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                                                                     วิสัยทัศน์ 

             ประชากรของพระเจ้ามีสุขภาพกายใจสมบูรณ์ 
                          และร่วมเป็นหน่ึงเดียวกันฉันพี่น้อง  
                 เปี่ยมด้วยคุณธรรมในความรักของพระเจ้า 

  พันธกิจ 

  ส่งเสริมเวชบุคคล เครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่ายผูต้ิดเชื้อให้ได ้  
  รับการอภิบาล และอุทิศตนในการรับใช้ปวงชนด้าน  
  สุขภาพอนามัย โดยเน้นผู้ยากไร้ตามแบบอย่างพระเยซูเจ้า    

 

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกชมรมเวชบุคคลคาทอลิกชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย แห่งประเทศไทย แห่งประเทศไทย ร่วมกับ เครือข่ายชมรมเวชบุคคลสังฆมณฑลเชียงใหม่ เครือข่ายชมรมเวชบุคคลสังฆมณฑลเชียงใหม่ เครือข่ายชมรมเวชบุคคลสังฆมณฑลเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพ 
จัดฟ้ืนฟูจติใจและประชุมใหญ่สามัญประจ าป ีค.ศ.2015/2558  เนื่องในโอกาสฉลองนักบุญลกูา องค์อุปถัมภข์องเวชบุคคลฯ  
น าโดย บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ ผู้ช่วยเลขาธิการฝ่ายสังคม สภาพระสังฆราชฯ นายแพทย์ฤทธิไกร อัครสกุลนธิิโชติ 
ประธานชมรมฯ  นายแพทย์ค านวณ อ้ึงชูศักดิ ์รองประธานฯ  นายแพทย์เดชา คูวฒุยากร ประธานเวชบุคคลฯเชียงใหม่ 
ร่วมด้วย คณะกรรมการเวชบุคคลฯระดับชาติ จติตาภิบาล แกนน า และสมาชิกเครือข่ายเวชบุคคลฯสังฆมณฑล รวม 45 คน 
เข้าร่วมฟื้นฟูจิตใจ หัวขอ้ “““ครอบครัวและการด าเนินชีวติด้วยความช่ืนชมยินดีในความเช่ือครอบครัวและการด าเนินชีวติด้วยความช่ืนชมยินดีในความเช่ือครอบครัวและการด าเนินชีวติด้วยความช่ืนชมยินดีในความเช่ือ”  ”  ”  ระหว่างระหว่างระหว่างวันศุกร์ที่ 23 -  
วันเสาร์ที่ 24 ตลุาคม ค.ศ.2015/2558  ณ  ขุนเขาม่านฟ้า รีสอรท์ อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

“““ฟื้นฟูจิตใจเวชบุคคลคาทอลิก เพื่อการประกาศข่าวดีใหม่ฟื้นฟูจิตใจเวชบุคคลคาทอลิก เพื่อการประกาศข่าวดีใหม่ฟื้นฟูจิตใจเวชบุคคลคาทอลิก เพื่อการประกาศข่าวดีใหม่”                                         ”                                         ”                                          

วัตถปุระสงค์ :- 1.เพื่อแสดงพลังของเวชบุคคลคาทอลิกในเร่ืองความเช่ือ ประสบการณ์ 
บทบาทต่อสังคมและพระศาสนจักร 2.เพื่อเป็นการตอบสนองตอ่แผนยุทธศาสตร์การประกาศ
ข่าวดีใหม่ คริสตศกัราช 2015  3.เพื่อกระตุ้นกลุ่มเวชบุคคลคาทอลิก ใหม้ีความมัน่ใจในการ
ที่จะออกมามีบทบาทในสังคมเหมอืนเช่นกลุ่มวิชาชีพอื่นๆ 4.เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกเวชบุคคล
คาทอลิกไดม้ีช่วงเวลาในการฟื้นฟูจิตใจ พฒันาชีวิตจิตของตนเอง และมีเวลาพบปะสมาชิก
จากเครือขา่ยต่างสังฆมณฑล การจดังานในปนีี ้ยังเป็นโอกาสดทีี่รับรู้ถึงปัญหาและอุปสรรค
ต่อครอบครัวและการด าเนินชีวิตทางด้านสุขภาพอนามยัเขตภาคเหนือ / แนวคิดและแรง
บันดาลใจจากพระคมัภีร์และค าสอนพระศาสนจกัร ในการช่วยเหลือด้านสุขภาพอนามยั 

เดือนกันยายน เดือนกันยายน เดือนกันยายน ---   ตุลาคม 2016/2558 (ฉบับที่ 5)ตุลาคม 2016/2558 (ฉบับที่ 5)ตุลาคม 2016/2558 (ฉบับที่ 5)   
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โดยในวนัศุกรท์ี่ 23 ตุลาคม 2015  :  คุณก่ิงแก้ว จั๋นติบ๋  ผู้ประสานงานกลุ่มชาตพิันธุ์และ
ยุติธรรมและสันติ น าเสนอ สถานการณ์ชนกลุ่มชาติพันธุ์
และชนกลุ่มน้อย/ สิทธิและการเข้าถึงบริการดา้นสุขภาพ 
การมีส่วนร่วมในภาคประชาชน สังฆมณฑลเชียงใหม่  

     คุณรุ่งรัศมี ศรีวงศ์พันธ์ 
นักวิชาการสาธารณสขุ น าเสนอ    
สุขภาพคนภาคเหนือ (ตอนบน) 
กลุ่มชาตพิันธุ์และคนชายขอบ / 
เขตบริการสุขภาพ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน / ปัญหา
สาธารณสุขทีส่ าคญั 10 อันดับ / สุขภาพเด็กในวัยเรียน 
และการเข้าถึงบริการของหญิงวัยเจริญพนัธุ์ ชาวไทยภูเขา                                                            

     ในช่วงบ่าย : บาทหลวงอนุรักษ์ ประจงกิจ พระสงฆ์                                                                                     
คณะธรรมทูต น าเสนอแนวทางพระคัมภีร์กับงานเวชบุคคล    
  จากนั้น เดินทางเยีย่มเดก็พกิารบ้านเกื้อกูล ในความ
ดูแลของคณะนักบวชคามิลเลียน  

ต่อจาก..... 1 
  

      บาทหลวงเกรียงไกร สุขจิต  ผู้อ านวยการ 
บ้านเกื้อกูล ใหก้ารต้อนรับ และช้ีแจง กิจกรรมและ

การดูแลเด็กพกิาร เด็กดอ้ยโอกาส รวมถึงปัญหาสุขภาพเดก็พกิารตามบ้านและในเขต
ชุมชน บาทหลวงเอกชัย ผลวารินทร์  กล่าวถึง ชุมชนบ้านศรีวิเชียร เป็นกลุ่มคริสตชน
ซึ่งอพยพมาอยู่ร่วมกนัที่หมู่บ้านศรีวิเชียร มีสาเหตุมาจากเร่ืองสุขภาพอนามัย เพราะ
หมู่บ้านศรีวิเชียรเกิดขึ้นมาจากการรวมตัวของ
ครอบครัวผู้ป่วยที่เป็นโรคเร้ือนมาก่อน มีผู้ใหญ่บา้น 
(พ่อใหญ่) เป็นผู้ดูแลชุมชนฯในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน 
รวมถึงสนับสนนุให้ชาวบ้านปลูกผัก ท านาข้าว ฯลฯ                          
ชุมชนคาทอลิกหมู่บ้านศรีวิเชียร ประกอบไปด้วย 
ชาวไทย ชาวอาข่า ไทลือ้ ไทใหญ่ ม้ง ปกากะญอ 
มูเซอ  ในวนัที่ 6 ธันวาคม 2553 ได้มกีารขออนุญาตสร้างวัดนักบุญคามิลโลใหม่ 
เนื่องจากวัดเดมิมขีนาดเล็ก ไม่สะดวกและมีอายมุากกว่า 30 ปี มีพิธีเสกวัดหลังใหม่            
อย่างเป็นทางการ  ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555    และเชิญชวนเวชบุคคลคาทอลิกฯ              
ร่วมฉลอง วัดนักบุญคามลิโล ศรีวิเชียร ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัด
เชียงราย ในวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ... ต่อหน้า...ต่อหน้า...ต่อหน้า...333   

๒ 



วันเสาร์ที่ 24 ตลุาคม 2015 จัดประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ค.ศ.2015/2558 มีวาระการประชุมฯ                     
ที่ส าคญัๆคือ 1.ออกหน่วยแพทยพ์ยาบาลช่วยเหลือแรงงานอพยพ ผู้ล้ีภยั Asylum Seeker                    

ผู้ยากไร้ ฯลฯ ในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม 2558 ถึง เดือน
กรกฎาคม 2559 2.เตรียมแต่งตั้งคณะกรมการเวชบุคคลคาทอลิก
แห่งประเทศไทย ชุดใหม่  3.พิจารณาแผนปฏิบัติงานเวชบุคคลฯ 
ปี ค.ศ.2016 ที่ประชุม ขอให้ส่วนกลางฯน าแผนปฏิบัติงานไปปรับ
ตามที่ประชุมเสนอ และเตรียมเชิญผู้แทนจากสังฆมณฑลฯแห่งละ 
2 ท่าน เข้าร่วมประชุมเวชบุคคลฯคร้ังที่ 4/2015 เพื่อวางแผน
เตรียมการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ประจ าวาระ 3 ปี (ตั้งแต่ 
23 มีนาคม 2016 ถึง 22 มีนาคม 2019) ในเดือนธันวาคมนี้ด้วย.. 

๓ 

      บาทหลวงเกรียงไกร สุขจิต  ผู้อ านวยการ 
บ้านเกื้อกูล ใหก้ารต้อนรับ และช้ีแจง กิจกรรมและ

การดูแลเด็กพกิาร เด็กดอ้ยโอกาส รวมถึงปัญหาสุขภาพเดก็พกิารตามบ้านและในเขต
ชุมชน บาทหลวงเอกชัย ผลวารินทร์  กล่าวถึง ชุมชนบ้านศรีวิเชียร เป็นกลุ่มคริสตชน
ซึ่งอพยพมาอยู่ร่วมกนัที่หมู่บ้านศรีวิเชียร มีสาเหตุมาจากเร่ืองสุขภาพอนามัย เพราะ
หมู่บ้านศรีวิเชียรเกิดขึ้นมาจากการรวมตัวของ
ครอบครัวผู้ป่วยที่เป็นโรคเร้ือนมาก่อน มีผู้ใหญ่บา้น 
(พ่อใหญ่) เป็นผู้ดูแลชุมชนฯในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน 
รวมถึงสนับสนนุให้ชาวบ้านปลูกผัก ท านาข้าว ฯลฯ                          
ชุมชนคาทอลิกหมู่บ้านศรีวิเชียร ประกอบไปด้วย 
ชาวไทย ชาวอาข่า ไทลือ้ ไทใหญ่ ม้ง ปกากะญอ 
มูเซอ  ในวนัที่ 6 ธันวาคม 2553 ได้มกีารขออนุญาตสร้างวัดนักบุญคามิลโลใหม่ 
เนื่องจากวัดเดมิมขีนาดเล็ก ไม่สะดวกและมีอายมุากกว่า 30 ปี มีพิธีเสกวัดหลังใหม่            
อย่างเป็นทางการ  ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555    และเชิญชวนเวชบุคคลคาทอลิกฯ              
ร่วมฉลอง วัดนักบุญคามลิโล ศรีวิเชียร ต าบลท่าสุด อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัด
เชียงราย ในวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ... 

    ในระหว่างฟื้นฟจูิตใจ บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ  เป็นประธานพิธีบูชา
ขอบพระคุณ และมอบใบประกาศเกียรตคิุณและใบพรสมเด็จพระสันตะปาปา                                                                                   
ประจ าปี 2015/2558 ให้แด่เวชบุคคลคาทอลิกทีท่ าคุณประโยชนต์่อสังคม                                                                                   
และพระศาสนจกัร รวม 4 ท่าน                                                                                                                                 
นายแพทย์ร็อค ฤทธิไกร อัครสกุลนธิิโชติ ประธานชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ                                                                                   
ผศ.นพ.มารต์ิน เดอ ปอรเ์รส วรวฒุิ จรรยาวนิชย์ ที่ปรึกษาชมรมฯ                                                                                                       
ผศ.อันนา ศรนีวล วิวฒัน์คุณปูการ   ชมรมเวชบุคคลฯเชียงใหม่    
นางมอนิกา ชีวา มิ่งสูงเนิน   ชมรมเวชบุคคลฯนครราชสีมา                         
หลังเสร็จพิธีบูชาขอบพระคุณ  ทางเจ้าภาพน าการแสดงของชนเผ่า
ต่างๆมาแสดงให้กับทุกท่านรับชมอย่างมคีวามสขุ.... 

จบการประชุมฯ จบการประชุมฯ จบการประชุมฯ ด้วยพิธีปิดการฟื้นฟูจิตใจและประชุมใหญ่เวชบุคคลฯ                     
โดย บาทหลวงเอกชัย ผลวารินทร์ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ 
ร่วมด้วย บาทหลวงชัยศักดิ์ ไทยสนธิ จติตาภบิาลเวชบุคคลฯสังฆมณฑลจันทบุรี หลังรบัประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 
สมาชิกเครือข่ายเวชบุคคลฯได้เดินทางกลับภูมิล าเนาโดยสวัสดภิาพ ... 



๔ 

  

    คาริตัสไทยแลนด์ (Caritas Thailand ) โดย แผนกสุขภาพอนามัย สภาพระสังฆราชฯ                                                             
ได้ท ากิจกรรมทางสังคมด้านสุขภาพ เพื่อช่วยเหลือแรงงานอพยพ ผู้ล้ีภยั Asylum Seeker                                                    
ผู้ยากไร้ ฯลฯ ในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม 2558 ถึง เดือนกรกฎาคม 2559 โดยได้ร่วมมอื                                                                 
กับศูนย์สังคมพฒันา สังฆมณฑลสุราษฎรธ์านี และ Camillian Task Force (CTF) ใน                                              
การช่วยเหลือชาวโรฮิงญาในด้านมนษุยธรรมในหลายกจิกรรม โดยจัดทีมแพทย์ พยาบาล                                                      
อาสาสมัครสขุภาพ และล่าม ออกหน่วยแพทย์พยาบาลให้บริการตรวจสุขภาพแก่ชาวโรฮิงญา                    
ซี่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ไดก้ าหนดจดัท าร่วมกนัรวม 4 คร้ังด้วยกัน                                                                                                                              
ครั้งแรก เมื่อวันองัคารที่ 29 กันยายน – วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2015 ออกหน่วยตรวจรักษา                                           
ชาวโรฮิงญาที่ 1.สถานคุม้ครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดระนอง ส านักงาน                                                      
ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่คงมนุษย์ มีผู้รับการตรวจทั้งหมด 38 คน (ชาวโรฮิงญา                                                               
30 คน/ พม่า 5 คน/ บังคลาเทศ 3  คน) เป็นผู้ชายทั้งหมด และประเภทครอบครัวมีผู้หญิงและ                                                              
 เด็กรับการตรวจรวม 8 คน  2. ตรวจสุขภาพเดก็ๆ                                                          
 ชาวพม่าทีศู่นย์มารีอา จ านวนกว่า 200 คน  ดูแลโดย   
 บาทหลวงวิเชียร  ระดมกิจ คณะรอยแผลศักดิส์ิทธิ์                                                                      
 ในนามสหพันธ์นกับวชชายหญิง ตั้งอยูข่้างวัดพระหฤทัย จ.ระนอง 

“..“..“..กิจกรรมทางสังคมด้านสุขภาพ..กิจกรรมทางสังคมด้านสุขภาพ..กิจกรรมทางสังคมด้านสุขภาพ..”””   

3.ตรวจสุขภาพชาวกัมพูชา เมียนมาร์ และแรงงานประมงชาวไทย                                
ที่องคก์รสะพานปลา จ.สงขลา โดย คุณสุชาติ จนัทลักขณา                                        
ผู้จัดการศนูย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สงขลา ประสานงานกับ                                                   
บรรดาเจ้าของแพปลาเรือประมง ให้คนงาน มารับบริการ                                                          
ตรวจสุขภาพ มีล่ามชาวกัมพูชา 4 คน มาเป็นล่ามให้กับ                                              
หน่วยฯ มีแรงงานมาใช้บริการประมาณ  200 คน                                                               
 ส าหรับหน่วยแพทย์พยาบาล เพื่อช่วยเหลือชาวโรฮิงญา                                        
ดังกล่าวนี้จะมี แพทย์หญิงวนิดา นาจรุง เป็นผูน้ าทีมจิตอาสา                                                        
เวชบุคคล และ บาทหลวงอัครพนัธ์ นนัทวานชิ  ร่วมกับ                                                    
บาทหลวงไพรัช ศรปีระเสริฐ จิตตาภิบาลเวชบุคคลคาทอลิกฯ  รวมไปถึงการสนับสนนุ    
  จากคณะนักบวชที่มีจติตารมณ์ในการดูแลผู้ประสบภัย               
  คนเจ็บป่วย คนยากจน และโดยเฉพาะคณะนักบวชไทย 
  ต่อต้านการค้ามนุษย์ (TalithaKum Thailand) เป็นความ 
  ร่วมมือของชมรมนักบวชหญิงที่เข้ามามีบทบาทร่วมมือ 
  กับฝ่ายสังคมในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการป้องกนัการค้ามนษุย์
     นอกจากนี้ยังมีองคก์ร หน่วยงาน และสัตบุรุษที่มีน้ าใจ 
  และเห็นถึงความส าคัญของการออกหน่วยแพทยพ์ยาบาล               
  เคล่ือนที่ เพือ่ให้บริการแก่ผู้ถูกทอดทิ้งจากสังคม ผู้รอโอกาส          
  และผู้ที่อยู่ตามชายขอบของสังคม เป็นต้น  
             การออกหน่วยแพทยพ์ยาบาลให้บริการชาวโรฮิงญา              
คร้ังต่อไป ระหว่างวันที่ 15 -19 พฤศจิกายน 2015  ขอถือโอกาสนี้เชิญชวนบุคลากร
ด้านสขุภาพอนามยั ที่มจีิตอาสาร่วมโครงการออกหน่วยแพทย์พยาบาล อีก 2 คร้ังในช่วง
ปี 2016   โดยจะมีการแจ้งใหท้ราบต่อไป ... 

คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ  :  รายงาน 



๕ 

  

                        วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2015                     
            มูลนธิิโรงพยาบาลเซนตห์ลุยส์ จัด
 กิจกรรมหน่วยแพทย์เคล่ือนที่ ตรวจรักษา                                                             
 แนะน าเร่ืองสุขภาพ ใหก้ับแรงงานอพยพ 
 และเด็กๆ มีผู้มาขอรับบริการทั้งเด็กและ
ผู้ใหญ่ จ านวน 150 คน โดยมีแพทย์ 2 ท่าน 
ไปให้บริการฯ ร่วมด้วย เจ้าหน้าที่และพยาบาล รวม  11 คน ร่วมออกหน่วยฯ ที่  
Marist Centre for Migrants  จังหวัดสมุทรสาคร  

กิจกรรมเครือข่ายชมรมเวชบุคคลฯกิจกรรมเครือข่ายชมรมเวชบุคคลฯกิจกรรมเครือข่ายชมรมเวชบุคคลฯ
Facebook :Facebook :Facebook :   St.Ann Catholic Center For MigrantsSt.Ann Catholic Center For MigrantsSt.Ann Catholic Center For Migrants...   

โรงพยาบาลคามิลเลียนออกหน่วยแพทย์เคลือ่นที่โรงพยาบาลคามิลเลียนออกหน่วยแพทย์เคลือ่นที่โรงพยาบาลคามิลเลียนออกหน่วยแพทย์เคลือ่นที ่  ที่ 
เขตวัดเชียงดาว ระหว่างวันที่ 2 - 3  ตุลาคม 2015    
ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลคามิลเลียน
ประสานงานกับทมีงานบ้านมิตราทร โดยการน าของ    
บาทหลวงภควี เส็งเจริญ ได้น าหน่วยแพทย์เคล่ือนที่ออก
รักษาให้กับพี่นอ้งชนเผ่าลาหู่ ทีห่มู่บ้านปางเบาะ ต าบล  

ทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว และหมู่บ้านนาสิริ ต าบลเมืองนะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตอภิบาลของวัดนักบุญไมเกิ้ล การีกอยส์ เชียงดาว... 

      Facebook :Facebook :Facebook :   องค์กรอภิบาล โรงพยาบาลคามิลเลียนองค์กรอภิบาล โรงพยาบาลคามิลเลียนองค์กรอภิบาล โรงพยาบาลคามิลเลียน 

                                เมื่อวันเสาร์ที่  12 กันยายน 2015                                                                                             
 พระอัครสังฆราช หลุยส์ จ าเนียร สันติสุขนิรนัดร์   ใหค้วามสนใจเยี่ยมชมหน่วย
ตรวจสุขภาพ ของกลุ่มเวชบุคคลฯท่าแร่-หนองแสง 
ในการจัดให้บริการตรวจสุขภาพ วัดความดันโลหิต  
แก่ผู้มาร่วมในงานฉลองอารามรักกางเขน ท่าแร่  
ต าบลท่าแร่ อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีแพทย์
จากโรงพยาบาลสกลนคร มาร่วมให้บริการ             
พร้อมด้วย พยาบาล เภสัชกร ผู้ช่วยพยาบาล มารวมพลังในการให้บริการฯ                                      

คุณพัชราวดี วงศ์มาแสน : รายงาน 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพอัครสังฆมณฑลกรุงเทพอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ   

อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ   

https://www.facebook.com/pages/Marist-Centre-for-Migrants-Samut-Sakhon/268830973304047
https://www.facebook.com/st.Ann.for.migrants


เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 191919   กันยายน กันยายน กันยายน 2015 2015 2015 กลุ่มเวชบุคคลฯราชบุรี          
ออกหน่วยประกาศพระวรสารสู่ปวงชนสังฆมณฑลราชบุรี 
น าโดย  บาทหลวงสมบูรณ์ แสงประสิทธิ์ และฆราวาส
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ รุ่นที่ 8  ลงพื้นที่โรงเรียน                             

บ้านหนองกวาง ต าบลด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี   

  

Facebook  คุณพนิดา แหวกวารี 

                                                            วันที่ วันที่ วันที่ 131313   กันยายน กันยายน กันยายน 201520152015                                                                                                                                                                                                                                                                              
กลุ่มเวชบุคคลฯสังฆมณฑลราชบุรี กลุ่มเวชบุคคลฯสังฆมณฑลราชบุรี กลุ่มเวชบุคคลฯสังฆมณฑลราชบุรี    จัดหน่วยให้บริการ                                                   
ตรวจสุขภาพ วัดความดันโลหิต แก่ สัตบุรุษ ผู้สงูอายุและ                                                                     
ผู้มาร่วมงานฉลอง วัดแมพ่ระมหาทุกข์ ท่าม่วง                                                                  
ต าบลท่าม่วง  อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี                   

เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 191919   กันยายน กันยายน กันยายน 2015  2015  2015  ศูนยส์ังคมพฒันาฯราชบุรี น าโดย    
บาทหลวงประสิทธิ์ รุจริัตน์ พร้อมด้วย
คณะคุณหมอฟาตมิา คณะครู นกัเรียน 
วิทยาลัยอาชีวศกึษาดรุณาราชบุรี และ
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี 
ร่วมกันออกหน่วยแพทย์เคล่ือนที่ จดั
กิจกรรมแก่เดก็ๆและมอบของบริจาคใหก้ับพีน่้องบ้านท่ากุลา  ต าบลตะนาวศรี อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  

๖ 

เครือข่ายเวชบุคคลฯสังฆมณฑลเชียงใหม่ 

          วันที่  วันที่  วันที่  888      กันยายน  กันยายน  กันยายน  201520152015 
  คณะกรรมการสุขภาพอนามัยสังฆมณฑลเชียงใหม่        
จัดประชุมกรรมการฯ น าโดย บาทหลวงเอกชัย ผลวารินทร์  
จิตตาธิการแผนกสขุภาพอนามัย สังฆมณฑลเชียงใหม่                     
นายแพทย์เดชา คูวฒุยากร ประธานกลุ่มเวชบุคคลฯและ 

ผศ.ศรีนวล วิวฒันค์ุณูปการ รองประธานเวชบุคคลฯ เพื่อตดิตามประเมินผลกจิกรรมทีไ่ด ้
ด าเนินการเสร็จแล้ว และพูดคุยวางแผนเร่ืองการร่วมเป็นเจ้าภาพกับเวชบุคคลคาทอลิกระดับชาต ิในการจัดกิจกรรมฟืน้ฟจูิตใจ
และประชุมสามัญประจ าปี 2015/2558    การประชุมครัง้นี้ มีการจดัแบ่งบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละคนตามความถนดั 
    ส าหรับการจัดกิจกรรมฟืน้ฟูจิตใจและประชุมเวชบุคคลคาทอลิกระดับชาติประจ าปี 2015 สถานที่คอื ขุนเขาม่านฟ้า รีสอร์ท 
อ.แม่จัน จ.เชียงราย ตามมตกิารประชุมของกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกระดับชาติ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2015 และวางแผนว่า
ในวันที่ 22 ตุลาคม 2015 จัดออกเยี่ยมผู้สูงอายุและบริการตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุในหมู่บ้านเขตวัดนักบุญคามิลโลด้วย.. 

คุณประภา วงศ์จอมพร : รายงาน 

สังฆมณฑลราชบุรีสังฆมณฑลราชบุรีสังฆมณฑลราชบุรี   

วันที่ วันที่ วันที่ 131313   กันยายน กันยายน กันยายน 201520152015      กลุ่มเวชบคุคลฯราชบุรี กลุ่มเวชบคุคลฯราชบุรี กลุ่มเวชบคุคลฯราชบุรี                                                                                                                                                                                                                                                                            
จัดหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพ วัดความดันโลหติ 
ให้แก่สัตบุรุษ และผู้มาร่วมฉลอง วัดนักบุญเทเรซา 
ห้วยกระบอก ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 



๗ 

เครือข่ายเวชบุคคลฯสังฆมณฑลนครราชสีมา โรงพยาบาลเซนต์แมรี่                 
จัดออกหน่วยพยาบาลเคล่ือนที ่โอกาสฉลองวัด และ โอกาสต่างๆในเขตสังฆมณฑล

                          > วันที่  7 ตลุาคม 2015 <     

           กลุ่มเวชบุคคลฯนครราชสีมา                                                    
    โรงพยาบาลเซนต์แมร่ี ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพ ใน 
   งานพัฒนาศกัยภาพบุคลากรและแกนน าผู้สูงอายุ/เยาวชน               
หัวข้อ “คนสองวัยร่วมใจทีมหมอครอบครัว” จัดโดย Caritas Thailand สภาพระสังฆราช
คาทอลิกฯ  การตรวจสุขภาพฯในคร้ังนี้ พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย                                                                      
และผู้ร่วมงานฯสนใจรับบริการตรวจสุขภาพฯ วัด BP                                                               
30 คน รับยา 5 คน DTX 25 คน ท าแผล 1 คน                                                                    
ผู้ออกหน่วยฯ 6 คน  ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้าน                                            
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์                                                        
มหาวิทยาลัยมหิดล  อ าเภอสูงเนนิ จังหวัดนครราชสีมา 

 

   เมื่อวันที่  24 ตุลาคม 2559  พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักด์ สิริสุทธิ์                        
เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ  เนื่องในโอกาสฉลองชุมชนความเช่ือ                           
วัดนักบุญเทเรซา โนนแก้ว  สังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมด้วย                                
 คุณพอ่เจ้าอาวาส พระสงฆ์ ซสิเตอร์ และสัตบุรุษ มาร่วมงานฯ                  
 กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑลนครราชสีมา จัดออกหน่วย                         
 ให้บริการด้านสขุภาพแก่ผู้สูงอายุ และผู้สนใจมาขอรับบริการ                                                       
 ตรวจสุขภาพ นวดกดจุด วัด BP                                                      
 รับยา และ DTX                                                                            
 หลงัจากออกหน่วยฯไดอ้อกเยี่ยม      

Facebook : เวชบุคคลฯนครราชสีมา 

ให้ก าลังใจและร่วมสวดภาวนาแก่ผู้สูงอายุ ที่บ้านโนนแก้ว                                                                                                                                                                                

       >  วันที่ 3 ตุลาคม 2015  <                                                                                               
ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพ ใน                                                         
โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเช่ือ  วัดแมพ่ระแห่งสายประค าศักดิ์สิทธิ์ 
บุรีรมัย์  มีพระสงฆ์  ซิสเตอร์ และสัตบุรุษสนใจรับบริการตรวจสุขภาพฯ    
วัด BP 76 คน / รับยา 8 คน / DTX  21  คน / ท าแผล 1 คน                                   
ผู้ร่วมออกน่วยฯ  7 คน  และแพทย์ 1 คน 

   > วันที่  26 กันยายน  2015 <  ออกหน่วยใหบ้ริการตรวจ                   
สุขภาพ ในโอกาสฉลองวดัมารดาพระศาสนจักร                             
บ้านหนองพวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ  
มีพระสงฆ์  ซิสเตอร์ และสัตบุรุษ สนใจ
รับบริการตรวจสุขภาพฯ วัด BP 45 คน 
รับยา 10 คน  DTX  20  คน  ฝังเข็ม 9 
คน  ท าแผล 1 คน ผู้ออกหน่วยฯ 6 คน 
แพทย์ 1 คน  



  

บาทหลวงชัยศักดิ์ ไทยสนธิ :  Line ชมรมเวชบุคคลฯ

  กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุร ี            
ร่วมกับ ศูนย์อภิบาลรักกางเขน จันท์ น าโดย 

บาทหลวงชัยศักดิ์ ไทยสนธิ จิตตาธิการชมรมฯ  
ซิสเตอร์ขวัญเรียม เพียรรักษา จัดหน่วย

ให้บริการตรวจสุขภาพผู้มาร่วมงานฉลองวัดและ
โอกาสต่างๆในเขตสังฆมณฑลจันทบุรี 

วันที่ 5 กันยายน 2015  วัดแม่พระนิจจานเุคราะห์ ระยอง                                                         
โอกาสนี้ พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี พระสงฆ์                 
สัตบุรุษ สนใจขอรับบริการตรวจวัดความดนัโลหติ 42 คน                                                    
นวดผ่อนคลาย 20 คน สมาชิกออกหน่วยฯ ซสิเตอร์                                                 
รวม 4 ท่าน พยาบาล 2 คน หมอน้อย 5 คน หลงัจาก                              
ออกหน่วยฯไดไ้ปเยี่ยมผู้ป่วยที่ ศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง (คณะนักบวชคามิลเลียน) 

วันที่ 8 ตลุาคม 2015                                  
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุรี 
ร่วมตรวจสุขภาพผู้มาร่วมงานปลงศพ              

เซเรฟิอา อารีย์ สกุลทอง                               
มีผู้ขอรับบริการตรวจวัดความดันโลหิต 36 คน  

วันที่  25 ตลุาคม 2015                                                              
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุรี โดยทีมหมอน้อย

ให้บริการนวดผ่อนคลายแก่ผู้เข้าร่วมประชุม AsIPA         
สร้างความประทับใจเป็นอย่างยิ่งกับผู้มาขอใช้บริการฯ 

๘ 

สังฆมณฑลจันทบุรีสังฆมณฑลจันทบุรีสังฆมณฑลจันทบุรี   

 ฉลอง 40 ปี การท างานศูนย์สังคมพัฒนา                ฉลอง 40 ปี การท างานศูนย์สังคมพัฒนา                ฉลอง 40 ปี การท างานศูนย์สังคมพัฒนา                
สังฆมณฑลจันทบุรีสังฆมณฑลจันทบุรีสังฆมณฑลจันทบุรี   

วันที่  31 ตลุาคม 2015  กลุ่มเวชบุคคลคาทอลกิสังฆมณฑล                                                           
จันทบุรี ให้บริการตรวจสุขภาพ แกพ่ระสงฆ์ สัตบุรุษและ
ผู้สนใจมาร่วมงานฉลอง 40 ปี การท างานศนูย์สังคมพฒันา 
สังฆมณฑลจนัทบรุี ณ ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลจนัทบุรี 
ต าบลคลองหนิปูน อ าเภอวังน้ าเยน็ จังหวัดสระแก้วฯ มีผู้มาขอ                     
รับบริการตรวจวัดความดันโลหิต นวดผ่อนคลาย ฯลฯ                       
   



 

๙ 

สังฆมณฑลเชียงใหม่สังฆมณฑลเชียงใหม่สังฆมณฑลเชียงใหม ่  

       > วันที่ 14 -17 ตุลาคม 2015  แผนกสุขภาพอนามัย และ                             
กลุ่มเวชบุคคลฯเชียงใหม่ ให้บริการตรวจสุขภาพเยาวชน “ชุมนุม
เยาวชนระดับชาติ” ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ โดย 
ผศ.ศรีนวล วิวฒันค์ุณูปการ  ซิสเตอร์คณะผู้รับใช้คนป่วยแห่ง
นักบุญคามิลโล คุณประภา วงศจ์อมพร  ผู้ประสานงาน และ คุณพงษ์พันธุ์ เพริศพรายงาม 
เจ้าหน้าทีศู่นย์สังคมพัฒนา เพือ่อ านวยความสะดวกให้กับทีมงาน ตลอดจนผู้มารับบริการ... 

Facebook : ประภา วงศ์จอมพร 

      > วันที่ 22 ตุลาคม 2015  แผนกสุขภาพอนามัยและทมีงานเวชบุคคลฯเชียงใหม่  น าโดย                                                
บาทหลวงเอกชัย ผลวารินทร์  จติตาธิการแผนกสขุภาพอนามยั                                    
นายแพทย์เดชา คูวฒุยากร ประธานฯ ผศ.ศรนีวล วิวฒันค์ุณูปการ                                               
ร่วมด้วย เจ้าหน้าที่  และอาสาสมคัร ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพ                                                       
ให้แก่ชุมชนพี่น้องอาขา่ ณ หมู่บ้านจอป่าคา                                                                                                                                                        
อ าเภอแมจ่ัน จังหวัดเชียงราย มีผู้มารับ                                                                                          
บริการทั้งเด็กและผู้ใหญ่จ านวน 89 คน                                                    

โอกาสนี้ขอขอบคุณซิสเตอรค์ณะ Providence  ที่ได้ช่วยเป็นล่าม                                                                               
ภาษาอาข่าให้กับคุณหมอและคนไข้ในการให้บริการและตรวจสุขภาพคร้ังน้ี เป็นอย่างสูง ....  

“““โครงการผูสู้งอายุ..ภาครัฐโครงการผูสู้งอายุ..ภาครัฐโครงการผูสู้งอายุ..ภาครัฐ” ” ”    

ชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ องค์กรสาธารณประโยชน์                       
สังฆมณฑลจนัทบรุี   จัดโครงการ                                          

“ชุมชนวัดหวัไผ่ ห่วงใยผู้สูงอายุ” ประจ าปี 2016/2559                    
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2015   โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลโคกขีห้นอน                                              

คุณวันทนา เอ้าเจริญ : รายงาน 

ชมรมวัดหัวไผ่จะจัดกิจกรรมผู้สูงอายทุุกอาทิตยท์ี่ 3 ของเดือน การจดัโครงการครั้งนี้                      
 เป็นการปิดปีงบประมาณ โดยมี บาทหลวงวิเชียร ฉันทพิริยกุล                     
 บาทหลวงสมภพ แซ่โก ร่วมโครงการฯ เรียนเชิญ ท่านก านัน
 อรวรรณ กิตติคุณสวัสดิ์ (ก านันต าบลโคกขี้หนอน) มาเป็นประธาน
 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวม 103 คน โดยมีกลุม่เวชบุคคลฯสังฆมณฑล
จันทบุรี ให้บริการตรวจสุขภาพ วัดความดันโลหติ และ นวดผ่อนคลาย 
ให้กับผู้ร่วมกิจกรรมฯ .... 

สังฆมณฑลนครสวรรค์สังฆมณฑลนครสวรรค์สังฆมณฑลนครสวรรค ์  

Facebook : อาจารย์อรพิน แสงสว่าง 

     วันที่ 30 ตุลาคม 2015                                                                                                                     
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกลพบุรี                                                                                                       
สังฆมณฑลนครสวรรค์ น าทมีแพทย์                                                                         
พยาบาล  จิตอาสา ให้บริการตรวจสุขภาพงานชมุชนแห่งความเช่ือ                                                                                                                                                                                 
วัดนักบุญลูกา บางขาม ต าบลบางพึ่ง อ าเภอบา้นหมี่ จังหวัดลพบุรี  



 

           คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ปราจีนบุรี                                         
 บาทหลวงวิโรจน์ นนัทจนิดา จัดโครงการจิตอาสา “เพื่อนเย่ียมเพื่อน” 
ตามแผนงานโครงการขอรับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ ในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์                                          
และเดือนกันยายน 2015/2558  ในด้าน 1.สุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน                                          
จ.ปราจีนบุรี  2.โครงการฟื้นฟูเฝ้าระวังและป้องกันสุขภาพ/ความเป็นอยู่                                              
3.ที่พักอาศยั   ทีมงานเยีย่มเยยีนตามภารกิจทั้ง 3 ด้านนี้                                                     
 ศูนยส์งเคราะห์ร่วมเป็นหนึ่งในหน่วยงานสนับสนนุกิจการของภาครัฐ                                    
และโครงการต่อเนื่อง โครงการจิตอาสา ซอ่มแซมบ้าน เพื่อให้สามารถมีทีพ่ัก                                                     
ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้สูงวัย... โครงการเย่ียมผู้สูงอายุยากไร้ ในชุมชน                                                                                          

โครงการจิตอาสา โครงการจิตอาสา โครงการจิตอาสา “““เพ่ือนเยี่ยมเพ่ือนเพ่ือนเยี่ยมเพ่ือนเพ่ือนเยี่ยมเพ่ือน” ” ” ตามแผนงานโครงการ                                  ตามแผนงานโครงการ                                  ตามแผนงานโครงการ                                  

ขอรับเงินสนับสนุนจากภาครัฐขอรับเงินสนับสนุนจากภาครัฐขอรับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ   

 ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ ตาม                                                                                             
 แผนงานและโครงการฟื้นฟูเฝ้า                                                                                                   
 ระวังและป้องกันสุขภาพ เพื่อ                                                                                                                  
 พัฒนาชีวิตและศักดิ์ศรีของ                                                                                                        
 คนยากจน จะได้มคีวามเป็นอยู่                                                                                      
 ตามสภาพที่พออยูไ่ด้....                                                                                                                                 

บาทหลวงวิโรจน์ นันทจินดา : รายงาน  

      แผนกสุขภาพอนามัย แผนกสุขภาพอนามัย แผนกสุขภาพอนามัย โดย ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ ชมรมเครือข่ายผู้สูงอายุคาทอลิกฯ เครือข่ายท างานด้านเอดส์                                      โดย ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ ชมรมเครือข่ายผู้สูงอายุคาทอลิกฯ เครือข่ายท างานด้านเอดส์                                      โดย ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ ชมรมเครือข่ายผู้สูงอายุคาทอลิกฯ เครือข่ายท างานด้านเอดส์                                      
   ขออวยพรเนื่องในวนัครบรอบวันเกิด ขออวยพรเนื่องในวนัครบรอบวันเกิด ขออวยพรเนื่องในวนัครบรอบวันเกิด ขอแม่พระอวยพรแด่  คุณสุพัชรา นาคีสถิตย์ (ครบรอบ 23 กันยายน)                        

คุณอัญญาณี ฮองต้น (ครบรอบ 28 กันยายน)                                        

   คุณสมบัติ กิจสมัย                       คุณพนิดา แหวกวารี  
(ครบรอบ 30 กันยายน)          (ครบรอบ 13 ตุลาคม)                                                                                                                                                                                             
              
 ขอให้ทุกท่านพบความสุข สุขภาพแข็งแรง ตลอดไปด้วยเทอญ... 

๑๐ 

“““วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทยวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทยวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย”               ”               ”               
ประจ าปี 2558                                                         ประจ าปี 2558                                                         ประจ าปี 2558                                                            

       ส านักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ จังหวัดปราจนีบุรี                                                 
     ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี และเจ้าหนา้ที่อาสาสมคัร ได้จัด                                           
     กิจกรรมเนื่องใน วันสังคมสงเคราะห์แหง่ชาตแิละวันอาสาสมัครไทย ประจ าปี 2558                                                    
     เพื่อถวายเป็นพระราชกศุลแด่ สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี                                                             
     ในวันที่ 30 ตุลาคม 2558  ณ คามิลเลียนโซเชียล เซนเตอร์  ปราจีนบรุี                                                                                                  
     โดยมี นายอุกริช  พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัด                                                                                                            
ปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี  กิจกรรมประกอบด้วยถวายราชสักการะ                                                                                  
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มอบเคร่ืองอุปโภค-บริโภค และเล้ียง                                                                                
อาหารแก่ผู้สูงอายุยากไร้ มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัว เด็กขาดแคลน                                                                                
และเด็กฝากเล้ียงตามบ้าน... 



   คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ จดัประชุมคณะกรรมการ 
ด าเนินงาน คร้ังที่ 4/2015 น าโดย บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ 
ผู้อ านวยการแผนกสุขภาพอนามยั / จิตตาภิบาลคณะอนกุรรมการฯ บาทหลวงวิโรจน์ นันทจินดา
ประธานคณะอนกุรรมการฯ ร่วมด้วย คณะกรรมการผู้สูงอายฯุจากสังฆมณฑล เข้าร่วมประชุมรวม                      
16 คน  ณ ศนูย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนินงานของเครือขา่ย   
ชมรมผู้สูงอายุฯทั้ง 10 มิสซัง และเตรียมความพร้อม
การเป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนมุผู้สูงอายุระดับชาต ิ
คร้ังที่ 11/2016 ของเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯ                
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ/ การเตรียมการจดัสัมมนา
และประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2015/2558  รวมถึง
การเตรียมจัดท าแผนปฏิบัติงานผู้สูงอายฯุประจ าปี 
2016 เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อทิศทางแผนงาน  

๑๑ 

      กิจกรรมเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกแห่งประเทศไทย                                                                           กิจกรรมเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกแห่งประเทศไทย                                                                           กิจกรรมเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกแห่งประเทศไทย                                                                                                            
ท่านจะพูดเรื่องใดหรือท ากจิกรรมใด กจ็งพูดจงท าในพระนามพระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้า (คสท่านจะพูดเรื่องใดหรือท ากจิกรรมใด กจ็งพูดจงท าในพระนามพระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้า (คสท่านจะพูดเรื่องใดหรือท ากจิกรรมใด กจ็งพูดจงท าในพระนามพระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้า (คส3:17)3:17)3:17)   

“““ผู้สูงอายุผู้สูงอายุผู้สูงอายุกับการประกาศข่าวดีใหม่ คริสตศักราช กับการประกาศข่าวดีใหม่ คริสตศักราช กับการประกาศข่าวดีใหม่ คริสตศักราช 201520152015”””   

อภิบาลคริสตชนและผู้สูงอายขุองสภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากสมัชชาพระศาสนจักรคาทอลิก
ประเทศไทย คร้ังแรกเมื่อเดอืนเมษายน 2558 (20 - 24 เม.ย.) ซึ่งจะมกีารประกาศใช้ในโอกาสต่อไป   ที่ส าคัญประการหนึง่  
บาทหลวงไพรัช ศรปีระเสริฐ ได้ฝากใหก้รรมการและเครือข่ายผู้สูงอายทุุกท่านใหค้วามส าคญัและสนใจศึกษาพระสมณสาสน์
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส "ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า" ซึ่งทรงตรัสเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของโลกสิ่งสร้างของ                
พระผู้เป็นเจ้า โดยขอให้น าไปสู่การปฏิบัติในชีวิตและบทบาทหน้าที่ประจ าวัน เช่น การปลูกต้นไม ้การรณรงค์ใช้ถุงผ้า ลดการ              
ใช้ถุงพลาสติกฯลฯ เป็นต้นด้วย...  

อาจารย์ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค : : : สรุป   

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ จัดเวทีนโยบาย
สาธารณะ “ระบบบ านาญ : เพื่อความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 
เมื่อสูงวัย” ณ โรงแรมทีเค.พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น 
ดร.เจิมศักด์ิ ป่ินทอง ด าเนินการอภิปรายเปิดประเด็นเตือนคนอายุ 40 ปี
ขึ้นไปจะเจอปัญหาหนักเมื่ออายุ 60 ป ีจากปัญหาโครงสร้างผู้สูงอายุของ
ประเทศ และอัตราเกิดของประชากรที่น้อยลง คนท างาน/วัยแรงงานน้อยลง ภาษีเก็บได้น้อยลง                    

รัฐจะจัดสวัสดิการได้อย่างไร ต่อไปอนาคตระบบบ านาญแห่งชาติจึงส าคัญ ระยะเวลาการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุของประเทศ
เพื่อนบ้าน ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ในด้านแรงงานข้ามชาติที่ไทยจะไม่สามารถพึ่งพาได้อีกต่อไปในอนาคต                                 
พญ.ลัดดา ด าริการเลิศ เลขานุการมูลนิธิฯสรุปประเด็น 1.ระบบบ านาญพ้ืนฐานควรเป็นแบบถ้วนหน้า เป็นสิทธิของทกุคนมี
มาตรฐานเดียว แต่จะเลือกรับหรือไม่รับสิทธิ์ก็ได้และสามารถโอนย้ายสิทธิ์ได้เมื่อมีการเปลี่ยนงาน/อาชีพ ส่วนที่มาของเงินเข้าสู่
ระบบฯควรเป็นลักษณะร่วมจ่ายคือ  (1) สมาชิกร่วมออมโดยสมัครใจ  และหรือ บังคับ (2) จากฐานภาษีรายได้ การเพิ่ม VAT และ
อื่นๆ  2.การขับเคลื่อน ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติขึ้นมารับผิดชอบและขับเคลื่อน โดยเฉพาะ            
มีความเป็นอิสระและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการบริหารกองทุนฯ/ระบบย่อยๆที่เป็นกลไก มีการจัดตั้งส านักงานฯ โดย
ออกเป็นกฎหมาย เพื่อการขับเคลื่อนและต้องอาศัยภาคีเครือข่ายทางวิชาการ กระแสสังคม การเตรียมความพร้อมของเยาวชนคน              
รุ่นใหม่และสังคมเข้าสู่สังคมสูงวัย  3.วิธีการที่ท าให้มีการออมอย่างต่อเน่ือง (1) จัดระบบฐานข้อมูล และระบบให้สามารถเชื่อมโยง 
ย้าย/โอนเมื่อย้ายงาน เปลี่ยนอาชีพ หรือสถานะได้ (2) มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/รักษาความม่ันคงของข้อมูล ระบบการ
จัดหาผลประโยชน์...  (ทั้งน้ีข้อมูลที่เป็นข้อสรุปโดยละเอียดสามารถติดตามและดาวน์โหลดได้จากเว็บไซด์มูลนิธิสถาบันวิจัยและ                   
พัฒนาผู้สูงอายุไทย  ต้นเดือนตุลาคม 2558)  

  วันที่ 28 กันยายน 2015 

อาจารย์ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค : สรุป/รายงาน  



       เมื่อวันที่ 19 ตลุาคม 2015  ณ อาคารนกับุญเปาโล วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง                                                              
บาทหลวงประสิทธิ์ รุจริัตน์ จิตตาภิบาลชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑล
ราชบุรี และ อาจารย์เชษฐ ชาวนาแก้ว ประธานชมรมผู้สูงอายฯุ
ประชุมคณะกรรมการชมรมเพื่อเตรียมการมอบเกียรติบัตรเชิดชู
เกียรติผู้สูงอายคุาทอลิกตัวอยา่งและลูกกตัญญู ประจ าปี 2015/2558 
ระดับสังฆมณฑลราชบุรี และเข้าร่วมงานชุมนุมเคารพศีลมหาสนทิ คร้ังที่ 14 สังฆมณฑล
ราชบุรี ณ วัดแม่พระสายประค า หลักห้า ด าเนินสะดวก รวมถึงหารือเร่ืองการสมัมนาฟืน้ฟจูิตใจและประชุมสามัญประจ าปี 
2015 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้จัดขึ้นในวันที่ 9 -10 มกราคม 2016  ณ บ้านฟื้นฟูจิตใจซาเลเซียน หัวหิน  โดยกราบเรียนเชิญ 
พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี บาทหลวง ผศ.ดร.ไพยง มนิราช อุปสังฆราช 
บาทหลวงประสิทธิ์ รุจริัตน์ และ บาทหลวงปรีดา เวียงชัย เป็นวิทยากร ในงานฟื้นฟูจิตใจฯ 

 

 

> วันที่ 30 ตุลาคม 2015 สถาบันวิจัย                                                                                                         
ระบบสาธารณสุข (สวสร.) จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเหน็ต่อ (ร่าง) ขอ้เสนอแนวทาง                                                                          
จัดสวัสดกิารสังคมที่เหมาะสมของประเทศไทย ณ ห้องแกรนด์บอลลูน โรงแรมรามาการ์เด้นส์                                                    
ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพ  โดย สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย                                                                        
(แผนกสุขภาพอนามยั) มอบให้ อาจารย์ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค  คณะอนุกรรมการคาทอลิก                                                
เพื่อผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุมในการประชุมฯคร้ังนี้ด้วย....   

สังฆมณฑลราชบุรีสังฆมณฑลราชบุรีสังฆมณฑลราชบุรี   
      กิจกรรมเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลกิจกรรมเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลกิจกรรมเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑล   

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพอัครสังฆมณฑลกรุงเทพอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ   

อาจารย์ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค : : : สรุป   

           
อาสาสมัคร ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 1 ณ วัดราชินีแห่งสันติสุข (101) หัวขอ้การประชุมมี
ดังนี้ 1.ติดตามรายงานกิจกรรมของแต่ละวัด 2.ประเมินการจัดงานชุมนมุผู้สูงอายุกรุงเทพ ที่ผ่านมา                               
3.ประเมินเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจผู้สูงอายุ วันที่ 8 สิงหาคม 2015               
ที่วัดนักบุญเปโตร สามพราน  4. ติดตามโครงการเยี่ยมศนูย์
คาทอลิกนกับุญอนันาเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น
ที่จะจัดในวันที่ 18 กนัยายน 2015 

Facebook : ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ 

วันที่ 17 กันยายน 2015  บาทหลวงไพรัช ศรปีระเสรฐิ จิตตาภิบาล คณะอนกุรรมการ
คาทอลิกเพื่อผูสู้งอายุ ได้มาเยีย่มเยยีนและร่วมประชุมกับ
คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุฯราชบุรี                   
ณ ห้องประชุมอาคารนักบุญเปาโล              
วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง โดยมี                          
บาทหลวงประสิทธิ์ รุจริัตน์ จิตตาธิการ

ชมรมผู้สูงอายุฯ บาทหลวงปรดีา เวียงชัย ผู้ช่วยจิตตาธิการฯ  อาจารย์เชษฐ ชาวนาแก้ว  ประธานชมรมผู้สูงอายฯุราชบุรี 
และคณะกรรมการให้การตอ้นรับ .... 

วันที่ 3 กันยายน 2015  แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
โดย คุณเบญจภรณ์ กาญจนพงศ์ เจ้าหน้าที่ คณุสมชาย กิจนิตย์ชีว์     

วันจันทร์ที่ 23 วันจันทร์ที่ 23 วันจันทร์ที่ 23 ---   วันพุธที ่25 พฤศจิกายน 2015 วันพุธที ่25 พฤศจิกายน 2015 วันพุธที ่25 พฤศจิกายน 2015 : คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สงูอายุ จัดสัมมนาและประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี 2015/2558  ณ ห้องประชุม ศนูย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรงุเทพฯ                                      

วันเสารท์ี่ 12 ธนัวาคม  2015  วันเสารท์ี่ 12 ธนัวาคม  2015  วันเสารท์ี่ 12 ธนัวาคม  2015  : คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิก จัดประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลฯ ครั้งที ่4/2015  
ณ ห้องประชุม ชั้น 11  อาคารรวมจิตเพียรธรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส ์สาทรใต้ กรุงเทพฯ 

         ปฏิทินกิจกรรมปฏิทินกิจกรรมปฏิทินกิจกรรม   

๑๒ 

ต่อหน้า...ต่อหน้า...ต่อหน้า...131313   



““ฟื้นฟูจิตใจและพฒันาศักยภาพฟื้นฟูจิตใจและพฒันาศักยภาพ” ” 

     วันที่ 15 - 17  ตุลาคม 2015   บาทหลวงธนันชัย กิจสมัคร ผู้จดัการ
แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ จดัสมัมนาคณะกรรมการเพื่อ                                            
การเป็นผู้น า อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ณ รุ่งอรุณ                                                             
ฟิชช่ิงปาร์ค จ.สิงห์บุรี เพื่อเป็นการฟื้นฟูจิตใจ และ                                                              
พัฒนาศักยภาพในการท างานเพื่อผู้สูงอายุ โดยเฉพาะ                                           
ศักยภาพในด้านความเป็นผู้น า ความมุ่งมั่นในการให้บริการและการอภิบาล
 ผู้สูงอายุ โดยเชิญ บาทหลวงบุญส่ง หงส์ทอง และ บาทหลวงสุวนารถ 
 กวยมงคล เป็นวิทยากร แบ่งปันประสบการณ์ และเตรียมจิตใจเพื่อความ
 พร้อมที่จะอุทศิตนเพื่องานผูสู้งอายอุย่างแทจ้ริง..  

  

FacebookFacebookFacebook   : : :  ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ   

  การจัดสัมมนาฯคร้ังนี้ บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ จิตตาภิบาล คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ 
บาทหลวงวิโรจน์ นนัทจนิดา ประธานคณะอนกุรรมการฯ มาเยี่ยมและร่วมประชุมกับคณะกรรมการฯ                  

มีคณะกรรมการผู้สูงอายุฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ มาร่วมงานฯ จ านวน 32 ท่าน  

                             วันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2015                                                              
 คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี             
 จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี หัวข้อ                                    
 “ภูมิปัญญาผู้สูงวัย พัฒนาสังคมไทย สู่ประชาคมอาเซียน”       
 ณ วัดแม่พระฟาตมิาแสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์  
 โดยใน ช่วงเช้า บาทหลวงนที ธีรานุวรรตน์ เป็นประธาน                
 วจนพิธีกรรมเปิดงานฯ บาทหลวงนพพร ยอแซฟ บรรยาย
เร่ือง“ผู้สูงวัยควรใส่ใจสุขภาพ” บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ  
 จิตตาภิบาลคณะอนกุรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ ช้ีแจงถึง
โครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผู้สูงอายุ (เงินออมวันละบาท) 
บาทหลวงวิโรจน์ นนัทจนิดา ประธานคณะอนกุรรมการฯเพิ่มเติมเร่ืองสขุภาพของผู้สูงวัย                         
ช่วงบ่าย ตรวจสุขภาพผู้สูงวัย โดยเจ้าหน้าทีพ่ยาบาลอนามัยหนิเทิน และ                           
วจนพิธีกรรมศีลอภัยบาป โดย บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ สรุปงานด้วย       
 พิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมี บาทหลวงนที ธีรานุวรรตน์ อุปสังฆราช                                      
เป็นประธาน และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สูงอายุตัวอย่างและลูกกตญัญู                          

คุณสุธิดา พรหมภักดี  คุณสุธิดา พรหมภักดี  คุณสุธิดา พรหมภักดี  : รายงาน   

"ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า" Laudato Si’                              
การดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน                              

เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของโลกสิ่งสร้างของพระผู้เป็นเจ้า                       
โดยขอใหน้ าไปสูก่ารปฏิบัติในชีวิตและบทบาทหน้าที่ประจ าวัน                                                                   
ตัวอย่างเช่น “รณรงค์ใช้ถุงผ้า  ลดการใช้ถุงพลาสติกรณรงค์ใช้ถุงผ้า  ลดการใช้ถุงพลาสติกรณรงค์ใช้ถุงผ้า  ลดการใช้ถุงพลาสติก”                                                                        ”                                                                        ”                                                                           

๑๓ 

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีสังฆมณฑลสุราษฎร์ธาน ี  

เสร็จพิธีรับประทานอาหารร่วมกันและจับสลากของขวัญ   ในช่วงเช้า วันที่ 11 ตลุาคม 2015   ผู้สูงวัยของ                                                
สังฆมณฑลฯไปร่วมฉลองวัดแม่พระสายประค า อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขนัธ์  มีผู้สูงอายมุาร่วมงานฯรวม 80 คน ...                                             



 

สังฆมณฑลอุบลราชธานีสังฆมณฑลอุบลราชธานีสังฆมณฑลอุบลราชธานี   

“““บูรณาการงานผู้สูงอายุลงสู่ชุมชนศิษย์พระคริสต์บูรณาการงานผู้สูงอายุลงสู่ชุมชนศิษย์พระคริสต์บูรณาการงานผู้สูงอายุลงสู่ชุมชนศิษย์พระคริสต”์””   

 ทีมงานฝ่ายอภบิาลและธรรมทูต สังฆมณฑลอุบลราชธานี                               
(แผนกผู้สูงอายุ ศูนย์ค าสอน BEC และวินเซนต์เดอปอล) โดยมี                  

บาทหลวงรังสันต์ วงอาษา จิตตาภิบาลงานผู้สงูอายฯุ                     
ซิสเตอร์นันทิดา ศรีหาบุญยัง และ คุณกมลทพิย ์กัลยาประสิทธิ์                       
ผู้ประสานงานผู้สูงอายฯุอุบลราชธานี ออกเยี่ยมและพบปะ                      

กลุ่มผู้สูงอายฯุระดับวัด ในเขตสังฆมณฑลฯ 

  >  เมื่อวันที่  7  กันยายน  2015                
ออกเยีย่มและพบปะกลุ่มผู้สูงอายุ          
วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด    

 

 

 

หนองคูนอ้ย(บ้านเหล่า) ต.น้ าค า                                                       
อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร   

                   >  เมื่อวันที่  25  กันยายน  2015                                                           
 พระสงฆ์หนุ่มสังฆมณฑลอบุลฯ  
  ออกเยีย่มพบปะชุมชน                         
วัดแม่พระเปน็ที่พึง่บ้านโนนสว่าง  .
 อ าเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ   

                   >  เมื่อวันที่  15  กันยายน  2015                                                       
ออกเยีย่มผู้สูงอายุ วัดอคัรเทวดามคีาแอล บ้านซ่งแย้                         
ต าบลไทยเจริญ  อ าเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร                                                                                                        
มีผู้สูงอายฯุเข้าร่วมจ านวน 94 คน                                                                                                                      

 

 

 

FacebookFacebookFacebook   : : : Nonne Tik Tok   

> จากนั้นไปเยี่ยมผู้สูงอาย ุวัดแม่พระรับสารบา้นดงขี้นาค- 
โนนมาลี / วัดนักบุญอนันาบ้านโคกกลาง  และ 

 

 

                                                        

 

       วัดนักบุญเปโตรและเปาโล บ้านเหล่าอ่าง                                             
เขตจังหวัดร้อยเอด็  ผู้สูงอายุเขา้ร่วมจ านวน 40  คน 

สังฆมณฑลอุดรธานีสังฆมณฑลอุดรธานีสังฆมณฑลอุดรธาน ี  

>  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2015                                 
    กลุ่มผู้สูงอายุวัดโพนสูง 
เข้าร่วมงานและจัดชุดการแสดง    
 ของผู้สูงอายุร่วมแสดง โอกาสฉลอง                           
 วัดอัครเทวดามคีาแอล  ต าบลหนองบัว                                
อ าเภอเมอืง จังหวัดหนองบัวล าภู เพื่อสร้าง
ความสขุและแสดงพลังของผู้สูงวัย .... 

 
ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลอดุรธานี                                    

บาทหลวงเปรม คุณโดน จิตตาภิบาลงานผู้สูงอายุฯ                        
คุณเซียมศรี บุญทรัพย์ ประธานชมรมผู้สูงอายฯุ                
คุณวชิระ ช านาญฤทธิ์  ครูวราภรณ์ ภู่กงทอง                                     

ผู้ประสานงาน และกลุ่มผู้สูงอายุวัดพระวิสุทธิวงศ์                 
จัดกิจกรรม การแสดงของผู้สูงอายุฯ ไปร่วมงาน                 

โอกาสต่างๆ ในเขตสังฆมณฑลอุดรธาน ี

๑๔ 

ครูวราภรณ์ ภู่กงทอง ครูวราภรณ์ ภู่กงทอง ครูวราภรณ์ ภู่กงทอง : : : รายงานรายงานรายงาน   

ต่อหน้า...15 



 >  เมื่อวันที่  28 กันยายน  2015                                
 ชมรมผู้สูงอายุวัดโพนสูง จดักิจกรรมผู้สูงอายุ
โดยมีเจ้าหน้าที่จาก โรงพยาบาลอ าเภอบ้านดุง 

ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพสต.ของโพนสูง สับเปล่ียนกนั                              
ทุกเดือน เพื่อฝึกกายบริหาร กายภาพบ าบัด                              

มีผู้สูงวัยเข้าร่วมฯทั้งหมด 80 คน 

  >  เมื่อวันที่  5 ตลุาคม  2015   บาทหลวงเปรม คุณโดน จิตตาภิบาลผู้สูงอายฯุ 
ร่วมด้วย บาทหลวงประเสริฐ คุณโดน  แกนน าผู้สูงอายฯุ จัดกิจกรรมใหก้ับ  
กลุ่มผู้สูงวัยได้มคีวามสขุกันถ้วนหนา้ ที่ วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์           
 บ้านโพนสูงน้อย ต าบลโพนสูง อ าเภอบ้านดุง                  
 จังหวัดอุดรธาน ี

 

ต่อจากหน้า...14 

อัครสังฆมณฑลท่าแร่อัครสังฆมณฑลท่าแร่อัครสังฆมณฑลท่าแร ่  

คุณพัชราวดี วงศ์มาแสน คุณพัชราวดี วงศ์มาแสน คุณพัชราวดี วงศ์มาแสน : : : รายงานรายงานรายงาน   

     เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2015 คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ              
อัครสังฆมณฑลท่าแร-่หนองแสง จัดงานวัน รวมพลงั                                 
ชมรมผู้สูงอายุระดบัสังฆมณฑล “ภมูิปัญญาผูสู้งวัย                       
พัฒนาสังคมไทย สู่ประชาคมอาเซยีน” โดยการน าของ 
บาทหลวงชัยวิชิต บรรเทา จิตตาภิบาลชมรมผู้สูงอายฯุ                           

ในการจัดงานคร้ังนี้ ได้รับเกยีรติจาก                                            
พระอัครสังฆราชหลุยส์ จ าเนียร สันติสุขนิรนัดร์ เป็นประธาน 

ในพิธีบูชาขอบพระคุณ และมคีุณพอ่จิตตาภิบาลงานผู้สูงอายจุากเขตวัดต่างๆ                                               
เข้าร่วมด้วย โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณแมน่ันทิยา เดชาเลศิ คุณแม่                                             

มหาอธิการิณีอารามรักกางเขนท่าแร่ และคณะ  และ นายกไพรัช ยงค าชา นายกเทศมนตรีเทศบาล                                        
ต าบลท่าแร่ และคณะ ขอขอบคุณทุกท่าน ทุกองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ใหก้ารสนับสนุนงาน                                      
ด้านผู้สูงอายุของสังฆมณฑลด้วยดีตลอดมา...  

                  วัดนักบุญคามิลโล ศรีวิเชียร                       
     จังหวัดเชียงราย                                               
 เชิญร่วมฉลองวัดและฉลอง 40 ปี ชุมชนแห่งความเช่ือ               
  ในวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2016                                    

เวลา 10.00 น. ต้อนรับพระสังฆราช พระสงฆ์ และแขก 

ผู้มีเกียรติ  เวลา 10.30  น.  พิธีบูชาขอบพระคณุ โดย                                           

พระสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รตัน์ เป็นประธาน 

< ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ > 

๑๕ 



 

>  วันท่ี 6 ตุลาคม 2015  ครูเชษฐ ชาวนาแก้ว และทีมอาสาสมัครชมรมผู้สูงอายุราชบุรี                  
เยี่ยม ครูธีรเดช แก้วมังกร  ซ่ึงป่วยเป็นอัมพฤกษ์มาหลายปี ที่บ้านดอนตูม โดยมี ภรรยาให้               
การดูแลเอาใจใส่และเป็นก าลังใจโดยตลอด... 

“““เยี่ยมให้ก าลังใจเยี่ยมให้ก าลังใจเยี่ยมให้ก าลังใจ”””   

>   บาทหลวงวิริยะ สู้เสงี่ยม เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโลกลับใจ            
โพธาราม เป็นตัวแทนสัตบุรุษ ชมรมผู้สูงอายุ และสภาภิบาล            

วัดนักบุญเปาโลกลับใจ น ากระเช้าไปเยี่ยมให้ก าลงัใจ                        
คุณนิศากร ศักด์ิสิทธิกร (น้องสาวคุณสมจิตร์) ที่บ้านพัก...   

ครูเชษฐ ชาวนาแก้ว ครูเชษฐ ชาวนาแก้ว ครูเชษฐ ชาวนาแก้ว : : : รายงานรายงานรายงาน   

สังฆมณฑลราชบุรีสังฆมณฑลราชบุรีสังฆมณฑลราชบุรี   

ต่อจากหน้า...12 

                                                                           วันที่ 25 ตุลาคม 2015                                วันที่ 25 ตุลาคม 2015                                วันที่ 25 ตุลาคม 2015                                                                                                  
คณะกรรมการ AsiPA (SCCs Living with People of                                       
different Faiths and Beliefs) มาดูงานการท าวิถีชุมชน                                                        
ที่บ้านครเูชษฐ ชาวนาแก้ว หัวขอ้ การด าเนินชีวิตเปน็                        
พยานของพระคริสตเจ้า มสีมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม 12 ท่าน  มี คุณภาณพ เป็นผู้น า 
สมาชิกแบ่งปันประสบการณ์แสดงความคิดเหน็ดมีาก คณะสังเกตการณ์ดูงานเป็นชาว
เกาหลี มีคุณพ่อชาวเวียตนาม ชาวไต้หวัน ชาวฮ่องกง  โดยมี บาทหลวงสมนึก สุทธิ                         
เป็นล่าม ทุกคนประทับใจการแบ่งปันประสบการณ์ การให้เกียรติรับฟังความคดิเห็น             
ซึ่งกันและกนั  คุณพอ่จากเวียตนามบอกประทับใจมาก จะน าไปเป็นแบบอย่าง เป็นครู
ของเขาได้ ฯลฯ จบจากกิจกรรมรับประทานอาหารที่บ้าน คุณทศพล ร่วมกัน... 

และเป็นตัวแทนไปเยี่ยมเป็นก าลังให้โกหนูเล็ก คุณรุจพร รจุฑิฆัมพร ซึ่งป่วยเป็นไซนัสอักเสบ                                                               
และไข้หวัด นอนพกัรักษาตัวอยู่ทีโ่รงพยาบาลโพธาราม.. 

ขอค าภาวนาอุทิศแด่ คุณแม่กิมยู้ แซ่ฮ้อ (ทวีวงศ์)ขอค าภาวนาอุทิศแด่ คุณแม่กิมยู้ แซ่ฮ้อ (ทวีวงศ์)ขอค าภาวนาอุทิศแด่ คุณแม่กิมยู้ แซ่ฮ้อ (ทวีวงศ์) 
มารดา ของ คุณสุภาพ เล้ากิจเจริญ เวชบุคคลสังฆมณฑลราชบุร ี                   

คุณยาย บาทหลวงเสกสิฐ เล้ากิจเจริญ                                                  
พระยกไป เมื่อวันที ่3 พฤศจิกายน 2558 เวลาประมาณ 12.05 น.                           

ตั้งศพสวดพระอภิธรรม เวลา 20.00 น.                                            
ณ วดัพระเฉลมิอาสน ์อ าเภอโพธาราม จังหวดัราชบุรี                           

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย                                         
ขอใหคุ้ณยายได้ไปสูส่วรรค์นิรันดร                                                  

“ข้าแตพ่ระเจ้า โปรดประทานการพักผ่อนนิรนัดรแก่เขาเถิด” 

๑๖ 


