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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 ๒๐๐๐)

 ในการด�าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายทางสังคมดังกล่าว คณะ
กรรมการทีเ่กีย่วข้องได้ประชมุพจิารณากลวธิสี�าคญัทีต่่อมารู้จักกนัอย่าง
กว้างขวาง คือ การสาธารณสุขมูลฐาน และนโยบายส�าคัญประการหนึ่ง
คอื การก�าหนดว่าจะต้องน�าการแพทย์ดัง้เดมิของแต่ละประเทศและท้อง
ถิ่นมาพัฒนาและใช้ประโยชน์ด้วย เพราะล�าพังการแพทย์แผนปัจจุบัน
ย่อมไม่เพียงพอที่จะท�าให้ประชาชนบรรลุสุขภาพดีถ้วนหน้าได้ 
จากนโยบายดังกล่าว องค์การอนามยัโลกได้ก�าหนดยทุธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการจ�านวนมากเพื่อรองรับ และแม้จะล่วงเลย พ.ศ. ๒๕๔๓ มาแล้ว 
องค์การอนามัยโลกก็ยังคงนโยบายดังกล่าวสืบมา ดังปรากฏว่าได้มี 
“ยุทธศาสตร์การแพทย์ดั้งเดิม พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๘” 
และในปี ๒๕๕๒ สมัชชาอนามัยโลกได้มีมติ ที่ ๖๒.๑๓ ให้ผู้อ�านวยการ
ใหญ่องค์การอนามัยโลก พัฒนายุทธศาสตร์ฉบับนั้น และได้มีการด�าเนิน
การจนได้เป็น “ยุทธศาสตร์การแพทย์ดั้งเดิม พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๖ ของ
องค์การอนามัยโลก” (WHO Traditional Medicine Strategy ๒๐๑๔-
๒๐๒๓) ประกาศใช้เป็นเสมอืนเขม็ทศิ และอปุกรณ์ในการพฒันางานการ
แพทย์ดั้งเดิมของประเทศต่างๆ ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย

 น่ายินดีที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมงานกับองค์การอนามัยโลกมาอย่าง
ต่อเนื่อง และมีผลงานหลายเรื่องที่เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานา
ประเทศ งานด้านการแพทย์ดัง้เดมิก็เป็นงานหนึง่ทีม่คีวามก้าวหน้าเป็นที่



ประจกัษ์ ซึง่หนึง่ในกจิกรรมทีส่่งเสรมิการยอมรับในการแพทย์ด้ังเดิมของ
ไทยคือการยกย่องประกาศเกียรติคุณของหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ ซ่ึง
ด�าเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๔ ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ ๗ แล้ว

 การคัดเลือกหมอไทยดีเด่นแห่งชาติปีน้ี ด�าเนินการคล้ายคลึงกับทุก
ปีท่ีผ่านมา โดยมีคณะท�างานก�าหนดหลักเกณฑ์และคัดเลือกอย่างเป็น
ระบบ น่ายินดีที่กองการแพทย์พื้นบ้านไทย กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลอืกได้ด�าเนนิการคดัเลอืกแพทย์แผนไทยดีเด่นระดับเขต
มาเป็นอย่างดีที่ปีนี้เป็นปีท่ีสองแล้ว คณะกรรมการฯ จึงด�าเนินการต่อ 
ยอดโดยการน�าบญัชรีายชือ่หมอไทยดเีด่นระดับเขตทัง้ ๑๒ เขต มาคัดเลือก
ขั้นแรก ได้หมอไทยดีเด่นระดับภาค ๔ ภาค จากนั้นคณะท�างานได้ลงพื้น
ที่หาข้อมูลจากชุมชนและแพทย์แผนไทยดีเด่นทั้ง ๔ ภาค ก่อนตัดสินขั้น
สดุท้าย โดยคณะกรรมการมฉีนัทมต ิ(Consensus) เลอืกคณุพ่อหมอทอง
สา เจริญตา เป็นหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐

 ขอขอบคณุทกุท่านและทกุหน่วยงานทีม่ส่ีวนร่วมในการด�าเนนิงานนี้ 
หวังว่างานนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการแพทย์ดั้งเดิมของไทย ให้
เจรญิวฒันาสถาพร ก่อประโยชน์สขุแก่ประชาชนบนผนืแผ่นดนิไทย ยิง่ๆ 
ขึ้นไป

นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน
ประธานกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ
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ค�าประกาศเกียรติคุณ

 คุณพ่อทองสา เจริญตา เป็นชาวอีสานโดยก�าเนิด เกิดและเติบโตที่
อ�าเภอเลิงนกทา ซึ่งเดิมอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันอยู่ในจังหวัด
ยโสธร ท่านเกิดเมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๐ ปัจจุบันอายุ ๘๐ ปี 
พ�านักอยู่ ณ บ้านห้วยคล้อ ต�าบลผาน�้าย้อย อ�าเภอหนองพอก จังหวัด
ร้อยเอ็ด
 คุณพ่อทองสา เป็นหมอพื้นบ้านท่ีแปลกกว่าหมอพื้นบ้านทั่วไป 
เพราะเป็นหมอโดยการศกึษาเรียนรูด้้วยตนเองมาตัง้แต่แรกเริม่ เมือ่ ๕๖ 
ปีที่แล้ว จากความจ�าเป็นต้องหาทางเยียวยารักษาน้องสาว ๒ คน ที่ล้ม
ป่วย และไม่มีหนทางที่จะไปรับการรักษาจากที่ไหน
 ย้อนไปสมัยเป็นเด็ก คุณพ่อทองสาเรียนจบเพียงชั้นประถม ๔ จาก
โรงเรียนบ้านดงยาง อ�าเภอเลิงนกทา หลังจากนั้นได้บรรพชาเป็น
สามเณรอยู ่๒ พรรษา จนอายคุรบบวช จงึได้อปุสมบทเป็นพระภกิษอุยู่ 
๒ พรรษา ณ วดัดงยาง อ�าเภอเลงินกทา แม้จะมคีวามรูพ้ืน้ฐานเพยีงชัน้ 
ป.๔ อยู่ในวัดชนบทห่างไกล แต่คุณพ่อทองสา มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน
ระหว่างอยู่ในสมณเพศ จนสามารถอ่าน-เขียนอักษรธรรมอีสาน และ
อักษรไทยน้อยได้จนช�านาญ และน่ายินดีท่ีแม้จะลาสิกขาออกไปช่วย
บิดามารดาท�าไร่ท�านา แต่ความรู้ที่ร�่าเรียนมามิได้ลืมเลือนหายไป เมื่อ
น้องสาว ๒ คนล้มป่วยและไม่มีโอกาสได้รับการรักษา คุณพ่อทองสา
นึกถงึ ก้อมยาใบลานบนห้ิงพระทีบ้่าน จงึได้ไปหยบิต�าราผูกใหญ่ซ่ึงเป็น
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ทรัพย์มรดกของบรรพบุรุษมาเปิดอ่าน 
 วันนั้นเป็นวันพระใหญ่ข้ึน ๑๕ ค�่า น่าประหลาดที่คุณพ่อทองสา
สามารถอ่านอักษรธรรมในใบลานได้อย่างคล่องแคล่ว จึงได้ตั้งจิต
อธิษฐาน ยกขันครูด้วยตนเอง ปรุงยาตามต�าราขึ้นรักษาไข้ของน้องสาว
จนหาย ท�าให้คุณพ่อทองสาต้องศึกษาต�าราจากใบลานนั้นจนความรู้
เพิม่พนู เมือ่มคีนไข้มาขอพึง่พาคณุพ่อทองสานอกจากใช้ความรูท้ีศ่กึษา
จากต�ารา ประกอบกับความเอาใจใส่และความเมตตากรุณาช่วยเหลือ
แก้ไขเยยีวยาให้คนป่วยไข้ได้มากรายขึน้จนชือ่เสียงเล่ืองลือไปไกล คนไข้
จึงมีมามากรายจากจงัหวดักาฬสินธุ ์ยโสธร มกุดาหาร ร้อยเอด็และใกล้เคยีง 
 ความรู้จากต�ารา และประสบการณ์จากการดูแลรักษาคนเจ็บคนไข้ 
คุณพ่อทองสา เพิ่มพูนความรู้และสะสมสมุนไพร ทั้งพืชวัตถุ สัตว์วัตถุ 
ธาตวุตัถ ุกว่า ๕๐๐ ชนดิ ได้มาจากจากละแวกบ้าน และในป่าผาน�า้ย้อย 
ป่าสงวนแห่งชาติภูค�าบกและป่าสงวนแห่งชาติภูแตงแซง คุณพ่อทอง
สามียาห่อใหญ่ๆ ท�าให้ชาวบ้านขนานนามท่านว่า “หมอทองสา หมอยา
ซมุใหญ่” คณุพ่อทองสานยิมท�าเป็น “ยาฝน” หรอื “ยาซมุ” เพราะเห็น
ว่า “ยาฝนนี้ดี ท�าง่ายและรวดเร็ว”
 แม้ในปัจจบัุนบรกิารการแพทย์และสาธารณสขุจะเจรญิขึน้มาก และ
กระจายไปถึงชนบทห่างไกล แต่คุณพ่อทองสาก็ยังเป็นที่พ่ึงของคนไข้
จ�านวนมาก โดยเฉพาะในโรคเรื้อรังที่หายยากเช่นอัมพฤกษ์-อัมพาต 
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 นอกจากการช่วยเหลือเยียวยาคนเจ็บคนไข้แล้ว คุณพ่อทองสายัง
อทุศิตนถ่ายทอดความรูแ้ก่ลกูศษิย์ และนสิตินกัศกึษาจากมหาวทิยาลยั
หลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี มหาวทิยาลัยสโุขทยั
ธรรมาธิราช และยังได้เรียบเรียงต�ารับต�าราไว้หลายเล่ม 
 คณุพ่อทองสา ได้รบัการยอมรบัจากทางราชการ โดยคณะกรรมการ
วิชาชีพแพทย์แผนไทย มอบใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาแพทย์
แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทยให้แก่ท่านเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในปี พ.ศ. 
๒๕๕๖ ท่านได้รับยกย่องให้เป็น “ปราชญ์ชาวบ้านด้านยาสมุนไพร 
พื้นบ้าน” จากองค์การบริหารส่วนต�าบลผาน�้าย้อย อ�าเภอหนองพอก 
จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับเกียรติบัตรเป็นหมอพื้นบ้านดีเด่น 
จังหวัดร้อยเอ็ด จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ปี ๒๕๕๘ ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเป็น ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม
ประจ�าปี ๒๕๕๘ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี ๒๕๕9-๒๕๖๐ ได้
รับยกย่องเป็นหมอไทยดีเด่น เขตบริการสุขภาพที่ ๗ ของกระทรวง
สาธารณสุข และในปีนี้ 
 คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาต ิ
ได้พิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์คัดเลือกและประกาศเกียรติคุณคุณพ่อ 
ทองสา เจริญตาเป็นหมอไทยดีเด่นแห่งชาติประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๐
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ประวัติ
หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

ประวัติ
หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๖๐
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ประวัติชีวิต พ่อทองสา เจริญตา
หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐

 เกดิเมือ่วนัท่ี ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๐ ปัจจบุนัอาย ุ๘๐ ปี อยูบ้่านห้วยคล้อ 
เลขที่ ๒๔/๔ ต�าบลผาน�้าย้อย อ�าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
 บดิามารดาชือ่คณุพ่อแดนและคณุแม่แก้ว เจรญิตา มพีีน้่อง ๖ คน เป็นบตุร
คนหัวปี ภรรยาชื่อนางสุบรรณ์ เจริญตา (นามสกุลเดิม เมืองรักษ์) มีบุตรธิดา
จ�านวน 9 คน เสียชีวิต ๑ คน
 จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนบ้านดงยาง อ�าเภอ
เลงินกทา จงัหวดัยโสธร (เดิมเป็นส่วนหนึง่ของจงัหวดัอบุลราชธาน)ี มอีาชพี
ท�านาและกสิกรรมพื้นบ้าน
เกียรติภูมิและรางวัลที่ได้รับ
 • ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รบัใบอนญุาตประกอบโรคศลิปะสาขาแพทย์แผนไทย 
ประเภทเวชกรรมไทย จากคณะกรรมการวชิาชพีแพทย์แผนไทย พท.ว. ๑9๐๓๒
 • ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับเกียรติบัตรยกย่องให้เป็น “ปราชญ์ชาวบ้านด้าน
ยาสมนุไพรพืน้บ้าน” จากองค์การบรหิารส่วนต�าบลผาน�า้ย้อย อ�าเภอหนองพอก 
จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับเกียรติบัตร “หมอพื้นบ้านดีเด่น จังหวัดร้อยเอ็ด” 
จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
 • ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับเกียรติยกย่องเป็น “หมอไทยดีเด่นระดับจังหวัด 
ในเขตบริการสุขภาพที่ ๗” ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
 • ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเป็น “ผู้มีผลงานดีเด่นทาง
วัฒนธรรมประจ�าปี ๒๕๕๘ สาขาการแพทย์แผนไทย” จากมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
 • ปี พ.ศ. ๒๕๕9 ได้รับเกียรติยกย่องเป็นหมอไทยดีเด่นระดับเขต 
เขตบริการสุขภาพที่ ๗  ปี พ.ศ. ๒๕๕9
 • ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้รับเกียรติยกย่องเป็นหมอไทยดีเด่นระดับเขต เขต
บรกิารสขุภาพที ่๗ และจงัหวดัส่งเข้ารบัคดัเลอืกเป็นหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ
ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐
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 พ่อทองสา เจริญตามีบทบาทในการดูแลรักษาโรค บรรเทาอาการ
เจ็บป่วยและเป็นที่พึ่งทางจิตใจภายในชุมชน ที่ห่างไกลความเจริญด้วย
ศาสตร์ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านอีสานตั้งแต่อายุ ๒๔ ปี นับเป็นเวลา ๕๖ 
ปี  พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์
แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย (ค) ใบอนญุาตเลขที ่พท.ว. ๑9๐๓๒ จาก
คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย

การสืบทอดมรดกภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน
จากก้อมยาใบลาน
 หลังเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ แล้วได้บรรพชาเป็นสามเณร ๒ 
พรรษา และอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ๒ พรรษา ณ วัดดงยาง อ�าเภอ
เลิงนกทา ระหว่างอยู่ในสมณเพศได้ศึกษาเล่าเรียนจนสามารถอ่านเขียน
อกัษรธรรมอสีานและอกัษรไทยน้อยได้ช�านาญ ก่อนลาสกิขาออกมาช่วย
เหลือบิดามารดา ดูแลครอบครัวและท�าไร่ท�านา

หมอไทยดเีด่นแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐

พ่อหมอทองสา
 เจริญตา
หมอยาซุมใหญ่ ใจพระ

แห่งบ้านห้วยคล้อ ต�าบลผาน�้าย้อย อ�าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
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 จดุเร่ิมต้นแรงบนัดาลใจทีท่�าให้พ่อทองสาสนใจศกึษาศาสตร์หมอพ้ืน
บ้านอย่างเอาจริงเอาจังก็เนื่องมาจากความเจ็บป่วยของน้องสาว ๒ คน
คือนางทองสีและนางทองสวย ซึ่งล้มป่วยพร้อมกันด้วยโรคไข้ชนิดหนึ่ง 
แต่เนือ่งจากอยูใ่นถ่ินกนัดารห่างไกลไม่มโีรงพยาบาลในเวลานัน้ ท�าให้พ่อ
ทองสานึกถึงก้อมยาใบลานบนหิ้งพระที่บ้าน
 วันหนึ่ง ตรงกับวันพระใหญ่ ขึ้น ๑๕ ค�่า วันอังคาร ขณะอายุ ๒๔ ปี 
หนุ่มทองสาได้ไปหยิบหนังสือก้อมใบลานผูกใหญ่ของบรรพบุรุษจากหิ้ง
พระมาพิจารณาดู ได้พบว่าตนเองสามารถอ่านอักษรธรรมในใบลานได้
อย่างคล่องแคล่ว เพราะเคยได้ศึกษามาแล้วตอนบวชเรียน จากนั้นจึงได้
อธิษฐานยกขันครูด้วยตนเอง ท่านได้ใช้ต�ารับยาที่อยู่ในคัมภีร์ใบลานนั้น
มาปรงุเป็นยารกัษาอาการเจบ็ป่วยของน้องสาวทัง้ ๒ คนจนหายขาด นบั
แต่นั้นเป็นต้นมา หนุ่มทองสาก็ได้ชื่อว่าเป็นหมอรักษาโรคอย่างเต็มตัว 
ท่านได้ถอดความต�ารับยาในคัมภีร์ใบลานของบรรพบุรุษเป็นภาษาถิ่น
ปัจจุบันที่อ่านเข้าใจง่ายและท�าการศึกษาค้นคว้าต�ารับต�ารายาต่างๆ 
เพิ่มพูนขึ้นตามล�าดับ จนมีความรู้ความช�านาญในวิถีหมอพื้นบ้านอีสาน
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 ผลจากการรักษาคนไข้ตามชายแดนรอยต่อ ๔ จังหวัด (ได้แก่
กาฬสินธุ์ ยโสธร มุกดาหาร ร้อยเอ็ด) ด้วยจิตเมตตา ไม่เลือกชั้นวรรณะ
และไม่เรียกค่าตอบแทน ท�าให้พ่อทองสาได้รับความเคารพศรัทธาจาก
ผู้คนมากมาย ทั้งใกล้ไกลหลั่งไหลมารับการรักษา ด้วยวิธีการรักษาและ
การใช้ตัวยาสมุนไพรของหมอพื้นบ้านอีสานท่านนี้ ได้รับการขนานนาม
ว่า “หมอทองสา หมอยาซุมใหญ่” ตามภาพลักษณ์ของท่านที่มีห่อยา
ขนาดใหญ่มาก ๓ ห่อ บรรจุเภสัชวัตถุ ๓ ประเภทเอาไว้ข้างกายเสมอ 
ได้แก่ เครือ่งยากลุม่พืชวัตถ ุสตัว์วตัถแุละธาตวุตัถ ุมจี�านวนมากกว่า ๕๐๐ 
ชนิด โดยเฉพาะตัวยาที่เป็นพืชวัตถุ ส่วนใหญ่ก็เป็นสมุนไพรที่หาได้ในป่า
ผาน�้าย้อย ป่าสงวนแห่งชาติภูค�าบกและป่าสงวนแห่งชาติภูแตงแซงใน
ละแวกบ้านน้ันเอง โดยเฉพาะวิธกีารท�ายาส่วนใหญ่เป็นลกัษณะ “ยาฝน” 
หรือ “ยาซุม” ที่พ่อทองสานิยมว่า “ยาฝนนี้ดี ท�าง่ายและได้ผลเร็ว”

ตัวอย่างโรคที่ช�านาญและต�ารับยาที่ใช้บ่อย
 พ่อหมอทองสา เจริญตา มีความรู้ความช�านาญในการรักษาอาการ
เจ็บไข้ได้ป่วยทั่วไปได้หลายโรค จนสามารถเป็นที่พึ่งของชุมชนได้ในยาม
เจ็บป่วย อย่างไรก็ตาม โรคที่ท่านมีความช�านาญในการรักษาโดยเฉพาะ 
ได้แก่ “หล่อย” (เป็นภาษาอีสาน หมายถึง โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต) โรค
เกีย่วกบัโลหติสตรแีละมดลกู โรคมาดขาว (ระดูขาว) โรคเลอืด ไข้หมากไม้
(ไข้ช่วงเปลี่ยนฤดู จากฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อน) ไข้ตาเหลือง ไข้ออกตุ่ม โรค
ไข้ต่างๆ โรคลมวงิเวียน โรคกระเพาะ โรคตบั โรคไต งสูวดั อสีกุอใีส แมลง
สัตว์กัดต่อย แผลฝีเรื้อรัง รวมทั้งโรคปัจจุบันบางอย่าง เช่น ไข้ชัก ภูมิแพ้
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เฉียบพลัน อาหารเป็นพิษ แผลไฟไหม้ น�้าร้อนลวก ผื่นแพ้จากการสัมผัส
สิ่งต่างๆ เป็นต้น รวมถึงท่านเป็นหมอจอดดูก (ต่อกระดูก) ด้วย
 นอกจากมคีวามช�านาญในการรกัษาโรคพืน้บ้านต่างๆ แล้ว พ่อหมอ
ทองสาท�าคลอดลูกของตัวเองทุกคน ด้วยภูมิปัญญาผดุงครรภ์พ้ืนบ้านที่
ได้รบัการสบืทอดจากหมอต�าแยพืน้บ้านผูช้าย ซึง่พ่อหมอทองสาได้เรยีน 
ในสมยัท่ียงัไม่มีโรงพยาบาลพ่อหมอทองสาเล่าถงึวธิกีารท�าคลอดให้ผูห้ญงิ
ในชุมชน ท่านมีความรู้ในการดูแลผู้หญิงตั้งครรภ์ และแม่หลังคลอดให้มี
น�้านมและสุขภาพอย่างดี นับว่าพ่อหมอทองสาเป็นหมอต�าแยที่มีความ
ช�านาญมากท่านหนึ่ง
 พ่อหมอทองสา ได้สร้างห้องอบสมุนไพร ที่ออกแบบท�าข้ึนมาเป็น
พิเศษด้วยตนเอง ให้กลมกลืนกับพื้นท่ีท่ีมีอยู่อย่างจ�ากัด รวมทั้งยาต้ม
สมุนไพร ไว้คอยบริการผู้เจ็บป่วย โดยไม่คิดมูลค่า

พิธีกรรมปลงคาย
 หลังจากรักษาผู้ป่วยจนหายแล้ว พ่อทองสาจะไม่เรียกเก็บค่ารักษา 
แล้วแต่ผูป่้วยจะให้ตามก�าลงัทรพัย์ แต่ต้องท�าพธิปีลงคาย คอืพิธเีสร็จการ
รักษาเมื่อผู้ป่วยหายดีแล้ว ประกอบด้วยผ้าซิ่น ๑ ผืน ผ้าแพรวา ๑ ผืน 
เหล้าก้อง (เหล้าขาว) ๑ ขวด ไข่ต้ม ๑ ฟอง กรวยใบตอง ๔ อัน เทียน 
๑ คู่ ขันธ์ (ดอกไม้) ๕ และเงิน ๖ บาท พิธีปลงคายแสดงถึงการรักษา 
ที่ได้รับผลดีจนหายจากความเจ็บป่วย
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วิถีการเป็นหมอพื้นบ้าน
 วิถีหมอพื้นบ้านของพ่อทองสามีความศรัทธาในครรลองของพุทธ
ศาสนาพืน้บ้าน จากพืน้เพครอบครัวชาวนาชนบทห่างไกลสมยันัน้ทีอ่าศยั
ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติในการด�ารงชีพ ประกอบกับการอบรม
บ่มเพาะจากบิดามารดาผูม้จีติเมตตาและปรารถนาให้ผูอ้ืน่พ้นทุกข์ ได้บ่ม
เพาะให้หมอทองสา เจริญตา ได้เติบโตและซึมซับเอาแนวคิดและยึดถือ
เป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิตเรื่อยมา
 ท่านได้ท�าบุญใหญ่ด้วยการเป็นตวัตัง้ตวัตกีบัพระอาจารย์ทองสขุซึง่
ปัจจุบันนี้เป็นเจ้าอาวาสบ้านหัวโนน อ�าเภอธวัชบุรี ในการสร้างวัดด่าน
กลอยในบ้านห้วยคล้อ เพื่อเป็นสถานที่ท�าบุญถือศีลฟังธรรม ตัวท่านเอง
ได้ฉลองศรทัธาด้วยการอปุสมบททีว่ดันีอ้กีครัง้เวลา ๑๒ เดือน หลงัจากนั้้
นพ่อทองสาไปถือศีลที่วัดทุกวันพระ 
 นับจากหมอทองสา ได้ยกขนัครเูพือ่รับเอาวชิาความรู ้ตามพธิกีรรม
ทีร่ะบไุว้ในเอกสารใบลานโบราณมรดกแห่งปัญญานัน้ หมอทองสากไ็ด้ถอื
เอาแนวปฏบัิตติามวธิปีฏบัิตท่ีิระบุในเอกสารนัน้อย่างเคร่งครดั ท้ังวธิกีาร
เก็บยา ให้ถูกต้อง ได้ฤทธิ์คงฤทธิ์ทางเภสัชโอสถให้ครบถ้วน วางข้อขะล�า
หรอืข้อห้ามในการถอืปฏบิตั ิอย่างเคร่งครดั ดังนัน้พ่อหมอทองสาจะเกบ็
ยาเฉพาะวันอังคาร และมีคาถาก�ากับในการเก็บยาทุกครั้ง ห้ามรับ
ประทานทกุอย่างท้ังอาหารเครือ่งดืม่ในงานศพ หากจะรบัประทานจรงิๆ 
จะต้องหลังจากเคลื่อนศพ ออกจากบ้านไปแล้ว ในขณะที่ยังต้ังศพ 
อยู่ในบ้านห้ามรับประทานอะไรเด็ดขาด ห้ามลอดราวตากสิ่งของ 
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รั้วหากจ�าเป็นถ้าจะลอดต้องโยนของบางอย่างข้ามไปก่อน
 วิธีการพิจารณาคนไข้ที่มารับการรักษาเป็นประจ�า ได้แก่ โรคเลือด 
ประจ�าเดือนมาไม่ปรกติ โรคไข้ อาการชัก ไข้หมากไม้ ไข้ออกตุ่ม โรค
กระดูก โรคท้อง โรคไข้ต่างๆ โรคซาง โรคเส้นโรคเอ็น และโรคมะเร็ง 
เป็นต้น มีการถ่ายทอดให้กับนิสิต นักศึกษา และลูกศิษย์ที่สนใจ และได้
เรยีบเรยีงต�ารายา ทัง้จากเอกสารใบลานความรูท่ี้ได้จากประสบการณ์และ
เรียนรู้เพิ่มเติมและเรียบเรียงขึ้นใหม่เป็นหนังสือประเภทต่างๆ ทั้งต�ารา
ยา คาถา อาคม ฤกษ์ ยาม พิธีกรรม ธรรมเนียมปฏิบัติ บทสูตรขวัญ การ
แต่งแก้เสียเคราะห์ต่างๆ

การสร้างสรรค์และการเผยแพร่ผลงาน
 เมือ่ตระหนักว่าตวัท่านเองได้รบัมรดกภมูปัิญญาจากหนงัสอืใบลาน
โบราณแล้ว พ่อทองสา เจริญตา ได้ปวารณาอุทิศตนถ่ายทอดความรู้ให้
กับนิสิต นักศึกษา และลูกศิษย์ที่สนใจ และได้เรียบเรียงต�ารายาทั้งจาก
เอกสารใบลาน และความรูท้ีไ่ด้จากประสบการณ์และเรียนรู้เพ่ิมเติมแล้ว
เรียบเรียงขึ้นใหม่และบันทึกเป็นหนังสือประเภทต่างๆ ทั้งต�ารายา คาถา
อาคม บทสูตรขวัญ แต่งแก้ เสียเคราะห์เสียราง เป็นต้น 
 หมอทองสาจึงเผยแพร่เป็นวิทยาทานแก่มหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช มหาวทิยาลยั
อุบลราชธาน ีเป็นต้น ทัง้การถ่ายทอดต�ารายา การบ�าบดัรักษาผู้ป่วยจาก
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โรคและอาการต่างๆ ที่ปรากฏในต�ารายา ในใบลาน ตามโบราณวิธี และ
จากประสบการณ์ที่สั่งสมมา ทุกวันนี้แม้ในวัย ๘๐ พ่อทองสายังข้ึนเขา
เข้าป่าศกึษาสมุนไพรและเครือ่งยารกัษาโรคประเภทต่างๆ จากธรรมชาติ
จากป่าอันอุดมด้วยสมุนไพรบริเวณ วัดผาน�้าย้อยและอาณาบริเวณป่า
ชุมชนใกล้เคียง
 นอกจากน้ันยังได้รับเชิญให้เป็นตัวแทนของหมอพื้นบ้านจาก
ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับหมอ
ยาพืน้บ้านและจัดแสดงเกีย่วกบันทิรรศการหมอยาพืน้บ้านและภมิูปัญญา
พื้นบ้านตามหน่วยงานและสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศ
 นอกจากท่านถ่ายทอดวชิาความรูใ้ห้แก่นางสบุรรณ์ ภรรยา นายบญุ
สงฆ์ เจริญตา และนายชานนท์ พลขันธ์ บุตรเขยซึ่งเป็นผู้คอยช่วยเหลือ
งานอย่างใกล้ชิดแล้ว พ่อหมอทองสาก็ยังมีลูกศิษย์ท่ีก�าลังเรียนรู้และรับ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาการรักษาแบบพื้นบ้านคือ นายได้คิด ดาววงษา ชาว
ร้อยเอ็ด ที่มาเรียนรู้อยู่ช่วยงานและยังมีอีกหลายคนที่เรียนรู้แล้วกลับไป
ท�าเอง ขณะน้ีมเีจ้าหน้าท่ีมาศกึษาภูมปัิญญาได้แก่ ทีมงานแพทย์แผนไทย
โรงพยาบาลหนองพอก ได้แก่ นายสิทธิโชค ประสาร นางชลเนตร 
ประเสริฐสังข์ นางพิชยา พลเยี่ยม และนางวิมลรัตน์ เสนารัตน์ ทันตาภิ
บาลและแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลธวัชบุรี 
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คติธรรมประจ�าชีวิต
 คุณธรรมข้อหนึ่งที่หมอทองสา เจริญตา ยึดถือเสมอมา เปรียบ
เสมือน ศีลของผู้ที่จะเป็นหมอ ที่จะขาดเสียไม่ได้โดยเด็ดขาด คือ ห้าม
พูดโกหก โดยหมอทองสาพูดอยู่เสมอว่า “ผู้เป็นหมอห้ามโต๋ (ตั๋ว หรือ
โกหก) เด้อ... ลูกหลานเอ้ย... ให้เจ้าเว้าแต่ความสัตย์ ถือแต่ความจริง 
...คั้นเจ้าโต๋หยูกยาแนวที่ให่เขาไปมันสิโต๋น�า (ก็จะเป็นยาที่หลอกลวง
ด้วย) เอาไปปัว (รักษา) ไผมันกะบ่เซาดอก (ไม่หาย)”

ต�ารายาลายมือ
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นวัตกรรมการรักษา
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งานของคนเป็นหมอคืองานช่วยเหลือคน เป็น

งานบุญงานกุศลที่ใหญ่หลวง

เป็นงานของพระโพธิสัตว์ เพราะว่า

คนเป็นหมอคือคนที่จะพาคนพ้นทุกข์

ให้หายจากทุกขเวทนา ให้คน

มีกายมีใจที่แข็งแรง เพื่อเป็นต้นทุน

ในการเดินทางข้ามวัฏฏะสงสาร

เข้าสู่พระนิพพานในกาลเบื้องหน้า  น้อยคน

นักที่จะได้เกิดมาเป็นหมอ

ให้เจ้าภูมิใจและยึดมั่นในคุณงามความดี

 เป็นคนมีศีลมีธรรม และ

อย่าเฮ็ดบาปเด้อ ลูกหลานเอ้ย”
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โรคหล่อย
 “โรคหล่อย” เป็นโรคอ่อนแรง ไม่มแีรง ถ้ายงัสามารถขยบัแขนขาลกุนัง่
เดนิได้ แม้ไม่ปกต ิเรยีกว่า “อมัพฤกษ์” แต่ถ้าไม่สามารถขยบัอวยัวะแขนขา
ได้เอง หรอืช่วยเหลอืตวัเองไม่ได้ เรียกว่า “อมัพาต” ท่านกล่าวถงึสาเหตขุอง
โรคหล่อยตามแนวคดิของหมอพืน้บ้านว่าเกิดจาก ๒ ประการคอื
 • เลอืดลมไม่ด ีไหลเวยีนไม่ท่ัวร่างกาย เทยีบได้กบัเส้นเลือดในสมองตีบ
หรอืความดนัโลหติสงู
 • ผดิกรรม (สตรหีลงัคลอดกนิของแสลง) หรอืผดิกระบนู (กนิของผดิ
ส�าแดง) ขะล�า (ท�าผดิต่อจารตีประเพณหีรอืข้อห้ามต่างๆ รวมท้ังกินของต้อง
ห้ามด้วย)
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ยาที่ใช้รักษาโรคหล่อย 
 ยาทีใ่ช้ม ี๔ ประเภท คอื (๑) ยาสมนุไพรส�าหรบักนิ ได้แก่ ยาฝนและ 
ยาต้ม (๒) ยาตัง้หรอืยาประคบสมุนไพร (๓) ยาอบสมนุไพร และ (๔) ยาอาบ
สมนุไพร
 ยากินม ี๓ ต�ารบั คอื ยาแก้เลอืด (ยาฝน) ยาแก้ลิน้กระด้างคางแข็ง 
(ยาฝน) และยาแก้หล่อยหรอืแก้อาการอ่อนแรง (ยาต้ม)

การรักษาผู้ป่วยโรคหล่อยใน ๓ กรณี
 กรณีที ่๑ ผูป่้วยหล่อย แต่ยงัสามารถพดูคยุได้ ลิน้ไม่กระด้าง คางไม่แขง็ 
ขยบัขากรรไกรได้ หมอจะวางยาเลอืด (ยาฝน) และยาแก้หล่อย (ยาต้ม)
 กรณีที ่๒ ผูป่้วยหล่อย แต่ไม่สามารถพดูคยุได้ ลิน้กระด้าง คางแขง็ ขยบั
ขากรรไกรไม่ได้ หมอจะวางยาเลอืด (ยาฝน) ยาแก้หล่อย (ยาต้ม) และยาแก้
คางแขง็(ยาฝน)
 กรณีที ่๓ ผูป่้วยหล่อยหลงัจากคลอดบตุร หมอจะวางยาตามกรณทีี ่๑ 
และกรณทีี ่๒ แต่จะวางยาแก้ผดิกระบูน (แก้กนิของผดิ) เพิม่เตมิตามอาการ
 นอกจากนี ้ ในการรกัษาโรคหล่อยท้ัง ๓ กรณีจะใช้วธิกีารฝนยากนิ 
ต้มยากนิ ร่วมกบัการใช้ยาตัง้ (ยาประคบ) ยาอบสมนุไพร และยาอาบสมนุไพร
ด้วย ขึน้อยูก่บัอาการของผูป่้วยแต่ละราย
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การรักษาผู้ป่วย
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ต�ารับยาแก้กษัย ไตพิการ     
 ต�ารบัยานีห้ายาก มรีาคาหม้อละพนัเลยทเีดยีว เป็นต�ารบัที ่น�าเครือ่ง
ยาทัง้หมดแช่น�า้ประมาณ ๓๐ นาท ีก่อนน�าไปดืม่เพือ่บ�าบดัอาหาร  ปัสสาวะ
แสบขดั  ปวดหลงั เป็นนิว่ไต อ่อนเพลยี ไข้หนาวสัน่  โดยน�าน�า้ทีผ่่านการแช่
ของตวัยาทัง้หมดรวมกนัแล้วน�าไปดืม่ มากน้อยตามอาการทีป่รากฏ ซึง่เป็น
ต�ารบัยาทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะและมปีระสทิธภิาพในการรกัษาโรคอย่างยิง่
 ตัวยาประกอบด้วย 
 ๑. ดูกบ่างใหญ่
 ๒. ดูกห่านขาว
 ๓. หนามเม่น
 ๔. เขากวางชี
 ๕. ไรปลาฝา  หรือ ไรกระเบน
  ฝนกับน�้ามะนาวที่คั้นและกรอง 
 การกิน
  รับประทานวันละ ๒ ช้อน เช้า ๑ ช้อน-แลง (เย็น) ๑ ช้อน
 หมายเหต ุใช้น�้าจากผลมะนาวผลเล็กที่ใช้ท�าอาหาร 
  (จะได้ผลดีกว่ามะนาวผลใหญ่) 

๒
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ภูมิปัญญาในการประดิษฐ์ยา
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ผญ๋า

คุณค่าแห่งสมุนไพรและภูมิปัญญาไทย

พี่น้องเอ้ย...ให้พากันรักษาไว้...

ภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่

คุณปูย่าเพิ่นฝากไว้...ไปหน้าให้จื่อเอา

ตั้งแต่กี้ดงป่ายังมีหลาย...

คนได้ท�าลายถางบ่ยังเหลือค้าง

บ่มีทางสิหาได้...สมุนไพรสมัยเก่า

เพราะคนเฮาสู่มื่อนี้...ถางถิ่มหมุ่นมี

อันของดีแต่คราวพู้น...มีคุณอันล�้าค่า

หาสิมาสืบไว้...ไปหน้ากะบ่มี

ของดีๆ แต่มูลเค้า...อีสานเฮาเลยสูญค่า

ให้ลูกหลานรักษาและปลูกไว้

ไปหน้าสิอยู่ยืน...พี่น้องเอ๊ย....พี่น้องเอ้ย
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ยาบ�ารุงเลือดต่างๆ
 ๑. รากกระจาย
 ๒. สะค้าน
 ๓. นางแส่ง (โลดทะนงแดง)
 ๔. ตะใค่ต้น (ตะไคร้ต้น)
 ๕. แฮนปลากั้ง 
 ๖. ยาหัวใหญ่
 ยาแก้เลือด ตกช�้าด�าเขียว ฝนกิน เช่น ตกรถหรืออะไรต่างๆ ผ่าย
สะท่อนเลือดในร่างกายต่างๆ 
 วิธีกิน ฝนใส่น�้าเปล่ากิน หรือเหล้าขาว กินแทนน�้าเลย
ข้อห้าม ห้ามกินหอยและปู 
 หมายเหต ุฮาก(ราก)นางแส่งอย่าฝนมาก จะท�าให้อาเจียน

๑
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ยาน�้านมหวานดี
 ๑. ช้างน้าว
 ๒. นมสาว
 ๓. นมวัว
 ๔. รากน�้าแย้
 วิธีกิน เช้า เที่ยง เย็น ต้มกินครั้งละ ๑ ถ้วย
 ข้อห้าม ห้ามกินของผิดน�้านมจะหายไป ของทะเล เต่า ปลากั้ง 
ผักสะโอม (ชะอม) เลือดไม่เหมือนกันต่างคนต่างผิดให้ระวังเอา

๒
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 มีองค์ประกอบ คือ รากไม้ชนิดต่างๆ ดังนี้ ได้แก่ ชายเดน สมัด 
เครือกล้วยน้อย ก้อมก้อยลอดขอน (ผักหวานนก) ส่องฟ้า ว่านแก้พิษ 
พะยามีฤทธิ์ (ต้นมะตูมกาแดง) 
 วธิที�ายา เอารากไม้ทั้งหมดมาดองกับน�้ามะนาวสดบรรจุใส่กระปุก
ไว้ ๑ เดอืน จากนัน้เอาน�า้ยาดองมะนาวออกมาใส่ขวด แล้วเอาดีงูเหลือม
ใส่ในน�้ายา
 วิธีรักษา เอาน�้ายาดองที่ได้มาทาบริเวณที่ถููกพิษ เอาเข็มส�าเร็จรูป
ทีฆ่่าเชื้อ้แล้ว มาสกัเป็นวงรอบล้อมแผล เป็นวงเท่าเหรยีญบาท จากนัน้จงึ
สกัลงทีแ่ผล เพือ่ให้น�า้ยาเข้าแผล ถ้าถกูพิษมากเลอืดจะออกมาก ซ่่ึงมผีลดี 
หากถูกพิษน้อย เลือดออกน้อย
 วิธีสักแก้พิษนี้้ ใช้ได้กับอาการโดนสัตว์มีพิษชนิดต่างๆ ได้แก่ งูพิษ 
หมาบ้า ตะขาบ ผึ้ง ต่อ แตน แมงมุม
 หมายเหต ุนอกจากนี้ยังสามารถใช้ได้กับอาการปวดศีรษะไมเกรน 
ให้สักบริเวณเหนือหูขึ้นไป ๓ วงๆ ละ ๔ จุด

๓
ยาสัก แก้พิษต่างๆ
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 ยาแก้ไข้มี 
 ๑. ข้าน้อย
 ๒. ข้าใหญ่
 ๓. โพงผี่แดง (พวงพีแดง)
 ๔. โพงผี่ขาว (พวงพีขาว)
 ๕. พะยามือเล็ก (พญามือเหล็ก)
 ๖. พะยามือลิด (มะตูมกาแดง)
 ๗. ข่อยดาน
 ๘. หนาวเดือนห้า 
 วิธีกิน ฝนใส่น�้าเปล่ากินต่างน�้า กินเวลาใดก็ได้
 ข้อห้ามการกิน ผลไม้ ปลาดุก กบ ของทะเล 

๔
ยาแก้ไข้ต่างๆ : ยาฝนกิน
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 ยาประคบมี หนาด เปล้า เปลือกแดง ผีเส้ือ เตยหอม ตะไคร้ต้น 
ว่านชน ว่านพาก ข้าวจ้าวแดง เมนทอล ทองพันชั่ง ว่านไพล ข่า ขิง
 วิธีท�า ต�าแหลกๆ แล้วห่อผ้าขาว น�าไปนึ่งแล้วมาประคบบริเวณ 
ที่ต้องการ
 การรักษา ยาประคบแก้อาการปวดเมื่อย ฟกช�้าด�าเขียว ประคบ
เต้านมหญิงหลังคลอดที่มีอาการคัดหน้าอก และช่วยให้น�้านมออกมาก  
ยาอบส�าหรับหญิงหลังคลอดและอยู ่ไฟ จะช่วยให้ร ่างกายเราอุ ่น 
ยาสมุนไพรก็จะช่วยเรื่องการรักษาภายใน ในลักษณะซึมผ่านรูขุมขน

๕
ยาประคบ



ความหมาย
 หมอไทย หมายถึงแพทย์แผนไทยหรือหมอพื้นบ้าน ผู้ได้รับใบ
ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย โดยหมายรวมถึงสาขา
การแพทย์แผนไทยทั้งประเภท ก ประเภท ข ประเภท ค และสาขา
การแพทย์แผนไทยประยุกต์
คุณสมบัติ
 ๑) เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 ๒) เป็นผู้ข้ึนทะเบียน มีใบประกอบโรคศิลปะ หรือใบประกอบ 
  วิชาชีพการแพทย์แผนไทย
 ๓) ปฏิบัติงานดีเด่นที่เป็นแบบอย่างที่ดีได้ (ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี)
 ๔) เป็นคนดี มีจริยธรรม เมตตาธรรม อยู่ในศีล สมาธิ ปัญญา 
  อันเห็นชอบ (อริยมรรค ๘)
 ๕) เป็นผู ้มีความรู้ความสามารถในการดูแลผู้เจ็บป่วย และ 
  ถ่ายทอดความรู้ให้กับศิษย์
การให้คะแนน
๒๐ คะแนน (ข้อมูลพื้นฐาน)
 • มีความรู้ความสามารถด้านเวชกรรมไทย
 • มีความรู้ความสามารถด้านเภสัชกรรมไทย
 • มีความรู้ความสามารถด้านผดุงครรภ์ไทย
 • มีความรู้ความสามารถด้านนวดไทย
 

หลักเกณฑ์
และแนวทางการคัดเลือก
หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
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๒๐ คะแนน (ความสามารถ)
 • การดูแลรักษาผู้ป่วย และศูนย์พึ่งได้
 • การถ่ายทอดความรู ้การจัดการเรยีนการสอน ด้านการแพทย์ 
  แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน 
 ๓๐ คะแนน (ความสามารถพิเศษ)
 • เขียนต�ารา
 • มีต�ารับเฉพาะ
 • ประดิษฐ์อุปกรณ์การแพทย์
 • มีเทคนิคการรักษาเฉพาะ
 • มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ปลูกป่าชุมชน และเสริมสร้าง 
  สุขภาวะชุมชน
๓๐ คะแนน (คุณธรรม จริยธรรม)
 • เป็นคนดี มีจริยธรรม เป็นบุคคลต้นแบบ
วิธีการคัดเลือก
 ๑) คัดเลือกจากหมอไทยดีเด่นระดับภาค ๔ ภาค ในโครงการ 
  ประชุมเพื่อคัดเลือกหมอไทยดีเด่นระดับภาค พ.ศ.๒๕๖๐ 
  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
  กระทรวงสาธารณสุข
 ๒) ลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐
 ๓) คณะท�างานพิจารณาคัดเลือกหมอไทยดีเด ่นแห่งชาติ 
  พ.ศ.๒๕๕๗ จะคัดเลือกผู้ที่มีคะแนนดีท่ีสุดจากท้ัง ๔ ภาค  
  เพื่อน�าเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
  ด้านสุขภาพแห่งชาติพิจารณาตัดสิน
รางวัล
 ๑) โล่เชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณ
 ๒) เงินรางวัล ๒ แสนบาท



   ตามท่ี คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ ได้พิจารณาคัดเลือก 
หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญก�าลังใจของหมอพื้นบ้าน หมอแผนไทย ที่ได้ใช้ 
ภมูปัิญญาท้องถิน่ด้านสุขภาพในการท�าประโยชน์แก่สงัคมและประเทศชาต ิโดยมีการมอบรางวัลในการประชมุ
วิชาการประจ�าปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ นั้น
 ดังนั้น เพื่อให้การด�าเนินการคัดเลือกหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เหมาะสม และได้รบัการยอมรับจากทกุภาคส่วน จงึแต่งตัง้คณะท�างานพจิารณาคดัเลอืก หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีองค์ประกอบและอ�านาจหน้าที่ ดังนี้
๑. องค์ประกอบคณะท�างาน ประกอบด้วย
 ๑) นายวิชัย โชควิวัฒน  ที่ปรึกษา
   ประธานคณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ
 ๒) นายสุเทพ วัชรปิยานันทน์   ที่ปรึกษา
   อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 ๓) นายเปรม ชินวันทนานนท์   ประธาน 
   ที่ปรึกษามูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
 ๔) นายประพจน์ เภตรากาศ   รองประธาน 
   ประธานสมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย
 ๕) นายปราโมทย์ เสถียรรัตน์   คณะท�างาน
   รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 ๖) นายขวัญชัย วิศิษฐานนท์   คณะท�างาน
   ผู้อ�านวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย
 ๗) นางผลิดา สนธิ์สุวรรณ  คณะท�างาน
   ผู้อ�านวยการกองพัฒนาและบริการวิชาการ
 ๘) นางศุภวรรณ พันธ์บูรณะ  คณะท�างาน
   ผู้อ�านวยการสถาบันพัฒนาก�าลังคน
 9) นายสันติสุข โสภณศิริ   คณะท�างาน
   นักวิชาการอิสระ
 ๑๐) นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ  คณะท�างาน
   มูลนิธิสุขภาพไทย
 ๑๑) นางสาวปารณัฐ สุขสุทธิ์   คณะท�างาน
   ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ๑๒) นางเสาวณีย์ กุลสมบูรณ์   คณะท�างานและเลขานุการ
   ผู้อ�านวยการกองการแพทย์พื้นบ้านไทย
 ๑๓) นางสาวอรจิรา ทองสุกมาก  ผู้ช่วยเลขานุการ
   กองการแพทย์พื้นบ้านไทย
     /๒. ๑๔)นายสมัคร...

ค�าสั่งคณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ
ที่          / ๒๕๖๐

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท�างานพิจารณาคัดเลือกหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
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 ๑๔) นายสมัคร สมแวง  ผู้ช่วยเลขานุการ
  กองการแพทย์พื้นบ้านไทย
 ๑๕) นางสาวภราดร สามสูงเนิน  ผู้ช่วยเลขานุการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   กองการแพทย์พื้นบ้านไทย
 ๑๖) นางสาวกมลทิพย์ สุวรรณเดช  ผู้ช่วยเลขานุการภาคใต้
   กองการแพทย์พื้นบ้านไทย
 ๑๗) นางสาวสิริรักษ์ อารทรากร  ผู้ช่วยเลขานุการภาคกลางและตะวันออก
  กองการแพทย์พื้นบ้านไทย
  ๑๘) นางสาวภัทร วาศนา   ผู้ช่วยเลขานุการภาคเหนือ
   กองการแพทย์พื้นบ้านไทย
๒. ให้คณะท�างานมีอ�านาจหน้าที่ ดังนี้
 ๑) จัดท�าหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาคัดเลือกหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
 ๒) ด�าเนินการพิจารณาคัดเลือก โดยประสานความร่วมมือหน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่าย 
ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาบุคคลผู้สมควรได้รับการคัดเลือก
 ๓) เสนอชื่อ ประวัติ ผลงานของบุคคลผู้สมควรได้รับการพิจารณาคัดเลือกต่อคณะกรรมการพัฒนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
 ๔) จัดท�าทะเบียนประวัติบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเป็น
ฐานข้อมูลในการเผยแพร่และใช้ประโยชน์ต่อไป
 ๕) ด�าเนนิการประกาศเกียรตคุิณผู้ได้รบัการคัดเลือกเป็นหมอไทยดเีด่นแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐ ในการ
ประชุมวิชาการประจ�าปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ ๑๔
 ๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
           สั่ง  ณ  วันที่          กรกฎาคม    พ.ศ.   ๒๕๖๐

(นายวิชัย โชควิวัฒน)
ประธานคณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ

- ๒ -



46   ประวัติหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ่อหมอทองสา เจริญตา

ขอขอบคุณ หน่วยงานและ
บุคคลผู้มีส่วนร่วมให้ข้อมูล ดังนี้

 • ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
 • ส�านักงานสาธารณสุข
  อ�าเภอหนองพอก
 • ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลหนองพอก
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต�าบล
  บ้านโคกกลาง ต�าบลผาน�้าย้อย
 • องค์การบริหารส่วนต�าบลผาน�้าย้อย
 • ครอบครัวเจริญตา



47หมอยาซุมใหญ่ ใจพระ แห่งบ้านห้วยคล้อ



48   ประวัติหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ่อหมอทองสา เจริญตา



เป็นหมอ
ส่อยคน (ช่วยคน)

เอาบุญเอาศีล

มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ คร้ังท่ี ๑๔


