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บทคัดยอ
การศึ ก ษาพื ชสมุ น ไพรและตํ า รับ ยาพื้ นบ า นของไทยอง ในตํา บลแม แ รง อํ า เภอป า ซาง จั งหวั ด ลํ า พู น ระหว า งเดื อ น
ตุลาคม 2558 ถึงเดือนมิถุนายน 2559 มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมภูมิปญญาดานการใช และแหลงที่มาของพืชสมุนไพรของคนไทยอง
โดยวิธีการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (semi-structured interview) รวมกับหมอยาพื้นบานที่มีประสบการณในการรักษาจํานวน 3
คน ขอมูลที่สอบถาม ไดแก ชื่อตํารับยา พืชสมุนไพรที่ใช ชื่อพืชในภาษาทองถิ่น สวนของพืชที่ใช วิธีการเตรียมยา รูปแบบการใชยา
สรรพคุณ และเทคนิคการรักษา ผลการศึกษาพบ การใชยาในรูปแบบยาสมุนไพรเดี่ยว 6 ชนิด และยาสมุนไพรตํารับ 14 ตํารับ
สวนมากเปนตํารับยาที่ใชภายใน มีพืชสมุนไพรที่ถูกใชทั้งสิ้นจํานวน 70 ชนิด ใน 36 วงศ 62 สกุล โดยเปนพืชในวงศ Apiaceae
มากที่สุ ด สวนของพื ชที่นํามาใชมากที่สุดคือ สวนใตดิน นิยมเตรียมยาแบบผง และมีวิธีการใชยาดวยการรับประทานมากที่ สุด ผล
เนื่องมาจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก พบตํารับยาที่นาสนใจ ซึ่งมีชื่อเรียกวา “มะโหกเลือด” เปนตํารับยาสําหรับการรักษาโรค
ริดสีดวงทวารหนัก ซึ่งไดรับการสืบทอดมาอยางยาวนานมากกวา 200 ป จากบรรพบุรุษที่เปนหมอพื้นบาน เปนเหตุใหเปนที่ยอมรับ
และเปนที่รูจักดีจากผูคนทั้งภายในชุมชน และชุมชนใกลเคียงอีกดวย

ABSTRACT
The study of medicinal plants and traditional herbal formulas of Tai Yong conducted between October
2015 - June 2016 in Mae Raeng subdistrict, Pa Sang district, Lamphun province to investigate the local knowledge
and source of medicinal plants used of Tai Yong. The three experienced local healers were interviewed using
semi-structured interview method with the main questions such as formula name, herbal ingredients, vernacular
names, material parts used, methods of preparation, routes of administration, properties and treatment
techniques. The results, showed that the five single herbal medicines and fourteen traditional herbal formulas
were collected which internal application was the most favorite type. The seventy medicinal plant species
belonging to 36 families and 62 genera were used for the Tai Yong traditional herbal formulas. The largest family
was Apiaceae. The root was the most of used part, the powdered was the most of preparation, and oral
administration was the most used. As the results of in-depth interview, we found an interested formula which was
named “Ma-Hok-Luead”. It was effective for hemorrhoid treatment. Moreover, the knowledge about this formula
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was transferred from the ancient local healers for over 200 years. So it was accepted and favored from people in
Tai Yong communities and communities nearby.
คําสําคัญ: พฤกษศาสตรพื้นบาน ภูมิปญญาทองถิ่น หมอพื้นบาน ตํารับยา อําเภอปาซาง
Keywords: Ethnobotany, Local knowledge, Local healers, Herbal formulas, Pa Sang district

บทนํา
การศึ ก ษาทางพฤกษศาสตร เ กี่ ย วกั บ พื ชสมุ นไพรใน
ประเทศไทย ลวนมีพื้นฐานสําคัญที่เหมือนกันคือ การสํารวจ และ
จดบันทึก เพื่อรวบรวมขอมูลภูมิปญญาของแตละทองถิ่นอยางมี
ระบบระเบีย บ มุงหมายไมให มรดกทางภูมิปญญาที่ทรงคุณ คา
เหลานั้นสู ญหายไปตามกาลเวลา แตยิ่งไปกวา นั้นความมุงหวัง
สู งสุ ด ในการวิ เ คราะห ห าพืช สมุ น ไพรที่มี ศัก ยภาพ มีฤ ทธิ์ทาง
ชีวภาพที่น าสนใจ ไดนําไปสูการศึกษาวิจัย และคนพบตัวยา
ชนิ ดใหม ในการรั กษาโรค ดังในอดีตการใชพืชสมุน ไพรเพื่ อ
บําบัดรักษาอาการเจ็บปวย บรรพบุรุษของแตละชาติพันธุตางมี
การเรี ย นรู ล องผิ ด ลองถู ก ก อ นที่ จ ะนํ า พื ช มาใช รั ก ษาอาการ
เจ็ บ ป ว ย มี ก ารถา ยทอดจากรุนสูรุน จนกลายเปน ภูมิ ปญ ญาที่
แตกตางกันออกไป ตามสภาพพื้นที่ของชุมชน และวัฒนธรรม
ประจําถิ่ น (จรั สพงษ และอังคณา, 2559) อีกทั้งขอมูลพืช
สมุนไพรที่ไดจากการสํารวจ นับเปนขอมูลพื้นฐานที่สําคัญในการ
คั ด เลื อ กชนิ ด พื ช เป น ประโยชน ใ นการลดขั้ น ตอน และ
งบประมาณในการศึกษาวิจัย เนื่องดวยการใชประโยชนจากพืช
พื้นบานนั้ น ไดผา นประสบการณการใชที่ส ะสมตอเนื่องมาเป น
เวลานาน และไดผานการแยกแยะ พืชดอยสรรพคุณออกจนเหลือ
แต พื ชที่ มี คุณ ภาพดี มี ป ระสิ ท ธิภ าพในการรั ก ษาเป นส ว นมาก
(จันทรารักษ, 2541; พวงผกา, 2545) ในประเทศไทยแมวา
มีจํานวนชนิดของพืชสมุนไพรอยูมาก บางชนิดเปนที่รูจักดีและ
ถูกนํามาใชประโยชนอยางมากมาย แตบางชนิดก็ไมไดเปนที่รูจัก
อย า งแพร ห ลาย หากรู จั ก ในเฉพาะกลุ ม ผู ส นใจเท า นั้ น
พืชสมุนไพรดังกลาวจึงยังไมไดนํามาใชใหเกิดประโยชนมากนัก
อีกทั้งปจจุบันคนในชุมชนรุนใหมขาดความรู ความเขาใจ ในการ
ใชพืชสมุนไพรในทองถิ่น ไมใหความสําคัญตอการพึ่งพาตนเองใน
การดูแลสุขภาพ หันมานิยมใชเทคโนโลยีทางการแพทยสมัยใหม
ที่สามารถรักษาอาการของโรคไดสะดวกมากกวา การมีอยูของ
ภูมิปญญา และพืชสมุนไพรจึงลดนอยลงทุกขณะ
การศึกษาทางพฤกษศาสตรพื้นบานจึงมีบทบาทสําคัญ
ที่เขามาชวยรวบรวม และวิเคราหขอมูลภูมิปญญาที่มีคุณคาของ

คนรุนเกาที่ไดเคยสรางไวใหเปนระบบ อันจะเปนขอมูลพื้นฐานที่
จะช ว ยให ภูมิ ป ญ ญาดั ง กลา วได รั บ การเผยแพร ลดคา ใช จ า ย
รวมถึงลดขั้นตอนในการศึกษาสําหรับผู ที่ตองการนําสมุนไพรที่
นา สนใจไปศึกษาตอยอด หรื อพัฒนาตํ ารั บยา เนื่องจากทราบ
ชนิดพืช และแหลงที่มา สงผลใหเกิดการพัฒนาการใชประโยชน
จากพืชสมุนไพรในเชิง ประจั ก ษ ไ ด รวดเร็ วยิ่งขึ้ น จากรายงาน
การศึกษาทางพฤกษศาสตรในเขตภาคเหนื อของประเทศไทย
ในช วงระยะเวลา 5 ป ที่ผ า นมา พบการศึ ก ษาพฤกษศาสตร พื้นบานในหลายกลุมชาติพันธุ ที่รวบรวมขอมูลการใชประโยชน
จากพื ช ของแต ล ะกลุ ม ชาติ พั น ธุ และมั ก พบการใชป ระโยชน
เกี่ยวกับพืชสมุนไพรมั กเปน อั นดั บ สองรองจากกลุม พืชอาหาร
(นัทธี และคณะ, 2555; อัญชลี และคณะ, 2555; อภิชาติ และ
คณะ, 2558; จรัสพงษ และอังคณา, 2559) ยิ่งไปกวานั้น
การศึกษาทางพฤกษศาสตร พื้น บา นที่มุ งเน นไปที่ การรวบรวม
ขอมูลการใชประโยชนจากพืชสมุ นไพร และมีการวิเคราะหหา
พื ชสมุน ไพรที่ มีศัก ยภาพทํ า ให ทราบว า ในแต ล ะท อ งถิ่น มีพื ช
สมุ น ไพร และวิ ธี ก ารใช ป ระโยชน ที่ น า สนใจ ควรส ง เสริ ม
สนับสนุน การศึกษาวิจัยตอยอด หรือพัฒนาเปนผลิตภัณฑเพื่อ
สงเสริมรายได (อังคณา และคณะ, 2555; Kamonnate et al.,
2012; Angkhana et al., 2013; Auemporn et al., 2013;
Kornkanok et al., 2013; Auemporn et al., 2014; Sunee
et al., 2014)
ชาติ พั น ธุ ไ ทยอง เป น หนึ่ งในชาติ พั น ธุ ที่ อ าศั ย อยู ใ น
ประเทศไทยทีพ่ บรายงานการศึกษาเกี่ยวกับการใชประโยชนจาก
พื ช โดยจากประวั ติ ศ าสตร ค วามเป น มาทางชาติ พั น ธุ พบว า
ไทยองเปนกลุมคนเชื้อสายไทลื้อ จากขอมูลทางดีเอ็นเอไมโทคอนเดรียบงชี้วา ชาวไทลื้อกับชาวไทยองมีความสัมพันธกันอยาง
ใกลชิด (ดาวรุง และจตุพล, 2548) เดิมตั้งบานเรือนที่เมืองยอง
ปจจุบันเปนอําเภอหนึ่งของเชีย งตุง ในรัฐฉาน ประเทศสหภาพ
เมียนมาร และเปนกลุมชาติพันธุขนาดใหญที่ไดอพยพเขามาตั้ง
ถิ่นฐานในประเทศไทยที่จังหวัดลําพูนตั้งแต พ.ศ. 2348 และเปน
ประชากรสวนใหญของจังหวัด (แสวง, 2544) มีภาษาหลักที่ใชใน
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การสื่อสารกันภายในกลุม แมมีความคลายคลึงกับภาษาพื้นเมือง
หรือภาษาถิ่ นลานนา แตมีเอกลักษณเฉพาะของตนเองในเรื่อง
สําเนียงการออกเสียง ที่ไมมีคําประสมดวยสระประสม แตหาก
จําเป นตองใชเสียงที่มีสระประสมก็จะใชสระที่แตกตางไปจาก
ภาษาไทย (วิชุลดา และคณะ, 2556) สวนอักษรภาษา หรือภาษา
เขี ยน เป นตั ว อัก ษรแบบไทเขิ น และตัว อัก ษรแบบไทลื้อ ซึ่ง มี
ลักษณะตัวอักษร และอักขรวิธีเหมือนกันกับอักษรธรรมลานนา
แต ต า งที่ ลั ก ษณะลายเขี ย น อั ก ขรวิ ธี เ ฉพาะบางอย า ง และ
ศัพทเฉพาะทองถิ่นบางคํา (ชมรมผูสูงอายุบานหนองเงือก, 2551)
นับ แตอดี ต ชาวไทยองมีบ ทบาทสํ าคัญ ในการเสริม สร างความ
เจริญ รุงเรืองใหกับอาณาจักรลานนาหลังจากการยึดครองของ
พมา มีเอกลักษณ ทางวัฒนธรรมที่เปนอัตลักษแสดงถึงตัวตนที่
แตกตางจากกลุมชาติพันธุอื่นไดอยางชัดเจน การดํารงอยูซึ่งความ
เป น กลุ ม ชาติ พั น ธุ ไ ทยองจวบจนป จ จุ บั น จึ ง เป น ประเด็ น ที่
นาสนใจ (โครงการพิพิธภัณฑวัฒนธรรม และชาติพันธุลานนา,
2551; Jatupol, 2016)
แตอ ยางไรก็ตามการศึก ษาทางพฤกษศาสตรพื้นบาน
ของชาวไทยองยังมีนอยมากสมควรที่จะศึกษาเพิ่มเติม จากการ
ทบทวนวรรณกรรมพบวาในเขตภาคเหนือของประเทศไทย พบ
การศึ ก ษาตั้ ง แต ป พ.ศ.2545 ที่ ศึ ก ษาการใช ป ระโยชน จ าก
พืชสมุนไพรในปาชุมชนทุงยาว ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลําพูน ที่
พบการใชป ระโยชน จ ากพื ชสมุ น ไพรทั้ งสิ้น 38 ชนิด มี ก าร
ถายทอดองคความรูในรูปแบบของตํารายา และวิธีการจดจําจาก
คําบอกเลาของผูรูซึ่งมีอายุมาก สวนการพึ่งพาพืชสมุนไพรของคน
รุนหลังกําลังลดลงเนื่องจากความเจริญทางการแพทย (พวงผกา,
2545)
ดวยความตระหนักถึงปญหาของการพึ่งพาพืชสมุนไพร
ของคนรุ น ใหม และเพื่ อ เป น การรวบรวมภู มิ ป ญ ญาการใช
ประโยชน จ ากพื ช สมุ น ไพรในท อ งถิ่ น ของชาติ พั น ธุ ไ ทยองใน
จังหวัดลําพูนเพิ่มเติม ในครั้งนี้จึงเลือกพื้นที่ศึกษา ณ บานดอนหลวง และบานหนองเงือก ต.แมแรง อ.ปาซาง จ.ลําพูน เนื่องจาก
หมูบานทั้งสอง ชาวบานยังคงมีรูปแบบการพึ่งพาการรักษาโรค
ด ว ยการใช พื ช สมุ น ไพรในท อ งถิ่ น ที่ ไ ด รั บ การสื บ ทอดความรู
มาจากบรรพบุรุษที่ไมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก แตนับวัน
ความเจริญไดหลัง่ ไหลเขามาในชุมชนมากขึ้นบงบอกถึงความเสีย่ ง
ในการสูญหายของพืชสมุ นไพรพื้ นบานที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ยิ่งไปกวานั้นประชากรหลักของชุมชนทั้งสองเปนกลุมชาติพัน ธุ
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ไทยอง ที่ มี ป ระวั ติ ก ารก อ ตั้ ง หมู บ า นที่ ย าวนาน มี อั ต ลั ก ษณ
ทางสําเนียงภาษา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี และวิถี
ชีวิตของชาวไทยองที่ยังคงเอกลักษณดั้งเดิมของกลุมชาติพันธุไว
เป น อย า งดี การศึ ก ษาครั้ ง นี้ จึ ง มุ ง เน น การศึ ก ษาองค ค วามรู
การใชประโยชนจากพืชสมุนไพรในทองถิ่นของชาติพันธุไทยอง
เพื่อ รวบรวมข อมูล ภูมิ ป ญญาที่กํ า ลัง ใกลสูญ หาย และกระจัด
กระจาย มาจั ดทํา เปน ฐานข อ มู ล ทางวิ ชาการอย า งเป น ระบบ
ในรูป แบบที่สามารถสืบคนได เพื่อประโยชนต อการสั งเคราะห
องคความรูการรักษาดวยภูมิปญญาใหมีมาตรฐาน เปนแนวทาง
ในการพัฒนาการแพทยพื้นบาน ชวยสืบทอดภูมิปญญาใหดํารง
อยู และเปนการสงตอองคความรูใ นการดูแลสุขภาพดวยสมุนไพร
ทองถิ่นแกคนในชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองในการดูแลสุขภาพ
อันจะเปนการลดภาระคาใชจายในครัวเรือนตอไป

วิธีการดําเนินการวิจัย
งานวิจั ย นี้ เ ป น งานวิ จัย เชิ งคุณ ภาพ (qualitative
research) เปนการศึกษาการใชประโยชนจากพืช โดยเก็บขอมูล
ด ว ยวิ ธี ก ารสั ม ภาษณ แ บบกึ่ ง โครงสร า ง (semi-structured
interview) ซึ่ ง เ ป นก า ร สั ม ภ า ษ ณ ที่ มี ก าร ว า งแ ผน แ ล ะ
มี แ บบสอบถาม (Cotton, 1996) กั บ หมอยาพื้ น บ า น
ผูชํานาญการใชสมุนไพรจํานวน 3 คน โดยมีเกณฑดังนี้ 1) ไดรับ
สืบทอดองคความรูมาจากบรรพบุรุษที่เปนหมอยาสมุนไพร 2) มี
ประสบการณในการรักษาโรคไมนอยกวา 20 ป (จันทรเพ็ญ และ
คณะ, 2559) 3) เปนที่ยอมรับจากคนในชุ มชนเปนอยางดี
คั ด เลื อ กด ว ยวิ ธี ก ารอ า งอิ ง ต อ เนื่ อ งปากต อ ปาก (snowball
technique) และ 4) ปจจุบันยังคงใหการรักษาอยู มีวิธีการเก็บ
ขอ มู ล โดยการสํา รวจการใชป ระโยชน จ ากพื ชสมุ น ไพร ทั้ ง ใน
บริเวณบาน และพื้นที่เ กษตรกรรมในเขตพื้น ที่ บา นดอนหลวง
และบานหนองเงือก ต.แมแรง อ.ปาซาง จ.ลําพูน พรอมทั้งเก็บ
ตัวอยางพรรณไมทุก 2 เดือน ตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึง
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 จดบันทึกขอมูลชื่อพืชในภาษาทองถิ่น
สรรพคุณ สวนของพืชที่ใช วิธีการเตรียมยา รูปแบบการใชยา
วิ ธี ใ ช ตํ า รั บ ยาที่ ใ ช รั ก ษา รวมถึ ง เทคนิ ค การรั ก ษา พร อ ม
บั น ทึ ก ภาพเพื่ อ ใช อ า งอิ ง ในการจํ า แนกพรรณไม โดยถ า ย
อยางนอย 2 ภาพตอชนิดพืช ทั้งนี้รูปแรกจะเปนรูปกิ่งของดอก
และผล เพื่อแสดงการจัดเรียงของสวนตางๆ และรูปถัดมาเปนรูป
ที่แสดงถึงรายละเอียดของดอก และผลในระยะใกล (แสดงรูปตัด

งานวิจัย
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ใหเห็นเนื้อ และเมล็ด) พร อมแสดงขนาดของพืชดวยไมบรรทัด
นิ้วมือ หรือเหรียญประกอบในรูป การเก็บตัวอยา งพืชจะเลือก
ตัวอยางที่มีความสมบูรณ คือ มีองคประกอบครบถวนทั้งใบ ดอก
และผล หรือเปนตัวอยางพืชที่มีองคประกอบเพียงพอสําหรับการ
ระบุชนิด หากเปนพืชขนาดเล็กจะเก็บมาทั้งตน ทั้งนี้เก็บตัวอยาง
พืชชนิดละ 3 ซ้ํา และจัดทําเปนตัวอยางแหง (สําหรับตัวอยางพืช
ที่มีขนาดเล็กจะใชวธิ อี ัดทั้งตน ดวยแผงอัดพรรณไมที่คั่นดวยแผน
ฟองน้ํ า และกระดาษลูกฟู ก หากมี ขนาดใหญ จะจัดเรีย งสว น
ตางๆ ของตัวอยาง และตัดแตงใหเหมาะสม หรือพับเปนรูปตัว V
N M หรือ W โดยวางชิ้นตัวอยางพืชลงในหนังสือพิมพกอน โดย
พับครึ่งตามขวาง หรือใหมีขนาดพอดีกับขนาดของกระดาษแข็ง
สํ า หรั บ ติ ด ตั ว อย า งพื ช (Herbarium sheet) แสดงให เ ห็ น
การเรี ย งตั ว ของใบทั้ ง ด า นหน า และด า นหลั ง ใบ รวมถึ ง
องคประกอบของดอก และผลอยางชัดเจน พรอมมัดแผนบันทึก
หมายเลขตั ว อย า งพื ช แลว นํา ไปอบในตูอ บลมรอ นที่ อุ ณ หภูมิ
50–60 องศาเซลเซี ยสจนตัวอยา งพรรณไมแห งสนิท จึงติ ด
ตัวอยางพืชลงบน Herbarium sheet ดวยกาวในสวนที่แตกหัก
งาย เชน ใบ และกลีบดอก ใชเข็ม และดายสีขาวเย็บในสวนที่แข็ง
เช น กิ่ ง และก า นใบ พร อ มติ ด แผ น รายละเอี ย ดพื ช บริ เ วณ
ดานขวาล าง) รวมถึงตัวอยางดอง (สํา หรับโครงสรางของพืชที่
อวบน้ํ า ยากตอการทํา เปนตัวอยางพรรณไมแหง ตัวอยางสวน
ของพื ช ดั ง กล า ว เช น ลํ า ต น ที่ อ วบน้ํ า ผล และราก เป น ต น
เก็บรักษาพรรณไมโดยดองในสารละลาย Ethyl alcohol 70%
ในขวดแกวดองตัวอยางขนาดที่เหมาะสมกับขนาดของตัวอยาง
พืช พร อมติด รายละเอี ย ด) สํ าหรั บนํามาตรวจสอบระบุ ชื่อ
วิทยาศาสตร ดวยวิธีการตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ
พืชโดยใชกลองจุลทรรศนสามมิติ (stereo microscope) อางอิง
ภาพถาย และเปรียบเทียบรูปวิธานจากเอกสารพรรณพฤกษชาติ
ของไทย (Flora of Thailand) รวมถึงพรรณพฤกษชาติของ
ประเทศเพื่อนบาน พรอมทั้งเขียนคําบรรยายลักษณะพรรณไม
หากตัวอยางพรรณไมที่เก็บไดไมสมบูรณขาดสวนสําคัญในการใช
ระบุชื่อวิทยาศาสตรได จะนําตัวอยางพรรณไมดังกลาวปรึกษา
ผูเชี่ยวชาญ สุดทายนําชื่อวิทยาศาสตรที่ไดไปตรวจสอบกับชื่อที่
ถูก ต อ ง และไดรั บ การยอมรับ ในป จ จุ บั น (accepted name)
จากเวปไซต http://www.theplantlist.org/ หรือจากวารสาร
งานวิจั ยทางพฤกษศาสตรที่ไดรับการตีพิมพ ตัวอยางพรรณไม
ทั้ ง หมดเก็ บ รั ก ษาเป น ตั ว อย า งอ า งอิ ง ไว ณ ห อ งปฏิ บั ติ ก าร
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พฤกษศาสตรพื้นบาน และพรรณพฤกษชาติภาคเหนือ ภาควิชา
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และวิเคราะห
ขอมูลเชิงคุณภาพ (qualitative analysis) ดวยสถิติเชิงพรรณนา
(descriptive statistic) โดยจัดจําแนกพืชสมุนไพรเปน 4 กลุม
ได แ ก ลั ก ษณะวิ สั ย ของพื ช ส ว นของพื ช ที่ นํ า มาใช ทํ า ยา
วิ ธี ก ารเตรี ย ม วิ ธี ใ ช ย า โดยดั ด แปลงเกณฑ ก ารจั ด จํ า แนก
จากคูมือมาตรฐานการเก็บขอมูลของ Cook (1995)

ผลการวิจัย
1. ข อ มู ล ทั่ ว ไปของหมอพื้ น บ า น: หมอพื้ นบ า นที่
คัดเลือกได มีจํานวน 3 ราย เปนเพศหญิง อายุ 68 82 และ 88 ป
ตามลําดับ มีการศึกษาระดับประถม ทุกคนไดรับการสืบทอดองค
ความรู ม าจากบรรพบุ รุ ษ ที่ เ ป น หมอยาสมุ น ไพร และมี
ประสบการณในการรัก ษาโรคมาแลวมากกวา 20 ป เปน ที่
ยอมรับ และเปนที่รูจักเปนอยางดีทั้งจากคนในชุมชนและชุมชน
ใกลเคียง ปจจุบันยังคงใหการรักษาโรคดวยยาสมุนไพรอยู โดย
คนไขที่มารับการรักษาสวนใหญไดรับคําแนะนํามาจากคนไข ที่
เคยมารับการรักษากอนหนานี้
2. ลักษณะของพื้นที่ศึกษา: บานดอนหลวง (18° 29'
26.1" N, 98° 55' 27.3" E) และบานหนองเงือก (18° 29' 02.9"
N, 98° 54' 34.2" E) ต.แมแรง อ.ปาซาง จ.ลําพูน มีระดับ
ความสูงจากน้ําทะเล 301.63 เมตร อยูหางจากตัวจังหวัดลําพูน
ไปทางทิศใต 19 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 106 จาก
คํา บอกเลา ของผู สูง อายุ ใ นหมู บ า น พบว า ทั้ ง สองหมู บ า นเป น
ชุมชนชาวไทยองเกาแก มีประวัติการกอตั้งราว 200 ป ยังคงมี
อัตลักษณทางภูมิปญญาทองถิ่น สําเนียงภาษา ขนบธรรมเนียม
วั ฒ นธรรมประเพณี และวิ ถี ชี วิ ต ของชาวไทยองที่ โ ดดเด น
เป น แหล ง ผลิ ต ผ า ฝ า ย-ทอมื อ แบบโบราณ ที่ มี ก ารสื บ สาน
ภูมิปญญาถา ยทอดกั น มารุน ตอ รุน ที่ มี ชื่อเสียงที่ สุดของจังหวัด
ลําพูน และในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
3. หลักการรักษาโรคของหมอพื้นบาน: หมอพื้นบาน
ทุก คน เรี ย กชื่อ โรค และชื่ อพื ชสมุ น ไพรที่ใชใ นการรัก ษาโรค
ตามองคความรูที่ไดรับสืบทอดมาในภาษาไทยอง รูปแบบของการ
สืบทอดสวนมากใช วิธีการจดจําผานคํา บอกเลา จากบรรพบุรุษ
และการมีประสบการณ ในการรวมสํารวจและเก็บพืชสมุนไพร
โดยไม มี ก ารบั น ทึ ก เป น ลายลั ก ษณ อั ก ษร การวิ นิ จ ฉั ย โรคใช
การซักประวัติเพียงอยางเดีย ว ไม มีการตรวจร างกาย และไมมี
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การจดบันทึกประวัติการรักษา รูปแบบการรักษาใชพืชสมุนไพรที่
เตรี ย มไว ทั้ ง ในรู ป แบบยาผง ยาต ม และยาเม็ ด พร อ มให
คําแนะนํา ขนาด-รับประทานวิธีการใชยา ขอหาม ขอควรระวัง
รวมถึงอาหารแสลง (อาหารที่หามรับประทานระหวางการรักษา
โรค)
4. ชนิดของพืชสมุนไพร ตํารับยาสมุนไพร และการใช
ประโยชน: พบวามีการใชยา 2 กลุมคือ รูปแบบยาสมุนไพรเดี่ยว
6 ชนิด (ตารางที่ 1) และในรูปแบบยาสมุนไพรตํารับ 14 ตํารับ
(ตารางที่ 1 และ 2) แบงออกเปน ตํารับยาใชภายใน 13 ตํารับ
และตํารับยาใชภายนอก 1 ตํารับ ครอบคลุมพืชวัตถุจํานวน 70
ชนิด ใน 35 วงศ 61 สกุล วงศพืชที่พบมากที่สุด คือ วงศ
Apiaceae (8 ชนิด) นอกเหนือจากพืชสมุนไพรที่ใชในยาสมุนไพร
ตํ ารั บแลว ยั งพบว ามีสวนประกอบอื่นในตํ ารั บยาที่สํา คัญ คือ
กระสายยา ที่เปนของเหลวที่ไดจากธรรมชาติโดยตรง หรือเตรียม
ไดจากธรรมชาติ หรือจากเครื่องยาสมุนไพร (ตารางที่ 3) ซึ่งเปน
การใชประโยชนจากเภสัชวัตถุ 5 ชนิด ไดแก ขาวเปลือก น้ําตาล
ปบ น้ําตาลออย มหาหิงค และยาดํา ธาตุวัตถุ 2 ชนิด ไดแก
เกลือ และน้ํา และสุดทายคือ สัตววตั ถุ 3 ชนิด ไดแก น้ําผึ้ง เลือด
แรด และครั่ง สวนลักษณะวิสัยของพืชสมุนไพรที่พบมากที่สุด คือ
ไมลมลุก (25 ชนิด) ไมยืนตน (18 ชนิด) และไมพุม (14 ชนิด)
ตารางที่ 1
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ตามลําดับ สวนแหลงที่มาของพืชสมุนไพร ไดแก บริเวณรอบบาน
มากที่สุด (28 ชนิด) รองลงมาคือ รานขายยาสมุนไพร (24 ชนิด)
พื้นที่เกษตรกรรม (24 ชนิด) และตลาด (5 ชนิด) ตามลําดับ
5. สวนที่ใชของพืชสมุนไพร: จําแนกพืชสมุนไพรตาม
สวนที่ใช ออกเปน 11 กลุม ไดแก ทั้งตน ใบ ลําตน (รวมสวนของ
กิ่ง และเนื้อไม) เปลือกตน สวนใตดิน (รวมราก เหงา หัวแบบ
หัวหอม และหัวแบบมันฝรั่ง) ดอก ผล เมล็ด ปุมหูด ของเหลวที่
ขับจากพืช (รวมน้ํายาง และน้ําหวาน) และสวนเหนือดิน โดยสวน
ของพืชที่นํามาใชมากที่สุด คือ สวนใตดิน (63 ชนิด) และเมล็ด
(27 ชนิด) ตามลําดับ (ตารางที่ 1)
6. วิธีเตรียมยาสมุนไพร และวิธีใชยา: จําแนกวิธีเตรียม
ยาสมุนไพร ออกเปน 6 กลุม ไดแก บดเปนผง ทําเปนเม็ด ตม
กับ น้ํา ดองเหลา การตํ า และไม ผา นการเตรีย ม โดยพบวาวิธี
เตรียมยาสมุนไพรแบบ ยาผง เปนวิธที ี่นิยมมากที่สุด พบ 5 ตํารับ
รองลงมา คือ ยาแบบเม็ด (ประกอบไปดวยยาเม็ดพิมพมือ
ทองเหลือง และยาเม็ดลูกกลอน) และยาตม พบอยางละ 4 ตํารับ
สวนวิธีการใชยาแบงออกเปน 5 วิธี ไดแก การรม การประคบ
การทา การอาบ และการรับประทาน โดยนิ ยมวิธีรับประทาน
มากที่สุด สวนการเตรียมวัตถุดิบ นิยมเตรียมวัตถุดิบในรูปแบบ
สมุนไพรแหงมากที่สุด (ตารางที่ 1 และ 2)

การใชประโยชนจากพืชสมุนไพรของไทยอง ในตําบลแมแรง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน

ชื่อวงศ/ชื่อวิทยาศาสตร*
[Voucher specimen]
Acanthaceae
1. Andrographis paniculata (Burm.
f.) Nees [S. Prattana 181]
2. Thunbergia laurifolia Lindl.
[S. Prattana 153]
3. Phlogacanthus curviflorus (Wall.)
Nees*
4. Strobilanthes cusia (Nees)
Kuntze *
Amaryllidaceae
5. Allium ascalonicum L.
[S. Prattana 173]
6. Allium sativum L.*
[S. Prattana 174]
Apiaceae
7. Anethum graveolens L.*
[S. Prattana 204]
8. Angelica dahurica (Hoffm.)
Benth. & Hook.f. ex Franch. & Sav.*
[S. Prattana 205]

ชื่อทองถิ่น
(ชื่อในบัญชียาฯ)

ลักษณะวิสัย

สวนที่ใช

รูปแบบ
วัตถุดิบ

แหลงที่มา

ประเภทของยา
(สรรพคุณยาเดี่ยว)

ฟาทะลายโจร

ไมลมลุก

ใบ

สด

บริเวณบาน

เดี่ยว (เคี้ยวอมรักษาอาการไข)

รางจืด

ไมเถา

ลําตน

แหง/สด

บริเวณบาน

ต12

ฮอมจาง

ไมพุม

แหง

พื้นที่เกษตร

ต2/ต9

ฮอมบาน

ไมพุม

สวนเหนือดิน/
ใบ
สวนเหนือดิน/
ใบ

แหง

พื้นที่เกษตร

ต2/ต9

หอมบั่ว

ไมลมลุก

สวนใตดิน

แหง

ตลาด

ต2/ต3/ต4/ต9/ต10

หอมเตียม/
วานหอมขาว

ไมลมลุก

สวนใตดิน

แหง

ตลาด

ต1/ต2/ต3/ต6/ต9/ต10

เจนตั๊งหา*
(เทียนตาตั๊กแตน)
กวดตั๊งเกา*
(โกฐสอ)

ไมลมลุก

เมล็ด

แหง

รานขายยาฯ

ต1/ต5/ต9/ต10

ไมลมลุก

สวนใตดิน

แหง

รานขายยาฯ

ต1/ต2/ต9/ต10

งานวิจัย
ตารางที่ 1

วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 46 เลมที่ 2
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การใชประโยชนจากพืชสมุนไพรของไทยอง ในตําบลแมแรง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน (ตอ)

ชื่อวงศ/ชื่อวิทยาศาสตร*
[Voucher specimen]
Apiaceae
9. Angelica sinensis (Oliv.) Diels* [S.
Prattana 206]
10. Centella asiatica (L.) Urb. [S.
Prattana 188]
11. Cuminum cyminum L.*
[S. Prattana 210]
12. Ferula assa-foetida L.
[S. Prattana 211]
13. Foeniculum vulgare Mill.*
[S. Prattana 212]
14. Ligusticum sinense Oliv.*
[S. Prattana 214]
Arecaceae
15. Areca catechu L.*
[S. Prattana 166]
16. Cocos nucifera L.
Asteraceae
17. Atractylodes lancea (Thunb.)
DC.* [S. Prattana 208]
18. Artemisia sp.
[S. Prattana 207]
19. Aucklandia lappa DC.*
[S. Prattana 209]
20. Blumea balsamifera (L.) DC.
[S. Prattana 178]
21. Eclipta prostrata (L.) L.
[S. Prattana 203]
Bixaceae
22. Bixa orellana L.*
[S. Prattana 202]
Brassicaceae
23. Lepidium sativum L. *
[S. Prattana 213]
Calophyllaceae
24. Mesua ferrea L.*
[S. Prattana 167]
Capparaceae
25. Crateva adansonii DC.
[S. Prattana 179]
26. Crateva religiosa G.Forst.
[S. Prattana 176]
Caricaceae
27. Carica papaya L.*
Colchicaceae
28. Gloriosa superba L.
[S. Prattana 156]

ชื่อทองถิ่น
(ชื่อในบัญชียาฯ)

ลักษณะวิสัย

สวนที่ใช

รูปแบบ
วัตถุดิบ

แหลงที่มา

ประเภทของยา
(สรรพคุณยาเดี่ยว)

กวดตั๊งเกา*

ไมลมลุก

สวนใตดิน

แหง

รานขายยาฯ

ต1/ต2/ต9/ต10

ผักหนอก

ไมลมลุก

ทั้งตน

แหง

บริเวณบาน

ต6

เจนตั๊งหา*
(เทียนขาว)
มหาหิง

ไมลมลุก

เมล็ด

แหง

รานขายยาฯ

ต1/ต5/ต9/ต10

ไมลมลุก

น้ํายาง

แหง

รานขายยาฯ

ต10

เจนตั๊งหา*
(เทียนขาวเปลือก)
กวดตั๊งเกา*

ไมลมลุก

เมล็ด

แหง

รานขายยาฯ

ต1/ต5/ต9/ต10

ไมลมลุก

สวนใตดิน

แหง

รานขายยาฯ

ต1/ต2/ต9/ต10

หมาก/หมากโหลง

ไมยืนตน

เมล็ด

แหง

บริเวณบาน

ต1

น้ําตานปบ

ไมยืนตน

น้ําหวาน

สด

ตลาด

ต10

กวดตั๊งเกา*

ไมลมลุก

สวนใตดิน

แหง

รานขายยาฯ

ต1/ต2/ต9/ต10

กวดตั๊งเกา*

ไมลมลุก

สวนเหนือดิน

แหง

รานขายยาฯ

ต1/ต2/ต9/ต10

กวดตั๊งเกา*

ไมลมลุก

สวนใตดิน

แหง

รานขายยาฯ

ต1/ต2/ต9/ต10

หนาด

ไมยืนตน

ใบ

แหง

พื้นที่เกษตร/
บริเวณบาน

ต2/ต9

ฮอมเกี่ยว

ไมลมลุก

ทั้งตน

แหง

หมะแสด

ไมยืนตน

ลําตน
สวนใตดิน

แหง
แหง

พื้นที่เกษตร/
บริเวณบาน

ต5
ต13

เจนตั๊งหา*
(เทียนแดง)

ไมลมลุก

เมล็ด

แหง

รานขายยาฯ

ต2/ต5/ต9/ต10

โบนนาค

ไมยืนตน

ดอก

แหง

รานขายยาฯ

ต2

กุมบก

ไมยืนตน

เปลือกลําตน

แหง

พื้นที่เกษตร

ต10

กุมน้ํา

ไมยนื ตน

เปลือกลําตน

แหง

พื้นที่เกษตร

ต10

บะกวยเตด

ไมยนื ตน

ลําตน

แหง

พื้นที่เกษตร

ต5

ดองดึง

ไมเถาลมลุก

สวนใตดิน/
ใบ และลําตน

แหง
แหง

บริเวณบาน

ต4
ต10

ต2/ต9
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การใชประโยชนจากพืชสมุนไพรของไทยอง ในตําบลแมแรง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน (ตอ)

ชื่อวงศ/ชื่อวิทยาศาสตร*
[Voucher specimen]
Combretaceae
29. Terminalia chebula Retz.*
[S. Prattana 218]
Euphorbiaceae
30. Baliospermum calycinum Mull.
Arg. [S. Prattana 141]
31. Croton stellatopilosus H.Ohba
[S. Prattana 142]
32. Euphorbia tortilis Rottler ex
Ainslie [S. Prattana 144]
33. Euphorbia neriifolia L.
[S. Prattana 155]
34. Jatropha podagrica Hook.

Fabaceae
35. Cassia fistula L.
36. Erythrina sp.
[S.Prattana 154]
37. Sesbania sesban (L.) Merr.
[S. Prattana 198]
38. Senna siamea (Lam.) H. S. Irwin
& Barneby
39. Tamarindus indica L.
[S. Prattana 180]
Iridaceae
40. Eleutherine bulbosa (Mill.) Urb.
[S. Prattana 143]
Lamiaceae
41. Vitex trifolia L.
[S. Prattana 199]
Lythraceae
42. Punica granatum L.*
[S. Prattana 172]
Malvaceae
43. Gossypium herbaceum L.
[S. Prattana 147]
Marantaceae
44. Maranta arundinacea L.
[S. Prattana 148]
Menispermaceae
45. Stephania venosa (Bl.) Spreng.*
[S. Prattana 165]

ชื่อทองถิ่น
(ชื่อในบัญชียาฯ)

ลักษณะวิสัย

สวนที่ใช

รูปแบบ
วัตถุดิบ

แหลงที่มา

ประเภทของยา
(สรรพคุณยาเดี่ยว)

กวดตั๊งเกา*
(โกฐพุงปลา)

ไมยืนตน

ปุมหูดจากใบ

แหง

รานขายยาฯ

ต1/ต2/ต9/ต10

เปาตองแตก

ไมพุม

ใบ

สด

พื้นที่เกษตร

ต14

เปานอย

ไมพุม

ใบ

สด

ต14

เคะจะละได

ไมยืนตน

ลําตน

แหง

บริเวณบาน/
พื้นที่เกษตร
พื้นที่เกษตร

เคะไกไห

ไมพุม

ลําตน

แหง

พื้นที่เกษตร

ต10

หัวละมาน/
หัวละมานตัวแม/
วานหนุมาน

ไมพุม

ยางจากใบ

สด

บริเวณบาน

เดี่ยว (ใชทาแผลสดใหหายเร็ว)

ลมแลง

ไมยนื ตน

สด

พื้นที่เกษตร

ต7

ตองหลาง

ไมยืนตน

เมล็ด
(เนื้อหุมเมล็ด)
เปลือกลําตน

แหง

พื้นที่เกษตร

ต10

สะเปาลม

ไมพุม

ใบ

แหง/สด

บริเวณบาน

ขี้เหล็ก

ไมยืนตน

ใบ

แหง

พื้นที่เกษตร

เดี่ยว (ตมกับน้ําใชอาบรักษา
อาการแพอากาศและอาการแพ
ตางๆ)
ต2/ต9

บะขาม

ไมยืนตน

ผล(เนื้อผล)/ใบ

แหง/สด

พื้นที่เกษตร

ต4/ต7/ต8/ต10

วานหอมแดง

ไมลมลุก

สวนใตดิน

แหง/แหง

บริเวณบาน

ต3/ต4/ต10

ผีเสื้อนอย/
สีเสื้อนอย

ไมพุม

สวนเหนือดิน
ใบ

แหง/สด
แหง

บริเวณบาน

ต14
ต8

บะกอ

ไมพุม

ลําตน (กิ่ง)

แหง

บริเวณบาน

ต5

ฝาย

ไมพุม

ลําตน

แหง

พื้นที่เกษตร

ต11

จะคู

ไมลมลุก

สวนใตดิน

แหง

พื้นที่เกษตร/
บริเวณบาน

ต3/ต4

เปาลือด

ไมเถา

สวนใตดิน

แหง

พื้นที่เกษตร

ต1

ต10

งานวิจัย
ตารางที่ 1

วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 46 เลมที่ 2
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การใชประโยชนจากพืชสมุนไพรของไทยอง ในตําบลแมแรง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน (ตอ)

ชื่อวงศ/ชื่อวิทยาศาสตร*
[Voucher specimen]
Moringaceae
46. Moringa oleifera Lam.*
[S. Prattana 149]
Myristicaceae
47. Myristica fragrans Houtt.*
[S. Prattana 168]
Myrtaceae
48. Syzygium aromaticum (L.) Merr.
& L. M. Perry*
[S. Prattana 217]
Nelumbonaceae
49. Nelumbo nucifera Gaertn.*
[S. Prattana 163]
Oxalidaceae
50. Averrhoa carambola L.
[S. Prattana 140]
Piperaceae
51. Piper nigrum L.* (พริกไทยดํา)
[S. Prattana 169]
52. Piper retrofractum Vahl*
[S. Prattana 170]
Plantaginaceae
53. Picrorhiza kurroa Royle ex
Benth. [S. Prattana 216]
54. Plantago major L.
[S. Prattana 150]
Plumbaginaceae
55. Plumbago indica L.*
[S. Prattana 151]
56. Plumbago zeylanica L.
[S. Prattana 152]
Poaceae
57. Oryza sativa L.
[S. Prattana 164]
58. Saccharum officinarum L.*
Polygonaceae
59. Polygonum paleaceum Wall.
Ranunculaceae
60. Nigella sativa L. *
[S. Prattana 215]
Rubiaceae
61. Morinda citrifolia L.*

ชื่อทองถิ่น
(ชื่อในบัญชียาฯ)

ลักษณะวิสัย

สวนที่ใช

รูปแบบ
วัตถุดิบ

แหลงที่มา

ประเภทของยา
(สรรพคุณยาเดี่ยว)

บะคอนกอม

ไมยืนตน

ลําตน/เปลือกตน

แหง

พื้นที่เกษตร

ต5/ต10

จันบาน (ดอกจันทน)
และหนวยจั๋น
(ลูกจันทน)

ไมยืนตน

เมล็ด
(เมล็ดและ
เยื่อหุมเมล็ดสีแดง)

แหง

รานขายยาฯ

ต1/ต1/ต3/ต4/ต6/ต9

จันจี๋

ไมยืนตน

ดอก

แหง

รานขายยาฯ

ต1/ต2/ต9

โบ

ไมลมลุก

ดอก(กลีบดอก)
ดอก(เกสรตัวผู)

แหง
แหง

รานขายยาฯ/
พื้นที่เกษตร

ต1
ต3

บะเฟอง

ไมยนื ตน

ราก

แหง

พื้นที่เกษตร

เดี่ยว (ตมน้ําดื่มรักษาโรคนิ่ว)

พิกนอย
(พริกไทยลอน)
ดีป (ดอกดีปลี)

ไมเถา

ผล

แหง

รานขายยาฯ

ต1/ต3/ต4

ไมเถา

ผล

แหง

บริเวณบาน

ต1/ต4/ต10

กวดตั๊งเกา*
(โกฐกานพราว)
หญาเอ็นหยืด/
หมอนอย

ไมลมลุก

สวนใตดิน

แหง

รานขายยาฯ

ต1/ต2/ต9/ต10

ไมลมลุก

ใบ

สด

บริเวณบาน

เดี่ยว (ตําใชประคบรักษาอาการ
ปวดเมื่อย)

พิกปวแดง/
ปดปวแดง/ปวแดง
พิกปวขาว/ปดปวขาว/
ปวขาว

ไมพุม

ใบ
สวนใตดิน
ใบ
สวนใตดิน

แหง
แหง
แหง
แหง

รานขายยาฯ/
บริเวณบาน
รานขายยาฯ/
บริเวณบาน

ต6
ต1/ต10
ต6
ต10

เขาเจาเปก

ไมลมลุก

เมล็ด

แหง

พื้นที่เกษตร

ต12

น้ําออย

หญา

น้ําหวาน

สด

ตลาด

ต1/ต10

ลินคู

ไมลมลุก

สวนใตดิน

แหง

รานขายยาฯ

ต1

เจนตั๊งหา*
(เทียนดํา)

ไมลมลุก

เมล็ด

แหง

รานขายยาฯ

ต1/ต2/ต9/ต10

บะตาเสอ

ไมยืนตน

ลําตน

แหง

บริเวณบาน

ต5

ไมพุม
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ชื่อวงศ/ชื่อวิทยาศาสตร*
[Voucher specimen]
Rutaceae
62. Glycosmis pentaphylla
(Retz.) DC. [S. Prattana 162]
Solanaceae
63. Capsicum annuum L.
[S. Prattana 145]
Xanthorrhoeaceae
64. Aloe sp. * [S. Prattana 197]
Zingiberaceae
65. Boesenbergia rotunda (L.) Mansf.
66. Curcuma longa L.
[S. Prattana 185]
67. Zingiber officinale Roscoe*

ชื่อทองถิ่น
(ชื่อในบัญชียาฯ)

ลักษณะวิสัย

สวนที่ใช

รูปแบบ
วัตถุดิบ

แหลงที่มา

ประเภทของยา
(สรรพคุณยาเดี่ยว)

สมจื่น

ไมยืนตน

ใบ

สด

บริเวณบาน

เดี่ยว (ตมน้ําใชอาบรักษาอาการ
วิงเวียนศีรษะ แกซึน)

พิกโหลง

ไมพุม

ผล

แหง

ตลาด

ต9

ยาด๋ํา

ไมลมลุก

ยาง

สด

รานขายยาฯ

ต1

หัวละเอน
ขิหมิ้น

ไมลมลุก
ไมลมลุก

สวนใตดิน
สวนใตดิน

แหง
แหง

บริเวณบาน
บริเวณบาน

ต3/ต4/ต10
ต3/ต4

ขิง (เหงาขิง)

ไมลมลุก

ใบ
ใบ/สวนใตดิน
สวนใตดิน
ดอก

แหง
แหง
แหง
แหง

บริเวณบาน
บริเวณบาน
พื้นที่เกษตร
รานขายยาฯ

ต1/ต3/ต4
ต9
ต4/ต10
ต1/ต2/ต9/ต10

68. Zingiber zerumbet (L.) J.E.Smith
กะทือ
ไมลมลุก
69. Unknow 1 [S. Prattana 219]
กวดตั๊งเกา*
(โกฐชฎามังสี)
70. Unknow 2
ตองเขียว
ใบ
แหง
พื้นที่เกษตร
ต10
หมายเหตุ: 1) ชื่อวิทยาศาสตรที่มีเครื่องหมาย * คือชนิดพืชที่ถูกใชในการรักษาโรคริดสีดวงทวารโดยหมอพื้นบาน 2) ชื่อทองถิ่น = กวดตั๊งเกา* (ชื่อพิกัดยาสมุนไพรทีป่ ระกอบดวยสมุนไพร 9
ชนิด), เจนตั๊งหา* (ชื่อพิกัดยาสมุนไพรที่ประกอบดวยสมุนไพร 5 ชนิด) 3) ชื่อในบัญชียาฯ คือ ชื่อยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 4) ประเภทของยา ต
1 - ต14 คือ ยาสมุนไพรตํารับ ดูในตารางที่ 2

ตารางที่ 2
ตํารับที่

รายการยามุนไพรตํารับพื้นบานของไทยอง ในตําบลแมแรง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน
ชื่อตํารับยา

พืชที่ใช
(ชนิด)
28

รูปแบบยา

วิธีการเตรียมสมุนไพร

วิธีใชยา

สรรพคุณ

ตากแหงบดเปนผง

รับประทาน

ตากแหงบดเปนผง

รับประทาน

รักษาโรคริดสีดวงทวารหนัก (แกมะโหกเลือดหรือ
มะโหกกนปูด)
รักษาอาการลมขึน้ หลัง
ลําคอ ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ปากเบี้ยว
รักษาอาการ รับประทาน
อาหารผิดสําแดง (กินผิด)
และอาการปวยของสตรี
หลังคลอดบุตร (ผิดเดือน
และสาบผิด)
ชวยเจริญอาหาร

ต1

ตํารับยาแกมะโหกเลือด 1

ต2

ตํารับยาแกลมปวดบา ปวดคอ
ปวดหลัง

20

ยาเม็ด
(พิมพมือทองเหลือง)
ยาผง

ต3

ตํารับยาแกกินผิดสําแดง ผิดเดือน

10

ยาผง

ตากแหงบดเปนผง

รับประทาน

ต4

ตํารับยาเจริญอาหาร

12

ตากแหงบดเปนผง

รับประทาน

ต5

ตํารับยาแกมะโหกเลือด 2

9

ยาเม็ด
(ลูกกลอน)
ยาตมน้ําดื่ม

ตากแหง

รับประทาน

ต6

ตํารับยาแกลมเขาไส

5

ยาผง

ตากแหงบดเปนผง

รับประทาน

ต7

ตํารับยาระบาย

2

ยาเม็ด
(ลูกกลอน)

ตากแหงบดเปนผง

รับประทาน

รักษาโรคริดสีดวงทวารหนัก (แกมะโหกเลือด)
รักษาอาการลมเขาไส
(อาการปน ปวนในทอง จุด
เสียดทอง ทองอืด)
ชวยระบาย รักษาอาการ
ทองผูก

กระสายยา
(ชื่อทองถิ่น)
คั่ง/เฮือดแฮด/
น้ําเผิ่ง/น้ํา
สะอาด/น้ําออย
น้ําอุน

น้ําอุน

ยาด๋ํา
น้ําอุน

-

งานวิจัย
ตารางที่ 2
ตํารับที่

วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 46 เลมที่ 2
รายการยามุนไพรตํารับพื้นบานของไทยอง ในตําบลแมแรง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน (ตอ)
ชื่อตํารับยา

ต8

ตํารับยาแกกรดไหลยอน

ต9

ตํารับยาเขียว

ต10

พืชที่ใช
(ชนิด)
2

รูปแบบยา

วิธีการเตรียมสมุนไพร

สรรพคุณ
รักษาอาการแสบรอน
กลางอกเนื่องมาจากกรด
ไหลยอน
รักษาอาการเจ็บปวดลม
ขึ้น มะเฮ็งคุด ปวดศีรษะ
หนามืด วิงเวียน ตาลาย
ปวดทายทอย
ใชบํารุงเลือด บํารุงกําลัง
เจริญอาหาร

-

ใชบํารุงรางกาย
แมอยูเดือน (มารดาหลัง
คลอดบุตร)
ใชถอนพิษงู

-

รักษาโรคริดสีดวงทวาร
หนัก (แกมะโหกเลือด)
รมควัน
ใชนั่งทับชวยใหแผล
และประคบ ฝเย็บหายเร็วในมารดา
หลังคลอดบุตร

-

ตากแหงบดเปนผง

รับประทาน

25

ยาผง

ตากแหงบดเปนผง

รับประทาน

ตํารับยาบํารุง

34

ตากแหงบดเปนผง

รับประทาน

ต11

ตํารับยาบํารุงแมอยูเดือน

1

ยาเม็ด
(พิมพมือทองเหลือง)/
ยาเม็ด
ดองเหลา
ยาตมน้ําดื่ม

ตากแหง

รับประทาน

ต12

ตํารับยาถอนพิษงู

2

ยาตมน้ําดื่ม

ตากแหง หรือใชสด

รับประทาน

ต13

ตํารับยาแกมะโหกเลือด3

1

ยาตมน้ําดื่ม

ตากแหง

รับประทาน

ต14

ตํารับยาฮมแมอยูเดือน

3

ยารม

ใชสด

กระสายยา
(ชื่อทองถิ่น)

วิธีใชยา

ยาผง

ตารางที่ 3
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น้ําอุน /เกื๋อ

มหาหิง/น้ําตา
นปบ/น้ําออย

เขาเจาเปก

-

กระสายยาในตํารับยามุนไพรพื้นบานของไทยอง ในตําบลแมแรง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน
กระสายยา

ชื่อเรียกทั่วไป
1. เกลือ
2. ขาวเปลือก
3. ครั่ง
4. น้ําตาลปบ
5. น้ําตาลออยหรือน้ําตาลทรายแดง
6. น้ําผึ้ง

ชื่อทองถิ่น
เกื๋อ
เขาเจาเปก
คั่ง
น้ําตานปบ
น้ําออย
น้ําเผิ่ง

7. น้ําสุก
8. น้ํารอน

น้ําสะอาด
น้ําอุน

9. มหาหิงค
10. ยาดํา
11. เลือดแรด

มหาหิง
ยาด๋ํา
เฮือดแฮด

ขอบงใช
เพื่อชวยใหยาออกฤทธิ์เร็ว และดีขึ้น
เพื่อชวยใหยาออกฤทธิ์เร็ว และดีขึ้น
เพื่อชวยใหยาออกฤทธิ์เร็ว และดีขึ้น/ เพื่อแกอาการแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้น
เพื่อแกอาการแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้น
เพื่อแกอาการแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้น
เพื่อชวยเตรียมยาใหเปนรูปแบบยาที่ตองการ/ เพื่อชวยใหมีรสชาดสะดวกในการ
กลืนกิน มีรส และกลิ่นที่พึงประสงค/ เพื่อแกอาการแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้น
เพื่อชวยเตรียมยาใหเปนรูปแบบยาที่ตองการ
เพื่อชวยใหยาละลายไดงาย/ เพื่อชวยใหสะดวกในการรับประทานยา/ เพื่อชวยให
ยาออกฤทธิ์เร็วและดีขึ้น
เพื่อชวยใหยาออกฤทธิ์เร็วและดีขึ้น/ เพื่อแกอาการแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้น
เพื่อชวยใหยาออกฤทธิ์เร็วและดีขึ้น
เพื่อชวยใหยาออกฤทธิ์เร็วและดีขึ้น
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วิจารณผลการวิจัย
1. ชนิ ด ของพื ช สมุ น ไพรและการใช ป ระโยชน :
ผลการศึกษาพบการใชประโยชนจากพืชสมุนไพรของไทยองใน
ต.แมแรง อ.ปาซาง จ.ลําพูน ทั้งสิ้น 70 ชนิด ใน 36 วงศ 62 สกุล
วงศพืชที่พบมากที่สุด คือ วงศ Apiaceae (8 ชนิด) สอดคลองกับ
ลั ก ษณะวิ สั ย ของพื ช สมุ น ไพรที่ ถู ก ใช ป ระโยชน ที่ ส ว นมากมี
ลักษณะวิสัย เปนไมลมลุก อีกทั้งพืชที่พบในวงศนี้ถูกนําไปใช
เปนสวนประกอบของยาสมุนไพรหลายตํารับ (ตารางที่ 1) เปนผล
ใหพืชในวงศนี้ถูกนํามาใชมากที่สุด และเปนวงศพืชที่พบมากที่สุด
นอกจากนี้ ยัง พบวา การใช ประโยชนจ ากพืชสมุนไพรบางชนิ ด
ของไทยองใน ต.แมแรง อ.ปาซาง จ.ลําพูน บางชนิดคลายกันกับ
รายงานวิจัยอื่น โดยเฉพาะในกลุมไทลื้อในพื้นที่อื่นๆ ตัวอยางเชน
ชาวไทลื้อหมู บานแมสาบ ต.สะเมิงใต อ.สะเมิง จ.เชี ยงใหม
ใชน้ํายางของหนุมานนั่งแทน (Jatropha podagrica) ทารักษา
แผลสด (นัทธี, 2556) อีกทั้งใชราก และลําตนของเจตมูลเพลิงแดง (Plumbago indica) ตมน้ําดื่มแกริดสีดวง (นัทธี, 2555)
สวนชาวไทลื้อ บานเฮี้ย อ.ปว จ.นาน ใชทั้งตนเจตมูลเพลิงแดง
ผสมหอมแดง กระเทียม พริกไทย และน้ําผึ้งนํามาทํายาลูกกลอน
ใช รั บประทานเปนยาอายุ วัฒนะ และใชทั้งตนของหญาเอ็นยืด
(Plantago major) ผสมกับใบพลับพลึงนํามาลนไฟพอกบริเวณ
ที่เอ็นยึดทําใหคลายเสน (จันทรารักษ, 2541) อยางไรก็ตาม
ถึ ง แม ว า ไทยองจะสื บ เชื้ อ สายมาจากไทลื้ อ แต ก็ มี วิ ธี ก ารใช
ประโยชนจากพืชสมุนไพรในการรักษาโรคที่แตกตางกันออกไป
อาจเนื่ อ งมาจากหลายเหตุ ป จ จั ย ได แ ก องค ค วามรู ที่ สั่ ง สม
ผนวกกับประสบการณที่ไดรับถายทอดมาในแตละกลุมชนในแต
ละรุ นของแต ล ะชุ ม ชน จนกลายเป น ลั ก ษณะจํ า เพาะของภู มิ
ปญญาที่มีเอกลักษณ (ยศ และคณะ, 2542; Angkhana, 2008;
นัทธี, 2556; จรัสพงษ และอังคณา, 2559) รวมถึงการปรับตัวให
เขากับธรรมชาติ (สุณี และคณะ, 2556) ตลอดจนการแลกเปลี่ยน
องคความรูระหวา งหมอยาพื้นบานทั้งในชุมชน และนอกชุมชน
(นัท ธี, 2556) หรื อแมก ระทั่ งการแลกเปลี่ยนองคความรูกับ
กลุมชาติพันธุอื่ น (เสถียร, 2542) หรืออาจเนื่องมาจากสภาพ
พื้นที่ วัฒนธรรม และบริบทของชุมชนที่แตกตางกัน (ปฐมา และ
คณะ, 2557) ดังนั้นวิธีการใชประโยชนจากพืชสมุนไพรในการ
รักษาโรคของแตละชาติพันธุจึงมีความแตกตางกันออกไป ทั้งที่
เปนพืชชนิดเดียวกัน แตก็มีสวนของพืชที่ใช วิธีการเตรียมยา และ
รูปแบบการใชยาที่ตางกัน ดังนั้นนอกเหนือจากการสํารวจ และ
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รวบรวมข อ มู ล การใช ป ระโยชน จ ากพื ช สมุ น ไพรตามการใช
ประโยชนพื้นบานที่เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพแลวนั้น กระบวนการ
วิเคราะหหาพืชสมุนไพรที่มีศักยภาพในการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ
จะเปนสิ่งที่ชวยแสดงศักยภาพของพืชสมุนไพรแตละชนิดไดอีก
ทางหนึ่ง
2. สวนของพืชสมุนไพรที่ใช: ลักษณะจําเพาะของการ
ใชประโยชนจากพืชสมุนไพรของไทยองใน ต.แมแรง อ.ปาซาง
จ.ลํา พูน ในสวนของพืชสมุน ไพรที่ นํามาใช พบวา ส วนใตดิน
(รวมราก เหงา หัวแบบหัวหอม และหัวแบบมันฝรั่ง) เปนสวนของ
พืชที่นิยมนํา มาใชมากที่ สุด เพราะจากความรูที่ไดรั บถา ยทอด
ผนวกกับ ประสบการณ ที่สั่ งสมมา เชื่ อว า ส ว นใตดิ น ของพื ช
โดยเฉพาะราก มี ก ารสะสมของปริ ม าณตั ว ยาสู ง และมี ส าร
ออกฤทธิ์ทางยามาก สอดคลองกั บรายงานการวิจั ยการสํา รวจ
การใชประโยชนจากพืชสมุนไพรของชุมชนบานหัวทุง เขตรักษา
พันธุสัตวปาเชียงดาว จ.เชียงใหม (อังคณา และคณะ, 2555)
และรายงานวิจัยความหลากหลายของพืชสมุนไพรสําหรับรักษา
อาการไข จากอุทยานแหงชาติเ ขาพนมเบญจา จ.กระบี่
สอดคลอ งกั บ ความเชื่ อ ทางการแพทย แ ผนไทย ที่วา รากมี
การสะสมสารอาหารไวในปริมาณสูงจึงสงผลใหมีตัวยาในปริมาณ
สูง (ปฐมา และคณะ, 2557) โดยชาวไทยอง มักนิยมเก็บสวน
ใตดิน ในชวงตนฤดูหนาวถึงปลายฤดู รอน ซึ่ งเปนชวงที่พืชหยุด
การเจริญเติบโต ทิ้งใบ และดอก หมอยาพื้นบานจะเรียกชวงเวลา
นี้วาชวงลงหัว เพราะเชื่อวาเปนชวงเวลาที่มีการสะสมปริมาณ
ของตั ว ยาไว ค อ นข า งสู ง (โครงการอนุ รั ก ษ พั น ธุ ก รรมพื ช
อันเนื่อ งมาจากพระราชดํา ริ สมเด็ จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี, 2560) อยางไรก็ตาม การใชสวนรากของพืช
นั้นมีผลกระทบโดยตรงตอจํานวนประชากรพื ช หากมิได มีการ
ปลูก เพิ่ ม เติ ม หรื อ ใชอ ย า งไม ร ะมั ด ระวั งอาจทํ า ให พื ชชนิ ดนั้ น
สูญพันธุไปจากพื้นที่ได ทั้งนี้การใชประโยชนจากราก พืชทั้งตน
จําเปนตองถูกขุดขึ้นมา ทําใหพืชชนิดนั้นตองตายลง ขาดโอกาส
ในการแพรขยายพันธุ (อังคณา และคณะ, 2555) จึงควรสงเสริม
หรือ สนับสนุนในการหาแนวทางการขยายพัน ธุพืช หรือการใช
สวนอื่นของพืชทดแทนหากมีสรรพคุณที่เหมือนหรือใกลเคียงกัน
เพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืนตอไป
3. รูปแบบยาสมุนไพร และวิธีการเตรียม: การใชพืช
สมุนไพรในการรักษาโรคที่พบ นิยมใชในรูปแบบยาสมุนไพรตํารับ
มากที่สุด สอดคลองกับการใชป ระโยชนจากพืชสมุนไพรของ

งานวิจัย
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ชาวไทลื้อ ในหมูบานแมสาบ ต.สะเมิงใต อ.สะเมิง จ.เชียงใหม
และบานเฮี้ย อ.ปว จ.นาน ที่พบวานิยมใชพืชสมุนไพรในรูปแบบ
ยาสมุนไพรตํารับเชนกัน และพบวาองคความรูสวนมากไดรับการ
สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ (จันทรารักษ, 2541; นัทธี, 2556) สวน
วิธีเตรียมยาสมุนไพรที่พบในการศึกษาครั้งนี้ นิยมเตรียมแบบ
ยาผงมากที่ สุด ทั้งนี้อ าจเนื่องมาจากการใชประโยชนจ ากพืช
สมุนไพรทั้งในรูปแบบยาตํารับ และวิธีการเตรียมยาแบบยาผง
เปนวิธีดั้ งเดิม ที่ไ ดรับการสืบ ทอดมาจากบรรพบุรุษ นอกจากนี้
อาจเนื่องมาจากความชํานาญของหมอพื้นบาน และความเชื่อที่วา
การใชประโยชนจากพืชสมุนไพรในรูปแบบยาสมุนไพรตํารับ เปน
รูปแบบยาที่มีประสิทธิภาพในการรักษา จากการที่พืชหลายชนิด
มีสรรพคุณที่เสริมฤทธิ์กันในการรักษาโรค สอดคลองกับรายงาน
การวิ จั ย ในการสํ า รวจการใช ป ระโยชน จ ากพื ช สมุ น ไพรของ
หมอพื้นบานในพื้นที่อื่นของประเทศไทย (ซาลายา และคณะ,
2556; อรทัย และคณะ, 2557a; อรทัย และคณะ, 2557b;
อรทั ย และคณะ, 2558) อี ก ทั้ ง วิ ธี ก ารเตรี ย มแบบยาผง
ยัง สามารถเก็ บ ไวไ ด นาน และสะดวกตอ การนํ า มาใช อี กดว ย
(อรทัย และคณะ, 2557a)
4. พืชสมุนไพรและตํารับยาพื้นบานที่มีคุณคา และมี
ศักยภาพในการพัฒนา: ผลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก (indepth interview) พบตํารับยาที่มีประสิทธิภาพในการรักษาเปน
ที่นาสนใจ ชื่อตํารับ ยา “มะโหกเลือด” หรือ “มะโหกกนปูด”
ใชรักษาโรคริดสีดวงทวารหนัก ที่มีอาการเลือดออกทางทวาร
หนัก และมีติ่งเนื้อยื่นออกมาอยูที่ขอบทวาร หรือเรียกวาโรค
ริดสีดวงภายนอก (สิริกานต และสนั่น, 2557) ซึ่งเปนระยะของ
อาการโรคที่สงผลใหผูปวยเกิดความวิตกกังวลในการเคลื่อนไหว
โดยเฉพาะเวลานั่ง และมีอาการเจ็บ ปวด บวม และคันบริเวณ
ทวารหนัก ตํารับยานีม้ ีขอดี และควรสงเสริมการพัฒนาเนื่องจาก
1) เป นสูตรตํารั บยาสมุนไพรพื้นบานที่ไดรับการสืบทอดจาก
บรรพบุรุษที่เปนหมอพื้นบาน มีอายุมากกวา 200 ป รายละเอียด
ดังตารางที่ 2 2) เปนสูตรตํารับยาสมุนไพรพื้นบานเปนที่เปนที่
ยอมรับ และไดรับความนิยมใชทั้งในชุมชน และชุมชนใกลเคียง
บ ง บอกถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการรั ก ษา และคาดวา มี ศั ก ยภาพ
เพียงพอตอการนําไปทําเปนยารักษาโรคริดสีดวงทวารชนิดใหมที่
มีขอบงชี้วา สามารถรักษาโรคริดสีดวงทวารมีติ่งเนื้อยื่นออกมาอยู
ที่ขอบทวารไดโดยเฉพาะ 3) มีขอสนับสนุนสรรพคุณ และการใช
ประโยชนพื้นบาน จากการทบทวนวรรณกรรมพบวาพืชสมุนไพร
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หลายชนิดที่หมอพื้นบานไทยองนํามาใชประโยชนมีชนิดพันธุพืช
และส ว นที่ ใ ชส อดคล อ งกั บ ชนิด พั น ธุ พื ช ในตํ า รับ ยาริ ด สีด วง
มหากาฬ ที่ ถูก ขึ้น ทะเบี ย นให เ ปน ยาสมุ น ไพรในบั ญ ชี ย าหลั ก
แหงชาติ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (สํานักยากลุมพัฒนา
ระบบ งานระบบยาแหงชาติและสารสนเทศ, 2556) มีสรรพคุณ
รักษาโรคริด สีดวงทวารหนัก มีสูตรตํา รับ ในผงยา 110 กรั ม
ประกอบดวย มดยอบคั่ว ขอบชะนางแดง (ทั้งตน) ขอบชะนางขาว (ทั้งตน) โกฐกักกรา โกฐสอ โกฐจุฬาลัม พา โกฐกานพรา ว
โกฐพุ ง ปลา เทีย นดํ า เที ย นแดง เที ย นขาว เที ย นข า วเปลื อ ก
เทียนตาตั๊กแตน แกนสนเทศ ลูกจันทน ดอกจันทน เถาสะคาน
เปลือกสมุ ลแวง ดอกดีป ลี พริ กไทยลอ น เหงา ขิง และเปลือ ก
อบเชยเทศ จากสูตรตํารับยาดังกลาวพบพืชสมุนไพรที่ถูกนํามาใช
รักษาโรคริดสีดวงทวารหนัก ในตํารับยามะโหกเลือดที่เหมือนกัน
ถึง 14 ชนิด (ตารางที่ 1) สนับสนุน สรรพคุ ณ และการใช
ประโยชนพื้นบานของพืชสมุนไพร ของตํารับยาสมุนไพรพื้นบาน
ของไทยอง 4) ตํารับยารักษามะโหกเลือดมีขอไดเปรียบในดาน
สรรพคุณ ของเครื่ อ งยาในสู ต รตํา รั บ ที่ มี ก ลุ ม ของเครื่ องยาที่ มี
สรรพคุณชวยบํารุงกําลัง บํารุงเลือด และบํารุงรางกาย มากกวา
ตํารับยาริดสีดวงมหากาฬ 5) การรักษาโรคริดสีดวงทวารมีติ่งเนื้อ
ยื่นออกมา สวนใหญจะใชวิธีการผาตัด ซึ่งมีคาใชจายสูง รองลงมา
คื อ การใช ย าแผนป จ จุ บั น ในการรั ก ษาโรคผู ป ว ยในป จ จุ บั น
(สิริกานต และสนั่น, 2557; อรทัย และคณะ 2557b) สุดทาย
6) ยาสมุนไพรตํารับที่ใชรักษาโรคริดสีดวงทวารยังมีจํานวนนอย
การค น หายาชนิ ด ใหม จึ ง เป น สิ่ ง จํ า เป น เพื่ อ ช ว ยให ผู ป ว ยมี
ทางเลือกที่หลากหลายในการรักษา ดังนั้นดวยเหตุดังกลาวเห็น
ควรใหพิจารณาวิจัยพัฒนาตํารับยานี้ในโอกาสตอไป ใหการรักษา
โรคริดสีดวงทวารดวยยาสมุนไพรเป นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับ
นอกเหนือจากการผาตัด และการใชยาแผนปจจุบันในการรักษา
โรค

สรุปผลการวิจัย
แนวทางที่ ค วรปฏิ บั ติ ใ นการใช ป ระโยชน จ ากพื ช
สมุนไพร จําเปนตองเริ่มตนดวยการใชสมุนไพรใหถูกตน ตามมา
ดวย ถูกสวนที่ใช ถูกขนาด ถูกวิธีการ และถูกกับโรค การศึกษา
ในครั้งนี้จึงมุงเนนการเก็บรวบรวมขอมูลตั้งแต วิธีการเตรียมพืช
สมุน ไพร วิ ธีใช รูป แบบการใชย า และการตรวจสอบระบุ ชื่ อ
วิทยาศาสตรของพืชสมุนไพรที่ถูกตอง ซึ่งนับเปนขอมูลเริ่มตนที่
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สํา คั ญ ต อกระบวนการวิเ คราะห ห าพื ชสมุน ไพรเพื่ อ นํา ไปวิจั ย
ตอไปได แตอยางไรก็ตามการรวบรวมขอมูลจากหมอยาพื้นบานที่
ยังมีชีวิตอยู และมีประสบการณในการรักษา จะชวยทําใหทราบ
ถึงชนิดของพื ชสมุนไพรที่ นํามาใชทํา เปนยารักษาโรคที่ถูกตอง
แมมีชื่อพื้นเมืองที่พองกัน เนื่องดวยหมอพื้นบานก็มีสวนสําคัญใน
การช ว ยยื น ยั น ชนิ ด พื ช ในเบื้ อ งต น รวมถึ ง เทคนิ ค วิ ธี ก ารใช
ประโยชน และแหล งที่ ม าของพื ช ที่ ใชไ ดเ ปน อยา งดี เป น การ
ปอ งกั น ความผิด พลาดในการนํ า มาใชไ ดอ ยา งมีป ระสิทธิภ าพ
ชี้ใหเห็นคุณ คาของการจดบั นทึกภูมิปญ ญาที่กําลังใกลสูญ หาย
จากหมอพื้นบานที่เปนบุคคลสําคัญของชุมชน ซึ่งสวนใหญสูงวัย
มาผา นกระบวนการจั ด เก็ บ และประมวลขอ มู ล ให ก ลายเป น
ฐานข อ มูล ทางวิ ช าการอยา งเป น ระบบ นอกจากนี้ ค วรมีก าร
สงเสริมการเขาไปบันทึกขอมูลประวัติหมอพื้นบาน และสงเสริม
ให ห มอพื้ น บ า นมี บั น ทึ ก ประวั ติ ก ารรั ก ษาคนไข ข องตน เพื่ อ
ประโยชนตอการสังเคราะหองคความรูการรักษาดวยภูมิปญญา
ใหมีมาตรฐานและอยูในรูปแบบที่สามารถสืบคนได เปนแนวทาง
ในการพัฒนาการแพทยพื้นบาน และสนับสนุนการพัฒนาระบบ
การสืบทอดภูมิปญญาการแพทยพื้นบานใหดํารงอยู สงเสริม และ
ถา ยทอดการปรั บ ใช ค วามรู ใ นการดู แ ลสุ ข ภาพด ว ยสมุ น ไพร
ทองถิ่นแกคนในชุมชน ชวยลดภาระคาใชจายในการพึ่งพาตนเอง
ดานการดูแลสุขภาพตอไป
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