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ค�าน�า

	 งานประกาศเกียรติคุณ	“หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ”	เป็นส่วนหนึ่งของ
การส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

	 การส่งเสรมิและพฒันาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย	เป็นไปตามหลัก
การและแนวคิดขององค์การอนามัยโลก	 ที่มีข้อสรุปต้ังแต่การผลักดัน	
“การบรรลุสุขภาพดีถ้วนหน้าเมื่อ	 ๒๕๔๓”	 ตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ	
๒๕๑๐	 ว่าการจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้	 จะพ่ึงแต่การแพทย์แผน
ปัจจุบนัเท่าน้ันไม่ได้	จ�าเป็นต้องส่งเสรมิและพัฒนาการแพทย์แผนดัง้เดมิ
ของแต่ละประเทศ	แต่ละชุมชน	และน�ามาใช้ประโยชน์ร่วมด้วย

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

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

	 ขอให้ทั้งสองท่านมีสุขภาพพลานามัยดี	มีอายุยืนยาว	สามารถเป็นที่
พึง่ของประชาชนในชมุชน	เป็นแบบอย่างอนัดแีละเป็นศรแีก่วงการแพทย์
แผนไทย	สืบไปนานเท่านาน

นายแพทย์วิชัย	โชควิวัฒน
ประธานกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ
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ค�าประกาศเกียรติคุณ

	 พ่อหมอสอย	เพชรฤทธิ์	เกิดเมื่อวันที่	๑๑	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๘๒	ที่
บ้านสองคอน	ต�าบลพระซอง	อ�าเภอนาแก	จังหวัดนครพนม	เป็นบุตร
คนท่ี	 ๒	 ในจ�านวนพี่น้อง	 ๗	 คน	 ของคุณพ่อค�าตัน	 และคุณแม่บุญตา	
เพชรฤทธิ์	มีโอกาสเรียนหนังสือแค่ชั้น	ป.๒	เท่านั้น	
	 โดยที่ปู่และพ่อนอกจากมีอาชีพท�านาเป็นหลัก	 ยังท�าหน้าท่ีเป็น 
หมอยารักษาเพื่อนบ้านในท้องถ่ิน	 พ่อหมอสอยจึงมีโอกาสได้เรียนรู้ 
และสืบทอดภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านจากปู่และพ่อ	 มีโอกาสได้เข้าป่า 
เสาะหา	ยาสมุนไพร	และเรียนรู้วิธีการดูแลรักษาคนไข้จากปู่และพ่อมา
ตั้งแต่ยังเล็ก
	 พ่อหมอสอยได้บวชเรียนครัง้แรก	เมือ่อาย	ุ๒๒	ปี	ได้บวชเต็มพรรษา	
กับพระครูนาน	เจ้าคณะอ�าเภอ	นาแก	ซึ่งเป็นอุปัชฌายาจารย์ให้	ต่อมา 
ยังบวชครั้งที่	๒	อีก	๒	พรรษา	ได้ศึกษาจนสามารถท่องจ�าและสวดมนต์
สบิสองต�านานได้จนจบ	และพบว่าคาถาอาคมท่ีปู่สอนนัน้	ล้วนย่นย่อมา
จากบทสวดต่างๆ	ในสบิสองต�านาน	พธีิกรรมเพือ่ไล่ภูตผิต่ีางๆ	กส็บืทอด
มาจากพิธีกรรมต้ังแต่ครั้งพุทธกาล	 เช่น	 บทสวดในพระอาฏานาฏิยะ	
ปริตรสูตร	 ที่พระพุทธองค์ทรงสวดในพิธีช่วยให้ผู้คนรอดพ้นจากภัย 
ของยักษ์	และอมนุษย์	เป็นต้น	
	 แม้ความรูห้นงัสอืเพยีงช้ันประถม	๒	จะน้อยและส่วนใหญ่กล็มืเลอืน
ไปหมดแล้ว	แต่พ่อหมอสอยกใ็ช้ความเพยีรเรยีนรูบ้ทสวดต่างๆ	ได้	และ

ข้อส�าคัญคือ	แม้สิกขาลาเพศออกไปแล้ว	ก็ยังเป็นอุบาสกที่รักษาศีล	๕	
โดยเคร่งครัดตลอดชีวิต
	 ด้วยชะตาฟ้าลิขิตที่พ่อหมอสอยไปเกิดที่	 อ�าเภอนาแก	 จังหวัด
นครพนม	 ศูนย์กลางความเคลื่อนไหวของพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง
ประเทศไทย	พ่อหมอสอยวัย	๒๖	ปี	จึงต้องตัดสินใจหนีเข้าป่าเข้าร่วม
การต่อสู้กับพรรคฯ	 เพราะ	 “ถ้าไม่พากันเข้าป่าเทือกเขานั้นก็คงถูกจับ
ถูกฆ่าตายกันหมด”
	 พ่อหมอสอยออกท�าการในป่าเขาเป็นเวลายาวนานถึง	 	 ๑๙	ปี	 ได้
ข้ามไปอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 ได้ร่วมรบอยู่ 
ในเวียดนาม	 และได้ไปศึกษาต่อในสาธารณรัฐประชาชนจีน	 จนถึงวัน	
“ฟ้าเปิด”	เมื่อพลเอก	เกรียงศักดิ์	ชนะนันท์	นายกรัฐมนตรี	เริ่มเปลี่ยน
นโยบายเป็น	“การเมืองน�าการทหาร”	และ	พล.อ.เปรม	ติณสูลานนท์	
เริ่มนโยบาย	๖๖/๒๕๒๓	พ่อหมอสอยรอดูท่าทีอยู่ระยะหนึ่ง	ก็ตัดสินใจ
กลับมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย	 และมีโอกาสใช้วิชาความรู้ทางการ
แพทย์แผนไทยช่วยเหลือดูแลชาวบ้านที่ต�าบลโคกลี	 อ�าเภอวังยาง	
จังหวัดนครพนม	มาจวบจนปัจจุบัน
	 แม้การแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยจะพฒันาไปมาก	
ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามีอานิสงส์แผ่ไปถึงผู้ยากไร้ในชนบท
มากแล้ว	 แต่เป็นไปดังที่องค์การอนามัยโลกได้ค้นพบและประกาศ

หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
พ่อหมอสอย เพชรฤทธิ์
หมอพื้นบ้านตีนเปล่าของมวลชน
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นโยบายไว้ตั้งแต่ต้นทศวรรษ	๒๕๒๐	ว่า	 ล�าพังการแพทย์แผนปัจจุบัน	
ย่อมไม่สามารถน�าพาให้ประชาชนบรรลุสุขภาพดีถ้วนหน้าได้	 จ�าเป็น
ต้องพึ่งการแพทย์ดั้งเดิมของแต่ละประเทศด้วย	 เพราะการแพทย์ทุก
แขนงย่อมมีพรมแดนและข้อจ�ากัด	 พ่อหมอสอยจึงยังคงเป็นท่ีพึ่งของ
ประชาชนในท้องที่ห่างไกลได้มาก

	 ด้วยความรู้ความสามารถ	 ด้วยปฏิปทาอันเปี่ยมด้วยคุณธรรมและ
จริยธรรมวิชาชีพ	 บนสองเท้าเปล่า	 ที่คุ้นชินกับการเหยียบย่างไปบน 
ผืนแผ่นดิน	 ด้วยการรู้จักสมุนไพรทุกต้นในสวนหลังบ้านและในป่าเขา	
คุณความดีของพ่อหมอสอยจึงเปล่งประกายหอมทวนลม	 ลอยทวนน�้า	
จนคณะกรรมการเห็นพ้องกันที่จะยกย่องท่านเป็นหนึ่งใน	 “หมอไทย 
ดีเด่นแห่งชาติ	ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๕๘”
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ประวัติ
หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๘

ประวัติชีวิต พ่อหมอสอย เพชรฤทธิ์
ทายาทหมอพื้นบ้านไทลาวนครพนม

วัน	เดือน	ปีเกิด	 ๑๑	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๘๒	อายุ	๗๖	ปี
ชื่อ-สกุลคู่สมรส	 นางบุญเทียน	ไชยต้นเชือก
อาชีพ	 เกษตรกร
การศึกษา	 จบชั้นประถมศึกษาปีที่	๒
การอบรมความรู้	 หลกัสตูรสมุนไพรและการรกัษาทีม่ณฑลยนูนาน	ประเทศ 
	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	ที่อยู่ปัจจุบัน	๑๓	หมู่	๖	ต�าบล 
	 โคกสี่	อ�าเภอวังยาง	จังหวัดนครพนม		
การประกอบโรคศิลปะ	 เป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขาการแพทย์แผนไทย	ประเภท 
	 เวชกรรมไทย	 โดยการประเมินความรู้และจรรยาบรรณ	 
	 จากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย 
	 [ตามมาตรา	๓๓	(๑)	(ค)	แห่ง	พ.ร.บ.	การประกอบโรคศลิปะ	 
	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒]	 เลขที่ใบอนุญาต	 พท.ว.	 ๑๙๐๖๗	 วันท่ี 
	 ๗	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๕๔
รางวัล/ผลงาน	 •	 กรรมการประเมินรับรองหมอพื้นบ้าน	 ระดับจังหวัด 
	 นครพนม	พ.ศ.	๒๕๕๘)
		 •	 วิทยากรโครงการเยาวชนจิตอาสาสืบทอดภูมิปัญญา 
	 แพทย์แผนไทย	สมุนไพร	นวดเพื่อสุขภาพ	ระหว่างวันที่	 
	 ๒-๖	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๕๕
	 -	ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติหมอพื้นบ้าน	ณ	วันที่	๒๓	 
	 มีนาคม	๒๕๕๕
	 -	 ได้รับเกียรติบัตรการอบรมระยะสั้นหลักสูตร	 ห่างไกล 
	 โรคเบาหวานและความดนัโลหติสงูด้วยวถิอีงค์รวม	ณ	วนั 
	 ที่	๘	เดือนกันยายน	พ.ศ.๒๕๕๕
	 -	ได้รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติหมอไทยดีเด่น	ระดับ 
	 เขตบรกิารสขุภาพที	่๘	เมือ่วนัท่ี	๒๕	มนีาคม	พ.ศ.	๒๕๕๘

	 ด้วยเกียรติประวัติดังกล่าวและคุณูปการที่ท่านมีต่อการแพทย์แผนไทย	ท่านจึง
ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๘	
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เส้นทางชีวิตที่ไม่ธรรมดาของนักเดินทางตีนเปล่า 
	 มผีญาภาษิตอีสานบาทหนึง่กล่าวว่า”ไผสแิหนมฮูซ้าตาตัง้แต่เก่า	ไผ
สิคุกเข่าเข้าท้องส่องเห็น”	 ซึ่งหมายความว่า	 “ใครเล่าจะสามารถล่วงรู้
ชะตาชีวิตของตัวเองตั้งแต่ก�าเนิดมา	ใครเล่าจะเห็นความเป็นไปของชีวิต
ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่”	อันที่จริง	ค�าผญานี้เป็นสัจพจน์ส�าหรับทุกชีวิต	โดย
เฉพาะชีวิตของพ่อหมอสอย	 เพชรฤทธิ์	 ซึ่งน่าจะมีชีวิตท�าไร่ไถนาหาอยู่
หากินตามประสาชาวนาจนทั่วไปในแดนอีสาน	หรือถ้าไม่พอใจในความ
เป็นอยู่อันแร้นแค้น	ก็อาจจะเดินทางเข้ากรุงหรือมุ่งตะวันออกกลางเพื่อ
ขายแรงงาน	แต่แล้ว	มใิช่เพราะพรหมลขิิต	หากเป็นเพราะวกิฤตบ้ิานเมอืง
และสถานการณ์โลกที่ลิขิตชีวิตอันผันผวนของชาวนาจนคนนี้	 จากเส่ียว
หนุ่มความรู้แค่ชั้นป.๒	 ได้ถาโถมตัวเข้าร่วมสงครามประชาชนในสมรภูมิ
อินโดจีนอย่างโชกโชนหลายปี	 ก่อนที่จะกลับมาใช้ชีวิตอุทิศตนเป็นหมอ
พื้นบ้านรับใช้มวลชนในถิ่นก�าเนิดจนกระทั่งทุกวันนี้

ทายาทหมอพื้นบ้านไทลาวนครพนม
	 พ่อหมอสอย	เพชรฤทธิ์	เกิดวันที่	๑๑	กันยายน	๒๔๘๒	ที่บ้านสอง
คอน	ต�าบลพระซอง	อ�าเภอนาแก	จังหวัดนครพนม	เป็นบุตรคนที่	๒ใน
จ�านวนพี่น้อง	๗	คนของคุณพ่อค�าตันกับคุณแม่บุญตา	เพชรฤทธิ์	คุณพ่อ
ค�าตันนอกจากท�านาเป็นอาชพีหลกัแล้ว	ยงัท�าหน้าทีเ่ป็นหมอยาปัวรกัษา
ไทบ้านในท้องถิ่น	 ตามความรู้ท่ีได้รับมาจากบิดาชื่อพ่อหมอปู่เคนทอง	
เพชรฤทธ์ิ	 ซึ่งได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านของชาติพันธุ์ไทลาวให้
แก่ลูกชาย	แล้วพลอยตกทอดมาสู่หลานชายด้วย	ตอนเป็นเด็ก	พ่อหมอ
สอยไม่เพยีงได้ทันเหน็พ่อหมอปู่เท่านัน้	แต่ยงัได้มีโอกาสได้ตดิตามเข้าป่า
เสาะหายาสมุนไพรกับปู่และบิดา	 จึงกล่าวได้ว่าตั้งแต่เล็กจนโตเป็นหนุ่ม
วัยเบญจเพส	 ผู ้บ่าวสอยได้เป็นหมอพื้นบ้านฝึกหัดอย่างใกล้ชิดกับ
บรรพบรุษุครหูมอผูเ้ช่ียวชาญถงึสองท่าน	และเนือ่งจากการแพทย์พืน้บ้าน
เป็นการแพทย์เชงิวฒันธรรม	ผูบ่้าวสอยจงึได้รบัการถ่ายทอดกระบวนการ
บ�าบัดรักษาตามองค์ความรู้แพทย์ในสายวัฒนธรรมไทลาวจนมีความ
เชี่ยวชาญ

การบวชเรียนในวัยหนุ่มเพื่อศึกษาธรรมะ
	 พ่อหมอสอยในวยัหนุม่กเ็หมอืนกบักลุบตุรทัง้หลายทีน่ยิมบวชตาม
ประเพณใีห้พ่อแม่	ท่านบวชครัง้แรกหนึง่พรรษาเตม็	เม่ืออาย	ุ๒๒	ปี	ทีว่ดั
บ้านต้นแหน	อ�าเภอนาแก	จงัหวดันครพนม	โดยมียาคู	(พระคร)ู	นาน	เจ้า
คณะอ�าเภอนาแก	 เป็นอุปัชฌายาจารย์	 ต่อมาไม่นานท่านก็กลับมาบวช
อีก	๒	พรรษา	เพื่อศึกษาธรรมะ	แม้พระหนุ่มสอยจะอ่านหนังสือไม่ออก
เลย	 แต่ก็สามารถฝึกหัดเทศน์ท่องจ�าและสวดสิบสองต�านานได้จบ	ท่าน
พบว่าคาถาอาคมท่ีใช้ในพิธีกรรมบ�าบัดท่ีพ่อหมอปู่สอนนัน้	ล้วนย่นย่อมา
จากบทสวดต่างๆในสิบสองต�านานทั้งสิ้น	เช่น	บทชุมนุมเทวดา	ที่ใช้เริ่ม

หมอไทยดีเด ่นแห ่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘

พ่อหมอสอย
เพชรฤทธิ์

หมอพื้นบ ้านตีนเปล ่าของมวลชน
แห่งบ้านหนองบัว	ต�าบลโคกสี	อ�าเภอวังยาง	จังหวัดนครพนม
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พิธีสูตรขวัญและพิธีกรรมส�าคัญต่างๆ	คาถายังกิญจิ	และ	ยานีธะ	ภูตานิ
ในรัตนสูตรท่ีใช้สวดท�าน�้ามนต์ไล่ภูติผีและรักษาผู้ป่วยเหมือนในสมัย
พุทธกาล	คาถานะโม	๘	จบ	(ในนะโมการัฏฐะกะคาถา)	แทนนะโม	๓	จบ
เพิ่มความขลังของพิธี	 คาถายันทุนนิมิตตัง	 (ในอะภะยะปะริตตะคาถา)	
เพื่อสวดไล่นิมิตสิ่งช่ัวร้ายท้ังหลาย	หรือคาถาสักกัตวา	 ในบทอาฏานาฏิ
ยะปะริตตัง	 (ย่อ)	 เพ่ือให้พระพุทธเจ้ารักษาผู้ป่วยให้ปลอดภัยจากโรค 
ทั้งปวง	 เป็นต้น	 การได้บวชเรียนถึง	 ๒	 คร้ังในวัยหนุ่ม	 ช่วยบ่มเพาะ 
พ่อหมอสอยกลายเป็นอบุาสกทีเ่คร่งครดัในศลี	๕	อนัเป็นคณุธรรมส�าคญั
ของผู้เป็นหมอยาและหมอธรรม

จากบ้านเกดิเมอืงนอนจรยทุธ์ในสงครามประชาชน
	 เส้นทางชีวิตของคนหนุ่มที่เคยเดินตามปู่กับพ่อเข้าป่าหาสมุนไพร 
มาท�ายารกัษาคนไข้	หรอืคนหนุม่ทีเ่คยเข้าวดับวชเรยีนถงึสองคร้ังในช่วง 
๕	ปี	น่าจะเป็นเส้นทางของหมอพื้นบ้านตามรอยบรรพบุรุษหรือมิฉะนั้น
กเ็ป็นเส้นทางของผูใ้ฝ่ความสงบอยูก่บัวดัวาอาราม	นัน่น่าจะเป็นเส้นทาง
อนัราบเรยีบของพ่อหมอสอยในวยัหนุม่	หากท่านไม่ได้ไปเกดิอยูท่ีบ้่านนาบวั	
จังหวัดนครพนม	 ศูนย์กลางการเคลื่อนไหวของพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง
ประเทศไทย	 พื้นที่ชนบทยากจนรอบเทือกภูพานอาจจะห่างไกลจาก
ศูนย์กลางความเจริญของกรุงเทพฯ	 แต่ในทางตรงกันข้ามพื้นที่ดังกล่าว
กลบัอยูใ่กล้ศูนย์กลางความขดัแย้งอนัดเุดอืดของสงครามเยน็ในอนิโดจนี
ระหว่างลัทธิทุนนิยมกับลัทธิคอมมิวนิสม์
	 แน่นอนว่าคนหนุ่มสาวที่เอาการเอางานในพื้นที่ชนบทยากจนของ
อสีานย่อมเป็นเป้าหมายการจดัตัง้ของพรรคคอมมวินิสต์แห่งประเทศไทย
นบัตัง้แต่วนัก่อตัง้พรรคในปี	๒๔๘๕	ผูบ่้าวสอยจงึเป็นหนึง่ในคนหนุม่สาว
เหล่านั้น	 แม้เขาจะรักธรรมะตามวิถีพุทธ	 แต่ความเหลื่อมล�้าทางชนชั้น

ย่อมผลักดันคนหนุ่มอย่างเขาให้รักความยุติธรรมมากกว่า	 ผู้บ่าวสอย	
เพชรฤทธิข์ณะอายไุด้	๒๖	ปี	พร้อมกับคนหนุม่สาวนบัร้อยได้ตดัสินใจเข้า
ร่วมอุดมการณ์กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยบนเทือกเขาภูพาน	
ในวันเสียงปืนนัดแรกของพรรคคอมมิวนิสต์ฯดังข้ึนที่บ้านนาบัวในวันที่ 
๗	สิงหาคม	๒๕๐๘	นั้นเอง	พ่อหมอสอยได้เล่าเหตุผลที่ต้องหนีเข้าป่าว่า	
“ถ้าไม่พากันเข้าป่าเทือนั้นก็คงถูกจับถูกฆ่าตายกันหมด”

	 สหายสอยในชื่อจัดตั้งว่า	“สหายค�าตัน	ศรีบุญเรือง”	ได้เคลื่อนไหว
อยู่ในเขตภูพานนาน	๓	ปี	ก่อนที่จะถูกส่งตัวไปฝึกวิชาทหารที่กรุงปักกิ่ง	
แต่ในระหว่างการเดินเท้าผ่านเวียดนาม	 ซึ่งสถานการณ์สงครามกับ
สหรัฐอเมริการุนแรงมาก	 เส้นทางไปจีนถูกท้ิงระเบิดตัดขาด	 สหายสอย
ซึ่งมีชื่อจัดตั้งใหม่ในภาษาเวียดนามว่า	“สหายเหงียนเปียว”	จึงต้องช่วย
แนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาตเิวยีดนามสู้รบกับทหารอเมรกัินเป็นเวลา	๒	ปี	
กว่าจะเดนิทางโดยรถยนต์เข้ากรุงปักกิง่ได้ส�าเรจ็	ในสาธารณรฐัประชาชนจนี	
สหายสอยได้ชื่อจัดตั้งเป็นภาษาจีนว่า	 “สหายเจียงหัว”	 เมื่อเขาส�าเร็จ 
การฝึกวิชาทหารจากโรงเรียนการเมืองและการทหารกรุงปักกิ่งภายใน
เวลา	๓	ปี	แต่ก็ไม่สามารถกลับประเทศไทยได้	 เพราะขณะนั้น	กองทัพ
อเมรกิาได้ทิง้ระเบดิเวยีดนามเหนอือย่างหนกั	ท�าให้เส้นทางทีเ่ชือ่มระหว่าง
จีน-เวียดนาม-ลาว-ไทยถูกตัดขาด	ระหว่างที่ติดค้างอยู่ในจีนนั้น	รัฐบาล
คอมมิวนสิต์จนีจงึให้โอกาสสหายจากไทยสามารถศกึษาวิชาใดเพิม่เตมิก็ได้	
เนือ่งจากมีใจรกัในวชิาแพทย์พืน้บ้านและสมนุไพรทีเ่คยร�า่เรยีนมาจากปู่และ
พ่อเป็นทนุเดมิอยูแ่ล้ว	สหายเจยีงหวัจงึตดัสนิใจเลอืกเรยีนวชิาแพทย์แผน
จีนและแพทย์พื้นบ้านสิบสองปันนาเพิ่มเติมท่ีสถาบันแพทย์แผนจีนใน
คุนหมิง	มณฑลยูนนานเป็นเวลา	๒	ปีเต็ม	ขณะนั้นย่างเข้าสู่ปี	๒๕๑๘	อัน
เป็นปีทีส่าธารณรฐัสงัคมนยิมเวียดนามสามารถรวมชาตเิหนอื-ใต้ได้ส�าเรจ็
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ในวันที่	 ๓๐	 เมษายน	 และต่อมาในวันที่	 ๒	 ธันวาคมปีเดียวกันนั้นเอง	
กองทพัประชาชนปฏวัิตลิาวกส็ามารถปลดปล่อยประเทศได้ส�าเรจ็เช่นกัน
	 ด้วยเงื่อนไขที่เอื้ออ�านวยดังกล่าว	 ทหารปลดแอกแห่งประเทศไทย
จึงสามารถอาศยัเขตปลดปล่อยของสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว
(สปป.ลาว)	 เป็นหลังพิงเคลื่อนไหวตามแนวตะเข็บชายแดนไทย-ลาวได้
คล่องตัวขึ้น	แต่ต่อมารัฐบาลไทยในสมัยนายกรัฐมนตรี	พล.อ.เกรียงศักดิ์	
ชมะนันท์เริ่มใช้นโยบายการเมืองน�าการทหารและวิธีทางการทูตเจรจา
กับรัฐบาลคอมมิวนิสต์จีนและลาวเพื่อให้ยุติการสนับสนุนพรรค
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
	 ประกอบกบันโยบาย	๖๖/๒๓	ของรฐับาล	พล.อ.เปรม	ติณสลูานนท์
ท่ีนิรโทษกรรมให้สหายในป่าออกมาร่วมพัฒนาชาติไทยอย่างสันติ	 จึง
ท�าให้กองทพัปลดแอกแห่งประเทศไทย	(ทปท.)	ขาดหลงัพิงและยอมวาง
อาวุธในที่สุด

คืนสู่มาตุภูมิเป็นหมอยาตีนเปล่าของมวลชน
		 หลังจากระหกระเหินจากบ้านเกิดไปเป็นเวลานานถึง	 ๑๙	ปี	 ในปี	
๒๕๒๗	สหายค�าตนั	ศรบุีญเรอืง	(ชือ่จดัตัง้ของนายสอย	เพชรฤทธ์ิ)	พร้อม
กบัสหายนกัรบ	ทปท.	ได้ถกูรฐับาล	สปป.ลาว	กดดนัให้ออกนอกประเทศ	
สหายค�าตนัจึงเดินทางออกจากลาวเข้าเขมรแล้วข้ามสูแ่ดนมาตภุมูไิทยที่
จังหวัดปราจีนบุรี	 มุ่งเข้าโคราชก่อนติดต่อเข้ารายงานตัวต่อหน่วยสันติ
นิมิตรที่อ�าเภอนาแก	 จังหวัดนครพนม	 เปลี่ยนสภาพจากสหายนักรบ
ปลดแอกกลบัมาเป็นพ่อหมอสอย	เพชรฤทธิ	์หมอยาตีนเปล่าของมวลชน
สืบทอดภารกิจหมอพื้นบ้านของบรรพชนต่อไป
	 ก่อนจะกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ	บ่าวใหญ่สอยวัย	๔๕	ได้บวชอาศัย
ใต้ร่มผ้ากาสาวพสัตร์อกีถงึสองคราว	ครัง้ล่าสดุได้อปุสมบททีว่ดับ้านพระซอง	

ต�าบลพระซอง	 อ�าเภอนาแก	 จังหวัดนครพนม	 ท่านกลายเป็นหมอพระ
รักษาญาติโยมในถิ่นเกิดจนมีชื่อเสียงขจรขจายโดยเฉพาะด้านการรักษา
โรคมะเรง็	จงึมพีีน้่องประชาชนทัง้ในถิน่และต่างถิน่พากนัมารกัษามากมาย
เพราะท่านเป็นหมอพระผู้มีเมตตา	 เอาใจใส่รักษาญาติโยมด้วยความ
เต็มใจโดยไม่เห็นแก่ลาภสักการะใดๆ	หลังจากใช้ชีวิตเป็นหมอพระได้	๖	
พรรษาท่านจึงปรารภกับตัวเองว่าการเป็นหมอยาในสมณเพศอาจจะไม่
เหมาะสมเพราะต้องคลุกคลีกับอุบาสกสีกาอยู่ตลอดเวลา	ท่านจึงตัดสิน
ใจสกึออกมาเป็นหมอรกัษาคนไข้อยูก่บับ้าน	แต่กไ็ม่ทิง้วดั	ทกุวนัพระท่าน
จะไปวัดท�าบุญรักษาศีล	 ๘	 ท�าวัตรสวดมนต์	 หากไม่ไปวัดก็จะน่ังสมาธิ
ภาวนา	ท�าวัตรสวดมนต์ที่บ้าน	โดยรักษาศีลอย่างเคร่งครัดตลอดชีวิต
	 เมื่อลาเพศภิกษุออกมาแล้ว	 จารย์สอยได้ร่วมชีวิตฉันท์สามีภรรยา
กบันางบญุเทยีน	ไชยต้นเชอืก	มีบุตรสาวด้วยกันหนึง่คน	นอกจากภรรยา
จะท�าหน้าทีเ่ป็นแม่ศรีเรอืนแล้ว	ยงัท�าหน้าทีผู่ช่้วยหมออย่างขนัแข็งอกีด้วย

	 เนือ่งจากได้อทิุศตนเป็นแพทย์พืน้บ้านรกัษาดแูลไทบ้านทีเ่จบ็ไข้ได้
ป่วยเป็นเวลานานกว่า	๒๕	 ปีจนเป็นท่ียอมรบันบัถอืของประชาชน	ทาง
กระทรวงสาธารณสุขจึงได้มอบใบประกอบโรคศิลปะสาขาเวชกรรมไทย	
ประเภท	(ค)	เลขที่	พท.ว.	๑๙๐๖๗	แก่พ่อหมอสอย	เพชรฤทธิ์	เมื่อวันที่	
๗	 พฤศจิกายน	๒๕๕๔	 เพื่อให้ท่านสามารถประกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทยด้านเวชกรรมไทย	 บ�าบัดรักษาผู้ป่วยตามภูมิปัญญาแพทย์พื้น
บ้านได้ทั่วราชอาณาจักรสืบไป
	 ปัจจุบันนอกจากรับรักษาผู้ป่วยที่บ้านเลขที่	๑๓	หมู่	๖	ต�าบลโคกสี	
อ�าเภอวังยาง	 จังหวัดนครพนม	 ท่านยังประกอบวิชาชีพประจ�าคลินิก 
ค�าแสนภูเวชการ	 ตั้งอยู่เลขที่	 ๒๙	 ถนนธ�ารงประสิทธิ์	 ต�าบลในเมือง 
อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครพนม	๔๘๐๐๐
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ภูมิปัญญาความช�านาญจากบรรพบุรุษ
	 หมออายุรกรรมพื้นบ้าน	 :	 เรียนรู้จักโรค	การวินิจฉัยโรค	และการ
รักษาโรคชนิดต่างๆ	 โรคท่ีหมอพ้ืนบ้านตระกูลเพชรฤทธ์ิรักษา	 อาทิเช่น 

กลุ่มโรคเด็ก	ได้แก่
	 •	 โรคก�าเริด	 หมายถึง	 อาการไม่สบายที่ติดตัวเด็กมาตั้งแต่เกิด	 มี
อาการร้องไห้ไม่หยุด	 โดยไม่ทราบสาเหตุในเด็กเล็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง
อายุ	๒	ขวบ
	 •	 โรคท�ามะลา	หมายถงึ	อาการหายใจไม่ออกในเดก็เทยีบได้กบัโรค
คอตีบ	หรือเรียกว่าท�ามะลาจับล�าคอ
	 •	 โรคซางตานขโมย	หมายถงึ	โรคทีเ่กิดแก่เดก็ทีข่าดอาหาร	(เพราะ
พ่อแม่จน)	ล�าแข้ง	ล�าขาจ่อย	(เลก็)	พงุใหญ่	เรยีกว่า	ซางขีโ้ผ้	หรอืบางครัง้
อาจมีอาการข้ีไหล	กนิข้าวลงไปกข็ี	้กนิน�า้ลงไปกข็ีอ้อกหมด	จนไม่มอีาหาร
และน�้าอยู่ในท้องเลย	เรียกว่าซางขี้	ซางบางชนิดจะมีอาการไข้แทรกอาจ
มีล�าตวัเหลอืงเหมอืนขมิน้	เรยีกว่าซางเหลอืง	หรือเมือ่มไีข้ขึน้จะมอีาการ
ชักแอนชักแงน	(ชักดิ้นชักงอ)	เรียกว่า	ซางแอนซางแงน	เป็นต้น

กลุ่มโรคสตรี ได้แก่
	 •	 เลือดประจ�าเดือนมาไม่ปกติ	และมดลูกไม่ปกติ
	 •	 โรคหมาดขาว	หมายถึง	อาการตกขาว	มีน�า้เมือกขาวขุ่นหรืออาจ
จะมีสีเหลือง	หรือสีน�้าตาล	(กรณีมีเลือดปน)	ไหลออกมาจากช่องคลอด	
ในกรณีที่ผิดปกติ	จะมีกลิ่นเหม็นและคันในช่องคลอดมาก
	 •	 โรคกะบนูเลอืด	หมายถงึ	อาการไข้ทีเ่กดิจากภาวะหญงิหลงัคลอด	
เลือดเสียหรือน�้าคาวปลาถูกขับออกมาไม่หมด	หรือหญิงหลังคลอดแล้ว
อยูไ่ฟไม่ได้	เลอืดเสียทีต่กค้างอยูภ่ายใน	ถ้าไม่รเุลอืดออกมาให้หมด	เลอืด

จะกลายเป็นพิษได้
	 •	 โรคแม่ลูกอ่อนกินผิด	หมายถึง	อาการผิดปกติในหญิงหลังคลอด
ทีก่นิอาหารผดิส�าแดงหรอืของแสลง	มีอาการตัง้แต่	มืดหน้า	วงิเวยีน	ฮาก
(อาเจียน)	 แน่นหน้าอก	 จนถึงขั้นลิ้นกระด้างคางแข็ง	 พูดไม่ได้	 หมดสติ
และอาจเสียชีวิตได้ถ้าแก้ไม่ทัน	 อาการต่อเนื่องของโรคนี้คือ	 แม่ลูกอ่อน
ไม่มีน�้านม	เบื่ออาหาร	ผอมโซ

กลุ่มโรคบุรุษ หรือโรคอุปทม	หมายถึง	โรคหนองใน	ซิฟิลิส

กลุ่มโรคไข้หมากไม	้ :	 เชื่อกันว่าเป็นไข้ที่มาจากป่าหรือต้นไม้	 โดยทั่วไป
หมายถึง	ไข้ป่า	ซึ่งก็คือ	ไข้จับสั่นหรือมาลาเรีย	นั่นเอง	ถ้ามีอาการไข้ต�่า
เรียกหมากไม้น้อย	 แต่ถ้ามีไข้สูงมากเรียกว่า	 หมากไม้ใหญ่	 แต่ยังมี 
ความหมายของไข้หมากไม้ที่กว้างกว่านั้น	 คือ	 อาจหมายถึง	 ไข้รากสาด
ใหญ่	(ไข้หมากไม้กินเลือด)	ไข้ไทฟอยด์หรือไข้รากสาดน้อย	(ไข้หมากไม้
กินล�าไส้)	หรือไข้กาฬนกนางแอ่น	(ไข้หมากไม้ทกทื้น)	เป็นต้น

กลุม่โรคประดง (หรอืปานดง)	:	โดยทัว่ไปหมายถงึกลุม่อาการมึนตงึแผ่
ขยายไปตามผวิหนงั	(มนึเซยี)	ปวดเมือ่ยไปตามเนือ้ตวั	ปวดข้อ	ปวดหวัมวัตา	
และปวดเจ็บปวดร้อนไปตามล�าตวัหรืออาจมีอาการคันร่วมด้วย	ได้แก่
	 •	 ประดงไฟ	หมายถึง	ไข้ที่มีอาการปวดร้อนตามร่างกาย
	 •	 ประดงเย็น	หมายถึง	ไข้ที่มีอาการมือเย็น	เท้าเย็น
	 •	 ประดงเส้น	ปะดงเอ็น	หมายถึง	ไข้ท่ีมีอาการเจ็บปวดว่ิงไปตามเส้น 
	 	 ตามเอ็นทั่วร่างกาย
	 •	 ประดงเมือ่ย	หมายถงึ	ไข้ทีม่อีาการเมือ่ยตามเนือ้ตามตวั	อ่อนเปลีย้ 
	 	 เพลียแรง	ถึงขนาดยกแขนยกขาไม่ขึ้น
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	 •	 ประดงเข้าข้อ	หมายถึง	ไข้ที่มีอาการปวดหัวเข่า	นั่งพับขาไม่ได้
	 •	 ประดงถือหัว	หมายถึง	ไข้ที่มีอาการปวดหัวมัวตา	หนักหัวมาก
	 •	 ประดงคนั	หมายถึง	ไข้ท่ีมีอาการคนัวิง่ไปตามเส้น	ตามล�าตัว	อาจ 
	 	 มีตุ่มคันหรือไม่มีตุ่มก็ได้
	 •	 ประดงชักแอนชกัแงน	หมายถงึ	ไข้ทีม่อีาการชกัด้ินชกังอเวลาไข้ขึน้	 
	 	 และสงบเป็นปกติเมื่อไข้ลง
	 •	 ประดงเลือด	 หมายถึง	 ไข้ที่มีอาการเป็นจุดหรือตุ่มเล็กๆ	 สีแดง	 
	 	 ตามแข้งขาหูตาจมูก	เป็นต้น

กลุ่มโรคสะดวง (หรือโรคริดสีดวง)	 :	 เป็นโรคกลุ่มหนึ่ง	 ที่เกิดได้กับ
อวัยวะต่างๆทั้งภายในและภายนอกร่างกาย	มักจะมีติ่งหรือก้อนเนื้อเกิด
ขึน้ที่อวัยวะนั้น	ถา้เกิดในชอ่งตาเรียก	สะดวงตา	ถา้เกิดในโพรงจมูกเรยีก	
สะดวงดัง	 ถ้าเกิดท่ีช่องทวารหนักเรียกว่า	 สะดวงทวาร	 ถ้าเกิดในส�าไส้
เรียกว่า	สะดวงล�าไส้	เป็นต้น

โรคกินผิด	 :	 หมอพื้นบ้านอีสาน	 ถือว่าการกินของผิดเป็นโรคชนิดหนึ่ง 
คนทีม่อีาการจากกนิของผดิมกัจะเป็นผูป่้วยจากโรคอืน่มาก่อน	ซ่ึงจะต้อง
ขะล�า	(เว้น)	ของกินบางอย่างหรอืของทีแ่สลงต่อโรค	แต่ถ้าเผลอกนิอาหาร
ต้องห้ามลงไปก็จะท�าให้เกิดอาการต่างๆเช่น	 ลงท้อง	 ฮาก	 (อาเจียน)	
เป็นต้น	ซึ่งต้องท�าการรักษา	ถ้าไม่รักษาก็ไม่หาย

โรคมะเฮง็หรอืโรคมะเร็ง	:	ชือ่โรคกลุม่หนึง่ทีเ่กดิขึน้ทีอ่วยัวะภายในและ
ภายนอกร่างกาย	 โรคนี้เมื่อเกิดขึ้นที่ใดจะท�าให้เนื้อบริเวณนั้นเน่า	 และ
ลกุลามขยายตวัเรยีกว่า	เนือ้ร้าย	หรอืเกดิเนือ้งอกข้ึนเรยีกว่า	เนือ้งอก	พ่อ
หมอปู่เคนทอง	เพชรฤทธิ์	มีชื่อเสียงในการรักษาโรคมะเฮ็งชนิดต่างๆ	ได้

หายขาด	โดยเช่ือว่าเกิดจากฝีทีอ่วยัวะภายในเหล่านัน้	เช่น	ฝีหวัตบัหมาย
ถึงมะเร็งตับ	 ฝีล�าไส้หมายถึงมะเร็งล�าไส้	 ฝีที่มดลูกหมายถึงมะเร็งมดลูก
หรือฝีปอดหมายถึงมะเร็งปอดหรือวัณโรค	 เป็นต้น	พ่อหมอสอยเองก็ได้
รบัการถ่ายทอดวชิารกัษามะเรง็ของสายตระกลูเพชรฤทธิม์าจนเชีย่วชาญ
และมีชื่อเสียงทางด้านนี้มาจนถึงปัจจุบัน

โรคกระดูกเคลือ่น กระดูกหัก กระดูกแตก	:	หมอพืน้บ้านตระกูลเพชรฤทธิ์
มชีือ่เสียงในด้านเป็นหมอเป่ากระดกูประสานกับการใช้น�า้มันงาสมุนไพร
ทานวดรักษา
	 นอกจากนี้ยังมีความเจ็บป่วยทั่วไปอีกหลายโรค	ที่ไทบ้านสามารถ
ฝากผีฝากไข้กับหมอยาสมุนไพรตระกูลเพชรฤทธิ์ได้	 เช่น	 เบาหวาน	 ไข้
เลือดออก	โรคกระเพาะอาหาร	ฝีชนิดต่างๆ	โรคหมักหมั้น	(ท้องผูก)	บิด	
ท้องร่วง	ปวดท้อง	ท้องอืด	ท้องเฟ้อ	โรคล่องแก้ว	(โรคงูสวัด	ไฟลามทุ่ง)	
เริม	คางทูม	ลมพิษ	ผื่นคัน	หรือถูกสัตว์ขบตอด	เป็นต้น

การตรวจวินิจฉัยโรคของหมอพื้นบ้านอีสาน
	 คนท่ัวไปมักเข้าใจผิดว่าหมอพ้ืนบ้านอีสานเป็นหมอผีหรือหมอเดา
ไม่มีหลักวิชาในการตรวจวินิจฉัยโรค	 ตรงกันข้าม	 หมอพื้นบ้านตระกูล
เพชรฤทธิ์	ก็เหมือนกับหมอพื้นบ้านเชี่ยวชาญทั่วไปที่มีขั้นตอนการตรวจ
วินิจฉัยจนแน่ใจว่าเป็นโรคอะไรก่อนวางยารักษา	 แม้จะไม่มีการบันทึก 
เวชระเบียนคนไข้อย่างเป็นระบบก็ตาม

การซักประวัติ
	 เริ่มตั้งแต่	 “การซักประวัติส�าคัญ”	 จากผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วย	 เช่น	
อาหารการกินอยู่หลับนอน	 อาชีพการงาน	 เคยเข้าดงมาหรือเปล่า	 ป่วย
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มากี่วันแล้ว	เคยป่วยแบบนี้มาก่อนไหม	เป็นต้น
	 จากนั้นก็จะ	“ซักอาการส�าคัญ”	ว่าเจ็บคิง	(เจ็บปวดร่างกาย)	ตรง
ไหน	ปวดหวั	ปวดท้องหรอืเปล่า	ร้อนหรอืหนาว	สะบัน้	(หนาวส่ัน)	ภายใน
ร่างกายไหม	 ขมปากหรือเปล่า	 กลืนข้าวน�้าเป็นอย่างไร	 ข้ีหลงข้ีลืมหรือ
เปล่า	หูได้ยินไหม	ขี้	 เยี่ยวเป็นปกติดีหรือเปล่า	ถ้าคนไข้เป็นหญิงสาวให้
ถามว่าประจ�าเดือนเป็นปกติไหม	เป็นต้น

การสังเกต
 สังเกต	:	สีผิว	สีหน้า	ดวงตา	ริมฝีปาก	เล็บ	การเดิน	การลุกนั่ง	อ้า
ปากได้ตามปกติไหม	 หรือให้อ้าปากเพื่อสังเกตลิ้น	 โคนลิ้น	 เหงือกฟัน	
กระพุง้แก้ม	สงัเกตผวิว่ามเีมด็	ตุม่	ผืน่คนัตรงไหนบ้าง	มเีหง่ือออกมากผิด
ปกติหรือเปล่าเป็นต้น
การสัมผัส
 คล�าคิง (สัมผัสร่างกาย) :	 เอาหลังมือแตะหน้าผาก	 และใต้คาง	
สมัผสัฝ่ามอื	ฝ่าเท้าเพือ่ตรวจความร้อน	จบัข้อมือตรวจชพีจร	กดท้องน้อย
เบา	กดชายโครงซ้าย-ขวา	บีบแขน	บีบขาเบาๆ	แล้วถามว่าเจ็บไหม	ปวด
เมื่อยตรงไหนบ้าง	เป็นต้น

การตรวจกลิ่น
 สบืกล่ิน (พสูิจน์กลิน่)	:	ขณะนัง่ใกล้คนไข้ได้กลิน่อะไรบ้าง	เช่น	กล่ิน
คาว	กลิ่นเน่าเหม็น	หรือกลิ่นเหม็นเขียวหรือไม่

การท�านายโรค
 ขั้นตอนท�านายโรค (วินิจฉัยโรค)	 :	 เป็นข้ันตอนส�าคัญในการ
วิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยจากการซักประวัติ	 ซักอาการ	 ตรวจร่างกาย	 แล้ว

วินิจฉัยให้ได้ว่า	ผู้มาหาหมอป่วยเป็นโรคอะไร	

การรักษา
	 จากนั้นจึงให้การรักษาที่ถูกกับโรค	 เช่น	คนไข้หญิง	มาด้วยอาการ
ปวดท้องน้อยตรงมดลูก	ปวดก้น	โดยเฉพาะเวลายกของหนักยิ่งปวดมาก	
ก็วินิจฉัยได้ว่าเป็นอาการมดลูกหย่อน	เป็นต้น

คติธรรมประจ�าใจของหมอใจพระ
	 •	 “ผู้พดูบ่มีความผดิ	ผูฟั้งพงึสงัวรณ์	เม่ือผดิแล้วก็แก้ไข	แต่ถ้าไม่ผดิ
ก็เป็นข้อเตือนใจ”
	 •	 ปริศนาธรรม	 “รักษา	 ๓	 ปลาย	 หาย	 ๓	 โทษ”	 พ่อหมอสอย 
เพชรฤทธิ์วิสัชนาว่า
					“รักษา	๓	ปลายในทีน่ีคื้อ	ส�ารวมรกัษา	ปลายตนี	ปลายลิน้	และปลาย
มอื	ไว้ให้ดีๆ 	ส�าหรบั	หาย	๓	โทษ	หมายถงึถ้ารกัษาตนี	ล้ินและมือไว้ดแีล้ว
ก็จะบ่เกิดโทษกับตัวเอง	คือ	ตีนอย่าไปที่บ่ดี	ถ้าตีนบ่พาไปก็ไปบ่ได้	ลิ้นให้
เว้าแต่ค�าที่ดี	ค�าบ่ดีอย่าพูด	มือให้เฮ็ดแต่สิ่งที่ดี	สิ่งไหนบ่ดีอย่าเฮ็ด”
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ต�ารับยาสมุนไพรรักษามะเร็งล�าไส้
พ่อหมอสอย เพชรฤทธิ์

จังหวัดนครพนม
ได้รับการคัดเลือกเป็นที่ ๑ ใน ๔
ต�ารับยาสมุนไพรรักษามะเร็ง
ของหมอพื้นบ้าน เพื่อน�าไปใช้
วิเคราะห์ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา

ในระดับห้องปฏิบัติการ

ต�ารับยาสมุนไพรรักษามะเร็งล�าไส้
ของหมอยาตระกูลเพชรฤทธิ์ 

ภายใต้โครงการศึกษาและพัฒนาการใช้ภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้าน
ในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง	ส�านักการแพทย์พื้นบ้านไทย
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กระทรวงสาธารณสุขประดิษฐกรรมภูมิปัญญา 

   25หมอพื้นบ้านตีนเปล่าของมวลชน
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สมนุไพรบ�าบดั : ต�ารบัยาสมนุไพรรกัษามะเรง็ล�าไส้
ของหมอยาตระกูลเพชรฤทธิ์ 
	 ต�ารับยานี้มีประสิทธิผลในการรักษา	 (Efficacy)	 เป็นที่ประจักษ ์
แก่ชุมชน	 มาต้ังแต่รุ่นปู่ของพ่อหมอสอยแล้ว	 ต�ารับยานี้ประกอบด้วย
สมุนไพรแห้ง	๑๐	ชนิด	รวมเป็นยา	๑	ห่อ	ได้แก่

	 (๑)	 รากฟักข้าว	๒๔	กรัม
	 (๒)	 รากชิงชี่	๓๑	กรัม
	 (๓)	 แก่นมะดูก	๒๙.๕๐	กรัม	
	 (๔)	 หัวข้าวเย็นเหนือ	๔๕.๕๐	กรัม	
	 (๕)	 หนามค้อม	(ตะคอง)	ใช้ส่วนเหนือดิน	๒๖	กรัม	
	 (๖)	 พญาปล้องทอง	(เสลดพังพอนตัวเมีย,พญายอ)
	 	 ใช้ส่วนเหนือดิน	๑๒.๕๐	กรัม	
	 (๗)	 ทองพันชั่ง	ใช้ส่วนเหนือดิน	๔	กรัม	
	 (๘)	 รากสาบเสือ	๔	กรัม
	 (๙)	 ล�าอ้อยด�า	๓	ข้อ	
	 (๑๐)	 ใบเตยหอม	๑๐	กรัม
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   วิธีต้มยา	:	อันเป็นเอกลักษณ์ของหมอยาตระกูลเพชรฤทธิ์	คือ	ยา	๑	
ห่อ	ใช้วิธีต้ม	๓	ครั้ง	ดังนี้

	 ต้มยาครัง้ท่ี	๑	ใส่น�า้ท่วมตวัยาในหม้อ	ต้มจนเดอืดแล้วรินน�า้ยาเกบ็ไว้
	 ต้มยาครัง้ท่ี	๒	ใส่น�า้ท่วมตวัยาในหม้อ	ต้มจนเดอืดแล้วรินน�า้ยาเกบ็ไว้
	 ต้มยาครัง้ท่ี	๓	ใส่น�า้ท่วมตวัยาในหม้อ	ต้มจนเดอืดแล้วรินน�า้ยาเกบ็ไว้

	 น�าน�้ายาที่ต้มทั้ง	 ๓	 ครั้งมารวมเป็นเนื้อเดียวกัน	 เพ่ือให้น�้ายาทั้ง 
สามครั้งมีความเข้มข้นเท่ากัน	 เมื่อกินหมดแล้วก็ต้มด้วยวิธีเดียวกันอีก 
ยา	๑	ห่อ	ต้มกินได้	๒	สัปดาห์

 วิธีกินยา	:	กินครั้งละ	๑	แก้ว	๓	เวลาก่อนหรือหลังอาหารก็ได้	กิน
ยาราว	๒-๓	สัปดาห์	ผู้ป่วยจะมีอาการดีขึ้นตามล�าดับ	ให้ต้มยากินต่อไป
จนกระทั่งหายขาดจากมะเร็ง
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 ขะล�า	:	ข้อห้ามระหว่างการรักษาโรคมะเร็ง	เช่น	งดอาหารจ�าพวก
เนื้อ	เหล้าหรือสิ่งเสพติดมึนเมา	ของหมักดองทุกชนิดรวมทั้งปลาร้าด้วย

	 รปูแบบยาของหมอยาอสีาน	นอกจากยาต้มแล้ว	ยงัมียารูปแบบอืน่
อีกหลายอย่าง	แต่ที่นิยมแพร่หลาย	ได้แก่	ยาฝน	ทั้งนี้เพราะเตรียมยาได้
สะดวกรวดเร็วทันใจ	 ไม่ต้องเสียเวลาก่อไฟต้ม	 ประหยัดเชื้อเพลิง	 (ซึ่ง
ขาดแคลนในถ่ินกันดาร)	 เพียงแต่ใช้สมุนไพรแห้งหลายชนิด	 ส่วนที่เป็น
รากไม้	หัว	แก่น	(ซึ่งเป็นส่วนพืชวัตถุที่มีเภสัชสารมาก)	หรืออาจเป็นสัตว์
วัตถุจ�าพวก	เขี้ยว		เขา	กระดูก	เปลือกหอย	น�ามาฝนกับหินลับมีดหยาบ	
ให้ผงยาลงไปรวมในขันน�้าสะอาดพร้อมดื่มได้เลย



   33หมอพื้นบ้านตีนเปล่าของมวลชน   33หมอพื้นบ้านตีนเปล่าของมวลชน

นวัตกรรมภูมิปัญญา

ผู้พูดบ่มีความผิด

ผู้ฟังพึงสังวรณ์

เมื่อผิดแล้วก็แก้ไข

แต่ถ้าไม่ผิดก็เป็นข้อเตือนใจ
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 หมอธรรมหรือหมอจิตบ�าบัดพื้นบ้าน :
 การใช้พิธีกรรมความเชื่อของพุทธกับไสยพื้นบ้าน	 เพื่อให้เกิดสมาธิ
จิต	 และขวัญก�าลังใจของทั้งหมอและคนไข้	 นับตั้งแต่การท�าพิธีตั้งคาย	
ขนัธ์	๕	ในวนัอังคารเพือ่บูชาครูก่อนเริม่รกัษาโรค	คนไข้จะน�าดอกไม้	๕	คู่	
เทียน	๕	คู่	ซิ่นผืนแพรวา	เงิน	๑๒	บาท	มาไหว้ครูขอให้ท่านช่วยคุ้มครอง
และช่วยให้การรักษาโรคประสบผลส�าเรจ็	เมือ่หายโรคแล้วคนไข้จะท�าพธิี
ปลงคายเพือ่แสดงความส�านกึในบุญคุณของหมอและครอูาจารย์เจ้าของ
วิชาที่ช่วยเหลือให้การรักษาประสบความส�าเร็จ	ตามจรรยาบรรณ	หมอ
พื้นบ้านจะไม่เรียกค่าตอบแทนจากคนไข้	 (เพราะถ้าเรียกค่ารักษาถือว่า	
“ผิดครู”	 ท�าให้วิชาเสื่อม)	 แล้วแต่คนไข้จะสมนาคุณตามเศรษฐฐานะ	
ส�าหรับพ่อหมอสอยนั้น	 ถ้าคนไข้ไม่มีเงินก็ไม่ต้องให้	 มีเพียงดอกไม้และ
เงินบูชาครู	๑๒	บาทก็พอแล้ว
	 ในกระบวนการรักษาโรคต่างๆ	 เช่น	 การรักษาโรคมะเร็ง	 แม้จะ 
ใช้สมุนไพรบ�าบัดเป็นหลัก	 แต่หมอสายตระกูลเพชรฤทธิ์ก็ยังใช้การ
บริกรรมคาถาในขั้นตอนการรักษา	 เหมือนหมอพื้นบ้านอีสานทั่วไปโดย
ใช้คาถาเสกขณะต้มยาหรือขณะฝนยา	 พร้อมกับเป่ามนต์ลงที่ตัวคนไข	้
เป็นการสร้างขวญัก�าลังใจแก่คนไข้นบัเป็นจิตบ�าบัดอย่างหนึง่	คาถาเสกยา
และเป่าทีพ่่อหมอสอยได้รบัการถ่ายทอดมา	กค็อืคาถา	“ชะยนัโต”	อย่างย่อ	
ดังนี้	 “ชะยันโต	 	 โต	 ยัน	 ชัย	 	 ชัย	 ยัน	 ติ	 	 ติ	 ยัน	 ชัย”	 อันเป็นหัวใจ 
แห่งชัยชนะในบทสวดมนต์	 “พุทธชัยมงคลคาถา”	 นั่นเอง	 โดยเชื่อว่า 
คาถานีจ้ะช่วยลดการอักเสบ	ท�าให้เนือ้ร้ายยบุตวัลง	นอกจากนีย้งัมีคาถา 
“ปะติสังคะโร	ปะติถาคะยะ”	เพื่อก�ากับมิให้ความร้อนขึ้นมา	ลดพิษ	ลด
ความรุนแรงของโรค	 คาถาเสกเป่าของหมอพื้นบ้านแต่ละครูอาจต่างกัน
ไป	 แต่ส�าหรับสายตระกูลไทลาวของพ่อหมอสอยนั้นล้วนน�ามาจากบท
พุทธมนต์ในสิบสองต�านานทั้งส้ิน	 กล่าวคือมีความเป็นพุทธคุณมากกว่า
คณุไสย	แต่ทีส่�าคัญคือการบรกิรรมคาถาช่วยให้จิตของหมอเป็นสมาธแิละ
มคีวามละเอยีดประณตีในการเก็บยาและปรงุยา	อนัเป็นการช่วยเสรมิให้
สมุนไพรมีฤทธิ์เต็มตามสรรพคุณยาจิตบ�าบัดพื้นบ้าน
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 พิธีกรรมเป่าก�าเริดเด็ก : 
 เช่นกันในการรักษาเด็กทารกร้องไห้ไม่หยุด	 แม้จะมียาสมุนไพร
บ�าบัดหลายต�ารับ
	 แต่ก็ต้องรกัษาควบคู่ไปกับการท�าพธิกีรรมเป่าก�าเรดิ	ซึง่พ่อหมอสอย
ได้รับการถ่ายทอดมาจากพ่อหมอปู่ให้รู้จักตั้งเครื่องขันธ์	 ๕	 บูชาครู	 ตั้ง
เคร่ืองไหว้ผแีม่ก�าเนดิ(แม่ซือ้)	ให้ช่วยคุ้มครองเดก็หรอืไม่ให้หยอกเย้าเดก็
จนร้องโยเยไม่หยุด	พร้อมกับบริกรรมคาถาแล้วอมน�้าพุทธมนต์ที่ท�าจาก
น�้าส้มป่อยเป่าให้เด็ก	 นอกจากนี้พ่อหมอปู่เคนทองยังสอนหลานชายให้
รู้จักประกอบพิธีสูตรขวัญเด็กแรกเกิดหรือพิธีกรรมผอกเด็กเพื่อป้องกัน
ไม่ให้เด็กเกิดใหม่มีอาการก�าเริด	 โดยการวางเด็กลงในกระด้งแล้วท�าท่า
ไกวเหมือนไกวเปล	พลางร้องบอกผีว่า	“กู้ฮุกกู...กู้ฮุกกู...ถ้าแม่นเป็นลูกสู	
ให้มาเอามื้อนี้วันนี้	ถ้ากราย(ล่วงพ้น)มื้อนี้วันนี้	เป็นลูกกู”
	 กล่าวกันว่าวชิาคาถาอาคมนัน้ต้องมีการครอบคร	ูไม่ใช่ว่าใครก็ท่อง
ได้	ท�าได้	ดังค�ากล่าวที่ว่า	“คาถานั้นไผก็เว่าได้	แต่เอาไปบ่ได้”
	 พ่อหมอสอยได้เรยีนรูศ้าสตร์หมอยาควบคู่กับการเป็นหมอเป่าด้วย
การพ่นน�้ามนต์หรือเคี้ยวหมากเสกเป่ารักษาโรคจนช�านาญอีกหลายโรค
ได้แก่	เป่ารักษากระดูกหัก	เป่ารักษาโรคงูสวัด	ไฟลามทุ่ง	เป็นต้น	กล่าว
ได้ว่ากระบวนการรักษาของหมอพื้นบ้านอีสานนั้น	 ค�านึงถึงการดูแลโรค
ทางกายควบคู่ไปกับโรคทางจิตตามวถีิชวีติทางวฒันธรรมของชมุชนอสีาน

พิธีกรรม
เป่าก�าเริดเด็ก

ขอภาพที่เกี่ยวกับเนื้อหา

ของหน้านี้ครับ
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หมอตีนเปล่าและหมอใจพระของชาวบ้าน
	 แม้จะสกึจากพระแล้ว	แต่พ่อหมอสอยกย็งัมเีมตตาจิตต่อคนไข้	และ
คนยากจน	เหมือนเมื่อครั้งยังเป็นหมอพระ	บ่อยครั้งท่านมิได้เรียกร้องให้
คนไข้ต้ังคายไหว้ครูก่อนท�าการรักษาด้วย	 เพราะเกรงว่าหากคนไข้ไม่ได้
กลับมาปลงคายจ่ายค่าครก็ูจะเป็นผลเสยีแก่คนไข้เอง	พ่อหมอสอยในวนั
นี้	ยังคงเป็นหมอเดินตีนเปล่าเหมือนพระเดินตีนเปล่าบิณฑบาต	แต่สิ่งที่
แตกต่างไปจากเมื่อครั้งยังเป็นหมอพื้นบ้านฝึกหัดอยู่กับปู่และบิดาก็คือ	
ท่านไม่เพียงเป็นหมอยาที่สามารถรักษาโรคตามแบบแผนของหมอพื้น
บ้านอีสานเท่านั้น	แต่ท่านยังผสมผสานศาสตร์การแพทย์แผนจีนและสิบ
สองปันนาเข้ากับภูมิปัญญาแพทย์พ้ืนบ้านอีสานได้อย่างลงตัว	 นับว่าพ่อ
หมอสอย	 เพชรฤทธิ	์ ได้สร้างนวตักรรมการแพทย์แผนโบราณตะวนัออก 
แบบผสมผสาน	อันเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาให้ได้ผลดี
ยิ่งขึ้น
	 ในการวินิจฉัยโรค	 ท่านได้น�าวิธีการแมะชีพจรที่ข้อเท้าและข้อมือ
ของจีนมาใช้ในการท�านายโรคได้อย่างแม่นย�า	 และในการบ�าบัดรักษา	
ท่านได้น�าเอาศาสตร์การเดินลมปราณผ่านฝ่ามือนวดทุยหน่ามามาผสม
ผสานกบัการเป่าคาถา	กนิยาต้ม	ทาน�า้มนังาสมนุไพร	ฝนยาทาเพือ่ใช้ในการ
รักษาโรคกระดูก	 กระดูกหัก	 กระดูกแตก	 ปวดต้นคอจากการตกหมอน	
ปวดหวัไหล่	ปวดหลงั	ปวดเอว	ปวดต้นขา	ปวดหวัเข่า	ปวดน่อง	ปวดกล้าม
เนื้อ	และปวดหัว	เป็นต้น
	 ในปัจจบุนั	นอกจากการรกัษาโรคเกีย่วกับกระดกูและกล้ามเน้ือแล้ว	
ความรูค้วามช�านาญในการรักษาโรค	ทีพ่่อหมอสอยได้รบัการยอมรบัอย่าง
สงูจากประชาชนในพ้ืนทีจ่งัหวดันครพนม	มหีลายกลุม่โรค	ทีส่ร้างชือ่เสยีง
ให้มากที่สุดคือ
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 กลุ่มโรคมะเร็ง	 ที่รักษาได้ผลมีประจักษ์หลักฐานยืนยัน	 คือการ
รกัษามะเรง็ระยะสุดท้าย	ท่ีโรงพยาบาลไม่รบัรกัษาและแนะน�าให้กลบัไป
อยูบ้่าน	ได้แก่	มะเรง็ล�าไส้	มะเรง็ตบั	มะเรง็มดลกู	ขณะนีต้�ารบัยาสมนุไพร
รักษามะเร็งล�าไส้ของพ่อหมอสอย	ได้รับการคัดเลือกเป็น	๑	ใน	๔	ต�ารับ
ยาสมุนไพรรักษามะเร็งของหมอพื้นบ้าน	 เพื่อน�าไปวิเคราะห์ฤทธิ์ทาง
เภสชัวิทยาในระดบัห้องปฏิบัตกิาร	ภายใต้โครงการศกึษาและพฒันาการ
ใช้ภมิูปัญญาของหมอพืน้บ้านในการรกัษาผูป่้วยมะเรง็	โดย	ส�านกัการแพทย์
พื้นบ้านไทย	 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุข

 กลุ่มโรคผิวหนังจากเชื้อไวรัส	ได้แก่	โรคเริม	งูสวัด	ไฟลามทุ่ง	เคย
มีผู้ป่วยโรคงูสวัด	 เป็นแผลลุกลามทั่วตัว	มีอาการปวดแสบปวดร้อนตาม
แนวปลายประสาท	แม้รักษากับคลินิกหมอแผนปัจจุบันแล้วก็ไม่ดีขึ้น	จึง
มารักษากับพ่อหมอสอย	ใช้เวลารักษาเพียง	๒	อาทิตย์	โรคก็หายขาด

 โรคดีซ่าน ตัวเหลือง ตาเหลือง	 แม้กระท่ังผู้ป่วยตับอ่อนอักเสบ	
ซึ่งมาหาหมอด้วยอาการปวดท้องรุนแรง	ตัวด�า	ปัสสาวะเหลือง	ไปรักษา
ที่โรงพยาบาลอาการก็ไม่ดีขึ้น	 แต่ไปรักษากับพ่อหมอสอย	 กินยาต้ม
สมุนไพรประมาณ	๑	อาทิตย์	อาการก็ดีขึ้นและหายในที่สุด

 โรคกระเพาะ	ขนาดผูป่้วยเป็นแผลในกระเพาะ	รกัษาทีโ่รงพยาบาล
เท่าไรกไ็ม่หาย	แต่กินยาต้มสมุนไพรของหมอสอยราว	๒-๔	อาทติย์	อาการ
จะดีขึ้นเรื่อยๆ	จนหายขาด

 โรคล�าไส้อกัเสบเป็นแผล	เช่นกนัเมือ่ไปรกัษาทีโ่รงพยาบาลแล้วไม่
หาย	 จึงไปรักษากับพ่อหมอสอย	 กินยาต้มสมุนไพรและงดอาหารรสจัด
เพียง	๒	อาทิตย์	อาการก็ทุเลาลงจนหายในที่สุด

  โรคนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ	 ผู้ป่วยได้รับค�าแนะน�าจากหมอที ่

โรงพยาบาลให้ผ่าตัดเอานิ่วออก	 แต่เม่ือได้กินยาต้มสมุนไพรขับนิ่วของ 
พ่อหมอสอย	 เพียง	 ๑	 อาทิตย์อาการปวดก็เบาลงมาก	 ปัสสาวะไม่ขัด 
พ่อหมอสอยแนะน�าคนไข้ให้ไปตรวจซ�า้ทีโ่รงพยาบาล	ปรากฏว่าไม่พบนิว่
ในกระเพาะปัสสาวะอีกเลย	 คนไข้จึงรอดพ้นจากการผ่าตัดโดยเสียค่าใช้
จ่ายน้อยมาก

 โรคประดงเข้าข้อ	ปวดเข่าจนถึงขั้นนั่งพับเพียบไม่ได้	ผู้ป่วยมารับ
การรักษากับพ่อหมอสอยด้วยการเป่าคาถา	ทายาฝน	ต้มยากิน	ประมาณ	
๓	อาทิตย์อาการปวดก็ทุเลาลง

 โรคปวดศรีษะข้างเดียว	คนไข้ป่วยด้วยโรคนีม้า	๒	ปี	ไปรกัษาทีไ่หน
กไ็ม่หาย	มารกัษาด้วยวธิเีป่าหวักบัพ่อหมอสอยเพยีง	๑	อาทิตย์กห็ายปวด
หัวแล้ว
 
 โรคฝีใต้รักแร้ (ฝีห�าบ่าง)	ผู้ป่วยเป็นฝีขนาดใหญ่	หลุมลึก	มีหนอง
บวมเป่ง	ปวดร้อนมาก	หมอสอยให้กนิยาต้ม	ทายาฝนและเสกเป่าถอนพษิ
ร้อน	ใช้เวลารักษาอยู่	๓	อาทิตย์	ฝีจึงแตกและยุบ	แห้ง	จนแผลปิดสนิท

 ประดิษฐ์อุปกรณ์จากกาบทางมะพร้าว เพื่อใช้ผ่อนแรงในการ
นวดขาและดดัดงึเท้าเพือ่รกัษาผู้ป่วยขาและเท้าอ่อนแรงหรอืเป็นอมัพฤกษ์

งานวิชาการส�าคัญด้านพืชสมุนไพร
	 ร่วมเป็นก�าลังส�าคัญในคณะท�างานส�ารวจพันธุ์พืชสมุนไพรและจัด
ท�าสารานุกรมพืชสมุนไพรในอุทยานแห่งชาติภูลังกา	จังหวดนครพนม
	 แม้พ่อหมอสอยจะอ่านไม่ออก	 เขียนไม่ได้	 แต่ก็มีความจ�าเป็นเลิศ	
โดยเฉพาะเรื่องพืชสมุนไพร	 ท่านเป็นแพทย์พื้นบ้านเพียงคนเดียวที่ได้
รับค�าสัง่แต่งตัง้จากผูว่้าราชการจงัหวดันครพนมให้เป็นผูท้รงคุณวฒิุด้าน
สมนุไพรในคณะท�างานโครงการอนรุกัษ์พืชสมุนไพรจงัหวดันครพนม	เพือ่
เฉลมิพระเกียรตสิมเด็จพระเทพรตันราขสุดาฯ	สยามบรมราชกุมาร	ีเนือ่ง
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ในวันพระราชสมภพครบ	๕	รอบ	๒	เมษายน	๒๕๕๘	โดยที่ก่อนหน้านี้
ท่านเป็นหนึ่งในคณะท�างานโครงการด�าเนินงานตามแผนจัดการเพื่อ
คุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติภูลังกา	 จังหวัด
นครพนม	พ.ศ.	๒๕๕๕-๒๕๕๗
	 คณุวาสนา	ศรวีะรมย์	นกัวชิาการสาธารณสขุช�านาญการซ่ึงเคยร่วม
ทีมงานส�ารวจพันธุ์พืชสมุนไพรกับพ่อหมอสอย	 ได้กล่าวยกย่องว่า	“พ่อ
สอยเดินตีนเปล่าพาพวกเราขึ้นภูลังกา ท่านรู้จักชื่อต้นไม้ทุกต้น บอก
สรรพคุณได้หมด แม้ท่านไม่รู้หนังสือ อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ก็ตาม แต่ถ้า
ไม่ได้ท่านเป็นผู้น�าส�ารวจต้นไม้ งานจัดท�าสารานุกรมพืชสมุนไพรใน
อุทยานแห่งชาติภูลังกาของจังหวัดนครพนม ก็คงจะไม่ส�าเร็จเรียบร้อย”
 ในวัย ๗๖ ปี พ่อหมอสอย ยังมีสุขภาพพลานามัยดี เป็นที่พึ่งของ
ประชาชนในหมูบ้่านทัง้ใกล้เคยีงและห่างไกล สามารถช่วยเหลือผูท้กุข์
ยาก รักษาความป่วยไข้ได้เห็นผลอย่างมากมาย

ปกหลัง	 ปกหน้า



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

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

หลักเกณฑ์
และแนวทางการคัดเลือก
หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘



ค�าสั่งคณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ
ที่							/	๒๕๕๘

เรื่อง		แต่งตั้งคณะท�างานพิจารณาคัดเลือกหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๘

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

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

(นายวิชยั	โชควิวัฒน)
ประธานคณะกรรมการพฒันาภมูปัิญญาท้องถ่ินด้านสุขภาพแห่งชาติ

-	๒	-



48   ประวัติหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ่อหมอสอย เพชรฤทธิ์



ผู้พูดบ่มีความผิด
ผู้ฟังพึงสังวรณ์

เมื่อผิดแล้วก็แก้ไข
แต่ถ้าไม่ผิดก็เป็นข้อเตือนใจ

มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ คร้ังท่ี ๑๒


