
ฉบับที่ ๙ ปที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘

ฑีฆายุโกโหตุมหาราชา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

วันพอแหงชาติ
 อโรคยศาลสารฉบับที่ ๙ ปที่ ๓ วันเฉลิมพระชนม 
พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
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การดูแลแบบองครวมตามแนวทางของอโรคยศาล (โดยยอ)

 โรงพยาบาลการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสานดานมะเร็ง อ
โรคยศาลสกลนคร วัดคำประมง เปนโรงพยาบาลที่ใหการรักษาและดู แล
ผูปวยมะเร็งแบบองครวมตามแนววิถีพุทธดวยการแพทยแผนไทย ใช
สมุนไพรตามธรรมชาติ กระบวนการดูแลผูปวยมะเร็งตามแนวทาง อโรค
ยศาล

  ๑. การจัดสภาพแวดลอม (Environment) ความสะอาด ความรมเย็น

 ๒. แรงสนับสนุนทางสังคม (Social Support) มีครอบครัวเปนกำลัง ใจ
ชวยเหลือในกิจวัตรประจำวันใหสามารถดำเนินกิจกรรมตางๆได

 ๓. กระบวนการรักษา (Treatment) การดูแลแบบผสมผสานไมปดกั้น ใน
การแพทยแผนปจจุบัน
   ๓.๑ การรักษาดวยยาสมุนไพรซึ่งมีคุณภาพมาตรฐาน

 ๓.๒ การจัดการอาการ (Symptom Management) โดยใชธรรมะ และ
สมุนไพร

  ๓.๓ การดูแลแบบผสมผสานตางๆไดแก การสวดมนต สมาธิบำบัด การ
ออกกำลังกาย ศิลปะบำบัด หัวเราะบำบัด ดนตรีบำบัด การรับประ ทาน
อาหารอยางถูกตอง 

   ๓.๔ การดูแลตอเนื่อง

 ๔. การปฏิบัติที่สัมพันธกับกิจกรรมทางศาสนา (Religious Practice) ทุก
ศาสนาตางมีหลักปฏิบัติใหทุกคนเปนคนดี

  ๕. จิตอาสา (Volunteers) ไมจำกัดเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนาและอาชีพ 
สามารถชวยเหลือผูปวยได

  ๖. การดูแลดานเศรษฐกิจ (Economics) ผูปวยไมตองกังวลเพราะไมมี 
คาใชจายใดๆทั้งสิ้น

 ๗. การดูแลดานจิตวิญญาณ (Spiritual Care) การดูแลรักษานอก จาก
กายและจิตแลววิญญาณเปนสิ่งสำคัญ ใหผูปวยไดไปสูสุคติและภพ ภูมิที่
ดีตอไป

ดูรายละเอียด : กรณีศึกษา ณ โรงพยาบาลการแพทยแผนไทยและการ 
แพทยผสมผสานดานมะเร็งสกลนคร อโรคยศาล วัดคำประมง 
www.khampramong.org

และการแพทยแบบผสมผสาน ใหการดูแลรักษาอยางเปนองครวมดวย 
สมุนไพรไทย ธรรมะ (สมาธิบำบัด) และธรรมชาติบำบัดเพ่ือฟนฟูดูแล 
รางกาย จิตใจ และจิตวิญญาณของผูปวยมะเร็งทุกคนโดยไมปฏิเสธ การ
แพทยแผนปจจุบัน และไมคิดคาใชจายใดๆ จากผูปวย
 ปจจุบันเปนโรงพยาบาลการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน ดาน
มะเร็งสกลนคร อโรคยศาล วัดคำประมง Hospital of Excellence in 
Thai Traditional and Complementary Medicine for Cancer, 
Sakonnakhon. [HTCC]

 พระอาจารย ดร.ปพนพัชร ภิบาลพักตรนิธี (จิรธัมโม 
ภิกขุ) เจาอาวาสวัดคำประมง จังหวัด สกลนคร 
ประธานผูกอต้ังอโรคยศาล เพ่ือชวยเหลือ ผูปวยท่ีเปน
โรคมะเร็งทุกชนิด โดยไมเลือก เช้ือชาติ ชนช้ัน ลัทธิ 
และศาสนา ดวยการแพทยแผนไทย และการ

ผูกอตั้ง สาระนารู

หลวงตารับพระราชทานใบประกาศเกียรติคุณฯ

๑๔

หลวงตาเขารวมกิจกรรมโครงการกำลังใจ

รางวัล “ประชาบดี”

ขอแสดงความอาลัย ถวายแด
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายกสงเสด็จสูพระนิพพาน

คณะกรรมการมูลนิธิอภิญญาณอโรคยศาล ผูบริหาร บุคลากร ผูปวย 
โรงพยาบาลการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสานดานมะเร็งสกลนคร 

อโรคยศาล วัดคำประมง 

ขอแสดงความอาลัย ถวายแด
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายกสงเสด็จสูพระนิพพาน

คณะกรรมการมูลนิธิอภิญญาณอโรคยศาล ผูบริหาร บุคลากร ผูปวย 
โรงพยาบาลการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสานดานมะเร็งสกลนคร 

อโรคยศาล วัดคำประมง 

หลวงตารวมประชุม “กำจัดพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ำดี”

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไดเสด็จฯ ไป 
พระราชทานใบประกาศเกียรติคุณแกผูสนับสนุนการบริจาค 
โลหิตของสภากาชาดไทย ณ หางสรรพสินคาเดอะมอลล 
จ.นครราชสีมา เมื่อ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

  หลวงตาปพนพัชรฯ ไดรับพระราชทานใบประกาศเกียรติคุณ 
ในฐานะผูใหการสนับสนุนการบริจาคโลหิตของสภากาชาดไทย 
ณ อโรคยศาล วัดคำประมง ในครั้งนี้ดวย

  พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิตติยาภา เสด็จฯ ไปทรงเปนประธานการ 
ประชุม ครบรอบ ๙ ป โครงการกำลังใจในพระดำริ ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน 
จังหวัดเชียงใหม เมื่อ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

 ในการน้ีหลวงตาปพนพัชรฯ ไดรวมรับเสด็จและแสดงผลงานของอโรคยศาล ใน 
โครงการกำลังใจเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูตองหาหญิงเรือนจำกลางอุดรธานี 

 พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ เสด็จฯ ไป ทรง
เปนประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังงานสังคมเพ่ือผูอยูใน ภาวะลำบาก 
และประทานรางวัลผูทำคุณประโยชนดีเดนแกผูท่ีชวยเหลือผูท่ีอยู ในภาวะลำบาก 
รางวัล “ประชาบดี” และเข็มเชิดชูเกียรติประจำป ๒๕๕๘ ณ หอง ประชุม ปริ๊นซ
บอลลูน ๓ โรงแรมปริ๊นซพาเลซ กทม. เมื่อ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

 ในการน้ีพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลีฯ ประทานรางวัล “ประชาบดี” 
และเข็มเชิดชูเกียรติแกหลวงตาปพนพัชรฯในฐานะผูทำคุณประโยชนแกผูที่ อยู
ในภาวะลำบากจาก โรคมะเร็ง
 

  หลวงตาปพนพัชรฯ ไดเขารวมประชุมคณะกรรมการอำนวยการแผน 
ยุทธศาสตร “กำจัดพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ำดี” คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๘ 
โดยมี นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรคเปนประธานการ 
ประชุม ณ หองประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี เมื่อ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ 



๒ ๗๒ ๗

อโรคยาฯบอกกลาวภาพกิจกรรมระหวางเดือน กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๘

๒ ๓

 เมื่อปลายเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน ๒๕๕๘ หลวงตาปพนพัชรฯ ไดอาพาธอันเนื่องมาจากโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวานและ โรคไขมันใน
เลือดสูง ไมสามารถเดินได การพูดลำบาก และปวดศรีษะมากตองรับการรักษาตัวอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน ดวยความหวงใย ของศิษยานุศิษย 
ผูปวยมะเร็ง ญาติๆ และชาวอโรคยศาลตลอดจนผูเกี่ยวของเฝาติดตามการอาพาธของหลวงตาฯ  ตลอดมา จึงขอสรุปการ รักษาหลวงตาฯ พอ
สังเขปดังนี้

   เม่ือวันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ หลวงตาฯ มีอาการขาออนแรง หนังตาดานซายตก ปวดศรีษะ และมุมปากดานซายตก การกลืน ลำบาก 
เสียงแหบ ไดเขารับการรักษาที่รพ.สกลนคร จากการวินัจฉัยพบวาเสนเลือดในสมองสวนMedullaตีบ หลังจากรักษาที่ รพ.สกลนคร ได ๕ วัน 
จึงไดเดินทางมารับการรักษาตอที่ รพ.ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ อยูภายใตการดูแลอยางดีของ รศ.นพ.สมบัติ มุงทวีพงษา เปนเวลา ประมาณ 
๑ เดือน หลังจากนั้นแพทยไดอนุญาติใหกลับ จึงเดินทางมารักษาตอที่ รพ.วิชัยยุทธ เพื่อทำกายภาพบำบัดและฟนฟูดวยการ ฝงเข็มโดย นพ. 
กิตติศักดิ์ เกงสกุล ใหการดูแลเปนอยางดีเปนเวลาประมาณ ๓ สัปดาห ระหวางที่รักษาและทำกายภาพอยูที่ รพ.วิชัยยุทธ ไดเกิดภาวะแทรกซอน 
คือภาวะติดเชื้อและหลอดเลือดดำอักเสบ ไดรับการใหยาฆาเชื้อจนครบหลังจากนั้นแพทยจึงอนุญาติใหกลับไดและได ประสานกับ นพ.โสภณ วัณ
ไวทยจิตร ผอ.รพ.พระอาจารยแบน ธนากโร และรักษาการผูอำนวยการรพ.การแพทยแผนไทยและการแพทย ผสมผสานดานมะเร็ง สกลนคร
ซึ่งเปนแพทยฝงเข็ม ใหทำการฝงเข็มตอเนื่อง โดยคุณหมอเดินทางมาฝงเข็มใหหลวงตาฯ ที่วัดอยางตอเนื่อง จน  ถึงปจจุบัน หลังจากเดินทาง
กลับมาที่วัด สุขภาพของหลวงตาฯ ดีขึ้นตามลำดับ ระดับความดันโลหิตเปนปกติ ระดับน้ำตาลในเลือดอยูในระดับ ปกติ ยังมีอาการ ขาออนแรง 
เสียงแหบ กลืนแลวสำลัก บางครั้งมีอาการชาบริเวณรางกายซีกขวา บางครั้งหากพักผอนไมเพียงพอจะมีอาการ ปวดมึนศรีษะ จากผลการตรวจ
เลือดทางหองทดลองครั้งลาสุดผลเปนปกติ ระดับไขมันในเลือดลดลงอยูในระดับปกติ ระดับน้ำตาลในเลือด และความดันโลหิตปกติ

  อาการโดยรวมของหลวงตาฯ ยังไมปรกตินัก แตดวยปณิธานที่แนวแนในการชวยเหลือมวลมนุษยชาติผูปวยโรคมะเร็งตางๆ ไม เคยหยุดนิ่ง หล
วงตาฯ ยังคงปฏิบัติงานตางๆ ในอโรคยศาลเชนเดิม ไดแก การรักษาผูปวยมะเร็งที่ HTCC การดูแลผูตองขังหญิงเรือนจำกลางอุดรธานี ใน
โครงการกำลังใจ การประชุม การสัมนาทางวิชาการทั้งใน-นอกสถานที่ ตลอดจนการตอนรับบุคคลสำคัญ บุคลากรทางการแพทย และผู สนใจ
ที่มาเยี่ยม ศึกษาดูงาน นอกจากนั้นหลวงตาฯ ยังไดใหความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของ การรักษาโรคมะเร็ง โดยการเชิญชวนผูมี จิตศรัทธา
สราง “โรงแปรรูปสมุนไพร” เพื่อรักษาผูปวยมะเร็งใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและกวางขวางมากขึ้น 

   จึงขอเชิญชวนทุกทานไดรวมทำบุญทอดผาปาสรางโรงงานเครื่องแปรรูปสมุนไพร (Spray dry) ในวันอาทิตยที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙

โรงพยาบาล HTCC รวมจัดนิทรรศการมหกรรม 
สมุนไพรแหงชาติคร้ังท่ี ๑๒ ณ อิมแพค เมืองทอง- 
ธานี จังหวัดนนทบุรี 
ระหวาง ๒-๖ กันยายน ๒๕๕๘

นศ.มทร.อีสาน วข.สกลนคร ศึกษาดูงานและจัด 
กิจกรรมรวมกับผูปวยที่ HTCC 
เมื่อ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

คณะศิษยานุศิษยหลวงปูสิม ผูปวยและญาติ HTCC 
รวมถวายผาพระกฐินสามัคคี ณ มหาวิหารอโรคย- 
ศาล วัดคำประมง
เมื่อ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

คณะจิตอาสาตระกูลโอสถานุภาพไดรวมเปนจิต 
อาสามอบสิ่งของและอาหารใหกับผูปวยที่ HTCC
เมื่อ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ดร.เบน กุมารแพทยจากออสเตรเลียและคุณยูเปน 
จิตอาสาใหกับผูปวยที่ HTCC
เมื่อ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

หลวงตาฯ และทีมงานรวมกับ คุณสมสกล โอสถานุภาพ 
และคณะประชุมรางแผนการกอสรางโรงแปรรูป
สมุนไพรที่ Waterman Home จ.นนทบุรี
เมื่อ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘

หลวงตาฯ แพทย พยาบาลและผูปวย ถวายสักการะ 
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายก สงเสด็จสู 
พระนิพพานที่ HTCC
เมื่อ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

หลวงตาฯ ไดรวมงานฉลอง “คนคนฅนอวอรต ครั้ง
ที่ ๗” ณ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย กทม.
เมื่อ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘

พิธีตมยา “ยอดยามะเร็ง” เพื่อผูปวยมะเร็ง       ณ 
อโรคยศาล วัดคำประมง
เมื่อ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ 

บุคลากรทางการแพทย รพ.น้ำพอง จ.ขอนแกน 
ศึกษา ดูงานที่ HTCC
เมื่อ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘

บุคลากรทางการแพทยแผนไทย รพ.ศูนยขอนแกน 
จ.ขอนแกน ศึกษาดูงานท่ี HTCC
เม่ือ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

ศ.แสวงบุญ เฉลิมวิภาศ ผอ.ศูนยธรรมรักษและ 
คณาจารยพรอมบุคลากรทางการแพทยจาก มธ. 
ศึกษา ดูงานที่ HTCC
ระหวาง ๒๘-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ฟงธรรมะกับหลวงตาปพนพัชรฯ
ทุกวันเสาร       : สถานีวิทยุจราจร สวพ.๙๑ สัมภาษณหลวงตาฯ ในรายการ "สวพ.๙๑ จิตอาสาตนบุญตนแบบของการใหกับหลวงตาปพนพัชรฯ" เวลาประมาณ  
          ๑๒.๐๐-๑๒.๔๕ น.


