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ค�ำน�ำ
กิจกรรมส� ำ คั ญ ที่ ท�ำให้องค์ก ารอนามัยโลกมีบทบาทสู ง เด่ นเป็ น
ที่ยอมรับของประเทศสมาชิกทั่วโลก และสามารถท�ำให้ประเทศต่างๆ
ผลักดันงานทีม่ คี ณ
ุ ปู การอย่างสูงต่อประชาชนทัว่ โลก คือ มติทจี่ ะร่วมกัน
บรรลุเป้าหมาย “สุขภาพดีถ้วนหน้าเมื่อ ๒๕๔๓” (Health for All by
the Year 2000)
ในการด� ำ เนิ น การเพื่ อ บรรลุ เ ป้ า หมายทางสั ง คมดั ง กล่ า ว คณะ
กรรมการทีเ่ กีย่ วข้องได้ประชุมพิจารณากลวิธสี ำ� คัญทีต่ อ่ มารูจ้ กั กันอย่าง
กว้างขวาง คือ การสาธารณสุขมูลฐาน และนโยบายส�ำคัญประการหนึ่ง
คือ การก�ำหนดว่าจะต้องน�ำการแพทย์ดงั้ เดิมของแต่ละประเทศ และท้อง
ถิ่นมาพัฒนาและใช้ประโยชน์ด้วย เพราะล�ำพังการแพทย์แผนปัจจุบัน
ย่อมไม่เพียงพอที่จะท�ำให้ประชาชนบรรลุสุขภาพดีถ้วนหน้าได้
จากนโยบายดังกล่าว องค์การอนามัยโลกได้กำ� หนดยุทธศาสตร์ แผน
งาน โครงการจ�ำนวนมากเพื่อรองรับ และแม้จะล่วงเลย พ.ศ. ๒๕๔๓ มา
นานแล้ว องค์การอนามัยโลกก็ยงั คงนโยบายดังกล่าวสืบมา ดังปรากฏว่า
ได้มี “ยุทธศาสตร์การแพทย์ดั้งเดิม พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๘” และในปี
๒๕๕๒ สมัชชาอนามัยโลกได้มมี ติ ที่ ๖๒.๑๓ ให้ผอู้ ำ� นวยการใหญ่องค์การ
อนามัยโลก พัฒนายุทธศาสตร์ฉบับนี้ และมีการด�ำเนินการจนได้เป็น
“ยุทธศาสตร์การแพทย์ดั้งเดิม พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๖ ขององค์การอนามัย
โลก” (WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023) ประกาศ
ใช้เป็นเสมือนเข็มทิศ และอุปกรณ์ในการพัฒนางานการแพทย์ดงั้ เดิมของ
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย

น่ายินดีที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมงานกับองค์การอนามัยโลกมาอย่าง
ต่อเนื่อง และมีผลงานหลายเรื่องเป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานา
ประเทศ งานด้านการแพทย์ดั้งเดิมเป็นงานหนึ่งที่มีความก้าวหน้าเป็นที่
ประจักษ์ ถือว่าหนึ่งในกิจกรรมที่ส่งเสริมการยอมรับในการแพทย์ดั้งเดิม
ของไทยคือการยกย่องประกาศเกียรติคณ
ุ ของหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ ซึง่
ด�ำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นครั้งแรกจนเป็นครั้งที่ ๑๒ ปีนี้
การคัดเลือกหมอไทยดีเด่นแห่งชาติปี ๒๕๖๕ ด�ำเนินการแตกต่างจาก
ปีที่ผ่านๆ มา เนื่องจากมีระยะเวลาด�ำเนินงานกระชั้นชิด ประกอบกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-๑๙ จึงใช้ระบบสือ่ สารทางไกลเป็นหลัก
แต่ยงั คงหลักการและหลักเกณฑ์เดิม โดยการน�ำบัญชีรายชือ่ หมอไทยดีเด่น
ระดับเขตทั้ง ๑๒ เขต มาคัดเลือกขั้นแรก ได้หมอไทยดีเด่นระดับภาค ๔
ภาค จากนั้นจึงตัดสินขั้นสุดท้าย และคณะท�ำงานเสนอให้ที่ประชุมคณะ
กรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ พิจารณาและ
มีมติเป็นเอกฉันท์ (Consensus) เลือก พ่อหมอเอียะ สายกระสุน
เป็นหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕
ขอขอบคุณทุกท่าน และทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการด�ำเนินงาน
นี้ หวังว่างานนี้จะเป็นส่วนหนึ่ง ในการพัฒนาการแพทย์ดั้งเดิมของ
ประเทศไทย ให้เจริญวัฒนาสถาพร ก่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนบนผืน
แผ่นดินไทย ยิ่งๆ ขึ้นไป
นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน
ประธานกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ
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หมอพืน
้ บ้านจิตอาสาชายแดนพนมดงรัก รักษาคนไข้ถกู งูพษ
ิ กัด

พ่อหมอเอียะ สายกระสุน เป็นคนบ้านทวารไพร ต�ำบลเมืองลีง
อ�ำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เป็นลูกคนที่ 4 ในจ�ำนวนพี่น้องรวม 6
คน ของคุณพ่อคลิม คุณแม่เงิน สายกระสุน เกิดเมื่อวันที่ 7 กันยายน
พ.ศ. 2493 ปัจจุบันอายุ 72 ปี จบประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียน
บ้านรุน อ�ำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ปัจจุบันเป็นอ�ำเภอพนมดงรัก
ครอบครัวมีอาชีพท�ำนา ไม่เคยมีโอกาสบวชเรียนเพราะต้องท�ำงานหนัก
ช่วยพ่อแม่ท�ำนามาตลอด เคยเข้าไปท�ำงานรับจ้างในกรุงเทพฯ
ณ ชุมชนบ้านเกิดเป็นป่าดงรกชัฏ มีงูพิษ และสัตว์พิษชุกชุม เมื่อ
ครัง้ วัยรุน่ อายุ 17 ปี หมอเอียะออกไปหาปู หากบกับน้องสาว อายุ 12 ปี
น้องสาวถูกงูพิษกัด รักษากันตามมีตามเกิด และเสียชีวิตหลังจากนั้น
7 วัน เป็นภาพจ�ำทีเ่ จ็บปวดฝังใจมายาวนาน เมือ่ อายุได้ 21 ปี ทราบว่า
ลุงเขยซึ่งย้ายถิ่นฐานไปอยู่จังหวัดพิจิตร มีวิชารักษาคนถูกงูพิษกัด
จึงบากบั่นขึ้นรถประจ�ำทาง รอนแรมไป 3 วัน จึงได้พบลุงเขย และ
ได้ฝากตัวเป็นศิษย์ จากนั้นลุงเขยได้ย้ายกลับมาภูมิล�ำเนา ท�ำให้พ่อ
หมอเอียะได้มีโอกาสเรียนรู้วิชาอย่างต่อเนื่อง จนมีโอกาสรักษาคนไข้
รายแรกซึง่ ถูกงูเห่ากัด หมดสติ เข้าไปรักษาทีโ่ รงพยาบาลสุรนิ ทร์ 8 วัน

หมอพื้นบ้านจิตอาสาชายแดนพนมดงรัก รักษางูพิษกัด

7

ไม่ดีขึ้น ญาติขอพากลับ “ไปตายบ้าน” และมาขอให้พ่อหมอเอียะลอง
รักษาดู ปรากฏว่ารักษาจนฟื้นและหายเป็นปกติ คนไข้รายนี้คือ นาย
สรัญ ประพานศรี ปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่ อายุได้ 75 ปี จึงเป็นจุดตั้งต้น
ท�ำให้พ่อหมอเอียะเป็นที่พึ่งของชาวบ้านสืบมา
จนกระทั่ง พ.ศ. 2531 นายแพทย์เอกชัย ปัญญาวัฒนานุกูล มา
เป็นผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ได้เห็นประจักษ์
ถึงความรู้ความสามารถของพ่อหมอเอียะ ซึ่งได้ช่วยชีวิตคนถูกงูพิษกัด
ได้อย่างน่าอัศจรรย์ จึงได้เชิญพ่อหมอเอียะมาช่วยรักษาคนไข้ และ
ศึกษาต�ำรับยาของพ่อหมอเอียะ เพือ่ ขยายผลต่อไป ท�ำให้พอ่ หมอเอียะ
ได้รับการยอมรับและได้รับเชิญไปให้บริการกว้างขวางขึ้น เช่น ที่โรง
พยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ�ำเภอพนมดงรัก
จังหวัดสุรินทร์ หน่วยเสนารักษ์ในศูนย์อพยพชายแดน ไทย-กัมพูชา
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พ่อหมอเอียะไม่หวงความรู้ ท�ำให้ตำ� รับยาของพ่อหมอเอียะได้มผี นู้ ำ�
ไปใช้ประโยชน์ในหลายจังหวัด เช่น อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ
ร้อยเอ็ด เลย สระแก้ว สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพ่อหมอ
เอียะได้มีโอกาสถ่ายทอดความรู้ทั้งในจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดใกล้
เคียง ตลอดจนประเทศเพื่อนบ้านคือกัมพูชาด้วย
พ่อหมอเอียะได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณมากกว่า 20
รายการ โดยได้รบั ขึน้ ทะเบียนเป็นผูป้ ระกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์
แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2553
คณะกรรมการพั ฒ นาภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ด้ า นสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
ได้พิจารณาและมีมติเอกฉันท์คัดเลือกและประกาศเกียรติคุณพ่อ
หมอเอียะ สายกระสุน เป็นหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ ประจ�ำปี พ.ศ. 2565

หมอพื้นบ้านจิตอาสาชายแดนพนมดงรัก รักษางูพิษกัด
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ประวัติ
หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ
พ.ศ. 256๕
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ประวัติชีวิต พ่อหมอเอียะ สายกระสุน
หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.256๕

เกิด :
วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๔๙๓ ปัจจุบันอายุ ๗๒ ปี
ภูมิล�ำเนา : บ้านทวารไพร ต�ำบลเมืองลีง อ�ำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
บิดามารดา : คุณพ่อคลิมและคุณแม่เงิน สายกระสุน เป็นบุตรคนที่ 4
		
ในจ�ำนวนพี่น้องทั้งหมด ๖ คน
การศึกษา : จบประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านรุน อ�ำเภอปราสาท
		
(ปัจจุบันเป็นอ�ำเภอพนมดงรัก) จังหวัดสุรินทร์ ภรรยาชื่อ
		
นางค�ำ สายกระสุน มีบุตรธิดาด้วยกัน ๔ คน หญิง ๓ คน
		
ชาย ๑ คน
การเลี้ยงชีพ : เคยประกอบอาชีพรับจ้าง ปัจจุบันได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
		๗๐๐ บาท/เดือน การดูแลเลี้ยงดูจากลูก ในอดีตโรงพยาบาล
		
ไม่มคี า่ ตอบแทนให้ ปัจจุบนั ได้รบั ค่าตอบแทน ๒๐๐ บาท/ราย
		
ที่รักษา
ที่อยู่ปัจจุบัน : บ้านเลขที่ ๖๓ หมู่ ๓ ต�ำบลบักได อ�ำเภอพนมดงรัก จังหวัด
		
สุรินทร์ ๓๒๑๔๐
เป็นผูป้ ระกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภท เวชกรรมไทย
ใบอนุญาตที่ พท.ว.๑๗๖๑๙
เกียรติภูมิ ผลงานและรางวัลที่ได้รับ
• พ.ศ.๒๕๔๒ ได้ รั บ ประกาศเกี ย รติ คุ ณ จากส� ำ นั ก งานสาธารณสุ ข
จังหวัดสุรนิ ทร์ เป็นครูผมู้ คี ณ
ุ ปู การต่อการพัฒนาการแพทย์และเภสัชกรรมไทย
จังหวัดสุรินทร์ (จนถึงปัจจุบัน)
• พ.ศ.๒๕๔๙ ได้รับประกาศเกียรติคุณจากกิ่งอ�ำเภอพนมดงรัก เป็น
หมอพื้นบ้านดีเด่นสาขาการแพทย์แผนไทย ประจ�ำปีพ.ศ.๒๕๔๙ เขตสถานี
อนามัยเฉลิมพระเกียรติต�ำบลบักได
• พ.ศ.๒๕๕๓ ได้ รั บ ขึ้ น ทะเบี ย นให้ เ ป็ น ผู ้ ป ระกอบโรคศิ ล ปะสาขา
การแพทย์แผนไทย ประเภท เวชกรรมไทย จากคณะกรรมการวิชาชีพสาขา
การแพทย์แผนไทย
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• พ.ศ.๒๕๕๖ ได้รับเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เป็น “หมอพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น” ประเภทหมอสมุนไพร ประจ�ำปี
๒๕๕๖
• พ.ศ.๒๕๕๗ ได้ รั บ เกี ย รติ บั ต รจากคณะกรรมการประสานงาน
สาธารณสุขระดับอ�ำเภอพนมดงรัก เป็นผู้สูงอายุดีเด่นด้านหมอพื้นบ้าน
สมุนไพรรักษาผู้ถูกงูกัด อ�ำเภอพนมดงรักประจ�ำปี ๒๕๕๗
• พ.ศ.๒๕๕๘ ได้รับเกียรติบัตรจากโรงเรียนบ้านรุน ในฐานะเป็นผู้ส่ง
เสริมงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ สูเ่ ยาวชนและประชาชน
ประเภทสมุนไพร(รักษาพิษงู)
• พ.ศ.๒๕๕๙ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคลผู้ท�ำคุณประโยชน์ดี
เด่น ระดับอ�ำเภอ ประจ�ำปี ๒๕๕๙ จากส�ำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสุรินทร์
• พ.ศ.๒๕๖๐ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมโล่เชิดชูเกียรติรางวัลหมอไทย
ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ ๙
• พ.ศ.๒๕๖๐ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากโรงพยาบาลพนมดงรัก
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ในฐานะเป็นผู้มีจิตอาสา ร่วมดูแลรักษาผู้ป่วย
ที่ถูกงูพิษกัดร่วมกับทางโรงพยาบาลมาอย่างต่อเนื่อง
• พ.ศ.๒๕๖๑ ได้รับถ้วยรางวัลนาคราชพร้อมค�ำประกาศเกียรติคุณ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาการแพทย์
แผนไทย ประจ�ำปี ๒๕๖๑
• พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติเป็นครูภูมิปัญญาไทย รุ่น
ที่ ๙ ด้านการแพทย์แผนไทย
• พ.ศ.๒๕๖๒ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมโล่เชิดชูเกียรติ ในฐานะหมอไทย
ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ ๙
• พ.ศ.๒๕๖๓ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมโล่เชิดชูเกียรติ ในฐานะหมอไทย
ดีเด่น ระดับภาค ประจ�ำปี ๒๕๖๓
• พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทยต�ำรับยารักษางูพิษ สัตว์พิษกัด จากกรมการแพทย์แผนไทยและการ
แพทย์ทางเลือก

หมอพื้นบ้านจิตอาสาชายแดนพนมดงรัก รักษางูพิษกัด
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พ่อหมอเอียะ
สายกระสุน

หมอพื้นบ้านจิตอาสาชายแดนพนมดงรัก
รักษางูพิษกัด

บ้านท่าสว่าง ต�ำบลบักได อ�ำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
พ่อเอียะ สายกระสุน เป็นหมอพื้นบ้านไทยผู้สืบสานภูมิปัญญา
สมุนไพรรักษางูพษิ สัตว์พษิ กัดมายาวนานกว่า ๕๐ ปี มีจติ อาสาช่วยชีวติ
พีน่ อ้ งประชาชนผูย้ ากไร้และทหารหาญเป็นจ�ำนวนมากทีป่ ระสบภัยจาก
งูพิษและสัตว์พิษในเขตป่าเทือกเขาพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ และพื้นที่
แนวชายแดนไทย-กัมพูชา
เมือ่ หมอเอียะเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ได้ออกมาช่วยพ่อแม่
ท�ำนา เคยไปท�ำงานรับจ้างทีก่ รุงเทพฯ ไม่มโี อกาสได้บวชเรียนเพราะต้อง
ท� ำ งานหนั ก ช่ ว ยเหลื อ ครอบครั ว ตลอดมา จนถึ ง เวลาตั้ ง หลั ก ฐาน
ครอบครัวอยูก่ นิ กับนางค�ำ สายกระสุน จนมีบตุ รธิดาด้วยกัน ๔ คน ฐานะ
เศรษฐกิจปานกลาง หมอเอียะยังคงมีความสุขกับการเป็นหมอจิตอาสา
ด้วยความที่ท่านมีอุปนิสัยร่าเริง อารมณ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาฉะฉาน
ชัดเจน จึงมักได้รับเชิญจากสื่อช่องต่างๆเพื่อเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ
อยู่เสมอ ในนามปราชญ์ชาวบ้านฉายา”หมองูแห่งพนมดงรัก”
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ปัจจุบัน หมอเอียะยังมีพลังในการถ่ายทอดความรู้ และแสวงหา
ความรู้ใหม่ๆ เพิ่มพูนสม�่ำเสมอ ในช่วงโรคระบาดโควิด - ๑๙ ปี ๒๕๖๓
พ่อเอียะได้ถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อยูทูป (Youtube ช่องนักข่าวสุรินทร์)
รายการภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้าน เรื่อง ”ลุงเอียะรักษาพิษงู” แห่ง
พนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ปี ๒๕๖๔ ลุงเอียะน�ำเยาวชนเข้าร่วมสัมมนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็น “ยกระดับสมุนไพรพื้นบ้านสู่ต�ำรับ
แพทย์แผนไทย” ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live
ช่อง Thai PBS ศูนย์ข่าวภาคอีสาน เป็นต้น

กว่าจะมาเป็นหมออาสามือหนึ่งของเมืองไทย

ดังที่ทราบกันว่าจังหวัดสุรินทร์เคยเป็นแหล่งอารยธรรมอันรุ่งเรือง
ของอาณาจักรขอม ดังปรากฎพยานหลักฐานคือกลุม่ ปราสาทโบราณ ยุค
ถัดมาจังหวัดสุรินทร์ได้ชื่อว่าเป็นเมืองชายแดนแห้งแล้งกันดาร ถึงกับมี
ค�ำกล่าวว่า “คนสุรินทร์ต้องกินน�้ำต�ำ” จนกระทั่งทุกวันนี้จังหวัดสุรินทร์
ยังถูกจัดอยู่ในกลุ่ม ๑๐ จังหวัดรายได้ต�่ำของประเทศไทย มีรายได้เฉลี่ย
ต่อหัวไม่ถึงเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท หากทว่ารุ่มรวยภูมิปัญญาและการ
พึ่งพากันได้ ชะตาชีวิตหมอเอียะ สายกระสุน ไม่ต่างจากชาวบ้านผู้ถือ
ก�ำเนิดในท้องถิ่นคนสุรินทร์กินน�้ำต�ำโดยทั่วไป
บ้านทวารไพร ต�ำบลเมืองลีง อ�ำเภอจอมพระ (เดิมอยูใ่ นเขตปกครอง
ของอ�ำเภอท่าตูม) จังหวัดสุรนิ ทร์ เป็นบ้านเกิดหมอเอียะ สายกระสุน แต่
เนื่องจากความแห้งแล้งกันดารมาก บิดามารดาจึงอพยพครอบครัวไป
จับจองที่ดินท�ำกินตั้งหลักแหล่งใหม่ที่บ้านท่าสว่าง ต�ำบลบักได อ�ำเภอ
พนมดงรัก (เดิมอยู่ในเขตปกครองของอ�ำเภอกาบเชิง) ซึ่งมีความอุดม
สมบูรณ์มากกว่าถิ่นที่เดิม หมอเอียะมาอาศัยเป็นลูกบ้านท่าสว่างตั้งแต่
อายุ ๗ ขวบ จวบจนทุกวันนี้ และต่อมาได้กลายเป็นปราชญ์ชาวบ้านของ
ชุมชนแห่งนี้

หมอพื้นบ้านจิตอาสาชายแดนพนมดงรัก รักษางูพิษกัด
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อย่างไรก็ตาม หมู่บ้านที่อยู่ติดแนวชายแดนไทย-กัมพูชาแห่งนี้ยัง
เป็นดงร้างช้างนอน ห่างไกลความเจริญมาก เส้นทางคมนาคมที่เชื่อมต่อ
กับตัวอ�ำเภอและจังหวัดยังเป็นถนนดินแคบๆ หากเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรจึง
อาศัยหมอพื้นบ้านรักษากันตามมีตามเกิด เพราะสมัยก่อนยังไม่มีโรง
พยาบาลอ�ำเภอ หากจะเข้าไปรักษาทีโ่ รงพยาบาลจังหวัดต้องเดินทางไกล
ล�ำบากถึง ๗๐ กิโลเมตร เทือกเขาพนมดงรักเป็นเทือกเขาทอดยาวกัน้ แนว
ชายแดนไทย กัมพูชาและลาว ครอบคลุมพืน้ ที่ ๕ จังหวัด พืน้ ทีแ่ ห่งนีเ้ ป็น
ป่ารกชัฏชุกชุมด้วยงูพิษและสัตว์พิษนานาชนิด ได้แก่ งูเห่า งูจงอาง งู
สามเหลี่ยม งูเขียวหางไหม้ งูดิน งูทับสมิงคลา งูกะปะ งูแมวเซา แมงมุม
แมงป่อง ตะขาบ เป็นต้น
สภาพห่างไกลความเจริญดังกล่าวได้ก่อให้เกิดโศกนาฏกรรมและ
การสูญเสียครั้งแล้วครั้งเล่าแก่ครอบครัวชุมชนชายแดนแห่งนี้ รวมทั้ง
ครอบครัวของหมอเอียะด้วย เมื่อครั้งยังวัยรุ่นอายุ ๑๗ ปี หมอเอียะได้
ออกไปหาปู หากบกับน้องสาววัย ๑๒ ชื่อพุด สายกระสุน แต่น้องสาว
เคราะห์ร้าย ถูกงูเห่ากัดที่มือ บิดาคือพ่อคลิมจึงพาน้องไปรักษากับหมอ
พืน้ บ้านในหมูบ่ า้ นท่าสว่างนัน่ เอง ด้วยเหตุทมี่ ใิ ช่หมอเฉพาะทางด้านรักษา
งูพิษกัด หมอได้ให้ยาผสมเหล้าขาวและเป่ารักษาอยู่ได้ ๗ วัน น้องสาวก็
เสียชีวติ ไปต่อหน้าต่อตา การสูญเสียครัง้ นัน้ มิได้สญ
ู เปล่า กลับกลายเป็น
แรงขับดันให้เด็กหนุ่มคนหนึ่งมุ่งมั่นที่จะเป็นหมองู เพื่อช่วยเหลือผู้ที่
ประสบชะตากรรมเช่นน้องสาว หมอเอียะยังคงจดจ�ำความรูส้ กึ สูญเสียใน
วันนั้นได้ดี
“น้องสาวของผมถูกงูเห่ากัด หลายวันจึงเสียชีวิต ตอนนั้นไม่มี
รถยนต์ส�ำหรับการเดินทางมารักษาในโรงพยาบาลประจ�ำจังหวัด ต้อง
ปล่อยให้นอ้ งสาวนอนตายไปทีละน้อยๆ จนตายทัง้ ตัว ความรูส้ กึ ขณะนัน้
ผมรู้สึกว่า ท�ำไมผมจึงไม่สามารถช่วยเหลือน้องสาวได้ ผมจึงเริ่มเสาะหา
วิชาที่เกี่ยวกับการรักษางูพิษ”

หมอพื้นบ้านจิตอาสาชายแดนพนมดงรัก รักษางูพิษกัด

17

เมื่อพ่อหมอเอียะอายุ ๒๑ ปี ท่านจึงได้สืบเสาะหาครูหมองูพื้นบ้าน
“ผมเริม่ หาวิชาทีเ่ กีย่ วกับการรักษางูพษิ ผมไปถามทีบ่ า้ นเกิด อ�ำเภอท่าตูม
ญาติบอกว่าลุงเขยชื่อ หมอขวัญ (หรือหมอกอน) เชียงค�ำ  มียาสมุนไพร
และเป็นหมอยารักษางูกดั แต่ทกุ วันนี้ ลุงเขยไปอยูท่ พี่ จิ ติ ร ถ้าอยากเรียน
ให้ไปทีพ่ จิ ติ ร” ด้วยความมุง่ มัน่ เรียนรู้ หมอเอียะเดินทางโดยรถบัสประจ�ำ
ทาง รอนแรม ๓ วันไปหาลุงเขยถึงจังหวัดพิจิตร หมอขวัญได้รับถ่ายทอด
วิชารักษางูพิษกัดมาจากครูชาวเขมร และได้รับหลานคือหมอเอียะเป็น
ศิษย์ ได้ทำ� พิธมี อบตัวเป็นศิษย์ ใช้ ผ้าขาว ๑ ผืนและขันธ์ ๕ ประกอบด้วย
ดอกไม้ ธูปเทียน ๑ ชุด และเงิน ๔ บาท จากนั้นหมอเอียะพากเพียรเรียน
วิชารักษางูพิษกัดและการปรุงยาสมุนไพรจากครูเป็นเวลา ๗ วันเต็ม จน
สิ้นความรู้ของครู ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อหมอขวัญและครอบครัวได้ย้าย
ภูมลิ ำ� เนาจากจังหวัดพิจติ รกลับไปอยูบ่ า้ นเดิมทีห่ มูบ่ า้ นโนนกลาง อ�ำเภอ
ท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ หมอเอียะก็ได้ตามไปอยู่ด้วย เพื่อขอเรียนรู้วิชา
รักษาโรคทั่วไปเพิ่มเติมจนช�ำนาญ ได้แก่ โรคผิดส�ำแดง โรคริดสีดวง โรค
นิ่ว ไส้เลื่อน ไข้ทับระดู และการดูแลสตรีหลังคลอด เช่น ขับน�้ำคาวปลา
และบ�ำรุงน�้ำนม เป็นต้น

เป็นหมองูพื้นบ้านเต็มตัว
เมื่อรักษาคนไข้รายแรก

ครูหมอขวัญบอกแก่ศษิ ย์ผเู้ ป็นหลานว่าเรียนวิชาจบแล้ว ให้ไปรักษา
ได้ พ่อเอียะไม่กล้าตัง้ ตัวเป็นหมองูรกั ษาคนถูกงูพษิ กัด เมือ่ การรักษาครัง้
แรก ตอนอายุ ๒๑ ปี เพิ่งเรียนจบใหม่ๆ ได้เพียง ๑ เดือน พบชาวบ้านถูก
งูเห่ากัดไม่ได้สติ ไปรักษาที่โรงพยาบาลสุรินทร์ได้ ๘ วัน แต่อาการยังไม่
ดีขนึ้ ญาติจงึ ขออนุญาตหมอโรงพยาบาลน�ำกลับบ้าน โดยบอกว่าจะกลับ
มาตายบ้าน จากนัน้ ได้นำ� มาหาหมอเอียะ โดยบอกว่า “ไหนๆก็จะตายอยู่
แล้ว ก็ลองมาให้รกั ษาดู” หมอเอียะเองก็ไม่แน่ใจในการรักษาครัง้ แรกเท่า
ไหร่นัก ดังที่บอกว่า “ผมก็ไม่แน่ใจในการรักษาของผมนะ เพราะเป็น
รายแรก แต่ญาติเขาขอให้ผมรักษา ผมจึงลองรักษาดู”
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“ต�ำรับยารักษางูพิษกัดที่ครูหมอขวัญให้มาคือยาฝน ประกอบด้วย
สมุนไพร ๓ อย่าง คือ (๑) รากโลดทะนงแดง ที่ชาวลาวเรียกว่าพระเจ้า
ปลูกหลง หรือชือ่ ทีช่ าวเขมรสุรนิ ทร์เรียกว่าปะเตียลกะรัญ (๒) เมล็ดหมาก
แห้ง (๓) มะนาว ยาฝนจากสมุนไพรต�ำรับนี้ใช้เป็นยาฝนส�ำหรับดื่มและ
ส�ำหรับทา ซึง่ ขณะนัน้ ผูถ้ กู งูกดั ไม่มสี ติ คางแข็ง ต้องเอาช้อนงัดปากกรอก
ยา ต่อมาราวครึง่ ชัว่ โมงเขาก็ลมื ตาแล้วลุกขึน้ บอกว่าหิวข้าว จึงให้ญาติหา
ข้าวปลาให้กิน หลังจากนั้นเขาก็หายเป็นปกติ” คนป่วยที่มาหาคนแรกนี้
ชื่อ นายสรัญ ประพานศรี ปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่ อายุ ๗๕ ปี นับจากเริ่ม
รักษาจนถึงปัจจุบันรวม ๕๐ ปีแล้ว

การท�ำงานร่วมกับโรงพยาบาลอ�ำเภอในพื้นที่

๑. โรงพยาบาลกาบเชิง อ�ำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
ราวปี พ.ศ.๒๕๓๑ หมอเอียะได้เข้ามาร่วมท�ำงานกับโรงพยาบาล
กาบเชิง อ�ำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ โดยได้รับเชิญจากนายแพทย์
เอกชัย ปัญญาวัฒนานุกูล อดีตผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลกาบเชิง ผู้เล่าถึง
ประสบการณ์และบทเรียนทีไ่ ด้นำ� ต�ำรับโลดทะนงแดงของหมอเอียะมาใช้
รักษาคนไข้ถูกงูพิษกัดอย่างน่าทึ่งว่า
“ผมใช้ต�ำรับโลดทะนงแดงในการรักษางูพิษ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๑ คือ
ผมเจอคนไข้กลุ่มหนึ่งที่ถูกงูพิษกัดมาแล้ว ไม่รู้ว่าเป็นงูอะไร จะเลือกให้
เซรุ่มก็ไม่ได้ เพราะบางคนไม่รู้ว่าเป็นงูอะไร และเซรุ่มที่มีอยู่ก็หมดอายุ
บางทีมีเซรุ่มไม่มีคนไข้ เวลามีคนไข้ไม่มีเซรุ่ม เหตุการณ์นี้ท�ำให้ผมต้อง
ตัดสินใจท�ำอะไรบางอย่าง คือมีคนไข้ ๔ รายถูกงูเห่ากัดมา และมีพิษต่อ
ระบบประสาท ซึ่งคนไข้ ๔ ราย เหตุการณ์เกิดต่างเวลา ไม่ว่าผมจะช่วย
เร็วแค่ไหน ใส่ท่อหายใจแล้วรีบส่งไปที่โรงพยาบาลจังหวัดเพื่อใช้เครื่อง
ช่วยหายใจ ปรากฏว่าไม่รอดเลยสักราย”
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ตอนนัน้ นายแพทย์เอกชัยตัดสินใจแล้วว่า “ถ้าส่งไปคงไม่รอด น่าจะ
หาวิธีอื่นที่ช่วยเขา อย่างที่ผมเล่าแล้วว่าผมเคยไปท�ำวิจัยหมอยาพื้นบ้าน
หลายคน มีอยู่คนหนึ่งที่ผมสนใจ เพราะมีคนไข้ถูกงูเห่ากัดที่นิ้วมา และมี
เนื้อตายลามมาถึงแขน ที่ผมสนใจเพราะว่าผมจะให้การรักษาโดยส่งไปที่
โรงพยาบาลจังหวัดเพื่อตัดเนื้อตายทั้งแขนทิ้ง แต่คนไข้คนนี้ไม่ยอม แก
บอกว่าขอกลับบ้าน ผมก็ไม่ยอม เพราะกลัวว่าจะกลับไปตาย เลยทะเลาะ
กันอยู่นานจนกระทั่งคนไข้พูดขึ้นมาว่า “หมออยากเฝ้าตลอด ๒๔ ชั่วโมง
ก็ตามใจ แต่แกจะหนีกลับบ้านให้ได้” ผมเลยต้องยอมให้แกกลับไปตายที่
บ้าน ปรากฏอีกหลายเดือนต่อมา ผมเข้าไปในหมู่บ้าน ผมก็เจอเขายังมี
ชีวิตดีอยู่ทุกประการ แขนก็ยังอยู่ เหลือแต่หนังที่หุ้มกระดูก กล้ามเนื้อที่
ตายก็เหี่ยวแห้ง ที่ส�ำคัญคือยังรักษาแขนและชีวิตได้ ผมเลยเอะใจ ลอง
ถามว่าแกรักษาได้ยังไง แกบอกแกไปรักษากับหมอชื่อลุงเอียะ”
นายแพทย์เอกชัยจึงตามไปคุยกับหมอเอียะ ได้พบว่าหมอเอียะมี
ประสบการณ์รกั ษามาก คนในหมูบ่ า้ นไปให้แกรักษาหลายคน นายแพทย์
เอกชัยยังติดตามไปเพื่อตรวจสอบดูว่าลุงเอียะพูดจริงหรือเปล่า คุยกับ
คนไข้ทลี่ งุ เอียะรักษาว่าหายจริงหรือไม่อย่างไร คนไข้ตอบว่าจริง นีจ้ งึ เป็น
ที่มาของการน�ำสมุนไพรรักษาพิษมาใช้ในโรงพยาบาล ปกติคนไข้ที่ถูก
งูพิษกัด มักมีประมาณ ๔๐% ที่มีอาการรุนแรงและเสียชีวิต อีก ๖๐%
ส่วนใหญ่มีพิษที่กล้ามเนื้อ แพทย์จะฉีดมอร์ฟีนและให้เดกซาเมทาโซน
(Dexamethasone) เพื่อป้องกันการอักเสบ แก้อาการปวด และคอยดู
อาการไป ถ้าพิษไม่รุนแรง การใช้วิธีนี้ปกติ ๓ วันถึงหายปวด
ในตอนนั้นนายแพทย์เอกชัยใช้สมุนไพรตัวนี้ในระยะไม่ถึงหนึ่งคืน
คนไข้มักถูกกัดตอนกลางคืนประมาณ ๒-๓ ทุ่ม เมื่อฝนยาให้กินและพอก
ทีป่ ากแผล ผลปรากฎว่าในคืนนัน้ คนไข้หลับได้ เช้าวันรุง่ ขึน้ เกือบทัง้ หมด
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กลับบ้านได้ในวันเดียว “ผมรักษามาประมาณ ๑๐ ปี ไม่มีคนไข้คนไหน
ตายเพราะพิษงู
นายแพทย์เอกชัยและทีมงานโรงพยาบาลกาบเชิงมั่นใจการรักษา
ของหมอเอียะมีประสบการณ์จากกรณีนี้ มีครัง้ หนึง่ คนไข้ชายอายุ ๒๓ ปี
ถูกงูสามเหลี่ยมกัดมาประมาณ ๒-๓ ชั่วโมง พอมาถึงโรงพยาบาล คนไข้
มีอาการลืมตาไม่ขึ้น หนังตาตก (Ptosis) เพราะว่าเริ่มมีอาการอัมพาต
ของกล้ามเนือ้ บริเวณใบหน้า หายใจไม่คอ่ ยออก บ่นแน่นหน้าอก เพราะว่า
มีอัมพาตที่กล้ามเนื้อหน้าอก “ความคิดแรกที่ผมจะท�ำคือจะใส่ท่อช่วย
หายใจแล้วรีบส่งคนไข้ไปเข้าเครื่องช่วยหายใจ แต่พอตั้งสติได้ รีบให้ลูก
น้องฝนโลดทะนงแดงให้เขากินจนอาเจียนแล้วก็พอกไว้ที่ปากแผล แล้ว
ผมก็นงั่ เฝ้าอยูท่ หี่ อ้ งฉุกเฉินครึง่ ชัว่ โมงครับ คนไข้มอี าการกลับมาเป็นปกติ
และนอนพักที่ รพ. เพื่อสังเกตดูอาการ ๑ คืน วันรุ่งขึ้นเป็นปกติดี คนไข้
กลับบ้านได้เลย ถ้าใช้ Antiserum คนไข้ต้องอยู่อีกหลายวัน แล้วก็ต้อง
ใส่เครื่องช่วยหายใจ เพราะฉะนั้นถามผมตอนนี้ ตอบได้ว่าผมมั่นใจว่ามัน
ช่วยได้”
ปัจจุบนั โรงพยาบาลกาบเชิงพัฒนาต่อยอดองค์ความรูข้ องหมอเอียะ
สายกระสุน โดยน�ำรากโลดทะนงแดงและหมากแห้งมาบดเป็นผงร่อน
ละเอียด และพัฒนารูปแบบยาให้สะดวกต่อการใช้มากขึ้น จึงมีการน�ำไป
ใช้ในโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลในจังหวัด
สุรินทร์และจังหวัดอื่นๆ
๒. โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
อ�ำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
อ�ำเภอพนมดงรักมีจุดเริ่มต้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๕๓๙ โดย
คุณวิมลรัตน์ บัวหลวงงาม เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจ�ำโรงพยาบาล
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต� ำ บลเฉลิ ม พระเกี ย รติ ๖๐ พรรษานวมิ น ทราชิ นี
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บ้านรุน (หมู่ที่ ๑) ต�ำบลบักได อ�ำเภอพนมดงรัก ขณะนั้นมีการส่งเสริม
การใช้สมุนไพรเพือ่ การดูแลสุขภาพตนเอง และจัดตัง้ กลุม่ ผูส้ นใจสมุนไพร
ขึ้นที่อ�ำเภอพนมดงรัก จึงท�ำให้ได้รู้จักหมอเอียะ ได้รู้เรื่องที่นายแพทย์
เอกชัยน�ำต�ำรับยารักษางูกดั ของเอียะไปใช้ทโี่ รงพยาบาล คุณวิมลรัตน์จงึ
ส่งตัวผู้ป่วยถูกงูพิษกัดไปรักษากับหมอเอียะตั้งแต่นั้นมา นับได้ว่าเป็นจุด
เริ่มต้นของการสร้างระบบส่งต่อ ระหว่างหมอพื้นบ้านกับเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขที่เป็นจริง
ต่อมาเมือ่ ปี พ.ศ.๒๕๔๙ โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐
พรรษา เปิดบริการ มีนายแพทย์พงศธร พอกเพิ่มดี เป็นผู้อ�ำนวยการโรง
พยาบาลขณะนั้น นโยบายการท�ำงานเชิงรุก เน้นการสร้างเสริมสุขภาพ
และให้ความส�ำคัญกับชุมชน เมื่อรู้ว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี มีการส่งตัวผู้ป่วยที่ถูกงูพิษ
กัดไปรักษากับหมอเอียะ นายแพทย์พงศธรเห็นด้วยกับการน�ำภูมปิ ญ
ั ญา
พื้นบ้านมาใช้ให้เกิดประโยชน์ จึงมีนโยบายให้ส่งผู้ป่วยที่ถูกงูกัดไปรักษา
กับหมอเอียะ ต่อมาเห็นว่าไม่สะดวกในการส่งผู้ป่วยที่ถูกงูกัดไปรักษาที่
บ้านหมอเอียะ และไม่สะดวกกับแพทย์ทตี่ อ้ งดูแลผูป้ ว่ ยต่อเนือ่ ง จึงมีการ
ได้ปรับเปลี่ยนเป็นการรับหมอเอียะมารักษาที่โรงพยาบาล
เมือ่ นายแพทย์อภิสรรค์ บุญประดับ มารับต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการโรง
พยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา แห่งนี้ ได้ศกึ ษาและสาน
ต่อนโยบายนี้ เพราะเห็นว่าเป็นทางเลือกของผู้ป่วย และประโยชน์ตกอยู่
กับตัวผู้ป่วย การน�ำหมอเอียะมารักษา เท่ากับเป็นการช่วยรักษาทั้งทาง
ร่างกายและรักษาใจผู้ป่วย ท�ำให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจในการรักษามากขึ้น
ผูป้ ว่ ยหายเร็ว ไม่มภี าวะแทรกซ้อนใดๆ เป็นทีพ่ อใจแก่ผปู้ ว่ ยและญาติมาก
ดังนั้น โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จึงมี
แนวทางผสมผสานการรักษาแผนปัจจุบันกับการแพทย์พื้นบ้านในการ
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รักษาผูป้ ว่ ยถูกงูกดั มาโดยตลอด โดยถ้ามีผปู้ ว่ ยถูกงูพษิ หรือสัตว์พษิ กัดมา
ที่โรงพยาบาล โรงพยาบาลจะส่งรถไปรับหมอเอียะมารักษา แม้จะเป็น
เวลามืดค�่ำดึกดื่นเพียงไร หมอเอียะพร้อมเต็มใจมาช่วยรักษาตลอดเวลา
รวมถึ ง ร่ ว มให้ ค� ำ ปรึ ก ษากั บ ที ม แพทย์ โรงพยาบาลและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพระดับต�ำบลที่พบปัญหาการรักษากรณีงูพิษสัตว์พิษกัด
อีกด้วย โรงพยาบาลก�ำหนดแนวทางเวชปฏิบตั กิ ารรักษาผูป้ ว่ ยถูกงูพษิ กัด
สัตว์พิษกัด เป็นแนวทางการรักษาผู้ป่วย แบบบูรณาการการรักษาทาง
การแพทย์แผนปัจจุบนั ร่วมกับภูมปิ ญ
ั ญาการแพทย์พนื้ บ้านของหมอเอียะ
สายกระสุน โดยประกาศใช้ครั้งแรกในปี พ.ศ.๒๕๕๓ และมีการปรับปรุง
พัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติร่วมกับการศึกษาวิจัยต่อเนื่องถึงปัจจุบัน

ร่วมกับหน่วยเสนารักษ์ รักษาชีวิตทหารและ
ประชาชนในศูนย์อพยพชายแดนไทย-กัมพูชา

ปี ๒๕๕๔ เกิดการสู้รบกันระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาอย่าง
รุนแรง มีกระสุนปืนใหญ่มาตกบริเวณหมูบ่ า้ นชายแดนเขตอ�ำเภอพนมดง
รัก รวมถึงบ้านของหมอเอียะด้วย ส่วนราชการได้อพยพประชาชนไปอยู่
ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว หมอเอียะอพยพไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวนิคม
ประสาท อ.ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เป็นเวลาประมาณหนึ่งเดือนครึ่ง ใน
ศูนย์อพยพแห่งนีม้ งี มู าอาศัย เนือ่ งจากแรงสัน่ สะเทือนของระเบิดและปืน
ใหญ่ ท�ำให้งูซึ่งอยู่ในรูตกใจเลื้อยหาที่ปลอดภัย ทหารที่หลบไปอยู่ใน
บังเกอร์ โดยเฉพาะในเวลากลางคืน ไฟจุดไม่ได้ ทั้งคนทั้งงูเลยมาเจอกัน
คนโดนงูกัด หมอเอียะได้ช่วยชีวิตคนถูกงูกัด ซึ่งเป็นทหารราว ๕๐ นาย
ประชาชนทั่วไปราว ๑๐๐ คน
“บางวันแทบไม่ได้นอน ศูนย์อพยพมี ๓ แห่ง รถทหารก็จะวิง่ รับหมอ
ไปมาในแต่ละศูนย์ จนกระทั่งยาสมุนไพรที่ติดตัวหมอหมด ทหารต้อง
ส่งกลับมาเอายาที่บ้านท่ามกลางเสียงระเบิด ต้องหลบรอบบริเวณท่อส่ง
น�้ำในหมู่บ้าน เป็นช่วงเวลาที่เหนื่อยมากในชีวิตการเป็นหมอยา แต่ก็เต็ม
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ไปด้วยความภาคภูมใิ จทีไ่ ด้ชว่ ยทหาร เพราะทหารดีกบั เรา ถึงผมไม่ได้รบ
เหมือนทหาร แต่ผมก็ได้ช่วยทหารพ้นทุกข์จากการถูกงูกัด และสามารถ
สูร้ บป้องกันประเทศชาติได้ ถือว่าได้ชว่ ยประเทศชาติทางอ้อม ประชาชน
ก็เช่นกันอพยพจากบ้านมาก็ทุกข์ใจมากพอแล้ว ยังต้องมาเจองูกัดในที่
หลบภัยก็ยงิ่ ทุกข์หนักเข้าไปอีก ผมก็ตอ้ งช่วยเค้าให้พน้ ทุกข์ ถึงจะเหนือ่ ย
ยังไงก็ต้องอดทน” หมอเอียะเล่าด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจ

ภารกิจการเป็นหมองูพื้นบ้านในภาวะปกติ

ผูม้ ารับการรักษาจากหมอเอียะ ส่วนใหญ่เป็นคนในพืน้ ที่ หมอเอียะ
สรุปว่า ในแต่ละปีมจี ำ� นวนไม่ตำ�่ กว่า ๖๐-๗๐ คน มีมาจากต่างอ�ำเภอบ้าง
เช่น อ�ำเภอจอมพระ ที่มาจากต่างจังหวัด เช่น บุรีรัมย์ นครราชสีมา
กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ฯลฯ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน พบว่ามีผู้ถูกงูกัด
จ�ำนวนมากมารักษา เนื่องจากชาวบ้านต้องออกกรีดยาง ออกหาอาหาร
ในเวลากลางคืน ประเภทของงูทกี่ ดั คนไข้ทเี่ คยรักษาคืองูเห่า งูเขียวหางไหม้
งูกะปะ งูแมวเซา งูจงอาง งูสามเหลี่ยม งูทับสมิงคลา ฯลฯ โดยพบว่าถูก
กัดแทบทุกส่วนของร่างกาย เช่น ขา คอ หลัง อก หัว ฯลฯ หมอเอียะบอก
ว่า “ถ้าถูกกัดแล้วทิ้งไว้นาน แผลเปื่อย แผลเน่า ท�ำให้รักษาได้ยาก”
อีกกรณีหนึง่ การรักษาจะยาก คือถ้าได้ตวั งูมาด้วย แสดงว่าคนไข้มกั
จะได้รับพิษงูมาก เพราะงูกัดแล้วปล่อยพิษเต็มที่ จึงหนีไม่ทัน ถูกจับตัว
ได้ แต่ถา้ ไม่ได้ตวั งูมา พิษในตัวคนไข้มกั จะน้อย เพราะงูฉกแล้วรีบหนี และ
งูที่กัดฝังเขี้ยวทั้ง ๔ เขี้ยว จะปล่อยพิษทั้ง ๔ เขี้ยว ท�ำให้คนไข้ได้รับพิษ
มาก จึงเป็นกรณีที่รักษาได้ยาก

บูชาครูรักษาคนไข้งูพิษกัด

การบูชาครู การตัง้ ขันครู อันเชิญให้ครูหมอรักษา ประกอบด้วยเงิน
๑๒ บาท ผ้าขาว ๑ ผืน ดอกไม้ ธูปเทียน ๑ ห่อ เมือ่ รักษาหายไม่ให้เรียกร้อง
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ค่ารักษา แล้วแต่คนไข้จะยกครู และหลังการรักษา ถ้าคนไข้ไม่ยกครู หมอ
จะหาดอกไม้ ธูปเทียน และเงิน มาจัดการไหว้ครูเอง
การปฏิบัติตนของหมอเอียะ หมอบอกว่า “ไม่มีข้อปฏิบัติอะไรมาก
แค่ศีล ๕ ก็พอแล้ว”

กระบวนการรักษา

การตรวจร่างกายและการวินิจฉัยคนไข้สัตว์พิษกัด
ในการตรวจร่างกาย หมอเอียะใช้การดูลักษณะแผลที่ถูกกัด รอย
เขีย้ ว ร่องรอยรอบๆแผล อาการปวด บวม อาการแสดง เช่น แน่นหน้าอก
อาการซึม หลับ หนังตาตก ใจสั่น การสัมผัสโดยการจับดูบริเวณที่ถูกกัด
เปรียบเทียบกับส่วนอื่นๆของร่างกาย เช่น ถ้าถูกกัดที่เท้าซ้ายจะจับเท้า
ขวาเปรียบเทียบกัน
นอกจากนั้นก็จะซักประวัติเกี่ยวกับสถานที่ที่ถูกกัด เวลาที่กัด สิ่งที่
เห็น ฯลฯ จากนั้นจึงจะวินิจฉัยบอกว่าถูกสัตว์ประเภทใดกัด นอกจากดู
รอยเขี้ยวที่กัดแล้ว เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรักษาคนป่วยกับหมอเอียะยืนยันว่า
หมอเอียะสามารถจําแนกอาการ และบอกได้แม่นยําว่าเป็นงูชนิดใดกัด
โดยหมอเอียะมีความเห็นว่าการที่คนไข้ถูกงูกัดแล้วรอดูอาการ จะทําให้
คนไข้ได้รับพิษมากขึ้น
การรักษาแบบดั้งเดิมของหมอพื้นบ้าน
เมื่อพบคนป่วยควรใช้น�้ำอุ่นล้างแผลก่อน จากนั้นจึงนําสมุนไพรมา
ใช้รักษา ดังนี้ (๑) รากโลดทะนงแดง (ภาษาถิ่น พระเจ้าปลูกหลง (ลาว)
ปะเตียลกะรัญ (เขมรสุรินทร์)) ซึ่งมีรสเบื่อเมา สรรพคุณขับพิษ (๒) เมล็ด
หมากแห้ง (๓) มะนาว รากโลดทะนงแดงและเมล็ดหมากแห้งจะช่วยขับพิษงู
โดยทัง้ สองอย่างนีไ้ ม่สามารถแยกกันใช้ได้ ส่วนมะนาวเป็นกระสายยาจะช่วย
ดูดพิษออกมาทีป่ ากแผล ในการรักษานีห้ มอเอียะบอกว่าไม่มคี าถากาํ กับ
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วิธีการใช้ยา ขนาดรับประทานยา วันละ ๑ ครั้ง ดังนี้
• นํ า รากโลดทะนงแดงมาฝนกั บ หมากแห้ ง ใช้ น�้ ำสะอาดเป็ น
กระสายยา ฝนยาจนกระทั่งน�้ำเป็นสีขาวขุ่น ให้ดื่มประมาณครึ่งถึงหนึ่ง
แก้ว รอสักครู่ประมาณ ๓-๕ นาที คนไข้จะอาเจียนออกมา ยกเว้นกรณี
คนโดนงูจงอางกัด ให้รับประทานวันละ ๒ ครั้ง
• ขณะเดียวกัน ให้ใช้รากโลดทะนงแดงฝนกับหมากแห้งและบีบ
มะนาวเป็นกระสายยา ปิดแผล บริเวณที่ถูกงูกัด โดยทาซ�้ำ ทายา ๒-๓
ครั้งต่อวัน
• กรณีแผลมีรอยไหม้ แผลเน่า ให้ใช้ว่านอึ่งทุบปิดแผลร่วมด้วย จะ
ช่วยให้อาการดีขึ้น
การฝนยา
การฝนยาสําหรับดืม่ ให้ฝนรากโลดทะนงแดงและหมากแห้งกับหิน
ลับมีดจนกระทัง่ น�ำ้ เป็นสีขาวขุน่ ผสมน�ำ้ ๑/๒ แก้ว กรณีใช้กบั เด็กให้ลด
ปริมาณลง
การฝนยาสําหรับทา ให้บีบมะนาวก่อน แล้วฝนรากโลดทะนงแดง
ฝนหมากแห้ง ให้ได้น�้ำข้นค่อนข้างหนืด แล้วจึงแปะลงแผลที่ถูกงูกัด
ข้อห้ามในการรักษา ห้ามใช้เหล้าล้างแผล และห้ามดืม่ เหล้า เพราะ
จะทําให้พิษกระจายได้เร็วขึ้น
ข้อสังเกต หากคนไข้ทถี่ กู งูกดั ยังมีอาการเจ็บปวดหรือบวมอยู่ หมอ
เอียะจะตัดรากโลดทะนงแดงแบ่งให้ไปฝนทาต่อเองทีบ่ า้ น รักษาครัง้ แรกๆ
หมอเอียะให้คนไข้กินยาถึง ๓ ครั้ง ในการกินยาคนไข้จะอ่อนเพลียจาก
อาการอาเจียน จากประสบการณ์หมอเอียะในการรักษาคนไข้จำ� นวนมาก
สามารถให้กินยาเพียง ๑ ครั้ง ใช้ได้ผลเช่นกัน เพื่อลดอาการอ่อนเพลีย
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การใช้ว่านอึ่งและว่านสารพัดพิษรักษาแผลเปื่อย
(๑) ปกติผวิ หนังทัว่ ไปทีถ่ กู สัตว์พษิ กัดจะแห้ง แต่ถา้ มีอาการพองดาํ
พองมีเลือดมีหนอง หรือผิวหนังเกรียมไหม้ ใช้ว่านสารพัดพิษทาพอกไว้
(๒) แผลเปื่อยเละ ผิวหนังลอกออก ให้ใช้ว่านอึ่งทา เมื่อทายาแล้ว
ไม่ต้องขูดแคะเอายาออก ให้พอกเรื่อยๆ และสังเกตว่าแผลมีความร้อน
อยู่หรือไม่ ถ้ามีความร้อนอยู่ หมายความว่าพิษงูยังมีอยู่ ที่สําคัญไม่ควร
พันผ้าปิดแผลไว้ เพราะจะทําให้พิษบริเวณนั้นยังคงอยู่ การพันแผลหรือ
การลอกแผลเป็นการทําให้แผลยิ่งเปื่อยมากขึ้น
ข้อปฏิบัติตัวคนไข้ คนป่วยห้ามดื่มเหล้าในช่วงรักษา
ประเมินผลการรักษา การที่จะบอกว่าคนไข้หายหรือไม่ หมอเอียะ
ดูจากอาการปวด บวม และใช้วิธีจับอวัยวะที่ถูกกัด ก่อนการรักษา
หมอเอียะแตะตรงผิวหนังดูตั้งแต่แรกว่าร้อนหรือเย็น เทียบกับอวัยวะ
ทีป่ กติ และหลังให้ยา หากบริเวณรอบแผลไม่รอ้ น มีอาการปกติทงั้ ๒ ข้าง
ถือว่าหาย ดูอาการว่าหายปวด ไม่เจ็บ เดินได้ปกติ แขนขาใช้ได้ปกติ
แม้ยังไม่ยุบบวม สามารถให้กลับบ้านได้
วิธีการเก็บยา
หมอเอียะเก็บต้นไม้ยาเฉพาะวันอังคาร ตามทีไ่ ด้รบั การถ่ายทอดมา
จากครู ยาจะมีสรรพคุณดีมาก ในวันอังคารมีพธิ กี รรมไหว้ขอยาประกอบ
ด้วย ดอกไม้ พร้อมธูปเทียน ๑ คู่ มีพธิ กี รรมขออนุญาตขุดยา คือนาํ ดอกไม้
ธูปเทียนไปขอจากต้นไม้อื่นที่อยู่ใกล้เคียง กล่าวว่า “มาหาอาจารย์
หมองูต้นนี้เหรอ” จากนั้นก็ตอบเองว่า “ไม่ใช่ อาจารย์ใหญ่อยู่ทางโน้น”
(ชี้ไปที่ต้นโลดทะนงแดงที่เล็งไว้แล้ว) แล้วไปถามต้นโลดทะนงแดงว่า
“เป็นหมอใหญ่ใช่ไหม” แล้วก็ตอบว่า “ใช่” ถามต่อไปว่า “จะขอไปรักษา
ได้ไหม” ตอบว่า “ได้” จากนั้นเอาดอกไม้วางไว้ข้างต้นโลดทะนงแดง
แล้วขุดเอารากยาไปใช้ จากนัน้ นําดอกไม้ธปู เทียนทีว่ างไว้ ใส่ลงไปในหลุม
ที่ขุด แล้วใช้ดินกลบ เป็นอันเสร็จพิธีกรรม
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หมอเอียะเชื่อว่ารากโลดทะนงแดงและหมาก ช่วยสลายพิษงู ต้อง
ใช้ทั้ง ๒ อย่าง ไม่สามารถใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง มะนาวจะช่วยดูดพิษออก
มาทีป่ ากแผล หากไม่มมี ะนาว อาจจะใช้มะกรูดแทนได้ ให้ผลในการรักษา
เหมือนกัน นอกจากนี้เคยใช้โลดทะนงแดงกับสุนัขที่ถูกยาเบื่อ ออกฤทธิ์
๖-๘ ชั่วโมงถอนพิษได้ กรณีถูกงูเห่าพ่นพิษใส่ตา ให้ฝนยาเพื่อหยอดตา
ด้วย รากโลดทะนงแดงยังมีสรรพคุณในการรักษาพิษแมลงสัตว์กดั ต่อยได้
ทุกชนิด
ความเชี่ยวชาญในการรักษาของหมอเอียะที่ชาวบ้านนิยมมาขอให้
รักษา อันดับแรก คืองูพิษ สัตว์พิษกัด และริดสีดวงทวาร อันดับต่อมา
คือการดูแลสตรีหลังคลอดและกลุ่มอาหารผิดส�ำแดง ส่วนองค์ความรู้
ยาพื้นบ้านด้านการรักษาโรคอื่นๆ นอกจากการรักษาสัตว์พิษ งูพิษกัด
แล้ว หมอเอียะมีความรู้และสามารถรักษาโรคและอาการเจ็บป่วยอื่นๆ
ได้ด้วยเช่นกัน (รายละเอียดอยู่ในบทภูมิปัญญาพื้นบ้าน)

บทบาทการถ่ายทอดองค์ความรู้

หมอเอียะ มีความสัมพันธ์ทดี่ กี บั บุคคลทัว่ ไปรวมถึงหน่วยงานต่างๆ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อีกทั้ง เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่หน่วย
งานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ดังนี้
การถ่ายทอดองค์ความรู้ในประเทศ
(๑) เป็นศูนย์เรียนรูพ้ นื้ บ้านของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฯลฯ
(๒) เป็นศูนย์เรียนรู้ของ สสส. ตามโครงการตําบลสุขภาวะทั่ว
ประเทศ จํานวน 150 แห่ง
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(๓) เป็นทีป่ รึกษาและครูสอนพืชสมุนไพรพืน้ บ้าน โรคท้องถิน่ ให้แก่
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ นักเรียน เยาวชน จังหวัดสุรินทร์
(๔) เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องโลดทะนงแดงแก่เจ้าหน้าที่ในกอง
งานส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา สยามบรมราชกุมารี ณ สวนจิตรลดา
(๕) เป็นครูภูมิปัญญา ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรครูและ
นักเรียน โรงเรียนไทยนิยม โรงเรียนบ้านรุน โรงเรียนบ้านอําปึล และ
โรงเรียนบ้านศรีสวาย จังหวัดสุรินทร์
(๖) ถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อโทรทัศน์ เช่น รายการทุ่งแสงตะวัน
รายการตืน่ มาคุย รายการ Week Night Show รายการถ่ายทอดสด ผ่าน
ช่องโทรทัศน์ Nation TV, Voice TV และ Thai PBS เป็นต้น
(๗) เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรูก้ ารใช้โลดทะนงแดง แก่ทหาร
ในหน่วยทหารพราน ๒๖๐๒ หน่วยทหารพราน ๒๖๐๖ และหน่วยกองพัน
ทหารปืนใหญ่ สนามร้อย ป.๖๒๑ อําเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
การถ่ายทอดองค์ความรู้ในต่างประเทศ
	๑. เป็นวิทยากรและแหล่งศึกษาดูงานของกระทรวงสาธารณสุข โรง
พยาบาลอุดรมีชัย โรงพยาบาลพระตะบอง โรงพยาบาลเสียมเรียบ โรง
พยาบาลพนมเปญ และเป็ น วิ ท ยากรให้ ค วามรู ้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาแพทย์
มหาวิทยาลัยพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
	๒. เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ทหารไทยและทหารกัมพูชา ตามแถบ
แนวชายแดนพนมดงรัก ได้แก่ จังหวัดสุรนิ ทร์ จังหวัดบุรรี มั ย์ และจังหวัด
สระแก้ว
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ภูมิปัญญา
ยาสมุนไพรพื้นบ้าน
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กลุ่มอาการผิดสําแดง
อาการผิดส�ำแดง ตรงกับภาษาถิ่นเขมรสุรินทร์ คือค�ำว่า “เตือฮ”
เตือฮ คือ กลุ่มอาการที่มีลักษณะของอาการปวดศีรษะ วิงเวียน
แน่นหน้าอก คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย มีอาการไข้ร่วมด้วย ปวดเมื่อย
ตามร่างกาย ขากรรไกรแข็ง
สาเหตุเกิดจาก
• ผิดสําแดงอาหาร กินผิด
		 (ภาษาถิ่นเขมรสุรินทร์ เรียกว่า เตือฮจําแน็ย)
• ผิดสําแดงกลิ่น (ภาษาถิ่นเขมรสุรินทร์ เรียกว่า เตือฮกะเลิน)
• ผิดสําแดงน�้ำค้าง เฉพาะคนที่อยู่ไฟหลังคลอด
		 (ภาษาถิ่นเขมรสุรินทร์ เรียกว่า เตือฮตึ๊กอันเซิอม)
• ผิดสําแดงจากการปวดเส้นเอ็นหรือทํางานหนัก
		 (ภาษาถิ่นเขมรสุรินทร์ เรียกว่า เตือฮตะไซ)
• ผิดสําแดงจากการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างหลังคลอดถึง ๓ เดือน
		 (ภาษาถิ่นเขมรสุรินทร์ เรียกว่า เตือฮกันตีลต�ำเนก)
• ผิดสําแดงเรื้อรัง (ภาษาถิ่นเขมรสุรินทร์ เรียกว่า เตือฮกมเตือฮรีง)
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ตํารับยาสมุนไพรที่ใช้รักษาผู้ป่วย มี ๒ ต�ำรับ
โรคเตือฮ (ผิดสําแดง) สูตรที่ ๑
	๑. ต้นกรวยป่า	๒. หญ้าพันงู
	๓. ต้นกระจาย
วิธีปรุงยา
ใช้สัดส่วนยาอย่างละเท่ากัน ใส่น�้ำท่วมยา ต้มพอเดือด
(ใช้เวลา ๑๐-๑๕ นาที)
วิธีรับประทาน ดื่มต่างน�้ำให้หมด ๑ หม้อ หรือจนกว่ายาจะจืด
โรคเตือฮ (ผิดสําแดง) สูตรที่ ๒
	๑. ขมิ้นต้น	๒. ต้นโปร่งฟ้า
	๓. กรวยป่า	๔. โสมไทย
	๕. โลดทะนงแดง	๖. ฝางแดง
	๗. พญาไฟ	๘. เจตพังคี
	๙. เข็มแดง	๑๐. ไกรทอง
วิธีปรุงยา
ใช้สัดส่วนยาอย่างละเท่ากัน ใส่น�้ำท่วมยา
ต้มพอเดือด (ใช้เวลา ๑๐-๑๕ นาที)
วิธีรับประทาน ดื่มต่างน�้ำให้หมด ๑ หม้อ หรือจนกว่ายาจะจืด
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โรคริดสีดวงทวาร
โรคนีจ้ ะมีเนือ้ งอกตรงทวารหนักเป็นเดือยไก่บา้ ง กลีบมะเฟืองบ้าง เวลาถ่าย
จะมีเลือดออกมามากบ้าง น้อยบ้างตามอาการ ถ่ายแต่ละครัง้ จะถ่ายยากมากและ
ใช้เวลานาน ปวดแสบร้อนบริเวณทวารหนัก มักปวดหลังปวดเอว มีอาการขัดตาม
มือตามเท้า อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ ทานอาหารไม่อร่อย
ตํารับยาสมุนไพรที่ใช้รักษาผู้ป่วย
	๑. ต้นคัดลิ้น	๒. ต้นกําแพงเจ็ดชั้น
	๓. รากเครื่องเขียง
วิธีปรุงยา ใช้สัดส่วนยาอย่างละเท่ากัน ใส่น�้ำท่วมยา ต้มพอเดือด
(ใช้เวลา ๑๐-๑๕ นาที
วิธีรับประทาน ดื่มต่างน�้ำให้หมด ๑ หม้อ หรือจนกว่ายาจะจืด
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นิ่ว

โรคนี้จะมีอาการปวดท้อง ปัสสาวะแสบขัด กระปิดกระปรอย นิ่ว
จะมี ๒ ชนิด จะเป็นเม็ดสีขาวและ เม็ดสีดํา เม็ดสีขาวจะรักษาง่ายกว่า
ตํารับยาสมุนไพรที่ใช้รักษาผู้ป่วย
		๑. รากต้นก้นจ�้ำ	๒. รากมะละกอตัวผู้
		๓. ว่านชักมดลูก
วิธีปรุงยา ใช้สัดส่วนยาอย่างละเท่ากัน ใส่น�้ำท่วมยา ต้มพอเดือด
(ใช้เวลา ๑๐-๑๕ นาที)
วิธีรับประทาน ดื่มต่างน�้ำให้หมด ๑ หม้อ หรือจนกว่ายาจะจืด

4
ไส้เลื่อน

โรคนี้จะมีอาการปวดลูกอัณฑะมาก ลูกอัณฑะจะโตข้างเดียว
ถ้าเป็นมากจะเดินไม่ได้
ต�ำรับยาสมุนไพรที่ใช้รักษาผู้ป่วย
(สูตรต�ำรับเดียวกันกับต�ำรับยารักษาโรคนิ่ว)
		๑. รากต้นก้นจ�้ำ	๒. รากมะละกอตัวผู้
		๓. ว่านชักมดลูก
วิธีปรุงยา ใช้สัดส่วนยาอย่างละเท่ากัน ใส่น�้ำท่วมยา ต้มพอเดือด
(ใช้เวลา ๑๐-๑๕ นาที)
วิธีรับประทาน ดื่มต่างน�้ำให้หมด ๑ หม้อ หรือจนกว่ายาจะจืด
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๕

37

ไข้ทับระดู

มีอาการไข้สูง ปวดศีรษะ ประจําเดือนไหลไม่สะดวก ปวด
ท้อง ปวดเมื่อย ปวดหลังปวดเอว
ตํารับยาสมุนไพรที่ใช้รักษาผู้ป่วย
	๑. ต้นไมยราบทั้งต้น จํานวน ๑ กํา
	๒. ด้ายดํา ๓ เปลาะ
	๓. ตะปู ๑ ดอก
วิธีปรุงยา ต้นไมยราบทั้งต้น จ�ำนวน ๑ ก�ำ มัดด้วยด้ายด�ำ
	๓ เปลาะ เอาตะปูเสียบตรงกลาง ๑ ดอก ใส่น�้ำ
ให้ท่วมยา ต้มจนเดือด
วิธีรับประทาน ดื่ม ๑-๒ ครั้ง ครั้งละ ๑ แก้ว
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๖

ยาหลังคลอด
เป็นยาหลังคลอด ขับน�้ำคาวปลา บํารุงน�้ำนม
ต�ำรับยาสมุนไพรที่ใช้รักษาผู้ป่วย
		๑. ต้นมะนาวป่า
		๒. ต้นกรวยป่า
		๓. ต้นมะพลับ (คะนิง, คันก้น)
วิธีปรุงยา ใช้สัดส่วนยาอย่างละเท่ากัน ใส่น�้ำท่วมยา
ต้มพอเดือด (ใช้เวลา ๑๐-๑๕ นาที)
วิธีรับประทาน ดื่มวันละ ๑-๒ แก้ว ก่อนอาหาร
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นวัตกรรมยาพื้นบ้านร่วมสมัย
เพื่อใช้รักษางูพิษ สัตว์พิษกัด
ในโรงพยาบาล
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ภูมิใจ เป็นหมอยา
ช่วยรักษา ได้สืบสาน
ต�ำนานหมอพื้นบ้านสุรินทร์
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การพัฒนาต�ำรับยาโลดทะนงแดง
ในรูปแบบยาปัจจุบัน

ปี พ.ศ.๒๕๕๒ มีการพัฒนารูปแบบยาโลดทะนงแดงของ
หมอเอียะ สายกระสุน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้ยาได้ง่าย
สะดวก และลดระยะเวลาในการฝนเตรียมยา โดยศึกษาข้อมูล
จากงานวิจัยของเภสัชกรอรุณรัตน์ ศรีธรรมา ที่พบว่าสารออก
ฤทธิ์ต้านพิษงูของรากโลดทะนงแดงไม่ได้อยู่ที่สารสกัดด้วยน�ำ้
และแอลกอฮอล์ แต่อยู่ที่เนื้อยา โรงพยาบาลกาบเชิงจึงริเริ่มน�ำ
มาพัฒนาในรูปแบบบดเป็นผง และศึกษาขนาดยาร่วมกับหมอ
เอียะหลายครัง้ จนได้ขนาดยาทีม่ มี าตรฐานมากขึน้ นอกจากนัน้
มีการแลกเปลี่ยนกับนักวิชาการผู้มีประสบการณ์การวิจัยรักษา
พิษงู พบข้อท้วงติงเรื่องขนาดยาและประสิทธิภาพของยาที่
เปลี่ยนจากวิธีการใช้ดั้งเดิม อาจท�ำให้ผลการรักษาผิดเพี้ยนได้
ทีมนักวิจัยโรงพยาบาลกาบเชิงจึงเร่งทบทวนขั้นตอนการผลิต
และรูปแบบที่เป็นต้นต�ำรับจนได้ยารูปแบบที่ใช้กันทั่วไปใน
ปัจจุบัน
วิธีการปรุงยาต�ำรับโลดทะนงแดง มี ๒ รูปแบบ
	๑. รูปแบบยาทาหรือพอก: ใช้ผงโลดทะนงแดง ๓ กรัม
ผงหมาก ๓ กรัม
	๒. รูปแบบยารับประทาน: ใช้ผงโลดทะนงแดง ๕ กรัม
ผงหมาก ๓ กรัม
วิธีใช้

ยารับประทาน ใช้ยาผงผสมน�้ำ ๒๕๐-๓๐๐ มิลลิลิตร ดื่ม
ส่วนยาทาให้ผสมน�ำ้ มะนาวจนเนือ้ ยาข้นถ้าไม่มนี ำ�้ มะนาวให้ใช้
น�้ำมะกรูดหรือน�้ำเปล่าแทนได้
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สถานบริ ก ารสาธารณสุ ข ของรั ฐ หลายแห่ ง สนใจนํา ตํา รั บ
โลดทะนงแดงไปใช้ในการรักษางูพิษและสัตว์พิษ ดังนี้
	๑. จังหวัดสุราษฎร์ธานี มี ๔ แห่ง ได้แก่
		 • โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม ตําบลย่านยาว อําเภอคีรีรัฐนิคม
		 • โรงพยาบาลเคียนซา ตําบลเคียนซา อําเภอเคียนซา
		 • โรงพยาบาลท่าฉาง ตําบลท่าฉาง อําเภอท่าฉาง
		 • โรงพยาบาลวิภาวดี ตําบลตะกุกเหนือ อําเภอวิภาวดี
	๒. จังหวัดนครศรีธรรมราช มี 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลทุ่งสง
ตําบลปากแพรก อําเภอทุ่งสง
	๓. จังหวัดยโสธร มี ๑ แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
เซซ่ง ตําบลเชียงเพ็ง อําเภอป่าติ้ว
	๔. จังหวัดอุบลราชธานี มี ๒ แห่ง ได้แก่
		 • โรงพยาบาลม่วงสามสิบ อําเภอม่วงสามสิบ
		 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลตระการพืชผล อําเภอ
ตระการพืชผล
	๕. จังหวัดร้อยเอ็ด มี ๑ แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
ขามเบี้ย อําเภอโพธิ์ชัย
	๖. จังหวัดศรีสะเกษ มี ๒ แห่ง ได้แก่
		 • โรงพยาบาลยางชุมน้อย อําเภอยางชุมน้อย
		 • โรงพยาบาลราษีไศล อําเภอราษีไศล
	๗. จังหวัดสระแก้ว มี ๑ แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํ บล
นวมินทราชินี ตําบลทัพไทย อําเภอตาพระยา
	๘. จังหวัดเลย มี ๑ แห่ง คือ โรงพยาบาลหนองหิน ตําบลหนอง
หิน อําเภอหนองหิน
	๙. จังหวัดสุรินทร์ มีโรงพยาบาลชุมชน จํานวน ๗ แห่ง และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล จํานวน ๓๐ แห่ง

หลักเกณฑ์

และแนวทางการคัดเลือก

หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.256๕
ความหมาย
หมอไทย หมายถึง ผู้ที่ได้รับขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือ ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ตาม พรบ.วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2556
วิชาชีพการแพทย์แผนไทยตามพระราชบัญญัตินี้ ประกอบด้วย
		 (1) การประกอบวิชาชีพ การแพทย์แผนไทย ได้แก่ การประกอบวิชาชีพ
ด้านเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภ์ไทย การนวดไทย การแพทย์
พืน้ บ้านไทย หรือการแพทย์แผนไทยประเภทอืน่ ตามทีร่ ฐั มนตรีประกาศก�ำหนด
โดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการ
		 (2) การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์
คุณสมบัติ
1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2) เป็ น ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ การขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ การแพทย์
		 แผนไทย หรือ การแพทย์แผนไทยประยุกต์
3) ปฏิบัติงานดีเด่นที่เป็นแบบอย่างที่ดีได้ (ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี)
4) เป็นคนดี มีจริยธรรม เมตตาธรรม ตามหลักศาสนา
5) เป็นผู้มีความรู้ความช�ำนาญในการดูแลผู้เจ็บป่วย และถ่ายทอดความรู้
การให้คะแนน
20 คะแนน (ข้อมูลพื้นฐาน)
• ประวัติการรักษาผู้ป่วย/การท�ำประโยชน์ในชุมชน
• ผลงานที่ผ่านมา
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30 คะแนน (ความรู้ ทักษะและความช�ำนาญ)
• การดูแลรักษาผู้ป่วย
• ความช�ำนาญเฉพาะโรค โรคที่สามารถรักษาที่มีประสิทธิผล
• การถ่ายทอดความรู้
30 คะแนน (ความสามารถพิเศษ)
ตัวอย่างเช่น
• แปลต�ำรา/บันทึกต�ำรา/มีต�ำรับเฉพาะ/มีเทคนิคการรักษาเฉพาะ/
ประดิษฐ์อุปกรณ์การแพทย์/มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ปลูกป่าชุมชน และเสริม
สร้างสุขภาวะชุมชน ฯลฯ
20 คะแนน (คุณธรรม จริยธรรม)
• มีจรรยาแพทย์ เป็นคนดี มีคุณธรรม
• เป็นที่ยอมรับยกย่องของชุมชน
วิธีการคัดเลือก
• คัดเลือกจากหมอไทยดีเด่นระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกตัวแทนหมอไทย
ดีเด่นระดับภาคประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
• คณะท�ำงานพิจารณาคัดเลือกหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.256๕ จะ
คัดเลือกผูท้ มี่ คี ะแนนดีทสี่ ดุ จากหมอไทยดีเด่นระดับภาคทัง้ 4 ภาค เพือ่ น�ำเสนอ
ให้คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติพิจารณาตัดสิน
รางวัล
	๑) โล่เชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณ
	๒) เงินรางวัล

ค�ำสั่งคณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ
ที่ / 2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะท�ำงานพิจารณาคัดเลือกหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ
			 เพื่อให้การด�ำเนินการคัดเลือกหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสม
และได้ รั บ การยอมรั บ จากทุ ก ภาคส่ ว น จึ ง แต่ ง ตั้ ง คณะท� ำ งานพิ จ ารณาคั ด เลื อ กหมอไทยดี เ ด่ น แห่ ง ชาติ
เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญก�ำลังใจของหมอพื้นบ้าน หมอแผนไทย ที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ในการท�ำประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ โดยมีการมอบรางวัลในการประชุมวิชาการประจ�ำปี การแพทย์
แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก
			 อาศัยอ�ำนาจของคณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ ตามค�ำสั่ง
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะท�ำงานพิจารณา
คัดเลือกหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ โดยมีองค์ประกอบอ�ำนาจและหน้าที่ดังนี้
๑. องค์ประกอบ
		๑.๑ นายวิชัย โชควิวัฒน			
ที่ปรึกษา
		๑.๒ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ที่ปรึกษา
		๑.๓ นายเปรม ชินวันทนานนท์		
ประธาน
		๑.๔ นายประพจน์ เภตรากาศ		
รองประธาน
		๑.๕ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
คณะท�ำงาน
		๑.๖ ผู้อ�ำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย
คณะท�ำงาน
		๑.๗ นางสาวปารณัฐ สุขสุทธิ์		
คณะท�ำงาน
		๑.8 นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ		
คณะท�ำงาน
		๑.9 นางศุภวรรณ พันธ์บูรณะ		
คณะท�ำงาน
		๑.๑๐	 นายสันติสุข โสภณสิริ		
คณะท�ำงาน
		๑.๑๑	 นางเสาวณีย์ กุลสมบูรณ์ 		
คณะท�ำงาน
		๑.๑๒	 ผู้อ�ำนวยการกองคุ้มครองและส่งเสริม
คณะท�ำงานและเลขานุการ
				 ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย
		๑.๑๓ เจ้าหน้าที่กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ผู้ช่วยเลขานุการ
				 และแพทย์พื้นบ้านไทย
		
สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) : ชั้น ๓ อาคารสุขภาพแห่งชาติ ๘๘/๓๙ หมู่ ๔ ซ.ติวานนท์ ๑๔ ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑000
National Health Commission Office : Floor 3, National Health building,88/39 Moo4, Soi Tiwanon 14, Tiwanon Rd.,Mueang District,Nonthaburi 11000 Thailand
Tel.+66-2832-900 Fax.+66-2832-9001 www.nationalhealth.or.th Email: nationalhealth@ nationalhealth.or.th
“สานพลังปัญญา สร้างสรรค์นโยบายสาธารณะ”
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-๒	๒. ให้คณะท�ำงานมีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
		๒.๑	จัดท�ำหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาคัดเลือกหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ
		๒.๒	ด�ำเนินการพิจารณาคัดเลือก โดยประสานความร่วมมือหน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่าย
ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาบุคคลผู้สมควรได้รับการคัดเลือก
		๒.๓	เสนอชือ่ ประวัติ ผลงานของบุคคลผูส้ มควรได้รบั การพิจารณาคัดเลือกต่อคณะกรรมการพัฒนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ 		
		๒.๔	จัดท�ำทะเบียนประวัตบิ คุ คลผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกเป็นหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ เพือ่ จัดท�ำฐานข้อมูล
ในการเผยแพร่และใช้ประโยชน์ต่อไป
		๒.๕	ด�ำเนินการประกาศเกียรติคณ
ุ ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกเป็นหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ ในการประชุม
วิชาการประจ�ำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก
		๒.๖	ปฏิบัติงานอื่นๆที่คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติมอบหมาย		
							
		 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
					

สั่ง ณ วันที่

พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

(นายวิชัย โชควิวัฒน)
ประธานคณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ

เอกสารประกอบ

กลุม่ งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ส�ำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสุรนิ ทร์. (๒๕๖๕). “หมอไทยดีเด่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี ๒๕๖๕.
เอกสารอัดส�ำเนา.

ขอบคุณหน่วยงานและบุคคลผูส้ นับสนุน
นพ.สินชัย ตันติรตั นานนท์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรนิ ทร์
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรนิ ทร์
นพ.อภิสรรค์ บุญประดับ
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรนิ ทร์
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรนิ ทร์
พญ.ใจทิพย์ เชือ่ มไธสง
ผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลพนมดงรัก
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
พญ.วรวรรณ กอปรกิจงาม
ผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลโนนนารายณ์
นางสุทธสินี เกียรติคณ
ุ รัตน์
หัวหน้ากลุม่ งานการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก ส�ำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสุรนิ ทร์
นพ.เอกชัย ปัญญาวัฒนานุกลู
(อดีต) ผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลกาบเชิง
ผศ.อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิสยั
(อดีต) รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์
กลุม่ งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรนิ ทร์
โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสุรนิ ทร์
โรงพยาบาลกาบเชิง จังหวัดสุรนิ ทร์
ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรนิ ทร์
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านรุน จังหวัดสุรนิ ทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์ จังหวัดสุรนิ ทร์
องค์การบริหารส่วนต�ำบลบักได จังหวัดสุรนิ ทร์
ศูนย์สมุนไพรตะบัลไพร จังหวัดสุรนิ ทร์

การเป็นหมอ
ต้องรักษาคนเจ็บไข้
โดยไม่เลือกเชื้อชาติ
ชนชั้น วรรณะ

มหกรร
มสมุนไพรแหง่ ชาติ ครัง้ ท่ี ๑๙

