
ระบบสุขภาพของชุมชนทองถิ่นระบบสุขภาพของชุมชนทองถิ่น

กรณีศึกษาตําบลชากไทยกรณีศึกษาตําบลชากไทย  
อําเภออําเภอเขาคิชฌเขาคิชฌกูฏกูฏ  จังหวดัจันทบุรีจังหวดัจันทบุรี

โดยโดย

ปฐยาปฐยาวดีวดี    แจงเชื้อแจงเชื้อ



โครงการโครงการ

เสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่นเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่น

ในการคุมครองภูมิปญญาไทยในการคุมครองภูมิปญญาไทย  จังหวัดจันทบุรีจังหวัดจันทบุรี

โดยโดย

สํานักงานการแพทยพื้นบานไทยสํานักงานการแพทยพื้นบานไทย

กรมพฒันาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกกรมพฒันาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข



จันทเขลม

คลองพลู

ตะเคียนทอง

ชากไทย

พลวง



ต.ชากไทย

ต.พลวง

ต.เขาบายศรี

วัดเขาสุกิม

ต.ทุงเบญจา

ต.แสลง

เขารูปชาง

เขาชากไทบทุงเหียง

เขื่อนพลวง

อุทยานแหงชาตเิขาคิชฌกูฏ



ภาพถายจากดาวเทียมเขาชากไทย

เขากระจอย

เขาย ายมุก เขาก ระจาม

เขาชํ า ปรง

เขาชํ า ระกํ า

อ.มะขาม

เขาชากไทย



เขาชากไทยเขาชากไทย

เขายายมุก

เขาขําระกํา

เขาชําปรงเขากระจาม
เขากระจอย

สระน้ําทุงเหียง

1 2
3

4

5



หมอพื้นบานและผูรูตําบลชากไทย

ม. 3

ม. 4

ม. 5

ม. 6

ม. 8

ม. 1

ม. 2
ม. 7



หมอพื้นบานและผูรูตําบลชากไทย

ม. 3

ม. 4

ม. 5

ม. 6

ม. 8

หมอสวง  คีรีชล

หมอธนพร  กลิ่นขจร

หมอบานเยน็  เพศประเสรฐิ

หมอเปลี่ยน  เรืองจิตร

หมอไสว  ยมนา

หมอกี๋  ยมนา

หมอวินัย  บุญโยประการ

หมอพยงค  ยิ้มโสภา หมอบุญธรรม  ทนุการ

ลําไย  ยิ้มโสภา

หมออนันต  บุญปลอด

ม. 1

ม. 2
ม. 7

ทิพนภา  อภิรักษตระกูล



หมอพื้นบานตําบลชากไทย

ม. 3

ม. 4

ม. 5

ม. 6

ม. 8

หมอสวง  คีรีชลหมอบานเยน็  เพศประเสรฐิหมอเปลี่ยน  เรืองจิตร
หมอไสว  ยมนาหมอกี๋  ยมนา

หมอวินัย  บุญโยประการ

หมอพยงค  ยิ้มโสภา
หมอบุญธรรม  ทนุการ

หมออนันต  บุญปลอด

ม. 1

ม. 2
ม. 7 ☻

☻☻ หมอธนพร  กลิ่นขจร

☻

☻
☻☻☻

☻☻



ผูรูดานอาหารพื้นบานตาํบลชากไทย

ม. 3

ม. 4

ม. 5

ม. 6

ม. 8
นางทองสุข  ถัมพาพงษ

นางกฤษณา  จันทร

นางอนงค  แซลี้ 

นางราตร ี หนเูชื้อเรียง

นางยุวดี  สุมิตร

นางฉันทนา  โภคสุทธิ์

นางพิสมัย  โพธิรักษ

นางอําไพ  ยิ้มโสภา

นางบุญชวย  ตองออน

ม. 1

ม. 2ม. 7

นางวรรณา  มาฆะสิทธิ์ นางบงัอร  ประกอบทรัพย

นางภิรมย  มาฆะสิทธิ์

นางรุงนภา  แกวค้ํานางสาลี่  หุลเวช

นางวิภารนั  อังศสุิงห นางจารุวรรณ  จนัทราฤทธิ์
นางวนัเพญ็  ศรีวมิล

นางจิตรา  บุญศรี

นางสํานียง  บุญศรี

นางสุชาดา  เอี่ยมสกุล

นางวรรณา  หอมหวล

นางปาน  นาคเจรญิ

นางจําเนยีร  รุงมา



สมนุไพรบนเขาสมนุไพรบนเขาชากชากไทยไทย



กิจกรรมเดินปาศกึษาสมนุไพรกิจกรรมเดินปาศกึษาสมนุไพร







ทีมจากสํานักงานการแพทยพื้นบานไทย

รวมสํารวจสมุนไพร



ผูนําชุมชนรวมสาํรวจสมุนไพร

กํานันตําบลชากไทยนายกเทศบาลตําบลชากไทย



เสนทางศึกษาสมนุไพร

บนเขาชากไทย

เสนทางที่ 1



เสนทางศึกษาสมนุไพร

บนเขาชากไทย

เสนทางที่ 2



กลอมนางนอน



เทามหาพรหม หรือ ตนขันหมาก



มากระทืบโรงตน



โสกเขา



สาบแรงสาบกา



ดีงูตน หรือ ตนกุกกุย



ชองระอา



เรวเงาะ



เรวกระดอม



ใหญๆ 
ประมาณนี้ยังมี

อกีหลายตน



ขาวเย็นใต



สมุนไพรริมสวน



สวนสมนุไพรที่โรงเรียนเนินมะหาด





จัดประชุมเสวนาหมอพื้นบาน























โรคและกลุมอาการที่ผูปวยไปขอรับบริการ

บําบัดรักษาจากหมอพื้นบาน

พิษไขพิษไข--กลุมโรคเรมิและงูสวัดกลุมโรคเรมิและงูสวัด

งูพิษกัดงูพิษกัด//  แมลงสัตวกัดตอยแมลงสัตวกัดตอย

พิษจากพืชพิษจากพืช

พิษสาํแลงน้ําพิษสาํแลงน้ํา

พิษจากสารเคมีพิษจากสารเคมี

แกสําแลงเมถนุแกสําแลงเมถนุ



เปลือกกระบก   เปลือกไมลาย ตน

กระโปกกระจอนทั้ง 5 อยางละ

เทาๆ กนั ตม ผสมดวยกนั   กนิ  3
เวลา กอนอาหาร ถาบวมใชตมรม

แผลได

งูพิษกดัหมอสวง  คีรีชล



เอาหัวกระเทียม

ชางมาตําผสมเหลา

พอกบาดแผล  แลว
คั้นเอาน้ํามากิน

ประมาณ  ½
แกว

งูพิษกัดหมอวินัย  บุญโยประการ



ใชรากของเถาทอง

ปลิงยอดออน(จะออก

สีมวง) นาํมาตมกิน

ถอนพิษสาํแลงน้ํา

สําแลงเมถุน

หมอบญุธรรม  ทนกุาร



ใบอแีปะ  1 กํามือ   ใส

กระปองนม คั่วให

เหลอืง    แลวตําผสมไข

ไกขาว ใชทาแผลดวย

รากหญาตีนกา    เวลา

ลางแผลใหใชน้ําอุนลาง

แผล ทุกวันกอนทายา

ใหม 3 วันแผลกห็าย 

(ตองรักษารวมกับการ
พนดวยหมาก)

รักษากลุมโรคเริม และ

งูสวัด

หมออนนัต  บุญปลอด



รากเขยตาย รากกระดอ

เย็น เถาชองระอา 

เถาพญาเทาเอว ราก

นุน ฝนกับน้ําซาว

ขาว     กิน  ครัง้ละ 

30 ซี.ซี. ½ ชม. 
กิน 1 ครัง้   กิน

จนกวาจะยุบ

รกัษากลุมโรคเริม และ

งูสวัด

หมอพยงค  ยิ้มโสภา



เสวนาผูรูดานอาหารพื้นบาน



แกงสมปลาเรียวเซียวตมหมูชะมวง ปลาเค็มตมใบชะมวง

เนื้อตมหนอเรวหอม

แกงปากระวาน

ไกบานตมกระวาน

ยํากบ (ยําปา)

แกงปาปลาไหลใสสลัดได

ปลาพลาดอกกลวย

แกงใบแตวหมูสามชั้น

น้าํพริกระกํา

ปลากระบอกตมสมระกํา

กวยเตี๋ยวเนื้อเลียง

เลียงกะแทง สํารองน้ํากะทิ

ขาวเหนียวกลอย



ศูนยเรียนรูชุมชนบานชากไทย

โรงสีขาวชุมชน

รานคาชุมชน

ศนูยเรียนรูการแพทยพื้นบาน

และสมนุไพร

ศนูยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง

กองทุน







ติดตามประเมนิผลการรักษา



สมุนไพร

ที่เปนอาหาร

ผักพื้นบาน

ภูมิปญญาทองถิ่นกับระบบสุขภาพของชุมชนภูมิปญญาทองถิ่นกับระบบสุขภาพของชุมชน

ผูรู

สมุนไพร

ที่ใชรักษาโรค

ยา

ภูมปิญญา

ทองถิ่น

หมอพื้นบาน




