SAVING UBON 2562
ออกหน่ วยแพทย์ เคลือ่ นที่ช่วยผู้ประสบภัยนำ้ ท่ วมอุบล ฯ 62
น้ ำท่วมอุบล หนักสุ ดในรอบ 41 ปี ร่ วมด้วย ช่วยกันนะครับ
10-13 ก.ย.62 ทีมออกหน่วยมูลนิธิดวงแก้ว นำอำหำร ยำ ของใช้จำเป็ นและเสื้ อผ้ำไปช่วยด้วยอีก
หนึ่งทีม
9 ก.ย.จัด ของที่ วชั รธรรม ขึ้ น รถคุ ณ สมศัก ดิ์ ไป ส่ วนอี ก คันจัดยำและอำหำรไปจำกธรรมวิ ภำวันครั บ
เดิ นทำงกันตั้งแต่พระอำทิตย์ยงั ไม่ส่องแสงเลย ยุทธนำขับรถไปให้และ ถึ งอุ บลตอนบ่ำย ตระเวณสำรวจ
เส้นทำงและข้อมูลสำหรับออกหน่ วยกัน เย็นเข้ำวัดภูพร้ ำว เรี ยนรู ้ เรื่ องชุ มชนคุ ณธรรม และกำรช่ วยเหลื อ
ผูป้ ่ วยด้วยกัญชำ เช่น น้ ำมันกัญชำ สบู่ บำล์ม ยำเม็ด แคปซูลฯ มีผปู้ ่ วยมำขอรับบริ กำรมำเป็ นจำนวนมำกครับ
ท่ำนเก็บข้อมูลและร่ วมวิเครำะห์ร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆอีกหลำยแห่ ง ทำงมูลนิธิฯจึงขอสนับสนุ นโครงกำร
ดี ๆต่ำงๆของท่ำนด้วยครับ หลังจำกคุ ยเรื่ องงำนรักษำผป. ก็เข้ำเรื่ องช่ วยผูเ้ ดื อดร้ อน ท่ำนประสำนกับทำง
ทหำร และตชด.ในพื้นที่ให้เรี ยบร้ อยครับ อีกสองวันเรำก็ได้ออกหน่ วยแพทย์แจกของและตรวจรักษำผป.
ด้วยควำมร่ วมมืออย่ำงดี ยิ่งจำกพี่ๆน้องๆ ตชด.226 อำเภอ พิบูลมังสำหำร และเจ้ำหน้ำที่จำก สถำนี อ นำมัย
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินทรำชิ นีไร่ ใต้ครับ ขอกรำบขอบพระคุณมำ ณ ที่นี่ นะครับ 4 วันนี้ เป็ นวัน
เวลำดีๆ อีกครั้งในชีวติ นี้ครับ

9.9.19 กลับจำกน่ำนมำบ่ำยเริ่ มงำนจัดยำออกหน่ วยเตรี ยมเดินทำงพรุ่ งนี้ ตีสี่ครับ ดีใจมีพี่ๆน้องๆมำ
ช่วยงำนกันหลำยท่ำนเลย กลัวยุงอยูแ่ ต่ลมพัดมำสบำยๆ ยุงน้อยไปเยอะเลยครับ

10 ก.ย. 62 กทม.-อุบล ออกหน่วยแพทย์ฯ1 ออกจำกกทม.ตีสี่ ถึงอุบลบ่ำยสอง สำรวจเส้นทำง และ
ประสำนงำนกับ เพื่ อ นๆและหน่ ว ยงำนต่ ำ งๆในพื้ น ที่ เสร็ จ แล้ว ประชุ ม ที่ ภู พ ร้ ำ วท่ ำ นเจ้ำ อำวำสกรุ ณ ำ
ประสำนงำนต่ำงๆให้เป็ นระบบอย่ำงเรี ยบร้อย กลำงคืนนัง่ ภำวนำกันตลอดคืนจนเช้ำกับพี่ๆ ที่วดั อำกำศดี
มำก แม้จะมีฝนตกเป็ นระยะๆก็ตำมครับ ก่อนสว่ำงค่อนข้ำงหนำวเลย

11 ก.ย. 62 ออกหน่วยแพทย์อุบลฯ 2 เช้ำจัดของเตรี ยมแจกชุด1ขึ้นรถจำกวัดภูพร้ำวแล้วไปรวมพล
กันที่ ตชด.226 พิบูลฯ เสร็ จแล้วไปลงเรื อที่บำ้ นไร่ ใต้ ร่ วมกับทำงรพ.สต.ไร่ ใต้ น้ ำยังท่วมมำกอยูน่ ะครับ
กลับขึ้นมำก็บ่ำยสำมได้ทำนอำหำรเช้ำกันพอดี

12 ก.ย. 62 ออกหน่วยแพทย์อุบลฯ 3 เช้ำขึ้นของเสร็ จก็ออกจำกวัดภูพร้ำวแวะซื้ อซำลำเปำที่พิบูล ไป
ฝำกน้องๆรพ.สต.และตชด. เสร็ จแล้วก็ไปลงเรื อที่รร.ไร่ ใต้ที่เดิมครับ พี่เจ้ำของร้ำนตรงท่ำเรื อก็ได้ดูแลพวก
เรำเป็ นอย่ำงดี วันนี้ น้ ำลดลงสัก 50 ซม.ครับ กว่ำจะกลับมำที่ท่ำเรื อก็เกือบสี่ โมงครับ

13 ก.ย. วัดดอนธำตุ นำยำมำถวำยท่ำนเจ้ำอำวำส พระอำจำรย์ลำยปวดศี รษะมำกเครี ยดหน่อยเพรำะ
น้ ำขึ้นมำจนท่วมกุฎีทั ี่พักท่ำนและกุฎีริมน้ ำหมด ท่ำเรื อก็จมไปเลยต้องถำงหญ้ำทำท่ำจอดเรื อใหม่เลยครับ

วัดป่ ำสนำมชัย กรำบพระอำจำรย์กิต วัดป่ ำสนำมชัย นำของมำร่ วมให้ท่ำนแจกผูป้ ระสบภ้ยบริ เวณ
เดื่อโดมและทรำยแก้วด้วยครับ

สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินทรำชิ นีไร่ ใต้ ออกหน่วยแพทย์ครั้งนี้ นอกจำกจะ
ได้ค วำมช่ วยเหลื อจำกพ่อแม่ค รู อำจำรย์วดั ภูพ ร้ ำ ว วัดป่ ำสนำมชัยและ พี่น้อง ตชด.226 แล้ว ที่จะอด
ขอบคุณในควำมสนับสนุ นช่วยเหลือคณะเรำไม่ได้เลยได้แก่ น้องๆจำกรพ.สต.ไร่ ใต้ ที่มำร่ วมออกหน่วย
ดูแลช่ วยเหลือผูป้ ่ วยและชำวบ้ำนพี่นอ้ งที่ตกทุกข์ได้ยำกร่ วมกันนะครับ ขอกรำบขอบพระคุณทุกๆท่ำน
จำกใจ

