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วิสัยทัศน์             
ประชากรของพระเจ้ามีสุขภาพกายใจสมบูรณ์ 

                และร่วมเป็นหน่ึงเดียวกันฉันพี่น้อง                
       เปี่ยมด้วยคุณธรรมในความรักของพระเจ้า     

   กันยายน กันยายน กันยายน ---   ตุลาคม 2560 ฉบับที่ 5/2017    ตุลาคม 2560 ฉบับที่ 5/2017    ตุลาคม 2560 ฉบับที่ 5/2017     

                ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ชมรมเวชบุคคลสังฆมณฑลนครราชสีมา 
โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ จัดฟื้นฟูจิตใจและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ค.ศ.2017/2560 ให้แก่คณะกรรมการ สมาชิกเวชบุคคล 
จากทั่วประเทศ ระหว่างวันเสาร์ที่ 21 - วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2017 ณ บ้านผู้สูงอายุราชสีมา  จ.นครราชสีมา  ภายใต ้                                 

หัวข้อ “50 ปีเวชบคุคลคาทอลิกแหง่ประเทศไทย : ประจักษ์พยานการอภิบาลสุขภาพ” 
โดยได้รับเกียรติจาก พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุข                           
มิสซังนครราชสีมา เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ ร่วมด้วย                                          
บาทหลวงไพรัช ศรปีระเสริฐ จิตตาภิบาลเวชบุคคลคาทอลิกฯ             
คุณพอ่จิตตาภิบาลสังฆมณฑลฯ โดย นายแพทย์ค านวณ อึ้งชูศักดิ์ 

       ประธานชมรมเวชบุคคลฯ กล่าวขอบพระคุณพระคุณเจ้า ที่ใหค้ าแนะน า 
           และก าลังใจ  ขอบคุณคุณพ่อจิตตาภิบาล 
           คณะวิทยากร  กลุ่มเวชบุคคลของสังฆมณฑล
                      ทุกท่านทีม่าร่วมงานฟื้นฟูจิตใจในคร้ังนี้ โดยมี  
                                       กลุ่มเวชบุคคลนครราชสีมาและโรงพยาบาลเซนต์เมร่ี น าโดย.. ต่อหน้า 2 

 

  



ต่อจากหน้า 1 

คุณพ่อเฉลียว วาปีกัง จิตตาภิบาล ทันตแพทย์มานิต ประกอบกิจ ประธานชมรมฯ  
เซอร์เทแรส-เบเนดิกต์ ไชยดวง คณะเซอร์ และคณะกรรมการ 
จัดเตรียมการทุกอย่างในฐานะเจ้าภาพจดังานฯ ครั้งนี้    
   ทันตแพทย์มานิต ประกอบกิจ ประธานชมรมเวชบุคคลฯ 
นครราชสีมา กล่าวตอ้นรับ คุณพ่อจิตตาภิบาล  

คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกฯระดับชาติ และสมาชิกเวชบุคคลฯสังฆมณฑล                                          
กิจกรรมเริม่ด้วย..  หัวข้อที่ 1 “เวชบุคคลคาทอลิก : ประจักษ์พยานการอภิบาล 
สุขภาพตามค าสอนของพระศาสนจักร” ได้รับเกียรติจากคุณพ่อชัยศักดิ์ ไทยสนธิ   

 บรรยายถึงความหมาย ถึงการเป็นพยานมหีน้าทีอ่ย่างไร 
 คุณพ่อกิตสดา ค าศรี ไดอ้ธิบายตัวอย่างของชาวซามาเรีย 
 ที่ช่วยชาวยิวที่ถูกท าร้ายด้วยความเอาใจใส่ในทกุมิติ / ทุก   
 เร่ืองของผู้ป่วย แม้ตนเองซึ่งเป็นชาวซามาเรียจะไม่ได้รับการยอมรับจากชนชาตอิิสราเอลก็ตาม เขาพา 
ชาวยิวที่ถูกท าร้ายไปฝากทีโ่รงแรมและให้คนดูแลโดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด เมื่อเสร็จธุระแล้วก็ 
กลับมาจดัการเร่ืองของผู้ป่วย คุณพ่อยังไดอ้ธิบายเพิ่มเติมอีกว่า “เราต้องมองเห็นใบหน้าของพระเยซูเจ้า 
บนใบหน้าของผู้ป่วยทกุคน รับใช้ผู้ป่วยเหล่านี้คอืรับใช้พระเยซูเจ้าเอง”  

คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ ได้บรรยายถึงการเป็นประจักษ์พยาน โดยผ่านทางประวัติการด าเนินงาน 
ของโรงพยาบาลเซนตห์ลุยส์ ในการให้บริการรับใช้แก่ผู้ป่วยในทุกมิติ นอกนั้นยังออกไปให้บริการแก่ 
ผู้ป่วยที่ยากไร้ตามที่ต่างๆด้วย ตลอดการด าเนนิงานอันยาวนานของโรงพยาบาล   

หัวข้อที่ 2  คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ได้ให้ค าบรรยายในหัวข้อ “50 ปีเวชบุคคลคาทอลิก : 
ผลกระทบเชิงรูปธรรมของชมรมฯในการอภิบาลสุขภาพต่อประเทศไทย”  คุณพ่อได้บรรยาย 
ถึงการเกิดขึ้นของกลุ่มเวชบุคคลในปี 1967 ซึ่งเกิดการรวมตัวของแพทย์คาทอลิกในสมัยนั้น          
ก็เพื่อที่จะรวบรวมบรรดาแพทย์คาทอลิกให้ได้รับค าสอน
ของพระศาสนจักรคาทอลิกในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 
อนามัยอย่างถูกต้อง เช่น ค าสอนเร่ืองการคุมก าเนิด 

ความหมายของความทุกข์ทรมานและการเจ็บป่วย เป็นต้น  และเป็นการรวบรวมแพทย์และ
บุคลากรทางการแพทย์คาทอลิก เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมไทย ณ ช่วงเวลา
นั้นๆเช่น การเข้าไปช่วยดูแลผู้ป่วยในค่ายผู้อพยพจากประเทศใกล้เคียงในช่วงทศวรรษ 1970 

ต่อ 1980 นอกจากนี้ก็เปิดการให้บริการตรวจสุขภาพแก่ชุมชนแออัด(สลัม) ณ ศูนย์กลางเทวา คลองเตย 
ชุมชนกองขยะหนองแขม เป็นต้น  ในช่วงทศวรรษที่ 1990 สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
ปฏิรูปโครงสร้างการด าเนินงานของสภาพระสังฆราชฯ และเกิดแผนกสุขภาพอนามัย งานที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพอนามัยจัดอยู่ภายใต้หน่วยงานดังกล่าวนี้ ดังนั้น “ชมรมแพทย์คาทอลิก” และ “ชมรมพยาบาล
คาทอลิก” ซึ่งเกิดขึ้นในปี 1973 และท างานร่วมกันมา จึงมารวมอยู่ภายใต้ช่ือใหม่ว่า “ชมรมเวชบุคคล
คาทอลิกแห่งประเทศไทย” มีระเบียบของชมรม มีกรรมการ มีประธานชมรม แต่งตั้งเป็นวาระๆ และ
ในช่วงนี้เอง เกิดโรคใหม่ๆที่สังคมต่างหวาดกลัว และโดยเฉพาะผู้เป็นโรคดังกล่าวถูกรังเกียจจากสังคม 
หรือแม้แต่ญาติก็ตาม  นั่นคือ การระบาดของเช้ือ HIV และผู้ที่เป็นโรคเอดส์ ทางชมรมเวชบุคคลคาทอลิก 
จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะของเวชบุคคลคาทอลิก คือ คณะกรรมการคาทอลิกพิชิตเอดส์ ภายใต้   
การน าของ นายแพทย์ธานี ศิริยง (ต่อมาภายหลังใช้ช่ือว่า คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงาน
เอดส์) คณะท างานเฉพาะดังกล่าวได้ร่วมมือกับคณะนักบวชคามิลเลียน ซึ่งได้ตั้ง “ศูนย์บรรเทาใจ” ที่ซอย
เรวดี นนทบุรี เพื่อให้การเอาใจใส่ผู้ติดเช้ือ HIV และผู้ป่วยเอดส์ เพื่อให้ได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่าง
เหมาะสม (ต่อมาย้ายไปอยู่ ณ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง) และได้รวบรวมหน่วยงานคาทอลิกที่

ท างานเกี่ยวกับผู้ติดเช้ือฯลฯ ให้เข้าร่วมในคณะอนุกรรมการดังกล่าว  ช่วงปี 2000 เป็นต้นมา ทางพระศาสนจักรท้องถิ่นโดย 
สภาพระสังฆราชได้ประกาศทิศทางการอภิบาล ปี 2000 - 2010 ซึ่งในทิศทางดังกล่าวได้มีการพูดถึงการรวบรวมกลุ่มบรรดา 
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๓ 

 

วิชาชีพคาทอลิกให้รวมตัวกัน เพื่อให้การอภิบาลเฉพาะและน าวิชาชีพที่กลุ่มมีออกรับใช้
สังคม เวชบุคคลคาทอลิก  จึงได้เริ่มปรับเปลี่ยนโครงสร้างการท างานเพื่อให้เกิด  
ความครอบคลุมทุกสังฆมณฑล จึงเริ่มกับทีมงานจัดตั้งคณะกรรมการเวชบุคคล
ระดับสังฆมณฑลต่างๆ โดยเริ่มจาก  1. คณะกรรมการเวชบุคคลสังฆมณฑลราชบุรี     
ในปี 2007 และติดตามด้วย 2.เวชบุคคลสังฆมณฑลจันทบุรี 3.เวชบุคคลสังฆมณฑล
นครสวรรค์ 4.เวชบุคคลสังฆมณฑลเชียงใหม่ 5.เวชบุคคลสังฆมณฑลนครราชสีมา          
6.เวชบุคคลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ  7.เวชบุคคลอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง 8.กลุ่ม
เวชบุคคลวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หาดใหญ่ สงขลา และสุดท้าย  9.คณะกรรมการ 
เวชบุคคลสังฆมณฑลอุบลราชธานี  ในระหว่างทศวรรษที่ 2000 ที่ก าลังขยายกลุ่ม      
เวชบุคคลไปยังสังฆมณฑลต่างๆ ในประเทศไทย ก็เร่ิมมีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

คือ สึนามิ ในปี 2004, น้ าท่วม จ.นครราชสีมา 2553/2010, น้ าท่วมใหญ่ภาคใต้ 2554/2011, น้ าท่วมใหญ่ประเทศไทย          
ปี 2554/2011, มีผู้อพยพชาวโรฮิงญาฯลฯ ทางเวชบุคคลคาทอลิกได้จัดหน่วยแพทย์  พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ 
ออกไปให้บริการแก่ผู้ประสบภัยน้ าท่วม  ผู้อพยพ รวมไปถึง Asylum seeker และหมู่บ้านห่างไกลตามแนวชายแดน มากกว่า 
40 คร้ัง  ปัจจุบันพระศาสนจักรท้องถิ่น โดยสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯได้ประกาศกฤษฎีกาสมัชชา 2015 ซึ่งเน้น “ศิษย์

พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดี ใหม่” ทางเวชบุคคลคาทอลิก จึงเร่ิมเน้นความเข้มแข็ง
ของเครือข่ายเวชบุคคลในระดับสังฆมณฑล และระดับวัด  เพื่อสร้างความเข้มแข็งของ
บุคลากรทางการแพทย์ สุขภาพอนามัย เพื่อจะสามารถ       
น าวิชาชีพที่ตนมีดูแล รักษาผู้เจ็บป่วยในทุกมิติทั้งฝ่ายกาย    
จิตวิญญาณ สังคม เป็นการใช้กระแสเรียกแห่งวิชาชีพที่มี
ประกาศข่าวดีใหม่ในชุมชนศิษย์พระคริสต์ที่ตนอาศยัและสังคม  

จากนั้นใน.. ช่วงบ่าย  เซอร์มักดาเลนา ดาวดี เสนอให้จัดแบ่งกลุ่มย่อย
เพื่อพูดคุยในหัวข้อ “การเป็นประจักษ์พยานและผลกระทบเชิงรูปธรรมของชมรมเวชบุคคลฯในการ
อภิบาลสุขภาพ” ที่ได้รับฟังการบรรยายจากคุณพ่อทั้ง 3 ท่าน โดยมีคณะกรรมการเวชบุคคล
คาทอลิกฯ คุณพ่อจิตตาภิบาล เข้า                
ร่วมพูดคุย และขอให้ตัวแทนแต่ละ
ก ลุ่มมาน า เ สนอต่ อที่ ป ร ะ ชุ ม
รับทราบฯซึ่ งคณะท างานจะน า
ข้ อ เสนอดั งก ล่ า วไปรวบรวบ
ต่อไป.. 
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  นายแพทย์ค านวณ อึ้งชูศักดิ์ สรุปการเป็นประจักษ์พยานและผลกระทบ 
เชิงรูปธรรมของ ชมรมเวชบุคคลต่อสังคมไทย และน าเสนอทศิทางข้างหน้า 
ของชมรมเวชบุคคลฯ 
    คุณพ่อรัชนัย อ้อมนอก ผู้อ านวยการบ้านผูสู้งอายุราชสีมา (คามิลเลียน)   

 กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ และสมาชิก  
 เวชบุคคลฯจากทุกสังฆมณฑล ที่ให้ความสนใจมาเยี่ยมและใช้เป็น  
 สถานที่จัดงานฯ แนะน าบ้านผู้สูงอายุและเจ้าหนา้ที่เพื่อพาชมสถานที่  
 ศึกษาดูงาน และเยี่ยมผู้สูงอายทุี่พกัอยู่ในบ้านสงูอายุ..  
    ในช่วงเย็น.. ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสมีา จัด  
 “พิธีมทุิตาจิตเวชบุคคลคาทอลิกอาวุโสของทุกสงัฆมณฑล" ซึ่งมี            
 เวชบุคคลคาทอลิกผู้อาวุโสรวม 15 ท่าน คณะกรรมการฯ ผู้แทนจาก 
 ชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑล  พิธีเริ่มด้วย.. ชมสไลดก์ล่าวถึง             
 พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช  
 ..บายศรีสู่ขวัญ ค ากล่าวแสดงมุทิตาจิตรูปแบบวัฒนธรรมภาคอสีาน    
ผูกข้อมือผู้อาวุโส  ผู้แทนจากสังฆมณฑล และชมการแสดงฟ้อนร า จาก
กลุ่มเวชบุคคลฯสังฆมณฑลนครราชสีมา อคัรสังฆมณฑลท่าแร่ฯและ

อุบลราชธานี ..   จากนั้น เรียนเชิญผู้อาวุโสที่            
เร่ิมจัดตั้งชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ คือ 
คุณพ่อจ าเนียร กิจเจริญ                       
ผศ.นพ.วรวฒุิ จรรยาวนิชย์                
น.พ.ฤทธิไกร อัครสกุลนิธิโชติ              
แบ่งปัน 50 ปี เวชบุคคลจากอดตี
จนถึงปัจจุบัน..  หลังจากเสร็จพิธี  
  คุณพ่อจิตตาภิบาลเวชบุคคลฯ คณะกรรมการ 
พร้อมด้วย สมาชกิเวชบุคคลฯได้ร่วมขับร้องเพลง 

และแสดงความเคารพเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ดวงพระวิญญาณของ 
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพติร  
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     อนึ่ง ในช่วงการฟื้นฟูจิตใจเวชบุคคลคาทอลิกในปีนี้มีผู้เข้าร่วม
มากกว่า 200  ท่าน นับเป็นเร่ืองที่ดีที่
บุคลากรทางด้านสุขภาพได้มีโอกาสมา
แลกเปล่ียนประสบการณ์ในเร่ืองค าสอน
ทางด้านสังคมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และ
แลก เป ล่ี ย นก า รท า ง าน ในก า รดู แ ล           
ผู้เจ็บป่วยในชุมชน อันจะท าให้เกิดการ

พัฒนาในด้านความเช่ือและการรับใช้สังคมตามวิชาชีพได้อย่างเหมาะสมต่อไป.. 

๓ 
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   คณะกรรมการเวชบุคคลระดบัชาติ พร้อมด้วยกรรมการจากเครือข่ายเวชบุคคล
 ระดับสังฆมณฑล และคุณพอ่จิตตาภิบาลระดับสงัฆมณฑล เข้าร่วมประชุมใหญ่
 สามัญประจ าปี 2017/2560  ในวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2017  ต่อเนื่องจากการ             
 จัดงานฟื้นฟูจิตใจเวชบุคคลฯ เพื่อติดตามการด าเนินงานของคณะกรรมการฯทั้ง 
 ระดับส่วนกลางและสังฆมณฑลตามที่ได้วางแผนงานประจ าปี และร่วมวางแผนการ  
 ด าเนินงานส าหรับปี 2018 ให้สอดคล้องกับกฤษฏีกา ปี 2015                                                       
ที่ประชุมประกอบดว้ย จิตตาธิการ ที่ปรึกษา กรรมการ และสมาชิกจากสังฆมณฑล

ต่างๆรวมประมาณ 100 คน  เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. โดย วจนพธิีกรรมเช้า  จากนัน้ 
นายแพทย์ค านวณ อึ้งชูศ กดิ์  ผศ.นาฎวิมล งามศิริจติต์  ท าหน้าที่ประธาน และ               
รองประธานในที่ประชุม  คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ  ท าหน้าที่จิตตาภิบาลเวชบุคคลฯ     
สรุปประเด็นวาระต่างๆ 1. ประธาน/ผู้แทนของแต่ละสังฆมณฑลได้รายงานกิจกรรมทีท่ าไป
ในรอบปี และกิจกรรมส าคญัที่จะท าต่อในปีนี้ รวมถึงปัญหาอุปสรรค โดยสรุปสาระส าคญัได้
ดังนี้คอื กิจกรรมที่ด าเนนิการและจะด าเนินการตอ่มีความคล้ายคลึงกัน ซึ่งสามารถจัดกลุ่ม

ได้เป็น  ก) การประชุมและพบปะเพื่อนสมาชิกเช่นการฟืน้ฟูจิตใจ
ของแต่ละสังฆมณฑล  ข) การออกเยี่ยมผู้ป่วยในชุมชนในสถานที่
และโอกาสต่างๆ  ค) การออกหน่วยบริการสขุภาพในงาน
ฉลองวัด หรือในชุมชนเป้าหมายต่างๆ ง) การสนับสนุน                          
บริการผู้สูงอายุในรูปแบบต่างๆ ทั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ และ 
บ้านผู้สูงอายุ จ) สนับสนุนกจิกรรมการส่งเสริมสขุภาพใน
รูปแบบต่างๆ ส าหรับปัญหาอุปสรรคทีพ่บร่วมกนัส าหรับ
ทุกสังฆมณฑลคอื การขาดสมาชิกใหม่มาร่วมชมรม และ
การท ากิจกรรมพิเศษต่างๆมีแต่คนเดิมที่ท า                         
ชมรมเวชบุคคลฯของหลายสังฆมณฑล ขาดงบประมาณ
การด าเนินงานกิจกรรมของตนเอง ต้องเร่ียรายและท า
กิจกรรมหาทุน .. ทีป่ระชุม มีขอ้คดิให้ชวนสมาชิกใหมม่า
พบปะสร้างเครือข่ายและร่วมกจิกรรมตามที่ตนเองสนใจ  
การหาทนุท ากิจกรรมของชมรมเป็นสิ่งที่ดีแตค่วรได้รับการ
สนับสนนุจากแหล่งภายนอกด้วย และทางชมรมเวชบุคคลแห่งประเทศไทยควร
หาช่องทางระดมทุนเพื่อหนุนช่วย  ควรจัดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณกุศลใน
จังหวัด หากสนใจตดิต่อ อาจารย์อรพิน แสงสว่าง ประธานชมรมเวชบุคคล
คาทอลิกสังฆมณฑลนครสวรรค์ การท างานร่วมกับองคก์รอื่นในจังหวัดเช่น
โรงพยาบาลของรัฐ  รพสต.ท้องถ่ิน  ซี่งส่วนใหญพ่ร้อม ใหก้ารสนับสนุน เช่น           
โรงพยาบาล จ.นครพนม ได้ใหพ้ื้นทีส่ าหรับท ากจิกรรมทางศาสนาให้กับชมรม                
การขอทนุจาก สปสช หรือ สสส  (จะมีการหา
รายละเอียดเพิ่มเตมิ) การท างานทีค่รอบคลุมเร่ือง
การส่งเสริมสุขภาพเพื่อปอ้งกันการเกิดโรคใน           
กลุ่มวัยต่างๆ  ไม่ลืมเร่ืองส าคัญที่จะให้ชมรมเป็นที่
หล่อเล้ียงความเช่ือและความศรัทธและกล้าท้วงติง
แนวปฎิบัติที่ไม่ถูกศีลธรรมหรือขัดกับขอ้ความเช่ือ.. 

๕ 
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  ชมรมเวชบคุคลคาทอลิกแหง่ประเทศไทย มีสิ่งที่ต้องด าเนินการต่อไปที่ส าคญัได้แก่  
 5.1) การส่งเสริมความรู้และแนวปฎิบัติในเร่ืองการดูแลรักษาแบบประคับประคอง   
 (Palliative care)  จะท างานต่อจากการอบรมคร้ังแรกที่  
 ผ่านมา และจะผลิตเอกสารฉบับย่อแจกจ่ายให้สมาชิกของ 
 ทุกสังฆมณฑล  และจัดอบรมตามความจ าเป็น                    

5.2) การท างานเร่ืองเลิกบุหร่ีและเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ จะท างานร่วมกับทาง Caritas Thailand 
ภายใต้สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ ที่เร่ิมการรณรงค์ในช่วงมหาพรตของปีที่แล้วใน 5 สังฆมณฑล  
โดยจะขยายให้ครอบคลุมทุกสังฆมณฑลในเทศกาลมหาพรตของปีนี้  5.3) การเยี่ยมเยียนสมาชิกของชมรม  ในปีนีจ้ะร่วมกับ 
สังฆมณฑลอดุรธานี ในการสร้างชมรมและร่วมกบัสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีในการสร้างความเขม้แข็งของชมรมที่ด าเนนิการอยู่  
5.4) การให้ค าปรึกษาทางโทรศพัท์ ทางชมรมเหน็ควรให้ร่วมมือกับสมาคมคาทอลิกในการร้ือฟื้นการด าเนินงานเร่ืองการให้
ค าปรึกษาทางโทรศัพท์  5.5)  การจัดหาทนุส าหรับสนับสนุนการด าเนนิงานของชมรมเวชบุคคลคาทอลิกในสังฆมณฑลทีม่ี
ทรัพยากรจ ากัด จะพยายามระดมทุนให้ได้ประมาณ 5 แสนบาท และตั้งเป็นมูลนิธิ ไม่จ าเป็นตอ้งมีงบประมาณมาก แต่ให้เพียงพอ
ส าหรับการสนับสนุนและพึ่งตนเอง  5.6) ขอเชิญสมาชิกที่สนใจร่วมประชุม Human life international’s  21st Asia-Pacific              

 Congress of Faith, Life and Familly ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน 2017 นี้ที่บ้านผูห้ว่าน .. 
 2. การฉลองครบรอบ 50 ปีเวชบุคคล เร่ิมด้วยการประชุมฟื้นฟูจิตใจประจ าปีนี้  และจะไปปิดในอกี 
 สิบสองเดือนข้างหน้าคอื การประชุมฟืน้ฟูจติใจปีหน้า (ตุลาคม) โดยใน 
 ระหว่างปีขอเชิญชวนชมรมในแต่ละสังฆมณฑลจัดกิจกรรมเสริมตาม 
 ความเหมาะสม ส าหรับส่วนกลางจะร่วมกับอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ   
 จัดกิจกรรมใน วันที่ 11 กุมภาพันธ์  2018 ซึ่งตรงกับวันผู้ป่วยสากล  
 โดยจดัที่ หอ้งประชุม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์  เชิญบรรดาสมาชิก 
 อาวุโสมาร่วมงาน  และจะพยายามจัดท าหนังสอืรวบรวมเร่ืองราวใน 
 อดีตและจากการแบ่งปันในการประชุมคร้ังนี้ด้วย .. 
 3. ที่ประชุมขอบคุณชมรมเวชบุคคลสังฆมณฑลอุบลราชธานี ที่รับเป็น 
 เจ้าภาพจดังานฯในปีหน้า  ซึ่งจะตรงกับวันเสาร์ที่ 20 และอาทิตย์ที่ 21 
 ตุลาคม 2018/2561  ส าหรับผู้เดินทางมากอ่นควรได้แวะเส้นทาง            
 แสวงบุญที่จะแจ้งให้ทราบในรายละเอียดตอ่ไป.. 
    ที่ประชุมมีมติเอกฉนัท์สนับสนนุให้เวชบุคคลสังฆมณฑลอดุรธานี            
รับเป็นเจ้าภาพประจ าปี 2019/2562  โดยทางผู้แทนจะน าข้อเสนอนี้

กลับไปปรึกษาและให้ค าตอบในต้นปีหน้า  ทั้งนีม้ี
ข้อเสนอให้เรียนเชิญประมุขสังฆมณฑลอุดรธาน ีไปร่วมประชุม   
ฟื้นฟูจิตใจในปีหน้าทีอุ่บลราชธานีด้วย..หลังจากปิดการประชุม 
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คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ               
จิตตาภิบาลชมรมเวชบุคคลฯ เป็น
ประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ.ปิด                        

งานฟืน้ฟูจิตใจและประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2017 ร่วมกับ คุณพ่อจิตตาภิบาล                       
เวชบุคคลฯสังฆมณฑล โดยมสีมาชิกเวชบุคคลเข้าร่วมพิธีปิดฯ            
  หลังเสรจ็พิธฯี สมาชิกทกุคนได้ร่วมรับประทานอาหาร และเดินทางกลับภมูิล าเนา เพื่อปฏิบัตภิารกิจรักและรับใช้ในงาน 
อภิบาลดา้นสขุภาพใหก้้าวหนา้ต่อไป....>> 

๖ 



กิจกรรมเวชบุคคลคาทอลิกระดับสังฆมณฑล 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ 

        ชมรมเวชบคุคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ   
 น าทีมโดย คุณพ่อโชคชัย คูรตันสุวรรณ  และคณะกรรมการฯ   
 ลงพื้นที่ วัดนกับุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน วนัอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2017  
 เพื่อสร้างเครือข่าย และค้นหาสมาชิกเวชบุคคลฯใหม่ พร้อมให้บริการตรวจ  
 วัดความดนัโลหิต และตรวจน้ าตาลในเลือด มีผู้มารับบริการ 59 คน  
 และได้รับสมาชิกใหม่ในสาขาศัลยแพทย์ วิสัญญีแพทย์ นักกายภาพบ าบัด  
 เภสัชกรและนักจิตวิทยา..  ขอขอบพระคุณ คุณพ่อสานิจ สถะวีระวงศ์  
 เจ้าอาวาส ที่ให้การตอ้นรับเป็นอย่างดี .. และในวันดังกล่าว 
มูลนธิิโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ จัดหน่วยแพทย์เคล่ือนที่ตรวจสุขภาพ ใหก้ับ   

 เด็กและผู้ใหญ่ชาว เมียนมาร์ และมอบยาในการรักษา โดยไมม่ี  
 ค่าใช้จ่าย มีผู้มารับบริการตรวจรักษาจ านวน 146 คน .. 
 > วันที่ 16 กันยายน 2017  คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ   
  แพทย์จีนพิชญนาถ วรีานนท์ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์  
  ร่วมด้วย บาทหลวงอนุรตัน์ ณ สงขลา   
  โรงเรียนสามคัคีสงเคราะห ์น าทมีจิตอาสา 
ตรวจรักษาผู้ป่วยเดินไม่ได้ที่ชุมชนคลองเตย..  

สังฆมณฑลจันทบุรี 

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลจนัทบรุ ี 

ฉลองวัดและพิธีบวชพระสงฆ์ 2 องค์ ณ วัดอัครเทวดามคีาแอล จ.ปราจีนบุรี มีผู้ร่วมออกหน่วย            
พระสงฆ์ 1 ท่าน ซิสเตอร์ 2 ท่าน พยาบาล 4 ท่าน หมอน้อย 6 คน และมี 
หมอนวดตาบอด 2 ท่าน ให้บริการมีผู้เข้ารับบริการตรวจความดันโลหิต 79 คน.. 

   น าทีมโดย คุณพ่อชัยศักดิ์ ไทยสนธิ จิตตาภบิาลเวชบุคคลฯ                                          
 ศูนยอ์ภิบาลรักกางเขน จนัท์ หมอน้อย จิตอาสาและสมาชิกเวชบุคคลฯ                                     
 สังฆมณฑลจันทบุรี  ให้บริการตรวจสุขภาพในโอกาสต่างๆ 
> วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2017  ให้บริการตรวจสุขภาพผู้มาร่วมงาน 

 >  วันเสาร์ที่ 14  ตลุาคม  2017                                                                
ศูนย์คามลิเลียน โซเชียล จันทบุรี  จดัหน่วยตรวจ                                        
สุชภาพ ร่วมกับ จิตอาสาเวชบุคคลฯจนัทบุรี  และ                                                      

หมอน้อย ให้บริการแก่ผู้มาร่วมงานฉลอง                                         
พิธีเสกและเปิดอารามแม่พระฟาตมิา                                                 
รักกางเขน จนัทบุรี  มีผู้รับบริการตรวจ                                      
ความดนัโลหติ รวม 89 ท่าน ตรวจวัดระดับ                            
น้ าตาลในเลือด รวม  9 ท่าน ... 

๗ 



ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา โรงพยาบาลเซนต์เมรี่        
จัดงานฉลองวัดมารียส์มภพ โดยมี คณะเซอร์ คณะผู้บริหาร แพทย์ พนกังาน สัตบุรุษ 
และผู้มาใช้บริการเข้าร่วมฯ เรียนเชิญ พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ มุขนายก 
มิสซังนครราชสีมา เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ โรงพยาบาลเซนต์เมร่ี เมื่อ 
วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2017  ชมรมเวชบุคคลสงัฆมณฑลนครราชสีมา จัดโครงการ 
ตามแผนงานฯในช่วงที่ผ่านมา  1.  ออกหน่วยแพทย์ปฐมพยาบาล งานฉลองวัดบวช 
พระสงฆ์ และโอกาสต่างๆ  > วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2017 โอกาสฉลองแมพ่ระบังเกิด 
และพิธีบวชพระสงฆ์ สังฆานุกรเปโตร ภูรินทร์ ศรา วาปีโส คณะนักบวชคามิลเลียน 
ณ วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน โคกปราสาท-ปราสาทพร อ าเภอประค า 

จังหวัดบุรีรัมย์  โดยเรียนเชิญ พระสังฆราชยอแซฟชูศกัดิ์ สิริสทุธิ์ 
เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง และ 
สัตบุรุษมาร่วมยนิดี.. > วันที่ 23 กันยายน 2017 ออกหน่วยฉลอง 

วัดมารดาพระศาสนจักร หนองพลวง จ.ชัยภูม ิ
บริการตรวจวัดความดัน 37 คน น้ าตาลในเลือด           
25 คน รับยา 16 คน ฝังเข็ม 22 คน                 
2. ประชุมคณะกรรมการชมรมเวชบุคคลคาทอลกิ    
 สังฆมณฑลนครราชสีมา เมื่อ                                                        
>  วันอาทิตยท์ี่ 27 สิงหาคม 2017 ณ ห้องประชุม              
แบร์นาแดต โรงพยาบาลเซนต์เมร่ี จ.นครราชสีมา 
น าโดย คุณพ่อเฉลียว วาปีกัง คุณพอ่จิตตาภิบาลฯ  

  ทันตแพทย์มานิต ประกอบกิจ ประธานฯ ร่วมด้วย 
  คณะเซอร์ และกรรมการฯ เพื่อตดิตามความก้าวหน้า :-  
  + การเตรียมงานฟืน้ฟจูิตใจเวชบุคคลฯระดับประเทศ                                 
  + การเข้าร่วมอบรม Palliative Care  
  + การจัดท าโปสเตอร์ แผ่นพับรณณรงค์     
  โครงการงดหล้า /งดบหุร่ีในเทศกาลมหาพรต                                  
  + ออกหน่วยตรวจสุขภาพเวชบุคคลฯในโอกาส  
  ฉลอวัดต่างๆในเขตมิสซัง                  
  > วันอาทิตยท์ี่ 15 ตุลาคม 2017 ณ ห้องประชุม   
  บ้านผู้สูงอายุราชสีมา จ.นครราชสมีา เพื่อสรุป  
  การเตรียมงานฟืน้ฟูจิตใจและประชุมใหญส่ามญั 
  ประจ าปี 2017/2560 ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก 

แห่งประเทศไทย 
  3. กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯออกเยี่ยม  
 ผู้พิการซ้ าซ้อน ที่ชุมชนสวนผกั  
 หลังห้างเดอะมอลล์ นครราชสมีา  
  เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2017 .. >> 

 

สังฆมณฑลนครราชสีมา 

๘ 



สังฆมณฑลเชียงใหม่ 

ด าเนินงานเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ คร้ังที่ 3/2017                          
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2017  ณ ห้องประชุมเล็กช้ัน 2 ตึกแฮร่ีทิล 
ศูนยส์ังฆมณฑลเชียงใหม่   สวดภาวนาเปิดการประชุมโดย                                         
คุณพ่อเอกชัย ผลวารินทร์ จิตตาธิการแผนกสขุภาพอนามยั                                   
สังฆมณฑลฯ และด าเนินการประชุมโดย  

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลเชยีงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการ 

นายแพทย์เดชา คูวฒุยากร ประธานเวชบุคคลฯ เพื่อตดิตามเร่ืองสืบเนือ่งกิจกรรมต่างๆ + ประเมินการ 
บริการตรวจสุขภาพงานบวชพระสงฆ์ และงานชุมนุมประจ าปี 2017 + การเข้าร่วมอบรม “การอบรมเตรียม 
ผู้อบรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง” (Training for the trainer in Palliative Care) (12-14 สิงหาคม) 
+ เข้าร่วมฟื้นฟูจิตใจชมรมเวชบุคคลคาทอลิกประเทศไทย (22 - 23 ตุลาคม 2017) + เตรียมจัดท าแผนงาน 
เวชบุคคลสังฆมณฑลเชียงใหม่ ปี 2018/2561 + พิจารณาการออกหน่วยบริการโอกาสงานชมุนมุครอบครัว 
(24 - 26 พฤศจกิายน 2017) ..> 

สังฆมณฑลนครสวรรค์ 

    ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก อาสนวิหารนักบุญอันนา    
  สังฆมณฑลนครสวรรค์  น าทมีโดย  
  อาจารย์อรพิน แสงสว่าง ประธานชมรมเวชบุคคลฯ 

ร่วมกับสโมสรไลออนส์ปากน้ าโพ จัดกิจกรรมใหบ้ริการตรวจสุขภาพ 
มอบรถเข็นผู้ป่วยให้ผู้ทพุพลภาพ แว่นตา อุปกรณ์กีฬา เล้ียงอาหาร 
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2017 ณ ชุมชนวิมานลอย จ นครสวรรค์ ..>  

สังฆมณฑลราชบุรี 

              ศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลราชบุรี   
               จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคล่ือนที่บา้นโปร่งแห้ง หมู่ที่ 3  
             ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี  เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2017 
               น าโดย นายแพทย์ชัชชัย พูนสวัสดิ์  จาก ชมรมเวชบุคคล 
               คาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี คณะครูจิตอาสาจากประเทศ         
            ฟิลิปปินส์ ซิสเตอร์คณะคาเมลไลน์ พร้อมนักศกึษาจากวิทยาลัย 
             อาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ร่วมให้บริการตรวจสุขภาพเบ้ืองต้น 
             ทั้งแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบัน มีผู้สนใจมารับบริการ 
             ตรวจสุขภาพเบ้ืองต้นจ านวน 50 คน รับบริการพอกผงถ่าน          

       ถอนพิษจ านวน 16 คน เด็กรับยาถ่ายพยาธิ จ านวน 96 คน 
ผู้ใหญ่รับยาถ่ายพยาธจิ านวน 12 คน ..>  

                          >  กลุ่มเวชบุคคลสังฆมณฑลราชบุรี 
        น าโดย คุณสมจติร์ ศักดิ์สิทธิกร ประธาน 
                 ชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลราชบุรี  
        ร่วมด้วย สมาชิกเวชบุคคลฯ ออกเยี่ยม 
ให้บริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และ มอบรถเข็นผู้ป่วย 
ให้ผู้ทุพพลภาพ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2017 ..> 

๙ 

ต่อหน้า ๑๐ 



ต่อหน้า ๙ 

         > ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี  จัดประชุม              
                คณะกรรมการฯ น าโดย คุณสมจติร์ ศักดิ์สิทธิกร ประธานชมรมฯ 
                คณะซิสเตอร์ และสมาชิกเวชบุคคลฯ เพื่อร่วมแสดงความยนิดีกับ  
       คุณพ่อภควี เส็งเจริญ คณะนักบวชคามิลเลียน ซึ่งมารับต าแหน่ง 
คุณพอ่จิตตาภิบาลเวชบุคคลฯ เมือ่วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน  2017 ณ ห้องประชุมวิชาการ ภายใน 
โรงพยาบาลซานคามิลโล บ้านโป่ง จ.ราชบุรี พร้อมหารือแนวทางการปฏิบัติงานเวชบุคคลคาทอลิก             
สังฆมณฑลราชบุรี ในปี 2018/2561 ที่ ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานระดับชาติ..>                

  ศูนย์สังคมพัฒนาร่วมกบัเวชบคุคลคาทอลกิ 
อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ จดัออกหน่วยเวชบุคคลฯ 
ลงพื้นที่ตรวจสขุภาพและออกเยี่ยมผู้สูงอายโุอกาสต่างๆ  
> วันที่ 16 กันยายน  2017 ออกหน่วยฉลองอาราม   

  รักกางเขน  > วันที่ 30 กันยายน  2017 ลงพื้นที่มอบเวชภัณฑ์  
  ให้กับเครือข่าย เขต อ.วานรนิวาส และ อ.ค าตากล้า ณ อาสนวิหาร              
  นักบุญหลุยส ์ท่าแขก แขวงค าม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
  มีผู้มารับบริการจ านวน 60 ราย.. > วันที่ 13 กนัยายน  2017  
  ออกเยี่ยมและให้ก าลังใจกับผู้ป่วย ผู้พกิาร และผู้สูงอายุบ้านจอมแจ้ง 
  จ านวน 5 ราย  > วันที่ 7 ตุลาคม 2017 จัดทีมตรวจสุขภาพสุขภาพ 
  งานฉลองบ้านเณร 100 ปี พร้อมกับบวชพระสงฆ์ใหม ่

> ทีม รพสต.บ้านช้างมิ่งพัฒนา อสม. และภาคเครือข่ายสุขภาพใน                                                         
 พื้นที่ เยี่ยมผู้ป่วยเร้ือรัง/ผู้สูงอายุและผู้ป่วยดูแล                                                                  
 ประคับประคอง ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย,.  

อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ 

โครงการมหาพรตงดเหล้า-บุหรี่  

     ศูนย์สังคมพฒันาอัครสังฆมณฑลท่าแร-่หนองแสง                           
อบรมโครงการมหาพรตงดเหล้าบุหร่ี  ณ วัดพระวิสุทธิวงศ์ นิรมัย ต าบล                            
กุสุมาลย์ อ าเภอกุสมุาลย์ จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 8 - 10 กันยายน 2017  
เป็นโครงการน าร่อง โดยกรรมาธิการฝ่ายสังคม สภาพระสังฆราชคาทอลิก 
แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธพิัฒนาชุมชน ด้วยการสนับสนุน  
 จากกองทุนสนับสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ สสส. โดยมี  
 เจ้าหน้าทีศู่นยส์ังคมพฒันาฯ จัดใหค้วามรู้เกี่ยวกับโทษและผล   
 ของบุหร่ีและเหล้า และมอบทุนเพื่อท าป้ายรณรงค์ในโครงการฯ   
 ขอขอบคุณ คุณพ่อสุรวฒุิ สมงาม เจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงศ์  
 อ านวยความสะดวกด้านต่างๆ คณะกรรมการสภาอภิบาลวัด  
 กรรมการหมู่บ้าน และพี่นอ้งชาวบ้านหนองเดิ่น - ดอนขาว  
 ที่ให้ความร่วมมือด้วยดี .. >>  

๑๐ 



สังฆมณฑลอุบลราชธานี 

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลอุบลราชธานี  
 น าโดย คุณพ่อรังสันต์ วงอาษา จิตตาภิบาลเวชบุคคลฯ 
 คณะกรรมการ จิตอาสาเวชบุคคลฯ จดัออกหน่วย   
 ให้บริการตรวจสุขภาพโอกาสต่างๆในเขตพื้นที่  
 สังฆมณฑลอุบลราชธานี  

 > วันที่ 16 กันยายน  2017 อารามรักกางเขนแห่ง  
    อุบลราชธานี มีผู้ให้บริการรวม 6 ท่าน มีผู้รับบริการตรวจวัด 
 ความดัน ใหค้ าปรึกษา ตรวจและรับยาตามอาการ รวม 135 คน ..  
> วันที่ 23 กันยายน  2017 วัดอัครเทวดาราฟาแอล บุ่งไหม  
 อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี 
> วันที่ 4 พฤศจิกายน 2017  เวชบุคคลคาทอลิกฯ      
ออกหน่วยร่วมกับหน่วยพยาบาลของวัด ในงาน 
วันเศกสุสาน โดยมี พระสังฆราชฟิลิปบรรจง ไชยรา 
เยี่ยมและให้ก าลังใจทมีเวชบุคคลฯคร้ังนี้..

... ขอเชิญทุกท่าน ...  
ร่วมบริจาคเงินซื้อ 

เครื่องฉดีน้ าแรงดนัสูง  
ใช้ล้างคราบสกปรกและตะไคร่
รอบบริเวณบ้านผู้สูงอาย ุ 
เพื่อป้องกันผู้สูงอายุลื่นลม้ 

ประชาสัมพันธ์ 



คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สงูอายุ 

    คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ ประชุมติดตามผลการด าเนินงานและ 
เตรียมจัดท าแผนปฏิบัติงานผู้สูงอายุ ประจ าปี 2018 เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2017 

ณ ศูนยอ์ภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพ น าโดย    
คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ จิตตาภิบาลคณะอนกุรรมการฯ               
คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนกุรรมการฯ ในฐานะประธานที่ประชุมฯ   
น าร าพึงพระวาจา(ยก 2 : 14-16),ไตร่ตรองกฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจกัร 
คาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015 บทที่ 4 ข้อ 26 , 36 และ 37 พร้อมกับ 
กล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯประกอบด้วย ประธานชมรมผู้สูงอายุ และผู้ประสานงาน 
ชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑล เข้าร่วมประชุมฯ 22 ท่าน โดยมีสาระส าคัญจากที่ประชุมฯ                        
1. ความส าคัญเร่ือง "วันระลึกถึงผู้ยากจนสากล" ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส มี 
พระประสงค์ให้จัดตั้งขึน้ ปีนี้ตรงกับวันที่ 19 พฤศจิกายน 2017 พระองค์ทรงเชิญชวน 
ให้เรามอบความช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรมให้แกค่นยากจน และ เชิญชวนให้คนยากจน 

และอาสาสมคัรมาร่วมในพิธีศีลมหาสนิท  (จาก นสพ.อุดมสาร 
ฉบับวันที่ 20 - 26 ส.ค.) รวมทั้งให้ชมรมผู้สูงอายุทุกสังฆมณฑล 
น าเร่ืองนี้ไปเป็นแนวทางและจุดเน้นในการจัดท าแผนปฏิบัติงาน 
ผู้สูงอายฯุประจ าปี 2018/2561 ที่จะขอให้น าเสนอในการสมัมนา 
และประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2017 (28 - 30 พ.ย.60) เพื่อน าไป 
สู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในการดแูลช่วยเหลือผู้ยากจน 
ในเขตวัดและสังฆมณฑลฯโดยไม่ค านึงถึงว่านับถือศาสนาใด  2.รายงานผลการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2017 ระดับสังฆมณฑล 3. พิจารณาหัวขอ้และการจัดสมัมนา 
และประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2017  4. ช้ีแจงความก้าวหน้าและความพร้อมการเตรียม 
จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุระดับชาติ คร้ังที่ 13/2018 ระหว่างวันที่ 27- 28 เมษายน 2018 ซึ่ง  
สังฆมณฑลราชบุรี เป็นเจ้าภาพฯ กอ่นปิดการประชุมฯ .ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลจนัทบุรี 
ได้มอบทะเบียนรายช่ือสมาชิก ผู้สูงอายฯุระดับสงัฆมณฑลฯ ให้กับส่วนกลาง ..                   
<<< (คณะอนกุรรมการคาทอลิกเพือ่ผู้สูงอายุ หวังว่าจะได้พบกับสมาชิกเครือข่าย 

ชมรมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล ทั้ง 10 มิสซัง ในการร่วมงานสมัมนาและประชุมใหญ่สามัญ 
ประจ าปี 2017 ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2017) ...>>>   

องค์กรส่งเสริมชีวิต  
วันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน 2017 :  จัดประชุมระดับภูมภิาคเอเชียและแปซิฟิก 21st 

Asia-Pacific       

   Congress on  Faith, Life and Family   ณ ศนูย์อบรมงานอภิบาล “บ้านผูห้ว่าน”  
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพ่ือผู้สูงอายุ 
วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2017 :  จัดงานสมัมนาและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2017/2560  
 หัวข้อ “สูงค่าจิตเมตตา ภูมิปัญญาผู้สูงวัย” ณ ศนูย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง  
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
 

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2017      : จัดประชุมคณะกรรมการชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย คร้ังที่ 4/2017 
      ณ ห้องประชุมช้ัน 11 อาคารรวมจิตรเพียรธรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ สาทรใต ้

ปฏิทินกิจกรรม 

๑๒ 



องค์กรส่งเสริมชีวิตแห่งประเทศไทย 

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

Archdiocese of Bangkok’s Pastoral Training Center. 

กิจกรรมงานผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล สังฆมณฑลอุดรธานี 

ชมรมผู้สูงอายุวัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง    
จัดส่งผลงานเข้าร่วมในการประกวดผลงานกิจกรรมเคร่ือข่าย 

ระดับจังหวัด มีชมรมผู้สูงอายุเขา้ร่วมระดับอ าเภอ ร่วม 20 อ าเภอ 
ชมรมผู้สูงอายุวัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง อ าเภอบา้นดุง   

ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจาก กศน จังหวัดอดุรธานี โดยม ี
คุณแม่เซียนศรี บุญทรัพย์ ประธานชมรมผู้สูงอายุฯ 
เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณผลงานกิจกรรมดีเดน่                                           

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2017                   

ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลนครสวรรค์ 
จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล 

 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2017  
ณ ห้องประชุม อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์   

คุณพ่อศิริชาญ เอียงผาสุข  เป็นประธานพิธีเปิด ร่วมด้วย 
คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธาน คณะอนุกรรมการฯเพือ่ผู้สูงอายุ  
น าโดย มิสสอางค์ สุรพฒัน์ ประธานชมรมผู้สูงอายฯุ เพื่อพบปะ 

และร่วมวางแผนงานผู้สูงอายุฯเพื่อหาแนวทางในการด าเนนิงานตอ่ไป 
มีสมาชิกเครือข่ายผู้สูงอายุฯระดับวัดเขา้ร่วมประชุม 49 ท่าน..  

สังฆมณฑลนครสวรรค์ 



สังฆมณฑลราชบุร ี

 ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี                       
จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี รวมพลังผู้สูงวัย ประกาศข่าวดีใหม ่

       ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบรุี  จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี                
คร้ังที่ 5/2017   ภายใต้หัวขอ้ " 350 ปีมิสซังสยาม รวมพลังผู้สูงวัย ประกาศข่าวดีใหม "                          
เมื่อวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2017  ที่อาสนวิหารแมพ่ระบังเกิด บางนกแขวก จ.สมทุรสงคราม                

มีแกนน าผู้สูงวัยจาก 3 สังฆมณฑลฯ เข้าร่วมเสวนาโดยมี            
คุณพ่อเสนอ ด าเนินสดวก อุปสังฆราชสังฆมณฑลราชบุรี บรรยาย 
น าในหัวขอ้" 350 ปีมิสซังสยาม"  นางสุธิดา พรหมภักดี (สัตย์วินิจ) 
ประธานชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี กล่าวถึงประเด็นส าคัญ 
ในการสืบสานงานสร้างชุมชนคริสตชนใหม่ของสงัฆมณฑลสุราษฎร์ธานี 
โดยพระสังฆราชจากรุ่นสู่รุ่น..  นายเดชาธร พ่วงแก้ว  ประธานกลุ่ม   
ผู้สูงอายุ เขต 1 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เชิญชวนให้               
ให้ทุกคนสนใจศกึษากฤษฎกีาสมัชชาใหญ่ของ 
พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015 ซึ่ง 

เป็นแนวทางปฏิบัติและให้โอกาสคริสตชน 
ฆราวาสในการมีบทบาทส่วนร่วมประกาศข่าวดี 
โดยเฉพาะผู้ที่อาจด าเนนิชีวิตผิดพลาดบกพร่อง   
ไป ซึ่งผู้สูงวัยสามารถใหก้ารแนะน าช่วยเหลือ 
น าเขากลับมาหาพระได้ โดยอาศัยกิจกรรม 
การเยี่ยมเยยีนพบปะเอาใจใส่   
    จากนั้น พระคณุเจ้ายอหน์ บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ  เป็น 
ประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ และมอบช่อดอกไม ้แสดงความยนิดกีับ 
ผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่าง และลูกกตญัญูตัวอย่างระดับชาติ ที่ได้รับ 
ใบพรจากสมเด็จพระสนัตะปาปา และมอบใบประกาศเกียรตคิุณแก่ 
ผู้สูงอายุและลูกกตญัญููตัวอย่างระดับสังฆมณฑล ประจ าปี 2017/2560    

        โดยมี อาจารย์เชษฐ ชาวนาแก้ว  ประธานชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี  
                 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และหลังจบพิธี คุณพ่อประสิทธิ์ รุจริัตน์  
                     จิตตาธิการ เป็นผู้กล่าวขอบคุณพระสังฆราช ประธานในพิธี พระสงฆ์ ซิสเตอร์  
        และแกนน าผู้สูงวัยจากกลุ่ม/ชมรมระดับวัด ประมาณ 350 คน ทีม่าร่วมโมทนา   
        คุณพระ และแสดงความยนิดีกับผู้ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณในคร้ังนี้  และจัด 
                 ให้มีการแบ่งปันบนเวทีเกี่ยวกับประสบการณ์ การเป็นประจักษพ์ยานถึงข่าวดี  
        ด้วยชีวิตจากตัวแทนผู้สูงอายุตัวอย่างระดับชาติ และลูกกตัญญูตัวอย่างระดับชาติ 
ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก..  หลังการแบ่งปันดังกล่าว คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา 
ประธานคณะอนกุรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ ให้เกียรติมาร่วมงานและได้กล่าวแสดงความช่ืนชมยินดี 
กับความส าเร็จและความร่วมมือร่วมใจของทกุฝ่ายในการจัดงานเพื่อผูสู้งอายขุองชมรมผู้สูงอายุสงัฆมณฑลราชบุรี              
ในคร้ังนี้ด้วย.>  

๑๔ 
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       ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบรุี  จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี                
คร้ังที่ 5/2017   ภายใต้หัวขอ้ " 350 ปีมิสซังสยาม รวมพลังผู้สูงวัย ประกาศข่าวดีใหม "                          
เมื่อวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2017  ที่อาสนวิหารแมพ่ระบังเกิด บางนกแขวก จ.สมทุรสงคราม                

มีแกนน าผู้สูงวัยจาก 3 สังฆมณฑลฯ เข้าร่วมเสวนาโดยมี            
คุณพ่อเสนอ ด าเนินสดวก อุปสังฆราชสังฆมณฑลราชบุรี บรรยาย 
น าในหัวขอ้" 350 ปีมิสซังสยาม"  นางสุธิดา พรหมภักดี (สัตย์วินิจ) 
ประธานชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี กล่าวถึงประเด็นส าคัญ 
ในการสืบสานงานสร้างชุมชนคริสตชนใหม่ของสงัฆมณฑลสุราษฎร์ธานี 
โดยพระสังฆราชจากรุ่นสู่รุ่น..  นายเดชาธร พ่วงแก้ว  ประธานกลุ่ม   
ผู้สูงอายุ เขต 1 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เชิญชวนให้               
ให้ทุกคนสนใจศกึษากฤษฎกีาสมัชชาใหญ่ของ 
พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015 ซึ่ง 

เป็นแนวทางปฏิบัติและให้โอกาสคริสตชน 
ฆราวาสในการมีบทบาทส่วนร่วมประกาศข่าวดี 
โดยเฉพาะผู้ที่อาจด าเนนิชีวิตผิดพลาดบกพร่อง   
ไป ซึ่งผู้สูงวัยสามารถใหก้ารแนะน าช่วยเหลือ 
น าเขากลับมาหาพระได้ โดยอาศัยกิจกรรม 
การเยี่ยมเยยีนพบปะเอาใจใส่   
    จากนั้น พระคณุเจ้ายอหน์ บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ  เป็น 
ประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ และมอบช่อดอกไม ้แสดงความยนิดกีับ 
ผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่าง และลูกกตญัญูตัวอย่างระดับชาติ ที่ได้รับ 
ใบพรจากสมเด็จพระสนัตะปาปา และมอบใบประกาศเกียรตคิุณแก่ 
ผู้สูงอายุและลูกกตญัญููตัวอย่างระดับสังฆมณฑล ประจ าปี 2017/2560    

        โดยมี อาจารย์เชษฐ ชาวนาแก้ว  ประธานชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี  
                 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และหลังจบพิธี คุณพ่อประสิทธิ์ รุจริัตน์  
                     จิตตาธิการ เป็นผู้กล่าวขอบคุณพระสังฆราช ประธานในพิธี พระสงฆ์ ซิสเตอร์  
        และแกนน าผู้สูงวัยจากกลุ่ม/ชมรมระดับวัด ประมาณ 350 คน ทีม่าร่วมโมทนา   
        คุณพระ และแสดงความยนิดีกับผู้ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณในคร้ังนี้  และจัด 
                 ให้มีการแบ่งปันบนเวทีเกี่ยวกับประสบการณ์ การเป็นประจักษพ์ยานถึงข่าวดี  
        ด้วยชีวิตจากตัวแทนผู้สูงอายุตัวอย่างระดับชาติ และลูกกตัญญูตัวอย่างระดับชาติ 
ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก..  หลังการแบ่งปันดังกล่าว คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา 
ประธานคณะอนกุรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ ให้เกียรติมาร่วมงานและได้กล่าวแสดงความช่ืนชมยินดี 
กับความส าเร็จและความร่วมมือร่วมใจของทกุฝ่ายในการจัดงานเพื่อผูสู้งอายขุองชมรมผู้สูงอายุสงัฆมณฑลราชบุรี              
ในคร้ังนี้ด้วย.>  
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   ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุร ีเข้าร่วม 
ประชุมกับคณะกรรมการชมรมสภาภิบาลวัด สังฆมณฑลราชบุรี  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2017  ณ ห้องประชุมศกัดิ์ศรีวีรศิลป์ 

วัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง พระคุณเจ้ายอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี 
และคุณพ่อวิชาญ กิจเจริญ เจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์พุถอ่ง ให้เกียรติร่วมประชุมฯ มวีาระ 
ปรึกษาเร่ือง “การจัดงานชุมนมุและแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมสภาภิบาลวัดและสภาภิบาลวัด 
สังฆมณฑลราชบุรี"  ซึ่ง คุณพ่อสุรพล นันทพรพิสุทธิ์ จิตตาธิการชมรมฯ เหน็สมควรให้จัดขึ้น 
ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2017 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 18.00 น. ณ วัดพระคริสตหฤทัย วัดเพลง 
โดยการให้ความรู้เร่ือง 350 ปีมิสซังสยาม บทบาทหน้าที่สภาภิบาลวัดและกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ฯ เพื่อให้คณะกรรมการ 
สภาภิบาลวัด มคีวามรู้ความเขา้ใจที่ถูกตอ้งตรงกันและสามารถร่วมมอืกนัในระดับวัดกับคุณเจ้าอาวาส พระสงฆ์ นักบวช และ 
เป็นน้ าหนึ่งใจเดยีวกันในระดับสังฆมณฑล ในการขับเคล่ือนแผนงานอภิบาลและการประกาศข่าวดีให้บรรลุเป้าหมาย ตาม 
จิตตารมณ์ วิสัยทศัน์ และพันธกิจของกฤษฎีกาสมัชชาใหญฯ่ ซึ่งพระคุณเจ้าปัญญา กฤษเจริญ เนน้ย้ าถึงการใหค้วามส าคญักับ 
บทบาทของฆราวาส ได้มโีอกาสในการท าหน้าทีแ่ละสร้างชุมชนศิษยพ์ระคริสต์เพือ่การประกาศขา่วดีใหม่..> 

  > วันที่ 27 กันยายน 2017 คุณพ่อประสิทธิ์ รจุริัตน์  จิตตาธิการ   
  ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี  อาจารย์เชษฐ ชาวนาแก้ว  
  ประธานชมรมฯ พร้อมกับคณะกรรมการร่วมประชุมซักซ้อมเตรียม 
  ความพร้อม และดูสถานที่การจดัแข่งขนัโบว์ล่ิงการกุศล  

  > วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2017  ณ บ้านโป่งโบว์ล่ิง  จ.ราชบุรี    
  พระคุณเจ้ายอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ มขุนายกมิสซังราชบุรี  
  นายอนุสิษฐ คุณากร คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกนั  
  และปราบปรามการทุจริต  เป็นประธานร่วมกันในพิธีเปิด โดยม ี
วัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันในคร้ังนี ้เพื่อหารายได้เป็นทนุด าเนนิกิจกรรมโครงการสาธารณกศุล 
ต่างๆของชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี และชมรมเครือข่าย 19 ชมรม สมาชิกผู้สูงวัยรวม 2,000 คน ครอบคลุมพืน้ที่ 
จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี สมุทรสงคราม และเพชรบุรี อาทิเช่น การเยี่ยมเยียนดูแลช่วยเหลือ                                                  
สมาชิกผู้สูงวัย ผู้ยากไร้ ผู้เจ็บป่วย ผู้พิการ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ถกูทอดทิ้งไม่มีผู้ดูแล ทั้งนี้เพื่อ                                                 
คุณภาพชีวิตที่ดี และความมั่นคงของผู้สูงวัยโดยผู้สูงวัยเพื่อผู้สูงวัย..> 
> วันที่ 9 กันยายน 2017  ชมรมผู้สูงอายสุังฆมณฑลราชบุรี จัด “สถานีแบ่งปันความสุขผู้สูงวัย”                                      
คร้ังที่ 2 มีแกนน าผู้สูงวัย 300 ท่าน เข้าร่วมประชุมฯ โดยจดัให้มกีารแบ่งปันพระวาจา ไตร่ตรอง               

ตามกระบวนการวิถีชุมชนวัด ในหัวข้อ 1.จะเป็นผู้สูงวัยที่มคีุณภาพได้                                                                
อย่างไร  2.จะเตรียมชีวิตคริสตชนสู่อาณาจักรสวรรค์อย่างไร โดยมี                                    
ซิสเตอร์นติวดา อ่อนเทศ น าแบ่งปัน   คุณพอ่วิโรจน์ เสียงไพเราะ 
เจ้าอาวาสวัดอัครเทวดามีคาแอล คุณพ่อวิริยะ สู้เสงี่ยม ให้การสนับสนนุ                                                       
คุณพ่อปราโมทย์ นิลเพ็ชร จากศูนย์ค าสอนคริสตศาสนธรรมสังฆมณฑล                         
ราชบุรี เป็นพิธีกรผู้ด าเนินกิจกรรมตลอดรายการ .. ในระหว่างจัดงานมี              
แกนน าเวชบุคคลคาทอลิก น าโดย คุณสมจติร์ ศักดิ์สิทธิกร ประธานฯ                                 
น าสมาชิกและจิตอาสาเวชบุคคลฯสังฆมณฑลราชบุรี มาร่วมประชุมฯ และ                                   
ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ผู้มาร่วมงานฯ ด้วย..>  
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อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ 

                      แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  โดย                                                    
  คุณพ่อธนันชัย กิจสมคัร  ผู้จัดการแผนกอภบิาลผู้สูงอายุ                                         
  คุณเบญจภรณ์ กาญจนาพงศ์ เจ้าหน้าที่แผนกฯอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพ  
 ด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานผู้สูงอายุ ประจ าปี 2017/2560 :- 
 1. วันที่ 11 กันยายน 2017  เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการผู้สูงอายุ      
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ วัดนกับุญอนันา ทา่จีน โดยมีเนือ้หา  
การประชุม + รายงานการจดักิจกรรม และความเคล่ือนไหวของแต่ละเขต          
+ แจ้งและติดตามโครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผู้สูงอายุระดับชาติ และ 
กองทนุผู้สูงอายฯุ พร้อมเสนอแนะวิธีด าเนนิการ ประเมินผลการจัดงาน 
ชุมนุมผู้สูงอายอุัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ + แจ้งจ านวนผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป 

เป็นรายวัดของแต่ละเขต เพื่อสรุปวิธีการมอบเกยีรติบัตรที่เหมาะสมต่อไป + แจ้งจ านวนผู้สูงอายทุี่อยู่ใน                                         
ภาวะยากล าบากเป็นรายวัดของแต่ละเขตเพื่อสรปุจ านวนและก าหนดวันมอบเงินช่วยเหลือแต่ละเขตต่อไป                               

2. วันที่ 14 กันยายน 2017  ร่วมประชุมกับคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 1 ซึ่งม ี                             
คุณพ่อชูศักดิ์ บุญอนันตบุตร จิตตาธิการผู้สูงอายุเขต 1 เป็นประธาน ณ   

วัดราฟาแอล ปากน้ า โดยมีเนื้อหาการประชุม + ติดตาม 
รายงานการจดักิจกรรมแต่ละวัด + ติดตามการจดัสัมมนา 
คณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 1 (วันที่ 3 - 5 ตุลาคม 2017) 
ณ ธารารีสอร์ท พัทยา  + ประเมินการจัดงานฟืน้ฟูจิตใจ 
ผู้สูงอายุ เขต 1 ณ อารามคาร์เมไลท์ชาย +ตดิตามโครงการ 
คณะกรรมการเขต 1 เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ณ มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ ใน 
พระบรมราชินูปถัมภ์ + ติดตามโครงการจิตอาสาออมเงินวันละบาท + ติดตาม 
จ านวนผู้อายุที่อยู่ในภาวะยากล าบากตาม                                                 
แต่ละวัด และเมื่อวันที่ 3 - 5 ตุลาคม 2017                                             

คุณพอ่ชูศักดิ์ บุญอนันตบุตร จิตตาธกิาร ผู้สูงอายุ เขต 1 
จัดสัมมนาคณะกรรมการผู้สูงอายุเขต 1 หัวข้อ แบ่งปันประสบการณ์ และวางแผนการ 

ท างานปี 2018/2561  ณ ธารารีสอร์ท พัทยา ..   
3. วันทึ่ 7 ตุลาคม 2017 คณะกรรมการสูงอายุ เขต 4 
จัดประชุมร่วมกัน ณ วัดพระวิสุทธิวงศ์ ล าไทร โดยมีเนือ้หา 
การประชุม + รายงานกิจกรรมที่ท าในแต่ละวัด + จับฉลาก 
รายช่ือสมาชิกโครงการสวดภาวนาให้แกก่ันและกัน                    

+ รวบรวมรายช่ือและข้อมูลของผู้สูงอายทุี่ยากล าบาก เขต 4 ซึ่งมีผู้สูงอายุ 
เข้ารวม 33 คน..   4. วันที่ 24 ตุลาคม 2017 คุณพ่อธนันชัย กิจสมคัร 
ผู้จัดการแผนกอภิบาลผู้สูงอายกุรุงเทพฯ จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ          
เขต 5 ณ วัดนักบุญอันนา ท่าจนี โดยมี หัวข้อการประชุมดังนี้                           
+ สรุปโครงการฟื้นฟูจิตใจ ปี 2017 ณ สักการสถานนิโคลาส สามพราน                  
+ปรึกษาเร่ืองการจดัโครงการสัมมนาคณะกรรมการผู้สูงอายุเขต 5 ปี 2017 
+ เตรียมแผนงานโครงการปี 2018 + ติดตามรายงานความเคล่ือนไหว 
กิจกรรมทีท่ าของแต่ละวัด + รวบรวมเงินจิตอาสาช่วยงานผู้สูงอาย ุ
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5. วันที่ 21 ตุลาคม 2017 คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร ผู้จดัการ 
แผนกอภิบาลผู้สูงอายกุรุงเทพฯ และจิตตาธิการผู้สูงอายุ เขต 5 จัดงานฟื้นฟูจิตใจ 
ผู้สูงอายุ ณ สักการสถาน บุญราศีนโิคลาส บุญเกิด สามพราน โดยจดัการบรรยายใน 
หัวข้อ "กฤษฎีกากับการเจริญชีวิตคริสตชน" โดย    

คุณพ่อวุฒไิกร ชินทรน์ลัย และ หัวข้อ "แบบอย่างการเป็นศษิยพ์ระคริสต์"                             
โดย คุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล มีผู้สูงอายุเข้าร่วมฟื้นฟูฯจากเขตวัดต่างๆ                            
เข้าร่วมงานฟืน้ฟูจิตใจในปีนี้ รวมทั้งสิน้ 80 ท่าน  6. วันที่ 23 ตุลาคม 2017 

คณะกรรมการผู้สูงอายุเขต 6 จัดฟื้นฟูจิตใจ 
คณะกรรมการฯและผู้สูงอายุ เขต 6 ณ วัดนักบุญบาร์โธโลมิว ดอนตาล 
สุพรรณบุรี โดยมี คุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล มาร่วมบรรยาย              
หัวข้อ "พระอาณาจักรพระเจ้า และแบบอย่างชีวิตของแมพ่ระ" 
มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 33 ท่าน ..>>> 
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สังฆมณฑลจันทบุรี 

  จัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงอายุ                      
     สังฆมณฑลจันทบุรี  คร้ังที่ 3/2017                                           
ณ  ห้องประชุม ศูนยส์ังฆมณฑลจันทบุรี                               
         อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี                                                      
     เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ 19 กันยายน 2017                                                     
น าโดย คุณพ่อกฤษณพงษ์  อติชาติธานนิทร์ จิตตาภิบาลผู้สูงอายุ 
นายบุญไทย เอี่ยมสะอาด ประธานคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงอายุ 
ในฐานะประธานที่ประชุมฯ เพื่อตดิตามเร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมฯ 
ที่ผ่านมา + รายช่ือผู้เข้าร่วมสมัมนาและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
2017 คณะอนกุรรมการคาทอลิกเพื่อผูสู้งอายุ (28 - 30 พ.ย.2017)  

 ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก  
สังฆมณฑลจันทบุรี                           

+ ส่งภาพกิจกรรมงานผู้สูงอายขุองแต่ละวัด + รายงานความเคล่ือนไหวกลุ่มผู้สูงอายุ 3 เดือนที่ผ่านมา               + 
งานชุมนมุผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล + โครงการเยี่ยมเยียนเครือข่ายผู้สูงอายุ ผู้เข้าร่วมประชุมฯ 24 คน.>
 ชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ องค์กรสาธารณประโยชน์  จัดโครงการเยี่ยมผู้สูงอายุทีต่ิดบ้าน ติดเตียง 
 โดย คุณพ่อสมภพ แซ่โก กรรมการ และจิตอาสา เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2017 และวันที่ 12 ตุลาคม 2017 
 คุณพ่อวิเชียร ฉันทพริิยกุล  คุณวันทนา เอ้าเจริญ น าทมีกรรมการ และจิตอาสาออกเยีย่มผู้สงูอายุ                                           
               พร้อมมอบเคร่ืองอุปโภค-บริโภค.            
                            > วันที่ 17 กันยายน 2017 

จัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ    
                           คร้ังที่ 10 มีโครงการฝึกอบรมส่งเสริม   
                                  อาชีพ ท าน้ ามนัคลายเส้น 
                ท ายาหม่องครีม ส าหรับ  
                   ผู้สูงอายุ ต าบลโคกขี้หนอน    
                     ประจ าปีงบประมาณ 2560  
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โดย คุณพรทิพย์  ช่ืนบาน  เป็นวิทยากรให้การอบรมฯ                                                 
มีจิตอาสาเวชบุคคลฯวัดหัวไผ่ จัดหน่วยตรวจสุขภาพ                                                       
ตรวจวัดความดันโลหิต นวดผอ่นคลายให้ผู้สูงอายุฯ  
การจัดโครงการฯคร้ังนีม้ี นายสุพจน์ งามสง่า นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลโคกขีห้นอน และสมาชิก อบต.โคกขีห้นอน มาร่วมใน          
พิธีเปิดโครงการอบรมดังกล่าว ..>> 

สังฆมณฑลเชียงใหม่ 

       ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลเชียงใหม่ (แผนกสุขภาพอนามยั)    
                         1. จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานผู้สูงอายุสังฆมณฑล                                        
                                            คร้ังที่ 3/2017 เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2017                                                            
                                       ณ ศูนย์สังฆมณฑลฯ หอ้งประชุมเล็กช้ัน 2 ตึกแฮร่ีทิล 
น าสวดเปิดการประชุมโดย คุณพ่อเอกชัย ผลวารินทร์ จิตตาภิบาลผู้สูงอายุสังฆมณฑลเชียงใหม่               
และด าเนินการประชุมโดย คุณทศันีย์ ทมุกานนท์ ประธานคณะกรรมการผู้สูงอายุสังฆมณฑลฯ 
โดยมีประเด็นที่ต้องตดิตามดังนี้ :- + ประเมินการจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับสังฆมณฑล                                  
ประจ าปี 2017  + รายงานรายรับ-รายจ่ายการจดังานชุมนุมผู้สูงอายคุาทอลิกระดับสังฆมณฑลประจ าปี 2017 + เข้าร่วมสัมมนา 
และประชุมใหญ่คณะอนกุรรมการคาทอลิกเพื่อผูสู้งอายุ (28 - 30 พ.ย. 2017) + การขยายกลุ่มผู้สูงอายุวัดแมพ่ระโรซารีโอ 
บ้านปางตอง อ.ปาย จ.แมฮ่่องสอน (13 - 14 ต.ค.2017) + รายงานความเคล่ือนไหวกลุ่มผู้สูงอายุระดับวัด และเตรียมจัดท า 
แผนงานผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลประจ าปี 2018/2561 ..>>  

2. วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2017 ขยายเครือข่ายผู้สูงอายคุาทอลิก 
วัดแม่พระลูกประค า (โรซารีโอ) จ านวนสมาชิกผู้สูงอายุทีม่ีอายุตั้งแต่ 
60 ปีขึ้นไปรวม 38 คน สมาชิกสมทบที่มอีายุตั้งแต่ 55 - 59 ปีอีก               
11 คน ร่วมทั้งหมด  49 คน โดยมี คณุสุชาติ ลาทู (ครูสุชาติ) เป็น 
ประธานผู้สูงอายฯุ    
3. วันที่ 14 - 15 ตุลาคม 2017  กลุ่มผู้สูงอายุวัดนักบุญคามิลโล 
บ้านศรีวิเชียร จัดอบรมฟื้นฟูจิตใจผู้สูงอายุระดับวัด ประจ าปี 2017 
น าโดย คุณพ่อเอกชัย ผลวารนิทร์ จิตตาธกิาร และกรรมการผู้สูงอายุ                     
มีกลุ่มผู้สูงอายุในพืน้ที่เข้าร่วมงานรวมฯ 80 คน ..                                

4. คุณประภา วงศจ์อมพร ผู้ประสานงานแผนกสุขภาพอนามยั 
สังฆมณฑลเชียงใหม่ พร้อมด้วย อาสาสมคัรสุขภาพ และกลุ่มผู้สูงอายุ                        
ในพื้นที่ ออกเยี่ยมเยีย่นกลุ่มผู้สูงอายุตามบ้าน เพื่อพบปะ-พูดคุย 
ในเขตวัดแม่พระลูกประค า และ วัดนักบุญคามิลโล ในช่วงเวลาจัดงานฯ   
                                   (ผู้สูงอายุเย่ียมผู้สูงอายุ)  

๑๘ 

 



สังฆมณฑลนครราชสีมา 

      ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลนครราชสีมา จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลฯ            
1. ออกเยี่ยมผู้สูงอายุตามวัดในเขตสังฆมณฑลนครราชสีมา   > วันที่ 8 กันยายน 2017 ลงเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ    

วัดแม่พระถวายพระกมุารในวิหาร หนองพลวง จ านวน 9 ราย > วันที่ 12 กันยายน 2017 
ลงเยี่ยมผู้สูงอายุอาสนวิหารแมพ่ระประจักษ์ที่เมอืงลูร์ด จ านวน 10 ราย                           

> วันที่ 14 กันยายน 2017 ลงเยี่ยมผู้สูงอายุ             
วัดนักบุญเปโตร โนนแฝก จ านวน 30 ราย และ            
ผู้พิการ 1 คน  > วันที่ 4 ตุลาคม 2017 ลงเยี่ยม
ผู้สูงอายุวัดนกับุญเปโตร โนนแฝก ซึ่งปัจจุบันนีไ้ด้

เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุไปแล้วทั้งหมด 38 คน จากจ านวนทั้งหมด 43 คน                            
> วันที่ 10 ตุลาคม 2017 ลงเยี่ยมผู้สูงอายุวัดแมพ่ระถวายพระกุมารในวิหาร หนองพลวง          
ซึ่งการลงเยี่ยมจะมีประธาน และกรรมการของผู้สูงอายุแต่ละวัดพาเยีย่มเยยีน พร้อมกันนี้            
เจ้าหน้าที่จะได้น าข้อมูลผู้สูงอายุมาจดัท าทะเบียนผู้สูงอายุให้เป็นปัจจุบัน                                            
> วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2017 ลงเยี่ยมผู้สูงอายุวัดนกับุญยอแซฟ บ้านหัน โดยประธานผู้สูงอายุ                 

วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหัน  คุณศุภรัสมิ์ เชิดชู ได้เชิญชวนให้ผู้สูงอายุมาร่วม
พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ คุณพอ่ประสิทธิ์ ใหมเ่พียรวงศ์  คุณพอ่เจ้าวัด            
เข้าร่วมรับฟังและให้ข้อคดิเกี่ยวกับการท างานกลุ่มผู้สูงอายดุ้วย ในคร้ังนี้              
คุณศภุรัสมิ์ ได้น าเสนอโครงการที่ผู้สูงอายุวัดนักบุญยอแซฟ บ้านหัน จะท าใน

ปี 2561 เพื่อส่งให้คุณพ่อจิตตาภิบาลงานผู้สูงอายุพิจารณา ซึ่งมี 3 โครงการคือ                  
1.โครงการแบ่งปันพระวาจาและการภาวนาศีลศกัดิ์สิทธิ์  2.โครงการวันครอบครัวฯ                   
3.โครงการเกษตรพอเพยีงเล้ียงไก่ไข่/ หลังจากนัน้ได้ลงไปเยี่ยมผู้สูงอายุในหมู่บ้านร่วมกัน                          

> วันที่ 27 ตุลาคม 2017 ได้ลงเยี่ยมเยยีนใหก้ าลังใจผู้ป่วย, ผู้สูงอายุ และผู้พิการ วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโนนงิ้ว 
ซึ่งการลงเยี่ยมผู้พิการในคร้ังนี้ ไดพ้บและพูดคุยกับผู้ดูแลผู้พิการ เพือ่ทางเจ้าหน้าที่จะได้
เสนอความช่วยเหลือไปยังมูลนิธหิอการค้าไทย ในเร่ืองการหาอาชีพให้ผู้พิการ ฯลฯ 

                  2. ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลนครราชสีมา จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุสังฆมณฑล                            
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2017 ที่ส านกัมสิซังนครราชสีมา น าโดย คณุพ่อวีระศักดิ์ จนัทรงัษี  จิตตาภิบาล                              

งานผู้สูงอายฯุ มีประเด็นส าคญัจากที่ประชุมฯ + รับทราบความคืบหน้า
กิจกรรมผู้สูงอายุแต่ละวัด  + โครงการงานผู้สูงอายุที่แต่ละวัดจะท าใน             
ปี 2017 + เตรียมความพร้อมส าหรับการเข้าสัมมนา/ประชุมใหญ่
คณะอนกุรรมการฯ ค.ศ. 2017 ที่ศนูย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง                

+ ประเมินการจัดงานชุมนมุผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลที่ผ่านมา + แจ้งความคืบหน้า
ของการจดังานชุมนุมผู้สูงอายคุาทอลิกระดับชาติ คร้ังที่ 13 ที่สังฆมณฑลราชบุรี..>  

3. วันที่ 28 ตุลาคม 2017 ชมรมผู้สูงอายุวัดแมพ่ระแห่งสายประค าศกัดิ์สทิธิ์ บุรีรัมย์                      
จัดการอบรมฟื้นฟูจิตใจประจ าปี 2017 หัวข้อ "ความเช่ือผู้สูงอายุในแนวคิดศิษย์  
พระคริสตเจ้า" ตามโครงการผู้สูงอายุวัดบุรีรัมย์ ที่ได้ก าหนดตามแผนในปีนี้ โดยมี              
ซิสเตอร์จ าเนียร บุญทัน ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ กล่าวเปิดงาน               
คุณค าผง อาสาสุข ประธานผู้สูงอายุ กล่าวรายงานโครงการ และได้รับเกียรติ
จากวิทยากรโดย "คุณวุฒินนัท์ สามิภกัดิ์" สังฆมลฑลกรุงเทพ เป็นวิทยากรให้การอบรมฯ .> 

๑๙ 
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 4. คุณพ่อวีระศักดิ์ จันทรังษี จิตตาภิบาลงานผูสู้งอายุ ได้   
ลงเยี่ยมเยียนประธาน นายพลอย ทิพย์สนิท และกรรมการผู้สูงอายุวัดนักบุญเทเรซา           
โนนแก้ว เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2017  เพื่อให้ก าลังใจในการท างาน และไดห้ารือเกี่ยวกับ
แนวทางการท างานของผู้สูงอายุวัดนักบุญเทเรซา โนนแก้ว อกีทั้งขอให้ช่วยส ารวจขอ้มูล
ของคนยากไร้ในหมู่บ้านที่ล าบากจริงๆ / ไม่มคีนดูแล ว่าจะสามารถช่วยเหลืออะไรได้บ้าง 
โดยการช่วยเหลือทกุคนต้องเห็นพ้องตอ้งกนัว่าจะให้การช่วยเหลือ ซึ่งทนุทรัพย์อาจมาจาก                  
คนในหมู่บ้าน /ทางวัด/ ทางงานผูสู้งอายสุังฆมณฑล และหากเป็นไปไดอ้ยากสนับสนุนให้มี
การแบ่งปันพระวาจาเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุเองด้วย ..และในภาคบ่ายคุณพอ่ได้ลงเยี่ยมเยียน
ให้ก าลังใจผู้สูงอายุวัดนักบุญยอแซฟ บ้านโนนงิว้                                                      

5. กลุ่มผู้สูงอายุในแต่ละวัดร่วมสวด   
สายประค าเดือนแม่พระ                     
6. แผนกผู้สูงอายุสังฆมณฑลนครราชสีมา 
ร่วมกับ วัดโคกปราสาท จัดท าลานกีฬา   

สนามเปตอง และเคร่ืองออกก าลังกาย เพือ่ให้ผู้สงูอายุไดม้าพบปะ
และออกก าลังกายเพือ่สุขภาพร่วมกนั.> 

  อัครสังฆมณฑลท่าแร่

ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง    
ร่วมกับ ศูนย์สังคมพฒันาฯ ติดตามกลุ่มผู้สูงอาย ุ             

วัดแม่พระมหาการุณย์ บ้านหนองบก อ.ค าตากล้า จ.สกลนคร 
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2017  โดย เจ้าหน้าทีศู่นย์สังคม และ 

คณะกรรมการผู้สูงอายุบ้านหนองบก จัดให้มกีารประชุมร่วมกัน .. 

สังฆมณฑลอุบลราชธานี 

        ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลอบุลราชธานี                                               
 น าโดย คุณพ่อรงัสันต์ วงอาษา จิตตาภิบาลชมรมผู้สูงอายุ 
 สังฆมณฑลอุบลราชธานี มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนกัเรียนช้ันประถมศึกษา 
 โดยการสนับสนุนทนุจาก คณะวินเซนเดอปอล                         
 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2017                                                      
> วันที่ 10 กันยายน 2017 คุณกมลทิพย์ กัลยาประสิทธิ์ ผู้ประสานงานผู้สูงอายุฯ  ร่วมกับ 
คณะวินเซนเดอปอล และกลุ่มผู้สูงอายุฯ จดัออกเยี่ยมผู้สูงอายุตามบ้านฯ                                                 

>> แผนกสุขภาพอนามัย (ผู้สูงอายุ) สังฆมณฑลอุบลราชธานี จัดงานชุมนมุผู้สูงอายคุาทอลิกสังฆมณฑลอุบลราชธานี               
คร้ังที่ 3 ประจ าปี 2017 ใน วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560/2017   ณ บ้านเณรคริสตประจักษ์อุบลราชธาน ี

๒๐ 



สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี 
                      กลุ่มชมรมผู้สูงอายุวัดแม่พระฟาติมา 
สังฆมณฑลสุราษฎรธ์านี  จัดงานชุมนมุผู้สูงอายุ            
ระดับเขตแม่พระฟาตมิา (เขตตอนบน) ที่วัดแมพ่ระฟาติมา 
บ้านแสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์                     
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2017  มีคุณพ่อเจ้าวัด และผู้สูงอายุ 
จากเขตวัดต่างๆเข้าร่วมงานฯ 140 คน มกีารจัดบรรยาย 

ให้ความรู้ นันทนาการ และการแสดงของผู้สูงอายุ ซึ่งในการจดังานชุมนุมคร้ังนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยมพีระสงฆ์และฆราวาส          
มีส่วนร่วมในการแสดงออก และแลกเปล่ียนประสบการณ์ซึ่งกนัและกัน                                

จัดพิธีบูชาขอบพระคุณปิดงานชุมนมุฯ   
โดยมีกลุ่มผู้สูงอายุเช้าร่วมสังเกตการณ์  
จาก อาสนวิหารอคัรเทวดาราฟาแอล  และ 
กลุ่มผู้สูงอายุจากวัดนกับุญฟรังซิสเซเวียร์  ในคร้ังนี้ด้วย ..> 
+ วันที่ 6 ตุลาคม 2017 ผู้ประสานงานและกรรมการสังฆมณฑลได้เยี่ยมเยียนกลุ่มผู้สูงอายุ 
วัดนักบุญยอแซฟ ถ้ าสิงห์ จ.ชุมพร  
 + วันที่ 7 ตุลาคม 2017 คณะกรรมการชมรมผู้สงูอายุ 
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี น าโดย คุณสุธิดา พรหมภักดี 
ประธานชมรมฯ คณุชัยรัตน์ ศรีสุวรรณ ผู้ประสานงาน ได้ 
เยี่ยมกลุ่มผู้สูงอายุวัดแมพ่ระสายประค า จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

และเยี่ยม คุณธรรมรงค์ สินทวี ที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ โดยมี คุณพอ่สุตาโจ พระสงฆ์คณะฟรันซิสกัน มาอวยพรและ 
โปรดศีลอภัยบาปให้แก่คุณธรรมรงค์ ด้วย..>> 

 

๒๑ 

แผนกสุขภาพอนามัย ขอร่วมในการขับเคลื่อนแผนงานอภิบาลและการประกาศข่าวดีตามจิตตารมณ์ วิสัยทัศน์-พันธกิจของ 
กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลกิในประเทศไทย ค.ศ.2015 “ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่” 


