โครงการ “อาคาร ๗๕ ปี หลวงปู่ สาคร ธัมมาวุโธ” โรงพยาบาลทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ในปี 2563นี้ พระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ(พระครู ภาวนาสุ ทธาจารย์ หลวงปู่ สาคร ธัมมาวุโธ) แห่ งวัด
เวฬุวนั ทองผาภูมิ กาญจนบุรี จะมีอายุครบ 75 พรรษา ในนามมูลนิ ธิดวงแก้วฯและพี่นอ้ งชาวอ.ทองผาภูมิ จึงได้
จัดตั้งโครงการปรั บปรุ งพัฒนารพ.ทองผาภู มิซ่ ึ งเป็ นรพ.หลักประจาอาเภอขึ้ น โดยจะสร้ างห้องประชุ มใหญ่
ห้องประชุ มเล็ก ห้องกายภาพบาบัด ห้องแพทย์แผนไทย และห้องน้ ารวม พื้นที่รวมประมาณ 1,000 ตารางเมตร
รวมทั้งสร้างลิฟต์ให้ผป.ได้ใช้เดินทางไปกลับห้องผ่าตัดฯได้อย่างสะดวกปลอดภัยยิง่ ขึ้นอีกด้วย ในงบประมาณ
10 ล้า นบาท โดยจะขอใช้ชื่ อพระอาจารย์ส าครฯมาเป็ นชื่ อของห้ องประชุ ม ใหญ่ ข องรพ.ทองผาภู มิ แ ห่ ง นี้
เพื่อแสดงความกตัญญู ก ตเวที ต่อพ่อแม่ ค รู บาอาจารย์ผูม้ ี พ ระคุ ณต่ อมู ล นิ ธิดวงแก้วฯและประชาชนในพื้ นที่
กาญจนบุรีแห่งนี้ตลอดมา

เพื่อผูป้ ่ วยที่ยากไร้ และด้อยโอกาสในชนบท จะได้มีโอกาสที่จะได้รับบริ การที่ดียิ่งขึ้น แพทย์พยาบาล
และเจ้าหน้าที่รพ.ก็จะได้รับความสะดวกสบายขึ้น ถึงแม้จะไม่มากนักแต่ก็จะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ สาหรับทุกๆ
คนครับ กราบอนุโมทนาในกุศลจิตของศรัทธาทุกๆ ท่านที่ร่วมบุญมาครับ
รายนามเจ้ าภาพ
ห้องประชุมเล็ก1. 5 แสนบาท เจ้าภาพ พล.ร.อ.ประสพ-จิตต์สมร อุดหนุน
ห้องประชุมเล็ก 2 - 3แสนบาท เจ้าภาพ คุณสุ เมธ- พิมพ์ชญ
ั ญาส์ วนกาจร
ห้องลงทะเบียน 5 แสนบาท เจ้าภาพ 2 คน ๆ ละ 2.5 แสนบาท
1. คุณสมชาย - คุณนลิณี วงศ์จนั ทร์เพ็ญ และครอบครัว
ห้องพักหลังเวที 1.- 5 หมื่นบาท เจ้าภาพ หลวงปู่ สังวาลย์ อัตตธัมโม
ห้องพักหลังเวที 2.- 5 หมื่นบาท เจ้าภาพ คุณสพฤทัย-ประจักษ์ อุดหนุน
แผนกกายภาพบาบัด
ห้องกายภาพบาบัด 1.5 ลบ, เจ้าภาพ 3 คนๆละ 5 แสนบาท
ห้องตรวจรักษา 1.- 1 แสนบาท เจ้าภาพ คุณคิงณรงค์ วงศ์จนั ทร์เพ็ญ
ห้องตรวจรักษา 2.- 1 แสนบาท เจ้าภาพ คุณกองแก้ว วงศ์จนั ทร์ เพ็ญ
ห้องตรวจรักษา 3.- 1 แสนบาท เจ้าภาพ คุณคิงยง-คุณกนกวรรณ วงศ์จนั ทร์เพ็ญ และครอบครัว

ห้องน้ าผูพ้ ิการ 1แสนบาท เจ้าภาพ คุณยรฐ ศิริรัตน์
แผนกแพทย์ แผนไทย
ห้องแพทย์แผนไทย 8 แสนบาท, เจ้าภาพ 2 คน ๆ ละ4แสนบาท
ห้องอบสมุนไพร 1- 1.5 แสนบาท เจ้าภาพ บริ ษทั บีบี การพิมพ์ จากัด
ห้องอบสมุนไพร 2- 1.5 แสนบาท เจ้าภาพ คุณสมศักดิ์- วรรณา คู่ดาเกิง
ห้องน้ ารวม 8 ห้อง ห้องละ 45,000 บาท
1. คุณคิงยุทธ วงศ์จนั ทร์ เพ็ญ 1ห้อง
2. คุณกองแก้ว วงศ์จนั ทร์ เพ็ญ 1 ห้อง

24 ตค.63 พิธีมอบอาคาร 75ปี หลวงปู่ สาครฯ ณ รพ.ทองผาภูมิ เราได้จดั การสร้างอาคาร75ปี หลวงปู่
สาครฯ ประกอบด้วยอาคารสองชั้น ชั้นบนมี ห้องประชุ ม ใหญ่1ห้องห้องประชุ มเล็ก 2ห้อง ห้องลงทะเบี ย น
ห้องควบคุ มไฟ/เครื่ องเสี ยง ส่ วนชั้นล่างประกอบด้วยห้องกายภาพบาบัด ห้องแพทย์แผนไทย ห้องรักษาพิเศษ
ห้องน้ ารวม 8 ห้อง ห้องน้ าผูพ้ ิการ1ห้อง ห้องอบไอน้ าสองห้อง ห้องอาบน้ าสองห้อง และมีลิฟต์สาหรับเตียงผป.
สี่ ช้ ั น ส าหรั บ รั บ ส่ ง ผู ้ป่ วยให้ ส ะดวกขึ้ นอี ก 1ตัว งบประมาณรวม 10 ล้ า นบาท ใช้ เ วลาก่ อ สร้ า ง 8 เดื อ น
มี ท่ า นที่ ป รึ กษารมต.ช่ ว ยว่ า การกระทรวงสาธารณสุ ขมาเป็ นประธานรั บ มอบจากหลวงปู่ สาคร
เราเริ่ มงานโดยจัดเลี้ ยงพระประมาณ 90 รู ป บริ เวณอาคาร 75 ปี ฯ เสร็ จแล้วจึ งเริ่ มพิธีสงฆ์ประมาณ 09.09 น.

ท่านรองประธานมูลนิ ธิดวงแก้ว คุ ณหมอสพฤดี จุดธู ปเทียนบูชาพระรัตนตรัย รับศีลและรับฟั งพระสงฆ์เจริ ญ
พระพุทธมนต์ เมื่ อเสร็ จแล้ว มู ลนิ ธฺิดวงแก้วฯอ่า นรายงานสรุ ป และทาพิธีม อบอาคารถวายแด่ หลวงปู่ สาคร
หลวงปู่ เมตตารับอาคารและทาพิธีตดั ริ บบิ้นเปิ ดอาคาร พร้อมจุนเจิมป้ ายอาคารและประพรมน้ าพระพุทธมนต์
ต่อจากนั้นจึงมอบอาคารให้ทางกระทรวงสาธารณสุ ขต่อไป หลังถวายปีั จจัยไทยธรรม หลวงปู่ เล่าให้ที่ประชุ ม
ฟั งว่าท่านเป็ นห่ วงประชาชนที่นี่มาก ท่านเป็ นผูร้ ิ เริ่ มในการสร้ างรพ.ทองผาภูมิข้ ึน จากที่ไม่มีอะไรเลย จนมา
วันนี้นบั ว่าดีข้ ึนมากแล้ว ก่อนจะเลิกงาน เราได้ถ่ายรู ปร่ วมกันกับหลวงปู่ และแขกผูม้ ีเกียรติที่ห้องประชุม และยัง
มีโอกาศดี ที่ได้ถ่ายรู ปร่ วมกับพระสงฆ์ที่มาร่ วมงานด้วยกว่าแปดสิ บรู ป ถึ งแม้จะเป็ นอาคารที่ไม่ใหญ่ไม่โตนัก
แต่พวกเราก็ดีใจที่ได้แสดงความกตัญญู กตเวที ต่อหลวงปู่ สาครที่ท่านเมตตาช่ วยเหลื อมูลนิ ธิดวงแก้วตลอดมา
กราบระลึกในพระคุณท่านเสมอ

ทางมูลนิ ธิฯได้จดั สร้ างลิ ฟท์สาหรับรับส่ งผูป้ ่ วยให้รพ.ทองผาภูมิ พร้ อมกับอาคาร 75ปี หลวงปู่ สาคร
ด้วย เพราะปั จจุบนั การที่ผปู ้ ่ วยจะขึ้นลงจากห้องคลอด/ห้องผ่าตัด ต้องอาศัยรถเข็นขึ้นลงทางลาดที่ยาว และสร้าง
ความทรมาณกับผป.มากยิง่ เป็ นผป.ที่บาดเจ็บ ผป.หลังผ่าต้ดยิง่ ลาบากมาก การที่พวกเราร่ วมกันสร้างลิฟท์ให้ผป.
ครั้งนี้นบั ว่าได้ประโยชน์อย่างยิง่ กับผป.จริ งๆ วันนี้เห็นพนักงานเข็นคนไข้ข้ ึนลิฟท์ รู ้สึกชื่นใจ ยิง่ ตอนขากลับเรา
ถามเขาว่าเป็ นอย่างไร เขาตอบว่าดีจงั เลยครับ สะดวกสบายขึ้นมาก แค่น้ ีก็พอใจแล้วนะครับ

