นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจและสังคม

“ของดีทีบ่ า้ นหมอเมือง” ภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพท้องถิน่
ตาบลดงมะดะ อาเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงราย
พิมทรัพย์ พิมพิสทุ ธิ์

“Traditional Herb” local health care wisdom. Tambon Dong mada,
Mae lao district,Chiang Rai province.
Pimsub Pimpisut
สาขาการจัดการภูมิปัญญาและทรัพยากรทางวัฒนธรรม สานักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 57100
Wisdom and Cultural Resources Management School of Social Sciences Chiang Rai Rajabhat University 57100

*Corresponding author. E-mail: pimsub99@gmail.com

บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี้ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของงานวิ จั ย องค์ ค วามรู้ ห มอเมื อ งดงมะดะ อ าเภอแม่ ล าว จั ง หวั ด เชี ย งราย มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ความรู้ภมู ปิ ัญญาท้ องถิ่นในการดูแลสุขภาพในตาบลดงมะดะ และศึกษาแนวทางในการนาองค์
ความรู้ของหมอเมืองไปใช้ ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพชุมชน กลุ่มเป้ าหมายคือ หมอเมืองในตาบลดงมะดะ จานวน 12
คน โดยใช้ แนวการสัมภาษณ์ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการประชุมกลุ่มย่อย ผลการศึกษาพบว่า หมอเมืองตาบลดง
มะดะ รวมกลุ่มเมื่อปี พ.ศ. 2548 ส่ วนใหญ่ผ้ ูสงู อายุ และเป็ นส่วนหนึ่งของหมอเมืองในอาเภอแม่ลาว มีวิธใี นการดูแล
สุขภาพให้ กบั คนในชุมชน คือ ภูมปิ ัญญาการใช้ สมุนไพร การนวด และภูมปิ ัญญาการรักษากระดูกหัก และใช้ การดูแลด้ วย
พิธกี รรมเรียกว่าการฮ้ องขวัญ(ร้ องขวัญ) สืบชะตา ส่งเคราะห์ จากการศึกษา พบว่า ภายในบริเวณบ้ านหมอเมืองมีการ
ปลูกสมุนไพรมากกว่า 20 ชนิด เช่น ดีงูหว้ า เปล้ า ฮ่อสะปายควาย เพชรสังฆาต เสลดพังพอน ลูกใต้ ใบ มะตาเสือ(ยอ)
เป็ นต้ น เพื่อใช้ ในการดูแลสุขภาพให้ กับคนในชุมชน โดยแนวทางการนาความรู้มาใช้ ประโยชน์ พบว่ า การถ่ายทอด
ความรู้ของการดูแลสุขภาพซึ่งเป็ นภูมิปัญญาท้ องถิ่นสามารถประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เสียงตามสายภายใน
หมู่บ้านให้ ความรู้การดูแลด้ านสุขภาพ และจัดเป็ นกิจกรรมด้ านสุขภาพให้ กบั กลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน เช่น กลุ่มเยาวชน กลุ่ม
สตรี รวมถึงสร้ างแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เพื่อให้ เกิดความภูมิใจในภูมิปัญญาท้ องถิ่น และสามารถนาทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ท้ องถิ่นมาใช้ ประโยชน์ได้
คาสาคัญ หมอเมือง , สมุนไพร, การดูแลสุขภาพท้ องถิ่น

This research aims study the local wisdom health care im Dong mada, Mae Lao district, Chiang Rai
province ,and studied approach in bringing the knowledge of the traditional Thai Medicine to take advantage in the
health care community.The population were traditional Thai Medicine in Dong mada community,
The process to study were interviews, observations and focus groups The study found that traditional
Thai Medicine in Dong mada total current since 2005 Current in group of tha - itreaditional medicine are 1 2
people.Health care in Dongmada Community actually using of herb , massage and khawg-sui, (treatment of broken
bones) , Hong-kwan ritual and (encouragement, empowerment) and prolonging life. Includes activities groups to
health care for people in the community and joins the group in Mae Lao District organize activities to provide health
care for people in the community by the services of health care at Promoting hospital and temple in cooperation
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with the hospital as well. They have plant herbs over 20 types around the house of Treaditional healer such
as Deeguwa(Tacca chantrieri Andr.) Plao (Croton subiyratus Kurz) Hosapaikwai (Berchemia floribunda Wall)
PetsungKat(Cissus quadrangularis) Salet- Pangpon(Barleria lupulina) Looktaibai(Phyllanthus amarus Schumach.)
Yow(Morinda citrifolia Linn.) เป็ นต้ น For use in health care for people in the community.
Which approach to use of knowledge found to convey the knowledge of health care, which is the local
wisdom can be in various formats such as the public relations audio line in community for teaching activities with
minors health care. And learning activities in youth of pride in the local wisdom and can be locally available
resources.
Key words Alternative healer, Herb, Local health care
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การพึ่งพาตนเองด้ านสุขภาพในชุมชน เป็ นวิถชี ีวิตของชาวบ้ าน มีลักษณะเป็ นพหุวัฒนธรรม ซึ่งหมายถึงมีการใช้
การแพทย์หลากหลายสาขาในการดูแลสุขภาพคนในชุมชน ทั้งการแพทย์แผนปัจจุบนั การแพทย์ทางเลือก การแพทย์แผน
ไทย และการแพทย์พ้ ืนบ้ านเป็ นเรื่องของการจัดความสัมพันธ์ท่สี มดุลระหว่าง คนกับคน คนกับธรรมชาติแวดล้ อม คนกับ
สิ่งเหนือธรรมชาติ โดยผ่านกระบวนการทางจารีตประเพณี วิถชี ีวิต เพื่อให้ เกิดความสุขทั้งคนในครอบครัวและชุมชน
การดูแลสุขภาพชุมชนด้ วยหมอพื้นบ้ านนั้น เป็ นความรู้ท่ฝี ังและแฝงอยู่ในคน เป็ นความรู้ท่เี จ้ าของได้ เรียนรู้จาก
ประสบการณ์เป็ นหลัก สามารถเยียวยารักษาโรคต่ าง ๆ ได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่ อปั ญหาความเจ็บป่ วยบาง
ประการได้ อย่างเหมาะสม ในขณะที่ระบบการแพทย์ดังเดิมในสังคมนั้น อาจเป็ นทางเลือกที่สอดคล้ องกับความต้ องการทาง
สังคมจิตวิทยา สามารถให้ คาตอบต่อความคับข้ องใจของมนุษย์ได้ ( โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์,2550)
หมอเมืองหรือหมอพื้นบ้ าน เป็ นผู้มีความรู้ด้านการดูแลสุขภาพด้ วยความรู้และภูมิปัญญาท้ องถิ่น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ภูมปิ ัญญาล้ านนา ที่สบื ทอดกันมาจากบรรพบุรษุ หลายชั่วอายุคน ซึ่งมีระบบการรักษาแบบองค์รวม(Holistic) คือ
คานึงถึงกาย จิตและวิญญาณ ควบคู่กันไป การรักษาสุขภาพแบบหมอเมือง จะรักษาและดูแลสุขภาพ จากสมุนไพร
ธรรมชาติท่มี ีอยู่ในท้ องถิ่น และรวมไปถึงการดูแลโดยใช้ ความเชื่อ จิต วิญญาณ และพลังชุมชนด้ วย เรียกได้ ว่า เป็ น
ความรู้แบบองค์รวม โดยมีเป้ าหมายคือสุขภาวะของคนในชุมชน
หมอเมืองไม่ใช่วิชาชีพ แต่เป็ นตาแหน่งทางสังคม ที่ชุมชนมอบให้ แก่บุคลากรที่สงั คมยกย่องในฐานะเป็ นผู้สร้ างสรรค์และ
เยียวยารักษาปั ญหาของคนในชุมชน(Traditional Healer) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องโรคภัยไข้ เจ็บ บทบาทและสถานภาพ
ของหมอเมืองนั้น ดารงอยู่และรับใช้ ชุมชนมาอย่างยาวนาน มีรปู แบบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ นหมอยาสมุนไพร หมอเป่ า
หมอนวด หมอตาแย หมอรักษากระดูก หมอพิธกี รรมต่าง ๆ ล้ วนเป็ นผู้ท่มี ีบทบาทในการช่วยดูแลรักษาความเจ็บป่ วย
ของคนในชุมชนทั้งสิ้น เป็ นการพึ่งตนเองในชุมชนซึ่งสอดคล้ องกับวิถีชีวิต ความเชื่อ ระบบคุณค่าและวัฒนธรรมชุมชน
และลดภาระของโรงพยาบาลไปได้ มาก (รังสรรค์ จันต๊ะ,2557)
ในชุมชนตาบลดงมะดะ อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีปราชญ์ชาวบ้ านในด้ านต่าง ๆ ซึ่งในด้ านการดูแล
สุขภาพนั้น ได้ มกี ารรวมกลุ่มหมอเมือง ใช้ ความรู้ภมู ปิ ัญญาและประสบการณ์ท่ไี ด้ รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรษุ หรือการ
ได้ เรียนรู้จากปั๊บสา(ตาราพื้นเมืองต่าง ) ในการดูแลสุขภาพให้ กบั คนในชุมชน โดยตั้งศูนย์เรียนรู้ท่มี ีช่ ือว่า “ศูนย์เฮียนฮู้
ภูมิปัญญาหมอเมือง” โดยนาความรู้ท้องถิ่นมาใช้ ในการดูแลสุขภาพและให้ บริการในชุมชนทั้งด้ านร่างกาย เช่น การนวด
การใช้ สมุนไพรในท้ องถิ่นในการดูแลสุขภาพ และด้ านจิตใจซึ่งหมายถึงการใช้ พิธกี รรมต่าง ๆ โดยจะมีการรวมกลุ่มหมอ
เพื่อให้ บริการในชุมชนในทุกสัปดาห์ท่ี 2 ของทุกเดือน จัดกิจกรรม ณ ศูนย์เฮียนฮู้ภมู ิปัญญาหมอเมือง(ศูนย์เรียนรู้ภูมิ
ปั ญญาหมอเมือง) รวมถึงเป็ นที่พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพ โดยตั้งอยู่บริเวณอาคารเอนกประสงค์ บ้ านป่ าก่อ
พัฒนา หมู่ 16 ตาบลดงมะดะ อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ซึ่งภายในบริเวณอาคารเอนกประสงค์นอกจากศูนย์เฮียนอู้
ฯ ยังมีศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน(กศน.) สานักงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเพื่อชุมชนคนดงมะ
ดะ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน) ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน ซึ่งในการให้ บริการของ
สมาชิกในศูนย์เฮียนฮู้ภมู ิปัญญาหมอเมือง ดังที่กล่าวในข้ างต้ นเห็นว่า ได้ มีการจัดกิจกรรมที่ใช้ องค์ความรู้และภูมปิ ัญญา
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ของท้ องถิ่น ให้ การดูแลสุขภาพให้ กับชุมชน รวมถึงการจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพด้ วยความรู้และภูมิปัญญาในการดูแล
สุขภาพท้ องถิ่น
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาด้ านการดูแลสุขภาพด้ วยภูมิปัญญาท้ องถิ่น และการดูแลสุขภาพชุมชน
ด้ วยหมอพื้นบ้ าน เพราะเป็ นการรวบรวม การจัดเก็บ สามารถยกระดับความรู้ขององค์กรเพื่อสร้ างประโยชน์จากต้ นทุน
ทางปั ญญา เพื่ อให้ ได้ ความรู้ท่ีถูกต้ องเหมาะสม สอดคล้ องกับความต้ องการของบุคคล และ สามารถนาไปใช้ ให้ เกิด
ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและท้ องถิ่นด้ านสุขภาพสามารถ แสดงถึงศักยภาพของชุมชนความเข้ มแข็งของชุมชนในการ
พึ่งตนเอง และส่งเสริมให้ มกี ารใช้ ประโยชน์ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาองค์ความรู้ภมู ปิ ัญญาท้ องถิ่นในการดูแลสุขภาพในตาบลดงมะดะ อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อศึกษาแนวทางในการนาองค์ความรู้ของหมอเมืองไปใช้ ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพชุมชน

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
1. การเลือกพื้นที่ท่ศี ึกษา
เนื่องจากเป็ นการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็ นพื้นที่ ที่ยังคงใช้ วัฒนธรรมการดูแลสุขภาพด้ วยสมุนไพรในท้ องถิ่น ที่คน
ในพื้นที่ยังคงให้ ความสาคัญกับการพึ่งตนเองในด้ านสุขภาพ การดูแลด้ วยสุขภาพด้ วยภูมปิ ัญญาได้ ในเบื้องต้ น
.2ประชากรที่ศึกษา
หมอเมืองได้ รับการยอมรับในชุมชน ในตาบลดงมะดะ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จานวน 12 คน
3. เครื่องมือที่ใช้ วิจัย
ผู้ศึกษาวิจัยจัดทาเครื่องมือเพื่อเก็บข้ อมูลในกลุ่มเป้ าหมาย โดยใช้ เครื่องมือ ดังต่อไปนี้
3.1 แบบสัมภาษณ์
จัดทาแบบสัมภาษณ์ปลายเปิ ด และสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อเก็บข้ อมูลพื้นฐานของหมอเมือง และการใช้ ภมู ิปัญญา
พื้นบ้ านในการดูแลสุขภาพที่ยังคงมีอยู่และใช้ อยู่ในปั จจุบัน เช่น การดูแลสุขภาพ การใช้ สมุนไพร โดยมุ่งเน้ นการใช้ ภมู ิ
ปัญญาท้ องถิ่น ที่เป็ นที่ยอมรับและมีองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพด้ วยภูมปิ ัญญาท้ องถิ่น
3.2 การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม
ร่วมสังเกตการณ์ในกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มหมอพื้นบ้ านในศูนย์เฮียนฮู้ภมู ปิ ัญญาหมอเมือง(ศูนย์ฮีตฮอยหมอ
เมือง) ในด้ านการรักษาสุขภาพให้ กบั คนในชุมชน
3.3 การสนทนากลุ่มย่อย
การสนทนากลุ่มหมอเมือง โดยกาหนดประเด็นเพื่อให้ ได้ ข้อมูลในการดูแลสุขภาพชุมชน คือ รูปแบบการดูแล
สุขภาพของหมอเมือง องค์ความรู้ท่ใี ช้ ในการดูแลสุขภาพในด้ านต่าง ๆ คือ ด้ านร่างกาย ด้ านการใช้ ยาสมุนไพร ด้ าน
พิธกี รรม เพื่อเป็ นการรวบรวมองความรู้รวมถึงข้ อเสนอแนะแนวทางรวมถึงวิธกี ารในการนามาใช้ ความรู้ท่ไี ด้ ไปใช้ ให้
สอดคล้ องกับบริบทของพื้นที่ ตาบลดงมะดะ อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
หมอเมืองในตาบลดงมะดะ ส่วนใหญ่ มีอาชีพเกษตรกรรม รับจ้ างและเป็ นกลุ่มผู้สูงอายุ แต่ เนื่องจากมีองค์
ความรู้ในการดูแลสุขภาพด้ วยภูมิปัญญาที่หลากหลายจากการเรียนรู้จากบรรพบุรุษ และรักษาอาการเจ็บป่ วยให้ คนใน
ชุมชนจนเป็ นที่ยอมรับนับถือ เป็ นความสัมพันธ์ของหมอเมืองและคนในชุมชนในด้ านการดูแลสุขภาพ ที่เป็ นองค์รวม ทั้ง
ด้ านร่ างกาย ด้ านจิตใจ และด้ านสังคม จากการศึกษาพบว่ า หมอเมืองในตาบลดงมะดะเริ่มตั้งกลุ่มจากผู้สูงอายุ ซ่ึงมี
ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพด้ วยภูมิปัญญาท้ องถิ่น เมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2548 ในชื่อศูนย์เฮียนฮู้ภูมิปัญญาหมอเมือง
ปัจจุบนั คือ ศูนย์ฮีตฮอยหมอเมืองตาบลดงมะดะ พบว่า มีสมาชิกในกลุ่ม จานวน 12 คน สามารถแบ่งเป็ น 2 กลุ่มคือ 1.
ผู้สงู อายุ มีอายุต้งั แต่ 60 ปี ขึ้นไป เป็ นหมอเมืองที่ได้ รับการยอมรับจากชุมชน โดยได้ รับการถ่ายทอดความรู้จากบรรพ
บุรษุ คือ การใช้ สมุนไพร การนวด และการรักษากระดูกหัก และการรักษาด้ วยพิธกี รรมเรียกว่าการฮ้ องขวัญ 2.หมอเมือง
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มีอายุระหว่าง 45-59 ปี ผู้ได้ รับการถ่ายทอดความรู้จากหมอเมืองที่เป็ นผู้สูงอายุ ซึ่งการเรียนรู้เกิดจากความสนใจ ซึ่ง
สามารถใช้ องค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพให้ กบั คนในชุมชนได้ โดยแบ่งผลการศึกษาเป็ น 2 หัวข้ อ ดังต่อไปนี้
1.การใช้ ภมู ปิ ัญญาท้ องถิ่นดูแลสุขภาพ
จากการศึกษาองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพให้ กับคนในชุมชน ด้ วยหมอเมือง พบว่ า สามารถแบ่งได้ เป็ น 3
รูปแบบ คือ 1. การใช้ สมุนไพรในการดูแลสุขภาพ 2. การดูแลสุขภาพด้ วยการนวด 3. การใช้ พิธีกรรม โดยหมอเมือง
สามารถผสมผสานการดูแลสุขภาพ ในรูปแบบต่ าง ๆ เพื่ อรักษาให้ ผ้ ูป่วยได้ หายจากอาการเจ็บป่ วยได้ ซึ่งสมุนไพร
ท้ องถิ่น ปัจจุบนั เป็ นที่นิยมใช้ ดูแลรักษาอาการเจ็บป่ วยต่าง ๆ ที่เป็ นอาการเจ็บป่ วยขั้นพื้นฐาน และไม่จาเป็ นที่จะต้ องเสีย
เงิน และเดินทางไปหาหมอที่โรงพยาบาล
1.1สมุนไพรท้ องถิ่นในการดูแลสุขภาพ
บริเวณบ้ านหมอเมืองในตาบลดงมะดะ จะนิยมปลูกสมุนไพรไว้ รอบบริเวณบ้ าน ใช้ เป็ นรั้ว บ้ าน ไม้ ประดับ
รับประทานเป็ นอาหาร และเก็บเพื่อใช้ ประโยชน์ได้ ง่าย จากการสารวจพบว่า ภายในบ้ านหมอเมืองมีสมุนไพรมากกว่า 20
ชนิด ทั้งที่ปลูกเองและขึ้นเองตามธรรมชาติ สามารถใช้ ดูแลสุขภาพ รักษาอาการเจ็บป่ วย เช่น เป็ นไข้ หวัด ปวดเมื่อย
ท้ องเสีย แมลงสัตว์กดั ต่อย และ บารุงกาลัง ซึ่งสมุนไพรในบริเวณบ้ านหมอเมือง มีดงั ต่อไปนี้
จี๋กกุ๊ มีลักษณะคล้ ายขิง ข่า ที่นิยมรับประทานทั้งเป็ นผักลวก และใส่แกง มีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการท้ องอืด
ผัก เซี ย งดา บรรเทาอาการเป็ นไข้ เป็ นหวั ด และเป็ นยาระบายที่ดี นิ ย มน ามาผัด และแกง ปั จ จุ บัน ได้ มีผล
การศึกษาสามารถลดระดับนา้ ตาลในเลือดเหมาะสาหรับผู้ป่วยที่เป็ นโรคเบาหวาน
ฟ้ าทะลายโจร มีสรรพคุณรักษาอาการหวัด ไข้ ลดนา้ มูก แก้ ร้อนใน ซึ่งหมอเมืองจะนามาตากแห้ งเก็บไว้ และ
มักจะรับประทานใบสดเพื่อให้ เจริญอาหาร
เปล้ า เปล้ าตองแตก เปล้ าน้ อย มักนิยมใช้ กบั ผู้หญิงหลังคลอดที่อยู่เดือน(การดูแลสุขภาพหลังคลอด) ใช้ ต้ม
อาบเพื่อกระชับผิว และใช้ สาหรับโรคผิวหนังและผื่นคันต่าง ๆ ได้
ดีงูหว้ า ว่ านค้ างคาวดา หรือ เนรภูศรี ที่มีสรรพคุณช่ วยเจริญอาหาร แก้ อาการไข้ และซางในเด็ก และเป็ นยา
ร่วมกับสมุนไพรชนิดอื่น เป็ นยาแก้ อมั พฤกษ์ ความดัน
ฮ้ อสะปายควาย หมอเมืองนิยมดองกับเหล้ า มีสรรพคุณใช้ บารุงกาลัง
กระบือเจ็ดตัว ตากแห้ งใช้ ชงดื่มแก้ กษัย เป็ นยาแก้ ไข้ และสามารถช่วยบรรเทาอาการร้ อนใน และให้ หญิงหลัง
คลอดต้ มรับประทานเพื่อขับนา้ คาวปลา
พิรังกาสาหรือ ที่เรียกว่า ผักจ๋า หมอเมืองจะใช้ สาหรับผู้ท่มี ีอาการคันตามผิวหนัง แก้ ลมพิษ เป็ นกลาก เกลื้อน
และสามารถนาผลสุกมาตากแห้ งบดผสมนา้ ผึ้งรับประทานเป็ นยาลูกกลอนบารุงเลือด
หญ้ าอ่อมแซ่บ ที่ข้ นึ เองตามธรรมชาติ นิยมนามาแกงเป็ นอาหารเพราะมีรสอร่ อย บารุงเลือด บารุงกาลัง และ
บารุงสายตาม ใช้ ร่วมกับสมุนไพรชนิดอื่น ๆ พอกตา ให้ ความรู้สกึ ตาสว่าง สดใส
ต้ นสะบ้ าใหญ่ ใช้ แก้ โรคผิวหนัง ผื่นคัน กลากเกลื้อน
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เครือเถา หรือเครือเขา ใช้ บารุงเส้ น บารุงร่างกาย แก้ อาการไข้
หญ้ าเอ็นยืด ใช้ ยางของหญ้ าในการห้ ามเลือด เช่น แผลมีดบาดที่มเี ลือดออกเล็กน้ อย
เพชรสังฆาต ช่ วยบารุงกาลัง และสาหรับคนเป็ นริดสีดวง ที่จะช่ วยเบาเทาอาการเจ็บปวด และทาเป็ นยาพอก
รักษาอาการกระดูกหัก
หญ้ านาง เป็ นยาเย็น หมอเมืองจะใช้ เมื่อต้ องการรักษาสมดุลให้ ร่างกาย แก้ เมื่อย แก้ ปวด
เสลดพังพอน หรือ พญายอ ใช้ รักษาแผล ขยี้ทาเมื่อแมลงสัตว์กดั ต่อย รักษาอาการคัน เป็ นผื่นได้
กระดูกไก่ดา ใช้ บรรเทาอาการปวด เช่น ปวดเมื่อย ปวดศีรษะ แก้ ไอ ส่วนใหญ่ใช้ ใบและราก แก้ อาการบวมชา้
ฝาง มักนิยมรับประทานเพื่อแก้ กระหายนา้ ดับร้ อน บารุงเลือด แก้ ร้อนใน มีรสหวานและสามารถรักษาอาการไข้
ได้
รางจืด ใช้ สาหรับล้ างพิษ ถอนพิษไข้ แก้ เบื่อเมา แก้ ร้อนใน และปรับสมดุลในร่างกาย ช่วยขับพิษสุราออกจาก
ร่างกาย แต่ไม่ควรรับประทานเป็ นประจา
มะขาม เป็ นยาระบาย แก้ อาการท้ องผูก และสามารถช่วยให้ มผี วิ พรรณสดใส เปลือกนามาต้ มช่วยบรรเทาอาการ
ท้ องเสีย ท้ องร่ วง แก้ ไข้ ตัวร้ อน รวมถึงเป็ นยาที่ใช้ ต้มอาบให้ กับหญิงหลังคลอดเพื่อขจัดคราบบนผิวหนังออก
จากร่างกายและกระชับผิวพรรณ
ส้ มป่ อย เป็ นไม้ มงคลที่ใช้ ประกอบในพิธกี รรมต่าง ๆ ของภาคเหนือ ซึ่งมีสรรพคุณในการช่วยให้ เจริญอาหาร
แก้ ตาแดง ขับเสมหะ รากและใบใช้ ต้มดื่มบรรเทาอาการท้ องเสีย ท้ องร่วง
ชะพลู ช่วยเจริญอาหาร และ ขับเสมหะ มีกลิ่นหอม ส่วนใหญ่จะขึ้นเองตามธรรมชาติบริเวณรั้วบ้ าน
ตูน แก้ พิษไข้ ดบั ร้ อน ซึ่งส่วนใหญ่มกั นิยมรับประทานเป็ นอาหารพื้นบ้ าน ใช้ แกง และลวกรับประทานกับนา้ พริก
บอน แก้ ไข้ แก้ เจ็บคอ และเป็ นยาระบาย แต่ถ้าใช้ ไม่ถูกวิธกี จ็ ะทาให้ มอี าการคันได้
ปิ ดปิ วแดง หรือ เจตมูลเพลิง ใช้ บรรเทาอาการปวดเมื่อย บารุงร่ างกาย บารุงเลือด แก้ ใจสั่น บรรเทาอาการ
ท้ องเสียท้ องร่วง และสาหรับผู้หญิงที่ประจาเดือนมาไม่ปกติ
หนุมานประสานกาย บรรเทาอาการไอ แก้ หอบหืด เจ็บคอ แพ้ อากาศ และสามารถใช้ พอกสมานแผลได้
ดีปลากั้ง เป็ นสมุนไพรใช้ บารุงกาลัง ช่วยเจริญอาหาร นิยมนามาเป็ นผักเคียงรับประทานกับนา้ พริก และลาบ
ผักห้ วนหมู หรือกระทุ้งหมาบ้ า รับประทานดอกแก้ ไข้ ดับร้ อน ช่ วยให้ เจริญอาหาร สามารถใช้ ใบนามาพอก
รักษาอาการฝี หนอง ลดอาการอักเสบ ซึ่งหากใช้ ไม่ถูกต้ องก็จะทาให้ เป็ นพิษ เช่น ทาให้ มอี าการมึนงง อาเจียน
เกล็ดปลาช่อน เป็ นยาถอนพิษไข้ แก้ ไข้ แก้ ปวด ขับปั สสาวะ บรรเทาอาการท้ องเสีย ท้ องร่ วง แก้ ปวดท้ องและ
สามารถใช้ รักษาแผลที่ผุพองได้
ตะลิงปลิง แก้ ร้อนใน กระหายนา้ ช่วยลดอาการอักเสบ ใบใช้ แก้ คนั ลดอาการบวมแดง จากแมลงกัดต่อย
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บุก ช่วยให้ ขบั ถ่ายได้ ดี ช่วยลดนา้ ตาลในเลือด บรรเทาอาการแผลไฟไหม้ นา้ ร้ อนลวก แก้ ปวดฟกชา้ ซึ่งบุกนิยม
นามารับประทานกับนาพริก และต้ องต้ มเสียก่อน เพราะบุกมีพิษทาให้ เกิดอาการคัน
มะตาเสือ(ยอ) แก้ กษัย ช่วยให้ เจริญอาหาร ลดความดัน บารุงสมอง และช่วยให้ นอนหลับได้ ง่าย รวมไปถึงช่วย
รักษาอาการไข้ ปวดศีรษะได้ เป็ นยาระบายแก้ ท้องผูกถ่ายยาก
ลูกใต้ ใบ มีสรรพคุณ แก้ ไข้ ลดอาการปวด รวมถึงบรรเทาอาการอ่อนเพลียจากการทางาน บรรเทาอาการผื่นคัน
โดยการนามาตาผสมกับเหล้ าพอกไว้ ซึ่งหมอเมืองมักจะนาผลมาตากแห้ งเก็บไว้

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพ 2 สมุนไพรบริเวณบ้ านหมอเมืองตาบลดงมะดะ อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
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นอกจากนี้ภายในบริเวณบ้ าน ยังปลูกสมุนไพรที่เป็ นที่นิยมในปั จจุ บัน เช่ น ขมิ้น ว่ านหางจระเข้ บอน ตูน
มะขาม ชะพลู บอระเพ็ด และพืชสวนครัว ซึ่งสมุนไพรต่าง ๆ จะนิยมเก็บในช่วงหน้ าแล้ ง เพราะตัวยาจะมีคุณสมบัติท่ดี ี
และมีฤทธิ์เข้ มข้ น นอกจากสมุนไพรดั้งเดิมที่ได้ เรียนรู้จากบรรพบุรษุ แล้ ว เมื่อทราบว่ามีสมุนไพรชนิดใหม่ท่มี คี ุณสมบัตใิ น
การรักษาสุขภาพก็จะนามาปลูกและทดลองใช้ และแบ่งปั นให้ กับเพื่อนบ้ านและคนในชุมชน เช่ น ต้ นเฉาเหว่ ย ซึ่งเป็ น
สมุนไพรจากเมืองจีน ใช้ บรรเทาอาการไข้ บารุงกาลัง จะสังเกตได้ ว่า สมุนไพรชนิดต่าง ๆ ที่อยู่ในบริเวณบ้ านหมอเมือง
เป็ นยาสมุนไพรใช้ รักษาอาการเจ็บป่ วยขั้นพื้นฐาน เช่น อาการหวัด ไข้ ผื่นคัน ท้ องเสีย โรคผิวหนัง ซึ่งมิใช่โรคร้ ายแรง ซึ่ง
อาการที่หมอเมืองไม่สามารถรักษาได้ ก็จะแนะนาให้ ไปพบหมอที่โรงพยาบาล จะเห็นได้ ว่า หมอเมืองจะมีการจัดการและ
ใช้ พ้ ืนที่ภายในบริเวณบ้ านเพื่อเป็ นประโยชน์ได้ อย่ างเหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมและวิ ถีชีวิต ซึ่งแสดงให้ เห็นถึงชีวิตที่
เรียบง่าย และเป็ นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ
1.2 การดูแลสุขภาพด้ วยการนวด
การดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ที่เก็บป่ วยจากอาการปวดเมื่อยจากการทางานหนัก นิยมที่จะดูแลสุขภาพด้ วย
การนวด สามารถบรรเทาอาการปวดเมื่อย ซึ่งสมาชิกหมอเมืองมีความสามารถในการนวดบาบัดอาการปวดเมื่อย ซึ่งมี
ความชานาญที่เกิดจากการเรียนรู้โดยหมอเมืองที่อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุจะได้ รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการนวดจาก
บรรพบุรุษ และเรียนรู้จากการประสบการณ์ นามาถ่ายทอดให้ กับหมอเมืองรุ่นใหม่ท่สี นใจการดูแลสุขภาพให้ กับคนใน
ชุมชนด้ วยการนวด รวมถึงการฝึ กอบรมจากสถาบัน และโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อเพิ่มทักษะทักษะความชานาญในการรักษา
1.3 การดูแลสุขภาพด้ วยพิธกี รรม
ชุมชนดงมะดะ ซึ่งยังคงมีความศรัทธาและมีความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติ และสิ่งศักดิ์สทิ ธิ์ หากได้ รับอุบตั ิเหตุ
ที่ทาให้ เกิดอาการตกใจ เสียขวัญรู้สกึ ตื่นตระหนก จะใช้ วิธกี ารส่งเคราะห์ และฮ้ องขวัญ(ร้ องขวัญ) เพื่อเป็ นการให้ กาลังใจ
ผู้เจ็บป่ วย โดยผู้ท่ที าการฮ้ องขวัญ คือ ปู่ จ๋าน หรือ ผู้เชี่ยวชาญในการประกอบพิธกี รรม เป็ นผู้ท่มี คี วามรู้เฉพาะในเรื่องพิธี
การ เพราะต้ องใช้ เครื่องประกอบพิธกี รรมหลายประเภท เช่น การทาบายศรี อาหาร ผลไม้ ชนิดต่าง ๆ เป็ นต้ น
2. แนวทางในการนาองค์ความรู้ของหมอเมืองไปใช้ ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพชุมชน
ผู้สูงอายุท่เี ป็ นหมอเมืองในตาบลดงมะดะ เป็ นกลุ่มผู้สงู อายุท่มี ีศักยภาพ นอกจากการดูแลสุขภาพชุมชนแล้ ว
สามารถนาภูมิปัญญาท้ องถิ่นเชื่อมโยงกับการดูแลในระบบสุขภาพของรัฐ มีรูปแบบการดูแลสุขภาพชุมชน ที่เชื่อมโยงกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล(รพ.สต.) โรงพยาบาลแม่ลาว และวัด โดยจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพหมุนเวียนไปยัง

นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจและสังคม

หมู่บ้านต่าง ๆ ใน อาเภอแม่ลาว สามารถทาให้ เป็ นพื้นที่เพื่อการดูแลสุขภาพชุมชน ใช้ สถานที่บริเวณศาลาอเนกประสงค์
ประจาหมู่บ้าน วัด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล(รพ.สต.) ทั้งหมด 13 แห่ง ซึ่งมีกจิ กรรม คือ การดูแลสุขภาพ
ให้ กับคนภายในชุ มชน เช่ น การนวด การดื่มนาสมุนไพร การให้ ความรู้ในการดูแลสุขภาพจากหมอเมือง เจ้ าหน้ าที่
สาธารณสุข ทั้งจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล และโรงพยาบาลแม่ลาว เช่ น การออกกาลังกาย การรับประทาน
อาหารเพื่อส่งเสริมสุขภาพในกับคนในชุมชนโดยเฉพาะผู้สงู อายุ ซึ่งค่ารักษาพยาบาลเป็ นตามจิตศรัทธา โดยไม่เรียกร้ อง
ค่าตอบแทน และสามารถผสมผสานให้ เข้ ากับการดูแลสุขภาพกับการแพทย์แผนปั จจุบันได้ อย่ างเหมาะสม โดยนาภูมิ
ปั ญญาในด้ านต่าง ๆ ร่วมรักษากับการแพทย์แผนปั จจุบัน เช่น การใช้ สมุนไพร การฮ้ องขวัญให้ กบั ผู้ป่วยในโรงพยาบาล
รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้ วยภูมิปัญญาพื้นบ้ าน เช่น การจัดกิจกรรมการดูแลสุขภาพด้ วยการ
นวด การต้ มนา้ สมุนไพรบารุงกาลัง รวมถึงการเพาะพันธ์สมุนไพร เพื่อปลูกและขยายพันธ์ในป่ าชุมชน และจากการศึกษา
พบว่า ในตาบลดงมะดะ มีสมุนไพรเป็ นจานวนมาก ซึ่งหมอเมืองนามาใช้ ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้ นให้ กบั คนในชุมชน
เช่น บรรเทาอาการปวดเมื่อย รักษาอาหารไข้ หวัด อาการแพ้ แมลงสัตว์กดั ต่อย ซึ่ง คนในชุมชนรู้ถึงประโยชน์ของการใช้
สมุ น ไพรบางชนิ ด และไม่ นิ ย มที่ จ ะท าสมุ น ไพรใช้ เอง ดั ง นั้ น เพื่ อให้ เกิ ด การใช้ ประโยชน์ และการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติท่เี อื้อประโยชน์ให้ กับคนในชุมชนอย่างยั่งยืน มีแนวทางในการนาองค์ความรู้ด้านสมุนไพรของหมอ
เมืองมาใช้ ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพชุมชน ดังต่อไปนี้
1. จัดกิจกรรมให้ ความรู้โดยเน้ นสมุนไพรที่มอี ยู่ในชุมชน ซึ่งมีกลุ่มเป้ าหมายที่หลากหลาย เช่น กลุ่มเยาวชน กลุ่มอาจารย์
กลุ่มสตรี มากกว่ าการจัดกิจกรรมเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อสามารถนาไปใช้ ดูแลสุขภาพให้ กับคนในครอบครัว และ
เยาวชนตระหนักถึงการใช้ ประโยชน์จากสมุนไพร และสามารถดูแลตนเองในเบื้องต้ นก่อนที่จะไปพบหมอที่โรงพยาบาล
รวมถึงเป็ นการถ่ายทอดองค์ความรู้ ไปยังกลุ่มเยาวชน เพื่อให้ เกิดการใช้ ประโยชน์ในชุมชนอย่างแท้ จริง
2. ประชาสัมพั นธ์ในรูปแบบต่ าง ๆ เช่ น เสียงตามสายภายในหมู่บ้า นให้ ความรู้การดูแลด้ านสุขภาพโดยเน้ นการใช้
สมุนไพรในชุมชน เนื่องจากคนในชุมชนส่วนใหญ่ร้ จู ักชนิดและชื่อของต้ นไม้ แต่ไม่ทราบถึงสรรพคุณในการรักษาโรค การ
ประชาสัมพันธ์ด้วยการใช้ เสียงตามสายในหมู่บ้าน เป็ นวิธกี ารหนึ่งในการกระจายข้ อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง
3. สร้ างแหล่งเรียนรู้ด้านภูมปิ ัญญา ที่ศูนย์เฮียนฮู้ฯ รวมถึงส่งเสริมให้ บ้านหมอเมืองเป็ นแหล่งเรียนรู้ด้านสมุนไพร เพราะ
เป็ นพื้นที่ท่สี ามารถศึกษาพรรณพืชสมุนไพรได้ จริง สามารถเป็ นพื้นที่แห่ งการเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาของหมอเมือง และ
เรียนรู้สมุนไพรจากธรรมชาติ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้จากการดูแลรักษาสุขภาพจากหมอเมือง ซึ่งแสดงถึงองค์ความรู้
ภูมปิ ัญญา ที่ช่วยดูแลสุขภาพชุมชนโดยไม่ขดั กับวิถชี ีวิต และอยู่ในชุมชน

ภูมปิ ัญญาการดูแลสุขภาพท้ องถิ่นของหมอเมือง เป็ นการนาองค์ความรู้ท่เี กิดจากการเรียนรู้จากบรรพบุรษุ และ
ประสบการณ์นามาใช้ ในการดูแลสุขภาพให้ กบั คนในชุมชน โดยมิได้ นึกถึงค่าตอบแทน ที่แสดงถึงวิถชี ีวิตและวัฒนธรรมที่
ดีงามของการดูแลสุขภาพท้ องถิ่นซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยการศึกษาภูมปิ ัญญาของหมอพื้นบ้ านในอาเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก(ปิ ยนุ ช ยอดสมสวยและสุพิมพ์ วงศ์ทองแท้ ,2552) โดยสรุปผลการศึกษาภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้ าน เป็ น
ศาสตร์ในการดูแลสุขภาพของประชาชนที่อาศัยความเชื่อ ความศรัทธาและอาศัยทรัพยากรในท้ องถิ่นเป็ นหลัก มีการรักษา
ทั้งกายและใจควบคู่กันไป การรักษาเป็ นเรื่องของบุญคุณ ไม่ใช่ การเรียกร้ องค่าตอบแทน และจากการดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยเห็นว่ าองค์ความรู้ดังกล่ าวไม่มีการบันทึกข้ อมูลเก็บไว้ ทาให้ องค์ความรู้จะสูญสิ้นไปพร้ อมกับหมอพื้นบ้ าน และ
สอดคล้ องกับการศึกษาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การผดุงครรภ์แผนไทย และการใช้ สมุนไพรของหมอพื้นบ้ าน :
กรณีศึกษาหมอพื้นบ้ านรอบเขตพื้นที่เขื่อนนา้ พุง จังหวัดสกลนคร (จันทร์ทริ า เจียรณัยและคณะ,2555) ที่มขี ้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัย ในด้ านการพัฒนาองค์ความรู้ จากข้ อจากัดของการได้ มาซึ่งความรู้เรื่องสมุนไพรซึ่งมาจากการบอกเล่า
โดยผู้ร้ ู ไม่มีการจด บันทึก และไม่มีการถ่ายทอดอย่างเป็ นระบบ องค์ความรู้เรื่องสมุนไพรจึงอาจจะเบี่ยงเบน เลอะเลือน
ไปตามกาลเวลา หน่วยงานบริหารส่วนท้ องถิ่นควรมีการรวบรวมทาเนียบหมอสมุนไพรจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้
ทวนสอบความรู้เรื่องสมุนไพรซึ่งกันและกัน มีการจดบันทึกองค์ความรู้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และวางแผนการสืบทอดองค์
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ความรู้ให้ ต่อเนื่อง ซึ่งจะเห็นได้ ว่าผู้สงู อายุหรือหมอเมืองในชุมชนเป็ นผู้มีศักยภาพมาก ควรรวบรวมเก็บองค์ความรู้ใน
ด้ านต่าง ๆ จากผู้สงู อายุ เช่น ด้ านสมุนไพร ด้ านเกษตรกรรม และด้ านศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่น ศึกษาวัฒนธรรมการดูแล
สุขภาพของผู้สงู อายุในด้ านต่าง ๆ อย่างเป็ นองค์ รวม ทั้งด้ านกาย ใจ และสังคม เพื่อนาเสนอความสาคัญของวัฒนธรรม
ท้ องถิ่นที่สามารถดูแลให้ เกิดสุขภาวะในชุมชนได้

สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาองค์ความรู้หมอเมืองดงมะดะ อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์
ความรู้ภมู ปิ ัญญาท้ องถิ่นในการดูแลสุขภาพในตาบลดงมะดะ และศึกษาแนวทางในการนาองค์ความรู้ของหมอเมืองไปใช้
ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพชุมชน
โดยสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1.ศึกษาองค์ความรู้ภมู ปิ ัญญาท้ องถิ่นในการดูแลสุขภาพในตาบลดงมะดะ
หมอเมืองในตาบลดงมะดะ จานวน 12 คน ส่วนใหญ่ผ้ สู งู อายุ มีวิธใี นการดูแลสุขภาพให้ กบั คนในชุมชน คือ ภูมิ
ปั ญญาการใช้ สมุนไพร การนวด และใช้ การดูแลด้ วยพิธีกรรมเรียกว่ าการฮ้ องขวัญ(ร้ องขวัญ) ส่งเคราะห์ มีการปลูก
สมุนไพรในบริเวณบ้ านหมอเมืองมากกว่า 20 ชนิด เช่น ดีงูหว้ า เปล้ า ฮ่อสะปายควาย เพชรสังฆาต เสลดพังพอน ลูกใต้
ใบ มะตาเสือ(ยอ) ตะลิงปลิง เกล็ดปลาช่อน กระดูกไก่ดา ตูน เนรภูศรี เป็ นต้ น ซึ่งแสดงให้ เห็นถึงภูมิปัญญาของหมอ
เมืองที่ใช้ ทรัพยากรสิ่งแวดล้ อมที่อยู่รอบตัวสามารถนามาใช้ ประโยชน์เพื่อการดูแลสุขภาพให้ กบั คนในชุมชน
2.แนวทางในการนาองค์ความรู้ของหมอเมืองไปใช้ ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพชุมชน
เพื่อให้ เกิดความสนใจต่อการใช้ ประโยชน์ของภูมิปัญญาพื้นบ้ านในชุมชน ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
เสียงตามสายภายในหมู่บ้านเป็ นวิธีการหนึ่งในการกระจายข้ อมูลข่าวสารอย่ างต่อเนื่อง และสร้ างแหล่ งเรียนรู้ด้านภูมิ
ปัญญา ส่งเสริมให้ บ้านหมอเมืองเป็ นแหล่งเรียนรู้ด้านสมุนไพร เพราะเป็ นพื้นที่ท่สี ามารถศึกษาพรรณพืชสมุนไพรได้ จริง
รวมถึงจัดกิจกรรมให้ ความรู้โดยเน้ นสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชน ซึ่งมีกลุ่มเป้ าหมายที่หลากหลาย เช่ น กลุ่มเยาวชน กลุ่ม
อาจารย์ กลุ่มสตรี เพื่อการใช้ ประโยชน์จากสมุนไพร และเป็ นการถ่ายทอดองค์ค วามรู้ ซึ่งแสดงถึงภูมิปัญญาที่ช่วยดูแล
สุขภาพชุมชนโดยไม่ขดั กับวิถชี ีวิต และความเป็ นอยู่ในชุมชน
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