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ค�าน�า
 กิจกรรมส�าคัญที่ท�าให้องค์การอนามัยโลกมีบทบาทสูงเด่นเป็นที่
ยอมรบัของประเทศสมาชกิทัว่โลก และสามารถท�าให้ประเทศต่างๆ ผลกั
ดนังานทีม่คีณูุปการอย่างสงูต่อประชาชนทัว่โลก คอื มตทิีจ่ะร่วมกันบรรลุ
เป้าหมาย “สุขภาพดีถ้วนหน้าเมื่อ ๒๕๔๓” (Health For All By the 
Year 2000)
 ในการด�าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายทางสังคมดังกล่าว คณะ
กรรมการทีเ่กีย่วข้องได้ประชมุพจิารณากลวธิสี�าคญัทีต่่อมารู้จักกนัอย่าง
กว้างขวาง คือ การสาธารณสุขมูลฐาน และนโยบายส�าคัญประการหนึ่ง
คือ  การก�าหนดว่าจะต้องน�าการแพทย์ดั้งเดิมของแต่ละประเทศ และ
ท้องถิน่มาพฒันาและใช้ประโยชน์ด้วย เพราะล�าพงัการแพทย์แผนปัจจบัุน
ย่อมไม่เพียงพอที่จะท�าให้ประชาชน บรรลุสุขภาพดีถ้วนหน้าได้ จาก
นโยบายดังกล่าว องค์การอนามัยโลกได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการจ�านวนมากเพื่อรองรับ และแม้จะล่วงเลย พ.ศ. ๒๕๔๓ มาแล้ว 
องค์การอนามัยโลกก็ยังคงนโยบายดังกล่าวสืบมา ดังปรากฏว่าได้มี 
“ยุทธศาสตร์การแพทย์ดั้งเดิม พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๘” และในปี ๒๕๕๒ 
สมชัชาอนามยัโลกได้มมีต ิที ่๖๒.๑๓ ให้ผูอ้�านวยการใหญ่องค์การอนามยั
โลก พัฒนายุทธศาสตร์ฉบับนั้น และได้มีการด�าเนินการจนได้เป็น 
“ยุทธศาสตร์การแพทย์ดั้งเดิม พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๖ ขององค์การอนามัย
โลก” (WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023)  ประกาศ
ใช้เป็นเสมือนเขม็ทศิ และอปุกรณ์ในการพฒันางานการแพทย์ดัง้เดมิของ
ประเทศต่างๆ ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย
 น่ายินดีที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมงานกับองค์การอนามัยโลกมาอย่าง
ต่อเนื่อง และมีผลงานหลายเรื่องที่เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานา
ประเทศ งานด้านการแพทย์ดัง้เดมิก็เป็นงานหนึง่ทีม่คีวามก้าวหน้าเป็นที่
ประจกัษ์ ซึง่หนึง่ในกจิกรรมทีส่่งเสรมิการยอมรบัในการแพทย์ด้ังเดิมของ
ไทยคือการยกย่องประกาศเกียรติคุณของหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ ซ่ึง

ด�าเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๔ ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ ๖ แล้ว

 การคัดเลือกหมอไทยดีเด่นแห่งชาติปีนี้ ด�าเนินการคล้ายคลึงกับทุก
ปีที่ผ่านมา โดยมีคณะท�างานก�าหนดหลักเกณฑ์และคัดเลือกอย่างเป็น
ระบบ น่ายินดีที่กองการแพทย์พื้นบ้านไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ด�าเนินการคัดเลือกแพทย์แผนไทยดีเด่น
ระดับเขตมาเป็นอย่างดี ปีนี้เป็นปีที่สองแล้ว คณะกรรมการฯ จึงด�าเนิน
การต่อยอดโดยการน�าบัญชีรายชื่อหมอไทยดีเด่นระดับเขตทั้ง ๑๒ เขต 
มาคัดเลือกขั้นแรก ได้หมอไทยดีเด่นระดับภาค ๔ ภาค จากนั้นคณะ
ท�างานได้ลงพืน้ทีห่าข้อมูลจากชมุชนและแพทย์แผนไทยดเีด่นทัง้ ๔ ภาค 
ก่อนตัดสินขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการมีฉันทมติ (Consensus) เลือก
หมอชอย สุขพินิจ เป็นหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙

 ขอขอบคุณทุกท่าน และทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน
นี ้หวงัว่างานนีจ้ะเป็นส่วนหนึง่ในการพฒันาการแพทย์ดัง้เดิมของไทย ให้
เจรญิวัฒนาสถาพร ก่อประโยชน์สขุแก่ประชาชนบนผนืแผ่นดนิไทย ยิง่ๆ 
ขึ้นไป

นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน
ประธานกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ
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ค�าประกาศเกียรติคุณ

 พ่อหมอชอย สุขพินิจ เป็นคนไทยเชื้อสายเขมร เป็นลูกชาวนา เกิด
เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ ปัจจุบันพ�านักอยู่ ณ บ้านหมู่ที่ ๖ 
ต�าบลแนงมุด อ�าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ มีพี่น้องรวม ๓ คน

 ชีวิตของพ่อหมอชอยก็เหมือนคนชนบททั่วไป เมื่อเด็กก็จะอยู่ตาม
ท้องไร่ท้องนา ช่วยพ่อแม่เลี้ยงควาย ท�าไร่ ท�านา การศึกษาในโรงเรียน
ก็เรียนจบเพียงชั้น ป. ๔ เมื่อเรียนจบก็ได้บรรพชาเป็นสามเณรอยู่ ๒ 
พรรษา ต่อมาเมือ่อายคุรบบวชกไ็ด้อปุสมบทเป็นพระภกิษอุยู ่๒ พรรษา 
และสึกออกมาแต่งงานมีครอบครัว มีบุตรชายหญิงรวม ๖ คน

 พ่อหมอชอยเรียนรู้วิชาหมอพื้นบ้านมาตั้งแต่ยังเด็ก กับคุณตาทิม 
ยิ่งชูรส ซึ่งเป็นที่เคารพนับถืออย่างสูงของคนในชุมชน ช่วยคุณตาทิม 
ขุด ตัด หาสมุนไพรมารักษาชาวบ้าน พออายุได้ ๑๒ ขวบ ก็ได้รักษา
คนไข้คนแรกซึ่งถูกแมงป่องกัด ท�าให้รู้สึกภาคภูมิใจมากท่ีช่วยเหลือ 
แก้ทุกข์ให้แก่เพื่อนมนุษย์ได้

 นอกจากเรียนรู้จากคุณตาทิมแล้ว ต่อมาเมื่อบวช พ่อหมอชอยก็ได้
เรียนวิชาจากหลวงพ่อแจ่ม จัณโท ทั้งเรื่องสมุนไพร และวิชาต่อกระดูก 
ได้ศึกษาภาษาขอมโดยศึกษาจากคัมภีร์ใบลาน ท�าให้ได้เรียนรู้ทั้งภาษา

และวิชาจากคัมภีร์เหล่านั้นจนแตกฉาน ต่อมายังได้ศึกษาคาถาอาคม
จากหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดอมรินทราวารี และเรียนวิชารักษาโรคทั่วไป
จากหลวงพ่อบอน ภูชิโต ครู หมอ และหลวงพ่อคนอื่นๆ ท�าให้มีความรู้
ประกอบกับประสบการณ์ที่ได้ช่วยเหลือเยียวยารักษาคนไข้มาอย่างต่อ
เนื่องนับถึงปัจจุบันก็เป็นเวลากว่า ๖๕ ปีแล้ว

 กิตติศัพท์ของพ่อหมอชอยเลื่องลือไปไกล และนับเป็นโชคดีท่ี 
ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลกาบเชิงท่านหนึง่ คือ นายแพทย์เอกชัย ปัญญา-
วัฒนานุกูล แพทย์แผนปัจจุบันที่เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาการแพทย ์
พ้ืนบ้าน ซึ่งได้ท�าความรู้จักคุ้นเคย และน้อมใจเข้าศึกษาเรียนรู้ ตรวจ
สอบ พฒันา และท�างานร่วมกบัพ่อหมอชอยอย่างใกล้ชดิ โดยต่างเคารพ 
นบัถอื และเสรมิส่งซึง่กันและกนั ช่วยกันน�าความรูแ้ละประสบการณ์ไป
ขดัเกลาต่อยอด และเจยีรไน เพือ่ให้ประชาชนได้ประโยชน์และปลอดภยั
จากภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดและพัฒนาสืบต่อกันมามากยิ่งขึ้น

 นอกจากเช่ือมโยงกับระบบการรกัษาแผนปัจจุบันแล้ว ต่อมาพ่อหมอ
ชอยยังได้ท�างานร่วมกับนักวิชาการด้านสมุนไพรคนส�าคัญคือ ดร. 
วงศ์สถติย์ ฉัว่กุล จากมหาวทิยาลยัมหดิล ซึง่มีโอกาสออกเดนิป่าส�ารวจ
สมนุไพรกับพ่อหมอชอย และทึง่ในความรอบรูเ้รือ่งสมุนไพรของพ่อหมอ

หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
พ่อชอย สุขพินิจ
กรูหมอพื้นบ้านชุมชนไทยเขมร
แห่งบ้านโคกพยงู ต�าบลแนงมดุ อ�าเภอกาบเชิง จงัหวดัสรุนิทร์
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ชอยอย่างยิ่ง จนตั้งฉายาพ่อหมอชอยว่า “สารานุกรมเคลื่อนที่เรื่อง
สมุนไพร” เพราะไม่ว่าจะหยิบจับสมุนไพรต้นไหนข้ึนมา ไม่มีต้นไหน 
ใบไหน ที่พ่อหมอชอยจะไม่รู้จักชื่อและสรรพคุณ ท�าให้สารานุกรม
สมุนไพรที่มหาวิทยาลัยมหิดลจัดท�าขึ้น ประกอบด้วยท้ังความรู ้ 
จากต�ารับต�าราของสากล อันเป็นความรู้ท่ีประจักษ์แจ้ง (Explicit 
Knowledge) ผสมผสานกับความรู้แฝงฝัง (Tacit Knowledge) ซ่ึง 
ส่วนหนึ่งได้จากพ่อหมอชอย

 ความรู ้ประสบการณ์ และวตัรปฏบิตัทิีพ่่อหมอชอยยดึถอื และด�ารง
ตนเป็นที่พึ่งยามเจ็บไข้ให้แก่ชาวบ้าน และเป็นผู้น�าด้านพิธีกรรมต่าง ๆ 
ของชุมชน ท�าให้พ่อหมอชอย เป็น “กรู” ที่ชาวบ้านเคารพศรัทธาอย่าง
สูง ชาวบ้านทั้งใกล้ไกลต่างมาพึ่งพา ความรู้และประสบการณ์ของพ่อ
หมอชอยเป็นที่ยอมรับข้ามแดนไปถึงเขมร และวงวิชาการ ท�าให้พ่อ 
หมอชอยได้รบัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุมากมาย และปีนีค้ณะกรรมการ
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ จึงมีมติเป็นเอกฉันท ์
คัดเลือกพ่อหมอชอย สุขพินิจ “กรู” หมอพื้นบ้านชุมชนไทย-เขมร 
แห่งบ้านโคกพยูง ต�าบลแนงมุด อ�าเภอกาบเชิง จ.สุรินทร์ เป็นหมอไทย
ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙
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ประวัติ
หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๙

ประวัติ
หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๙

ประวัติชีวิต พ่อชอย สุขพินิจ
หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙

วันเกิด วันที่ ๑๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ ปัจจุบันอายุ ๗๘ ปี 
ภูมิล�าเนา บ้านโคกพยูง ต�าบลแนงมุด อ�าเภอปราสาท (เดิม) 
   จังหวัดสุรินทร์ 
อยู่บ้านเลขที่  บ้านเลขที่ ๘๓ หมู่ ๖ บ้านโคกพยูง ต�าบลแนงมุด อ�าเภอ 
   กาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 
จบการศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนแนงมุด อ�าเภอกาบเชิง  
   จังหวัดสุรินทร์ 
อาชีพหลัก  ท�านา ท�าเกษตรกรรมตามฤดูกาล
สถานภาพ แต่งงานกับ นางเบือย สุขพินิจ มีบุตร ๖ คน เป็นชาย 
   ๔ คน หญิง ๒ คน
วุฒิ   ได้รบัใบอนญุาตและขึน้ทะเบยีนเป็นผู้ประกอบโรคศลิปะ 
   สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรม ในป  ี
   พ.ศ.๒๕๕๓
บทบาททางสังคม
 • เข็มและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติเป็นครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๔ ด้าน
การแพทย์แผนไทยจากส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการ 
 • เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติภูมิปัญญาไทย จังหวัดสุรินทร์ ด้านการ
แพทย์แผนไทยจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
 • เกยีรตบิตัรพ่อดเีด่นระดบัต�าบล จากองค์การบรหิารส่วนต�าบลแนงมดุ
 • วิทยากรโครงการค่ายเยาวชนแนงมุดรักถิ่นบ้านเกิด
 • เกียรตบัิตรปราชญ์ชาวบ้านสาขาแพทย์แผนไทยและสมุนไพร จาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
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 หมอชอย สุขพินิจ เป็นหมอพื้นบ้านไทยเชื้อสายเขมรผู้สืบทอดการ
ดูแลรักษาโรคมาอย่างยาวนาน ถือว่าเป็นครูใหญ่ด้านการแพทย์พื้นบ้าน
จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งยังมีบทบาทส�าคัญและด�ารงอยู่ในชุมชนเป็นที่พึ่งพา
อาศัยของประชาชนในเขตจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ รวมท้ังพ้ืนที่แนว
ชายแดนไทยกับกัมพูชา ชุมชนเขมรทั่วไปมักเรียกหมอพื้นบ้านว่า “กรู” 
เพราะส่วนมากแล้วหมอพืน้บ้านไทย-เขมรมกัมกีารใช้พิธกีรรมบ�าบดัและ
ยดึถอืสิง่ศกัดิส์ทิธิใ์นการรกัษาให้ผูป่้วย เพือ่ช่วยให้การรักษาได้ผลดียิง่ข้ึน
เมือ่หมอชอยเรยีนจบช้ันประถมศกึษาปีที ่๔ จากโรงเรยีนแนงมดุ ได้ออก
บรรพชา เป็นสามเณร ณ วัดอมรินทราวารี ต.โคกยาง อ.ปราสาท 
จ.สรุนิทร์ เป็นเวลา ๒ พรรษา และอปุสมบทเป็นพระ เป็นเวลา ๒ พรรษา 
จากนั้นได ้สึกออกมาช่วยพ่อแม่ท�านา หมอชอยประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก มีฐานะปานกลางพอมีพอกิน มีรายได้จาก
การจ�าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร 

 หมอชอยได้แต่งงานกับ นางเบือย สุขพินิจ ตามที่พ่อแม่สู่ขอให้ มี
บตุรด้วยกนัทัง้หมด ๖ คน คอื นายบญุช่วย สขุพนิจิ, นางชตุมิา นกพรหม, 
นายสุชาติ สุขพินิจ, นายพิศนุ สุขพินิจ, นางสาวพรเพชร สุขพินิจ และ
นายถนอม สุขพินิจ โดยบุตรทั้ง ๖ คน มีนางชุติมา นกพรหม บุตรสาวคน
ที่ ๒ เป็นผู้มีความสนใจเรียนรู้ในศาสตร์ของการรักษาของพ่อหมอชอย 
กรรมวธิกีารถ่ายทอดของหมอชอยไม่ได้แตกต่างจากท่ีเคยสืบทอดมา คือ
การพาไปหาเกบ็สมนุไพรและบอกสรรพคณุของตวัยา ท�าให้เกดิการเรยีน
รู้ไปพร้อมการปฏบิัติและได้รับโอกาสในการรักษาผู้ป่วยบ้างตามดุลพนิิจ
ของพ่อชอย
 ปัจจุบันพ่อหมอชอยพักอาศัยบ้านไม้สองชั้น มีความร่มรื่นสงบ จัด
เก็บสะอาดเรียบร้อย บริเวณหน้าบ้านเป็นสนามกว้างปลูกต้นไม้ รอบตัว
บ้านมีการเก็บอุปกรณ์ในการรักษาและสมุนไพรอย่างเป็นระเบียบ หมอ
ชอย สุขพินิจ เป็นผู้มีอุปนิสัยสุขุม จิตใจดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ฝักใฝ่แสวงหา
ความรูเ้กีย่วกับยาสมุนไพร วธิกีารรกัษาโรคเพิม่เตมิให้กับตนเองอยูเ่สมอ 
ไม่เคยหวงวิชาและยินดีท่ีจะถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาของตนเองแก่
บุคคลผู้สนใจ 

หมอไทยดเีด่นแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๙

พ่อชอย
สุขพินิจ

กรูหมอพื้นบ้านชุมชนไทยเขมร
แห่งบ้านโคกพยูง ต�าบลแนงมุด อ�าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
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ค้นพบช้างเผือก: 
หมอพื้นบ้านในจังหวัดสุรินทร์
 ราวปี ๒๕๓๓ ที่โรงพยาบาลกาบเชิง ตั้งอยู่ชายแดนไทย-กัมพูชา 
สมยัอดตีผู้อ�านวยการ นพ.เอกชยั ปัญญาวฒันานกุลู ร่วมกบัเพ่ือนผู้สนใจ
เรือ่งสุขภาพพืน้บ้านกลุ่มเลก็ ๆ  และสนใจเรือ่งสมนุไพรเพือ่การพ่ึงตนเอง
ของระบบบริการสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลชายขอบประเทศ จึงจัดต้ัง 
“กลุม่ผูส้นใจสมนุไพรและหมอพืน้บ้านจงัหวดัสรุนิทร์” เพือ่ระดมบรรดา 
กรผููรู้จ้รงิเรือ่งสมนุไพรมาร่วมพฒันางานแพทย์พืน้บ้าน มจี�านวนสมาชกิ
ผู้เข้าร่วมครั้งแรกกว่า ๒๐๐ คน ในที่สุดเหลือแกนหลักที่ร่วมหัวจมท้าย
กันมาจนถึงปัจจุบันประมาณ ๒๐ คน ประกอบด้วยหมอพระและ 
หมอบ้านจากหลายอ�าเภอ ในจ�านวนนีม้ ีพ่อหมอชอย แห่งอ�าเภอกาบเชงิ 
สมาชิกที่ร ่วมในกิจกรรมเดินป่าค้นหาสมุนไพรต่างพากันทึ่งในตัว 
พ่อชอยมาก ไม่ว่าจะหยิบต้นไม้ชนิดไหนขึ้นมา พ่อกรูไทย-ขะแมร์ท่านนี้
สามารถบอกชือ่และวธิใีช้ประโยชน์ได้เกอืบทกุชนดิ ถงึขัน้ทีว่่า ศาสตราจารย์ 
วงศ์สถติย์ ฉัว่กุล ผูเ้ช่ียวชาญด้านพฤกษ์ศาสตร์จากมหาวทิยาลยัมหดิล ซึง่
ร่วมคณะเดินป่าในเวลานั้นยกย่องพ่อหมอชอยว่าเป็น “เอนไซโคลพิเดีย 
(สารานุกรม) สมุนไพรเคลื่อนที่” 

ก�าเนิดกรูแห่งสุรินทร์
 จังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคอีสาน ที่มีความหลากหลาย
ทางวฒันธรรม กล่าวคือ มทีัง้วฒันธรรมเขมร ลาว และกยู ซึง่มคีวามแตก
ต่างกันไป โดยชาวไทยเขมรในจังหวัดสุรินทร์ซึ่งมีจ�านวนถึงร้อยละ ๘๐ 
ของประชากรทั้งหมด มีวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อที่มีลักษณะเฉพาะ
ไม่เหมอืนกับชาวไทยภาคกลาง หรอืชาวไทยอสีานทัว่ๆ ไป เนือ่งจากความ
ใกล้ชิดและได้รับอิทธิพลจากขอม หรือชาวไทยเขมรโบราณ ประเพณี ครอบครัวสุขพินิจ
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ความเช่ือวัฒนธรรมรวมถึงภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านการดูแลสุขภาพจึงมี
ลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น อีกทั้งยังมีความเชื่อในเรื่องอาถรรพเวทอัน
เป็นศาสตร์การแพทย์โบราณค่อนข้างมาก ที่ได้รับอิทธิพลมาจากศาสนา
พราหมณ์ ที่แพร่เข้ามาจากอินเดีย ดังนั้นการรักษา จึงมักมีพิธีกรรมมนต์
คาถาเข้ามาเกีย่วข้องด้วย โดยไม่สามารถแยกออกจากกระบวนการรกัษาได้ 

เส้นทางกรูไทย-ขะแมร์
 หมอชอย สุขพินิจ เกิดในครอบครัวของหมอบ้านคือคุณตาทิม ยิ่ง
ชูรส ซึ่งเป็นหมอพื้นบ้านและสามารถถอนคุณไสย คุณตาเป็นที่เคารพ
นับถืออย่างมากของคนในชมุชน จากการทีเ่หน็คณุตาช่วยเหลือดูแลรักษา
เพื่อนบ้าน หมอชอยจึงรู้สึกภาคภูมิใจในตัวคุณตาและอยากจะรักษาผู้
ป่วยบ้าง ในช่วงเด็กได้ตามคุณตาไปตัด ขุด หาสมุนไพร ด้วย ซึ่งได้เรียน
รู้ตัวยาสมุนไพรตลอดจนสรรพคุณที่ตาสอนก�ากับอีกด้วย และเมื่ออายุ 
๑๒ ปี จงึเริม่ให้การรกัษาคนทีถ่กูแมงป่องกดั จากนัน้มาจงึท�าให้เกิดความ
เชื่อมั่นและภูมิใจที่สามารถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้ 
 นอกจากความรูท้ีไ่ด้รบัถ่ายทอดจากคณุตาทมิ ยิง่ชรูส แล้วหมอชอย
ยงัได้ท�าการศกึษาเรยีนรูข้้อมลูรกัษาโรคเพิม่เตมิด้วยตนเองในขณะทีบ่วช
เรียน โดยศึกษาการรักษาต่อกระดูก และภาษาขอมเพื่อศึกษาต�ารายา
ของหลวงพ่อแจ่ม จัณโท โดยสมัยนั้นการเรียนภาษาขอม หลวงพ่อแจ่ม 
จัณโท จะให้ฝึกอ่านใบลาน จึงท�าให้หมอชอยเกิดความรู้แตกฉานใน 
ภาษาขอมรวมทั้งความรู้ที่มีอยู่ในใบลาน ต่อจากนั้นหมอชอยได้เรียน
คาถาอาคมจากหลวงพ่อเจ้าอาวาสวดัอมรนิทราวาร ีอ.ปราสาท จ.สรุนิทร์ 
เรียนรู้วิชาการรักษาโรคทั่วไปกับหลวงพ่อบอน ภูชิโต และเรียนรู้จาก
หลวงพ่อวัดอื่นๆ ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญการรักษาโรคในสมัยนั้น นอกจากนี ้

ยังได้เรียนรู้จากหมอคนอื่นที่มีความสามารถเฉพาะทางจึงท�าให้สามารถ
รักษาโรคได้หลายโรคอย่างเชี่ยวชาญ
 ช่วงเวลาชีวิตการเป็นหมอพื้นบ้าน เร่ิมจากปี พ.ศ. ๒๔๙๓ จนถึง
ปัจจุบัน รวม ๖๕ ปี ด้านจ�านวนผู้มารักษา หมอชอยบอกว่า เฉลี่ยแต่ละ
เดือนมปีระมาณ ๒๐-๓๐ คน ส่วนใหญ่เป็นคนในพืน้ที ่มีบางรายท่ีมาจาก
ต่างอ�าเภอและจังหวดัอ่ืน โดยบุคคลท่ีเดนิทางมารกัษาเกิดจากการรูป้าก
ต่อปากและชื่อเสียงของหมอชอย นั่นเอง

การบูชาครู
 ในการรกัษาของหมอพืน้บ้านสุรนิทร์จะมีคาถาก�ากับ โดยคาถาท่ีใช้
ในกระบวนการรักษาการเจ็บป่วยมักจะขึ้นต้นด้วยค�าว่า “เติบ กรู เปรอ 
อัญ” ซึ่งจะแปลตรงตัวว่า “ครูจึงใช้กูมา” ซึ่งหมอชอยได้ขยายความว่า 
ในการรกัษาแต่ละครัง้เชือ่ว่า ผูท้ีเ่ป็นหมอเป็นตวัแทนของครอูาจารย์ทีจ่ะ
ช่วยบ�าบดัรกัษาโรคทีเ่ป็น คาถา มกัขึน้ต้นด้วยค�าว่า “เตบิ กร ูเปรอ อญั” 
เพือ่ระลกึถงึครอูาจารย์ก่อนท�าการรกัษาเสมอ สิง่นีเ้องเป็นสญัญาใจของ
หมอชอยว่า ส่ิงท่ีเรียนรู้จากบรรพบุรุษ ครูอาจารย์เป็นส่ิงท่ีต้องท�าให้ดี
ทีส่ดุ เพราะถอืว่าเป็นตวัแทนของครอูาจารย์ จะให้ท�าชุ่ย ๆ  ไม่ได้ ส�าหรบั
พ่อกรูชอย สุขพินิจ ท่านใช้มนต์พิธีในการถอนโรค ถอนคุณไสยเท่านั้น 
โดยไม่ขอเกี่ยวข้องกับการใช้ไสยด�าอย่างเด็ดขาด
 หากผูป่้วยมาให้ท�าการรกัษาจะต้องเตรยีม กรวยดอกไม้ ๕ จวมบูน
(ภาษาเขมร หมายถึง สิ่งสักการะชนิดหนึ่งโดยการเอาข้าวสารใส่ในถ้วย 
ใช้ใบพลูเรียงซ้อน ๔ ใบ วางบนข้าวสารโดยหันปลายใบออกไป สี่ทิศ มี
ลูกหมาก ๑ ลูก เทียน ๑ เล่ม เงิน ๑ บาทวางไว้ตรงกลาง) ผ้าขาว หมาก 
พลู ธปู เทยีน เม่ือรกัษาหายไมได้เรยีกร้องค่ารกัษาแล้วแต่คนไข้จะยกครู
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ประสบการณ์การรักษาโรค
 ความประทบัใจทีส่ดุในการรกัษากระดกูหกักค็อื ได้ช่วยให้บตุรชาย
คนโตซึ่งไปเหยียบกับระเบิดกระดูกขาหักหลายท่อนซึ่งเข้าพักรับการ
รักษาตัวที่โรงพยาบาลสุรินทร์เป็นเวลา ๓ เดือน หมอแผนปัจจุบันตัดสิน
ใจจะตัดขาข้างหนึ่งออก ตามหลักให้ “ยอมเสียอวัยวะ เพื่อรักษาชีวิต” 
แต่หมอชอยพิจารณาเห็นว่าน่าจะรักษาขาของบุตรชายไว้ได้โดยไม่ต้อง
ตัดทิ้ง จึงพร้อมกับภรรยาตัดสินใจขอร้องแพทย์ยืนยันมิให้ตัดขาลูก ซ่ึง
แพทย์ก็ยอมท�าตาม จึงให้การรักษาแบบ “อนุรักษ์” จนอาการดีข้ึน 
สามารถออกจากโรงพยาบาลได้ หมอชอยจงึน�าบุตรชายกลบัมารกัษาต่อ
ด้วยตนเองที่บ้านด้วยความรู้ที่มีอยู่จนท�าให้บุตรชายหายและสามารถ
กลบัมาเดนิได้และใช้ชีวติได้ใกล้เคยีงกบัปกตจินถงึปัจจบุนั กติตศิพัท์การ
ช่วยรักษาขาลูกชายครั้งน้ัน ท�าให้หมอชอยมีช่ือเสียงในหมู่บ้านว่าเป็น
หมอกระดูกที่มีความเชี่ยวชาญและได้เป็นท่ีพึ่งของประชาชนในเขต
ชายแดนจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ เป็นอย่างมาก สืบมา
 พ่อหมอชอยมีความสามารถในการช่วยเหลือและรักษากระดูกหัก 
(จอดกระดูก) มีวิธีดังนี้ 
 ๑) ใช้คาถาเป่า การเป่านั้นหมอต้องเคี้ยวหมากแต่เวลาเป่าห้ามให้
น�้าหมากกระเด็นออกมา ให้ออกมาแต่ลมเย็น แล้วใช้มือลูบบริเวณที่หัก
ใช้คาถา ๓ ภาษา เขมร ไทย ลาว 
 ๒) ใช้เฝือกไม้ไผ่ โดยเหลาไม้ไผ่เป็นซี่ ขนาดเท่าหัวแม่มือ ยาว
ประมาณ ๑ ฟุต มามัดด้วยเชือกหัวท้ายเรียงขวางตามเชือกโดยห่าง
ประมาณ ๑ ซม. จนกว่าจะสามารถพันรอบบริเวณที่หัก 
 ๓) ใช้น�้ามันทา ในกรณีที่มีอาการบวมจะใช้การประคบด้วย
 นอกจากการรักษากระดูกหักแล้ว พ่อหมอชอยสามารถรักษาโรค
โดยการใช้ยาสมนุไพรได้หลายโรค เช่น อาการผิดส�าแดง (เตือฮ) เด็กเป็น
ซาง (ตาน) งูสวัด ริดสีดวง (รืฮโดง) เป็นต้น

การรักษาผู้ป่วยกระดูกหักด้วยการเป่าและเฝือกไม้ไผ่
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“เป็นสารานุกรมเคลื่อนที่” 

เพราะเป็นผู้ที่มีความรอบรู้

ในเรื่องสมุนไพรเป็นอย่างดี

และให้ความรู้โดยไม่หวงวิชา                       

นวัตกรรมภูมิปัญญา
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เขียนต�ารับยาสมุนไพรพื้นบ้าน
จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับหมอเพือย ดีด้วยมี 

 โดยพ่อหมอชอยเขยีนเป็นภาษาขอมและหมอเพอืย เขยีนเป็นภาษาไทย  
พิมพ์เผยแพร่แก่หมอพืน้บ้านในกลุม่หมอพืน้บ้านจงัหวดัสรุนิทร์   ซึง่ต�ารา
ฉบับนี้มีประโยชน์และคุณค่าแก่วงการแพทย์พื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์ 
เพราะสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ดูแลสุขภาพได้เป็นอย่างดี 
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เป็นผู้ให้ข้อมูลในการจัดท�าต�ารายาพื้นบ้าน 
 คือเอกสารสรุปการสัมมนาต�ารายาพื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์ ต�ารายา
สมุนไพรพื้นบ้านของหมอพื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์และจัดท�าหนังสือความ
หลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์พืชสมุนไพรจังหวัดสุรินทร์โดยเทียบ 
ชื่อไทย-เขมร-ลาว

๒
24   
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เป็นผู้ให้ข้อมูลในการจัดท�าสารานุกรม 
 เป็นผู้ให้ข้อมูลในการจัดท�าสารานกุรมสมุนไพรเล่ม ๒ สยามไภษชัย
พฤกษ์ และสารานกุรมสมนุไพรเล่ม ๔ กกยาอสีาน ของมหาวทิยาลยัมหดิล

๓
26   

ถ่ายทอดความรู้ด้านสมุนไพรและจัดท�าพิพิธภัณฑ์สมุนไพรแห้ง
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๔
เป็นผู้ร่วมการเดินป่าศึกษาพืชสมุนไพร

และให้ข้อมูลในการจัดท�าผลงานวิชาการ 
 ด้านพฤกษศาสตร์กบัดร.วงษ์สถติย์ ฉัว่กลุ ซึง่มกีารตพีมิพ์ผลงานวจิยัใน
วารสารวจิยั ๒ เร่ือง จากการส�ารวจการใช้สมนุไพรในหมูบ้่านโคกพะยูง อ�าเภอ
กาบเชงิ จงัหวัดสรุนิทร์
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ประดิษฐกรรมภูมิปัญญา

อยากให้องค์ความรู้

การแพทย์พื้นบ้านได้รับ

การพัฒนา อยากจะท�า

ชุดความรู้โรคท้องถิ่นที่พบบ่อยๆ 

ให้คนทั่วไปได้เรียนรู้

และน�าไปใช้เพราะเป็นโรค

ที่สามารถดูแลตัวเองได้
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 ต�ารับน�้ามันรักษากระดูก
(๑) น�้ามันเลียงผา
(๒) น�้ามันหมูเทศ
(๓) น�้ามันงูเหลือม
(๔) น�้ามันเสือต่างๆ เช่น เสือโคร่ง เสือดาว
(๕) น�้ามันหมี (ขลาขมุม)
(๖) น�้ามันไข่ไก่ หรือน�้ามันงา หรือน�้ามันมะพร้าว

วิธีใช้ 
 น�าน�้ามันล�าดับที่ ๑ – ๕ มาเคี่ยวรวมกัน  เวลาใช้จะใช้น�้ามันไข่ไก่ 
หรือน�้ามันงา หรือน�้ามันมะพร้าวที่มีผสมไว้ เปิดฝาขวดแล้วสวดคาถา
ก�ากับ แล้วจึงทาและเป่าให้ผู้ป่วยในบริเวณที่เป็น วันละ ๑ คร้ัง ใช้ทา 
๒– ๓ วัน อาการปวดบวมจะดีขึ้น ทาต่อไปอีก ๑ อาทิตย์
 *เนือ่งจากปัจจุบันน�า้มันชนดินีห้ายากมากพ่อชอยจึงใช้เป็นหวัเช้ือไว้ 
ใช้น�้ามันงาและน�้ามันมะพร้าวผสมไว้ทาให้ผู้ป่วย

ต�ารบัยารักษาอาการปวดกล้ามเนือ้และเส้นเอ็น
(๑)  ขันทองพยาบาท
(๒)   ไกรทอง
(๓)   ก�าแพงเจ็ดชั้น
(๔)   ต้นตับเต่า
(๕)   ต้นหลังด�า

ต�ารับน�้ามัน
รักษากระดูก
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(๖)   ตับเต่าต้น
(๗)   หมากเม่า
(๘)   ต้นตะครอง
(๙)   เล็บเหยี่ยว
(๑๐) ต้นมะดูก
(๑๑) ช�ามะเลียง
(๑๒) ดูกอึ่ง
(๑๓)  การะเวก
(๑๔) รสสุคนธ์
(๑๕)  เอ็นอ้า
(๑๖)  เครือเขียง
(๑๗)  กันจาน
(๑๘)  ส่องฟ้า

วิธีปรุงยา 
 ใช้สัดส่วนยาอย่างละเท่า ๆ กัน ใส่น�้าท่วมยา ต้มพอเดือด (ใช้เวลา
ประมาณ ๑๐-๑๕ นาท)ี จากนัน้ลดไฟลง รอประมาณ ๕ นาท ีแล้วยกยาลง

วิธีรับประทาน
ดื่มครั้งละ ๑ แก้ว วันละ ๓ เวลาก่อนอาหาร

รักษาบุตรชายเหยียบกับระเบิด

34   
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อาการผิดส�าแดง (เตือฮ)
 เตอืฮ คือ กลุม่อาการทีมี่ลกัษณะของอาการปวดศีรษะ วงิเวยีน แน่น
หน้าอก คล่ืนไส้ อาเจียน ท้องเสีย มีอาการไข้ร่วมด้วย ปวดเม่ือยตาม
ร่างกาย ขากรรไกรแข็ง หรือใครปล่อยให้อาการเหล่านี้เป็นแล้วไม่ได้รับ
การรกัษา กจ็ะส่งผลให้เกดิอาการ ผอมแห้งแรงน้อย ไม่เจรญิอาหาร เหล่า
นี้เป็นอาการเรื้อรังของ เตือฮ  จ�าแนกประเภทของเตือฮ ตามสาเหตุของ
อาการได้ ๖  ประเภทดังนี้
 (๑) ผิดส�าแดงอาหาร,กินผิด(เตือฮจ�าแน็ย)
 (๒) ผิดส�าแดงกลิ่น(เตือฮกะเลิน)  
 (๓) ผิดส�าแดงน�า้ค้างเฉพาะคนท่ีอยูไ่ฟหลังคลอด(เตอืฮตึก๊อันเซอ็ม)
 (๔) ผิดส�าแดงจากการปวดเส้นเอ็นหรือท�างานหนัก (เตือฮตะไซ)
 (๕) ผิดส�าแดงจากการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างหลังคลอดถึง ๓ เดือน 
(เตือฮกันตีลต�าเนก)
 (๖) ผิดส�าแดงเรื้อรัง (เตือฮก๊มเตือฮรีง)

อาการผิดส�าแดง 
(เตือฮ)
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ต�ารับยาสมุนไพรที่หมอชอยใช้รักษาผู้ป่วย
โรคพิษ(ปึฮ)  
 เป็นกลุ่มอาการที่หมอพื้นบ้านเชื่อว่าเกิดจากเลือด  ลม น�้าเหลือง
ในร่างกายไม่สมบูรณ์ (เชื่อว่ามีเชื้อติดตัวมาตั้งแต่เกิด)  หรืออีกกลุ่มหนึ่ง
จะเป็นจากการโดนคณุไสย ยาสัง่ พษิจากการถูกสตัว์กดั ประเภทของพษิ 
(ปึฮ) ที่มีชื่อระบุในคาถาที่หมอชอยได้ท�าการรักษาโรคมีทั้งหมด ๘ ชนิด
ด้วยกัน ดังนี้
 (๑) ถ้าเป็นที่ฝ่ามือฝ่าเท้า ขึ้นเขียวช�้า โบราณเรียกว่า “ว็วง ปเรีย็ฮ 
อาตึด”(วงพระอาทิตย์)
 (๒) ถ้าเป็นตรงซอกนิ้วมือนิ้วเท้า ขึ้นเขียวช�้า เรียกว่า “จ�าเปียมเนีย
ก”(ง่ามนาค)
 (๓) ถ้าเกิดตรงข้อนิ้วมือ ขึ้นเขียวช�้า เรียกว่า “รุงเดือง” (ไม่ทราบ
ค�าแปล)
 (๔) ถ้าเป็นตรงโคนเล็บ ขึ้นเขียวช�้า เรียกว่า “จินเจิมประเวก”(คิ้ว
นกเป็ดน�้า)
 (๕) ถ้าเป็นตรงปลายนิ้วมือ ข้ึนเขียวช�้า เรียกว่า “ป็วฮพเลียยญ” 
(งูผลาญ) โดยมากเมื่อแตกแล้วจะมีเนื้อออกมาลักษณะคล้ายอวัยวะเพศ
งูตัวผู้
 ทั้ง ๕ ชนิดน้ีมักปวดแสบปวดร้อน จัดเป็นประเภท “ปึฮ เพลิง” 
(พิษไฟ) และมักจะไม่ชักเมื่อกินสุรา ไก่

 (๖) ขึ้นเป็นเขียวช�้าตามผิวหนังจุดใดจุดหนึ่ง หรือแม้แต่ในริมฝีปาก 
ในช่องปาก แบบนี้จะไม่เจ็บไม่ปวด จะเย็นเฉยๆ แต่จะชักขากรรไกรแข็ง
ทันทีเมื่อกินสุราหรือไก่
 (๗) ไม่ปรากฏทางผิวหนังเลย ตัวพิษหลบอยู่ในกายคน ไม่แสดง
อาการเจ็บปวดใดๆ แต่เม่ือกินของผดิ คือสรุาและไก่เข้าไป จะเกิดอาการ
ชักพราดๆ ขากรรไกรแข็ง และหากแก้ไขไม่ถูกมักจะตายภายใน ๓-๔ 
ชั่วโมง หรืออาจเร็วกว่านั้นหากคนที่เป็นมีร่างกายอ่อนแอมาก สองอย่าง
หลังนี้เรียกว่า “ปึฮ ตึก” (พิษน�้า) เพราะเย็นไม่ร้อน
 (๘) ยงัมพีษิอกีแบบหนึง่คอืบวมทัง้ตวั เมือ่ย ผวิเขยีวซดีเซยีว เรยีก
ว่า “ปึฮชย็อล”(พิษลม)
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โรคริดสีดวง (รึฮโดง)
 ค�าเขมรว่า “รึฮโดง” แปลตรงตัวว่า รากมะพร้าว คือ ในกรณีที่งอก
ออกนั้น จะมีลักษณะเป็นรากมะพร้าว ที่นี้การสะกดของภาษาเขมรนั้น
ค�าว่า รึฮ เขาสะกดด้วยส (สือ) และมีเชิงตัว ส อีก ๑ อัน ดังนั้น เมื่อคน
ไทยเอาชื่อโรคน้ีมาเขียนก็เขียนเป็นริดสีดวง กล่าวได้ว่าคนเขมรนั้น มี
ความเก่งในการรกัษาโรคนีพ้อควร เพราะมีปัญหาเรือ่งนีม้านานแล้วและ
เป็นต้นต�าราของไทย
 โรคริดสีดวงนี้ท�าความร�าคาญให้แก่คนและท�าให้สุขภาพทรุดโทรม 
โรคเกิดขึ้นได้เพราะการใช้อิริยาบถทั้งสี่ของคนไม่สมดุล บันดาลให้ธาตุ
ทั้ง ๔ ของคนคนนั้น ไม่สมดุลกัน เกิดการวิบัติ และก่อให้เกิดโรคนี้ขึ้นมา 
โรคชนิดนี้ ถ้ากล่าวโดยสังเขปมีเพียง ๒ ชนิดเท่านั้นคือ ริดสีดวงด้านบน 
กับ ริดสีดวงด้านล่าง   แต่ถ้าจ�าแนกไปตามลักษณะของโรค มีถึง ๗ ชนิด 
คือ
     (๑) ริดสีดวงเพลิง มีอาการคันและออกผื่นแดงทั้งตัว ดวงตาแดง มัก
ปวดท้องและถ่ายท้อง ในล�าคอแห้งผาก มีการบวมจากจมูกลงมา หายใจ
ไม่สะดวก
 (๒) ริดสีดวงน�้า แขน ขา ศีรษะ มีอาการร้อนเรื่อยๆ เนืองๆ มักปวด
หัว ตาแดงและมัว มีอาการอึดอัด มึนงง เวลามันมีการก�าเริบขึ้นมา

โรคริดสีดวง
(รึฮโดง)๓
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 (๓) รฮึโดงตว็ล (รดิสดีวงอดัอัน้) มีตุม่ก้อนขึน้กระจายไปทัว่ตวั และ
มีอาการเสียดแน่น มึนชาไปทุกอวัยวะ และไม่อยากอาหาร จิตใจวิตก
กังวลเป็นนิจ 
 (๔) รึฮโดงเตือ็ล (ริดสีดวงทวาร) โรคนี้จะมีเนื้องอกตรงทวารหนัก
เท่านิ้วมือ เวลาถ่ายแต่ละทีจะถ่ายยากมากและใช้เวลานาน มักปวดหลัง
ปวดเอว มีอาการขัดตามมือตามเท้า อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ ทานอาหาร
ไม่อร่อย จิตใจซึมๆ เหม่อๆ และมักน้อยอกน้อยใจในชีวิตของตน 
 (๕) รึฮโดงขย็อล (ริดสีดวงลม) มีอาการคัดจมูกบ่อยๆ หูอื้อ ตามัว 
ปวดหัวเนืองๆ เวียนศีรษะ ปวดท้อง มักเป็นลม มือเท้าเย็น ไข่ดันบวม 
และร้อน คล้ายไข้ ผมหงอกเร็ว 
 (๖) รึฮโดงเวอืร (รดิสดีวงเถาวัลย)์ ผวิพรรณไม่เปลง่ปลัง่ ใบหนา้ขึน้
ช�้าๆ บางคนมีเนื้องอกแบบรากมะพร้าวที่หน้าผาก หู มักวิงเวียนศีรษะ 
บางคราวสลบสิ้นสติ หรือบางคนมีอาการไอเรื้อรังรักษาไม่หาย
 (๗) รฮึโดง นิล (ริดสีดวงนิล) ในโพรงจมูกมีเนื้องอกราวจะปิดโพรง
จมูก ถ้าเอากระจกส่องดู ก็จะเห็นเนื้องอกนั้นงอกเป็นรากมะพร้าวออก
มา หายใจขดัๆเม่ืออากาศเยน็ เวลานอนตะแคงด้านไหน ก็จะหายใจตดิขดั
ในจมูกด้านนั้น บางคนมีอาการระคายเคืองที่ช่องทวารหนัก หรือบางคน
มีหนอนพยาธิตัวเล็กๆ ออกจากทวารหนัก สติปัญญาทึบ

42   
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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
 ๓) ปฏิบัติงานดีเด่นที่เป็นแบบอย่างที่ดีได้ (ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี)
 ๔) เป็นคนดี มีจริยธรรม เมตตาธรรม ตามหลักศาสนา
 ๕) เป็นผู้มีความรู ้ความช�านาญในการดูแลผู ้เจ็บป่วย และ 
  ถ่ายทอดความรู้
การให้คะแนน
๒๕ คะแนน (ข้อมูลพื้นฐาน)
 • อายุ
 • ระยะเวลาประสบการณ์ในการดูแลรักษา
 • มีผู้มารับบริการสม�่าเสมอและต่อเนื่อง 

๒๕ คะแนน (ความรู้ ทักษะและความช�านาญ)
 • การดูแลรักษาผู้ป่วย
 • การถ่ายทอดความรู้ 
๒๕ คะแนน (ความสามารถพิเศษ)
 • ตัวอย่างเช่น
 • แปลต�ารา/บันทึกต�ารา/มีต�ารับเฉพาะ/มีเทคนิคการรักษา 
  เฉพาะ/ประดษิฐ์อปุกรณ์การแพทย์/มส่ีวนร่วมในการอนรุกัษ์ 
  ปลูกป่าชุมชน และเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน ฯลฯ
๒๕ คะแนน (คุณธรรม จริยธรรม)
 • มีจรรยาแพทย์ เป็นคนดี มีคุณธรรม
 • เป็นที่ยอมรับยกย่องของชุมชน
วิธีการคัดเลือก
 ๑) คัดเลือกจากหมอไทยดีเด่นระดับเขต ๑๒ เขต ประจ�าปี 
  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรมพฒันาการแพทย์แผนไทยและ 
  การแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
 ๒) ลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙
 ๓) คณะท�างานพิจารณาคัดเลือกหมอไทยดีเด ่นแห่งชาติ 
  พ.ศ. ๒๕๕๙ จะคัดเลือกผู้ที่มีคะแนนดีที่สุดจากทั้ง ๑๒ เขต  
  เพื่อน�าเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ด้านสุขภาพแห่งชาติพิจารณาตัดสิน
รางวัล
 ๑) โล่เชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณ
 ๒) เงินรางวัล

หลักเกณฑ์
และแนวทางการคัดเลือก
หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙
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 ๑๔) นายสมัคร  สมแวง   ผู้ช่วยเลขานุการ
  กองการแพทย์พื้นบ้านไทย 

๒. ให้คณะท�างานมีอ�านาจหน้าที่ ดังนี้
 ๑) จัดท�าหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาคัดเลือกหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙
 ๒) ด�าเนินการพิจารณาคัดเลือก โดยประสานความร่วมมือหน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายที่ 
เกี่ยวข้อง ในการพิจารณาบุคคลผู้สมควรได้รับการคัดเลือก
 ๓) เสนอชื่อ ประวัติ ผลงานของบุคคลผู้สมควรได้รับการพิจารณาคัดเลือกต่อคณะกรรมการพัฒนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙
 ๔) จดัท�าทะเบยีนประวัติบุคคลผู้ได้รบัการคดัเลือกเป็นหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพือ่เป็น 
ฐานข้อมูลในการเผยแพร่และใช้ประโยชน์ต่อไป
 ๕) ด�าเนนิการประกาศเกียรติคณุผู้ได้รบัการคดัเลือกเป็นหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการ 
ประชุมวิชาการประจ�าปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ ๑๓
 ๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
   
                      สั่ง  ณ  วันที่         มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๕๙

(นายวิชัย โชควิวัฒน)
ประธานคณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ

- ๒ -
   ตามท่ี คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ ได้พิจารณาคัดเลือก 
หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและขวัญก�าลังใจของหมอพื้นบ้าน หมอแผนไทย ที่ได้ใช ้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพในการท�าประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ โดยมีการมอบรางวัลในการ 
ประชุมวิชาการประจ�าปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ นั้น
   ดังนั้น เพื่อให้การด�าเนินการคัดเลือกหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสม และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน จึงแต่งตั้งคณะท�างานพิจารณาคัดเลือก 
หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีองค์ประกอบและอ�านาจหน้าที่  ดังนี้
๑. องค์ประกอบคณะท�างาน ประกอบด้วย
 ๑) นายวิชัย  โชควิวัฒน  ที่ปรึกษา
  ประธานคณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ
 ๒) นายสุริยะ  วงศ์คงคาเทพ   ที่ปรึกษา
  อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 ๓) นายเปรม  ชินวันทนานนท์  ประธาน        
  ที่ปรึกษามูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
 ๔) นายประพจน์  เภตรากาศ  รองประธาน        
  ประธานสมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย
 ๕) นายปราโมทย์  เสถียรรัตน์  คณะท�างาน
  รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 ๖) นายขวัญชัย  วิศิษฐานนท์  คณะท�างาน
  ผู้อ�านวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย
 ๗) นางผลิดา  สนธิ์สุวรรณ  คณะท�างาน
  ผู้อ�านวยการส�านักวิชาการและจัดการความรู้
 ๘) นางศุภวรรณ  พันธ์บูรณะ  คณะท�างาน
  ผู้อ�านวยการสถาบันพัฒนาก�าลังคน
 ๙) นายสันติสุข  โสภณศิริ  คณะท�างาน
  นักวิชาการอิสระ
 ๑๐) นายวีรพงษ์  เกรียงสินยศ  คณะท�างาน
  มูลนิธิสุขภาพไทย
 ๑๑) นางสาวปารณัฐ  สุขสุทธิ์  คณะท�างาน
  ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ๑๒) นางเสาวณีย์  กุลสมบรูณ์  คณะท�างานและเลขานุการ
  ผู้อ�านวยการกองการแพทย์พื้นบ้านไทย
 ๑๓) นางสาวอรจิรา  ทองสุกมาก  ผู้ช่วยเลขานุการ
  กองการแพทย์พื้นบ้านไทย
     /๒. ๑๔)นายสมัคร...

ค�าสั่งคณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ
ที่          / ๒๕๕๙

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท�างานพิจารณาคัดเลือกหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙
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ขอบคุณ เครือข่ายการท�างานหมอพื้นบ้าน
 ในการท�างานที่กล่าวมา หมอชอยไม่ได้ด�าเนินการแต่เพียงล�าพังผู้เดียว ได้ท�างานร่วมกับเครือข่าย
ทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ เอกชน ภาคการศึกษา จากองค์ความรู้และความสามารถที่มี ท�าให้ได้รับ
การยอมรับจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี เครือข่ายที่ร่วมงานมีมากมาย เช่น
 (๑) ชมรมหมอพื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์ (หมอชอยเป็นประธานชมรม ) มีสมาชิกจ�านวน ๘๐ คน 
โดยจะมีกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้การรักษาให้แก่หมอรุ่นใหม่เป็นประจ�าปีละ ๓-๔ ครั้ง  จัดตั้ง
กองทุนส�าหรับสมาชิกที่เจ็บป่วยและเสียชีวิต  ให้ค�าปรึกษาส�าหรับสมาชิกที่มีปัญหาการรักษาด้าน
การแพทย์พื้นบ้าน
 (๒) โรงพยาบาลกาบเชิง
 (๔) โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ
 (๕) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลแนงมุด อ�าเภอกาบเชิง
 (๖) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯบ้านรุน อ�าเภอพนมดงรัก
 (๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 (๘) องค์การบริหารส่วนต�าบลแนงมุด
 (๙) มูลนิธิพิพิธประชานาถ
 (๑๐) มูลนิธิพัฒนาอีสาน
 (๑๑) ศูนย์สมุนไพรตะบัลไพร
 (๑๒) ชมรม อสม.แนงมุด



หมอชอย มีความภูมิใจ
ที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

ให้หายเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยก�าลัง
และสติปัญญาที่มีอยู่

โดยไม่เคยคิดค่าตอบแทนใด
ขอเพียงผู้ที่เดือดร้อนมา
หายจากอาการเจ็บป่วย

และพ้นทุกข์จากที่เป็นก็พอใจแล้ว

มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ คร้ังท่ี ๑๓


