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บทคัดย่อ
การศึกษานีเ้ ป็นงานวิจยั เชิงคุณภาพ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาองค์ความรูแ้ ละกระบวนการรักษาโรคสะเก็ดเงิน
ด้วยภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน นายบุญมี เหนียวแน่น กลุ่มตัวอย่างการศึกษา คือ หมอพื้นบ้าน 1 คน ผู้ป่วยโรคสะเก็ด
เงิน 20 คน เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข 2 คน มีเครือ่ งมือการวิจยั เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกทีส่ ร้างขึน้ ซึง่ ได้รบั การตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์
2563 วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณโดยใช้คา่ ความถีร่ อ้ ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ
ด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการศึกษาที่สำ�คัญ นายบุญมี เหนียวแน่น เริ่มศึกษาตั้งแต่ อายุ 9 ขวบ จากคุณตา และ
ได้ศกึ ษาหาความรูเ้ พิม่ เติมเรือ่ ยมา ได้รบั การประเมินขึน้ ทะเบียนให้เป็นผูป้ ระกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย
เริ่มให้การรักษาโรคสะเก็ดเงิน เมื่อปี พ.ศ. 2516 มีตำ�รับยาในการรักษาโรคสะเก็ดเงิน 5 ตำ�รับคือ 1) สมุนไพรต้มแก้
สะเก็ดเงิน ได้แก่ ข้าวเย็นเหนือและใต้ หนอนตายหยาก หัวร้อยรู กำ�แพงเจ็ดชั้น และไม้สักหิน 2) สมุนไพรต้มตัดราก
สะเก็ดเงิน ได้แก่ โกฐเชียง โกฐจุฬาลัมพา ทองพันชั่ง เหงือกปลาหมอ รากต้นผีหมอบ และกัญชาทั้ง 5 3) สมุนไพร
กินแก้โรคผิวหนัง ได้แก่ บอระเพ็ด หัวแห้วหมู ใบมะขามแขก มะตูมแห้ง และเกลือสินเธาว์ 4) สมุนไพรทาแก้โรค
ผิวหนัง ได้แก่ ใบขันทองพยาบาท ใบทองพันชั่ง หัวหนอนตายหยาก กำ�มะถันเหลือง และเหล้าขาว 5) สมุนไพรต้ม
อาบแก้โรคผิวหนังเรื้อรัง ได้แก่ ใบชุมเห็ดเทศ รากหนอนตายหยาก ทองพันชั่งทั้ง 5 ต้นเหงือกปลาหมอ และ สารส้ม
สำ�หรับกระบวนการรักษามี 7 ขั้นตอน คือ 1) การซักประวัติทั่วไปของผู้ป่วย 2) การซักถามอาการเจ็บป่วยด้วยโรค
ผิวหนังและโรคสะเก็ดเงิน 3) การดูแผลและบริเวณที่เกิดอาการ 4) การจับและกดบริเวณรอบ ๆ แผลและบริเวณที่
เกิดอาการ 5) การวินิจฉัยโรค 6) การจ่ายยาใน 1 งวด (22 วัน–1 เดือน) 7) การให้คำ�แนะนำ�ในการปฏิบัติตน ผู้ป่วย
โรคสะเก็ดเงินส่วนมากทราบเรื่องการรักษาโรคสะเก็ดเงินทางยูทูบและรายการโทรทัศน์ ร้อยละ 60.0 มีค่าใช้จ่ายใน
การรักษาครั้งละประมาณ 700 บาท ผลการรักษา ทุเลา ร้อยละ 65.0 หาย ร้อยละ 15.0 ไม่หาย ร้อยละ 20.0  ความพึง
พอใจต่อการรักษาโรคสะเก็ดเงิน ร้อยละ 90.0 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข มีความคิดเห็นว่าผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินควรจะมา
รักษากับนายบุญมี เหนียวแน่น หากรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันแล้วไม่หาย การศึกษาครั้งนี้มีข้อเสนอแนะที่สำ�คัญ
คือ ควรสนับสนุนให้มีการรักษาโรคสะเก็ดเงินแบบคู่ขนานระหว่างการแพทย์แผนปัจจุบันกับหมอพื้นบ้าน
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Abstract
This qualitative research aimed to study the knowledge and processes of psoriasis treatment with the wisdom
of Mr. Bunmee Niawnaen, a Thai traditional or folk healer. The study sample included one local healer, 20 psoriasis patients, and two health workers. Data were collected by the research team using an in-depth interview form,
which had been reviewed by three experts, during the period January–February 2020. The obtained quantitative
data were analyzed to determine frequencies, percentages, means, and standard deviations; and a qualitative data/
content analysis was performed. Major findings showed that Mr. Boonmee Ngeawnan, who began learningg folk
healing practices when he was 9 years old with his grandfather and continued learning more by himself, has been
treating psoriasis since 1973, and later has been registered as a Thai traditional medicine practitioner after passing
the healing practice assessment. His five herbal drug formulas for treating psoriasis include: (1) herbal decoction
containing khao-yen nuea-tai, non-tai-yahk, hua-roi-ru, kamphaeng-jedchan, and mai-sak-hin; (2) Tat-rak herbal
decoction containing koat-chiang, koat-chula-lampha, thongphanchang, ngueak pla moh, ton-phi-mop roots, and
five-part cannabis; (3) oral herbal recipe for skin diseases containing boraphet, haewmu rhizomes, ma-kham-khaek
leaves, dried beal, and rock salt; (4) topical herbal drug for skin diseases containing khan-thong phayabat leaves,
thongphanchang leaves, non-tai-yahk roots, yellow sulphur, and white liquor; and (5) herbal bath recipe for chronic
skin diseases containing chumhetthet leaves, non-tai-yahk roots, five-part thongphanchang, ngueak pla moh plant,
and alum. The treatment processes include seven steps: (1) taking history; (2) asking about symptoms of skin illness
and psoriasis; (3) examining the wound and affected area; (4) touching and pressing affected areas; (5) making
diagnosis; (6) prescribing the first treatment course (22–30 days); and (7) giving advice on self-care. Most (60%)
of the psoriasis patients had learned about psoriasis treatment on YouTube and television. The cost of treatment
was about 700 baht per visit. As for treatment outcomes, of all participants treated with topical herbal skin lotion,
65% had relieved conditions and 15% were cured, but 20% had no improvement. The majority of them (90%)
were satisfied with the herbal treatment. The health officials suggested that psoriasis patients should seek herbal
remedies from Mr. Boonmee if their modern medications were not efficacious. This study suggests that modern
medications for psoriasis should be given in parallel with folk healing.
Key words: psoriasis, folk healers

บทนําและวัตถุประสงค์
โรคสะเก็ดเงิน เป็นโรคเรือ้ รังชนิดทีร่ กั ษาโดยยา
สังเคราะห์ทางเคมีแล้วมักยังไม่หายขาด ความรุนแรง
ของโรคมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป ท�ำให้กระทบต่อ

คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ[1-2] มี
ปัจจัยหลายอย่างที่ก่อให้เกิดโรคทั้งปัจจัยภายใน
และภายนอกร่างกาย โดยปัจจัยภายในร่างกาย ที่
ส�ำคัญคือ พันธุกรรม พบประวัติโรคสะเก็ดเงินใน

J Thai Trad Alt Med
กลุ ่ ม ญาติ ข องผู ้ ป ่ ว ยประมาณร้ อ ยละ 40 ส� ำ หรั บ
ปัจจัยภายนอกที่กระตุ้นโรคสะเก็ดเงิน ได้แก่ ภาวะ
อ้วน การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ ยากลุ่มลิเธียม
(lithium) และยามาลาเรีย (antimalarial agents)
ภาวะติดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส (โดยเฉพาะ HIV) ภาวะ
ขาดวิตามินดี[3] โรคอาจก�ำเริบได้จากปัจจัยอื่น ๆ เช่น
ยาบางชนิด ความเครียด โรคสะเก็ดเงินเป็นโรคเรือ้ รัง
ผูป้ ว่ ยต้องยอมรับความจริงว่าโรคนีไ้ ม่หายขาด และใช้
ชีวิตอยู่กับโรคนี้ได้โดยไม่เครียด เพราะความเครียด
ท�ำให้โรคสะเก็ดเงินก�ำเริบได้ ส่วนค่าใช้จ่ายการรักษา
โรคสะเก็ดเงิน มีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง บางราย
มีการตอบสนองต่อยาไม่แน่นอนท�ำให้ต้องเปลี่ยน
วิธีรักษาอยู่เสมอ หากการดูแลรักษาไม่ครอบคลุม
จะท� ำ ให้ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู ้ ป ่ ว ยทรุ ด ลง ซึ่ ง ความ
เจ็บป่วยที่เรื้อรังและค่าใช้จ่ายที่สูงตามมาของโรค
สะเก็ดเงินจึงอาจสร้างความทุกข์ทรมานและส่งผล
กระทบต่อสุขภาพกายและใจ หน้าที่การงาน รวมทั้ง
ภาวะเศรษฐกิจ ฐานะของผู้ป่วยและคนรอบข้างอย่าง
มากมาย[4-5] การรักษาโรคสะเก็ดเงินด้วยภูมิปัญญา
หมอพื้นบ้านไทยนั้นมีการศึกษาและเผยแพร่ค่อน
ข้างน้อย การศึกษาภูมปิ ญ
ั ญาการรักษาโรคสะเก็ดเงิน
ของหมอพื้นบ้านในจังหวัด สงขลา พัทลุง ตรัง และ
สตูลพบหมอพื้นบ้านที่รักษาโรคสะเก็ดเงิน 10 คน มี
ต�ำรับยาส�ำหรับรักษาโรคสะเก็ดเงินอย่างน้อยคนละ 1
ต�ำรับ รวบรวมต�ำรับยาได้ทั้งสิ้น 18 ต�ำรับ เป็นต�ำรับ
ยาภายใน 10 ต�ำรับ และต�ำรับยาภายนอก 8 ต�ำรับ
สมุนไพรที่ปรากฏในต�ำรับยาเหล่านี้ 115 ชนิด เป็น
พืชวัตถุ 111 ชนิด สัตว์วัตถุ 2 ชนิด และธาตุวัตถุ 2
ชนิด ติดตามประเมินผลผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินที่เข้า
รับการรักษาโดยหมอพื้นบ้าน จ�ำนวน 5 คน พบว่าผู้
ป่วยทุกรายไม่หายขาดจากโรคสะเก็ดเงิน แต่มอี าการ
ร่วมดีขึ้น เช่น คันลดลง และนอนหลับสนิทเพิ่มขึ้น[6]
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การศึกษาภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านในเขตอ�ำเภอ
วังน�ำ้ เขียว จังหวัดนครราชสีมาแพทย์พนื้ บ้านทีใ่ ห้การ
รักษาสุขภาพของประชาชนในเขตอ�ำเภอวังน�้ำเขียว
จ�ำนวน 23 คน เสียชีวิตแล้ว 1 คน และย้ายถิ่นฐาน
จ�ำนวน 3 คน ส่วนใหญ่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป อายุมาก
ที่สุด 90 ปี แพทย์พื้นบ้านที่พบเป็นหมอสมุนไพร
หมอมนต์หรือหมอเป่า หมอธรรม หมอสู่ขวัญ หมอ
มอหรือหมอดู และหมอนวดไทย มีประสบการณ์ใน
การรักษามากกว่า 30 ปี เหตุจูงใจส�ำคัญที่ท�ำให้มา
เป็นแพทย์พื้นบ้านและลักษณะความรู้ที่ได้รับมาจาก
การสืบทอดจากบรรพบุรุษและเริ่มจากความสนใจ
การสังเกต ประสบการณ์จากครูผมู้ ปี ระสบการณ์ การ
อบรมจากชมรมและแหล่งเรียนรู้ด้านการแพทย์พื้น
บ้าน ประกอบกับศึกษาด้วยตนเองจากต�ำราการแพทย์
พื้นบ้าน ส่วนใหญ่ได้ให้บริการทางด้านการแพทย์พื้น
บ้านแก่คนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง โดยไม่เรียก
ค่าตอบแทน หรือแล้วแต่ผู้ป่วยจะให้[7] ผลการวิจัย
ผู้ป่วยสะเก็ดเงินที่รับการรักษาทั้งหมด 80 ราย ได้
รับการวินิจฉัยจากแพทย์แผนปัจจุบันและได้รับการ
รักษาด้วยยาทา ยารับประทานมาก่อน ไม่มีผู้ป่วย
ที่รับการวินิจฉัยครั้งแรกจากคลินิกแพทย์แผนไทย
อายุเริ่มเป็นโรคสะเก็ดเงิน 7-91 ปี พบมากที่สุดช่วง
ปัจฉิมวัย อายุ 33 ปีข้ึนไป ร้อยละ 63.80 มีประวัติ
ทางพันธุกรรม 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.80 ผลการ
รักษา ผู้ป่วยรักษาต่อเนื่อง ร้อยละ 81.25 หายสนิท
นาน ๆ เป็นครั้ง ร้อยละ 13.85 หายสนิทระยะสั้นแล้ว
ผืน่ ขึน้ อีก ร้อยละ 10.77 อาการดีขนึ้ ตามล�ำดับ ร้อยละ
70.77 ยังไม่ดขี นึ้ แต่กนิ ยารักษาอยู่ ร้อยละ 4.61 ปัจจัย
ทีอ่ าจส่งผลต่อการรักษา พบว่ามีปจั จัยเดียวทีส่ มั พันธ์
กับผลการรักษาคือการรับประทานยา สม�่ำเสมอ โดย
มี ค วามสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ
< 0.05 (p = 0.048)[5]
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การวิจยั แพทย์แผนไทย 2 คนทีร่ กั ษาโรคสะเก็ด
เงิน มีอายุระหว่าง 54-85 ปี ได้รับการถ่ายทอดองค์
ความรู้ตั้งแต่เด็กจนเป็นวัยรุ่นจากบรรพบุรุษ ขั้น
ตอนการเรียนจากการสังเกตเป็นลูกมือผู้ช่วยเก็บยา
สมุนไพร การเรียนการสอนแบบตัวต่อตัวและเรียน
รู้ไปพร้อมกับการปฏิบัติในสถานการณ์จริง แล้วจึง
มาสอบใบประกอบโรคศิลปะแพทย์แผนไทยภายหลัง
องค์ ค วามรู ้ ข องด้ า นการวิ นิ จ ฉั ย และแนวทางการ
รักษา[4] จังหวัดฉะเชิงเทรา มีหมอพื้นบ้านทั้งสิ้น 133
คน มีการรวมตัวของหมอพื้นบ้านและได้จัดตั้งเป็น
ชมรมหมอพื้นบ้านในทุกอ�ำเภอ โดยพบหมอพื้นบ้าน
มากที่สุดในอ�ำเภอท่าตะเกียบ ซึ่งมีสมาชิกชมรมหมอ
พื้นบ้าน จ�ำนวน 42 คน แบ่งออกเป็น 6 ประเภทคือ
หมอยาสมุนไพร จ�ำนวน 16 คน หมอนวด จ�ำนวน 13
คน หมอกระดูก จ�ำนวน 6 คน หมอพิธีกรรม จ�ำนวน
6 คน หมองู จ�ำนวน 1 คน และหมอต�ำแย จ�ำนวน
1 คน[8] หมอพืน้ บ้านอ�ำเภอท่าตะเกียบได้รบั การรับรอง
เป็นหมอพืน้ บ้านแล้ว จ�ำนวน 12 คน ซึง่ มีหมอพืน้ บ้าน
ไทยที่โดดเด่นมีชื่อเสียงมากคือ นายบุญมี เหนียว
แน่น จัดอยู่ในประเภทหมอยาสมุนไพร ได้รับการ
ประเมินขึ้นทะเบียนให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขา
การแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทยเพียงคน
เดียวในจังหวัดฉะเชิงเทรา (ใบอนุญาตที่ พท.ว.18267
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 จากกรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก) นอกจากนั้นยังได้
รับเกียรติบตั รหมอพืน้ บ้านดีเด่นระดับจังหวัด และได้
รับเกียรติบัตรพร้อมโล่ประกาศเชิดชูเกียรติหมอไทย
ดีเด่น ระดับเขตและระดับภาค อีกทั้งมีการถ่ายทอด
ความรู้ผ่านรายการเส้นทางสุขภาพ ช่อง 11 จันทบุรี
เรื่อง การรักษาโรคสะเก็ดเงินด้วยยาสมุนไพรไทย
เป็นหมอพื้นบ้านที่มีช่ือเสียงและเชี่ยวชาญด้านการ
รักษาโรคมากกว่า 20 ปี เป็นที่ยอมรับของประชาชน
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ในอ�ำเภอท่าตะเกียบ อ�ำเภอใกล้เคียง จังหวัดต่าง ๆ
ในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน นายบุญมี
เหนียวแน่น ถือว่าเป็นบุคคลที่ควรค่าในการศึกษา
องค์ความรู้และ ภูมิปัญญา เพื่อรวบรวมไว้เป็นหลัก
ฐานให้สืบทอดสู่ชนรุ่นหลังอย่างมีระบบแบบแผน
ไม่ให้สูญหายไปจากสังคมไทย ผู้วิจัย ในฐานะที่เป็น
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จึง
มีความสนใจที่จะท�ำการศึกษากระบวนการรักษาโรค
สะเก็ดเงินด้วยภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านไทย อ�ำเภอ
ท่ า ตะเกี ย บ จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา ของนายบุ ญ มี
เหนียวแน่น โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
1) เพือ่ ศึกษาองค์ความรู้ กระบวนการรักษาโรค
สะเก็ดเงินด้วยภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านไทย ของนาย
บุญมี เหนียวแน่น ซึ่งจะสามารถอธิบายได้ว่าแพทย์
แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบนั รักษาโรคสะเก็ดเงิน
แตกต่างกันอย่างไร
2) เพื่อศึกษาประวัติ อาการ ความเชื่อ และผล
การรักษาโรคสะเก็ดเงินของประชาชน ที่มารับการ
รักษากับนายบุญมี เหนียวแน่น

ระเบียบวิธีศึกษา
การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ (qualitative research)  โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (indepth interview) เกี่ยวกับองค์ความรู้ กระบวนการ
รักษาโรคสะเก็ดเงินด้วยภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านไทย
ของนายบุญมี เหนียวแน่น ตัวอย่างวิจัยมี 3 กลุ่ม
1) หมอพื้นบ้าน จ�ำนวน 1 คน ได้มาจากการเลือก
แบบเจาะจง คือ นายบุญมี เหนียวแน่น 2) ผู้ป่วยโรค
สะเก็ดเงินในจังหวัดฉะเชิงเทรา จ�ำนวน 20 คน 3) เจ้า
หน้าทีส่ าธารณสุขในพืน้ ทีต่ ามภูมลิ ำ� เนาของ นายบุญมี
เหนียวแน่น จ�ำนวน 2 คน เครื่องมือการวิจัยประกอบ
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ด้วย กล้องถ่ายรูป  เครือ่ งอัดเสียง  เอกสารชีแ้ จงข้อมูล
แก่ผู้เข้าร่วมวิจัย กลุ่มตัวอย่างการวิจัย  เอกสารการ
ให้ความยินยอมโดยความเข้าใจถ่องแท้   และแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก ที่สร้างขึ้นโดยคณะผู้วิจัย ส�ำหรับ
หมอพื้นบ้าน ผู้ป่วยที่มารับการรักษาโรคสะเก็ดเงิน
และ เจ้าหน้าที่ ซึ่งได้รับการตรวจสอบคุณภาพเครื่อง
มือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 3 คน การศึกษานี้ได้รับ
การอนุมตั จิ ริยธรรมการวิจยั ในคน จากคณะกรรมการ
พิจารณาการศึกษาวิจยั ในคนด้านการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข รหัส
โครงการวิจัย 04-2562 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
และทีแ่ ก้ไขครัง้ ที่ 1 อนุมตั เิ มือ่ วันที่ 24 ธันวาคม 2562
การด�ำเนินการเก็บข้อมูล 3 กลุ่ม ดังนี้
1) หมอพื้นบ้าน เก็บข้อมูลโดยโทรศัพท์นัด
นายบุญมี เหนียวแน่น ในวันที่หมอว่างและพร้อมที่
จะให้สัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์นายบุญมี เหนียวแน่น
จ�ำนวน 2 วัน ครั้งที่ 1 วันที่ 14 มกราคม 2563 และ
ครั้งที่ 2 วันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ บ้านของนายบุญมี
เหนี ย วแน่ น เลขที่ 68 หมู ่ 4 ต� ำ บลคลองตะเกรา
อ�ำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยคณะผู้
วิจัยแนะน�ำตัวเอง และชี้แจงวัตถุประสงค์ในการวิจัย
ก่อนที่จะให้ นายบุญมี เหนียวแน่น ลงลายมือชื่อ ใน
เอกสารการให้ความยินยอมโดยความเข้าใจถ่องแท้
โดยสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อมูลทั่วไป/ภูมิหลัง
การศึกษาเรือ่ งแพทย์แผนไทย/ภูมปิ ญ
ั ญา ประวัตกิ าร
ศึ ก ษา ประสบการณ์ ในการรั ก ษาโรคสะเก็ ด เงิ น
กระบวนการให้การรักษาโรคสะเก็ดเงิน ขั้นตอนการ
รักษา ระยะเวลาในการรักษา  วิธีการรักษา การใช้
ยาและสมุนไพร/ต�ำรับยาที่ใช้ในการรักษาโรคสะเก็ด
เงิน/ตัวสมุนไพรที่ใช้ ผู้ป่วยแต่ละราย อาการที่เป็น
มากน้อยต่างกันใช้สมุนไพรครบทุกตัวหรือไม่ เหมือน
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หรือต่างกันอย่างไร  ค�ำแนะน�ำในการปฏิบัติตนของ
ผู้ป่วย ค่าใช้จ่าย/ค่ารักษา และการติดตามผลการ
รักษาโรคสะเก็ดเงิน และต�ำรับยาที่ใช้  
2) ผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน คณะผู้วิจัยเก็บข้อมูล
ผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน ที่มีภูมิล�ำเนาอยู่ในเขตจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ป่วยเป็นโรคสะเก็ดเงิน และเข้ารับการ
รักษากับหมอพื้นบ้าน นายบุญมี เหนียวแน่น ในปี
2561-2562 มีผู้เข้าร่วมวิจัยเข้าร่วมโครงการ (ผู้ป่วย
คัดเข้า) จ�ำนวน 21 คน โดยแยกเป็นปี 2561 จ�ำนวน
7 คน และปี 2562 จ�ำนวน 14 คน ไม่มีผู้ป่วยคัดออก
เนื่องจากทุกคนมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ การคัดเลือก
ผู้เข้าร่วมวิจัยเข้าร่วมโครงการทั้งหมด จ�ำนวน 21
คน โดยก�ำหนดขนาดตัวอย่างขั้นต�่ำอย่างน้อย 20
คน ตามตารางขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง ของเคร์ซยี แ์ ละ
มอร์แกน[9] และสุม่ เลือกตัวอย่างออก จ�ำนวน 1 คน โดย
วิธีจับฉลากอย่างง่าย (simple random sampling)
ผู้ป่วยที่เป็นผู้เข้าร่วมวิจัยเข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด มี
จ�ำนวน 20 คน โดยสัมภาษณ์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ในช่วงเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 ที่บ้านของ
กลุม่ ตัวอย่าง โดยคณะผูว้ จิ ยั แนะน�ำตัวเอง และชีแ้ จง
วัตถุประสงค์ในการวิจัยให้ทราบ ก่อนที่จะให้กลุ่ม
ตัวอย่างลงลายมือชื่อ ในเอกสารการให้ความยินยอม
โดยความเข้าใจถ่องแท้ โดยสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับ
ข้อมูลทั่วไป ประวัติการเจ็บป่วย ประวัติการรักษา
ก่อนจะมาหาหมอบุญมี เหนียวแน่น การรักษากับ
หมอบุญมี เหนียวแน่น ขั้นตอนการรักษา ระยะเวลา
ในการรักษา  ค่าใช้จ่ายในการรักษา ผลการรักษาโรค
สะเก็ดเงิน และความเชื่อ/ความพึงพอใจในการรักษา
โรคสะเก็ดเงินของหมอบุญมี เหนียวแน่น   
3) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวกับการรักษา
โรคสะเก็ดเงิน ของหมอบุญ เหนียวแน่น เก็บข้อมูล
โดยโทรศั พ ท์ นั ด แพทย์ แ ผนไทย โรงพยาบาลท่ า

636 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ตะเกียบ จ�ำนวน 2 คน เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ที่
โรงพยาบาลท่าตะเกียบ โดยคณะผูว้ จิ ยั แนะน�ำตัวเอง
และชีแ้ จงวัตถุประสงค์ในการวิจยั ให้กลุม่ ตัวอย่างฟัง
ก่อนทีจ่ ะให้กลุม่ ตัวอย่างลงลายมือชือ่ ในเอกสารการ
ให้ความยินยอมโดยความเข้าใจถ่องแท้ โดยสัมภาษณ์
ข้อมูลเกีย่ วกับ ข้อมูลทัว่ ไป  ประสบการณ์กบั หมอพืน้
บ้าน  การท�ำงานและการประสานงานกับหมอพื้นบ้าน  
การรับรูก้ ารรักษาของหมอพืน้ บ้าน  และความคิดเห็น
เกี่ยวกับการรักษาของหมอพื้นบ้าน
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ค่าความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ โดยการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง
เนื้อหา (content analysis) พรรณนาและอธิบาย
ข้อมูลที่ส�ำคัญเกี่ยวกับ
1) ข้ อ มู ล ของหมอพื้ น บ้ า น หมอบุ ญ มี
เหนียวแน่น ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปและภูมิหลัง
การศึกษาเรื่องหมอพื้นบ้าน แพทย์แผนไทย และ
สมุ น ไพร กระบวนการรั ก ษาโรคสะเก็ ด เงิ น ด้ ว ย
ภูมปิ ญ
ั ญาหมอพืน้ บ้าน ขัน้ ตอนการรักษา การติดตาม
ผลการรักษาโรคสะเก็ดเงิน ต�ำรับยารักษาโรคสะเก็ดเงิน
2) ข้อมูลของประชาชนทีม่ ารักษาโรคสะเก็ด
เงินจากหมอบุญมี เหนียวแน่น ประกอบด้วย ข้อมูล
ทัว่ ไปของผูป้ ว่ ย ประวัตกิ ารเจ็บป่วย ประวัตกิ ารรักษา
โรคสะเก็ดเงินก่อนที่จะเข้ารับการรักษากับหมอบุญมี
เหนียวแน่น การรักษากับหมอบุญมี เหนียวแน่น ผล
การรักษา ความเชื่อ/ความพึงพอใจในการรักษาโรค
สะเก็ดเงิน     
3) ข้อมูลจากเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข ประกอบ
ด้วย ข้อมูลทั่วไป การท�ำงานและการประสานงานกับ
หมอบุญมี เหนียวแน่น การรับรู้การรักษาของหมอ
พืน้ บ้าน และความคิดเห็นเกีย่ วกับการรักษาของหมอ
บุญมี เหนียวแน่น
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ผลการศึกษา
1) องค์ความรู้เกี่ยวกับการรักษาโรคสะเก็ดเงิน
ของหมอพื้นบ้าน นายบุญมี เหนียวแน่น
นายบุญมี   เหนียวแน่น เริ่มศึกษาความรู้ด้าน
หมอพื้นบ้านและการรักษาโรคสะเก็ดเงิน เมื่อปี พ.ศ.
2503 อายุราว 9 ขวบ จากคุณตา (พ่อกลม ค�ำก้อน)
ซึ่งเป็นแพทย์ประจ�ำต�ำบลท่าบุญมี อ�ำเภอเกาะจันทร์
จังหวัดชลบุรี โดยได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
หมอทั่วไป หมอสมุนไพร จากการสอนจริงและให้
อ่านศึกษาจากต�ำรา ราวปี พ.ศ. 2504 อายุ 10 ขวบ
ได้ศกึ ษาเพิม่ เติมจากต�ำรับยากัญชาทีไ่ ด้มาจากน้าเขย
(น้าสุริน ฉิมพาลี) ต่อมาราวปี พ.ศ. 2513 อายุครบ 20
ปี ได้อปุ สมบทเป็นพระภิกษุ (ฉายาธีปธัมโม) ได้ศกึ ษา
พระธรรมวินยั และได้รบั การถ่ายทอดความรูด้ า้ นหมอ
พื้นบ้านและยาสมุนไพร จากพระอาจารย์เจียม และ
พระอาจารย์เต้ง วัดเกาะโพธาวาส อ�ำเภอเกาะจันทร์
จังหวัดชลบุรี หลังจากนั้นได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
จากต�ำราหมอพืน้ บ้านไทยเรือ่ ยมา นอกจากนัน้ ในราว
ปี พ.ศ. 2531 ยังได้เข้ารับการอบรมเรือ่ งสมุนไพรเพิม่
เติม จากผูใ้ หญ่วบิ ลู ย์ เข็มเฉลิม ทีอ่ ำ� เภอสนามชัยเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรา นายบุญมี เหนียวแน่น เป็นหมอ
พื้นบ้านที่มีช่ือเสียงเป็นที่รู้จักในวงกว้างทั้งในละแวก
บ้าน ต�ำบล อ�ำเภอ จังหวัดฉะเชิงเทรา และต่างจังหวัด
ได้รับการประเมินขึ้นทะเบียนให้เป็นผู้ประกอบโรค
ศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย
ใบอนุญาตที่ พท.ว.18267 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์
2554 โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทาง
เลือก หากนับจนถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2563 นายบุญมี
เหนียวแน่น เป็นหมอพื้นบ้านที่มีประสบการณ์การ
รักษาประชาชนที่เจ็บป่วย มาแล้วเป็นเวลากว่า 40 ปี
มีความช�ำนาญและมีชื่อเสียงในการรักษาโรคสะเก็ด
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เงิน อัมพฤกษ์ อัมพาต เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เริม
งูสวัด ภูมิแพ้ กวาดซาง ตกขาว การดูแลหลังคลอด  

2) องค์ ค วามรู้ ที่ เ ป็ น ตำ�รั บ ยาในการรั ก ษาโรค
สะเก็ดเงิน ของหมอพืน้ บ้าน นายบุญมี เหนียวแน่น
ต�ำรับยาในการรักษาโรคสะเก็ดเงินของนายบุญมี
เหนียวแน่น มีจ�ำนวน 5 ต�ำรับ ได้แก่
2.1) สมุนไพรต้มแก้สะเก็ดเงิน เช่น โกฐเชียง
โกฐจุฬาลัมพา ทองพันชัง่ เหงือกปลาหมอ ต้นผีหมอบ
หัวข้าวเย็นเหนือและใต้ หนอนตายหยาก หัวร้อยรู
โลดทะนงทัง้ สอง ก�ำแพงเจ็ดชัน้ ขันทองพยาบาท และ
ไม้สักหิน
2.2) สมุ น ไพรต้ ม ตั ด รากสะเก็ ด เงิ น เช่ น
โกฐเชียง โกฐจุฬาลัมพา ทองพันชั่ง เหงือกปลาหมอ
รากต้นผีหมอบ กัญชาทั้ง 5  หัวข้าวเย็นเหนือ และใต้
หัวร้อยรู โลดทะนงทั้งสอง ก�ำแพงเจ็ดชั้น ใบขันทอง
พยาบาทและไม้สักหิน
2.3) สมุนไพรกินแก้โรคผิวหนัง  เช่น บอระเพ็ด
หัวแห้วหมู ใบมะขามแขก มะตูมแห้ง เกลือสินเธาว์
กระเทียม แฝกหอม กกรังกา ชะเอมเทศ โกฐสอ โกฐ
ก้านพร้าว ขิงแห้ง พริกไทย ดอกดีปลี เปลือกต้นตีน
เป็ด สมอพิเภกและใบสะเดา
2.4) สมุนไพรทาแก้โรคผิวหนัง เช่น ใบขันทอง
พยาบาท ใบทองพันชัง่ หัวหนอนตายหยาก ใบชุมเห็ด
เทศ ก�ำมะถันเหลือง และเหล้าขาว
2.5) สมุนไพรต้มอาบแก้โรคผิวหนังเรือ้ รัง เช่น
ใบชุมเห็ดเทศ รากหนอนตายหยาก ทองพันชั่งทั้ง 5
ต้นเหงือกปลาหมอ และ สารส้ม

3) ข้อมูลการรักษาโรคสะเก็ดเงินของหมอพื้น
บ้าน นายบุญมี เหนียวแน่น
นายบุญมี เหนียวแน่น เริ่มให้การรักษาโรค
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สะเก็ดเงิน เมื่อราวปี พ.ศ. 2516 โดยผู้ป่วยรายแรก
เป็นเพศหญิง ผลการรักษาหาย นับจนถึงปัจจุบัน
พ.ศ. 2563 รักษาโรคสะเก็ดเงินมาแล้วเป็นเวลา 46
ปี รักษาผู้ป่วยสะเก็ดเงินมาแล้วมากกว่าพันราย ทั้งนี้
ได้เริม่ จดบันทึกผูป้ ว่ ยในแบบบันทึกผูป้ ว่ ยโรคสะเก็ด
เงิน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา ซึ่งจากการตรวจ
บันทึกการลงทะเบียนผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน พบว่า ปี
พ.ศ. 2561  มีจำ� นวน 93 ราย และปี พ.ศ. 2562 จ�ำนวน
205 ราย

4) กระบวนการในการรักษาโรคสะเก็ดเงินของ
หมอพื้นบ้าน นายบุญมี เหนียวแน่น 7 ขั้นตอน
โดยเทียบเคียงกับการรักษาแผนปัจจุบัน
ขั้นตอนในการรักษาโรคสะเก็ดเงินของนายบุญ
มี เหนียวแน่น เมือ่ เทียบเคียงกับการรักษาด้วยแพทย์
แผนปั จ จุ บั น สามารถแบ่ ง ออกได้ เ ป็ น 7 ขั้ น ตอน
(ตารางที่ 1) ดังนี้
4.1) การซักประวัติทั่ว ๆ ไปของผู้ป่วย
4.2) การซักถามอาการเจ็บป่วยด้วยโรคผิวหนัง
และโรคสะเก็ดเงิน
4.3) การดูแผลและบริเวณที่เกิดอาการ
4.4) การจับและกดบริเวณรอบ ๆ แผลและ
บริเวณที่เกิดอาการ
4.5) การวินิจฉัยโรค ว่าเป็นสะเก็ดเงินหรือไม่
จากกรรมพันธุ์ จากเลือด น�้ำเหลือง หรือ เลือดผสม
น�้ำเหลือง
4.6) การจ่ายยา ใน 1 งวด (22 วัน-1 เดือน)
ประกอบด้วย
- สมุนไพรต้มแก้สะเก็ดเงิน (ยาหม้อ) รับ
ประทานครั้งละประมาณครึ่งแก้วขาว วันละ 2 ครั้ง
เช้า-เย็น ใช้กับผู้ป่วยสะเก็ดเงินทุกราย
- สมุ น ไพรต้ ม ตั ด รากสะเก็ ด เงิ น (ยา

638 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบการรักษาโรคสะเก็ดเงินของแพทย์แผนไทยนายบุญมี เหนียวแน่น กับแพทย์แผนปัจจุบัน
รายการเปรียบเทียบ
ขั้นตอนในการรักษา
โรคสะเก็ดเงิน

แพทย์แผนไทย
นายบุญมี เหนียวแน่น

แพทย์แผนปัจจุบัน

แบ่งออกได้เป็น 7 ขั้นตอน ได้แก่
แบ่งออกได้เป็น 7 ขั้นตอน ได้แก่
1) การซักประวัติทั่ว ๆ ไปของผู้ป่วย
1) การลงทะเบียนผู้ป่วยตามมาตรฐานสถาน
2) การซักถามอาการเจ็บป่วยด้วยโรคผิวหนังและ		 บริการสุขภาพ
		 โรคสะเก็ดเงิน
2) การซักประวัติทั่ว ๆ ไปของผู้ป่วย และตรวจ
3) การดูแผลและบริเวณที่เกิดอาการ		 เบื้องต้น
4) การจับและกดบริเวณรอบ ๆ แผลและบริเวณ
3) การตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์
		 ที่เกิดอาการ
4) การตรวจทางห้องปฏิบัติการ (เมื่อจ�ำเป็น)
5) การวินิจฉัยโรค ว่าเป็นสะเก็ดเงินหรือไม่
5) การให้การรักษาโดยการจ่ายยา เช่น ยาทา
		 จากกรรมพันธุ์ จากเลือด น�้ำเหลือง หรือเลือด		 ยาสระผม ยารับประทาน
		 ผสมน�้ำเหลือง
6) การให้การรักษา อื่น ๆ ได้แก่ ยาฉีด
6) การจ่ายยา ใน 1 งวด (22 วัน-1 เดือน)		 ยากดภูมิ
7) การให้ค�ำแนะน�ำในการปฏิบัติตนโดยเน้นเรื่อง
7) การให้ค�ำแนะน�ำในการปฏิบัติตน โดยไม่
		 การงดของแสลง		 ได้เน้น เรื่องการงดของแสลง
การรักษา
ครั้งละ 2 เม็ด วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น ใช้ทุกราย
การรักษาประกอบด้วย
1) สมุนไพรทาแก้โรคผิวหนัง ผสมเหล้าขาว หรือ
1) ยาทา
		 แอลกอฮอล์ 95 % ใช้ทาบริเวณที่เป็นวันละ 3 ครั้ง 2) ยาสระผม
2) สมุนไพรต้มอาบแก้โรคผิวหนังเรื้อรัง โดยต้มยา
3) ยารับประทาน ชนิดที่มีและไม่มีสเตอรอยด์
		 ทั้งหมดแล้ว เอาน�้ำยา 1 ลิตร ผสมน�้ำเปล่า
4) ยาฉีด
		 2 ลิตรแล้วอาบวันละ 1 ครั้งตอนเย็น ใช้ในราย
5) ยากดภูมิ
		 ที่เป็นสะเก็ดเงินทั้งตัว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสะเก็ดเงิน 6) ฉายแสง
		 จากเลือดและน�้ำเหลือง		
3) สารส้ม แนะน�ำให้ใช้ทุกราย โดยใช้สารส้มถูตัว
		 หลังอาบน�้ำ ประมาณ 5-10 นาที แล้วล้างออก
		 แล้วจึงทายาแก้โรคสะเก็ดเงิน เพราะจะช่วย
		 ขยายรูขุมขน เมื่อทายาแล้วจะดูดซึมตัวยาได้ดี
4) มะกรูด แนะน�ำให้ใช้ในรายที่เป็นสะเก็ดเงินที่
		 ศีรษะ โดยใช้มะกรูดถูศีรษะหลังอาบน�้ำสระผม
		 หรือใช้มะกรูดปั่นแล้วชโลมที่ศีรษะ ทั้งนี้ให้เอา
		 เมล็ดมะกรูดออกก่อนน�ำมาใช้ เพราะเมล็ด
		 มะกรูดจะท�ำให้เกิดรังแค
การให้ค�ำแนะน�ำ
การให้ค�ำแนะน�ำในการปฏิบัติตน การงดของแสลง
ไม่เน้นการงดของแสลง แต่มีสิ่งกระตุ้น คือ
ซึ่งส่วนใหญ่จะให้ค�ำแนะน�ำคล้ายคลึงกัน
ความเครียด หลีกเลี่ยงสารเคมี อาหาร
			
แอลกอฮอล์
ระยะเวลาในการรักษา เป็นน้อยใช้เวลาน้อย เป็นมากใช้เวลาในการ
เป็นน้อยหรือเป็นมากใช้เวลาในการรักษา
รักษานาน
พอ ๆ กัน เมื่อเป็นมาก เพิ่มปริมาณยามากขึ้น
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หม้อ) ใช้ต้ม รับประทานครั้งละประมาณครึ่งแก้วขาว
(ประมาณ 2 ช้อนโต๊ะ) วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น ใช้กับผู้
ป่วยสะเก็ดเงินที่หายแล้วโดยเพิ่มกัญชาในยาต้ม
- สมุนไพรกินแก้โรคผิวหนัง (ชนิดแคปซูล
และลูกกลอน) รับประทานครัง้ ละ 2 เม็ด วันละ 2 ครัง้
เช้า-เย็น ใช้ทุกราย
- สมุนไพรทาแก้โรคผิวหนัง ผสมเหล้า
ขาว หรือแอลกอฮอล์ 95% ใช้ทาบริเวณที่เป็นวันละ
3 ครั้ง
- สมุนไพรต้มอาบแก้โรคผิวหนังเรื้อรัง
โดยต้มยาทั้งหมดแล้ว เอาน�้ำยา 1 ลิตร ผสมน�้ำเปล่า
2 ลิตรแล้วอาบวันละ 1 ครั้งตอนเย็น ใช้ในรายที่เป็น
สะเก็ดเงินทัง้ ตัว ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นสะเก็ดเงินจากเลือด
และน�้ำเหลือง
- สารส้ ม แนะน� ำ ให้ ใ ช้ ทุ ก ราย โดยใช้
สารส้มถูตัวหลังอาบน�้ำ  ประมาณ 5-10 นาทีแล้วล้าง
ออก แล้วจึงทายาแก้โรคสะเก็ดเงิน  
- มะกรูด แนะน�ำให้ใช้ในรายทีเ่ ป็นสะเก็ด
เงินที่ศีรษะ โดยใช้มะกรูดถูศีรษะหลังอาบน�้ำสระผม
หรือใช้มะกรูดปั่นแล้วชโลมที่ศีรษะ ทั้งนี้ ให้เอาเมล็ด
มะกรูดออกก่อนน�ำมาใช้ เพราะเมล็ดมะกรูดจะท�ำให้
เกิดรังแค
4.7) การให้คำ� แนะน�ำในการปฏิบตั ติ น โดยเน้น
เรือ่ งการงดของแสลง ทีอ่ าจท�ำให้สะเก็ดเงินก�ำเริบ เช่น
สุรา ของหมักดอง หน่อไม้ ผักทอดยอด อาหารทะเล
ปลาน�้ำจืดที่ไม่มีเกล็ด ปลาร้า กะปิ น�้ำปลา เนื้อสัตว์สี
แดง (เช่น เนื้อวัว เนื้อควาย) หัวหมู ไข่แดง ผลไม้ที่มี
ฤทธิ์ร้อน เป็นต้น

5) ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยที่มารักษาโรคสะเก็ด
เงินกับหมอพื้นบ้าน นายบุญมี เหนียวแน่น
ผูป้ ว่ ยโรคสะเก็ดเงินทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่างการวิจยั
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จ�ำนวน 20 คน เป็นเพศชาย จ�ำนวน 13 คน ร้อยละ
65.0 และเพศหญิง จ�ำนวน 7 คน ร้อยละ 34.0 ส่วน
มากอายุ 20-29 ปี จ�ำนวน 6 คน ร้อยละ 30.0 รองลงมา
คือ อายุ 40-49 ปี จ�ำนวน 4 คน ร้อยละ 20.0 อายุต�่ำ
สุด 21 ปี สูงสุด 81 ปี อายุเฉลี่ย 46 ปี ไม่มีโรคประจ�ำ
ตัว จ�ำนวน 11 คน ร้อยละ 55.0 มีโรคประจ�ำตัว คือ
โรคความดันโลหิตสูง/เบาหวานชนิดไม่รนุ แรง จ�ำนวน
6 คน ร้อยละ 30.0 ประกอบอาชีพค้าขาย จ�ำนวน 5 คน
ร้อยละ25.0 รองลงมาคือ พนักงานบริษทั จ�ำนวน 4 คน
ร้อยละ 20.0 เกษตรกรรม จ�ำนวน 3 คน ร้อยละ 15.0
และรับจ้าง จ�ำนวน 3 คน ร้อยละ 15.0  

6) ประวัติ อาการ ความเชื่อ และผลการรักษาของ
ผู้ป่วยที่มารักษาโรคสะเก็ดเงินกับหมอพื้นบ้าน
นายบุญมี เหนียวแน่น โดยการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณ
ผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินที่เป็นกลุ่มตัวอย่างการ
วิจัย ส่วนใหญ่ไม่เคยป่วยเป็นโรคผิวหนัง จ�ำนวน 18
คน ร้อยละ 90.0 เคยป่วยเป็นโรคผิวหนัง จ�ำนวน 2
คน ร้อยละ 10.0 ส่วนมากรู้ว่าป่วยเป็นโรคสะเก็ดเงิน
ก่อนที่จะเข้ารับการรักษากับนายบุญมี เหนียวแน่น
เป็นเวลา 1-5 ปี จ�ำนวน 10 คน ร้อยละ 50.0 เป็นโรค
สะเก็ดเงินในระดับรุนแรง จ�ำนวน 11 คน ร้อยละ
55.0 มีความคาดหวังว่าจะหายเมื่อเข้ารับการรักษา
โรคสะเก็ดเงินกับนายบุญมี เหนียวแน่น จ�ำนวน 8 คน
ร้อยละ 40.0 ไม่เคยรักษาด้วยสมุนไพรอืน่ ๆ ก่อนทีจ่ ะ
เข้ารับการรักษากับนายบุญมี เหนียวแน่น จ�ำนวน 12
คน ร้อยละ 60.0 ส่วนใหญ่เคยรักษาโรคสะเก็ดเงินกับ
หมออื่น ๆ มาก่อนที่จะเข้ารับการรักษากับนายบุญมี
เหนียวแน่น จ�ำนวน 18 คน ร้อยละ 90.0 ใช้เวลารักษา
โรคสะเก็ดเงินกับหมออืน่ ๆ มาก่อน เป็นเวลามากกว่า
10 ปี จ�ำนวน 8 คน ร้อยละ 40.0 รับทราบเรื่องการ

640 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2564

ตารางที่ 2 จำ�นวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำ�แนกตามผลการรักษาโรคสะเก็ดเงินกับนายบุญมี เหนียวแน่น
ผลการรักษาโรคสะเก็ดเงินกับนายบุญมี เหนียวแน่น
ทุเลา		
ไม่หาย เนื่องจาก
- งดของแสดงไม่ได้ 3 คน
- รักษาไม่ต่อเนื่อง 1 คน
หาย			
- หายภายใน 1 เดือน 2 คน
- หายภายใน 7 เดือน 1 คน
รวม		

รักษาโรคสะเก็ดเงินของนายบุญมี เหนียวแน่น ทาง
ยูทูบและรายการโทรทัศน์ จ�ำนวน 12 คน ร้อยละ
60.0 มีคา่ ใช้จา่ ยในการรักษากับนายบุญมี เหนียวแน่น
เป็นเงินประมาณครั้งละ 700 บาท ผลการรักษา ทุเลา
จ�ำนวน 13 คน ร้อยละ 65.0 หาย จ�ำนวน 3 คน ร้อยละ
15.0 ไม่หาย จ�ำนวน 4 คน ร้อยละ 20.0 (ตารางที่ 2)
ที่ไม่หายเป็นเพราะ งดของแสลงไม่ได้ 3 คน รักษาไม่
ต่อเนื่อง 1 คน  ผู้ป่วยที่เคยรักษาโรคสะเก็ดเงินจะ
แนะน�ำให้ผู้ป่วยคนอื่นเข้ารับการรักษากับนายบุญมี
เหนียวแน่น จ�ำนวน 16 คน ร้อยละ 80.0 ส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจ ต่อการรักษาโรคสะเก็ดเงินกับนายบุญ
มี  เหนียวแน่น จ�ำนวน 18 คน ร้อยละ 90.0

7) ผลการรักษาของประชาชนที่มารักษาโรค
สะเก็ดเงินกับหมอพื้นบ้าน นายบุญมี เหนียว
แน่น โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ป่วยที่มารักษาโรค
สะเก็ดเงินกับนายบุญมี เหนียวแน่น ส่วนใหญ่มอี าการ
ทุเลาและดีขึ้น ดังนี้
“มีอาการดีขึ้น อาการคันค่อย ๆ ลดลง ผื่น
ยุบลง จนหายสนิท’’
		 “รักษาโรคสะเก็ดเงินกับนายบุญมี ประมาณ

จำ�นวน (คน)

ร้อยละ

13
4

65.0
20.0

3

15.0

20

100.0

3 ครั้ง กินยา 3 ชุด โดยไปรับยาด้วยตนเอง ทุกครั้ง
ครั้งละ 1 ชุด เมื่อกินยาครบ 3 ชุด หรือ 3 เดือน อาการ
ของโรคสะเก็ดเงินดีขึ้นเรื่อย ๆ’’
		 “รักษาโรคสะเก็ดเงินกับนายบุญมี 3 เดือน
ดีขึ้น ตอนนี้มั่นใจว่าหาย เพียงแต่ต้องควบคุมอาหาร
แสลงให้ได้’’		
		 “รักษาโรคสะเก็ดเงินกับนายบุญมี ประมาณ
1 เดือน โดยให้ยาเม็ดแคปซูล มากิน 1 ชุด อาการโรค
สะเก็ดเงินดีขึ้นเรื่อย ๆ จนตุ่มเริ่มยุบและจางผิวเรียบ
จนหาย’’
		 “หายแล้วก็ไม่กลับมาเป็นซ�้ำอีก เพราะ กิน
ยาและท�ำตามค�ำแนะน�ำของนายบุญมี’’
		 “อาการดีขึ้นแผลแห้งยุบ ยังรักษาอยู่ คาด
จะรักษาให้ถึงยาตัดราก’’
		 “ผลการรักษา กินไป 2 หม้อ หม้อแรกดีขนึ้ ’’
		 “เมื่อก่อนนี้ตื่นนอนตอนเช้าที่นอนเต็มไป
ด้วยผิวหนังจากโรคสะเก็ดเงินร่วงเต็มไปหมด พอ
ไปหานายบุญมี ผิวหนังจากโรคสะเก็ดไม่ร่วงแล้ว ยา
แผนปัจจุบัน แค่ระงับอาการโรคไว้เฉย ๆ พอหยุดยา
โรคสะเก็ดเงินก็ขึ้นอีกเหมือนเดิม ใช้ยาแผนปัจจุบัน
สภาพจิตใจแย่มาก แต่เมื่อมาเจอนายบุญมี สภาพ
จิตใจกลับมา 100%’’

J Thai Trad Alt Med

8) ความเห็นคิดเกี่ยวกับการรักษาโรคสะเก็ด
เงินของหมอพื้นบ้าน นายบุญมี เหนียวแน่น
จากกลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขใน
พื้นที่ตามภูมิล�ำเนาเดียวกันกับหมอพื้นบ้าน เกี่ยวกับ
การรักษาโรคสะเก็ดเงินของนายบุญมี เหนียวแน่น มี
ดังนี้
8.1) ผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินควรจะมารักษากับ
นายบุญมี เหนียวแน่น เพราะ ถ้ารักษากับแพทย์แผน
ปัจจุบันแล้วไม่หายก็ควรแนะน�ำให้ไปรักษากับหมอ
พื้นบ้านได้
8.2) จะแนะน�ำผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน มารับการ
รักษาโรคสะเก็ดเงินกับนายบุญมี เหนียวแน่นเพราะ
เป็นทางเลือกให้กับผู้ป่วยอีกทางเลือกหนึ่ง
8.3) มีความเชื่อมั่นในการรักษาโรคสะเก็ดเงิน
ของ นายบุญมี เหนียวแน่น โดยเชื่อมั่นในต�ำรับยา
สมุนไพร และตัวยาสมุนไพรทีน่ ำ� มาใช้รกั ษาซึง่ มีแหล่ง
จัดซื้อที่แน่นอน  
8.4) สามารถรักษาได้ แต่ควรมีการอธิบายให้มี
ความชัดเจนมากขึ้น เพิ่มค�ำแนะน�ำให้มากขึ้น มีการ
ติดตามผลการรักษาให้ชัดเจนทั้งในรายที่รักษาครบ
หายแล้ว หรือรายที่ขาดการรักษา และควรลงประวัติ
ผู้ป่วยให้ละเอียดมากขึ้น

อภิปรายผล
1) นายบุญมี เหนียวแน่น เริ่มศึกษาความรู้
ด้านหมอพื้นบ้านและการรักษาโรคสะเก็ดเงิน มา
ตั้งแต่อายุ 9 ขวบ จากคุณตา ต่อมาได้ศึกษาเพิ่มเติม
จากต�ำรับยากัญชาที่ได้มาจากน้าเขย เมื่อบวชเรียน
ได้ศึกษาพระธรรมวินัยและได้รับการถ่ายทอดความ
รู้ด้านหมอพื้นบ้านและยาสมุนไพร จากพระ หลังจาก
นั้น ได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากต�ำราหมอพื้นบ้าน
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ไทยเรื่อยมา ผ่านการประเมินขึ้นทะเบียนให้เป็นผู้
ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภท
เวชกรรมไทย จากกรมการแพทย์แผนไทยและการ
แพทย์ทางเลือก เป็นหมอพืน้ บ้าน ทีม่ ปี ระสบการณ์ใน
การรักษาประชาชนที่เจ็บป่วย มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั้ง
ในละแวกบ้าน ต�ำบล อ�ำเภอ จังหวัดฉะเชิงเทรา และ
ต่างจังหวัด มีความช�ำนาญในการรักษาโรคสะเก็ดเงิน
อัมพฤกษ์ อัมพาต เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เริม
งูสวัด ภูมิแพ้ กวาดซาง ตกขาว การดูแลหลังคลอด
โดยเริ่มให้การรักษาโรคสะเก็ดเงิน เมื่อราวปี พ.ศ.
2516 นับจนถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2563 รักษาโรคสะเก็ด
เงินมาแล้ว 46 ปี รักษาผู้ป่วยสะเก็ดเงินมาแล้วมาก
กว่ า พั น ราย ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การวิ จั ย ของบุ ญ ศรี
เลิศวิริยจิตต์[4] ได้ศึกษาการแพทย์แผนไทย: การ
บ�ำบัดรักษาโรคสะเก็ดเงิน พบว่า แพทย์แผนไทย
ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ตั้งแต่เด็กจนเป็นวัย
รุ่นจากบรรพบุรุษ ขั้นตอนการเรียนจากการสังเกต
เป็นลูกมือผู้ช่วยเก็บยาสมุนไพร การเรียนการสอน
แบบตัวต่อตัวและเรียนรู้ไปพร้อมกับการปฏิบัติใน
สถานการณ์จริง แล้วจึงมาสอบใบประกอบโรคศิลปะ
แพทย์แผนไทยภายหลัง องค์ความรู้ของด้านการ
วินจิ ฉัยและแนวทางการรักษาพบว่าเป็นเรือ่ งของธาตุ
ในร่างกายที่ผิดปกติ เลือดลม น�้ำเหลือง รวมทั้งจิตใจ
อารมณ์ และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ทั้งนี้การ
รักษาจึงเน้นในการปรับธาตุให้สมดุล และค�ำแนะน�ำใน
เรื่องการกินของต้องห้ามต่าง ๆ ในปัจจุบันการแพทย์
แผนไทยมีการบูรณาการในการดูแลรักษาโรคเรื้อรัง
เพิม่ มากขึน้ รวมถึงโรคสะเก็ดเงินเริม่ มีการศึกษาวิจยั
ด้านการรักษาด้วยยาสมุนไพรและหมอพื้นบ้านเพิ่ม
มากขึน้ และมีการบูรณาการกับการแพทย์แผนปัจจุบนั
และพบว่าอาการของผู้ป่วยส่วนใหญ่ดีขึ้นและไม่ส่ง
ผลกระทบต่ออวัยวะภายใน และสอดคล้องกับการ

642 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
วิจัยของ พรทิพย์ แก้วชิณ และนฤทธิ์ พลสูงเนิน[7]
ซึง่ ได้ศกึ ษาภูมปิ ญ
ั ญาการแพทย์พนื้ บ้านในเขตอ�ำเภอ
วังน�ำ้ เขียว จังหวัดนครราชสีมา พบว่า แพทย์พนื้ บ้านที่
เป็นหมอสมุนไพร หมอมนต์หรือหมอเป่า หมอธรรม
หมอสู่ขวัญ หมอมอหรือหมอดู และหมอนวดแผน
ไทย มีประสบการณ์ในการรักษามากกว่า 30 ปี เหตุ
จูงใจส�ำคัญที่ท�ำให้มาเป็นแพทย์พื้นบ้านและลักษณะ
ความรู้ที่ได้รับมาจากการสืบทอดจากบรรพบุรุษและ
เริม่ จากความสนใจ การสังเกต ประสบการณ์จากครูผู้
มีประสบการณ์ การอบรมจากชมรมและแหล่งเรียนรู้
ด้านการแพทย์พนื้ บ้าน ประกอบกับศึกษาด้วยตนเอง
จากต�ำราการแพทย์พื้นบ้าน
2) ขั้นตอนในการรักษาโรคสะเก็ดเงินของนาย
บุญมี เหนียวแน่น เมื่อเทียบเคียงกับการรักษาด้วย
แพทย์แผนปัจจุบนั สามารถแบ่งออกได้เป็น 7 ขัน้ ตอน
ได้แก่ 1) การซักประวัติทั่ว ๆ ไปของผู้ป่วย 2) การซัก
ถามอาการเจ็บป่วยด้วยโรคผิวหนังและโรคสะเก็ดเงิน
3) การดูแผลและบริเวณที่เกิดอาการ 4) การจับและ
กดบริเวณรอบ ๆ แผลและบริเวณทีเ่ กิดอาการ 5) การ
วินิจฉัยโรค ว่าเป็นสะเก็ดเงินหรือไม่ จากกรรมพันธุ์
จากเลือด น�้ำเหลือง หรือ เลือดผสมน�้ำเหลือง 6) การ
จ่ายยา ใน 1 งวด (22 วัน-1 เดือน) และ 7) การให้
ค�ำแนะน�ำในการปฏิบัติตน โดยเน้นเรื่องการงดของ
แสลง ซึ่งส่วนใหญ่จะให้ค�ำแนะน�ำคล้ายคลึงกัน ซึ่ง
นับว่าขัน้ ตอนในการรักษาโรคสะเก็ดเงินของนายบุญมี
เหนียวแน่น มีความน่าเชื่อถือมากกว่าการรักษาของ
หมอพื้ น บ้ า นทั่ ว ๆ ไป ที่ มี ค วามเชื่ อ ถื อ และความ
ศรัทธาเกี่ยวกับความสมดุลของธาตุ ความเชื่อเกี่ยว
กับผี ความเชื่อด้านไสยศาสตร์ ความเชื่อทางด้าน
กรรมส่งผลต่อการเกิดโรค มีการผสมผสานความ
รู้การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์สมัยใหม่ในการ
รักษา ใช้การซักประวัติ ตรวจดวงซะตา ตรวจร่างกาย
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ผูป้ ว่ ย และจ่ายยาสมุนไพร ใช้วธิ กี ารรักษาทางกายและ
มุ่งเน้นการรักษาทางจิตเพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจให้
ผู้ป่วย เช่นการไหว้ครู บูชาครู ในขณะให้การรักษาจะ
มีการใช้คาถาต่าง ๆ ก�ำกับ ร่วมกับการใช้สมุนไพร ซึ่ง
การใช้ยาสมุนไพรเป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการรักษา
ผู้ป่วย มีทั้งการรักษาด้วยสมุนไพรเดี่ยว การใช้สูตร
หรือต�ำรับ ยาส�ำเร็จรูป มีทั้งสดและแห้ง การเตรียม
ยามีทงั้ การต้ม การน�ำมาบด การฝน ร่วมกับการรักษา
โดยการเป่า พ่น การใช้น�้ำมันทา การบีบนวด การ
ประคบสมุนไพร[7]
3) ต�ำรับยาในการรักษาโรคสะเก็ดเงินของนาย
บุญมี เหนียวแน่น มีจำ� นวน 5 ต�ำรับ ได้แก่ 1) สมุนไพร
ต้มแก้สะเก็ดเงิน 2) สมุนไพรต้มตัดรากสะเก็ดเงิน
3) สมุนไพรกินแก้โรคผิวหนัง 4) สมุนไพรทาแก้โรค
ผิวหนัง สมุนไพรต้มอาบแก้โรคผิวหนังเรื้อรัง ซึ่ง
สอดคล้องการวิจัยของ วิญญู วงศ์วิวัฒน์[6] ซึ่งได้
ศึกษาภูมิปัญญาการรักษาโรคสะเก็ดเงินของหมอ
พื้นบ้านในจังหวัด สงขลา พัทลุง ตรัง และสตูล พบว่า
พบหมอพื้นบ้านที่รักษาโรคสะเก็ดเงิน 10 คน มีต�ำรับ
ยาส�ำหรับรักษาโรคสะเก็ดเงินอย่างน้อยคนละ 1 ต�ำรับ
รวบต�ำรับยาได้ทั้งสิ้น 18 ต�ำรับ เป็นต�ำรับยาภายใน
10 ต�ำรับ และต�ำรับยาภายนอก 8 ต�ำรับ สมุนไพรที่
ปรากฏในต�ำรับยาเหล่านี้ 115 ชนิด เป็นพืชวัตถุ 111
ชนิด สัตว์วตั ถุ 2 ชนิด และธาตุวตั ถุ 2 ชนิด สะท้อนให้
เห็นว่ามีต�ำรับยารักษาโรคสะเก็ดเงินที่เป็นภูมิปัญญา
ของหมอพื้นบ้านเป็นจ�ำนวนมาก จึงควรรวบรวมและ
พิสูจน์ถึงประสิทธิผลในการรักษาโรคสะเก็ดเงินของ
ต�ำรับยาต่าง ๆ เพื่อที่จะได้น�ำมาใช้และสืบทอดให้อยู่
เคียงคู่กับสังคมไทยตลอดไป
4) ผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินที่มารับการรักษากับ
นายบุญมี เหนียวแน่น มีผลการรักษา ทุเลา ร้อยละ
65.0 ไม่หาย ร้อยละ 20.0 หาย ร้อยละ 15.0 สะท้อน
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ให้เห็นว่านายบุญมี เหนียวแน่น สามารถรักษาโรค
สะเก็ดเงินได้อย่างมีประสิทธิผลถึง ร้อยละ 80 มีเพียง
ส่วนน้อยทีผ่ ลการรักษาไม่หายอันเนือ่ งมาจากงดของ
แสลงไม่ได้ และรักษาไม่ต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วิญญู วงศ์วิวัฒน์[6] ได้ศึกษาภูมิปัญญา
การรักษาโรคสะเก็ดเงินของหมอพื้นบ้านในจังหวัด
สงขลา พัทลุง ตรัง และสตูล โดยการติดตามประเมิน
ผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินที่เข้ารับการรักษาโดยหมอพื้น
บ้าน จ�ำนวน 5 คน พบว่า ผู้ป่วยทุกรายไม่หายขาด
จากโรคสะเก็ดเงิน แต่มีอาการร่วมดีขึ้น เช่น คันลด
ลง นอนหลับสนิทเพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับทฤษฎี
ที่ว่า โรคสะเก็ดเงิน เป็นโรคเรื้อรังชนิดที่รักษาโดย
ยาสังเคราะห์ทางเคมีแล้วยังไม่หายขาด ความรุนแรง
ของโรคมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป ท�ำให้กระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ[1-2] ซึ่งมี
ปัจจัยหลายอย่างทีก่ อ่ ให้เกิดโรคทัง้ ปัจจัยภายในและ
ภายนอกร่างกาย โดยปัจจัยภายในร่างกาย ที่ส�ำคัญ
คือ พันธุกรรม พบประวัติโรคสะเก็ดเงินในกลุ่มญาติ
ของผูป้ ว่ ยประมาณร้อยละ 40 ส�ำหรับปัจจัยภายนอก
ที่กระตุ้นโรคสะเก็ดเงิน ได้แก่ ภาวะอ้วน การสูบบุหรี่
การดื่มแอลกอฮอล์ ยากลุ่ม lithium และ antimalarial agents ภาวะติดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส (โดย
เฉพาะ HIV) ภาวะขาดวิตามินดี[3] และโรคอาจก�ำเริบ
ได้จากปัจจัยอื่น ๆ เช่น ยาบางชนิด ความเครียด โรค
สะเก็ดเงินเป็นโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยต้องยอมรับความจริง
ว่าโรคนี้ไม่หายขาด และใช้ชีวิตอยู่กับโรคนี้ได้โดยไม่
เครียด เพราะความเครียดท�ำให้โรคสะเก็ดเงินก�ำเริบ
ได้ ส่วนค่าใช้จ่ายการรักษาโรคสะเก็ดเงิน มีค่าใช้
จ่ายในการรักษาสูง บางรายมีการตอบสนองต่อยาไม่
แน่นอนท�ำให้ต้องเปลี่ยนวิธีรักษาอยู่เสมอ หากการ
ดูแลรักษาไม่ครอบคลุมจะท�ำให้คุณภาพชีวิตของผู้
ป่วยทรุดลง ซึ่งความเจ็บป่วยที่เรื้อรังและค่าใช้จ่าย
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ที่สูงตามมาของโรคสะเก็ดเงินจึงอาจสร้างความทุกข์
ทรมานและส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและใจ หน้าที่
การงาน รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจ ฐานะของผู้ป่วยและ
คนรอบข้างอย่างมากมาย[4-5]
5) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ตามภูมิล�ำเนา
ของนายบุญมี เหนียวแน่น มีความคิดเห็นว่าผูป้ ว่ ยโรค
สะเก็ดเงินควรจะมารักษากับนายบุญมี เหนียวแน่น
เพราะถ้ารักษากับแพทย์แผนปัจจุบนั แล้วไม่หายก็ควร
แนะน�ำให้ไปรักษากับหมอพื้นบ้านได้ เพราะเป็นทาง
เลือกให้กบั ผูป้ ว่ ยอีกทางเลือกหนึง่ และมีความเชือ่ มัน่
ในการรักษาโรคสะเก็ดเงินของ นายบุญมี เหนียวแน่น
โดยเชื่อมั่นในต�ำรับยาสมุนไพร และตัวยาสมุนไพรที่
น�ำมาใช้รกั ษาซึง่ มีแหล่งจัดซือ้ ทีแ่ น่นอน แต่ควรมีการ
อธิบายให้มคี วามชัดเจนและเพิม่ ค�ำแนะน�ำให้มากขึน้
มีการติดตามผลการรักษาให้ชัดเจนทั้งในรายที่รักษา
ครบ หายแล้ว หรือรายที่ขาดการรักษา และควรลง
ประวัติผู้ป่วยให้ละเอียดมากขึ้น สะท้อนให้เห็นว่า
บุคลากรทางการแพทย์แผนปัจจุบันมีทัศนคติที่ดีต่อ
การรักษาโรคสะเก็ดเงินของหมอพื้นบ้าน จึงควรที่จะ
ส่งเสริมและสนับสนุนหมอพื้นบ้านให้เป็นทางเลือก
หนึ่งในการรักษาโรคสะเก็ดเงินของประชาชน โดยให้
ข้อมูลข่าวสารในการรักษาโรคสะเก็ดเงินทั้งในด้าน
การแพทย์แผนปัจจุบันและการรักษาแบบหมอพื้น
บ้านเพือ่ ให้ประชาชนได้พจิ ารณาตัดสินใจเลือกวิธกี าร
รักษาโรคสะเก็ดเงินให้เหมาะสมกับตนเอง

ข้อสรุป
นายบุญมี เหนียวแน่น เริ่มศึกษาความรู้ด้าน
หมอพื้ น บ้ า น ตั้ ง แต่ อ ายุ 9 ขวบ จากคุ ณ ตา และ
ได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเรื่อยมา โดยได้รับการ
ประเมินขึ้นทะเบียนให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขา
การแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย ใบอนุญาต

644 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ที่ พท.ว.18267 เมือ่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นหมอ
พื้นบ้านที่มีประสบการณ์และมีชื่อเสียงในการรักษา
โรคสะเก็ดเงิน อัมพฤกษ์ อัมพาต เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง เริม งูสวัด ภูมแิ พ้ กวาดซาง ตกขาว การดูแล
หลังคลอด โดยเริ่มให้การรักษาโรคสะเก็ดเงิน เมื่อปี
พ.ศ. 2516 รักษาผูป้ ่วยโรคสะเก็ดเงินมาแล้วมากกว่า
พันราย ขั้นตอนในการรักษาโรคสะเก็ดเงิน แบ่งออก
ได้เป็น 7 ขั้นตอน คือ 1) การซักประวัติ 2) การซักถาม
อาการ 3) การดูแผลและบริเวณทีเ่ กิดอาการ 4) การจับ
และกดบริเวณรอบ ๆ แผลและบริเวณที่เกิดอาการ
5) การวินิจฉัยโรค ว่าเป็นสะเก็ดเงิน จากกรรมพันธุ์
จากเลือด น�้ำเหลือง หรือ เลือดผสมน�้ำเหลือง 6) การ
จ่ายยา และ 7) การให้ค�ำแนะน�ำในการปฏิบัติตน
โดยเน้นเรื่องการงดของแสลง ต�ำรับยาในการรักษา
โรคสะเก็ดเงิน มีจ�ำนวน 5 ต�ำรับ ได้แก่ 1) สมุนไพร
ต้มแก้สะเก็ดเงิน 2) สมุนไพรต้มตัดรากสะเก็ดเงิน
3) สมุนไพรกินแก้โรคผิวหนัง 4) สมุนไพรทาแก้โรค
ผิ ว หนั ง 5) สมุ น ไพรต้ ม อาบแก้ โ รคผิ ว หนั ง เรื้ อ รั ง
ผู ้ ป ่ ว ยโรคสะเก็ ด เงิ น ที่ เ ป็ น กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งการวิ จั ย
ส่วนมากรับทราบเรื่องการรักษาโรคสะเก็ดเงินของ
นายบุญมี เหนียวแน่น ทางยูทูบและรายการโทรทัศน์
ร้อยละ 60.0 มีค่าใช้จ่ายในการรักษาครั้งละประมาณ
700 บาท ผลการรักษา ทุเลา ร้อยละ 65.0 หาย ร้อยละ
15.0 ไม่หาย ร้อยละ 20.0 ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
ต่อการรักษาโรคสะเก็ดเงินกับนายบุญมี เหนียวแน่น
ร้อยละ 90.0 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข มีความคิดเห็น
ว่าผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินควรจะมารักษากับนายบุญมี
เหนียวแน่น เพราะ ถ้ารักษากับแพทย์แผนปัจจุบนั แล้ว
ไม่หายก็ควรแนะน�ำให้ไปรักษากับหมอพื้นบ้าน การ
วิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะที่ส�ำคัญ คือ ควรสนับสนุน
ให้มีการรักษาโรคสะเก็ดเงินแบบคู่ขนานระหว่างการ
แพทย์แผนปัจจุบันกับหมอพื้นบ้าน
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กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณ นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่กรุณา
ให้การสนับสนุนให้ด�ำเนินโครงการวิจัย ขอขอบคุณ
ส�ำนักงานกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ที่กรุณา
สนับสนุนทุนวิจยั ขอขอบคุณคณะกรรมการพิจารณา
การศึกษาวิจัยในคนด้านการแพทย์แผนไทยและการ
แพทย์ทางเลือกที่พิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัย
ในคน ขอขอบคุณนายแพทย์วริ ตั น์ โพคะรัตน์ศริ ิ และ
นายแพทย์กสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์ ที่กรุณาให้ค�ำปรึกษา
การวิจัย ขอขอบคุณ นางสาวอรจิรา ทองสุกมาก นาง
พิมพ์ชนก วรรณแจ่ม และนางอรนรินทร์ ขจรวงศ์
วัฒนา ที่กรุณาตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย
ขอขอบคุณ นายบุญมี เหนียวแน่น ผู้ป่วยสะเก็ดเงิน
ที่เป็นตัวอย่างการวิจัย นางสาววิไลลักษณ์ ขันธ์คาม
โภชก์ และนางสาวศศิธร จันทร์มีเทศ ที่ให้ความร่วม
มือในการสัมภาษณ์ข้อมูลการวิจัยเป็นอย่างดียิ่ง
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