มีนาคม - เมษายน 2017/2560

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสุขภาพอนามัย

โดย คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ งู อายุ ร่วมกับ อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง จัดงานชุมนุ มผูส้ งู อายุคาทอลิก
ประจําปี 2017/2560 หัวข้อ “สูงค่าจิ ตเมตตา ภูมิปัญญาผูส้ งู วัย” ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ จ.สกลนคร
ระหว่างวันศุกร์ที่ 28 เมษายน และ วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2017
ภายในฉบับนี้ :
ภาพกิ จกรรม / ข่าว
หน้ า ในงานชุมนุ มครัง้ นี้ มีผู้สูงอายุจากสังฆมณฑลต่างๆ ทยอยเดินทางก่อน
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ งู อายุ 1 - 11 วันงานล่ วงหน้ า เพื่อจะได้มาร่ว มพิธ ีบายศรีสู่ขวัญตามธรรมเนียมไทย
ภาพกิ จกรรม / ข่าว
หน้ า อี ส านในเย็ น วั น ศุ ก ร์ ท่ี 28 เมษายน 2017 ให้ แ ก่ ต ั ว แทนผู้ สู ง วั ย
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ
12 - 15 จากสังฆมณฑลต่างๆ ซึง่ ทางเจ้าภาพได้เตรียมพิธบี ายศรีส่ขู วัญ..
วิ สยั ทัศน์
ประชากรของพระเจ้ามีสขุ ภาพกายใจสมบูรณ์
และร่วมเป็ นหนึ่งเดียวกันฉันพีน่ ้อง
เปี่ ยมด้วยคุณธรรมในความรักของพระเจ้า

พันธกิ จ
ส่งเสริมเวชบุคคล เครือข่ายผูส้ งู อายุ เครือข่ายผูต้ ดิ เชือ้ ให้ได้
รับการอภิบาล และอุทศิ ตนรับใช้ปวงชน ด้านสุขภาพอนามัย
โดยเน้นผูย้ ากไร้ ตามแบบอย่างพระเยซูเจ้า

ต่อจากหน้า ๑

พร้อมชุดหมอรําท้องถิน่ มาจากวัดในเขต อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯมาเป็ น
ผูน้ ําพิธกี ารดังกล่าว.. จากนัน้ เป็ นการแสดงละครบุญราศีสองคอน
โดยสมาชิกผูส้ งู อายุจากวัดต่างๆ เป็น
การแสดงทีส่ ร้างความประทับใจแก่
ผูส้ งู อายุทม่ี าจากสังฆมณฑลต่างๆ และ
เป็นแรงบันดาลใจในเรือ่ งของการแสดงออกในการรักษาความเชื่อ..
สําหรับพิธกี ารใน วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2017 เริม่ ต้น
ขบวนแห่ พระสังฆราช ฟิ ลิ ป บรรจง ไชยรา ประธาน
กรรมาธิการฝา่ ยสังคม สภาพระสังฆราชฯ(คาริตสั ไทยแลนด์)
คุณพ่อวีระเดช ใจเสรี อุปสังฆราชอัครสังฆมณฑลท่าแร่
คุณพ่อชัยวิ ชิต บรรเทา จิตตาภิบาลงานผูส้ งู อายุฯ พร้อมด้วย
พระสงฆ์ เดินเข้าสู่ศาลามาร์ตโิ น สถานทีจ่ ดั งาน โดยมี
คุณพ่อวิ โรจน์ นันทจิ นดา ประธานคณะอนุกรรมการคาทอลิก
เพื่อผูส้ งู อายุ และคณะกรรมการรอรับหน้าศาลา นําเข้าสู่ปะรําพิธ.ี ..
พระสังฆราชฟิ ลิ ป บรรจง ไชยรา
ลันฆ้
่ องเปิดงาน ตามด้วยการแสดง
จากสังฆมณฑลต่างๆ..

ต่อหน้า ๓

ต่อจากหน้า ๒

ตามด้วยพิธบี ชู าขอบพระคุณ ภายในอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล
ท่าแร่ โดยมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณของสภาพระสังฆราชคาทอลิก
แห่งประเทศไทย และใบพรสมเด็จพระสันตะปาปา แก่ผสู้ งู อายุ
คาทอลิกตัวอย่าง และลูกกตัญญูต่อบุพการี
ในระดับชาติ ประจําปี
2017 จากสังฆมณฑล
ต่างๆ จํานวน 39 ท่าน
ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ ...
ผูท้ าคุณประโยชน์ให้แก่พระศาสนจักรและ
งานเครือข่ายผู้สูงอายุคาทอลิกฯ
ชื่อนักบุญ ชื่อ – นามสกุล

ฟรังซีสกา อรพิน แสงสว่าง
นายพีระพงษ์ นพนาคีพงษ์
นางอัญชลี นพนาคีพงษ์
ผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่าง
ลูกกตัญญูต่อบุพการี
สังฆมณฑล

ชื่อนักบุญ ชื่อ – นามสกุล

กรุงเทพฯ ยอแซฟ ชัยวัน พรประสิทธิ ์
กรุงเทพฯ อันตน วีระ

ระบิลวงศ์

กรุงเทพฯ ยอห์นบัปติส พิศษิ ฐ สรกุล

สังฆมณฑล

ชื่อนักบุญ ชื่อ – นามสกุล

กรุงเทพฯ ยอแซฟ สุนทร สุขเสริมสกุล
กรุงเทพฯ มารีอา รัศมี
กรุงเทพฯ มารีอา อําพัน

เปล่งแสงทิพย์
โก่งศร

ท่าแร่ฯ

มีคาแอล ธวัฒชัย ทรงหาคา

ท่าแร่ฯ

ยอแซฟ พัง

บุดดีดว้ ง

ท่าแร่ฯ

ซีมอน กานต์

ขันทะโฮม

ท่าแร่ฯ

ฟรังซิสเซเวียร์ ชาญชัย นาแว่น

ท่าแร่ฯ

มารีอามักดาเลนา โชคทวี
วงศ์เสน

ท่าแร่ฯ มารีอา ศุภารัตน์ คาธิศรี

ท่าแร่ฯ

กาทารีนา มาลี แก้วบุญกว้าง

ท่าแร่ฯ อันนา จริยา

เชียงใหม่ อันนา แก้ว

คําปิ๋ว

ท่าแร่ฯ

มารีอา อรทัย

ทรงหาคา

ท่าแร่ฯ

มารีอา นารี

บุดดีดว้ ง

ท่าแร่ฯ

มารีอา โฉมยงค์ สีพมิ สาร

ท่าแร่ฯ

เปาโล กฤษณะ จูมคาตา

เชียงใหม่ มาร์การิตา บัวรมย์ ป้องศรี
นครสวรรค์

เทเรซา ปราณี แย้มกันชู

นครสวรรค์

มารีอา ฉลวย

ธวัชวงษ์

ราชบุร ี

เปาโล วิจติ ร

เทาลิม้

ราชบุร ี

เทเรซา วรนุช

วังตาล

สุราษฏร์ธานี

เปโตร เจริญ

ณ กลองดี

สุราษฏร์ธานี

จันทบุร ี เปโตร ปรีชา

นิยมชาติ

จันทบุร ี ลูซอี า อรจิรา

นครราชสีมา

มารีอา สุนา

ศิรพิ นั ธ์โนน

แก้วอาสา

ราชบุร ี มารีอา จริยา

ว่องวิทย์

ราชบุร ี ยอแซฟ ภูรภิ ทั ร เปรโต

นครราชสีมา

มารีอา บุญสิมา กรเยาวกานต์
ผลาผล

เซซีลอี า กาญจนา
จันทร์สาราญ

อุดรธานี มารีอามักดาเลนา เซียนศรี
บุญทรัพย์

อุดรธานี เทเรซา ไพรัตน์ อัศวสัย

อุบลราชธานี

อุบลราชธานี

เปโตร สมัย

สมงาม

เปโตร วัฒนชัย ทองศรี

ต่อจากหน้า ๓

ในเวลาเดียวกัน มีพิธีมอบโล่ห์และเงินรางวัลแก่
ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิกดีเด่นประจําปี 2017 ได้แก่
+ ชมรมผูส้ งู อายุวดั พระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่ จ.พระนครศรีอยุธยา และ
+ ชมรมผูส้ งู อายุวดั พระคริสตประจักษ์ นาบัว
จ.สกลนคร โดยมี นางวลัยพร เทวะเวชพงษ์ และ
นายชาญชัย นาแว่น ประธานชมรมดังกล่าว เป็น
ผูเ้ ข้ารับโล่หร์ างวัล พร้อมรับมอบเงินรางวัลชมรม
ละหนึ่งหมืน่ บาท ..
จากนัน้ มีพธิ มี อบธงการเป็ นเจ้าภาพจัดงานชุมนุ ม
ผูส้ งู อายุคาทอลิกระดับชาติ ครัง้ ที่ 13/2018 ให้กบั ..
ชมรมผูส้ งู อายุสงั ฆมณฑลราชบุรี โดยมีพระสังฆราช
และพระสงฆ์ ร่วมเป็ นสักขีพยาน ..
อนึ่ง งานชุมนุมผูส้ งู อายุประจําปีในปีน้ี มีผสู้ งู อายุ
สังฆมณฑลต่างๆทัง้ 10 สังฆมณฑล มาร่วมงานจํานวน
ร่วมสองพันคน ทางคณะอนุกรรมการฯ ขอขอบพระคุณบรรดาผูส้ งู อายุ และผูม้ นี ้ําใจดี
ทุกท่านทีส่ นับสนุ นการดําเนินงานของ คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ
แผนกสุขภาพอนามัยด้วยดีเสมอมา ...

ภายในงานจัดให้บริการตรวจสุขภาพ แก่ผสู้ งู อายุในพืน้ ทีแ่ ละผูม้ าร่วมงานชุมนุ มผูส้ งู อายุฯ
ระดับชาติ โดยหน่วยแพทย์จากชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมกับ
ชมรมเวชบุคคลฯอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง และ Camillian Task Force (CTF)

ปีหน้าพบกันที่
สังฆมณฑลราชบุรี

สาส์นพระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา
โอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจาปี ค.ศ.2017/2560
“ ให้ความรัก พิทักษ์อนามัย ผู้สูงวัยอายุยืน ”
พี่น้องที่รกั ในพระคริ สตเจ้า
“ วัน ผู้สู ง อายุแ ห่ ง ชาติ

ปี 2560 ” ทางการกําหนดให้ตรงวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี เพื่อรณรงค์ใ ห้สงั คม
ตระหนักในคุณค่าของผูส้ งู อายุ การเป็นผูส้ งู อายุทม่ี คี ุณภาพ และได้เห็นถึงความสําคัญและใส่ใจดูแลผูส้ ูงอายุให้มากขึน้
เนื่องจาก "ผู้สูงอายุ" จะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ และจิตใจ ดังนัน้ หากบุตรหลานและผู้
ใกล้ชดิ เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และเอาใจใส่ดูแลให้มากขึ้น ก็จะช่วยให้ผู้สูงอายุปรับตัวเข้าสู่วยั สูงอายุได้
อย่างมีความสุข และยังทําให้ลูกหลานกลับมาเยีย่ มบ้าน เยีย่ มพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ทําให้ วันนี้เป็ นเหมือนวันรวมญาติ
ทีจ่ ะได้อยู่กนั แบบอบอุ่นพร้อมหน้าพร้อมตากัน มีกจิ กรรมต่างๆร่วมกัน เช่น จัดพิ ธีบูชาขอบพระคุณให้แก่ผู้สูงอายุ
มอบโล่ และใบประกาศเกี ยรติ คุณให้แก่ผู้สูงอายุดเี ด่น ที่เป็ นแบบอย่างที่ดใี นสังคม หรือทํากิจกรรมที่สร้างความ
ตระหนักถึงคุณค่า และความสําคัญของสังคม และลูกกตัญญูท่เี อาใจใส่ให้เวลาแก่บุพการี พิ ธีรดน้ าดาหัว ขอพรจาก
ผูห้ ลักผูใ้ หญ่ทน่ี บั ถือ
พ่ อ ในฐานะผู้ ท่ีร ับ ผิด ชอบงานผู้ สู ง อายุ โดยผ่ า นทาง “คณะอนุ ก รรมการคาทอลิก เพื่อ ผู้ สู ง อายุ ”ภายใต้
คณะกรรมการคาทอลิก เพื่อ การพัฒ นาสัง คม จึง ขอถื อ โอกาสใน “วัน ผู้สู ง อายุ ป ระจ าปี 2560” นี้ เชิญ ชวน
พีน่ ้องคริสตชนได้ให้เวลาเป็ นพิเศษให้แก่ผสู้ ูงวัย และโดยเฉพาะผู้สูงวัย ซึง่ เป็ นบิดามารดาหรือบุพการีของเรา ขอให้
เราได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อท่านเป็นพิเศษ ด้วยการให้ความรัก ความเคารพ ให้เวลาในการทีจ่ ะอยู่เคียงข้างและ
รับฟงั ท่าน ซึ่งความจริงแล้วก็ไม่เพียงแต่ ในโอกาสวันผู้สูงอายุเท่านัน้ แต่ ขอให้เป็ นทุกๆวันที่มโี อกาสจะทําสิง่ ที่ดๆี
เหล่ า นี้ และแม้แ ต่ ผู้สูง วัย ทัว่ ไปในสัง คม ก็ข อให้เ ราทุ ก คนได้ม อบและเคารพท่ า นบนพื้น ฐานความเชื่อ ของเรา
ที่ว่า มนุ ษ ย์ทุกคนถูก สร้างมา “ตามภาพลักษณ์ ของพระเจ้า ” (ปฐก 1:26) และทุกจังหวะของชีวติ ก็มคี วามสง่างาม
และหน้ าที่เฉพาะ พระเจ้าทรงยกย่องผู้สูงอายุอย่างยิง่ การมีชวี ติ ยืนยาวถือเป็ นเครื่องหมายแสดงถึงความรักของ
พระเจ้า (ปฐก 11:10-32)
ในเวลาเดีย วกัน พ่ อ ต้ อ งถือ โอกาสขอบคุ ณ ผู้ท่ีทํ า งานเครือ ข่ า ยผู้สู ง อายุ ใ นทุ ก ระดับ ในการช่ ว ยกัน ทํ า ให้
แผนยุทธศาสตร์ประกาศข่าวดีใหม่ คริสตศักราช 2015 ของพระศาสนจักรคาทอลิกแห่งประเทศไทย “ศิษย์พระคริสต์
เจริญชีวติ ประกาศข่าวดีใหม่” พระศาสนจักรได้ตระหนักถึงความจําเป็ นในพันธกิจของตนทีจ่ ะต้องเอาใจใส่ อภิบาลดูแล
ผูส้ ูงอายุเป็ นพิเศษ เพื่อมุ่งให้ผู้สูงอายุได้เจริญชีวติ อย่างมีคุณค่าและศักดิ ์ศรี อย่างแท้จริง ได้ถูกบรรจุและดําเนินการ
ในระดับ ต่ า งๆ ไม่ ว่ า จะในระดับ วัด ระดับ สัง ฆมณฑล และในระดับ ชาติ ให้ม ีค วามก้ า วหน้ า เรื่อ ยมาเป็ น ลํ า ดับ
ขอพระเป็ น เจ้า ได้ป ระทานพระพรทัง้ แก่ ผู้สู ง อายุเ อง และผู้ท่ีทํ า งานอภิบ าลเพื่อ ผู้สู ง อายุ ใ นทุ ก รูป แบบและทุ ก
เครือข่าย/องค์กร

(พระสังฆราชฟิ ลิ ป บรรจง ไชยรา)
ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพือ่ การพัฒนาสังคม แผนกสุขภาพอนามัย
-

๕

คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ

คนที่วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าย่อมได้รับพระพร(ยรม17:7)

อาจารย์ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชติ : รายงาน
จัดประชุมคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ งู อายุ ครัง้ ที่ 2/2017
เมือ่ วันพุธที่ 15 มีนาคม 2017 ทีศ่ ูนย์อภิบาลคามิลเลีย่ น ลาดกระบัง โดยมี
คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริ ฐ จิตตาภิบาล และ คุณพ่อวิ โรจน์ นันทจิ นดา
ประธานคณะอนุกรรมการฯ เป็นประธาน นําสวดภาวนาเปิดประชุม
แบ่งปนั รําพึงพระวาจา และจิตตารมณ์มหาพรตตามพระประสงค์ของ
พระสันตะปาปาฟรังซิส มีวาระการประชุมทีส่ ําคัญ ดังนี้
1.เรือ่ งแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบโดย กรรมการ ผูแ้ ทน
แต่ละสังฆมณฑล รายงานผลการดําเนินงาน / กิจกรรม
โครงการตามแผนปฏิบตั งิ านประจําปี 2017 ของทัง้ 10 สังฆมณฑล
2.รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ งู อายุ
ครัง้ ที่ 1/2017 3.คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา
รับรองรายชื่อผูส้ งู อายุคาทอลิกตัวอย่าง และลูกกตัญญูระดับชาติ รวมจํานวน
39 ท่าน ทีจ่ ะได้รบั การประกาศเกียรติคุณ และ
ใบพรพระสันตะปาปา ในงานชุมนุ มผูส้ งู อายุฯ
ระดับชาติ ครัง้ ที่ 12/2017 ณ วัดอาสนวิหาร
อัครเทวดามีคาแอล อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
จากนัน้ ผูแ้ ทนของสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มอบ
เงินโครงการจิตอาสาหาทุนฯ งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.59) เพิม่ เติม และผูแ้ ทนของสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี /
นครราชสีมา มอบเงินโครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผูส้ งู อายุ งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.60) โดยมี
คุณพ่อไพรัช และ คุณพ่อวิโรจน์ เป็นผูร้ บั มอบ และจะรวบรวมเงินออมทัง้ หมดเพื่อนําไป
จัดสรรให้เจ้าภาพจัดงานชุมนุมผูส้ งู อายุฯระดับชาติ 40% ใช้สาํ หรับการดําเนินงานของ
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ งู อายุ 30% และคืนกลับให้สงั ฆมณฑล เพื่อใช้ในกิจการ
ผูส้ งู อายุ 30% สําหรับงานชุมนุ มผูส้ งู อายุคาทอลิกระดับชาติ ครัง้ ที่ 12/2017 กําหนดจัด
ขึน้ ในวันศุกร์ท่ี 28 และ วันเสาร์ท่ี 29 เมษายน 2017 ณ วัดอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล
อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ โดยเรียนเชิญ พระสังฆราชฟิ ลิ ป บรรจง ไชยรา ประธาน
กรรมาธิการฝา่ ยสังคม สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เป็ นประธานพิธ ี พร้อมด้วย
ผูส้ งู อายุคาทอลิกจากทัวประเทศ
่
ประมาณ 2,000 คน ร่วมโมทนาคุณพระเป็นหนึ่งเดียวกันในความรัก ร่วมเวทีแสดงศักยภาพ
แลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละรับการประกาศเกียรติคุณเป็นผูส้ ูงอายุคาทอลิกและลูกกตัญญูตวั อย่างระดับชาติ ประจําปี 2017
รับใบพรพระสันตะปาปาฟรังซิส ซึง่ ถือเป็นพระพรสําหรับชีวติ คริสตชน..>>

ปฏิทินกิจกรรม

> ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย :
วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2017 : ขอเชิญสมาชิกเวชบุคคลฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
และเครือข่ายเวชบุคคลฯสังฆมณฑล ร่วมฟื้นฟูจติ ใจ หัวข้อเรือ่ ง “ครอบครัวในบริบท
ของคําสอนพระศาสนจักร” ณ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

> คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ
วันพุธที่ 20 มิ ถนุ ายน 2017 : ประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ งู อายุ
ครัง้ ที่ 3/2017 ณ ห้องประชุมชัน้ 2 ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ

๖

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ

กิจกรรมงานผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล

แผนกอภิ บาลผูส้ งู อายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และ เครือข่ายชมรมผูส้ ูงอายุฯ
จัดประชุมคณะกรรมการผูส้ ูงอายุฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
นําโดย คุณพ่อธนันชัย กิ จสมัคร จิตตาภิบาลงานผูส้ งู อายุฯ
กรุงเทพ ณ วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง เมือ่
วันที่ 14 มีนาคม 2017 โดยมีเนื้อหาการประชุมดังนี้
+ ติดตามรายงานการจัดกิจกรรม และความเคลื่อนไหวของแต่ละเขต + แจ้งและติดตาม
โครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผูส้ งู อายุระดับชาติและกองทุนผูส้ งู อายุฯ + ติดตามจํานวนผูท้ ไ่ี ปร่วมงานชุมนุ มผูส้ งู อายุ
ระดับชาติ ครัง้ ที่ 12 ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ + สรุปรายชื่อผูส้ งู อายุตวั อย่างและลูกกตัญญูต่อบุพการี เพื่อ
เข้ารับเกียรติบตั รและใบพรพระสันตะปาปา + ประเมินจํานวนผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาบุคคลากรผูท้ าํ งานผูส้ งู อายุ แต่ละวัด / เขต
+ สํารวจ จํานวนผูส้ งู อายุ 90 ปีขน้ึ ไป เป็นรายวัดของแต่ละเขต เพื่อสรุปวิธกี ารมอบเกียรติบตั ร >>
วันที่ 24 มีนาคม 2017 คณะกรรมการผูส้ งู อายุอคั รสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 6
ร่วมประชุมฯ ณ วัดมารียส์ มภพ บ้านแพน โดยมี คุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล
จิตตาธิการ ผูส้ งู อายุเขต 6 เป็นประธานการประชุมฯ >
วันที่ 1 เมษายน 2017 คณะกรรมการผูส้ งู อายุ เขต 1 จัดพิธศี ลี เจิม
สําหรับผูส้ งู อายุเขต 1 โดยได้เชิญพระสงฆ์ 3 ท่านทีฉ่ ลอง 25 ปี
คือ คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร คุณพ่อธีระ กิ จบารุง
และ คุณพ่อวีระชัย ศรีประมงค์ มาเป็นประธานพิธโี ปรดศีลเจิมผูส้ งู อายุ เขต 1
พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรให้กบั ผูส้ งู อายุดเี ด่นและลูกกตัญญู จาก 6 วัด 1
สโมสร ผูม้ าร่วมงานครัง้ นี้จาํ นวนกว่า 300 คน ณ วัดแม่พระลูกประคํา กาลหว่าร์ >
วันที่ 6 เมษายน 2017 คณะกรรมการผูส้ งู อายุเขต 1
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ จัดประชุมฯ ณ วัดราชินีแห่งสันติสุข
โดยมี คุณพ่อชูศกั ดิ์ บุญอนันตบุตร จิตตาธิการเป็ นประธานฯ >
วันที่ 7 เมษายน 2017 คุณพ่อธนันชัย กิ จสมัคร ผูจ้ ดั การแผนกอภิบาลผูส้ งู อายุ
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และเจ้าอาวาสวัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร (บางเชือกหนัง) ไป
มอบเกียรติบตั รเชิดชูเกียรติแก่ผสู้ งู อายุทม่ี อี ายุ 90 ปี ขึน้ ไป ณ วัดธรรมาสน์นกั บุญเปโตร
บางเชือกหนัง โอกาสส่งศีลวันศุกร์ตน้ เดือน >>
วันที่ 8 เมษายน 2017 คณะกรรมการ
ผูส้ งู อายุเขต 4 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ประชุมร่วมกันทีว่ ดั พระวิสุทธิวงส์ ลําไทร
หลังจากประชุม..ร่วมแสดงความยินดีกบั
ผูเ้ กิดเดือนมีนาคม และ เมษายนด้วย >>
สังฆมณฑลอุดรธานี
ชมรมผูส้ งู อายุวดั พระวิ สุทธิ วงศ์ โพนสูง
จัดประชุมผูส้ งู อายุ และแบ่งปนั เรือ่ งการอดออม
ในเทศกาลมหาพรต โดยคุณพ่อเจ้าอาวาส มี
ผูส้ งู อายุเข้าร่วม 60 คน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 >
-

๗

สังฆมณฑลเชียงใหม่

คณะกรรมการดาเนิ นงานผูส้ งู อายุสงั ฆมณฑลเชียงใหม่
จัดประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 2/2017 เมือ่ วันเสาร์ท่ี 8 เมษายน 2017
ณ ศูนย์สงั ฆมณฑล ห้องประชุมเล็ก ตึกแฮรีท่ ลิ ตามแผนงานทีว่ างไว้ ดังนี้
+ การจัดทําทะเบียนผูส้ งู อายุให้เป็ นปจั จุบนั + เงินจิตอาสาช่วยเหลือผูส้ งู อายุ (เงินออมวันละบาท)
+ รายงานการเคลื่อนไหวของผูส้ งู อายุระดับวัด + ร่วมงานชุมนุ มผูส้ งู อายุคาทอลิกระดับชาติ ครัง้ ที1่ 2
(28-29 เมษายน 2017) +งานชุมนุ มผูส้ งู อายุคาทลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ (28 - 29 กรกฎาคม 2017) >>
วัดนักบุญเปาโล บ้านห้วยตอง จัดกิจกรรมประเพณี
รดนํ้าดําหัวขอพรจากผูส้ งู อายุ เมือ่ อาทิตย์ท่ี 16 เมษายน
2017 โดยลูกหลานในชุมชนร่วมกับทีมอาสาสมัคร และ
สภาภิบาลวัดนักบุญเปาโล บ้านห้วยตอง ลูกหลานในชุมชนต่างก็นําสิง่ ของ
มามอบให้แก่ผสู้ งู อายุทุกคนทีม่ าร่วม และดําหัวขอพรคุณพ่อเจ้าอาวาส ท่านปลัด
ผูห้ ลักผูใ้ หญ่ ผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่รนุ่ ตัง้ หมูบ่ า้ นห้วยบงรุน่ แรก >>
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

กรรมการชมรมผูส้ งู อายุ รับการแต่งตัง้
พระสังฆราชโยแซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ได้มอบ
ใบแต่งตัง้ คณะกรรมการผูส้ งู อายุสงั ฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ระดับสังฆมณฑล
ตัง้ แต่ ค.ศ.2017 - 2019 เนื่องในโอกาสฉลองวัดนักบุญยอแซฟถํ้าสิงห์ จังหวัดชุมพร เมือ่
วันที่ 18 มีนาคม 2017 ขอพระเจ้าทรงอวยพรผูท้ ไ่ี ด้รบั การแต่งตัง้ ให้มพี ละกําลังเข้มแข็ง
ทัง้ กายและใจในการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างดีสบื ไป >>
โรงเรียนสร้างสุขผูส้ งู วัย อาสนวิ หารนักบุญอันนา
เทศบาลนครนครสวรรค์ ประชุมคณะกรรมการ สรุปรายงานผล
การดําเนินงานและวางแผนการดําเนินงานในปีต่อไป โดยมี
คุณพ่อศิ ริชาญ เอียงผาสุข อุปสังฆราชสังฆมณฑลนครสวรรค์ เป็น
ประธาน ภราดาประภาส ศรีเจริ ญ อธิการโรงเรียนลาซาลโชติรวี เป็ น
ทีป่ รึกษา นายพีระพวษ์ นพนาคีพงษ์ นางจิตรา ตันตินาครกูล และ
คณะกรรมการอีกหลายท่าน เข้าร่วมประชุมเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ
ของผูส้ งู วัย จัดขึน้ เมือ่ วันที่ 20 มีนาคม 2017 >>

สังฆมณฑลนครสวรรค์

สังฆมณฑลจันทบุรี

เครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุ วัดนักบุญฟิ ลิ ปและยากอบ
(วัดหัวไผ่) องค์กรสาธารณประโยชน์
โดย คุณพ่อโสภณ ลือดัง คุณพ่อเจ้าอาวาส
คุณวันทนา เอ้าเจริ ญ และอาสาสมัคร
จิตอาสาออกเยีย่ มผูส้ งู อายุตดิ บ้าน ติดเตียง
และผูย้ ากไร้ เมือ่ วันที่ 14 มีนาคม 2017 >
เมือ่ วันที่ 9 เมษายน 2017 วัดนักบุญฟิลปิ และยากอบ หัวไผ่ จัดงานวันเทิดทูนผูส้ งู อายุชุมชน
วัดหัวไผ่ ครัง้ ที่ 25 >>

๘

สังฆมณฑลราชบุรี

ชมรมผูส้ งู อายุสงั ฆณฑลราชบุรี จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครัง้ ที่ 2/2017
ทีห่ อ้ งประชุมอาคารเปาโล วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโปง่ เมือ่ วันที่ 21 มีนาคม 2017
โดยมี คุณพ่อประสิ ทธิ์ รุจิรตั น์ จิตตาธิการนําภาวนา รําพึงพระวาจาเปิดประชุม
และแจ้งว่า พระคุณเจ้ายอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริ ญ ได้ให้ความสําคัญกับ
บทบาทของฆราวาสในการทํางานและกล่าวชื่นชมการดําเนินงานของชมรมผูส้ งู อายุ สตรี
และ อาจารย์เชษฐ ชาวนาแก้ว แบบอย่างคนทํางานสูช้ วี ติ ของท่านด้วย
จากนัน้ อาจารย์เชษฐ ชาวนาแแก้ว ประธานชมรมผูส้ ูงอายุสงั ฆมณฑลราชบุร ี แจ้ง
เรือ่ งสําคัญเกีย่ วกับการดําเนินงานชมรมฯ และเรือ่ งสืบเนื่องจากการประชุมครัง้ ทีแ่ ล้ว
ให้ทป่ี ระชุมทราบ เป็ นต้น + การพิจารณาคัดเลือกผูส้ งู อายุ และลูกตัญญูตวั อย่างระดับ
สังฆมณฑลและระดับชาติ ประจําปี 2017 + การไปร่วมงานชุมนุมผูส้ งู อายุระดับชาติ
ครัง้ ที่ 12 ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง และ
การจาริกแสวงบุญ + โครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผูส้ งู อายุ และ
รายงานสรุปการประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ งู อายุ ครัง้ ที่ 2/2017 และร่วมกันพิจารณา
โครงการเตรียมเป็ นเจ้าภาพจัดงานชุมนุ มผูส้ งู อายุ ครัง้ ที่ 13 ซึง่ สังฆมณฑลราชบุรเี ป็นเจ้าภาพ โดย
ทีป่ ระชุมเห็นชอบให้มกี ารจัดกิจกรรมแข่งขันโบลิง่ และการรับบริจาค เพื่อระดมทุนหางบประมาณ
ช่วยสังฆมณฑลในการเป็ นเจ้าภาพ ซึง่ จะต้องทําเป็ นโครงการเสนอผูใ้ หญ่ของสังฆมณฑลพิจารณา
อนุญาตก่อน จึงจะแต่งตัง้ คณะทํางานและมอบหมายภารกิจต่อไป นอกจากนี้
ได้พจิ ารณาโครงการกิจกรรมทีจ่ ะต้องดําเนินการในเดือน มี.ค. - เม.ย.2017
ทีส่ าํ คัญคือ 1.เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ งู อายุ ครัง้ ที่ 3/2017
2.ประชุมคณะกรรมการชมรมผูส้ งู อายุสงั ฆมณฑลราชบุร ี ครัง้ ที่ 2/2017
3.การเยีย่ มเยียนฟื้นฟูเครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุ (วัดบางตาล แม่กลอง เพชรบุร)ี
4.โครงการเยีย่ มเยียนผูป้ ว่ ย ผูย้ ากไร้ ผูส้ งู อายุ สตรีและเด็ก
5.การจัดทําจดหมายข่าว ฉบับที่ 1/2017 (ม.ค. - เม.ย.) 6.โครงการจัดตัง้ โรงเรียนผูส้ งู อายุ มอบหมาย
ให้นําเสนอแผนงานทัศนศึกษาดูงานในการประชุมครัง้ ต่อไป 7.กิจกรรมรดนํ้าขอพรวันผูส้ งู อายุ(พระสงฆ์/ผูส้ งู อายุ) ระดับวัด
(จัดเองตามความเหมาะสม) และระดับสังฆมณฑล (ชมรมร่วมกับเครือข่ายวัดราชบุร ี 16 เม.ย. 2017) >>
อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ

ศูนย์สงั คมพัฒนา อัครสังฆมณฑล ท่ าแร่-หนองแสง
ร่วมกับ มูลนิ ธิพิทกั ษ์เกื้อกูลคณะภคิ นีรกั กางเขนท่ าแร่
+ มอบผ้าห่ม เครือ่ งอุปโภคบริโภค ให้แก่คนพิการ ผูส้ งู อายุ
บ้านทุ่งมน ม.8 , ม.15 ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร
จํานวน 50 ชุด เมือ่ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2017 >

+ มอบวิลแชร์แก่คนพิการ บ้านท่าแร่ อําเภอเมือง บ้านจันทร์เพ็ญ
อําเภอเต่างอย และบ้านช้างมิง่ บ้านดอนม่วย อําเภอพรรณานิคม
จังหวัดสกลนคร เมือ่ วันที่ 6 มกราคม 2017 >
+ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือคนพิการ ผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคม
เขตจังหวัดมุกดาหาร เมือ้ วันที่ 18 มกราคม 2017 >
-

๙

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

ชมรมผูส้ งู อายุสงั ฆมณฑลอุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการผูส้ งู อายุ
ระดับสังฆมณฑล นําโดย คุณพ่อรังสันต์ วงอาษา จิตตาภิบาลงานผูส้ งู อายุ
ซิ สเตอร์นันทิ ดา ศรีหาบุญยัง ผูช้ ่วยจิตตาภิบาลฯ เมือ่ วันที่ 10 มีนาคม 2017
ณ อาคารแพร่ธรรมอาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ เพื่อร่วมพิจารณาวาระต่างๆ
+ แผนงานประจําปี 2017 + การไปร่วมงานชุมนุ มผูส้ งู อายุ ระดับชาติ
ครัง้ ที่ 12/2017 >
สังฆมณฑลนครราชสีมา

ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิ กสังฆมณฑลนครราชสีมา กิจกรรม :
1. จัดประชุมคณะกรรมการผูส้ งู อายุ สังฆมณฑลนครราชสีมา ครัง้ ที่ 2/2017 นําโดย
คุณพ่อวีระศักดิ์ จันทรังษี จิตตาภิบาลฯ และคณะกรรมการ เมือ่ วันจันทร์ท่ี 20 มีนาคม 2017
ณ ห้องประชุมมิสซังฯ นครราชสีมา เพื่อติดตาม + เงินโครงการจิตอาสาหาทุนช่วยเหลือผูส้ งู อายุ
(เงินออมวันละบาท) + แจ้งจํานวนผูไ้ ปร่วมงานชุมนุมผูส้ งู อายุระดับชาติ +รายงานความคืบหน้า
กิจกรรมของแต่ละวัด (ส่งทะเบียนผูส้ งู อายุ, รายงานการเงิน พร้อมรูปภาพกิจกรรม) >>
2. กลุ่มผูส้ งู อายุวดั บุรรี มั ย์ ร่วมประชุม จัดตัง้ กลุ่มผูส้ งู อายุวดั บุรรี มั ย์เป็นครัง้ แรก
โดยได้รบั เกียรติจาก คุณพ่อวีระศักดิ ์ จันทรังษี มาเป็ นประธานในการประชุมฯ เมือ่
วันที่ 3 เมษายน 2017 > 3. หลังมิสซาวันอาทิตย์ท่ี 9 เมษายน 2017 ชมรมกลุ่มผูส้ งู อายุ
วัดบุรรี มั ย์ จัดกิจกรรมรดนํ้าดําหัว ขอพรผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เป็น กิจกรรมแรก >
4. เมือ่ วันที่ 28 - 29 เมษายน 2017 นํากลุ่มผูส้ งู อายุร่วมงานชุมนุ ม
ผูส้ งู อายุฯระดับชาติ ครัง้ ที่ 12 ทีอ่ าสนวิหาร
อัครเทวดามีคาแอล สังฆมณฑลท่าแร่ฯ >
5. วันศุกร์ตน้ เดือน
คุณพ่อสุเทพ ประทุมตรี
ไปส่งศีลมหาสนิทให้กบั ผูส้ งู อายุและผูป้ ว่ ยตามบ้าน
พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มผูส้ งู อายุอาสนวิหารฯ >>
“ งดเหล้า งดบุหรี่
คุณเอ นพรัตน์ ผู้ประสานงานโครงการฯ

คาริ ตสั ไทยแลนด์
โดยการสนับสนุนของ สสส. เริม่ รณรงค์
งดเหล้า งดบุหรี่ ตลอดสัปดาห์
ศักดิ ์สิทธิ ์ ปี 2017 โดยเริม่ ลงชื่อ
เมือ่ วันอาทิตย์ใบลาน ทีผ่ ่านมา มี
วัดคาทอลิกหลายวัดลงชื่อ งดเหล้า
งดบุหรี่ ในสัปดาห์ศกั ดิ ์สิทธิ ์
ประมาณ 200 คน มีป้ายประกาศ
ข้อตัง้ ใจเป็นภาษาไทย และ
ภาษากะเหรีย่ ง >>
-

๑๐

อาสนวิ หารพระมารดานิ จจานุเคราะห์
อุดรธานี ร่วมกันลงชื่องดเหล้า งดบุหรี่
ช่วงสัปดาห์ศกั ดิ ์สิทธิ ์ทีผ่ ่านมา >>

สรุปงานเข้าร่วมเวที แสดงความคิ ดเห็น
“งานบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ”
ชมรมเครือข่ายผูส้ งู อายุคาทอลิ กประเทศไทย (คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ งู อายุ)
(คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ งู อายุ) นําโดย คุณวงศ์ศกั ดิ์ อังกูรสุทธิ พนั ธ์
คุณธนันท์ฉาย สวิ สตต์นันตชัย และ คุณน้ อมจิ ตร สืบสายหาญ ผูแ้ ทนคณะกรรมการฯ
เข้าร่วมเวทีแสดงความคิดเห็น เรือ่ ง “งานบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” เมือ่
วันที่ 22 มีนาคม 2017 ณ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (อพช.) คุณวงศ์ศกั ดิ ์ อังกูรสุทธิพนั ธ์
สรุปการเข้าร่วมประชุมฯได้ดงั นี้ 1. องค์กรทีส่ ่งคนเข้าร่วมเวทีครัง้ นี้ม ี 11 องค์กร (จํานวน
ประมาณ 30 คน) ได้แก่ 1.1 HelpAge 1.2 มูลนิธพิ ฒ
ั นางานผูส้ งู อายุ 1.3 คริสตจักรสอง/
สภาคริสตจักรฯ 1.4 ชมรมสภาผูส้ งู อายุฯ 1.5 ชมรมเครือข่ายผูส้ งู อายุคาทอลิกประเทศไทย 1.6 สหพันธ์ชมรมผูส้ งู อายุ
กทม. 1.7 เครือข่ายสลัมสีภ่ าค/ มูลนิธพิ ฒ
ั นาทีอ่ ยูอ่ าศัย 1.8 เครือข่ายคลองเตย/มูลนิธดิ วงประทีป 1.9 กลุ่มคนเฒ่าคนแก่
แม่สรวย 1.10 กลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชนเขตบางซื่อ 1.11 โครงการเพื่อผูส้ งู อายุ forOldy > 2. คุณอรนุช เลิศกุลดิลก
ผูน้ ําจากทีม forOldy กล่าวทักทายและเริม่ เวที โดยให้ถอื ว่าเป็นเจ้าภาพร่วมกัน และขอให้ผแู้ ทนแต่ละองค์กร จากนัน้ กล่าว
นําว่า ขอให้ช่วยกันระดมความคิดเห็นว่าบริการทีภ่ าครัฐจัดให้ผสู้ งู อายุ (สว.) ดี หรือไม่ดอี ย่างไรเพื่อนําไปสู่การปรับปรุง
พัฒนาให้ดขี น้ึ อยากให้สว.มีความสุข มีพลัง การประชุมตัวแทนองค์กรจัดมาแล้ว 2 ครัง้ ยังไม่มหี วั หน้าทีช่ ดั เจน >
3. มีการให้แต่ละคนทบทวนชีวติ แล้วนํามาสรุปรวมว่าในแต่ละช่วงวัยว่า มีโรคหรือปญั หาสุขภาพอะไรบ้าง จะเห็นว่าโรค
ต่างๆทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละช่วงวัย ส่วนใหญ่สามารถป้องกันได้ แม้บางโรคจะเกิดตามวัยทีม่ ากขึน้ แต่กส็ ามารถชะลอหรือทําให้
ลดความรุนแรงได้ ถ้ารูจ้ กั ระมัดระวังป้องกันรักษาสุขภาพ > 4. ระบบสวัสดิการด้านสุขภาพในประเทศไทย แบ่งเป็น 3 ระบบ
ใหญ่ คือ 4.1 ระบบสวัสดิการของราชการ/รัฐวิสาหกิจ 4.2 ระบบประกันสังคม 4.3 ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตร
ทอง) – ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นระบบเดียวทีภ่ าคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม > 5. แบ่งกลุ่มระดมความ
คิดเห็นเป็น 4 กลุ่ม ทุกกลุ่มพิจารณาการบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเท่านัน้ ใน 3 ประเด็น คือ รูแ้ ละเข้าใจ
สิทธิ ์ การใช้สทิ ธิ ์/เข้าถึงสิทธิ ์มีปญั หาอย่างไรบ้าง และมีขอ้ เสนอแนะอย่างไร > 6. แต่ละกลุ่มนําเสนอ ผลการระดมความเห็น
แล้วให้ทุกคนได้ซกั ถาม/อภิปรายเสริม – ทีมผูจ้ ดั เวทีครัง้ นี้จะสรุปรวมความเห็นทัง้ หมดส่งให้ทุกองค์กรต้นสังกัดผูเ้ ข้าร่วม
เวทีและนําเสนอ สปสช.และรัฐบาลต่อไป > 7. โดยรวมส่วนใหญ่เข้าใจสิทธิ ์กันดี แต่เห็นว่ามีความเหลื่อมลํ้าในเรื่องคุณภาพ
ยา คุณภาพการบริการ (อาจรูส้ กึ ไปเองหรือมีการพูดออกมาจากบุคลากรของสถานพยาบาล) การตีความคําว่า “ฉุกเฉิน”
ทางการแพทย์ต่างจากทีค่ นทัวไปเข้
่
าใจ - ใบส่งตัวจากหน่วยปฐมภูมไิ ปยังทุตยิ ภูม ิ ทําได้ยาก ล่าช้า ติดผลประโยชน์ และ
ยังต้องแยกส่งแต่ละโรค - มีการให้ยาผิด - ใช้ยานอกบัญชี โดยไม่แจ้งแต่เรียกเก็บค่ายานอกบัญชีนนั ้ - จัดบัตรคิวแต่ไม่
เรียกตามลําดับหมายเลข (เรียกชื่อแทน) - บางแห่งเรียกเก็บ 30 บาท โดยไม่ถามความเต็มใจหรือไม่ - กรณีรอ้ งเรียน
1330 บริการไม่ทนั ท่วงที ต้องรอเข้าประชุม -ไม่รกั ษาความลับคนไข้ - พูดจาหยาบคาย - สถานพยาบาลรัฐไม่บริการหลัง
18.00 น.และวันหยุด > 8. มีเอกสาร (sheet) คู่มอื ผูใ้ ช้สทิ ธิ ์หลักประกันสุขภาพสําหรับกลุ่มสว.อายุ 60 ขึน้ ไป แจกทุกคน >
9. มีขอ้ แนะนํา หากเกิดปญั หาการใช้สทิ ธิ ์ ให้รอ้ งเรียนทีส่ ายด่วน 1330 โดยมีขอ้ มูลทีช่ ดั เจน เช่น ชื่อและรหัสคนไข้ ชื่อ
โรงพยาบาลทีร่ กั ษา วันเวลาเข้ารับบริการ ประเด็นปญั หา หลักฐาน ทีเ่ กี่ยวข้อง เป็ นต้น > 10. มีขอ้ แนะนําจากเวทีว่าถ้า
เจ็บปว่ ยกลางคัน และอยูห่ ่างไกลการคมนาคมทีส่ ะดวกปลอดภัย ให้เรียก 1669 (บริการฟรี) 11. ประชาสัมพันธ์ – forOlfy
ขอรับบริจาคอุปกรณ์มอื สองทีย่ งั มีคุณภาพดีเพื่อช่วยเหลือ สว. จะบริจาคให้ตดิ ต่อ 087 591 5658 . 095 150 2590 >>>
-

๑๑

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

กิจกรรมงานเวชบุคคลระดับสังฆมณฑล

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ กอุบลราชธานี หลังจากจัดตัง้ คณะกรรมการ เวชบุคคลคาทอลิก
สังฆมณฑลอุบลราชธานี คุณพ่อรังสันต์ วงอาษา จิตตาธิการเวชบุคคลฯอุบลราชธานี
คุณนิ ภาพร บูรณกิ จ ประธานชมรมฯ และคณะเจ้าหน้าที่ พยาบาล สมาชิกจัด
หน่วยปฐมพยาบาลให้บริการตรวจสุขภาพ ~วัดความดันโลหิต ให้คาํ ปรึกษา
ปญั หาสุขภาพในโอกาสต่างๆ : + ฉลองชุมชนวัดนักบุญยอแซฟ บ้านเซซ่ง
จ.ยโสธร และฉลอง 125 ปีชุมชนแห่งความเชื่อ + งานปฏิญาณ
สมาชิก คณะรักกางเขนแห่งอุบลราชธานี + วัดนักบุญยอแซฟ
เขตบ้านหนองทาม อ.กันทรารมย์ ศรีสะเกษ โอกาสฉลอง
ชุมชนวัด มีผมู้ ารับบริการ รวม 97 คน + วัดแม่พระเป็ นทีพ่ ง่ึ
บ้านโนนสว่าง จ.ศรีษะเกษ + ร่วมฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ
วัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้ จ.ยโสธร
ขอพระอวยพรทุกท่านทีม่ ารับบริการ รักสุขภาพ
เอาใจใส่ดแู ลสุขภาพของตัวเองอย่างดี และ
สนับสนุ นชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯอุบลราชธานี
ด้วยดี >>
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ

กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิ ก
วัดพระชนนี ของพระเป็ นเจ้า รังสิต
นําโดย นายแพทย์ปณต ยิ้ มเจริ ญ
ตรวจสุขภาพขัน้ พืน้ ฐาน ให้สตั บุรษุ
ทีม่ าร่วมพิธบี ูชาขอบพระคุณ
เมือ่ วันที่ 9 เมษายน 2017
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิ กวัดแม่พระกุหลาบทิ พย์ นําโดย
ผศ.นาฎวิ มล งามศิ ริจิตต์ พร้อมทีม แพทย์ พยาบาล และกายภาพบําบัด ตรวจสุขภาพ
ขัน้ พืน้ ฐาน ให้สตั บุรษุ ทีม่ าร่วมมิสซาอาทิตย์ท่ี 3 ของเดือน เมือ่ วันที่ 19 มีนาคม 2017 >
อาจารย์อรพิน แสงสว่าง : รายงาน

สังฆมณฑลนครสวรรค์

“ บ้านปันรัก”
. . บ้านทีผ่ มู้ จี ติ ศรัทธา บริจาคให้ผยู้ ากไร้
และพิการ ทีด่ อยสามหมื่นทุ่ง แม่สอด จ.ตาก
บ้านใกล้เสร็จแล้ว โดยชาวบ้านช่วยกันปลูก..
บ้านปนั รัก.. โครงการแบ่งปนั ความรัก..
เวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลนครสวรรค์ >
-

๑๒

อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ

กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิ ก อัครสังฆมณฑลท่ าแร่-หนองแสง
1. ออกหน่ วยปฐมพยาบาล และให้คาํ ปรึกษาปญั หาสุขภาพเบือ้ งต้น ในโอกาสฉลองวัด
+ วัดแม่พระรับสารหนองเดิน่ -ดอนขาว อ.พรรณนานิคม จ.สกลนคร
เมือ่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2017 > + ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ คําเกิม้
ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม เมือ่ วันที่ 8 เมษายน 2017 มี
ผศ.นพ.วรวุฒ ิ จรรยาวนิชย์ ร่วมออกหน่วยฯ.>
+ ฉลองวัดพระเมตตาแห่งพระเยซูเจ้า
บ้านโนนค้อ ต.ช้างมิง่ อ.พรรณนานิคม
จ.สกลนคร เมือ่ วันที่ 17 เมษายน 2017 >
+ ฉลองอาสนวิหารฯ และพิธบี วชเป็น
พระสงฆ์ ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล
ท่าแร่ ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
เมือ่ วันที่ 6 พฤษภาคม 2017 >> ...
2.คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิ กฯอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ นําโดย
คุณพ่อชัยวิ ชิต บรรเทา ผูอ้ ํานวยการศูนย์สงั คมพัฒนาท่าแร่ฯ และ จิตตาธิการเวชบุคคลฯ
จัดประชุมฯ เพื่อประเมินผลการทํางานทีผ่ ่านมา ทบทวนโครงสร้าง
ประสานงานกรรมการผูร้ บั ผิดชอบในการ
ขับเคลื่อนงานทัง้ ทางด้านสตรี ผูส้ งู อายุ
และสุขภาพอนามัย มวลชน ผูพ้ กิ าร
ผูด้ อ้ ยโอกาส ตลอดจนบทบาทหน้าที่
ทีผ่ ่านมา จากการปฏิบตั ภิ ารกิจ เกิดผลลัพธ์
และผลกระทบอย่างไรบ้าง ปญั หาและอุปสรรคการทํางาน เสนอแนวทางแก้ไขปญั หา เพื่อพัฒนา
รูปแบบกระบวน การทํางาน ตลอดจนความพึงพอใจของทีมงานต่อการทํางานด้านจิตอาสาฯ
การประชุมฯ จัดขึน้ เมือ่ วันที่ 1 เมษายน 2017 ณ ศูนย์สงั คมพัฒนาท่าแร่ ต.ท่าแร่ อ.เมือง
สังฆมณฑลจันทบุรี

ทุกวันที่ 11 ของทุกเดือน วัดแม่พระเมืองลูรด์ บางแสน โดย
คุณพ่อเฉลิ ม กิ จมงคล เจ้าอาวาส
ส่งศีลสําหรับขอพระพรให้ผปู้ ว่ ย ในโอกาสนี้
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯ นําโดย แพทย์หญิ งมาลิ นี บุญยรัตพันธุ์
คุณวัลภา เล้ากอบกุล จัดหน่วยตรวจสุขภาพ ให้คาํ ปรึกษา
วัดความดันโลหิต ให้กบั สัตบุรษุ ทีม่ าร่วมพิธคี รัง้ นี้ >>
-

12

ต่อหน้า ๑๔
-

๑๓

ต่อจากหน้า ๑๓

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ ก สังฆมณฑลจันทบุรี
คุณพ่อชัยศักดิ์ ไทยสนธิ จิตตาภิบาลเวชบุคคลฯ ศูนย์อภิบาลรักกางเขน จันท์
หมอน้อย และจิตอาสาเวชบุคคลฯ จัดหน่วยตรวจสุขภาพโอกาสต่างๆในเขตสังฆมณฑล
+ ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม จ.ชลบุร ี ให้บริการตรวจ
วัดความดัน 52 ราย วัดระดับนํ้าตาล 4 ราย มีสมาชิก
เวชบุคคลคาทอลิกฯ ร่วมตรวจ 3 ท่าน จัดขึน้ เมือ่
วันที่ 18 มีนาคม 2017 ..
+ ฉลองวัดอัครเทวดา โคกวัด จ.ปราจีนบุร ี ให้บริการ
ตรวจวัดความดัน 56 ราย วัดระดับนํ้าตาล 12 ราย
เมือ่ วันเสาร์ท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2017..
+ ฉลองวัดนักบุญฟิลปิ และยากอบ หัวไผ่ ผูร้ ว่ มให้
บริการ คุณพ่อ 1 ท่าน ซิสเตอร์ 2 ท่าน พยาบาล 2 ท่าน
และหมอน้อย 10 คน บริการตรวจวัดความดัน 81 ราย
วัดระดับนํ้าตาล 16 ราย วันเสาร์ท่ี 6 พฤษภาคม 2017 >>
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ กสังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมกับ
โรงพยาบาลเซนต์แมรี่ ออกหน่วยแพทย์ปฐมพยาบาลในโอกาสต่างๆ
นําโดย เซอร์เทแรส-เบเนดิ กต์ ไชยดวง แพทย์ พยาบาล และจิตอาสาเวชบุคคลฯ
+ ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านดอนทอย-หนองสนุก
เมือ่ วันที่ 20 มีนาคม 2017 ในโอกาสนี้ คุณหมอฟ้า
ไปให้บริการฝงั เข็มทีบ่ า้ นดอนทอย ผูร้ บั บริการ 60 คน
+ ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ
วัดพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพ ชัยภูม ิ
เ
เมือ่ วันที่ 22 เมษายน 2017 >>

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สกลนคร

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ กสังฆมณฑลนครราชสีมา
จัดประชุม ฟื้นฟูจติ ใจ ติดตามและพบปะคณะกรรมการ
เวชบุคคลคาทอลิกฯ สังฆมณฑลนครราชสีมา
เมือ่ วันที่ 29 เมษายน 2017 ณ วัดนักบุญเปาโลกลับใจ อ.แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูม ิ
นําโดย ทันตแพทย์มานิ ต ประกอบกิ จ ประธาน และ คณะกรรมการเวชบุคคลฯ
สรุปประเด็นสําคัญต่างๆ ดังนี้
+ การออกหน่วยปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น ร่วมกับ
เวชบุคคลคาทอลิกโรงพยาบาลเซนต์เมรี่
นครราชสีมา + การเตรียมเป็นเจ้าภาพของ
สังฆมณฑลนครราชสีมา ในการจัดสัมมนา
ฟื้นฟูจติ ใจและประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2017
ร่วมกับชมรมเวชบุคคลคาทอลิกประเทศไทย
+ ประธานชมรมฯ แบ่งปนั บทบาทงาน
เวชบุคคลฯ สังฆมณฑลนครราชสีมา >>>
-

๑๔

สังฆมณฑลเชียงใหม่

คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิ กสังฆมณฑลเชียงใหม่ จัดประชุม
คณะกรรมการ ครัง้ ที่ 2/2017 เมือ่ วันที่ 8 เมษายน 2017 ณ ศูนย์สงั ฆมณฑล
ห้องประชุมเล็ก ตึกแฮรีท่ ลิ นําโดย นายแพทย์เดชา คูวฒ
ุ ยากร ประธาน
เวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑล มีวาระพิจารณาและติดตามเรือ่ งสืบเนื่องดังนี้
+ ออกหน่วยโอกาสงานฉลองคริสตชนแห่งความเชื่อ 60 ปี บ้านห้วยตอง
+ บริการหน่วยปฐมพยาบาลโอกาสบวชพระสงฆ์ วันที่ 28 มกราคม 2017
+ งานวันผูป้ ว่ ยสากล 11 กุมภาพันธ์ 2017 + อบรมเรื่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพ โอกาส
วันภาษาวัฒนธรรมและกองบุญข้าว + บริการหน่วยปฐมพยาบาลโอกาสชุมนุ มผูส้ งู อายุ สังฆมณฑลเชียงใหม่ ระหว่าง
วันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2017 ..>>
สังฆมณฑลราชบุรี

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ขอร่วมไว้อาลัย และแสดงความเสียใจกับครอบครัว
ที่สูญเสีย ฟรังซิสเซเวียร์ ฟุ้ง วีระศิลป์ 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 ..
กลุ่มเวชบุคคลสังฆมณฑลราชบุรี ร่วมกับ กลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบือ้ งต้น พร้อมหน่วยประกาศพระวรสารสู่ปวงชน ฆราวาสแพร่ธรรม
รุน่ 9 ตามรอยผูป้ ระกาศข่าวดีในเขตแพร่ พิเศษ นําโดย
คุณพ่อสมบูรณ์ แสงประสิ ทธิ์
และ คุณพ่อวีรเทพ วาทนเสรี
เมือ่ วันที่ 28 - 29 เมษายน 2017
ณ วัดแม่พระฟาติมา ห้วยคลุม
อําเภอสวนผึง้ จ.ราชบุร ี >>
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสุขภาพอนามัย
ขอพระประทานพละกาลัง เป็นพิเศษแด่..สุขภาพ ปรีชาญาณ ความสุข
ความสาเร็จในหน้าที่และงานของพระทุกประการด้วยเทอญ..
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