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บทคัดยอ
 การวิจัยการใชภูมิปญญาหมอพื้นบาน ในการดูแลสุขภาพของประชาชนตําบลโนนสมบูรณ อําเภอบานแฮด 
จงัหวดัขอนแกน มีวตัถุประสงค เพ่ือศกึษา 1. สถานภาพและบทบาทความถนดัในการรักษาของหมอพ้ืนบาน 2. รปูแบบ
การรกัษา วธิกีารทีใ่ชในการรกัษา และเครือ่งมอืท่ีใชในการรกัษาโรคของหมอพืน้บาน การวจิยัน้ีเปนการวจัิยแบบผสม
ผสาน (Mixed Method) ทั้งเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) กลุม
เปาหมาย คือ หมอพ้ืนบานท่ีอยูในเขตตําบลโนนสมบูรณ อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน เคร่ืองมือท่ีใช คือ 
แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง และแนวทางการสัมภาษณเชิงลึก ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
รวมกบัการวเิคราะหขอมูลในเชงิเนือ้หา หาคาความถี ่(Frequency) และ คารอยละ (Percentage) ของกลมุเปาหมาย 
ผลการวิจัยพบวา 1.หมอพ้ืนบานจํานวน 18 คนสวนใหญเปนเพศชายและเปนผูสูงอายุใหการรักษาผูปวยนานกวา 
15 ปมากท่ีสุด และยังคงใหการรักษาอยูจนถึงปจจุบันโดยพบหมอนวดมากท่ีสุด แรงจูงใจในการเปนหมอพ้ืนบาน
เนื่องจากมีคนในครอบครัวเปนหมอพ้ืนบาน ความรูในการรักษาโรคแหลงแรกสวนมากไดมาจากการสืบทอดจาก
บรรพบุรุษหรือเครือญาติที่เปนหมอพื้นบาน ความรูในการรักษาจะอยูในรูปแบบของความทรงจําของหมอ ผูที่มารับ
การรักษากับหมอพื้นบานจะเปนผูที่อาศัยอยูในพื้นที่โดยคนไขจะเดินทางมารับการรักษาที่บานของหมอพื้นบานหมอ
พื้นบานจะมีการปฏิบัติตนตามจารีตไดแก มีการถือศีล การไหวครูการปฏิบัติตามขอคะลํา เชน การไมกินงู ไมกินสัตว
ทีต่ายซาก และไมมขีอท่ีตองคะลาํ แตตองมีการถือศีลเชนกัน มกีารแตงกายท่ีเรียบรอย มดิชิด 2 รูปแบบการรักษาของ
หมอพื้นบานเปนแบบผสมผสานโดยใชการเปาคาถารวมกับการรักษาดวยวิธีอ่ืนๆ ไดแกการใชสมุนไพรการรักษาดวย
นํา้มัน การนวดพืน้บาน วธิกีารรกัษาเริม่จากการซกัประวติัการตรวจตามตําแหนงทีมี่อาการการวนิจิฉยัโรคการต้ังคาย
การนั่งสมาธิ นั่งทางใน เขาทรงวินิจฉัยการลงมือรักษา การปงคายหลังจากผูปวยหาย และอาศัยการตรวจวินิจฉัย
จากแพทยแผนปจจุบัน ภูมิปญญาของหมอพ้ืนบานเปนศาสตรในการดูแลสุขภาพของประชาชนท่ีอาศัยความเช่ือ 
ความศรัทธา และอาศัยทรัพยากรในทองถิ่นเปนหลักมีการรักษาท้ังกาย และใจควบคูกันไป การรักษาเปนเรื่องของ
บุญคุณไมใชการเรียกรองคาตอบแทน และจากการดําเนินการวิจัยความรูดังกลาวไมมีการบันทึกขอมูลเก็บไว ทําให
องคความรูจะสูญสิ้นไปพรอมกับหมอพ้ืนบานซ่ึงหากเปนเชนนี้การแพทยพ้ืนบานคงเส่ือมคุณคาและสูญส้ินไปในท่ีสุด
พื้นบานซึ่งหากเปนเชนนี้การแพทยพื้นบานคงเสื่อมคุณคาและสูญส้ินไปในที่สุด
1 นักศึกษาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผูนําและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ
2 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
3 อาจารยที่ปรึกษารวม บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
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 ดังนัน้จึงควรมกีารสาํรวจเพือ่ขึน้ทะเบยีนหมอพืน้บาน และสงเสรมิในการสบืทอดภมูปิญญาเพือ่เปนทางเลอืก
ในการดูแลสุขภาพของประชาชนตอไป

คําสําคัญ : ภูมิปญญา, หมอพ้ืนบาน, 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 จึงไดหันมาสนบัสนนุ
ใหประเทศตางๆ มีนโยบายใหประชาชนพ่ึงตนเอง
ไดมากข้ึน และอยางปลอดภัย โดยใหมีการใชประโยชน 
จากบุคลากรท่ีมีอยูในทองถิ่น และชุมชนทุกฝาย รวมท้ัง
หมอแผนโบราณไดเตม็ท่ี โดยเฉพาะประเทศไทยเราขณะ
นี ้แมจะมโีรงพยาบาลท่ีทนัสมยันับรอยแหง และมแีพทย
เกินหมื่นคน แตส่ิงเหลานี้ ก็มิไดเปนสิ่งที่พ่ึงพิงทางการ
ดแูลรกัษาอันแทจรงิของประชาชน เน่ืองจากโรงพยาบาล 
และ แพทยที่มีอยูเกือบทั้งหมด แออัดอยูตามเมืองใหญๆ 
ในขณะทีช่าวชนบทมชีวีติอยใูนถ่ินทุรกนัดาร และมคีวาม
รูสึกตํ่าตอยไรศักดิ์ศรี เมื่อเขาไปในชุมชนเมือง เมื่อพวก
เขาเจ็บปวย เขาตองการ การบริการที่มีราคาถูก สะดวก 
และเปนกันเอง สําหรับชาวชนบท การไปหาแพทย
ที่โรงพยาบาลในเมือง จึงหมายถึงภาระอันหนักหนวง 
จะตามมาอีกมากมายท้ังดานการเงิน อันไดแก คาเดินทาง 
คารักษาพยาบาล คากินอยู รวมทั้งปญหาที่ตองปรับตัว
ใหเขากบัชวีติระบบคนในเมืองอกีดวย จากผลการสาํรวจ
เรื่องการใชบริการทางการแพทย และสาธารณสุขของรัฐ 
ซึ่งดําเนินงาน โดยกระทรวงสาธารณสุข ก็เปนเคร่ือง
ยืนยัน ขอเท็จจริงเหลานี้ไดอยางดี กลาวคือ พบวา 
เมื่อประชาชนเจ็บปวย จะมารับบริการดานการแพทย 
ทีห่นวยงานรัฐเพียงประมาณ 16% เทาน้ัน สวนใหญ และ
จะไปบําบัดรักษา โดยการซื้อยากินเอง รักษาพยาบาล
กับหมอพ้ืนบาน หมอเถื่อนและแหลงอ่ืนๆ ปจจุบัน การ
แพทยแผนตะวันตกหรือการแพทยแผนปจจุบัน ไดกลาย
เปนการแพทยแผนหลกั ของสงัคมไทยการแพทยพืน้บาน 
กย็ิง่ถูกลืมเลอืน ไปภมูปิญญาท่ีเก่ียวของ กเ็ริม่จะสญูหายไป 
กับหมอพื้นบานที่แกเฒา และลมตายลงไปเรื่อยๆ เม่ือ
ชาวบานไมมทีางเลอืกอืน่ก็ตองพึง่การแพทยแผนปจจบุนั 
เพียงอยางเดียว โดยควรมีการเพ่ิมภาวะการเปนผูนํา
ดานสาธารณสุข ซึง่หันมาพิจารณาตัวเรา ครอบครัว ขยายไป
เพือ่นบานและอีกหลายๆบานรวมเปนชมุชนขึน้เพือ่ใหเกดิ

การแพทยและการสาธารณสุขเพิ่มข้ึนตามไปดวย 
(นฤมล สนิสพุรรณ, 2557) ประกอบกับจํานวนประชากร ทีเ่พิม่ข้ึน
ความไมพรอมของการสาธารณสุขพ้ืนฐานการกระจาย
รายไดท่ีไมเทาเทียมและความไมพรอมของระบบการ
แพทยสมัยใหม ทีไ่ปผูกขาดบทบาทการดแูลสขุภาพโดยที่
ตนเองก็ยังไมพรอมผลก็คือความไมเทาเทียม ในการรับ
บรกิารการแพทย คาใชจายทีสู่งการใชยาทีไ่มตรงจุดไมถกู
ขนาดทําใหเกิดสารตกคางการด้ือยาประกอบกับการท่ีมี
การเกิดโรคใหม ที่มีลักษณะของอาการเปนเรื้อรังซึ่งตอง
ไดรบัการดแูล อยางตอเนือ่งและจรงิจงัสถานการณหลายอยาง
ทําใหหลายคนตองหวนกลับ คิดถึงการแพทยพื้นบาน
ซึง่ขณะนี ้พ.ร.บ. สขุภาพแหงชาติ 2550 ไดสงเสรมิสนบัสนนุ
การใช และการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพการ
แพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทาง
เลือกอ่ืนๆซ่ึงหมอพ้ืนบานในปจจบัุนจาํเปนตองมีการปรับ
บทบาท และปรับรูปแบบ และวิธีการรักษาถือวาการ
รักษาเปนการดูแลชวยเหลือกันของครอบครัว และ
เครือญาติบทบาทในการรักษาลดลง เหลือเพียงกลุมอาการ
โรคบางกลมุเทาน้ัน และบทบาทการปองกันโรคของหมอ
พืน้บานลดนอยลงกวาในอดตีมกีารปรับบทบาทดานอืน่สูงขึน้
ไดแกบทบาทดานการฟนฟสุูขภาพทางจติใจและบทบาท
ทางสังคม เชน การเปนผนูาํทางจริยธรรมและการเขารวม
เปนอาสาสมคัรสาธารณสขุดานปจจัยทางเศรษฐกจิสงัคม 
และวัฒนธรรมท่ีสงผลตอการดํารงบทบาทของหมอ
พ้ืนบานจึงนาจะเก่ียวของกับ ปจจัยการเปล่ียนแปลงของ
ชุมชนในเร่ืองตอไปน้ี คือ ระบบการผลิตและเทคโนโลยี 
วิถีชีวิต และการทํามาหากิน ระบบความคิดความเชื่อ
เก่ียวกบัสาเหตกุารเกดิโรคการพฒันาโดยรฐัในดานเกษตร
และสาธารณสุข การคมนาคมการรับขอมูลขาวสาร 
ความศรัทธาและความคาดหวงัตอการรักษาแบบ พ้ืนบาน
ในชุมชน (ชยสร สมปญโญ, 2550)
 ปจจบุนักระแสสังคม ไดกลาวถึงระบบการดูแล
สุขภาพแบบอื่นนอกเหนือจากการแพทยแผนปจจุบันกัน
มากข้ึนไดแกการแพทยแผนไทยการแพทยแผนจีนหรือ
การแพทยทางเลือกเชนดนตรีบําบัดธาราบําบัด เปนตน
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เนื่องจากการแพทยแผนปจจุบันมิไดเปนวิถีทางเดียวใน
การแกปญหาหาความเจ็บปวยของประชาชนไดอยาง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพเพียงพอจึงมีคนไทยจํานวน
ไมนอยที่เลือกใชวิธีการรักษาพยาบาลแบบแผนโบราณ
หรือแบบพื้นบาน
 การแพทยพ้ืนบานเปนภมูปิญญาท่ีอยคูวบคูกับ
คนไทยมาชานานเปนศาสตรและศิลปที่ตกผลึกมาจาก
การสังเกตการทดลองกลั่นกรองและสั่งสมสืบทอดจาก
คนรุนตอรุนจนกลายมาเปนรูปแบบของการรักษาโรคและ
ดูแลสุขภาพตามเอกลักษณเฉพาะถิ่นหรือตามชาติพันธุ 
(เสาวนีย กุลสมบูรณ และรุจินาถ อรรถสิษฐ. 2550) 
การแพทยพืน้บานเขามามีบทบาทการดูแลสุขภาพประชาชน
มากขึ้นอันเน่ืองมาจากการสนับสนุนจากหนวยงานของ
ภาครัฐท่ีเห็นไดชัดเจนคือแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ
ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554) ไดกําหนดยทุธศาสตรการสราง
ทางเลือกสุขภาพท่ีหลากหลายผสมผสานภูมิปญญาไทย
และสากลโดยมีการบูรณาการการแพทยพ้ืนบานเขาสู
ระบบบรกิารสขุภาพแหงชาตโิดยใหเปนสวนหนึง่ในระบบ
ประกันสุขภาพรวมทั้งมีการพัฒนาตํารับยา ยาสมุนไพร
และวถิกีารดูแลรกัษาสุขภาพใหมคีวามปลอดภัยตลอดจน
มีการพัฒนาระบบการเรียนรูและการจัดการดานความรู
ทางการแพทยพ้ืนบานใหมีมาตรฐาน (คณะกรรมการ
อํานวยการจัดทําแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติฉบับท่ี 10 
พ.ศ. 2550-2554, 2550) 
 ระบบการแพทยพ้ืนบานถือวาเปนสายใยของ
วัฒนธรรมที่เห็นไดชัดเจนมีองคประกอบที่สําคัญอยู 4 
ประการคอืความเชือ่เกีย่วกบัสาเหตทุีท่าํใหเกดิโรควธิกีาร
รกัษาของหมอพ้ืนบาน หมอพ้ืนบานและผูปวยท่ีเขามารับ
การรักษาซึ่งองคประกอบท้ัง 4 ประการน้ีส่ิงที่มีความ
สําคัญ คือ หมอพ้ืนบานซ่ึงเปนบุคคลที่ใหการรักษาและ
ดแูลสขุภาพของประชาชนในชมุชนหมอพืน้บานสวนใหญ
เปนบุคคลที่ชาวบานใหความเคารพนับถือเนื่องจากเปน
บุคคลที่ใหความชวยเหลือชาวบานจึงมักจะเรียกวาหมอ
เชนหมอเปา หมอน้ํามัน หรือหมอกระดูกหมอนํ้ามนต
หมอยา เปนตน หมอพืน้บานมรูีปแบบการรกัษาหลายวธิเีชน

การใชยาสมนุไพรการนวดการใชนํา้มันและการใชไสยศาสตร
เปนตน (ชาคริต อนันทราวัน, 2538)
 ปจจุบันภูมิปญญาของหมอพื้นบานลดลงไป
พรอมกบัจาํนวนหมอพืน้บานถงึแมจะมกีารสนบัสนนุจาก
ภาครัฐก็ตามปญหาสวนหน่ึงเกิดจากการถายทอดสืบตอ
ภูมิปญญาหมอพื้นบานสวนใหญมักจะไมมีศิษย หากมี
ศิษยก็มีการคัดเลือกศิษยอยางละเอียดทําใหขาดคนที่จะ
มาสืบทอดอีกทั้งการถายทอดภูมิปญญาตองถายทอดตัว
ตอตัวเพราะภูมิปญญาของหมอพื้นบานเปนความรูและ
ทักษะเฉพาะตัวบุคคลที่สะสมมาไมมีการจดบันทึก
เน่ืองจากหมอบางสวนไมไดเรียนหนังสือหรืออาจมีการ
จดบนัทกึขอมลูไวแตขอมลูไมครบถวนหรอืตาํราอาจสูญหาย
ไปทําใหองคความรูและภูมิปญญาของหมอพ้ืนบาน
สูญหายไปและอีกสาเหตุท่ีภูมิปญญาลดนอยลง คือ การ
บําบัดรักษาของหมอพ้ืนบานบางโรคหรืออาการอาจดู
ดอยประสิทธิภาพและขาดความเปนระบบทําใหมีผูมา
รักษานอยลงอีกทั้งขาดการอนุรักษฟนฟูภูมิปญญาของ
หมอพื้นบานอยางจริงจังจึงทําใหภูมิปญญาสวนหนึ่ง
หายไป (ดารณีนุช ออนชมจันทร, 2548)
 จากความสําคัญของของระบบการแพทยพ้ืน
บาน และบทบาทของหมอพืน้บานทาํใหผวูจิยัไดตระหนกั
ถึงคุณคาของภูมิปญญาของหมอพ้ืนบานใหคงอยูกับ
ชุมชนจึงไดทําการศึกษาการใชภูมิปญญาหมอพื้นบานใน
การดแูลสขุภาพของประชาชน ตาํบลโนนสมบรูณ อําเภอ
บานแฮด จังหวัดขอนแกน เพื่อใหรูถึงสถานภาพ และ
บทบาทการเปนหมอพื้นบาน รูปแบบการรักษาของหมอ
พื้นบานวิธีการท่ีใชในการรักษาและเคร่ืองมือท่ีใชในการ
รักษาที่ใชในการรักษาโรคของหมอพื้นบานเปนแหลง
รวบรวมขอมูลของหมอพื้นบานและองคความรู เพื่อ
ถายทอดใหคนรุนใหมตอไป

2.  วัตถุประสงคการวิจัย
 1.  เพ่ือศึกษา ขอมูลท่ัวไป สถานภาพและ
บทบาทความถนัดในการรักษาของหมอพื้นบานในตําบล 
โนนสมบูรณ อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน
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 2. เพื่อศึกษา รูปแบบการรักษา วิธีการที่ใช
ในการรักษาและเครื่องมือท่ีใช ในการรักษาโรคของ
หมอพื้นบาน

3.  ขอบเขตของการวิจัย
 กลมุเปาหมายทีใ่ชในการศึกษา ใชวธิเีลอืกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) เปนหมอพ้ืนบานท่ีอาศัย
อยใูนพ้ืนท่ีเขตตําบลโนนสมบูรณ อําเภอบานแฮด จังหวัด
ขอนแกน ทีไ่ดสํารวจเบ้ืองตนมาแลว พบวา มหีมอพืน้บาน
จํานวน 18 คน แบงออก เปน 5 ประเภท โดยมีหมอนวด 
มากท่ีสุด จํานวน7 คน รองลงมา หมอน้ํามนต จาํนวน 5 คน
หมอเปา จํานวน 4 คน นอยที่สุด หมอสมุนไพร และ
หมอเรียกขวัญ จํานวน 1 คน
 รูปแบบการวิจัยเปนการวิจัยแบบผสมผสาน 
(Mixed Method) เชงิปริมาณ (Quantitative Research) 
และ เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เครื่องมือ
ศึกษาโดยใชแบบสอบถามแบบมีโครงสราง แบงออกเปน 
4 สวน
 สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของหมอพ้ืนบาน
 สวนที่ 2 สภาพและบทบาทของการเปนหมอ
พื้นบาน
 สวนท่ี 3 โรคหรืออาการเจ็บปวยท่ีหมอพ้ืนบาน
ใหการรักษา (รูปแบบการรักษาของหมอพื้นบาน)
 สวนที่ 4 วิธีการและเคร่ืองมือที่ใชในการรักษา
โรคของหมอพ้ืนบาน และแบบสัมภาษณเชิงลึก

4.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
 ใชสถติเิชงิพรรณนา หา คาความถ่ี และคารอยละ
จากแบบสอบถามและสงัเคราะหขอมูลจากการสมัภาษณ
เชิงลึกดวยวิธีวิเคราะหเน้ือหา

5.  ผลการวิจัย
 ผลการศึกษาสามารถสรุปไดเปน 4 สวนดังนี้
 สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของหมอพ้ืนบาน
 หมอพืน้บานทีอ่าศยัอยใูนพืน้ท่ีตําบลโนนสมบรูณ

อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน ที่ใชภูมิปญญา 
หมอพ้ืนบานในการดแูลสุขภาพของประชาชน มจํีานวน 18 คน
เพศชายจาํนวน 10 คนและเพศหญงิ 8 คนนบัถอืศาสนาพทุธ
ทุกคนอยูในชวงอายุมากกวา 60 ปมากที่สุดจํานวน 
10 คนรองลงมาคือในชวงอายุ30- 60 ป จํานวน 8 คน
สถานภาพสมรสสวนใหญหมอพ้ืนบานจะอยูกันแบบ
เปนคสูามี ภรรยา จาํนวน 10 คน จบการศึกษาอยูในระดับ
ประถมศึกษา หรือ ต่ํากวาจํานวน 13 คนหมอพ้ืนบาน
ทุกคนสามารถอาน-เขียนได  ในการประกอบอาชีพ 
มากทีส่ดุคือ เปนหมอพืน้บาน จํานวน 17 คนในขณะเดียวกัน 
มีอาชีพทํานา/ทําไร/ทําสวน มากท่ีสุดจํานวน 12 คน 
มปีระสบการณในการรักษา มากสุด คอื 15 ปข้ึนไป จาํนวน
12 คนนอกจากน้ัน หมอพ้ืนบานยังไมคิดคาบริการในการ
รักษากับผูที่มารับการรักษา มากที่สุด จํานวน 7 คน
 สวนที่ 2 สถานภาพและบทบาทของการเปน
หมอพ้ืนบาน
 จากจํานวนหมอพ้ืนบานท่ีทาํการศึกษา ทัง้หมด 
18 คน เมือ่ศกึษาสถานภาพและบทบาทของหมอพืน้บาน
ตอชุมชน พบวา โดยสวนใหญเหตุจูงใจที่สําคัญที่สุด
ที่ทําใหมาเปนหมอพื้นบาน คือ มีความสนใจและอยาก
ชวยเหลือคนอื่นมากที่สุด จํานวน 8 คน รองลงมาคือ มีคน
ในครอบครัวเปนหมอพื้นบาน จํานวน 4 คน นอยสุดคือ 
เกิดอาการปวยและพบวธิรีกัษาตนเองใหหายจงึนาํความรู
ดังกลาวรักษาคนอื่นเรื่อยมา, เกิดอาการปวยแลวเกิด
นิมิตหรือมีอํานาจลึกลับมาดลใจใหทําหนาที่รักษาคนอ่ืน 
และมีความศรัทธาในการรักษาหรือในตัวครูและแพทย
จึงเรยีนสบืทอดมาจํานวน 2 คน ในการรกัษาโรคของหมอ
พ้ืนบานนั้นไดสืบทอดมาจากบรรพบุรุษหรือญาติที่เปน
หมอพ้ืนบานมากทีสุ่ด จาํนวน 10 คน รองลงมาคอื ไดรับ
การถายทอดจากครูท่ีเปนหมอพ้ืนบาน และไดรับการ
อบรมหรือเรียนจากโรงเรียนแพทยแผนโบราญ จํานวน 
3 คน นอยสุดคือ เกิดจากการสะสมประสบการณดวย
ตนเอง จํานวน 2 คน หมอพืน้บานไมเคยเรยีนวชิาเพิม่เตมิ
มากท่ีสุด จํานวน 10 คน รองลงมาคือ เคยเรียนเพิ่มเติม 
โดยการเปนศิษยครูแพทยคนอื่น หรือเขารับการอบรม



103

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปท่ี 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2559

จากสถาบันหรือหนวยงานตางๆ จํานวน 6 คน นอยท่ีสุด
คือ ไมเคยเรียนเพ่ิมเติม จํานวน 2 หมอพ้ืนบานมีการ
บันทึกความรูไวในลักษณะของความทรงจํามากท่ีสุด 
จาํนวน 14 คน รองลงมาคอื เปนตาํราทีห่มอบนัทกึไวเอง 
จํานวน 3 คนนอยที่สุดคือ เปนตําราที่ไดรับสืบทอดมา 
จํานวน 1 คน
  สวนท่ี 3 รูปแบบการรักษาของหมอพ้ืนบาน
   จากขอมลูในการรักษาของหมอพ้ืนบาน
นั้นพบวามีหมอพ้ืนบานจํานวน 17 คนท่ีใหขอมูลวามี
ผูท่ีมารับการรักษาที่เปนผูที่อาศัยอยูในพ้ืนท่ี ตําบลโนน
สมบูรณ อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน และอาศัยอยู
นอกตําบลโนนสมบูรณ  จํานวน 11 คน ขอมูลจาก
หมอพื้นบาน จํานวน 14 คน พบวาสวนใหญคนไขจะมา
รับการรักษาที่บานของหมอพื้นบานเอง และมีหมอพื้น
บานจํานวน 4 คนใหขอมูลวาคนไขซ้ือยาไปกินเอง 
นอกจากน้ันจะรักษารวมกับการแพทยแผนปจจุบัน 
จํานวน 15 คน และรักษากับหมอพื้นบานอยางเดียว 
จํานวน 1 คน
  สวนที่ 4 วิธีการและเคร่ืองมือที่ใชในการ
รักษาโรคของหมอพื้นบาน
   จากการสัมภาษณหมอพ้ืนบาน พบวา 
โดยสวนใหญหมอพ้ืน จํานวน 16 คน ที่ตองมีการถือศีล 
และไมมกีารปฏิบัตตินอะไรเปนพเิศษในการเปนหมอพ้ืนบาน 
จํานวน 2 คน ไมมีขอคะลํา จํานวน 16 คน ไมกินงู 
ของตายซาก และไมกินไก จํานวน 1 คน และมีหมอพ้ืนบาน 
จํานวน 1 คน ใหขอมูลวาตองแตงตัวใหเรียบรอย พูดจา
สุภาพ
   ในการวินิจฉัยอาการและเลือกวิธีการ
รกัษาผปูวยนัน้ มหีมอพืน้บานจาํนวน 13 คน ทีต่องมกีาร
ซกัประวัติคนไข และมีจํานวน 14 คน ทีไ่มตองมกีารตรวจ
รางกาย แตม ีจาํนวน 4 คน ทีต่องการตรวจรางกายคนไข 
และในการรักษาของหมอพื้นบานจํานวน 16 คนที่ไมมี
การเทยีบกบัตาํราและมจํีานวน 14 คนทีอ่างองิขอมลูจาก
การตรวจวินิจฉัยจากแพทยแผนปจจุบัน 
   สําหรับวธิกีารรกัษาของหมอพืน้บานนัน้ 

พบวา มหีมอพ้ืนบานท่ีใชสมุนไพรเด่ียว 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 หมอพ้ืนบานไดใหขอมูลวา ไมมี
การบันทึกขอมูลผูปวย จํานวน 16 คนมีการบันทึก 
จํานวน 2 คน หมอพื้นบานมีการใชสมุนไพร โดยปลูกขึ้น
เอง จํานวน 6 คนซ้ือตามรานคา จํานวน 5 คนและจากท่ี
อื่นๆ จํานวน 7 คน

6. อภิปรายผล
 การศึกษาขอมูลสวนบุคคลของหมอพื้นบาน 
พบวา หมอพื้นบาน สามารถแบงออกเปน 5 ประเภท 
ไดแก หมอสมุนไพร จาํนวน 1 คน หมอนวด จํานวน 7 คน 
หมอเรียกขวัญ จํานวน 1 คน หมอน้ํามนต จํานวน 5 คน 
หมอเปา จาํนวน 4 คน หมอพ้ืนบานสวนใหญเปนเพศชาย 
ซึ่งจะผานการบวชเรียนมาแลว จึงเปนผูที่ผานการอบรม
ขัดเกลาจิตใจใหเปนผูมีศีลธรรมเพื่อนํามาใชในการทํา
หนาที่เปนหมอพ้ืนบานท่ีดีและหมอพ้ืนบานทุกคนนับถือ
ศาสนาพุทธ หมอพื้นบานจึงเปนชาวพุทธท่ีดี มีจิตใจ
เมตตา กรุณาตอผู ที่มารับการรักษาพรอมท่ีจะให
การรกัษาแกผูทีม่ารับบริการ โดยมงุเนนใหผทูีม่ารับการรกัษา
หายเปนปกต ิเปนผูทีช่าวบาน ผูคนทีอ่าศัยอยใูนพ้ืน และ
พ้ืนที่ใกลเคียง ใหการยอบรับนับถือ มีความไวใจ เช่ือมั่น
ในฝมอืการรักษาหมอพ้ืนบานสวนมาก จะเปนผทูีร่กัษาศีล
อยางเครงครัด สอดคลองกบัแนวคิดของ อรรณพ สมบูรณนะ
(2541) ทีไ่ดสรุป จรยิธรรมของหมอพืน้บานในการบาํบัด
รักษาผูปวยไววา หมอพ้ืนบานทุกคนนับถือศาสนาพุทธ
สวนใหญเปนเพศชายเพศหญิงจะเปนหมอตําแย ไดรบัการ
ถายทอดความรูจากครูที่เปนหมอพื้นบานทุกคนถือศีล 5 
อยางเครงครัดสวนศีล 8 ถือเฉพาะวันพระ หมอพื้นบาน
ทกุคนจงึเปนชาวพทุธทีดี่มเีมตตากรณุาโดยเฉพาะอยางยิง่
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มีจริยธรรมในการบําบัดรักษาผูปวยพรอมที่จะชวยเหลือ
ผปูวยดวยความเต็มใจใชวาจาท่ีสภุาพไมเปดเผยความลับ
ผูปวยกลาวโดยสรุปหมอพ้ืนบานยึดหลักพรหมวิหาร
สงัคหวัตถุธรรม และ อทิธิบาทธรรม นอกจากน้ียงัยดึหลัก
จริยธรรมของหมอพ้ืนบาน
 การศึกษาสถานภาพและบทบาทของการเปน
หมอพื้นบาน พบวา สวนใหญจะไดรับการปลูกฝงเจตคติ 
ความเชื่อ มาจากบรรพบุรุษ ผูเฒา ผูแก ที่มีมาแตชานาน 
เหตุจูงใจท่ีสําคัญที่สุดท่ีทําใหมาเปนหมอพ้ืนบาน คือ 
มีความสนใจและอยากชวยเหลือคนอ่ืนมีความศรัทธาใน
การรักษา ผูที่ไดรับการเจ็บปวย ใหหายจากโรคภัย ไข 
เจ็บ อีกท้ังยังศรัทธาในตัวครูผูสอน ผูมีวิชาในการรักษา
โรค จงึทําใหเกิดพลงั แรงบนัดาลใจทีจ่ะเปนหมอพืน้บาน 
เกิดนิมิตหรือมีอํานาจลึกลับมาดลใจใหทําหนาท่ีรักษา
คนอืน่ในการรักษาโรคของหมอพ้ืนบานนัน้ไดสบืทอดมาจาก
บรรพบุรุษหรือญาติที่เปนหมอพื้นบานการถายทอดจาก
ครูที่เปนหมอพ้ืนบาน และไดรับการอบรมหรือเรียนจาก
โรงเรยีนแพทยแผนโบราญหมอพืน้บานมกีารบนัทกึความรู
ไวในลักษณะของความทรงจําจะไมคอยบันทึกเปนลาย
ลักษณอักษร ผูที่จะมาเรียนรูเอาวิชา หรือผูที่จะสืบทอด
ภูมิปญญาหมอพื้นบานตอไปตองเปนผูที่มีสติปญญาดี 
มีไหวพริบ ฉลาด จึงจะสามารถจดจําตํารายา สังเกต
อาการของโรคและจายยาใหถูกกับโรคไดสอดคลองกับ
กระบวนการเรยีนรขูองแพทยพ้ืนบานที ่เพญ็นภา ทรัพยเจรญิ 
(2540) ไดกลาวถึงกระบวนการที่จะเปนหมอพื้นบาน
วาตองมีการคัดตัวศิษยจากบุคคลภายในครอบครัว
แตอยบูนพ้ืนฐานของคณุสมบติัทีเ่หมาะสมดวย ดังทีก่ลาว
ขางตน และความรูที่ใชในการรักษาของหมอพ้ืนบานน้ัน
สวนใหญจะไมมีการบันทึกไว เปนลายลักษณอักษร 
โดยหมอพื้นบานใหขอมูลเพ่ิมเติมวาไมตองการถายทอด
องคความรูตอและเปนคําของครูอาจารยที่ไดส่ัง ไวและ
หากไมปฏิบัติตามจะเกิดภัยกับตัวหมอพ้ืนบานเอง และ
หมอพืน้บานสวนใหญจะไมมกีารไปอบรมความรเูพิม่เติม 
เน่ืองจากอาศัยประสบการณในการรักษาคนไขถือเปน
การพัฒนาความรูของตัวหมอพ้ืนบานได ซึ่งจะพบจาก

การสัมภาษณหมอพ้ืนบานท่ีมีอายุ 70 ปขึ้นไปและ
สอดคลองกับการศึกษาของ บุษยมาส สินธุประมา และ
เจนศริิ จันทรศริ ิ(2538) ซึง่ไดศกึษาเรือ่งการดํารงอยู และ
การปรับตัวของการแพทยพ้ืนบาน ในเขตเมืองเชียงใหม 
พบวา แรงจูงใจของการเปนหมอพื้นบานเกิดจากความ
สนใจสวนบุคคลตองการชวยเหลือผูอ่ืนท้ังในครอบครัว
ชุมชนแบบแผนการถายทอดไมมีระบบชัดเจนเนนการ
ปฏิบัติสืบตอกันมาแหลงของการเรียนรูไดจากการบวช
เรยีนท่ีวดัจากผูเฒาผแูกในละแวกชุมชนและเรียนเพ่ิมเติม
ดวยตนเองภายหลังจารีตที่มีการสืบทอดมาในปจจุบัน
ไดแกพิธกีารรบัขนัต้ัง (ขนัครู) การไหวครขูอปฏบัิตขิอหาม
ของหมอพืน้บานและคณุสมบตัขิองผทูีจ่ะเปนหมอพืน้บาน
เปนตน
 การศึกษารูปแบบการรักษาของหมอพ้ืนบาน 
พบวา รปูแบบในการรกัษาของหมอพ้ืนบานมทีัง้การใชยา
สมุนไพร การใชคาถา อาคม ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ การนั่งสมาธิ 
ตัง้จติใหมัน่ ละลึกถงึครูอาจารย แมนางธรณ ีและไสยศาสตร
รวมดวย โดยท่ีเมือ่คนไขเกิดอาการเจ็บปวยก็จะหาวิธีการ
ทีจ่ะทําใหหายปวยและมีสขุภาพดีขึน้จึงแสวงหาการรักษา
ในรปูแบบตางๆในการรกัษา จะเหน็จากขอมูลท่ีไดทาํการ
ศกึษาท่ีมทีัง้คนไขในพ้ืนทีต่าํบลโนนสมบรูณ และในพืน้ที่
ใกลเคียงเดินทางมารับการรักษา แตในขณะเดียวกัน
หมอพ้ืนบานก็ไดเดนิทางไปรักษาถึงท่ีบานคนไข แสดงให
เห็นวา หมอพื้นบานตองเปนผูที่มีนํ้าใจ ใจรัก และศรัทธา
ในอาชีพของตนสงผลใหผูที่ไดรับการรักษา เกิดความรัก 
ความศรัทธา ความเช่ือมั่น ในตัวหมอพ้ืนบาน สงผลให
คนไข มีจิตใจที่ดีขึ้น และการบอกเลาตอๆ กันมาเกี่ยวกับ
ความสามารถของหมอพื้นบานโดยท่ีหมอพื้นบานจะมี
การตรวจวินิจฉัยอยางรอบคอบและแสดงความเอาใจใส
หวงใยเปนกันเอง เชน การซักประวัติคนไข กอนรับ
การรักษา พรอมท้ังการสังเกตอาการกอนรักษา ระหวาง
การรักษา และหลังรักษา ทําใหคนไขเกิดขวัญและกําลังใจ
เกิดความม่ันใจวาสามารถหายจากโรคได และเกิดความผูกพนั
แนนแฟนแมจะไมใชญาติระหวางคนไขกับหมอพ้ืนบาน
ก็ตามหมอพ้ืนบานตองมีจรรยาบรรณ ในวิชาชีพของตน 
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ไมเลือกปฏิบัติกับคนใดคนหนึ่ง ตองปฏิบัติหนาที่ของ
ตนเองเต็มความสามารถ ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ 
รัชนี จันทรเกษ และคณะ (2550) กลาววา หมอพื้นบาน 
(หมอใหญ) หมายถงึ หมอพืน้บานท่ีมอีงคความร ูรจูกัตนไม
รจูกัยาเปนอยางด ีรจัูกอาการของโรคและการวนิจิฉัยโรค
มีประสบการณไมนอยกวา 20 ป เปนคนดีมีคุณธรรม
สัตยซื่อชุมชนใหการยอมรับสอดคลองกับแนวคิดของ 
สาํนกัการแพทยพืน้บานไทย, (2555) ซ่ึงไดใหความหมาย
ของหมอพ้ืนบานวา เปนบุคคลซ่ึงมีความรูความสามารถ
ในการดูแลสุขภาพโดยอาศัยภูมิปญญาการแพทยพ้ืนบาน 
ซึง่ในทกุๆหมบูานจะมชีาวบานทีช่มุชนรบัรแูละยอมรบัวา
เปนหมอพ้ืนบานอยูสอดคลองกับแนวคิดของ ชาคริต 
อนันทราวัน (2537) วาหมอพ้ืนบานเปนผูที่มีบทบาท
สําคัญในการดูแลสุขภาพและรักษาโรคใหกับผูปวยใน
ชุมชนสวนใหญเปนบุคคลที่อาศัยอยูในชุมชนมีวิถีชีวิต 
เชนเดียวกับชาวบานเปนผูมีความรูความสามารถในการ
ดูแลสุขภาพและรักษาโรคใหกับชาวบานในชุมชนชวย
เหลือและแกไขปญหาสุขภาพท่ีพบบอยของชุมชนโดยมี
การจําแนกประเภทของหมอพื้นบานไวแตกตางกัน ดังนี้ 
1. หมอยาสมุนไพร ไดแก แพทยแผนโบราณพ้ืนบานท่ี
เรียนรูกรรมวิธีการใชสมุนไพรทองถิ่นและใชสมุนไพร
รักษาโรคภัยไขเจ็บตางๆ แบงออกเปน 2 กลุม คือ หมอยา
สมนุไพรลวนๆ ทีใ่ชความรูเรือ่งยาสมุนไพรคอนขางลึกซ้ึง
และหมอยาสมุนไพรประกอบเวทมนตคาถาอาคม 
เปนหมอท่ีใชสมนุไพรควบคูกับคาถาอาคม 2. หมอรักษา
กระดูก คือหมอที่ทําหนาที่รักษาผูปวยที่กระดูกหัก 
3. หมอธรรมและหมอสะเดาะเคราะห ใชวิธีการรักษา
โดยการใชคาถาอาคมในการบาํบัดรกัษาผปูวยทางกายและ
ทางจิตใน 4. หมอสูดขวัญ เปนการบําบัดรักษาจิตของ
ผูปวยเสริมพลังจิตใหกําลังใจแกผูปวย 5. รางทรงเจา
เปนการเสริมกําลังใจของผูปวย
 การศึกษาวิธกีารและเคร่ืองมอืท่ีใชในการรักษา
โรคของหมอพ้ืนบาน พบวา วธิกีารรักษาของหมอพ้ืนบาน
มีหลากหลายวิธีเชนการใชสมุนไพรยาสําเร็จรูป การ
บีบนวด นํ้ามัน นํ้ามนต เปา-พน เขาเฝอก อบ ประคบ

สมุนไพร คาถา หรือวิธีทางไสยศาสตร ในการรักษาของ
หมอพ้ืนบานจะใชสมนุไพรซ่ึงเปนปจจยัท่ีสําคญัเน่ืองจาก
ราคาไมแพงและเปนท่ีพอใจของคนไขไมเปนอันตรายตอ
สุขภาพ และตัวยาท่ีใชรักษาไมไดมีเพียงขนานเดียว
แตตองมีหลายขนานประกอบเขาดวยกันซึง่เห็นไดจากมักใช
สมนุไพรเปนตาํรบัซึง่สมุนไพรบางชนิดกม็อียูทัว่ไปตามร้ัวบาน
การปลูกขึ้นไวใชเอง หรือในปาลึกซ่ึงหมอพ้ืนบานตอง
รแูหลงรูวธิกีารเกบ็หมอพืน้บานตองมคีวามจาํด ีมไีหวพรบิ
ในการจดจําสมนุไพร ยาตางๆ เปนกลวธิหีนึง่ท่ีสรางความ
นาเชื่อถือและทักษะความชํานาญในตัวหมอพื้นบานและ
วิธีการในการรักษาและตัวยาก็จะแตกตางกันไปตาม
ลักษณะของความเจ็บปวยซึ่งจากขอมูลท่ีสัมภาษณจาก
หมอพื้นบานพบวา ในการรักษาสวนใหญนอกจากจะใช
สมุนไพรในการรักษาแลว เชน การ อบ ประคบ สมุนไพร 
ยงัมีการใชคาถารวมดวยซึง่เปนผลทางจิตใจทีค่นไขจะไดรบั
 อยางไรก็ตาม จากการศึกษาพบวาโรคและ
ความเจ็บปวยของคนไขทีม่ารบัการรกัษากบัหมอพืน้บาน
นั้น มีทั้งโรคที่มักเกิดในเด็ก ไดแก ซาง หรือไข รองไห
กระจองอแง เลี้ยงยาก หมอพื้นบานจะรักษาโดยการ
เปาหัวเด็ก หรือเมื่อเด็กมีอาการไอ เจ็บคอ จะรักษาโดย
การกวาดคอและใหสมุนไพรไปตมรับประทาน หรือโรค
และอาการในผูใหญที่มารับการรักษา ไดแก งูสวัด เริม
โรคเลือด ไขทับระดู ประดง อาการปวดเม่ือย และเปน
แผลในปาก ถูกสนขักดั กระดูกหัก เปนตนซึง่ประสบการณ
ในการรักษาของหมอพื้นบานสวนใหญอยูระหวาง 15 ป
ขึ้นไป

7.  บทสรุป
 จะเห็นวาภูมิปญญาของหมอพ้ืนบาน เปน
ศาสตรในการรกัษาและดแูลสขุภาพของประชาชนทีอ่าศยั
อยูในพ้ืนท่ี และนอกพื้นท่ี โดยเกิดจากความเช่ือ ความ
ศรัทธา ของหมอพื้นบานที่มีตอครู อาจารยที่ถายทอด
ความรูมาจนถึงปจจุบัน และเปนความเชื่อ ความศรัทธา 
ท่ีผูมารับบริการมีใหตอหมอพ้ืนบาน อาศัยทรัพยากรที่มี
อยูในทองถ่ิน เปนหลัก เชน สมุนไพรท่ีสามารถปลูกขึ้น
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เพื่อใชเอง หรือมีอยูตามปาในชุมชน เปนการพ่ึงพาอาศัย
กันของชาวบาน มีการรักษาทั้งกายและใจควบคูกันไป 
หมอพ้ืนบานจะเอาใจใสดูแลคนเจบ็ปวยอยางใกลชดิ การ
รกัษาเปนเร่ืองของบุญคณุ ไมใชการเรียกรองคาตอบแทน 
ซึง่จากท่ีไดศกึษาพบวา สวนมาก หมอพ้ืนบานจะไมรบัเงิน
หรือคาบริการจากคนไข เพือ่จะถือวา รักษาใหหายตนเอง
ก็จะไดบุญ บางคร้ังแลวแตคนไขจะเปนผูให นอกจากน้ี
หมอพ้ืนบานยังเปนผูทรงคุณธรรมท่ีควรเช่ือถือและ
มีบทบาทในการคลี่คลายและแกปญหาภายในหมูบาน 
จึงเห็นไดวาหมอพ้ืนบานจะมีบทบาทในการเปนผูเช่ือม
ความสัมพันธของคนในหมูบานท่ีสําคัญ และจากการ
ดําเนินการวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยเห็นวาองคความรูดังกลาว
มักไมมีการรวบรวมหรือบันทึกขอมูลเก็บไว ทําใหองค
ความรูของหมอพื้นบาน จะสูญไปพรอมกับหมอพื้นบาน
เพราะนอกจากไมมีการบันทึกขอมูลเก็บไวแลว จากการ
สัมภาษณหมอพ้ืนบานบางทานใหขอมูลวา ไมมีผูท่ีจะ
สืบทอดความรู บางคนเช่ือวาหากถายทอดแลวจะเปน
อนัตรายกบัตวัเอง หรอืเมือ่สืบทอดไปแลวจะดแูลไมไดไป
ทาํใหผดิขอคะลํา อาจจะสงผลมาสูผูสอน หรือผทูีสื่บทอด
ไป และท่ีองคความรูเร่ิมเลือนหายไปเพราะผูทีจ่ะมาเรียน
เอาวิชาความรู ไมมีคุณสมบัติพอ ประกอบกับคนรุนใหม
ก็ไมไดใหความสนใจในวิธีการรักษาแบบพ้ืนบานมากนัก
และไมสนใจท่ีจะเรียนรู และถึงจะไมใหความสนใจ เมื่อมี
ความจําเปนก็ยังไปรับการรักษาจากหมอพื้นบานอยู 
ซ่ึงหากเปนเชนน้ีการแพทยพื้นบานคงเส่ือมคุณคาและ
สูญสิ้นไปในที่สุด

8.  ขอเสนอแนะ
 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย เนือ่งจากหมอพืน้บาน
ยังมีบทบาท ในการดูแลสุขภาพของประชาชน ทั้งดาน
รางกาย จิตใจ รวมท้ังจิตวิญญาณ ควบคูกับการแพทย
แผนปจจุบัน ในชุมชน ผูวจิยัจงึมขีอเสนอแนะ เชิงนโยบาย 
ดังน้ี
 1. ควรมีการสํารวจหมอพ้ืนบาน ทุกหมูบาน 
รวมท้ังความถนัด ของแตละทาน เพ่ือขึ้นทะเบียนกับ 

สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวัด เน่ืองจาก ยงัมหีมอพ้ืนบาน
อีกจํานวนมาก ที่ยังไมขึ้นทะเบียน
 2.  สํานักงานสาธารณสุขจั งหวัด  ควรมี
นโยบายใหการสงเสริม สนับสนุน หมอพ้ืนบาน ในการ
ดูแลสุขภาพของประชาชน และถายทอดความรูสูคนรุน
ใหม เพือ่เปนทางเลือก ในการดูแลสขุภาพของประชาชน 
 ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป
 1.  ควรศึกษาการดํารงอยูของระบบการแพทย
พื้นบานในจังหวัดขอนแกน
 2.  ควรศึกษาภูมปิญญาของการแพทยพืน้บาน
เปนเฉพาะกรณี เพื่อรวบรวมองคความรูท่ีเชี่ยวชาญของ
หมอพ้ืนบานในแตละดาน
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