
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่/หน่วยบริการสุขภาพ ในนาม ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ 
Camillian Task Force โดย รับการสนับสนุนจาก คาริตัสไทยแลนด์ CaritasThailand  

(EAR 2015) ลงพื้นทีใ่ห้บรกิารทางสุขภาพกลุ่มประชากรที่เข้าไม่ถึงบรกิาร เช่น  
แรงงานอพยพชาวต่างชาต ิผู้ล้ีภัย ผู้ร้องขอสถานะผู้ล้ีภัยฯลฯ  

 

 วันที่ 4 - 10 ธันวาคม 2559  ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา พังงา ระนอง ให้บรกิารตรวจสุขภาพ
แรงงานอพยพชาวกัมพูชา  ชาวโรฮิงญา เมียนมาร์ เวียดนาม ที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  บ้านเด็กพกิาร(มูลนธิแิบ่งปันชีวติ Sharing for Life Foundation) 
บ้านหาดทับตะวัน และเด็กนักเรียนลูกแรงงานอพยพชาวเมียนมาร์ ณ ศูนย์การเรียนรู้  

     วคิตอเรยี (Victoria Learning    Center)  จังหวัดพังงา   มีผู้มารับบรกิาร  536 คน 





+  ออกหน่วยแพทย์ที่หมู่บ้านประมง บ้านบ่อ โซน(แรงงานชาวกัมพูชา) ต.สาคร อ.จะนะ  

จ.สงขลา ตรวจ 64 คน / สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ได้รับผลกระทบจากการค้ามนุษย์                        

อ.รัฐภูมิ จ.สงขลา ตรวจ 72 คน / บ้านเด็กและครอบครัว (ชาวโรฮิงญา เด็กและสตรี)  

อ.ตะกั๋วป่า จ.พังงา ตรวจ 31 คน / บ้านเด็กพกิารคามิลเลยีน ตะกั๋วป่า ตรวจ 10 คน / 

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ได้รับผลกระทบจากการค้ามนุษย์ ระนอง (แรงงานชาวกัมพูชา 

เมียนม่าร์ เวียดนาม โรฮิงญา) ตรวจ 65 คน / ศูนย์การเรียนรู้วคิตอเรยี จ.ระนอง  

ตรวจเด็กและครูชาวเมียนมาร์ จ านวน 165 คน /ชุมชนประมงชาวเมียนมาร์ทีซ่อย COP 

ปากน้ า จ.ระนอง ตรวจ  74 คน / แค้มปเฺสนาขัน แรงงานก่อสร้างชาวต่างชาต ิ(กัมพูชา)  

ทีบ้่านบางนอน จ.ระนอง ตรวจ 28 คน / ชุมชนชาวเมียนมาร์ หมู่บ้านไวน์แดง จ.ระนอง 

ตรวจ 27 คน  รวมตรวจทั้งหมด 536 คน 



 วันที่ 12 –16 มกราคม 2560  (ทรปิที่ 1)  ฝ่ายสังคม สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีได้ประสานงาน
กับคารติัส ไทยแลนด์ ถงึความช่วยเหลือด้านหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือด้านสุขภาพ
แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นครศรธีรรมราช และสุราษฎร์ธาน ี
โดยความร่วมมือของ คณะนักบวช จิตอาสาเวชบุคคลฯ และ Camillian Task Force    





+ ฝ่ายสังคม สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี และโรงเรียน หน่วยงานคาทอลิก จัดถุงยังชพี เพื่อ

แจกจ่ายให้กับครอบครัวผู้ประสบภัย พร้อมออกหน่วยแพทย์คารติัส ตรวจรักษาชาวบ้านที่

ประสบภัยน้ าท่วมบ้านบางหมด อ.เชียรใหญ่ น าโดย คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ เลขาธกิาร

คารติัสไทยแลนด์ (กรรมาธกิารฝ่ายสังคม สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย) 

พร้อมด้วย คุณพ่อสุวัฒน์ เหลืองสะอาด ผู้อ านวยการฝ่ายสังคม สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี 

น าหน่วยแพทย์ จิตอาสา ออกหน่วยให้บรกิารตรวจรักษาผู้ประสบภัยน้ าท่วม มีแพทย์ 

ผศ.นพ.วรวุฒิ จรรยาวนชิย์  แพทย์หญงิวนิดา นาจรุง แพทย์หญงิพชิญนาถ วีรานนท์ และ

พยาบาล รวม 7 ท่าน และผู้ช่วย 10 ท่าน ร่วมให้บรกิารฯ  



+ วันที่ 13 ม.ค.2560 (เช้า) ตรวจรักษาที่บ้านบางหมด ต.ท่าขนาน อ.เชียรใหญ่  

จ.นครศรธีรรมราช 240 ครัวเรอืน / (บ่าย) ตรวจรักษา บ้านเกาะชัย หมู่ที่ 7 ต.ปากพนัง 

ฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง 4 หมู่ 350 ครัวเรอืน  

+ วันที่ 14 ม.ค.2560 ออกหน่วยแพทย์ตรวจที่วัดหัวไทรม้า ต.เครง อ.ชะอวด 4 หมู่  

590 ครัวเรอืน  / (บ่าย) ตรวจรักษา ณ บ้านท้ายเล  ต.การเกด  อ.เชียรใหญ่ มีผู้มารับ

บรกิาร 123 คน นอกจากนั้น เครือข่ายฝ่ายสังคมในพื้นที่ยังได้จัดเตรียมถุงยังชพีให้แก่

ผู้ประสบภัยน้ าท่วม 575 ครัวเรอืน จาก 3 หมู่บ้าน 



 วันที่ 6 –11 กุมภาพันธ์ 2560  (ทรปิที่ 2)  ฝ่ายสังคม สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีได้ประสานงาน
กับคารติัส ไทยแลนด์ ถงึความช่วยเหลือด้านหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือด้านสุขภาพ
แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยภาคใต้ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรธีรรมราช โดยความร่วมมือ
ของ คณะนักบวช จิตอาสาเวชบุคคลฯ และ Camillian Task Force    





ทรปิที่ 2  จัดหน่วยแพทย์ จิตอาสา ออกหน่วยให้บรกิารตรวจรักษา 
ผู้ประสบภัยน้ าท่วม จ.นครศรธีรรมราช ผศ.นพ.วรวุฒิ จรรยาวนชิย์   
แพทย์หญงิวนิดา นาจรุง เซอร์มักดาเลนา ดาวดี เซอร์ฐติิรัตน์ พันวิไล 
และพยาบาล รวม 4 ท่าน ร่วมให้บรกิารฯ  
+ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560  ตั้งหน่วยให้บรกิารตรวจรักษา ณ พื้นที่ของ 
โรงเรยีนดรุณศึกษา 2 อ.จุฬาภรณ์ 
+ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 หน่วยแพทย์ให้บรกิารตรวจรักษา ม.3 ต.เกาะทวด อ.ปากพนัง   
274 ครัวเรอืน / ม.2  120 ครัวเรอืน 
+ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 หน่วยแพทย์ให้บรกิารตรวจรักษา ม.1 บ้านหูล่อง อ.ปากพนัง   
210 ครัวเรอืน / ม.2  350 ครัวเรอืน 
+ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 หน่วยแพทย์ให้บรกิารตรวจรักษา ม.5 บ้านหูล่อง อ.ปากพนัง   
320 ครัวเรอืน / บ้านหนองหนอน อ.เมือง จ.นครศรธีรรมราช 380 ครัวเรอืน  



 วันที่ 12 –14 กุมภาพันธ์ 2560   ออกหน่วยเคลื่อนที่ร่วมกับทมีเวชบุคคล 
     สังฆมณฑลนครสวรรค์ น าโดย อาจารย์อรพิน แสงสว่าง โดยความร่วมมือของ  
     จิตอาสาเวชบุคคลฯ  CTF และ คณะแพทย์รวม 4 ท่าน   





+ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 คณะแพทย์ พยาบาล บรกิารตรวจ
สุขภาพให้ชาวบ้านถิ่น-ลั่ว ที่บ้านขุนน้ าคับ อ.ชาติตระการ  
จ.พษิณุโลก จ านวน 119 ราย / บ้านห้วยน้ าไซ อ.โนนไทย  
จ.พษิณุโลก จ านวน 91 ราย  

+ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 บ้านใหม่ร่องกล้า อ.นครไทย  
จ.พษิณุโลก พื้นที่อภิบาลวัดแม่พระกัวดาลูเป้ มีคุณพ่อทศพร 
นารินรักษ์ เป็นเจ้าอาวาส มีผู้รับบรกิาร จ าวน 69 คน 

+ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560  ศาลาเอนกประสงค์ บ้านนาสอุ้ง 
อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ โดยน าเครื่องอุปโภค บรโิภค ผ้าห่ม  
จ านวน 220 ครอบครัว 


