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วิสัยทัศน์          
ประชากรของพระเจ้ามีสุขภาพกายใจสมบูรณ์ 

และร่วมเป็นหน่ึงเดียวกันฉันพี่น้อง                      
เปี่ยมด้วยคุณธรรมในความรักของพระเจ้า     

พันธกิจ                                                               
ส่งเสริมเวชบุคคล เครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่ายผู้ตดิเชื้อให้ได ้
รับการอภิบาล และอุทิศตนรับใช้ปวงชนด้านสุขภาพอนามัย 
โดยเน้นผู้ยากไร้ตามแบบอย่างพระเยซูเจ้า    

 

กรกฎาคม กรกฎาคม กรกฎาคม ---   สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม 2015/2558 2015/2558 2015/2558 ( ( ( ฉบับท่ี ฉบับท่ี ฉบับท่ี 444   ))) 
  

         “““พัฒนาศักยภาพบุคลากร ต่อการประกาศข่าวดีใหม่ในงานพัฒนาพัฒนาศักยภาพบุคลากร ต่อการประกาศข่าวดีใหม่ในงานพัฒนาพัฒนาศักยภาพบุคลากร ต่อการประกาศข่าวดีใหม่ในงานพัฒนา” ” ”    
กรรมาธิการฝ่ายสังคมในสภาพระสังฆราชคาทอลิก ร่วมกับ แผนกพฒันา                                                            
และแผนกยุตธิรรมสันติ น าโดย พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา ประธาน                                              
กรรมาธิการฯ บาทหลวงอนุชา ชาวแพรกน้อย ผู้อ านวยการแผนกพัฒนา                                                   
คุณอัจฉรา สมแสงสรวง ผู้อ านวยการแผนกยตุิธรรมและสันติ ร่วมด้วย พระสงฆ์ ผู้อ านวยการศูนยส์ังคม ผู้อ านวยการ 
แผนกในกรรมาธกิารฝ่ายสังคม (คาริตัส) พระสงฆ์ ผู้สนใจงานอภิบาลและงานพัฒนาสังคม 
ผู้ปฏิบัติงานจาก 10 ศูนย์สังคมพฒันา จ านวน 50 คน เข้าร่วมโครงการ “พัฒนาศกัยภาพ 
บุคลากร ต่อการประกาศข่าวดีใหม่ในงานพฒันา” ระหว่างวันที่ 24 - 28 สิงหาคม 2015  
ณ ภูไอยรา รีสอร์ท จ.นครนายก วตัถปุระสงค ์: เพื่อเสริมสร้างความเขม้แข็งในการท างาน 
ประกาศข่าวดี ด้วยการท าความเข้าใจประวัติศาสตร์ เรียนรู้สถานการณ์ปัจจุบัน ไตร่ตรอง 
และแสวงหาแนวทางท างานด้วยการบูรณาการ พันธกิจ ส่งเสริมสิทธมินษุยชน ความยุตธิรรม 
และสันติในงานพฒันาสังคม โดยใช้ กระบวนการ: Input workshop แบบ See Judge Act    
คุณอัจฉรา สมแสงสรวง ผู้อ านวยการแผนกยตุิธรรมและสันติ น าเสนอช่วงแบ่งปันการท างาน  
ในอดีต - ปัจจุบัน สรุปภาพรวม 1.จุดเปล่ียนรูปแบบการท างานที่แตกต่างจากอดีตสู่ปัจจุบัน คือ บุคลากรในอดีตลงไป 
ท างานกับชาวบ้าน กินอยู่ร่วมใช้ชีวิตสัมผัสความเป็นจริงกับชาวบ้าน  แต่ปัจจุบัน เน้นการประสานเช่ือมโยง โดยส่ง 
เจ้าหน้าที่ลงชุมชนท ากิจกรรมร่วมกับผู้น าชุมชน 

         “““พัฒนาศักยภาพบุคลากร ต่อการประกาศข่าวดีใหม่ในงานพัฒนาพัฒนาศักยภาพบุคลากร ต่อการประกาศข่าวดีใหม่ในงานพัฒนาพัฒนาศักยภาพบุคลากร ต่อการประกาศข่าวดีใหม่ในงานพัฒนา”””   
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๑ 



2.จุดอ่อนในงานพัฒนาบุคลากรคือ ขาดผู้สืบทอดงาน ผู้อ านวยการในอดีตที่จะมารับผิดชอบงาน  
ผ่านการถ่ายทอดงานที่เขม้ขน้จากส่วนกลาง คอื สภาคาทอลิกเพื่องานพัฒนา พนักงานใหม่ๆ 
ได้เรียนรู้งานจากรุ่นสู่รุ่น เมื่อเกิดปัญหาอุปสรรคก็ร่วมเรียนรู้ไปพร้อมๆ กนั ซึ่งกระบวนการ 
เรียนรู้ดังกล่าว เกิดขึ้นในช่วงขณะที่ท างาน... การท างานเพื่อชาวบ้านผูไ้ด้รับผลกระทบ มนัท า 
ให้รู้สึกมคีุณค่า ได้รับพระพรเสมอๆ และได้รับการยอมรับจากชมุชน สังคม และครอบครัว  

ดร.สุริชัย หวันแก้ว น าเสนอ สภาพปัญหาด้านสังคมที่ท้าทาย                                                
งานพัฒนาสังคมในเร่ือง 1.ความเหล่ือมล้ าทางสงัคม                                             
2.ความเจริญกับความเหล่ือมล้ า ภายในระบบทนุนิยมโลกาภิวัฒน์                                           
3.วัฒนธรรมทิ้งขว้างต่อการเลือกปฏิบัติต่อคนชายขอบ 
4.ภาวะความเหล่ือมล้ าและไม่เป็นธรรมและความเสี่ยงระดับโลก 
5.ฐานะคนนอกมองเข้าไปในศาสนจักร : ตอบสนองต่อปัญหาความ                     
เหล่ือมล้ าอย่างไร  6.บทบาทศาสนจกัรในขัน้ตอนใหมข่องโลก 

บาทหลวงยอด เสนารักษ์ อุปสังฆราชสังฆมณฑลจันทบุรี น าเสนอแนวคดิทางศาสนา : มิติการ 
ท างานพัฒนาสังคมวิเคราะห์ 10 ประเด็นเด่นจากสมณสาส์นฉบับใหมข่องสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส                         
เรียกร้องให้มี “การปฏิรูปเชิงวัฒนธรรมอย่างกว้างขวาง” สมณสาสน์“ขอค าสรรเสริญจงมีแด่พระองค์”                          
LAUDATO SII 1.มิติชีวิตฝ่ายจิตเป็นส่วนหนึ่งทีต่้องน ามาอภิปรายบนพื้นฐานธรรมชาติสิ่งแวดลอ้ม 
2.คนจนได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศมากกว่าคนอืน่ 3.การมีนอ้ยเหมือนการมีมาก 4.ตั้งแต่นี้ไป 

ขอใหค้ าสอนด้านสังคมของพระศาสนจกัรเน้นถึงธรรมชาติสิ่งแวดล้อมด้วย 5.การอภิปรายเกีย่วกบัระบบนิเวศนั้นต้อง 

อ้างอิงจากรากฐานในพระคัมภีร์และธรรมประเพณีของพระศาสนจกัร 6.สรรพสิ่งในโลกผูกพันเช่ือมโยงกนัหมดในทกุระบบ 

ชีวิต รวมทั้งเร่ืองเศรษฐกิจ 7.การคน้คว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมควรได้รับการยกย่อง และน า 
มาใช้ให้ถูกต้อง 8.ความเมินเฉยและความเห็นแก่ตัวท าให้ปัญหาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเลวร้ายขึ้น 9.การเสวนาในระดับโลก 
และความเอื้ออาทรซึ่งกนัและกันเป็นสิ่งจ าเป็นทีสุ่ด 10.เรียกร้องให้เร่ิมต้นเปล่ียนหัวใจ 
 บาทหลวงยอดชาย เล็กประเสริฐ ผู้อ านวยการฝ่ายสังคมอัครสังฆมณฑล                                        
 กรุงเทพ น าเสนอแนวทางของ Pope Francis ต่อการท างานพัฒนาสังคม  :                                          
 เพื่ออาณาจกัรจงมาถึง(ร าพึงไตร่ตรอง สมาธิ ภาวนา) 1.น้ าพระทัยของ                         
 พระเจ้า:พันธสัญญา 2.ภาพลักษณข์องพระเจ้า 2.1 พระผู้สร้าง ปฐก1 : F    
 2.2 ภาพลักษณ์ของพระเจ้ารัก/อภัย,ภาพลักษณข์องพระเจ้าในมนุษย์ 2.3 มีศักดิ์ศรีเพราะเป็น                                                   
ภาพลักษณข์องพระเจ้า 2.4 สามารถบรรลุชีวิตนิรันดร 2.5 มีความใกล้ชิดกับพระเจ้าและเพื่อน                                    
มนุษย์ 3.พระเยซูคริสตเจ้าองค์แห่งความรักและเมตตา  4.รักพระเจ้า รักเพื่อน และรักษโ์ลก                                         
5.แรงบันดาลใจ : Aspilation/ Inspiration   จากหัวข้อในช่วงการสัมมนาฯ คณะท างานฯได้จัด                              
กระบวนการในการสังเคราะห์ประเด็นต่างๆ คือ  การอภิปรายกลุ่มใหญ่และสังเคราะห์ภาพรวม 
แบ่งกลุ่มย่อยเพื่อพูดคุยในเร่ือง : ความจริงในบริบทของตนเอง / คุณค่าในบริบทศาสนาและ 
วัฒนธรรมในงานพัฒนาสังคม/ไตร่ตรองและตอบสนองต่อเนือ้หาและแนวทางเพือ่ก้าวเดนิร่วมกัน                      
ในงานพัฒนาสังคม และสรุปแนวทางท างานในอนาคต     สุดท้ายตั้งประเด็นท้าทาย ส าหรับ                                                           
ศูนยส์ังคมพัฒนา  คือ 1.จะให้งานสังคมเป็นเสาหลักของงานพระศาสนจักรอย่างไร  2.จะส่งเสริม 
งานด้านความยุติธรรมและสิทธิมนุษย์ชนใน Disac อย่างไร  3.จะบูรณาการและประสานความ                                              
ร่วมมือทกุฝ่ายอย่างไร  4.จะสืบทอดบุคลากรอยา่งไร  5.ต้องการหนุน เสริมจากหน่วยงานในคาริตัสไทยแลนด์อยา่งไร...                      
พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ได้ให้ข้อคิดว่า บทบาทพนัธกิจระหว่างหน่วยงานด้านสังคมระดับชาติคาทอลิก 
(คาริตัสไทยแลนด์) อันประกอบด้วยแผนกงานทัง้ 8 หน่วยงาน กับศูนยส์ังคมพัฒนาทั้ง 10 สังฆมณฑล ทีม่ีจุดแข็งเชิงบวก 
คือ 1.ยึดค าสอนพระศาสนจักรเป็นแนวทางในการท างานเหมอืนกัน 2.มีวิสัยทัศน์และพันธกิจเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องและ 
เกื้อหนนุ จึงต้องหาแนวทาง/ความร่วมมอืในการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้เข้าใจ.. 
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สังฆมณฑลเชียงใหม่สังฆมณฑลเชียงใหม่สังฆมณฑลเชียงใหม่   
กิจกรรมเครือข่ายงานผูสู้งอายุฯระดับสงัฆมณฑลกิจกรรมเครือข่ายงานผูสู้งอายุฯระดับสงัฆมณฑลกิจกรรมเครือข่ายงานผูสู้งอายุฯระดับสงัฆมณฑล   

คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ : เขียนข่าว 

     แผนกสุขภาพอนามัยสังฆมณฑลเชียงใหม่ จัดสัมมนาและฟื้นฟูจิตใจประจ าปีให้แก่เครือข่ายผู้สูงอายุ และ 
เครือข่ายเวชบุคคลของสังฆมณฑลฯ ในหัวขอ้ “ชุมชนศิษย์พระคริสตร์่วมพนัธกิจแบ่งปันข่าวดีใหม่สู่คนทุกวัย” ณ 
ศูนยส์ังฆมณฑลเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2015 โดยความร่วมมอืของ คุณพ่อเอกชัย ผลวารินทร์  

คุณพ่อณรงค์ชัย  หมัน่ศึกษา แบ่งปันในหัวข้อ “ชุมชนศษิยพ์ระคริสต์ร่วมพนัธกิจแบ่งปัน                                            
ข่าวดีใหม”่ และคุณพ่อไพรัช  ศรปีระเสริฐ แบ่งปันในหัวข้อ “บทบาทอาสาสมัครและแกนน า                                            
ผู้สูงอายุในฐานะศิษยพ์ระคริสต์”                                                 

เมื่อวันที่  23  สิงหาคม  2015 

เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลเชียงใหม่ น าโดย 
คุณพ่อเอกชัย ผลวารินทร์  จิตตาภิบาลงานผู้สงูอายุ            

คุณภักดี สร้างสุขดี  ประธานชมรมฯ ร่วมด้วย 
คณะกรรมการชมรมฯออกเยี่ยมกลุ่มผู้สูงอายฯุ 

โดยเชิญพระคัมภีร์ไปยังบ้านศรีวิเชียร และ พาน จ.เชียงราย 
พร้อมกับออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยตามบ้าน 

๓ 

คุณภักดี สร้างสุขดี :  รายงาน 

การสัมมนาและฟื้นฟูจติใจครั้งนี้ มีแกนน าผูสู้งอายุและอาสาสมัครสุขภาพของเวชบุคคล 
จากพืน้ที่ต่างๆภายในเชียงใหม่ มาเข้าร่วม 55 ท่าน มพีิธีปิดการสัมมนาและฟืน้ฟู                                                 
จิตใจ ด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ โดย คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ซึ่งได้ใหข้้อคดิแก่                                                                  
ผู้เข้าร่วมว่า เราทกุคนจะออกไปแบ่งปันขา่วดี แบ่งปันความสุขแก่คนอื่นได้ ตัวเรา                                            
เองต้องมีข่าวดนีั้นเสยีก่อน และก็ต้องเป็นผู้ที่มคีวามสขุในชีวิตของเราเองด้วย เราจึง 
จะสามารถให้สิ่งที่เรามีแกค่นอืน่ได ้ผู้ข้าร่วมสัมมนาและฟื้นฟจูิตใจในครั้งนี้ ต่าง                                                   
ก็ได้เขียนความตั้งใจของตนเองว่า จะกลับไปแบ่งปันข่าวดีด้วยการรับใช้ชุมชนศิษย์                                                  
พระคริสต์ที่ตนเองอาศัยอยู่ตอ่ไป....  

จิตตาธิการแผนกสขุภาพอนามัยของสังฆมณฑลเชียงใหม่ นายแพทย์เดชา คูวฒุยากร ประธานเวชบุคคลสังฆมณฑลฯ 
ผศ.ศรีนวล วิวฒันค์ุณูปการ รองประธานเวชบุคคลฯ คุณภักดี สร้างสุขดี ประธานชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลเชียงใหม่  
 คุณประภา วงศ์จอมพร ผู้ประสานงานแผนกสขุภาพฯเชียงใหม่ 
 การจัดสัมมนาและฟ้ืนฟูจิตใจในครัง้นี ้เพื่อให้แกนน ากลุ่มผู้สูงอายุ
 และอาสาสมคัรสุขภาพได้ตระหนกัถึงบทบาทส าคัญในฐานะเป็นศิษย์                             
 พระคริสต์ ไดม้ีเวลาไตร่ตรองชีวิตและงานแก่สมาชิกเครือข่ายทั้งสองภายใต้แผนกสขุภาพ                                                                                               
อนามยั โดยได้เชิญ คณุพ่อบุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา มาเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ เปิดการสัมมนา                                                             



๔ 

      เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2015 

  คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลนครสวรรค์               
จัดประชุมเครือข่ายชมรมผู้สูงอายฯุระดับสังฆมณฑล น าโดย 
บาทหลวงศิริชาญ เอียงผาสุก  อุปสังฆราช และ 
จิตตาภิบาลงานผูสู้งอายฯุ คุณสอางค์ สุรพฒัน์ ประธาน 
ชมรมผู้สูงอายุฯ ณ อาสนวิหารนกับุญอันนา นครสวรรค์ 

คุณสอางค์ สุรพัฒน์  :  รายงาน 

การจัดประชุมฯครั้งนี้ เพื่อพัฒนางานผู้สูงอายุ พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการด าเนนิงาน 
ของเครือขา่ยชมรมผู้สูงอายฯุระดับเขตและวัด โดยมี พระสงฆ์ ประธานชมรมผู้สูงอายุฯ ผู้สูงอาย ุและผู้ประสานงาน             
ชมรมผู้สูงอายุเข้าร่วมฯ รวม 12 ชมรม  รวมทั้งสิ้นประมาณ 70 คน  

    จัดการประชุมเครือข่ายชมรมผู้สูงอายฯุระดับสังฆมณฑล                                                            
ในปีนี้ พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐน์นทชัย ประมุข                                               
มิสซังฯนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ร่วมด้วย                                                   
บาทหลวงวิโรจน์ นนัทจนิดา ประธานคณะอนกุรรมการฯเพื่อ                                  
ผู้สูงอายุ อธิการิณโีรงเรียนเซนต์โยเซฟ และอาจารย์อรพิน                                                      
แสงสว่าง ประธานชมรมเวชบุคคลฯ มาร่วมใหข้อ้คิดในการ                                                      
ท างานด้านผู้สูงอายุ และจัดกิจกรรมสันทนาการให้กับผู้สูงอายุ   

 

ต่อจากหน้า.. 3 

   วันที่ 29 สิงหาคม 2558 ฝ่ายงานสังคมแผนกสังคมพฒันา 
น าโดย คุณพงษพ์ันธุ์ เพริศพรายงาม คุณบุญสี ส่าวินาเว                              
ร่วมด้วย คุณอรัญญา บัวหลวง จากศนูย์ประสานงานแพร่ธรรม 
และ คุณประภา วงศ์จอมพร แผนกสุขภาพอนามัยฯ จัดอบรม 
พัฒนาศักยภาพแกนน าอาสาสมัคร คนสู้ชีวิต และแกนน าผู้สูงอายุ 
ในชุมชนบ้านแม่จุม และบ้านขนุอมลอง จ.เชียงใหม่  โดยแทรกกิจกรรม 1.อบรมฟื้นฟูคุณค่า 
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นเร่ืองการยอ้มสีฝ้ายจากธรรมชาติ ตามความตอ้งการของชุมชน เป็นตน้  
ผู้สูงอายุต้องการให้ลูกหลานฟื้นฟูคุณค่าภูมิปัญญาท้องถ่ิน และภาษาวัฒนธรรมอันดีงามที่มีอยู่ 
ในชุมชนมิให้สูญไปกับกระแสค่านิยมในสังคมปัจจุบัน 2.อบรมฝึกปฏิบัติเร่ืองการท าน้ ายา 
อเนกประสงค์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและพึ่งตนเองใหม้ากยิ่งขึน้... หลังจากการอบรมฯ 
คุณพงษ์พนัธ์ เพริศพรายงาม ผู้ประสานงานโครงการคนสู้ชีวิต ไดม้อบทุนหมุนเวียนให้ชุมชน 

แม่จุมและชุมชนขนุอมลองตามโครงการที่ได้วางแผนไว้ชุมชนละ 10,000 บาท.... 

 Facebook : คุณประภา วงศ์จอมพร 

อัครสังฆมณฑลท่าแรฯ่อัครสังฆมณฑลท่าแรฯ่อัครสังฆมณฑลท่าแรฯ่   วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2015  
ชมรมผู้สูงอายุฯบ้านนาโพธิ์ใหญ่   

จัดโครงการคนภูไทห่วงใยสขุภาพ และกิจกรรม 
“วันแม่แห่งชาต”ิ บ้านนาโพธิ์ใหญ่   
อ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  

 คุณพัชราวดี วงศ์มาแสน : รายงาน 

สังฆมณฑลนครสวรรค์สังฆมณฑลนครสวรรค์สังฆมณฑลนครสวรรค์   
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คุณอัจฉรา สุขีวัฒน์ :  รายงาน สังฆมณฑลนครราชสีมาสังฆมณฑลนครราชสีมาสังฆมณฑลนครราชสีมา   

เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลนครราชสีมา   
จัดงานชุมนุมผู้สูงอายคุาทอลิกระดับสังฆมณฑล              

คร้ังที่ 1/2015                                                  
หัวข้อ “ผู้สูงอายุ : ธารพระพรและพระเมตตาของพระ”  

ณ วัดนักบุญยออากิมและอนันา (ไร่ กม.74)                           
วันท่ี 31 กรกฏาคม ถึง วันท่ี 1 สิงหาคม 2015 

 
 
 

งานชุมนมุผู้สูงอายุครั้งที่ 1 นี้ เป็นการจัดเตรียมงาน                                                    
มาตั้งแต่ปี 2014 แต่เนื่องจากยังหาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการจัดงานไมไ่ด้                                                 

งานชุมนมุดังกล่าวจึงได้เล่ือนมาจัดขึ้นในปี ค.ศ.2015 นี้  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อตอ้งการปลุกจิตส านึกให้กับสงัคม 
ชุมชน และวัด ได้ตระหนักในบทบาท และการแสดงออกถึงความกตัญญูรูคุ้ณต่อผู้สูงอายุแม้วา่ท่านมสีภาพร่างกาย
ที่เสื่อมถอยไปแล้วก็ตาม และเพือ่เป็นการส่งเสริมคุณค่าของผู้สูงวัยดังที่พบในพระคมัภีร์ว่า : แม้ชราแล้วพระเจ้ายัง
ใช้งานได ้ “เมื่อโยชูวาแก่ลง ผู้รับใช้ขององคพ์ระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเขาว่า เจา้แก่มากแล้วและยังมีดินแดนอีกมากที่
จะต้องพิชิต ดนิแดนซึง่ยังจะตอ้งเขา้ยึดครองได้แก่ ดินแดนทั้งหมดของชาวฟีลสิเตียและเกชูร์” (โยชูวา 13: 1 – 2) 

 ในการจัดงานดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายคุณพ่อเจ้าอาวาสวัดทุกวัด 
เป็นต้น คุณพอ่เจ้าอาวาสวัดนักบุญยออากมิ-อันนา            
และพนักงานในไร่วนานุรักษ์  คณะกรรมการผู้สูงอายุ
ของสังฆมณฑลนครราชสีมา เจ้าหน้าที่แผนกผู้สงูอายุ
เจ้าหน้าที่แผนกพฒันาสังคม ที่ได้ร่วมกนัจัดงาน  

"ชุมนุมผู้สูงอายคุาทอลิกระดับสังฆมณฑล คร้ังที ่1" ผู้เข้าร่วมมีจ านวนทั้งสิน้ 134 คน 
ในจ านวนนีม้ีผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่าง จ านวน 8 คน และลูกกตัญญู จ านวน 8 คน ที่เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติใน 
แบบอย่างที่ดทีี่บุคคลเหล่านี้ได้ปฏิบัติกันมาและเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีใหก้ับสังคมต่อไป...  

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2015  

 

 

ผู้สูงอายุแก้งคร้อ ได้เดนิทางไปเยี่ยม 
ให้ก าลังใจกลุ่มผู้สูงอายุ บ้านหนองหญ้าปล้อง โดยมี 
ซิสเตอร์ณัฐพร  โคตะพฒัน์ น าทมีไปพบปะพูดคุย 

ร่วมรับประทานอาหารและฟ้อนร าด้วยกนั 

ร่วมเป็นหนึ่งเดียว 
ในชุมชน 

ศิษย์พระคริสต ์
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Facebook : ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ 
 วันที่ 30 กรกฎาคม 2558                                                                                         

คุณพ่อธนนัชัย กิจสมัคร และ เจ้าหน้าที่                           
 แผนกผู้สูงอายุ เดินทางไปมอบเกยีรติบัตรเชิดชูเกียรติ
ให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุ 96 ปีขึ้นไป ทั้ง 6 เขต ดังนี ้ 

1.โรซา สอิ้ง พรชัยภิรมย์                                    
สัตบุรุษวัดธรรมาสนน์ักบุญเปโตร บางเชือกหนัง                        

2. โรซา วรรณี สุทธาธาร                                                      
สัตบุรุษวัดนักบุญเปโตร สามพราน                            

3. เซซีลีอา กี โสภณ                                                         
สัตบุรุษวัดแม่พระประจักษ์แห่งภูเขาคาร์แมล สองพี่น้อง 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพอัครสังฆมณฑลกรุงเทพอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ   มอบเกียรติบัตรเชิดชเูกียรติให้ผูสู้งอายุมอบเกียรติบัตรเชิดชเูกียรติให้ผูสู้งอายุมอบเกียรติบัตรเชิดชเูกียรติให้ผูสู้งอาย ุ  

4. มาการิตา ไสว ประเสรฐิศรี  สัตบุรุษวัดนกับุญเทเรซา หน้าโคก                                     
5. ยอแซฟสวัสดิ์ โก่งศร  สัตบุรุษวัดนักบุญยวงบัปติสตา เจ้าเจ็ด                                   
6. ยอแซฟย่งกิม แซ่ตั้ง  สัตบุรุษวัดแมพ่ระประจักษ์เมอืงลูร์ด บางสะแก                                   
7. เทเรซานิลดา กิตตเิมนะ สัตบุรุษวัดนักบุญเปโตร (สามพราน) แต่ย้ายที่อยูม่าอยู่ที่                
 หมู่บ้านกฤษดานคร เขตวัดศีลมหาสนิท 

    วันที่ 14 กรกฎาคม 2558  แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
โดย คุณพ่อธนนัชัย กิจสมัคร ผู้จดัการแผนก / จิตตาธิการ ของคณะกรรมการ
ผู้สูงอายุเขต 3 คุณเบญจภรณ์ กาญจนพงศ์ เจา้หน้าที่ คุณสมชาย กิจนิตย์ชีว์  
อาสาสมัคร ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายอุคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ                               
ณ วัดธรรมมาสนน์ักบุญเปโตร บางเชือกหนัง เพื่อ             
1.ติดตามความเคล่ือนไหวของงานผู้สูงอายุในแต่ละเขต 
2.สรุปโครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผูสู้งอายุ               
   ระดับชาติและกองทุนผู้สูงอายฯุ 
3.ประเมินผลโครงการสัมมนาบคุลากรผู้ท างาน                            
 ผู้สูงอายุอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  
4.ติดตามการเตรียมงานชุมนุมผู้สูงอายอุัครสังฆมณฑล         
 กรุงเทพฯ เพือ่สรุปสถานที่จัดงาน ความพร้อมและ          
 รายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ 
5.แจ้งรายช่ือผู้รับเกียรติบัตรผู้สูงอายุตัวอย่างและ                                                                                         
 ลูกกตัญญูต่อบพุการีทั้ง 6 เขต  6.มอบของขวัญส าหรับผู้ที่เกิดในเดอืนนี้  

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทยชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทยชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย   
วันท่ี 23 - 24 ตุลาคม 2015  :  จัดฟื้นฟูจิตใจและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2015 คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกฯ 
หัวข้อ“ครอบครัวและการด าเนินชีวิตด้วยความชื่นชมยินดีในความเชื่อ” ณ ขุนเขาม่านฟ้ารีสอร์ท อ.แม่จัน จ.เชียงราย    
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอาย ุ  

วันท่ี 23 - 25 พฤศจิกายน 2015:จัดฟื้นฟูจิตใจและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2015 คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ  
หัวข้อ “ภูมิปัญญาผู้สูงวัย พัฒนาสังคมไทยสู่ประชาคมอาเซียน” ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ  

ปฏิทนิกจิกรรม ปฏิทนิกจิกรรม ปฏิทนิกจิกรรม      



๗ 
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วันที่ 27 สิงหาคม 2015  แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ                                                                  
โดย คณุเบญจภรณ์ กาญจนพงศ์ เจ้าหน้าที่ คุณสมชาย กิจนิตย์ชีว์ อาสาสมคัร 
ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุเขต 5 ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึน้สวรรค์  

 

      หัวข้อการประชุมมีดงันี ้1. สรุปงานฟื้นฟูจติใจเขต 5 ณ วัดนักบุญเปโตร 
สามพราน นครปฐม 2. รายงานการจัดกิจกรรมและความเคล่ือนไหวของแต่ละวัด 
3. เลือกตั้งคณะกรรมการผู้สูงอายุเขต 5 ชุดใหม ่ 

 

         เมื่อวันเสาร์ที ่ 29  สิงหาคม  2015                                
แผนกอภิบาลแผนกอภิบาลแผนกอภิบาลผูผู้้ผูสู้งอายุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  สูงอายุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  สูงอายุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ   

 

 

 

 

 

       จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุฯอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประจ าปี 2015/2558  โดย 
ในปีนี้ วัดนักบุญฟรงัซิสเซเวียร์ สามเสน กรุงเทพ  เป็นเจ้าภาพในการจัดสถานที่ 
โดยได้เรียนเชิญ พระสังฆราชสังวาลย์ ศุระศรางค์  เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ 
ในพิธีบูชาขอบพระคุณ หลังจากตัวแทนกล่าวขอบคุณประธานในพิธี  ได้เรียนเชิญ 
พระคุณเจ้ามอบใบประกาศเกียรตคิุณแก่ผู้สูงอายุดีเด่น และลูกกตญัญู ประจ าปี 2015 : 
ผู้สูงอายุตัวอย่าง  1.เทเรซา เฟื่องฟ้า แซ่เตีย  2.เวโรนิกา ลดาวัลย์ กิจนิตย์ชีว์              
3.มารีอา มุ้ยเฮยีง แซ่กัง  4.คริสตินา สะอาด เกดิสวัสดิ์  5.ยอแซฟ วุฒิศกัดิ์ ศิริวรศิลป์  6.เทเรซา บุญนาค ยังนึก  
ลูกกตัญญตู่อบุพการี  1.มารีอา จิรัฏฐ์ ขนัมณี  2.เซซิลีอา นุสรา จุลละสุวรรณ  3.เทเรซา วลีรัตน์ สิทธิกรสวัสดิ์              
4.มารีอา อโนทัย รัตนพันธุศ์รี  5.เทเรซา อุไร โตอดิเทพย์  6.เรยีนา เมตตา สังขรัตน์                                            
 พระคุณเจ้าสังวาลย์ ศุระศรางค์  ทรงกล่าวช่ืนชมว่าไม่เคยได้ยนิเสียงสวดภาวนาก่อน 

เร่ิมพิธีและเสียงขับร้องบทเพลงสรรเสริญพระเจ้า ที่กระหึ่มแบบนีท้ี่ไหนมาก่อน ซึ่งแสดง 
ถึงพลังความพร้อมเพรียงของผู้สูงอายุ  จากนัน้เป็นการสังสรรค์ ร่วมรับประทานอาหาร 
(โต๊ะจีน) และชมการแสดงบนเวที โดยสมาชิกผู้สงูอายุและนักร้องรับเชิญบางท่าน 
ร้องเพลงเพื่อหาเงินสมทบกองทุนชมรมฯ  โดยม ีบาทหลวงธนันชัย กิจสมคัร 
จิตตาภิบาลงานผูสู้งอายฯุกรุงเทพ ร่วมด้วย พระสงฆ์ ผู้สูงอายุจากเขตวัด และสัตบุรุษ 
วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน  ที่มาร่วมในพธิีบูชาขอบพระคุณ และร่วมแสดง 
ความยนิดีกับผู้ได้รับใบประกาศเกียรตคิุณ  มีผู้เข้าร่วมงานฯจ านวน 900 คน 
งานชุมนมุฯครั้งนีแ้สดงถึงพลังของผู้สูงวัยเพือ่ผู้สูงวัย... 

อาจารย์ธัญญา ศโิรรัตน์ธญัโชค  : รายงาน 



สังฆมณฑลอุบลราชธานีสังฆมณฑลอุบลราชธานีสังฆมณฑลอุบลราชธาน ี  

 ทีมงานฝ่ายอภบิาลและธรรมทูต สังฆมณฑลอุบลราชธานี                               
(แผนกผู้สูงอายุ ศูนย์ค าสอน BEC และวินเซนต์เดอปอล) โดยมี คุณพ่อรงัสันต์ วงอาษา 

จิตตาภิบาลงานผูสู้งอายฯุอุบลราชธานี ซิสเตอรน์ันทิดา ศรหีาบุญยัง  และ                
คุณกมลทิพย์ กัลยาประสิทธิ์  ผู้ประสานงานผูสู้งอายฯุอุบลราชธานี 

ออกเยีย่มพบปะกลุ่มผู้สูงอายฯุระดับวัด ในเขตสงัฆมณฑลฯ 

“““บูรณาการงานผู้สูงอายุลงสู่ชุมชนศิษย์พระคริสต์บูรณาการงานผู้สูงอายุลงสู่ชุมชนศิษย์พระคริสต์บูรณาการงานผู้สูงอายุลงสู่ชุมชนศิษย์พระคริสต์”””   

ซิสเตอร์นันทิดา ศรีหายุญยัง  :  รายงาน 

เมื่อวันที่  7  สิงหาคม  2015 

 

 

 

 

 

ออกเยีย่มพบปะกลุ่มผู้สูงอายุ จ านวน  66  ท่าน            
ที่ วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองทามน้อย                

เมื่อวันที่  16  สิงหาคม  2015 
ออกเยีย่มกลุ่มผู้สูงอายุ จ านวน 18 ท่าน 
ที่ วัดนักบุญเปาโลกลับใจบ้านนาดนู 

จังหวัดอ านาจเจริญ 

เมื่อวันที่  17  สิงหาคม  2015 

ออกเยีย่มสัตบุรุษ ผู้สูงอายุ 
เด็กค าสอน                

วัดนักบุญเปโตร บ้านโนนเพ็ก  

มีผู้สูงอายุเข้าร่วมจ านวน 20 ท่าน 

 

        
ออกเยีย่มพบปะกลุ่มผู้สูงอาย ุ

วัดนักบุญยอแซฟ 
บ้านหนองฟานยนื  จังหวัดอุบราชธาน ี

          เมื่อวันที่  18  สิงหาคม  2015 

และติดตามกิจกรรมโครงการ 
ของแต่ละกลุ่ม ณ                                          

วัดแม่พระถือศีลช าระ   
บ้านเอือดน้อย จ.อุบลราชธาน ี

๘ 



 

สังฆมณฑลราชบุรีสังฆมณฑลราชบุรีสังฆมณฑลราชบุร ี  

          เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2015  พระสังฆราช ยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ มุขนายกสังฆมณฑลคาทอลิก 
เขตราชบุรี เป็นประธานพิธีมอบรางวัลและโล่เกียรติยศแกส่ื่อมวลชนแขนงต่างๆที่มีผลงานการน าเสนอข่าวเสริมสร้างความ 

เป็นครอบครัวที่ดีเพือ่สังคมทีด่ี ในโอกาสนี้ ชมรมเวชบคุคลคาทอลิกแหง่ประเทศไทย ขอแสดงความยินดกีับ 
นางสาวพนิดา แหวกวารี ได้รับรางวัลประเภทบุคคล สื่อมวลชนอาสาสมคัรสังฆมณฑลราชบุรี ซึ่งมีผลงานการน าเสนอ 

                           ข่าวสารและกิจกรรมทางศาสนาผ่านสื่อต่างๆเพื่อส่งเสริมความเช่ือ และความรักใน 

  ครอบครัว เป็นการประกาศข่าวดีของพระคริสตเจ้า โดยผ่านคอลัมน์ "ชุมชนคนคาทอลิก" 
  นสพ.สู่ชนบท และสื่อโซเช่ียล มีเดียทุกประเภท เช่น ไลน์                                                            
  เฟสบุ๊ก เว็ปไซต์ จดหมายข่าว อีเล็กทรอนิกส์ และวรสาร    
  สังฆมณฑลราชบุรี เป็นต้น   
 คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ ขอแสดง                                 
ความยนิดีกับ อาจารย์ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค ในโอกาส                                                                                 
รับมอบโล่เกียรติยศ ใหก้ารสนับสนุนและมีส่วนรว่มของ                                                                                       
ของสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี ในคร้ังนี้ด้วย...                                                                                 

             เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2015    

พระสังฆราช ยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจรญิ  
ให้เกียรติเป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองครบรอบ 

แต่งงาน 25 - 55 ปี ของคู่สมรส 11 คู่ ที่วัดบ้านโป่ง 
ร้ือฟื้นค าปฏิญาณตน ย้อนอดีตแต่งงานแบบคนจนี ในโอกาสนี้ 

อาจารย์เชษฐ ชาวนาแก้ว 
ประธานเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลราชบุรี            

ครองรักครบ 45 ปี ขอพระทรงเมตตาและอวยพรท่านตลอดไป 

เมื่อวันที่  8  สิงหาคม 2015                           
บาทหลวงสุพจน์ ริ้วงาม เป็นประธานวจนพิธีโมทนาคุณพระ 
ในโอกาส “วันบอกรักแม่” งานวันแม่แห่งชาติ บ้านเบธานี  

และเทศน์แบ่งปันเร่ือง “แม่ตาเดียว” ผู้ที่รักและเสียสละเพื่อลูก 
ที่บ้านเบธานี ซิสเตอร์คามิลเลียน อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี       
จัดร าถวายพระพรและร าวงย้อนยุค โดยนกัเรียนอนุบาล  
โรงเรียนเทพินทร์พิทยา ..ผู้สูงอายทุุกท่านมีความสุข..                    

Facebok : อาจารย์ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค   

๙ 

         เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2015 

บาทหลวงสมควร หมายแม้น เจ้าอาวาส                    
จิตตาธิการชมรมผู้สูงอายุ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด                   
บางนกแขวก จ.ราชบุรี น าอาสาสมคัรชมรมผู้สูงอายุ                   
มาเยี่ยม ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 3 ท่าน คอื                                                  
มารดา บาทหลวงสิทธิพล พานิชอดุม  คณุธีรพงษ์ ล้ิมเฉลิม                     
และ คุณสุพรรณี บุษบก  



คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ วัดหัวไผ่ และ                   
แกนน า BEC ออกเยี่ยมผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง 

วันที่ 16 สิงหาคม 2015 
วัดนักบุญฟิลปิและยากอบ จัดกิจกรรมวันแม ่
มีการแสดงความจงรักภักดีเทิดเกยีรติพระราชินี 
และพิธีบูชาสมโภชพระนางมารีย์ถกูยกขึ้นสวรรค์ 

ทั้งกายและวิญญาณ ในกิจกรรมวันแม่ 
ทางวัดมีการคัดเลือกแม่คริสตชนตัวอย่าง 

ของเนินทั้ง 5 ได้แก ่

สังฆมณฑลจันทบุรีสังฆมณฑลจันทบุรีสังฆมณฑลจันทบุรี   

1.คุณแม่พนอ จันทร (เนินวัด)  2.คุณแม่วชิรา ศรีจินดา (เนินกลม)  3.คุณแม่ล่ันทม หนูงาม (เนนิคู-้กระพังบอน)  
4.คุณแม่ประไพ แซ่จึง (เนินชวดล่าง)  5.คุณแมส่มบุญ หน่ายคอน (เนินทา่ข้าม)  

Facebook : ชุมชนศิษย์พระคริสต์ วัดหัวไผ ่

คุณวันทนา เอ้าเจริญ : ภาพกิจกรรม 

สังฆมณฑลอุดรธานีสังฆมณฑลอุดรธานีสังฆมณฑลอุดรธานี   

     เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2015  ชมรมผู้สูงอายคุาทอลิกวัดพระวิสุทธิวงศ์   
   โพนสูง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอดุรธานี จัด“โครงการสวดภาวนา  คาทอลิกไทย” โดย                                        
      คุณเอ นพรตัน์ จากคาริตัสไทยแลนด์ : วิทยากรอบรม คุณวราภรณ์ ภูกงทอง  
   ประสานงาน คุณนิราศ ศิริชัย ศูนยส์ังคมพัฒนาฯ และคุณวชิระ ช านาญฤทธิ์                                                 
   ผู้ประสานงานผู้สูงอายฯุอุดรธานี ร่วมจดัโครงการฯ มีผู้สูงอายุเข้าร่วมอบรมฯ                                                                                 
   จ านวน 85 ท่าน  สวดภาวนาคาทอลิกไทย เกดิขึ้นมาจากความเช่ือหนึ่งที่ว่า   
   “คาทอลิกไทยก็มขีองดีมากมาย" ในชุมชนวัดคาทอลิกในประเทศไทย   
       ขอชื่นชมและให้ก าลังใจทมีงานที่ขยนัขนัแข็งและมีแผนงานที่ชัดเจน 
   เพื่อสร้างความสุขใหค้ริสตชนไทย... 

Facebook : Mister-a Nopparat 

คุณวราภรณ์ ภูกงทอง  : รายงาน        วันที่ 31 สิงหาคม 2015  ชมรมผู้สูงอายคุาทอลิก 
วัดพระวิสุทธิวงศ์ ย้อนเทศกาลวันแม่จดักิจกรรมขึ้นวันนี้ 
โดยมีนกักายภาพบ าบัด นางสาวน้ าพุ นวลสิงห์ มาช่วย 
ให้ความรู้ และน าการออกก าลังกายที่เหมาะสมตามวัย  
มีผู้สูงอายุเข้าร่วมฯ 94 คน ณ.ศาลาครอบครัวศกัดิ์สิทธิ ์
ในช่วงเที่ยงผู้สูงอายุแต่ละคนได้น าอาหารมาทาน และ 

มีการผูกแขนอวยพรกันและกนัระหว่างแม่ๆ 
อย่างมคีวามสขุทั่วหน้า .... 

๑๐ 



คุณวันทนา เอ้าเจริญ : ภาพกิจกรรม 

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี   

     ระหว่างวนัที่ 6 - 10 มิถุนายน 2015   ศูนยส์ังคมพัฒนาฯสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี น าโดย 
บาทหลวงสุวฒัน์ เหลืองสอาด ผู้อ านวยการศนูย์สังคมพัฒนาฯ มคีวามยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ 
ได้ให้การตอ้นรับ พระสังฆราชฟิลปิบรรจง ไชยรา (ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี) ประธาน 
กรรมาธิการฝ่ายสังคมสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย(Caritas Thailand) พร้อมด้วย 
บาทหลวงไพรัช ศรปีระเสริฐ เลขาธกิาร Caritas Thailand และ คุณจีรวัฒน์ เจนผาสุก    

Program Coordinator จาก Caritas Thailand ได้เดนิทางมาเยีย่มเยยีนและดูงานของ DISAC   

Facebok : ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี  

 — วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม  2015 — 
กรมพฒันาการแพทย์แผนไทยและการแพทยท์างเลือก             

กระทรวงสาธารณสุข จัดสมัมนาวิชาการ 
"พัฒนานโยบายแห่งชาติสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย"  

 

         เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2015  ส านักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ดา้นสวัสดกิารสังคม และคัดเลือก                                    
ผู้แทนเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพฯ                            
ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร    ทางแผนกสุขภาพอนามัย โดย 
ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกแห่งประเทศไทย และชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย เป็นสมาชิก 
องค์กรสาธารณประโยชน์ จึงได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมฯ และเลือกตั้งคณะกรรมการฯชุดใหม่..          
- ผลการเลือกตั้งผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน ์(ที่ได้รับเลือก) จ านวน 6 คน คอื                            
1.นายขจิต ชูปัญญา : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ 2.พันเอกหญิงพกิุล ไพศาลเวชกรรม : 
สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ 3.นางสาวพัชนี เต็มเป่ียม : สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมาย 
4.นางสาวอารียา โรจน์วิถ ี: สมาคมสตรีไทยมุสลมิฯ 5.ผศ.เนตรนภา ขมุทอง : มูลนิธิเดก็พกิาร และ 
6.นายวีรณัฐ โรจนประภา : มูลนิธิบ้านอารีย์ ....  

คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ : เขียนข่าว 

 โดยการน าหลักธรรมทางศาสนา 5 ศาสนา พุทธ อิสลาม คริสต์                                                 
พราหมณ์-ฮินดู และซิกข ์ โอกาสนี้ บาทหลวงกิตสดา ค าศรี นักบวชคณะคามิลเลียน (ผู้แทน                                      
ศาสนาคริสต์) เป็นวิทยากรในหัวขอ้ "การดูแลสุขภาพตามวิถคีริสต์" และร่วมเสวนาในหัวขอ้ "ยกระดับคณุภาพชีวิต 
คนไทยด้วยวถิีธรรม วิถีไทยอย่างพอเพียง” ซึ่งอาจจะเป็นคร้ังแรกในโลกทีม่ีการจดัเสวนายกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย 
ด้วยวิถีธรรม วิถีไทย งานคร้ังนีม้ีผู้แทนองคก์รศาสนาสนใจเข้าร่วมจ านวนมาก  โดยองคก์รคาทอลิกมี คุณพอ่จิตตาภิบาล 
คณะกรรมการ สมาชิก และจิตอาสาเวชบุคคลฯระดับสังฆมณฑล เข้าร่วมงานดังกล่าว...                                    
 บาทหลวงไพรัช ศรปีระเสริฐ ผู้อ านวยการแผนกสขุภาพอนามยั ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมกับผู้น า 5 ศาสนา มาเป็นล าดับ 
ในการจัดท ายุทธศาสตร์ในเร่ืองสขุภาพ โดยใช้หลักธรรมค าสอนของแต่ละศาสนาในเร่ืองสุขภาพอนามยั จนมาสรุปลงใน 
วันจัดงานสมัมนาวิชาการ และส่งมอบยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้ท่านรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข ในวันดังกล่าวด้วย 

สุราษฎร์ธานี   โดยเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2015  พระคุณเจ้าฯ                             
พร้อมคณะได้เดนิทางไปชมการแสดงละครของเด็กและเยาวชน                        
ชาวโรฮิงญา ที่บ้านพกัเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงาของ พมจ.                                     
จากนัน้ได้เข้าเยีย่มชม มอบสิ่งของช่วยเหลือ และพูดคยุกับหัวหน้า                               
บ้านพกัเด็กและครอบครัวฯ คุณดารารตัน์  สุเทศ เกี่ยวกับปัญหา                                        
และแนวทางการผสานความร่วมมือตา่งๆ พร้อมทั้งแบ่งปันแนวคิด                            
และให้ก าลังใจในการท างานซึ่งกนัและกัน...  



๑๒ 

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2015 
เวชบุคคลฯประชุมเตรียมงานสัมมนาประจ าปี 2015 

จัดการประชุมคณะกรรมการด าเนนิงานเวชบุคคลฯ คร้ังที่ 3/2015               
ณ ห้องประชุมช้ัน 8 อาคารร้อยปีบารมีบุญ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 
น าโดย บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ จิตตาภิบาลชมรมเวชบุคคลฯ                         

กิจกรรมเครือข่ายชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทยกิจกรรมเครือข่ายชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทยกิจกรรมเครือข่ายชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย   

นายแพทย์ฤทธไิกร อัครสกุลนิธิโชติ  ประธานชมรมเวชบุคคลฯ                                                            
นายแพทย์ค านวณ อึ้งชูศักดิ์ รองประธานฯ ร่วมด้วย คณะกรรมการ                                           
  ชมรมเวชบุคคลฯระดับชาติและระดับสังฆมณฑล มี                                                   
  ผู้เข้าร่วมประชุมฯทั้งสิ้น 32 คน  การประชุมครัง้นี้       
  คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มเวชบุคคลฯจากอคัรสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ไดม้าร่วมประชุม 
  พบปะและศึกษางานกับคณะกรรมการฯระดับชาติ จ านวน 11 คน  ในทีป่ระชุมฯร่วมกันพิจารณา                
  และติดตามกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานเวชบุคคลฯดังนี:้- 1.ความคืบหน้ากิจกรรมงานเวชบุคคลฯ 
ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา  2.โครงการจดังานฟื้นฟูจิตใจและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ค.ศ.2015 โดย ชมรมเวชบุคคลฯ 
สังฆมณฑลเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพร่วมกับ ชมรมเวชบคุคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ซึ่งจะ                                   
จัดขึ้นใน วันที่ 23 - 24 ตุลาคม 2015  ณ ขุนเขาม่านฟ้า รีสอร์ท อ าเภอแม่จนั จังหวัดเชียงราย 
หัวข้อ"ครอบครัวและการด าเนินชีวิตด้วยความชื่นชมยินดีในความเชื่อ" พร้อมจดัศกึษาดูงานที่                                                                     
ศูนยส์งเคราะห์เด็กชาวไทยภูเขา-เด็กพิการ ที่ ศนูย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ เชียงราย โดย                                                 
บาทหลวงเอกชัย ผลวารินทร์ ผู้อ านวยการแผนกสขุภาพอนามยั และคุณประภา วงศ์จอมพร 
ผู้ประสานงานแผนกสขุภาพอนามัยสังฆมณฑลเชียงใหม่ น าเสนอภาพรวมการเตรียมจัดงานฯ 
 ที่ประชุมฯพจิารณาก าหนดหัวข้อฯ  คือ วันศกุร์ที่ 23 ตุลาคม 2015 : รับทราบปัญหาและอุปสรรคต่อครอบครัวและ 
การด าเนินชีวิตในการขับเคล่ือนงานสขุภาพอนามัย/ ปัญหาทางด้านสขุภาพอนามยั : มุมมองของกลุ่มชาติพนัธุ์,พยาบาล                                                   
จากวิทยากรในพืน้ที่ และบาทหลวงอนุรักษ์ ประจงกิจ  น าเสนอหัวข้อไตร่ตรองเวชบุคคล : แนวคิดและแรงบันดาลใจจาก 
พระคัมภีร์และค าสอนพระศาสนจกัร ในการช่วยเหลือด้านสุขภาพอนามยั                                                              
วันเสาร์ที่ 24 ตลุาคม 2015  : จัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ค.ศ. 2015/2558 ของ 
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯเพือ่รับทราบกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานเวชบุคคลฯที่ผ่านมา 
ทั้งในระดับชาติและสังฆมณฑลในช่วงปีที่ผ่านมา และร่วมกันพิจารณาแผนปฏิบัติงานฯ          
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย และแผนปฏิบัติงานฯระดับสังฆมณฑล 
ประจ าปี ค.ศ.2016/2559 ในการประชุมคร้ังนี้ด้วย..                                                                                           

อัครสังฆมณฑลท่าแร่อัครสังฆมณฑลท่าแร่อัครสังฆมณฑลท่าแร่---หนองแสงหนองแสงหนองแสง   วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2015                            

 

 

                        

ออกหน่วยโอกาสบวชพระสงฆ์ใหม ่

วันจันทร์ที่  6 กรกฎาคม  2015 
ออกหน่วยมิสซาแรก 

คุณพ่อฉัตรชัย  นลิเขต  
ที่บ้านโนนค้อ 

วันอังคารที่ 7  กรกฎาคม  2015 
ออกหน่วยมิสซาแรก 

คุณพ่อณัฐพงษ์  แสนสุริวงศ์   
ที่บ้านหนองเดิน่-ดอนขาว 

 คุณพัชราวดี วงศ์มาแสน : รายงาน 



สังฆมณฑลนครสวรรค์สังฆมณฑลนครสวรรค์สังฆมณฑลนครสวรรค์   

วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2015  สังฆมณฑลนครสวรรค์ 
ได้จัดฉลองอาสนวิหารนกับุญอันนาและพิธีบวชพระสงฆ์ จ านวน 3 องค์ คอื                                                             

คุณพ่อ เคลเมนต์ เทเรส นฤนาท ปานกรด 
คุณพ่อ นิโกลาส เจริญ บุญดวง 

คุณพ่อ ยอแซฟ เรืองฤทธิ์ ฤทธบิุญไชย 
พิธีเป็นไปอยา่งสง่างาม สมพระเกียรติของพระเป็นเจ้าและนักบุญอนันา  

Facebok  :  อาจารย์อรพิน แสงสว่าง 

 ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลนครสวรรค์ น าโดย    
 อาจารย์อรพิน แสงสว่าง ประธานชมรมเวชบุคคลฯนครสวรรค์                                   
 คุณสอางค์ สุรพฒัน์  ประธานชมรมผู้สูงอายฯุนครสวรรค์                                                      
 มาร่วมให้บริการตรวจสุขภาพแก่ ผู้ร่วมพิธีบวชพระสงฆ์ และ 
 บริการอาหารเช้า  ขอขอบคุณ นักศึกษาพยาบาล จิตอาสาทีม่าร่วมออกหน่วยฯ  
 ร้านทองใบเบเกอร์ร่ี โดย คุณอัญชลี นพนาคีพงษ์ ที่น าอาหารก๋วยเตี๋ยว ฯลฯ 
มาบริการแก่ผู้ร่วมพิธีบวชพระสงฆ์... 

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2015 
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ                                               
น าโดย นายแพทย์อัษฎางค์ ดุษฎีอิสริยวงศ์ 

ออกหน่วยตรวจสุขภาพในวันฉลองวัด                                          
วัดนักบุญหลุยสม์ารี เดอ มงฟอร์ต 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพอัครสังฆมณฑลกรุงเทพอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ   Facebok  :  ชมรมเวชบุคคลฯกรุงเทพ 

สังฆมณฑลจันทบุรีสังฆมณฑลจันทบุรีสังฆมณฑลจันทบุรี   

ชมรมเวชบุคคลสังฆมณฑลจันทบุรี ร่วมกับ 
ศูนย์อภิบาลฯ รักกางเขน จันท์ 

ออกเยี่ยมเยยีนผู้สูงอายุ คนเจ็บ คนป่วยตามบ้าน 
ช่วยท าแผลให้คนป่วยที่บ้าน 

พร้อมให้กาลังใจและร่วมภาวนาส าหรับทุกท่าน 
ในโอกาสงานฉลองวัด บวชพระสงฆ์ และ 

ออกหน่วยปฐมพยาบาลในเขตสังฆมณฑลจันทบุรี 

Facebok  : ศูนย์อภิบาล รักกางเขน จันท์ 

เวชบุคคลฯตรวจสุขภาพ นวดผ่อนคลาย 
ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม FABC  

เร่ืองชีวิตนักบวช ณ ศูนย์มหาไถพ่ัทยา  

วันที่ 15 สิงหาคม 2015  

 

 

 
                                        

ออกหน่วยโอกาสฉลองวัด    
วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ สระแก้ว  

๑๓ 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.856196791142634.1073742251.100002569639845&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.856196791142634.1073742251.100002569639845&type=3


สังฆมณฑลราชบุรีสังฆมณฑลราชบุรีสังฆมณฑลราชบุรี   

วันที่ 30 สิงหาคม 2015                                 
พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ 

เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ 
ในวันฉลองวัดแมพ่ระราชินีแห่งสากลโลก จ.กาญจนบุรี 

กลุ่มเวชบุคคลฯลงพืน้ที่ตรวจสุขภาพเบ้ืองต้น 

วันที่ 23 สิงหาคม 2015                               
พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ 

เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ                       
ในวันฉลองวัดนกับุญเวนันซิโอ จังหวัดเพชรบุรี 
กลุ่มเวชบุคคลฯลงพืน้ที่ตรวจสุขภาพเบ้ืองต้น  

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2015 
ศูนยส์ังคมพัฒนาฯราชบุรี พร้อมด้วย 

คณะคุณหมอฟาตมิา ซิสเตอร์คณะคาเมไลท์ 
และกลุ่มเวชบุคคลสังฆมณฑลราชบุรี 

ได้ลงพื้นที่ออกหน่วยแพทย์ตรวจสุขภาพเด็ก 

Facebook : คุณพนิดา แหวกวารี 
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี  

ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพ วัดความดันโลหิต 
ให้ค าแนะน าการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ 

และผู้มาร่วมงาน โอกาสฉลองวัด บวชพระสงฆ์ในเขต 
สังฆมณฑลราชบุรีและให้การดูแลสุขภาพเด็ก ร่วมกับ 
งานหน่วยประกาศพระวรสาร สังฆมณฑลราชบุรี  

  เมื่อวันเสาร์ท่ี 11 กรกฎาคม 2015  ศูนย์คามลิเลียน โซเขียล เซนเตอร์ ปราจีนบุร ี    
 โดย พระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี  มุขนายกมิสซังจันทบุรี                                    
 พระสังฆราช ลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจติ  พระสังฆราชกิตติคุณ                                    
 พระสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รตัน์ มุขนายกมิสซังเชียงใหม่  

บาทหลวง ผศ.ดร.ไพยง มนริาช อุปสังฆราชมสิซังราชบุรี ร่วมขอบคุณพระเจ้า โอกาสฉลองนกับุญคามิลโล เด แลลลิส 
และร่วมฉลองครบ 50 ปี ศูนย์สงเคราะหค์ามิลเลียน สมาชิกของคณะ เปิด เสก อาคารบ้านอบรมนักบวช  โอกาสนี้ 
บาทหลวงวิโรจน์ นนัทจนิดา อธกิารศนูย์ และประธานคณะอนกุรรมการคาทอลิก 
เพื่อผู้สูงอายุ  ให้การต้อนรับผู้แทนจากสังฆมณฑลราชบุรี น าโดย                
อาจารย์เชษฐ ชาวนาแก้ว ประธานชมรมผู้สูงอายุฯ คุณสมจติร์ ศักดิ์สิทธิกร 
ประธานชมรมเวชบุคคลฯ และคณะทีม่าร่วมแสดงยินดกีับสมาชิกของคณะทั้ง 6 ท่าน  
ภราดาวิคตอเรียอาโน อัลตาบา  ภราดาเอลิจีโอ วาเลนตินี  บาทหลวงเอร์เมเนยีลโด้ คัลเดราโร่ 
บาทหลวงอาร์มนัโด เตนสุโซ  และ บาทหลวงเปาโล ปรีดา เวียงชัย ผู้ช่วยจิตตาภิบาลงานผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี 
ในงานดังกล่าวด้วย... 



สังฆมณฑลนครราชสีมาสังฆมณฑลนครราชสีมาสังฆมณฑลนครราชสีมา   

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกนครราชสีมา ร่วมกบั กลุ่มเวชบคุคลฯโรงพยาบาลเซนต์แมรี่ 
น าโดย  เซอร์ เทแรส-เบเนดิกต์ ไชยดวง  คุณชีวา มิ่งสูงเนิน และสมาชิกกลุ่มเวชบุคคลฯ 

จัดออกหน่วยให้บริการสขุภาพ แบ่งปันพระวาจา BEC กลุ่ม1 นามว่า เอริซาเบธ...                   
กลุ่ม 3 ยออากมิ ...จงเฝ้าระวัง และอธิฐานภาวนา... และกิจกรรมกลุ่มเวชฯ แข่งขนัว่ิงๆ... 

Facebook : Benedicte Chaiduang 

วันที่ 18 กรกฎาคม 2558    

ออกหน่วยให้บริการสุขภาพ 
โอกาสฉลองวัด 

วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า 
อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภมูิ                            

แผนกสุขภาพอนามัย แผนกสุขภาพอนามัย แผนกสุขภาพอนามัย โดย ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ ชมรมเครือข่ายผู้สูงอายุคาทอลิกฯ เครือข่ายท างานด้านเอดส์ โดย ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ ชมรมเครือข่ายผู้สูงอายุคาทอลิกฯ เครือข่ายท างานด้านเอดส์ โดย ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ ชมรมเครือข่ายผู้สูงอายุคาทอลิกฯ เครือข่ายท างานด้านเอดส์ 
ขออวยพรเนื่องในวนัครบรอบวันเกิด ขออวยพรเนื่องในวนัครบรอบวันเกิด ขออวยพรเนื่องในวนัครบรอบวันเกิด ขอพระเจ้าและแม่พระอวยพรแด่  ครูเชษฐ์ ชาวนาแก้ว (ครบรอบ 14 กรกฎาคม)     

   คุณพัชราวดี วงศ์มาแสน (ครบรอบ 27 กรกฎาคม)                      
  คุณพรทิพย์ คงกระพันธ์ (ครบรอบ 20 สิงหาคม)                                         
  ให้พบแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง ตลอดไปด้วยเทอญ... 

๑๕ 

      ใครใครใคร???   คือ เวชบุคคลคาทอลิกฯ  คือ เวชบุคคลคาทอลิกฯ  คือ เวชบุคคลคาทอลิกฯ     
                บาทหลวงชัยศักดิ์ ไทยสนธิ ผู้อ านวยการแผนกสุขภาพอนามัย และจิตตาธิการชมรมเวชบุคคลฯ  
  สังฆมณฑลจนัทบุรี กล่าวว่า เวชบุคคล คือ กลุม่สหวิชาชีพที่ท างานด้านสุขภาพอนามัย ไม่ว่าจะเป็น  
  แพทย์ พยาบาล เภสัชกร เทคนคิการแพทย์ ทันตแพทย์ นกักายภาพบ าบัด ฯลฯ ที่นับถือศาสนาคริสต์  
  นิกายคาทอลิก  เวชบุคคลคาทอลิกท าอะไรบ้าง เวชบุคคลคาทอลิก คือ กลุ่มสหวิชาชีพ ดังทีก่ล่าวไว้ 
ได้รวมตัวกันเพือ่น าจิตตารมณ์ความรักของพระคริสตเจ้ามาใช้ในการประกอบวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือ 
เพื่อนมนุษย์ที่อยู่ในความยากล าบากเพื่อใหทุ้กคนไดม้ีสุขภาพที่ดี อนัเป็นการเลียนแบบพระอาจารย์คือ องค์พระคริสตเจ้า 
ที่พระองคท์รงยอมถ่อมตนลงมารับเอากายบังเกดิเป็นมนษุย์ ทรงรับทุกข์ทรมานสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน และทรงกลับ 
คืนพระชนมชีพ เพือ่น าความรอดมาสูม่วลมนุษย ์เพื่อให้มนุษยส์ามารถมองเห็นและชิมลางถึงพระอาณาจักรสวรรค์และ            
ชีวิตนิรันดรตั้งแต่ในโลกนี้   พระเยซูเจ้าทรงประกาศพระวาจา   และ “รักษาผู้เจ็บป่วย” นี่เป็นเคร่ืองหมายถึง        
“พระอาณาจักรสวรรค์” ทีอ่ยู่ท่ามกลางมวลมนษุย์ดังทีพ่ระคริสตเจ้าได้ทรงตรัสไว้   ดังนั้น เวชบุคคลคาทอลิกกก็ าลัง                                                      
ด าเนินรอยตามพระอาจารย์เจ้า ในการน าความรู้ ความสามารถ และวิชาชีพของตน มาใช้ในการช่วยเหลือเพื่อนมนษุย์ 
ให้ได้มสีุขภาพดีเฉกเช่นทีพ่ระคริสตเจ้าได้ทรงกระท าให้เป็นแบบอย่าง      
 ดังนั้น พ่อจึงขอเชิญชวนทกุๆทา่นได้ น าความรู้ ความสามารถ และวิชาชีพของตนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเพื่อนพี่นอ้ง 
ด้วย ดังวิสัยทศัน์และพันธกจิต่อไปนี้ วิสัยทัศน์ : ประชากรของพระเจ้ามีสุขภาพกาย ใจสมบูรณ์และร่วมเป็นหนึ่งเดียวกัน 
ฉันทพ์ี่นอ้ง เป่ียมด้วยคุณธรรมในความรักของพระเจ้า พันธกิจ : ส่งเสริมเวชบุคคลและองค์กรคาทอลิกในประเทศไทยใน 
การอุทศิตนรับใช้ปวงชนด้านสขุภาพอนามัย โดยเน้นผู้ยากไร้ตามแบบอย่างพระเยซูเจ้า.... 

Line : ชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลจันทบุร ี



๑๖ 

ระหว่างวันจนัทร์ที่ 31 สิงหาคม - วันพุธที่ 2 กันยายน 2015 โดยมี บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ 
ผู้ช่วยสภาพระสังฆราชฯฝ่ายสังคม /เลขาธิการคาริตัสไทยแลนด์  กล่าวเปิดการอบรมว่า ขอให ้
ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนตั้งใจเรียนรู้และฝึกหดัเขียนโครงการ เพื่อจะได้ช่วยหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ 
ในการหาทนุสนับสนนุงานทีด่ี ในการยกระดับคณุภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้ทีอ่ยู่ชายขอบที่แต่ละหน่วยงานดูแลอยู่ 
อันจะเป็นการช่วยหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน ให้เกิดความยั่งยนืในการท างานให้บริการแก่สังคม และ 
สามารถยืนอยูด่้วยตนเองต่อไป  นอกจากนี้ ขอให้ทุกคนตระหนักไว้เสมอว่าเมื่อขอทนุสนับสนุนจาก 
องค์กรใดๆก็ตาม เราจะต้องรับผิดชอบการใช้เงินทุนที่ได้ใหคุ้้มค่าเกดิประโยชน์สูงสดุ          

บาทหลวงกิตสดา ค าศรี ประธาน คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ 
 กล่าววัตถุประสงค์ของการอบรมในคร้ังนี้เพื่อ 1.ให้ผู้เข้าร่วมรับการอบรมได้รับ 
ความรู้ และแนวทางการเขียนโครงการ 2.เพื่อรู้จกัหน่วยงานแหล่งทนุด้าน           
สุขภาพ สสส. ในประเทศไทย 3.เพือ่ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวทางและรูปแบบ 
การท างานของหน่วยงานด้านสุขภาพในประเทศไทย 4.พัฒนาศกัยภาพการ 

เขียนโครงการให้แก่เครือข่ายองคก์ร เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่ท างานด้านเอดส์  การอบรมครั้งนี ้ 
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนกสุขภาพอนามัย โดยมี คุณเอ นพรตัน์ เจ้าหน้าที่ฝ่าย 
โครงการภายในประเทศ ของคาริตัสไทยแลนด์,คุณประหยัด เกรัมย์ และคุณกัญญารัตน์ สุริยะวงศ์ 
จากเครือขา่ย สสส. มาเป็นวิทยากรน าขบวนการ โดยเน้นทั้งการใหค้วามรู้ในเร่ืองการท าโครงการ 
แหล่งทุน และให้ผู้เข้าร่วมฝึกปฏิบัติเขียนโครงการจริงตามผู้เข้าร่วมตั้งใจจะท าให้หน่วยงานของตน          

    การอบรมจบลงด้วยการเดินทางเข้าเยี่ยมชมส านกังานของ สสส. เพือ่มี 
ความเข้าใจในการด าเนินงานของ สสส.มากยิ่งขึน้  ผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ 
มาจาก 25 หน่วยงาน ภายใต้คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ 
จ านวน 45 คน มโีครงการที่ต้องเขียนรวม 20 โครงการ งบประมาณแต่ละโครงการอยู่ระหว่าง 
แสนกว่าๆ ถึงสองแสนบาท รวมเป็นเงินงบประมาณที่จะเสนอโครงการต่อ สสส. ทั้งสิน้ประมาณ   
3 ล้านบาท ซึ่งแต่ละเครือข่ายจะได้มกีารน าเสนอ สสส. ต่อไป โดยมี คณะกรรมการคาทอลิกเพือ่ 

 ส่งเสริมงานเอดส์ เป็นผูค้อยตดิตามก ากับเป็นพี่เล้ียงต่อไป...  

“““หน่วยงานเอดส์อบรมเขียนโครงการหน่วยงานเอดส์อบรมเขียนโครงการหน่วยงานเอดส์อบรมเขียนโครงการ”””   
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ 
ได้จัดอบรมการเขียนโครงการและรับฟังแนวทาง 

การสนับสนุนโครงการจาก สสส.                        
ณ ศูนยอ์ภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง  

.. ขา่วประชาสมัพนัธ ์.. 


