
ฉบับที่ ๒๙ ปที่ ๑๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕

วันแมแหงชาติ
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ

ขาพระพุทธเจา ผูบริหารโรงพยาบาลการแพทยแผนไทยและการแพทยแบบ

ผสมผสาน ดานมะเร็งสกลนคร อโรคยศาล วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร

๑

โครงการพัฒนาโปรแกรมนวัตกรรมสุขภาพบำบัดรักษาผูปวยยาเสพติด ประเภทแอมเฟตามีน
จังหวัดนครพนมประจำป ๒๕๖๕ 

คณบดีและอาจารยคณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กราบนมัสการหลวงตา
(วิศวกรดงตาลสัญจร)

นิสิตคณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยฝกปฏิบัติงาน ณ อโรคยศาล วัดคำประมง

  หลวงตา แพทย พยาบาล และจิตอาสาพรอมดวยเครือขายอโรคยศาล วัดคำประมงไดรวมออกบูธ
นิทรรศการ อโรคยศาล วัดคำประมง จัดกิจกรรมตางๆไดแก การใหคำแนะนำการรักษาโรคมะเร็งตาม
แนวอโรคยศาล วัดคำประมง การบำบัดโดย Hand Healing การฝงเข็ม การนวดเพื่อบำบัดอาการ 
บริการยาสมุนไพรรักษาโรคมะเร็ง การใหคำแนะนำการรักษาแบบ Homeopathy และการสาธิตการ
ทำพีระมิดโดยไมเสียคาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน ในงานมหกรรมสมุนไพรแหงชาติ คร้ังท่ี ๑๙ ซ่ึงจัดโดยกรม
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ณ อาคารอิมแพคอารีนา ฮอลล ๑๑
-๑๒ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ระหวาง ๖-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

  เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายชาธิป รุจนเสรี  ผูวาราชการจังหวัดนครพนม เปนประธานใน
พิธีเปดโครงการพัฒนาโปรแกรมนวัตกรรมสุขภาพบำบัดรักษาผูปวยยาเสพติด ประเภทแอมเฟตามีน 
จังหวัดนครพนมประจำป ๒๕๖๕ โดยศูนยอำนวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครพนม 
(ศอ.ปส.จ.นครพนม)  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกัน
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใชนวัตกรรมบำบัดรักษาผูปวยยาเสพติดแบบองครวมดวยการแพทยแผนไทย 
และสมุนไพร ในระหวางวันที่ ๑๖-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมตาฮักยายรีสอรท อำเภอธาตุพนม 
จังหวัดนครพนม เพ่ือกำหนดแนวทางปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีจังหวัดนครพนม ภายใต 
ยุทธการฟาสางท่ีฝงโขง  โครงการชุมชนย่ังยืนเพ่ือแกไขปญายาเสพติดจังหวัดนครพนมแบบครบวงจร  

  ในการนี้ หลวงตา รศ.ดร.ภญ.อรุณพร อิฐรัตน  อ.วิไลลักษณ ตันติตระกูล อ.เอื้อกานต วรไพฑูรย 
อ.สุนิสา รัตนศรีบัวทอง  และอ.ศุภลักษณ ทัดศรี รวมเปนวิทยากรกระบวนการในการจัดอบรมคร้ังน้ีดวย

  รศ.ดร .พีรยุทธ ชาญเศรษฐิกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา 
เขตบางเขน พรอมดวยคณาจารย และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร ๔ วิทยาเขต ไดแก วิทยาเขตบางเขน 
วิทยาเขตศรีราชา วิทยาเขตกำแพงแสน และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร (คณะวิทยาศาสตร  
และวิศวกรรมศาสตร) เขากราบนมัสการหลวงตาในฐานะ “นิสิตเกาคณะวิศวกรรมศาสตรดีเดน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดานบริการสังคม ประจำป ๒๕๖๔” โดยหลวงตาไดบรรยายสรุปความเปน
มาของ อโรคยศาล วัดคำประมง และความหมายของ “วิศวกรรมศาสตรเพ่ือมวลมนุษยชาติ” พรอม
นำคณะเยี่ยมชมกิจกรรมของ อโรคยศาล วัดคำประมง เมื่อ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

  รศ.ดร. สุรีพร ธนศิลป นำนิสิตคณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หลักสูตรพยาบาลศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุจำนวน ๒๙ คน และหลักสูตรพยาบาลศาสตร ดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร (นานาชาติ) จำนวน ๒ คน กราบนมัสการหลวงตา เพ่ือขอให นิสิต
ฝกปฏิบัติงานตามรายวิชา ๓๖๔๑๖๐๙ เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและประสบการณดานพยาบาลผูใหญ และ
การพยาบาลผูสูงอายุท่ีมีปญหาเจ็บปวยเร้ือรัง เพ่ือใหนิสิตไดพัฒนาทักษะในการประเมินภาวะสุขภาพ
ของผูปวยและการใชกระบวนการพยาบาลในการวางแผนดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคองและ 
ผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย รวมถึงการสืบคนขอมูลเชิงประจักษและการบูรณาการทฤษฎีทางการพยาบาล 
หรือทฤษฎีอื่นๆที่เกี่ยวของในการวางแผนดูแลผูปวยและศึกษาดูงานการรักษาแบบผสมผสาน และ
เขารวมกิจกรรมการดูแลผูปวยมะเร็งของโรงพยาบาลฯ ระหวาง ๑๐-๑๖ สิงหาคม , ๓๐ สิงหาคม - ๔ 
กันยายน และ ๒๗ กันยายน - ๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ โรงพยาบาลการแพทยแผนไทยและการแพทย
แบบผสมผสานดานมะเร็งสกลนคร วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร เม่ือ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

หลวงตาออกบูธนิทรรศการอโรคยศาล วัดคำประมงในงานมหกรรมสมุนไพรแหงชาติคร้ังท่ี ๑๙



๒๒

ภาพกิจกรรมระหวางเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๕

๒

หลวงตาและอาจารยโอดบรรยายพิเศษหัวขอ “การ 
ดูแลผูปวยระยะสุดทาย” แกนักศึกษาแพทยแผน
ไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา 
เขตสกลนครและนักศึกษาสาขาวิชาการแพทยแผน
ไทย กลุมวิทยาลัยชุมชนตาก ณ อโรคยศาล วัดคำ
ประมง จังหวัดสกลนคร
เมื่อ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ดร.จิรัฐิกาล พงคภคเธียร คณะอาจารยและนักศึกษา 
สถาบันดนตรีกัลยานิวัฒนารวมเปนจิตอาสาออกคาย
ดนตรีเพ่ือผูปวยมะเร็ง ณ อโรคยศาล วัดคำประมง 
จังหวัดสกลนคร
ระหวาง ๑๔-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

หลวงตาและอาจารยโอดเปนวิทยากรบรรยายการ 
อบรมเชิงปฏิบัติการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง 
ดวยวิถีพุทธ ณ โรงพยาบาลระนอง อำเภอเมือง 
จังหวัดระนอง 
เมื่อ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

แพทย พยาบาลและจิตอาสารวมกันจัดงาน “ไหว 
สาบูรพาจารยสืบสานแพทยแผนไทยรวมใจแดแม
หลวง” และทำบุญครบรอบวันมรณภาพปที่ ๓๐ 
ของพระญาณสิทธาจารย (หลวงปูสิม พุทธาจาโร) 
ณ อโรคยศาล วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร  
ระหวาง ๑๒-๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

นิสิตคณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
รวมกิจกรรมธรรมกับธรรมชาติ กับผูปวยมะเร็งและ
ญาติๆ ณ อโรคยศาล วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร 
เมื่อ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

รศ.ดร.อรุณพร อิฐรัตนและอาจารยโอดรวมจัดบูธ
นิทรรศการ อโรคยาศาล วัดคำประมงในงานประชุม
สามัญท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย และการ
ประชุมใหญสามัญสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหง
ประเทศไทย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕  ณ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
เมื่อ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

รศ.ดร.สุภาพ กันยาคำ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและ
วิศวกรรมศาสตร มหาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติสกลนครและรศ.ดร.สถาพร เช้ือเพ็ง 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร มหาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตศรีราชา กราบนมัสการหลวงตาและถวาย
เตียงเพ่ือผูปวยมะเร็ง ณ อโรคยศาล วัดคำประมง 
จังหวัดสกลนคร 
เมื่อ ๒๙ สิงหาคม  ๒๕๖๕

หลวงตาและอ.โอด เปนวิทยากรบรรยายใหแกนัก 
ศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกคณะมนุษยศาสตร 
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคมในหัวขอ
”การดูแลรักษาผูปวยมะเร็งแบบองครวมการแพทย 
แผนไทยและการแพทยแบบผสมผสาน” ณ อโรคย 
ศาล วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร
เมื่อ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

หลวงตาและอาจารยโอดบรรยายในกรอบการอบรม 
บูรณาการการแพทยแผนไทยกับการดูแลผูปวย แบบ 
ประคับประคองระยะสุดทายผาน Zoom โดย กรม
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
เมื่อ ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๕

บุคลากรทางการแพทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
บุรีรัมย ศึกษาดูงานและเย่ียมชมกิจกรรม อโรคยศาล 
วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร  
เมื่อ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

คณะผูสื่อขาวฟูจิจากประเทศญี่ปุนกราบนมัสการ

หลวงตา ขอถายทำสารคดีเร่ืองกัญชาทางการแพทย 

ณ อโรคยศาล วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร 
เมื่อ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

หลวงตาและ อ.โอด เปนวิทยากรบรรยายผาน Zoom 
“วัฒนธรรมและภูมิปญญาในการรักษาแบบองครวม 
ตามแนวอโรคยศาล วัดคำประมง” แกอาจารยและ
นักศึกษา ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะ 
แนว คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 เมื่อ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕



อโรคยาบอกกลาว

๓

  การแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ ถือเปนอุปสรรคสำคัญที่ทำใหการดูแลรักษาผูปวยมะเร็งไมสะดวกนัก เดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 
๒๕๖๕ ไดมีการงดรับผูปวยใหมเปนการช่ัวคราว ทำใหหลวงตามีโอกาศไดพัฒนาปรับปรุง สถานท่ีการอภิบาลผูปวยมะเร็งและภูมิทัศน ใหมีความ
รมร่ืน นาอยู มากข้ึน ชวงน้ีไดเปดใหบุคลากรทางการแพทยของสถาบันตางๆไดศึกษาดูงานและเย่ียมชมกิจกรรมของอโรคยศาล วัดคำประมง 
ไดแกอาคารและสถานที่รักษาผูปวยมะเร็งที่ไดปรับปรุงไวกอนหนาแลว รวมถึงอาคารเพาะชำหัวรอยรูเฟส ๒ ที่มีความทันสมัยดานเทคโนโลยี 
ซ่ึงสรางเสร็จเม่ือ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยความรวมมือรวมใจจาก ศิษยเกา-ศิษยปจจุบัน ของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร 
และจิตอาสา อโรคยศาล วัดคำประมง สำหรับการดูแลผูปวยเดิมยังคงเปนปกติ รวมท้ังการตรวจรักษาผูปวยทางไกล (Telemedicine) และการ
สงยาทางไปรษณียแกผูปวยมะเร็งท่ีจำเปนตองดูแลรักษาอยางตอเน่ือง นอกจากน้ันหลวงตายังไดนำองคความรูดานการทำสมาธิ การภาวนาจาก
สถาบันจิตและวิญญาณท่ีหลวงตาไดจาการเดินทางไปดูงานท่ีประเทศอินเดีย โดยไดรวมกันหารือกับผูเช่ียวชาญดานตางๆ เพ่ือกอสรางพีระมิด 
สำหรับการปฏิบัติ สมาธิ ภาวนา เพ่ือบำบัดฟนฟูสุขภาพผูปวยตามหลักของอายุรเวทศาสตร แหงประเทศอินเดียอีกดวย 

  อโรคยศาล วัดคำประมงไดเปดบริการใหมเม่ือ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยมีมาตรการคัดกรองผูปวยและการดูแลรักษาอยางเขมงวด ตามขอบังคับ
ของ ศูนยบริหารสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) ซึ่งไดมีผูปวยมะเร็งใหมจำนวณมากเขารับการรักษาและได
รับความรวมมือจากสถาบันทางการแพทยพรอมทั้งเครือขายตางๆ และจิตอาสา อโรคยศาล วัดคำประมงอยางดียิ่ง

สถานการณแพรระบาดของโควิด-๑๙ ในอโรคยศาล วัดคำประมง

  จาการที่หลวงตา ไดมีโอกาสเดินทางไปประเทศอินเดียเมื่อชวงกลางเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ที่ผานมานั้นทำใหไดรับแรงบันดาลใจจากการที่ได
ไปสัมผัสสถานที่สองแหงคือ สถาบันทางจิตวิญญาณ (Brahma Kumaris Center in Bangalore) และพีระมิดแหงบังกะลอร (pyramid valley 
Bangalore ) และมีโอกาสไดสัมผัสในมิติของจิตวิญญาณดวยตนเองจากสถานที่ของสองแหงนั้น มีความรูสึกวาไดรับพลังจากการปฏิบัติ การ
ทำสมาธิและการภาวนาภายในอาคารพีระมิดทำใหรูสึกมีพลังมากขึ้นและตั้งปณิธานที่จะสรางขึ้นที่อโรคยศาล วัดคำประมง เพื่อผูปวยมะเร็งที่
ไดรับทุกขเวทนาใหบรรเทาลงหรือใหเกิดความสงบทางจิตได จึงไดปรึกษาหารือกับผูเช่ียวชาญดานจิตและวิญญาณ จาก ราชโยคี ศาตราจารย
พิเศษ ดร.อิทธิกร วัฒนะและ ศาตราจารยพิเศษ ดร.มนตรี ค้ำชู การกำหนดจุดกอสรางโดย อาจารย สรรคสนธิ บุณโยทยาน สวนแบบการ
กอสรางไดรับความอนุเคราะหจาก คุณ ภากร มหพันธ สถาปนิก ผูออกแบบ Pyramid Energy KPM 2022 ไดทำแบบจำลอง (Model) เพื่อ
ทำใหเขาใจมากขึ้น พรอมกำหนดขนาด ระยะ ระดับ และรายละเอียดของวัสดุสำหรับการกอสราง ซึ่งหลวงตาและผูเชี่ยวชาญดานจิตวิญญาณ
เห็นชอบ หลวงตาไดพิจารณาในดานตางๆแลว จึงกำหนดวันเทฐานราก เมื่อ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว ทั้งนี้ไดรับความรวมมือจาก ผูชวยศาสตราจารย อมรเดช นวลมณี  คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร เปนวิศวกรควบคุมการกอสรางซ่ึงไดรับการสนับสนุนการกอสรางท้ังกำลังกาย กำลังใจ และ
กำลังทรัพยมากมาย จากนิสิตและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
สกลนคร มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และคณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พรอมดวยจิตอาสาตางๆ
ไดรวมแรงรวมใจกอสรางอาคารพีระมิดเปนไปตามแผนงาน ซึ่งมีเปาหมายดำเนินการใหแลวเสร็จกอน ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕

ศุขศาลาพีระมิด (Pyramid Energy KPM Project 2022)

Asian Wisdom Care (AWC_RU)

ฟงธรรมกับหลวงตาปพนพัชร

  หลวงตาและอ.โอต Live ผาน FB : Asian Wisdom Care (AWC_RU) คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทุกวันเสาร เวลา 
๑๙.๓๐ - ๒๐.๓๐ น. โดยมี รศ.ดร.สุรีพร ธนศิลป เปนผูดำเนินการ ผศ.ดร.นพมาศ พัดทอง เปนแอดมิน และวิทยากรรับเชิญตามโอกาสและ 
ความเหมาะสม 

ทุกวันเสาร : สถานีวิทยุจราจร สวพ.๙๑ สัมภาษณหลวงตาในรายการ “สวพ.๙๑ จิตอาสาตนบุญแบบของการให
     กับหลวงตาปพนพัชรฯ” เวลาประมาณ ๑๒.๐๐ - ๑๒.๔๕ น.

หลวงตา , ราชโยคี ศาสตราจารยพิเศษ 
ดร.อิทธิกร วัฒนะ และ ศาสตราจารย

พิเศษ ดร.มนตรี ค้ำชู ไดหารือ 
Brahmashi Patriji ผูกอตั้งพีระมิดแหง 
บังกะลอร ประเทศอินเดีย เมษายน ๒๕๖๕

คุณภากร มหพันธ
สถาปนิกออกแบบ

พีระมิด

อาจารยสรรคสนธิ 
บุณโยทยาน

ผูกำหนดจุดที่ตั้ง
พีระมิด

ผศ.อมรเดช นวล
มณี วิศวกรควบคุม

งานกอสรางพีระมิด

การกอสรางพีระมิิด
(โครงสรางไม)

พีระมิด เมื่อ ๓๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๕

ภูมิทัศนโรงเรือนหัวรอยรู
เฟส ๒

อางเก็บน้ำบานคำประมง ผูปวยมะเร็งใหม การตรวจคนไข Telemedicine สงยาใหผูปวยมะเร็ง หลวงตาใหโอวาท
ผูปวยมะเร็งใหม



บก. บอกกลาว

 ปจจุบันเปนโรงพยาบาลการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน ดานมะเร็งสกลนคร 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 ผูกอตั้ง 
อโรคยศาล เพื่อชวยเหลือ ผูปวยที่เปนโรคมะเร็งทุกชนิด โดยไมเลือก เชื้อชาติ ชนชั้น ลัทธิ และศาสนา ดวยการแพทย
แผนไทย และการแพทยแบบผสมผสาน ใหการดูแลรักษาอยางเปนองครวม ดวยสมุนไพรไทย ธรรมะ (สมาธิบำบัด) และ
ธรรมชาติบำบัดเพ่ือฟนฟู ดูแล รางกาย จิตใจ และจิตวิญญาณของ ผูปวยมะเร็งทุกคนโดยไมปฏิเสธ การแพทยแผนปจจุบัน 
และไมคิดคาใชจายใดๆ จากผูปวย

ผูกอตั้ง

๔

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

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

  คณะผูจัดทำอโรคยศาลสารมีความปลาบปล้ืมปติยินดีท่ีอโรคยศาลสารฉบับท่ี ๒๙ ปที ๑๐ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ท่ีจัด
พิมพในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๕ และวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ของสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ นับเปนมงคล
ชีวิตท่ีคนไทยทุกคนจะไดรวมกันแสดงความจงรักภักดีและนอมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของท้ังสองพระองคทีมีคุณูปการ
ใหญหลวงตอประเทศชาติ โดยเฉพาะอยางย่ิงการแพทยแผนไทย รวมท้ังพสกนิกรชาวไทยตลอดมา 

  สำหรับในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปหลวง และเปน “วันแมแหงชาติ” คณะผูจัดทำ 
อโรคยศาลสารขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ ตลอดท้ังพระคุณแม โปรดดลบันดาลใหทุกทานมีความสุข เจริญ
ย่ิงดวยจตุรพิธพรชัย สมมโนปรารถนาทุกประการ

ดวยความปรารถนาดีจาก
ชัยนรินท  พันธภิญญาภรณ
บรรณาธิการอโรคยศาลสาร


