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สง่เสรมิเวชบุคคล เครอืขา่ยผูส้งูอายุ เครอืขา่ยผูต้ดิเชือ้ ใหไ้ด ้
รบัการอภบิาล และอุทศิตนรบัใชป้วงชน ดา้นสขุภาพอนามยั 
โดยเน้นผูย้ากไร ้ตามแบบอย่างพระเยซเูจา้    

ภายในฉบับนี้  : 
ภาพกิจกรรม / ข่าว 

คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผูส้งูอายุ 
หน้า  
1 - 14 

ภาพกิจกรรม / ข่าว 
ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯ 

หน้า       
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                                                            วิสยัทศัน์              
          ประชากรของพระเจา้มสีขุภาพกายใจสมบูรณ์ 
                       และรว่มเป็นหนึ่งเดยีวกนัฉันพีน้่อง                
              เป่ียมดว้ยคณุธรรมในความรกัของพระเจา้     

มีนาคม มีนาคม มีนาคม ---   เมษายน เมษายน เมษายน 2018/2561  2018/2561  2018/2561     

 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม (แผนกสุขภาพอนามัย)คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม (แผนกสุขภาพอนามัย)คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม (แผนกสุขภาพอนามัย)   
                        จดังานชมุนุมผูส้งูอายคุาทอลิกระดบัชาติ ปี ค.ศ.จดังานชมุนุมผูส้งูอายคุาทอลิกระดบัชาติ ปี ค.ศ.จดังานชมุนุมผูส้งูอายคุาทอลิกระดบัชาติ ปี ค.ศ.201820182018   โดย คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพ่ือผูสู้งอายุ ร่วมกบั 
ชมรมผูส้งูอายคุาทอลิกสงัฆมณฑลราชบุรี  ในการเป็นเจา้ภาพจดังานชมุนุมผูสู้งอายคุาทอลกิระดบัชาต ิครัง้ที ่13/2018      
      ไดม้กีารประสานความร่วมมอืกบัผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่าย เป็นตน้ คุณพ่อจติตาภบิาล คณะกรรมการฯ                                   
                                                           เครอืขา่ยชมรมผูสู้งอายุฯระดบัวดั โรงเรยีน หน่วยงาน และองคก์รใน                                  
                                สงัฆมณฑลราชบุร ีในหวัขอ้“กิจเมตตา ศิษยพ์ระคริสต์ ชีวิตจิต ผูส้งูวยั”  
                                       เพื่อเป็นประจกัษ์พยานความเชือ่ ปฏบิตัคิวามรกั โดยท ากจิเมตตา ชว่ยเหลอื 
                                แบ่งปัน รบัใชเ้พือ่นมนุษย ์ผูสู้งอายุ ผูเ้จบ็ป่วย และยากไรอ้ยา่งต่อเนื่อง  



ต่อจากหน้า 1 

ณ อาสนวหิารแม่พระบงัเกดิ บางนกแขวก อ.บางคนท ี
จ.สมุทรสงคราม.. การจดังานชมุนุมฯจดัขึน้ 
ระหวา่ง วนัท่ี 27 - 28 เมษายน 2018  โดยมกี าหนดการ 
จดังานฯ ตัง้แต่บ่าย วนัศกุรที์ ่27 เมษายน 2018  กลุ่มผูส้งูอายุ 
จากสงัฆมณฑลต่างๆ เร่ิมทะยอยเดนิทางถงึอาสนวหิารฯ และเริม่      
จดัลงทะเบยีนตัง้แต่เวลา 16.00 น. (รบัของทีร่ะลกึและเขา้ทีพ่กั) 
พรอ้มจดัหน่วยแพทย-์พยาบาลเวชบุคคลฯใหบ้รกิารตรวจสขุภาพฯ 
จากนัน้.เวลา 19.15 น.  พระสงัฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรสัศรี  ประธานคณะกรรมการคาทอลกิ 
เพื่อครสิตชนฆราวาส สภาพระสงัฆราช ฯ กลา่วแสดงความยนิดกีบั 
คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูส้งูอายุ และ เครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุ 
คาทอลกิสงัฆมณฑลราชบุร ีในโอกาสเป็นเจา้ภาพจดังานชมุนุมฯปีนี้ .. 
พรอ้มรว่มรบัชมการฟ้อนร าชดุ “ระบ าดอกบวัราชบุร”ี จากคณะกรรมการ 
ชมรมผูส้งูอายุสงัฆมณฑลราชบุร ีเจา้ภาพฯ ทีส่รา้งความประทบัใจแก่ 
ผูส้งูอายุทีม่าจากสงัฆมณฑลต่างๆ ในวนัแรกคาดวา่มผีูร้ว่มฯ  > 600 คน 

และรบัชมวดีทีศัน์ ชวีประวตับุิคคลส าคญัของสงัฆมณฑล 
ราชบุร ี+ น าเสนอกจิกรรมของเครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายฯุ 
ระดบัสงัฆมณฑล ทัง้ 10 มสิซงั    พธิกีรบรรยาย โดย 
อาจารยธ์ญัญา ศโิรรตันธญัโชค   ก่อนจบงานในวนัแรก... 
พระสงัฆราชซลิวโีอ สริพิงษ์ จรสัศร ีใหข้อ้คดิจากพระคมัภรี ์
และอวยพรใหค้ ่าคนืนี้ทุกท่านไดพ้กัผอ่น หลงัจากเดนิทาง   
มารว่มงานฯอยา่งพรอ้มเพรยีงกนั..     

ภาพบรรยากาศ 

ขอบคณุภาพจาก..คณุพนิดา แหวกวาร ี



.. วนัเสารที์ ่28 เมษายน ค.ศ.2018  งานเริม่เวลา 08.00 น.                                      
คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูส้งูอายุ น าโดย คณุพ่อไพรชั ศรีประเสริฐ ผูช้ว่ยกรรมาธกิาร 
ฝ่ายสงัคม สภาพระสงัฆราชคาทอลกิฯ และผูอ้ านวยการแผนกสขุภาพอนามยั                                 
คณุพ่อเสนอ ด าเนินสดวก อุปสงัฆราช เจา้อาวาสอาสนวหิารแม่พระบงัเกดิ                                                            
คณุพ่อสนธยา ไทยสนธิ  คณุพ่อวชัศิลป์ กฤษเจริญ ผูช้ว่ยเจา้อาวาส                                       
อาสนวหิารแมพ่ระบงัเกดิ รว่มดว้ย คณุพ่อประสิทธ์ิ รจิุรตัน์                                                              

จติตาภบิาล คณะพระสงฆ ์ โดยม ีคณุพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธานฯ                                                                                     
และคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผูส้งูอายุ                                                                    
อาจารยเ์ชษฐ ชาวนาแก้ว ประธานชมรมฯ                                         
คณะกรรมการชมรมผูส้งูอายุสงัฆมณฑลราชบุร ีสภาอภบิาล                           
วดัอาสนวหิารแม่พระบงัเกดิ บางนกแขวก และคณะคร ู                                                              
โรงเรยีนดรณุานุเคราะห ์พรอ้มกนับรเิวณซุม้โดมศาลา                                                         
เอนกประสงค ์เพื่อใหก้ารตอ้นรบัและมอบมาลยักร แด่..                                              
     พระสงัฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ                                                                         
ประมุขสงัฆมณฑลราชบุร ีประธานพธิบูีชาขอบพระคุณ..                                                                                              

พระสงัฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรสัศรี  ประมุขสงัฆมณฑลจนัทบุร ีประธานพธิเีปิด                              เป
งานชมุนุมผูส้งูอายุฯ รว่มดว้ย คณะผูใ้หญ่ พระสงฆ ์ซสิเตอร ์ฯลฯ                       
พธิกีารเริม่ดว้ย + อาจารยเ์ชษฐ ชาวนาแกว้ ประธานชมรมผูส้งูอายุสงัฆมณฑลราชบุร ีกลา่วรายงานต่อ
ประธานในพธิเีปิดงานฯ  + พระสงัฆราชซลิวโีอ สริพิงษ์ จรสัศร ีประธานพธิกีลา่วเปิดและลัน่ระฆงัเปิดงานฯ   
+ ขบัรอ้งเพลงมารช์ผูส้งูอายพุรอ้มกนั  จากนัน้ . ชมชดุการแสดงบนเวทขีองชมรมผูส้งูอายุฯระดบัสงัฆมณฑล :                                                                                             
ชดุที ่1 “อุบลราชธานีศรวีนาลยั” อุบลราชธานี                                                                        
ชดุที ่2 “นกัโทษ นกับุญ”  กรงุเทพฯ     
ชดุที ่3 “ระบ าบาตกิ” สรุาษฎรธ์านี                          
ชดุที ่4 “งามแตแ้ม่ปิง” เชยีงใหม่        
ชดุที ่5 “ดว้ยพลงัศรทัธา พาสขุใจ” อดุรธานี                                                          
ชดุที ่6 “ตน้ตระกูลไทย” นครสวรรค ์                                                                                                   
ชดุที ่7 “ละครอุปมาหญงิสาว 10 คน” นครราชสมีา                                                                                            
ชดุที ่8 “ความเชือ่ของหญงิตกเลอืด”  จนัทบุร ี                                                                                              
และ ชดุที ่9 “พณิแคนแดนสกล” ท่าแร-่หนองแสง                                    
..หลงัจากจบการแสดงทกุรายการบนเวท ีพระสงัฆราช 

พระสงฆ ์ผูส้งูอายคุาทอลกิตวัอย่าง 
ลกูกตญัญูต่อบพุการ ีและครอบครวั 
เตรยีมเขา้รว่มพธิบูีชาขอบพระคุณ 
ภายใน อาสนวหิารแม่พระบงัเกดิ 

บางนกแขวก..          
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       พระสงัฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสงัฆมณฑลราชบุร ี                   
ประธานพธิบูีชาขอบพระคุณ รว่มดว้ย พระสงัฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรสัศรี  ประมขุ 
สงัฆมณฑลจนัทบุร ีคณุพ่อเสนอ ด าเนินสะดวก อุปสงัฆราชสงัฆมณฑลราชบุร ี
คณุพ่อไพรชั ศรีประเสริฐ ผูช้ว่ยกรรมาธกิารฝ่ายสงัคม สภาพระสงัฆราชคาทอลกิฯ 
คณะพระสงฆ ์นกับวชชาย-หญงิ รว่มพธิภีายในอาสนวหิารแมพ่ระบงัเกดิ บางนกแขวก 

.. หลงัจบพธิบูีชาขอบพระคุณ คณุพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธาน 
คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูส้งูอายุ กลา่วรายงานกระบวนการ             
คดัเลอืกผูไ้ดร้บัการประกาศเกยีรตคิุณของสภาพระสงัฆราชคาทอลกิ 
แห่งประเทศไทย และ ใบพรสมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซสิ        
   พระสงัฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประธานพธิมีอบ 
ใบประกาศเกยีรตคิุณของสภาพระสงัฆราชคาทอลกิแห่งประเทศไทย 
และ ใบพรสมเดจ็พระสนัตะปาปา แก่ “ผูส้งูอายุคาทอลกิตวัอย่าง”                           
”ลกูกตญัญูตอ่บุพการ”ี ระดบัชาต ิครัง้ที ่13 ประจ าปี 2018 มผีูไ้ดร้บัมอบ 
รวมทัง้สิน้ 34 ท่าน และมอบแก่ ผูท้ าคุณประโยชน์ใหแ้ก่พระศาสนจกัร และ 
งานเครอืขา่ยผูส้งูอายุคาทอลกิแห่งประเทศไทย 1 ท่าน ดงัมรีายชือ่..                                                     
  
                                                             

ผู้ท ำคุณประโยชน์ใหแ้ก่พระศำสนจักรและงำนเครือข่ำยผู้สูงอำยุคำทอลิกฯ 

นำยยอห์นบอสโก ธัญญำ ศิโรรัตน์ธัญโชค                            
วัดนักบุญเปำโลกลับใจ โพธำรำม                      

สังฆมณฑลรำชบรุ    
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ผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่างผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่างผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่าง   ลูกกตัญญูต่อบุพการีลูกกตัญญูต่อบุพการีลูกกตัญญูต่อบุพการี   

สงัฆมณฑล ช่ือนักบุญ ช่ือ – นามสกลุ 

กรงุเทพฯ  นางโรซา สวุณี  พชิยัศรสีวสัดิ ์ 

กรงุเทพฯ  นางอากาทา เฉลยีว  เกตพุนัธ์  

กรงุเทพฯ  นางสาวอนันา รตันา เทีย่งงามด ี               

ท่าแรฯ่ นายเปาโล บรรฑติ  พรมบตุร  

ท่าแรฯ่ นางอนันา มารกีา  ผนัผล ี 

ท่าแรฯ่ นางสาวเทเรซา หนูพ่วง  พึง่พา  

เชยีงใหม ่ นางเทเรซา หมอ่เอ  สขุสวสัดิ ์ 

นครสวรรค์  นายยอแซฟ แอน  วไิลพนัธุ ์          

ราชบรุ ี นางคาทารนีา สภุ ี อิม่รุง่เรอืง  

ราชบรุ ี นายยอแซฟไพศาล  แสงเทยีน  

ราชบรุ ี นางเทเรซา เลศิวไิล  ทองอ าไพ  

ราชบรุ ี นางอกัแนส จ านงค ์ กงัก๋ง  

สุราษฏร์ธาน ี นายโยเซฟ หลุยส ์วบิลูย์   
                    วณิชยาพณิชย ์ 

จนัทบรุ ี นายยอแซฟ สมศกัดิ ์                 
                     พงศศ์ริพิฒัน์  

นครราชสมีา  นางโรซา ประภสัสร  ทองอดศิยั  

อุดรธาน ี นางมารอีามกัดาเลนา  
                 บวัลอย อนินอก  

อุบลราชธานี  นายเปโตร จรญู  ถาวร  

สงัฆมณฑล ช่ือนักบุญ ช่ือ – นามสกลุ 

กรงุเทพฯ  นางสาวฟีโลมนีาดวงพร กระทอง  

กรงุเทพฯ  นายยอแซฟ วรีะชยั ศรนีภาวรร  

กรงุเทพฯ  นางสาวเทเรซา ปฐว ี แกว้ขจร  

ท่าแรฯ่ นางกาทารนีา อรอุมา  
                       พฒันภทูอง  

ท่าแรฯ่ นางแบนาแด๊ท ยุวด ี ชอลเตอร ์ 

ท่าแรฯ่ นางสาวเทเรซา ดวงกมล   
                        ชาญเจรญิ  

เชยีงใหม ่ นายยอแซฟ รณชยั เกษตรสขุใจ  

นครสวรรค์  นางมารอีา อรทยั  ลาภานนัต์  

ราชบรุ ี นางสาวปีอา องัสณา  ยงคก์มล  

ราชบรุ ี นางสาวมารอีา ปรยีานุช ทองค า  

ราชบรุ ี นางอนันา สนธนี   เป่ียมศริ ิ 

ราชบรุ ี ซสิเตอรม์ารอีามสัซาแรลโล   
           พวงทพิย์  ผลประดษิฐ ์                             

สุราษฏร์ธาน ี นางมารอีา ทพิยา  เพช็รพราว  

จนัทบรุ ี นางเทเรซา ลาวลัย์   
                พฒันธรรมานนัต ์ 

นครราชสมีา  นางสาวโรซา ชนนัธร   โสภาล ี 

อุดรธาน ี นางเทเรซา สขุศริ ิ อนิธเิสน  

อุบลราชธานี  นายเปรโตร เฉลมิพล  เกดิสวสัดิ ์ 

        พระสงัฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรสัศรี  ประธานพธิมีอบโลแ่ละเงนิรางวลัประกวด “ชมรมผูส้งูอายคุาทอลกิตวัอย่าง” 
ระดบัสงัฆมณฑล ประจ าปี 2018  : รางวลัชมรมผูส้งูอายุตวัอยา่ง ชนะเลศิดเีด่น ไดแ้ก่                                          

 ชมรมผูส้งูอายุวดัเซนตร์อ็ค ท่าไข ่ฉะเชงิเทรา                                
  (อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพ) รบัมอบโดย คุณสวุณ ีพชิยัศรสีวสัดิ ์  
 ชมรมผูส้งูอายุบา้นโคกปราสาท-ปราสาทพร                        
  วดัแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน ปะค า บุรรีมัย ์                         
  (สงัฆมณฑลนครราชสมีา)   รบัมอบโดย คุณถาวร วาปีเตา                                                                 
   รางวลัชมรมผูส้งูอายุตวัอย่าง รองชนะเลศิอนัดบัหนึง่ ไดแ้ก่                             

สโมสรผูสู้งอายุเซนตห์ลุยส ์(อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพ)                                           
     รบัมอบโดย คุณสมจติต ์คุน้วงศ ์

พธิีมอบโล่และเงินรางวัลประกวด “ชมรมผู้สงูอายุคาทอลิกตวัอย่าง” ระดบัสังฆมณฑล ประจ าปี 2018 
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ต่อจากหน้า ..5  

 จากนัน้.. ตวัแทนผูส้งูอายคุาทอลกิตวัอย่าง กลา่วขอบคุณ                                                  
พระสฆัราชยอหน์บอสโก ปัญญา กฤษเจรญิ ประธานใน            
พธิบูีชาขอบพระคุณ และ พธิมีอบธงการเป็นเจา้ภาพจดังาน
ชมุนุมผูส้งูอายคุาทอลกิระดบัชาต ิครัง้ที ่14/2019 ใหก้บัชมรมผูส้งูอายุ
สงัฆมณฑลสรุาษฎรธ์านี เรยีนเชญิ พระสงัฆราชซลิวโีอ สริพิงษ์ จรสัศร ี             

เป็นประธานพธิมีอบ โดยม ีคณะผูใ้หญ่ พระสงฆ ์นกับวชชาย-หญงิ รว่มเป็นสกัขพียาน..
อนึง่ การจดังานชมุนุมผูส้งูอายุในปีนี้ม ีพระสงฆ ์36 องค ์
และกลุม่ผูส้งูอายุจาก 10 สงัฆมณฑล มารว่มงานจ านวน > 2,200 คน ..                     

  ภายในงาน..จัดให้บรกิารตรวจสุขภาพ 
โดยทมีแพทย-์พยาบาล จติอาสาเวชบุคคล 

ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย ร่วมกบั  
ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯสงัฆมณฑลราชบุร ี และ 

Camillian Task Force (CTF)  
ใหบ้รกิารแก่ผูสู้งอายุจากสงัฆมณฑลฯ                 

ผูสู้งอาย-ุสตับุรุษในเขตพืน้ที ่และผูส้นใจที ่    
ร่วมงานชมุนุมผูสู้งอายุคาทอลกิฯระดบัชาต ิ                     

                                      ในนาม.. คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูสู้งอาย ุชมรมผูสู้งอายคาทอลกิสงัฆมณฑลราชบุร ี  
 สภาอภบิาลอาสนวหิารแม่พระบงัเกดิ บางนกแขวก และผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบัการจดังานฯ 
ขอขอบพระคุณ พระสงัฆราชยอหน์บอสโก ปัญญา กฤษเจรญิ พระสงัฆราชซลิวโีอ สริพิงษ์ จรสัศร ี คุณพ่อเสนอ ด าเนินสดวก 
อุปสงัฆราช เจา้อาวาสอาสนวหิารแม่พระบงัเกดิ คุณพ่อประสทิธิ ์รุจริตัน์ จติตาภบิาลฯ อาจารยเ์ชษฐ ชาวนาแกว้ ประธาน
ชมรมผูสู้งอายุสงัฆมณฑลราชบุร ีคณะกรรมการจดังานฯ และท่านทีม่ไิดเ้อย่นาม รวมทัง้บรรดาผูสู้งอายุระดบัสงัฆมณฑลและ
ผูม้นี ้าใจดทีุกทา่นทีส่นบัสนุนการด าเนินงานในการจดังานชมุนุมผูสู้งอายคุาทอลกิระดบัชาตใินปีนี้... 

ปีหน้าพบกันที่     
สุราษฎร์ธานี    
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พ่ีน้องครสิตชนท่ีรักทุกท่าน 
 

 

 “วนัผูส้งูอายแุห่งชาติ” ภาครฐัโดยกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์
ก าหนดแนวคดิภายใตห้วัขอ้ “สงูวยั สูงคณุค่า ร่วมพฒันาประเทศไทยสู่ประชารฐั” ทีใ่หค้วามส าคญัต่อ         
การเตรยีมความพรอ้มสู่สงัคมผูสู้งอายุ โดยผลกัดนัมาตรการรองรบัสงัคมผูสู้งอายุ 4 มาตรการ ประกอบดว้ย 
   1)  การส่งเสรมิการจา้งงานผูสู้งอายุ มเีป้าหมายใหผู้สู้งอายุทัง้ในและนอกระบบ มรีายไดแ้ละมงีานท า 
          เพิม่ขึน้ 39,000 อตัรา ในปี 2560 

     2)  การสรา้งทีพ่กัอาศยัส าหรบัผูสู้งอายุ         
    3)  สนิเชือ่ทีพ่กัอาศยัส าหรบัผูสู้งอายุ และ         
    4)  การบูรณาการระบบบ าเหน็จบ านาญ และขบัเคลื่อนนโยบายประชารฐัเพือ่สงัคม (E6)   
 

  จากนโยบายภาครฐัดงักลา่ว พ่อเหน็วา่พระศาสนจกัรคาทอลกิไทย ควรร่วมกนัผลกัดนั ส่งเสรมิ และตระหนกั
ถงึพลงัผูสู้งอายุ ยกย่องและเชดิชผููสู้งอายุทีม่ปีระสบการณ์ ความรู ้ความสามารถ ดว้ยการเป็นแบบอย่างทีด่ ี                      
ในสงัคมและพระศาสนจกัร โดยบูรณาการความร่วมมอืกนัของทกุภาคส่วน ตัง้แต่ระดบัครอบครวัชมุชนทอ้งถิน่ 
ในการพฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายุ เพือ่ความพรอ้มทีจ่ะกา้วไปสู่สงัคม “สูงวยั สูงคุณคา่ ร่วมพฒันาประเทศไทย  
สู่ประชารฐั”  
  โอกาสวนัผูสู้งอายุแห่งชาต ิ(13 เมษายน 2561) คบืใกลเ้ขา้มาอกีปีหนึ่ง จงึขอเชญิชวนทุกทา่นร่วมใส่ใจ          
โดยเฉพาะการพฒันาดา้นจติใจ โดยใหค้วามส าคญักบัผูสู้งวยั ซึ่งเป็นเสาหลกัของพระศาสนจกัร ร่วมกนัท าให้
แผนงานของกฤษฎกีาสมชัชาใหญ่ของพระศาสนจกัรคาทอลกิในประเทศไทย ครสิตศกัราช 2015"ศษิยพ์ระครสิต ์
เจรญิชวีติประกาศขา่วดใีหม"่ เจรญิกา้วหน้า เตม็ไปดว้ยคุณค่าแห่งประเพณงีามของสงัคมไทย ร่วมสบืสานแผน 
พฒันาของประเทศชาตติ่อผูสู้งวยั รกัษาไวซ้ึง่คา่นิยม ทีร่่วมแสดงออกต่อความกตญัญูรูคุ้ณ ท าใหสู้งวยัสงูคุณค่า 
เป็นกจิเมตตา ความรกั ทีร่่วมแสดงออกจากใจจรงิของเราแต่ละคน และร่วมพฒันาประเทศไทยสู่ประชารฐั   
  พ่อหวงัวา่ทกุหน่วยงานทีด่ าเนนิงานและกระท าต่อผูสู้งอายุ จะเป็นพลงัยิง่ใหญ่ ชว่ยขบัเคลื่อนค ้าจนุสงัคมไทย
ใหสู้งคุณคา่มากยิง่ขึน้ เพราะเราคนไทยไม่ทอดทิง้กนั 
 

สาส์นพระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา                            สาส์นพระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา                            สาส์นพระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา                               
   โอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ.2561                                                                

  “สูงวัย สูงคุณค่า ร่วมพัฒนาประเทศไทยสู่ประชารัฐ” 

   (พระสงัฆราชฟิลิป บรรจง  ไชยรา)                                                                                                  
     ประธานคณะกรรมการคาทอลกิเพือ่การพฒันาสงัคม                                                                                           

แผนกสุขภาพอนามยั 



คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สงูอายุ คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สงูอายุ คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สงูอายุ    

  แผนกสขุภาพอนามยั จดัประชมุคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูส้งูอายุ                  
ครัง้ที ่2/2018 เมื่อวนัพุธที ่19 มนีาคม 2018 ทีศู่นยอ์ภบิาลคามลิเลยีน ลาดกระบงั     

น าโดย คณุพ่อไพรชั ศรีประเสริฐ ผูอ้ านวยการแผนกสขุภาพอนามยั และจติตาภบิาลคณะอนุกรรมการฯ                              
คณุพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธานฯ คณุพ่อรงัสนัต์ วงอาษา จติตาภบิาลฯสงัฆมณฑลอุบลราชธานี 
รว่มดว้ย คณะอนุกรรมการผูส้งูอายุระดบัชาต ิเขา้รว่มประชมุฯรวม  22 ท่าน..               
 เริม่การประชมุฯ ประธานน าสวดภาวนาเปิดการประชมุฯ ร าพงึพระวาจา และพจิารณา 
ประเดน็ส าคญัๆ  + เรือ่งแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบโดย กรรมการ ผูแ้ทนแต่ละสงัฆมณฑล 
รายงานผลการด าเนนิงาน / กจิกรรม และโครงการตามแผนปฏบิตังิาน 
ประจ าปี 2018 ทัง้ 10 สงัฆมณฑล  + รบัรองรายงานการประชมุ 
ครัง้ที ่1/2018  + คณะกรรมการรว่มกนัพจิารณาและรบัรองรายชือ่ 
“ผูส้งูอายคุาทอลกิตวัอย่าง” และ “ลกูกตญัญูต่อบพุการ”ี ระดบัชาต ิ
รวม 35 ท่าน ทีไ่ดร้บัการประกาศเกยีรตคิุณจากสภาพระสงัฆราชฯ 
และใบพรพระสนัตะปาปา ในงานชมุนุมผูส้งูอายฯุ ครัง้ที ่13/2018 ณ 
อาสนวหิารแมพ่ระบงัเกดิ บางนกแขวก อ.บางคนท ีจ.สมทุรสงคราม     
 จากนัน้  ผูแ้ทนอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ มอบเงนิออมวนัละบาท 
งวดที ่1/2018 (ต.ค.-ธ.ค.2017) เพิม่เตมิ และผูแ้ทนนครราชสมีา 
มอบเงนิออมวนัละบาท ในโครงการจติอาสาหาทนุชว่ยงานผูส้งูอายุ 
งวดที ่2/2018 (ต.ค.-ธ.ค.2018) โดยม ีคุณพอ่ไพรชั และ คุณพ่อวโิรจน์ เป็นผูร้บัมอบ 
ซึง่จะรวบรวมเงนิออมทัง้ 2 งวด เพื่อน าไปจดัสรรใหเ้จา้ภาพจดังานชมุนุมผูส้งูอายฯุ 
ระดบัชาต ิ30% ใชส้ าหรบัการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผูส้งูอายุ                 
30% คนืกลบัใหส้งัฆมณฑล เพือ่ใชใ้นกจิการผูส้งูอายุ และ                                           
40% ส าหรบังานชมุนุมผูส้งูอายุคาทอลกิระดบัชาต ิครัง้ที ่13                        
อาจารยเ์ชษฐ ชาวนาแก้ว ประธานชมรมผูส้งูอายุคาทอลกิ 
สงัฆมณฑลราชบุร ี และ อาจารยธ์ญัญา ศิโรรตัน์ธญัโชค 

ผูป้ระสานงานผูส้งูอายฯุสงัฆมณฑลราชบุร ีชีแ้จงการจดังานชมุนุมผูส้งูอายุ ครัง้ที ่13/2018 (ตามเอกสาร)     
 งานชมุนุมผูส้งูอายุฯจดัขึน้ระหวา่งวนัศกุรท์ี ่27 ถงึ วนัเสารท์ี ่28 เมษายน 2018 ณ อาสนวหิารแม่พระบงัเกดิ บางนกแขวก 
จ.สมุทรสงคราม สงัฆมณฑลราชบุร ีโดยเรยีนเชญิ พระสงัฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรสัศรี ประธานคณะกรรมการคาทอลกิเพือ่ 
ครสิตชนฆราวาส สภาพระสงัฆราชฯ เป็นประธานพธิเีปิดงานชมุนุมฯ  พระสงัฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประธาน 

พธิบูีชาขอบพระคุณ .. ภายในงาน คาดวา่จะมผีูส้งูอายคุาทอลกิฯเขา้รว่มงานประมาณ 1,600 คน ทีม่า 
รว่มโมทนาคุณพระ เป็นหนึ่งเดยีวกนัในความรกั รว่มเวทแีสดงศกัยภาพ รบัการประกาศเกยีรตคิณุ เป็น 
ผูส้งูอายุคาทอลกิตวัอย่าง ลกูกตญัญูต่อบพุการ ีระดบัชาตปิระจ าปี 2018 รบัใบพรพระสนัตะปาปาฟรงัซสิ 
ซึง่ถอืเป็นพระพรส าหรบัชวีติครสิตชน..  หลงัจบการประชมุฯ ไดร้ว่มแสดงความยนิดกีบัคณะกรรมการฯ 
ทีม่วีนัคลา้ยวนัเกดิในชว่งเดอืนธนัวาคม 2017 - มนีาคม 2018 ขอพระอวยพรใหท้กุท่านมสีขุภาพแขง็แรง 
ขอภารกจิทีพ่ระองคท์รงประทานใหท้กุท่านประสบความส าเรจ็ดว้ยเทอญ.. >> 

“จากน้ีไป ขอให้ทุกคนได้รอรับการเปลี่ยนแปลง” 
“ขอให้ความรกัมาจากใจจริง จงเกลียดชังส่ิงที่ชั่ว 

จงยึดมั่นในส่ิงที่ดี” (โรม 12:9)  
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กิจกรรมงานผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลกิจกรรมงานผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลกิจกรรมงานผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล   

        แผนกอภิบาลผูส้งูอาย ุอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ และ เครือข่ายชมรมผูส้งูอาย ุ                                      
อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ น าโดย คณุพ่อธนันชยั กิจสมคัร จติตาภบิาลงานผูส้งูอายฯุ                         
จดัประชมุคณะกรรมการผูส้งูอายฯุระดบัสงัฆมณฑล และระดบัเขตต่างๆ ของอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ  
สรปุไดด้งันี้  1) ชมรมผูส้งูอายุอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ เขต 1 จดัประชมุคณะกรรมการผูส้งูอายุ 
ณ วดัเซนตห์ลยุส ์เมือ่วนัที ่1 มนีาคม 2018 น าโดย คณุเดชาธร พ่วงแก้ว ประธานชมรมฯ 
เพื่อคดัเลอืกลกูกตญัญูต่อบพุการ ีระดบัชาต ิไดแ้ก่ นางสาวฟีโลมนีา ดวงพร กระทอง และ  

จดังานศลีเจมิผูส้งูอายุ ณ วดัแม่พระปฏสินธนิิรมลแห่งเหรยีญอศัจรรย ์
(โรงหมู) พรอ้มมอบใบประกาศนียบตัรใหก้บัลกูกตญัญูต่อบพุการ ีและ 
ผูส้งูอายุตวัอยา่ง ระดบัเขต ม ีคณุพ่อไพรชั ศรีประเสริฐ เป็นประธาน 
พธิบูีชาขอบพระคุณ มพีระสงฆ ์9 ท่าน และผูเ้ขา้รว่มฯ รวม 199 ท่าน 
..เมื่อวนัที ่11 เมษายน 2018      
2) จดัประชมุคณะกรรมการผูส้งูอายุอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ ณ 
วดันกับุญอนันา ท่าจนี จ.สมทุรสาคร  เมื่อวนัที ่13 มนีาคม 2018 เพื่อ   
+ รายงานกจิกรรมและความเคลือ่นไหวของแต่ละเขต  + แจง้และตดิตาม 
โครงการจติอาสาหาทุนชว่ยงานผูส้งูอายุ (เงนิออมวนัละบาท) ระดบัชาต ิ
และกองทุนผูส้งูอายุอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ + ตดิตามการเตรยีม            
การแสดง เพื่อไปแสดงทีง่านชมุนุมผูส้งูอายุระดบัชาต ิครัง้ที ่13  ณ 
อาสนวหิารแมพ่ระบงัเกดิ บางนกแขวก สงัฆมณฑลราชบุร ี+ สรปุรายชือ่ผูส้งูอายุ 

ตวัอย่าง และ ลกูกตญัญูบุพพการ ีเพือ่เขา้รบัเกยีรตบิตัร และใบพรพระสนัตะปาปา ในงานชมุนุมผูส้งูอายุระดบัชาต ิ+ ประเมนิ 
จ านวนผูเ้ขา้รว่มสมัมนาบุคลากรผูท้ างานผูส้งูอายุแต่ละวดั/เขต + ส ารวจจ านวนผูส้งูอายุทีม่อีายุ             
90 ปีขึน้ไป เป็นรายวดัของแต่ละเขต เพื่อสรปุและมอบเกยีรตบิตัร  3) ชมรมผูส้งูอายฯุ เขต 6 จดังาน  
ชมุนุมผูส้งูอายฯุ ณ วดัพระครสิตประจกัษ์ เกาะใหญ่ พระนครศรอียุธยา เมือ่วนัที ่14 เมษายน 2018 
คณุพ่อไพฑรูย ์หอมจินดา เป็นประธานมอบใบประกาศนียบตัรแก่ผูส้งูอายคุาทอลกิตวัอยา่ง 4 ท่าน 

ลกูกตญัญูต่อบพุการ ี5 ท่าน มพีระสงฆ ์6 ท่าน ผูเ้ขา้รว่มงานฯ 200 ท่าน ..          
4) คณะกรรมการผูส้งูอายุอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ รว่มงานชมุนุมผูส้งูอายุคาทอลกิ 

ระดบัชาต ิครัง้ที ่13/2018 ณ อาสนวหิารแมพ่ระบงัเกดิ บางนกแขวก 
ระหวา่งวนัที ่27 - 28 เมษายน 2018 มสีมาชกิฯรว่มงาน 850 ท่าน. .           
5) ประชมุคณะกรรมการผูส้งูอายุเขต 5 ณ วดัพระครสิตกษตัรยิ ์นครปฐม 
เมื่อวนัที ่26 เมษายน 2018  + รายงานความคบืหน้าการเป็นเจา้ภาพ 
งานชมุนุมผูส้งูอายุระดบัสงัฆมณฑล จะจดัขึน้ในวนัที ่21 กรกฎาคม 2018 
ณ วดันกับุญเปโตร สามพราน + แจง้รายชือ่ผูส้งูอายุคาทอลกิตวัอย่าง และ 
ลกูกตญัญู  + รวบรวมรายชือ่ผูเ้ขา้รว่มงานชมุนุมผูส้งูอายุระดบัชาต ิ
ในวนัที ่27 - 28 เมษายน 2018 ณ อาสนวหิารแม่พระบงัเกดิ บางนกแขวก 
+ แจง้รายชือ่ตวัแทนผูส้งูอายุของแต่ละวดั เพื่อเขา้รว่มสมัมนาบคุลากร   
ผูท้ างานผูส้งูอายุ จดัขึน้ในวนัที ่24 - 26 พฤษภาคม 2018 ณ บา้นผูห้วา่น                   
+ แจง้รายชือ่ผูส้งูอายทุีเ่ขา้มาอยู่ใหม่ /ยา้ยถิน่ฐาน หรอืเสยีชวีติ                   
+ แจง้รายชือ่ผูส้งูอายทุีต่อ้งการความชว่ยเหลอื + รายงานความเคลือ่นไหว 
ของแต่ละวดั  + รวบรวมเงนิจติอาสาชว่ยงานผูส้งูอายุ +ปรกึษาและตดิตาม 
เรือ่งการแสวงบุญ ณ อาสนวหิารอคัรเทวดาราฟาแอล สมุทรปราการ …>> 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ   
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ชมรมผูส้งูอายคุาทอลิกสงัฆมณฑลเชียงใหม่    

   จดัประชมุคณะกรรมการผูส้งูอายุสงัฆมณฑลเชยีงใหม่ ครัง้ที ่2/2018 เมื่อ             
วนัที ่7 เมษายน 2018 ณ ศูนยส์งัฆมณฑลเชยีงใหม่ น าโดย คณุพ่อเอกชยั ผลวารินทร ์
ผูอ้ านวยการแผนกสขุภาพอนามยั คณุทศันีย ์ทมุกานนท ์ประธานชมรมผูส้งูอายุฯ 
คณุประภา วงศจ์อมพร ผูป้ระสานงานชมรมผูส้งูอายุสงัฆมณฑลเชยีงใหม่ การประชมุ 
ครัง้นี้ เพื่อตดิตามแผนกจิกรรมทีไ่ดว้างไว ้และปรกึษาการจดักจิกรรมชมุนุมผูส้งูอายุคาทอลกิระดบัสงัฆมณฑล 
เชยีงใหม่ จากทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นแผนกจิกรรมคอื วนัที ่27 - 28 กรกฎาคม 2018 แต่เนื่องจากตรงกบังานของ 
สงัฆณฑลฯ คณะกรรมการมมีตเิลือ่นจดังานฯไปเป็น วนัที ่28 - 29 กนัยายน 2018 และตดิตามสมาชกิทีจ่ะไป 
เขา้รว่มงานชมุนุมผูส้งูอายุคาทอลกิระดบัชาต ิครัง้ที ่13/2018 ณ อาสนวหิารแมพ่ระบงัเกดิ บางนกแขวก 

ผูส้งูอายุสงัฆมณฑลเชยีงใหม่ ทีส่ง่ชือ่ไปเขา้รว่มแลว้จ านวนทัง้หมด 49 คน ..>> 

๘  

 > ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย : 
 

วนัเสารท่ี์ 19 พฤษภาคม  2018 :  ประชมุคณะกรรมการชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย           
                       ครัง้ที ่2/2018 ณ หอ้งประชมุ ชัน้ 11 อาคารรวมจติรเพยีรธรรม   
                       โรงพยาบาลเซนตห์ลยุส ์สาทรใต ้ 
> คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ 
 

วนัพธุท่ี 20 มิถนุายน 2018     :    ประชมุคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูส้งูอายุ ครัง้ที ่3/2018 ณ      
              หอ้งประชมุชัน้ 2  ศูนยอ์ภบิาลคามลิเลยีน ลาดกระบงั กรงุเทพฯ  

เพือ่ใหข้า้พเจา้จะไดรู้จ้กัพดูจาใหก้ าลงัใจแก่ผูเ้หน็ดเหนือ่ย (อสย 50:4-9)  

        ชมรมผูส้งูอายสุงัฆมณฑลราชบุรี  จดัประชมุประมวลความพรอ้ม 
และตดิตามงานการเป็นเจา้ภาพจดังานชมุนุมผูส้งูอายุคาทอลกิระดบัชาต ิ
ประจ าปี 2018 เมื่อวนัที ่23 มนีาคม 2018 ทีห่อ้งประชมุบา้นพกัพระสงฆ ์
วดัอาสนวหิารแม่พระบงัเกดิ บางนกแขวก จ.สมทุรสงคราม น าโดย                            
       คณุพ่อเสนอ ด าเนินสดวก อุปสงัฆราช สงัฆมณฑลราชบุร ีเป็น 

ประธานการประชมุฯโดยม ีคณุพ่อไพรชั ศรีประเสริฐ ผูอ้ านวยการแผนกสขุภาพอนามยั 
คณุพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูส้งูอายุ รว่มดว้ย 
คณุพ่อปิยะศกัด์ิ ว่องไว ผูช้ว่ยจติตาภบิาลฯ คณุพ่อสเุทพ ภผูา ทีป่รกึษาชมรมฯ 
คณุพ่อสนธยา ไทยสนธิ ผูช้ว่ยเจา้อาวาสวดัอาสนวหิารแมพ่ระบงัเกดิ  
คณุชานนท ์สริุยะฉันทนานนท ์ผูอ้ านวยการ และ ตวัแทนกรรมการสภาภบิาลวดั 
พรอ้มดว้ย อาจารยเ์ชษฐ ชาวนาแก้ว ประธาน ชมรมผูส้งูอายสุงัฆมณฑลราชบุร ี
และคณะกรรมการเครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุระดบัวดั เขา้รว่มประชมุฯ รวมทัง้สิน้ 60 คน ซึง่ถอืเป็นการประชมุสามญั 
ชมรมผูส้งูอายุสงัฆมณฑล ครัง้ที ่2/2018 และตดิตามความพรอ้มการเตรยีมการจดังานชมุนุมเป็นครัง้ทีส่อง โดย 
คาดวา่จะมผีูส้งูอายคุาทอลกิจากทัว่ประเทศจ านวน 1,800 คน ลงทะเบยีนมารว่มงาน ทัง้นี้ทีป่ระชมุมกีารนดัหมาย 
และตดิตามความพรอ้มในดา้นสถานทีจ่ดังาน ดา้นสถานทีพ่กัของกลุม่ผูส้งูอายฯุทีเ่ดนิทางมารว่มงาน ดา้นอาหาร 
ดา้นพธิกีรรม และพธิกีาร การลงทะเบยีนและของทีร่ะลกึในงานฯ ดา้นงบประมาณ ดา้นการประสานงาน และการ 
บรกิารดา้นสขุภาพอนามยัในวนังานทัง้สองวนั โดยจดัทมีแพทย ์พยาบาล จติอาสาเวชบุคคลคาทอลกิประทศไทย 

และเวชบุคคลสงัฆมณฑลราชบุร ีซึง่การเตรยีมงานมคีวามกา้วหน้าไปมาก.. สงัฆมณฑลราชบุร ีมคีวามมุ่งมัน่ตัง้ใจในการเป็น 
เจา้ภาพทีด่เีพือ่ผูส้งูวยัทกุท่าน โดยไดร้บัการสนบัสนุนอย่างเอาใจใสข่อง พระคณุเจ้ายอหน์บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ  ประมขุ 
สงัฆมณฑลราชบุร ีและความรว่มมอืรว่มใจของทกุฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง ภายใตก้ารน าของ คุณพอ่เสนอ ด าเนินสดวก อุปสงัฆราชและ 
ประธานคณะกรรมการด าเนินงานในครัง้นี้ ..> 

สังฆมณฑลราชบุรีสังฆมณฑลราชบุรีสังฆมณฑลราชบุรี   

สังฆมณฑลเชียงใหม่สังฆมณฑลเชียงใหม่สังฆมณฑลเชียงใหม ่  
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ปฏิทินกิจกรรม 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%A9%E0%B8%90?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%B2%
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%B2%
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%B2%
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%8B%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%83%
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D?source=feed_text
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        ชมรมผูส้งูอายสุงัฆมณฑลราชบุรี  จดัประชมุประมวลความพรอ้ม 
และตดิตามงานการเป็นเจา้ภาพจดังานชมุนุมผูส้งูอายุคาทอลกิระดบัชาต ิ
ประจ าปี 2018 เมื่อวนัที ่23 มนีาคม 2018 ทีห่อ้งประชมุบา้นพกัพระสงฆ ์
วดัอาสนวหิารแม่พระบงัเกดิ บางนกแขวก จ.สมทุรสงคราม น าโดย                            
       คณุพ่อเสนอ ด าเนินสดวก อุปสงัฆราช สงัฆมณฑลราชบุร ีเป็น 

ประธานการประชมุฯโดยม ีคณุพ่อไพรชั ศรีประเสริฐ ผูอ้ านวยการแผนกสขุภาพอนามยั 
คณุพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูส้งูอายุ รว่มดว้ย 
คณุพ่อปิยะศกัด์ิ ว่องไว ผูช้ว่ยจติตาภบิาลฯ คณุพ่อสเุทพ ภผูา ทีป่รกึษาชมรมฯ 
คณุพ่อสนธยา ไทยสนธิ ผูช้ว่ยเจา้อาวาสวดัอาสนวหิารแมพ่ระบงัเกดิ  
คณุชานนท ์สริุยะฉันทนานนท ์ผูอ้ านวยการ และ ตวัแทนกรรมการสภาภบิาลวดั 
พรอ้มดว้ย อาจารยเ์ชษฐ ชาวนาแก้ว ประธาน ชมรมผูส้งูอายสุงัฆมณฑลราชบุร ี
และคณะกรรมการเครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุระดบัวดั เขา้รว่มประชมุฯ รวมทัง้สิน้ 60 คน ซึง่ถอืเป็นการประชมุสามญั 
ชมรมผูส้งูอายุสงัฆมณฑล ครัง้ที ่2/2018 และตดิตามความพรอ้มการเตรยีมการจดังานชมุนุมเป็นครัง้ทีส่อง โดย 
คาดวา่จะมผีูส้งูอายคุาทอลกิจากทัว่ประเทศจ านวน 1,800 คน ลงทะเบยีนมารว่มงาน ทัง้นี้ทีป่ระชมุมกีารนดัหมาย 
และตดิตามความพรอ้มในดา้นสถานทีจ่ดังาน ดา้นสถานทีพ่กัของกลุม่ผูส้งูอายฯุทีเ่ดนิทางมารว่มงาน ดา้นอาหาร 
ดา้นพธิกีรรม และพธิกีาร การลงทะเบยีนและของทีร่ะลกึในงานฯ ดา้นงบประมาณ ดา้นการประสานงาน และการ 
บรกิารดา้นสขุภาพอนามยัในวนังานทัง้สองวนั โดยจดัทมีแพทย ์พยาบาล จติอาสาเวชบุคคลคาทอลกิประทศไทย 

และเวชบุคคลสงัฆมณฑลราชบุร ีซึง่การเตรยีมงานมคีวามกา้วหน้าไปมาก.. สงัฆมณฑลราชบุร ีมคีวามมุ่งมัน่ตัง้ใจในการเป็น 
เจา้ภาพทีด่เีพือ่ผูส้งูวยัทกุท่าน โดยไดร้บัการสนบัสนุนอย่างเอาใจใสข่อง พระคณุเจ้ายอหน์บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ  ประมขุ 
สงัฆมณฑลราชบุร ีและความรว่มมอืรว่มใจของทกุฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง ภายใตก้ารน าของ คุณพอ่เสนอ ด าเนินสดวก อุปสงัฆราชและ 
ประธานคณะกรรมการด าเนินงานในครัง้นี้ ..> 

+ วดัพระหฤทยัของพระเยซเูจ้า ขลุง จดักจิกรรมวนัผูส้งูอายโุอกาส 
วนัสงกรานต ์รว่มกบัเทศบาลเมอืงขลงุ ทีศ่นูยพ์ฒันาคุณภาพผูส้งูอายุ 
อ าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบุร ีเมื่อวนัที ่11 เมษายน 2018                                          
+ วดันักบุญวินเซนต์ เดอปอล เขาขาด  จดักจิกรรมวนัผูส้งูอายุ 
โอกาสวนัสงกรานต ์เมื่อวนัที ่13 เมษายน 2018                                       
+ วดัเซนต์ปอล แปดร้ิว จดักจิกรรมวนัผูส้งูอายุโอกาสวนัสงกรานต ์
เมื่อวนัที ่13 เมษายน  2018 ..                                                                      

+ งานชมุนุมผูส้งูอายแุขวงปราจีนบุรี โอกาสวนัสงกรานต ์ 
วนัครอบครวัและวนัผูส้งูอายโุดย วดัพระผูไ้ถ่ เสาวภา เป็น 
เจา้ภาพ ดา้นสถานทีจ่ดังานระดบัแขวง และมคีณะกรรมการ 
กลุม่ผูส้งูอายุสงัฆมณฑลจนัทบุร ีคอื คณุบุญไทย  เอ่ียมสะอาด ประธานกลุม่ผูส้งูอายุ 
สงัฆมณฑลจนัทบุร ีคุณนจิจา ฝ่นเรอืง เหรญัญกิ คุณวนัทนา เอา้เจรญิ ผูป้ระสานงาน 

คุณชาตร ีเอีย้พนิ เจา้หน้าทีป่ระชาสมัพนัธ ์และ คุณจตันวด ีฝ่นเรอืง 
ไปรว่มงานฯ เมื่อวนัที ่13 เมษายน  2018   
+ วดัพระหฤทยัแห่งพระเยซเูจ้า ศรีราชา จดังานครอบครวัพระหฤทยั 
รว่มสบืสานประเพณสีงกรานต ์เมื่อวนัที ่15 เมษายน 2018                   
และในวนัเดยีวกนั  + วดันักบุญฟิลิปและยากอบ หวัไผ ่
(ชมรมผูส้งูอายุวดัหวัไผ ่องคก์รสาธารณประโยชน์) จดั         
งานวนัเทดิทนูผูส้งูอายุ ชมุชนวดัหวัไผ ่ครัง้ที ่26                           
+ โครงการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
ผูส้งูอาย ุ เทศบาลเมอืงขลงุ รว่มกบั 
ชมรมผูส้งูอายุศรหีฤทยัขลงุ 
(วดัพระหฤทยัแห่งพระเยซูเจา้) 
จดัทศันศกึษาดูงานนอกสถานที ่
จ.สมุทรสงคราม และ จ.ราชบุร ี
เมื่อวนัที ่19 - 21 เมษายน 2018  

        ชมรมผูส้งูอายวุดัหวัไผ่ องคก์รสาธารณประโยชน์  
จดัโครงการเยีย่มผูสู้งอายุตดิบา้น ตดิเตยีง ผูย้ากไร ้พรอ้มมอบ     
                     เครือ่งอุปโภค บรโิภค ในเขตชมุชนวดัหวัไผ ่                     
            น าโดย คณุพ่อสมภพ แซ่โก และ กรรมการ          
                     จติอาสา เยาวชน เมื่อวนัที ่6 มนีาคม 2018 ..     
                     คณุพ่ออิทธิพล หางสลดั และ กรรมการ จติอาสา เยาวชน ออกเยีย่ม 
            ผูส้งูอายุตดิบา้น ตดิเตยีง ผูย้ากไร ้ในเขตชมุชนฯ รว่มกบั              
                     ซสิเตอรค์ณะพระหฤทยัฯ และเดก็นกัเรยีนวดัพระหฤทยัแห่งพระเยซูเจา้ 
            ขลงุ  เมื่อวนัที ่5 เมษายน 2018  ..>>  

เครือข่ายชมรมผูส้งูอายคุาทอลิกระดบัวดั สงัฆมณฑลจนัทบุรี 
จดักิจกรรมวนัผูส้งูอายโุอกาสวนัสงกรานต์                      

สังฆมณฑลจันทบุรีสังฆมณฑลจันทบุรีสังฆมณฑลจันทบุรี   

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%A9%E0%B8%90?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%B2%
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%B2%
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%B2%
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%8B%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%83%
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D?source=feed_text


สังฆมณฑลนครราชสีมาสังฆมณฑลนครราชสีมาสังฆมณฑลนครราชสีมา   

     ชมรมผูส้งูอายคุาทอลิกสงัฆมณฑลนครราชสีมา  จดักจิกรรมระดบัวดัใน                   
เขตสงัฆมณฑลนครราชสมีา ในโอกาสวนัผูส้งูแห่งชาต ิซึง่ตรงกบั                                          
วนัสงกรานต ์(13 เมษายน 2018) ในแต่ละวดัไดจ้ดักจิกรรมต่างๆ เชน่             รด
น ้าขอพรจากผูส้งูอายุ เลน่กฬีา เลน่เกมส ์ฟ้อนร า รอ้งเพลง และ รว่ม

รบัประทานอาหารเทีย่งดว้ยกนั.. 
+ ผูส้งูอายุจากสงัฆมณฑลนครราชสมีา รว่มงานชมุนุมผูส้งูอายคุาทอลกิ 
ระดบัชาต ิครัง้ที ่13 ทีอ่าสนวหิารแมพ่ระบงัเกดิ บางนกแขวก ระหวา่ง              
วนัที ่27 - 28 เมษายน 2018 มผีูส้งูอายุจากสงัฆมณฑลนครราชสมีา เขา้รว่มงานทัง้หมด 115 คน..      
+ ผูส้งูอายุจากวดัปากชอ่งเป็นตวัแทนของสงัฆมณฑล ท าการแสดงบนเวท ี               

ชดุ “ละครอุปมาเรือ่งหญงิสาว 10 คน”  + พธิรีบัมอบ 
ใบประกาศเกยีรตคิุณ และ ใบพรพระสนัตะปาปา                                   
โรซา ประภสัสร ทองอดศิยั ผูส้งูอายุคาทอลกิตวัอย่าง                         
โรซา ชนนัธร โสภาล ีลกูกตญัญูต่อบพุการ ีประจ าปี 2018  ทัง้ 2 ท่าน เป็นสตับุรษุจาก             
วดัแม่พระคนกลางแจกจา่ยพระหรรษทาน (โคกปราสาท-ปราสาทพร) และชมรมผูส้งูอายุ
วดัโคกปราสาท-ปราสาทพร ไดร้บัโลร่างวลัชนะเลศิดเีด่นในการประกวดชมรมผูส้งูอายคุาทอลกิฯระดบัชาต ิ..> 

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี                           ชมรมผูส้งูอายคุาทอลิกสงัฆมณฑลสรุาษฎรธ์านี                                                                          
                                           ขยายเครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุระดบัวดั 2 วดั                           

1. วดัพระหฤทยั ระนอง มผีูป้ระสาน กรรมการ 2 ท่าน และ สว.วดันกับุญยอแซฟ ถ ้าสงิห ์ 
ซึง่เป็นวนัเดยีวกนัที ่พระสงัฆราชประธาน ศรีดารณุศีล อบรมรกัพระวาจา ขอขอบคุณ 
คุณพอ่เจา้วดั คณุพ่อวิเชียร ระดมกิจ ทีเ่ปิดโอกาสใหจ้ดัตัง้กลุม่ฯ เมื่อวนัที ่11 มนีาคม 2018     
2. วดันกับุญวนิเซนต ์เดอปอล พดุหง นครศรธีรรมราช  มผีูป้ระสานงาน และ                                 

กรรมการ 2 ท่าน ไปขยายงานผูส้งูอายุฯ เมือ่วนัที ่8 เมษายน 2018                                   
 + วนัที ่27 มนีาคม 2018  จดัประชมุคณะกรรมการผูส้งูอายฯุ ณ 
อาสนวหิารอคัรเทวดาราฟาแอล เพื่อเตรยีมการในเรือ่งการเดนิทาง                            
ไปรว่มงานชมุนุมผูส้งูอายุคาทอลกิระดบัชาต ิครัง้ที1่3/2018 ที ่                                 

อาสนวหิารแมพ่ระบงัเกดิ บางนกแขวก มผีูแ้ทนจาก อาสนวหิารอคัรเทวดาราฟาแอล 
วดัแม่พระองคอ์ปถุมัภ ์พนม วดันกับญฟุรงัซสิเซเวยีร ์ตรงั วดันกับุญฟรงัซสิอสัซซี ีพรตุะเคยีน                                           
วดันกับุญยอแซฟ ถ ้าสงิห ์ และ วดัแม่พระประจกัษ์เมอืงลรูด์ หาดใหญ่ เขา้รว่มประชมฯ ..  
+ เมื่อวนัที ่27 - 28 เมษายน 2018  คณุพ่อประเสริฐ สมงาม จติตาภบิาลผูส้งูอายุฯ  
คณุพ่อยอห์น แปรติ์เล่  และ ฆราวาสอกี 115 ท่าน รว่มงานชมุนุมผูส้งูอายฯุระดบัชาต ิ                

ครัง้ที ่13/2018 ทีอ่าสนวหิารแมพ่ระบงัเกดิ บางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม 
รว่มแสดงบนเวท ีชดุ “ระบ าบาตกิ” รวม 8 คน และรว่มแสดงความยนิดกีบั                            
ผูส้งูอายุคาทอลกิตวัอย่าง  นายโยเซฟ หลยุส ์วบูิลย ์วณชิยาพณชิย ์                             
ลกูกตญัญต่อบพุการ ี นางมารอีา ทพิยา เพช็รพราว  พรอ้มกบั รบัมอบธง 
การเป็นเจา้ภาพจดังานชมุนุมผูส้งูอายุคาทอลกิระดบัชาต ิครัง้ที ่14/2019                                
โดย คณุพอ่จติตาภบิาล ประธาน และผูป้ระสานงานชมรมผูส้งูอายุสงัฆมณฑล 

สรุาษฎรธ์านี รว่มรบัมอบธง โดยม ีพระสงัฆราช พระสงฆ ์รว่มเป็นสกัขพียานในพธิมีอบธงครัง้นี้ดว้ย ..>>                                                      
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ชมรมผูส้งูอายสุงัฆมณฑลอบุลราชธานี  น าโดย คณุพ่อรงัสนัต์ วงอาษา 
จติตาภบิาลงานผูสู้งอายุ ซิสเตอรนั์นทิดา ศรหีาบุญยงั  ผูช้ว่ยจติตาภบิาลฯ และ ตวัแทน 

ชมรมผูส้งูอายุฯระดบัวดั เขา้รว่มงานชมุนุมผูส้งูอายุคาทอลกิระดบัชาต ิครัง้ที ่13/2018 
ทีอ่าสนวหิารแม่พระบงัเกดิ บางนกแขวก ระหวา่งวนัที ่27 - 28 เมษายน 2018 ม ี
ผูเ้ขา้รว่มงานฯจากสงัฆมณฑล รวม 51 คน  มกีลุม่ผูส้งูอายุรว่มแสดงบนเวท ีชดุ 

“อุบลราชธานีศรวีนาลยั” รวม 10 คน พรอ้มรว่มแสดง 
ความยนิดกีบัผูส้งูอายุตวัอย่าง นายเปโตร จรญู ถาวร และ             
ลกูกตญัญู นายเปโตร เฉลมิพล เกดิสวสัดิ ์ ทีไ่ดร้บัใบประกาศ 
เกยีรตคิุณ และใบพรพระสนัตะปาปา                                                                               

+จดักจิกรรมเนื่องในโอกาสวนัผูส้งูอายุแห่งชาต ิ                     
ณ อาสนวหิารแมพ่ระนิรมลฯ และ ชมรมผูส้งูอายุ 
ต่างๆ ในระดบัวดั รว่มจดัพธิรีดน ้าขอพรผูส้งูอายุ 
เมื่อวนัอาทติยท์ี ่15 เมษายน 2018 ทีผ่า่นมา..                               

+ คุณพอ่รงัสนัต ์วงอาษา จดักจิกรรมใหค้วามรูก้บัผูส้งูอายุ         
ณ อาสนวหิารแมพ่ระนิรมลฯ หวัขอ้ “ LAUDATO SI 

ขอสรรเสรญิองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้”  เมื่อวนัที ่12 มนีาคม 2018 .>> 
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สังฆมณฑลอุบลราชธานีสังฆมณฑลอุบลราชธานีสังฆมณฑลอุบลราชธานี   

สังฆมณฑลอุดรธานีสังฆมณฑลอุดรธานีสังฆมณฑลอุดรธาน ี  

    ชมรมผูส้งูอายวุดัพระวิสทุธิวงศโ์พนสงู สงัฆมณฑลอดุรธานี  โดย 
โรงเรยีนผูส้งูอายุ วดัพระวสิทุธวิงศโ์พนสงู น าโดย คณุแมเ่ซียนศรี บุญทรพัย ์
ประธานชมรมผูส้งูอายุสงัฆมณฑลอุดรธานี ครวูราภรณ์ ภู่กงทอง ผูป้ระสานงาน 
ผูส้งูอายฯุ ใหก้ารตอ้นรบัคณะจากเทศบาลคลองไผ ่เมื่อวนัที ่8 มนีาคม 2018  
และระหวา่งวนัที ่5 - 16 มนีาคม 2018 รว่มโครงการจบหลกัสตูรการดูแลผูส้งูอายุ 

กระทรวงศกึษาธกิารและกระทรวงสาธารณสขุ หลกัสตูร 70 ชัง่โมง ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของ 
ความภาคภูมใิจของนกัเรยีนผูส้งูอายุที ่
จบหลกัสตูรการดูแลผูส้งูอายุ 70 ชัง่โมง 
..ขอขอบคุณ กระทรวงศกึษาธกิารและ 
กระทรวงสาธารณสขุ ทีร่ว่มกนัสรา้ง 
หอ้งเรยีนทีม่ชีวีติ และสรา้งจติทีร่กัและรบัใชใ้หก้บั 

นกัเรยีนผูส้งูอายุวดัพระวสิทุธวิงศ ์โพนสงู ขอบพระคุณอาจารย ์พยาบาล 
ทุกท่านทีม่าใหค้วามรู ้และแบ่งปันสิง่ดีๆ ใหก้บัผูส้งูอายุ...                                              
+ เมื่อวนัที ่27 - 28 เมษายน 2018  คณุพ่อเปรม คณุโดน จติตาภบิาล             
งานผูส้งูอายุ สงัฆมณฑลอุดรธานี และผูส้งูอายุ รวมจ านวน 55 คน รว่มงาน 
ชมุนุมผูส้งูอายคุาทอลกิระดบัชาต ิครัง้ที ่13 ที ่อาสนวหิารแมพ่ระบงัเกดิ 
บางนกแขวก สงัฆมณฑลราชบุร ีและแสดงบนเวท ี“ดว้ยพลงัศรทัธาพาสขุใจ” 
ผูแ้สดงรวม 12 คน พรอ้มรว่มแสดงความยนิดกีบั 

ผูส้งูอายุตวัอยา่ง นางมารอีามกัดาเลนา บวัลอย อนินอก  
ลกูกตญัญูต่อบพุการ ีนางเทเรซา สขุศริ ิอนิธเิสน  
ทีไ่ดร้บัใบประกาศเกยีรตคิุณ และใบพรพระสนัตะปาปา  
  ผูส้งูอายุทุกคนทีไ่ปรว่มงานฯมคีวามสขุถว้นหน้า ..>>                                                                             
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คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือการพัฒนาสังคม ( แผนกสุขภาพอนามัย )                           
ขอพระประทำนพละก ำลังเป็นพิเศษแด.่.สุขภำพ ปร ชำญำณ ควำมสุข ควำมส ำเร็จ               

ในหน้ำท ่และงำนของพระทุกประกำรดว้ยเทอญ.. 

อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ   
 

      แผนกอภิบาลผูส้งูอายอุคัรสงัฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง น าโดย 
คณุพ่อชยัวิชิต บรรเทา จติตาภบิาลงานผูส้งูอายุฯ  จดัใหผู้สู้งอายุจาก 
ชมรมผูสู้งอายุวดัต่างๆ เดนิทางไปเขา้รว่มงานชมุนุมผูส้งูอายฯุระดบัชาต ิ
ครัง้ที ่13/2018 ทีอ่าสนวหิารแมพ่ระบงัเกดิ  บางนกแขวก เมื่อ                
วนัที ่27 - 28 เมษายน 2018 ผูเ้ขา้รว่มฯ 51 คน และรว่มแสดงบนเวท ี 
ชดุ “พณิแคนแดนสกล” รวม 15 คน ..> 

สังฆมณฑลนครสวรรค์สังฆมณฑลนครสวรรค์สังฆมณฑลนครสวรรค ์                                                                    ชมรมผูส้งูอายสุงัฆมณฑลนครสวรรค ์                          
                                        จดัสมาชกิผูสู้งอายุจากชมรมผูสู้งอายุ                                   
ระดบัวดั เขา้รว่มงานชมุนุมผูส้งูอายุฯระดบัชาต ิครัง้ที ่13/2018                                             
ทีอ่าสนวหิารแม่พระบงัเกดิ บางนกแขวก จงัหวดัสมุทรสงคราม                                                                   
เมื่อวนัที ่27 - 28 เมษายน 2018 สมาชกิเขา้รว่มฯ 80  คน และ                                                   
รว่มแสดงบนเวท“ีตน้ตระกูลไทย” น าโดย คณุชาตรี เปล่ียนพนัธุ ์                                                                    
ประธานชมรมผูส้งูอายุฯวดัพระนามกรเยซู บา้นแป้ง สงิหบุ์ร ีผูแ้สดงรวม 21 คน ..> 

  กรรมาธิการฝ่ายสงัคม สภาพระสงัฆราชคาทอลิกฯ (คาริตสั)                                                      
 ไดอ้อกแบบรณรงคท์ีเ่ป็นแผน่ไวนิลในนามคารติสั เวชบุคคล                                                                 
 ผูส้งูอายุ และสขุภาพอนามยั ในโอกาสงานชมุนุมผูส้งูอายคุาทอลกิ                                                   
ประจ าปี 2018 ครัง้ที ่13  ระหวา่งวนัที ่27 - 28 เมษายน 2018 ที ่                                                 
 อาสนวหิารแมพ่ระบงัเกดิ บางนกแขวก จงัหวดัสมุทรสงคราม                                        
 คณุพ่อไพรชั ศรีประเสริฐ ผูช้ว่ยกรรมาธกิารฝ่ายสงัคม สภาพระสงัฆราชฯ ไดม้อบ 

 แผน่ป้ายรณรงคเ์รือ่งไม่สบูไม่ดืม่ไม่เสพ และแผน่พบัอกีจ านวนมาก ใหก้บัผูแ้ทนเครอืขา่ย 
 ชมรมเวชบุคคลสงัฆมณฑลราชบุร ีเชยีงใหม่ จนัทบุร ีนครราชสมีา อุบลราชธานี และ                   
 ท่าแรฯ่ เพื่อใชต้ดิรณรงคใ์นนามหน่วยงานของพระศาสนจกัร จงึขอความรว่มมอืจากทาง                     
 กลุม่เวชบุคคล กลุม่ผูส้งูอายุ หากเมื่อทางเครอืขา่ยมจีดัเวท/ีงาน Events  ขอฝากให ้                            
 ชว่ยกนัจดัรณรงค ์และเมื่อเวลาเครอืขา่ยเวชบุคคลจดัออกหน่วยตามวดั ฯลฯ ชว่ยตดิแผน่ไวนิลบรเิวณ 
หน่วยฯ และแจกเอกสารรณรงค.์. นอกจากนี้ ฝากถ่ายรปูประชาสมัพนัธล์งในกลุม่ Line / Facebook ของแต่ละเครอืขา่ยดว้ย.>   

รณรงค์เลิกบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 



กิจกรรมงานเวชบุคคลระดับสังฆมณฑลกิจกรรมงานเวชบุคคลระดับสังฆมณฑลกิจกรรมงานเวชบุคคลระดับสังฆมณฑล   

                     ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกอบุลราชธานี                                 
  จดัหน่วยปฐมพยาบาลใหบ้รกิารตรวจสขุภาพโอกาสต่างๆในเขตวดัของ 

สงัฆมณฑลอุบลราชธานี  น าโดย คณุพ่อรงัสนัต์ วงอาษา จติตาธกิารเวชบุคคลฯอุบลราชธานี  
ซิสเตอรจ์นัทรจิ์ลา ตาสว่าง  ผูช้ว่ยจติตาธกิารฯ คณุนิภาพร บรูณกิจ ประธานชมรมฯ รว่มดว้ย 
คณะกรรมการ เจา้หน้าที ่พยาบาล จดัใหบ้รกิารตรวจสขุภาพ วดัความดนัโลหติ ใหค้ าปรกึษา :-                                      

+ ชมุชนบา้นกดุปลาขอ่  อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี (10 มนีาคม 2018)                     
+ โอกาสจดัอบรมใหค้วามรูก้บัผูส้งูอายุ “LAUDATO SI ขอสรรเสรญิ 
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” คุณเดอืนดารา เงนิงอก ใหค้วามรูก้ารดูแลสขุภาพ 
ณ อาสนวหิารแมพ่ระนิรมลฯ (12 มนีาคม 2018) + วดันกับุญยอแซฟ                                       
บา้นหนองทามน้อย อ.กนัทรารมย ์จ.ศรสีะเกษ (17 มนีาคม 2018)              
+งานสง่ คุณพ่อดาเนียล วรีะชยั บุญประสม สูอ่อ้มพระหตัถพ์ระเป็นเจา้ 

ณ อาสวหิารแม่พระนิรมล อุบล น าโดย แพทยห์ญงินงนลนิี จยัสนิ จติอาสา และ 
ทมีงาน ตลอดจนเยาวชนเวชบุคคลฯทีม่ารว่มใหบ้รกิารฯ  (27 มนีาคม 2018)                  

+ วดัแม่พระรบัสาร บา้นโนนมาล ี
อ.หนองพอก จ.รอ้ยเอด็ (7 เมษายน 2018) 
+ วดันกับุญเทเรซาแหง่พระกมุารเยซู 
กนัทรลกัษ ์จ.ศรสีะเกษ (26 เมษายน 2018)  
+  วดัอคัรเทวดามคีาแอล ซ่งแย ้อ.ไทยเจรญิ จ.ยโสธร  (5 พฤษภาคม 2018) ..>>                   
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สังฆมณฑลอุบลราชธานีสังฆมณฑลอุบลราชธานีสังฆมณฑลอุบลราชธานี   

สังฆมณฑลนครสวรรค์สังฆมณฑลนครสวรรค์สังฆมณฑลนครสวรรค ์  

                                     ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกนครสวรรค ์ ด าเนินการออกเยีย่ม                                        
          ชว่ยเหลอืผูพ้กิาร ผูป่้วย ผูย้ากไร ้และจดักจิกรรมในเขตสงัฆมณฑลนครสวรรค ์                          
         น าโดย อาจารยอ์รพิน แสงสว่าง ประธานชมรมเวชบุคคลสงัฆมณฑลนครสวรรค ์                               
                    + มอบยาสามญั ใหส้ถานธรรมหลวงพ่อขาว อ เมอืง นครสวรรค ์เพื่อน าไปดูแล                              
          รกัษาชาวบา้นผูย้ากไร ้(3 มนีาคม 2018) + มอบรถเขน็ใหผู้ทุ้พพลภาพ อ.อนิทรบุ์ร ี   
                         จ.สงิหบุ์ร ี(19 มนีาคม 2018) +น ารถเขน็ไปมอบใหเ้ดก็พกิารทอ่นลา่ง  
                    อายุ 8 ขวบ พกิารตกบา้นตัง้แต่ 2 ขวบ พกิารตัง้แต่นัน้มา พ่อกบัแม่               
                                             แยกทางกนั ฐานะยากจน ณ เทศบาลต าบลบางประมุง อ.โกรกพระ         
                                            จ.นครสวรรค์ และรบัเชญิใหค้วามรูใ้นเรือ่งการดูแลสขุภาพแกผู่ส้อูายุ                             

      ณ โรงเรยีนผูส้งูอายุ เทศบาลต าบลบางประมุง (28 มนีาคม 2018)                              
+  มอบผา้ห่มและเงนิจ านวน 5,000 บาท แด่ คณุพ่อพรชยั วิลาลยั เพื่อใหก้าร                     
สนบัสนุนการจดัค่ายค าสอน และชว่ยเหลอืผูร้อคอยโอกาส ณ วดัพระมารดา                                  
ชอ่แคบ อ าเภอพบพระ จงัหวดัตาก  (28 มนีาคม 2018) ..>>                                                         
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สังฆมณฑลราชบุรีสังฆมณฑลราชบุรีสังฆมณฑลราชบุรี   

  ชมรมเวชบคุคลคาทอลิกสงัฆมณฑลราชบรีุ จดัเขา้เงยีบฟ้ืนฟูจติใจ               
 สมาชกิเวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลราชบุร ีประจ าปี 2018 ระหวา่ง                                  
 วนัที ่10 - 11 มนีาคม 2018 ทีบ่า้นรมิน ้าเพชรบุร ีบา้นทีส่งบ  
 รม่รืน่ รม่เยน็ ของ ผศ.นพ.วรวฒิุ จรรยาวนิชย ์ทีป่รกึษาของ 
ชมรมเวชบุคคลสงัฆมณฑลราชบุร ีโดยม ีคณุพ่อวฒิุชยั บุญบรรลุ    

 ทีส่ละเวลาเดนิทางมาจากระยอง มาเป็นวทิยากรพเิศษใหก้บัสมาชกิฯ   
 โดยการน าของพระจติเจา้ใหเ้ราไดท้บทวน ไตรต่รองชวีติภายในของเรา  
 ตามภารกจิรกัและรบัใช ้ยงัเขม้แขง็ ออ่นแอ ทีต่อ้งการเวลาในการ  
 เยยีวยาไดอ้ย่างไร ? .. ในวนัทีส่องของการฟ้ืนฟูจติกลุม่เวชบุคคลฯ  
 ราชบุร ีร าพงึภาวนาเชา้รว่มกนั โดยการน าของซสิเตอรค์ามลิเลยีน                   
 2 ท่าน.ตัง้จติ ไตรต่รอง ทบทวนตนเอง พรอ้มรบัพระเยซูเจา้เขา้ประทบั                  
ในจติเรา และเราพรอ้มจะเดนิตามพระองคไ์ป ..สิง่ไม่ลมืคอื เกบ็ภาพ 

ประทบัใจเสมอ..พระกาย พระโลหติ อาหารทีจ่ าเป็นส าหรบับ ารงุ (เลีย้งวญิญาณเรา. 
โมทนาคุณพระทุกวนัเวลา ..เตอืนตนเองไวเ้สมอ)..>>  

สังฆมณฑลจันทบุรีสังฆมณฑลจันทบุรีสังฆมณฑลจันทบุรี   

                                ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสงัฆมณฑลจนัทบุรี                                     
        จดัหน่วยบรกิารสุขภาพโอกาสต่างๆในเขตสงัฆมณฑลฯ     
       น าโดย คณุพ่อชยัศกัด์ิ ไทยสนธิ จติตาธกิารชมรมเวชบุคคลฯ คณะกรรมการ                                             
                ศนูยอ์ภบิาลรกักางเขน จนัท ์หมอน้อย จติอาสา เยาวชน และสมาชกิเวชบุคคล              
       สงัฆมณฑลจนัทบุร ีใหบ้รกิารสขุภาพเบือ้งตน้แก่พีน้่องสตับุรษุทีม่ารว่มฉลองวดั        
   +    + วดันกับุญยอแซฟพนสันคิม ชลบุร ีผูร้ว่มออกหน่วย 5 ท่าน ผูร้บับรกิารตรวจ       
        วดัความดนัโลหติ 68 ท่าน ตรวจวดัระดบัน ้าตาล 5 ท่าน (17 มนีาคม 2018) 
                +           + บรกิารสขุภาพเบือ้งตน้ใหแ้กพ่ีน้่อง        
                      สตับุรษุทีม่ารว่มงานฉลองชมุชนความเชือ่     
                     วดันกับุญฟิลปิและยากอบ หวัไผ ่จ.ชลบุร ี     
                                   โดยมผีูร้ว่มใหบ้รกิารจ านวน 5 ท่าน                                                                    
                                พรอ้มทัง้บรกิารนวดผอ่นคลาย โดยหมอน้อย จ านวน 7 คน และ                               
             ทัง้ทีใ่หห้มอนวดพกิารสายตานวดอกี 1 ท่าน น าทมีโดยซสิเตอร ์          
             คณะรกักางเขนแห่งจนัทบุร ีมผีูร้บับรกิารตรวจวดัความดนัโลหติ                        
             64 คน ผูร้บับรกิารตรวจระดบัน ้าตาลในกระแสเลอืดจ านวน 3 คน                                            
                   (5 พฤษภาคม 2018) ..>>  

สังฆมณฑลเชียงใหม่สังฆมณฑลเชียงใหม่สังฆมณฑลเชียงใหม่   

ขอบคุณภาพจาก..คุณพนิดา แหวกวาร ี

                    ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสงัฆมณฑเชียงใหม ่จดัประชมุคณะกรรมการเวชบุคคลฯ น าโดย                         
คณุพ่อเอกชยั ผลวารินทร ์ ผูอ้ านวยการแผนกสขุภาพอนามยั รว่มดว้ย 
นายแพทยเ์ดชา ควูฒุยากร ประธานชมรมฯ และคณะกรรมการเวชบุคคลฯ 
เพื่อพจิารณากจิกรรมทีผ่า่นมา และทีจ่ะด าเนินการต่อไป ณ ศูนยส์งัฆมณฑล 
เชยีงใหม่ เมื่อวนัที ่7 เมษายน 2018 ..>> 
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อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ   

             ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกอคัรสงัฆมณฑลท่าแร-่หนองแสง   
   กลุ่มเวชบุคคลคาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลท่าแร่ เชญิชวนคณะแพทย ์พยาบาล 
จติอาสาเขา้รว่มออกหน่วยใหบ้รกิารดา้นสขุภาพและใหค้ าปรกึษาปัญหาสขุภาพ          
เบือ้งตน้ในโอกาส + ฉลองวดัแมพ่ระราชนิีแห่งสนัตภิาพ บา้นหนองกระตนั 

 อ าเภอกฉุินารายณ์  จงัหวดักาฬสนิธุ ์ โดย คณุพ่อศรชยั แสนสริุวงศ ์ 
 เจา้อาวาสวดัยนิดตีอ้นรบัศูนยส์งัคมพฒันา และเวชบุคคลอคัรสงัฆมณฑล 
ท่าแร-่หนองแสง ในการออกหน่วยใหบ้รกิารดา้นสขุภาพกบัพีน้่องสตับุรษุ 
ทีม่ารว่มงานฯ  โอกาสนี้ทางศูนยส์งัคมพฒันาทา่แรฯ่จดัมอบชดุยาสามญั 
ประจ าบา้น รถเขน็ 2 คนั ใหผู้ส้งูอายุ สง่มอบโดย คณุพ่อวีระเดช ใจเสรี 
อุปสงัฆราชฯ เป็นภารกจิรกัและรบัใช ้(17 มนีาคม 2018)                                           

+ ออกหน่วยฉลองอาสนวหิารอคัรเทวดามคีาแล ท่าแร ่
(วดัท่าแร)่ อ.เมอืง จ.สกลนคร และรว่มรณรงคไ์ม่สบู 
ไม่ดืม่ไม่เสพ เป็นนโยบายของชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯ 
ระดบัชาต ิ(5 พฤษภาคม 2018)                                      
+ ขอแสดงความยนิดกีบั นายวชัรินทร ์ ผิวเงิน ประธาน 

ชมรมผูส้งูอายุคาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลท่าแรฯ่ ในโอกาสไดร้บัใบประกาศ 
จากท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัสกลนคร ทีว่ดัพระธาตุเชงิชมุวรวหิาร (11 เมษายน 2018)..>>

สังฆมณฑลนครราชสีมาสังฆมณฑลนครราชสีมาสังฆมณฑลนครราชสีมา   
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสงัฆมณฑลนครราชสีมา                                 
                 รว่มกบั กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกโรงพยาบลเซนต์เมร่ี  

             ชมรมเวชบุคคลฯสงัฆมณฑลนครราชสมีา จดัโครงการตามแผนงานฯ                                          
                     1) จดัออกหน่วยแพทยป์ฐมพยาบาล โดยม ีคณะเซอร ์คณะผูบ้รหิาร แพทย ์                         
           พนกังาน สตับุรษุ และสมาชกิเวชบุคคลฯ รว่มออกหน่วยในโอกาสฉลองวดั                    
           บวชพระสงฆ ์และในโอกาสต่างๆ + วดันกับุญยอแซฟ บา้นโนนงิว้                                
                    อ.สีค่ ิว้ จ.นครรราชสมีา (4 มนีาคม 2018) + วดันกับุญยอแซฟ ไทรทม                                    
                    อ.หนองหงส ์จ.บุรรีมัย ์(10 มนีาคม 2018)                                                           
                    + วดันกับุญยอแซฟ บา้นหนั อ.สคีิว้ จ.นครราชสมีา                                                   
           (17 มนีาคม 2018)  + ชมุชนความเชือ่วดันกับุญยอแซฟ                                                                        
                     บา้นดอนทอย-หนองสนุก อ.อากาศอ านวย                                                               
                     จ.สกลนคร (19 มนีาคม 2018)        
            2) จดัประชมุคณะกรรมการชมรมเวชบุคคลฯ                                       
                      สงัฆมณฑลนครราชสมีา ครัง้ที ่1/2018  ณ   
            หอ้งประชมุแบรน์าแด๊ต ชัน้ 1 โรงพยาบาลเซนตเ์มรี ่                      

      เมื่อวนัที ่22 เมษายน 2018 เพื่อตดิตามเรือ่งสบืเนื่อง            
+ การเขา้รว่มประชมุเวชบุคคลฯระดบัชาต ิ                                                                    
+ สรปุภาพรวมการเป็นเจา้ภาพจดังานฟ้ืนฟูจติใจและประชมุใหญ่สามญั               
ประจ าปี 2017 ทีบ่า้นผูส้งูอายุราชสมีา  + การออกหน่วยปฐมพยาบาล ฯลฯ                 
+ เตรยีมโครงรา่งแผนปฏบิตังิาน / โครงการ ปี 2018 ฯลฯ ..>>  



 

         กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกวดัพระชนนีของพระเป็นเจ้า รงัสิต   
 เขตอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพ น าโดย                  
 นายแพทยป์ณต ย้ิมเจริญ  คณุวารณีุ ทรพัยม์าก 
(พยาบาลวชิาชพี โรงพยาบาลเซนตห์ลุยส)์ ร่วมดว้ย กลุ่มจติอาสาเวชบุคคลฯ 
วดัพระชนนีของพระเป็นเจา้ ใหบ้รกิารตรวจสุขภาพขัน้พืน้ฐานแก่สตับุรุษทีม่า 
ร่วมพธิบีูชาขอบพระคุณ (วนัอาทติย)์ เมื่อวนัที ่22 เมษายน 2018 ..>  

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพอัครสังฆมณฑลกรุงเทพอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ   

         แผนกสุขภาพอนามยั จดัท าแผนปฏบิตังิานประจ าปี 2018 ตามแผนยุทธศาสตรข์องพระศาสนจกัร                               
บทที ่5 เครือ่งมอืและมาตรการเพื่อฟ้ืนฟูการประกาศขา่วดขีึน้ใหม่ ยุทธศาสตรท์ี ่19 สรา้งและพฒันาองคก์รใหเ้ป็น
ปึกแผน่หนึ่งเดยีวกนัในการปฏบิตัพินัธกจิ ขอ้ 2. เพื่อใหอ้งคก์รคาทอลกิต่างๆ สรา้งเครอืขา่ยประสานสมัพนัธก์บั 
               องคก์รอื่นทัง้องคก์รภาครฐัและเอกชน เพื่อการแลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั                                     

                           < แผนปฎบิตังิานแผนกสขุภาพอนามยั > คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพ่ือผูส้งูอาย ุ                           
                       มอบให ้คณุธนันท์ฉาย สวิตต์นันตชยั กรรมการฯ เป็นตวัแทนองคก์รคาทอลกิ ในการ                 
        เขา้รว่มประชมุ / เสวนากบัองคก์รภาครฐั เอกชน และเครอืขา่ยผูท้ างาน    
        ดา้นสขุภาพ + วนัที ่23 มนีาคม 2018 รว่มงานวนัสงัคมสงเคราะห ์                      
                  แห่งชาตแิละวนัอาสาสมคัรไทยประจ าปี 2561                                                 
        ณ หอ้งรอยลั จบิลิี ่อมิแพค เมอืงทองธานี                                                                          
               + วนัที ่15 - 16 มนีาคม 2018 เขา้รว่มเวทสีาธารณะ “เสรมิพลงัภาค             
                                ประชาสงัคมเพื่อสงัคมสขุภาวะ” ณ                                                            
             ศูนยป์ระชมุสถาบนัวจิยัจฬุาภรณ์ หลกัสี ่                                           
                      + วนัที ่8 พฤษภาคม 2018 เขา้รว่มอบรม                                                       
ความรูค้วามเขา้ใจสทิธหิลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตใิหก้บัภาคประชาชนกลุม่ผูส้งูอายุ จดัโดย ส านกังานหลกัประกนัสขุภาพ           
แห่งชาต ิ(สปสช.) ณ โรงแรมเซน็ทรา บายเซน็ทาราศูนยร์าชการฯ แจง้วฒันะ กรงุเทพ ..>>      

     องคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization, WHO)  ก าหนดให ้วนัอนามยัโลก  (World Health Day) ตรงกบั                   
 วนัที ่7 เมษายนของทกุปี เป็นวนัทีอ่งคก์ารสหประชาชาต ิใชเ้ป็นโอกาสรณรงคก์บัสมาชกิ  
 ทุกประเทศ ใหป้ระชาชนและทุกภาคสว่นของสงัคมตระหนกัถงึความส าคญัของสขุภาพ ทัง้ในเรือ่ง  
 การควบคุม ป้องกนั แกปั้ญหาสขุภาพ และสง่เสรมิดา้นสขุภาพประชาชนอย่างทัว่ถงึและเท่าเทยีมกนั  
 เพราะการดูแลสขุภาพเป็นสิง่ทีส่ าคญัส าหรบัรา่งกาย ความเป็นอยูท่ีส่มบูรณ์ทัง้ทางรา่งกาย จติใจ               
 และสงัคม นัน่คอื ตอ้งมสีขุภาพกาย สขุภาพจติ และสขุภาพทางสงัคมครบทุกดา้น ดว้ยภาวะทีม่ ี 
 ความพรอ้มสมบูรณ์ทัง้ทางรา่งกาย คอื รา่งกายทีส่มบูรณ์แขง็แรง คลอ่งแคลว่ มกี าลงั ไม่เป็นโรค 

ไม่พกิาร มสีิง่แวดลอ้มทีส่ง่เสรมิสขุภาพ ...   

> คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสรมิงานเอดส์  
 

วนัจนัทรท่ี์ 28 พฤษภาคม  2018 :  ประชมุคณะอนุกรรมการคาทอลกิสง่เสรมิงานเอดส ์ 
                               และสมาชกิเครอืขา่ยฯ ครัง้ที ่1/2018 ณ ศูนยอ์ภบิาลคามลิเลยีน ลาดกระบงั กรงุเทพฯ                                                                                                      
วนัท่ี 29 -  31 พฤษภาคม  2018 :  กรรมาธกิารฝ่ายสงัคมฯ (คารติสั)  รว่มกบัมูลนิธแิบ่งปันชวีติ จดัอบรม   
                               เรือ่งนโยบายในการปกป้องคุม้ครองเดก็ ณ ศูนยอ์ภบิาลคามลิเลยีน ลาดกระบงั กรงุเทพฯ                                          

ปฏิทินกิจกรรม 


