กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๐ ฉบับที่ ๓/๒๐๑๗

คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิ กแห่งประเทศไทย ภายใต้ กรรมาธิ การฝ่ ายสังคมสภาพระสังฆราชคาทอลิ ก
แห่งประเทศไทย จัดให้มกี ารอบรมการเตรียมผูน้ าด้านการพยาบาลแบบประคับประคอง “Training for the trainer in
Palliative Care” ทีศ
่ ูนย์อภิบาลสุขภาพหลุยส์โชเวต์ อ.สามพราน จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ สิ งหาคม ๒๕๖๐
โดยความร่วมมือระหว่าง ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ กแห่งประเทศไทย และ ชมรมการ
พยาบาลแบบประคับประคอง อีกทัง้ ยังได้รบั ความร่วมมือจากเครือข่ายการพยาบาลแบบ
ประคับประคองเขต ๕ ซึง่ มีโรงพยาบาลนครปฐมเป็นแม่ขา่ ยให้คณะผูร้ บั การอบรมได้ศกึ ษา
ดูงานและแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีทงั ้ หมด ๓๕ ท่าน ประกอบด้วย พระสงฆ์
นักบวช แพทย์ ทันตแพทย์ อาจารย์พยาบาล พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข
นักสุขศึกษา และอาสาสมัครสุขภาพ จาก คณะนักบวชคามิลเลียน คณะพระหฤทัยพระเยซูเจ้า
ภายในฉบับนี้ :
แห่งกรุงเทพฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
ภาพกิ จกรรม / ข่าว
๑ - ๑๓
สังฆมณฑลจันทบุร ี เชียงใหม่ ราชบุร ี อุบลราชธานี และนครราชสีมา
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ภาพกิ จกรรม / ข่าว
๑๔ - ๑๙ โดยมี นาแพทย์คานวณ อึ้งชูศกั ดิ์ ประธานชมรมเวชบุคคลฯ เป็ น
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ งู อายุ
ประธานพิธเี ปิดการอบรมฯ ร่วมด้วย คณะกรรมการเวชบุคคลฯ ต่อหน้า ๒
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

ผศ.นพ.วรวุฒิ จรรยาวนิ ชย์ ทีป่ รึกษา ผศ.นาฎวิ มล งามศิ ริจิตต์
รองประธาน คุณพ่อชัยศักดิ์ ไทยสนธิ จิตตาภิบาลฯสังฆมณฑลจันทบุร ี
คุณพ่อโชคชัย คูรตั นสุวรรณ จิตตาภิบาลฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ โดย
มีทมี วิทยากร : อาจารย์สุรีย์ ลี้มงคล จากโรงพยาบาลศิรริ าช อาจารย์น้าทิ พย์ วิ ชิรมาลา จาก
โรงพยาบาลนครปฐม เซอร์มกั ดาเลนา ดาวดี ผูจ้ ดั การ
โครงการอบรมฯ คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
คุณพ่อกิ ตสดา คาศรี คณะนักบวชคามิลเลียน และ
อาจารย์หนูพิศ วริ วงศ์ (เวชกรรมแพทย์แผนไทย)
การอบรมเน้นการดูแลแบบประคับประคองด้วยระบบ
+ ส่งต่อจากโรงพยาบาลมาอยูท่ บ่ี า้ นและในชุมชน
+ การเยีย่ มอภิบาลผูป้ ว่ ยทีบ่ า้ นและครอบครัว
+ความเข้าใจทีถ่ ูกต้องในการดูแลแบบประคับประคอง
ประเด็นการดูแลผูป้ ว่ ยเรือ้ รังและระยะสุดท้าย ทัง้ เพื่อ
บรรเทาอาการและการประคับประคองด้าน
จิตใจและวิญญาณ การฟงั เสียงผูป้ ว่ ยด้วย
วาจาและการสื่อสารรูปแบบต่างๆ
+ ประเด็นด้านจริยธรรม และคาสอน
พระศาสนจักรเกี่ยวกับการดูแลผูป้ ว่ ยแบบ
ประคับประคอง ตลอดจนการรูจ้ กั เลือกใช้สมุนไพรเพื่อบรรเทาและป้องกัน
อาการทีก่ ่อกวนผูป้ ว่ ย.ผลการอบรมบรรลุวตั ถุประสงค์ในการสร้างผูน้ า
ของแต่ละสังฆมณฑลเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
และทักษะให้กบั ทีมเวชบุคคลในสังฆมณฑล
ของตนต่อไป... หลังจบการอบรมฯ
คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริ ฐ ผูช้ ่วยกรรมาธิการ
ฝา่ ยสังคม สภาพระสังฆราชฯ เป็ นประธานพิธมี อบ
ใบประกาศนียบัตรให้แก่ผผู้ ่านการอบรมฯ รุ่นที่ ๑
ประจาปี ๒๕๖๐ และในวันเสาร์ที่ ๑๙ สิ งหาคม ๒๕๖๐
ภายหลังการอบรม ๕ วัน ได้มกี ารประชุม
คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิก ทีอ่ าคาร
วันทามารีอา โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ซึง่
คณะกรรมการรับทราบผลการจัดอบรมฯ
และได้มอบหมายให้คณะทางานได้จดั ทา
..หนังสือคู่มือฉบับย่อ.. เพื่อให้แต่ละ
สังฆมณฑลได้นาไปใช้
ในสนามอภิบาลจริง
ต่อไป ..>

๒

“สถานีแบ่งปันความสุขผู้สูงวัย” สังฆมณฑลราชบุรี
จับมือกันก้าวทีละขั้นด้วย “รัก-แบ่งปัน-สร้างสุข”
สู่ “โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัยสังฆมณฑลราชบุรี”
ชมรมผูส้ งู อายุสงั ฆมณฑลราชบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่ายหลายฝา่ ย
ทัง้ ในระดับสังฆมณฑลและระดับชาติ จัดกิจกรรม “สถานี แบ่งปันความสุข
ผูส้ งู วัย” ครัง้ ที่ ๑/๒๐๑๗ เมื่อวันที่ ๕ สิ งหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่
วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบือ้ ง อ.โพธาราม จ.ราชบุร ี เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาและฟื้นฟูชวี ติ ของผูส้ งู วัย ให้มคี วามภูมใิ จในคุณค่าและศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์ และ
ในฐานะคริสตชนคาทอลิกทีส่ ามารถนาความรัก ความเมตตาของพระเจ้าไปสู่สงั คมได้อย่างมี
ประสิทธิผล ก่อให้เกิดความสุขสันติในชีวติ และความดีเพื่อสังคมส่วนรวมได้ตามกฤษฎีกา
สมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย คริสตศักราช ๒๐๑๕ และวิสยั ทัศน์พันธกิจของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย คริสตศักราช ๒๐๑๗ และแผนปฏิบตั งิ าน
อภิบาลและประกาศข่าวดี คริสตศักราช ๒๐๑๖-๒๐๒๐ ของสังฆมณฑลราชบุร ี โดยมี
พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริ ญ ประมุขสังฆมณฑล
คาทอลิกเขตราชบุร ี เป็ นประธานประกอบวจนพิธกี รรมเปิด
นายเชษฐ ชาวนาแก้ว ประธานชมรมผูส้ งู อายุสงั ฆมณฑลราชบุร ี เป็ น
ผูก้ ล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม และมีแกนนา
ผูส้ งู วัยจากชมรมเครือข่ายระดับวัด จานวน ๔๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ
นายเชษฐ ชาวนาแก้ว กล่าวว่า ชมรมผูส้ งู อายุสงั ฆมณฑลราชบุร ี ได้จดั
กิจกรรม “สถานี แบ่งปันความสุขผูส้ งู วัย” เพื่อนาไปสู่การจัดตัง้
“โรงเรียนสร้างสุขผูส้ งู วัยสังฆมณฑลราชบุรี” ตามแผนปฏิบตั งิ าน
ประจาปี ๒๐๑๗ เพื่อเป็น“เครือ่ งมือสาคัญ” ในการอบรมฟื้นฟูชวี ติ คริสตชน
ผูส้ งู วัยอย่างต่อเนื่อง เป็ นระบบ มีชวี ติ ชีวา ให้บรรลุถงึ เป้าหมายพันธกิจการประกาศข่าวดี
การสร้างความรักเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน ในหมูค่ ณะตามทีพ่ ระเยซูเจ้า
ทรงสอน โดยจัดหลักสูตรให้มกี ารภาวนาร่วมกัน การอ่านพระคัมภีร์
ร่วมพิธกี รรม เรียนรูค้ าสอน การแบ่งปนั ประสบการณ์ชวี ติ และเจริญชีวติ
พระวาจา การดูแลสุขภาพกายและจิตใจของตนเอง การอุทศิ ตนทางานเพื่อ
สังคม เอาใจใส่ผยู้ ากไร้ ผูส้ นใจทีต่ อ้ งการรูจ้ กั พระคริสตเจ้า และเป็ นพิเศษ
โดยเฉพาะผูส้ งู วัยทีถ่ ูกทอดทิง้ เพื่อการ“เป็นศิษย์พระคริสต์ดว้ ยชีวติ ”อย่างแท้จริง ภายใต้คาขวัญทีว่ ่า
“รัก แบ่งปัน สร้างสุข” ซึง่ ความสาเร็จทีเ่ กิดขึน้ ในวันนี้ .ขอขอบคุณ. คุณพ่อวิ โรจน์ เสียงไพเราะ
เจ้าอาวาสวัดอัครเทวดามีคาแอล คุณพ่อประสิ ทธิ์ รุจิรตั น์ จิตตาธิการ
ชมรมผูส้ งู อายุ คุณพ่อวัชศิ ลป์ กฤษเจริ ญ คุณพ่อปราโมทย์ นิ ลเพ็ชร์,
ซิสเตอร์, ประธานเวชบุคคลฯ สตรีอาสาสังฆมณฑลราชบุร,ี คณะวิทยากร
ทุกท่าน และพระคุณเจ้า ทีไ่ ด้กรุณาให้การสนับสนุ นฯ
กิจกรรมเริม่ ตัง้ แต่ เวลา ๐๘.๓๐ น. บรรดาแกนนาผูส้ งู วัยได้ทากิจกรรม
วาดภาพระบายสี เข้าแถวเคารพธงชาติ ขับร้องเพลงชาติ เหมือนกับนักเรียนในโรงเรียนสามัญ
ทัวไป
่ โดยสวมเสือ้ ยืดโปโลสีมว่ งทีส่ นับสนุนโดยร้านดาราศิ ลป์ โพธาราม อย่างพร้อมเพรียงกัน
ก่อนทีจ่ ะมี วงโยธวาทิ ต โรงเรียนเทพิ นทร์พิทยา ทีม่ าร่วมสนับสนุนเดินนาเข้าสู่หอ้ งเรียน
ร่วมกิจกรรม วจนพิธเี ปิดโดย พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปญั ญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑล
คาทอลิกเขตราชบุร ี เป็ นประธาน ..
ต่อหน้า ๔
๓

ต่อจากหน้า ๓

อาจารย์ธัญญา ศิโรรัตนธัญโชค : รายงานข่าว

จากนัน้ คุณพ่อวิ โรจน์ เสียงไพเราะ จิตตาธิการวิถชี ุมชนวัด สังฆมณฑลราชบุร ี ได้มอบให้
ซิ สเตอร์นิตวดา อ่อนเทศ นาแบ่งปนั ประสบการณ์การเยีย่ มผูป้ ว่ ย และให้ผสู้ งู วัยแต่ละกลุ่มร่วมแบ่งปนั
ประสบการณ์ชวี ติ แต่ละคน เพื่อเป็นการแลกเปลีย่ นเรียนรูว้ ธิ กี าร
ดูแลช่วยเหลือซึง่ กันและกันตามวิถคี ริสตชนดัง้ เดิม และรับฟงั การ
บรรยายในหัวข้อ“ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวติ ประกาศข่าวดีใหม่” โดย
คุณพ่อวัชศิ ลป์ กฤษเจริ ญ จิตตาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อ
คริสตชนฆราวาส ซึง่ เน้นการ “เป็นศิษย์พระคริสต์” ด้วยการดาเนิน
ชีวติ เป็ นประจักษ์พยาน เพื่อการประกาศข่าวดีดว้ ยความรัก การแบ่งปนั และการรับใช้ซง่ึ กันและกัน
มีชวี ติ หมูค่ ณะ สังกัดกลุ่ม/ชมรมต่างๆทางศาสนา มีการภาวนาร่วมกัน มีการทากิจการดีเพื่อผูอ้ ่นื และ
สังคมส่วนรวม นอกจากนี้ยงั มีการให้ความรูเ้ กีย่ วกับการดูแลรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิตใจให้สดชื่น
แจ่มใส โดยอาศัยกิจกรรมสันทนาการ/ดนตรี/การขับร้องเพลงและการออกกาลังกายอย่างเหมาะสม
โดย คุณพ่อปราโมทย์ นิ ลเพ็ชร์ และทีมงานจากศูนย์คาสอนสังฆมณฑลราชบุร ี เป็ นผูด้ าเนินรายการ
สันทนาการ คุณสมจิ ตร์ ศักดิ์ สิทธิ กร ประธานเวชบุคคลสังฆมณฑลราชบุร ี เป็นผูบ้ รรยายให้ความรู้
ในส่วนของกิจกรรมจิตอาสาเพื่อความดีของผูส้ งู วัยและสังคมในครัง้ นี้ บรรดาแกนนาผูส้ งู อายุได้
ร่วมกันจัดทาดอกไม้จนั ทน์ถวายแด่.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๙
พระผูเ้ สด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาทีส่ ุดมิได้
โดยมี คุณสุวณี ย์ วิ จิตรโชติ และคณะวิทยากรอีกสามท่านจากแผนกสตรี
สังฆมณฑลราชบุร ี ซึง่ มี คุณพรทิ พย์ คงกระพันธ์
เป็นผูน้ าการทาดอกไม้จนั ทน์ ซึง่ สังเกตเห็นได้ว่า..
ผูส้ งู วัยทีร่ ว่ มกิจกรรมในวันนี้ปฏิบตั กิ จิ กรรมต่างๆ
ด้วย ความกระตือรือร้น ยิม้ แย้มแจ่มใส มีความสุข
ได้สวดภาวนา แบ่งปนั ร้องเพลง ออกกาลังกาย และได้แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริยแ์ ละความเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน..>>
< พระคุณเจ้ายอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริ ญ ประมุข
สังฆมณฑลคาทอลิกเขตราชบุร ี ได้กล่าวในการให้สมั ภาษณ์
สื่อมวลชน RCTVราชบุรเี คเบิลทีว ี ว่า พระศาสนจักรคาทอลิก ให้
ความสาคัญ เห็นคุณค่า และเคารพในศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์ของ
คนทุกวัย ไม่ว่าเด็ก เยาวชน ผูใ้ หญ่ ผูห้ ญิง ผูช้ าย หรือผูส้ งู อายุ สาหรับวันนี้เป็นทีน่ ่ าชื่นชม
ยินดีทช่ี มรมผูส้ งู อายุสงั ฆมณฑลราชบุร ี ได้รว่ มมือกับหลายฝา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องจัดกิจกรรม “สถานี แบ่งปันความสุขผูส้ งู วัย”
เพื่อส่งเสริมโอกาส และพัฒนาศักยภาพผูส้ งู วัย ให้เป็ นผูส้ งู วัยทีม่ คี ุณภาพ มีความสุข และสามารถเป็ นศิษย์พระคริสต์
เจริญชีวติ ประกาศข่าวดีใหม่ และนาเอาความรูป้ ระสบการณ์ต่างๆทีไ่ ด้รบั กลับไปพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพผูส้ งู วัยในเขต
ชุมชนวัดและสังคมได้ ..>

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย

วันที่ ๒๑ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ : ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา และ
กลุ่มเวชบุคคล โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ เป็ นเจ้าภาพจัดงานฟื้ นฟูจติ ใจชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ
หัวข้อ “๕๐ ปีเวชบุคคลคาทอลิกประเทศไทย : ประจักษ์พยาน การอภิบาลสุขภาพ” และ
ประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๐๑๗ ณ บ้านผูส้ งู อายุราชสีมา จ.นครราชสีมา

องค์กรส่งเสริมชีวิต

ปฏิทินกิจกรรม

วันที่ ๒๔ - ๒๖ พฤศจิ กายน ๒๕๖๐ : จัดประชุมระดับภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟิก 21st Asia-Pacific Congress on
Faith, Life and Family จัดโดย องค์กรส่งเสริมชีวต
ิ เอเชียและองค์กรส่งเสริมชีวติ สากล Human Life International
ณ ศูนย์อบรมงานอภิบาล “บ้านผูห้ ว่าน” อ.สามพราน จ.นครปฐม

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ กแห่งประเทศไทย จัดประชุมคณะกรรมการ
ชมรมเวชบุคคลฯ ครัง้ ที่ ๓/๒๐๑๗ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๙ สิ งหาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุม อาคารวันทามารีอา โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ
นาโดย คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริ ฐ ผูช้ ่วยกรรมาธิการฝา่ ยสังคมสภาพระสังฆราชฯ และจิตตาภิบาลเวชบุคคลฯ
นายแพทย์คานวณ อึ้งชูศกั ดิ์ ประธานคณะกรรมการฯ ทาหน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุม ร่วมด้วย
ผศ.นพ.วรวุฒิ จรรยาวนิ ชย์ ทีป่ รึกษาชมรมฯ ผศ.นาฎวิ มล งามศิ ริจิตต์ คุณอิ สรี ตรีกมล
รองประธาน คุณพ่อโชคชัย คูรตั นสุวรรณ คุณพ่อชัยศักดิ์ ไทยสนธิ จิตตาธิการเวชบุคคลฯ
สังฆมณฑล คณะเซอร์ ซิสเตอร์ ผูแ้ ทนจากสังฆมณฑล รวม ๒๓ ท่าน จากนัน้ ทีป่ ระชุมฯพิจารณา
วาระการประชุมฯดังนี้ ๑. รายงานการประชุม ครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๐ ๒. ผูแ้ ทนเวชบุคคลฯสังฆมณฑล
รายงานกิจกรรมทีผ่ ่านมา ๓. ติดตามเรือ่ งสืบเนื่อง : ทีป่ ระชุมฯมีมติขอให้ประธานชมรมเวชบุคคลฯ
ของแต่ละสังฆมณฑลฯดาเนินการ :- ๑) เผยแพร่ชกั ชวนให้มสี มาชิกเวชบุคคลฯมาร่วมงานฟื้นฟูจติ ใจ
และประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๐๑๗ ทีบ่ า้ นผูส้ งู อายุราชสีมา นครราชสีมา โดยชมรมเวชบุคคลฯ
สังฆมณฑลนครราชสีมา และ โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ เป็ นเจ้าภาพจัดงานฯ ระหว่างวันเสาร์ท่ี ๒๑ วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยต้องการให้มาร่วมงานฯกันให้มากทีส่ ุดเนื่องจากครบรอบ ๕๐ ปี
ของชมรมฯ และร่วมพิธแี สดงมุทติ าจิตสมาชิกทีไ่ ด้ทาคุณประโยชน์ให้กบั ชมรมของสังฆมณฑลฯ
๒) เซอร์มกั ดาเลนา ดาวดี ผูจ้ ดั การโครงการอบรมฯ ชีแ้ จงผลการจัดอบรม
“เตรียมผูอ้ บรมการดูแลผูป้ ่วยแบบประคับประคอง” ณ ศูนย์อภิบาลสุขภาพ
บ้านหลุยส์โชเวต์ สามพราน เมือ่ วันที่ ๑๒-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ : การอบรม
บรรลุวตั ถุประสงค์ในการสร้างผูน้ าของแต่ละสังฆมณฑลเพื่อถ่ายทอดองค์
ความรูแ้ ละทักษะให้กบั ทีมเวชบุคคลในสังฆมณฑลของตน..
ทีป่ ระชุมเสนอมอบหมายให้คณะทางานได้จดั ทา หนังสือคู่มือฉบับย่อ
เพื่อให้แต่ละสังฆมณฑลได้นาไปใช้ในสนามอภิบาลจริงต่อไป.
๓) คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริ ฐ ชีแ้ จงกาหนดการจัดประชุมระดับภูมภิ าคเอเชีย
และแปซิฟิก 21st Asia-Pacific Congress on Faith, Life and Family
จัดโดย องค์กรส่งเสริมชีวติ เอเชียและองค์กรส่งเสริมชีวติ สากล Human Life
International ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๐๑๗ ณ บ้านผูห
้ ว่าน
อ.สามพราน จ.นครปฐม คาดว่าจะมีผเู้ ข้าร่วมจากประเทศในแถบเอเชีย
มาร่วมประชุมฯครัง้ นี้ ประมาณ ๒๐๐ คน (ฟิลปิ ปินส์ ๑๐๐ คน) ขอเชิญให้สมาชิกเวชบุคคลฯระดับ
สังฆมณฑลร่วมงานฯ ๔) ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ รับเป็นเจ้าภาพ
จัดงานฉลอง ๕๐ ปีเวชบุคคลคาทอลิกฯ และโอกาสวันผูป้ ว่ ยสากล
ครัง้ ที่ ๒๖ ปี ค.ศ.๒๐๑๘ (๑๑ กุมภาพันธ์) ณ ห้องประชุม ชัน้ ๑๑
อาคารรวมจิตรเพียรธรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ซึง่ ในโอกาสดังกล่าวชุมชนแห่งความเชื่อ
เขตวัดในสังฆมณฑลฯ จัดพิธศี ลี เจิมคนไข้ให้กบั ผูป้ ว่ ย ผูส้ งู อายุ ผูพ้ กิ าร (เชิงสัญลักษณ์)
ณ วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูรด์ พร้อมกันด้วย..
๕) ขอให้แกนนาเวชบุคคลฯร่วมทาเรือ่ งรณรงค์งดเหล้า /
งดบุหรีอ่ ย่างต่อเนื่อง.. การประชุมวันนี้. คุณจิ ตรา แท่ นชวาล นายกสมาคมคาทอลิกแห่ง
ประเทศไทย นาเสนอโครงการศูนย์บรรเทาใจ : ความหวังและกาลังใจของผูป้ ระสบปญั หา
ชีวติ .. จากนัน้ ในช่วงบ่าย..ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อติดตามกิจกรรม
ตามโครงการตามแผนปฏิบตั งิ านเวชบุคคลฯ ..>
๕

สังฆมณฑลจันทบุรี

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ กสังฆมณฑลจันทบุรี
คุณพ่อชัยศักดิ์ ไทยสนธิ จิตตาภิบาลเวชบุคคลฯ ศูนย์อภิบาลรักกางเขน จันท์
หมอน้อย และสมาชิกเวชบุคคลฯสังฆมณฑลจันทบุร ี ให้บริการตรวจสุขภาพ
+ ฉลองเปิด-เสกวัดนักบุญเบเนดิ กต์ เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ผูร้ ว่ มออกตรวจฯ
พระสงฆ์ ๑ ท่าน ซิสเตอร์ ๒ ท่าน จิตอาสาฯ ๑๐ คน มีผขู้ อรับบริการตรวจ
วัดความดันโลหิต ๘๒ ราย ตรวจระดับน้าตาล ๕ ราย (๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐)
+ บ้านพักผูส้ งู อายุ คามิ ลเลียน จันทบุรี จัดพิธถี วายพระพรชัยมงคล เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชิ นีนาถ
ในรัชกาลที่ ๙ เมือ่ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิง่ ยืนนาน อีกทัง้ .
บ้านพักผูส้ งู อายุได้มอบรางวัลแม่ดเี ด่นเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ได้แก่
คุณแม่ทวี มาตรอินภูม ิ และ คุณแม่เสาวนีย์ บุญช่วยเหลือ และ
มีการประกาศผลรางวัลโครงการ เพียงแค่ภาพ = ล้านความรูส้ กึ
รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ Ward ชวนชม และรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ Ward เฟื่องฟ้า และสุดท้ายมีการติดเข็มกลัดดอกมะลิ
แก่ผสู้ งู อายุทุกท่าน.. โอกาสนี้ ซิ สเตอร์ขวัญเรียม เพียรรักษา หมอน้อย
(ศูนย์อภิบาลรักกางเขน จันท์) ได้เข้าร่วมงานในพิธ ี
ให้กาลังใจ และนวดผ่อนคลายให้ผสู้ งู อายุฯ
และในโอกาสฉลองนักบุญคามิลโล จัดทีม
จิตอาสาออกเยีย่ มผูป้ ว่ ย ผูส้ ูงอายุตดิ เตียง
เปลีย่ นผ้าปูทน่ี อน กางมุง้ ให้ผปู้ ว่ ย
ผูส้ งู อายุ ทีไ่ ม่สามารถช่วยเหลือตนเอง..
+ ฉลองวัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ ระยอง
ผูเ้ ข้าร่วมออกหน่วย คุณพ่อ ๑ ท่าน
ซิสเตอร์ ๑ ท่าน พยาบาล ๔ ท่าน มีผตู้ รวจ
วัดความดันโลหิต ๖๘ ราย
ตรวจระดับน้ าตาล ๑๐ ราย
ทาแผลอุบตั เิ หตุ ๑ ราย
เป็นลม นาส่งโรงพยาบาล
๑ ราย ..>>

บ้านผูส้ ูงอายุ คามิลเลียน พัฒนาการ
มอบรางวัล
มาตรฐานสถานบริการดูแลผูส้ งู อายุ ดีเด่น
ประจาปี ๒๕๖๐/๒๐๑๗ ขนาดกลาง ให้กบั
บ้านผูส้ งู อายุ คามิ ลเลียน พัฒนาการ เมือ่ วันพฤหัสบดีท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค บางนา จัดโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์ โดยมี
คุณพ่อธวัสไชย ผิวยะเมือง อธิการบ้านผูส้ งู อายุเป็นผูร้ บั รางวัลในงานฯครัง้ นี้ ..>>
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๖

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ กอุบลราชธานี นาโดย
คุณพ่อรังสันต์ วงอาษา จิตตาธิการเวชบุคคลฯอุบลราชธานี
ซิ สเตอร์จนั ทร์จิลา ตาสว่าง ผูป้ ระสานงานฯ คุณนิ ภาพร บูรณกิ จ ประธาน
ชมรมเวชบุคคลฯ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ พยาบาล อสม. และสมาชิก
จัดออกหน่ วยปฐมพยาบาลให้บริการตรวจสุขภาพ วัดความดันโลหิต ตรวจฟนั
และให้คาปรึกษาในโอกาสฉลองวัด บวชพระสงฆ์ฯลฯ + ออกหน่วยในโอกาส
บวชเป็นพระสงฆ์ใหม่ สังฆานุกร พงษ์พนั วงอาษา ทีว่ ดั พระวิสุทธิวงศ์
บ้านหนองคู จ.อานาจเจริญ ผูใ้ ห้บริการ ๕ ท่าน มีผมู้ ารับบริการรวม ๑๕๐ คน
(๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐).. + วัดนักบุญอันนา บ้านบัวท่า จ.อุบลราชธานี มี
ผูร้ บั บริการฯ ๗๔ คน ( ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐)..
+ เวชบุคคลฯร่วมรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
สากล สวดภาวนา และร่วมพิธบี ชู าขอบพระคุณ
ที่ อาสนวิหารแม่พระปฏิสนธินิรมลประจักษ์
(๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐).. + ซิสเตอร์ออกเยีย่ ม
ผูส้ งู อายุ ทีเ่ จ็บปว่ ยในเขตชุมชนวัดทัพไทย
จ.อุบลราชธานี และได้รบั ความเดือดร้อนจาก
ภัยน้าท่วม (๗ สิงหาคม ๒๕๖๐)..
+ คณะกรรมการเวชบุคคลฯ ๓ ท่าน
เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการอบรมเตรียมผูน้ า
ด้านการพยาบาลแบบประคับประคอง
“Training for the trainer in Palliative Care”

พร้อมกับเรียนรูใ้ นหัวข้อคาสอนพระศาสนจักร
เกีย่ วกับการดูแลผูป้ ว่ ยแบบประคับประคอง
และรับมอบใบประกาศนียบัตร ผ่านการอบรม ที่
ศูนย์อภิบาลสุขภาพหลุยส์ โชเวต์ สามพราน จ.นครปฐม
(วันที่ ๑๒ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐)..>>

คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ จันทบุรี
บ้านพักผูส้ งู อายุ คามิ ลเลียน โซเชียล เซนเตอร์
จันทบุรี โดย คุณพ่อเปโตร เกรียงไกร สุขจิ ต อธิการ
จัดอบรมปฏิบตั กิ ารช่วยฟื้นคืนชีพ : CPR แก่เจ้าหน้าที่
โดย ทีมแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพ-จันทบุร ี
CPR หมายถึง การช่วยเหลือผูท้ ห่ี ยุดหายใจ หรือหัวใจ
หยุดเต้นให้มกี ารหายใจ และการไหลเวียนกลับคืนสู่สภาพเดิม
ป้องกันเนื้อเยือ่ ทีไ่ ด้รบั อันตรายจากการขาดออกซิเจนอย่างถาวร ซึง่
สามารถทาได้โดยการช่วยฟื้นคืนชีพขัน้ พืน้ ฐาน (Basic life support)
ได้แก่ การผายปอด และการนวดหัวใจภายนอก ..
ขอบคุณทีมแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพ-จันทบุร ี
ทีมงานอบรมฯ ซึง่ เจ้าหน้าทีไ่ ด้รบั ความรูม้ ากมาย..>
๗

เด็ก
ที่

บ้านผู้สูงอายุราชสีมา นครราชสีมา
“ขอให้พวกเรารักกันไม่ใช่ด้วยปาก แต่ด้วยการกระทา”
(พระสันตะปาปาฟรังซิส)
บ้านผูส้ งู อายุราชสีมา ภายใต้มลู นิธคิ ณะนักบุญคามิลโล
แห่งประเทศไทย มุง่ มันงานกิ
่
จเมตตาต่อผูเ้ จ็บปว่ ย ผูย้ ากจน ผูส้ งู วัย
ถูกทอดทิง้ และผูพ้ กิ าร สนามงานนี้ กาลังตอบการเรียกร้องของสังคม
ทีเ่ ล็งเห็นความจาเป็นของประเทศชาติเรา มุง่ สู่งสังคมผูส้ งู วัยในเร็ว
วันนี้ แต่กม็ ผี ถู้ ูกทอดทิง้ ยากจนทีส่ งู วัย และพิการอีกจานวนมาก ทีร่ อคอยผูช้ ่วยเหลือ เยีย่ ม
และบรรเทาใจ โครงการเยีย่ มชุมชน Home Care เป็นโครงการทีช่ ่วยตอบสังคมในชุมชนเมือง
โคราช และใกล้เคียง โดยทีมงาน ๔ คน ประกอบด้วย + คุณสุเทพ หมายมี ประธานวินเซนต์เดอปอล อาสนวิหาร/มิสซัง
+ คุณวีระ ธาราสิ งห์ ประธานผูส้ งู อายุโคราช + คุณกาญจนา นพแก้ว อดีตพยาบาลเกษียน (เวชบุคคลฯนครราชสีมา)
และ คุณพ่อวิ โรจน์ นันทจิ นดา จิตตาธิการบ้านผูส้ งู อายุราชสีมา ร่วมกับผูน้ าชุมชนและอาสาสมัครดูแลในชุมชน
ตัง้ แต่วนั ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ทีผ่ ่านมา โดยมุง่ เน้นสืบสานงานของพระเยซูเจ้า พระดารัสเชิญชวนของพระสันตะปาปา
ฟรังซิส ต่อคนยากจน ผูอ้ ยูช่ ายขอบสังคม ให้เห็นคุณค่า ศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์ และร่วมกันเป็ นประจักษ์พยาน
เปลีย่ นแปลงความรักเมตตาและหนทางแห่งชีวติ คริสตชนให้เด่นชัด..>>
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ กสังฆมณฑลนครราชสีมา
ร่วมกับ โรงพยาบาลเซนต์เมรี่
จัดกิจกรรมตามแผนงานฯ ๑.ออกหน่วยแพทย์ปฐมพยาบาลในโอกาสต่างๆ นาโดย
คุณพ่อจิตตาธิการฯ คณะเซอร์ แพทย์ พยาบาล และจิตอาสาเวชบุคคลฯนครราชสีมา
+ ฉลองวัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า หนองบัวแดง
มีผรู้ บั บริการตรวจวัดความดันโลหิต ๓๓ ราย,
ตรวจน้าตาลในเลือด ๑๙ ราย รับยา ๑๐ ราย
ฝงั เข็ม ๑ ราย (๘ กรกฎาคม ๒๐๑๗)
+ ฉลองวัดนักบุญยออากิม-อันนา
ไร่วนานุ รกั ษ์ วัดความดันโลหิต ๘๒ ราย
ตรวจน้าตาลในเลือด ๒๔ ราย,
รับยา ๑๐ ราย, ฝงั เข็ม ๑๒ ราย
ทาแผล ๑ ราย (๕ สิงหาคม ๒๕๖๐)
+ ฉลองวัดแม่พระรับเกียรติยกขึน้ สวรรค์ กลางดง นครราชสีมา
(๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐) และ เมือ่ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
ฉลองวัดราชินีเสด็จขึน้ สวรรค์ จ.อานาจเจริญ ออกหน่วยฯ ร่วมกับ
กลุ่มเวชบุคคลสังฆมณฑลอุบลราชธานี
เพื่อให้บริการตรวจวัดความดันโลหิต
ตรวจน้าตาลในเลือด มีผมู้ าขอรับบริการตรวจ
รวม ๗๘ คน โอกาสนี้..
พระสังฆราช ฟิ ลิ ป บรรจง ไชยรา ประมุข
สังฆมณฑลอุบลราชธานี แวะเยีย่ มหน่วย และ ให้กาลังใจแก่กลุ่มเวชบุคคลฯ
และจิตอาสาเวชบุคคลฯ ทัง้ ๒ มิสซัง ทีม่ าร่วมออกหน่ วยครัง้ นี้ดว้ ย ..
สังฆมณฑลนครราชสีมา

๘

ต่อหน้า ๙

ต่อจากหน้า ๘

๓. จัดประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลฯ สังฆมณฑลนครราชสีมา
ครัง้ ที่ ๓/๒๐๑๗ เมือ่ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม
แบร์นาแดต โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ จ.นครราชสีมา นาโดย
คุณพ่อเฉลียว วาปี กัง จิตตาภิบาลเวชบุคคลฯ
คุณพ่อรัชนัย อ้อมนอก ผูอ้ านวยการบ้านผูส้ งู อายุราชสีมา ทันตแพทย์มานิ ต ประกอบกิ จ
ประธานฯ เซอร์อากาทา นงค์สวัสดิ์ เซอร์เทแรส-เบเนดิ กต์ ไชยดวง และคณะกรรมการ
เวชบุคคลฯสังฆมณฑลนครราชสีมา ๑.การเตรียมงานฟื้นฟูจติ ใจชมรมเวชบุคคลฯระดับชาติ
+ การเชิญกลุ่มเวชบุคคลโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ และเครือข่าย ๓ เขต ของสังฆมณฑลนครราชสีมา
เข้าร่วมงานฯ + การจัดเตรียมทีพ่ กั และอาหาร + การเตรียมงานมุฑติ าจิต ๒.การเข้าร่วมอบรม
Palliative Care ทีบ่ า้ นหลุยส์โชเวต์ สามพราน ๓.การจัดทาโปสเตอร์/แผ่นพับ โครงการงดเหล้า
งดบุหรีใ่ นช่วง เทศกาลมหาพรต ๔.การออกหน่วยฉลองวัด (กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๐)
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมฯ จานวน ๑๒ ท่าน..>>
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ กอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เดินทางไปแสวงบุญ
วัดนักบุญเทเรซา หัวหิน และ วัดแม่พระแห่งสายประคา จ.ประจวบฯ
เมือ่ วันที่ ๘ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ร่วมกิจกรรม :
มิสซาแห่โคม แข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ และ
ออกหน่ วยบริการฝงั เข็ม-ให้คาแนะนาสุขภาพแก่
ซิสเตอร์ชลี บั และชาวบ้าน ทีว่ ดั แม่พระฟาติมา
ทับสะแก ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปีแม่พระฟาติมา
มีผรู้ บั บริการฝงั เข็ม ๑๒๔ คน รับคาแนะนาด้าน
สุขภาพ ๔๐ คน ส่วนใหญ่เป็นโรคปวดเมือ่ ยร่างกาย โรคหัวใจ
โรคความดันโลหิตสูง และ โรคเบาหวาน เป็นต้น..>>
สังฆมณฑลเชียงใหม่

กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิ กวัดพระชนนี ของพระเป็ นเจ้า รังสิต
นาโดย นายแพทย์ปณต ยิ้ มเจริ ญ
คุณวารุณี ทรัพย์มา ตรวจสุขภาพ
ขัน้ พืน้ ฐาน ให้ผมู้ าร่วมพิธมี สิ ซา
วันอาทิตย์ (วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐).>

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ กสังฆมณฑลเชียงใหม่
จัดอออกหน่วยบริการสุขภาพให้แก่ผสู้ งู อายุ และบุคคลทัวไป
่
นาทีมโดย นายแพทย์เดชา คูวฒ
ุ ยากร ประธานเวชบุคคลสังฆมณฑลเชียงใหม่
ซิ สเตอร์คณะคามิ ลเลียน คุณประภา วงศ์จอมพร ผูป้ ระสานงานสุขภาพอนามัย
พร้อมด้วยอาสาสมัครเวชบุคคลฯ ในสถานทีจ่ ดั
งานชุมนุมผูส้ งู อายุคาทอลิ กสังฆมณฑลเชียงใหม่
ประจาปี ๒๐๑๗/๒๕๖๐
เมือ่ วันที่ ๒๘ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ สานักมิสซังคาทอลิกเชียงใหม่
๙

โรงเรียนสร้างสุขผูส้ งู วัยอาสนวิ หารนักบุญอันนา
เทศบาลนครนครสวรรค์

สังฆมณฑลนครสวรรค์

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ กสังฆมณฑลนครสวรรค์
โรงเรียนสร้างสุขผูส้ งู วัย อาสนวิ หารนักบุญอันนา
เทศบาลนครนครสวรรค์ จัดสอบประเมินผลการเรียน
นักเรียนโรงเรียนสร้างสุขผูส้ งู วัย และเรียนการทาบะหมีไ่ ข่,บะหมีผ่ กั ,บะหมีแ่ ครอท
และบะหมีอ่ ญ
ั ชัญ หลังการเรียนก็ได้บะหมีก่ ลับบ้าน นาไปปรุงรับประทานกันอย่าง
อิม่ หมีพลีมนั ( วันเสาร์ท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐) ..>>
เมื่อวันที่ ๕ สิ งหาคม ๒๕๖๐ จัดพิธมี อบประกาศนียบัตรผูส้ าเร็จการศึกษา
โรงเรียนสร้างสุขผูส้ งู วัย อาสนวิหารนักบุญอันนา เทศบาลนครนครสวรรค์ : โครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ สร้างสุขภาวะผูส้ งู วัย ดาเนินการโดย ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก
ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิก สภาอภิบาลอาสนวิหารนักบุญอันนา
โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ สโมสรไลออนส์ปากน้าโพ
ชมรมรวมใจรักนครสวรรค์ สนับสนุ นโดย สังฆมณฑลนครสวรรค์
โรงเรียนลาซาลโชติรวี นครสวรรค์ เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
สปสช.เทศบาลนครสวรรค์ และผูม้ จี ติ ศรัทธา โดยมี
พระสังฆราชยอแซฟพิ บลู ย์ วิ สิฐนนทชัย ประมุขมิสซัง
นครสวรรค์ คุณพ่อศิ ริชาญ เอียงผาสุข อุปสังฆราชฯ
และจิตตาธิการเวชบุคคลฯ มาร่วมในพิธปี ิดการศึกษาฯ
คุณครูอญ
ั ชลี นพนาคีพงษ์ ครูประจาชัน้ นักเรียน
สร้างสุขผูส้ งู วัย นาผูส้ าเร็จการศึกษา..ลอดซุม้ ดวงดาว..
สานฝนั สว.ในพิธมี อบเกียรติบตั รผูส้ าเร็จการศึกษา
หลักสูตรเบือ้ งต้นสาหรับผูส้ งู อายุ ๒๔๐ ชัวโมง
่ .>
สังฆมณฑลราชบุรี

ศูนย์สงั คมพัฒนา สังฆมณฑลราชบุรี นำโดย คุณพ่อประสิ ทธิ์ รุจิรตั น์ และ
ทีมงานฝา่ ยสังคม คุณหมอชัชชัย พูนสวัสดิ์ พร้อมจิตอาสาฟิลปิ ปินส์. คณะครู
นักเรียน จาก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุร ี กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิก
โดยมี คุณหมอวรวุฒิ จรรยาวนิ ชย์ ทีป่ รึกษาชมรมเวชบุคคลฯ
ฯ
ระดับชาติ และกลุ่มสตรีของสังฆมณฑลราชบุร ี ได้จดั
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการตรวจสุขภาพเด็ก
ผูส้ งู อายุ ณ ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนบ้านท่ากุลา ตะนาวศรี
อาเภอสวนผึง้ จังหวัดราชบุร ี เมือ่ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
มีชาวบ้านมารับบริการตรวจรักษาโรค ๓๕ ราย
+ พอกผงถ่านถอนพิษ ๖ ราย
+ เด็กชาย.หญิง รับยาถ่ายพยาธิ ๗๘ ราย
พร้อมกับแจกเครือ่ งอุปโภค บริโภคแก่ชาวบ้าน และ
ผูม้ ารับบริการ ..>>
๑๐

ต่อหน้า ๑๑

ต่อจากหน้า ๑๐

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ กสังฆมณฑลราชบุรี
กลุ่มเวชบุคคลฯออกหน่วยปฐมพยาบาลโอกาสงานฉลองวัดในเขต
สังฆมณฑลราชบุร ี + ฉลองวัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ ทุ่งเขาหลวง จอมบึง
จ.ราชบุร ี (๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐)
+ ฉลองวัดนักบุญยาโกเบ แม่กลอง
จ.สมุทรสาคร (๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐)
+ ฉลองวัดนักบุญเวนันซีโอ จ.เพชรบุร ี
(๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐) มีผขู้ อรับ
บริการตรวจวัดความดันโลหิต
อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
รับคาปรึกษา > ๓๐ ราย ..>>
อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
น้าท่วม จัดตัง้ ศูนย์อานวยการ ประสานงานร่วมกับ..
กรรมาธิ การฝ่ ายสังคม (คาริตสั ไทยแลนด์) และ สานักงานโคเออร์ ร่วมกัน
ช่วยผูป้ ระสบภัยน้ าท่วม.. มี พระอัครสังฆราชหลุยส์จาเนี ยร สันติ สขุ นิ รนั ดร์
ประมุขมิสซังฯ ร่วมเป็ นหนึ่งเดียวกับชาวท่าแร่ฯ ให้กาลังใจ
ด้วยการเยีย่ มเยียน พูดคุยกับผูป้ ระสบภัยน้ าท่วม ร่วมกับ
คุณพ่อวีระเดช ใจเสรี อุปสังฆราช และพระสงฆ์ในเขต
สังฆมณฑลฯ โดยได้รบั การสนับสนุนเวชภัณฑ์ยาจาก
โรงพยาบาลนครพนม นาโดย ผอ.รพ.นครพนม และคณะ ..
โดย .. เมือ่ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ..
หน่ วยแพทย์เคลื่อนที่ จาก
อารามรักกางเขนแห่งท่าแร่ฯ.. โดย
ซิสเตอร์แพทย์หญิงเมธินี อินธิเสน
ซิสเตอร์แพทย์หญิงภรภัณฑ์ วรรณวาส
กลุ่มเวชบุคคลฯ อสม.ท่าแร่ รพสต.ท่าแร่
ออกบริการตรวจรักษา, จ่ายยาถึงบ้าน
ผูป้ ระสบภัยน้ าท่วม ดูแลสุขภาพ และได้
จัดตัง้ ศูนย์ช่วยเหลือคนปว่ ย และบริการยา
ทีจ่ าเป็น โดยเฉพาะยาทาแก้ผดผื่นคันแก่ผปู้ ระสบภัยน้ าท่วมทีบ่ า้ น
คุณพ่อเจ้าอาวาสวัดท่าแร่ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไปด้วยกัน”..>
พระอัครสังฆราชหลุยส์จาเนียร สันติสุขนิรนั ดร์
คุณพ่อเจ้าอาวาส ซิสเตอร์ ศูนย์สงั คมพัฒนา
ร่วมกับเวชบุคคลคาทอลิก ออกเยีย่ มเยียน
ผูส้ งู อายุ และผูป้ ว่ ยติดเตียง รวม ๓ ราย..
+ นายประสพ มหัตกุล
+ นางสาวอุไรวรรณ ผิวตะศาตร์
+ นางศรีนวล ผิวตะศาตร์
ผูป้ ว่ ยทุกท่าน..ปว่ ยด้วยเส้นเลือดในสมองตีบ
.. ขอพระเมตตาคุ้มครองท่านด้วยเถิด..>
๑๑

ต่อหน้า ๑๒

ต่อจากหน้า ๑๑

กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิ กอัครสังฆมณฑลท่ าแร่ฯ โดย
คุณภัทรเนตร สุนารัตน์ และทีมเจ้าหน้าที่ รพ.สต./ อสม./
ผูใ้ หญ่บา้ น/ อบต.ในพืน้ ที่ รพ.สต.บ้านช้างมิง่ พัฒนา ลงพืน้ ที่
+ เยีย่ มบ้านประชาชน ทีบ่ า้ นช้างมิง่ พัฒนา หมู่ ๑๒
+ ทีมหมอครอบครัว รพ.สต.บ้านช้างมิง่ พัฒนา ร่วมกับทีมกายภาพ
แพทย์แผนไทย รพ.พระอาจารย์ฝนั ้ อาจาโร/ อสม./ กลุ่มพลมารีย์
ซิสเตอร์คณะคามิลเลียน และทุกภาคีเครือข่ายสุขภาพอัญเชิญยา
พระราชทานฯเพื่อมอบ พร้อมเยีย่ มบ้านผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ญั หาเรือ่ งการ
เคลื่อนไหว ผูส้ งู อายุ/ผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง ทีผ่ ปู้ ระสบอุทกภัยน้ าท่วม..>
+ ออกหน่วยแพทย์ปฐมพยาบาลกับผูม้ าร่วมพิธมี สิ ซา ณ
อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ พร้อมจัดตัง้ โรงทาน
คุณพ่อชัยวิ ชิต บรรเทา จิตตาธิการเวชบุคคลฯมาให้กาลังใจทีห่ น่วยฯด้วย .>
+ กลุ่มเวชบุคคลฯ ๔ ท่าน เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการอบรมเตรียมผูน้ าด้าน
การพยาบาลแบบประคับประคอง “Training for the trainer in
Palliative Care” พร้อมกับรับมอบ..
ใบประกาศนียบัตรผูผ้ ่านการอบรม ที่
ศูนย์อภิบาลสุขภาพ หลุยส์โชเวต์
(วันที่ ๑๒ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐) ..>
+ คุณพัชราวดี วงศ์มาแสน นากลุ่ม
ผูส้ งู อายุและอาสาสมัครชุมชนคาทอลิก
วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านนิรมัย อ.กุสุมาลย์
จ.สกลนคร ออกตัดผม ตัดเล็บให้ผสู้ งู อายุ
ผูพ้ กิ าร โดยมี คุณพ่อวัชริ นทร์ ต้ นปรึกษา
คุณพ่อเจ้าวัด ซิสเตอร์ บริการตัดผมให้ผพู้ กิ าร
ในวันนี้ดว้ ย..>

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

๑๒

องค์กรส่งเสริมชีวิตแห่งประเทศไทย
Workshop Human Life International’s 21st Asia
Asia--Pacific Congress on Faith, Life and Family

จัดโดย องค์กรส่งเสริมชีวติ เอเชียและองค์กรส่งเสริมชีวติ สากล ( Human Life International) ร่วมกับ แผนกสุขภาพอนามัย
ด้วยความร่วมมือของกรรมาธิการฝา่ ยสังคม (คาริตสั ไทยแลนด์) นาโดย คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริ ฐ ผูช้ ่วยกรรมาธิการ
ฝา่ ยสังคม สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย การประชุมสัมมนาระดับภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟิก
ระหว่าง วันศุกร์ท่ี ๒๔ - วันอาทิตย์ท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๐๑๗/๒๕๖๐
The 2017 ASPAC will be held at Baan Phu Waan, the
Archdiocese of Bangkok’s Pastoral Training Center.
ณ ศูนย์อบรมงานอภิบาล “บ้านผูห้ ว่าน” อ.สามพราน จ.นครปฐม
ผูเ้ ข้าร่วมจากประเทศต่างๆในภูมภิ าคนี้มาเข้าร่วมฯประมาณ ๒๐๐ คน
วิทยากรจะมาจากหลายประเทศ ซึง่ ในส่วนของประเทศไทยจัดทีมวิทยากร
บรรยายหัวข้อในเรือ่ งทีเ่ กี่ยวข้องกับ Moral Theology มี Draft สรุปหัวข้อและ
กาหนดการจัดงานฯ ..
(1)
(3)

REGISTRATION FORM

(2)

(4)

ลงทะเบียนและติดต่อสอบถาม
รายละเอียด..ที.่ .
แผนกสุขภาพอนามัย
๐๒
๐๒--๖๘๑
๖๘๑--๓๙๐๐ ต่อ ๑๓๐๙
โทร./แฟกซ์ ๐๒
๐๒--๖๘๑
๖๘๑--๕๘๕๗
E-mail : chc@cbct.net

กิจกรรมงานผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ

แผนกอภิ บาลผูส้ งู อายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดย
คุณพ่อธนันชัย กิ จสมัคร ผูจ้ ดั การแผนกอภิบาลผูส้ ูงอายุ
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดโครงการงานผูส้ ูงอายุตาม
แผนปฏิบตั งิ านผูส้ งู อายุประจาปี ๒๐๑๗/๒๕๖๐ :+ จัดงานชุมนุ มผูส้ งู อายุอคั รสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปี ๒๕๖๐
หัวข้อ "สูงวัย สูงคุณค่า ร่วมพัฒนาครอบครัว และสังคมไทย"
ณ วัดพระวิสุทธิวงศ์ ลาไทร จ.ปทุมธานี พิธบี ชู าขอบพระคุณเวลา ๑๐.๐๐ น. หลังบทเทศน์
เป็นพิธมี อบเกียรติบตั รลูกกตัญญู โดย คุณพ่อสมศักดิ์ ธิ ราศักดิ์ และ มอบเกียรติบตั ร
ผูส้ งู อายุตวั อย่าง โดย คุณพ่อบัญชา ศรีประมงค์ จากนัน้ คุณวีรพงค์ ธาราศิ ลป์ ประธานคณะกรรมการผูส้ ูงอายุ
กล่าวขอบคุณผูส้ งู อายุ ร่วมถ่ายภาพ ชมการแสดง และรับประทานอาหารร่วมกัน
ณ ศาลาอเนกประสงค์ของโรงเรียน ผูเ้ ข้าร่วมทัง้ หมด ๑,๐๓๗ คน
พระสงฆ์ ๑๖ องค์ (วันเสาร์ท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐) + คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร
จิตตาภิบาลงานผูส้ ูงอายุ คุณเบญจภรณ์ กาญจนพงศ์ เจ้าหน้าทีแ่ ผนกผูส้ งู อายุ
คุณพ่อเอกพงษ์ พงษ์สงู เนิ น จิตตาธิการผูส้ งู อายุเขต ๔ คุณพ่อสุขมุ กิ จสงวน
เจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงศ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการผูส้ งู อายุอคั รสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ณ วัดพระวิสุทธิวงศ์ ลาไทร เพื่อติดตามโครงการฯ และเตรียมความพร้อมการจัดงานฯ
และดูสถานทีจ่ ดั งานชุมนุมผูส้ งู อายุฯ (วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐)
+ คุณพ่อชูศกั ดิ์ บุญอนันตบุตร จิตตาธิการผูส้ งู อายุ เขต ๑ จัด
ฟื้นฟูจติ ใจผูส้ งู อายุเขต ๑ ในหัวข้อ "การเป็ นผูส้ งู อายุอย่างมี
คุณค่า" โดย คุณพ่อปรีชา ยังยื
่ น ณ อารามคาร์เมไลท์ สามพราน
ผูเ้ ข้าร่วมจานวน ๗๘ ท่าน ๘ วัด ๑ สโมสร (๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐)
+ คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร และ คุณเบญจภรณ์ กาญจนพงศ์
เจ้าหน้าที่ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการผูส้ งู อายุเขต ๕ ณ
วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึน้ สวรรค์ อ.สามพราน จ.นครปฐม
(วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐)..>
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล
เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ
ออกัสติน ชาติชาย อาจณรงค์ อายุ ๖๒ ปี
อดีตผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
ผูใ้ หญ่ชาติชายเป็นผู้มบี ทบาทสาคัญในองค์กรคาทอลิกระดับสังฆมณฑล โดยเฉพาะงานผูส้ ูงอายุ
ได้นาสมาชิกกลุ่มผูส้ ูงอายุในสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ไปร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุฯที่สองคอน จ.มุกดาหาร
เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๐/๒๐๐๗ พระยกไป.. เนื่องจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ขอร่วมไว้อาลัย
และแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่สูญเสีย ออกัสติน ชาติชาย อาจณรงค์ สู่อ้อมพระหัตถ์พระเจ้า
เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ..
๑๔

ประภา วงศ์จอมพร :
รายงาน

สังฆมณฑลเชียงใหม่

คณะกรรมการผูส้ งู อายุคาทอลิ กสังฆมณฑลเชียงใหม่ จัดกิจกรรมชุมนุมผูส้ ูงอายุ
คาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ หัวข้อ“ครอบครัวแห่งพระพร สืบทอด ภูมิปัญญาผูส้ งู วัย”
ณ ศูนย์มสิ ซังคาทอลิกเชียงใหม่ วันที่ ๒๘ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐
นาโดย คุณพ่อเอกชัย ผลวาริ นทร์ ผูอ้ านวยการแผนกสุขภาพฯสังฆมณฑล
เชียงใหม่ การชุมนุ มครัง้ นี้ได้รบั เกียรติจาก คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริ ฐ ผูช้ ่วย
กรรมาธิการฝา่ ยสังคมสภาพระสังฆราชฯ และเจ้าคณะคามิลเลียนแห่งประเทศไทย
มาแบ่งปนั กฤษฎีกาพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย คริสตศักราช ๒๐๑๕
“ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวติ ประกาศข่าวดีใหม่” คุณพ่อศราวุธ แฮทู เลขาธิการ
สังฆมณฑลเชียงใหม่ แบ่งปนั หัวข้อ “ครอบครัวแห่งพระพร สืบทอด ภูมิปัญญาผูส้ งู วัย” และ
ผศ.ศรีนวล วิ วฒ
ั น์ คณ
ุ ูปการ นาการเสวนาเรือ่ ง “บทบาทผูส้ งู อายุกบั การ
ถ่ายทอดคุณค่าศาสนาและวัฒนธรรมในครอบครัวยุคสังคมปจั จุบนั ” โดยมี
คุณพ่อเจริ ญ นันทการ พระสงฆ์หวั หน้าเขต ๕ คุณถนอม อภิวงศ์
ผูส้ งู อายุวดั แม่พระองค์อุปถัมภ์ พาน และ คุณปรีฎา เจียไพบูลย์ ประธาน
ชมรมผูส้ งู อายุฯวัดแม่พระประจักษ์แห่งลูรด์ ลาปาง ร่วมเสวนา..
การจัดงานชุมนุ มผูส้ งู อายุฯครัง้ นี้มผี เู้ ข้าร่วมจานวน ๑๕๑ คน โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณทุกท่านทีม่ สี ่วนร่วมในการจัดงานสาเร็จลุล่วงด้วยดี
ขอพระเป็นเจ้าอวยพรทุกท่านให้มคี วามสุขความเจริญตลอดไปเทอญ.
+ คุณพ่อธรรมนูญ จิ นดาดุจสายชล ผูช้ ่วยพระสังฆราชฝ่ายสังคมสังฆมณฑลเชียงใหม่
มอบใบแต่งตัง้ ประธานคณะกรรมการชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิกสังฆมณฑลฯให้แก่..
คุณทัศนี ย์ ทุมกานนท์ เนื่องจากประธานคนเก่าหมดวาระลง (วาระละ ๒ ปี) โอกาสนี้ขอขอบคุณ
คุณภักดี สร้างสุขดี ประธานชมรมฯ (คนเก่า) และขอแสดงความยินกับ
ประธาน (คนใหม่) ซึง่ เป็ นสตรีคนแรกทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกให้เป็นประธาน
คณะกรรมการชมรมผูส้ งู อายุสงั ฆมณฑลฯ. ขอพระเจ้าและแม่พระ
ทรงดลบันดาลประทานพรให้กจิ กรรมของหมูเ่ ฮาได้ประสบความสาเร็จตามความมุง่ หมาย และ
สามารถดูแลผูส้ งู อายุได้อย่างดีและทัวถึ
่ งเทอญ..
+ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ นาทีมโดย คุณทัศนีย์ ทุมกานนท์
ประธานคณะกรรมการผูส้ งู อายุฯ คุณไพโรจน์ วิ จิตรพร ทีป่ รึกษา
กรรมการฯ และ คุณประภา วงศ์จอมพร ผูป้ ระสานงาน ไปเยีย่ ม
ให้กาลังใจและร่วมประชุมกับกรรมการและสมาชิกผูส้ งู อายุวดั แม่พระประจักษ์แห่งลูรด์ ลาปาง มี คุณพ่ออันเดรส เจ้าอาวาส /
จิตตาธิการผูส้ งู อายุฯเขตลาปาง ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ..>>
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ ขอพระเป็นเจ้าทรงพระเมตตาแก่วิญญาณ
เปโตร เกษม ไชยพร อดีตประธานชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก สังฆมณฑลเชียงใหม่
ได้รับการพักผ่อนในสันติสุขกับพระองค์ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐
พิธีปลงศพ.. วันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

๑๕

สังฆมณฑลจันทบุรี

ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิ กสังฆมณฑลจันทบุรี จัดกิจกรรมประจาปี ๒๕๖๐/๒๐๑๗
ตามแผนปฏิบตั งิ านผูส้ งู อายุสงั ฆมณฑลจันทบุร ี นาโดย
คุณพ่อกฤษณพงษ์ อติ ชาติ ธานิ นทร์ จิตตาภิบาลผูส้ งู อายุสงั ฆมณฑลจันทบุร ี คณะกรรมการ
แกนนาผูส้ งู อายุสงั ฆมณฑลจันทบุร ี ๑. จัดประชุมคณะกรรมการและฟื้นฟูจติ ใจผูส้ งู อายุ
สังฆมณฑลจันทบุร ี เมือ่ วันที่ ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์สงั ฆมณฑลจันทบุร ี ศรีราชา จ.ชลบุร ี
มีผเู้ ข้าร่วมฯ พระสงฆ์ ซิสเตอร์ และแกนนาผูส้ งู อายุเข้าร่วมฯ จานวน ๓๒ ท่าน. การจัดงาน
ในปีน้.ี เรียนเชิญ คุณพ่อเศกสม กิ จมงคล ให้การบรรยายบทบาทผูส้ งู อายุต่องานวิถชี ุมชนคริสตชน
ในหัวข้อเรือ่ ง“ศิ ษย์พระคริ สต์เจริ ญชีวิต ประกาศข่าวดีใหม่ในบริ บทผูส้ งู วัย”
คุณพ่อ.ให้ดคู ลิปวีดโี อทีส่ ะท้อนสังคมของชีวติ ในวัยผูส้ ูงอายุทถ่ี ูกกระทาไม่ว่าจะ
เป็นบุตรหรือถูกทอดทิง้ ไว้ทบ่ี า้ นพักคนชรา / เรือ่ งเอกลักษณ์ “ศิษย์พระคริสต์”
* การดาเนินชีวติ สอดคล้องกับความเชื่อ * นาพระวาจาไปปฏิบตั จิ ริงในชีวติ
* สานึกในการประกาศข่าวดี * ดาเนินชีวติ เป็นประจักษ์พยานตามแบบอย่าง
พระเยซู รักผูอ้ ่นื ก่อน จนคนรอบข้างสัมผัส และเข้าใจความรักของพระเรือ่ ง
การเจริญชีวติ การประกาศข่าวดีใหม่ พระเยซูเจ้าเคยตรัส “คนยากจน ยากไร้
อยู่กบั เราตลอดไป” พระเยซูจงึ เลือกอยูข่ า้ งคนยากจน ดังนัน้ วิถขี อง
พระศาสนจักรของพระองค์จงึ เลือกอยูก่ บั ผูย้ ากไร้ โดยการประกาศข่าวดีดว้ ย
ชีวติ (รักและรับใช้) และดาเนินชีวติ เป็นประจักษ์พยาน ไตร่ตรองพระวาจา
และแบ่งปนั พระวาจา.. จากนัน้ คุณพ่อเศกสม กิจมงคล เป็นประธานใน
พิธบี ชู าขอบพระคุณ .ช่วงบ่าย. คุณพ่อกฤษณพงษ์ อติชาติธานินทร์ จัดประชุม
คณะกรรมการกลุ่มผูส้ งู อายุ ครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๐ และจัดให้มกี ารเลือกตัง้ ประธาน
กลุ่มผูส้ งู อายุสงั ฆมณฑลจันทบุร ี (คนใหม่) โดยให้คณะกรรมการในทีป่ ระชุมส่ง
ตัวแทนประธานชมรมผูส้ งู อายุของแต่ละกลุ่มฯ มีผเู้ ข้ารับการเลือกตัง้ ๔ ท่าน.
ผลการเลือกตัง้ อย่างเป็นเอกฉันท์ คือ นายบุญไทย เอี่ยมสะอาด ประธาน
ชมรมผูส้ งู อายุวดั หัวไผ่ ได้รบั เลือกเป็นประธานกลุ่มผูส้ ูงอายุสงั ฆมณฑลจันทบุร ี
คนใหม่. คุณพ่ออันเด ไชยเผือก จัดงานสังสรรค์ และรับประทานอาหารร่วมกัน.>
๒. ชมรมผูส้ งู อายุวดั หัวไผ่ องค์กรสาธารณประโยชน์ ออกเยีย่ มผูส้ งู อายุทเ่ี จ็บปว่ ย
ผูพ้ กิ าร ผูส้ งู อายุทอ่ี ยูใ่ นภาวะยากลาบาก นาทีมโดย
คุณพ่อวิ เชียร ฉันทพิ ริยกุล คุณพ่อสมภพ แซ่โก
สังฆานุกร อิ ทธิ พล หางสลัด
คณะกรรมการ จิตอาสาและ
เยาวชน (๓ กรกฎาคม / ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐) และ
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
มีผนู้ ้ าใจดีนารถเข็น
wheelchair มามอบให้แก่
ผูส้ งู อายุทต่ี อ้ งการในชุมชนฯ
๓. ชมรมผูส้ งู อายุวดั หัวไผ่ จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้ การออกกาลังกาย
สาหรับผูส้ งู อายุ ประจาปี ๒๕๖๐ โดยเชิญ อาจารย์ทศั นา ทองภักดี เป็ น
วิทยากรสอนวิธกี ารออกกาลังกาย ให้กบั ผูส้ งู อายุได้ออกกาลังกายในท่วงท่า
ต่างๆ เมือ่ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ .>
๑๖

สังฆมณฑลนครราชสีมา

ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิ กสังฆมณฑลนครราชสีมา จัดกิจกรรมประจาปี ๒๕๖๐/๒๐๑๗
ตามแผนปฏิบตั งิ านผูส้ งู อายุสงั ฆมณฑลนครราชสีมา นาโดย คุณพ่อวีระศักดิ์ จันทรังษี
จิตตาภิบาลงานผูส้ งู อายุฯนครราชสีมา คณะกรรมการ แกนนาผูส้ งู อายุสงั ฆมณฑลฯ
๑. จัดประชุมคณะกรรมการงานผูส้ งู อายุฯเพื่อเตรียมจัดงานชุมนุมผูส้ งู อายุระดับสังฆมณฑล ครัง้ ที่ ๓
ในวันที่ ๔ - ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ วัดนักบุญยออากิมและอันนา ทีไ่ ร่วนานุ รกั ษ์ วังน้าเขียว จ.นครราชสีมา
๒. แผนกงานผูส้ งู อายุลงพืน้ ทีอ่ อกเยีย่ มเยีย่ นกลุ่มผูส้ งู อายุปว่ ยติดเตียง และสารวจข้อมูล
ผูส้ งู อายุฯ +วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน (โคกปราสาท-ปราสาทพร) จานวน
๕ ราย (๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐) + วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร หนองห่าง
จานวน ๑๔ ราย (๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐)+วัดนักบุญยอแซฟ หนองไม้งาม
จานวน ๖ ราย (๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐) +วัดนักบุญเทเรซา โนนแก้ว
พร้อมทัง้ เยีย่ ม อาจารย์ประสาร หลีล้วน ซึง่ ได้ลาออกจากการเป็ น
ประธานชมรมผูส้ งู อายุ วัดโนนแก้ว เนื่องจากสุขภาพไม่เอือ้ อานวย
และได้พบกับประธานคนใหม่ นายพลอย ทิ พย์สนิ ท พร้อมทีมงาน
จากนัน้ เยีย่ มผูส้ งู อายุ ๓ ราย ที่ วัดนักบุญยอแซฟ โนนงิว้ (๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐) ..>
๓. แผนกงานผูส้ งู อายุสงั ฆมณฑลนครราชสีมา ฯ นาโดย
คุณพ่อวีระศักดิ ์ จันทรังษี จัดงานชุมนุมผูส้ งู อายุคาทอลิกฯ
ครัง้ ที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๔ - ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
ทีว่ ดั นักบุญยออากิมและอันนา ไร่วนานุ รกั ษ์
อ.วังน้าเขียว จ.นครราชสีมา ผูส้ งู อายุเข้าร่วมงานฯ รวม ๑๓๑ คน
+ ภาคเช้า คุณพ่อวิ โรจน์ นันทจิ นดา ประธานคณะอนุ กรรมการคาทอลิกเพื่อ
ผูส้ งู อายุ วจนพิธกี รรมเปิดงานฯ และคุณประภาพร โพธิชติ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านจักษุ
หู-คอ-จมูก จากโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ แนะนาวิธดี แู ลรักษาตาและหู.ภาคบ่าย คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา
ได้พดู ข้อคิดสะกิดใจ "ตาของท่านเป็ นสุขทีม่ องเห็น หูของท่านเป็ นสุขทีไ่ ด้ฟงั " .
ช่วงเย็น คุณพ่อวีระศักดิ ์ จันทรังษี คุณพ่อชานาญ กล้าหาญ วจนพิธกี รรม และ
พิธบี ชู าขอบพระคุณ ชมการแสดงบนเวทีของผูส้ งู อายุ
พระสังฆราชยอแซฟ ชูศกั ดิ์ สิ ริสทุ ธิ์ เป็นประธาน
พิธมี อบใบเกียรติบตั รเชิดชูเกียรติแก่ผสู้ งู อายุคาทอลิกตัวอย่าง จานวน ๑๔ คน และลูกตัญญู
จานวน ๑๔ คน.. + เมือ่ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ คุณพ่อวีระศักดิ ์ จันทรังษี
ได้รว่ มประชุมกับชมรมผูส้ งู อายุวดั แม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง เพื่อหารือ
เรือ่ งการจัดตัง้ โรงเรียนผูส้ งู อายุคาทอลิก โดยให้ วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล
ปากช่อง เป็ นวัดนาร่อง ทัง้ นี้ คุณพ่อจักรี พันธ์สมบัติ และ
คุณพ่อสมชาย หมอกครบุรี ได้รว่ มประชุมเพื่อรับทราบโครงการฯ
ทีป่ ระชุมมีมติให้จดั ตัง้ โรงเรียนผูส้ งู อายุ โดยใช้ช่อื ว่า โรงเรียนผูส้ งู อายุวดั แม่พระปฏิ สนธิ นิรมล
ปากช่อง โดยมี คุณสุมาลี ทันวงศ์ เป็นผูด้ าเนินการ และมีคณะกรรมการ ๔ ท่าน ดังนี้
+คุณกัญญา เพ็งขาว +คุณชัชนัย ผาติมาวิน +คุณวัฒนา อุดมเดช +คุณสมบูรณ์ ไตรภพ ขัน้ ตอน
ต่อไปนัดหมายเพื่อเขียนโครงการจัดตัง้ โรงเรียนผูส้ งู อายุต่อไป พร้อมกันนี้ คุณพ่อวีระศักดิ ์ ได้มอบ
เงินจานวน ๓๐,๐๐๐ บาท สาหรับการจัดตัง้ โรงเรียนผูส้ งู อายุวดั แม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง..
หลังจากเลิกประชุม ประธานกลุ่มผูส้ งู อายุวดั แม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง คุณมาณี การดี ได้พา
เจ้าหน้าทีเ่ ยีย่ มเยียนสมาชิก เพื่อเป็นการให้กาลังใจ และสอบถามเรือ่ งสุขภาพ ความเป็นอยู่
ของผูส้ งู อายุดว้ ย ..>>
๑๗

สังฆมณฑลอุดรธานี

ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิ กสังฆมณฑลอุดรธานี จัดโครงการงานผูส้ งู อายุคาทอลิก
สังฆมณฑลอุดรธานี ประจาปี ๒๕๖๐/๒๐๑๗
+ โรงเรียนภูมิปัญญา สร้างสุข ผูส้ งู วัย
ใจเบิ กบาน วัดพระวิสุทธิวงศ์โพนสูง บ้านดุง
จัดกิจกรรมให้กบั นักเรียนผูส้ งู วัย โดยมี ผูอ้ านวยการ
ฝา่ ยการศึกษาบ้านดุง นาทีมครูมาแนะนาวิธอี อกกาลังกาย
ให้แก่นกั เรียนผูส้ งู วัย เมือ่ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ..>>
สังฆมณฑลอุบลราชธานี

ชมรมผูส้ งู อายุสงั ฆมณฑลอุบลราชธานี ออกเยีย่ ม
พบปะพูดคุยเกีย่ วกับแผนงานประจาปีและแผนสภาอภิบาลของสังฆมณฑล โดย
เน้นกลุ่มผูส้ งู อายุในระดับสังฆมณฑลฯ
ระหว่างวันที่ ๑๗ กรกฎาคม - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ออกเยีย่ มทัง้ หมด ๑๘ ชมรม
โดยการนาของ คุณพ่อรังสันต์ วงอาษา จิตตาภิบาลงานผูส้ งู อายุฯอุบลราชธานี
ซิ สเตอร์นันทิ ดา ศรีหาบุญยัง
ผูช้ ่วยจิตตาภิบาลฯ คุณกมลทิ พย์ กัลยาประสิ ทธิ์ ผูป้ ระสานงานผูส้ งู อายุฯ
+ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ออกเยีย่ มวัดแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ
บ้านหนองดินดา / วัดนักบุญเปาโลกลับใจ บ้านหนองรุง
+ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ออกเยีย่ มวัดนักบุญเปโตร
บ้านท่าสว่าง
+ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ออกเยีย่ มวัดนักบุญยอแซฟ
บ้านหนองทามน้อย / วัดพระหฤทัย บ้านสีถาน
+ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ออกเยีย่ มวัดแม่พระเป็นทีพ่ ง่ึ
บ้านโนนสว่าง + ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ออกเยีย่ ม
วัดอัครเทวดาราฟาแอล บ้านบุ่งไหม / วัดแม่พระเสด็จเยีย่ ม
บ้านคูสว่าง + ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ออกเยีย่ มอาสนวิหาร
แม่พระนิรมลอุบลราชธานี / วัดพระหฤทัย บ้านทัพไทย
+๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ออกเยีย่ มวัดแม่พระประจักษ์ทเ่ี มืองลูรด์
บ้านหนองคูน้อย
+ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ออกเยีย่ ม
วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคู
+ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ออกเยีย่ ม
วัดแม่พระฟาติมา บ้านนาคา /
วัดนักบุญเปาโลกลับใจ บ้านนาดูน
+ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ออกเยีย่ มวัดนักบุญเปโตร บ้านโนนเพ็ก /
วัดแม่พระถือศีลชาระ บ้านเอือดน้อย
+ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ออกเยีย่ มวัดนักบุญอันนา บ้านโคกกลางโนนมาลี และ วัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้..>>
๑๘

ชมรมเครือข่ายผูส้ งู อายุคาทอลิ กประเทศไทย
(คณะอนุกรรมการคาทอลิ กเพื่อผูส้ งู อายุ) โดย คุณธนันท์ฉาย สวิ สตต์นันตชัย
เป็นผูแ้ ทนชมรมเครือข่ายผูส้ งู อายุคาทอลิกประเทศไทย
และอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ร่วมกับสมาชิก กลุ่มเครือข่ายพลังผูส้ งู วัย เข้าร่วมประชุม
เชิงปฏิบตั กิ ารรับฟงั ความคิดเห็น และข้อเสนอ (ร่าง) พ.ร.บ.ส่งเสริ มและพัฒนาองค์กรภาค
ประชาสังคม มีผแู้ ทนองค์กรสมาชิกฯร่วมประชุม ๕ ท่าน เมือ่ วันที่ ๓๐ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ จัดขึน้ โดย กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นฯซึง่ มีผลต่อการบริหารกองทุน โดยทางกลุ่มเสนอเพิม่ เติม ๒ ข้อ + ทีม่ าของกองทุน
จากการบริจาคและนาไปลดหย่อนภาษีเงินรายได้บุคคลธรรมดา+ บทบาทการสนับสนุนจากการจัดทานโยบายโดยภาค
ประชาสังคม เพื่อการพัฒนาและปรับปรุง..> แผนกสุขภาพอนามัย เป็นเจ้าภาพ.. พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน

ประชาสัมพันธ์

เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ประธาน
ณ ห้องประชุมชั้น ๑๐ สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

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

คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ : จัดประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ งู อายุ ครัง้ ที่ ๔/๒๕๖๐ ปฏิทินกิจกรรม
ณ ห้องประชุมชัน้ ๒ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
วันที่ ๒๘ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ : จัดงานสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๐๑๗/๒๕๖๐
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ งู อายุ หัวข้อ “สูงค่าจิตเมตตา ภูมปิ ญั ญาผูส้ งู วัย”
ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ

