ่ป็นแบบอย่างทีด่ไีด้	(ไม่น้อยกว่า	๕	ปี)
	 •	เป็นคนดี	มจีรยิธรรม	เมตตาธรรม	อยูใ่นศีล	สมาธ	ิปัญญา 
	 	 อันเห็นชอบ	(อริยมรรค	๘)
	 •	เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการดูแลผู้เจ็บป่วย	 และ 
	 	 ถ่ายทอดความรู้ให้กับศิษย์
กำรให้คะแนน
๒๐ คะแนน (ข้อมูลพื้นฐำน)
	 •	มีความรู้ความสามารถด้านเวชกรรมไทย
	 •	มีความรู้ความสามารถด้านเภสัชกรรมไทย
	 •	มีความรู้ความสามารถด้านผดุงครรภ์ไทย
	 •	มีความรู้ความสามารถด้านการนวดไทย
๒๐ คะแนน (ควำมสำมำรถ)
	 •	การดูแลรักษาผู้ป่วย
	 •	การถ่ายทอดความรู ้	 การจัดการเรียนการสอน	 ด้าน 
	 	 การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน	

๓๐ คะแนน (ควำมสำมำรถพิเศษ)
	 •	เขียนต�ารา
	 •	มีต�ารับเฉพาะ
	 •	ประดิษฐ์อุปกรณ์การแพทย์
	 •	มีเทคนิคการรักษาเฉพาะ
	 •	มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และปลูกป่าชุมชน
๓๐ คะแนน (คุณธรรม จริยธรรม)
	 •	เป็นคนดี	มีจริยธรรม	เป็นบุคคลต้นแบบ
วิธีกำรคัดเลือก
	 ส่งหนังสือ/E-mail	 ไปยัง	 ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด/	
องค์กรภาคีเครือข่ายด้านการแพทย์แผนไทย/การแพทย์พ้ืนบ้าน	
ทกุจงัหวดั	ให้เสนอชือ่และประวตัขิองผูท้ีแ่ต่ละจงัหวดัเหน็สมควร
ได้รับต�าแหน่ง	ส่งกลับมาที่
 ส�ำนักวิชำกำร กรมพัฒนำกำรแพทย์แผนไทยและกำร
แพทย์ทำงเลือก กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ ต�ำบล
ตลำดขวัญ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ภำยใน 
วันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎำคม ๒๕๕๖ 
	 คณะท�างานพิจารณาคัดเลือกหมอไทยดีเด่นแห่งชาต ิ
พ.ศ.๒๕๕๖	จะคดัเลอืกผูท้ีม่คีะแนนดทีีส่ดุในแต่ละภาค	แล้วเสนอ
ให้คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ
พิจารณาตัดสิน
รำงวัล
	 •	โล่เชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณ
	 •	เงินรางวัล	๒	แสนบาท

หมายเหตุ	บุคคล	หน่วยงาน	องค์กร	เครือข่าย	สามารถเสนอชื่อผู้สมควร
ได้รับการพิจารณาเป็นหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๕๖	 ได้เพียง 
๑	ท่านเท่านั้น

หลักเกณฑ์
และแนวทางการคัดเลือก
หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๖

   37หมอจิตอำสำแห่งบ้ำนโนนหอม



   39หมอจิตอาสาแห่งบ้านโนนหอม

ค�าสั่งคณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ
ที่	๖	/	๒๕๕๖

เรื่อง	แต่งตั้งคณะท�างานพิจารณาคัดเลือกหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๕๖

	 ตามที่คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ	 ได้พิจารณาคัดเลือกหมอไทยดีเด่น
แห่งชาติ	 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและขวัญก�าลังใจของหมอพื้นบ้าน	หมอแผนไทย	ที่ได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้าน
สุขภาพในการท�าประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ	 และมีการมอบรางวัลในการประชุมวิชาการประจ�าป ี
การแพทย์แผนไทย	การแพทย์พื้นบ้าน	และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ	นั้น	

	 เพื่อให้การด�าเนินการคัดเลือกหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๕๖	 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เหมาะสม	และได้รบัการยอมรบัจากทกุภาคส่วน	จึงสมควรแต่งตัง้คณะทางานเพ่ือด�าเนนิการคดัเลอืกหมอไทยดเีด่น
แห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๕๖	โดยมีองค์ประกอบ	บทบาทและหน้าที่	ดังนี้

๑. องค์ประกอบ
	 ๑.๑	 นายวิชัย	โชควิวัฒน	 ประธานคณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ที่ปรึกษา
	 	 	 ด้านสุขภาพแห่งชาติ
	 ๑.๒	 นายสุวิทย์	วิบุลผลประเสริฐ	 ประธานคณะอนุกรรมการวิชาการ	 ที่ปรึกษา
	 	 	 งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ	ครั้งที่	๑๐
	 ๑.๓	 นายสมชัย	นิจพานิช	 อธบิดกีรมพฒันาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก	ที่ปรึกษา
	 ๑.๔	 นายเปรม	ชินวันทนานนท์	 ที่ปรึกษามูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร	 ประธาน
	 ๑.๕	 นายประพจน์	เภตรากาศ	 ประธานสมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย	 รองประธาน
	 ๑.๖	 นายณัฐวุฒิ	ประเสริฐสิริพงศ์	 รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย	 คณะท�างาน
	 	 	 และการแพทย์ทางเลือก
	 ๑.๗	 นายปราโมทย์	เสถียรรัตน์	 ผู้อ�านวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย	 คณะท�างาน
	 	 	 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
	 ๑.๘	 นางเสาวณีย์	กุลสมบูรณ์	 ผู้อ�านวยการส�านักการแพทย์พื้นบ้านไทย	 คณะท�างาน
	 	 	 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
	 ๑.๙	 นายวีรพงษ์	เกรียงสินยศ	 มูลนิธิสุขภาพไทย	 คณะท�างาน
	 ๑.๑๐	นายสันติสุข	โสภณศิริ	 นักวิชาการอิสระ	 คณะท�างาน
	 ๑.๑๑	นางวงเดือน	จินดาวัฒนะ	 หัวหน้าส�านักวิชาการ	 คณะท�างานและเลขานุการ
	 	 	 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
	 ๑.๑๒	นางสาวปารณัฐ	สุขสุทธิ์	 ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์	 คณะท�างานและผู้ช่วยเลขานุการ
	 	 	 ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
	 ๑.๑๓	นางสาววาสนา	สิทธิกัน	 ส�านักวิชาการ	 คณะท�างานและผู้ช่วยเลขานุการ
	 	 	 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

๒. บทบำทและหน้ำที่
	 ๒.๑	 จัดทาหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาคัดเลือกหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๕๖
	 ๒.๒	 ด�าเนินการพิจารณาคัดเลือกโดยประสานความร่วมมือ	 หน่วยงาน	 องค์กร	 ภาคีเครือข่าย 
	 	 ที่เกี่ยวข้องในการค้นหา	เสนอชื่อ	และพิจารณาบุคคลผู้สมควรได้รับการคัดเลือก
	 ๒.๓	 เสนอชื่อ	 ประวัติ	 ผลงาน	 บุคคลผู้สมควรได้รับการพิจารณาคัดเลือกต่อคณะกรรมการพัฒนา	 
	 	 ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ	เพื่อพิจารณาคัดเลือก
	 ๒.๔	 จดัท�าทะเบยีนประวตับิคุคลผู้ได้รบัการคดัเลือกเป็นหมอไทยดเีด่นแห่งชาต	ิเพือ่เป็นฐานข้อมลูต่อไป
	 ๒.๕	 ด�าเนนิการเพือ่ประกาศเกยีรตคิณุผูไ้ด้รบัการคดัเลอืกในการประชมุวชิาการประจ�าปีการแพทย์แผนไทย	 
	 	 การแพทย์พื้นบ้าน	และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ	ครั้งที่	๑๐
  
	 	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
	 	 	 สั่ง	ณ	วันที่	๓๐	เมษายน	พ.ศ.๒๕๕๖

(นายวิชยั	โชควิวัฒน)
ประธานคณะกรรมการพฒันาภมูปัิญญาท้องถิน่ด้านสุขภาพแห่งชาติ

-	๒	-



40   ประวัติหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๖ แม่หมอจันลี เปลี่ยนเอก




