
  อโรคยศาลสารฉบับท่ี ๒๕ จัดพิมพเน่ืองในโอกาส วันจักรี ๖ เมษายน  ๒๕๖๔  ดวยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณลนพนของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  พระปฐมบรมราชจักรีวงศ 

  จากการแพรระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 เกิดข้ึนเปนระลอกท่ี ๓ ตอเน่ืองจากป ๒๕๖๓ ซ่ึงมีความรุนแรงมากข้ึน หลวง 
ตาปพนพัชร วิตกกังวลเปนหวงตอชาวอโรคยาและประชาชนมาก จึงไดรวมกับบุคลากรทางการแพทยและผูปวยมะเร็งสวด
มนตภาวนาใหโรคระบาดนี้ไดหายไปจากประเทศไทยและจากโลกนี้ เพื่อความผาสุขของทุกคนกลับมาเปนปกติโดยเร็ว

  ในวาระดิถีข้ึนปใหมไทย  (วันมหาสงกรานต)  ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท้ังหลายจงดลบันดาลใหทุก
ทานประสบแตความสุข เจริญย่ิงดวยจตุรพิธพรชัย และสมปรารถนาทุกประการตลอดไป
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อโรคยศาล วัดคำประมง  เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคมะเร็งทุกชนิดโดยไมเลือกเชื้อชาติ ชนชั้น ศาสนาและลัทธิ  ใหการ
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คติธรรมของหลวงตาปพนพัชร

เขตสุขภาพที่๘ กระทรวงสาธารณสุข ถวายใบประกาศเกียรติคุณแดหลวงตาปพนพัชร

“ในยามนี้อยาไปถือเขาถือเรา ใหชวยๆ กันทุกรูปแบบเพื่อใหเรา
ผาน COVID-19 ไปดวยกัน อยางมีความสุข”

๑

การประชุมเชิงปฏิบัติการคลินิกบริการปฐมภูมิ (PCC) นำรอง ๑๒ เขต

ผูตรวจราชการเขตสุขภาพที่ ๘ กระทรวงสาธารณสุขและคณะตรวจเยี่ยมอโรคยศาล
วัดคำประมง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ถวายวัตถุดิบกัญชาทางการแพทย
แดหลวงตาปพนพัชรเพื่อรักษาผูปวยมะเร็ง

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เขตสุขภาพท่ี ๘ กระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีมอบใบประกาศ
เกียรติคุณแดหมอพ้ืนบานท่ีไดข้ึนทะเบียนตำรับยาแผนไทยท่ีมีสวนผสมกัญชาเปนตำรับยาเสพติดให
โทษประเภทท่ี ๕ ท่ีใชเสพเพ่ือการรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยไดพ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีนายแพทยปราโมทย 
เสถียรรัตน ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต ๘  เปนประธานในพิธี ณ โรงแรมอิมพีเรียลสกล 
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  เม่ือ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๔

  ในการน้ีหลวงตาปพนพัชรไดรับใบประกาศเกียรติคุณซ่ึงไดข้ึนทะเบียนตำรับยาซ่ึงมีกัญชาปรุงผสม
ดังน้ี
  ๑. ยอดยาวัดคำประมง
  ๒. ตำรับน้ำมันสมุนไพรวัดคำประมง
  ๓. ตำรับยาทาสมุนไพรอโรคยา

  กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกไดดำเนินโครงการขับเคล่ือนกัญชา กัญชง กระทอม 
ทางการแพทยแผนไทยการแพทยทางเลือกและการแพทยพ้ืนบานไทยไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เร่ือง “การจัดบริการ คลินิกกัญชาทางการแพทยแผนไทยแบบประคับประคอง Palliative Care หรือ
คลินิกบริการปฐมภูมิ (PCC) นำรอง ๑๒ เขต” ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ระหวาง 
๑๐-๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔
  การนี้หลวงตาปพนพัชรไดบรรยายเรื่อง “การดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายแบบประคับประคอง 
Palliative Care ตามแนวอโรคยศาล วัดคำประมง”

  นายแพทยปราโมทย เสถียรรัตน ผูตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี ๘ กระทรวงสาธารณสุขและคณะได 
กราบนมัสการหลวงตาปพนพัชร เพ่ือหารือการดำเนินงานกัญชาทางการแพทย และการจัดต้ังโรงพยาบาล 
การแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสานดานมะเร็งสกลนคร อโรคยศาล วัดคำประมง พรอมเย่ียม
ชมอาคารเพาะชำหัวรอยรูซ่ึงเปนสมุนไพรหายากท่ีปรุงยาในการรักษาโรคมะเร็ง ณ อโรคยศาล วัดคำ
ประมง จังหวัดสกลนคร เมื่อ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔

  รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนครและ 
คณะรวมถวายวัตถุดิบกัญชาทางการแพทยลอตแรก ประกอบดวยตน ใบ กิ่ง กานและราก ซึ่งปลูกที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนครแกหลวงตาปพนพัชรเพื่อเขาตำรับยาที่ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและกระทรวงสาธารณสุขแลว สำหรับการรักษาผูปวยมะเร็ง โรงพยาบาล
การแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสานดานมะเร็งสกลนคร อโรคยศาล วัดคำประมง ณ อโรค
ยศาล วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร เมื่อ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔



๒ ๗๒ ๗

อโรคยาบอกกลาว

สาระนารู

สถานการณแพรระบาด เชื้อไวรัส COVID-19 ระลอก ๓ กับการปรับตัวของอโรคยศาล วัดคำประมง

ขอเชิญรวมทำบุญเพื่อปรับปรุงอโรคยศาล วัดคำประมง

ภาพกิจกรรมระหวางเดือน มกราคม-เมษายน ๒๕๖๔

๒ ๓

โรงพยาบาลการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสานดานมะเร็ง สกลนคร อโรคยศาล วัดคำประมง
มาตรการปองกัน Covid-19 
  -ของดรับผูปวยช่ัวคราว จนกวาสถานการณจะดีข้ึน แตยังเปดรับใหคำปรึกษาเร่ืองการรักษา และแนวทางการปฏิบัติตัวไดท่ี Line 0811117107 
หรือโทร ๐๘๑-๑๑๑๗๐๑๗ , ๐๔๒-๗๐๔๘๘๐ ในเวลาทำการ ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
-งดเยี่ยมผูปวยทุกกรณี ใหเยี่ยมผานโทรศัพทมือถือหรือวีดีโอคอล
-สวมหนากากอนามัยหรือหนากากผาตลอดเวลา 
-ลางมือบอย ๆดวยสบูหรือเจลแอลกอฮอลทุกครั้ง กอนรับประทานอาหาร หลังใชสวม หรือหลังจากไอ จาม หรือหลังสัมผัสจุดเสี่ยงในที่
สาธารณะ เชน กลอน ลูกบิดประตู ราวจับหรือราวบันไดเปนตน
-แยกของใชสวนตัว ไมควรใขของรวมกับผูอื่น
-หมั่นสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไมไดกลิ่น ลิ้นไมรับรส ใหแจงเจาหนาที่ทันที
-กอนเขาอาคารอโรคยศาลใหวัดอุณหภูมิและลางมือทุกครั้ง
-เวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) ใกลชิดคนอื่นใหนอยที่สุด

  ขอโอกาสสงขาวบุญใหผูมีจิตศรัทธาไดรวมกันปรับปรุง หองน้ำ และที่พักผูปวยมะเร็ง ตึกสงฆอาพาธ ซึ่งหลวงตาปพนพัชร จิรธัมโม เจาอาวาสวัดคำประมง (ผูกอตั้งอโรคยศาลวัด 
คำประมงเพ่ือดูแลผูปวยมะเร็งโดยไมคิดคาใชจายใดๆ มา  ๑๗ ป) ทานดำริวา “ถึงเวลาตองปรับปรุงคร้ังใหญหองน้ำ ท่ีอยูผูปวยมะเร็ง ตึกสงฆอาพาธ ปลวกแทะทะลุทะลวงหลังจาก
รับใชใหบริการมากวา ๑๗ ป ผูปวยไดมาอาศัยมากมายกวา ๑,๐๐๐ ครอบครัว ซึ่งผุพังจากปลวกจนขางฝาและพื้นใชการไมได” 

โดยทานสามารถรวมบุญไดที่ บัญชี ธนาคารกรุงไทย : วัดคำประมง  ๔๑๒-๐-๐๑๙๙๖-๙ ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตของทุกทาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ อ.โอด (วิไลลักษณ) ๐๙๑-๐๕๔-๘๐๐๘

Pet Therapy กับการบำบัดรักษาผูปวยมะเร็งอโรคยศาล วัดคำประมง
  Pet Therapy หรือการบำบัดดวยสัตวเลี้ยง ถือเปนการแสดงถึงความผูกพันระหวางมนุษยและสัตวที่เปนมิตรตอกัน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือผูที่มีปญหาทางสุขภาพหรือมี
ความผิดปกติทางจิต โดยสุนัขและแมวถือเปนสัตวยอดนิยมท่ีนำมาใชในการบำบัด  อยางไรก็ตามสัตวชนิดอ่ืนเชน ปลา หนูตะเภา มา ฯลฯ ก็สามารถนำมาบำบัดได ข้ึนอยูกับเปาหมาย 
ในการรักษาของแตละบุคคล ในตางประเทศ Pet Therapy ถูกนำมาใชบำบัดในผูปวยมะเร็งท่ีไดรับยาเคมีบำบัด, ผูปวยโรคเร้ือรัง, ผูปวย long-term care, ผูปวยโรคหัวใจวายเร้ือรัง, 
ผูปวยท่ีมีภาวะ PTSD (Post-traumatic stress disorder), เด็กท่ีมีภาวะพัฒนาการผิดปกติ, ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองท่ีตองไดรับการฟนฟู เปนตน (อางอิงจากhttps://www.healthline 
.com/health/pet-therapy)

  ในสวนของโรงพยาบาลการแพทยแผนไทยฯ วัดคำประมงไดเร่ิมนำการบำบัดดวยสัตวเล้ียง (Pet Therapy) มาใชบำบัดผูปวยมะเร็งท่ีมารับการรักษาท่ีโรงพยาบาล ต้ังแตวันท่ี ๒๒ 
มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ผานมา โดยจัดใหมีบาน Pet Therapy สำหรับผูปวยมะเร็งและผูปวยโรค Alzheimer's ที่จะเขามารับการบำบัดได และมีสุนัขพันธุไซบีเรียนฮัสกี้ ๒ ตัว เพศผูวัย 
๒ ป และเพศเมียวัย ๑๑ เดือน มีช่ือท่ีเรียกกันในหมูคนไขวา “หมอวูลฟกังฟู” และ”หมอบรูดา”ท่ีมีความเปนมิตรและไดรับการฝกมาเพ่ือใหคุนเคยกับผูมารับการบำบัด ซ่ึงเบ้ืองตน พบ
วานอกจากจะสามารถบำบัดผูปวยไดดีแลว ยังสามารถบำบัดเจาหนาที่ที่เหน็ดเหนื่อยจากการทำงานไดลดความเครียดและมีความสุขมากขึ้น ทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับความตองการของผู
เขารับการบำบัดดวย

  ถือเปนการพัฒนาระบบการดูแลรักษาผูปวยมะเร็ง ที่มารับการรักษาดวยแนวทางการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน และเปนแหงแรกในประเทศไทยที่มีการบำบัดรักษา
ดวย  Pet Therapy ในโรงพยาบาลการแพทยแผนไทย ฯ นับเปนนิมิตหมายท่ีดีและสอดคลองกับการรักษาตามแนวทางของคำประมงโมเดล คือผูปวยและครอบครัวตลอดจนผูปฏิบัติ
งานมีความสุข.

อ.โอด 
นางสาววิไลลักษณ ตันติตระกูล (RN,MNS,APN) 

พยาบาลผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
กลุมผูปวยโรคมะเร็ง

นักศึกษาแพทยแผนไทยป ๔ จาก ๓ สถาบัน มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร เปนจิตอาสาและศึกษาดูงาน ณ อโรคยศาล วัดคำ
ประมง จังหวัดสกลนคร 

เมื่อ ๔ มกราคม ๒๕๖๔

ภก.ดร.สุภาภรณ ปติภรณ มูลนิธิโรงพยาบาลอภัย
ภูเบศรและคณะศึกษาดูงานและรวมบริจาคปจจัยแก
ผูปวยมะเร็ง ณ อโรคยศาล วัดคำประมง จังหวัด
สกลนคร

เมื่อ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๔

นักศึกษาแพทยแผนไทยป๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ฝกประสบการณ 
“เวชกรรมไทย” ณ อโรคยศาล วัดคำประมง จังหวัด
สกลนคร

ระหวาง ๗-๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๔

หลวงตาพรอมดวยบุคลากรทางการแพทย ผูปวย
มะเร็งและญาติผูปวยรวมกันสวดมนตภาวนาให 
ประชาชนและประเทศไทยผานพนวิกฤติ COVID-19 
ณ พิพิธภัณฑพื้นบาน อโรคยศาล วัดคำประมง 
จังหวัดสกลนคร 

เมื่อ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔

ศ.ดร.พิชัย สนแจง ผูอำนวยการสำนักพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ
และคณะศึกษาดูงาน ณ อโรคยศาล วัดคำประมง 
จังหวัดสกลนคร 

เมื่อ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔

หลวงตารวมประชุมเชิงปฏิบัติการคลินิกบริการปฐม
ภูมิ (PCC) นำรอง ๑๒ เขต จัดโดยกรมการแพทย
แผนไทยและการแพทยทางเลือก พรอมไดดูงานการ
ปฏิบัติการของโรงพยาบาลศูนยราชบุรี อำเภอเมือง 
จังหวัดราชบุรี 

เมื่อ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔

อาจารยวิไลลักษณ ตันติตระกูล บรรยาย “บทบาท 
ของพยาบาลในการดูแลผูปวยระยะทายของชีวิต” 
ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี อำเภอ
เมือง จังหวัดราชบุรี 

เมื่อ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

ศูนยศึกษาและพัฒนาการแพทยแผนไทย คณะ
สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เขาฝก
ประสบการณวิชาชีพแพทยแผนไทย ณ อโรคยศาล 
วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร

ระหวาง ๑๓-๑๕ เมษายน ๒๕๖๓

หลวงตารวมกับบุคลากรทางการแพทย ผูปวยมะเร็ง
และจิตอาสาจัดพิธีสรงน้ำพระองคดำจากเมืองนาลัน 
ทา ประเทศอินเดีย พรอมจัดกิจกรรมดนตรีบำบัด
แกผูปวยมะเร็ง ณ อโรคยศาล วัดคำประมง จังหวัด
สกลนคร 

เมื่อ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔

นักศึกษาแพทยแผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บานสมเด็จเจาพระยาฝกงานเสร็จตามวัตถุประสงค
ไดลาหลวงตากลับ ณ อโรคยศาล วัดคำประมง 
จังหวัดสกลนคร

เมื่อ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔

พระอัครสังฆราชอันตน วีรเดช ใจเสรี และคณะไดเย่ียม 
คำนับหลวงตาปพนพัชร พรอมดูงานการดูแลรักษาผู
ปวยมะเร็งแบบประคับประคอง Palliative Care ตาม
แนวอโรคยศาล วัดคำประมง ณ อโรคยศาล วัดคำ
ประมง จังหวัดสกลนคร

เมื่อ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔

ศิษยานุศิษยหลวงตาพรอมดวยผูปวยมะเร็งและจิต
อาสาอโรคยศาล วัดคำประมงรวมแสดงมุฑิตาจิต
ทำบุญถวายหลวงตาในโอกาสวันคลายวันเกิดหลวงตา 
ณ มหาวิหาร วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร

เมื่อ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

ขอเชิญฟงธรรมะกับหลวงตาปพนพัชรฯ
ทุกวันเสาร : สถานีวิทยุจราจร สวพ.๙๑ สัมภาษณหลวงตาในรายการ "สวพ.๙๑ จิตอาสาตนบุญตนแบบของการใหกับหลวงตาปพนพัชรฯ" 
     เวลาประมาณ ๑๒.๐๐-๑๒.๓๐ น.


