
 
    
 
 
        
                                

            
     
                       

         เมื่อวันท่ี 15 ตุลาคม 2559 ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานธรรมปกรณ (เชียงใหม) 

และเครือขายองคกรดําเนินงานผูสูงอายุจังหวัดเชียงใหมจัดงานวันผูสูงอายุสากล บําเพ็ญกุศลอุทิศ    

ถวายแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช และสืบชะตาหลวงจังหวัดเชียงใหม ประจําป 

2559  ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม โดยมีทานผูวาราชการ          

จังหวัดเชียงใหม (นายปวิณ ชํานิประศาสน) เปนประธานในพิธี มีผูสูงอายุ เครือขาย ชมรมผูสูงอายุ     

และประชาชนทั่วไป จาก 25 อําเภอ จํานวน 2,500 คน รวมงานในคร้ังน้ี      

ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน 

ใบอนุญาตที่ 1/2537 

ไปรษณียโทรเลขพระสิงห 

ศูนยพฒันาการจัดสวัสดิการสงัคมผูสูงอายุบานธรรมปกรณ (เชียงใหม) 

เลขที่ ๑ ถนนมูลเมือง ตําบลพระสิงห อําเภอเมืองเชียงใหม 

จงัหวัดเชียงใหม  ๕๐๒๐๐ 



  
                
                      
     

                      
                        
    

            วันท่ี 28 ตุลาคม 2559 นางม่ิงขวัญ วีระชาติ ผูอํานวยการศูนยฯ รวมประชุม

ประจําเดือน พรอมกับรวมพิธีทําบุญทอดผาปาสามัคคีเน่ืองในวันคลายวันครบรอบ      

กอตั้งศูนยฯ รวมกิจกรรมสุขสันตวันเกิดใหกับสมาชิกศูนยฯ ที่เกิดในเดือนตุลาคม และ

รับประทานอาหารรวมกัน 

        เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ศูนยฯ ผูสูงอายุบานธรรมปกรณ (เชียงใหม) จัดงานครบรอบสถาปนาศูนย 

61 ป มีพิธีบวงสรวงพระประชาบดี ศาลพระภูมิและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ เจาหนาที่รวมทําบุญตักบาตร นิมนต

พระสงฆ จํานวน 9 รูป สวดทักษิณานุปทาน ถวายผาบังสกุลและเจริญพระพุทธมนต ทําพิธีสืบชะตา   

แบบลานนา พระสงฆแสดงพระธรรมเทศนา “สารากริวิชชาณศูตร” เพื่ออุทิศสวนกุศลใหกับคุณตาคุณยาย

ท่ีลวงลบั และเพ่ือเปนสิริมงคลแกศูนยฯ ผูสูงอายแุละบุคลากร 

   วันท่ี 7 ตุลาคม 2559 คณาจารยและนักศึกษาภาควิชากิจกรรมบําบัด คณะเทคนิคการแพทย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดโครงการบริการกิจกรรมบําบัดสําหรับผูสูงอายุ โดยจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะ

ความคิด ความสามารถ ฝกทักษะในการสื่อสาร การตอบคําถาม และการดแูลเร่ืองสุขภาพ  

          วันที่ 19 ตุลาคม 2559 นักศึกษาภาควิชากิจกรรมบําบัด คณะเทคนิคการแพทย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดกิจกรรมกายภาพบาํบัดใหกับผูสูงอาย ุ



                                                  

           
                 
         
        วันที่ 21 ตุลาคม 2559 ขาราชการเจาหนาท่ีและผูสูงอายุ ศูนยฯ บานธรรมปกรณ 

(เชยีงใหม) รวมกันจัดกิจกรรม “โครงการวันรักตนไมประจําปของชาติ พ.ศ. 2559” 

      วันที่ 7 ตุลาคม 2559 คณะทํางานและท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย เย่ียมหนวยงานเพื่อรับทราบผลการดําเนินงาน และเย่ียมเยยีนใหกําลงัใจผูสงูอาย ุ       
 

        วันที่ 1 ตุลาคม 2559 นางสาววัชราภรณ ไชยนาม นักศึกษาคณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดเก็บขอมูลวิจัยเร่ือง “รูปแบบการพัฒนาผูสูงอายุเชิงสรางสรรค

ผานกิจกรรมและบริการชุมชนของศูนยบริการผูสูงอายุปยะมาลย”  

             วันท่ี 21 ตุลาคม 2559 โครงการบริการกิจกรรมบําบัดสําหรับผูสูงอายุในชุมชน   

โดยศูนยบริการผูสูงอายุเชียงใหม (ปยะมาลย) รวมกับภาควิชากิจกรรมบําบัด คณะเทคนิค

การแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ออกเยี่ยมบานผูสูงอายุ ใหคําแนะนําเก่ียวกับการดูแล

สุขภาพเบื้องตน รวมถึงเร่ืองการฟนฟูสมรรถภาพเพื่อพัฒนาทักษะในการประกอบกิจวัตร

ประจําวัน         



    
       
                              
     

    
  
                                      

             วันท่ี 18 ตุลาคม 2559 นักศึกษาคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม      

เขาศึกษาดูงานดานการดูแลผูสูงอาย ุพรอมท้ังเย่ียมชมและใหกําลังใจผูสูงอายใุนศูนยฯ 
      นายแพทยเกษม  อุตมวิชัย ตรวจสุขภาพผูสูงอายุที่เจ็บปวย พรอมทัง้แนะนําการดูแล

รักษาและปองกันตนเอง ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 

            วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ศูนยฯ รวมกับหนวยสรางเสรมิสขุภาพโรงพยาบาลมหาราช

นครเชยีงใหม ตรวจวัดสายตาใหกับผูสูงอายุภายในศนูยฯ 

 

วนัที่ 2 ตุลาคม 2559 นกัศึกษาภาควิชากิจกรรมบําบัด คณะเทคนิคการแพทย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม เขาศึกษาดูงานภารกิจของศูนยฯ และการดูแลผูสูงอายุในศูนยฯ 

          นักศึกษา ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวบรวม

ขอมูลเพื่อการศึกษาในรายวิชาจิตวิทยาคลินิกเบื้องตน โดยใชแบบสอบถามกับผูสูงอายุ   

ในศูนยฯ เพื่อศึกษาความเปนมาและแนวทางใหม ดานจิตวิทยาคลินิก ความผิดปกติทางจิต 

และการบําบัดทางจิต ในวนัท่ี 19 ตุลาคม 2559 



                                           

                                          

- จัดทํารูปเลมขอมูลภารกิจศูนยฯ ขอมูลเครือขายที่เก่ียวของและรายละเอียด

การรับบรจิาค เพื่อเปนคูมือในการใหบริการขอมูลและการรับบริจาค 

- ใหบริการขอมูลการบรหิารจัดการองคกรและภารกิจของหนวยงานแกนักเรียน 

นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 

 

 บริการใหคําปรึกษาแนะนําประชาชนท่ัวไป เก่ียวกับสวัสดกิารผูสูงอาย ุระเบยีบการนํา

ผูสูงอายเุขารบับริการภายในศูนยฯ และประสานสงตอผูประสบปญหาความเดอืดรอน       

                        -  ตดิตอดวยตนเอง     จํานวน  12  ราย   

                     -  ทางโทรศพัท          จํานวน    5  ราย 

                        - ตดิตอทางเมล          จํานวน    1  ราย  

                     - สงตอหนวยงานอื่น    จํานวน    1  ราย 
เมื่อวนัท่ี 19 ตุลาคม 2559 นักเรียนจากโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย  

จัดกิจกรรมสัมผัสชีวิตผูสงูอายุในศูนยฯ 

นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมทํากิจกรรมจิตอาสาในการ

ดูแลผูสูงอายุ ทําความสะอาดอาคารเรือนนอน และบริเวณโดยรอบศูนยฯ โดยมาทํากิจกรรม

ทุกวันพุธ วนัเสาร และวันอาทิตย วนัละ 12 คน 



                           
                

                                        

วันที่ 19 ตุลาคม 2559 งานการจดัสวสัดิการสังคมผูสูงอายใุนชุมชน รวมประชุมหารือ

แกนนําชุมชนเพื่อการจัดต้ังโรงเรียนผูสงูอายุตําบลทุงป อําเภอแมวาง จงัหวัดเชียงใหม 

วันที่ 21 ตุลาคม 2559 งานการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุในชุมชน ลงพื้นที่รวมกับ

นายกเทศมนตรีตําบลแมคือและคณะ เพื่อสาํรวจการปรับปรุงสถานที่ ใชในการจัดต้ังศูนยดูแล

ผูสูงอายุที่ยากจนในชมุชน 

วันที่ 20 ตุลาคม 2559 งานการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุในชุมชน รวมหารือกับเทศบาลตาํบล

ทากวาง เพ่ือคัดเลือกและสํารวจการซอมแซมปรับปรุงบานผูสูงอายุในพ้ืนที่ ศพอศ. เพ่ือดําเนนิการวางแผน

ซอมแซมในปงบประมาณ 2560 

         งานการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุในชุมชน รวมประชุมกับแกนนําทองถิ่น องคการบริหารสวน

ตําบลดอยเตา หารือแนวทางการซอมบานและสถานที่จัดกิจกรรมผูสูงอายุ ที่จะดําเนินซอมแซม/ปรับปรุง 

ในปงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 

     วันที่ 25 ตุลาคม.59 งานการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุในชุมชนรวมประชุมวางแนวทางการจัดต้ัง  

ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ตําบลบานกาด อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม โดยมี องคการบริหาร   

สวนตําบลบานกาดและชมรมผูสูงอายุตําบลบานกาดเขารวมประชุมในคร้ังนี้ 


