สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
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สถาบันราชานุกูล ทอดผ้าป่า ระดมทุนซื้อ “เครื่องมือแพทย์” บาบัดรักษาเด็กบกพร่องสติปญ
ั ญา
บริจาคผ่านคิวอาร์โค้ด

สถาบันราชานุกูล เชิญชวนประชาชนที่มีจิตศรัทธาร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อระดมทุนจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์
ทางการแพทย์ใช้ฟื้นฟูเด็กบกพร่องทางสติปัญญา เนื่องในโอกาสครบรอบเปิดบริการ 58 ปี 24 สิงหาคม 2561
ยกเครื่องบริการทันสมัยสุ่ยุค 4.0 วงเงินกว่า 30 ล้านบาท อาทิ เครื่องส่งเสริมสร้างสมาธิเด็ก เครื่องลดพฤติกรรม
เด็กออทิสติก ห้องกระตุ้ น ระบบประสาทสัมผัส บริจาคผ่านคิวอาร์โค้ด เข้าบัญ ชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญ ชี
056-0-20071-4 ใช้ลดหย่อนภาษี 2 เท่าตัว
แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อานวยการสถาบันราชานุ
กูล กรมสุขภาพจิต ให้สัมภาษณ์ว่า ในโอกาสครบรอบ 58 ปี ของ
สถาบันราชานุกุลที่เปิดให้บริการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กที่
บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาอย่างครบวงจร ตั้งแต่ พ.ศ.
2503 เป็ น ต้ น มา โดยได้ จั ด พิ ธี ท าบุ ญ และทอดผ้า ป่า สามัค คี ใน
วั น ที่ 24 สิ ง หาคม 2561 เพื่ อ ระดมทุ น ในการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง
อาคารบริการผู้ป่วยและจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ที่ยัง
ขาดแคลนและจาเป็นในการบาบัดรักษาฟื้นฟูเด็กที่มีความบกพร่องสติปัญญาให้สามารถดูแลตนเองได้ เข้าสู่ระบบ
การศึกษา มีอาชีพ และดารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีในสังคม เป็นภาระครอบครัวให้น้อยที่สุด ในปีที่ผ่านมามีผู้ป่วยเข้า
รับการรักษา 56,202 คน แนวโน้ม เพิ่ มขึ้น โรคที่ พ บบ่ อยที่ สุด ได้แ ก่ ภาวะออทิ สติกพบได้ 1 ใน 3 ของผู้ป่ วย
ทั้งหมด รองลงมาคือ ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาทั้งกลุ่มที่มีสาเหตุและไม่มีสาเหตุ

แพทย์ ห ญิ งมธุ ร ดากล่ า วว่า ขณะนี้ สถาบั น ฯได้ จัด ท า
แผนพั ฒ นาระบบบริ ก ารครั้ ง ใหญ่ ในยุ ค 4.0 เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการดู แ ลเด็ ก ตามมาตรฐานสากลและใช้
เทคโนโลยีทั น สมั ยควบคู่ กับ ความเชี่ ยวชาญของบุ ค ลากร
วงเงิน กว่า 30 ล้านบาท เช่น ห้องกระตุ้น พั ฒนาการระบบ
สัมผัสของเด็ก ทั้งแสง สี เสียงและกลิ่น วงเงินประมาณ 10
ล้า นบาท เครื่ อ งกระตุ้ น ระบบประสาทด้ วยสนามแม่ เหล็ ก
ช นิ ด ค ว า ม ถี่ สู งห รื อ เค รื่ อ งที เอ็ ม เอ ส ( Transitional
Magnetic Stimulator :TMS) ใช้สาหรับกระตุ้น พัฒนาการเด็กป่วยออทิสติก ลดพฤติกรรมเด็กสมาธิสั้นวงเงิน
ประมาณ 4 ล้านบาท เครื่องไบโอฟีดแบค (Biofeedback)ใช้กระตุ้นหรือส่งเสริมการสร้างสมาธิของเด็ก วงเงิน
ประมาณ 1 ล้านบาท โดยในต้นปี 2562 นี้สถาบันฯจะเปิดหอผู้ป่วยในขนาด 30 เตียงให้การดูแลรักษาเด็กวัยรุ่น
อายุต่ากว่า 18 ปีที่ป่วยทางจิตเวชด้วย เช่น โรคซึมเศร้า สมาธิสั้น โรคไบโพลาร์ เป็นต้น โดยเปิดให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบบริการดูแลเด็กกลุ่มนี้ซึ่งเปรียบเสมือนลูกหลานในครอบครัวของเรา พิธีทาบุญ
ทอดผ้าป่าสามัคคีเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 จัดขึ้นที่ลานบุญ ลานธรรม ภายในสถาบันราชานุกูล เขตดินแดง
กรุงเทพฯ ถวายภัตตาหารเพลเวลา 11.00 น. และพิธีถวายผ้าป่าสามัคคีและจตุปัจจัยไทยทานเวลา 13.00 น.โดย
มีพระครูวิสุทธิกิตติคุณ เจ้าอาวาสวัดอัมพุวราราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบด้วย
พลเอกจรัล กุลละวณิ ชย์ นายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ พลเอกวันชัย เรือง
ตระกูล ประธานมูลนิธิเพื่อสถาบันราชานุกูลฯ และนาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม
สุขภาพจิต
ซึ่งการจั ด งานทอดผ้าป่าสามัค คีในครั้งนี้ ได้รับความ
ร่วมมือจากประชาชนร่วมบริจาคเงินจานวนกว่า 1.5 ล้าน
บาท ซึ่งไม่เพียงพอสาหรับจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่ยังขาด
แคลน จึ งขอเชิ ญ ชวนประชาชนทั่ ว ประเทศร่ ว มบริ จ าค
สมทบทุ น ตามกาลังศรัท ธา สามารถบริจ าคเงิน ผ่ านบั ญ ชี
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาถนนอโศก–ดินแดง
ชื่อบัญชีเงินบริจาคของสถาบันราชานุกูล เลขที่บัญชี 056 0-20071-4
ส่งหลักฐานการโอนเงิน ทาง LINE ID : bmw8216 เพื่ อออกใบเสร็จรับเงิน และใบอนุโมทนาบั ตร หรือสามารถ
บริจาคผ่านคิวอาร์โค้ด ระบบพร้อมเพย์ และรับใบอนุโมทนาบัตรอัตโนมัติ สามารถนาไปลดหย่อนภาษีประจาปีได้
2 เท่ า ตั ว หรื อ ติ ด ต่ อ สอบถามที่ ห มายเลข 02-2488900 ต่ อ 70311 ทั้ งนี้ ผู้ ที่ บ ริ จ าคตั้ งแต่ 1,999 บาท ขึ้ น ไป
จะได้รับวัตถุมงคลคือพระผงจิตรลดาเสาร์ ๕ วัดบวรนิเวศ 1 องค์ บริจาคตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป จะได้รับการ
จารึกชื่อในอาคารผู้ป่วยสถาบันราชานุกูลด้วย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rajanukul.go.th
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