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 อโรคยศาลฉบับที่ ๑๑ ปที่ ๔ ในโอกาส "วันแมแหง ชาติ" ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ อันเปนวันพระราชสมภพ  ๘๔ พรรษา ของ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ "แมของแผนดิน" ซึ่งพระองคทรงมีพระคุณตอแผนดิน และพสกนิกร ชาวไทย
นานัปการตลอดมา กระผมในนามทีมงานอโรคยศาลสารขอรวมถวายพระพรขอจงทรงพระเจริญมีพระชนมายุ ยิ่งยืนนาน 
  อโรคยศาลสารฉบับนี้ไดเปนสื่อเผยแพรสาระและกิจกรรมตางๆ ของ มูลนิธิอภิญญาอโรคยศาลระหวางเดือน พฤษภาคม 
ถึง สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ผานมา หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดบกพรองโปรดชวยใหคำเสนอแนะกับทีมงานอโรคศาลสาร เพื่อจะได ปรับปรุง
ใหดียิ่งขึ้นตอไป 
 ทีมงานอโรคยศาลสาร ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พรอมดวยพระคุณของแม จงบันดาลใหทุกทานมี 
ความสุขความเจริญทั้งดวยจตุรพิธพรชัย และสมความปรารถนาทุกประการในวันแม และตลอดไป

 เนื่องจากในปจจุบันมีการจำหนายหรือแอบอางยารักษามะเร็งสูตรวัดคำประมง ตามเว็บไซตและ Social Network ตางๆ ทางวัดคำ ประมง
ขอเรียนแจงใหทุกทานทราบวาทางวัดคำประมงไมมีสวนเกี่ยวของกับการจำหนายยาสูตรวัดคำประมงและยังคงไวในการรักษา ผูปวยมะเร็ง
โดยไมมีคาใชจายใดๆทั้งสิ้น จึงขอแจงใหทราบทั่วกัน หากพบเห็นการจำหนายหรือแอบอางดังกลาวกรุณาแจงเบาะแส ตาม ที่อยู เบอรโทร 
อีเมล หรือเว็บไซต ขางลางนี้ ทางวัดจะดำเนินการตามกฏหมายตอไป
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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 

เลขที่บัญชี  : ๓๑๖-๔-๖๓๓๓๓-๕ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสกลนคร

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

  พระอาจารย ดร.ปพนพัชร ภิบาลพักตรนิธี (จิรธัมโม ภิกขุ) เจาอาวาสวัดคำประมง จังหวัดสกลนคร ประธาน ผูกอตั้งอ
โรคยศาล เพื่อชวยเหลือผูปวยที่เปนโรคมะเร็งทุกชนิด โดยไมเลือกเชื้อชาติ ชนชั้น ลัทธิ และศาสนา ดวยการแพทยแผน
ไทยและการแพทยแบบผสมผสาน ใหการดูแลรักษาอยางเปนองครวมดวยสมุนไพรไทย ธรรมะ (สมาธิบำบัด) และ
ธรรมชาติบำบัดเพื่อฟนฟูดูแล รางกาย จิตใจ และจิตวิญญาณของผูปวยมะเร็งทุกคนโดยไมปฏิเสธ การแพทยแผนปจจุบัน 
และไมคิดคาใชจายใดๆ จากผูปวย

ผูกอตั้ง

คติธรรมของหลวงตาปพนพัชร

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯพระราชทานพระราชทรัพยแดอโรคยศาลวัดคำประมง

"การทำความดีสรางบุญบารมีนั้นตองใชความเพียรความอดทนอยางสูง แมจะไดรับความ
ทุกขและความขมขื่นใจบางแตผลสุดทายที่ไดรับคือความชุมชื่นใจเสมอ"

๑๔

หลวงตาปพนพัชรฯ รวมประชุม “การจัดทำคูมือ Palliative Care”

หลวงตาปพนพัชรฯ รวมประชุมโครงการกําจัดพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ำ
ดีกับผูบริหารกระทรวงสาธารณสุข

หลวงตาปพนพัชรฯ รวมประชุม “การบริหารจัดการโรงพยาบาลแพทยแผนไทยฯ”

 ดวยพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฏราชกุมาร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ไดทรงพระมหากรุณาโปรดเกลาฯ พระราช ทานพ
ระราชทรัพยจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท แด อโรคยศาล วัดคำประมง โรงพยาบาลการ แพทยแผน
ไทยและการแพทยผสมผสานดานมะเร็งสกลนคร เพ่ือใชในการเยียวยาพยาบาล และรักษา
ผูปวยมะเร็งโดยไมเสียคาใชจายใดๆ โดย นายอดิศักด์ิ เทพอาสน ผูวาราชการ จังหวัดสกลนคร 
ขาราชการ ผูนำทองถิ่น กํานัน ผูใหญบาน จิตอาสา แพทย พยาบาล และผูปวยมะเร็ง รวม
เปนสักขีพยาน ณ อโรคยศาล วัดคําประมง จังหวัดสกลนคร เมื่อ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙

   นายแพทยณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงษ รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและ 
การแพทยทางเลือก เปนประธานการประชุม “การจัดทําคูมือ Palliative Care สําหรับ
ผูปวยมะเร็งระยะสุดทายดวยการพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสานตามแนวทางอ
โรคยศาลวัดคําประมง” ณ หองประชุม กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและ การแพทย
ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จังหวัด นนทบุรีเมื่อ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาจัดทำคูมือบรรลุตามวัตถุประสงคและมีมติเห็นชอบ  เพื่อนํ
าเสนอผูบริหารระดับสูงตอไป 

  นายแพทยโสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนประธานการประชุมคณะ 
กรรมการอำนวยการกำจัดพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ำดี ณ หองประชุมชัยนาท 
นเรนทร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี เมื่อ ๒๕ กรกฎาคม 
๒๕๕๙ โดยมติที่ประชุมไดมอบหมายการจัดทำโครงการรวมในเรื่องการดูแลผูปวย แบบ
ประคับประคอง (Palliative Care) โดยมีหนวยงานผูรับผิดชอบ คือ ๑.สถาบัน มะเร็ง
แหงชาติ ๒.กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ๓. อโรคย ศาล วัด
คําประมง

   นายแพทยปราโมทย เสถียรรัตน รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการ 
แพทยทางเลือก เปนประธานการประชุม “การบริหารจัดการโรงพยาบาลการแพทย 
แผนไทยและการแพทยผสมผสานดานมะเร็งสกลนคร อโรคยศาล วัดคําประมง” ณ 
หองประชุมกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 
จังหวัดนนทบุรี เมื่อ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งไดขอสรุปและมีมติเห็นชอบเพื่อนํา เสนอ
ผูบริหารระดับสูงตอไป 



๒ ๗๒ ๗

ฟงธรรมะกับหลวงตาปพนพัชรฯ

อโรคยาบอกกลาว

สาระนารู
สธ.ตั้งเปาลดการเสียชีวิตมะเร็งทอน้ำดีลงครึ่งหนึ่งในอีก 10 ปขางหนา

กิจกรรมสำคัญครั้งตอไป

ภาพกิจกรรมระหวางเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๕๙

๒ ๓

 จากสถานการณความรุนแรงของโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ำดี ครม.มีมติใหกระทรวงสาธารณสุขเปนผูรับผิดชอบและผลักดันแผน 
ยุทธศาสตรทศวรรษกำจัดพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ำดีรวมกับหนวยงานตางๆ ของกระทรวงสาธารณสุขและเครือขาย
  ผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการแผนยุทธศาสตร “กำจัดพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ำดี” เมื่อวันจันทรที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ท่ี
ผานมา ซ่ึงมีผูแทนจากหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของรวมถึงวัดคำประมงไดรับเชิญและแตงต้ังใหเปนคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาแผนยุทธศาสตร 
ทศวรรษของการกำจัดพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ำดี การขับเคลื่อนยุทธศาสตร และแนวทางความรวมมือระหวางภาคสวนตางๆ 
  สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตรมุงใหประชาชนคนไทยทุกหมูบานปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไมตับ ผูปวยมะเร็งทอน้ำดีมีจำนวนลดลง และ 
มีคุณภาพทีดีขึ้น โดยประกอบดวย ๕ ยุทธศาสตร คือ การพัฒนานโยบายและควบคุมกำกับ การเสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันโรค การ
พัฒนาการรักษาอยางเปนระบบ  การสงเสริมการมีสวนรวมในการควบคุมโรคอยางรอบดาน และการวิจัยและพัฒนาฐานขอมูลที่มีประ สิทธิ
ภาพ
 ในการนี้วัดคำประมงไดมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนในประเด็นการดูแลรักษาแบบประคับประคองโดยใชสมุนไพรไทยและภูมิปญญา 
แบบผสมผสาน ซึ่งจะมีสรางและใหความรูแกพยาบาลและอสม.เปาหมายกวา ๑,๐๐๐ คน ครอบคลุมการดูแลผูปวยกวา ๗,๕๐๐๐ ราย เพื่อ ให
ผูปวยรอดชีวิตเพิ่มขึ้น และลดการติดพยาธิใบไมตับนอยกวารอยละ ๑ ในป พ.ศ.๒๕๖๘

  เดิมวัดคำประมง ไดมีแนวความคิดจะกอสราง สถาบันญาณสิทธิธรรมโอสถบำบัด เพื่อเปนสถาบันวิจัยและพัฒนาการแพทยแผนไทยและ 
การแพทยทางเลือก แบงเปนสองภาคสวนดวยกันคือในภาคสวนของจิตวิภาค ไดแกการกอสราง “พระนาครัตนโพธิสักกมหาธาตุ” ซึ่งเปน สถาน
ที่ที่เปนที่พึ่งทางใจของผูปวยและญาติมิตรกับทั้งเปนขวัญและกำลังใจใหกับเจาหนาที่ แพทย พยาบาล อาสาสมัคร ที่เสียสละ เวลามาชวยเหลือ
ดูแลผูปวยโดยไมคิดมูลคาใด ๆ ทั้งสิ้น ในภาคสวนของ กายวิภาคนั้น ไดแกการกอสราง “สถาบันญาณสิทธิธรรมโอสถ บำบัด” ซึ่งเปนการผสม
ผสานในการดูแลรักษาผูปวยมะเร็ง และพัฒนาทางจิตวิญญาณอยางกลมกลืนแบบบูรณาการ โดยทั้ง ๒ ภาคสวน (กายวิภาคและจิตวิภาค) นี้
จะเกื้อกูลกันและกันเพื่อประโยชนสูงสุดในการศึกษาวิจัยและพัฒนา พรอมกับการเรียนรูเพื่อนำมาปรับใชในการ บำบัดรักษาผูปวยมะเร็งใน
ระยะตาง ๆ อยางสมดุล ดวยวิถีแหงธรรมะและธรรมชาติ ใหเกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลอยางสูงสุดทั้งใน รูปธรรมและนามธรรมตอไป 
  แตเนื่องจาก อาคารสถาบันญาณสิทธิธรรมโอสถบำบัด ในแนวคิดเดิม มีคาใชจายในการกอสรางคอนขางสูงมาก ซึ่งทางวัดมีความจำเปน 
ตองใชปจจัยในการบริการผูปวยมะเร็งเปนหลัก จึงจำเปนตองปรับวิธีการพัฒนาความเปนไปไดในการสรางอาคารดังกลาวสูความเปนจริง โดย
มีแนวคิดที่จะรวมพื้นที่ใชสอยของอาคารโรงงานเครื่องแปรรูปสมุนไพร กับสถาบันญาณสิทธิธรรมโอสถบำบัดเขาดวยกัน เพื่อใหมีประ- โยชน
สูงสุดตอผูปวยและจิตอาสา ดวยการปรับพื้นที่ใชสอยบริเวณศูนยกลางสถาบันญาณสิทธิธรรมโอสถบำบัด ซึ่งเดิมเปนสวนของ “พระ นาครัตน
โพธิสักกมหาธาตุ” นั้นใหเปนพื้นที่สำหรับเครื่องแปรรูปสมุนไพร ( Spray dry ) โดยใหชั้นดาดฟาของอาคารนี้เปนที่ประดิษฐาน 
“พระนาครัตนโพธิสักกมหาธาตุ” ตามเจตนารมณเดิม และปรับพื้นที่ใชสอยภายในอาคารสถาบันญาณสิทธิธรรมโอสถบำบัด ใหมีสวนของ การ
ผลิตยาเม็ดยอดยารักษามะเร็ง และสวนการผลิตยาน้ำ เพื่อใหกระบวนการผลิตมีความสมบูรณและถูกหลักอนามัย  
  ในการออกแบบนั้น จะดำเนินการออกแบบเปนสวน ๆ แบงการออกแบบและการกอสรางเปนเฟสและตอขยายเปนชวง ๆ ตามความเหมาะ 
สมดานงบประมาณภายใตแนวความคิดใหมในการออกแบบสถาบันญาณสิทธิธรรมโอสถบำบัด ใหมีความสอดคลองกับวิธีการรักษาแบบธรรม 
ชาติซึ่งจะคอย ๆ เติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืน โดยยังคงสภาพแนวความคิดดั้งเดิมไว เพื่อเปนเสมือนศูนยกลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู ปวย
และจิตอาสาสืบไป

๓๑ สิงหาคม - ๔ กันยายน ๒๕๕๙ : อโรคยศาลวัดคำประมงรวมออกบูธนิทรรศการ “มหกรรมสมุนไพรแหงชาติครั้งที่ ๑๓ ณ ฮอลล ๖-๘ 
IMPACT เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ : หลวงตาปพนพัชรรับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาการแพทยแผนไทยประยุกต คณะ 

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ทาพระจันทร กทม.

หลวงตาอบรมแพทยแผนไทย ณ สสจ.สกลนคร 
จ.สกลนคร
เมื่อ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

นศ.มรภ.อุบลราชธานี ศึกษาดูงาน HTCC
ระหวาง ๑๖ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

คณะพยาบาลศาสตร วิทยาลัยพยาบาลบรมราช 
ชนนี ม.นครพนม โดย ดร.เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร 
และคณะศึกษาดูงาน HTCC
เมื่อ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

นศ.แพทยแผนไทย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
พิษณุโลก ศึกษาดูงาน HTCC
ระหวาง ๑๑ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

คณะอนุกรรมการสป.สช.เขต ๘ (อุดรธานี) และ 
เขต ๑๒ (สงขลา) ศึกษาดูงานที่ HTCC
เมื่อ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙

จิตอาสา Pascale Annoual ประเทศเฮติ มาเปน 
จิตอาสารวมกับจิตอาสามูลนิธิศิลปะบำบัดดูแลผู
ปวยมะเร็งที่ HTCC
ระหวาง ๒ - ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙

หลวงตาบรรยายเร่ือง “การอนุรักษและการใชประ 
โยชนจากสมุนไพรใหกับเจาหนาท่ีโครงการพระราช 
ดำริ อ.นาแหว จ.เลย และศึกษาดูงานที่ HTCC
ระหวาง ๑๘ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

นพ.อากาศ พัฒนเรืองไล ที่ปรึกษากรมการแพทย 
และคณะดูงาน HTCC
ระหวาง ๑๕ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

หลวงตารวมประชุม Medicopolis (เวชนคร) for 
Better Health Care in AEC ณ โรงแรม 
Century Park , กทม.
เมื่อ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

นิสิตคณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยา- 
ลัย ฝกปฏิบัติงาน Palliative Care ที่ HTCC
ระหวาง ๒๓ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

หลวงตาบรรยาย “พุทธศาสนาในการดูแลผูปวย 

มะเร็ง” ณ โรงแรมเจริญธานี จ.อุดรธานี
๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

หลวงตาบรรยายการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประ คับ
ประคองดานการแพทยแผนไทยและผสม ผสาน จัด
โดย สจจ.ตาก ณ โรงแรมราชาบุรี จ.ตาก
เมื่อ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ทุกวันเสาร : สถานีวิทยุจราจร สวพ.๙๑ สัมภาษณหลวงตาในรายการ "สวพ.๙๑ จิตอาสาตนบุญตนแบบของการใหกับหลวงตาปพนพัชรฯ" 
     เวลาประมาณ ๑๒.๐๐-๑๒.๔๕ น.


