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รายงานกิจกรรม 6 เดือน 
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม 

แผนกสุขภาพอนามัย  ( กรกฎาคม – ธันวาคม ค.ศ.2016 ) 
*********************************************************************************                                          

 แผนกสุขภาพอนามัย ได้วางแนวทางในการด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละคณะกรรมการฯ 
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานต่างๆภายใต้แผนกสุขภาพอนามัย ในคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม 
คือ ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ คณะอนุกรรมการ
คาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ และ องค์กรส่งเสริมชีวิต  
 

วิสัยทัศน์  -  ประชากรของพระเจ้ามีสขุภาพ    พันธกิจ  -  ส่งเสรมิเวชบุคคล เครือข่ายผู้สูงอายุ      
กายใจสมบูรณ์ และรว่มเป็นหนึง่เดียวกันฉันพีน่้อง  เครือขา่ยผู้ติดเชื้อ ใหไ้ด้รับการอภิบาล และอุทศิตน 
เปี่ยมด้วยคุณธรรมในความรักของพระเจ้า รับใช้ปวงชนด้านสุขภาพอนามัย โดยเน้นผูย้ากไร ้  
 ตามแบบอย่างพระเยซเูจ้า 
 

 

1.  ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
 1.   ผลการด าเนินงาน ที่สอดคล้องกับกฤษฎีกา และยุทธศาสตร์ของพระศาสนจักร 
 บทที่ 1  ศิษย์พระคริสต ์:  ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาชีวิตและพันธกจิการประกาศข่าวดีใหมข่องชุมชน

 พระศาสนจักร  (ชีวิตหมู่คณะในวิถีชีวิตคริสตชน) ข้อ 3 เพือ่ให้ชีวิตหมูค่ณะในวิถีชีวิตคริสตชนเจริญ
 ชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกันกับสมาชิกและชีวิตหมูค่ณะอื่น 

 1.1  จัดทมีเวชบุคคลฯออกเยีย่มและพบปะสมาชิกที่อยู่ในเขตวัด/สังฆมณฑลต่างๆ ท าใหส้มาชิก                  
    เวชบุคคลฯมีจ านวนเพิ่มขึน้ทั้งในระดับสังฆมณฑลระดับเขต/ระดับวัด ที่สามารถช่วยเหลือชมุชน
       วัดไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม 
 บทที่ 2  เจริญชีวิต :  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมศิษย์พระครสิต์ให้เป็นหนึ่งเดยีวกับพระคริสตเจ้า 
  ข้อ 4 เพื่อให้ศิษย์พระครสิต์ได้ปฏิบัติกิจเมตตา ช่วยเหลือพีน่้องผู้ยากไร้และบุคคลชายขอบของสังคม 

2.1  ออกหน่วยแพทย์เคลือ่นที่/หน่วยบริการสขุภาพ ในนาม ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯ CTF โดยรบั         
การสนับสนุนจาก คาริตัสไทยแลนด์ CaritasThailand  (EAR 2015)    

 
 
 
 
 

 วันที่ 20 - 25 ตุลาคม 2559 : จิตอาสาเวชบุคคลฯ Camillian Task Force ลงพื้นที่ให้บริการ 
 ทางสุขภาพกลุ่มประชากรที่เข้าไม่ถึงบริการ เช่น แรงงานอพยพ ผู้ลี้ภัย ผู้ร้องขอสถานะผู้ลี้ภัย 

 (Asylum seeker) ชาวโรฮิงญา ในพื้นที่จังหวัดสงขลา พังงา ระนอง นอกจากนี้ยังเดินทางไปให้บริการ
 แก่ชาวเมียนม่าร์ที่ในหมู่บ้านชายแดนฝั่งเมียนม่าร์ ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ เพราะ           
 การคมนาคมฝั่งเมียนม่าร์ล าบาก สถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก็ยังต้องใช้เวลา และความยากล าบากใน  
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การเดินทาง ได้แก่หมู่บ้านอิฉันตายะ และหมู่บ้านอิเมียะตายะ ประเทศเมียนม่าร์  มีผู้มารับบริการคร้ังนี้
 ประมาณ ๔๐๐ คน ท าให้เกิดความร่วมมือในการให้บริการด้านสังคม 
 วันที่ 4 – 10 ธันวาคม 2559 : ออกหน่วยแพทย์ที่หมู่บ้านประมงบ้านบ่อโซน (แรงงานชาวกัมพูชา)             

ต.สาคร อ.จะนะ จ.สงขลา ตรวจ 64 คน + สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการค้ามนุษย์ อ.รัฐภูมิ จ.สงขลา ตรวจ 72 คน + บ้านเด็กและ
ครอบครัว (ชาวโรฮิงญาเด็กและสตรี) อ.ตะกั๋วป่า จ.พังงา ตรวจ 31 คน +บ้านเด็ก
พิการคามิลเลียนตะกั๋วป่า ตรวจ 10 คน +สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ได้รับ  

   ผลกระทบจากการค้ามนุษย์ ระนอง (แรงงานชาวกัมพูชา     
   เมียนม่าร์ เวียดนาม โรฮิงญา) ตรวจ 65 คน +ศูนย์การเรียนรู้ 
วิคตอเรีย จ.ระนอง ตรวจเด็กและครูชาวเมียนมาร์ จ านวน 165 คน + ชุมชนประมง 

  ชาวเมียนม่าร์ ที่ซอย COP ปากน้ า จ.ระนอง ตรวจ 74 คน   
  + แค้มป์เสนาขัน แรงงานก่อสร้างชาวต่างชาติ(กัมพูชา) ที่  
                 บ้านบางนอน จ.ระนอง ตรวจ 28 คน+ชุมชนชาวเมียนม่าร์  
  หมู่บ้านไวน์แดง จ.ระนอง ตรวจ 27 คน รวมเที่ยวนี้ตรวจ 
  ทั้งหมด 536 คน   
 

 วันที่ 13 สิงหาคม 2559 : ลงพื้นที่ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ผู้มาร่วมงานฉลองวัดแม่พระรับสาร อ.ตาคลี  
จ.นครสวรรค์ จัดฉลองร่วมกับพี่น้องชาวไทยพุทธ และชาวไทยคริสต์ ได้ท ากิจกรรมผู้สูงอายุและผู้พิการ 
รวมพลผู้สูงอายุ 300 คน   

บทที่ 3  ประกาศข่าวดีใหม่  :  ยุทธศาสตร์ที่ 7  ปลุกจิตส านึกการมสี่วนร่วมของศิษย์พระคริสต์ทุกระดับ 

ของพระศาสนจักรเพื่อการประกาศข่าวดีใหม่  ข้อ 1 เพื่อให้ศิษย์พระครสิต์ทุกคนจะได้เป็นเชือ้แป้ง เป็น 
เกลือดองแผ่นดิน และเป็นแสงสว่างสอ่งโลก 
3.1  ชมรมเวชบุคคลทอลิกแห่งประเทศไทย                                                                        

      จัดเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจเวชบุคคลฯประจ าปี 2559/2016  
 

 
 
 
 

 

 วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559 : ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแหง่ประเทศไทย ร่วมกับ ชมรมเวชบุคคลฯ 
สังฆมณฑลนครสวรรค ์จัดเข้าเงยีบฟื้นฟจูิตใจชมรมเวชบุคคลฯ ประจ าปี 2559 หัวข้อ “เมตตาธรรม        
น าทางเวชบุคคลคาทอลิก” ณ หอ้งประชุม บ้านสวนรีสอร์ท จ.นครสวรรค ์
1) เรียนรู้ข้อค าสอนของพระศาสนจักรในเรื่องการรักษาสิ่งแวดลอ้ม :                              

คุณพ่อกิตสดา ค าศรี คณะคามิลเลียน สรุปยอ่ให้สมาชกิเวชบุคคลฯฟังว่า                                                                                                              
ท าไมพระสันตะปาปาฟรังซิส จึงออกสมณสาสน์ Laudato Si’ ฉบับนี้ ที่กล่าว                                               
ถึงสิ่งสร้างต่างๆเป็นพระพรของพระเจา้ที่มอบให้กับมนษุย์แต่ด้วยความไม่รู ้                                         
และความโลภในระบบบริโภคนิยมมนษุย์ จงึท าลายธรรมชาติจนเสียสมดุลย์ ท าให้เกดิเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิประเทศ และอากาศอย่างรุนแรง (Climate Change) อากาศเสยี ขาดแคลนน้ า สัตวส์ูญพันธุ์  
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      หากไม่รีบแก้ไขมนุษย์กจ็ะได้รับผลพวงในไม่ชา้ ทั้งภยัพิบัติและโรคภยัไข้เจ็บต่างๆ แต่มนษุย ์
  กลุ่มแรกที่จะประสบปัญหาจะเป็นผู้ยากจน ผู้ไร้โอกาสในสังคม  

2) ศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัย ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor อาสนวิหารนักบุญอันนา 
 ปัจจุบันมีนักเรียนที่เป็นผู้สูงวัยรวม 140 คน ทุกคนมีความกระตือรือร้นที่จะมาร่วมกิจกรรมต่างๆที่
 โรงเรียน เช่น การดูแลสุขภาพ การออกก าลังกายที่เหมาะสม การแสดงวัฒนธรรม การไปท า  
 สาธารณประโยชน์ร่วมกัน ไปเยี่ยมเยียนสมาชิกและผู้ป่วยในเขตวัดหรือชุมชนฯ  

3) พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย น าการไตร่ตรองทบทวน             
ถึงสมาชิกเวชบุคคลฯในสังฆมณฑลที่พวกเราประทับใจ แล้วให้มีตัวแทน
ขึ้นมาเล่าประสบการณ์ เพราะเราไม่ได้มาเรียนรู้ทฤษฏี แต่เรียนรู้จากชีวิต
จริงที่เราเห็นและสัมผัสได้ เกิดแรงบันดาลใจที่จะเดินตาม..... สรุปได้ว่า
ความส าเร็จขององค์กรหรือกลุ่มกิจกรรมต่างๆขึ้นกับตัวอย่างที่ดีของสมาชิก

  เหมือนที่ได้ยิน และขึ้นกับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพด้วย ในหนังสือกิจการอัครสาวก 2:42-
  47 มีข้อปฎิบัติที่เกี่ยวข้องกับการท างาน กลุ่มที่เหล่าอัครสาวกใช้คือ พบปะกันสม่ าเสมอ มีผู้น าที่ดี  
  ให้พระคริสตเจ้าเป็นศูนย์กลางของงานฟื้นฟู ความร้อนร้นด้วยพระวาจาและศีลมหาสนิท ช่วยเหลือ
  เกื้อกูลกัน (ไม่มีความยากจนในหมู่คริสตชน) และสุดท้ายเวชบุคคลคาทอลิกต้องตอบสนองพระ
  ประสงค์ของพระคริสตเจ้า ขยายจิตตารมณ์ท าเป็นตัวอย่างและชักชวนคนอื่นมาร่วมงาน 
   4) พิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้า และอุทิศค าภาวนา..แด่      
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย          
  พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา พระสังฆราชสังฆมณอุบลราชธานี ดูแล   
  งานด้านสุขภาพอนามัย เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ ท่านย้ าเตือน   
  ให้เวชบุคคลท าตามอย่างบทอ่านของนักบุญเปาโล ที่พูดถึงการท าหน้าที่จนวาระสุดท้ายในบั้นปลาย
  ของชีวิต และองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็ได้ทรงเป็นตัวอย่างในการครองแผ่นดินโดยธรรม 
  ตลอดรัชสมัย 70 ปี ขอให้เวชบุคคลได้รับพระพรของพระเป็นเจา้ในการท าหน้าทีข่องตนเองให้ดีต่อไป               
3.2  ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559/2016 

 

     
 

 
 
 

 วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2559 : การประชุมในครั้งนี้เป็นโอกาสที่จะมาพบปะกันในช่วงสัปดาห์
  ฉลองนักบุญลูกาองค์อุปถัมภ์ของเวชบุคคลในเดือนตุลาคมของทุกปี ประกอบด้วย กรรมการและ
  สมาชิกเวชบุคคลฯ จาก 8 สังฆมณฑล รวม 75 ท่าน จากสมาชิกเวชบุคคลฯทั่วประเทศตาม
  ทะเบียน 495 คน โดยมี นายแพทย์ค านวณ อึ้งชูศักดิ์ ท าหน้าที่ประธานการประชุมฯ ผศ.นาฎวิมล 
  งามศิริจิตต์ รองประธาน คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ในฐานะจิตตาภิบาลชมรมฯ และพระสังฆราช
  ฟิลิป บรรจง ไชยรา ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม ให้เกียรติร่วมตลอดการ
  ประชุมฯ ณ ห้องประชุม บ้านสวนรีสอร์ท จ.นครสวรรค์ 
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บทที่ 4  ขอบฟ้าใหม่เพื่อการประกาศข่าวดีใหม่ : ยุทธศาสตร์ที่ 14 สร้างศิษย์พระคริสต์ใหเ้ป็นประจักษ์  
พยานด้านความยากจน ด ารงชีวิตสมถะ เรียบงา่ย และพอเพยีง  ข้อ 2 เพื่อให้พระศาสนจกัรทอ้งถิ่นถือเป็น
นโยบายส าคัญเร่งด่วนในการก าหนดแผนงานอภิบาลและพันธกิจฟืน้ฟูการประกาศข่าวดขีึ้นใหม่เพื่อปกป้อง
สิทธิมนษุยชนทกุประเภทและช่วยเหลอืผู้ประสบปัญหาในมิติต่างๆ 

4.1  สร้างกลุ่มเครือข่ายแกนน า (network) ชักชวนอาสาสมัคร (volunteers) ในกลุ่มต่างๆที่มี 
 ความเชื่อ ความรู้ ประสบการณ์ ร่วมเป็นทีมงานเวชบุคคลฯ 
4.2  สร้างระบบเครือขา่ยในการติดตามช่วยเหลือ และสนับสนุนทมีอภิบาลให้มคีวามมั่นคงและ 
 เติบโตทั้งทางด้านจิตวิญญาณและการด ารงชีพ 
4.3  จัดท าขอ้มูลรายชื่อสมาชิกเครือขา่ยเวชบคุคลคาทอลกิฯ 
4.4  จัดท าโครงการที่เกี่ยวขอ้งกับการดูแลสุขภาพ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จาก  
 ส านักงานกองทุนสนับสนนุการสร้างเสรมิสุขภาพ (สสส.) 
4.5  จัดเตรียม Workshop  Human Life International's 21st Asia-Pacific Congress   
 (ASPAC) on Faith, Life, and Family in 2017 ในวันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน 2017  

บทที่ 5  เครื่องมือและมาตรการเพ่ือฟื้นฟูการประกาศข่าวดีขึ้นใหม่ : ยุทธศาสตร์ท่ี 19  สร้างและพัฒนา 
องค์กรให้เป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียวกันในการปฏิบัติพันธกิจ ข้อ 3 เพื่อให้ศิษย์พระคริสต์ทุกระดับมีการประสาน 
สัมพันธ์ ร่วมมือสนับสนุน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

5.1 จัดประชุมคณะกรรมการชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯระดับชาต ิ
  วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 : จัดประชุมคณะกรรมการ 

เวชบุคคลคาทอลิกฯ ครั้งที่ 3/2559 เพื่อเตรียมจัดเข้าเงียบ 
ฟื้นฟูจิตใจ วันฉลองนักบุญลูกา และประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 22 -    
วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559  และติดตามกิจกรรมงานเวชบุคคลฯระดับสังฆมณฑล ฯลฯ 

 วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2559  : จัดประชุมคณะกรรมการฯ  
ครั้งที่ 4/2559 เพื่อสรุปประเมินการจัดงานเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ 
และประชุมใหญ่สามัญประจ าปีเวชบุคคลฯ และเตรียมการ 
จัดงานเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจประจ าปี 2560 โดยชมรมเวชบุคคล 
คาทอลิกฯนครราชสีมา รับเป็นเจ้าภาพร่วมกับชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ การประชุมฯ 
จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารรวมจิตรเพียรธรรม โรงพยาบาล 
เซนต์หลุยส์ โดยความอนุเคราะห์จากชมรมเวชบุคคลฯกรุงเทพ  
 

ยุทธศาสตร์ที่  20  พัฒนาการบริหารทรัพยากรบนพื้นฐานความเสมอภาคเป็นธรรม 
และสมดุล ข้อ 2  เพื่อใหอ้งคก์รคาทอลิกตา่งๆสร้างเครือข่าย ประสานสัมพนัธ์กับ 
องค์กรอื่นทั้งองคก์รภาครัฐและเอกชน เพือ่การแลกเปลี่ยนเรียนรูซ้ึ่งกันและกัน  
 5.2 ส่ง/เป็นตัวแทนขององคก์รคาทอลิกในการเข้ารว่มประชุม / เสวนากับองคก์รภาครัฐ การสรา้ง
เครือขา่ยในเรือ่งที่เกี่ยวกับค าสอนทางด้านสังคมของพระศาสนจกัรที่เกีย่วข้องกับสุขภาพอนามัย 
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ยุทธศาสตร์ที ่23 พัฒนาการใช้เทคโนโลยี่และการสื่อสารเพือ่การอภิบาลและการประกาศข่าวดีใหม ่
ข้อ 2 เพื่อจัดท าสื่อทกุชนิด ให้เป็นเครือ่งมอืและอุปกรณ์ที่ส าคัญในการประกาศข่าวด ี 

                                                                                                           

                                                                                                      
                                                                       

  
 2.  คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สงูอาย ุ

 1.  ผลการด าเนินงาน ที่สอดคล้องกับกฤษฎีกา และยุทธศาสตร์ของพระศาสนจักร 
  บทที่ 1   ศิษย์พระคริสต ์:  ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาชีวิตและพันธกิจการประกาศขา่วดีใหม่       

  ของชุมชนพระศาสนจกัร  (ชีวิตหมู่คณะในวิถีชีวิตคริสตชน) ข้อ 3 เพื่อให้ชีวิตหมู่คณะในวิถีชวีิต 
 คริสตชนเจริญชีวิตเป็นหนึง่เดียวกันกับสมาชิกและชีวิตหมู่คณะอื่น 
 1.1  จัดให้มทีีมประสานงานจากส่วนกลาง ออกติดตาม เยี่ยมเยียน ใหก้ าลังใจอยา่งสม่ าเสมอ ร่วม

  ประชุมและพบปะกับจิตตาภิบาล/ แกนน าผู้สูงอายุ/ ผู้ประสานงานในระดับสังฆมณฑล 

 วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 : ร่วมงานชุมนมุผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลเชียงใหม ่ปี 2559            
หัวข้อ “สขุแท้ที่เมตตา สังคมไทย ห่วงใย ผูสู้งวัย” ณ วัดนักบุญคามิลโล บ้านศรีวิเชียร  
อ.เมือง  จ.เชียงราย  

 วันที่ 19 กรกฎาคม 2559 : ร่วมงานชุมนมุผู้สูงอายุฯอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพ ปี 2559  
  หัวข้อ “ สังคมไทยห่วงใยผู้สูงวยั  เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้ “ ณ วัดธรรมาส์นกับุญเปโตร  
  บางเชือกหนัง กรงุเทพฯ 

 วันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2559 : ร่วมงานชุมนมุผู้สงูอายุฯสังฆมณฑลนครราชสมีา ปี 2559 
 ณ ไร่วนานุรักษ ์ อ.วังน้ าเขียว  จ.นครราชสมีา  
 วันที่ 10 - 11 กันยายน 2559 : ร่วมชุมนุมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลสุราษฎร์ธาน ีปี 2559                           

 หัวข้อ “สังคมไทยห่วงใยผู้สูงวัย เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได”้ ณ วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ อ.พนม                                               
จ.สุราษฎร์ธานี  

 วันที่ 13  กนัยายน 2559 : ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุฯอคัรสังฆมณฑลท่าแร่ฯ  
 เตรียมจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุฯครั้งที่12/2560 ณ ศูนย์อภิบาล ทา่แร่  จ.สกลนคร  
 วันที่ 15 ตุลาคม 2559 : ร่วมงานชุมนมุผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลราชบุรี ปี 2559  
 ณ รองอาสนวิหาร วัดนักบุญยอห์นบอสโก ราชบุรี และรับฟังบรรยาย หัวข้อ "ผู้สูงวัยศิษย ์
 พระคริสต์ เจริญชีวิตเมตตาธรรม" ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 

5.3 ใหพ้ระศาสนจกัรผลิตสื่อศึกษาทุกรูปแบบ เพื่อการ
ประกาศข่าวดี : จัดท าสื่อประชาสมัพนัธ์ น าเสนองาน     
แผนกสุขภาพอนามัยผ่านสื่อต่างๆ         
 E-Newsletter แผนกสุขภาพอนามยั ส่งทาง E-mail /   

 Facebook / www.healthpastoral.com   
 หนังสอืพมิพ์คาทอลกิ (อุดมสารรายสัปดาห์ ) 

5.4   รณรงค์ให้เครือขา่ยเวชบุคคลฯในสังฆมณฑลส่ง
ข่าวประชาสัมพนัธ์กิจกรรมผ่านสื่อในท้องถิน่ และมี
ความตื่นตัวในการรับใช้สังคม 

http://www.healthpastoral.com/
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 วันที่ 22 ตุลาคม 2559 : พบปะกลุ่มผู้สูงอายุฯ และศึกษาดูงานโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัย   
   อาสนวิหารนักบุญอันนา เทศบาลนครนครสวรรค์ สังฆมณฑลนครสวรรค ์

 วันที่ 27 ตุลาคม 2559 : ร่วมงานชุมนมุผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลอุบลราชธาน ีปี 2559  หัวขอ้  
 “สูงค่าจิตเมตตา ภูมิปัญญาผู้สูงวยั” ณ  บ้านเณรคริสตประจักษ์อุบลฯ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี 
 

บทที่ 3  ประกาศข่าวดีใหม่ : ยุทธศาสตร์ที่ 7 ปลุกจิตส านึกการมสี่วนร่วมของศิษย์พระคริสต์ทุกระดบั 
ของพระศาสนจักรเพื่อการประกาศข่าวดีใหม ่ข้อ 1 เพือ่ให้ศิษยพ์ระคริสต์ทกุคนจะไดเ้ป็นเชื้อแป้ง เป็น 
เกลือดองแผ่นดินและเป็นแสงสว่างสอ่งโลก 

 3.1  ติดตามขอ้มูลผู้สูงอายคุาทอลิกสังฆมณฑล และทะเบียนผู้สูงอายุที่เป็นปัจจุบัน   
   สังฆมณฑล  จ านวนชมรม  จ านวนสมาชิก 
 อัครสังฆมณฑลกรงุเทพ 51 ชมรม 6 เขต 5,200    คน 
 อัครสังฆมณฑลทา่แร่-หนองแสง 28  ชมรม 2,578    คน 
 สังฆมณฑลราชบุรี 18 ชมรม  12 วัด 1,997 คน 
 สังฆมณฑลสุราษฎร์ธาน ี 9   ชมรม    652    คน 

  สังฆมณฑลจันทบุร ี   9   ชมรม    1,789 คน 
  สังฆมณฑลนครราชสมีา   20  ชมรม         652 คน 
  สังฆมณฑลนครสวรรค ์    12 ชมรม 3 เขต 25 วัด    780    คน  

  สังฆมณฑลเชียงใหม ่     15  ชมรม 5 เขต       660  คน 
  สังฆมณฑลอุบลราชธาน ี    22  ชมรม      970    คน 
  สังฆมณฑลอุดรธาน ี      9    ชมรม      407   คน 

 ชมรมผู้สูงอายุคาทอลกิฯ 10 สังฆมณฑล  รวม 193 ชมรม /  สมาชกิผู้สูงอายุ รวม 15,685 คน 

ข้อ 4 เพื่อให้ศิษย์พระครสิต์ทุกระดับมีความร้อนรนที่จะแบ่งปนัประสบการณ์ความรักของพระเจ้าแก่บุคคลอื่น
32  จัดประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การประกาศข่าวดี 

 วันที่ 28 – 29  พฤศจิกายน 2550 : คณะอนกุรรมการคาทอลกิ 
เพื่อผู้สูงอายุ จัดสมัมนาใหค้วามรู้กับผู้สูงอายุ หวัข้อ“สังคมไทย 
ห่วงใยผู้สูงวัย เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได”้ มีจิตตาภิบาล ผู้ประสานงาน 
แกนน าผู้สูงอายมุาร่วมสมัมนาฯรวม 76 คน จาก 10 สังฆมณฑล 

1. หัวข้อ “ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์พระพรแห่งชีวิตผู้สูงวัย สุขแท้ที่เมตตาสู่พันธกิจ” 
 คุณพ่อพรศักดิ์  ชื่นจิตอภิรมย์ ผู้จัดการแผนกครอบครัว อัครสังฆมณฑล 
 กรุงเทพ สรุปย่อให้ฟัง : พระเจ้าทรงเตรียมสิ่งดีดีส าหรับเรา หนังสือปฐมกาล 
 1:3 ..ทรงเห็นว่า ดี ...ชีวิตคือ พระพรของพระ  ดังนั้น ผู้อาวุโส : เป็น 
 กระแสเรียกแห่งการเป็นผู้สูงวัย จึงตอ้งรักษากระแสเรียกนี้ไว้อย่างต่อเนื่อง  
(รักษาพระพรของพระในชีวิตเรา) เพราะหลายคนไมม่ีกระแสเรียกนี้ (ตอนเช้าตื่นขึ้นมา ขอบคุณพระและขอ  
พระพรให้ตนเองได้หายใจอีกสัก 1 วัน ไปเร่ือยๆทุกวัน จนกว่าจะไม่สามารถขอได้อีกแล้ว)  บรรดาหลานเหลน  
คือ มงกุฎของผู้สูงอายุ (สภษ 17 : 6) 
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2. โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัย/ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงวัย: อาจารย์อรพิน แสงสว่าง  ประธานชมรมเวชบุคคลฯ 
 และทีมบริหารโรงเรียนสรา้งสขุผู้สูงวัย อาสนวหิารนักบุญอันนา เทศบาล  
 นครสวรรค์(องค์กรสาธารณประโยชน์) รวม 28 คน น าเสนอกระบวนการ  
 จัดตั้ง/การจัดการเรียนการสอน และสาธิตกจิกรรม สร้างเสริมสขุภาพ   
 โรงเรียนสร้างสขุผู้สูงวัย เพื่อเป็นแนวทางในการจัดตั้งโรงเรียน    
 สร้างสุขผู้สงูวัยในสงัฆมณฑลต่างๆ 
 3. สิทธิ สวัสดิการ และโครงการของภาครัฐ เพื่อการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดย   

คุณสุชาดา ทรรพนันทน์ และคณะ จากกรมกิจการ      
ผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์ สรุปได้ดังนี้ : +เตรียมความพร้อม 
เข้าสู่สังคมผู้สูงวัย +เตรียมใจรับสัจจะธรรม  
+เตรียมการให้พร้อมเสมอ รับการเปลี่ยนแปลง ความเสื่อม การออม ใช้ชีวิตพอเพีย  ป้องกันความเสี่ยง 
(บ้านปลอดภัย มีพินัยกรรม จัดการทรัพย์สิน) จดทะเบียนสิทธิเก็บกิน (หลีกเลี่ยงโรค  อาหาร ออก   
ก าลังกาย พักผ่อน จิตแจ่มใส ไร้พิษสุรา ตรวจสุขภาพเดือนละครั้ง) +เป็นผู้สูงวัยที่มีประโยชน์ ถ่ายทอด
แบบอย่างที่ดี +พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 +โครงการที่กลุ่มส่งเสริมสิทธิฯ กรมกิจการผู้สูงอายุ 
ด าเนินการ +ใครมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ = สิทธิเฉพาะตัวผู้สูงอายุ (ผู้สูงอายุที่ได้รับสวัสดิการจากรัฐ หรือ
หน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าอยู่แล้ว ไม่มีสิทธิ) +กิจกรรมกองทุนผู้สูงอายุ การจัดการมรดก 
พินัยกรรม บ้านและที่ดิน ทรัพย์สิน +เมื่อจ าเป็นต้องค้ าประกัน ให้จ ากัดวงเงินและระยะเวลา +มติ ครม. 

8 พ.ย.59 (เห็นชอบ 4 มาตรการ) 1.การจ้างงานผู้สูงอายุยกเว้นภาษีเงนิได ้2.สร้างที่พักอาศัย 3.สินเชื่อ
ที่อยู่อาศัย 4.บูรณาการระบบบ าเหน็จบ านาญ กบข. (ร่างพรบ .กองทุนส ารองเลี้ยงชีพภาคบังคับ)          
+รูปแบบและระบบการดูแลผู้สูงอายุ 2 ศูนย์ 3 กลุ่มผู้สูงวัย 5 ภารกิจ ดูแล  ,รับฝากกลางวันชั่วคราว,    
จัดกิจกรรม ,ดูแล คุ้มครอง,ช่วยเหลือ  +เมืองน่าอยู่ส าหรับผู้สูงอายุ 

   สูงวยัอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีความสุข +เครื่องมือและแผนการดูแล 
  ช่วยเหลือผู้สูงอายุ 3 กลุ่ม  (ติดสังคม ติดบ้าน ติดเตียง)  

4.  การศึกษากฤษฏีกาแห่งสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ปี ค.ศ.2015 โดย  
 คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ  จิตตาภิบาล คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ สรุปได้ดังนี้ : ท้าทาย                                                 
 (ชนส่วนน้อย ,ค าสอนไม่ต่อเนือ่ง ,เชื่อนอ้ยหลงขนบ,ขาดประสบการณ์แห่ง                                                     
 ความเชื่อ เข้าใจตื้นๆ กระแสเรียกและหน้าที่ศิษย์พระครสิต์)  จุดประสงค ์   
 สมัชชา พระศาสนจักรเป็นพยานการเป็นศิษย ์1 เดียว มพีระคริสต์เปน็              
 ศูนย์กลาง ทกุคนเป็นเกลอื แสงสว่าง ปฏิเสธโลกียนิยม เนื้อหา 5 ประการ 
 1.ศิษย์พระคริสต์ 2.เจริญชีวิต  3.ประกาศข่าวดีใหม่ 4.ขอบฟ้าเพื่อฟื้นฟูการประกาศข่าวดีใหม่        
 5.เครื่องมือและมาตรการเพื่อการฟื้นฟูประกาศข่าวดีขึ้นใหม่ บทสรุป 1.ศิษย์พระคริสต์ คริสตชนแต่
 ละคน/ศีลล้างบาป  ชีวิตหมู่คณะ  หนึ่งเดียว ชุมชนแห่งความเชื่อ  ความรัก  ,รูปแบบของการรวมกลุ่ม 
 ชุมชน องค์กร สถาบัน – BEC/วิถีชุมชนวัด 2.เจริญชีวิต การพบปะส่วนบุคคลกับพระเจ้า ชีวิตจิต 
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 +ความเชื่อ  /ภาวนา  การกลับใจ เสริมสร้าง และหล่อเลี้ยงชีวิตความเชื่อ พระวาจา พิธีกรรม         
 ศีลศักดิ์สิทธิ์  ความรัก ,ศิษย์+ธรรมทูต /   ศีลล้างบาป  ชีวิตใหม่*ประกาศข่าวดี ความเชื่อ ความรัก
 เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน  3.ประกาศข่าวดีใหม่ บทบาทหน้าที่ของคริสตชนทุกคน ประกาศข้อค าสอน
 บรรดาอัครสาวกเรื่องพระเยซูเจ้า ด้วยหนทางวิธีการใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง เหมาะสม-น าความรัก
 เมตตาของพระเจ้าไปสู่บุคคลเป้าหมาย ครอบครัว วัด/ชุมชนวัด วิถีชุมชนวัด สถานศึกษาคาทอลิก  

4. ขอบฟ้าเพื่อฟื้นฟูการประกาศข่าวดีใหม่ (เคียงคู่ ค้นหาคน /ความยากจนสมัยใหม่ เคารพศักดิ์ศรี มนุษย์ 
 มีชีวิต+สมบูรณ์ , วิถีปฏิบัติของไทย+ความเช่ือ โลกาภิวัฒน์ ,รักษ์สิ่งสร้าง ,คริสตจักรและศาสนสัมพันธ์  
 (พี่น้อง /ภาวนา /การเสวนา)  5.เคร่ืองมือและมาตรการ เพื่อการฟื้นฟูประกาศข่าวดีขึ้น ใหม่ (รู้/เข้าใจ 
 ตระหนัก เช่ือมั่นในกฤษฎีกา อุทิศตน ท างานเป็นทีมและเครือข่ายเติบโต หนึ่งเดียว /ปึกแผ่น) อบรม
 พัฒนาตนเองต่อเนื่อง /สถาบันพัฒนาฆราวาส, ใช้ ICT เพื่ออภิบาล+ประกาศข่าวดี  
5.  กิจกรรมแสดงความอาลัยและร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ                                                                                          
 พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูิพลอดุลยเดช   โดยการแปลอักษร “ รักพ่อ ” ร่วมกนัขับร้อง 

  
 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 :  จัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2016  โดย                                                            

คุณพ่อวิโรจน์ นนัทจนิดา ประธานคณะอนุกรรมการฯ ท าหน้าที่ประธาน 
ที่ประชุมฯ  ร่วมด้วย คุณพ่อไพรัช  ศรีประเสรฐิ ในฐานะจิตตาภิบาล 
คณะอนุกรรมการฯ คุณพอ่จิตตาภิบาล คณะกรรมการและแกนน าผู้สูงอายุฯ 
จาก 10 สังฆมณฑล เขา้ร่วมประชุมฯรวม 73 คน ณ หอ้งประชุม ศูนยอ์ภิบาลคามิลเลยีน ลาดกระบัง 
กรุงเทพ  เพือ่น าเสนอแผนปฏิบัติงานผู้สูงอายุ ประจ าปี 2017 ของคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อ 
ผู้สูงอายุฯ และขอความร่วมมอืจากชมรมผู้สงูอายุฯสังฆมณฑล ได้จัดท าแผนกิจกรรม/โครงการระดับ 
สังฆมณฑลฯที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานระดับชาติ และน าแผนปฏิบัติงาน+งบประมาณเสนอต่อ 
สังฆมณฑลฯ สรุปแผนกิจกรรมฯระดับสงัฆมณฑล ดังนี ้1.ปรับปรุงทะเบียนผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล 
และระดับวัด 2.จัดงานวันผู้สูงอายุระดับวัด โอกาสวันผู้สูงอายุแหง่ชาติ (วันสงกรานต์) 3.จัดงานชุมนมุ
ผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล 4. จัดประชุมคณะกรรมการฯระดับสังฆมณฑล                                           
5.จัดฟืน้ฟูจิตใจกลุม่/ชมรมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล 6.คณะกรรมการ    
ระดับสังฆมณฑลร่วมประชุมกับกลุ่มผูสู้งอายุวดัต่างๆ 7.ออกเยีย่ม 
ผู้สูงอายุทีอ่ยู่ในภาวะยากล าบากทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล 8.สนับสนุน 
กลุ่มผูสู้งอายุจดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์/สมาชกิสมาคมสภาผู้สูงอายุฯจังหวัด 9.จัด 
ตรวจร่างกายผู้สงูอายุในโอกาสต่างๆ 10.คณะกรรมการผู้สงูอายุสังฆมณฑลจัดผู้สงูอายุไปร่วมงาน 
ชุมนุมฯครั้งที ่12/2560 11.เข้าร่วมสมัมนาและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 12.ประสานงานด้าน 
ข้อมูลกับกรรมการชมรม/หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 13.จัดท าสื่อประชาสัมพันธก์ิจกรรมชมรมฯ  
14.ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของชมรมฯผ่านสื่อตา่งๆ 15.จัดกลุม่จิตอาสาหาทุนช่วยเหลืองานผูสู้งอายุฯ 

เพลงสรรเสริญพระบารมี ชมพระราชกรณียกิจ และร าพึงภาวนาถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูิพลอดุลยเดช เสด็จสูส่วรรคาลัย.... 
 

3.3 จัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ค.ศ.2016/2559 คณะอนุกรรมการ 
คาทอลกิเพือ่ผู้สูงอายุ                            
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 รายช่ือคณะกรรมการด าเนนิงาน  ตามแนวปฏิบัติคณะอนกุรรมการคาทอลกิเพือ่ผู้สูงอายุ   
 (แผนกสุขภาพอนามยั) วาระ 3 ปี (2560 –2562) รวม 38 ท่าน     
 น าโดย  คุณพอ่วิโรจน์ นนัทจนิดา ประธานคณะอนกุรรมการฯ     
 คุณพอ่ไพรัช ศรีประเสริฐ จิตตาภิบาล คณะอนุกรรมการฯ      
 ร่วมด้วย คุณพอ่จิตตาภิบาล ผู้ประสานงาน 10 สังฆมณฑลๆละ     
 2 ท่าน (30 ท่าน)  ผู้แทนชมรมผู้สูงอายฯุกรุงเทพ ระดับเขต  6 เขต (6 ท่าน)  เพื่อด าเนนิการตาม
 วัตถุประสงค์ และแผนยุทธศาสตร์ประกาศข่าวดใีหม่ของพระศาสนจกัรคาทอลิกฯ ที่เกีย่วข้องกับงาน
 ผู้สูงอายฯุระดับชาติ... 

 

2. หน่วยงาน / องค์กร / เครือข่าย ที่สนับสนุนและร่วมในการด าเนินงาน (โครงการหรือกิจกรรม) 
  1.เครือข่ายชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ ระดับสังฆมณฑล 9 สังฆมณฑล : อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ  
   อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ สังฆมณฑลราชบุรี สุราษฎร์ธานี จันทบุรี นครราชสีมา นครสวรรค์ 

 เชียงใหม่ อุบลราชธานี / จิตอาสา  โรงพยาบาลคาทอลิก 4 แห่ง คณะนักบวชที่ท างานด้านสุขภาพ 
 กลุ่มแพทย์-พยาบาลคาทอลิก  

  2.เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกฯ ระดับสังฆมณฑล 10 สังฆมณฑล 
 

3.  หน่วยงาน / องค์กร / เครือข่าย ที่อุดหนุนและสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงาน  
              สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย    600,000  บาท 

   
3.  คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ 

 1. ผลการด าเนินงาน ที่สอดคล้องกับกฤษฎีกา และยุทธศาสตร์ของพระศาสนจักร 
ยุทธศาสตร์ที่ 17 สร้างศิษย์พระคริสต์ให้เคารพต่อคุณค่าทางวัฒนธรรม ความเชื่อ และสร้าง
จิตส านึกในการเข้าถึงคุณค่าทางวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อของเพื่อนพี่น้องต่างนิกายและต่าง
ความเชื่อ 
1.1 ประชุมเตรียมงานสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 4 กรกฎาคม 

2559,วันที่ 29 สิงหาคม 2559,วันที่ 13 ธันวาคม 2559 ณ ส านักงานกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข  นนทบุรี  

1.2 ประชุมคณะกรรมการกลไกความร่วมมือในประเทศ (Country Coordinating Mechanism:CCM) 

เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนโลก (Global Fund) ในการ
ท างานป้องกันและต่อสู้โรคเอดส์ วัณโรคและมาลาเรีย วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ณ กรมควบคุม
โรคกระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี โดยคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทน
กลุ่มองค์กรภาครัฐ ผู้แทนกลุ่มองค์กรพัฒนาพหุภาคีและทวีภาคี ผู้แทนกลุ่มองค์กรพัฒนา
เอกชน ผู้แทนกลุ่มองค์กรผู้อยู่ร่วมกบัเช้ือหรือได้รับผลกระทบ ผู้แทนกลุ่มองค์กรประชากรหลัก
ที่ได้รับผลกระทบ ผู้แทนกลุ่มองค์กรศาสนา ผู้แทนกลุ่มองค์กรภาคเอกชน ผู้แทนกลุ่มองค์กร 
สถาบันวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขและด้านเพศภาวะ โดยมีคณะกรรมการด าเนินการ
คัดเลือกประกอบด้วย แพทย์หญิงเพชรศรี ศิรินิรันดร์ เป็นเลขาธิการบริหาร CCM ,  
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กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม, คณะกรรมการพัฒนาเอกชนด้านเอดส์, UNAIDS 
Thailand, USAID,และส านักงานเลขานุการ CCM  

ยุทธศาสตร์ที่ 19   สร้างและพัฒนาองค์กรให้เป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียวกันในการปฏิบัติพันธกิจ 
1.3 เยี่ยมหน่วยงานบ้านกลารา (เปิดตกึผู้ป่วยเอดส)์ ล าไทร ปทุมธานี วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 
ยุทธศาสตร์ที่ 10   สร้างและพัฒนาเยาวชนใหเ้ป็นผู้น ารุ่นใหม่และเป็นความหวังของการประกาศข่าวดี 
1.4 จัดส่งเดก็และเยาวชนผู้มเีชื้อเขา้ร่วมเวทีแลกเปลี่ยน เสรมิศักยภาพ เครือข่ายเยาวชนอาสา  

ครั้งที่ 2 ร่วมกับศูนย์เมอร์ซี่ วันที่ 26 - 27 สิงหาคม2559 จังหวัดสพุรรณบุรี 
ยุทธศาสตร์ที่ 12 ส่งเสริมสนับสนุนสภาภิบาลสังฆมณฑลและวัดให้เป็นเสาหลักในการขับเคลื่อนวิถีชีวิต
ชุมชนคริสตชน (วิถีชุมชนวัด)และงานอภิบาลของพระศาสนจักร 
1.5 จัดสัมมนางานเอดส์ประจ าปีคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ วันที่ 28-29 กันยายน 

2559 ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง ผู้เข้าร่วม 46 คน 18 องค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่ 18 พัฒนาโครงกสร้างของพระศาสนจักรเพื่อฟื้นฟูการประกาศข่าวดีขึ้นใหม่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
1.6 ประชุมกรรมการบริหารในคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ครั้งที่ 3/2559 เมื่อ         

วันพุธที่ 29 กันยายน 2559 ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง จ านวนผู้เข้าประชุม 10 คน 

ยุทธศาสตร์ที่ 24  ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และรณรงค์แผนงานยุทธศาสตร์ฟื้นฟูการประกาศ 
ข่าวดีใหม่ ค.ศ. 2016 
1.7 จัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปีคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ วันที่ 30 กันยายน

2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง จ านวนผู้เข้าประชุม 27 คน 15 องค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความตระหนักในความเป็นจิตหนึ่งเดียวกันของ “ศิษย์ธรรมฑูต” 
1.8 เข้าร่วมประชุมสัมมนาคารีตัสประเทศไทย วันที่ 18-19 ตุลาคม 2559 ณ บ้านพักหาดฤทัย หัวหิน
ยุทธศาสตร์ที่ 8 เตรียมปละพัฒนาบุคลาภิบาลของพระศาสนจักรให้เป็นนายชุมพาบาลและเป็นธรรมฑูต 
1.9 จัดอบรม Home Base Care วันที่ 26-28 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง ให้กับ 
      เจ้าหน้าที่มาริสท์มิชชั่น ระนอง ผู้เข้าร่วมจ านวน 10 คน และผู้แทนจากประเทศลาวจ านวน 1 คน
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ปลุกจิตส านึกการมีส่วนร่วมของศิษย์พระคริสต์ทุกระดับของพระศาสนจักรเพื่อการ
ประกาศข่าวดีใหม่ 
1.10   ประชุมสัมมนาระดับเอเชีย Catholic Asia-Pacific Coalition on HIV/AIDS (CAPCHA) วันที่ 11-18   

 พฤศจิกายน 2559  ณ  BayView Hotel มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ผู้เข้าร่วม 65 คน 13 ประเทศ 
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2.  หน่วยงาน/องค์กร/เครือข่าย ที่สนับสนุนและร่วมในการด าเนินงาน (โครงการ หรือกิจกรรม) 
 2.1 เครือข่ายองค์กรคาทอลกิที่ท างานดา้นเอดส์ในประเทศไทย จ านวน 21 องค์กร ดังนี ้

บ้านกลารา             
สวนสันติธรรม  ล าไทร 
ปทุมธาน ี

มูลนิธิส่งเสริมการ
พัฒนาบคุลากร           
(ศูนย์เมอร์ซี)่ 

โครงการมารดาและทารก  
บ้านสุขฤทัย ดนิแดง 

ศูนยธ์ารชีวิตเด็ก 
พัทยา 

บ้านคามิลเลียนเพือ่เด็ก
พิการ ลาดกระบัง 

ศูนยซ์ีนาปีส                   
บ้านเด็กก าพร้า          
ลอเรนโซ  พนัสนคิม 

คามิลเลียนโซเซยีล               
เซนเตอร์ ระยอง 

1.10.1 ศูนยธ์ารชีวิตสตรี 
พัทยา 

บ้านมิตราทร เชียงใหม ่ ภคนิีศรีชุมพาบาล 
เชียงราย 

บ้านพระจิตองค์บรรเทา          
แม่สรวย เชียงราย 

มาริสท์ มิชช่ัน 
ระนอง 

คณะธิดาเมตตาธรรม -
ส่งเสริมคุณคา่ชีวิต 
นครศรีธรรมราช 

คณะธิดาเมตตาธรรม-
โครงการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิครอบครัว
ชุมชน วังสะพุง จ.เลย 

กลุ่มสร้างเพือ่นสร้างพลัง 
รักกางเขน  แห่งทา่แร่ 

บ้านพกัใจ อุดรธาน ี

บ้านนาบุญ ท่าแร่ 
สกลนคร 

มูลนิธิบ้านนิจจานุเคราะห์ 
หนองบัวล าภ ู

มูลนิธิเพือ่นชาวบ้าน                
ภคนิีศรีชุมพาบาล 
หนองคาย 

ศูนยพ์ัฒนาสังคม             
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธาน ี

 

บ้านซาร์นิลล่ี 
หนองคาย 

 

 2.2 เครือข่ายองค์กรคาทอลกิที่ท างานดา้นเอดส์ (องคก์รต่างประเทศและองคก์รภาครัฐ) 9 องค์กร 
 2.2.1   Catholic Asia Pacific Coalition on HIV/AIDS (CAPCHA)   
 2.2.2   Asian Interfaith Network on AIDs (AINA) 

 2.2.3  Caritas Asia 
2.2.4  คณะกรรมการองคก์รพัฒนาเอกชนด้านเอดส ์(กพอ.) 
2.2.5  เครือขา่ยผู้ติดเชื้อแห่งประเทศไทย 
 2.2.6  กรมควบคมุโรคเอดส์ กระทรวงสาธารณสุข 

 2.2.7  เครือขา่ยศาสนาเพือ่การพัฒนาสังคม TIFSD  
 2.2.8  ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย 

 2.2.9 หน่วยงานท้องถิน่ที่เกีย่วข้องด้านโรคเอดส์ ฯลฯ   
3.  หน่วยงาน/องค์กร/เครือข่าย ที่อุดหนุนและสนับสนุนงบประมาณ ดังนี ้

 3.1 รับสนับสนุนจากสภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย จ านวน 300,000 บาท 
 3.2 รับสนับสนุนจดักิจกรรม CAPCHA จาก Caritas Asia จ านวน 105,000 บาท 
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4.  องค์กรส่งเสริมชีวิต 
 1.  ผลการด าเนินงาน ที่สอดคล้องกับกฤษฎีกาและยุทธศาสตร์ของพระศาสนจักร 

 บทที่ 4  ขอบฟ้าใหม่เพื่อการประกาศข่าวดีใหม่ :  
 ยุทธศาสตร์ที่ 14  สร้างศิษย์พระคริสต์ให้เป็นประจักษ์พยานด้านความยากจน ด ารงชีวิตสมถะ                

เรียบง่ายและพอเพียง  ข้อ 1 เพื่อให้ศิษย์พระคริสต์ทุกคนตระหนักและให้ความเคารพต่อคุณค่า  
 ศักดิ์ศรีของตนและผู้อื่น และร่วมมือกันปกป้องสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
 การเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงาน Workshop  Human Life International's 21st Asia-Pacific  

    Congress  (ASPAC) on Faith, Life, and Family in 2017  น าโดย  คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ 
 ผู้อ านวยการแผนกสุขภาพอนามัย  จากการพูดคุยขั้นต้นกับทีมงาน Humance Life Asia  
 เสนอจัดขึ้นที่ ศูนย์อบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน สามพราน  ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤศจิกาย 
 2017 คาดว่ามีผู้เข้าร่วมงานฯจากประเทศฟิลิปปินส์ 100 คน และประเทศอื่นๆ รวมประมาณ 
 200 คน  การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมฯครั้งนี้ได้ขอให้หน่วยงานต่างๆในฝ่ายสังคม เข้ามามี         
 ส่วนร่วมในการจัดงานกับแผนกสุขภาพอนามัย (ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ คณะอนุกรรมการ
 คาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์  องค์กรส่งเสริมชีวิต) 
 และเชิญแผนกครอบครัว ฝ่ายอภิบาลคริสตชน และกลุ่มต่างๆ เพื่อส่งเสริมค าสอนของ     
 พระศาสนจักรในเรื่องส่งเสริมชีวิต วัฒนธรรมแห่งความตาย Abortion อุ้มบุญฯลฯ ให้เกิด
 แนวความคิดใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัย ให้ความเห็นกับสังคมในประเด็นส าคัญๆ
 (ข้อมูล Workshop Human Lif International's ครั้งที่ 21 ที่เว็ปไซด์ : Human Life International 
 Pro-life Missionaries to the world)   


