พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๐ ฉบับที่ ๓/๒๐๑๗
เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกเดินหน้าเตรียมจัดตั้งโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัย (เพิ่ม)
คณะอนุกรรมการคาทอลิ กเพื่อผูส้ งู อายุ (แผนกสุขภาพอนามัย) จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานผูส้ งู อายุ ครัง้ ที่ ๓
ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง เมือ่ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
โดยมี คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริ ฐ ผูช้ ่วยกรรมาธิการฝา่ ยสังคม
สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ / ผูอ้ านวยการแผนกสุขภาพอนามัย และ
คุณพ่อวิ โรจน์ นันทจิ นดา ประธานคณะอนุ กรรมการคาทอลิกเพือ่ ผูส้ งู อายุ
ได้นากฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
ปี ค.ศ.๒๐๑๕ "ศิ ษย์พระคริ สต์เจริ ญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่" ให้
คณะกรรมการงานผูส้ งู อายุระดับชาติ ได้ศกึ ษา ไตร่ตรอง และภาวนาขอพร
ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการเคารพศักดิ ์ศรี และสิทธิของผูส้ งู อายุ การอภิบาล
การพัฒนาศักยภาพ การมีส่วนร่วมในการพัฒนา และฟื้ นฟูชวี ติ ผูส้ งู วัย ให้มคี วามภูมใิ จในคุณค่า และศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์
โดยมี "สถาบันพัฒนาคริ สตชนฆราวาส" เป็ นกระบวนการรูปแบบหนึ่งในการพัฒนาผูส้ งู วัยคาทอลิกในฐานะคริสตชนฆราวาส
ทีจ่ าเป็นต้องได้รบั การอบรมอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกด้านจากพืน้ ฐานความเชื่อ ดังนัน้ เครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิกฯระดับ
สังฆมณฑล ได้จดั ทาโครงการนาร่องการจัดตัง้ โรงเรียนสร้างสุขผูส้ งู วัย ทีว่ ดั พระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่ อยุธยา (อัครสังมณฑล
กรุงเทพฯ), วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง (สังฆมณฑลนครราชสีมา) , โครงการ ”ภูมปิ ญั ญาสร้างสุข ผูส้ งู วัยใจเบิกบาน”
วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านโพนสูง (สังฆมณฑลอุดรธานี) และ
กิจกรรมสาธิตสถานีแบ่งปนั ความสุขผูส้ งู วัย เพือ่ เตรียมการ
จัดตัง้ โรงเรียนผูส้ งู วัย (ศิษย์พระคริสต์) ของสังฆมณฑลราชบุรี
ทีม่ แี นวโน้มจะบูรณาการรูปแบบการจัดหลักสูตรและกิจกรรม
การเรียน การสอน ระหว่าง"โรงเรียนสร้างสุขผูส้ งู วัย อาสนวิหาร
นักบุญอันนา เทศบาลนครนครสวรรค์”(สังฆมณฑลนครสวรรค์) ต้นแบบในการจัดตัง้ โรงเรียน
ผูส้ งู วัยคาทอลิกฯในระดับสังฆมณฑล ทีเ่ ป็ นโมเดลเดิมกับ
ภายในฉบับนี้ :
“สถาบันพ้ฒนาคริสตชนฆราวาส” เข้าด้วยกัน ตามข้อสังเกตและเสนอแนะ
ภาพกิ จกรรม / ข่าว
๑ - ๑๓ ของ คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ รวมถึงความมุง่ มั ่นตัง้ ใจในวัตถุประสงค์โครงการ
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ งู อายุ
และกิจกรรมของแต่ละสังฆมณฑล ทีต่ อ้ งการบูรณาการเพือ่ พัฒนาหลักสูตร
ภาพกิ จกรรม / ข่าว
๑๔ - ๑๙ ทีห่ ลากหลายครอบคลุมเข้าถึงได้งา่ ยยิง่ ขึน้ มีรปู แบบวิธกี ารจัดอบรมให้เกิดผล
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ
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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

อย่างมีคณ
ุ ภาพ มีการบริหารจัดการเชิงระบบอย่างยั ่งยืน และ มีประสิทธิภาพเพือ่ พัฒนาบุคลากรแบบองค์รวมครบถ้วนในทุก
มิตขิ องการดาเนินชีวติ ศิษย์พระคริสต์ประกาศข่าวดีใหม่ เป็ นการตอบสนองต่อ วิสยั ทัศน์ -พันธกิจ ยุทธศาสตร์และทิศทาง
แผนงานอภิบาลผูส้ งู อายุระดับชาติและระดับสังฆมณฑล ทีช่ มรมผูส้ งู อายุตอ้ งร่วมกันผลักดัน ขับเคลื่อนให้เกิดผลดีต่อสมาชิกหรือ
นักเรียนสูงวัยได้อย่างเป็ นรูปธรรมและสอดคล้องกับบริบทความต้องการของแต่ละส้งฆมณฑลด้วย..>
ขอขอบคุณ อาจารย์ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค

ชมรมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล

สังฆมณฑลราชบุรี

ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ เมือ่
วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม สานักพระสังฆราช โดยได้รบั ความกรุณาจาก
พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริ ญ นาราพึงพระวาจา
สวดภาวนาเปิ ดประชุมฯ คุณพ่อประสิ ทธิ์ รุจิรตั น์ จิตตาธิการ
ชมรมฯ แจ้งเรือ่ งโครงการของชมรมทีผ่ า่ นความเห็นชอบ และ
งบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุ มตั ิ จากคณะกรรมการสังฆมณฑลฯ จานวน
๕ โครงการ อาจารย์เชษฐ ชาวนาแก้ว ประธานชมรมผูส้ งู อายุสงั ฆมณฑลราชบุรี แจ้งสรุปผลการ
ดาเนินงานของชมรมฯ ช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตามแผนปฏิทนิ กิจกรรมปี ๒๐๑๗ ให้
ทีป่ ระชุมทราบ รวม ๙ กิจกรรม และหารือทีป่ ระชุมเรือ่ งการเสนอแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาชมรม เพือ่ นาข้อสรุป
เสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการดาเนินงานชมรมฯพิจารณา ลงมติในการประชุมวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรือ่ งเสนอเพือ่ พิจารณาทีป่ ระชุมเห็นชอบ :- ๑.ให้ประสานกลุ่มโรงเรียนดรุณาราชบุรี เป็ นเจ้าภาพ
สถานทีจ่ ดั งานชุมนุมผูส้ งู อายุระดับชาติ ครัง้ ที่ ๑๓/๒๐๑๘ ส่วนวัน-เวลา คณะกรรมการจัดงาน และ
รายละเอียดอื่นๆ จะประสานงานและนาหารือตามลาดับต่อไป เนื่องจากต้องประสานงาน และประชุม
ร่วมกับคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ ผูส้ งู อายุในระดับชาติดว้ ย ๒.ให้ประสานการจัดงานชุมนุ ม
ผูส้ งู อายุระดับสังฆมณฑลราชบุรี ณ อาสนวิหารบางนกแขวก ในวันเสาร์ท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
๓.ให้ประสานจัดการอบรมฟื้นฟูจติ ใจคณะกรรมการชมรมผูส้ งู อายุ กับผูป้ ระสานงาน ณ วัดนักบุญ
อักแนส ชัฎปา่ หวาย ในวันเสาร์ท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ๔.กิจกรรมทีจ่ ะดาเนินงานในช่วงเดือนมิถุนายน กันยายน ๒๕๖๐ เห็นชอบให้นาเสนอแผนและตารางการจัดกิจกรรม “ สถานี แบ่งปันความสุขผู้สูงวัย ” ชมรมผูส้ งู อายุ
สังฆมณฑลราชบุรี ณ วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง ให้ทป่ี ระชุมคณะกรรมการดาเนินงานชมรมฯพิจารณารายละเอียด
กิจกรรม วัน-เวลา และกลุ่มเป้าหมายทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมในการประชุมฯ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ > ก่อนปิ ดการประชุม
พระสังฆราชยอห์นบอสโกปญั ญา กฤษเจริญ ได้กล่าวขอบใจและให้กาลังใจคณะกรรมการฯ พร้อมทัง้ แสดงความรูส้ กึ ยินดีท่ี
สังฆมณฑลราชบุรี ได้รบั เกียรติเป็ นเจ้าภาพจัดงานชุมนุ มผูส้ งู อายุระดับชาติ ครัง้ ที่ ๑๓/๒๐๑๘ เพราะการได้บริการพีน่ ้อง
ผูส้ งู วัยจากทุกสังฆมณฑลทีม่ าร่วมชุมนุ ม “เป็ นความสุข” และ “เป็ นโอกาส” ทีท่ ั ่วทัง้ สังฆมณฑลราชบุรี จะได้มสี ว่ นร่วม และ
ส่งเสริมการบริการสังฆมณฑลอื่นๆ ซึ่งจะเป็ นผลดีต่อการอภิบาลผูส้ งู วัยและการเจริญเติบโตของชีวติ ภายในด้วย จึงควรทา
ให้ดีที่สดุ ...>>
ชมรมผู้สูงอายุวัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านโพนสูง สังฆมณฑลอุดรธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี

จัดโครงการ “สืบสานภูมิปัญญาสร้างสุข เพื่อรักษาวิ ถีชีวิต”
ต้อนรับนักเรียนใหม่ (เปิ ดเรียนวันแรก) เมือ่ วันที่ ๒๖ มิถนุ ายน ๒๕๖๐
ณ ศาลาครอบครัวศักดิ ์สิทธิ ์ กิจกรรมเริม่ ตัง้ แต่ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
โดย คุณพ่อประสงค์ วงษ์วิบลู ย์สิน ประธานพิธเี ปิ ดกิจกรรม + สัมผัส
ความเชื่อทีม่ ชี วี ติ จากผูส้ งู วัย + รูเ้ รียน ให้สนุ กมีความสุขสาหรับผูส้ งู วัย
(AEC) โดย ผูอ้ านวยการ กศน.อาเภอ และ กศน.ตาบลโพนสูง
+ เรือ่ งแจ้งให้ทราบจากฝา่ ยสวัสดิการ อบต.ตาบล + สุขอนามัยผูส้ งู วัย
ต้องเรียนรู้ โดยเจ้าหน้าที่ รพ.สต. + ประเมินกิจกรรมร่วมกัน
หลังจากสวดภาวนาปิ ดกิจกรรม นักเรียนผูส้ งู วัยรับประทานอาหาร
เทีย่ งร่วมกัน ด้วยใบหน้าทีเ่ ปี่ ยมด้วยรอยยิม้ ..>
๒

ต่อหน้า ๕

คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ
คณะอนุกรรมการคาทอลิ กเพื่อผู้สงู อายุ จัดประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงาน ครัง้ ที่ ๓/๒๐๑๗ เมือ่ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ทีห่ อ้ งประชุม
ชัน้ ๒ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง โดยมีคณ
ุ พ่อจิตตาภิบาล, ทีป่ รึกษา
คณะอนุกรรมการฯ, ประธานชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิก และผูป้ ระสานงานชมรมฯ
จาก ๑๐ สังฆมณฑล เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน การประชุมเริม่ โดย..
คุณพ่อวิ โรจน์ นันทจิ นดา นาภาวนาราพึงไตร่ตรองพระวาจา (ฟป ๒:๑-๖)
จากนัน้ นา คณะกรรมการอ่านวิสยั ทัศน์-พันธกิจของพระศาสนจักรคาทอลิกใน
ประเทศไทย ค.ศ.๒๐๑๗ "ชุมชนศิษย์พระคริสต์เจริญชีวติ ประกาศข่าวดีใหม่"
และสาระสาคัญของกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกใน
ประเทศไทย ค.ศ.๒๐๑๕ ข้อที่ ๒๗ ย่อหน้าที่ ๒ และ ๓ เฉพาะทีเ่ กีย่ วกับการ
เคารพศักดิ ์ศรีและสิทธิของผูส้ งู อายุฯลฯ รวมถึงการสวดบทภาวนาขอพรเพื่อเข้าใจรัก และดาเนินชีวติ ตาม
กฤษฎีกาฯร่วมกัน ซึง่ คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริ ฐ จิตตาภิบาล คณะอนุกรรมการฯ ชีแ้ จงเพิม่ เติมว่า
กฤษฎีกาฯเป็ นเรือ่ งของการอภิบาล การฟื้นฟูพระศาสนจักรทุกระดับ
ในประเทศไทย มีวสิ ยั ทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนทิศทางงานอภิบาล
ระดับชาติ ทีท่ ุกสังฆมณฑลต้องนาไปจัดทาแผนงานอภิบาลตามบริบท
ของแต่ละแห่ง เพื่อให้เกิดการปฏิบตั แิ ละติดตามประเมินผลลงไปถึง
ระดับสภาภิบาลวัดต่างๆในสังฆมณฑล เพื่อให้เกิดชุมชนศิษย์พระคริสต์อย่างแท้จริง
ซึง่ คณะกรรมการดาเนินงานผูส้ งู อายุระดับชาติ ในฐานะเป็นแกนนาทีม่ ศี กั ยภาพและมี
หน้าทีต่ อ้ งมีส่วนร่วมในการผลักดัน ขับเคลื่อนงานผูส้ งู อายุให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
อย่างมีคุณภาพ เป็ นไปตามขัน้ ตอนและบูรณาการอย่างเหมาะสม จึงจาเป็นทีค่ ณะกรรมการต้องศึกษาติดตามเรียนรู้
กฤษฏีกาฯให้เข้าใจและนาไปปฏิบตั ไิ ด้ โดยให้คดิ ว่ากฤษฎีกาฯเป็ นสายประคาทีต่ อ้ งอยูต่ ดิ ตัวและใช้สวดภาวนาสม่าเสมอ
และให้นากฤษฎีกาติดมาในการประชุมทุกครัง้ สรุปประเด็นสาคัญในการประชุมฯ :๑. คุณธนันท์ฉาย สวิตต์นนั ตชัย ได้รายงานสรุปสาระสาคัญจากการเป็ น
ตัวแทน เข้าร่วมเวทีสร้างความเข้าใจเรือ่ งสถานการณ์ สิทธิและการบริการ
บัตรทอง เมือ่ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ จัดโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(พอช.) ซึง่ คุณพ่อไพรัช ได้กล่าวยา้ ให้แกนนาผูส้ งู อายุให้ความสนใจและ
มีส่วนร่วมในเวทีระดับต่างๆ เพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ของผูส้ งู วัย ๒. ผูแ้ ทนทัง้ ๑๐ สังฆมณฑลฯ รายงาน
ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิทนิ งานประจาปี ๒๐๑๗ ตามลาดับทีละ
สังฆมณฑล เพื่อให้ทป่ี ระชุมได้แลกเปลีย่ นเรียนรูว้ ธิ กี ารดาเนินงานของกันและกัน พร้อมทัง้
เป็นการกากับ ติดตามผล และกระตุน้ ให้มกี ารใช้แผนฯ เป็นเครือ่ งมือในการดาเนินงานให้
บรรลุผลอย่างมีคุณภาพ ๓.พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครัง้ ที่ ๒
๔. ร่วมกันประเมินผลการจัดงานชุมนุมผูส้ งู อายุคาทอลิกระดับชาติ ครัง้ ที่๑๒/๒๐๑๗ ซึง่
ในภาพรวมจัดงานได้ด-ี ดีมาก และให้ขอ้ เสนอแนะ
ในการจัดงานชุมนุมฯครัง้ ต่อไป รวมถึงรายงาน
การเงินการจัดงานชุมนุ มผูส้ งู อายุฯระดับชาติ ทัง้ ใน
ส่วนของอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง และ
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ งู อายุ
๓

ต่อหน้า ๔

ต่อจากหน้า ๓

๕. อาจารย์เชษฐ ชาวนาแก้ว ประธานชมรมผูส้ งู อายุ
สังฆมณฑลราชบุรี ได้รายงานความพร้อมในการเป็ น
เจ้าภาพจัดงานชุมนุมผูส้ งู อายุคาทอลิกระดับชาติ ครัง้ ที่ ๑๓/๒๐๑๘
ซึ่งสังฆมณฑลราชบุรี เป็ นเจ้าภาพ ว่าได้จดั ประชุมคณะกรรมการ
บริหาร พร้อมด้วยคุณพ่อจิตตาธิการ (คุณพ่อประสิทธิ ์ รุจริ ตั น์) เพือ่
วางแผนกาหนดวันเวลาและสถานทีใ่ นการจัดงานชุมนุ มระดับชาติ ปี
๒๐๑๘ แล้ว โดย พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริ ญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี รับฟงั ให้ขอ้ สังเกต และข้อ
เสนอแนะในการเป็นเจ้าภาพจัดงานเป็ นอย่างดี และยา้ ว่าเป็นโอกาสทีท่ ุกวัดในสังฆมณฑลราชบุร ี จะได้มสี ่วนร่วมในการเป็ น
เจ้าภาพ และบริการสังฆมณฑลอื่นๆทีม่ าร่วมงาน โดยทีป่ ระชุมมีมติเห็นด้วยกับสถานที่
จัดงานให้เป็ น "กลุ่มโรงเรียนดรุณาราชบุร"ี มี คุณพ่อเสนอ ดาเนิ นสดวก อุปสังฆราช
เป็นประธานจัดงาน และ คุณพ่อจาเนี ยร จิ ตเสรีวงศ์ เป็นประธานด้านสถานทีจ่ ดั งาน
ซึง่ จะมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการจัดงานฝา่ ยต่างๆขึน้ ในลาดับต่อไป สาหรับวันจัดงาน
คณะอนุกรรมการมีมติกาหนดเป็นวันศุกร์ท่ี ๒๗ - วันเสาร์ท่ี
๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ ส่วนหัวข้องานชุมนุ มฯจะกาหนดในการ
ประชุมฯครัง้ ต่อไป โดยทางส่วนกลางจะเข้าประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการทีเ่ ป็นเจ้าภาพจัดงานในช่วงเดือนกันยายน และ
พฤศจิกายน รวม ๒ ครัง้ เพื่อช่วยให้มคี วามพร้อมมากทีส่ ุดใน
การจัดเตรียมงาน ๖. คณะอนุกรรมการพิจารณากาหนดหัวข้อเรือ่ งและวิทยากร และวางแผน
ในการจัดสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๐๑๗ วันที่ ๒๘ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กาหนดให้แต่ละสังฆมณฑล ส่งคณะกรรมการ แกนนา
ผูส้ งู อายุ และผูป้ ระสานงานชมรมฯเข้าร่วมการสัมมนาฯประจาปี อย่างน้อยสังฆมณฑลละ ๘ คน
โดยขอให้เรียนเชิญคุณพ่อจิตตาธิการ มาร่วมด้วย
สุดท้าย.. อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ อัครสังฆมณฑล
ท่าแร่ฯ สังฆมณฑลจันทบุร ี และอุบลราชธานี ได้มอบ
เงินโครงการจิตอาสาหาทุนช่วยเหลืองานผูส้ งู อายุ
(เงินออมวันละบาท) รอบที่ ๒ ให้คณะอนุกรรมการฯ
นาไปดาเนินการจัดสรร ตามวัตถุประสงค์โครงการ
ต่อไป โดยมีคุณพ่อไพรัช และ คุณพ่อวิโรจน์ เป็น
ผูร้ บั มอบก่อนทีจ่ ะนาสวดภาวนาปิดประชุม..อย่างไรก็ดใี นโอกาสนี้ ทางคณะกรรมการฯ นาโดย
คุณสอางค์ สุรพัฒน์ อาจารย์เชษฐ ชาวนาแก้ว ร่วมกันอวยพรวันเกิดให้แก่ คุณพ่อไพรัช
คุณพ่อวิโรจน์ และกรรมการทีเ่ กิดในเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ในช่วงพักการประชุมครึง่ เช้า
..ตามแผนปฏิบตั งิ านผูส้ งู อายุฯกาหนดการประชุมครัง้ ต่อไปวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ นี้ดว้ ย.>
ปฏิทินกิจกรรม

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย

วันที่ ๑๒ - ๑๔ สิ งหาคม ๒๕๖๐ : จัดโครงการอบรมพัฒนา “การอบรมเตรียมผูอ้ บรมการดูแลผูป้ ว่ ยแบบประคับประคอง”
(Training for the trainer in Palliative Care) ณ ศูนย์อภิบาลสุขภาพหลุยส์โชเวต์ สามพราน จ.นครปฐม
วันที่ ๑๘ สิ งหาคม ๒๕๖๐ : จัดประชุมคณะกรรมการชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ ครัง้ ที่ ๓/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชัน้ ๑๑
อาคารรวมจิตรเพียรธรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ตัง้ แต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ : จัดประชุมคณะอนุ กรรมการคาทอลิกเพือ่ ผูส้ งู อายุ ครัง้ ที่ ๔/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชัน้ ๒
ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพ ตัง้ แต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
๔

ต่อจากหน้า ๒

สังฆมณฑลราชบุรี

กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล
ชมรมผูส้ งู อายุสงั ฆมณฑลราชบุรี ได้จดั การประชุมคณะกรรมการ
ชมรมฯครัง้ ที่ ๓/๒๐๑๗ เมือ่ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม
สานักพระสังฆราชฯ โดยมี คุณพ่อประสิ ทธิ์ รุจิรตั น์ จิตตาธิการชมรมฯ นา
ราพึงพระวาจา สวดภาวนาเปิ ดการประชุมฯ
อาจารย์เชษฐ ชาวนาแก้ว ประธานชมรม
ผูส้ งู อายุฯสังฆมณฑลราชบุรี เป็ นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยสมาชิกเครือข่ายเข้าร่วมประชุม
อย่างพร้อมเพรียงกัน และประธานชมรมฯได้ใช้โอกาสนี้มอบมาลัยกร และกล่าวต้อนรับ
คุณพ่อเปาโล ปิ ยะศักดิ์ ว่องไว จิตตาธิการ โรงพยาบาลซานคามิลโล
บ้านโปง่ ผูอ้ านวยการบ้านสิทธิดาฯ และ ผูช้ ่วยจิตตาธิการชมรมผูส้ งู อายุ สังฆมณฑลราชบุร ี ทีม่ าร่วม
ประชุมฯด้วย สาระสาคัญในการประชุมฯ ๑. ทีป่ ระชุมรับทราบมติคณะกรรมการบริหาร สังฆมณฑล
ราชบุรี เห็นชอบโครงการชมรมผูส้ งู อายุ ประจาปี ๒๕๖๐ จานวน ๕ โครงการ และอนุ มตั งิ บประมาณ
สนับสนุน จานวน ๑๔๙,๗๙๙ บาท ๒. การพิจารณาเตรียมการเป็ นเจ้าภาพจัดงานชุมนุ มผูส้ งู อายุฯ
ระดับชาติ ครัง้ ที่ ๑๓/๒๐๑๘ ระหว่างวันศุกร์ท่ี ๒๗ และวันเสาร์ท่ี ๒๘ เมษายน ๒๐๑๘ โดย "กลุ่มโรงเรียนดรุณาราชบุรี" ใน
การดูแลของ คุณพ่อ ดร.จาเนี ยร จิ ตเสรีวงศ์ เป็ นเจ้าภาพด้านสถานที่ และ คุณพ่อเสนอ ดาเนิ นสดวก อุปสังฆราช เป็น
ประธานจัดงานฯ โดยการสนับสนุ นของ พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริ ญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี และมีสว่ นร่วม
ของทุกวัด/โรงเรียน และทุกภาคส่วนในสังฆมณฑลราชบุรี ในการบริการแก่สงั ฆมณฑลอื่นๆ ทีม่ าร่วม ซึ่งสังฆมณฑลจะมีการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงานฝา่ ยๆต่าง เพือ่ จัดเตรียมงานให้มคี วามพร้อมมากทีส่ ดุ ทัง้ ทางด้านสถานทีพ่ กั รับรอง สถานที่
ประกอบพิธกี รรมและอื่นๆในงาน ด้านอาหาร ด้านการแสดง ด้านพิธกี รรม/พิธกี ารมอบ
เกียรติบตั รและใบพรผูส้ งู อายุตวั อย่างและลูกกตัญญูระดับชาติ/ การประกวดชมรมผูส้ งู อายุ
ดีเด่น ฯลฯ ด้านการต้อนรับและการประชาสัมพันธ์ ด้านงบประมาณ และการประสานงาน
กับองค์กร หน่ วยงานและผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง ซึ่งในช่วง เดือนกันยายน และ เดือนพฤศจิกายน
คณะอนุ กรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ งู อายุ โดย คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริ ฐ จิตตาภิบาล และ
คุณพ่อวิ โรจน์ นันทจิ นดา ประธานคณะอนุ กรรมการฯ จะมาร่วมประชุม ติดตามงานและ
ความพร้อมร่วมกับคณะกรรมการฯด้วย ๓. พิจารณากาหนดจัดการแข่งขันโบวลิง่ การกุศล
ชมรมผูส้ งู อายุสงั ฆมณฑลราชบุร ี (องค์กรสาธารณประโยชน์) ณ บ้านโปง่ โบวล์ จัดขึน้ ในวันเสาร์ท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ จานวน
ทีมเป้าหมาย ๑๕๐ ทีม บัตรทีมละ ๒,๕๐๐ บาท จากเครือข่ายชมรมผูส้ งู วัย, ชมรมสภาภิบาลวัด,โรงเรียนต่างๆ,พระสงฆ์ นักบวช
ชายหญิง, ศิษย์เก่าบ้านเณร, ศิษย์เก่าโรงเรียนดรุณาราชบุร,ี บุคคลและองค์กรหน่ วยงานทั ่วไป โดยจะมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการ
ดาเนินงานจัดการแข่งขัน จาหน่ ายบัตรทีมแข่งขัน จัดเตรียมการแข่งขัน และอื่นๆต่อไป สาหรับวัตถุประสงค์ของการจัดแข่งขันฯ
เพือ่ หารายได้สนับสนุนการจัดงานชุมนุ มผูส้ งู อายุฯ ครัง้ ที่ ๑๓/๒๐๑๘ ทีต่ อ้ งใช้งบประมาณของสังฆมณฑลเป็ นจานวนมาก และ
เพือ่ หารายได้เป็นงบประมาณดาเนินงานของชมรมผูส้ งู อายุสงั ฆมณฑลราชบุรี ซึ่งในแต่ละปี มกี ารใช้งบประมาณในการดาเนินงาน
โครงการเพือ่ ประโยชน์ของสมาชิกผูส้ งู วัยในด้านต่างๆ เป็นจานวนมาก ๔. รับทราบกาหนดการจัดงานชุมนุ มผูส้ งู อายุระดับ
สังฆมณฑลราชบุรี ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก สมุทรสงคราม ในวันเสาร์ท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยการสนับสนุน
ของ คุณพ่อเสนอ ดาเนินสดวก อุปสังฆราชและเจ้าอาวาส เพือ่ ประโยชน์และความดีของคริสตชนฯผูส้ งู วัยและส่วนรวมด้วย
๕. รับทราบกาหนดการจัดการอบรมฟื้นฟูจติ ใจคณะกรรมการ-ผูป้ ระสานงานผูส้ งู อายุ สังฆมณฑลราชบุรี ประจาปี ๒๕๖๐ ณ
วัดนักบุญอักแนส ชัฎปา่ หวาย ในวันเสาร์ท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยการสนับสนุ นของ คุณพ่อ ดร.วุฒิชยั อ่องนาวา เจ้าอาวาส
๖. พิจารณาการจัดกิจกรรม "สถานีแบ่งปนั ความสุขผูส้ งู วัย(ศิษย์พระคริสต์) ชมรมผูส้ งู อายุสงั ฆมณฑลราชบุร ี ครัง้ ที่ ๑/๒๕๖๐"
ณ วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบือ้ ง จ.ราชบุร ี ในวันเสาร์ท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยการสนับสนุ นของ
๕

ต่อหน้า ๖

ต่อจากหน้า ๕

คุณพ่อวิ โรจน์ เสียงไพเราะ เจ้าอาวาส ในด้านสถานทีแ่ ละอาหารกลางวัน สาหรับผูส้ งู วัย
ทีส่ นใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้สามารถแจ้งชื่อ-นามสกุล ผ่านไลน์กลุ่มผูส้ งู อายุสงั ฆมณฑลราชบุรี
ได้ตลอดเวลา จนถึงสิน้ เดือนกรกฎาคม โดยสมาชิกรุน่ แรกทีเ่ ข้าร่วมจานวน ๓๐ คน จะได้
รับเสือ้ ทีมฟรีทา่ นละ ๑ ตัวด้วย ซึ่งกิจกรรมสถานีแบ่งปนั ความสุขผูส้ งู วัยฯนี้ จัดขึน้ เพือ่ ศึกษา
และพัฒนารูปแบบการดาเนินงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีความเหมาะสมในการสร้างสุขผูส้ งู วัย
และนาไปสูก่ ารจัดตัง้ โรงเรียน (ศิ ษย์พระคริ สต์) สร้างสุขผู้สงู วัย ชมรมผู้สงู อายุสงั ฆมณฑลราชบุรี โดยความร่วมมือกับ
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี ชมรมสภาภิบาลวัดสังฆมณฑลราชบุรี และคณะกรรมการเพือ่ ฆราวาส โดยอาจจะ
บูรณาการหลักสูตรการพัฒนาคริสตชนฆราวาสผูส้ งู วัยกับ "สถาบันพัฒนาฆราวาสคริสตชน" ตามความมุง่ หวังของกฤษฎีกา
สมัชชาใหญ่ฯ ๒๐๑๗ และข้อเสนอแนะของ พระคุณเจ้าปัญญา กฤษเจริ ญ รวมถึง
ทีป่ ระชุมคณะอนุ กรรมการคาทอลิกเพือ่ ผูส้ งู อายุ และ คุณพ่อวัชศิ ลป์ กฤษเจริ ญ
จิตตาธิการ คณะกรรมการเพื่อฆราวาส สังฆมณฑลราชบุรี นอกจากนี้ทป่ี ระชุมฯ
ยังมีมติเห็นสมควรให้เรียนเชิญ ท่าน ดร.วัลลภ เจียรวนนท์ รองประธาน
สมาคมผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทย และ อาจารย์พิบลู ย์ ยงค์กมล เจ้าของโรงเรียนใน
เครือสารสาสน์ เป็ นกรรมการทีป่ รึกษาตามข้อเสนอของ อาจารย์เชษฐ ชาวนาแก้ว
ประธานชมรมผูส้ งู อายุสงั ฆมณฑลราชบุรี สาหรับ
กิจกรรมและโครงการต่างๆของชมรมทีจ่ ะดาเนินการในช่วงเดือนมิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๐ นี้
ให้คณะกรรมการและชมรมเครือข่ายระดับวัด ใช้แผนปฏิบตั งิ าน / ปฏิทนิ กิจกรรมงานผูส้ งู อายุ
สังฆมณฑลราชบุรี ประจาปี ๒๐๑๗ เป็ นเครือ่ งมือในการบริหารจัดการขับเคลื่อน ดาเนินงาน
และติดตามประเมินผล เพือ่ ยกระดับคุณภาพงานและศักยภาพ รวมถึงคุณประโยชน์และความดี
ของผูส้ งู อายุตามทีค่ ณะอนุ กรรมการฯเพือ่ ผูส้ งู อายุได้เสนอแนะ จากนัน้ คุณพ่อประสิทธิ ์ รุจริ ตั น์
จิตตาธิการ ได้มอบให้ คุณพ่อปิ ยะศักดิ ์ ว่องไว ผูช้ ่วยจิตตาธิการชมรมฯ นาสวดภาวนาปิ ดประชุม... ซึ่งคุณพ่อได้กล่าวชื่นชมถึง
ศักยภาพและความตัง้ ใจจริงของคณะกรรมการฯ ด้วย ...>>
สังฆมณฑลอุดรธานี

ชมรมผูส้ งู อายุวดั พระวิ สุทธิ วงศ์
บ้านโพนสูง สังฆมณฑลอุดรธานี จัดงานต้อนรับ
คุณพ่อเปาโล ประสงค์ วงษ์วิบลู ย์สิน ทีร่ บั มอบหมาย
คุณพ่อเจ้าอาวาส วัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง จากสานักมิสซังฯอุดรธานี..
และ เมื่อวันที่ ๑๒ มิ ถนุ ายน ๒๕๖๐ ชมรมผูส้ งู อายุวดั พระวิสทุ ธิวงศ์
บ้านโพนสูง ได้รบั โล่ เป็ น ชมรมติ ดดาวคุณภาพดีเด่น จาก

กรมอนามัยที่ ๖ ขอนแก่น ให้เป็ นชมรมผูส้ งู อายุฯ
ทีม่ กี ารจัดดาเนินงาน ๓ ปี อย่างสม่าเสมอ .
สมาชิกในชมรมผูส้ งู อายุฯทุกท่าน ขอบคุณพระเป็ นเจ้า
สาหรับในวันแห่งความสุข แห่งความสาเร็จอีกวันหนึ่ง ..>>
๖

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ

คุณวงศ์ศักดิ์ อังกูรสุทธิพันธ์
รายงานสรุปการสัมมนาฯ

แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
โครงการสัมมนาบุคลากรผู้ทางานผู้สงู อายุ ณ ศูนย์ฝึกอบรม
อภิบาลบ้านผูห้ ว่าน เมือ่ วันที่ ๒๕ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยมี
คุณพ่อธนันชัย กิ จสมัคร จิตตาภิบาลงานผูส้ งู อายุฯ วจนพิธเี ปิ ด
การสัมมนาบุคลากรผูท้ างานผูส้ งู อายุ และ
เรียนเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ ๓ ท่าน
สรุปสาระสาคัญได้ดงั นี้ :๑. พระสังฆราชยอแซฟ ชูศกั ดิ์ สิ ริสทุ ธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา
บรรยายหัวข้อ “ผู้สงู อายุกบั งานศาสนสัมพันธ์” + ศาสนสัมพันธ์ คือ
การเสวนา รวมทัง้ ความสัมพันธ์ทางบวกและสร้างสรรค์ ระหว่างศาสนาแบบบุคคลต่อบุคคล และแบบ
หมูค่ ณะต่อหมูค่ ณะของผูท้ ม่ี คี วามเชื่อต่างกัน เพือ่ ทาให้เกิดความเข้าใจและเพิม่ พูนกันและกัน โดยกระทา
ในบรรยากาศของความเคารพต่อความจริงและอิสรภาพ รวมทัง้ การเป็ นพยานยืนยัน และการออกค้นหา
ความเชื่อในศาสนาของตน + หลักการทาศาสนสัมพันธ์ (๑) เอาอคติออก
(๒) ไปหาเขาด้วยความเป็ นมิตร อัธยาศัย+อารมณ์+บุคลิกดี (๓) พูดเพือ่ ประโยชน์ของผูฟ้ งั ให้เขา
ได้สติ ได้ขอ้ คิด (๔) ความแตกต่างคือธรรมชาติทส่ี วยงาม อย่าพยายามให้เขาเหมือนเรา (๕) เราต้อง
เรียนรูท้ จ่ี ะอยู่ดว้ ยกันอย่างสันติ ในความแตกต่างหลากหลาย + วิธกี ารทาศาสนสัมพันธ์ เริม่ ด้วยการ
เสวนาพูดคุย (เสวนาด้วยชีวติ เสวนาทางวิชาการ เสวนาทางจิต เสวนาโดยการทางานเพือ่ สังคม)
+ หลักการสานเสวนา (๑) ไม่มวี าระซ่อนเร้น (๒) ปฏิสมั พันธ์กนั อย่างมนุ ษย์ เห็นอกเห็นใจกัน
(๓) สนทนากันด้วยโอกาสอันเท่าเทียม (๔) บอกความคิด ความเชื่อ จุดยืนของตนให้ชดั เจนตัง้ แต่แรก
(๕) ฟงั เหตุผลของกันและกันอย่างลึกซึ้ง ตัง้ ใจ (๖) ใจกว้าง ยอมรับการวิพากษ์วจิ ารณ์ความเชื่อ
ความคิดและจุดยืนของตนได้ (๗) ซื่อสัตย์และจริงใจต่อตนเองและคูส่ นทนา (๘) ไว้วางใจว่าคนอื่น
ก็มเี หตุผล (๙) ไม่ปะปนหลักการกับการปฏิบตั ิ (๑๐) ตระหนักว่าการสานเสวนาไม่ใช่คาตอบสุดท้าย
ของทุกปญั หา + เงือ่ นไขสาคัญ (๑) เคารพ จริงใจ เท่าเทียมกัน (๒) ไม่ใช่การโน้มน้าวให้เปลีย่ นความเชื่อ
(๓) ไม่ใช่การโต้เถียง เพือ่ เอาชนะ (เคร่งแต่อย่าคลั ่งศาสนา)
๒. คุณวุฒินันท์ สามิ ภกั ดิ์ พูดหัวข้อ “รักและรับใช้ตามแบบอย่างพระเยซูเจ้า “ + พระเยซูทรง
เป็นแบบอย่างผูร้ บั ใช้สงู สุด (๑) ทรงยึดมั ่นในพันธกิจทีไ่ ด้รบั มอบหมาย คือ ไถ่กมู้ นุ ษยชาติ (๒) ทรงติดต่อ
พระบิดาอยู่เสมอโดยอธิษฐานภาวนา (๓) ทรงฟงั เสียงพระบิดา (๔) ทรงอุทศิ ตัวอย่างเต็มที่ (๕) ทรงเจริญ
ชีวติ แห่งความชื่นชมยินดีเสมอ (๖) ทรงยืนหยัดแม้วา่ จะยากเย็นแค่ไหนหรือต้องเดียวดาย (๗) ทรงกล้าหาญ
(๘) ทรงให้คณ
ุ ค่าและความสาคัญแก่ผอู้ ่นื (๙) ทรงภาวนาเพือ่ ศิษย์ของพระองค์ (๑๐) ทรงรับใช้ประชาชน (๑๑) ทรงรักพวกเขา
+ การตอบรับกระแสเรียก "รักและรับใช้" คือการทาตามอย่างพระเยซูเจ้า พันธกิจสูงสุด คือ
การไถ่กมู้ นุ ษยชาติ แต่ไม่ตอ้ งถึงกับตายบนกางเขน ทาได้โดย (๑) เอาใจใส่ดแู ลคนทุกข์ยาก
คนต่าต้อยทีส่ ดุ หรือชายขอบสังคม (๒) อวยพร ภาวนา จัดหาสิง่ จาเป็ นสาหรับเขา ทัง้ ด้าน
ร่างกายและจิตวิญญาณ (อย่าลืมคนรอบข้างใกล้ชดิ ) (๓) สุภาพ ถ่อมตน ใจอ่อนหวาน
(๔) ละความหยิง่ จองหอง (๕) สร้างสะพานเชื่อมหา แทนการสร้างกาแพงกีดกัน (๖) สามารถ
รอคอย (เงียบๆ) รอวันทีพ่ ระเจ้าจะทรงยกย่อง (๗) ฟงั ไตร่ตรอง เรียนรูอ้ ดีตเพือ่ อนาคต
(๘) ไว้วางใจต่อพระอาจารย์ ให้เป็ นไปตามน้ าพระทัย (๙) รับใช้ตามรอยพระอาจารย์มากกว่า
ความทะเยอทะยานอยาก(เกียรติยศ) (๑๐) สละการได้รบั การรับใช้ แต่เป็ นสุขทีร่ บั ใช้ผอู้ ่นื
(๑๑) ไม่ใช้อานาจ (๑๒) ทางานเป็ นทีมออกไปสืบสานพันธกิจ สรุป "สุภาพ ถ่อมตน รัก-รับใช้ ช่วยเหลือดูแลคนอื่นโดยเฉพาะ
ผูด้ อ้ ยโอกาส โดยไม่ใช้อานาจ ไม่หวังลาภ ยศ สรรเสริญ แต่วางใจให้พระนาทาง ร่วมทางานเป็ นทีม สืบสานพันธกิจ"
๗

ต่อหน้า ๘

ต่อจากหน้า ๗

๓. คุณพ่อพรศักดิ์ ชื่นจิ ตอภิ รมย์ พูดเรือ่ ง “ครอบครัวศักดิ์ สิทธิ์ พระพรแห่งชีวิตผู้สงู วัย สุขแท้ที่เมตตาสู่พนั ธกิ จ
สรุปดังนี้ : ๑. ชีวติ คือพระพรทีพ่ ระมอบให้ ๒. พระพรแห่งชีวติ ผูส้ งู วัย (๑) ทรงเตรียมสิง่ ดีๆ แห่งชีวติ (เกียรติ คุณค่า ศักดิ ์ศรีคลังแห่งภูมปิ ญั ญา) (๒) ทรงไม่ปล่อยให้โดดเดีย่ ว มีผรู้ ว่ มทาง มีครอบครัว เครือญาติ เพือ่ นในสังคม
(๓) ทรงขัดขวางการทาลายชีวติ การทาลายล้างชีวติ เป็ นสิง่ ไม่ทรงปรารถนา ๓. ใช้ชวี ติ (พระพร) ที่
เหลืออยู่ดาเนินรอยตามอย่างครอบครัวศักดิ ์สิทธิ ์ (ครอบครัวพระเยซูเจ้า) เพือ่ ทาพันธกิจต่อไป
(๑) รับใช้พระเจ้า แพร่ธรรม (๒) ทาตนให้น่าเคารพ นับถือ มีเหตุผล มีความมั ่นคงในความเชื่อ
ความรัก ความอดทน ประพฤติตนเหมาะสม (๓) สะสมบุญ
เป็ นมรดกทางจิตใจส่งผ่านไปยังลูกหลาน รุน่ ต่อๆไป (๔) อธิษฐานภาวนา
(๕) เป็ นทีป่ รึกษา ให้คาแนะนา (๖) ให้ความรักแก่ เด็ก
คนปว่ ย คนทุกข์ยาก คนชรา เป็ นต้น ..
๔. แบ่งปันประสบการณ์ การทางานแต่ละเขต โดย
คณะกรรมการ แกนนาผูส้ งู อายุฯระดับเขต ร่วมแบ่งปนั ฯ
การจัดสัมมนาบุคลากรผู้ทางานผู้สงู อายุ ในปี ๒๐๑๗
มีผเู้ ข้าร่วม ๑๐๗ ท่าน จาก ๓๕ วัด ใน ๖ เขต ของ
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ...>>
แผนกอภิ บาลผู้สงู อายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
จัดประชุมคณะกรรมการงานผูส้ งู อายุฯ ระดับสังฆมณฑล และ
ระดับเขต นาโดย คุณพ่อธนันชัย กิ จสมัคร ผูจ้ ดั การ
แผนกอภิบาลผูส้ งู อายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สรุปได้ดงั นี้ :
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จัดประชุมคณะกรรมการฯ โดยมี
คุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล จิตตาธิการผูส้ งู อายุเขต ๖ และ คุณพ่อโดมิ นีโก จิตตาธิการผูส้ งู อายุ
เขต ๒ เข้าร่วมประชุม ณ วัดนักบุญอันนา ท่าจีน โดยมีหวั ข้อในการประชุมดังนี้ + ติดตามรายงาน
การจัดกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของแต่ละเขต + แจ้งและติดตามโครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงาน
ผูส้ งู อายุระดับชาติและกองทุนผูส้ งู อายุฯพร้อมทัง้ เสนอแนะวิธดี าเนินการ + ติดตามความพร้อมการ
จัดสัมมนาบุคลากรผูท้ างานผูส้ งู อายุแต่ละวัด/เขต ทีจ่ ะจัดขึน้ ในวันที่ ๒๕ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ณ บ้านผูห้ ว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม + แจ้งจานวนผูส้ งู อายุทม่ี อี ายุ ๙๐ ปี ขน้ึ ไป ..>>
วันที่ ๑ มิ ถนุ ายน ๒๕๖๐ คุณเบญจภรณ์ กาญจนพงศ์ เจ้าหน้าทีแ่ ผนกอภิบาลผูส้ งู อายุ
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมประชุมกับคณะกรรมการผูส้ งู อายุ
เขต ๑ ณ ห้องประชุมฝา่ ยสังคม กรุงเทพฯ อาคารเซนต์โธมัส
ชัน้ ๕ โดยมีเนื้อหาการประชุมดังนี้ :- + ติดตามรายชื่อผูส้ งู อายุ
ดีเด่นและลูกกตัญญูทจ่ี ะได้รบั มอบใบประกาศนียบัตร ใน
งานชุมนุมผูส้ งู อายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
+ ประเมินการจัดสัมมนาผูท้ างานผูส้ งู อายุ ทีผ่ า่ นมา
+ จัดทาประวัตผิ สู้ งู อายุตดิ เตียงเป็ นรูปเล่ม + ติดตามโครงการฟื้ นฟูจติ ใจ
ทีจ่ ะจัดขึน้ ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ + ติดตามรายงานกิจกรรมทีท่ าใน
แต่ละวัด ..>>
ต่อหน้า ๙
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วันที่ ๒๐ มิ ถนุ ายน ๒๕๖๐ ร่วมประชุมคณะกรรมการผูส้ งู อายุ
เขต ๕ ณ วัดพระตรีเอกภาพ (วัดหนองหิน) จ.นครปฐม มีหวั ข้อ
การประชุมดังนี้ : + รายงานผลการจัดแสวงบุญและร่วมงานชุมนุ ม
ผูส้ งู อายุระดับชาติ + ติดตามและประเมินผลการจัดสัมมนาผูท้ างาน
ผูส้ งู อายุ ณ บ้านผูห้ ว่าน + แจ้งจานวนผูท้ จ่ี ะเดินทางไปร่วมงาน
ชุมนุ มผูส้ งู อายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ทีจ่ ะจัดขึน้ ใน วันที่ ๒๒
กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ วัดพระวิสทุ ธิวงส์ ลาไทร + รายงาน
ความเคลื่อนไหวกิจกรรมทีท่ าในแต่ละวัด + ติดตามรายชื่อผูส้ งู อายุตดิ เตียง + แจ้งจานวนและ
รายชื่อผูส้ งู อายุทม่ี อี ายุ ๙๐ ปี ขน้ึ ไป + ติดตามบัญชีรายชื่อผูส้ งู อายุของแต่ละวัดให้เป็ นปจั จุบนั ..>>
วันที่ ๒๒ มิ ถนุ ายน ๒๕๖๐ ร่วมประชุมกับคณะกรรมการผูส้ งู อายุ
เขต ๓ ณ วัดธรรมมาสน์นกั บุญเปโตร บางเชือกหนัง โดยมีเนื้อหา
ในการประชุมดังนี้ :- + ติดตามโครงการออมเงินวันละบาท + ติดตามกิจกรรมทีท่ าในแต่ละวัด
ภายในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๐ + เรือ่ งเสนอ
เพือ่ ทราบและพิจารณางาน โครงการเขต ๓ ปี ๒๐๑๗
(๑) งานชุมนุ มสารสายใยรัก เขต ๓ ครัง้ ที่ ๑๔ ทีจ่ ะ
จัดขึน้ ใน วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ (๒) งานฟื้ นฟูจติ ใจ
คณะกรรมการเขต ๓ ทีจ่ ะจัดขึน้ ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ..>>
คุณพ่อธนันชัย กิ จสมัคร ผูจ้ ดั การแผนกอภิบาลผูส้ งู อายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
จัดโครงการฟื้นฟูจติ ใจคณะกรรมการผูส้ งู อายุ ทัง้ ๖ เขต ณ
วัดนักบุญอันนา ท่าจีน จ.สมุทรสาคร เมือ่ วันที่ ๓๐ มิ ถนุ ายน
๒๕๖๐ (๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.) กาหนดการจัดงานมีดงั นี้ :+ รังฟงั ข้อคิด-ข้อเตือนใจ ในหัวข้อ “ความเชื่อแท้” โดย
คุณพ่อสุวนาถ กวยมงคล เป็ นวิทยากร + รับศีลอภัยบาป
+ พิธบี ชู าขอบพระคุณ และรับประทานอาหารร่วมกัน ..>>
<< เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ >>
ชมรมผู้สงู อายุฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เขต ๖ (อยุธยา/อ่างทอง)
จัดงานชุมนุ มผูส้ งู อายุ เขต ๖ ณ วัดมารียส์ มภพ (บ้านแพน) ต.เสนา
อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริ ฐ
จิตตาภิบาล คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ ผูส้ งู อายุ ร่วมงานฯครัง้ นี้ดว้ ย
คุณพ่อไพฑูรย์ หอมจิ นดา และพระสงฆ์อาวุโส เขต ๖ อีก ๓ ท่าน
ร่วมถวายบูชามิสซาขอบพระคุณ.. มีผสู้ งู อายุจาก ๘ วัดในเขต ๖ มาร่วมงานประมาณ ๓๕๐ คน และ
ตัวแทนทีไ่ ด้รบั ใบเชิดชูเกียรติ + ผูส้ งู อายุคาทอลิกตัวอย่าง ๖ ท่าน + ลูกกตัญญูต่อบุพการี ๕ ท่าน
การจัดงานชุมนุมฯครังนี
้ ้ นายอาเภอ อ.เสนา และ ท่านพระครูฯเจ้าอาวาส
พระภิกษุอกี ๖ รูป จากวัดกระโดงทอง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา และ
ผูส้ งู อายุชาวพุทธ จานวนรวม ๘๐ ท่าน ให้เกียรติรว่ มงานชุมนุ มในครัง้ นี้ .>>
<< เมื่อวันที่ ๒๘ มิ ถนุ ายน ๒๕๖๐ >> คุณพ่อธนันชัย กิ จสมัคร ผูจ้ ดั การ
แผนกอภิบาลผูส้ งู อายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ไปมอบใบเกียรติบตั รให้แก่
ผูส้ งู อายุทม่ี อี ายุ ๙๐ ปี ขน้ึ ไป (หรือตัวแทน) ณ วัดนักบุญอันนา ท่าจีน จ.สมุทรสาคร ..>>
๙

“สิ่งที่เราหว่าน เราก็จะเก็บเกี่ยว”

อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ

กลุ่มอนุรกั ษ์พนั ธุข์ ้าวพื้นเมือง “ข้าวหอมดอกข้าวฮัง”
บ้านโคกสะอาด โดย คุณพ่อชัยวิ ชิต บรรเทา ผูอ้ านวยการ
ศูนย์สงั คมพัฒนาและจิตตาภิบาลงานผูส้ งู อายุ อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
คุณพ่อประยูร พงษ์พิศ และ
คุณพ่อพนม ลือประสิ ทธิ์ ร่วมวจนพิธกี รรมสวดภาวนา
เสกพันธุข์ า้ วพืน้ เมือง สูข่ วัญข้าว พร้อมกับชาวบ้านก่อนลง
ปลูกในแปลงนา ทีว่ ดั นักบุญยอห์นบอสโก (บ้านโคกสะอาด)
ต.อุ่มจาน อ.กุสมุ าลย์ จ.สกลนคร
เมื่อวันที่ ๑๔ มิ ถนุ ายน ๒๕๖๐
(ร่วมลงแขกดานา สูป่ ีท่ี ๑๔) ณ
แปลงนาสาธิต “นาโคกหอมดอกฮัง”
(ทีน่ าของอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง) ..>>
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

คณะกรรมการบริ หารชมรมผู้สงู อายุวดั แม่พระประจักษ์เมืองลูรด์ หาดใหญ่
จัดงานชุมนุ มผูส้ งู อายุเขตใต้ตอนล่าง สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
เมื่อวันเสาร์ที่ ๓ มิ ถนุ ายน ๒๕๖๐ มีกจิ กรรมอบรม
"ความสาคัญของการภาวนา" โดย คุณพ่อยอห์น แปร์ติเล
เจ้าอาวาสและจิตตาภิบาล และเรือ่ ง กฤษฎีสมัชชาใหญ่
พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ๒๐๑๕ “ ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวติ ประกาศข่าวดีใหม่" โดย
คุณครูพรสวัสดิ ์ เลิศวิทยาวิวฒ
ั น์ และ คุณครูปณญวีร์ มโนสันติภาพ และมีการตรวจวัดความดันโลหิต
ประเมินประสิทธิภาพการนอน โดย คุณยูเลียนนา พงศ์ธนสาร และ คุณนงนุ ช หริรกั ษาพิทกั ษ์ สมาชิก
กลุ่มเวชบุคคลเขตสงขลา กิจกรรมสันทนาการ โดย คุณดุลเชษฐ วิรยิ ะสมบัติ
และการพบปะ-พูดคุย ชีแ้ จงเรือ่ งการจัดตัง้ กลุ่มผูส้ งู อายุฯ
ระดับวัด โดย คุณครูชยั รัตน์ ศรีสวุ รรณ ผูป้ ระสานงาน
ผูส้ งู อายุสงั ฆมณฑลสุราษฎร์ธานี และพิธบี ชู าขอบพระคุณ
ปิดงานชุมนุม โดย คุณพ่อยอห์น แปร์ตเิ ล เป็ นประธาน มีผสู้ งู อายุจากวัดต่างๆ ใน
เขตภาคใต้ตอนล่าง (ตรัง สงขลา ยะลา ปตั ตานี นราธิวาส) ร่วมงานฯทัง้ หมด ๔๘ คน
คณะกรรมการผู้สงู อายุ สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ออกเยีย่ ม
ผูส้ งู อายุฯ + คุณพ่อประเสริ ฐ สมงาม เจ้าอาวาส วัดนักบุญยอแซฟ
ถ้าสิงห์ ส่งศีลผูส้ งู อายุ ผูป้ ว่ ย พร้อมกรรมการ
ผูส้ งู อายุ สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
+ คุณสุธดิ า พรหมภักดี ออกเยีย่ มเยียนผูส้ งู อายุ
อาสนวิหารราฟาแอล โดยการสนับสนุ นของ
คุณพ่อเจ้าวัด + เยีย่ มผูป้ ว่ ยติดบ้าน รวม ๓ ราย
ทีว่ ดั อัครเทวดามีคาแอล สมหวัง จ.สุราษฎร์ธานี ..>>
๑๐

สังฆมณฑลเชียงใหม่

แผนกงานสุขภาพอนามัย (งานผู้สูงอายุ) แผนกงานสังคมพัฒนาและ
ฝา่ ยงานแพร่ธรรมจัดกิจกรรมอบรมบ้านขุนอมลองและหมูบ่ า้ นข้างเคียง เมือ่
วันอาทิ ตย์ที่ ๑๑ มิ ถนุ ายน ๒๕๖๐ เนื้อหาหลัก ๑. การดูแลสุขภาพด้วยตนเองและ
การกินอาหารเมือ่ เข้าสูว่ ยั ผูส้ งู อายุ ๒. อาหารสมุนไพรทีเ่ กิดจากธรรมชาติทผ่ี สู้ งู อายุ
และชุมชนควรรักษาไว้ไม่ให้สญ
ู พันธุ์ ๓. ดูวดี โี อ ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก
ตอน พระสันตะปาปา ทรงตรัสให้กาลังใจผูส้ งู อายุ (วันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๐๑๕) ทรง
กล่าวว่า พระจะไม่ทอดทิง้ และพระองค์ยงั ทรงเน้นย้าว่า แม้สงั คมจะไม่สนใจพวกเรา
ผูส้ งู อายุ แต่พระเจ้าไม่เคยทอดทิง้ พวกเรา ในความเป็ นจริงแล้วพระเจ้าทรงเรียกเรา
ให้กา้ วเดินตามพระองค์ในช่วงเวลาของชีวติ รวมถึงช่วงวัยชราภาพด้วย ซึ่งจะเป็ น
ช่วงเวลาทีเ่ ปี่ยมไปด้วยพระหรรษทานพิเศษ และ พระพันธกิจของพระเจ้า ดังนัน้
วัยชราภาพจึงไม่ใช่ช่วงเวลาทีเ่ ราจะมายอมแพ้หรือจะกลายเป็ นส่วนเกินของสังคม..>>
วันเสาร์ที่ ๑๗ มิ ถนุ ายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการผูส้ งู อายุ ได้
จัดประชุมเตรียมการจัดงานชุมนุ มผูส้ งู อายุคาทอลิก
สังฆมณฑลเชียงใหม่ ทีจ่ ะจัดขึน้ ใน วันศุกร์ท่ี ๒๘ วันเสาร์ท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์สงั ฆมณฑล
เชียงใหม่ และได้แบ่งบทบาทหน้าทีร่ บั ผิดชอบตาม
ความถนัดของแต่ละคน และในวันนี้เองได้มกี าร
คัดเลือกประธานคณะกรรมการผูส้ งู อายุฯสังฆมณฑลเชียงใหม่ คือ
นางทัศนีย์ ทุมกานนท์ รองประธานคือ นายอรรณพ หลิมไพบูลย์ .>>
สังฆมณฑลจันทบุรี

เครือข่ายชมรมผู้สงู อายุ

วัดนักบุญฟิ ลิ ปและยากอบ (วัดหัวไผ่) องค์กรสาธารณประโยชน์
๑.จัดกิจกรรมเป็ นประจาทุกเดือน (พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๐)
+ ลงทะเบียน + ตรวจสุขภาพ + ร่วมพิธบี ชู าขอบพระคุณ และจัด
โครงการฝึ กอบรมอาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้จนั ทน์ สาหรับผูส้ งู อายุ
ตาบลโคกขีห้ นอน ซึ่งได้ตดิ ต่อเชิญวิทยากรมาสอนวิธกี ารประดิษฐ์
ดอกไม้จนั ทน์ โดย คุณพ่อวิ เชียร ฉันทพิ ริยกุล คุณพ่อเจ้าอาวาส
วัดหัวไผ่ ให้การสนับสนุ นและเข้าร่วมกิจกรรมฯ คุณวันทนา เอ้าเจริ ญ ผูป้ ระสานงานผูส้ งู อายุฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี พร้อมด้วยอาสาสมัครมาให้บริการตรวจสุขภาพแก่ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมฯ..
๒.โครงการเยีย่ มผูส้ งู อายุตดิ บ้าน ติดเตียง โดยมี คุณพ่อสมภพ แซ่โก
ส่งศีลผูป้ ว่ ยตามบ้าน และ สังฆานุกร อิ ทธิ พล หางสลัด มอบเครือ่ ง
อุปโภคและบริโภคให้กบั
ผูส้ งู อายุตามบ้าน โดยออก
เยีย่ มในบริเวณเขตวัดและ
ชุมชนใกล้เคียง พร้อมกับ
กลุ่มเวชบุคคลฯ และ
อาสาสมัครชุมชนฯ..>>
๑๑

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

ฝ่ ายสังคมสังฆมณฑลอุบลราชธานี ร่วมกับ อาสนวิ หารเเม่พระนิ รมลอุบลราชธานี พีน่ ้องเครือข่ายใน
พระศาสนจักร คณะนักบวช องค์กรเครือข่ายสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน แม่มลู จากัด ศูนย์สงั คมพัฒนา คณะพลมารี
กลุ่มผูส้ งู อายุ และแผนกผูส้ งู อายุสงั ฆมณฑลอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมใจกันประดิษฐ์
ดอกไม้จนั ทน์ เพือ่ ถวายเป็ นพระราชกุศล แด่..
พระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่ ๓๐ มิ ถนุ ายน ๒๕๖๐ โดยได้รบั การ
อนุ เคราะห์วทิ ยากรมาสอนฯ จากศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียนอุบลราชธานี ..>>
สังฆมณฑลนครราชสีมา
กลุ่มผูส้ งู อายุ อาสนวิ หาร
แม่พระประจักษ์ที่เมืองลูรด์ นครราชสีมา
ไปร่วมส่งศีลมหาสนิทให้ผสู้ งู อายุ ผูเ้ จ็บปว่ ยตามบ้าน
กับ คุณพ่อสุเทพ ประทุมตรี รวมทัง้ หมด ๖ บ้าน
รับศีลฯ ๗ ท่าน คุณป้าทิก ผูพ้ นั ประสิทธ์ คุณดรุณี คุณมยุร ี
คุณยายบุตร คุณยายชะอุม่ และ คุณยายมาย และมีแนวคิดการ
ดัดแปลงรถเข็นทีม่ อี ุปกรณ์ตดั ผม ตัดเล็บ ทาความสะอาดบ้าน
เครือ่ งฉายหนัง เพือ่ ออกให้บริการตามคุม้ ในหมูบ่ า้ นคาทอลิกด้วย ..>>

โครงการมหาพรตงดเหล้าบุหรี่

จัดประชุมคณะกรรมการทางานและคณะภาคีภาครัฐ ร่วมประสาน พลังไปสูเ่ ป้าหมายและ
ความสาเร็จของโครงการ เมือ่ วันที่ ๑๘ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ณ อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ มีพระสังฆราช (มุขนายก)
ทางคริสต์ คือ พระสังฆราชยอแซฟ พิ บูลย์ วิ สิฐนนทชัย
ร่วมด้วย ศ.นพ.ประกิ ต เวที สาธกกิ จ (ผูร้ ว่ มก่อตัง้ สสส.)
ผูจ้ ดั การมูลนิธเิ มาไม่ขบั ผูแ้ ทนจากสายด่วน hotline ๑๖๐๐ ช่วยเลิกบุหรี่ และ
นายแพทย์คานวณ อึ้งชูศกั ดิ์ ผูท้ รงคุณวุฒิ สสส./ ประธานเวชบุคคลคาทอลิกฯ
ตลอดจนแกนนาเครือข่ายจาก ๓ สังฆมณฑล คือ อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
สังฆมณฑลอุดรธานี และสังฆมณฑลนครสวรรค์ นาร่องโครงการฯ ..>>

กลุ่มผูส้ งู อายุและชุมชนคาทอลิ กวัดพระวิ สทุ ธิ วงศ์
บ้านนิ รมัย อ.กุสมุ าลย์ จ.สกลนคร อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯได้รบั ทุน จาก
สถานทูตออสเตรเลีย ประจาประเทศไทย ภายใต้โครงการ DAP จัดทา
รถเข็นเคลือ่ นทีใ่ ห้บริ การเพือ่ สุขภาพผู้สงู วัย และเด็กในชุมชน เป็ นการจัดบริการ
สวัสดิการสังคมสูช่ ุมชน + ให้บริการสือ่ ความรู้ +สิทธิประโยชน์กลุ่มเป้าหมาย
+ห้องสมุด เคลื่อนที่ + บริการตัดผมเสริมสวย + นันทนาการ และ เกมส์เสริมสร้าง
พัฒนาการเด็ก โดยมี คุณเอ นพรัตน์ ฝา่ ยหาทุน Caritas Thailand (กรรมาธิการ
ฝา่ ยสังคม) ผูป้ ระสานงาน/เสนอโครงการฯขอทุน ..ขอแสดงความยินดีกบั ชุมชนฯ .>>
๑๒

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม ( แผนกสุขภาพอนามัย) สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ
สานักอธิ การเจ้าคณะแขวงคามิ ลเลียน ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๐๑๗
แต่งตัง้ ทีป่ รึกษาเจ้าคณะคามิลเลียนแขวงประเทศไทย ปี ค.ศ.๒๐๑๗ - ๒๐๒๐
ขอแสดงความยิ นดี กับคณะทีป่ รึกษา .. คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริ ฐ เจ้าคณะแขวงคามิลเลียน
คุณพ่อชัยศักดิ์ ไทยสนธิ คณะทีป่ รึกษาและเหรัญญิกคณะ คุณพ่อภควี เส็งเจริ ญ
คณะทีป่ รึกษาและเลขาธิการ ภราดาจิ รวัฒน์ สุจิรานุธรรม คณะทีป่ รึกษา
คุณพ่อยอห์น คอนตาริ น คณะทีป่ รึกษา โอกาสนี้ ขอแสดงความยิ นดี กับ.
คุณพ่อวิ โรจน์ นันทจิ นดา ประธานคณะอนุ กรรมการคาทอลิกเพือ่ ผูส้ งู อายุ
(แผนกสุขภาพอนามัย) รับหน้าทีค่ ณ
ุ พ่อจิตตาภิบาล ณ บ้านผูส้ งู อายุราชสีมา นครราชสีมา
เมือ่ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ และได้เข้าเยีย่ มคารวะ และรายงานตัวต่อ พระคุณเจ้าชูศกั ดิ์ สิ ริสทุ ธิ์ ประมุข
สังฆมณฑลนครราชสีมา พร้อมคณะผูบ้ ริหารบ้านผูส้ งู อายุราชสีมา นาโดย คุณพ่อยอห์น คอนตาริน อธิการ
บ้านคามิลเลียน นครราชสีมา และ คุณพ่อรัชนัย อ้อมนอก ผูอ้ านวยการบ้านผูส้ งู อายุราชสีมา ..>>
สรุปงานเข้าร่วมเวทีสานพลังประชาชนขับเคลื่อนสังคมสวัสดิ การ
แก้ “กฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” (วันที่ ๕ - ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐)
ชมรมเครือข่ายผูส้ งู อายุคาทอลิ กประเทศไทย
(คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ งู อายุ) ส่งผูแ้ ทน
คณะกรรมการฯ คุณธนันท์ฉาย สวิ สตต์นันตชัย
เข้าร่วมเวทีสานพลังประชาชนขับเคลื่อนสังคม
สวัสดิ การ เมือ่ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (อพช.) บางกะปิ จานวน ๓๐๐ คน เป็นเวทีสร้าง ความเข้าใจเรือ่ งสถานการณ์
สิทธิและบริการของบัตรทอง ในประเด็น :- ๑. ระบบหลักประกันสุขภาพ (บัตรข้าราชการบานาญ
บัตรประกนสังคม บัตรทอง) ๒. ระบบดูแลผูส้ งู วัย: +กองทุนออมแห่งชาติ (มาตรการรองรับสังคมผูส้ งู วัย)
+ระบบการดูแลผูส้ งู วัย (เศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม) ๓. สิทธิและเสรีภาพของประชาชน นโยบายคนจน
+นโยบายลงทะเบียนคนจน (ลดความจน ลดความเหลื่มล้าได้หรือไม่) +สวัสดิการถ้วนหน้า ๕ ด้าน คือ
ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา บานาญชราภาพ ทีอ่ ยู่อาศัย และ ทีด่ นิ ทามาหากิน..
จากนัน้ ..ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. กลุ่มคน(รวมพลัง)รักหลักประกันสังคม จานวน
๑,๐๐๐ คน ยื่นหนังสือ ณ บริเวณหน้าทาเนียบรัฐบาล ประตู ๕ ขอให้ยุตกิ ารแก้ไขพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ แจงเนื้อหาเอือ้ ประโยชน์ภาครัฐ ลดบทบาทภาคประชาชน ทีอ่ าจลดทอน
โอกาสประชาชนเข้าบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ (ลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็ นธรรม ระบบสุขภาพมาตรฐาน
เดียว . เพือ่ เป็นโอกาสในการปรับแก้กฎหมายให้สามารถปฏิบตั กิ ารได้จริงยิง่ ขึน้ และจากการมีขอ้ เสนอ
ของภาคส่วนต่างๆในการแก้กฎหมายมาโดยตลอด จึงมีมติให้พจิ ารณาใน ๑๔ ประเด็น คือ
๑.การจ่ายเงินให้หน่วยงาน องค์กรทีไ่ ม่มสี ทิ ธิได้รบั ตามกฎหมาย (ตามคาสั ่งหนัวห้า คสช.) ๒.การจ่าย
เงินโดยตรงให้แก่บุคคลเท่านัน้ คือ จ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่านัน้ จ่ายอย่างอื่น ๆ ไม่ได้ ๓.กรอบการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกัน
สุขภาพให้สามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายอื่นๆของโรงพยาบาลรัฐได้ เช่น ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าตอบแทน ๔.เงินเหมาจ่ายรายหัว ให้
โรงพยาบาลนาไปจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆได้ ๕.การใช้เงินกองทุนเพือ่ ใครได้บา้ ง ๖.การร่วมจ่ายของประชาชน ๗.การใช้เงินกองทุน
เป็นเงินช่วยเหลือเบือ้ งต้นให้ ผูใ้ ห้บริการ ได้ ๘.การจ่ายเงินช่วยเหลือเบือ้ งต้น ควรจ่ายให้กบั ผูร้ บั บริการและผูใ้ ห้บริการทุกสิทธิ
รวมกลุ่มสิทธิ ข้าราชการและประกันสังคม และอื่นๆ ๙.การจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ โดย สปสช. ทัง้ การเจรจา
ต่อรองราคา การจัดซื้อยาร่วมตรงกลางแล้วส่งเป็ นยา เวชภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์ตรงให้กบั โรงพยาบาล ๑๐.คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (มีการปรับเพิม่ จานวนจาก ๓๐ คน เป็ น ๓๒ คน) ๑๓.สานักงานหลักประกันสุขภาพ เรือ่ งการบริหาร
๑๔.เลขาธิการ สปสช. (เปิ ดให้ผบู้ ริหารมูลนิธไิ ม่แสวงกาไร ภาคเอกชนไม่แสวงกาไร เข้าสมัครได้) ...>>
๑๓

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ กแห่งประเทศไทย จัดประชุมคณะกรรมการ
ชมรมเวชบุคคลฯ ครัง้ ที่ ๒/๒๐๑๗ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมชัน้ ๑๑ อาคารรวมจิตรเพียรธรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
กรุงเทพฯ นาโดย บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริ ฐ เลขาธิการฝา่ ยสังคมสภาพระสังฆราชฯ และจิตตาภิบาลเวชบุคคลฯ และ
นายแพทย์คานวณ อึ้งชูศกั ดิ์ ประธานคณะกรรมการฯ ทาหน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุม ร่วมด้วย
ผศ.นพ.วรวุฒิ จรรยาวนิ ชย์ ทีป่ รึกษาคณะกรรมการฯ คุณพ่อจิตตาธิการเวชบุคคลฯ คณะเซอร์
ซิสเตอร์ ผูแ้ ทนจากสังฆมณฑล และคาริตสั ไทแลนด์ รวม ๒๕ ท่าน .
สวดภาวนาเปิ ดการประชุม โดย คุณพ่อเฉลียว วาปี กัง จิตตาภิบาลฯ
สังฆมณฑลนครราชสีมา จากนัน้ ทีป่ ระชุมฯพิจารณาวาระการประชุมฯดังนี้
๑. คณะกรรมการเวชบุคคลฯมีมติรบั รองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ ๑/๒๕๖๐
๒. ผูแ้ ทนเวชบุคคลฯ ๖ สังฆมณฑลฯ (กรุงเทพ ท่าแร่ฯ จันทบุร ี เชียงใหม่
อุบลราชธานี และนครราชสีมา) รายงานกิจกรรมในช่วงทีผ่ า่ นมา
๓. ติดตามเรือ่ งสืบเนื่อง : ทีป่ ระชุมฯมีมติขอให้ประธาน
ชมรมเวชบุคคลของแต่ละสังฆมณฑลช่วยดาเนินการ :- ๑) เผยแพร่ชกั ชวนให้ม ี
สมาชิกเวชบุคคลฯมาร่วมงานฟื้นฟูจติ ใจและประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๐๑๗
ทีส่ งั ฆมณฑลนครราชสีมา (วันที่ ๒๑ -๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐) โดยต้องการให้มา
ร่วมงานฯกันให้มากทีส่ ดุ เนื่องจากครบรอบ ๕๐ ปี ของ
ชมรมฯ และจะมีพธิ มี ทุ ติ าจิต ขอให้เสนอชื่อสมาชิก
อาวุโสทีไ่ ด้ทาประโยชน์ ให้กบั ชมรมของสังฆมณฑล
เพือ่ เป็ นตัวอย่างและร่วมในพิธมี ทุ ติ าจิต.. ๒) การอบรม
“เตรียมผูอ้ บรมการดูแลผูป้ ว่ ยแบบประคับประคอง”
(Training for the trainer in Palliative Care) ขอ
ให้ช่วยหาผูท้ ส่ี นใจ และทางชมรมอยากให้มาเรียนรู้
แลกเปลีย่ นเรือ่ ง Palliative care ณ ศูนย์อภิบาล
สุขภาพหลุยส์โชเวต์ อ.สามพราน จ.นครปฐม จัดขึน้
ในวันศุกร์ท่ี ๑๒ - วันอาทิตย์ท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ .. ๓) การประชุมสัมมนา
ระดับภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟิก 21st Asia-Pacific Congress on Faith, Life
and Family จัดโดย องค์กรส่งเสริมชีวต
ิ เอเชียและองค์กรส่งเสริมชีวติ สากล
Human Life International (วันที่ ๒๔ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๐๑๗) ณ
บ้านผูห้ ว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม ขอเชิญชวนให้สมาชิกเวชบุคคลฯระดับสังฆมณฑลเข้าร่วมงานฯ
๔) ขอให้ม ีก ารจัด งานฉลอง ๕๐ ปี เ วชบุ ค คลคาทอลิก ฯในช่ ว งโอกาสวัน ผู้ป่ ว ยสากล ค.ศ.๒๐๑๘
(๑๑ กุ ม ภาพัน ธ์ ) เป็ น งาน ( event) ที่ม ีค วามหมาย ที่ห้อ งประชุ ม ชัน้ ๑๑
อาคารรวมจิต รเพีย รธรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุ ยส์ โดยจัดเวทีทอล์ค โชว์
(Talk show) เรื่อ งสุ ข ภาพอนามัย หรือ เรื่อ งราวดีๆ ที่ม ีค วามหมาย/ จัด บู ธ
(นิ ทรรศการ) ที่เกี่ยวข้อ งกับสุขภาพ ๖) จัดแกนนาเวชบุคคลฯร่วมทาเรื่อ ง
รณรงค์งดเหล้า/บุหรี่ ในช่วงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งอยู่ในช่วงเทศกาล
มหาพรตและปสั กา (๙๐ วัน) ให้ขอ้ คิดเห็นเพือ่ สร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องในเขตวัดคาทอลิก และจัดทาโปสเตอร์รณรงค์
โดยร่วมมือกับกรรมาธิการฝา่ ยสังคม (คาริตสั ไทยแลนด์) จัดทา Workshop เชิญแกนนาเวชบุคคลฯเข้าร่วมประชุมครัง้ ต่อไป
ตรงกับวันเสาร์ท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ..>>
๑๔

กิจกรรมชมรมเวชบุคคลฯระดับสังฆมณฑล
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ กอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
จัดโครงการ “ฟื้นฟูจติ ใจสมาชิกเครือข่ายเวชบุคคลคาทอลิกฯประจาปี ๒๐๑๗ “ เมือ่
วันเสาร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชัน้ ๑๑ อาคารรวมจิตเพียรธรรม
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ขอกราบขอบพระคุณ พระสังฆราชซิ ลวีโอ สิ ริพงษ์ จรัสศรี
ทีก่ รุณาเป็นผูอ้ บรม หล่อหลอม มโนธรรม หัวข้อ "Family in the Context of Catholic
Teaching : ครอบครัวในบริ บทของคาสอนพระศาสนจักร" โดยมีสมาชิกเวชบุคคลฯ
ระดับวัดในเครือข่ายต่างๆของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ สมาชิกเวชบุคคลฯสังฆมณฑล
จันทบุร ี ราชบุรี และท่าแร่ฯ เข้าร่วมงานด้วย..
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯทุกคนบอกว่าเสียดายทีเ่ วลาน้อยเกินไป
พระคุณเจ้าพูดให้พวกเราคิด ไตร่ตรอง ทาให้เข้าใจและสามารถ
นาไปปฏิบตั ใิ นงานเวชบุคคลฯได้จริง..
ในภาคบ่าย พระคุณเจ้ากรุณาโปรดศีลอภัยบาปและเป็ น
ประธานในพิธบี ชู าขอบพระคุณ ณ วัดพระจิตเจ้า ...>>
หลังจากจัดโครงการฟื้ นฟูจติ ใจเวชบุคคลฯ ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ
ได้จดั ให้มกี ารประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ
เวชบุคคล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และ
เวชบุคคลในระดับเครือข่ายวัด เช่น
+วัดกุหลาบทิพย์ +วัดแม่พระลูกประคา
(กาลหว่าร์) +วัดเซนต์จอห์น +วัดพระมารดานิจจานุ เคราะห์ คลองจั ่น +วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง
+วัดศีลมหาสนิท ตลิง่ ชัน +วัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ า และวัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่ ..>>
มูลนิ ธิเซนต์หลุยส์ ออกหน่ วยแพทย์เคลื่อนทีใ่ ห้บริการ
ณ ห้องเรียนรูเ้ พือ่ เด็กและครอบครัวแรงงานเพือ่ นบ้าน
อยู่ในบริเวณท่าเทียบเรือสงขลา เมือ่ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม
๒๕๖๐ นาทีมโดย คุณพ่อโชคชัย คูรตั นสุวรรณ
(รองประธานมูลนิธฯิ ) โดยมีแพทย์ตรวจรักษา ๒ ท่าน
และให้ความรูเ้ รือ่ งสุขภาพ ๑ ท่าน พร้อมทัง้ การบริการรับลงทะเบียน วัดความดันโลหิต
เจาะเลือด จ่ายยา มีพๆ่ี น้องๆแรงงานเพือ่ นบ้านและชาวไทย ซึ่งทางานอยูภ่ ายในท่าเรือ
ทัง้ เด็กและผูใ้ หญ่ รวม ๘๐ ราย มารับการตรวจรักษา การออกหน่ วยครัง้ นี้ ได้รบั ความ
ร่วมมือจากเจ้าหน้าทีศ่ นู ย์อภิบาลผูเ้ ดินทางทะเล สงขลา (Stella Maris) ..>>
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิ กวัดพระชนนี ของพระเป็ นเจ้า รังสิต
นาโดย นายแพทย์ปณต ยิ้ มเจริ ญ ตรวจสุขภาพขัน้ พืน้ ฐาน
ให้สตั บุรษุ ทีม่ าร่วมพิธบี ชู าขอบพระคุณ
เมือ่ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
-

๑๕

สังฆมณฑลนครราชสีมา

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ กสังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมกับ
โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ จัดกิจกรรมตามแผนงานฯปี ๒๕๖๐
๑.ออกหน่ วยแพทย์ปฐมพยาบาลในโอกาสต่างๆ นาโดย
นาโดย คุณพ่อจิตตาธิการเวชบุคคลฯ คณะเซอร์ แพทย์
พยาบาล และจิตอาสาเวชบุคคลฯสังฆมณฑลนครราชสีมา
+ ฉลองวัดนักบุญยอแซฟกรรมการ หนองห่าง นครราชสีมา
(วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๐๑๗) + ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ
กรรมการ หนองไม้ตาย นครราชสีมา (วันที่ ๒๐ พฤษภาคม
๒๕๖๐) + ฉลองวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึน้ สวรรค์ (โคกไค)
ชัยภูม ิ (วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
+ ฉลองวัดนักบุญเปโตร บ้านโนนแฝก
(วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐)..>>
๒. ออกเยีย่ มผูส้ งู อายุ ผูป้ ว่ ยติดบ้าน
ติดเตียง โดย คุณพ่อเฉลียว วาปี กัง
จิตตาภิบาลเวชบุคคลฯ ร่วมกับสภาวัด
มารียส์ มภพ ส่งศีลให้กบั ผูส้ งู อายุ.. และคณะเซอร์ พยาบาล
จิตอาสาเวชบุคคลฯเยีย่ มผูป้ ่วยติดเตียงทีบ่ า้ น ..>>
๓. จัดประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลฯ สังฆมณฑลนครราชสีมา
ครัง้ ที่ ๒/๒๐๑๗ เมือ่ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม
อังรี-ดอมินิค ชัน้ ๑ โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ โดย คุณพ่อเฉลียว วาปี กัง
จิตตาภิบาลเวชบุคคลฯ ทันตแพทย์มานิ ต ประกอบกิ จ ประธาน
เวชบุคคลฯสังฆมณฑลนครราชสีมา เซอร์เทแรส-เบเนดิ กต์ ไชยดวง
ร่วมด้วยคณะกรรมการเวชบุคคลฯ เพือ่ ติดตามงาน
และเรือ่ งแจ้งต่อทีป่ ระชุม :- + แจ้งการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
+ การฟื้นฟูจติ ใจ/ติดตามและพบปะเครือข่าย
+ การเตรียมความพร้อมเป็ นเจ้าภาพร่วมจัดงานฟื้ นฟูจติ ใจและประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี ค.ศ.๒๐๑๗
ในระดับชาติ + โครงการออกหน่ วยปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น ร่วมกับเวชบุคคลโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ ปี
๒๐๑๗ +สรุปผลการดาเนินงานปี ๒๕๕๙ + โครงการ-แผนปฏิบตั งิ านและปฏิทนิ กิจกรรม ปี ๒๕๖๐
มีผเู้ ข้าร่วมประชุมฯ จานวน ๑๒ ท่าน..>>
สังฆมณฑลเชียงใหม่

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ กสังฆมณฑลเชียงใหม่
ออกหน่ วยบริการตรวจสุขภาพ โอกาสงานบวชพระสงฆ์
๓ องค์ สังฆานุ กร ๒ องค์และฉลองอาสนวิหารพระหฤทัย
เชียงใหม่ เมือ่ วันเสาร์ท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ นาโดย
นายแพทย์เดชา คูวฒ
ุ ยากร ประธานเวชบุคคลฯ และ
ผศ.ศรีนวล วิ วฒ
ั น์ คณ
ุ ูปการ รองประธานเวชบุคคลฯ และ
ทีมงาน มีพน่ี ้องมารับบริการจานวน ๑๑๒ คน ... การให้บริการครัง้ นี้ ขอขอบคุณ
นายแพทย์วรรุจน์ รุจนพรหม และ แพทย์หญิ งปานจิ ตต์ เชี่ยวศิ ลปธรรม
ทีม่ าช่วยให้การบริการตรวจสุขภาพแก่พน่ี ้องของเราในครัง้ นี้ดว้ ย และขอขอบคุณ
คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริ ฐ ทีไ่ ด้บริจาคยาในการออกหน่ วยบริการครัง้ นี้ดว้ ย..>>

สังฆมณฑลจันทบุรี

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ กสังฆมณฑลจันทบุรี
คุณพ่อชัยศักดิ์ ไทยสนธิ จิตตาภิบาลเวชบุคคลฯ ศูนย์อภิบาลรักกางเขน จันท์
หมอน้อย และจิตอาสาเวชบุคคลฯ จัดหน่วยตรวจสุขภาพโอกาสต่างๆในเขตสังฆมณฑล
+ งานเปิ ดศูนย์อภิบาลผูเ้ ดินทางทะเล สเตล่ามาริส แสมสาร
Stella Maris Seafarers จังหวัดชลบุร ี มีผใู้ ห้บริการแพทย์ ๓ ท่าน
จากเวชบุคคลสังฆมณฑลราชบุรี ๑ ท่าน เวชบุคคลสังฆมณฑล
จันทบุร ี ๑ ท่าน แพทย์จากรพ.ชลบุรี ๑ ท่าน พยาบาลจาก
เวชบุคคลสังฆมณฑลจันทบุร ี ๑ ท่าน พยาบาลจากเวชบุคคล
สังฆมณฑลราชบุรี ๔ ท่าน ซิสเตอร์คณะรักกางเขนแห่งจันทบุร ี ๑ ท่าน และผูร้ ว่ มงาน ๒ ท่าน สัตบุรษุ
วัดแม่พระลูกประคาสัตหีบ ๔ ท่าน Camillian Task Force ๕ ท่าน
(วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐) สรุปยอดผูเ้ ข้ารับบริการตรวจสุขภาพ
โอกาสเปิ ดศูนย์ Stella Maris Seafarers รวม ๑๖๖ คน เป็ น ผูใ้ หญ่
ชาย ๓๖ คน เด็กชาย ๒๖ คน ผูใ้ หญ่หญิง ๗๘ คน เด็กหญิง ๒๖ คน
. + ร่วมออกหน่ วยปฐมพยาบาล เบือ้ งต้น โอกาสเปิ ด-เสกวัด และฉลอง
ชุมชนแห่งความเชื่อ วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า ศรีราชา จ.ชลบุรี
(วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐) ผูร้ ว่ มให้บริการตรวจสุขภาพ
พระสงฆ์ ๑ ท่าน ซิสเตอร์ ๑ ท่าน พยาบาล ๔ ท่าน เทคนิคการ
แพทย์ ๑ ท่าน เจ้าหน้าทีธ่ ุรการโรงพยาบาลพญาไท ๑ ท่าน
หมอน้อย ๑๑ คน มีผตู้ รวจวัดความดันโลหิต
๙๖ คน ตรวจระดับน้ าตาล ๒๙ คน ขอรับยาแก้ปวด ๔ คน
+ ออกหน่ วยตรวจสุขภาพผูม้ าร่วมฉลอง
บ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา จ.ชลบุรี
(วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐) ผูร้ ว่ มให้
บริการตรวจสุขภาพ พยาบาล ๔ ท่าน
เจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาล ๑ ท่าน ผูร้ บั บริการ
ตรวจความดันโลหิต ๓๐ คน ตรวจระดับ
น้ าตาล ๗ คน ขอรับยาแก้ปวด ๒ คน ..>>
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ กสังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลราชบุรี

จัดกิ จกรรมตามแผนปฏิ บตั ิ งาน ปี ๒๕๖๐ ในช่วงทีผ่ า่ นมา
๑. จัดงานเข้าเงียบฟื้ นฟูจิตใจ ประจาปี ๒๕๖๐
สมาชิกเวชบุคลคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี นาโดย
คุณพ่อวุฒิกรณ์ พันธุย์ ิ่ งยก จิตตาภิบาลฯ คุณสมจิ ตร์ ศักดิ์ สิทธิ กร ประธาน
เวชบุคคลฯมีผเู้ ข้าร่วม ๑๘ ท่าน ( ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
๒.ออกหน่ วยปฐมพยาบาล
ในโอกาสงานฉลองนักบุญอันตน
ทีว่ ดั นักบุญอันตน โคกมดตะนอย
จ.ราชบุร.ี การออกหน่ วยให้บริการ
โอกาสต่างๆในเขตสังฆมณฑลราชบุรี พระสังฆราชยอห์นบอสโกปัญญา กฤษเจริ ญ
มาร่วมรับบริการตรวจสุขภาพ วัดความดันโลหิต ร่วมกับสัตบุรษุ ทีม่ าร่วมงานฯ ..>>
๑๗

อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ กอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
ศูนย์สงั คมพัฒนาอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ร่วมกับ
แผนกเวชบุคคลอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ จัดกิจกรรมตามแผนงานฯปี ๒๕๖๐
๑. โครงการฟื้นฟูจติ ใจให้กบั สมาชิกเวชบุคคล ณ วัดราชินีแห่งสันติภาพ
กลาริสกาปูชนิ ท่าแร่ จ.สกลนคร เมือ่ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ มี
แพทย์ พยาบาล แกนนา และอาสาสมัครสนใจเข้าร่วมฯ เริม่ ด้วย..
วจนพิธกี รรมเปิ ดงานฟื้ นฟูจติ ใจฯ โดย คุณพ่อวีระเดช ใจเสรี
อุปสังฆราชฯ ให้สมาชิกเวชบุคคลฯ ไตร่ตรองชีวติ รับศีลอภัยบาป
และมิสซาบูชาขอบพระคุณ จากนัน้ .. ได้จดั เวทีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ โดย
คุณพ่อสุดใจ แสนพลอ่อน ผูช้ ่วยพระสังฆราชฝา่ ยสังคมฯ คุณพ่อชัยวิ ชิต บรรเทา
ผูอ้ านวยแผนกสังคมพัฒนา (งานเวชบุคคลฯ) มีสมาชิกเข้าร่วมงานฯ ทัง้ สิน้ ๒๓ คน พร้อมกับประชุมฯ
เลือกตัง้ คณะกรรมการเวชบุคคลฯ ครัง้ ที่ ๓/๒๐๑๗ ชุดใหม่ มีรายชื่อดังนี้ คุณฐิตาภรณ์ ฮองต้น ประธาน
คณะกรรมการฯ คุณวรางคณา ดิษเจริญ รองประธาน และ คุณภัทรเนตร สุนารัตน์ เลขานุการฯ ..
๒. ออกหน่ วยแพทย์ปฐมพยาบาลในโอกาสฉลองวัดอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
และงานบวชพระสงฆ์ใหม่ เมือ่ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๓. เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายดูแลผูป้ ว่ ยแบบ
ประคับประคอง (Palliative care)
จัดโดย โรงพยาบาลสกลนคร เมือ่
วันที่ ๒๘- ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
นาโดย + คุณพ่อชัยวิชติ บรรเทา
+ คุณบรรจง พรมมี + คุณรุง้ ลาวัลย์ อุดมเดช + คุณวรางคณา ดิษเจริญ และ
+ คุณกิจวัตร สะอาดเอีย่ ม เข้าร่วมโครงการฯ ..>>

ขอเรียนเชิญ

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสุขภาพอนามัย (คณะกรรมการเวชบุคคลฯ)
ขอพระประทานพละกาลัง เป็นพิเศษแด่..สุขภาพ ปรีชาญาณ ความสุข ความสาเร็จในหน้าที่
และงานของพระ ทุกประการด้วยเทอญ..

๑๘

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ กอุบลราชธานี นาโดย
คุณพ่อรังสันต์ วงอาษา จิตตาธิการเวชบุคคลฯอุบลราชธานี ซิ สเตอร์จนั ทร์จิลา ตาสว่าง
ผูป้ ระสานงานฯ คุณนิ ภาพร บูรณกิ จ ประธานชมรมเวชบุคคลฯ
คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ พยาบาล อสม. และสมาชิกจัดออกหน่ วย
ปฐมพยาบาลให้บริการตรวจสุขภาพ วัดความดันโลหิต ในโอกาส
ฉลองวัด บวชพระสงฆ์ ฯลฯ + ฉลองชุมชนวัดพระหฤทัย บ้านสีถาน
อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ มีผสู้ นใจรับบริการฯ รวม ๒๘ คน
(วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐) + วัดแม่พระเสด็จเยีย่ ม
บ้านคูสว่าง อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี มีผรู้ บั
บริการรวม ๓๘ คน (วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐)
+ วัดนักบุญอันตน หนองแก อ.กุดชุม จ.ยโสธร
ผูร้ บั บริการฯ ๑๐๓ คน (วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)
+ วัดนักบุญอันตน บ้านดวงเจริญ อ.วารินชาราบ
จ.อุบลราชธานี มีผรู้ บั บริการรวม ๖๔ คน
(วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐) + วัดพระหฤทัย
บ้านทัพไทย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ผูร้ บั บริการ
รวม ๑๑๗ คน (วันที่ ๒๔ มิถนุ ายน ๒๕๖๐๗) ขอพระอวยพรทุกท่าน..
ทีใ่ ห้การสนับสนุ นชมรมเวชบุคคลคาทอลิกอุบลราชธานี ด้วยดี >>
ความรู้จาก..กระทรวงสาธารณสุข “บัตรทอง
รทอง””

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสุขภาพอนามัย (คณะกรรมการผู้สูงอายุ)
ขอพระประทานพละกาลัง เป็นพิเศษแด่..สุขภาพ ปรีชาญาณ ความสุข ความสาเร็จในหน้าที่
และงานของพระ ทุกประการด้วยเทอญ..

๑๙

