
ปันรักเดก็ดอย และออกหน่วยแพทย์เคล่ือนที่  
 

ก ำหนดกำรเดินทำงท ำบญุมอบเคร่ืองกนัหนำว พืน้ที ่หว้ยผำด ำ 
ต.แม่ตื่น อ ำเภอแม่ระมำด จงัหวดัตำก ๒๒-๒๔ ธนัวำคม ๒๕๖๑ 

วนัเสำร์ท่ี ๒๒ ธนัวำคม ๒๕๖๑ 
เวลำ ๐๔.๓๐ น. คณะมลูนิธิออกเดินทำงจำกธรรมวิภำวนั 
เวลำ ๑๓.๓๐ น. คณะมลูนิธิฯ เดนิทำงมำถึง ทีมงำนโรงพยำบำลแมร่ะมำดพร้อม ออกเดนิทำงไป 
บ้ำนห้วยผำด ำ(ใช้เวลำเดินทำงประมำณ๔ชัว่โมง)ถึงท่ีหมำยเข้ำพกัท่ีวดัถ ำ้ห้วยผำด ำ  
เวลำ ๑๗.๓๐ น. แวะเย่ียมบ้ำน-ผป.ตดิเตยีง/ติดบ้ำน บ้ำนห้วยผำด ำ 
เวลำ ๑๙.๓๐ น. กรำบนมสักำร .วดัป่ำถ ำ้ผำด ำ บ้ำนผำด ำ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมำด จ.ตำก /ท่ำนพระ  
อำจำรย์มหำสมควร รักขิตตธมัโมและสวดมนต์ ท ำวตัรเย็น เสร็จแล้วฟังพระธรรมเทศนำ พ่อแมค่รูบำ
อำจำรย์ พอสมควรแก่เวลำ แยกย้ำย ปฏิบตัิธรรมตำมอธัยำศยั 

วนัอำทิตย์ท่ี ๒๓ ธนัวำคม ๒๕๖๑ 
เวลำ ๐๕.๐๐ น. จดัเตรียมอำหำรเช้ำเพ่ือร่วมท ำบญุถวำยจงัหนัพอ่แมค่รูบำอำจำรย์ ในเวลำ ๗.๓๐ น. 
เวลำ ๐๘.๐๐ น. รับประทำนอำหำรเช้ำ เสร็จแล้วเดนิทำงไปศนูย์กำรเรียนรู้บ้ำนห้วยผำด ำ  
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนท่ี และแจกสิ่งของในพืน้ท่ีบ้ำนห้วยผำด ำ 
เวลำ ๑๑.๐๐ น. ออกเดนิทำงไปบ้ำนห้วยหมำบ้ำ แจกสิง่ของท่ีศนูย์กำรเรียนรู้บ้ำนห้วยหมำบ้ำและ 
ร่วมรับประทำนอำหำรกลำงวนั เสร็จแล้วออกเดินทำงไปบ้ำนพะละดอ 
เวลำ ๑๓.๓๐ น. ออกเดนิทำงไปบ้ำนพะละดอ แจกสิ่งของท่ีศนูย์กำรเรียนรู้บ้ำนพะละดอ 
เวลำ ๑๔.๓๐ น. ออกเดนิทำงกลบั โรงพยำบำลแมร่ะมำด  
เวลำ ๑๗.๓๐ น. ถึงโรงพยำบำลแมร่ะมำด พกัผอ่นตำมอธัยำศยั ท ำภำรกิจสว่นตวั 
เวลำ ๑๘.๐๐ น. รับประทำนอำหำรเยน็ เสร็จแล้วพกัผอ่นตำมอธัยำศยั 

วนัจนัทร์ท่ี ๒๔ ธนัวำคม ๒๕๖๑ 
เวลำ ๐๗.๓๐ น. ร่วมท ำบญุถวำยอำหำรบณิฑบำตพอ่แมค่รูบำอำจำรย์ท่ีวดัป่ำขะเนจือ้ ต.ขะเนจือ้  
อ.แมร่ะมำด จ.ตำก และร่วมรับประทำนอำหำรเช้ำท่ีวดัป่ำขะเนจือ้ 
เวลำ ๐๙.๐๐ น. ออกเดนิทำงไป หน่วยงำน SMRU ท่ีบ้ำนวงัผำ ต.แมจ่ะเรำ ตดิแมน่ ำ้เมยชำยแดนพมำ่  
เวลำ ๑๐.๓๐ น. ออกเดนิทำงเลียบล ำน ำ้เมยเพ่ือชมทศันียภำพสองฝ่ังน ำ้ชำยแดนไทยพมำ่มุง่สู่ 
ตลำดริมเมย อ ำเภอแม่สอด เดินตลำดใช้จ่ำยตำมอธัยำศยั  
เวลำ ๑๒.๐๐ น. รับประทำนอำหำร ร้ำน...... ในอ.แมส่อด เสร็จแล้วเดนิทำงกลบั กทม. โดยสวสัดิภำพ 

ข้อมลู ประชำกรพืน้ท่ีเปำ้หมำย  
150 หลงัคำเรือน นกัเรียน120 คน 

22 ธ.ค. แพทย์อาสาหน่วยทนัตกรรมเคล่ือนที่ น ำรถทนัตกรรมพร้อมเคร่ืองป่ันไฟและ
เคร่ืองมือ อปุกรณ์พร้อมดแูลรักษำทัง้เดก็ๆและชำวบ้ำน ทัง้ขดูหินปนู ถอนฟัน ฯลฯ ทีมทนัตกรรม ท ำงำน



กนัหนกัพอควรแตเ่ด็กๆน่ำรักมำกยืนเรียงกนัรอรับบริกำรอยำ่งไมมี่ควำมเกรงกลวั แถมยงัยิม้แย้มแจ่มใส
อีกด้วย ตอนฉีดยำถอนฟันแม้จะเจ็บก็อดทน ไมเ่ห็นเหมือนท่ีเคยเห็นในเมืองกรุงเลยนะ 

 
หน่วยแพทย์เยี่ยมบ้าน ณ ห้วยผาด า แม่ตื่น พอทีมเรำแยกย้ำยกนัปฏิบตัิงำน คณุหมอภวูนนท์ 

เตรียมงำนออกหน่วยแพทย์ท่ีรร พร้อมเตรียมฉำยหนงักลำงแปลงหน้ำเสำธงให้เด็กๆได้มีควำมสขุกนัตลอด
คืนนี ้สว่นแพทย์อีกสองคนคือเรำกบัท่ำนผอ.ก็แยกมำดคูนไข้ท่ีหมูบ้่ำน มีทัง้หญิงตัง้ครรภ์ เดก็ป่วย โรคจิต
เวช และชำยถกูปืนลัน่ยิงเอำแขนตนเอง กำรเข้ำไปเย่ียมบ้ำน ก็ได้พบเห็นควำมเป็นอยูข่องเขำท่ีอยูก่นัอย่ำง
มีควำมสขุ ครอบครัวใหญ่ พ่อแมพ่ี่น้องลงุปำ้่่น้ำอำอยูด้่วยกนัอยำ่งอบอุน่ แตล่ะบ้ำนมีสตัว์เลีย้งอยูด้่วย
ทัง้หมไูก่ฯ ตอนนีมี้ไฟฟำ้เข้ำมำได้ใช้บ้ำงแล้ว ชีวิตก็ได้มีอะไรใหม่ๆ เกิดขึน้ทัง้ในทำงท่ีดีและไมด่ีนะครับ วดั
อยูก่ลำงบ้ำน แตต่อนนีไ้ม่มีพระอยูค่รับ อำกำศสดช่ืนสบำยปอดมำกๆ เสียดำยเวลำเรำน้อยต้องรีบกลบั
ฐำนก่อนจะมืด ฐำนส ำหรับพวกเรำคืนนีอ้ยูท่ี่วดัถ ำ้ผำด ำ ท่ีท่ีเรำจะปฏิบตัิภำวนำกนั 

 
วัดถ า้ผาด า กรำบนมสักำรท่ำนพระอำจำรย์มหำสมควร รักขิตตธัมโม วดัป่ำถ ำ้ผำด ำ บ้ำนผำด ำ ต.แม่ตื่น 
อ.แม่ระมำด จ.ตำก ท่ำนเคยจ ำพรรษำอยู่กบัท่ำนอจ.ชิต น ำ้หนำว ท่ีเรำมกัไปภำวนำบ่อยๆตอนกลบัจำก
เมืองนอกใหม่ๆ และเป็นคนลือ้ศำลำท่ีเรำสร้ำงถวำยท่ำนชิต สร้ำงศำลำใหม่ใหญ่กว่ำหลำยๆเท่ำแทน...
ท่ำนไปอยู่พม่ำมำหลำยปี จนธุดงค์มำถึงถ ำ้แห่งนีเ้มือสิบกว่ำปีก่อน ท่ำนถกูใจถ ำ้แห่งนีจ้ึงสร้ำงเสนำสนะ
ขึน้ ซึง่ก็พร้อมบริบรูณ์จริงๆ สบัปำยะในกำรปฏิบตัิภำวนำมำกๆ มำถึงเรำก็เข้ำท่ีพกัอำบน ำ้ ท ำวตัรเย็นเสร็จ
ท่ำนอจ.มหำสมควรก็พำคณะเรำไปภำวนำในถ ำ้ตัง้แตส่องทุ่มจนเท่ียงคืนคร่ึง เสร็จเรำกลบัมำท่ีพกัแตด่วง
จนัทร์เต็มดวงอำกำศสดช่ืน13องศำ เลยยำกท่ีจะยอมนอนได้ จงึไปท่ีศำลำใหญ่นัง่ภำวนำตอ่ พอตีสำมคณุ
แม่ชีกบัพระในวดัก็มำภำวนำกนัจนตีห้ำท ำวตัรเช้ำ เสร็จก็ภำวนำตอ่จนหกโมงคร่ึง อีกสว่นหนึ่งก็จดัเตรียม
อำหำรถวำยจังหันท่ำนและเตรียมเสบียงไว้ส ำหรับมือ้กลำงวันพรุ่งนีด้้วย คืนนีท้่ำนอำจำรย์ศรีท่ีวัด
ป่ำขะเนจือ้ก็มำพกัท่ีน่ีด้วยมำดแูลเรำวำ่อยู่กนัอยำ่งไร แตท่่ำนนอนอยูห่น้ำถ ำ้ไม่ได้เข้ำไปด้วย เช้ำตำมพระ
ไปบิณฑบำต เห็นทะเลหมอกสวยงำมมำกๆ กลบัมำมีเวลำเล็กน้อยจึงเดินส ำรวจถ ำ้กนั ถ ำ้นีใ้หญ่มำกๆม่
แบง่เป็นหลำยๆชัน้แตล่ะห้องใหญ่จคุนได้เป็นร้อยก็มี ตำมทำงมีแคร่พกัส ำหรับพระมำปฏิบตัิภำวนำสกัห้ำ
หกแห่งได้ครับ หินงอกหินย้อยก็สวยงำมแตเ่สียดำยเก็บภำพมำดกูนัไม่ได้แสงไมพ่อครับ ถวำยจงัหนัเสร็จก็
ถวำยปัจจัยไทยธรรมท่ีเตรียมมำ ลป.ศรีให้ธรรมะเรำเล็กน้อยก่อนจะออกเดินทำงไปท ำงำนออกหน่วย
แพทย์และมอบของปีใหมใ่ห้เด็กๆท่ีรร. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215178893819880&set=pcb.10215179008782754&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAaBSWgJUVnZk66TTw6BI0PSzI9tvnzIEF43xzqiNcYrxPFeC8ZNIA0xflAPGn37hJ-EjpAW45Tn5gq&__xts__%5B0%5D=68.ARBAHLOFuQdur30kMZAV4lXvTT1d9YyFm-booCl01dc6xzwcqsCWYuSUnxSa_xWXfpFJl3xaa5Um2XIcbQWx2mrJTMLLvX6l1CMsQ4EPCqV3ztuyqyPCAPcB7l5m6EHOuFNO2DyvhNZYugic9i0XKqwORdMaDC12yC4qxsTfmqPR5_FSj-OmGa03Et7hH44bhMEz_afJO6MG16b39zU9Ll9o420G9Y5GMxZRFJoIbaRlIIvg02v0Pm4znsivrE3bglWsBFiCHyaLCAkAu3TsHZARIRXuVsk
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215178893819880&set=pcb.10215179008782754&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAaBSWgJUVnZk66TTw6BI0PSzI9tvnzIEF43xzqiNcYrxPFeC8ZNIA0xflAPGn37hJ-EjpAW45Tn5gq&__xts__%5B0%5D=68.ARBAHLOFuQdur30kMZAV4lXvTT1d9YyFm-booCl01dc6xzwcqsCWYuSUnxSa_xWXfpFJl3xaa5Um2XIcbQWx2mrJTMLLvX6l1CMsQ4EPCqV3ztuyqyPCAPcB7l5m6EHOuFNO2DyvhNZYugic9i0XKqwORdMaDC12yC4qxsTfmqPR5_FSj-OmGa03Et7hH44bhMEz_afJO6MG16b39zU9Ll9o420G9Y5GMxZRFJoIbaRlIIvg02v0Pm4znsivrE3bglWsBFiCHyaLCAkAu3TsHZARIRXuVsk


 

 
22 ธ.ค.จัดเตรียมสถานที่  รร.บ้านห้วยผาด า  ให้เป็นท่ีออกหน่วยแพทย์ดูแลรักษำพี่น้อง

ชำวบ้ำนห้วยผำด ำ เตรียมเสร็จก็กำงฉำกตัง้โรงหนงักลำงแปลงบริเวณหน้ำเสำธงให้เด็กๆดหูนงัดกูำร์ตนู
และสำรคดีชวนรู้รักษำตน 23 ธ.ค.ออกตรวจแต่เช้ำเพรำะท่ีพกัของเรำอยู่ไม่ไกลจำกรร.ชำวบ้ำนมำรับกำร
ตรวจประมำณร้อยได้ครับส่วนใหญ่เป็นหวดัติดกนัทัง้ครอบครัว ปวดเม่ือยตำมตวั ขอยำคมุก ำเนิด และได้
เย็บแผลผู้ ป่วยท่ีถกูปืนตวัเองลัน่ใสแ่ขนด้วย หมูบ้่ำนผำด ำอยูส่งูกวำ่ระดบัน ำ้ทะเลประมำณพนัเมตร อยูบ่น
ท่ีแคบๆบนเขำจึงมีประชำกรไม่มำกนกัประมำณ50หลงัคำเรือน รร.ท่ีน่ีเป็นศนูย์กำรเรียนรู้ มีครูแค่สองคน 
เด็กๆ55คน ตวัน้อยๆน่ำรักมำก ตรวจเสร็จก็ใกล้เท่ียงแล้ว ได้เวลำมอบของขวญัให้เด็กๆเป็นผ้ำห่มและ 
เสือ้ผ้ำ(ของใหม)่ ของเลน่เดก็ๆเช่นตุ๊กตำ ขนม ข้ำวสำรอำหำรแห้ง จนเดก็ๆยกกนัไม่ไหวต้องตำมสง่กนัและ
เรียกผู้ปกครองมำช่วย 

                   
23 ธ.ค. มอบของให้เด็กๆ ณ ศศน.(รร)บ้านห้วยผาด า  มีเด็กๆ 55 คณุครู2 หลงัออกหน่วย

แพทย์ตรวจรักษำผป.เสร็จแล้ว เด็กๆหน้ำรักมำก ดดูีใจท่ีได้รับของขวญัปีใหม่ ทัง้ข้ำวสำรอำหำรแห้ง ผ้ำห่ม
เสือ้ผ้ำใหม่ ยงัมีของเล็นและขนมอีก..ดีจงั มอบของเสร็จคณุครูมีโครงกำรมำน ำเสนอสองโครงกำร ท่ีก ำลงั
ท ำอยู่คือโรงอำหำรใหม่ และ อ่ำงแปรงฟันให้เด็กๆ คณะมอบเงินส่วนหนึ่งให้ส ำหรับครัวแต่ท่ีแปรงฟัน
ทำงรร.จะส่งแบบแปลนและรำคำประเมินมำให้ภำยหลงัครับ ใครจะร่วมบุญกนัเรียนเชิญนะครับ เป็นท่ีท่ี
กว่ำจะเข้ำไปได้ไกลและกันดำรมำก จำกแม่ระมำดมำเกือบห้ำชม.ครับ ระยะทำงเพียงร้อยกว่ำกม.แต่
เดินทำงพอๆกบัมำจำกกทม.เลยครับ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215179064784154&set=pcb.10215179193187364&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCZe-m1kZaSyjuo2yMLlh_-MKm5z3ZwBCndn8Si33-tbxs7JoT3hew7cyjR9KEAUUzvc6cwc97J0vca
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215179064784154&set=pcb.10215179193187364&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCZe-m1kZaSyjuo2yMLlh_-MKm5z3ZwBCndn8Si33-tbxs7JoT3hew7cyjR9KEAUUzvc6cwc97J0vca


 
มอบของขวัญปีใหม่ที่ศศน.บ้านห้วยหมาบ้า หมู่บ้ำนเล็กๆบนยอดดอยสงูในต.แม่ตื่น มีเด็ก35

คน 35หลงัคำเรือน คณุดำมพ์มีเกมเล็นกับเด็กๆนิดหน่อย ตอบค ำถำมแล้วมีรำงวลัด้วยครับ ท่ีน่ีเรำทำน
อำหำรกลำงวนัแสนอร่อยจำกพี่น้องในทีมปรุงมำจำกวดัแต่เช้ำ น ำ้พริกปลำกระป๋อง ข้ำวร้อนๆกบัหมรูวน
และผกัสดๆเป็นกับแกล้ม หำยเหน่ือยกันเลยครับ ของท่ีมอบให้ก็เหมือนเดิม เด็กๆมำในชุดชนเผ่ำดแูล้ ว
น่ำรักดีครับ แม้หมูบ้่ำนนีจ้ะอยูห่่ำงไกลจำกชมุชน แตก็่เป็นหมูบ้่ำนเล็กๆท่ีดดูีมำกครับทกุคนยิม้แย้มแจ่มใส 
เด็กๆก็ตวัเลก็เช่นเคย ตอนยกของกลบับ้ำนคงต้องล ำบำกกนัหน่อยแล้วครับ 

 
มอบของขวัญปีใหม่ที่รร.บ้านพะละดอ บ้ำนนีอ้ยู่ใกล้ท่ีสดุในหมู่บ้ำนท่ีเรำมำครัง้นี ้หมู่บ้ำนพะ

ละดอ มีอยู่ประมำณ50+หลงัคำเรือน เด็กๆ55คน ครูสองคน มีซุ้มพระเล็กๆ อยู่หน้ำ ร.ร.ด้วย เรำมำถึงก็
บ่ำยแก่ๆแล้ว มอบของเล่นเกมกับเด็กๆก็มอบของให้คณุครูแล้วเดินทำงกลบัรพ.แม่ระมำด ผ่ำนท้องทุ่ง
ข้ำวโพดตลอดทำง เด็กๆน่ำรักมำกๆครับ ยิม้แย้มต้อนรับเรำอย่ำงดี คณุครูสำวสองท่ำนได้ของชิน้ใหญ่ทัง้
ผ้ำห่มทัง้ผ้ำนวมครับ 

 

 



24 ธ.ค. วดัป่ำขะเนจือ้ เช้ำก่อนลำกลบัจำกแม่ระมำด พวกเรำได้ไปกรำบถวำยจงัหนั และถวำย
ปัจจยัไทยธรรม พระครูถำวรวฒุิกิจ (วฒุิกรณ์ ถำวโร) พระอำจำรย์ศรี วดัป่ำขะเนจือ้ ร่วมกนัพร้อมกบัท่ำน
ผอ.จิระพงษ์และคณะจนท.จำกรพ.แม่ระมำดด้วยครับ ก่อนไปวดัเช้ำหกโมงเรำก็ไปซือ้อำหำรใส่บำตรและ
ถวำยสงฆ์ท่ีตลำดแม่ระมำด พร้อมซือ้ปลำปล่อยชีวิตเขำประมำณ12กก.ทัง้เป็นปลำช่อนและปลำดกุ ไป
ปล่อยท่ีแม่น ำ้ขะเนจือ้หน้ำวัด  ถวำยจังหันเสร็จทำงมูลนิ ธิฯก็ได้มอบปัจจัยให้กับท่ำนผอ.ด้วย
ขอขอบพระคุณท่ำนผอ.และเจ้ำหน้ำท่ีทุกท่ำนในกำรเดินทำงอนัแสนวิเศษนีน้ะครับ สรุปค่ำใช้จ่ำยทริป 
ออกหน่วยแพทย์นีเ้บือ้งต้น  ประมำณค่ำใช้จ่ำย มอบของปีใหม่ – ออกหน่วยแพทย์ บ้ำนห้วยผำด ำ/ห้วย
หมำป่ำ ค่ำของบริจำค120ชดุ 120000บ. ค่ำไทยธรรม 5วดั 16000บ. ปัจจยัถวำยวดั 35000บ. ค่ำขนของ 
8000 บ. คำ่รถ-คำ่น ำ้มนั 20000 บ. คำ่อำหำร. 10000 บ. รวม 209,000บำท 

 
เยี่ยมเยือน หน่วยงำน SMRU ท่ีชำยแดนพม่ำ หน่วยงำน SMRU ท่ีแม่สอด เร่ิมจำกเป็นหน่วยงำน

ของโรคเขตร้อน ต่อมำก็ปรับเปลี่ยนเป็นกำรท ำงำนกึ่งมลูนิธิฯ ฝึกบุคลำกรจำกคนในพืน้ท่ีให้ท ำงำนเป็น
คล้ำยผู้ ช่วยพยำบำล ท ำงำนให้ควำมช่วยเหลือผู้ คนชำยแดนตะเข็บพม่ำและแม่สอด รวมทัง้คนงำน
ตำ่งชำติท่ีมีรำยได้น้อยในพืน้ท่ีด้วย กำรดแูลครอบคลมุ กำรตรวจรักษำบ ำบดั Malaria, HIV ,TB,โรคเลือด
อ่ืนๆ เช่น โรคตบัอกัเสบc อีกด้วย งำนหลกัถึงแม้จะเน้นท่ีงำนวิจยัตำ่งๆเก่ียวกบักำรตัง้ครรภ์เช่นกำรติดเชือ้
HIV ,Hap-C แต่ตอนนีเ้ป็นกำรดแูลเร่ืองกำรตัง้ครรภ์ กำรคลอดของหญิงในพืน้ท่ี รับฝำกครรภ์ ให้ยำบ ำ รุง 
กำรคลอดปกติ ในกรณีคลอดผิดปกติต้องกำรกำรผ่ำตดัจะสง่ไปท่ีรพ.ในพืน้ท่ีเช่น รพ.แมส่อด รพ.แมร่ะมำด
เป็นต้น ส่วนค่ำใช้จ่ำย ภำยในหน่วยผป.ไม่ต้องเสีย แต่ถ้ำต้องส่งตวั ทำงศนูย์จะจ่ำยบำงสว่นร่วมกบัรพ.ท่ี
ส่งไป ปัจจุบนัมีกองทนุท่ีร่วมมีส่วนจ่ำยให้ผป.ท่ีท ำประกนัไว้ แต่ก็ยงัมีส่วนน้อยเท่ำนัน้ครับ ศนูย์นีอ้ยู่ใกล้
กับชำยแดนติดกับแม่น ำ้เมย ผป.ไปมำสะดวก แต่ก็ใช้เวลำเดินทำงกันเป็นหลำยๆชม.นะครับ ก่อนกลบั
คณะเรำได้มอบขนมให้แพทย์ตำ่งชำติและแพทย์พมำ่ท่ีศนูย์ด้วย 



 
 


