
มิถุนายน 2564 

4 มิ.ย. 64 เรียนเชิญร่วมสร้างตวัชว่ยทางการแพทย์ในชว่งโรคระบาด 
นอกจากท่ีเราจะจดัหาเคร่ืองมือแพทย์ ชดุป้องกนัเช้ือ หนา้กากป้องกนัเช้ือ น ้ ายาฆ่าเช้ือ ขา้วสารอาหารแหง้ฯ 

เพ่ือมอบให้กบัรพ.ตา่งๆชว่ยเหลือในการใหก้ารรักษาพยาบาลผู ้ป่วยโควิดแลว้ ตอนน้ีเรามาท าหอ้งความดนัลบกนันะ
ครับ  เน่ืองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเ ช้ือ COVID-19 มีโอกาสแพร่กระจายได้มากอยา่งรวดเร็ว จึงมีความ
จ าเป็นตอ้งสร้างหอ้งแรงดันลบ (Negative Pressure) เพ่ือลดความเ ส่ียงในการติดเช้ือของบุคลากรทางการแพทย์และ
ไมใ่หเ้ช้ือโรคหลุดออกไปแพร่กระจายในชมุชนหรือหอ้ง อื่น  ๆในโรงพยาบาล 

หอ้งความดนัลบ (Negative pressure room) ที่ เป็นห้องพักผูป่้วยเดี่ยว น ามาออกแบบเ พ่ือควบคมุระบบความ
ดนัภายในหอ้ง ใหน้อ้ยวา่อากาศภายนอกหอ้ง เม่ือเ ปิดประตูอากาศภายนอกซึ่งมีความดนัสูงกวา่กจ็ะเข ้ามาในหอ้งได้ 
แตอ่ากาศภายในหอ้งที่อาจมีเช้ือโรคปะปนอยู ่กจ็ะไมส่ามารถแพร่กระจายไปยงัพ้ืนที่อื่นนอกหอ้งได้ นอกจากน้ียงัมี
แผงกรองอากาศเพ่ือท าลายเช้ือโรค (hepa filter กรองไวรัส)กอ่นปล่อยสูอ่ากาศภายนอก ท าใหส้ร้างความปลอดภยัต่อ
แพทย์พยาบาล เจา้หนา้ที่ และบุคคลภายนอกหอ้งเป็นอยา่งดี ลดการแพร่กร ะจายเช้ือโรค ไมก่อ่ใหเ้กดิการติดตอ่กบั
บุคคลภายนอกหอ้ง 

ปัจจุบนัโรงพยาบาลทัว่ประเทศมีหอ้งความดนัลบ 1,590 หอ้ง และเกอืบทั้งหมดในขณะน้ีไดใ้ชร้ักษาผูป่้วย โค
วิด-19 ทั้งน้ี ในชว่งโควิด-19 ระบาดน้ี หลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ไดพ้ัฒนานวัตกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ,
หอ้งคดัแยก, หอ้งตรวจผู ้ป่วยกลุม่เส่ียง, เตียงความดนัลบเคลื่อนที่ เพ่ือสนบัสนุนการท างานและป้องกนัการติดเช้ือของ
บุคลากรทางการแพทย์และลดการแพร่กระจายเช้ือ การที่มูลนิธิฯเลือกที่จะปรับปรุงหอ้งพกัผูป่้วยมาเป็นหอ้งกกักนัเช้ือ
ความดนัลบเพราะ นอกจากสามารถลดการติดเช้ือของบุคลากรทางการแพทย์แลว้ หอ้งน้ียงัสามารถใชไ้ดต้อ่ไปแมห้มด
ปัญหาเ ร่ืองโควิดแล้ว โดยใชก้บัผูป่้วยติดเช้ือตา่ง  ๆเชน่ไขห้วดันก วณัโรคท่ีเ ร่ิมกลบัมาระบาดใหมใ่นเ มืองไทย โรค
จากไวรัสกลายพนัธ์ฯการชว่ยเหลือครั้งน้ีจึงมีค ่าและคุม้คา่ในการสนบัสนุนการรักษาพยาบาลผูป่้วยและชว่ยพฒันา
ระบบสาธารณสุขของเราไดใ้นสว่นร่วมอีกดว้ย 

รพ.ไหนที่ตอ้งการใหพ้วกเราชว่ยไปปรับปรุงหอ้งผูป่้วยเป็นหอ้งความดนัลบ กรุณาแจง้ คณุกาญจนาฯ 
0581239952นะครับ 

 
 
 

 



7 มิ.ย. 64 กราบถวายมุทิตาสกัการะแดพ่อ่แมค่รูอาจารย์บุญมี ในโอกาสที่รับพระราชทานพดัยศและผา้ไตร ถวายแด ่
พระราชวชิรญาณโกศล ณ วดัป่าศรัทธาถวาย   

      อาคาร 72 ปี พระอาจารย์บุญมี ธมัมรโต รพ.หนองววัซอ อุดรธานี ติดช่ือพอ่แมค่รูอาจารย์บุญมีเรียบร้อยแลว้ครับ  

 
8 มิ.ย. 64 มอบเคร่ืองมือแพทย์ใหร้พ ป่ินเกลา้ 232,000฿ 

 
Modified AIIR หอ้งความดนัลบ 
มาดูหอ้งแยกโรคผู ้ป่วยที่รพ นอ้งๆพาไปดูห้องที่ประสงค์จะปรับปรุงใหเ้ป็นหอ้งความดนัลบ เพ่ือป้องกนัการติดเช้ือ
จากโรคร้ายแรงต่างๆ โดยเฉพาะโรคไวรัสโคโรนา่ในปัจจุบนั นอ้งคมัภีร์พาไปดูสองหอ้ง แตห่้องชั้นบนมีน ้ารั่วบน
เพดานและผนงั จึงอาจยงัไม่เหมาะสมท่ีจะปรับปรุงตอนน้ีคงตอ้งรอใหแ้กไ้ขเร่ืองน ้าเสร็จเรียบร้อยกอ่นครับ สว่นหอ้ง
ดา้นล่างนา่จะปรับปรุงได ้ปลายสัปดาห์น้ีคงจะเชิญวิศวะมาดูสถานท่ีเพ่ือประเมินการติดตั้งระบบความดนัลบตอ่ไป
ครับ ทา่นผอ.รพ.แจง้ใหป้ระสานกบัคณะกรรมการของรพ อีกทีครับกอ่นจะไดร้ับอนุญาตใหป้รับปรุงไดค้รับ 

 

 
 
 



10 มิ.ย. 64 วชัรธรรมสถาน 
เจา้หนา้ที่ส านกัพุทธมาตรวจวชัรธรรมสถาน ท าเร่ืองเป็นธรณีสงฆ์ ในก  ากบัของวดัป่าบา้นตาดเรียบร้อยแลว้ครับ 
เน่ืองจากเราไดโ้อนท่ีวชัรธรรมสถานแหง่น้ีถวายพอ่แมค่รูอาจารย์หลวงตาพระมหาบวัฯตั้งแตพ่.ศ.2551 ครับ 

 

12 มิ.ย. 64 ห้องแยกโรคความดนัลบ-ต่อ- 
วนัน้ีเรามาส ารวจหอ้งแยกโรค กองศลัยกรรม ป่ินเกล ้าอีกครั้ ง ครั้งกอ่นมีคนไขอ้ยูเ่ลยวัดขนาดและตรวจสอบเพ่ือท า
แผนการปรับแตห่อ้งเป็น Mod.AIIR ไมไ่ด ้วนัน้ีเลยมาตรวจสอบรายละเอียดไดเ้พราะไมมี่ผป.แลว้ครับ นายชา่งวิศวะที่
กระทรวงชว่ยมาดูใหด้ว้ย แบบแผนการปรับเปลี่ยนห้องน้ีเป็นหอ้ง Mod.AIIR. ตามที่นอ้งๆตอ้งการครับ วางแผนเสร็จ
คงตอ้งมาปรึกษากบันอ้งๆกอ่นวา่เห็นชอบไหม กอ่นด าเนินการขออนุญาตทางรพ.ตอ่ไปครับ กวา่จะเสร็จไมท่ราบใช้
เวลาเทา่ใดนะครับ แตก่จ็ะพยายามด าเนินการให้เกดิประโยชน์สูงสุดประหยดัสุดและมีประสิทธิภาพสูงใชก้ารไดอ้ยา่ง
ดีนะครับ ตอ้งรอกนัหนอ่ยนะครับ 

 

 
 
13 มิ.ย.64 รพ.มะการักษ์-ห้องความดนัลบ- 
ออกจากบา้นกนัตั้งแตเ่ชา้ ใสบ่าตรเอาฤกษ์เอาชยัแตรุ่่งสาง เสร็จแลว้มามอบอาหารขนม และผา้ mask 200 ช้ิน และพา
ชา่งมาตรวจวางแผนท าหอ้งแยกโรคความดันลบที่ตึก ผป. ใชเ้วลาดูกนัอยูน่านพอควรครับ ต้องรอใหท้างบริษทัสรุป



รายงานเสนอแบบการปรับปรุงหอ้งมาพิจารณาร่วมกบัทางรพ.อีกทีครับ กอ่นจะเร่ิมด าเ นินการได ้ใครสนใจร่วมบุญ
เรียนเชิญนะครับ 

 
 

13 มิ.ย. 64 มอบถวายระบบโซล่าเซลล์วดัวงัขนาย   พวกเราร่วมกนัมาถวายภตัราหารเพล สงัฆทาน และถวายปัจจยัอีก

14,500บาท แดท่า่นเจา้อาวาสและพระภิกษุสงฆ์วดัวงัขนาย  กราบอนุโมทนาบุญกบัทุกๆทา่นที่มีสว่นร่วมในบุญน้ี 

 



 
เลี้ยงอาหารผู้พิการวดัวงัขนาย 
หลงัถวายเพลพระสงฆ์ที่วดัวงัขนายเสร็จเรากม็ามอบอาหารฯใหผู้พิ้การที่วดั ปัจจุบนัมีอยู ่115คนครับ เพราะ
สถานการณ์โควิด ท าใหค้นนอ้ยลงมากครับ 

 
13 มิ.ย. 64 รพ.บ้านโป่ง 
เยี่ยมเยียนรพ.บา้นโป่ง มอบเคร่ืองมือแพทย์กบัน้องๆครับ เพ่ิงมาท่ีน่ีครั้ งแรก สวยงามเรียบร้อย แสดงใหเ้ ห็นถึง
ความสามารถในการบริหารจัดการที่ดีเยี่ยมครับ ขออนุญาตกลา่วชม ฟังจากที่รพ.  แจง้ใหค้ณะทราบว่ารพ. มีทุกอยา่ง
ครบเรียบร้อยแล้ว ตอนแรกตั้งใจจะพาเพ่ือน  ๆไปชว่ย เพราะเห็นสร้างตึกอยูเ่ลยอยากสนบัสนุนบา้ง แตค่งตอ้งแบง่ไป
รพ. อื่นๆครับ 

 
16 มิ.ย. 64 ROOTS Physio คลินกิกายภาพบ าบัด 
พ่ีอ๋อยพามาปรึกษาคุณออ้ที่คลินิกกายภาพบ าบัด พ่ีอ ้อตกแต่งร้านสวยงามมากครับ ที่มาเ รียนปรึกษาเพราะปีหน้า 
มูลนิธิฯมีโครงการจะดูแลผูพิ้การและสูงอายุให้ช ่วยเหลือตัวเองไดม้ากขึ้ น จึงมาเ รียนปรึกษาครับ นอกจาก
กายภาพบ าบดัอาจมีฝังเข็มและแพทย์แ ผนไทยร่วมดว้ยครับ  แต่ชว่งน้ีคงไดแ้ตศ่ึกษาหาข้อมูลและหาทีมงานช่วย
วางแผนงานกอ่นครับ      ปีหนา้จึงจะเร่ิมด าเนินการจริงครับ 



 

20 ม.ิย.64 ศาลาทรงธรรม วดัอโศการาม 
ฟังธรรมพระอาจารย์สามดง ณ วดัอโศการาม 
ทา่นวา่คนเราตอ้งทานอาหารบ ารุงร่างกาย แตส่ว่นอาหารใจกไ็ดแ้กธ่รรมะ ก ็
ส าคญัไมน่้อยกวา่อาหารกายเชน่กนั จึงขอน าส่วนหน่ึงของพระธรรมเทศนา
มาแบ่งปันกนันะครับ พระธรรมอันองค์พระบรมศาสดาทรงคน้พบและ
ประทาน ค  าสอนใหแ้กพ่วกเรานั้นกว่าจะพระองค์จะคน้พบได้นั้น ทา่นทรง

บ าเ พ็ญทุกรกริิยาอยูถ่ึงหกปี ทรงบ าเ พ็ญอย ่างที่ ไม่มีผู ้ใดสามารถกระท าได้ เ ม่ือทรงค้นพบจึงแสดงให้เราทราบว่า 
หนทางที่ปลอ่ยตวัปลอ่ยใจ หรือการทรมานตนเองนั้นเป็นการปฏิบัติท่ีไมถู่กตอ้ง พระองค์ทรงประทานทางสายกลาง
ไดแ้กอ่ริยมรรคมีองค์แปด ซึ่งนยัโดยยอ่คือ-ศีล-สมาธิ-ปัญญานั้นเอง อาหารใจท่ีทา่นวา่กค็งจบลงเทา่น้ีกอ่นนะครับ 
กอ่นกลบัมีผูฟั้งถามทา่นสามดงสองเร่ือง 

1.ในขนัธ์ทั้งหา้เราอยูต่รงไหน ทา่นอจ.วา่ขนัธ์ทั้งหา้เหมือนสว่นของศาลาน้ีหา้สว่นท่ีประกอบเป็นศาลาขึ้น ผู ้รู้
ท่ีทา่นสอนเราใหเ้ขา้ใจนั้นเหมือนตวัเราในศาลาน้ีนั้นเอง การศึกษาปฏิบตัิธรรมจึงควรพิจารณาใหเ้ห็นผูรู้้อยูเ่น่ืองๆ 
(ผูรู้้- รูป-นาม/ขนัธ์5) 

2.ผูฟั้งถามว่า นอนฟังเทศน์จนหลบัไป ต่ืนมาสามส่ีครั้ งกไ็ดฟั้งธรรมท่ีตรงกบัใจคิดอยู ่เป็นปาฏิหารย์? ทา่น
ตอบวา่ ธรรมะทั้งมวลไมว่า่กบัใครกม็ักไมแ่ตกตา่งกนั เป็นธรรมะท่ีแกไ้ขปัญหาและขจดัทุกข์ไดจ้ริง ทุกข์กบัใครคน
ใดคนหน่ึงกม็กัจะเหมือนกนัหรืออาจแตกตา่งกบัผู ้อื่นแต่กไ็ม่มากมายนัก ท่านวา่ไมว่ ่าผูใ้ดมาสอนกส็อนจากธรรมะ
ขององค์พระศาสดามิใชข่องตนคนผูส้อน ธรรมะจึงออกมาเหมือนๆกนั 
 

 



22 มิ.ย.64 ศาลาธรรมสงัเวช วดัป่าทา่งาม 
เป็นรูปเ ป็นร่างแลว้ครับ ส าหรับศาลาธรรมสงัเวช เน่ืองจากเ พ่ือนๆร่วมบุญมาไมม่าก(ไมถ่ึงหน่ึงหม่ืน) แตท่า่นตอ้งใช้
จา่ยแล้ว มูลนิธิฯจึงขอมอบถวายทา่นอาจารย์สมพรไปกอ่นเพ่ือใหศ้าลาน้ีสามารถสร้างแลว้เสร็จตามความปรารถนา
ของทา่นอาจารย์ครับ เพ่ือนๆที่ยงัมีความประสงค์จะร่วมบุญยงัสามารถร่วมไดท้ี่บญัชีเดิมนะครับ กราบอนุโมทนาบุญ 

 
25 มิ.ย.64 สง่ก  าลงัให็ฮีโร่ชดุขาว (ตอ่) 
หลงัจากที่เ ราท าโครงการสง่ชุด PPE Mask KN95 น ้ายาฆ่าเช้ือ และเคร่ืองมือแพทย์ตา่งไปตามรพ.สองเดือนท่ีผา่นมา 
เราไดส้ง่เคร่ืองมือแพทย์ไปที่รพ.มะการักษ์และรพ.สมเด็จพระป่ินเกลา้ รวมประมาณ5แสนบาท ส่วนชดุ PPE 400 ต ัว 
Mask N 95และ KN95 600 ผืน น ้ายาฆ่าเ ช้ือหลายร้อยขวด ขา้วสารอาหารแห้ง ผา้ปูท่ีนอนฯ ประมาณ4แสนบาท ยงัมี
หอ้งแยกโรคความดนัลบท่ีตั้งใจจะท าใหต้ามรพ.อีก 3-4 ห้อง ตอนน้ีไดเ้คร่ืองฟอกอากาศแฮบป้าแลว้สามเคร่ืองรอ
ติดตั้งจากบริษ ัทครับ ประเมินเบื้องต้นหอ้งละ 2 แสนบาท แต่ตอ้งดูรายละเอียดจากบริษทัอีกทีครับ ( รวมคา่ใชจ้า่ยที่
ประมาณการ= 1.5ลบ. ขณะน้ีมียอดบริจาคร่วมบุญมา 1.17ลบ. ) ขณะน้ีมีบัดน้ีมีผป.เพ่ิมขึ้นตามพ้ืนท่ีตา่งๆมากขึ้นอีก
แลว้ครับ เรามาเร่ิมกนัอีกสกัครั้งนะครับ (PPE สกั200 Mask N95-200 )รอบแรกน้ีเราเร่ิมท่ีรพ.เบตงท่ีก  าลงัมีผป.เพ่ิมขึ้น
เป็นจ านวนมากครับ ตอ่จากน้ีกค็งจะเร่ิมสง่ไปตามรพ.ตา่งๆอีกสกัรอบนะครับ กราบอนุโมทนาบุญเพ่ือนๆทุกทา่นครับ 

 
25 มิ.ย.64 ยื่นขอพระราชทานวิสุงฯวดัป่ากตญัญุตาราม 
ชว่ยเตรียมเอกสารเตรียมยื่นขอพระราชทานวิสุงคามสีมา ณ วดัป่ากตญัญุตาราม อ.คลองหาด  จ.สระแกว้ วดัที่พวกเรา
สร้างขึ้นเพ่ือแสดงความกตญัญุกตเวทีตอ่พระมหากษตัริย์และบุพการี -ธนัวาคม พ.ศ.2548 
 

 



27 มิ.ย.64 หอ้งความดนัลบ 
ส าหรับโครงการสร้างหอ้งแยกโรค-ความดนัลบ ใหร้พ.สมเด็จพระป่ินเกลา้ ท่ีเราตั้งงบประมาณไวห้อ้งละสองแสน
บาท แตท่างคณุ อานุภาพ ละออ และคณุกมัปนาท บอกเราไวว้า่อยูใ่นงบท่ีตั้งไวไ้ด ้แตว่นัน้ีคณุกมัปนาทบอกราคาเรา
มาหอ้งละสามแสนบาทเลยครับ ปลายเดือนน้ีคงตอ้งประชมุกรรมการมูลนิธิฯ กนัหนอ่ยแลว้ครับเพราะโครงการที่
รับผิดชอบอยูข่องมูลนิธิฯคอ่นขา้งมากอยูค่รับ ทา่นเลขากาญกข็อทางบริษทัลดราคาใหอ้ยูค่รับ เพ่ือผูป่้วยทุกๆ คนที่จะ
ไดมี้โอกาสดีๆ ที่จะไดใ้ชห้อ้งแยกโรคแหง่น้ีเพ่ือไดร้ับการรักษาที่ดีที่สุดที่เขาจะมีโอกาสครับ จึงตอ้งเรียนมาเพ่ือให้
เพ่ือนๆ รับทราบนะครับ 

 

28 มิ.ย.64 สง่ก  าลงัใจใหฮี้โร่(ตอ่) 
วนัน้ีจดัสง่ PPE+Mask Kn95 ใหร้พ.บางบอ่และรพ.สมุทรปราการอีกหนอ่ยครับ ตอนน้ีเราคงท าอะไรไมไ่ดม้ากนะ
ครับ เพียงท าไดเ้ล็กๆ นอ้ยๆ กย็งัดีครับ 

 
29 มิ.ย.64 ศาลาธรรมสงัเวช วดัป่าทา่งาม 
ความคืบหนา้ของการกอ่สร้างศาลาธรรมสงัเวช วดัป่าทา่งาน พระอาจารย์สมพรครับ  

 
จดัของเตรียมสง่ไปกราบถวายพ่อแมค่รูอาจารย์ ส าหรับเทียนพรรษาและผา้อาบน ้าฝน ประจ าปีต ่อครับ วนัน้ี

จดัไปได1้4 กลอ่ง ปิดกลอ่งไปแลว้ครับ รอสง่ไปวดัครูอาจารย์ตน้เดือนหนา้แลว้ครับ สว่นทริปจาริกบุญผา้อาบน ้าฝนปี
น้ีตอ้งรอค าสั่งจากรัฐบาลอีกทีครับ ถา้ไปไมไ่ดก้ค็งตอ้งจัดสง่ทางไปรษณีย์แทนนะครับ คิดถึงวนัเวลาดีๆท่ีเราไดไ้ป

https://www.facebook.com/anuphappee?__cft__%5b0%5d=AZVt0JzvGtjgocHegy8lFOvNxu0N12brvNJ3zhnxr9xylb4CGUO1Zp7OXHTBDFW7emJtyibbmwyzSCmu8T933lvpcJzXaMvg8n1xjxL2L8GTrX0TIXlneWEHoWvcV9WXgmZtDdyaHdvUaehxbegY50ol&__tn__=-%5dK-R


กราบท าวตัร รับฟังธรรมโอวาทจากพอ่แมค่รูอาจารย์กนัทุกๆปีนะครับ อาจเป็นปีแรกที่เราไปกราบท าวตัร ครูอาจารย์
ในเทศกาลเขา้พรรษาไมไ่ดน้ะครับ 

 

30 มิ.ย. วชัรธรรมสถาน เตรียมเปิดอบรมปฏิบตัิภาวนา เดือน ส.ค.-พระอาจารย์บุญมี และกนัยายน-อาจารย์ พญ.อมรา 
สองครั้งสุดทา้ยของปีน้ีครับ แตด่ว้ยเหตุการณ์โควิดในปัจจุบนั คงตอ้งรอดูใกล้ๆ  อีกทีนะครับวา่จะเปิดอบรมไดไ้หม? 
เพ่ือนๆ ที่ยงัไมไ่ดล้งทะเบียน เรียนเชิญครับ เพราะโอกาสเชน่น้ีคงหาไดย้ากยิ่งแลว้ 

 

 
 


