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บทคัดยอ
การวิจัยการใชภูมิปญญาหมอพื้นบาน ในการดูแลสุขภาพของประชาชนตําบลโนนสมบูรณ อําเภอบานแฮด
จังหวัดขอนแกน มีวตั ถุประสงค เพือ่ ศึกษา 1. สถานภาพและบทบาทความถนัดในการรักษาของหมอพืน้ บาน 2. รูปแบบ
การรักษา วิธกี ารทีใ่ ชในการรักษา และเครือ่ งมือทีใ่ ชในการรักษาโรคของหมอพืน้ บาน การวิจยั นีเ้ ปนการวิจยั แบบผสม
ผสาน (Mixed Method) ทั้งเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) กลุม
เปาหมาย คือ หมอพื้นบานที่อยู ในเขตตําบลโนนสมบูรณ อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน เครื่องมือที่ใช คือ
แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง และแนวทางการสัมภาษณเชิงลึก ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
รวมกับการวิเคราะหขอมูลในเชิงเนือ้ หา หาคาความถี่ (Frequency) และ คารอยละ (Percentage) ของกลุมเปาหมาย
ผลการวิจัยพบวา 1.หมอพื้นบานจํานวน 18 คนสวนใหญเปนเพศชายและเปนผูสูงอายุใหการรักษาผูปวยนานกวา
15 ปมากที่สุด และยังคงใหการรักษาอยูจนถึงปจจุบันโดยพบหมอนวดมากที่สุด แรงจูงใจในการเปนหมอพื้นบาน
เนื่องจากมีคนในครอบครัวเปนหมอพื้นบาน ความรูในการรักษาโรคแหลงแรกสวนมากไดมาจากการสืบทอดจาก
บรรพบุรุษหรือเครือญาติที่เปนหมอพื้นบาน ความรูในการรักษาจะอยูในรูปแบบของความทรงจําของหมอ ผูที่มารับ
การรักษากับหมอพื้นบานจะเปนผูที่อาศัยอยูในพื้นที่โดยคนไขจะเดินทางมารับการรักษาที่บานของหมอพื้นบานหมอ
พื้นบานจะมีการปฏิบัติตนตามจารีตไดแก มีการถือศีล การไหวครูการปฏิบัติตามขอคะลํา เชน การไมกินงู ไมกินสัตว
ทีต่ ายซาก และไมมีขอทีต่ องคะลํา แตตองมีการถือศีลเชนกัน มีการแตงกายทีเ่ รียบรอย มิดชิด 2 รูปแบบการรักษาของ
หมอพื้นบานเปนแบบผสมผสานโดยใชการเปาคาถารวมกับการรักษาดวยวิธีอื่นๆ ไดแกการใชสมุนไพรการรักษาดวย
นํา้ มัน การนวดพืน้ บาน วิธกี ารรักษาเริม่ จากการซักประวัตกิ ารตรวจตามตําแหนงทีม่ อี าการการวินจิ ฉัยโรคการตัง้ คาย
การนั่งสมาธิ นั่งทางใน เขาทรงวินิจฉัยการลงมือรักษา การปงคายหลังจากผูปวยหาย และอาศัยการตรวจวินิจฉัย
จากแพทยแผนปจจุบัน ภูมิปญญาของหมอพื้นบานเปนศาสตรในการดูแลสุขภาพของประชาชนที่อาศัยความเชื่อ
ความศรัทธา และอาศัยทรัพยากรในทองถิ่นเปนหลักมีการรักษาทั้งกาย และใจควบคูกันไป การรักษาเปนเรื่องของ
บุญคุณไมใชการเรียกรองคาตอบแทน และจากการดําเนินการวิจัยความรูดังกลาวไมมีการบันทึกขอมูลเก็บไว ทําให
องคความรูจะสูญสิ้นไปพรอมกับหมอพื้นบานซึ่งหากเปนเชนนี้การแพทยพื้นบานคงเสื่อมคุณคาและสูญสิ้นไปในที่สุด
พื้นบานซึ่งหากเปนเชนนี้การแพทยพื้นบานคงเสื่อมคุณคาและสูญสิ้นไปในที่สุด
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ดังนัน้ จึงควรมีการสํารวจเพือ่ ขึน้ ทะเบียนหมอพืน้ บาน และสงเสริมในการสืบทอดภูมปิ ญญาเพือ่ เปนทางเลือก
ในการดูแลสุขภาพของประชาชนตอไป
คําสําคัญ : ภูมิปญญา, หมอพื้นบาน, ดูแลสุขภาพของประชาชน
Abstract
The purposes of this research were to investigate (1) general information, status, and the
expertise on treatment of faith healers, and (2) their treatment patterns, means of treatment, and
tools. The mixed method of quantitative and qualitative research was used. The target group was
the faith healers residing in Nonsomboon Subdistrict, Banhad District, Khon Kaen Province.
A structured in-depth interview was used as a research tool. The statistics used included descriptive
statistics, frequency, and percentage. The results showed that (1) among the 18 faith healers, most
of them were elderly men. The longest period of their offering treatment was over 15 years. They
still offered treatment when the research was conducted. Their means of treatment found most
was giving a massage. Their motivation of becoming faith healers was from the family members who
had been faith healers. The knowledge of treatment was mostly from their ancestors or relatives
who had been faith healers. It was in their memory. The patients were the local people living in
that area. They would come to the faith healer’s place for the treatment. The faith healers would
traditionally discipline themselves; they would observe religious precepts, pay respect to “teachers;”
some would follow the “kalam” rules; that is they would not do anything bad or commit a sin such
as eating snakes or desiccated and undecayed bodies of dead animals. For some faith healers who
had nothing to do with the “kalam,” they would have to observe religious precepts as well. All
would have to dress properly. (2) The pattern of treatment used was a combination of giving a
magic blow and others e.g. the use of herbs, oil therapy, and traditional massage. The treatment
process would start with the questioning of the patient’s history, checking the source of symptoms,
making a diagnosis, setting “pongkai” to pay respect to the ‘teachers,” meditating, going into a
trance, being possessed, contemplating, healing, wrapping and taking away the “pongkai” after the
patient’s recovering, and considering the examination and diagnosis of modern medication.
This research shows that faith healers’ wisdom is the public health science principally based
on beliefs, faith, and local resources. Both physical and mental health is treated hand in hand.
Treatment is the matter of gratitude, not payment. The researcher has also found that such
knowledge has not been recorded. That means the knowledge will die away. That is to say
indigenous medicine will be devalued, and ﬁnally it will lose its place in communities.
Thus, there should be a survey for faith healers, have them registered, and promote the
passing on of their wisdom indigenous as an alternative of public health care.
Keywords : wisdom, traditional healers, health care of peple.
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1. บทนํา
องคการอนามัยโลก ไดเล็งเห็นขอบกพรอง
ของระบบการแพทยแผนปจจุบัน ที่ไมสามารถเขาถึง
ประชาชนสวนใหญ ของแตละประเทศ จึงไดหันมาสนับสนุน
ใหประเทศตางๆ มี น โยบายใหประชาชนพึ่ ง ตนเอง
ไดมากขึ้น และอยางปลอดภัย โดยใหมีการใชประโยชน
จากบุคลากรที่มีอยูในทองถิ่น และชุมชนทุกฝาย รวมทั้ง
หมอแผนโบราณไดเต็มที่ โดยเฉพาะประเทศไทยเราขณะ
นี้ แมจะมีโรงพยาบาลทีท่ นั สมัยนับรอยแหง และมีแพทย
เกินหมื่นคน แตสิ่งเหลานี้ ก็มิไดเปนสิ่งที่พึ่งพิงทางการ
ดูแลรักษาอันแทจริงของประชาชน เนือ่ งจากโรงพยาบาล
และ แพทยที่มีอยูเกือบทั้งหมด แออัดอยูตามเมืองใหญๆ
ในขณะทีช่ าวชนบทมีชวี ติ อยูในถิน่ ทุรกันดาร และมีความ
รูสึกตํ่าตอยไรศักดิ์ศรี เมื่อเขาไปในชุมชนเมือง เมื่อพวก
เขาเจ็บปวย เขาตองการ การบริการที่มีราคาถูก สะดวก
และเปนกั น เอง สํ า หรั บ ชาวชนบท การไปหาแพทย
ที่โรงพยาบาลในเมือง จึงหมายถึงภาระอันหนักหนวง
จะตามมาอีกมากมายทัง้ ดานการเงิน อันไดแก คาเดินทาง
คารักษาพยาบาล คากินอยู รวมทั้งปญหาที่ตองปรับตัว
ใหเขากับชีวติ ระบบคนในเมืองอีกดวย จากผลการสํารวจ
เรื่องการใชบริการทางการแพทย และสาธารณสุขของรัฐ
ซึ่งดําเนินงาน โดยกระทรวงสาธารณสุข ก็เปนเครื่อง
ยืนยัน ขอเท็จจริงเหลานี้ไดอยางดี กลาวคือ พบวา
เมื่อประชาชนเจ็บปวย จะมารับบริการดานการแพทย
ทีห่ นวยงานรัฐเพียงประมาณ 16% เทานัน้ สวนใหญ และ
จะไปบําบัดรักษา โดยการซื้อยากินเอง รักษาพยาบาล
กับหมอพื้นบาน หมอเถื่อนและแหลงอื่นๆ ปจจุบัน การ
แพทยแผนตะวันตกหรือการแพทยแผนปจจุบัน ไดกลาย
เปนการแพทยแผนหลัก ของสังคมไทยการแพทยพืน้ บาน
ก็ยงิ่ ถูกลืมเลือน ไปภูมปิ ญญาทีเ่ กีย่ วของ ก็เริม่ จะสูญหายไป
กับหมอพื้นบานที่แกเฒา และลมตายลงไปเรื่อยๆ เมื่อ
ชาวบานไมมีทางเลือกอืน่ ก็ตองพึง่ การแพทยแผนปจจุบนั
เพียงอยางเดียว โดยควรมีการเพิ่มภาวะการเปนผู นํา
ดานสาธารณสุข ซึง่ หันมาพิจารณาตัวเรา ครอบครัว ขยายไป
เพือ่ นบานและอีกหลายๆบานรวมเปนชุมชนขึน้ เพือ่ ใหเกิด
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การแพทย และการสาธารณสุ ข เพิ่ ม ขึ้ น ตามไปด วย
(นฤมล สินสุพรรณ, 2557) ประกอบกับจํานวนประชากร ทีเ่ พิม่ ขึน้
ความไมพรอมของการสาธารณสุขพื้นฐานการกระจาย
รายไดที่ไมเทาเทียมและความไมพรอมของระบบการ
แพทยสมัยใหม ทีไ่ ปผูกขาดบทบาทการดูแลสุขภาพโดยที่
ตนเองก็ยังไมพรอมผลก็คือความไมเทาเทียม ในการรับ
บริการการแพทย คาใชจายทีส่ งู การใชยาทีไ่ มตรงจุดไมถูก
ขนาดทําใหเกิดสารตกคางการดื้อยาประกอบกับการที่มี
การเกิดโรคใหม ที่มีลักษณะของอาการเปนเรื้อรังซึ่งตอง
ไดรับการดูแล อยางตอเนือ่ งและจริงจังสถานการณหลายอยาง
ทําใหหลายคนตองหวนกลับ คิดถึงการแพทยพื้นบาน
ซึง่ ขณะนี้ พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ 2550 ไดสงเสริมสนับสนุน
การใช และการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพการ
แพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทาง
เลือกอืน่ ๆซึง่ หมอพืน้ บานในปจจุบนั จําเปนตองมีการปรับ
บทบาท และปรับรูปแบบ และวิธีการรักษาถือวาการ
รั ก ษาเปนการดู แ ลชวยเหลื อ กั น ของครอบครั ว และ
เครือญาติบทบาทในการรักษาลดลง เหลือเพียงกลุมอาการ
โรคบางกลุมเทานัน้ และบทบาทการปองกันโรคของหมอ
พืน้ บานลดนอยลงกวาในอดีตมีการปรับบทบาทดานอืน่ สูงขึน้
ไดแกบทบาทดานการฟนฟูสขุ ภาพทางจิตใจและบทบาท
ทางสังคม เชน การเปนผูนําทางจริยธรรมและการเขารวม
เปนอาสาสมัครสาธารณสุขดานปจจัยทางเศรษฐกิจสังคม
และวั ฒ นธรรมที่ ส งผลตอการดํ า รงบทบาทของหมอ
พืน้ บานจึงนาจะเกีย่ วของกับ ปจจัยการเปลีย่ นแปลงของ
ชุมชนในเรื่องตอไปนี้ คือ ระบบการผลิตและเทคโนโลยี
วิถีชีวิต และการทํามาหากิน ระบบความคิดความเชื่อ
เกีย่ วกับสาเหตุการเกิดโรคการพัฒนาโดยรัฐในดานเกษตร
และสาธารณสุ ข การคมนาคมการรั บ ขอมู ล ขาวสาร
ความศรัทธาและความคาดหวังตอการรักษาแบบ พืน้ บาน
ในชุมชน (ชยสร สมปญโญ, 2550)
ปจจุบนั กระแสสังคม ไดกลาวถึงระบบการดูแล
สุขภาพแบบอื่นนอกเหนือจากการแพทยแผนปจจุบันกัน
มากขึ้นไดแกการแพทยแผนไทยการแพทยแผนจีนหรือ
การแพทยทางเลือกเชนดนตรีบําบัดธาราบําบัด เปนตน
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เนื่องจากการแพทยแผนปจจุบันมิไดเปนวิถีทางเดียวใน
การแกปญหาหาความเจ็บปวยของประชาชนไดอยาง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพเพียงพอจึงมีคนไทยจํานวน
ไมนอยที่เลือกใชวิธีการรักษาพยาบาลแบบแผนโบราณ
หรือแบบพื้นบาน
การแพทยพืน้ บานเปนภูมปิ ญญาทีอ่ ยูควบคูกับ
คนไทยมาชานานเปนศาสตรและศิลปที่ตกผลึกมาจาก
การสังเกตการทดลองกลั่นกรองและสั่งสมสืบทอดจาก
คนรุนตอรุนจนกลายมาเปนรูปแบบของการรักษาโรคและ
ดูแลสุขภาพตามเอกลักษณเฉพาะถิ่นหรือตามชาติพันธุ
(เสาวนีย กุลสมบูรณ และรุจินาถ อรรถสิษฐ. 2550)
การแพทยพืน้ บานเขามามีบทบาทการดูแลสุขภาพประชาชน
มากขึ้นอันเนื่องมาจากการสนับสนุนจากหนวยงานของ
ภาครัฐที่เห็นไดชัดเจนคือแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ
ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ไดกําหนดยุทธศาสตรการสราง
ทางเลือกสุขภาพที่หลากหลายผสมผสานภูมิปญญาไทย
และสากลโดยมีการบูรณาการการแพทยพื้นบานเขาสู
ระบบบริการสุขภาพแหงชาติโดยใหเปนสวนหนึง่ ในระบบ
ประกันสุขภาพรวมทั้งมีการพัฒนาตํารับยา ยาสมุนไพร
และวิถกี ารดูแลรักษาสุขภาพใหมีความปลอดภัยตลอดจน
มีการพัฒนาระบบการเรียนรูและการจัดการดานความรู
ทางการแพทยพื้นบานใหมีมาตรฐาน (คณะกรรมการ
อํานวยการจัดทําแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติฉบับที่ 10
พ.ศ. 2550-2554, 2550)
ระบบการแพทยพื้นบานถือวาเปนสายใยของ
วัฒนธรรมที่เห็นไดชัดเจนมีองคประกอบที่สําคัญอยู 4
ประการคือความเชือ่ เกีย่ วกับสาเหตุทที่ าํ ใหเกิดโรควิธกี าร
รักษาของหมอพืน้ บาน หมอพืน้ บานและผูปวยทีเ่ ขามารับ
การรักษาซึ่งองคประกอบทั้ง 4 ประการนี้สิ่งที่มีความ
สําคัญ คือ หมอพื้นบานซึ่งเปนบุคคลที่ใหการรักษาและ
ดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชนหมอพืน้ บานสวนใหญ
เปนบุคคลที่ชาวบานใหความเคารพนับถือเนื่องจากเปน
บุคคลที่ใหความชวยเหลือชาวบานจึงมักจะเรียกวาหมอ
เชนหมอเปา หมอนํ้ามัน หรือหมอกระดูกหมอนํ้ามนต
หมอยา เปนตน หมอพืน้ บานมีรปู แบบการรักษาหลายวิธเี ชน

การใชยาสมุนไพรการนวดการใชนํา้ มันและการใชไสยศาสตร
เปนตน (ชาคริต อนันทราวัน, 2538)
ปจจุบันภูมิป ญญาของหมอพื้นบานลดลงไป
พรอมกับจํานวนหมอพืน้ บานถึงแมจะมีการสนับสนุนจาก
ภาครัฐก็ตามปญหาสวนหนึ่งเกิดจากการถายทอดสืบตอ
ภูมิปญญาหมอพื้นบานสวนใหญมักจะไมมีศิษย หากมี
ศิษยก็มีการคัดเลือกศิษยอยางละเอียดทําใหขาดคนที่จะ
มาสืบทอดอีกทั้งการถายทอดภูมิปญญาตองถายทอดตัว
ตอตัวเพราะภูมิปญญาของหมอพื้นบานเปนความรูและ
ทั ก ษะเฉพาะตั ว บุ ค คลที่ ส ะสมมาไมมี ก ารจดบั น ทึ ก
เนื่องจากหมอบางสวนไมไดเรียนหนังสือหรืออาจมีการ
จดบันทึกขอมูลไวแตขอมูลไมครบถวนหรือตําราอาจสูญหาย
ไปทํ า ใหองคความรู และภู มิ ป ญญาของหมอพื้ น บาน
สูญหายไปและอีกสาเหตุที่ภูมิปญญาลดนอยลง คือ การ
บําบัดรักษาของหมอพื้นบานบางโรคหรืออาการอาจดู
ดอยประสิทธิภาพและขาดความเปนระบบทําใหมีผู มา
รักษานอยลงอีกทั้งขาดการอนุรักษฟนฟูภูมิปญญาของ
หมอพื้นบานอยางจริงจังจึงทําใหภูมิป ญญาสวนหนึ่ง
หายไป (ดารณีนุช ออนชมจันทร, 2548)
จากความสําคัญของของระบบการแพทยพื้น
บาน และบทบาทของหมอพืน้ บานทําใหผูวิจยั ไดตระหนัก
ถึ งคุ ณ คาของภู มิ ป ญญาของหมอพื้ น บานใหคงอยู กั บ
ชุมชนจึงไดทําการศึกษาการใชภูมิปญญาหมอพื้นบานใน
การดูแลสุขภาพของประชาชน ตําบลโนนสมบูรณ อําเภอ
บานแฮด จังหวัดขอนแกน เพื่อใหรูถึงสถานภาพ และ
บทบาทการเปนหมอพื้นบาน รูปแบบการรักษาของหมอ
พื้นบานวิธีการที่ใชในการรักษาและเครื่องมือที่ใชในการ
รักษาที่ใชในการรักษาโรคของหมอพื้นบานเปนแหลง
รวบรวมขอมู ล ของหมอพื้ น บานและองคความรู เพื่ อ
ถายทอดใหคนรุนใหมตอไป
2. วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษา ขอมู ล ทั่ ว ไป สถานภาพและ
บทบาทความถนัดในการรักษาของหมอพื้นบานในตําบล
โนนสมบูรณ อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน
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2. เพื่อศึกษา รูปแบบการรักษา วิธีการที่ใช
ในการรั ก ษาและเครื่ อ งมื อ ที่ ใชในการรั ก ษาโรคของ
หมอพื้นบาน
3. ขอบเขตของการวิจัย
กลุมเปาหมายทีใ่ ชในการศึกษา ใชวิธเี ลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) เปนหมอพืน้ บานทีอ่ าศัย
อยูในพืน้ ทีเ่ ขตตําบลโนนสมบูรณ อําเภอบานแฮด จังหวัด
ขอนแกน ทีไ่ ดสํารวจเบือ้ งตนมาแลว พบวา มีหมอพืน้ บาน
จํานวน 18 คน แบงออก เปน 5 ประเภท โดยมีหมอนวด
มากทีส่ ดุ จํานวน7 คน รองลงมา หมอนํา้ มนต จํานวน 5 คน
หมอเปา จํานวน 4 คน นอยที่สุด หมอสมุนไพร และ
หมอเรียกขวัญ จํานวน 1 คน
รูปแบบการวิจัยเปนการวิจัยแบบผสมผสาน
(Mixed Method) เชิงปริมาณ (Quantitative Research)
และ เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เครื่องมือ
ศึกษาโดยใชแบบสอบถามแบบมีโครงสราง แบงออกเปน
4 สวน
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของหมอพื้นบาน
สวนที่ 2 สภาพและบทบาทของการเปนหมอ
พื้นบาน
สวนที่ 3 โรคหรืออาการเจ็บปวยทีห่ มอพืน้ บาน
ใหการรักษา (รูปแบบการรักษาของหมอพื้นบาน)
สวนที่ 4 วิธีการและเครื่องมือที่ใชในการรักษา
โรคของหมอพื้นบาน และแบบสัมภาษณเชิงลึก
4. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ใชสถิตเิ ชิงพรรณนา หา คาความถี่ และคารอยละ
จากแบบสอบถามและสังเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ
เชิงลึกดวยวิธีวิเคราะหเนื้อหา
5. ผลการวิจัย
ผลการศึกษาสามารถสรุปไดเปน 4 สวนดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของหมอพื้นบาน
หมอพืน้ บานทีอ่ าศัยอยูในพืน้ ทีต่ าํ บลโนนสมบูรณ
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อํ า เภอบ านแฮด จั ง หวั ด ขอนแก น ที่ ใช ภู มิ ป ญญา
หมอพืน้ บานในการดูแลสุขภาพของประชาชน มีจาํ นวน 18 คน
เพศชายจํานวน 10 คนและเพศหญิง 8 คนนับถือศาสนาพุทธ
ทุกคนอยู ในชวงอายุมากกวา 60 ปมากที่สุดจํานวน
10 คนรองลงมาคือในชวงอายุ30- 60 ป จํานวน 8 คน
สถานภาพสมรสสวนใหญหมอพื้นบานจะอยู กันแบบ
เปนคูสามี ภรรยา จํานวน 10 คน จบการศึกษาอยูในระดับ
ประถมศึกษา หรือ ตํ่ากวาจํานวน 13 คนหมอพื้นบาน
ทุ ก คนสามารถอาน-เขี ย นได ในการประกอบอาชี พ
มากทีส่ ดุ คือ เปนหมอพืน้ บาน จํานวน 17 คนในขณะเดียวกัน
มีอาชีพทํานา/ทําไร/ทําสวน มากที่สุดจํานวน 12 คน
มีประสบการณในการรักษา มากสุด คือ 15 ปขึน้ ไป จํานวน
12 คนนอกจากนัน้ หมอพืน้ บานยังไมคิดคาบริการในการ
รักษากับผูที่มารับการรักษา มากที่สุด จํานวน 7 คน
สวนที่ 2 สถานภาพและบทบาทของการเปน
หมอพื้นบาน
จากจํานวนหมอพืน้ บานทีท่ าํ การศึกษา ทัง้ หมด
18 คน เมือ่ ศึกษาสถานภาพและบทบาทของหมอพืน้ บาน
ตอชุมชน พบวา โดยสวนใหญเหตุจูงใจที่สําคัญที่สุด
ที่ทําใหมาเปนหมอพื้นบาน คือ มีความสนใจและอยาก
ชวยเหลือคนอื่นมากที่สุด จํานวน 8 คน รองลงมาคือ มีคน
ในครอบครัวเปนหมอพื้นบาน จํานวน 4 คน นอยสุดคือ
เกิดอาการปวยและพบวิธรี กั ษาตนเองใหหายจึงนําความรู
ดังกลาวรักษาคนอื่นเรื่อยมา, เกิดอาการปวยแลวเกิด
นิมิตหรือมีอํานาจลึกลับมาดลใจใหทําหนาที่รักษาคนอื่น
และมีความศรัทธาในการรักษาหรือในตัวครูและแพทย
จึงเรียนสืบทอดมาจํานวน 2 คน ในการรักษาโรคของหมอ
พื้นบานนั้นไดสืบทอดมาจากบรรพบุรุษหรือญาติที่เปน
หมอพืน้ บานมากทีส่ ดุ จํานวน 10 คน รองลงมาคือ ไดรับ
การถายทอดจากครูที่เปนหมอพื้นบาน และไดรับการ
อบรมหรือเรียนจากโรงเรียนแพทยแผนโบราญ จํานวน
3 คน นอยสุดคือ เกิดจากการสะสมประสบการณดวย
ตนเอง จํานวน 2 คน หมอพืน้ บานไมเคยเรียนวิชาเพิม่ เติม
มากที่สุด จํานวน 10 คน รองลงมาคือ เคยเรียนเพิ่มเติม
โดยการเปนศิษยครูแพทยคนอื่น หรือเขารับการอบรม
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จากสถาบันหรือหนวยงานตางๆ จํานวน 6 คน นอยที่สุด
คือ ไมเคยเรียนเพิ่มเติม จํานวน 2 หมอพื้นบานมีการ
บันทึกความรู ไวในลักษณะของความทรงจํามากที่สุด
จํานวน 14 คน รองลงมาคือ เปนตําราทีห่ มอบันทึกไวเอง
จํานวน 3 คนนอยที่สุดคือ เปนตําราที่ไดรับสืบทอดมา
จํานวน 1 คน
สวนที่ 3 รูปแบบการรักษาของหมอพืน้ บาน
จากขอมูลในการรักษาของหมอพืน้ บาน
นั้นพบวามีหมอพื้นบานจํานวน 17 คนที่ใหขอมูลวามี
ผูที่มารับการรักษาที่เปนผูที่อาศัยอยูในพื้นที่ ตําบลโนน
สมบูรณ อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน และอาศัยอยู
นอกตํ า บลโนนสมบู ร ณ จํ า นวน 11 คน ขอมู ล จาก
หมอพื้นบาน จํานวน 14 คน พบวาสวนใหญคนไขจะมา
รับการรักษาที่บานของหมอพื้นบานเอง และมีหมอพื้น
บานจํ า นวน 4 คนใหขอมู ล วาคนไขซื้ อ ยาไปกิ น เอง
นอกจากนั้ น จะรั ก ษารวมกั บ การแพทยแผนปจจุ บั น
จํานวน 15 คน และรักษากับหมอพื้นบานอยางเดียว
จํานวน 1 คน
สวนที่ 4 วิธีการและเครื่องมือที่ใชในการ
รักษาโรคของหมอพื้นบาน
จากการสัมภาษณหมอพื้นบาน พบวา
โดยสวนใหญหมอพื้น จํานวน 16 คน ที่ตองมีการถือศีล
และไมมีการปฏิบตั ติ นอะไรเปนพิเศษในการเปนหมอพืน้ บาน
จํานวน 2 คน ไมมีข อคะลํา จํานวน 16 คน ไมกินงู
ของตายซาก และไมกินไก จํานวน 1 คน และมีหมอพื้นบาน
จํานวน 1 คน ใหขอมูลวาตองแตงตัวใหเรียบรอย พูดจา
สุภาพ
ในการวินิจฉัยอาการและเลือกวิธีการ
รักษาผูปวยนัน้ มีหมอพืน้ บานจํานวน 13 คน ทีต่ องมีการ
ซักประวัตคิ นไข และมีจาํ นวน 14 คน ทีไ่ มตองมีการตรวจ
รางกาย แตมี จํานวน 4 คน ทีต่ องการตรวจรางกายคนไข
และในการรักษาของหมอพื้นบานจํานวน 16 คนที่ไมมี
การเทียบกับตําราและมีจาํ นวน 14 คนทีอ่ างอิงขอมูลจาก
การตรวจวินิจฉัยจากแพทยแผนปจจุบัน
สําหรับวิธกี ารรักษาของหมอพืน้ บานนัน้

พบวา มีหมอพืน้ บานทีใ่ ชสมุนไพรเดีย่ ว จํานวน 6 คน และ
ใชสมุนไพรตํารับ จํานวน 5 คน ใชยาสําเร็จรูปจํานวน
1 คนใชการบีบนวด 9 คน ใชนํ้ามันจํานวน 11 คน
ใชนํ้ามนต จํานวน 10 คน มีการใชวิธีเปาพน จํานวน
10 คน ใชวิธีการเขาเฝอก จํานวน 1 คน ใชวิธีการอบ
ประคบสมุนไพร จํานวน 5 คน และมีการใชคาถาหรือวิธี
การทางไสยศาสตร จํานวน 10 คน
นอกจากนั้น หมอพื้นบานไดใหขอมูลวา ไมมี
การบั น ทึ ก ขอมู ล ผู ปวย จํ า นวน 16 คนมี ก ารบั น ทึ ก
จํานวน 2 คน หมอพื้นบานมีการใชสมุนไพร โดยปลูกขึ้น
เอง จํานวน 6 คนซื้อตามรานคา จํานวน 5 คนและจากที่
อื่นๆ จํานวน 7 คน
6. อภิปรายผล
การศึกษาขอมูลสวนบุคคลของหมอพื้นบาน
พบวา หมอพื้นบาน สามารถแบงออกเปน 5 ประเภท
ไดแก หมอสมุนไพร จํานวน 1 คน หมอนวด จํานวน 7 คน
หมอเรียกขวัญ จํานวน 1 คน หมอนํ้ามนต จํานวน 5 คน
หมอเปา จํานวน 4 คน หมอพืน้ บานสวนใหญเปนเพศชาย
ซึ่งจะผานการบวชเรียนมาแลว จึงเปนผูที่ผานการอบรม
ขัดเกลาจิตใจใหเปนผู มีศีลธรรมเพื่อนํามาใชในการทํา
หนาที่เปนหมอพื้นบานที่ดีและหมอพื้นบานทุกคนนับถือ
ศาสนาพุทธ หมอพื้นบานจึงเปนชาวพุทธที่ดี มีจิตใจ
เมตตา กรุ ณ าต อผู ที่ ม ารั บ การรั ก ษาพร อมที่ จ ะให
การรักษาแกผูทีม่ ารับบริการ โดยมุงเนนใหผูทีม่ ารับการรักษา
หายเปนปกติ เปนผูทีช่ าวบาน ผูคนทีอ่ าศัยอยูในพืน้ และ
พื้นที่ใกลเคียง ใหการยอบรับนับถือ มีความไวใจ เชื่อมั่น
ในฝมือการรักษาหมอพืน้ บานสวนมาก จะเปนผูทีร่ กั ษาศีล
อยางเครงครัด สอดคลองกับแนวคิดของ อรรณพ สมบูรณนะ
(2541) ทีไ่ ดสรุป จริยธรรมของหมอพืน้ บานในการบําบัด
รักษาผูปวยไววา หมอพื้นบานทุกคนนับถือศาสนาพุทธ
สวนใหญเปนเพศชายเพศหญิงจะเปนหมอตําแย ไดรับการ
ถายทอดความรูจากครูที่เปนหมอพื้นบานทุกคนถือศีล 5
อยางเครงครัดสวนศีล 8 ถือเฉพาะวันพระ หมอพื้นบาน
ทุกคนจึงเปนชาวพุทธทีด่ มี เี มตตากรุณาโดยเฉพาะอยางยิง่
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มีจริยธรรมในการบําบัดรักษาผูปวยพรอมที่จะชวยเหลือ
ผูปวยดวยความเต็มใจใชวาจาทีส่ ภุ าพไมเปดเผยความลับ
ผู ปวยกลาวโดยสรุปหมอพื้นบานยึดหลักพรหมวิหาร
สังคหวัตถุธรรม และ อิทธิบาทธรรม นอกจากนีย้ งั ยึดหลัก
จริยธรรมของหมอพื้นบาน
การศึกษาสถานภาพและบทบาทของการเปน
หมอพื้นบาน พบวา สวนใหญจะไดรับการปลูกฝงเจตคติ
ความเชื่อ มาจากบรรพบุรุษ ผูเฒา ผูแก ที่มีมาแตชานาน
เหตุจูงใจที่สําคัญที่สุดที่ทําใหมาเปนหมอพื้นบาน คือ
มีความสนใจและอยากชวยเหลือคนอื่นมีความศรัทธาใน
การรักษา ผูที่ไดรับการเจ็บปวย ใหหายจากโรคภัย ไข
เจ็บ อีกทั้งยังศรัทธาในตัวครูผูสอน ผูมีวิชาในการรักษา
โรค จึงทําใหเกิดพลัง แรงบันดาลใจทีจ่ ะเปนหมอพืน้ บาน
เกิดนิมิตหรือมีอํานาจลึกลับมาดลใจใหทําหนาที่รักษา
คนอืน่ ในการรักษาโรคของหมอพืน้ บานนัน้ ไดสืบทอดมาจาก
บรรพบุรุษหรือญาติที่เปนหมอพื้นบานการถายทอดจาก
ครูที่เปนหมอพื้นบาน และไดรับการอบรมหรือเรียนจาก
โรงเรียนแพทยแผนโบราญหมอพืน้ บานมีการบันทึกความรู
ไวในลักษณะของความทรงจําจะไมคอยบันทึกเปนลาย
ลักษณอักษร ผูที่จะมาเรียนรูเอาวิชา หรือผูที่จะสืบทอด
ภูมิป ญญาหมอพื้นบานตอไปตองเปนผู ที่มีสติป ญญาดี
มีไหวพริบ ฉลาด จึงจะสามารถจดจําตํารายา สังเกต
อาการของโรคและจายยาใหถูกกับโรคไดสอดคลองกับ
กระบวนการเรียนรูของแพทยพืน้ บานที่ เพ็ญนภา ทรัพยเจริญ
(2540) ไดกลาวถึงกระบวนการที่จะเปนหมอพื้นบาน
วาตองมี ก ารคั ด ตั ว ศิ ษ ยจากบุ ค คลภายในครอบครั ว
แตอยูบนพืน้ ฐานของคุณสมบัตทิ เี่ หมาะสมดวย ดังทีก่ ลาว
ขางตน และความรูที่ใชในการรักษาของหมอพื้นบานนั้น
สวนใหญจะไมมี ก ารบั น ทึ ก ไวเปนลายลั ก ษณอั ก ษร
โดยหมอพื้นบานใหขอมูลเพิ่มเติมวาไมตองการถายทอด
องคความรูตอและเปนคําของครูอาจารยที่ไดสั่ง ไวและ
หากไมปฏิบัติตามจะเกิดภัยกับตัวหมอพื้นบานเอง และ
หมอพืน้ บานสวนใหญจะไมมีการไปอบรมความรูเพิม่ เติม
เนื่องจากอาศัยประสบการณในการรักษาคนไขถือเปน
การพัฒนาความรูของตัวหมอพื้นบานได ซึ่งจะพบจาก
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การสั ม ภาษณหมอพื้ น บานที่ มี อ ายุ 70 ปขึ้ น ไปและ
สอดคลองกับการศึกษาของ บุษยมาส สินธุประมา และ
เจนศิริ จันทรศิริ (2538) ซึง่ ไดศึกษาเรือ่ งการดํารงอยู และ
การปรับตัวของการแพทยพื้นบาน ในเขตเมืองเชียงใหม
พบวา แรงจูงใจของการเปนหมอพื้นบานเกิดจากความ
สนใจสวนบุคคลตองการชวยเหลือผูอื่นทั้งในครอบครัว
ชุมชนแบบแผนการถายทอดไมมีระบบชัดเจนเนนการ
ปฏิบัติสืบตอกันมาแหลงของการเรียนรูไดจากการบวช
เรียนทีว่ ดั จากผูเฒาผูแกในละแวกชุมชนและเรียนเพิม่ เติม
ดวยตนเองภายหลังจารีตที่มีการสืบทอดมาในปจจุบัน
ไดแกพิธกี ารรับขันตัง้ (ขันครู) การไหวครูขอปฏิบตั ขิ อหาม
ของหมอพืน้ บานและคุณสมบัตขิ องผูทีจ่ ะเปนหมอพืน้ บาน
เปนตน
การศึกษารูปแบบการรักษาของหมอพื้นบาน
พบวา รูปแบบในการรักษาของหมอพืน้ บานมีทงั้ การใชยา
สมุนไพร การใชคาถา อาคม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ การนั่งสมาธิ
ตัง้ จิตใหมัน่ ละลึกถึงครูอาจารย แมนางธรณี และไสยศาสตร
รวมดวย โดยทีเ่ มือ่ คนไขเกิดอาการเจ็บปวยก็จะหาวิธกี าร
ทีจ่ ะทําใหหายปวยและมีสขุ ภาพดีขนึ้ จึงแสวงหาการรักษา
ในรูปแบบตางๆในการรักษา จะเห็นจากขอมูลทีไ่ ดทําการ
ศึกษาทีม่ ที งั้ คนไขในพืน้ ทีต่ าํ บลโนนสมบูรณ และในพืน้ ที่
ใกลเคียงเดินทางมารับการรักษา แตในขณะเดียวกัน
หมอพืน้ บานก็ไดเดินทางไปรักษาถึงทีบ่ านคนไข แสดงให
เห็นวา หมอพื้นบานตองเปนผูที่มีนํ้าใจ ใจรัก และศรัทธา
ในอาชีพของตนสงผลใหผูที่ไดรับการรักษา เกิดความรัก
ความศรัทธา ความเชื่อมั่น ในตัวหมอพื้นบาน สงผลให
คนไข มีจิตใจที่ดีขึ้น และการบอกเลาตอๆ กันมาเกี่ยวกับ
ความสามารถของหมอพื้นบานโดยที่หมอพื้นบานจะมี
การตรวจวินิจฉัยอยางรอบคอบและแสดงความเอาใจใส
หวงใยเปนกันเอง เชน การซักประวัติคนไข กอนรับ
การรักษา พรอมทั้งการสังเกตอาการกอนรักษา ระหวาง
การรักษา และหลังรักษา ทําใหคนไขเกิดขวัญและกําลังใจ
เกิดความมัน่ ใจวาสามารถหายจากโรคได และเกิดความผูกพัน
แนนแฟนแมจะไมใชญาติระหวางคนไขกับหมอพื้นบาน
ก็ตามหมอพื้นบานตองมีจรรยาบรรณ ในวิชาชีพของตน
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ไมเลือกปฏิบัติกับคนใดคนหนึ่ง ตองปฏิบัติหนาที่ของ
ตนเองเต็มความสามารถ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ
รัชนี จันทรเกษ และคณะ (2550) กลาววา หมอพื้นบาน
(หมอใหญ) หมายถึง หมอพืน้ บานทีม่ อี งคความรู รูจักตนไม
รูจักยาเปนอยางดี รูจักอาการของโรคและการวินจิ ฉัยโรค
มีประสบการณไมนอยกวา 20 ป เปนคนดีมีคุณธรรม
สัตยซื่อชุมชนใหการยอมรับสอดคลองกับแนวคิดของ
สํานักการแพทยพืน้ บานไทย, (2555) ซึง่ ไดใหความหมาย
ของหมอพื้นบานวา เปนบุคคลซึ่งมีความรูความสามารถ
ในการดูแลสุขภาพโดยอาศัยภูมิปญญาการแพทยพื้นบาน
ซึง่ ในทุกๆหมูบานจะมีชาวบานทีช่ มุ ชนรับรูและยอมรับวา
เปนหมอพื้นบานอยู สอดคลองกับแนวคิดของ ชาคริต
อนันทราวัน (2537) วาหมอพื้นบานเปนผู ที่มีบทบาท
สําคัญในการดูแลสุขภาพและรักษาโรคใหกับผู ปวยใน
ชุมชนสวนใหญเปนบุคคลที่อาศัยอยู ในชุมชนมีวิถีชีวิต
เชนเดียวกับชาวบานเปนผูมีความรูความสามารถในการ
ดูแลสุขภาพและรักษาโรคใหกับชาวบานในชุมชนชวย
เหลือและแกไขปญหาสุขภาพที่พบบอยของชุมชนโดยมี
การจําแนกประเภทของหมอพื้นบานไวแตกตางกัน ดังนี้
1. หมอยาสมุนไพร ไดแก แพทยแผนโบราณพื้นบานที่
เรียนรู กรรมวิธีการใชสมุนไพรทองถิ่นและใชสมุนไพร
รักษาโรคภัยไขเจ็บตางๆ แบงออกเปน 2 กลุม คือ หมอยา
สมุนไพรลวนๆ ทีใ่ ชความรูเรือ่ งยาสมุนไพรคอนขางลึกซึง้
และหมอยาสมุ น ไพรประกอบเวทมนต คาถาอาคม
เปนหมอทีใ่ ชสมุนไพรควบคูกับคาถาอาคม 2. หมอรักษา
กระดู ก คื อ หมอที่ ทํ า หนาที่ รั ก ษาผู ปวยที่ ก ระดู ก หั ก
3. หมอธรรมและหมอสะเดาะเคราะห ใชวิธีการรักษา
โดยการใชคาถาอาคมในการบําบัดรักษาผูปวยทางกายและ
ทางจิตใน 4. หมอสูดขวัญ เปนการบําบัดรักษาจิตของ
ผูปวยเสริมพลังจิตใหกําลังใจแกผูปวย 5. รางทรงเจา
เปนการเสริมกําลังใจของผูปวย
การศึกษาวิธกี ารและเครือ่ งมือทีใ่ ชในการรักษา
โรคของหมอพืน้ บาน พบวา วิธกี ารรักษาของหมอพืน้ บาน
มีหลากหลายวิธีเชนการใชสมุนไพรยาสําเร็จรูป การ
บีบนวด นํ้ามัน นํ้ามนต เปา-พน เขาเฝอก อบ ประคบ

สมุนไพร คาถา หรือวิธีทางไสยศาสตร ในการรักษาของ
หมอพืน้ บานจะใชสมุนไพรซึง่ เปนปจจัยทีส่ าํ คัญเนือ่ งจาก
ราคาไมแพงและเปนที่พอใจของคนไขไมเปนอันตรายตอ
สุ ข ภาพ และตั ว ยาที่ ใชรั ก ษาไมไดมี เ พี ย งขนานเดี ย ว
แตตองมีหลายขนานประกอบเขาดวยกันซึง่ เห็นไดจากมักใช
สมุนไพรเปนตํารับซึง่ สมุนไพรบางชนิดก็มอี ยูทัว่ ไปตามรัว้ บาน
การปลูกขึ้นไวใชเอง หรือในปาลึกซึ่งหมอพื้นบานตอง
รูแหลงรูวิธกี ารเก็บหมอพืน้ บานตองมีความจําดี มีไหวพริบ
ในการจดจําสมุนไพร ยาตางๆ เปนกลวิธหี นึง่ ทีส่ รางความ
นาเชื่อถือและทักษะความชํานาญในตัวหมอพื้นบานและ
วิ ธี ก ารในการรั ก ษาและตั ว ยาก็ จ ะแตกตางกั น ไปตาม
ลักษณะของความเจ็บปวยซึ่งจากขอมูลที่สัมภาษณจาก
หมอพื้นบานพบวา ในการรักษาสวนใหญนอกจากจะใช
สมุนไพรในการรักษาแลว เชน การ อบ ประคบ สมุนไพร
ยังมีการใชคาถารวมดวยซึง่ เปนผลทางจิตใจทีค่ นไขจะไดรับ
อยางไรก็ตาม จากการศึกษาพบวาโรคและ
ความเจ็บปวยของคนไขทีม่ ารับการรักษากับหมอพืน้ บาน
นั้น มีทั้งโรคที่มักเกิดในเด็ก ไดแก ซาง หรือไข รองไห
กระจองอแง เลี้ยงยาก หมอพื้นบานจะรักษาโดยการ
เปาหัวเด็ก หรือเมื่อเด็กมีอาการไอ เจ็บคอ จะรักษาโดย
การกวาดคอและใหสมุนไพรไปตมรับประทาน หรือโรค
และอาการในผูใหญที่มารับการรักษา ไดแก งูสวัด เริม
โรคเลือด ไขทับระดู ประดง อาการปวดเมื่อย และเปน
แผลในปาก ถูกสนัขกัด กระดูกหัก เปนตนซึง่ ประสบการณ
ในการรักษาของหมอพื้นบานสวนใหญอยูระหวาง 15 ป
ขึ้นไป
7. บทสรุป
จะเห็ น วาภู มิ ป ญญาของหมอพื้ น บาน เปน
ศาสตรในการรักษาและดูแลสุขภาพของประชาชนทีอ่ าศัย
อยูในพื้นที่ และนอกพื้นที่ โดยเกิดจากความเชื่อ ความ
ศรัทธา ของหมอพื้นบานที่มีตอครู อาจารยที่ถายทอด
ความรูมาจนถึงปจจุบัน และเปนความเชื่อ ความศรัทธา
ที่ผูมารับบริการมีใหตอหมอพื้นบาน อาศัยทรัพยากรที่มี
อยูในทองถิ่น เปนหลัก เชน สมุนไพรที่สามารถปลูกขึ้น
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เพื่อใชเอง หรือมีอยูตามปาในชุมชน เปนการพึ่งพาอาศัย
กันของชาวบาน มีการรักษาทั้งกายและใจควบคูกันไป
หมอพืน้ บานจะเอาใจใสดูแลคนเจ็บปวยอยางใกลชิด การ
รักษาเปนเรือ่ งของบุญคุณ ไมใชการเรียกรองคาตอบแทน
ซึง่ จากทีไ่ ดศึกษาพบวา สวนมาก หมอพืน้ บานจะไมรับเงิน
หรือคาบริการจากคนไข เพือ่ จะถือวา รักษาใหหายตนเอง
ก็จะไดบุญ บางครั้งแลวแตคนไขจะเปนผูให นอกจากนี้
หมอพื้ น บานยั ง เปนผู ทรงคุ ณ ธรรมที่ ค วรเชื่ อ ถื อ และ
มีบทบาทในการคลี่คลายและแกปญหาภายในหมู บาน
จึงเห็นไดวาหมอพื้นบานจะมีบทบาทในการเปนผูเชื่อม
ความสัมพันธของคนในหมู บานที่สําคัญ และจากการ
ดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยเห็นวาองคความรูดังกลาว
มักไมมีการรวบรวมหรือบันทึกขอมูลเก็บไว ทําใหองค
ความรูของหมอพื้นบาน จะสูญไปพรอมกับหมอพื้นบาน
เพราะนอกจากไมมีการบันทึกขอมูลเก็บไวแลว จากการ
สัมภาษณหมอพื้นบานบางทานใหขอมูลวา ไมมีผูที่จะ
สืบทอดความรู บางคนเชื่อวาหากถายทอดแลวจะเปน
อันตรายกับตัวเอง หรือเมือ่ สืบทอดไปแลวจะดูแลไมไดไป
ทําใหผิดขอคะลํา อาจจะสงผลมาสูผูสอน หรือผูทีส่ บื ทอด
ไป และทีอ่ งคความรูเริม่ เลือนหายไปเพราะผูทีจ่ ะมาเรียน
เอาวิชาความรู ไมมีคุณสมบัติพอ ประกอบกับคนรุนใหม
ก็ไมไดใหความสนใจในวิธีการรักษาแบบพื้นบานมากนัก
และไมสนใจที่จะเรียนรู และถึงจะไมใหความสนใจ เมื่อมี
ความจํ า เปนก็ ยั ง ไปรั บ การรั ก ษาจากหมอพื้ น บานอยู
ซึ่งหากเปนเชนนี้การแพทยพื้นบานคงเสื่อมคุณคาและ
สูญสิ้นไปในที่สุด
8. ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย เนือ่ งจากหมอพืน้ บาน
ยังมีบทบาท ในการดูแลสุขภาพของประชาชน ทั้งดาน
รางกาย จิตใจ รวมทั้งจิตวิญญาณ ควบคูกับการแพทย
แผนปจจุบนั ในชุมชน ผูวิจยั จึงมีขอเสนอแนะ เชิงนโยบาย
ดังนี้
1. ควรมีการสํารวจหมอพื้นบาน ทุกหมูบาน
รวมทั้งความถนัด ของแตละทาน เพื่อขึ้นทะเบียนกับ
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สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เนือ่ งจาก ยังมีหมอพืน้ บาน
อีกจํานวนมาก ที่ยังไมขึ้นทะเบียน
2. สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ควรมี
นโยบายใหการสงเสริม สนับสนุน หมอพื้นบาน ในการ
ดูแลสุขภาพของประชาชน และถายทอดความรูสูคนรุน
ใหม เพือ่ เปนทางเลือก ในการดูแลสุขภาพของประชาชน
ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาการดํารงอยูของระบบการแพทย
พื้นบานในจังหวัดขอนแกน
2. ควรศึกษาภูมปิ ญญาของการแพทยพืน้ บาน
เปนเฉพาะกรณี เพื่อรวบรวมองคความรูที่เชี่ยวชาญของ
หมอพื้นบานในแตละดาน
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