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108 คําถาม  สํานักการแพทยพื้นบาน 
ไตรมาสที่ 1 

 
ลําดับ คําถาม คําตอบ 

1 โครงการพัฒนาตนแบบศูนยเรียนรูการแพทย 
พื้นบานเพื่อการพึ่งตนเองมีวัตถุประสงคเพื่ออะไร 
 

เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบศูนยเรียนรูการแพทยพื้นบานเพื่อการพึ่งตนเอง 
ของชุมชน และเพื่อสงเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการดูแลสุขภาพ 
ชุมชนดวยภูมิปญญาการแพทยพื้นบานดวยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน  

2  โครงการพัฒนาตนแบบศูนยเรียนรูการแพทย 
พื้นบานเพื่อการพึ่งตนเองมีพื้นที่เปาหมายกี่แหง  

ศูนยเรียนรูการแพทยพื้นบานและภาคีเครือขายสถานบริการสุขภาพ 
ภาครัฐ และ/หรือ ชุมชนที่มีการใชภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ  7 แหง  คือ 
1. หมอเซง มานะจิตต ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
2. หมอพินิจ บุญผลึก ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
3. หมอสงา พันธุสายศรี  ต.พยอม อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา 
4. หมอพื้นบาน วัดหนองหญานาง ต.หนองไผแบน อ.เมือง จ.อุทัยธานี 
5. โรงพยาบาลน้ําพอง จ.ขอนแกน  
6. โรงพยาบาลกาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร 
7. โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร 

3 โครงการศึกษาประสิทธิผลในการรักษาผูปวยกระดูกหัก
ของหมอพื้นบาน อยากทราบวาผลการรักษาเปนอยางไร 

ผลการรักษาพบวาผูปวยสวนหนึ่งหมอพื้นบานสามารถรักษาไดผลดีอีกสวน 
หนึ่งพบขอจํากัดของหมอพื้นบานจึงตองเสริมความรูโดยการทําคูมือการรักษา 
ผูปวยกระดูกหักเพื่อลดความเสี่ยงจากการติดผิดรูป/พิการ และในบางตําแหนง 
หมอพื้นบานไมควรรักษา ตองสงตอโรงพยาบาล เชน ในกรณีที่หักรุนแรง 
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ลําดับ คําถาม คําตอบ 
หรือหักแบบมีแผลปด ควรเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลทันที 

4 หมอพื้นบานที่ทําการศึกษาในโครงการอยูที่ไหนบาง 
และมีวิธีการรักษาผูปวยกระดูกหักอยางไร 

ในโครงการนํารองศึกษาหมอพื้นบาน 9 จังหวัด คือ เชียงราย อุตรดิตถ นครศรีธรรมราช 
ปราจีนบุรี สระบุรี สิงหบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี และชลบุรี  

5 โครงการสงเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการและดูแล
สุขภาพชุมชนดวยภูมิปญญาการแพทยพื้นบาน  มีการ
จัดการความรูและภูมิปญญาการแพทยพื้นบานของหมอ
พื้นบานเปนโครงการที่บูรณาการรวมกับโครงการใดของ
สํานักการแพทยพื้นบานไทย 

โครงการพัฒนาตนแบบศูนยเรียนรูการแพทยพื้นบานเพื่อการพึ่งตนเอง 

6 โครงการสงเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการและดูแล
สุขภาพชุมชนดวยภูมิปญญาการแพทยพื้นบาน  มีการ
จัดการความรูและภูมิปญญาการแพทยพื้นบานของหมอ
พื้นบาน กี่ประเด็น อะไรบาง และการสงเสริมการ
ปฏิบัติการในพื้นที่นํารองกี่พื้นที่ 

มีประเด็นการจัดการความรูและภูมิปญญาการแพทยพื้นบาน 4 ประเด็น คือ 
1.การรักษาอัมพฤกษ อัมพาต ดวยภูมิปญญาการแพทยพื้นบาน 
2.การรักษาแบบพื้นบานเกี่ยวกับสัตวพิษกัด งูกัด 
3.การรักษาโรคทองถิ่นดวยยาสมุนไพรพื้นบาน 
4.การดูแลสุขภาพแมและเด็กดวยภูมิปญญาพื้นบาน 

สงเสริมการปฏิบัติการในพื้นที่นํารอง ทัง้หมด   7  พื้นที ่ 
7 พื้นที่ดําเนินการของโครงการเสริมสรางศักยภาพและความ

เขมแข็งของชุมชนทองถิ่นในการคุมครองภูมิปญญาไทย  
คือ 

กาฬสินธุ   สรุินทร  ตรัง  พัทลุง  นครสวรรค  จันทบุรี 

8 จุดมุงหมาย/จุดประสงคของการดําเนินงานในระยะสุดทาย 
คือ 

การถอดบทเรียนการดําเนินงานโครงการปที่ 1-2  และการสังเคราะหภาพรวมงานวิจัยเพื่อ
จัดทําขอเสนอเชิงนโยบายดานการมีสวนรวมของชุมชนในการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่น  
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ลําดับ คําถาม คําตอบ 
9 การทับหมอเกลือมีประโยชนอยางไร การทับหมอเกลือ  นิยมกระทําในผูหญิงหลังคลอด  กระตุนมดลูกใหเขาอูเร็วขึ้น ขับ

น้ําคาวปลาไดดี  กระตุนการไหลเวียนของโลหิต  ลดอาการเมื่อยลาถายความรอนสู
รางกาย  ไลความเย็นทําไหรางกายเกิดความสมดุล 

10 หากสนใจการดูแลมารดาหลังคลอดบุตรดวยการทับหมอ
เกลือ    ติดตอไดที่ไหน 

อ.รัตนาวดี อินทรถาวร  โทร. 08-7369-4606  ศูนยเรียนรูแพทยพื้นบาน จังหวัดอางทอง  
ตั้งอยูภายในวัดละมุดสุทธิยาราม อ.ไชโย จ.อางทอง  เดินทางจากอางทองใชเสนทางถนน
สายอางทอง - สิงหบุรี สายเกา (ทางไปวัดไชโย) อยูหางจากจังหวัดอางทองประมาณ 13 
กม. วัดจะอยูทางขวามือ  แตถาใชเสนทางสายเอเซียเริ่มตนที่ทางแยกเขาวัดไชโยเขามา
ประมาณ 2 กม. จะถึงทางแยกเลี้ยวขวาไปวัดไชโย  เลี้ยวซายไปวัดละมุดสุทธิยาราม
ระยะทางประมาณ 2 กม.วัดจะอยูทางซายมือ ศูนย ฯเปดทุกวัน เวลา 07.30 - 17.00 น.  

11 การแพทยพื้นบานมีบทบาทตอชุมชนอยางไร 
 

การแพทยพื้นบาน เปนภูมิปญญาทองถิ่นในการดูแลรักษาสุขภาพแบบพึ่งตนเองภายใน
ชุมชนดวยภูมิปญญาดั้งเดิมที่ถายทอดสืบตอกันมา จนผสมกลมกลืนเปนสวนหนึ่งของ
ชุมชน และผสมผสานเปนสวนหนึ่งของคานิยม-วัฒนธรรมทองถิ่น เชน การเช็ดแหก จ
อบไข รําผีฟา ดูเมื่อดูหมอ ย่ําขาง เหยียบเหล็กแดง การเขาเฝอกไมรักษาผูปวยกระดูกหัก 
และการใชสมุนไพรในการรักษาโรคตางๆ เปนตน บางองคความรูมีบทบาทสําคัญตอ
ทองถิ่นในดานจิตใจ บางองคความรูมีบทบาทในการรักษาผูปวยในสถานการณจําเปน 
เชน การใชสมุนไพรรักษาผูปวยสัตวพิษกัดและงูกัด   ในขณะที่บางองคความรู มี
ความสําคัญตอการรักษาผูปวยที่ตองใชเวลาในการบําบัดรักษาเปนเวลานาน เชน การ
รักษาผูปวยอัมพฤกษ-อัมพาต ดวยการนวดเหยียบเหล็กแดง และ การย่ําขาง เปนตน 

12  ศูนยเรียนรูการแพทยพื้นบาน เกิดขึ้นเพื่ออะไร  ศูนยเรียนรูการแพทยบาน จัดตั้งขึ้นเพื่อสงเสริมการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการดูแล
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ลําดับ คําถาม คําตอบ 
 สุขภาพภายในชุมชนแบบพึ่งตนเอง โดยการกอรูปขึ้นในพื้นที่ที่มีการดูแลสุขภาพดวย 

ภูมิปญญาการแพทยพื้นบาน โดยหมอพื้นบาน กลุม/เครือขาย ตามบริบทความเชื่อ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี เศรษฐกิจชุมชน นําไปสูการรวบรวมองคความรู และเปนแหลง
เรียนรูในชุมชน โดยการเผยแพรและถายทอดองคความรูสูชุมชนในรูปแบบตางๆ 

13 หมอพื้นบานรักษากระดูกหักในประเทศไทยมีจํานวนมาก
เทาไร และที่ไหนบาง 
 

ขอมูลจากการสํารวจหมอพื้นบานรักษากระดูกหักทั่วประเทศ ขณะนี้มีจํานวน  1,857  
คน  แบงตามภาค ดังนี้ 

หมอพื้นบานรักษากระดูกหักภาคเหนือ จํานวน 307 คน 
หมอพื้นบานรักษากระดูกหักภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จํานวน 972 คน 

       หมอพื้นบานรักษากระดูกหักภาคตะวันออก จํานวน 109 คน   
14 การรักษากระดูกหักของหมอพื้นบานสามารถรักษาไดผลดี 

หรือไม อยางไร 
 

      จากผลการวิจัยที่ศึกษาประสิทธิผลการรักษากระดูกหักของหมอพื้นบาน พบวาใน
กรณีที่ผูปวยกระดูกหักไมรุนแรง หักแบบไมเคลื่อนที่มากนัก ที่หมอแผนปจจุบันรักษา
ไดโดยการจัดดึงกระดูกใหเขาที่แลวดามดวยเฝอก โดยที่ไมตองผาตัด หมอพื้นบานก็
สามารถรักษาไดโดยใชวิธีการจัดกระดูกใหเขาที่ ทาน้ํามัน แลวเขาเฝอกไม  ซึ่งพบวา
ผูปวยสวนใหญพอใจในผลการรักษา  อวัยวะที่หักก็สามารถใชงานในชีวิตประจําวันได
ตามปกติ 

     ในกรณีที่ผูปวยกระดูกหักแบบรุนแรง หรือกระดูกหักแบบเคลื่อนที่มาก เปนกรณี
ที่หมอแผนปจจุบันจะรักษาโดยการผาตัด ซึ่งหมอพื้นบานจะมีขอจํากัดในบางประการ
เนื่องจากหมอพื้นบานไมมีการใชยา และไมมีการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย  จึงทําใหการ
รักษายังไดผลไมดีเทาที่ควร แตในกรณีที่ผูปวยกระดูกหักแบบรุนแรง หรือมีแผลเปดหมอ
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ลําดับ คําถาม คําตอบ 
พื้นบานสวนใหญจะไมทําการรักษา จะแนะนําใหผูปวยไปรักษากับแพทยแผนปจจุบัน  
             หลังการเขาเฝอกผูปวยกระดูกหักตองทําการฟนฟูสภาพกลามเนื้อ หมอพื้นบาน
จะใหคําแนะนําผูปวยและเอาใจใสดูแลผูปวยไดอยางเต็มที่ ซึ่งตางกับหมอแผนปจจุบันที่
อาจมีเวลาใหคําแนะนํากับผูปวยไมมากนัก  

15 การแพทยพื้นบานมีวิธีการรักษาโรครักษาอัมพฤกษ 
อัมพาต ดวยวิธีใดบาง 

1. การนวดแบบพื้นบาน 
2. การเหยียบเหล็กแดง 
3. การใชยาสมุนไพร 
4. การอบ ประคบ สมุนไพร 
5. การใชน้ํามัน  ฯลฯ 

16 หมอพื้นบานดูแลรักษาโรคอัมพฤกษ อัมพาต  ที่เปนพื้นที่
เปาหมายของโครงการนี้ มีที่ใดบาง 

1. หมอเซง มานะจิตต ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
2. หมอพินิจ บุญผลึก ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
3. หมอสงา พันธุสายศรี  ต.พยอม อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา 
4. หมอพื้นบาน วัดหนองหญานาง ต.หนองไผแบน อ.เมือง จ.อุทัยธานี 
5. โรงพยาบาลน้ําพอง จ.ขอนแกน   

17 ปาทาม  คืออะไร      ปาทาม คือ พื้นที่ชุมน้ําประเภทหนึ่ง ซึ่งเปนที่ลุมริมฝงน้ํา มีน้ําจากลําน้ํา 
เออลนตลิ่งและแผออกทวมเปนบริเวณกวางในชวงฤดูฝนหรือฤดูน้ําหลาก 
เปนระยะเวลาหลายเดือนของทุกป มีดินตะกอนที่ไหลพัดพามาทับถมกัน 
ซึ่งอุดมดวยธาตุอาหารจึงเปนแหลงที่อยูอาศัย แพรขยายพันธุ ฯลฯ ของ 
สิ่ ง มี ชีวิ ตนานาชนิด  ทั้ ง เปนแหล งรวมพืชอาหารพื้นบ าน  สมุนไพรพื้ นบ าน 
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ลําดับ คําถาม คําตอบ 
ที่ชุมชนสามารถนํามาใชประโยชนได  ซึ่งภายใตโครงการเสริมสรางศักยภาพและความ
เขมแข็งของชุมชนทองถิ่นในการคุมครองภูมิปญญาไทย มีพื้นที่ศึกษา ณ ปาทามทาสวาง 
บานโคกสวาย ต.ทาสวาง อ.เมือง จ.สุรินทร 

18 ไฟลามทุง คืออะไร      ไฟลามทุงเปนโรคชนิดหนึ่ง ที่มีอาการเปนเม็ดผุดขึ้นภายนอกเปนแผน ๆ ผื่นแดง 
มีไขตัวรอน บางทีสะทานรอนสะทานหนาว ปวดศีรษะ เปนตน  
ซ ึ่ง นายโสภณ  พรหมศรี และนายลือ หมีแสง หมอพื้นบานของ ต.พุนกยูง 
อ.ตากฟา จ.นครสวรรค สามารถรักษาอาการปวยนี้ใหหายขาดได  

19 เรื่องราวของอาหารพื้นบานจังหวัดจันทบุรี มีใครรวบรวม
ไวแลวบาง  และสามารถติดตอได   ที่ไหน 

     มีผูรวบรวมแลวคือ ผศ. อราม อรรถเจดีย  ในหนังสือ “พืชพื้นบาน อาหาร 
จันทบูร” สนับสนุนการพิมพโดย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  
     สามารถติดตอไดที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
วิทยาเขตจันทบุรี  โทร. 0-3930-7167 ในวันและเวลาราชการ   

20 สมุนไพร “เรว”  มีการแปรรูปผลิตภัณฑสะดวกใช แลว
หรือไม 

     มีการแปรรูปจากเรวสดมาทําใหแหงแลวบดเปนผง ทั้งนี้ก็เพื่อใชเปนผลิตภัณฑ   เพื่อ
การศึกษาและเพื่อใหประชาชนทั่วไปไดซื้อหาในราคาที่ถูกขึ้น โดยมีการบรรจุในซอง
อยางดีพรอมใชงานตามที่ตองการไดทันที นอกจากนี้ภายในถุงหนึ่ง ๆ นั้นยังมีอบเชย 
โปยกั๊ก ลูกผักชี ผสมอยูดวย ในหนึ่งซองจะสามารถนํามาทําน้ําซุปสําหรับ กวยเตี๋ยวเลียง
ได     สนใจตองการขอมูลเพิ่มเติมติดตอสอบถามโดยตรงไดที่ แผนกพืชเครื่องเทศ-
สมุนไพร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจันทบุรี ต.พลวง กิ่งอําเภอคิชฌกูฏ  
จ.จันทบุรี โทร. 0-3930-7167 ในวันและเวลาราชการ 
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108 คําถาม สํานักการแพทยพื้นบานไทย 
ไตรมาสที่ 2 

 
ลําดับ คําถาม คําตอบ 

1 ศูนยเรียนรูการแพทยพื้นบานที่มีการรักษาอัมพฤกษ
อัมพาตโดยการนวดเหยียบเล็กแดง ที่สําคัญไดแก ที่
ใดบาง  
 

1. ศูนยเรียนรูการแพทยพื้นบาน บานหมอสงา  พันธุสายศรี 
       ตัง้อยูที่ บานเลขที่ 674/5 หมู 5 ต.พยอม อ.วังนอย  จ.พระนครศรีอยุธยา   
2. ศูนยเรียนรูการแพทยพื้นบานวัดหนองหญานาง   
       ตงัอยูที่ วัดหนองหญานาง  ต.หนองไผแบน  อ.เมือง  จ.อุทัยธานี   

2  พิธีไหวครูประจําป คืออะไร 
 

     เปนพิธีกรรมสําคัญอยางหนึ่งของหมอพื้นบานสวนใหญ และเปนประเพณีที่ผูปวยที่เคย
ไดรับการรักษาจะมารวมกันทําบุญและไหวครูรวมกับหมอพื้นบาน พิธีกรรมสําคัญนี้จัด
เพียงปละครั้ง เรียกวาเปนพิธีไหวครูใหญประจําป โดยมักทําพิธีในวันพระใหญของป เชน
ที่ศูนยเรียนรูการแพทยพื้นบานวัดหนองหญานาง ไดจัดขึ้น เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 ที่
ผานมา ซึ่งในพิธีประกอบดวยการทําบายศรี ทําพิธีสงฆ และพิธีบูชาครู เซนไหวดวยหัวหมู 
ไกทั้งตัว และเครื่องขนมไหวซึ่งประกอบดวยขนมตม ขนมหูชาง ขนมงาชาง ขนมบัวลอย 
ขาวสวยและไขตม โดยมีการประกอบอาหารแจกจายแกผูเขารวมพิธีโดยทางวัดและผู
เลื่อมใสศรัทธานํามาเอง  ผูเขารวมพิธีมีทั้งผูที่เคยไดรับการรักษาจนหายจากการเจ็บปวย
และผูที่เลื่อมใสศรัทธาทั่วไป  

3 สถานบริการของรัฐแหงใดบาง ที่มีการประยุกตใชภูมิ
ปญญาการแพทยพื้นบานในการรักษาผูปวยสัตวพิษ

     โรงพยาบาลกาบเชิงและโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัด
สุรินทร 
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ลําดับ คําถาม คําตอบ 
และงูพิษกัด 
 

โรงพยาบาลกาบเชิงมีการใชภูมิปญญาการแพทยพื้นบานดานการรักษากรณีงูพิษกัด  โดย
เริ่มการพบผูปวยที่มีอาการรุนแรงจากการถูกงูพิษกัดไดรับการรักษาจากหมอพื้นบาน
ไดผลดี จึงเริ่มมีการสงตอผูปวยโดยเชิญหมอเอี๊ยะ สายกระสุน หมอพื้นบานมาใหการรักษา
ในกรณีที่ไมทราบชนิดงูที่กัด จนกระทั่งปจจุบันมีการประยุกตใชองคความรูของหมอ
พื้นบาน ดวยการผลิตยาโดยโรงพยาบาลกาบเชิงเอง ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการเก็บขอมูล
ประสิทธิผลของการรักษา 
     โดยปจจุบันหมอเอี๊ยะ สายกระสุน ไดรวมมือกับโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา ในการรักษาผูปวยที่ถูกงูพิษไมทราบชนิดกัด โดยเดินทางไปใหการรักษาผูปวย
ที่โรงพยาบาล  ทั้งสองโรงพยาบาลเปนตัวอยางหนึ่งของความรวมมือระหวางหมอพื้นบาน
และสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ   

4 ศูนยเรียนรูการแพทยพื้นบานที่ยังดําเนินการอยู จาก
การสํารวจในป พ.ศ.2549 มีกี่แหง 
 

     77 แหง มีการดําเนินงานและมีบทบาทในการดูแลสุขภาพ อยู 4 รูปแบบ คือ ศูนยเรียนรู
ที่วัด ศูนยเรียนรูที่บานหมอพื้นบาน ศูนยเรียนรูที่จุดรวมของชุมชน และศูนยเรียนรูที่สถานี
อนามัย สวนใหญมีองคความรูและใหบริการดาน การรักษาผูปวยอัมพฤกษอัมพาตหรือ
ผูปวยที่มีปญหาเกี่ยวกับกลามเนื้อโครงสรางรางกาย การรักษาโรคหรืออาการเจ็บปวยใน
ทองถิ่นดวยยาสมุนไพรหรือพิธีกรรมตางๆ  และ การดูแลสขุภาพแมและเด็ก   

5 สมุนไพรชนิดใดที่หมอพื้นบานนิยมใชในการรักษา
สัตวพิษกัดหรืองูกัด ? 

สูตรที่ 1     โลดทะนงแดง + มะนาว + หมาก 
สูตรที่ 2     หัววานพญางู (กิน) ฝนกบัน้ํามะนาว แกพิษงูเหา งูจงอาง 

  สูตรที่ 3     ปูนกินหมาก + หัวกระเทียมแดง  
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ลําดับ คําถาม คําตอบ 
  สูตรที่ 4     ปูนกินหมาก + หมาก + พลู + คาถา 
สูตรที่ 5     ชุมเห็ดเทศ + ชุมเห็ดไทย + ขอยนา + ไมยราบ (ฝนกับน้ําซาวขาว เพื่อรักษา

บาดแผลไมใหเนาเปอย) 
สูตรที่ 6     เปลือกตนกระทอม + เปลือกตนสะเดา (ฝนกับน้ําขาว เพื่อรักษาแผลเนาเปอยติด

เชื้อ) 
สูตรที่ 7    ดอกกับรากกอมกอยลอดขอน (พืชพื้นเมืองอีสาน) + ซานเด็น + ตีนตั่งเตี้ย + 

ปาน + ตนหนวดแมว   ใช     ทํายาสัก รอบบาดแผล และตามงามนิ้วมือนิ้วเทา 
 

6 ผักพื้นบานชนิดใดบางที่มีผลรายงานวาสามารถตาน
ภาวะเบาหวานได  ? 

         ตําลึง   เตยหอม มะระจีน   มะระขี้นก  ชาพลู  กระเพรา  มะแวง  ยอดสะเดา  แตงกวา  
วานหางจระเข อบเชยจีน ใบยานาง ใบบัวบก ใบมะยม  

7 ปจจัยเสี่ยงตอการเปนเบาหวานมีอะไรบาง      1.   ภาวะอวน โดยเฉพาะอวนลงพุง (เสนรอบเอวเกินกวามาตรฐาน > 90 ซม.ในผูชาย
และ  
80 ในหญิง)  ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป  ผูชาย รอยละ 15  ผูหญิงรอยละ 36 ในผูหญิง       
 เพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานมากขึ้น  
     2.   กิจกรรมทางกาย  (ความหนักขนาดปานกลางอยางนอย 150 นาทีตอสัปดาห อยาง 
สม่ําเสมอ) กิจกรรมทางกายไมเพียงพอ ในผูชายรอยละ 21 ผูหญิงรอยละ 24      เปน 
พฤติกรรมที่สรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคตางๆได  
     3.   ผูที่รับประทานหรือผักผลไมรวมกันมากกวา 5 หนวยมาตรฐานตอวัน ในประชากร 
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ลําดับ คําถาม คําตอบ 
15- 
74 ป มีประมาณรอยละ 17.34   ชวยปองกันโรคตางๆได  
     4.   ผูที่สบูบุหรี่เปนประจํา ในประชากรอายุ 15-74 ป รอยละ 22.25  ปจจัยเพิ่มความเสี่ยง
ตอการเกิดโรค 

5. ภาวะเครียด 
6. ประวัติครอบครัว โดยเฉพาะญาติสายตรง  ควรตระหนักและรับการตรวจคัดกรอง

สม่ําเสมอและควรไดรับความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพที่ดี 
 

8 การผสมผสานภูมิปญญาการแพทยพื้นบานเพื่อการ
ดูแลผูปวยเบาหวานมีอะไรบาง 

1. การสงเสริมการบริโภคอาหารพื้นบาน ผักพื้นบานหรืออื่นๆ 
- ผักพื้นบาน 
- เมนูสุขภาพ/กากใยสูง  
- ผักลวก (อาหารวาง)  
- น้ําผักสมุนไพร (น้ําใบเตย)  

2. การสงเสริมการออกกําลังกายและการประยุกตศิลปะพื้นบาน 
- รําไมพลอง  
- ฟอนเจิง  

3. การสวดมนตภาวนา สมาธิบําบัด  
- กลุมผูสูงอายุ  
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ลําดับ คําถาม คําตอบ 
9 หมอพื้นบานรักษากระดูกหัก มีการถายทอดความรูให

บุคคลทั่วไปหรือจํากัดแคเฉพาะลูกหลานเทานั้น 
     หมอพื้นบานสวนใหญยินดีสืบทอดใหทุกคนที่สนใจไมจํากัดเฉพาะคนในครอบครัว
เทานั้นเพียงแตผูที่จะมาศึกษาตองมีความตั้งใจ อดทน มุงมั่น พรอมทํางานดวยความเพียร มี
ความจริงใจ ไมหวังผลประโยชนที่ไดจากการเปนหมอพื้นบาน  ตองมีเวลา  เสยีสละ
ความสุขของตนเอง และประพฤติตนเปนตัวอยางที่ดีของครอบครัวสังคม 
มีเพียงหมอพื้นบานบางทานเทานั้น ที่จําเปนตองสอนเฉพาะในเครือญาติ เนื่องจากระหวาง
เรียนไมมีตํารา ตองจดตามคําบอก เปนเรื่องยุงยาก ทําใหบางครั้งมีการตักเตือนตอวา หรือ
ถึงขั้นดุดา ถาสอนคนอื่นก็ไมกลาตอวาทําใหคนคนนั้นไมสามารถเรียนรูไดครบทุกเรื่องทํา
ใหเกิดผลเสียตอผูปวย  

10 ผูที่จะมารับการสืบทอดการรักษากระดูกหัก กับหมอ
พื้นบานตองมีคุณสมบัติอยางไรบาง 

     โดยทั่วไปแลว หมอพื้นบานจะมีเกณฑในการคัดเลือกศิษยที่สําคัญ 3 เรื่อง คือ  
1) มีคุณธรรม ซึ่งก็คือ การชวยเหลือเพื่อนมนุษยไมมุงหาเงิน และสรางความร่ํารวย 
2) มีไหวพริบ ปฏิภาณ คือ มีศักยภาพในการเรียนรูและพัฒนา 
3) มีความอดทน อดกลั้น เปนการพิสูจนถึงความตั้งใจจริง และมีความเพียร  

     นอกจากนี้จะมีเงื่อนไขการสืบทอดที่แตกตางกันออกไป เชน หมอพื้นบานบางทานจะมี
ความเชื่อที่ไดรับ        การถายทอดมาวา ใครจะเรียนวิชานี้ตองเปนคนดี เพราะถาประสงค
ไมดีผลที่ทําจะยอนกลับมาหาตนเอง จึงตองมีคุณธรรมประจําใจเสมอ หมอพื้นบานบาง
ทานก็มีขอปฏิบัติตนสําหรับศิษยตามความเชื่อ เชน หามรับประทานอาหารขามคืน ยกเวน
ขาว ตองนํามาคั่วกอนจึงจะรับประทานได หามทานเนื้อสุนัข เพราะถือวาสุนัขเปนตัวแทน
ของความชั่วราย บางทานรับศิษยเฉพาะผูชาย เพราะเชื่อวาในการฝกคาถาอาคมผูชายมี
ความสามารถมากกวาผูหญิง  
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ลําดับ คําถาม คําตอบ 
11 ยาหรือสมุนไพรที่หมอพื้นบานใชในการรักษา

กระดูกหักมีอะไรบาง ทํามาจากอะไร 
 

     สวนมากแลวสมุนไพรที่ใชเปนสวนผสมที่นํามาทําน้ํามันทา หรือนวดในการรักษา
กระดูกหัก ซึ่งในแตละพื้นที่จะมีการเรียกชื่อน้ํามันนั้นแตกตางกันไป เชน น้ํามันมนต 
น้ํามันนวดประสานกระดูก น้ํามันประสานเอ็น น้ํามันกระชับ สรรพคุณของน้ํามันที่ใชเพื่อ
บรรเทาอาการอักเสบ รักษากระดูกหัก ประสานกระดูกใหติดดีและเร็วขึ้น คลายเสนลด
อาการปวดบวม 
     สวนประกอบที่นํามาผสมเปนตํารับ แตละขนานตางมีสมุนไพรเปนสวนประกอบที่มาก
นอยไมเทากัน อาจมีกระบวนการผลิตหรือใชควบคูกับคาถา แลวแตวิธีการของหมอแตละ
ทาน โดยมากที่ใชคือ น้ํามันมะพราว น้ํามันงา น้ํามันเลียงผา สมุนไพรที่ใช เชน หัวไพร 
หญาแพรก การบูร ขมิ้น ใบพลับพลึง เปนตน  

12  หมอพื้นบานรักษากระดูกหักเก็บคารักษาหรือไม 
 

     หมอพื้นบานจะไมมีการกําหนดหรือเรียกรองคารักษา เนื่องจากครูสอนเอาไววาไมให
เรียกคาใชจาย และหมอพื้นบานเองก็มีจิตอยากชวยผูปวยโดยไมหวังสิ่งตอบแทนอยูแลว 
จะมีเฉพาะคาบูชาครูกอนการรักษา เริ่มตั้งแต 1 สลึง หรืออยางมากก็หลักสิบ หลักรอย ซึ่ง
ไมมากจนเกินกําลังของผูที่มารับการรักษา ซึ่งตางจากการรักษากับหมอแผนปจจุบันที่มีการ
กําหนดคารักษาแนนอนตายตัว และคอนขางสูงขึ้นกับภาวะเศรษฐกิจ และตามความ
ทันสมัยของเครื่องมือ และอุปกรณ  
     คาครูที่ไดมาก็จะนําไปเปนคาใชจายในการรักษา การจัดซื้อวัสดุอุปกรณที่จําเปนตองใช 
คาสาธารณูปโภค หรือนําไปทําบุญอุทิศสวนกุศลใหแกครูบาอาจารย บางกรณีจะใชสําหรับ
เปนคาใชจายในการไหวครู ที่จัดขึ้นเปนประจําทุกป  
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13 ประดง  คือ      โรคชนิดหนึ่งที่มีอาการไข และเปนเม็ดคันตามผิวหนัง เปนตน เรียกอีกชื่อวา ไขประดง 

มีอาการตางๆ กัน โดยทั่วไปจะตัวรอนจัด ปวดศีรษะ เมื่อยตามกระดูก เจ็บเสียวเนื้อตัว 
สะทานรอน สะทานหนาว ปากเปอยหรือปากแหง ลิ้นแหง กระหายน้ํา หอบสะอึก เปนตน 
ซึ่งไขประดงที่เกิดแทรกในไขทรพิษมี 8 ชนิดคือ ไขประดงมด ไขประดงชาง ไขประดง
ควาย ไขประดงวัว ไขประดงลิง ไขประดงแมว ไขประดงแรด และไขประดงไฟ  

14 ความเชื่อเรื่อง “แฝบน้ํา/แฝบน้ํา” ที่เปนองคความรูใน
การดูแลผูหญิงขณะตั้งครรภ คือ 

     การหามอาบน้ําตอนค่ําหรือจากพระอาทิตยตกดิน เพราะเชื่อวาเมื่อครบกําหนดคลอด
แลว จะมีน้ําคร่ํามากกวาปกติและคลอดยาก  

15 พื้นที่บุง หรือโชง คือ      พื้นที่ที่ถัดมาจากพื้นที่ระเนียม (หรือปาทาม) เปนพื้นที่ที่เปนแองรับน้ําและมีน้ําทวมขัง
เกือบตลอดทั้งป เปนแหลงที่เพาะขยายพันธุของสัตวน้ําและเปนที่จับสัตวน้ําของชุมชน 
(บานโคกสวาย จ.สุรินทร) สวนมากจะเปนไมพุมและหญาที่มีความทนตอการทวมขังของ
น้ําในระยะเวลานาน เชน ตนหูลิง ตนฝายน้ํา ฯลฯ 

16 ความแตกตางของการสรุปบทเรียนและการถอด
บทเรียนโครงการ/กิจกรรม 

     การสรุปบทเรียน คือ การยอนทบทวนถึงการทํางานที่ผานมา การเรียนรูถึงผลงานและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งเปนการสรุปความคิดจากสิ่งที่เกิดขึ้น สวนมากมักดําเนินการ
ภายหลังทํากิจกรรมนั้นๆ แลวเสร็จ (AAR-After Action Review) สําหรับการถอดบทเรียน 
เปนกระบวนการในการเรียนรูรวมกันทั้งดานความคิดและแนวทางการทํางาน เพื่อใหการ
ทํางานตอไป สามารถนําสิ่งที่ไดเรียนรูไปปรับใชในสถานการณตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับ
โครงการ และเพื่อขยายผลสูโครงการอื่นตอไป สวนมากมักดําเนินการหลังจากโครงการ
เริ่มมาไดระยะหนึ่ง และหลังสิ้นสุดโครงการหรือตอระยะโครงการตอไปหรือตอโครงการ
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ใหม  

17 กิจกรรมศูนยเรียนรูการแพทยพื้นบานลานนามี
อะไรบาง 

 

-   รักษาสุขภาพดวยสมุนไพรตางๆ  เชน ยาปรับธาตุ4  ยาดอง ยาผง 
-   รักษาสุขภาพดวยการผอนคลายทางรางกาย เชน การนวดแผนไทย การย่ําขาง การตอก

เสน 
-    ปลูกสมุนไพรชนิดตางๆเพื่อเปนแหลงเรียนรู และเปนวัตถุดิบในการแปรรูปสมุนไพร 
-    จัดพิธีไหวครูประจําปของศูนยเรียนรูหมอพื้นบานลานนาในชวงเดือนเมษายนของทุกป 
- จัดวิทยากรถายทอดความรูดานสมุนไพร การแปรรูปสมุนไพร การรักษาสุขภาพแก
ผูสนใจตามสถานที่และโอกาสตางๆ   

18 ติดตอศูนยการเรียนรูหมอพื้นบานลานนาไดอยางไร ? 
 

หมอจันทรฉาย เขตสิทธิ์  โทร.053887427,  0861877987  
เลขที่ 75 ม6  ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม 5 0 2 2 0  

19 ย่ําขาง คืออะไร 
 

     การย่ําขาง เปนวิธีบําบัดรักษาอาการทางกายวิธีหนึ่งของระบบการแพทยพื้นบานลานนา  
สวนมากใชในการรักษาอาการปวดเมื่อยกลามเนื้อ เอ็น  ปวดขอ กระดูก ชา อัมพฤกษ 
อัมพาต  โดยการใชเทาชุบน้ํายา(น้ําไพล หรือน้ํามันงา) ไปย่ําบนขางที่เผาไฟจนรอนแดง 
แลวจึงเอาเทาไปย่ําบนรางกายหรืออวัยวะของผูปวยที่เกิดพยาธิสภาพ โดยใชคาถารวมดวย  
คําวา ขาง ก็คือโลหะเหล็กผสมพลวงที่นําไปหลอเปน ใบขาง (ใบไถ สําหรับไถนา) หรือ
หมอขาง (กระทะ) หมอบางคนเชื่อวา ขาง มีความขลัง เนื่องจากใชไถนาเลี้ยงคนทั้งโลก 
บางคนบอกวาขางมีประโยชนในการรักษา ไมเปนสนิม มีแรธาตุที่เปนตัวยาสามารถรักษา
โรคได คนสมัยกอนใชใบขางที่เผาแลวไปแชน้ําใหเด็กกินแกอาการเจ็บปาก เจ็บลิ้นและ
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หมอบางคนเชื่อวาความรอนจากขางจะทะลุทะลวงเขาไปในรางกายผูปวยไดลึกกวาการใช
โลหะอื่น   

20 กลุมอาการหรือโรคที่สามารถรักษาไดดวยการย่ําขาง 
ไดแกอะไรบาง 
 

     กลุมอาการหรือโรคที่สามารถรักษาไดดวยการย่ําขาง ไดแก (1) กลุมอาการปวดเมื่อย
กลามเนื้อ ปวดเอ็น ปวดขอ ปวดกระดูก   ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากความไมสมดุลของธาตุ 
หรือจากสิ่งที่อยูในปาไมสามารถมองเห็นได เรียกวาโปง ทําใหมีอาการปวดบวม มีกอน 
หรือมีสาเหตุจากสิ่งที่อยูในน้ําไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา เรียกวา ยํา ทําใหมีอาการ
ปวด คัน ผิวหนังแดง รอน มีตุมพอง นอกจากนี้ยังมีสาเหตุจากสิ่งอื่นๆ เชนผีปูยา ผีเจาที่ ลืม
แกบน คุณไสย ฯลฯ  (2) กลุมอาการชา ที่มักเกิดที่มือ เทา แขน ขา เอว 

 


