
 
  

 

พนัธกิจ 
สง่เสรมิเวชบุคคล เครอืขา่ยผูส้งูอาย ุเครอืขา่ยผูต้ดิเชือ้ ใหไ้ด ้
รบัการอภบิาล และอทุศิตนรบัใชป้วงชน ดา้นสขุภาพอนามยั 
โดยเน้นผูย้ากไร ้ตามแบบอยา่งพระเยซเูจา้    
   

ภายในฉบับนี ้ :     
ภาพกิจกรรม / ข่าว 

คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูส้งูอาย ุ
๑ - ๑๓ 

ภาพกิจกรรม / ข่าว 
ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯ 

๑๔ -  ๑๙ 

 

วิสยัทศัน์             
ประชากรของพระเจา้มสีขุภาพกายใจสมบรูณ์ 

                และรว่มเป็นหนึ่งเดยีวกนัฉนัพีน้่อง                
       เป่ียมดว้ยคณุธรรมในความรกัของพระเจา้     

                           พฤษภาคม พฤษภาคม พฤษภาคม ---   มิถุนายน มิถุนายน มิถุนายน ๒๕๖๐ ๒๕๖๐ ๒๕๖๐ ฉบับที่ ฉบับที่ ฉบับที่ ๓/๒๐๑๗    ๓/๒๐๑๗    ๓/๒๐๑๗       

เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุคาทอลกิเดินหน้าเตรียมจัดต้ังโรงเรียนสรา้งสุขผู้สูงวัย (เพิ่ม) เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุคาทอลกิเดินหน้าเตรียมจัดต้ังโรงเรียนสรา้งสุขผู้สูงวัย (เพิ่ม) เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุคาทอลกิเดินหน้าเตรียมจัดต้ังโรงเรียนสรา้งสุขผู้สูงวัย (เพิ่ม)    

  คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพ่ือผูส้งูอาย ุ(แผนกสุขภาพอนามยั)  จดัประชุมคณะกรรมการด าเนินงานผูส้งูอาย ุครัง้ที ่๓  
ณ ศูนยอ์ภบิาลคามลิเลยีน ลาดกระบงั เมือ่วนัที ่๒๑ มถุินายน ๒๕๖๐    
โดยม ีคณุพ่อไพรชั ศรีประเสริฐ  ผูช้่วยกรรมาธกิารฝา่ยสงัคม 
สภาพระสงัฆราชคาทอลกิฯ / ผูอ้ านวยการแผนกสขุภาพอนามยั และ          
คณุพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผูส้งูอายุ 
ไดน้ ากฤษฎกีาสมชัชาใหญ่ของพระศาสนจกัรคาทอลกิในประเทศไทย          
ปี ค.ศ.๒๐๑๕  "ศิษยพ์ระคริสตเ์จริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่"  ให ้
คณะกรรมการงานผูส้งูอายุระดบัชาต ิไดศ้กึษา ไตรต่รอง และภาวนาขอพร 
ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเคารพศกัดิศ์ร ีและสทิธขิองผูส้งูอายุ การอภบิาล 

การพฒันาศกัยภาพ การมสี่วนรว่มในการพฒันา และฟ้ืนฟูชวีติผูส้งูวยั ใหม้คีวามภูมใิจในคณุคา่ และศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์
โดยม ี"สถาบนัพฒันาคริสตชนฆราวาส" เป็นกระบวนการรปูแบบหน่ึงในการพฒันาผูส้งูวยัคาทอลกิในฐานะครสิตชนฆราวาส 
ทีจ่ าเป็นตอ้งไดร้บัการอบรมอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทกุดา้นจากพืน้ฐานความเชื่อ ดงันัน้ เครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายคุาทอลกิฯระดบั 
สงัฆมณฑล ไดจ้ดัท าโครงการน ารอ่งการจดัตัง้โรงเรยีนสรา้งสขุผูส้งูวยั ทีว่ดัพระครสิตประจกัษ์ เกาะใหญ่ อยุธยา (อคัรสงัมณฑล 
กรงุเทพฯ), วดัแมพ่ระปฏสินธนิิรมล ปากช่อง (สงัฆมณฑลนครราชสมีา) , โครงการ ”ภูมปิญัญาสรา้งสขุ ผูส้งูวยัใจเบกิบาน” 

วดัพระวสิุทธวิงศ ์บา้นโพนสงู (สงัฆมณฑลอุดรธานี) และ 
กจิกรรมสาธติสถานีแบ่งปนัความสขุผูส้งูวยั เพือ่เตรยีมการ 
จดัตัง้โรงเรยีนผูส้งูวยั (ศษิยพ์ระครสิต)์ ของสงัฆมณฑลราชบุร ี
ทีม่แีนวโน้มจะบรูณาการรปูแบบการจดัหลกัสตูรและกจิกรรม 
การเรยีน การสอน ระหวา่ง"โรงเรยีนสรา้งสขุผูส้งูวยั อาสนวหิาร 

นกับุญอนันา เทศบาลนครนครสวรรค”์(สงัฆมณฑลนครสวรรค)์ ตน้แบบในการจดัตัง้โรงเรยีน 
  ผูส้งูวยัคาทอลกิฯในระดบัสงัฆมณฑล  ทีเ่ป็นโมเดลเดมิกบั 
     “สถาบนัพฒ้นาครสิตชนฆราวาส” เขา้ดว้ยกนั ตามขอ้สงัเกตและเสนอแนะ     
   ของ คณุพอ่ไพรชั ศรปีระเสรฐิ รวมถงึความมุง่ม ัน่ตัง้ใจในวตัถุประสงคโ์ครงการ 
   และกจิกรรมของแต่ละสงัฆมณฑล  ทีต่อ้งการบรูณาการเพือ่พฒันาหลกัสตูร  
   ทีห่ลากหลายครอบคลุมเขา้ถงึไดง้า่ยยิง่ขึน้ มรีปูแบบวธิกีารจดัอบรมใหเ้กดิผล  

ต่อหน้า ๒ 



ชมรมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลชมรมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลชมรมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล   

อย่างมคีณุภาพ มกีารบรหิารจดัการเชงิระบบอย่างยัง่ยนื และ มปีระสทิธภิาพเพือ่พฒันาบุคลากรแบบองคร์วมครบถว้นในทกุ 
มติขิองการด าเนินชวีติศษิยพ์ระครสิตป์ระกาศขา่วดใีหม่ เป็นการตอบสนองต่อ วสิยัทศัน์-พนัธกจิ ยุทธศาสตรแ์ละทศิทาง 
แผนงานอภบิาลผูส้งูอายุระดบัชาตแิละระดบัสงัฆมณฑล ทีช่มรมผูส้งูอายุตอ้งรว่มกนัผลกัดนั ขบัเคลื่อนใหเ้กดิผลดตี่อสมาชกิหรอื 
นกัเรยีนสงูวยัไดอ้ย่างเป็นรปูธรรมและสอดคลอ้งกบับรบิทความตอ้งการของแต่ละสง้ฆมณฑลดว้ย..>  

ต่อจากหน้า ๑ 

ขอขอบคุณ อาจารย์ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค  

                         ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี จดัประชุมคณะกรรมการบรหิารชมรมฯ เมือ่             
  วนัที ่๑๒ มถิุนายน ๒๕๖๐ ณ หอ้งประชุม ส านกัพระสงัฆราช โดยไดร้บัความกรณุาจาก              
  พระสงัฆราชยอหน์บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ น าร าพงึพระวาจา                       
  สวดภาวนาเปิดประชุมฯ  คณุพ่อประสิทธ์ิ รจิุรตัน์ จติตาธกิาร                      
  ชมรมฯ แจง้เรือ่งโครงการของชมรมทีผ่า่นความเหน็ชอบ และ                          
  งบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตั ิจากคณะกรรมการสงัฆมณฑลฯ จ านวน                                              
๕ โครงการ อาจารยเ์ชษฐ ชาวนาแก้ว ประธานชมรมผูส้งูอายุสงัฆมณฑลราชบุร ีแจง้สรปุผลการ                                          
ด าเนินงานของชมรมฯ ช่วงเดอืนมนีาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตามแผนปฏทินิกจิกรรมปี ๒๐๑๗ ให ้                                  
ทีป่ระชุมทราบ รวม ๙ กจิกรรม และหารอืทีป่ระชุมเรือ่งการเสนอแต่งตัง้ทีป่รกึษาชมรม เพือ่น าขอ้สรปุ                                   
เสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการด าเนินงานชมรมฯพจิารณา ลงมตใินการประชุมวนัที ่๒๓ มถิุนายน ๒๕๖๐                                                                                
เรือ่งเสนอเพือ่พจิารณาทีป่ระชุมเหน็ชอบ :- ๑.ใหป้ระสานกลุ่มโรงเรยีนดรณุาราชบุร ีเป็นเจา้ภาพ 
สถานทีจ่ดังานชุมนุมผูส้งูอายุระดบัชาต ิครัง้ที ่๑๓/๒๐๑๘ สว่นวนั-เวลา คณะกรรมการจดังาน และ                                
รายละเอยีดอื่นๆ จะประสานงานและน าหารอืตามล าดบัต่อไป เน่ืองจากตอ้งประสานงาน และประชุม 
รว่มกบัคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผูส้งูอายุในระดบัชาตดิว้ย  ๒.ใหป้ระสานการจดังานชุมนุม                   
ผูส้งูอายุระดบัสงัฆมณฑลราชบุร ีณ อาสนวหิารบางนกแขวก ในวนัเสารท์ี ่๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐                                                 
๓.ใหป้ระสานจดัการอบรมฟ้ืนฟูจติใจคณะกรรมการชมรมผูส้งูอายุ กบัผูป้ระสานงาน ณ วดันกับุญ                                                    
อกัแนส ชฎัปา่หวาย ในวนัเสารท์ี ่๒ ธนัวาคม ๒๕๖๐ ๔.กจิกรรมทีจ่ะด าเนินงานในช่วงเดอืนมถิุนายน -                                      
กนัยายน ๒๕๖๐ เหน็ชอบใหน้ าเสนอแผนและตารางการจดักจิกรรม “ สถานีแบง่ปันความสขุผู้สูงวยั ” ชมรมผูส้งูอายุ 
สงัฆมณฑลราชบุร ีณ วดัอคัรเทวดามคีาแอล ดอนกระเบื้อง ใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการด าเนินงานชมรมฯพจิารณารายละเอยีด 
กจิกรรม วนั-เวลา และกลุ่มเป้าหมายทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมในการประชุมฯ วนัที ่๒๓ มถิุนายน ๒๕๖๐  >  ก่อนปิดการประชุม 
พระสงัฆราชยอหน์บอสโกปญัญา กฤษเจรญิ ไดก้ล่าวขอบใจและใหก้ าลงัใจคณะกรรมการฯ พรอ้มทัง้แสดงความรูส้กึยนิดทีี ่
สงัฆมณฑลราชบุร ีไดร้บัเกยีรตเิป็นเจา้ภาพจดังานชุมนุมผูส้งูอายุระดบัชาต ิครัง้ที ่๑๓/๒๐๑๘ เพราะการไดบ้รกิารพีน้่อง 
ผูส้งูวยัจากทกุสงัฆมณฑลทีม่ารว่มชุมนุม  “เป็นความสขุ” และ “เป็นโอกาส” ทีท่ ัว่ทัง้สงัฆมณฑลราชบุร ีจะไดม้สีว่นรว่ม และ 
สง่เสรมิการบรกิารสงัฆมณฑลอื่นๆ ซึ่งจะเป็นผลดตี่อการอภบิาลผูส้งูวยัและการเจรญิเตบิโตของชวีติภายในดว้ย  จึงควรท า 
ให้ดีท่ีสดุ...>> 

สังฆมณฑลราชบุรีสังฆมณฑลราชบุรีสังฆมณฑลราชบุร ี  

สังฆมณฑลอุดรธานีสังฆมณฑลอุดรธานีสังฆมณฑลอุดรธาน ี  
     

          จดัโครงการ “สืบสานภมิูปัญญาสร้างสขุ เพ่ือรกัษาวิถีชีวิต”  
ตอ้นรบันกัเรยีนใหม ่(เปิดเรยีนวนัแรก) เมือ่วนัที ่๒๖ มถินุายน ๒๕๖๐ 
ณ ศาลาครอบครวัศกัดิส์ทิธิ ์ กจิกรรมเริม่ตัง้แต่ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  
โดย คณุพ่อประสงค ์วงษ์วิบลูยสิ์น ประธานพธิเีปิดกจิกรรม + สมัผสั 
ความเชื่อทีม่ชีวีติจากผูส้งูวยั + รูเ้รยีน ใหส้นุกมคีวามสขุส าหรบัผูส้งูวยั 
(AEC) โดย ผูอ้ านวยการ กศน.อ าเภอ และ กศน.ต าบลโพนสงู  
+ เรือ่งแจง้ใหท้ราบจากฝา่ยสวสัดกิาร อบต.ต าบล + สขุอนามยัผูส้งูวยั 
ตอ้งเรยีนรู ้โดยเจา้หน้าที ่รพ.สต. + ประเมนิกจิกรรมรว่มกนั  
 หลงัจากสวดภาวนาปิดกจิกรรม นกัเรยีนผูส้งูวยัรบัประทานอาหาร 
เทีย่งรว่มกนั ดว้ยใบหน้าทีเ่ป่ียมดว้ยรอยยิม้..> 

๒ ต่อหน้า ๕ 

ชมรมผู้สูงอายุวัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านโพนสูง  สังฆมณฑลอุดรธานี      



        คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพ่ือผู้สงูอาย ุจดัประชุมคณะกรรมการ 
ด าเนินงาน ครัง้ที ่๓/๒๐๑๗  เมือ่วนัที ่๒๑ มถิุนายน ๒๕๖๐ ทีห่อ้งประชุม          
ชัน้ ๒ ศนูยอ์ภบิาลคามลิเลยีน ลาดกระบงั โดยมคีณุพอ่จติตาภบิาล, ทีป่รกึษา 
คณะอนุกรรมการฯ, ประธานชมรมผูส้งูอายุคาทอลกิ และผูป้ระสานงานชมรมฯ 
จาก ๑๐ สงัฆมณฑล เขา้รว่มประชุมอย่างพรอ้มเพรยีงกนั การประชุมเริม่โดย..   

 คณุพ่อวิโรจน์ นันทจินดา น าภาวนาร าพงึไตรต่รองพระวาจา (ฟป ๒:๑-๖)                     
 จากนัน้น า คณะกรรมการอ่านวสิยัทศัน์-พนัธกจิของพระศาสนจกัรคาทอลกิใน  
ประเทศไทย ค.ศ.๒๐๑๗ "ชุมชนศษิยพ์ระครสิตเ์จรญิชวีติประกาศขา่วดใีหม่" 
 และสาระส าคญัของกฤษฎกีาสมชัชาใหญ่ของพระศาสนจกัรคาทอลกิใน 
 ประเทศไทย ค.ศ.๒๐๑๕ ขอ้ที ่๒๗ ยอ่หน้าที ่๒ และ ๓ เฉพาะทีเ่กีย่วกบัการ 

เคารพศกัดิศ์รแีละสทิธขิองผูส้งูอายฯุลฯ รวมถงึการสวดบทภาวนาขอพรเพื่อเขา้ใจรกั และด าเนินชวีติตาม 
กฤษฎกีาฯรว่มกนั ซึง่ คณุพ่อไพรชั ศรีประเสริฐ จติตาภบิาล คณะอนุกรรมการฯ ชีแ้จงเพิม่เตมิว่า 
กฤษฎกีาฯเป็นเรือ่งของการอภบิาล การฟ้ืนฟูพระศาสนจกัรทุกระดบั 
ในประเทศไทย มวีสิยัทศัน์ ยทุธศาสตร ์และแผนทศิทางงานอภบิาล 
ระดบัชาต ิทีทุ่กสงัฆมณฑลตอ้งน าไปจดัท าแผนงานอภบิาลตามบรบิท 
ของแต่ละแห่ง เพื่อใหเ้กดิการปฏบิตัแิละตดิตามประเมนิผลลงไปถงึ 

ระดบัสภาภบิาลวดัต่างๆในสงัฆมณฑล เพื่อใหเ้กดิชุมชนศษิยพ์ระครสิตอ์ยา่งแทจ้รงิ 
ซึง่คณะกรรมการด าเนินงานผูส้งูอายรุะดบัชาต ิในฐานะเป็นแกนน าทีม่ศีกัยภาพและม ี
หน้าทีต่อ้งมสี่วนรว่มในการผลกัดนั ขบัเคลื่อนงานผูส้งูอายใุหบ้รรลุผลตามเป้าหมาย 
อยา่งมคีุณภาพ เป็นไปตามขัน้ตอนและบูรณาการอย่างเหมาะสม จงึจ าเป็นทีค่ณะกรรมการตอ้งศกึษาตดิตามเรยีนรู ้
กฤษฏกีาฯใหเ้ขา้ใจและน าไปปฏบิตัไิด ้โดยใหค้ดิว่ากฤษฎกีาฯเป็นสายประค าทีต่อ้งอยูต่ดิตวัและใชส้วดภาวนาสม ่าเสมอ 
และใหน้ ากฤษฎกีาตดิมาในการประชุมทุกครัง้  สรปุประเดน็ส าคญัในการประชุมฯ :-                                 

๑. คุณธนนัทฉ์าย สวติตน์นัตชยั ไดร้ายงานสรุปสาระส าคญัจากการเป็น 
ตวัแทน เขา้รว่มเวทสีรา้งความเขา้ใจเรือ่งสถานการณ์ สทิธแิละการบรกิาร 
บตัรทอง เมือ่วนัที ่๕ มถุินายน ๒๕๖๐ จดัโดยสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน 
(พอช.) ซึง่คุณพ่อไพรชั ไดก้ล่าวย า้ใหแ้กนน าผูส้งูอายใุหค้วามสนใจและ 
มสี่วนรว่มในเวทรีะดบัต่างๆ เพื่อปกป้องสทิธปิระโยชน์ของผูส้งูวยั ๒. ผูแ้ทนทัง้ ๑๐ สงัฆมณฑลฯ รายงาน 
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏทินิงานประจ าปี ๒๐๑๗ ตามล าดบัทลีะ 

สงัฆมณฑล เพื่อใหท้ีป่ระชุมไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูว้ธิกีารด าเนินงานของกนัและกนั พรอ้มทัง้ 
เป็นการก ากบั ตดิตามผล และกระตุน้ใหม้กีารใชแ้ผนฯ เป็นเครือ่งมอืในการด าเนินงานให ้
บรรลุผลอยา่งมคีุณภาพ  ๓.พจิารณารบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครัง้ที ่๒  
๔. รว่มกนัประเมนิผลการจดังานชุมนุมผูส้งูอายคุาทอลกิระดบัชาต ิครัง้ที่๑๒/๒๐๑๗  ซึง่ 

ในภาพรวมจดังานไดด้-ีดมีาก และใหข้อ้เสนอแนะ 
ในการจดังานชุมนุมฯครัง้ต่อไป รวมถงึรายงาน 
การเงนิการจดังานชุมนุมผูส้งูอายฯุระดบัชาต ิทัง้ใน 
ส่วนของอคัรสงัฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง และ 
คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูส้งูอาย ุ 

คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผู้สูงอายุคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผู้สูงอายุคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผู้สูงอาย ุ  

ต่อหน้า ๔ ๓ 



๕. อาจารยเ์ชษฐ ชาวนาแกว้ ประธานชมรมผูส้งูอายุ 
สงัฆมณฑลราชบุร ีไดร้ายงานความพรอ้มในการเป็น 
เจา้ภาพจดังานชุมนุมผูส้งูอายุคาทอลกิระดบัชาต ิครัง้ที ่๑๓/๒๐๑๘ 
ซึ่งสงัฆมณฑลราชบุร ีเป็นเจา้ภาพ วา่ไดจ้ดัประชุมคณะกรรมการ 
บรหิาร พรอ้มดว้ยคณุพอ่จติตาธกิาร (คณุพอ่ประสทิธิ ์รจุริตัน์) เพือ่ 
วางแผนก าหนดวนัเวลาและสถานทีใ่นการจดังานชุมนุมระดบัชาต ิปี 
๒๐๑๘ แลว้ โดย พระสงัฆราชยอหน์บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมขุสงัฆมณฑลราชบุร ีรบัฟงั ใหข้อ้สงัเกต และขอ้ 
เสนอแนะในการเป็นเจา้ภาพจดังานเป็นอยา่งด ีและย า้ว่าเป็นโอกาสทีทุ่กวดัในสงัฆมณฑลราชบุร ีจะไดม้สี่วนรว่มในการเป็น 

 เจา้ภาพ และบรกิารสงัฆมณฑลอื่นๆทีม่ารว่มงาน โดยทีป่ระชุมมมีตเิหน็ดว้ยกบัสถานที ่ 
 จดังานใหเ้ป็น "กลุ่มโรงเรยีนดรณุาราชบุร"ี ม ีคณุพ่อเสนอ ด าเนินสดวก อุปสงัฆราช 
 เป็นประธานจดังาน และ คณุพ่อจ าเนียร จิตเสรีวงศ ์เป็นประธานดา้นสถานทีจ่ดังาน 
 ซึง่จะมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการจดังานฝา่ยต่างๆขึน้ในล าดบัต่อไป ส าหรบัวนัจดังาน 
 คณะอนุกรรมการมมีตกิ าหนดเป็นวนัศุกรท์ี ่๒๗ - วนัเสารท์ี ่
 ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ ส่วนหวัขอ้งานชุมนุมฯจะก าหนดในการ 
 ประชุมฯครัง้ต่อไป โดยทางส่วนกลางจะเขา้ประชุมรว่มกบั 
 คณะกรรมการทีเ่ป็นเจา้ภาพจดังานในช่วงเดอืนกนัยายน และ 
 พฤศจกิายน รวม ๒ ครัง้ เพื่อช่วยใหม้คีวามพรอ้มมากทีสุ่ดใน 
 การจดัเตรยีมงาน ๖. คณะอนุกรรมการพจิารณาก าหนดหวัขอ้เรือ่งและวทิยากร และวางแผน 
ในการจดัสมัมนาและประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ๒๐๑๗ วนัที ่๒๘ - ๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๐ 

ณ ศูนยอ์ภบิาลคามลิเลยีน ลาดกระบงั ก าหนดใหแ้ต่ละสงัฆมณฑล ส่งคณะกรรมการ แกนน า 
ผูส้งูอาย ุและผูป้ระสานงานชมรมฯเขา้รว่มการสมัมนาฯประจ าปี อยา่งน้อยสงัฆมณฑลละ ๘ คน                                           

โดยขอใหเ้รยีนเชญิคุณพ่อจติตาธกิาร มารว่มดว้ย   
สุดทา้ย.. อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพ อคัรสงัฆมณฑล 
ท่าแร่ฯ สงัฆมณฑลจนัทบุร ีและอุบลราชธานี ไดม้อบ 
เงนิโครงการจติอาสาหาทุนช่วยเหลอืงานผูส้งูอาย ุ
(เงนิออมวนัละบาท) รอบที ่๒ ใหค้ณะอนุกรรมการฯ  
น าไปด าเนินการจดัสรร ตามวตัถุประสงคโ์ครงการ 
ต่อไป โดยมคีุณพ่อไพรชั และ คุณพ่อวโิรจน์ เป็น 

ผูร้บัมอบก่อนทีจ่ะน าสวดภาวนาปิดประชุม..อยา่งไรกด็ใีนโอกาสนี้ ทางคณะกรรมการฯ น าโดย 
คณุสอางค ์สรุพฒัน์  อาจารยเ์ชษฐ ชาวนาแก้ว  รว่มกนัอวยพรวนัเกดิใหแ้ก่ คุณพ่อไพรชั 
คุณพ่อวโิรจน์ และกรรมการทีเ่กดิในเดอืนพฤษภาคม - มถุินายน ในช่วงพกัการประชุมครึง่เชา้ 
..ตามแผนปฏบิตังิานผูส้งูอายฯุก าหนดการประชุมครัง้ต่อไปวนัที ่๑๙ กนัยายน ๒๕๖๐ นี้ดว้ย.> 

ต่อจากหน้า ๓ 

ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย 
วนัท่ี ๑๒ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐  : จดัโครงการอบรมพฒันา “การอบรมเตรยีมผูอ้บรมการดแูลผูป้ว่ยแบบประคบัประคอง”  
(Training for the trainer in Palliative Care) ณ ศนูยอ์ภบิาลสขุภาพหลุยสโ์ชเวต ์สามพราน จ.นครปฐม   
วนัท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐  :  จดัประชุมคณะกรรมการชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯ ครัง้ที ่๓/๒๕๖๐  ณ หอ้งประชุมชัน้ ๑๑ 
อาคารรวมจติรเพยีรธรรม โรงพยาบาลเซนตห์ลุยส ์ ตัง้แต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผู้สูงอายุ 
วนัท่ี ๑๙ กนัยายน ๒๕๖๐ :  จดัประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผูส้งูอายุ คร ัง้ที ่๔/๒๕๖๐  ณ หอ้งประชุมชัน้ ๒ 
ศนูยอ์ภบิาลคามลิเลยีน ลาดกระบงั กรงุเทพ  ตัง้แต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

๔ 

ปฏิทินกิจกรรมปฏิทินกิจกรรมปฏิทินกิจกรรม   



กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล   

ต่อจากหน้า ๒ 

     ชมรมผูส้งูอายสุงัฆมณฑลราชบุรี ไดจ้ดัการประชุมคณะกรรมการ 
ชมรมฯครัง้ที ่๓/๒๐๑๗ เมือ่วนัที ่๒๓ มถิุนายน ๒๕๖๐ ณ หอ้งประชุม 
ส านกัพระสงัฆราชฯ โดยม ีคณุพ่อประสิทธ์ิ รจิุรตัน์ จติตาธกิารชมรมฯ น า 

 ร าพงึพระวาจา สวดภาวนาเปิดการประชุมฯ  
 อาจารยเ์ชษฐ ชาวนาแก้ว ประธานชมรม 
 ผูส้งูอายุฯสงัฆมณฑลราชบุร ีเป็นประธานการประชุมฯ พรอ้มดว้ยสมาชกิเครอืขา่ยเขา้รว่มประชุม 
 อย่างพรอ้มเพรยีงกนั และประธานชมรมฯไดใ้ชโ้อกาสน้ีมอบมาลยักร และกล่าวตอ้นรบั 
 คณุพ่อเปาโล ปิยะศกัด์ิ ว่องไว จติตาธกิาร โรงพยาบาลซานคามลิโล 

บา้นโปง่ ผูอ้ านวยการบา้นสทิธดิาฯ และ ผูช้่วยจติตาธกิารชมรมผูส้งูอายุ สงัฆมณฑลราชบุร ีทีม่ารว่ม 
ประชุมฯดว้ย    สาระส าคญัในการประชุมฯ ๑. ทีป่ระชุมรบัทราบมตคิณะกรรมการบรหิาร สงัฆมณฑล  
ราชบุร ีเหน็ชอบโครงการชมรมผูส้งูอายุ ประจ าปี ๒๕๖๐ จ านวน ๕ โครงการ และอนุมตังิบประมาณ 
สนบัสนุน จ านวน ๑๔๙,๗๙๙ บาท  ๒. การพจิารณาเตรยีมการเป็นเจา้ภาพจดังานชุมนุมผูส้งูอายุฯ 
ระดบัชาต ิครัง้ที ่๑๓/๒๐๑๘  ระหวา่งวนัศุกรท์ี ่๒๗ และวนัเสารท์ี ่๒๘ เมษายน ๒๐๑๘ โดย "กลุ่มโรงเรียนดรณุาราชบรุี" ใน 
การดแูลของ คณุพ่อ ดร.จ าเนียร จิตเสรีวงศ ์เป็นเจา้ภาพดา้นสถานที ่และ คณุพ่อเสนอ ด าเนินสดวก อุปสงัฆราช เป็น 
ประธานจดังานฯ โดยการสนบัสนุนของ พระสงัฆราชยอหน์บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมขุสงัฆมณฑลราชบุร ีและมสีว่นรว่ม 
ของทกุวดั/โรงเรยีน และทกุภาคสว่นในสงัฆมณฑลราชบุร ีในการบรกิารแก่สงัฆมณฑลอื่นๆ ทีม่ารว่ม ซึ่งสงัฆมณฑลจะมกีาร 
แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงานฝา่ยๆต่าง เพือ่จดัเตรยีมงานใหม้คีวามพรอ้มมากทีส่ดุ ทัง้ทางดา้นสถานทีพ่กัรบัรอง สถานที ่

ประกอบพธิกีรรมและอื่นๆในงาน ดา้นอาหาร ดา้นการแสดง ดา้นพธิกีรรม/พธิกีารมอบ 
เกยีรตบิตัรและใบพรผูส้งูอายุตวัอย่างและลกูกตญัญรูะดบัชาต/ิ การประกวดชมรมผูส้งูอายุ 
ดเีดน่ ฯลฯ ดา้นการตอ้นรบัและการประชาสมัพนัธ ์ดา้นงบประมาณ และการประสานงาน 
กบัองคก์ร หน่วยงานและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ซึ่งในช่วง เดอืนกนัยายน และ เดอืนพฤศจกิายน 
คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูส้งูอายุ โดย คณุพ่อไพรชั ศรีประเสริฐ จติตาภบิาล และ 
คณุพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการฯ จะมารว่มประชุม ตดิตามงานและ 
ความพรอ้มรว่มกบัคณะกรรมการฯดว้ย  ๓. พจิารณาก าหนดจดัการแขง่ขนัโบวลิง่การกุศล 

ชมรมผูส้งูอายุสงัฆมณฑลราชบุร ี(องคก์รสาธารณประโยชน์) ณ บา้นโปง่โบวล ์จดัขึน้ในวนัเสารท์ี ่๓๐ กนัยายน ๒๕๖๐ จ านวน 
ทมีเป้าหมาย ๑๕๐ ทมี บตัรทมีละ ๒,๕๐๐ บาท จากเครอืขา่ยชมรมผูส้งูวยั, ชมรมสภาภบิาลวดั,โรงเรยีนต่างๆ,พระสงฆ ์นกับวช 
ชายหญงิ, ศษิยเ์ก่าบา้นเณร, ศษิยเ์ก่าโรงเรยีนดรณุาราชบุร,ี บุคคลและองคก์รหน่วยงานทัว่ไป โดยจะมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการ 
ด าเนินงานจดัการแขง่ขนั จ าหน่ายบตัรทมีแขง่ขนั จดัเตรยีมการแขง่ขนั และอื่นๆต่อไป  ส าหรบัวตัถุประสงคข์องการจดัแขง่ขนัฯ 
เพือ่หารายไดส้นบัสนุนการจดังานชุมนุมผูส้งูอายุฯ ครัง้ที ่๑๓/๒๐๑๘ ทีต่อ้งใชง้บประมาณของสงัฆมณฑลเป็นจ านวนมาก และ 
เพือ่หารายไดเ้ป็นงบประมาณด าเนินงานของชมรมผูส้งูอายุสงัฆมณฑลราชบุร ีซึ่งในแต่ละปีมกีารใชง้บประมาณในการด าเนินงาน 
โครงการเพือ่ประโยชน์ของสมาชกิผูส้งูวยัในดา้นต่างๆ เป็นจ านวนมาก ๔. รบัทราบก าหนดการจดังานชุมนุมผูส้งูอายุระดบั 
สงัฆมณฑลราชบุร ีณ อาสนวหิารแมพ่ระบงัเกดิ บางนกแขวก สมทุรสงคราม ในวนัเสารท์ี ่๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยการสนบัสนุน 
ของ คณุพอ่เสนอ ด าเนินสดวก อุปสงัฆราชและเจา้อาวาส เพือ่ประโยชน์และความดขีองครสิตชนฯผูส้งูวยัและสว่นรวมดว้ย           
๕. รบัทราบก าหนดการจดัการอบรมฟ้ืนฟูจติใจคณะกรรมการ-ผูป้ระสานงานผูส้งูอายุ สงัฆมณฑลราชบุร ีประจ าปี ๒๕๖๐ ณ 
วดันกับุญอกัแนส ชฎัปา่หวาย ในวนัเสารท์ี ่๒ ธนัวาคม ๒๕๖๐ โดยการสนบัสนุนของ คณุพ่อ ดร.วฒิุชยั อ่องนาวา  เจา้อาวาส  
๖. พจิารณาการจดักจิกรรม "สถานีแบ่งปนัความสขุผูส้งูวยั(ศษิยพ์ระครสิต)์ ชมรมผูส้งูอายุสงัฆมณฑลราชบุร ีครัง้ที ่๑/๒๕๖๐"           
ณ วดัอคัรเทวดามคีาแอล ดอนกระเบือ้ง จ.ราชบุร ีในวนัเสารท์ี ่๕ สงิหาคม ๒๕๖๐ โดยการสนบัสนุนของ  

สังฆมณฑลราชบุรีสังฆมณฑลราชบุรีสังฆมณฑลราชบุร ี  

๕ 
ต่อหน้า  ๖ 



คณุพ่อวิโรจน์ เสียงไพเราะ เจา้อาวาส ในดา้นสถานทีแ่ละอาหารกลางวนั ส าหรบัผูส้งูวยั 
ทีส่นใจเขา้รว่มกจิกรรมน้ีสามารถแจง้ชื่อ-นามสกุล ผา่นไลน์กลุ่มผูส้งูอายุสงัฆมณฑลราชบุร ี
ไดต้ลอดเวลา จนถงึสิน้เดอืนกรกฎาคม โดยสมาชกิรุน่แรกทีเ่ขา้รว่มจ านวน ๓๐ คน จะได ้
รบัเสือ้ทมีฟรทีา่นละ ๑ ตวัดว้ย ซึ่งกจิกรรมสถานีแบ่งปนัความสขุผูส้งูวยัฯน้ี จดัขึน้เพือ่ศกึษา 
และพฒันารปูแบบการด าเนินงานทีม่ปีระสทิธภิาพ มคีวามเหมาะสมในการสรา้งสขุผูส้งูวยั 
และน าไปสูก่ารจดัตัง้ โรงเรียน (ศิษยพ์ระคริสต)์ สร้างสุขผู้สงูวยั ชมรมผู้สงูอายสุงัฆมณฑลราชบรุี โดยความร่วมมอืกบั 
ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลราชบุร ีชมรมสภาภบิาลวดัสงัฆมณฑลราชบุร ีและคณะกรรมการเพือ่ฆราวาส โดยอาจจะ 
บรูณาการหลกัสตูรการพฒันาครสิตชนฆราวาสผูส้งูวยักบั "สถาบนัพฒันาฆราวาสครสิตชน" ตามความมุง่หวงัของกฤษฎกีา 

 สมชัชาใหญ่ฯ ๒๐๑๗ และขอ้เสนอแนะของ พระคณุเจ้าปัญญา กฤษเจริญ รวมถงึ 
 ทีป่ระชุมคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผูส้งูอายุ และ คณุพ่อวชัศิลป์ กฤษเจริญ 
 จติตาธกิาร คณะกรรมการเพื่อฆราวาส สงัฆมณฑลราชบุร ี นอกจากน้ีทีป่ระชุมฯ 
 ยงัมมีตเิหน็สมควรใหเ้รยีนเชญิ ทา่น ดร.วลัลภ เจียรวนนท์ รองประธาน 
 สมาคมผูส้งูอายุแหง่ประเทศไทย และ อาจารยพิ์บลูย ์ยงคก์มล เจา้ของโรงเรยีนใน 
 เครอืสารสาสน์ เป็นกรรมการทีป่รกึษาตามขอ้เสนอของ อาจารยเ์ชษฐ ชาวนาแกว้  
 ประธานชมรมผูส้งูอายุสงัฆมณฑลราชบุร ีส าหรบั 

กจิกรรมและโครงการต่างๆของชมรมทีจ่ะด าเนินการในช่วงเดอืนมถิุนายน - กนัยายน ๒๕๖๐ น้ี 
ใหค้ณะกรรมการและชมรมเครอืขา่ยระดบัวดั ใชแ้ผนปฏบิตังิาน / ปฏทินิกจิกรรมงานผูส้งูอายุ 
สงัฆมณฑลราชบุร ีประจ าปี ๒๐๑๗  เป็นเครือ่งมอืในการบรหิารจดัการขบัเคลื่อน ด าเนินงาน 
และตดิตามประเมนิผล เพือ่ยกระดบัคณุภาพงานและศกัยภาพ รวมถงึคณุประโยชน์และความด ี
ของผูส้งูอายุตามทีค่ณะอนุกรรมการฯเพือ่ผูส้งูอายุไดเ้สนอแนะ จากนัน้ คณุพอ่ประสทิธิ ์รจุริตัน์ 
จติตาธกิาร ไดม้อบให ้คณุพอ่ปิยะศกัดิ ์วอ่งไว ผูช้่วยจติตาธกิารชมรมฯ น าสวดภาวนาปิดประชุม... ซึ่งคณุพอ่ไดก้ล่าวชื่นชมถงึ 
ศกัยภาพและความตัง้ใจจรงิของคณะกรรมการฯ ดว้ย ...>> 

ต่อจากหน้า ๕ 

  ชมรมผูส้งูอายวุดัพระวิสุทธิวงศ ์                   
    บ้านโพนสงู สงัฆมณฑลอดุรธานี จดังานตอ้นรบั  
คณุพ่อเปาโล ประสงค ์วงษ์วิบลูยสิ์น  ทีร่บัมอบหมาย 
คณุพอ่เจา้อาวาส วดัพระวสิุทธวิงศ ์โพนสงู จากส านกัมสิซงัฯอุดรธานี..        
และ เม่ือวนัท่ี ๑๒ มิถนุายน ๒๕๖๐  ชมรมผูส้งูอายุวดัพระวสิทุธวิงศ ์
บา้นโพนสงู ได้รบัโล่ เป็น ชมรมติดดาวคณุภาพดีเด่น  จาก                                 
          

          
          
          
          
      

            กรมอนามยัที ่๖ ขอนแก่น  ใหเ้ป็นชมรมผูส้งูอายฯุ              
               ทีม่กีารจดัด าเนินงาน ๓ ปี อย่างสม ่าเสมอ .                                           
      สมาชกิในชมรมผูส้งูอายุฯทกุทา่น ขอบคณุพระเป็นเจา้                                                 
     ส าหรบัในวนัแหง่ความสุข แหง่ความส าเรจ็อกีวนัหน่ึง ..>> 

๖ 

สังฆมณฑลอุดรธานีสังฆมณฑลอุดรธานีสังฆมณฑลอุดรธาน ี  



  แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  
 

โครงการสมัมนาบคุลากรผู้ท างานผู้สงูอาย ุ ณ ศนูยฝึ์กอบรม 
อภบิาลบา้นผูห้วา่น  เมือ่วนัที ่๒๕ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยม ี   
คณุพ่อธนันชยั กิจสมคัร จติตาภบิาลงานผูส้งูอายุฯ วจนพธิเีปิด  

 การสมัมนาบุคลากรผูท้ างานผูส้งูอายุ และ  
 เรยีนเชญิวทิยากรมาใหค้วามรู ้ ๓  ทา่น 
 สรปุสาระส าคญัไดด้งันี้ :-   
     ๑. พระสงัฆราชยอแซฟ ชศูกัด์ิ สิริสทุธ์ิ ประมขุสงัฆมณฑลนครราชสมีา 
บรรยายหวัขอ้ “ผู้สงูอายกุบังานศาสนสมัพนัธ์”   + ศาสนสมัพนัธ ์คอื 

การเสวนา รวมทัง้ความสมัพนัธท์างบวกและสรา้งสรรค ์ระหวา่งศาสนาแบบบุคคลต่อบุคคล และแบบ         
หมูค่ณะต่อหมูค่ณะของผูท้ีม่คีวามเชื่อต่างกนั  เพือ่ท าใหเ้กดิความเขา้ใจและเพิม่พนูกนัและกนั  โดยกระท า 
ในบรรยากาศของความเคารพต่อความจรงิและอสิรภาพ รวมทัง้การเป็นพยานยนืยนั และการออกคน้หา 

ความเชื่อในศาสนาของตน  + หลกัการท าศาสนสมัพนัธ์ (๑) เอาอคตอิอก   
(๒) ไปหาเขาดว้ยความเป็นมติร อธัยาศยั+อารมณ์+บุคลกิด ี(๓) พดูเพือ่ประโยชน์ของผูฟ้งั ใหเ้ขา          
ไดส้ต ิไดข้อ้คดิ  (๔) ความแตกต่างคอืธรรมชาตทิีส่วยงาม อย่าพยายามใหเ้ขาเหมอืนเรา (๕) เราตอ้ง 
เรยีนรูท้ีจ่ะอยู่ดว้ยกนัอย่างสนัต ิในความแตกต่างหลากหลาย + วธิกีารท าศาสนสมัพนัธ ์เริม่ดว้ยการ 
เสวนาพดูคยุ (เสวนาดว้ยชวีติ เสวนาทางวชิาการ เสวนาทางจติ เสวนาโดยการท างานเพือ่สงัคม)           
+ หลกัการสานเสวนา (๑) ไมม่วีาระซ่อนเรน้  (๒) ปฏสิมัพนัธก์นัอย่างมนุษย ์เหน็อกเหน็ใจกนั          
(๓) สนทนากนัดว้ยโอกาสอนัเทา่เทยีม (๔) บอกความคดิ ความเชื่อ จุดยนืของตนใหช้ดัเจนตัง้แต่แรก   
(๕) ฟงัเหตุผลของกนัและกนัอย่างลกึซึ้ง ตัง้ใจ  (๖) ใจกวา้ง ยอมรบัการวพิากษ์วจิารณ์ความเชื่อ 
ความคดิและจุดยนืของตนได ้ (๗) ซื่อสตัยแ์ละจรงิใจต่อตนเองและคูส่นทนา (๘) ไวว้างใจวา่คนอื่น  
กม็เีหตุผล (๙) ไมป่ะปนหลกัการกบัการปฏบิตั ิ (๑๐) ตระหนกัวา่การสานเสวนาไมใ่ช่ค าตอบสดุทา้ย 

ของทกุปญัหา  + เงือ่นไขส าคญั (๑) เคารพ จรงิใจ เทา่เทยีมกนั (๒) ไมใ่ช่การโน้มน้าวใหเ้ปลีย่นความเชื่อ 
(๓) ไมใ่ช่การโตเ้ถยีง เพือ่เอาชนะ (เครง่แต่อย่าคลัง่ศาสนา)   
     ๒. คณุวฒิุนันท์ สามิภกัด์ิ  พดูหวัขอ้ “รกัและรบัใช้ตามแบบอย่างพระเยซูเจ้า “  + พระเยซูทรง 
เป็นแบบอย่างผูร้บัใชส้งูสดุ  (๑) ทรงยดึมัน่ในพนัธกจิทีไ่ดร้บัมอบหมาย คอื ไถ่กูม้นุษยชาติ (๒) ทรงตดิต่อ 
พระบดิาอยู่เสมอโดยอธษิฐานภาวนา (๓) ทรงฟงัเสยีงพระบดิา (๔) ทรงอุทศิตวัอย่างเตม็ที ่ (๕) ทรงเจรญิ 
ชวีติแหง่ความชื่นชมยนิดเีสมอ (๖) ทรงยนืหยดัแมว้า่จะยากเยน็แคไ่หนหรอืตอ้งเดยีวดาย (๗) ทรงกลา้หาญ                       
(๘) ทรงใหค้ณุคา่และความส าคญัแก่ผูอ้ื่น  (๙) ทรงภาวนาเพือ่ศษิยข์องพระองค ์(๑๐) ทรงรบัใชป้ระชาชน  (๑๑) ทรงรกัพวกเขา                      

 + การตอบรบักระแสเรยีก "รกัและรบัใช"้  คอืการท าตามอย่างพระเยซูเจา้ พนัธกจิสงูสดุ คอื 
 การไถ่กูม้นุษยชาต ิแต่ไมต่อ้งถงึกบัตายบนกางเขน  ท าไดโ้ดย  (๑) เอาใจใสด่แูลคนทุกขย์าก 
 คนต ่าตอ้ยทีส่ดุหรอืชายขอบสงัคม (๒) อวยพร ภาวนา จดัหาสิง่จ าเป็นส าหรบัเขา ทัง้ดา้น 
 รา่งกายและจติวญิญาณ (อย่าลมืคนรอบขา้งใกลช้ดิ)  (๓) สภุาพ ถ่อมตน ใจอ่อนหวาน                 
 (๔) ละความหยิง่จองหอง (๕) สรา้งสะพานเชื่อมหา แทนการสรา้งก าแพงกดีกนั  (๖) สามารถ 
 รอคอย (เงยีบๆ) รอวนัทีพ่ระเจา้จะทรงยกย่อง  (๗) ฟงั ไตรต่รอง เรยีนรูอ้ดตีเพือ่อนาคต                  
 (๘) ไวว้างใจต่อพระอาจารย ์ใหเ้ป็นไปตามน ้าพระทยั  (๙) รบัใชต้ามรอยพระอาจารยม์ากกวา่ 
ความทะเยอทะยานอยาก(เกยีรตยิศ)  (๑๐) สละการไดร้บัการรบัใช ้แต่เป็นสขุทีร่บัใชผู้อ้ื่น  

(๑๑) ไมใ่ชอ้ านาจ (๑๒) ท างานเป็นทมีออกไปสบืสานพนัธกจิ  สรปุ "สภุาพ ถ่อมตน รกั-รบัใช ้ช่วยเหลอืดแูลคนอื่นโดยเฉพาะ 
ผูด้อ้ยโอกาส โดยไมใ่ชอ้ านาจ ไมห่วงัลาภ ยศ สรรเสรญิ แต่วางใจใหพ้ระน าทาง รว่มท างานเป็นทมี สบืสานพนัธกจิ"  

คุณวงศ์ศักดิ์ อังกรูสุทธิพันธ ์
รายงานสรุปการสัมมนาฯ 

ต่อหน้า  ๘ ๗ 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพอัครสังฆมณฑลกรุงเทพอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ   



 

ต่อจากหน้า ๗ 

๓. คณุพ่อพรศกัด์ิ ช่ืนจิตอภิรมย ์พดูเรือ่ง “ครอบครวัศกัด์ิสิทธ์ิ พระพรแห่งชีวิตผู้สงูวยั สขุแท้ท่ีเมตตาสู่พนัธกิจ   
สรปุดงันี้ :  ๑. ชวีติคอืพระพรทีพ่ระมอบให ้ ๒. พระพรแหง่ชวีติผูส้งูวยั  (๑) ทรงเตรยีมสิง่ดีๆ  แหง่ชวีติ (เกยีรต ิคณุคา่ ศกัดิศ์ร-ี
คลงัแหง่ภูมปิญัญา) (๒) ทรงไมป่ล่อยใหโ้ดดเดีย่ว มผีูร้ว่มทาง มคีรอบครวั เครอืญาต ิเพือ่นในสงัคม 
(๓) ทรงขดัขวางการท าลายชวีติ การท าลายลา้งชวีติเป็นสิง่ไมท่รงปรารถนา  ๓. ใชช้วีติ (พระพร) ที ่
เหลอือยู่ด าเนินรอยตามอย่างครอบครวัศกัดิส์ทิธิ ์(ครอบครวัพระเยซูเจา้) เพือ่ท าพนัธกจิต่อไป              
(๑) รบัใชพ้ระเจา้ แพรธ่รรม (๒) ท าตนใหน่้าเคารพ นบัถอื มเีหตุผล มคีวามมัน่คงในความเชื่อ   

 ความรกั ความอดทน ประพฤตตินเหมาะสม (๓) สะสมบุญ  
 เป็นมรดกทางจติใจสง่ผา่นไปยงัลกูหลาน รุน่ต่อๆไป  (๔) อธษิฐานภาวนา                       
 (๕) เป็นทีป่รกึษา ใหค้ าแนะน า (๖) ใหค้วามรกัแก่ เดก็ 
คนปว่ย คนทกุขย์าก คนชรา  เป็นตน้ ..                                                                      
 ๔. แบง่ปันประสบการณ์การท างานแต่ละเขต  โดย                                                              

 คณะกรรมการ แกนน าผูส้งูอายุฯระดบัเขต รว่มแบ่งปนัฯ    
    การจดัสมัมนาบคุลากรผู้ท างานผู้สงูอาย ุในปี  ๒๐๑๗    
 มผีูเ้ขา้รว่ม ๑๐๗  ทา่น จาก ๓๕ วดั ใน ๖ เขต ของ 
 อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ ...>> 

 วนัท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐  จดัประชุมคณะกรรมการฯ โดยม ี 

คณุพ่อสวุนารถ กวยมงคล จติตาธกิารผูส้งูอายุเขต ๖ และ คณุพ่อโดมินีโก จติตาธกิารผูส้งูอายุ        
เขต ๒ เขา้รว่มประชุม ณ วดันกับุญอนันา ทา่จนี โดยมหีวัขอ้ในการประชุมดงันี้ + ตดิตามรายงาน 
การจดักจิกรรมและความเคลื่อนไหวของแต่ละเขต  + แจง้และตดิตามโครงการจติอาสาหาทนุช่วยงาน 
ผูส้งูอายุระดบัชาตแิละกองทุนผูส้งูอายุฯพรอ้มทัง้เสนอแนะวธิดี าเนินการ  + ตดิตามความพรอ้มการ  
จดัสมัมนาบุคลากรผูท้ างานผูส้งูอายุแต่ละวดั/เขต ทีจ่ะจดัขึน้ในวนัที ่๒๕ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐      
ณ บา้นผูห้วา่น อ.สามพราน จ.นครปฐม  + แจง้จ านวนผูส้งูอายุทีม่อีายุ ๙๐ ปีขึน้ไป ..>> 

แผนกอภิบาลผู้สงูอาย ุอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ 
จดัประชุมคณะกรรมการงานผูส้งูอายุฯ ระดบัสงัฆมณฑล และ 

ระดบัเขต น าโดย  คณุพ่อธนันชยั กิจสมคัร  ผูจ้ดัการ 
แผนกอภบิาลผูส้งูอายุ อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ สรปุไดด้งันี้ : 

วนัท่ี ๑ มิถนุายน ๒๕๖๐  คณุเบญจภรณ์ กาญจนพงศ ์เจา้หน้าทีแ่ผนกอภบิาลผูส้งูอายุ 
อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ รว่มประชุมกบัคณะกรรมการผูส้งูอายุ 
เขต ๑ ณ หอ้งประชุมฝา่ยสงัคม กรงุเทพฯ อาคารเซนตโ์ธมสั 
ชัน้ ๕ โดยมเีน้ือหาการประชุมดงันี้ :-  + ตดิตามรายชื่อผูส้งูอายุ 
ดเีดน่และลกูกตญัญทูีจ่ะไดร้บัมอบใบประกาศนียบตัร ใน             

งานชุมนุมผูส้งูอายุ อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ                           
+ ประเมนิการจดัสมัมนาผูท้ างานผูส้งูอายุ ทีผ่า่นมา  
+ จดัท าประวตัผิูส้งูอายุตดิเตยีงเป็นรปูเล่ม + ตดิตามโครงการฟ้ืนฟูจติใจ 
ทีจ่ะจดัขึน้ในวนัที ่๑๙ สงิหาคม  ๒๕๖๐ + ตดิตามรายงานกจิกรรมทีท่ าใน 
แต่ละวดั ..>> 

๘ 
ต่อหน้า  ๙ 



   วนัท่ี ๒๐ มิถนุายน ๒๕๖๐ รว่มประชุมคณะกรรมการผูส้งูอายุ 
เขต ๕ ณ วดัพระตรเีอกภาพ (วดัหนองหนิ) จ.นครปฐม มหีวัขอ้ 
การประชุมดงันี้ : + รายงานผลการจดัแสวงบุญและรว่มงานชุมนุม 
ผูส้งูอายุระดบัชาต ิ+ ตดิตามและประเมนิผลการจดัสมัมนาผูท้ างาน 
ผูส้งูอายุ ณ บา้นผูห้วา่น + แจง้จ านวนผูท้ีจ่ะเดนิทางไปรว่มงาน 
ชุมนุมผูส้งูอายุ อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ ทีจ่ะจดัขึน้ใน วนัที ่๒๒  

 กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ วดัพระวสิทุธวิงส ์ล าไทร + รายงาน 
 ความเคลื่อนไหวกจิกรรมทีท่ าในแต่ละวดั + ตดิตามรายชื่อผูส้งูอายุตดิเตยีง + แจง้จ านวนและ     
 รายชื่อผูส้งูอายุทีม่อีายุ ๙๐ ปีขึน้ไป + ตดิตามบญัชรีายชื่อผูส้งูอายุของแต่ละวดัใหเ้ป็นปจัจุบนั ..>> 

ต่อจากหน้า ๘ 

                           วนัท่ี ๒๒ มิถนุายน ๒๕๖๐  ร่วมประชุมกบัคณะกรรมการผูส้งูอายุ 
        เขต ๓ ณ วดัธรรมมาสน์นกับุญเปโตร บางเชอืกหนงั โดยมเีน้ือหา 
ในการประชุมดงันี้ :-  + ตดิตามโครงการออมเงนิวนัละบาท + ตดิตามกจิกรรมทีท่ าในแต่ละวดั 

ภายในเดอืนพฤษภาคม-มถิุนายน ๒๕๖๐ + เรือ่งเสนอ 
เพือ่ทราบและพจิารณางาน โครงการเขต ๓ ปี ๒๐๑๗ 
(๑) งานชุมนุมสารสายใยรกั เขต ๓ ครัง้ที ่๑๔ ทีจ่ะ 
จดัขึน้ใน วนัที ่๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐  (๒) งานฟ้ืนฟูจติใจ 
คณะกรรมการเขต ๓ ทีจ่ะจดัขึน้ในวนัที ่๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๖๐ ..>> 

       คณุพ่อธนันชยั กิจสมคัร  ผูจ้ดัการแผนกอภบิาลผูส้งูอายุ อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ                                                              
 จดัโครงการฟ้ืนฟูจติใจคณะกรรมการผูส้งูอายุ ทัง้ ๖ เขต ณ                                                                                                           
 วดันกับุญอนันา ทา่จนี จ.สมุทรสาคร เมือ่ วนัท่ี ๓๐ มิถนุายน                                                                                      
 ๒๕๖๐ (๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.) ก าหนดการจดังานมดีงันี้ :-                                                            
 + รงัฟงัขอ้คดิ-ขอ้เตอืนใจ ในหวัขอ้ “ความเช่ือแท้”  โดย     
 คณุพ่อสวุนาถ กวยมงคล เป็นวทิยากร  + รบัศลีอภยับาป                                           
 + พธิบีชูาขอบพระคณุ และรบัประทานอาหารรว่มกนั ..>>       

         <<  เม่ือวนัเสารท่ี์  ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  >>                                
  ชมรมผู้สงูอายุฯอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ เขต ๖ (อยุธยา/อ่างทอง)                  
 จดังานชุมนุมผูส้งูอายุ เขต ๖ ณ วดัมารยีส์มภพ (บา้นแพน) ต.เสนา 
 อ.เสนา จ.พระนครศรอียุธยา โดยม ี คณุพ่อไพรชั ศรีประเสริฐ 
 จติตาภบิาล คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผูส้งูอายุ รว่มงานฯครัง้นี้ดว้ย 
 คณุพ่อไพฑูรย ์หอมจินดา และพระสงฆอ์าวโุส เขต ๖ อกี ๓ ทา่น 

รว่มถวายบชูามสิซาขอบพระคณุ..  มผีูส้งูอายุจาก ๘ วดัในเขต ๖ มารว่มงานประมาณ ๓๕๐ คน และ 
ตวัแทนทีไ่ดร้บัใบเชดิชเูกยีรต ิ+ ผูส้งูอายุคาทอลกิตวัอย่าง ๖ ทา่น  + ลกูกตญัญตู่อบุพการ ี๕ ทา่น    

   การจดังานชมุนุมฯครัง้น้ี นายอ าเภอ อ.เสนา และ ท่านพระครฯูเจา้อาวาส   
 พระภกิษุอกี ๖ รปู จากวดักระโดงทอง อ.เสนา จ.พระนครศรอียุธยา และ   
 ผูส้งูอายุชาวพทุธ จ านวนรวม ๘๐ ทา่น ใหเ้กยีรตริว่มงานชุมนุมในครัง้นี้ .>>

<< เม่ือวนัท่ี ๒๘ มิถนุายน ๒๕๖๐ >>  คณุพ่อธนันชยั กิจสมคัร ผูจ้ดัการ                                   
แผนกอภบิาลผูส้งูอายุ อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ ไปมอบใบเกยีรตบิตัรใหแ้ก่                                           
ผูส้งูอายุทีม่อีายุ ๙๐ ปีขึน้ไป (หรอืตวัแทน) ณ วดันกับุญอนันา ทา่จนี  จ.สมทุรสาคร ..>> 

๙ 



      กลุ่มอนุรกัษ์พนัธุข้์าวพื้นเมือง “ข้าวหอมดอกข้าวฮงั”  
บ้านโคกสะอาด  โดย คณุพ่อชยัวิชิต บรรเทา ผูอ้ านวยการ 
ศนูยส์งัคมพฒันาและจติตาภบิาลงานผูส้งูอายุ อคัรสงัฆมณฑลทา่แร่ฯ   

 คณุพ่อประยรู พงษ์พิศ  และ  
 คณุพ่อพนม ลือประสิทธ์ิ  รว่มวจนพธิกีรรมสวดภาวนา  
 เสกพนัธุข์า้วพืน้เมอืง สูข่วญัขา้ว พรอ้มกบัชาวบา้นก่อนลง  
 ปลกูในแปลงนา ทีว่ดันกับุญยอหน์บอสโก (บา้นโคกสะอาด) 

ต.อุ่มจาน  อ.กุสมุาลย ์จ.สกลนคร 
เม่ือวนัท่ี ๑๔ มิถนุายน ๒๕๖๐ 
(รว่มลงแขกด านา สูปี่ที ่๑๔)  ณ 
แปลงนาสาธติ “นาโคกหอมดอกฮงั”  

(ทีน่าของอคัรสงัฆมณฑลทา่แร่-หนองแสง) ..>> 

      “สิ่งที่เราหว่าน เราก็จะเก็บเกี่ยว”                  อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ   

 คณะกรรมการบริหารชมรมผู้สงูอายุวดัแม่พระประจกัษ์เมืองลรูด์หาดใหญ่ 
 จดังานชุมนุมผูส้งูอายุเขตใตต้อนล่าง สงัฆมณฑลสรุาษฎรธ์านี 
 เม่ือวนัเสารท่ี์ ๓ มิถนุายน ๒๕๖๐   มกีจิกรรมอบรม
 "ความส าคญัของการภาวนา"  โดย คณุพ่อยอห์น แปรติ์เล 
 เจา้อาวาสและจติตาภบิาล  และเรือ่ง กฤษฎสีมชัชาใหญ่ 

พระศาสนจกัรคาทอลกิในประเทศไทย ๒๐๑๕  “ ศษิยพ์ระครสิตเ์จรญิชวีติประกาศขา่วดใีหม"่   โดย                      
คณุครพูรสวสัดิ ์ เลศิวทิยาววิฒัน์ และ คณุครปูณญวรี ์มโนสนัตภิาพ และมกีารตรวจวดัความดนัโลหติ 
ประเมนิประสทิธภิาพการนอน โดย คณุยเูลยีนนา พงศธ์นสาร และ คณุนงนุช หรริกัษาพทิกัษ์ สมาชกิ 

 กลุ่มเวชบุคคลเขตสงขลา กจิกรรมสนัทนาการ โดย คณุดลุเชษฐ วริยิะสมบตั ิ 
 และการพบปะ-พดูคยุ ชีแ้จงเรือ่งการจดัตัง้กลุ่มผูส้งูอายุฯ             
 ระดบัวดั  โดย คณุครชูยัรตัน์ ศรสีวุรรณ ผูป้ระสานงาน   
 ผูส้งูอายุสงัฆมณฑลสรุาษฎรธ์านี  และพธิบีชูาขอบพระคุณ 

ปิดงานชุมนุม โดย คณุพอ่ยอหน์ แปรต์เิล เป็นประธาน  มผีูส้งูอายุจากวดัต่างๆ ใน 
เขตภาคใตต้อนล่าง (ตรงั สงขลา ยะลา ปตัตานี นราธวิาส) รว่มงานฯทัง้หมด ๔๘ คน  

       คณะกรรมการผู้สงูอาย ุสงัฆมณฑลสรุาษฎรธ์านี  ออกเยีย่ม  
  ผูส้งูอายุฯ + คณุพ่อประเสริฐ สมงาม เจา้อาวาส วดันกับุญยอแซฟ  
  ถ ้าสงิห ์สง่ศลีผูส้งูอายุ ผูป้ว่ย พรอ้มกรรมการ  
  ผูส้งูอายุ สงัฆมณฑลสรุาษฎรธ์านี                    
+ คณุสธุดิา พรหมภกัด ีออกเยีย่มเยยีนผูส้งูอายุ    
  อาสนวหิารราฟาแอล โดยการสนบัสนุนของ    
  คณุพอ่เจา้วดั  + เยีย่มผูป้ว่ยตดิบา้น รวม ๓ ราย  
  ทีว่ดัอคัรเทวดามคีาแอล สมหวงั จ.สรุาษฎรธ์านี ..>>  

๑๐ 

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีสังฆมณฑลสุราษฎร์ธาน ี  



สังฆมณฑลเชียงใหม่สังฆมณฑลเชียงใหม่สังฆมณฑลเชียงใหม ่  
       

        แผนกงานสุขภาพอนามัย (งานผู้สูงอายุ)  แผนกงานสงัคมพฒันาและ            
ฝา่ยงานแพรธ่รรมจดักจิกรรมอบรมบา้นขนุอมลองและหมูบ่า้นขา้งเคยีง เมือ่             
วนัอาทิตยท่ี์ ๑๑ มิถนุายน ๒๕๖๐  เน้ือหาหลกั ๑. การดแูลสขุภาพดว้ยตนเองและ
การกนิอาหารเมือ่เขา้สูว่ยัผูส้งูอายุ  ๒. อาหารสมนุไพรทีเ่กดิจากธรรมชาตทิีผู่ส้งูอายุ
และชุมชนควรรกัษาไวไ้มใ่หส้ญูพนัธุ ์ ๓. ดวูดีโีอ ขา่วพระศาสนจกัรคาทอลกิ              
ตอน พระสนัตะปาปา ทรงตรสัใหก้ าลงัใจผูส้งูอายุ (วนัพธุที ่๑๑ มนีาคม  ๒๐๑๕) ทรง             
กล่าววา่ พระจะไมท่อดทิง้ และพระองคย์งัทรงเน้นย ้าวา่ แมส้งัคมจะไมส่นใจพวกเรา
ผูส้งูอายุ แต่พระเจา้ไมเ่คยทอดทิง้พวกเรา ในความเป็นจรงิแลว้พระเจา้ทรงเรยีกเรา 
ใหก้า้วเดนิตามพระองคใ์นช่วงเวลาของชวีติ รวมถงึช่วงวยัชราภาพดว้ย ซึ่งจะเป็น
ช่วงเวลาทีเ่ป่ียมไปดว้ยพระหรรษทานพเิศษ และ พระพนัธกจิของพระเจา้ ดงันัน้                    
วยัชราภาพจงึไมใ่ช่ช่วงเวลาทีเ่ราจะมายอมแพห้รอืจะกลายเป็นสว่นเกนิของสงัคม..>> 

    วนัเสารท่ี์ ๑๗ มิถนุายน ๒๕๖๐  คณะกรรมการผูส้งูอายุ ได ้
  จดัประชุมเตรยีมการจดังานชุมนุมผูส้งูอายุคาทอลกิ  
  สงัฆมณฑลเชยีงใหม ่ทีจ่ะจดัขึน้ใน วนัศุกรท์ี ่๒๘ -             
  วนัเสารท์ี ่๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ศนูยส์งัฆมณฑล 
  เชยีงใหม ่และไดแ้บ่งบทบาทหน้าทีร่บัผดิชอบตาม 
  ความถนดัของแต่ละคน  และในวนัน้ีเองไดม้กีาร 
  คดัเลอืกประธานคณะกรรมการผูส้งูอายุฯสงัฆมณฑลเชยีงใหม ่คอื            
  นางทศันีย ์ทมุกานนท ์ รองประธานคอื นายอรรณพ  หลมิไพบลูย ์ .>> 

                                     วดันักบญุฟิลิปและยากอบ (วดัหวัไผ่) องคก์รสาธารณประโยชน์                         
 ๑.จดักจิกรรมเป็นประจ าทกุเดอืน (พฤษภาคม - มถิุนายน ๒๕๖๐)               
 + ลงทะเบยีน + ตรวจสขุภาพ + รว่มพธิบีชูาขอบพระคณุ และจดั  
โครงการฝึกอบรมอาชพีการประดษิฐด์อกไมจ้นัทน์ ส าหรบัผูส้งูอายุ 
ต าบลโคกขีห้นอน ซึ่งไดต้ดิตอ่เชญิวทิยากรมาสอนวธิกีารประดษิฐ ์                                 
ดอกไม้จนัทน์ โดย คณุพ่อวิเชียร ฉันทพิริยกลุ คณุพอ่เจา้อาวาส 

วดัหวัไผ ่ใหก้ารสนบัสนุนและเขา้รว่มกจิกรรมฯ  คณุวนัทนา เอ้าเจริญ  ผูป้ระสานงานผูส้งูอายุฯ 
สงัฆมณฑลจนัทบุร ีพรอ้มดว้ยอาสาสมคัรมาใหบ้รกิารตรวจสขุภาพแก่ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมฯ..                                           
๒.โครงการเยีย่มผูส้งูอายุตดิบา้น ตดิเตยีง โดยม ีคณุพ่อสมภพ แซ่โก                                                            
สง่ศลีผูป้ว่ยตามบา้น และ สงัฆานุกร อิทธิพล หางสลดั มอบเครือ่ง                       

อุปโภคและบรโิภคใหก้บั                                     
ผูส้งูอายุตามบา้น โดยออก 
เยีย่มในบรเิวณเขตวดัและ 
ชุมชนใกลเ้คยีง พรอ้มกบั 
กลุ่มเวชบุคคลฯ และ                                                                                                             
อาสาสมคัรชุมชนฯ..>> 

สังฆมณฑลจนัทบุรีสังฆมณฑลจนัทบุรีสังฆมณฑลจนัทบุรี   

๑๑ 

เครือข่ายชมรมผู้สงูอายุ  



   ฝ่ายสงัคมสงัฆมณฑลอบุลราชธานี  รว่มกบั อาสนวิหารเเม่พระนิรมลอบุลราชธานี พีน้่องเครอืขา่ยใน 
พระศาสนจกัร คณะนกับวช องคก์รเครอืขา่ยสหกรณ์เครดติยเูน่ียน แมม่ลูจ ากดั ศนูยส์งัคมพฒันา คณะพลมาร ี  
กลุ่มผูส้งูอายุ และแผนกผูส้งูอายุสงัฆมณฑลอุบลราชธานี  เทศบาลนครอุบลราชธานี รว่มใจกนัประดษิฐ ์ 

 ดอกไม้จนัทน์ เพือ่ถวายเป็นพระราชกุศล  แด.่.                             
 พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช  
      เม่ือวนัท่ี ๓๐ มิถนุายน ๒๕๖๐  โดยไดร้บัการ   
 อนุเคราะหว์ทิยากรมาสอนฯ จากศนูยก์ารศกึษานอก               
 โรงเรยีนอุบลราชธานี ..>> 

  กลุ่มผูส้งูอายแุละชุมชนคาทอลิกวดัพระวิสทุธิวงศ ์
 บา้นนิรมยั  อ.กุสมุาลย ์ จ.สกลนคร อคัรสงัฆมณฑลทา่แรฯ่ไดร้บัทนุ จาก 
 สถานทูตออสเตรเลีย ประจ าประเทศไทย ภายใตโ้ครงการ DAP จดัท า 
 รถเขน็เคลือ่นทีใ่ห้บริการเพือ่สขุภาพผู้สงูวยั และเดก็ในชมุชน เป็นการจดับรกิาร 
 สวสัดกิารสงัคมสูชุ่มชน + ใหบ้รกิารสือ่ความรู ้ +สทิธปิระโยชน์กลุ่มเป้าหมาย 
 +หอ้งสมดุ เคลื่อนที ่+ บรกิารตดัผมเสรมิสวย + นนัทนาการ และ เกมสเ์สรมิสรา้ง 
 พฒันาการเดก็ โดยม ีคณุเอ นพรตัน์ ฝา่ยหาทนุ Caritas Thailand (กรรมาธกิาร 
ฝา่ยสงัคม) ผูป้ระสานงาน/เสนอโครงการฯขอทนุ ..ขอแสดงความยนิดกีบัชุมชนฯ .>> 

    โครงการมหาพรตงดเหล้าบุหรี่  
 จดัประชุมคณะกรรมการท างานและคณะภาคภีาครฐั รว่มประสาน พลงัไปสูเ่ป้าหมายและ 

ความส าเรจ็ของโครงการ เมือ่วนัที ่๑๘ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐           
ณ อาคารสภาพระสงัฆราชคาทอลกิฯ มพีระสงัฆราช (มขุนายก) 
ทางครสิต ์คอื พระสงัฆราชยอแซฟ พิบูลย ์วิสิฐนนทชยั 
รว่มดว้ย ศ.นพ.ประกิต เวทีสาธกกิจ (ผูร้ว่มก่อตัง้ สสส.) 

ผูจ้ดัการมลูนิธเิมาไมข่บั ผูแ้ทนจากสายดว่น hotline ๑๖๐๐ ช่วยเลกิบุหรี ่และ  
นายแพทยค์ านวณ อ้ึงชศูกัด์ิ ผูท้รงคณุวฒุ ิสสส./ ประธานเวชบุคคลคาทอลกิฯ 
ตลอดจนแกนน าเครอืขา่ยจาก ๓ สงัฆมณฑล คอื อคัรสงัฆมณฑลทา่แรฯ่ 
สงัฆมณฑลอุดรธานี และสงัฆมณฑลนครสวรรค ์น ารอ่งโครงการฯ ..>> 

๑๒ 

สังฆมณฑลอุบลราชธานีสังฆมณฑลอุบลราชธานีสังฆมณฑลอุบลราชธาน ี  

กลุ่มผูส้งูอาย ุ อาสนวิหาร                                                     
แม่พระประจกัษ์ท่ีเมืองลรูด์ นครราชสีมา       
 ไปรว่มสง่ศลีมหาสนิทใหผู้ส้งูอายุ ผูเ้จบ็ปว่ยตามบา้น                                                                                  
 กบั คณุพ่อสเุทพ ประทุมตรี  รวมทัง้หมด ๖ บา้น   
 รบัศลีฯ ๗ ทา่น  คณุป้าทกิ  ผูพ้นัประสทิธ ์ คณุดรณุี  คณุมยุร ี
 คณุยายบุตร คณุยายชะอุม่ และ คณุยายมาย  และมแีนวคดิการ                   
 ดดัแปลงรถเขน็ทีม่อีุปกรณ์ตดัผม ตดัเลบ็ ท าความสะอาดบา้น 
เครือ่งฉายหนงั เพือ่ออกใหบ้รกิารตามคุม้ในหมูบ่า้นคาทอลกิดว้ย ..>> 

สังฆมณฑลนครราชสีมาสังฆมณฑลนครราชสีมาสังฆมณฑลนครราชสีมา   



สรปุงานเข้าร่วมเวทีสานพลงัประชาชนขบัเคล่ือนสงัคมสวสัดิการ                                   
แก้ “กฎหมายหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต”ิ (วนัที ่๕ - ๖ มถุินายน ๒๕๖๐) 

                             ชมรมเครือข่ายผูส้งูอายคุาทอลิกประเทศไทย                                                      
   (คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูส้งูอาย)ุ ส่งผูแ้ทน          
                      คณะกรรมการฯ คณุธนันทฉ์าย สวิสตตนั์นตชยั                                                         
   เขา้รว่มเวทีสานพลงัประชาชนขบัเคล่ือนสงัคม                                                                                                 
                          สวสัดิการ เมือ่วนัที ่๕ มถิุนายน ๒๕๖๐ ณ สถาบนั                                                                        
   พฒันาองคก์รชุมชน (อพช.) บางกะปิ จ านวน ๓๐๐ คน เป็นเวทสีรา้ง ความเขา้ใจเรือ่งสถานการณ์  
   สทิธแิละบรกิารของบตัรทอง ในประเดน็ :-  ๑. ระบบหลกัประกนัสขุภาพ (บตัรขา้ราชการบ านาญ  
   บตัรประกนสงัคม บตัรทอง) ๒. ระบบดแูลผูส้งูวยั: +กองทนุออมแหง่ชาต ิ(มาตรการรองรบัสงัคมผูส้งูวยั) 
   +ระบบการดแูลผูส้งูวยั (เศรษฐกจิ สขุภาพ สงัคม) ๓. สทิธแิละเสรภีาพของประชาชน นโยบายคนจน           
+นโยบายลงทะเบยีนคนจน (ลดความจน ลดความเหลื่มล ้าไดห้รอืไม)่ +สวสัดกิารถว้นหน้า ๕ ดา้น คอื             
ดา้นสขุภาพ ดา้นการศกึษา บ านาญชราภาพ ทีอ่ยู่อาศยั และ ทีด่นิท ามาหากนิ..  
   จากนัน้..ในวนัที ่๖ มถิุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น.  กลุ่มคน(รวมพลงั)รกัหลกัประกนัสงัคม จ านวน                                               
๑,๐๐๐ คน  ยื่นหนงัสอื ณ บรเิวณหน้าท าเนียบรฐับาล ประต ู๕ ขอใหยุ้ตกิารแกไ้ขพระราชบญัญตั ิ                 
หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตฯิ แจงเน้ือหาเอือ้ประโยชน์ภาครฐั ลดบทบาทภาคประชาชน ทีอ่าจลดทอน 
โอกาสประชาชนเขา้บรกิารทีม่คีณุภาพ (ลดความเหลื่อมล ้า สรา้งความเป็นธรรม ระบบสขุภาพมาตรฐาน                                                 
เดยีว . เพือ่เป็นโอกาสในการปรบัแกก้ฎหมายใหส้ามารถปฏบิตักิารไดจ้รงิยิง่ขึน้ และจากการมขีอ้เสนอ 
ของภาคสว่นต่างๆในการแกก้ฎหมายมาโดยตลอด จงึมมีตใิหพ้จิารณาใน ๑๔ ประเดน็ คอื  
๑.การจ่ายเงนิใหห้น่วยงาน องคก์รทีไ่มม่สีทิธไิดร้บัตามกฎหมาย (ตามค าสัง่หนวัหา้ คสช.) ๒.การจ่าย                                  
เงนิโดยตรงใหแ้ก่บุคคลเทา่นัน้ คอื จ่ายคา่รกัษาพยาบาลเทา่นัน้ จ่ายอย่างอื่น ๆ ไมไ่ด ้๓.กรอบการใชจ้่ายเงนิกองทนุหลกัประกนั 
สขุภาพใหส้ามารถครอบคลุมคา่ใชจ้่ายอื่นๆของโรงพยาบาลรฐัได ้เช่น คา่น ้า คา่ไฟ คา่ตอบแทน ๔.เงนิเหมาจ่ายรายหวั ให ้
โรงพยาบาลน าไปจ่ายคา่ใชจ้่ายต่างๆได ้๕.การใชเ้งนิกองทนุเพือ่ใครไดบ้า้ง ๖.การรว่มจ่ายของประชาชน ๗.การใชเ้งนิกองทนุ 
เป็นเงนิช่วยเหลอืเบือ้งตน้ให ้ผูใ้หบ้รกิาร ได ้๘.การจ่ายเงนิช่วยเหลอืเบือ้งตน้ ควรจ่ายใหก้บัผูร้บับรกิารและผูใ้หบ้รกิารทกุสทิธิ 
รวมกลุ่มสทิธ ิขา้ราชการและประกนัสงัคม และอื่นๆ  ๙.การจดัซื้อยา เวชภณัฑ ์อุปกรณ์ทางการแพทย ์โดย สปสช. ทัง้การเจรจา 
ต่อรองราคา การจดัซื้อยารว่มตรงกลางแลว้สง่เป็นยา เวชภณัฑอ์ุปกรณ์ทางการแพทยต์รงใหก้บัโรงพยาบาล ๑๐.คณะกรรมการ 
หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ(มกีารปรบัเพิม่จ านวนจาก ๓๐ คน เป็น ๓๒ คน) ๑๓.ส านกังานหลกัประกนัสขุภาพ เรือ่งการบรหิาร 
๑๔.เลขาธกิาร สปสช. (เปิดใหผู้บ้รหิารมลูนิธไิมแ่สวงก าไร ภาคเอกชนไมแ่สวงก าไร เขา้สมคัรได)้ ...>> 

     ส านักอธิการเจ้าคณะแขวงคามิลเลียน ประเทศไทย  เม่ือวนัท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๐๑๗  
                   แต่งตัง้ทีป่รกึษาเจา้คณะคามลิเลยีนแขวงประเทศไทย ปี ค.ศ.๒๐๑๗ - ๒๐๒๐  
 ขอแสดงความยินดี กบัคณะทีป่รกึษา .. คณุพ่อไพรชั ศรีประเสริฐ  เจา้คณะแขวงคามลิเลยีน  
 คณุพ่อชยัศกัด์ิ ไทยสนธิ คณะทีป่รกึษาและเหรญัญกิคณะ คณุพ่อภควี เสง็เจริญ   
 คณะทีป่รกึษาและเลขาธกิาร ภราดาจิรวฒัน์ สจิุรานุธรรม คณะทีป่รกึษา                                         
 คณุพ่อยอหน์ คอนตาริน  คณะทีป่รกึษา  โอกาสน้ี ขอแสดงความยินดี กบั.    
 คณุพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผูส้งูอายุ  
 (แผนกสขุภาพอนามยั) รบัหน้าทีค่ณุพอ่จติตาภบิาล ณ บา้นผูส้งูอายุราชสมีา นครราชสมีา   
 เมือ่วนัที ่ ๑๕ มถิุนายน ๒๕๖๐ และไดเ้ขา้เยีย่มคารวะ และรายงานตวัต่อ พระคณุเจ้าชศูกัด์ิ สิริสทุธ์ิ ประมขุ 
 สงัฆมณฑลนครราชสมีา พรอ้มคณะผูบ้รหิารบา้นผูส้งูอายุราชสมีา น าโดย คณุพอ่ยอหน์ คอนตารนิ อธกิาร 
 บา้นคามลิเลยีน นครราชสมีา และ คณุพ่อรชันัย อ้อมนอก  ผูอ้ านวยการบา้นผูส้งูอายุราชสมีา ..>> 

 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม ( แผนกสุขภาพอนามัย)  สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ  

๑๓ 



ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทยชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทยชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย   

     ชมรมเวชบคุคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย จดัประชุมคณะกรรมการ 
ชมรมเวชบุคคลฯ ครัง้ที ่๒/๒๐๑๗ เม่ือวนัเสารท่ี์ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐          
ณ หอ้งประชุมชัน้ ๑๑ อาคารรวมจติรเพยีรธรรม โรงพยาบาลเซนตห์ลุยส ์
กรงุเทพฯ น าโดย บาทหลวงไพรชั ศรีประเสริฐ เลขาธกิารฝา่ยสงัคมสภาพระสงัฆราชฯ และจติตาภบิาลเวชบุคคลฯ และ   

 นายแพทยค์ านวณ อ้ึงชศูกัด์ิ ประธานคณะกรรมการฯ ท าหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชุม รว่มดว้ย                  
 ผศ.นพ.วรวฒิุ จรรยาวนิชย ์ทีป่รกึษาคณะกรรมการฯ คณุพอ่จติตาธกิารเวชบุคคลฯ คณะเซอร ์                          
 ซสิเตอร ์ผูแ้ทนจากสงัฆมณฑล และคารติสัไทแลนด ์รวม ๒๕ ทา่น .                        

           สวดภาวนาเปิดการประชุม โดย คณุพ่อเฉลียว วาปีกงั จติตาภบิาลฯ 
สงัฆมณฑลนครราชสมีา  จากนัน้ทีป่ระชุมฯพจิารณาวาระการประชุมฯดงันี้
๑. คณะกรรมการเวชบุคคลฯมมีตริบัรองรายงานการประชุม ครัง้ที ่๑/๒๕๖๐ 
๒. ผูแ้ทนเวชบุคคลฯ ๖ สงัฆมณฑลฯ (กรงุเทพ ทา่แร่ฯ จนัทบุร ีเชยีงใหม่
อุบลราชธานี และนครราชสมีา) รายงานกจิกรรมในช่วงทีผ่า่นมา                           
๓. ตดิตามเรือ่งสบืเน่ือง : ทีป่ระชุมฯมมีตขิอใหป้ระธาน

ชมรมเวชบุคคลของแต่ละสงัฆมณฑลช่วยด าเนินการ :- ๑) เผยแพรช่กัชวนใหม้ี
สมาชกิเวชบุคคลฯมารว่มงานฟ้ืนฟูจติใจและประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ๒๐๑๗ 
ทีส่งัฆมณฑลนครราชสมีา (วนัที ่๒๑ -๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐)  โดยตอ้งการใหม้า  

 รว่มงานฯกนัใหม้ากทีส่ดุเน่ืองจากครบรอบ ๕๐ ปีของ 
 ชมรมฯ  และจะมพีธิมีทุติาจติ ขอใหเ้สนอชื่อสมาชกิ 
 อาวโุสทีไ่ดท้ าประโยชน์ ใหก้บัชมรมของสงัฆมณฑล 
 เพือ่เป็นตวัอย่างและรว่มในพธิมีทุติาจติ.. ๒) การอบรม   
    “เตรยีมผูอ้บรมการดแูลผูป้ว่ยแบบประคบัประคอง”   
  (Training for  the trainer in Palliative Care)  ขอ  
 ใหช้่วยหาผูท้ีส่นใจ และทางชมรมอยากใหม้าเรยีนรู ้
 แลกเปลีย่นเรือ่ง  Palliative care ณ ศนูยอ์ภบิาล 
 สขุภาพหลุยสโ์ชเวต ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม จดัขึน้                        
 ในวนัศุกรท์ี ่๑๒ - วนัอาทติยท์ี ่๑๔ สงิหาคม ๒๕๖๐ ..  ๓) การประชุมสมัมนา 
 ระดบัภูมภิาคเอเชยีและแปซฟิิก 21st Asia-Pacific Congress on Faith, Life  

 and Family    จดัโดย องคก์รสง่เสรมิชวีติเอเชยีและองคก์รสง่เสรมิชวีติสากล   

 Human Life International (วนัที ่๒๔ - ๒๖ พฤศจกิายน ๒๐๑๗)  ณ              
บา้นผูห้วา่น อ.สามพราน จ.นครปฐม ขอเชญิชวนใหส้มาชกิเวชบุคคลฯระดบัสงัฆมณฑลเขา้รว่มงานฯ  
๔) ขอให้มีการจัดงานฉลอง ๕๐ ปีเวชบุคคลคาทอลิกฯในช่วงโอกาสวนัผู้ป่วยสากล ค.ศ.๒๐๑๘           

(๑๑ กุมภาพันธ์) เป็นงาน (event) ที่มีความหมาย ที่ห้องประชุมชัน้ ๑๑ 
อาคารรวมจิตรเพียรธรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์   โดยจดัเวทีทอล์คโชว ์
(Talk show) เรื่องสุขภาพอนามัย หรือเรื่องราวดีๆที่มีความหมาย/ จัดบูธ 
(นิทรรศการ) ที่เกี่ยวข้องกบัสุขภาพ  ๖) จดัแกนน าเวชบุคคลฯร่วมท าเรื่อง
รณรงคง์ดเหลา้/บุหรี ่ในช่วงวนัที ่๕ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งอยู่ในช่วงเทศกาล 

มหาพรตและปสักา (๙๐ วนั)  ใหข้อ้คดิเหน็เพือ่สรา้งความเขา้ใจอย่างถกูตอ้งในเขตวดัคาทอลกิ และจดัท าโปสเตอรร์ณรงค ์                 
โดยรว่มมอืกบักรรมาธกิารฝา่ยสงัคม (คารติสัไทยแลนด)์ จดัท า Workshop  เชญิแกนน าเวชบุคคลฯเขา้รว่มประชุมครัง้ต่อไป 
ตรงกบัวนัเสารท์ี ่๑๙ สงิหาคม ๒๕๖๐ ..>> 

๑๔ 



อัครสังฆมณฑลกรุงเทพอัครสังฆมณฑลกรุงเทพอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ   

- ๑๕ 

กิจกรรมชมรมเวชบุคคลฯระดับสังฆมณฑลกิจกรรมชมรมเวชบุคคลฯระดับสังฆมณฑลกิจกรรมชมรมเวชบุคคลฯระดับสังฆมณฑล   

 

  ชมรมเวชบคุคลคาทอลิกอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ                                 
จดัโครงการ “ฟ้ืนฟูจติใจสมาชกิเครอืขา่ยเวชบุคคลคาทอลกิฯประจ าปี ๒๐๑๗ “ เมือ่ 
วนัเสารท่ี์ ๒๗  พฤษภาคม ๒๕๖๐  ณ หอ้งประชุมชัน้ ๑๑ อาคารรวมจติเพยีรธรรม 
โรงพยาบาลเซนตห์ลุยส ์ ขอกราบขอบพระคณุ พระสงัฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรสัศรี 
ทีก่รณุาเป็นผูอ้บรม หล่อหลอม มโนธรรม  หวัขอ้ "Family in the Context of Catholic 
Teaching : ครอบครวัในบริบทของค าสอนพระศาสนจกัร"  โดยมสีมาชกิเวชบุคคลฯ 
ระดบัวดัในเครอืขา่ยต่างๆของอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ สมาชกิเวชบุคคลฯสงัฆมณฑล 
 จนัทบุร ีราชบุร ีและท่าแร่ฯ เขา้รว่มงานดว้ย..   

               หลงัจากจดัโครงการฟ้ืนฟูจติใจเวชบุคคลฯ ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯ                             
ไดจ้ดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลฯ ประกอบดว้ยคณะกรรมการ     
 เวชบุคคล อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ และ     
 เวชบุคคลในระดบัเครอืขา่ยวดั เช่น                                                                 
 +วดักุหลาบทพิย ์ +วดัแมพ่ระลกูประค า                                                  
 (กาลหวา่ร)์ +วดัเซนตจ์อหน์ +วดัพระมารดา-                                                        
 นิจจานุเคราะห ์คลองจัน่ +วดัพระแมส่กลสงเคราะห ์บางบวัทอง  
+วดัศลีมหาสนิท ตลิง่ชนั +วดัอคัรเทวดาราฟาแอล ปากน ้า และวดัอคัรเทวดามคีาแอล สะพานใหม่ ..>> 

   ผูเ้ขา้รว่มโครงการฯทกุคนบอกวา่เสยีดายทีเ่วลาน้อยเกนิไป 
พระคณุเจา้พดูใหพ้วกเราคดิ ไตรต่รอง ท าใหเ้ขา้ใจและสามารถ 
น าไปปฏบิตัใินงานเวชบุคคลฯไดจ้รงิ..     
   ในภาคบ่าย  พระคณุเจา้กรณุาโปรดศลีอภยับาปและเป็น 
ประธานในพธิบีชูาขอบพระคุณ ณ วดัพระจติเจา้ ...>> 

  มูลนิธิเซนตห์ลยุส์ ออกหน่วยแพทยเ์คลื่อนทีใ่หบ้รกิาร 
ณ หอ้งเรยีนรูเ้พือ่เดก็และครอบครวัแรงงานเพือ่นบา้น               
อยู่ในบรเิวณทา่เทยีบเรอืสงขลา เมือ่วนัที ่๒๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๐ น าทมีโดย  คณุพ่อโชคชยั ครูตันสุวรรณ 
(รองประธานมลูนิธฯิ)  โดยมแีพทยต์รวจรกัษา ๒ ทา่น 

และใหค้วามรูเ้รือ่งสขุภาพ ๑ ทา่น พรอ้มทัง้การบรกิารรบัลงทะเบยีน วดัความดนัโลหติ 
เจาะเลอืด จ่ายยา มพีี่ๆ น้องๆแรงงานเพือ่นบา้นและชาวไทย ซึ่งท างานอยูภ่ายในทา่เรอื 
ทัง้เดก็และผูใ้หญ่ รวม ๘๐ ราย มารบัการตรวจรกัษา การออกหน่วยครัง้นี้ ไดร้บัความ 
รว่มมอืจากเจา้หน้าทีศ่นูยอ์ภบิาลผูเ้ดนิทางทะเล สงขลา (Stella Maris) ..>>   

กลุ่มเวชบคุคลคาทอลิกวดัพระชนนีของพระเป็นเจ้า รงัสติ                                     
น าโดย นายแพทยป์ณต ย้ิมเจริญ ตรวจสขุภาพขัน้พืน้ฐาน 

ใหส้ตับุรษุ ทีม่ารว่มพธิบีชูาขอบพระคณุ                                
เมือ่วนัที ่๑๑ มถิุนายน ๒๕๖๐ 



         
ชมรมเวชบคุคลคาทอลิกสงัฆมณฑลเชียงใหม่   

 ออกหน่วยบรกิารตรวจสขุภาพ โอกาสงานบวชพระสงฆ ์  
 ๓ องค ์สงัฆานุกร ๒ องคแ์ละฉลองอาสนวหิารพระหฤทยั  
 เชยีงใหม ่เมือ่วนัเสารท์ี ่๒๔ มถิุนายน ๒๕๖๐ น าโดย   
 นายแพทยเ์ดชา ควูฒุยากร ประธานเวชบุคคลฯ และ  
 ผศ.ศรีนวล วิวฒัน์คณูุปการ รองประธานเวชบุคคลฯ และ 

ทมีงาน มพีีน้่องมารบับรกิารจ านวน ๑๑๒ คน  ... การใหบ้รกิารครัง้นี้ ขอขอบคณุ 
นายแพทยว์รรจุน์ รจุนพรหม และ แพทยห์ญิงปานจิตต ์ เช่ียวศิลปธรรม 
ทีม่าช่วยใหก้ารบรกิารตรวจสขุภาพแก่พีน้่องของเราในครัง้นี้ดว้ย  และขอขอบคณุ 
คณุพ่อไพรชั ศรีประเสริฐ ทีไ่ดบ้รจิาคยาในการออกหน่วยบรกิารครัง้นี้ดว้ย..>> 

สังฆมณฑลเชียงใหม่สังฆมณฑลเชียงใหม่สังฆมณฑลเชียงใหม ่  

สังฆมณฑลนครราชสีมาสังฆมณฑลนครราชสีมาสังฆมณฑลนครราชสีมา   
                            ชมรมเวชบคุคลคาทอลิกสงัฆมณฑลนครราชสีมา รว่มกบั                      
โรงพยาบาลเซนต์เมรี่   จดักจิกรรมตามแผนงานฯปี ๒๕๖๐                          
๑.ออกหน่วยแพทย์ปฐมพยาบาลในโอกาสต่างๆ  น าโดย             
 น าโดย คณุพอ่จติตาธกิารเวชบุคคลฯ  คณะเซอร ์ แพทย ์   
 พยาบาล และจติอาสาเวชบุคคลฯสงัฆมณฑลนครราชสมีา                                                                               
 + ฉลองวดันกับุญยอแซฟกรรมการ หนองหา่ง นครราชสมีา   
  (วนัที ่๖ พฤษภาคม ๒๐๑๗)  + ฉลองวดันกับุญยอแซฟ 
กรรมการ หนองไมต้าย นครราชสมีา (วนัที ่๒๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๐) + ฉลองวดัพระเยซูเจา้เสดจ็ขึน้สวรรค ์(โคกไค) 
ชยัภูม ิ(วนัที ่๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐) 
+ ฉลองวดันกับุญเปโตร บา้นโนนแฝก 
(วนัที ่ ๒๔ มถิุนายน ๒๕๖๐)..>> 
 ๒. ออกเยีย่มผูส้งูอายุ ผูป้ว่ยตดิบา้น 
ตดิเตยีง โดย คณุพ่อเฉลียว วาปีกงั 
จติตาภบิาลเวชบุคคลฯ รว่มกบัสภาวดั 
มารยีส์มภพ สง่ศลีใหก้บัผูส้งูอายุ.. และคณะเซอร ์พยาบาล 
จติอาสาเวชบุคคลฯเยีย่มผูป้่วยตดิเตยีงทีบ่า้น ..>>                                        
๓. จดัประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลฯ สงัฆมณฑลนครราชสมีา                             
ครัง้ที ่๒/๒๐๑๗  เมือ่วนัที ่๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ณ หอ้งประชุม                 
องัร-ีดอมนิิค ชัน้ ๑ โรงพยาบาลเซนตเ์มรี ่ โดย คณุพ่อเฉลียว วาปีกงั 
จติตาภบิาลเวชบุคคลฯ  ทนัตแพทยม์านิต ประกอบกิจ ประธาน 
เวชบุคคลฯสงัฆมณฑลนครราชสมีา  เซอรเ์ทแรส-เบเนดิกต ์ไชยดวง 
รว่มดว้ยคณะกรรมการเวชบุคคลฯ เพือ่ตดิตามงาน  

และเรือ่งแจง้ต่อทีป่ระชุม :-  + แจง้การเขา้รว่มประชุม 
คณะกรรมการชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแหง่ประเทศไทย 
+ การฟ้ืนฟูจติใจ/ตดิตามและพบปะเครอืขา่ย                           
+ การเตรยีมความพรอ้มเป็นเจา้ภาพรว่มจดังานฟ้ืนฟูจติใจและประชุมใหญ่สามญั ประจ าปี ค.ศ.๒๐๑๗ 
ในระดบัชาต ิ+ โครงการออกหน่วยปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ รว่มกบัเวชบุคคลโรงพยาบาลเซนตเ์มรี ่ปี 
๒๐๑๗ +สรปุผลการด าเนินงานปี ๒๕๕๙ + โครงการ-แผนปฏบิตังิานและปฏทินิกจิกรรม ปี ๒๕๖๐ 
มผีูเ้ขา้รว่มประชุมฯ จ านวน ๑๒ ทา่น..>>    



สังฆมณฑลจนัทบุรีสังฆมณฑลจนัทบุรีสังฆมณฑลจนัทบุรี                            ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสงัฆมณฑลจนัทบุรี  
    คณุพ่อชยัศกัด์ิ ไทยสนธิ จติตาภบิาลเวชบุคคลฯ ศูนยอ์ภบิาลรกักางเขน จนัท ์                                             
หมอน้อย และจติอาสาเวชบุคคลฯ จดัหน่วยตรวจสุขภาพโอกาสต่างๆในเขตสงัฆมณฑล                              

+ งานเปิดศนูยอ์ภบิาลผูเ้ดนิทางทะเล สเตล่ามารสิ แสมสาร 
 Stella Maris Seafarers  จงัหวดัชลบุร ีมผีูใ้หบ้รกิารแพทย ์๓ ทา่น  
 จากเวชบุคคลสงัฆมณฑลราชบุร ี๑ ทา่น เวชบุคคลสงัฆมณฑล     
 จนัทบุร ี๑ ทา่น  แพทยจ์ากรพ.ชลบุร ี๑ ทา่น พยาบาลจาก  
 เวชบุคคลสงัฆมณฑลจนัทบุร ี๑ ทา่น พยาบาลจากเวชบุคคล 

สงัฆมณฑลราชบุร ี๔ ทา่น ซสิเตอรค์ณะรกักางเขนแหง่จนัทบุร ี๑ ทา่น และผูร้ว่มงาน ๒ ทา่น สตับุรษุ   
 วดัแมพ่ระลกูประค าสตัหบี ๔  ทา่น Camillian Task Force  ๕  ทา่น   
 (วนัที ่๒๓ มถิุนายน ๒๕๖๐)  สรปุยอดผูเ้ขา้รบับรกิารตรวจสขุภาพ   
 โอกาสเปิดศนูย ์Stella Maris Seafarers  รวม ๑๖๖ คน เป็น ผูใ้หญ่   
 ชาย  ๓๖ คน เดก็ชาย ๒๖ คน  ผูใ้หญ่หญงิ ๗๘ คน เดก็หญงิ ๒๖ คน 
. + รว่มออกหน่วยปฐมพยาบาล เบือ้งตน้ โอกาสเปิด-เสกวดั และฉลอง  
 ชุมชนแหง่ความเชื่อ วดัพระหฤทยัพระเยซูเจา้ ศรรีาชา จ.ชลบุร ี 

 (วนัที ่๑๗ มถิุนายน ๒๕๖๐) ผูร้ว่มใหบ้รกิารตรวจสขุภาพ   
 พระสงฆ ์๑ ทา่น ซสิเตอร ์๑ ทา่น พยาบาล ๔ ทา่น  เทคนิคการ   
 แพทย ์๑ ทา่น เจา้หน้าทีธุ่รการโรงพยาบาลพญาไท ๑ ท่าน  
 หมอน้อย ๑๑ คน มผีูต้รวจวดัความดนัโลหติ 

๙๖ คน ตรวจระดบัน ้าตาล ๒๙ คน ขอรบัยาแกป้วด ๔ คน                      
+ ออกหน่วยตรวจสขุภาพผูม้ารว่มฉลอง  
 บา้นเณรพระหฤทยั ศรรีาชา จ.ชลบุร ี                      
 (วนัที ่๑๐ มถิุนายน ๒๕๖๐)  ผูร้ว่มให ้ 
 บรกิารตรวจสขุภาพ พยาบาล ๔ ทา่น 
เจา้หน้าทีโ่รงพยาบาล ๑ ทา่น  ผูร้บับรกิาร 
ตรวจความดนัโลหติ ๓๐ คน ตรวจระดบั 
น ้าตาล ๗ คน ขอรบัยาแกป้วด ๒ คน ..>>  

สังฆมณฑลราชบุรีสังฆมณฑลราชบุรีสังฆมณฑลราชบุรี

จดักิจกรรมตามแผนปฏิบติังาน ปี ๒๕๖๐ ในช่วงทีผ่า่นมา                                                                                                             
     ๑. จดังานเข้าเงียบฟ้ืนฟจิูตใจ ประจ าปี ๒๕๖๐                                                                                   
 สมาชกิเวชบุคลคาทอลกิสงัฆมณฑลราชบุร ี น าโดย                                                                                                
คณุพ่อวฒิุกรณ์ พนัธุย่ิ์งยก จติตาภบิาลฯ คณุสมจิตร ์ศกัด์ิสิทธิกร ประธาน                                                         

เวชบุคคลฯมผีูเ้ขา้รว่ม ๑๘ ท่าน ( ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐)                                                                                                  
   ๒.ออกหน่วยปฐมพยาบาล                                            
ในโอกาสงานฉลองนกับุญอนัตน                                                                
ทีว่ดันกับุญอนัตน โคกมดตะนอย  
จ.ราชบุร.ีการออกหน่วยใหบ้รกิาร                                                                                 

โอกาสต่างๆในเขตสงัฆมณฑลราชบุร ีพระสงัฆราชยอหน์บอสโกปัญญา กฤษเจริญ                                                                
มารว่มรบับรกิารตรวจสขุภาพ วดัความดนัโลหติ  รว่มกบัสตับุรษุทีม่ารว่มงานฯ ..>>                                                                                   
      

๑๗ 

  ชมรมเวชบคุคลคาทอลิกสงัฆมณฑลราชบรีุ                     



อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ   

ชมรมเวชบคุคลคาทอลิกอคัรสงัฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง 
 ศนูยส์งัคมพฒันาอคัรสงัฆมณฑลทา่แร่-หนองแสง รว่มกบั 
แผนกเวชบุคคลอคัรสงัฆมณฑลทา่แร่ฯ จดักจิกรรมตามแผนงานฯปี ๒๕๖๐  

 ๑. โครงการฟ้ืนฟูจติใจใหก้บัสมาชกิเวชบุคคล ณ วดัราชนีิแหง่สนัตภิาพ 
กลารสิกาปชูนิทา่แร ่จ.สกลนคร เมือ่วนัที ่๑๗ มถิุนายน ๒๕๖๐ ม ี
แพทย ์พยาบาล แกนน า และอาสาสมคัรสนใจเขา้รว่มฯ เริม่ดว้ย.. 
 วจนพธิกีรรมเปิดงานฟ้ืนฟูจติใจฯ โดย คณุพ่อวีระเดช ใจเสรี  

 อุปสงัฆราชฯ ใหส้มาชกิเวชบุคคลฯ ไตรต่รองชวีติ รบัศลีอภยับาป  
 และมสิซาบชูาขอบพระคณุ จากนัน้.. ไดจ้ดัเวทกีารแลกเปลีย่นเรยีนรู ้โดย  
 คณุพ่อสดุใจ แสนพลอ่อน ผูช้่วยพระสงัฆราชฝา่ยสงัคมฯ คณุพ่อชยัวิชิต บรรเทา  
 ผูอ้ านวยแผนกสงัคมพฒันา (งานเวชบุคคลฯ) มสีมาชกิเขา้รว่มงานฯ ทัง้สิน้ ๒๓ คน พรอ้มกบัประชุมฯ 
 เลอืกตัง้คณะกรรมการเวชบุคคลฯ ครัง้ที ่๓/๒๐๑๗ ชุดใหม ่มรีายชื่อดงันี้ คณุฐติาภรณ์ ฮองตน้ ประธาน  
 คณะกรรมการฯ คณุวรางคณา ดษิเจรญิ รองประธาน และ คณุภทัรเนตร สนุารตัน์ เลขานุการฯ .. 
 ๒. ออกหน่วยแพทย์ปฐมพยาบาลในโอกาสฉลองวดัอคัรเทวดามคีาแอล ทา่แร ่
และงานบวชพระสงฆใ์หม ่ เมือ่วนัที ่๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
๓. เขา้รว่มโครงการพฒันาเครอืขา่ยดแูลผูป้ว่ยแบบ 
ประคบัประคอง (Palliative care) 

จดัโดย โรงพยาบาลสกลนคร เมือ่ 
วนัที ่๒๘- ๒๙ มถิุนายน ๒๕๖๐    
น าโดย + คณุพอ่ชยัวชิติ บรรเทา                      
+ คณุบรรจง พรมม ี + คณุรุง้ลาวลัย ์อุดมเดช + คณุวรางคณา ดษิเจรญิ และ            
+ คณุกจิวตัร สะอาดเอีย่ม เขา้รว่มโครงการฯ ..>> 

 

ขอเรียนเชิญขอเรียนเชิญขอเรียนเชิญ   

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสุขภาพอนามัย (คณะกรรมการเวชบุคคลฯ) 
ขอพระประทานพละก าลัง เปน็พิเศษแด่..สุขภาพ ปรีชาญาณ ความสุข ความส าเร็จในหน้าที่                          

และงานของพระ ทุกประการด้วยเทอญ.. 

๑๘ 



สังฆมณฑลอุบลราชธานีสังฆมณฑลอุบลราชธานีสังฆมณฑลอุบลราชธาน ี  

       ชมรมเวชบคุคลคาทอลิกอบุลราชธานี  น าโดย      
คณุพ่อรงัสนัต์ วงอาษา จติตาธกิารเวชบุคคลฯอุบลราชธานี ซิสเตอรจ์นัทรจิ์ลา ตาสว่าง                                                                              
  ผูป้ระสานงานฯ คณุนิภาพร บรูณกิจ ประธานชมรมเวชบุคคลฯ      
  คณะกรรมการ เจา้หน้าที ่พยาบาล อสม. และสมาชกิจดัออกหน่วย      
  ปฐมพยาบาลใหบ้รกิารตรวจสขุภาพ วดัความดนัโลหติ ในโอกาส                                              
  ฉลองวดั บวชพระสงฆ ์ฯลฯ  + ฉลองชุมชนวดัพระหฤทยั บา้นสถีาน     
  อ.กนัทรารมย ์จ.ศรสีะเกษ มผีูส้นใจรบับรกิารฯ รวม ๒๘ คน     
  (วนัที ่๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐)  + วดัแมพ่ระเสดจ็เยีย่ม               

  บา้นคสูวา่ง อ.วารนิช าราบ จ.อุบลราชธานี มผีูร้บั    
  บรกิารรวม ๓๘ คน (วนัที ่๓ มถิุนายน ๒๕๖๐)   
  + วดันกับุญอนัตน หนองแก อ.กุดชุม จ.ยโสธร                                           
  ผูร้บับรกิารฯ ๑๐๓ คน (วนัที ่๑๐ มถิุนายน ๒๕๖๐) 
  + วดันกับุญอนัตน บา้นดวงเจรญิ  อ.วารนิช าราบ                                        
  จ.อุบลราชธานี มผีูร้บับรกิารรวม ๖๔ คน                                              
                (วนัที ่๑๗ มถิุนายน ๒๕๖๐)  + วดัพระหฤทยั      
  บา้นทพัไทย อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี  ผูร้บับรกิาร    
  รวม ๑๑๗ คน (วนัที ่๒๔ มถินุายน ๒๕๖๐๗) ขอพระอวยพรทกุทา่น.. 
  ทีใ่หก้ารสนบัสนุนชมรมเวชบุคคลคาทอลกิอุบลราชธานี ดว้ยด ี>>  

๑๙ 

ความรู้จาก..กระทรวงสาธารณสุข ความรู้จาก..กระทรวงสาธารณสุข ความรู้จาก..กระทรวงสาธารณสุข “““บัตรทองบัตรทองบัตรทอง”””   

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสุขภาพอนามัย (คณะกรรมการผู้สูงอายุ) 
ขอพระประทานพละก าลัง เปน็พิเศษแด่..สุขภาพ ปรีชาญาณ ความสุข ความส าเร็จในหน้าที่                                     

และงานของพระ ทุกประการด้วยเทอญ.. 


