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วันพอแหงชาติ
๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

 อโรคยศาลสาร ฉบับท่ี ๑๘ ปท่ี ๖ ในโอกาส “วันพอแหงชาติ” ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
เพ่ือนอมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี ๙ “ธ.สถิตในดวงใจไทย 
ตราบนิรันดร” พระผูทรงมีพระคุณอันประเสริฐ ๗๐ ปแหงการครองราชย ทรงงาน 
เพื่อความสุขของพสกนิกรชาวไทยอยางหาที่สุดไมได

 ในวาระดิถีขึ้นปใหม พศ.๒๕๖๒ ทีมงานอโรคยศาลสาร ขออาราธนาคุณพระศรี 
รัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธ และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี ๙ ตลอดจนพระ 
คุณของพอจงบันดาลใหทุกทานมีความสุขความเจริญดวยจตุรพิธพรชัย และสม 
ปรารถนาทุกประการตลอดไป

 เนื่องจากในปจจุบันมีการจำหนายหรือแอบอางยารักษามะเร็งสูตรวัดคำประมง ตามเว็บไซตและ Social Network ตางๆ ทางวัดคำ 
ประมงขอแจงใหทุกทานทราบวาทางวัดคำประมงไมมีสวนเกี่ยวของกับการจำหนายยาสูตรวัดคำประมงและยังคงไวในการรักษา 
ผูปวยมะเร็งโดยไมมีคาใชจายใดๆทั้งสิ้น จึงขอแจงใหทราบทั่วกัน หากพบเห็นการจำหนายหรือแอบอางดังกลาวกรุณาแจงเบาะแส ตาม 
ที่อยู เบอรโทร อีเมล หรือเว็บไซต ขางลางนี้ ทางวัดจะดำเนินการทางกฏหมายตอไป

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

ประกาศ

ดวยความปรารถนาดีจาก
ชัยนรินท  พันธภิญญาภรณ
บรรณาธิการอโรคยศาลสาร

สมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ให พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข
องคมนตรี เปนผูแทนพระองคมอบเกียรติบัตร

พอตัวอยางแหงชาติประจำป ๒๕๖๑
ณ สโมสรทหารบก เมื่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

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

ขอเชิญบริจาค "โครงการชวยชีวิตพิชิตมะเร็ง" 
KRUNGTHAI QR Code

   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 การใชยาสมุนไพรธรรมชาติบำบัด สมาธิบำบัดและกิจกรรมบำบัด โดยบูรณาการกับการแพทยแผนปจจุบัน 
โดยไมคิดคาใชจายใดๆ  ทั้งสิ้น

ผูกอตั้ง

คติธรรมของหลวงตาปพนพัชร

สภาการแพทยแผนไทยจัดอบรม “โครงการอบรมครูแพทยแผนไทย”

“เมื่อใจเปนบุญ อะไร อะไร ก็เปนบุญไปหมด ไมวาจะพูดอะไร
คิดอะไร ทำอะไร เปนบุญหมด”

๑๔

โครงการกำลังใจฯ

งานประชุมวิชาการความรูบูรณาการ “Integrative TU health care2018”

การประชุมเครือขายสถาบันการผลิตกำลังคนดานการแพทยแผนไทยคร้ังท่ี ๓๔

 สภาการแพทยแผนไทยจัดอบรม”โครงการอบรมครูแพทยแผนไทย”โดยมี พล.ร.อ.ชาญชัย 
สุวรรณเจริญ นายกสภาการแพทยแผนไทยเปนประธานการจัดอบรมครูแพทยแผนไทย 
ผูไดรับอนุญาตใหถายทอดความรูในวิชาชีพการแพทยแผนไทยตาม ม.๑๒(๒)(ก) แหง พรบ. 
วิชาชีพการแพทยแผนไทย พศ.๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ ระหวาง ๒๒-๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ.อาคาร 
ทิพยพัฒน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี
 การประชุมดังกลาวหลวงตาปพนพัชรไดรับนิมนตใหบรรยายธรรมโอวาท “การเปนครูแพทย 
แผนไทยที่ดี” แกผูเขารับการอบรมในครั้งนี้ เมื่อ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑

 หลวงตาปพนพัชรพรอมดวยคณะแพทยแผนไทยจากมหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และจิตอาสาจากอโรคยศาล วัดคำประมงรวมกันทำกิจกรรม 
ตรวจและรักษาผูปวยมะเร็งชาย ๙ ราย ผูปวยหญิง ๔ ราย ตลอดจนใหการดูแล 
สุขภาพแกผูผูตองขังหญิงเรือนจำกลางอุดรธานี ๕๐๙ คน และการอบรมการทำดอกไม 
เตยสด ณ เรือนจำกลางอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เมื่อ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจัดงานประชุมวิชาการความรูบูรณาการ 
“Integrative TU health care 2018” ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม (ปยชาติ ๒) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต จังหวัดปทุมธานี ระหวาง ๒๙-๓๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ 

 ในการประชุมครั้งนี้หลวงตาไดรับนิมนตใหบรรยายเรื่อง “กัญชา” ทางออกผูปวยเรื้อรัง 
และโรคมะเร็ง เมื่อ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

 กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก จัดประชุมเสัมนาเครือขายสถาบัน 
การผลิตกำลังคนดานการแพทยแผนไทยครั้งที่ ๓๔ เมื่อ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑  
ณ.มหาวิหาร วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร เพื่อการพัฒนาและแกไขปญหากำลังคน 
ดานการแพทยแผนไทยและการรักษาที่มีคุณภาพ

 ในการประชุมครั้งนี้หลวงตาปพนพัชรไดแสดงความคิดเห็นในดานกำลังคนและการ 
ดูแลผูปวย ระยะสุดทายแบบประคับประคองตามแนวอโรคยศาล วัดคำประมงดวย

ชัยนรินท  พันธภิญญาภรณ
รับมอบเกียรติบัตรพอตัวอยางฯ



๒ ๗๒ ๗

ขอเชิญฟงธรรมะกับหลวงตาปพนพัชรฯ

อโรคยาบอกกลาว

สาระนารู

สันสุณีย  ศรีภูมิทอง
ลูกสาวชาวนา

นพ.สมนึก ศิริพานทอง
ตรวจเยี่ยมพื้นที่จะกอสราง

โรงเรือนกัญชาทางการแพทย

นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท
ผอ.สถาบันการแพทยแผนไทย
ตรวจเยี่ยมพื้นที่จะกอสราง

โรงเรือนกัญชาทางการแพทย

ความกาวหนาการพัฒนาพื้นที่อโรคยศาล วัดคำประมง

กิจกรรมเพื่อผูปวยมะเร็งอโรคยศาล วัดคำประมง

ภาพกิจกรรมระหวางเดือน กันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๑

๒ ๓

ชาวนาผูยิ่งใหญ
 พอสองเมือง  ศรีภูมิทอง อาชีพชาวนา จังหวัดสุรินทร เปนมะเร็งหลอดอาหารในระยะสุดทายที่ไมสามารถรักษาได ทาง 
ครอบครัวจึงไดตัดสินใจพาพอมารักษาท่ีวัดคำประมงดีกวาใหพอตองนอนรอความตาย พอเขารับรักการรักษาท่ีวัดคำประมง 
ครั้งแรกระหวาง ๑๒ - ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ พอชอบที่นี่มากเพราะ อากาศดี ไดสวดมนต ฟงธรรมะทุกวัน และไดรับยา 
สมุนไพรจากหลวงตาทำใหอาการของโรครายนี้ดีขึ้น กินขาวได นอนหลับสบาย และไมเจ็บไมปวดเลย แตดวยมะเร็งลุก 
ลามไปทั่วรางกายแลว ทำใหพอไมสามารถสูกับมะเร็งได หากดวยจิตใจที่พอกลับเขมแข็งและปลงตก ไมมีความกลัวตายใด 
เลยพอมักจะพูดวา “คนเราถึงเวลาก็ตองตายทุกคน”  จนมาถึงวาระสุดทายของชีวิต เมื่อ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พอ 
อยากไปหาหลวงตามาก อยากเอาขาวหอมมะลิที่พอปลูกไปถวายหลวงตาและเอาไปฝากคนปวย ชวงนั้นพอมีความสุขมาก 
ที่ไดเจอหลวงตาอีกครั้ง และกลับมาบาน ๑๓ ธันวาคม ๒๔๖๑ ตอมา ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ พอนาจะมีลางสังหรณบางอยาง 
ไดกินขาว กินยา สวดมนต แผเมตตากอน และ ดิฉันเองก็ไดสวดมนตบทชัยมงคลคาถาสงพอ  พอสวดเสร็จใหทุกคนกม 
กราบพอซึ่งคอยๆจากไปอยางสงบ ดวยผลบุญ หากไมไดธรรมะจากหลวงตา พอคงไมไดจากไปอยางสงบแบบนี้ การปลอย 
วางและการเผชิญหนากับความตายอยางท่ีหลวงตาสอนพอใหเห็นสัจจธรรม บอยๆ  ทำใหพอซึมซับและไดพบกับความสุขสงบ 
อันนิรันดร

 การวางผังแมบทเพื่อพัฒนาพื่นที่ในสวนตางๆของวัดคำประมงในชวงนี้ มุง 
เนนไปที่การจัดเตรียมพื้นที่เพื่อสรางโรงเรือนสำหรับปลูกสมุนไพรพิเศษ(โซน
ที่ ๔)  โดยเบื้องตน ไดวางแผนการกอสรางโรงเรือนปลูกสมุนไพรพิเศษบริเวณ 
ดานหลังของศาลาสมเสี้ยว หากการเพาะปลูกประสบผลสำเร็จอยางดี จะดำ 
เนินการพิจารณาวางผังการจัดวางโรงเรือนในพื้นที่อื่นๆตอไป

 ในสวนของสมุนไพรพิเศษนั้น ความหมายคือ กัญชา ซึ่งอยูในแผนงาน ที่ 
จะขออนุญาตปลูกกัญชาเพื่อใชประโยชนทางการแพทยเทานั้น โดยมีหนวย 
งานตางๆ ในแผนงานดังนี้

(1)  องคการเภสัชกรรม
(2)  Biotech
(3)  การยาสูบฯ
(4)  รพ.การแพทยแผนไทยวัดคำประมง จ.สกลนคร
(5)  มหาวิทยาลัยแมโจ
(6)  มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
(7)  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(8)   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

เมื่อวัดคำประมงไดรับการอนุญาตใหปลูกกัญชาเพื่อประโยชนทางการแพทยแลว ก็จะวางแผนออกแบบเพื่อกอสรางโรงเรือนตอไป

หลวงตาจัดใหมีงานวันฮาโลวีนเพื่อระลึก 
ถึงความตาย “มรณานุสติ” แกผูปวยมะเร็ง   
ณ อโรคยศาล วัดคำประมง 
เมื่อ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

นาย ชลิต ดำรงศักดิ์ อดีตอธิบดีกรมชล 
ประทาน และนาย ชัชวาล ปญญาวาทีนันท 
อดีตรองอธิบดีกรมชลประทานพรอมดวย 
ชาวชลประทานและชาวอโรคยศาล 
ร วมทอดกฐินสามัคคีเพ ื ่อผ ู ป วยมะเร ็ง 
ณ.มหาวิหาร อโรคยศาล วัดคำประมง
เมื่อ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

หลวงตาจัดใหมีงานวันสงทายปเกา ๒๕๖๑ 
และตอนรับปใหม ๒๕๖๒ แกผูปวยมะเร็ง 
เพื่อเปนวันแหงความสุข วันแหงชัยชนะ 
วันแหงการสรางรอยยิ้ม วันแหงความเบิก 
บานเปนวันที่ทุกๆคนดีใจ และความหวังที่ 
จะกาวพนความทุกขทีไดรับมาตลอดปเกา 
ณ มหาวิหาร อโรคยศาล วัดคำประมง 
เมื่อ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

หลวงตาบรรยายและสัมมนาปฏิบัติการ “การดูแล 
ผ ู ป วยระยะสุดทายตามแนวทางอโรคยศาล 
วัดคำประมง”   ณ โรงพยาบาลพระจอมเกลา 
เพชรบุรี จ.เพชรบุรี 
เมื่อ ๗ กันยายน ๒๕๖๑

หลวงตาบรรยาย “Palliative care” ใหกับบุคคลา 
กรทางการแพทย กรมการแพทย มหาวิทยาลัย 
เซนตหลุยส โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลสงฆ 
และศึกษาดูงานอโรคยศาล วัดคำประมง ณ วัด 
คำประมง จ.สกลนคร
เมื่อ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

โครงการศึกษางานดานการดูแลผูปวยระยะสุดทาย 
จากประเทศภูฏานศึกษาดูงาน”การดูแลผูปวยระยะ 
ส ุดท ายตามแนวทางอโรคยศาลว ัดคำประมง”         
ณ อโรคยศาล วัดคำประมง จ.สกลนคร
เมื่อ ๓ พฤษจิกายน ๒๕๖๑

หลวงตารวมประชุมยอย “กฎหมายเพื่อการแพทยและ 
งานวิจัย” โดย นพ.ขวัญชัย  วิศิษฐานนท ผูอำนวยการ 
สถาบันการแพทยแผนไทย เปนประธานการประชุม 
ณ.หอง ประชุมสถาบันการแพทยแผนไทย กรมการ 
แพทยแผนไทยและทางเลือก  กระทรวงสาธารณสุข 
จ.นนทบุรี 
เมื่อ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

น.ส.วิไลลักษญ ตันติตระกูล เปนตัวแทนอโรคย 
ศาล วัดคำประมงรับมอบเงินทำบุญชวยเหลือผู 
ปวยโรคมะเร็ง “โครงการธารน้ำใจเครดิตยูเนี่ยน 
ไทยคืนสังคม” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
เมื่อ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช ศึกษาดูงาน ณ อโรคยศาล วัด 
คำประมง จ.สกลนคร
ระหวางวันที่ ๕-๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

น.ส.วิไลลักษญ ตันติตระกูล เปนตัวแทนอโรคยศาล 
วัดคำประมงบรรยาย “Palliative care in 
cancer” แกบุคคลากรทางการแพทยจัดโดยมูลนิธิ 
ศูนยมะเร็งเตานมเฉลิมพระเกียรติ รวมกับคณะ 
พยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ณ.ศูนย 
มะเร็งเตานมเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬา 
ลงกรณ กทม.
เมื่อ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

น.ส.วิไลลักษณ ตันติตระกูล เปนวิทยากรบรรยาย 
“การดูแลผูปวยระยะสุดทายตามแนวทางอโรคย 
ศาล วัดคำประมง” แกแพทยและพยาบาล         
ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี จ.ราชบุรี 
เมื่อ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑

ทีมงานกัญชากูชาติสุพรรณบุรี นิมนตหลวงตา 
บรรยายเรื่อง “กัญชาทางการแพทย” แกแพทย 
แผนไทยและผูสนใจ ณ มูลนิธิขาวขวัญ จ.สุพรรณบุรี 
เมื่อ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

.หลวงตาบรรยายเรื่อง “กัญชาทางการแพทย” ให 
คณะ นายแพทย สมนึก ศิริพานทอง ณ.อโรคย 
ศาล วัดคำประมง จ.สกลนคร 
เมื่อ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครไดจัดประ 
ชุมเรื่อง “แนวทางการดำเนินการและควบคุมการ 
ปลูกกัญชา” ไดนิมนตหลวงตาแสดงความคิดเห็น 
“กัญชาทางการแพทย” ณ สำนักงานสาธารณสุข 
จังหวัดสกลนคร จ.สกลนคร
เมื่อ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

หลวงตาบรรยาย “คำประมงโมเดล” ใหนักศึกษา 
แพทยแผนไทยประยุกต ณ คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรศูนยรังสิต จ.ปทุมธานี
เมื่อ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

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

พอสองเมือง ศรีภูมิทอง
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