
 
 พฤศจกิายน พฤศจกิายน พฤศจกิายน ---   ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ๒๐๑๖๒๐๑๖๒๐๑๖///๒๕๕๙๒๕๕๙๒๕๕๙      ( ( ( ฉบบัที่ ฉบบัที่ ฉบบัที่ ๖๖๖   )))   

                                                        วิสยัทัศน์ 
             ประชากรของพระเจ้ามีสุขภาพกายใจสมบูรณ ์
                           และร่วมเป็นหนึ่งเดยีวกันฉันพี่นอ้ง  
                 เปี่ยมด้วยคุณธรรมในความรักของพระเจ้า 

     พนัธกิจ 
     สง่เสริมเวชบุคคล เครอืขา่ยผู้สูงอายุ เครือข่ายผู้ตดิเชื้อ  
     ให้ไดร้ับการอภิบาล และอุทิศตนในการรับใช้ปวงชนด้าน  
     สุขภาพอนามัย โดยเนน้ผู้ยากไร้ตามแบบอย่างพระเยซูเจ้า    

 

ฉบับนี้มีอะไร   

แผนกสุขภาพอนามัย 
กิจกรรมงานผู้สูงอายุ/งานเวชบุคคล

หน้า 
๑ - ๑๗ 

 

สาส์นสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 
พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา  

วันผู้ป่วยสากล ๒๐๑๗ 

หน้า 
๑๘ -๒๑  

 
 

วันจันทร์ที่ ๒๘ - วันพุธที ่๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง ม ีคุณพอ่จิตตาภิบาล คณะกรรมการ    
 และแกนน าผู้สูงอายุ ระดับสังฆมณฑล ๑๐ สังฆมณฑล  ผู้เข้าร่วมงานฯ รวม ๗๖ ท่าน  
 โดย คุณพ่อวิโรจน์ นนัทจนิดา ประธานคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ผู้สูงอายุ ช้ีแจง   
 วัตถุประสงค์การจัดงานฯ และกล่าวต้อนรับผู้สูงวัย..ทุกท่านที่   
 มาร่วมงานฯในปีนี้     งานสัมมนาฯ.. เร่ิมขึ้นดว้ย 
 พิธีบูชาขอบพระคุณ เปิดการสมัมนาและประชุมใหญ่ประจ าปีฯ  
 โดย คุณพ่อไพรัช ศรปีระเสริฐ  ผู้ช่วยกรรมาธิการฝ่ายสังคม              

        สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย และ จิตตาภิบาลคณะอนกุรรมการฯ    
                                   ในบทเทศน์.... คุณพอ่ได้ให้ขอ้คดิเกี่ยวกับสถาบันฆราวาส ซึ่งเป็นหน่วยงาน  
       ที่เกี่ยวข้องกับงานผู้สูงอายุทีพ่วกเราก าลังท ากันอยู่ ให้ก าลังใจ เสริมแรงผลักดนั
       ให้เราได้ท ากนั...และเรียนรู้ข้อค าสอนของพระศาสนจักร บทบาทที่เราสามารถ
       ท าประโยชน์ใหก้ับสังคมได้ และส ารวจปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จของการท างาน
       แม้จะเป็นเวลาสั้นๆ.....                                               
                                 (ต่อหน้า ๒) 

                     “““สังคมไทย ห่วงใยผู้สูงวัย เข้าใจ เข้าถึง พ่ึงได้สังคมไทย ห่วงใยผู้สูงวัย เข้าใจ เข้าถึง พ่ึงได้สังคมไทย ห่วงใยผู้สูงวัย เข้าใจ เข้าถึง พ่ึงได”้””   คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพ่ือผู้สูงอายุ                               
     (แผนกสุขภาพอนามัย) จัดงานสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๕๙/๒๐๑๖ ขึน้เมื่อ                                                                                                                                                                                                                                      



ต่อหน้า...ต่อหน้า...ต่อหน้า...๓๓๓   

   การสัมมนาวันแรก.. มีสาระและประโยชน์จากหัอข้อ..                                  การสัมมนาวันแรก.. มีสาระและประโยชน์จากหัอข้อ..                                  การสัมมนาวันแรก.. มีสาระและประโยชน์จากหัอข้อ..                                     
๑. หัวข้อ “ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์พระพรแหง่ชพวิตผู้สูงวัย”สุขแท้ทพ่เมตตาสู่พันธกจิ
คุณพ่อพรศักดิ์  ช่ืนจติอภริมย์  ผู้จัดการแผนกครอบครัว ( คณะกรรมการฝ่ายงาน 
อภิบาล อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพ) ได้กรุณาสรุปย่อใหฟ้ัง : พระเจ้าทรงเตรียมสิ่งดีดี
ส าหรับเรา หนังสือปฐมกาล ๑:๓ ..ทรงเห็นว่า ดี ...ชีวิตคือ พระพรของพระ  ดังนั้น            

ผู้อาวุโส : เป็นกระแสเรียกแห่งการเป็นผู้สูงวัย จึงต้องรักษากระแสเรียกนี้ไว้
อย่างต่อเนือ่ง (รักษาพระพรของพระในชีวิตเรา) เพราะหลายคนไมม่ีกระแสเรียก
นี้ (ตอนเช้าตื่นขึ้นมา ขอบคุณพระและขอพระพรให้ตนเองไดห้ายใจอีกสกั ๑ วัน 
ไปเร่ือยๆทุกวัน จนกว่าจะไม่สามารถขอได้อกีแล้ว)  บรรดาหลานเหลน คือ 
มงกุฎของผู้สูงอายุ (สภษ ๑๗ : ๖)  สุดท้ายให้เราวอนขอพระว่า“ขอพระองคอ์ย่า 
ทอดทิ้งข้าพเจ้าในวัยชรา..(สดด ๗๑ : ๙)   

๒ 

๒. โรงเรพยนสร้างสุขผู้สูงวัย  /  ศูนย์การเรพยนรู้ผู้สูงวัย                                        

อาจารย์อรพิน แสงสว่าง  ประธานชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯและทมีบริหาร                                                                                        
โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัย อาสนวิหารนกับุญอันนา (องค์กรสาธารณประโยชน์)                                                                                                                    
สังฆมณฑลนครสวรรค ์รวม ๒๘ คน น าเสนอกระบวนการจัดตั้ง/ การจัดการ                                                                 
เรียนการสอนและสาธิตกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัย                                                                   
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดตั้งโรงเรียนสร้างสขุผู้สูงวัย ในสังฆมณฑลต่างๆ ...                                                                    

 โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัย ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากสังฆมณฑลให้ใช้สถานที่ในบริเวณ  
 อาสนวิหารนักบุญอันนา โดยได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากสังฆมณฑล และได้รับงบประมาณ                                                                     
 บางส่วนจากเทศบาลเมืองนครสวรรค์.. งบประมาณส่วนใหญม่า
 จากการบริจาคของสมาชิก  ปัจจุบันมนีักเรียนที่เป็นผู้สูงวัย รวม 
 ๑๔๐ คน  ทกุคนมคีวามกระตือรือร้นที่จะมาร่วมกิจกรรมต่างๆที่
 โรงเรียน เช่น การดูแลสุขภาพ  การออกก าลังกายที่เหมาะสม  
 การแสดงวัฒนธรรม  ไปเยี่ยมเยยีนสมาชิกและผู้ป่วย 
 การไปท าสาธารณประโยชน์ร่วมกัน...                                                                                                                             
 บรรยากาศของโรงเรียนแหง่นี้..ช่างนา่อยู่ นา่เรียน 
 เสียนี่กระไร ยิ่งเห็นนักเรียนแล้วยิ่งสขุใจ สมกับช่ือของ
 โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัยจริงๆ แรงบันดาลใจที่ท าให้ เกิด
โรงเรียนนี้ คงเป็นเพราะความเข้าใจสภาพสังคมปัจจุบัน
ที่มีจ านวนผู้สูงวัยมากขึน้เร่ือยๆ ควบคู่กับการ
ที่ต้องดูแลตนเอง  สุขภาพทีด่ีของผู้สูงวัย
น่าจะมาจากการมีสังคม ไดพ้บปะเพื่อนๆ ยิม้ 
หัวเราะด้วยกัน อันเป็นการรักษากระแสเรียก
แห่งการเป็นผู้สูงวัยไดด้ีและต่อเนื่อง.... 

๓.  น าเสนอผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ในรอบปี ๒๕๕๙  
โดย คุณพ่อวิโรจน์  นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการฯ  คุณพ่อจิตตาภิบาล / ผู้ประสานงานผู้สูงอายุสังฆมณฑลฯ 
น าเสนอผลการด าเนินงาน/โครงการที่ประสบผลส าเร็จในระดับสังฆมณฑลของตน  อันมีงานโครงการที่น่าสนใจ สามารถน าไป 

ต่อจากหน้า... ๑ อาจารย์ชัยรัตน์ ศรีสุวรรณ : สรุปสัมมนาฯวันแรก 



๓ 

เป็นแบบอย่าง เพื่อพฒันางานผู้สูงอายุในสังฆมณฑลของตนเอง
ตามบริบทและความเหมาะสมของทอ้งถิ่น..  สรปุภาพรวม                           
ความก้าวหน้างานผู้สูงอายุฯระดับสังฆมณฑล ตาม 
แผนปฏิบตัิงานผู้สูงอายุ ประจ าปี ค.ศ.๒๐๑๖/๒๕๕๙  ดังนี้  
๑) เครือ่ข่ายชมรมผู้สูงอายุ ระดับสังฆมณฑล ๑๐ สังฆมณฑลฯมี

จ านวนรวมทั้งสิน้ ๑๙๓ ชมรม จ านวนสมาชิกผู้สงูอายุ ๑๔,๐๐๐ คน    
๒) จัดงานวนัผู้สงูอายรุะดับวดั โอกาสวนัผู้สูงอายุแห่งชาติ (วนัสงกรานต์)  
๓) จัดงานชุมนมุผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล  ๔) จัดประชุมคณะกรรมการฯ
ระดับสังฆมณฑล ๕) ออกเยี่ยมผู้สูงอายทุี่อยูใ่นภาวะยากล าบากทัง้ที่บ้าน
และโรงพยาบาล ๖) สนับสนนุเครือข่ายชมรมผู้สงูอายุฯจดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ /
สมาชิกสมาคมสภาผู้สงูอายฯุจงัหวัด  ๗) จัดตรวจรา่งกายผู้สงูอายุ ในโอกาสต่างๆ รว่มกับ         
กลุ่มเวชบคุคลฯสงัฆมณฑล ๘) คณะกรรมการผูสู้งอายุฯสงัฆมณฑล จัดผู้สงูอายุไปร่วมงานชุมนมุฯ 
ครัง้ที่ ๑๑ ที่ โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ์ สามพราน  ๙) คณะกรมการผู้สงูอายุฯระดับสงัฆมณฑล แกนน า 

ผู้สูงอายฯุ ร่วมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๕๙  ๑๐) ปรับปรุงทะเบียนผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลและระดับวัดทุกปี 
๑๑) ติดต่อประสานงานด้านข้อมูลกับองคก์ร/หนว่ยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในระดับสังฆมณฑล ๑๒) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของชมรมฯผ่านสื่อต่างๆ ๑๓) ปีศกัดิ์สทิธิ์แห่งเมตตาธรรมมกีารจัดกจิกรรมฯ ๑๔) จดัทมีกลุ่มจิตอาสาหาทุนฯช่วยงาน  
ผู้สูงอายุ ( สังฆมณฑลพี่ ช่วย สังฆมณฑลนอ้ง) .. ในช่วงสุดท้ายของการสัมมนาวันแรก จดั
กิจกรรม “สร้างความสุขผู้สูงวัย” คุณพ่อรังสันต์ วงอาษา  ส่งมอบความสขุในค่ าคืนนี้ให้กับ    

ผู้สูงวัย..จากต่างสังฆมณฑลได้มาพบปะ สังสรรค์  ก่อนแยก
ย้ายไปพักผ่อน..                                                  

    สรุปเนื้อหาการสัมมนาฯวันทพ่สอง เร่ิมต้นชีวิตวันใหม่   
ด้วยการโมทนาคุณพระ ด้วยการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ 

โดย คุณพ่อรังสันต์ วงอาษา ประธานพิธี เทศน์แบ่งปัน :              
ผู้สูงวัยเจริญชีวิตในพระพร โดยอาศยัพระวาจาของพระเจ้า 
ด าเนินชีวิตตามมหาบุญลาภ ๘ ประการ  และค้นหาความสขุ
ที่ใจ แล้วแบ่งปันไปยังเพื่อน พีน่้องรอบข้างด้วยรอยยิ้ม
มิตรภาพ และความรัก                                         
หัวข้อในวันทพ่สองต่อจากวันแรก...เร่ิมด้วย การบรรยาย 

๔.  สทิธิ สวสัดิการ และโครงการของภาครัฐ เพื่อการ 

อาจารย์ธัญญา ศโิรรัตน์ธัญโชค: สรุปสัมมนาฯวันที่สอง 

ต่อหน้า...ต่อหน้า...ต่อหน้า...๔๔๔   

ต่อจากหน้า.. ๒ 

สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชพวิตผู้สงูอายุ”  โดย  คุณสุชาดา ทรรพนนัทน์ และคณะ จาก                                              
กรมกิจการผู้สูงอายุ  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์  สรุปได้ดังนี้ : 

๔.๑ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย (๑๐.๗ ล้านคน) ๒๕๕๑= ๑๐% ๒๕๕๘= ๑๕% 

๔.๒ เตรียมใจรับสัจจะธรรม  เตรียมการใหพ้ร้อมเสมอ รับการเปล่ียนแปลง ความเสื่อม  
(การออม ใช้ชีวิตพอเพียง ป้องกันความเสี่ยง(บา้นปลอดภัย มพีินยักรรม จดัการ
ทรัพย์สนิ)- *จดทะเบียนสิทธิเก็บกิน  (หลีกเล่ียงโรค อาหาร ออกก าลังกาย พกัผ่อน  
จิตแจ่มใส  ไร้พิษสุรา ตรวจสุขภาพเดือนละคร้ัง)  
๔.๓ เป็นผู้สูงวัยที่มีประโยชน์ ถ่ายทอดแบบอย่างที่ดี  



๔ 

ต่อจากหน้า...๓ 

๔. ๔ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖  (และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที ่๒) มาตรา  
๓ (นิยาม ผู้สูงอายุ  กองทุน)  ,มาตรา ๑๑ คุ้มครอง ส่งเสริม สนับสนุน (๑)-(๑๓)  ,  

มาตรา ๑๓ (กองทุนผู้สูงอายุ) ,มาตรา ๑๗  สทิธิการได้รับลดหย่อนภาษี จากการ 
อุปการะบุพการี  *อปท. ศธ. พม. วธ. สธ. มท. ร่วมกันรับผิดชอบ 
๔.๕ โครงการที่กลุ่มส่งเสริมสิทธิฯ กรมกิจการผู้สูงอายุ ด าเนินการ (โครงการปรับปรุง 
สภาพแวดล้อม, สุขาน่ังห้อยขา มีราวจับ)  = ป้องกัน (ม.๑๑)  ๕ ข้อ ( สะดวก ปลอดภัย ในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ บริการ

สาธารณะ) ๔.๖ ใครมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ  = สิทธิเฉพาะตัวผู้สูงอายุ  (ค าถาม : หลักการ 
ผู้สูงอายุที่ได้รับสวัสดิการจากรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอย่าง
ต่อเน่ืองเป็นประจ าอยู่แล้ว ไม่มีสิทธิ ข้อ ๖ ถูกคุมขัง,ข้อ ๙ 
บ านาญพิเศษ ***ก ำลังยกร่ำงระเบียบกำรขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ย
ยังชีพใหม่ ๑ คร้ัง ( ปี เป็น ทกุเดอืน)                                                
๔.๗ กิจกรรมกองทุนผู้สูงอายุ - อุดหนุน  กูย้ืม ๓๐,๐๐๐ 
บาท  ๑๒๐,๐๐๐ บาท        ๔.๘ การจัดการมรดก พินัยกรรม  (บ้านและที่ดิน, ทรัพย์สิน)  
๔.๙ เมื่อจ าเป็นต้องค้ าประกัน ให้จ ากัดวงเงินและระยะเวลา                                    

๔.๑๐ มติ ครม. ๘ พ.ย.๕๙ (เห็นชอบ ๔ มาตรการ) ๑.การจ้างงานผู้สูงอายุ ยกเว้นภาษี
เงินได้ ๒.สร้างที่พักอาศัย  ธนารักษ์ ๔ จ., การเคหะ ธอส ทั่วไป ๓.สินเชื่อที่อยู่อาศัย 
ออมสิน ธกส.  ๔.บูรณาการระบบบ าเหน็จบ านาญ (กบช)-

ร่าง พรบ.กองทุนส ารอง  เลี้ยงชีพภาคบังคับ             
๔.๑๑ รูปแบบและระบบการดูแลผู้สูงอายุ(บ้านกลาง,ในชุมชน ชุมชน อผส.) ๒ ศูนย์ ๓ กลุ่ม ผู้สูงวัย ๕ 
ภารกิจ:– ดูแล, รับฝากกลางวัน ชั่วคราว, จัดกิจกรรม, ดูแล คุ้มครอง ช่วยเหลือ                                    
๔.๑๒ เมืองน่าอยูส่ าหรับผู้สูงอายุ (สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีความสุข)  ๘ องค์ประกอบ (ที่อยู่, มีส่วนร่วมสังคม, ท้องถิ่นจ้างงาน
ยอมรับ, เข้าถึงขอ้มูลข่าวสาร, สนับสนุน / บริการสุขภาพ,พื้นที่ภายนอก / ตัวอาคาร, ขนส่งมวลชน) ขับเคลื่อน บูรณาการ                        
๔.๑๓ เคร่ืองมือและแผนการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ ๓ กลุ่ม (ติดสังคม ติดบ้ำน ตดิเตียง) ดูครบ ๔ มิติ / ดูแบบองค์รวม 

๕. การศึกษากฤษฏพกาแหง่สมชัชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกใน  
    ประเทศไทย ปี ค.ศ.๒๐๑๕ โดย คุณพอ่ไพรัช  ศรีประเสริฐ  จิตตาภิบาล 
คณะอนกุรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ  สรุปไดด้ังนี้ :                                                                                            
ท้าทาย ๕ (ชนส่วนน้อย, ค าสอนไม่ตอ่เนื่อง, เช่ือน้อยหลง
ขนบ, ขาดประสบการณ์แห่งความเช่ือ, เขา้ใจตื้นๆ             
กระแสเรียกและหน้าทีศ่ิษยพ์ระคริสต์)  

จุดประสงค์สมัชชา   พระศาสนจกัรเป็นพยานการเป็นศิษย์(๑ เดียวมี)พระคริสต์ เป็นศนูย์กลาง 

เนื้อหา ๕  ๑.ศษิยพ์ระคริสต์ ๒.เจริญชีวิต ๓.ประกาศขา่วดีใหม่ ๔.ขอบฟ้าเพือ่ฟืน้ฟูการประกาศ
ข่าวดีใหม่ ๕.เคร่ืองมอืและมาตรการ เพื่อการฟืน้ฟูประกาศข่าวดีขึน้ใหม่                    
บทสรุป ๑.ศิษยพ์ระคริสต์ (คริสตชนแต่ละคน/ศลีล้างบาป, ชีวิตหมู่คณะ/  หนึ่งเดียว/ ชุมชนแห่ง
ความเช่ือ/ ความรัก, รูปแบบของการรวมกลุ่ม ชุมชน องคก์ร สถาบัน – BEC/วิถีชุมชนวัด 
๒. เจริญชีวิต (การพบปะส่วนบุคคลกับพระเจ้า/ ชีวิตจิต+ความเช่ือ /ภาวนา, การกลับใจ (metanoia)  , เสริมสร้างและ              
หล่อเล้ียงชีวิตความเช่ือ พระวาจา พิธกีรรม ศีลศกัดิ์สิทธิ์  ความรัก, ศษิย+์ธรรมทูต/ ศีลล้างบาป  ชีวิตใหม่*ประกาศขา่วดี
(ความเช่ือ ความรักเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน)  ๓. ประกาศข่าวดีใหม่ (บทบาทหน้าที่ของคริสตชนทกุคน ประกาศขอ้ค าสอน
บรรดาอัครสาวกเร่ืองพระเยซูเจ้า ด้วยหนทาง วิธีการใหม่ๆ อยา่งต่อเนื่อง เหมาะสม-น าความรักเมตตาของพระเจ้าไปสู่บุคคล
เป้าหมาย  ครอบครัว  วัด/ชุมชนวัด วิถีชุมชนวัด สถานศกึษาคาทอลิก) ต่อหน้า...ต่อหน้า...ต่อหน้า...๕๕๕   



๔. ขอบฟ้าเพื่อฟื้นฟูการประกาศข่าวดีใหม่                                                                               
(เคียงคู่ คน้หา คน/ ความยากจนสมัยใหม่ , เคารพศกัดิศ์รีมนษุย์/ มีชีวิต+สมบูรณ์, วิถี
ปฏิบัติของไทย+ความเช่ือ โลกาภิวัฒน,์ รักษ์สิ่งสร้าง, คริสตจักรและศาสนสมัพนัธ์ (พีน่้อง/ 

ภาวนา/ การเสวนา) ๕. เคร่ืองมือและมาตรการ เพื่อการฟื้นฟูประกาศข่าวดีขึน้ใหม่         
(รู้ เข้าใจ ตระหนัก เช่ือมั่นในกฤษฎีกา อุทศิตน ,  ท างานเป็นทมีและเครือข่าย (เติบโต    
หนึ่งเดียว/ปึกแผ่น)   , อบรมพฒันาตนเองต่อเนื่อง/ สถาบันพัฒนาฆราวาส, ใช้ ICT เพื่ออภิบาล+ประกาศข่าวดี ... 

สรุป : หน้าที่ประกาศข่าวดีเป็นของคริสตชนทกุคน = ศษิยพ์ระคริสต์                                                                     
๖. แผนปฏิบัตงิานและยุทธศาสตร์การประกาศข่าวดพใหม่                     
    ปี ค.ศ.๒๐๑๗/๒๕๖๐ แผนกสุขภาพอนามัย                            
 (ก าหนดวิสัยทัศน์ พนัธกิจ  ยทุธศาสตร์  วัตถุประสงค์ โครงการ 
 กิจกรรม  ระยะเวลาเพื่อขับเคล่ือนงานผู้สูงอายุระดับชาติให้บรรลุผล
 ส าเร็จตามตัวช้ีวัด = กระบวนการวางแผน ด าเนนิงาน วิธีวัด
 ประเมินผลความส าเร็จ อย่างเป็นระบบ,  และทุกระดับต้องมีความ
 สอดคล้องสมัพนัธ์กนั (ระดับชาติ –สังฆมณฑล –เครือข่ายชมรม/วัด)    
๗. กจิกรรมแสดงความอาลัยและร าลกึในพระมหากรุณาธิคณุ                                                                                          

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช   โดยการแปลอักษร “รักพ่อ” 
 ร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ๒ เที่ยว ชมพระราชกรณียกิจ และร าพึง ภาวนา
 ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช เสด็จสูส่วรรคาลัย....                           
    สรุปเน้ือหา ในวันทพ่สาม.... เร่ิมต้นชีวิตวันใหม่ 
 ด้วยการโมทนาคุณพระ ขอพรพระ ร่วมพิธีบูชา 
 ขอบพระคุณ โดย คณุพ่อนพพร ยอแซฟ ประธาน 
 พิธีบูชาขอบพระคุณ และร่วมภาวนา..ท าวัตรเช้า 
๘. การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๕๙/๒๐๑๖ 

 ประกอบด้วย คุณพ่อจิตตาภิบาล ผู้ประสานงาน 
 คณะกรรมการผู้สูงอายุ และแกนน าผู้สูงอายสุังฆมณฑล 
 รวม ๗๓ ท่าน จากผู้เข้าร่วมสมัมนาฯ ๗๖ ท่าน น าโดย   
 คุณพอ่วิโรจน์ นนัทจนิดา  ประธานคณะอนุกรรมการฯ ด าเนินการประชุม 
 ร่วมกับ คุณพ่อไพรัช  ศรีประเสริฐ  จิตตาภิบาลคณะอนกุรรมการฯ สรุปได้
 ดังนี้  ๘.๑ ขอใหค้ณะกรรมการผู้สูงอายุสังฆมณฑลทั้ง ๑๐ สังฆมณฑล ส่ง
 ช่ือ  “ ชมรมผู้สูงอายุ ” ที่จะเสนอเข้าร่วมประกวดชมรมผู้สูงอายุตัวอย่าง 

ประจ าปี ค.ศ.๒๐๑๗ พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ประวัติชมรม ทะเบียนสมาชิก รูปกิจกรรมของ
ชมรม ฯลฯ / ส่งรายช่ือ “ผู้สูงอายคุาทอลิกตัวอยา่ง” และ “ลูกกตัญญูต่อบพุการี” 
ระดับสังฆมณฑล ที่ได้รับการพิจารณาจากคุณพอ่จิตตาภิบาล คณะกรรมการ  

  ชมรมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล ที่เหน็ว่า เป็น 
  บุคคลเหมาะสมกับการเชิดชูเกียรติ   
  ๘.๒ เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลฯ   
  เขียนแผนงานผู้สูงอายฯุ เพื่อมอบใหคุ้ณพอ่จิตตาภิบาลน าเสนอต่อ 
  สังฆมณฑลฯ เพือ่ขอสนับสนุนงบประมาณจดักจิกรรมผู้สูงอายุ เป็นต้น  
  ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการฯ ปีละ ๔ คร้ัง (๑๙ ม.ค., ๑๕ มี.ค., ๒๑ มิ.ย., ๒๐ ก.ย.๒๕๖๐ )  
  ร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายฯุระดับชาติ คร้ังที ่๑๒/๒๕๖๐ โดยเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯ                         
   อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ เป็นเจ้าภาพจัดงานฯ(วันศุกร์ที่ ๒๘ – วันเสาร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐) / 

ร่วมสัมมนาและประชุมใหญ่สามญั ประจ าปี คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ผู้สูงอายุ (วันที่ ๒๘ –วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐).    
                                                      

ต่อจากหน้า....๔ 

ต่อหน้า...ต่อหน้า...ต่อหน้า...๖๖๖   



 

เพจ 6 
๓. สรุปการจัดสรรเงิน “โครงการจิตอาสาหาทุนชว่ยงานเครือข่ายผู้สูงอายุคาทอลิก”  
   (เงินออมวันละบาท) ประจ าปี ๒๕๕๙ ให้กับเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ ระดับสังฆมณฑล    
๔. น าเสนอแผนปฏบิัตงิานผู้สูงอายุประจ าปี ๒๕๖๐  ระดับสังฆมณฑล (ตอ่เนื่อง ต่อยอด                
    บูรณาการ และริเร่ิมสร้างสรรค์) 
๕. รายช่ือคณะกรรมการด าเนินงาน ของ คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ผู้สูงอายุ ตาม
 แนวปฏิบัติคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ(แผนกสุขภาพอนามัย) วาระ ๓ ปี                                                      
 ( ๑ มกราคม ๒๕๖๐ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) คณะกรรมการด าเนินงานผู้สูงอายุ ใน                              
 คณะอนกุรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ (แผนกสขุภาพอนามยั)  รวม ๓๘ ท่าน น าโดย                      

คุณพอ่วิโรจน์ นนัทจนิดา ประธานคณะอนุกรรมการฯ                      
คุณพอ่ไพรัช ศรีประเสริฐ จิตตาภิบาล คณะอนกุรรมการฯ                    
ร่วมด้วย คุณพอ่จิตตาภิบาล ผู้ประสานงานผู้สูงอายุระดับ                       
สังฆมณฑล ๑๐ สังฆมณฑลๆละ ๒ ทา่น ( ๓๐ ท่าน)                                     
ผู้แทนชมรมผู้สูงอายฯุกรุงเทพ ระดับเขต ๖ เขต(๖ ท่าน)  
เพื่อด าเนนิการตามวัตถุประสงค์ และแผนยุทธศาสตร์ 
ประกาศข่าวดีใหม่ของพระศาสนจกัรคาทอลิกฯ ที่  

  เกี่ยวข้องกับงานผู้สูงอายุฯระดับชาติ...  โดยสรุปการสมัมนาและประชุม 
  สามัญประจ าปี ๒๕๕๙/๒๐๑๖   แม้จะเป็นเวลาเพียงสองวันคร่ึง แต่ 
  พวกเราได้รู้จักกัน  ได้เรียนรู้ค าสอนของพระศาสนจักร ไดค้วามคดิ 
  ได้แรงบันดาลใจ และได้พละก าลังจากองคพ์ระจิตเจ้า ส าหรับการกลับไป
  ท าตามบทบาทหน้าทีข่องผู้สูงอายคุาทอลิกที่ดตีอ่ไป  พบกันใหมป่หีน้า .......  

  

ต่อจากหน้า..๕ 

   เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ผู้สูงอายุทุกคนจ าเป็นต้องเอาใจใส่ดูแล
ตนเองให้มากขึ้น ไม่ใช่แต่ตัวผู้สูงอายุเองเท่านั้น ลูกหลานก็ต้อง
เอาใจใส่ในการดูแลผู้สูงอายุเป็นอย่างดีด้วยเช่นกัน ส่วนใหญ่ไม่ว่าตัวผู้สูงอายุหรือ

ลูกหลานมักจะสนใจเฉพาะความเป็นอยู่ทั่วไปหรือดูแลสุขภาพกายของผู้สูงอายุเท่านั้น ไม่ค่อยสนใจเกี่ยวกับสุขภาพจิตของ
ผู้สูงอายุ การที่จะให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตดี ต้องพิจารณาว่า “ท าอย่างไรที่จะให้ผู้สูงอายุมีความสุขในการด าเนินชีวิตในแต่ละวัน” 

บางคนคิดว่าเป็นเร่ืองยาก เพราะคนเรามักคิดว่า ความสุขเป็นสิ่งที่หายาก และพยายามทุกวิถีทางที่จะหาความสุขให้ตนเอง บ้าง
ก็ประสบความส าเร็จ บ้างก็ไม่ประสบความส าเร็จ เพราะยังหาความสุขที่ต้องการไม่พบ ที่เป็นเช่นนี้เพราะไม่รู้ว่าความสุขที่

แท้จริงในชีวิตของตนนั้นอยู่ที่ไหน และมุ่งแสวงหาความสุขจากภายนอกตัวเอง โดยไม่มองว่า
ความสุขนั้นอยู่ภายในตนเองและรอบๆ ตนเอง และไม่ใช่เร่ืองยากเท่าใดนักที่จะท าให้ตนเองและ
คนรอบข้างมีความสุข เพียงแต่ผู้สูงอายุและลูกหลานเร่ิมต้นที่จะสร้างความสุขให้กันและกัน 
    วิธีการที่ผู้สูงอายุจะสร้างความสุขใหต้นเอง การที่ผู้สูงอายุจะท าให้ตนเองมีความสุขได้นั้น  
ผู้สูงอายุจะต้องถามและตอบค าถามตนเองให้ไดก้่อนว่า “ความสุขคืออะไร?” และ “ความสุขที่
แท้จริงของตนเองคืออะไร?” ผู้สูงอายุบางคนก็ตอบว่า ความสุขที่แท้จริงของตนนัน้ คอื “การได้

อยู่กับครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตา”   “การได้เห็นลูกหลานที่ตนรักประสบความส าเร็จ”  “การทีผู้่สูงอายุเป็นทีย่อมรับหรือมี
ช่ือเสียงในวงสังคม””  “การมีสขุภาพดี ไม่เจ็บป่วย”  “การมีเงินหรือทรัพย์สมบัติส าหรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน”   

“การได้ท าประโยชน์ให้กับลูกหลานหรือสังคม” “การเป็นที่รักของลูกหลาน”  “การที่ลูกหลานให้ความส าคญัหรือเอาใจใส่”   
“การได้ไปวัดหรือโบสถ์เพือ่ฟังเทศนฟ์ังธรรม หรือสนทนาธรรมทีท่ าให้จิตใจของตนสงบและเป็นสุข” 

“การสร้างความสุขในผู้สูงอายุ” บทความจิตวิทยาผู้สูงอายุ           
รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ เกยุรานนท์  

สาขาวชิาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

๖ ต่อหน้า...ต่อหน้า...ต่อหน้า...๗๗๗   



 

“การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ตามปกต”ิ  เป็นต้น เมื่อตอบค าถามของตนเองได้แนน่อนแล้ว
ว่า ความสุขที่แท้จริงในชีวิตของตนเองคืออะไร ก็เร่ิมสร้างความสขุใหก้ับตนเอง                 
วิธีที่จะสร้างความสุขให้กับตนเองนั้นเริ่มจากตัวเองก่อน ดังต่อไปนี้ 
๑. การปรับตัวของผู้สูงอายุ  เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ จะมีการเปล่ียนแปลงต่างๆ มากมายที่                                                                                    
ผู้สูงอายุและครอบครัวต้องเผชิญ ไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และเศรษฐกจิของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุบางคนรับไม่ได้ตอ่การเปล่ียนแปลงนัน้ 
บางคนคับข้องใจในตนเอง บางคนมคีวามขดัแยง้กับลูกหลานหรือคนใกล้ชิด จึงเป็นที่มาของความเครียด อาการซมึเศร้าและ
การไมม่ีความสุข การที่ผูสู้งอายจุะมีความสุขไดน้ั้น สิ่งแรกที่ผู้สูงอายุจะต้องท า คอื การปรับตัวทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ความคิด 
อารมณ์ และสภาพความเป็นอยู่ ของตนเอง โดยเร่ิมจากการปรับใจของตนเองให้ได้ ด้วยการเปิดใจยอมรับการเปล่ียนแปลงที่
เกิดขึ้นทั้งของตนเองและสิ่งใหม่ๆ  ในสังคม เปิดรับและยอมรับความคดิเห็นของลูกหลานและคนอื่นใหม้ากขึ้น ไม่เก็บตัวหรือ
แยกตัวเองออกจากครอบครัวหรือสังคม พยายามเข้าไปมสี่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆ ของครอบครัว เพื่อนฝูง ชุมชนหรือ
สังคม มีความยืดหยุ่นในเร่ืองต่างๆ ให้คดิอยู่เสมอว่า ท าอย่างไรจึงจะอยู่ร่วมกับครอบครัวและคนอื่นให้ได้อยา่งดีที่สดุเท่าทีท่ า
ได้ ท าอย่างไรที่จะใหม้ีความขัดแย้งกันน้อยที่สุด ตลอดจนพยายามช่วยตนเองในด้านต่างๆ ใหม้ากที่สดุ และยอมรับความ
ช่วยเหลือและการดูแลของลูกหลานเมือ่ถึงเวลาที่จ าเป็น ก็จะท าให้ผู้สูงอายุสามารถด าเนนิชีวิตไดอ้ย่างมคีวามสขุ  
๒. การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจติ การจะมีความสขุไดน้ั้น สขุภาพกายและสุขภาพจิตก็ตอ้งดีด้วย ผู้สูงอายุจึงจ าเป็น    
ต้องหมัน่ไปตรวจร่างกายประจ าปีอย่างสม่ าเสมอ และรีบไปพบแพทย์แต่เนิ่นๆ เมื่อเร่ิมมีอาการที่บ่งช้ีว่าเจ็บป่วย ระมัดระวัง 
และป้องกันไม่ให้ตนเองเจ็บป่วย หรือเกดิอุบัติเหตุ หมั่นคอยดูแลสุขอนามัยของตนเอง โดยออกก าลังกายทกุวันหรือสัปดาห์           
ละ ๓ คร้ังๆ ละประมาณ ๒๐-๓๐ นาที เลือกวิธีออกก าลังกายที่เหมาะสมกับวัยและสภาพร่างกายของตนเอง รับประทานอาหาร

ที่มีประโยชน์ ซึ่งให้คุณค่าทางอาหารครบ ๕ หมู ่เหมาะสมกับวัย เป็นอาหารทีย่่อยง่าย และ 
มีปริมาณเพียงพอในแต่ละวัน ดื่มน้ าให้เพียงพอกับความตอ้งการของร่างกายอย่างน้อยวันละ 
๘ แก้ว ดูแลระบบขับถ่ายของตนเองให้เป็น ปกต ินอนหลับให้เพียงพออย่างนอ้ยวันละ ๘ 
ช่ัวโมง และอยู่ในที่ๆ มีอากาศถ่ายเทไดด้ี เมื่อผูสู้งอายุดูแลสขุภาพกายของตนเองเป็นอย่างดี
แล้ว ก็ต้องดูแลสุขภาพจิตของตนเองด้วย โดยท าจิตใจให้เบิกบานอยู่เสมอ ไม่ให้ตนเองเกิด

ความเครียด หงุดหงิด ฉุนเฉยีว ท้อแทห้รือนอ้ยใจ ด้วยการหากิจกรรมที่ท าให้ตนเองไดพ้ักผ่อน
หย่อนใจ มิฉะนัน้ จะเป็นผลเสียต่อสขุภาพจิตของตนเองและสัมพนัธภาพกับลูกหลานและคนอื่น 
๓. การใช้เวลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ด้วยการท ากิจกรรมต่างๆที่ ช่ืนชอบ เช่น การท างานอดิเร
ต่างๆ ที่เหมาะสมกับวัยและสภาพ ร่างกายของตนเอง เช่น การปลูกต้นไม้  การท าดอกไม้
ประดิษฐ์    การเล้ียงสัตว์เล้ียง การเล่นดนตรี การฟังเพลง การสวดมนต์   การเขียนหนังสอื 
การอ่านหนังสอื  การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  การช่วยท างานบ้าน
เล็กๆ น้อยๆ การท ากิจกรรมต่างๆ ของสมาคมหรือชมรม และ/หรือการ
ประกอบอาชีพเล็กๆ น้อยๆ เท่าทีท่ าได ้เช่น การท าขนมขาย ฯลฯ             
เป็นต้น เพื่อคลายเหงา เกิดความเพลิดเพลิน  ผ่อนคลายทั้งร่างกายและ
จิตใจ มีความสุข ได้รายได้เพิม่ขึน้ แถมยังเกดิประโยชน์ต่อครอบครัวและ
สังคมอีกด้วย ซึ่งขึน้อยูก่ับกิจกรรมที่ท า       

   ๔. การใช้ชีวิตที่เรียบง่าย การด าเนินชีวิตประจ าวันที่เรียบง่าย 
เป็นวิถีชีวิตที่จะพาไปสู่ความสุข ด้วยการท าตัวตามสบาย ไม่ผูกมัดตนเองด้วยกฎเกณฑ์ต่างๆ 
มากมาย กนิง่าย อยู่ง่าย ด ารงชีวิตอยู่บนความพอเพียง ซึ่งไม่ไดห้มายถึงการประหยดัจนอึดอดั  
หรือรัดตัวจนเกนิไป แต่ให้ด าเนินชีวิตอยู่บนทางสายกลาง ใช้จ่ายหรือท ากิจกรรมต่างๆ ตามแต่
สถานภาพของแต่ละบุคคลที่  มีอยู่ ไม่ท าให้ตนเองหรือคนอืน่เดือดร้อน ไมท่ าอะไรเกนิตัวหรือเกนิ

ฐานะที่ตนเองมี และหาความสขุจากสิ่งใกล้ตัวทีม่ีอยู่ หรือเป็นอยูก่็จะท าให้ผู้สูงอายมุีความสุข..   

๗ 

ต่อจากหน้า..๖ 

ต่อหน้า...ต่อหน้า...ต่อหน้า...๘๘๘   



๘ 

๕. การสร้างอารมณข์ัน อารมณ์ขนัจะช่วยคลายความกดดันลง                                                                            
ท าให้ผู้สูงอายุที่เกิดอารมณ์ขันรู้สกึเป็นทุกข์น้อยลง เกิดความรู้สึกที่ดี จิตใจเบิกบาน    
การสร้างอารมณ์ขันจึงเป็นเร่ืองที่ดี เพราะการทีผู้่สูงอายุได้หัวเราะและยิ้มจากใจจริงๆ   
ในแต่ละคร้ังนั้น เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความสุขที่เกดิขึ้น ท าให้จิตใจและอารมณ์ของผู้สูงอายุ
ดีขึ้น เพราะเมื่อหัวเราะก็จะมีสารเอ็นโดรฟนิที่เป็นสารแห่งความสุขหล่ังออกมา ท าให้คน
นั้นมคีวามสขุ ช่วยท าใหอ้ายุยนืยาว มสีัมพันธภาพที่ดกีับลูกหลานและคนใกล้ชิด เพราะสามารถท าให้คนรอบข้างได้ยิม้ 
หัวเราะ และมีจิตใจที่แจ่มใสตลอดเวลาที่อยูด่้วย การหัวเราะจึงเป็นพลังหรือยาวิเศษที่ช่วยใหค้นมีความสุขและมีก าลังใจใน 
การด าเนินชีวิตในแต่ละวัน การสร้างอารมณ์ขันให้ตนเองสามารถท าได้โดยเร่ิมจากการรู้จักควบคมุอารมณ์ตนเอง ท าตัวให้
ผ่อนคลาย แบบสบายๆ ไม่เคร่งเครียด จากนัน้ ดูภาพยนต์ตลก ดกูารแสดงตลกจากวีซีดหีรือรายการโทรทัศน์  เช่น ละครตลก 
คดีเด็ด การชมรายการทอล์กโชว์ที่สอดแทรกความตลก เป็นต้น  อ่านหนังสือที่ท าให้เกดิอารมณ์ขัน เข้าไปพูดคยุหรืออยู่ใน
กลุ่มหรือสภาพแวดล้อมทีม่ีคนชอบพดูหรือเล่าเร่ืองตลก และ/หรือพดูตลกด้วยตนเองด้วยการใช้ค าพูดที่เล่นค า เล่นคารม 
ล้อเลียน หรือเล่าเร่ืองตลก  เพื่อท าให้คนอื่นและตนเองได้หัวเราะและมีความสุข ตลอดจนฝึกยิ้มและหัวเราะทุกคร้ังเมื่อมีโอกาส 
แต่ทั้งนี้ต้องเหมาะสมตามสถานการณ์และอยู่บนความพอดี....    

ต่อจากหน้า ..๗ 

“กิจกรรมด้านสังคม”  

         คาริตัสไทยแลนด์ (Caritas Thailand) ลงพื้นที่ให้บริการสุขภาพกลุ่มประชากรที่ 
          เข้าไม่ถึงบริการ เช่น กลุ่มแรงงานอพยพ (Asylum seeker) บุคคลผู้มสีถานภาพผู้ล้ีภัย     
       ชาวโรฮิงญา และแรงงานข้ามชาติใน  ๓ พื้นที่ จังหวัดสงขลา พังงา และระนอง โดยทีม

หน่วยแพทย์ จาก คาริสตัสไทยแลนด์ จิตอาสาเวชบุคคล บ้านสขุสันต์ และ  
 Camillian Task Force ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา รวม ๑๘ ท่าน   
 ระยะเวลาให้บริการฯ ตั้งแต่ วันที่ ๕- ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙  เร่ิมออก
 หน่วยแพทย์ให้บริการตรวจสุขภาพ + จดุแรกใหบ้ริการแรงงานอพยพ 
 ชาวกัมพูชา ทีห่มู่บ้านประมงบ้านโอโซน อ.จะนะ จ.สงขลา จ านวน 
 ๑๔๐ คน  + จดุที่สอง ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการคา้มนษุย์ 
 จ านวน ๘๕ คน ชาวโรฮิงญา  เมียนมาร์  เวียดนาม และกัมพูชา      

มีผู้ให้บริการพร้อมล่ามรวม ๑๕ ท่าน ทีส่ถานคุ้มครองสวัสดภิาพผู้เสียหายจากการ ค้ามนุษย์     
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา  + จุดที่สาม ตรวจสุขภาพเด็กและผู้หญิงชาวโรฮิงญา ที่บ้านพกัเด็กและ

ครอบครัว ตะกั๋วป่า จ.พังงา มีผู้รับการตรวจ ๓๑ คน  เด็กๆ ๘๐%   
เร่ิมฟังภาษาไทย เข้าใจเร่ืองการทานยาสม่ าเสมอ ตรงตามเวลา         
+ จุดที่สี่ ตรวจสุขภาพให้แก่เดก็พกิาร บ้านคามลิเลียน โซเชียล     
เซนเตอร์ ระนอง (มูลนิธิแบ่งปันชีวิต Sharing for Life Foundation) 
ซึ่งตั้งอยู่ บ้านหาดทับตะวัน ถ.เพชรเกษม อ.ตะกั๋วป่า จ.พังงา มีเด็กพกิาร ได้รับการ

ตรวจ จ านวน ๑๐ คน  + จุดทีห่้า ให้บริการแรงงานอพยพชาวกัมพูชา ๗ คน เมียนมาร์ ๓๔ คน โรฮิงญา ๒๔ คน 
รวม ๖๕ คน ที่สถานคุม้ครองสวัสดภิาพผู้เสยีหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านพักชาย) จ.ระนอง      
และไปตรวจแรงงานอพยพชาวเมียนมาร์ สะพานปลา จ.ระนอง  + จุดทีห่ก ให้บริการตรวจ 

สุขภาพเดก็นักเรียนลูกแรงงานอพยพชาวเมียนมาร์ 
ณ ศูนยก์ารเรียนรู้ วัดตอเรีย (Victoria Learning    
Center) มีเด็กนกัเรียนชาย-หญิง รับบริการประมาณ 
๒๐๐ คน คุณครู ๑๐ คน   ในวันสุดท้าย..วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙                           
+ จุดที่เจ็ด ตรวจสุขภาพให้กับแรงงานอพยพชุมชนเมียนมาร์  ซอยพีพี  
ส่วนมากเป็นผูห้ญิง ผู้สูงอายุ แม่และเด็กออ่น และเด็กๆ มีผู้มารับบริการ
จ านวนประมาณ ๗๐ กว่าคน  ...     



 

กิจกรรมงานผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลกิจกรรมงานผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลกิจกรรมงานผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล   

แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ 

โดย คณุเบญจภรณ์ กาญจนพงศ์ เจ้าหน้าที่ไปร่วม  
พิธีบูชาขอบพระคุณ และโปรดศีลเจมิแก่ผู้สูงอายุจาก
วัดต่างๆในเขต ๑ ซึ่งจดัโดย คณะกรรมการผู้สูงอาย ุ

เขต ๑  คุณพ่อชูศักดิ์ บุญอนันตบตุร เป็น จิตตาธิการเขต ณ วัดนักบุญยอแซฟ 
ตรอกจันทน์  เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดย คุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ 
ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ  

     หลังจบบทเทศน์ไดม้ีการอวยพรและ            
โปรดศีลเจิมฯ เพื่อประทานพระพรและพละก าลัง
ทั้งกายและใจแก่พีน่้องสตับุรุษ เป็นต้น บรรดา
ผู้สูงอายุ และมอบเกยีรติบัตรแก่ผู้สูงอายดุีเด่น
และลูกกตัญญู มีผู้มาร่วมงานจ านวน ๓๕๐ ท่าน 
จากทั้ง ๘ วัด และ ๑ สโมสรของกลุ่มผู้สูงอายุฯ

ชมรมผู้สูงอายุอัครสังฆมณฑลกรงุเทพ เขต ๑  จัดประชุม
คณะกรรมการผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  โดยมี
คุณพ่อชูศักดิ์ บุญอนันตบุตร จิตตาธิการผู้สูงอายุเขต เป็น
ประธาน ณ  วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์ โดยมีหัวขอ้การ

ประชุมดังนี้  ๑.ติดตามผลการด าเนินกิจกรรมแตล่ะวัด              

๒.ติดตามและเตรียมความพร้อมงานศีลเจิมผู้สูงอายุทีก่ าลังจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๙ พฤศจกิายน ๒๕๕๙                              
 ณ วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจนัทน์   ๓. เสนองานและโครงการผู้สูงอายุ เขต ๑ ปี ๒๕๖๐                                         
๔.ประเมินงานฟื้นฟูจิตใจผู้สูงอายุเขต ๑ พร้อมเปิดประตูศักดิ์สทิธิ์ ณ สักการสถานบญุราศีนโิคลาส                           
 บุญเกิด กฤษบ ารุง สามพราน .... 

    แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ 
 

    โดย คุณพ่อธนนัชัย กิจสมัคร ผู้จดัการแผนกผู้สูงอายุ 
ร่วมประชุมกับคณะกรรมการผู้สูงอายุ กรุงเทพฯ ณ        

วัดธรรมาสน์นกับุญเปโตร บางเชือกหนัง                                
เมื่อวันที่ ๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๙ มีวาระในการประชุม :- 

๑. ติดตามการจัดกิจกรรมและความเคล่ือนไหว                       
๒. แจ้งและติดตามโครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผู้สูงอายุระดับชาติ และกองทุนผู้สูงอายุ             
๓. วิธีการมอบเกียรติบัตรผู้สูงอายุทีม่ีอายุ ๙๐ ปีขึ้นไป ปีนี้ให้แต่ละเขตไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุรายเขต                    
๔. มอบเงินช่วยเหลือผูสู้งอายุในโครงการช่วยเหลือ ปัจจัยพืน้ฐานแก่ผู้สูงอายุทีย่ากล าบาก เพื่อ  
 มอบให้แก่ผู้สูงอายุตอ่ไปเป็นรายเขต                                                                               
๕. เตรียมความพร้อมเพื่อร่วมสมัมนาและประชุมใหญ่ประจ าปี ๒๕๕๙ คณะกรรมการผู้สูงอายุ
 ระดับชาติ ในวันที่ ๒๘ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง ... 

๙ ต่อหน้า....๑๐ 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพอัครสังฆมณฑลกรุงเทพอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ   



             คุณพ่อศุภกิจ เลศิจติรเลขา  เจ้าอาวาส                         
วัดดวงหทัยนิรมลของแมพ่ระ และคณะกรรมการผู้สูงอายุ เป็นตัวแทนไปมอบเกียรติบัตร 
เชิดชูเกียรติให้กับผู้สูงอายุที่มอีายุ ๙๐ ปี ณ วัดดวงหทัยนิรมลของแมพ่ระ ปากลัด          
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๙ .. 

ต่อจากหน้า ..๙ 

 คุณพ่อชูศักดิ์ บุญอนันตบุตร  จิตตาธิการผู้สูงอายุ 
             เขต ๑  และคณะกรรมการผู้สูงอายุ                                    
วัดอัครเทวดาราฟาแอล เป็นตัวแทนมอบเกยีรตบัิตรเชิดชูเกียรติให้กับผู้สูงอายทุี่มีอายุ ๙๐ ปี 
ณ วัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ า  เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ .. 

คุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายสังคม                                                

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับ                                                      
ผู้สูงอายุทีม่ีอายุ ๙๐ ปี ณ วัดเซนต์โธมัสอคัรสาวก ซอยนาคสุวรรณ  
สาธุประดิษฐ์  เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ..  ในวันเดียวกันนี ้
คุณพ่อสหพล ตัง้ถาวร  เจ้าอาวาสวัดนกับุญหลุยส์มารีย์ บางแค จดั                                                  

พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับผู้สูงอายุทีม่อีายุ ๙๐ ปีขึน้ไปด้วย. 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพอัครสังฆมณฑลกรุงเทพอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ                                                                                    
คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุฯ เขต ๔ ออกเยีย่มผู้สูงอายุและ
พระสงฆ์โปรดศีลเจมิ ให้ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยตามบ้าน ติดเตียง..    

โครงการมอบเกพยรติบัตรผู้สูงอายุ ๙๐ ปี 

๑๐ 

              ชมรมผู้สูงอายุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เขต ๓  จดัประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ                                                                  
เมื่อวันที่ ๑๔ ธนัวาคม ๒๕๕๙  โดยมี คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร จิตตาธิการผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล และเขต ๓                          

เป็นประธาน ณ  วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง  ผู้เข้าร่วมฯ ๒๐ ท่าน                       
โดยมีหัวขอ้การประชุมดังนี้  ๑.ตดิตามการมอบ            
เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับผู้สูงอายทุี่มอีายุ ๙๐ ปี                
๒.วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ จะมกีารประชุมกลุ่ม
องค์กรคาทอลิกเขต ๓  ณ วัดศีลมหาสนิท ตล่ิงชัน           
๓.เตรียมจัดพิมพ์สมุดเยี่ยมผู้สูงอายุติดเตียงแจก
ให้กับคณะกรรมการผู้สูงอายุอคัรสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ เพือ่สะดวกในการบันทึกรายงานการเยี่ยม  ๔.ตดิตามโครงการกองทนุเงินออม
วันละบาทของ เขต ๓  ๕.ติดตามทะเบียนผู้สูงอายุของวัดปี ๒๕๕๙  ๖.ติดตามกิจกรรมของแต่ละวัดที่ผ่านมา(พฤศจิกายน - 
ธันวาคม ๒๕๕๙)  ๗.ก าหนดงานโครงการปี ๒๕๖๐ .... 

สังฆมณฑลจันทบุรี                          สังฆมณฑลจันทบุรี                          สังฆมณฑลจันทบุรี                          
ชมรมผู้สูงอายุ วัดหัวไผ่                                 

(องค์กรสาธารณประโยชน์)                                          
ในโครงการเยี่ยมผู้สูงอายุที่ตดิบ้าน ติดเตียง 
ประจ าปี ๒๕๖๐ งบประมาณจาก สปสช. 



   คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สงูอายุ ขอร่วมไว้อาลัย          
และแสดงความเสพยใจกับครอบครัวป้องโล่ห์  ที่ไดสู้ญเสีย                   

    คุณพ่อบุญเยพ่ยม ป้องโล่ห์  ประธาน 
ชมรมผู้สูงอายุวัดแมพ่ระฟาติมานาค า สู่อ้อม 
พระหัตถพ์ระเจา้ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙      
 พิธีปลงศพ...โดย  คณุพ่อค าดพ ทองมาก 

เจา้อาวาสวัดแมพ่ระฟาติมานาค า อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีปลงศพ     
เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ...  

๑๑ 

พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา             
ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี   ออกเยี่ยม

เยือนติดตามโครงการฟืน้ฟูและพัฒนาศิษย์พระคริสต์ ใน
ชุมชน ครัวเรือน เขตวัดแม่พระเป็นทีพ่ึ่งบ้านโนนสว่าง              
อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ  และ วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด          
บ้านสะพาน อ.กนัทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ                         
เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยมี  
คุณพ่อรังสันต์ วงอาษา เจ้าอาวาสวัด 
และพี่น้องทั้งสองหมู่บ้านใหก้าร
ต้อนรับ..  

สังฆมณฑลอุบลราชธานี สังฆมณฑลอุบลราชธานี สังฆมณฑลอุบลราชธานี 

      สังฆมณฑลนครสวรรค์ สังฆมณฑลนครสวรรค์ สังฆมณฑลนครสวรรค์ ......เวชบุคคลคาทอลกิ อาสนวิหาร
นักบุญอันนา (องคก์รสาธารณประโยชน์) นครสวรรค์  เป็น
สะพานบุญ... น าทีน่อนลมมอบให้ผู้ยากไร้เป็นอมัพฤกษ์    
แผลกดทับ ที่หมู่บ้านวังยาง และมอบที่นอนลม ๑ ชุด แพมเพริส 
เคร่ืองอุปโภค บริโภค รถเข็นผู้ป่วย จ านวน  ๕ คัน ที่ผู้มี       
จิตศรัทธาบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ยากไร้ และผู้ทุพพลภาพ ใน
เขต ต.ตะเคียนเล่ือน และ อ.ลาดยาว  จ.นครสวรรค์ .... 

สังฆมณฑลนครราชสพมา สังฆมณฑลนครราชสพมา สังฆมณฑลนครราชสพมา    

คณะกรรมการผู้สูงอายุ อาสนวิหาร                  
แม่พระประจักษ์ที่เมอืงลูร์ด นครราชสมีา เยี่ยม
ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย พระสงฆ์โปรดศีลเจิม และให้
ก าลังใจแก่ผู้สูงอายุตามบ้านในเขตอาสนวิหาร... 

                คุณกมลทิพย์ กัลยาประสิทธิ์ ผู้ประสานงานผูสู้งอายุ
     สังฆมณฑลอุบลราชธานี  ได้รับของขวัญส่งความสุข...จาก                             
    พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา ในโอกาสพธิีเปิดเสกถ้ า                                  
พระกุมาร  ณ ส านกัมิสซังคาทอลิกอุบลราชธาน ีเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙..                      
คุณพอ่รังสันต์ วงอาษา  จิตตาภิบาลงานผูสู้งอายุ สังฆมณฑลอุบลราชธานี และ                                           
ซิสเตอร์นันทิดา ศรีหาบุญยัง รองจิตตาภิบาลงานผู้สูงอายฯุ  ร่วมแสดงความยินดี ... 



สังฆมณฑลราชบุรีสังฆมณฑลราชบุรีสังฆมณฑลราชบุรี   

    พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี เป็นประธาน         
พิธีบูชาขอบพระคุณ และเปิดการอบรมฟื้นฟูจิตใจและประชุมสามัญประจ าปี ๒๐๑๖/๒๕๕๙ 

 ของชมรมผู้สูงอายสุังฆมณฑลราชบุรี ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง      
 วันที่ ๑๓ -๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ วัดนอ้ย บ้านพักฟื้นฟูจิตใจ 
 ซาเลเซียน หัวหนิ จ.ประจวบคีรีขันธ์  โดยมคีณะกรรมการชมรม 
 ประธานเครือข่ายและแกนน าระดับวัด จ านวน ๕๓ คน ร่วมการอบรมฯ          
พร้อมด้วยคุณพ่อประสิทธิ์ รุจิรตัน์ จิตตาธิการ คุณพ่อปรดีา เวียงชัย 
ผู้ช่วยจิตตาธิการ และ อาจารย์เชษฐ ชาวนาแก้ว ประธานชมรมผู้สูงอายุ

สังฆมณฑลราชบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมฯ  ในพิธีบูชาขอบพระคุณ  

    พระคุณเจ้า กล่าวกับผู้เข้าร่วมฯ สรุปได้ว่า “ผู้สูงวัย อย่าท้อแท้ อย่าท้อถอย แต่
ให้ยืนหยัดอย่างมีความหวัง มีความเช่ือและความวางใจใน
พระเจ้า อย่าปล่อย ให้วันเวลาผ่านไปโดยไมท่ าอะไร”                  
+ วันที่สอง ในวันนี้ คุณพ่อประสิทธิ์ รุจิรัตน์ ได้เชิญชวนให้
สัตบุรุษท าภาวนาสมาธิ หลังรับฟังพระวาจา เพื่อรับฟังเสียง                         
ของพระเป็นเจ้าที่ทรงตรัสกับเราโดยอาศยั ความเงียบ และอวยพรขอให้พระจิตเจ้าทรงน าทางชีวิต
ผู้สูงวัยทุกคนตลอดในวันนี้ จากนัน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ๒๐๑๖ โดย คุณพ่อจิตตาธิการ

น าสวดเปิดประชุม อาจารย์เชษฐ ชาวนาแก้ว ประธานชมรมผู้สูงอายุ เป็นผู้ด าเนินการ
ประชุมสามัญประจ าปี ๒๐๑๖ ตามระเบียบวาระ โดยมีประเด็นส าคญัได้แก่ การสรุปผลการ
ด าเนินงาน ปี ๒๐๑๖ และน าเสนอแผนงาน โครงการของชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี 
และเครือข่ายระดับวัดประจ าปี ๒๐๑๗/๒๕๖๐  ซึง่ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบ  
๑.โครงการเตรียมการจัดตั้งโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัย 
๒.โครงการจัดงานชุมนมุผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี ประจ าปี ๒๐๑๗ ระดับแขวง  
๓.โครงการจิตอาสาหาทนุช่วยจัดงานผูสู้งอายุ    ๔.โครงการวันชมุนมุผู้สูงอายุระดับชาติ 
ประจ าปี ๒๐๑๘/๒๕๖๑ (สังฆมณฑลราชบุรีเป็นเจ้าภาพ)  
๕.โครงการจาริกแสวงบุญ และร่วมงานชุมนมุผู้สงูอายุระดับชาติ ประจ าปี ๒๐๑๗/๒๕๖๐ .. 

ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรพ 

จัดฟื้นฟูจิตใจและประชุมสามัญประจ าปี ๒๐๑๖ 

    ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี น าโดย อาจารย์เชษฐ ชาวนาแก้ว ประธานชมรม                                 
ผู้สูงอายฯุและคณะกรรมการชมรมฯ รวมจิตใจส่งความสขุเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสตม์าส                                            
และปีใหม่ แด่ พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี                                                                                                  
      โดยมีคณะเณรใหญ่ มาร่วมขับร้องเพลงอวยพรสง่                                                   
      ความสขุ.. เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ส านัก                                   
  มิสซังคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี ..                                              
  และในโอกาสนี้ อาจารยน์ิยม อัยรานอ้ย พร้อมดว้ย                                     
  อาจารย์ศรีอัมพร จันทร์วิจิตรกุล และคณะกรรมการ                                                
ถือโอกาสส่งความสขุให้ อาจารย์เชษฐ ชาวนาแก้ว ประธานชมรมผู้สูงอายฯุ เพือ่เป็นก าลังใจ                                                                  
ให้แก่กันและกนัด้วย.... 

๑๒ 
ต่อหน้า....๑๓ 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%


สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี   

                 ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานพ  

           จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล  
                  ที่บ้านศรีชุมพาบาล เมื่อวันที่ ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๙   
                  น าโดย คุณพ่อนพพร ยอแซฟ จิตตาภิบาลงาน 
                     ผู้สูงอายุฯ ร่วมด้วย คุณสธุิดา พรหมภักดี ประธานฯ                                       
                     อาจารย์ชัยรัตน์ ศรีสุวรรณ ผู้ประสานงานผู้สูงอายฯุ 
                               ระดับสังฆมณฑล และสมาชิกผู้สูงอายฯุ  รวมทั้งสิ้น 
๑๕ ท่าน   มีวาระการประชุมดังนี้  ๑.เร่ืองแจ้งใหท้ราบ + แจ้งรายรับ-รายจ่าย จัดงานชุมนุม

ผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล + การเข้าร่วมสัมมนาและประชุมสามัญประจ าปี ระดับชาติ  มี
ผู้เข้าร่วมฯ ๙  ท่าน + โครงการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุใหมท่ี่ระนอง ภูเก็ต  + การเยี่ยมชมรม
ผู้สูงอายฯุของวัดต่างๆ โดย จิตตาภิบาล ประธาน และผู้ประสานงาน ระดับสังฆมณฑล          
+  การจัดงานชุมนมุผู้สูงอายุ ระดับสังฆมณฑล จะจัดเป็น ๓ เขต คือ  เขตตอนบน               
วัดแม่พระฟาตมิา ประจวบคีรีขนัธ์ ชุมพร ระนอง  เขตตอนกลาง สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช ภูเก็ต   เขตตอนล่าง วัดแม่พระเมืองลูร์ด หาดใหญ่ ตรัง   ๒. รับรอง

รายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว  ๓.ประธานชมรมฯรับท าทะเบียนผู้สูงอายฯุระดับสังฆมณฑลใน ๙ ชมรม และจัดพิมพ์รวมเล่ม 
ให้ส าเร็จภายในเดอืนมกราคม ๒๕๖๐ เพื่อจดัส่งให้สภาพระสังฆราชฯต่อไป  ๔. อภิปรายเพื่อเลือกต าแหน่งประธานชมรม
ผู้สูงอายฯุสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี  ที่ประชุมคณะกรรมการฯมีมติเลือก คุณสุธิดา พรหมภักดี  ให้เป็นประธานชมรมผู้สูงอายุ 
ของสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี อกีวาระหนึ่ง..จนถงึปี ๒๕๖๒ .... 

          ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรพ  โดย                       
 อาจารย์ศรีอัมพร จันทร์วิจติรกุล รองประธานชมรมฯ
และตัวแทนชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี ร่วมกับ   
คณะกรรมการศาสนสัมพันธ์ ส่งความสขุให้ซสิเตอร์อาวุโส
คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระมารีย์ ที่บ้านพรพัชร 
เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙.. 

ต่อจากหน้า....๑๒ 

๑๓ 

    กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิก                     

วัดพระชนนพของพระเป็นเจ้า น าโดย นายแพทย์ปณต ยิ้มเจริญ 
ศัลยแพทย์ กองศัลยแพทย์ โรงพยาบาลภมูิพล และ                                  
คุณวารุณี ทรัพย์มาก พยาบาลวิชาชีพ                                    
จัดตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐาน ให้สตับุรุษที่มา                                 
ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ..  มีสัตบุรุษและ                                                         
ผู้สนใจมาร่วมตรวจสุขภาพ.                                                          
เมื่อวันอาทติย์ที่ ๑๑ ธนัวาคม ๒๕๕๙ 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพอัครสังฆมณฑลกรุงเทพอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ   

กิจกรรมงานเวชบุคคลระดับสังฆมณฑลกิจกรรมงานเวชบุคคลระดับสังฆมณฑลกิจกรรมงานเวชบุคคลระดับสังฆมณฑล   



       ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย  

น าโดย  คุณพ่อไพรัช ศรปีระเสรฐิ  จิตตาภิบาลชมรมเวชบุคคลฯ                        
นายแพทย์ค านวณ อึ้งชูศักดิ์ ประธาน คณะกรรมการชมรมเวชบุคคลฯ ร่วมด้วย 
ผศ.นาฎวิมล งามศิริจิตต์ รองประธานฯ  ศ.กิตตคิุณ นพ.ดร.จิตร สิทธีอมร                  
ผศ.นพ.วรวุฒิ จรรยาวนิชย์  ผศ.ดร.มนต์ชุลี นิตพิน คณะที่ปรึกษาชมรมเวชบุคคลฯ 
และคณะกรรมการเวชบุคคลฯสังฆมณฑล จัดประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกฯ คร้ังที่ ๔/๒๕๕๙  
เมื่อวันเสาร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม อาคารรวมจิตรเพยีรธรรม 
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์  โดยได้รับความอนุเคราะห์จากชมรมเวชบุคคลฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ               
 ประเด็นต่างๆจากการประชุมฯ พอสรุปได้ดังนี้ + สรุปงานฟื้นฟูจิตใจและประชุมใหญ่เวชบุคคลฯ เมื่อ
วันที่ ๒๒ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙  โดยที่ประชุมเสนอให้จดักิจกรรมสัมผัสความยากล าบากกับผู้ยากไร้  
      ระยะทางไม่ไกลจากสถานที่จดังานฯ + การจดังานฟืน้ฟูจิตใจและ 
      ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ๒๐๑๗/๒๕๖๐ ในปหีน้า... ขอขอบคุณ  
      ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลนครราชสมีา ที่ยนิดีรับเป็นเจ้าภาพจัดงานฯ   
     + เตรียมจัดงาน Workshop Human Life International's 21st Asia-Pacific Congress 
     (ASPAC) on Faith, Life, and Family in ๒๐๑๗ โดยจัดงานฯขึ้น
     ในวันที่ ๒๔ - ๒๖ พฤศจกิายน ๒๐๑๗ ณ ศูนย์อบรมงานอภิบาล
     บ้านผู้หว่าน สามพราน โดยขอความร่วมมือจากองค์กร/หน่วยงาน
     พระศาสนจักรทีท่ างานส่งเสริมชีวิต คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานฯจาก
ประเทศต่างๆรวม ๒๐๐ ท่าน + คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพนัธุ์  กรุณาเล่าเร่ืองการประชุม 16 th AFCMA 

ที่เกียวโต ประเทศญี่ปุ่น เร่ืองการดูแลพระสงฆ์สงูวัยชาวญี่ปุ่น ให้เรา
เน้น Spiritual growth  มีสามรูปแบบ + บ้านผู้สูงวัยของรัฐฯ พระสงฆ์
ต้องอยู่ร่วมกับฆราวาส บ้านพกัพระสงฆ์ของเอกชนที่ดูแล + กลุ่ม Palliative Care รับกลุ่มที่แพทย์
คาดว่าจะมอีายยุืนยาวแคส่ามเดอืนแต่ไม่เกินหกเดือน แบบนี้มมีากหลายร้อยแห่ง ค่าใช้จ่ายสูง    
+ แบบที่สามของสังฆมณฑลมีการเน้นความเจริญก้าวหน้าทางด้านจิตวิญญาณด้วย Spiritual 
growth, Inner Growth, คุณพอ่กลับจากญี่ปุ่นก็มาจัดหอ้งห้าเตียงทีโ่รงพยาบาลเซนตห์ลุยส์ ทนัท ี
รับฝึกอบรมบุคลากรเพื่อดูแลพระสงฆ์ป่วยหนกัด้วย พระสงฆ์สูงวัยของเรามีทั้งอยู่วัด เป็นผู้ช่วย

เจ้าอาวาส สอนค าสอนผู้ใหญ่ ช่วยเร่ืองพิธีกรรม แต่ก็ต้องมีผู้เอาใจใส่เป็นพิเศษ.. จากนัน้รับทราบความคืบหน้ากิจกรรมเครือข่าย
ชมรมเวชบุคคลฯจากสังฆมณฑล   การประชุมฯในคร้ังนี้ มคีณะกรรมการเข้าร่วมประชุมฯ รวม ๑๗ ท่าน... 
 จากนั้น เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. คณะกรรมการเวชบุคคลฯอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพ  จัดประชุมคณะกรรมการฯ น าโดย                                                       
คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ จิตตาธิการชมรมเวชบุคคลฯ  ศ.กิตติคุณ นพ.ดร.จิตร สิทธีอมร  ประธาน คณะกรรมการ            

ชมรมเวชบุคคลฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ  ที่ประชุมฯ                                                          
สรุปและประเมินผลงานตามแผนปฏิบัติงานเวชบุคคลฯ                                                              
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ๒๐๑๖ พร้อมทั้งวางแผน                                                      
ปฏิบัติงานและโครงการในปี ๒๐๑๗  เป็นที่เรียบร้อย                                                                      

พร้อมด าเนินงาน... 
     ก าหนดการประชุมตามแผนปฏิบัติงานเวชบุคคลฯ 
คร้ังต่อไปตรงกับ วันเสาร์ที่ ๑๘ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๐... 
ณ ห้องประชุมช้ัน ๑๑ อาคารรวมจิตรเพียรธรรม 
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์  ....                               

๑๔ 



กิจกรรมงานเวชบุคคลระดับสังฆมณฑลกิจกรรมงานเวชบุคคลระดับสังฆมณฑลกิจกรรมงานเวชบุคคลระดับสังฆมณฑล   

    แผนกสุขภาพอนามัย                                                                        
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพฒันาสงัคม                                                               

 ขอค าภาวนา..ระลึกถงึการจากไปครบรอบ ๔ ปี                                                                    

คุณพ่อยอห์นบัปติสต์ สิรนนท์ สรรเพ็ชร์                                                                            
จติตาภิบาล                                                                                                        

ชมรมเวชบคุคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย                                                        
เกดิใหมใ่นพระเจา้ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

สังฆมณฑลราชบุรีสังฆมณฑลราชบุรีสังฆมณฑลราชบุร ี  

                 ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย                    

       ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี  ขอร่วม
 ไว้อาลัย และแสดงความเสียใจกับ ครอบครัวมาสภัสร์                      
ขอค าภาวนา .. พระได้ยก  คณุศภุรัตน์ มาสภสัร์ (พี่อันนา)            

รองประธานชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลราชบุรี     
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙  ตั้งศพสวดภาวนา..                             
    พิธีพระราชทานดิน และพิธปีลงศพ  ที ่   
วัดอัครเทวดามคีาแอล ดอนกระเบ้ือง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี      
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ ธนัวาคม ๒๕๕๙ 
 

  ซิสเตอร์คณะคาเมไลท์  ชมรมเวชบุคคลสังฆมณฑลราชบุรี  คุณหมอ อาสาสมัครชาวฟิลิปปินส์    
  คุณครูโรงเรียนดรุณาพาณิชย์ น้องๆเยาวชนร่วมกันออกหน่วยแพทย์  
  เคล่ือนที่  ณ บ้านห้วยกระวาน ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี     
  พร้อมจัดกิจกรรมให้เด็กๆ และเล้ียงอาหารกลางวัน  
  แก่ชาวบ้านและเด็กๆในชุมชน ทีม่ารับบริการฯ..  
  เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจกิายน ๒๕๕๙ ... 

ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ราชบุรพ   พร้อมด้วย 

อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ   

กลุ่มเวชบคุคลคาทอลิก อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ                                                                                  
 ออกหน่วยเวชบุคคล โอกาสฉลองสักการสถาน                                                                    
 พระมารดาแห่งมรณะสักขี วัดสองคอน  ร่วมกับ                                                             

 โรงพยาบาลหว้านใหญ่ จัดรถพยาบาลมารับ              
 ผู้ป่วย refer  ๑  ราย มีผูม้ารับบริการ ๒๐๐ ราย                                                                  

๑๕ 



 ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑนครสวรรค์       
และ สังฆมณฑลเชพยงใหม่  ได้ร่วมกิจกรรมค่าย
อาสาพฒันาชนบทและหน่วยแพทย์เคล่ือนที่ คร้ังที่ ๑๑ กับกลุ่มจิตอาสา                        
Love in grace มี  คุณพ่อประชาชาติ ปรีชาวฒุิ 
เป็นจิตตาภิบาล ณ วัดนักบุญยอแซฟ บ้านแม่ตุ๊                

บ้านแม่สา อ. เชียงของ จ.เชียงราย เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙  มี                          
คุณพ่อวิบรูณ์ ลขิิตธรรม เป็นเจ้าอาวาส มีผู้รับ บริการตรวจรักษา จ านวน ๒๑๔ ราย ส่วน
ใหญ่ปวดเมื่อย ปวดท้อง เป็นหวัด โดยทีมแพทยจ์ากชมรมหมอใจดี เชียงของ ๔ ท่าน พร้อม
พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ประมาณ ๑๐ ท่าน  นักกายภาพบ าบัดจิตอาสาจากกรุงเทพฯ 
๖ ท่าน แพทย์จิตอาสาจากสังฆมณฑลเชียงใหม่ ๑ ท่าน เจ้าหนา้ที่สาธารณสขุและนักศึกษา
พยาบาลจิตอาสาจากนครสวรรค์ ๑๐ ท่าน กิจกรรมมีหลากหลาย เช่นบริการสุขภาพ ตดัผม 

วาดภาพระบายสี แจกแว่นตาสายตายาวแก่ผู้สูงวัย นันทนาการฯลฯ..รักในพระคริสต์ ...    
 เดินตามรอยเท้าพอ่   ขอบคุณกลุ่มจิตอาสา 
 Love in grace ที่สร้างสรรค์สิ่งดีดีแก่ผู้รอคอ
โอกาสในพืน้ที่สูงติดต่อมายาวนานเกิน ๑๐ ปี 
โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและช่ือเสียง เพียงเพราะ
ต้องการ..ให้...  

สังฆมณฑลนครสวรรค์สังฆมณฑลนครสวรรค์สังฆมณฑลนครสวรรค ์  

“ “ “ ค่ายอาสาพัฒนาชนบทและหน่วยแพทย์เคลื่อนทพ่ ครั้งทพ่ ค่ายอาสาพัฒนาชนบทและหน่วยแพทย์เคลื่อนทพ่ ครั้งทพ่ ค่ายอาสาพัฒนาชนบทและหน่วยแพทย์เคลื่อนทพ่ ครั้งทพ่ ๑๑๑๑๑๑   ”””      

  อาจารย์อรพิน แสงสว่าง ท าหน้าที่ ประธาน                                                  

 ชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลนครสวรรค์                                                       
 ร่วมกับชมรมรวมใจรัก.. เป็นสะพานบุญ                                                       
 น ารถเข็นผู้ป่วยที่มจีิตศรัทธาบริจาค                                                           
 ช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ ขาอ่อนแรง ๑ ข้าง ณ ชุมชนสะพานด า อ.เมือง   
 จ.นครสวรรค์  เมื่อวันที่ ๒๗ ธนัวาคม ๒๕๕๙ ..ขอพระอวยพรผู้มนี้ าใจดีทกุท่าน....

ขอพระเป็นเจ้าอวยพระพรเป็นพิเศษแด่.. สุขภาพ ปรพชาญาณ ความสุข 

ความส าเร็จในหน้าทพ่และงานของพระทุกประการด้วยเทอญ.. 

๑๖ 



สังฆมณฑลนครราชสีมาสังฆมณฑลนครราชสีมาสังฆมณฑลนครราชสีมา   

             กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิก สงัฆมณฑลนครราชสพมา  ร่วมกับ            
                 โรงพยาบาลเซนตเ์มรี่   จดัหน่วยแพทย์ให้บริการตรวจสุขภาพฯ ใน 
     โอกาสฉลองวัดแมพ่ระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน โคกปราสาท อ.ปะค า 

จ.บุรีรัมย์ ตรวจวัดความดนั ๕๓ คน  DTX  ๒๘ คน รับยา       
๗ คน สมาชิกเวชบุคคลออกหน่วยฯ  ๗ คน  เมือ่                            
วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙                                                                                                      

    กลุ่มเวชบุคคลฯ โรงพยาบาลเซนตเ์มรี่                                                                      
 น าโดย  เซอร์เทแรส-เบเนดิกต์ ไชยดวง                                                        

       ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ในเขตชุมชนฯ                                                             

       ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา     

           ร่วมกับ กลุ่มเวชบคุคลฯโรงพยาบาลเซนต์เมรี่                                            
 จัดประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลฯระดับสังฆมณฑล น าโดย                                
คุณพ่อสุเทพ วนพงศท์ิพากร  จิตตาภิบาลเวชบุคคลฯ                                                           
ทันตแพทย์มานิต ประกอบกจิ ประธานชมรมเวชบุคคลฯ                                        
เซอร์เทแรส-เบเนดิกต์ ไชยดวง ร่วมด้วย                                                      
คณะกรรมการ ชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลนครราชสีมา                            
ณ ห้องประชุมอังรีดอ มินิก  โรงพยาบาลเซนต์เมร่ี  เพื่อติดตาม
ผลการด าเนินงาน และพิจารณาแผนงานเวชบุคคลฯระดับ                            
สังฆมณฑล ปี ๒๐๑๗  เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๙ ... 

คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพ่ือผู้สูงอายุคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพ่ือผู้สูงอายุคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพ่ือผู้สูงอาย ุ  

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ :  จัดประชุมคณะอนกุรรมการคาทอลิกเพือ่ผู้สูงอายุ คร้ังที ่๑/๒๕๖๐                   
ณ ห้องประชุมช้ัน ๒ ศนูยอ์ภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.                                                
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทยชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทยชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย   

วันเสาร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ : จัดประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกฯระดับชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๐                 
ณ ห้องประชุม ช้ัน ๑๑ อาคารรวมจิตเพียรธรรม โรงพยาบาลเซนตห์ลุยส ์สาทรใต ้กรุงเทพฯ ตัง้แต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.              

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  :  วันผู้ป่วยสากล หัวข้อในการร าพึงเป็นพิเศษประจ าปี ค.ศ.๒๐๑๗ คอื ความน่าพศิวงใน                   

สิ่งที่องคพ์ระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกระท า: “พระผู้ทรงสรรพานุภาพได้ทรงกระท าการยิ่งใหญ่แก่ข้าพเจา้” (ลก ๑:๔๙)  

ปฏิทินกิจกรรม 

สังฆมณฑลจันทบุรีสังฆมณฑลจันทบุรีสังฆมณฑลจันทบุรี   

  พระคุณเจ้าลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจติ มาอวยพร                                           
คริสต์มาสให้กับซสิเตอร์อาวุโส..ในวันพระคริสตสมภพ..                                                     
และซิสเตอร์นวกจารย์และน้องจากนวกสถาน น าพรขอพระและความช่ืนชมยินดี           
มามอบให้กับซิสเตอร์อาวุโสเช่นกัน โอกาสคริสตม์าสและปีใหม่ ที่                                

ศูนย์อภบิาลฯรักกางเขน จันท์   เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ..... 



 องค์สมเด็จพระสนัตะปาปาฟรังซิส ได้ทรงเช้ือเชิญเราให้ร่วมฉลองวันผู้ป่วยสากล โดยทรงมอบหวัข้อในการร าพึง    
เป็นพิเศษประจ าปี ค.ศ.2017 คือ ความน่าพิศวงในส่ิงที่องคพ์ระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกระท า: “พระผู้ทรงสรรพานุภาพได้
ทรงกระท าการย่ิงใหญ่แก่ข้าพเจ้า” (ลก 1:49)  

 โอกาสพิเศษที่เราท าการฉลองวันผู้ป่วยสากลประจ าปีนี้ พ่อจึงขอเชิญชวนพี่น้องคริสตชนทุกคน ให้ได้ร่วมฉลอง            
วันผู้ป่วยสากลเป็นพิเศษในพิธีบูชาขอบพระคุณโดยให้พิจารณาไตร่ตรองสิ่งที่องค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้มอบให้กับ
เรา ให้ไตร่ตรองถึงความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงมีต่อพระนางมารีย์ เฉกเช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงกระท าสิ่งที่
ยิ่งใหญ่ต่อเราทุกคน  มนุษย์ทุกคนจึงมีศักดิ์ศรีเป็นบุตรของพระเจ้า ที่ควรได้รับความเคารพในฐานะบุคคล ไม่มีใครหรือสิ่งใด
จะมาลดทอนความเป็นบุคคลของมนุษย์ได้ ไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วย ความพิการหรือสถานะทางเศรษฐกิจ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ 
บุคคลชายขอบของสังคมหรือผู้ที่ต้องทนทุกข์ทรมานในชีวิต ต่างก็มีศักดิ์ศรีความเป็นบุตรของพระเจ้าเท่าเทียมเสมอกัน  

 ส าหรับการฉลองวันผู้ป่วยสากลในปีนี้ พ่อขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านได้ร่วมฉลองอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยยอมรับว่า 
การช่วยเหลือ ดูแล รับใช้บรรดาผู้ป่วยหรือบุคคลชายขอบของสังคม เป็นพันธกิจของพระศาสนจักรและของเราคริสตชนใน
ฐานะเป็นส่วนหนึ่งของพระศาสนจักร ให้เราได้ฟื้นฟูพันธกิจการรับใช้นี้ เพื่อเพิ่มเติมพละก าลังภายในจิตวิญญาณของเรา    
แต่ละคน โดยมองดูแบบอย่างของพระนางมารีย์ และนักบุญคามิลโล องค์อุปถัมภ์ของผู้ป่วยและผู้ที่ท างานดา้นสุขภาพอนามัย 

 ขอให้ในระหว่างพิธีบูชาขอบพระคุณในวันดังกลา่ว ควรมีการเจิมศีลผู้ป่วยใหก้ับผู้ป่วย ผู้สูงอายุ โดยควรมีการเตรียมตัว 
ก่อน เพื่อเข้าใจความหมายและประสิทธิผลของศีลเจิมผู้ป่วยอยา่งดี และขอให้ทกุท่านได้ออกไปพบปะกับองคพ์ระคริสตเจ้า  
ผู้ทรงประทับอยู่ในบรรดาพี่นอ้งผู้สูงอายุและเจ็บป่วย ซึ่งไม่สามารถทีจ่ะมาที่วัดได้ ทั้งนี้เพือ่แสดงถึงการเป็นส่วนหนึ่งของ
พระศาสนจักรทีม่ีพนัธกิจการรับใช้ตามแบบอย่างขององค์พระคริสตเจ้า 

 พ่อขอมสี่วนร่วมเป็นก าลังใจใหก้ับทุกท่าน ขอส่งความปรารถนาดีให้กับพี่น้องที่ก าลังทุกขท์รมานอยู่ในขณะนี้ ขอให ้
ทุกท่านทราบว่าพระศาสนจกัรไม่เคยทอดทิ้งพวกท่าน พร้อมเสมอทีจ่ะอยู่เคยีงข้างทา่นและขอเป็นก าลังใจให้กับบุคลากรดา้น 
สุขภาพอนามยัทกุท่านที่ก าลังดูแลบรรดาพี่นอ้งผู้เจ็บป่วยอยู่ ขอให้ทา่นแต่ละคนได้รับพระพรขององคพ์ระผู้เป็นเจ้ามีแรงกาย 
และแรงใจในการรับใช้บรรดาเพื่อนพีน่้องผู้เจ็บป่วยเหล่านี้ด้วย 

 

           ขอพระนางมารีอาในฐานะทีท่รงเป็นความรอดของคนไข้ 
          เสนอวิงวอนต่อพระเยซูคริสต์ประทานพระพรอย่างอุดมมายังทกุท่านตลอดไป 

                         
              พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา 

ประธานกรรมาธิการฝ่ายสังคมของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย 

๑๘ 

สาส์นวันผู้ป่วยสากล  
โอกาสวันผู้ป่วยสากลครั้งทพ่ 25  

(11 กุมภาพันธ์ 2017) 
ความน่าพิศวงในสิ่งทพ่องค์พระผู้เป็นเจ้า ได้ทรงกระท า : 

“พระผู้ทรงสรรพานุภาพได้ทรงกระท าการย่ิงใหญ่แก่ข้าพเจ้า” 
พี่น้องที่รักในพระคริสตเจ้า 



สาส์นองค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  

โอกาสวันผู้ป่วยสากลครั้งทพ่ 25  

(11 กุมภาพันธ์ 2017) 
 

ความน่าพิศวงในสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกระท า: 
“พระผู้ทรงสรรพานุภาพได้ทรงกระท าการย่ิงใหญ่แก่ข้าพเจ้า” 

บรรดาพีน่้องชายหญิงที่รักทัง้หลาย 
  
 

       ในวันที่ 11 กุมภาพันธท์ี่จะมาถึงนี้ ในทุกๆ วัด เราจะท าการเฉลิมฉลองวันผู้ป่วยสากลคร้ังที่ 25 และด้วยวิธีการฉลองอย่าง               
พิเศษ ที่เมืองลูร์ด หัวขอ้ของการเฉลิมฉลองปีนีค้อื: ความน่าพศิวงในส่ิงที่องค์พระผู้เปน็เจ้าไดท้รงกระท า : “พระผู้ทรง              
สรรพานุภาพไดท้รงกระท าการย่ิงใหญ่แก่ข้าพเจ้า” (ลก1:49)  การเฉลิมฉลองที่ได้เร่ิมต้น โดยสมเด็จพระสันตะปาปา                        
จอห์น ปอล ที่สอง ในปี ค.ศ.1992 และได้ท าการเฉลิมฉลองคร้ังแรกที่เมืองลูร์ด ในวันที่ 11 กมุภาพันธ์ ค.ศ.1993 ในวันอันส าคญั 
นี้ เป็นโอกาสที่เราให้ความสนใจเป็นพิเศษตอ่บรรดาผู้เจ็บป่วยทั้งหลาย และบรรดาผู้รับทนทุกข์ทรมาน และในเวลาเดียวกัน 
เราระลึกถึงผู้ที่ให้ความช่วยเหลือบรรดาผู้เจ็บป่วย เร่ิมต้นจากสมาชิกในครอบครัว ผู้ท างานด้านสขุภาพอนามยั และบรรดา 
อาสาสมัครดูแลสขุภาพเพือ่ขอขอบคุณส าหรับกระแสเรียกที่ได้รับจากองคพ์ระผู้เป็นเจ้า ในการเป็นผู้อยู่เคียงข้างกับบรรดา 
พี่น้องผู้เจ็บป่วย นอกจากนัน้การเฉลิมฉลองวันผูป่้วยสากลยังเป็นการฟื้นฟูพลังฝ่ายจิตเพือ่ท าใหพ้ันธกิจที่เป็นรากฐานของ 
พระศาสนจักรในการรับใช้บรรดาผู้เจ็บป่วย ผู้ทนทุกข์ทรมาน ผู้ที่สังคมไม่ยอมรับ และบุคคลชายขอบของสังคม ใหมุ้่งไปสู่ 
ความสมบูรณ์มากยิ่งขึน้ (อ้าง:สมณลิขิต Dolentium Hominum โดยพระสันตะปาปา จอหน์ ปอล ที่สอง, 11 กุมภาพนัธ์ 1985) 
แน่นอนว่าช่วงเวลาของการร าพึงภาวนา พิธีกรรมบูชาขอบพระคุณ ศีลเจมิผู้ป่วย การแบ่งปันกับผู้ป่วย การท าความเข้าใจอย่าง 
ลึกซึ้งในด้านชีวจริยศาสตร์และการอภิบาลดา้นเทววิทยาจะเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้น ณ เมืองลูร์ด ในช่วงเวลาของการเฉลิมฉลอง 
ซึ่งจะช่วยให้เกิดการช่วยเหลือสนับสนุนในรูปแบบใหม่และมีความหมายต่อการรับใช้ของพระศาสนจักร 
 ในขณะนี้ทีพ่่อก าลังอยูท่ี่หน้าถ้ ามสัซาเบียล ต่อหน้าพระรูปของพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล ผู้ซึ่ง องค์พระผู้ทรง    
สรรพานุภาพ ได้ทรงกระท าการย่ิงใหญ่แก่พระนาง เพื่อพันธกิจการไถ่บาปมวลมนุษย์ พ่อปรารถนาจะอยู่เคียงข้างทกุคน 
พี่น้องชายหญิงซึ่งมีชีวิตในประสบการณ์แห่งความทุกข์ทรมานและส าหรับครอบครัวของพวกลูกทกุคน เฉกเช่นเดียวกัน      
พ่อขอชื่นชมพวกลูกทุกคนที่ก าลังรับใช้ผู้ป่วยเหล่านี้ในบทบาทที่แตกต่างกันและในสถาบันทางสขุภาพอนามยัทั่วโลก ผู้ซึ่ง 
ท างานด้วยวิชาชีพ ความรับผิดชอบและการอทุศิตนในการบรรเทาทุกข์ การดูแลรักษาและเพื่อการด ารงชีวิตประจ าวันที่ดีของ 
ผู้เจ็บป่วย พ่อขอใหพ้วกท่านทกุคน ทั้งผู้เจ็บป่วย แพทย์ พยาบาล สมาชิกในครอบครัวและบรรดาอาสาสมคัรดูแลสุขภาพให้ 
พิจารณา ไตร่ตรอง พระนางมารีย์ ความรอดของคนไข้ ผู้ทรงเป็นสัญลักษณ์ที่แนน่อนแห่งความรักขององคพ์ระผู้เป็นเจ้า                 
ที่มีต่อมนษุย์ ทกุคนและทรงเป็นแบบอย่างของผู้ที่นอบน้อมตอ่น้ าพระทัยขององคพ์ระผู้เป็นเจ้า และขอให้ท่านจงแสวงหา 
ความเช่ืออยู่เสมอ จงได้รับการหล่อเล้ียงด้วยพระวาจาของพระเป็นเจ้าและจากศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ จากพละก าลังแห่งความรัก 
ขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเพื่อนพี่น้อง แมจ้ะต้องประสบกับความเจ็บป่วยก็ตาม 
 เฉกเช่น น.แบร์นาแด็ต พวกเราอยูภ่ายใต้การเฝ้ามองดขูององคพ์ระแม่ หญิงสาวผู้สภุาพแห่งลูร์ดบอกกับพวกเราว่า 
หญิงสาวทีท่่านนักบุญเรียกว่า “สตรีผู้งดงาม” ไดม้องมายังเธอประหนึ่งว่า คนคนหนึ่งก าลังมองไปยังอีกคนหนึ่ง ค าพูดง่ายๆ 
เหล่านี้ไดอ้ธิบายความสมบูรณ์ของความสมัพนัธ ์น.แบร์นาแด็ต หญิงสาวผู้ยากจน ไม่รู้หนังสือและก าลังเจ็บป่วย ได้รู้สึกว่า 
พระแม่ก าลังมองมาที่เธอเหมอืนกับบุคคลคนหนึง่ สตรีผู้งดงามไดพู้ดกับเธอเป่ียมด้วยความเคารพ และโดยมิต้องโน้มตัวลงมา 
สิ่งนี้เองย้ าเตือนเราว่าผู้ป่วยทุกคนยังคงเป็นบคุคลมนษุยอ์ยู่เสมอและควรได้รับการปฏิบัติในฐานะบุคคลมนุษย์ด้วย  

๑๙ 
ต่อหน้า....๒๐ 



ส าหรับบรรดาผู้ป่วยที่มคีวามพิการ แม้กระทั่งพกิารอย่างสิน้เชิง พวกเขากม็ีศกัดิศ์รีทีม่ิอาจแยกออกไปได้ มพีันธกิจในชีวิต               
ของพวกเขา และพวกเขามไิดก้ลายเป็นเพียงวัตถุ แม้แต่ว่าในบางคร้ังพวกเขาจะดูเหมือนว่าเป็นผู้ถูกกระท าเท่านัน้ แต่ใน 
ความเป็นจริงมนัไม่เคยเป็นเช่นนั้นเลย 
 หลังจากพบกับพระนางมารีย์ ณ ถ้ ามัสซาเบรียล ขอบคุณส าหรับการภาวนาของแบร์นาแด็ต เธอได้แปรเปล่ียนความ 
อ่อนแอของเธอใหก้ลับกลายเป็นการใหค้วามช่วยเหลือผู้อื่น ขอบคุณต่อความรักทีไ่ด้กลับกลายเป็นความสามารถในการท าให้ 
เพื่อน พีน่้อง ได้พบความสมบูรณ์ยิ่งขึน้ เหนือสิ่งอื่นใด เธอไดอุ้ทศิชีวิตของเธอเพือ่ความรอดของมนุษยชาติ  “สตรีผู้งดงาม” ได้ 
ขอร้องเธอ ให้สวดภาวนาเพื่อบรรดาคนบาป ย้ าเตือนเราว่า บรรดาผู้เจ็บป่วย ผู้ทนทุกข์ทรมานมคีวามปรารถนามิใช่แคก่าร             
รักษาเท่านัน้ แต่ปรารถนาจะด ารงชีวิตคริสตชนที่แท้จริงด้วย โดยการมอบถวายตนเองในฐานะศษิย์ที่แท้จริงของพระคริสตเจ้า 
พระแม่มารีย์ได้มอบกระแสเรียกแห่งการเป็นผู้รับใช้ผู้เจ็บป่วยแก่แบร์นาแด็ต และเรียกเธอให้มาเป็นซิสเตอร์แห่งความรัก พันธกิจ 
ซึ่งเธอได้แสดงออกมาเป็นเคร่ืองหมายทีก่ลายเป็นแบบอย่างที่บรรดาผู้ปฏิบัติงานด้านสขุภาพอนามัยสามารถด าเนนิรอยตามได้ 
ดังนั้น พวกเราจึงควรวอนขอต่อพระนางมารีย์ผูป้ฏิสนธินิรมล ให้เรามพีระหรรษทานแห่งการตระหนักถึงบรรดาผู้เจ็บป่วยในฐานะ 
เป็นบุคคล ซึ่งต้องการการช่วยเหลือ ถึงแม้จะดูเหมือนเป็นปัจจัยพื้นฐาน แต่ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นได้ 
 ภาพลักษณข์องพระนางมารีย์ ผู้ประทำนควำมบรรเทำแก่บรรดำผู้เจ็บป่วย ฉายให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของพระศาสนจักร 
ในการอุทศิตนในทุกวันนี้ เพื่อบรรดาผู้มคีวามตอ้งการและบรรดาผู้ทนทุกข์ทรมาน ผลลัพธ์อนัเลอค่าของพระศาสนจกัรที่ฉับไว 
ต่อโลกแห่งความทุกข์ทรมานและความเจ็บป่วย เป็นเหตุผลให้เราส านึกในพระคุณขององคพ์ระคริสตเยซู ผู้ทรงนอบนอ้มตอ่ 
น้ าพระทัยของพระบิดาเจ้า กระทั่งยอมสิน้พระชนม์เพือ่เราบนไมก้างเขน เพือ่ให้มนุษยไ์ด้รับการไถ่บาป ความเป็นอันหนึ่ง 
อันเดียวกนัขององคพ์ระคริสตเจ้า พระบุตรของพระเจ้า ผู้ทรงบังเกิดจากพระนางมารีย์ เป็นการแสดงออกถึงพระพลานุภาพแห่ง 
ความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งปรากฎมาให้เหน็ในชีวิตของเรา  โดยเฉพาะในเวลาที่เราอ่อนแอ เจ็บปวด ถูกเยาะเย้ย และ 
ถูกรังเกียจ โดยคอ่ยๆ เติมพละก าลังแห่งความหวังที่ช่วยเหลือสนับสนุนและท าให้เราสามารถลุกขึ้นมาได้อกีคร้ัง 
 ความมั่งคั่งอนัยิ่งใหญ่แห่งมนุษยชาติและความเช่ือจะต้องไม่ถกูใช้อย่างสญูเปล่า แต่กลับเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้เปิดใจ 
ต่อความอ่อนแอตามประสามนุษย์ และข้อท้าทายในเร่ืองสุขภาพอนามัยและเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน ในโอกาสวันผู้ป่วยสากลนี้ 
เราสามารถพบกับแรงกระตุ้นใหม่ๆ เพือ่สนับสนนุส่งเสริมวัฒนธรรมที่เคารพต่อชีวิต สุขภาพและสิ่งแวดล้อมรอบข้าง อีกทั้ง             
ขอให้วันนี้ได้เป็นแรงบันดาลใจให้เราฟื้นฟูความพยายามของเราขึ้นใหม่ เพื่อปกป้องความเป็นหนึ่งเดียวและศักดิศ์รีของบุคคล 
ด้วยการแสวงหาความถูกตอ้งในเร่ืองค าถามทางชีวจริยธรรม การปกป้องผู้อ่อนแอและปกป้องสิ่งแวดล้อม 
 ในโอกาสวันผู้ป่วยสากลคร้ังที่ 25 นี้ พ่อขอร่วมใจสนับสนนุในค าภาวนาและเสริมแรงให้แก่บรรดาบุคลากรทางการแพทย์ 
พยาบาล อาสาสมคัร และแก่บรรดานักบวชชายหญิงผู้อทุิศตนในการดูแล รับใช้บรรดาผู้ที่เจ็บป่วยและผู้ที่มีความตอ้งการให้ 
สถาบันของพระศาสนจกัรและสถาบันทางโลกซึ่งได้ท างานช่วยเหลือนี้ และให้แก่บรรดาครอบครัวซึ่งก าลังดูแลรักษาด้วยความรัก 
เป่ียมล้นต่อผู้เจ็บป่วยภายในครอบครัว พ่อขออ านวยพรแก่ทกุคนให้ด ารงตนเป็นสัญลกัษณ์แห่งความช่ืนชมยนิดขีองความรัก 
และการประทับอยู่ขององคพ์ระผู้เป็นเจ้า และนักบุญคามิลโล เด แลลลิส องค์อุปถัมภข์องโรงพยาบาล และของผู้ท างานด้าน 
สุขภาพอนามยั และนักบุญ คุณแม่เทเรซาแห่งกลักัตตา มิชชันนารีแห่งความรักเมตตาขององคพ์ระผู้เป็นเจ้า 
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      พี่น้องชายและหญิงทกุท่าน บรรดาผู้เจ็บป่วย ผู้ปฏิบัติงานด้านสขุภาพอนามัย และบรรดาอาสาสมัครทั้งหลาย ขอให้เรา 
ยกค าภาวนาของพวกเราขึ้นไปยังพระนางมารีย์ เพื่อว่าโดยอาศัยค าวอนขอของพระแม่จะช่วยสนบัสนุน และด ารงอยู่เคยีงข้าง 
ความเช่ือของเรา และช่วยเราให้บรรลุถึงความหวังแห่งการรักษาและสุขภาพอนามัยที่ดีจากองคพ์ระคริสตเจ้า พระบุตรของ 
พระเจ้า รับรู้ถึงความเป็นพี่เป็นน้องและความรับผิดชอบ พันธกิจเพือ่การพัฒนาแบบองค์รวม และความช่ืนชมยินดขีอง 
ความกตญัญูรู้คุณในทกุคร้ังที่เรารู้สึกพิศวงในความ เช่ือและความรักของพระองค์ 
  ข้าแต่พระนางมารพย์ พระมารดาของชาวเราทั้งหลาย        

  ในองค์พระคริสตเจ้าพระแมท่รงต้อนรับเราทั้งหลายในฐานะบุตรของพระนาง 

   ทรงสนับสนุนการรอคอยด้วยความหวังภายในหัวใจของเรา 

   ทรงช่วยเราในความป่วยไข้และความทุกข์ทรมานของเรา 

  น าเราไปสู่องค์พระคริสตเจ้าพระบุตรของพระนางและทรงเป็นพพ่ชายของเรา 

           และช่วยเหลือเราใหไ้วว้างใจในองค์พระบดิาเจ้าผู้ทรงกระท าสิง่ทพ่ย่ิงใหญ่ 

  
พ่อขอระลึกถึงพวกลูกทกุคนในค าภาวนาของพ่อ และขออ านวยพรศักดิ์สิทธิ์มายังพวกลูกทุกคน 
 
วาติกัน, 8 ธันวาคม 2016 
โอกาสสมโภชพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล 

 
 
     
    
     
     

          
 
 
 
        สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส 
 
 

                                                          (แปลโดย.. คณะนกับวชคามิลเลียนประเทศไทย) 
                                                         ขอขอบคุณ .. บาทหลวงชัยศักดิ์ ไทยสนธิ    
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