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วันที่ของจดหมายข่าว
ปี ที่ 1 ฉบับที่ 1

มกราคม - กุมภาพันธ์ 2017/2560
“หน่วยแพทย์พยาบาลคาริตัสไทยแลนด์”
ภายใต้สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
กรรมาธิ การฝ่ ายสังคม สภาพระสังฆราชคาทอลิ กแห่งประเทศไทย
โดย คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริ ฐ เลขาธิการคาริตสั ไทยแลนด์/จิตตาภิบาล
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย (แผนกสุขภาพอนามัย) นาทีม
แพทย์ จิตอาสาเวชบุคคลฯ Camillian Task Force ร่วมกับ ฝา่ ยสังคม
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี โดยคุณพ่อสุวฒ
ั น์ เหลืองสอาด บริการตรวจ
รักษาชาวบ้านทีป่ ระสบภัยน้าท่วมภาคใต้ ครัง้ แรก ระหว่าง
วันที่ 13 - 16 มกราคม 2017 มีคณะนักบวชทีร่ ว่ มออกหน่วย
ในครัง้ นี้ คือ + คณะผูร้ บั ใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์
+คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ +คณะธิดาเมตตาธรรม
+คณะภคินีผรู้ บั ใช้คนปว่ ยแห่งนักบุญคามิลโล และคณะนักบวชคามิลเลียน
โดยใน+ วันที่ 12 มกราคม 2017 ทีมหน่วยแพทย์คาริตสั ไทยแลนด์ ออกจาก
ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง เวลา 08.55 น. พร้อมกับโหลดยาและ
เวชภัณฑ์ ด้วยรถออฟโรด จานวน 4 คัน เดินทางมุง่ สู่โรงเรียนดรุณศึกษา อ.ร่อนพิบลู ย์
จ.นครศรีธรรมราช ในระหว่างเดินทาง ขบวนรถต้องผ่านทีอ่ .บางสะพาน จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ ซึง่ โดน
ภายในฉบับนี้:
่
ออกหน่วยพยาบาลคาริตัสไทยแลนด์
หน้า น้ าปาไหลหลากในช่วงสองวันทีผ่ ่านมาและมีสะพานชารุด
กิจกรรมวันผู้ป่วยสากล (11 กุมภาพันธ์) 1 - 10 2 สะพาน .. + วันที่ 13 มกราคม 2017 (เช้า) ตรวจรักษา
หน้า ทีบ่ า้ นบางหมด ท่าขนาน อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกประเทศไทย
กิจกรรมงานเวชบุคคลฯ / ภาพข่าว 11 - 15 240 ครัวเรือน ..(บ่าย) ตรวจรักษาบ้านเกาะชัย หมูท
่ ่ี 7
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ หน้า ต.ปากพนัง ฝงตะวั
ั ่ นออก อ.ปากพนัง 4 หมู่ รวม 350 ครัวเรือน ..
กิจกรรมงานผู้สูงอายุฯ / ภาพข่าว

16 - 22

วิ สยั ทัศน์
ประชากรของพระเจ้ามีสุขภาพกายใจสมบูรณ์
และร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันฉันพีน่ ้อง
เปี่ยมด้วยคุณธรรมในความรักของพระเจ้า
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พันธกิ จ
ส่งเสริมเวชบุคคล เครือข่ายผูส้ งู อายุ เครือข่ายผูต้ ดิ เชือ้
ให้ได้รบั การอภิบาล และอุทศิ ตนรับใช้ปวงชนด้าน
สุขภาพอนามัย โดยเน้นผูย้ ากไร้ตามแบบอย่างพระเยซูเจ้า

ฝ่ ายสั งคม สั งฆมณฑลสุ ราษฎร์ ธานี : สรุปสถานการณ์ ฯ
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+วันที่ 14 มกราคม 2017 รถขบวนทัง้ หมด 16 คัน หน่ วยแพทย์คาริตสั ฝา่ ยสังคมฯ
สุราษฎร์ธานี เดินทางออกหน่วยแพทย์ตรวจทีว่ ดั หัวไทรม้า ต.เครง อ.ชะอวด 4 หมู่
590 ครัวเรือน / (บ่าย) ตรวจรักษาให้ผปู้ ระสบภัยน้ าท่วม รพสต. บ้านท้ายทะเล
ต.การเกด อ.เชียรใหญ่ มีผมู้ ารับบริการ 123 คน นอกจากนัน้ มีโรงเรียนต่างๆ
ในพืน้ ทีไ่ ด้จดั เตรียมถุงยังชีพให้แก่ผปู้ ระสบภัยน้าท่วม
จานวน 575 ครัวเรือน จาก 3 หมูบ่ า้ น.. พร้อมกันนี้
คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริ ฐ ร่วมกับ ฝา่ ยสังคม สุราษฎร์ธานี
และทีมหน่วยแพทย์ จิตอาสาเวชบุคคล CTF นาโดย
ผศ.นพ.วรวุฒิ จรรยาวนิ ชย์ แพทย์หญิ งวนิ ดา นาจรุง
แพทย์หญิ งพิ ชญนาถ วีรานนท์ พยาบาล 7 ท่าน และ ผูช้ ่วยพยาบาล 10 ท่าน แบ่งทีมจิตอาสาออกเยีย่ ม และให้บริการ
ตรวจรักษาผูป้ ระสบภัยน้ าท่วมตามบ้าน.... ด้วยสถานการณ์ ฝนทีต่ กหนักต่อเนื่องในพืน้ ทีภ่ าคใต้ ทาให้เกิดน้ าปา่ ไหลหลาก
และน้าท่วมฉับพลันใน 10 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง นราธิวาส ยะลา
สงขลา ปตั ตานี ตรัง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร และ
ประจวบคีรขี นั ธ์ รวม 68 อาเภอ 381 ตาบล 2,507 หมูบ่ า้ น
ผูเ้ สียชีวติ 6 ราย จังหวัดพัทลุง น้าไหลหลากเข้าท่วมพืน้ ที่ 11
อาเภอ ได้แก่ อ.เมืองพัทลุง อ.กงหรา อ.ศรีนครินทร์
อ.ควนขนุน อ.ปากพะยูน อ.ศรีบรรพต อ.เขาชัยสน
อ.ปา่ บอน อ.บางแก้ว อ.ปา่ พะยอม และ อ.ตะโหมด รวม
52 ตาบล 507 หมูบ่ า้ น ประชาชนได้รบั ผลกระทบ 29,327
ครัวเรือน จังหวัดนราธิ วาส น้าไหลหลากเข้าท่วมพืน้ ที่
13 อาเภอ ได้แก่ อ.เมืองนราธิวาส อ.ระแงะ อ.รือเสาะ อ.ศรีสาคร อ.แว้ง อ.สุคริ นิ อ.สุไหงโกลก
อ.สุไหงปาดี อ.จะแนะ อ.เจาะไอร้อง อ.ยีง่ อ อ.ตากใบ และ อ.บาเจาะ รวม 75 ตาบล 502 หมูบ่ า้ น
ประชาชนได้รบั ผลกระทบ 29,535 ครัวเรือน ผูเ้ สียชีวติ 2 ราย จังหวัดยะลา น้ าไหลหลากเข้า
ท่วมพืน้ ที่ 4 อาเภอ ได้แก่ อ.เมืองยะลา อ.รามัน อ.ยะหา และ อ.บันนังสตา รวม 35 ตาบล 159
หมูบ่ า้ น ประชาชนได้รบั ผลกระทบ 4,986 ครัวเรือน 16,654 คน จังหวัดสงขลา น้ าไหลหลาก
เข้าท่วมพืน้ ที่ 7 อาเภอ ได้แก่ อ.หาดใหญ่ อ.นาหม่อม อ.สะเดา อ.สะบ้าย้อย อ.วนเนียง
อ.รัตภูม ิ และ อ.คลองหอยโข่ง รวม 29 ตาบล 189 หมู่บา้ น
ประชาชนได้รบั ผลกระทบ 4.793 ครัวเรือน อพยพ 52 ครัวเรือน
ผูเ้ สียชีวติ 2 ราย จังหวัดปัตตานี น้ าไหลหลากเข้าท่วมพืน้ ที่ 6
อาเภอ ได้แก่ อ.โคกโพธิ ์ อ.ยะรัง อ.กะพ้อ อ.หนองจิก
อ.เมืองปตั ตานี และ อ.สายบุร ี รวม 36 ตาบล 111
หมูบ่ า้ น จังหวัดตรัง น้ าไหลหลากเข้าท่วมพืน้ ที่ 4
อาเภอ ได้แก่ อ.นาโยง อ.รัษฎา อ.เมืองตรัง และ
อ.ห้วยยอด รวม 21 ตาบล 185 หมูบ่ า้ น ประชาชนได้รบั ผลกระทบ 7,824
ครัวเรือน จังหวัดสุราษฎร์ธานี น้าไหลหลากเข้าท่วมพืน้ ที่ 7 อาเภอ ได้แก่
อ.กาญจนดิษฐ์ อ.บ้านนาสาร อ.ดอนสัก อ.ท่าชนะ อ.เกาะสมุย อ.ไชยา
และอ.เมือง สุราษฎร์ธานี รวม 20 ตาบล 116 หมูบ่ า้ น ....
ต่อหน้า... 3
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จังหวัดนครศรีธรรมราช น้าไหลหลากเข้าท่วมพืน้ ที่ 17 อาเภอ ได้แก่ อ.ชะอวด อ.สิชล อ.ทุ่งสง อ.จุฬาภรณ์
อ.ร่อนพิบลู ย์ อ.ท่าศาลา อ.นาบอน อ.พิปนู อ.ช้างกลาง อ.ฉวาง อ.นบพิตา อ.เมืองนครศรีธรรมราช อ.พระพรหม อ.เชียรใหญ่
อ.ขนอม อ.พรหมคีร ี และ อ.ลานสกา รวม 98 ตาบล 626 หมูบ่ า้ น ประชาชนได้รบั ผลกระทบ
72,337 ครัวเรือน ผูเ้ สียชีวติ 2 ราย จังหวัดชุมพร น้ าไหลหลากเข้าท่วมพืน้ ที่ 4 อาเภอ
ได้แก่ อ.ทุ่งตะโก อ.พะโต๊ะ อ.หลังสวน และ อ.ละแม รวม 11 ตาบล 91 หมูบ่ า้ น ประชาชน
ได้รบั ผลกระทบ 500 ครัวเรือน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ น้ าป่าไหลหลากเข้าท่วมพืน้ ที่
อ.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย อ.ทับสะแก ความเสียหายมากมาย (ยังไม่ได้ประเมิน) ...
จากสถานการณ์ ดงั กล่าวนี้ ทีมหน่วยแพทย์ พยาบาล อาสาคาริตสั ไทยแลนด์ ลงช่วยผูป้ ระสบภัยน้าท่วม
ภาคใต้ ครัง้ ที่สอง ภายในพืน้ ที่ จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างวันจันทร์ที่ 6 ถึง วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2017 ทีมหน่วยแพทย์
ออกเดินทางจากศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง ตัง้ แต่เวลาเช้า 05.00 น. ด้วยรถตู้ 2 คัน
และรถปิคอัพสาหรับบรรทุกยาและเวชภัณฑ์ 1 คัน มีสมาชิกร่วมเดินทางทัง้ หมด 14 คน
ทีมเดินทางถึงทีโ่ รงเรียนดรุณศึกษา ร่อนพิบลู ย์ ได้พบกับ ซิ สเตอร์นรา นิ ยมไทย อธิการ
หมูค่ ณะของซิสเตอร์คณะผูร้ บั ใช้ ทีป่ ระจาอยูท่ โ่ี รงเรียนแห่งนี้ ซิสเตอร์วนั เพ็ญ เชือ้ รัมย์ และ
ซิสเตอร์สุมติ รา โจสรรค์นุสนธิ ์..สมาชิกทานอาหารเย็นและต่างก็เข้าพักผ่อน เนื่องจากเหนื่อย
จากการเดินทาง + วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2017 ทีมงานตื่นแต่เช้าร่วมพิธบี ูชาขอบพระคุณ
ประธานโดย คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริ ฐ .. จากนัน้ ทานอาหารเช้าร่วมกันทุกคน และออก
เดินทางไปโรงเรียนดรุณศึกษา 2 จุฬาภรณ์ เขต อ.จุฬาภรณ์
จ.นครศรีธรรมราช ใช้เวลาไม่ถงึ ครึง่ ชัวโมงถึ
่
งจุดหมาย..ทางโรงเรียนได้จดั ให้มกี ารต้อนรับทีมงาน
โดยนักเรียนทัง้ โรงเรียน และได้เชิญให้ คุณพ่อไพรัช กล่าวแก่บรรดานักเรียนและครู โดยได้กล่าว
ถึงสิง่ สาคัญ 2 ประการ ทีเ่ ด็กนักเรียน พึงต้องเอาใจใส่คอื 1.ต้องแสวงหาความรูใ้ ห้มาก และ
2.ต้องมีคุณธรรม ซึง่ ได้เห็นว่าทางโรงเรียนได้จดั การเรียนการสอนให้มที งั ้ สองอย่างครบถ้วน..
จากนัน้ .. เริม่ เปิดให้บริการแก่ชาวบ้านผูป้ ระสบภัยน้าท่วมพืน้ ที่
อ.จุฬาภรณ์ ประสบภัยน้าท่วมตัง้ แต่เดือนธันวาคม 2016 - มกราคม 2017
แม้จะมีอกี หลายหมู่บา้ นทีย่ งั มีน้ าท่วมอยู่ แต่ปริมาณน้ าลดลงตามลาดับ..
วันนี้หน่วยแพทย์คาริตสั ใช้อาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียนเป็ นพืน้ ที่
ตัง้ หน่วยให้บริการแก่ผปู้ ระสบภัย มีผรู้ ว่ มออกหน่วยในวันแรก คือ
+ จิตอาสาเวชบุคคล + ฝา่ ยสังคม สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี +ซิสเตอร์
คณะผูร้ บั ใช้ดวงหทัยนิรมลของพระนางมารีย์ +เซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
+ซิสเตอร์คณะธิดาเมตตาธรรม +คณะครูของโรงเรียนดรุณศึกษา
+บุคลากรทางการแพทย์จาก รพสต.จุฬาภรณ์ (แพทย์ทางเลือกฝงั เข็ม)
ผูม้ ารับบริการค่อยๆทยอยกันมาเป็นชุดๆ ซึง่ ส่วนหนึ่งเป็นผูป้ กครองของนักเรียนดังกล่าว..
การให้บริการต่อเนื่องไปจนถึงบ่าย 4 โมงเย็น จึงได้ปิดหน่วย..
ในระหว่างวันดาเนินการให้บริการในวันนี้. มีท่านสาธารณสุข อ.จุฬาภรณ์
(นายเกษมสันต์ ชูคง) และนักวิชาการ สาธารณสุขชานาญการ และผูช้ ่วย
สาธารณสุข อ.จุฬาภรณ์ (นางอมตา จันทร์ปาน ) และ นายธรรมสถิต พิบลู ย์
(หมอหนึ่ง) ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล อ.จุฬาภรณ์ และทีมงานมาเยีย่ ม
หน่วยแพทย์ดว้ ย..
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ในภาคบ่ายทางหน่วยได้แบ่งทีมเยีย่ มบ้านโดยมี แพทย์หญิ งวนิ ดา นาจรุง
ซิ สเตอร์ Malue และ เซอร์มกั ดาเลนา ดาวดี เป็ นผูน้ าทีมตรวจเยีย่ มผูป้ ว่ ยตาม
บ้าน 3 ราย . สรุปในวันแรกหน่ วยแพทย์พยาบาลคาริตสั ให้บริการผูป้ ว่ ย จานวน 193 ราย
(ฝงั เข็ม จานวน 20 ราย เยีย่ มผูป้ ว่ ยติดเตียง 3 ราย) ทีมเยีย่ มบ้านแวะชมโรงพยาบาล
จุฬาภรณ์ดว้ ย.. ทีมหน่วยแพทย์ฯกลับมาพักทีโ่ รงเรียนดรุณศึกษาเช่นเดิม และมีรายการ
ช่วยตรวจเด็กประจาของโรงเรียนจานวน 20 ราย..
+วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2017.. วันนี้..หน่วยแพทย์ออกเดินทาง
ไปยังพืน้ ทีห่ มู่ 3 ต.เกาะทวด อ.ปากพนัง หมู่บา้ นแห่งนี้มปี ระชากร 274 ครัวเรือน
น้าเพิง่ ลดแต่ยงั มีน้ าท่วมขังตามสวนปาล์มน้ามัน สวนส้มโอทับทิมสยาม นาข้าว
หน่วยแพทย์คาริตสั ใช้พน้ื ทีข่ องศาลาเอนกประสงค์ทบ่ี า้ นผูน้ าชุมชน.ภาคบ่ายของวันที่ 8 กุมภาพันธ์
2017 นี้ ออกหน่วยให้บริการที่ ม.2 ต.เกาะทวด อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช พืน้ ทีน่ ้ตี อ้ งให้บริการ
ในเต้นท์ทต่ี งั ้ อยูบ่ นถนนกลางหมู่บา้ นเพราะน้ ายังท่วมขังอยูเ่ ป็น
เวลา 2 เดือนกว่าแล้ว ขณะนี้กาลังเริม่ ลดลงตามลาดับ.. สรุปบ่ายนี้
ให้บริการผูป้ ว่ ย จานวน 80 ราย เยีย่ มผูป้ ว่ ยทีบ่ า้ น 3 ราย โดย
นายแพทย์วรวุฒิ จรรยาวนิ ชย์ และ คุณดวงเดือน จิระภัทรศิลป์
(พยาบาลเวรปฏิบตั จิ ากราชบุร)ี จานวน 120 ครัวเรือน .. หลังจาก
เสร็จภารกิจประจาวัน..หน่วยแพทย์ได้แวะทีน่ ้ าตกหลังโรงเรียนดรุณศึกษาเพื่อพักผ่อนเล็กน้อย...
+ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2017 หน่วยแพทย์ให้บริการตรวจรักษา ม.1 บ้านหูล่อง อ.ปากพนัง
จานวน 210 ครัวเรือน / ม.2 จานวน 350 ครัวเรือน
+ 10 กุมภาพันธ์ 2560 หน่ วยแพทย์ให้บริการตรวจรักษา ม.5
บ้านหูล่อง อ.ปากพนัง จานวน 320 ครัวเรือน บ้านหนองหนอน อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช จานวน 380 ครัวเรือน
จากนัน้ .. ทีมหน่วยแพทย์ออกเดินทางกลับกรุงเทพ หลังจากเสร็จงาน
ในตอนเย็นเวลาประมาณ 16.00 น. เพื่อให้ทนั วันรุ่งขึน้ ทีห่ น่วยแพทย์
จิตอาสาอีกชุดหนึ่งจะต้องเดินทางไปออกหน่วยเขตอภิบาล เขต 2
สังฆมณฑลนครสวรรค์ (พืน้ ทีเ่ พชรบูรณ์ พิษณุโลกฯลฯ ทันที..>>

"แบ่งปันความรัก ตามรอยเท้าพ่อ"
ค่ายแบ่งปันความรักและหน่ วยแพทย์ตรวจรักษาสุขภาพในพื้นที่สงู ครัง้ ที่ 2/2017
ณ พืน้ ทีบ่ า้ นขุนน้ าคับ บ้านห้วยไซ บ้านห้วยทรายเหนือ
บ้านใหม่ภูหนิ ร่องกล้า บ้านนาสะอุง้ เขตแพร่ธรรมเข็กน้อย
จังหวัดเพชรบูรณ์ จานวน 700 ครัวเรือน ระหว่าง วันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2017 จ้ดโดย
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ ก สังฆมณฑลนครสวรรค์ ร่วมกับ
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ กแห่งประเทศไทย โรงเรียนสร้างสุขผูส้ งู วัย อาสนวิหารนักบุญอันนา
เทศบาลนครนครสวรรค์ โรงเรียนลาซาลโชติรวี นครสวรรค์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ นครสวรรค์
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ศรีเพชรบูรณ์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส พิษณุโลก สโมสรไลออนส์ ปากน้าโพ
นครสวรรค์ ชมรมรวมใจรัก นครสวรรค์ ร้านทองใบเบเกอร์ร่ี นครสวรรค์ กลุ่มจิตอาสานครสวรรค์ และกลุ่มจิตอาสา LOVE IN
GRACE กทม. และผูม้ จี ติ ศรัทธา ..สุขใจทัง้ ผูใ้ ห้ และผู้รบั ...แบ่งปันความรัก ตามรอยเท้าพ่อ..
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.. โดยนาเครือ่ งอุปโภค บริโภค ผ้าห่ม ตะเกียงโซล่าเซล แว่นสายตา ยาธาตุน้ าขาว
ยาแก้ไอ ยาทานวดแก้ปวดเมือ่ ย น้าปลาตราหอยหลอด เต้าเจีย๊ วจีแ้ ซ นมกล่อง
เมล็ดผักสวนครัว เสือ้ กันหนาว เสือ้ กางเกงนักเรียน รองเท้าแตะ บะหมีส่ าเร็จรูป
ขนมเค้กทองใบเบเกอร์ร่ี ขนมขบเคีย้ วตรา FF ตุ๊กตา กระเป๋าสตางค์เด็กๆ
ของเล่นและอื่นๆ อีกมากมายไปมอบ.. กิ จกรรมตรวจรักษา.. โดยทีมหน่วยแพทย์ พยาบาล
จิตอาสาเวชบุคคล Camillian Task Force มี นายแพทย์ฤทธิ ไกร อัครสกุลนิ ธิโชติ ร่วมด้วย
ผศ.นพ.ดร.ประทีป วรรณิ สสร ผศ.นาฎวิ มล งามศิ ริจิตต์ /
แพทย์หญิ งวนิ ดา นาจรุง นายแพทย์พลู สุข สมร่าง อาจารย์อรพิ น แสงสว่าง และ
จิตอาสาเวชบุคคลคาทอลิกฯนครสวรรค์ จัดให้บริการตรวจรักษาสุขภาพในพืน้ ที่
+ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2017 คณะแพทย์ พยาบาล
บริการตรวจสุขภาพให้ชาวบ้านถิน่ -ลัว่ ทีบ่ า้ นขุนน้าคับ
อ.ชาติตระการ จานวน 119 ราย/บ้านห้วยน้าไซ อ.โนนไทย จ.พิษณุโลก
จานวน 91 ราย และให้ความสนุกสนาน มอบเครือ่ งอุปโภค-บริโภค
ผ้าห่ม จานวน 220 ครอบครัว
+ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2017 บ้านใหม่รอ่ งกล้า อ.นครไทย
จ.พิษณุโลก พืน้ ทีอ่ ภิบาล วัดแม่พระกัวดาลูเป้ โดยมี
คุณพ่อทศพร นาริ นรักษ์ เป็นเจ้าอาวาส จานวน 69 คน
+ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2017 ศาลาอเนกประสงค์
บ้านนาสอุง้ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
..โครงการเสร็จสิ้ นเรียบร้อย พร้อมความสุข
และมิตรภาพในค่ายแบ่งปนั ความรัก...ทุกคน
เดินทางกลับถึงบ้านด้วยความปลอดภัย และ
อิม่ บุญกันทัวหน้
่ า....>>
.

“ เทศกาลมหาพรต ”
วันพุธก่อนวันอาทิตย์แรกของเทศกาลมหาพรต
สัตบุรุษจะรับเถ้า เป็นการเริ่มต้นเทศกาลมหาพรต
พิธีเสกและโรยเถ้า ตามปกติจะทาในพิธีมสิ ซา หลังอ่านพระวรสารและบทเทศน์ ซึง่
ให้ความหมายว่า พระวจนะของพระเป็นเจ้า เป็นพลังสาคัญที่ปลุกเร้า จิตใจของคริสตชน
ให้สานึกตน กลับใจ และใช้โทษบาปในเทศกาลมหาพรตนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
การถ่อมตน ในเทศกาลนีจ้ งึ มีการปฏิบัติต่างๆ ดังนี้ : + ตามโบสถ์ตา่ ง ๆ ในช่วงระหว่าง
เทศกาลจะจัดดอกไม้นอ้ ยลง เชิงเทียนบนพระแท่น ก็จะเปลี่ยนเป็นเชิงเทียนแบบเรียบง่าย
ดนตรีจะบรรเลงเบา ๆ + เมือ่ ประกอบพิธีกรรม บาทหลวง จะสวม
อาภรณ์ศักดิส์ ิทธิ์ สีม่วง ซึ่งสือ่ ความหมายถึงการถ่อมตนสานึกผิด
+ การอดอาหาร + มี "กระปุกมหาพรต" ให้ชาวคริสต์อดออมนาไป
บริจาคให้ผยู้ ากไร้ + ภาวนาเป็นพิเศษทั้งตามโบสถ์และตามบ้านเรือน
เมื่อครบ 40 วัน เป็นวันฉลองพระเยซูคืนพระชนม์ เหมือนกับ
การอดทนลาบากในช่วงเทศกาล แต่เมื่อตอนท้ายจะมีการเฉลิมฉลอง
อย่างยิ่งใหญ่ (วันปัสกา) เฉกเช่นเดียวกับหลักความเชื่อที่ว่าพระเยซู
ถูกตรึงกางเขน ปฏิบตั ิอย่างต่าต้อยที่สดุ แต่พระองค์จะเสด็จมาใหม่
ใน พระสิริรงุ่ โรจน์
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แผนกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ล้ภี ัย(COERR) โดย สานักงานโคเออร์ กาญจนบุรี

เพื่อสุขภาพ

เดิน - วิ่ง

นาโดย คุณสายัณห์ ธรรมอยู่ ผูจ้ ดั การสนาม ร่วมกับหน่วยแพทย์จติ อาสาเวชบุคคล
คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริ ฐ ผูช้ ่วยกรรมาธิการฝ่ายสังคม สภาพระสังฆราชคาทอลิก ฯ
และนาทีมออกหน่วยฯ โดย คุณสมจิ ตร์ ศักดิ์ สิทธิ กร (ประธานเวชบุคคลฯสังฆมณฑลราชบุร)ี
และ CTF ภายใต้คาริตสั ไทยแลนด์ ร่วมกันจัดหน่วยแพทย์พยาบาลเคลื่อนทีใ่ ห้บริการตรวจรักษา
แก่ชาวบ้านทีห่ มูบ่ า้ นอัมรา เขตทวาย เมียนม่าร์ โดยเดินทางเข้าหมู่บา้ น
เมือ่ วันที่ 2 มีนาคม 2017 ได้เข้าเยีย่ มหน่วยปฐมพยาบาล (คลินิก) กระท่อมไม้ไผ่
ในพืน้ ที่ เป็ นหน่ วยปฐมพยาบาลทีม่ ผี ปู้ ว่ ยนอนรับน้ าเกลือ เด็กเป็ นไข้ ผูป้ ว่ ยอื่นๆ
เริม่ ให้บริการตัง้ แต่ช่วงเช้าถึงบ่าย มีผรู้ บั บริการ ผูใ้ หญ่ จานวน
53 คน เด็ก จานวน 87 คน จากสภาพในพืน้ ทีด่ งั กล่าว..
ทางหน่ วยแพทย์พยาบาลคาริ ตสั จึงได้
มอบยาและเวชภัณฑ์จานวนมาก เพื่อให้ทางหน่วยปฐม
พยาบาลของชุมชนแห่งนี้ได้ไว้ใช้ดแู ลผูป้ ว่ ย ซึง่ ส่วนใหญ่
ไม่มที างเลือกในเรือ่ งการบริการทางการแพทย์มากนัก..
และจากสภาพชัน้ เก็บยาภายในคลินิกทีต่ อ้ งดูแลชาวบ้านสองหมูบ่ า้ น โดยที่
หมูบ่ า้ นหนึ่งต้องใช้เวลาในการเดินทางมาใช้บริการ และ สมุดบันทึกคนไข้
เครือ่ งมือทางการแพทย์ทจ่ี าเป็นต้องใช้ประจา
และเครือ่ งนึ่งเครือ่ งมือ เป็ นเพียงซึง้ นึ่งอาหาร
ณ คลินิกแห่งนี้ ..รายการทีท่ างหน่วยแพทย์ฯ
ได้ให้ไว้เท่าทีพ่ อมีแบ่งปนั ในวันนี้..
(ตามรายการทีเ่ ห็นในสมุด)
ขอขอบคุณเครือข่ายต่ างๆทีไ่ ด้มอบยาและ
เวชภัณฑ์ให้แก่ทางหน่วยแพทย์เวชบุคคล และ
CTF ซึง่ ได้มโี อกาสนามาช่วยเหลือผูท้ อ่ี ยูห่ ่างไกล
เหล่านี้.. (ยาและเวชภัณฑ์เพียงน้อยนิด แต่อาจมีค่าหมายถึงชีวติ ใน
พืน้ ทีเ่ หล่านี้).. ขณะนี้ ..ทางหน่วยแพทย์พยาบาลฯ รับปากทีจ่ ะจัดหา
แท้งค์น้าสาหรับเก็บน้ าประปาในหมูบ่ า้ นแห่งนี้เพื่อคุณภาพชีวติ ของ
ชาวบ้าน.ถ้าจะมีท่านใดอยากร่วมมีส่วนในการสนับสนุ น น้าเพื่อชีวิต
สาหรับหมูบ่ า้ นแห่งนี้ขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ ทีน่ ้ดี ว้ ย..>>
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กิจกรรมงานวันผู้ป่วยสากล
ระดับสังฆมณฑล (11 กุมภาพันธ์ 201
20177)

สังฆมณฑลราชบุรี

พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริ ญ
เป็นประธานในพิธบี ูชาขอบพระคุณ
และจัดพิธรี บั ศีลเจิมคนไข้ให้กบั บรรดาผูป้ ว่ ยและผูส้ งู อายุ
ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อและวันผูป้ ว่ ยสากล ครัง้ ที่ 25 ณ
วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูรด์ ท่าเรือ จังหวัดกาญจนบุรี
เมือ่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2017 โอกาสนี้พระคุณเจ้า รับศีลเจิม
จาก คุณพ่อธาดา พลอยจิ นดา และโปรดศีลเจิมคนไข้ให้กบั
ผูเ้ จ็บปว่ ย ผูส้ งู อายุ และผูม้ าร่วมงานฯ..
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ ก สังฆมณฑลราชบุรี ให้บริการตรวจสุขภาพเบือ้ งต้น
แก่ผสู้ งู อายุและพีน่ ้องทีม่ าร่วมฉลองชุมชนแห่งความเชื่อและผูร้ บั ศีลเจิมคนไข้ ใน
วันผูป้ ว่ ยสากล จานวนรวม 238 ท่าน ..>>

สังฆมณฑลเชียงใหม่
แผนกสุขภาพอนามัย สังฆมณฑลเชียงใหม่
ร่วมกับ ทีมอาสาสมัครวัดนักบุญเปโตร อ.แม่ลาน้อย จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมบริการวัดความดัน
ให้กบั กลุ่มผูส้ งู อายุโอกาสวันผูป้ ว่ ยสากล (11 กุมภาพันธ์ 2017) สวดภาวนาเปิดกิจกรรม โดย
คุณพ่อธรรมนูญ จิ นดาดุจสายชล ผูอ้ านวยการฝา่ ยสังคม / เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร
บ้านปา่ หมาก จ.แม่ฮ่องสอน มีผสู้ งู อายุมารับบริการ จานวน 47 คน หลังจากนัน้ ตัวแทน
ผูส้ งู อายุได้เชิญ ซิ สเตอร์ลาดวน ศรีเจริ ญตระกูล
ให้ขอ้ คิดกับลูกหลานเรือ่ งการเคารพการให้เกียรติบดิ า
มารดาและคุณค่าของผูส้ งู อายุ โดยยกตัวอย่างพระดารัส
พระสันตะปาปาฟรังซิ ส ทีท่ รงชีใ้ ห้เห็นว่า ลูกหลาน
ทีไ่ ม่ดแู ลเอาใจใส่พ่อแม่ ปูย่ ่า ตา ยาย และทอดทิง้
ผูส้ งู อายุ แบบนี้ถอื ว่าเป็ นบาปหนัก และทีใ่ ดทีไ่ ม่ให้เกียรติผสู้ งู อายุ ทีน่ นั ่ ก็ไม่มอี นาคตให้
เยาวชนลูกหลานของตน และระหว่างพิธบี ชู าขอบพระคุณ คุณพ่อเจ้าอาวาสได้ทาพิธ ี
โปรดศีลเจิมคนปว่ ยให้กบั ผูส้ งู อายุและผูป้ ว่ ย โอกาสวันผูป้ ว่ ยสากล เมือ่ วันอาทิ ตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2017..>>
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วัดนักบุญคามิลโล ศรีวเิ ชียร ฉลองวันผู้ป่วยสากล ปี ค.ศ. 2017
โอกาสวันผู้ป่วยสากล วัดนักบุญคามิ ลโล ศรีวิเชียร
สัตบุรษุ วัดนักบุญคามิลโล พร้อมใจกันจัดงานวันผูป้ ว่ ยสากล
ร่วมพิธบี ชู าขอบพระคุณ รับศีลเจิมคนไข้ ไตร่ตรองบทบาทของ
พระมารดาของพระองค์ถงึ อัศจรรย์ครัง้ แรกของพระองค์ และ
ภาวนาวอนขอต่อองค์พระเยซูเจ้า โดยผ่านทางคาเสนอวิงวอน
ของพระนางมารีย์ ให้ทรงประทานท่าทีแห่งความพร้อมทีจ่ ะรับใช้ผทู้ อ่ี ยู่ในความต้องการ
และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในพีน่ ้องของเราทีก่ าลังเจ็บปว่ ย ดังนัน้ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2017
คุณพ่อเอกชัย ผลวาริ นทร์ เจ้าอาวาสวัดนักบุญคามิลโล ศรีวเิ ชียร
จัดกิจกรรม..เริม่ เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. + ซ้อมเด็กช่วยมิสซา
โดยให้เด็กพิเศษและผูส้ งู อายุเป็นผูช้ ่วย รวมทัง้ ให้ผสู้ งู อายุอ่านบทอ่าน
+ เตรียมจิตใจรับศีลเจิมผูป้ ่วย + จัดพิธบี ชู าขอบพระคุณ ไตร่ตรองสาร
พระสันตะปาปา และโปรดศีลเจิม + คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร และจิตอาสาเวชบุคคลฯในพืน้ ที่
ตรวจสุขภาพผูส้ งู อายุ จานวน 34 คน + ผูส้ งู อายุและเด็กในหมูบ่ า้ น
รับประทานอาหารร่วมกันในโอกาสวัน
ผูป้ ว่ ย + ส่งศีลมหาสนิท และเจิมศีล
ให้กบั ผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่สามารถมารับศีลเจิม
ทีว่ ดั ได้ ..>>
สังฆมณฑลนครสวรรค์
รายงาน : ซ.พัทธยาพร สังขรัตน์ เวชบุคคลสังฆมลฑลนครสวรรค์

เวชบุคคลสังฆมลฑลนครสวรรค์
ณ พี้นที่เขต 3 แม่สอด จัดงาน
“วันผู้ป่วยสากล ปี ค.ศ.2017”

วัดนักบุญเทเรซา แม่สอด จ.ตาก วัดนักบุญเปโตร พะเด๊ะ
จากเมียนมาร์ ชายแดน ผูส้ งู อายุชาวยุโรป และปกากะญอ ร่วม
งานวันผูป้ ว่ ยสากลและโปรดศีลเจิมผูป้ ว่ ย มีผปู้ ว่ ยและผูส้ งู อายุ
ประมาณ 30 คน จัดขึน้ เมือ่ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2017 ณ เขต
วัดนักบุญเทเรซา แม่สอด จังหวัดตาก ...
พระสังฆราชยอแซฟ พิ บูลย์ วิ สิฐนนทชัย ร่วมด้วย คุณพ่อสาราญ ลออสิ ทธิ ภิรมย์ และ
คุณพ่อยออากิ ม จากเมียนมาร์ เป็นผูถ้ วายบูชามิสซาขอบพระคุณ
ซึง่ บรรดาผูป้ ว่ ยและผูส้ งู อายุต่างมีความเชื่อในพระหรรษทานแห่ง
ศีลศักดิ ์สิทธิ ์ ทีเ่ ป็ นพลังในยามเจ็บปว่ ยและความอ่อนแอจากวัยที่
ชราภาพลง ... อนึ่ง ก่อนจะจัดวันผูป้ ว่ ยสากลและศีลเจิมผูป้ ว่ ย
ภคินีผรู้ บั ใช้คนปว่ ยแห่งนักบุญคามิลโล ได้เยีย่ มผูป้ ว่ ยตามบ้าน
เพื่อเตรียมจิตใจ และหากท่านใดประสงค์รบั ศีลอภัยบาปก็ได้จดั
เตรียมให้ได้รบั และได้แบ่งปนั สารจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
และสารจากพระสังฆราชฟิลปิ บรรจง ไชยรา คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ
เพื่อเป็นแนวทางในการอภิบาลโอกาสวันผูป้ วยสากล ส่งเสริมมิติ
การรับความทุกข์ทรมานด้วยความเชื่อในการไถ่กู้ของพระคริสตเจ้า
การจัดวันผูป้ ว่ ยสากลทีว่ ดั นักบุญเทเรซา ได้จดั สม่าเสมอทุกปี.. ครัง้ นี้เป็ นครัง้ ที่ 12 >>
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สังฆมณฑลจันทบุรี

พิธีเปิดงาน 50 ปี กลุ่มคริสตชนวัดแม่พระเมืองลูรด์ บางแสน
พระสังฆราชลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิ ต เป็ นประธานพิธเี ปิดงาน 50 ปี
ร่วมด้วย พระสังฆราชซิ ลวีโอ สิ ริพงษ์ จรัสศรี
คณะสงฆ์ ซิสเตอร์ โดย คุณพ่อเฉลิ ม กิ จมงคล
เจ้าอาวาสวัดแม่พระเมืองลูรด์ บางแสน ให้การต้อนรับอย่างดียงิ่ โดยจัด
พิธบี ชู าขอบพระคุณ และโปรดศีลเจิมผูป้ ว่ ย เนื่องในโอกาสวันผูป้ ว่ ยสากล
เมือ่ วันอาทิตย์ท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2017 ณ
วัดแม่พระเมืองลูรด์ บางแสน จ.ชลบุร ี ..
หน่ วยเวชบุคคลคาทอลิ ก สังฆมณฑลจันทบุร ี
ออกหน่ วยตรวจสุขภาพผูป้ ่วย ผูส้ งู อายุ และ
ผูม้ าร่วมฉลองวัดแม่พระเมืองลูรด์ บางแสน ใน
โอกาสครบรอบ 50 ปีชุมชน และวันผูป้ ว่ ยสากล
ปี ค.ศ.2017 …>>
รายงาน : คุณยูเลียนนา พงศ์ธนสาร

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
คุณพ่อยอห์น แปร์ติเล่ เจ้าอาวาสและจิตตาภิบาล
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิก วินเซนต์เดอปอล พลมารีย์ และ
คณะกรรมการบริหารชมรมผูส้ งู อายุฯ
วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูรด์ หาดใหญ่ สงขลา
จัดกิจกรรมในโอกาสวันผูป้ ว่ ยสากล ประจาปี ค.ศ.2017
เมือ่ วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2017 โดยมี
คุณพ่อนิ พนธ์ สาราจิ ตต์ อธิการโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
อุดรธานี เป็ นประธาน พิธบี ชู าขอบพระคุณ ขอพระพรและ
โปรดศีลเจิม แด่ผปู้ ว่ ยและผูส้ งู อายุ จานวน 86 คน ..
ข้าแต่พระแม่มารียอ์ งค์อุปถัมภ์ของผูป้ ว่ ยและผูส้ งู อายุ
ขอพระแม่ ทรงโปรดให้พวกลูกทัง้ หลาย มีความอดทน
และความเพียรในการทนทุกข์ทรมานฝา่ ยร่างกาย
ให้ยอมรับพระประสงค์ของพระเจ้าและแสวงหาความบรรเทาและ
สันติสุข...จากพระองค์แด่ผเู้ ดียวด้วยเทอญ..
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ต่อจากหน้า...8

“เยี่ยมเยือนด้วยเมตตา” เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งเมตตาธรรมของ
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส คุณยูเลียนนา พงศ์ธนสาร และ คุณนงนุช หริรกั ษาพิทกั ษ์
ตัวแทนกลุ่มเวชบุคคลเขตสงขลา และคณะกรรมการ
บริหารชมรมผูส้ งู อายุ วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูรด์
หาดใหญ่ ร่วมกับนักกายภาพบาบัด งานกายภาพบาบัด
โรงพยาบาลหาดใหญ่ ได้ไปเยีย่ มและจัดกิจกรรมตรวจ
สมรรถภาพทางกาย สันทนาการ ให้แก่ผสู้ งู อายุท่ี
ช่วยเหลือตัวเองได้ จานวน 28 คน และมอบของขวัญ
ปีใหม่แด่ผสู้ งู อายุ จานวน 50 คน ทีส่ ถานสงเคราะห์
คนชราจงฮัว่ หาดใหญ่ เมื่อวันกายภาพบาบัดแห่งชาติ
เมือ่ วันที่ 20 มกราคม 2017 …. กิจกรรมเมตตาธรรมจากสถานสงเคราะห์คนชราอนาถา
ครัง้ นี้ ทาให้ได้เห็นรอยยิม้ ของผูส้ งู อายุทไ่ี ด้รบั ความสนุ กสนานและกาลังใจจากพวกเรา.
ทาให้ผสู้ งู อายุมพี ลังในการดาเนินชีวติ ต่อไป ทุกคนน่ารักร่วมทากิจกรรมอย่างมีความสุข
ผ่านทางรอยยิม้ เสียงหัวเราะและคาขอบคุณทีม่ อบให้เรา.. ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรแด่
ผูส้ งู อายุทุกคนทีส่ ถานสงเคราะห์คนชราแห่งนี้ตลอดไปเทอญ .....
อาสนวิ หารพระนางมารีอาปฏิ สนธิ นิรมล จันทบุรี
จัดงานเนื่องในโอกาสวันผูป้ ว่ ยสากล
พิธบี ชู าขอบพระคุณ และโปรดศีลเจิมผูป้ ว่ ย
ให้แก่ผสู้ งู อายุรวมถึงผูเ้ จ็บป่วยทีม่ าร่วมงานฯ

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ

ตัวแทนคณะผู้บริหาร
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
มอบของทีร่ ะลึกและร่วมร้องเพลง
อวยพรเพื่อเป็ นกาลังใจให้แก่ผปู้ ว่ ย
ทีพ่ กั รักษาตัวในโรงพยาบาล

เนื่องในโอกาส
วันผูป้ ่ วยสากลประจาปี 2017
เมือ่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2017 ..

กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิ ก
วัดพระชนนี ของพระเป็ นเจ้า
นาโดย นายแพทย์ปณพ ยิ้ มเจริ ญ
ศัลยแพทย์ กองศัลยแพทย์
โรงพยาบาลภูมพิ ล และ
คุณวารุณี ทรัพย์มาก และจิตอาสาเวชบุคคลฯเขตวัด
จัดตรวจสุขภาพให้สตั บุรษุ ทีม่ าร่วมพิธบี ชู าขอบพระคุณ
เมือ่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2017 ..>>
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ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ กแห่งประเทศไทย จัดประชุมคณะกรรมการ
ชมรมเวชบุคคลฯครัง้ ที่ 1/2017 ณ ห้องประชุมชัน้ 11 อาคารรวมจิตรเพียรธรรม
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ เมือ่ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2017 นาโดย
บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริ ฐ เลขาธิการฝ่ายสังคม สภาพระสังฆราชฯ และจิตตาภิบาลเวชบุคคลฯ
ศจ.ดร.นายแพทย์จิตร สิ ทธีอมร ทีป่ รึกษาฯ นายแพทย์คานวณ อึ้งชูศกั ดิ์ ประธานคณะกรรมการฯ
ผศ.นาฎวิ มล งามศิ ริจิตต์ รองประธาน คณะกรรมการฯระดับชาติ และแกนนาเวชบุคคลฯสังฆมณฑล
เพื่อพิจารณาและติดตามเรือ่ งสืบเนื่องจากการประชุมฯครัง้ ที่ 4/2559 และ
รับทราบความคืบหน้ากิจกรรมชมรมเวชบุคคลฯระดับชาติ และเครือข่าย
ชมรมเวชบุคคลฯระดับสังฆมณฑล ในประเด็นต่างๆ :- + หัวข้อหลักใน
การจัดงานฟื้นฟูจติ ใจเวชบุคคลฯ ”เวชบุคคล
ประจักษ์พยานในงานอภิ บาลด้านสุขภาพ”
เน้นมิตทิ างด้านศาสนา + หัวข้อบรรยาย
1.Palliative care การดูแลผูป้ ว่ ยระยะสุดท้าย
แบบประคับประคอง 2. Vulnerable Group กลุ่ม
บุคคลทีอ่ ยูใ่ นภาวะเสีย่ งต่อการขาดสารอาหาร
3.การเป็นประจักษ์พยานของบทบาทเวชบุคคล / ขอให้พจิ ารณาสถานที่ (ระยะเวลา 2 วัน) งบประมาณ
และความปลอดภัย +เทศกาลมหาพรต เชิญชวนสมาชิกเวชบุคคลฯร่วมภาวนาเพื่อลด-ละ-เลิกเหล้า
และบุหรี่ +จัดหน่วยแพทย์คาริตสั ไทยแลนด์ ให้บริการด้านสุขภาพและบรรเทาทุกข์ภาคใต้ + บทบาท
ของเวชบุคคลในการส่งเสริม Palliative end of life care (การดูแลผูป้ ว่ ยระยะสุดท้ายของชีวติ ) เน้น
ครอบครัว จิตใจและจิตวิญญาณครอบครัว (คาสอนของศาสนาทีผ่ เู้ สียชีวติ นับถือ) มีการทางานสัมพันธ์
กับผูไ้ ปเยีย่ มผูป้ ว่ ย ชุมชนวัด พลมารีย์ ให้มจี ติ ตารมณ์ทเ่ี ข้มแข็ง (เยีย่ มผูป้ ว่ ยแล้วทาให้คนไข้สบายขึน้ )
+รับทราบกิจกรรมเครือข่ายเวชบุคคลฯระดับสังฆมณฑล... ช่วงบ่าย..เวลา 13.30 - 14.45 น.
คณะกรรมการชมรมเวชบุคคลคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ จัดประชุมคณะกรรมการฯ
โดยติดตาม ความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ พร้อมวางกรอบงาน
การฟื้นฟูจติ ใจเวชบุคคลคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ในหัวข้อ
"The Witness of Catholic Health Care Provider : Family
Issues" คาดว่าจะจัดขึน้ ในวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2017..
กาหนดประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลฯระดับชาติ และ
เวชบุคคลฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ครัง้ ที่ 2/2017 ในวันเสาร์ท่ี 20 พฤษภาคม 2017
ห้องประชุม ชัน้ 11 อาคารรวมจิตรเพียรธรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ..ขอเรียนเชิญคณะกรรมการฯ
เข้าร่วมประชุมในวัน-เวลาดังกล่าว ...
ปฏิทินกิจกรรม
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ กแห่งประเทศไทย
วันที่ 1 - 3 มีนาคม 2017 : ออกหน่ วยให้บริการสุขภาพหมูบ่ า้ นอัมรา เขตจังหวัดทวาย มะริด

ประเทศเมียนมาร์ - แผนกผูป้ ระสบภัยและผูล้ ภ้ี ยั (โคเออร์) ติดต่อ
วันที่ 20 พฤษภาคม 2017 : ประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกฯ ครัง้ ที่ 2/2017 ณ ห้องประชุมชัน้ 11
อาคารรวมจิตรเพียรธรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ กรุงเทพ
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สังฆมณฑลราชบุรี

กิจกรรมเวชบุคคลระดับสังฆมณฑล

+ สมาชิ กเวชบุคคลคาทอลิ ก สังฆมณฑลราชบุรี พร้อมใจร่วม
พิธโี มทนาขอบคุณพระเจ้า ขอพระให้แก่สมาชิกคนทางานและอุทศิ
แด่สมาชิกเวชบุคคลฯทีจ่ ากไป 5 ท่าน เมือ่ วันที่ 16 มกราคม 2017
โดย คุณพ่อวุฒิกรณุ์ พันธุ์ยิ่งยก จิตตาภิบาลฯ เป็ นประธานพิธบี ูชา
โมทนาคุณพระเจ้า ร่วมด้วย คุณพ่อประสิ ทธิ์ รุจิรตั น์ จิตตาภิบาล
งานผูส้ งู อายุ คุณพ่อปรีดา เวียงชัย ผูช้ ่วยจิตตาภิบาลฯราชบุร ี
ณ วัดน้อยคามิลโล อาเภอบ้านโปง่ จังหวัดราชบุร.ี .. ขอพระทรงเมตตาสาหรับ
วิญญาณในไฟชาระและดวงวิญญาณของผูท้ ลี ่ ่วงลับไปแล้วทุกท่านด้วยเทอญ ...
+ออกหน่ วยปฐมพยาบาล และให้คาปรึกษาปญั หาสุขภาพเบือ้ งต้นในโอกาส
ฉลองวัด จานวน 5 วัด คือ 1.วัดในบางนกแขวก สมุทรสงคราม 2.ฉลอง 50 ปี
วัดนักบุญฟาบีอาโน ห้วยลึก จ.ราชบุร ี 3.วัดนักบุญอักแนส ชัฎป่าหวาย อ.จอมบึง
จ.ราชบุร ี 4.วัดนักบุญยอห์นบอสโก ราชบุร ี และ 5.วัดน้อยเขาพระ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุร ี ..
+ ออกหน่ วยร่วมกับโรงพยาบาลซานคามิลโล ให้
บริการผูเ้ จ็บปว่ ยหรือมีปญั หาสุขภาพ โดยมีผปู้ ว่ ย
รับบริการ 90 คน +ออกหน่ วยตรวจสุขภาพ
ในโครงการหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนทีส่ มาพันธ์ศษิ ย์เก่า คณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย นาทีมโดย นายแพทย์วรวุฒิ จรรยาวนิ ชย์ + ศูนย์สงั คมพัฒนาฯ
ราชบุรี จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนทีบ่ า้ นวังโค อ.สวนผึง้ จ.ราชบุร ี โดยมี
คุณพ่อประสิ ทธิ์ รุจิรตั น์ ผูอ้ านวยการศูนย์สงั คมพัฒนาฯ ชมรมเวชบุคคลฯราชบุร ี
คณะคุณหมอ และอาสาสมัครชาวฟิลปิ ปินส์ ร่วมให้บริการตรวจ
สุขภาพเบือ้ งต้นทัง้ แพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปจั จุบนั เมือ่
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2017...>>
สังฆมณฑลนครราชสีมา

กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิ กโรงพยาบาล เซนต์เมรี่
สังฆมณฑลนครราชสีมา ออกหน่วยแพทย์ปฐมพยาบาล
พิ ธีเสกและเปิ ดบ้านผูส้ งู อายุราชสีมา มูลนิธนิ กั บุญคามิลโล
แห่งประเทศไทย สังฆมณฑลนครราชสีมา โดย มุขนายกยอแซฟชูศกั ดิ์ สิ ริสทุ ธิ์ เป็นประธาน
วจนพิธกี รรมเสกเวลา 09.09 น. ณ วัดนักบุญคลารา บ้านผูส้ งู อายุราชสีมา และ
นายวิ เชียร จันทรโณทัย ผูว้ ่าราชการ จังหวัดนครราชสีมา
ประธานพิธเี ปิด เวลา 10.30 ณ อาคารอานวยการ (โชคชัย)
ร่วมด้วย พระภิ กษุสงฆ์ และ คุณพ่อเชิ ดชัย เลิ ศจิ ตรเลขา
คุณพ่อเจ้าคณะนักบวชคามิลเลียนประเทศไทย พระสงฆ์
คณะนักบวชชาย-หญิง เมือ่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2017
การออกหน่วยครัง้ นี้..ผูม้ าร่วมงานในพิธเี สกและเปิด
บ้านผูส้ งู อายุราชสีมา ให้ความสนใจขอรับบริการตรวจวัด
BP บริการเจาะ DTX ฝงั เข็ม ....
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ต่อหน้า... 13

ต่อจากหน้า... 12

+โอกาสฉลองวัดและฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ จานวน 4 วัด
1.วัดนักบุญเปาโลกลับใจ แก้งคร้อ จ.ชัยภูม ิ (28 ม.ค. 60)
2.ฉลองสามเณราลัย พระวิสุทธิวงศ์ (4 ก.พ. 60)
3.อาสนวิหารแม่พระประจักษ์เมืองลูรด์ อ.เมือง (11 ก.พ. 60)
4.วัดแม่พระถวายพระกุมาร ในพระวิหาร หนองพลวง อ.ประทาย
จ.นครราชสีมา (18 ก.พ.60) จัดให้บริการตรวจวัด BP
บริการเจาะ DTX ให้คาปรึกษา ฝงั เข็ม แมะ โดยมี
มาเซอร์ 3 คน และพนักงานร่วมออกหน่วยทุกครัง้
+ ออกเยีย่ มผูส้ งู อายุตามบ้าน..ทีบ่ า้ นโนนแก้ว

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ ก สังฆมณฑลนครราชสีมา
จัดประชุมคณะกรรมการฯเวชบุคคลฯ ครัง้ ที่ 1/2017
เมือ่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2017 ณ ห้องประชุม
ฮังรี ดอมินิก โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ นาโดย คุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากร
จิตตาธิการฯ ทันตแพทย์มานิ ต ประกอบกิ จ ประธานชมรมฯ ร่วมด้วย
เซอร์เทแรส-เบเนดิ กต์ ไชยดวง คณะกรรมการเวชบุคคลฯ เพื่อติดตามงาน +การประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย +ออกหน่วยปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นกับเวชบุคคล
คาทอลิก โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ +การเตรียมเป็นเจ้าภาพของสังฆมณฑลนครราชสีมา ในการจัด
สัมมนาฟื้นฟูจติ ใจ/ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2017 ระดับชาติ +การจัดทาแผนปฏิบตั กิ าร ปี 2017....
สังฆมณฑลนครสวรรค์

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ ก อาสนวิ หารนักบุญอันนา
สังฆมณฑลนครสวรรค์ และนักเรียนโรงเรียนสร้างสุข
ผูส้ งู วัยอาสนวิหารนักบุญอันนา เทศบาลนครนครสวรรค์
นาโดย อาจารย์อรพิ น แสงสว่าง ประธานชมรมฯ
ร่วมกิจกรรมกับสังคม.. พิธเี ปิดชมรม.โครงการ
สร้างเสริมสุขภาพออกกาลังกายด้วยไทเก็กซีก่ ง
เต้นราเต้าเต๋อซิน่ ซี และราวงย้อนยุค ณ อุทยานสวรรค์
โดยมี นายจิ ตตเกษมณ์ นิ โรจน์ ธนรัฐ
นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธาน..
+“กิ จกรรม hopping บุญ” คุณรานี กรรณิ กา เยีย่ มผูป้ ว่ ย ผูท้ ุพพลภาพ
และ ยากไร้.. มอบทีน่ อนลม เครือ่ งอุปโภค-บริโภค มุง้ พัดลม แพมเพริส ที่
ซอยเอราวัณ 2 เทศบาลนครนครสวรรค์ ...
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

“มอบความสุขคริสต์มาส 2016”

คุณพ่อยอห์น แปร์ติเล่ เจ้าอาวาสและผูแ้ ทนชาว
วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูรด์ หาดใหญ่ ประกอบด้วย
กลุ่มเวชบุคคล กรรมการชมรมผูส้ งู อายุ วินเซนต์เดอปอล
พลมารีย์ และจิตอาสา ได้อญ
ั เชิญพระกุมารเยซู ไปเยีย่ ม
อวยพระพร และมอบความสุขคริสต์มาส แด่ผปู้ ว่ ย
และผูส้ งู อายุทบ่ี า้ น ระหว่างวันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2016
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อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ

กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิ ก อัครสังฆมณฑลท่ าแร่-หนองแสง

ออกหน่ วยปฐมพยาบาล และให้คาปรึกษา
ปญั หาสุขภาพเบือ้ งต้น ในโอกาสฉลองวัด
+ วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูรด์ บ้านน้ าบุน้
อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2017 พร้อมทา
บุญร่วมสร้างพืน้ โบสถ์ + วัดแม่พระรับสารหนองเดิน่ -ดอนขาว
อ.พรรณนานิคม จ.สกลนคร เมือ่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2017
+ ร่วมกับ อสม.และจิตอาสา คุณพ่อเจ้าวัดแจกของผูส้ งู อายุ
ผูพ้ กิ ารในชุมชน ..>>
สังฆมณฑลเชียงใหม่

แผนกสุขภาพอนามัย (เวชบุคคลคาทอลิ กสังฆมณฑลเชียงใหม่) ออกหน่วยให้บริการ
ตรวจสุขภาพพีน่ ้องของเราทัง้ คริสตชนและอื่นๆทีม่ าร่วมงานงานในโอกาสต่างๆ
นาโดย นายแพทย์เดชา คูวฒ
ุ ยากร ประธานกลุ่มเวชบุคคลฯสังฆมณฑล
และ ผศ.ศรีนวล วิ วฒ
ั น์ คณ
ุ ูปการ รองประธานฯ ร่วมกับจิตอาสาเวชบุคคลฯ
+ บวชพระสงฆ์ใหม่ สังฆานุ กร ราฟาแอล ทนงศักดิ ์ บิโข่
คณะธรรมทูต อิเดนเตส (M,I D) ณ อาสนวิหารพระหฤทัย
เชียงใหม่ เมือ่ วันเสาร์ท่ี 28 มกราคม 2017 + โอกาสฉลอง
60 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อบ้านห้วยตอง ต.แม่วนิ อ.แม่วาง
จ.เชียงใหม่ ร่วมกับเจ้าหน้าสาธารณสุข จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
บ้านหนองเต่า และ ทีมอาสาสมัคร บ้านห้วยตอง มีผสู้ นใจมาขอรับบริการ
จานวน 122 คน .... เมือ่ วันที่ 27- 28 กุมภาพันธ์ 2017 .>>
+ ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ ก สังฆมณฑลเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการ
ครัง้ ที่ 1/2017 ณ ศูนย์สงั ฆมณฑลฯ ห้องประชุมเล็ก ตึก
แฮรีทลิ นาโดย คุณพ่อเอกชัย ผลวาริ นทร์ จิตตาภิบาล
เวชบุคคลคาทอลิกฯ นายแพทย์เดชา คูวฒ
ุ ยากร
ประธานเวชบุคคลคาทอลิกฯ และคณะกรรมการฯเพื่อ 1.ติดตามทะเบียน
เวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลฯ 2.บูรณาการงานเวชบุคคล กับหน่ วยงานอื่นๆ 3.แบ่งปนั การเข้าร่วม
ฟื้นฟูจติ ใจเวชบุคคลฯระดับชาติ 4.บริการสุขภาพโอกาสบวชพระสงฆ์ และจัดกิจกรรมวันผูป้ ว่ ยสากล 5.วันภาษาวัฒนธรรม
ปกาเกอะญอและงานบุญข้าว เมือ่ วันที่ 7 มกราคม 2017..>>
สังฆมณฑลจันทบุรี

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ ก สังฆมณฑลจันทบุรี
จัดหน่วยตรวจสุขภาพ นาโดย คุณพ่อชัยศักดิ์ ไทยสนธิ จิตตาภิบาลเวชบุคคลฯ
คณะกรรมการฯ ศูนย์อภิบาลรักกางเขน จันท์ หมอน้อย และ จิตอาสาเวชบุคคลฯ
+ฉลองวัดนักบุญเปาโลกลับใจ ปากน้า ระยอง ให้บริการตรวจวัดความดัน 32 คน
วัดระดับน้าตาล 2 คน เมือ่ วันที่ 28 มกราคม 2017..
+ ฉลองวัดอัครเทวดา โคกวัด จ.ปราจีนบุร ี ให้
บริการตรวจวัดความดัน 56 คน วัดระดับน้ าตาล
12 คน เมือ่ วันเสาร์ท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2017..
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สังฆมณฑลอุบลราชธานี

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกอุบลราชธานี
“ก่อตั้งเป็นทางการ”
คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิ ก
สังฆมณฑลอุบลราชธานี ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560/2017
เริม่ ด้วย.วจนพิธกี รรมเปิดการประชุม โดย พระสังฆราชฟิ ลิ ป บรรจง ไชยรา และ
คณะสงฆ์ในสังฆมณฑลอุบลราชธานี มาร่วมในการประชุมครัง้ นี้ดว้ ย จากนัน้ ..
คุณพ่อรังสันต์ วงอาษา กล่าวรายงานชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของการประชุม..
คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริ ฐ ผูอ้ านวยการแผนกสุขภาพอนามัย ชีแ้ จง
เรือ่ งเวชบุคคลระดับชาติและแนะนาแนวทางการวางแผนปฏิบตั งิ าน
เวชบุคคลฯ แต่งตัง้ คณะกรรมการเวชบุคคล และแนะนาผูป้ ระสานงาน
ของสังฆมณฑลอุบลราชธานี อย่างเป็ นทางการ พร้อมมอบทุนตัง้ ต้น
ของชมรมเป็ นจานวน 10,000 บาท และ
มอบยาและอุปกรณ์ต่างๆทีจ่ าเป็ นในการตรวจสุขภาพอนามัยเบือ้ งต้น
และถ่ายภาพร่วมกัน.. สังฆมณฑลอุบลราชธานี มีพน้ื ทีง่ านอภิบาล
ทัง้ หมด 7 จังหวัด แบ่งเขตพืน้ ที่ 4 เขต ดังนี้ 1.เขตอุบล 2.เขตหนองคู
3.เขตซ่งแย้ 4.เขตหนองทาม มีสมาชิกชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑล
อุบลราชธานี จานวน 64 คน ( ณ 24 กุมภาพันธ์ 2017) ประกอบด้วย
1.จิตตาภิบาลชมรมเวชบุคคลฯ 2.คณะสงฆ์ คณะนักบวชทีป่ ฏิบตั งิ าน
ด้านสุขภาพอนามัย ในเขตสังฆมณฑลอุบลราชธานี 3.บุคคลคาทอลิก
ทีป่ ฏิบตั งิ านในภาครัฐ/ภาคเอกชนในเขตสังฆมณฑลฯ ..รายชื่อ
คณะกรรมการเวชบุคคลสังฆมณฑลอุบลราชธานี วาระ 2 ปี จิตตาธิการ : คุณพ่อรังสันต์ วงอาษา
รองจิตตาธิการ : คุณพ่อสมยศ แสวงนาม / ประธาน : คุณนิพาพร ชัยชาญรัมย์ / รองประธาน :
1.คุณฐานิตาภักดิ ์ ธนิกวลัยรัตนิน 2.คุณปรียา ปานกรด / เลขานุการ : คุณเดือนดารา เงินงอก
2.คุณสุมาลี / ผูป้ ระสานงาน : ซิสเตอร์จนั ทร์จลิ า ตาสว่าง / เหรัญญิก : คุณพิกุล นีรสิงห์ / กรรมการ
4 เขตละ 3 ท่าน : (เขต 1 อุบลฯ) 1.คุณอารีย์ หอมจันทร์ 2.คุณฉลาด สายพร 3.คุณสนัน่ มังคั
่ ง่
(เขต 2 หนองคู)1.คุณนัยนา บุญทา 2.คุณหทัยชนก วงศ์อนันต์ 3.คุณพงษ์ศกั ดิ ์ นิยมธรรม (เขต 3 ซ่งแย้) 1.คุณอุทาน บุญทวี
ั้
2.คุณส่งดาว มีปญั ญา 3.คุณมยุร ี แสงพล (เขต 4 หนองทม) 1.คุณบุญส่ง ปนทอง
2.คุณเกษสุดา ชาภักดี
3.คุณกมลทิพย์ กัลยาประสิทธิ ์ ....>>
ประชาสัมพันธ์
เรียน
ผูม้ ีน้าใจทุกๆท่าน
ทางศูนย์สงเคราะห์ผสู้ งู อายุยากไร้
มีความต้องการขอรับบริจาคผ้าอ้อมผูใ้ หญ่ SIZE
M/L (ยีห่ อ้ ใดก็ได้) และสิง่ ของทีใ่ ช้ในชีวติ ประจาวัน
ท่านสามารถมาบริจาคได้ดว้ ยตนเอง หรือ สอบถาม
0-3721-0204-6,08-5276-4086 แผนกธุรการ
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"ในฐานะผูร้ ่วมงานของพระเจ้า เราขอร้องท่านทั้งหลาย อย่าเพียงแต่
รับพระหรรษทานของพระองค์ไว้โดยไม่เกิดผล พระองค์ตรัสว่า
‘ในเวลาที่เหมาะสม เราได้รับฟังท่าน และในวันแห่งความรอดพ้น
เราได้ช่วยเหลือท่าน’ ขณะนี้คือเวลาที่เหมาะสม
ขณะนีค้ ือวันแห่งความรอดพ้น" (2คร 6:2)
ศูนย์สงเคราะห์ คามิ ลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ปราจีนบุรี จัดกิจกรรมเพื่อผูส้ งู อายุ
+ กิจกรรมถวายเป็ นพระราชกุศลสตมวาร ครบ 100 วันแห่งการสวรรคต
ซึง่ ในช่วงเช้าได้มมี สิ ซาทีว่ ดั น้อยนักบุญคามิลโล และนิมนต์พระมาเจริญ
พระพุทธมนต์ฉนั เช้า.. ช่วงค่าของวันได้มกี ารจุดเทียนเพื่อน้อมราลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
เมือ่ วันที่ 21 มกราคม 2017 > + ผูส้ งู อายุเข้าร่วมโครงการสริมสร้างสุขภาพ
ผูส้ งู อายุ จัดโดยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เมือ่ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2017 ณ ศูนย์สงเคราะห์ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ปราจีนบุร ี
+ ศูนย์สงเคราะห์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ปราจีนบุร ี ร่วมกับธารบุญ ปนั น้ าใจ
ผูย้ ากไร้ ได้ทาโครงการ “ทาดีเพื่อในหลวง ๙”
18 ธันวาคม 2016 สร้างบ้านแก่ผยู้ ากไร้
บ้านธารน้ าใจ แก่ นางสาวนวลจันทร์ โพธิ ์คุม้
บ้านเลขที่ 287 ม.7 ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุร ี
จ.ปราจีนบุร.ี . > + ฉลองนักบุญคามิลโลกลับใจ คุณพ่อ ผูส้ งู อายุ
และเจ้าหน้าที่ ร่วมสวดภาวนาและวาง
ดอกไม้ เพื่อระลึกถึง.. นักบุญคามิ ลโล
เด แลลลิ ส องค์อุปถัมภ์ผปู้ ่วย. เมือ่
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2017 .. >
+ จัดพาผูส้ งู อายุนงั ่ เทีย่ วชมโบราณสถาน
เมืองศรีมโหสถและชมนิทรรศการ
“งานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน”
ครัง้ ที่ 31 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2017..>>

ปฏิทินกิจกรรม

คณะอนุกรรมการคาทอลิ กเพื่อผู้สงู อายุ
วันที่ 15 มีนาคม 2017 : ประชุมคณะอนุ กรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ งู อายุ ครัง้ ที่ 2/2017 ณ

ห้องประชุมชัน้ 2 ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ เวลา 09.00 น.
วันที่ 28 - 29 เมษายน 2017 : งานชุมนุ มผูส้ งู อายุคาทอลิกฯระดับชาติ ครัง้ ที่ 12/2017 และเป็ นเกียรติกบั ผูส้ งู อายุคาทอลิก
และลูกกตัญํูต่อบุพการี ทีไ่ ด้รบั ใบพรจากสมเด็จพระสันตะปาปา และใบประกาศเกียรติคุณ
ณ อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาแอล ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
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“สานักพัฒนาสังคม” จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติงาน
องค์การสวัสดิการสังคมพืน้ ที่ของกรุงเทพมหานคร
ประจาปี 2560
ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิ กฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบตั งิ านองค์การสวัสดิการสังคมเพื่อ
กาหนดแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมเชิงประเด็นและเชิงพืน้ ทีข่ องกรุงเทพมหานคร ประจาปี 2560/2017 จัดขึน้ เมือ่
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2017 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ โดย คุณวงศ์ศกั ดิ์ อังกูรสุทธิ พนั ธ์ เข้าร่วมในนาม
ชมรมเครือข่ายผูส้ งู อายุคาทอลิกแห่งประเทศไทย และ คุณสุมิตรา สิ ริสวุ ณ
ั โณ ในนามชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่ง
ประเทศไทย คุณวงศ์ศกั ดิ ์ อังกูรสุทธิพนั ธ์ กล่าวสรุปต่อทีป่ ระชุมฯ : ภาคเช้า 1) การอภิปรายให้ความรูโ้ ดยวิทยากร
4 ท่าน (มีเอกสารเป็ นแผ่นพับของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม)
2) ผูม้ สี ทิ ธิ ์ใช้เงินกองทุนได้แก่ องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชนและ
หน่วยงาน ของรัฐ 3)การจะขอใช้เงินกองทุนฯต้องทาโครงการเสนอและได้รบั การ
อนุมตั เิ สียก่อน ถ้าทาโครงการเฉพาะพืน้ ที่ (จังหวัดเดียว) ให้ยน่ื โครงการต่อสานัก
พัฒนาสังคมจังหวัดนัน้ ๆ หากโครงการทาในหลายพืน้ ที่ (หลายจังหวัด) หรือพืน้ ทีอ่ ยู่
นอกเขตจังหวัดขององค์กรผูเ้ สนอโครงการ ให้เสนอโครงการไปที.่ . กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมฯ
4) โครงการทีม่ เี ป้าหมายเฉพาะกลุ่ม เช่น เด็ก ผูส้ งู อายุ คนพิการ การค้ามนุ ษย์ โครงการจะถูกส่งไปพิจารณาโดยกองทุน
เฉพาะกลุ่มเป้าหมายทีเ่ กีย่ วข้องนัน้ ๆ 5) ประเด็นการเขียนโครงการต้องมีครบทัง้ 7 ประเด็น : (1.ชื่อโครงการ ต้องสื่อได้
ชัดเจนว่าจะทาเกีย่ วกับเรือ่ งอะไร เพื่อใคร 2.หลักการและเหตุผล ต้องมีการอ้างข้อมูลมายืนยันเป็นเหตุเป็ นผลถึงความ
จาเป็ นต้องทาโครงการนี้ 3.วัตถุประสงค์ ต้องมีความชัดเจนว่าต้องการให้เกิดผลในวัตถุประสงค์หลัก -รอง และแก้ปญั หา
อย่างไร 4.กลุ่มเป้าหมาย ถ้าเป็ นเรือ่ งสวัสดิการสังคม ต้องหลากหลายกว้างขวางหรือครอบคลุมบุคคลทัวไปทุ
่ กประเภท
แต่ถา้ เป้าหมายเจาะจงทีบ่ ุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จะใช้เงินกองทุนนี้ (กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม) ไม่ได้ โครงการ
จะถูกส่งผ่านไปยังกองทุนเฉพาะกลุ่มเป้าหมายนัน้ 5.วิธดี าเนินโครงการ จะต้องบอกรายละเอียดวิธที างานของโครงการ
ว่าจะทากิจกรรมอะไรบ้าง ในเวลาไหน อย่างไร ใครเป็นคนทา ใช้เงินแต่ละอย่างเท่าไร มีเงินขององค์กรเอง หรือสมทบ
จากทีไ่ หนบ้างไหม 6.การวัดผลโครงการ ต้องบอกให้รวู้ ่าจะดูความก้าวหน้าและผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ได้จากไหน
อย่างไร เช่น สอบถามจากบุคคลผูร้ บั ผลประโยชน์ ทะเบียนบันทึกข้อมูล การทา Pre-test / Pro-test เป็ นต้น 7.ผลสัมฤทธิ ์
ของโครงการ ต้องบอกให้เห็นว่าถ้าโครงการมีผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์แล้วจะก่อให้เกิดผลในภาพกว้างของการพัฒนา
สวัสดิการสังคมอย่างไร สามารถส่งผลต่อเนื่องจนเกิดเป็นความยังยื
่ นได้อย่างไร) 6) ขอให้กลุ่มองค์กรทีข่ น้ึ ทะเบียนฯ
และเข้าร่วมสัมมนาพยายามเสนอโครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และให้ส่งโครงการถึงสานักพัฒนาสังคม
กรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯเหมือนเป็ นจังหวัดหนึ่ง) ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ใิ ห้ดาเนินการได้
ทันปีงบประมาณ 7) ข้อควรคานึง ชื่อโครงการ หลักการ กลุ่มเป้าหมาย ต้องสื่อได้ชดั เจน / ไม่ทาตามภารกิจ-วัตถุประสงค์
อาจถูกเรียกเงินคืน / หลักฐานการเบิกจ่าย ต้องมีครบถ้วน และเป็นค่าใช้จ่ายตามประเภททีไ่ ด้รบั อนุ มตั ไิ ว้เท่านัน้ /
ทาแล้วต้องรายงานตามกาหนดเวลา/ มีคณะกรรมการ-คณะอนุกรรมการ ติดตามประเมินผลทีจ่ ะคอยตรวจ แนะนา /
เงินโครงการใช้ไม่หมดต้องคืน/ บ่อยครัง้ ภารกิจไม่สาเร็จเพราะสถานการณ์ในพืน้ ทีไ่ ม่ชดั เจน ภารกิจไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ / บางโครงการไม่เห็นผลยังยื
่ นต่อเนื่อง โครงการจบทุกอย่างก็จบด้วย 8) มีรา่ งแผนยุทธศาสตร์สวัสดิการ
สังคมกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) แจกให้ทุกคนเพื่อช่วยกันพิจารณาว่ามีอะไรทีส่ มควรแก้ไขเพิม่ เติม
เพื่อให้แผนฯสมบูรณ์ทส่ี ุด ภาคบ่าย : แบ่งกลุ่มเพือ่ ช่วยกันเขียนโครงการ และนาเสนอ โดยมีผทู้ รงคุณวุฒใิ ห้ขอ้ สังเกตุและ
เสนอแนะ ...>>
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คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ
คณะอนุกรรมการคาทอลิ กเพื่อผูส้ งู อายุ จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานผูส้ งู อายุ
ครัง้ ที่ 1/2017 นาโดย คุณพ่อวิ โรจน์ นันทจิ นดา ประธาน คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อ
ผูส้ งู อายุ ร่วมด้วย คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริ ฐ ผูอ้ านวยการแผนกสุขภาพอนามัย และ
จิตตาภิบาลคณะอนุกรรมการฯ ร่วมด้วย คุณพ่อรังสันต์ วงอาษา จิตตาภิบาลงานผูส้ งู อายุฯ
สังฆมณฑลอุบลราชธานี คุณพ่อกฤษณพงษ์ อติ ชาติ ธานิ นทร์ จิตตาภิบาลงานผูส้ ูงอายุฯ
สังฆมมณฑลจันทบุร ี และคณะกรรมการงานผูส้ งู อายุระดับสังฆมณฑล เข้าร่วมประชุมฯ รวม
23 ท่าน ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง เมือ่ วันที่ 19 มกราคม 2017 เพื่อติดตาม
ประเด็นต่างๆ :- + ประเมินผลการจัดสัมมนาและประชุมใหญ่
ประจาปี ค.ศ.2017 + ความพร้อมเจ้าภาพจัดงานชุมนุ มผูส้ งู อายุ
คาทอลิกระดับชาติ ครัง้ ที่ 12/2017 + เตรียมเสนอรายชื่อ
“ผูส้ งู อายุคาทอลิกตัวอย่าง” และ “ลูกกตัญํูต่อบุพการี” ปี 2017
+ ตัวแทน/ผูป้ ระสานงานชมรมผูส้ งู อายุสงั ฆมณฑล 10 สังฆมณฑล
มอบเงินโครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผูส้ งู อายุ รอบที่ 1 (ตุลาคม
ถึง ธันวาคม 2016) ให้คุณพ่อจิตตาภิบาลเพื่อดาเนินการตาม
วัตถุประสงค์ต่อไป โดยมีคณะกรรมการร่วมรับมอบ + กาหนด
การประชุมคณะกรรมการผูส้ งู อายุฯ ครัง้ ที่
2 /2017 ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2017
เพือ่ รับรองรายชื่อ
ผูส้ งู อายุคาทอลิกตัวอย่าง และลูกกตัญํู ต่อบุพการี
ประจาปี 2017 … ก่อนปิดการประชุม.. มิ สสอางค์
สุรพัฒน์ และ อาจารย์เชษฐ ชาวนาแก้ว
เป็นตัวแทนเครือข่าย ชมรมผูส้ งู อายุฯมอบกระเช้าและ
กล่าวส่งความสุขเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่. แด่..
สังฆมณฑลเชียงใหม่
คณะกรรมการดาเนิ นงานผูส้ งู อายุ สังฆมณฑล
เชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 1/2017
ณ ศูนย์สงั ฆมณฑลเชียงใหม่ ห้องประชุมเล็ก ตึกแฮรีทลิ
เมือ่ วันที่ 7 มกราคม 2017 นาโดย คุณพ่อเอกชัย ผลวาริ นทร์ จิตตาภิบาล
ผูส้ งู อายุสงั ฆมณฑลเชียงใหม่ มีผเู้ ข้าร่วม 15 คน โดยมีวาระติดตามเรือ่ งสืบเนื่องดังนี้
+ การจัดทาทะเบียนผูส้ งู อายุให้เป็ นปจั จุบนั
+ การจัดทาประวัตผิ สู้ งู อายุ/คัดเลือกผูส้ งู อายุคาทอลิกตัวอย่าง
และลูกกตัญํูต่อบุพการี + เงินจิตอาสาช่วยเหลือผูส้ งู อายุ
(เงินออมวันละบาท) + รายงานการเคลื่อนไหวของผูส้ งู อายุ
ระดับวัด + ตัวแทนแบ่งปนั งานการเข้าร่วมสัมมนาคณะอนุ กรรมการฯ (28 - 30 พ.ย. 2016)
+ รายงานค่าใช้จา่ ยเข้าร่วมสัมมนาประจาปี 2016 คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ งู อายุ + พิจารณาแผนกิจกรรมผูส้ งู อายุ
ประจาปี 2017/2560 ..>>
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อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ

คณะกรรมการเครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิ ก
อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
จัดประชุมคณะกรรมการชมรมผูส้ งู อายุฯระดับสังฆมณฑล
นาโดย คุณพ่อชัยวิ ชิต บรรเทา จิตตาภิบาลงานผูส้ งู อายุฯอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ มี คุณพ่อวิ โรจน์ นันทจิ นดา ประธาน
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ งู อายุ ร่วมด้วย คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริ ฐ จิตตาภิบาลงานผูส้ งู อายุฯ และคณะกรรมการ
ผูส้ งู อายุฯระดับชาติ ณ ศาลามาร์ตโิ น อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
จังหวัดสกลนคร เมือ่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2017 โดย คุณวัชริ นทร์ ผิวเงิ น
ประธานชมรมฯ และ คุณพัชราวดี วงศ์มาแสน ผูป้ ระสานงาน ชีแ้ จงความ
คืบหน้าการจัดงานฯและทบทวนบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบการเตรียม
ความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมผูส้ งู อายุคาทอลิกระดับชาติ ครัง้ ที่
12/2017 ระหว่าง วันศุกร์ท่ี 28 - วันเสาร์ท่ี 29 เมษายน 2017 หัวข้อ
“สูงค่าจิ ตเมตตา ภูมิปัญญาผูส้ งู วัย” จากนัน้ ..
ตัวแทนกลุ่มผูส้ งู อายุฯแต่ละวัดในสังฆมณฑล มอบเงิน
สมทบเพื่อใช้ในการจัดงานชุมนุ มผูส้ งู อายุฯ มอบผ่าน
คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ส่งต่อให้กบั คุณพ่อชัยวิชติ บรรเทา เพื่อมอบต่อให้
คุณควรคานึง ยงดี เหรัญญิกชมรมฯ.. พร้อมกับเยีย่ มชมสถานทีจ่ ดั งานชุมนุ มผูส้ งู อายุฯ มีผเู้ ข้าร่วมประชุมฯ 48 คน ..>>
สังฆมณฑลจันบุรี

“ชุมนุมผู้สูงอายุสังฆมณฑลจันทบุรี”
ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิ ก สังฆมณฑลจันทบุรี นาโดย
คุณพ่อกฤษณพงษ์ อติ ชาติ ธานิ นทร์ จิตตาภิบาลงานผูส้ งู อายุฯสังฆมณฑลจันทบุร ี ร่วมกับ คณะกรรมการเครือข่ายชมรม
ผูส้ งู อายุคาทอลิกฯจันทบุร ี จัดงานชุมนุ มผูส้ งู อายุสงั ฆมณฑลจันทบุร ี ครัง้ ที่ 6/2017 หัวข้อ “สังคมไทย ห่วงใยผูส้ งู อายุ เข้าใจ
เข้าถึง พึง่ ได้” ณ วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ขลุง จ.จันทบุร ี จัดขึน้ เมือ่ วันที่ 21 มกราคม 2017.. โดยมี
คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริ ฐ ผูช้ ่วยกรรมาธิการฝ่ายสังคม สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่ง
ประเทศไทย เป็นประธานพิธบี ชู าขอบพระคุณ ร่วมด้วย คณะพระสงฆ์ คณะนักบวช
ทีม่ าร่วมงานฯ จากนัน้ ..ประธานชมรมผูส้ งู อายุวดั พระหฤทัยฯกล่าววัตถุประสงค์การ
เชิดชูลกู กตัญํูและผูส้ งู อายุคาทอลิกตัวอย่าง และ
รับใบประกาศเชิดชูเกียรติ พร้อมถ่ายภาพหมู่รว่ มกัน..
หลังจากเสร็จพิธใี นวัด.. ผูเ้ ข้าร่วมงานฯได้เข้าร่วม
พิธเี ปิดงานชุมนุมผูส้ งู อายุฯ..ประธานตัดริบบิน้ เปิดงาน
ร้องเพลงมาร์ชผูส้ งู อายุ รับประทานอาหาร พร้อมชม
การแสดงชุดต่างๆจากกลุ่มผูส้ งู อายุเขตวัดต่างๆ และ
ถ่ายภาพหมูร่ ว่ มกัน.ผูเ้ ข้าร่วมงานฯประมาณ 400 คน ..
ก่อนเริม่ งานฯกลุ่มเวชบุคคลในเขตพืน้ ทีว่ ดั ให้บริการ
ตรวจวัดดวามดันให้ผมู้ าร่วมงานฯ ครัง้ นี้ดว้ ย...>>
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สังฆมณฑลราชบุรี

ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี จัดการประชุมสามัญคณะกรรมการชมรมเครือข่ายฯ

ครัง้ ที่ 1/2017 ณ ห้องประชุมอาคารเปาโล วัดนักบุญยอแซฟบ้านโป่ง เมือ่ วันที่ 25 มกราคม 2017
นาโดย คุณพ่อประสิ ทธิ์ รุจิรตั น์ จิตตาธิการชมรมฯและ อาจารย์เชษฐ ชาวนาแก้ว ประธานชมรมฯ
นาการประชุมฯ โดยเริม่ จากคุณพ่อจิตตาธิการนาสวดเปิดประชุม และราพึงเพื่อสันติภาพ จากนัน้ ..
ประธานฯได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ ส่งความสุขปีใหม่+ตรุษจีน และขอพรพระในโอกาสวันคล้าย
วันเกิดของคุณพ่อจิตตาธิการ (19 มกราคม) มี อาจารย์นิยม อัยราน้ อย
และคณะรองประธาน ร่วมมอบเค้กขนมเปี้ยะแด่คุณพ่อในโอกาสนี้ดว้ ย
จากนัน้ .. ประธานฯได้ชแ้ี จงเกีย่ วกับเอกสารประกอบการประชุม และ
แจ้งเรือ่ งโครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงาน
ผูส้ งู อายุ ซึง่ งวดที่ 1 (ต.ค - ธ.ค. 59) ชมรม
ผูส้ งู อายุสงั ฆมณฑลราชบุร ี รวบรวมเงินจาก
ชมรมเครือข่าย 11 วัด นาส่งคณะอนุกรรมการฯเป็นเงิน 19,100 บาท
ส่วนงวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.60) ให้แต่ละวัดรวบรวมส่งชมรมฯในวันที่ 21 มีนาคม 2017 และการจัด
ทาจดหมายข่าวชมรมผูส้ งู อายุ สังฆมณฑลราชบุร ี ปีท่ี 5 ฉบับที่ 3..
พร้อมกันนี้ได้กล่าวขอบคุณคณะทางานและคณะกรรมการทุกท่านที่
มีส่วนร่วมสาคัญในการดาเนินงานชมรมฯให้บรรลุผลเป็นอย่างดี + เมือ่ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2017
อาจารย์เชษฐ ชาวนาแก้ว พร้อมคณะกรรมการชมรมฯไปเยีย่ มและมอบกระเช้าเป็ นกาลังใจให้
ผญ.สุชาติ ก๊กเครือ กรรมการชมรมผูส้ งู อายุฯ อัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบือ้ ง เนื่องจากเกิด
อุบตั เิ หตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชน ..>> (อาจารย์ธญ
ั ญา ศิโรรัตน์ธญ
ั โชค): รายงาน
สังฆมณฑลอุดรธานี

“ชุมนุมผู้สูงอายุสังฆมณฑลอุดรธานี”
ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิ ก สังฆมณฑลอุดรธานี จัดงานชุมนุมผูส้ งู อายุคาทอลิก
ระดับสังฆมณฑล เขตบึงกาฬ ครัง้ ที่ 4/2017 ณ วัดนักบุญมัทธิว บ้านกลาง บึงกาฬ
เมือ่ วันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2017 นาโดย คุณพ่อเปรม คุณโดน จิตตาภิบาล
งานผูส้ งู อายุฯ ร่วมกับ คณะกรรมการชมรมผูส้ งู อายุฯอุดรธานี กาหนดการเริม่ งาน..
+ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 19.00 น. คุณพ่อเปรม คุณโดน กล่าวเปิดงาน
และชีแ้ จงวัตถุประสงค์การจัดงานฯ จัดงานราตรีสมั พันธ์ รับประทานอาหาร และ
ชมการแสดงจากชมรมผูส้ งู อายุฯทีเ่ ข้าร่วมงาน.. + วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2017 เริม่
เวลา 08.30 น. หัวข้อ “ความเข้าใจร่วมกันในการจัดตัง้ ชมรมผูส้ งู อายุ” โดยทีมงาน
แผนกสังฆมณฑลฯ และ คุณพ่อวิ โรจน์ นันทจิ นดา ประธานคณะอนุกรรมการฯ
เพื่อผูส้ งู อายุ เป็นวิทยากรในหัวข้อ “เดินอย่างไรไม่หลงทางงานผูส้ งู อายุ” จากนัน้
ทีมงานแผนกสังฆมณฑลฯ บรรยายเรือ่ ง “สมาชิกผูส้ งู อายุกบั โครงการต่างๆ และ
ผูส้ งู อายุกบั การเป็ นศิษย์พระคริสต์” .. หลังจากนัน้ คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา เป็น
ประธานพิธบี ชู าขอบพระคุณ ปิดงานชุมนุ มผูส้ งู อายุฯ ร่วมกับ พระสงฆ์ ซิสเตอร์
ทีม่ าร่วมงานฯ ผูส้ งู อายุรบั ประทานอาหารร่วมกัน.. ขอพระอวยพรผูส้ งู อายุทุกท่าน
เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ..>>
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อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และ เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯ
ทัง้ 6 เขต จัดประชุมคณะกรรมการผูส้ งู อายุฯ ระดับสังฆมณฑล ระดับเขต ระดับวัด นาโดย
คุณพ่อธนันชัย กิ จสมัคร จิตตาภิบาลงานผูส้ งู อายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ มีกจิ กรรม :+ จัดประชุมคณะกรรมการผูส้ งู อายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ วัดธรรมาสน์นกั บุญเปโตร
บางเชือกหนัง เมือ่ วันที่ 17 มกราคม 2017 โดยมีเนื้อหาการประชุมดังนี้ - ติดตามรายงาน
การจัดกิจกรรม และความเคลื่อนไหวของแต่ละเขต - แจ้งและติดตามโครงการจิตอาสาหาทุน
ช่วยงานผูส้ งู อายุ และกองทุนผูส้ งู อายุ พร้อมทัง้ เสนอแนะวิธดี าเนินการ - ติดตามการเตรียมงาน
ชุมนุ มผูส้ งู อายุระดับชาติ ครัง้ ที่ 12 ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล มี
อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง เป็นเจ้าภาพ - ติดตามการเสนอตัวแทน
ชมรมผูส้ งู อายุตวั อย่างของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯเพื่อเข้าประกวดใน
ระดับชาติ - แจ้งกาหนดการส่งรายชื่อผูส้ งู อายุตวั อย่างและลูกกตัญํูต่อ
บุพพการีเพื่อเข้ารับเกียรติบตั รและใบพรพระสันตะปาปา ในงานชุมนุ มผูส้ งู อายุ
ระดับชาติ - ติดตามปรับปรุงทะเบียนผูส้ งู อายุประจาปี 2016 และนาเสนอวิธ ี
ปรับปรุงทะเบียนผูส้ งู อายุ ปี 2017 - มอบของขวัญแด่คณะกรรมการฯผูท้ เ่ี กิดในเดือน
มกราคม + คุณเบญจภรณ์ กาญจนพงศ์ เจ้าหน้าทีแ่ ผนกอภิบาลผูส้ งู อายุฯกรุงเทพ
ร่วมประชุมกับคณะกรรมการผูส้ งู อายุเขต 1 โดยมี คุณพ่อชูศกั ดิ์ บุญอนันตบุตร
จิตตาธิการฯ เป็ นประธาน ณ วัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ า เมือ่ วันที่ 2 กุมภาพันธ์
2017.โดยมีวาระการประชุมดังนี้ -ติดตาม/รายงานกิจกรรมทีท่ าในแต่ละวัด - พูดคุย
เพื่อเตรียมงานศีลเจิมผูส้ งู อายุทจ่ี ะจัดในวันที่ 8 เมษายน 2017 ณ วัดแม่พระประคา
กาลหว่าร์ - เวียนถุงทานเพื่อช่วยผูป้ ระสบอัคคีภยั ทีช่ ุมชนโรงหมู + คณะกรรมการ
ผูส้ งู อายุ เขต 4 จัดประชุมร่วมกัน ณ วัดพระวิสุทธิวงศ์ ลาไทร เมือ่ วันที่ 18 กุมภาพันธ์
2017 โดยมีเนื้อหาการประชุมฯดังนี้ - ติดตาม/รายงานการจัดกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของแต่ละวัด
- จับฉลากรายชื่อสมาชิกโครงการสวดภาวนาให้แก่กนั และกัน
+ คุณพ่อธนันชัย กิ จสมัคร ผูจ้ ดั การแผนก และคุณเบญจภรณ์ กาญจนพงศ์
เจ้าหน้าทีแ่ ผนกอภิบาลผูส้ งู อายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมประชุมกับ
คณะกรรมการผูส้ งู อายุ เขต 3 ณ วัดธรรมาสน์นกั บุญเปโตร บางเชือกหนัง
เมือ่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2017 โดยมีหวั ข้อการประชุมฯดังนี้ - ติดตามงานและ
กิจกรรมทีท่ าในแต่ละวัด - พูดคุยเรือ่ งการเดินทางไปร่วมงานชุมนุ มผูส้ งู อายุฯ
ระดับชาติ จะมีผไู้ ปร่วมงานฯจานวน 40 คน + การประชุมคณะกรรมการผูส้ งู อายุ
เขต 5 ทีว่ ดั นักบุญเปโตร สามพราน เมือ่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2017 เพื่อปรึกษา
- เรือ่ งการไปร่วมงานชุมนุมผูส้ งู อายุระดับชาติ ครัง้ ที่ 12 ทีท่ ่าแร่ - ติดตามบัญชี
รายชื่อผูส้ งู อายุทเ่ี พิม่ และลดลงระหว่าง ปี 2017 - ติดตามรายชื่อพร้อมประวัติ
ผูส้ งู อายุทต่ี อ้ งการความช่วยเหลือพิเศษ - รายชื่อผูส้ งู อายุเจ็บไข้ตดิ เตียง
- รายชื่อผูท้ จ่ี ะเข้าร่วมสัมมนาบุคลากร ทีบ่ า้ นผูห้ ว่าน - หารือการไปร่วม
งานชุมนุมผูส้ งู อายุ ทีว่ ดั ลาไทร - ซักถามการดาเนินโครงการออกเยีย่ มดูแลผูส้ งู อายุทย่ี ากลาบาก
และปว่ ยติดเตียง - หารือโครงการสัมมนากรรมการผูส้ งู อายุ เขต 5 - รวมรวมเงินจิตอาสาช่วย
งานผูส้ งู อายุ และเตรียมส่งรายชื่อผูส้ งู อายุตวั อย่าง.. >>
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สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
> กิ จกรรมชมรมเครือข่ายผูส้ งู อายุ สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี <
+ จัดประชุมคณะกรรมการสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ครัง้ ที่ 1/2017
เมือ่ วันที่ 21 มกราคม 2017 ณ บ้านชุมพาบาล สุราษฎร์ธานี เพื่อ
พิจารณาโครงการ งบประมาณ แผนปฏิบตั งิ านผูส้ งู อายุ..>>
+ เยีย่ มกลุ่มผูส้ งู อายุ วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูรด์ หาดใหญ่
สงขลา โดยผูป้ ระสานงาน และคณะกรรมการผูส้ งู อายุ พบพูดคุยกับ
คุณพ่อเจ้าอาวาส กรรมการของวัด บอกเล่างานผูส้ งู อายุระดับชาติและสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
ทีจ่ ะทาในปีน้ี หาแนวทางให้การบริหารงานกลุ่มของวัดได้ดาเนินไป
อย่างดี. ณ ห้องประชุม วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูรด์ หาดใหญ่ เมือ่
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2017 มีผเู้ ข้าร่วมฯจานวน 13 คน ..
ขอขอบคุณ..คุณพ่อยอห์น แปร์ติเล่ คุณพ่อเจ้าวัด และกรรมการ
เป็นอย่างสูง .>>

“เชิดชูเกียรติผู้สูงอายุ 90 ปี ขึ้นไป”
แผนกอภิ บาลผูส้ งู อายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
และ เครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุฯ มอบใบเชิดชูเกียรติ
ผูส้ งู อายุ 90 ปี ขึน้ ไปแก่ผสู้ ูงอายุ ระดับเขต..>>

“เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ป่วยในเขตวัด สังฆมณฑลจันทบุรี
+ วัดนักบุญวิ นเซนต์ เดอ ปอล เขาขาด สระแก้ว นาโดย
คุณพ่ออันเด ไชยเผือก และกรรมการกลุ่มดูแลผูส้ งู อายุ ร่วมกับ
คุณหมอ จัดตรวจสุขภาพให้กบั ผูส้ งู อายุ ผูป้ ว่ ยในเขตวัด และ
สวัสดีปีใหม่กบั ผูส้ งู อายุ เมือ่ วันที่ 15 มกราคม 2017..>>
+ วัดนักบุญยอแซฟฟิ ลิ ปและยากอบ หัวไผ่ ปราจีนบุรี
ชมรมผูส้ งู อายุวดั หัวไผ่ ออกเยีย่ มผูส้ งู อายุตดิ บ้านติดเตียง
นาโดย คุณพ่อวิ เชียร ฉันทพิ ริยกุล เจ้าอาวาส ร่วมกับ
กลุ่มเวชบุคคลฯในเขตวัด เมือ่ วันที่ 2 มกราคม 2017..>>
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