การเตรียมตัวเขารับการรักษาที่อโรคยศาล
วัดคําประมง
1) นําประวัตกิ ารรักษาทีส่ าํ คัญจากโรงพยาบาลมาแสดง เชน
ผลการตรวจชิ้นเนื้อ ผลการตรวจเลือด ตรวจคาเซลลมะเร็ง
ประวัติการทําผาตัด ประวัติการรับยาเคมีบําบัด รวมถึงฟลม
เอกซเรย และผลการเอกซเรยตาง ๆ เชน ฟลม MRI, CT
Scan ,Ultrasound เพื่อเปนขอมูลประกอบการรักษา (ขอมูล
เหล า นี้ ส ามารถยื่ น แสดงความจํ า นงขอยื ม เอกสารได ใ น
โรงพยาบาลแตละแหง)
2) ตองมีญาติหรือผูด แู ลอยางนอย 1 คน (ผูด แู ลควรมีสขุ ภาพ
แข็งแรง) เพื่อดูแลเรื่องความสะดวกในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวันตางๆ เชน การประกอบอาหาร ความสะอาดทางดาน
รางกายและการใหกําลังใจผูปวย การพาผูปวยใหมารวม
กิจกรรมบําบัดตางๆ เชน สมาธิบําบัด ดนตรีบําบัด สวดมนต
เปนตน
3) หากมีโรคประจําตัวควรนํายาเดิมมาดวย พรอมทั้งแจง
เจาหนาที่ผูทําการกรอกประวัติรับทราบ รวมถึงประวัติการ
แพยา แพอาหารตาง ๆ
4) เตรี ย มของใช ส  ว นตั ว ที่ ต  อ งใช ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น เช น
เครือ่ งนอน กระติกนํา้ รอน หมอหุงขาว พัดลม อุปกรณสาํ หรับ
ประกอบอาหาร โดยทางวัดจะมีครัว เตาแกส และตูเ ย็นสําหรับ
แชอาหารสดไวให
5) หมอเคลือบเบอร 32 หนึ่งชุดสีนํ้าเงินมีหูหิ้ว สําหรับเขาพิธี
ตมยาในผูปวยใหมทุกราย เพื่อใชอุนยาใหผูปวยรับประทาน
ทุกวัน และเมื่อกลับไปที่บานเพื่อนําไปตมยาที่ทางวัดจัดสงให
ทางไปรษณียตอไป
6) ผูปวยตองเขารับการรักษาอยางนอย 2 สัปดาหขึ้นไปทั้งนี้
เพือ่ เปนการปรับวิถชี วี ติ ใหคนุ เคยตอการปฏิบตั ติ วั เพือ่ พรอมที่
จะนําแนวทางของอโรคยศาล วัดคําประมง ไปปฏิบัติเมื่อกลับ
ไปอยูที่บานไดอยางถูกตองเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอตัว
ผูปวยเอง
7) อาหารที่ควรเตรียมมาสําหรับผูปวย
- ขาวกลอง , ขาวไรซเบอรรี่ , ขาวซอมมือ
- เครื่องปรุง เชน ซีอิ๊วขาว
- อาหารประเภทชีวจิต , อาหารเกอรสัน
- อาหารเสริมทางการแพทย ไดแก นม Isocal(ไอโซคาล)
(หาซื้อไดตามรานขายยาทั่วไป)

รวมสมทบทุนเพื่อชวยเหลือผูปวยโรคมะเร็งไดที่
ธนาคารกรุงไทย สาขาอําเภอเมือง ชื่อบัญชี วัดคําประมง
เลขที่บัญชี 412-0-01996-9
ธนาคารกรุงไทย สาขาเจริญเมือง
ชื่อบัญชี โครงการชวยชีวิตพิชิตมะเร็ง(วัดคําประมง)
เลขที่บัญชี 442-0-18434-5
ธนาคารกรุงไทย สาขาเจริญเมือง ชื่อบัญชีวัดคําประมง
เลขที่บัญชี 442-0-17816-7
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสกลนคร
ชือ่ บัญชีโรงพยาบาลการแพทยแผนไทยดานมะเร็งอโคยศาล
คําประมง (HTCC) เลขที่บัญชี 316-4-63333-5

โรงพยาบาลการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน
ดานมะเร็ง สกลนคร อโรคยศาล วัดคําประมง
Hospital of Excellence in Thai Traditional and
Complementary Medicine for Cancer at Sakonnakhon
Arokhayasala Khampramong Temple (HTCC)

ธนาคารกรุงเทพ สาขาสกลนคร ชือ่ บัญชีวดั คําประมง จ.สกลนคร
เลขที่บัญชี 316-4-55939-9
ธนาคารกสิกรไทย(กองทุนยามะเร็ง) สาขาสกลนคร
ชื่อบัญชี พระปพนพัชร จิรธัมโม เลขที่บัญชี 120-2-04508-8
ธนาคารไทยพาณิชย สาขาสกลนคร
ชื่อบัญชี พระปพนพัชร ภิบาลพักตรนิธี
เลขที่บัญชี 547-2-23040-1
ธนาคารทหารไทย สาขาสกลนคร ชือ่ บัญชี พระปพนพัชร จิรธัมโม
(กองทุนยารักษามะเร็ง) เลขที่บัญชี 347-2-42533-3
สถานที่ตั้ง
95 หมู 4 ต.สวาง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
โทร : 042-704880 , 081-1117107
โทรสาร : 042-704973
Website : www.khampramong.org
Email : oattooat@gmail.com
ppparokhaya@gmail.com
Facebook : อโรคยศาล วัดคําประมง

อโรคยศาล วัดคําประมง

ประวัติความเปนมา

อโรคยศาล วัดคําประมง เปนสถานที่ใหการดูแล
รักษาผูปวยมะเร็งทุกชนิดอยางเปนองครวม ดวยวิธีรักษา
ทางการแพทยแบบผสมผสานทั้งการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก ภายใตความรับผิดชอบดูแลของพระ
อาจารยปพนพัชร จิรธัมโม เจาอาวาสวัดคําประมง ทั้งนี้
โดยผูปวยไมตองเสียคาใชจายใด ๆทั้งสิ้น ไดจัดตั้งขึ้น
ในป พ.ศ. 2547 จนถึงปจจุบัน (พ.ศ. 2559) มีผูปวยโรค
มะเร็งที่เขามารับการรักษา กวา 4,900 ราย
ได รั บ การจั ด ตั้ ง เป น “โรงพยาบาลการแพทย
แผนไทยและการแพทยผสมผสานดานมะเร็ง สกลนคร
อโรคยศาล วัดคําประมง” ใหการรักษาผูปวยมะเร็งโดยไม
แบงแยก เชื้อชาติ ศาสนา และถือเปนโรงพยาบาลตนแบบ
ของการรักษาโรคมะเร็งดวยการแพทยแผนไทยและการ
แพทยแบบผสมผสานแหงแรกของประเทศไทย โดยไดรับ
รหัสการจัดตั้งโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2557
(ฐานขอมูลอโรคยศาล ป พ.ศ.2559)

ตนทุนคือหัวใจ กําไรคือความสุขของประชาชน

2.1 มนตราบําบัด คือการสวดมนต
2.2 สมาธิบําบัด
2.3 การออกกําลังกาย เชน ชี่กงวิถีไทย โยคะ ษีดัดตน
2.4 ศิลปะบําบัด
2.5 หัวเราะบําบัด
2.6 ดนตรีบําบัด
2.7 อาหารตานมะเร็ง

นามผูบริจาค.................................................................................................นามสกุล..............................................................................................
บานที่เลขที่.......................หมูที่..............ซอย......................................ถนน........................................แขวง/ตําบล.................................................
เขต/อําเภอ...............................................................จังหวัด..............................................................
มีจิตศรัทธารวมบริจาคเปนเงิน...............................................................บาท.....................................สตางค
นํามาถวายดวยตนเอง
โอนผานบัญชีทั้งนี้ไดแนบสําเนาสลิปมาแลว
โดยบริจาคผานชองทาง
เช็คสั่งจายในนาม พระปพนพัชร ภิบาลพักตรนิธิ หรือสั่งจายในนาม วัดคําประมง
หมายเหตุ: หากตองการรับใบอนุโมทนาบัตร ติดตอที่ 042-704880, 081-1117107
E-mail : oattooat@gmail.com

2) การแพทย แ บบผสมผสาน(Complementary
Medicine) เปนการรักษาแบบเสริมควบคูไ ปกับการรักษา
หลัก มุงเนนการดูแลสุขภาพแบบองครวม (Holistic Care)
โดยจัดกิจกรรมบําบัดใหกับผูปวยและผูดูแลตลอดจนจิต
อาสา ไดปฏิบตั กิ จิ กรรมรวมกันเปนประจําทุกวัน เพือ่ เรียน
รูแนวทางในการดูแลสุขภาพของตนเองเชน

ขอเชิญรวมสมทบทุนชวยเหลือผูปวยโรคมะเร็ง

1) การแพทยแผนไทย (Thai Traditional Medicine)
โดยรักษาดวยยาสมุนไพรซึง่ มีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน และมีงาน
วิจัยสนับสนุนและรับรอง

โรงพยาบาลการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสานดานมะเร็ง สกลนคร อโรคยศาล วัดคําประมง

การรักษาโรคมะเร็งตามแนวทางอโรคยศาล

