พฤษภาคม - มิถุนายน 2018 (ฉ.3/2018)

กรรมาธิการฝ่ายสังคม (คาริตัสไทยแลนด์) ภายใต้ สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
โดย พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา ร่วมมือกับ มูลนิธิแบ่งปันชีวิต (Sharing for Life Foundation) ภายใต้
คณะนักบวชคามิลเลียนแห่งประเทศไทย โดย คุณพ่อปิยศักดิ์ ว่องไว ร่วมมือกันจัดการฝึกอบรมโครงการ ภายในฉบับนี้:
หน้า
พัฒนาศักยภาพบุคลากร นักบวช ฆราวาส ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ
คณะอนุกรรมการฯส่งเสริมงานเอดส์
1
-5
กิจกรรมงานด้านเอดส์ / ภาพข่าว
เรื่อง “นโยบายการคุ้มครองเด็ก” (Child Protection Policy)
ระหว่าง วันอังคารที่ 29 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2018 ณ
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย หน้า
6 - 14
กิจกรรมงานเวชบุคคลฯ / ภาพข่าว
ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ในการอบรมดังกล่าว
หน้า
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ
ได้รับเกียรติจาก มงซินญอร์ แอนดรูว์ วิษณุ ธัญญอนันต์ รองเลขาธิการ
15
- 21
กิจกรรมงานผู้สูงอายุฯ / ภาพข่าว
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย มาให้การบรรยายถึงนโยบายใน
เรื่อง Child safeguard & Child Protection Policy ของพระศาสนจักรท้องถิ่น โดยท่านได้แยกแยะให้เข้าใจว่า
ต่อหน้า.. 2
วิสัยทัศน์
ประชากรของพระเจ้ามีสุขภาพกายใจสมบูรณ์
และร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันฉันพี่นอ้ ง
เปี่ยมด้วยคุณธรรมในความรักของพระเจ้า

พันธกิจ
ส่งเสริมเวชบุคคล เครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่ายผู้ติดเชื้อ
ให้ได้รับการอภิบาล และอุทิศตนรับใช้ปวงชนด้าน
สุขภาพอนามัย โดยเน้นผู้ยากไร้ตามแบบอย่างพระเยซูเจ้า

ต่อจากหน้า.. 1

Child safeguard เป็นการทางานแบบเชิงรุก คือ
1. หาวิธีคุ้มครองดูแล และไม่จากัดอยู่เพียงแค่ภัยในปัจจุบันเท่านั้น
2. ต้องทางานอย่างเข้มแข็ง และต้องตอบสนองต่อประเด็นใดประเด็นหนึ่ง
3. เป็นการดาเนินการที่รวมถึง the 3 Rs
** การรับรู้ (Recognizing) ** การตอบสนอง (Responding to)
** การรายงานต่อกรณีล่วงละเมิด (Reporting to)
Child Protection Policy เป็นการทางานแบบตั้งรับ การดาเนินการ Protection นี้มุ่งไปที่ 3 Rs
1. การรับรู้อย่างดีเกีย่ วกับการล่วงละเมิด (Recognizing abuse)
2. ตอบสนองต่อการล่วงละเมิด (Responding to abuse)
3. รายงานต่อการล่วงละเมิด (Reporting to abuse)
คุณพ่อได้สรุปสั้นๆ ให้เข้าใจง่ายๆ ด้วยคาว่า “การคุม้ ครอง (พิทักษ์) คือ
การสร้างบรรยากาศทุกรูปแบบ ทุกองค์กรสถาบัน เพื่อให้มคี วามปลอดภัย
สาหรับเด็กและผู้ที่ทางานกับเด็ก/ผู้เยาว์” เหตุทเี่ ราต้อง “คุม้ ครอง (พิทักษ์)
เด็กและผู้เยาว์ เนือ่ งด้วยเหตุผลหลายๆอย่าง คือ
จากพระวรสาร : การคุม้ ครองดูแลเด็ก/ผู้เยาว์เป็น
การเจริญชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมสาหรับคริสตชนทุกคนทีไ่ ด้รับศีลล้างบาป และการเป็นสมาชิกของ
พระศาสนจักร ทุกคนต้องช่วยกันคุม้ ครองประกันความปลอดภัยและความผาสุกของเด็ก/ผู้เยาว์
“ซึ่งพระเยซูคริสต์ทราบ บอกเราว่า เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของพวกเขา (มธ. 19:14)”
จากกฎหมายและกฎบัตร + กฎบัตรสหประชาชาติเรื่องสิทธิเด็ก (ค.ศ.1989)
+ กฎหมายของประเทศเรื่องการคุ้มครองเด็ก และกฎหมายอื่นๆ
+ นโยบายเน้นความปลอดภัยของเด็กต้องมาอันดับแรก แนวทางของสันติสานัก แนวทางของ
สหพันธ์สภาพระสังฆราชคาทอลิกเอเชีย FABC คู่มือการอภิบาลของสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ
+ Pontifical Commission for the Protection of Manos โดยเข้าถึงได้จาก
http://www.protectionofminors.va/content/tuteladeiminori/en.html นอกจากนีท้ ่านยังได้ให้แนวทาง
ในการปฏิบัติ ความรอบคอบในการดาเนินการ ฯลฯ จากนัน้ ..ในช่วงเวลาที่เหลือของการอบรม
อีก 3 วันได้รับเกียรติจาก อาจารย์วาสนา เก้านพรัตน์ ผู้อานวยการ
มูลนิธิศูนย์พทิ ักษ์สทิ ธิเด็ก เป็นวิทยากร โดยในบ่ายของวันแรก อาจารย์ได้
ใช้กระบวนการเพือ่ ให้สมาชิกผู้เข้าร่วมรับการอบรมได้แบ่งกลุ่ม แบ่งปัน
ประสบการณ์กรณีศึกษาต่างๆ ที่เคยพบ และให้แต่ละกลุ่มเลือกเพียง
กลุมละหนึ่งกรณีศึกษาเพื่อออกมานาเสนอรายงานแบ่งปันในกลุม่ ใหญ่
จากนั้น ทางวิทยากรได้ให้ความรู้ในเรื่อง “อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก”
โดยได้สรุปเจตนารมณ์ของอนุสัญญาใน 3 แนวความคิดพื้นฐาน คือ
1) คานึงถึงว่า เด็กโดยเหตุที่ยังไม่เติบโตเต็มทีท่ ั้งทางร่างกายและจิตใจ จึงต้องการและพิทักษ์ดูแล
เป็นพิเศษ รวมถึงต้องการการคุ้มครองทางกฎหมายที่เหมาะสมทาก่อนและหลังการเกิด
2.) ยอมรับว่า เพื่อให้เด็กพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างกลมกลืนและเต็มที่ เด็กควรจะเติบโตในสิ่งแวดล้อมของครอบครัวใน
บรรยากาศแห่งความผาสุก ความรัก และความเข้าใจ
3.) เชื่อว่า ครอบครัวในฐานะเป็นกลุม่ พื้นฐานของสังคมและเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติสาหรับการเจริญเติบโตและ
ความอยู่ดีกนิ ดีของสมาชิกทุกคน โดยเฉพาะเด็ก
ต่อหน้า.. 3
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ต่อจากหน้า.. 2

วิทยากรยังได้สรุปหมวดหมู่ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ
1.สิทธิที่จะอยู่รอด (Survival Rights) 2.สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครอง (Protection Rights)
3.สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา (Development Rights)
4.สิทธิในการมีส่วนร่วม (Participation Rights)
ในวันที่สอง ของการอบรมเริม่ ต้นด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ
ประธานในพิธีโดย คุณพ่อปิยศักดิ์ ว่องไว ประธานมูลนิธิแบ่งปันชีวิต (Sharing for Life Foundation)
ซึ่งได้เน้นการทางานของเครือข่ายปกป้องคุม้ ครองเด็ก ต้องอาศัยการนาของพระ เพื่อเราจะได้ทางาน
เพื่อความดีของเด็ก คุณพ่อยังได้เน้นว่า เรามาเพื่อรับใช้ มิใช่มาเพือ่ ให้ผอู้ ื่นรับใช้
การอบรมดาเนินการต่อโดยวิทยากรได้ให้ความรู้ความเข้าใจใน
“แบบคัดกรองเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กตามมาตรฐานขั้นต่า” ซึ่งเป็น
แบบฟอร์มที่จัดสร้างขึ้น โดยหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานร่วมกัน
จัดทาขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเด็กได้ตาม
มาตรฐานขั้นต่า และสอดส่องติดตามปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยก่ออันตราย
ต่างๆ ตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 เพื่อให้สามารถค้นพบเด็กที่ต้อง
รับการสงเคราะห์ และคุ้มครองสวัสดิภาพได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง (สาหรับผู้สนใจแบบคัดกรอง
ดังกล่าว สามารถโหลดได้ โดยค้นหา“แบบคัดกรอง”) นอกจากที่กล่าวมาแล้ว วิทยากรได้ให้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กตาม “พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546” โดย
ได้ยกตัวอย่างกรณีต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามหนังสือต่างๆเป็นกรณีศึกษา แต่อย่างไรก็ดีวิทยากรได้ให้
ข้อคิดเรื่องของการใช้ภาพในสื่อต่าง ๆ หลายกรณีกลับเป็นการละเมิด เหยื่อ เด็ก ผู้เยาว์ ฉะนั้นผู้เกี่ยวข้องควรได้ระวัง
ป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อผู้เสียหาย โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จากการอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมได้สร้างเครือข่าย
ร่วมกัน เพื่อให้ความช่วยเหลือแบ่งปัน องค์ความรู้ และแนวการปฏิบัติต่อกันต่อไป ยังมีอีกหลายหน่วยงานและผู้ที่ต้องการ
ที่จะรับการอบรม หลายท่านไม่สามารถเข้าร่วมในการอบรมครั้งแรกของกรรมาธิการฝ่ายสังคม (คาริตัสไทยแลนด์) ร่วมกับ
มูล นิธิ แบ่ ง ปัน ชีวิ ต ดั งนั้ น ท่ านที่ส นใจจะเข้ า ร่ว มการอบรมครั้ งต่ อไป สามารถแจ้ งชื่ อ ที่ อยู่ / องค์ก ร/เบอร์โ ทรศั พท์ ไ ว้
ล่วงหน้า..>>
Training of the Trainer on Self-stigma Reduction Program
in people living with HIV/AIDS for staffs and volunteers
of Camillian Social Center Rayong

คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง จัดอบรม
เชิงปฏิบัติการ เพื่อฝึกทักษะการจัดกระบวนการ “การลดการตีตราภายในตนเองของผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี” แก่เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และแกนนาของศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2018
กิจกรรมนี้นอกจากจะช่วยเราได้เติบโตขึ้น การเคารพคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แต่ละคนแล้ว
ยังช่วยให้เรามีเครื่องมืออันยอดเยี่ยมอีกเครื่องมือหนึง่
ที่จะช่วยเพื่อนๆ ผู้มีเชือ้ เอชไอวีได้สามารถก้าวข้ามจาก
ทัศนคติเชิงลบที่มีต่อตนเอง และสามารถดารงชีวิตอยู่
ร่วมกับเชื้อไวรัชเอชไอวีได้อย่างมีความสุข มีคณ
ุ ภาพชีวิต
ที่ดี คารพรักในคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตน..
ขอขอบคุณ คุณอารีย์ เป็นอย่างสูงที่ได้อุทิศตนใน
กาฝึกทักษะแก่กลุม่ เราในครั้งนี้ ...>>
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คณะอนุกรรมการคาทอลิกส่งเสริมงานเอดส์
แผนกสุขภาพอนามัย (คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม)
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดประชุม
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ ครั้งที่ 1/2018
วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2018
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ผู้อานวยการแผนกสุขภาพอนามัย เป็นประธานที่ประชุมฯ
มีสมาชิกเครือข่ายที่ทางานด้านเอดส์ เข้าร่วมประชุมฯรวม 14 ท่าน จาก 28 หน่วยงาน
โดยสรุปหัวข้อและประเด็นสาคัญๆที่คณะอนุกรรมการฯได้พิจารณาร่วมกัน :1.) สรุปโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานคณะอนุกรรมการฯประจาปี 2018
สรุปกิจกรรมงานด้านเอดส์ ดังนี้ :- + การดูแลเด็กกาพร้าที่มีเชื้อเอชไอวีและเด็กที่ได้รับ
ผลกระทบจากเอดส์ + ออกเยี่ยมกลุ่มผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อที่บ้านในเขตชุมชน ศูนย์พักฟื้น
และโรงพยาบาล + จัด Home Care และให้ความรู้กับเด็กวัยรุ่นที่ตงั้ ครรภ์ก่อนเวลาอันควร
+ จัดอบรมเพือ่ พัฒนาศักยภาพ ฟื้นฟู/บาบัดสุขภาพ ให้แก่ผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเพื่อออกสู่สังคม
+ ให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเอดส์ เช่น สิทธิบัตรยา สิทธิเด็ก สตรี ผู้ยากไร้ และสิทธิผู้ป่วย/
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี เพื่อความเข้าใจเรื่องเอดส์ การตีตรา/เลือกปฏิบัติ และการป้องกันการติดเชื้อ
HIV/AIDs + ให้การดูแลผู้ป่วยเอดส์แบบประคับประคอง และผู้ติดเชื้อทีม
่ ีโรคแทรกซ้อนเรือ้ รัง
(วัณโรค) + มอบทุนการศึกษาสาหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ในเขตชุมชน + จัดอบรม/
ให้การศึกษากลุ่มแกนนา (Community Based) ในชุมชน + ประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือใน
การศึกษาดูงาน เข้าเยีย่ มเด็กกาพร้าติดเชื้อและเด็กที่ได้รับผลกระทบจาก
เอดส์ ให้มคี วามเข้าใจ เอ็นดูและเมตตากับเด็กโดยเฉพาะการเคารพสิทธิเด็ก
2.) จัดเตรียมข้อมูลงานด้านเอดส์ / ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม CATHOLIC
ASIA-PACIFIC COALITION ON HIV/AIDS (CAPCHA) เป็นหน่วยงาน
คาทอลิกในเอเชียที่ทางานกับผู้ติดเชื้อ มีการจัดประชุมทุกๆ 2 ปี ปีนี้กาหนด
จัดระหว่างวันที่ 5 - 10 พฤศจิกายน 2018 ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์
เพื่อติดตามความก้าวหน้าการทางานด้านเอดส์ของพระศาสนจักรคาทอลิก
ในเอเชียและแปซิฟิก 3.) พิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่จะดาเนินการในช่วง
กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2018 + จัดสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจา
ปี 2018 คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ ระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2018
+ ออกเยี่ยมหน่วยงานเครือข่ายที่ทางานด้านเอดส์ทางภาคอีสาน 5 หน่วยงาน (เขตหนองบัวลาภู
อุดรธานี และ หนองคาย) ระหว่างวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2018
+ จัดกิจกรรมรณรงค์โรคเอดส์ในวันเอดส์โลก (1 ธันวาคม) ในเชิงสัญลักษณ์ + ข้อมูลทะเบียนรายชื่อ
สมาชิกเครือข่ายที่ทางานด้านเอดส์ ที่รอการ update เพื่อสรรหาสมาชิกให้ร่วมเป็น คณะกรรมการดาเนินงานด้านเอดส์ฯ
+ แผนกสุขภาพอนามัย จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ : ขอให้เครือข่ายที่ทางานด้านเอดส์ ส่งเนื้อหาข่าว/รูปภาพกิจกรรมงาน
ด้านเอดส์ของหน่วยงานทางกลุม่ ไลน์ ของคณะอนุกรรมการฯ หรือ E-mail : chc@cbct.net เพื่อจัดทา Newsletter
แผนกสุขภาพอนามัย (งานเอดส์ ผู้สูงอายุ เวชบุคคลฯ และส่งเสริมชีวิต) จัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้รับทราบในกลุ่มไลน์
คณะอนุกรรมการฯ CCHA Catholic / ประชาสัมพันธ์ลงใน E-mail หน่วยงาน/ เว็ปไซด์ www.healthpasteral.com
Facebook แผนกสุขภาพอนามัย.>>
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มูลนิธิภคินีศรีชุมพาบาลหนองคาย โครงการเพื่อนชาวบ้าน
วิสัยทัศน์โครงการเพื่อนชาวบ้าน ผู้มีเชื้อ HIV/AIDS มีสุขภาพกายและ
กาลังใจทีด่ ี ตระหนักในคุณค่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ รวมถึงความรู้
ความเข้าใจที่ถกู ต้องในการดูแลตนเอง เข้าใจบทบาทหน้าที่รับผิดชอบทั้งตนเอง
และสังคม กระทั้งสามารถดาเนินชีวิตในสังคมได้..
ซิสเตอร์ปราณี สิทธิ คณะภคินีศรีชุมพาบาล
ผู้อานวยการมูลนิธิเพื่อนชาวบ้าน จัดอบรมเรื่อง
“การออกเยี่ยมบ้านของผู้อยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี”
ระหว่างวันที่ 18 - 22 มิถุนายน 2018 ณ
ศูนย์ฝึกอาชีพชนบทภคินีศรีชุมพาบาลหนองคาย
วิทยากรให้การอบรมจากศูนย์เมอร์ซหี่ นองคาย
และพยาบาลเขตหนองคาย ผู้เข้าร่วมรับการอบรมฯจากกลุม่ แกนนาโพนพิสัย แกนนาบึงกาฬ
และซิสเตอร์ภคินีคณะรักกางเขนท่าแร่ สกลนคร มีแกนนาเข้าร่วมฯรวมทั้งสิ้น 35 คน ..>>

“สร้างพลังและแรงบันดาลใจในการทำงานพัฒนาสังคม”
สานักเลขาธิการ กรรมาธิการฝ่ายสังคม (คาริตัสไทยแลนด์)
ภายใต้ สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดประชุม
รวบรวมผู้ทางานจากทุกหน่วยงานในโครงสร้างของคาริตัสไทยแลนด์
เพือ่ เป็นเวทีสอื่ สารกับบุคลากรของแผนกต่างๆ เป็นโอกาสดีที่ได้มกี ารแจ้งให้รับรู้
รับทราบ และความเข้าใจถึงนโยบายแนวทางการทางานและมาตรฐานการจัดการ
ต่างๆ ทีพ่ ระศาสนจักรสากล และพระศาสนจักรท้องถิ่นเรียกร้องเราให้พัฒนา และ
ก้าวหน้าไปด้วยกัน.. แผนกสุขภาพอนามัย เป็นหน่วยงานหนึ่งใน 8 แผนกของ
กรรมาธิการฝ่ายสังคม ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมใน
หัวข้อ “สร้างพลังและแรงบันดาลใจในการทางานพัฒนาสังคม”
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2018 ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เริม่ ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
ก่อนเริม่ กิจกรรม.. คุณจีรวัฒน์ เจนผาสุก ผู้ประสานงานคาริตัส ขอให้
ผู้เข้าร่วมฯรับฟังคาให้โอวาทจาก พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา
ประธานคาริตัสไทยแลนด์ ที่ต้องการให้ทุกแผนกในฝ่ายสังคม ได้
ช่วยเหลือผู้อยู่ในภาวะยากลาบาก ผู้พกิ าร-ทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส
ตามชายขอบฯลฯ และร่วมมือในการทางานด้านสังคมของพระศาสนจักร
ในชุมชนศิษย์พระคริสต์ .อาจารย์นริศ มณีขาว นักฝึกอบรม กระบวนการผู้ให้คาปรึกษา และ
นักเขียนในงานสือ่ สารสร้างสันติ นากิจกรรม “สร้างพลังและแรงบันดาลใจในการทางานพัฒนา
สังคม” เพื่อให้ผู้ทางานได้เสริมพลังเรือ่ งอารมณ์โกรธ กลัว เศร้า เครียด เหนือ่ ย สับสนในตนเองและสร้างแรงบันดาลใจ
ในเรื่องเป้าหมายชีวิต ความสัมพันธ์ การดูแลจิตใจและร่างกาย อิสรภาพ ความปลอดภัย ความชัดเจน
ความคิดสร้างสรรค์และความสัมพันธ์ ให้กับบุคลากรแผนกต่างๆ มี คุณพ่ออนุชา ชาวแพรกน้อย
แผนกยุติธรรมและสันติ 6 คน NCCM 7 คน NCCS 2 คน สานักเลขาฯ 3 คน สุขภาพอนามัย 1 คน
โคเออร์ 3 คน สตรี 3 คน และเยาวชน 1 คน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวม 27 คน..การจัดกิจกรรมให้กับ
ผู้ที่ทางานด้านสังคมของพระศาสนจักร (คาริตสั ไทยแลนด์) จะมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนือ่ ง.> .
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สมาชิกเวชบุคคลช้างมิ่งรับรางวัล สสอ. ประจาปี

อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
“สมาชิกเวชบุคคลช้างมิ่งรับรางวัล สสอ. ประจาปี”
สมาชิกเวชบุคคลเครือข่ายอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง คุณภัทรเนตร สุนารัตน์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ รพ.สต.บ้านช้างมิ่งพัฒนา สังกัดสานักงานสาธารณสุข
อาเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ได้รับรางวัลสานักงานสาธารณสุขอาเภอ (สสอ.)
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนต์ จ.อุบลราชธานี ..
เมื่อถามถึงผลงานดีเด่นที่ทาให้ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัล สสอ.ในครั้งนี้ คุณภัทรเนตร
ได้กล่าวว่า เนื่องจากทาง รพ.สต.บ้านช้างมิ่งพัฒนา ซึ่ง คุณภัทรเนตร สังกัดอยูน่ ั้นได้ให้การสนับสนุนแก่ชมรมผู้สูงอายุ
บ้านช้างมิ่ง จนกระทัง่ ชมรมผู้สูงอายุบ้านช้างมิง่ ได้รับรางวัลชมรมผูส้ ูงอายุต้นแบบดีเด่น ระดับจังหวัดประจาปี 2561
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ในการเข้าประกวดระดับเขตศูนย์อนามัยที่ 8 และจากผลงาน ถ้ากล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นหนึ่งใน
ผลงานเด่นของสาธารณสุข อาเภอพรรณนานิคม ส่งผลให้สานักงานสาธารณสุขดีเด่นจังหวัดสกลนคร ประจาปี 2561
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเขตบริการสุขภาพที่ 8 ซึ่ง คุณภัทรเนตร นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ รพ.สต.
บ้านช้างมิ่งพัฒนา ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมรับรางวัลจากรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสดังกล่าวนี้
อนึ่ง คุณภัทรเนตร ในฐานะที่เป็นทั้งข้าราชการสังกัด รพ.สต.บ้านช้างมิ่ง ภายใต้สานักงานสาธารณสุขอาเภอพรรณานิคม
จังหวัดสกลนคร และในเวลาเดียวกันก็เป็นหนึ่งในแกนนาเครือข่ายเวชบุคคลคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
ได้นาสมาชิกเวชบุคคลบูรณาการร่วมกับงานของ รพ.สต.ในการให้บริการแก่ชาวบ้านในชุมชนบ้านช้างมิ่งพัฒนา และใน
โอกาสฉลองวัดต่างๆภายในเขตอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯอย่างสม่าเสมอ..คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ภายใต้ แผนกสุขภาพอนามัย จึงขอร่วมแสดงความยินดีในรางวัลที่ได้รับ และขอให้รางวัลที่ได้รับนี้เป็นแรงบันดาลใจให้
มีสมาชิกเวชบุคคลมากขึ้น เพือ่ รักและรับใช้ชุมชนศิษย์พระคริสต์ได้อย่างทั่วถึงมากยิง่ ขึ้น ....>>

ปฏิทินกิจกรรม

คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์
วันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2018 : คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนองค์กร
คาทอลิกทีท่ างานด้านเอดส์ (หนองบัวลาภู อุดรธานี หนองคาย)
วันที่ 22 สิงหาคม 2018 : ประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกส่งเสริมงานเอดส์ ครั้งที่ 2/2018 ณ บ้านศรีชุมพาบาลหนองคาย
วันที่ 5 - 10 พฤศจิกายน 2018 : ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับผู้แทนองค์กรคาทอลิกที่ทางานด้านเอดส์ระดับเอเชียแปซิฟิก
Catholic Asia Pacific Colition on HIV/AIDs (CAPHA) ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์
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ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ชมรมเวชบคุคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ภายใต้ แผนกสุขภาพอนามัย
จัดประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกฯ ครั้งที่ 2/2018 ณ ห้องประชุมชั้น 11
อาคารรวมจิตรเพียรธรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
กรุงเทพฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2018
การประชุมฯครั้งนี้ ประกอบด้วย คณะนักบวชชาย-หญิง กลุ่มเวชบุคคลฯระดับสังฆมณฑลกรุงเทพ
จันทบุรี เชียงใหม่ นครราชสีมา ท่าแร่ฯ อุบลราชธานี และ Caritas Thailand
โดยมี นายแพทย์คานวณ อึง้ ชูศักดิ์ ในฐานะประธานชมรมเวชบุคคลฯ
คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ จิตตาธิการชมรมเวชบุคคลฯ ทาหน้าที่ประธานการประชุมฯ ร่วมด้วย
คุณพ่อจิตตาธิการ คณะที่ปรึกษา เข้าร่วมประชุมฯรวม 24 ท่าน . ข้อสรุปจากการประชุมคณะกรรมการฯ
1. ขอให้ประธานชมรมเวชบุคคลของแต่ละสังฆมณฑลช่วยดาเนินการในเรื่องเผยแพร่ชักชวนให้มสี มาชิก
เวชบุคคลฯมาร่วมงานฟืน้ ฟูจิตใจและประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2018/2561
หัวข้อ “การส่งเสริมสุขภาพกายใจ_ในบริบทการแพร่ธรรมภาคอีสาน” จัดขึ้น
ระหว่างวันเสาร์ที่ 27 – วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2018 ที่สังฆมณฑลอุบลราชธานี
และเชิญชวนแกนนาเวชบุคคลคาทอลิกฯรุ่นใหม่จากสังฆมณฑลมาร่วมงานฯ
อย่างน้อยมิสซังละ 1 คน 2. รับทราบความคืบหน้ากิจกรรมเครือข่ายเวชบุคคลฯระดับสังฆมณฑล
ในเรื่อง + ประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลฯระดับสังฆมณฑล + ออกหน่วยบริการ
สุขภาพในงานฉลองวัดหรือในชุมชนเป้าหมายต่างๆ + ออกเยี่ยมกลุม่ สมาชิกและ
พบปะเพื่อนสมาชิก + ออกเยีย่ มผู้ป่วยในชุมชน ในสถานที่และโอกาสต่างๆ
+ สนับสนุนให้บริการและสร้างกลุม่ ผู้สูงอายุในรูปแบบต่างๆ (โรงเรียนผู้สูงอายุและ
บ้านผู้สูงอายุ) 3. รับทราบความก้าวหน้าในการจัดรณรงค์งดเหล้า งดบุหรี่ ในเทศกาล
มหาพรต สรุปได้ว่า โครงการอยู่ในการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของคาริตัส
ไทยแลนด์ อาศัยเครือข่ายต่างๆ ทั้ง ศูนย์สังคมพัฒนา และ
ชมรมเวชบุคคลฯ โดยในปีแรกจะดาเนินการตามแผนงานใน 4
สังฆมณฑล 22 ชุมชนวัด โรงเรียน 2 แห่ง โดยให้จัดกิจกรรมการรณรงค์ให้ความรู้และ
ให้คาปรึกษาในการลด ละ เลิกเหล้า/บุหรี่ ในระหว่างการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
4. ประชุม CATHOLIC ASIA-PACIFIC COALITION ON HIV/AIDS (CAPCHA )
เป็นหน่วยงานคาทอลิกในเอเชียที่ทางานกับผู้ติดเชื้อ มีการจัดประชุมทุก 2 ปี ในปีนี้
กาหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 10 พฤศจิกายน 2018 ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์
เพื่อติดตามความก้าวหน้า การทางานด้านเอดส์ของพระศาสนจักรคาทอลิกในเอเชียและ
แปซิฟิก คณะกรรมการเอดส์ระดับเอเชีย มีคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ เป็นองค์กร
สมาชิก CAPCHA และขอเชิญสมาชิกเวชบุคคลฯ แพทย์ พยาบาล เข้าร่วมงานประชุมฯ และกาลังประสาน
เรื่องการจัดงานวันผู้ป่วยสากล และจัดแสวงบุญอารามแม่ชีเทเรซา เมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดีย .. ประชุม
คณะกรรมการฯตามแผนปฏิบัติงานเวชบุคคลฯประจาปี 2018 ครั้งต่อไปตรงกับวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2018.
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
วันที่ 18 สิงหาคม 2018 : ประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2018

ปฏิทินกิจกรรม

ณ ห้องประชุมชั้น 11 อาคารรวมจิตรเพียรธรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ
วันเสาร์ที่ 27 – วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2018 : ร่วมงานฟื้นฟูจิตใจและประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2018/2561
หัวข้อ “การส่งเสริมสุขภาพกายใจ_ในบริบทการแพร่ธรรมภาคอีสาน” ที่ สังฆมณฑลอุบลราชธานี
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ประชุมวิชาการ “การดูแลแบบประคับประคอง
ประคอง””
ประชุมวิชาการ การดูแลแบบประคับประคอง จังหวัดนครปฐม 2561
Nakhonpathom Palliative Care Day 2018

สานักงานสาธารณสุขนครปฐม ร่วมกับ
โรงพยาบาลนครปฐม จัดประชุม “การดูแลแบบประคับประคองจังหวัดนครปฐม”
ณ อาคารปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2018 โดยมี
ผศ.ดร.สุภาพร ดาวดี (เซอร์มักดาเลนา ดาวดี)
คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แขวงประเทศไทย
(อดีตอธิการิณี บ้านหลุยส์ โชเวต์ ปัจจุบันรับหน้าที่
อธิการศูนย์อภิบาลผู้สูงอายุและเด็ก ร.พ.เซนต์หลุยส์
ลาไทร อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี) ร่วมด้วย พระปณต คุณวุฑฺโฒ วัดญาณเวศกวัน
กลุ่มอาสาคิลานธรรม ร่วมเสวนาฯ ในหัวข้อ "ตายดี : วิถีสู่ความตายอย่างสงบ" มีสมาชิก
กลุ่มบีอีซีวัดพระเยซูเจ้าเข้าร่วมฯ ผู้ดาเนินการเสวนา นพ.จตุภมู ิ นีลศรี ผู้อานวยการ
โรงพยาบาลท่ายาง จ.เพชรบุรี และฟังบรรยาย หัวข้อ “มุมมองกฎหมาย Living Will และ
Palliative Care” ภายในงานมีผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมฯประมาณ 400 คน..>>

กิจกรรมเวชบุคคลระดับสังฆมณฑล

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลอุบลราชธานี
นาโดย คุณพ่อประดับสิน ด้วงทอง ผู้อานวยการ
ศูนย์สังคมพัฒนาเขตมิสซังอุบลราชธานี และ จิตตาธิการ
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนา และ
คณะกรรมการเวชบุคคลฯ จัดประชุมวางแผนงานเวชบุคคลสังฆมณฑลฯ เพื่อปรึกษาหารือและร่วม
วางแผนงานประจาปี 2018 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2018 โดยมีการวางแผนงานและทาความเข้าใจ
ในเรื่องการทางานเวชบุคคลฯ และติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมการจัดงานเข้าเงียบ
ฟื้นฟูจิตใจและประชุมใหญ่เวชบุคคลคาทอลิกระดับชาติ ปี ค.ศ.2018 ซึ่งจะ
จัดให้มขี ึ้นระหว่างวันเสาร์ที่ 27 - วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2018 ในหัวข้อ
“การส่งเสริมสุขภาพกายใจ_ในบริบทการแพร่ธรรมภาคอีสาน” ณ
อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ..พร้อมกับสรุปกิจกรรม
ตามแผนงานเวชบุคคลสังฆมณฑลอุบลราชธานี
1. ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบือ้ งต้นตามชุมชนใน
โอกาสต่างๆ 2.โครงการ Palliative Care และ
เยี่ยมเยียนผู้ป่วยในเขตชุมชน 3.ประชุมประเมินผล
การดาเนินงานตลอดปีที่ผ่านมา 4.จัดโครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพแกนนา และ 5. หาสมาชิกเครือข่าย
เวชบุคคลฯในเขตชุมชนวัด
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ต่อจากหน้า.. 8

ขอขอบคุณภาพข่าวกิจกรรม

+ สรุปกิจกรรมออกหน่วยกลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลอุบลราชธานี ในช่วงที่ผ่านมา

คุณวัฒนชัย ทองศรี

+ วันที่ 19 พฤษภาคม 2018
ร่วมประชุมกับคณะกรรมการเวชบุคคลฯ นาโดย คุณนิภาพร บูรณะกิจ ประธานชมรมเวชบุคคลฯ คุณเดือนดารา เงินงอก
และ คุณวัฒนชัย ทองศรี เพือ่ รายงานกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมา พร้อมกับปรึกษาหารือเรื่องการจัดงานฟื้นฟูจิตใจระดับชาติ
+ วันที่ 22 มิถุนายน 2018 ลงพื้นที่จังหวัดสุรนิ ทร์ พร้อมกับน้องๆ จิตอาสาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เยี่ยมให้กาลังใจ
ผู้สูงอายุและผู้พกิ าร + วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2018 กลุ่มเวชบุคคลฯ ได้มีโอกาสให้ความรู้ผู้สูงอายุเรื่องโรคเรื้อรังกับ
อาหารและสมุนไพรพื้นบ้าน ร่วมกับ คุณพ่อโอสถ ลือเลื่อง คุณพ่อบุญเสิศ พรหมเสนา
คุณสาโรจน์ ประกอบกิจ ประธานชมรมผู้สูงอายุฯ และกลุ่มเวชบุคคลทีม่ าเข้าร่วมฯ โดยมี
ซิสเตอร์จันทร์จิลา ตาสว่าง คุณหมอนงนลินี จัยสิน
คุณฐานิตาภักด์ ธนิกวลัยรัตนิน จัดประชุมโครงการ
CPR ที่บ้านซิสเตอร์ยายมารียอ์ ุปถัมภ์ และ
สมาชิกเวชบุคคลฯ ได้มีโอกาสเยี่ยมซิสเตอร์ยาย ..
+ วันที่ 15 มิถุนายน 2018 จัดโครงการฝึกอบรม
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในเขตวัด สังฆมณฑลอุบลราชธานี
สาหรับอาสาสมัครประจาหมู่บ้านในเขตกลาง และเขตใต้ ณ ห้องประชุม อาสนวิหาร
แม่พระนิรมลอุบลฯ โดยความร่วมมือระหว่าง กิจตรงยามาฮ่า สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
และ ชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลอุบลราชธานี โอกาสนี้ ขอขอบคุณ พระคุณเจ้าบรรจง ไชยรา ที่มาเยี่ยมให้กาลังใจลูกๆ
คุณประชา กิจตรงสิริ จากบริษัทกิจตรงยามาฮ่า ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานฝึกอบรมฯ..และทีมวิทยากร จาก
สานักงานสาธารณสุข ร่วมด้วย แพทย์หญิงนงนลินี จัยสิน คุณรวีภรณ์ วิศาลศิริกวิน และ คุณฐานิตาภักด์ ธนิกวลัยรัตนิน
ที่ได้แบ่งปันให้ความรู้เกี่ยวกับการวัดสัญญาณชีพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมือ่ เจอผู้ป่วยอุบัติเหตุเรื่องกระดูก และ
ข้อหลักการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย หลักการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และลงมือปฏิบัติ ..การจัดกิจกรรมกลุม่ ฯครั้งนี้ ทุกคนได้
รับความรู้ และหลักการที่ถูกต้องและนาไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้ารับการอบรมฯรวม 45 คน (อสม. 35 คน และแกนนา
เวชบุคคลฯ 15 คน) ..>>
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อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ และสมาชิกเวชบุคคลฯ
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ นาโดย
คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรรณ จิตตาธิการ
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
นายแพทย์วิษณุ ธาราฉัตร และ แพทย์จีนพิชญนาถ วีรานนท์ พร้อมกับ
คณะทีมแพทย์และพยาบาล จัดออกหน่วยให้บริการด้านสุขภาพกับสัตบุรุษ ที่
วัดแม่พระรับสาร จังหวัดตราด เมือ่ วันที่ 10 มิถุนายน 2018 มีผู้ร่วมออกหน่วยฯ
40 คน ให้บริการตรวจรักษา ให้คาปรึกษา วัดความดันโลหิต และให้บริการ
ฝังเข็ม มีผู้ขอรับบริการประมาณ 200 คน.. คุณหมอฟ้า ขอบคุณพี่ๆน้องๆ
เวชบุคคลโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ทีม่ าร่วมออกหน่วยด้วยบรรยากาศดีๆ
ทั้งผู้ให้และผู้รับ ..>>
Sr. Magdalena Daodee (SPC) Reporter

CNG meeting with CICIAMS
Informal meeting report in brief
A meeting in Bangkok with the Asian President of CICIAMS
and the President of CNG of Thailand
Names of the attendants:
1. Theresa Chong: The Asian President of CICIAMS
2. Dr. Suwanna Anusanti: The President of CICIAMS of Thailand
3. Fr. Rock Pairat Sriprasert (MI): Secretary General of Caritas Thailand
4. Sr. Magdalena Daodee (SPC): Director of St. Louis Elderly Center
25 June 2018: 10.30-12.10 pm
Began with sharing and discussing about the CICIAMS, Asian CICIAMS,
and the CNG of Singapore and Thailand The main issue was “Why the
CNG of Thailand lost communication with the Asian CICIAMS? What is
going on? We focused on “how to join again to the Asian CIAMS?” and we decided to come back as
we used to be as follows: 1. We will set a new committee of CNG of Thailand in October during the
annual meeting of CHCPAT (Catholic Health Care Provider Association of Thailand) which the CNG
of Thailand is an active member group. 2. English report will be done constantly according to the
movement activities of the CNG of Thailand and will be send directly to the Asian President.
3. We set “CICIAMS Thailand” as a group LINE in communicating with the Asian President. It has
already done. 4. We plan to join the Congress Conference at Sarawak, Malaysia during 4-7 Sept. 2018
with the conditions of the early bird register fee for 10 participants, among them we request for
2 sponsorship. 5. We are willing to pay the annual membership fee of CICIAMS : 200 Euro every
year, The committee of CNG of Thailand (revising) for the temporary period is composed of
1. Fr. Rock Pairat Sriprasert (MI): Spiritual director
2. Theresa Angoon Vatcharatith: Senior advisor
3. Maria Suwanna Anusanti: President
4. Sr. Magdalena Daodee (SPC): Vice President and Secretary
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สังฆมณฑลราชบุรี

ศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลราชบุรี นาโดย คุณพ่อประสิทธิ์ รุจริ ัตน์
ผู้อานวยการฝ่ายสังคมสังฆมณฑลราชบุรี และ คุณพ่อสุเทพ ภูผา ร่วมจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลือ่ นที่
วัดแม่พระฟาติมา ห้วยคลุม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2018 มีกลุ่มเวชบุคคลฯราชบุรี จิตอาสาฯ นาโดย
นายแพทย์ชัชชัย พูนสวัสดิ์ คุณสุวรรณี วิจิตรโชติ สมาชิกเวชบุคคลฯ และคณะครูจิตอาสาจากประเทศฟิลิปปินส์ มาร่วมให้
บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ทั้งแพทย์แผนไทย และแพทย์แผนปัจจุบัน ผูม้ ารับบริการตรวจฯจานวน 47 คน เด็กรับยา
ถ่ายพยาธิ จานวน 64 คน รับยาฆ่าเหา 20 คน รับบริการกัวซาถอนพิษ 4 คน (สอนเด็กๆให้หดั ทากัวซา) และพอกผงถ่าน
ถอนพิษผู้ใหญ่ 4 คน เด็ก 13 คน .>
กลุ่มเวชบุคคลฯสังฆมณฑลราชบุรี ให้บริการตรวจ
สุขภาพ วัดความดันโลหิต ให้ยาแก้ปวดศีรษะ ปวดท้อง
และแจกพิมเสนน้า ให้ผู้ร่วมงานในโอกาสต่างๆ และ
ฉลองชุมชนความเชื่อในเขตสังฆมณฑลราชบุรี โดยมี
พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็น
ประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ + วันที่ 3 มิถุนายน 2018
โอกาสฉลองชุมชนความเชื่อวัดพระเมตตา ไทรงาม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี + วันที่ 10 มิถุนายน 2018 ฉลอง
วัดนักบุญอันตน โคกมดตะนอย อ.ดาเนินสะดวก จ.ราชบุรี มีประชาชนมาร่วมเทิดเกียรติท่านจานวนมาก
+ วันที่ 24 มิถุนายน 2018 ฉลองชุมชนความเชื่อวัดพระคริสตหฤทัย วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี.> ..>

สังฆมณฑลนครสวรรค์

ติดเตียง

ชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลนครสวรรค์ นาโดย อาจารย์อรพิน แสงสว่าง
ประธานชมรมเวชบุคคลฯ นานักเรียนโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัย
ต้อนรับนายกรัฐมนตรี แสดงราวงย้อนยุคเสริมสร้างสุขภาพ ร่วมกับ
ชมรมราวงย้อนยุคอุทยานสวรรค์ จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2018
ชมรมเวชบุคคลฯนครสวรรค์ เป็นภาคีเครือข่าย
.+ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2018 นานักเรียน
โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัย เยี่ยมผู้ป่วย ผู้ทพุ พลภาพ
มอบที่นอนลม ทุนการศึกษาให้บุตร-หลาน
ปัจจัยยังชีพ พร้อมข้าวสารอาหารแห้ง บริเวณ
ชุมชนในเขตสังฆมณฑลนครสวรรค์ ..>>

สังฆมณฑลจันทบุรี
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุรี
จัดหน่วยบริการสุขภาพโอกาสต่างๆในเขตสังฆมณฑลฯ
นาโดย คุณพ่อชัยศักดิ์ ไทยสนธิ จิตตาธิการชมรมเวชบุคคลฯ คณะกรรมการ
ซิสเตอร์ขวัญเรียม เพียรรักษา ศูนย์อภิบาลรักกางเขน จันท์ หมอน้อย จิตอาสา
เยาวชน และสมาชิกเวชบุคคลฯจันทบุรี ให้บริการสุขภาพเบื้องต้น
ให้แก่สัตบุรุษที่มาร่วมฉลองชุมชนความเชื่อและโอกาสต่างๆ
+ ฉลองชุมชนความเชื่อวัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า ขลุง จ.จันทบุรี
โดยมีผู้ร่วมให้บริการ 6 ท่าน พร้อมทั้งมีให้บริการนวดผ่อนคลาย
โดยผู้ฝึกหัดคณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี และหมอนวดพิการสายตา
อีก 1 ท่าน นาทีมโดย ซิสเตอร์คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี มี
ผู้รับบริการตรวจวัดความดันโลหิต 78 คน ตรวจระดับน้าตาล
ในกระแสเลือดจานวน 19 คน เป็นลม 1 ท่าน (2 มิถุนายน 2018)
+ ฉลองบ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา มีผู้ให้บริการ 4 ท่าน
ผู้มารับบริการตรวจวัดความดันโลหิต 37 ท่าน ตรวจ
วัดระดับน้าตาล 6 ท่าน รับยา 1 ท่าน (9 มิถุนายน 2018)
+ ฉลองวัดพระหฤทัย ศรีราชา มีผู้ให้บริการ 5 ท่าน
หมอน้อย 8 คน ผูม้ ารับบริการตรวจวัดความดันโลหิต 50 ท่าน ระดับน้าตาล 6 ท่าน
รับยา 2 ท่าน (16 มิถุนายน 2018) พร้อมกันนี้. ยินดีต้อนรับ
คุณหมอปัทมา จันทร์กลม จากโรงพยาบาลชลบุรี กาลังเรียน
เฉพาะทางอาชีวะเวชศาสตร์ ลูกศิษย์
คุณหมอมาลินี บุญยรัตพันธุ์ เป็นสัตบุรุษ
อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ..>>

สังฆมณฑลเชียงใหม่
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่
จัดหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพ เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2018
โอกาสฉลองอาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ และบวชพระสงฆ์สังฆมณฑล
ฯ
นาโดย นายแพทย์เดชา คูวุฒยากร ประธานเวชบุคคลสังฆมณฑลฯ
ผศ.ศรีนวล วิวัฒน์คุณปู การ รองประธานเวชบุคคลฯ และทีมงาน
ร่วมด้วย ดร.พญ.ปานจิตต์ เชี่ยวศิลปะธรรม นายแพทย์รัฐพงศ์ สังข์หนุน
นายแพทย์วสรุจน์ รุจนพรหม คุณฐาปนา โสภาแดง ทีมอาสมัคร คุณภักดี สร้างสุขดี
คุณสุภาวดี สายชลศรีจินดา ประสานงานโดย คุณประภา วงศ์จอมพร เจ้าหน้าที่
แผนกสุขภาพอนามัยฯเชียงใหม่ มีผมู้ ารับบริการจานวน 68 คน โอกาสนี้ขอขอบคุณ
คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ที่กรุณาได้มอบยาสาหรับบริการให้แก่พี่นอ้ งที่มาร่วมงาน
บวชพระสงฆ์ครั้งนี้ และขอขอบคุณ คุณหมอและทีมงานทุกท่านที่ได้เสียสละเวลา
ให้แก่ส่วนรวม และขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน ..>
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เยี่ยมหมู่บ้าน “นักบุญคามิลโล แพร่งขาหยั่ง”
คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ จันทบุรี
เยี่ยมหมู่บ้าน นักบุญคามิลโล แพร่งขาหยั่ง จันทบุรี
คุณพ่อเกรียงไกร สุขจิต อธิการ และ ผู้อานวยการ
ศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ จันทบุรี กล่าวว่า ปัจจุบัน
หมู่บ้านมี 8 ครอบครัว ทีย่ ้ายออกมาจากนิคมโรคเรื้อน
โคกวัด ปราจีนบุรี ตั้งแต่ปี 1978 หรือประมาณ 40 ปีที่แล้ว
สมัยนัน้ ภราดา วิกตอเรีย อัลตาบา มาซือ้ ทีด่ ิน 20 ไร่ ราคา 80,000 บาท และสร้างบ้านเพือ่
จะได้มที ี่พักอาศัย มีที่ทากิน ปัจจุบันคนที่อาศัยเป็นผู้สูงอายุไปหมดแล้ว และมีองค์กรจาก
หลายภาคส่วนเข้ามาเยีย่ ม ให้ความช่วยเหลือ เช่น รัฐบาล คณะนักบวชคามิลเลียน จันทบุรี
คณะซิสเตอร์รักกางเขนจันทบุรี ท่านใดที่ผ่านไปที่นั่นแวะเยี่ยม ให้กาลังใจ บริจาคสิ่งของต่างๆ ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้.>

สังฆมณฑลนครราชสีมา

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา โรงพยาบาลเซนต์เมรี่

จัดโครงการตามแผนงานฯ โดยมี คณะเซอร์ ผู้บริหาร แพทย์ พนักงาน สัตบุรุษ และสมาชิก
เวชบุคคลฯ จัดออกหน่วยปฐมพยาบาลให้บริการตรวจรักษา วัดความดันโลหิต ฝังเข็ม ในโอกาส
งานฉลองชุมชนความเชื่อ บวชพระสงฆ์ และออกเยีย่ มผู้ป่วยฯลฯ
+ ฉลองชุมชนความเชื่อวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร หนองห่าง จ.นครราชสีมา (9 มิถุนายน 2018)
+ ฉลองชุมชนความเชื่อวัดนักบุญเปโตร โนนแฝก หัวยแถลง จ.นครราชสีมา และออกเยี่ยมผูป้ ่วยติดเตียง พร้อมกับมอบ
เครื่องอุปโภคและปัจจัยให้กับผู้ป่วยไว้เป็นค่าใช้จ่าย (23 มิถุนายน 2018)
+ กิจกรรมเยีย่ มเยืยน พร้อมแบ่งปันน้าใจในภารกิจแห่งรัก ร่วมกับทีมงานบ้านผูส้ ูงอายุราชสีมา
นาโดย คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา จิตตาธิการบ้านผู้สูงอายุฯ คุณกาญจนา นพแก้ว และผู้นาชุมชน
ลงพื้นที่ตาบลสีมุม อ.เมือง จ.นครราชสีมา ..>>

คุณธนันท์ฉาย สวิตต์นันตชัย เป็นตัวแทนองค์กรคาทอลิก
เข้าร่วมประชุมความรู้ความเข้าใจสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ให้กับภาคประชาชนกลุม่ ผู้สูงอายุ จัดโดย
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กทม..
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2018
มีสมาชิกเครือข่ายพลังผู้สูงวัยเข้าร่วมประชุมฯรวม 36 คน
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อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ

ศูนย์สังคมพัฒนาอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ ร่วมกับ
ทีมแพทย์ พยาบาล จิตอาสาเวชบุคคลฯท่าแร่ และอสม.ในเขตพื้นที่ จัดออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพ ออกเยี่ยมผู้ป่วย
ผู้สูงอายุ และกิจกรรมในเขตอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ + ทีมศูนย์สงั คมพัฒนา มอบรถเข็นนั่งให้ผู้ป่วย
อัมพาตระยะฟื้นฟู ที่บ้านท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร + จิตอาสาร่วมพัฒนาบ้าน คุณตาก้าว กุลวงค์
ซึ่งคุณตาเป็นผู้สูงอายุขาดทีพ่ ึ่งพิง ออกจากโรงพยาบาล บริเวณบ้านหญ้าขึ้นรก ผู้นาและจิตอาสา
ดูแลให้เป็นอย่างดี + คุณพ่อชัยวัฒน์ นาสุย และคุณอัญญาณี ฮองต้น ประธานชมรมเวชบุคคลฯ
ผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลฯครั้งที่ 3 (ระดับชาติ) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2018 + จิตอาสาเวชบุคคลฯ
ออกเยี่ยมและให้บริการปฐมพยาบาลแผลกดทับให้กับซิสเตอร์ อารามรักกางเขนแห่งท่าแร่ + ศูนย์สังคมพัฒนาท่าแร่ ร่วมกับ
รพ.สต.ตาบลท่าแร่ ออกบริการตรวจสุขภาพ และคัดกรองสิทธิในการรักษาพยาบาล จานวน 12 คน..>>

ขอเชิญร่วมงานขอบคุณพระเจ้าโอกาสฉลองนักบุญคามิลโล
และ พิธีหิรัญสมโภช 25 ปี ชีวิตนักบวช

บาทหลวงมัทธิว เอกชัย ผลวารินทร์

ประชาสัมพันธ์เชิญชวน

คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ
จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาเถิด... สิ่งต่างๆที่ท่าน
ได้เรียนรู้ ได้รับ ได้ฟังและได้เห็น...จงนาไปปฏิบัตเิ ถิด (ฟป4:4-9)

แผนกสุขภาพอนามัย จัดประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ
ครั้งที่ 3/2018 เมื่อวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2018 ที่ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน
ลาดกระบัง นาโดย คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการฯ
คุณพ่อชัยวัฒน์ นาสุย จิตตาภิบาลฯอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ ร่วมด้วย
ซิสเตอร์นันทิดา ศรีหาบุญยัง ผู้ช่วยจิตตาภิบาลสังฆมณฑลอุบลราชธานี
ร่วมด้วย คณะอนุกรรมการคาทอลิกผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุมฯรวม 19 ท่าน.. เพื่อ
+ ติดตามประเมินผลการจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 13/2018
+ รายงานค่าใช้จา่ ยในการจัดงานของเจ้าภาพ (สังฆมณฑลราชบุรี)
และของคณะอนุกรรมการฯ + ผู้ประสานงานชมรมผู้สูงอายุ
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ได้รายงานความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพ
จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 14/2019 จัดขึ้น
ระหว่างวันศุกร์ที่ 26 ถึง วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2019 ณ อาสนวิหาร
อัครเทวดาราฟาแอล ศูนย์กลางของสังฆมณฑลฯซึ่งมีความพร้อมทั้ง
ด้านสถานที่ การคมนาคม โรงแรมทีพ่ ัก เส้นทางการจาริกแสวงบุญ
และสถานที่ท่องเที่ยว โดยทางคณะกรรมการจัดงานชุมนุมฯจะนาเสนอความก้าวหน้าความพร้อมในการจัดงาน พร้อมทั้ง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อคณะอนุกรรมการฯในการประชุมครั้งต่อไปตามลาดับ นอกจากนี้ +คณะอนุกรรมการฯได้ร่วมกัน
พิจารณาโครงการจัดสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจาปี ค.ศ.2018 ภายใต้หัวข้อ "ศิษย์พระคริสต์
สืบสานวิถีชีวิต 350 ปี พันธกิจรัก รับใช้" ซึ่งจะจัด ขึน้ ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2018 เพื่อให้
แกนนาผู้สูงอายุคาทอลิกทั่วประเทศ มาพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ประสบการณ์
และร่วมกันวางแผนงานผู้สงู อายุใน ระดับชาติและระดับสังฆมณฑลอย่างต่อเนื่อง เพือ่ ให้
ผู้สูงอายุเป็นประจักษ์พยานด้วยชีวิต ตามแบบอย่างพระคริสตเจ้า และเจริญชีวิตหมูค่ ณะ
ในความเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันของชุมชนพระศาสนจักร โอกาสเดียวกันนี้ผู้ประสานงาน
ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลจันทบุรี สังฆมณฑลอุบลราชธานี และอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
ส่งมอบเงินโครงการจิตอาสาหาทุนฯ (เงินออมวันละบาท) ให้ประธานคณะอนุกรรมการฯ
เพื่อนาไปจัดสรรสนับสนุนการดาเนินงานผู้สูงอายุ ให้มีความเข้มแข็ง สามารถดาเนินงาน
โครงการที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สูงวัยได้อย่างมีประสิทธิผลเพื่อความก้าวหน้าของงานผู้สูงอายุในอนาคต..>>

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม ( แผนกสุขภาพอนามัย )
ขอพระประทานพละกาลังเป็นพิเศษแด่..สุขภาพ ปรีชาญาณ ความสุข ความสาเร็จ
ในหน้าที่และงานของพระทุกประการด้วยเทอญ..

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ

กิจกรรมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล

แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นาโดย
คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร ผู้จัดการแผนก
และจิตตาภิบาลงานผู้สงู อายุอคั รสังฆมณฑลกรุงเทพ จัดกิจกรรม
ชมรม/กลุ่มผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล ระดับเขต :1. สัมมนาบุคลากรผู้ทางานผู้สูงอายุ เมือ่ วันที่ 24 - 26 พฤษภาคม
2018 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผูห้ ว่าน ได้แก่
เขต 1) 23 ท่าน เขต 2) 22 ท่าน เขต 3) 15 ท่าน เขต 4) 9 ท่าน
เขต 5) 23 ท่าน เขต 6) ติดภารกิจ ร่วมด้วย พระสงฆ์ 1 ท่าน
เจ้าหน้าที่ 1 ท่าน อาสาสมัคร 1 ท่าน จานวนผู้เข้าร่วมฯ 95 ท่าน
กิจกรรม + วันที่ 24 พฤษภาคม 2018 คุณพ่อวิจิตร ลิขิตธรรม
บรรยายหัวข้อ “ความศรัทธาของผูส้ ูงอายุ” + วันที่ 25 พฤษภาคม
2018 คุณพ่อชุมภา คูรัตน์ บรรยายหัวข้อ “บทบาทของผู้สงู อายุกับครอบครัว” จากนั้น คุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล
บรรยายหัวข้อ “ศิษย์พระคริสต์ ดาเนินชีวิตประกาศข่าวดีใหม่” + วันที่ 26 พฤษภาคม 2018 เริ่มด้วยมิสซาบูชาขอบพระคุณ
ต่อด้วยประเมินผลการสัมมนา..และจัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
+ รายงานการจัดกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของแต่ละเขต
+ แจ้งและติดตามโครงการจิตอาสาหาทุนเหลือช่วยงานผู้สูงอายุระดับชาติ
และกองทุนผู้สูงอายุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ + ประเมินผลการเข้าร่วม
งานชุมนุมผู้สูงอายุระดับชาติ ครั้งที่ 13/2018 ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด
บางนกแขวก สังฆมณฑลราชบุรี เจ้าภาพจัดงานฯ + สรุปจานวนผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป เป็นรายวัดและเขต เพือ่ จัดเตรียม
เกียรติบัตรนาไปมอบในงานชุมนุมผู้สูงอายุเดือนกรกฎาคม 2018 + ประชุมคณะกรรมการคาทอลิกเพือ่ ผู้สูงอายุ ครั้งที่ –
3/2018 ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง,, พร้อมมอบเงินจิตอาสาหาทุน งวดที่ 2/2018 และทะเบียนสมาชิกผู้สูงอายุ
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ.ให้คณะอนุกรรมการฯ ..>>

กิจกรรมผู้สูงอายุระดับเขต
+ ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุเขต 6 ครั้งที่ 3/2018 เมือ่ วันที่ 4 มิถุนายน 2018 ณ วัดมารีย์สมภพ บ้านแพน และ
ต้อนรับ คุณพ่อประสาร คูรัตนสุวรรณ จิตตาธิการผู้สูงอายุฯเขต 6 + ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 1
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2018 ณ วัดพระกุมารเยซู กม.8 และต้อนรับ คุณพ่อพรชัย แก้วแหวน จิตตาธิการผู้สูงอายุ เขต 1
+ ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุเขต 3 และต้อนรับ คุณพ่อศุภศิลป์ สุขสุศิลป์ จิตตาธิการผู้สงู อายุเขต 3 ณ วัดบางเชือกหนัง
+ ประชุมกรรมการผู้สูงอายุเขต 5 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2018 ณ วัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน เพื่อรายงานความคืบหน้า
การเป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุอคั รสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2018 ..>>
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สังฆมณฑลเชียงใหม่
ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่
คุณทัศนีย์ ทุมกานนท์ ประธานชมรมผู้สูงอายุ
สังฆมณฑลเชียงใหม่ เป็นตัวแทนกรรมการผู้สงู อายุ และสมาชิกผู้สูงอายุ
อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ ร่วมโมทนาคุณพระเจ้าโอกาสหิรัญสมโภชแห่ง
การปฏิญาณตนเป็นนักบวชครบ 25 ปี บาทหลวงมัทธิว เอกชัย ผลวารินทร์
โดยมี บาทหลวงร็อค ไพรัช ศรีประเสริฐ อธิการเจ้าคณะคามิลเลียนแห่งประเทศไทย เป็นประธาน
พิธีบูชาขอบพระคุณ เมือ่ วันที่ 2 มิถุนายน 2018 ณ วัดนักบุญคามิลโล บ้านศรีวิเชียร จ.เชียงราย ..>>
ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลอุดรธานี
นาโดย คุณพ่อเปรม คุณโดน จิตตาภิบาลงานผู้สงู อายุฯ
คุณแม่เซียนศรี หมั้นทรัพย์ ประธานชมรมผู้สูงอายุฯ และ ครูวราภรณ์ ภูกงทอง
ผู้ประสานงานผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลอุดรธานี จัดกิจกรรมผู้สูงอายุในเขตวัดของสังฆมณฑลฯ

สังฆมณฑลอุดรธานี

+ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2018 ชมรมผู้สงู อายุวัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี.. จัดกิจกรรมผูส้ ูงอายุ
“โครงการผู้สูงอายุสดใส ด้วยดนตรีไทยพื้นบ้าน” โดยชมรมผู้สูงอายุร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบล ได้ทากิจกรรมร่วมกัน
มาเป็นครั้งที่ 5 ในปีนี้มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม 150 คน ได้รับการตอบรับจากผู้สูงอายุเป็นอย่างดี เปิดเวทีให้ผู้สูงอายุได้
แสดงออก สร้างความสุขและสุขภาพ + วันที่ 24 พฤษภาคม 2018 จัดโครงการอบรมฝึกอาชีพจักรสานจากเส้นพลาสติก
สาหรับผู้สูงอายุ ผู้พกิ าร ผู้ดอ้ ยโอกาส มีผู้เข้าร่วม 50 คน + วันที่ 28 พฤษภาคม 2018 โรงเรียนผู้สูงอายุวัดพระวิสุทธิวงศ์
โพนสูง ต้อนรับคณะประเมินจากกระทรวงสาธารณสุขเขต 8 เพื่อความต่อเนื่องของงานและความยั่งยืน ..>>

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม ( แผนกสุขภาพอนามัย )
ขอพระประทานพละกาลังเป็นพิเศษแด่..สุขภาพ ปรีชาญาณ ความสุข ความสาเร็จ
ในหน้าที่และงานของพระทุกประการด้วยเทอญ..

สังฆมณฑลราชบุรี
ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี นาโดย อาจารย์เชษฐ์ ชาวนาแก้ว
ประธานคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุฯ พร้อมด้วย อาจารย์ศรีอัมพร จันทร์วิจิตรกุล
รองประธาน อาจารย์ศิริมาส พฤหัสนันท์ เลขานุการ และคณะกรรมการ นากระเช้าขอบคุณ
พร้อมด้วยใบอนุโมทนามอบให้ คุณสุกัญญา กิจสวัสดิ์ แทนคาขอบคุณโอกาสที่ทา่ นให้
ความช่วยเหลือชมรมผู้สูงอายุฯมาโดยตลอด. โดยเฉพาะจัดกระเช้าและของขวัญตอบแทน
พระสังฆราชและพระสงฆ์ รวม 36 ท่าน ทีม่ าร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุฯระดับชาติ ครั้งที่ 13
เมื่อวันที่ 27 - 28 เมษายน 2018 ที่ผ่านมา ขอพระเจ้าตอบแทนน้าใจดีต่อท่าน.> “ออกเยี่ยมผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง”

ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี ระดับวัด จัดกิจกรรม + ซิสเตอร์นติ วดา อ่อนเทศ และสมาชิกซิสเตอร์
คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ พร้อมพีน่ ้องสัตบุรุษวัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบือ้ ง ร่วมใจกัน
ทากิจเมตตาเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุตามบ้าน ประกาศข่าวดีด้วยกิจการ และจิตตารมณ์รักและรับใช้ ..>
+ ชมรมผู้สูงอายุวัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี จัดกิจกรรมออกเยี่ยมผูส้ ูงอายุ เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2018
รวม 6 ท่าน พบส่วนใหญ่เป็นโรคคนชรา เช่น ความดันโลหิตสูง ไขมันสูง เบาหวาน หูตึงฟังไม่ชัด พากินสัน ต่อด้วยโรคเหงา
เพราะไม่ค่อยได้ไปไหนๆด้วยเรื่องสุขภาพ ชมรมได้นาเครือ่ งดื่มที่ดีต่อสุขภาพไปเยี่ยม สวดสายประคา พระเมตตา 1 ทศ
เพื่อวอนขอพระเมตตาให้ทุกท่าน ..>>

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
คณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุ เขตแม่พระประจักษ์เมืองลูรด์
ร่วมกับคณะกรรมการผู้สูงอายุสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี จัดงาน
ชุมนุมผู้สูงอายุระดับเขตแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หัวข้อ “ผู้สูงวัยวัดแม่พระฯ ศิษย์พระคริสต์
เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่” เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2018 ณ วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด
หาดใหญ่ จ.สงขลา มีผู้สูงอายุร่วมงานฯ 53 คน กิจกรรม : วจนพิธีกรรม และพิธีบูชาขอบพระคุณ
โดย คุณพ่อยอห์น แปร์ติเล เจ้าอาวาสและจิตตาธิบาล จัดอบรมฟืน้ ฟูจิตใจขับเคลือ่ นกฤษฎีกา
สมัชชาใหญ่พระศาสนจักรคาทอลิกไทย โดยคณะทางานกฤษฎีกาฯสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี และ
ตรวจสุขภาพ วัดความดันโลหิต โดยกลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกเขตสงขลา.. ขอพระเจ้าผู้ทรงเมตตาและ
พระทัยดี โปรดโปรยปรายพระคุณของพระองค์ ลงมาสู่ผู้สูงวัยทั้งหลายได้ดารงชีวิตอยู่ในความเชื่อ
ความไว้ใจและความรัก เจริญชีวิตเป็นศิษย์พระคริสต์ให้เข้มแข็งกว่าที่เคย พร้อมเป็นประจักษ์พยาน
ถึงพระคริสต์ด้วยชีวิต ประกาศข่าวดีใหม่แห่งความรัก ..>>
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ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา
คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลนครราชสีมา
นาโดย คุณพ่อวีรศักดิ์ จันทรังษี จิตตาภิบาล คุณวีระ ธาราสิงห์ ประธานชมรมฯ และคุณนภชนก สุริยชัยกุล ผู้ประสานงาน
พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล ระดับวัด มีการดาเนินกิจกรรมระดับ วัดในเขตสังฆมณฑลนครราชสีมา
1.) วันที่ 12 มิถุนายน 2018 เข้าร่วมประชุมกับชมรมผู้สูงอายุวัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน (โคกปราสาท/
ปราสาทพร) มีผู้สูงอายุเข้าร่วมประชุม 30 คน หัวข้อการประชุมคือ + การจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ + ประชาสัมพันธ์งาน
ออมทรัพย์/ฌาปนกิจ + ประชาพิจารณ์งานเกษตรโครงการจาก ส.ส.ส (สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)
ทั้งนี้ คุณพ่อเปรมปรี วาปีโส คุณพ่อเจ้าอาวาส ได้ให้ขอ้ คิดเกี่ยวกับการทางานที่เกี่ยวข้องกับโครงการจากรัฐบาล ต้องมี
ความชัดเจน และโปร่งใส เพราะโครงการจากรัฐบาลจะเข้มงวดเรื่องการใช้จา่ ย..>

สังฆมณฑลนครราชสีมา

2.) วันที่ 13 มิถุนายน 2018 ลงเยีย่ มกลุ่มผู้สูงอายุวัดนักบุญยอแซฟกรรมกรหนองห่าง และร่วมประชุม ในเรื่อง
+ เงินจิตอาสาหาทุนช่วยเหลืองานผู้สูงอายุ + อัพเดททะเบียนผู้สูงอายุ + มอบนมและอาหารให้ผู้สูงอายุที่มาร่วมประชุม
(ของเยี่ยมได้มาจากโรงเรียนมารดาวนารักษ์ โคกปราสาท) + งานออมทรัพย์/ฌาปนกิจ + งานเกษตรของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ

3.) วันที่ 14 มิถุนายน 2018 ลงเยี่ยมและประชุมร่วมกับกรรมการวัดนักบุญยอแซฟ ไทรทม ในเรื่อง + อัพเดททะเบียน
ผู้สูงอายุ + เยี่ยมผู้สูงอายุตามบ้าน + งานออมทรัพย์/ฌาปนกิจ + งานเกษตร (วิธีการเขียนโครงการขอทุน)

4.) วันที่ 26 มิถุนายน 2018 ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุสงั ฆมณฑล ที่สานักมิสซังนครราชสีมา
+ รายงานความเคลือ่ นไหวกลุ่มผูส้ ูงอายุแต่ละวัด + เตรียมงานชุมนุมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล
+ การคัดเลือกผู้สูงอายุตัวอย่างและลูกกตัญญู
+ การจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุวัดแม่พระปฏิสนธินิรมลปากช่อง และ
วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน (โคกปราสาท/ปราสาทพร)
+ โครงการจิตอาสาหาทุนช่วยเหลืองานผู้สูงอายุฯ (เงินออมวันละบาท)
+ เตรียมตัวแทนชมรมผู้สูงอายุในการส่งชมรมผู้สูงอายุระดับวัด
เข้าร่วมประกวดชมรมผู้สูงอายุฯระดับชาติ ปี 2019/2561
+ โครงการเข้าเงียบสาหรับผู้สูงอายุ และ + เรือ่ งอื่นๆ ..>>

- 19 -

สังฆมณฑลจันทบุรี
ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุฯ
ระดับสังฆมณฑล เมื่อวันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2018 ณ เดอะ เนเชอรัล การ์เด้น รีสอร์ท
การประชุมวันแรก เริ่มเวลา 14.30 น. ประชุมและประเมินการดาเนินงานตลอดปี 2017

วันที่ 11 พฤษภาคม 2018 รับฟังการแบ่งปัน “ความคาดหวังของพระศาสนจักรต่อผู้สูงวัย” โดย คุณพ่อสมัคร เจ็งสืบสันต์
และเป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ และร่วมยินดี 50 ปี ชีวิตสงฆ์ของคุณพ่อ การจัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุฯ นาโดย
คุณพ่อกฤษณพงษ์ อติชาติธานินทร์ จิตตาภิบาลฯ ร่วมด้วย คุณพ่ออันเดร ไชยเผือก คุณบุญไทย เอี่ยมสะอาด ประธาน
ชมรมผู้สูงอายุฯ และคณะกรรมการระดับแขวงในเขตสังฆมณฑล เข้าร่วมประชุมฯรวม 23 ท่าน

ชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ องค์กรสาธารณประโยชน์ เยี่ยมผู้สูงอายุ
ติดบ้าน ติดเตียง ผู้ยากไร้ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค นาทีมโดย
คุณพ่อวิเชียร ฉันทพิริยกุล และ สังฆานุกร ศิรวิทย์ มารีย์พัฒนกิจ
พร้อมด้วย คณะกรรมการ จิตอาสา และเด็กช่วยมิสซา ..>
+ วันที่ 17 มิถุนายน 2018 ชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ จัดกิจกรรม
ครั้งที่ 7 ในโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจผู้สูงอายุ
หัวข้อเรื่อง “การดูแลทันตสุขภาพในผู้สูงอายุ” โดยเชิญ
คุณนภดล ยี่สุ่น เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ประจาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโคกขีห้ นอน มีการตรวจสุขภาพฟัน
ให้แก่ผู้สูงอายุ และให้ความรู้เรือ่ งการดูแลสุขภาพฟัน..>
ศูนย์สงเคราะห์ผู้สูงอายุ คามิลเลียน ปราจีนบุรี
ศูนย์สงเคราะห์คามิลเลียนฯ ได้จดั พิธมี งคลสมรส และร่วมแสดงความยินดี
กับคู่บ่าว-สาว ถือฤกษ์งามยามดีในวันที่ 22 มิถุนายน 2018 โดยมีประธานในพิธี
คุณยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกปีบ
คุณพิสิษฐ์ ฐิติวงศ์วรสกุล ตัวแทนบริษัท รสากรุ๊ป จากัด และคณะ พร้อมกับ
บาทหลวงปรีดา เวียงชัย ผู้อานวยการศูนย์คามิลเลียนฯ มีเจ้าหน้าที่และผู้สูงอายุ
เข้าร่วมงานฯ ขอให้ทา่ นทั้งสองมีความสุขตลอดในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน ...>>
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สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลอุบลราชธานี โดยมี
ซิสเตอร์นันทิดา ศรีหาบุญยัง ผู้ช่วยจิตตาภิบาลผู้สูงอายุฯ ร่วมประชุมกับ
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ ผู้สูงอายุ ครัง้ ที่ 3 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2018
ที่ห้องประชุมศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง เพื่อเตรียม ความพร้อมในการ
จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 14/2019 ที่สุราษฎร์ธานี และขอให้ผู้สงู อายุดาเนินชีวิต
ตามพระวาจาของพระเจ้า ปฏิบัติตามพระประสงค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้
เจ็บป่วย และมีความตระหนัก มีจิตสานึกต่อการเป็นศิษย์พระคริสต์พนั ธกิจ และหน้าที่ประกาศข่าวดี
ตามแนวทางกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ค.ศ.2015 .. และ ศูนย์สังคมพัฒนาเขตมิสซังอุบลราชธานี ..

จัดโครงการเยี่ยม - สงเคราะห์ผู้สูงอายุและผู้พกิ ารในเขตพื้นทีจ่ ังหวัดสุรนิ ทร์ โครงการนีไ้ ด้รับการสนับสนุนจาก สานักงาน
คาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (มูลนิธิโคเออร์) เพื่อการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการทีไ่ ม่สามารถช่วยตนเองได้ โดย
โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งเพื่อการช่วยให้พวกเขาได้มอี าหารการกินเพือ่ ยังชีพ อย่างน้อยก็เป็นส่วนหนึ่งเพือ่ ให้เขามีชีวิตที่ดขี ึ้น.>

สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลนครสวรรค์
โดย มิสสอางค์ สุรพัฒน์ ประธานชมรมผู้สูงอายุฯ ได้เข้า
ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ ผูส้ ูงอายุ ครั้งที่ 3/2018
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2018 ณ ห้องประชุมศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง เพื่อรับทราบโครงการ
และกิจกรรมงานผู้สูงอายุฯระดับชาติ ...>

อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ

ขมรมผู้สูงอายุคาทอลิกอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ ออกเยี่ยมผู้ป่วย ผู้สูงอายุ
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2018 ที่บ้านนาโพธิ์ ต.นาโพธิ์ อ.กุสมุ าลย์ จ.สกลนคร จานวน 7 ท่าน ในโอกาสวันสมโภช
พระจิตเจ้า ที่หลายองค์กรไปร่วมกันแบบไม่ได้นัดหมาย .+ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2018 คุณพ่อชัยวัฒน์ นาสุย จิตตาภิบาล
งานผู้สูงอายุฯ ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ ผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3/2018 ที่ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง ..>

ปฏิทินกิจกรรม

คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ
วันที่ 19 กันยายน 2018 : ประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ ผู้สูงอายุ ครั้งที่ 4/2018
ณ ห้องประชุมชัน้ 2 ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
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