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

อโรคยศาลสารฉบับที่ ๑๙ ปท่ี ๗ ฉบับ "วันจักรี ๖ เมษายน ๒๕๖๒ "เพือ่ นอมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของปฐมบรม
กษัตริยแ หงราชวงศจกั รี "พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช" และเนือ่ งในโอกาสพิธบี รมราชาภิเษกพระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ขาพระพุทธเจาชาวอโรคยศาล วัดคำ
ประมง ขอนอมเกลานอมกระหมอมถวายพระพรชัยมงคล "ขอพระองคทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน"
ในวาระดิถีขึ้นปใหม (ไทย) พ.ศ.๒๕๖๒ ทีมงานอโรคยศาลสาร ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
ในสากล จงดลบันดาลใหทุกทานมีความสุข ความเจริญดวยจตุรพิธพรชัย และสมความปรารถนาทุกประการตลอดไป
ดวยความปรารถนาดีจาก

ชัยนรินท พันธภิญญาภรณ
บรรณาธิการอโรคยศาลสาร

ประกาศ

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

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
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

๔

วันจักรี

๖ เมษายน ๒๕๖๒

ฉบับที่ ๑๙ ปที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒
การประชุมคณะกรรมการขยายผลและพัฒนาการดูแลผูป ว ยมะเร็งทอน้ำดีฯ

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและ
ขยายผลการดูแลผูปวยมะเร็งทอน้ำดีระยะสุดทายแบบประคับประคองโดยชุมชนครั้งที่
๑/๒๕๖๒ เพื่อใหการดำเนินงานบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการ จึงไดนิมนต
หลวงตาปพนพัชรและผูเกี่ยวของ เพื่อใหขอมูลและรายละเอียดของการดูแลผูปวยมะเร็งทอน้ำ
ดีระยะสุดทายแบบประคับประคองตามแนวทางอโรคยศาล วัดคำประมง จ.สกลนคร ณ กรมการ
แพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒

มหาวิทยาลัยขอนแกน จัดประชุมนานาชาติศกึ ษาดูงานอโรคยศาล

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จัดฝกอบรมนานาชาติใหกับบุคลากรดานการ
แพทย และการสาธารณสุขจากนานาชาติ ศึกษาดูงานอโรคยศาล วัดคำประมงเรื่อง “The
Hospital of Excellence in Thai Tradition and Complementary Medicine for Cancer”
ณ อโรคยศาล วัดคำประมง จ.สกลนคร เมื่อ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒

งานมหกรรมสมุนไพรแหงชาติครัง้ ที่ ๑๖

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกไดจัดงานมหกรรมสมุนไพรแหงชาติ และ
การประชุมวิชาการประจำป การแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก
แหงชาติครั้งที่ ๑๖ ณ ศูนยประชุมแสดงสินคาและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี
จ.นนทบุรี ระหวางวันที่ ๖-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒
ในการนี้หลวงตาไดรับนิมนตเพื่อจัดบูธอโรคยศาลวัดคำประมงและบรรยายหัวขอ “การ
บูรณาการแพทยแผนไทยเขาสูระบบสุขภาพในอนาคต (ดานการดูแลประคับประคองผูปวย
ระยะสุดทาย)”

หลวงตารวมประชุม “สกลนครโมเดล”

สภากัญชาแหงประเทศไทย (สกท.) จัดงานสัมนาเชิงวิชาการ เสนทางกัญชาไทยภายใต
หัวขอศาสตรกัญชา “สกลนครโมเดล” เมืองแหงกัญชาโลกครั้งที่ ๑ ณ หอประชุมโรงเรียนสกล
ราชวิทยานุกูล จ.สกลนคร เมื่อ ๗ เมษายน ๒๕๖๒
ในการนีห้ ลวงตาปพนธพชั รไดรบั นิมนตใหบรรยายหัวขอ “ความเปนมาของอโรคยศาลวัดคำ
ประมง และการรักษาผูปวยมะเร็งโดยสมุนไพร”

๑

อโรคยาบอกกลาว

ภาพกิจกรรมระหวางเดือน มกราคม - เมษายน ๒๕๖๒

นักศึกษาปริญญาตรี ป ๑-๔ คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนจิตอาสาศึกษาดูงาน
ณ อโรคยศาลวัดคำประมง จ.สกลนคร
เมื่อ ๖ มกราคม ๒๕๖๒

คณะพุทธ ธรรม สงฆ ทอดผาปาสามัคคี ทำบุญ
ถวายสังฆทาน ณ อโรคยศาล วัดคำประมง
จ.สกลนคร
เมื่อ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒

การสำรวจสมุนไพรหายากรักษาโรคมะเร็งและการออกหนวยแพทยเคลื่อนที่ของชาวอโรคยศาล

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
นิมนตหลวงตาศึกษาดูงานขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ
มะเร็งทอน้ำดีของคณะแพทยศาสตร และคณะ
เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จ.ขอนแกน
ระหวาง ๓๐-๓๑ มกราคม ๒๕๖๒

อโรคยศาล วัดคำประมง ซึ่งหลวงตาปพนพัชรไดกอตั้งมา ๑๕ ป
แลวไดรักษาผูปวยมะเร็งกวา ๕,๗๐๐ ราย ดวยสมุนไพรและการรักษา
แบบองครวมตามแนวทางอโรคยศาล วัดคำประมงโดยไมมีคาใชจาย
ใดๆ ทั้งสิ้น
ปจจุบนั สมุนไพรทีใ่ ชในการรักษาโรคมะเร็งทีส่ ำคัญคือหัวรอยรู หรือ
กระเชาผีมดซึ่งหายากมากและราคาในตลาดคอนขางสูง หลวงตาได
ตระหนักในปญหาเรื่องการเตรียมความพรอมของสมุนไพรรักษาโรค
มะเร็งในอนาคต จึงไดรวมกับ รศ.ดร.ภญ.อรุณพร อิฐรัตน คณะแพทย
ศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รศ.ดร. สุรีพร ธนศิลป คณะ
พยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พรอมดวยนิสิต นักศึกษา
และจิตอาสา อโรคยศาล วัดคำประมง โดยไดรับความรวมมืออยางดี
ยิ่งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ในการสำรวจหาสมุนไพรหัว
รอยรู การออกหนวยแพทยเคลือ่ นที่ และการออกโรงทานแกประชาชน
ที่อยูติดชายแดน บานตะละโคง ต.แมจันทะ อ.อุมผาง จ.ตาก ระหวาง
วันที่ ๑๓-๑๙ เมษายน ๒๕๖๒

รศ.ดร.ภญ.อรุณพร อิฐรัตน

รศ.ดร. สุรีพร ธนศิลป

การเดินทางในครั้งนี้เปนไปดวยความยากลำบากผานเสนทางทุรกันดารมาก ขึ้นเขา ลงหวย และเขาปาลึก ซึ่งตองใชเวลาเดินทางนาน
แตหลวงตาและคณะก็ไมยอทอตอปญหาและอุปสรรคจนประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงคดังกลาวดวยดี ที่สำคัญที่สุดคือความประทับใจ
ที่ไดรับจากธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ความรัก ความเมตตา และความกรุณา ที่มีตอกันและผูยากไรที่ดอยโอกาสในถิ่นกันดาร จึงถือวาการ
เดินทางครั้งนี้เปนการทำบุญมหากุศลอยางยิ่ง
คณะนักศึกษาจาก Budhist University จากประเทศ
ญี่ปุนเปนจิตอาสาและศึกษาดูงาน ณ อโรคยศาล
วัดคำประมง จ.สกลนคร
ระหวาง ๑-๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๒

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร นิมนตหลวงตา
รวมจัดนิทรรศการอโรคยศาล ในงานมหกรรมการแพทย
แผนไทยและการแพทยพื้นบานไทยปที่ ๑๑ และระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในหัวขอ “ฮักวิถีภูมิปญญา
อารยธรรมไทยอีสาน” ณ โรงแรมทองวารินทร
จ.สุรินทร
เมื่อ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒

หลวงตาพรอมดวยบุคลากรทางการแพทยและจิตอาสา
อโรคยศาล วัดคำประมง ตรวจเยี่ยมและรักษาผูปวย
โรคมะเร็ง ผูตองขังหญิงตามโครงการกำลังใจ ณ เรือน
จำกลาง จ.อุดรธานี
เมื่อ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๒

อ.วิไลลักษณ ตันติตระกูล

สาระนารู

๒

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพื่อขยายผลการดูแลผูปวยมะเร็งทอน้ำดีระยะสุด
ทายแบบประคับประคองโดยชุมชนแบบบูรณาการ
ณ อโรคยศาล วัดคำประมง จ.สกลนคร
ระหวาง ๒๖-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒

คณะสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา นิมนต
หลวงตาบรรยายหัวขอ “วิถที างวิธคี ดิ แบบปราชญ
สูการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ โรงแรมพูลแมน
จ.ขอนแกน
เมื่อ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เปนจิตอาสาและศึกษาดูงาน Palliative Care
ณ อโรคยศาล วัดคำประมง จ.สกลนคร
เมื่อ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

คณะสำนั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ลำพู น
และคณะผูจัดอบรมหลักสูตรการแพทยแคนาบิ
นอยด ศึกษาดูงาน Palliative Care ณ อโรคย
ศาล วัดคำประมง จ.สกลนคร
เมื่อ ๒ เมษายน ๒๕๖๒

คณะแพทยแผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบล
ราชธานี เปนจิตอาสาและศึกษาดูงาน ณ อโรคยศาล
วัดคำประมง จ.สกลนคร
เมื่อ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒

โครงการจิตอาสาน้ำใสใจสวาง ถวายเครื่องผลิต
น้ ำ ไฮโดรเจนและสาธิ ต การใช แ ก ห ลวงตา
เพื่อผูปวยมะเร็งอโรคยศาล ณ วัดคำประมง
จ.สกลนคร
๒๕ เมษายน ๒๕๖๒

กัญชาทางการแพทยในทัศนะของหลวงตา
แพทยแผนไทยใชกัญชาเปนยารักษาโรคมะเร็งและโรคอื่นๆ มานานตั้งแตสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชในรูปแบบตางๆรวมทั้งการใชยาที่เปนตำรับ
มากมาย แตปจ จุบนั มีขอ จำกัดในทางกฏหมายเพราะถูกกำหนดวาเปนยาเสพติดตัง้ แต พ.ศ.๒๕๒๒ ทำใหการใชกญ
ั ชาทางการแพทยผดิ กฏหมายไมสามารถ
นำมาใชกับผูปวยได
สำหรับประเทศที่เจริญไดแกสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา เนเธอรแลนด ออสเตรเลียและญี่ปุนไดมีการจดสิทธิบัตรกัญชาทางการแพทย
และมีผลงานวิจัยในการรักษาโรคตางๆ ไดแก มะเร็ง พารคินสัน โรคลมชักฯลฯอยางกวางขวางมากขึ้น
หลวงตาไดใกลชิดและเขาใจกับผูปวยมะเร็งชนิดตางๆ ระยะตางๆ ที่มีการใชสารสกัดกัญชารักษามานานกวา ๑๕ ป โดยผูปวยไดนำยาจากประเทศ
เพื่อนบาน อีกทั้งไดวิเคราะหรวมกับแพทยแผนปจจุบันและแผนไทยของราชการและเอกชนที่เกี่ยวของกับเรื่องกัญชาทางการแพทยมาตลอด ซึ่งสรุปได
วากัญชาเปนสมุนไพรมหัศจรรยรักษาโรคมะเร็งไดผลดีมากโดยการเขาตำรับยารักษามะเร็งและวิธีการบำบัดแบบองครวมตามแนวทางอโรคยศาล
วัดคำประมงโดยหลีกเลี่ยงการใชยาสมุนไพรเชิงเดี่ยวนอกจากการระงับอาการเจ็บปวดหรืออาการทรมานของผูปวยโดยมีผลการรักษาสนับสนุนมากพอ
สมควร จึงทำใหหลวงตาเชื่อมั่นวาสารสกัดกัญชาชวยรักษาโรคมะเร็งและสามารถระงับอาการเจ็บปวดไดอยางดี
ขณะนี้รัฐบาลไดเปดโอกาสใหความสำคัญกับกัญชาทางการแพทยแลว ในแงของวิชาการนาจะไดมีการศึกษาวิจัยการใชกัญชาทางการแพทยแผนไทย
ซึ่งมีในตำรับยาไทยอยูแ ลวใหเปนทีป่ ระจักษ ตลอดจนการสงเสริมใหประชาชนไดมโี อกาศเขาถึงในการรักษาและการผลิตซึง่ จะทำใหประชาชนไดพน จาก
ความเจ็บปวยและมีรายไดเพิ่มขึ้นดวยภูมิปญญาของคนไทย อันจะเกิดประโยชนตอประชาชนและประเทศชาติตอไป

ขอเชิญฟงธรรมะกับหลวงตาปพนพัชรฯ

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

๗๓

