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วชิรญาณเวช
จุลสารมูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
โรงพยาบาลสงฆในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เลขที่ ๑๖๔๘ อาคารมหาเจษฎาบดินทร วัดยานนาวา ถนนเจริญกรุง เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ โทร/โทรสาร. ๐-๒๖๗๓-๙๙๔๐-๓

มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา
มหาวชิราลงกรณ จัดรายการพิเศษ
“รวมน้ำใจอุปถัมภบำรุงโรงพยาบาล
๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ”
ณ สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง ๕
มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จัดรายการ
พิเศษ “รวมน้ำใจอุปถบำรุงโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ”

และมีสว นรวมในการอุปถัมภบำรุงโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ ณ สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง ๕

ในพระสังฆราชูปถัมภฯ

ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ เวลา ๒๒.๒๕-๒๔.๑๕ น. โดย

แพทยที่จำเปนใหแกโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ในพระ

ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค องคมนตรี เปนประธานอำนวยการ และมี

สังฆราชูปถัมภฯ สำหรับพระภิกษุ สามเณร กอนและหลังการรักษาและ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข นายวิทยา แกวภราดัย เปนประธาน

สถานที่ปฏิบัติธรรมขณะอาพาธ

จัดงาน และมีวัตถุประสงค เพื่อเผยแพรโครงการเฉลิมพระเกียรติ

พระเกียรติ (โครงการสวนที่ ๒) เพื่อดูแลสุขภาพพระภิกษุ สามเณร กอน

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ใหประชาชนไดทราบ

และหลังการรักษาและเปนสถานที่ปฏิบัติธรรมขณะอาพาธ

เพื่อจัดหาทุนซื้ออุปกรณและครุภัณฑทางการ

เพื่อจัดสรางสถานพำนักพักฟนเฉลิม

และเพื่อจัด

สรางสถาบันวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทย “เฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระ

ฉบับนี้มีอะไร
๑

๔

๕

๘

มูลนิธิฯ จัดรายการพิเศษ “รวมน้ำใจอุปถัมภบำรุง
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ”
ณ สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง ๕
สถานีโทรทัศนโลกพระพุทธศาสนา วัดยานนาวา
(WORLD BUDDHIST TELEVISION) หรือ WBTV
โครงการศู น ย ส ุ ข ภาพแพทย แ ผนไทยพั ฒ นาและ
แพทยทางเลือกภายใตมูลนิธิฯ
สาระขาว

ชนมพรรษา ๘๐ พรรษา” (โครงการสวนที่ ๓) เพื่อเปนสถานที่วิจัย และ
พัฒนา ในการผลิตและแปรรูปยาไทย เพื่อใชในการบำบัดรักษาพระภิกษุ
และสามเณรที่อาพาธ
รายการพิเศษดังกลาวมีประชาชนสนใจโทรเขามารวมบริจาคใน
รายการพิเศษฯ เปนจำนวนมากซึ่งมีการแสดงตางๆ ดังนี้
- สารคดีตางๆ ประกอบดวย
- เพลงดวยพระเมตตา เปนเพลงประกอบภาพความเปนมาและ
กิจกรรมของมูลนิธิฯ (อานตอหนา ๒)
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(ตอจากหนา มูลนิธิฯ จัดรายการพิเศษฯ)
- สารคดีประวัติความเปนมาของโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหา
วชิราลงกรณ
- ประธานอำนวยการ กลาวถึงความเปนมาของการจัดรายการ
- ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค องคมนตรี
- ประธานดำเนินงาน แถลงวัตถุประสงคในการจัดงาน
- นายวิทยา แกวภราดัย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
- รายการสัมภาษณ โดยจัดทำเปนวีดิทัศน ดังนี้:- พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต วัดสรอยทอง กรุงเทพฯ
- นายแพทยพรเจริญ เจียมบุญศรี ผูอำนวยการโรงพยาบาล
๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
- นายพรชัย โควสุรัตน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุบลฯ
- คุณแปง พรรษชล สุปรีย นักแสดงจาก ชอง ๓
- คุณเมจิ พิมพอักษิพร วินโกมินทร นักแสดงจากชอง ๓
- คุณยีนส ธนร ศวัสกร นักแสดงจาก ชอง ๓
- คุณแจค จักรพันธ จันโอ นักแสดงจากชอง ๓
- คุณอารต พศุตม บานแยม
- รายการสัมภาษณสด
- พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจาอาวาสวัด
ยานนาวา กรุงเทพฯ และประธานมูลนิธิฯ
- นายแพทยมานิต นพอมรบดี รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
สาธารณสุข
- รายการการแสดง
- รายการแสดงจากสมาคมศิลปนตลกแหงประเทศไทย คณะ
โจอี้ ดอกกระโดน
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ชุด ออนซอนสกลนคร
- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ชุด มโนราหเสาะหาแฟน
- มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ชุด รักกันไวเถิด
- รายการเพลง ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิพ์ ฒ
ั นา นายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพลงอนุรักษสมุนไพรไทย
- รศ.สุวิทย เฑียรทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
ศรีอยุธยา เพลง แนวหนาลาแฟน
- คุณวสุ แสงสิงแกว เพลง The Wonder of you
- คุณจอมขวัญ กัลญากร เพลงเบอรนี้อยากมีแฟน
- คุณแอร สุชาวดี เพลงสาวไฮเซอร
- นองมายด ปวนเมือง เพลงนากาลาโต
- คุณสาลี่ ขนิษฐา เพลง แซบจี๊ด แซบจาด

วชิรญาณเวช ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑๖ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๒

๓

สถานีโทรทัศนโลกพระพุทธศาสนา
วัดยานนาวา
(WORLD BUDDHIST TELEVISION
หรือ WBTV

ประวัติการกอตั้ง
สถานีโทรทัศนโลกพระพุทธศาสนา วัดยานนาวา มีชื่อเปนภาษา
อังกฤษวา WORLD BUDDHIST TELEVISION (WBTV) เดิ ม มี
ชื่ อ ว า สถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น ไ ทยที วี เพื่อการเผยแผพระพุทธศาสนา
เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ
โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไดเจริญ
พระราชศรัทธา เสด็จฯ พรอมดวยพระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
มาเปนประธานเปดสถานีวทิ ยุโทรทัศนเฉลิมพระเกียรติฯ
เมื่อ
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๗
ตอมาในป พ.ศ.๒๕๕๑ สถานีก็ไดรับการสนับสนุนจากกองทัพบก
โดยความอนุเคราะหของ พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ (รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม) พล.อ.อนุพงษ เผาจินดา (ผูบัญชาการทหารบก) พล.อ
.ประยุทธ จันโอชา (เสนาธิการทหารบก) และ พล.ท.กิตติทัศน บำเหน็จ
พันธุ (ผูอำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบกชอง ๕) โดยสถานีวิทยุ
โทรทัศนกองทัพบก ชอง ๕ ไดจัดสรรเวลาออกอากาศทางสถานีวิทยุ
โทรทัศนดาวเทียม THAI TV GLOBAL NETWORK
(TGN) สัปดาหละ ๓๐ นาที และกองทัพบกก็ยังจัดหาเงินงบประมาณ
เพื่อสรางหองบันทึกเทปโทรทัศนขนาดมาตรฐาน พรอมกับมอบถวาย
กลองโทรทัศนและอุปกรณที่จำเปนอื่นๆ ใหแกสถานี ดวยการชวยเหลือ
ดังกลาว ทำใหสถานีมีความพรอมและสามารถดำเนินงานตอเนื่องไปได
มากขึ้นโดยลำดับ ในป พ.ศ.๒๕๕๑ คณะกรรมการดำเนินงานซึ่งมี พระ
พรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจาอาวาสวัดยานนาวา เปน
ประธานไดมีการปรับปรุงเปนดิจิตอล (DIGITAl) (อานตอหนา ๔)
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(ตอจากหนา ๓ สถานีโทรทัศนโลก WBTV)
ออกอากาศผานดาวเทียม และไดขอพระบรมราชานุญาต เปลี่ยนชื่อ
จากสถานีวิทยุโทรทัศนไททีวี เพื่อการเผยแผพระพุทธศาสนาเปนสถานี
โทรทัศนโลกพระพุทธศาสนา วัดยานนาวา THE WORLD BUDDHIST
TELEVISION (WBTV)
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไดเสด็จ
พระราชดำเนินพรอมดวยพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรศั มิ์ พระวรชายาฯ
และพระเจาหลานเธอพระองคเจาทีปงกรรัศมีโชติ เสด็จทอดพระเนตร
หองบันทึกเทปโทรทัศน และเยี่ยมชมกิจกรรมของสถานีโทรทัศนโลก
พระพุทธศาสนา วัดยานนาวา เปนกรณีพิเศษ ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม
๒๕๕๑
วัตถุประสงคของสถานี
๑. เพือ่ เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา สมเด็จพระนางเจาฯ พระ
บรมราชินีนาถ
๒. เพื่ อ การเผยแพร พ ระพุ ท ธศาสนาทั้ ง ในประเทศและต า ง
ประเทศ
๓. เพือ่ เผยแผศาสนกิจผลงาน และกิจกรรมตางๆ ของมหาเถร
สมาคม คณะสงฆ วัด สถานศึกษา และองคกรทางพระพุทธศาสนาตางๆ
ทั้งในประเทศและตางประเทศ
๔. เพื่อใหการศึกษาในเรื่องศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของ
ชาติ และเรื่องอื่นๆ แกประชาชนและเยาวชนของชาติ
๕. เพื่อเปนสื่อสรางความเขาใจและการอยูรวมกันอยางสันติ
ระหวางคนในชาติซึ่งมีเชื้อชาติและศาสนาที่แตกตางกัน
๖. เพือ่ สรางสรรคและปลูกจิต สำนึก ใหคนในชาติมคี วามรัก
และเกิดความหวงแหนในสถาบันชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย
อยางแทจริง
การออกอากาศสถานีโทรทัศนโลกพระพุทธศาสนา วัดยานนาวา
THE WORLD BUDDHIST TELEVISION (WBTV) เผยแพรโดย
ดาวเทียม NSS 6 KU ความถี่ 11635 MHz SYMBOL RATE
27500 KSPS แนวการรับ H สามารถ รับชมไดทั่วประเทศไทย และ
ประเทศในแถบเอเชียอาคเนย เชน ลาว กัมพูชา พมา เวียดนาม
มาเลเซีย สิงคโปร บรูไน อินโดนีเซีย ฟลปิ ปนส ฮองกง ไตหวัน และตอน
ใตของประเทศจีน

สอบถามรายละเอียดการรับชม
วัดยานนาวา เลขที่ ๔๐ ถนนเจริญกรุง
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐

ติดตอรวมจัดรายการ หรือ รวมบริจาคสมบททุน
การเผยแผพระพุทธศาสนาทางสถานีโทรทัศนโลก
พระพุทธศาสนา
โทร. ๐-๒๖๗๕-๗๑๓๔
E-mail wb.tv@hotmail.com ; ywbtv@hotmail.com
www.watyan.com
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โครงการศูนยสุขภาพแพทยแผนไทยพัฒนา
และแพทยทางเลือก ภายใตมูลนิธิโรงพยาบาล
๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ดวยมูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ไดจัดทำ
โครงการสรางโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ (สวนที่ ๑)
โครงการสรางสถานพำนักพักฟน พระสงฆอาพาธเฉลิมพระเกียรติ
๕๐
พรรษา มหาวชิราลงกรณ (สวนที่ ๒) และโครงการสรางสถาบันวิจัยและ
พัฒนาสมุนไพรไทย “เฉลิมพระเกียรติมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๘๐ พรรษา” (สวนที่ ๓)
สวนที่ ๑ ไดดำเนินการกอสรางอาคารบริการและอาคารผูปวย
ขนาด ๔๐๐ เตียง และอาคารอืน่ โดยใชงบประมาณ ๕๕๓,๑๙๒,๔๕๙.๓๕
บาท (หารอยหาสิบสามลานหนึ่งแสนเกาหมื่นสองพันสี่รอยหาสิบเกาบาท
สามสิบหาสตางค) เสร็จเรียบรอยแลว ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร พรอมดวยพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์
พระวรชายาฯ เสด็จฯเปนองคประธานในพิธีเปดโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา
มหาวชิราลงกรณ ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๑
สวนที่ ๒ สร า งสถานพำนั ก พั ก ฟ น พระสงฆ อ าพาธเฉลิ ม
พระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ไดรับงบประมาณจาก
กระทรวงสาธารณสุขวงเงิน ๒๐,๘๔๓,๐๐๐ บาท (ยี่สิบลานแปดแสนสี่
หมืน่ สามพันบาทถวน) ใหดำเนินการกอสรางสถานพำนักพักฟน พระสงฆ
อาพาธฯ ซึง่ ขณะนีอ้ ยูใ นระหวางดำเนินการกอสราง ซึง่ จะเสร็จตามสัญญา
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒

๕

สวนที่ ๓ สรางสถาบันวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทย “เฉลิม
พระเกียรติมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา” บนพื้นที่
๓๒๐ ไร ขึ้น ณ ที่สาธารณะหมูบานกระโสบ ตำบลกระโสบ อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพัฒนาการศึกษา วิเคราะห วิจัย และถายทอด
องค ค วามรู ก ารแพทย แ ผนไทยและการแพทย ท างเลื อ กแก บุ ค คลที่
เกี่ยวของ ใชงบประมาณ ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกสิบลานบาทถวน) ซึ่ง
ขณะนี้ไดดำเนินการปรับพื้นที่ลอมรั้วรอบโครงการฯ จัดทำปายชื่อ ดำเนิน
การปลูกและทำแปลงสมุนไพร
โดยจะมีพิธีวางศิลาฤกษอาคารวิจัย
สมุนไพรในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๒ นี้
ดังนั้น เพื่อใหโครงการสวนที่ ๓ ประสบความสำเร็จตาม
วัตถุประสงคและมีบคุ ลากรทางการแพทยซงึ่ ประกอบดวย แพทย เภสัชกร
และนักวิจัยเกี่ยวของ
รวมกันดำเนินการจัดทำโครงการศูนยสุขภาพ
แพทยแผนไทยพัฒนาและแพทยทางเลือกขึ้น ซึ่งโครงการนี้ไดรับความ
รวมมือจากสถาบันแพทยแผนไทย กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
และสำนักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหบริการประชาชนในการตรวจ วินิจฉัย และบำบัด
รักษาดวยวิทยาศาสตรการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก
๒. เพื่อเปนแหลงพัฒนาการศึกษา วิเคราะห วิจัย และ
ถายทอดองคความรูการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกแกบุคคล
ที่เกี่ยวของ
๓. เพื่อเปนแหลงผลิตและพัฒนาบุคลากรทางแพทยแผนไทย
และแพทยทางเลือก ใหไดมาตรฐานสากลและเปนที่ยอมรับของสังคม
๔. เพื่อเปนสถานที่สาธิตทดลองและแปรรูปการใชสมุนไพร
เพื่อรองรับโครงการจัดสรางสถาบันวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทย “เฉลิม
พระเกียรติมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา” จังหวัด
อุบลราชธานี

การดำเนินงาน
๑. พัฒนาการศึกษาองคความรูการแพทยแผนไทยและการ
แพทย ท างเลื อ กโดยการจั ด การโครงการศู น ย สุ ข ภาพแพทย แ ผนไทย
พัฒนาและแพทยทางเลือกขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยใชหอง
A2, A3 และ A4 อาคารจอดรถงามวงศวาน ๑ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร เปนสถานที่ (อานตอหนา ๖)

๖

วชิรญาณเวช ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑๖ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๒

(ตอจากหนา ๕ โครงการศูนยสุขภาพแพทยแผนไทยฯ)
ใหบริการประชาชนและในการตรวจวินิจฉัยและบำบัดรักษาผูปวยดวย
วิทยาศาสตรการแพทยแผนไทยการแพทยทางเลือก จำนวน ๑๕ เตียง
สนใจสอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม โทร ๐๒-๕๗๙-๓๕๒๑,
๐๒-๕๖๑-๔๕๒๐

วชิรญาณเวช ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑๖ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๒

๗

๓. เหรียญพระพุทธญาณนาวา ขนาด ๓.๒ ซม. ราคา ๕๙ บาท

มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ขอเชิญบริจาคเชาบูชาพระพุทธรูปและเหรียญ
“พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒนจตุรทิศ”
เหรียญพระพุทธญาณนาวา และ
รูปเหมือนและเหรียญพระพรหมวชิรญาณ

๔. เหรียญพระพรหมวชิรญาณ ขนาด ๓.๒ ซม. ราคา ๕๙ บาท

๑. พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒนจตุรทิศ โลหะปดทอง
ขนาดหนาตัก ๕ นิ้ว ราคาองคละ ๓,๙๙๙ บาท
๕. รูปหลอพระพรหมวชิรญาณ
เนื้อทองเหลืองรมน้ำตาล
ขนาด ๕ นิ้ว ราคา ๑,๔๙๙ บาท
๒. เหรียญ/พระผงพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒนจตุรทิศ ดังนี้:- เนื้อทองแดงชุบทองดาน ราคาเหรียญละ ๖๙ บาท

- เนื้อวานปดทองลาย ราคาองคละ ๘๙ บาท

- เนื้อวาน ราคาองคละ ๖๙ บาท

๖. รูปหลอสีผึ้งพระพรหมวชิรญาณ
ขนาด ๕ นิ้ว ราคา ๔,๙๙๙ บาท

๗. รูปหลอทองเหลืองพระพรหมวชิรญาณ
(ตั้งหนารถ)
ขนาด ๑.๕ นิ้ว ราคา ๓๙๙ บาท

๘. พระกริ่งพระพรหมวชิรญาณ
เนื้อทองเหลืองรมน้ำตาล
ราคา ๑๕๙ บาท

สนใจเชาบูชาไดที่มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
เลขที่ ๑๖๔๘ อาคารมหาเจษฏาบดินทร วัดยานนาวา แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ
โทร ๐๒-๖๗๓-๙๙๔๐-๓ โทรสาร ๐๒-๖๗๓-๙๙๔๐, ๔๓
หรือที่โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
เลขที่ ๓๐๐ หมู ๓ บานปลาดุก ตำบลไรนอย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
โทร ๐๔๕- ๓๑๙๓๐๐

อาโรคฺยปรมา ลาภา

สาระขาว

ความไมมีโรคเปนลาภอันประเสริฐ

รายละเอียดการบริจาคเงิน
มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ขอเชิญเปนเจาภาพสมทบทุนสรางโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
(โรงพยาบาลสงฆและเพื่อประชาชน) เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
มีรายละเอียดดังนี้:
๑. อาคารพิพิธภัณฑสมุนไพรแหงชาติ (๒ ชั้น) ใชงบประมาณ
ดำเนินการ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒. อาคารวิจัยสมุนไพร (๓ ชั้น) ใชงบประมาณดำเนินการ
๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบดวย
- วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพและเวชศาสตร
- ผลิตและแปรรูปสมุนไพร ระดับอุตสาหกรรม
๓. อาคารพัฒนาแพทยแผนไทย (๒ ชั้น) ใชงบประมาณ
ดำเนินการ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๔. อาคารพัฒนาวัตถุดิบสมุนไพร (๒ ชั้น) ใชงบประมาณ
ดำเนินการ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๕. อาคารแสดง/จำหนายยาไทยและผลิตภัณฑสุขภาพ (๒ ชั้น)
ใชงบประมาณดำเนินการ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบดวย
- แสดงและจำหนายสินคา - เก็บสต็อกสินคาสำเร็จรูป
๖. อาคารพักเจาหนาที่ (๒ หลัง) ใชงบประมาณดำเนินการ
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๗. เตียงนอนลม ๕๐๐,๐๐๐ บาท

สนใจบริจาคไดที่
สำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
โทร.๐-๒๖๗๓-๙๙๔๐-๓ www.50amfh.org

มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
เลขที่ ๑๖๔๘ อาคารมหาเจษฎาบดินทร วัดยานนาวา
ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ โทร/โทรสาร ๐-๒๖๗๓-๙๙๔๐-๓

พระพุทธเจาตรัสวา
โย ภิกฺขเว มํ อุปฏฐเหยฺย
โส คิลานํ อุปฏฐเหยฺย
“ใครตองการอุปฏฐากตถาคต
พึงกำหนดพยาบาลภิกษุไข”
โดยพระพุทธพจนนี้ชี้ใหเห็นวา
การพยาบาลหรือบำบัดโรคภัยไขเจ็บ
ของพระสงฆเปนบุญกุศลยิ่ง คือ
เทากับการไดอุปฏฐากพระองคทีเดียว

ชำระคาฝากสงเปนรายเดือน
ใบอนุญาตพิเศษที่ 107/2547
ปณจ.ยานนาวา

