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ทีม่าและความสําคัญของปัญหา 

 จากสถิติระบบคลงัขอ้มูลดา้นการแพทยแ์ละสุขภาพ  (Health Data Center :0 HDC) ศูนยเ์ทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร  โรงพยาบาลสอง  อาํเภอสอง  จงัหวดัแพร่  มีผูป่้วยท่ีเขา้รับการรักษาน่ิวใน

ทางเดินปัสสาวะท่ีโรงพยาบาลสอง  ระหวา่งปีงบประมาณ  2557 – 2559  พบวา่มีจาํนวนผูป่้วยถึง  636 ราย  

โดยพบน่ิวในไต  จาํนวน  538  ราย  พบในเพศชาย  จาํนวน  343  ราย  เพศหญิง  195  ราย  น่ิวในท่อไต  

จาํนวน  85  ราย  พบในเพศชาย  จาํนวน  49  ราย  เพศหญิง  36  ราย  และน่ิวในไตร่วมกบัน่ิวในท่อไต  

จาํนวน  13  ราย  พบในเพศชาย  จาํนวน  8  ราย  เพศหญิง  5  ราย  อายุระหว่าง  35 – 70  ปี  ส่วนใหญ่มี

อาชีพเกษตรกร  และจากขอ้มูลพบว่ามีผูป่้วยหลายรายไม่มาทาํการรักษาต่อเน่ือง  ในจาํนวนน้ีทาํการรักษา

ดว้ยการใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินหรือภูมิปัญญาจากหมอพื้นบา้น  โดยใชต้าํรับยาสมุนไพรในการรักษาน่ิวในไต

ของหมอพื้นบา้น ดงันั้นจากความสําคญัในบทบาทของหมอพื้นบา้นต่อการรักษาโรคน่ิวในไต  ทาํให้ผูว้ิจยั

ตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของหมอพื้นบ้าน  ท่ียงัคงใช้องค์ความรู้เพื่อเป็น

ประโยชน์ต่อการรักษาสุขภาพ  จึงเป็นเร่ืองท่ีสําคญัอย่างยิ่งท่ีจาํเป็นตอ้งศึกษา  คน้ควา้  ให้ไดอ้งค์ความรู้

อยา่งแทจ้ริงและถูกตอ้ง  ภายใตใ้นกระบวนการศึกษาเชิงวิชาการอยา่งบูรณาการ  ตามเง่ือนไขท่ีปรากฏและ

ดาํรงอยูใ่นสภาพของชุมชนปัจจุบนัซ่ึงถา้ไม่มีการศึกษาและรวบรวมภูมิปัญญาเหล่าน้ี  ก็จะทาํให้องคค์วามรู้

ทางดา้นการแพทยแ์ผนไทยถูกจาํกดัและไม่มีการพฒันาเหมือนสาขาวิชาชีพอ่ืน ๆ โดยการศึกษาในคร้ังน้ี

เพื่อให้ทราบถึงขอ้มูลเบ้ืองตน้ของพืชสมุนไพรและตาํรับยาสมุนไพร  ท่ีใช้ในการรักษาน่ิวในไต  ตามภูมิ

ปัญญาของหมอพื้นบ้านและเพื่อให้เกิดการพฒันานําเอาสมุนไพรมาใช้ให้เกิดประโยชน์  อย่างมีหลัก

วชิาการ  ซ่ึงจาํเป็นจะตอ้งจดัทาํขอ้มูลพื้นฐาน  จดัทาํฐานขอ้มูล  ตลอดจนถึงการผลกัดนัการสนบัสนุนและ

พฒันาองคค์วามรู้ดา้นสมุนไพรอยา่งต่อเน่ือง  โดยตอ้งบูรณาการความรู้ดา้นต่าง ๆ  เพื่อนาํไปสู่การร่วมมือ

ของทุกภาคส่วน  ให้สามารถดาํเนินการไดอ้ย่างมีประสิทธิผล  เกิดการพฒันาไดอ้ย่างย ัง่ยืน  และนาํองค์

ความรู้ท่ีไดต่้อยอดศึกษาวจิยัในองคป์ระกอบต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

วตัถุประสงค์ 

4.1 เพื่อศึกษาภูมิหลงัของหมอพื้นบา้น 

4.2  เพื่อศึกษากระบวนการรักษาโรคน่ิวในไตของหมอพื้นบา้น 

4.3เพื่อศึกษาสมุนไพรท่ีใชใ้นการรักษาโรคน่ิวในไตของหมอพื้นบา้น 

ระเบียบวธีิวจัิยประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เคร่ืองมือการวเิคราะห์ข้อมูล:เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ(Qualitative 

research)โดยมีการเก็บขอ้มูลจากหมอพื้นบา้น  จาํนวน  3  ท่าน  คือหมอเขียน  เข่ือนทองหมออินสอน  ศรี

บุญเรือง  และพระภิกษุทิพ สุจิตโต  ในพื้นท่ีอาํเภอสอง จงัหวดัแพร่  โดยใชก้ารสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-

depth Interviews)จากนั้นนาํขอ้มูลท่ีไดท้ั้งหมดมาวิเคราะห์เชิงพรรณนาดว้ยเหตุและผลโดยการวิเคราะห์

เน้ือหา (Content  Analysis) 



ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาหมอพื้นบ้านรักษาโรคน่ิวในไตทั้ง  3  ท่าน  พบว่า  ด้านภูมิหลงัของหมอพื้นบา้น

เร่ิมตน้การศึกษาด้วยการบวชเป็นสามเณร  ซ่ึงการเรียนรู้ภูมิปัญญาหมอพื้นบา้นนั้น  ก็เร่ิมจากการเรียนท่ี

โรงเรียนวดั  จากนั้นไดรั้บการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษเป็นหลกัมีลกัษณะการสืบทอดภูมิปัญญาท่ี

คลา้ย ๆ  กนั  คือ  จากบรรพบุรุษ  จากหนงัสือ  ตาํรา  จากประสบการณ์และจากผูท่ี้มีความรู้หมอพื้นบา้นยงั

มีขอ้ปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดเก่ียวกบัการละเวน้ส่ิงมึนเมาและส่ิงเสพติดต่างๆมีการนบัถือหรือบูชาบรมครูหมอ

ชีวกโกมารภจัจ์ท่ีเป็นบรมครูการแพทยแ์ผนไทย  รวมถึงบรรพบุรุษ  ดา้นกระบวนการรักษาโรคน่ิวในไต

ของหมอพื้นบา้นนั้น  ใชรู้ปแบบการรักษาท่ีเหมือนกนั  คือ  การรักษาดว้ยการใชย้าสมุนไพรเพียงอยา่งเดียว  

เร่ิมจากการซักประวติัอาการของโรค  จากนั้นจึงจ่ายดว้ยยาสมุนไพร  ท่ีเป็นยาตม้ทั้งหมดไปตม้ท่ีบา้นใช้

วธีิการตม้ในนํ้าสะอาด  ในลกัษณะตม้เค่ียว  คือ  3  ส่วน (ลิตร)  ตม้เค่ียวใหเ้หลือ  1  ส่วน (ลิตร)  หรือตม้พอ

เดือดและให้ด่ืมวนัละ  3  เวลา   ก่อนอาหาร  เช้า  กลางวนัและเยน็โดยอาการท่ีสําคญัของน่ิวในไตท่ีหมอ

พื้นบ้านวินิจฉัยว่าเป็นน่ิวในไต  ประกอบด้วย  ปัสสาวะมีสีเหลืองเข้มและขุ่น  ปวดท่ีบริเวณบั้นเอว  

ปวดร้าวลงไปท่ีขา  ปัสสาวะแสบขดั  และมีกอ้นน่ิวหลุดออกมาพร้อมกบัปัสสาวะดา้นสมุนไพรท่ีใชใ้นการ

รักษาโรคน่ิวในไตของหมอพื้นบา้นพบวา่ หมอพื้นบา้นทั้ง  3  ท่าน  ใชย้าสมุนไพรรักษาน่ิวในไตทั้งหมด  4  

ตาํรับ  เป็นยาตม้ทั้งหมด  มีลกัษณะสมุนไพรแห้ง  โดยหมอเขียน  เข่ือนทอง  มีอยู ่ 1  ตาํรับ  หมออินสอน  

ศรีบุญเรือง  1  ตาํรับ  และพระภิกษุทิพย ์ สุจิตโต  ใชอ้ยู ่ 2  ตาํรับส่วนของสมุนไพรท่ีใชใ้นการรักษาน่ิวใน

ไตของหมอพื้นบา้น  พบว่า  มีอยู่ทั้งหมด  7  ส่วน  ประกอบดว้ย  ราก  ใบ  ทั้งตน้  เมล็ดในฝัก  หัว/เหง้า  

เน้ือไมแ้ละเปลือก   และหมอพื้นบา้นทั้ง  3  ท่าน  มีการเก็บยาสมุนไพรอยู่  2  ลกัษณะ  คือ  เก็บสมุนไพร

ตามทิศและเก็บสมุนไพรตามวนั  ซ่ึงหมอพื้นบา้นเช่ือวา่ตวัยาสมุนไพรจะมีฤทธ์ิแรงและรักษาโรคไดห้าย

เป็นปกติดา้นปัญหาอุปสรรคในการเก็บยาสมุนไพรของหมอพื้นบา้นทั้ง  3  ท่าน  พบว่าตวัยาสมุนไพรหา

ยาก  บางชนิดไม่มีในชุมชนหรือในป่าธรรมชาติ  การซ้ือสมุนไพรจากร้านขายแผนโบราณ  มีราคาแพงและ

พบส่ิงปลอมปนหรือไม่สะอาด  และแหล่งยาสมุนไพร  ถูกทาํลายโดยการใช้สารเคมีกาํจดัวชัพืช  ด้าน

จุดเด่นของภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านรักษาโรคน่ิวในไต  พบว่า  การใช้สมุนไพรท่ีมีลักษณะเฉพาะ  มี

ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงอยู่กับความเช่ือและบริบทของชุมชน  ซ่ึงหมอพื้นบ้านมีความเข้าใจปัญหาและ

ลกัษณะผูป่้วย  จึงเกิดการยอมรับเช่ือถือและไวว้างใจของผูป่้วยและคนในชุมชนเอาใจใส่ผูป่้วยไม่เรียกร้อง

ค่ารักษาหรือค่าตอบแทนท่ีมากเกินควรมีบทบาทเป็นผูน้ําในด้านต่าง ๆ ของชุมชน  จึงทาํให้เกิดความ

ยอมรับ เช่ือถือและศรัทธาของผูป่้วยและคนในชุมชน 

             จากการการศึกษาภูมิปัญญาหมอพื้นบา้นรักษาโรคน่ิวในไต  กรณีศึกษาหมอเขียนเข่ือนทอง  หมอ

อินสอน  ศรีบุญเรือง และพระภิกษุทิพยสุ์จิตโตอาํเภอสองจงัหวดัแพร่  ควรนาํขอ้มูลท่ีได้ไปเป็นขอ้มูล

เบ้ืองตน้ของหมอพื้นบา้นในการใชพ้ืชสมุนไพร  และนาํไปจดัทาํฐานขอ้มูลในเขตพื้นท่ีอาํเภอสอง  จงัหวดั

แพร่นาํผลการศึกษาไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการศึกษาเชิงลึก  โดยการนาํสมุนไพรมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์  ในการ

พฒันาศกัยภาพและต่อยอดองค์ความรู้  การศึกษาถึงฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา  รวมถึงความเป็นพิษของยา

สมุนไพรและสร้างความร่วมมือในการจดัการองค์ความรู้แบบบูรณาการให้เกิดประโยชน์  สอดคลอ้งกบั



ความตอ้งในพื้นท่ี  เพื่อเป็นการอนุรักษแ์ละสืบทอดภูมิปัญญาน้ีไวใ้ห้คงอยูก่บัวิถีชุมชน  สังคมวฒันธรรม  

และนาํไปใชดู้แลรักษาสุขภาพของประชาชนสืบต่อไป 

การนําผลงานวจัิยไปใช้ประโยชน์ 

จาการศึกษาภูมิปัญญาหมอพื้นบา้นรักษาโรคน่ิวในไตกรณีศึกษาหมอเขียนเข่ือนทอง  หมออินสอน  

ศรีบุญเรือง และพระภิกษุทิพยสุ์จิตโต  อาํเภอสองจงัหวดัแพร่สามารถนาํผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ไดด้งัน้ี 

7.1ขอ้มูลท่ีได้นาํไปเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ของหมอพื้นบา้นในการใช้พืชสมุนไพร  และนาํไปจดัทาํ

ฐานขอ้มูลในเขตพื้นท่ีอาํเภอสอง  จงัหวดัแพร่ 

7.2นาํผลการวิจยัไปใช้เป็นขอ้มูลในการศึกษาเชิงลึก  โดยการนาํสมุนไพรมาใช้ให้เกิดประโยชน์  

ในการพฒันาศกัยภาพและต่อยอดองคค์วามรู้  การศึกษาถึงฤทธ์ิทางเภสัชวทิยา และความเป็นพิษต่อไป 

7.3 สร้างความร่วมมือในการจดัการองคค์วามรู้แบบบูรณาการใหเ้กิดประโยชน์  สอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งในพื้นท่ีและเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ 

บทเรียนที่ได้รับ:การรักษาดว้ยการแพทยพ์ื้นบา้น  ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีการสืบทอดต่อกนัมา  การท่ี

ประชาชนยงัไวว้างใจการรักษากบัหมอพื้นบา้น  เน่ืองจากความเคารพนบัถือ  ความรู้  ความสามารถในการ

รักษาโรคและความไวว้างใจในตวัของหมอพื้นบา้น  ประกอบกบับริบททางสังคมวฒันธรรมท่ีเก่ียวกบั

ความคิดความเช่ือท่ีชาวบา้นยดึถือปฏิบติั  จากการศึกษาภูมิปัญญาหมอพื้นบา้นนั้น  ยงัมีภูมิปัญญาการรักษา

โรคอีกมาก  ท่ีขาดการสืบทอดและขาดการศึกษาวิจยั  ซ่ึงเป็นท่ีน่าเสียดายภูมิปัญญาเหล่าน้ี  อาจสูญหายไป

พร้อมกบัหมอพื้นบา้น  

ปัจจัยแห่งความสําเร็จ:การศึกษาภูมิปัญญาหมอพื้นบา้นรักษาโรคน่ิวในไตสําเร็จไดด้้วยความกรุณาและ

ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจาก  หมอเขียน   เข่ือนทองหมออินสอน  ศรีบุญเรืองและพระภิกษุทิพย ์ สุจิตโต  

ท่ีไดเ้สียสละเวลาให้ความร่วมมือในการให้ขอ้มูลและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัภูมิปัญญาหมอพื้นบา้นท่ี

เก่ียวขอ้งในการศึกษาคร้ังน้ีและจะเป็นประโยชน์แก่ผูน้าํไปศึกษาคน้ควา้เพื่อเป็นแนวทางในการดาํเนินงาน

ดา้นการแพทยแ์ผนไทยของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

การสนับสนุนทีไ่ด้รับ:การวจิยัน้ีไดรั้บความร่วมมือจากบุคลากรในหน่วยงานแพทยแ์ผนไทย โดยเฉพาะ

ไดรั้บการสนบัสนุนจาก  นายแพทยว์นัชยั วนัทนียวงค ์ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลสอง  เภสัชกรหญิงนิติมา  

สุวรรณกาศ  หวัหนา้งานการแพทยแ์ผนไทย  ซ่ึงใหก้ารสนบัสนุนพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์

ทางเลือกมาโดยตลอด อีกทั้งบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ  ของโรงพยาบาลสอง  ทีสนบัสนบัสนุนและให้

ความร่วมมือในการทาํวิจยัคร้ังน้ี 

 

 


