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กึ่งศตวรรษ 50 ปีเวชบุคคลคาทอลิกฯ

กึ่งศตวรรษเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้จัดงานในโอกาสที่เกิดการรวมตัวกันของคาทอลิกที่เป็น
บุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย มาครบห้าสิบปี เมือ่ วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2018 ณ ห้องประชุม ตึกปิยะการุญ
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ มาร่วมเวทีเสวนา หัวข้อ “50 ปี ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ ประจักษ์พยานแห่งความเชื่อ”
วจนพิธีกรรมเปิดโดย คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมาธิการฝ่ายสังคม สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
นายแพทย์คานวณ อึ้งชูศักดิ์ ประธานชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ กล่าวเปิดงาน พร้อมแนะนา
คณะกรรมการเวชบุคคลฯ สมาชิกเวชบุคคลจากกลุ่มสาขาวิชาชีพด้านการแพทย์และพยาบาล
ภายในฉบับนี้: และกลุ่มเวชบุคคลฯสังฆมณฑล มาร่วมงานถึง 125 คน ซึ่งสรุปสาระสาคัญได้
ดังนี้ 1) หนังสือกึ่งศตวรรษเวชบุคคลคาทอลิก
กึ่งศตวรรษ 50 ปีเวชบุคคลคาทอลิก
หน้า
กิจกรรมวันผู้ป่วยสากล (11 กุมภาพันธ์) 1 - 4 แห่งประเทศไทย คณะทางานของชมรมฯได้จดั ทา
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย หน้า หนังสือดังกล่าวความหนา 50 หน้า สาหรับสมาชิก
กิจกรรมงานเวชบุคคลฯ / ภาพข่าว 5 - 10 ทุกท่าน นับเป็นหนังสือทีด่ ีมคี ุณค่า เพราะรวบรวม
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ หน้า ประวัติการก่อกาเนิดชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ
กิจกรรมงานผู้สูงอายุฯ / ภาพข่าว 11 - 15 ตั้งแต่เริ่มเป็นชมรมแพทย์คาทอลิก ในปี 1967 และมีชมรมพยาบาลคาทอลิก
วิสยั ทัศน์
ประชากรของพระเจ้ามีสุขภาพกายใจสมบูรณ์
และร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันฉันพี่น้อง
เปี่ยมด้วยคุณธรรมในความรักของพระเจ้า

พันธกิจ
ส่งเสริมเวชบุคคล เครือข่ายผูส้ ูงอายุ เครือข่ายผู้ติดเชื้อ
ให้ได้รับการอภิบาล และอุทิศตนรับใช้ปวงชนด้าน
สุขภาพอนามัย โดยเน้นผู้ยากไร้ตามแบบอย่างพระเยซูเจ้า
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ในปีถัดมา.. แล้วจึงรวมตัวเป็นชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ หลังจากนั้นจึงมีการกระจายให้เกิด
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกในสังฆมณฑลต่างๆ ในหนังสือจะมีรายละเอียดของชมรมใน 10 สังฆมณฑลฯ
นอกจากนีย้ ังมีการฉายภาพว่างานที่ท้าทายของเวชบุคคลในปัจจุบันมีอะไรบ้าง
เพื่อเป็นการขยายความในหนังสือ
อาจารย์นายแพทย์วรวุฒิ จรรยาวนิชย์
อาจารย์สุวรรณา อนุสันติ เซอร์มักดาเลนา ดาวดี
และ อาจารย์มนต์ชุลี นิติพน ได้ร่วมบรรยายยกตัวอย่าง
กิจกรรมต่างๆ ประกอบจากหนังสือกึ่งศตวรรษชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ
2) ปาฐกถานา คุณพ่อมีเกล กาไรซาบาล ได้ให้เกียรติ
มาบรรยายเรือ่ ง ”เวชบุคคลคาทอลิก ประจักษ์พยานแห่งความเชื่อ” คุณพ่อได้ชี้ให้เห็นว่า เวชบุคคล
ควรภูมิใจในงานต่างๆที่ตนเองทา เพราะในชีวติ ของพระเยซูคริสตเจ้าเพื่อ
การไถ่กมู้ นุษย์นั้น พระองค์ทาสองอย่างคือ “สอนให้มนุษย์รักกันและกัน”
และทาเป็นตัวอย่างว่าเราจะรักผู้อนื่ ได้อย่างไร โดยพระองค์ลงมือ
“รักษาผู้เจ็บป่วยทางกายและทางใจ” หลังพระองค์สิ้นพระชนม์
พระศาสนจักรก็รับภารกิจทั้งสองอย่าง สืบเนื่องต่อมามีการตั้งสถานที่รกั ษา
ผู้เจ็บป่วยในวัดวาอารามต่างๆ มีโรงเรียนสอนด้านการรักษาพยาบาล มีคณะนักบวชที่อุทิศตนเพื่อ
การนี้โดยเฉพาะ และมีพระสันตะปาปาอย่างน้อยสองท่าน
ที่เป็นแพทย์หรือเวชบุคคล คุณพ่อยังได้พูดถึงเรื่อง
ข้อความเชื่อในเรื่องความเจ็บปวดและทนทุกข์ ไม่มีความทุกข์ใดที่ไร้ความหวัง
ไม่มีความทุกข์ใดที่ไร้ความหมาย
3) พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณพระเจ้า
พระคุณเจ้า พระคาร์ดินลั ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
ได้ให้เกียรติเป็นประธานในมิสซาเพื่อขอบพระคุณ
พระเป็นเจ้าสาหรับกิจการงานต่างๆของชมรมใน
รอบ 50 ปี ที่วัดพระจิตเจ้า เนือ่ งจากสมาชิกมากันมากมาย ทาให้ต้องขยายพืน้ ที่ออก
มาร่วมมิสซากันข้างนอก ในบทเทศน์นั้นพระคุณเจ้าได้ขยายความบทอ่านทีก่ ล่าวถึง
งานเลี้ยงที่เมืองคานา ครั้งนั้นพระเยซูเจ้าได้ทรงทาอัศจรรย์ครัง้ แรกโดยเปลี่ยนน้าให้เป็นเหล้าองุ่น
เพื่อช่วยเหลือเจ้าของงานตามคาร้องขอของแม่พระ
พระคุณเจ้าขอให้เวชบุคคลคาทอลิกปฎิบัติตนเหมือน
แม่พระที่มคี วามไว้วางใจในพระเจ้าและยินดีทาตามทุกสิ่งที่พระองค์สอน แม่พระ
บอกกับคนงานว่า “หากพระเยซูสั่งให้ทาอะไรก็ทาตามเถิด” หลายครั้งที่
เวชบุคคลอยูภ่ ายใต้สถานการณ์ที่ยุ่งยาก
ทั้งในเรื่องการรักษาผู้ป่วย เรื่องงาน และ
เรื่องส่วนตัวของเราเอง ขอให้เราไว้วางใจ
ในคาสอนและพระประสงค์ของพระองค์ และเพือ่ ให้
เรารู้คาสอนและพระประสงค์อย่างถ่องแท้ เวชบุคคล
จึงควรต้องหมั่นอ่านและศึกษาพระคัมภีร์อย่างสม่าเสมอ
ทุกๆวัน ไม่นอ้ ยไปกว่าการอ่านวรสารวิชาการ..
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ในพิธีบูชาขอบพระคุณ พระคุณเจ้าทรงโปรดศีลเจิมน้ามันศักดิ์สิทธิ์
สาหรับผู้ป่วยให้พระสงฆ์ ซิสเตอร์ และคนไข้ในโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
บนหน้าผากและมือทั้ง 2 ข้าง ขณะที่พระคุณเจ้ากาลังโปรดศีลนั้น
บรรดาญาติพี่นอ้ งและผู้เข้าร่วมในพิธีสวดภาวนาร่วมกัน เพื่อเป็น
กาลังใจให้ผู้ป่วยได้รับศีลเจิมอย่างดี...
4) ความสาคัญของคนรุ่นใหม่ ภายหลังงาน คณะกรรมการ
เวชบุคคลคาทอลิกและตัวแทนสังฆมณฑลต่างๆได้ร่วมประชุมเพื่อ
สรุปงานและวางแผนขับเคลือ่ นงานของชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯมี
ข้อแนะนาให้เชิญชวนคนรุน่ ใหม่ๆตั้งแต่ยังเป็นนิสิตนักศึกษาคาทอลิก
ให้รวมตัวกันเพือ่ เป็นฐานสาคัญสาหรับการดารงจิตตารมย์ของ
คาทอลิกและให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสแสดงบทบาทที่ตนเองถนัดในงาน
ของชมรมในสังฆมณฑลต่างๆ สาหรับท่านที่รู้จกั
น้องๆ รุ่นใหม่ๆ ขอได้แจ้งให้กรรมการชมรมเวช
บุคคลในแต่ละสังฆมณฑลได้ทราบเพือ่ ปรับปรุง
ทาเนียบรายชื่อ หรือแจ้งมาที่..คณะกรรมการชมรม
เวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ...>>
( ขอขอบคุณ : นายแพทย์คานวณ อึ้งชูศักดิ์ )

วันผู้ป่วยสากลระดับสังฆมณฑล ((11
11 กุมภาพันธ์ 2018 )
สังฆมณฑลจันทบุรี โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ
วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2018 โดยมี
พระสังฆราช ซิลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ
ร่วมกับ พระสงฆ์ นักบวช และบรรดาสัตบุรุษ
ที่เข้าร่วมพิธีจานวนมาก ในพิธีมิสซาได้มกี าร
เจิมน้ามันศักดิส์ ิทธิ์ สาหรับผู้ป่วยและบรรดา
สัตบุรุษ โอกาสวันผู้ป่วยสากลปี 2018 ด้วย...
สังฆมณฑลเชียงใหม่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2018 ฉลองวัดแม่พระประจักษ์
แห่งลูร์ด จ.ลาปาง สภาภิบาลวัดและกรรมการผู้สูงอายุได้จดั ให้มกี ารโปรดศีลเจิม
คนป่วย อวยพรพิเศษให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยโอกาสฉลองวัด และวันผู้ป่วยสากล
โดย พระสังฆราช ฟรังซิส วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่
+ วัดนักบุญคามิลโล ศรีวิเชียร จ.เชียงราย พร้อมใจกันจัดกิจกรรม
วันผู้ป่วยสากล พิธีบูชาขอบพระคุณ รับศีลเจิมคนไข้ ออกเยีย่ มผู้สูงอายุ
ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และพร้อมร่วมกิจกรรมช่วยเหลือทาความสะอาด
ในเขตชุมชนวัด นาโดย คุณพ่อเอกชัย ผลวารินทร์ หลังเสร็จกิจกรรม
ได้ร่วมภาวนาวอนขอต่อองค์พระเยซูเจ้า โดยผ่านทางคาเสนอวิงวอน
ของพระนางมารีย์ ให้ทรงประทานท่าทีแห่งความพร้อมที่จะรับใช้ผู้ที่
อยู่ในความต้องการ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเพื่อนพีน่ ้องของเราที่
กาลังเจ็บป่วย ...>>
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สังฆมณฑลราชบุรี ฉลองวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด ท่าเรือ - โปรดศีลเจิมฯ
วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2018 โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ
วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด ท่าเรือ และเนื่องในวันผู้ป่วยสากล
พระสังฆราช ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานใน
พิธีบูชาขอบพระคุณ และจัดพิธีโปรดศีลเจิม
คนไข้ให้กับผู้สงู อายุและผู้ป่วยรวม 238 ท่าน...
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2018
คุณพ่อประเสริฐ สมงาม จิตตาภิบาลงานผู้สูงอายุคาทอลิกฯ
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ได้เป็นประธานในพิธบี ูชาขอบพระคุณ
และเทศน์เตรียมจิตใจสัตบุรุษในโอกาสฉลองกลุ่มคริสตชนที่
วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในโอกาสนี้
คุณพ่อได้เจิมศีลผู้ป่วยและผู้สูงอายุเป็นพิเศษคุณพ่อยอห์น แปร์ติเล่
เจ้าอาวาส และคุณพ่อตีโต้ เป-ดรอน ในครั้งนีด้ ้วย...
สังฆมณฑลนครราชสีมา วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2018
ฉลองชุมชนแห่งความเชือ่ อาสนวิหารแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด
นครราชสีมา โดย พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็น
ประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ช่วงท้ายของการฉลองฯ
สมาคมนักบุญวินเซนเดอปอล สังฆมณฑลนครราชสีมา ได้มอบรางวัล
ประกวดพระแท่นแม่พระสวยงามโอกาส 100 ปีแม่พระประจักษ์
ที่ฟาติมา ในพิธีด้วย...
สังฆมณฑลอุบลราชธานี วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2018
ฉลองวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บ้านหนองคูน้อย (บ้านเหล่า)
อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร พระสังฆราช ฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็น
ประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ และเทศน์เตรียมจิตใจพระสงฆ์
ซิสเตอร์ และ สัตบุรุษ ที่มาร่วมงานในโอกาสนีด้ ้วย..

สังฆมณฑลจันทบุรี

กิจกรรมเวชบุคคลระดับสังฆมณฑล

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุรี
จัดหน่วยบริการสุขภาพในโอกาสต่างๆ ในเขตสังฆมณฑลจันทบุรี
นาโดย คุณพ่อชัยศักดิ์ ไทยสนธิ จิตตาธิการ
ชมรมเวชบุคคลฯ คณะกรรมการเวชบุคคลฯ
ศูนย์อภิบาลรักกางเขน จันท์ หมอน้อย และ จิตอาสาเวชบุคคลฯ
+ ฉลองวัดอารักขเทวดา โคกวัด ปราจีนบุรี มีผใู้ ห้บริการ : พยาบาล 1 ท่าน
เทคนิคการแพทย์ 1 ท่าน อสม. 2 ท่าน เจ้าหน้าที่ศูนย์คามิลเลียน 4 ท่าน
ผู้รับบริการวัดความดันโลหิต 46 ท่าน ตรวจระดับน้าตาล 8 ท่าน..
( 3 กุมภาพันธ์ 2018 )
+ ฉลองวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางแสน
และวันผู้ป่วยสากล ผู้ให้บริการ : คุณหมอ 1 ท่าน
พยาบาล 2 ท่าน ผู้รับบริการวัดความดันโลหิต
55 ท่าน ตรวจระดับน้าตาล 25 ท่าน
( 11 กุมภาพันธ์ 2018 ) ..
ศูนย์อภิบาลรักกางเขน จันท์
หมอน้อยและจิตอาสาเวชบุคคลฯ
จัดหน่วยตรวจสุขภาพผู้สูงอายุฯ
+ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี ( 15 มกราคม 2018 )
+ ซิสเตอร์น้องไปเรียนการดูแลผู้ป่วย Palliative
( 12 กุมภาพันธ์ 2018 ) + ออกหน่วยโอกาสฉลอง
วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร ท่าแฉลบ จ.จันทบุรี
(24 กุมภาพันธ์ 2018) + โอกาส " 7 ปีแห่งพระพรศูนย์
อภิบาลรักกางเขน จันท์ " ( 27 กุมภาพันธ์ 2011 - 2018)

มหาพรต มาหาพระ ลด ละ เลิกเหล้าบุหรี่
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รับยาแก้ปวด 2 ท่าน

สังฆมณฑลราชบุรี
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี จัดกิจกรรมเวชบุคคลฯ
1) ออกหน่วยปฐมพยาบาลตรวจสุขภาพโอกาสฉลองวัดในสังฆมณฑลราชบุรี โดย
พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ
และตรวจสุขภาพ พร้อมกับสัตบุรุษทีม่ าร่วมงานฯ + ฉลองวัดน้อยนักบุญคามิลโล
ภายในโรงพยาบาลซานคามิลโล บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
(2 กุมภาพันธ์ 2018) + ฉลองชุมชนแห่ง
ความเชื่อวัดแม่พระอุปถัมภ์ (วัดใน)
บางนกแขวก (7 มกราคม 2018) + วัดนักบุญอักแนส
ชัฏป่าหวาย อ.จอมบึง จ.ราชบุรี (21 มกราคม 2018)
+ วัดนักบุญยอห์น บอสโก ราชบุรี (28 มกราคม 2018)
+ วัดนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี หาดแตง (3 กุมภาพันธ์ 2018)
+ ร่วมออกหน่วยในโครงการ“หน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่
สมาพันธ์ศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
นาโดย ผศ.นพ.วรวุฒิ จรรยาวนิชย์ แพทย์ พยาบาล
สมาชิกกลุ่มเวชบุคคลฯราชบุรี / เวชบุคคลฯจันทบุรี
ร่วมออกหน่วยแพทย์ให้บริการด้านสุขภาพแก่
ประชาชนในบริเวณโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก
อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ( 8 กุมภาพันธ์ 2018 )
2) ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี จัดประชุมสมาชิกกลุ่มเวชบุคคลฯ
นาโดย คุณพ่อภควี เส็งเจริญ จิตตาธิการเวชบุคคลฯ
คุณสมจิตร์ ศักดิ์สิทธิกร ประธานชมรมฯ ผศ.นพ.วรวุฒิ จรรยาวนิชย์ ที่ปรึกษา ร่วมด้วย
สมาชิกเวชบุคคลฯสังฆมณฑลราชบุรี ร่วมประชุมฯ 12 ท่าน
เพื่อพบปะและร่วมพิจารณาแผนงาน และกิจกรรมเวชบุคคลฯ
ปี 2018 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลซานคามิลโล
อ.บ้างโป่ง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2018
หลังการประชุม คุณพ่อได้จดั ถวายมิสซา ที่วัดน้อย
ภายในโรงพยาบาล เพื่อความสุขสาราญของ
พระสังฆราช บรรดาคณะสงฆ์ของสังฆมณฑล
ราชบุรี ที่ให้ความช่วยเหลือ และการสนับสนุนด้านต่างๆจากท่าน
บุคคลเหล่านี้ และร่วมถวายบูชามิสซา
สาหรับสมาชิกและครอบครัว ทั้งใน
อดีต - ปัจจุบัน สาหรับความเสียสละ
และอุทิศตนอย่างไม่นกึ ถึงประโยชน์
ส่วนตัว และระลึกถึงดวงวิญญาณของ
สมาชิกเวชบุคคลของพวกเราที่พระ
ได้รับพวกท่านไปแล้ว ( 7 มกราคม 2018 ) ...>
ต่อหน้า.. 7
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ศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลราชบุรี ด้วยการประสานความร่วมมือระหว่าง
คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมาธิการฝ่ายสังคม สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ
คุณพ่อประสิทธิ์ รุจิรัตน์ ผู้อานวยการฝ่ายสังคมสังฆมณฑลราชบุรี ร่วมด้วย
จิตอาสาเวชบุคคล และ Camillian Task Force
( CTF ) จัดหน่วยแพทย์พยาบาลเคลื่อนที่ให้บริการ
ตรวจรักษา ณ หมู่บา้ นบ่อหญ้าคา หมู่บ้านเลกะบล่า
และมอท่า ตะนาวศรี อาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่ 10 -12 มกราคม 2018 โดยเดินทางเข้า
หมู่บ้าน เพื่อตรวจร่างกาย ทาประวัติเด็กพิการและ
สตรีที่ตั้งครรภ์ในหมู่บ้าน และตรวจประเมินความ
ความพิการเด็กไร้สัญชาติ เพือ่ ให้ความช่วยเหลือ
ในอนาคตอันใกล้ และคุณแม่ทกี่ าลังตั้งครรภ์
ในช่วงเช้าวันที่สอง.จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ
และเดินทางเข้าหมู่บ้านเพือ่ ให้บริการตรวจรักษา
โดยมีนอ้ งผู้ช่วยในพื้นที่ร่วมงานกับทีม เพื่อเรียนรู้
การให้บริการสุขภาพจากทีมพยาบาลฯด้วย .>

อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก
อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

ศูนย์สังคมพัฒนาอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ร่วมกับ
ทีมแพทย์ พยาบาล จิตอาสาจากเวชบุคคลท่าแร่ฯ และ
อสม.ในเขตพืน้ ที่ จัดออกหน่วยให้บริการสุขภาพโอกาส
ฉลองวัดและกิจกรรมต่างๆในเขตอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
+ ฉลองวัดพระคริสตประจักษ์ บ้านนาบัว อ.วานรนิวาส
จ.สกลนคร (17 กุมภาพันธ์ 2018)
+ ฉลองวัดพระคริสตราชาช้างมิ่ง สกลนคร พร้อมมอบ
กล่องยาสามัญประจาบ้านแก่ผู้สงู อายุในพืน้ ที่ รพ.สต.
ช้างมิ่ง ผูม้ ารับบริการฯ 85 ราย (25 กุมภาพันธ์ 2018)
+ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ จัดหน่วยให้
บริการสุขภาพแก่ผมู้ าร่วมงาน โครงการมหาพรตงดเหล้าบุหรี่
วิถีคาทอลิกไทย ในกิจกรรม
“อบรมเชิงปฏิบัติการรณรงค์จิตตารมณ์
มหาพรตในเทศกาลประจาปี 2018/2561
และถอดบทเรียนความสาเร็จของ
โครงการ ” ณ ศาลาปิติมหาการุณย์
ท่าแร่ ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
(26 กุมภาพันธ์ 2018) ..>
-7-

สังฆมณฑลนครราชสีมา
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา โรงพยาบาลเซนต์เมรี่
จัดโครงการตามแผนงานฯ โดยมี คณะเซอร์ คณะผู้บริหาร แพทย์ พนักงาน สัตบุรุษ
และสมาชิกเวชบุคคลฯ จัดออกหน่วยแพทย์ปฐมพยาบาล
งานฉลองวัด บวชพระสงฆ์ และโอกาสต่างๆ
+ ออกหน่วยฉลองสามเณราลัย พระวิสุทธิวงศ์
(บ้านเณรกลาง) จ.นครราชสีมา (20 มกราคม 2018)
+ ฉลองวัดนักบุญเปาโลกลับใจ แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
(27 มกราคม 2018) + ฉลองวัดแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูรด์
จ.นครราชสีมา / ฉลองวัดพระวิสุทธิวงศ์ หนองคู จ.อานาจเจริญ
(10 กุมภาพันธ์ 2018)
+ ฉลองวัดแม่พระถวายพระกุมาร
ในพระวิหาร บ้านหนองพลวง
จ.นครราชสีมา(17 กุมภาพันธ์ 2018)

สังฆมณฑลเชียงใหม่
แผนกสุขภาพอนามัย สังฆมณฑลเชียงใหม่
+ ทางสภาภิบาลวัดพระหฤทัยและคณะกรรมการชมรม
ผู้สูงอายุวัดพระหฤทัยเชียงใหม่ ได้จัดเลีย้ งผู้สูงอายุเนือ่ ง
ในโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ 2018 และมอบรางวัลให้แก่
ผู้สูงอายุ และมอบของขวัญให้ผสู้ ูงอายุที่มาร่วมงานทั้งหมดจานวน
70 ท่าน และได้จัดให้มีการโปรดศีลเจิมโอกาสปีใหม่ 2018 ( 7 มกราคม 2018 )
+ ผศ.ศรีนวล วิวัฒน์คณ
ุ ูปการ รองประธานฯ และทีมเวชบุคคลฯ
สังฆมณฑลเชียงใหม่ พยาบาล อาสาสมัคร ร่วมให้บริการสุขภาพ
เบื้องต้นแก่พี่น้องคริสตชนทีม่ าร่วมงานบวชพระสงฆ์ใหม่ของ
คณะเบธาราม ( 13 มกราคม 2018 ) + ประชุมคณะกรรมการ
เวชบุคคลฯเชียงใหม่ เพือ่ พิจารณากิจกรรมที่จะดาเนินการในปี
2018 และประเมินผลกิจกรรมในปีที่ผ่านมา ( 27 มกราคม 2018 )
+ เวชบุคคลฯให้บริการสุขภาพ โดย นายแพทย์วสรุจน์ รุจนพรหม
แพทย์หญิงปานจิตต์ เชี่ยวศิลธรรม ผศ.ศรีนวล วิวัฒน์คุณูปการ และทีมงาน ให้บริการแก่ผู้สูงอายุและ
บุคคลทั่วไป ณ อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ ( 11 กุมภาพันธ์ 2018 ) + เจ้าหน้าที่
แผนกสุขภาพอนามัยสังฆมณฑลฯ ร่วมกับทีมผู้รู้ในชุมชน
ให้ความรู้เรือ่ งคุณค่าอาหาร พืชผักสมุนไพรเพือ่ สุขภาพ
(ฐานการเรียนรู้คุณค่าอาหารพืชผักสมุนไพรเพือ่ สุขภาพ)
โอกาสวันภาษาวัฒนธรรมและงานกองบุญข้าว บ้านเปียหลวง
ต.แม่กิ๊ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮอ่ งสอน ( 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2018 )
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อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ นาโดย
คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ จิตตาธิการชมรมเวชบุคคลฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
ศ.นพ.จิตร สิทธีอมร ประธานชมรมฯ คณะกรรมการ และกลุม่ เวชบุคคลคาทอลิก
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เป็นเจ้าภาพร่วมกับ
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดงาน
สัมมนาหัวข้อ “50 ปี ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ
ประจักษ์พยานแห่งความเชื่อ” โดย
พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ
คุณพ่อมีเกล กาไรซาบาล ให้เกียรติเป็น
องค์ปาฐกในหัวข้อ “เวชบุคคลคาทอลิก
ประจักษ์พยานแห่งความเชื่อ” เมื่อ
วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2018 ณ ห้องประชุม ตึกปิยะการุญ
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ สาทรใต้ กรุงเทพฯ ..>
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต
นาโดย นายแพทย์ปณต ยิ้มเจริญ คุณวารุณี ทรัพย์มาก
ร่วมด้วยจิตอาสาเวชบุคคลฯ ตรวจสุขภาพขัน้ พื้นฐานให้สัตบุรุษ
ที่มาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ในโอกาสวันผู้ป่วยสากล
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2018

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกอุบลราชธานี

นาโดย คุณพ่อรังสันต์ วงอาษา จิตตาธิการ
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลอุบลราชธานี
ซิสเตอร์จันทร์จลิ า ตาสว่าง ผู้ประสานงานเวชบุคคลฯ
คุณนิภาพร บูรณกิจ ประธานชมรมเวชบุคคลฯ
คณะกรรมการ พยาบาล สมาชิกเวชบุคคลฯ อสม.ใน
เขตพื้นที่ จัดออกหน่วยปฐมพยาบาลให้บริการตรวจสุขภาพ วัดความดันโลหิต
ในโอกาสฉลองวัด บวชพระสงฆ์ + ฉลองบ้านเณรคริสตประจักษ์ อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี (27 มกราคม 2018)
+ ฉลองว้ดแม่พระถือศีลชาระ บ้านเอือดน้อย อ. ศรีเมืองใหม่
จ.อุบลราชธานี (3 กุมภาพันธ์ 2018)
+ ฉลองแม่พระประจักษเมืองลูรด์
บ้านหนองคูนอ้ ย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
(17 กุมภาพันธ์ 2018)
+ ฉลองวัดนักบุญเปโตรบ้านโนนเพ็ก
อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
(24 กุมภาพันธ์ 2018) ..>>
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แผนกสุขภาพอนามัยสังฆมณฑลเชียงใหม่ ได้ร่วมแบ่งปันความรู้เรื่อง
ด้านคุณค่าอาหาร พืชผักสมุนไพร เพือ่ สุขภาพให้แก่เด็กนักเรียนทีส่ นใจ
เรียนรู้และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน (ฐานการเรียนรู้คุณค่าอาหาร พืชผัก
สมุนไพรเพือ่ สุขภาพ) โอกาสงานสืบสานอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมกะเหรีย่ ง และ
งานกองบุญข้าว เมื่อวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2018 ณ บ้านแม่เหาะ ต.แม่เหาะ
อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮอ่ งสอน ..>

สังฆมณฑลนครสวรรค์
ออกเยี่ยมผู้ป่วยในชุมชน
ชน....
คุณพ่อสุรเดช กิจเจริญ คุณพ่อเจ้าวัดนักบุญลูกา
บางขาม จังหวัดลพบุรี เขตสังฆมณฑลนครสวรรค์
ตัวแทนกลุ่มผู้สูงอายุ คุณหมอ และ อสม.ในพื้นที่
ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงภายในเขตชุมชนวัด.
“เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"..ทุกครั้งที่คุณพ่อ
ออกไปเยี่ยมผู้ป่วย ทุกคาพูด ทุกการสัมผัส ทุกอ้อมกอด ถือว่าได้ทาหน้าที่แทนผู้มี
น้าใจดี ..ขอพระอวยพรในน้าใจดีของทุกท่าน..>>
ชมรมเครือข่ายผู้สูงอายุคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมเวทีวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและความต้องการ
ประเด็นการถูกเลือกปฏิบัติ เมือ่ วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2018 ณ โรงแรมฮิพ รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
คุณธนันท์ฉาย สวิสตต์นันตชัย สรุปการเข้าร่วมเวที
วิเคราะห์ครั้งนี้ว่าเป็นเรื่องของกลุ่มผู้สูงอายุเพือ่ จะร่างเป็น
พรบ.ห้ามเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มผู้เปราะบางมีทั้งหมด 7 กลุ่ม
คือ กลุ่มผู้พกิ าร กลุม่ ผู้ต้องขัง กลุม่ ชาติพันธุ์ กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มหลากหลายทางเพศ กลุ่มผู้ใช้ยา และ กลุม่ ผู้ถูกคุมขัง
แกนนากลุม่ ที่ทางานกับผู้สูงอายุเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และผลกระทบกับ
กลุ่มผู้สูงอายุ รวม 15 ท่าน :- 1) สวัสดิการทางสังคม + ถูกกีดกันไม่ให้เข้าร่วมกิจกรรมทาง
สังคม/ชุมชน 2) หน่วยงาน/องค์กร (ปกครองท้องถิ่น) + ไม่ได้รับการบริการแบบเป็นมิตร
และการส่งเสริม/สนับสนุน (พัฒนาศักยภาพ/อาชีพ) 3) สถานที่ทางาน + ถูกกีดกันจากการเข้าทางาน (ผู้สูงอายุ)
4) สถานบริการสุขภาพ + บุคลากรทางการแพทย์ไม่ใส่ใจให้บริการ 5) ขบวนการยุตธิ รรม + ไม่ดาเนินการรับเรื่องร้องทุกข์
6) กระทรวงมหาดไทย + จัดให้ผสู้ ูงอายุมีสวัสดิการ/กองทุนต่างๆมากขึ้น 7) การเลือกปฏิบัติ โดยออกกฎหมาย/ ป้องกัน /
นโยบาย + ขอเป็นบานาญผู้สงู อายุ ไม่ใช่เบี้ยยังชีพ..>>
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม ( แผนกสุขภาพอนามัย )
ขอพระประทานพละกาลังเป็นพิเศษแด่..สุขภาพ ปรีชาญาณ ความสุข ความสาเร็จในหน้าที่
และงานของพระทุกประการด้วยเทอญ..
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คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ (แผนกสุขภาพอนามัย)
ตามแผนปฏิบัติงานผู้สูงอายุคาทอลิกฯ ประจาปี 2018 จัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการดาเนินงานผู้สูงอายุ(4 ครั้ง/ปี) เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานฯ จึงจัดการประชุมฯ
ครั้งที่ 1/2018 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2018 ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน
ลาดกระบัง นาโดย คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธาน คณะอนุกรรมการฯ
ร่วมด้วย ซิสเตอร์นันทิดา ศรีหาบุญยัง ผู้ช่วยจิตตาภิบาลงานผู้สูงอายุฯ
สังฆมณฑลอุบลราชธานี และคณะกรรมการผู้สงู อายุระดับสังฆมณฑล เข้าร่วม
ประชุมฯ รวม 16 ท่าน เพื่อติดตามประเด็น
สาคัญต่างๆ สืบเนือ่ งจากการประชุมใหญ่
สามัญประจาปี ค.ศ.2018 สรุปได้ดงั นี:้ + ประเมินผลการจัดสัมมนาและประชุมใหญ่
สามัญประจาปี ค.ศ.2018 + ความพร้อมของเจ้าภาพจัดงานชุมนุม
ผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 13/2018 + ขอความร่วมมือจาก
คณะกรรมการระดับสังฆมณฑล
ได้นาเสนอ/ส่งรายชื่อ “ผู้สูงอายุ
คาทอลิกตัวอย่าง”/“ลูกกตัญญูต่อ
บุพการี” เพือ่ เสนอขอใบพรพระสันตะปาปา/ใบประกาศเกียรติคุณ
และรายชื่อชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกฯ เพือ่ เข้าร่วมประกวดชมรมฯใน
โครงการประกวดชมรมผู้สูงอายุตัวอย่างประจาปี 2018/2561
+ ประธาน/ ผู้ประสานงานชมรมผู้สูงอายุสงั ฆมณฑลฯมอบเงิน
จิตอาสาหาทุนช่วยงานผู้สูงอายุ (เงินออมวันละบาท) รอบที่ 1
(ตุลาคม - ธันวาคม 2017) เพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการฯ + กาหนดการจัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุฯ ครั้งที่ 2/2018 ในวันพุธที่ 21 มีนาคม 2018 เพื่อติดตามเรื่อง
สืบเนื่องจากการประชุมฯครั้งนี้ .. ก่อนปิดการประชุม อาจารย์เชษฐ ชาวนาแก้ว มอบกระเช้าและส่งความสุขในโอกาส
เทศกาลวันคริสต์มาสและปีใหม่แด่คุณพ่อ..ด้วย >>

สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลอุบลราชธานี
นาโดย คุณพ่อรังสันต์ วงอาษา จิตตาภิบาลงานผู้สูงอายุ
ซิสเตอร์นันทิดา ศรีหาบุญยัง ผู้ช่วยจิตตาภิบาลฯ ร่วมด้วย คุณสาโรจน์ ประกอบกิจ
ประธานชมรมฯ จัดประชุมคณะกรรมการแผนกสุขภาพอนามัย(งานผู้สูงอายุ) เพื่อวาง
แผนงานผู้สูงอายุประจาปี 2018 (วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2018 )
ณ ห้องประชุม ศูนย์คริสศาสนธรรมอุบลราชธานี ...>
ชมรมผู้สูงอายุอาสนวิหารแม่พระนิรมล (วัดบุ่งกะแทว)
นาโดย คุณพ่อวิทยา งามวงศ์ พระสงฆ์ กลุ่มผู้สูงอายุ
เขตวัด เยีย่ มผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ทุกวันศุกร์
ต้นเดือนทุกเดือน ในเดือนกุมภาพันธ์ออกเยี่ยมฯ
รวม 42 ท่าน ..>>
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อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ

กิจกรรมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล

แผนกอภิบาลผู้สูงอายุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุฯระดับสังฆมณฑล ระดับเขต 6 เขต นาโดย
คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร ผู้จัดการแผนกและจิตตาภิบาล
งานผู้สูงอายุอคั รสังฆมณฑลกรุงเทพ มีกิจกรรมกลุ่มผู้สูงอายุฯ
แต่ละเขต :- 1. จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุกรุงเทพฯ
เขต 1 โดยมี คุณพ่อชูศักดิ์ บุญอนันตบุตร จิตตาธิการ
ผู้สูงอายุเขต 1 เป็นประธานการประชุมฯ ณ อาคาร
เซนต์โธมัส ชัน้ 5 (4 มกราคม 2018) และเป็นประธาน
พิธีบูชาขอบพระคุณ ณ วัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้า
พร้อมทั้งมอบของขวัญและปัจจัยให้กับผู้สงู อายุที่ยากไร้
และรับประทานอาหารร่วมกันเนือ่ งในโอกาสวันปีใหม่
(6 มกราคม 2018) 2. คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร จัดประชุม
คณะกรรมการผู้สูงอายุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ครั้งที่ 13/2018 ณ วัดนักบุญอันนา ท่าจีน โดยมีเนื้อหา
การประชุมฯ + รายงานกิจกรรมและความเคลือ่ นไหวของแต่ละเขต
+ แจ้งและติดตามโครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผู้สูงอายุระดับชาติ
และกองทุนผู้สูงอายุ + ติดตามการเตรียมงานชุมนุมผู้สูงอายุระดับชาติ
ครั้งที่ 13 ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก สังฆมณฑลราชบุรี
เป็นเจ้าภาพ + สรุปรายชื่อผู้สงู อายุคาทอลิกตัวอย่างและลูกกตัญญู
เพื่อเข้ารับเกียรติบัตรและใบพรพระสันตะปาปา + ประเมินจานวนผู้เข้าสัมมนาบุคลากรผู้ทางานผู้สูงอายุฯ
+ สารวจจานวนผู้สูงอายุทมี่ ีอายุ 90 ปีขึ้นไป เป็นรายวัดของแต่ละเขต ..(16 มกราคม 2018)
3. จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุกรุงเทพฯเขต 5 โดย คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร ผู้จดั การแผนกผู้สูงอายุฯ
เป็นประธานการประชุมฯ ณ วัดนักบุญเปโตร สามพราน (22 กุมภาพันธ์ 2018) ..>>
คณะกรรมการผู้สูงอายุสังฆมณฑลเชียงใหม่ จัดประชุม
คณะกรรมการผู้สูงอายุฯ ครั้งที่ 1/2018
ณ ศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่ เมือ่ วันที่ 27 มกราคม 2018 เพื่อประเมินผลการดาเนินงานตลอด
ปีที่ผ่านมา และพิจารณาแผนกิจกรรมที่จะดาเนินการต่อตลอดปี 2018 และในการประชุมครั้งนี้
คณะกรรมการโดยประธานของแต่ละชมรมและผู้แทนกลุ่มฯได้ทาการคัดเลือก
"ผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่าง"และ"ลูกกตัญญูต่อบุพการี" ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
เป็น “ผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่าง” ระดับชาติประจาปี 2018 ได้แก่
นางเทเรซา หม่อเอ สุขสวัสดิ์ และผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น
"ลูกกตัญญู" ได้แก่ นายยอแซฟ รณชัย เกษตรสุขใจ ซึ่ง 2 ท่าน
เป็นสัตบุรุษจากวัดนักบุญเปาโล ห้วยตอง..
+ ออกเยีย่ มผู้สูงอายุและผู้ป่วยตามบ้าน (บ้านแม่ยะน้อย) และนาผ้าห่มไปมอบให้แก่
ผู้ป่วย
ผู้สูงอายุตามกลุม่ เป้าหมายทีข่ อ และมีโอกาสไปเยี่ยมผู้เฒ่าผู้แก่และพี่นอ้ งคริสตชน
ปกาเกอะญอบ้านแม่ยะน้อย ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เขตวัดแม่ปอน ..>>

สังฆมณฑลเชียงใหม่
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สังฆมณฑลราชบุรี
จัดปั่นบอกบุญช่วย ศูนย์พัฒนาการเด็กพิการ
บ้านสิทธิดา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018 สมาคมจักรยานจังหวัดราชบุรี
เป็นผู้ประสานจัดการแข่งขันในกิจกรรม ปั่น (จักรยาน) ปันบุญ โดยมี
นายประยงค์ จันทเต็ง นายอาเภอบ้านโป่ง คุณพ่อปิยะศักดิ์ ว่องไว
ผู้อานวยการบ้านสิทธิดา ร่วมเป็นประธานเปิดการแข่งขัน การจัดงานครัง้ นี้..เงินรายได้ที่ได้รับจาก
การบริจาคทั้งหมดจะนาไปช่วยเหลือเด็กกาพร้าบ้านสิทธิดา..>
+ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2018 คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุฯ
สังฆมณฑลราชบุรี นาโดย คุณพ่อเสนอ ดาเนินสดวก อุปสังฆราชสังฆมณฑลราชบุรี
เป็นประธานการประชุมฯ ร่วมด้วย อาจารย์เชษฐ ชาวนาแก้ว ประธานชมรมผู้สูงอายุฯ
อาจารย์ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค ผู้ประสานงานฯ คณะกรรมการ
โดยเชิญสภาภิบาลวัดอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก
และผู้บริหารโรงเรียนดรุณานุเคราะห์ เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อเตรียม
จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 13/2018 โดยสังฆมณฑลราชบุรี เป็นเจ้าภาพจัดงานฯและ
ได้จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ณ บ้านโป่งโบว์ลิ่ง เพื่อจัดหางบประมาณในการจัดงานฯ (วันที่ 30 กันยายน 2017) ที่ผ่านมา..>

สังฆมณฑลอุดรธานี

ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลอุดรธานี

จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับสังฆมณฑล
ครั้งที่ 5/2018 ณ วัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง จ.อุดรธานี
เมื่อวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2018 โดย คุณพ่อเปรม คุณโดน
จิตตาภิบาลงานผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลอุดรธานี ร่วมกับคณะกรรมการ
กลุ่มผู้สูงอายุฯระดับวัด กิจกรรมงานชุมนุมฯ คุณพ่อเปรม คุณโดน
กล่าวเปิดงานและชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุระดับ
สังฆมณฑล และชมการแสดงจากกลุ่มผู้สูงอายุฯ + ตรวจสุขภาพผู้สงู อายุ โดยเจ้าหน้าที่ รพสต.
+ นันทนาการ/เข้าสูก่ ารเป็นศิษย์พระคริสต์ของผู้สูงอายุ + สุขภาพดีตอ้ งสร้างระเบียบการกิน นอน และ
ออกกาลังกาย + ผู้สูงอายุพบปะกับ คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการคาทอลิก
เพื่อผู้สูงอายุ + พิธีบูชาขอบพระคุณปิดงานชุมนุมผู้สูงอายุฯ โดย คุณพ่อเปรม คุณโดน เป็นประธาน
พิธีมิสซา หลังจากพิธีปิดงานชุมนุมฯ จัดสังสรรค์และรับประทานอาหารร่วมกับผู้สูงอายุทมี่ าร่วมงานฯ..>

กลุ่มผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลอุดรธานี
เข้าร่วมกิจรรมรณรงค์งดเหล้าและบุหรี่
ในเทศกาลมหาพรต ปี ค.ศ.2018/2561
เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2018
ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร จัดโดย
คาริตัสไทยแลนด์และองค์กรภาคี และได้เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมี
พระสังฆราช ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธานพิธีมสิ ซาฯ ร่วมด้วย
พระสงฆ์ โดยพระคุณเจ้าให้ข้อคิดและความหมายของเทศกาลมหาพรตที่เชื่อมโยงสู่
“การลด ละ เลิกเหล้าบุหรี่” แก่ผู้ร่วมงานและกลุ่มจิตอาสาในการร่วมมือกัน เพือ่
รณรงค์ลด ละ เลิกเหล้าบุหรี่ ในโอกาสเทศกาลมหาพรต และข้อตั้งใจในการส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชน
ปลอดบุหรี่ สุรา และยาเสพติด.. ซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุสังฆมณฑลอุดรธานี มี คุณวราภรณ์ ภูกงทอง ผู้ประสานงานฯ ร่วม

เป็นจิตอาสารณรงค์ฯครั้งนี้ด้วย ..>
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สังฆมณฑลจันทบุรี
“ชุมนุมผู้สูงอายุสังฆมณฑลจันทบุรี”
ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุรี
นาโดย คุณพ่อกฤษณพงษ์ อติชาติธานินทร์ จิตตาภิบาลงาน
ผู้สูงอายุฯ คุณบุญไทย เอี่ยมสะอาด ประธานชมรมผู้สูงอายุฯ
ร่วมด้วย คณะกรรมการเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลจันทบุรี
จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุสังฆมณฑลจันทบุรี ครั้งที่ 7/2018 หัวข้อ
“สูงค่าจิตเมตตา ภูมิปญ
ั ญาผู้สูงวัย” ณ วัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม
จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2018 โดย พระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประมุขมิสซังจันทบุรี เป็น
ประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ และมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติ “ผู้สูงอายุคาทอลิก
ตัวอย่าง”และ“ลูกกตัญญูต่อบุพการี“ ของแต่ละวัด และคณะกรรมการฯพิจารณา
มอบให้ ยอแซฟ สมศักดิ์ พงศ์ศิริพัฒน์ วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ เป็น
ตัวแทนผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่างระดับสังฆมณฑลจันทบุรี และ
เทเรซา ลาวัลย์ พัฒนธรรมานันต์ วัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม
เป็นตัวแทนลูกกตัญญูระดับสังฆมณฑลจันทบุรี ที่จะไปร่วมงาน
ชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติครัง้ ที่ 13 ที่สงั ฆมณฑลราชบุรี
ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม
สรุปกิจกรรมในงานชุมนุมฯ + พิธีเปิดงานชุมนุมผู้สูงอายุฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี โดย คุณพ่อกฤษณพงษ์ อติชาติธานินทร์
ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุสังฆมณฑลจันทบุรี ครั้งที่ 7 และเรียนเชิญ
คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ ผู้สูงอายุ เป็นประธานใน
พิธีกล่าวเปิดงาน ลั่นฆ้องและร่วมร้องเพลงมาร์ชผู้สูงอายุ
+ ชมการแสดงชุดต่างๆจากกลุม่ ผู้สูงอายุในแต่ละเขตวัด
+ พิธีแต่งตั้งชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุรี
มีทั้งหมด 9 วัด + คุณอัมรา ทองดารา ผู้อานวยการ
รพ.สต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี มาเป็นวิทยากร
ให้ความรู้และแบ่งปันในหัวข้อ “สุขภาพในวัยสูงอายุ” หลังปิดงานชุมนุมฯ
กลุ่มผู้สูงอายุร่วมถ่ายภาพหมู่ และรับประทานอาหารร่วมกัน...>
ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการ
ฝ่ายบริหารกลุม่ ผู้สูงอายุ ณ วัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม เพื่อเตรียมความพร้อม
การจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุสังฆมณฑลจันทบุรี ครั้งที่ 7 นาการประชุมฯ โดย
คุณบุญไทย เอี่ยมสะอาด ประธานชมรมฯ คุณพ่อกฤษณพงษ์ อติชาติธานินทร์ จิตตาภิบาลชมรมฯ
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2018 ณ วัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม จ.ชลบุรี ..>
ชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ องค์กรสาธารณประโยชน์ จัดโครงการเยีย่ มผู้สูงอายุติดบ้าน
ติดเตียง โดย คุณพ่อวิเชียร ฉันทพิริยกุล
กรรมการ และจิตอาสาออกเยีย่ มผู้สูงอายุ
ผู้ป่วย ผู้ยากไร้ พร้อมมอบเครื่องอุปโภค
บริโภค ในเขตชุมชนวัดหัวไผ่ ในช่วง
(มกราคม - กุมภาพันธ์ 2018) ..>>
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สังฆมณฑลนครราชสีมา
ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลนครราชสีมา จัดกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติงานผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลฯ 1. ออกเยี่ยมผู้สงู อายุวัดมารดาพระศาสนจักร
หนองพวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ จากการเยีย่ มครั้งนี้ ทาให้ทราบว่าผู้สูงอายุที่วดั นี้ล้วนแล้ว
แต่มีทักษะในการประกอบอาชีพ เพราะทุกคนจะมีอาชีพมีรายได้สามารถพึง่ พาตนเองได้ เช่น
สานสุ่มไก่ สานกระติ๊บข้าว ถักเปล หรือแม้แต่ไปรับจ้างตัดอ้อย เป็นต้น (19 มกราคม 2018)
2. จัดประชุมคณะกรรมการผู้สงู อายุระดับสังฆมณฑล ที่สานักมิสซัง
นครราชสีมา + รับทราบความเคลื่อนไหวกิจกรรมผู้สูงอายุแต่ละวัด
+ โครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผู้สูงอายุ (เงินออมวันละบาท)
+ แจ้งความคืบหน้าของการจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ
ครั้งที่ 13 ที่สังฆมณฑลราชบุรี +โครงการประกวดชมรมผู้สูงอายุตัวอย่าง
+การทาทะเบียนผู้สูงอายุแต่ละวัด + แผนอภิบาลงานผู้สูงอายุปี 2018..>

คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ
วันที่ 21 มีนาคม 2018 : ประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2/2018 ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง
วันที่ 27 - 28 เมษายน 2018 : งานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกฯระดับชาติ ครั้งที่ 13/2018 ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด
บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
วันที่ 19 พฤษภาคม 2018 : ประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลฯ ครั้งที่ 2/2018 ณ ห้องประชุมชั้น 11
อาคารรวมจิตเพียธรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ สาทรใต้ กรุงเทพฯ

