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“ฟื้นฟูจิตใจเวชบุคคลคาทอลิก เพื่อการประกาศข่าวดีใหม่”
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมกับ เครือข่ายชมรมเวชบุคคลสังฆมณฑลเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพ
จัดฟื้นฟูจติ ใจและประชุมใหญ่สามัญประจาปี ค.ศ.2015/2558 เนื่องในโอกาสฉลองนักบุญลูกา องค์อุปถัมภ์ของเวชบุคคลฯ
นาโดย บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ ผู้ช่วยเลขาธิการฝ่ายสังคม สภาพระสังฆราชฯ นายแพทย์ฤทธิไกร อัครสกุลนิธิโชติ
ประธานชมรมฯ นายแพทย์คานวณ อึ้งชูศักดิ์ รองประธานฯ นายแพทย์เดชา คูวฒ
ุ ยากร ประธานเวชบุคคลฯเชียงใหม่
ร่วมด้วย คณะกรรมการเวชบุคคลฯระดับชาติ จิตตาภิบาล แกนนา และสมาชิกเครือข่ายเวชบุคคลฯสังฆมณฑล รวม 45 คน
เข้าร่วมฟื้นฟูจิตใจ หัวข้อ “ครอบครัวและการดาเนินชีวติ ด้วยความชื่นชมยินดีในความเชือ่ ” ระหว่างงวันศุกร์ที่ 23 วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม ค.ศ.2015/2558 ณ ขุนเขาม่านฟ้า รีสอร์ท อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
วัตถุประสงค์ :- 1.เพื่อแสดงพลังของเวชบุคคลคาทอลิกในเรื่องความเชื่อ ประสบการณ์
บทบาทต่อสังคมและพระศาสนจักร 2.เพื่อเป็นการตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์การประกาศ
ข่าวดีใหม่ คริสตศักราช 2015 3.เพื่อกระตุ้นกลุ่มเวชบุคคลคาทอลิก ให้มีความมัน่ ใจในการ
ที่จะออกมามีบทบาทในสังคมเหมือนเช่นกลุ่มวิชาชีพอื่นๆ 4.เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกเวชบุคคล
คาทอลิกได้มีช่วงเวลาในการฟื้นฟูจิตใจ พัฒนาชีวิตจิตของตนเอง และมีเวลาพบปะสมาชิก
จากเครือข่ายต่างสังฆมณฑล การจัดงานในปีนี้ ยังเป็นโอกาสดีที่รับรู้ถึงปัญหาและอุปสรรค
ต่อครอบครัวและการดาเนินชีวิตทางด้านสุขภาพอนามัยเขตภาคเหนือ / แนวคิดและแรง
บันดาลใจจากพระคัมภีร์และคาสอนพระศาสนจักร ในการช่วยเหลือด้านสุขภาพอนามัย
วิสัยทัศน์
ประชากรของพระเจ้ามีสุขภาพกายใจสมบูรณ์
และร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันฉันพี่น้อง
เปี่ยมด้วยคุณธรรมในความรักของพระเจ้า

ต่อหน้า...2

พันธกิจ
ส่งเสริมเวชบุคคล เครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่ายผูต้ ิดเชื้อให้ได้
รับการอภิบาล และอุทิศตนในการรับใช้ปวงชนด้าน
สุขภาพอนามัย โดยเน้นผู้ยากไร้ตามแบบอย่างพระเยซูเจ้า
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โดยในวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2015 : คุณกิ่งแก้ว จั๋นติบ๋ ผู้ประสานงานกลุ่มชาติพันธุ์และ
ยุติธรรมและสันติ นาเสนอ สถานการณ์ชนกลุม่ ชาติพันธุ์
และชนกลุ่มน้อย/ สิทธิและการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ
การมีส่วนร่วมในภาคประชาชน สังฆมณฑลเชียงใหม่
คุณรุ่งรัศมี ศรีวงศ์พันธ์
นักวิชาการสาธารณสุข นาเสนอ
สุขภาพคนภาคเหนือ (ตอนบน)
กลุ่มชาติพันธุ์และคนชายขอบ /
เขตบริการสุขภาพ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน / ปัญหา
สาธารณสุขทีส่ าคัญ 10 อันดับ / สุขภาพเด็กในวัยเรียน
และการเข้าถึงบริการของหญิงวัยเจริญพันธุ์ ชาวไทยภูเขา
ในช่วงบ่าย : บาทหลวงอนุรักษ์ ประจงกิจ พระสงฆ์
คณะธรรมทูต นาเสนอแนวทางพระคัมภีร์กับงานเวชบุคคล
จากนั้น เดินทางเยีย่ มเด็กพิการบ้านเกื้อกูล ในความ
ดูแลของคณะนักบวชคามิลเลียน

บาทหลวงเกรียงไกร สุขจิต ผู้อานวยการ
บ้านเกื้อกูล ให้การต้อนรับ และชี้แจง กิจกรรมและ
การดูแลเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส รวมถึงปัญหาสุขภาพเด็กพิการตามบ้านและในเขต
ชุมชน บาทหลวงเอกชัย ผลวารินทร์ กล่าวถึง ชุมชนบ้านศรีวิเชียร เป็นกลุ่มคริสตชน
ซึ่งอพยพมาอยู่ร่วมกันที่หมู่บ้านศรีวิเชียร มีสาเหตุมาจากเรื่องสุขภาพอนามัย เพราะ
หมู่บ้านศรีวิเชียรเกิดขึ้นมาจากการรวมตัวของ
ครอบครัวผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อนมาก่อน มีผู้ใหญ่บา้ น
(พ่อใหญ่) เป็นผู้ดูแลชุมชนฯในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
รวมถึงสนับสนุนให้ชาวบ้านปลูกผัก ทานาข้าว ฯลฯ
ชุมชนคาทอลิกหมู่บ้านศรีวิเชียร ประกอบไปด้วย
ชาวไทย ชาวอาข่า ไทลือ้ ไทใหญ่ ม้ง ปกากะญอ
มูเซอ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2553 ได้มกี ารขออนุญาตสร้างวัดนักบุญคามิลโลใหม่
เนื่องจากวัดเดิมมีขนาดเล็ก ไม่สะดวกและมีอายุมากกว่า 30 ปี มีพิธีเสกวัดหลังใหม่
อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 และเชิญชวนเวชบุคคลคาทอลิกฯ
ร่วมฉลอง วัดนักบุญคามิลโล ศรีวิเชียร ตาบลท่าสุด อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย ในวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ...
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ในระหว่างฟื้นฟูจิตใจ บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ เป็นประธานพิธีบูชา
ขอบพระคุณ และมอบใบประกาศเกียรติคุณและใบพรสมเด็จพระสันตะปาปา
ประจาปี 2015/2558 ให้แด่เวชบุคคลคาทอลิกทีท่ าคุณประโยชน์ต่อสังคม
และพระศาสนจักร รวม 4 ท่าน
นายแพทย์ร็อค ฤทธิไกร อัครสกุลนิธิโชติ ประธานชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ
ผศ.นพ.มาร์ติน เดอ ปอร์เรส วรวุฒิ จรรยาวนิชย์ ที่ปรึกษาชมรมฯ
ผศ.อันนา ศรีนวล วิวฒ
ั น์คุณปู การ ชมรมเวชบุคคลฯเชียงใหม่
นางมอนิกา ชีวา มิ่งสูงเนิน ชมรมเวชบุคคลฯนครราชสีมา
หลังเสร็จพิธีบูชาขอบพระคุณ ทางเจ้าภาพนาการแสดงของชนเผ่า
ต่างๆมาแสดงให้กับทุกท่านรับชมอย่างมีความสุข....

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2015 จัดประชุมใหญ่สามัญประจาปี ค.ศ.2015/2558 มีวาระการประชุมฯ
ที่สาคัญๆคือ 1.ออกหน่วยแพทย์พยาบาลช่วยเหลือแรงงานอพยพ ผู้ลี้ภยั Asylum Seeker
ผู้ยากไร้ ฯลฯ ในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม 2558 ถึง เดือน
กรกฎาคม 2559 2.เตรียมแต่งตั้งคณะกรมการเวชบุคคลคาทอลิก
แห่งประเทศไทย ชุดใหม่ 3.พิจารณาแผนปฏิบตั ิงานเวชบุคคลฯ
ปี ค.ศ.2016 ที่ประชุม ขอให้ส่วนกลางฯนาแผนปฏิบัติงานไปปรับ
ตามที่ประชุมเสนอ และเตรียมเชิญผู้แทนจากสังฆมณฑลฯแห่งละ
2 ท่าน เข้าร่วมประชุมเวชบุคคลฯครั้งที่ 4/2015 เพื่อวางแผน
เตรียมการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ประจาวาระ 3 ปี (ตั้งแต่
23 มีนาคม 2016 ถึง 22 มีนาคม 2019) ในเดือนธันวาคมนี้ด้วย..
จบการประชุมฯ ด้วยพิธีปิดการฟื้นฟูจิตใจและประชุมใหญ่เวชบุคคลฯ
โดย บาทหลวงเอกชัย ผลวารินทร์ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ
ร่วมด้วย บาทหลวงชัยศักดิ์ ไทยสนธิ จิตตาภิบาลเวชบุคคลฯสังฆมณฑลจันทบุรี หลังรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
สมาชิกเครือข่ายเวชบุคคลฯได้เดินทางกลับภูมิลาเนาโดยสวัสดิภาพ ...
๓

“..
“..กิกิจกรรมทางสังคมด้านสุขภาพ..
ภาพ..””
คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ : รายงาน

คาริตัสไทยแลนด์ (Caritas Thailand ) โดย แผนกสุขภาพอนามัย สภาพระสังฆราชฯ
ได้ทากิจกรรมทางสังคมด้านสุขภาพ เพื่อช่วยเหลือแรงงานอพยพ ผู้ลี้ภยั Asylum Seeker
ผู้ยากไร้ ฯลฯ ในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม 2558 ถึง เดือนกรกฎาคม 2559 โดยได้ร่วมมือ
กับศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี และ Camillian Task Force (CTF) ใน
การช่วยเหลือชาวโรฮิงญาในด้านมนุษยธรรมในหลายกิจกรรม โดยจัดทีมแพทย์ พยาบาล
อาสาสมัครสุขภาพ และล่าม ออกหน่วยแพทย์พยาบาลให้บริการตรวจสุขภาพแก่ชาวโรฮิงญา
ซี่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ได้กาหนดจัดทาร่วมกันรวม 4 ครั้งด้วยกัน
ครั้งแรก เมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน – วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2015 ออกหน่วยตรวจรักษา
ชาวโรฮิงญาที่ 1.สถานคุม้ ครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดระนอง สานักงาน
ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงมนุษย์ มีผู้รับการตรวจทั้งหมด 38 คน (ชาวโรฮิงญา
30 คน/ พม่า 5 คน/ บังคลาเทศ 3 คน) เป็นผู้ชายทั้งหมด และประเภทครอบครัวมีผหู้ ญิงและ
เด็กรับการตรวจรวม 8 คน 2. ตรวจสุขภาพเด็กๆ
ชาวพม่าทีศ่ ูนย์มารีอา จานวนกว่า 200 คน ดูแลโดย
บาทหลวงวิเชียร ระดมกิจ คณะรอยแผลศักดิส์ ิทธิ์
ในนามสหพันธ์นกั บวชชายหญิง ตั้งอยูข่ ้างวัดพระหฤทัย จ.ระนอง
3.ตรวจสุขภาพชาวกัมพูชา เมียนมาร์ และแรงงานประมงชาวไทย
ที่องค์กรสะพานปลา จ.สงขลา โดย คุณสุชาติ จันทลักขณา
ผู้จัดการศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สงขลา ประสานงานกับ
บรรดาเจ้าของแพปลาเรือประมง ให้คนงาน มารับบริการ
ตรวจสุขภาพ มีล่ามชาวกัมพูชา 4 คน มาเป็นล่ามให้กับ
หน่วยฯ มีแรงงานมาใช้บริการประมาณ 200 คน
สาหรับหน่วยแพทย์พยาบาล เพื่อช่วยเหลือชาวโรฮิงญา
ดังกล่าวนี้จะมี แพทย์หญิงวนิดา นาจรุง เป็นผูน้ าทีมจิตอาสา
เวชบุคคล และ บาทหลวงอัครพันธ์ นันทวานิช ร่วมกับ
บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ จิตตาภิบาลเวชบุคคลคาทอลิกฯ รวมไปถึงการสนับสนุน
จากคณะนักบวชที่มีจติ ตารมณ์ในการดูแลผู้ประสบภัย
คนเจ็บป่วย คนยากจน และโดยเฉพาะคณะนักบวชไทย
ต่อต้านการค้ามนุษย์ (TalithaKum Thailand) เป็นความ
ร่วมมือของชมรมนักบวชหญิงที่เข้ามามีบทบาทร่วมมือ
กับฝ่ายสังคมในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการป้องกันการค้ามนุษย์
นอกจากนี้ยังมีองค์กร หน่วยงาน และสัตบุรุษที่มีน้าใจ
และเห็นถึงความสาคัญของการออกหน่วยแพทย์พยาบาล
เคลื่อนที่ เพือ่ ให้บริการแก่ผู้ถูกทอดทิ้งจากสังคม ผู้รอโอกาส
และผู้ที่อยู่ตามชายขอบของสังคม เป็นต้น
การออกหน่วยแพทย์พยาบาลให้บริการชาวโรฮิงญา
ครั้งต่อไป ระหว่างวันที่ 15 -19 พฤศจิกายน 2015 ขอถือโอกาสนี้เชิญชวนบุคลากร
ด้านสุขภาพอนามัย ที่มจี ิตอาสาร่วมโครงการออกหน่วยแพทย์พยาบาล อีก 2 ครั้งในช่วง
ปี 2016 โดยจะมีการแจ้งให้ทราบต่อไป ...
๔

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ

กิจกรรมเครือข่ายชมรมเวชบุคคลฯ

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

วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2015
มูลนิธิโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ จัด
กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลือ่ นที่ ตรวจรักษา
แนะนาเรื่องสุขภาพ ให้กับแรงงานอพยพ
และเด็กๆ มีผู้มาขอรับบริการทั้งเด็กและ
ผู้ใหญ่ จานวน 150 คน โดยมีแพทย์ 2 ท่าน
ไปให้บริการฯ ร่วมด้วย เจ้าหน้าที่และพยาบาล รวม 11 คน ร่วมออกหน่วยฯ ที่
Marist Centre for Migrants จังหวัดสมุทรสาคร
Facebook : องค์กรอภิบาล โรงพยาบาลคามิลเลียน

โรงพยาบาลคามิลเลียนออกหน่วยแพทย์เคลือ่ นที่ ที่
เขตวัดเชียงดาว ระหว่างวันที่ 2 - 3 ตุลาคม 2015
ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลคามิลเลียน
ประสานงานกับทีมงานบ้านมิตราทร โดยการนาของ
บาทหลวงภควี เส็งเจริญ ได้นาหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออก
รักษาให้กับพี่นอ้ งชนเผ่าลาหู่ ทีห่ มู่บ้านปางเบาะ ตาบล
ทุ่งข้าวพวง อาเภอเชียงดาว และหมู่บ้านนาสิริ ตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตอภิบาลของวัดนักบุญไมเกิ้ล การีกอยส์ เชียงดาว...

อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ

คุณพัชราวดี วงศ์มาแสน : รายงาน

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2015
พระอัครสังฆราช หลุยส์ จาเนียร สันติสขุ นิรนั ดร์ ให้ความสนใจเยี่ยมชมหน่วย
ตรวจสุขภาพ ของกลุ่มเวชบุคคลฯท่าแร่-หนองแสง
ในการจัดให้บริการตรวจสุขภาพ วัดความดันโลหิต
แก่ผู้มาร่วมในงานฉลองอารามรักกางเขน ท่าแร่
ตาบลท่าแร่ อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีแพทย์
จากโรงพยาบาลสกลนคร มาร่วมให้บริการ
พร้อมด้วย พยาบาล เภสัชกร ผู้ช่วยพยาบาล มารวมพลังในการให้บริการฯ
๕

สังฆมณฑลราชบุรี

Facebook คุณพนิดา แหวกวารี

วันที่ 13 กันยายน 2015
กลุ่มเวชบุคคลฯสังฆมณฑลราชบุรี จัดหน่วยให้บริการ
ตรวจสุขภาพ วัดความดันโลหิต แก่ สัตบุรุษ ผู้สงู อายุและ
ผู้มาร่วมงานฉลอง วัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง
ตาบลท่าม่วง อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 13 กันยายน 2015 กลุ่มเวชบุคคลฯราชบุรี
จัดหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพ วัดความดันโลหิต
ให้แก่สัตบุรุษ และผู้มาร่วมฉลอง วัดนักบุญเทเรซา
ห้วยกระบอก ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2015 กลุ่มเวชบุคคลฯราชบุรี
ออกหน่วยประกาศพระวรสารสู่ปวงชนสังฆมณฑลราชบุรี
นาโดย บาทหลวงสมบูรณ์ แสงประสิทธิ์ และฆราวาส
ผู้บาเพ็ญประโยชน์ รุ่นที่ 8 ลงพื้นที่โรงเรียน
บ้านหนองกวาง ตาบลด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2015 ศูนย์สังคมพัฒนาฯราชบุรี นาโดย
บาทหลวงประสิทธิ์ รุจริ ัตน์ พร้อมด้วย
คณะคุณหมอฟาติมา คณะครู นักเรียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี และ
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี
ร่วมกันออกหน่วยแพทย์เคลือ่ นที่ จัด
กิจกรรมแก่เด็กๆและมอบของบริจาคให้กับพีน่ ้องบ้านท่ากุลา ตาบลตะนาวศรี อาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
คุณประภา วงศ์จอมพร : รายงาน

เครือข่ายเวชบุคคลฯสังฆมณฑลเชียงใหม่
วันที่ 8 กันยายน 2015
คณะกรรมการสุขภาพอนามัยสังฆมณฑลเชียงใหม่
จัดประชุมกรรมการฯ นาโดย บาทหลวงเอกชัย ผลวารินทร์
จิตตาธิการแผนกสุขภาพอนามัย สังฆมณฑลเชียงใหม่
นายแพทย์เดชา คูวฒ
ุ ยากร ประธานกลุ่มเวชบุคคลฯและ
ผศ.ศรีนวล วิวฒ
ั น์คุณูปการ รองประธานเวชบุคคลฯ เพื่อติดตามประเมินผลกิจกรรมทีไ่ ด้
ดาเนินการเสร็จแล้ว และพูดคุยวางแผนเรื่องการร่วมเป็นเจ้าภาพกับเวชบุคคลคาทอลิกระดับชาติ ในการจัดกิจกรรมฟืน้ ฟูจิตใจ
และประชุมสามัญประจาปี 2015/2558 การประชุมครัง้ นี้ มีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละคนตามความถนัด
สาหรับการจัดกิจกรรมฟืน้ ฟูจิตใจและประชุมเวชบุคคลคาทอลิกระดับชาติประจาปี 2015 สถานที่คอื ขุนเขาม่านฟ้า รีสอร์ท
อ.แม่จัน จ.เชียงราย ตามมติการประชุมของกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกระดับชาติ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2015 และวางแผนว่า
ในวันที่ 22 ตุลาคม 2015 จัดออกเยี่ยมผู้สูงอายุและบริการตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุในหมู่บ้านเขตวัดนักบุญคามิลโลด้วย..
๖

เครือข่ายเวชบุคคลฯสังฆมณฑลนครราชสีมา โรงพยาบาลเซนต์แมรี่
จัดออกหน่วยพยาบาลเคลื่อนที่ โอกาสฉลองวัด และ โอกาสต่างๆในเขตสังฆมณฑล

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2559 พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักด์ สิริสุทธิ์
เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสฉลองชุมชนความเชื่อ
วัดนักบุญเทเรซา โนนแก้ว สังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมด้วย
คุณพ่อเจ้าอาวาส พระสงฆ์ ซิสเตอร์ และสัตบุรุษ มาร่วมงานฯ
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑลนครราชสีมา จัดออกหน่วย
ให้บริการด้านสุขภาพแก่ผสู้ ูงอายุ และผู้สนใจมาขอรับบริการ
ตรวจสุขภาพ นวดกดจุด วัด BP
รับยา และ DTX
หลังจากออกหน่วยฯได้ออกเยี่ยม
ให้กาลังใจและร่วมสวดภาวนาแก่ผู้สูงอายุ ที่บ้านโนนแก้ว
> วันที่ 7 ตุลาคม 2015 <
กลุ่มเวชบุคคลฯนครราชสีมา
โรงพยาบาลเซนต์แมรี่ ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพ ใน
งานพัฒนาศักยภาพบุคลากรและแกนนาผู้สูงอายุ/เยาวชน
หัวข้อ “คนสองวัยร่วมใจทีมหมอครอบครัว” จัดโดย Caritas Thailand สภาพระสังฆราช
คาทอลิกฯ การตรวจสุขภาพฯในครั้งนี้ พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย
และผู้ร่วมงานฯสนใจรับบริการตรวจสุขภาพฯ วัด BP
30 คน รับยา 5 คน DTX 25 คน ทาแผล 1 คน
ผู้ออกหน่วยฯ 6 คน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
> วันที่ 3 ตุลาคม 2015 <
ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพ ใน
โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดแม่พระแห่งสายประคาศักดิ์สิทธิ์
บุรีรมั ย์ มีพระสงฆ์ ซิสเตอร์ และสัตบุรุษสนใจรับบริการตรวจสุขภาพฯ
วัด BP 76 คน / รับยา 8 คน / DTX 21 คน / ทาแผล 1 คน
ผู้ร่วมออกน่วยฯ 7 คน และแพทย์ 1 คน
> วันที่ 26 กันยายน 2015 < ออกหน่วยให้บริการตรวจ
สุขภาพ ในโอกาสฉลองวัดมารดาพระศาสนจักร
บ้านหนองพวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
มีพระสงฆ์ ซิสเตอร์ และสัตบุรุษ สนใจ
รับบริการตรวจสุขภาพฯ วัด BP 45 คน
รับยา 10 คน DTX 20 คน ฝังเข็ม 9
คน ทาแผล 1 คน ผู้ออกหน่วยฯ 6 คน
แพทย์ 1 คน
๗

Facebook : เวชบุคคลฯนครราชสีมา

สังฆมณฑลจันทบุรี

บาทหลวงชัยศักดิ์ ไทยสนธิ : Line ชมรมเวชบุคคลฯ

กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุรี
ร่วมกับ ศูนย์อภิบาลรักกางเขน จันท์ นาโดย
บาทหลวงชัยศักดิ์ ไทยสนธิ จิตตาธิการชมรมฯ
ซิสเตอร์ขวัญเรียม เพียรรักษา จัดหน่วย
ให้บริการตรวจสุขภาพผู้มาร่วมงานฉลองวัดและ
โอกาสต่างๆในเขตสังฆมณฑลจันทบุรี

วันที่ 5 กันยายน 2015 วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ ระยอง
โอกาสนี้ พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี พระสงฆ์
สัตบุรุษ สนใจขอรับบริการตรวจวัดความดันโลหิต 42 คน
นวดผ่อนคลาย 20 คน สมาชิกออกหน่วยฯ ซิสเตอร์
รวม 4 ท่าน พยาบาล 2 คน หมอน้อย 5 คน หลังจาก
ออกหน่วยฯได้ไปเยี่ยมผู้ป่วยที่ ศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง (คณะนักบวชคามิลเลียน)
วันที่ 8 ตุลาคม 2015
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุรี
ร่วมตรวจสุขภาพผู้มาร่วมงานปลงศพ
เซเรฟิอา อารีย์ สกุลทอง
มีผู้ขอรับบริการตรวจวัดความดันโลหิต 36 คน
วันที่ 25 ตุลาคม 2015
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุรี โดยทีมหมอน้อย
ให้บริการนวดผ่อนคลายแก่ผู้เข้าร่วมประชุม AsIPA
สร้างความประทับใจเป็นอย่างยิ่งกับผู้มาขอใช้บริการฯ

ฉลอง 40 ปี การทางานศูนย์สังคมพัฒนา
สังฆมณฑลจันทบุรี
วันที่ 31 ตุลาคม 2015 กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑล
จันทบุรี ให้บริการตรวจสุขภาพ แก่พระสงฆ์ สัตบุรุษและ
ผู้สนใจมาร่วมงานฉลอง 40 ปี การทางานศูนย์สังคมพัฒนา
สังฆมณฑลจันทบุรี ณ ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลจันทบุรี
ตาบลคลองหินปูน อาเภอวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้วฯ มีผมู้ าขอ
รับบริการตรวจวัดความดันโลหิต นวดผ่อนคลาย ฯลฯ

๘

Facebook : ประภา วงศ์จอมพร

สังฆมณฑลเชียงใหม่

> วันที่ 14 -17 ตุลาคม 2015 แผนกสุขภาพอนามัย และ
กลุ่มเวชบุคคลฯเชียงใหม่ ให้บริการตรวจสุขภาพเยาวชน “ชุมนุม
เยาวชนระดับชาติ” ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ โดย
ผศ.ศรีนวล วิวฒ
ั น์คุณูปการ ซิสเตอร์คณะผู้รบั ใช้คนป่วยแห่ง
นักบุญคามิลโล คุณประภา วงศ์จอมพร ผู้ประสานงาน และ คุณพงษ์พนั ธุ์ เพริศพรายงาม
เจ้าหน้าทีศ่ ูนย์สังคมพัฒนา เพือ่ อานวยความสะดวกให้กับทีมงาน ตลอดจนผู้มารับบริการ...
> วันที่ 22 ตุลาคม 2015 แผนกสุขภาพอนามัยและทีมงานเวชบุคคลฯเชียงใหม่ นาโดย
บาทหลวงเอกชัย ผลวารินทร์ จิตตาธิการแผนกสุขภาพอนามัย
นายแพทย์เดชา คูวฒ
ุ ยากร ประธานฯ ผศ.ศรีนวล วิวฒ
ั น์คุณูปการ
ร่วมด้วย เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพ
ให้แก่ชุมชนพี่น้องอาข่า ณ หมู่บ้านจอป่าคา
อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย มีผู้มารับ
บริการทั้งเด็กและผู้ใหญ่จานวน 89 คน
โอกาสนี้ขอขอบคุณซิสเตอร์คณะ Providence ที่ได้ช่วยเป็นล่าม
ภาษาอาข่าให้กับคุณหมอและคนไข้ในการให้บริการและตรวจสุขภาพครั้งนี้ เป็นอย่างสูง ....
Facebook : อาจารย์อรพิน แสงสว่าง

สังฆมณฑลนครสวรรค์
วันที่ 30 ตุลาคม 2015
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกลพบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์ นาทีมแพทย์
พยาบาล จิตอาสา ให้บริการตรวจสุขภาพงานชุมชนแห่งความเชื่อ
วัดนักบุญลูกา บางขาม ตาบลบางพึ่ง อาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

“โครงการผูส
้ ูงอายุ..ภาครัฐ”
ชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ องค์กรสาธารณประโยชน์
สังฆมณฑลจันทบุรี จัดโครงการ
“ชุมชนวัดหัวไผ่ ห่วงใยผู้สูงอายุ” ประจาปี 2016/2559
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2015 โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตาบลโคกขีห้ นอน
ชมรมวัดหัวไผ่จะจัดกิจกรรมผู้สูงอายุทุกอาทิตย์ที่ 3 ของเดือน การจัดโครงการครั้งนี้
เป็นการปิดปีงบประมาณ โดยมี บาทหลวงวิเชียร ฉันทพิริยกุล
บาทหลวงสมภพ แซ่โก ร่วมโครงการฯ เรียนเชิญ ท่านกานัน
อรวรรณ กิตติคุณสวัสดิ์ (กานันตาบลโคกขี้หนอน) มาเป็นประธาน
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวม 103 คน โดยมีกลุม่ เวชบุคคลฯสังฆมณฑล
จันทบุรี ให้บริการตรวจสุขภาพ วัดความดันโลหิต และ นวดผ่อนคลาย
ให้กับผู้ร่วมกิจกรรมฯ ....
๙

คุณวันทนา เอ้าเจริญ : รายงาน

โครงการจิตอาสา “เพื่อนเยี่ยมเพื่อน
น”” ตามแผนงานโครงการ
ขอรับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ
บาทหลวงวิโรจน์ นันทจินดา : รายงาน

คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ปราจีนบุรี
บาทหลวงวิโรจน์ นันทจินดา จัดโครงการจิตอาสา “เพื่อนเยี่ยมเพื่อน”
ตามแผนงานโครงการขอรับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์
และเดือนกันยายน 2015/2558 ในด้าน 1.สุขภาพของผูส้ ูงอายุในชุมชน
จ.ปราจีนบุรี 2.โครงการฟื้นฟูเฝ้าระวังและป้องกันสุขภาพ/ความเป็นอยู่
3.ที่พักอาศัย ทีมงานเยีย่ มเยียนตามภารกิจทั้ง 3 ด้านนี้
ศูนย์สงเคราะห์ร่วมเป็นหนึ่งในหน่วยงานสนับสนุนกิจการของภาครัฐ
และโครงการต่อเนื่อง โครงการจิตอาสา ซ่อมแซมบ้าน เพื่อให้สามารถมีทพี่ ัก
ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้สูงวัย... โครงการเยี่ยมผู้สูงอายุยากไร้ ในชุมชน
ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ ตาม
แผนงานและโครงการฟื้นฟูเฝ้า
ระวังและป้องกันสุขภาพ เพื่อ
พัฒนาชีวิตและศักดิ์ศรีของ
คนยากจน จะได้มคี วามเป็นอยู่
ตามสภาพที่พออยูไ่ ด้....

“วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย
รไทย””
ประจาปี 2558
สานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี
ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี และเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร ได้จัด
กิจกรรมเนื่องใน วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจาปี 2558
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ในวันที่ 30 ตุลาคม 2558 ณ คามิลเลียนโซเชียล เซนเตอร์ ปราจีนบุรี
โดยมี นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัด
ปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี กิจกรรมประกอบด้วยถวายราชสักการะ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และเลี้ยง
อาหารแก่ผู้สูงอายุยากไร้ มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัว เด็กขาดแคลน
และเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน...

แผนกสุขภาพอนามัย โดย ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ ชมรมเครือข่ายผู้สูงอายุคาทอลิกฯ เครือข่ายทางานด้านเอดส์
ขออวยพรเนื่องในวันครบรอบวันเกิด ขอแม่พระอวยพรแด่ คุณสุพัชรา นาคีสถิตย์ (ครบรอบ 23 กันยายน)
คุณอัญญาณี ฮองต้น (ครบรอบ 28 กันยายน)
คุณสมบัติ กิจสมัย
(ครบรอบ 30 กันยายน)

คุณพนิดา แหวกวารี
(ครบรอบ 13 ตุลาคม)

ขอให้ทุกท่านพบความสุข สุขภาพแข็งแรง ตลอดไปด้วยเทอญ...
๑๐

อาจารย์ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค : สรุป

กิจกรรมเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ท่านจะพูดเรื่องใดหรือทากิจกรรมใด ก็จงพูดจงทาในพระนามพระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้า (คส 3:17)

“ผู้สูงอายุกกัับการประกาศข่าวดีใหม่ คริสตศักราช 2015
2015””
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ จัดประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงาน ครั้งที่ 4/2015 นาโดย บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ
ผู้อานวยการแผนกสุขภาพอนามัย / จิตตาภิบาลคณะอนุกรรมการฯ บาทหลวงวิโรจน์ นันทจินดา
ประธานคณะอนุกรรมการฯ ร่วมด้วย คณะกรรมการผู้สูงอายุฯจากสังฆมณฑล เข้าร่วมประชุมรวม
16 คน ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ ารดาเนินงานของเครือข่าย
ชมรมผู้สูงอายุฯทั้ง 10 มิสซัง และเตรียมความพร้อม
การเป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุระดับชาติ
ครั้งที่ 11/2016 ของเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯ
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ/ การเตรียมการจัดสัมมนา
และประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2015/2558 รวมถึง
การเตรียมจัดทาแผนปฏิบัติงานผู้สูงอายุฯประจาปี
2016 เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อทิศทางแผนงาน
อภิบาลคริสตชนและผู้สูงอายุของสภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากสมัชชาพระศาสนจักรคาทอลิก
ประเทศไทย ครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายน 2558 (20 - 24 เม.ย.) ซึ่งจะมีการประกาศใช้ในโอกาสต่อไป ที่สาคัญประการหนึง่
บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ ได้ฝากให้กรรมการและเครือข่ายผู้สูงอายุทุกท่านให้ความสาคัญและสนใจศึกษาพระสมณสาส์น
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส "ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า" ซึ่งทรงตรัสเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของโลกสิ่งสร้างของ
พระผู้เป็นเจ้า โดยขอให้นาไปสู่การปฏิบัติในชีวิตและบทบาทหน้าที่ประจาวัน เช่น การปลูกต้นไม้ การรณรงค์ใช้ถุงผ้า ลดการ
ใช้ถุงพลาสติกฯลฯ เป็นต้นด้วย...
อาจารย์ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค : สรุป/รายงาน
วันที่ 28 กันยายน 2015
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ จัดเวทีนโยบาย
สาธารณะ “ระบบบานาญ : เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เมื่อสูงวัย” ณ โรงแรมทีเค.พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น
ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ดาเนินการอภิปรายเปิดประเด็นเตือนคนอายุ 40 ปี
ขึ้นไปจะเจอปัญหาหนักเมื่ออายุ 60 ปี จากปัญหาโครงสร้างผู้สูงอายุของ
ประเทศ และอัตราเกิดของประชากรที่น้อยลง คนทางาน/วัยแรงงานน้อยลง ภาษีเก็บได้น้อยลง
รัฐจะจัดสวัสดิการได้อย่างไร ต่อไปอนาคตระบบบานาญแห่งชาติจึงสาคัญ ระยะเวลาการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุของประเทศ
เพื่อนบ้าน ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ในด้านแรงงานข้ามชาติที่ไทยจะไม่สามารถพึ่งพาได้อีกต่อไปในอนาคต
พญ.ลัดดา ดาริการเลิศ เลขานุการมูลนิธิฯสรุปประเด็น 1.ระบบบานาญพื้นฐานควรเป็นแบบถ้วนหน้า เป็นสิทธิของทุกคนมี
มาตรฐานเดียว แต่จะเลือกรับหรือไม่รับสิทธิ์ก็ได้และสามารถโอนย้ายสิทธิ์ได้เมื่อมีการเปลี่ยนงาน/อาชีพ ส่วนที่มาของเงินเข้าสู่
ระบบฯควรเป็นลักษณะร่วมจ่ายคือ (1) สมาชิกร่วมออมโดยสมัครใจ และหรือ บังคับ (2) จากฐานภาษีรายได้ การเพิ่ม VAT และ
อื่นๆ 2.การขับเคลื่อน ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายบาเหน็จบานาญแห่งชาติขึ้นมารับผิดชอบและขับเคลื่อน โดยเฉพาะ
มีความเป็นอิสระและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการบริหารกองทุนฯ/ระบบย่อยๆที่เป็นกลไก มีการจัดตั้งสานักงานฯ โดย
ออกเป็นกฎหมาย เพื่อการขับเคลื่อนและต้องอาศัยภาคีเครือข่ายทางวิชาการ กระแสสังคม การเตรียมความพร้อมของเยาวชนคน
รุ่นใหม่และสังคมเข้าสู่สังคมสูงวัย 3.วิธีการที่ทาให้มีการออมอย่างต่อเนื่อง (1) จัดระบบฐานข้อมูล และระบบให้สามารถเชื่อมโยง
ย้าย/โอนเมื่อย้ายงาน เปลี่ยนอาชีพ หรือสถานะได้ (2) มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/รักษาความมั่นคงของข้อมูล ระบบการ
จัดหาผลประโยชน์... (ทั้งนี้ข้อมูลที่เป็นข้อสรุปโดยละเอียดสามารถติดตามและดาวน์โหลดได้จากเว็บไซด์มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาผู้สูงอายุไทย ต้นเดือนตุลาคม 2558)
๑๑

> วันที่ 30 ตุลาคม 2015 สถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข (สวสร.) จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้อเสนอแนวทาง
จัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมของประเทศไทย ณ ห้องแกรนด์บอลลูน โรงแรมรามาการ์เด้นส์
ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพ โดย สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
(แผนกสุขภาพอนามัย) มอบให้ อาจารย์ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค คณะอนุกรรมการคาทอลิก
เพื่อผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุมในการประชุมฯครั้งนี้ด้วย....

สังฆมณฑลราชบุรี

กิจกรรมเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑล

อาจารย์ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค : สรุป

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2015 ณ อาคารนักบุญเปาโล วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง
บาทหลวงประสิทธิ์ รุจริ ัตน์ จิตตาภิบาลชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑล
ราชบุรี และ อาจารย์เชษฐ ชาวนาแก้ว ประธานชมรมผู้สูงอายุฯ
ประชุมคณะกรรมการชมรมเพื่อเตรียมการมอบเกียรติบัตรเชิดชู
เกียรติผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่างและลูกกตัญญู ประจาปี 2015/2558
ระดับสังฆมณฑลราชบุรี และเข้าร่วมงานชุมนุมเคารพศีลมหาสนิท
ครั้งที่ 14 สังฆมณฑล
ราชบุรี ณ วัดแม่พระสายประคา หลักห้า ดาเนินสะดวก รวมถึงหารือเรื่องการสัมมนาฟืน้ ฟูจิตใจและประชุมสามัญประจาปี
2015 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้จัดขึ้นในวันที่ 9 -10 มกราคม 2016 ณ บ้านฟื้นฟูจิตใจซาเลเซียน หัวหิน โดยกราบเรียนเชิญ
พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี บาทหลวง ผศ.ดร.ไพยง มนิราช อุปสังฆราช
บาทหลวงประสิทธิ์ รุจริ ัตน์ และ บาทหลวงปรีดา เวียงชัย เป็นวิทยากร ในงานฟื้นฟูจิตใจฯ
วันที่ 17 กันยายน 2015 บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ จิตตาภิบาล คณะอนุกรรมการ
คาทอลิกเพื่อผูส้ ูงอายุ ได้มาเยีย่ มเยียนและร่วมประชุมกับ
คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุฯราชบุรี
ณ ห้องประชุมอาคารนักบุญเปาโล
วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง โดยมี
บาทหลวงประสิทธิ์ รุจริ ัตน์ จิตตาธิการ
ชมรมผู้สูงอายุฯ บาทหลวงปรีดา เวียงชัย ผู้ช่วยจิตตาธิการฯ อาจารย์เชษฐ ชาวนาแก้ว ประธานชมรมผู้สูงอายุฯราชบุรี
Facebook : ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
และคณะกรรมการให้การต้อนรับ ....
วันที่ 3 กันยายน 2015 แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
โดย คุณเบญจภรณ์ กาญจนพงศ์ เจ้าหน้าที่ คุณสมชาย กิจนิตย์ชีว์
อาสาสมัคร ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 1 ณ วัดราชินีแห่งสันติสุข (101) หัวข้อการประชุมมี
ดังนี้ 1.ติดตามรายงานกิจกรรมของแต่ละวัด 2.ประเมินการจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุกรุงเทพ ที่ผ่านมา
3.ประเมินเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจผู้สูงอายุ วันที่ 8 สิงหาคม 2015
ที่วัดนักบุญเปโตร สามพราน 4. ติดตามโครงการเยี่ยมศูนย์
คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น
ที่จะจัดในวันที่ 18 กันยายน 2015
ปฏิทินกิจกรรม

ต่อหน้า...
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วันจันทร์ที่ 23 - วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2015 : คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สงู อายุ จัดสัมมนาและประชุมใหญ่
สามัญประจาปี 2015/2558 ณ ห้องประชุม ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2015 : คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิก จัดประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลฯ ครั้งที่ 4/2015
ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารรวมจิตเพียรธรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ สาทรใต้ กรุงเทพฯ
๑๒

“ฟื้นฟูจิตใจและพัฒนาศักยภาพ”
ยภาพ”

Facebook : ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ

วันที่ 15 - 17 ตุลาคม 2015 บาทหลวงธนันชัย กิจสมัคร ผู้จดั การ
แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ จัดสัมมนาคณะกรรมการเพื่อ
การเป็นผู้นา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ณ รุ่งอรุณ
ฟิชชิ่งปาร์ค จ.สิงห์บุรี เพื่อเป็นการฟื้นฟูจิตใจ และ
พัฒนาศักยภาพในการทางานเพื่อผู้สูงอายุ โดยเฉพาะ
ศักยภาพในด้านความเป็นผู้นา ความมุ่งมั่นในการให้บริการและการอภิบาล
ผู้สูงอายุ โดยเชิญ บาทหลวงบุญส่ง หงส์ทอง และ บาทหลวงสุวนารถ
กวยมงคล เป็นวิทยากร แบ่งปันประสบการณ์ และเตรียมจิตใจเพื่อความ
พร้อมที่จะอุทศิ ตนเพื่องานผูส้ ูงอายุอย่างแท้จริง..
การจัดสัมมนาฯครั้งนี้ บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ จิตตาภิบาล คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ
บาทหลวงวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการฯ มาเยี่ยมและร่วมประชุมกับคณะกรรมการฯ
มีคณะกรรมการผู้สูงอายุฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ มาร่วมงานฯ จานวน 32 ท่าน
คุณสุธิดา พรหมภักดี : รายงาน

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
วันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2015
คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี หัวข้อ
“ภูมิปัญญาผู้สูงวัย พัฒนาสังคมไทย สู่ประชาคมอาเซียน”
ณ วัดแม่พระฟาติมาแสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
โดยใน ช่วงเช้า บาทหลวงนที ธีรานุวรรตน์ เป็นประธาน
วจนพิธีกรรมเปิดงานฯ บาทหลวงนพพร ยอแซฟ บรรยาย
เรื่อง“ผู้สูงวัยควรใส่ใจสุขภาพ” บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ
จิตตาภิบาลคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ ชี้แจงถึง
โครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผู้สูงอายุ (เงินออมวันละบาท)
บาทหลวงวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการฯเพิ่มเติมเรื่องสุขภาพของผู้สูงวัย
ช่วงบ่าย ตรวจสุขภาพผู้สูงวัย โดยเจ้าหน้าทีพ่ ยาบาลอนามัยหินเทิน และ
วจนพิธีกรรมศีลอภัยบาป โดย บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ สรุปงานด้วย
พิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมี บาทหลวงนที ธีรานุวรรตน์ อุปสังฆราช
เป็นประธาน และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สูงอายุตัวอย่างและลูกกตัญญู
เสร็จพิธีรับประทานอาหารร่วมกันและจับสลากของขวัญ ในช่วงเช้า วันที่ 11 ตุลาคม 2015 ผู้สูงวัยของ
สังฆมณฑลฯไปร่วมฉลองวัดแม่พระสายประคา อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ มีผู้สูงอายุมาร่วมงานฯรวม 80 คน ...
"ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า" Laudato Si’
การดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของโลกสิ่งสร้างของพระผู้เป็นเจ้า
โดยขอให้นาไปสูก่ ารปฏิบัติในชีวิตและบทบาทหน้าที่ประจาวัน
ตัวอย่างเช่น “รณรงค์
รณรงค์ใช้ถุงผ้า ลดการใช้ถุงพลาสติก”
๑๓

Facebook : Nonne Tik Tok

“บูรณาการงานผู้สูงอายุลงสู่ชุมชนศิษย์พระคริสต์”

> เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2015
ออกเยีย่ มและพบปะกลุม่ ผู้สูงอายุ
ทีมงานฝ่ายอภิบาลและธรรมทูต สังฆมณฑลอุบลราชธานี วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด
(แผนกผู้สูงอายุ ศูนย์คาสอน BEC และวินเซนต์เดอปอล) โดยมี
บาทหลวงรังสันต์ วงอาษา จิตตาภิบาลงานผู้สงู อายุฯ
ซิสเตอร์นันทิดา ศรีหาบุญยัง และ คุณกมลทิพย์ กัลยาประสิทธิ์
ผู้ประสานงานผู้สูงอายุฯอุบลราชธานี ออกเยี่ยมและพบปะ
กลุ่มผู้สูงอายุฯระดับวัด ในเขตสังฆมณฑลฯ
หนองคูนอ้ ย(บ้านเหล่า) ต.น้าคา
อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
> เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2015
ออกเยีย่ มผู้สูงอายุ วัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้
ตาบลไทยเจริญ อาเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
มีผู้สูงอายุฯเข้าร่วมจานวน 94 คน

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

> จากนั้นไปเยี่ยมผูส้ ูงอายุ วัดแม่พระรับสารบ้านดงขี้นาคโนนมาลี / วัดนักบุญอันนาบ้านโคกกลาง และ

> เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2015
พระสงฆ์หนุ่มสังฆมณฑลอุบลฯ
ออกเยีย่ มพบปะชุมชน
วัดแม่พระเป็นที่พงึ่ บ้านโนนสว่าง .
อาเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

วัดนักบุญเปโตรและเปาโล บ้านเหล่าอ่าง
เขตจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้สูงอายุเข้าร่วมจานวน 40 คน

สังฆมณฑลอุดรธานี
ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลอุดรธานี
บาทหลวงเปรม คุณโดน จิตตาภิบาลงานผู้สูงอายุฯ
คุณเซียมศรี บุญทรัพย์ ประธานชมรมผู้สูงอายุฯ
คุณวชิระ ชานาญฤทธิ์ ครูวราภรณ์ ภู่กงทอง
ผู้ประสานงาน และกลุ่มผู้สูงอายุวัดพระวิสุทธิวงศ์
จัดกิจกรรม การแสดงของผู้สูงอายุฯ ไปร่วมงาน
โอกาสต่างๆ ในเขตสังฆมณฑลอุดรธานี

ครูวราภรณ์ ภู่กงทอง : รายงาน

> เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2015
กลุ่มผู้สูงอายุวัดโพนสูง
เข้าร่วมงานและจัดชุดการแสดง
ของผู้สูงอายุร่วมแสดง โอกาสฉลอง
วัดอัครเทวดามีคาแอล ตาบลหนองบัว
อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู เพื่อสร้าง
ความสุขและแสดงพลังของผู้สูงวัย ....
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> เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2015
ชมรมผู้สูงอายุวัดโพนสูง จัดกิจกรรมผู้สูงอายุ
โดยมีเจ้าหน้าที่จาก โรงพยาบาลอาเภอบ้านดุง
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพสต.ของโพนสูง สับเปลี่ยนกัน
ทุกเดือน เพื่อฝึกกายบริหาร กายภาพบาบัด
มีผู้สูงวัยเข้าร่วมฯทั้งหมด 80 คน
> เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2015 บาทหลวงเปรม คุณโดน จิตตาภิบาลผู้สูงอายุฯ
ร่วมด้วย บาทหลวงประเสริฐ คุณโดน แกนนาผู้สูงอายุฯ จัดกิจกรรมให้กับ
กลุ่มผู้สูงวัยได้มคี วามสุขกันถ้วนหน้า ที่ วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์
บ้านโพนสูงน้อย ตาบลโพนสูง อาเภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานี

คุณพัชราวดี วงศ์มาแสน : รายงาน

อัครสังฆมณฑลท่าแร่
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2015 คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ
อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง จัดงานวัน รวมพลัง
ชมรมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล “ภูมิปัญญาผูส้ ูงวัย
พัฒนาสังคมไทย สู่ประชาคมอาเซียน” โดยการนาของ
บาทหลวงชัยวิชติ บรรเทา จิตตาภิบาลชมรมผูส้ ูงอายุฯ
ในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก
พระอัครสังฆราชหลุยส์ จาเนียร สันติสขุ นิรนั ดร์ เป็นประธาน
ในพิธีบูชาขอบพระคุณ และมีคุณพ่อจิตตาภิบาลงานผู้สูงอายุจากเขตวัดต่างๆ
เข้าร่วมด้วย โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณแม่นันทิยา เดชาเลิศ คุณแม่
มหาอธิการิณีอารามรักกางเขนท่าแร่ และคณะ และ นายกไพรัช ยงคาชา นายกเทศมนตรีเทศบาล
ตาบลท่าแร่ และคณะ ขอขอบคุณทุกท่าน ทุกองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนงาน
ด้านผู้สูงอายุของสังฆมณฑลด้วยดีตลอดมา...
< ประชาสัมพันธ์ >

วัดนักบุญคามิลโล ศรีวิเชียร
จังหวัดเชียงราย
เชิญร่วมฉลองวัดและฉลอง 40 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อ
ในวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2016
เวลา 10.00 น. ต้อนรับพระสังฆราช พระสงฆ์ และแขก
ผู้มีเกียรติ เวลา 10.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย
พระสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รตั น์ เป็นประธาน
๑๕

ครูเชษฐ ชาวนาแก้ว : รายงาน
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สังฆมณฑลราชบุรี

“เยี่ยมให้กาลังใจ
ใจ””

วันที่ 25 ตุลาคม 2015
คณะกรรมการ AsiPA (SCCs Living with People of
different Faiths and Beliefs) มาดูงานการทาวิถีชุมชน
ที่บ้านครูเชษฐ ชาวนาแก้ว หัวข้อ การดาเนินชีวิตเป็น
พยานของพระคริสตเจ้า มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม 12 ท่าน มี คุณภาณพ เป็นผู้นา
สมาชิกแบ่งปันประสบการณ์แสดงความคิดเห็นดีมาก คณะสังเกตการณ์ดูงานเป็นชาว
เกาหลี มีคุณพ่อชาวเวียตนาม ชาวไต้หวัน ชาวฮ่องกง โดยมี บาทหลวงสมนึก สุทธิ
เป็นล่าม ทุกคนประทับใจการแบ่งปันประสบการณ์ การให้เกียรติรับฟังความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน คุณพ่อจากเวียตนามบอกประทับใจมาก จะนาไปเป็นแบบอย่าง เป็นครู
ของเขาได้ ฯลฯ จบจากกิจกรรมรับประทานอาหารที่บ้าน คุณทศพล ร่วมกัน...
> วันที่ 6 ตุลาคม 2015 ครูเชษฐ ชาวนาแก้ว และทีมอาสาสมัครชมรมผู้สูงอายุราชบุรี
เยี่ยม ครูธีรเดช แก้วมังกร ซึ่งป่วยเป็นอัมพฤกษ์มาหลายปี ที่บ้านดอนตูม โดยมี ภรรยาให้
การดูแลเอาใจใส่และเป็นกาลังใจโดยตลอด...

> บาทหลวงวิริยะ สู้เสงี่ยม เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโลกลับใจ
โพธาราม เป็นตัวแทนสัตบุรุษ ชมรมผู้สูงอายุ และสภาภิบาล
วัดนักบุญเปาโลกลับใจ นากระเช้าไปเยี่ยมให้กาลังใจ
คุณนิศากร ศักดิ์สิทธิกร (น้องสาวคุณสมจิตร์) ที่บ้านพัก...
และเป็นตัวแทนไปเยี่ยมเป็นกาลังให้โกหนูเล็ก คุณรุจพร รุจฑิฆมั พร ซึ่งป่วยเป็นไซนัสอักเสบ
และไข้หวัด นอนพักรักษาตัวอยู่ทโี่ รงพยาบาลโพธาราม..

ขอคาภาวนาอุทิศแด่ คุณแม่กิมยู้ แซ่ฮ้อ (ทวีวงศ์)
มารดา ของ คุณสุภาพ เล้ากิจเจริญ เวชบุคคลสังฆมณฑลราชบุรี
คุณยาย บาทหลวงเสกสิฐ เล้ากิจเจริญ
พระยกไป เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เวลาประมาณ 12.05 น.
ตั้งศพสวดพระอภิธรรม เวลา 20.00 น.
ณ วัดพระเฉลิมอาสน์ อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ขอให้คุณยายได้ไปสูส่ วรรค์นิรันดร
“ข้าแต่พระเจ้า โปรดประทานการพักผ่อนนิรนั ดรแก่เขาเถิด”
๑๖

