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ฉบับที่ ๒๗ ปที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔

วันพอแหงชาติ
๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

หลวงตารับเกียรติบัตร นิสิตเกาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดีเดน
ภาคบริการสังคม ประจำป ๒๕๖๔

คติธรรมของหลวงตาปพนพัชร

“ความสุขของเราไมไดอยูที่เราไดอะไร
แตอยูที่เราไดใหอะไร”

๑

หลวงตารับรางวัลลูกโลกสีเขียว

อโรคยศาล วัดคำประมง รวมออกบูธในงานมหกรรมสมุนไพรแหงชาติครั้งที่ ๑๘

ผูวาราชการจังหวัดสกลนครและคณะไดกราบนมัสการหลวงตาพรอมเย่ียมชม อโรคยศาล
วัดคำประมง

  สมาคมศิษยเกาวิศวกรรมชลประทานในพระบรมราชูปถัมภและสมาคมนิสิตเกาวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดงานแสดงความยินดีแด นิสิตเกาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตรดีเดน ประจำป ๒๕๖๔ และนิสิตเกาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ีไดรับเล่ือน
ตำแหนงเปนผูบริหารระดับสูง ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนยราชการและคอนเวนชันเซนเตอร 
แจงวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เมื่อ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔

  ในการนี้หลวงตารับเกียรติบัตร นิสิตเกาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดีเดน ภาค
บริการสังคม ประจำป ๒๕๖๔ และไดรับนิมนตใหเปนตัวแทนกลาวขอบคุณผูจัดงานพรอมนำเสนอที่ 
มาของอโรคยศาล วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร

  สถาบันลูกโลกสีเขียวไดจัดงานมอบรางวัลลูกโลกสีเขียวคร้ังท่ี ๒๐ ณ โรงแรม Best Western Royal 
อำเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย เมื่อ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

  หลวงตารับรางวัลลูกโลกสีเขียวประเภทบุคคลสำหรับผูมีผลงานดานอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ 
ดิน น้ำ ปา เดนชัด เปนที่ประจักษสามารถเปนแบบอยางแกประชาชนทั่วไป

  กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข พรอมเครือขายฯ จัดงาน
มหกรรมสมุนไพรแหงชาติครั้งที่๑๘ ณ รอยัล พารากอนฮอลล สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร 
ระหวาง ๒๒-๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

  หลวงตารวมกับแพทย พยาบาลและจิตอาสา ออกบูธนิทรรศการอโรคยศาล วัดคำประมง จังหวัด
สกลนครพรอมกิจกรรมตางๆ เชนการฝงเข็ม การนวด การตรวจรักษาโรค การใหคำปรึกษาโรคมะเร็ง 
การแจกน้ำ Bryonia 200c และยาสมุนไพรรักษาโรคมะเร็ง ในการนี้อโรคยศาล วัดคำประมงไดรับ
เกียรติบัตรสำหรับผูรวมกิจกรรมมหกรรมสมุนไพรแหงชาติมากกวา ๕ ปข้ึนไป โดยมีอาจารย วิไลลักษณ 
ตันติตระกูล เปนตัวแทนรับมอบ

  นางจุรีรัตน เทพอาสน ผูวาราชการจังหวัดสกลนคร และคณะไดกราบนมัสการหลวงตาและขอเย่ียม
ชมกิจกรรมอโรคยศาล วัดคำประมง ในโอกาศท่ีไดรับแตงต้ังเปนผูวาราชการจังหวัดสกลนครคนใหม 
โดยหลวงตาและ อาจารย วิไลลักษณ ตันติตระกูล ไดบรรยายเรื่องการดำเนินการของ อโรคยศาล 
วัดคำประมง มากวา ๑๗ ปพรอมเย่ียมชมสถานท่ี และผูปวยมะเร็ง ณ อโรคยศาล วัดคำประมง 
จังหวัดสกลนคร เมื่อ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ 



๒๒

ภาพกิจกรรมระหวางเดือน กันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๔

๒

หลวงตาและอาจารย วิไลลักษณ ตันติตระกูล 
ปฐมนิเทศ นิสิต ป.โท คณะพยาบาลศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผานระบบ Zoom

เมื่อ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔

อาจารย วิไลลักษณ ตันติตระกูล จัด Conference 
case กับ นิสิต ป.โท คณะพยาบาลศาสตร จุฬา 
ลงกรณมหาวิทยาลัย และถอดบทเรียนจากส่ิงท่ีได 
ในการเรียนรูจากการปฏิบัติงานในหอผูปวยผานส่ือ 
ทางไกล ณ อโรคยศาล วัดคำประมง

เมื่อ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

หลวงตารวมประชุมทางไกลกับคณะกรรมการมูลนิธิ 
อภิญญาณอโรคยาศาล พรอมดวยเครือขายแพทย 
แผนไทยและจิตอาสาเร่ือง “การบริหารจัดการอโรคย 
ศาล วัดคำประมงโดยคงอัตลักษณเดิมอยางยั่งยืน” 
ท่ีประชุมมีมติเลือกคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรเปน Host

เมื่อ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

หลวงตาและอาจารย วิไลลักษณ ตันติตระกูล สอน
วิชาทางเลือก Online หัวขอ “ ประสบการณ ใช
สมุนไพรไทยในผูปวยมะเร็ง” แกนักศึกษาป ๕ คณะ
เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 

เมื่อ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

หลวงตาพรอมดวยจิตอาสาและประชาชน รวมลง 
แขกเก่ียวขาว นาพระอินทร  ณ อโรคยศาล วัดคำ
ประมง

เมื่อ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

หลวงตาสอนผานสื่อทางไกล “การดูแลผูปวยระยะ 
สุดทาย Palliative care in Thai traditional 
medicine” แกนักศึกษา คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เมื่อ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

คุณ ชัชวาล ปญญาวาทีนันท เปนประธานทอดกฐิน
สามัคคี วัดคำประมงและคณะ รวมทอดกฐินสามัคคี 
เพ่ือผูปวยมะเร็ง อโรคยศาล วัดคำประมง จังหวัด
สกลนคร 

เมื่อ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

หลวงตาประชุม Online กับคณะบดีแพทยศาสตร
นานาชาติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่องงานวิจัย
และความเชื่อมโยงตลอดจนแนวทางการทำงาน 
รวมกันเพื่อใหเกิดความมั่นคงและยั่งยืนสำหรับ 
อโรคยศาล วัดคำประมง 

เมื่อ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

กลุมงานการแพทยแผนไทย รพ. มะเร็งอุดรธานี 
เปนจิตอาสาดูแลผูปวยและศึกษาดูงาน ณ อโรคยศาล 
วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร

ระหวาง ๑๑-๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

ศ.ดร.ภก. ชยันต พิเชียรสุนทร และคณะ กราบ 
มนัสการหลวงตาและเยี่ยมชมสมุนไพรหัวรอยรู 
ณ อโรคยศาล วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร

เมื่อ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

พท. บัญชาการ สุวรรณธาดา และ รศ. ดร. มนตรี ค้ำชู 
พรอมคณาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
กราบนมัสการหลวงตา และถวายชุด PPE แดหลวงตา

เมื่อ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔

ผู ตรวจราชการเขต ๘ กระทรวงสาธารณสุข 
นพ. ปราโมทย เสถียรรัตน ไดกราบนมัสการหลวง
ตา และตรวจเยี่ยม ณ อโรคยศาล วัดคำประมง

เมื่อ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔



๒๒๓

สาระนารู
พืช ‘กระทอม’ สรางเศรษฐกิจไทย
How to เคี้ยวอยางไรใหมีคุณ

  “พืชกระทอม” ไดรับการปลดล็อกออกจากบัญชียาเสพติด ประเภท
ที่ ๕ ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดใหโทษ ฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปแลวเมื่อ
วันที่ ๒๔ ส.ค. ที่ผานมา สงผลใหประชาชนสามารถปลูกไวเพื่อครอบ
ครอง ซื้อขาย และบริโภคไดโดยไมผิดกฎหมายอีกตอไป

  ในวันน้ี กระทอมมีการวางจำหนายท่ัวไปตามทองตลาด ประชาชนสามารถเขาถึงกระทอมไดจาก marketplace ทางออนไลน สราง
รายไดใหกับผูจำหนายเปนกอบเปนกำ

  อยางไรก็ดี แมวากระทอมจะถูกปลดเปล้ืองสถานะจากการเปนยาเสพติดแลว หากแตกระทอมก็ยังเปรียบไดกับดาบสองคม คือมีท้ัง
คุณและโทษ

  กระทอมเปนยา ไมใชอาหาร แตหากบริโภคเกินขนาดก็จะมีผลขางเคียงและทำใหติดได เน่ืองจากในกระทอมมีสาร “Mitragynine” 
เปนสารจำพวกแอลคาลอยดท่ีมีคุณสมบัติความเปนดางมาก มีโทษตอรางกายท่ีทำใหเกิดอาการหลอน เคล้ิมฝน มึนงง เหง่ือออก ทนตอ
ความหนาวไมได และนอนไมหลับ หรือถาหลับก็จะฝนแบบที่ไมควรฝน

  ถารับประทานคูกับน้ำหวาน เชน โคก มีโอกาสติดไดงาย เนื่องจากโคกมีความหวาน ทำใหเกิดการดูดซึมกระทอมไดอยางรวดเร็ว 

  สำหรับวิธีการรับประทานกระทอมท่ีถูกตองไมควรรับประทานเกินวันละ ๕ ใบ รูดกานใบออกเพ่ือเอาแตใบลวนๆ แลวเค้ียวเหมือนการ
เค้ียวหมาก เพราะน้ำลายมีความเปนดาง ไปสกัดเอาอัลคาลอยด Mitragynine ออกมา เรารับประทาน ไมควรกลืนกาก เพราะอาจจะ
ทำใหเกิด “ถุงทอม” ท่ีมีลักษณะเปนกอนแข็งอยูในทองซ่ึงจะทำใหปวดทองได ท้ังน้ี เพราะกากใบเปนเสนใยท่ียอยยาก และเม่ือรับประ 
ทานบอยๆ และขับไมหมด เพราะกระทอมทำใหทองผูก พวกเสนใยเหลาน้ีจะกอตัวเปนกอน สำหรับการตมเพ่ือทำน้ำกระทอมก็ไมควร
ใชเกิน ๕ ใบตอวัน เชนกัน และเม่ือตมแลวก็ควรกรอง เอากากออก แตการตมควรบีบมะนาวลงไปกอนกรองกาก เพราะ แอลคาลอยด 
ในกระทอม จะกลายอยูในรูปของเกลือละลายน้ำได แลวดื่มน้ำกระทอมนั้น  

  “กระทอมใชมากกอใหเกิดอันตราย ไมควรใชเปนอาหารพร่ำเพรื่อ เพราะจะเกิดพิษตามมา เมื่อดูการขายในตลาด นาเปนหวงมาก 
ถาเกิดอะไรขึ้น เมื่อปลดล็อกแบบนี้เกรงวาตอไปจะถูกหามใชอีก” 

  ไมใชทุกคนที่จะทานกระทอมได โดยเฉพาะคนที่เปนโรคหัวใจ เพราะฤทธิ์ของกระทอมจะทำใหไมเหนื่อย ซึ่งคนเปนโรคหัวใจอาจจะ
ไมรูตัววาเหนื่อย และอาจจะทำใหช็อกได เชนเดียวกันกับคนเปนโรคทางจิตประสาทที่ตองใชยา เนื่องจากกระทอมสงผลถึงสมอง ดัง
นั้นจึงไมใชทุกคนที่จะรับประทานได

  ทางการแพทย กระทอมมีประโยชนและขอดีอยูมาก กระทอมสามารถใชแทน “มอรฟน” ลดอาการปวดได และมีการจดสิทธิบัตร
แลวในประเทศญี่ปุน และอาการติดกระทอมนอยกวาการติดมอรฟน  ดังนั้นเขาจึง ใชรักษาอาการลงแดงเพื่อทดแทนในผูปวยที่ติด 
ยาเสพติดประเภทเฮโรอีน มอรฟน ดังนั้นกระทอมควรนำมาใชทางการแพทย ในการลดการอาการปวดที่รุนแรง นอกจากนี้กระทอม 
ยังสามารถลดน้ำตาลในเลือด ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรท่ีเสร็จส้ินเม่ือ ๑๐ ปท่ีแลว วากระทอมยัง
สามารถชวยลดน้ำตาลในเลือดได งานวิจัยออกมาแลววาคนเคี้ยวกระทอมวันละ ๑ ใบ จำนวน ๔๑ วัน มันสามารถลดน้ำตาลใน 
เลือดได 

รศ.ดร.ภญ.อรุณพร อิฐรัตน
คณะแพทยศาสตร ม.ธรรมศาสตร



๗๗๔

  อยางไรก็ตาม นอกจากสามารถลดน้ำตาลในเลือดไดแลว กระทอมยังสามารถรักษาอาการทองรวง โรคบิด ในยาไทยจึงมียาท่ีช่ือวา 
“หนุมานจองถนนปดมหาสมุทร” ท่ีใชสำหรับการรักษาโรคทองรวงอยางรุนแรง ตำรับยาแกบิดลงเปนเลือด ตำรับยาแกบิดหัวลูก และ 
ตำรับยาประสระกาฬแดง เปนตน

  “สำหรับอาการมึนหัวของกระทอมจะหายเมื่อดื่มน้ำในปริมาณมาก เพราะกระทอมจะถูกขับออกทางปสสาวะ 

  หากรัฐบาลคิดและสามารถดึงภูมิปญญาออกมาทำการพิสูจนและพัฒนาใหเปนที่ยอมรับดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตรวาอะไร
จริง อะไรไมจริง แลวคิดตอเปนจ๊ิกซอรดวยงานวิจัยใหจบ ก็จะเปนโอกาสอันดีของประเทศไทย โดยเฉพาะกระทอมท่ีมีท้ังกานแดงกาน
ขาว เรายังไมเคยพิสูจนวากานแดงดีกวากานขาวไหม ถาเราทำการวิจัยจะตองทำทดลองท้ังหมด ต้ังแตสายพันธ ุ เพ่ือมาเปรียบเทียบ
กัน 

  มากไปกวานั้นยังมีกลุมเปาหมายที่เปนโรคเบาหวาน ความดัน ไขมัน ซึ่งก็ยังไมเคยทำวิจัยแตมีการใช เชนลดความดัน  ไมแนวา
กระทอมอาจจะสามารถชวยลดอาการดังกลาวได เพียงแตในสวนนี้ยังไมเคยถูกทดลองในวิทยาศาสตร 

  ดังนั้นจำเปนตองเรงทำการวิจัยเพื่อพัฒนายาจากสารสกัดกระทอมใหใชเปนรูปของยาแผนปจจุบัน ทดแทนยาแกปวด ยาเบาหวาน 
และยาอ่ืนๆ ท่ีมีการวิจัย  หรืออาจใชในรูปแบบของยาแผนไทยท่ีมียาแกพิษท่ีเกิดจากกระทอมโดยตรง   และไมคอยเห็นดวยในการนำ
กระทอมมาทำเปนอาหาร และรับประทานกันมากๆ  เพราะถาเกิดผลเสียทางรางกายก็จะถูกสั่งปดและหามใชอีก

  อยางไรก็ตาม ถาเปนกลุมชาวบานที่จะตองออกไปทำงานหนักๆ เชนกรีดยาง ทำนา ทำสวน  แลวใชกระทอม เพื่อใหทำงานไดทน 
ตรงนี้ก็ตองมีการอธิบายและใหความรูวาควรทานอยางไร และพิษของกระทอมคืออะไร สวนนี้เปนสิ่งสำคัญ ที่ตองเผยแพร และ ถา
ตองใช จะเปนการใชในรูปแบบของภูมิปญญาชาวบานท่ีปฏิบัติมานาน ท่ีทุกคนจะทราบ ก็ควรตองยอม เพ่ือการเรียนรูในรูปแบบงายๆ 
ที่สามารถลดการเกิดโรค ที่เรื้อรังอยางเชนเบาหวาน โดยไมตองพึ่งยาจากตางประเทศ 

ใบกระทอมมีคุณสมบัติแตกตางกันไปตามแตละสายพันธุ แลวแตละพันธุนำมาใชใหเกิดประโยชนกับรางกายอยางไรไดบาง
ขอมูลจาก กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ระบุวา กระทอมในประเทศไทยแบงไดเปน ๓ สายพันธุ คือ

"ใบกระทอม" กับการใชเพื่อสุขภาพตามภูมิปญญาหมอพื้นบาน

  สายพันธุกระทอมที่นิยมใช คือ สายพันธุกานแดง หมอพื้นบานนิยมนำมาทำเปนสวนของเครื่องยาในตำรับ และใชเปนยาเดี่ยวเพื่อ
รักษาโรค เชน โรคทองรวง โรคเบาหวาน โรคปวดเมื่อย แกไอ ขับพยาธิ เปนตน

  นอกจากน้ี ชาวบานยังนิยมเค้ียวใบสด (นำใบสดมาลอกกานใบออก โดยเค้ียวเหลือแตกาก แลวคายออก ด่ืมน้ำตาม) เพ่ือทำงาน เพ่ือ
สังสรรค และกินเพื่อรักษาโรค โดยใหเหตุผลวา

  “ที่ใชกานแดง เพราะกานเขียวพอกินแลวมันมีเมือก กวาจะออกฤทธิ์ก็นาน กานแดงออกฤทธิ์ไดเร็วกวากานเขียว ความคงทนของ
ฤทธิ์ กานแดงมีฤทธิ์นานกวากานเขียว ในขณะที่กินปริมาณเทากันเวลาเดียวกัน”

  สวนสายพันธุยักษใหญ ชาวบานไมนิยมปลูก โดยใหเหตุผลวา “เม่ือเค้ียวใบพันธุยักษใหญ จะมีอาการเมามากกวาพันธุกานแดง” ชวงท่ีมี 
การปราบปราม และตัดทำลายตนกระทอม ทำใหสายพันธุกานแดงเร่ิมหายาก ปจจุบันชาวบานจึงนิยมใชสายพันธุกานเขียวมากกวากานแดง

๑. สายพันธุกานแดง
ลักษณะ: มีกานและเสนใบสีแดง รวมถึงหูใบ
สายพันธุก็มีสีแดงเชนกัน ทั้งนี้ ลักษณะกาน
แดง กานเขียว จะขึ้นอยูกับสภาพอากาศดวย

๓. สายพันธุยักษใหญ (ขอบใบหยัก/หาง  
   กั้ง)
ลักษณะ: มีใบขนาดใหญกวาพันธุอื่น และ
สวนบนของขอบใบเปนรอยหยัก

๒. สายพันธุแตงกวา (กานใบสีเขียว)
ลักษณะ: มีเสนใบสีเขียวออนกวาแผน
ใบ หูของใบมีสีเขียวออน ทั้งนี้ ลักษณะ
กานแดง กานเขียว จะขึ้นอยูกับสภาพ
อากาศดวย



๗๗

อโรคยาบอกกลาว

๕

  ในชวงเดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๔ อโรคยศาลวัดคำประมงไดประกาศงดรับผูปวยมะเร็งรายใหม เขารับการรักษาเนื่องจาก
สถานการณโรคระบาดโควิด-๑๙ ยังมีการแพรระบาดอยางกวางขวางยังไมมีขอยุติ หลวงตาไดหารือกับคณะกรรมการมูลนิธิอภิญญาณ 
อโรคยศาลและผูเก่ียวของ เพ่ือวางแผนการบริการผูปวยใหดีท่ีสุดเม่ือถึงเวลาเปดบริการใหมและการบริการผูปวยเกาใหมีคุณภาพท่ีดีโดย
การดูแลรักษาและติดตามอาการอยางใกลชิดพรอมสงยาไปใหอยางตอเนื่อง

  หลวงตาไดรับรางวัลนิสิตเกาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดีเดน ภาคบริการสังคมประจำป ๒๕๖๔  และ ออกบูธ
นิทรรศการอโรคยศาล วัดคำประมง ในงานมหกรรมสมุนไพรแหงชาติครั้งที่ ๑๘ ณ กรุงเทพมหานคร ระหวางเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ 
ซึ่งหลวงตาไดมีโอกาสพบครู อาจารย เพื่อนๆ พี่ๆ นองๆ ตลอดจนบุคลากรในวงการวิศวกรรมและการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือกมากมาย ตางชื่นชมปติผลงานอโรคยศาล วัดคำประมง ของหลวงตาซึ่งดูแลรักษาผูปวยมะเร็งมากวา ๑๗ ปภายใตสโลแกน 
“อยูสบาย ตายสงบ งบไมเสีย”

  สำหรับอโรคยศาล วัดคำประมง หลวงตาไดจัดทำอาคารผลิต Bryonia 200c โดยมี นพ. โสภณ วัณไวทยจิตร เปนผูดำเนินการผลิต
เพ่ือผูปวยมะเร็งอโรคยศาล วัดคำประมง และประชาชนท่ัวไป

โครงการTelemedicine เพื่อผูปวยมะเร็ง อโรคยศาล วัดคำประมง 

  จากปญหาการดูแลรักษาผูปวยทางไกลของอโรคยศาล วัดคำประมง ยังไมไดรับความสะดวกโดยวิธีเดิมคือการโทรศัพท และสงยาทาง
ไปรษณียน้ัน เพ่ือใหเกิดความสะดวก ความแมนยำในการรักษาผูปวยทางไกล หลวงตาไดหารือกับเครือขายวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรไดรวมพิจารณาดำเนินการ Telemedicine เพ่ือผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย ท่ีอยูหางไกลไดมีโอกาสท่ีดี มีชีวิตยืนยาว และ
การดูแลรักษาอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยมี คุณ นภดล ไกรฤกษ และ คุณ พิพรรธ วงศวิวัฒน รุน E35 เปนผูประสาน
งานและรวบรวมปจจัยจากเครือขายศิษยเกาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พรอมดวยผูมีจิตศรัทธารวมทำบุญในการจัด
ซ้ือและติดต้ัง Telemedicine ใหเปนไปตามเปาหมายซ่ึงคาดวาจะสำเร็จประมาณกลางเดือนมกราคม ๒๕๖๕

โครงการจัดทำ Bryonia 200c เพื่อประชาชน

  นพ. วัลลภ ธนเกียรติ์ อุปนายกสมาคมโฮมีโอพาธีย (Homeopathy )แหงประเทศไทย และ นพ.โสภณ วัณไวทยจิตร รักษาการ 
ผูอำนวยการโรงพยาบาลการแพทยแผนไทยแบบผสมผสานดานมะเร็ง อโรคยศาล วัดคำประมง ไดพบหลวงตา ช้ีแจงประโยชนของ Bryonia 
200c เพ่ือใหผูปวยและประชาชนมีภูมิคุมกันตอสูกับ covid-19 พรอมไดแจกจายกับประชาชนท่ัวไปในงานมหกรรมสมุนไพรแหงชาติ 
คร้ังท่ี ๑๘

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

พิพรรธ วงศวิวัฒน

อ.อารย นวลอินทร มารวมงานฯ
คณะอาจารยพยาบาลศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คณะอาจารยแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

นพ.โสภณ วัณไวทยจิตร
และจิตอาสาบริการฝงเข็ม

งานแสดงความยินดี
ศิษยเกาวิศวะ มก. ดีเดน

นพ.วัลลภ ธนเกียรติ์ นพ.โสภณ วัณไวทยจิตร อาคารผลิต Bryonia 200c ที่อโรคยศาล วัดคำประมง

นองๆ รุน E35 KU และคณะ กราบนมัสการหลวงตาและติดตั้ง Telemedicineนภดล ไกรฤกษ



  อโรคยศาลสารฉบับ ที่ ๒๗ "วันพอแหงชาติ" ๕  ธันวาคม  ๒๕๖๔  เพื่อนอมรำลึกวันคลายพระบรมราชสมภพของพระบาท 
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณตอปวงชนชาวไทยเปนลน  
พนหาที่สุดมิได

  ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ นอกจากเปนวันคลายวันพระบรมราชสมภพของ “รัชกาลท่ี ๙” และ “วันพอแหงชาติ” แลวยังเปนวัน
สำคัญ ที่ประชุมใหญสมัชชาสหประชาชาติประกาศใหวันนี้เปน “วันดินโลก” อีกดวย

    ในโอกาสวันสงทายปเกา พ.ศ.๒๕๖๔ และขึ้นปใหม  พ.ศ. ๒๕๖๕ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย  และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
 ตลอดจนพระบารมีของพระบรมวงศานุวงศ พรอมดวย"พระคุณพอ" จงดลบันดาลใหทุกทานมีความสุข  ความเจริญดวยจตุร 
พิธพรชัย  และสมปรารถนาทุกประการตลอดไป

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

ดวยความปรารถนาดีจาก

ชัยนรินท  พันธภิญญาภรณ
บรรณาธิการอโรคยศาลสาร

   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 การใชยาสมุนไพร  ธรรมชาติบำบัด สมาธิบำบัดและกิจกรรมบำบัด โดยบูรณาการกับการแพทยแผนปจจุบัน 
โดยไมคิดคาใชจายใดๆ  ทั้งสิ้น

ผูกอตั้ง

๖

ติดตอเรา
มูลนิธิอภิญญาณอโรคยศาล วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร 
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

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

ขอเชิญบริจาค "โครงการชวยชีวิตพิชิตมะเร็ง" 
เลขที่บัญชี  : ๔๑๒-๐-๐๑๙๙๖-๙ ธนาคารกรุงไทย สาขาสกลนคร

: Phra Paponpatchara Pibanpaknitee

ดูอโรคยศาลสารยอนหลัง


