ปั นรักเด็กดอย และออกหน่ วยแพทย์ เคลื่อนที่
กำหนดกำรเดิ นทำงทำบุญมอบเครื ่องกันหนำว พืน้ ที ่ ห้วยผำดำ
ต.แม่ตื่น อำเภอแม่ระมำด จังหวัดตำก ๒๒-๒๔ ธันวำคม ๒๕๖๑
วันเสำร์ ที่ ๒๒ ธันวำคม ๒๕๖๑
เวลำ ๐๔.๓๐ น. คณะมูลนิธิออกเดินทำงจำกธรรมวิภำวัน
เวลำ ๑๓.๓๐ น. คณะมูลนิธิฯ เดินทำงมำถึง ทีมงำนโรงพยำบำลแม่ระมำดพร้ อม ออกเดินทำงไป
บ้ ำนห้ วยผำดำ(ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ๔ชัว่ โมง)ถึงที่หมำยเข้ ำพักที่วดั ถ ้ำห้ วยผำดำ
เวลำ ๑๗.๓๐ น. แวะเยี่ยมบ้ ำน-ผป.ติดเตียง/ติดบ้ ำน บ้ ำนห้ วยผำดำ
เวลำ ๑๙.๓๐ น. กรำบนมัสกำร .วัดป่ ำถ ้ำผำดำ บ้ ำนผำดำ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมำด จ.ตำก /ท่ำนพระ
อำจำรย์มหำสมควร รักขิตตธัมโมและสวดมนต์ ทำวัตรเย็น เสร็จแล้ วฟั งพระธรรมเทศนำ พ่อแม่ครูบำ
อำจำรย์ พอสมควรแก่เวลำ แยกย้ ำย ปฏิบตั ิธรรมตำมอัธยำศัย
วันอำทิตย์ที่ ๒๓ ธันวำคม ๒๕๖๑
เวลำ ๐๕.๐๐ น. จัดเตรี ยมอำหำรเช้ ำเพื่อร่วมทำบุญถวำยจังหันพ่อแม่ครูบำอำจำรย์ ในเวลำ ๗.๓๐ น.
เวลำ ๐๘.๐๐ น. รับประทำนอำหำรเช้ ำ เสร็จแล้ วเดินทำงไปศูนย์กำรเรี ยนรู้บ้ำนห้ วยผำดำ
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และแจกสิ่งของในพื ้นที่บ้ำนห้ วยผำดำ
เวลำ ๑๑.๐๐ น. ออกเดินทำงไปบ้ ำนห้ วยหมำบ้ ำ แจกสิง่ ของที่ศนู ย์กำรเรี ยนรู้บ้ำนห้ วยหมำบ้ ำและ
ร่วมรับประทำนอำหำรกลำงวัน เสร็จแล้ วออกเดินทำงไปบ้ ำนพะละดอ
เวลำ ๑๓.๓๐ น. ออกเดินทำงไปบ้ ำนพะละดอ แจกสิ่งของที่ศนู ย์กำรเรี ยนรู้บ้ำนพะละดอ
เวลำ ๑๔.๓๐ น. ออกเดินทำงกลับ โรงพยำบำลแม่ระมำด
เวลำ ๑๗.๓๐ น. ถึงโรงพยำบำลแม่ระมำด พักผ่อนตำมอัธยำศัย ทำภำรกิจส่วนตัว
เวลำ ๑๘.๐๐ น. รับประทำนอำหำรเย็น เสร็จแล้ วพักผ่อนตำมอัธยำศัย
วันจันทร์ ที่ ๒๔ ธันวำคม ๒๕๖๑
เวลำ ๐๗.๓๐ น. ร่วมทำบุญถวำยอำหำรบิณฑบำตพ่อแม่ครูบำอำจำรย์ที่วดั ป่ ำขะเนจื ้อ ต.ขะเนจื ้อ
อ.แม่ระมำด จ.ตำก และร่วมรับประทำนอำหำรเช้ ำที่วดั ป่ ำขะเนจื ้อ
เวลำ ๐๙.๐๐ น. ออกเดินทำงไป หน่วยงำน SMRU ที่บ้ำนวังผำ ต.แม่จะเรำ ติดแม่น ้ำเมยชำยแดนพม่ำ
เวลำ ๑๐.๓๐ น. ออกเดินทำงเลียบลำน ้ำเมยเพื่อชมทัศนียภำพสองฝั่งน ้ำชำยแดนไทยพม่ำมุง่ สู่
ตลำดริมเมย อำเภอแม่สอด เดินตลำดใช้ จ่ำยตำมอัธยำศัย
เวลำ ๑๒.๐๐ น. รับประทำนอำหำร ร้ ำน...... ในอ.แม่สอด เสร็จแล้ วเดินทำงกลับ กทม. โดยสวัสดิภำพ
ข้ อมูล ประชำกรพื ้นที่เป้ำหมำย
150 หลังคำเรือน นักเรี ยน120 คน
22 ธ.ค. แพทย์ อาสาหน่ วยทันตกรรมเคลื่อนที่ นำรถทันตกรรมพร้ อมเครื่ องปั่นไฟและ
เครื่ องมือ อุปกรณ์พร้ อมดูแลรักษำทังเด็
้ กๆและชำวบ้ ำน ทังขู
้ ดหินปูน ถอนฟั น ฯลฯ ทีมทันตกรรม ทำงำน

กันหนักพอควรแต่เด็กๆน่ำรักมำกยืนเรี ยงกันรอรับบริกำรอย่ำงไม่มีควำมเกรงกลัว แถมยังยิ ้มแย้ มแจ่มใส
อีกด้ วย ตอนฉีดยำถอนฟั นแม้ จะเจ็บก็อดทน ไม่เห็นเหมือนที่เคยเห็นในเมืองกรุงเลยนะ

หน่ วยแพทย์ เยี่ยมบ้ าน ณ ห้ วยผาดา แม่ ต่ นื พอทีมเรำแยกย้ ำยกันปฏิบตั ิงำน คุณหมอภูวนนท์
เตรี ยมงำนออกหน่วยแพทย์ที่รร พร้ อมเตรียมฉำยหนังกลำงแปลงหน้ ำเสำธงให้ เด็กๆได้ มีควำมสุขกันตลอด
คืนนี ้ ส่วนแพทย์อีกสองคนคือเรำกับท่ำนผอ.ก็แยกมำดูคนไข้ ที่หมูบ่ ้ ำน มีทงหญิ
ั ้ งตังครรภ์
้
เด็กป่ วย โรคจิต
เวช และชำยถูกปื นลัน่ ยิงเอำแขนตนเอง กำรเข้ ำไปเยี่ยมบ้ ำน ก็ได้ พบเห็นควำมเป็ นอยูข่ องเขำที่อยูก่ นั อย่ำง
มีควำมสุข ครอบครัวใหญ่ พ่อแม่พี่น้องลุงป้ำ่่ น้ำอำอยูด่ ้ วยกันอย่ำงอบอุน่ แต่ละบ้ ำนมีสตั ว์เลี ้ยงอยูด่ ้ วย
ทังหมู
้ ไก่ฯ ตอนนี ้มีไฟฟ้ำเข้ ำมำได้ ใช้ บ้ำงแล้ ว ชีวิตก็ได้ มีอะไรใหม่ๆเกิดขึ ้นทังในทำงที
้
่ดีและไม่ดีนะครับ วัด
อยูก่ ลำงบ้ ำน แต่ตอนนี ้ไม่มีพระอยูค่ รับ อำกำศสดชื่นสบำยปอดมำกๆ เสียดำยเวลำเรำน้ อยต้ องรี บกลับ
ฐำนก่อนจะมืด ฐำนสำหรับพวกเรำคืนนี ้อยูท่ ี่วดั ถ ้ำผำดำ ที่ที่เรำจะปฏิบตั ิภำวนำกัน

วัดถา้ ผาดา กรำบนมัสกำรท่ำนพระอำจำรย์มหำสมควร รักขิตตธัมโม วัดป่ ำถ ้ำผำดำ บ้ ำนผำดำ ต.แม่ตื่น
อ.แม่ระมำด จ.ตำก ท่ำนเคยจำพรรษำอยู่กบั ท่ำนอจ.ชิต น ้ำหนำว ที่เรำมักไปภำวนำบ่อยๆตอนกลับจำก
เมืองนอกใหม่ๆ และเป็ นคนลื ้อศำลำที่เรำสร้ ำงถวำยท่ำนชิต สร้ ำงศำลำใหม่ใหญ่กว่ำหลำยๆเท่ำแทน...
ท่ำนไปอยู่พม่ำมำหลำยปี จนธุดงค์มำถึงถ ้ำแห่งนี ้เมือสิบกว่ำปี ก่อน ท่ำนถูกใจถ ้ำแห่งนี ้จึงสร้ ำงเสนำสนะ
ขึ ้น ซึง่ ก็พร้ อมบริบรู ณ์จริงๆ สับปำยะในกำรปฏิบตั ิภำวนำมำกๆ มำถึงเรำก็เข้ ำที่พกั อำบน ้ำ ทำวัตรเย็นเสร็จ
ท่ำนอจ.มหำสมควรก็พำคณะเรำไปภำวนำในถ ้ำตังแต่
้ สองทุ่มจนเที่ยงคืนครึ่ง เสร็ จเรำกลับมำที่พกั แต่ดวง
จันทร์ เต็มดวงอำกำศสดชื่น13องศำ เลยยำกที่จะยอมนอนได้ จึงไปที่ศำลำใหญ่นงั่ ภำวนำต่อ พอตีสำมคุณ
แม่ชีกบั พระในวัดก็มำภำวนำกันจนตีห้ำทำวัตรเช้ ำ เสร็ จก็ภำวนำต่อจนหกโมงครึ่ง อีกส่วนหนึ่งก็จดั เตรี ยม
อำหำรถวำยจัง หัน ท่ ำ นและเตรี ย มเสบี ย งไว้ ส ำหรั บ มื อ้ กลำงวัน พรุ่ ง นี ด้ ้ ว ย คื น นี ท้ ่ ำ นอำจำรย์ ศ รี ที่ วัด
ป่ ำขะเนจื ้อก็มำพักที่นี่ด้วยมำดูแลเรำว่ำอยู่กนั อย่ำงไร แต่ท่ำนนอนอยูห่ น้ ำถ ้ำไม่ได้ เข้ ำไปด้ วย เช้ ำตำมพระ
ไปบิณฑบำต เห็นทะเลหมอกสวยงำมมำกๆ กลับมำมีเวลำเล็กน้ อยจึงเดินสำรวจถ ้ำกัน ถ ้ำนี ้ใหญ่ มำกๆม่
แบ่งเป็ นหลำยๆชันแต่
้ ละห้ องใหญ่จคุ นได้ เป็ นร้ อยก็มี ตำมทำงมีแคร่พกั สำหรับพระมำปฏิบตั ิภำวนำสักห้ ำ
หกแห่งได้ ครับ หินงอกหินย้ อยก็สวยงำมแต่เสียดำยเก็บภำพมำดูกนั ไม่ได้ แสงไม่พอครับ ถวำยจังหันเสร็จก็
ถวำยปั จจัยไทยธรรมที่เตรี ยมมำ ลป.ศรี ให้ ธรรมะเรำเล็กน้ อยก่อนจะออกเดินทำงไปทำงำนออกหน่วย
แพทย์และมอบของปี ใหม่ให้ เด็กๆที่รร.

22 ธ.ค.จั ด เตรี ย มสถานที่ รร.บ้ า นห้ ว ยผาด า ให้ เ ป็ น ที่ ออกหน่ วยแพทย์ ดูแ ลรั กษำพี่น้ อ ง
ชำวบ้ ำนห้ วยผำดำ เตรี ยมเสร็ จก็กำงฉำกตังโรงหนั
้
งกลำงแปลงบริ เวณหน้ ำเสำธงให้ เด็กๆดูหนังดูกำร์ ตนู
และสำรคดีชวนรู้รักษำตน 23 ธ.ค.ออกตรวจแต่เช้ ำเพรำะที่พกั ของเรำอยู่ไม่ไกลจำกรร.ชำวบ้ ำนมำรับกำร
ตรวจประมำณร้ อยได้ ครับส่วนใหญ่เป็ นหวัดติดกันทังครอบครั
้
ว ปวดเมื่อยตำมตัว ขอยำคุมกำเนิด และได้
เย็บแผลผู้ป่วยที่ถกู ปื นตัวเองลัน่ ใส่แขนด้ วย หมูบ่ ้ ำนผำดำอยูส่ งู กว่ำระดับน ้ำทะเลประมำณพันเมตร อยูบ่ น
ที่แคบๆบนเขำจึงมีประชำกรไม่มำกนักประมำณ50หลังคำเรื อน รร.ที่นี่เป็ นศูนย์กำรเรี ยนรู้ มีครู แค่สองคน
เด็กๆ55คน ตัวน้ อยๆน่ำรักมำก ตรวจเสร็ จก็ใกล้ เที่ยงแล้ ว ได้ เวลำมอบของขวัญให้ เด็กๆเป็ นผ้ ำห่มและ
เสื ้อผ้ ำ(ของใหม่) ของเล่นเด็กๆเช่นตุ๊กตำ ขนม ข้ ำวสำรอำหำรแห้ ง จนเด็กๆยกกันไม่ไหวต้ องตำมส่งกันและ
เรี ยกผู้ปกครองมำช่วย

23 ธ.ค. มอบของให้ เด็กๆ ณ ศศน.(รร)บ้ านห้ วยผาดา มีเด็กๆ 55 คุณครู 2 หลังออกหน่วย
แพทย์ตรวจรักษำผป.เสร็จแล้ ว เด็กๆหน้ ำรักมำก ดูดีใจที่ได้ รับของขวัญปี ใหม่ ทังข้
้ ำวสำรอำหำรแห้ ง ผ้ ำห่ม
เสื ้อผ้ ำใหม่ ยังมีของเล็นและขนมอีก..ดีจงั มอบของเสร็ จคุณครูมีโครงกำรมำนำเสนอสองโครงกำร ที่กำลัง
ทำอยู่คือโรงอำหำรใหม่ และ อ่ำงแปรงฟั นให้ เด็กๆ คณะมอบเงินส่วนหนึ่งให้ สำหรับครัวแต่ที่แปรงฟั น
ทำงรร.จะส่งแบบแปลนและรำคำประเมินมำให้ ภำยหลังครับ ใครจะร่ วมบุญกันเรี ยนเชิญนะครับ เป็ นที่ที่
กว่ำจะเข้ ำไปได้ ไกลและกันดำรมำก จำกแม่ระมำดมำเกือบห้ ำชม.ครับ ระยะทำงเพียงร้ อยกว่ำกม.แต่
เดินทำงพอๆกับมำจำกกทม.เลยครับ

มอบของขวัญปี ใหม่ ท่ ศี ศน.บ้ านห้ วยหมาบ้ า หมู่บ้ำนเล็กๆบนยอดดอยสูงในต.แม่ตื่น มีเด็ก 35
คน 35หลังคำเรื อน คุณดำมพ์มีเกมเล็นกับเด็กๆนิดหน่อย ตอบคำถำมแล้ วมีรำงวัลด้ วยครับ ที่นี่เรำทำน
อำหำรกลำงวันแสนอร่ อยจำกพี่น้องในทีมปรุ งมำจำกวัดแต่เช้ ำ น ้ำพริ กปลำกระป๋ อง ข้ ำวร้ อนๆกับหมูรวน
และผักสดๆเป็ นกับแกล้ ม หำยเหนื่อยกันเลยครับ ของที่มอบให้ ก็เหมือนเดิม เด็กๆมำในชุดชนเผ่ำดูแล้ ว
น่ำรักดีครับ แม้ หมูบ่ ้ ำนนี ้จะอยูห่ ่ำงไกลจำกชุมชน แต่ก็เป็ นหมูบ่ ้ ำนเล็กๆที่ดดู ีมำกครับทุกคนยิ ้มแย้ มแจ่มใส
เด็กๆก็ตวั เล็กเช่นเคย ตอนยกของกลับบ้ ำนคงต้ องลำบำกกันหน่อยแล้ วครับ

มอบของขวัญปี ใหม่ ท่ ีรร.บ้ านพะละดอ บ้ ำนนี ้อยู่ใกล้ ที่สดุ ในหมู่บ้ำนที่เรำมำครั ง้ นี ้ หมู่บ้ำนพะ
ละดอ มีอยู่ประมำณ50+หลังคำเรื อน เด็กๆ55คน ครู สองคน มีซ้ ุมพระเล็กๆ อยู่หน้ ำ ร.ร.ด้ วย เรำมำถึงก็
บ่ำยแก่ๆแล้ ว มอบของเล่นเกมกับเด็กๆก็มอบของให้ คณ
ุ ครู แล้ วเดินทำงกลับรพ.แม่ระมำด ผ่ำนท้ องทุ่ง
ข้ ำวโพดตลอดทำง เด็กๆน่ำรักมำกๆครับ ยิ ้มแย้ มต้ อนรับเรำอย่ำงดี คุณครู สำวสองท่ำนได้ ของชิ ้นใหญ่ทงั ้
ผ้ ำห่มทังผ้
้ ำนวมครับ

24 ธ.ค. วัดป่ ำขะเนจื ้อ เช้ ำก่อนลำกลับจำกแม่ระมำด พวกเรำได้ ไปกรำบถวำยจังหัน และถวำย
ปั จจัยไทยธรรม พระครูถำวรวุฒิกิจ (วุฒิกรณ์ ถำวโร) พระอำจำรย์ศรี วัดป่ ำขะเนจื ้อ ร่ วมกันพร้ อมกับท่ำน
ผอ.จิระพงษ์ และคณะจนท.จำกรพ.แม่ระมำดด้ วยครับ ก่อนไปวัดเช้ ำหกโมงเรำก็ไปซื ้ออำหำรใส่บำตรและ
ถวำยสงฆ์ที่ตลำดแม่ระมำด พร้ อมซื ้อปลำปล่อยชีวิตเขำประมำณ12กก.ทังเป็
้ นปลำช่อนและปลำดุก ไป
ปล่ อ ยที่ แ ม่ น ำ้ ขะเนจื อ้ หน้ ำวั ด ถวำยจั ง หั น เสร็ จ ทำงมู ล นิ ธิ ฯ ก็ ไ ด้ มอบปั จ จั ย ให้ กั บ ท่ ำ นผอ.ด้ วย
ขอขอบพระคุณท่ำนผอ.และเจ้ ำหน้ ำที่ทุกท่ ำนในกำรเดินทำงอันแสนวิเศษนีน้ ะครับ สรุ ปค่ำใช้ จ่ำยทริ ป
ออกหน่วยแพทย์นี ้เบื ้องต้ น ประมำณค่ำใช้ จ่ำย มอบของปี ใหม่ – ออกหน่วยแพทย์ บ้ ำนห้ วยผำดำ/ห้ วย
หมำป่ ำ ค่ำของบริ จำค120ชุด 120000บ. ค่ำไทยธรรม 5วัด 16000บ. ปั จจัยถวำยวัด 35000บ. ค่ำขนของ
8000 บ. ค่ำรถ-ค่ำน ้ำมัน 20000 บ. ค่ำอำหำร. 10000 บ. รวม 209,000บำท

เยี่ยมเยือน หน่วยงำน SMRU ที่ชำยแดนพม่ำ หน่วยงำน SMRU ที่แม่สอด เริ่ มจำกเป็ นหน่วยงำน
ของโรคเขตร้ อน ต่อมำก็ปรับเปลี่ยนเป็ นกำรทำงำนกึ่งมูลนิธิฯ ฝึ กบุคลำกรจำกคนในพื ้นที่ให้ ทำงำนเป็ น
คล้ ำยผู้ช่วยพยำบำล ทำงำนให้ ควำมช่ว ยเหลือผู้คนชำยแดนตะเข็บพม่ำและแม่สอด รวมทัง้ คนงำน
ต่ำงชำติที่มีรำยได้ น้อยในพื ้นที่ด้วย กำรดูแลครอบคลุม กำรตรวจรักษำบำบัด Malaria, HIV ,TB,โรคเลือด
อื่นๆ เช่น โรคตับอักเสบc อีกด้ วย งำนหลักถึงแม้ จะเน้ นที่งำนวิจยั ต่ำงๆเกี่ยวกับกำรตังครรภ์
้
เช่นกำรติดเชื ้อ
HIV ,Hap-C แต่ตอนนี ้เป็ นกำรดูแลเรื่ องกำรตังครรภ์
้
กำรคลอดของหญิงในพื ้นที่ รับฝำกครรภ์ ให้ ยำบำรุ ง
กำรคลอดปกติ ในกรณีคลอดผิดปกติต้องกำรกำรผ่ำตัดจะส่งไปที่รพ.ในพื ้นที่เช่น รพ.แม่สอด รพ.แม่ระมำด
เป็ นต้ น ส่วนค่ำใช้ จ่ำย ภำยในหน่วยผป.ไม่ต้องเสีย แต่ถ้ำต้ องส่งตัว ทำงศูนย์จะจ่ำยบำงส่วนร่วมกับรพ.ที่
ส่งไป ปั จจุบนั มีกองทุนที่ร่วมมีส่วนจ่ำยให้ ผป.ที่ทำประกันไว้ แต่ก็ยงั มีส่วนน้ อยเท่ำนันครั
้ บ ศูนย์นี ้อยู่ใกล้
กับชำยแดนติดกับแม่น ้ำเมย ผป.ไปมำสะดวก แต่ก็ใช้ เวลำเดินทำงกันเป็ นหลำยๆชม.นะครับ ก่อนกลับ
คณะเรำได้ มอบขนมให้ แพทย์ตำ่ งชำติและแพทย์พม่ำที่ศนู ย์ด้วย

