
 

 
 

พนัธกิจ 
สง่เสรมิเวชบุคคล เครอืขา่ยผูส้งูอาย ุเครอืขา่ยผูต้ดิเชือ้ ใหไ้ด ้
รบัการอภบิาล และอทุศิตนรบัใชป้วงชน ดา้นสขุภาพอนามยั 
โดยเน้นผูย้ากไร ้ตามแบบอยา่งพระเยซเูจา้    
   

ภายในฉบับนี ้ :     
ภาพกิจกรรม / ข่าว 

ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแหง่ประเทศไทย 
๑ - ๑๓ 

ภาพกิจกรรม / ข่าว 
คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูส้งูอาย ุ 

๑๔ -  ๑๙ 

 

วิสยัทศัน์             
ประชากรของพระเจา้มสีขุภาพกายใจสมบรูณ์ 

                และรว่มเป็นหนึ่งเดยีวกนัฉนัพีน้่อง                
       เป่ียมดว้ยคณุธรรมในความรกัของพระเจา้     

                           กรกฎาคม กรกฎาคม กรกฎาคม ---   สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม ๒๕๖๐ ๒๕๖๐ ๒๕๖๐ ฉบับที่ ฉบับที่ ฉบับที่ ๓/๒๐๑๗    ๓/๒๐๑๗    ๓/๒๐๑๗       

    คณะกรรมการเวชบคุคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ภายใต้กรรมาธิการฝ่ายสงัคมสภาพระสงัฆราชคาทอลิก                  

แห่งประเทศไทย จดัใหม้กีารอบรมการเตรยีมผูน้ าดา้นการพยาบาลแบบประคบัประคอง “Training for the trainer in  

Palliative Care” ทีศู่นยอ์ภบิาลสุขภาพหลุยสโ์ชเวต์ อ.สามพราน จ.นครปฐม ระหว่างวนัท่ี ๑๒ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
โดยความรว่มมอืระหว่าง ชมรมเวชบคุคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย และ ชมรมการ 
พยาบาลแบบประคบัประคอง  อกีทัง้ยงัไดร้บัความร่วมมอืจากเครอืข่ายการพยาบาลแบบ 

ประคบัประคองเขต ๕ ซึง่มโีรงพยาบาลนครปฐมเป็นแมข่า่ยใหค้ณะผูร้บัการอบรมไดศ้กึษา 
ดงูานและแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ผูเ้ขา้รบัการอบรมมทีัง้หมด ๓๕ ท่าน ประกอบดว้ย พระสงฆ ์
นกับวช แพทย ์ทนัตแพทย ์อาจารยพ์ยาบาล พยาบาลวชิาชพี นกัวชิาการสาธารณสุข  

             นกัสุขศกึษา และอาสาสมคัรสุขภาพ จาก คณะนกับวชคามลิเลยีน คณะพระหฤทยัพระเยซเูจา้  
   แห่งกรงุเทพฯ อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ อคัรสงัฆมณฑลท่าแรฯ่  
   สงัฆมณฑลจนัทบุร ีเชยีงใหม ่ราชบุร ีอุบลราชธานี และนครราชสมีา  
   โดยม ีนาแพทยค์ านวณ อ้ึงชูศกัด์ิ ประธานชมรมเวชบุคคลฯ เป็น  
   ประธานพธิเีปิดการอบรมฯ รว่มดว้ย คณะกรรมการเวชบุคคลฯ  
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  ผศ.นพ.วรวฒิุ จรรยาวนิชย ์ทีป่รกึษา ผศ.นาฎวิมล งามศิริจิตต ์
   รองประธาน คณุพ่อชยัศกัด์ิ ไทยสนธิ จติตาภบิาลฯสงัฆมณฑลจนัทบุร ี
   คณุพ่อโชคชยั ครูตันสวุรรณ จติตาภบิาลฯอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ โดย         
มทีมีวทิยากร : อาจารยส์ุรีย ์ล้ีมงคล จากโรงพยาบาลศริริาช  อาจารยน์ ้าทิพย ์วิชิรมาลา จาก

โรงพยาบาลนครปฐม เซอรม์กัดาเลนา ดาวดี ผูจ้ดัการ
โครงการอบรมฯ คณะภคนิีเซนตป์อล เดอ ชารต์ร                
คณุพ่อกิตสดา ค าศรี คณะนกับวชคามลิเลยีน และ

อาจารยห์นูพิศ วริวงศ ์(เวชกรรมแพทยแ์ผนไทย)  
การอบรมเน้นการดแูลแบบประคบัประคองดว้ยระบบ 
 + ส่งต่อจากโรงพยาบาลมาอยูท่ีบ่า้นและในชุมชน              
+ การเยีย่มอภบิาลผูป้ว่ยทีบ่า้นและครอบครวั                
+ความเขา้ใจทีถู่กตอ้งในการดแูลแบบประคบัประคอง 
ประเดน็การดแูลผูป้ว่ยเรือ้รงัและระยะสุดทา้ย ทัง้เพื่อ
บรรเทาอาการและการประคบัประคองดา้น
จติใจและวญิญาณ การฟงัเสยีงผูป้ว่ยดว้ย
วาจาและการสื่อสารรปูแบบต่างๆ           
+ ประเดน็ดา้นจรยิธรรม และค าสอน 
 พระศาสนจกัรเกี่ยวกบัการดแูลผูป้ว่ยแบบ  
 ประคบัประคอง ตลอดจนการรูจ้กัเลอืกใชส้มุนไพรเพื่อบรรเทาและป้องกนั  
อาการทีก่่อกวนผูป้ว่ย.ผลการอบรมบรรลวุตัถปุระสงคใ์นการสรา้งผูน้ า 
 ของแต่ละสงัฆมณฑลเพื่อถ่ายทอดองคค์วามรู ้   
 และทกัษะใหก้บัทมีเวชบุคคลในสงัฆมณฑล  
 ของตนต่อไป... หลงัจบการอบรมฯ    
คณุพ่อไพรชั ศรีประเสริฐ ผูช้่วยกรรมาธกิาร
ฝา่ยสงัคม สภาพระสงัฆราชฯ เป็นประธานพธิมีอบ
ใบประกาศนียบตัรใหแ้ก่ผูผ้่านการอบรมฯ รุ่นที ่๑ 

ประจ าปี ๒๕๖๐ และในวนัเสารท่ี์ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐       

 ภายหลงัการอบรม ๕ วนั ไดม้กีารประชุม 
 คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลกิ ทีอ่าคาร            
 วนัทามารอีา โรงพยาบาลเซนตห์ลุยส ์ซึง่ 
 คณะกรรมการรบัทราบผลการจดัอบรมฯ  
 และไดม้อบหมายใหค้ณะท างานไดจ้ดัท า       
 ..หนังสือคู่มือฉบบัย่อ.. เพื่อใหแ้ต่ละ                

 สงัฆมณฑลไดน้ าไปใช ้
 ในสนามอภบิาลจรงิ 
 ต่อไป ..> 
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“สถานีแบ่งปันความสุขผู้สูงวัย” สังฆมณฑลราชบรุี 
จับมือกันก้าวทลีะขั้นดว้ย “รัก-แบ่งปัน-สรา้งสุข”  
สู่ “โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัยสังฆมณฑลราชบรุี” 

        ชมรมผูส้งูอายสุงัฆมณฑลราชบุรี รว่มกบัภาคเีครอืขา่ยหลายฝา่ย 
ทัง้ในระดบัสงัฆมณฑลและระดบัชาต ิจดักจิกรรม “สถานีแบ่งปันความสขุ      
ผูส้งูวยั” ครัง้ที ่๑/๒๐๑๗  เมื่อวนัท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่
วดัอคัรเทวดามคีาแอล ดอนกระเบือ้ง อ.โพธาราม  จ.ราชบุร ีเพื่อเสรมิสรา้ง
ศกัยภาพ และมสี่วนรว่มในการพฒันาและฟ้ืนฟูชวีติของผูส้งูวยั ใหม้คีวามภมูใิจในคุณค่าและศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์และ 

ในฐานะครสิตชนคาทอลกิทีส่ามารถน าความรกั ความเมตตาของพระเจา้ไปสู่สงัคมไดอ้ยา่งมี
ประสทิธผิล ก่อใหเ้กดิความสุขสนัตใินชวีติและความดเีพื่อสงัคมส่วนรวมไดต้ามกฤษฎกีา
สมชัชาใหญ่ของพระศาสนจกัรคาทอลกิในประเทศไทย ครสิตศกัราช ๒๐๑๕ และวสิยัทศัน์-
พนัธกจิของพระศาสนจกัรคาทอลกิในประเทศไทย ครสิตศกัราช ๒๐๑๗ และแผนปฏบิตังิาน
อภบิาลและประกาศขา่วด ีครสิตศกัราช ๒๐๑๖-๒๐๒๐ ของสงัฆมณฑลราชบุร ีโดยม ี   

      พระสงัฆราชยอหน์บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมขุสงัฆมณฑล 
 คาทอลกิเขตราชบุร ีเป็นประธานประกอบวจนพธิกีรรมเปิด              
 นายเชษฐ ชาวนาแก้ว ประธานชมรมผูส้งูอายสุงัฆมณฑลราชบุร ีเป็น               
ผูก้ล่าวรายงานความเป็นมาและวตัถุประสงคก์ารจดักจิกรรม และมแีกนน า           
 ผูส้งูวยัจากชมรมเครอืขา่ยระดบัวดั จ านวน ๔๐ คน เขา้รว่มกจิกรรมฯ                
 นายเชษฐ ชาวนาแกว้ กล่าวว่า ชมรมผูส้งูอายสุงัฆมณฑลราชบุร ีไดจ้ดั
 กจิกรรม “สถานีแบ่งปันความสขุผูส้งูวยั” เพื่อน าไปสู่การจดัตัง้  
 “โรงเรียนสร้างสขุผูส้งูวยัสงัฆมณฑลราชบุรี” ตามแผนปฏบิตังิาน 
ประจ าปี ๒๐๑๗ เพื่อเป็น“เครือ่งมอืส าคญั” ในการอบรมฟ้ืนฟูชวีติครสิตชน
 ผูส้งูวยัอยา่งต่อเน่ือง เป็นระบบ มชีวีติชวีา ใหบ้รรลุถงึเป้าหมายพนัธกจิการประกาศขา่วด ี          
 การสรา้งความรกัเป็นน ้าหนึ่งใจเดยีวกนั ในหมูค่ณะตามทีพ่ระเยซเูจา้    
 ทรงสอน โดยจดัหลกัสตูรใหม้กีารภาวนารว่มกนั การอ่านพระคมัภรี ์       
 รว่มพธิกีรรม เรยีนรูค้ าสอน การแบ่งปนัประสบการณ์ชวีติ และเจรญิชวีติ 

 พระวาจา การดแูลสุขภาพกายและจติใจของตนเอง การอุทศิตนท างานเพื่อ
 สงัคม เอาใจใส่ผูย้ากไร ้ผูส้นใจทีต่อ้งการรูจ้กัพระครสิตเจา้ และเป็นพเิศษ
โดยเฉพาะผูส้งูวยัทีถู่กทอดทิง้ เพื่อการ“เป็นศษิยพ์ระครสิตด์ว้ยชวีติ”อยา่งแทจ้รงิ ภายใตค้ าขวญัทีว่่า 
“รกั แบ่งปัน สร้างสขุ”  ซึง่ความส าเรจ็ทีเ่กดิขึน้ในวนัน้ี .ขอขอบคุณ. คณุพ่อวิโรจน์ เสียงไพเราะ 
 เจา้อาวาสวดัอคัรเทวดามคีาแอล  คณุพ่อประสิทธ์ิ รจิุรตัน์ จติตาธกิาร                 
 ชมรมผูส้งูอาย ุคณุพ่อวชัศิลป์ กฤษเจริญ คณุพ่อปราโมทย ์นิลเพช็ร,์ 
 ซสิเตอร,์ ประธานเวชบุคคลฯ สตรอีาสาสงัฆมณฑลราชบุร,ี คณะวทิยากร                
 ทุกท่าน และพระคุณเจา้ ทีไ่ดก้รณุาใหก้ารสนบัสนุนฯ       
   กจิกรรมเริม่ตัง้แต่ เวลา ๐๘.๓๐ น. บรรดาแกนน าผูส้งูวยัไดท้ ากจิกรรม
 วาดภาพระบายส ีเขา้แถวเคารพธงชาต ิขบัรอ้งเพลงชาต ิเหมอืนกบันกัเรยีนในโรงเรยีนสามญั
 ทัว่ไป โดยสวมเสือ้ยดืโปโลสมีว่งทีส่นบัสนุนโดยร้านดาราศิลป์ โพธาราม อยา่งพรอ้มเพรยีงกนั 
 ก่อนทีจ่ะม ีวงโยธวาทิต โรงเรียนเทพินทรพิ์ทยา ทีม่ารว่มสนบัสนุนเดนิน าเขา้สู่หอ้งเรยีน 

 รว่มกจิกรรม วจนพธิเีปิดโดย พระสงัฆราชยอหน์บอสโก ปญัญา กฤษเจรญิ ประมุขสงัฆมณฑล
คาทอลกิเขตราชบุร ีเป็นประธาน .. 
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ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย 
วนัท่ี ๒๑ - ๒๒ ตลุาคม ๒๕๖๐  : ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลนครราชสมีา และ   
 กลุ่มเวชบุคคล โรงพยาบาลเซนตเ์มรี ่เป็นเจา้ภาพจดังานฟ้ืนฟูจติใจชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯ                           
 หวัขอ้ “๕๐ ปีเวชบุคคลคาทอลกิประเทศไทย : ประจกัษ์พยาน การอภบิาลสขุภาพ” และ 
 ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ๒๐๑๗ ณ บา้นผูส้งูอายุราชสมีา จ.นครราชสมีา                                                        
องค์กรส่งเสริมชีวิต  
วนัท่ี ๒๔ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ : จดัประชุมระดบัภูมภิาคเอเชยีและแปซฟิิก 21st 

Asia-Pacific Congress on 

 Faith, Life and Family   จดัโดย องคก์รสง่เสรมิชวีติเอเชยีและองคก์รสง่เสรมิชวีติสากล  Human Life International                              

 ณ ศนูยอ์บรมงานอภบิาล “บา้นผูห้วา่น”  อ.สามพราน จ.นครปฐม    

ปฏิทินกิจกรรมปฏิทินกิจกรรมปฏิทินกิจกรรม   

   จากนัน้ คณุพ่อวิโรจน์ เสียงไพเราะ จติตาธกิารวถิชีุมชนวดั สงัฆมณฑลราชบุร ีไดม้อบให ้                    
ซิสเตอรนิ์ตวดา อ่อนเทศ น าแบ่งปนัประสบการณ์การเยีย่มผูป้ว่ย และใหผู้ส้งูวยัแต่ละกลุ่มรว่มแบ่งปนั
 ประสบการณ์ชวีติแต่ละคน เพื่อเป็นการแลกเปลีย่นเรยีนรูว้ธิกีาร
 ดแูลช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัตามวถิคีรสิตชนดัง้เดมิ และรบัฟงัการ
 บรรยายในหวัขอ้“ศษิยพ์ระครสิตเ์จรญิชวีติ ประกาศข่าวดใีหม่” โดย 
 คณุพ่อวชัศิลป์ กฤษเจริญ จติตาธกิารคณะกรรมการคาทอลกิเพื่อ 
 ครสิตชนฆราวาส ซึง่เน้นการ “เป็นศษิยพ์ระครสิต์” ดว้ยการด าเนิน
 ชวีติเป็นประจกัษ์พยาน เพื่อการประกาศขา่วดดีว้ยความรกั การแบ่งปนั และการรบัใชซ้ึง่กนัและกนั            
 มชีวีติหมูค่ณะ สงักดักลุ่ม/ชมรมต่างๆทางศาสนา มกีารภาวนารว่มกนั มกีารท ากจิการดเีพื่อผูอ้ื่นและ
 สงัคมส่วนรวม นอกจากนี้ยงัมกีารใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการดแูลรกัษาสุขภาพกาย สุขภาพจติใจใหส้ดชื่น
 แจม่ใส โดยอาศยักจิกรรมสนัทนาการ/ดนตร/ีการขบัรอ้งเพลงและการออกก าลงักายอยา่งเหมาะสม          
 โดย คณุพ่อปราโมทย ์นิลเพช็ร ์และทมีงานจากศูนยค์ าสอนสงัฆมณฑลราชบุร ีเป็นผูด้ าเนินรายการ
 สนัทนาการ คณุสมจิตร ์ศกัด์ิสิทธิกร ประธานเวชบุคคลสงัฆมณฑลราชบุร ีเป็นผูบ้รรยายใหค้วามรู ้ 
 ในส่วนของกจิกรรมจติอาสาเพื่อความดขีองผูส้งูวยัและสงัคมในครัง้นี้  บรรดาแกนน าผูส้งูอายไุด้
 รว่มกนัจดัท าดอกไมจ้นัทน์ถวายแด่.พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรชักาลที ่๙ 
 พระผูเ้สดจ็สู่สวรรคาลยั ดว้ยน้อมร าลกึในพระมหากรณุาธคิุณอนัหาทีสุ่ดมไิด ้
 โดยม ีคณุสวุณีย ์ วิจิตรโชติ และคณะวทิยากรอกีสามท่านจากแผนกสตรี
 สงัฆมณฑลราชบุร ีซึง่ม ีคณุพรทิพย ์คงกระพนัธ ์
 เป็นผูน้ าการท าดอกไมจ้นัทน์  ซึง่สงัเกตเหน็ไดว้่า..                
 ผูส้งูวยัทีร่ว่มกจิกรรมในวนันี้ปฏบิตักิจิกรรมต่างๆ
 ดว้ย ความกระตอืรอืรน้ ยิม้แยม้แจม่ใส มคีวามสุข
 ไดส้วดภาวนา แบ่งปนั รอ้งเพลง ออกก าลงักาย และไดแ้สดงออกถงึความ

จงรกัภกัดต่ีอสถาบนัพระมหากษตัรยิแ์ละความเป็นน ้าหนึ่งใจเดยีวกนั..>> 

       <  พระคณุเจ้ายอหน์บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมขุ                                   
  สงัฆมณฑลคาทอลกิเขตราชบุร ีไดก้ล่าวในการใหส้มัภาษณ์          
 สื่อมวลชน RCTVราชบุรเีคเบลิทวี ีว่า พระศาสนจกัรคาทอลกิ ให้
 ความส าคญั เหน็คุณค่า และเคารพในศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยข์อง
 คนทุกวยั ไมว่่าเดก็ เยาวชน ผูใ้หญ่ ผูห้ญงิ ผูช้าย หรอืผูส้งูอาย ุส าหรบัวนัน้ีเป็นทีน่่าชื่นชม       

ยนิดทีีช่มรมผูส้งูอายสุงัฆมณฑลราชบุร ีไดร้ว่มมอืกบัหลายฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งจดักจิกรรม “สถานีแบ่งปันความสขุผูส้งูวยั”                      
เพื่อส่งเสรมิโอกาส และพฒันาศกัยภาพผูส้งูวยั ใหเ้ป็นผูส้งูวยัทีม่คีุณภาพ มคีวามสุข และสามารถเป็นศษิยพ์ระครสิต ์                             
เจรญิชวีติประกาศขา่วดใีหม่ และน าเอาความรูป้ระสบการณ์ต่างๆทีไ่ดร้บักลบัไปพฒันาเสรมิสรา้งศกัยภาพผูส้งูวยัในเขต 
ชุมชนวดัและสงัคมได ้..>   

อาจารย์ธัญญา ศโิรรัตนธัญโชค : รายงานข่าว 



 

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทยชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทยชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย   

   ชมรมเวชบคุคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย จดัประชุมคณะกรรมการ                                                                
ชมรมเวชบุคคลฯ ครัง้ที ่๓/๒๐๑๗  เม่ือวนัเสารท่ี์ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐                                                                                               
ณ หอ้งประชุม อาคารวนัทามารอีา โรงพยาบาลเซนตห์ลุยส ์กรงุเทพฯ                                                                                         
น าโดย คณุพ่อไพรชั ศรีประเสริฐ  ผูช่้วยกรรมาธกิารฝา่ยสงัคมสภาพระสงัฆราชฯ และจติตาภบิาลเวชบุคคลฯ                                                                                  
นายแพทยค์ านวณ อ้ึงชูศกัด์ิ ประธานคณะกรรมการฯ ท าหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชุม รว่มดว้ย                  
ผศ.นพ.วรวฒิุ จรรยาวนิชย ์ทีป่รกึษาชมรมฯ ผศ.นาฎวิมล งามศิริจิตต ์ คณุอิสรี ตรีกมล                   
รองประธาน  คณุพ่อโชคชยั ครูตันสวุรรณ  คณุพ่อชยัศกัด์ิ ไทยสนธิ  จติตาธกิารเวชบุคคลฯ
สงัฆมณฑล คณะเซอร ์ซสิเตอร ์ผูแ้ทนจากสงัฆมณฑล รวม ๒๓ ท่าน จากนัน้ทีป่ระชุมฯพจิารณา 
วาระการประชุมฯดงันี้ ๑. รายงานการประชุม ครัง้ที ่๒/๒๕๖๐ ๒. ผูแ้ทนเวชบุคคลฯสงัฆมณฑล 
รายงานกจิกรรมทีผ่่านมา ๓. ตดิตามเรือ่งสบืเนื่อง : ทีป่ระชุมฯมมีตขิอให้ประธานชมรมเวชบุคคลฯ
ของแต่ละสงัฆมณฑลฯด าเนินการ :- ๑) เผยแพรช่กัชวนใหม้สีมาชกิเวชบุคคลฯมาร่วมงานฟ้ืนฟูจติใจ       
และประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ๒๐๑๗ ทีบ่า้นผูส้งูอายุราชสมีา นครราชสมีา โดยชมรมเวชบุคคลฯ
สงัฆมณฑลนครราชสมีา และ โรงพยาบาลเซนตเ์มรี ่เป็นเจา้ภาพจดังานฯ  ระหว่างวนัเสารท์ี ่๒๑ - 
วนัอาทติยท์ี ่๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยตอ้งการใหม้ารว่มงานฯกนัใหม้ากทีสุ่ดเนื่องจากครบรอบ ๕๐ ปี
ของชมรมฯ และรว่มพธิแีสดงมทุติาจติสมาชกิทีไ่ดท้ าคุณประโยชน์ใหก้บัชมรมของสงัฆมณฑลฯ                     

๒) เซอรม์กัดาเลนา ดาวดี  ผูจ้ดัการโครงการอบรมฯ ชีแ้จงผลการจดัอบรม 
 “เตรยีมผูอ้บรมการดแูลผูป้่วยแบบประคบัประคอง” ณ ศูนยอ์ภบิาลสุขภาพ  
 บา้นหลุยสโ์ชเวต ์สามพราน เมือ่วนัที ่๑๒-๑๔ สงิหาคม ๒๕๖๐ : การอบรม 
 บรรลุวตัถุประสงคใ์นการสรา้งผูน้ าของแต่ละสงัฆมณฑลเพื่อถ่ายทอดองค ์ 
 ความรูแ้ละทกัษะใหก้บัทมีเวชบุคคลในสงัฆมณฑลของตน..    
   ทีป่ระชุมเสนอมอบหมายใหค้ณะท างานไดจ้ดัท า หนังสือคู่มือฉบบัย่อ  
 เพื่อใหแ้ต่ละสงัฆมณฑลไดน้ าไปใชใ้นสนามอภบิาลจรงิต่อไป.  
๓) คณุพ่อไพรชั ศรีประเสริฐ ชีแ้จงก าหนดการจดัประชุมระดบัภมูภิาคเอเชยี

 และแปซฟิิก 21st 
Asia-Pacific Congress on Faith, Life and Family               

 จดัโดย องคก์รส่งเสรมิชวีติเอเชยีและองคก์รส่งเสรมิชวีติสากล  Human Life 

 International  ระหว่างวนัที ่๒๔ - ๒๖ พฤศจกิายน ๒๐๑๗ ณ บา้นผูห้ว่าน 
 อ.สามพราน จ.นครปฐม  คาดว่าจะมผีูเ้ขา้รว่มจากประเทศในแถบเอเชยี
 มารว่มประชุมฯครัง้นี้ ประมาณ ๒๐๐ คน (ฟิลปิปินส ์๑๐๐ คน) ขอเชญิใหส้มาชกิเวชบุคคลฯระดบั
 สงัฆมณฑลรว่มงานฯ ๔) ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ รบัเป็นเจา้ภาพ                  
 จดังานฉลอง ๕๐ ปีเวชบุคคลคาทอลกิฯ และโอกาสวนัผูป้ว่ยสากล
ครัง้ที ่๒๖ ปี ค.ศ.๒๐๑๘ (๑๑ กุมภาพนัธ)์ ณ หอ้งประชุม ชัน้ ๑๑ 

อาคารรวมจติรเพยีรธรรม โรงพยาบาลเซนตห์ลุยส ์ซึง่ในโอกาสดงักล่าวชุมชนแห่งความเชื่อ 
เขตวดัในสงัฆมณฑลฯ จดัพธิศีลีเจมิคนไขใ้หก้บัผูป้ว่ย ผูส้งูอาย ุผูพ้กิาร (เชงิสญัลกัษณ์)             

 ณ วดัแมพ่ระประจกัษ์เมอืงลรูด์ พรอ้มกนัดว้ย..                  
 ๕) ขอใหแ้กนน าเวชบุคคลฯรว่มท าเรือ่งรณรงคง์ดเหลา้ /            
 งดบุหรีอ่ยา่งต่อเนื่อง.. การประชุมวนันี้. คณุจิตรา แท่นชวาล นายกสมาคมคาทอลกิแห่ง 
 ประเทศไทย น าเสนอโครงการศูนยบ์รรเทาใจ : ความหวงัและก าลงัใจของผูป้ระสบปญัหา

ชวีติ.. จากนัน้ในช่วงบ่าย..ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ จดัประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อตดิตามกจิกรรม
ตามโครงการตามแผนปฏบิตังิานเวชบุคคลฯ ..>   

๕ 



๖ 

 
             ชมรมเวชบคุคลคาทอลิกสงัฆมณฑลจนัทบรุี  
  คณุพ่อชยัศกัด์ิ ไทยสนธิ จติตาภบิาลเวชบุคคลฯ ศูนยอ์ภบิาลรกักางเขน จนัท ์                                                      
หมอน้อย และสมาชกิเวชบุคคลฯสงัฆมณฑลจนัทบุร ีใหบ้รกิารตรวจสุขภาพ                                                                     
+ ฉลองเปิด-เสกวดันักบญุเบเนดิกต ์ เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ ผูร้ว่มออกตรวจฯ                                                               
พระสงฆ ์๑ ท่าน ซสิเตอร ์๒ ท่าน จติอาสาฯ ๑๐ คน  มผีูข้อรบับรกิารตรวจ                                                                      
วดัความดนัโลหติ ๘๒ ราย  ตรวจระดบัน ้าตาล ๕ ราย (๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐)                                                                                            
+ บ้านพกัผูส้งูอายุ คามิลเลียน จนัทบุรี  จดัพธิถีวายพระพรชยัมงคล เนื่องใน                                                   
โอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ                                                                                             

ในรชักาลที ่๙ เมือ่วนัที ่๑๒ สงิหาคม ๒๕๖๐                                                                           
ขอพระองคท์รงพระเจรญิยิง่ยนืนาน  อกีทัง้.                                                                          
บา้นพกัผูส้งูอายไุดม้อบรางวลัแมด่เีด่นเนื่องในวนัแมแ่ห่งชาต ิไดแ้ก่ 
คุณแมท่ว ีมาตรอนิภูม ิและ คุณแมเ่สาวนีย ์บุญช่วยเหลอื และ              
มกีารประกาศผลรางวลัโครงการ เพยีงแค่ภาพ = ลา้นความรูส้กึ 

 รางวลัชนะเลศิ และรองชนะเลศิอนัดบั ๑ ไดแ้ก่ Ward ชวนชม และรางวลั                   
 รองชนะเลศิอนัดบั ๒ ไดแ้ก่ Ward เฟ่ืองฟ้า และสุดทา้ยมกีารตดิเขม็กลดัดอกมะลิ
 แก่ผูส้งูอายทุุกท่าน.. โอกาสนี้ ซิสเตอรข์วญัเรียม เพียรรกัษา  หมอน้อย                    
 (ศูนยอ์ภบิาลรกักางเขน จนัท)์ ไดเ้ขา้รว่มงานในพธิ ี
  ใหก้ าลงัใจ และนวดผ่อนคลายใหผู้ส้งูอายฯุ 

  และในโอกาสฉลองนกับุญคามลิโล จดัทมี
  จติอาสาออกเยีย่มผูป้ว่ย ผูสู้งอายตุดิเตยีง                                                                    
  เปลีย่นผา้ปทูีน่อน กางมุง้ ใหผู้ป้ว่ย
  ผูส้งูอาย ุทีไ่มส่ามารถช่วยเหลอืตนเอง..
  + ฉลองวดัแมพ่ระนิจจานุเคราะห ์ระยอง 
            ผูเ้ขา้รว่มออกหน่วย คุณพ่อ ๑ ท่าน                       

ซสิเตอร ์๑ ท่าน พยาบาล ๔ ท่าน มผีูต้รวจ                          
วดัความดนัโลหติ ๖๘ ราย 
ตรวจระดบัน ้าตาล ๑๐ ราย 
ท าแผลอุบตัเิหตุ ๑ ราย    
เป็นลม น าส่งโรงพยาบาล         
๑ ราย ..>>          

สังฆมณฑลจนัทบุรีสังฆมณฑลจนัทบุรีสังฆมณฑลจนัทบุรี   

บ้านผูสู้งอายุ คามิลเลียน พัฒนาการบ้านผูสู้งอายุ คามิลเลียน พัฒนาการบ้านผูสู้งอายุ คามิลเลียน พัฒนาการ   

  INTER CARE ASIA 2017  มอบรางวลั 

    มาตรฐานสถานบรกิารดูแลผูส้งูอาย ุดีเด่น               
      ประจ าปี ๒๕๖๐/๒๐๑๗ ขนาดกลาง ใหก้บั                                       
บ้านผูส้งูอายุ คามิลเลียน พฒันาการ  เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนยน์ิทรรศการ                                   
และการประชุมไบเทค บางนา จดัโดย  กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์โดยม ี            
คณุพ่อธวสัไชย ผิวยะเมือง อธกิารบา้นผูส้งูอายเุป็นผูร้บัรางวลัในงานฯครัง้นี้ ..>> 



สังฆมณฑลอุบลราชธานีสังฆมณฑลอุบลราชธานีสังฆมณฑลอุบลราชธาน ี  

           ชมรมเวชบคุคลคาทอลิกอบุลราชธานี  น าโดย      
คณุพ่อรงัสนัต ์วงอาษา จติตาธกิารเวชบุคคลฯอุบลราชธานี                                                                     
ซิสเตอรจ์นัทรจิ์ลา ตาสว่าง  ผูป้ระสานงานฯ คณุนิภาพร บรูณกิจ ประธาน                                               
ชมรมเวชบุคคลฯ คณะกรรมการ เจา้หน้าที ่พยาบาล อสม. และสมาชกิ                                                                
จดัออกหน่วยปฐมพยาบาลใหบ้รกิารตรวจสุขภาพ วดัความดนัโลหติ ตรวจฟนั 
และใหค้ าปรกึษาในโอกาสฉลองวดั บวชพระสงฆฯ์ลฯ + ออกหน่วยในโอกาส                                                    
บวชเป็นพระสงฆใ์หม ่สงัฆานุกร พงษ์พนั วงอาษา  ทีว่ดัพระวสิุทธวิงศ ์                                                        
บา้นหนองค ูจ.อ านาจเจรญิ ผูใ้หบ้รกิาร ๕ ท่าน มผีูม้ารบับรกิารรวม ๑๕๐ คน                                                                
(๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐).. + วดันกับุญอนันา บา้นบวัท่า จ.อุบลราชธานี ม ี                                                               

 ผูร้บับรกิารฯ ๗๔ คน ( ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐)..                                                                 
 + เวชบุคคลฯรว่มรณรงคต่์อตา้นการคา้มนุษย ์                                                           
 สากล สวดภาวนา และรว่มพธิบีชูาขอบพระคุณ                                                                
 ที ่อาสนวหิารแมพ่ระปฏสินธนิิรมลประจกัษ์                                                                 
 (๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐).. + ซสิเตอรอ์อกเยีย่ม      เดก็  
 ผูส้งูอาย ุทีเ่จบ็ปว่ยในเขตชุมชนวดัทพัไทย                   ที ่ 
    จ.อุบลราชธานี และไดร้บัความเดอืดรอ้นจาก     

  ภยัน ้าท่วม (๗ สงิหาคม ๒๕๖๐)..                      
+ คณะกรรมการเวชบุคคลฯ ๓ ท่าน 
เป็นตวัแทนเขา้รว่มโครงการอบรมเตรยีมผูน้ า     
 ดา้นการพยาบาลแบบประคบัประคอง  
 “Training for the trainer in Palliative Care”                                                              

 พรอ้มกบัเรยีนรูใ้นหวัขอ้ค าสอนพระศาสนจกัร                                 
 เกีย่วกบัการดแูลผูป้ว่ยแบบประคบัประคอง                                                            
 และรบัมอบใบประกาศนียบตัร ผ่านการอบรม ที ่                                                     
 ศูนยอ์ภบิาลสุขภาพหลุยส ์โชเวต ์สามพราน จ.นครปฐม                                                            

 (วนัที ่๑๒ - ๑๔ สงิหาคม ๒๕๖๐)..>>                                                            

 บ้านพกัผูส้งูอาย ุคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ์
จนัทบุรี โดย คณุพ่อเปโตร เกรียงไกร สขุจิต  อธกิาร     
จดัอบรมปฏบิตักิารช่วยฟ้ืนคนืชพี : CPR แก่เจา้หน้าที ่            
โดย ทมีแพทยฉุ์กเฉิน โรงพยาบาลกรงุเทพ-จนัทบุร ี           
CPR  หมายถงึ การช่วยเหลอืผูท้ีห่ยดุหายใจ หรอืหวัใจ 
หยดุเตน้ใหม้กีารหายใจ และการไหลเวยีนกลบัคนืสู่สภาพเดมิ 
ป้องกนัเน้ือเยือ่ทีไ่ดร้บัอนัตรายจากการขาดออกซเิจนอยา่งถาวร ซึง่ 
สามารถท าไดโ้ดยการช่วยฟ้ืนคนืชพีขัน้พืน้ฐาน (Basic life support) 
ไดแ้ก่ การผายปอด และการนวดหวัใจภายนอก ..        
    ขอบคุณทมีแพทยฉุ์กเฉิน โรงพยาบาลกรงุเทพ-จนัทบุร ี               
ทมีงานอบรมฯ ซึง่เจา้หน้าทีไ่ดร้บัความรูม้ากมาย..>  

คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ จันทบุร ีคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ จันทบุร ีคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ จันทบุร ี   

๗ 



สังฆมณฑลนครราชสีมาสังฆมณฑลนครราชสีมาสังฆมณฑลนครราชสีมา   

บ้านผู้สูงอายุราชสมีา นครราชสมีา 

       

         บ้านผูส้งูอายรุาชสีมา ภายใตม้ลูนิธคิณะนกับุญคามลิโล                                                               
แห่งประเทศไทย มุง่มัน่งานกจิเมตตาต่อผูเ้จบ็ปว่ย ผูย้ากจน ผูส้งูวยั 
ถูกทอดทิง้ และผูพ้กิาร  สนามงานน้ี ก าลงัตอบการเรยีกรอ้งของสงัคม

   ทีเ่ลง็เหน็ความจ าเป็นของประเทศชาตเิรา  มุง่สู่งสงัคมผูส้งูวยัในเรว็
   วนัน้ี แต่กม็ผีูถู้กทอดทิง้  ยากจนทีส่งูวยั และพกิารอกีจ านวนมาก ทีร่อคอยผูช้่วยเหลอื เยีย่ม  
   และบรรเทาใจ โครงการเยีย่มชุมชน Home Care  เป็นโครงการทีช่่วยตอบสงัคมในชุมชนเมอืง
โคราช และใกลเ้คยีง โดยทมีงาน ๔ คน ประกอบดว้ย + คณุสเุทพ หมายมี  ประธานวนิเซนตเ์ดอปอล อาสนวหิาร/มสิซงั                      
+ คณุวีระ ธาราสิงห ์ประธานผูส้งูอายโุคราช  + คณุกาญจนา นพแก้ว อดตีพยาบาลเกษยีน (เวชบุคคลฯนครราชสมีา)          
และ คณุพ่อวิโรจน์ นันทจินดา  จติตาธกิารบา้นผูส้งูอายรุาชสมีา รว่มกบัผูน้ าชุมชนและอาสาสมคัรดแูลในชุมชน            
ตัง้แต่วนัที ่๒๐ สงิหาคม ๒๕๖๐ ทีผ่่านมา โดยมุง่เน้นสบืสานงานของพระเยซเูจา้ พระด ารสัเชญิชวนของพระสนัตะปาปา 
ฟรงัซสิ ต่อคนยากจน ผูอ้ยูช่ายขอบสงัคม ใหเ้หน็คุณค่า ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์และรว่มกนัเป็นประจกัษ์พยาน 
เปลีย่นแปลงความรกัเมตตาและหนทางแห่งชวีติครสิตชนใหเ้ด่นชดั..>> 

“ขอให้พวกเรารักกันไม่ใช่ด้วยปาก  แต่ด้วยการกระท า”   
(พระสนัตะปาปาฟรงัซสิ) 

             ชมรมเวชบคุคลคาทอลิกสงัฆมณฑลนครราชสีมา   
      รว่มกบั  โรงพยาบาลเซนต์เมรี่   
จดักจิกรรมตามแผนงานฯ ๑.ออกหน่วยแพทยป์ฐมพยาบาลในโอกาสต่างๆ  น าโดย  
คุณพ่อจติตาธกิารฯ คณะเซอร ์แพทย ์พยาบาล และจติอาสาเวชบุคคลฯนครราชสมีา                                                                              

 + ฉลองวดัพระหฤทยัพระเยซเูจา้ หนองบวัแดง   
 มผีูร้บับรกิารตรวจวดัความดนัโลหติ ๓๓ ราย,   
 ตรวจน ้าตาลในเลอืด ๑๙ ราย รบัยา ๑๐ ราย    
 ฝงัเขม็ ๑ ราย (๘ กรกฎาคม ๒๐๑๗)  
 + ฉลองวดันกับุญยออากมิ-อนันา   
 ไรว่นานุรกัษ์ วดัความดนัโลหติ ๘๒ ราย  
 ตรวจน ้าตาลในเลอืด ๒๔ ราย,  
 รบัยา  ๑๐ ราย, ฝงัเขม็ ๑๒ ราย  

ท าแผล ๑ ราย  (๕ สงิหาคม ๒๕๖๐)  
+ ฉลองวดัแมพ่ระรบัเกยีรตยิกขึน้สวรรค ์กลางดง นครราชสมีา 
 (๑๙ สงิหาคม ๒๕๖๐) และ เมือ่วนัที ่๒๗ สงิหาคม ๒๕๖๐  
 ฉลองวดัราชนิีเสดจ็ขึน้สวรรค ์จ.อ านาจเจรญิ ออกหน่วยฯ รว่มกบั  
 กลุ่มเวชบุคคลสงัฆมณฑลอุบลราชธานี  
 เพื่อใหบ้รกิารตรวจวดัความดนัโลหติ  
 ตรวจน ้าตาลในเลอืด มผีูม้าขอรบับรกิารตรวจ 
 รวม ๗๘ คน  โอกาสน้ี.. 
    พระสงัฆราช ฟิลิป บรรจง ไชยรา ประมุข    
  สงัฆมณฑลอุบลราชธานี แวะเยีย่มหน่วย และ ใหก้ าลงัใจแก่กลุ่มเวชบุคคลฯ 
  และจติอาสาเวชบุคคลฯ ทัง้ ๒ มสิซงั ทีม่ารว่มออกหน่วยครัง้นี้ดว้ย ..                                                                        

๘ ต่อหน้า ๙ 



  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพอัครสังฆมณฑลกรุงเทพอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ   

ต่อจากหน้า ๘ 

๓. จดัประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลฯ สงัฆมณฑลนครราชสมีา  
 ครัง้ที ่๓/๒๐๑๗ เมือ่วนัที ่๒๗ สงิหาคม ๒๕๖๐ ณ หอ้งประชุม                  
 แบรน์าแดต โรงพยาบาลเซนตเ์มรี ่จ.นครราชสมีา น าโดย 
 คณุพ่อเฉลียว วาปีกงั จติตาภบิาลเวชบุคคลฯ  
 คณุพ่อรชันัย อ้อมนอก ผูอ้ านวยการบา้นผูส้งูอายรุาชสมีา ทนัตแพทยม์านิต ประกอบกิจ                        
 ประธานฯ เซอรอ์ากาทา นงคส์วสัด์ิ  เซอรเ์ทแรส-เบเนดิกต ์ไชยดวง และคณะกรรมการ                  
 เวชบุคคลฯสงัฆมณฑลนครราชสมีา  ๑.การเตรยีมงานฟ้ืนฟูจติใจชมรมเวชบุคคลฯระดบัชาต ิ                                         
 + การเชญิกลุ่มเวชบุคคลโรงพยาบาลเซนตเ์มรี ่และเครอืขา่ย ๓ เขต ของสงัฆมณฑลนครราชสมีา  
 เขา้รว่มงานฯ + การจดัเตรยีมทีพ่กัและอาหาร  + การเตรยีมงานมุฑติาจติ ๒.การเขา้รว่มอบรม                                  
 Palliative Care ทีบ่า้นหลุยสโ์ชเวต ์สามพราน ๓.การจดัท าโปสเตอร/์แผ่นพบั โครงการงดเหลา้ 
งดบุหรีใ่นช่วง  เทศกาลมหาพรต  ๔.การออกหน่วยฉลองวดั (กรกฎาคม - สงิหาคม ๒๕๖๐) 
ผูเ้ขา้รว่มประชุมฯ จ านวน ๑๒ ท่าน..>>    

ชมรมเวชบคุคลคาทอลิกอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ                         
 โรงพยาบาลเซนตห์ลยุส ์เดนิทางไปแสวงบุญ                                                  
  วดันกับุญเทเรซา หวัหนิ และ วดัแมพ่ระแห่งสายประค า จ.ประจวบฯ                                   
  เมือ่วนัที ่๘ - ๙  กรกฎาคม ๒๕๖๐ รว่มกจิกรรม :     
  มสิซาแห่โคม แขง่ขนักฬีาเชื่อมสมัพนัธ ์และ       
  ออกหน่วยบรกิารฝงัเขม็-ใหค้ าแนะน าสุขภาพแก่       
  ซสิเตอรช์ลีบั และชาวบา้น ทีว่ดัแมพ่ระฟาตมิา     
  ทบัสะแก ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปีแมพ่ระฟาตมิา                                                                   
  มผีูร้บับรกิารฝงัเขม็ ๑๒๔ คน รบัค าแนะน าดา้น                                                                                                                 
  สุขภาพ ๔๐ คน ส่วนใหญ่เป็นโรคปวดเมือ่ยรา่งกาย โรคหวัใจ                          
  โรคความดนัโลหติสงู และ โรคเบาหวาน เป็นต้น..>>  

  สังฆมณฑลเชียงใหม่สังฆมณฑลเชียงใหม่สังฆมณฑลเชียงใหม ่  

    ชมรมเวชบคุคลคาทอลิกสงัฆมณฑลเชียงใหม่                                      
จดัอออกหน่วยบรกิารสุขภาพใหแ้ก่ผูส้งูอาย ุและบุคคลทัว่ไป 
น าทมีโดย นายแพทยเ์ดชา ควูฒุยากร ประธานเวชบุคคลสงัฆมณฑลเชยีงใหม ่   
ซิสเตอรค์ณะคามิลเลียน คณุประภา วงศจ์อมพร ผูป้ระสานงานสุขภาพอนามยั                  
                     พรอ้มดว้ยอาสาสมคัรเวชบุคคลฯ ในสถานทีจ่ดั                              
                                     งานชุมนุมผูส้งูอายคุาทอลิกสงัฆมณฑลเชียงใหม่                           
              ประจ าปี ๒๐๑๗/๒๕๖๐                                                                                  
                                           เมือ่วนัที ่๒๘ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐                         
                                           ณ ส านกัมสิซงัคาทอลกิเชยีงใหม่   

๙ 

   กลุ่มเวชบคุคลคาทอลิกวดัพระชนนีของพระเป็นเจ้า รงัสติ  
น าโดย นายแพทยป์ณต ย้ิมเจริญ                                                                 
คณุวารณีุ ทรพัยม์า ตรวจสุขภาพ 
ขัน้พืน้ฐาน ใหผู้ม้ารว่มพธิมีสิซา 
วนัอาทติย ์(วนัที ่๒๐ สงิหาคม ๒๕๖๐).> 



๑๐ ต่อหนา้  ๑๑ 

  สังฆมณฑลนครสวรรค์สังฆมณฑลนครสวรรค์สังฆมณฑลนครสวรรค ์  โรงเรียนสร้างสขุผูส้งูวยัอาสนวิหารนักบญุอนันา 
เทศบาลนครนครสวรรค ์

     เม่ือวนัท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐  จดัพธิมีอบประกาศนียบตัรผูส้ าเรจ็การศกึษา  
 โรงเรยีนสรา้งสุขผูส้งูวยั อาสนวหิารนกับุญอนันา เทศบาลนครนครสวรรค ์: โครงการ   
 พฒันาคุณภาพชวีติ สรา้งสุขภาวะผูส้งูวยั ด าเนินการโดย ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิ    
 ชมรมผูส้งูอายคุาทอลกิ สภาอภบิาลอาสนวหิารนกับุญอนันา   
 โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟนครสวรรค ์ สโมสรไลออนสป์ากน ้าโพ  
 ชมรมรวมใจรกันครสวรรค ์สนบัสนุนโดย สงัฆมณฑลนครสวรรค ์ 
 โรงเรยีนลาซาลโชตริว ีนครสวรรค ์ เจา้คณะจงัหวดันครสวรรค ์    
 สปสช.เทศบาลนครสวรรค ์และผูม้จีติศรทัธา  โดยม ี 
 พระสงัฆราชยอแซฟพิบลูย ์วิสิฐนนทชยั ประมุขมสิซงั  
 นครสวรรค ์คณุพ่อศิริชาญ เอียงผาสขุ อุปสงัฆราชฯ  
 และจติตาธกิารเวชบุคคลฯ มารว่มในพธิปิีดการศกึษาฯ  
     คณุครอูญัชลี นพนาคีพงษ์ ครปูระจ าชัน้นกัเรยีน  
 สรา้งสุขผูส้งูวยั น าผูส้ าเรจ็การศกึษา..ลอดซุม้ดวงดาว..  
 สานฝนั สว.ในพธิมีอบเกยีรตบิตัรผูส้ าเรจ็การศกึษา  
 หลกัสตูรเบือ้งตน้ส าหรบัผูส้งูอาย ุ๒๔๐ ชัว่โมง .> 

    ชมรมเวชบคุคลคาทอลิกสงัฆมณฑลนครสวรรค ์                                
 โรงเรียนสร้างสขุผูส้งูวยั อาสนวิหารนักบญุอนันา 
 เทศบาลนครนครสวรรค ์จดัสอบประเมนิผลการเรยีน                      
 นกัเรยีนโรงเรยีนสรา้งสุขผูส้งูวยั และเรยีนการท าบะหมีไ่ข,่บะหมีผ่กั,บะหมีแ่ครอท                           
 และบะหมีอ่ญัชญั หลงัการเรยีนกไ็ดบ้ะหมีก่ลบับา้น น าไปปรงุรบัประทานกนัอย่าง  
 อิม่หมพีลมีนั ( วนัเสารท์ี ่๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐) ..>>  

  สังฆมณฑลราชบุรีสังฆมณฑลราชบุรีสังฆมณฑลราชบุร ี  

        ศนูยส์งัคมพฒันา สงัฆมณฑลราชบรุี น ำโดย คณุพ่อประสิทธ์ิ รจิุรตัน์ และ
ทมีงานฝา่ยสงัคม คณุหมอชชัชยั พนูสวสัด์ิ  พรอ้มจติอาสาฟิลปิปินส.์ คณะคร ู
นกัเรยีน จาก     วทิยาลยัอาชวีศกึษาดรณุาราชบุร ีกลุ่มเวชบุคคลคาทอลกิ  
 โดยม ีคณุหมอวรวฒิุ จรรยาวนิชย ์ทีป่รกึษาชมรมเวชบุคคลฯ
ฯ                            ระดบัชาต ิและกลุ่มสตรขีองสงัฆมณฑลราชบุร ีไดจ้ดั                                                    
 ออกหน่วยแพทยเ์คลื่อนที ่ใหบ้รกิารตรวจสุขภาพเดก็      
 ผูส้งูอาย ุณ ศูนยเ์ดก็ก่อนวยัเรยีนบา้นท่ากุลา ตะนาวศร ี     
 อ าเภอสวนผึง้ จงัหวดัราชบุร ีเมือ่วนัที ่๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐     
 มชีาวบา้นมารบับรกิารตรวจรกัษาโรค ๓๕ ราย                                                               
 + พอกผงถ่านถอนพษิ ๖ ราย         
 + เดก็ชาย.หญงิ รบัยาถ่ายพยาธ ิ๗๘ ราย                                                                  
 พรอ้มกบัแจกเครือ่งอุปโภค บรโิภคแก่ชาวบา้น  และ     
 ผูม้ารบับรกิาร ..>> 



ต่อจากหน้า ๑๐ 

๑๑ 

    ชมรมเวชบคุคลคาทอลิกสงัฆมณฑลนครสวรรค ์                                
 โรงเรียนสร้างสขุผูส้งูวยั อาสนวิหารนักบญุอนันา 
 เทศบาลนครนครสวรรค ์จดัสอบประเมนิผลการเรยีน                      
 นกัเรยีนโรงเรยีนสรา้งสุขผูส้งูวยั และเรยีนการท าบะหมีไ่ข,่บะหมีผ่กั,บะหมีแ่ครอท                           
 และบะหมีอ่ญัชญั หลงัการเรยีนกไ็ดบ้ะหมีก่ลบับา้น น าไปปรงุรบัประทานกนัอย่าง  
 อิม่หมพีลมีนั ( วนัเสารท์ี ่๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐) ..>>  

  อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ

ชมรมเวชบคุคลคาทอลิกสงัฆมณฑลราชบุรี   
    กลุ่มเวชบุคคลฯออกหน่วยปฐมพยาบาลโอกาสงานฉลองวดัในเขต                             
สงัฆมณฑลราชบุร ี+ ฉลองวดัแมพ่ระนิจจานุเคราะห ์ทุ่งเขาหลวง จอมบงึ                                       
                จ.ราชบุร ี (๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐)   
                               + ฉลองวดันกับุญยาโกเบ แมก่ลอง                                                                               
                 จ.สมุทรสาคร (๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐) 
                      + ฉลองวดันกับุญเวนนัซโีอ จ.เพชรบุร ี
                      (๒๐ สงิหาคม ๒๕๖๐)  มผีูข้อรบั                                                                                                  

บรกิารตรวจวดัความดนัโลหติ   
                                        รบัค าปรกึษา > ๓๐ ราย ..>> 

อคัรสงัฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั 
น ้าท่วม จดัตัง้ศูนยอ์ านวยการ ประสานงานรว่มกบั.. 
กรรมาธิการฝ่ายสงัคม  (คารติสัไทยแลนด)์ และ ส านักงานโคเออร ์รว่มกนั 
ช่วยผูป้ระสบภยัน ้าท่วม.. ม ีพระอคัรสงัฆราชหลยุสจ์ าเนียร สนัติสขุนิรนัดร ์

 ประมขุมสิซงัฯ รว่มเป็นหน่ึงเดยีวกบัชาวท่าแร่ฯ ใหก้ าลงัใจ
 ดว้ยการเยีย่มเยยีน พดูคุยกบัผูป้ระสบภยัน ้าท่วม รว่มกบั 
 คณุพ่อวีระเดช ใจเสรี อุปสงัฆราช และพระสงฆใ์นเขต 
 สงัฆมณฑลฯ  โดยไดร้บัการสนบัสนุนเวชภณัฑย์าจาก 
 โรงพยาบาลนครพนม น าโดย ผอ.รพ.นครพนม และคณะ ..   
 โดย .. เมือ่วนัที ่๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ .. 
      หน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ี จาก 
 อารามรกักางเขนแห่งท่าแร่ฯ.. โดย 
 ซสิเตอรแ์พทยห์ญงิเมธนิี อนิธเิสน  

   ซสิเตอรแ์พทยห์ญงิภรภณัฑ ์วรรณวาส 
   กลุ่มเวชบุคคลฯ อสม.ท่าแร ่รพสต.ท่าแร ่
   ออกบรกิารตรวจรกัษา, จ่ายยาถงึบา้น    
   ผูป้ระสบภยัน ้าท่วม ดแูลสุขภาพ และได ้
 จดัตัง้ศูนยช่์วยเหลอืคนปว่ย และบรกิารยา  

ทีจ่ าเป็น โดยเฉพาะยาทาแกผ้ดผื่นคนัแก่ผูป้ระสบภยัน ้าท่วมทีบ่า้น 
คุณพ่อเจา้อาวาสวดัท่าแร่ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไปด้วยกัน”..>  

พระอคัรสงัฆราชหลุยสจ์ าเนียร สนัตสิุขนิรนัดร ์                            
คุณพ่อเจา้อาวาส ซสิเตอร ์ศูนยส์งัคมพฒันา 
รว่มกบัเวชบุคคลคาทอลกิ ออกเยีย่มเยยีน            
ผูส้งูอาย ุและผูป้ว่ยตดิเตยีง รวม ๓ ราย..                                   
+ นายประสพ มหตักุล                
+ นางสาวอุไรวรรณ ผวิตะศาตร ์                         
+ นางศรนีวล ผวิตะศาตร ์
ผูป้ว่ยทุกท่าน..ปว่ยดว้ยเสน้เลอืดในสมองตบี          
.. ขอพระเมตตาคุ้มครองท่านด้วยเถดิ..> 

ต่อหนา้  ๑๒ 



ต่อจากหน้า ๑๑ 

        
     กลุ่มเวชบคุคลคาทอลิกอคัรสงัฆมณฑลท่าแร่ฯ โดย 
 คณุภทัรเนตร สนุารตัน์ และทมีเจา้หน้าที ่รพ.สต./ อสม./ 
 ผูใ้หญ่บา้น/ อบต.ในพืน้ที ่รพ.สต.บา้นชา้งมิง่พฒันา ลงพืน้ที ่
   + เยีย่มบา้นประชาชน ทีบ่า้นชา้งมิง่พฒันา หมู ่๑๒   
   + ทมีหมอครอบครวั รพ.สต.บา้นชา้งมิง่พฒันา รว่มกบัทมีกายภาพ                              
  แพทยแ์ผนไทย รพ.พระอาจารยฝ์ ัน้ อาจาโร/ อสม./ กลุ่มพลมารยี ์   
  ซสิเตอรค์ณะคามลิเลยีน และทุกภาคเีครอืขา่ยสุขภาพอญัเชญิยา                        
   พระราชทานฯเพื่อมอบ พรอ้มเยีย่มบา้นผูป้ว่ยทีม่ปีญัหาเรือ่งการ                                    
   เคลื่อนไหว ผูส้งูอาย/ุผูป้ว่ยโรคเรือ้รงั ทีผู่ป้ระสบอุทกภยัน ้าท่วม..>   

 + ออกหน่วยแพทยป์ฐมพยาบาลกบัผูม้ารว่มพธิมีสิซา ณ            
 อาสนวหิารอคัรเทวดามคีาแอลท่าแร ่พรอ้มจดัตัง้โรงทาน       
 คณุพ่อชยัวิชิต บรรเทา จติตาธกิารเวชบุคคลฯมาใหก้ าลงัใจทีห่น่วยฯดว้ย .> 
 + กลุ่มเวชบุคคลฯ ๔ ท่าน เป็นตวัแทนเขา้รว่มโครงการอบรมเตรยีมผูน้ าดา้น 

 การพยาบาลแบบประคบัประคอง “Training for the trainer in              

 Palliative Care”  พรอ้มกบัรบัมอบ..                                     
 ใบประกาศนียบตัรผูผ้่านการอบรม ที ่ 
 ศูนยอ์ภบิาลสุขภาพ หลุยสโ์ชเวต ์                   
 (วนัที ่๑๒ - ๑๔ สงิหาคม ๒๕๖๐) ..>                                                                                                                                                                                                 

 + คณุพชัราวดี วงศม์าแสน น ากลุ่ม  
 ผูส้งูอายแุละอาสาสมคัรชุมชนคาทอลกิ                                                               
 วดัพระวสิุทธวิงศ ์บา้นนิรมยั อ.กุสุมาลย ์                                                                  
จ.สกลนคร  ออกตดัผม ตดัเลบ็ใหผู้ส้งูอาย ุ                                     

    ผูพ้กิาร โดยม ีคณุพ่อวชัรินทร ์ ต้นปรึกษา  
    คุณพ่อเจา้วดั ซสิเตอร ์ บรกิารตดัผมใหผู้พ้กิาร                                     
                ในวนัน้ีดว้ย..>                                                     

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสุขภาพอนามัย (คณะกรรมการเวชบุคคลฯ) ขอพระประทาน 
พละก าลัง เป็นพิเศษแด่..สุขภาพ ปรีชาญาณ ความสขุ ความส าเร็จในหน้าท่ี และงานของพระ ทุกประการด้วยเทอญ.. 

๑๒ 



องค์กรส่งเสริมชีวิตแห่งประเทศไทย 

      Workshop Human Life International’s 21Workshop Human Life International’s 21Workshop Human Life International’s 21st st st AsiaAsiaAsia---Pacific Congress on Faith, Life and FamilyPacific Congress on Faith, Life and FamilyPacific Congress on Faith, Life and Family                                                                                                  
จดัโดย  องคก์รส่งเสรมิชวีติเอเชยีและองคก์รส่งเสรมิชวีติสากล ( Human Life International) รว่มกบั แผนกสุขภาพอนามยั              
ดว้ยความรว่มมอืของกรรมาธกิารฝา่ยสงัคม (คารติสัไทยแลนด)์  น าโดย คณุพ่อไพรชั ศรีประเสริฐ ผูช้่วยกรรมาธกิาร              
ฝา่ยสงัคม สภาพระสงัฆราชคาทอลกิแห่งประเทศไทย การประชุมสมัมนาระดบัภูมภิาคเอเชยีและแปซฟิิก                            
ระหว่าง วนัศุกรท์ี ่๒๔ - วนัอาทติยท์ี ่๒๖ พฤศจกิายน ๒๐๑๗/๒๕๖๐                                                                         
ณ ศูนยอ์บรมงานอภบิาล “บา้นผูห้ว่าน” อ.สามพราน จ.นครปฐม                                             
ผูเ้ขา้รว่มจากประเทศต่างๆในภูมภิาคน้ีมาเขา้รว่มฯประมาณ ๒๐๐ คน                                     
วทิยากรจะมาจากหลายประเทศ ซึง่ในส่วนของประเทศไทยจดัทมีวทิยากร                                                                       
บรรยายหวัขอ้ในเรือ่งทีเ่กี่ยวขอ้งกบั Moral Theology  ม ีDraft สรปุหวัขอ้และ
ก าหนดการจดังานฯ ..                                                              

( 1 ) 

( 2 ) 

( 3 ) 

( 4 ) 

REGISTRATION FORMREGISTRATION FORMREGISTRATION FORM   

The 2017 ASPAC will be held at Baan Phu Waan, the 

Archdiocese of Bangkok’s Pastoral Training Center. 

ลงทะเบยีนและตดิต่อสอบถาม    ลงทะเบยีนและตดิต่อสอบถาม    ลงทะเบยีนและตดิต่อสอบถาม    
รายละเอยีด..ที.่.รายละเอยีด..ที.่.รายละเอยีด..ที.่.   

แผนกสุขภาพอนามยัแผนกสุขภาพอนามยัแผนกสุขภาพอนามยั   
๐๒๐๒๐๒---๖๘๑๖๘๑๖๘๑---๓๙๐๐๓๙๐๐๓๙๐๐   ต่อ ต่อ ต่อ ๑๓๐๙๑๓๐๙๑๓๐๙   
โทร./แฟกซ ์โทร./แฟกซ ์โทร./แฟกซ ์๐๒๐๒๐๒---๖๘๑๖๘๑๖๘๑---๕๘๕๗๕๘๕๗๕๘๕๗   
EEE---mail mail mail    : chc@cbct.net: chc@cbct.net: chc@cbct.net   



๑๔ 

กิจกรรมงานผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล 

          แผนกอภิบาลผูส้งูอาย ุอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ  โดย                                                   
      คณุพ่อธนันชยั กิจสมคัร  ผูจ้ดัการแผนกอภบิาลผูสู้งอาย ุ                                        
               อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ จดัโครงการงานผูสู้งอายตุาม                                            
               แผนปฏบิตังิานผูส้งูอายปุระจ าปี ๒๐๑๗/๒๕๖๐  :- 
 + จดังานชุมนุมผูส้งูอายอุคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ ปี ๒๕๖๐                                          
 หวัขอ้ "สงูวยั สงูคณุค่า ร่วมพฒันาครอบครวั และสงัคมไทย"                                         
 ณ วดัพระวสิุทธวิงศ ์ล าไทร จ.ปทุมธานี พธิบีชูาขอบพระคุณเวลา ๑๐.๐๐ น.  หลงับทเทศน์  
 เป็นพธิมีอบเกยีรตบิตัรลกูกตญัญ ูโดย คณุพ่อสมศกัด์ิ ธิราศกัด์ิ  และ มอบเกยีรตบิตัร 
ผูส้งูอายตุวัอยา่ง โดย คณุพ่อบญัชา ศรีประมงค ์ จากนัน้  คณุวีรพงค ์ธาราศิลป์ ประธานคณะกรรมการผูสู้งอาย ุ 

 กล่าวขอบคุณผูส้งูอาย ุรว่มถ่ายภาพ ชมการแสดง และรบัประทานอาหารรว่มกนั    
 ณ ศาลาอเนกประสงคข์องโรงเรยีน ผูเ้ขา้รว่มทัง้หมด ๑,๐๓๗ คน                    
 พระสงฆ ์๑๖ องค ์(วนัเสารท์ี ่๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐) + คุณพ่อธนนัชยั กจิสมคัร    
 จติตาภบิาลงานผูสู้งอาย ุคุณเบญจภรณ์  กาญจนพงศ ์เจา้หน้าทีแ่ผนกผูส้งูอาย ุ 

 คณุพ่อเอกพงษ์  พงษ์สงูเนิน จติตาธกิารผูส้งูอายเุขต ๔ คณุพ่อสขุมุ กิจสงวน 
 เจา้อาวาสวดัพระวสิุทธวิงศ ์รว่มประชุมคณะกรรมการผูส้งูอายอุคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ 
 ณ วดัพระวสิุทธวิงศ ์ล าไทร เพื่อตดิตามโครงการฯ และเตรยีมความพรอ้มการจดังานฯ 

และดสูถานทีจ่ดังานชุมนุมผูส้งูอายฯุ (วนัที ่๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐)                      
+ คณุพ่อชูศกัด์ิ บญุอนันตบตุร จติตาธกิารผูส้งูอาย ุเขต ๑  จดั 
ฟ้ืนฟูจติใจผูส้งูอายเุขต ๑ ในหวัขอ้ "การเป็นผูส้งูอายุอย่างมี 
คณุค่า" โดย คณุพ่อปรีชา ยัง่ยืน  ณ อารามคารเ์มไลท ์สามพราน  
ผูเ้ขา้รว่มจ านวน ๗๘ ท่าน ๘ วดั ๑ สโมสร  (๑๙ สงิหาคม ๒๕๖๐)            

+ คุณพ่อธนนัชยั กจิสมคัร และ คุณเบญจภรณ์ กาญจนพงศ ์  
 เจา้หน้าที ่ประชุมรว่มกบัคณะกรรมการผูส้งูอายเุขต ๕ ณ 
วดัพระเยซเูจา้เสดจ็ขึน้สวรรค ์อ.สามพราน จ.นครปฐม  
 (วนัที ่๒๔ สงิหาคม ๒๕๖๐)..>    

  
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีสังฆมณฑลสุราษฎร์ธาน ี  

                พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรดีารุณศีล        

            เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ  

                 ออกัสติน ชาติชาย อาจณรงค์ อายุ ๖๒ ปี 

อดีตผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎรธ์านี 

ผูใ้หญ่ชาติชายเป็นผู้มบีทบาทส าคัญในองค์กรคาทอลิกระดับสังฆมณฑล  โดยเฉพาะงานผูสู้งอายุ 

ได้น าสมาชิกกลุ่มผูสู้งอายุในสังฆมณฑลสุราษฎรธ์านี ไปร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุฯที่สองคอน จ.มุกดาหาร 

เมื่อเดอืนเมษายน ๒๕๕๐/๒๐๐๗    พระยกไป.. เนื่องจากอุบัติเหตุทางรถยนต์  ขอร่วมไว้อาลัย 

และแสดงความเสียใจกับครอบครัวท่ีสูญเสีย ออกัสติน ชาติชาย อาจณรงค์ สู่อ้อมพระหัตถ์พระเจ้า                         

เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ..    

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพอัครสังฆมณฑลกรุงเทพอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ   



๑๕ 

สังฆมณฑลเชียงใหม่สังฆมณฑลเชียงใหม่สังฆมณฑลเชียงใหม ่  
       

     คณะกรรมการผูส้งูอายคุาทอลิกสงัฆมณฑลเชียงใหม่ จดักจิกรรมชุมนุมผูสู้งอายุ
คาทอลกิสงัฆมณฑลเชยีงใหม ่หวัขอ้“ครอบครวัแห่งพระพร สืบทอด ภมิูปัญญาผูส้งูวยั”  

 ณ ศูนยม์สิซงัคาทอลกิเชยีงใหม ่ วนัที ่๒๘ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
 น าโดย คณุพ่อเอกชยั ผลวารินทร ์ผูอ้ านวยการแผนกสุขภาพฯสงัฆมณฑล 
 เชยีงใหม ่การชุมนุมครัง้นี้ไดร้บัเกยีรตจิาก คณุพ่อไพรชั ศรีประเสริฐ  ผูช้่วย 
 กรรมาธกิารฝา่ยสงัคมสภาพระสงัฆราชฯ และเจา้คณะคามลิเลยีนแห่งประเทศไทย  
 มาแบ่งปนักฤษฎกีาพระศาสนจกัรคาทอลกิในประเทศไทย ครสิตศกัราช ๒๐๑๕  
 “ศษิยพ์ระครสิตเ์จรญิชวีติประกาศข่าวดใีหม่”  คณุพ่อศราวธุ แฮทู เลขาธกิาร            
 สงัฆมณฑลเชยีงใหม ่แบ่งปนัหวัขอ้ “ครอบครวัแห่งพระพร สืบทอด ภมิูปัญญาผูส้งูวยั” และ                          
 ผศ.ศรีนวล วิวฒัน์คณูุปการ น าการเสวนาเรือ่ง “บทบาทผูส้งูอายกุบัการ 
 ถ่ายทอดคุณค่าศาสนาและวฒันธรรมในครอบครวัยคุสงัคมปจัจุบนั” โดยม ี
 คณุพ่อเจริญ นันทการ พระสงฆห์วัหน้าเขต ๕  คุณถนอม อภวิงศ ์ 
 ผูส้งูอายวุดัแมพ่ระองคอุ์ปถมัภ ์พาน และ คุณปรฎีา เจยีไพบลูย ์ประธาน 
 ชมรมผูส้งูอายุฯวดัแมพ่ระประจกัษ์แห่งลรูด์ ล าปาง รว่มเสวนา..   
 การจดังานชุมนุมผูส้งูอายฯุครัง้นี้มผีูเ้ขา้รว่มจ านวน ๑๕๑ คน โอกาสน้ี  
 ขอขอบพระคุณทุกท่านทีม่สี่วนรว่มในการจดังานส าเรจ็ลุล่วงดว้ยด ี  
 ขอพระเป็นเจา้อวยพรทุกท่านใหม้คีวามสุขความเจรญิตลอดไปเทอญ. 

+ คณุพ่อธรรมนูญ จินดาดจุสายชล  ผูช่้วยพระสงัฆราชฝ่ายสงัคมสงัฆมณฑลเชยีงใหม ่
มอบใบแต่งตัง้ประธานคณะกรรมการชมรมผูส้งูอายคุาทอลกิสงัฆมณฑลฯใหแ้ก่..                    
คณุทศันีย ์ทุมกานนท ์เนื่องจากประธานคนเก่าหมดวาระลง (วาระละ ๒ ปี) โอกาสน้ีขอขอบคุณ 

 คณุภกัดี สร้างสขุดี ประธานชมรมฯ (คนเก่า) และขอแสดงความยนิกบั                 
ประธาน (คนใหม)่ ซึง่เป็นสตรคีนแรกทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ป็นประธาน  
  คณะกรรมการชมรมผูส้งูอายสุงัฆมณฑลฯ.  ขอพระเจา้และแมพ่ระ            
 ทรงดลบนัดาลประทานพรใหก้จิกรรมของหมูเ่ฮาไดป้ระสบความส าเรจ็ตามความมุง่หมาย และ  
  สามารถดแูลผูส้งูอายไุดอ้ย่างดแีละทัว่ถงึเทอญ..                    
 + วนัที ่๒๗ สงิหาคม ๒๕๖๐ น าทมีโดย คุณทศันีย ์ทุมกานนท ์   
 ประธานคณะกรรมการผูส้งูอายฯุ คณุไพโรจน์ วิจิตรพร ทีป่รกึษา  
 กรรมการฯ และ คณุประภา วงศจ์อมพร ผูป้ระสานงาน ไปเยีย่ม 

ใหก้ าลงัใจและรว่มประชุมกบักรรมการและสมาชกิผูส้งูอายวุดัแมพ่ระประจกัษ์แห่งลรูด์ ล าปาง ม ีคณุพ่ออนัเดรส เจา้อาวาส /
จติตาธกิารผูส้งูอายฯุเขตล าปาง ใหก้ารตอ้นรบัและเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ..>>   

ประภา วงศ์จอมพร : 
รายงาน 

  คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ  ขอพระเป็นเจา้ทรงพระเมตตาแก่วิญญาณ            
     เปโตร เกษม ไชยพร อดีตประธานชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก สังฆมณฑลเชยีงใหม ่  
         ได้รับการพักผอ่นในสันติสุขกับพระองค์  เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐  
                พิธีปลงศพ.. วันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐    
   



สังฆมณฑลจนัทบุรีสังฆมณฑลจนัทบุรีสังฆมณฑลจนัทบุรี   

 ชมรมผูส้งูอายคุาทอลิกสงัฆมณฑลจนัทบุรี  จดักจิกรรมประจ าปี ๒๕๖๐/๒๐๑๗                  
 ตามแผนปฏบิตังิานผูส้งูอายุสงัฆมณฑลจนัทบุร ีน าโดย                    
 คณุพ่อกฤษณพงษ์  อติชาติธานินทร ์จติตาภบิาลผูส้งูอายุสงัฆมณฑลจนัทบุร ีคณะกรรมการ  
 แกนน าผูส้งูอายสุงัฆมณฑลจนัทบุร ี ๑. จดัประชุมคณะกรรมการและฟ้ืนฟูจติใจผูส้งูอาย ุ                    
 สงัฆมณฑลจนัทบุร ีเมือ่วนัที ่๑๐ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนยส์งัฆมณฑลจนัทบุร ีศรรีาชา จ.ชลบุร ี          
 มผีูเ้ขา้รว่มฯ พระสงฆ ์ซสิเตอร ์และแกนน าผูส้งูอายเุขา้รว่มฯ จ านวน ๓๒ ท่าน.  การจดังาน                    

ในปีนี้. เรยีนเชญิ คณุพ่อเศกสม กิจมงคล ใหก้ารบรรยายบทบาทผูส้งูอายตุ่องานวถิชีุมชนครสิตชน   
 ในหวัขอ้เรือ่ง“ศิษยพ์ระคริสตเ์จริญชีวิต ประกาศข่าวดีใหม่ในบริบทผูส้งูวยั”  
 คุณพ่อ.ใหด้คูลปิวดีโีอทีส่ะทอ้นสงัคมของชวีติในวยัผูสู้งอายทุีถู่กกระท าไมว่่าจะ
  เป็นบุตรหรอืถูกทอดทิง้ไวท้ีบ่า้นพกัคนชรา / เรือ่งเอกลกัษณ์ “ศษิยพ์ระครสิต”์ 
  * การด าเนินชวีติสอดคลอ้งกบัความเชื่อ * น าพระวาจาไปปฏบิตัจิรงิในชวีติ               
 * ส านึกในการประกาศข่าวด ี * ด าเนินชวีติเป็นประจกัษ์พยานตามแบบอยา่ง 
  พระเยซ ูรกัผูอ้ื่นก่อน จนคนรอบขา้งสมัผสั และเขา้ใจความรกัของพระเรือ่ง  
 การเจรญิชวีติ การประกาศขา่วดใีหม ่พระเยซเูจา้เคยตรสั “คนยากจน ยากไร้ 
 อยู่กบัเราตลอดไป”  พระเยซจูงึเลอืกอยูข่า้งคนยากจน ดงันัน้วถิขีอง                    
 พระศาสนจกัรของพระองคจ์งึเลอืกอยูก่บัผูย้ากไร ้โดยการประกาศขา่วดดีว้ย 
 ชวีติ (รกัและรบัใช)้ และด าเนินชวีติเป็นประจกัษ์พยาน ไตรต่รองพระวาจา 
 และแบ่งปนัพระวาจา.. จากนัน้ คุณพ่อเศกสม  กจิมงคล เป็นประธานใน                 
 พธิบีชูาขอบพระคุณ .ช่วงบ่าย. คุณพ่อกฤษณพงษ์  อตชิาตธิานินทร ์จดัประชุม 
  คณะกรรมการกลุ่มผูส้งูอายุ ครัง้ที ่๒/๒๕๖๐ และจดัใหม้กีารเลอืกตัง้ประธาน 
 กลุ่มผูส้งูอายสุงัฆมณฑลจนัทบุร ี(คนใหม)่ โดยใหค้ณะกรรมการในทีป่ระชุมส่ง 
 ตวัแทนประธานชมรมผูส้งูอายขุองแต่ละกลุ่มฯ มผีูเ้ขา้รบัการเลอืกตัง้  ๔ ท่าน.  
 ผลการเลอืกตัง้อยา่งเป็นเอกฉนัท ์คอื นายบญุไทย  เอ่ียมสะอาด ประธาน 
 ชมรมผูส้งูอายวุดัหวัไผ่ ไดร้บัเลอืกเป็นประธานกลุ่มผูสู้งอายสุงัฆมณฑลจนัทบุร ี 
 คนใหม.่ คณุพ่ออนัเด ไชยเผอืก จดังานสงัสรรค ์และรบัประทานอาหารรว่มกนั.> 
๒. ชมรมผูส้งูอายวุดัหวัไผ่ องคก์รสาธารณประโยชน์ ออกเยีย่มผูส้งูอายทุีเ่จบ็ปว่ย   

 ผูพ้กิาร ผูส้งูอายทุีอ่ยูใ่นภาวะยากล าบาก น าทมีโดย                  
 คณุพ่อวิเชียร  ฉันทพิริยกลุ  คณุพ่อสมภพ แซ่โก    
 สงัฆานุกร อิทธิพล หางสลดั  
คณะกรรมการ จติอาสาและ

เยาวชน (๓ กรกฎาคม / ๑๐ สงิหาคม ๒๕๖๐) และ                                       
วนัที ่๑๔ สงิหาคม ๒๕๖๐    
มผีูน้ ้าใจดนี ารถเขน็              
wheelchair มามอบใหแ้ก่
ผูส้งูอายทุีต่อ้งการในชุมชนฯ 

๓. ชมรมผูส้งูอายวุดัหวัไผ่ จดัโครงการส่งเสรมิพฒันาความรู ้การออกก าลงักาย  
 ส าหรบัผูส้งูอาย ุประจ าปี ๒๕๖๐ โดยเชญิ อาจารยท์ศันา ทองภกัดี   เป็น 
 วทิยากรสอนวธิกีารออกก าลงักาย ใหก้บัผูส้งูอายไุดอ้อกก าลงักายในท่วงท่า 
 ต่างๆ เมือ่วนัที ่๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ .> 

๑๖ 



สังฆมณฑลนครราชสีมาสังฆมณฑลนครราชสีมาสังฆมณฑลนครราชสีมา   

   ชมรมผูส้งูอายคุาทอลิกสงัฆมณฑลนครราชสีมา จดักจิกรรมประจ าปี ๒๕๖๐/๒๐๑๗                  
ตามแผนปฏบิตังิานผูส้งูอายุสงัฆมณฑลนครราชสมีา น าโดย คณุพ่อวีระศกัด์ิ จนัทรงัษี           
จติตาภบิาลงานผูส้งูอายฯุนครราชสมีา คณะกรรมการ แกนน าผูส้งูอายสุงัฆมณฑลฯ  
 ๑. จดัประชุมคณะกรรมการงานผูส้งูอายฯุเพื่อเตรยีมจดังานชุมนุมผูส้งูอายุระดบัสงัฆมณฑล ครัง้ที ่๓                     
ในวนัที ่๔ - ๕ สงิหาคม ๒๕๖๐ ณ วดันกับุญยออากมิและอนันา ทีไ่รว่นานุรกัษ์ วงัน ้าเขยีว จ.นครราชสมีา 
๒. แผนกงานผูส้งูอายลุงพืน้ทีอ่อกเยีย่มเยีย่นกลุ่มผูส้งูอายปุว่ยตดิเตยีง และส ารวจขอ้มลู                                      
ผูส้งูอายฯุ +วดัแมพ่ระคนกลางแจกจา่ยพระหรรษทาน (โคกปราสาท-ปราสาทพร) จ านวน                                     

 ๕ ราย (๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐) + วดันกับุญยอแซฟกรรมกร หนองห่าง                                                          
จ านวน ๑๔ ราย (๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐)+วดันกับุญยอแซฟ หนองไมง้าม 
 จ านวน ๖ ราย (๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐) +วดันกับุญเทเรซา โนนแกว้                               
 พรอ้มทัง้เยีย่ม อาจารยป์ระสาร หลีล้วน ซึง่ไดล้าออกจากการเป็น 
 ประธานชมรมผูส้งูอาย ุวดัโนนแกว้ เนื่องจากสุขภาพไม่เอือ้อ านวย 
 และไดพ้บกบัประธานคนใหม ่นายพลอย ทิพยส์นิท พรอ้มทมีงาน 
จากนัน้เยีย่มผูส้งูอาย ุ๓ ราย ที ่วดันกับุญยอแซฟ โนนงิว้ (๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐) ..> 

 ๓. แผนกงานผูส้งูอายสุงัฆมณฑลนครราชสมีา ฯ น าโดย                            
คุณพ่อวรีะศกัดิ ์จนัทรงัษ ีจดังานชุมนุมผูส้งูอายคุาทอลกิฯ            
ครัง้ที ่๓/๒๕๖๐  วนัที ่๔ - ๕ สงิหาคม ๒๕๖๐                                     
ทีว่ดันกับุญยออากมิและอนันา ไรว่นานุรกัษ์                                       

อ.วงัน ้าเขยีว จ.นครราชสมีา ผูส้งูอายเุขา้รว่มงานฯ รวม ๑๓๑ คน                              
+ ภาคเชา้ คณุพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อ
ผูส้งูอาย ุวจนพธิกีรรมเปิดงานฯ และคุณประภาพร โพธชิติ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นจกัษุ 

ห-ูคอ-จมกู จากโรงพยาบาลเซนตเ์มรี ่แนะน าวธิดีแูลรกัษาตาและห.ูภาคบ่าย คุณพ่อวโิรจน์ นันทจนิดา 
ไดพ้ดูขอ้คดิสะกดิใจ "ตาของท่านเป็นสุขทีม่องเหน็ หขูองท่านเป็นสุขทีไ่ดฟ้งั" .
ช่วงเยน็ คุณพ่อวรีะศกัดิ ์จนัทรงัษ ีคณุพ่อช านาญ กล้าหาญ วจนพธิกีรรม และ 

พธิบีชูาขอบพระคุณ  ชมการแสดงบนเวทขีองผูส้งูอายุ
พระสงัฆราชยอแซฟ ชูศกัด์ิ สิริสทุธ์ิ เป็นประธาน                   
 พธิมีอบใบเกยีรตบิตัรเชดิชเูกยีรตแิก่ผูส้งูอายคุาทอลกิตวัอยา่ง จ านวน ๑๔ คน และลกูตญัญ ู                  
จ านวน ๑๔ คน.. + เมือ่วนัที ่๒๙ สงิหาคม ๒๕๖๐ คุณพ่อวรีะศกัดิ ์จนัทรงัษ ี   
ไดร้ว่มประชุมกบัชมรมผูส้งูอายวุดัแมพ่ระปฏสินธนิิรมล ปากช่อง เพื่อหารอื                        
เรือ่งการจดัตัง้โรงเรยีนผูส้งูอายคุาทอลกิ โดยให ้วดัแม่พระปฏสินธนิิรมล                                                          
ปากช่อง เป็นวดัน ารอ่ง ทัง้นี้ คณุพ่อจกัรี พนัธส์มบติั และ                              
คณุพ่อสมชาย หมอกครบุรี ไดร้ว่มประชุมเพื่อรบัทราบโครงการฯ               

ทีป่ระชุมมมีตใิหจ้ดัตัง้โรงเรยีนผูส้งูอาย ุโดยใชช้ื่อว่า โรงเรียนผูส้งูอายวุดัแม่พระปฏิสนธินิรมล 
ปากช่อง โดยม ีคณุสมุาลี ทนัวงศ ์เป็นผูด้ าเนินการ และมคีณะกรรมการ ๔ ท่าน ดงันี้                  
+คุณกญัญา เพง็ขาว +คุณชชันยั ผาตมิาวนิ +คุณวฒันา อุดมเดช +คุณสมบรูณ์ ไตรภพ ขัน้ตอน
ต่อไปนดัหมายเพื่อเขยีนโครงการจดัตัง้โรงเรยีนผูส้งูอายตุ่อไป พรอ้มกนันี้ คุณพ่อวรีะศกัดิ ์ไดม้อบ
เงนิจ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท ส าหรบัการจดัตัง้โรงเรยีนผูส้งูอายวุดัแมพ่ระปฏสินธนิิรมล ปากช่อง..
หลงัจากเลกิประชุม ประธานกลุ่มผูส้งูอายวุดัแมพ่ระปฏสินธนิิรมล ปากช่อง คุณมาณ ีการด ี ไดพ้า
เจา้หน้าทีเ่ยีย่มเยยีนสมาชกิ เพื่อเป็นการใหก้ าลงัใจ และสอบถามเรือ่งสุขภาพ ความเป็นอยู ่                
ของผูส้งูอายดุว้ย ..>>  ๑๗ 



๑๘ 

สังฆมณฑลอุบลราชธานีสังฆมณฑลอุบลราชธานีสังฆมณฑลอุบลราชธาน ี  
      

  ชมรมผูส้งูอายคุาทอลิกสงัฆมณฑลอดุรธานี  จดัโครงการงานผูส้งูอายคุาทอลกิ
สงัฆมณฑลอุดรธานี ประจ าปี ๒๕๖๐/๒๐๑๗            
+ โรงเรียนภมิูปัญญา สร้างสขุ ผูส้งูวยั   
 ใจเบิกบาน วดัพระวสิุทธวิงศโ์พนสงู บา้นดุง  
 จดักจิกรรมใหก้บันกัเรยีนผูส้งูวยั โดยม ีผูอ้ านวยการ              
 ฝา่ยการศกึษาบา้นดุง  น าทมีครมูาแนะน าวธิอีอกก าลงักาย 
 ใหแ้ก่นกัเรยีนผูส้งูวยั เมือ่วนัที ่๒๑ สงิหาคม ๒๕๖๐ ..>> 

สังฆมณฑลอุดรธานีสังฆมณฑลอุดรธานีสังฆมณฑลอุดรธาน ี  

           ชมรมผูส้งูอายสุงัฆมณฑลอบุลราชธานี ออกเยีย่ม    
     พบปะพดูคุยเกีย่วกบัแผนงานประจ าปีและแผนสภาอภบิาลของสงัฆมณฑล โดย  
     เน้นกลุ่มผูส้งูอายใุนระดบัสงัฆมณฑลฯ 
ระหว่างวนัที ่๑๗ กรกฎาคม - ๒๔ สงิหาคม ๒๕๖๐ ออกเยีย่มทัง้หมด ๑๘ ชมรม 
โดยการน าของ คณุพ่อรงัสนัต ์วงอาษา จติตาภบิาลงานผูส้งูอายฯุอุบลราชธานี   

  ซิสเตอรนั์นทิดา ศรีหาบุญยงั    
  ผูช้่วยจติตาภบิาลฯ คณุกมลทิพย ์กลัยาประสิทธ์ิ ผูป้ระสานงานผูส้งูอายฯุ     
  + ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ออกเยีย่มวดัแมพ่ระราชนิีแห่งสนัตภิาพ  
  บา้นหนองดนิด า / วดันกับุญเปาโลกลบัใจ บา้นหนองรุง  
+ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ออกเยีย่มวดันกับุญเปโตร    
  บา้นท่าสว่าง   
+ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
ออกเยีย่มวดันกับุญยอแซฟ                   

บา้นหนองทามน้อย / วดัพระหฤทยั บา้นสถีาน                                         
+ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ออกเยีย่มวดัแมพ่ระเป็นทีพ่ึง่ 
บา้นโนนสว่าง  + ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ออกเยีย่ม 
วดัอคัรเทวดาราฟาแอล บา้นบุ่งไหม / วดัแมพ่ระเสดจ็เยีย่ม                                         
บา้นคสูว่าง + ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ออกเยีย่มอาสนวหิาร 
แมพ่ระนิรมลอุบลราชธานี / วดัพระหฤทยั บา้นทพัไทย         
+๘ สงิหาคม ๒๕๖๐ ออกเยีย่มวดัแมพ่ระประจกัษ์ทีเ่มอืงลรูด์  

 บา้นหนองคนู้อย                                           
+ ๙ สงิหาคม ๒๕๖๐ ออกเยีย่ม 
วดัพระวสิุทธวิงศ ์บา้นหนองค ู                                     
+ ๑๕ สงิหาคม ๒๕๖๐ ออกเยีย่ม 
วดัแมพ่ระฟาตมิา บา้นนาค า /               
วดันกับุญเปาโลกลบัใจ บา้นนาดนู                                                
+ ๑๖ สงิหาคม ๒๕๖๐ ออกเยีย่มวดันกับุญเปโตร บา้นโนนเพก็ / 
วดัแมพ่ระถอืศลีช าระ บา้นเออืดน้อย                                                
+ ๒๓ สงิหาคม ๒๕๖๐ ออกเยีย่มวดันกับุญอนันา บา้นโคกกลาง-
โนนมาล ีและ วดัอคัรเทวดามคีาแอล บา้นซ่งแย.้.>>   



คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผู้สูงอายุ 
วนัท่ี ๒๐ กนัยายน ๒๕๖๐  :  จดัประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูส้งูอาย ุครัง้ที ่๔/๒๕๖๐  
                              ณ หอ้งประชุมชัน้ ๒ ศูนยอ์ภบิาลคามลิเลยีน ลาดกระบงั กรงุเทพฯ 
 วนัท่ี ๒๘ - ๓๐ ตลุาคม ๒๕๖๐  : จดังานสมัมนาและประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ๒๐๑๗/๒๕๖๐  
 คณะกรรมการคาทอลกิเพื่อผูส้งูอาย ุหวัขอ้ “สงูค่าจติเมตตา ภมูปิญัญาผูส้งูวยั” 
 ณ หอ้งประชุมใหญ่ ศูนยอ์ภบิาลคามลิเลยีน ลาดกระบงั กรงุเทพฯ 

ปฏิทินกิจกรรมปฏิทินกิจกรรมปฏิทินกิจกรรม   

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสุขภาพอนามัย (คณะกรรมการผู้สูงอายุ) ขอพระประทาน  
พละก าลัง เปน็พเิศษแด่..สุขภาพ ปรีชาญาณ ความสุข ความส าเร็จในหนา้ที่ และงานของพระ ทุกประการดว้ยเทอญ.. 

                         
(คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพ่ือผูส้งูอาย)ุ โดย คณุธนันทฉ์าย  สวิสตต์นันตชยั  

เป็นผูแ้ทนชมรมเครอืขา่ยผูส้งูอายคุาทอลกิประเทศไทย 
และอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ รว่มกบัสมาชกิ กลุ่มเครือข่ายพลงัผูส้งูวยั เขา้รว่มประชุม 
เชงิปฏบิตักิารรบัฟงัความคดิเหน็ และขอ้เสนอ (ร่าง) พ.ร.บ.ส่งเสริมและพฒันาองคก์รภาค 
ประชาสงัคม มผีูแ้ทนองคก์รสมาชกิฯรว่มประชุม ๕ ท่าน เมือ่วนัที ่๓๐ - ๓๑ สงิหาคม ๒๕๖๐                                                                     

ณ โรงแรมรามา การเ์ดน้ส ์กรงุเทพฯ จดัขึน้โดย กองกจิการอาสาสมคัรและภาคประชาสงัคม กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 
เพื่อรว่มแสดงความคดิเหน็ในประเดน็ฯซึง่มผีลต่อการบรหิารกองทุน โดยทางกลุ่มเสนอเพิม่เตมิ ๒ ขอ้ + ทีม่าของกองทุน 
จากการบรจิาคและน าไปลดหยอ่นภาษเีงนิรายไดบุ้คคลธรรมดา+ บทบาทการสนบัสนุนจากการจดัท านโยบายโดยภาค 
ประชาสงัคม เพื่อการพฒันาและปรบัปรงุ..>  

ประชาสัมพันธ ์

แผนกสุขภาพอนามัย   เป็นเจ้าภาพ.. พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน 
เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คุณพ่อไพรัช ศรปีระเสริฐ ประธาน               

ณ ห้องประชุมช้ัน ๑๐ สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย  

ชมรมเครือข่ายผูส้งูอายคุาทอลิกประเทศไทย 


