ออกหน่ วยแพทย์ ปี 2550
เดือนมกราคม
(19-20-21 ม.ค.) รพ.ลำพูน+มอบเงินงวดสุดท้ ำยสร้ ำงอำคำรเรี ยน รร.บ้ ำนถ ้ำ เชียงดำว

1.1 คณะมูลนิธินำโดยอ.ธีรสิทธ์ และสมำคมแพทย์พยำบำลไทยในอเมริ กำได้ รับกำรต้ อนรับอย่ำงอบอุน่ จำกผอ.รพ.ลำพูน
และรพ.นครพิงค์ 19-21 ม.ค.
1.2 มูลนิธิทำพิธีมอบอำคำรทีพพกั นร. ชำย และหญิง และห้ องน ้ำให้ กบั รร.บ้ ำนถ ้ำ ต.บ้ ำนถ ้ำ อ.เชียงดำว จ.เชียงใหม่
งบประมำณ 4 แสนบำท
เดือนกุมภาพันธ์
(23-24-25 ก.พ.) ออกหน่วยทีพ จ.ร้ อยเอ็ด มีแพทย์รุ่นน้ องจำกญีพปนุ่ มำร่วมด้ วย 4 คน Dr.Uemura หัวหน้ ำศัลยกรรมตกแต่ง
ทีพมหำวิทยำลัยเซกะ

22 ก.พ. ถึงรพ.สุวรรณภูมิ 24.00 น.
23 ก.พ.ไปกรำบหลวงปู่ ศรี ทีพวดั ป่ ำกุง ออกตรวจ OPD 09.00น.-13.00 น. ผู้ป่วย 45 คน เริพมผ่ำตัด14.00 -24.00 น.
ผู้ป่วย 45 รำย 24 ก.พ.เช้ ำไปตลำดได้ ปลำ 4-5 ชนิดไปปล่อยเป็ นร้ อยตัว และยังมีตวั แมลงต่ำงๆ ในตลำดอีกเกือบพัน ไปวัด
ป่ ำสุจิณโณ ถวำยจังหันก่อนกลับไปผ่ำตัดตังแต่
้ 09.00 -20.00 น.เสร็จแล้ วตรวจเยีพยมผู้ป่วยสรุปประวัตผิ ้ ปู ่ วย
25 ก.พ.ออกเดินทำงตังแต่
้ เช้ ำ 6.00 น. ถึงวัดป่ ำกตัญญุตำรำม 14.00 น.ถวำยผ้ ำป่ ำเสร็จแล้ วแวะนมัสกำรหลวง
พ่อโสธรชมวัดรำคำ 6,500 ล้ ำนบำทก่อนเดินทำงกลับ กทม.
เดือนมีนาคม
(31 มี.ค.-1 เม.ย.) ออกหน่วยแพทย์ทีพสพุ รรณบุรีมีผ้ ปู ่ วยปำกแหว่งเพดำนโหว่รออยู่ 50 รำย ทำผ่ำตัดไปเรี ยบร้ อยแล้ วมี
อำจำรย์ธีรสิทธิ์และอำจำรย์ทองทิพย์ไปร่วมผ่ำตัดและเอำเครืพ องดมยำไปด้ วยจึงทำให้ เสร็จเร็วขึ ้นกว่ำเดิม

เดือนพฤษภาคม
(26-27 พ.ค.) เรำออกหน่ ว ยทีพ เ มื อ งกำญจนบุรี มี ผ้ ูป่ วยรออยู่ป ระมำณ 40 รำย มี ผ้ ูป่ วยทีพ ท ำไปแล้ ว กลับ มำติ ด ตำม
ผลกำรรักษำหลำยคน ผลเป็ นทีพนำ่ พอใจครับ
เดือนกรกฎาคม
(27-28-29 ก.ค.) เรำไปกำฬสินธ์กนั ครับ มีเด็กๆ รออยู่ประมำณ 50 คน ผ่ำตัดไป 30 รำยได้ ครับ ได้ ไปกรำบครูบำอำจำรย์ทีพ
วัดดงเมือง วัดวังเลิง วัดหลวงปู่ มำ วัดป่ ำภูผำสูง วัดป่ ำพิทกั ษ์ ธรรม เย็นวันเสำร์ เมืพอเสร็ จผ่ำตัดทีมงำนได้ ไปเลี ้ยงเด็กด้ อย
โอกำสทีพรร.ปั ญญำนุกลู กำฬสินธิ์กว่ำ 300 คนมีทงไก่
ั ้ ยำ่ ง ไก่ทอด ผัดกระเพำ แกงจืด ผลไม้ ขนม S&P และไอศครี มเด็กๆดีใจ
กันมำก เรำสัญญำว่ำจะไปเลี ้ยงเขำอีกปี หน้ ำครับ ขำกลับแวะเยีพยมรร.เทพำลัย อ.คง โครำช เพืพอร่วมจัดสร้ ำงอำคำรพยำบำล
ให้ ครับ อำคำรทีพพกั ญำติทีพรพ.ยำงตลำด"ศำลำดวงแก้ วรวมใจ"เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ วครับ อุโมทนำกับทุกๆท่ำนนะครับ สวยดี
ครับ นอนสบำยทีมงำนลองแล้ วครับ

"ศาลาดวงแก้ วรวมใจ"

6. หลังจำกปรับเปลีพยนทีพอยู่ทงที
ั ้ พเก็บของ สำนักงำนแพทย์ ศูนย์วิจยั ต่ำงๆ เริพมเข้ ำรูปแล้ วเดือนนี ้เรำจะไปออกหน่วยทีพนำ่ น เอำ
ของไปแจกพวกเครืพ องกันหนำว ฯลฯ ด้ วยนอกจำกนี ้ยังจะไปดูรพ.บ่อเกลือด้ วย
7.ต้ นปี มีออกหน่วยต่ำงประเทศทีพศรี ลงั กำ และเลืพอนจำริ กทีพอินเดียไปเดือนธันวำแทนออกหน่วยครัง้ นี ้มีทงผ่
ั ้ ำตัดและ OPD
8.ออกหน่วยแพทย์ครัง้ นี ้ไปจ.น่ำนนำของขวัญปี ใหม่ ขนม และเสื ้อหนำว GAP ไปมอบให้ เด็กๆทีพดอยภูคำ ร.ร.พนำสวรรค์
และร.ร.บ้ ำนเต้ ย ภูคำวิทยำคม 300 คน เด็กๆ น่ำรักมำกๆ อ.ทองทิพย์และพีพจรุ ี ใส่เสื ้อให้ เด็กเองกับมือเลยครับ เสร็ จแล้ วไป
รพ.บ่อเกลือ เตรี ยมทีพทีพจะสร้ ำงอำคำรทีพพกั ผู้ป่วยและอำคำรทีพพกั ญำติทีพจะสร้ ำงปี หน้ ำฉลอง 20 ปี มลู นิธิฯ กลับมำผ่ำตัดทีพ
รพ.น่ำน 30กว่ำรำย ตอนเช้ ำก่อนผ่ำตัดคณะเรำไปซื ้ออำหำรไปถวำยพระสงฆ์วดั วังวิโมกข์ สำขำวัดหนองป่ ำพงและถ่ำยชีวิต
สัตว์ในตลำดเช่น ปลำและกบเป็ นร้ อยตัว เสร็จผ่ำตัดเรำไปวัดพระธำตุเขำน้ อยทำวัตรเย็น บำงปี กว่ำจะไปเกือบตี 1 ตี 2 ท่ำน
เจ้ ำอำวำสก็จะมำนำเรำทำวัตรเย็นแต่ครัง้ นี ้ท่ำนจำกเรำไปแล้ วด้ วยวัย 70 ปี กว่ำๆ เอง ขอบุญกุศลทีพท่ำนได้ ทำและทีพพวกเรำ
ได้ กระทำแล้ วนำพำท่ำนไปสูส่ ขุ คติด้วยเถิด ขำกลับบ้ ำนเรำแวะดูพทุ ธสถำนผำซ่อนแก้ วเตรี ยมทีพจะสร้ ำงพระประธำนยืนองค์
ใหญ่กำหนดเททองวิสำขะนี ้ครับ

รพ.บ่อเกลือ

วัดป่ ำวังวิโมกข์

