
โครงการ “เยีย่มบ้านผู้ป่วยตดิเตยีง” 
วนันี ้24 ม.ค. พวกเราจดัขา้วสารสองถุงมาม่าปลากระป๋องขนมปังเส้ือผา้ ผา้ขนหนูผา้ห่มฯ มามอบใหผ้ป.ติดเตียงติดบา้นใน
ชุมชนแพรกษา สมุทรปราการ มีผูป่้วยจ านวนมาก ส่วนใหญ่ก็เป็นโรคเส้นเลือดในสมอง โรคชรา โรคเบาหวาน ความดนัฯ 
ผูป่้วยเหล่าน้ียงัมีความขาดแคลน ขาดโอกาส มากมาย หลากหลายอย่างท่ีพวกเราสามารถช่วยเหลือสนบัสนุนให้คุณภาพ
ชีวติเขาดีข้ึนไดอ้ยา่งไม่ล าบากเลย ขอเพียงมีใจแบ่งปันความสุขเล็กๆ นอ้ยๆ ของเราใหเ้ขาบา้งเท่านั้นเองครับ 

 
ผูป่้วยนาง ป. อายุ 7 3ปี แขนขาอ่อนแรง อยู่กนัหกคน ลูกสาวดูแล บา้นอยู่กนัมานานพุพงัพร้อมจะพงัลงมา พื้นและโครง
หลงัคาไม่แขง็แรง ทางเทศบาลมาดูสองปีแลว้แต่ยงัมาช่วยแกไ้ขใหไ้ม่ได ้หลงัจากมอบขา้วสารอาหารแหง้ ผา้ห่มใหแ้ลว้ เรา
จึงส ารวจคร่าวๆ ดูแลว้คงตอ้งใหค้วามช่วยเหลือ แต่คงเอาช่างมาช่วยประเมินอีกทีก่อนน าเร่ืองเขา้ประชุมกรรมการมูลนิธินะ
ครับ 

 

ผูป่้วยอมัพาต หน่ึงใน ผูป่้วย cva 
อาย ุ45 อยูก่นัห้องเช่าเล็กๆ สาม
คน สุนขัสองตวั อาชีพเก็บขยะ 
อยูก่นัล าบากมาก  
ผูป่้วยอายุแปดสิบ อยูค่นเดียวไม่

มีญาติ เป็นอมัพาตแขนขาอ่อนแรง อยูบ่า้นเช่าห้องเล็กๆคนเดียว อารมณ์ดียิม้แยม้แจ่มใสน่ารักมากครับ เลยวา่จะเอาเคสน้ี
เขา้ท่ีประชุม พาอาสามาจดัระเบียบท าความสะอาดบา้นคุณยายให้ในช่วงงานปีใหม่ของมูลนิธิปีน้ีครับ เห็นสภาพบา้นรก
มาก ของดีๆท่ีมีคนมาให ้แมแ้ต่ของพระราชทาน ผา้ห่มท่ีมูลนิธิน ามาให ้เธอก็บอกวา่จะเอาไปใหค้นท่ีจนและล าบากกวา่เธอ
แถวๆระแวกบา้นดว้ยครับ น่ารักจงั! เลยวา่จะชวนเพื่อนๆไปช่วยเธอบา้ง ไปกนันะครับ ซ้ือตูเ้ส้ือผา้ ชั้นวางของ ของใชใ้น
หอ้งน ้า และเส้ือผา้ใหม่ใหเ้ธอดว้ยครับ 



 
31 ม.ค. 64   เยีย่มบา้นผูป่้วยติดเตียงกบัอสม. 

เยี่ยมบา้นผูป่้วยติดเตียงสามราย ยากจนและเป็น
อมัพาตทั้งสามราย บา้นพงัสองหลงั ท่ีควรต้อง
ซ่อมแซมบูรณะให ้  
 
 

6 ก.พ. เยี่ยมบา้นเพื่อวางแผนการซ่อมแซมอีกคร้ัง คร้ังน้ีมีคุณหมอสพฤดีและคุณสมศกัด์ิไปดว้ย ร่างผงัแบบโครงเหล็กท่ีจะ
มาเสริมโครงบา้นเดิมท่ีพุพงัเกือบหมด และคุณสมศกัด์ิจะไปจดัท าเป็นโครงร่างก่อน และน ามาประกอบใหท่ี้บา้นอีกทีครับ  

 
14 ก.พ. เยีย่มบ้านผู้ป่วยติดเตียง 

ท่านอาจารยฐ์าพาคณะเราไปมอบเตียงลม ผา้รองซบั ผา้ออ้มส าหรับผูป่้วยติดเตียงมาหลายปีแลว้ ขณะน้ีมีแผลกด
ทบัแต่เตียงลมเดิมร่ัว เราจึงจดัซ้ือและน ามามอบใหใ้นวดัแห่งความรักน้ี 
ความรัก-ตัวแทนคู่รักในวนัแห่งความรัก- 

ความรักท่ีคุณตามีให้แก่คุณยายท่ีนอนติดเตียงมาเป็นเวลานานหลายปี โดยท่ีคุณตาไม่เคยทอดทิ้งคุณยายไปเลย ทุก
วนัเชา้จรดเยน็จนกลางคืนถึงเชา้ คุณตาตอ้งคอยดูแลทุกอยา่งให้คุณยาย รายไดก้็ไม่มี ไดแ้ต่เบ้ียคนชรา และผูพ้ิการ ท่ีพอยงั
ชีวติอยูไ่ดเ้ท่านั้น   

 
กิจกรรมสุดทา้ยของการท าบุญปีใหม่ในวนัวาเลนไทน์ปีน้ี คือการไปท าความสะอาดบา้นให้ผูพ้ิการ กวา่สามชัว่โมง

ท่ีเรามาท าความสะอาดให้บา้นคุณยายท่านน้ี เธอไม่มีญาติพี่นอ้งในเมืองไทยเลย อยูต่วัคนเดียว พวกเรามาท าความสะอาด
บา้นให้คุณยายสามชม.กวา่ เอาขยะออกไปทิ้งน่าจะกวา่ยีสิ่บถุง เช็ดฝุ่ นท่ีคงไม่ไดท้  าความสะอาดมาเป็นสิบๆ ปีออกไปมาก
ทีเดียวทั้งเก็บขยะออก กวาดถูในห้องนอนและห้องน ้ า ซ้ือตูเ้ยน็ กาตม้น ้ า ชั้นวางของสองอนั ตูอี้กหน่ึงตู ้กะละมงัสองใบ 



เส้ือผา้ชุดใหม่ ผา้เช็ดตวั อาหารแห้งฯ ให้ใหม่หมดในวนัแห่งความรักและตรุษจีนน้ี เพื่อเป็นการแบ่งปันความรักความ
ปรารถนาดีของเราใหคุ้ณยายในวนัแห่งความรักน้ี 

ท่านอาจารยฐ์าเขามาคุยกบัอาม่าสอนธรรมะเล็กๆ นอ้ยๆ และมอบของขวญัให้ ก่อนกลบัท่านบอกให้พวกเราฟังวา่ 
ให้ดูอาม่าเป็นตวัอย่าง เป็นใครอยู่สภาพอาม่าก็คงตอ้งเป็นทุกขแ์น่ๆ แต่ดูอาม่ายิ้มแยม้แจ่มใส เป็นห่วงเป็นใยผูอ่ื้น ผิดกบั
พวกเราบางคนสภาพความเป็นอยูดี่กวา่อาม่ามากๆแต่หนา้ยิม้ไม่ออก อมทุกขไ์วเ้ตม็ไปหมด หวงัวา่เม่ือเห็นอาม่าแลว้ทุกคน
คงไดคิ้ด และรู้จกัใชชี้วิตให้เป็นสุข และสามารถแบ่งปันความสุขนั้นให้ผูอ่ื้นบา้งต่อๆไป ดงัเช่นพวกเราท่ีไดม้าท าในวนัน้ี 
ท่านวา่เป็นส่ิงท่ีท าไดย้าก เป็นส่ิงท่ีกลัยาณมิตรท าให้แก่กนั เป็นญาติธรรมท่ีอาจดียิ่งกวา่ญาติแท้ๆ  เพราะเป็นญาติทางธรรม 
มาดว้ยธรรม ท าดว้ยธรรมในใจ  

- ความรักจากใจสู่ใจ มีธรรมะประจ าใจ จาก ญาติธรรม-  
ขอความสุขความเจริญยิง่ในธรรมจงมีแด่พวกท่านทุกๆคนดว้ยเถิด     ดว้ยความรัก ความปรารถนาดีจากใจ 

 

 
14 มี.ค. เยีย่มบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง 
วนัน้ีเขา้ไปเยีย่มเยยีนผป. ท่ีบา้นหลายท่าน มีของฝากติดไมติ้ดมือไปใหเ้ล็กๆนอ้ยๆเป็นผา้ห่มและขา้วสารอาหารแหง้รวมทั้ง
ขนมขบเค้ียวหน่ึงถุง คุณยายท่านหน่ึงบอกวา่แกะถุงเลยยายจะชิมหน่อย น่ารักมาก    มีรายหน่ึงอายยุงันอ้ยแต่มีปัญหาในการ
เขา้สังคมไดรั้บยาแลว้เร่ิมดีข้ึน เราคงตอ้งหาเวลาไปเยีย่มคุยดว้ยบ่อยๆ หวงัวา่จะดีข้ึนกลบัไปใชชี้วติปกติไดอี้กสักคร้ัง มีของ
ท่ีจะตอ้งเตรียมไปมอบคร้ังหน้าก็คงเป็นมุง้ เส้ือผา้ และท่ียึดขา้งเตียงให้ผป. สามารถใช้มือดึงตวัเองข้ึนนัง่ไดเ้อง มีอะไร
ช่วยเหลือกนัได ้พูดคุยรับฟังปัญหาเขา ช่วยแกไ้ขเร่ืองท่ีเราช่วยได ้แบ่งปันความรักความห่วงใย ร่วมสร้างสังคมท่ีอบอุ่น
ร่วมกนันะครับ สร้างสังคมแห่งการให้ การแบ่งปัน  และการช่วยเหลือเพื่อผูป่้วยติดเตียงและยากไร้ในสังคม ผา่นโครงการ 
ดวงแกว้ ปันรัก ท่ี tmb 040-233-6242 "วชัรธรรม"  

 

 



มอบทีย่ดึข้างเตียงให้ผู้ป่วย 
เชา้น้ีนอ้งกาญพาไปมอบท่ียึดขา้งเตียงให้ผป.ท่ีแพรกษา พร้องทั้งมีขนมติดไมติ้ดมือไปมอบให้คุณยายดว้ย คุณยายตาบอด 
ขาไม่มีแรง แต่แขนยงัพอมีแรงอยู ่ลุกข้ึนนัง่ทานน ้ าอาหารเองไม่ได ้ตอนกลางวนัคุณยายมกัตอ้งอยูค่นเดียวจะเรียกใครมา
ช่วยพยงุลุกข้ึนก็ไม่ค่อยจะมี เราจึงจดัหาท่ียึดตวัขา้งเตียงไปให ้หลงัติดตั้งเธอพยุงตวัเองลุกนัง่ทานอาหารทานน ้าเองได ้เธอ
ขอบคุณเราทั้งน ้ าตาและยงัแสดงการลุกนัง่ให้เราดูเสียหลายคร้ังเลย ดว้ยความรักความปรารถนาจากพวกเราทุกคนส่งไปให้
คุณยาย ขอให้เธอจงมีความสุขกาย สบายใจยิ่งข้ึนต่อไปนะครับ คร้ังหนา้ถา้มีโอกาสกลบัไปเยี่ยมอีก เราวา่จะเอาเสียงสวด
มนตแ์ปลไปใหเ้ธอฟังขา้งเตียง จะไดมี้โอกาสเขา้ถึงพระธรรมไดแ้มน้อนติดเตียงครับ กราบอนุโมทนาบุญ 

 
เยีย่มบ้านผู้ป่วย 

เช้ามีโอกาสไปเยี่ยมเยียนผูป่้วยหลายท่าน เอาของไปมอบให้ ไดพู้ดคุยกนับา้ง ให้ก าลงัใจกนับา้ง และจบลงท่ีตรวจดูการ
ก่อสร้างบา้นให้ผูป่้วยพิการและครอบครัวท่ีใกลจ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้ว น้องท่ีเราเอาของไปให้ปกติเธอไม่ค่อยพูดจาหรือ
แมแ้ต่ยิม้แยม้ วนัน้ีเธออารมภดี์ ขอคุณแม่ท าน ้ าแดงโซดาและกาแฟเยน็ให้พวกเราเองเลย น่ารักมากๆ ส่วนคุณยายท่ีไดท่ี้ยดึ
ขา้งเตียงก็ดีใจใชข้องใหม่ให้เราดูใหญ่เลย เห็นแลว้พวกเราทั้งมูลนิธิและอสม. ต่างมีความสุขกนัทัว่หนา้ มีอีกรายท่ีติดเตียง
แลว้มีหลายโรค ตอ้งลา้งไตอาทิตยล์ะสามส่ีคร้ังเราไปเยีย่มแต่เธอลุกไม่ไหวเลย อีกสองสามรายก็คงตอ้งไปวนัอ่ืนครับ  

 
การมีโอกาสไดพ้บปะพูดคุยกนักบัผูป่้วยเหล่าน้ีท าใหพ้วกเรามีก าลงัใจในการท่ีจะสร้างสรรส่ิงดีๆท่ีเราสามารถจะกระท าได้
เพื่อมอบให้พวกเขามากยิง่ข้ึน เพราะเราเองบางคร้ังอยูก่บัตวัเองก็รู้สึกวา่เร่ิมจะเหน่ือยอ่อนกบัชีวิตและปัญหานานาประการ 
แต่เปรียบเทียบกบัพวกเขาแลว้ ความทอ้แทล้ม้เลิกกิจกรรมการงานต่างๆไปเพราะอุปสรรคเหล่านั้น ไม่ช่วยท าอะไรให้เราดี
ข้ึนได้เลย อาจรู้สึกสบายใจหายเหน่ือยบา้ง แต่คุณค่าของชีวิตท่ีเหลืออยู่นั้นขาดหายไปจริงๆ การงานนั่นเราท าเท่าท่ีจะ
กระท าไดเ้ตม็ท่ีสุดแรงกายแรงใจท่ีมีอยูก่็คงพอแลว้มั้งครับ อดีตท่ีเคยท าอะไรไดม้ากมายก็ผา่นไปแลว้ วนัน้ีขอเพียงเท่าน้ีไป
ก่อน ดงัท่ีครูบาอาจารยท์่านสอนไว ้“ท าไปไม่หยดุไม่ถอย” คงดีนะครับ 

 


