
พฤษภาคม 2564 

4 พ.ค. 64 ส่งเสบียงให้พีน้่องในรพ. 
เร่ิมกกัตุนเสบียงให้รพ. จากขอ้มูลท่ีไดรั้บมาหลงัการส่งอาหารไปช่วยตามรพ.คือ
บุคลากรทานไม่พร้อมกนั ทานไม่ทนักจ็ะเสียได ้จึงเปล่ียนเป็นอาหารแหง้เช่นขนม
ปังป้ีบและบะหม่ีถว้ยซ่ึงสะดวกในการรับประทานและโอกาสติดเช้ือน้อยอีกดว้ย
ครับ ชุดน้ีส่งรพ.สมุทรปราการก่อนครับ ส่วนรพ.สนามใกล้ๆ น้ี ค่อยๆคิดค่อยๆท ากนั
นะครับ แบ่งปัน-ช่วยเหลือกนัครับ 
5 พ.ค. 64 ส่งของช่วยตั้งรพ.สนาม กาญจนบุรี 
นอ้งประวติัแจง้มาเม่ือวนัจนัทร์ท่ี 3 ว่าจะจดัตั้งรพ.สนามเพื่อผูป่้วยโควิด เพราะมีจ านวนผูป่้วยมากข้ึน 
และจะใชอ้าคารดวงแกว้เป็นรพ.สนาม ประมาณ 100 เตียง อยากไดผ้า้ห่ม และผา้ปูท่ีนอนสัก 100 ชุด จึง
รีบด าเนินการจดัหาให ้คุณยทุธนาไปหาชุดผา้ปูท่ีนอนใหจ้ากโกดงัท่ีก าแพงเพชร เม่ือจดัของเสร็จ จึงรีบ
ขนชุดผา้ปูท่ีนอน-ผา้ห่มทั้ง 100 ชุดไปใหพ้ร้อมน ้ายาท าความสะอาดอีก 12 แกลลอน ไปเห็นนอ้งๆท างาน
กนัขยนัขนัแข็ง ผูป่้วยอยู่ดีมีสุข เห็นแลว้ช่ืนใจจริงๆครับ มีหัวหน้าดี ลูกน้องก็มีก าลงัใจนะครับ มีทั้ง
เจา้หนา้ท่ี นายอ าเภอ สธ.อ าเภอ ชาวบา้น มาช่วยเหลือกนัจดัตั้งรพ.สนามแห่งน้ี เราเองกดี็ใจท่ีนอ้งๆไดใ้ช้
อาคารมูลนิธิดวงแกว้ฯ ท่ีพวกเราช่วยกนัสร้างไวอ้ยา่งเป็นประโยชนเ์ช่นน้ี เห็นแลว้กท็  าใหภ้าคภูมิใจแทน
เพื่อนๆ ทุกๆ คนนะครับ กราบอนุโมทนาบุญกบัทุกๆ ท่านครับ 

 
6 พ.ค.64 มอบอาหารให้รพ.บ าราศนราดูร 
ท่านเลขา กาญฯน าส่งอาหารใหร้พ.ท่ีดูแลผูป่้วยติดเช้ือไวรัสโคโรนา ณ 
รพ.บ าราศนราดูรประจ าสัปดาห์ ช่วยเหลือพี่นอ้งแนวหนา้กนันะครับ 
เราตั้งใจจะด าเนินการต่อเน่ืองไปจนกวา่จะระบาดเบาบางลงครับ กราบ
อนุโมทนาบุญกบัทุกๆท่านท่ีมีส่วนในบุญน้ีครับ 
7 พ.ค. 64 จัดส่งเวชภัณฑ์การแพทย์-รพ.พนมทวน 
ผูป่้วยโควิด รพ.พนมทวนเพิ่มมากข้ึน เวชภณัฑท่ี์มีอยูล่ดนอ้ยลงครับ ส่งก าลงับ ารุงกนัหน่อย เป็นก าลงัใจ
ใหน้อ้งๆแพทยพ์ยาบาลและเจา้หนา้ท่ีทุกท่านครับ 



มีนอ้งๆจากรพ.ต่างๆ แจง้ความตอ้งการชุดป้องกนัเช้ือ หนา้กาก 
kn95 และน ้ ายามาหลายแห่งนะครับ      ขออนุญาตจดัส่งตาม
ความจ าเป็นของแต่ละรพ.ก่อนนะครับ ค่อยๆ ทยอยส่งใหค้รับ 
ส่วนอาหารแห้งเสริมก าลงัท างานนอ้งๆ แจง้เขา้มาไดน้ะครับ 
พยายามส่งกนัอยูค่รับ 
9 พ.ค. 64 กราบแสดงมุทิตาสักการะ และถวายปัจจยัฯ ( พระ
ราชวชิรญาณโกศล ธ. ) 
มูลนิธิดวงแกว้ฯขอกราบแสดงมุทิตาสักการะในโอกาสท่ีพ่อ
แม่ครูอาจารยไ์ด้รับพระราชทานสมณศกัด์ิและขอร่วมถวาย
ปัจจัย  650,000 บาท สร้างศาลาฯ  ณ สนส.มอกระโดน                  
จ.หนองบวัล าภู เพื่อเป็น ท่ีระลึกในวาระ 108ปี ชาตกาลองค์
หลวงตาพระมหาบวั ญาณสัมปันโน กราบอนุโมทนาบุญกบั
ทุกๆท่านท่ีมีส่วนร่วมในบุญกศุลน้ีนะครับ 
11 พ.ค. 64 ส่งเวชภัณฑ์ให้เหล่าฮีโร่ของเรา (ต่อเน่ือง) 
สมุทรปราการ นครปฐม กาญจนบุรี มีผูติ้ดเช้ือเพิ่มข้ึนอย่าง 
ต่อเน่ืองครับ ส่ง ชุดป้องกนัเช้ือ- PPE, Mask -KN95 และน ้ายา
ฆ่าเช้ือ ใหน้อ้งๆ เพื่อนๆ ของเราใน ตจว. เป็นก าลงัใหก้นัครับ 
17 พ.ค. 64 ส่งก าลงัใจให้ฮีไร่ชุดขาว (ต่อ) 
วนัน้ีส่งก าลงับ ารุงให้ฮีโร่ของพวกเราในรพ.แนวหน้า
อีกส่ีรพ.ครับ มี รพ.ราชทณัฑ ์รพ.ทองผาภูมิ. รพ.สมเด็จ
พระนางเจา้สิริกิต์ิ และรพ.ยางตลาดครับ เช่นเดิมครับ
เป็นชุดป้องกันเช้ือโรค. PPE coverall. Medical mask 
KN95 และน ้ายาฆ่าเช้ือโรคครับ แมจ้ะไม่มากมายนกัแต่
กเ็ป็นน ้าใจจากพวกเราทุกๆคนนะครับ กราบอนุโมทนาบุญกบัทุกๆท่านท่ีมีส่วนในบุญน้ีครับ 
21 พ.ค.64 ส่งก าลงัใจให้น้องๆ แนวหน้าต่อครับ 
วนัน้ีส่งชุดPPE, Mask KN95และน ้ายาฆ่าเช้ือไปใหน้อ้งๆอีกสามรพ.ครับ มากบา้งนอ้ยบา้งตามจ านวนผป.
ท่ีแจ้งมานะครับ กล่องๆหน่ึงก็อยู่ท่ี 5000-10000 บาทครับ ท าน้อยๆ แต่ท าบ่อยๆไปนะครับ ของส่ง
ไปรษณียไ์ปหลายรพ.แลว้ครับ กราบอนุโมทนากบัทุกๆ ท่านท่ีร่วมบุญกศุลมาในคร้ังน้ีนะครับ 



 
24 พ.ค. 64 ส่งก าลงัใจสู่ฮีโร่เรา (ต่อ) 
วนัน้ีจดัชุด PPE KN95 ชุดน ้ายาฆ่าเช้ือ ส่งใหน้อ้งๆในรพ. ต่างๆอีกสามแห่งครับพระประแดง,เขายอ้ยและ
บางปลามา้ รวมส่งไปก็เกือบห้าสิบรพ. แลว้ครับ งานน้ีคงจบยงัไม่ไดอี้กนานนะครับ ปลายเดือนก็จะ
จดัส่งเคร่ืองมือแพทยใ์หอี้กสองรพ. ครับ 
หลงัมอบเคร่ืองมือแพทย ์เราคิดกนัว่าจะเร่ิมเปล่ียนเป็นสร้างห้องแยกโรค ห้องความดนัลบ ให้รพ. ท่ี
ตอ้งการกนัครับ อาจดูเป็นงานยากหน่อยแต่เป็นประโยชน์มากครับ เพราะเสร็จงานโควิดคร้ังน้ีแลว้ก็ยงั
สามารถใชป้ระโยชน์ต่อไปไดต้ลอดครับ มาช่วยกนันะครับ ความรักความปรารถนาดีจากใจ เล็กๆของ
พวกเราคงไม่ไร้ค่านะครับ กราบอนุโมทนากบัทุกๆท่านนะครับ 

 
25 พ.ค. 64 ศาลาธรรมสังเวช - วดัป่าท่างาม 
ความคืบหนา้ของการก่อสร้าง ศาลาธรรมสังเวช วดัป่าท่างาม ต.ส าราญ อ.สามชยั จ.กาฬสินธุ์. ตามความ
ประสงคข์องพระอาจารยส์มพรศิษยพ์ระอาจารยบุ์ญมี ถ ้าเต่า เพื่อเป็นสาธารณประโยชนส์ าหรับชุมชน
บา้นท่างาม เป็นศาลาโล่งขนาด(ตามภาพ) ประมาณ18*24เมตร ใชง้บประมาณ 4 แสนบาท ท่ีเรากราบขอ
โอกาสร่วมบุญเป็นเจา้ภาพ 

 
26 พ.ค. 64 วสิาขบูชา ณ วดัอโศการาม 
เชา้ไปท าบุญวดัอโศ ไปกราบถวายไทยธรรมพ่อแม่ครูอาจารย ์ท่านสามเรือน ท่านจ าปี ท่านพรชยั และ
ท่านธนาชยั แต่ละองคก์ไ็ดมี้เวลาสนทนากนับา้งเลก็นอ้ย คุณหมอสพฤดีท่านเกบ็ธรรมะมาฝากดงัน้ีครับ 



1.ท่านพรชยั-บางเร่ืองไม่เป็นดัง่ใจ(บา้นเมืองตอนน้ี) ก็ให้ดูท่ีใจเรา อย่าไปกะเกณฑ์ใคร เพราะทุกอย่าง
ยากท่ีจะเป็นไปไดด้งัใจเรา ทุกส่ิงเป็นไปตามกรรม (ในชาติน้ีเราไม่เห็น แต่ตายไปกต็อ้งรับกรรมท่ีท าไป
แน่นอน ทั้งเขาทั้งเรา) ผลของกรรม มีวบิากท่ีกายกบัใจ ช่ือเสียงเงินทอง อาจไม่ไดใ้หค้วามสุขเสมอไป 
2.หลวงตาจ าปี-เวลาทราบหรือเห็นพระท่ีประพฤติไม่ดีไม่ถูกตอ้งตามธรรมวินยั ตอ้งใชปั้ญญาพิจารณา 
อยา่ไปท าใหใ้จเราเส่ือมศรัทธาในพระพุทธศาสนา เพราะพระเหล่านั้นกอ็าจยงัเป็นคนมีกิเลส เป็นคนใน
สภาพพระห่มจีวร คงตอ้งคอยขดัเกลากิเลสไป ใหเ้วลาท่านบา้ง แต่เราถึงเป็นฆราวาส สามารถท าใจเป็น
แบบพระมีขอ้วตัรแบบพระก็ได ้อยา่งเช่นคุณหมอท่ีอยู่บา้นแต่ยงัเดินจงกรม นัง่สมาธิ ไม่ทานหลงัเท่ียง
ถือศีล คือเอาขอ้วตัรของพระมาปฏิบติักบัตวัเองได ้
3.ท่านธนาชยั-คนเราเห็นวา่ปกติๆอยู ่กอ็าจเจบ็ป่วยข้ึนมาได ้อยา่ประมาท หมัน่ท าบุญกศุลไวเ้สมอๆ 
4. ครูจารยส์ามเรือน -ท าอะไรไม่ไดก้พ็ุทโธไวใ้หติ้ดปากติดใจเสมอๆ 
เหมือนท่ีหลวงปู่มัน่สอนชาวเขาใหต้ามหาพุทโธ จนเกิดจิตสงบดัง่ดวงแกว้ได ้
*.ท่ีวา่ดวงแกว้ๆ น่ะคืออะไร* 
แกว้เป็นช่ือแห่งของวเิศษ ในศาสนาพุทธ พระรัตนตรัย คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์
ถา้ว่าตามท่ีพระอุบาลีเคยเขียนไว ้ดวงแกว้ส าหรับพระจกัรพรรด์ิควรมี คือ8ดวงแกว้ไดแ้ก่นางแกว้/จกัร
แกว้/ชา้งแกว้มา้แกว้/นายพระทวารแกว้/ขนุพลแกว้/ขนุคลงัแกว้/ปรินายกแกว้/แกว้มณีโชติ 
ถา้วา่ตามท่ีหลวงปู่มัน่สอนชาวเขา ดวงแกว้คือจิตสงบสวา่งจากสมาธิ 
ถา้ว่าตาม...ดวงแกว้คือส่ิงท่ีเราจะขาดไม่ไดคื้ออวยัวะส าคญัทั้งหลายท่ีสมบูรณ์ อนัไดแ้ก่ ตา หู จมูก ปาก 
มือ/เทา้ ซ่ึงลว้นช่วยใหเ้ราสามารถใชชี้วติไดอ้ยา่งปกติและช่วยในการเขา้ถึงธรรมค าสอนของพระพุทธเจา้ 

 
28 พ.ค. 64 รพ.ภูมพิล 
เยีย่มเยยีนรพ.ภูมิพล หลงัจากมิไดไ้ปมานานหลายปี คิดถึงทุกๆ คนครับ 
เลก็ๆ นอ้ยๆ เป็นก าลงัใจใหพ้ี่นอ้งทุกๆ คนครับ 
 
28 พ.ค. 64 ตรวจงาน ห้องกกักนัเช้ือโรค ความดันลบ 
วนัน้ีไปดูงานหอ้งแยกโรคความดนัลบท่ีก าลงัปรับปรุงใกลเ้สร็จแลว้ งานต่อไปของเรานอกจากส่งเสบียง
อาหาร เคร่ืองมืออุปกรณ์ทางการแพทย-์Airvo2-high flow Infusion pump/syring, BP, O2 Sat. และ



เวชภณัฑจ์  าเป็นต่างๆเช่น PPE, KN95, Alc. etc งานต่อไปกค็งจะเป็น การปรับปรุงหอ้งพิเศษท่ีใชอ้ยูเ่ดิม
ในรพ.เป็นหอ้งแยกโรค ความดนัลบ แลว้ครับ  

 
29 พ.ค. 64 ส่งก าลงัใจให้ฮีโร่ (ต่อ) - รพ.สมุทรปราการ 
วนัน้ีนอ้งๆมาทานอาหารกลางวนัท่ีบา้นเสร็จแลว้ไปท าบุญกนั ส่งชุดPPE หนา้กาก KN95 น ้ายาฆ่าเช้ือ 
น ้ายาซกัผา้ และน ้ามนัพืช ใหพ้ี่นอ้งรพ.สมุทรปราการครับ 

 
30 พ.ค. 64 วชัรธรรมสถาน 
เชา้ออกจากธรรมวิภาวนัตั้งแต่ตีหา้คร่ึง ไปถวายจงัหนัพระอาจารยฐ์า ณ วชัรธรรมสถาน และถวายปัจจยั
ดูแลวชัรธรรมประจ าเดือนใหท่้านอาจารยด์ว้ย สายๆช่างตู่จากพี่สุเมธ มาติดตั้งระบบเปิดปิดไฟอตัโนมติั 
บริเวณไฟหวัเสาและป้ายวชัรธรรมให ้ส่วนพี่บุญตัน๋กม็าตรวจความเรียบร้อยของวชัรธรรม ตดัตน้ไมก้นั
ลมพายเุรียบร้อยแลว้ครับ ส่วนคณะพวกเรากต็อ้งรีบเดินทางไปมอบเคร่ืองมือแพทยใ์หร้พ.มะการักษต่์อ 

 
30 พ.ค. 64 มอบเคร่ืองมือแพทย์ รพ.มะการักษ์ 
คณะมูลนิธิดวงแกว้ฯเดินทางมามอบเคร่ืองมือและเวชภณัฑ์ทางการแพทยใ์ห้นอ้งๆท่ีรพ.มะการักษ ์มี
เคร่ืองช่วยการหายใจ-High Flow Airvo2 จ านวน 1 เคร่ือง เคร่ืองวดัความดนัตั้งโต๊ะ พร้อมเคร่ืองพิมพผ์ล 
1 เคร่ือง เคร่ืองวดัความดนัดิจิทลั 10 เคร่ือง เคร่ืองวดัปริมาณ O2 ในเลือด 10 เคร่ือง เคร่ืองวดัอุณหภูมิ       
ดิจิตลั 10 เคร่ือง ฯ รวมมูลค่ารวมประมาณ 270,000 บาท ขออนุโมทนาบุญกบัทุกๆ ท่านท่ีมีส่วนในบุญน้ี
ร่วมกนันะครับ 



 
30 พ.ค.64 ห้องแยกโรคติดเช้ือทางเดินหายใจ-ความดันลบ 
วนัน้ีคณะของเราไดมี้โอกาสมามอบเคร่ืองมืออุปกรณ์ทางการแพทยใ์หน้อ้งๆรพ.มะการักษ ์ทราบว่าทาง
รพ.ยงัมีความตอ้งการห้องความดนัลบเพิ่มอีกเพราะท่ีมีอยู่ไม่พอใช ้ยิง่สถานการณ์เช่นน้ียิ่งตอ้งการเพิ่ม 
ทางรพ.พาไปชมห้องท่ีตอ้งการปรับเป็นห้องความดนัลบหลายหอ้ง หลงัจากพิจารณาจะเร่ิมปรับปรุงให้
สองหอ้งก่อน ตอ้งมีการปรับเปล่ียนซ่อมแซมตวัหอ้งเดิม เคร่ืองปรับอากาศ และอุปกรณ์บางอยา่งในหอ้ง 
ห้องน ้ าฯลฯ ทาสี กั้นผนังห้องและท าประตูใหม่ ก่อนจะติดตั้งเคร่ืองฟอกอากาศและเดินท่อทางเดิน
ส าหรับอากาศภายนอกท่ีจะเขา้มาและอากาศท่ีปนเป้ือนเช้ือโรค เบ้ืองตน้ เราประมาณการว่าจะใชอ้ยา่งต ่า
หอ้งละสองแสนบาท อาจถูกแพงบา้ง แต่ถา้เหลือกจ็ะใชส้ าหรับท าให้รพ.อ่ืนต่อไป (โอกาสเหลือเงินน่า
น้อยนะครับ คงจะเกินงบเสียมากกว่าครับ ) เวลาในการด าเนินการประมาณ 3-4 สัปดาห์ ก าหนดเร่ิม
ด าเนินการหลงัจากทางรพ.ยา้ยของออกจากห้องเรียบร้อยครับ เพื่อนๆท่ีประสงค์จะร่วมบุญ เรียนเชิญ
ประสานงานท่ีคุณกาญฯ 0851239952ครับ ห้องท่ีเหมาะสมกบัการออกแบบห้องความดันลบท่ีเราจะ
ด าเนินการ จะอยูใ่นรูปแบบหอ้งพิเศษท่ีตามรพ.มีใชอ้ยูท่ ัว่ไป ใชเ้คร่ืองปรับอากาศตวัเดิมครับ แต่จะติดตั้ง
เคร่ืองฟอกอากาศ ท่ีมี แผ่นกรองอากาศ HEPA หรือท่ีย่อมาจากค าว่า “High Efficiency Particulate Air 
Filter” เพิ่มเติม รวมทั้งอาจเพิ่มเคร่ืองฟอกอากาศ และเคร่ืองพ่นโอโซนฆ่าเช้ือโรคในห้องดว้ยเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานครับ รพ.ใดประสงคจ์ะใหเ้ราไปท าใหแ้จง้มานะครับ 

 
31 พ.ค. ส่งก าลงัใจ-รพ.นครปฐม- ส่งก าลงัใจใหพ้ี่นอ้ง
บุคลากรทางการแพทย ์ ส่งมอบชุดPPE หนา้กาก KN95 
น ้ายาฆ่าเช้ือ เช่นเคยครับ   

 

 


