ผูกอตั้ง

พระอาจารยปพนพัชร ภิบาลพักตรนิธี (จิรธัมโมภิกขุ) เจาอาวาสวัดคำประมง จังหวัดสกลนคร ประธานผูกอตั้ง
อโรคยศาล วัดคำประมง เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคมะเร็งทุกชนิดโดยไมเลือกเชื้อชาติ ชนชั้น ศาสนาและลัทธิ ใหการ
ดูแลรักษาแบบองครวมเพื่อฟนฟูรางกายจิตใจและจิตวิญญาณของผูปวย ดวยการแพทยแผนไทยและการแพทยแบบ
ผสมผสาน การใชยาสมุนไพร ธรรมชาติบำบัด สมาธิบำบัดและกิจกรรมบำบัด โดยบูรณาการกับการแพทยแผนปจจุบัน
โดยไมคิดคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น
ปจจุบนั เปนโรงพยาบาลการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสานดานมะเร็งสกลนคร อโรคยศาล วัดคำประมง Hospital of Excellence
in Thai Traditional and Complementary Medicine for Cancer, Sakonnakhon. [HTCC] Arokhayasala Khampramong Temple

คติธรรมของหลวงตาปพนพัชร

บก. บอกกลาว

อโรคยศาลสารฉบับที่ ๒๒ เนือ่ งในวันจักรี ๖ เมษายน ๒๕๖๓ เพือ่ นอมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ ลนพนของพระบาทสม
เด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก มหาราช พระปฐมบรมราชจักรีวงศ
ตามที่ในชวงเวลานี้เกิดวิกฤตการณโรคระบาด COVID-๑๙ ซึ่งมีผลกระทบตอมวลมนุษยชาติรวมทั้งชาวไทย อโรคยศาล
วัดคำประมง โดยการนำของหลวงตาปพนพัชร ไดรว มกันสวดมนตพระปริตรตัง้ แตวนั ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เปนตนมาเพือ่ เปน
ขวัญกำลังใจใหแกผูปวยตลอดจนศิษยานุศิษย และเพื่อใหโรคระบาด COVID-๑๙ ไดพนผานโดยเร็วจากประเทศไทยและ
เพือ่ ใหประชาชนคนไทยจะไดพบแตความสุข มีชวี ติ ทีด่ ดี งั เชนปกติ
ในวาระดิถขี น้ึ ปใหมไทย (วันมหาสงกรานต) ผมขออาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัยและสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ ง้ั หลายจงดลบันดาลใหทกุ
ทานจงประสบแตความสุข ความเจริญดวยจตุรพิธพรชัยและสมปรารถนาทุกประการตลอดไป
ดวยความปรารถนาดีจาก
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ฉบับที่ ๒๒ ปที่ ๘ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

วันจักรี

๖ เมษายน ๒๕๖๓

“นิ่ง - สงบ - เย็น - ไมทอดทิ้งกัน และเราจะผาน COVID-19 ไปดวยกันอยางผูชนะ
และมีความสุขไปพรอมๆ กัน”
Washington State University ประชุมเชิงปฏิบัติการ
คณะอาจารยและทีมวิจยั จาก Washington State University รวมกับอาจารย
จากคณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร. สุรีพร ธน
ศิลป เปนผูป ระสานงานจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร “Integration Health
Approach in Palliative Care” ณ อโรคยาศาล วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร
เมือ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓
ในการนีห้ ลวงตาปพนพัชรไดเปนประธานในการประชุมฯ และอาจารยวไิ ลลักษณ
ตันติตระกูล เปนผูใหขอมูลผูปวยมะเร็งของอโรคยศาล วัดคำประมง

องคการเภสัชกรรมศึกษาดูงานอโรคยศาล

คณะผูบริหารและนักวิจัยจากองคการเภสัชกรรม นำโดย นายแพทยโสภณ
เมฆธน ประธานกรรมการองคการเภสัชกรรมมาศึกษาดูงานการวิจัยและพัฒนา
กัญชาทางการแพทยของจังหวัดสกลนคร และไดเยีย่ มชมกิจกรรมของอโรคยศาล
วัดคำประมง เมื่อ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓
หลวงตาปพนพัชรไดใหการตอนรับและอาจารย วิไลลักษณ ตันติตระกูล ไดนำ
คณะเยี่ยมชมอาคารหัวรอยรูพรอมทั้งเยี่ยมผูปวยมะเร็ง ซึ่งไดรับคำแนะนำอัน
เปนประโยชนยิ่งจากคณะฯ

หลวงตารับรางวัลเกียรติบตั รเชิดชูบคุ คลดีเดนแหง ITEM, OEMAT

สมาคมแพทยอาชีวเวชศาสตรและสิง่ แวดลอมแหงประเทศไทย (Occupational
and Environmental Medicine Association of Thailand) นำโดยแพทยหญิง
อรพรรณ เมธาดิลกกุล นายกสมาคมแพทยอาชีวศาสตรและสิ่งแวดลอมแหง
ประเทศไทยและคณะไดถวายเกียรติบัตรเชิดชูบคุ คลดีเดนแหง ITEM, OEMAT
แดหลวงตาประพนพัชรในฐานะผูม คี ณ
ุ ปู การในการแพทยแคนนาบินอยด และ
กัญชาทางการแพทย (Cannabinoid Medicine and Medical Cannabis)
ณ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จังหวัดสกลนคร
เมื่อ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๓

คณะผูบ ริหารสาธารณสุขนานาชาติ ศึกษาดูงานอโรคยศาล
คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกนจัดการอบรมนานาชาติ” 14 Cal Metic
in Community Health Care and Research” แกผูบริหารสาธารณสุข ๒๐
ประเทศทีไ่ ดมาศึกษาดูงานการดูแลผูป ว ยมะเร็งระยะสุดทายตามแนวอโรคยศาล
วัดคำประมง พรอมไดเยี่ยมผูปวยมะเร็งและเยี่ยมชมอาคารโรงเรือนหัวรอยรู
ณ อโรคยศาล วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร เมื่อ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓

๑

อโรคยาบอกกลาว

ภาพกิจกรรมระหวางเดือน มกราคม-เมษายน ๒๕๖๓

ความประทับใจของนักวิจัยชาวอเมริกัน ณ อโรคยาศาล วัดคำประมง โดย รศ.ดร.สุรีพร ธนศิลป คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คณะแปะอวนราดหนาสนามบินน้ำเยีย่ มอโรคยศาล
และเป นจิ ต อาสา ณ อโรคยศาล วั ด คำประมง
จังหวัดสกลนคร
เมื่อ ๘ มกราคม ๒๕๖๓

คณะพุทธ ธรรม สงฆ นำโดยคุณ ขจร สุภทั รวนั
รวมกันทอดผาปาสามัคคีเพือ่ ผูป ว ยมะเร็ง ณ อโรคย
ศาล วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร
เมื่อ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓

โรงพยาบาลศูนยมะเร็งอุดรธานี สงบุคลากรมา
เปนจิตอาสา ณ อโรคยศาล วัดคำประมง จังหวัด
สกลนคร
ระหวาง ๒๐-๒๔ มกราคม ๒๕๖๓

หลวงตาปพนพัชร จิรธัมโม และอธิบดีกรมการ
แพทยแผนไทย และการแพทยทางเลือก นาย
แพทยมรุต จิรเศรษฐศิริ และคณะตรวจเยี่ยมและ
ติดตามความกวนหนาในการสรางโรงเรือนกัญชา
ทางการแพทย ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตำบล นายอเหนือ จังหวัดสกลนคร
เมื่อ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๓

หลวงตารวมประชุมการปลูกโรงเรือนสมุนไพรและ
การรักษาผูปวยดวยสมุนไพรไทยกับผูนำชุมชน
ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลนายอเหนือ
จังหวัดสกลนคร
เมื่อ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๓

คณะอาจารยและนักศึกษาคณะแพทยศาสตร มหา
วิทยาลัยมหาสารคามศึกษาดูงานและเปนจิตอาสา
อโรคยศาล วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร
เมื่อ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๓

ดร.ดอน (Dr.Doutrich Limh Dawn) มาเปน Visiting Professor ของคณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๙ ในครั้งนั้น ดร.ดอน ไดมาศึกษาดูงานการ
ดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย ที่วัดคำประมง ทานประทับใจกับแนวทางการดูแลของทางวัดเปนอยางมาก เมื่อกลับไปประเทศสหรัฐอเมริกา ดร.ดอน ไดนำเรื่องราวของวัดคำประมง
ไปถายทอดและแลกเปลี่ยนกับคณาจารย ที่คณะพยาบาลศาสตร วอชิงตันสเตทยูนิเวอรซิตี้ สหรัฐอเมริกา (Washington State University; WSU, USA) ตอมาในป ๒๕๖๒ ดร.ดอน
และ ดร.แอนดรา (Dr.Andra Davis) จึงไดพานักศึกษาปริญญาเอกของคณะฯ จำนวน ๒ คน (Michelle Closner & Shandeigh Berry) มาแลกเปลี่ยนที่คณะพยาบาลศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และทำวิจัยที่วัดคำประมง เปนความรวมมือระหวางนักวิจัยจาก WSU และ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เนื่องจากการพูดคุยกับผูปวยและครอบครัวเกี่ยวกับ
ความตาย (End of life discussion) เปนเรื่องละเอียดออน ครอบครัวสวนใหญไมตองการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องความตาย เพราะเชื่อวา การพูดเกี่ยวกับความตายเปนเรื่องอัปมงคล
และทำใหผูปวยเครียดหรือกังวล จึงไมอยากใหมีการพูดถึงความตาย แตมีผูปวยจำนวนไมนอยที่ตองการพูดคุยเกี่ยวกับความตาย โดยเฉพาะเรื่องการเตรียมตัวเองใหพรอมกอนจาก
โลกนี้ เนื่องจากที่วัดคำประมง มีผูปวยจำนวนมากที่จากไปดวยความสงบหรือตายยิ้ม จึงทำใหทีมวิจัยตองการเรียนรูเกี่ยวกับ “ปจจัยที่มีผลตอการพูดคุยกับผูปวยในระยะสุดทาย:
ประสบการณจากประเทศไทย (Factors Inﬂuencing End-of-Life Conversations: Examples from Thailand)” โดยการสัมภาษณหลวงตาและทีมบุคลากรที่ดูแลผูปวยที่วัด ทำให
ไดขอ มูลมากมายทีเ่ ปนประโยชนตอ การดูแลผูป ว ยมะเร็งในระยะสุดทาย ขอมูลสวนหนึง่ ทีน่ ำมาเขียนเปนบทความวิจยั เกีย่ วกับ “Elements inﬂuencing comfort level with end-of-life
communication: Examples from Thailand” โดยถือเปนการถายทอดบทเรียนที่สำคัญจากวัดคำประมงสูสายตาชาวโลกอีกชิ้นหนึ่ง
ในป ๒๕๖๓ ทีมวิจัยจาก WSU, USA ไดเดินทางมาเมืองไทยอีกครั้งเมื่อวันปใหม (๑ ม.ค. ๒๕๖๓) นำทีมโดย ดร.ดอน และ ดร.แอนดรา พรอมดวยเพื่อนๆ ชาวอเมริกัน (Marien
Wilson, John Wilson, & Patricia Repar) และชาวอิตาลี (Enrico De Luca) รวมกับนักวิจัยจากคณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อมาทำวิจัยผูทำการที่วัดคำ
ประมง สกลนคร โดยทีมวิจัยไดเรียนรูจากผลการวิจัยที่ผานมาวา การเสริมสรางพลังอำนาจ และการดูแลตนเองของผูใหการดูแล เปนสิ่งสำคัญ ดังที่หลวงตากลาววา
“ผูใหการดูแลตองมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง มีจิตใจที่ดี” จึงทำใหทีมวิจัยวางแผนจัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Integrative Health Approach in Palliative Care” เพื่อ
พัฒนาศักยภาพพยาบาลทีด่ แู ลผูป ว ยในระยะประคับประคอง ใหมคี วามรูค วามเขาใจเกีย่ วกับการดูแลผูป ว ยในระยะประคับประคอง และฝกปฏิบตั กิ ารการดูแลตนเองแบบบูรณาการ
เพือ่ นำไปใชในการดูแลตนเองและดูแลผูปวยระยะประคับประคอง โดยเปนความรวมมือระหวาง โรงพยาบาลแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสานดานมะเร็ง วัดคำประมง
สกลนคร และ กลุมวิจัย “การดูแลผูปวยมะเร็งระยะทายดวยหลักพุทธธรรมและภูมิปญญาตะวันออก” คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับ School of Nursing,
Washington State University (WSU), USA. โดยจัดประชุมที่วัดคำประมง ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย พยาบาลวิชาชีพ อาจารยพยาบาล แพทยแผนไทย และจิตอาสา จำนวน
๒๒ คน
กิจกรรมในการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารครัง้ นี้ ประกอบดวย การบรรยายรวมกับการสาธิตและการสาธิตยอนกลับ โดยการบรรยายในชวงเชาเกีย่ วกับหลักการดูแลแบบประคับประคอง
อาการและการจัดการอาการทีพ่ บบอยในผูป ว ยมะเร็ง ไดแก อาการปวด อาการเหนือ่ ยลา อาการวิตกกังวล หลักการและประสิทธิผลของโปรแกรมไตรสิกขาบำบัดรวมกับการจัดการ
อาการที่พบบอยในผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย และผูดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย ระหวางการบรรยายในชวงเชา วิทยากรไดมีการสอดแทรกการฝกทำกิจกรรมการดูแลตนเองเปน
ระยะ ๆ เชน การหายใจแบบลึก การบริหารกายจิตดวยชีก่ ง กิจกรรมการแบงปนความจริง เปนตน สวนในชวงบายเปนการสาธิตและสาธิตยอนกลับในเรือ่ ง การนวดสัมผัส การดูแล
ตนเองดวยกิจกรรมบำบัด และการสนทนากลุมเพื่อการสะทอนคิดเกี่ยวกับการสรางเสริมพลังอำนาจตนเอง รวมถึงการดูแลตนเอง เพื่อลดภาวะเหนื่อยลาจากการทำงาน ภายหลัง
การประชุมพบวา ผูเขารวมการประชุมเห็นวามีประโยชนมาก ไดรับความรู ความเขาใจ มีทักษะและแนวทางในการดูแลตนเองและผูปวยในระยะประคับประคอง รวมทั้งไดมีเครือ
ขายทางการพยาบาลในระดับประเทศและระดับสากล และรูส กึ ตนเองไดรบั ประสบการณทด่ี จี ากวิทยากรผูท รงคุณวุฒทิ ม่ี าจากสถาบันทีม่ ชี อ่ื เสียง ซึง่ สามารถนำมาประยุกตใชในการ
ทำงานของตนเองในปจจุบันได
สำหรับการวิจยั ในปนท้ี างคณะผูว จิ ยั มุง ศึกษาวิจยั ในประเด็น “Understanding palliative care from the perspective of professional and family caregivers: Exploring models
of community-based delivery” โดยการสนทนากลุมเพื่อทำการสัมภาษณเชิงลึกจากทีมบุคลากรที่ดูแลผูปวยของวัดคำประมง และจากผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการดังกลาว ซึ่ง
ผลการวิจยั อยูร ะหวางการวิเคราะหขอ มูล ทัง้ นีค้ ณะผูว จิ ยั เรียนรูป ระสบการณดๆี จากการมาวัดคำประมง ดังเชน ดร.ดอน และ ดร.แอนดรา เชือ่ วา กิจกรรมการดูแลผูป ว ยของวัดคำ
ประมงจะถูกนำไปปรับใชสำหรับการดูแลผูป ว ยระยะสุดทายและการดูแลแบบประคับประคองในสหรัฐอเมริกาได ตัวอยางเชน พิธกี รรมและการอยูร ว มกันของชุมชนถูกบูรณาการเขา
เปนสวนหนึง่ ของการดูแลและการดำเนินชีวติ ประจำวันทีเ่ กิดขึน้ ในวัด ซึง่ ถือเปนประสบการณทม่ี คี ณ
ุ คาสำหรับผูป ว ย ครอบครัว และบุคลากรทีใ่ หการดูแลทีว่ ดั การดูแลผูป ว ยครอบ
คลุมถึงการดูแลครอบครัวของผูป ว ยดวย และพิธกี รรมนัน้ ทำใหผปู ว ย ครอบครัว และบุคลากรทีใ่ หการดูแลทีว่ ดั เกิดความผูกพันกัน ความรูส กึ ดังกลาวชวยปองกันการเกิดภาวะเหนือ่ ย
ลาจากการทำงาน (compassion fatigue) และความเหนือ่ ยหนายจากงาน (burn out) ซึง่ เปนภาวะทีพ่ บไดบอ ยในบุคลากรทีใ่ หการดูแลระยะสุดทายและระยะประคับประคอง ดร.แอน
ดรา ยังกลาววา มีการวางแผนระยะยาวในการทำวิจยั เพือ่ นำรูปแบบการดูแลทีว่ ดั คำประมงไปปรับใชและทดสอบประสิทธิผลในประเทศสหรัฐอเมริกาตอไป นอกจากนี้ ดร.ดอน ยังกลาว
ถึงบทเรียนล้ำคาจากการมาทีว่ ดั คำประมงวา “ผูค นจะรูส กึ เศราและปวดราวเมือ่ ความตายมาเยือน แตการมาทีว่ ดั คำประมงทำใหเกิดการเรียนรูใ นการหลุดพนจากความรูส กึ ดังกลาว
ทำใหมองความตายเปนสิ่งสวยงาม”
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สาระนารู

การดูแลสุขภาพดวยวิถีธรรมชาติ โดย ดร.รัตนา ปานเรียนแสน วิทยาลัยสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

๒

หลวงตาพรอมดวยแพทย พยาบาล และผูป ว ยมะเร็ง หลวงตาทำพิธีขึ้นโครงเหล็กอาคารเอนกประสงค
อโรคยศาลรวมกันสวดมนตพระปริตร รัตนสูตร ๙ ณ อโรคยศาล วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร
จบ ณ อโรคยศาล วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร เมื่อ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓
ตลอดเดือนมีนาคม เริ่มตั้งแต ๔ มีนาคม ๒๕๖๓

นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สกลนครศึกษาดูงานและเปนจิตอาสา ณ อโรคยศาล
วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร
เมื่อ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

หลวงตาเปนประธานในพิธีสวดมนตในวันมหาสง
กรานต เพื่อระลึกถึงบุญคุณครูบาอาจารย บุพการี
ผูลวงลับและที่มชี วี ติ ณ อโรคยศาล วัดคำประมง
จังหวัดสกลนคร
เมื่อ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๓

นพ.อิสระ เจียรวิรยิ ะบุญญา ผูอ ำนวยการโรงพยาบาล
อุดรธานีและคณะ พรอมดวย รศ.ดร.มนตรี ค้ำชู เขา
เยี่ยมนมัสการหลวงตาเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลและ
แนวทางพัฒนา ณ อโรคยศาล วัดคำประมง จังหวัด
สกลนคร
เมื่อ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓

นาย สรรคสนธิ บุณโยทยาน อดีตนายกสโมสรโรตารี่
สกลนครและคณะไดใหความอนุเคราะหจัดทำ
โครงการธนาคารน้ำใตดนิ เพือ่ ผูป ว ยมะเร็ง ณ อโรคยศาล
วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร
ระหวาง ๑๓-๑๕ เมษายน ๒๕๖๓

ปจจุบันมีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นอยางมาก แตอัตราการเจ็บปวยไมลดลง ผูเสียชีวิตจากโรคเรื้อรังมากขึ้น มีหลาย
โรคหรืออาการทีไ่ มสามารถรักษาใหหายขาดไดดว ยการแพทยแผนปจจุบนั ผูค นสวนหนึง่ จึงหันเหไปสูก ารเยียวยาตามธรรมชาติซง่ึ มีพน้ื
ฐานการรักษาตามธรรมชาติ ตั้งอยูบนหลักที่วาโรคทุกชนิดทั้งรางกายและจิตใจของคนเรา สามารถเยียวยารักษาตัวเองได ถารางกาย
อยูในสภาพสมดุลปกติ (Jacob Vadakkanchary, ๒๕๔๖)
การดูแลสุขภาพดวยวิถีธรรมชาติ (nature cure) หรือธรรมชาติบำบัด (naturopathy) เปนการดูแลรักษารางกายและจิตใจโดยใช
ขบวนการธรรมชาติ โดยการรักษาดวยดูแลสุขภาพแบบองครวมเนนในการเยียวยาตนเองโดยผานวิธีการใหความรู การสงเสริมและ
การบำบัดรักษาใหรางกายอยูในสภาวะสมดุลปกติ ซึ่งมีหลักปรัญชาสำคัญ ดังนี้ ๑. การเยียวยาดวยพลังแหงธรรมชาติ (the healing
power of nature) ๒. ไมเปนอันตรายตอรางกาย (Do not harm the body) ๓. ระบุและจัดการสาเหตุความเจ็บปวย (Identify and
teat the cause) ๔. การเยียวยาทีเ่ ปนองครวม (Heal the whole person) ๕. แพทยธรรมชาติบำบัดเปรียบเสมือนครู (The physician
as teacher) และ ๖. การปองกันคือการรักษาที่ดีที่สุด (Prevention is the best cure)
การดูแลสุขภาพดวยวิถีธรรมชาติมีมากกวา ๓๐๐ วิธี จำแนกได ๕ กลุม ดังนี้ ๑. กลุมการแพทยทางเลือก (Alternative Medical
Systems) เชน แพทยแผนจีน อายุรเวท อูนานิ ๒. กลุมการบำบัดกายและจิต (Mind-Body Interventions) เชน การใชสมาธิบำบัด
โยคะ ชี่กง ๓. กลุมบำบัดดวยสารชีวภาพ (Biologically Based Therapies) เชน สมุนไพร วิตามิน อาหารครบรูป ๔. กลุมบำบัด
โครงสรางรางกาย (Manipulative and Body-Based Methods) เชน การนวด การจัดกระดูกหรือไคโรแพรติก และ ๕. กลุม บำบัด
ดวยพลังตางๆ (Energy Therapies) เชน การสวดมนตบำบัด พลังกายทิพย พลังจักรวาล ปจจุบันการดูแลสุขภาพดวยวิธีธรรมชาติ
สามารถใน ๒ แบบ ไดแก การแพทยผสมผสาน (integrative medicine) รวมรักษากับการแพทยแผนปจจุบัน และ การแพทยสนับ
สนุน (complementary medicine) รวมรักษาวิธีการอื่นที่ไมใชการแพทยแผนปจจุบัน
ถึงแมวา การดูแลสุขภาพดวยวิถธี รรมชาติจะมีขอ ดีอยาง แตพบวาขอจำกัด ๓ ประการหลัก ไดแก ใชเวลานาน เปนการเปลีย่ นแปลง
วิถีชีวิต อาจมีผลตอยาบางชนิด ในประเทศไทยมีเริ่มความนิยมนำหลักการธรรมชาติบำบัดมาดูแลสุขภาพทั้งในรายบุคคล ชุมชนรวม
ถึงสถานพยาบาล อโรคยศาล วัดคำประมงเปนหนึง่ ในสถานทีใ่ หการดูแลรักษาผูป ว ยมะเร็งทุกชนิดอยางเปนองครวม ดวยวิธรี กั ษาทาง
การแพทยแบบผสมผสาน ทั้งการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก โดยรักษาดวยสมุนไพรตำรับเฉพาะ มีการสรางความเขาใจ
ใหกบั ผูป ว ยและญาติใหเปดใจยอมรับความเจ็บปวย เพือ่ สรางเสริมพลังใจในการรักษาโรค มีการบำบัดความทุกขทางใจและจิตวิญญาณ
ผานวิธีตางๆ อาทิ สมาธิ สวดมนต ศิลปะ ชี่กง รองรำทำเพลง เปนตน รวมถึงการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหมใหกับผูปวยและญาติภายใต
สังคมของการแบงปนในนามกลุม จิตอาสา โดยมุง ใหผเู ขารับการรักษามีความผาสุก (wellness) ในชีวติ ในทัศนะของผูเ ขียนมองวาการ
ดูแลสุขภาพดวยวิถธี รรมชาติอาจไมใชยาครอบจักรวาลทีร่ กั ษาไดทกุ โรค แตกถ็ อื เปนแนวทางหนึง่ ทีน่ า สนใจนำไปใชโดยเฉพาะในการสง
เสริมและปองกันรางกายใหสมดุลและแข็งแรงพอตอสูโรคตางๆ ไดเปนอยางดี
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