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“““หนว่ยแพทย์พยาบาลคารติัสไทยแลนด์หนว่ยแพทย์พยาบาลคารติัสไทยแลนด์หนว่ยแพทย์พยาบาลคารติัสไทยแลนด”์ ” ” 
ภายใต้สภาพระสังฆราชคาทอลกิแห่งประเทศไทย  

    กรรมาธิการฝ่ายสงัคม สภาพระสงัฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย                     

     โดย คณุพ่อไพรชั ศรีประเสริฐ เลขาธกิารคารติสัไทยแลนด/์จติตาภบิาล                         
   ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย (แผนกสุขภาพอนามยั) น าทมี      
   แพทย ์จติอาสาเวชบุคคลฯ Camillian Task Force  รว่มกบั ฝา่ยสงัคม     
  สงัฆมณฑลสุราษฎรธ์านี  โดยคณุพ่อสวุฒัน์ เหลืองสอาด บรกิารตรวจ        

  รกัษาชาวบา้นทีป่ระสบภยัน ้าท่วมภาคใต ้ครัง้แรก ระหว่าง                                   
 วนัท่ี 13 - 16 มกราคม 2017  มคีณะนกับวชทีร่ว่มออกหน่วย                                         
ในครัง้นี้ คอื + คณะผูร้บัใชด้วงหทยันิรมลของพระแมม่ารยี ์                                                  
+คณะพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรงุเทพฯ +คณะธดิาเมตตาธรรม                                                                                      

+คณะภคนีิผูร้บัใชค้นปว่ยแห่งนกับุญคามลิโล  และคณะนกับวชคามลิเลยีน 
โดยใน+ วนัท่ี 12 มกราคม 2017 ทมีหน่วยแพทยค์ารติสัไทยแลนด ์ออกจาก  
ศูนยอ์ภบิาลคามลิเลยีน ลาดกระบงั เวลา 08.55 น. พรอ้มกบัโหลดยาและ 
เวชภณัฑ ์ดว้ยรถออฟโรด จ านวน 4 คนั เดนิทางมุง่สู่โรงเรยีนดรณุศกึษา อ.รอ่นพบิลูย ์
จ.นครศรธีรรมราช ในระหว่างเดนิทาง ขบวนรถตอ้งผ่านทีอ่.บางสะพาน จ.ประจวบครีขีนัธ ์ซึง่โดน  
   น ้าป่าไหลหลากในช่วงสองวนัทีผ่่านมาและมสีะพานช ารุด 
   2 สะพาน .. + วนัท่ี 13 มกราคม 2017 (เชา้) ตรวจรกัษา 
   ทีบ่า้นบางหมด ท่าขนาน อ.เชยีรใหญ่ จ.นครศรธีรรมราช 
   240 ครวัเรอืน ..(บ่าย) ตรวจรกัษาบา้นเกาะชยั หมูท่ี ่7 
   ต.ปากพนงั ฝ ัง่ตะวนัออก อ.ปากพนัง 4 หมู ่ รวม 350 ครวัเรอืน .. 
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+วนัท่ี 14 มกราคม 2017  รถขบวนทัง้หมด 16 คนั หน่วยแพทยค์ารติสั ฝา่ยสงัคมฯ 
สุราษฎรธ์านี เดนิทางออกหน่วยแพทยต์รวจทีว่ดัหวัไทรมา้ ต.เครง อ.ชะอวด 4 หมู ่
590 ครวัเรอืน / (บ่าย) ตรวจรกัษาใหผู้ป้ระสบภยัน ้าท่วม รพสต. บา้นทา้ยทะเล 
ต.การเกด อ.เชยีรใหญ่ มผีูม้ารบับรกิาร 123 คน  นอกจากนัน้ มโีรงเรยีนต่างๆ    
ในพืน้ทีไ่ดจ้ดัเตรยีมถุงยงัชพีใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัน ้าท่วม  
จ านวน 575 ครวัเรอืน จาก 3 หมูบ่า้น..  พรอ้มกนันี้ 
คณุพ่อไพรชั ศรีประเสริฐ รว่มกบั ฝา่ยสงัคม สุราษฎรธ์านี 
และทมีหน่วยแพทย ์จติอาสาเวชบุคคล  CTF  น าโดย  
ผศ.นพ.วรวฒิุ จรรยาวนิชย ์  แพทยห์ญิงวนิดา นาจรงุ  
แพทยห์ญิงพิชญนาถ วีรานนท ์ พยาบาล 7 ท่าน และ ผูช้่วยพยาบาล 10 ท่าน แบ่งทมีจติอาสาออกเยีย่ม และใหบ้รกิาร 
ตรวจรกัษาผูป้ระสบภยัน ้าท่วมตามบา้น.... ด้วยสถานการณ์ ฝนทีต่กหนกัต่อเน่ืองในพืน้ทีภ่าคใต ้ท าใหเ้กดิน ้าปา่ไหลหลาก 

และน ้าท่วมฉบัพลนัใน 10 จงัหวดั ไดแ้ก่ พทัลุง นราธวิาส ยะลา 
สงขลา ปตัตานี ตรงั นครศรธีรรมราช สุราษฎรธ์านี ชุมพร และ 
ประจวบครีขีนัธ ์ รวม 68 อ าเภอ 381 ต าบล 2,507 หมูบ่า้น  
ผูเ้สยีชวีติ 6 ราย   จงัหวดัพทัลงุ  น ้าไหลหลากเขา้ท่วมพืน้ที ่11 
อ าเภอ ไดแ้ก่ อ.เมอืงพทัลุง อ.กงหรา  อ.ศรนีครนิทร ์
อ.ควนขนุน อ.ปากพะยนู อ.ศรบีรรพต อ.เขาชยัสน   

  อ.ปา่บอน  อ.บางแกว้ อ.ปา่พะยอม และ อ.ตะโหมด รวม   
  52 ต าบล  507 หมูบ่า้น ประชาชนไดร้บัผลกระทบ 29,327  
  ครวัเรอืน   จงัหวดันราธิวาส  น ้าไหลหลากเขา้ท่วมพืน้ที ่    
  13 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ.เมอืงนราธวิาส  อ.ระแงะ อ.รอืเสาะ อ.ศรสีาคร อ.แวง้ อ.สุครินิ อ.สุไหงโกลก 

อ.สุไหงปาด ีอ.จะแนะ อ.เจาะไอรอ้ง อ.ยีง่อ อ.ตากใบ และ อ.บาเจาะ รวม 75 ต าบล 502 หมูบ่า้น               
ประชาชนไดร้บัผลกระทบ 29,535 ครวัเรอืน ผูเ้สยีชวีติ 2 ราย  จงัหวดัยะลา น ้าไหลหลากเขา้ 
ท่วมพืน้ที ่4 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ.เมอืงยะลา อ.รามนั อ.ยะหา และ อ.บนันงัสตา รวม 35 ต าบล 159 
หมูบ่า้น ประชาชนไดร้บัผลกระทบ 4,986 ครวัเรอืน 16,654 คน จงัหวดัสงขลา น ้าไหลหลาก 
เขา้ท่วมพืน้ที ่7 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ.หาดใหญ่ อ.นาหมอ่ม อ.สะเดา อ.สะบา้ยอ้ย อ.วนเนียง 

อ.รตัภมู ิและ อ.คลองหอยโขง่ รวม 29 ต าบล 189 หมู่บา้น 
ประชาชนไดร้บัผลกระทบ 4.793 ครวัเรอืน อพยพ 52 ครวัเรอืน 
ผูเ้สยีชวีติ 2 ราย จงัหวดัปัตตานี น ้าไหลหลากเขา้ท่วมพืน้ที ่6 
อ าเภอ ไดแ้ก่ อ.โคกโพธิ ์อ.ยะรงั อ.กะพอ้ อ.หนองจกิ 
อ.เมอืงปตัตานี และ อ.สายบุร ี รวม 36 ต าบล 111 
หมูบ่า้น จงัหวดัตรงั น ้าไหลหลากเขา้ท่วมพืน้ที ่4 
อ าเภอ ไดแ้ก่ อ.นาโยง อ.รษัฎา  อ.เมอืงตรงั และ 
อ.หว้ยยอด รวม 21 ต าบล 185 หมูบ่า้น ประชาชนไดร้บัผลกระทบ 7,824 
ครวัเรอืน จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี น ้าไหลหลากเขา้ท่วมพืน้ที ่7 อ าเภอ ไดแ้ก่ 
อ.กาญจนดษิฐ ์อ.บา้นนาสาร อ.ดอนสกั อ.ท่าชนะ อ.เกาะสมุย อ.ไชยา 
และอ.เมอืง สุราษฎรธ์านี รวม 20 ต าบล 116 หมูบ่า้น ....      

 ฝ่ายสังคม สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี : สรุปสถานการณ์ฯ 
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    จงัหวดันครศรีธรรมราช  น ้าไหลหลากเขา้ท่วมพืน้ที ่17 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ.ชะอวด อ.สชิล อ.ทุ่งสง อ.จฬุาภรณ์               
อ.รอ่นพบิลูย ์อ.ท่าศาลา อ.นาบอน อ.พปินู อ.ชา้งกลาง อ.ฉวาง อ.นบพติ า อ.เมอืงนครศรธีรรมราช อ.พระพรหม อ.เชยีรใหญ่ 

อ.ขนอม อ.พรหมครี ีและ อ.ลานสกา รวม 98 ต าบล 626 หมูบ่า้น ประชาชนไดร้บัผลกระทบ                      
72,337 ครวัเรอืน  ผูเ้สยีชวีติ 2 ราย  จงัหวดัชุมพร น ้าไหลหลากเขา้ท่วมพืน้ที ่4 อ าเภอ 
ไดแ้ก่ อ.ทุ่งตะโก อ.พะโต๊ะ อ.หลงัสวน และ อ.ละแม รวม 11 ต าบล 91 หมูบ่า้น ประชาชน 
ไดร้บัผลกระทบ 500 ครวัเรอืน  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  น ้าป่าไหลหลากเขา้ท่วมพืน้ที ่
อ.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย  อ.ทบัสะแก ความเสยีหายมากมาย (ยงัไมไ่ดป้ระเมนิ) ...          

 จากสถานการณ์ดงักล่าวน้ี  ทมีหน่วยแพทย ์พยาบาล อาสาคารติสัไทยแลนด ์ลงช่วยผูป้ระสบภยัน ้าท่วม 
ภาคใต ้ครัง้ท่ีสอง ภายในพืน้ที ่จ.นครศรธีรรมราช ระหว่างวนัจนัทรท่ี์ 6 ถงึ วนัศกุรท่ี์ 10 กมุภาพนัธ ์2017 ทมีหน่วยแพทย ์
ออกเดนิทางจากศูนยอ์ภบิาลคามลิเลยีน ลาดกระบงั ตัง้แต่เวลาเชา้ 05.00 น. ดว้ยรถตู ้2 คนั 
และรถปิคอพัส าหรบับรรทุกยาและเวชภณัฑ ์1 คนั มสีมาชกิรว่มเดนิทางทัง้หมด 14 คน 
ทมีเดนิทางถงึทีโ่รงเรยีนดรุณศกึษา รอ่นพบิลูย ์ไดพ้บกบั ซิสเตอรน์รา นิยมไทย อธกิาร 
หมูค่ณะของซสิเตอรค์ณะผูร้บัใช ้ทีป่ระจ าอยูท่ีโ่รงเรยีนแห่งนี้ ซสิเตอรว์นัเพญ็ เชือ้รมัย ์และ 
ซสิเตอรส์ุมติรา โจสรรคนุ์สนธิ.์.สมาชกิทานอาหารเยน็และต่างกเ็ขา้พกัผ่อน เน่ืองจากเหน่ือย 
จากการเดนิทาง + วนัองัคารท่ี 7 กมุภาพนัธ ์2017 ทมีงานตื่นแต่เชา้รว่มพธิบีูชาขอบพระคุณ 
ประธานโดย คณุพ่อไพรชั ศรีประเสริฐ .. จากนัน้ ทานอาหารเชา้รว่มกนัทุกคน และออก            

เดนิทางไปโรงเรยีนดรณุศกึษา 2 จฬุาภรณ์ เขต อ.จฬุาภรณ์ 
จ.นครศรธีรรมราช ใชเ้วลาไมถ่งึครึง่ชัว่โมงถงึจุดหมาย..ทางโรงเรยีนไดจ้ดัใหม้กีารต้อนรบัทมีงาน 
โดยนกัเรยีนทัง้โรงเรยีน และไดเ้ชญิให ้คุณพ่อไพรชั กล่าวแก่บรรดานกัเรยีนและคร ูโดยไดก้ล่าว 
ถงึสิง่ส าคญั 2 ประการ ทีเ่ดก็นกัเรยีน พงึตอ้งเอาใจใส่คอื 1.ตอ้งแสวงหาความรูใ้หม้าก และ  
2.ตอ้งมคีุณธรรม ซึง่ไดเ้หน็ว่าทางโรงเรยีนไดจ้ดัการเรยีนการสอนใหม้ทีัง้สองอยา่งครบถว้น..                 
       จากนัน้.. เริม่เปิดใหบ้รกิารแก่ชาวบา้นผูป้ระสบภยัน ้าท่วมพืน้ที ่
อ.จฬุาภรณ์ ประสบภยัน ้าท่วมตัง้แต่เดอืนธนัวาคม 2016 - มกราคม 2017 
แมจ้ะมอีกีหลายหมู่บา้นทีย่งัมนี ้าท่วมอยู ่แต่ปรมิาณน ้าลดลงตามล าดบั..     
    วนัน้ีหน่วยแพทยค์ารติสั ใชอ้าคารเอนกประสงคข์องโรงเรยีนเป็นพืน้ที ่
ตัง้หน่วยใหบ้รกิารแก่ผูป้ระสบภยั มผีูร้ว่มออกหน่วยในวนัแรก คอื                       
+ จติอาสาเวชบุคคล + ฝา่ยสงัคม สงัฆมณฑลสุราษฎรธ์านี +ซสิเตอร ์
คณะผูร้บัใชด้วงหทยันิรมลของพระนางมารยี ์+เซอรเ์ซนตป์อล เดอ ชารต์ร 
+ซสิเตอรค์ณะธดิาเมตตาธรรม +คณะครขูองโรงเรยีนดรุณศกึษา 
+บุคลากรทางการแพทยจ์าก รพสต.จฬุาภรณ์ (แพทยท์างเลอืกฝงัเขม็) 

ผูม้ารบับรกิารค่อยๆทยอยกนัมาเป็นชุดๆ ซึง่ส่วนหนึ่งเป็นผูป้กครองของนกัเรยีนดงักล่าว.. 
การใหบ้รกิารต่อเนื่องไปจนถงึบ่าย 4 โมงเยน็ จงึไดปิ้ดหน่วย.. 
ในระหว่างวนัด าเนินการใหบ้รกิารในวนันี้. มที่านสาธารณสุข อ.จฬุาภรณ์ 
(นายเกษมสนัต ์ชคูง) และนักวชิาการ สาธารณสุขช านาญการ และผูช้่วย 
สาธารณสุข อ.จฬุาภรณ์ (นางอมตา จนัทรป์าน ) และ นายธรรมสถติ พบิลูย ์ 
(หมอหนึ่ง) ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล อ.จฬุาภรณ์  และทมีงานมาเยีย่ม 

หน่วยแพทยด์ว้ย..    
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   ในภาคบ่ายทางหน่วยไดแ้บ่งทมีเยีย่มบา้นโดยม ีแพทยห์ญิงวนิดา นาจรงุ                
ซิสเตอร ์Malue และ เซอรม์กัดาเลนา ดาวดี เป็นผูน้ าทมีตรวจเยีย่มผูป้ว่ยตาม 
บา้น 3 ราย . สรุปในวนัแรกหน่วยแพทยพ์ยาบาลคารติสัใหบ้รกิารผูป้ว่ย จ านวน 193 ราย 
(ฝงัเขม็ จ านวน 20 ราย เยีย่มผูป้ว่ยตดิเตยีง 3 ราย) ทมีเยีย่มบา้นแวะชมโรงพยาบาล 
จฬุาภรณ์ดว้ย.. ทมีหน่วยแพทยฯ์กลบัมาพกัทีโ่รงเรยีนดรณุศกึษาเช่นเดมิ และมรีายการ             

 ช่วยตรวจเดก็ประจ าของโรงเรยีนจ านวน 20 ราย..                         
+วนัพธุท่ี 8  กมุภาพนัธ์  2017.. วนัน้ี..หน่วยแพทยอ์อกเดนิทาง 
ไปยงัพืน้ทีห่มู ่3 ต.เกาะทวด อ.ปากพนงั หมู่บา้นแห่งนี้มปีระชากร 274 ครวัเรอืน 
น ้าเพิง่ลดแต่ยงัมนี ้าท่วมขงัตามสวนปาลม์น ้ามนั สวนสม้โอทบัทมิสยาม นาขา้ว  

หน่วยแพทยค์ารติสัใชพ้ืน้ทีข่องศาลาเอนกประสงคท์ีบ่า้นผูน้ าชุมชน.ภาคบ่ายของวนัที ่8 กุมภาพนัธ ์
2017 นี้ ออกหน่วยใหบ้รกิารที ่ม.2 ต.เกาะทวด อ.ปากพนงั จ.นครศรธีรรมราช พืน้ทีน่ี้ตอ้งใหบ้รกิาร  

 ในเตน้ทท์ีต่ ัง้อยูบ่นถนนกลางหมู่บา้นเพราะน ้ายงัท่วมขงัอยูเ่ป็น    
 เวลา 2 เดอืนกว่าแลว้ ขณะน้ีก าลงัเริม่ลดลงตามล าดบั.. สรปุบ่ายนี้   
 ใหบ้รกิารผูป้ว่ย จ านวน 80 ราย เยีย่มผูป้ว่ยทีบ่า้น 3 ราย  โดย                                 
นายแพทยว์รวฒิุ จรรยาวนิชย ์และ คุณดวงเดอืน จริะภทัรศลิป์                                                     
(พยาบาลเวรปฏบิตัจิากราชบุร)ี จ านวน 120 ครวัเรอืน .. หลงัจาก 

เสรจ็ภารกจิประจ าวนั..หน่วยแพทยไ์ดแ้วะทีน่ ้าตกหลงัโรงเรยีนดรณุศกึษาเพื่อพกัผ่อนเลก็น้อย...   
+ วนัท่ี 9 กมุภาพนัธ ์2017 หน่วยแพทยใ์หบ้รกิารตรวจรกัษา ม.1 บา้นหลู่อง อ.ปากพนงั   

จ านวน 210 ครวัเรอืน / ม.2 จ านวน 350 ครวัเรอืน                                                                                                                                                                       

+ 10 กมุภาพนัธ ์2560 หน่วยแพทยใ์หบ้รกิารตรวจรกัษา ม.5                                                  
บา้นหลู่อง อ.ปากพนงั  จ านวน  320 ครวัเรอืน บา้นหนองหนอน อ.เมอืง                                                                           
จ.นครศรธีรรมราช จ านวน 380 ครวัเรอืน 
  จากนัน้.. ทมีหน่วยแพทยอ์อกเดนิทางกลบักรงุเทพ หลงัจากเสรจ็งาน                   
 ในตอนเยน็เวลาประมาณ 16.00 น. เพื่อใหท้นัวนัรุ่งขึน้ทีห่น่วยแพทย ์ 
 จติอาสาอกีชุดหนึ่งจะตอ้งเดนิทางไปออกหน่วยเขตอภบิาล เขต 2                           
 สงัฆมณฑลนครสวรรค ์(พืน้ทีเ่พชรบรูณ์ พษิณุโลกฯลฯ ทนัท.ี.>>    
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"แบ่งปันความรัก ตามรอยเท้าพ่อ""แบ่งปันความรัก ตามรอยเท้าพ่อ""แบ่งปันความรัก ตามรอยเท้าพ่อ"   

ค่ายแบ่งปันความรกัและหน่วยแพทยต์รวจรกัษาสุขภาพในพื้นท่ีสงู ครัง้ท่ี  2/2017                                                                                 
ณ พืน้ทีบ่า้นขุนน ้าคบั บา้นหว้ยไซ บา้นหว้ยทรายเหนือ                                          
บา้นใหมภู่หนิรอ่งกลา้ บา้นนาสะอุง้ เขตแพรธ่รรมเขก็น้อย                                                  
จงัหวดัเพชรบรูณ์ จ านวน 700 ครวัเรอืน ระหว่าง วนัท่ี 12 - 14 กมุภาพนัธ์ 2017  จด้โดย                                                                      
ชมรมเวชบคุคลคาทอลิก สงัฆมณฑลนครสวรรค ์ รว่มกบั   

ชมรมเวชบคุคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย โรงเรยีนสรา้งสุขผูส้งูวยั  อาสนวหิารนกับุญอนันา 
เทศบาลนครนครสวรรค ์ โรงเรยีนลาซาลโชตริว ีนครสวรรค ์โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ นครสวรรค ์ 
โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ ศรเีพชรบูรณ์ โรงเรยีนเซนต์นิโกลาส พษิณุโลก สโมสรไลออนส ์ปากน ้าโพ 
นครสวรรค ์ชมรมรวมใจรกั นครสวรรค ์รา้นทองใบเบเกอรร์ี ่นครสวรรค ์กลุ่มจติอาสานครสวรรค ์และกลุ่มจติอาสา LOVE IN 
GRACE กทม. และผูม้จีติศรทัธา ..สขุใจทัง้ผูใ้ห้และผู้รบั...แบ่งปันความรกั ตามรอยเท้าพ่อ..  
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https://www.facebook.com/nshealthcare


.. โดยน าเครือ่งอุปโภค บรโิภค ผา้ห่ม ตะเกยีงโซล่าเซล แว่นสายตา ยาธาตุน ้าขาว 
ยาแกไ้อ ยาทานวดแกป้วดเมือ่ย น ้าปลาตราหอยหลอด เตา้เจีย๊วจีแ้ซ นมกล่อง 
เมลด็ผกัสวนครวั เสือ้กนัหนาว เสือ้ กางเกงนกัเรยีน รองเทา้แตะ บะหมีส่ าเรจ็รปู 

ขนมเคก้ทองใบเบเกอรร์ี ่ขนมขบเคีย้วตรา FF ตุ๊กตา กระเป๋าสตางคเ์ดก็ๆ 
ของเล่นและอื่นๆ อกีมากมายไปมอบ..  กิจกรรมตรวจรกัษา..  โดยทมีหน่วยแพทย ์พยาบาล 
จติอาสาเวชบุคคล  Camillian Task Force  ม ีนายแพทยฤ์ทธิไกร อคัรสกลุนิธิโชติ รว่มดว้ย 
ผศ.นพ.ดร.ประทีป วรรณิสสร   ผศ.นาฎวิมล งามศิริจิตต์ / 

แพทยห์ญิงวนิดา นาจรงุ   นายแพทยพ์ลูสขุ  สมร่าง  อาจารยอ์รพิน แสงสว่าง  และ 
จติอาสาเวชบุคคลคาทอลกิฯนครสวรรค ์จดัใหบ้รกิารตรวจรกัษาสุขภาพในพืน้ที ่                                       

+ วนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2017 คณะแพทย ์พยาบาล 
บรกิารตรวจสุขภาพใหช้าวบา้นถิน่-ลัว่ ทีบ่า้นขนุน ้าคบั 
อ.ชาตติระการ จ านวน 119 ราย/บา้นหว้ยน ้าไซ อ.โนนไทย จ.พษิณุโลก 
จ านวน 91 ราย และใหค้วามสนุกสนาน มอบเครือ่งอุปโภค-บรโิภค 
ผา้ห่ม จ านวน 220 ครอบครวั                                                     

+ วนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2017  บา้นใหมร่อ่งกลา้ อ.นครไทย 
จ.พษิณุโลก พืน้ทีอ่ภบิาล วดัแมพ่ระกวัดาลเูป้ โดยม ี
คณุพ่อทศพร นารินรกัษ์  เป็นเจา้อาวาส  จ านวน 69 คน  

+ วนัท่ี 14 กมุภาพนัธ ์2017 ศาลาอเนกประสงค ์
บา้นนาสอุง้ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 
..โครงการเสรจ็ส้ินเรียบร้อย พรอ้มความสุข 
และมติรภาพในค่ายแบ่งปนัความรกั...ทุกคน 
เดนิทางกลบัถงึบา้นดว้ยความปลอดภยั และ 

อิม่บุญกนัทัว่หน้า....>> 
  
. 
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                              วันพุธก่อนวันอาทิตย์แรกของเทศกาลมหาพรต  
  สัตบุรุษจะรับเถ้า เป็นการเริ่มต้นเทศกาลมหาพรต             

    พิธีเสกและโรยเถ้า ตามปกติจะท าในพิธีมสิซา  หลังอ่านพระวรสารและบทเทศน์  ซึง่   
ให้ความหมายว่า พระวจนะของพระเป็นเจา้ เป็นพลงัส าคัญที่ปลุกเรา้ จิตใจของคริสตชน 
ให้ส านึกตน กลับใจ และใช้โทษบาปในเทศกาลมหาพรตนี ้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงคข์อง 
การถอ่มตน ในเทศกาลนีจ้งึมกีารปฏิบัติต่างๆ ดังนี ้:  + ตามโบสถต์า่ง ๆ ในช่วงระหว่าง 
เทศกาลจะจดัดอกไม้นอ้ยลง เชิงเทียนบนพระแท่น ก็จะเปลี่ยนเปน็เชิงเทียนแบบเรียบงา่ย 

ดนตรจีะบรรเลงเบา ๆ + เมือ่ประกอบพิธีกรรม บาทหลวง จะสวม 
อาภรณ์ศักดิส์ิทธิ ์ สีม่วง ซึ่งสือ่ความหมายถงึการถ่อมตนส านึกผิด  
+ การอดอาหาร  + มี "กระปกุมหาพรต" ให้ชาวครสิตอ์ดออมน าไป 
บรจิาคให้ผูย้ากไร้ + ภาวนาเป็นพิเศษทั้งตามโบสถแ์ละตามบ้านเรือน   
 เมื่อครบ 40 วัน เปน็วันฉลองพระเยซูคืนพระชนม ์เหมอืนกับ 
การอดทนล าบากในช่วงเทศกาล แต่เมื่อตอนทา้ยจะมีการเฉลิมฉลอง 
อย่างยิ่งใหญ ่(วันปสักา) เฉกเช่นเดียวกับหลักความเชื่อที่ว่าพระเยซู 
ถูกตรงึกางเขน ปฏิบตัิอย่างต่ าต้อยที่สดุ แต่พระองคจ์ะเสดจ็มาใหม่ 
ใน พระสิริรุง่โรจน ์

“ เทศกาลมหาพรต ”  
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1


       แผนกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย(COERR) โดย ส านักงานโคเออร์ กาญจนบุรี 
น าโดย คณุสายณัห ์ธรรมอยู่ ผูจ้ดัการสนาม รว่มกบัหน่วยแพทยจ์ติอาสาเวชบุคคล 
คณุพ่อไพรชั ศรีประเสริฐ ผูช่้วยกรรมาธกิารฝ่ายสงัคม สภาพระสงัฆราชคาทอลกิ ฯ 

และน าทมีออกหน่วยฯ โดย คณุสมจิตร ์ศกัด์ิสิทธิกร (ประธานเวชบุคคลฯสงัฆมณฑลราชบุร)ี 
และ CTF ภายใตค้ารติสัไทยแลนด ์รว่มกนัจดัหน่วยแพทยพ์ยาบาลเคลื่อนทีใ่หบ้รกิารตรวจรกัษา 

แก่ชาวบา้นทีห่มูบ่า้นอมัรา เขตทวาย เมยีนมา่ร ์โดยเดนิทางเขา้หมู่บา้น 
เมือ่วนัที ่2 มนีาคม 2017 ไดเ้ขา้เยีย่มหน่วยปฐมพยาบาล (คลนิิก) กระท่อมไมไ้ผ่ 
ในพืน้ที ่เป็นหน่วยปฐมพยาบาลทีม่ผีูป้ว่ยนอนรบัน ้าเกลอื เดก็เป็นไข ้ผูป้ว่ยอื่นๆ          

เริม่ใหบ้รกิารตัง้แต่ช่วงเชา้ถงึบ่าย มผีูร้บับรกิาร ผูใ้หญ่ จ านวน 
53 คน เดก็ จ านวน 87 คน  จากสภาพในพืน้ทีด่งักล่าว..       
ทางหน่วยแพทยพ์ยาบาลคาริตสั จงึได ้

มอบยาและเวชภณัฑจ์ านวนมาก เพื่อใหท้างหน่วยปฐม 
พยาบาลของชุมชนแห่งน้ีไดไ้วใ้ชด้แูลผูป้ว่ย ซึง่ส่วนใหญ่ 
ไมม่ทีางเลอืกในเรือ่งการบรกิารทางการแพทยม์ากนกั.. 

และจากสภาพชัน้เกบ็ยาภายในคลนิิกทีต่อ้งดแูลชาวบา้นสองหมูบ่า้น โดยที ่
หมูบ่า้นหนึ่งตอ้งใชเ้วลาในการเดนิทางมาใชบ้รกิาร และ สมดุบนัทกึคนไข ้

เครือ่งมอืทางการแพทยท์ีจ่ าเป็นตอ้งใชป้ระจ า 
และเครือ่งนึ่งเครือ่งมอื เป็นเพยีงซึง้นึ่งอาหาร 
ณ คลนิิกแห่งนี้ ..รายการทีท่างหน่วยแพทยฯ์ 
ไดใ้หไ้วเ้ท่าทีพ่อมแีบ่งปนัในวนัน้ี.. 
(ตามรายการทีเ่หน็ในสมดุ) 

   ขอขอบคณุเครือข่ายต่างๆทีไ่ดม้อบยาและ  
เวชภณัฑใ์หแ้ก่ทางหน่วยแพทยเ์วชบุคคล และ 
CTF ซึง่ไดม้โีอกาสน ามาช่วยเหลอืผูท้ีอ่ยูห่่างไกล 
เหล่านี้.. (ยาและเวชภณัฑเ์พยีงน้อยนิด แต่อาจมคี่าหมายถงึชวีติใน 
พืน้ทีเ่หล่านี้)..  ขณะน้ี..ทางหน่วยแพทยพ์ยาบาลฯ รบัปากทีจ่ะจดัหา 
แทง้คน์ ้าส าหรบัเกบ็น ้าประปาในหมูบ่า้นแห่งนี้เพื่อคุณภาพชวีติของ 
ชาวบา้น.ถ้าจะมีท่านใดอยากรว่มมสี่วนในการสนบัสนุน น ้าเพ่ือชีวิต 

ส าหรบัหมูบ่า้นแห่งนี้ขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ ทีน่ี้ดว้ย..>> 
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กจิกรรมงานวันผู้ป่วยสากล กจิกรรมงานวันผู้ป่วยสากล กจิกรรมงานวันผู้ป่วยสากล    
ระดับสังฆมณฑล (11 กุมภาพันธ ์201ระดับสังฆมณฑล (11 กุมภาพันธ ์201ระดับสังฆมณฑล (11 กุมภาพันธ ์201777)))   

สังฆมณฑลราชบรุี สังฆมณฑลราชบรุี สังฆมณฑลราชบรุี    

ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อและวนัผูป้ว่ยสากล ครัง้ที ่25  ณ  
วดัแม่พระประจกัษ์เมืองลูรด์ ท่าเรือ จงัหวดักาญจนบรีุ  
เมือ่วนัที ่12 กุมภาพนัธ ์2017  โอกาสน้ีพระคุณเจา้ รบัศลีเจมิ 
จาก คณุพ่อธาดา พลอยจินดา  และโปรดศลีเจมิคนไขใ้หก้บั  

 ผูเ้จบ็ปว่ย ผูส้งูอาย ุและผูม้ารว่มงานฯ..    

    ชมรมเวชบคุคลคาทอลิก สงัฆมณฑลราชบุรี ใหบ้รกิารตรวจสุขภาพเบือ้งตน้ 
 แก่ผูส้งูอายแุละพีน้่องทีม่าร่วมฉลองชุมชนแห่งความเชื่อและผูร้บัศลีเจมิคนไข ้ใน  
 วนัผูป้ว่ยสากล จ านวนรวม 238 ท่าน ..>> 

พระสงัฆราชยอหน์บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ         
เป็นประธานในพธิบีูชาขอบพระคุณ   

และจดัพธิรีบัศลีเจมิคนไขใ้หก้บับรรดาผูป้ว่ยและผูส้งูอาย ุ 

สังฆมณฑลเชียงใหม่สังฆมณฑลเชียงใหม่สังฆมณฑลเชียงใหม ่  

แผนกสุขภาพอนามัย สังฆมณฑลเชียงใหม่ 
รว่มกบั ทมีอาสาสมคัรวดันักบุญเปโตร อ.แมล่าน้อย จ.เชยีงใหม ่จดักจิกรรมบรกิารวดัความดนั 
ใหก้บักลุ่มผูส้งูอายโุอกาสวนัผูป้ว่ยสากล (11 กุมภาพนัธ ์2017) สวดภาวนาเปิดกจิกรรม โดย 
คณุพ่อธรรมนูญ จินดาดจุสายชล  ผูอ้ านวยการฝา่ยสงัคม / เจา้อาวาสวดันกับุญเปโตร 
บา้นปา่หมาก จ.แมฮ่่องสอน มผีูส้งูอายุมารบับรกิาร จ านวน 47 คน  หลงัจากนัน้ตวัแทน 

ผูส้งูอายไุดเ้ชญิ ซิสเตอรล์ าดวน ศรีเจริญตระกลู 
ใหข้อ้คดิกบัลกูหลานเรือ่งการเคารพการใหเ้กยีรตบิดิา 
มารดาและคุณค่าของผูส้งูอาย ุโดยยกตวัอยา่งพระด ารสั 
พระสนัตะปาปาฟรงัซิส ทีท่รงชีใ้หเ้หน็ว่า ลกูหลาน 
 ทีไ่มด่แูลเอาใจใส่พ่อแม ่ปูย่่า ตา ยาย และทอดทิง้ 

ผูส้งูอาย ุแบบน้ีถอืว่าเป็นบาปหนกั และทีใ่ดทีไ่มใ่หเ้กยีรตผิูส้งูอาย ุทีน่ัน่กไ็ม่มอีนาคตให ้
เยาวชนลกูหลานของตน และระหว่างพธิบีชูาขอบพระคุณ  คุณพ่อเจา้อาวาสไดท้ าพธิ ี
โปรดศลีเจมิคนปว่ยใหก้บัผูส้งูอายแุละผูป้ว่ย โอกาสวนัผูป้ว่ยสากล เมือ่ วนัอาทิตยท่ี์ 12 กมุภาพนัธ ์ 2017..>> 
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       โอกาสวนัผู้ป่วยสากล วดันักบญุคามิลโล ศรีวิเชียร     

   สตับุรษุวดันกับุญคามลิโล  พรอ้มใจกนัจดังานวนัผูป้ว่ยสากล  
รว่มพธิบีชูาขอบพระคณุ รบัศลีเจมิคนไข ้ไตรต่รองบทบาทของ 
พระมารดาของพระองคถ์งึอศัจรรยค์รัง้แรกของพระองค ์ และ
ภาวนาวอนขอต่อองคพ์ระเยซูเจา้ โดยผา่นทางค าเสนอวงิวอน
ของพระนางมารยี ์ใหท้รงประทานทา่ทแีหง่ความพรอ้มทีจ่ะรบัใชผู้ท้ีอ่ยู่ในความตอ้งการ

และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในพีน้่องของเราทีก่ าลงัเจบ็ปว่ย ดงันัน้ ในวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ ์ค.ศ.2017                                              

   คณุพ่อเอกชยั ผลวารินทร ์เจา้อาวาสวดันกับุญคามลิโล  ศรวีเิชยีร      
จดักจิกรรม..เริม่เวลา 09.00 น. ถงึเวลา 16.00 น.  + ซอ้มเดก็ช่วยมสิซา   
โดยใหเ้ดก็พเิศษและผูส้งูอายเุป็นผูช้่วย รวมทัง้ใหผู้ส้งูอายอุ่านบทอ่าน    
+ เตรยีมจติใจรบัศลีเจมิผูป้่วย  + จดัพธิบีชูาขอบพระคุณ ไตรต่รองสาร  

พระสนัตะปาปา และโปรดศลีเจมิ + คณะเซนตป์อล เดอ ชารต์ร และจติอาสาเวชบุคคลฯในพืน้ที ่
ตรวจสุขภาพผูส้งูอาย ุจ านวน 34 คน  + ผูส้งูอายแุละเดก็ในหมูบ่า้น
รบัประทานอาหารรว่มกนัในโอกาสวนั
ผูป้ว่ย + ส่งศลีมหาสนิท และเจมิศลี
ใหก้บัผูป้ว่ยทีไ่มส่ามารถมารบัศลีเจมิ
ทีว่ดัได ้..>>  

   วัดนักบุญคามิลโล ศรวีเิชียร ฉลองวันผู้ป่วยสากล ปี ค.ศ. 2017 
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สังฆมณฑลนครสวรรค์ สังฆมณฑลนครสวรรค์ สังฆมณฑลนครสวรรค์    
เวชบุคคลสังฆมลฑลนครสวรรค์   
ณ พี้นที่เขต 3 แม่สอด จัดงาน            
“วันผู้ป่วยสากล ปี ค.ศ.2017”  

   วดันักบญุเทเรซา แม่สอด จ.ตาก  วดันักบญุเปโตร พะเดะ๊                              
 จากเมยีนมาร ์ชายแดน ผูส้งูอายชุาวยโุรป และปกากะญอ รว่ม                                             
 งานวนัผูป้ว่ยสากลและโปรดศลีเจมิผูป้ว่ย มผีูป้ว่ยและผูส้งูอาย ุ                                            
 ประมาณ 30 คน จดัขึน้เมือ่วนัที ่5 กุมภาพนัธ ์2017 ณ เขต                                    
 วดันกับุญเทเรซา แมส่อด จงัหวดัตาก ...                                                      
   พระสงัฆราชยอแซฟ พิบูลย ์วิสิฐนนทชยั รว่มดว้ย คณุพ่อส าราญ ลออสิทธิภิรมย ์และ  
คณุพ่อยออากิม จากเมยีนมาร ์เป็นผูถ้วายบชูามสิซาขอบพระคุณ 

 ซึง่บรรดาผูป้ว่ยและผูส้งูอายตุ่างมคีวามเชื่อในพระหรรษทานแห่ง                                              
 ศลีศกัดิส์ทิธิ ์ทีเ่ป็นพลงัในยามเจบ็ปว่ยและความอ่อนแอจากวยัที ่                                   
 ชราภาพลง ...  อน่ึง ก่อนจะจดัวนัผูป้ว่ยสากลและศลีเจมิผูป้ว่ย      
 ภคนีิผูร้บัใชค้นปว่ยแห่งนกับุญคามลิโล ไดเ้ยีย่มผูป้ว่ยตามบา้น                    
 เพื่อเตรยีมจติใจ และหากท่านใดประสงคร์บัศลีอภยับาปกไ็ดจ้ดั                                                 
เตรยีมใหไ้ดร้บั และไดแ้บ่งปนัสารจากสมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซสิ             
และสารจากพระสงัฆราชฟิลปิ บรรจง ไชยรา คุณพ่อไพรชั ศรปีระเสรฐิ                         
 เพื่อเป็นแนวทางในการอภบิาลโอกาสวนัผูป้วยสากล ส่งเสรมิมติ ิ                  
การรบัความทุกขท์รมานดว้ยความเชื่อในการไถ่กู้ของพระครสิตเจา้  

การจดัวนัผูป้ว่ยสากลทีว่ดันักบุญเทเรซา ไดจ้ดัสม ่าเสมอทุกปี.. ครัง้น้ีเป็นครัง้ที ่12 >> 

รายงาน : ซ.พัทธยาพร สังขรัตน์ เวชบุคคลสังฆมลฑลนครสวรรค ์  



สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี   

  คณุพ่อยอหน์ แปรติ์เล่  เจา้อาวาสและจติตาภบิาล  
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลกิ วนิเซนตเ์ดอปอล พลมารยี ์และ         

คณะกรรมการบรหิารชมรมผูส้งูอายฯุ 
    วดัแม่พระประจกัษ์เมืองลรูด์ หาดใหญ่ สงขลา 
  จดักจิกรรมในโอกาสวนัผูป้ว่ยสากล ประจ าปี ค.ศ.2017           

เมือ่วนัเสารท์ี ่11 กุมภาพนัธ ์2017 โดยม ี                             
คณุพ่อนิพนธ ์สาราจิตต ์ อธกิารโรงเรยีนดอนบอสโกวทิยา 
อุดรธานี เป็นประธาน พธิบีชูาขอบพระคุณ ขอพระพรและ                  
โปรดศลีเจมิ แด่ผูป้ว่ยและผูส้งูอาย ุจ านวน 86 คน .. 
  ขา้แต่พระแม่มารยีอ์งคอุ์ปถมัภข์องผูป้ว่ยและผูส้งูอายุ                 
ขอพระแม ่ทรงโปรดใหพ้วกลกูทัง้หลาย มคีวามอดทน 
และความเพยีรในการทนทุกขท์รมานฝา่ยร่างกาย 

ใหย้อมรบัพระประสงคข์องพระเจา้และแสวงหาความบรรเทาและ 
สนัตสิุข...จากพระองคแ์ด่ผูเ้ดยีวดว้ยเทอญ.. 
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สังฆมณฑลจันทบุรี สังฆมณฑลจันทบุรี สังฆมณฑลจันทบุรี    

       พิธีเปิดงาน 50 ปี   กลุ่มคริสตชนวดัแม่พระเมืองลรูด์ บางแสน  
พระสงัฆราชลอเรนซ ์เทียนชยั สมานจิต  เป็นประธานพธิเีปิดงาน 50 ปี                                 
           รว่มดว้ย พระสงัฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรสัศรี       
   คณะสงฆ ์ซสิเตอร ์โดย คณุพ่อเฉลิม กิจมงคล       
   เจา้อาวาสวดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ บางแสน ใหก้ารตอ้นรบัอยา่งดยีิง่ โดยจดั   
   พธิบีชูาขอบพระคุณ และโปรดศลีเจมิผูป้ว่ย เน่ืองในโอกาสวนัผูป้ว่ยสากล   
                   เมือ่วนัอาทติยท์ี ่12 กุมภาพนัธ ์2017  ณ   
          วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ บางแสน จ.ชลบุร ี..  
         หน่วยเวชบคุคลคาทอลิก สงัฆมณฑลจนัทบุร ี  
     ออกหน่วยตรวจสุขภาพผูป้่วย ผูส้งูอาย ุและ              

ผูม้ารว่มฉลองวดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ บางแสน ใน                                                                                                    

                     โอกาสครบรอบ 50 ปีชุมชน และวนัผูป้ว่ยสากล    

                                 ปี ค.ศ.2017 …>>                  

รายงาน : คุณยูเลียนนา พงศ์ธนสาร  

ต่อหน้า... 10 



                                     

       ตัวแทนคณะผู้บริหาร 
     โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์        
มอบของทีร่ะลกึและรว่มรอ้งเพลง 
อวยพรเพื่อเป็นก าลงัใจใหแ้ก่ผูป้ว่ย    
     ทีพ่กัรกัษาตวัในโรงพยาบาล                      
   
 
 
                 
              เนื่องในโอกาส  
    วนัผูป่้วยสากลประจ าปี 2017 

                                                     เมือ่วนัที ่10 กุมภาพนัธ ์2017 .. 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทอัครสังฆมณฑลกรุงเทอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ พ พ    
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“เยี่ยมเยอืนด้วยเมตตา”  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเจตนารมณ์แห่งเมตตาธรรมของ 
สมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซสิ คุณยเูลยีนนา พงศธ์นสาร และ คุณนงนุช หรริกัษาพทิกัษ์   

  ตวัแทนกลุ่มเวชบุคคลเขตสงขลา และคณะกรรมการ  
  บรหิารชมรมผูส้งูอาย ุวดัแมพ่ระประจกัษ์เมอืงลรูด์ 
  หาดใหญ่ รว่มกบันกักายภาพบ าบดั งานกายภาพบ าบดั 
  โรงพยาบาลหาดใหญ่ ไดไ้ปเยีย่มและจดักจิกรรมตรวจ 
  สมรรถภาพทางกาย สนัทนาการ ใหแ้ก่ผูส้งูอายุที่ 
  ช่วยเหลอืตวัเองได ้จ านวน 28 คน และมอบของขวญั 
  ปีใหมแ่ด่ผูส้งูอาย ุจ านวน 50 คน ทีส่ถานสงเคราะห ์   
  คนชราจงฮัว่ หาดใหญ่ เมื่อวนักายภาพบ าบดัแห่งชาติ 

เมือ่วนัที ่20 มกราคม 2017 ….  กจิกรรมเมตตาธรรมจากสถานสงเคราะหค์นชราอนาถา 
ครัง้นี้ ท าใหไ้ดเ้หน็รอยยิม้ของผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัความสนุกสนานและก าลงัใจจากพวกเรา. 
ท าใหผู้ส้งูอายุมพีลงัในการด าเนินชวีติต่อไป ทุกคนน่ารกัรว่มท ากจิกรรมอย่างมคีวามสุข 
ผ่านทางรอยยิม้ เสยีงหวัเราะและค าขอบคุณทีม่อบใหเ้รา.. ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรแด่ 
ผูส้งูอายทุุกคนทีส่ถานสงเคราะหค์นชราแห่งนี้ตลอดไปเทอญ ..... 

อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จนัทบรุี   

จดังานเน่ืองในโอกาสวนัผูป้ว่ยสากล  
พธิบีชูาขอบพระคณุ และโปรดศลีเจมิผูป้ว่ย 

ใหแ้ก่ผูส้งูอายุรวมถงึผูเ้จบ็ป่วยทีม่ารว่มงานฯ 

                                                            กลุ่มเวชบคุคลคาทอลิก    

                                 วดัพระชนนีของพระเป็นเจ้า  

                            น าโดย นายแพทยป์ณพ ย้ิมเจริญ     

                             ศลัยแพทย ์กองศลัยแพทย ์ 

                                   โรงพยาบาลภูมพิล และ 
คุณวารณุ ีทรพัยม์าก และจติอาสาเวชบุคคลฯเขตวดั 

จดัตรวจสุขภาพใหส้ตับุรษุทีม่ารว่มพธิบีชูาขอบพระคุณ  

   เมือ่วนัที ่12 กุมภาพนัธ ์2017 ..>> 
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ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย 

      ชมรมเวชบคุคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย จดัประชุมคณะกรรมการ 
ชมรมเวชบุคคลฯครัง้ที ่1/2017 ณ หอ้งประชุมชัน้ 11 อาคารรวมจติรเพยีรธรรม 
โรงพยาบาลเซนตห์ลุยส ์กรุงเทพฯ  เมือ่วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์2017 น าโดย 
บาทหลวงไพรชั ศรีประเสริฐ เลขาธกิารฝ่ายสงัคม สภาพระสงัฆราชฯ และจติตาภบิาลเวชบุคคลฯ   
ศจ.ดร.นายแพทยจิ์ตร สิทธีอมร ทีป่รกึษาฯ นายแพทยค์ านวณ อ้ึงชูศกัด์ิ ประธานคณะกรรมการฯ 
ผศ.นาฎวิมล งามศิริจิตต์  รองประธาน  คณะกรรมการฯระดบัชาต ิและแกนน าเวชบุคคลฯสงัฆมณฑล  

เพื่อพจิารณาและตดิตามเรือ่งสบืเนื่องจากการประชุมฯครัง้ที ่4/2559 และ 
รบัทราบความคบืหน้ากจิกรรมชมรมเวชบุคคลฯระดบัชาต ิและเครอืขา่ย 
ชมรมเวชบุคคลฯระดบัสงัฆมณฑล ในประเดน็ต่างๆ :- + หวัขอ้หลกัใน 
การจดังานฟ้ืนฟูจติใจเวชบุคคลฯ  ”เวชบคุคล  
ประจกัษ์พยานในงานอภิบาลด้านสขุภาพ” 
เน้นมติทิางดา้นศาสนา + หวัขอ้บรรยาย 
1.Palliative care  การดแูลผูป้ว่ยระยะสดุทา้ย 
แบบประคบัประคอง 2. Vulnerable Group กลุ่ม 
บุคคลทีอ่ยูใ่นภาวะเสีย่งต่อการขาดสารอาหาร 

3.การเป็นประจกัษ์พยานของบทบาทเวชบุคคล / ขอใหพ้จิารณาสถานที ่(ระยะเวลา 2 วนั) งบประมาณ 
และความปลอดภยั +เทศกาลมหาพรต เชญิชวนสมาชกิเวชบุคคลฯรว่มภาวนาเพื่อลด-ละ-เลกิเหลา้ 
และบุหรี ่+จดัหน่วยแพทยค์ารติสัไทยแลนด ์ใหบ้รกิารดา้นสุขภาพและบรรเทาทุกขภ์าคใต ้+ บทบาท 
ของเวชบุคคลในการส่งเสรมิ Palliative end of life care (การดแูลผูป้ว่ยระยะสุดทา้ยของชวีติ) เน้น 
ครอบครวั จติใจและจติวญิญาณครอบครวั (ค าสอนของศาสนาทีผู่เ้สยีชวีตินบัถอื) มกีารท างานสมัพนัธ ์
กบัผูไ้ปเยีย่มผูป้ว่ย ชุมชนวดั พลมารยี ์ใหม้จีติตารมณ์ทีเ่ขม้แขง็ (เยีย่มผูป้ว่ยแลว้ท าใหค้นไขส้บายขึน้)   

+รบัทราบกจิกรรมเครอืขา่ยเวชบุคคลฯระดบัสงัฆมณฑล... ช่วงบ่าย..เวลา 13.30 - 14.45 น. 
คณะกรรมการชมรมเวชบุคคลคาทอลกิ อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ จดัประชุมคณะกรรมการฯ 

โดยตดิตาม ความกา้วหน้าของโครงการต่างๆ พรอ้มวางกรอบงาน 
การฟ้ืนฟูจติใจเวชบุคคลคาทอลกิ อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ ในหวัขอ้ 
"The Witness of Catholic Health Care Provider : Family 
Issues" คาดว่าจะจดัขึน้ในวนัที ่27 - 28 พฤษภาคม 2017..    

  ก าหนดประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลฯระดบัชาต ิและ 
เวชบุคคลฯอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ ครัง้ที ่2/2017 ในวนัเสารท์ี ่20 พฤษภาคม 2017 
หอ้งประชุม ชัน้ 11  อาคารรวมจติรเพยีรธรรม โรงพยาบาลเซนตห์ลุยส ์..ขอเรยีนเชญิคณะกรรมการฯ 
เขา้รว่มประชุมในวนั-เวลาดงักล่าว ... 

ชมรมเวชบคุคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย                                                                                                                              
วนัท่ี 1 - 3 มีนาคม 2017 :     ออกหน่วยใหบ้รกิารสุขภาพหมูบ่า้นอมัรา เขตจงัหวดัทวาย มะรดิ         
                                  ประเทศเมยีนมาร ์- แผนกผูป้ระสบภยัและผูล้ ีภ้ยั(โคเออร)์ ตดิต่อ 
วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2017 :   ประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลกิฯ ครัง้ที ่2/2017  ณ หอ้งประชุมชัน้ 11  
                อาคารรวมจติรเพยีรธรรม  โรงพยาบาลเซนตห์ลุยส ์ กรงุเทพ                                                        

ปฏิทินกิจกรรม 
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กิจกรรมเวชบุคคลระดบัสังฆมณฑล สังฆมณฑลราชบุรีสังฆมณฑลราชบุรีสังฆมณฑลราชบุร ี  

 + สมาชิกเวชบคุคลคาทอลิก สงัฆมณฑลราชบุรี  พรอ้มใจรว่ม    
พธิโีมทนาขอบคุณพระเจา้ ขอพระใหแ้ก่สมาชกิคนท างานและอุทศิ 
แด่สมาชกิเวชบุคคลฯทีจ่ากไป 5 ท่าน เมือ่วนัที ่16 มกราคม 2017 
โดย คณุพ่อวฒิุกรณ์ุ พนัธุ์ย่ิงยก จติตาภบิาลฯ เป็นประธานพธิบีูชา 
โมทนาคุณพระเจา้ รว่มดว้ย คณุพ่อประสิทธ์ิ รจิุรตัน์ จติตาภบิาล 

งานผูส้งูอาย ุคณุพ่อปรีดา เวียงชยั ผูช้่วยจติตาภบิาลฯราชบุร ี
ณ วดัน้อยคามลิโล อ าเภอบา้นโปง่ จงัหวดัราชบุร.ี.. ขอพระทรงเมตตาส าหรบั 
วญิญาณในไฟช าระและดวงวญิญาณของผูท้ีล่่วงลบัไปแลว้ทุกท่านดว้ยเทอญ ... 

        กลุ่มเวชบคุคลคาทอลิกโรงพยาบาล เซนต์เมร่ี       
สงัฆมณฑลนครราชสีมา ออกหน่วยแพทยป์ฐมพยาบาล                 
พิธีเสกและเปิดบ้านผูส้งูอายรุาชสีมา มลูนิธนิกับุญคามลิโล 

แห่งประเทศไทย สงัฆมณฑลนครราชสมีา โดย มขุนายกยอแซฟชูศกัด์ิ  สิริสทุธ์ิ เป็นประธาน 
วจนพธิกีรรมเสกเวลา 09.09 น. ณ วดันกับุญคลารา บา้นผูส้งูอายรุาชสมีา และ 

นายวิเชียร จนัทรโณทยั ผูว้่าราชการ จงัหวดันครราชสมีา 
ประธานพธิเีปิด เวลา 10.30 ณ อาคารอ านวยการ (โชคชยั) 
รว่มดว้ย พระภิกษุสงฆ ์และ คณุพ่อเชิดชยั เลิศจิตรเลขา 
คุณพ่อเจา้คณะนกับวชคามลิเลยีนประเทศไทย พระสงฆ ์
คณะนกับวชชาย-หญงิ เมือ่วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2017             

      การออกหน่วยครัง้นี้..ผูม้ารว่มงานในพธิเีสกและเปิด 
บา้นผูส้งูอายรุาชสมีา ใหค้วามสนใจขอรบับรกิารตรวจวดั 
BP บรกิารเจาะ DTX  ฝงัเขม็ .... 

      +ออกหน่วยปฐมพยาบาล และใหค้ าปรกึษาปญัหาสุขภาพเบือ้งตน้ในโอกาส   
  ฉลองวดั จ านวน 5 วดั คอื 1.วดัในบางนกแขวก สมทุรสงคราม 2.ฉลอง 50 ปี         
  วดันกับุญฟาบอีาโน หว้ยลกึ จ.ราชบุร ี3.วดันกับุญอกัแนส ชฎัป่าหวาย อ.จอมบงึ 

จ.ราชบุร ี4.วดันกับุญยอหน์บอสโก ราชบุร ีและ 5.วดัน้อยเขาพระ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุร ี..                     
      + ออกหน่วยร่วมกบัโรงพยาบาลซานคามลิโล ให ้     
                       บรกิารผูเ้จบ็ปว่ยหรอืมปีญัหาสุขภาพ โดยมผีูป้ว่ย                     
       รบับรกิาร 90 คน   +ออกหน่วยตรวจสขุภาพ                    
 ในโครงการหน่วยแพทยอ์าสาเคลื่อนทีส่มาพนัธศ์ษิยเ์ก่า คณะเซนตค์าเบรยีลแห่ง  
 ประเทศไทย น าทมีโดย นายแพทยว์รวฒิุ จรรยาวนิชย ์ + ศนูยส์งัคมพฒันาฯ 
 ราชบุรี  จดักจิกรรมหน่วยแพทยเ์คลื่อนทีบ่า้นวงัโค อ.สวนผึง้ จ.ราชบุร ีโดยม ี              
 คณุพ่อประสิทธ์ิ รจิุรตัน์ ผูอ้ านวยการศูนยส์งัคมพฒันาฯ ชมรมเวชบุคคลฯราชบุร ี              
 คณะคุณหมอ และอาสาสมคัรชาวฟิลปิปินส ์รว่มใหบ้รกิารตรวจ                                  
 สุขภาพเบือ้งตน้ทัง้แพทยแ์ผนไทยและแพทยแ์ผนปจัจุบนั เมือ่                           
 วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์2017...>>    

สังฆมณฑลนครราชสีมาสังฆมณฑลนครราชสีมาสังฆมณฑลนครราชสีมา   
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+โอกาสฉลองวดัและฉลองชุมชนแห่งความเช่ือ จ านวน 4 วดั 
1.วดันกับุญเปาโลกลบัใจ แกง้ครอ้ จ.ชยัภมู ิ(28 ม.ค. 60)                      
2.ฉลองสามเณราลยั พระวสิุทธวิงศ ์(4 ก.พ. 60) 
3.อาสนวหิารแมพ่ระประจกัษ์เมอืงลรูด์ อ.เมอืง  (11 ก.พ. 60) 
4.วดัแมพ่ระถวายพระกุมาร ในพระวหิาร หนองพลวง อ.ประทาย    
จ.นครราชสมีา (18 ก.พ.60) จดัใหบ้รกิารตรวจวดั BP                                                               
บรกิารเจาะ DTX  ใหค้ าปรกึษา ฝงัเขม็ แมะ โดยม ี                                                 
มาเซอร ์3 คน และพนกังานรว่มออกหน่วยทุกครัง้                                                                      
+ ออกเยีย่มผูส้งูอายตุามบา้น..ทีบ่า้นโนนแกว้ 

ต่อจากหน้า... 12 

                                  ชมรมเวชบคุคลคาทอลิก สงัฆมณฑลนครราชสีมา                                            
            จดัประชุมคณะกรรมการฯเวชบุคคลฯ ครัง้ที ่1/2017                                       
                   เมือ่วนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2017  ณ หอ้งประชุม                                            
ฮงัร ีดอมนิิก โรงพยาบาลเซนตเ์มรี ่น าโดย คณุพ่อสเุทพ วนพงศทิ์พากร                                    
จติตาธกิารฯ  ทนัตแพทยม์านิต ประกอบกิจ ประธานชมรมฯ  รว่มดว้ย                                   
เซอรเ์ทแรส-เบเนดิกต ์ไชยดวง คณะกรรมการเวชบุคคลฯ เพื่อตดิตามงาน +การประชุมรว่มกบั 
คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย +ออกหน่วยปฐมพยาบาลเบือ้งตน้กบัเวชบุคคล 
คาทอลกิ โรงพยาบาลเซนต์เมรี ่+การเตรยีมเป็นเจา้ภาพของสงัฆมณฑลนครราชสมีา ในการจดั 
สมัมนาฟ้ืนฟูจติใจ/ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2017 ระดบัชาต ิ+การจดัท าแผนปฏบิตักิาร ปี 2017.... 

สังฆมณฑลนครสวรรค์สังฆมณฑลนครสวรรค์สังฆมณฑลนครสวรรค ์  

+“กิจกรรม hopping บญุ”  คณุรานี กรรณิกา เยีย่มผูป้ว่ย ผูทุ้พพลภาพ 
และ ยากไร.้. มอบทีน่อนลม เครือ่งอุปโภค-บรโิภค มุง้ พดัลม แพมเพรสิ ที ่
ซอยเอราวณั 2 เทศบาลนครนครสวรรค ์... 

   ชมรมเวชบคุคลคาทอลิก อาสนวิหารนักบญุอนันา 
สงัฆมณฑลนครสวรรค ์และนกัเรยีนโรงเรยีนสรา้งสุข 

ผูส้งูวยัอาสนวหิารนกับุญอนันา เทศบาลนครนครสวรรค ์
น าโดย อาจารยอ์รพิน แสงสว่าง ประธานชมรมฯ 
รว่มกจิกรรมกบัสงัคม.. พธิเีปิดชมรม.โครงการ 
สรา้งเสรมิสุขภาพออกก าลงักายดว้ยไทเกก็ซีก่ง 

เตน้ร าเตา้เต๋อซิน่ซ ีและร าวงยอ้นยคุ ณ อุทยานสวรรค ์
โดยม ีนายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรฐั         

นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค ์เป็นประธาน..  

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีสังฆมณฑลสุราษฎร์ธาน ี  

“มอบความสุขคริสต์มาส 2016”               
คณุพ่อยอหน์ แปรติ์เล่  เจา้อาวาสและผูแ้ทนชาว 
วดัแมพ่ระประจกัษ์เมอืงลรูด์ หาดใหญ่ ประกอบดว้ย 

กลุ่มเวชบุคคล กรรมการชมรมผูส้งูอาย ุวนิเซนตเ์ดอปอล 
พลมารยี ์และจติอาสา ไดอ้ญัเชญิพระกุมารเยซ ูไปเยีย่ม 

อวยพระพร และมอบความสุขครสิตม์าส แด่ผูป้ว่ย 
และผูส้งูอายทุีบ่า้น ระหว่างวนัที ่26 - 27 ธนัวาคม 2016 - 13 - 
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อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ   กลุ่มเวชบคุคลคาทอลิก อคัรสงัฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง  

ออกหน่วยปฐมพยาบาล และใหค้ าปรกึษา 
ปญัหาสุขภาพเบือ้งตน้ ในโอกาสฉลองวดั                                         
+ วดัแมพ่ระประจกัษ์เมอืงลรูด์ บา้นน ้าบุน้                             
อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร เมื่อวนัที ่4 กุมภาพนัธ ์2017 พรอ้มท า 
บุญรว่มสรา้งพืน้โบสถ ์ + วดัแมพ่ระรบัสารหนองเดิน่-ดอนขาว 
อ.พรรณนานิคม จ.สกลนคร เมือ่วนัที ่11 กุมภาพนัธ ์2017             
+ รว่มกบั อสม.และจติอาสา คุณพ่อเจา้วดัแจกของผูส้งูอาย ุ
ผูพ้กิารในชุมชน ..>> 

สังฆมณฑลเชียงใหม่สังฆมณฑลเชียงใหม่สังฆมณฑลเชียงใหม ่  

     แผนกสขุภาพอนามยั (เวชบคุคลคาทอลิกสงัฆมณฑลเชียงใหม่) ออกหน่วยใหบ้รกิาร 
ตรวจสุขภาพพีน้่องของเราทัง้ครสิตชนและอื่นๆทีม่ารว่มงานงานในโอกาสต่างๆ 

น าโดย นายแพทยเ์ดชา ควูฒุยากร ประธานกลุ่มเวชบุคคลฯสงัฆมณฑล                                   
และ ผศ.ศรีนวล วิวฒัน์คณูุปการ รองประธานฯ รว่มกบัจติอาสาเวชบุคคลฯ   
+ บวชพระสงฆใ์หม ่สงัฆานุกร ราฟาแอล ทนงศกัดิ ์บโิข ่
คณะธรรมทตู อเิดนเตส (M,I D) ณ อาสนวหิารพระหฤทยั 
เชยีงใหม ่เมือ่วนัเสารท์ี ่28 มกราคม 2017 + โอกาสฉลอง 

 60 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อบา้นหว้ยตอง ต.แมว่นิ อ.แมว่าง 
 จ.เชยีงใหม ่รว่มกบัเจา้หน้าสาธารณสุข จากโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล 
บา้นหนองเต่า และ ทมีอาสาสมคัร บา้นหว้ยตอง มผีูส้นใจมาขอรบับรกิาร 
จ านวน 122 คน .... เมือ่วนัที ่27- 28 กุมภาพนัธ ์2017 .>> 

+ ชมรมเวชบคุคลคาทอลิก สงัฆมณฑลเชียงใหม่ จดัประชุมคณะกรรมการ                  
ครัง้ที ่1/2017 ณ ศูนยส์งัฆมณฑลฯ หอ้งประชุมเลก็ ตกึ 
แฮรทีลิ น าโดย คณุพ่อเอกชยั ผลวารินทร ์จติตาภบิาล 
เวชบุคคลคาทอลกิฯ  นายแพทยเ์ดชา ควูฒุยากร 

ประธานเวชบุคคลคาทอลกิฯ และคณะกรรมการฯเพื่อ 1.ตดิตามทะเบยีน 
เวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลฯ 2.บรูณาการงานเวชบุคคล กบัหน่วยงานอื่นๆ  3.แบ่งปนัการเขา้รว่ม 
ฟ้ืนฟูจติใจเวชบุคคลฯระดบัชาต ิ4.บรกิารสุขภาพโอกาสบวชพระสงฆ ์และจดักจิกรรมวนัผูป้ว่ยสากล 5.วนัภาษาวฒันธรรม 
ปกาเกอะญอและงานบุญขา้ว เมือ่วนัที ่7 มกราคม 2017..>> 

สังฆมณฑลจันทบุรีสังฆมณฑลจันทบุรีสังฆมณฑลจันทบุร ี            ชมรมเวชบคุคลคาทอลิก สงัฆมณฑลจนัทบุรี                                          
 จดัหน่วยตรวจสุขภาพ น าโดย คณุพ่อชยัศกัด์ิ ไทยสนธิ จติตาภบิาลเวชบุคคลฯ 
 คณะกรรมการฯ ศูนยอ์ภบิาลรกักางเขน จนัท ์หมอน้อย และ จติอาสาเวชบุคคลฯ 
 +ฉลองวดันกับุญเปาโลกลบัใจ ปากน ้า ระยอง ใหบ้รกิารตรวจวดัความดนั 32 คน                          

วดัระดบัน ้าตาล 2 คน เมือ่วนัที ่28 มกราคม 2017..                                                 
+ ฉลองวดัอคัรเทวดา โคกวดั จ.ปราจนีบุร ีให ้
บรกิารตรวจวดัความดนั 56 คน วดัระดบัน ้าตาล 
12 คน เมือ่วนัเสารท์ี ่4 กุมภาพนัธ ์2017.. 



 

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกอุบลราชธานี         
 “ก่อตั้งเป็นทางการ”                                                       
คณะกรรมการเวชบคุคลคาทอลิก                                               

สงัฆมณฑลอบุลราชธานี ก่อตัง้ขึน้เมือ่ วนัศกุรท่ี์ 24 กมุภาพนัธ ์2560/2017                         
เริม่ดว้ย.วจนพธิกีรรมเปิดการประชุม โดย พระสงัฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา และ 
คณะสงฆใ์นสงัฆมณฑลอุบลราชธานี มารว่มในการประชุมครัง้นี้ดว้ย จากนัน้..                      
คณุพ่อรงัสนัต ์วงอาษา กล่าวรายงานชีแ้จงวตัถุประสงคข์องการประชุม.. 

คณุพ่อไพรชั ศรีประเสริฐ ผูอ้ านวยการแผนกสุขภาพอนามยั ชีแ้จง 
เรือ่งเวชบุคคลระดบัชาตแิละแนะน าแนวทางการวางแผนปฏบิตังิาน 
เวชบุคคลฯ แต่งตัง้คณะกรรมการเวชบุคคล และแนะน าผูป้ระสานงาน 
ของสงัฆมณฑลอุบลราชธานี อยา่งเป็นทางการ  พรอ้มมอบทุนตัง้ตน้ 
ของชมรมเป็นจ านวน 10,000 บาท และ   

มอบยาและอุปกรณ์ต่างๆทีจ่ าเป็นในการตรวจสุขภาพอนามยัเบือ้งตน้ 
และถ่ายภาพรว่มกนั..  สงัฆมณฑลอบุลราชธานี มพีืน้ทีง่านอภบิาล 
ทัง้หมด 7 จงัหวดั แบ่งเขตพืน้ที ่4 เขต ดงันี้ 1.เขตอุบล 2.เขตหนองค ู

3.เขตซ่งแย ้4.เขตหนองทาม มสีมาชกิชมรมเวชบุคคลฯสงัฆมณฑล 
อุบลราชธานี จ านวน 64 คน  ( ณ 24 กุมภาพนัธ ์2017) ประกอบดว้ย 
1.จติตาภบิาลชมรมเวชบุคคลฯ  2.คณะสงฆ ์คณะนกับวชทีป่ฏบิตังิาน 
ดา้นสุขภาพอนามยั ในเขตสงัฆมณฑลอุบลราชธานี 3.บุคคลคาทอลกิ 
ทีป่ฏบิตังิานในภาครฐั/ภาคเอกชนในเขตสงัฆมณฑลฯ ..รายช่ือ 

คณะกรรมการเวชบุคคลสงัฆมณฑลอุบลราชธานี วาระ 2 ปี จติตาธกิาร : คุณพ่อรงัสนัต ์วงอาษา  
รองจติตาธกิาร : คุณพ่อสมยศ แสวงนาม / ประธาน : คุณนิพาพร ชยัชาญรมัย ์/ รองประธาน : 
1.คุณฐานิตาภกัดิ ์ธนิกวลยัรตันิน 2.คุณปรยีา ปานกรด / เลขานุการ : คุณเดอืนดารา เงนิงอก 
2.คุณสุมาล ี/ ผูป้ระสานงาน : ซสิเตอรจ์นัทรจ์ลิา ตาสว่าง / เหรญัญกิ : คุณพกุิล นีรสงิห ์ / กรรมการ 
4 เขตละ 3 ท่าน  : (เขต 1 อุบลฯ) 1.คุณอารยี ์หอมจนัทร ์ 2.คุณฉลาด สายพร  3.คุณสนัน่ มัง่คัง่  
(เขต 2 หนองค)ู1.คุณนยันา บุญทา 2.คุณหทยัชนก วงศอ์นนัต ์3.คุณพงษ์ศกัดิ ์นิยมธรรม (เขต 3 ซ่งแย)้ 1.คุณอุทาน บุญทว ี
2.คุณส่งดาว มปีญัญา 3.คุณมยุร ีแสงพล (เขต 4 หนองทม) 1.คุณบุญส่ง ป ัน้ทอง  2.คุณเกษสุดา ชาภกัด ี                 
3.คุณกมลทพิย ์กลัยาประสทิธิ ์....>> 

สังฆมณฑลอุบลราชธานีสังฆมณฑลอุบลราชธานีสังฆมณฑลอุบลราชธาน ี  

 

เรียน ผูมี้น ้าใจทุกๆท่าน 
ทางศูนยส์งเคราะหผ์ูส้งูอายุยากไร ้

มคีวามตอ้งการขอรบับรจิาคผา้ออ้มผูใ้หญ่ SIZE 
M/L (ยีห่อ้ใดกไ็ด)้ และสิง่ของทีใ่ชใ้นชวีติประจ าวนั 
ท่านสามารถมาบรจิาคไดด้ว้ยตนเอง หรอื สอบถาม 
0-3721-0204-6,08-5276-4086  แผนกธุรการ 

ประชาสัมพันธ ์
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"ในฐานะผูร้่วมงานของพระเจ้า เราขอร้องท่านทั้งหลาย อย่าเพียงแต่ 
รับพระหรรษทานของพระองค์ไว้โดยไม่เกิดผล พระองค์ตรัสว่า                  
‘ในเวลาที่เหมาะสม เราได้รับฟังท่าน และในวันแหง่ความรอดพ้น 

เราได้ช่วยเหลือท่าน’ ขณะนี้คือเวลาที่เหมาะสม 
ขณะนีค้ือวันแหง่ความรอดพ้น" (2คร 6:2) 

       ศนูยส์งเคราะห ์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ์ปราจีนบรีุ  จดักจิกรรมเพื่อผูส้งูอาย ุ                
+ กจิกรรมถวายเป็นพระราชกุศลสตมวาร ครบ 100 วนัแห่งการสวรรคต 
ซึง่ในช่วงเชา้ไดม้มีสิซาทีว่ดัน้อยนกับุญคามลิโล และนิมนตพ์ระมาเจรญิ    
พระพุทธมนตฉ์นัเชา้.. ช่วงค ่าของวนัไดม้กีารจดุเทยีนเพื่อน้อมร าลกึถงึ                     

  พระมหากรณุาธคิุณของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 
  เมือ่วนัที ่21 มกราคม 2017 >  + ผูส้งูอายเุขา้รว่มโครงการสรมิสรา้งสุขภาพ
  ผูส้งูอาย ุจดัโดยการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั                  
เมือ่วนัที ่7 กุมภาพนัธ ์2017 ณ ศูนยส์งเคราะห ์คามลิเลยีน โซเชยีล เซนเตอร ์ปราจนีบุร ี
+ ศูนยส์งเคราะหค์ามลิเลยีน โซเชยีล เซนเตอร ์ปราจนีบุร ีรว่มกบัธารบุญ ปนัน ้าใจ                 

ผูย้ากไร ้ไดท้ าโครงการ “ท าดีเพ่ือในหลวง ๙”                           
18 ธนัวาคม 2016 สรา้งบา้นแก่ผูย้ากไร ้             
บ้านธารน ้ าใจ แก่ นางสาวนวลจนัทร ์โพธิค์ุม้ 
บา้นเลขที ่287 ม.7 ต.บา้นนา อ.กบนิทรบ์ุร ี                   

จ.ปราจนีบุร.ี. >  +  ฉลองนกับุญคามลิโลกลบัใจ คุณพ่อ ผูส้งูอาย ุ
 และเจา้หน้าที ่รว่มสวดภาวนาและวาง
 ดอกไม ้เพื่อระลกึถงึ.. นักบุญคามิลโล 
 เด แลลลิส  องคอุ์ปถมัภผ์ูป้่วย. เมือ่ 
 วนัที ่2 กุมภาพนัธ ์2017 .. >                   
+ จดัพาผูส้งูอายนุัง่เทีย่วชมโบราณสถาน
 เมอืงศรมีโหสถและชมนิทรรศการ             
 “งานเทศกาลมาฆปรูมีศรีปราจีน”   
 ครัง้ที ่ 31 วนัที ่9 กุมภาพนัธ ์2017..>>                            

คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพ่ือผู้สงูอาย ุ                                                                                                            
วนัท่ี 15 มีนาคม 2017 :   ประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูส้งูอาย ุครัง้ที ่2/2017  ณ       
            หอ้งประชุมชัน้ 2 ศูนยอ์ภบิาลคามลิเลยีน ลาดกระบงั กรงุเทพฯ เวลา 09.00 น. 

วนัท่ี 28 - 29 เมษายน 2017 :  งานชุมนุมผูส้งูอายคุาทอลกิฯระดบัชาต ิครัง้ที ่12/2017 และเป็นเกยีรตกิบัผูส้งูอายคุาทอลกิ 
                     และลกูกตญัํตู่อบุพการ ีทีไ่ดร้บัใบพรจากสมเดจ็พระสนัตะปาปา และใบประกาศเกยีรตคิุณ              
            ณ อาสนวหิารอคัรเทวดาราฟาแอล ต.ท่าแร ่อ.เมอืง จ.สกลนคร      

ปฏิทินกิจกรรม 
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      ชมรมผูส้งูอายคุาทอลิกฯอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ  เขา้รว่มสมัมนาเชงิปฏบิตังิานองคก์ารสวสัดกิารสงัคมเพื่อ                                                        
ก าหนดแนวทางการจดัสวสัดกิารสงัคมเชงิประเดน็และเชงิพืน้ทีข่องกรงุเทพมหานคร ประจ าปี 2560/2017 จดัขึน้เมือ่                 
วนัที ่17 กุมภาพนัธ ์2017 ณ โรงแรมรอยลัรเิวอร ์บางพลดั กรงุเทพฯ โดย คณุวงศศ์กัด์ิ องักรูสทุธิพนัธ ์เขา้รว่มในนาม
ชมรมเครอืข่ายผูส้งูอายคุาทอลกิแห่งประเทศไทย และ คณุสมิุตรา สิริสวุณัโณ  ในนามชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแห่ง
ประเทศไทย คุณวงศศ์กัดิ ์องักูรสุทธพินัธ ์ กล่าวสรปุต่อทีป่ระชุมฯ : ภาคเชา้  1) การอภปิรายใหค้วามรูโ้ดยวทิยากร 
   4 ท่าน (มเีอกสารเป็นแผ่นพบัของกองทุนส่งเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคม)               
   2) ผูม้สีทิธิใ์ชเ้งนิกองทุนไดแ้ก่ องคก์รสาธารณประโยชน์ องคก์รสวสัดกิารชุมชนและ
   หน่วยงาน ของรฐั  3)การจะขอใชเ้งนิกองทุนฯตอ้งท าโครงการเสนอและไดร้บัการ
   อนุมตัเิสยีก่อน  ถา้ท าโครงการเฉพาะพืน้ที ่(จงัหวดัเดยีว)  ใหย้ืน่โครงการต่อส านัก
   พฒันาสงัคมจงัหวดันัน้ๆ  หากโครงการท าในหลายพืน้ที ่(หลายจงัหวดั) หรอืพืน้ทีอ่ยู่
นอกเขตจงัหวดัขององคก์รผูเ้สนอโครงการ ใหเ้สนอโครงการไปที.่. กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร กระทรวงพฒันาสงัคมฯ                
4) โครงการทีม่เีป้าหมายเฉพาะกลุ่ม เช่น เดก็ ผูส้งูอายุ คนพกิาร การคา้มนุษย ์โครงการจะถูกส่งไปพจิารณาโดยกองทุน
เฉพาะกลุ่มเป้าหมายทีเ่กีย่วขอ้งนัน้ๆ  5) ประเดน็การเขยีนโครงการตอ้งมคีรบทัง้ 7 ประเดน็ : (1.ชื่อโครงการ ต้องสื่อได้
ชดัเจนว่าจะท าเกีย่วกบัเรือ่งอะไร เพื่อใคร  2.หลกัการและเหตุผล ตอ้งมกีารอา้งขอ้มลูมายนืยนัเป็นเหตุเป็นผลถงึความ
จ าเป็นตอ้งท าโครงการน้ี  3.วตัถุประสงค ์ตอ้งมคีวามชดัเจนว่าตอ้งการใหเ้กดิผลในวตัถุประสงคห์ลกั-รอง และแกป้ญัหา
อยา่งไร 4.กลุ่มเป้าหมาย ถ้าเป็นเรือ่งสวสัดกิารสงัคม ตอ้งหลากหลายกวา้งขวางหรอืครอบคลุมบุคคลทัว่ไปทุกประเภท  
แต่ถา้เป้าหมายเจาะจงทีบุ่คคลกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง จะใชเ้งนิกองทุนน้ี (กองทุนส่งเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคม) ไมไ่ด ้โครงการ
จะถูกส่งผ่านไปยงักองทุนเฉพาะกลุ่มเป้าหมายนัน้  5.วธิดี าเนินโครงการ จะตอ้งบอกรายละเอยีดวธิที างานของโครงการ  
ว่าจะท ากจิกรรมอะไรบา้ง ในเวลาไหน อยา่งไร ใครเป็นคนท า ใชเ้งนิแต่ละอยา่งเท่าไร มเีงนิขององคก์รเอง หรอืสมทบ 
จากทีไ่หนบา้งไหม 6.การวดัผลโครงการ ตอ้งบอกใหรู้ว้่าจะดคูวามก้าวหน้าและผลส าเรจ็ตามวตัถุประสงคไ์ดจ้ากไหน 
อยา่งไร เช่น สอบถามจากบุคคลผูร้บัผลประโยชน์ ทะเบยีนบนัทกึขอ้มลู การท า Pre-test / Pro-test เป็นตน้ 7.ผลสมัฤทธิ ์
ของโครงการ ตอ้งบอกใหเ้หน็ว่าถา้โครงการมผีลส าเรจ็ตามวตัถุประสงคแ์ลว้จะก่อใหเ้กดิผลในภาพกวา้งของการพฒันา
สวสัดกิารสงัคมอย่างไร สามารถส่งผลต่อเนื่องจนเกดิเป็นความยัง่ยนืไดอ้ย่างไร)   6) ขอใหก้ลุ่มองคก์รทีข่ ึน้ทะเบยีนฯ   
และเขา้รว่มสมัมนาพยายามเสนอโครงการส่งเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคม และใหส้่งโครงการถงึส านกัพฒันาสงัคม 
กรงุเทพมหานคร (กรงุเทพฯเหมอืนเป็นจงัหวดัหนึ่ง) ภายในวนัที ่15 มนีาคม 2560  เพื่อพจิารณาอนุมตัใิหด้ าเนินการได้
ทนัปีงบประมาณ  7) ขอ้ควรค านึง ชื่อโครงการ หลกัการ กลุ่มเป้าหมาย ตอ้งสื่อไดช้ดัเจน / ไม่ท าตามภารกจิ-วตัถุประสงค ์
อาจถูกเรยีกเงนิคนื / หลกัฐานการเบกิจา่ย ตอ้งมคีรบถ้วน และเป็นค่าใชจ้่ายตามประเภททีไ่ดร้บัอนุมตัไิวเ้ท่านัน้ /                    
ท าแลว้ตอ้งรายงานตามก าหนดเวลา/ มคีณะกรรมการ-คณะอนุกรรมการ ตดิตามประเมนิผลทีจ่ะคอยตรวจ แนะน า /                                      
เงนิโครงการใชไ้มห่มดตอ้งคนื/ บ่อยครัง้ภารกจิไมส่ าเรจ็เพราะสถานการณ์ในพืน้ทีไ่มช่ดัเจน ภารกจิไมส่อดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค ์/ บางโครงการไมเ่หน็ผลยัง่ยนืต่อเนื่อง โครงการจบทุกอยา่งกจ็บดว้ย  8) มรีา่งแผนยุทธศาสตรส์วสัดกิาร
สงัคมกรงุเทพมหานคร ฉบบัที ่3 (พ.ศ.2560 – 2564) แจกใหทุ้กคนเพื่อช่วยกนัพจิารณาว่ามอีะไรทีส่มควรแก้ไขเพิม่เตมิ 
เพื่อใหแ้ผนฯสมบรูณ์ทีสุ่ด ภาคบ่าย : แบ่งกลุ่มเพือ่ช่วยกนัเขยีนโครงการ และน าเสนอ โดยมผีูท้รงคณุวฒุใิหข้อ้สงัเกตุและ 
เสนอแนะ  ...>> 

“ส านักพัฒนาสังคม” จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติงาน 
องค์การสวัสดิการสังคมพืน้ที่ของกรุงเทพมหานคร 

ประจ าปี 2560 
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คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ 

     คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพ่ือผูส้งูอาย ุจดัประชุมคณะกรรมการด าเนินงานผูส้งูอาย ุ
ครัง้ที ่1/2017 น าโดย คณุพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธาน คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อ 
ผูส้งูอาย ุรว่มดว้ย คณุพ่อไพรชั ศรีประเสริฐ  ผูอ้ านวยการแผนกสุขภาพอนามยั และ 
จติตาภบิาลคณะอนุกรรมการฯ รว่มดว้ย คณุพ่อรงัสนัต ์วงอาษา จติตาภบิาลงานผูส้งูอายฯุ 
สงัฆมณฑลอุบลราชธานี คณุพ่อกฤษณพงษ์ อติชาติธานินทร ์ จติตาภบิาลงานผูสู้งอายฯุ 
สงัฆมมณฑลจนัทบุร ีและคณะกรรมการงานผูส้งูอายรุะดบัสงัฆมณฑล เขา้รว่มประชุมฯ รวม 
23 ท่าน ณ ศูนยอ์ภบิาลคามลิเลยีน ลาดกระบงั เมือ่วนัที ่19 มกราคม 2017 เพื่อตดิตาม 

ประเดน็ต่างๆ :- + ประเมนิผลการจดัสมัมนาและประชุมใหญ่ 
ประจ าปี ค.ศ.2017  + ความพรอ้มเจา้ภาพจดังานชุมนุมผูส้งูอาย ุ
คาทอลกิระดบัชาต ิครัง้ที ่12/2017  + เตรยีมเสนอรายชื่อ 
“ผูส้งูอายคุาทอลกิตวัอยา่ง” และ “ลกูกตญัํตู่อบุพการ”ี ปี 2017      
+ ตวัแทน/ผูป้ระสานงานชมรมผูส้งูอายสุงัฆมณฑล 10 สงัฆมณฑล  
มอบเงนิโครงการจติอาสาหาทุนช่วยงานผูส้งูอาย ุรอบที ่1 (ตุลาคม 

ถงึ ธนัวาคม 2016) ใหคุ้ณพ่อจติตาภบิาลเพื่อด าเนินการตาม 
วตัถุประสงคต่์อไป โดยมคีณะกรรมการรว่มรบัมอบ + ก าหนด                      
การประชุมคณะกรรมการผูส้งูอายุฯ ครัง้ที ่
2 /2017 ในวนัพธุที ่15 มนีาคม 2017 
เพือ่รบัรองรายชื่อ 

ผูส้งูอายุคาทอลกิตวัอย่าง และลกูกตญัํ ูต่อบุพการ ี
ประจ าปี 2017 … ก่อนปิดการประชุม..   มิสสอางค ์
สรุพฒัน์ และ อาจารยเ์ชษฐ ชาวนาแก้ว 
เป็นตวัแทนเครอืข่าย ชมรมผูส้งูอายฯุมอบกระเชา้และ 
กล่าวส่งความสุขเทศกาลครสิตม์าสและปีใหม.่ แด่.. 
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สังฆมณฑลเชียงใหม่สังฆมณฑลเชียงใหม่สังฆมณฑลเชียงใหม ่  

                 คณะกรรมการด าเนินงานผูส้งูอาย ุสงัฆมณฑล                                 
 เชียงใหม่ จดัการประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที ่1/2017  
 ณ ศูนยส์งัฆมณฑลเชยีงใหม ่หอ้งประชุมเลก็ ตกึแฮรทีลิ 
 เมือ่วนัที ่7 มกราคม 2017  น าโดย คณุพ่อเอกชยั ผลวารินทร ์จติตาภบิาล 

ผูส้งูอายสุงัฆมณฑลเชยีงใหม ่ มผีูเ้ขา้รว่ม 15 คน โดยมวีาระตดิตามเรือ่งสบืเนื่องดงันี้                              
+ การจดัท าทะเบยีนผูส้งูอายใุหเ้ป็นปจัจบุนั                                                 
+ การจดัท าประวตัผิูส้งูอาย/ุคดัเลอืกผูส้งูอายคุาทอลกิตวัอยา่ง 
และลกูกตญัํตู่อบุพการ ี + เงนิจติอาสาช่วยเหลอืผูส้งูอาย ุ
(เงนิออมวนัละบาท)  + รายงานการเคลื่อนไหวของผูส้งูอาย ุ
ระดบัวดั  + ตวัแทนแบ่งปนังานการเขา้รว่มสมัมนาคณะอนุกรรมการฯ (28 - 30 พ.ย. 2016)             

+ รายงานค่าใชจ้า่ยเขา้รว่มสมัมนาประจ าปี 2016 คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูส้งูอาย ุ + พจิารณาแผนกจิกรรมผูส้งูอาย ุ
ประจ าปี 2017/2560 ..>> 



อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ   

น าโดย คณุพ่อชยัวิชิต บรรเทา จติตาภบิาลงานผูส้งูอายฯุอคัรสงัฆมณฑลท่าแรฯ่ ม ีคณุพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธาน 
คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูส้งูอาย ุรว่มดว้ย คณุพ่อไพรชั ศรีประเสริฐ  จติตาภบิาลงานผูส้งูอายุฯ และคณะกรรมการ                 

ผูส้งูอายฯุระดบัชาต ิณ ศาลามารต์โิน อาสนวหิารอคัรเทวดามคีาแอล ท่าแร ่
จงัหวดัสกลนคร เมือ่วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2017 โดย คณุวชัรินทร ์ผิวเงิน 
ประธานชมรมฯ และ คณุพชัราวดี วงศม์าแสน ผูป้ระสานงาน ชีแ้จงความ
คบืหน้าการจดังานฯและทบทวนบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบการเตรยีม
ความพรอ้มเป็นเจา้ภาพจดังานชุมนุมผูส้งูอายคุาทอลกิระดบัชาต ิครัง้ที ่
12/2017 ระหว่าง วนัศุกรท์ี ่28 - วนัเสารท์ี ่29 เมษายน 2017 หวัขอ้                 
“สงูค่าจิตเมตตา  ภมิูปัญญาผูส้งูวยั”   จากนัน้ ..
ตวัแทนกลุ่มผูส้งูอายฯุแต่ละวดัในสงัฆมณฑล มอบเงนิ
สมทบเพื่อใชใ้นการจดังานชุมนุมผูส้งูอายุฯ มอบผ่าน 

คุณพ่อไพรชั ศรปีระเสรฐิ ส่งต่อใหก้บั คุณพ่อชยัวชิติ บรรเทา เพื่อมอบต่อให ้
คุณควรค านึง ยงด ีเหรญัญกิชมรมฯ.. พรอ้มกบัเยีย่มชมสถานทีจ่ดังานชุมนุมผูส้งูอายฯุ มผีูเ้ขา้รว่มประชุมฯ 48 คน ..>> 
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      คณะกรรมการเครือข่ายชมรมผูส้งูอายคุาทอลิก    
อคัรสงัฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง     

จดัประชุมคณะกรรมการชมรมผูส้งูอายฯุระดบัสงัฆมณฑล   

สังฆมณฑลจันบุรีสังฆมณฑลจันบุรีสังฆมณฑลจันบุร ี  

                                           ชมรมผูส้งูอายคุาทอลิก สงัฆมณฑลจนัทบุรี  น าโดย                                                 
คณุพ่อกฤษณพงษ์ อติชาติธานินทร ์ จติตาภบิาลงานผูส้งูอายฯุสงัฆมณฑลจนัทบุร ีรว่มกบั คณะกรรมการเครอืขา่ยชมรม 
ผูส้งูอายคุาทอลกิฯจนัทบุร ีจดังานชุมนุมผูส้งูอายสุงัฆมณฑลจนัทบุร ีครัง้ที ่6/2017 หวัขอ้ “สงัคมไทย ห่วงใยผูส้งูอาย ุเขา้ใจ 
เขา้ถงึ พึง่ได”้ ณ วดัพระหฤทยัแห่งพระเยซเูจา้ ขลุง จ.จนัทบุร ีจดัขึน้เมือ่วนัที ่21 มกราคม 2017.. โดยม ี                   
คณุพ่อไพรชั ศรีประเสริฐ ผูช่้วยกรรมาธกิารฝ่ายสงัคม สภาพระสงัฆราชคาทอลกิแห่ง                                                         
ประเทศไทย เป็นประธานพธิบีชูาขอบพระคุณ รว่มดว้ย คณะพระสงฆ ์คณะนกับวช                                                     
ทีม่ารว่มงานฯ     จากนัน้..ประธานชมรมผูส้งูอายวุดัพระหฤทยัฯกล่าววตัถุประสงคก์าร                                                

 เชดิชลูกูกตญัํแูละผูส้งูอายุคาทอลกิตวัอยา่ง และ    
 รบัใบประกาศเชดิชเูกยีรต ิพรอ้มถ่ายภาพหมู่รว่มกนั..                                   
     หลงัจากเสรจ็พธิใีนวดั.. ผูเ้ขา้รว่มงานฯไดเ้ขา้รว่ม                      
 พธิเีปิดงานชุมนุมผูส้งูอายฯุ..ประธานตดัรบิบิน้เปิดงาน    
 รอ้งเพลงมารช์ผูส้งูอาย ุรบัประทานอาหาร  พรอ้มชม                                             
 การแสดงชุดต่างๆจากกลุ่มผูส้งูอายเุขตวดัต่างๆ และ                                                   
 ถ่ายภาพหมูร่ว่มกนั.ผูเ้ขา้รว่มงานฯประมาณ 400 คน ..                                                
   ก่อนเริม่งานฯกลุ่มเวชบุคคลในเขตพืน้ทีว่ดัใหบ้รกิาร                                                
 ตรวจวดัดวามดนัใหผู้ม้ารว่มงานฯ ครัง้นี้ดว้ย...>> 

“ชุมนุมผู้สูงอายุสังฆมณฑลจันทบุรี” 



สังฆมณฑลราชบุรีสังฆมณฑลราชบุรีสังฆมณฑลราชบุร ี  

   ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบรุี   จดัการประชุมสามญัคณะกรรมการชมรมเครอืข่ายฯ                                       
ครัง้ที ่1/2017 ณ หอ้งประชุมอาคารเปาโล วดันกับุญยอแซฟบา้นโป่ง เมือ่วนัที ่25 มกราคม 2017                                     
น าโดย คณุพ่อประสิทธ์ิ รจิุรตัน์ จติตาธกิารชมรมฯและ อาจารยเ์ชษฐ ชาวนาแก้ว ประธานชมรมฯ                        
น าการประชุมฯ โดยเริม่จากคุณพ่อจติตาธกิารน าสวดเปิดประชุม และร าพงึเพื่อสนัตภิาพ จากนัน้..                                   
ประธานฯไดก้ล่าวตอ้นรบัคณะกรรมการ ส่งความสุขปีใหม+่ตรษุจนี และขอพรพระในโอกาสวนัคลา้ย                             

วนัเกดิของคุณพ่อจติตาธกิาร (19 มกราคม) ม ีอาจารยนิ์ยม อยัราน้อย                  
และคณะรองประธาน รว่มมอบเคก้ขนมเป้ียะแด่คุณพ่อในโอกาสนี้ดว้ย    
จากนัน้.. ประธานฯไดช้ีแ้จงเกีย่วกบัเอกสารประกอบการประชุม และ 

แจง้เรือ่งโครงการจติอาสาหาทุนช่วยงาน 
ผูส้งูอาย ุซึง่งวดที ่1 (ต.ค - ธ.ค. 59) ชมรม 
ผูส้งูอายสุงัฆมณฑลราชบุร ีรวบรวมเงนิจาก  
ชมรมเครอืข่าย 11 วดั น าส่งคณะอนุกรรมการฯเป็นเงนิ 19,100 บาท 

 ส่วนงวดที ่2 (ม.ค.-ม.ีค.60) ใหแ้ต่ละวดัรวบรวมส่งชมรมฯในวนัที ่21 มนีาคม 2017 และการจดั 
 ท าจดหมายขา่วชมรมผูส้งูอาย ุสงัฆมณฑลราชบุร ีปีที ่5 ฉบบัที ่3..    

   พรอ้มกนันี้ไดก้ล่าวขอบคุณคณะท างานและคณะกรรมการทุกท่านที ่
มสี่วนรว่มส าคญัในการด าเนินงานชมรมฯใหบ้รรลุผลเป็นอย่างด ี+ เมือ่วนัที ่9 กุมภาพนัธ ์2017              
อาจารยเ์ชษฐ ชาวนาแกว้ พรอ้มคณะกรรมการชมรมฯไปเยีย่มและมอบกระเชา้เป็นก าลงัใจให ้
ผญ.สชุาติ  กก๊เครือ กรรมการชมรมผูส้งูอายฯุ อคัรเทวดามคีาแอล ดอนกระเบือ้ง เนื่องจากเกดิ 
อุบตัเิหตุรถจกัรยานยนตเ์ฉี่ยวชน ..>> (อาจารยธ์ญัญา ศโิรรตัน์ธญัโชค): รายงาน  

สังฆมณฑลอุดรธานีสังฆมณฑลอุดรธานีสังฆมณฑลอุดรธาน ี  

  ชมรมผูส้งูอายคุาทอลิก สงัฆมณฑลอดุรธานี จัดงานชุมนุมผูส้งูอายคุาทอลกิ                            
ระดบัสงัฆมณฑล เขตบงึกาฬ ครัง้ที ่4/2017 ณ วดันกับุญมทัธวิ บา้นกลาง บงึกาฬ  
เมือ่วนัที ่17 - 18 กุมภาพนัธ ์2017  น าโดย คณุพ่อเปรม คณุโดน จติตาภบิาล 
งานผูส้งูอายฯุ รว่มกบั คณะกรรมการชมรมผูส้งูอายุฯอุดรธานี ก าหนดการเริม่งาน..  
+ วนัที ่17 กุมภาพนัธ ์2017 เวลา 19.00 น. คุณพ่อเปรม คุณโดน กล่าวเปิดงาน 
และชีแ้จงวตัถุประสงคก์ารจดังานฯ จดังานราตรสีมัพนัธ ์รบัประทานอาหาร และ 
ชมการแสดงจากชมรมผูส้งูอายฯุทีเ่ขา้รว่มงาน.. + วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์2017 เริม่ 
เวลา 08.30 น. หวัขอ้ “ความเขา้ใจรว่มกนัในการจดัตัง้ชมรมผูส้งูอายุ” โดยทมีงาน 
แผนกสงัฆมณฑลฯ และ คณุพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการฯ 
เพื่อผูส้งูอาย ุเป็นวทิยากรในหวัขอ้ “เดนิอยา่งไรไมห่ลงทางงานผูส้งูอายุ” จากนัน้ 
ทมีงานแผนกสงัฆมณฑลฯ บรรยายเรือ่ง “สมาชกิผูส้งูอายกุบัโครงการต่างๆ และ 
ผูส้งูอายกุบัการเป็นศษิยพ์ระครสิต์” .. หลงัจากนัน้ คุณพ่อวโิรจน์ นันทจนิดา เป็น 
ประธานพธิบีชูาขอบพระคุณ ปิดงานชุมนุมผูส้งูอายฯุ รว่มกบั พระสงฆ ์ซสิเตอร ์ 
ทีม่ารว่มงานฯ  ผูส้งูอายรุบัประทานอาหารรว่มกนั.. ขอพระอวยพรผูส้งูอายทุุกท่าน 
เดนิทางกลบับา้นโดยสวสัดภิาพ..>>             

“““ชุมนุมผู้สูงอายุสังฆมณฑลอุดรธานีชุมนุมผู้สูงอายุสังฆมณฑลอุดรธานีชุมนุมผู้สูงอายุสังฆมณฑลอุดรธาน”ี””   
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อัครสังฆมณฑลกรุงเทพอัครสังฆมณฑลกรุงเทพอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ   

      แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และ เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯ             
 ทัง้ 6 เขต จดัประชุมคณะกรรมการผูส้งูอายฯุ ระดบัสงัฆมณฑล ระดบัเขต ระดบัวดั น าโดย 
 คณุพ่อธนันชยั กิจสมคัร จติตาภบิาลงานผูส้งูอาย ุอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ มกีจิกรรม :-                          
 + จดัประชุมคณะกรรมการผูส้งูอาย ุอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ ณ วดัธรรมาสน์นกับุญเปโตร 

 บางเชอืกหนัง เมือ่วนัที ่17 มกราคม 2017 โดยมเีนื้อหาการประชุมดงันี้  - ตดิตามรายงาน     
 การจดักจิกรรม และความเคลื่อนไหวของแต่ละเขต  - แจง้และตดิตามโครงการจติอาสาหาทุน 
 ช่วยงานผูส้งูอาย ุและกองทุนผูส้งูอาย ุพรอ้มทัง้เสนอแนะวธิดี าเนินการ - ตดิตามการเตรยีมงาน 
 ชุมนุมผูส้งูอายรุะดบัชาต ิครัง้ที ่12 ณ อาสนวหิารอคัรเทวดามคีาแอล มี
 อคัรสงัฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง เป็นเจา้ภาพ - ตดิตามการเสนอตวัแทน 
 ชมรมผูส้งูอายตุวัอยา่งของอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯเพื่อเขา้ประกวดใน 
 ระดบัชาต ิ- แจง้ก าหนดการส่งรายชื่อผูส้งูอายตุวัอยา่งและลกูกตญัํตู่อ 
 บุพพการเีพื่อเขา้รบัเกยีรตบิตัรและใบพรพระสนัตะปาปา ในงานชุมนุมผูส้งูอาย ุ
ระดบัชาต ิ - ตดิตามปรบัปรุงทะเบยีนผูส้งูอายปุระจ าปี 2016 และน าเสนอวธิ ี

ปรบัปรงุทะเบยีนผูส้งูอาย ุปี 2017 - มอบของขวญัแด่คณะกรรมการฯผูท้ีเ่กดิในเดอืน 
มกราคม + คุณเบญจภรณ์ กาญจนพงศ ์เจา้หน้าทีแ่ผนกอภบิาลผูส้งูอายุฯกรงุเทพ 
รว่มประชุมกบัคณะกรรมการผูส้งูอายเุขต 1 โดยม ีคณุพ่อชูศกัด์ิ บญุอนันตบตุร  
จติตาธกิารฯ เป็นประธาน ณ วดัอคัรเทวดาราฟาแอล ปากน ้า เมือ่วนัที ่2 กุมภาพนัธ ์
2017.โดยมวีาระการประชุมดงันี้ -ตดิตาม/รายงานกจิกรรมทีท่ าในแต่ละวดั  - พดูคุย 
เพื่อเตรยีมงานศลีเจมิผูส้งูอายทุีจ่ะจดัในวนัที ่8 เมษายน 2017 ณ วดัแมพ่ระประค า 
กาลหว่าร ์- เวยีนถุงทานเพื่อช่วยผูป้ระสบอคัคภียัทีชุ่มชนโรงหม ู+ คณะกรรมการ 
ผูส้งูอาย ุเขต 4 จดัประชุมร่วมกนั ณ วดัพระวสิุทธวิงศ ์ล าไทร เมือ่วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์
2017 โดยมเีนื้อหาการประชุมฯดงันี้  - ตดิตาม/รายงานการจดักจิกรรมและความเคลื่อนไหวของแต่ละวดั                 

- จบัฉลากรายชื่อสมาชกิโครงการสวดภาวนาใหแ้ก่กนัและกนั                              
+ คณุพ่อธนันชยั กิจสมคัร ผูจ้ดัการแผนก และคุณเบญจภรณ์ กาญจนพงศ ์
เจา้หน้าทีแ่ผนกอภบิาลผูส้งูอาย ุอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ รว่มประชุมกบั 
คณะกรรมการผูส้งูอาย ุเขต 3 ณ วดัธรรมาสน์นกับุญเปโตร บางเชอืกหนงั 

เมือ่วนัที ่22 กุมภาพนัธ ์2017  โดยมหีวัขอ้การประชุมฯดงันี้ - ตดิตามงานและ 
กจิกรรมทีท่ าในแต่ละวดั - พดูคุยเรือ่งการเดนิทางไปร่วมงานชุมนุมผูส้งูอายฯุ           
ระดบัชาต ิจะมผีูไ้ปรว่มงานฯจ านวน 40 คน + การประชุมคณะกรรมการผูส้งูอาย ุ
เขต 5 ทีว่ดันกับุญเปโตร สามพราน เมือ่วนัที ่23 กุมภาพนัธ ์2017 เพื่อปรกึษา 
- เรือ่งการไปรว่มงานชุมนุมผูส้งูอายรุะดบัชาต ิครัง้ที ่12 ทีท่่าแร ่- ตดิตามบญัช ี                    
รายชื่อผูส้งูอายทุีเ่พิม่และลดลงระหว่าง ปี 2017 - ตดิตามรายชื่อพรอ้มประวตั ิ
ผูส้งูอายทุีต่อ้งการความช่วยเหลอืพเิศษ - รายชื่อผูส้งูอายเุจบ็ไขต้ดิเตยีง                   
- รายชื่อผูท้ีจ่ะเขา้รว่มสมัมนาบุคลากร ทีบ่า้นผูห้ว่าน  - หารอืการไปรว่ม 

งานชุมนุมผูส้งูอาย ุทีว่ดัล าไทร - ซกัถามการด าเนินโครงการออกเยีย่มดแูลผูส้งูอายุทีย่ากล าบาก 
และปว่ยตดิเตยีง - หารอืโครงการสมัมนากรรมการผูส้งูอาย ุเขต 5  - รวมรวมเงนิจติอาสาช่วย 
งานผูส้งูอาย ุและเตรยีมส่งรายชื่อผูส้งูอายตุวัอยา่ง.. >> 
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สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี   

“เชิดชเูกียรติผู้สูงอายุ 90 ปี ขึ้นไป” 

แผนกอภิบาลผูส้งูอาย ุอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ 
และ เครือข่ายชมรมผูส้งูอายฯุ มอบใบเชดิชเูกยีรต ิ
ผูส้งูอาย ุ90 ปี ขึน้ไปแก่ผูสู้งอาย ุระดบัเขต..>>   

“เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ป่วยในเขตวัด สังฆมณฑลจันทบุรี 

       + วดันักบญุวินเซนต ์เดอ ปอล เขาขาด  สระแก้ว  น าโดย                                        
 คณุพ่ออนัเด ไชยเผอืก และกรรมการกลุ่มดูแลผูส้งูอายุ รว่มกบั                                          
คุณหมอ จดัตรวจสุขภาพใหก้บัผูส้งูอาย ุผูป้ว่ยในเขตวดั และ                                            
สวสัดปีีใหมก่บัผูส้งูอาย ุเมือ่วนัที ่15 มกราคม 2017..>>   

   + วดันักบญุยอแซฟฟิลิปและยากอบ หวัไผ่ ปราจีนบรีุ                                   
  ชมรมผูส้งูอายวุดัหวัไผ่ ออกเยีย่มผูส้งูอายตุดิบา้นตดิเตยีง                                   
  น าโดย คณุพ่อวิเชียร ฉันทพิริยกลุ เจา้อาวาส รว่มกบั                                
  กลุ่มเวชบุคคลฯในเขตวดั เมือ่วนัที ่2 มกราคม 2017..>>   

+   เยีย่มกลุ่มผูส้งูอาย ุวดัแม่พระประจกัษ์เมืองลูรด์ หาดใหญ่                                              
สงขลา  โดยผูป้ระสานงาน และคณะกรรมการผูส้งูอาย ุพบพดูคุยกบั                                           
คุณพ่อเจา้อาวาส กรรมการของวดั บอกเล่างานผูส้งูอายรุะดบัชาตแิละสงัฆมณฑลสุราษฎรธ์านี 
ทีจ่ะท าในปีนี้ หาแนวทางใหก้ารบรหิารงานกลุ่มของวดัไดด้ าเนินไป                                       
อยา่งด.ี ณ หอ้งประชุม วดัแมพ่ระประจกัษ์เมอืงลรูด์ หาดใหญ่ เมือ่                                                            
วนัที ่11 กุมภาพนัธ ์2017  มผีูเ้ขา้รว่มฯจ านวน 13 คน ..                                                
ขอขอบคุณ..คณุพ่อยอหน์ แปรติ์เล่ คุณพ่อเจา้วดั และกรรมการ                                             
เป็นอยา่งสงู .>> 

   > กิจกรรมชมรมเครือข่ายผูส้งูอายุ สงัฆมณฑลสรุาษฎรธ์านี <                                                                     
+ จดัประชุมคณะกรรมการสงัฆมณฑลสุราษฎรธ์านี ครัง้ที ่1/2017 
เมือ่วนัที ่21 มกราคม 2017 ณ บา้นชุมพาบาล สุราษฎรธ์านี เพื่อ 
พจิารณาโครงการ งบประมาณ แผนปฏบิตังิานผูส้งูอายุ..>> 

-  22  - 


