
รายงานแผนกสุขภาพอนามยัสังฆมณฑลเชียงใหม่  
ปี2559/2016 

    



รายช่ือคณะกรรมการสุขภาพอนามัยสังฆมณฑลเชียงใหม่ 

1 คุณพ่อเอกชัย     ผลวารินทร์                   จติตาธิการ 
2. น.พ. เดชา         คูวุฒยากร                    ประธาน 
3. ผ.ศ.  ศรีนวล      วิวัฒน์คุณูปการ             รองประธาน 
4. ซิสเตอร์สุภาพร   เจียรผัน                       กรรมการ 
4. คุณพัชรินทร์       อุทาเลิศ                       กรรมการ 
5. คุณกิ่งแก้ว         จั่นติบ๊                           กรรมการ 
6. คุณวิไลพร         มณีรัตนวงศ์สิริ                กรรมการ 
7. คุณภกัด ี           สร้างสุขด ี                      กรรมการ 
8. คุณประภา         วงศ์จอมพร                     กรรมการ/ เลขานุการ 



สรุปกจิกรรมประจ าปี 2016/2559     1. งานบริหาร / ประชุม 
 1.1  การประชุมสามัญประจ าปี รวม 3ครัง้ 
 1.2  การเข้าร่วมประชุมเวชบุคคลแห่งประเทศไทย 
 1.3  การจัดท าแผนงานประจ าปี 
2. งานบริการ 
      2.1  บริการวิชาการ 
      2.2  บริการสุขภาพอนามัยแก่ชุมชน 
       2.3  การเย่ียมผู้ป่วย 
3.  การเผยแพร่ความรู้  ส่ือ  ส่ิงพมิพ์ 



สิ่งที่ควรปรับปรุงพัฒนา/ จัดเพิ่มเตมิ ในปี2017/2560 

1.  การสร้างแรงจงูใจบุคคลากรทางเวชบุคคลในการร่วมกลุ่มท างานของเวชบุคคลคาทอลิก
ของสังฆมณฑล 

2.  การประสานงานร่วมมือในการดแูลผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พกิารกับสภาภบิาลและพลมารี
ของอาสนวิหารหรือวัดต่างๆ 

3. การจัดหางบประมาณในการด าเนินงานและการจัดซือ้เวชภณัฑ์ต่างๆ 

4. การจัดท าส่ืออเิล็กทรอนิคและเว็บไซต์   

5.การ  Update ฐานข้อมูล 



ประชุมกรรมการครัง้ที่ 1/2016 
วันที่  15  มกราคม  2016/2559  

@สรุปผลการด าเนินงานปี2015/2558 
@ พจิารณาแผนการด าเนินงาน
กจิกรรมของแผนกสุขภาพอนามัยฯ
ประจ าปี2016/2559 และร่วมกัน
ก าหนดวันเวลาของแต่ละกจิกรรม  

@ เตรียมการด าเนินงานระหว่าง มกราคม-เมษายน 2016/2559 
*บริการตรวจสุขภาพ โอกาสบวชพระสงฆ์  23 มกราคม 2016/2559  ณ  อาสนวิหาร  
*บริการตรวจสุขภาพ   5-6 กุมภาพันธ์ 2016/2559   โอกาสงานรณรงค์กองบุญข้าว   
  บ้านใหม่ ต.เสาหนิ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน  
*ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพตามหมู่บ้านเขตวัดแม่พระราชินีแห่งสันตภิาพ  
  (20-22 กุมภาพันธ์ 2016/2559)   



ประชุมกรรมการคร้ังที ่2/2016 
วนัที่  20  พฤษภาคม ค.ศ. 2016 

 @รายงานผลกจิกรรมด าเนินงานระหว่าง มกราคม-เมษายน2016  

 @ เตรียมการด าเนินงานระหว่าง ระหว่าง พฤษภาคม-สิงหาคม 2016/2559 
  -  งานออกหน่วยบริการสุขภาพในวันฉลองอาสนวหิารพระหฤทยัเชียงใหม่ 4 มถุินายน ค.ศ.2016 
  -  การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนน าครูค าสอน อาสาสมคัรเขต4 ณ วดันักบุญคามลิโล จ.เชียงราย ระหว่างวันที ่20-22 
มถุินายน 2016 
 - การอบรมหลักสูตรครูค าสอนกระบวนวชิา การช่วยเหลือดูแลสุขภาพเบือ้งต้นส าหรับนักศกึษาครูค าสอนสังฆ
มณฑลเชียงใหม่ 13-17มถุินายน2559 
- การอบรมแกนน านักเรียนโครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าด้าน เอดส์และเพศศกึษาอย่างรอบด้าน 27
พฤษภาคม  8และ 26 มถุินายน 2559 
 - งานออกหน่วยบริการสุขภาพในงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลกิสังฆมณฑลเชียงใหม่วันที่ 16 กรกฎาคม 2559ซึ่งจะจัด
ที่วัดนักบุญคามิลโล 
 -  งานบริการตรวจสุขภาพงานบวชพระสงฆ์ (20 ส.ค.59)  



ประชุมกรรมการคร้ังที ่3/2016 
วนัที่ 3 กนัยายน ค.ศ. 2016 

@ รายงานผลการด าเนินงานระหว่าง พฤษภาคม-สิงหาคม 
2016/2559 

@ เตรียมการด าเนินงานระหว่าง ระหว่าง กันยายน-ธันวาคม 
2016/2559  
  -   การไปร่วมงานงานฟ้ืนฟูจติใจและประชุมใหญ่เวชบุคล  
คาทอลิกแห่งประเทศไทยประจ าปี (22-23ต.ค.59) ณ. จ. นครสวรรค์ 
  -   การปรับปรุงทะเบียนเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่
ให้เป็นปัจจุบัน 
  -   ตดิต่อคุณฐาปนา โสภาแดง พยาบาลวิชาชีพ เพื่อเชิญเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการสุขภาพอนามัยสังฆมณฑลเชียงใหม่ 





ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของสัตบุรุษผู้มารับบริการด้านสุขภาพที่อาสนวิหารพระหฤทยั
เชียงใหม่ในวันอาทติย์ประจ าปี 2558จ าแนกตามเพศและอายุ       ( N=288ราย)            

  

เพศ            

          อายุ       

           (ปี) 

       ชาย          หญิง             รวม    

จ านวน 

  (คน) 
ร้อยละ จ านวน 

 (คน) 
ร้อยละ จ านวน 

(ร้อยละ) 
 ร้อยละ 

    ต ่ากว่า 20  

  

   4 1.39   16 5.55    20   6.94 

    21-30 

  

  6  2.08     9 3.13    15  5.21 

    31-40 

  

 34 11.81    21  7.29     55 19.10 

    41-50 

  

 10  3.47      4 1.39     14 4.86 

   51-60 

  

  6  2.08     20 6.94      26 9.03 

    61-70 

  

  19  6.59     25 8.69      44 15.28 

    71-80 

  

  47 16.31     19 6.60      66 22.91 

  มากกว่า  80 

  

  14  4.86     18 6.25      32 11.11 

ไม่ได้บันทกึอายุ     8 2.78       8 2.78      16 5.56 

       รวม   148 51.39   140 48.61      288 100.00 
ตารางที่1 สัตบุรุษที่มารับบริการด้านสุขภาพที่อาสนวิหารพระหฤทยัเชียงใหม่ประจ าปี 2558 มีจ านวนทัง้สิน้ 88ราย เป็นเพศชาย 148ราย คิดเป็นร้อยละ 51.39 

เพสหญิง 140 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.61 ช่วงอายุที่มารับบริการมากที่สุดรวมเพศชายและหญิงคิดเป็นร้อยละ 22.91 



บริการตรวจสุขภาพโอกาสบวชพระสงฆ์ 
วนัที ่23 มกราคม 2016/2559  ณ อาสนวิหารพระหฤทยัเชียงใหม่ 



บริการตรวจสุขภาพ 5-6 กมุภาพนัธ์ 2016/2559   โอกาสงานรณรงค์กองบุญข้าว   
 ณ  บ้านใหม่ ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน  

 เน่ืองจากเวชบุคคลฯ ไม่สามารถไปร่วมให้บริการตรวจสุขภาพโอกาสนีไ้ด้  จงึประสานกับทาง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสล่าเชียงตอง ต าบลเสาหนิ ไปให้บริการแทน และได้บริจาคยาที่เหลือจาก
การออกหน่วยเมื่อปีที่ผ่านมาให้  เน่ืองจากทาง รพสต. เชียงตอ ไม่มียาในการให้บริการทั่วไป 

วนัที ่5 กมุภาพนัธ์ 2016 



วนัเสาร์ที่ 6 กมุภาพนัธ์ 2016/2559 ณ บ้าใหม่ ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 



13 กมุภาพนัธ์ 2016 
งานส่งเสริม  การศึกษาสมุนไพรภูมิปัญญาท้องถิน่เพือ่สุขภาพ 
ณ บ้านแม่ลดิหลวง ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 

แผนกสขุภาพ/เวชบคุคลสงัฆมณฑลฯรับผิดชอบจดัฐานข้อมลูและให้การศกึษาแก่เดก็เยาวชนท่ีสนใจ
เร่ืองภมูิปัญญาท้องถ่ินเพื่อสขุภาพ จ านวน 45 คน 



วนัที ่ 20-22  กภุาพนัธ์  2016/2559  

ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพ เขตวดัแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง
ร่วมกบัทมีเวชบุคคลระดับชาตจิากส่วนกลาง 



บ่ายวันที2่0กมุภาพนัธ์ 2016/2559 

ตรวจสุขภาพเดก็พเิศษศูนย์เน
เมเซียและชาวบ้านระแวกศูนย์ฯ 

ศูนย์ฯดูแลโดยซิสเตอร์
คณะเมตตาธรรมแห่ง
นักบุญชานองัตติตูเร 



วนัที่ 21 ก.พ.59 
ช่วงเช้าตรวจสุขภาพชาวบ้าน  

บ้านปางม่วง 



ตรวจสุขภาพเดก็ศูนยค์าทอลิก แจห่้ม วนัที ่ 22  กมุภาพนัธ์  ค.ศ. 2016/2559  

ทีมงานระดับชาติ
และสังฆมณฑล 
เชียงใหม่ 



วทิยากรสอนนักศึกษาครูค าสอน ณ.ศูนย์ค าสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ อ. แม่ริม 
เร่ือง"การช่วยเหลอืดูแลสุขภาพเบือ้งต้น"  โดย ผศ.ศรีนวล  ววิฒัน์คุณูปการ 

ระหว่างวันที ่ 13-15 มถุินายน ค.ศ.2016/2559 

ก 

กระบวนวชิานีถู้กบรรจุอยู่ในหลักสูตรการอบรมครูค าสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ 
เพราะครูค าสอนเป็นผู้น าความรักเมตตาของพระเจ้าไปสู่ประชากรของพระองค์   
ไม่ได้ท าหน้าที่อภิบาลสัตบุรุษเพียงเฉพาะด้านจิตวิญญาณเท่านัน้ แต่ต้องดูแล
ด้านร่างกายและจติใจด้วย 



อบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครดูแลสุขภาพชุมชน 
ระหว่างวนัที ่20-22 มิถุนายน ค.ศ.2016/2559 

ณ วดันักบุญคามิลโล บ้านศรีวเิชียร  อ.เมือง จ.เชียงราย 

อาจารย์ผู้ให้การอบรม 
1.อ.วราภา  สิทธาภิรมย์  4.อ. กาญจนา  ปัญญาเพช็ร 
2.อ.สุนีย์     อนิทร์สิงห์         5.อ. กชกร ธรรมน าศีล  
3.อ.วรินธร ด ารงรัตน์นุวงศ์   

อาจารย์ประจ าคณะพยาบาลศาสตร์วทิยาลยัเซนต์หลุย์ 

ประสานงาน 
โดย  มาเซอร์โรสลนิ พมิล  เจริญฉันทวทิย์ 
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพเขต 4  เชียงราย 
และคุณพ่อเอกชัย ผลวารินทร์ 
จิตตาธิการแผนกสุขภาพสังฆมฑลฯ  

จ านวนผู้เข้ารับการอบรม
ทั้งหมด 50 คน 



อบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครดูแลสุขภาพชุมชน 
ระหว่างวนัที ่20-22 มิถุนายน ค.ศ.2016/2559 

ณ วดันักบุญคามิลโล บ้านศรีวเิชียร  อ.เมือง จ.เชียงราย 



มอบเกยีรตบิัตร 
ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมและยา
สามัญประจ าบ้านคนละ 1 ชุด 

อบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครดูแลสุขภาพชุมชน 
ระหว่างวนัที่ 20-22 มิถุนายน ค.ศ.2016/2559 

ณ วดันักบุญคามิลโล บ้านศรีวเิชียร  อ.เมือง จ.เชียงราย 



บริการตรวจสุขภาพโอกาสปีศักดิ์สิทธ์ิแห่งเมตตาธรรม/งานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลกิ
ระดบัสังฆมณฑลเชียงใหม่ ประจ าปี ค.ศ.2016/2559    วนัที่ 16 กรกฎาคม ค.ศ.  2016 

ณ วดันักบุญคามิโล บ้านศรีวเิชียร 

ขอขอบพระคุณ คุณพอ่ไพรัช  ศรีประเสริฐและทีมงานเวชบุคคลฯ 
ท่ีสนบัสนุนยาในการออกหน่วยคร้ังน้ี 



บริการตรวจสุขภาพอนามัยงานบวชพระสงฆ์  19-20 สิงหาตม 2559 
          ณ. วัดแม่พระรับเกียรตยิกขึน้สวรรค์ แม่ปอน 



งานออกเยี่ยมบ้านและดูแลผู้ป่วย โดย ซ. สุภาพร เจียรผันและคณะฯ 
แม้เป็นทางที่อันตรายในหน้าฝนเราก็ไม่ท้อที่จะไปหาพี่น้องของเรา 



ดูแลสภาพท่ีอยูอ่าศยั 
ก่อนและหลงัปรับปรุง 



อาหารประจ าวนั / การใหค้วามรู้ 



รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล 



พาไปเที่ยวแบ่งเป็นสองกลุ่มและรักษาประเพณีไทย 



การเย่ียมพดูคยุ สนทนาและร่วมทกุข์ 



สวัสดีเจ้า ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน 


