
 
  

 

พนัธกิจ 
สง่เสรมิเวชบุคคล เครอืขา่ยผูส้งูอาย ุเครอืขา่ยผูต้ดิเชือ้ ใหไ้ด ้
รบัการอภบิาล และอทุศิตนรบัใชป้วงชน ดา้นสขุภาพอนามยั 
โดยเน้นผูย้ากไร ้ตามแบบอยา่งพระเยซเูจา้    
   

ภายในฉบับนี ้ : 
ภาพกิจกรรม / ข่าว 

คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูส้งูอายุ 
หน้า  
1 - 11 

ภาพกิจกรรม / ข่าว 
ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯ 

หน้า       
12 - 15 

 

วิสยัทศัน์             
ประชากรของพระเจา้มสีขุภาพกายใจสมบรูณ์ 

                และรว่มเป็นหนึ่งเดยีวกนัฉนัพีน้่อง                
       เป่ียมดว้ยคณุธรรมในความรกัของพระเจา้     

 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสุขภาพอนามัยคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสุขภาพอนามัยคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสุขภาพอนามัย                                                                                       
โดย คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูส้งูอาย ุรว่มกบั อคัรสงัฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง จดังานชุมนุมผูส้งูอายคุาทอลกิ                   

ประจาํปี 2017/2560 หวัขอ้ “สงูค่าจิตเมตตา ภมิูปัญญาผูส้งูวยั”  ณ อาสนวหิารอคัรเทวดามคีาแอล ท่าแร ่จ.สกลนคร  
                                                       ระหว่างวนัศกุรท่ี์ 28 เมษายน และ วนัเสารท่ี์ 29 เมษายน 2017 

มีนาคม มีนาคม มีนาคม ---   เมษายน เมษายน เมษายน 2017/2560  2017/2560  2017/2560     

 ในงานชุมนุมครัง้นี้  มผีู้สูงอายุจากสงัฆมณฑลต่างๆ ทยอยเดนิทางก่อน 
 วนังานล่วงหน้า เพื่อจะได้มาร่วมพธิีบายศรสีู่ขวญัตามธรรมเนียมไทย
 อีสานในเย็นวันศุกร์ที่  28 เมษายน 2017 ให้แ ก่ตัวแทนผู้สูงวัย
 จากสงัฆมณฑลต่างๆ ซึง่ทางเจา้ภาพไดเ้ตรยีมพธิบีายศรสีู่ขวญั..   



ต่อจากหน้า ๑  

   พรอ้มชุดหมอราํทอ้งถิน่มาจากวดัในเขต อคัรสงัฆมณฑลท่าแรฯ่มาเป็น 
ผูนํ้าพธิกีารดงักล่าว..  จากนัน้เป็นการแสดงละครบุญราศสีองคอน                    

 โดยสมาชกิผูส้งูอายุจากวดัต่างๆ เป็น  
การแสดงทีส่รา้งความประทบัใจแก่     
ผูส้งูอายทุีม่าจากสงัฆมณฑลต่างๆ และ 
เป็นแรงบนัดาลใจในเรือ่งของการแสดงออกในการรกัษาความเชื่อ.. 

  พระสงัฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา                             
ลัน่ฆอ้งเปิดงาน ตามดว้ยการแสดง

จากสงัฆมณฑลต่างๆ.. 

 สาํหรบัพธิกีารใน วนัเสารท่ี์ 29 เมษายน 2017 เริม่ต้น                
ขบวนแห่ พระสงัฆราช ฟิลิป บรรจง ไชยรา  ประธาน                
กรรมาธกิารฝา่ยสงัคม สภาพระสงัฆราชฯ(คารติสัไทยแลนด)์                                                    
คณุพ่อวีระเดช ใจเสรี อุปสงัฆราชอคัรสงัฆมณฑลท่าแร ่                                                       
คณุพ่อชยัวิชิต บรรเทา จติตาภบิาลงานผูส้งูอายฯุ พรอ้มดว้ย
พระสงฆ ์เดนิเขา้สู่ศาลามารต์โิน สถานทีจ่ดังาน โดยม ี                             
คณุพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการคาทอลกิ               
เพื่อผูส้งูอาย ุและคณะกรรมการรอรบัหน้าศาลา นําเขา้สู่ปะราํพธิ.ี..   

ต่อหน้า ๓  



ผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่างผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่างผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่าง   

ผูท้ าคุณประโยชน์ใหแ้ก่พระศาสนจักรและ                 
งานเครือข่ายผู้สูงอายุคาทอลิกฯ 

ช่ือนักบญุ ช่ือ – นามสกลุ 

ฟรงัซสีกา อรพนิ  แสงสว่าง  

นายพรีะพงษ์  นพนาคพีงษ์  

นางอญัชล ีนพนาคพีงษ์           

     ตามดว้ยพธิบีชูาขอบพระคุณ ภายในอาสนวหิารอคัรเทวดามคีาแอล 
ท่าแร ่ โดยมกีารมอบใบประกาศเกยีรตคิุณของสภาพระสงัฆราชคาทอลกิ 

แห่งประเทศไทย และใบพรสมเดจ็พระสนัตะปาปา แก่ผูส้งูอายุ
คาทอลกิตวัอยา่ง และลกูกตญัญตู่อบุพการ ี
ในระดบัชาต ิประจาํปี 
2017 จากสงัฆมณฑล
ต่างๆ จาํนวน 39 ท่าน  
ดงัมรีายชื่อต่อไปนี้ ...                                                              

ต่อจากหน้า ๒ 

ลูกกตัญญูต่อบุพการีลูกกตัญญูต่อบุพการีลูกกตัญญูต่อบุพการ ี  
สงัฆมณฑล ช่ือนักบญุ ช่ือ – นามสกลุ 

กรงุเทพฯ  ยอแซฟ ชยัวนั   พรประสทิธิ ์        

กรงุเทพฯ  อนัตน วรีะ        ระบลิวงศ ์              

กรงุเทพฯ  ยอหน์บปัตสิ พศิษิฐ  สรกุล       

ทา่แรฯ่ มคีาแอล ธวฒัชยั ทรงหาค า  

ทา่แรฯ่ ยอแซฟ พงั       บุดดดีว้ง  

ทา่แรฯ่ ซมีอน กานต์     ขนัทะโฮม  

ทา่แรฯ่ ฟรงัซสิเซเวยีร ์ชาญชยั นาแวน่  

ทา่แรฯ่ มารอีามกัดาเลนา โชคทว ี 
                      วงศเ์สน  

ทา่แรฯ่ กาทารนีา มาล ี   แกว้บุญกวา้ง  

เชยีงใหม ่ อนันา แกว้          คาํป๋ิว  

นครสวรรค์  มารอีา ฉลวย      ธวชัวงษ์  

ราชบุร ี เปาโล วจิติร       เทาลิม้  

ราชบุร ี เทเรซา วรนุช     วงัตาล  

สุราษฏรธ์าน ี เปโตร เจรญิ       ณ กลองด ี 

จนัทบุร ี เปโตร ปรชีา       นิยมชาต ิ 

นครราชสมีา  มารอีา สุนา        ศริพินัธโ์นน  

อุดรธานี  มารอีามกัดาเลนา เซยีนศร ี                    
                       บุญทรพัย ์ 

อุบลราชธานี  เปโตร สมยั        สมงาม  

สงัฆมณฑล ช่ือนักบญุ ช่ือ – นามสกลุ 

กรงุเทพฯ  ยอแซฟ สุนทร   สุขเสรมิสกุล    

กรงุเทพฯ  มารอีา รศัม ี    เปล่งแสงทพิย ์       

กรงุเทพฯ  มารอีา อําพนั     โก่งศร  

ทา่แรฯ่ มารอีา อรทยั     ทรงหาค า  

ทา่แรฯ่ มารอีา นาร ี       บุดดดีว้ง  

ทา่แรฯ่ มารอีา โฉมยงค ์  สพีมิสาร  

ทา่แรฯ่ เปาโล กฤษณะ   จมูค าตา  

ท่าแร่ฯ มารอีา ศุภารตัน์  ค าธศิร ี 

ท่าแร่ฯ อนันา จรยิา       แกว้อาสา  

เชยีงใหม ่ มารก์ารติา บวัรมย ์ ป้องศร ี    

นครสวรรค์  เทเรซา ปราณี    แยม้กนัชู  

ราชบุร ี มารอีา จรยิา      ว่องวทิย์  

ราชบุร ี ยอแซฟ ภรูภิทัร  เปรโต  

สุราษฏรธ์าน ี มารอีา บุญสมิา กรเยาวกานต์   

จนัทบุร ี ลซูอีา อรจริา      ผลาผล  

นครราชสมีา  เซซลีอีา กาญจนา   
                    จนัทรส์ าราญ  

อุดรธานี  เทเรซา ไพรตัน์   อศัวสยั  

อุบลราชธานี  เปโตร วฒันชยั    ทองศร ี 



ต่อจากหน้า ๓ 

  ในเวลาเดียวกัน มีพิธีมอบโล่ห์และเงนิรางวัลแก่                                                                                               
ชมรมผูส้งูอายคุาทอลกิดเีด่นประจาํปี 2017 ไดแ้ก่                                                                                     
+ ชมรมผูส้งูอายวุดัพระครสิตประจกัษ์ เกาะใหญ่ จ.พระนครศรอียธุยา และ             

+ ชมรมผูส้งูอายวุดัพระครสิตประจกัษ์  นาบวั              
จ.สกลนคร โดยม ีนางวลยัพร เทวะเวชพงษ์ และ 
นายชาญชยั นาแว่น ประธานชมรมดงักล่าว เป็น              
ผูเ้ขา้รบัโล่หร์างวลั พรอ้มรบัมอบเงนิรางวลัชมรม                 
ละหนึ่งหมืน่บาท .. 

 อนึ่ง งานชุมนุมผูส้งูอายปุระจาํปีในปีนี้ มผีูส้งูอาย ุ          
สงัฆมณฑลต่างๆทัง้ 10  สงัฆมณฑล มารว่มงานจาํนวน
รว่มสองพนัคน  ทางคณะอนุกรรมการฯ ขอขอบพระคุณบรรดาผูส้งูอาย ุและผูม้น้ํีาใจดี
ทุกท่านทีส่นับสนุนการดาํเนินงานของ คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ 
แผนกสุขภาพอนามัยด้วยดีเสมอมา ... 

        จากนัน้ มพีธิมีอบธงการเป็นเจา้ภาพจดังานชุมนุม     
 ผูส้งูอายคุาทอลกิระดบัชาต ิครัง้ที ่13/2018 ใหก้บั.. 
 ชมรมผูส้งูอายสุงัฆมณฑลราชบุรี โดยมพีระสงัฆราช
 และพระสงฆ ์รว่มเป็นสกัขพียาน .. 

  ภายในงานจัดให้บรกิารตรวจสุขภาพ แก่ผูส้งูอายใุนพืน้ทีแ่ละผูม้ารว่มงานชุมนุมผูส้งูอายฯุ 
ระดบัชาต ิโดยหน่วยแพทยจ์ากชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย รว่มกบั  
ชมรมเวชบุคคลฯอคัรสงัฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง และ Camillian Task Force (CTF)   

ปีหน้าพบกนัที่     
    สังฆมณฑลราชบุร ี



- ๕  

สาส์นพระสังฆราชฟลิิป บรรจง ไชยรา 
โอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจ าป ีค.ศ.2017/2560                                                            

“ ให้ความรัก พิทักษ์อนามัย ผู้สูงวัยอายุยืน ” 

พ่ีน้องท่ีรกัในพระคริสตเจ้า 
 
 “ วนัผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2560 ” ทางการกําหนดให้ตรงวนัที่ 13 เมษายน ของทุกปี เพื่อรณรงค์ให้สงัคม
ตระหนกัในคุณค่าของผูส้งูอาย ุการเป็นผูส้งูอายทุีม่คีุณภาพ และไดเ้หน็ถงึความสําคญัและใส่ใจดูแลผูสู้งอายุใหม้ากขึน้ 
เนื่องจาก "ผู้สูงอายุ" จะมกีารเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย สงัคม อารมณ์ และจติใจ  ดงันัน้ หากบุตรหลานและผู้
ใกล้ชดิเขา้ใจถงึการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว และเอาใจใส่ดูแลให้มากขึ้น ก็จะช่วยให้ผู้สูงอายุปรบัตวัเขา้สู่วยัสูงอายุได้
อย่างมคีวามสุข และยงัทําให้ลูกหลานกลบัมาเยีย่มบา้น เยีย่มพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ทําให ้วนัน้ีเป็นเหมอืนวนัรวมญาต ิ 
ทีจ่ะได้อยู่กนัแบบอบอุ่นพรอ้มหน้าพรอ้มตากนั มกีจิกรรมต่างๆร่วมกนั  เช่น จดัพิธีบูชาขอบพระคณุให้แก่ผู้สูงอาย ุ
มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้สูงอายุดเีด่น ที่เป็นแบบอย่างที่ดใีนสงัคม หรอืทํากิจกรรมที่สร้างความ
ตระหนักถงึคุณค่า และความสําคญัของสงัคม และลูกกตญัญูที่เอาใจใส่ให้เวลาแก่บุพการ ี พิธีรดน ้าด าหวั ขอพรจาก          
ผูห้ลกัผูใ้หญ่ทีน่บัถอื     
 พ่อในฐานะผู้ที่ร ับผิดชอบงานผู้สูงอายุ โดยผ่านทาง “คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ ”ภายใต ้
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม จึงขอถือโอกาสใน  “วันผู้สูงอายุประจ าปี 2560” นี้  เชิญชวน                
พีน้่องครสิตชนไดใ้ห้เวลาเป็นพเิศษใหแ้ก่ผูสู้งวยั และโดยเฉพาะผู้สูงวยั ซึง่เป็นบดิามารดาหรอืบุพการขีองเรา  ขอให้
เราไดแ้สดงออกถงึความกตญัญตู่อท่านเป็นพเิศษ ดว้ยการใหค้วามรกั ความเคารพ ใหเ้วลาในการทีจ่ะอยู่เคยีงขา้งและ
รบัฟงัท่าน ซึ่งความจรงิแล้วก็ไม่เพยีงแต่ในโอกาสวนัผู้สูงอายุเท่านัน้ แต่ขอให้เป็นทุกๆวนัที่มโีอกาสจะทําสิง่ที่ดีๆ
เหล่านี้   และแม้แต่ผู้สูงวัยทัว่ไปในสังคม ก็ขอให้เราทุกคนได้มอบและเคารพท่านบนพื้นฐานความเชื่อของเรา         
ที่ว่า มนุษย์ทุกคนถูกสร้างมา “ตามภาพลกัษณ์ของพระเจ้า” (ปฐก 1:26) และทุกจงัหวะของชีวติก็มคีวามสง่างาม                  
และหน้าที่เฉพาะ  พระเจ้าทรงยกย่องผู้สูงอายุอย่างยิง่ การมชีวีติยนืยาวถือเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความรกัของ            
พระเจา้ (ปฐก 11:10-32)      
 ในเวลาเดียวกัน พ่อต้องถือโอกาสขอบคุณผู้ที่ทํางานเครือข่ายผู้สูงอายุในทุกระดับ ในการช่วยกันทําให ้                       
แผนยุทธศาสตรป์ระกาศข่าวดใีหม่ ครสิตศกัราช 2015 ของพระศาสนจกัรคาทอลกิแห่งประเทศไทย   “ศษิยพ์ระครสิต์
เจรญิชวีติประกาศขา่วดใีหม่” พระศาสนจกัรไดต้ระหนกัถงึความจาํเป็นในพนัธกจิของตนทีจ่ะต้องเอาใจใส่ อภบิาลดูแล
ผูสู้งอายุเป็นพเิศษ เพื่อมุ่งให้ผู้สูงอายุได้เจรญิชวีติอย่างมคีุณค่าและศกัดิศ์ร ีอย่างแทจ้รงิ ได้ถูกบรรจุและดําเนินการ    
ในระดับต่างๆ ไม่ว่าจะในระดับวัด ระดับสังฆมณฑล และในระดับชาติ ให้มีความก้าวหน้าเรื่อยมาเป็นลําดับ            
ขอพระเป็นเจ้าได้ประทานพระพรทัง้แก่ผู้สูงอายุเอง และผู้ที่ทํางานอภิบาลเพื่อผู้สูงอายุในทุกรูปแบบและทุก                
เครอืขา่ย/องคก์ร  
 

                                                                                                                                              
       (พระสงัฆราชฟิลิป บรรจง  ไชยรา)                                                                                                  

     ประธานคณะกรรมการคาทอลกิเพือ่การพฒันาสงัคม แผนกสุขภาพอนามยั 



คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผู้สูงอายุ คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผู้สูงอายุ คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผู้สูงอายุ    
                                         จดัประชุมคณะกรรมการคาทอลกิเพื่อผูส้งูอาย ุครัง้ที ่2/2017 
เมือ่วนัพุธที ่15 มนีาคม 2017 ทีศู่นยอ์ภบิาลคามลิเลีย่น ลาดกระบงั โดยม ี
คณุพ่อไพรชั ศรีประเสริฐ จติตาภบิาล และ คณุพ่อวิโรจน์ นันทจินดา 
ประธานคณะอนุกรรมการฯ เป็นประธาน นําสวดภาวนาเปิดประชุม  
แบ่งปนั ราํพงึพระวาจา และจติตารมณ์มหาพรตตามพระประสงคข์อง 
พระสนัตะปาปาฟรงัซสิ มวีาระการประชุมทีส่ําคญั ดงันี้   

 1.เรือ่งแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบโดย กรรมการ ผูแ้ทน              
แต่ละสงัฆมณฑล รายงานผลการดาํเนินงาน / กจิกรรม 
โครงการตามแผนปฏบิตังิานประจาํปี 2017 ของทัง้ 10 สงัฆมณฑล                         
2.รบัรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูส้งูอาย ุ
ครัง้ที ่1/2017  3.คณะกรรมการรว่มกนัพจิารณา 

รบัรองรายชื่อผูส้งูอายคุาทอลกิตวัอยา่ง และลกูกตญัญรูะดบัชาต ิ รวมจาํนวน
 39 ท่าน ทีจ่ะไดร้บัการประกาศเกยีรตคิุณ และ 
 ใบพรพระสนัตะปาปา ในงานชุมนุมผูส้งูอายฯุ 
 ระดบัชาต ิครัง้ที ่12/2017  ณ วดัอาสนวหิาร 
 อคัรเทวดามคีาแอล  อคัรสงัฆมณฑลท่าแร่ฯ  
   จากนัน้ ผูแ้ทนของสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ มอบ 

เงนิโครงการจติอาสาหาทุนฯ งวดที ่1 (ต.ค.-ธ.ค.59) เพิม่เตมิ และผูแ้ทนของสงัฆมณฑลสุราษฎรธ์านี / 
นครราชสมีา มอบเงนิโครงการจติอาสาหาทุนช่วยงานผูส้งูอาย ุงวดที ่2 (ม.ค.-ม.ีค.60) โดยม ี

 คุณพ่อไพรชั และ คุณพ่อวโิรจน์ เป็นผูร้บัมอบ  และจะรวบรวมเงนิออมทัง้หมดเพื่อนําไป 
 จดัสรรใหเ้จา้ภาพจดังานชุมนุมผูส้งูอายฯุระดบัชาต ิ40% ใชส้าํหรบัการดาํเนินงานของ 
 คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูส้งูอาย ุ30% และคนืกลบัใหส้งัฆมณฑล เพื่อใชใ้นกจิการ 
 ผูส้งูอาย ุ30% สาํหรบังานชุมนุมผูส้งูอายคุาทอลกิระดบัชาต ิครัง้ที ่12/2017 กําหนดจดั 
 ขึน้ในวนัศุกรท์ี ่28 และ วนัเสารท์ี ่29 เมษายน 2017  ณ วดัอาสนวหิารอคัรเทวดามคีาแอล 
 อคัรสงัฆมณฑลท่าแร่ฯ  โดยเรยีนเชญิ พระสงัฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา ประธาน 
 กรรมาธกิารฝา่ยสงัคม สภาพระสงัฆราชคาทอลกิแห่งประเทศไทย เป็นประธานพธิ ีพรอ้มดว้ย 

ผูส้งูอายคุาทอลกิจากทัว่ประเทศ ประมาณ 2,000 คน ร่วมโมทนาคุณพระเป็นหนึ่งเดยีวกนัในความรกั รว่มเวทแีสดงศกัยภาพ 
แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละรบัการประกาศเกยีรตคิุณเป็นผูสู้งอายคุาทอลกิและลกูกตญัญตูวัอยา่งระดบัชาต ิประจาํปี 2017 

รบัใบพรพระสนัตะปาปาฟรงัซสิ ซึง่ถอืเป็นพระพรสาํหรบัชวีติครสิตชน..>> 

คนที่วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าย่อมได้รับพระพร(ยรม17:7)  

อาจารย์ธัญญา ศโิรรัตน์ธัญโชต ิ :  รายงาน 

> ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย : 
วนัเสารท่ี์ 27 พฤษภาคม  2017 :  ขอเชญิสมาชกิเวชบุคคลฯอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ 
 และเครอืขา่ยเวชบุคคลฯสงัฆมณฑล รว่มฟ้ืนฟูจติใจ หวัขอ้เรือ่ง “ครอบครวัในบรบิท  
 ของคาํสอนพระศาสนจกัร”  ณ โรงพยาบาลเซนตห์ลุยส ์
> คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผู้สูงอายุ 
วนัพธุท่ี 20 มิถนุายน 2017 :   ประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูส้งูอาย ุ               
 ครัง้ที ่3/2017 ณ  หอ้งประชุมชัน้ 2  ศูนยอ์ภบิาลคามลิเลยีน ลาดกระบงั กรงุเทพฯ  

ปฏิทินกิจกรรม 

๖ 



กิจกรรมงานผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลกิจกรรมงานผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลกิจกรรมงานผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล   
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพอัครสังฆมณฑลกรุงเทพอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ   

      แผนกอภิบาลผูส้งูอายุ อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ และ เครือข่ายชมรมผูสู้งอายฯุ             
 จดัประชุมคณะกรรมการผูสู้งอายฯุอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ 
 นําโดย คณุพ่อธนันชยั กิจสมคัร จติตาภบิาลงานผูส้งูอายฯุ 
 กรงุเทพ  ณ วดัธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชอืกหนงั เมือ่
 วนัท่ี 14 มีนาคม 2017  โดยมเีนื้อหาการประชุมดงันี้   
 + ตดิตามรายงานการจดักจิกรรม และความเคลื่อนไหวของแต่ละเขต  + แจง้และตดิตาม 

โครงการจติอาสาหาทุนช่วยงานผูส้งูอายรุะดบัชาตแิละกองทุนผูส้งูอายฯุ  + ตดิตามจาํนวนผูท้ีไ่ปรว่มงานชุมนุมผูส้งูอาย ุ
ระดบัชาต ิครัง้ที ่12 ณ อาสนวหิารอคัรเทวดามคีาแอล ท่าแร ่+ สรปุรายชื่อผูส้งูอายุตวัอยา่งและลกูกตญัญตู่อบพุการ ีเพื่อ 
เขา้รบัเกยีรตบิตัรและใบพรพระสนัตะปาปา + ประเมนิจาํนวนผูเ้ขา้รว่มสมัมนาบุคคลากรผูท้าํงานผูส้งูอาย ุแต่ละวดั / เขต          
+ สาํรวจ จาํนวนผูส้งูอาย ุ90 ปีขึน้ไป เป็นรายวดัของแต่ละเขต เพื่อสรปุวธิกีารมอบเกยีรตบิตัร >> 

 วนัท่ี 24 มีนาคม 2017 คณะกรรมการผูส้งูอายอุคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ เขต 6 
 รว่มประชุมฯ ณ วดัมารยีส์มภพ บา้นแพน โดยม ีคณุพ่อสวุนารถ กวยมงคล 
 จติตาธกิาร ผูส้งูอายเุขต 6 เป็นประธานการประชุมฯ >  
  วนัท่ี 1 เมษายน 2017 คณะกรรมการผูส้งูอาย ุเขต 1  จดัพธิศีลีเจมิ   

 สาํหรบัผูส้งูอายเุขต 1 โดยไดเ้ชญิพระสงฆ ์3 ท่านทีฉ่ลอง 25 ปี  
 คอื คณุพ่อสมเกียรติ บญุอนันตบตุร คณุพ่อธีระ กิจบ ารงุ 
และ คณุพ่อวีระชยั ศรีประมงค ์มาเป็นประธานพธิโีปรดศลีเจมิผูส้งูอาย ุเขต 1             
 พรอ้มมอบใบประกาศนียบตัรใหก้บัผูส้งูอายดุเีด่นและลูกกตญัญ ูจาก 6 วดั 1           

สโมสร ผูม้ารว่มงานครัง้นี้จาํนวนกว่า 300 คน ณ วดัแมพ่ระลกูประคาํ กาลหว่าร ์>  
 วนัท่ี 6 เมษายน 2017 คณะกรรมการผูส้งูอายเุขต 1 
อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ จดัประชุมฯ ณ วดัราชนิีแห่งสนัตสิุข 

โดยม ีคณุพ่อชูศกัด์ิ บญุอนันตบตุร จติตาธกิารเป็นประธานฯ > 
 วนัท่ี 7 เมษายน 2017 คณุพ่อธนันชยั กิจสมคัร ผูจ้ดัการแผนกอภบิาลผูส้งูอาย ุ
อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ และเจา้อาวาสวดัธรรมาสน์นักบุญเปโตร (บางเชอืกหนงั) ไป 
มอบเกยีรตบิตัรเชดิชเูกยีรตแิก่ผูส้งูอายทุีม่อีาย ุ90 ปี ขึน้ไป ณ วดัธรรมาสน์นกับุญเปโตร    

  บางเชอืกหนงั โอกาสส่งศลีวนัศุกรต์น้เดอืน >> 
    วนัท่ี 8 เมษายน  2017   คณะกรรมการ 
 ผูส้งูอายเุขต 4 อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ 
 ประชุมรว่มกนัทีว่ดัพระวสิุทธวิงส ์ลาํไทร      
    หลงัจากประชุม..รว่มแสดงความยนิดกีบั 

ผูเ้กดิเดอืนมนีาคม และ เมษายนดว้ย >> 
สังฆมณฑลอุดรธานีสังฆมณฑลอุดรธานีสังฆมณฑลอุดรธาน ี  

ชมรมผูส้งูอายวุดัพระวิสุทธิวงศ ์โพนสงู      
    จดัประชุมผูส้งูอาย ุและแบ่งปนัเรือ่งการอดออม 
ในเทศกาลมหาพรต โดยคุณพ่อเจา้อาวาส  ม ี
ผูส้งูอายเุขา้รว่ม 60 คน เมื่อวนัที ่27 มนีาคม 2560 >  

- ๗ 



          คณะกรรมการด าเนินงานผูส้งูอายสุงัฆมณฑลเชียงใหม่    
  จดัประชุมคณะกรรมการครัง้ที ่2/2017  เมือ่วนัเสารท์ี ่8 เมษายน 2017  
ณ ศูนยส์งัฆมณฑล หอ้งประชุมเลก็ ตกึแฮรีท่ลิ  ตามแผนงานทีว่างไว ้ดงันี้   
+ การจดัทาํทะเบยีนผูส้งูอายใุหเ้ป็นปจัจบุนั  + เงนิจติอาสาช่วยเหลอืผูส้งูอาย ุ(เงนิออมวนัละบาท)            
+ รายงานการเคลื่อนไหวของผูส้งูอายรุะดบัวดั + รว่มงานชุมนุมผูส้งูอายคุาทอลกิระดบัชาต ิครัง้ที1่2   
(28-29 เมษายน 2017) +งานชุมนุมผูส้งูอายคุาทลกิสงัฆมณฑลเชยีงใหม ่(28 - 29 กรกฎาคม 2017) >> 

สังฆมณฑลเชียงใหม่สังฆมณฑลเชียงใหม่สังฆมณฑลเชียงใหม ่  

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีสังฆมณฑลสุราษฎร์ธาน ี  

 วดันักบญุเปาโล บ้านห้วยตอง  จดักจิกรรมประเพณี                         
รดน้ําดาํหวัขอพรจากผูส้งูอาย ุเมือ่อาทติยท์ี ่16 เมษายน                                                  
2017 โดยลกูหลานในชุมชนรว่มกบัทมีอาสาสมคัร และ 
สภาภบิาลวดันกับุญเปาโล บา้นหว้ยตอง ลกูหลานในชุมชนต่างกนํ็าสิง่ของ   

 มามอบใหแ้ก่ผูส้งูอายทุุกคนทีม่ารว่ม และดาํหวัขอพรคุณพ่อเจา้อาวาส ท่านปลดั  
 ผูห้ลกัผูใ้หญ่ ผูเ้ฒา่ผูแ้ก่รุน่ตัง้หมูบ่า้นหว้ยบงรุน่แรก >>  

                             กรรมการชมรมผูส้งูอาย ุรบัการแต่งตัง้                                                                                                                  
 พระสงัฆราชโยแซฟ ประธาน ศรีดารณุศีล  ประมขุสงัฆมณฑลสุราษฎรธ์านี ไดม้อบ                        
                       ใบแต่งตัง้คณะกรรมการผูส้งูอายสุงัฆมณฑลสุราษฎรธ์านี ระดบัสงัฆมณฑล                                                          
ตัง้แต่ ค.ศ.2017 - 2019  เนื่องในโอกาสฉลองวดันกับุญยอแซฟถํ้าสงิห ์จงัหวดัชุมพร เมือ่                                  
วนัที ่18 มนีาคม 2017 ขอพระเจา้ทรงอวยพรผูท้ีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหม้พีละกําลงัเขม้แขง็ 
ทัง้กายและใจในการปฏบิตัหิน้าทีอ่ยา่งดสีบืไป >> 

สังฆมณฑลนครสวรรค์สังฆมณฑลนครสวรรค์สังฆมณฑลนครสวรรค์

   เทศบาลนครนครสวรรค ์ ประชุมคณะกรรมการ สรุปรายงานผล 
การดําเนินงานและวางแผนการดําเนินงานในปีต่อไป โดยม ี
คณุพ่อศิริชาญ เอียงผาสขุ อุปสงัฆราชสงัฆมณฑลนครสวรรค ์เป็น 
ประธาน ภราดาประภาส ศรีเจริญ  อธกิารโรงเรยีนลาซาลโชตริว ีเป็น 
ทีป่รกึษา  นายพรีะพวษ์ นพนาคพีงษ์ นางจติรา ตนัตนิาครกูล และ 
คณะกรรมการอกีหลายท่าน เขา้รว่มประชุมเพื่อเสรมิสรา้งสุขภาวะ 
ของผูส้งูวยั จดัขึน้เมือ่วนัที ่20 มนีาคม 2017  >> 

  เครือข่ายชมรมผูส้งูอาย ุวดันักบญุฟิลิปและยากอบ 
(วดัหวัไผ่)  องคก์รสาธารณประโยชน์                                                  
โดย คณุพ่อโสภณ ลือดงั คุณพ่อเจา้อาวาส                                         
คณุวนัทนา เอ้าเจริญ และอาสาสมคัร                                
จติอาสาออกเยีย่มผูส้งูอายตุดิบา้น ตดิเตยีง                                        
และผูย้ากไร ้เมือ่วนัที ่14 มนีาคม 2017 >                                                 

สังฆมณฑลจนัทบุรีสังฆมณฑลจนัทบุรีสังฆมณฑลจนัทบุรี   

๘ 

โรงเรียนสร้างสขุผูส้งูวยั อาสนวิหารนักบญุอนันา   

เมือ่วนัที ่9 เมษายน 2017 วดันกับุญฟิลปิและยากอบ หวัไผ่ จดังานวนัเทดิทูนผูส้งูอายชุุมชน 
วดัหวัไผ่ ครัง้ที ่25  >>   



        ชมรมผูส้งูอายสุงัฆณฑลราชบุรี จดัประชุมคณะกรรมการฯ ครัง้ที ่2/2017   
ทีห่อ้งประชุมอาคารเปาโล วดันกับุญยอแซฟ บา้นโปง่ เมือ่วนัที ่21 มนีาคม 2017  
โดยม ีคณุพ่อประสิทธ์ิ รจิุรตัน์ จติตาธกิารนําภาวนา ราํพงึพระวาจาเปิดประชุม 
และแจง้ว่า พระคณุเจ้ายอหน์บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ไดใ้หค้วามสาํคญักบั 

 บทบาทของฆราวาสในการทาํงานและกล่าวชื่นชมการดาํเนินงานของชมรมผูส้งูอาย ุสตร ี
 และ อาจารยเ์ชษฐ ชาวนาแก้ว แบบอยา่งคนทํางานสูช้วีติของท่านดว้ย                       
    จากนัน้ อาจารยเ์ชษฐ ชาวนาแแกว้ ประธานชมรมผูสู้งอายสุงัฆมณฑลราชบุร ีแจง้        
 เรือ่งสาํคญัเกีย่วกบัการดาํเนินงานชมรมฯ และเรือ่งสบืเนื่องจากการประชุมครัง้ทีแ่ลว้ 
 ใหท้ีป่ระชุมทราบ เป็นตน้ + การพจิารณาคดัเลอืกผูส้งูอาย ุและลกูตญัญตูวัอยา่งระดบั 
 สงัฆมณฑลและระดบัชาต ิประจาํปี 2017 + การไปรว่มงานชุมนุมผูส้งูอายรุะดบัชาต ิ
 ครัง้ที ่12 ณ อาสนวหิารอคัรเทวดามคีาแอล อคัรสงัฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง และ 
 การจารกิแสวงบุญ + โครงการจติอาสาหาทุนช่วยงานผูส้งูอาย ุและ                        

รายงานสรปุการประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูส้งูอาย ุครัง้ที ่2/2017 และรว่มกนัพจิารณา 
โครงการเตรยีมเป็นเจา้ภาพจดังานชุมนุมผูส้งูอาย ุครัง้ที ่13  ซึง่สงัฆมณฑลราชบุรเีป็นเจา้ภาพ โดย 
ทีป่ระชุมเหน็ชอบใหม้กีารจดักจิกรรมแขง่ขนัโบลิง่และการรบับรจิาค เพื่อระดมทุนหางบประมาณ 
ช่วยสงัฆมณฑลในการเป็นเจา้ภาพ ซึง่จะตอ้งทําเป็นโครงการเสนอผูใ้หญ่ของสงัฆมณฑลพจิารณา 
อนุญาตก่อน จงึจะแต่งตัง้คณะทาํงานและมอบหมายภารกจิต่อไป นอกจากนี้ 
ไดพ้จิารณาโครงการกจิกรรมทีจ่ะตอ้งดาํเนินการในเดอืน ม.ีค. - เม.ย.2017 
ทีส่าํคญัคอื 1.เขา้รว่มประชุมอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูส้งูอาย ุครัง้ที ่3/2017 
2.ประชุมคณะกรรมการชมรมผูส้งูอายสุงัฆมณฑลราชบุร ีครัง้ที ่2/2017 
3.การเยีย่มเยยีนฟ้ืนฟูเครอืขา่ยชมรมผูส้งูอาย ุ(วดับางตาล แมก่ลอง เพชรบุร)ี 
4.โครงการเยีย่มเยยีนผูป้ว่ย ผูย้ากไร ้ผูส้งูอาย ุสตรแีละเดก็ 
5.การจดัทาํจดหมายขา่ว ฉบบัที ่1/2017 (ม.ค. - เม.ย.) 6.โครงการจดัตัง้โรงเรยีนผูส้งูอาย ุมอบหมาย 
ใหนํ้าเสนอแผนงานทศันศกึษาดงูานในการประชุมครัง้ต่อไป 7.กจิกรรมรดน้ําขอพรวนัผูส้งูอาย(ุพระสงฆ/์ผูส้งูอาย)ุ ระดบัวดั 
(จดัเองตามความเหมาะสม) และระดบัสงัฆมณฑล (ชมรมรว่มกบัเครอืขา่ยวดัราชบุร ี16 เม.ย. 2017) >> 

สังฆมณฑลราชบุรีสังฆมณฑลราชบุรีสังฆมณฑลราชบุร ี  

อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ   

+ มอบผา้ห่ม เครือ่งอุปโภคบรโิภค ใหแ้ก่คนพกิาร ผูส้งูอาย ุ                                                                                 
บา้นทุ่งมน ม.8 , ม.15 ต.เชยีงเครอื อ.เมอืง จ.สกลนคร  
จาํนวน 50 ชุด เมือ่วนัที ่9 กุมภาพนัธ ์2017 > 

 ศนูยส์งัคมพฒันา อคัรสงัฆมณฑล ท่าแร่-หนองแสง 
ร่วมกบั มลูนิธิพิทกัษ์เก้ือกลูคณะภคินีรกักางเขนท่าแร่                                                                          

+ มอบวลิแชรแ์ก่คนพกิาร บา้นท่าแร ่อําเภอเมอืง บา้นจนัทรเ์พญ็                           
อําเภอเต่างอย และบา้นชา้งมิง่ บา้นดอนมว่ย อําเภอพรรณานิคม                                 
จงัหวดัสกลนคร เมือ่วนัที ่6 มกราคม 2017 > 
+ มอบถุงยงัชพีช่วยเหลอืคนพกิาร ผูด้อ้ยโอกาสในสงัคม                                        
เขตจงัหวดัมกุดาหาร  เมือ้วนัที ่18 มกราคม 2017 > 

- ๙ 

https://www.facebook.com/jchb.au


สังฆมณฑลอุบลราชธานีสังฆมณฑลอุบลราชธานีสังฆมณฑลอุบลราชธาน ี  

     ชมรมผูส้งูอายสุงัฆมณฑลอบุลราชธานี  จดัประชุมคณะกรรมการผูส้งูอาย ุ
ระดบัสงัฆมณฑล นําโดย  คณุพ่อรงัสนัต ์วงอาษา จติตาภบิาลงานผูส้งูอาย ุ
ซิสเตอรนั์นทิดา ศรีหาบุญยงั  ผูช้่วยจติตาภบิาลฯ เมือ่วนัที ่10 มนีาคม 2017          
ณ อาคารแพรธ่รรมอาสนวหิารแมพ่ระนิรมลอุบลฯ  เพื่อรว่มพจิารณาวาระต่างๆ               
+ แผนงานประจาํปี 2017 + การไปรว่มงานชุมนุมผูส้งูอาย ุระดบัชาต ิ                      
ครัง้ที ่12/2017 > 

- ๑๐ 

สังฆมณฑลนครราชสีมาสังฆมณฑลนครราชสีมาสังฆมณฑลนครราชสีมา   

ชมรมผูส้งูอายคุาทอลิกสงัฆมณฑลนครราชสีมา  กจิกรรม :                                                                                    
1. จดัประชุมคณะกรรมการผูส้งูอาย ุสงัฆมณฑลนครราชสมีา ครัง้ที ่2/2017 นําโดย                                  
คณุพ่อวีระศกัด์ิ  จนัทรงัษี  จติตาภบิาลฯ และคณะกรรมการ เมือ่วนัจนัทรท์ี ่20 มนีาคม 2017                                     
ณ หอ้งประชุมมสิซงัฯ นครราชสมีา เพื่อตดิตาม + เงนิโครงการจติอาสาหาทุนช่วยเหลอืผูส้งูอาย ุ                             
(เงนิออมวนัละบาท) + แจง้จาํนวนผูไ้ปรว่มงานชุมนุมผูส้งูอายรุะดบัชาติ +รายงานความคบืหน้า                    
กจิกรรมของแต่ละวดั (ส่งทะเบยีนผูส้งูอาย,ุ รายงานการเงนิ พรอ้มรปูภาพกจิกรรม) >>             

 2. กลุ่มผูส้งูอายวุดับุรรีมัย ์ร่วมประชุม จดัตัง้กลุ่มผูส้งูอายวุดับุรรีมัยเ์ป็นครัง้แรก                                       
 โดยไดร้บัเกยีรตจิาก คุณพ่อวรีะศกัดิ ์จนัทรงัษ ีมาเป็นประธานในการประชุมฯ เมือ่                                             
 วนัที ่3 เมษายน 2017 > 3. หลงัมสิซาวนัอาทติยท์ี ่9 เมษายน 2017 ชมรมกลุ่มผูส้งูอาย ุ                
 วดับุรรีมัย ์จดักจิกรรมรดน้ําดาํหวั ขอพรผูใ้หญ่ ผูส้งูอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต ์เป็นกจิกรรมแรก >                 
 4. เมือ่วนัที ่ 28 - 29 เมษายน 2017 นํากลุ่มผูส้งูอายุร่วมงานชุมนุม                       
  ผูส้งูอายฯุระดบัชาต ิครัง้ที ่12 ทีอ่าสนวหิาร 
  อคัรเทวดามคีาแอล สงัฆมณฑลท่าแรฯ่ >                
  5. วนัศุกรต์น้เดอืน  

  คณุพ่อสเุทพ ประทุมตรี 
 ไปส่งศลีมหาสนิทใหก้บัผูส้งูอายแุละผูป้ว่ยตามบา้น           
 พรอ้มดว้ยสมาชกิกลุ่มผูส้งูอายอุาสนวหิารฯ >>                                              

             คาริตสัไทยแลนด ์
โดยการสนบัสนุนของ สสส. เริม่รณรงค ์ 

 งดเหล้า งดบหุรี่ ตลอดสปัดาห ์
 ศกัดิส์ทิธิ ์ปี  2017 โดยเริม่ลงชื่อ 
 เมือ่วนัอาทติยใ์บลาน ทีผ่่านมา มี
 วดัคาทอลกิหลายวดัลงชื่อ งดเหลา้ 
 งดบุหรี ่ในสปัดาหศ์กัดิส์ทิธิ ์
 ประมาณ 200 คน มป้ีายประกาศ 
 ขอ้ตัง้ใจเป็นภาษาไทย และ 

ภาษากะเหรีย่ง >>                                                                                               

“ งดเหล้า งดบุหรี่ 
คุณเอ นพรัตน์ ผู้ประสานงานโครงการฯ  

อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห ์
อดุรธานี  รว่มกนัลงชื่องดเหลา้ งดบุหรี ่
ช่วงสปัดาหศ์กัดิส์ทิธิท์ ีผ่่านมา >> 



  

 ชมรมเครือข่ายผูส้งูอายคุาทอลิกประเทศไทย (คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูส้งูอาย)ุ                                       
 (คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูส้งูอาย)ุ นําโดย คณุวงศศ์กัด์ิ องักรูสทุธิพนัธ ์  
 คณุธนันทฉ์าย  สวิสตต์นันตชยั และ คณุน้อมจิตร สืบสายหาญ ผูแ้ทนคณะกรรมการฯ 
 เขา้รว่มเวทแีสดงความคดิเหน็ เรือ่ง “งานบรกิารในระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต”ิ เมือ่
 วนัที ่22 มนีาคม 2017 ณ สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (อพช.) คุณวงศศ์กัดิ ์องักูรสุทธพินัธ ์
 สรปุการเขา้รว่มประชุมฯไดด้งันี้ 1. องคก์รทีส่่งคนเขา้ร่วมเวทคีรัง้นี้ม ี11 องคก์ร (จาํนวน
 ประมาณ 30 คน) ไดแ้ก่ 1.1  HelpAge 1.2 มลูนิธพิฒันางานผูส้งูอาย ุ1.3 ครสิตจกัรสอง/

สภาครสิตจกัรฯ 1.4 ชมรมสภาผูส้งูอายฯุ 1.5 ชมรมเครอืขา่ยผูส้งูอายคุาทอลกิประเทศไทย 1.6 สหพนัธช์มรมผูส้งูอาย ุ          
กทม. 1.7 เครอืขา่ยสลมัสีภ่าค/ มลูนิธพิฒันาทีอ่ยูอ่าศยั 1.8 เครอืขา่ยคลองเตย/มลูนิธดิวงประทปี 1.9 กลุ่มคนเฒา่คนแก่            
แมส่รวย  1.10 กลุ่มกองทุนสวสัดกิารชุมชนเขตบางซื่อ 1.11 โครงการเพื่อผูส้งูอาย ุforOldy  >  2. คุณอรนุช เลศิกุลดลิก 
ผูนํ้าจากทมี forOldy กล่าวทกัทายและเริม่เวท ีโดยใหถ้อืว่าเป็นเจา้ภาพรว่มกนั และขอใหผู้แ้ทนแต่ละองคก์ร จากนัน้กล่าว
นําว่า ขอใหช้่วยกนัระดมความคดิเหน็ว่าบรกิารทีภ่าครฐัจดัใหผู้ส้งูอาย ุ(สว.) ด ีหรอืไมด่อียา่งไรเพื่อนําไปสู่การปรบัปรงุ
พฒันาใหด้ขีึน้ อยากใหส้ว.มคีวามสุข มพีลงั การประชุมตวัแทนองคก์รจดัมาแลว้ 2 ครัง้ ยงัไม่มหีวัหน้าทีช่ดัเจน >                           
3. มกีารใหแ้ต่ละคนทบทวนชวีติแลว้นํามาสรปุรวมว่าในแต่ละช่วงวยัว่า มโีรคหรอืปญัหาสุขภาพอะไรบา้ง จะเหน็ว่าโรค
ต่างๆทีเ่กดิขึน้ในแต่ละช่วงวยั ส่วนใหญ่สามารถป้องกนัได ้แมบ้างโรคจะเกดิตามวยัทีม่ากขึน้ แต่กส็ามารถชะลอหรอืทาํให้
ลดความรุนแรงได ้ถา้รูจ้กัระมดัระวงัป้องกนัรกัษาสุขภาพ > 4. ระบบสวสัดกิารดา้นสุขภาพในประเทศไทย แบ่งเป็น 3 ระบบ
ใหญ่ คอื  4.1 ระบบสวสัดกิารของราชการ/รฐัวสิาหกจิ 4.2 ระบบประกนัสงัคม 4.3 ระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ(บตัร
ทอง) – ระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาตเิป็นระบบเดยีวทีภ่าคประชาชนเขา้มามสี่วนรว่ม > 5.  แบ่งกลุ่มระดมความ
คดิเหน็เป็น 4 กลุ่ม ทุกกลุ่มพจิารณาการบรกิารในระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาตเิท่านัน้ ใน 3 ประเดน็ คอื รูแ้ละเขา้ใจ          
สทิธิ ์การใชส้ทิธิ/์เขา้ถงึสทิธิม์ปีญัหาอยา่งไรบา้ง และมขีอ้เสนอแนะอยา่งไร > 6. แต่ละกลุ่มนําเสนอ ผลการระดมความเหน็ 
แลว้ใหทุ้กคนไดซ้กัถาม/อภปิรายเสรมิ – ทมีผูจ้ดัเวทคีรัง้นี้จะสรปุรวมความเหน็ทัง้หมดส่งใหทุ้กองคก์รตน้สงักดัผูเ้ขา้รว่ม
เวทแีละนําเสนอ สปสช.และรฐับาลต่อไป > 7. โดยรวมส่วนใหญ่เขา้ใจสทิธิก์นัด ีแต่เหน็ว่ามคีวามเหลื่อมลํ้าในเรื่องคุณภาพ
ยา คุณภาพการบรกิาร (อาจรูส้กึไปเองหรอืมกีารพดูออกมาจากบุคลากรของสถานพยาบาล) การตคีวามคาํว่า “ฉุกเฉิน”  
ทางการแพทยต่์างจากทีค่นทัว่ไปเขา้ใจ  - ใบส่งตวัจากหน่วยปฐมภมูไิปยงัทุตยิภูม ิทาํไดย้าก ล่าชา้ ตดิผลประโยชน์ และ 
ยงัตอ้งแยกส่งแต่ละโรค - มกีารใหย้าผดิ - ใชย้านอกบญัช ีโดยไมแ่จง้แต่เรยีกเกบ็ค่ายานอกบญัชนีัน้ - จดับตัรควิแต่ไม ่
เรยีกตามลาํดบัหมายเลข (เรยีกชื่อแทน) - บางแห่งเรยีกเกบ็ 30 บาท โดยไมถ่ามความเตม็ใจหรอืไม ่- กรณรีอ้งเรยีน  
1330 บรกิารไมท่นัท่วงท ีตอ้งรอเขา้ประชุม -ไมร่กัษาความลบัคนไข ้- พดูจาหยาบคาย - สถานพยาบาลรฐัไม่บรกิารหลงั            
18.00 น.และวนัหยดุ > 8. มเีอกสาร (sheet) คู่มอืผูใ้ชส้ทิธิห์ลกัประกนัสุขภาพสําหรบักลุ่มสว.อาย ุ60 ขึน้ไป แจกทุกคน > 
9. มขีอ้แนะนํา หากเกดิปญัหาการใชส้ทิธิ ์ใหร้อ้งเรยีนทีส่ายด่วน 1330 โดยมขีอ้มลูทีช่ดัเจน เช่น ชื่อและรหสัคนไข ้ชื่อ
โรงพยาบาลทีร่กัษา วนัเวลาเขา้รบับรกิาร ประเดน็ปญัหา หลกัฐาน ทีเ่กี่ยวขอ้ง เป็นตน้ >  10. มขีอ้แนะนําจากเวทวี่าถา้
เจบ็ปว่ยกลางคนั และอยูห่่างไกลการคมนาคมทีส่ะดวกปลอดภยั ใหเ้รยีก 1669 (บรกิารฟร)ี 11. ประชาสมัพนัธ ์– forOlfy 
ขอรบับรจิาคอุปกรณ์มอืสองทีย่งัมคีุณภาพดเีพื่อช่วยเหลอื สว. จะบรจิาคใหต้ดิต่อ 087 591 5658 . 095 150 2590  >>>  

สรปุงานเข้าร่วมเวทีแสดงความคิดเหน็                                                              
“งานบรกิารในระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต”ิ 

- ๑๑ 



กิจกรรมงานเวชบุคคลระดับสังฆมณฑลกิจกรรมงานเวชบุคคลระดับสังฆมณฑลกิจกรรมงานเวชบุคคลระดับสังฆมณฑล   สังฆมณฑลอุบลราชธานีสังฆมณฑลอุบลราชธานีสังฆมณฑลอุบลราชธานี

     ชมรมเวชบคุคลคาทอลิกอบุลราชธานี  หลงัจากจดัตัง้คณะกรรมการ เวชบุคคลคาทอลกิ 
สงัฆมณฑลอุบลราชธานี  คณุพ่อรงัสนัต ์วงอาษา จติตาธกิารเวชบุคคลฯอุบลราชธานี  
คณุนิภาพร บรูณกิจ ประธานชมรมฯ และคณะเจา้หน้าที ่พยาบาล สมาชกิจดั 
หน่วยปฐมพยาบาลใหบ้รกิารตรวจสุขภาพ ~วดัความดนัโลหติ ใหค้าํปรกึษา                                       
ปญัหาสุขภาพในโอกาสต่างๆ : + ฉลองชุมชนวดันกับุญยอแซฟ บา้นเซซ่ง          

 จ.ยโสธร และฉลอง 125 ปีชุมชนแห่งความเชื่อ + งานปฏญิาณ 
สมาชกิ คณะรกักางเขนแห่งอุบลราชธานี  + วดันกับุญยอแซฟ 
เขตบา้นหนองทาม อ.กนัทรารมย ์ศรสีะเกษ  โอกาสฉลอง 
ชุมชนวดั มผีูม้ารบับรกิาร รวม 97 คน  + วดัแมพ่ระเป็นทีพ่ึง่ 
บา้นโนนสว่าง จ.ศรษีะเกษ  + รว่มฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ 

วดัอคัรเทวดามคีาแอล บา้นซ่งแย ้จ.ยโสธร   
   ขอพระอวยพรทุกท่านทีม่ารบับรกิาร รกัสุขภาพ 
เอาใจใส่ดแูลสุขภาพของตวัเองอยา่งด ีและ 
สนบัสนุนชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯอุบลราชธานี 
ดว้ยด ี>>  

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพอัครสังฆมณฑลกรุงเทพอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ   

กลุ่มเวชบคุคลคาทอลิก                
วดัพระชนนีของพระเป็นเจ้า รงัสติ 
นําโดย นายแพทยป์ณต ย้ิมเจริญ 
ตรวจสุขภาพขัน้พืน้ฐาน ใหส้ตับุรษุ 

ทีม่ารว่มพธิบีูชาขอบพระคุณ            
เมือ่วนัที ่9 เมษายน 2017 

- ๑๒ 

กลุ่มเวชบคุคลคาทอลิกวดัแม่พระกหุลาบทิพย ์นําโดย                                      
ผศ.นาฎวิมล งามศิริจิตต ์  พรอ้มทมี แพทย ์พยาบาล และกายภาพบําบดั ตรวจสุขภาพ 
ขัน้พืน้ฐาน ใหส้ตับุรษุทีม่าร่วมมสิซาอาทติยท์ี ่3 ของเดอืน  เมือ่วนัที ่19 มนีาคม 2017 >  

สังฆมณฑลนครสวรรค์สังฆมณฑลนครสวรรค์สังฆมณฑลนครสวรรค ์  

               “ บ้านปันรัก”                        
. . บา้นทีผู่ม้จีติศรทัธา บรจิาคใหผู้ย้ากไร้ 
 และพกิาร ทีด่อยสามหมื่นทุ่ง แมส่อด จ.ตาก 
บา้นใกลเ้สรจ็แลว้ โดยชาวบา้นช่วยกนัปลกู.. 
บา้นปนัรกั.. โครงการแบ่งปนัความรกั..  
เวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลนครสวรรค ์> 

อาจารย์อรพิน แสงสว่าง : รายงาน 



กลุ่มเวชบคุคลคาทอลิก อคัรสงัฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง  
1. ออกหน่วยปฐมพยาบาล และใหค้าํปรกึษาปญัหาสุขภาพเบือ้งตน้ ในโอกาสฉลองวดั                                         
+ วดัแมพ่ระรบัสารหนองเดิน่-ดอนขาว อ.พรรณนานิคม จ.สกลนคร                                                             
เมือ่วนัที ่11  กุมภาพนัธ ์2017 >  + ฉลองวดันกับุญยอแซฟ คาํเกิม้                                         
ต.อาจสามารถ อ.เมอืง จ.นครพนม เมือ่วนัที ่8 เมษายน 2017 ม ี                                                   

ผศ.นพ.วรวุฒ ิจรรยาวนิชย ์รว่มออกหน่วยฯ.>                                                          
 +  ฉลองวดัพระเมตตาแห่งพระเยซเูจา้                                         
 บา้นโนนคอ้ ต.ชา้งมิง่  อ.พรรณนานิคม                                               
 จ.สกลนคร เมือ่วนัที ่17 เมษายน 2017 >                                                                   
 + ฉลองอาสนวหิารฯ และพธิบีวชเป็น                                      
 พระสงฆ ์ณ อาสนวหิารอคัรเทวดามคีาแอล                                    
 ท่าแร ่ต.ท่าแร ่อ.เมอืง จ.สกลนคร                                                 
 เมือ่วนัที ่6 พฤษภาคม 2017 >> ...                                                                                                                    

อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ   

2.คณะกรรมการเวชบคุคลคาทอลิกฯอคัรสงัฆมณฑลท่าแร่ฯ นําโดย  
    คณุพ่อชยัวิชิต บรรเทา ผูอ้ํานวยการศูนยส์งัคมพฒันาท่าแร่ฯ และ จติตาธกิารเวชบุคคลฯ   
 จดัประชุมฯ เพื่อประเมนิผลการทํางานทีผ่่านมา ทบทวนโครงสรา้ง  
 ประสานงานกรรมการผูร้บัผดิชอบในการ     
 ขบัเคลื่อนงานทัง้ทางดา้นสตร ีผูส้งูอาย ุ                                                                             
 และสุขภาพอนามยั มวลชน ผูพ้กิาร                                                                   
 ผูด้อ้ยโอกาส ตลอดจนบทบาทหน้าที ่                                                                   
 ทีผ่่านมา จากการปฏบิตัภิารกจิ เกดิผลลพัธ ์                                                                    
 และผลกระทบอย่างไรบา้ง ปญัหาและอุปสรรคการทํางาน เสนอแนวทางแกไ้ขปญัหา เพื่อพฒันา 
 รปูแบบกระบวน การทาํงาน ตลอดจนความพงึพอใจของทมีงานต่อการทาํงานดา้นจติอาสาฯ 
 การประชุมฯ จดัขึน้เมือ่วนัที ่1 เมษายน 2017 ณ ศูนยส์งัคมพฒันาท่าแร ่ต.ท่าแร ่อ.เมอืง 

สังฆมณฑลจนัทบุรีสังฆมณฑลจนัทบุรีสังฆมณฑลจนัทบุรี   

ทุกวนัท่ี 11 ของทุกเดือน วดัแม่พระเมืองลูรด์ บางแสน  โดย  
คณุพ่อเฉลิม กิจมงคล เจา้อาวาส 

ส่งศลีสาํหรบัขอพระพรใหผู้ป้ว่ย  ในโอกาสน้ี 
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลกิฯ นําโดย แพทยห์ญิงมาลินี บุญยรตัพนัธุ์  

คณุวลัภา เล้ากอบกลุ จดัหน่วยตรวจสุขภาพ ใหค้าํปรกึษา 
วดัความดนัโลหติ ใหก้บัสตับุรษุทีม่ารว่มพธิคีรัง้นี้ >> 

ต่อหน้า  ๑๔  

- ๑๓ 

- 12 



 ชมรมเวชบคุคลคาทอลิก สงัฆมณฑลจนัทบุรี                                                                                                 

     คณุพ่อชยัศกัด์ิ ไทยสนธิ จติตาภบิาลเวชบุคคลฯ ศูนยอ์ภบิาลรกักางเขน จนัท ์                                             
หมอน้อย และจติอาสาเวชบุคคลฯ จดัหน่วยตรวจสุขภาพโอกาสต่างๆในเขตสงัฆมณฑล                                         
  + ฉลองวดันกับุญยอแซฟ พนสันิคม จ.ชลบุร ีใหบ้รกิารตรวจ              
  วดัความดนั 52 ราย วดัระดบัน้ําตาล 4 ราย มสีมาชกิ                       
  เวชบุคคลคาทอลกิฯ รว่มตรวจ 3 ท่าน จดัขึน้เมือ่                                            
  วนัที ่18  มนีาคม 2017 ..                                                                    
  + ฉลองวดัอคัรเทวดา โคกวดั จ.ปราจนีบุร ีใหบ้รกิาร   
  ตรวจวดัความดนั 56 ราย วดัระดบัน้ําตาล 12 ราย    
  เมือ่วนัเสารท์ี ่4 กุมภาพนัธ ์2017.. 
  + ฉลองวดันกับุญฟิลปิและยากอบ หวัไผ่ ผูร้ว่มให้   
  บรกิาร คุณพ่อ 1 ท่าน ซสิเตอร ์2 ท่าน พยาบาล 2 ท่าน                                                                               
   และหมอน้อย 10 คน บรกิารตรวจวดัความดนั 81 ราย                                                 
  วดัระดบัน้ําตาล 16 ราย วนัเสารท์ี ่6 พฤษภาคม 2017 >> 

ต่อจากหน้า  ๑๓  

สังฆมณฑลนครราชสีมาสังฆมณฑลนครราชสีมาสังฆมณฑลนครราชสีมา        ชมรมเวชบคุคลคาทอลิกสงัฆมณฑลนครราชสีมา รว่มกบั  
     โรงพยาบาลเซนตแ์มร่ี  ออกหน่วยแพทยป์ฐมพยาบาลในโอกาสต่างๆ   
         นําโดย เซอรเ์ทแรส-เบเนดิกต ์ไชยดวง  แพทย ์พยาบาล และจติอาสาเวชบุคคลฯ                                                                     
           + ฉลองวดันกับุญยอแซฟ บา้นดอนทอย-หนองสนุก                                                
สกลนคร                         เมือ่วนัที ่20 มนีาคม 2017  ในโอกาสน้ี คุณหมอฟ้า                                                 
       ไปใหบ้รกิารฝงัเขม็ทีบ่า้นดอนทอย ผูร้บับรกิาร 60 คน                                                                     
            + ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ                                                                 
       วดัพระเยซเูจา้กลบัคนืชพี ชยัภูม  ิ                                                                                                                                                                  

                                  เ     เมือ่วนัที ่22 เมษายน 2017 >>                                                                           

ชมรมเวชบคุคลคาทอลิกสงัฆมณฑลนครราชสีมา                                                         
จดัประชุม ฟ้ืนฟูจติใจ ตดิตามและพบปะคณะกรรมการ                          

เวชบุคคลคาทอลกิฯ สงัฆมณฑลนครราชสมีา  

เมือ่วนัที ่29 เมษายน 2017 ณ วดันกับุญเปาโลกลบัใจ อ.แกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภมู ิ
นําโดย ทนัตแพทยม์านิต ประกอบกิจ ประธาน และ คณะกรรมการเวชบุคคลฯ  

 สรปุประเดน็สาํคญัต่างๆ ดงันี้   
 + การออกหน่วยปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ รว่มกบั 
 เวชบุคคลคาทอลกิโรงพยาบาลเซนตเ์มรี ่
 นครราชสมีา + การเตรยีมเป็นเจา้ภาพของ 
 สงัฆมณฑลนครราชสมีา ในการจดัสมัมนา 
 ฟ้ืนฟูจติใจและประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2017 
 รว่มกบัชมรมเวชบุคคลคาทอลกิประเทศไทย
 + ประธานชมรมฯ แบ่งปนับทบาทงาน 
 เวชบุคคลฯ สงัฆมณฑลนครราชสมีา >>>  

- ๑๔ 



สังฆมณฑลเชียงใหม่สังฆมณฑลเชียงใหม่สังฆมณฑลเชียงใหม ่  

          คณะกรรมการเวชบคุคลคาทอลิกสงัฆมณฑลเชียงใหม่ จดัประชุม                                                      
คณะกรรมการ ครัง้ที ่2/2017  เมือ่วนัที ่8 เมษายน 2017  ณ ศูนยส์งัฆมณฑล                                                       
หอ้งประชุมเลก็ ตกึแฮรีท่ลิ  นําโดย นายแพทยเ์ดชา ควูฒุยากร ประธาน                                       
    เวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑล มวีาระพจิารณาและตดิตามเรือ่งสบืเนื่องดงันี้ 
    + ออกหน่วยโอกาสงานฉลองครสิตชนแห่งความเชื่อ 60 ปี บา้นหว้ยตอง   
    + บรกิารหน่วยปฐมพยาบาลโอกาสบวชพระสงฆ ์วนัที ่28 มกราคม 2017   
    + งานวนัผูป้ว่ยสากล 11 กุมภาพนัธ ์2017  + อบรมเรื่องสมนุไพรเพื่อสุขภาพ โอกาส 
วนัภาษาวฒันธรรมและกองบุญขา้ว + บรกิารหน่วยปฐมพยาบาลโอกาสชุมนุมผูส้งูอาย ุสงัฆมณฑลเชยีงใหม ่ระหว่าง             
วนัที ่28 - 29 กรกฎาคม 2017 ..>> 

สังฆมณฑลราชบุรีสังฆมณฑลราชบุรีสังฆมณฑลราชบุร ี  

  กลุ่มเวชบคุคลสงัฆมณฑลราชบุรี รว่มกบั กลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม สงัฆมณฑลราชบุรี  
ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบือ้งตน้ พรอ้มหน่วยประกาศพระวรสารสู่ปวงชน ฆราวาสแพรธ่รรม                  

 รุน่ 9 ตามรอยผูป้ระกาศขา่วดใีนเขตแพร ่พเิศษ นําโดย  
 คณุพ่อสมบรูณ์ แสงประสิทธ์ิ      
 และ คณุพ่อวีรเทพ วาทนเสรี                 
 เมือ่วนัที ่28 - 29 เมษายน 2017                
 ณ วดัแมพ่ระฟาตมิา หว้ยคลุม    

      อําเภอสวนผึง้ จ.ราชบุร ี>>  

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสุขภาพอนามัย            
ขอพระประทานพละก าลัง เป็นพิเศษแด่..สุขภาพ ปรีชาญาณ ความสุข        

ความส าเร็จในหน้าที่และงานของพระทุกประการด้วยเทอญ.. 

        ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย     

    ขอร่วมไว้อาลัย และแสดงความเสียใจกับครอบครัว  

 ที่สูญเสีย ฟรังซิสเซเวียร์ ฟุ้ง วีระศลิป์  อายุ 95 ปี            

      สู่อ้อมพระหัตถ์พระเจ้า เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2560   

 พิธีปลงศพ ...  โดย พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภารณ์รัตน์                                                            

 ณ วัดแม่พระมหาทุกข์ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี  วันที่ 18 เมษายน 2560                                     

          หลังเสร็จพิธีเคลื่อนศพไปบรรจุ ณ สุสานคาทอลิกท่าม่วง .. 

- ๑๕ 


