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ชมรมเวชบคุคลสงัฆมณฑลอดุรธานี น าโดย บาทหลวงประสงค ์วงษ์วิบูลยสิ์น จติตาธกิารชมรมเวชบุคคลฯ 
ความน า เวชบุคคลสงัฆมณฑลอดุรธานี 
การไมไ่ดโ้พส หรอืบอกเล่าเรือ่งราว      อาจมไิดห้มายความวา่ ไมม่เีรื่องราว    เมลด็ของไมใ้หญ่ เมื่อฝังลงสู่ดนิ 
ชวีติของตน้ไมน้ัน้ทีจ่ะเจรญิเตบิโต        จนเป็นตน้ไมใ้หญ่ ในภายหน้า              จะบอกเล่าเรือ่งราวของมนัเอง 
และนี่คอืเรื่องราวของตน้ไมต้น้หนึ่ง       ยงัเป็นตน้ไมเ้ลก็ ๆ                                มผีูห้่วงใยวา่ ตน้ไมต้น้นี้ตายหรอืยงั 
จงึตอ้งฝืนท าสิง่ทีล่ะเลยมายาวนาน     คอืการเขยีนบอกเลา่เรื่องราว ของตน้ไมน้ี้      
เพื่อบรรเทาใจผูห้่วงใย ดว้ยความขอบคุณ      ขอคารวะดว้ยหวัใจทีน้่อมต ่าเพยีงดนิ 
ในท่ีน้ีจะขอกล่าวถึง 3 หวัข้อดงัน้ี 
1.  การเข้าประชมุตามวาระ     ไดร้่วมประชมุทุกครัง้ทีไ่ดร้บัแจง้ 
2.  การจดัประชมุกลุ่มเวชบุคคลในสงัฆมณฑลอดุรธานี   ยงัไม่เคยจดัประชมุ     
 ซึ่งเรื่องนี้ไดป้รกึษากบัอุปสงัฆราชซึ่งเป็นประธานกรรมการบรหิารของสงัฆมณฑลแลว้ โดยไดแ้จง้ใหท้่านทราบวา่ 
 ตัง้แต่ไดร้บัการแต่งตัง้ ยงัไม่เคยจดัใหม้กีารประชมุบุคลากรเวชบุคคลของสงัมณฑลเลย เมื่อทา่นรบัทราบแลว้หวงัวา่ 
 ท่านจะเร่งสรรหาจติตาธกิารทีม่คีวามสามารถในเรื่องการจดัการประชมุ มาท าหน้าทีแ่ทน 

3.  กิจกรรมเวชบุคคล ของสงัฆมณฑลอดุรธานี 
   3.1  ระดบัสงัฆมณฑล ภารกจิเวชบุคคล เป็นหนึ่งในงานอภบิาลของพระสงฆ ์ 
  3.2  ซึ่งสอดประสานกบัขอ้ 3.1 ระดบัเขตปกครอง จงึน้อมน าลงสูภ่าคปฏบิตั ิโดยใหคุ้ณพ่อทีป่ระจ าอยู่ในแต่ละวดั 
  น าไปปฏบิตั ิ

 3.3  กจิกรรมเวชบุคคลทีจ่ติตาธกิารไดก้ ากบัดูแล 
 3.3.1  การออกหน่วยแพทยอ์าสา ไดท้ าสองครัง้ทา่มกลางสถานการณ์การระบาดของไวรสัโควดิ-19 
  แทจ้รงิแลว้ เรื่องการออกหน่วยของแพทยอ์าสา ไดม้มีาอย่างยาวนานในสงัฆมณฑลอุดรธานี   
  ตัง้แต่สมยัทีม่คี่ายอพยพผูล้ีภ้ยั ทีบ่า้นวนิยั จ.เลย หลงัจากปิดคา่ยกย็งัคงมกีารออกหน่วยแพทย์ 
  สบืต่อกนัมา เชน่ ทีห่มนัขาว หมู่บา้นทีอ่ยู่ลกึ เขา้ไปในภูทบัเบกิ ทีเ่ชยีงคาน ทีท่่าบม ทีเ่มอืงเลย  
  ทีโ่พนสูง เป็นตน้ และล่าสุดทีซ่่อมกอก  เซกา และโนนยางค า 
3.3.2  การน าผา้ห่ม 100 ผนื ไปแจกถงึบา้น ครอบครวัละ 1 ผนื 
3.3.3  การแบ่งปันอาหาร โดยการน าขา้วสาร 5 กโิลกรรม และไข ่1 แผง (30 ฟอง) แจกใหก้บัสตับุรษุทุก 

 ครอบครวัของวดัที ่ซ่อมกอก เซกา และโนนยางค า ไม่แบ่งแยกวา่จนหรอืรวย ถอืเป็นการใหก้ าลงัใจ 
 ยามยาก เพื่อฝ่าฟันวกิฤตโควดิฯ ไปดว้ยกนั 

3.3.4    ร่วมบรจิาคเครื่องนอนใหก้บัศนูยก์กัตวัฯ ทีบ่งึโขงหลง 
   3.3.5   ร่วมบรจิาคน ้าดื่มและนมกล่องใหห้น่วยฉีดวคัซนี ทีต่ าบลโสกก่าม ซี่งมชีาวบา้นมารบัการฉีดวคัซนี 
               เป็นจ านวนมาก 
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 3.3.6    เยีย่มใหก้ าลงัใจ และใหค้วามชว่ยเหลอืผูเ้จบ็ป่วย เรื่องนี้พระสงฆท์ุกทา่นตอ้งท าเป็นปกตธิรรมดาอยู่แลว้  
   ทีผ่า่นมาหากพบวา่สามารถชว่ยในเชงิลกึไดก้จ็ะท า เชน่ เมื่อหวัหน้าครอบครวัป่วย หาเลีย้งครอบครวั 
   ไม่ไดเ้ป็นเวลาหนึ่งเดอืน กจ็ะสนบัสนุนก าลงัทรพัยใ์หอ้ยู่รอดไดโ้ดยใหค้รอบคลมุระยะเวลาหนึ่งเดอืน  
  ท านองวา่แมไ้มอ่าจรกัษาตน้ไมท้ัง้ป่า แต่ตน้ทีอ่ยู่ตรงหน้านี้ขอใหร้อด  
  3.3.7    โครงการสรา้งงานสรา้งรายไดผู้อ้าวโุส เพื่อเป็นก าลงัใจฝ่าฟันโควดิฯ ไปดว้ยกนั โดยเชญิชวนคุณตา 
       คุณยายมาท างาน เฉพาะในตอนเชา้ ใหค้่าตอบแทนคนละ 200 บาท ต่อวนั (ท าเฉพาะตอนเชา้) อย่างน้อย 
       กน่็าจะพอชว่ยตายายเอาไวเ้ลีย้งหลานไดบ้า้ง 

3.3.8    โครงการกจิกรรมส่งเสรมิการเรยีนรูเ้ดก็และเยาวชน เพือ่เป็นก าลงัใจในชว่งโควดิฯ โดยเชญิชวนใหเ้ยาวชน 
       ศกึษาภาษาองักฤษออนไลน์โดยใชโ้ปรแกรม lingohut ซึ่งมคี าศพัทแ์ละประโยคทีใ่ชบ้่อยในชวีติประจ าวนั 
       ม ี125 บท ใหเ้ดก็และเยาวชนศกึษาออนไลน์ดว้ยตนเอง เมือ่พรอ้ม กใ็หม้าสอบรบัทุนบทละ 100 บาท   
       รวมเป็นเงนิ 12,500 บาทต่อคน การสอบครอบคลุม การฟัง พดู อา่น เขยีน โครงการนี้ นอกจากไดทุ้นทรพัยแ์ลว้ 
       ยงัไดร้บัความรูเ้ป็นทนุไปในตวั มเียาวชนทยอยมาขอสอบเป็นระยะๆ มเียาวชนคนหนึ่ง ใชร้ะยะเวลาไม่นาน คอื  
       มาขอสอบรบัทุนสปัดาหล์ะ 20 บท จนครบ 125 บทในระยะเวลาอนัรวดเรว็ และมคีวามถกูตอ้งอยู่ทีป่ระมาณ  
       99 เปอรเ์ซน็ต ์
  3.3.9    โครงการกจิกรรมส่งเสรมิการเรยีนรูผู้อ้าวโุส เริม่แรกตอ้งการใหก้ าลงัใจผูอ้าวโุสเพื่อฝ่าวกิฤตโควดิฯ ไปดว้ยกนั  
        ทดลองกจิกรรมวธิกีารเรยีนรูอ้ยูห่ลายอย่าง ในทีส่ดุมาลงตวัที ่ใหเ้รยีนออนไลน์ร่วมกบัลูกหลาน โดยใชโ้ปรแกรม
        เดยีวกนั ทุนน ้าใจสูโ้ควดิฯ (ส าหรบัเดก็และเยาวชนเรยีก ทุนการศกึษา) ใหบ้ทละ 100 บาท เหมอืนกนั 125 บท 
       12,500 บาทเหมอืนกนั ตา่งกนัแตก่ารสอบรบัทุน ผูอ้าวโุส สอบแค่ฟังภาษาองักฤษเขา้ใจ (ไม่ตอ้ง พูด อ่าน และ 
            เขยีน) โดยอาศยัเทคโนโลยีใ่นปัจจุบนัท าใหก้ารศกึษาเป็นเป็นเรือ่งง่ายส าหรบัทกุคน น่าอศัจรรยใ์จ มคีุณยายทีม่า 
        สอบความเขา้ใจในการฟังภาษาองักฤษสปัดาหล์ะ 10 บท ไดร้บัทุน 1,000 บาท ทุกสปัดาห ์ส่วนคุณยายอกีท่านหนึ่ง 
       ซึง่เป็นคนเงยีบ ๆ ตอ้งใชเ้วลามากกวา่ คอื  2 สปัดาห ์ต่อ 10 บท ความสามารถในการสอบความเขา้ใจในการฟัง 
        ภาษาองักฤษของคุณยายสรา้งความอศัจรรยใ์จใหไ้ม่น้อย เพราะท่านตอบถูกทกุขอ้ 100 เปอรเ์ซน็ตเ์ตม็ ชว่ยให ้ 
       พอมทีุนน ้าใจไวใ้ชจ้่ายยามยาก เพื่อฝ่าฟันวกิฤตโควดิฯ ใหร้อดไปดว้ยกนั และทีส่ าคญัท าใหจ้ติใจพวกท่านเบกิบาน 
       คุณยายเหล่านี้จบการศกึษาชัน้ ป.4 เมือ่ 50 กวา่ปีมาแลว้ โดยส่วนตวัเหน็วา่ นี่คอืวธิสีรา้งความเบกิบานใจ      
       และเป็นหนึ่งในกจิกรรมเพื่อการเยยีวยารกัษาอาการซมึเศรา้ในชว่งโควดิฯ อยา่งไดผ้ล ท าไมถงึกลา่วเชน่นัน้  
       ถา้ไดเ้หน็รอยยิม้ เวลาทีบ่รรดาคุณยายท าแบบทดสอบผา่นถูกทกุขอ้ ไดเ้หน็ความภาคภูมใิจ ทีเ่ทคโนโลยีส่มยัใหม่ 
        หยบิยื่นให ้และไดเ้หน็ความเบกิบานใจในการฝึกซอ้ม (จรงิ ๆ แลว้เหมอืนการเล่นเกมในโปรแกรมของ lingohut  
        ใชค้ าวา่ เกมฝึกฟัง) กจ็ะท าใหค้ลอ้ยตามค ากล่าวนี้ไดไ้ม่ยากเลย ... 

บาทหลวงประสงค ์วงษ์วิบูลยสิ์น - รายงาน  



ชมรมเวชบคุคลสงัฆมณฑลเชียงราย  น าโดย บาทหลวงเอกชยั ผลวารินทร ์จติตาธกิารชมรมเวชบุคคลฯ 

1.)  ผลการด าเนนิงานทีส่อดคลอ้งกบัแผนปฏบิตังิานเวชบุคคลฯ ประจ าปี ค.ศ. 2021/2564  

 1.  ประชมุร่วมกบัทางคณะกรรมการด าเนินการส่วนกลาง (ออนไลน์) ครัง้ที ่1/2021 เมื่อวนัเสารท์ี ่12 กุมภาพนัธ ์2021    
      ครัง้ที ่2/2021 เมื่อวนัเสารท์ี ่14 พฤษภาคม 2021 / ครัง้ที ่3/2021 เมื่อวนัเสารท์ี ่20 สงิหาคม 2021     
 2. ประชมุคณะกรรมการด าเนินการร่วมระดบัสงัฆมณฑลเชยีงราย วนัเสารท์ี ่20 สงิหาคม 2021 ณ อาสนวหิารแม่พระบงัเกดิ 
  3.  จดักจิกรรมวนัผูป่้วยสากล วนัที ่12 กุมภาพนัธ ์2021 
 4.  บรกิารชมุชน : เดอืนกรกฎาคม 2021 พืน้ทีเ่ป้าหมาย กลุม่ผูสู้งอายุ ผูพ้กิารและผูอ้ยู่กบัเชือ้ 120 คน ในความดูแล    
 เขตแม่สรวยและผูอ้ยูก่บัเชือ้โควดิ หว้ยน ้าเยน็ 20 คน   

 งานออกเย่ียม  การแนะน าการดูแลสขุภาพและใหก้ าลงัใจ ท าความสะอาดบา้น/ทีอ่ยูอ่าศยั การท าความสะอาดร่างกาย 
 (ตดัเลบ็ ตดัผม โกนหนวด)  การอาบน ้าบนเตยีง  การรบั-ส่งไปท ากายภาพทีโ่รงพยาบาลแม่สรวย  การรบัส่งไปรบัการ 
 รกัษาทีโ่รงพยาบาลเชยีงราย  การรกัษาพยาบาลเบือ้งตน้ตามบา้น  แผลจากการแพส้ารเคม ี(ยาฆา่แมลง) 
 แผลจากการผา่ตดัมะเรง็  แผลจากการผา่ตดัเบาหวาน 

            เดอืนสงิหาคม 2021  
          1.  วนัที ่3 สงิหาคม 2021 มอบเครื่องวดัออกซเิจนในเลอืด ปรอทวดัไข ้หน้ากากอนามยัและเวชภณัฑใ์หแ้ก่สถานกกัตวั  
  Local Quarantine ของต าบลหลวงใต ้อ.งาว  จ. ล าปาง 
 2.  วนัที ่5 สงิหาคม 2021 มอบทีน่อน มุง้และเจลแอลกอฮอรแ์บบพกพาและผลติภณัฑ์ เวชภณัฑป้์องกนัโรคใน  
      สถานการณ์โควดิ-19 ใหแ้ก่ Local Quarantine  ของต าบลหลวงใต ้อ.งาว จ. ล าปาง 
 3. มอบกล่องยาสามญัประจ าบา้น ปรอทวดัไข ้1 อนั ใหแ้ก่ซสิเตอรค์ณะแม่ปอน ส าหรบัน าไปใชบ้นดอย  
 4.  มอบยาสามญัประจ าบา้นใหแ้กซ่สิเตอรค์ณะคามลิเลยีน ส าหรบัใชใ้นโครงการพระมารดาความรอดของคนไข ้ 
  เพื่อใชใ้นการออกเยีย่มผูป่้วย ผูพ้กิาร และผูสู้งอายุตามบา้น  
 5. งานฟ้ืนฟูจติใจเวชบุคคลประจ าปี 2021  ทางสงัฆมณฑลเชยีงราย ยงัไมส่ามารถจดัได ้ 
 6. เขา้ร่วมออนไลน์สมัมนา/ประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2021  
 7. วนัที ่ 28 ธนัวาคม 2563  จดักจิกรรมตรวจสภาพปอด เพื่อการเลกิสุรา บุหรี ่
  8. จดัท าทะเบยีนขอ้มูลกลุม่เวชบุคคลคาทอลกิระดบัสงัฆมณฑลเชยีงราย 
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2.)   กิจกรรมท่ีชมรมเวชบุคคลฯระดบัสงัฆมณฑล ชว่ยพระศาสนจกัรและสงัคมทีส่งักดั อนัเนื่องมาปัญหาโควดิ-19 
 มอีะไรบา้งทีไ่ดช้ว่ยเหลอืบรรเทาวกิฤต ของประเทศ   เชน่  

 การใหค้ าแนะน า/ ปรกึษาปัญหา ใหค้วามชว่ยเหลอื และ 
 การเยีย่มบา้นใหป้ลอดภยั ฯลฯ  
3.) จดุเน้นท่ีจะท าในปีหน้า 

 3.1   การคน้หาสมาชกิเวชบุคคลมากยิง่ขึน้ 

 3.2   การประชมุกลุ่มเวชบุคคลสงัฆมณฑลเชยีงราย 

 3.3   การฟ้ืนฟูจติใจ 

 3.4   การชว่ยเหลอืผูป่้วยในกลุ่มทีล่ าบาก 

4.)   หน่วยงาน/ องคก์ร/ เครือข่ายท่ีสนับสนุน และ ร่วมในการด าเนินงาน  

 4.1 คณะภคนิีผูร้บัใชค้นป่วยแห่งนกับุญคามลิโล (เขตแม่สรวยและงาว) 
 4.2  ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย  
 4.3  คณะคามลิเลยีน 
 4.4  ชมุชนครสิตชนเขม้แขง็ร่วมแรงตา้นภยัเหลา้บหุรี ่ 
 4.5  Caritas Thailand 

5.) บทเรียนในการด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรม 

 5.1  สถานการณ์เปลีย่นแปลง เราจ าเป็นตอ้งเรยีนรูใ้นการปรบัตนเองใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ทเีปลีย่นแปลงอยู่เสมอ  
  แต่ไม่สูญเสยีจติตารมณ์แห่งความเมตตา 

5.2  สิง่ต่างๆไม่ไดม้างา่ยๆ เราจ าเป็นตอ้งพึง่พระหรรษทานของพระเป็นเจา้และการออกแรง 

5.3  การสนบัสนุนขององคก์ร หน่วยงานและบุคคลต่างๆ เป็นก าลงัใจในการท าใหง้านกา้วเดนิ 

    บาทหลวงเอกชยั ผลวารินทร ์- รายงาน  
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ชมรมเวชบคุคลสงัฆมณฑลเชียงใหม่ น าโดย บาทหลวงศราวธุ แฮทู จติตาธกิารชมรมเวชบุคคลฯ 
1.) ผลการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกบัแผนปฏิบติังานเวชบุคคลประจ าปี ค.ศ.2021/2564 
 -  วนัที ่23 - 25 ตุลาคม 2020 เขา้ร่วมฟ้ืนฟูจติใจสมาชกิชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทยในหวัขอ้   
  “เวชบุคคลปฏบิตักิจิแห่งรกั รากฐานจากพระคมัภรี์”  ณ ลกัษวรรณ รสีอรต์  ต.รมิกก อ.เมอืง จ.เชยีงราย ตวัแทน 
  ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลเชยีงใหม่ เขา้ร่วม 3 คน ประกอบดว้ยจติตาธกิาร 1 ท่านและสมาชกิ 2 ท่าน   
  -  วนัที ่11 กุมภาพนัธ ์2021 จดักจิกรรมวนัผูป่้วยสากล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 
      ไม่สามารถจดักจิกรรมเป็นกลุม่ใหญ่ได ้จงึปรบัวธิ ีจดัเฉพาะตวัแทนกรรมการออกเยีย่มตรวจสุขภาพพืน้ฐาน 
  สวดภาวนาตามบา้นผูสู้งอายุ ผูป่้วยตดิเตยีง โดยมจีติตาธกิารและพระสงฆท์ีป่ระจ าอยูท่ีม่สิซงัอกีองคห์นึ่งร่วมไป 
  โปรดศลีเจมิใหก้บัผูสู้งอายุ ผูป่้วยตดิเตยีง ในโอกาสวนัผูป่้วยสากล 
 -  กจิกรรมการออกหน่วยไม่สามารถจดัไดต้ามแผนงานทีว่างไวใ้น ปี 2021 ได ้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
  ของโควดิ-19 แต่ปรบัวธิกีารออกหน่วยเป็นการเยีย่มดูแลผูสู้งอายุ/ผูป่้วยตดิเตยีงตามบา้น  รณรงคป้์องกนัการแพร่ 
  ระบาดของโควดิ-19 โดยประสานเชือ่มกบัอาสาสมคัรสาธารสขุชมุชน(อสม.) 
       -  กจิกรรมออกหน่วย โอกาสพเิศษ งานบวชพระสงฆ ์ไม่สามารถบรกิารตรวจสขุภาพตามปกตไิด ้  
 ดงันัน้ วนัที ่29 มถิุนายน 2021 งานบวชพระสงฆค์ณะกาปชูนิ 2 องค ์ และวนัที ่16 ตุลาคม 2021 งานบวชพระสงฆ ์
 คณะพระหฤทยัพระเยซูเจา้แห่งเบธาราม 2 องค ์ จงึใหบ้รกิารในลกัษณะการคดักรองป้องกนั เพื่อไม่ใหเ้กดิการแพร่
 ระบาดของโรคโควดิ-19  แทนการออกหน่วยบรกิารตรวจสุขภาพใหผู้เ้ขา้ร่วมงาน  
       -  กจิกรรมการเผยแพร่จดหมายขา่วของแผนกสุขภาพอนามยั ทกุ 2 เดอืน จะใชว้ธิกีารแชรต์่อใหก้บัสมาชกิทัง้  
 เวชบุคคลฯและผูสู้งอายุ ทัง้ใน ไลน์ส่วนตวัและไลน์คณะกรรมการ (ใชเ้ทคโนโลยีใ่หเ้ป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  
 สมาชกิไดร้บัขา่วสารอยา่งทัว่ถงึ) 
2.) กิจกรรมท่ีชมรมเวชบุคคลฯระดบัสงัฆมณฑล ช่วยพระศาสนจกัรและสงัคมท่ีสงักดั 
     อนัเนื่องมาจากปัญหาโควดิ-19 มอีะไรบา้งทีไ่ดช้ว่ยเหลอืบรรเทาวกิฤตของประเทศเชน่ การใหค้ าแนะน า/ปรกึษาปัญหา 
     ใหค้วามชว่ยเหลอืและการเยีย่มบา้นใหป้ลอดภยั ฯลฯ 
      -  วนัที ่15 ตุลาคม 2020 ร่วมกบัแผนกต่างๆในฝ่ายสงัคมสงัฆมณฑลฯน าขา้วสาร/หน้ากากอนามยัผา้ ใหก้บัพีน้่อง 
  แรงงานอพยพ  ณ ปางชา้งแม่แตง  จ านวน 60 ครอบครวั 
 -  วนัที ่13 - 14 พฤศจกิายน 2020 ร่วมกบัสงัคมพฒันาสงัฆมณฑลฯ น าขา้วสาร หน้ากากอนามยั เจลลา้งมอื น าไปมอบ
  ใหแ้ก่พีน้่องทีล่ าบากในเขตชายแดน  และรณรงคป้์องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 แนะน าการใสห่น้ากากอยา่ง
  ถูกวธิ ีจ านวน 35 ครอบครวั ณ หมู่บา้นท่าตาฝัง่ อ.แม่สะเรยีง จ.แม่ฮ่องสอน 
      -  วนัที ่22 พฤษภาคม 2021 ร่วมกบัสงัคมพฒันาฯน าขา้วสารอาหารแหง้ เสือ้ผา้ใหผู้ไ้ดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์ 
  ของโรคโควดิ-19 จ านวน 16 ครอบครวั ณ  คุม้เสอื อ.แม่รมิ จ.เชยีงใหม่ 
 -  วนัที ่5 สงิหาคม 2021 ร่วมกบัสงัฆมณฑลเชยีงใหม่ น าขา้วสารอาหาร ไปมอบใหผู้ไ้ดร้บัผลกระทบจากโควดิ-19  
  จ านวน 120 ครอบครวั ณ ปางชา้งแม่แตง  
 -   วนัที ่17 กนัยายน 2021 แผนกสุขภาพ/เวชบุคคลสงัฆมณฑลฯร่วมกบัซสิเตอรค์ณะพระหฤทยั น าขา้วสารอาหารแหง้ 
      มอบใหพ้ีน้่องแรงงานอพยพทีไ่ดร้บัผลกระทบจากโควดิ-19  ณ บา้นชนเผา่ แม่แตง 
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  -  วนัที ่28 กนัยายน 2021 แผนกสุขภาพ/เวชบุคคลสงัฆมณฑลฯร่วมกบัซสิเตอรค์ณะพระหฤทยั น าขา้วสาร         
  อาหารแหง้ มอบใหพ้ีน้่องแรงงานอพยพทีไ่ดร้บัผลกระทบจากโควดิ-19  ณ วดันิโคลาส บา้นโตง้หลวง อ.แม่รมิ  
 จ.เชยีงใหม่  จ านวน 32 ครอบครวั และน าไปมอบใหอ้กีที ่ปางชา้งแม่แตง จ านวน 60 ครอบครวั 
3.) จดุเน้นท่ีจะท าในปีหน้า 

-  การพฒันาสื่อออนไลน์ ส าหรบัใชอ้อนไลน์ในการการประชมุคณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑล  
-  สรา้งเครอืขา่ยอาสาสมคัรใหบ้รกิารดูแลผูสู้งอายุ/ผูป่้วยตดิเตยีง/ผูพ้กิาร ในระดบัวดั  
-  ประสานงานกบัภาครฐั (รพ.สต. อบต. ก านนั ผูใ้หญ่บา้น) 

4.) หน่วยงาน/องคก์ร/เครือข่าย ท่ีสนับสนุนและร่วมในการด าเนินงาน (โครงการหรอืกจิกรรม) 
   -  สงัฆมณฑลเชยีงใหม่/ศนูยส์งัคมพฒันาฯ/ เครอืขา่ยผูสู้งอายุ/ กลุ่มสตรจีติอาสาฯระดบัวดั/ กลุ่มพลมารี 
    -  โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล/อาสาสมคัรสาธารณสุขชมุชน/ อบต./ ผูใ้หญ่บา้น 

5. ) บทเรียนในการด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรม 
    -  การท างานแบบการมสี่วนร่วมของหน่วยงาน/องคก์ารเครอืขา่ย ทีม่จีุดมุง่หมายอนัเดยีวกนัท าใหง้านกา้วเดนิ
   คล่องตวักวา่และสามารถบรรลุผลตามเป้าหมาย 

6.) ข้อเสนอแนะ 
     อยากใหม้กีารจดัอบรมพฒันาสื่อออนไลน์เพือ่จะไดน้ าไปใชป้ระโยชน์กบัสมาชกิและคณะกรรมการกลุม่ต่างๆได้ 

    คณุประภา วงศจ์อมพร - รายงาน  
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ชมรมเวชบคุคลสงัฆมณฑลนครราชสีมา น าโดย บาทหลวงเฉลียว วาปีกงั  จติตาธกิารชมรมเวชบุคคลฯ 
1.)  ผลการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกบัแผนปฏิบติังานเวชบุคคลประจ าปี ค.ศ.2021/2564  
       1.1  ออกหน่วยแพทยเ์คลื่อนทีต่รวจสุขภาพเบือ้งตน้ และใหค้วามรูด้า้นสุขภาพชมุชนต่างความเชือ่ 
       1.2 โครงการออกหน่วยปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ ร่วมกบั เวชบุคคลคาทอลกิโรงพยาบาลเซนตเ์มรี ่     
             โอกาสพเิศษและมอบยาสามญัประจ าวดั จ านวน 18 ชดุ ใหก้บัพระสงฆเ์จา้วดั วนัที ่29 กนัยายน 2021 
       1.3  ประชมุคณะกรรมการชมรมเวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลนครราชสมีา และ ร่วมประชมุคณะกรรมการ 
              ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย ทางระบบ Zoom 
2.)  กิจกรรมท่ีชมรมเวชบุคคลฯระดบัสงัฆมณฑล ช่วยพระศาสนจกัรและสงัคมท่ีสงักดั 
     อนัเนื่องจากปัญหาโควดิ-19 มอีะไรบา้งทีไ่ดช้ว่ยเหลอืบรรเทาวกิฤตของประเทศ  เชน่ การใหค้ าแนะน า/ ปรกึษาปัญหา   
     ใหค้วามชว่ยเหลอื และ การเยีย่มบา้นใหป้ลอดภยั ฯลฯ  
      2.1  ออกหน่วยแพทยเ์คลือ่นทีแ่ละปฐมพยาบาลร่วมกบัศนูยส์งัคมพฒันาสงัฆมณฑลนครราชสมีา ซึ่งจดักจิกรรม ไดแ้ก่      
          1. ออกหน่วยแพทยเ์คลือ่นทีโ่อกาสเปิดโรงเรยีนผูสู้งอาย ุวดันกับุญยอแซฟ บา้นหนั อ าเภอสคีิว้ จงัหวดันครราชสมีา  
  วนัอาทติยท์ี ่7 มนีาคม 2021 ผูใ้หบ้รกิาร จ านวน  22 คน  ผูร้บับรกิาร จ านวน  95 คน 
           2. ออกหน่วยแพทยเ์คลื่อนทีร่่วมกบัชมรมเวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลนครราชสมีา วดับา้นโคกเพด็   
               อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา วนัเสารท์ี ่29 มนีาคม 2021 ผูใ้หบ้รกิาร จ านวน 22 คน  
  ผูร้บับรกิาร จ านวน 131 คน 
          3. ออกหน่วยปฐมพยาบาลเวชบุคคลคาทอลกิร่วมกบัฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลเซนตเ์มรี ่ใหค้วามรูด้า้นสุขภาพ   
  ณ วดันกับุญยอแซฟ บา้นโนนงิว้ อ าเภอหว้ยแถลง  จงัหวดันครราชสมีา วนัศกุรท์ี ่26 มนีาคม 2021   
  ผูใ้หบ้รกิาร จ านวน 8 คน  ผูร้บับรกิาร จ านวน  45 คน 
   2.2  ใหค้วามชว่ยเหลอืบรรเทาวกิฤตจากปัญหาโควดิ-19 ไดแ้ก ่
  2.2.1  จดัทมีตรวจโควดิเชงิรกุใหก้บัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองระเวยีงดว้ยชดุตรวจโควดิ  แอนตเิจนเทสทค์ทิ  
   ณ บา้นยองแยง ต าบลหนองระเวยีง อ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา วนัศกุรท์ี ่13 สงิหาคม 2021   
   ผูใ้หบ้รกิาร จ านวน 8 คน  ผูร้บับรกิาร จ านวน 125 คน 

  2.2.2  สนบัสนุนยาสามญัประจ าบา้นและเครื่องอุปโภคบรโิภคใหก้บัศนูยพ์กัคอยวดัพระครสิตราชา  
          อ าเภอคง และศนูยพ์กัคอยวดัแม่พระถวายพระกุมารในพระวหิาร อ าเภอประทาย  จงัหวดันครราชสมีา 
        วนัศกุรท์ี ่27 สงิหาคม 2021 โดยคณะผูบ้รหิารและตวัแทนคณะกรรมการชมรมเวชบุคคลฯสงัฆมณฑล  
        นครราชสมีา และคณะกรรมการเวชบุคคลฯโรงพยาบาลเซนตเ์มรี ่ จ านวน 4 คน 

3.) จดุเน้นท่ีจะท าในปีหน้า 
  3.1  เยยีวยาดา้นจติใจใหก้บัผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจากการระบาดโรคโควดิ-19  
  3.2  สนบัสนุนใหป้ลูกยาสมุนไพรและส่งเสรมิสิง่แวดลอ้มใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์การระบาดโรคโควดิ-19  
  และการระบาดของโรคทีต่ดิตอ่เกีย่วกบัทางเดนิหายใจ 
  3.3. การเตรยีมรบัมอืกบัการระบาดของโรคอืน่ทีอ่าจเกดิขึน้ใหม่ 
4.) หน่วยงาน / องคก์ร / เครือข่าย ท่ีสนับสนุนและร่วมในการด าเนินงาน (โครงการหรือกิจกรรม) 
 4.1  สงัฆมณฑลนครราชสมีา 
  4.2  เวชบุคคลคาทอลกิ โรงพยาบาลเซนตเ์มรี ่

    คณุประภา วงศจ์อมพร - รายงาน  



5.) บทเรียนในการด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรม  
  ไดร้บัการฟ้ืนฟูใหม้คีวามตระหนกัในการรบัผดิชอบตวัเองและสงัคม เขา้ใจความรูส้กึของผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบ
 จากการระบาดของโรคโควดิ-19 มโีอกาสเป็นผูใ้หแ้ละมจีติใจเอือ้อาทรมากขึน้  รวมทัง้ร่วมกนัหาแนวทางชว่ยเหลอื 
 แบ่งปันตามความเหมาะสม 
6.) ข้อเสนอแนะ 
 1.   เวชบุคคลคาทอลกิและหน่วยงานของพระศาสนจกัร ตอ้งท างานเชงิรุก มคีวามมุ่งมัน่และอุทศิตนมากขึน้  
  จงึจะสามารถรบัมอืกบัสถานการณ์โรคระบาดและชว่งวกิฤตของสงัคมไทย 
 2.  ถอดบทเรยีนและท าใหเ้ป็นองคค์วามรูด้า้นการรบัมอืกบัสถานการณ์วกิฤตโรคระบาด 
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    คณุปณุยนุต คนพดูเพราะ - รายงาน  
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ชมรมเวชบคุคลสงัฆมณฑลอบุลราชธานี น าโดย บาทหลวงประดบัสิน ด้วงทอง จติตาธกิารชมรมเวชบุคคลฯ 
1.)  ผลการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกบัแผนปฏิบติังานเวชบุคคลประจ าปี ค.ศ.2021/2564      

 1.1   กิจกรรมบริการตรวจสขุภาพ  

 ออกหน่วยบรกิารตรวจสุขภาพแก่สตับุรุษทีม่าร่วมฉลองวดัต่าง ๆ ของสงัฆมณฑลอุบลราชธานี  
 ออกหน่วยบรกิารตรวจสุขภาพแก่ผูร้่วมงานโอกาสงานต่าง ๆ ของคณะนกับวชในสงัฆมณฑล 
 ออกหน่วยบรกิารตรวจสุขภาพแก่ผูร้่วมงานโอกาสงานต่าง ๆ ของสงัฆมณฑล 

1.2  กิจกรรมเย่ียม ให้ก าลงั ผูป่้วยติดเตียง 
  ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลอุบลราชธานี ออกเยีย่มใหก้ าลงัใจผูป่้วยตดิเตยีง และใหก้ าลงัใจอาสาสมคัร 
  ผูท้ างานในชมุชน 
1.3  กิจกรรมร่วมแบ่งปัน และให้ก าลงัใจ 

ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลอุบลราชธานี ใหก้ าลงัใจบคุลากรทางการแพทย ์สาธารณสุข ผูท้ีไ่ดร้บั 
ผลกระทบ และทุกๆท่านทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบัการปฏบิตักิารป้องกนัไวรสัโคโรน่าสายพนัธุใ์หม ่2019 (Covid-19) 

1.4   กิจกรรมการประชมุ และการศึกษาอบรม 
โครงการอบรมเวชบุคคลคาทอลิก (จิตอาสา) รุ่นใหม่  สรา้งเสรมิแกนน าสุขภาพในสถานศกึษาสงัฆมณฑล 
อุบลราชธานี ระหวา่งวนัที ่25 – 27 กนัยายน 2020  ณ หอ้งประชมุอลัฟอลโซ ศนูยอ์ภบิาลสงัฆมณฑลอุบลราชธานี  
ซึ่งจดัโดย ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลอุบลราชธานี  โดยการอบรมในครัง้นี้เราไดร้บัเกยีรตจิากทมีพยาบาล 
วชิาชพี ทีเ่ป็นสมาชกิในเครอืขา่ยชมรมเวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลอุบลราชธานี มาถ่ายทอดความรูค้วามเขา้ใจ 
ใหก้บัผูเ้ขา้อบรมเป็นอย่างด ี
วตัถปุระสงคก์ารจดัอบรม 
  ส่งเสรมิการเรยีนรูด้า้นสุขภาพใหก้บันกัเรยีนแกนน ากบักจิกรรมการเรยีนรูต้่าง ๆ และสามารถน าความรูท้ีไ่ด้ 
 ไปใชใ้นชวีติประจ าวนัและชว่ยเหลอืผูอ้ ื่นได ้
  เพื่อส่งเสรมิการเรยีนรูข้องนกัเรยีนแกนน าในการเป็น “จติอาสา” เพื่อชว่ยเหลอืผูอ้ ื่นไดอ้ย่างถกูวธิ ี
  เพื่อใหน้กัเรยีนแกนน าสามารถชว่ยปฐมพยาบาลตนเองและผูอ้ื่นไดอ้ย่างทนัท่วงท ี
  เพื่อสรา้งเครอืขา่ย “แกนน าเวชบุคคลนกัเรยีนในสงัฆมณฑลอุบลราชธานี” และสรา้งความสามคัคใีนกลุม่ 
 นกัเรยีนตอ่ไป 
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสงัฆมณฑลอบุลราชธานี เข้าร่วมการสมัมนาฟ้ืนฟจิูตใจชมรมเวชบุคคลคาทอลิก 

 แห่งประเทศไทย ประจ าปี 2020  โดยม ีพระสงัฆราช ยอแซฟ วฒุเิลศิ แห่ลอ้ม ประมขุแห่งสงัฆมณฑลเชยีงราย  
 เป็นประธานการอบรม ในระหวา่งวนัที ่23 - 25 ตุลาคม 2020  ณ อาสนวหิารแมพ่ระบงัเกดิ สงัฆมณฑลเชยีงราย  
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ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสงัฆมณฑลอบุลราชธานี  จดัการประชมุเพือ่ปรกึษาหารอืเพื่อวางแผนการท างานของ 
ชมรมใหเ้ป็นไปตามแนวทางของสงัฆมณฑลและพระศาสนจกัร 
 
 
 
 
 
 
 
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสงัฆมณฑลอบุลราชธานี  จดัอบรมอาสาสมคัรในการดูแลผูสู้งอายุ ผูป่้วยตดิเตยีง ผูพ้กิาร 
เพื่อเป็นการฝึกอบรมและทบทวนใหก้บัอาสาสมคัรไดส้ามารถดูแลกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งถูกวธิี 
 
 
 
 
 
 
 
เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย เพื่อการรายงานและวางแผนงานร่วมกนั 
ในระดบัชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 

การประชาสมัพนัธกิ์จกรรมของชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสงัฆมณฑลอบุลราชธานี ผา่นส่ือออนไลน์  
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2.)  กิจกรรมท่ีชมรมเวชบุคคลฯระดบัสงัฆมณฑล ช่วยพระศาสนจกัรและสงัคมท่ีสงักดั  
 อนัเนื่องมาปัญหาโควดิ-19 มอีะไรบา้งทีไ่ดช้ว่ยเหลอืบรรเทาวกิฤตของประเทศ  เชน่ การใหค้ าแนะน า/ ปรกึษาปัญหา  
 ใหค้วามชว่ยเหลอื และ การเยีย่มบา้นใหป้ลอดภยั ฯลฯ  

1. วนัที ่23 ธนัวาคม 2020  ออกหน่วยตรวจคดักรอง พีน้่องสตับุรุษทีม่าร่วมในพธิปีลงศพ คุณพอ่ถวลัย ์พนัธว์ไิล  ณ  
 อาสนวหิารแม่พระนิรมลอุบลราชธานี และเพื่อเป็นการเฝ้าระวงัตามมาตรการป้องกนัโรคโควดิ-19 อยา่งเคร่งครดั 
2. วนัที ่6 มกราคม 2021  ออกหน่วยตรวจคดักรอง พีน้่องสตับุรุษทีม่าร่วมในปลงศพ คุณสุชาต ิถาวร  ณ อาสนวหิาร 
 แม่พระนิรมลอุบลราชธานี และเพือ่เป็นการเฝ้าระวงัตามมาตรการป้องกนัโรคโควดิ-19  อย่างเคร่งครดั 
3. วนัที ่23 มกราคม 2021 ออกหน่วยตรวจคดักรอง พีน้่องสตับุรุษทีม่าร่วมในปลงศพ ซสิเตอรโ์ยแซฟตา กญัญะพงศ ์ 
 ณ อารามรกักางเขนแห่งอุบล  และเพื่อเป็นการเฝ้าระวงัตามมาตรการป้องกนัโรคโควดิ-19 อย่างเคร่งครดั 
 4. วนัที ่20 มนีาคม 2021  ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิ สงัฆมณฑลอุบลราชธานี ออกหน่วยคดักรอง และตรวจสุขภาพ 
 ผูเ้ขา้ร่วมงานในโอกาสเปิดปีนกับุญยอแซฟ ทีว่ดันกับุญยอแซฟบา้นเซซ่ง จงัหวดัยโสธร 
5. วนัที ่20 มนีาคม 2021  ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลอุบลราชธานี ออกหน่วยคดักรอง และตรวจสุขภาพ 
 ผูเ้ขา้ร่วมงานในโอกาสเปิดปีนกับุญยอแซฟ ทีว่ดันกับุญยอแซฟ บา้นหนองทามน้อย อ.กนัทรารมย ์จ.ศรสีะเกษ 
6. วนัที ่10 เมษายน 2021 ตัง้จุดคดักรองบรเิวณอาสนวหิารแม่พระนิรมลอุบลราชธานี ในโอกาสงานพธิปีฏญิาณตน  
 และพธิรีือ้ฟ้ืนการปฏญิาณตนของคณะรกักางเขนแห่งอุบลราชธานี เพื่อปฏบิตัติามมาตรการของจงัหวดั 
 เพื่อการป้องกนัโรคโควดิ-19   
ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลอุบลราชธานี ร่วมกบั ฝ่ายสงัคม และศนูยส์งัคมพฒันาเขตนิสงัอุบลราชธานี จดัท า 
หน้ากาก Face shield เพือ่มอบใหก้บับุคลากรทางการแพทย ์พีน้่องอาสาสมคัร และผูท้ีป่ฏบิตัหิน้าทีท่กุท่าน เพือ่จะได้ 
ปลอดภยัจากโรคโควดิ-19   

3.) จดุเน้นท่ีจะท าในปีหน้า 
 ร่วมกนัศกึษาธรรมนูญใหม่ส าหรบัผูท้ างานดา้นสุขภาพ เพื่อความเขา้ใจและกา้วเดนิไปพรอ้มกนั 
  ร่วมกนัศกึษาแนวทาง Synod ของพระศาสนจกัร เพื่อการกา้วเดนิไปดว้ยกนักบัพระศาสนจกัร 
 จดัฟ้ืนฟูจติใจส าหรบัอาสาสมคัรดูแลสขุภาพในชมุชนสงัฆมณฑลอุบลราชธาน ีเพื่อรือ้ฟ้ืนและทบทวนบทบาท 
  หน้าทีแ่ละการท างานของตน 
 จดัท าโครงการสรา้งจติอาสารุ่นใหม่เพือ่ดูแลสขุภาพ 
 จดัโครงการอบรมเคลื่อนที ่เพื่อส่งเสรมิความรูใ้นเรื่องสุขภาพใหก้บัพีน้่องในชมุ 

4.)  หน่วยงาน / องคก์ร / เครือข่าย ท่ีสนับสนุนและร่วมในการด าเนินงาน (โครงการหรอืกจิกรรม) 

 ส านกัมสิซงัคาทอลกิ สงัฆมณฑลอุบลราชธานี  
 ศูนยส์งัคมพฒันาสงัฆมณฑลอุบลราชธานี   
 คณะนกับวชในสงัฆมณฑลอุบลราชธานี 
 ส านกังานตน้สงักดัของกลุ่มพยาบาลวชิาชพี ซึง่อ านวยในเรื่องบุคลากรรว่มงาน 

 5.) บทเรียนในการด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรม 
 การท างานของชมรมเวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลอุบลราชธานี ท างานโดยยดึหลกัจติตารมณ์การแบ่งปันความรกั
 ตามแบบอย่างขององคพ์ระครสิตเจา้ และพระแม่มาร ีโดยอาศยักจิการทีป่รากฏในดา้นสขุภาพ เชน่ การออกหน่วย
 ตรวจสุขภาพ การดูแลผูป่้วยในรูปแบบต่าง ๆ พรอ้มกบัการสรา้งอาณาจกัรของพระเจา้โดยการประกาศขา่วดแีละ 
 เป็นประจกัษ์พยานถงึพระองคผ์า่นกจิการทีพ่วกเราทุกคน “เวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลอุบลราชธานี” ตัง้ใจท า 
 ดว้ยความรกั  

    คณุวฒันชยั ทองศรี - รายงาน  
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ชมรมเวชบคุคลอคัรสงัฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง น าโดย บาทหลวงสดุใจ แสนพลอ่อน จติตาธกิารชมรมเวชบุคคลฯ 
1.)  ผลการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกบัแผนปฏิบติังานเวชบุคคลประจ าปี ค.ศ.2021/2564  
 1.1  ออกหน่วยบรกิารดา้นสขุภาพตามโอกาสต่างๆ เชน่ ฉลองวดั/จดัอบรมหน่วยงาน ฯลฯ  รวม 41 ครัง้ 
 1.2 ออกเยีย่มผูป่้วยและบรกิารตรวจสขุภาพตามชมุชน/หมู่บา้น 2 หมู่บา้น   
 1.3 การบรกิารใหค้ าแนะน า/ปรกึษา/ดูแลดา้นสุขภาพของผูป่้วย (นกับวชและสตับุรุษ) ทัง้ฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉิน 
  อย่างตอ่เนื่อง 48 ครัง้ / 65 คน   
 1.4 โครงการพระสงฆ ์นกับวชสามเณรและเณรสีุขภาพดหี่างไกลโรค 4 ที ่ 
 1.5 รณรงคป์ระชาสมัพนัธใ์นสถานการณ์โควดิ (จดัรายการวทิยุ/ เวป็ไซต/์ Facebook ฯลฯ) 
 1.6 ประสานงานกบัมอลตา้ เรื่องกายอุปกรณ์ รถวลิแชรแ์ละ ผา้ห่ม  

 
 
 
 
 
  

 1.7 โครงการพระสงฆ ์นกับวช สามเณรและเณร ีสุขภาพดหีา่งไกลโรค (อารามรกักางเขนท่าแร่/อารามกาปชูนิ / 
  บา้นเณรฟาตมิา/วดัท่าแร่)  
 
 
 
 

 
 

2.)  กิจกรรมท่ีชมรมเวชบุคคลฯระดบัสงัฆมณฑล ช่วยพระศาสนจกัรและสงัคมท่ีสงักดั 
 อนัเนื่องมาปัญหาโควดิ-19 มอีะไรบา้งทีไ่ดช้ว่ยเหลอืบรรเทาวกิฤตของประเทศ  เชน่ การใหค้ าแนะน า/ ปรกึษาปัญหา  
ใหค้วามชว่ยเหลอื และ การเยีย่มบา้นใหป้ลอดภยั ฯลฯ  
2.1. จดัชดุเวชภณัฑย์าชว่ยเหลอืผูป่้วย/ผูถู้กกกักนั/ผูอ้ยู่ในกลุม่เสีย่งโควดิ-19 จ านวน 120 ชดุ  
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ชมรมเวชบคุคลอคัรสงัฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง น าโดย บาทหลวงสดุใจ แสนพลอ่อน จติตาธกิารชมรมเวชบุคคลฯ 
1.)  ผลการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกบัแผนปฏิบติังานเวชบุคคลประจ าปี ค.ศ.2021/2564  
 1.1  ออกหน่วยบรกิารดา้นสขุภาพตามโอกาสต่างๆ เชน่ ฉลองวดั/จดัอบรมหน่วยงาน ฯลฯ  รวม 41 ครัง้ 
 1.2 ออกเยีย่มผูป่้วยและบรกิารตรวจสขุภาพตามชมุชน/หมู่บา้น 2 หมู่บา้น   
 1.3 การบรกิารใหค้ าแนะน า/ปรกึษา/ดูแลดา้นสุขภาพของผูป่้วย (นกับวชและสตับุรุษ) ทัง้ฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉิน 
  อย่างตอ่เนื่อง 48 ครัง้ / 65 คน   
 1.4 โครงการพระสงฆ ์นกับวชสามเณรและเณรสีุขภาพดหี่างไกลโรค 4 ที ่ 
 1.5 รณรงคป์ระชาสมัพนัธใ์นสถานการณ์โควดิ (จดัรายการวทิยุ/ เวป็ไซต/์ Facebook ฯลฯ) 
 1.6 ประสานงานกบัมอลตา้ เรื่องกายอุปกรณ์ รถวลิแชรแ์ละ ผา้ห่ม  

 
 
 
 
 
  

 1.7 โครงการพระสงฆ ์นกับวช สามเณรและเณร ีสุขภาพดหีา่งไกลโรค (อารามรกักางเขนท่าแร่/อารามกาปชูนิ / 
  บา้นเณรฟาตมิา/วดัท่าแร่)  
 
 
 
 

 
 

2.)  กิจกรรมท่ีชมรมเวชบุคคลฯระดบัสงัฆมณฑล ช่วยพระศาสนจกัรและสงัคมท่ีสงักดั 
 อนัเนื่องมาปัญหาโควดิ-19 มอีะไรบา้งทีไ่ดช้ว่ยเหลอืบรรเทาวกิฤตของประเทศ  เชน่ การใหค้ าแนะน า/ ปรกึษาปัญหา  
ใหค้วามชว่ยเหลอื และ การเยีย่มบา้นใหป้ลอดภยั ฯลฯ  
2.1. จดัชดุเวชภณัฑย์าชว่ยเหลอืผูป่้วย/ผูถู้กกกักนั/ผูอ้ยู่ในกลุม่เสีย่งโควดิ-19 จ านวน 120 ชดุ  
 
 
 
 
 

 

2.2 ส่งเสรมิและสนบัสนุนบรกิารพระสงฆน์กับวชใหเ้ขา้ถงึการดูแลสุขภาพ/ การรบัวคัซนีป้องกนัโควดิ-19 
  ( ซนิโนแวค/แอสตรา้ฯ/ซโินฟารม์ ) 
 
 
 
 
 
 

 

2.3. ออกคดักรองโควดิ-19 ตามจุดต่างๆทีม่กีารรวมกลุ่ม(เวลาประกอบพธิบีูชาขอบพระคุณ/ประชมุ ฯลฯ)  
 
 
 
 
 
 

 
3.) จดุเน้นท่ีจะท าในปีหน้า 

3.1. จดัท าแผนการออกเยีย่มหมู่บา้น/ชมุชน ภายในเขตอคัรสงัฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง 
3.2. จดัท าโครงการพระสงฆ ์นกับวช สามเณรและเณร ีสุขภาพดหี่างไกลโรค 
3.3. ร่วมกนัศกึษาธรรมนูญใหม่ส าหรบัผูท้ างานดา้นสุขภาพเพือ่ความเขา้ใจและกา้วเดนิไปพรอ้มกนั 

  3.4. ร่วมกนัศกึษาแนวทาง Synod ของพระศาสนจกัรเพื่อการกา้วเดนิไปดว้ยกนักบัพระศาสนจกัร 

4.) หน่วยงาน / องคก์ร / เครือข่าย ท่ีสนับสนุนและร่วมในการด าเนินงาน (โครงการหรอืกจิกรรม) 
 อคัรสงัฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง  /  ศนูยส์งัคมพฒันาท่าแร่-หนองแสง  

 สภาพระสงัฆราชคาทอลกิแห่งประเทศไทย (คณะกรรมการฝ่ายสงัคม แผนกสขุภาพอนามยั)  
 โรงพยาบาลศนูยส์กลนคร  / โรงพยาบาลอ าเภอกุสุมาลย ์ / โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลท่าแร่  

 โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต าบลชา้งมิง่ /  ศนูยพ์ระมหาไถ่ทา่แร่  / อารามรกักางเขนทา่แร่   

 แพทย/์ พยาบาล/ นกัวชิาการช านาญการ/ แกนน าอาสาสมคัร/ จติอาสา/ ผูม้จีติศรทัธา  

 ส านกังานคาทอลกิสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยัและลีภ้ยั(โคเออร)์ /  ออเดอร ์ออฟ มอลตา้ ประเทศไทย                      
 กองทุนหลกัประกนัสุขภาพแหง่ชาต ิ(สปสช.) ส านกังานเทศบาลต าบลท่าแร่     
 คณะกรรมการคาทอลกิเพือ่ผูอ้พยพยา้ยถิน่และผูต้อ้งขงั (NCCM)         
 คุณพ่อเจา้อาวาสและสภาภบิาลวดัอาสนวหิารอคัรเทวดามคีาแอลท่าแร่                                                                       

 สมาคมวนิเซนเดอปอลอคัรสงัฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง             

5.) บทเรียนในการด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรม          
 5.1. เกดิการประสานงานกบัหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชนในดา้นความร่วมมอืและการเสนอโครงการ   
  (สนง.เทศบาล, โรงพยาบาล, รถกูช้พี, องคก์รต่างๆ ฯลฯ)       
 5.2. การท างานกบัพระสงฆ ์นกับวช สามเณรและเณร ีในเรื่องของการดูแลสขุภาพ การเขา้ถงึสทิธกิารรกัษาพยาบาล 

 

  

    คณุสร้อยเพชร ซึมเมฆ - รายงาน  
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ชมรมเวชบคุคลสงัฆมณฑลราชบรีุ น าโดย บาทหลวงภควี เสง็เจริญ จติตาธกิารชมรมเวชบุคคลฯ 
 

1.)  ผลการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกบัแผนปฏิบติังานเวชบุคคลประจ าปี ค.ศ.2021/2564  

1.1   ร่วมออกหน่วยแพทยเ์คลื่อนทีฯ่ ในชมุชนทีม่คีวามตอ้งการ 

1.2  ประชมุคณะกรรมการฯ ระดบัชาตแิละสงัฆมณฑลฯ ทัง้ระบบออนไลน์ และแบบปกติ 

1.3  ท ากจิกรรมกบับรรดาเยาวชนทีม่คีวามสนใจในงานของชมรมเวชบุคคลฯ เชน่ จติอาสาในการออกหน่วย 

  บรกิารดา้นสขุภาพฯ  

1.4   ใหค้วามรูด้า้นสขุภาพกบัชมุชน และหน่วยงานต่าง ๆ ของทางสงัฆมณฑลฯ 

2.)  กิจกรรมท่ีชมรมเวชบุคคลฯระดบัสงัฆมณฑล ช่วยพระศาสนจกัรและสงัคมท่ีสงักดั                     
อนัเนื่องมาจากปัญหาโควดิ-19 มอีะไรบา้งทีไ่ดช้ว่ยเหลอืบรรเทาวกิฤตของประเทศ เชน่ การใหค้ าแนะน า/ปรกึษาปัญหา       
ใหค้วามชว่ยเหลอื และ การเยีย่มบา้นใหป้ลอดภยั ฯลฯ                                                                                       
2.1  ออกหน่วยบรกิารดา้นสุขภาพเพื่อคดักรองโรคไวรสัโคโรนา 2019 ในโอกาสประชมุ และการฉลองต่าง ๆ ของ  
  หน่วยงานของสงัฆมณฑลฯ พรอ้มทัง้ใหค้ าปรกึษากบัหน่วยงาน และวดัของสงัฆมณฑลฯ เกีย่วกบัการดูแลสขุภาพ  
   และการปฏบิตัตินในชว่งของการระบาดฯ                         
2.2  สมาชกิในเวลาชว่ง Lock down เพื่อเพิม่เตมิความรูด้า้นความเชือ่ และพฒันาศกัยภาพในการใหก้ารชว่ยเหลอืผูอ้ ื่น  
   เชน่ รบัการอบรมออนไลน์เกีย่วกบัความรูท้างพระคมัภรี ์และรบัการอบรมส าหรบัการเป็นผูใ้หค้ าปรกึษาฯ เป็นตน้ 
2.3  ออกเยีย่มชมุชน และน าของไปร่วมบรจิาคใหก้บับุคคลทีต่อ้งกกัตวัเนื่องจากการระบาดฯ                   
2.4  เป็นจติอาสาฉีดวคัซนีโควดิ 19 ใหก้บัประชาชนตามหน่วยงานทีร่ฐัจดัให ้และตามบา้นพกัอาศยัใหก้บับรรดาผูสู้งอายุ 
2.5  อยู่บา้นเพือ่ลดการแพร่กระจายและรบัเชือ้ฯ และสวดภาวนาเพื่อผูอ้ ื่น 
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3.) จดุเน้นท่ีจะท าในปีหน้า                     
3.1  การพฒันาการประชาสมัพนัธง์านของชมรมฯ ในรูปแบบต่าง ๆ ใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัสงัคมปัจจุบนั          
3.2  พยายามเชือ้เชญิบุคคลทีม่นี ้าใจดมีาร่วมงานกบัทางชมรมฯ ทัง้บคุคลทัว่ไปและเยาวชน           
3.3  สนบัสนุน ส่งเสรมิ ความรู ้และพฒันาความสามารถของสมาชกิใหส้ามารถอทุศิตนรบัใชผู้อ้ ื่นไดด้ยีิง่ ๆ ขึน้  

4.) หน่วยงาน / องคก์ร / เครือข่าย ท่ีสนับสนุนและร่วมในการด าเนินงาน (โครงการหรอืกจิกรรม)   
 4.1  คารติสั ประเทศไทย                   

4.2  ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิ ระดบัชาต ิ                 
4.3  สงัฆมณฑลราชบุร ีและหน่วยงานแพร่ธรรมต่าง ๆ ในสงัฆมณฑลฯ             
4.4  คณะนกับวชคามลิเลยีน คณะภคณิผีูร้บัใชผู้ป่้วยแห่งนกับุญคามลิโล และคณะนกับวชอื่น ๆ ในสงัฆมณฑลฯ 

 
 

5.) บทเรียนในการด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรม        
 5.1  การระบาดของโรคฯ ท าใหแ้ผนงานบางอย่างทีว่างไวถู้กยกเลกิไป แต่ส าหรบับุคคลทีม่คีวามตอ้งการทีจ่ะให้ 
  ความชว่ยเหลอืสงัคม และบุคคลอื่น ๆ กจ็ะพยายามหาหนทางวธิกีารต่าง ๆ เพือ่อุทศิตนในการรบัใช้ 
  เพื่อนพีน้่องไดเ้สมอ  
 5.2  หน่วยงานฯ ไม่สามารถด าเนินงานไดโ้ดยล าพงั ตอ้งอาศยั และร่วมมอืซึ่งกนัและกนักบัหน่วยงานอื่น ๆ  
  เพื่อใหก้ารด าเนินงานส าเรจ็ 

    บาทหลวงภควี เสง็เจริญ - รายงาน  
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ชมรมเวชบคุคลสงัฆมณฑลจนัทบรีุ น าโดย บาทหลวงเกรียงไกร สุขจิต  จติตาธกิารชมรมเวชบุคคลฯ 

1.)  ผลการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกบัแผนปฏิบติังานเวชบุคคลประจ าปี ค.ศ.2021/2564  และแผนยทุธศาสตร์
ของพระศาสนจกัร ค.ศ.2016                  
1.  ดว้ยสถานการณ์ Covid-19 ไม่มฉีลองวดัหรอืกจิกรรมออกหน่วยต่างๆ เพราะตอ้งเวน้ระยะห่าง อกีทัง้บคุลากร
  ทางการแพทยม์ที าหน้าทีป่ระจ าในงานทีท่ า จงึไม่มกีารออกหน่อย 

 2.  แต่สิง่ทีท่ าแทน คอื การบรจิาคสิง่ของใหแ้กผู่ท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจาก Covid-19  เชน่ กลุม่ชาวเวยีตนามทีต่กงาน  
   ไมม่งีานท า ไม่มรีายไดอ้ะไรเลย หรอืคนทีอ่ยูใ่นชมุชน ทีไ่มม่งีาน ตกงานขาดรายได ้ 
 3.  โครงการออกเยีย่มคนยากจน ผูสู้งอายุยากไร ้ยงัคงออกเยีย่มทุกเดอืน เพราะสามารถท าได ้เชน่ จนัทบุร ีหวัไผ ่
   4.  โครงการชว่ยฉุกเฉิน เชน่ น ้าท่วมทีส่วนเอเดน ศนูยฟ้ื์นฟูผูต้ดิเชือ้ HIV/AIDS บา้นค่ายระยอง หรอื                 

 ศนูยส์งเคราะหผ์ูสู้งอายุยากไร ้ปราจนีบุร ีไดม้ผีูสู้งอายุตดิ COVID-19 เรากร็วม ตวักนับรจิาคเงนิ สิง่ของ  
 อุปกรณ์การแพทยต์า่งๆ ชว่ยกนั 

 5   โครงการอบรมป้องกนัผูท้ีต่ดิเชือ้ HIV/AIDS ปีทีผ่า่นมาไดจ้ดัอบรม 4 ครัง้ ใหก้บับุคลากร  

 6.  ส่วนโครงการพฒันาศกัยภาพผูส้งูอายุ จดัอบรม 2 ครัง้ 

 7.  จดัใหค้วามรู ้สื่อออนไลน์ เกีย่วกบัสถานณการณ์ COVID-19 
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2.) จดุเน้นท่ีจะท าในปีหน้า           

 1. ออกเยีย่ม ตดิตามและสรา้งเครอืขา่ยแต่ละเขตวดัมากขึน้       
 2. เชญิชวนเวชบุคคลรุ่นใหม่ หรอืคนทีไ่ม่เคยเป็นเวชบุคคล ใหเ้ขาไดเ้ขา้มาเป็นเวช บุคคลของวดัหรอืสงัฆมณฑล
 3. จดักจิกรรมฟ้ืนฟูจติตารมณ์ อบรม ใหก้บัสมาชกิ ระดบัสงัฆมณฑลจนัทบุร ี     

 4. ส่งเสรมิงานออกหน่วย และอาสาสมคัรเยีย่มชมุชนมากขึน้       
 5. จดัท าสือ่ Online ใหค้วามรูง้านอภบิาลมากขึน้        
 6. มสี่วนร่วมกบักจิกรรมส่วนกลาง รายงานสงัคมของพระศาสนจกัร 
3.) หน่วยงาน / องคก์ร / เครือข่าย ท่ีสนับสนุนและร่วมในการด าเนินงาน (โครงการหรอืกจิกรรม)   
 1. ร่วมกบั คามลิเลยีน โซเชยีล เซนเตอร ์ระยอง โครงการ HIV/AIDS      

  2. ร่วมกบั คณะรกักางเขนจนัทบุร ีงานดา้นสขุภาพอนามยัและงานอภบิาล          

  3. ร่วมกบั คามลิเลยีน โซเชยีล จนัทบุร ี    

  4. ร่วมกบัชมรมผูสู้งอายุคาทอลกิ ตามวดั เขตวดัในสงัฆมณฑลจนัทบุร ี           

5. ชมรมสูงอายุเขตวดัของตนเอง                 
6. ร่วมมอืกบัหน่วยงานต่างๆ ในสงัฆมณฑลจนัทบุร ี                                                                                        

4.)  ปัญหา อปุสรรค ในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม  

  1. สมาชกิเวชบคุคลส่วนหนึ่งทีต่ระหนกัและเขา้ใจงานเวชบคุคลคาทอลกิ อกีส่วนหนึ่ง พรอ้มยนิดขีอใหบ้อกมา  
    วา่งกจ็ะมาร่วม แต่ไมพ่รอ้มร่วมประชมุ ปรกึษาหารอื อกีส่วนเงยีบมแีต ่รายชือ่      

 2. บางคน ยงัไม่เขา้ใจบทบาทหน้าที่ หรอื เขา้ใจวา่ตนเองเป็นเวชบุคคล ตอ้งใหค้วามรู ้แนะน า และอธบิายวา่ 
   ทกุคนทีเ่ป็นคาทอลกิ หรอืจติอาสาทีท่ างานดา้นสุขภาพอนามยั เราอยู่ ภายใตโ้ครงสรา้งพระศาสนาจกัรเดยีวกนั
   ทุกคนถอืวา่เป็นเวชบุคคลของเขตวดั หรอืของสงัฆมณฑล           

5.)  ข้อเสนอแนะ   
   1.  ตอ้งสรา้งแกนน าแต่ละเขตวดัในการด าเนนิกจิกรรมงานเวชบุคคลใหเ้ขม้แขง็      

 2.  คนที่ท างานเวชบุคคลตอ้งอดทน เสยีสละ ขยนัมากขึน้  

    บาทหลวงเกรียงไกร สขุจิต  - รายงาน  



ชมรมเวชบคุคลอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ  น าโดย บาทหลวงเอกชยั โสรจัจกิจ จติตาธกิารชมรมเวชบุคคลฯ 
1.)  ผลการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกบัแผนปฏิบติังานเวชบุคคลประจ าปี ค.ศ.2021/2564 

1.1  จดัประชมุวชิาการออนไลน์ เพือ่ส่งเสรมิการรวมตวัของนกัศกึษาสายสขุภาพ 
1.2   เผยแพร่สาสน์วนัผูป่้วยสากลแก่ผูป่้วย และเวชบุคคลในสงักดั 
1.3   ออกหน่วยแพทยพ์ยาบาล สรา้งศนูยพ์กัพงิผูต้ดิเชือ้โควดิ-19  
1.4   ส่งสมาชกิเขา้อบรม LAODATO SI’  เดนิเกบ็ขยะ ท าความสะอาดทีส่าธารณะ 
1.5   รณรงค ์“มหาพรต งดเหลา้ งดบุหรี”่ เป็นพลกีรรม 

2.)  กิจกรรมท่ีชมรมเวชบุคคลฯระดบัสงัฆมณฑล ช่วยพระศาสนจกัรและสงัคมท่ีสงักดั 
       อนัเนื่องมาจากปัญหาโควดิ-19 มอีะไรบา้งทีไ่ดช้ว่ยเหลอืบรรเทาวกิฤตของประเทศ  เชน่ การใหค้ าแนะน า/  
 ปรกึษาปัญหา ใหค้วามชว่ยเหลอื และ การเยีย่มบา้นใหป้ลอดภยั ฯลฯ  

2.1   ใหค้ าแนะน า และใหค้วามชว่ยเหลอื แก่ผูต้อ้งการฉีดวคัซนี 
2.2   ใหค้ าปรกึษา ใหค้วามรูเ้รือ่งโรค รวมถงึวธิปีฏบิตัติวัแก่ผูป่้วยโควดิ-19 และญาต ิ 

 2.3   มูลนิธเิซนตห์ลุยส ์จดัเตรยีมถุงยงัชพี / มอบชดุถุงยงัชพีใหก้บัผูป้ระสบภยัอทุกภยั ในพืน้ทีต่่างๆ 
   -  พืน้ทีว่ดัมารยีส์มภพ บา้นแดน จ.อยุธยา จ านวน 150 ชดุ  (ผา่น คณุพ่อเดชา อาภรณ์รตัน์) 
 
 
 
    

   
 
 
 
 
 
 

   -  พืน้ทีว่ดัพระครสิตประจกัษ ์(วดัเกาะใหญ่) จ.อยุธยา จ านวน 250 ชดุ 
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-  พืน้ทีว่ดันกับุญเทเรซา หน้าโคก จ.อยุธยา จ านวน 50 ชดุ  (ผา่น คณุพ่อธนากร เลาหบุตร) 
-  พืน้ทีว่ดัพระนามกรเยซู อ.พรหมบุร ีจ.สงิหบ์รุ ี จ านวน 250 ชดุ  (ผา่น คณุพ่อประเสริฐ หินฝอยทอง) 
-  พืน้ทีว่ดัแมพ่ระประจกัษ์แห่งภูเขาคารแ์มล  จ.สุพรรณบุร ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- จดัตัง้ Church Community Isolation โดย มสิซงัโรมนัคาทอลกิอคัรสงฆมณฑลกรุงเทพ โรงพยาบาลเซนตห์ลุยส 
   และ โรงเรยีนยอแซฟอุปถมัภ์ ณ ค่ายลกูเสอื “บา้นสวนยอแซฟ” อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม  
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 2.4 เมื่อวนัที ่8 กรกฎาคม 2021 กระทรวงวฒันธรรม ร่วมกบั ดร.สมศกัด์ิ - คณุหญิงปัทมา ลีสวสัด์ิตระกลู ร่วมมอบ
เครื่องมอืแพทย ์อุปกรณ์ทางการแพทย ์ใหแ้ก่โรงพยาบาลคามลิเลยีน เพื่อเป็นก าลงัใจแก่บคุลากรทางการแพทย ์
ภายใตโ้ครงการ “ปันน ้าใจ คนไทยไม่ทิง้กนั”  

 
 
 
 
 
3.) จดุเน้นท่ีจะท าในปีหน้า 
 3.1   ส่งเสรมิใหส้มาชกิรุ่นใหม่เป็นผูน้ าในกจิกรรมต่างๆมากยิง่ขึน้ 
 3.2   ใชส้ือ่มากขึน้ เชน่ จดัประชมุออนไลน์โดยใชห้วัขอ้ทีเ่ป็นสถานการณ์ในชว่งเดอืนนัน้ 
 3.3   ใหส้มาชกิรู ้เขา้ใจ ไตร่ตรอง Synodality ในวงการแพทยแ์ละพระศาสนจกัร 
4.) หน่วยงาน / องคก์ร / เครือข่ายท่ีสนับสนุนและร่วมในการด าเนินงาน (โครงการหรอืกจิกรรม) 
 4.1   โรงพยาบาลเซนตห์ลุยส ์
 4.2   โรงพยาบาลคามลิเลยีน 
 4.3  คารติสัไทยแลนด ์
 5.) บทเรียนในการด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรม 

 การเขา้มาของโควดิ-19 ท าใหส้ถานการณ์เปลีย่นไป เราจงึตอ้งปรบัระยะหา่ง การใชช้วีติต่างๆ และจดัการประชมุ 

 พบปะกนัแบบออนไลน์ ท าใหไ้ดต้ระหนกัถงึโรคระบาดนี้ และเปลีย่นวธิกีารชว่ยเหลอืพีน้่องตอ่ไป 

               พจ.พิชญนาถ วีรานนท ์- รายงาน  
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ชมรมเวชบคุคลสงัฆมณฑลนครสวรรค ์น าโดย บาทหลวงไพศาล ราชกิจ จติตาธกิารชมรมเวชบุคคลฯ 
1. ผลการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกบัแผนปฏิบติังานเวชบุคคลประจ าปี ค.ศ.2021/2564  
   1.1  กจิกรรมบรกิารตรวจสุขภาพ  
 ไม่ไดอ้อกใหบ้รกิาร เนื่องจากนครสวรรค ์มกีารแพร่ระบาดโรคโควดิ-19   

1.2  กจิกรรมชว่ยเหลอืผูทุ้พพลภาพ ผูป่้วยตดิเตยีง 
 มอบทีน่อนลมแก่ผูป่้วยตดิเตยีง และ รถเขน็ผูป่้วยแก่ผูทุ้พพลภาพ ในเขตนครสวรรค/์ พจิติร 3 ราย  

 1.3  โครงการโรงเรยีนสรา้งสุขผูส้งูวยั เทศบาลนครนครสวรรค ์ 
 เป็นการต่อยอดจากโรงเรยีนสรา้งสขุผูสู้งวยั อาสนวหิารนกับุญอนันา เทศบาลนครนครสวรรค ์ในรูปแบบ 
 โรงเรยีนสรา้งสขุผูสู้งวยั เทศบาลนครนครสวรรค ์เป็นรุ่นที ่5 เพื่อสรา้งเสรมิสุขภาพแก่ผูสู้งอายุ โดยจดัการเรยีน 
 การสอน ทุกวนัเสาร ์มผีูสู้งวยัเขา้ร่วมกจิกรรม จ านวน 150 คน  
                      *** หยุดการเรยีนการสอน ตัง้แต่ 10 เมษายน 2021 เนื่องจากการแพร่ระบาดโรคโควดิ-19 
    1.4 โครงการออกก าลงักายดว้ยร าวงยอ้นยุคเพื่อสขุภาพ 
          จดักจิกรรมออกก าลงักายดว้ยร าวงยอ้นยุค เพือ่สรา้งเสรมิสุขภาพแก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค ์ 
 ต่อเนื่องเป็นปีที ่4  มปีระชาชนเขา้ร่วมออกก าลงักาย เฉลีย่วนัละ 300 คนจากสมาชกิ 600 คน ณ อุทยานสวรรค ์ 
 เทศบาลนครนครสวรรค ์ประตู 6 เวลา 18.00 – 20.00 น. ทุกวนั  
    *** หยุดกจิกรรม ตัง้แต่ 10 เมษายน 2021 เนื่องจากการแพร่ระบาดโรคโควดิ-19 
 1.5 โครงการแบ่งปันความรกั ครัง้ที ่5 สูภ้ยัโควดิ 
  ร่วมกบันกัเรยีนสูงอาย ุโรงเรยีนสรา้งสุขผูสู้งวยั เทศบาลนครนครสวรรค ์ สโมสรไลออนสป์ากน ้าโพ นครสวรรค ์  
  โรงเรยีนศลีรว ีอ.เชยีงดาว จ.เชยีงใหม่ กลุ่มจติอาสาพฒันาชนบท LOVE  IN GRACE และชมรมเวชบุคคลคาทอลกิ 
  สงัฆมณฑลเชยีงใหม่ จดัโครงการแบ่งปันความรกัครัง้ที ่5 สูภ้ยัโควดิ ดงันี้  
                     *** ไม่ไดเ้ดนิทางไปท ากจิกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดโควดิแต่ส่งเงนิบรจิาคไปใหพ้ืน้ทีด่ าเนินการเอง  
 1. จดักจิกรรมชว่ยเหลอืบรรเทาทุกข ์มอบเครื่องอุปโภคบรโิภคแก่กลุ่มชาตพินัธุ ์ จ านวน 7 หมู่บา้น จ านวน 500  
     ครวัเรอืน และกจิกรรมส่งเสรมิการศกึษา มอบทุนการศกึษา จ านวน 100 ทนุ ณ โรงเรยีนศลีรว ี อ.เชยีงดาว  
     จ.เชยีงใหม่ วนัที ่20 พฤษภาคม 2021  เป็นเงนิ 300,000.- บาท 
 2. มอบทุนการศกึษาแก่นกัเรยีนทีข่าดแคลนทนุทรพัย ์ณ ศนูยค์าทอลกิเชยีงของ อ.เชยีงของ จ. เชยีงราย  
     จ านวน 60 ทุน เป็นเงนิ 30,000.- บาท 
 3. ส่งมอบหน้ากากอนามยั แก่ชาวบา้นทีไ่ดร้บัผลกระทบจากโควดิ ณ อาสนวหิารนกับุญอนันา จ. นครสวรรค์ 
      จ านวน 2 ลงัๆละ 2000 ชิน้ มูลค่า 6,800.- บาท 
 4. ส่งมอบหน้ากากอนามยั แก่ชาวบา้นทีไ่ดร้บัผลกระทบจากโควดิ ณ อ.ท่าตะโก  จ. นครสวรรค ์ 
      จ านวน 2 ลงัๆละ 2000 ชิน้ มูลค่า 6,800.-  บาท 
 5. ส่งมอบหน้ากากอนามยั แก่ชาวบา้นทีไ่ดร้บัผลกระทบจากโควดิ ณ เกาะบุโหลน จ.สตูล  
      จ านวน 1 ลงัๆละ 2000 ชิน้ มูลค่า 3,400.- บาท 
 6. ส่งมอบหน้ากากอนามยั แก่ชาวบา้นทีไ่ดร้บัผลกระทบจากโควดิ ณ ศนูยค์าทอลกิเชยีงของ อ.เชยีงของ จ.เชยีงราย 
      จ านวน 1 ลงัๆละ 2000 ชิน้ มูลค่า 3,400.- บาท    
     รวมเป็นเงินทัง้ส้ิน  350,400.- บาท 
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 1.6  โครงการแบ่งปันความรกั ครัง้ที ่6 ชว่ยเหลอืเรง่ด่วนผูป้ระสบอุทกภยั      
ร่วมกบัสโมสรไลออนสป์ากน ้าโพ นครสวรรค ์และกลุ่มจติอาสาพฒันาชนบท LOVE  IN GRACE  

โครงการแบ่งปันความรกั ครัง้ที ่6 ชว่ยเหลอืเรง่ด่วนผูป้ระสบอุทกภยั บรรเทาความเดอืดรอ้นของชาวบา้น 
และครอบครวัผูป้ระสบอุทกภยั จากสถานการณ์พายุดเีปรสชนั “เตีย้นหมู่” น ้าป่าท าลายขา้วของทรพัยส์นิ  
ชมุชนนกับุญฟรงัซสีเซเวยีร ์อ.อุม้ผาง จ.ตาก วนัที ่1 - 15 ตุลาคม 2021 โดยส่งมอบเงนิผา่น 
บาทหลวงศิริชาญ เอียงผาสขุ อุปสงัฆราชสงัฆมณฑลนครสวรรค ์ใหค้ณุพ่อเรย ์ผูร้บัผดิชอบชมุชน อุม้ผาง 
ไปด าเนินการ  รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 120,000.- บาท  

      *** ไม่ไดเ้ดนิทางไปท ากจิกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดโควดิแต่ส่งเงนิบรจิาคไปใหพ้ืน้ทีด่ าเนินการเอง 
1.7 กจิกรรมทีช่มรมเวชบุคคลฯระดบัสงัฆมณฑล ชว่ยพระศาสนจกัรและสงัคม ในสงักดัสงัฆมณฑลนครสวรรค ์ 
   อนัเนื่องมาจากปัญหาโควดิ-19 โดยใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัวธิกีารป้องกนัโควดิ ทางสือ่ออนไลน์ ประสาน 
   เจา้หน้าทีศ่นูยโ์ควดิ-19 สปร.โรงพยาบาล  เทศบาลนครนครสวรรค ์ในกรณมีผีูต้ดิเชือ้โควดิ-19  ในชมุชน 
   อาสนวหิารนกับุญอนันานครสวรรค ์          
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2. จดุเน้นท่ีจะท าในปีหน้า 
 -  ชว่ยเหลอืผูไ้ดร้บัผลกระทบจากภยัภบิตัแิละการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19        
3. หน่วยงาน / องคก์ร / เครือข่าย ท่ีสนับสนุนและร่วมในการด าเนินงาน (โครงการหรือกิจกรรม) 
   2.1   ชมรมผูสู้งอายุ อาสนวหิารนกับุญอนันา (องคก์รสาธารณประโยชน์)  
   2.2   ศนูยพ์ฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายุ เทศบาลนครนครสวรรค ์
   2.3   โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารกัษ ์นครสวรรค ์  
   2.4   โรงพยาบาลพริน๊ปากน ้าโพ นครสวรรค ์
   2.5   โรงพยาบาลศรสีวรรค ์นครสวรรค ์
   2.6   โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ นครสวรรค ์ 
   2.7   โรงเรยีนลาซาลโชตริว ีนครสวรรค ์  
   2.8   วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  สวรรคป์ระชารกัษ์ นครสวรรค ์ 
   2.9   สโมสรไลออนสป์ากน ้าโพ นครสวรรค ์
   2.10  กลุม่จติอาสาพฒันาชนบท LOVE IN GRACE กรุงเทพ  
4. บทเรียนในการด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรม 
 1.  พืน้ทีค่วามรบัผดิชอบกวา้งถงึ 13 จงัหวดั การเดนิทางไมส่ะดวก ท าใหไ้ม่สามารถร่วมท ากจิกรรมได ้ แกไ้ขโดย 
      ใชก้ารประสานทางโทรศพัทใ์นการท างาน และขอความร่วมมอืจากบคุคลจติอาสาและองคก์รบ าเพญ็ประโยชน์ 
      เพือ่สงัคม  
          2.  ท าตามน ้าพระทยัและใชป้รชีาญาณทีพ่ระองคม์อบใหท้ างานเพือ่สงัคมตามก าลงัความสามารถ 
  3.  การสรา้งพนัธมติรเป็นสิง่ทีม่คีุณค่า ในการชว่ยเหลอืผูร้อคอยโอกาส 
  4.  การด าเนินการโรงเรยีนสรา้งสุขผูสู้งวยัและการออกก าลงักายดว้ยร าวงยอ้นยุค นอกจากจะชว่ยสรา้งเสรมิ
  สุขภาพแก่ผูสู้งอายุและบุคคลทุกเพศทุกวยัแลว้ยงัเป็นแหล่งรวมธารน ้าใจในการแบ่งปันแก่ผูไ้ดร้บัผลกระทบ
  ต่างๆไดเ้ป็นอยา่งด ี
  5. การเขา้ร่วมเป็นสมาชกิขององคก์ารการกุศล เชน่ สโมสรไลออนส ์มสี่วนชว่ยในการท ากจิกรรมเพื่อสงัคม 
  สอดคลอ้งกบัภารกจิรกัและรบัใชข้องพระศาสนจกัร 
5. ข้อเสนอแนะ 

 เนื่องจากสมาชกิเวชบุคคลทีเ่ป็นคาทอลกิ มจี านวนน้อยและไม่คอ่ยสะดวกในการเขา้ร่วมกจิกรรม ควรปรบั
บทบญัญตัใิหบุ้คคลทีต่า่งศาสนาเป็นสมาชกิได ้  

              อาจารยอ์รพิน แสงสว่าง - รายงาน  



- 24 - 

 

 

มูลนิธิมาริสทเ์อเชีย ระนอง สงัฆมณฑลสรุาษฎรธ์านี  น าโดย  Fr.Hrmes Sabud Sm ผูจ้ดัการแผนกสขุภาพฯ  
1.)  ผลการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกบัแผนปฏิบติังานเวชบุคคลประจ าปี ค.ศ.2021/2564                               

 มูลนิธิมาริสทเ์อเชีย ใหก้ารพฒันาคุณภาพชวีติผูต้ดิเชือ้เอชไอวใีนกลุ่มแรงงานขา้มชาต ิเพือ่ใหไ้ดร้บัสทิธิใ์นการเขา้ถงึ
กระบวนการรกัษาในโรงพยาบาลรฐัอย่างต่อเนื่อง เชน่ ประสานงานกบัทางโรงพยาบาลระนองในการรบัเคสเขา้มาและ     
ด าเนินงานเรื่องเอกสารใหถ้กูตอ้งเพื่อท าบตัรสขุภาพและรบัยาตา้นในโรงพยาบาลรฐั การฝึกฝนใหแ้กนน าผูต้ดิเชือ้ได ้                              
เขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆ ทีจ่ดัขึน้โดยหน่วยงานอืน่ เชน่ การใหค้ าปรกึษาในกลุ่มผูป่้วยดว้ยกนัและการวางแผนครอบครวั                          
ในกลุ่มผูต้ดิเชือ้ การใหค้วามรูใ้นชมุชนแรงงานขา้มชาตเิกีย่วกบั HIV/AIDS เพื่อป้องกนัการแพร่เชือ้ในกลุม่แรงงาน                          
และเป็นการสนบัสนุนใหผู้ท้ีต่ดิเชือ้กลา้ทีจ่ะออกมาจากภายใตก้รอบทีบ่งัตวัเองอยู่ เชน่ กลา้ทีจ่ะรกัษาอาการตอ่เนื่องใน
โรงพยาบาล โดยม ีมูลนิธมิารสิทเ์อเชยี เป็นผูป้ระสานงานให ้การออกพืน้ทีต่รวจเยีย่มคนไขใ้นชมุชนเป็นการตดิตาม                              
อาการคนไขแ้ละใหก้ารชว่ยเหลอืคนไขก้ลุม่นี้ในดา้นสขุภาพอนามยั รวมถงึการแจกจา่ยถุงยงัชพีในทุกๆเดอืนเพื่อ                                             
แบ่งเบาภาระใหค้นไขท้ีม่รีายไดน้้อยและกลุ่มทีไ่ม่สามารถท างานไดเ้นื่องจากอาการป่วย 

2.)  กิจกรรมท่ีมูลนิธิมาริสทเ์อเชีย ช่วยพระศาสนจกัรและสงัคมท่ีสงักดั 
อนัเนื่องมาปัญหาโควดิ-19  มอีะไรบา้งทีไ่ดช้ว่ยเหลอืบรรเทาวกิฤตของประเทศ  เชน่ การใหค้ าแนะน า/ ปรกึษาปัญหา  
ใหค้วามชว่ยเหลอื และ การเยีย่มบา้นใหป้ลอดภยั ฯลฯ        
 โดยทาง มูลนิธิมาริสทเ์อเชีย ไดอ้อกพืน้ทีใ่หค้ าปรกึษา รบัฟังจากคนไขท้ีป่ระสบปัญหาในชว่งโรคระบาดหนกั เป็น 
การบรรเทาความวติกกงัวลใหค้นไข ้รวมถงึการแจกจ่ายอุปกรณ์ป้องกนัโรค เชน่ เจลลา้งมอื แอลกอฮอล ์หน้ากากอนามยั  
และใหค้วามรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการป้องกนัโรค Covid-19 ในชมุชน โดยทางเจา้หน้าทีไ่ดเ้คร่งครดัต่อมาตรการป้องกนั 
โรคตดิต่อ Covid-19 ทีท่างสาธารณสุขไดป้ระกาศไว ้ด าเนินงานดา้นการรบัยาตา้นแทนคนไข ้ทีโ่รงพยาบาลระนอง และ 
แจกจ่ายใหต้ามวนันดัคนไขแ้ละใหค้วามรูเ้กีย่วกบัยาตา้นตามค าแนะน าของแพทยแ์ละเภสชักร เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ 
ใหป้ระเทศชาตแิละบา้นเมอืง  



 

 

มูลนิธิมาริสทเ์อเชีย ระนอง สงัฆมณฑลสรุาษฎรธ์านี  น าโดย  Fr.Hrmes Sabud Sm ผูจ้ดัการแผนกสขุภาพฯ  
1.)  ผลการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกบัแผนปฏิบติังานเวชบุคคลประจ าปี ค.ศ.2021/2564                               

 มูลนิธิมาริสทเ์อเชีย ใหก้ารพฒันาคุณภาพชวีติผูต้ดิเชือ้เอชไอวใีนกลุ่มแรงงานขา้มชาต ิเพือ่ใหไ้ดร้บัสทิธิใ์นการเขา้ถงึ
กระบวนการรกัษาในโรงพยาบาลรฐัอย่างต่อเนื่อง เชน่ ประสานงานกบัทางโรงพยาบาลระนองในการรบัเคสเขา้มาและ     
ด าเนินงานเรื่องเอกสารใหถ้กูตอ้งเพื่อท าบตัรสขุภาพและรบัยาตา้นในโรงพยาบาลรฐั การฝึกฝนใหแ้กนน าผูต้ดิเชือ้ได ้                              
เขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆ ทีจ่ดัขึน้โดยหน่วยงานอืน่ เชน่ การใหค้ าปรกึษาในกลุ่มผูป่้วยดว้ยกนัและการวางแผนครอบครวั                          
ในกลุ่มผูต้ดิเชือ้ การใหค้วามรูใ้นชมุชนแรงงานขา้มชาตเิกีย่วกบั HIV/AIDS เพื่อป้องกนัการแพร่เชือ้ในกลุม่แรงงาน                          
และเป็นการสนบัสนุนใหผู้ท้ีต่ดิเชือ้กลา้ทีจ่ะออกมาจากภายใตก้รอบทีบ่งัตวัเองอยู่ เชน่ กลา้ทีจ่ะรกัษาอาการตอ่เนื่องใน
โรงพยาบาล โดยม ีมูลนิธมิารสิทเ์อเชยี เป็นผูป้ระสานงานให ้การออกพืน้ทีต่รวจเยีย่มคนไขใ้นชมุชนเป็นการตดิตาม                              
อาการคนไขแ้ละใหก้ารชว่ยเหลอืคนไขก้ลุม่นี้ในดา้นสขุภาพอนามยั รวมถงึการแจกจา่ยถุงยงัชพีในทุกๆเดอืนเพื่อ                                             
แบ่งเบาภาระใหค้นไขท้ีม่รีายไดน้้อยและกลุ่มทีไ่ม่สามารถท างานไดเ้นื่องจากอาการป่วย 

2.)  กิจกรรมท่ีมูลนิธิมาริสทเ์อเชีย ช่วยพระศาสนจกัรและสงัคมท่ีสงักดั 
อนัเนื่องมาปัญหาโควดิ-19  มอีะไรบา้งทีไ่ดช้ว่ยเหลอืบรรเทาวกิฤตของประเทศ  เชน่ การใหค้ าแนะน า/ ปรกึษาปัญหา  
ใหค้วามชว่ยเหลอื และ การเยีย่มบา้นใหป้ลอดภยั ฯลฯ        
 โดยทาง มูลนิธิมาริสทเ์อเชีย ไดอ้อกพืน้ทีใ่หค้ าปรกึษา รบัฟังจากคนไขท้ีป่ระสบปัญหาในชว่งโรคระบาดหนกั เป็น 
การบรรเทาความวติกกงัวลใหค้นไข ้รวมถงึการแจกจ่ายอุปกรณ์ป้องกนัโรค เชน่ เจลลา้งมอื แอลกอฮอล ์หน้ากากอนามยั  
และใหค้วามรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการป้องกนัโรค Covid-19 ในชมุชน โดยทางเจา้หน้าทีไ่ดเ้คร่งครดัต่อมาตรการป้องกนั 
โรคตดิต่อ Covid-19 ทีท่างสาธารณสุขไดป้ระกาศไว ้ด าเนินงานดา้นการรบัยาตา้นแทนคนไข ้ทีโ่รงพยาบาลระนอง และ 
แจกจ่ายใหต้ามวนันดัคนไขแ้ละใหค้วามรูเ้กีย่วกบัยาตา้นตามค าแนะน าของแพทยแ์ละเภสชักร เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ 
ใหป้ระเทศชาตแิละบา้นเมอืง  
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3.) หน่วยงาน / องคก์ร / เครือข่ายท่ีสนับสนุนและร่วมในการด าเนินงาน (โครงการหรอืกจิกรรม) 
 โดยทางมูลนิธมิานิสทเ์อเชยีจะมเีครอืขา่ยทีช่ว่ยด าเนนิงานและใหก้ารสนบัสนุนและร่วมในการด าเนินงานมดีงันี้  
 1.   โรงพยาบาลระนอง  

2.   ส านกังานสาธารณสุขระนอง ( สสจ ) 
3.   ส านกังานศภุนมิติ ( ระนอง )  
4.   ศนูยส์งัคมพฒันา มูลนิธคิาทอลกิ สุราษฎรธ์านี 
5.   คามลิเลยีน โซเชยีล เซนเตอร ์ระยอง  
6.   ศนูยอ์ภบิาลคามลิเลยีน ลาดกระบงั กรุงเทพฯ  
7.   ส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ 
8.   เครื่องขา่ย ซสิเตอร ์ (RNDM ) เกาะสอง ประเทศเมยีนมาร ์ 
9.   เครอืขา่ย ซสิเตอร ์ (Myit Ta Kyae Bone)  

10.  แกนน าแรงงานขา้มชาตเิพื่อการกุศล  
11.  Society of Mary  

12.  Ministry of love  

13.  Better Life education 

14.  UNICEF  

15.  Foundation for Education and Development ( FED )  

4.) บทเรียนในการด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรม 
 บทเรยีนทีไ่ดใ้นการด าเนินงาน คอื การปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ปัจจุบนั เรยีนรูท้ีจ่ะท างานร่วมกบัผูอ้ ื่น  
 เรยีนรูท้ีจ่ะฟังผูป่้วยทนัทเีกีย่วกบัยาตา้น เอกสารต่างๆเชน่บตัรสุขภาพและการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาทกัษะการให้ 
 ค าปรกึษา เรยีนรูก้ารฟัง ตอบสนองอยา่งสรา้งสรรคน์อกนี้ได ้เรยีนรูก้ารใชท้รพัยากร แพลตฟอรม์ออนไลน์กบัองคก์ร 
 อื่น ๆ ในการประชมุการท างานร่วมกนักบัผูอ้ ืน่ 
5.) ข้อเสนอแนะ โดยทางมูลนิธมิารสิทเ์อเชยี อยากเรยีนเชญิใหท้่านและทมีงานไดล้งมาเยีย่มทางศนูยร์ะนอง ภาคใต ้  
 อยากใหท้างหน่วยงานทีม่คีวามรูค้วามสามารถในดา้นการพยาบาลคนไข ้รวมถงึการใชค้ าศพัทเ์ฉพาะทางการแพทย ์ 
 และการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ใหค้วามรู ้เวริค์ชอ็ปทางออนไลน์ เพือ่เป็นการพฒันาการท างานของเจา้หน้าที ่           
 มูลนิธมิารสิทเ์อเชยี 

              Su Su Aye Aung  - รายงาน  


