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วันที่ของจดหมายขาว
ปที่ 1 ฉบับที่ 1

กันยายน - ตุลาคม ๒๐๑๖/๒๕๕๙

การฟื้นฟูจิตใจเวชบุคคลคาทอลิกประจําปี ๒๐๑๖
“รถยนตยังจําเปนตองเขาไปเช็คสภาพและการทํางานทุก ๖ เดือน เปลี่ยนถายสิ่งที่หมด
สภาพและเติมสิ่งใหมเขาไปแทน เพื่อจะไดมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพการทํางานที่ดี” มนุษยเราก็เชนเดียวกัน
มีความจําเปนที่จะตองมีการสํารวจตรวจสอบตนเองอยูสม่ําเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งคนที่ทํางานดานการอภิบาลผูปว ย
ยิ่งจําเปนตองมีการฟนฟูจิตใจเชนอยางนอยปละครั้ง เพื่อใหเราทําหนาที่ไดอยางมีชีวิตชีวาตรงตามจิตตารมณของคริสตชน
ดวยเหตุนี้ ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแหงประเทศไทย ที่มีสมาชิกทั่วประเทศตามทะเบียน ๔๙๕ คน จึงมี โครงการ
ฟนฟูจิตใจประจําปเรื่อยมา โดยจะจัดในชวงสัปดาหที่เราฉลองนักบุญลูกาองคอุปถัมภของเวชบุคคลในเดือนตุลาคม
ปนี้เรามีสมาชิก และจิตตาภิบาล รวม ๗๕ ทานจาก ๘ สังฆมณฑลทีส่ มัคร
ภายในฉบับนี้:
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ
หน้า มารวมฟนฟูจิตใจที่จังหวัดนครสวรรค ขอขอบคุณเวชบุคคลคาทอลิก
๑ – ๙ นครสวรรคที่เปนเจาภาพอยางดียิ่ง พวกเราใชเวลาหนี่งวันเต็มๆในวันที่
กิจกรรมงานเวชบุคคลฯ / ภาพข่าว
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ หน้า ๒๒ ตุลาคม รวมกันภาวนาทําวัตรเชา-เย็น ทําความรูจักกันและเรียนรู
กิจกรรมงานผู้สูงอายุฯ / ภาพข่าว ๑๐ – ๑๕ ขอคําสอนของพระศาสนจักร บทบาทที่เราสามารถทําประโยชนใหกบ
ั
คณะกรรมการคาทอลิกส่งเสริมงานเอดส์ หน้า สังคมได และสํารวจปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จของการทํางาน แมจะเปน
๑๖ – ๑๗
กิจกรรมงานเวชบุคคลฯ / ภาพข่าว
เวลาสั้นๆแตก็มีสาระและประโยชน ดังนี้
วิสัยทัศน
ประชากรของพระเจามีสุขภาพกายใจสมบูรณ
และรวมเปนหนึ่งเดียวกันฉันพี่นอง
เปยมดวยคุณธรรมในความรักของพระเจา

พันธกิจ
สงเสริมเวชบุคคล เครือขายผูสูงอายุ เครือขายผูติดเชื้อ
ใหไดรับการอภิบาล และอุทิศตนรับใชปวงชนดาน
สุขภาพอนามัย โดยเนนผูย ากไรตามแบบอยางพระเยซูเจา

ต่อจากหน้า ...๑

๑) เรียนรู้ขอ้ คําสอนของพระศาสนจักรในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม
คุณพอกิตสดา คําศรี จากคณะคามิลเลียน ไดกรุณามาสรุปยอใหฟงวาทําไม
พระสันตะปาปาฟรังซิส จึงออกสมณสาสน Laudato Si’ ฉบับนี้ เราลืมไปสนิทวา
พระเจาไดใชเวลา ๗ วันในการสรางโลกที่ประกอบดวยสิ่งตางๆ เริม่ จากวันที่หนึ่ง
ถึงวันที่หาเพือ่ เตรียมสภาพแวดลอมอันเหมาะสมใหกับโลกใบนี้เพื่อมนุษยแลว
พระองคจึงสรางมนุษยในวันที่หก ถาพระเจาสรางมนุษยมากอนโดยไมเตรียม
สิ่งแวดลอมทีด่ ีเชนอากาศบริสุทธิ์ น้ําสะอาดปราศจากสิ่งเจือปน แสงแดดที่พอเหมาะพอดี
พืชและสัตวหลากหลายสายพันธุ มนุษยอาจอยูไดเพียงไมกี่นาทีก็เสียชีวติ ดังนั้นสิ่งสราง
ตางๆจึงเปนพระพรของพระเจาที่มอบใหกับมนุษย แตดวยความไมรูและความโลภใน
ระบบบริโภคนิยม มนุษยจึงทําลายธรรมชาติจนเสียสมดุลย ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิประเทศและอากาศอยางรุนแรง (Climate Change) อากาศเสีย ขาดแคลนน้ํา
สัตวสญ
ู พันธุ หากไมรีบแกไขมนุษยก็จะไดรับผลพวงในไมชา ทั้งภัยพิบัติและโรคภัยไขเจ็บตางๆ แตมนุษยกลุมแรกๆที่
จะประสบปญหาจะเปนผูยากจน ผูไรโอกาสในสังคม ดังนั้นพระสันตะปาปาจึงเรียกรองใหพระศาสนาจักรทองถิ่นใน
ทุกประเทศ และคริสตชนทุกคนหยุดการบริโภคที่เกินความจําเปน หยุดทําลายธรรมชาติทั้งทางตรงและออม และ
ใหทุกองคกรออกมาตรการที่เหมาะสมกับทองถิ่น หลังการบรรยายไดมีการแบงปนวาเวชบุคคล
สามารถทําอะไรไดบางในระดับบุคคลและองคกร ซึ่งมีตัวอยางดีๆมากมายที่
เกี่ยวของกับการปฎิเสธระบบบริโภคนิยม (Reject) ลดการบริโภค (Reduce)
ซอมแซมแทนการโยนทิ้ง (Repair) นําสิ่งเกาที่ยังพอใชไดออกมาใชใหม
(Reuse) และนําเศษสิ่งของมาสังเคราะหแลวใชใหม (Recycle) ขอสมาชิก
เวชบุคคลไดใช ๕ R ในชีวติ ประจําวันเพือ่ ปกปองสิ่งสรางซึ่งก็จะเทากับเปนการสรรเสริญพระเปนเจาดวย
๒) บทบาทของเวชบุคคลกับงานผูส้ ูงอายุ
สังคมไทยไดกาวเขาสูการเปนสังคมผูสูงอายุ ในทุกหมูบานทุกชุมชน
เราจะเห็นผูสูงอายุจํานวนมากที่ประสบปญหารอบดานเชน การไมสามารถ
เคลื่อนไหวรางกายไดจากโรคตางๆ (ติดเตียง) การถูกทอดทิ้งใหอยูลําพัง
เดียวดายในบานโดยไมสามารถออกไปไหน (ติดบาน) มีจํานวนนอยที่
ผูสูงอายุสามารถดํารงชีวติ ในสังคมไดอยางปกติสขุ (ติดสังคม) เวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลนครสวรรค โดย
อาจารยอรพิน แสงสวาง และสมาชิก จึงไดทําโครงการโรงเรียนสรางสุขผูสูงวัย ในบริเวณอาสนวิหารนักบุญอันนา
โดยไดรับการสนับสนุนอยางดีจาก สังฆมณฑลใหใชสถานที่ ไดรับงบประมาณบางสวนจากเทศบาลเมืองนครสวรรค และ
งบประมาณสวนใหญมาจากการบริจาคของสมาชิก ปจจุบันมีนักเรียนที่เปนผูสูงวัยรวม ๑๔๐ คน ทุกคนมีความกระตือรือรน
ที่จะมารวมกิจกรรมตางๆที่โรงเรียน เชน การดูแลสุขภาพ การออกกําลังกายที่เหมาะสม
การแสดงวัฒนธรรม การไปทําสาธารณประโยชนรวมกัน ไปเยี่ยมเยียนสมาชิกและผูปว ย
ตอนที่พวกเราไปดูงาน บายวันนั้น คุณลุงคุณปาคุณตา
คุณยายหลายคน ใสชุดนักเรียนแบบเด็กๆ ยิ้มแยมแจมใส
หยอกลอกันเลนแบบเด็กๆเลยทีเดียว ตรงกับที่พระเยซูตรัส
วา “ผูที่มีจิตใจแบบเด็กเปนผูที่มีความสุข และเขาสวรรคได
งาย” นับเปนรูปแบบที่นาสนใจอยางยิ่ง เวชบุคคลที่มารวม
ฟนฟูจิตใจเมื่อไดเห็นกิจกรรมเหลานี้ยอมมีความหวังวาเรา
แตละคนจะสามารถเปนผูสูงวัยที่มีสุขภาพกาย ใจ และจิตวิญญาณที่สมบูรณได ไมเปนภาระ
ใหลูกหลาน โดยตองเริ่มปรับตัวตั้งแตวนั นี้และเขาไปชวยใหมีกิจกรรมกลุมผูสูงอายุในเขตวัด
หรือชุมชนของเรา ทางเวชบุคคลคาทอลิกอาจจับเรื่องนี้มาเปนหัวขอที่จะหารือกันเพื่อรวมงานกับกลุมที่ทํางานกับผูสูงอายุ
ในโอกาสตอไป
-๒-

๔) การไตร่ตรองเพื่อพัฒนางานเวชบุคคลคาทอลิก
พวกเราขอขอบพระคุณ พระสังฆราชยอเซฟ พิบูลย วิสิฐนนทชัย ทีแ่ มทานจะมีงานตางๆมากมาย
แตก็กรุณาสละเวลามาเปนวิทยากรในชวงบาย แทนทีท่ านจะทํา
การบรรยายเหมือนขึ้นธรรมมาสนแลวเทศนสอน
ทานขอใหพวกเราแบงกลุมตามสังฆมณฑล แลวไตรตรองทบทวน
ถึงสมาชิกเวชบุคคลในสังฆมณฑลที่พวกเราประทับใจ แลวใหมีตวั แทนขึ้นมาเลาประสบการณ
นับวาเปนวิธกี ารที่ดีมากๆ เพราะเราไมไดมาเรียนรูทฤษฏีแตเรียนรูจากชีวิตจริงที่เราเห็นและ
สัมผัสไดเกิดแรงบันดาลใจทีจ่ ะเดินตาม เชน
“..... เปนผูใหญที่คํานึงถึงประโยชนของสวนรวมและชุมชนวัด แมวาที่ดินของทานจะมี
ถนนตัดผานทําใหราคาสูงมาก แตทานไมขาย กลับยกใหคนไมมีทที่ ํากิน มอบใหชุมชน
ไวทําประโยชน”
“.. แมจะเปนอาจารยแพทยระดับอาวุโสมาก เปนที่เคารพนับถืออยางสูง แตก็ทุมเทเวลา
ใหงานของโรงพยาบาลเซนตหลุยสแทนที่จะไปทํางานเอกชนหรืองานราชการที่มีตําแหนง
ใหญโต แมกระทั่งวาระสุดทายที่เจ็บปวยก็ไมยอมหยุดงาน...”
“......พี่เขาเปนคนมีน้ําใจ คอยไตรถามทุกขสุขของพวกเราทีท่ ํางานในระดับตําบลในถิ่น
ธุรกันดาร มีอะไรก็ปรึกษาได ดีใจมากที่มีคนคิดถึงพวกเราที่อยูตามดอยตามเขา....“
“....พี่เขาเปนคนที่ไมเคยทอถอย ชวนใครแลวไมมีใครมา
พี่เขาก็พยายามทําเอง ไมบน ไมดาวาคนอื่นวาเห็นแกตัว
หรือยกตัวเองวาเสียสละ...“
“....แมจะเปนคริสตังยืน แตก็ศรัทธามากๆ เปนตัวอยางที่ดี ไมเคยปฎิเสธ หากตองการ
ความชวยเหลือ..
พระคุณเจาพิบูลย ไดชว ยสรุปวาความสําเร็จขององคกรหรือกลุมกิจกรรมตางๆ
ขึ้นกับตัวอยางที่ดีของสมาชิกเหมือนที่ไดยิน และขึ้นกับการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพดวย ในหนังสือกิจการอัครสาวก ๒ : ๔๒ - ๔๗ มีขอปฎิบัติที่เกี่ยวของกับ
การทํางานกลุม ที่เหลาอัครสาวกใชคือ พบปะกันสม่ําเสมอ มีผูนําที่ดี ใหพระคริสตเจาเปน
ศูนยกลางของงานฟนฟู ความรอนรนดวยพระวาจาและศีลมหาสนิท ชวยเหลือเกื้อกูลกัน (ไมมีความยากจนในหมูคริสตชน)
และสุดทายตองพยายามขยายสมาชิกออกไป พระคุณเจาใหขอคิดสุดทายกอนจบวา เวชบุคคลคาทอลิกตองตอบสนอง
พระประสงคของพระคริสตเจา ขยายจิตตารมณ ทําเปนตัวอยาง และชักชวนคนอืน่ มารวมงาน ..
๔) การร่วมพิธีบชู าขอบพระคุณพระเจ้าและอุทิศคําภาวนาให้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
หลังทานอาหารค่ํา พวกเราไดเปลี่ยนแผนจากการที่จะมีการแสดงของแตละ
สังฆมณฑล ตามที่เคยตกลงไว มาเปนการรวมพิธีบชู ามิสซาขอบพระคุณพระเปนเจา
พระคุณเจาบรรจง ไชยรา พระสังฆราชสังฆมณฑลอุบลราชธานี ที่ดูแลงานดาน
สุขภาพอนามัย ไดรีบบินมาจากอุบลและมาเปนประธานถวายบูชามิสซาโดยยังไมได
ทานอาหารค่ํา ทานย้ําเตือนใหเวชบุคคลทําตามอยางบทอานของนักบุญเปาโลทีพ่ ูดถึง
การ ทําหนาที่จนวาระสุดทายในบั้นปลายของชีวิต และองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ก็ไดทรงเปนตัวอยางในการครองแผนดินโดยธรรมตลอดรัชสมัย ๗๐ ป ขอใหเวชบุคคล
ไดรับพระพรของพระเปนเจาในการทําหนาที่ของตนเองใหดีตอไป
โดยสรุป การฟนฟูจิตใจประจําป ๒๐๑๖ แมจะเปนเวลาสั้นๆเพียงหนึ่งวัน แตพวกเราไดรูจักกัน ไดเรียนรูคําสอน
ของพระศาสนาจักร ไดความคิด ไดแรงบันดาลใจ และไดพละกําลังจากองคพระจิตเจาสําหรับการกลับไปทําหนาที่
เวชบุคคลคาทอลิกที่ดีตอไป ...
(ขอขอบคุณ : นายแพทย์คํานวณ อึ้งชูศักดิ์ )
-๓-
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ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
จัดประชุมใหญ่สามัญประจําปี ค.ศ. ๒๐๑๖/๒๕๕๙
เมื่อวันเสารที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๐๑๖ ณ หองประชุม บานสวนรีสอรท นครสวรรค
การประชุมครัง้ นี้ประกอบดวยกรรมการและสมาชิกเวชบุคคล จาก ๘ สังฆมณฑล
รวม ๖๔ ทาน โดยมีนายแพทยคํานวณ อึง้ ชูศักดิ์ ทําหนาที่ประธานการประชุม
อาจารยนาฎวิมล งามศิริจิตต ทําหนาที่รองประธาน คุณพอไพรัช ศรีประเสริฐ ในฐานะจิตตาภิบาลชมรมฯ และ
พระสังฆราชฟลิป บรรจง ไชยรา ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพือ่ การพัฒนาสังคม ใหเกียรติรวมตลอดการประชุม
ประธานกลาวขอบคุณสมาชิกทุกทานทีส่ ละเวลามาประชุม และเปนที่นายินดีที่เรามี
สมาชิก จากหลายวิชาชีพและทุกระดับ ตัง้ แตสมาชิกทีท่ ําหนาที่เปน อสม ทํางานใน
โรงพยาบาลตําบล โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลของคณะนักบวช จนถึงระดับประเทศ
ตามทะเบียน ๔๙๒ ทาน โดยชวยกันทํางานของชมรมเวชบุคคลเพื่อสงเสริม ปองกัน
ดูแลรักษา และฟนฟูใหคนในสังคมมีสุขภาพดีทั้งกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณตรงตาม
นิยามสุขภาพขององคการอนามัยโลกและจิตตารมณของพระคริสตเจา
พระคุณเจาบรรจง ไชยรา ไดสรุปใหเปนความรูวา ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแหงประเทศไทย
คณะกรรมการ Prolife, คณะกรรมการสงเสริมงานเอดส,คณะอนุกรรมการฯเพื่อผูสูงอายุ จัดอยู
ภายใตแผนกสุขภาพอนามัย จึงควรทํางานประสานบูรณาการกัน นอกจากนี้แผนกสุขภาพอนามัย
ซึ่งเปนหนึ่งใน ๘ แผนก ภายใตคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม ควรปรึกษาหารือ
และประสานงานกันทั้ง ๘ แผนก เพื่อแกปญหาทางสังคมอันเปนตนตอของปญหาสุขภาพดวย
รายชื่ออีก ๗ แผนก ไดแก แผนกพัฒนาสังคม แผนกยุติธรรมและสันติ แผนกกลุม ชาติพันธุ แผนกสตรี แผนกผูอพยพยายถิ่น
และผูถูกคุมขัง แผนกผูเดินทางทะเล (Seafarer) และแผนกผูประสบภัยและผูลี้ภัย (โคเออร)
จากนั้น ที่ประชุมไดรวมพิจารณา ติดตาม โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ :ขอ
๑) คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกแหงประเทศไทยชุดใหม โดย พระคุณเจาบรรจง ไชยรา
ไดเซ็นคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการชุดใหม และมอบใหแกคณะกรรมการ
ที่มารวมประชุมฯ โดยคณะกรรมการชุดใหมไดเริ่มปฎิบัติหนาทีต่ ั้งแต
วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๐๑๖ และจะสิ้นสุดวาระในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๐๑๙
ขอ ๒) กิจกรรมเครือขายเวชบุคคลของแตละสังฆมณฑล
๒.๑ คุณพอไพรัช ศรีประเสริฐ รายงานผลการดําเนินงานของชมรมเวชบุคคลฯตามยุทธศาสตร
การประกาศขาวดีป ๒๐๑๖ โดย +จัดประชุมเครือขายตัวแทนจากสังฆมณฑลตางๆทุกสามเดือน
+ ฟนฟูจิตใจและประชุมใหญสามัญประจําปที่นครสวรรค เพื่อใหความรูสมณสาสน Lauda to Si’
+ ออกหนวยบริการทางการแพทยใหกับกลุมเปาหมายพิเศษ เชน ผูลี้ภัยชาวโรฮิญญาฯลฯ
และจัดทําจดหมายขาวเผยแพรกิจกรรมชมรมฯผานสื่ออิเลคทรอนิกส และ Line กลุมฯลฯ
๒.๒ ผูแทนของคณะกรรมการเวชบุคคลของ ๘ สังฆมณฑล ไดรายงานสรุปเกี่ยวกับกิจกรรมที่
ดําเนินการ สรุปสาระสําคัญดังนี้ + แตละสังฆมณฑลไดมีการรวมตัวกัน มีการประชุม ๑ - ๓ ครั้งตอป บางแหงมีการจัด
กิจกรรมเขาเงียบฟนฟูจิตใจใหสมาชิก + มีการทํากิจกรรมที่เกี่ยวกับการออกหนวยบริการทางดานสุขภาพ รวมถึงการออก
ตรวจทางการแพทยในที่หางไกลเชนชาวเขา หรือกลุมพิเศษเชนแรงงานประมง + มีการออกหนวยแพทย ในโอกาสฉลองวัด
+ มีการออกเยี่ยมผูปวยทีต่ ดิ บาน ติดเตียง คนสูงอายุ คนพิการ ผูปวยมะเร็ง ผูปว ยระยะสุดทาย + มีการสอนและแทรก
เรื่องสุขภาพ เขาไปในหลักสูตรครูคําสอนและใหความรูกับชาวบานตามโอกาส + มีการดําเนินงานเรื่องโรงเรียนผูสูงอายุ
+ มีการอภิบาลผูปวยที่มีปญ
 หาเรื่องการติดเชื้อเอดส การดําเนินงานบางแหงเปนรูปแบบศาสนสัมพันธดวย
สําหรับปญหาอุปสรรคที่พบและความพยายามในการแกไขไดแก การไมมีสมาชิกใหม รุนใหมๆมารวม บางสังฆมณฑล
กําลังหาประธานและกลุมแกนนําที่จะเริ่มกิจกรรมตางๆ บางสังฆมณฑลไมมีงบประมาณ ...
ต่อจากหน้า ..๕
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ขอ ๓) พิจารณาแผนปฎิบัติงานเวชบุคคลคาทอลิกฯป ๒๐๑๗ ตามแผนยุทธศาสตรประกาศขาวดี
กิจกรรมที่ ๑ : การประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจากทุกสังฆมณฑลทุก ๓ เดือน ในวันเสารที่สามของเดือนซึ่งจะตรงกับ
วันเสารที่ ๑๘ กุมภาพันธ, ๒๐ พฤษภาคม, ๑๙ สิงหาคม และ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ในกรณี
ที่บางสังฆมณฑลที่อยูไกลและไมสามารถมารวมไดทุกครั้งอาจริเริ่มใช VDO conference
กิจกรรมที่ ๒ : การรณรงคเผยแพรจิตตารมณวันผูปวยสากล โดยจะจัดแปลสาสนจาก
พระสันตะปาปา พระสังฆราช และสงใหทุกวัด โรงเรียน เพื่อใหทันวันผูปวยสากล 11 กุมภาพันธ
กิจกรรมที่ ๓ : การจัดฟนฟูจิตใจเวชบุคคลและประชุมใหญสําหรับปหนาจะตรงกับวันเสารที่
๒๑ และวันอาทิตยที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมสวนใหญเห็นดวยกับการเสนอใหสังฆมณฑล
นครราชสีมา เปนเจาภาพ สําหรับหัวขอการฟนฟูจิตใจจะไดกําหนดตอไป
อนึ่งการประชุมปหนาจะครบรอบ ๕๐ ปของการเริ่มงานเวชบุคคล จะไดใชเปนการฉลองดวย
กิจกรรมที่ ๔ : การออกหนวยบริการทางสุขภาพใหกลุม ประชากรที่เขาไมถึงบริการ เชน
แรงงานอพยพ (Asylum seeker) บุคคลผูขอสถานภาพเปนผูลี้ภัย ประมาณ ๒ ครั้ง
กิจกรรมที่ ๕ : รวมจัดประชุม Human life International’s 21 st Asia-Pacific Congress
(ASPAC) on Faith, Life, and Family ๒๐๑๗ ในเดือนพฤศจิกายน
กิจกรรมที่ ๖ : การสื่อสารและสมาชิกสัมพันธทางจดหมายขาวทุกสองเดือน และอุดมสารรายสัปดาห รวมถึง website
อนึ่งอาจมีการจัดประชุมเพิ่มพูนทักษะความรูในเรื่องตางๆ เปนกรณีพิเศษ หากมีสังฆมณฑลตางๆสนใจเชนเรื่องการเยี่ยม
และการดูแลผูป วยในระยะสุดทาย และขอแตละสังฆมณฑลชวยทบทวนปรับปรุง
ฐานขอมูลสมาชิกและชองทางการติดตอใหเปนปจจุบันภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน นี้
อาจารยอรพิน แสงสวาง ประธานชมรมเวชบุคคลฯนครสวรรค ไดแนะนําวิธีการ
จดทะเบียนใหชมรมเวชบุคคลของสังฆมณฑลนครสวรรค
เปนองคกรสาธารณกุศล มีขอดีคือทําใหจังหวัดไดทราบ
วาคริสตชนมีกิจกรรมที่ดีๆและใหการสนับสนุนงบประมาณ
ประธานกลาวขอบคุณคณะกรรมการและเพื่อนสมาชิกที่มารวมประชุมและชวยกันประกาศ
ขาวดี ผานการทํางานในชีวติ ประจําวันและการทํากิจกรรมกลุมตามจิตตารมณรักและรับใช
ของพระคริสตเจา.. ปดการประชุมพรอมกับมีพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณโดย
พระคุณเจาบรรจง ไชยรา และคณะจิตตาธิการ พรอมอวยพรสมาชิกทุกทาน ..

กิจกรรมเวชบุคคลฯระดับสังฆมณฑล
สังฆมณฑลเชียงใหม่

คณะกรรมการแผนกสุขภาพอนามัยและเวชบุคคลคาทอลิก
สังฆมณฑลเชียงใหม ไดมีการประชุมตามกําหนดการที่วางไว ในแผนกิจกรรมเวชบุคคลฯ ป ค.ศ. ๒๐๑๖
เมื่อวันเสารที่ ๓ กันยายน ๒๐๑๖ นําโดย คุณพอเอกชัย ผลวารินทร จิตตาภิบาล
เวชบุคคลฯ รวมดวย นายแพทยเดชา คูวฒ
ุ ยากร ประธาน
เวชบุคคลฯเชียงใหม คณะกรรมการฯ เพื่อรับรองรายงาน
การประชุม ครั้งที่ ๒/๒๐๑๖ และติดตามประเมินผลกิจกรรม
ที่ไดดําเนินการไปแลว ในชวง ๓ เดือนที่ผานมา และติดตาม
แผนงานที่จะตองดําเนินการตอเนื่อง ภายในป ๒๐๑๖ นี้..
-๕-

กิจกรรมเวชบุคคลฯระดับสังฆมณฑล

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ

คณะกรรมการเวชบุคคลฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ติดตามเครือขาย
กลุมเวชบุคคลฯในเขตวัดของสังฆมณฑล เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๐๑๖ โดยมี
คุณพอโชคชัย คูรัตนสุวรรณ จิตตาภิบาลฯ ศจ.นายแพทยจิตร สิทธีอมร
ประธานเวชบุคคลฯ ผศ.นาฎวิมล งามศิรจิ ิตต และ
กรรมการเวชบุคคลฯออกเยี่ยมและพบปะกลุมเวชบุคคล
ที่ วัดพระชนนีของพระเปนเจา รังสิต และรวมตรวจ
สุขภาพสัตบุรษุ ของวัด ในโอกาสเดียวกันนี้ไดพบปะกับ
กลุมเวชบุคคลฯ ที่ วัดแมพระกุหลายทิพย ลาดพราว ดวย..
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ รวมกับ
มูลนิธิเซนต์หลุยส์ จัดโครงการออกหนวยแพทยเคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพแกชุมชน
โอกาสปศักดิ์สิทธิ์แหงเมตตาธรรม ณ วัดแมพระฟาติมา หวยคลุม สวนผึ้ง
จ.ราชบุรี เมื่อวันเสารที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๐๑๖ ใหบริการ
ตรวจสุขภาพรักษาโรคทัว่ ไป
จัดหองปฐมพยาบาล ตัดผม
กําจัดเหา และสนับสนุนทุน
อาหารกลางวันและอุปกรณ
การกีฬาสําหรับเด็กๆ
เวชบุคคลคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
เขารวมงานฟน ฟูจิตใจและประชุมใหญสามัญประจําป ๒๐๑๖ ระดับชาติ ณ บานสวนรีสอรท
จ.นครสวรรค เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๓ ตุลาคม ๒๐๑๖ หัวขอ
"เมตตาธรรมนําทางเวชบุคคลคาทอลิก“ โดยไดรับ
ความกรุณาจาก พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย วิสิฐนนทชัย
เปนวิทยากร รวมทั้ง พระสังฆราชฟลิป บรรจง ไชยรา ประธานกรรมาธิการฝายสังคมฯ
สภาพระสังฆราชฯ เปนประธานวจนพิธีกรรมปดการฟนฟูจิตใจและประชุมใหญ ..
สื่อประชาสัมพันธ์

จัดทํา website :
www. thaicatholichealthcare.com
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
จัดทํา Facebook :
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
จัดทําสารชมรมเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ โดยเปนสารแทรกในหนังสืออุดมสาร ฉบับที่ ๔๘
ประจําวันที่ ๒๐-๒๖ พฤศจิกายน ๒๐๑๖ ในเลมประกอบไปดวย บทความเรื่องครัง้ หนึ่งเมื่อโรงพยาบาลเคยเปนบานของ
พระเจา บทสัมภาษณ นายแพทย์ฤทธิไกร อัครสกุลนิธิโชติ และกิจกรรมของกลุมเวชบุคคลคาทอลิกสังมณฑลกรุงเทพ..
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สังฆมณฑลจันทบุรี
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุรี
ออกหนวยตรวจสุขภาพผูมารวมงานฉลอง
วัดแมพระนิจจานุเคราะห ระยอง
เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๐๑๖ ผูใหบริการ
ซิสเตอร ๒ ทาน พยาบาล ๓ ทาน สมาชิกศูนยคามิลเลียน
ระยอง ๒ ทาน และ หมอนอย ๑๑ คน มีผูรับบริการ
ตรวจวัดความดันโลหิต ๓๙ ทาน เจาะหาคาระดับน้ําตาล
๖ ทาน รับยาแกปวดทอง ๑ ทาน ยาแกแพ ๒ ราย

กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุรี และ
ศูนยอภิบาลรักกางเขน จันทบุรี รวมกันออกหนวย
บริการตรวจสุขภาพผูมารวมงานฯ ในโอกาส
ฉลองวัดแมพระลูกประคํา สัตหีบ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๐๑๖

อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ

กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิก อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
จัดออกหนวยใหบริการสุขภาพแกผูมารวมงานในโอกาส
ฉลองบานเณรฟาติมา ทาแร และ ฉลอง ๒๕ ป ชีวิตสงฆ
คุณพอสุรวุฒิ สมงาม คุณพอเฉลิมศิลป จันลา โดย
พระอัครสังฆราชหลุยส จําเนียร สันติสุขนิรันดร เปนประธาน
ในพิธีบชู าขอบพระคุณ รวมกับบรรดาคณะสงฆ นักบวช
และสัตบุรษุ ที่มารวมชื่นชมยินดีกับทานเปนจํานวนมาก..
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลอุบลราชธานี
ออกหนวยปฐมพยาบาลงานชุมนุมผูสูงอายุคาทอลิก ระดับ
สังฆมณฑลอุบลราชธานี ณ บานเณรคริสตประจักษอุบล
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๐๑๖
มีกลุมเวชบุคคลคาทอลิก อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง
ไปรวมออกหนวยครั้งนี้ดวย
หลังจากรวมงานฟนฟูจิตใจและประชุมใหญสามัญประจําป
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแหงประเทศไทย ที่นครสวรรค
ถือเปนการเปดตัว (กลุมเวชบุคคลอุบลฯ) อยางเปนทางการ..
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สังฆมณฑลราชบุรี

กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี
ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพเบื้องตนในโอกาสตางๆในเขตสังฆมณฑลราชบุรี
 วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๐๑๖ : ฉลองวัดนักบุญเทเรซาหวยกระบอก ราชบุรี
 วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๐๑๖: งานชุมนุมผูสูงอายุสังฆมณฑลฯ
ประจําป ๒๐๑๖ ณ วัดนักบุญยอหนบอสโก ราชบุรี
 วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๐๑๖ : ฉลองแมพระสายประคํา หลัก ๕
อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี


ซิสเตอรคณะภคินีผูรับใชคนปวยแหงนักบุญคามิลโล
นํากิจกรรมการไตรตรอง เกมส แลกเปลี่ยนเรียนรู ตรวจสุขภาพ
(เปนสวนหนึ่งของโครงการเสริมสรางจิตปญญา พัฒนาจิตอาสา
ฟนฟูคุณคาชีวิต) เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๐๑๖ ที่วัดนักบุญอักแนส
ชัฎปาหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ
คุณพอ ดร.วุฒิชัย อองนาวา เจาอาวาส ไดบูรณาการใหมีการจัดกิจกรรมผูสูงอายุ ชมการแสดง
ของเด็กๆและรับประทานอาหารเที่ยงรวมกัน... นอกจากผูสูงอายุจากวัดนักบุญอักแนส และ
ชุมชนแลว ยังมีผูสูงอายุจากวัดนักบุญลูกา หนองนางแพรว และ วัดนักบุญอัญเจลา ซอนตา
มารวมกิจกรรมดวย...
สังฆมณฑลนครราชสีมา

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑลนครราชสีมา จัดประชุม
คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิก นําโดย คุณพอสุเทพ วนพงศทิพากร
จิตตาภิบาลเวชบุคคลฯ รวมดวย ทันตแพทยมานิต ประกอบกิจ ประธานชมรมเวชบุคคลฯ
เมื่อวันอาทิตยที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๐๑๖ ณ หองประชุมอังรีดอ มินิก โรงพยาบาลเซนตเมรี่ นครราชสีมา เพื่อติดตามผลการ
ดําเนินงาน การฟนฟูจิตใจเวชบุคคลฯของสังฆมณฑล จัดเตรียมผูแทนเขารวมฟนฟูจิตใจเวชบุคคลฯระดับชาติ ที่นครสวรรค..
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑลนครราชสีมา นําโดย
เซอรเบเนดิกต-เทแรส ไชยดวง พรอมสมาชิกเวชบุคคลฯ
เยี่ยมใหกําลังใจชุมชน หมูบานวิมานลอย ในเขต
จ.นครสวรรค เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๐๑๖

กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑลนครราชสีมา รวมกับ
โรงพยาบาลเซนตเมรี จัดหนวยแพทยเคลื่อนที่ งานฉลองวัด
และโอกาสตางๆ ในเขตสังฆมณฑลนครราชสีมา ..
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สังฆมณฑลนครสวรรค์

โรงเรียนสร้างสุขผูส้ ูงวัย อาสนวิหารนักบุญอันนา
เทศบาลนครนครสวรรค ไดรับเกียรติจาก
อาจารยชุติพร จริตงาม อาจารยสิริมา วงศแหลมทอง
ดร.วรรณศิริ นิลเนตร อาจารยสาขาวิชาการพยาบาล
ผูใหญผูสูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สวรรคประชารักษนครสวรรค เปนวิทยากรใหความรูแกนักเรียน เรื่องสรีรวิทยา
กับผูสูงวัย นักเรียนใหความสนใจเรียนกันมาก .. เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙
.. กิจกรรมสร้างบุญ สร้างสุข ..
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสรางสุขผูสูงวัย อาสนวิหาร
นักบุญอันนา เทศบาลนครนครสวรรค รวมกิจกรรมฉลอง
อารามคารแมล นครสวรรค เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๐๑๖
ใหบริการวัดความดันโลหิต และจําหนายขนม รายไดถวายอารามคารแมล
ขอขอบคุณรานทองใบเบเกอรี่ นครสวรรค ที่สนับสนุนขนมเคก จํานวน ๕๐๐ ชิ้น มาแจกผูรวมงานฉลอง..
ขอบคุณผูใหการสนับสนุนทุกทาน ....ไดบุญไดสุขกันถวนหนา
คณะกรรมการและสมาชิกชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย และเครือขาย
เวชบุคคลระดับสังฆมณฑล เยี่ยมชมโรงเรียนสรางสุขผูส ูงวัย
อาสนวิหารนักบุญอันนา เทศบาลนครสวรรค ในโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ สรางสุขผูสูงวัย ณ อาคารโบนุส
อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค โอกาสฟนฟู -ประชุมใหญ
สามัญประจําป ค.ศ.๒๐๑๖ เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ ตุลาคม ๒๐๑๖ ..

“..กิจกรรมทางสังคมด้านสุขภาพ..”
คาริตัสไทยแลนด์ (Caritas Thailand) ลงพื้นที่ให
บริการทางสุขภาพกลุมประชากรที่เขาไมถึงบริการ เชน
กลุมแรงงานอพยพ (Asylum seeker) บุคคลผูมีสถานภาพ
เปนผูลี้ภัย ชาวโรฮิงญา และแรงงานขามชาติ ในพื้นที่
จังหวัดระนอง และพังงา เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๕ ตุลาคม ๒๐๑๖ โดยทีมหนวยแพทย จาก Caritas
จิตอาสาเวชบุคคลฯ CTF นําโดย บาทหลวงอัครพันธ นันทวานิช คณะนักบวชคามิลเลียน
เซอรอัลฟองส วรศิลป คณะเซนตปอล เดอ ชารต หนวยแพทยไดใหการบริการ + จุดแรกที่
เมียนมาร โดยขามเรือทางคอคอดกระจากกระบุรีของเมืองไทยดวยเรือเล็กๆ
ในขณะที่มีฝนตกหนักและน้ําเชี่ยว และเดินลุยโคลนอีกประมาณ
หนึ่งกิโล สถานที่จัดใหบริการเปนโรงเรียน ผูรับบริการมาจาก
หมูบานอิฉันตายะ และหมูบานอิเมียะตายะ + จุดที่สองหนวยแพทย
ไดไปใหบริการที่ศูนยประสานงานแรงงานประมงจังหวัดพังงา
สําหรับแรงงานตางดาว + จุดที่สามไดไปที่ศูนยแมและเด็กที่พังงา
เปนชาวโรฮิงญา แลวไปที่ศูนยอภิบาลผูเดินทางทะเล สําหรับผูลี้ภัย
ที่สงขลา จบดวย.. ใหบริการที่ศูนยสวัสดิภาพและธรรมาภิบาล
แรงงานประมงสงขลา มีคนไขมารับบริการครั้งนี้ประมาณ ๔๐๐ คน ..
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คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ จัดประชุม
คณะกรรมการดําเนินงานฯ ครั้งที่ ๔/๒๐๑๖ เมื่อวันพุธที่ ๗ กันยายน
๒๐๑๖ ที่ผานมา ณ หองประชุม ชั้น ๒ ศูนยอภิบาลคามิลเลียน
ลาดกระบัง นําโดย คุณพอวิโรจน นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการฯเพื่อผูสูงอายุ
คุณพอไพรัช ศรีประเสริฐ ผูอ ํานวยการแผนกสุขภาพอนามัย และจิตตาภิบาลฯ รวมดวย
คุณพอรังสันต วงอาษา จิตตาภิบาลงานผูสูงอายุฯสังฆมณฑลอุบลราชธานี
ครูเชษฐ ชาวนาแกว ประธานชมรมผูสูงอายุฯสังฆมณฑลราชบุรี คณะกรรมการฯสังฆมณฑล
การประชุมฯครั้งนี้เพื่อ + กําหนดปฏิทินปฏิบัติงาน คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูสูงอายุ
ป ๒๐๑๖/๒๕๕๙ เสนอตอสํานักเลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ + รับทราบกิจกรรม
เครือขายผูสูงอายุฯระดับสังฆมณฑล ในชวงที่ผานมา + ติดตามประเด็นสําคัญๆในเรื่อง
๑) เตรียมความพรอมการเปนเจาภาพจัดงานชุมนุมผูสูงอายุ
ครั้งที่ ๑๒/๒๐๑๖ ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ทาแร
จ.สกลนคร ๒) เตรียมการจัดสัมมนาและประชุมใหญสามัญ
ประจําป ๒๐๑๖/๒๕๕๙ คณะอนุกรรมการฯผูสูงอายุ หัวขอ
“สังคมไทย หวงใยผูสูงวัย เขาใจ เขาถึง พึ่งได” ระหวาง
วันจันทรที่ ๒๘ – วันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๐๑๖ ณ
ศูนยอภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
หลังจากจบการประชุมฯ คณะกรรมการผูสูงอายุฯ รวม
Happy Feastday โอกาสฉลอง ๒๕ ป ชีวิตสงฆของ
คุณพอวิโรจน นันทจินดา และ Happy Birthday โอกาส
ครบรอบวันคลายวันเกิดคณะกรรมการฯในชวงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ดวย ....
สังฆมณฑลเชียงใหม

คณะกรรมการผูสูงอายุสังฆมณฑลเชียงใหม
จัดประชุมคณะกรรมการฯครั้งที่ ๓/๒๐๑๖
เมื่อวันเสาร ที่ ๓ กันยายน ๒๐๑๖/๒๕๕๙ ณ
ศูนยสังฆมณฑลฯ หองประชุมเล็กชั้นสองตึกแฮรี่ทิล
นําโดย คุณพอเอกชัย ผลวารินทร จิตตาภิบาล
ผูสูงอายุสังฆมณฑลฯ รวมดวย คุณภักดี สรางสุขดี คุณอรรณพ หลิมไพบูลย
ประสานงานโดย คุณประภา วงศจอมพร เพื่อติดตามประเมินผลการดําเนินกิจกรรมตาม
แผน ๓ เดือนที่ผานมา และติดตามแผนกิจกรรมที่จะตองดําเนินการตามแผนงาน
ภายในปนี้..

คณะกรรมการผูสูงอายุสังฆมณฑลเชียงใหม ไดมีการจัด
กิจกรรมขยายกลุมและจัดตั้งกลุมผูสูงอายุวัดนักบุญยอแซพ
บานเดนฮอม ต.บอแกว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม อยางเปนทางการ
เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๐๑๖ ประกอบดวยคณะกรรมการ ๑ ชุด
โดยมี คุณพอศราวุธ แฮทู เจาอาวาสเปนจิตตาภิบาล และมีคณะที่ปรึกษาอีก ๑ ชุด ซึ่งมาจาก
หนวยงานภาครัฐ ไดแก อสม. อบต. ผูใหญบาน และเจาหนาที่รพสต. เพื่อชวยกันทําใหกลุมผูส ูงอายุ
ดําเนินกิจกรรมในกลุมอยางยั่งยืนตอไปอยางฉันพี่นองโดยความรวมมือของทุกฝาย..
- ๑๐ -

กิจกรรมผู้สงู อายุฯระดับสังฆมณฑล
สังฆมณฑลราชบุรี

คริสตชนคาทอลิกผู้สูงวัย สังฆมณฑลคาทอลิก เขตราชบุรี
จํานวนมาก มารวมพิธีบชู าขอบพระคุณ เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดดวงพระวิญญาณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดวยความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อันหาที่สุดมิได ในวันชุมนุมผูสูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๐๑๖ ณ
รองอาสนวิหาร วัดนักบุญยอหนบอสโก ราชบุรี โดยมี พระสังฆราชยอหนบอสโก ปญญา กฤษเจริญ มุขนายก
สังฆมณฑลคาทอลิก เขตราชบุรี เปนประธานพิธี พรอมดวย
บาทหลวงเสนอ ดําเนินสดวก บาทหลวงประสิทธิ์ รุจิรตั น
บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ และคณะบาทหลวง ซิสเตอร
คณะกรรมการผูสูงอายุฯสังฆมณฑลราชบุรี นําโดย
อาจารยเชษฐ ชาวนาแกว
ประธานชมรมผูสูงอายุฯราชบุรี
ระหวางรับประทานอาหาร..
เอากุสติโน ดอกรัก กิจเตง, อันนา บุญสม ลวดคํา ผูสงู อายุ
คาทอลิกตัวอยาง ระดับชาติ ประจํา ๒๐๑๖ พรอมดวย
สกอลัสติกา เรวดี พัคคสุนทร และ อักแนส สมบูรณ รักษสมบูรณ
ลูกกตัญูตอบุพการี ระดับชาติ ประจําป ๒๐๑๖ รวมแบงปน
ความประทับใจที่ไดรับใบพร จาก สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส
และประสบการณชีวิตของตนเองและครอบครัวที่ไดกระทําเกี่ยวกับ
ความดีตามความเชื่อตามพระวาจาของพระเจาหรือ กิจเมตตาทั้ง
ฝายกายและฝายจิต ใหผูมารวมงานชุมนุมผูสูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี
ภายใต หัวขอ "ผูสูงวัยศิษย พระคริสต เจริญชีวิตเมตตาธรรม" ณ
เวทีแบงปนหนา อาคารเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรี พี่นองสัตบุรุษผูส ูงวัยจํานวนมาก
ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี
จัดประชุมคณะกรรมการฯ นําโดย คุณพอเสนอ ดําเนินสดวก
เจาอาวาสวัดนักบุญยอหนบอสโก ราชบุรี คุณพอประสิทธิ์ รุจิรัตน
จิตตาธิการชมรมผูสูงอายุฯ คุณพอปรีดา เวียงชัย ผูชว ยจิตตาธิการ
อาจารยเชษฐ ชาวนาแกว ประธานชมรมผูสูงอายุฯสังฆมณฑลราชบุรี
อาจารยนิยม อัยรานอย อาจารยศรีอัมพร จันทรวิจิตรกุล และ
อาจารยเกษม ศรีพุก รองประธาน พรอมดวย คณะกรรมการบริหาร
ไดประชุมติดตามความพรอมในการจัดงานชุมนุมผูสูงอายุ สังฆมณฑล
ราชบุรี ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสารที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๐๑๖ ภายใตหวั ขอ
"ผูสูงวัยศิษยพระคริสต เจริญชีวิตเมตตาธรรม"
โดย พระคุณเจายอหนบอสโก ปญญา กฤษเจริญ
ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี เปนประธานพิธี
จากนั้น คุณพอเสนอ ดําเนินสดวก ไดนําคณะกรรมการสํารวจ
สถานที่จัดงาน และถายภาพรวมกัน ...
- ๑๑ -

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
จัดงานชุมนุมผูสูงอายุ ประจําป ๒๐๑๖/๒๕๕๙
หัวขอ
“สังคมไทย หวงใยผูสงู วัย เขาใจ เขาถึง พึ่งได”
เมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๑ กันยายน ๒๐๑๖ ณ วัดแมพระองคอุปถัมภ อ.พนม
จ.สุราษฎรธานี นําโดย คุณพอนพพร ยอแซฟ จิตตาภิบาลผูสูงอายุฯ
สังฆมณฑลสุราษฎรธานี วจนพิธีกรรมเปด และกลาวรายงานตอ
พระสังฆราชโยแซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประมุข
มิสซังสุราษฎรธานี ประธานพิธีเปดงานชุมนุมผูสูงอายุฯ
และรวมบรรยายในหัวขอ “สังคมไทย หวงใยผูสูงวัย เขาใจ
เขาถึง พึ่งได” ในชวงบาย คุณพอไพรัช ศรีประเสริฐ
จิตตาภิบาล คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูสูงอายุ พบปะ
กลุมผูสูงอายุ และเปนประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ
หลังการประชุมฯรวมรับประทานอาหาร - สังสรรครวมกัน
จากนั้นใน วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๐๑๖ พระสังฆราชโยแซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล รวมดวย
คุณพอนที ธีรานุวรรตน อุปสังฆราชฯ คุณพอแทรี่ ตาไปย เจาอาวาสวัดแมพระองคอุปถัมภ จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ และ
มอบเกียรติบตั รผูสูงอายุคาทอลิกตัวอยาง รวม ๘ ทาน คือ +เอมีลีอา ขวัญทิพย ฮกเจริญ +มารีอา อะหาว แซเจน
+ยอแซฟ กี๊ ฉัตรบรรยงค +มอนิกา วิไลวรรณ แสวงกาญจน +มารีอา เสาวลักษณ วิธธี รรม
+อันตน เนิน ทับปง +อาคาทา สุภาพ ชัยกุลเสรีวงศ +มารีอา สมพิศ ทรัพยถนอม มีผูสูงอายุและ
แกนนําผูสูงวัย เขารวมงานชุมนุมผูสูงอายุฯสังฆมณฑลสุราษฎรธานี รวมทั้งสิ้น ๑๐๒ ทาน ..
ในโอกาสฉลองอาสนวิหารอัครเทวดาราฟาแอล
สังฆมณฑลสุราษฎรธานีและเปนปศักดิส์ ิทธิ์แหงเมตตาธรรม
คุณพอนที ธีรานุวรรตน อุปสังฆราช
ไดจัดกิจกรรมฟนฟูจิตใจคณะพลมารียและวินเซนตเดอปอล
รวมกับครูคําสอนของสังฆมณฑล โดย
พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล
นําวจนพิธีกรรมยาตรากางเขนแหงเมตตาธรรมสูอาสนวิหาร
และพิธคี ืนดีศลี อภัยบาป เมื่อวันที ๒๔ - ๒๕ กันยายน ๒๐๑๖ ..

ฉลองบ้านเณรเล็กคามิลเลียน
บ้านเณรเล็กคามิลเลียน ศรีราชา ไดจัดใหมี
พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองบานเณร โดยมี
พระคุณเจ้าซิลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เปนประธาน
ในพิธีฯ รวมกับ พระคุณเจ้าลอเรนซ์ เทียนชัย
คณะสงฆ นักบวช และบรรดาสัตบุรุษ
เขารวมพิธีจํานวนมาก เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๐๑๖
ณ บานเณรเล็กคามิลเลียน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
- ๑๒ -

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี
นําคณะบาทหลวงลงนามถวายความอาลัย แด
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
และเปนประธานพิธีโอกาสงานชุมนุมผูสูงอายุสังฆมณฑลอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๒/๒๐๑๖ หัวขอ “สูงคาจิตเมตตา ภูมิปญญาผูสูงวัย” ณ
บานเณรคริสตประจักษอบุ ลฯ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี นําโดย
คุณพอรังสันต วงอาษา จิตตาภิบาล
ผูสูงอายุฯสังฆมณฑลอุบลราชธานี
ซิสเตอรนันทิดา ศรีหาบุญยัง ผูชวยจิตตาภิบาลฯ แกนนําผูสูงอายุ
และทีมงานจากฝายตางๆในมิสซังอุบลราชธานี มารวมเตรียมการฯ
คุณพอวิโรจน นันทจินดา ประธาน คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อ
ผูสูงอายุ เยี่ยมใหกําลังใจ และพบปะกับกลุมผูสูงอายุ จาก
วัดตางๆในเขตสังฆมณฑลอุบลราชธานี โดยมี พระสงฆ
คณะนักบวชชาย-หญิง พี่นองสัตบุรุษผูสูงวัยจํานวนมาก
และผูสูงอายุมารวมงานชุมนุมฯ..
พระสังฆราชฟลิป บรรจง ไชยรา เปนประธานพิธบี ูชาขอบพระคุณเพื่อถวาย
เปนพระราชกุศลแดดวงพระวิญญาณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ดวยความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได และมอบใบประกาศเกียรติคุณ
แกผูสูงอายุดีเดน และลูกกตัญู ประจําป ๒๐๑๖/๒๕๕๙ รวม ๑๐ ทาน ผูรวมงานได
รวมแสดงความชื่นชมยินดีกับผูสูงวัยที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณในปนี้ดวย..
ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก สังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
คุณพัชราวดี วงศมาแสน ผูป ระสานงานผูสูงอายุ
คณะกรรมการชมรมผูสูงอายุฯอัครสังฆมณฑลทาแรฯ
รวมพิธีบชู าขอบพระคุณ ออกเยี่ยมพบปะ และ
ประชุมรวมกับคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมผูสูงอายุ
วัดนักบุญยอแซฟ บานคําเกิ้ม
ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม

สังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

สังฆมณฑลนครราชสีมา

คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก
อาสนวิหารแมพระประจักษที่ลูรด นครราชสีมา
รวมดวย คุณพอเจาวัดเขตสังฆมณฑลนครราชสีมา
๓ ทาน แบงเปน ๓ สาย ไปสงศีลใหกบั ผูสูงอายุ
และผูเจ็บปวย ที่บาน ทั้งหมด ๑๗ บาน
และรับศีล ๒๒ ทาน
- ๑๓ -

อัครรสัสังฆมณฑลกรุงเทพ

แผนกอภิบาลผู้สูงอายุฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
นําโดย คุณพอธนันชัย กิจสมัคร ผูจัดการแผนก และคุณเบญจภรณ กาญจนพงศ เขารวม
ประชุมกับคณะกรรมการผูสูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ วัดธรรมาสนนักบุญเปโตร
บางเชือกหนัง เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๐๑๖ โดยมีเนื้อหาในการประชุมดังนี้
๑) ติดตามการจัดกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของแตละเขต
๒) แจงและติดตามโครงการจิตอาสาหาทุนชวยงานผูสงู อายุ
ระดับชาติและกองทุนผูสูงอายุฯ ๓) ประเมินผลการจัดงานชุมนุมผูสูงอายุ อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพ ฯและกิจกรรมฟนฟูจิตใจคณะกรรมการฯ ณ อาสนวิหารแมพระบังเกิด บางนกแขวก
๔) สรุปเตรียมความพรอมการมอบเกียรติบตั รผูสงู อายุที่มีอายุ ๙๐ ปขึ้นไป เปนรายเขต
๕) สรุปและเตรียมความพรอมโครงการชวยเหลือปจจัยพื้นฐานแกผูสูงอายุที่ยากลําบาก
เปนรายเขต ๖) เตรียมความพรอม สัมมนาคณะกรรมการเพื่อความเปนผูนํา ที่จะจัดในวันที่ ๒๐ - ๒๒ ตุลาคม ๒๐๑๖
๗) ติดตามปรับปรุงทะเบียนผูสูงอายุประจําป ๒๐๑๖
แผนกอภิบาลผูสูงอายุฯกรุงเทพ รวมประชุมกับคณะกรรมการผูสูงอายุ เขต ๓
เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๐๑๖ ณ วัดธรรมาสนนักบุญเปโตร บางเชือกหนัง โดยมี
เนื้อหาการประชุมดังนี้ + ติดตามผลการดําเนินกิจกรรมในแตละวัด + ติดตามการเตรียม
งานสายใยรัก เขต ๓ ครั้งที่ ๑๓ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ วัดธรรมาสน
นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง ติดตามจํานวนผูสูงอายุที่ขอรับเงินชวยเหลือ ป ๒๐๑๖
ตามแตละวัดใน เขต ๓ + ติดตามโครงการออมเงินวันละบาทเพื่อชวยเหลือผูสูงอายุ
ที่ยากไร..
แผนกอภิบาลผู้สูงอายุฯกรุงเทพ รวมประชุมคณะกรรมการ
ผูสูงอายุเขต ๕ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๐๑๖ ณ วัดนักบุญอันนา ทาจีน
โดยมี คุณพอกิตติศักดิ์ กาญจนธานินทร จิตตาธิการผูส ูงอายุเขต ๕
เปนประธานในที่ประชุม ... กอนการประชุมมี พิธีบูชาขอบพระคุณถวายเปนพระราชกุศล
แดดวงพระวิญญาณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
แผนกอภิบาลผู้สูงอายุฯกรุงเทพ รวมงานสานสายใยรัก ครั้งที่ ๑๓
ซึ่งจัดโดยชมรมผูสูงอายุ เขต ๓ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๐๑๖ ณ
วัดธรรมาสนนักบุญเปโตร บางเชือกหนัง ซึ่งคุณพอธนันชัย กิจสมัคร
เจาอาวาสวัดธรรมาสนนักบุญเปโตร ผูจดั การแผนกอภิบาลผูสูงอายุฯ
และเปนจิตตาธิการผูสูงอายุเขต ๓ ดวย.. ในพิธีบชู าขอบพระคุณ มี
คุณพอชุมภา คูรัตน เปนประธาน มีการมอบเกียรติบตั รใหแก
ผูสูงอายุตัวอยาง เกียรติบตั รใหลูกกตัญู จาก ๗ วัด รวม ๑๔ ทาน
และจัดพิธีโปรดศีลเจิมแกผสู ูงอายุ มีผูมารวมงานประมาณ ๒๕๐ คน

ต่อหน้า ๑๕..
ปฏิทินกิจกรรม

แผนกสุขภาพอนามัย
 คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ
วันจันทรที่ ๒๘ – วันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๐๑๖ : คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส ูงอายุ จัดสัมมนาและประชุมใหญสามัญ
ประจําป ค.ศ.๒๐๑๖ หัวขอ “สังคมไทย หวงใยผูสูงวัย เขาใจ เขาถึง พึ่งได” ณ ศูนยอภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง..
 ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย

วันเสารที่ ๓ ธันวาคม ๒๐๑๖ : ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแหงประเทศไทย จัดประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลฯ ครั้งที่ ๔/๒๐๑๖
ณ หองประชุม ชั้น ๑๑ อาคารรวมจิตรเพียรธรรม โรงพยาบาลเซนตหลุยส เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. (เลื่อนวันประชุมขึ้นมา)

ต่อจากหน้า ๑๕..

แผนกอภิบาลผู้สูงอายุฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดสัมมนาเพื่อการเปนผูนํา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ - วันเสารที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๐๑๖ ณ วิลลา เรนา รีสอรท (เขาใหญ)
โดยมี คุณพอธนันชัย กิจสมัคร ผูจัดการแผนกอภิบาลผูสูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
วจนพิธีกรรมเปด กลาวตอนรับ และชี้แจงวัตถุประสงคการจัดสัมมนาฯ จากนั้นเริ่มกิจกรรมโดย
คุณวุฒินันท สามิภักดิ์ วิทยากรบรรยายและจัดกิจรรมกลุม ในหัวขอ “ผูนํา รักและรับใชตามจิตตารมณพระเยซูเจา”
ภาคแรก : ผูนําในองคกรธุรกิจ ภาคที่สอง : บุคลิกผูน ําของพระเยซูเจา
และ ภาคที่สาม : ผูนําแบบผูรับใช ตามรอยพระอาจารย
ในการประชุมฯ.. คณะกรรมการผูสูงอายุฯ
แตละเขต และแผนกอภิบาลผูสูงอายุ จัดทํา
โครงการผูสูงอายุ และนําเสนอโครงการฯที่
จะดําเนินกิจกรรมตามแผนโครงการฯ
ในป ค.ศ.๒๐๑๗/๒๕๖๐ ครั้งนี้ดวย ...
สังฆมณฑลจันทบุรี

ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก สังฆมณฑลจันทบุรี
จัดประชุมคณะกรรมการผูสูงอายุฯครั้งที่ ๕/๒๐๑๖ เมื่อ
วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๐๑๖ ณ วัดพระหฤทัยแหงพระเยซูเจา ศรีราชา
นําโดย คุณพอกฤษณพงษ อติชาติธานินทร จิตตาภิบาลผูสูงอายุฯ คุณปรีชา นิยมชาติ
ประธานชมรมฯ และคณะกรรมการฯ โดยมี คุณพอมานพ ปรีชาวุฒิ คุณพอเศกสม กิจมงคล
มารวมประชุมฯกับคณะกรรมการฯดวย การจัดประชุมครั้งนี้เพื่อพิจารณาหัวขอสําคัญๆ
ดังนี้ ๑) โครงการจิตอาสาชวยเหลืองานผูสูงอายุ ๒) การสัมมนาและประชุมใหญประจําป
ระดับชาติ ป ๒๐๑๖ + การจัดงานชุมนุมผูสูงอายุฯระดับชาติ ครั้งที่ ๑๒/๒๐๑๗
+ การจัดงานผูสูงอายุระดับสังฆมณฑล ครั้งที่ ๖ ... จากนั้นที่ประชุม
กําหนดการประชุมครั้งตอไป วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๐๑๖ นี้ดวย...
สังฆมณฑลอุดรธานี

ชมรมผู้สูงอายุวัดพระวิสทุ ธิวงศ์ โพนสูง สังฆมณฑลอุดรธานี จัดกิจกรรมตามโครงการ
“พูดใหฟง ทําใหดู อยูใหเห็น” มีผูเขารวม ๙๕ คน มีการพบปะและแบงปนใน ๓ หัวขอ
๑) คุณพอเจาอาวาสแบงปนเกี่ยวกับแมพระ ๒) เสริมสุขภาวะโดยการออก
กําลังกาย และ ๓) ตัวแทนแบงปนการสวดภาวนา
สังฆมณฑลนครสวรรค์

สร้างบุญสร้างสุข.. อาจารยอรพิน แสงสวาง ประธาน
ชมรมเวชบุคคลฯ และ อาจารยสอางค สุรพัฒน ประธาน
ชมรมผูสูงอายุ สังฆมณฑลนครสวรรค และตัวแทนนักเรียน
โรงเรียนสรางสุขผูสูงวัย อาสนวิหารนักบุญอันนา
เทศบาลนครนครสวรรค รวมกิจกรรม
ฉลองอารามคารแมลนครสวรรค และจําหนายขนม
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๐๑๖ รายไดการจากการขายขนม
(รานทองใบเบเกอรี่) ถวายอารามคารแมลนครสวรรค

คณะอนุกรรมการคาทอลิกส่งเสริมงานเอดส์
จัดสัมมนาประจําปี ๒๐๑๖
เครือขายผูติดเชื้อ HIV /AIDS ผูปวยเอดส โดย
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อสงเสริมงานเอดส จัดสัมมนาและประชุมใหญ
ประจําป ๒๐๑๖/๒๕๕๙ ระหวางวันที่ ๒๘ - ๓๐ กันยายน ๒๐๑๖ ณ
ศูนยอภิบาลคามิลเลียนลาดกระบัง โดยในปนี้ทางคณะอนุกรรมการผูจัดงาน
เนนเนื้อหาในเรื่อง
๑) สถานการณโรคเอดสในประเทศไทยและยาตานไวรัส โดยไดรับเกียรติ จากคุณอภิวัฒน กวางแกว รองประธาน
เครือขายผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดสประเทศไทย ผูทรงคุณวุฒิกรรมการเอดสชาติและเปนกรรมการคณะอนุกรรมการสงเสริม
คุมครองสิทธิดานเอดส ภายใต กรรมการเอดสชาติ คุณอภิวัฒนไดใหความรูเกีย่ วกับรางยุทธศาสตรแหงชาติ
การยุติปญหาเอดสในประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๓ ทานไดใหขอมูลวา
 การติดเชื้อเอชไอวีใหมในประชากรยังคงลดลงแตเริ่มชะลอตัว อีกทั้งการติดเชื้อในประชากรหลักยังสูงมาก
 ผูติดเชื้อเอชไอวีเสียชีวิตปละกวา ๑๖,๐๐๐ ราย เนื่องจากไมเขารับการรักษา หรือรักษาชา อีกทั้งมีความทาทาย
ในแงการดูแลรักษาตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ
 การยุติปญหาเอดสในประเทศไทยเปนไปไดถาลงทุนเพิ่มกับมาตรการประสิทธิผลสูงและทําใหถูกจุด ภายใน ๑๐ ป
เสริมกับมาตรการปองกันปจจุบัน
 ยังมีการรังเกียจและเลือกปฏิบัติตอผูติดเชื้อหรือสงสัยวาติดเชื้อ รวมทั้งประชากรหลักที่ไดรับผลกระทบ
 ยุทธศาสตรแหงชาติมุงที่จะรวมกันยุติปญหาเอดสภายในป พ.ศ.๒๕๗๓ อยางเปนขั้นเปนตอน ภายใตมาตรการ
ปฏิบัติตางๆ โดยมีเปาหมายหลัก ๓ ประการของการยุติปญหาเอดสคือ
+ ลดผูติดเชื้อเอชไอวีรายใหมใหนอยกวา < ๑,๐๐๐ ราย
+ ลดการเสียชีวิตผูติดเชื้อเอชไอวีใหนอยกวา < ๔,๐๐๐ ราย ตอป
+ ลดการรังเกียจการเลือกปฏิบัติในประเด็นที่เกี่ยวกับเอดสและเพศภาวะใหได ๙๐%
(ผูสนใจขอรายละเอียดจากคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อสงเสริมงานเอดส ไดที่เบอร โทร. ๐๘ ๗๓๓๐ ๖๔๒๖)
๒) ทิศทางของการรักษาดวยยาตานไวรัส โดยนายแพทยตอศักดิ์ ปุณณุปูรต จากศูนยประสานความรวมมือระหวาง
ไทย ออสเตรเลีย เนเธอรแลนด เพื่อการศึกษาวิจัยทางคลินิกดานโรคเอดส (HIV/NAT), ศูนยวิจัยโรคเอดส สภากาชาดไทย
ทานไดใหความรูในเรื่องของการใชยาตานคือ
 เป า หมายของการรั ก ษาผู ติ ด เชื้ อ เอชไอวี ด ว ยยาต า นไวรั ส คื อ รั ก ษาเร็ ว ไม ป ว ย/
ไมเปนเอดส ไมดื้อยา (ดื้อยาก) มีความสุขกับ ARV (ยาตานไวรัส)
 ทานอธิบายถึงยาตานไวรัสที่มีในปจจุบัน ๔ กลุม โดยอธิบายถึงยาตานไวรัสแตละ
ตัวที่นาสนใจ มีผลตอการกดเชื้ออยางไร ผลขางเคียงจากการใชยาเปนอยางไร
ทิศทางการรักษาดวยยาตานสําหรับประเทศไทยและรายชื่อยาตานไวรัสที่เขาบัญชี
ยาหลักในป พ.ศ.๒๕๕๘ เปนตน
(ผูสนใจรายละเอียดสอบถามไดจากคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อสงเสริมงานเอดส)
๓) หลักประกันสุขภาพ แนวทางการสนับสนุนระบบสุขภาพ โดยคุณอารี คุมพิทักษ เจาหนาที่โครงการ การรณรงค
เพื่อการเขาถึงการรักษาของผูติดเชื้อ ผูปวยเอดส ฝายการฝกอบรม มูลนิธิเขาถึงเอดส (ACCESS)
คุณอารีไดใหความรูเรื่องมาตรฐานการรักษาและสิทธิประโยชน เอชไอวี/เอดส ในระบบหลักประกันสุขภาพ โดยได
เนนใหทราบวาแนวทางการดูแลรักษาผูติดเชื้อ HIV/AIDS และการปองกันการติดเชื้อ HIV ในป ๒๕๕๗ มีวัตถุประสงคหลัก
- ๑๖ -

+ ลดอัตราการปวยและเสียชีวิตเนื่องจากเอดส + ลดอัตราการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม
+ ลดอัตราการติดเชื้อเอชไอวีจากแมสูลูก + เพิ่มการเขาถึงการรักษาดวยยาตานไวรัสของ
ผูติดเชื้อแตเนิน่ ๆ ในวันสุดทายของการสัมมนา ไดจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําป
๒๐๑๖/๒๕๕๙ โดยมี บาทหลวงกิตสดา คําศรี จากคณะคามิลเลียน เปนประธาน
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อสงเสริมงานเอดส คุณณัฐธภา สัพโส ผูประสานงาน
รวมดวยบรรดาคุณพอ ซิสเตอร ฆราวาส จิตอาสาจากองคกรเครือขายจํานวน ๔๖ ทาน จาก ๒๔ หนวยงานเครือขาย
ในการประชุมสามัญก็ไดมีการแบงปนประสบการณ ในการทํางานของแตละหนวยงานเครือขาย โดยสรุปไดวางานที่
หนวยงานเครือขายของคณะอนุกรรมการฯสงเสริมงานเอดส ดําเนินการอยู คือ ประชาชนทั่วไป หนวยงานทั่วไป
 งานในเชิงรุก ไดแกงานดานการปองกัน โดยการใหความรู ใหการศึกษาทั้งแกประชาชนทัว
่ ไป หนวยงานทั่วไป
โรงเรียน และในเวลาเดียวกันก็ทําใหกับกลุมผูติดเชื้อและผูที่เปนโรคเอดสอยูแลวดวย เพื่อลดผูติดเชื้อรายใหม
ลดการเสียชีวติ ในผูปวยโรคเอดสและลดการรังเกียจหรือการเลือกปฏิบตั ิ ตอผูติดเชื้อ และผูปวยเอดส
ซึ่งประเด็นหลังนี้เปนผลมาจากการตีตรา (STIGMA)
 งานในเชิงรับไดแกการใหการสงเคราะหแกผูติดเชื้อ ผูปวยเอดส ในเรื่องทีอ
่ ยูอาศัย การประกอบอาชีพ
การเขาถึงสิทธิตางๆ โดยเฉพาะในเรื่องการรับยาตานไวรัส และการ
รักษาพยาบาล การใหการศึกษาแกเด็กที่ติดเชื้อหรือไดรับผลกระทบจากเอดส
การใหความชวยเหลือแกสตรีทตี่ ิดเชือ้ และตั้งครรภ เพื่อใหเขาสูขบวนการ
ดูแลและการตั้งครรภอยางปลอดภัย ใหทารกที่คลอดออกมาปลอดภัย
นอกจากนั้นไดมีการพิจารณาแผนงานประจําป ๒๐๑๗/๒๕๖๐ ของ
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อสงเสริมงานเอดส ในคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อ
การพัฒนาสังคม (แผนกสุขภาพอนามัย) โดยในแผนกงานดังกลาวไดบูรณาการกิจกรรมใหสอดคลองกับกฤษฎีกาสมัชชา
ใหญของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ. ๒๐๑๕ และแผนยุทธศาสตรฟนฟูการประกาศขาวดีขนึ้ ใหมของ
พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยรวมกับยุทธศาสตรแหงชาติที่รวมกันยุติปญ
 หาเอดสภายในป พ.ศ.๒๕๗๓ “AIDS ZERO”
อนึ่งคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อสงเสริมงานเอดส ปจจุบันมีคณะนักบวชหลายคณะที่รวมกัน เปนเครือขายทํางานกับ
ผูติดเชื้อ HIV และผูปวยเอดส ไดแก คณะคามิลเลียน, คณะเซนตปอล เดอ ชารต, คณะภคินีศรีชมุ พาบาล, คณะผูรับใช
คนปวยแหงนักบุญคามิลโล (คามิลเลียนหญิง), คณะพระมหาไถ, คณะฟรันซิสกัน, คณะธรรมทูตไทย, คณะธิดาเมตาธรรม
แหงนักบุญวินเซนต เดอ ปอล, คณะซิสเตอรเทเรซาแหงกัลลัตตา, คณะพระวจนาตถของพระเจา (SVD), MARIST MISSION FATHER, คณะรักกางเขนอุบล, คณะรักกางเขนทาแร, ศูนยสังคมพัฒนาสุราษฎรธานี, บานพักใจอุดร, ศูนยอภิบาล
ผูเดินทางทางทะเล สงขลาฯลฯ มีผูติดเชื้อละผูปว ยเอดส รวมเด็กที่ติดเชื้อและผูที่ไดรบั ผลกระทบจากเอดสที่อยู
ภายใตการดูแลรวม ทั้งหมดกวา ๒,๐๐๐ รายตอป
ทางคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อสงเสริมงานเอดสขอกราบขอบพระคุณทุกสังฆมณฑลและทุกหนวยงานแทน
ผูติดเชื้อ HIV และผูปวยเอดส ที่ทานชวยสนับสนุนงานเอดส โดยเฉพาะในการรณรงควันเอดสโลก ๑ ธันวาคมของทุกป..

เนื่องในโอกาส Happy Birthday แผนกสุขภาพอนามัย โดย
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ
เครือข่ายทํางานด้านเอดส์ ขอพระโปรดประทานพรให้ท่านมีความสุขในพระพรอันอุดมด้วยเทอญ..

