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สุขจังหวัดสกลนครพรอมเจาหนาที่ที่เกี่ยวของและเครือขายกลุมวิสาหกิจกัญชาทางการแพทย
จัดอบรมหลักสูตรกัญชาทางการแพทยสำหรับหมอพื้นบานสกลนคร รุนที่ ๔ ณ มหาวิหาร 
วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร เมื่อ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

  ในการนี้หลวงตาปพนพัชร และนางสาววิไลลักษณ ตันติตระกูลไดเปนวิทยากรบรรยาย 
“การใชประโยชนจากกัญชา”

  กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก นิมนตหลวงตาปพนพัชร และนางสาววิไลลักษณ 
ตันติตระกูล เขารวมประชุมและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานเพื่อสรางความเขมแข็งเครือ 
ขายการดูแลแบบประคับประคองแบบบูรณาการ ณ จังหวัดราชบุรี ในโครงการขยายผลและ
พัฒนาการดูแลผูปวยมะเร็งทอน้ำดีระยะสุดทายโดยชุมชนป ๒๕๖๓ ภายใตโครงการปลอดพยาธิ
ใบไมตับและมะเร็งทอน้ำดีเพื่อคนไทยสุขภาพดีในป ๒๕๖๘ ระหวาง ๒๕- ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

  กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพ 
บุคคลากรเพื่อขยายผลการดูแลผูปวยมะเร็งทอน้ำดีระยะสุดทายแบบประคับประคองโดยชุมชน
แบบบูรณาการ” ณ อโรคยศาล วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร  ระหวาง ๑๔- ๑๗ กรกฎาคม 
๒๕๖๓

  ในการนี้หลวงตาปพนพัชรและนางสาววิไลลักษณ ตันติตระกูลไดเปยวิทยากรบรรยายหัวขอ 
“การดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายแบบประคับประคอง Palliative Care”

  คณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภาผูแทนราษฎร รวมกับคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาและ
ติดตามการบังคับใชกฎหมายดานสมุนไพร ขอความอนุเคราะหเขาศึกษาดูงานเร่ือง “การใชสมุน 
ไพรและพืชที่เปนยาเสพติดเพื่อประโยชนดานการสาธารณสุข” ณ อโรคยศาล วัดคำประมง 
จังหวัดสกลนคร เมื่อ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

  ในการน้ีหลวงตาปพนพัชรและนางสาววิไลลักษณ ตันติตระกูลใหการตอนรับคณะและบรรยาย
เรื่อง “กัญชาทางการแพทย” พรอมนำเยี่ยมชมผูปวยมะเร็ง ณ อโรคยศาล วัดคำประมง
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อาหารสมุนไพรไทยสูภัย COVID-19
  จากการแพรระบาดของ COVID-19 ซ่ึงนับเปนปญหาดานสาธารณสุขในประเทศไทย ในบทความน้ีจะกลาวถึงหลักการของการใชอาหารสมุนไพรใหสูภัย COVID-19 
ในชวงการระบาด อาหารสมุนไพรที่จะแนะนำใหใชตามศาสตรการแพทยแผนไทย เพื่อกระตุนภูมิคุมกัน ตานอนุมูลอิสระ ปองกันการติดเชื้อ และสามารถใชในการ 
รักษากรณีไดรับเชื้อมาแลวดวย
  COVID-19 น้ันมีอีกช่ือวา SARS-CoV-2 ซ่ึงอยูในสปช่ี Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus มีพันธุกรรมใกลเคียงกับ SARS-CoV ท่ีเคย
ระบาดในอดีต เม่ือไวรัสเขาสูรางกายจะมีเปาหมายไปท่ีปอด สงผลใหมีความผิดปกติในการแลกเปล่ียนออกซิเจน กระตุนการอักเสบ และทำใหระบบหายใจผิดปกติ นอก 
จากน้ี ไวรัสชนิดน้ีมีเย่ือหุมท่ีโครงสรางเปนไขมัน ทำใหสามารถมีชีวิตภายนอกรางกายมนุษยไดนานกวาไวรัสชนิดอ่ืนๆ แตไวรัสชนิดน้ีไมทนความรอน มักอยูในท่ีเย็น  และ 
จากหลักการพ้ืนฐานการละลายของสาร ท่ีวา สารท่ีเปนไขมันจะถูกละลายไดดวยสารท่ีเปนไขมัน หากพิจารณาตามหลักแบบน้ี จะไดสมมติฐานท่ีนาสนใจในการเลือกใช
ยาสมุนไพรที่นาจะสามารถจัดการไวรัสได ควรเปนกลุมพืชสมุนไพรหรือพืชที่เปนอาหารที่มีรสเผ็ดรอน ซึ่งเปนพืชกลุมที่มีน้ำมันหอมระเหย เพราะน้ำมันหอมระเหยจะ
ละลายน้ำมัน หรือทำลายผิวของไวรัสที่เปนไขมันได  สมุนไพรที่มีรสเผ็ดรอน เชน สมุนไพรที่พบในพืชสกุลขิง ไดแก ขิง ขา กระชาย ขมิ้นชัน นอกจากนี้ยังมีสมุนไพร 
อ่ืนๆ เชน ตะไคร พริกไทย ดีปลี กระวาน กานพลู เปนตน เพราะพืชรสรอนจะชวยลดการอักเสบตามอวัยวะในรางกายท่ีเกิดจากไวรัสทำลายอีกดวย สำหรับขิงและกระชาย 
มีงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับไวรัส SARs-CoV-2 ท่ีกอใหเกิดโรค COVOD-19 พบวาสารสกัดกระชาย และสารสำคัญช่ือ panduratin A ในกระชาย มีฤทธ์ิในการตานไวรัส 
SARS-CoV-2 ท้ังแบบกอนและหลังการติดเช้ือ (1) นอกจากน้ียังมีการศึกษาโดยใชเทคนิคทางคอมพิวเตอร พบวา สารสำคัญในขิงและขา สามารถจับกับตัวรับของไวรัส
ได ซ่ึงมีโอกาสในการพัฒนาไปเปนยาในการยับย้ังเช้ือ SAR-CoV-2 ตอไป(2-4) นอกจากน้ี ยัง มีการศึกษาการใชขิง ในผูปวยท่ีมีอาการเย่ือบุจมูกอักเสบจากการแพ ซ่ึง
เปนอาการหนึ่งของไวรัส พบวาขิงที่นำมาสกัดดวยแอลกอฮอล ชวยลดอาการแพ จากหวัด คัดจมูก ไดเทียบเทา Loratadine และยังชวยทำใหจมูกโลงหรือแกอาการ  
คัดจมูกไดมากกวา Loratadine อีกทั้งไมเปนพิษตอตับ ไต และไมมีผลทำใหงวงนอนอีกดวย (5) ซึ่งผลการวิจัยสอดคลองกับแพทยแผนไทยที่ใชขิงแกอาการที่เกิดจาก
อากาศธาตุ คือมีผลรักษาอวัยวะท่ีเปนชอง เชนโพรงจมูกอักเสบ หลอดลมอักเสบ หลอดอาหาร คือชวยขับลม ซ่ึงก็เปนอาการของการติดเช้ือ SAR-CoV-2 ท่ีทำใหเกิด
โรค COVID-19
  นอกจากรสเผ็ดรอน รสยาท่ีละลายไขมันไดดีคือ สมุนไพรรสเปร้ียว ท่ีเปนตัวแทนของธาตุน้ำตามหลักของแพทยแผนไทย จะแกอาการทางธาตุน้ำคือ ชวยละลายเสมหะ 
แกหวัด สมุนไพรเหลาน้ีไดแก มะนาว มะขามปอม สมอไทย กระเจ๊ียบแดง สมุนไพรเหลาน้ี ยังเปนแหลงวิตามินซี จะชวยเสริมเพ่ิมภูมิตานทานใหกับรางกายไดและเม่ือ 
รับประทานของเปรี้ยว ก็ยังชวยการขับถายระบายของเสียและกำจัดเชื้อออก เปนการลดไข ไดอีกทางหนึ่ง ถามองก็คือการถายพิษที่เกิดจากไวรัสได และยังกัดเสมหะ 
ลดอาการไอ จาม ท่ีเกิดจากไวรัสอีกดวย และนอกจากสมุนไพรรสเปร้ียว พืชท่ีเปนอาหารและสามารถลดไข ไดอีกไดแก ตะไคร กระเจ๊ียบแดง แกนสับปะรด ท่ีจะชวย 
ขับปสสาวะ เมื่อขับปสสาวะออก และขับถายออก อาการไขก็จะลดลง  
  ดังน้ัน อาหารสมุนไพรท่ีชวยรักษา COVID-19 และปองกันไมใหติดเช้ือจึงเปนสวนประกอบในเคร่ืองแกงและในอาหารไทยหลากหลายเมนู คือ ตมยำ ผัดฉา แกงปา 
แกงสม แกงเหลือง แกงเลียง แกงเผ็ดตางๆ ทั้งนี้เราสามารถนำไปปรับใชในชีวิตประจำวันเพื่อใหมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรงโดยไมตองพึ่งพายาจากตางประเทศได
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   COVID-19.
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   compounds against spike and MPro of SARS-CoV2 protein. BERKALA PENELITIAN HAYATI JOURNAL OF BIOLOGICAL RESEARCHES. 
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รศ.ดร. อรุณพร อิฐรัตน และ ภญ.ปราณพร คุโรปกรณพงษ

   เน่ืองจากการแพรระบาดรุนแรงของเช้ือไวรัส COVID-19 อโรคยศาล วัดคำประมง ซ่ึงดูแลรักษาผูปวยมะเร็งโดยไมคิดคาใชจายใดๆ มา
ตลอด จำเปนตองงดการรับผูปวยมะเร็ง ตั้งแตชวงกลางเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๓ และไดเปดใหการรักษาผูปวยใหมอีกครั้งเมื่อวันที่ ๕ 
มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยมีการปองกันการระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ตามมาตรการของรัฐบาล New normal เพ่ือเปนการปองกันบุคคลา
กรทางการแพทย ผูปวย และญาติผูปวย ตลอดจนผูท่ีมาติดตอกับ อโรคยศาล วัดคำประมง อยางเครงครัด

  กิจกรรมท่ี อโรคยศาล วัดคำประมงท่ีใหการดูแลผูปวย และการติดตอประสานงานกับหนวยงานและสถาบันตางๆเพ่ือการเผยแพร อโรคย 
ศาล วัดคำประมง  ยังคงเปนปกติแตเพิ่มการระมัดระวังตามมาตรการ New normal ดังนี้

๑. การติดตอประสานงานและการเผยแพรการรักษา
   ตามแนวอโรคยศาล วัดคำประมง เพ่ือขอจำกัดการ
   เดินทางไกล จึงไดใชเครื ่องมือสื ่อสารทางไกล  
   (Zoom Cloud Meeting) รูปแบบ “Work Form   
   Home”

๒. การรักษาพยาบาลและกิจกรรมของผูปวยมะเร็งยึดมาตรการ     
   New normal โดยเนน social distancing

ปจจุบันอโรคยศาล วัดคำประมงไดใหการรักษาตามปกติโดยคำสั่งของศูนยบริหารสถานการณโควิด-19(ศบค.) ซึ่งไดรับความรวมมือจากทางสวนราชการ ผูปวยและ
ญาติผูปวย เพื่อปฏิบัติตามคำแนะนำของศบค. เปนอยางดี

สโมสรโรตารี จังหวัดสกลนคร ถวายปจจัยสนับสนุน 
การทำธนาคารน้ำใตดิน แดหลวงตาปพนพัชร 
ณ อโรคยศาล วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร

 เมื่อ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓

นายมนตสิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน ผูวาราชการจังหวัด
สกลนคร พรอมคณะ กราบนมัสการหลวงตาปพน
พัชร และเย่ียมชม อโรคยศาล วัดคำประมง จังหวัด
สกลนคร

เมื่อ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

หลวงตาปพนพัชรและคณะกรมการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก ดูงานท่ีอุดมการเดน อำเภอ
ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

เมื่อ  ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

นางสาววิไลลักษณ ตันติตระกูล และคณะเขารวม
ประชุมคณะทำงานพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดสกล 
นครและภาคีเครือขาย ณ สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสกลนคร

เมื่อ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

ทีมงานรัฐมนตรีชวยกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ศึกษาดูงาน ณ อโรคยศาล วัดคำประมง จังหวัด
สกลนคร 

เมื่อ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

จิตอาสาแพทยพยาบาล สหวิชาชีพ ผูปวยและญาติ
ผูปวยรวมกันสวดมนต ณ อโรคยศาล วัดคำประมง 
จังหวัดสกลนคร

 เมื่อ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รศ.ดร.อรุณพร อิฐรัตน ผูแทนอโรคยศาล วัดคำประ 
มงและคณะ เขารวมประชุมคณะทำงานเมืองสมุน 
ไพรสกลนคร ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สกลนคร

เมื่อ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

หลวงตาปพนพัชรรวมงานอัครภิเษกสังฆราชองคใหม 
อันตน วีระเดช ใจเสรี แทนคุณพอ จำเนียรฯ ท่ีเกษียณ
อายุ๗๕ป ณ อัครสังฆมนฑลทาแรหนองแส จังหวัด
สกลนคร

เมื่อ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

นางสาววิไลลักษณ ตันติตระกูล รวมเสวนาเรื่อง 
“Green ได Green ดี” โดยผานสื ่อทางไกลฯ 
(Zoom Cloud Meeting) ณ อโรคยศาล วัดคำ
ประมง จังหวัดสกลนครร  

เมื่อ  ๒๖  สิงหาคม   ๒๕๖๒

หลวงตาปพนพัชรพรอมดวยแพทย พยาบาล จิต
อาสา และผูปวยมะเร็ง รวมเวียนเทียนในวันวิสาข 
บูชา ณ อโรคยศาล วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร

เมื่อ  ๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๒

หลวงตาปพนพัชร สอนออนไลนใหกับนักศึกษา
พยาบาล ช้ันปท่ี ๑ คณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา “Natural Therapy: Health 
promotion/ Food healing / Balance health 
caring caring health treatment therapy” 
ณ อโรคยศาล วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร

เมื่อ  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๒

พระอาจารย สุธรรม สุธัมโม รักษาการเจาอาวาส 
วัดปาบานตาด จังหวัดอุดรธานีนำคณะศรัทธามูล 
นิธิอุทยานธรรมสามรอยยอดรวมถวายปจจัยแดพระ
สงฆอาพาธมะเร็งและประชาชน ณ อโรคยศาล 
วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร

เมื่อ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓

อ.วิไลลักษณ ตันติตระกูล
อโรคยศาล วัดคำประมง

พิธีตมยา การสวดมนต ภาวนา การดูแลรักษาผูปวย

ดร.รัตนา ปานเรียนแสน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หลวงตาปพนพัชร
อโรคยศาล วัดคำประมง

รศ.ดร. อรุณพร อิฐรัตน ภญ.ปราณพร คุโรปกรณพงษ แกงเหลืองใต แกงสม แกงเลียง ตมยำ


