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วันแมแหงชาติ
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

หลวงตารับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ ๒๐

๑

หลวงตาปพนพัชรรวมประชุมทางไกลเรื่องคำประมงโมเดล

“จิตตปญญา ณ คำประมง”

“Thailand International Health Expo2021”

   สถาบันลูกโลกสีเขียวไดประกาศผลรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่ ๒๐ สำหรับผูมีผลงานดานอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ปา เดนชัด และเปนท่ีประจักษ สามารถเปนแบบอยางแกประชาชนท่ัวไป 
โดยหลวงตาปพนพัชรไดรับการตัดสินจากคณะกรรมการลูกโลกสีเขียวเพ่ือรับรางวัลลูกโลกสีเขียวคร้ังท่ี  
๒๐(๒๕๖๒-๒๕๖๓) ประเภทบุคคล แตเน่ืองจากชวงน้ีอยูในสถานการณโรคระบาด COVID-19 ผูดำเนิน
การจัดงานมอบรางวัลลูกโลกสีเขียวจะไดกำหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการรับรางวัลท่ีเหมาะสมตอไป
   ในการน้ีสถานีโทรทัศนชอง ONE31 ไดรับมอบหมายจากผูดำเนินการ ในการถายทำวิดิทัศน “รายการ 
ปลูกดวยรักษ” เพ่ือเผยแพรผลงานของอโรคยศาล วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร (ออกอากาศชอง ONE31 
ในวันที่ ๑๗, ๒๔, ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา๐๗.๓๐-๐๘.๐๐น.) ระหวาง๑๗-๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

   กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการดูแล 
ผูปวยมะเร็งระยะสุดทายแบบประคับประคองแบบบูรณาการ (คำประมงโมเดล)” ในระบบบริการ
สาธารณสุขผานส่ืออิเลกทรอนิกส ( Zoom cloud meeting) ณ หองประชุมสถาบันการแพทยแผน
ไทยและการแพทยทางเลือกเม่ือ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยนายแพทย ขวัญชัย วิศิษฐานนท รองอธิบดี
กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกเปนประธานการดำเนินการ พรอมดวย รศ.ดร.ภญ.อรุณพร 
อิฐรัตน คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รศ.ดร.สุรีพร ธนศิลป คณะพยาบาลศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หลวงตาปพนพัชร และอาจารยวิไลลักษณ ตันติตระกูล รวมประชุมดวย
  ในการน้ีหลวงตาปพนพัชรไดบรรยาย; สมาธิบำบัดกับการนำทางผูปวยระยะใกลเสียชีวิต ตำหรับยา
สมุนไพร และสมุนไพรไทยเพ่ือการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง อาจารยวิไลลักษณ ตันติตระกูล
บรรยาย; การเยียวยาใจตามแนวอโรคยศาล วัดคำประมง: ธรรมศีลบำบัด/ไตรสิกขาบำบัด

นายแพทย ขวัญชัย วิศิษฐานนท รศ.ดร.ภญ.อรุณพร อิฐรัตน

หลวงตาปพนพัชร ภิบาลพักตรนิธี

รศ.ดร.สุรีพร ธนศิลป อ.วิไลลักษณ  ตันติตะกูล

   ในโอกาสทำบุญครบรอบ๑๕ ป ศูนยจิตตปญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ผศ.ดร.สมสิทธิ์ 
อัสดรนิธี รวมกับนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาศูนยจิตตปญญาศึกษา จัด live “จิตตปญญา ณ คำประมง” 
การแบงปนประสบการของนักศึกษาจิตตปญญาศึกษา จากการเรียนรูท่ีอโรคยศาล(สถานบริบาลพักฟน 
ผูปวยมะเร็ง) วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร ณ ศูนยจิตตปญญาศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบล
ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อ๗ กรฎาคม ๒๕๖๔ เวลา๑๙.๐๐-๒๐.๐๐น.
   ในการน้ีคณะผูจัดพรอมดวยคณาจารย ศิษยเกาและศิษยปจจุบันศูนยจิตตปญญาศึกษา มหาวิทยาลัย
มหิดลไดรวมทำบุญกับอโรคยศาล วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร เพื่อปรับปรุงเรือนพักผูปวย หองน้ำ
และตึกสงฆอาพาธในโอกาสนี้ดวย

   กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการจัดงานมหกรรมสินคาและบริการ
สุขภาพ“Thailand International Health Expo 2021” ระหวาง๒๑-๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ รอยัล 
พารากอน ฮอลลท่ี๕ สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร โดยรวมกับหนวยงานตางๆของรัฐและเอกชน
พรอมดวยเครือขายสุขภาพซ่ึงอโรคยศาล วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร ไดรับเชิญใหรวมนำเสนอผล
งานดานสุขภาพในงานนี้ดวย
   หลวงตาไดรับนิมนตใหชี้แจงเรื่องการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายแบบประคับประคองตามแนว
อโรคยศาล วัดคำประมง ทาง video conference ณ หองประชุม video conference ชั้น๔ อาคาร 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี เมื่อ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันเฉลิมพระชนมพรรษา

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ
ผูบริหารโรงพยาบาลการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน

ดานมะเร็งสกลนครอโรคยศาล วัดคำประมง

ทรงพระเจริญ



๒๒

ภาพกิจกรรมระหวางเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๔

๒

รศ.ดร. ชยันต พิเชียรสุนทร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน และคณะกราบนมัสการหลวงตาและศึกษาดูงาน  
อโรคยศาลพรอมแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณเกี่ยว 
กับสมุนไพรไทยรักษาโรคมะเร็ง ณ อโรคยศาล วัดคำประมง 
จังหวัดสกลนคร

เมื่อ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

กลุมงานวิศวกรเช่ียวชาญและเทคนิคเขต ๘ กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขรวม
ประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลการแพทยแผนไทย  
ณ อโรคยศาล วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร 

 เมื่อ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

การประชุมทางไกลกับนักวิชาการนานาชาติ Wash-
ington State University (WSU) ประเทศสหรัฐ 
อเมริกา;การปรับเปล่ียนการดูแลตนเองดวยการบูรณา 
การดานจิตวิญญาณตามแนวอโรคยศาล
(รายละเอียดในสาระนารู หนา ๓-๔)

เมื่อ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

หลวงตาเปนวิทยากรบรรยายทางไกลในรายวิชา 
ALH3502 การแพทยทางเลือก เรื่องอโรคยศาลวัด
คำประมง เสนอผลงานintegrative care และ 
palliative care แกนักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชากัญชาเวชศาสตรภาคพิเศษ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา 

 เมื่อ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

หจก.พีไอพีพรีเมี ่ยมโมเดิรนทรัคและญาติโยม
จากจังหวัดอุดรธานีถวายรถกระบะโดยสารเล็ก
ISUZUและปจจัย ๑๐๐,๐๐๐บาทแดหลวงตาเพื่อใช
ในกิจการอโรคยศาล วัดคำประมง ณ อโรคยศาล 
วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร 

เมื่อ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

“เพ่ือนกันไมท้ิงกัญจนวันตาย” มหาวิทยาลัยเทคโน  
โลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร ถวายกัญชา 
แดหลวงตาเพ่ือใชทำยารักษาผูปวยมะเร็ง อโรคยศาล 
วัดคำประมง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

เมื่อ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ผูบัญชาการเรือนจำกลางสวางแดนดินและคณะ
ศึกษาดูงานการผลิตยาฟาทะลายโจรเพื่อนำไปใชใน
การรักษาผูปวย COVID-19 ในเรือนจำกลาง
สวางแดนดิน ณ อโรคยศาล วัดคำประมง จังหวัด
สกลนคร

เมื่อ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

หลวงตารวมกับบุคลากรทางการแพทย ผูปวย และ 
ญาติผูปวยจัดทำพิธี “ไหวสาบูรพาจารย” เพื่อนอม 
รำลึกถึงพระคุณครูบาอาจารยและผูมีพระคุณ
ณ อโรคยศาล วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร

เมื่อ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

หลวงตารวมเปนวิทยากรทางไกล โครงการในบริบท
ทองถิ่นและชุมชนการรักษาเยียวยาแบบองครวม 
การบำบัดทางเลือกแบบบูรณาการในสถานการณโรค
ระบาด COVID-19 ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

เมื่อ ๑๗-๑๘ และ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

หลวงตาไดรับนิมนตเปนอาจารยสอนทางไกล
นักศึกษาปริญญาโท แพทยแผนไทยประยุกต คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หัวขอ   
“ภูมิปญญาการใชสมุนไพรหัวรอยรูและหมอกบอ 
วาย” งานวิจัย เพ่ือพิสูจนเชิงประจักษ

เมื่อ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

หลวงตารวมกับบุคลากรทางการแพทย ผูปวยและญาติ
ผูปวยทำบุญในโอกาสวันคลายวันเกิดอาจารยวิไลลักษณ 
ตันติตระกูล ณ อาคารพระพิรุณเภสัช  อโรคยศาล วัด
คำประมง จังหวัดสกลนคร

เมื่อ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

นพ. อิสระ เจียวิริยะบุญญา ผูอำนวยการโรงพยาบาล
มะเร็งอุดรธานี และคณะกราบนมัสการหลวงตา
ถวายชุด PPE ๔๐ ชุดพรอมเวชภัณฑเพ่ือใชกับุคลากร 
ทางการแพทยสำหรับปองกันโรคระบาด COVID-19 
ณ อโรคยศาล วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร 

เมื่อ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔



๒๒

หลวงตาปพนพัชร

๓

สาระนารู
การดูแลผูปวยของวัดคำประมงในมุมมองของทีมวิจัยจากนานาประเทศ
รองศาสตราจารย ดร.สุรีพร ธนศิลป
หัวหนาหนวยปฏิบัติการวิจัย “การดูแลดวยภูมิปญญาตะวันออก”
คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ภูมิหลัง
   ทีมวิจัยจากนานาประเทศ ประกอบดวย อาจารยพยาบาลจาก Washington State University (WSU) ประเทศสหรัฐอเมริกา ๓ คน (ดร.แอนดรา 
ดร.ดอน และดร.มาเรียน) นักศิลปะบำบัด จากมหาวิทยาลัยใน New Mexico ประเทศสหรัฐอเมริกา ๑ คน (ดร.แพทริค) นักวิจัยทางการพยาบาลจาก
ประเทศอิตาลี ๑ คน (ดร.เอนริโก) และอาจารยพยาบาลชาวไทย ๑ คน (รศ.ดร.สุรีพร ซ่ึงเปนจิตอาสาท่ีวัดคำประมงมานานกวา ๑๔ ป) นักวิจัยในทีมน้ีมี
ความสนใจเก่ียวกับการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง รวมกับอาจารยบางคนเคยมีประสบการณในการศึกษาดูงานท่ีวัดคำประมงมาแลว อาจารยท้ังสาม
คนจึงทำเร่ืองขอทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย WSU รวมกับทุนสนับสนุนบางสวนจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพ่ือมาทำวิจัยท่ีวัดคำประมงรวมกับทีมวิจัย
ดังกลาว โดยมีความเช่ือวา องคความรูจากการดูแลของวัดคำประมงน้ัน สามารถนำไปปรับใหเขากับการดูแลแบบประคับประคองในประเทศสหรัฐอเมริกา
ได จึงมีเปาหมายในระยะยาว เพ่ือทดสอบคุณลักษณะจากโปรแกรมการดูแลประคับประคองท่ีมีชุมชนเปนฐานของวัดคำประมงวาสามารถนำไปใชในบริบท
อื่น ๆ ไดอยางไร

สิ่งที่ทีมวิจัยเรียนรูจากโมเดลการดูแลผูปวยที่วัดคำประมง
   ดร.แอนดรา ผูเปนหัวหนาโครงการวิจัย กลาววา “แมวาผูปวยสวนใหญของวัดคำประมงจะอยูในระยะใกลตาย แตผูปวยเหลาน้ันมีความเบิกบานใจ ในการ
เขารวมพิธีกรรมทางศาสนา กิจกรรมตาง ๆ และการอยูรวมกันในชุมชน” ซึ่งผูเขียนมีความเห็นวาคำพูดดังกลาวสะทอน สภาพของผูปวยที่วัดคำประมง
แตกตางจากผูปวยระยะสุดทายท่ีพบเห็นตามโรงพยาบาล เพราะสวนใหญของผูปวยระยะสุดทายท่ีอยูตามโรงพยาบาล มักจะนอนอยูบนเตียง รอรับความ
ชวยเหลือจากพยาบาล เชน รอยาแกปวดจากพยาบาล หรือผูปวยท่ีไมมีอาการปวดก็มักจะนอนแบบไรจุดหมาย เปนตน หรือบางคนอาจจะถูกพันธนาการ
ดวยเคร่ืองมือตาง ๆ เชน การใสทอชวยหายใจ/เคร่ืองชวยหายใจ การใสสายใหอาหาร หรือการใหน้ำเกลือทางหลอดเลือดดำ เปนตน แตสภาพดังกลาวจะ
ไมปรากฎกับผูปวยที่วัดคำประมง เนื่องจากที่วัดคำประมงเปนสถานที่ที่ใหการดูแลผูปวยแบบประคับประคองที่บูรณาการแนวคิดการแพทยแผนไทย การ
แพทยแบบผสมผสาน แนวคิดจากหลักพุทธธรรม และการดูแลดวยธรรมชาติ โดยเนนการดูแลจากครอบครัวและจิตอาสา อยูกันแบบชุมชนท่ีมีการชวยเหลือ
ซ่ึงกันและกัน   ดังนั้นผูปวยที่วัดคำประมงแมจะมีอาการหนัก เชน ปวดมาก แตผูปวยมีแนวทางในการพึ่งตนเอง โดยผูปวยที่มีอาการปวดที่วัดคำประมง
ไมไดนอนรอยาแกปวด ผูปวยจะพึ่งตนเองเปนหลักกอนโดยการทำสมาธิ การสวดมนตดวยตนเอง หรือญาติ ทำใหอาการปวดทุเลาลงได ผูปวยจะเรียนรู 
และเขาใจวา ความปวดจะเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากอาการของโรค  มันจะเกิดข้ึนตามเหตุ จะปวดอยูสักระยะ หลังจากน้ันก็จะหายไป ส่ิงเหลาน้ีเกิดข้ึนจากการ
ท่ีหลวงตาและทีมผูดูแล ไดเตรียมตัวใหกับผูปวยในการเผชิญกับความทุกขท่ีจะเกิดข้ึนอยางมีสติ สอนใหผูปวยอยูกับปจจุบัน ดังน้ันผูปวยท่ีวัดคำประมงจึง
มีหลักในการพ่ึงตนเองแมในชวงสุดทายของชีวิต จึงพบวา ผูปวยสวนใหญมักจากไปดวยความสงบ หรือตายย้ิม จึงทำใหครอบครัวยอมรับกับการจากไปของ
ผูปวย ไมโศกเศราหรือโศกเศราในระดับปกติ

   ดร.ดอน อาจารยอาวุโส และ ดร.แอนดรา ไดยกตัวอยางเกี่ยวกับ “การบูรณาการพิธีกรรมตาง ๆ และวิถีชีวิตของชุมชน วาเปนการชวยเหลือซึ่งกัน
และกันของทุกชีวิตในทุกวันภายในวัดคำประมง ซ่ึงเปนประสบการณท่ีมีคุณคาของผูปวย ครอบครัว และเจาหนาท่ีทีมผูดูแล เปนการผูกยึดผูปวย ครอบครัว 
และเจาหนาที่ทีมผูดูแล เขาเปนหนึ่งเดียวของชุมชน โดยการกระทำดังกลาวยังขยายผลไปถึงเจาหนาที่ทีมผูดูแล ความรูสึกเปนสวนหนึ่งของชุมชนชวย
ปองกันความเหน่ือยลาจากการดูแลดวยความเมตตา (compassion fatigue) และความเหน่ือยหนายจากงาน (burn out) ซ่ึงถือเปนปญหาสําคัญท่ีมักเกิด
ขึน้ในกลุมเจาหนาท่ีทีมสุขภาพท่ีใหการดูแลแบบประคับประคอง (hospice และ palliative)” ดังน้ันการดูแลท่ีจัดกระทำ ณ วัดคำประมง มิไดมีผลดีเฉพาะ
ผูปวยและครอบครัวเทาน้ัน ยังเปนการดูแลท่ีมีผลดีตอเจาหนาท่ีทีมสุขภาพอีกดวย ซ่ึงถือเปนการปองกันปญหาสำคัญท่ีมักเกิดข้ึนกับพยาบาลท่ีใหการดูแล
แบบประคับประคอง ดร.ดอน ยังกลาวสรุปวา “วัดคำประมง ใหความชวยเหลือผูคนท่ีมีความปวดราวและมีความเศรา ใหมีเสนทางชีวิตท่ีมีคุณภาพ เปรียบ
เสมือนเปนแหลงที่ชวยใหผูคนจากโลกนี้ไปอยางสวยงาม”

รศ.ดร.สุรีพร และทีมวิจัยนานาชาติกราบนมัสการหลวงตา

รศ.ดร.สุรีพร และทีมวิจัยนานาชาติกราบนมัสการหลวงตาและนั่งทำสมาธิ ๙ นาทีที่ริมโขง จังหวัดนครพนม เมื่อ ธันวาคม ๒๕๖๑

ดร.แอนดรา ดร.ดอน ดร.เอนริโก ดร.มาเรียน ดร.แพทริค รศ.ดร.สุรีพร



๗๗๔

   ผูเขียนในฐานะเปนอาจารยพยาบาลชาวไทยท่ีอยูในทีมวิจัยน้ี และมีประสบการณในการเปนจิตอาสาท่ีวัดคำประมงมายาวนาน เห็นดวยกับ ดร.แอนดรา 
และ ดร.ดอน เก่ียวกับพิธีกรรมในการตมยาดังกลาว และยังมีความคิดเห็นเพ่ิมเติมวา “กิจกรรมสารภาพบาปในพิธีตมยาหมอแรกของผูปวย ชวยปลดปลอย
ความทุกขทางจิตวิญญาณใหกับผูปวย โดยกิจกรรมในพิธีประกอบดวย การใหผูปวยเขียนความในใจในกระดาษเพื่อสารภาพบาปโดยไมตองเขียนชื่อกำกับ 
เลาถึงเหตุการณที่ผูปวยทำไมดีหรือทำผิดไวในอดีตถือเปนตราบาปในชีวิต  เชน การที่ผูปวยเคยทำแทง เคยฆาคน ฆาสัตวเล็ก-ใหญ ทำรายพอ-แม หรือ
การผิดลูกเมียคนอ่ืน เปนตน ซ่ึงสวนใหญมักเปนเร่ืองท่ีเก่ียวของกับความประพฤติท่ีผิดศีลธรรม จึงทำใหผูปวยเกิดความรูสึกติดคางในใจ จากน้ันจะทำพิธี
เผากระดาษที่ผูปวยเขียนไวนั้น ซึ่งเปรียบเสมือนสิ่งที่ไมดีไดถูกเผาทิ้ง ทำใหผูปวยรูสึกวาตนเปนคนใหมเหมือนมีชีวิตใหม โดยผูนำในพิธีจะบอกใหผูปวย
ต้ังความหวังวา ตนเองจะเปนคนดี และใหต้ังจิตอธิษฐานถึงส่ิงท่ีตนเองคาดหวัง การทำเชนน้ีทำใหผูปวยรูสึกสบายใจท่ีไดสารภาพบาปและเหมือนตายแลว
เกิดใหม”

ความรูสึกที่ทีมนักวิจัยมีตอการดูแลผูปวยที่วัดคำประมง 

   ดร.ดอน เปนคนอเมริกัน ทำสมาธิมาต้ังแตอายุ 25 ป จนถึงปจจุบันน้ี อ ดอนมาท่ีวัดจำนวน 3 คร้ัง และเคยรวมกิจกรรมตามหาหัวรอยรูท่ีตะละโคงเม่ือ
ป 2562 ไดกลาววา “การมาวัดคำประมงคร้ังน้ีเปนความรูสึกเหมือนไดกลับบาน หรือไดกลับมาในอดีตชาติในชวงท่ีกำลังสวดมนต และยังกลาววา ในชวง
ท่ีหลวงตาปฐมนิเทศสามารถสัมผัสไดถึงพลัง และความรูสึกถึงการเปดของจิต (mind opening) โดยอธิบายเพ่ิมเติมวา การเปดของจิตเปรียบเสมือนการ
กดชัตเตอร เหมือนการเปดจักรที่ดวงจิต มันสวางจาเหมือนสีทอง และรูสึกรักในสถานที่ที่ไป หลังจากนั้นจะรูสึกจิตใจออนโยนและอยากรองไห และยัง
กลาววา “ในพิธีตมยา เปนพิธีที่มีพลังมาก ๆ อาจารยสามารถสัมผัสถึงการถายเทของพลัง และรูสึกถึงการเปดของจิตเชนกัน”

   ดร.แอนดรา กลาววา “ในการมาที่วัดคำประมงเปนครั้งที่สองนี้ ทำใหรูวาทำไมจึงตองมาที่นี่อีกครั้ง จิตวิญญาณทำใหจำได รูสึกถึงภาวะจิตเปด โดยให
ความหมายวา รูสึกถึงภาวะของคนคนหน่ึงทามกลางคนอ่ืน ๆ ท่ีต้ังใจในการมีชีวิตอยู โดยส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีหัวใจไดรับจากการมาท่ีน่ี คือ การไดรับความรัก
และความเมตตา มีความสุข สงบ และรูสึกวาตนเองมีประโยชน” และไดกลาวท้ิงทายวา“ยังคงตองการท่ีจะสานตอความฝน ในการมีสวนรวมในการดูแล 
ผูปวย ครอบครัว และทีมบุคลากรของวัด”

   สำหรับ ดร.มาเรียน กลาววา “รอยยิ้มบนใบหนาของผูปวยและครอบครัว ซึ่งเปนชวงเวลาที่มีความหมายมากที่สุดในวันนี้ และประทับใจกิจกรรมนั่ง
สมาธิเกานาทีที่ริมโขง ตรงสามเหลี่ยมแมน้ำสองสี จนแตงเปนกลอนสำหรับ 9 minutes meditation”

   ดร.แพทริค กลาววา รูสึก “สนุกสนานกับกิจกรรมรองเพลงชวงแนะนำตัว ภูใจที่ไดอยูรวมกิจกรรมกับผูปวยและครอบครัว ในพิธีกรรมตมยาหมอแรก
น้ัน ประทับใจสถานท่ีท่ีมีสระบัวสวยอันงามมากอยูเบ้ีองหนา รูสึกไดถึงแรงศรัธา โดยเฉพาะเม่ือหลวงตาใหแตละคนไปรับผลไม ดูทุกคนมีความสุขเสมือน
ไดรับเงินลาน รูสึกประทับใจกับการปฐมนิเทศของหลวงตาซ่ึงใหความเปนกันเอง และใหเกียรติผูมาเยือนโดยเฉพาะการเรียกช่ือ น่ันบงบอกถึงจิตวิญญาณ
ของผูบำบัด รูสึกเปนวันที่ไดรับประสบการณที่เขมขน” สวน ดร.เอนริโก ทีมนักวิจัยจากอิตาลี กลาววา “การมาที่วัดคำประมงเปนประสบการณที่นาตื่น 
ตาต่ืนใจ สัมผัสถึงจิตวิญญาณ และรูสึกถึงกนบ้ึงของจิตใจ (heart) รูสึกถึงความงดงามและความสงบของท่ีน่ี เปนแหลงท่ีใหการดูแลอยางเปนปจจุบันและ
ต้ังใจท่ีมีการผสมผสานเขากันอยางสมบูรณแบบในทุกๆ การดูแล นอกจากน้ียังเปนตัวอยางท่ีดีของการดูแลท่ีเคารพและคำนึงถึงความตองการของผูปวย 
และครอบครัว  ไดเห็นโมเดลการดูแลของวัดคำประมงท่ีเปน “พลังแหงการบูรณาการจิตวิญญาณทางการแพทยแผนไทยและชุมชน” ถือเปนรูปแบบของ
ชุมชนไทยที่สามารถรักษาและดูแลผูปวยไดจริง และจะนำเอาแนวคิดที่หลากหลายดังกลาวกลับไปประยุกตใชที่ประเทศอิตาลี”

   ทุกคนช่ืนชมโอด วาเปนตัวอยางท่ีดีของพยาบาลมืออาชีพ ท่ีใชหัวใจในการดูแลผูคน และความเปนผูนํา วิธีการเปนผูนําน้ันคือ หัวใจของพยาบาลและ
เปนสิ่งที่สวยงามมาก ๆ มีความสงางาม มีความเมตตา และความมีน้ำใจ แมกระทั่งการเปนผูนําในพิธีกรรม ที่ทำไดสวยงามมากและทำไดดีมาก มุงมั่น 
ตั้งใจ มีความสมดุล และออนโยน สมบูรณแบบมาก แมกระทั่งการพูดปฐมนิเทศ กี่ครั้งแลวที่ตองทําแบบนั้น แตมันรูสึกใหมทุกครั้ง และมันรูสึกเหมือน
การพูดอยูกับผูฟง จึงทําใหผูฟงรูสึกถึงความเปนคนพิเศษและทุกคนคงสัมผัสถึงความรูสึกพิเศษนั้นได 

   เม่ือวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีการประชุมทางไกลผานซูมออนไลน (Zoom Online) ระหวางหลวงตา โอด และทีมนักวิจัยจากนานาชาติ เก่ียวกับผล
การวิจัยเร่ือง “การปรับเปล่ียนการดูแลตนเองดวยการบูรณาการดานจิตวิญญาณ: บทเรียนจากความรวมมือกันทางวิชาการของนักวิจัยนานาชาติ (Trans-
forming self-care through integration of spirituality: Lessons from an international collaboration)” ซึ่งจะนำเสนอในงานประชุม “Transcul-
tural Nursing Conference International” เมืองนิวแมกซิโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ น้ี โดย ดร.แอนดรา และ ดร.แพทริค เปน
ผูนำเสนอผลการวิจัยดังกลาว 

ดร.แอนดรา ดร.ดอน ดร.แพทริค รศ.ดร.สุรีพร อ.วิไลลักษณ หลวงตาปพนพัชร

หลวงตาใหคำแนะนำผูปวยมะเร็ง

อ.วิไลลักษณ ตันติตระกูล (โอต) พิธีตมยาศักดิ์สิทธิ์ การรักษาผูปวยดวยดนตรีบำบัด อ.โอต ชวยหลวงตาใหคำแนะนำและการดูแลรักษาผูปวย

หลวงตาใหการรักษาผูปวย หลวงตานำสวดมนตแดผูปวยไปสูสุคติ การฌาปนกิจแบบธรรมชาติพิธีตมยาศักดิ์สิทธิ์



๗๗

อโรคยาบอกกลาว

๕

   เน่ืองจากสถานการณโรคระบาดโควิด-๑๙ท่ีแพรระบาดไปท่ัวประเทศไทยและท่ัวโลกต้ังแตป ๒๕๖๓-ปจจุบันและยังไมสามารถคาดการณวาจะยุติลงไดเม่ือใด โดยรัฐบาลไดกำหนด
มาตรการตางๆเรงนำมาใชกับประชาชนเพื่อใหผานพนจากโรคระบาดนี้ใหไดมากที่สุดและเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปได 

   หลวงตาไดตระหนักและเขาใจในโรคระบาดน้ีจึงไดรวมกับผูเก่ียวของประชุมหารือเพ่ือวางแผนปองกันและเตรียมการรับสถานการณใหอโรคยศาล วัดคำประมงพนจากการระบาด
ของโรคนี้โดยการงดรับผูปวยใหม แตยังคงดูแลรักษาผูปวยเกาอยางตอเนื่อง พรอมใหคำปรึกษาโดยวิธี Telemedicine (สั่งยาทางโทรศัพท) และสงยาไปใหทั้งผูปวยใหมและปวยเกา 
สำหรับการปรับปรุงและซอมแซมอาคารสถานท่ี เนนความสะอาด สบายใจ รมเย็น และเหมาะสมกับผูปวยและผูมาเยือนอโรคยศาล วัดคำประมง พรอมท้ังเรงผลิตยารักษาโรคมะเร็ง 
และ ยารักษาโรคระบาดโควิด-19 โดยใชสมุนไพรไทยที่มีอยูภายในอโรคยศาล วัดคำประมง และจากการบริจาค

การปรับปรุงสถานที่
   การปรับปรุงสถานที่ไดแกการจัดทำภูมิทัศนใหม การปรับปรุงถนน การซอมแซมเและปรับปรุงอาคารผูปวยสงฆอาพาธ อาคารเหลืองรังษี อาคารผูปวยมะเร็งและหองน้ำ  
   -สุขาที่ชำรุดทรุดโทรมเนื่องจากการใชงานมานานใหอยูในสภาพที่ดีเหมาะสมกับผูปวยและผูมาเยือนซึ่งไดรับบริจาคปจจัยจากผูมีจิตศรัทธาทั้งหลาย 

 

การผลิตยาสมุนไพรไทยเพื่อผูปวยมะเร็ง/ผูปวยโควิด-19
   หลวงตารวมกับบุคคลากรทางการแพทย จิตอาสาและผูปวยมะเร็งผลิตยาสมุนไพรไทยในการรักษาโรคมะเร็งตามตำรับยาตางๆของอโรคยศาล วัดคำประมงอยางตอเน่ือง 
   สำหรับการผลิตยารักษาโรคระบาดโควิด-19 ถือเปนวาระพิเศษที่ทีมงานไดเรงผลิตยาฟาทะลายโจรแบบแคปซูลซึ่งไดรับบริจาคและไดจากภายในอโรคยศาล วัดคำประมงตั้งแต 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ จนถึงปจจุบันใหแกผูปวยและชุมชนตางๆที่มีความตองการทั่วไปใหทันตอสถานการณ

หลวงตาออกสื่อออนไลนเพื่อสังคม
Asian Wisdom Care (AWC_RU)
    Asian Wisdom Careเปนชองทางการส่ือสารออนไลนทาง Facebook live ดำเนินการโดย รศ.ดร.สุรีพร ธนศิลป  คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยมี ดร.นพมาศ 
พัดทอง เปน admin และอาจารย วิไลลักษณ ตันติตระกูลเปน moderator พรอมดวยทีมงาน

   Asian Wisdom Care “การดูแลผูปวยดวยภูมิปญญาตะวันออก” กลุมนี้สรางขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและนำสิ่งที่ไดจากการศึกษา/วิจัยในประเด็นที่เกี่ยวกับการดูแลผูปวยในทุก 
ระยะตั้งแตผูมีสุขภาพดี ผูปวยโรคเรื้อรัง จนถึงระยะสุดทายดวยภูมิปญญาตะวันออก ที่รวมถึงการนำองคความรูวิถีพุทธมาถายทอดใหแกสังคมไดนำไปใชใหเกิดประโยชนตอไป

   หลวงตาไดรับนิมนตเปนวิทยากรหลักในการแลกเปล่ียนความรู การดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายแบบประคับประคองตามแนวอโรคยศาล วัดคำประมง ผานเพจ “ Asian wisdom 
care” ทาง Facebook live ทุกวันเสาร เวลา ๑๙.๓๐-๒๐.๓๐ น.(เริ่ม ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 

หลวงตาออกแบบ ควบคุม และตรวจงานการปรับปรุงภูมิทัศน / การปรับปรุงสถานที่บริเวณอโรคยศาล วัดคำประมง

การปรับปรุงถนนในบริเวณฯ

จิตอาสาและทีมงานผลิตสารสกัดกัญชาเพื่อผูปวยมะเร็ง

จิตอาสาและทีมงานผลิตยาฟาทะลายโจรแบบแคปซูลเพื่อผูปวยโควิด-19 ฟาทะลายโจรภายในอโรคยศาล ฟาทะลายโจรบริจาคโดย บ.ปราชญา

ม.เทคโนยีราชมงคลอีสาน สกลนคร ถวายกัญชาสด

การปรับปรุงอาคารสงฆอาพาธ การปรับปรุงอาคารผูปวยมะเร็ง การปรับปรุงอาคารผูปวยมะเร็ง กอนและหลัง

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

Before

หลวงตาปพนพัชร
วิทยากรหลัง

รศ.ดร.สุรีพร ธนศิลป
ผูดำเนินการ

ดร.นพมาศ พัดทอง
Admin

อ.วิไลลักษณ ตันติตระกูล
Moderator



  คณะผูจัดทำอโรคยศาลสารลวนมีความปลาบปล้ืมปติยินดีท่ีอโรคยศาลสารฉบับท่ี  ๒๖ ปท่ี ๙ เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เปนฉบับท่ีจัดพิมพในชวงโอกาสอันเปนมงคลย่ิงของปวงชนชาวไทยคือ โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เปนโอกาสท่ีทุกคนจะไดรวมกันแสดงความจงรักภักดีและนอมสำนึกถึงพระมหากรุณา 
ธิคุณของทั้งสองพระองคมีคุณูปการใหญหลวงตอประเทศชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งการแพทยแผนไทย รวมทั้งพสกนิกรชาว
ไทยตลอดมา
  ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ยังถือเปนโอกาสสำคัญ “วันแม 
แหงชาติ” อีกดวย  คณะผูจัดทำอโรคยศาลสารขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ ตลอดท้ังพระคุณของแม โปรด
ดลบันดาลใหทุกทานมีความสุข เจริญย่ิงดวยจตุรพิธพรชัย สมมโนปรารถนาทุกประการใน “วันแมแหงชาติ” และตลอดไป

ที่ปรึกษา  : พระอาจารย ดร.ปพนพัชร ภิบาลพักตรนิธี  นายชัชวาล ปญญาวาทีนันท  นายแพทยศิริโรจน กิตติสารพงษ
บรรณาธิการ  : นายชัยนรินท พันธภิญญาภรณ
กองบรรณาธิการ  : นางอรทัย วัฒนชัย  นางสาววิไลลักษณ ตันติตระกูล  นายสุรชัย วีระจิตรเสริมชัย  นางนฤมล พันธภิญญาภรณ  
    นางเอื้อกานต วรไพรฑูรย  นางสาว พิมพชนก พันธภิญญาภรณ
ฝายศิลป  : นายเอื้ออังกูร พันธภิญญาภรณ
ขอขอบคุณ
คณะกรรมการมูลนิธิอภิญญาณอโรคยศาล จิตอาสา ผูปวยและญาติ อโรคยศาล วัดคำประมงทุกทาน

บก. บอกกลาว

ดวยความปรารถนาดีจาก

ชัยนรินท  พันธภิญญาภรณ
บรรณาธิการอโรคยศาลสาร

   ปจจุบันเปนโรงพยาบาลการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสานดานมะเร็งสกลนคร อโรคยศาล วัดคำประมง Hospital of Excellence 
in Thai Traditional and Complementary Medicine for Cancer, Sakonnakhon. [HTCC] Arokhayasala Khampramong Temple

  พระอาจารยปพนพัชร  ภิบาลพักตรนิธี (จิรธัมโมภิกขุ) เจาอาวาสวัดคำประมง จังหวัดสกลนคร ประธานผูกอตั้ง 
อโรคยศาล วัดคำประมง  เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคมะเร็งทุกชนิดโดยไมเลือกเชื้อชาติ ชนชั้น ศาสนาและลัทธิ  ใหการ
ดูแลรักษาแบบองครวมเพื่อฟนฟูรางกายจิตใจและจิตวิญญาณของผูปวย ดวยการแพทยแผนไทยและการแพทยแบบ 
ผสมผสาน การใชยาสมุนไพร  ธรรมชาติบำบัด สมาธิบำบัดและกิจกรรมบำบัด โดยบูรณาการกับการแพทยแผนปจจุบัน 
โดยไมคิดคาใชจายใดๆ  ทั้งสิ้น

ผูกอตั้ง

๖

ติดตอเรา
มูลนิธิอภิญญาณอโรคยศาล วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร 
วัดคำประมง ๙๕ หมู ๔ ตำบลสวาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
โทร.   : ๐-๔๒๗๐-๔๘๘๐ , ๐๘-๑๑๑๑-๗๑๐๗ , ๐๙-๑๐๕๔-๘๐๐๘
โทรสาร  : ๐-๔๒๗๐-๔๙๗๓

Website : www.khampramong.org

             

e-mail  : ppparokhaya@gmail.com

    
รวมบริจาคชวยเหลือผูปวยมะเร็งผานธนาคาร
เลขที่บัญชี  : ๓๑๖-๔-๖๓๓๓๓-๕ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสกลนคร

ขอเชิญบริจาค "โครงการชวยชีวิตพิชิตมะเร็ง" 
เลขที่บัญชี  : ๔๑๒-๐-๐๑๙๙๖-๙ ธนาคารกรุงไทย สาขาสกลนคร

: Phra Paponpatchara Pibanpaknitee

ดูอโรคยศาลสารยอนหลัง


