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หัก พาไปหาหมอใกล้บ้านในเวลาดึก หมอไม่รับรักษา
เห็นญาติเจ็บปวดทรมานทั้งคืน นายเสริฐจึงตัดสินใจ
รับสืบทอดวิชาจากคุณตา เรียนจากการเป็นลูกมือ
และศึกษาตำ�ราสมุดข่อยสมุดดำ�ที่คุณตามอบให้ เมื่อ
ตัดสินใจเรียนเป็นหมอแล้วยังได้ติดตามไปศึกษากับ
หมอท่านอื่นอีก และหมั่นเพียรค้นคว้าอ่าน รวมถึง
รักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยตลอดมาถึงปัจจุบัน พ่อหมอ
เสริฐได้รักษาคนไข้ทั้งโรคกระดูก อัมพฤกษ์ อัมพาต
โรคตา โรคสตรี งูกัด โรคซางในเด็ก เป็นต้น มีคนไข้
ไปรับบริการวันละ 20-30 คน ทั้งช่วยชาวบ้านและลด
ภาระโรงพยาบาล ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลหลังสวน
และเจ้าหน้าที่หลังสวนยอมรับคุณภาพการรักษา จึง

พ่อหมอเสริฐ ขาวอรุณ อายุ 82 ปี เป็นหมอ
พื้นบ้านมา 60 กว่าปี โดยมิได้เรียกร้องค่าตอบแทน
เป็นหมอผู้มีองค์ความรู้และใช้ภูมิปัญญาดูแลรักษา
ความเจ็บป่วยของชาวบ้าน เป็นที่รู้จักและบุคลากร
สาธารณสุขยอมรับนับถือ ล่าสุดได้รบั รางวัลหมอไทย
ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 11 ปี 2562 พ่อหมอเสริฐ
ขาวอรุณเรียนรูส้ บื ทอดวิชาความรูแ้ ละความเป็นหมอ
จากหมอบ้านและหมอพระ แรกเริม่ ในช่วงอายุ 13 ปีมี
โอกาสได้ชว่ ยคุณตาทีช่ าวบ้านเรียกว่า พ่อเฒ่าแดงยาว
ศรีกิ้ม จนตาชวนเรียนรู้สืบทอดวิชา ระหว่างขอเวลา
ไตร่ตรอง 5 วัน มีเหตุการณ์ญาติประสบอุบตั เิ หตุแขน
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มีการประสานและแนะนำ�เรื่องการดูแลส่งต่อรักษา
คนไข้ ให้เป็นประโยชน์กับชาวบ้านมากที่สุด จากที่
คณะทำ�งานพิจารณาคัดเลือกหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ
ปี 2562 สรุปว่า พ่อหมอเสริฐ ขาวอรุณมีคุณสมบัติ
เหมาะสมสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้
รับรางวัล หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2562
กระบวนการคัดเลือกแพทย์แผนไทยดีเด่นแห่ง
ชาติปี 2562 คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านสุขภาพแห่งชาติ แต่งตั้งคณะทำ�งานพิจารณา
คัดเลือกหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ดำ�เนิน
การกำ�หนดหลักเกณฑ์และคัดเลือกอย่างเป็นระบบ
โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ดำ�เนินการคัดเลือกแพทย์แผนไทยดีเด่นระดับเขต
12 เขต ให้คณะทำ�งานฯ พิจารณาคัดเลือกหมอไทยดี
เด่นระดับภาค 4 ภาค ต่อจากนั้นคณะทำ�งานลงพื้นที่
ศึกษาข้อมูลจากชุมชนและบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง สังเกต
อย่างมีสว่ นร่วมและสัมภาษณ์หมอไทยแต่ละท่านทีไ่ ด้
รับการพิจารณาคัดเลือกในรอบแรกนี้ ขัน้ ตอนสุดท้าย
คณะทำ�งานฯ ประชุมสรุปผลการคัดเลือก มีมติเป็น
เอกฉันท์เสนอ พ่อหมอเสริฐ ขาวอรุณมีคุณสมบัติ
เหมาะสมสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้
รับรางวัล หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2562

แหล่งบ่มเพาะหมอบ้าน: หลังสวน จังหวัดชุมพร
สภาพพื้นที่ลุ่มน�้ำหลังสวนเคยเป็นที่ตั้งหลัก
แหล่งชุมชนคนโบราณก่อนยุคประวัตศิ าสตร์ จากการ
ขุ ด พบหลั ก ฐานทางโบราณคดี เครื่ อ งมื อ หิ น ขั ด
ประเภทขวานเป็ น จ�ำนวนมากในบริ เ วณนี้ ต่ อ มา
หลังสวนได้กลายเป็นเมืองท่าเก่าแก่แห่งหนึง่ ในแหลม
มลายู จนกระทั่งในต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมืองหลังสวนเป็น
หัวเมืองที่ขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ ราชธานีสยาม ถึงช่วง
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กลางรัชกาลที่ 5 ได้ถูกยกขึ้นเป็นจังหวัดหลังสวน
สังกัดมณฑลชุมพร แต่ภายหลังการเปลีย่ นแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. 2475 จังหวัดหลังสวนถูกลดฐานะเป็น
อ�ำเภอหนึ่งใน 8 อ�ำเภอของจังหวัดชุมพร มีความ
ส�ำคัญเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นเมืองผลไม้ พายเรือแข่ง
แหล่งทุเรียนกวน สวนสมเด็จฯ (สวนสมเด็จพระ
ศรีนครินทร์)
พื้นที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งอยู่ห่างจากตัวอำ�เภอ
ไปไม่เกิน 2 กิโลเมตร มุ่งหน้าตำ�บลนาขา ลัดเลาะ
ไปตามเส้นทางแคบ ๆ ท่ามกลางแมกไม้ สวนมังคุด
ทุเรียน ต้นจันทน์ กล้วยเล็บมือนาง ดงปาล์มและ
สวนสมุนไพรเขียวขจี จนถึงเรือนไม้ปั้นหยาหลังเก่า
อันเป็นทีต่ งั้ สถานพยาบาลแพทย์พนื้ บ้านของพ่อหมอ
เสริฐ ขาวอรุณ ผูส้ บื สานภูมปิ ญ
ั ญาแพทย์พนื้ บ้านไทย
แห่งลุ่มน้ำ�หลังสวน นับย้อนขึ้นไปได้หลายชั่วอายุคน
เห็นได้จากคำ�ขานชือ่ ครูหมอในพิธไี หว้ครูของพ่อหมอ
เสริฐ ซึง่ จัดขึน้ เป็นประจำ�ทุกปีในวันพฤหัสบดีแรก ข้าง
ขึน้ เดือน 6 อันได้แก่ 1) ตาหมอพริม้ 2) หลวงพ่อพัน 3)
พ่อเฒ่าแดงยาว 4) ตาดับทอง 5) ตาบองเพชร 6) ทวด
สอน (คุณพ่อของพ่อเฒ่าแดงยาว) และ 7) ทวดเหมาะ
ทุกวันนี้ พ่อหมอเสริฐ ในวัยล่วงเลย 80 ปีแล้ว
ยังคงเปิดบริการรักษาผูป้ ว่ ยทีม่ าจากทุกสารทิศ ตัง้ แต่
ดวงตะวันไม่ทนั ขึน้ ไปจนดึกดืน่ บางวันถึงเทีย่ งคืนก็มี
ด้วยจรรยาบรรณที่สืบทอดมาจากบรรพชนครูแพทย์
พ่อหมอเสริฐ ให้การรักษาผู้ป่วยอย่างเต็มที่เท่าเทียม
กันไม่เลือกชั้นวรรณะ นอกจากเงินค่าตั้งราดยกครู
เพียงเล็กน้อยตามธรรมเนียมแล้ว พ่อหมอเสริฐไม่
เคยเอ่ยปากเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลใด ๆ เลย ท่าน
กล่าวว่า
“ถ้ายังมีเรี่ยวแรงอยู่ ถึงอายุร้อยปีก็จะรักษา
คนไข้ ไ ม่ ห ยุ ด ” ตามวิ ถี ห มอพื้ น บ้ า นอั น ดี ง ามที่ ถื อ
ปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน
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เชื้อหมอไม่ทิ้งแถว ใกล้เกลือไม่กินด่าง
ชีวิตของพ่อหมอเสริฐในวัยเยาว์ก็เหมือนเด็ก
ชนบทยากไร้ทั่วไปคือไม่ได้ร่ำ�เรียนหนังสือในระบบ
โรงเรียนมากนัก คือจบเพียงชั้นประถมต้น จะต่าง
บ้างก็ตรงความเป็นลูกชายคนหัวปีต้องมีภาระช่วย
เหลื อ พ่ อ แม่ ทำ � สวนทำ � นาหนั ก มากกว่ า น้ อ ง ๆ แต่
ความพิเศษของครอบครัวนีค้ อื มีญาติฝา่ ยแม่เป็นหมอ
พื้นบ้าน ชื่อพ่อเฒ่าแดงยาว ศรีกิ้ม ซึ่งมีศักดิ์เป็นตา
ของพ่อหมอเสริฐ และเป็นทีเ่ คารพนับถือของชาวบ้าน
ในตำ�บลนาขา ยามว่างจากงานสวนงานนา พ่อหนูเสริฐ
มักจะไปคลุกคลีอยูก่ บั พ่อเฒ่าแดงยาว ช่วยเหลืองาน
บริการคนไข้ในบ้านหมอ
ครัน้ บ่าวเสริฐเริม่ แตกเนือ้ หนุม่ พ่อเฒ่าหมอเห็น
แววหลานคนนีว้ า่ มีหน่วยก้านพอทีจ่ ะเรียนวิชาแพทย์
ได้ จึงปรารภกับหลานว่า และตัวท่านนั้นชราภาพ
แล้ว ขอให้หลานเสริฐเป็นทายาทหมอพื้นบ้านสืบต่อ
จากท่าน แต่ด้วยยังรักการเที่ยวเล่นตามประสาผู้บ่าว
หลานชายจึงไม่ตกปากรับคำ�ทันที หากขอกลับไป
ไตร่ตรอง 5 วัน ระหว่างนัน้ เองมีญาติประสบอุบตั เิ หตุ
แขนหัก บ่าวเสริฐจึงพาญาติไปโรงหมอแต่เนื่องจาก
เป็ น เวลาดึ ก มากแล้ ว หมอจึ ง ไม่ รั บ รั ก ษาในคื น นั้ น
บ่าวเสริฐรู้สึกเสียใจและผิดหวังมาก ที่เห็นญาติเจ็บ
ปวดทรมานอยู่ต่อหน้าแต่ไม่สามารถช่วยเหลืออะไร
ได้ จำ�เป็นต้องรอข้ามวันจึงได้ตรวจรักษา จึงนึกถึงพ่อ
หมอแดงยาวซึ่งเป็นหมอพื้นบ้าน
นี่ คื อ จุ ด เริ่ ม ต้ น ปณิ ธ านที่ ห าญมุ่ ง ที่ จ ะสื บ ต่ อ
ภูมปิ ญ
ั ญาหมอพืน้ บ้านของเด็กหนุม่ ประถมสีค่ นหนึง่
เหตุจากความรู้สึกสะเทือนใจต่อความเจ็บปวดของ
เพื่อนมนุษย์ ดังนั้น ด้วยวัยเพียง 13 เศษ ๆ บ่าวเสริฐ
ขาวอรุณจึงตัดสินใจมอบตัวเป็นศิษย์กับพ่อเฒ่าแดง
ยาว ศรีกิ้ม ผู้เป็นตาเพื่อเล่าเรียนวิชาแพทย์พื้นบ้าน
ไว้เป็นที่พึ่งของคนไข้คนทุกข์ต่อไป ในที่สุดบ่าวเสริฐ
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ขาวอรุณก็ได้สืบเชื้อสายหมอพื้นบ้านของบรรพบุรุษ
ซึง่ เปรียบดังเกลืออันทรงคุณค่า ไม่หลงไปทางอืน่ แบบ
คนใกล้เกลือกินด่าง

เรียนรู้กับครูแพทย์ตามวิถีหมอพื้นบ้าน
ลูกศิษย์ของพ่อเฒ่าแดงยาวร่วมรุ่นกับพ่อหมอ
เสริฐ ขาวอรุณ เดิมมี 13 คน แต่พอเรียนไปได้ระยะ
หนึ่งก็เหลือเพียง 3 คนเท่านั้น คือตัวพ่อหมอเสริฐ
เอง ซึ่งมีอายุน้อยที่สุด กับนายแป้น รัตนราช และ
นายซ้าย (ไม่ทราบนามสกุล) ซึง่ ทัง้ สองเป็นลูกเขยของ
พ่อเฒ่าแดงยาว สำ�หรับบ่าวเสริฐนั้นพ่อเฒ่าแดงยาว
สังเกตเห็นความตั้งใจจริงในการเรียนรู้และมีความ
ประพฤติปฏิบัติดีอย่างครบถ้วน ประกอบกับอายุยัง
น้อยมาก ท่านจึงถ่ายทอดวิชาหมอรักษากระดูก เส้น
และอัมพฤกษ์ อัมพาตให้แก่ศิษย์หลานผู้นี้จนสิ้นภูมิ
รู้ของท่าน อันได้แก่
วิธตี รวจวัดความผิดปกติของกระดูก กล้ามเนือ้
เส้นโครงสร้างร่างกาย ชีพจร การหายใจของคนไข้
หัตถการขบต่อกระดูกและจัดกระดูกให้เข้ารูปเข้ารอย
การประดิษฐ์เฝือกไม้ไผ่ เคล็ดลับการเลือกลักษณะ
ไม้ไผ่ที่น�ำมาท�ำเฝือก และเทคนิคการเข้าเฝือกตาม
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย การนวดกล้ามเนือ้ และจับเส้น
เอ็น การปรุงน�้ำมันยาสมุนไพรส�ำหรับการนวดบ�ำบัด
หลังถอดเฝือก ตลอดจนการประกอบพิธีกรรมบ�ำบัด
อันเป็นการรักษาทางใจด้วย
เมื่อพ่อเฒ่าแดงยาวชราภาพ ท่านมอบหมายให้
หมอเสริฐขณะนั้นอายุราว 14 ปี ทำ�หน้าที่รักษาผู้ป่วย
แทนท่าน และยังมอบคัมภีรแ์ พทย์โบราณทัง้ หมดของ
ท่านจำ�นวนหลายฉบับซึ่งเป็นสมุดข่อยปกดำ�ลายมือ
เขียนแบบอาลักษณ์เพือ่ ให้ศษิ ย์หลานคนนีไ้ ด้ทบทวน
ศึกษาให้ชำ�นาญต่อไป
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บวชเรียนต่อยอดภูมิปัญญาหมอยาพื้นบ้าน
เมือ่ อายุครบ 20 ปีบริบรู ณ์ยา่ งเข้า 21 ปีบา่ วเสริฐ
จับได้ใบดำ� ไม่ต้องไปเป็นทหารเกณฑ์ ต่อมาเมื่ออายุ
เข้าวัยเบญจเพส 25 ปีจงึ ขอลาบวชเป็นพระทีว่ ดั แหลม
ทราย ซึ่งเป็นวัดพระอุปัชฌาจารย์ในตำ�บลพะโต๊ะ
อำ�เภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร แต่ได้กลับมาพำ�นักประจำ�
ที่ วั ด ใหม่ น พคุ ณ ซึ่ ง เป็ น วั ด ใกล้ บ้ า นในตำ � บลนาขา
อำ�เภอหลังสวนนัน้ เอง ช่วงทีอ่ ยูใ่ นสมณเพศ พระเสริฐ
สอบได้นักธรรมตรี ทั้งยังสามารถท่องจำ�และสวด
พุทธมนต์เจ็ดตำ�นานได้ขึ้นใจ ท่านพบว่าคาถารักษา
กระดูกที่ร่ำ�เรียนจากพ่อเฒ่าแดงยาวล้วนย่อมาจาก
บทพุทธมนต์ทั้งสิ้น (อาทิเช่น คาถาพระโมคคัลลาน์
ประสานกระดูก ซึง่ มาจากเรือ่ งราวทีพ่ ระโมคคัลลานะ
อัครสาวกเบื้องซ้ายถูกกลุ่มโจรรุมทุบตีจนร่างแหลก
เหลว แต่พระเถระได้เสกคาถาประสานกระดูกพยุง
สังขารไปกราบลาพระพุทธเจ้าก่อนมรณภาพ) ท่านจึง
มีความเชือ่ มัน่ ในคุณพระรัตนตรัยว่าสามารถเยียวยา
รักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ ระหว่างบวชอยู่นั้น พระเสริฐ
ได้ยนิ กิตติศพั ท์วา่ มีครูหมอผูเ้ ชีย่ วชาญสมุนไพรอยูท่ ี่
ตำ�บลพ้อแดง ในอำ�เภอหลังสวน ท่านจึงย้ายไปพำ�นัก
ที่วัดต้นกุล เพื่อจะได้เรียนวิชาหมอสมุนไพรกับตา
หมอพริ้มซึ่งอาศัยอยู่ใกล้วัดแห่งนั้นเอง
ศาสตร์สมุนไพรบ�ำบัดที่เรียนจากตาหมอพริ้ม
ได้แก่ 1) สมุนไพรบ�ำบัดซางเด็ก 2) สมุนไพรบ�ำบัดโรค
มุตกิต มุตฆาต โรคสตรี และ 3) ยาธาตุคูณหาร อัน
เป็นศาสตร์การคูณธาตุ ดูการพร่องของ ธาตุดนิ นำ �้ ลม
ไฟ ของแต่ละคนแล้วจึงตั้งต�ำรับยารักษาต่อไป
หมอพระเสริฐมีความคิดว่าหากจะเป็นหมอที่
ช�ำนาญควรต้องมีความรูเ้ รือ่ งการรักษาโรคต่าง ๆ ด้วย
ยาสมุนไพร ให้กว้างขวางออกไปอีก ดังนัน้ หากรูว้ า่ วัด
ไหนมีต�ำรับต�ำรายาดี ก็จะเดินทางไปตามวัดเหล่านั้น
ในอ�ำเภอหลังสวนหลายแห่งซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ยา
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สมุนไพรรักษาโรค แหล่งส�ำคัญได้แก่ ต�ำราสมุนไพร
ของหลวงพ่อพัน สิริจนฺโท (จันทสิริ หรือจันทศิริ) เจ้า
อาวาสวัดบรรพตพิสยั (ชาวบ้านเรียก วัดในเขา) ต�ำบล
บางมะพร้าว อ�ำเภอหลังสวน ผูเ้ ป็นวิปสั สนาจารย์และ
เกจิอาจารย์ระดับต�ำนานของเมืองไทยผู้ได้รับสมญา
นามว่า “อริยสงฆ์แห่งลุ่มแม่น�้ำหลังสวน” จังหวัด
ชุมพร
การรักษาโรคต่าง ๆ ด้วยสมุนไพรบ�ำบัดและ
คาถาอาคมซึ่งเรียนรู้จากต�ำรายาสมุนไพรของหลวง
พ่อพัน สิริจนฺโท ได้แก่ การปัดซางเด็ก (ไข้ตัวร้อนใน
เด็ก) ปัดเริม (โรคไข้ชนิดหนึง่ มียอดเม็ดใสหรือขุน่ ผุด
ขึ้นตามตัว ปวดแสบปวดร้อน) สูญฝี ล�ำบอง (โรคไข้
ชนิดหนึ่งมีอาการบวม อักเสบ ปวดตามข้อต่าง ๆ
ภายในข้อมีน�้ำเป็นเมือกข้น) และ รวด (ภาษาถิ่นใต้
หมายถึง ปรวด คือเนื้อที่เป็นโรค มีลักษณะเป็นก้อน
ฝีแข็งอยู่ใต้ผิวหนัง เจ็บปวดมาก อาจเกิดจากการถูก
หนาม หรือเสีย้ นต�ำหรือเงีย่ งปลาแทงเข้าไปตรงจุดนัน้ )
หมอพระเสริฐขณะอายุราว 30 ปีใช้วิธียืมต�ำรับต�ำรา
ของหลวงพ่อพัน (ซึ่งมรณภาพไปก่อนหน้านั้นเมื่อปี
2497 มาคัดลอกแล้วน�ำมาศึกษาผสมผสานกับการ
เรียนรู้จากต�ำราของอาจารย์ต่าง ๆ ท่านจึงมีความรู้ใน
การรักษาโรคด้วยสมุนไพรมากขึ้น
หมอพระเสริฐไม่อมิ่ ในความรูเ้ พียงเท่านัน้ ท่าน
ยังตั้งใจเรียนแก้พิษงูกัดจากหลวงพ่อรอด วัดต้นกุล
อำ�เภอหลังสวน เพราะหลังสวนชุกชุมด้วยงูกะปะ งู
แมวเซา และงูพิษอื่น ๆ มีชาวบ้านถูกงูพิษกัดปีละ
หลาย ๆ คน  นอกจากนีท้ า่ นยังเรียนวิชารักษาจักขุโรค
กรรมวิธตี ดั ต้อเนือ้ ตัดต้อหิน ตัดต้อกระจกและต้อลม
จากครูหมอพระชื่อดังแห่งอำ�เภอหลังสวน 2 องค์ คือ
พระเทพวงศาจารย์ (จันทร์ โกสโล) วัดขันเงิน อันเป็น
วัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยาอยูใ่ นตำ�บลวังตะกอ และ
หลวงพ่อชบ วัดประสาทนิกร ตำ�บลขันเงิน

582 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
หลังจากบวชนานราว 19 พรรษา ขณะนัน้ พระเสริฐ
อายุได้ 44 ปีแล้วท่านเห็นว่าทางบ้านมีความลำ�บาก
เนื่องจากไม่มีใครช่วยทำ�งานให้โยมพ่อแม่ซึ่งสูงอายุ
แล้ว ในฐานะลูกชายคนโต ท่านจึงลาสิกขาออกมา
ช่วยพ่อแม่ทำ�สวนทำ�นาและเป็นหมอรักษาคนไข้ตาม
ประสบการณ์และความรู้ที่ได้ร่ำ�เรียนมาอย่างทุ่มเท
เต็มที่ จนมีคนไข้มารับบริการรักษา เป็นที่พอใจทุก
ราย จึงบอกเล่ากันปากต่อปาก มีคนไข้มารับการรักษา
มากขึน้ เรือ่ ย ๆ จากวันละ 2-3 คน จนปัจจุบนั เฉลีย่ วัน
ละ 25-30 คน

หมอขวัญใจคนจน : 32 บาทรักษาทุกโรค
คนไข้ไม่ว่ายากดีมีจน เมื่อมารักษากับพ่อหมอ
เสริฐเป็นครั้งแรกต้องนำ�  ดอกไม้ ธูป เทียน หมาก
พลู มาเองเพื่อทำ�พิธีไหว้ครูพร้อมกับค่าตั้งราช (ค่า
ยกครู) ตามธรรมเนียม 32 บาท เท่านั้น ซึ่งเป็นเคล็ด
หมายถึงการรักษาครอบคลุมอาการ 32 (อันเป็นธาตุ
โครงสร้างสำ�คัญของร่างกายประกอบด้วยธาตุดิน 20
บวกธาตุน้ำ�  12) ซึ่งต่างกับค่ายกครูโดยทั่วไปที่มัก
กำ�หนดตัวเลขไว้ที่ 6 บาทหรือ 12 บาท บางครั้งคนไข้
ไม่มีเครื่องตั้งราชไหว้ครูมาให้ พ่อหมอก็จะตั้งให้เอง
เงินค่าราดที่ได้รับพ่อหมอจะนำ�ไปทำ�บุญทั้งหมด แม้
มีคนไข้บางรายประสงค์จะสมณาคุณเพิ่มเติม ท่านก็
จะถามว่าเงินนีห้ ยิบยืมมาหรือไม่ ถ้าเป็นเงินยืมมาท่าน
จะคืนไป หรือถ้าเป็นเงินของคนไข้เองหากมากเกินไป
ท่านจะไม่รับ แต่ถ้าเป็นจำ�นวนเล็กน้อยท่านจะรับไว้
เพื่อทำ�บุญให้คนไข้ต่อไป
ด้ ว ยจรรยาแพทย์ อั น งดงามและจิ ต ใจอั น
ประเสริฐดังหมอพ่อพระที่ปฏิบัติหน้าที่เยียวยารักษา
ผู้ป่วยมายาวนานกว่า 50 ปี กระทรวงสาธารณสุขจึง
พิจารณามอบใบประกอบโรคศิลปะ สาขาเวชกรรมไทย
ประเภท (ค) แก่พ่อหมอเสริฐ ขาวอรุณ เมื่อวันที่ 21
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กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เพื่อให้ท่านมีศักดิ์และสิทธิ์ใน
การบำ�บัดรักษาผูป้ ว่ ยตามภูมปิ ญ
ั ญาแพทย์พนื้ บ้านได้
ถูกต้องตามกฎหมายสืบไป

บริการรักษาโรคของพ่อหมอเสริฐ ขาวอรุณ
กรณีตัวอย่างการรักษากระดูกพิการ
การรักษากระดูกเป็นหัตถการที่พ่อหมอเสริฐมี
ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษมาตั้งแต่ครั้งเป็นศิษย์หนุ่ม
ในส�ำนั ก พ่ อ เฒ่ า แดงยาว เครื่ อ งใช้ ใ นการรั ก ษา
นอกจากของตั้งค่าราดยกครูแล้ว ยังมีอุปกรณ์รักษา
กระดูกง่าย ๆ คือ เส้นเชือกวัดแนวกระดูกสันหลัง
คนไข้ (ซึ่งเป็นมรดกตกทอดจากพ่อเฒ่าแดงยาว)
เฝือกไม้ไผ่ขนาดต่าง ๆ ผ้าขาว เข็มกลัด และที่ขาดไม่
ได้คือน�้ำมันสมุนไพร
ขั้นตอนการรักษา เริ่มจากการบูชาครู เอ่ยบอก
ชื่อครูบาอาจารย์ทั้งหมดในสายพ่อหมอเสริฐ จากนั้น
จึงท�ำการวิเคราะห์คนไข้ดว้ ยการดู คล�ำและซักประวัติ
ผู้ป่วย เพื่อหาสาเหตุและวินิจฉัยว่ากระดูกหัก แตก
ร้าว หลุด หรือคดผิดรูป ถ้าเป็นกรณีที่สามารถรักษา
ได้ เช่นกระดูกหัก จะเริม่ จากการจัดกระดูกทีห่ กั ให้ขบ
ติดกัน พร้อมเสกเป่าคาถา จากนั้นทาน�้ำมันสมุนไพร
ทัว่ บริเวณทีก่ ระดูกหัก แล้วน�ำผ้าขาวมาพันรอบไว้ รัด
ติดด้วยเข็มกลัด เลือกเฝือกไม้ไผ่ขนาดทีเ่ หมาะน�ำมา
ประกบรอบผ้ า ขาวให้ ก ระชั บ จากนั้ น จึ ง ชุ บ น�้ ำ มั น

ภาพที่ 2 ขณะรักษาผู้ป่วย
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สมุนไพรบนเฝือกอีกรอบ ให้ผู้ป่วยพักรอ 7 วันจึงจะ
แกะเฝือกดูอาการ (ถ้าเป็นกรณีการหักบริเวณกระดูก
ทีใ่ หญ่และยาว เช่น กระดูกต้นขา ต้องใช้เวลาพักรอ 9
วัน) หลังจากแกะเฝือกแล้วกระดูกติดดีก็จะท�ำการ
นวดเส้นรักษาต่อเนื่อง เพื่อให้การไหลเวียนเลือดลม
ดีขนึ้ นวดรักษาติดต่อกันจนกว่าคนไข้จะสามารถกลับ
ไปใช้ชีวิตตามปกติได้ ในกรณีที่กระดูกแตกหักแล้ว
เกิดมีหนอง ต้องท�ำการพอกยาสมุนไพรเป็นพิเศษ
ต้องช�ำระให้หนองหมดก่อน

การประสานร่วมมือระหว่างหมอโรงพยาบาลกับ
หมอพื้นบ้าน
พ่อหมอเสริฐเป็นผูม้ มี ารยาทวิชาชีพ หากผูป้ ว่ ย
คนใดเคยรักษาที่โรงพยาบาลมาก่อนและต้องการ
มารับการรักษาจากท่านจะต้องให้โรงพยาบาลเซ็น
ใบอนุญาตมาก่อนหรือให้โรงพยาบาลถอดเฝือกมา
ให้เรียบร้อยก่อนมาถึงมือท่าน บางกรณีที่ข้อกระดูก
หลุดร่วมกับกระดูกแตกหรือหัก โดยเฉพาะกระดูก
สันหลังแตก ท่านอาจไม่รับรักษาโดยจะมีใบส่งต่อ
ให้โรงพยาบาลหลังสวนอย่างเป็นทางการ นายแพทย์
ศักดิ์สิทธิ์ มหารัตนวงศ์ ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาล
หลังสวน อำ�เภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ในฐานะที่
ท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางออร์โธปิดิกส์ (วิชาที่
เกี่ยวกับกระดูก ข้อ เส้นเอ็นและกล้ามเนื้อต่าง ๆ ของ
ร่างกาย) ท่านมีความเข้าใจและเปิดรับวิถหี มอพืน้ บ้าน
เข้ า สู่ ร ะบบบริ ก ารทางการแพทย์ ข องโรงพยาบาล
อย่างบูรณาการ ท่านเคยกล่าวว่า
“เรื่องของกระดูกหัก ประชาชนนิยมรักษากับ
หมอพื้นบ้าน แม้ว่าการแพทย์จะเจริญเท่าไรนะครับ
แต่ว่าหมอพื้นบ้านก็มีส่วนช่วยตรงที่ว่าประชาชนเขา
มีศรัทธาต่อตัวหมอพื้นบ้านเอง ซึ่งโรงพยาบาลเอง
ตอนเริ่มแรกไม่เข้าใจในระบบนี้ แต่พออยู่ไป ๆ ใน
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วิถขี องพืน้ บ้าน เราพบว่าระบบสาธารณสุขไทยเราก็ไม่
สามารถรักษาได้ทุกโรค ดังนั้นแผนไทยก็เป็นศาสตร์
หนึ่งนะครับที่จะมาช่วยดูแลรักษาในเรื่องของกระดูก
หักเหล่านี้ได้”

ความเชื่อมั่นของแพทย์แผนปัจจุบัน
ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลหลังสวน ยืนยันความ
สามารถของพ่ อ หมอเสริ ฐ ว่ า “บางที มี ก รณี ค นไข้
ไหปลาร้าหักมา โรงพยาบาลเราต้องใช้เวลาถึง 3 เดือน
กว่าคนไข้จะหายเป็นปกติ แต่หมอเสริฐท่านรักษาตาม
แบบหมอพื้นบ้านใช้เวลาเพียงไม่ถึง 3 อาทิตย์คนไข้ก็
หายแล้ว” อย่างไรก็ตามในกรณีทหี่ มอพืน้ บ้านมิได้เป็น
เจ้าของคนไข้กระดูกหักโดยตรง แต่โรงพยาบาลยังมี
ระบบส่งต่อคนไข้ไปท�ำกายภาพบ�ำบัดกับหมอพืน้ บ้าน
เป็นการลดภาระและความแออัดของโรงพยาบาลได้
อย่างมีประสิทธิผล ดังทีค่ ณ
ุ หมอศักดิส์ ทิ ธิ์ มหารัตนวงศ์
ผูอ้ �ำนวยการโรงพยาบาลหลังสวน คนปัจจุบนั กล่าวยำ�้
ว่า
“อีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการฟื้นฟู เช่น บางที
เรื่องคนไข้กระดูกหักและมีข้อติดต่าง ๆ หมอพื้นบ้าน
ก็เหมือนเป็นนักกายภาพบำ�บัด ก็สามารถช่วยในเรือ่ ง
การฟื้นฟูหลังการผ่าตัด”
“เรามีขอ้ ตกลงว่า อันไหนทีห่ มอพืน้ บ้านรักษาไม่
ได้ เช่น กระดูกหักบริเวณใกล้ขอ้ กระดูกหักบริเวณข้อ
สะโพกต่าง ๆ กระดูกหักแผลเปิด หรือได้รับบาดเจ็บ
ทางระบบประสาท ทางหมอพื้นบ้านจะส่งเคส (case)
ผู้ป่วยเหล่านี้กลับมาให้เรา”
ข้ อ ตกลงนี้ พ่ อ หมอเสริ ฐ ปฏิ บั ติ ต ามอย่ า ง
เคร่งครัดเพราะรู้ขีดจำ�กัดและความสามารถของตน
เองว่าทำ�ได้แค่ไหนเพียงไร กรณีนนี้ บั เป็นโมเดลความ
ร่วมมือข้ามวิชาชีพที่เป็นแบบอย่างอันดียิ่ง
ทัง้ นีพ้ อ่ หมอเสริฐ กล่าวว่า “พ่อก็ตอ้ งอาศัยหมอ
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หลวงเป็นเกณฑ์เหมือนกันว่า กระดูกจะหักตรงไหน
บางทีคนไข้ก็ไปถ่ายเอ็กซเรย์มา พ่อก็ต้องเอาฟิล์ม
เอ็กซเรย์มาดูว่า กระดูกหักอย่างไร หักเป็นรูปพรรณ
สันฐานอย่างไร หักแบบปลายพร้า (ลักษณะมีดของ
ชาวใต้ ปลายมีดงอโค้งลงเป็นจะงอย) หรือหักเป็นปาง
(ลักษณะเป็นง่าม) หรือหักแตกร้าว แล้วสะเก็ดกระดูก
มันกระจาย เป็นอย่างไร อยู่ตรงไหนกี่แห่ง เพราะผม
ใช้วิธีคลำ�  บางทีอาจจะถนัดหรือไม่ถนัด บางทีอาจจะ
พลาดพลั้ง เมื่อเราต่อแล้วอาจจะไม่สมบูรณ์ตามแบบ
ผมนี่แหละที่จะเป็นคนเสียชื่อ ถ้าหักในกระดูกข้อมา
พ่อหมอเสริฐจะต้องส่งให้หมอหลวง ให้โรงพยาบาล
เขาผ่าเอากระดูกอันทีห่ กั ออกมา แล้วเอากระดูกเทียม
ใส่ พ่อหมอเสริฐเห็นว่า “หมอ (โรงพยาบาล) เขามี
ปัญญามากกว่าผม เพราะเขาเรียนจบมา ผมนีอ่ ยูแ่ บบ
นี้นิ จบชั้น ป.4 เท่านั้น’’
ทุกวันนีห้ ากใครไปเยีย่ มเยือนเรือนพยาบาลของ
หมอพ่อพระท่านนี้ สิ่งที่สะดุดตาก็คือ ไม้ค�้ำยันช่วย
เดินที่กองพะเนินเทินทึกอยู่เป็นประจักษ์พยานว่า
ผู้ป่วยกระดูกหักจ�ำนวนมากที่มารักษาตัวกับท่านได้
รอดพ้นจากความพิการสามารถกลับไปใช้ชวี ติ เดินเหิน
ได้ปกติ ไม่ตอ้ งพึง่ ไม้คำ�้ ยันอีกต่อไป จึงทิง้ ไว้บา้ นหมอ
เป็นอนุสรณ์เป็นก�ำลังใจแก่ผู้มารักษารายต่อไป

ภูมิปัญญากับการรักษาแบบพื้นบ้าน
1. สู ต รน้ำ � มั น สมุ น ไพรที่ ใ ช้ ใ นการรั ก ษา
กระดูกและเส้นเอ็น
(1) น�้ำมันนวดเอ็น ประกอบด้วยสมุนไพรสด
ดังนี้
-ผลส้มแขก ช่วยทำ�ให้เอ็นหย่อนลง
-กิ่งลั่นทม (ใช้ดอกสีใดก็ได้) ช่วยลดอาการ
ช้ำ�บวมจากการนวด
-หัวข้าวเย็นเหนือ ช่วยระงับความร้อนจาก
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ภาพที่ 3 สูตรน�้ำมันสมุนไพร

การอักเสบ
-หัวข้าวเย็นใต้ ช่วยระงับความร้อนจากการ
อักเสบ
-ย่านเอ็นแดง (เถาเอ็นอ่อน) ช่วยรักษาเส้น
เอ็นให้สมบูรณ์แข็งแรง
-ครัง่ เป็น (ยางสีแดงจากตัวครัง่ เป็น ๆ) ช่วย
ป้องกันผิวหนังไม่ให้ช้ำ�บวม ช่วยบำ�รุงผิว
-ครั่งติด (พญาไร้ใบ) ช่วยขับลมในเส้นเอ็น
-ต้นหญ้าปราบ (โด่ไม่รู้ล้ม) ช่วยผลักดันให้
เลือดลมไหลเวียนสะดวกขึ้น
-ต้นคดนกคูด (เฟิรน์ ใบมะขาม) ช่วยลดการ
อักเสบของพังผืดที่หุ้มกระดูก อันเนื่องจากการบีบ
นวด
วิธที �ำ น�ำสมุนไพรสดทัง้ หมด มีนำ�้ หนักอย่างละ
เท่า ๆ กัน (เสมอภาค) หรืออย่างละหนึ่งก�ำมือ มาหั่น
เป็นชิ้นเล็ก ๆ ล้างให้สะอาด น�ำไปเคี่ยวกับน�้ำมัน
มะพร้าวให้ท่วมยา เคี่ยวจนกว่าน�้ำมันไม่มีไอระเหย
แล้ว จึงยกลง ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วกรองใส่ขวด
(2) นำ�้ มันต่อกระดูก ประกอบด้วยนำ�้ มัน 3 ชนิด
คือ
-น�้ำมันโคร�ำ หรือกูร�ำ (ภาษาใต้หมายถึง
นำ�้ มันเลียงผา) ช่วยให้เนือ้ กระดูกงอกและประสานกัน
เร็วขึ้น
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-น�้ำมันงา ช่วยยึด และดึงกระดูกส่วนที่หัก
ร้าวให้ยึดติดกัน
-น�้ำมันมะพร้าวเคี่ยว ใช้ขบกระดูกที่หัก แต่
ถ้าใช้น�้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นจะใช้ขบกระดูกที่แตก
วิ ธี ท�ำ น�ำน�้ำมันทั้ง 3 ชนิด อัตราส่วน น�้ำมัน
มะพร้าว ประมาณ 300 ซีซี น�ำ้ มันงา 300 ซีซี และน�ำ้ มัน
โคร�ำ 2 ช้อนกาแฟ น�ำผสมเข้าด้วยกัน
2. การรักษาอัมพฤกษ์ อัมพาต
ขั้นตอนแรกพิจารณาค้นหาเส้นเอ็นที่เสีย หรือ
เส้นเอ็นที่ไม่ทำ�งาน จากนั้นจึงทำ�หัตถการรักษาด้วย
การนวดเส้นเอ็นใหญ่และเส้นเอ็นเล็กพร้อมกับใช้
ยาน้ำ�มันสมุนไพรชุบผ้าตีบริเวณที่อ่อนแรง ขั้นตอน
ทดสอบนี้จะทำ�การนวดติดต่อกัน 3 วัน หลังจากนั้น
สังเกตว่าผู้ป่วยดีขึ้นหรือไม่ หากดีขึ้นจะทำ�การรักษา
ต่อ โดยนัดให้ผู้ป่วยกลับมานวดต่อเนื่องใน 15 วัน
อาการจะดีขึ้นโดยลำ�ดับ ในระหว่างนั้นให้ผู้ป่วยกิน
ยาต้มสมุนไพรร่วมด้วย 3 ชุด คือ
ยาชุ ด ที่ 1 ตำ � รั บ ยาต้ ม รั ก ษาโรคอั ม พฤกษ์
อัมพาต สูตร 1 ประกอบด้วยเภสัชวัตถุ ดังนี้ หัวร้อย
รู หัวข้าวเย็นเหนือ หัวข้าวเย็นใต้ ต้นครอบจักรวาล
(ครอบฟันสีหรือครอบตลับ) แก่นสัก แก่นสน ฝัก
ราชพฤกษ์ แก่นขี้เหล็ก ใบมะกา เจตมูลเพลิงย่าน
(บอระเพ็ด) แก่นลัน่ ทมแดง หัวเถาเอ็นแดง ผักหนอก
(คล้ายใบบัวบกแต่ใบหยักมนและหยักลึกกว่า) ยาดำ� 
พืชวัตถุเหล่านี้ใช้เสมอภาค ถ้าอาการไม่หนักใช้อย่าง
ละ 3 บาท (45 กรัม)
แต่ถ้าอาการหนักมาก ใช้อย่างละ 6 บาท (90
กรัม) นอกจากนีย้ งั ประกอบด้วยสัตว์วตั ถุ ได้แก่ ดีหมี
กระดูกควายขาว และธาตุวัตถุจำ�พวกดีเกลือ เกลือ
สินเธาว์ และตัวยาอื่น ๆ อีกพอประมาณ
วิธีทำ� นำ�ตัวยาทั้งหมด มาล้างให้สะอาด เติม
น้ำ�ท่วมยา ต้มกินครั้งละ 1 แก้ว ก่อนอาหาร 20 นาที
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วันละ 3 เวลา ก่อนมื้อเช้า กลางวัน เย็น กินต่อเนื่อง
กันจนกว่ายาจืด แล้วเปลี่ยนยาใหม่ กินยาจนกว่าจะ
สามารถยกแขนยกขาได้ จึงเปลี่ยนไปกินยาชุดที่ 2
ยาชุดที่ 2 ตำ�รับยาต้มรักษาอัมพฤกษ์ อัมพาต
สูตร 2 เริ่มกินเมื่อสามารถยกแขน ยกขาได้ เครื่องยา
สมุนไพรประกอบด้วย ต้นขอบกระด้ง (เถากำ�แพง
เจ็ดชั้น) หัวหวายขม เถาสะค้าน เถาวัลย์เปรียง ดีปลี
ลูกพลู มะแว้งเครือ ไผ่ร้า (ไผ่เลื้อย) ตัวยาทั้งหมด
ใช้เสมอภาค อย่างละ 3-6 บาท (45-60 กรัม) กลีบ
กระเทียมเท่าอายุ เม็ดพริกไทยเท่าอายุ และตัวยาอืน่ ๆ
วิธีทำ� นำ�ตัวยาทั้งหมดมาต้มกับน้ำ�ที่ใส่ท่วมยา
กินครั้งละ 1 แก้ว ก่อนอาหาร 20 นาที วันละ 3 เวลา
ก่อนอาหาร เช้า กลางวัน เย็น กินต่อเนื่องกันจนกว่า
ยาจืด แล้วเปลี่ยนยาใหม่ จนกว่าอาการผู้ป่วยจะดีขึ้น
มาก
ยาชุดที่ 3 ตำ�รับยาตัดรากอัมพฤกษ์ อัมพาต
ประกอบด้วยตัวยาสำ�คัญ คือ ดีปลี ลูกพลู โกฐทั้ง 5
เทียนทั้ง 5 ชะเอมเทศ ชะเอมไทย แก่นฝาง แก่นสแล
เถาสะค้าน เถาวัลย์เปรียง เจตมูลย่าน (บอระเพ็ด)
ฝักราชพฤกษ์ (คูน) ใบมะกา แก่นขี้เหล็ก แก่นตำ�เสา
(กันเกรา) ขี้เหล็กเลือด
รังนกแขวนฟ้า (คล้ายรังนกกระจาบแต่ใหญ่
กว่า) หญ้าปราบ (โด่ไม่รลู้ ม้ ) ต้นหิง่ หาย (รางจืดต้น) หัว
ข้าวเย็นเหนือ หัวข้าวเย็นใต้ กิ่งลั่นทม หัวเปราะหอม
หัวขิงตาแดง เม่าเหล็ก พญามือเหล็ก รากขัดมอน
หัวขมิ้นอ้อย ชุมเห็ดใหญ่ หัวแห้วหมู ช้าพลู
มะแว้งเครือ ขันทองพยาบาท ผักเป็ดแดง รากหญ้า
คา หัวส้มกุ้งแดง หญ้าคอกิว
ย่านมะกล�่ำ ตาไก่ (มะกล�่ำ ตาหนู) ต้นผักกระเฉด
ต้นกุ่มบก ต้นไม้ขัดไหล
รากปลาไหลเผือก ใบกะหล่ม รากมะเขือขืน่ ราก
ยายปลวก (ต้นมะดูก) รากมะกรูด รากมะนาว รากทุ้ง
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ฟ้า หัวงอ (ว่านน�้ำ) ต้นแฝกหอม อัตราส่วนที่ใช้ เสมอ
ภาค ก้านสะเดา 32 ก้าน เม็ดพริกไทยเท่าอายุ กลีบ
กระเทียมเท่าอายุ ดีเกลือ เกลือสินเธาว์ กระดูกควาย
ขาว
วิธีท�ำ น�ำตัวยาทั้งหมดต้มด้วยน�้ำท่วมยา วิธีกิน
ก่อนอาหารประมาณ 20 นาที ครัง้ แรก ๆ ให้กนิ ครัง้ ละ
ครึง่ แก้ว ก่อนอาหาร วันละ 3 เวลาเนือ่ งจากยามีความ
เข้มข้นมาก เมือ่ นำ�้ ยาเจือจางลง ให้กนิ ครัง้ ละเต็มแก้ว
3. ตำ�รับยาสตรี เป็นยาสำ�หรับสตรีที่มีความ
ผิดปกติของโลหิตระดูซึ่งทำ�ให้เกิดอาการผิดปกติอื่น
ตามมา เช่น ปวดท้อง ปวดศีรษะ เป็นลม เป็นต้น
สมุนไพรในตำ�รับ ประกอบด้วย ต้นผักเป็ด
แดง ต้นหญ้าพันงูแดง สามเดือนดอกแดง (บานไม่รู้
โรยดอกแดง) สามเดือนดอกขาว (บานไม่รู้โรยดอก
ขาว) เถาวัลย์เปรียง ต้นไผ่ล้า (ไผ่เลื้อยหรือไผ่คลาน)
เถาขมิ้นฤาษี (ขมิ้นเครือ) เปลือกยางนา เถาสมุนแว้ง
(เป็นเถา ไม่ใช่สมุลแว้ง ไม่สามารถระบุชื่อสามัญได้)
ต้นกำ�จัด หัวแห้วหมู ต้นช้าพลู ดีปลี รากเจตมูลเพลิง
รากยวงหนุน (เนือ้ ไม้สเี หมือนแก่นขนุน ยังไม่สามารถ
ระบุชื่อสามัญได้) ลูกจันทน์เทศ (เอาผล รก ดอก)
สมุนไพรทุกตัวใช้เสมอภาคกัน นำ�มาต้ม รับ
ประทานครัง้ ละครึง่ แก้ว เช้าและเย็น ก่อนอาหารอย่าง
น้อย 20 นาที
4. ตำ�รับยากวาดซาง
สมุนไพรในตำ�รับ ประกอบด้วย เปลือกมะนาว
ตากแห้ง ว่านกีบแรด ลูกสมอเหลี่ยม (สมอไทย) ทุก
ตัวใช้เสมอภาคกัน นำ�มาบดผง แล้วละลายด้วยน้ำ�
มะกรูดหรือน้ำ�มะนาว ใช้นิ้วป้ายยาแล้วนำ�ไปกวาดที่
โคนลิ้นและใต้ลิ้นเด็กที่เป็นซาง
5. สมุนไพรปัดเริม ใช้ใบกระท่อมไม่เกิน 5 ใบ
(อาจใช้ใบตะขบนา ใบกระท้อน หรือใบหว้าก็ได้) เคีย้ ว
ให้แหลก พร้อมท่องบดสวด  บทอิตปิ โิ ส 8 ทิศ แล้วพ่น
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ใบกระท่อมทีเ่ คีย้ วลงบนบริเวณทีเ่ ป็นเริม 3 ครัง้ ทำ�วัน
ละหนึ่งครั้ง ติดต่อกัน 2-3 วัน แล้วเริมจะแห้งลง
6. ตำ � รั บ ยาหยอดตา รั ก ษาตาต้ อ ได้ แ ก่
ต้อเนื้อ ต้อหิน ต้อกระจก ต้อลม เป็นต้น
สมุนไพรในต�ำรับประกอบด้วย หญ้าใต้ใบ ต�ำ
ให้แตก ลูกบวบกลางหาว (ผลต้นกะเรกะร่อน กล้วยไม้
ชนิดหนึ่ง) น�ำมาย่างไฟให้เหี่ยว อัตราส่วนเท่ากันทั้ง 2
อย่าง น�ำ้ ฝนกลางหาว (น�ำ้ ฝนทีไ่ ด้จากการน�ำภาชนะไป
รองในที่ โ ล่ ง แจ้ ง ไม่ ส ามารถใช้ น�้ ำ ฝนที่ ต กมาจาก
หลั ง คาได้ เ นื่ อ งจากอาจจะไม่ ส ะอาด) ใช้ เ ป็ น น�้ ำ
กระสาย และพิมเสน
ให้น�ำหญ้าใต้ใบที่ต�ำแล้วผสมกับลูกบวบกลาง
หาว ผสมนำ�้ ฝนกลางหาวเป็นนำ�้ กระสาย คัน้ เอาเฉพาะ
น�ำ ้ แล้วจึงหยิบพิมเสนลงไปพอประมาณ น�ำมาหยอด
ตาที่มีอาการของตาต้อต่าง ๆ ควบคู่กับพิธีกรรมการ
รักษาตาต้อ
7. การรักษารวด (ภาษาใต้หมายถึงปรวด)
สมุนไพรในตำ�รับประกอบด้วย หนังวัว คราบ
งูเห่า หัวหนอนตายอยาก ลูกลำ�โพง ต้นทองพันชัง่ เจต
มูลเพลิง หัวกรุงเขมา พริกไทย แก่นฝาง แก่นแหร (ต้น
สแร) กระเทียม หมึกดำ�  (หมึกจีนเป็นแท่ง) หัวหมาก
หมก ต้นโคกกระสุน ต้นคดนกคูด (เฟิร์นใบมะขาม)

ภาพที่ 4 ยาสมุนไพรรักษารวดหรือปรวด
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เภสัชวัตถุทุกตัวใช้เสมอภาค หรืออย่างน้อยใช้สิ่งละ
ไม่ต่ำ�กว่า 1 บาท (15 กรัม)
วิธีท�ำ น�ำตัวยาทั้งหมดมาคั่วไฟจนเกรียม น�ำไป
บดผสมกับนำ�้ มันมะพร้าว ทาบริเวณแผลบ่อย ๆ แล้ว
แผลจะค่อย ๆ หายไป
8. ตำ�รับยาลำ�บอง
สมุ น ไพรในต�ำรั บ ประกอบด้วยเมล็ดผักบุ้ง
เมล็ดผักชีล้อม ลูกขี้ไต้ ต้นละหุ่งแดง จอกแหนใหญ่
เปลือกต้นมะกอก น�ำสมุนไพรทั้งหมดต�ำผสมกับปูน
กินหมาก พอกบริเวณข้อที่เป็นล�ำบอง เมื่อสมุนไพร
แห้งให้ใช้นำ�้ ต้มสุกรดบริเวณทีพ่ อก (เนือ่ งจากล�ำบอง
จะมีความร้อนท�ำให้สมุนไพรแห้งเร็ว)
9. การรักษางูพิษกัด
ใช้ยาน้ำ�มันสมุนไพรทาแผลงูกัด ประกอบด้วย
ตั ว ยาสำ � คั ญ ดั ง นี้ หั ว ผั ก กู ด เถาตำ � ลึ ง รากต้ น หยี
เปลือกโหรง (ต้นสำ�โรง) เปลือกจิกนา หัวอุตพิต ราก
ละหุ่งแดง ตัวยาทั้งหมดใช้เสมอภาค และหินดำ� (ฝน
เอาแต่ขี้)
วิธีท�ำ น�ำสมุนไพรทั้งหมดมาต�ำให้แหลก แล้ว
เอาไปเคี่ยวกับน�้ำมันมะพร้าว น�ำยาน�้ำมันสมุนไพรที่
ได้ผสมกับขีห้ นิ ด�ำ แล้วน�ำไปทาบริเวณแผลทีถ่ กู งูพษิ
กัด เคล็ดลับคือ ขี้หินด�ำเป็นธาตุวัตถุที่ช่วยให้น�้ำมัน
เคลือบติดแผลงูกัดได้นาน

การพัฒนาองค์ความรู้แพทย์พื้นบ้าน
พ่อหมอเสริฐ ขาวอรุณได้รับการยอมรับด้าน
การรักษากระดูก จากแพทย์แผนปัจจุบนั โรงพยาบาล
หลั ง สวน มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ แ ละร่ ว มมื อ กั น
ในการรักษาผู้ป่วยโรคกระดูก พ่อหมอได้รับความรู้
เพิ่มเติมในด้านเทคนิคการแพทย์ เช่น การอ่านฟิล์ม
เอ็กซเรย์ การใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์สมัยใหม่ใน
การรักษากระดูก นอกจากนี้ท่านและแพทย์พื้นบ้าน

ด้านรักษากระดูกอีกหลายท่านยังได้เข้าร่วมในทีมวิจยั
เรื่อง “การศึกษาและพัฒนาศักยภาพหมอพื้นบ้านใน
การรักษาผู้ป่วยกระดูกหักและพัฒนารูปแบบความ
ร่วมมือการผสมผสานการรักษากระดูกหักระหว่าง
หมอพื้ น บ้ า นกั บ สถานบริ ก ารสาธารณสุ ข ของรั ฐ ’’
ดำ � เนิ น การโดยกองการแพทย์ พื้ น บ้ า นไทย กรม
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปี 2555
การรักษาพิษงูกัด ใช้ยาน�้ำมันสมุนไพรทาแผล
งูกัด ประกอบด้วยตัวยาส�ำคัญดังนี้ หัวผักกูด เถา
ต�ำลึง รากต้นหยี เปลือกโหรง (ต้นส�ำโรง) เปลือกจิก
นา หัวอุตพิต รากละหุง่ แดง ตัวยาทัง้ หมดใช้เสมอภาค
และหินด�ำ (ฝนเอาแต่ขี้)
วิธที �ำ น�ำสมุนไพรสดทัง้ หมดมาต�ำให้แหลก แล้ว
เอาไปเคี่ยวกับน�้ำมันมะพร้าว น�ำยาน�้ำมันสมุนไพรที่
ได้ผสมกับขีห้ นิ ด�ำ แล้วน�ำไปทาบริเวณแผลทีถ่ กู งูพษิ
กัด เคล็ดลับคือขีห้ นิ ด�ำเป็นธาตุวตั ถุทชี่ ว่ ยให้ยาน�ำ้ มัน
เคลือบติดแผลงูกัดได้นาน

บทบาททางสังคมของหมอพ่อพระ
ศูนย์เรียนรู้ หมอพืน้ บ้าน นายเสริฐ ขาวอรุณ
ก่อตั้งโดยองค์การบริหารส่วนตำ�บลนาขา
ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลนาขา อำ�เภอ
หลังสวน เนื่องจากได้เล็งเห็นถึงคุณค่าและคุณูปการ
ของภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านในการดูแลรักษาสุขภาพ
ภายในชุมชนผ่านการสืบสานถ่ายทอดโดยพ่อหมอ
เสริฐ ขาวอรุณ
ปัจจุบนั กล่าวได้วา่ ศูนย์เรียนรู้ หมอพืน้ บ้าน
นายเสริฐ ขาวอรุณ เป็นห้องเรียนภูมปิ ญ
ั ญาของชุมชน
หลังสวนและผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งยังเป็นแหล่งเรียน
รู้ที่เชื่อมโยงทั้งความรู้สมุนไพร การรักษา และความ
ร่วมมือร่วมใจกันของคนในชุมชน
ยิ่งไปกว่านั้น ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ยังเป็น
n

588 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก

ภาพที่ 5 คณะ อสม. และชาวบ้านในตำ�บลนาขาแลก
เปลีย่ นเรียนรู้ ณ ศูนย์เรียนรูห้ มอพืน้ บ้าน นาย
เสริฐ ขาวอรุณ

ภาพที่ 6 สอนนักเรียนรู้จักพืชสมุนไพรรอบบ้าน

คลังความรู้สำ�คัญด้านสุขภาพของชาว อสม. (อาสา
สมัครสาธารณสุขประจำ�หมู่บ้าน) ซึ่งนอกจาก อสม.
จำ�นวนมากได้เรียนรู้เรื่องสมุนไพรอย่างลึกซึ้งเพื่อ
นำ�ไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ความรู้แก่ชุมชน แล้ว
หลายท่านยังมาอาสาเป็นผูช้ ว่ ยหมอพืน้ บ้านในการจัด
เตรียมยาและผลิตยาสมุนไพร รวมทัง้ ช่วยบริการด้าน
ส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้ป่วยที่มารับบริการในศูนย์เรียน
รู้ของพ่อหมอเสริฐด้วย เช่น การคัดกรองเบาหวาน
ความดันโลหิต การคัดกรองสุขภาพจิต เป็นต้น
n การปลู ก ฝั ง เมล็ ด พั น ธุ์ ภู มิ ปั ญ ญาในเด็ ก
ปฐมวัย
โรงเรียนวัดนพคุณ เป็นโรงเรียนประถม
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ศึ ก ษาเล็ ก ๆ แห่ ง หนึ่ ง ในตำ � บลนาขา ที่ เ ปิ ด การ
เรี ย นการสอนเรื่ อ งภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น โดยใช้ ศู น ย์
เรียนรู้ หมอพื้นบ้าน นายเสริฐ ขาวอรุณ เป็นแหล่ง
เรี ย นรู้ สำ � คั ญ แห่ ง หนึ่ ง ที่ จ ะปลู ก ฝั ง เมล็ ด พั น ธุ์
ความรู้ด้านสมุนไพร ลงในเนื้อดินอันอุดมของเด็ก
นั ก เรี ย นจะได้ รั บ การฝึ ก ฝนเรี ย นรู้ แ ละการปฏิ บั ติ
จริ ง ในศู น ย์ เ รี ย นรู้ ข องพ่ อ หมอเสริ ฐ แห่ ง นี้ เพื่ อ
เด็ ก ๆ จะมี พื้ น ฐานความรู้ จ ากภู มิ ปั ญ ญาหมอพื้ น
บ้ า นนำ � ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการดู แ ลสุ ข ภาพตนเอง
และคนในครอบครัวได้
นอกจากปลูกฝังเมล็ดพันธุ์ภูมิปัญญาแก่
เด็กปฐมวัยแล้ว ศูนย์เรียนรูห้ มอพืน้ บ้านแห่งนีย้ งั ร่วม
มือกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำ�เภอหลังสวน
เปิดหลักสูตรวิชาภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ด้านสมุนไพร สอน
นักเรียน กศน. โดย พ่อหมอเสริฐ ขาวอรุณ เป็นครู
ผู้บรรยายถ่ายทอดและสอนปฏิบัติ
n กิจกรรมปลูกและใช้สมุนไพรในชุมชน
สำ�นักงานเกษตรอำ�เภอหลังสวน ได้มีการ
จั ด ทำ � แผนการส่ ง เสริ ม การปลู ก สมุ น ไพรในตำ � บล
ต่าง ๆ โดยศูนย์เรียนรูห้ มอพืน้ บ้าน นายเสริฐ ขาวอรุณ
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแหล่งการถ่ายทอดการปลูก
สมุนไพรของตำ�บลนาขา โดยเน้นการปลูกสมุนไพร
ที่ใช้บ่อยในชุมชนและนำ�ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
ของชุมชนโดยชุมชนเพื่อสุขภาพประชาชน อย่างไร
ก็ตาม พ่อหมอเสริฐยังขอให้สำ�นักงานเกษตรช่วย
เหลือสนับสนุน การปลูกพันธุ์ไม้สมุนไพรที่หายาก
เพื่อการอนุรักษ์ไว้และแบ่งปันนำ�ไปใช้ประโยชน์ทาง
ยาแก่ผู้ที่มารับการรักษากับพ่อหมอเสริฐ  ด้วยความ
รู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านการดูแลรักษาสุขภาพด้วย
ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน แก่ประชาชนมาอย่าง
ยาวนานกว่า 60 ปี มีจรรยาบรรณแพทย์อันงดงาม
เป็นที่ประจักษ์และเป็นที่เคารพนับถือของประชาชน

J Thai Trad Alt Med
เป็ น จำ � นวนมากที่ ม ารั บ บริ ก ารรั ก ษาแบบให้ เ ปล่ า
จากท่าน อีกทั้งยังให้การประสานร่วมมือกับระบบ
บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของรัฐอย่างดี
เยีย่ ม รวมถึงพ่อหมอเสริฐมีบทบาทสำ�คัญในด้านการ
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ศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เยาวชน นักเรียน
นักศึกษา อสม. และประชาชนผู้สนใจทั่วไป
คติประจำ�ใจพ่อหมอเสริฐ คือ “คนเป็นหมอต้อง
รักษา โดยไม่เลือกชัน้ วรรณะและไม่เห็นแก่ชอื่ เสียง”

