กันยายน - ตุลาคม 2560 ฉบับที่ 5/2017

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ชมรมเวชบุคคลสังฆมณฑลนครราชสีมา
โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ จัดฟื้นฟูจิตใจและประชุมใหญ่สามัญประจาปี ค.ศ.2017/2560 ให้แก่คณะกรรมการ สมาชิกเวชบุคคล
จากทั่วประเทศ ระหว่างวันเสาร์ที่ 21 - วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2017 ณ บ้านผู้สูงอายุราชสีมา จ.นครราชสีมา ภายใต้
หัวข้อ “50 ปีเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย : ประจักษ์พยานการอภิบาลสุขภาพ”
โดยได้รับเกียรติจาก พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุข
มิสซังนครราชสีมา เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ ร่วมด้วย
บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ จิตตาภิบาลเวชบุคคลคาทอลิกฯ
คุณพ่อจิตตาภิบาลสังฆมณฑลฯ โดย นายแพทย์คานวณ อึ้งชูศักดิ์
ภายในฉบับนี้ :
ประธานชมรมเวชบุคคลฯ กล่าวขอบพระคุณพระคุณเจ้า ที่ให้คาแนะนา
ภาพกิจกรรม / ข่าว
1 - 11 และกาลังใจ ขอบคุณคุณพ่อจิตตาภิบาล
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะวิทยากร กลุ่มเวชบุคคลของสังฆมณฑล
ภาพกิจกรรม / ข่าว
12 - 21 ทุกท่านทีม่ าร่วมงานฟื้นฟูจิตใจในครั้งนี้ โดยมี
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ
กลุ่มเวชบุคคลนครราชสีมาและโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ นาโดย.. ต่อหน้า 2

วิสัยทัศน์
ประชากรของพระเจ้ามีสุขภาพกายใจสมบูรณ์
และร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันฉันพี่น้อง
เปี่ยมด้วยคุณธรรมในความรักของพระเจ้า

พันธกิจ
ส่งเสริมเวชบุคคล เครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่ายผู้ตดิ เชื้อ ให้ได้
รับการอภิบาล และอุทิศตนรับใช้ปวงชน ด้านสุขภาพอนามัย
โดยเน้นผู้ยากไร้ ตามแบบอย่างพระเยซูเจ้า
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คุณพ่อเฉลียว วาปีกัง จิตตาภิบาล ทันตแพทย์มานิต ประกอบกิจ ประธานชมรมฯ
เซอร์เทแรส-เบเนดิกต์ ไชยดวง คณะเซอร์ และคณะกรรมการ
จัดเตรียมการทุกอย่างในฐานะเจ้าภาพจัดงานฯ ครั้งนี้
ทันตแพทย์มานิต ประกอบกิจ ประธานชมรมเวชบุคคลฯ
นครราชสีมา กล่าวต้อนรับ คุณพ่อจิตตาภิบาล
คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกฯระดับชาติ และสมาชิกเวชบุคคลฯสังฆมณฑล
กิจกรรมเริม่ ด้วย.. หัวข้อที่ 1 “เวชบุคคลคาทอลิก : ประจักษ์พยานการอภิบาล
สุขภาพตามคาสอนของพระศาสนจักร” ได้รับเกียรติจากคุณพ่อชัยศักดิ์ ไทยสนธิ
บรรยายถึงความหมาย ถึงการเป็นพยานมีหน้าทีอ่ ย่างไร
คุณพ่อกิตสดา คาศรี ได้อธิบายตัวอย่างของชาวซามาเรีย
ที่ช่วยชาวยิวที่ถูกทาร้ายด้วยความเอาใจใส่ในทุกมิติ / ทุก
เรื่องของผู้ป่วย แม้ตนเองซึ่งเป็นชาวซามาเรียจะไม่ได้รับการยอมรับจากชนชาติอิสราเอลก็ตาม เขาพา
ชาวยิวที่ถูกทาร้ายไปฝากทีโ่ รงแรมและให้คนดูแลโดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด เมื่อเสร็จธุระแล้วก็
กลับมาจัดการเรื่องของผู้ป่วย คุณพ่อยังได้อธิบายเพิ่มเติมอีกว่า “เราต้องมองเห็นใบหน้าของพระเยซูเจ้า
บนใบหน้าของผู้ป่วยทุกคน รับใช้ผู้ป่วยเหล่านี้คอื รับใช้พระเยซูเจ้าเอง”
คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ ได้บรรยายถึงการเป็นประจักษ์พยาน โดยผ่านทางประวัติการดาเนินงาน
ของโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ในการให้บริการรับใช้แก่ผู้ป่วยในทุกมิติ นอกนั้นยังออกไปให้บริการแก่
ผู้ป่วยที่ยากไร้ตามที่ต่างๆด้วย ตลอดการดาเนินงานอันยาวนานของโรงพยาบาล
หัวข้อที่ 2 คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ได้ให้คาบรรยายในหัวข้อ “50 ปีเวชบุคคลคาทอลิก :
ผลกระทบเชิงรูปธรรมของชมรมฯในการอภิบาลสุขภาพต่อประเทศไทย” คุณพ่อได้บรรยาย
ถึงการเกิดขึ้นของกลุ่มเวชบุคคลในปี 1967 ซึ่งเกิดการรวมตัวของแพทย์คาทอลิกในสมัยนั้น
ก็เพื่อที่จะรวบรวมบรรดาแพทย์คาทอลิกให้ได้รับคาสอน
ของพระศาสนจักรคาทอลิกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
อนามั ย อย่ า งถู ก ต้ อ ง เช่ น ค าสอนเรื่ อ งการคุ ม ก าเนิ ด
ความหมายของความทุกข์ทรมานและการเจ็บป่วย เป็นต้น และเป็นการรวบรวมแพทย์และ
บุคลากรทางการแพทย์คาทอลิก เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมไทย ณ ช่วงเวลา
นั้นๆเช่น การเข้าไปช่วยดูแลผู้ป่วยในค่ายผู้อพยพจากประเทศใกล้เคียงในช่วงทศวรรษ 1970
ต่อ 1980 นอกจากนี้ก็เปิดการให้บริการตรวจสุขภาพแก่ชุมชนแออัด(สลัม) ณ ศูนย์กลางเทวา คลองเตย
ชุมชนกองขยะหนองแขม เป็นต้น ในช่วงทศวรรษที่ 1990 สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ปฏิรูปโครงสร้างการดาเนินงานของสภาพระสังฆราชฯ และเกิดแผนกสุขภาพอนามัย งานที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพอนามัยจัดอยู่ภายใต้หน่วยงานดังกล่าวนี้ ดังนั้น “ชมรมแพทย์คาทอลิก” และ “ชมรมพยาบาล
คาทอลิก” ซึ่งเกิดขึ้นในปี 1973 และทางานร่วมกันมา จึงมารวมอยู่ภายใต้ชื่อใหม่ว่า “ชมรมเวชบุคคล
คาทอลิกแห่งประเทศไทย” มีระเบียบของชมรม มีกรรมการ มีประธานชมรม แต่งตั้งเป็นวาระๆ และ
ในช่วงนี้เอง เกิดโรคใหม่ๆที่สังคมต่างหวาดกลัว และโดยเฉพาะผู้เป็นโรคดังกล่าวถูกรังเกียจจากสังคม
หรือแม้แต่ญาติก็ตาม นั่นคือ การระบาดของเชื้อ HIV และผู้ที่เป็นโรคเอดส์ ทางชมรมเวชบุคคลคาทอลิก
จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะของเวชบุคคลคาทอลิก คือ คณะกรรมการคาทอลิกพิชิตเอดส์ ภายใต้
การนาของ นายแพทย์ธานี ศิริยง (ต่อมาภายหลังใช้ชื่อว่า คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงาน
เอดส์) คณะทางานเฉพาะดังกล่าวได้ร่วมมือกับคณะนักบวชคามิลเลียน ซึ่งได้ตั้ง “ศูนย์บรรเทาใจ” ที่ซอย
เรวดี นนทบุรี เพื่อให้การเอาใจใส่ผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์ เพื่อให้ได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่าง
เหมาะสม (ต่อมาย้ายไปอยู่ ณ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง) และได้รวบรวมหน่วยงานคาทอลิกที่
ทางานเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อฯลฯ ให้เข้าร่วมในคณะอนุกรรมการดังกล่าว ช่วงปี 2000 เป็นต้นมา ทางพระศาสนจักรท้องถิ่นโดย
สภาพระสังฆราชได้ประกาศทิศทางการอภิบาล ปี 2000 - 2010 ซึ่งในทิศทางดังกล่าวได้มีการพูดถึงการรวบรวมกลุ่มบรรดา

ต่อจากหน้า 2

4

วิชาชีพคาทอลิกให้รวมตัวกัน เพื่อให้การอภิบาลเฉพาะและนาวิชาชีพที่กลุ่มมีออกรับใช้
สัง คม เวชบุค คลคาทอลิ ก จึง ได้ เริ่ มปรั บเปลี่ ยนโครงสร้า งการทางานเพื่ อให้เ กิ ด
3
9
5
ความครอบคลุ ม ทุ ก สั ง ฆมณฑล จึ ง เริ่ ม กั บ ที ม งานจั ด ตั้ ง คณะกรรมการเวชบุ ค คล
6
1
ระดับ สังฆมณฑลต่า งๆ โดยเริ่มจาก 1. คณะกรรมการเวชบุคคลสัง ฆมณฑลราชบุ รี
2
ในปี 2007 และติ ดตามด้ว ย 2.เวชบุค คลสัง ฆมณฑลจัน ทบุ รี 3.เวชบุ คคลสั งฆมณฑล
นครสวรรค์ 4.เวชบุ ค คลสั ง ฆมณฑลเชี ย งใหม่ 5.เวชบุ ค คลสั ง ฆมณฑลนครราชสี ม า
6.เวชบุคคลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ 7.เวชบุคคลอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง 8.กลุ่ม
8
เวชบุคคลวัดแม่พ ระประจักษ์เมืองลูร์ด หาดใหญ่ สงขลา และสุดท้าย 9.คณะกรรมการ
เวชบุ ค คลสั งฆมณฑลอุบ ลราชธานี ในระหว่ างทศวรรษที่ 2000 ที่ ก าลั ง ขยายกลุ่ ม
เวชบุคคลไปยังสังฆมณฑลต่างๆ ในประเทศไทย ก็เริ่มมีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
คือ สึนามิ ในปี 2004, น้าท่วม จ.นครราชสีมา 2553/2010, น้าท่วมใหญ่ภ าคใต้ 2554/2011, น้าท่วมใหญ่ประเทศไทย
ปี 2554/2011, มีผู้อพยพชาวโรฮิงญาฯลฯ ทางเวชบุคคลคาทอลิกได้จัดหน่วยแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์
ออกไปให้บริการแก่ผู้ประสบภัยน้าท่วม ผู้อพยพ รวมไปถึง Asylum seeker และหมู่บ้านห่างไกลตามแนวชายแดน มากกว่า
40 ครั้ง ปัจจุบันพระศาสนจักรท้องถิ่น โดยสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯได้ประกาศกฤษฎีกาสมัชชา 2015 ซึ่ ง เน้ น “ศิ ษ ย์
พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดี ใหม่” ทางเวชบุคคลคาทอลิก จึงเริ่มเน้นความเข้มแข็ง
ของเครือข่ายเวชบุคคลในระดับสังฆมณฑล และระดับวัด เพื่อสร้างความเข้มแข็งของ
บุ ค ลากรทางการแพทย์ สุ ข ภาพอนามั ย เพื่ อ จะสามารถ
นาวิชาชีพที่ตนมีดูแล รักษาผู้ เจ็บป่ว ยในทุก มิติทั้งฝ่ ายกาย
จิ ต วิ ญ ญาณ สั ง คม เป็ น การใช้ ก ระแสเรี ย กแห่ ง วิ ช าชี พ ที่ มี
ประกาศข่าวดีใหม่ในชุมชนศิษย์พระคริสต์ที่ตนอาศัยและสังคม
จากนั้นใน.. ช่วงบ่าย เซอร์มักดาเลนา ดาวดี เสนอให้จัดแบ่งกลุ่มย่อย
เพื่อพูดคุยในหัวข้อ “การเป็นประจักษ์พยานและผลกระทบเชิงรูปธรรมของชมรมเวชบุคคลฯในการ
อภิ บ าลสุ ข ภาพ” ที่ไ ด้ รั บฟั ง การบรรยายจากคุ ณพ่ อ ทั้ ง 3 ท่า น โดยมี คณะกรรมการเวชบุ ค คล
คาทอลิกฯ คุณพ่อจิตตาภิบาล เข้า
ร่วมพูดคุย และขอให้ตัวแทนแต่ละ
ก ลุ่ ม ม า น า เส น อ ต่ อ ที่ ประชุ ม
รั บ ทราบฯซึ่ ง คณะท างานจะน า
ข้ อ เสน อ ดั งก ล่ า วไ ปรวบรวบ
ต่อไป..
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นายแพทย์คานวณ อึ้งชูศักดิ์ สรุปการเป็นประจักษ์พยานและผลกระทบ
เชิงรูปธรรมของ ชมรมเวชบุคคลต่อสังคมไทย และนาเสนอทิศทางข้างหน้า
ของชมรมเวชบุคคลฯ
คุณพ่อรัชนัย อ้อมนอก ผู้อานวยการบ้านผูส้ ูงอายุราชสีมา (คามิลเลียน)
กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ และสมาชิก
เวชบุคคลฯจากทุกสังฆมณฑล ที่ให้ความสนใจมาเยี่ยมและใช้เป็น
สถานที่จัดงานฯ แนะนาบ้านผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่เพื่อพาชมสถานที่
ศึกษาดูงาน และเยี่ยมผู้สูงอายุที่พกั อยู่ในบ้านสูงอายุ..
ในช่วงเย็น.. ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา จัด
“พิธีมทุ ิตาจิตเวชบุคคลคาทอลิกอาวุโสของทุกสังฆมณฑล" ซึ่งมี
เวชบุคคลคาทอลิกผู้อาวุโสรวม 15 ท่าน คณะกรรมการฯ ผู้แทนจาก
ชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑล พิธีเริ่มด้วย.. ชมสไลด์กล่าวถึง
พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
..บายศรีสู่ขวัญ คากล่าวแสดงมุทิตาจิตรูปแบบวัฒนธรรมภาคอีสาน
ผูกข้อมือผู้อาวุโส ผู้แทนจากสังฆมณฑล และชมการแสดงฟ้อนรา จาก
กลุ่มเวชบุคคลฯสังฆมณฑลนครราชสีมา อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯและ
อุบลราชธานี .. จากนั้น เรียนเชิญผู้อาวุโสที่
เริ่มจัดตั้งชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ คือ
คุณพ่อจาเนียร กิจเจริญ
ผศ.นพ.วรวุฒิ จรรยาวนิชย์
น.พ.ฤทธิไกร อัครสกุลนิธิโชติ
แบ่งปัน 50 ปี เวชบุคคลจากอดีต
จนถึงปัจจุบัน.. หลังจากเสร็จพิธี
คุณพ่อจิตตาภิบาลเวชบุคคลฯ คณะกรรมการ
พร้อมด้วย สมาชิกเวชบุคคลฯได้ร่วมขับร้องเพลง
และแสดงความเคารพเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ดวงพระวิญญาณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

อนึ่ง ในช่วงการฟื้นฟูจิตใจเวชบุคคลคาทอลิกในปีนี้มีผู้เข้าร่วม
มากกว่ า 200 ท่ า น นั บ เป็ น เรื่ อ งที่ ดี ที่
๓
บุ ค ลากรทางด้ า นสุ ข ภาพได้ มี โ อกาสมา
แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ใ นเรื่ อ งค าสอน
ทางด้านสังคมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และ
แล ก เ ป ลี่ ย น ก า ร ท า ง า น ใ น ก า ร ดู แ ล
ผู้ เ จ็ บ ป่ ว ยในชุ ม ชน อั น จะท าให้ เ กิ ด การ
พัฒนาในด้านความเชื่อและการรับใช้สังคมตามวิชาชีพได้อย่างเหมาะสมต่อไป..
๔
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คณะกรรมการเวชบุคคลระดับชาติ พร้อมด้วยกรรมการจากเครือข่ายเวชบุคคล
ระดับสังฆมณฑล และคุณพ่อจิตตาภิบาลระดับสังฆมณฑล เข้าร่วมประชุมใหญ่
สามัญประจาปี 2017/2560 ในวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2017 ต่อเนื่องจากการ
จัดงานฟื้นฟูจิตใจเวชบุคคลฯ เพื่อติดตามการดาเนินงานของคณะกรรมการฯทั้ง
ระดับส่วนกลางและสังฆมณฑลตามที่ได้วางแผนงานประจาปี และร่วมวางแผนการ
ดาเนินงานสาหรับปี 2018 ให้สอดคล้องกับกฤษฏีกา ปี 2015
ที่ประชุมประกอบด้วย จิตตาธิการ ที่ปรึกษา กรรมการ และสมาชิกจากสังฆมณฑล
ต่างๆรวมประมาณ 100 คน เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. โดย วจนพิธีกรรมเช้า จากนัน้
นายแพทย์คานวณ อึ้งชูศกดิ์ ผศ.นาฎวิมล งามศิริจติ ต์ ทาหน้าที่ประธาน และ
รองประธานในที่ประชุม คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ทาหน้าที่จิตตาภิบาลเวชบุคคลฯ
สรุปประเด็นวาระต่างๆ 1. ประธาน/ผู้แทนของแต่ละสังฆมณฑลได้รายงานกิจกรรมทีท่ าไป
ในรอบปี และกิจกรรมสาคัญที่จะทาต่อในปีนี้ รวมถึงปัญหาอุปสรรค โดยสรุปสาระสาคัญได้
ดังนี้คอื กิจกรรมที่ดาเนินการและจะดาเนินการต่อมีความคล้ายคลึงกัน ซึ่งสามารถจัดกลุ่ม
ได้เป็น ก) การประชุมและพบปะเพื่อนสมาชิกเช่นการฟืน้ ฟูจิตใจ
ของแต่ละสังฆมณฑล ข) การออกเยี่ยมผู้ป่วยในชุมชนในสถานที่
และโอกาสต่างๆ ค) การออกหน่วยบริการสุขภาพในงาน
ฉลองวัด หรือในชุมชนเป้าหมายต่างๆ ง) การสนับสนุน
บริการผู้สูงอายุในรูปแบบต่างๆ ทั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ และ
บ้านผู้สูงอายุ จ) สนับสนุนกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพใน
รูปแบบต่างๆ สาหรับปัญหาอุปสรรคทีพ่ บร่วมกันสาหรับ
ทุกสังฆมณฑลคือ การขาดสมาชิกใหม่มาร่วมชมรม และ
การทากิจกรรมพิเศษต่างๆมีแต่คนเดิมที่ทา
ชมรมเวชบุคคลฯของหลายสังฆมณฑล ขาดงบประมาณ
การดาเนินงานกิจกรรมของตนเอง ต้องเรี่ยรายและทา
กิจกรรมหาทุน .. ทีป่ ระชุม มีขอ้ คิดให้ชวนสมาชิกใหม่มา
พบปะสร้างเครือข่ายและร่วมกิจกรรมตามที่ตนเองสนใจ
การหาทุนทากิจกรรมของชมรมเป็นสิ่งที่ดีแต่ควรได้รับการ
สนับสนุนจากแหล่งภายนอกด้วย และทางชมรมเวชบุคคลแห่งประเทศไทยควร
หาช่องทางระดมทุนเพื่อหนุนช่วย ควรจัดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณกุศลใน
จังหวัด หากสนใจติดต่อ อาจารย์อรพิน แสงสว่าง ประธานชมรมเวชบุคคล
คาทอลิกสังฆมณฑลนครสวรรค์ การทางานร่วมกับองค์กรอื่นในจังหวัดเช่น
โรงพยาบาลของรัฐ รพสต.ท้องถิ่น ซี่งส่วนใหญ่พร้อม ให้การสนับสนุน เช่น
โรงพยาบาล จ.นครพนม ได้ให้พื้นทีส่ าหรับทากิจกรรมทางศาสนาให้กับชมรม
การขอทุนจาก สปสช หรือ สสส (จะมีการหา
รายละเอียดเพิ่มเติม) การทางานทีค่ รอบคลุมเรื่อง
การส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันการเกิดโรคใน
กลุ่มวัยต่างๆ ไม่ลืมเรื่องสาคัญที่จะให้ชมรมเป็นที่
หล่อเลี้ยงความเชื่อและความศรัทธและกล้าท้วงติง
แนวปฎิบัติที่ไม่ถูกศีลธรรมหรือขัดกับข้อความเชื่อ..
ต่อหน้า 6
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ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย มีสิ่งที่ต้องดาเนินการต่อไปที่สาคัญได้แก่
5.1) การส่งเสริมความรู้และแนวปฎิบัติในเรื่องการดูแลรักษาแบบประคับประคอง
(Palliative care) จะทางานต่อจากการอบรมครัง้ แรกที่
ผ่านมา และจะผลิตเอกสารฉบับย่อแจกจ่ายให้สมาชิกของ
ทุกสังฆมณฑล และจัดอบรมตามความจาเป็น
5.2) การทางานเรื่องเลิกบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะทางานร่วมกับทาง Caritas Thailand
ภายใต้สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ ที่เริ่มการรณรงค์ในช่วงมหาพรตของปีที่แล้วใน 5 สังฆมณฑล
โดยจะขยายให้ครอบคลุมทุกสังฆมณฑลในเทศกาลมหาพรตของปีนี้ 5.3) การเยี่ยมเยียนสมาชิกของชมรม ในปีนจี้ ะร่วมกับ
สังฆมณฑลอุดรธานี ในการสร้างชมรมและร่วมกับสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีในการสร้างความเข้มแข็งของชมรมที่ดาเนินการอยู่
5.4) การให้คาปรึกษาทางโทรศัพท์ ทางชมรมเห็นควรให้ร่วมมือกับสมาคมคาทอลิกในการรื้อฟื้นการดาเนินงานเรื่องการให้
คาปรึกษาทางโทรศัพท์ 5.5) การจัดหาทุนสาหรับสนับสนุนการดาเนินงานของชมรมเวชบุคคลคาทอลิกในสังฆมณฑลทีม่ ี
ทรัพยากรจากัด จะพยายามระดมทุนให้ได้ประมาณ 5 แสนบาท และตั้งเป็นมูลนิธิ ไม่จาเป็นต้องมีงบประมาณมาก แต่ให้เพียงพอ
สาหรับการสนับสนุนและพึ่งตนเอง 5.6) ขอเชิญสมาชิกที่สนใจร่วมประชุม Human life international’s 21st Asia-Pacific
Congress of Faith, Life and Familly ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน 2017 นี้ที่บ้านผูห้ ว่าน ..
2. การฉลองครบรอบ 50 ปีเวชบุคคล เริ่มด้วยการประชุมฟื้นฟูจิตใจประจาปีนี้ และจะไปปิดในอีก
สิบสองเดือนข้างหน้าคือ การประชุมฟืน้ ฟูจติ ใจปีหน้า (ตุลาคม) โดยใน
ระหว่างปีขอเชิญชวนชมรมในแต่ละสังฆมณฑลจัดกิจกรรมเสริมตาม
ความเหมาะสม สาหรับส่วนกลางจะร่วมกับอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
จัดกิจกรรมใน วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2018 ซึ่งตรงกับวันผู้ป่วยสากล
โดยจัดที่ ห้องประชุม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เชิญบรรดาสมาชิก
อาวุโสมาร่วมงาน และจะพยายามจัดทาหนังสือรวบรวมเรื่องราวใน
อดีตและจากการแบ่งปันในการประชุมครั้งนี้ด้วย ..
3. ที่ประชุมขอบคุณชมรมเวชบุคคลสังฆมณฑลอุบลราชธานี ที่รับเป็น
เจ้าภาพจัดงานฯในปีหน้า ซึ่งจะตรงกับวันเสาร์ที่ 20 และอาทิตย์ที่ 21
ตุลาคม 2018/2561 สาหรับผู้เดินทางมาก่อนควรได้แวะเส้นทาง
แสวงบุญที่จะแจ้งให้ทราบในรายละเอียดต่อไป..
ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์สนับสนุนให้เวชบุคคลสังฆมณฑลอุดรธานี
รับเป็นเจ้าภาพประจาปี 2019/2562 โดยทางผู้แทนจะนาข้อเสนอนี้
กลับไปปรึกษาและให้คาตอบในต้นปีหน้า ทั้งนีม้ ี
ข้อเสนอให้เรียนเชิญประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ไปร่วมประชุม
ฟื้นฟูจิตใจในปีหน้าทีอ่ ุบลราชธานีด้วย..หลังจากปิดการประชุม
คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ
จิตตาภิบาลชมรมเวชบุคคลฯ เป็น
ประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ.ปิด
งานฟืน้ ฟูจิตใจและประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2017 ร่วมกับ คุณพ่อจิตตาภิบาล
เวชบุคคลฯสังฆมณฑล โดยมีสมาชิกเวชบุคคลเข้าร่วมพิธีปิดฯ
หลังเสร็จพิธฯี สมาชิกทุกคนได้ร่วมรับประทานอาหาร และเดินทางกลับภูมิลาเนา เพื่อปฏิบัตภิ ารกิจรักและรับใช้ในงาน
อภิบาลด้านสุขภาพให้ก้าวหน้าต่อไป....>>
๖

กิจกรรมเวชบุคคลคาทอลิกระดับสังฆมณฑล
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
นาทีมโดย คุณพ่อโชคชัย คูรตั นสุวรรณ และคณะกรรมการฯ
ลงพื้นที่ วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2017
เพื่อสร้างเครือข่าย และค้นหาสมาชิกเวชบุคคลฯใหม่ พร้อมให้บริการตรวจ
วัดความดันโลหิต และตรวจน้าตาลในเลือด มีผมู้ ารับบริการ 59 คน
และได้รับสมาชิกใหม่ในสาขาศัลยแพทย์ วิสัญญีแพทย์ นักกายภาพบาบัด
เภสัชกรและนักจิตวิทยา.. ขอขอบพระคุณ คุณพ่อสานิจ สถะวีระวงศ์
เจ้าอาวาส ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี .. และในวันดังกล่าว
มูลนิธิโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพ ให้กับ
เด็กและผู้ใหญ่ชาว เมียนมาร์ และมอบยาในการรักษา โดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย มีผู้มารับบริการตรวจรักษาจานวน 146 คน ..
> วันที่ 16 กันยายน 2017 คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ
แพทย์จีนพิชญนาถ วีรานนท์ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
ร่วมด้วย บาทหลวงอนุรตั น์ ณ สงขลา
โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ นาทีมจิตอาสา
ตรวจรักษาผู้ป่วยเดินไม่ได้ที่ชมุ ชนคลองเตย..

สังฆมณฑลจันทบุรี
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุรี
นาทีมโดย คุณพ่อชัยศักดิ์ ไทยสนธิ จิตตาภิบาลเวชบุคคลฯ
ศูนย์อภิบาลรักกางเขน จันท์ หมอน้อย จิตอาสาและสมาชิกเวชบุคคลฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี ให้บริการตรวจสุขภาพในโอกาสต่างๆ
> วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2017 ให้บริการตรวจสุขภาพผูม้ าร่วมงาน
ฉลองวัดและพิธีบวชพระสงฆ์ 2 องค์ ณ วัดอัครเทวดามีคาแอล จ.ปราจีนบุรี มีผู้ร่วมออกหน่วย
พระสงฆ์ 1 ท่าน ซิสเตอร์ 2 ท่าน พยาบาล 4 ท่าน หมอน้อย 6 คน และมี
หมอนวดตาบอด 2 ท่าน ให้บริการมีผู้เข้ารับบริการตรวจความดันโลหิต 79 คน..
วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2017
ศูนย์คามิลเลียน โซเชียล จันทบุรี จัดหน่วยตรวจ
สุชภาพ ร่วมกับ จิตอาสาเวชบุคคลฯจันทบุรี และ
หมอน้อย ให้บริการแก่ผู้มาร่วมงานฉลอง
พิธีเสกและเปิดอารามแม่พระฟาติมา
รักกางเขน จันทบุรี มีผู้รับบริการตรวจ
ความดันโลหิต รวม 89 ท่าน ตรวจวัดระดับ
น้าตาลในเลือด รวม 9 ท่าน ...
>

๗

สังฆมณฑลนครราชสีมา
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา โรงพยาบาลเซนต์เมรี่
จัดงานฉลองวัดมารียส์ มภพ โดยมี คณะเซอร์ คณะผู้บริหาร แพทย์ พนักงาน สัตบุรษุ
และผู้มาใช้บริการเข้าร่วมฯ เรียนเชิญ พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ มุขนายก
มิสซังนครราชสีมา เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ เมื่อ
วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2017 ชมรมเวชบุคคลสังฆมณฑลนครราชสีมา จัดโครงการ
ตามแผนงานฯในช่วงที่ผ่านมา 1. ออกหน่วยแพทย์ปฐมพยาบาล งานฉลองวัดบวช
พระสงฆ์ และโอกาสต่างๆ > วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2017 โอกาสฉลองแม่พระบังเกิด
และพิธีบวชพระสงฆ์ สังฆานุกรเปโตร ภูรินทร์ ศรา วาปีโส คณะนักบวชคามิลเลียน
ณ วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน โคกปราสาท-ปราสาทพร อาเภอประคา
จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเรียนเชิญ พระสังฆราชยอแซฟชูศกั ดิ์ สิริสทุ ธิ์
เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง และ
สัตบุรุษมาร่วมยินดี.. > วันที่ 23 กันยายน 2017 ออกหน่วยฉลอง
วัดมารดาพระศาสนจักร หนองพลวง จ.ชัยภูมิ
บริการตรวจวัดความดัน 37 คน น้าตาลในเลือด
25 คน รับยา 16 คน ฝังเข็ม 22 คน
2. ประชุมคณะกรรมการชมรมเวชบุคคลคาทอลิก
สังฆมณฑลนครราชสีมา เมื่อ
> วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2017 ณ ห้องประชุม
แบร์นาแดต โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ จ.นครราชสีมา
นาโดย คุณพ่อเฉลียว วาปีกัง คุณพ่อจิตตาภิบาลฯ
ทันตแพทย์มานิต ประกอบกิจ ประธานฯ ร่วมด้วย
คณะเซอร์ และกรรมการฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้า :+ การเตรียมงานฟืน้ ฟูจิตใจเวชบุคคลฯระดับประเทศ
+ การเข้าร่วมอบรม Palliative Care
+ การจัดทาโปสเตอร์ แผ่นพับรณณรงค์
โครงการงดหล้า /งดบุหรี่ในเทศกาลมหาพรต
+ ออกหน่วยตรวจสุขภาพเวชบุคคลฯในโอกาส
ฉลอวัดต่างๆในเขตมิสซัง
> วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2017 ณ ห้องประชุม
บ้านผู้สูงอายุราชสีมา จ.นครราชสีมา เพื่อสรุป
การเตรียมงานฟืน้ ฟูจิตใจและประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปี 2017/2560 ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก
แห่งประเทศไทย
3. กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯออกเยี่ยม
ผู้พิการซ้าซ้อน ที่ชมุ ชนสวนผัก
หลังห้างเดอะมอลล์ นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2017 .. >>
๘

สังฆมณฑลเชียงใหม่

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการ

ดาเนินงานเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2017
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2017 ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 2 ตึกแฮรี่ทิล
ศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่ สวดภาวนาเปิดการประชุมโดย
คุณพ่อเอกชัย ผลวารินทร์ จิตตาธิการแผนกสุขภาพอนามัย
สังฆมณฑลฯ และดาเนินการประชุมโดย
นายแพทย์เดชา คูวฒ
ุ ยากร ประธานเวชบุคคลฯ เพื่อติดตามเรื่องสืบเนือ่ งกิจกรรมต่างๆ + ประเมินการ
บริการตรวจสุขภาพงานบวชพระสงฆ์ และงานชุมนุมประจาปี 2017 + การเข้าร่วมอบรม “การอบรมเตรียม
ผู้อบรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง” (Training for the trainer in Palliative Care) (12-14 สิงหาคม)
+ เข้าร่วมฟื้นฟูจิตใจชมรมเวชบุคคลคาทอลิกประเทศไทย (22 - 23 ตุลาคม 2017) + เตรียมจัดทาแผนงาน
เวชบุคคลสังฆมณฑลเชียงใหม่ ปี 2018/2561 + พิจารณาการออกหน่วยบริการโอกาสงานชุมนุมครอบครัว
(24 - 26 พฤศจิกายน 2017) ..>
สังฆมณฑลนครสวรรค์

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก อาสนวิหารนักบุญอันนา
สังฆมณฑลนครสวรรค์ นาทีมโดย
อาจารย์อรพิน แสงสว่าง ประธานชมรมเวชบุคคลฯ
ร่วมกับสโมสรไลออนส์ปากน้าโพ จัดกิจกรรมให้บริการตรวจสุขภาพ
มอบรถเข็นผู้ป่วยให้ผู้ทพุ พลภาพ แว่นตา อุปกรณ์กีฬา เลี้ยงอาหาร
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2017 ณ ชุมชนวิมานลอย จ นครสวรรค์ ..>
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลราชบุรี
จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลือ่ นที่บา้ นโปร่งแห้ง หมู่ที่ 3
ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2017
นาโดย นายแพทย์ชัชชัย พูนสวัสดิ์ จาก ชมรมเวชบุคคล
คาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี คณะครูจิตอาสาจากประเทศ
ฟิลิปปินส์ ซิสเตอร์คณะคาเมลไลน์ พร้อมนักศึกษาจากวิทยาลัย
อาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ร่วมให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น
ทั้งแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบนั มีผู้สนใจมารับบริการ
ตรวจสุขภาพเบื้องต้นจานวน 50 คน รับบริการพอกผงถ่าน
ถอนพิษจานวน 16 คน เด็กรับยาถ่ายพยาธิ จานวน 96 คน
ผู้ใหญ่รับยาถ่ายพยาธิจานวน 12 คน ..>
กลุ่มเวชบุคคลสังฆมณฑลราชบุรี
นาโดย คุณสมจิตร์ ศักดิ์สิทธิกร ประธาน
ชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลราชบุรี
ร่วมด้วย สมาชิกเวชบุคคลฯ ออกเยี่ยม
ให้บริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และ มอบรถเข็นผู้ป่วย
ให้ผู้ทุพพลภาพ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2017 ..>
>

๙

ต่อหน้า ๑๐

ต่อหน้า ๙

> ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี จัดประชุม
คณะกรรมการฯ นาโดย คุณสมจิตร์ ศักดิ์สิทธิกร ประธานชมรมฯ
คณะซิสเตอร์ และสมาชิกเวชบุคคลฯ เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับ
คุณพ่อภควี เส็งเจริญ คณะนักบวชคามิลเลียน ซึ่งมารับตาแหน่ง
คุณพ่อจิตตาภิบาลเวชบุคคลฯ เมือ่ วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2017 ณ ห้องประชุมวิชาการ ภายใน
โรงพยาบาลซานคามิลโล บ้านโป่ง จ.ราชบุรี พร้อมหารือแนวทางการปฏิบัติงานเวชบุคคลคาทอลิก
สังฆมณฑลราชบุรี ในปี 2018/2561 ที่ ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานระดับชาติ..>

อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
ศูนย์สังคมพัฒนาร่วมกับเวชบุคคลคาทอลิก
อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ จัดออกหน่วยเวชบุคคลฯ
ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพและออกเยี่ยมผู้สูงอายุโอกาสต่างๆ
> วันที่ 16 กันยายน 2017 ออกหน่วยฉลองอาราม
รักกางเขน > วันที่ 30 กันยายน 2017 ลงพื้นที่มอบเวชภัณฑ์
ให้กับเครือข่าย เขต อ.วานรนิวาส และ อ.คาตากล้า ณ อาสนวิหาร
นักบุญหลุยส์ ท่าแขก แขวงคาม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
มีผู้มารับบริการจานวน 60 ราย.. > วันที่ 13 กันยายน 2017
ออกเยี่ยมและให้กาลังใจกับผู้ป่วย ผู้พกิ าร และผู้สูงอายุบ้านจอมแจ้ง
จานวน 5 ราย > วันที่ 7 ตุลาคม 2017 จัดทีมตรวจสุขภาพสุขภาพ
งานฉลองบ้านเณร 100 ปี พร้อมกับบวชพระสงฆ์ใหม่
> ทีม รพสต.บ้านช้างมิ่งพัฒนา อสม. และภาคเครือข่ายสุขภาพใน
พื้นที่ เยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรัง/ผู้สูงอายุและผู้ป่วยดูแล
ประคับประคอง ครบทุกกลุม่ เป้าหมาย,.

โครงการมหาพรตงดเหล้า-บุหรี่
ศูนย์สังคมพัฒนาอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
อบรมโครงการมหาพรตงดเหล้าบุหรี่ ณ วัดพระวิสุทธิวงศ์ นิรมัย ตาบล
กุสุมาลย์ อาเภอกุสมุ าลย์ จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 8 - 10 กันยายน 2017
เป็นโครงการนาร่อง โดยกรรมาธิการฝ่ายสังคม สภาพระสังฆราชคาทอลิก
แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธพิ ัฒนาชุมชน ด้วยการสนับสนุน
จากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. โดยมี
เจ้าหน้าทีศ่ ูนย์สังคมพัฒนาฯ จัดให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและผล
ของบุหรี่และเหล้า และมอบทุนเพื่อทาป้ายรณรงค์ในโครงการฯ
ขอขอบคุณ คุณพ่อสุรวุฒิ สมงาม เจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงศ์
อานวยความสะดวกด้านต่างๆ คณะกรรมการสภาอภิบาลวัด
กรรมการหมู่บา้ น และพี่นอ้ งชาวบ้านหนองเดิ่น - ดอนขาว
ที่ให้ความร่วมมือด้วยดี .. >>
๑๐

สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลอุบลราชธานี
นาโดย คุณพ่อรังสันต์ วงอาษา จิตตาภิบาลเวชบุคคลฯ
คณะกรรมการ จิตอาสาเวชบุคคลฯ จัดออกหน่วย
ให้บริการตรวจสุขภาพโอกาสต่างๆในเขตพื้นที่
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
> วันที่ 16 กันยายน 2017 อารามรักกางเขนแห่ง
อุบลราชธานี มีผู้ให้บริการรวม 6 ท่าน มีผู้รับบริการตรวจวัด
ความดัน ให้คาปรึกษา ตรวจและรับยาตามอาการ รวม 135 คน ..
> วันที่ 23 กันยายน 2017 วัดอัครเทวดาราฟาแอล บุ่งไหม
อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
> วันที่ 4 พฤศจิกายน 2017 เวชบุคคลคาทอลิกฯ
ออกหน่วยร่วมกับหน่วยพยาบาลของวัด ในงาน
วันเศกสุสาน โดยมี พระสังฆราชฟิลิปบรรจง ไชยรา
เยี่ยมและให้กาลังใจทีมเวชบุคคลฯครั้งนี้..
ประชาสัมพันธ์

... ขอเชิญทุกท่าน ...
ร่วมบริจาคเงินซื้อ
เครื่องฉีดน้าแรงดันสูง
ใช้ล้างคราบสกปรกและตะไคร่
รอบบริเวณบ้านผู้สูงอายุ
เพื่อป้องกันผู้สูงอายุลื่นล้ม

คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สงู อายุ
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ ประชุมติดตามผลการดาเนินงานและ
เตรียมจัดทาแผนปฏิบัติงานผู้สูงอายุ ประจาปี 2018 เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2017
ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพ นาโดย
คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ จิตตาภิบาลคณะอนุกรรมการฯ
คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการฯ ในฐานะประธานที่ประชุมฯ
นาราพึงพระวาจา(ยก 2 : 14-16),ไตร่ตรองกฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักร
คาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015 บทที่ 4 ข้อ 26 , 36 และ 37 พร้อมกับ
กล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯประกอบด้วย ประธานชมรมผู้สูงอายุ และผู้ประสานงาน
ชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑล เข้าร่วมประชุมฯ 22 ท่าน โดยมีสาระสาคัญจากที่ประชุมฯ
1. ความสาคัญเรื่อง "วันระลึกถึงผู้ยากจนสากล" ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส มี
พระประสงค์ให้จัดตั้งขึน้ ปีนี้ตรงกับวันที่ 19 พฤศจิกายน 2017 พระองค์ทรงเชิญชวน
ให้เรามอบความช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรมให้แก่คนยากจน และ เชิญชวนให้คนยากจน
และอาสาสมัครมาร่วมในพิธีศีลมหาสนิท (จาก นสพ.อุดมสาร
ฉบับวันที่ 20 - 26 ส.ค.) รวมทั้งให้ชมรมผู้สูงอายุทุกสังฆมณฑล
นาเรื่องนี้ไปเป็นแนวทางและจุดเน้นในการจัดทาแผนปฏิบัติงาน
ผู้สูงอายุฯประจาปี 2018/2561 ที่จะขอให้นาเสนอในการสัมมนา
และประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2017 (28 - 30 พ.ย.60) เพื่อนาไป
สู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในการดูแลช่วยเหลือผู้ยากจน
ในเขตวัดและสังฆมณฑลฯโดยไม่คานึงถึงว่านับถือศาสนาใด 2.รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงานประจาปี 2017 ระดับสังฆมณฑล 3. พิจารณาหัวข้อและการจัดสัมมนา
และประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2017 4. ชี้แจงความก้าวหน้าและความพร้อมการเตรียม
จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุระดับชาติ ครั้งที่ 13/2018 ระหว่างวันที่ 27- 28 เมษายน 2018 ซึ่ง
สังฆมณฑลราชบุรี เป็นเจ้าภาพฯ ก่อนปิดการประชุมฯ .ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลจันทบุรี
ได้มอบทะเบียนรายชื่อสมาชิก ผู้สูงอายุฯระดับสังฆมณฑลฯ ให้กับส่วนกลาง ..
<<< (คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ ผู้สูงอายุ หวังว่าจะได้พบกับสมาชิกเครือข่าย
ชมรมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล ทั้ง 10 มิสซัง ในการร่วมงานสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปี 2017 ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2017) ...>>>
ปฏิทินกิจกรรม

องค์กรส่งเสริมชีวิต

วันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน 2017 : จัดประชุมระดับภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟิก 21st Asia-Pacific
Congress on Faith, Life and Family ณ ศูนย์อบรมงานอภิบาล “บ้านผูห
้ ว่าน”

คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ
วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2017 : จัดงานสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2017/2560
หัวข้อ “สูงค่าจิตเมตตา ภูมิปญ
ั ญาผู้สูงวัย” ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2017

: จัดประชุมคณะกรรมการชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2017
ณ ห้องประชุมชั้น 11 อาคารรวมจิตรเพียรธรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ สาทรใต้
๑๒

องค์กรส่งเสริมชีวิตแห่งประเทศไทย
The 2017 ASPAC will be held at Baan Phu Waan, the
Archdiocese of Bangkok’s Pastoral Training Center.

กิจกรรมงานผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล

สังฆมณฑลอุดรธานี
ชมรมผู้สูงอายุวัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง
จัดส่งผลงานเข้าร่วมในการประกวดผลงานกิจกรรมเครื่อข่าย
ระดับจังหวัด มีชมรมผูส้ ูงอายุเข้าร่วมระดับอาเภอ ร่วม 20 อาเภอ
ชมรมผู้สูงอายุวัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง อาเภอบ้านดุง
ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจาก กศน จังหวัดอุดรธานี โดยมี
คุณแม่เซียนศรี บุญทรัพย์ ประธานชมรมผูส้ ูงอายุฯ
เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณผลงานกิจกรรมดีเด่น
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2017

สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลนครสวรรค์
จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2017
ณ ห้องประชุม อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์
คุณพ่อศิริชาญ เอียงผาสุข เป็นประธานพิธีเปิด ร่วมด้วย
คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธาน คณะอนุกรรมการฯเพือ่ ผู้สูงอายุ
นาโดย มิสสอางค์ สุรพัฒน์ ประธานชมรมผู้สูงอายุฯ เพื่อพบปะ
และร่วมวางแผนงานผู้สูงอายุฯเพื่อหาแนวทางในการดาเนินงานต่อไป
มีสมาชิกเครือข่ายผู้สูงอายุฯระดับวัดเข้าร่วมประชุม 49 ท่าน..

สังฆมณฑลราชบุรี
ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี
จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี รวมพลังผู้สูงวัย ประกาศข่าวดีใหม่
ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี
ครั้งที่ 5/2017 ภายใต้หัวข้อ " 350 ปีมิสซังสยาม รวมพลังผู้สูงวัย ประกาศข่าวดีใหม "
เมื่อวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2017 ที่อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม
มีแกนนาผู้สูงวัยจาก 3 สังฆมณฑลฯ เข้าร่วมเสวนาโดยมี
คุณพ่อเสนอ ดาเนินสดวก อุปสังฆราชสังฆมณฑลราชบุรี บรรยาย
นาในหัวข้อ" 350 ปีมิสซังสยาม" นางสุธิดา พรหมภักดี (สัตย์วินิจ)
ประธานชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี กล่าวถึงประเด็นสาคัญ
ในการสืบสานงานสร้างชุมชนคริสตชนใหม่ของสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
โดยพระสังฆราชจากรุ่นสู่รุ่น.. นายเดชาธร พ่วงแก้ว ประธานกลุ่ม
ผู้สูงอายุ เขต 1 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เชิญชวนให้
ให้ทุกคนสนใจศึกษากฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของ
พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015 ซึ่ง
เป็นแนวทางปฏิบัติและให้โอกาสคริสตชน
ฆราวาสในการมีบทบาทส่วนร่วมประกาศข่าวดี
โดยเฉพาะผู้ที่อาจดาเนินชีวิตผิดพลาดบกพร่อง
ไป ซึ่งผู้สูงวัยสามารถให้การแนะนาช่วยเหลือ
นาเขากลับมาหาพระได้ โดยอาศัยกิจกรรม
การเยี่ยมเยียนพบปะเอาใจใส่
จากนั้น พระคุณเจ้ายอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็น
ประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ และมอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีกับ
ผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่าง และลูกกตัญญูตัวอย่างระดับชาติ ที่ได้รับ
ใบพรจากสมเด็จพระสันตะปาปา และมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่
ผู้สูงอายุและลูกกตัญญ
ู ูตัวอย่างระดับสังฆมณฑล ประจาปี 2017/2560
โดยมี อาจารย์เชษฐ ชาวนาแก้ว ประธานชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และหลังจบพิธี คุณพ่อประสิทธิ์ รุจริ ัตน์
จิตตาธิการ เป็นผู้กล่าวขอบคุณพระสังฆราช ประธานในพิธี พระสงฆ์ ซิสเตอร์
และแกนนาผู้สูงวัยจากกลุ่ม/ชมรมระดับวัด ประมาณ 350 คน ทีม่ าร่วมโมทนา
คุณพระ และแสดงความยินดีกับผูท้ ี่ได้รับการประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ และจัด
ให้มีการแบ่งปันบนเวทีเกี่ยวกับประสบการณ์ การเป็นประจักษ์พยานถึงข่าวดี
ด้วยชีวิตจากตัวแทนผู้สูงอายุตัวอย่างระดับชาติ และลูกกตัญญูตัวอย่างระดับชาติ
ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก.. หลังการแบ่งปันดังกล่าว คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา
ประธานคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ ให้เกียรติมาร่วมงานและได้กล่าวแสดงความชื่นชมยินดี
กับความสาเร็จและความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายในการจัดงานเพื่อผูส้ ูงอายุของชมรมผู้สูงอายุสงั ฆมณฑลราชบุรี
ในครั้งนี้ด้วย.>
๑๔

ต่อหน้า 15

ต่อจากหน้า 14

ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี เข้าร่วม
ประชุมกับคณะกรรมการชมรมสภาภิบาลวัด สังฆมณฑลราชบุรี
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2017 ณ ห้องประชุมศักดิ์ศรีวีรศิลป์
วัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง พระคุณเจ้ายอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี
และคุณพ่อวิชาญ กิจเจริญ เจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์พุถอ่ ง ให้เกียรติร่วมประชุมฯ มีวาระ
ปรึกษาเรื่อง “การจัดงานชุมนุมและแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมสภาภิบาลวัดและสภาภิบาลวัด
สังฆมณฑลราชบุรี" ซึ่ง คุณพ่อสุรพล นันทพรพิสุทธิ์ จิตตาธิการชมรมฯ เห็นสมควรให้จัดขึ้น
ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2017 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 18.00 น. ณ วัดพระคริสตหฤทัย วัดเพลง
โดยการให้ความรู้เรื่อง 350 ปีมิสซังสยาม บทบาทหน้าที่สภาภิบาลวัดและกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ฯ เพื่อให้คณะกรรมการ
สภาภิบาลวัด มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันและสามารถร่วมมือกันในระดับวัดกับคุณเจ้าอาวาส พระสงฆ์ นักบวช และ
เป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันในระดับสังฆมณฑล ในการขับเคลื่อนแผนงานอภิบาลและการประกาศข่าวดีให้บรรลุเป้าหมาย ตาม
จิตตารมณ์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ฯ ซึ่งพระคุณเจ้าปัญญา กฤษเจริญ เน้นย้าถึงการให้ความสาคัญกับ
บทบาทของฆราวาส ได้มโี อกาสในการทาหน้าทีแ่ ละสร้างชุมชนศิษย์พระคริสต์เพือ่ การประกาศข่าวดีใหม่..>
> วันที่ 27 กันยายน 2017 คุณพ่อประสิทธิ์ รุจริ ัตน์ จิตตาธิการ
ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี อาจารย์เชษฐ ชาวนาแก้ว
ประธานชมรมฯ พร้อมกับคณะกรรมการร่วมประชุมซักซ้อมเตรียม
ความพร้อม และดูสถานที่การจัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล
> วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2017 ณ บ้านโป่งโบว์ลิ่ง จ.ราชบุรี
พระคุณเจ้ายอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ มุขนายกมิสซังราชบุรี
นายอนุสิษฐ คุณากร คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต เป็นประธานร่วมกันในพิธีเปิด โดยมี
วัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อหารายได้เป็นทุนดาเนินกิจกรรมโครงการสาธารณกุศล
ต่างๆของชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี และชมรมเครือข่าย 19 ชมรม สมาชิกผู้สูงวัยรวม 2,000 คน ครอบคลุมพืน้ ที่
จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี สมุทรสงคราม และเพชรบุรี อาทิเช่น การเยี่ยมเยียนดูแลช่วยเหลือ
สมาชิกผู้สูงวัย ผู้ยากไร้ ผู้เจ็บป่วย ผู้พิการ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ถกู ทอดทิ้งไม่มีผดู้ ูแล ทั้งนี้เพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดี และความมั่นคงของผู้สูงวัยโดยผู้สูงวัยเพื่อผู้สูงวัย..>
> วันที่ 9 กันยายน 2017 ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี จัด “สถานีแบ่งปันความสุขผู้สูงวัย”
ครั้งที่ 2 มีแกนนาผู้สูงวัย 300 ท่าน เข้าร่วมประชุมฯ โดยจัดให้มกี ารแบ่งปันพระวาจา ไตร่ตรอง
ตามกระบวนการวิถีชุมชนวัด ในหัวข้อ 1.จะเป็นผู้สูงวัยที่มคี ุณภาพได้
อย่างไร 2.จะเตรียมชีวิตคริสตชนสู่อาณาจักรสวรรค์อย่างไร โดยมี
ซิสเตอร์นติ วดา อ่อนเทศ นาแบ่งปัน คุณพ่อวิโรจน์ เสียงไพเราะ
เจ้าอาวาสวัดอัครเทวดามีคาแอล คุณพ่อวิริยะ สู้เสงี่ยม ให้การสนับสนุน
คุณพ่อปราโมทย์ นิลเพ็ชร จากศูนย์คาสอนคริสตศาสนธรรมสังฆมณฑล
ราชบุรี เป็นพิธีกรผู้ดาเนินกิจกรรมตลอดรายการ .. ในระหว่างจัดงานมี
แกนนาเวชบุคคลคาทอลิก นาโดย คุณสมจิตร์ ศักดิ์สิทธิกร ประธานฯ
นาสมาชิกและจิตอาสาเวชบุคคลฯสังฆมณฑลราชบุรี มาร่วมประชุมฯ และ
ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ผมู้ าร่วมงานฯ ด้วย..>
๑๕

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดย
คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร ผู้จัดการแผนกอภิบาลผู้สูงอายุ
คุณเบญจภรณ์ กาญจนาพงศ์ เจ้าหน้าที่แผนกฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
ดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานผู้สูงอายุ ประจาปี 2017/2560 :1. วันที่ 11 กันยายน 2017 เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการผู้สูงอายุ
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ วัดนักบุญอันนา ท่าจีน โดยมีเนือ้ หา
การประชุม + รายงานการจัดกิจกรรม และความเคลื่อนไหวของแต่ละเขต
+ แจ้งและติดตามโครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผู้สูงอายุระดับชาติ และ
กองทุนผู้สูงอายุฯ พร้อมเสนอแนะวิธีดาเนินการ ประเมินผลการจัดงาน
ชุมนุมผู้สูงอายุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ + แจ้งจานวนผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป
เป็นรายวัดของแต่ละเขต เพื่อสรุปวิธีการมอบเกียรติบัตรที่เหมาะสมต่อไป + แจ้งจานวนผู้สูงอายุที่อยู่ใน
ภาวะยากลาบากเป็นรายวัดของแต่ละเขตเพื่อสรุปจานวนและกาหนดวันมอบเงินช่วยเหลือแต่ละเขตต่อไป
2. วันที่ 14 กันยายน 2017 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 1 ซึ่งมี
คุณพ่อชูศักดิ์ บุญอนันตบุตร จิตตาธิการผู้สูงอายุเขต 1 เป็นประธาน ณ
วัดราฟาแอล ปากน้า โดยมีเนื้อหาการประชุม + ติดตาม
รายงานการจัดกิจกรรมแต่ละวัด + ติดตามการจัดสัมมนา
คณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 1 (วันที่ 3 - 5 ตุลาคม 2017)
ณ ธารารีสอร์ท พัทยา + ประเมินการจัดงานฟืน้ ฟูจิตใจ
ผู้สูงอายุ เขต 1 ณ อารามคาร์เมไลท์ชาย +ติดตามโครงการ
คณะกรรมการเขต 1 เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ณ มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ ใน
พระบรมราชินูปถัมภ์ + ติดตามโครงการจิตอาสาออมเงินวันละบาท + ติดตาม
จานวนผู้อายุที่อยู่ในภาวะยากลาบากตาม
แต่ละวัด และเมื่อวันที่ 3 - 5 ตุลาคม 2017
คุณพ่อชูศักดิ์ บุญอนันตบุตร จิตตาธิการ ผู้สูงอายุ เขต 1
จัดสัมมนาคณะกรรมการผู้สูงอายุเขต 1 หัวข้อ แบ่งปันประสบการณ์ และวางแผนการ
ทางานปี 2018/2561 ณ ธารารีสอร์ท พัทยา ..
3. วันทึ่ 7 ตุลาคม 2017 คณะกรรมการสูงอายุ เขต 4
จัดประชุมร่วมกัน ณ วัดพระวิสุทธิวงศ์ ลาไทร โดยมีเนือ้ หา
การประชุม + รายงานกิจกรรมที่ทาในแต่ละวัด + จับฉลาก
รายชื่อสมาชิกโครงการสวดภาวนาให้แก่กันและกัน
+ รวบรวมรายชื่อและข้อมูลของผู้สูงอายุที่ยากลาบาก เขต 4 ซึ่งมีผู้สูงอายุ
เข้ารวม 33 คน.. 4. วันที่ 24 ตุลาคม 2017 คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร
ผู้จัดการแผนกอภิบาลผู้สูงอายุกรุงเทพฯ จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ
เขต 5 ณ วัดนักบุญอันนา ท่าจีน โดยมี หัวข้อการประชุมดังนี้
+ สรุปโครงการฟื้นฟูจิตใจ ปี 2017 ณ สักการสถานนิโคลาส สามพราน
+ปรึกษาเรื่องการจัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการผู้สูงอายุเขต 5 ปี 2017
+ เตรียมแผนงานโครงการปี 2018 + ติดตามรายงานความเคลื่อนไหว
กิจกรรมทีท่ าของแต่ละวัด + รวบรวมเงินจิตอาสาช่วยงานผู้สูงอายุ
๑๖
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5. วันที่ 21 ตุลาคม 2017 คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร ผู้จดั การ
แผนกอภิบาลผู้สูงอายุกรุงเทพฯ และจิตตาธิการผู้สูงอายุ เขต 5 จัดงานฟื้นฟูจิตใจ
ผู้สูงอายุ ณ สักการสถาน บุญราศีนโิ คลาส บุญเกิด สามพราน โดยจัดการบรรยายใน
หัวข้อ "กฤษฎีกากับการเจริญชีวิตคริสตชน" โดย
คุณพ่อวุฒไิ กร ชินทร์นลัย และ หัวข้อ "แบบอย่างการเป็นศิษย์พระคริสต์"
โดย คุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล มีผู้สูงอายุเข้าร่วมฟื้นฟูฯจากเขตวัดต่างๆ
เข้าร่วมงานฟืน้ ฟูจิตใจในปีนี้ รวมทั้งสิน้ 80 ท่าน 6. วันที่ 23 ตุลาคม 2017
คณะกรรมการผู้สูงอายุเขต 6 จัดฟื้นฟูจิตใจ
คณะกรรมการฯและผู้สูงอายุ เขต 6 ณ วัดนักบุญบาร์โธโลมิว ดอนตาล
สุพรรณบุรี โดยมี คุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล มาร่วมบรรยาย
หัวข้อ "พระอาณาจักรพระเจ้า และแบบอย่างชีวิตของแม่พระ"
มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 33 ท่าน ..>>>

ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก
สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลจันทบุรี

จัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงอายุ
สังฆมณฑลจันทบุรี ครั้งที่ 3/2017
ณ ห้องประชุม ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2017
นาโดย คุณพ่อกฤษณพงษ์ อติชาติธานินทร์ จิตตาภิบาลผู้สูงอายุ
นายบุญไทย เอี่ยมสะอาด ประธานคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงอายุ
ในฐานะประธานที่ประชุมฯ เพื่อติดตามเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมฯ
ที่ผ่านมา + รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจาปี
2017 คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ ูงอายุ (28 - 30 พ.ย.2017)
+ ส่งภาพกิจกรรมงานผู้สูงอายุของแต่ละวัด + รายงานความเคลื่อนไหวกลุ่มผู้สูงอายุ 3 เดือนที่ผา่ นมา
+
งานชุมนุมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล + โครงการเยี่ยมเยียนเครือข่ายผู้สูงอายุ ผู้เข้าร่วมประชุมฯ 24 คน.>
ชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ องค์กรสาธารณประโยชน์ จัดโครงการเยี่ยมผู้สูงอายุทตี่ ิดบ้าน ติดเตียง
โดย คุณพ่อสมภพ แซ่โก กรรมการ และจิตอาสา เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2017 และวันที่ 12 ตุลาคม 2017
คุณพ่อวิเชียร ฉันทพิริยกุล คุณวันทนา เอ้าเจริญ นาทีมกรรมการ และจิตอาสาออกเยีย่ มผู้สงู อายุ
พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค.
> วันที่ 17 กันยายน 2017
จัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ
ครั้งที่ 10 มีโครงการฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพ ทาน้ามันคลายเส้น
ทายาหม่องครีม สาหรับ
ผู้สูงอายุ ตาบลโคกขี้หนอน
ประจาปีงบประมาณ 2560
๑๗
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โดย คุณพรทิพย์ ชื่นบาน เป็นวิทยากรให้การอบรมฯ
มีจิตอาสาเวชบุคคลฯวัดหัวไผ่ จัดหน่วยตรวจสุขภาพ
ตรวจวัดความดันโลหิต นวดผ่อนคลายให้ผู้สูงอายุฯ
การจัดโครงการฯครั้งนีม้ ี นายสุพจน์ งามสง่า นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลโคกขีห้ นอน และสมาชิก อบต.โคกขีห้ นอน มาร่วมใน
พิธีเปิดโครงการอบรมดังกล่าว ..>>

สังฆมณฑลเชียงใหม่
ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลเชียงใหม่ (แผนกสุขภาพอนามัย)
1. จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานผู้สูงอายุสังฆมณฑล
ครั้งที่ 3/2017 เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2017
ณ ศูนย์สังฆมณฑลฯ ห้องประชุมเล็กชั้น 2 ตึกแฮรี่ทิล
นาสวดเปิดการประชุมโดย คุณพ่อเอกชัย ผลวารินทร์ จิตตาภิบาลผู้สูงอายุสังฆมณฑลเชียงใหม่
และดาเนินการประชุมโดย คุณทัศนีย์ ทุมกานนท์ ประธานคณะกรรมการผู้สูงอายุสังฆมณฑลฯ
โดยมีประเด็นที่ต้องติดตามดังนี้ :- + ประเมินการจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับสังฆมณฑล
ประจาปี 2017 + รายงานรายรับ-รายจ่ายการจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับสังฆมณฑลประจาปี 2017 + เข้าร่วมสัมมนา
และประชุมใหญ่คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ ูงอายุ (28 - 30 พ.ย. 2017) + การขยายกลุม่ ผู้สูงอายุวัดแม่พระโรซารีโอ
บ้านปางตอง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน (13 - 14 ต.ค.2017) + รายงานความเคลื่อนไหวกลุม่ ผู้สูงอายุระดับวัด และเตรียมจัดทา
แผนงานผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลประจาปี 2018/2561 ..>>
2. วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2017 ขยายเครือข่ายผู้สูงอายุคาทอลิก
วัดแม่พระลูกประคา (โรซารีโอ) จานวนสมาชิกผูส้ ูงอายุทมี่ ีอายุตั้งแต่
60 ปีขึ้นไปรวม 38 คน สมาชิกสมทบที่มอี ายุตั้งแต่ 55 - 59 ปีอีก
11 คน ร่วมทั้งหมด 49 คน โดยมี คุณสุชาติ ลาทู (ครูสุชาติ) เป็น
ประธานผู้สูงอายุฯ
3. วันที่ 14 - 15 ตุลาคม 2017 กลุ่มผู้สูงอายุวัดนักบุญคามิลโล
บ้านศรีวิเชียร จัดอบรมฟื้นฟูจิตใจผู้สูงอายุระดับวัด ประจาปี 2017
นาโดย คุณพ่อเอกชัย ผลวารินทร์ จิตตาธิการ และกรรมการผู้สูงอายุ
มีกลุ่มผูส้ ูงอายุในพืน้ ที่เข้าร่วมงานรวมฯ 80 คน ..
4. คุณประภา วงศ์จอมพร ผู้ประสานงานแผนกสุขภาพอนามัย
สังฆมณฑลเชียงใหม่ พร้อมด้วย อาสาสมัครสุขภาพ และกลุม่ ผู้สูงอายุ
ในพื้นที่ ออกเยี่ยมเยีย่ นกลุ่มผู้สูงอายุตามบ้าน เพื่อพบปะ-พูดคุย
ในเขตวัดแม่พระลูกประคา และ วัดนักบุญคามิลโล ในช่วงเวลาจัดงานฯ
(ผู้สูงอายุเยี่ยมผู้สูงอายุ)

๑๘

สังฆมณฑลนครราชสีมา
ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลนครราชสีมา จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลฯ
1. ออกเยี่ยมผู้สูงอายุตามวัดในเขตสังฆมณฑลนครราชสีมา > วันที่ 8 กันยายน 2017 ลงเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ
วัดแม่พระถวายพระกุมารในวิหาร หนองพลวง จานวน 9 ราย > วันที่ 12 กันยายน 2017
ลงเยี่ยมผู้สูงอายุอาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด จานวน 10 ราย
> วันที่ 14 กันยายน 2017 ลงเยี่ยมผู้สูงอายุ
วัดนักบุญเปโตร โนนแฝก จานวน 30 ราย และ
ผู้พิการ 1 คน > วันที่ 4 ตุลาคม 2017 ลงเยี่ยม
ผู้สูงอายุวัดนักบุญเปโตร โนนแฝก ซึ่งปัจจุบันนีไ้ ด้
เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุไปแล้วทั้งหมด 38 คน จากจานวนทั้งหมด 43 คน
> วันที่ 10 ตุลาคม 2017 ลงเยี่ยมผู้สูงอายุวัดแม่พระถวายพระกุมารในวิหาร หนองพลวง
ซึ่งการลงเยี่ยมจะมีประธาน และกรรมการของผูส้ ูงอายุแต่ละวัดพาเยีย่ มเยียน พร้อมกันนี้
เจ้าหน้าที่จะได้นาข้อมูลผู้สูงอายุมาจัดทาทะเบียนผู้สูงอายุให้เป็นปัจจุบัน
> วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2017 ลงเยี่ยมผู้สูงอายุวัดนักบุญยอแซฟ บ้านหัน โดยประธานผู้สูงอายุ
วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหัน คุณศุภรัสมิ์ เชิดชู ได้เชิญชวนให้ผู้สูงอายุมาร่วม
พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ คุณพ่อประสิทธิ์ ใหม่เพียรวงศ์ คุณพ่อเจ้าวัด
เข้าร่วมรับฟังและให้ข้อคิดเกี่ยวกับการทางานกลุ่มผู้สูงอายุด้วย ในครั้งนี้
คุณศุภรัสมิ์ ได้นาเสนอโครงการที่ผู้สูงอายุวัดนักบุญยอแซฟ บ้านหัน จะทาใน
ปี 2561 เพื่อส่งให้คุณพ่อจิตตาภิบาลงานผู้สูงอายุพิจารณา ซึ่งมี 3 โครงการคือ
1.โครงการแบ่งปันพระวาจาและการภาวนาศีลศักดิ์สิทธิ์ 2.โครงการวันครอบครัวฯ
3.โครงการเกษตรพอเพียงเลี้ยงไก่ไข่/ หลังจากนัน้ ได้ลงไปเยี่ยมผู้สูงอายุในหมู่บ้านร่วมกัน
> วันที่ 27 ตุลาคม 2017 ได้ลงเยี่ยมเยียนให้กาลังใจผู้ป่วย, ผู้สูงอายุ และผู้พิการ วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโนนงิ้ว
ซึ่งการลงเยี่ยมผูพ้ ิการในครั้งนี้ ได้พบและพูดคุยกับผู้ดูแลผู้พิการ เพือ่ ทางเจ้าหน้าที่จะได้
เสนอความช่วยเหลือไปยังมูลนิธหิ อการค้าไทย ในเรื่องการหาอาชีพให้ผพู้ ิการ ฯลฯ
2. ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลนครราชสีมา จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุสังฆมณฑล
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2017 ที่สานักมิสซังนครราชสีมา นาโดย คุณพ่อวีระศักดิ์ จันทรังษี จิตตาภิบาล
งานผู้สูงอายุฯ มีประเด็นสาคัญจากที่ประชุมฯ + รับทราบความคืบหน้า
กิจกรรมผู้สูงอายุแต่ละวัด + โครงการงานผู้สูงอายุที่แต่ละวัดจะทาใน
ปี 2017 + เตรียมความพร้อมสาหรับการเข้าสัมมนา/ประชุมใหญ่
คณะอนุกรรมการฯ ค.ศ. 2017 ที่ศนู ย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง
+ ประเมินการจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลที่ผ่านมา + แจ้งความคืบหน้า
ของการจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 13 ที่สังฆมณฑลราชบุรี..>
3. วันที่ 28 ตุลาคม 2017 ชมรมผู้สูงอายุวัดแม่พระแห่งสายประคาศักดิ์สทิ ธิ์ บุรีรัมย์
จัดการอบรมฟื้นฟูจิตใจประจาปี 2017 หัวข้อ "ความเชื่อผู้สูงอายุในแนวคิดศิษย์
พระคริสตเจ้า" ตามโครงการผู้สูงอายุวัดบุรีรัมย์ ที่ได้กาหนดตามแผนในปีนี้ โดยมี
ซิสเตอร์จาเนียร บุญทัน ผูอ้ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ กล่าวเปิดงาน
คุณคาผง อาสาสุข ประธานผู้สูงอายุ กล่าวรายงานโครงการ และได้รับเกียรติ
จากวิทยากรโดย "คุณวุฒินนั ท์ สามิภกั ดิ์" สังฆมลฑลกรุงเทพ เป็นวิทยากรให้การอบรมฯ .>
๑๙

ต่อหน้า 20

ต่อจากหน้า 19

4. คุณพ่อวีระศักดิ์ จันทรังษี จิตตาภิบาลงานผูส้ ูงอายุ ได้
ลงเยี่ยมเยียนประธาน นายพลอย ทิพย์สนิท และกรรมการผู้สูงอายุวัดนักบุญเทเรซา
โนนแก้ว เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2017 เพื่อให้กาลังใจในการทางาน และได้หารือเกี่ยวกับ
แนวทางการทางานของผู้สูงอายุวัดนักบุญเทเรซา โนนแก้ว อีกทั้งขอให้ช่วยสารวจข้อมูล
ของคนยากไร้ในหมู่บ้านที่ลาบากจริงๆ / ไม่มคี นดูแล ว่าจะสามารถช่วยเหลืออะไรได้บ้าง
โดยการช่วยเหลือทุกคนต้องเห็นพ้องต้องกันว่าจะให้การช่วยเหลือ ซึ่งทุนทรัพย์อาจมาจาก
คนในหมู่บ้าน /ทางวัด/ ทางงานผูส้ ูงอายุสังฆมณฑล และหากเป็นไปได้อยากสนับสนุนให้มี
การแบ่งปันพระวาจาเฉพาะกลุม่ ผู้สูงอายุเองด้วย ..และในภาคบ่ายคุณพ่อได้ลงเยี่ยมเยียน
ให้กาลังใจผู้สูงอายุวัดนักบุญยอแซฟ บ้านโนนงิว้
5. กลุ่มผู้สูงอายุในแต่ละวัดร่วมสวด
สายประคาเดือนแม่พระ
6. แผนกผู้สูงอายุสังฆมณฑลนครราชสีมา
ร่วมกับ วัดโคกปราสาท จัดทาลานกีฬา
สนามเปตอง และเครื่องออกกาลังกาย เพือ่ ให้ผู้สงู อายุได้มาพบปะ
และออกกาลังกายเพือ่ สุขภาพร่วมกัน.>

อัครสังฆมณฑลท่าแร่
ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
ร่วมกับ ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ติดตามกลุม่ ผู้สูงอายุ
วัดแม่พระมหาการุณย์ บ้านหนองบก อ.คาตากล้า จ.สกลนคร
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2017 โดย เจ้าหน้าทีศ่ ูนย์สังคม และ
คณะกรรมการผู้สูงอายุบ้านหนองบก จัดให้มกี ารประชุมร่วมกัน ..

สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลอุบลราชธานี
นาโดย คุณพ่อรังสันต์ วงอาษา จิตตาภิบาลชมรมผู้สูงอายุ
สังฆมณฑลอุบลราชธานี มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา
โดยการสนับสนุนทุนจาก คณะวินเซนเดอปอล
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2017
> วันที่ 10 กันยายน 2017 คุณกมลทิพย์ กัลยาประสิทธิ์ ผู้ประสานงานผู้สูงอายุฯ ร่วมกับ
คณะวินเซนเดอปอล และกลุ่มผู้สูงอายุฯ จัดออกเยี่ยมผู้สูงอายุตามบ้านฯ
>> แผนกสุขภาพอนามัย (ผู้สูงอายุ) สังฆมณฑลอุบลราชธานี จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลอุบลราชธานี
ครั้งที่ 3 ประจาปี 2017 ใน วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560/2017 ณ บ้านเณรคริสตประจักษ์อุบลราชธานี
๒๐

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
กลุ่มชมรมผู้สูงอายุวัดแม่พระฟาติมา
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุ
ระดับเขตแม่พระฟาติมา (เขตตอนบน) ที่วัดแม่พระฟาติมา
บ้านแสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2017 มีคุณพ่อเจ้าวัด และผู้สูงอายุ
จากเขตวัดต่างๆเข้าร่วมงานฯ 140 คน มีการจัดบรรยาย
ให้ความรู้ นันทนาการ และการแสดงของผู้สูงอายุ ซึ่งในการจัดงานชุมนุมครั้งนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยมีพระสงฆ์และฆราวาส
มีส่วนร่วมในการแสดงออก และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
จัดพิธีบูชาขอบพระคุณปิดงานชุมนุมฯ
โดยมีกลุม่ ผู้สูงอายุเช้าร่วมสังเกตการณ์
จาก อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาแอล และ
กลุ่มผู้สูงอายุจากวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ในครั้งนี้ด้วย ..>
+ วันที่ 6 ตุลาคม 2017 ผู้ประสานงานและกรรมการสังฆมณฑลได้เยี่ยมเยียนกลุ่มผูส้ ูงอายุ
วัดนักบุญยอแซฟ ถ้าสิงห์ จ.ชุมพร
+ วันที่ 7 ตุลาคม 2017 คณะกรรมการชมรมผู้สงู อายุ
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี นาโดย คุณสุธิดา พรหมภักดี
ประธานชมรมฯ คุณชัยรัตน์ ศรีสุวรรณ ผู้ประสานงาน ได้
เยี่ยมกลุม่ ผู้สูงอายุวัดแม่พระสายประคา จ.ประจวบคีรีขันธ์
และเยี่ยม คุณธรรมรงค์ สินทวี ที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ โดยมี คุณพ่อสุตาโจ พระสงฆ์คณะฟรันซิสกัน มาอวยพรและ
โปรดศีลอภัยบาปให้แก่คุณธรรมรงค์ ด้วย..>>

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

๒๑

