ผูกอตั้ง

พระอาจารยปพนพัชร ภิบาลพักตรนิธี (จิรธัมโมภิกขุ) เจาอาวาสวัดคำประมง จังหวัดสกลนคร ประธานผูกอตั้ง อโรค
ยศาล วัดคำประมง เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคมะเร็งทุกชนิดโดยไมเลือกเชื้อชาติ ชนชั้น ศาสนาและลัทธิ ใหการ ดูแล
รักษาแบบองครวมเพื่อฟนฟูรางกายจิตใจและจิตวิญญาณของผูปวย ดวยการแพทยแผนไทยและการแพทยแบบ ผสม
ผสาน การใชยาสมุนไพร ธรรมชาติบำบัด สมาธิบำบัดและกิจกรรมบำบัด โดยบูรณาการกับการแพทยแผนปจจุบัน โดย
ไมคิดคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น
ปจจุบนั เปนโรงพยาบาลการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสานดานมะเร็งสกลนคร อโรคยศาล วัดคำประมง Hospital of Excellence
in Thai Traditional and Complementary Medicine for Cancer, Sakonnakhon. [HTCC] Arokhayasala Khampramong Temple

บก. บอกกลาว
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อโรคยศาลสารฉบับที่ ๒๑ "วันพอแหงชาติ" ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพือ่ นอมรำลึกวันคลายพระบรมราชสมภพของพระบาท
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ตลอดจนพระบารมีพระบรมวงศานุวงศพรอมดวย"พระคุณพอ" จงดลบันดาลใหทุกทานมีความสุข ความเจริญดวยจตุรพิธ
พรชัย และสมปรารถนาทุกประการตลอดไป
ดวยความปรารถนาดีจาก
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ประกาศ

เนือ่ งจากในปจจุบนั มีการจำหนายหรือแอบอางยารักษามะเร็งสูตรวัดคำประมง ตามเว็บไซตและ Social Network ตางๆ ทางวัดคำ ประมง
ขอแจงใหทุกทานทราบวาทางวัดคำประมงไมมีสวนเกี่ยวของกับการจำหนายยาสูตรวัดคำประมงและยังคงไวในการรักษา ผูปวยมะเร็งโดย
ไมมีคาใชจายใดๆทั้งสิ้น จึงขอแจงใหทราบทั่วกัน หากพบเห็นการจำหนายหรือแอบอางดังกลาวกรุณาแจงเบาะแส ตาม ที่อยู เบอรโทร
อีเมล หรือเว็บไซต ขางลางนี้ ทางวัดจะดำเนินการทางกฏหมายตอไป

ติดตอเรา

ขอเชิญบริจาค
วัดคำประมง ๙๕ หมู ๔ ตำบลสวาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร "โครงการชวยชีวิตพิชิตมะเร็ง"
KRUNGTHAI QR Code
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
: ๔๑๒-๐-๐๑๙๙๖-๙ ธนาคารกรุงไทย สาขาสกลนคร
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

ฉบับที่ ๒๑ ปที่ ๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

วันพอแหงชาติ

๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

“ความเกลียดชังหากมีอยูในใจตองรีบจัดการมันออกไปเพราะมันเปนไวรัสตัวราย
ที่จะทำใหเราไมมีความสุขไปตลอดชีวิต”
ที่ปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุขและคณะตรวจเยี่ยมอโรคยศาล
วัดคำประมง
นายแพทยไพจิตร วราชิต ประธานคณะที่ปรึกษาชวยวาการกระทรวงสาธารณสุขและคณะ
เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการตางๆตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในเขต
พื้นที่จังหวัดสกลนคร และอโรคยศาล วัดคำประมง เมื่อ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒
ในการนี้หลวงตาปพนพัชรพรอมดวยคณะกรรมการมูลนิธิอภิญญาณอโรคยศาลและจิต
อาสาใหการตอนรับและบรรยายสรุปความเปนมาของอโรคยศาลตลอดจนนำคณะตรวจ
เยี่ยมชมสถานที่และเยี่ยมผูปวยมะเร็ง ณ อโรคยศาล วัดคำประมง

หลวงตาปพนพัชรมอบตำรายาแผนไทยและตำราการแพทยแผนไทยใหเปนสมบัติ
ของแผนดิน

กระทรวงสาธารณสุขไดจัดงานสัปดาหวันภูมิปญญาการแพทยแผนไทยแหงชาติ และบิดา
แหงการแพทยแผนไทย ระหวางวันที่ ๒๙ ตุลาคม - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ วัดพระเชตุพน
วิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) กรุงเทพมหานคร
ในการนี้หลวงตาปพนพัชรไดมอบตำรายาแผนไทยและตำราการแพทยแผนไทยใหเปน
สมบัตขิ องแผนดินภายใตโครงการคืนภูมปิ ญ
 ญาการแพทยแผนไทยใหแผนดินเฉลิมพระเกียรติ
เนือ่ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบี รมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒ เมือ่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

โครงการกำลังใจในพระดำริฯ

นางสาววิไลลักษณ ตันติตระกูลพรอมดวยคณาจารยและนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย
แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ไดจัดกิจกรรมตรวจ
เยี่ยมรักษาผูตองขังหญิง เรือนจำกลางอุดรธานี ตามโครงการกำลังใจในพระดำริ สมเด็จ
เจาฟาฯกรมหลวงราชสาริณี มหาวัชราชธิดา ไดแกการฝงเข็ม การนวดไทย การอบสมุน
ไพร และการรักษาโรคมะเร็งดวยการแพทยแผนไทย เปนตน ณ เรือนจำกลางอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
เมื่ิอ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

อธิบดีกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกตรวจเยีย่ มอโรคยศาล วัดคำประมง

นายแพทยมรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกและ
คณะไดตรวจเยีย่ มกิจกรรมตางๆของอโรคยศาล วัดคำประมงไดแกการดูแลรักษาผูป ว ยมะเร็ง
ตามแนวอโรคยศาลโดยหลวงตาปพนพัชร ไดบรรยาย และนำเยี่ยมชมสถานที่และพบผู
ปวยมะเร็ง ณ อโรคยศาล วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร เมื่อ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
ในการนี้อธิบดีกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกและคณะไดตรวจโรง
เรือนหัวรอยรู อโรคยศาล วัดคำประมง พรอมใหคำแนะนำตางๆที่เปนประโยชนอยางยิ่ง
ตออโรคยศาล วัดคำประมง

๑

อโรคยาบอกกลาว

ภาพกิจกรรมระหวางเดือน กันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๒

โครงการขยายพันธุหัวรอยรูเพื่อผูปวยมะเร็ง อโรคยศาล วัดคำประมง

หัวรอยรู เปนสมุนไพรที่มีสรรพคุณตานมะเร็งที่ราคาคอนขางสูง ซึ่งเปน ๑ ใน ๑๑ ตัวที่สำคัญของตำรับยายอดยาแกโรคมะเร็งของอโรคยศาล วัดคำ
ประมง หลวงตาปพนพัชรไดเริ่มศึกษาวิธีการเพาะเลี้ยง และปลูกหัวรอยรูมาโดยตลอด และปจจุบันสามารถเพาะเลี้ยงไดสำเร็จเปนอยางดี ทั้งการเพาะ
ดวยเมล็ดและตนกลา ภายในโรงเรือนหลังแรกบริเวณดานหลังโรงทาน แตผลผลิตยังไมเพียงพอตอความตองการของผูปวยโรคมะเร็ง หลวงตาจึงดำริใน
การสรางโรงเรือนสำหรับเพาะพันธุ เพาะเลีย้ งหัวรอยรู โดยมีการออกแบบโรงเรือนแหงใหม บริเวณดานหลังศาลาสมเสีย้ ว ขนาดโรงเรือน ๔๘x๓๐ เมตร
พรอมรั้วโดยรอบเพื่อความปลอดภัย ใชโครงสรางเหล็ก มุงหลังคาดวยตาขายพรางแสงแดด ๘๐% และดานในโรงเรือน มุงตาขายพรางแสงแดด ๕๐%
อีกชั้นหนึ่ง เพื่อจำลองสภาพแวดลอมที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของหัวรอยรู และเนื่องจากบริเวณสถานที่กอสรางเปนพื้นที่เปดโลงไมมีตนไมใหญ แดด
จะคอนขางแรง จึงจำเปนตองใช ตาขายพรางแสงแดด ๒ ชั้น เพื่อแกปญหาเรื่องความรอนของแสงแดด
ปจจุบันโรงเรือนอยูในขั้นตอนการออกแบบขั้นตน เพื่อนำมาวางผังในสภาพพื้นที่จริง สวนแบบการกอสรางทางผูออกแบบกำลังดำเนินการออกแบบเพื่อ
การกอสรางใหเหมาะสมตามวัตถุประสงคของหลวงตาตอไป

หลวงตารวมประชุมหารือเพื่อพัฒนาขอเสนอ
นโยบายสาธารณะประเด็นสังคมไทยลดภัยมะเร็ง
จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ชาวบานรวมเปนจิตอาสามารวมพัฒนาอโรคยศาล
ณ โรงแรมริชมอนด
วัดคำประมง
เมื่อ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒
เมื่อ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒

หลวงตารวมประชุมสมัชชาสุขภาพ "การดูแลผูป ว ย
แบบประคับประคอง (palliative Care)" จัดโดย
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ณ โรง
แรมเซนทรายายเซนทาราศูนยราชการฯ แจงวัฒนะ
เมื่อ ๑๗-๑๘ กันยายน ๒๕๖๒

สาระนารู

๒

ทาน Sawami Atama และ Miss Anja Carow
จาก Rishikesh India และจิตอาสานานาชาติมาเปน
จิตอาสา ณ อโรคยศาล วัดคำประมง
ระหวาง ๑๕-๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

รศ.มนตรี ค้ำชู , อาจารย ศุภชัย จารุสมบูรณ ผูเ ชีย่ ว
ชาญดานพลังบำบัดและเจาหนาทีจ่ าก รพ.อุดรธานี
รวมศึกษาดูงาน ณ อโรคยศาล วัดคำประมง
เมื่อ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

หลวงตาเขารวมประชุมหารือการขับเคลือ่ นราง พรบ.
พืชยา กัญชา กระทอม ฉบับประชาชน ณ คณะ
เภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เมื่อ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

หลวงตาบรรยายแกนกั ศึกษา ป.โท-เอก สาขาการ
แพทยแผนไทยประยุกต หัวขอ “การดูแลผูป ว ยแบบ
ประคับประคองดวยการแผทยแผนไทย” ณ คณะ
แพทยศาสตร ม.ธรรมศาสตรศนู ยรงั สิต
เมื่อ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

หลวงตาเปนประธานการประชุมประจำเดือน ของ
กรรมการและจิตอาสามูลนิธอิ ภิญญาณอโรคยศาล
วัดคำประมง ณ หองประชุม Waterman Home
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เมื่อ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

นักศึกษา ป.โท คณะพยาบาลศาสตรสาขาวิชาการ
พยาบาลสุขภาพเด็ก ม.ขอนแกน ศึกษาดูงานดาน
Palliative Care ณ อโรคยศาล วัดคำประมง
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คุณสมสกล โอสถานุภาพ และคณะรวมกันทอดผา
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เมื่อ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

ดร.ภก.อนันตชัย อัศวเมฆิน ที่ปรึกษารัฐมนตรี
วาการกระทรวงสาธารณสุข ไดตรวจเยี่ยมและ
ศึกษาดูงาน ณ อโรคยศาล วัดคำประมง
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เจาหนาทีส่ าธารณสุข โรงพยาบาลศูนยมะเร็งอุดรธานี
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ตำรับยอดยาแกมะเร็งของวัดคำประมง (รศ.ดร.ภญ.อรุณพร อิฐรัตน)
หลวงตาปพนพัชร ไดนำตำรับยายอดยาแกมะเร็งเพือ่ ใชรกั ษาผูป ว ยมะเร็งที่ อโรคยศาล มีหลากหลายตำรับ เพือ่ ใหเหมาะสมกับผูป ว ยมะเร็งแตละประเภท
โดยตำรับยายอดมะเร็งที่พระปพนพัชรเมตตาให คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดำเนินการศึกษาวิจัยเพื่อพิสูจนองคความรูแผนไทยดวย
กระบวนการทางวิทยาศาสตรและทางคลินิก ประกอบดวยตำรับยา จำนวน ๓ ตำรับ คือ ตำรับยอดยาแกมะเร็งทุกชนิด ตำรับยาสมานฉันท และตำรับยา
สาบาน ดังนัน้ ในบทความนีจ้ ะขอกลาวถึงตำรับยายอดมะเร็ง ทีใ่ ชรกั ษามะเร็งทุกชนิด เพือ่ ใหผอู า นไดรบั ทราบวายาในตำรับนีไ้ ดมกี ารวิจยั และไดพบอะไร
บาง แบบคราวๆเพื่อใหผูอานไดติดตามได
ตำรับยอดยาแกมะเร็งทุกชนิด ประกอบดวยสมุนไพร จำนวน ๑๑ ชนิด คือ หัวขาวเย็นเหนือ หัวขาวเย็นใต หัวรอยรู กำแพงเจ็ดชั้น ทองพันชั่ง เหงือก
ปลาหมอ หญาหนวดแมว ผีหมอบ ไมสกั หิน โกฐจุฬาลำพา และ โกฐเชียง โดยคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ภายใตการวิจยั ของ รศ.ดร.อรุณพร
อิฐรัตน ซึ่งไดมอบหมายใหนักศึกษาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาแพทยแผนไทยประยุกต ทำการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพที่เกี่ยวของกับมะเร็ง อาทิเชน
ฤทธิ์ความเปนพิษตอเซลลมะเร็ง เตานม ปอด ปากมดลูก ตอมลูกหมาก ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ตานเชื้อ แยกสารสำคัญดวยวิธีการ Bioassay Guided
Isolation ทดสอบความคงตัวของสารสกัดและการหามาตรฐานของสมุนไพรที่เปนสวนประกอบของตำรับทุกตัว ผลการวิจัย พบวา ผลการศึกษาวิจัยฤทธิ์
ทางเภสัชวิทยาของตำรับยอดยาแกมะเร็งทุกชนิด ของอโรคยศาล วัดคำประมง พบวา มีฤทธิฆ์ า และยับยัง้ การเจริญเติบโตของเซลลมะเร็งเพาะเลีย้ ง โดยสาร
สกัดของตำรับยอดยาแกมะเร็งและสมุนไพรเดีย่ วในตำรับ สามารถยับยัง้ การเจริญของเซลลมะเร็งเพาะเลีย้ งทีท่ ำการทดสอบ ไดแก เซลลมะเร็งเตานมชนิด
MCF-7 เซลลมะเร็งปากมดลูกชนิด HeLa เซลลมะเร็งตอมลูกหมากชนิด PC3 และ เซลลมะเร็งปอดสองชนิด คือชนิด COR-L23 และ A549 โดยสารสกัด
ตำรับยอดยามะเร็งมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลลมะเร็งเตานมชนิด MCF-7 ไดดีที่สุด โดยมีคา IC50 เทากับ 45.94 µg/mL และไมมีฤทธิ์ฆาเซลล
ปกติของปอดชนิด MRC-5 สำหรับฤทธิย์ บั ยัง้ เซลลมะเร็งของสมุนไพรเดีย่ วทีเ่ ปนพืชองคประกอบ พบวา ไมสกั หิน ซึง่ มีฤทธิย์ บั ยัง้ การเจริญเติบโตของเซลล
มะเร็งเพาะเลีย้ งทุกชนิดโดยมีคา IC50 นอยกวา 30 gµ /mL มีฤทธิย์ บั ยัง้ การเจริญของเซลลมะเร็งเตานมชนิด MCF-7 ไดดที ส่ี ดุ โดยมีคา IC50 เทากับ 3.92
µg/mL นอกจากนี้สารสกัดตำรับยอดยามะเร็งยังมีฤทธิ์ยับยั้งอนุมูลอิสระไดดี โดยสามารถตานอนุมูลอิสระของ 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH)
ดีกวาสารตานอนุมูลอิสระที่เปนสารเคมีและที่นิยมใชกันคือสาร Butylated hydroxytoluene (BHT) โดยมีคา EC50 เทากับ 4.99 µg/mL การศึกษาองค
ประกอบทางเคมีที่สำคัญที่มีฤทธิ์ฆาเซลลมะเร็งของตำรับยอดยารักษามะเร็ง พบวาสารสำคัญชื่อ Tectoquinone ซึ่งเปนสารที่เปนองคประกอบหลักในไม
สักหิน มีฤทธิ์ฆาเซลลมะเร็ง โดยมีฤทธิ์ฆาเซลลมะเร็งเตานมชนิด MCF-7 สูงที่สุด โดยมีคา IC50 เทากับ 16.15 µg/mL นอกจากนี้สารสกัดตำรับยังมีฤทธิ์
ตานเชื้อแบคทีเรียที่กอใหเกิดหนองอีกดวย
นอกจากนีค้ ณะวิจยั ของ รศ.ดร. สีวบูรณ สิรรี ฐั วงศ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต
การวิจยั ของ รศ.ดร.นพมาศ สุนทรเจริญนนท ดำเนินงานวิจยั การควบคุมคุณภาพสมุนไพรและสารสกัด ตามขอกำหนดของเภสัชตำรับ (Pharmacopoeia)
และการใชวธิ ี chromatographic nﬁ gerprints รวมถึงการตรวจสอบการปนเปอ นจุลชีพ สารตกคางจากยาฆาแมลง โลหะหนักของยาตำรับ ผลการวิเคราะห
คุณภาพของสมุนไพรตามขอกำหนดในเภสัชตำรับพบวา สมุนไพรมีคุณภาพผานเกณฑมาตรฐานของเภสัชตำรับ และผลการเตรียมสารสกัดน้ำของตำรับ
พบวา มีปริมาณเทากับ 9.48% โดยน้ำหนักเทียบกับน้ำหนักของวัตถุดิบ สารสกัดชั้นเอทานอลของตำรับมีปริมาณเทากับ 6.88% โดยน้ำหนักเทียบกับน้ำ
หนักของวัตถุดบิ ผลการศึกษาวิจยั ฤทธิท์ างเภสัชวิทยาของตำรับยอดยาแกมะเร็งทุกชนิด ของอโรคยศาล วัดคำประมง พบวา มีฤทธิฆ์ า และยับยัง้ การเจริญ
เติบโตของเซลลมะเร็งเพาะเลี้ยง รวมถึงฤทธิ์ยับยั้งการกระตุนการเจริญของเนื้องอกในสัตวทดลอง โดยสารสกัดตำรับยอดยาแกมะเร็งสามารถยับยั้งการ
เหนี่ยวนำใหเกิดการเจริญของเนื้องอกหนู จากแบบจำลองการศึกษามะเร็งสามชนิด คือผิวหนัง ลำไส และตับ ผลการศึกษาพบวา แบบจำลองการเหนี่ยว
นำใหเกิดเนื้องอกบนผิวหนังของหนูถีบจักรโดยการทาผิวหนังหนูดวยสาร 7,12 dimethylbenz(a)anthracene (DMBA) ครั้งเดียวและตามดวยการทา
12-O-tetradecanoyl phorbol-13 acetate (TPA), การเหนี่ยวนำใหเกิดเนื้องอกในลำไสโดยใชสาร 1,2-dimethylhydrazine (DMH) และการเหนี่ยวนำ
มะเร็งตับระยะสงเสริมในหนูดว ยไดเอธิลไนโตรซามีน (DEN) ผลการศึกษาพบวา สารสกัดยอดยาแกมะเร็งสามารถยับยัง้ การเกิดเนือ้ งอกจากการเหนีย่ วนำ
ดวยสารเคมีไดทั้งหมด
ตำรับยอดยาแกมะเร็งของวัดคำประมงไดมีการศึกษาวิจัยพัฒนาสำเร็จถึงขั้นผลิตเปนยาเม็ด และแคปซูล ทำใหสามารถควบคุมคุณภาพของการผลิตยา
แตละครั้งไดอยางคงที่ มีการศึกษาความคงตัวของยาตามกรรมวิธีของการศึกษายาแผนปจจุบันทำใหมั่นใจและผูปวยมีความสะดวกในการรับประทานยา
และสามารถพกพาสะดวกในการเดินทาง ซึ่งคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีเปาหมาย ที่จะศึกษาวิจัยตอยอดการศึกษาตำรับยาแกมะเร็ง
ของวัดคำประมงในระดับคลินิกตอไป
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