ทรงพระเจริญ

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ
ผูบริหารโรงพยาบาลการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน
ดานมะเร็งสกลนครอโรคยศาล วัดคำประมง
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๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

ฉบับที่ ๒๖ ปที่ ๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หลวงตารับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ ๒๐

สถาบันลูกโลกสีเขียวไดประกาศผลรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่ ๒๐ สำหรับผูมีผลงานดานอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ปา เดนชัด และเปนทีป่ ระจักษ สามารถเปนแบบอยางแกประชาชนทัว่ ไป
โดยหลวงตาปพนพัชรไดรบั การตัดสินจากคณะกรรมการลูกโลกสีเขียวเพือ่ รับรางวัลลูกโลกสีเขียวครัง้ ที่
๒๐(๒๕๖๒-๒๕๖๓) ประเภทบุคคล แตเนือ่ งจากชวงนีอ้ ยูใ นสถานการณโรคระบาด COVID-19 ผูด ำเนิน
การจัดงานมอบรางวัลลูกโลกสีเขียวจะไดกำหนดวัน เวลา และสถานทีใ่ นการรับรางวัลทีเ่ หมาะสมตอไป
ในการนีส้ ถานีโทรทัศนชอ ง ONE31 ไดรบั มอบหมายจากผูด ำเนินการ ในการถายทำวิดทิ ศั น “รายการ
ปลูกดวยรักษ” เพือ่ เผยแพรผลงานของอโรคยศาล วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร (ออกอากาศชอง ONE31
ในวันที่ ๑๗, ๒๔, ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา๐๗.๓๐-๐๘.๐๐น.) ระหวาง๑๗-๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

หลวงตาปพนพัชรรวมประชุมทางไกลเรื่องคำประมงโมเดล
หลวงตาปพนพัชร ภิบาลพักตรนธิ ี

นายแพทย ขวัญชัย วิศษิ ฐานนท

รศ.ดร.ภญ.อรุณพร อิฐรัตน

รศ.ดร.สุรพี ร ธนศิลป

อ.วิไลลักษณ ตันติตะกูล

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกไดจดั ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร “แนวทางการดูแล
ผูปวยมะเร็งระยะสุดทายแบบประคับประคองแบบบูรณาการ (คำประมงโมเดล)” ในระบบบริการ
สาธารณสุขผานสือ่ อิเลกทรอนิกส ( Zoom cloud meeting) ณ หองประชุมสถาบันการแพทยแผน
ไทยและการแพทยทางเลือกเมือ่ ๒๔ มิถนุ ายน ๒๕๖๔ โดยนายแพทย ขวัญชัย วิศษิ ฐานนท รองอธิบดี
กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกเปนประธานการดำเนินการ พรอมดวย รศ.ดร.ภญ.อรุณพร
อิฐรัตน คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รศ.ดร.สุรีพร ธนศิลป คณะพยาบาลศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หลวงตาปพนพัชร และอาจารยวิไลลักษณ ตันติตระกูล รวมประชุมดวย
ในการนีห้ ลวงตาปพนพัชรไดบรรยาย; สมาธิบำบัดกับการนำทางผูป ว ยระยะใกลเสียชีวติ ตำหรับยา
สมุนไพร และสมุนไพรไทยเพือ่ การดูแลผูป ว ยแบบประคับประคอง อาจารยวไิ ลลักษณ ตันติตระกูล
บรรยาย; การเยียวยาใจตามแนวอโรคยศาล วัดคำประมง: ธรรมศีลบำบัด/ไตรสิกขาบำบัด

“จิตตปญญา ณ คำประมง”

ในโอกาสทำบุญครบรอบ๑๕ ป ศูนยจิตตปญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ผศ.ดร.สมสิทธิ์
อัสดรนิธี รวมกับนักศึกษาปจจุบนั และศิษยเกาศูนยจติ ตปญญาศึกษา จัด live “จิตตปญญา ณ คำประมง”
การแบงปนประสบการของนักศึกษาจิตตปญญาศึกษา จากการเรียนรูท อ่ี โรคยศาล(สถานบริบาลพักฟน
ผูปวยมะเร็ง) วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร ณ ศูนยจิตตปญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบล
ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อ๗ กรฎาคม ๒๕๖๔ เวลา๑๙.๐๐-๒๐.๐๐น.
ในการนีค้ ณะผูจ ดั พรอมดวยคณาจารย ศิษยเกาและศิษยปจ จุบนั ศูนยจติ ตปญญาศึกษา มหาวิทยาลัย
มหิดลไดรวมทำบุญกับอโรคยศาล วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร เพื่อปรับปรุงเรือนพักผูปวย หองน้ำ
และตึกสงฆอาพาธในโอกาสนี้ดวย

“Thailand International Health Expo2021”

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการจัดงานมหกรรมสินคาและบริการ
สุขภาพ“Thailand International Health Expo 2021” ระหวาง๒๑-๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ รอยัล
พารากอน ฮอลลท๕่ี สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร โดยรวมกับหนวยงานตางๆของรัฐและเอกชน
พรอมดวยเครือขายสุขภาพซึง่ อโรคยศาล วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร ไดรบั เชิญใหรว มนำเสนอผล
งานดานสุขภาพในงานนี้ดวย
หลวงตาไดรับนิมนตใหชี้แจงเรื่องการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายแบบประคับประคองตามแนว
อโรคยศาล วัดคำประมง ทาง video conference ณ หองประชุม video conference ชั้น๔ อาคาร
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี เมื่อ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๑

ภาพกิจกรรมระหวางเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๔

เมื่อ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

หลวงตาไดรบั นิมนตเปนอาจารยสอนทางไกล
นักศึกษาปริญญาโท แพทยแผนไทยประยุกต คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หัวขอ
“ภูมิปญญาการใชสมุนไพรหัวรอยรูและหมอกบอ
วาย” งานวิจยั เพือ่ พิสจู นเชิงประจักษ
เมื่อ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

หลวงตาเปนวิทยากรบรรยายทางไกลในรายวิชา
ALH3502 การแพทยทางเลือก เรื่องอโรคยศาลวัด
คำประมง เสนอผลงานintegrative care และ
palliative care แกนักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชากัญชาเวชศาสตรภาคพิเศษ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา
เมื่อ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

การประชุมทางไกลกับนักวิชาการนานาชาติ Washington State University (WSU) ประเทศสหรัฐ
อเมริกา;การปรับเปลีย่ นการดูแลตนเองดวยการบูรณา
การดานจิตวิญญาณตามแนวอโรคยศาล
(รายละเอียดในสาระนารู หนา ๓-๔)
เมื่อ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

กลุม งานวิศวกรเชีย่ วชาญและเทคนิคเขต ๘ กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขรวม
ประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลการแพทยแผนไทย
ณ อโรคยศาล วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร
เมื่อ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

“เพือ่ นกันไมทง้ิ กัญจนวันตาย” มหาวิทยาลัยเทคโน
โลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ถวายกัญชา
แดหลวงตาเพือ่ ใชทำยารักษาผูป ว ยมะเร็ง อโรคยศาล
วัดคำประมง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จังหวัดสกลนคร
เมื่อ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

หจก.พี ไอพี พ รี เมี ่ ย มโมเดิ ร  นทรั ค และญาติ โยม
จากจังหวัดอุดรธานีถวายรถกระบะโดยสารเล็ก
ISUZUและปจจัย ๑๐๐,๐๐๐บาทแดหลวงตาเพื่อใช
ในกิจการอโรคยศาล วัดคำประมง ณ อโรคยศาล
วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร
เมื่อ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

นพ. อิสระ เจียวิรยิ ะบุญญา ผูอ ำนวยการโรงพยาบาล
มะเร็งอุดรธานี และคณะกราบนมัสการหลวงตา
ถวายชุด PPE ๔๐ ชุดพรอมเวชภัณฑเพือ่ ใชกบั คุ ลากร
ทางการแพทยสำหรับปองกันโรคระบาด COVID-19
ณ อโรคยศาล วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร
เมื่อ ๓ สิงหาคม 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

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

๒

หลวงตารวมกับบุคลากรทางการแพทย ผูป ว ยและญาติ
ผูป ว ยทำบุญในโอกาสวันคลายวันเกิดอาจารยวไิ ลลักษณ
ตันติตระกูล ณ อาคารพระพิรณ
ุ เภสัช อโรคยศาล วัด
คำประมง จังหวัดสกลนคร

เมื่อ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

สาระนารู

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

รศ.ดร.สุรีพร และทีมวิจัยนานาชาติกราบนมัสการหลวงตา

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.สุรพี ร ซึง่ เปนจิตอาสาทีว่ ดั คำประมงมานานกวา ๑๔ ป) นักวิจยั ในทีมนีม้ ี
ความสนใจเกีย่ วกับการดูแลผูป ว ยแบบประคับประคอง รวมกับอาจารยบางคนเคยมีประสบการณในการศึกษาดูงานทีว่ ดั คำประมงมาแลว อาจารยทง้ั สาม
คนจึงทำเรือ่ งขอทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย WSU รวมกับทุนสนับสนุนบางสวนจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพือ่ มาทำวิจยั ทีว่ ดั คำประมงรวมกับทีมวิจยั
ดังกลาว โดยมีความเชือ่ วา องคความรูจ ากการดูแลของวัดคำประมงนัน้ สามารถนำไปปรับใหเขากับการดูแลแบบประคับประคองในประเทศสหรัฐอเมริกา
ได จึงมีเปาหมายในระยะยาว เพือ่ ทดสอบคุณลักษณะจากโปรแกรมการดูแลประคับประคองทีม่ ชี มุ ชนเปนฐานของวัดคำประมงวาสามารถนำไปใชในบริบท
อื่น ๆ ไดอยางไร

ดร.แอนดรา

ดร.ดอน

ดร.เอนริโก

ดร.มาเรียน

ดร.แพทริค

รศ.ดร.สุรีพร

สิ่งที่ทีมวิจัยเรียนรูจากโมเดลการดูแลผูปวยที่วัดคำประมง
ดร.แอนดรา ผูเ ปนหัวหนาโครงการวิจยั กลาววา “แมวา ผูป ว ยสวนใหญของวัดคำประมงจะอยูใ นระยะใกลตาย แตผปู ว ยเหลานัน้ มีความเบิกบานใจ ในการ
เขารวมพิธีกรรมทางศาสนา กิจกรรมตาง ๆ และการอยูรวมกันในชุมชน” ซึ่งผูเขียนมีความเห็นวาคำพูดดังกลาวสะทอน สภาพของผูปวยที่วัดคำประมง
แตกตางจากผูป ว ยระยะสุดทายทีพ่ บเห็นตามโรงพยาบาล เพราะสวนใหญของผูป ว ยระยะสุดทายทีอ่ ยูต ามโรงพยาบาล มักจะนอนอยูบ นเตียง รอรับความ
ชวยเหลือจากพยาบาล เชน รอยาแกปวดจากพยาบาล หรือผูป ว ยทีไ่ มมอี าการปวดก็มกั จะนอนแบบไรจดุ หมาย เปนตน หรือบางคนอาจจะถูกพันธนาการ
ดวยเครือ่ งมือตาง ๆ เชน การใสทอ ชวยหายใจ/เครือ่ งชวยหายใจ การใสสายใหอาหาร หรือการใหนำ้ เกลือทางหลอดเลือดดำ เปนตน แตสภาพดังกลาวจะ
ไมปรากฎกับผูปวยที่วัดคำประมง เนื่องจากที่วัดคำประมงเปนสถานที่ที่ใหการดูแลผูปวยแบบประคับประคองที่บูรณาการแนวคิดการแพทยแผนไทย การ
แพทยแบบผสมผสาน แนวคิดจากหลักพุทธธรรม และการดูแลดวยธรรมชาติ โดยเนนการดูแลจากครอบครัวและจิตอาสา อยูก นั แบบชุมชนทีม่ กี ารชวยเหลือ
ซึง่ กันและกัน ดังนั้นผูปวยที่วัดคำประมงแมจะมีอาการหนัก เชน ปวดมาก แตผูปวยมีแนวทางในการพึ่งตนเอง โดยผูปวยที่มีอาการปวดที่วัดคำประมง
ไมไดนอนรอยาแกปวด ผูปวยจะพึ่งตนเองเปนหลักกอนโดยการทำสมาธิ การสวดมนตดวยตนเอง หรือญาติ ทำใหอาการปวดทุเลาลงได ผูปวยจะเรียนรู
และเขาใจวา ความปวดจะเปนสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จากอาการของโรค มันจะเกิดขึน้ ตามเหตุ จะปวดอยูส กั ระยะ หลังจากนัน้ ก็จะหายไป สิง่ เหลานีเ้ กิดขึน้ จากการ
ทีห่ ลวงตาและทีมผูด แู ล ไดเตรียมตัวใหกบั ผูป ว ยในการเผชิญกับความทุกขทจ่ี ะเกิดขึน้ อยางมีสติ สอนใหผปู ว ยอยูก บั ปจจุบนั ดังนัน้ ผูป ว ยทีว่ ดั คำประมงจึง
มีหลักในการพึง่ ตนเองแมในชวงสุดทายของชีวติ จึงพบวา ผูป ว ยสวนใหญมกั จากไปดวยความสงบ หรือตายยิม้ จึงทำใหครอบครัวยอมรับกับการจากไปของ
ผูปวย ไมโศกเศราหรือโศกเศราในระดับปกติ

หลวงตาปพนพัชร

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

ดร.ดอน อาจารยอาวุโส และ ดร.แอนดรา ไดยกตัวอยางเกี่ยวกับ “การบูรณาการพิธีกรรมตาง ๆ และวิถีชีวิตของชุมชน วาเปนการชวยเหลือซึ่งกัน
และกันของทุกชีวติ ในทุกวันภายในวัดคำประมง ซึง่ เปนประสบการณทม่ี คี ณ
ุ คาของผูป ว ย ครอบครัว และเจาหนาทีท่ มี ผูด แู ล เปนการผูกยึดผูป ว ย ครอบครัว
และเจาหนาที่ทีมผูดูแล เขาเปนหนึ่งเดียวของชุมชน โดยการกระทำดังกลาวยังขยายผลไปถึงเจาหนาที่ทีมผูดูแล ความรูสึกเปนสวนหนึ่งของชุมชนชวย
ปองกันความเหนือ่ ยลาจากการดูแลดวยความเมตตา (compassion fatigue) และความเหนือ่ ยหนายจากงาน (burn out) ซึง่ ถือเปนปญหาสําคัญทีม่ กั เกิด
ขึน้ ในกลุม เจาหนาทีท่ มี สุขภาพทีใ่ หการดูแลแบบประคับประคอง (hospice และ palliative)” ดังนัน้ การดูแลทีจ่ ดั กระทำ ณ วัดคำประมง มิไดมผี ลดีเฉพาะ
ผูป ว ยและครอบครัวเทานัน้ ยังเปนการดูแลทีม่ ผี ลดีตอ เจาหนาทีท่ มี สุขภาพอีกดวย ซึง่ ถือเปนการปองกันปญหาสำคัญทีม่ กั เกิดขึน้ กับพยาบาลทีใ่ หการดูแล
แบบประคับประคอง ดร.ดอน ยังกลาวสรุปวา “วัดคำประมง ใหความชวยเหลือผูค นทีม่ คี วามปวดราวและมีความเศรา ใหมเี สนทางชีวติ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เปรียบ
เสมือนเปนแหลงที่ชวยใหผูคนจากโลกนี้ไปอยางสวยงาม”

๒๓

ผูเ ขียนในฐานะเปนอาจารยพยาบาลชาวไทยทีอ่ ยูใ นทีมวิจยั นี้ และมีประสบการณในการเปนจิตอาสาทีว่ ดั คำประมงมายาวนาน เห็นดวยกับ ดร.แอนดรา
และ ดร.ดอน เกีย่ วกับพิธกี รรมในการตมยาดังกลาว และยังมีความคิดเห็นเพิม่ เติมวา “กิจกรรมสารภาพบาปในพิธตี ม ยาหมอแรกของผูป ว ย ชวยปลดปลอย
ความทุกขทางจิตวิญญาณใหกับผูปวย โดยกิจกรรมในพิธีประกอบดวย การใหผูปวยเขียนความในใจในกระดาษเพื่อสารภาพบาปโดยไมตองเขียนชื่อกำกับ
เลาถึงเหตุการณที่ผูปวยทำไมดีหรือทำผิดไวในอดีตถือเปนตราบาปในชีวิต เชน การที่ผูปวยเคยทำแทง เคยฆาคน ฆาสัตวเล็ก-ใหญ ทำรายพอ-แม หรือ
การผิดลูกเมียคนอืน่ เปนตน ซึง่ สวนใหญมกั เปนเรือ่ งทีเ่ กีย่ วของกับความประพฤติทผ่ี ดิ ศีลธรรม จึงทำใหผปู ว ยเกิดความรูส กึ ติดคางในใจ จากนัน้ จะทำพิธี
เผากระดาษที่ผูปวยเขียนไวนั้น ซึ่งเปรียบเสมือนสิ่งที่ไมดีไดถูกเผาทิ้ง ทำใหผูปวยรูสึกวาตนเปนคนใหมเหมือนมีชีวิตใหม โดยผูนำในพิธีจะบอกใหผูปวย
ตัง้ ความหวังวา ตนเองจะเปนคนดี และใหตง้ั จิตอธิษฐานถึงสิง่ ทีต่ นเองคาดหวัง การทำเชนนีท้ ำใหผปู ว ยรูส กึ สบายใจทีไ่ ดสารภาพบาปและเหมือนตายแลว
เกิดใหม”
ความรูสึกที่ทีมนักวิจัยมีตอการดูแลผูปวยที่วัดคำประมง
ดร.ดอน เปนคนอเมริกนั ทำสมาธิมาตัง้ แตอายุ 25 ป จนถึงปจจุบนั นี้ อ ดอนมาทีว่ ดั จำนวน 3 ครัง้ และเคยรวมกิจกรรมตามหาหัวรอยรูทต่ี ะละโคงเมือ่
ป 2562 ไดกลาววา “การมาวัดคำประมงครัง้ นีเ้ ปนความรูส กึ เหมือนไดกลับบาน หรือไดกลับมาในอดีตชาติในชวงทีก่ ำลังสวดมนต และยังกลาววา ในชวง
ทีห่ ลวงตาปฐมนิเทศสามารถสัมผัสไดถงึ พลัง และความรูส กึ ถึงการเปดของจิต (mind opening) โดยอธิบายเพิม่ เติมวา การเปดของจิตเปรียบเสมือนการ
กดชัตเตอร เหมือนการเปดจักรที่ดวงจิต มันสวางจาเหมือนสีทอง และรูสึกรักในสถานที่ที่ไป หลังจากนั้นจะรูสึกจิตใจออนโยนและอยากรองไห และยัง
กลาววา “ในพิธีตมยา เปนพิธีที่มีพลังมาก ๆ อาจารยสามารถสัมผัสถึงการถายเทของพลัง และรูสึกถึงการเปดของจิตเชนกัน”
ดร.แอนดรา กลาววา “ในการมาที่วัดคำประมงเปนครั้งที่สองนี้ ทำใหรูวาทำไมจึงตองมาที่นี่อีกครั้ง จิตวิญญาณทำใหจำได รูสึกถึงภาวะจิตเปด โดยให
ความหมายวา รูส กึ ถึงภาวะของคนคนหนึง่ ทามกลางคนอืน่ ๆ ทีต่ ง้ั ใจในการมีชวี ติ อยู โดยสิง่ ทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ ทีห่ วั ใจไดรบั จากการมาทีน่ ่ี คือ การไดรบั ความรัก
และความเมตตา มีความสุข สงบ และรูส กึ วาตนเองมีประโยชน” และไดกลาวทิง้ ทายวา“ยังคงตองการทีจ่ ะสานตอความฝน ในการมีสว นรวมในการดูแล
ผูปวย ครอบครัว และทีมบุคลากรของวัด”

หลวงตาใหคำแนะนำผูปวยมะเร็ง

พิธีตมยาศักดิ์สิทธิ์

หลวงตาใหการรักษาผูปวย

หลวงตานำสวดมนตแดผูปวยไปสูสุคติ การฌาปนกิจแบบธรรมชาติ

สำหรับ ดร.มาเรียน กลาววา “รอยยิ้มบนใบหนาของผูปวยและครอบครัว ซึ่งเปนชวงเวลาที่มีความหมายมากที่สุดในวันนี้ และประทับใจกิจกรรมนั่ง
สมาธิเกานาทีที่ริมโขง ตรงสามเหลี่ยมแมน้ำสองสี จนแตงเปนกลอนสำหรับ 9 minutes meditation”
ดร.แพทริค กลาววา รูสึก “สนุกสนานกับกิจกรรมรองเพลงชวงแนะนำตัว ภูใจที่ไดอยูรวมกิจกรรมกับผูปวยและครอบครัว ในพิธีกรรมตมยาหมอแรก
นัน้ ประทับใจสถานทีท่ ม่ี สี ระบัวสวยอันงามมากอยูเ บีอ้ งหนา รูส กึ ไดถงึ แรงศรัธา โดยเฉพาะเมือ่ หลวงตาใหแตละคนไปรับผลไม ดูทกุ คนมีความสุขเสมือน
ไดรบั เงินลาน รูส กึ ประทับใจกับการปฐมนิเทศของหลวงตาซึง่ ใหความเปนกันเอง และใหเกียรติผมู าเยือนโดยเฉพาะการเรียกชือ่ นัน่ บงบอกถึงจิตวิญญาณ
ของผูบำบัด รูสึกเปนวันที่ไดรับประสบการณที่เขมขน” สวน ดร.เอนริโก ทีมนักวิจัยจากอิตาลี กลาววา “การมาที่วัดคำประมงเปนประสบการณที่นาตื่น
ตาตืน่ ใจ สัมผัสถึงจิตวิญญาณ และรูส กึ ถึงกนบึง้ ของจิตใจ (heart) รูส กึ ถึงความงดงามและความสงบของทีน่ ่ี เปนแหลงทีใ่ หการดูแลอยางเปนปจจุบนั และ
ตัง้ ใจทีม่ กี ารผสมผสานเขากันอยางสมบูรณแบบในทุกๆ การดูแล นอกจากนีย้ งั เปนตัวอยางทีด่ ขี องการดูแลทีเ่ คารพและคำนึงถึงความตองการของผูป ว ย
และครอบครัว ไดเห็นโมเดลการดูแลของวัดคำประมงทีเ่ ปน “พลังแหงการบูรณาการจิตวิญญาณทางการแพทยแผนไทยและชุมชน” ถือเปนรูปแบบของ
ชุมชนไทยที่สามารถรักษาและดูแลผูปวยไดจริง และจะนำเอาแนวคิดที่หลากหลายดังกลาวกลับไปประยุกตใชที่ประเทศอิตาลี”
ทุกคนชืน่ ชมโอด วาเปนตัวอยางทีด่ ขี องพยาบาลมืออาชีพ ทีใ่ ชหวั ใจในการดูแลผูค น และความเปนผูน าํ วิธกี ารเปนผูน าํ นัน้ คือ หัวใจของพยาบาลและ
เปนสิ่งที่สวยงามมาก ๆ มีความสงางาม มีความเมตตา และความมีน้ำใจ แมกระทั่งการเปนผูนําในพิธีกรรม ที่ทำไดสวยงามมากและทำไดดีมาก มุงมั่น
ตั้งใจ มีความสมดุล และออนโยน สมบูรณแบบมาก แมกระทั่งการพูดปฐมนิเทศ กี่ครั้งแลวที่ตองทําแบบนั้น แตมันรูสึกใหมทุกครั้ง และมันรูสึกเหมือน
การพูดอยูกับผูฟง จึงทําใหผูฟงรูสึกถึงความเปนคนพิเศษและทุกคนคงสัมผัสถึงความรูสึกพิเศษนั้นได

อ.วิไลลักษณ ตันติตระกูล (โอต)

พิธีตมยาศักดิ์สิทธิ์

การรักษาผูปวยดวยดนตรีบำบัด

อ.โอต ชวยหลวงตาใหคำแนะนำและการดูแลรักษาผูปวย

เมือ่ วันที่ ๑๕ มิถนุ ายน ๒๕๖๔ มีการประชุมทางไกลผานซูมออนไลน (Zoom Online) ระหวางหลวงตา โอด และทีมนักวิจยั จากนานาชาติ เกีย่ วกับผล
การวิจยั เรือ่ ง “การปรับเปลีย่ นการดูแลตนเองดวยการบูรณาการดานจิตวิญญาณ: บทเรียนจากความรวมมือกันทางวิชาการของนักวิจยั นานาชาติ (Transforming self-care through integration of spirituality: Lessons from an international collaboration)” ซึ่งจะนำเสนอในงานประชุม “Transcultural Nursing Conference International” เมืองนิวแมกซิโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ นี้ โดย ดร.แอนดรา และ ดร.แพทริค เปน
ผูนำเสนอผลการวิจัยดังกลาว

ดร.แอนดรา

ดร.ดอน

ดร.แพทริค

รศ.ดร.สุรีพร

อ.วิไลลักษณ

หลวงตาปพนพัชร

๗๔

อโรคยาบอกกลาว

เนือ่ งจากสถานการณโรคระบาดโควิด-๑๙ทีแ่ พรระบาดไปทัว่ ประเทศไทยและทัว่ โลกตัง้ แตป ๒๕๖๓-ปจจุบนั และยังไมสามารถคาดการณวา จะยุตลิ งไดเมือ่ ใด โดยรัฐบาลไดกำหนด
มาตรการตางๆเรงนำมาใชกับประชาชนเพื่อใหผานพนจากโรคระบาดนี้ใหไดมากที่สุดและเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปได
หลวงตาไดตระหนักและเขาใจในโรคระบาดนีจ้ งึ ไดรว มกับผูเ กีย่ วของประชุมหารือเพือ่ วางแผนปองกันและเตรียมการรับสถานการณใหอโรคยศาล วัดคำประมงพนจากการระบาด
ของโรคนี้โดยการงดรับผูปวยใหม แตยังคงดูแลรักษาผูปวยเกาอยางตอเนื่อง พรอมใหคำปรึกษาโดยวิธี Telemedicine (สั่งยาทางโทรศัพท) และสงยาไปใหทั้งผูปวยใหมและปวยเกา
สำหรับการปรับปรุงและซอมแซมอาคารสถานที่ เนนความสะอาด สบายใจ รมเย็น และเหมาะสมกับผูป ว ยและผูม าเยือนอโรคยศาล วัดคำประมง พรอมทัง้ เรงผลิตยารักษาโรคมะเร็ง
และ ยารักษาโรคระบาดโควิด-19 โดยใชสมุนไพรไทยที่มีอยูภายในอโรคยศาล วัดคำประมง และจากการบริจาค

หลวงตาออกแบบ ควบคุม และตรวจงานการปรับปรุงภูมิทัศน / การปรับปรุงสถานที่บริเวณอโรคยศาล วัดคำประมง

การปรับปรุงสถานที่

การปรับปรุงสถานที่ไดแกการจัดทำภูมิทัศนใหม การปรับปรุงถนน การซอมแซมเและปรับปรุงอาคารผูปวยสงฆอาพาธ อาคารเหลืองรังษี อาคารผูปวยมะเร็งและหองน้ำ
-สุขาที่ชำรุดทรุดโทรมเนื่องจากการใชงานมานานใหอยูในสภาพที่ดีเหมาะสมกับผูปวยและผูมาเยือนซึ่งไดรับบริจาคปจจัยจากผูมีจิตศรัทธาทั้งหลาย

Before
การปรับปรุงถนนในบริเวณฯ

การปรับปรุงอาคารสงฆอาพาธ

การปรับปรุงอาคารผูปวยมะเร็ง

การปรับปรุงอาคารผูปวยมะเร็ง กอนและหลัง

การผลิตยาสมุนไพรไทยเพื่อผูปวยมะเร็ง/ผูปวยโควิด-19

หลวงตารวมกับบุคคลากรทางการแพทย จิตอาสาและผูป ว ยมะเร็งผลิตยาสมุนไพรไทยในการรักษาโรคมะเร็งตามตำรับยาตางๆของอโรคยศาล วัดคำประมงอยางตอเนือ่ ง
สำหรับการผลิตยารักษาโรคระบาดโควิด-19 ถือเปนวาระพิเศษที่ทีมงานไดเรงผลิตยาฟาทะลายโจรแบบแคปซูลซึ่งไดรับบริจาคและไดจากภายในอโรคยศาล วัดคำประมงตั้งแต
พฤษภาคม ๒๕๖๔ จนถึงปจจุบันใหแกผูปวยและชุมชนตางๆที่มีความตองการทั่วไปใหทันตอสถานการณ

จิตอาสาและทีมงานผลิตสารสกัดกัญชาเพื่อผูปวยมะเร็ง

จิตอาสาและทีมงานผลิตยาฟาทะลายโจรแบบแคปซูลเพื่อผูปวยโควิด-19

ม.เทคโนยีราชมงคลอีสาน สกลนคร ถวายกัญชาสด

ฟาทะลายโจรภายในอโรคยศาล

ฟาทะลายโจรบริจาคโดย บ.ปราชญา

หลวงตาออกสื่อออนไลนเพื่อสังคม

Asian Wisdom Care (AWC_RU)
Asian Wisdom Careเปนชองทางการสือ่ สารออนไลนทาง Facebook live ดำเนินการโดย รศ.ดร.สุรพี ร ธนศิลป คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยมี ดร.นพมาศ
พัดทอง เปน admin และอาจารย วิไลลักษณ ตันติตระกูลเปน moderator พรอมดวยทีมงาน
Asian Wisdom Care “การดูแลผูปวยดวยภูมิปญญาตะวันออก” กลุมนี้สรางขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและนำสิ่งที่ไดจากการศึกษา/วิจัยในประเด็นที่เกี่ยวกับการดูแลผูปวยในทุก
ระยะตั้งแตผูมีสุขภาพดี ผูปวยโรคเรื้อรัง จนถึงระยะสุดทายดวยภูมิปญญาตะวันออก ที่รวมถึงการนำองคความรูวิถีพุทธมาถายทอดใหแกสังคมไดนำไปใชใหเกิดประโยชนตอไป
หลวงตาไดรบั นิมนตเปนวิทยากรหลักในการแลกเปลีย่ นความรู การดูแลผูป ว ยมะเร็งระยะสุดทายแบบประคับประคองตามแนวอโรคยศาล วัดคำประมง ผานเพจ “ Asian wisdom
care” ทาง Facebook live ทุกวันเสาร เวลา ๑๙.๓๐-๒๐.๓๐ น.(เริ่ม ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

หลวงตาปพนพัชร
วิทยากรหลัง

รศ.ดร.สุรีพร ธนศิลป
ผูดำเนินการ

ดร.นพมาศ พัดทอง
Admin

อ.วิไลลักษณ ตันติตระกูล
Moderator

ขอเชิญฟงธรรมะกับหลวงตาปพนพัชรฯ

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

๗๕

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

บก. บอกกลาว

คณะผูจ ดั ทำอโรคยศาลสารลวนมีความปลาบปลืม้ ปตยิ นิ ดีทอ่ี โรคยศาลสารฉบับที่ ๒๖ ปท่ี ๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เปนฉบับทีจ่ ดั พิมพในชวงโอกาสอันเปนมงคลยิง่ ของปวงชนชาวไทยคือ โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูห วั ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินนี าถ พระบรม
ราชชนนีพนั ปหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เปนโอกาสทีท่ กุ คนจะไดรว มกันแสดงความจงรักภักดีและนอมสำนึกถึงพระมหากรุณา
ธิคุณของทั้งสองพระองคมีคุณูปการใหญหลวงตอประเทศชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งการแพทยแผนไทย รวมทั้งพสกนิกรชาว
ไทยตลอดมา
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ยังถือเปนโอกาสสำคัญ “วันแม
แหงชาติ” อีกดวย คณะผูจ ดั ทำอโรคยศาลสารขออำนาจคุณพระศรีรตั นตรัยและสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ตลอดทัง้ พระคุณของแม โปรด
ดลบันดาลใหทกุ ทานมีความสุข เจริญยิง่ ดวยจตุรพิธพรชัย สมมโนปรารถนาทุกประการใน “วันแมแหงชาติ” และตลอดไป
ดวยความปรารถนาดีจาก

ชัยนรินท พันธภิญญาภรณ
บรรณาธิการอโรคยศาลสาร

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

: Phra Paponpatchara Pibanpaknitee

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

ดูอโรคยศาลสารยอนหลัง

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

๖

