พฤศจิกายน - ธันวาคม 2018 (ฉ.
(ฉ.66/2018)

Merry Christmas and Happy New Year 2019
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม (แผนกสุขภาพอนามัย)
ขอให้คริสต์มาสนี้ส่องประกายไปด้วยความรัก เสียงหัวเราะ และมิตรภาพ
และขอให้ปีที่กาลังจะมาถึง นาพาความสุขและความสบายใจมาให้คุณ สุขสันต์วันปีใหม่ 2019

วิสัยทัศน์
ประชากรของพระเจ้ามีสุขภาพกายใจสมบูรณ์
และร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันฉันพี่นอ้ ง
เปี่ยมด้วยคุณธรรมในความรักของพระเจ้า

พันธกิจ
ส่งเสริมเวชบุคคล เครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่ายผู้ติดเชื้อ
ให้ได้รับการอภิบาล และอุทิศตนรับใช้ปวงชนด้าน
สุขภาพอนามัย โดยเน้นผู้ยากไร้ตามแบบอย่างพระเยซูเจ้า

กิจกรรมทางสังคม คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสุขภาพอนามัย ปี 2018/2561

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม (แผนกสุขภาพอนามัย) รับผิดชอบงานด้านสังคม 4 หน่วยงานฯ
1) ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย 2) คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ 3) คณะอนุกรรมการเพือ่ ส่งเสริม
งานเอดส์ และ 4) องค์กรส่งเสริมชีวิต ได้มีการประชุมเพื่อทบทวนงานสาคัญต่างๆ พบว่าในรอบปีที่ผ่านมามีเรื่องที่น่ายินดี
หลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฉลองครบรอบ 50 ปีของการก่อกาเนิดชมรมแพทย์คาทอลิก ชมรมผู้สูงอายุฯระดับวัด
ของแต่ละสังฆมณฑล จัดตัง้ ชมรมฯรวมทั้งหมด 199 ชมรม มีสมาชิกผู้สูงอายุมากกว่า 15,000 คน จนในที่สุดขยายตัวเป็น
เครือข่ายชมรมเวชบุคคลคาทอลิก และ เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก ครบทั้ง 11 สังฆมณฑลฯในปีที่ผ่านมา โดยส่งเสริม
และจัดกลุ่มจิตอาสาเวชบุคคล ร่วมกับ จิตอาสาผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลฯออกหน่วยตรวจสุขภาพในโอกาสต่างๆ ออกเยี่ยม
ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง การให้กาลังใจผู้ป่วยระยะสุดท้าย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และให้บริการตรวจสุขภาพและช่วยเหลือ
แรงงานอพยพ ผู้ลี้ภัย Asylum seeker (ชาวโรฮิงญา เมียนม่าร์ บังคลาเทศ) ผู้ต้องโทษ ชนกลุ่มน้อย ฯลฯ ในส่วนของ
คณะอนุกรรมการเพือ่ ส่งเสริมงานเอดส์ มีการประสานงานเครือข่ายองค์กรสมาชิกที่ทางานด้านเอดส์ 28 องค์กร เพือ่ ส่งเสริม
และร่วมมือระหว่างผู้นาองค์กรศาสนาในการทางานเอดส์ ร่วมกันรณรงค์สร้างความตระหนักและความรู้เรื่อง HIV/AIDS ใน
โอกาสต่างๆเช่น วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม ของทุกปี และองค์กรส่งเสริมชีวิต จัดรณรงค์เพือ่ ส่งเสริมชีวิตตามแนวทางคาสอน
ด้านสังคมของพระศาสนจักร
ติดตามการดาเนินงานแผนกสุขภาพอนามัย ผ่านทาง www.healthpastoral.com/Facebook แผนกสุขภาพอนามัย
และ E-Newsletter : ขอร่วมสนับสนุนงาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก เลขที่บัญชี 013-1-35643-7 ธนาคารกรุงไทย
สาขาถนนศรีอยุธยา หรือ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย เลขที่บัญชี 186-2-00814-9 ธนาคารทหารไทย
สาขาโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์..กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินแจ้งมาที่ โทร/โทรสาร 02 681 5857 มือถือ 087 334 5487
E-mail: chc@cbct.net ทั้งนี้แผนกสุขภาพอนามัย จะรีบออกใบสาคัญรับเงินและส่งให้ทา่ นต่อไป..
ขอให้ทุกท่านมีความสุขในโอกาสวันพระคริสตสมภพและปีใหม่ 2019 ...

คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ
จัดสัมมนาประชุมใหญ่ประจาปี ให้ผู้สูงวัยพร้อมประกาศข่าวดี ฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม
ที่ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2018 ที่ผ่านมา

คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ ูงอายุ ภายใต้ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม
แผนกสุขภาพอนามัย ใน สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดโครงการสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจา
ปี 2018 ครั้งที่ 15 ภายใต้หัวข้อ "ศิษย์พระคริสต์ สืบสานวิถีชีวิตแห่งความเชื่อ 350 ปี พันธกิจรัก รับใช้" โดยมีแกนนา
ผู้สูงอายุคาทอลิกและผู้ประสานงานผู้สูงอายุ รวมทั้งพระสงฆ์ นักบวช ที่ทาหน้าที่เป็นจิตตาภิบาลจาก 11 สังฆมณฑล จาก
ทั่วประเทศ จานวน 87 คน เข้าร่วมสัมมนาพร้อมเพรียงกัน โดยมีวัตถุประสงค์สาคัญเพือ่ ให้ผแู้ ทนผู้สูงอายุได้มาพบปะ
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ประสบการณ์และร่วมกันวางแผนงานผู้สูงอายุทั้งในระดับชาติและระดับสังฆมณฑลให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ทิศทางงานอภิบาลระดับชาติ ระดับสังฆมณฑล และสร้างภาคีเครือข่าย
ระหว่างผู้ทางานด้านผู้สูงอายุในสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ตามวิสยั ทัศน์
กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ปี ค.ศ.2015
การสัมมนาในวันแรก.มีพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดการสัมมนา
โดย คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ผู้ช่วยคณะกรรมาธิการฝ่าย
สังคม สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ และจิตตาภิบาล
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ ผู้สูงอายุ เป็นประธานพิธี และ
คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการ
คาทอลิกเพือ่ ผู้สูงอายุ ได้กล่าวต้อนรับ จิตตาภิบาล บรรดา
แกนนา และผู้ประสานงานผู้สูงอายุจากทุกสังฆมณฑลที่
เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ พร้อมทั้งมีการถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
ร่วมกันด้วย
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สาหรับเนือ้ หาในการสัมมนาในวันแรก
เป็นการบรรยายในหัวข้อ"สาระสาคัญของ
กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักร
คาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015” โดย
คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ เลขาธิการ
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่องานธรรมฑูต
สภาพระสังฆราชฯ เป็นวิทยากร ซึ่งเน้นการไตร่ตรองด้วยกระบวนการกลุ่มเพื่อนาสาระสาคัญ
ในกฤษฎีกาฯไปสู่การปฏิบัติในชีวิต ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนวัด สังฆมณฑลและ
ในสังคมต่างความเชือ่ เพือ่ ให้บรรลุถึงเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ว่า "ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิต
ประกาศข่าวดีใหม่" โดยจาเป็นที่คริสตชนฆราวาสผู้สูงวัยจะต้องกล้าและก้าวออกไปประกาศ
ข่าวดีของพระเยซูคริสตเจ้าด้วยชีวิตและกิจการ รวมถึงต้องมีการรวมกันเป็นชุมชนมีการ
วางแผนการประกาศข่าวดีอย่างสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ทิศทางงานอภิบาลในระดับวัด
สังฆมณฑลและระดับชาติ ซึ่งผลจากการได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดและประสบการณ์
ร่วมกันทาให้ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ มีความตระหนักถึงความรับผิดชอบและ
การมีส่วนร่วมของตนเองในฐานะศิษย์พระคริสต์และศิษย์ธรรมทูตที่จะต้องประกาศข่าวดีตาม
พระบัญชาของพระคริสตเจ้า ..และก่อนจบการสัมมนาวันแรก
ช่วงเย็นเป็นการนาเสนอผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ โดย คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา
และการนาเสนอผลการดาเนินงานโครงการที่ประสบผลสาเร็จในระดับสังฆมณฑลต่างๆ โดย
คุณพ่อจิตตาภิบาลและผู้ประสานงานผู้สูงอายุ.. ในวันที่สอง มีพิธีบูชาขอบพระคุณ โดย
คุณพ่อเปรม คุณโดน จิตตาภิบาลงานผู้สูงอายุสังฆมณฑลอุดรธานี เป็นประธานพิธี การสัมมนา
ในวันที่สอง..หัวข้อ”ย้อนรอย และการเตรียมฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม"
โดย อาจารย์พุฒิพงศ์ พุฒตาลศรี อาจารย์ประจาวิทยาลัยแสงธรรม
ซึ่งผู้เข้าสัมมนาให้ความสนใจติดตามเนือ้ หาสาระตลอดการบรรยาย 2
ชั่วโมงครึ่ง ซึ่งผู้บรรยายได้ชี้ให้เห็นถึงความเป็นมาของการนาข่าวดีมาสู่แผ่นดินสยาม
ความเสียสละ ความเพียรพยายามอดทนของบรรดามิชชันนารี และ
ธรรมฑูต ที่ยนิ ดีอทุ ิศทั้งชีวิตเพื่อนาความรอดมาสู่ชาวสยาม และ
ทาให้ความเชื่อเติบโตก้าวหน้า สืบทอดมาสู่เราทุกคนในปัจจุบัน
โดยอาศัยข่าวดีของพระคริสตเจ้า ดังนัน้ ในอนาคตต่อจากนี้จึงเป็น
คาถามสาคัญสาหรับคริสตชนไทยทุกคนว่า จะดาเนินต่อไป หรือ
เจริญชีวิตคริสตชนที่ดีอย่างไร จะมีวิธีในการทาบทบาทหน้าทีใ่ น
การประกาศข่าวดีอย่างไร เพือ่ เป็นการเตรียมตัวเตรียมจิตใจในการเฉลิมฉลอง 350 ปี อย่าง
มีคุณค่า และมีความหมายในฐานะศิษย์พระคริสต์ เพื่อให้ข่าวดีได้แพร่ไปสู่หัวใจของคนไทย
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และในช่วงบ่ายของวันที่สอง เป็นการบรรยายหัวข้อ"สูงวัย สูงคุณค่า ด้วยกิจเมตตา"
โดย คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมาธิการฝ่ายสังคม สภาพระสังฆราชฯ ซึ่งได้
เน้นให้ผู้สงู อายุมีความตระหนักถึงพลังและคุณค่าของผู้สูงอายุ เชิดชูผู้สูงอายุในฐานะผู้ที่มี
ประสบการณ์ ความเชือ่ และมีหลักประกันความมั่นคงของชีวิตทั้งในด้านฐานะความเป็นอยู่
และเป็นผู้ถ่ายทอดความเชือ่ เป็นแบบอย่างของความรักความเมตตาและความวางใจใน
พระเจ้า เป็นภูมิปัญญา การดาเนินชีวิตคริสตชนที่ดี ปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจ้า
สวดภาวนาไปวัด แก้บาปรับศีลอย่างสม่าเสมอ และทากิจเมตตาทัง้ ฝ่ายกายและฝ่ายจิต
เพื่อให้พบกับความสุขแท้ในชีวิตนิรันดร และสามารถเป็นประจักษ์พยานชีวิตเป็นแบบอย่าง
ที่ดีให้แก่ลกู หลาน และร่วมพัฒนาสังคมและประเทศชาติได้
และก่อนจบการสัมมนาวันที่สอง หลังอาหารค่า..ผู้สูงอายุสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
นากิจกรรมราตรีสมั พันธ์ มีแกนนาผูส้ ูงอายุฯเข้าร่วมในกิจกรรมฯ
ในเช้าวันสุดท้าย มีพิธีบูชาขอบพระคุณ โดย คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร จิตตาภิบาลงานผู้สงู อายุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
จากนั้น..เข้าสูก่ ารประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2018 คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่ผู้สงู อายุ โดย
คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการฯนาสวดภาวนา
ราพึงพระวาจา (2 คร 6:1-7) ซึ่งพระเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้ผู้ที่
เป็นศิษย์ติดตามพระองค์ และผู้สูงวัยแสดงตนเป็นผู้รับใช้ของ
พระเจ้าในทุกกรณีด้วยความรักจริงใจ ด้าน คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ
ในฐานะจิตตาภิบาลคณะอนุกรรมการฯ ได้แจ้งให้ทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของสภาพระสังฆราชฯในคณะกรรมาธิการ
ฝ่ายสังคมฯ ว่า พระคุณเจ้าวุฒิเลิศ แห่ล้อม ได้รับแต่งตั้ง
เข้ามาเพิม่ เติมจากเดิมที่มี พระคุณเจ้าบรรจง ไชยรา และ
พระคุณเจ้าพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย รับผิดชอบอยู่ รวมเป็น 3 ท่าน
และ ท่านวุฒิเลิศ แห่ล้อม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบงาน
แผนกสุขภาพอนามัย กลุม่ ชาติพนั ธุ์ และผู้สูงอายุ สาหรับสาระสาคัญ
ในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2018 ที่ประชุมได้รับทราบ
(1) ที่ประชุมรับทราบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจาปี 2019 ของคณะอนุกรรมการฯ
และมอบหมายให้คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุแต่ละสังฆมณฑลไปดาเนินการจัดทาแผนงาน และ
ปฏิทินปฏิบัติงานให้เรียบร้อยและสอดคล้องกัน
ทั้งในระดับสังฆมณฑลและระดับชาติ (2)ตัวแทน
ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ได้ชี้แจง
ความพร้อมและการเตรียมการเบื้องต้นสาหรับ
การเป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิก
ระดับชาติ ครั้งที่ 14/2019 ณ อาสนวิหารอัคร
เทวดาราฟาแอล โรงเรียนเทพมิตร และโรงเรียนธิดาแม่พระ ให้ที่ประชุม
ได้ทราบ เป็นต้น ด้านอาคารสถานที่ ด้านทีพ่ ัก สถานที่จาริกแสวงบุญ และ
เส้นทางท่องเทีย่ ว การประสานงานและการอานวยความสะดวกด้านต่างๆ
และปิดประชุม จากนั้น คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการ
คาทอลิกเพือ่ ผู้สูงอายุ เป็นประธานวจนพิธกี รรมปิดการสัมมนาและประชุม
ใหญ่สามัญประจาปี 2018 ของคณะอนุกรรมการฯในความรักและเป็นหนึ่ง
เดียวกัน ขอขอบคุณ.คณะกรรมการดาเนินงานผู้สูงอายุทุกท่าน แกนนา
ผู้สูงอายุสงั ฆมณฑลทั้ง 11 สังฆมณฑลฯ ที่ให้ความร่วมมือทาให้งานสัมนา
และประชุมใหญ่ประจาปีผู้สูงอายุในปีนี้สาเร็จลุล่วงด้วยดี .>>

“ เครือข่ายหน่วยงานคาทอลิกที่ทางานกับผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยเอดส์ AIDS เอเชีย จัดสัมมนา CAPCHA 7 ”

คณะกรรมการเครือข่ายคาทอลิก ซึ่งทางานกับผู้ติดเชื้อและผู้ป่วย HIV/AIDS ระดับเอเชียแปซิฟคิ
จัดสัมมนาระดับเอเชียแปซิฟิค ประจาปี 2018 ณ
Kyaw เมือง Yangon ประเทศเมียนม่าร์ ระหว่าง

(Catholic Asia-Pacific Coalition on HIV/AIDS : CAPCHA)

อาสนวิหาร St.Mary’s Cathedral ซึ่งตั้งอยู่ ณ ถนน Bo Aung
วันจันทร์ที่ 5 ถึง วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2018 ในหัวข้อ “ Live in Peace with Everyone and be Holy..”
ในการสัมมนาครั้งนี้ คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ (CCHA : Catholic Committee on HIV/AIDS
Thailand) ส่งสมาชิกเข้าร่วมสัมมนาด้วย 8 ท่าน จากหน่วยงานภายใต้เครือข่าย 7 หน่วยงาน ได้แก่
1. Fr.Truong Thong Le
จาก บ้านพระมารดานิจจานุเคราะห์ หนองบัวลาภู
2. บราเดอร์อธิคม บุญมณีประเสริฐ
จาก บ้านซาร์นิลลี่เฮ้าส์ หนองคาย
3. นายเฉลิมรัฐ ปรีชา
จาก ศูนย์เมอร์ซี่เซนเตอร์ คลองเตย
4. คุณพ่อวุฒิชัย บุญบรรลุ
จาก คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง
5. Fr. Gil Casio
จาก มูลนิธิมารีส ระนอง (Marist Foundation Ranong)
6. ซิสเตอร์เมอร์ซีเดส ปลาชิโน่
จาก ศูนย์พุดหง นครศรีธรรมราช
7. คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ
แผนกสุขภาพอนามัย
8. คุณพ่อยอห์น คอนตาริน
องค์กรเครือข่ายคาทอลิกเพือ่ ส่งเสริมงานเอดส์ ระดับเอเชียแปซิฟิค เป็นองค์กรที่เกิดความคิดริเริ่มจาก
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ ส่งเสริมงานเอดส์ ในแผนกสุขภาพอนามัย ภายใต้สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ย้อนกลับไป..ในปี 1992 คณะนักบวชคามิลเลียน ได้ริเริ่มงานเมตตากิจงานหนึง่ ซึ่งสังคมยังไม่เปิดรับผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อ HIV/
AIDS โดยมี คุณพ่อยอห์น คอนตาริน เป็นผู้ริเริ่มเปิดบ้านสาหรับดูแลผู้ติดเชื้อ ณ ซอยเรวดี นนทบุรี เรียกว่า
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“ศูนย์บรรเทาใจ” และร่วมมือกับแพทย์คาทอลิก
หรือเวชบุคคล คือ นายแพทย์ธานี ศิริยง ในการ
จัดตั้งคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ ภายใต้
แผนกสุขภาพอนามัย รวบรวมหน่วยงานคาทอลิกที่ทางานด้าน HIV/AIDS
ในประเทศไทย.. ภายหลังการเปิดศูนย์บรรเทาใจในชุมชนดังกล่าว มีอุปสรรค
ในเรื่องความหวาดกลัว ซึ่งเกิดจากความไม่เข้าใจในเรื่องการติดเชือ้ HIV
และป่วยเป็นโรค AIDS ศูนย์บรรเทาใจ จึงย้ายไปเปิด ณ ที่ 1/1 ซ.คีรี
ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง ในปี 1995 บนพื้นที่ที่คณะคามิลเลียนได้รับบริจาคมา และดาเนินงานมาจนถึงปัจจุบัน ในส่วน
ของคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ ที่ดาเนินงานควบคูก่ ันมา ภายใต้การนาของคณะนักบวชคามิลเลียน
และในรูปแบบของคณะกรรมการที่มาจากองค์กรและคณะนักบวชที่ทางานด้าน HIV/AIDS และมีการพัฒนามาเรือ่ ยๆ จนได้
มีความคิดริเริม่ ในการขยายงานด้านการดูแลผูต้ ิดเชื้อและผู้ป่วย HIV/AIDS ออกไปยังพระศาสนจักรท้องถิ่นในประเทศต่างๆ
ในเอเชีย โดยได้เชิญองค์กรคาทอลิกที่ทางานด้านเอดส์ในประเทศต่างๆมาร่วมงานสัมมนาระดับเอเชีย
เริ่มจัด CAPCHA ครั้งแรกในปี 2004 ณ ประเทศไทย และในปี 2010 ยังดาเนินการในประเทศไทย มีตัวแทนจาก
องค์กรคาทอลิกจากประเทศต่างๆในเอเชียเข้าร่วมมากขึ้น เป็นการสร้างเครือข่าย ช่วยให้มกี ารแบ่งปันงานในการอภิบาลดูแล
ผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วย HIV/AIDS ระหว่างกัน และติดตามสถานการณ์ของ HIV/AIDS ทั้งในระดับท้องถิ่นและนานาชาติ
CAPCHA 5 เป็นครั้งแรก ที่มก
ี ารผลักดันให้สลับกันจัด และเป็นเจ้าภาพระหว่างประเทศเครือข่าย โดยไปจัดครั้งที่ 5 ณ
เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ในปี 2014 ครั้งที่ 6 ณ กรุงมนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ในปี 2016 และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7
จัดขึ้น ณ เมืองย่างกุง้ ประเทศเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 5 - 10 พฤศจิกายน 2018 โดยได้รับความร่วมมือจากพระศาสนจักร
ท้องถิ่นเมียนมาร์ CBCM : (Catholic Bishop Conference of Myanmar และ MCHAN : Myanmar Catholic
HIV/AIDS Network) เป็นเจ้าภาพในการจัดการสัมมนาครั้งนี้
ในการสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากพระสังฆราช Alexander Przone Cho
ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกเมียนม่าร์ CBCM และ ECHPC เป็นประธาน
บูชาขอบพระคุณเปิดการสัมมนา ในพิธีเปิดการสัมมนา มีบคุ ลากรจากองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับงาน HIV/AIDS เข้าร่วม และกล่าวกับผู้เข้าร่วมสัมมนาจากประเทศ
ต่างๆ ได้แก่ ผู้แทนจาก National AIDS Program ของเมียนมาร์ และ
คุณ Oussamer Tawil จาก UNAIDS Myanmar ..
สรุป การสัมมนาในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม 85 ท่าน โดยเป็นผู้แทนจากประเทศเมียนม่าร์ ประเทศไทย ประเทศฟิลิปปินส์
ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลี ประเทศออสเตรเลีย ฯลฯ การจัดสัมมนาครั้งนี้
มีการจัดรูปแบบดังนี้ คือ
+ มีการภาวนากลุ่มร่วมกัน และบูชาขอบพระคุณทุกวัน
+ มีการออกเยี่ยมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ HIV/AIDS ในเมืองเมียนม่าร์
โดยแบ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาออกเป็นกลุม่ ๆ ตามความสนใจของผู้เข้าร่วม
สัมมนา + มีการแบ่งปันข้อมูลที่เป็นปัจจุบนั ของสถานการณ์การติดเชื้อ
HIV/AIDS ทั้งในระดับประเทศต่างๆ และ ในระดับภูมิภาค
+ มีเวทีเสวนาแนวทางคาสอนของศาสนาต่างๆ ระหว่างศาสนาต่างๆ
จาก 5 ศาสนาหลัก คือ ศาสนาพุทธ คาทอลิก คริสเตียน มุสลิม ฮินดู
โดยมีเนือ้ หาที่น่าสนใจโดยสรุปดังนี้ คือ
ต่อหน้า.. 8
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ระดับทั่วโลก รายงานสถานการณ์ของภาคพืน้ เอเชียแปซิฟคิ โดย
คุณ Eamonn Murphy ผู้อานวยการภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค จาก UNAIDS ดังนี้ คือ
+ มีผู้ติดเชื้อ HIV ทั่วโลก 77 ล้านคน
+ มีผู้เสียชีวิตจาก AIDS และโรคที่เกี่ยวข้องกับ AIDS จานวน 35 ล้านคน
จานวนผู้เสียชีวิตนี้มีขนาดเท่ากับประชากรของประเทศแคนาดา
ระดับเอเชียแปซิฟิค
+ ผู้ติดเชื้อ HIV 12 ล้านคน ขนาดของจานวนผู้ติดเชื้อ คิดเป็น 2 เท่าของประชากร
ของสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยลาว
+ ผู้เสียชีวิตจาก AIDS และโรคที่เกี่ยวข้องจานวน 6 ล้านคน ขนาดจานวนผู้เสียชีวิต
เท่ากับประชากรของประเทศสิงค์โปร์
ยุทธศาสตร์เร่งด่วนที่จะยุติการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ คือ
ในปี 2020
+ 90 - 90 - 90 หมายถึง 90% ของผู้ตดิ เชื้อ HIV ได้รับการตรวจไวรัส HIV และ 90% ของผู้ได้รับการตรวจดังกล่าว
สามารถเข้าถึงยาต้านไวรัส และ 90% ของผูร้ ับยาต้านไวรัส มีจานวนไวรัสลดลง
+ 90,000 หมายถึง ผู้ติดเชื้อ HIV เคสใหม่ไม่เกินจานวน 90,000 ราย
+ การตีตราหรือการกีดกันใดๆต่อผู้ติดเชื้อจะต้องหมดไป หรือ ZERO
ในปี 2030
+ 95 - 95 - 95 หมายถึง 95% ของผู้ตดิ เชื้อ HIV จะต้องได้รับการตรวจไวรัส HIV และ 95% ของผู้ได้รับการตรวจ
ดังกล่าว สามารถเข้าถึงยาต้านไวรัส และ 95% ของผู้รับยาต้านไวรัสมีจานวนไวรัสลดลง
+ 53,000 หมายถึง ผู้ติดเชื้อ HIV เคสใหม่ไม่เกินจานวน 53,000 ราย
+ การตีตราหรือการกีดกันใดๆต่อผู้ตดิ เชื้อจะต้องเป็นศูนย์ ZERO
เพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปี 2020 คือ
+ 90% ของผู้ที่รู้ตัวว่าตนเองมีเชื้อและเข้าร่วมรับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส เราจะต้องช่วยกันทางานเพื่อให้/หาผู้มี
เชื้อ HIV และรูว้ ่าตนเองมีเชื้ออีกจานวน 1.5 ล้านเคส
+ จานวนผู้ดารงชีวิตพร้อมกับเชื้อ HIV และรับยาต้านไวรัสแล้ว เชื้อ HIV ลดลงมีจานวน 2.3 ล้านราย ซึ่งเท่ากับ 45%
ของผู้ติดเชื้อที่รับยาต้านไวรัสอยู่เท่านั้น ฉะนั้นถ้าเราต้องการไปถึงจุดหมายที่ตั้งไว้ในปี 2020 ว่า 90% ของผู้ติดเชื้อ
แล้วเชื้อลดลง เราจะต้องช่วยกันทางานเพื่อให้/หาผู้ติดเชื้อที่รับยาต้านไวรัส แล้วเชื้อไวรัส HIV ไม่ลดลงอีก
จานวน 1.4 ล้านราย เช่น ผู้ทานยาไม่สม่าเสมอ ฯลฯ เป็นต้น
ความจาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องตอบสนองอย่างเฉพาะเจาะจง ทั้งในด้านพื้นที่ ประเทศ และกลุ่มเป้าหมาย ที่เราต้องเข้าไป
ดาเนินการ ดังนี้คอื ในเอเชียแปซิฟคิ จากจานวนผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ของเอเชียแปซิฟคิ จานวน 280,000 รายนั้น
96% ของจานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เหล่านี้ กระจายกันในประเทศต่างๆ 9 ประเทศ ดังนี้ คือ อินเดีย 31%, จีน 22%,
อินโดนีเซีย 9 %, ปากีสถาน 7%, ฟิลิปปินส์ 4%, เมียนม่าร์ 4%, เวียตนาม 4%, มาเลเซีย 3%, ไทย 2% และ
ประเทศอื่นๆอีก 4%
-8-
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โดยที่ 84% ของผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ดังกล่าวข้างต้น สามารถจาแนกกลุ่มบุคคลผู้ติดเชื้อ
รายใหม่ออกได้ดังนี้ คือ ลูกค้าของผู้ให้บริการทางเพศและคู่ขา
จานวน 35% , ชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย จานวน 29% ,
ผู้เสพยาเสพติดโดยการฉีด 14% , กลุ่มผู้ให้บริการทางเพศ 4% และ
กลุ่มแปลงเพศ 2%
สาหรับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ประเทศไทย
+ ประมาณคร่าวๆผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วย AIDS มีประมาณ
500,000 ราย
+ มากกว่า 300,000 ราย สามารถเข้าถึงยาต้านไวรัส
+ มีผู้ติดเชือ้ ที่ยังไม่เข้าถึงยาต้านไวรัส จานวนมากกว่า 10,000 ราย
+ ยังมีผู้ที่มีพฤติกรรมเสีย่ งอีกจานวนมาก และไม่รู้ว่ตนเองติดเชื้อ HIV หรือไม่?
+ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในปี 2017 จานวน 6,400 ราย
+ มีผู้เสียชีวิตจาก AIDS และโรคที่เกี่ยวข้อง จานวน 15,000 ราย ในปี 2017
+ 72% ของผู้ติดเชื้อผู้ใหญ่ได้รับยาต้านไวรัส + 84% ของเด็กติดเชื้อได้รับยาต้านไวรัส
สาหรับประเภทของผู้ติดเชื้อรายใหม่ในปี 2015 – 2019 แยกประเภทดังนี้ คือ
ชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย 50%, กลุ่มผู้มเี พศสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม (คู่ทมี่ ิได้แต่งงาน 4%) คูท่ ี่แต่งงานแล้ว 24% ,
ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยการฉีด 12%, ผู้มีเพศสัมพันธ์ ผู้หญิงขายบริการและลูกค้า 10%
+ ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศหนึ่งในเอเชียแปซิฟิคที่มกี ารแพร่หลายของเชื้อ HIV ถึง 9% ของจานวนประชากรทีม่ ีเชื้อ HIV
+ ถึงแม้ว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคจะลดลง แต่การแพร่ของการติดเชื้อก็ยังสูงในกลุม่ บุคคลผู้ได้รับผลกระทบ
+ ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชีย ที่โครงการป้องกันการแพร่เชือ้ จากมารดาสู่ลูกได้ผลดี ด้วยอัตราการถ่ายทอดเชื้อ
ต่ากว่า 2%
+ ประเทศไทยมีความหวังว่าจะเป็นประเทศแรกที่ประสบความสาเร็จในนโยบายทีจ่ ะหยุดยั้ง AIDS ในปี 2030
นโยบายหลักในการยุติเอดส์ในปี 2030 ของประเทศไทย คือ
1) ลดผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ ปัจจุบัน 7,000 ราย เป็นน้อยกว่า 1,000 ราย
2) ลดอัตราการเสียชีวิตจาก HIV/AIDS ปัจจุบัน 20,000 รายต่อปี ให้น้อยกว่า 4,000 รายต่อปี
3) ลดการตีตราและการกีดกัน (Reduce Stigmatization and Discrimonation) เช่น ปัจจุบันยังมีการสุ่มตรวจหา HIV
ในการสมัครงาน และในการสอบเข้าสถาบันการศึกษา
นอกเหนือจากสถานการณ์ของ HIV/AIDS ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ในการสัมมนาดังกล่าว ยังได้มกี ารรายงานสถานการณ์
HIV/AIDS ของประเทศต่างๆในเอเชีย การเข้าเยี่ยมหน่วยงานต่างๆในย่างกุ้ง ที่ทางานด้าน HIV/AIDS และงานอาสาสมัคร
จิตอาสาบริการสังคมในด้านต่างๆ เป็นต้น ซึ่งท่านสามารถติดตามรายงานทั้งหมดได้โดยผ่านทาง www.healthpastoral.com /
Facebook และ Newsletter ของแผนกสุขภาพอนามัย
ทางคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ แผนกสุขภาพอนามัย ขอขอบพระคุณหน่วยงานต่างๆสังฆมณฑล
คณะนักบวช และผู้เห็นความสาคัญของการดาเนินงานป้องกัน ฯลฯ ที่ช่วยรณรงค์เนื่องในโอกาสวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม
ของทุกปี และในโอกาสต่างๆ ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้..>

คาทอลิกจัดรณรงค์วันเอดส์โลก

หน่วยงานเครือข่ายคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ จัดรณรงค์วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม ของทุปี โดยในปีนี้ หน่วยงาน
ในเครือข่ายจัดรณรงค์วันเอดส์โลกในพื้นทีข่ องเครือข่าย โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ทางานด้านเอดส์
โดยเริ่มจาก + บ้านพักใจอุดรธานี ภายใต้ แผนกผู้อพยพย้ายถิ่น NCCM นาโดย คุณจันใด ผกากอง ผู้จัดการบ้านพักใจ
อุดร หน่วยงานในจังหวัดที่ร่วมเดินรณรงค์วันเอดส์โลกในจังหวัดอุดรธานี มี สานักงานสาธารณสุขจังหวัด, โรงพยาบาล
อุดรธานี, บ้านพักใจอุดรธานี, M friend อุดรธานี, เครือข่ายอุดรเพือ่ พัฒนางานเอดส์
จังหวัดอุดรธานี, บริษัทอุดรกระจกรถยนต์, บริษัทศรีวิไลอะไหล่ยนต์, บริษัท ช.กิจสวัสดิ์,
บริษัทอุดรกิตติ, โรงแรมพาราไดซ์อุดรธานี และเครือข่ายคนที่ทางานด้านเอดส์ จัดรณรงค์
ขบวนพาเหรด เพือ่ สร้างความตระหนักในความร่วมมือกันทุกภาคส่วน เพื่อลดการ
ติดเชื้อ HIV ลดผู้ป่วย AIDS ฯลฯ + คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง โดย
บาทหลวงวุฒิชัย บุญบรรลุ ผู้อานวยการศูนย์ ได้ร่วมกับทางจังหวัดระยอง โดยมีรายนาม
แขกพิเศษ - นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีเปิดงาน - นางอนงค์ลกั ษณ์ มูลสุวรรณ
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง - นายประสาน บุญเต็ม รองนายก
เทศมนตรีเทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง - นางวิลาวัลย์ เอีย่ มสะอาด
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
(หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค) - นางสาวสุนีรัตน์ สิงหเสมานนท์ นักพัฒนาสังคม
ชานาญการ สานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ จังหวัดระยอง
และ นางสาวยุพา วันแรม
จานวนผู้เข้าร่วมที่ลงทะเบียน มีทงั้ หมด 625 คน ประกอบด้วย โรงเรียน 32 แห่ง จานวน 12 คนสถานประกอบการ
4 แห่ง จานวน 10 คน หน่วยงานราชการ 1 แห่ง จานวน 10 คน
คณะทางานจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านเอดส์ 14 แห่ง จังหวัดระยอ จานวน 84 คน (โรงเรียน สถานประกอบการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โรงพยาบาล และเครือข่ายผู้ติดเชื้อ เอชไอวี/เอดส์ จังหวัดระยอ)
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+ บ้านลอเรนโซ พนัสนิคม จ.ชลบุรี
บ้านพักเด็กซึ่งดาเนินงานโดยคณะภคินีผู้รับใช้ผู้ป่วยแห่งนักบุญคามิลโล ได้จัดงาน
ฉลองศูนย์ฯ โดยเชิญเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและเครือข่ายผู้ติดเชื้อ และสัตบุรุษอื่นๆ ร่วม
บูชาขอบพระคุณและจัดนิทรรศการ เพือ่ ร่วมรณรงค์ยุติเอดส์ในปี 2030 ตามนโยบายหลัก
ของชาติในเรือ่ งเอดส์ เช่นเดียวกัน จานวนผู้เข้าร่วมงานฯประมาณ 300 ท่าน
+ มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (ศูนย์เมอร์ซี่) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทย
หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและสถานศึกษา ได้รว่ มกิจกรรมเดินรณรงค์ “งานเทียนส่องใจ” ”
เนื่องในวันเอดส์โลก เส้นทางจุดเริ่มต้นจากคลินิกนิรนาม ศูนย์วิจยั โรคเอดส์ สภากาชาดไทย
ถึงอาคารจามจุรีสแควร์ ในธีม “U = U รักษาแล้วไม่เจอ เท่ากับไม่แพร่” โดยมีประธานเปิดงาน
คือ
คุณสายสม วงศาสุลักษณ์ (ประธานกรรมการฝ่ายหารายได้)
และ ศาสตราจารย์ กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ร่วมเปิดงาน
ดังกล่าว ผู้เข้าร่วมเดินรณรงค์ประมาณ 1,300 คน
อนึ่งในช่วงระหว่างวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม คณะอนุกรรมการ
คาทอลิกเพือ่ ส่งเสริมงานเอดส์ ได้จัดสัมมนาประจาปี ณ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง
และมาประชุมสามัญประจาปี 2018 คณะอนุกรมการงานเอดส์
ที่ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง
ในการประชุมสามัญประจาปีครั้งนี้ ได้มีการวางแผนงาน
ประจาปี 2019/2562 สอดคล้องตาม กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่
ของ พระศาสนจักรคาทอลิกใน ประเทศไทย ค.ศ.2015 ร่วมกันดังนี้ คือ
1) จัดการประชุมติดตามงานระดับชาติ ทุก 4 เดือน (ปีละ 3 ครั้ง)
2) จัดอบรม “การให้คาปรึกษาเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่หน่วยงาน” ภายใต้ คณะอนุกรรมการฯ
ทั้ง 28 หน่วยงาน 3) จัดให้มีการถอดบทเรียนจากการทางานด้านเอดส์ 4) จัดประกวดสื่อ
รณรงค์วันเอดส์โลกประจาปี 2019 ฯลฯ
การประชุมสามัญประจาปีนี้ คุณพ่อกิตสดา คาศรี มาแบ่งปันเรื่องงานอภิบาลแบบคาทอลิก
Wounded Healer และได้มีการเลือกตัง้ สมาชิกคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์
ใหม่ โดยผู้ที่ได้รับหน้าที่ในคณะกรรมการบริหารชุดใหม่มดี ังนี้
1. ซิสเตอร์ปราณี สิทธิ ประธานคณะอนุกรรมการฯ จาก มูลนิธิภคินีศรีชุมพาบาลหนองคาย
2. บาทหลวงวุฒิชัย บุญบรรลุ รองประธานคณะอนุกรรมการฯ จาก คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง
3. บาทหลวง Truong Thong Le ผู้ช่วยประธานคณะอนุกรรมการฯ จากบ้านนิจจานุเคราะห์ คณะ SVD
(คณะพระวจนาถ) จ.หนองบัวลาภู
4. บาทหลวงภูวนัย ตันติกุล เหรัญญิก จากบ้านซาร์นิลลี่ เฮ้าส์ (คณะพระมหาไถ่) จ.หนองคาย
5. ตัวแทนจากองค์กรเครือข่าย เป็น กรรมการ
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ เป็นหน่วยงาน 1 ใน 4 หน่วยงาน ภายใต้
(คณะกรรมการคาทอลิกพื่อการพัฒนาสังคม) แผนกสุขภาพอนามัย สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ติดตามงานได้จาก www.healthpastoral.com / Facebook และ Newsletter ของแผนกสุขภาพอนามัย ...>
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เวชบุคคลคาทอลิก และ CADIS
ร่วมมือออกหน่วยแพทย์

COERR เวชบุคคล และ CADIS ร่วมมือออกหน่วยแพทย์
คณะกรรมการคาทอลิกช่วยผู้ประสบภัยและผู้ลภี้ ัย หรือ COERR โดย คุณสายัณต์ ธรรมอยู่ ผู้จัดการโคเออร์
สานักงานกาญจนบุรี และจิตอาสาเวชบุคคล จิตอาสา CAMILLIAN DISASTER INTERNATIONAL SERVICE (CADIS)
ร่วมมือกันออกหน่วยแพทย์พยาบาลเคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพ ให้แก่พี่นอ้ งกลุม่ หมู่บ้าน
กระเหรี่ยง ฝั่งประเทศเมียนม่าร์ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีน้าประปา และไม่มี
ทางรถยนต์เข้าถึง หมู่บ้านทีอ่ อกหน่วยครั้งนี้ชอื่ หมู่บ้าน“มอท่า” มีประชากร 300 เศษ
และมีประชากรจากหมู่บ้านใกล้เคียง มารับการรักษาด้วย ประชากรเด็ก 125 คน
ระหว่างวันที่ 6-7-8 ธันวาคม 2018
การออกหน่วยแพทย์ พยาบาล จิตอาสาครั้งนี้ ได้รับการประสานจากทางผู้จัดการโคเออร์ สานักงานกาญจนบุรี
(คุณสายันต์ ธรรมอยู่) ซึ่งปกติจะทางานกับผู้ลภี้ ัยตามแคมป์ผู้ลี้ภยั ซึ่งเรียงรายกันตามแนวตะเข็บชายแดนไทย-เมียนม่าร์
และหมู่บ้านต่างๆ ที่อยู่ห่างไกลตามแนวชายแดน เช่น การส่งเสริมอาชีพ การศึกษาของเด็กๆในวัยเรียน ด้านสุขภาพอนามัย
การทางานในพื้นที่ดงั กล่าว ปกติจะมีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆของภาครัฐ เช่น ทหาร ตารวจตชด. จังหวัด พมจ.
รวมไปถึงองค์กรเอกชนอื่นๆ เพือ่ ให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน และเป็นไปตาม
นโยบายของภาครัฐ และอยู่บนพื้นฐานของการเคารพในคุณค่าศักดิ์ศรีของมนุษย์
ทุกคน... ปกติการออกหน่วยในถิ่นทุรกันดารในลักษณะเช่นนี้ จิตอาสา แพทย์
พยาบาล ฯลฯ จะต้องเตรียมเครื่องนอนส่วนตัวกันมาเอง เนื่องจากเป็นหมู่บ้านใน
พื้นที่หา่ งไกล สมาชิกจะต้องจัดการดูแลเรื่องส่วนตัวและปรับตัวให้สามารถอยู่ร่วมกับ
ชาวบ้าน และทานอาหารร่วมกันกับสิ่งที่ชาวบ้านเขาทานกัน ดังนั้น จิตอาสาจึงต้องมีการเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อน
ออกหน่วยเพือ่ ไม่เป็นภาระแก่สมาชิกอื่นๆ และสามารถช่วย งานให้บริการตรวจสุขภาพแก่ชาวบ้าน ชาวบ้านเองก็จะได้รับ
การแจ้งล่วงหน้าเป็นระยะเวลาพอควร เนื่องจากหลายครอบครัวจะต้องเดินทางจากหมู่บ้านทีห่ ่างไกลมาที่ตงั้ หน่วยให้บริการ
ในการออกหน่วยครัง้ นี้ ซิสเตอร์เซซิเลีย เพชรพนมพร จากโคเออร์ราชบุรี ได้เตรียมเสือ้ ผ้าและขนมสาหรับแจกเด็กๆ และ
ชาวบ้านจานวนมาก ... ในยามดึกของการออกหน่วยในครั้งนี้ได้มีชาวบ้านและเยาวชนจาก 2 หมู่บ้าน เดินเท้าและนั่งเรือมา
ตามลาแม่นาเป็
้ นเวลาหลายชั่วโมง เพือ่ มาร้องเพลงอวยพรคริสต์มาส
และปีใหม่ให้แก่ทมี แพทย์ พยาบาล จิตอาสา
สาหรับทีมจิตอาสาเวชบุคคล และจิตอาสา CADIS จะเปิดให้บริการ
ดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ประชาชนทั่วไป และโดยเฉพาะ Asylum
Seekers ณ ห้องคาสอน ในบริเวณวัดพระกุมารเยซู กม.8 ทุกวัน
อาทิตย์ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ระหว่างเวลา 07.00 – 12.00 น. โดย
ร่วมมือกับวินเซนต์เดอปอล วัดพระกุมารเยซู กม.8 นอกจากนี้ยงั ได้
จัดส่งแพทย์ออกไปตามชุมชนทีม่ ี Asylum Seekers พักอาศัย เพื่อ
ตรวจดูสุขภาพเบื้องต้น ในที่พักของกลุ่มบุคคลเป้าหมาย งานดูแล
สุขภาพของบรรดา Asylum Seekers ดังกล่าว เป็นความร่วมมือของ
คณะกรรมการเฉพาะ ภายใต้คาริตสั อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ในการ
อภิบาล/ดูแล Asylum Seekers ซึ่งมีกิจกรรมหลายอย่าง อาทิเช่น
แจกอาหาร ศูนย์การเรียน และร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ในการ
ส่ง Asylum Seekers กลับภูมิลาเนา ฯลฯ
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คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิก และ CADIS
ขอขอบคุณ หน่วยงาน องค์กร และปัจเจกบุคคล ที่สนับสนุน
ในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะยาและเวชภัณฑ์ และงบประมาณในการ
จัดให้บริการดูแลสุขภาพเบือ้ งต้นแก่กลุ่มบุคคลต่างๆที่ยังไม่
สามารถเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพ
และสาหรับท่านทีอ่ ยากจะมีส่วนร่วมในงานจิตอาสาดังกล่าว...
สามารถติดต่อได้ที่ แผนกสุขภาพอนามัย
E-mail : chc@cbct.net / www.healthpastoral.com หรือ
โทร/โทรสาร 02 681 5857 / 02 6813900 ต่อ 1309 หรือ
สนับสนุนได้ที่.. คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
ธนาคารทหารไทย สาขาโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 186
186--2-00814
00814--9 หรือ
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 013
013--1-35643
35643--7 .. >>
เวชบุคคลเชียงใหม่ และ CADIS ร่วมมือออกหน่วย
ทีมเวชบุคคลสังฆมณฑลเชียงใหม่ โดย คุณประภา วงศ์จอมพร
ผู้ประสานงานเวชบุคคลฯเชียงใหม่ และจิตอาสาเวชบุคคล ร่วมมือกับ
ทีม CADIS ออกหน่วยพยาบาลเคลือ่ นที่ให้บริการตรวจสุขภาพ แก่
พี่น้องกลุ่มหมู่บ้าน และบุคคลทั่วไปในโอกาสฉลองพระคริสตสมภพ
และฉลอง 50 ปี เมือ่ วันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2018 ณ ชุมชนคริสตชน
แห่งความเชือ่ วัดนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู บ้านหัวลา อ.แม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ..
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกฯ จัดประชุมครัง้ ที่ 4/2018
เมือ่ วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2018 ณ ห้องประชุมชั้น 11
อาคารรวมจิตเพียรธรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ถ.สาทรใต้
โดย นายแพทย์คานวณ อึ้งชูศักดิ์ ประธานคณะกรรมการฯ ร่วมด้วย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ
จิตตาธิการเวชบุคคลฯ ศ.นพ.ดร.จิตร สิทธีอมร ประธานเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
ผศ.นพ.วรวุฒิ จรรยาวนิชย์ นายแพทย์ฤทธิไกร อัครสกุลนิธิโชติ ที่ปรึกษา ผศ.นาฎวิมล งามศิริจิตต์
รองประธานเวชบุคคลฯ เซอร์มกั ดาเลนา ดาวดี คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร และผู้แทนเวชบุคคลฯ
สังฆมณฑล รวม 12 ท่าน สรุปสาระสาคัญๆ ดังนี้ ก) สรุปผลการจัดงานเข้าเงียบฟืน้ ฟูจิตใจเวชบุคคลฯ
ประจาปี 2018 (27 ตุลาคม 2018) ณ ศูนย์อภิบาลฯสังฆมณฑลอุบลราชธานี
** ไตร่ตรองพิจารณาบทบาทชมรมเวชบุคคลคาทอลิกในบริบทของสังฆมณฑลเชื่อมโยงวัด ชุมชน และ
การหาสมาชิกใหม่” (สรุปจากการนาเสนอของกลุ่มย่อย 6 กลุ่ม) โดย เซอร์มกั ดาเลนา ดาวดี
1. เป้าหมายการดูแลรักษาเป็นแบบองค์รวม เน้นชุมชน และเชิงป้องกันโรค
2. ร่วมกับกลุ่มชุมชนและหน่วยงานรัฐเพื่อความต่อเนื่องและยั่งยืน (ไม่ใช่ปีเดียวจบ)
3. เน้นเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้าน ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วย HIV/AIDS และโรคเรื้อรังอื่นๆ
4. ให้งาน palliative care เป็นกิจกรรมแกนหลักของชมรมฯ อีกประการหนึ่ง และให้สอนกับกลุม่ สตรีที่เยี่ยมบ้านด้วย
5. อยากเห็นภาพชมรมฯ เป็นสังคมปลอดบุหรี่และเหล้า และให้ช่วยเหลือเยาวชนตามวัดที่ติดเหล้าบุหรี่ด้วย
- 14 -
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6. กาหนดภารกิจชมรม 5

keywords : Elderly ministry, networking, health
promotion, palliative care , youth ministry

7. ร่วมเป็นจิตอาสา มีส่วนร่วมในกิจกรรมของวัดและชุมชน และในหลายภาคส่วน
8. ออกหน่วยสุขภาพ จัดอบรมเรือ่ งสุขภาพและพระศาสนจักร มี mobile clinic
ดูแลสุขภาพเด็ก
9. ร่วมกับศูนย์สังคมพัฒนา จัดค่ายคาสอน หน่วยประกาศพระวรสาร ตัดผม ฯลฯ
** การหาสมาชิกใหม่ 1. ผู้ใหญ่ต้องเป็นแบบอย่างทีเ่ ข้มแข็งในชมรมเวชบุคคลฯ
2. คนรุ่นใหม่สามารถมองเห็นภาพอนาคตของชมรมฯ ชัดเจน
3. การสื่อสารของชมรมต้องทันสมัย ฉับไว 4. กิจกรรมและเครือข่ายชมรมควรเสริมสร้างคุณค่าในตนเองของสมาชิก
5. เปิดโอกาสในการให้คาปรึกษา การให้ความรู้กับประชาชน เปิดตัวชมรมฯให้เป็นที่รู้จกั กว้างขวาง
6. ใช้ช่องทางผ่านชมรมกิจการนักศึกษาของมหาวิทาลัยเพื่อเชิญชวนสมาชิกรุ่นใหม่
7. สร้าง page หรือ group line ที่มีลักษณะสังคมกว้างขวาง เชิญชวนเพื่อนๆและกลุ่มที่รู้จกั มาร่วมงานเวชบุคคลฯ
8. เชิญชวนเยาวชนให้มาร่วมกิจกรรมชมรมฯ การออกหน่วย การร่วมเยี่ยมผู้ป่วยฯลฯ
9. จัด buddy ช่วยดูแลสมาชิกหมู่ และหากิจกรรมให้สมาชิกใหม่ทาเพือ่ กระตุ้นการมีส่วนร่วมและการเห็นคุณค่าตนเอง
ข) กลุ่มพยาบาลคาทอลิกประเทศไทย (CICIAM Thailand) เป็นสมาชิกของชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย และ
เป็น Member สภาพยาบาลคาทอลิกนานาชาติ (CICIAMS) เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภาพยาบาล
คาทอลิกนานาชาติ ระดับเอเชียในอีก 2 ปีข้างหน้า
ค) พิจารณาปฏิทินกิจกรรมชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ และมีขอ้ เสนอต่อแผนปฏิบัติงานฯ
1. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน ครั้งที่ 4/2019 กาหนดไว้วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2019
เปลี่ยนเป็น วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2019 ซึง่ ตรงกับวันประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2019/2562
ที่สังฆมณฑลอุดรธานี จัดพร้อมกับการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ค.ศ.2019
2. จัดอบรม Palliative Care ปี ค.ศ.2019 เสนอให้จดั อบรม 2 ครั้ง/ปี
+ ครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม 2019 : อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
+ ครั้งที่ 2 เดือนกรกฎาคม 2019 : ชมรมเวชบุคคลฯระดับสังฆมณฑลฯ
ภาพรวมแผนปฏิบัติงานเวชบุคคลฯ คือ 1) การรื้อฟื้นเรื่องคาสอนของพระศาสนจักร (อาศัยการอบรมฯ)
2) ออกหน่วยให้บริการสุขภาพของชุมชน 3) การส่งเสริมสุขภาพเรื่องการดูแลผู้ป่วยติดบ้าน-ติดเตียง ฯลฯ
ประชุมคณะกรรมการฯครั้งต่อไป วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2019 ณ ห้องประชุม อาคารรวมจิตรเพียรธรรม ร.พ.เซนต์หลุยส์ ..>>
ความรู้เรื่องสุขภาพ

สังฆมณฑลเชียงใหม่

กิจกรรมเวชบุคคลระดับสังฆมณฑล

กลุ่ม่จิตอาสาเวชบุคคคคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ ร่วมกับ ทีม CADIS
และเวชบุคลคาทอลิกระดับชาติ ได้ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพให้แก่บุคคล
ทั่วไป ในโอกาสฉลองพระคริสตสมภพ
และฉลอง 50 ปี ชุมชนคริสตชนแห่ง
ความเชื่อ วัดนักบูญเทเรซา บ้านหัวลา
จ.แม่ฮอ่ งสอน เมื่อวันที่ 21-22 ธันวาคม ค.ศ 2018 มีผู้เข้ารับบริการจานวน 298 คน
โอกาสนี้คณะกรรมการดาเนินงานเวชบุคคลฯสังฆมณฑลเชียงใหม่ ขอขอบพระคุณ
คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ เจ้าคณะแขวงคามิลเลียนแห่งประเทศไทย ทีส่งทีมงาน
เวชบุคคลฯ และสนับสนุนยาสาหรับในการออกหน่วยครั้งนี้ และขอขอบคุณ
คุณสุรางค์ กาวรรณ หัวหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลแม่ปาง่ ได้กรุณามา
ช่วยให้บริการตรวจเจาะหาน้าตาลในเลือดให้แก่พนี่ ้องทีม่ าร่วมงานฉลองครั้งนี้ ..>
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก
สังฆมณฑลเชียงราย นาโดย คุณพ่อเอกชัย ผลวารินทร์ จิตตาธิการฯ
ซิสเตอร์อรพิน ตั้งธนอารุง สมาชิกคณะผู้รับใช้คนป่วยแห่งนักบุญคามิลโล

สังฆมณฑลเชียงราย

จิตอาสาเวชบุคคลฯสังฆมณฑลเชียงราย จัดออกหน่วยให้บริการปฐมพยาบาล
สุขภาพ ตรวจวัดความดันโลหิตฯลฯ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2018 ในโอกาส
ฉลองวัดนักบุญฟรังชิสเซเวียร์ แม่สาย จ.เชียงราย ...>

สังฆมณฑลนครราชสีมา
งานอภิบาล Home care บ้านผู้สูงอายุราชสีมา
ฝ่ายอภิบาล มูลนิธคิ ามิลเลียนนครราชสีมา
คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ร่วมกับ
เซอร์สมศรี พันวิลัย โรงพยาบาลเซนต์เมรี่
ส่งความสุขโอกาสคริสตสมภพ และ
สวัสดีปีใหม่ 2019 จัดเลี้ยงอาหาร
และมอบเครืองอุปโภค-บริโภค
แด่ผู้ยากไร้ /ผู้พิการ
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2018
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กลุ่มเวชบุคคลโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ นาโดย
ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล เซอร์อากาทา นงค์สวัสดิ์
พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายการพยาบาล / ฝ่ายการเงินและทรัพย์สนิ
โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ ร่วมใจสร้างสุขแด่ผู้สูงอายุ ที่ลาไทร
จัดสันทนาการและมอบสิ่งของให้คุณตา คุณยาย ณ
บ้านพระวิสุทธิวงศ์ ศูนย์อภิบาลผู้สูงอายุ ร.พ.เซนต์หลุยส์
โดยมี เซอร์มักดาเลนา ดาวดี อธิการศูนย์อภิบาลฯ ให้
การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2018 ..>
+ ชมรมเวชบุคคลสังฆมณฑลนครราชสีมา โรงพยาบาลเซนต์เมรี่
ออกหน่วยแพทย์เคลือ่ นที่ ณ วัดมารดาพระศาสนจักร
บ้านหนองพวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
(23 พฤศจิกายน 2018)
+ ออกหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น โอกาส
ฉลองวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา (24 พฤศจิกายน 2018)
+ ออกหน่วยวัดนักบุญเปาโลกลับใจ
แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ (1 ธันวาคม 2018)..>

สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลอุบลราชธานี ออกหน่วยให้บริการสุขภาพสาหรับผูท้ ี่มา
ร่วมงานฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลและพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่
คุณพ่อเปโตร ทองแดง แก้วประกอบ ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้า. มีผู้มาร่วมงาน
มากกว่า 1.000 คนและมีผู้ใช้บริการในการตรวจสุขภาพมากกว่า 100 คน. (8 ธันวาคม 2018)
+ ออกหน่วยตรวจสุขภาพในชุมชน โอกาสอบรมฟื้นฟูจิตใจ
กลุ่มฆราวาสรักกางเขน รุ่นที่ 1-4 เขตเหนือ โดยคณะรักกางเขน
แห่งอุบลฯ นาโดย คุณแม่โยวานนา วนิดา ถาวร มหาธิการิณิ
คณะรักกางเขนแห่งอุบลฯ ที่วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด
บ้านหนองคูนอ้ ย และถือโอกาสรายงานตัวสมาชิกเครือข่ายบ้านหนองคูนอ้ ย จานวน 4 คน
(10 ธันวาคม 2018) + ออกหน่วยตรวจสุขภาพโอกาสถวายมิสซาแรก ของ
คุณพ่อเปโตร ทองแดง แก้วประกอบ ณ วัดนักบุญอันนาบ้านโคกกลาง อ.หนองพอก
จ.ร้อยเอ็ด มีผู้รับบริการ 58 คน แกนนา 6 คน.(11 ธันวาคม 2018)

สังฆมณฑลจันทบุรี
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุรี
ศูนย์อภิบาลฯ รักกางเขน จันท์ หมอน้อย และสมาชิกเวชบุคคลจันทบุรี
จัดหน่วยบริการสุขภาพเบื้องต้น ตรวจวัดความดัน นวดผ่อนคลาย ให้แก่
ผู้มาร่วมกิจกรรมคริสตมาส Sweet Christmas chantaburi Miracle Christmas
2018 งานประจาปี อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
ร่วมกับจังหวัด เมื่อวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2018..>

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ จิตตาธิการเวชบุคคล
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และเวชบุคคลคาทอลิก นาพระกุมาร
อวยพรในโอกาสวันพระคริสตสมภพและปีใหม่ แด่ครอบครัว
ผศ.นพ.วรวุฒิ จรรยาวนิชย์ ที่ปรึกษา
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ..>

สังฆมณฑลราชบุรี
พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ
เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลอง
วัดนักบุญเปาโลกลับใจโพธาราม ราชบุรี โดยมีทีมเวชบุคคลฯ สังฆมณฑลราชบุรี
ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ผมู้ าร่วมงาน เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2018 ..>
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก
อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
ศูนย์สังคมพัฒนา คณะกรรมการ และจิตอาสาเวชบุคคลฯ จัดออกหน่วย
บริการตรวจสุขภาพ โอกาสฉลองสักการสถานพระมารดามรณสักขี โดย
พระอัครสังฆราชหลุยส์ จาเนียร สันติสุขนิรันดร์ เป็นประธานพิธี
ที่สองคอน อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร..เมื่อวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2018
ขอขอบคุณ คุณพ่อสุรศักดิ์ พงศ์พิศ เจ้าอาวาสวัดอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
สนับนุนมเวชภัณฑ์ยา "เทนโซพล๊าส์" จานวน 15 กล่องใหญ่ เพือ่ ใช้ในงาน
เวชบุคคลคาทอลิก คุณสมพร โสรินทร์ ผู้สนับสนุนกิจกรรมฯ..>
กลุ่มสร้างเพื่อน สร้างพลัง รักกางเขนแห่งท่าแร่ นาโดย
ซิสเตอร์อัมพร แสนเมือง ออกเยี่ยมพบปะผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS
ที่มารับยาต้านไวรัส จานวน 30 คน ที่โรงพยาบาลโพนนาแก้ว
สกลนคร คุณพ่อรภัสสิทธิ์ ทองคา กล่าวทักทาย แพทย์
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล พร้อมมอบของขวัญโอกาสวันคริสตมาส
และปีใหม่ 2019 และพบปะเยี่ยมเยียนให้กาลังใจ พร้อมมอบ
อาหารและเครือ่ งดืม่ โอกาสนีด้ ้วย เมือ่ วันที่ 17 ธันวาคม 2018.>
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กิจกรรมงานเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ฝ่ายงานผู้สูงอายุ แผนกสุขภาพอนามัย สังฆมณฑลอุบลราชธานี
จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับสังฆมณฑลอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2018
หัวข้อ “ศิษย์พระคริสต์ สืบสานวิถีชีวิตแห่งความเชื่อ 350 ปี พันธกิจรักและ
รับใช้ ” เมื่อวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2018 ณ บ้านเณรพระคริสต์ประจักษ์
อุบลราชธานี นาโดย คุณพ่อรังสันต์ วงอาษา จิตตาภิบาลผู้สูงอายุฯ
ซิสเตอร์นันทิดา ศรีหาบุญยัง ผู้ช่วยจิตตาภิบาลฯ
คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุฯ ศูนย์คริสตศาสนธรรม กลุม่ เวชบุคคลฯและ
องค์กรที่สังกัดอยู่ในเขตสังฆมณฑลอุบลราชธานี มีส่วนร่วมจัดงานชุมนุม ฯ
กิจกรรมเริม่ คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการคาทอลิก
เพื่อผู้สูงอายุฯ พบปะพูดคุยกับกลุม่ ผู้สูงอายุ จากนั้น.. คุณแม่โยวานนา วนิดา ถาวร มหาธิการิณิ
คณะรักกางเขนแห่งอุบลฯ ร่วมแบ่งปันความรู้.. พิธีบูชาขอบพระคุณ คุณพ่อบุญเลิศ เสนาพรหม
เป็นประธานพิธี พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคณ
ุ ให้แก่ผู้สูงอายุ และ ลูกกตัญญู รวม 9 ท่าน
มีกลุ่มชมรมผู้สูงอายุเข้าร่วม 22 ชมรม จานวนรวม 258 คน ขอบคุณสมาชิกคณะรักกางเขนท่าแร่
ที่มามอบอาหารว่าง.. จิตอาสาเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลอุบลราชธานี และจิตอาสา ทีม่ าร่วม
ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุทมี่ าร่วมงานชุมนุมฯ และ
ร่วมมือในงานอภิบาล..รักและรับใช้..

สังฆมณฑลจันทบุรี
ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลจันทบุรี นาโดย คุณพ่อกฤษณพงษ์ อติชาติธานินทร์
ร่วมด้วย คุณพ่อเศกสม กิจมงคล คณะกรรมการผู้สูงอายุสังฆมณฑลจันทบุรี จัดประชุม
คณะกรรมการกลุ่มผู้สูงอายุสงั ฆมณฑลจันทบุรี วิสามัญ ครั้งที่ 2/2018
เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2018 เพื่อเตรียมงานชุมนุมผู้สูงอายุสังฆมณฑล
จันทบุรี ครั้งที่ 8 ณ วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า
ศรีราชา โดยพิจารณากาหนดการจัดงานชุมนุม
ผู้สูงอายุ หน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงความพร้อม
ของเจ้าภาพ ด้านสถานที่ ฯลฯ
+ กลุ่มจิตอาสา วัดนักบุญวินเซนต์เดอปอล เขาขาด
ออกตรวจสุขภาพผู้สูงวัยทุกๆสองเดือน
( 2 ธันวาคม 2018 )
+ ชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ องค์กรสาธารณประโยชน์
ออกเยี่ยมผู้สงู อายุติดบ้าน-ติดเตียง ผู้ยากไร้ นาโดย
คุณพ่ออิทธิพล หางสลัด กรรมการชมรมฯ และ
ซิสเตอร์สุทิศา อิ่มสุวรรณ ( 6 ธันวาคม 2018 )

สังฆมณฑลราชบุรี
บ้านพักคนชราบ้านเบธานี บรรดาผู้สูงอายุที่ได้รับพระพร
ของพระเจ้า ในโอกาสวันศุกร์ต้นเดือน โดยมี
คุณพ่อภควี เส็งเจริญ คุณพ่ออธิการ โรงพยาบาลซานคามิลโล
มาถวายบูชามิสซาขอบพระคุณ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2018
และอวยพระพรร่วมโมทนาพระคุณพระเจ้าสาหรับพระพรแห่ง
ชีวิตของพระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ กลุ่มภาวนาพระเมตตาของสังฆมณฑล
ได้จัดฉลองให้พระคุณเจ้าฉลองครบรอบ 69 ปี ที่บ้านพักผู้สงู อายุบ้านเบธานี บ้านโป่ง พร้อมจัด
เลี้ยงอาหารเที่ยงให้ผู้สูงอายุด้วย..>
ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี จัดประชุมคณะกรรมการ
โดย คุณพ่อประสิทธิ์ รุจิรตั น์ จิตตาภิบาลผู้สูงอายุสังฆมณฑล
ราชบุรี ร่วมด้วย อาจารย์เชษฐ ชาวนาแก้ว ประธานชมรม
ผู้สูงอายุฯ เป็นครั้งสุดทัายตามโครงการ เมือ่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2018 ณ วัดนักบุญยอแซฟ
บ้านโป่ง สาหรับปีนื้เนือ้ หาเข้มข้นตามเคย..>
ปฏิทินกิจกรรม

> คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ :
วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2018 : ประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2019
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง
> ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย :
วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2019 : ประชุมคณะกรรมการชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2019
ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารรวมจิตรเพียรธรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

สังฆมณฑลอุดรธานี
นักเรียนสูงวัยวัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง
และจากวัดต่าง ๆ ร่วมกันฉลองคริสต์มาส ที่
วัดนักบุญโรซา ชาวลีมา บ้านคาสีดา ภายในงาน
มีตรวจสุขภาพ นันทนาการ เรื่องเล่าการบังเกิด
ของพระกุมารเยซู และทานอาหารร่วมกัน เทีย่ ง
และเย็น พร้อมชมการแสดงจากแต่ละชมรม..
ก่อนกลับรับของขวัญคริสต์มาสกันถ้วนหน้า เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2018 ..>

สังฆมณฑลเชียงใหม่
กลุ่มผู้สูงอายุวัดพระหฤทัย เชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพสถานที่
ในการประชุมและเลือกตัง้ กรรมการชมรมผู้สงู อายุชุดใหม่ของ
แขวงเม็งราย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2018 มี คุณไพโรจน์ วิจิตรพร
กรรมการผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลเชียงราบ นาการประชุมฯ
ขอขอบพระคุณ คุณพ่อประทีป กีรติพงษ์ ให้การต้อนรับ และอนุญาต
ให้ใช้ห้องประชุมนาซาแรท ในการประชุมครั้งนี้ ..>
แผนกอภิบาลผู้สูงอายุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
นาโดย คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร ผู้จัดการแผนก และจิตตาภิบาล
งานผู้สูงอายุอคั รสังฆมณฑลกรุงเทพ คุณวงศ์ศักดิ์ อังกูรสุทธิพันธ์ ประธานกลุ่มผู้สงู อายุ เขต 5 จัดประชุมคณะกรรมการ
ผู้สูงอายุ เขต 5 ณ วัดนักบุญอันเดร บางภาษี เพื่อ + ติดตามรายงานกิจกรรมของแต่ละวัด + โครงการจิตอาสาหาทุน
+ การเตรียมงานสัมมนาและฟื้นฟูจิตใจผู้สูงอายุเขต 5 + ร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุระดับชาติครั้งที่ 14 (26-27 เมษายน 2019)
+ คัดเลือกผู้สงู อายุตัวอย่างและลูกกตัญญูฯสังฆมณฑล +
ติดตามรายชื่อผู้สูงอายุทอี่ ายุครบ 90

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุระดับชาติ มีผู้เข้าประชุมจานวน 25 คน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2018
ณ อาสนวิหารราฟาแอล โดยมี คุณพ่อนที ธีรานุวรรตน์ อุปสังฆราช ประธานคณะกรรมการดาเนินการ เป็นประธานการประชุม
คุณพ่อยุทธการ ยนปลัดยศ เจ้าอาวาสอาสนวิหารราฟาแอล คุณพ่อทรงราชย์ ศรีระหงษ์ ผู้อานวยการโรงเรียนเทพมิตรศึกษา
ซิสเตอร์ศรีสมร ช้อยเครือ อธิการโรงเรียนแม่พระ คุณพ่ออรรคเดช ทับปิง คุณพ่อประเสริฐ สมงาม คณะกรรมการผู้สูงอายุฯ
และ คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ พร้อมเยี่ยมชมสถานที่จัดงานชุมนุมฯระดับชาติ
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สังฆมณฑลนครราชสีมา
ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลนครราชสีมา จัดกิจกรรมงานผู้สูงอายุฯ เดือนพฤศจิกายน 2018
1. คุณพ่อวีระศักดิ์ จันทรังษี จิตตาภิบาลงานผู้สูงอายุ ร่วมประชุมกับผู้สูงอายุวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง ถึง
เรื่องการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยที่ประชุมได้มีมติจะทาการเปิดโรงเรียนวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง ใน
วันที่ 6 ธันวาคม 2018 โดยสถานที่จัดตั้งโรงเรียนจะอยู่ที่บ้านซิสเตอร์โอเบลต พร้อมทั้งได้มอบเงินจานวน 5,000 บาท
เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุได้ทางานในเรื่องคาริตัสวัด โดยการเยี่ยมเยียนผูส้ ูงอายุ ผู้พกิ าร ผู้ด้อยโอกาส (6 พฤศจิกายน 2018)

2. ซิสเตอร์ณัฐพร โคตะพัฒน์ ได้นาทีมลงพื้นที่เขตวัดนักบุญเปาโลกลับใจ แก้งคร้อ เยี่ยมเยียนให้กาลังใจผู้พิการ
1 ราย , ผู้สูงอายุทั้งคาทอลิกและพุทธ จานวน 12 ราย

3. ตัวแทนผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลและผู้ประสานงาน เข้าร่วมสัมมนาและประชุมใหญ่คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อ
ผู้สูงอายุ ประจาปี 2018/2561 หัวข้อ “ศิษย์พระคริสต์ สืบสานวิถีชีวิตแห่งความเชื่อ 350 ปี พันธกิจรัก รับใช้” ระหว่าง
วันอังคารที่ 27 – วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
ทั้งนี้การสัมมนาและประชุมใหญ่ฯ ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากตัวแทนผู้สูงอายุจากทั้ง 10 สังฆมณฑล

4. คุณพ่อวีระศักดิ์ จันทรังษี จิตตาภิบาลงานผู้สูงอายุ พร้อมด้วย คุณพ่อจักรี พันธ์สมบัติ (คุณพ่อเจ้าวัด) และ
คุณพ่อสมบัติ ประทุมปี (อธิการบ้านเณรเล็ก) ร่วมพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง
โดยสถานทีจ่ ัดตั้งโรงเรียนอยู่ที่บ้านซิสเตอร์โอเบลต วันที่ 6 ธันวาคม 2018

