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Merry Christmas and Happy New Year 2019 

 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม (แผนกสุขภาพอนามัย)คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม (แผนกสุขภาพอนามัย)คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม (แผนกสุขภาพอนามัย) 
ขอให้คริสต์มาสนี้ส่องประกายไปด้วยความรัก เสียงหัวเราะ และมิตรภาพ                                          

และขอให้ปีท่ีก าลังจะมาถึง น าพาความสุขและความสบายใจมาให้คุณ สุขสันต์วันปีใหม่ 2019  



  

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม (แผนกสุขภาพอนามัย) รับผิดชอบงานด้านสังคม 4 หน่วยงานฯ
1) ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย 2) คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ 3) คณะอนุกรรมการเพือ่ส่งเสรมิ         
งานเอดส์  และ 4) องคก์รส่งเสรมิชีวิต  ได้มีการประชุมเพื่อทบทวนงานส าคัญต่างๆ พบว่าในรอบปีที่ผ่านมามีเรื่องที่น่ายินดี
หลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฉลองครบรอบ 50 ปีของการก่อก าเนิดชมรมแพทยค์าทอลิก ชมรมผู้สูงอายุฯระดับวัด
ของแต่ละสังฆมณฑล จัดตัง้ชมรมฯรวมทั้งหมด 199 ชมรม มีสมาชิกผู้สูงอายุมากกว่า 15,000 คน จนในที่สุดขยายตัวเป็น
เครือขา่ยชมรมเวชบุคคลคาทอลกิ และ เครอืขา่ยชมรมผู้สูงอายคุาทอลิก ครบทั้ง 11 สังฆมณฑลฯในปีที่ผ่านมา โดยส่งเสริม
และจัดกลุ่มจิตอาสาเวชบุคคล ร่วมกับ จิตอาสาผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลฯออกหน่วยตรวจสขุภาพในโอกาสต่างๆ ออกเยี่ยม
ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง การให้ก าลังใจผู้ป่วยระยะสุดท้าย ผู้สูงอาย ุผู้พิการ ผู้ยากไร้ และให้บริการตรวจสุขภาพและช่วยเหลอื 
แรงงานอพยพ ผู้ลี้ภัย Asylum seeker (ชาวโรฮิงญา เมียนม่าร ์ บังคลาเทศ) ผู้ต้องโทษ ชนกลุ่มนอ้ย ฯลฯ ในส่วนของ
คณะอนุกรรมการเพือ่ส่งเสรมิงานเอดส์ มกีารประสานงานเครือข่ายองคก์รสมาชิกที่ท างานด้านเอดส์ 28 องคก์ร เพือ่ส่งเสรมิ
และร่วมมือระหว่างผู้น าองค์กรศาสนาในการท างานเอดส์ ร่วมกันรณรงค์สรา้งความตระหนกัและความรู้เรื่อง HIV/AIDS  ใน
โอกาสต่างๆเช่น วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม ของทุกปี และองคก์รส่งเสรมิชีวิต จัดรณรงค์เพือ่ส่งเสริมชีวิตตามแนวทางค าสอน
ด้านสังคมของพระศาสนจักร    

ติดตามการด าเนินงานแผนกสขุภาพอนามัย ผา่นทาง www.healthpastoral.com/Facebook แผนกสุขภาพอนามยั 
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 จะรีบออกใบส าคัญรับเงนิและส่งให้ทา่นตอ่ไป..        
 ขอให้ทุกท่านมีความสุขในโอกาสวันพระคริสตสมภพและปีใหม่ 2019 ... 

กิจกรรมทางสังคม กิจกรรมทางสังคม กิจกรรมทางสังคม คณะกรรมการคาทอลกิเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสุขภาพอนามัย ปี 2018/2561 คณะกรรมการคาทอลกิเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสุขภาพอนามัย ปี 2018/2561 คณะกรรมการคาทอลกิเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสุขภาพอนามัย ปี 2018/2561    



คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ    
จัดสัมมนาประชุมใหญ่ประจ าปี ให้ผู้สูงวยัพร้อมประกาศข่าวดี ฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม                                                 
ที่ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2018 ที่ผ่านมา  

      
        คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูสู้งอายุ ภายใต้ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม                  

แผนกสุขภาพอนามัย ใน สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดโครงการสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจ า 
ปี 2018 ครั้งที่ 15 ภายใตห้ัวข้อ "ศิษย์พระครสิต์ สืบสานวิถีชีวิตแห่งความเช่ือ 350 ปี พันธกิจรัก รับใช้" โดยมีแกนน า
ผู้สูงอายคุาทอลิกและผู้ประสานงานผู้สูงอายุ รวมทั้งพระสงฆ์ นกับวช ที่ท าหน้าที่เป็นจิตตาภบิาลจาก 11 สังฆมณฑล จาก                   
ทั่วประเทศ จ านวน 87 คน เขา้ร่วมสัมมนาพรอ้มเพรยีงกัน โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพือ่ให้ผูแ้ทนผู้สูงอายุไดม้าพบปะ                          
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ประสบการณ์และร่วมกันวางแผนงานผู้สูงอายุทั้งในระดับชาติและระดับสังฆมณฑลให้สอดคล้อง  

 กับยุทธศาสตร์ทิศทางงานอภิบาลระดับชาติ ระดับสังฆมณฑล และสร้างภาคีเครือขา่ย 
 ระหว่างผู้ท างานด้านผู้สูงอายุในสภาพระสังฆราชคาทอลกิแห่งประเทศไทย ตามวิสยัทัศน์ 
 กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจกัรคาทอลิกในประเทศไทย ปี ค.ศ.2015 
  การสมัมนาในวันแรก.มพีิธีบูชาขอบพระคุณเปิดการสัมมนา 
 โดย คณุพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ผู้ช่วยคณะกรรมาธิการฝ่าย 
 สังคม สภาพระสังฆราชคาทอลกิฯ และจิตตาภิบาล 
 คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ผู้สูงอายุ เป็นประธานพิธี และ  
 คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนกุรรมการ 
 คาทอลิกเพือ่ผู้สูงอายุ ได้กลา่วต้อนรับ จิตตาภบิาล บรรดา 
 แกนน า และผู้ประสานงานผู้สูงอายจุากทุกสังฆมณฑลที่ 
 เข้าร่วมสมัมนาในครั้งนี้ พร้อมทั้งมกีารถ่ายภาพเป็นที่ระลึก 
 ร่วมกันด้วย 
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  ส าหรับเนือ้หาในการสัมมนาในวันแรก            
 เป็นการบรรยายในหัวข้อ"สาระส าคัญของ  
 กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจกัร  
 คาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015”  โดย  
 คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ เลขาธิการ 
 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่องานธรรมฑูต  
 สภาพระสังฆราชฯ เป็นวิทยากร ซึ่งเน้นการไตร่ตรองด้วยกระบวนการกลุ่มเพื่อน าสาระส าคญั 
 ในกฤษฎกีาฯไปสู่การปฏิบัติในชีวิต ทั้งในระดบับุคคล ครอบครัว ชุมชนวัด สังฆมณฑลและ 
 ในสังคมต่างความเชือ่ เพือ่ให้บรรลุถึงเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ว่า "ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิต 
 ประกาศข่าวดีใหม่" โดยจ าเปน็ที่คริสตชนฆราวาสผู้สูงวัยจะต้องกล้าและก้าวออกไปประกาศ 
 ข่าวดีของพระเยซูครสิตเจ้าด้วยชีวิตและกิจการ รวมถึงต้องมกีารรวมกนัเป็นชุมชนมีการ 
 วางแผนการประกาศขา่วดีอยา่งสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ ทิศทางงานอภิบาลในระดับวัด  
 สังฆมณฑลและระดับชาติ  ซึ่งผลจากการได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดและประสบการณ์ 
 ร่วมกันท าให้ผู้เขา้สัมมนาได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ มีความตระหนกัถึงความรับผิดชอบและ 
 การมีส่วนร่วมของตนเองในฐานะศิษยพ์ระคริสต์และศิษย์ธรรมทูตที่จะต้องประกาศข่าวดีตาม 
 พระบัญชาของพระคริสตเจ้า ..และก่อนจบการสัมมนาวันแรก 

ช่วงเย็นเป็นการน าเสนอผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ โดย คุณพ่อวิโรจน ์นันทจินดา  
และการน าเสนอผลการด าเนนิงานโครงการที่ประสบผลส าเร็จในระดับสังฆมณฑลต่างๆ โดย         
คุณพ่อจิตตาภิบาลและผู้ประสานงานผู้สูงอายุ.. ในวันท่ีสอง มีพิธีบูชาขอบพระคุณ โดย                  
คุณพ่อเปรม คุณโดน จิตตาภิบาลงานผู้สูงอายุสังฆมณฑลอุดรธานี เป็นประธานพิธี การสมัมนา

ในวันที่สอง..หัวข้อ”ยอ้นรอย และการเตรยีมฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม" 
โดย อาจารย์พุฒิพงศ์ พุฒตาลศรี อาจารย์ประจ าวิทยาลัยแสงธรรม 
ซึ่งผู้เข้าสมัมนาใหค้วามสนใจติดตามเนือ้หาสาระตลอดการบรรยาย 2               
ชั่วโมงครึ่ง ซึ่งผู้บรรยายได้ชี้ให้เห็นถึงความเปน็มาของการน าข่าวดีมาสู่แผ่นดินสยาม                            
ความเสยีสละ ความเพยีรพยายามอดทนของบรรดามิชชันนารี และ
ธรรมฑูต ที่ยนิดีอทุิศทั้งชีวิตเพื่อน าความรอดมาสู่ชาวสยาม และ 
ท าให้ความเชื่อเติบโตก้าวหน้า สืบทอดมาสู่เราทุกคนในปัจจุบัน 
โดยอาศัยขา่วดีของพระคริสตเจ้า ดังนัน้ในอนาคตต่อจากนี้จึงเปน็
ค าถามส าคัญส าหรับคริสตชนไทยทุกคนว่า  จะด าเนินตอ่ไป หรอื
เจริญชีวิตคริสตชนที่ดีอย่างไร จะมีวิธีในการท าบทบาทหน้าทีใ่น       

การประกาศข่าวดอีย่างไร เพือ่เป็นการเตรียมตวัเตรียมจิตใจในการเฉลมิฉลอง 350 ปี อย่าง 
มีคุณค่า และมีความหมายในฐานะศิษย์พระครสิต์ เพื่อให้ข่าวดีได้แพร่ไปสู่หัวใจของคนไทย 
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 วางแผนการประกาศขา่วดีอยา่งสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ ทิศทางงานอภิบาลในระดับวัด  
 สังฆมณฑลและระดับชาติ  ซึ่งผลจากการได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดและประสบการณ์ 
 ร่วมกันท าให้ผู้เขา้สัมมนาได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ มีความตระหนกัถึงความรับผิดชอบและ 
 การมีส่วนร่วมของตนเองในฐานะศิษยพ์ระคริสต์และศิษย์ธรรมทูตที่จะต้องประกาศข่าวดีตาม 
 พระบัญชาของพระคริสตเจ้า ..และก่อนจบการสัมมนาวันแรก 

ช่วงเย็นเป็นการน าเสนอผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ โดย คุณพ่อวิโรจน ์นันทจินดา  
และการน าเสนอผลการด าเนนิงานโครงการที่ประสบผลส าเร็จในระดับสังฆมณฑลต่างๆ โดย         
คุณพ่อจิตตาภิบาลและผู้ประสานงานผู้สูงอายุ.. ในวันท่ีสอง มีพิธีบูชาขอบพระคุณ โดย                  
คุณพ่อเปรม คุณโดน จิตตาภิบาลงานผู้สูงอายุสังฆมณฑลอุดรธานี เป็นประธานพิธี การสมัมนา

ในวันที่สอง..หัวข้อ”ยอ้นรอย และการเตรยีมฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม" 
โดย อาจารย์พุฒิพงศ์ พุฒตาลศรี อาจารย์ประจ าวิทยาลัยแสงธรรม 
ซึ่งผู้เข้าสมัมนาใหค้วามสนใจติดตามเนือ้หาสาระตลอดการบรรยาย 2               
ชั่วโมงครึ่ง ซึ่งผู้บรรยายได้ชี้ให้เห็นถึงความเปน็มาของการน าข่าวดีมาสู่แผ่นดินสยาม                            
ความเสยีสละ ความเพยีรพยายามอดทนของบรรดามิชชันนารี และ
ธรรมฑูต ที่ยนิดีอทุิศทั้งชีวิตเพื่อน าความรอดมาสู่ชาวสยาม และ 
ท าให้ความเชื่อเติบโตก้าวหน้า สืบทอดมาสู่เราทุกคนในปัจจุบัน 
โดยอาศัยขา่วดีของพระคริสตเจ้า ดังนัน้ในอนาคตต่อจากนี้จึงเปน็
ค าถามส าคัญส าหรับคริสตชนไทยทุกคนว่า  จะด าเนินตอ่ไป หรอื
เจริญชีวิตคริสตชนที่ดีอย่างไร จะมีวิธีในการท าบทบาทหน้าทีใ่น       

การประกาศข่าวดอีย่างไร เพือ่เป็นการเตรียมตวัเตรียมจิตใจในการเฉลมิฉลอง 350 ปี อย่าง 
มีคุณค่า และมีความหมายในฐานะศิษย์พระครสิต์ เพื่อให้ข่าวดีได้แพร่ไปสู่หัวใจของคนไทย 
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   และในช่วงบ่ายของวันที่สอง เป็นการบรรยายหัวขอ้"สูงวยั สูงคุณค่า ด้วยกิจเมตตา"            
 โดย คณุพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมาธิการฝ่ายสังคม สภาพระสังฆราชฯ ซึ่งได้ 
 เน้นให้ผู้สงูอายุมีความตระหนักถึงพลังและคณุค่าของผู้สูงอาย ุเชิดชูผู้สูงอายุในฐานะผู้ที่มี 
 ประสบการณ์ ความเชือ่ และมีหลกัประกันความมั่นคงของชีวิตทั้งในดา้นฐานะความเป็นอยู่   
 และเป็นผู้ถ่ายทอดความเชือ่ เป็นแบบอย่างของความรักความเมตตาและความวางใจใน 
 พระเจ้า เป็นภูมิปัญญา การด าเนนิชีวิตคริสตชนที่ดี ปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจา้  
 สวดภาวนาไปวัด แก้บาปรับศีลอยา่งสม่ าเสมอ และท ากิจเมตตาทัง้ฝ่ายกายและฝ่ายจิต   
 เพื่อให้พบกับความสขุแท้ในชีวิตนิรันดร และสามารถเป็นประจักษพ์ยานชีวิตเป็นแบบอย่าง 
 ที่ดีให้แก่ลกูหลาน และร่วมพัฒนาสังคมและประเทศชาติได้  
   และก่อนจบการสมัมนาวันที่สอง หลงัอาหารค่ า..ผู้สูงอายุสังฆมณฑลสุราษฎร์ธาน ี                         
 น ากิจกรรมราตรีสมัพันธ์ มีแกนน าผู้สูงอายฯุเขา้ร่วมในกิจกรรมฯ            

ในเช้าวันสุดท้าย  มีพิธีบูชาขอบพระคุณ โดย คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร จิตตาภิบาลงานผู้สงูอายอุัครสังฆมณฑลกรุงเทพ                   
   จากนั้น..เข้าสูก่ารประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2018 คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่ผู้สงูอายุ โดย 

 คุณพ่อวิโรจน์ นันทจนิดา ประธานคณะอนกุรรมการฯน าสวดภาวนา   
 ร าพึงพระวาจา (2 คร 6:1-7) ซึ่งพระเจา้ทรงมพีระประสงค์ให้ผู้ที่ 
 เป็นศิษย์ติดตามพระองค์ และผู้สูงวัยแสดงตนเป็นผู้รับใช้ของ 
พระเจ้าในทกุกรณีด้วยความรักจริงใจ ด้าน คณุพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ  
 ในฐานะจิตตาภิบาลคณะอนุกรรมการฯ ได้แจ้งให้ทราบถึงการ 
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของสภาพระสังฆราชฯในคณะกรรมาธิการ 
 ฝ่ายสังคมฯ ว่า พระคุณเจ้าวฒุิเลิศ  แห่ล้อม ได้รับแต่งตั้ง 
 เข้ามาเพิม่เติมจากเดมิที่ม ีพระคุณเจา้บรรจง ไชยรา และ  
 พระคุณเจ้าพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย รับผิดชอบอยู ่รวมเป็น 3 ท่าน            
 และ ท่านวุฒิเลิศ แห่ล้อม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบงาน 
แผนกสุขภาพอนามัย กลุม่ชาติพนัธุ์ และผู้สูงอายุ ส าหรับสาระส าคัญ 
 ในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2018 ที่ประชุมได้รับทราบ  

(1) ที่ประชุมรับทราบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2019 ของคณะอนุกรรมการฯ 
และมอบหมายใหค้ณะกรรมการชมรมผู้สูงอายแุต่ละสังฆมณฑลไปด าเนินการจัดท าแผนงาน และ                  

ปฏิทินปฏิบัติงานให้เรียบร้อยและสอดคลอ้งกนั
ทั้งในระดับสังฆมณฑลและระดับชาติ (2)ตัวแทน                               
ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ได้ชี้แจง
ความพรอ้มและการเตรียมการเบื้องต้นส าหรับ
การเป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนมุผู้สูงอายุคาทอลกิ
ระดับชาติ ครั้งที่ 14/2019 ณ อาสนวิหารอคัร
เทวดาราฟาแอล โรงเรียนเทพมิตร และโรงเรียนธิดาแมพ่ระ ให้ที่ประชุม 
ได้ทราบ เป็นตน้ ด้านอาคารสถานที่ ด้านทีพ่ัก สถานที่จาริกแสวงบุญ และ
เส้นทางทอ่งเทีย่ว การประสานงานและการอ านวยความสะดวกดา้นต่างๆ   
และปิดประชุม จากนั้น คุณพ่อวิโรจน์ นนัทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการ
คาทอลกิเพือ่ผู้สูงอายุ เป็นประธานวจนพิธกีรรมปิดการสมัมนาและประชุม
ใหญ่สามัญประจ าปี 2018 ของคณะอนกุรรมการฯในความรักและเป็นหนึ่ง
เดียวกัน  ขอขอบคุณ.คณะกรรมการด าเนนิงานผู้สูงอายุทุกทา่น แกนน า
ผู้สูงอายุสงัฆมณฑลทั้ง 11 สังฆมณฑลฯ ที่ใหค้วามร่วมมือท าให้งานสัมนา

และประชุมใหญ่ประจ าปีผู้สูงอายุในปีนี้ส าเร็จลลุ่วงด้วยดี .>> 
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“ “ “ เครือข่ายหน่วยงานคาทอลิกที่ท างานกับผู้ติดเช้ือเครือข่ายหน่วยงานคาทอลิกที่ท างานกับผู้ติดเช้ือเครือข่ายหน่วยงานคาทอลิกที่ท างานกับผู้ติดเช้ือ   HIVHIVHIV   ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ AIDSAIDSAIDS   เอเชีย จดัสัมมนา เอเชีย จดัสัมมนา เอเชีย จดัสัมมนา CAPCHA 7 CAPCHA 7 CAPCHA 7 ”””   

             คณะกรรมการเครือข่ายคาทอลิก ซึ่งท างานกับผู้ติดเชื้อและผู้ป่วย HIV/AIDS ระดับเอเชียแปซิฟคิ                   
(Catholic Asia-Pacific Coalition on HIV/AIDS : CAPCHA) จัดสัมมนาระดับเอเชียแปซฟิิค ประจ าปี 2018 ณ  
อาสนวิหาร St.Mary’s Cathedral ซึ่งตั้งอยู่ ณ ถนน Bo Aung  Kyaw เมือง Yangon ประเทศเมียนมา่ร์  ระหว่าง                       
วันจันทร์ที่ 5 ถึง วันเสาร์ที ่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 หนองบัวล าภู 
       2. บราเดอร์อธคิม บุญมณีประเสริฐ      จาก บ้านซาร์นิลลี่เฮ้าส ์ หนองคาย 
  3. นายเฉลิมรัฐ     ปรีชา  จาก ศูนย์เมอร์ซี่เซนเตอร์ คลองเตย 
  4. คุณพ่อวุฒิชัย  บุญบรรล ุ  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 
  องค์กรเครือข่ายคาทอลิกเพือ่ส่งเสริมงานเอดส์ ระดับเอเชียแปซิฟิค เป็นองค์กรที่เกิดความคิดริเริ่มจาก
คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ส่งเสรมิงานเอดส์ ในแผนกสขุภาพอนามยั ภายใต้สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
ย้อนกลับไป..ในปี 1992 คณะนักบวชคามิลเลียน ได้ริเริ่มงานเมตตากิจงานหนึง่ ซึ่งสงัคมยังไม่เปิดรับผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อ  HIV/
AIDS โดยมี คุณพ่อยอห์น คอนตาริน เป็นผู้ริเริ่มเปิดบ้านส าหรับดูแลผู้ติดเชื้อ ณ ซอยเรวด ีนนทบุรี เรียกว่า 

ต่อหน้า.. 7 
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“ศูนย์บรรเทาใจ” และร่วมมือกับแพทย์คาทอลิก  
หรือเวชบุคคล คือ นายแพทย์ธานี ศิริยง ในการ 
จัดตั้งคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ ภายใต้ 
แผนกสุขภาพอนามัย รวบรวมหน่วยงานคาทอลิกที่ท างานด้าน HIV/AIDS 

ในประเทศไทย.. ภายหลังการเปิดศูนย์บรรเทาใจในชุมชนดงักล่าว มีอุปสรรค
ในเรื่องความหวาดกลัว  ซึ่งเกิดจากความไม่เขา้ใจในเรื่องการติดเชือ้ HIV 

และป่วยเป็นโรค AIDS ศูนย์บรรเทาใจ จึงย้ายไปเปิด ณ ที่ 1/1 ซ.คีรี  
ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง ในปี 1995 บนพื้นที่ที่คณะคามิลเลียนได้รับบริจาคมา และด าเนินงานมาจนถึงปัจจุบัน  ในส่วน
ของคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อส่งเสรมิงานเอดส์  ที่ด าเนินงานควบคูก่ันมา ภายใต้การน าของคณะนกับวชคามิลเลยีน 
และในรูปแบบของคณะกรรมการที่มาจากองคก์รและคณะนักบวชที่ท างานด้าน HIV/AIDS และมีการพัฒนามาเรือ่ยๆ จนได้ 
มีความคิดริเริม่ในการขยายงานด้านการดูแลผูต้ิดเชื้อและผู้ป่วย HIV/AIDS ออกไปยังพระศาสนจักรท้องถิ่นในประเทศต่างๆ
ในเอเชีย โดยไดเ้ชิญองคก์รคาทอลิกที่ท างานดา้นเอดส์ในประเทศต่างๆมาร่วมงานสัมมนาระดบัเอเชีย  
   เริ่มจัด CAPCHA ครั้งแรกในปี 2004 ณ ประเทศไทย และในปี 2010 ยังด าเนินการในประเทศไทย มีตัวแทนจาก  
องค์กรคาทอลิกจากประเทศต่างๆในเอเชียเข้าร่วมมากขึ้น เป็นการสร้างเครือข่าย ช่วยให้มกีารแบ่งปันงานในการอภิบาลดูแล 
ผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วย HIV/AIDS ระหว่างกัน และติดตามสถานการณ์ของ HIV/AIDS  ทั้งในระดบัท้องถิ่นและนานาชาติ                  
CAPCHA 5 เป็นครั้งแรก ที่มกีารผลักดนัให้สลับกันจัด และเป็นเจา้ภาพระหว่างประเทศเครอืข่าย โดยไปจัดครั้งที่ 5 ณ 
เมืองเสยีมเรียบ ประเทศกมัพูชา ในปี 2014 ครั้งที่ 6 ณ กรุงมนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ในปี 2016 และครั้งนี้เป็นครั้งที ่7             
จัดขึ้น ณ เมืองย่างกุง้ ประเทศเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 5 - 10 พฤศจิกายน 2018 โดยได้รับความร่วมมอืจากพระศาสนจกัร
ท้องถิ่นเมยีนมาร์ CBCM : (Catholic Bishop Conference of Myanmar และ MCHAN : Myanmar Catholic                        

HIV/AIDS  Network) เป็นเจ้าภาพในการจัดการสัมมนาครั้งนี้ 
     ในการสมัมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากพระสงัฆราช Alexander Przone Cho                                                      
ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกเมียนม่าร์ CBCM  และ  ECHPC เป็นประธาน
บูชาขอบพระคุณเปิดการสัมมนา  ในพิธีเปิดการสัมมนา มีบคุลากรจากองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับงาน HIV/AIDS  เข้าร่วม และกลา่วกับผู้เข้าร่วมสมัมนาจากประเทศ
ต่างๆ ได้แก่ ผู้แทนจาก National AIDS Program ของเมียนมาร์ และ  
คุณ Oussamer Tawil จาก UNAIDS Myanmar .. 

       สรุป การสัมมนาในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม 85 ทา่น โดยเป็นผู้แทนจากประเทศเมยีนมา่ร์ ประเทศไทย ประเทศฟิลิปปินส์  
ประเทศญี่ปุ่น  ประเทศเกาหลี  ประเทศออสเตรเลีย ฯลฯ การจัดสมัมนาครั้งนี้ 
มีการจดัรูปแบบดังนี้ คอื 
 +  มีการภาวนากลุ่มร่วมกัน และบูชาขอบพระคุณทุกวัน  
 +  มีการออกเยี่ยมหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกับ HIV/AIDS  ในเมอืงเมยีนมา่ร์   
     โดยแบ่งผู้เข้าร่วมสมัมนาออกเป็นกลุม่ๆ ตามความสนใจของผู้เข้าร่วม 
     สัมมนา + มกีารแบ่งปันข้อมูลที่เป็นปัจจุบนัของสถานการณ์การติดเชื้อ   
     HIV/AIDS  ทั้งในระดับประเทศต่างๆ และ ในระดับภมูิภาค 
 +  มีเวทีเสวนาแนวทางค าสอนของศาสนาต่างๆ ระหว่างศาสนาต่างๆ 
     จาก 5 ศาสนาหลกั คือ ศาสนาพุทธ คาทอลิก คริสเตยีน มุสลิม ฮินดู  
     โดยมีเนือ้หาที่น่าสนใจโดยสรุปดังนี้ คือ 
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ระดับทั่วโลก  รายงานสถานการณ์ของภาคพืน้เอเชียแปซิฟคิ โดย                                                                      
คุณ Eamonn Murphy ผู้อ านวยการภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค จาก UNAIDS ดังนี้ คือ       
+  มีผู้ติดเชื้อ HIV ทั่วโลก 77 ล้านคน 
+  มีผู้เสียชีวิตจาก AIDS และโรคที่เกี่ยวข้องกับ AIDS จ านวน 35 ล้านคน  
   จ านวนผู้เสียชีวิตนี้มีขนาดเท่ากับประชากรของประเทศแคนาดา  
ระดับเอเชียแปซิฟิค 
+  ผู้ติดเชื้อ HIV 12 ล้านคน ขนาดของจ านวนผู้ติดเชื้อ คิดเปน็ 2 เท่าของประชากร 
   ของสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยลาว 
+  ผู้เสียชีวิตจาก AIDS  และโรคที่เกี่ยวข้องจ านวน 6 ล้านคน ขนาดจ านวนผู้เสียชีวิต 
   เท่ากับประชากรของประเทศสิงค์โปร์  
ยุทธศาสตร์เร่งด่วนที่จะยุติการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ คือ  
ในปี 2020 
+  90 - 90 - 90  หมายถึง 90% ของผู้ตดิเชื้อ HIV ได้รับการตรวจไวรัส HIV และ 90% ของผู้ได้รับการตรวจดังกล่าว    
   สามารถเข้าถงึยาต้านไวรัส และ 90% ของผูร้ับยาต้านไวรัส มีจ านวนไวรัสลดลง  
+  90,000 หมายถึง ผู้ติดเชื้อ HIV เคสใหม่ไม่เกินจ านวน 90,000  ราย 
+  การตีตราหรือการกีดกันใดๆต่อผู้ติดเชื้อจะตอ้งหมดไป หรอื ZERO  
ในปี 2030 
+  95 - 95 - 95  หมายถึง 95% ของผู้ตดิเชื้อ HIV จะต้องได้รับการตรวจไวรัส HIV และ 95% ของผู้ได้รับการตรวจ 
   ดังกล่าว สามารถเขา้ถึงยาตา้นไวรัส และ 95% ของผู้รับยาต้านไวรัสมีจ านวนไวรัสลดลง 
+  53,000 หมายถึง ผู้ติดเชื้อ HIV เคสใหม่ไม่เกินจ านวน 53,000  ราย 
+  การตีตราหรือการกดีกันใดๆต่อผู้ตดิเชื้อจะตอ้งเป็นศูนย์ ZERO 
เพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปี 2020 คือ  
+  90% ของผู้ที่รู้ตัวว่าตนเองมีเชื้อและเข้าร่วมรับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส เราจะต้องช่วยกันท างานเพื่อให้/หาผู้มี 
    เช้ือ HIV และรูว้่าตนเองมีเช้ืออีกจ านวน 1.5 ล้านเคส 
+  จ านวนผู้ด ารงชีวิตพร้อมกับเช้ือ HIV และรับยาต้านไวรัสแล้ว เชื้อ HIV ลดลงมีจ านวน 2.3 ล้านราย  ซึ่งเท่ากับ 45%  
   ของผู้ติดเชื้อที่รับยาต้านไวรัสอยู่เท่านั้น ฉะนั้นถ้าเราต้องการไปถึงจุดหมายที่ตั้งไว้ในปี 2020 ว่า 90% ของผู้ติดเชื้อ  
   แล้วเช้ือลดลง เราจะต้องช่วยกันท างานเพื่อให้/หาผู้ติดเช้ือที่รับยาต้านไวรัส แล้วเช้ือไวรัส HIV ไม่ลดลงอีก 
   จ านวน 1.4 ล้านราย เช่น ผู้ทานยาไมส่ม่ าเสมอ ฯลฯ เป็นต้น 
ความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องตอบสนองอย่างเฉพาะเจาะจง ทั้งในด้านพื้นที่ ประเทศ และกลุ่มเป้าหมาย ที่เราต้องเข้าไป 
ด าเนินการ ดงันี้คอื ในเอเชียแปซิฟคิ จากจ านวนผู้ติดเชื้อ HIV รายใหมข่องเอเชียแปซิฟคิ จ านวน 280,000 รายนั้น  
96% ของจ านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เหล่านี้ กระจายกันในประเทศต่างๆ 9 ประเทศ ดังนี้ คอื อนิเดีย 31%, จีน 22%, 
อินโดนีเซยี 9 %, ปากีสถาน 7%, ฟิลิปปินส์ 4%, เมียนม่าร์ 4%, เวียตนาม 4%, มาเลเซยี 3%, ไทย 2% และ 
ประเทศอื่นๆอีก 4%  
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    โดยที่ 84% ของผู้ติดเชื้อ HIV รายใหมด่ังกล่าวข้างต้น สามารถจ าแนกกลุ่มบุคคลผู้ติดเชื้อ 
 รายใหม่ออกได้ดังนี ้คือ ลูกค้าของผู้ให้บริการทางเพศและคู่ขา  
จ านวน 35% , ชายมีเพศสัมพนัธ์กับชาย จ านวน 29% ,  
ผู้เสพยาเสพติดโดยการฉดี 14% , กลุ่มผู้ให้บริการทางเพศ 4% และ 
กลุ่มแปลงเพศ 2% 
ส าหรับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ประเทศไทย 
+ ประมาณคร่าวๆผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วย AIDS มีประมาณ  
   500,000 ราย  
+ มากกว่า 300,000 ราย สามารถเข้าถึงยาต้านไวรัส    

+ มีผู้ติดเชือ้ที่ยังไม่เข้าถึงยาต้านไวรัส จ านวนมากกว่า 10,000 ราย   
+ ยังมีผู้ที่มีพฤตกิรรมเสีย่งอกีจ านวนมาก และไม่รู้ว่ตนเองตดิเชื้อ HIV หรือไม่?  
+ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในปี 2017 จ านวน 6,400 ราย   
+ มีผู้เสยีชีวิตจาก AIDS และโรคที่เกี่ยวขอ้ง จ านวน 15,000 ราย ในปี 2017    
+ 72% ของผู้ติดเชื้อผู้ใหญ่ได้รับยาต้านไวรัส   + 84% ของเด็กตดิเชื้อได้รับยาต้านไวรัส 
ส าหรับประเภทของผู้ติดเชื้อรายใหม่ในปี 2015 – 2019  แยกประเภทดังนี้ คือ  
 ชายมีเพศสมัพันธก์ับชาย 50%, กลุ่มผู้มเีพศสมัพันธก์ับเพศตรงข้าม (คู่ทีม่ิได้แต่งงาน 4%) คูท่ี่แต่งงานแล้ว 24% , 
ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยการฉีด 12%, ผู้มีเพศสัมพันธ์ ผู้หญิงขายบริการและลูกค้า 10% 
+ ประเทศไทยถือวา่เป็นประเทศหนึ่งในเอเชียแปซิฟิคที่มกีารแพร่หลายของเชื้อ HIV ถึง 9% ของจ านวนประชากรทีม่ีเชื้อ HIV    
+ ถึงแม้ว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคจะลดลง แต่การแพรข่องการติดเชื้อก็ยังสูงในกลุม่บุคคลผู้ได้รับผลกระทบ  
+ ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชีย ที่โครงการป้องกนัการแพร่เชือ้จากมารดาสู่ลูกได้ผลดี ด้วยอัตราการถ่ายทอดเชื้อ 
   ต่ ากว่า 2% 
+ ประเทศไทยมีความหวังว่าจะเป็นประเทศแรกที่ประสบความส าเร็จในนโยบายทีจ่ะหยดุยั้ง 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  ดังกลา่วข้างต้นแล้ว ในการสมัมนาดังกล่าว ยงัได้มกีารรายงานสถานการณ์  
HIV/AIDS ของประเทศต่างๆในเอเชีย การเขา้เยี่ยมหน่วยงานต่างๆในยา่งกุ้ง ที่ท างานดา้น HIV/AIDS และงานอาสาสมคัร  
จิตอาสาบริการสังคมในด้านตา่งๆ เป็นตน้ ซึ่งท่านสามารถติดตามรายงานทั้งหมดได้โดยผ่านทาง  www.healthpastoral.com /  
Facebook  และ Newsletter  ของแผนกสขุภาพอนามัย              
  ทางคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อส่งเสริมงานเอดส ์แผนกสขุภาพอนามัย ขอขอบพระคุณหน่วยงานตา่งๆสงัฆมณฑล  
คณะนักบวช และผู้เห็นความส าคัญของการด าเนินงานป้องกัน ฯลฯ ที่ช่วยรณรงค์เนื่องในโอกาสวันเอดส์โลก 1 ธนัวาคม  
ของทกุปี และในโอกาสต่างๆ  ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้..> 

http://www.healthpastoral.com


 

คาทอลิกจัดรณรงค์วันเอดส์โลกคาทอลิกจัดรณรงค์วันเอดส์โลกคาทอลิกจัดรณรงค์วันเอดส์โลก   

   หน่วยงานเครือข่ายคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ จัดรณรงค์วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม ของทุปี โดยในปีนี้ หน่วยงาน
ในเครือข่ายจัดรณรงค์วันเอดส์โลกในพื้นทีข่องเครือขา่ย โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ท างานด้านเอดส์ 
โดยเริ่มจาก + บ้านพักใจอุดรธานี ภายใต้ แผนกผู้อพยพยา้ยถิ่น NCCM น าโดย คุณจันใด ผกากอง ผู้จัดการบ้านพกัใจ
อุดร หน่วยงานในจังหวดัที่ร่วมเดนิรณรงค์วันเอดส์โลกในจังหวัดอุดรธานี ม ี ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด, โรงพยาบาล
อุดรธานี, บ้านพักใจอุดรธานี, M friend อุดรธานี, เครือข่ายอุดรเพือ่พัฒนางานเอดส์
จังหวัดอดุรธานี, บริษัทอดุรกระจกรถยนต์, บรษิัทศรีวิไลอะไหล่ยนต์, บริษัท ช.กิจสวัสดิ์, 
บริษัทอุดรกิตติ, โรงแรมพาราไดซ์อุดรธานี และเครือขา่ยคนที่ท างานดา้นเอดส์ จดัรณรงค์
ขบวนพาเหรด เพือ่สร้างความตระหนักในความร่วมมือกันทกุภาคส่วน เพื่อลดการ       
ติดเชื้อ HIV ลดผู้ป่วย AIDS ฯลฯ   + คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง โดย 
บาทหลวงวุฒิชัย บุญบรรลุ ผู้อ านวยการศูนย์ ได้ร่วมกับทางจังหวัดระยอง โดยมีรายนาม
แขกพิเศษ - นายธีรวัฒน์ สดุสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  เป็นประธานพิธีเปิดงาน - นางอนงค์ลกัษณ์ มูลสุวรรณ 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพดัช่างระยอง - นายประสาน บุญเต็ม รองนายก 
เทศมนตรีเทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง - นางวิลาวัลย์ เอีย่มสะอาด 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวัดระยอง 
(หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค)  - นางสาวสุนีรัตน์ สิงหเสมานนท์ นักพัฒนาสังคม
ช านาญการ ส านกังานพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ จังหวัดระยอง 
และ นางสาวยพุา วันแรม 

    จ านวนผู้เข้าร่วมที่ลงทะเบียน มีทัง้หมด 625 คน  ประกอบด้วย โรงเรียน 32 แห่ง จ านวน 12 คนสถานประกอบการ                           
4 แห่ง จ านวน 10 คน หน่วยงานราชการ 1 แหง่ จ านวน 10 คน                                                                       
    คณะท างานจากหน่วยงานภาคีเครอืข่ายด้านเอดส ์14 แห่ง จงัหวัดระยอ จ านวน 84 คน (โรงเรียน สถานประกอบการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โรงพยาบาล และเครือข่ายผู้ติดเชื้อ เอชไอวี/เอดส์ จังหวัดระยอ)  
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+ บ้านลอเรนโซ พนัสนิคม จ.ชลบุรี                 
บ้านพักเด็กซึ่งด าเนนิงานโดยคณะภคินีผู้รับใช้ผู้ป่วยแห่งนักบุญคามิลโล ไดจ้ัดงาน            
ฉลองศูนย์ฯ โดยเชิญเจ้าหนา้ที่ทั้งภาครัฐและเครือข่ายผู้ติดเชื้อ และสัตบุรุษอื่นๆ ร่วม 
บูชาขอบพระคุณและจัดนทิรรศการ เพือ่ร่วมรณรงค์ยุติเอดสใ์นปี 2030 ตามนโยบายหลัก 
ของชาติในเรือ่งเอดส์ เช่นเดียวกนั จ านวนผู้เขา้ร่วมงานฯประมาณ 300 ท่าน                                  

+ มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (ศูนย์เมอร์ซี่) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยโรคเอดสส์ภากาชาดไทย 
หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและสถานศึกษา ได้รว่มกิจกรรมเดินรณรงค์ “งานเทียนส่องใจ” ”  
เนื่องในวันเอดส์โลก เส้นทางจดุเริ่มต้นจากคลนิิกนิรนาม ศูนย์วิจยัโรคเอดส์ สภากาชาดไทย 
ถึงอาคารจามจุรีสแควร์ ในธมี “U = U รักษาแล้วไม่เจอ เท่ากับไม่แพร่” โดยมีประธานเปิดงาน 
คือ           คุณสายสม วงศาสุลักษณ์ (ประธานกรรมการฝา่ยหารายได้)                             
               และ ศาสตราจารย์ กิตติคุณ นายแพทย์ประพนัธ์ ภานภุาค                      
             ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ร่วมเปิดงาน                                                 

    ดังกล่าว ผู้เขา้ร่วมเดนิรณรงค์ประมาณ 1,300 คน 

อนึ่งในช่วงระหว่างวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม คณะอนุกรรมการ        
คาทอลกิเพือ่ส่งเสรมิงานเอดส ์ไดจ้ัดสมัมนาประจ าปี ณ คามิลเลยีน โซเชยีล เซนเตอร์ ระยอง  
และมาประชุมสามัญประจ าปี 2018 คณะอนกุรมการงานเอดส์                                           
ที่ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง                                                                                 

   ในการประชุมสามญัประจ าปีครั้งนี้ ไดม้ีการวางแผนงาน                   
ประจ าปี 2019/2562 สอดคล้องตาม กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ 

ของ พระศาสนจักรคาทอลิกใน ประเทศไทย ค.ศ.2015 ร่วมกันดังนี้ คอื                                                                                   
1) จัดการประชุมติดตามงานระดับชาติ ทุก 4 เดือน  (ปีละ 3 ครั้ง)                                                            

2) จัดอบรม “การให้ค าปรึกษาเบื้องต้นแก่เจา้หน้าที่หน่วยงาน” ภายใต ้คณะอนกุรรมการฯ 

ทั้ง 28 หน่วยงาน  3) จัดใหม้ีการถอดบทเรียนจากการท างานด้านเอดส์ 4)  จัดประกวดสื่อ 
รณรงค์วันเอดส์โลกประจ าปี 2019 ฯลฯ                                              
การประชุมสามัญประจ าปีนี้ คุณพอ่กิตสดา ค าศรี มาแบ่งปันเรื่องงานอภิบาลแบบคาทอลกิ 
Wounded Healer และได้มีการเลือกตัง้สมาชกิคณะอนกุรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ 
ใหม่ โดยผู้ที่ได้รับหน้าที่ในคณะกรรมการบริหารชุดใหม่มดีังนี้   

1.  ซิสเตอร์ปราณี สิทธิ  ประธานคณะอนุกรรมการฯ  จาก มูลนิธิภคินีศรีชุมพาบาลหนองคาย 

2.  บาทหลวงวุฒิชัย บุญบรรลุ รองประธานคณะอนุกรรมการฯ  จาก คามิลเลยีน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง 

3.  บาทหลวง Truong Thong Le  ผู้ช่วยประธานคณะอนกุรรมการฯ  จากบ้านนจิจานุเคราะห์ คณะ SVD                    

    (คณะพระวจนาถ)  จ.หนองบัวล าภ ู 

4.  บาทหลวงภูวนัย  ตันติกุล  เหรัญญกิ จากบ้านซาร์นิลลี่ เฮ้าส ์ (คณะพระมหาไถ่)  จ.หนองคาย 
5.  ตัวแทนจากองค์กรเครือขา่ย เป็น กรรมการ 
         ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อส่งเสริมงานเอดส ์เป็นหน่วยงาน 1 ใน 4 หน่วยงาน ภายใต้  
(คณะกรรมการคาทอลกิพื่อการพัฒนาสังคม) แผนกสุขภาพอนามัย สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย   
ติดตามงานไดจ้าก www.healthpastoral.com / Facebook  และ Newsletter ของแผนกสุขภาพอนามัย ...>  

http://www.healthpastoral.com
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COERR COERR COERR เวชบุคคล และ เวชบุคคล และ เวชบุคคล และ CADIS CADIS CADIS ร่วมมือออกหน่วยแพทย์ร่วมมือออกหน่วยแพทย์ร่วมมือออกหน่วยแพทย ์  
           คณะกรรมการคาทอลิกช่วยผู้ประสบภัยและผู้ลีภ้ัย หรือ COERR โดย คุณสายัณต์ ธรรมอยู่ ผู้จัดการโคเออร์ 
ส านักงานกาญจนบุรี และจิตอาสาเวชบุคคล จติอาสา CAMILLIAN DISASTER INTERNATIONAL SERVICE (CADIS) 
ร่วมมือกนัออกหน่วยแพทยพ์ยาบาลเคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพ ให้แก่พี่นอ้งกลุม่หมู่บ้าน
กระเหรี่ยง ฝั่งประเทศเมยีนมา่ร์ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ไมม่ีไฟฟ้า ไมม่ีน้ าประปา และไม่มี
ทางรถยนต์เข้าถึง หมู่บ้านทีอ่อกหน่วยครั้งนี้ชือ่หมู่บ้าน“มอทา่” มีประชากร 300 เศษ 
และมีประชากรจากหมู่บ้านใกล้เคยีง มารับการรักษาด้วย ประชากรเด็ก 125 คน 
ระหว่างวันที่ 6-7-8 ธันวาคม 2018                  
    การออกหน่วยแพทย์ พยาบาล จิตอาสาครั้งนี้ ได้รับการประสานจากทางผู้จัดการโคเออร์ ส านักงานกาญจนบุรี                   
(คุณสายันต์ ธรรมอยู่) ซึ่งปกติจะท างานกับผู้ลีภ้ัยตามแคมป์ผู้ลี้ภยั ซึ่งเรียงรายกันตามแนวตะเข็บชายแดนไทย-เมียนมา่ร์  
และหมู่บ้านต่างๆ ที่อยู่ห่างไกลตามแนวชายแดน เช่น การส่งเสริมอาชีพ การศึกษาของเดก็ๆในวัยเรียน ด้านสุขภาพอนามัย 
การท างานในพื้นที่ดงักล่าว ปกตจิะมีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆของภาครัฐ เช่น ทหาร ต ารวจตชด. จังหวัด พมจ. 

รวมไปถึงองคก์รเอกชนอื่นๆ เพือ่ให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน และเป็นไปตาม
นโยบายของภาครัฐ และอยู่บนพื้นฐานของการเคารพในคุณค่าศักดิ์ศรีของมนุษย ์              
ทุกคน...   ปกติการออกหน่วยในถิ่นทุรกนัดารในลักษณะเช่นนี้ จิตอาสา แพทย ์
พยาบาล ฯลฯ จะต้องเตรียมเครื่องนอนส่วนตัวกันมาเอง เนื่องจากเป็นหมู่บ้านใน
พื้นที่หา่งไกล สมาชิกจะต้องจัดการดูแลเรื่องสว่นตัวและปรับตัวให้สามารถอยู่ร่วมกับ

ชาวบ้าน และทานอาหารร่วมกันกับสิ่งที่ชาวบ้านเขาทานกนั ดังนั้น จิตอาสาจึงต้องมีการเตรยีมร่างกายใหพ้ร้อมก่อน 
ออกหน่วยเพือ่ไม่เป็นภาระแก่สมาชิกอื่นๆ และสามารถช่วย งานให้บริการตรวจสุขภาพแก่ชาวบ้าน  ชาวบ้านเองก็จะได้รับ
การแจ้งล่วงหนา้เป็นระยะเวลาพอควร เนื่องจากหลายครอบครัวจะตอ้งเดนิทางจากหมู่บ้านทีห่่างไกลมาที่ตัง้หน่วยให้บริการ 
ในการออกหน่วยครัง้นี้ ซิสเตอร์เซซิเลีย เพชรพนมพร  จากโคเออร์ราชบุรี ได้เตรยีมเสือ้ผ้าและขนมส าหรับแจกเดก็ๆ และ
ชาวบ้านจ านวนมาก ... ในยามดึกของการออกหน่วยในครั้งนี้ได้มีชาวบ้านและเยาวชนจาก 2 หมู่บ้าน เดินเทา้และนั่งเรือมา

ตามล าแม่น้ าเป็นเวลาหลายชั่วโมง เพือ่มาร้องเพลงอวยพรคริสต์มาส
และปีใหม่ให้แก่ทมีแพทย ์พยาบาล จิตอาสา   
   ส าหรับทีมจิตอาสาเวชบุคคล และจิตอาสา CADIS จะเปิดให้บริการ
ดูแลสุขภาพเบื้องตน้ให้แก่ประชาชนทั่วไป และโดยเฉพาะ Asylum 
Seekers ณ ห้องค าสอน ในบริเวณวัดพระกุมารเยซู กม.8 ทุกวัน
อาทิตย์ สัปดาหท์ี่ 2 ของเดอืน ระหว่างเวลา 07.00 – 12.00 น. โดย
ร่วมมือกับวินเซนต์เดอปอล วัดพระกุมารเยซู กม.8  นอกจากนี้ยงัได้
จัดส่งแพทย์ออกไปตามชุมชนทีม่ี Asylum Seekers พักอาศัย เพื่อ
ตรวจดูสุขภาพเบื้องตน้ ในที่พักของกลุ่มบุคคลเป้าหมาย งานดูแล
สุขภาพของบรรดา Asylum Seekers ดังกล่าว เป็นความร่วมมือของ
คณะกรรมการเฉพาะ ภายใต้คาริตสัอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ในการ
อภิบาล/ดูแล Asylum Seekers  ซึ่งมีกิจกรรมหลายอย่าง อาทิเช่น  
แจกอาหาร  ศูนยก์ารเรียน และร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ในการ 
ส่ง Asylum Seekers  กลับภมูิล าเนา ฯลฯ   

เวชบุคคลคาทอลิก และ เวชบุคคลคาทอลิก และ เวชบุคคลคาทอลิก และ CADIS  CADIS  CADIS  
ร่วมมือออกหน่วยแพทย์ร่วมมือออกหน่วยแพทย์ร่วมมือออกหน่วยแพทย์   



 

        คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิก และ CADIS                    

    ขอขอบคุณ หน่วยงาน องคก์ร และปัจเจกบุคคล ที่สนับสนุน 
ในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะยาและเวชภัณฑ์ และงบประมาณในการ 
จัดให้บริการดูแลสุขภาพเบือ้งต้นแกก่ลุ่มบุคคลต่างๆที่ยังไม่ 
สามารถเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพ         

    และส าหรับท่านทีอ่ยากจะมสี่วนร่วมในงานจิตอาสาดังกลา่ว... 
สามารถติดตอ่ไดท้ี่ แผนกสุขภาพอนามัย                                       
E-mail : chc@cbct.net / www.healthpastoral.com หรือ                              
โทร/โทรสาร 02 681 5857 / 02 6813900 ต่อ 1309  หรือ 
สนับสนุนได้ที่.. คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย                   
ธนาคารทหารไทย สาขาโรงพยาบาลเซนต์หลยุส์  
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี  186186186---222---008140081400814---9      9      9      หรือ                              
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา  
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี  013013013---111---356433564335643---7 7 7 .. >> 
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               ทีมเวชบุคคลสังฆมณฑลเชียงใหม่ โดย คณุประภา วงศ์จอมพร 
                   ผู้ประสานงานเวชบุคคลฯเชียงใหม่ และจติอาสาเวชบุคคล ร่วมมอืกับ                                             
                            ทมี CADIS ออกหน่วยพยาบาลเคลือ่นที่ให้บริการตรวจสุขภาพ แก่                                       
                            พี่น้องกลุ่มหมู่บ้าน และบุคคลทั่วไปในโอกาสฉลองพระคริสตสมภพ                                              
                            และฉลอง 50 ปี เมือ่วันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2018 ณ ชุมชนคริสตชน 
แห่งความเชือ่ วัดนกับุญเทเรซาแหง่พระกมุารเยซู บ้านหัวลา อ.แม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน .. 

เวชบุคคลเชียงใหม่ และ เวชบุคคลเชียงใหม่ และ เวชบุคคลเชียงใหม่ และ CADIS CADIS CADIS ร่วมมือออกหน่วยร่วมมือออกหน่วยร่วมมือออกหน่วย

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทยชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทยชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย   

                                   คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกฯ จัดประชุมครัง้ที่ 4/2018                  
                เมือ่วันเสาร์ที ่24 พฤศจิกายน 2018 ณ ห้องประชุมชั้น 11                                 
                      อาคารรวมจิตเพยีรธรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ถ.สาทรใต้                                     

โดย นายแพทยค์ านวณ อึ้งชูศักดิ์ ประธานคณะกรรมการฯ ร่วมด้วย คุณพอ่โชคชัย คูรัตนสุวรรณ                                      
จิตตาธิการเวชบุคคลฯ  ศ.นพ.ดร.จิตร สิทธีอมร ประธานเวชบุคคลคาทอลกิอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ                                           
ผศ.นพ.วรวุฒิ จรรยาวนิชย์ นายแพทย์ฤทธิไกร อัครสกุลนิธิโชติ ที่ปรึกษา ผศ.นาฎวิมล งามศิริจิตต์                              
รองประธานเวชบุคคลฯ เซอร์มกัดาเลนา ดาวด ีคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร  และผู้แทนเวชบุคคลฯ                                     
สังฆมณฑล รวม 12 ท่าน สรุปสาระส าคัญๆ ดงันี้  ก) สรุปผลการจัดงานเข้าเงียบฟืน้ฟจูิตใจเวชบุคคลฯ                                                                                                  
ประจ าปี 2018 (27 ตุลาคม 2018) ณ ศูนย์อภิบาลฯสังฆมณฑลอุบลราชธานี  
** ไตร่ตรองพิจารณาบทบาทชมรมเวชบุคคลคาทอลิกในบริบทของสังฆมณฑลเช่ือมโยงวัด ชุมชน และ 
การหาสมาชิกใหม่” (สรุปจากการน าเสนอของกลุ่มย่อย 6 กลุ่ม) โดย เซอร์มกัดาเลนา ดาวดี  
     1. เป้าหมายการดูแลรักษาเป็นแบบองค์รวม เนน้ชุมชน และเชิงป้องกันโรค   
     2. ร่วมกับกลุ่มชุมชนและหน่วยงานรัฐเพื่อความต่อเนื่องและยั่งยืน (ไม่ใช่ปีเดียวจบ)                  
 3. เน้นเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้าน ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วย HIV/AIDS และโรคเร้ือรังอื่นๆ                       
 4. ให้งาน palliative care เป็นกิจกรรมแกนหลักของชมรมฯ อีกประการหนึ่ง และให้สอนกับกลุ่มสตรีที่เยี่ยมบ้านด้วย
 5. อยากเห็นภาพชมรมฯ เป็นสังคมปลอดบุหร่ีและเหล้า และให้ช่วยเหลือเยาวชนตามวัดที่ติดเหล้าบุหร่ีด้วย 
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             6. ก าหนดภารกิจชมรม 5  keywords :  Elderly ministry,  networking, health             

                             promotion,  palliative care , youth ministry 
        7. ร่วมเป็นจิตอาสา มีส่วนร่วมในกจิกรรมของวัดและชุมชน และในหลายภาคส่วน 
                     8. ออกหน่วยสขุภาพ จดัอบรมเรือ่งสขุภาพและพระศาสนจกัร มี mobile clinic              

                    ดูแลสุขภาพเดก็                                                                                                
                                9. ร่วมกับศูนย์สังคมพัฒนา จดัค่ายค าสอน หน่วยประกาศพระวรสาร ตัดผม ฯลฯ                

                                 ** การหาสมาชิกใหม่  1. ผู้ใหญ่ต้องเป็นแบบอย่างทีเ่ข้มแข็งในชมรมเวชบุคคลฯ 
                                                    2. คนรุ่นใหมส่ามารถมองเห็นภาพอนาคตของชมรมฯ ชัดเจน                                             

 

 

ข) กลุ่มพยาบาลคาทอลิกประเทศไทย (CICIAM Thailand) เป็นสมาชิกของชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย และ 
เป็น Member สภาพยาบาลคาทอลิกนานาชาติ (CICIAMS) เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาเป็นเจา้ภาพจัดประชุมสภาพยาบาล 
คาทอลิกนานาชาติ ระดับเอเชียในอีก 2 ปีข้างหน้า 
ค) พิจารณาปฏิทินกิจกรรมชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ และมีขอ้เสนอต่อแผนปฏิบัติงานฯ                                                              
1.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน ครั้งที่ 4/2019  ก าหนดไว้วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2019  
เปลี่ยนเป็น วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2019  ซึง่ตรงกับวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2019/2562 
ที่สังฆมณฑลอุดรธานี  จดัพร้อมกับการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ค.ศ.2019 
2. จัดอบรม Palliative Care ปี ค.ศ.2019   เสนอให้จดัอบรม  2  ครั้ง/ปี 
   +  ครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม 2019     :  อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  
   +  ครั้งที่ 2 เดอืนกรกฎาคม 2019  :  ชมรมเวชบุคคลฯระดับสังฆมณฑลฯ   
ภาพรวมแผนปฏิบัติงานเวชบุคคลฯ   คือ   1)  การรื้อฟื้นเรื่องค าสอนของพระศาสนจักร (อาศัยการอบรมฯ)  
2)  ออกหน่วยให้บริการสุขภาพของชุมชน  3)  การส่งเสริมสุขภาพเร่ืองการดูแลผู้ป่วยติดบ้าน-ติดเตียง ฯลฯ                                                        
ประชุมคณะกรรมการฯคร้ังต่อไป วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2019 ณ ห้องประชุม อาคารรวมจิตรเพียรธรรม ร.พ.เซนตห์ลุยส์ ..>> 

3. การสื่อสารของชมรมต้องทันสมัย ฉับไว   4. กิจกรรมและเครือข่ายชมรมควรเสรมิสร้างคุณค่าในตนเองของสมาชิก                       
5. เปิดโอกาสในการใหค้ าปรึกษา การให้ความรู้กับประชาชน เปิดตัวชมรมฯให้เป็นที่รู้จกักว้างขวาง    
6. ใช้ช่องทางผ่านชมรมกิจการนักศึกษาของมหาวิทาลัยเพื่อเชิญชวนสมาชิกรุ่นใหม่                  
7. สร้าง page หรือ group line ที่มีลักษณะสังคมกว้างขวาง เชิญชวนเพื่อนๆและกลุ่มที่รู้จกัมาร่วมงานเวชบุคคลฯ  
8. เชิญชวนเยาวชนให้มาร่วมกิจกรรมชมรมฯ การออกหน่วย การร่วมเยี่ยมผู้ป่วยฯลฯ   
9. จัด buddy ช่วยดูแลสมาชิกหมู่ และหากิจกรรมให้สมาชิกใหมท่ าเพือ่กระตุ้นการมีส่วนร่วมและการเห็นคุณค่าตนเอง  

 ความรู้เรื่องสุขภาพความรู้เรื่องสุขภาพความรู้เรื่องสุขภาพ 



สังฆมณฑลเชียงใหม่สังฆมณฑลเชียงใหม่สังฆมณฑลเชียงใหม่   กิจกรรมเวชบุคคลระดับสังฆมณฑลกิจกรรมเวชบุคคลระดับสังฆมณฑลกิจกรรมเวชบุคคลระดับสังฆมณฑล   

สังฆมณฑลเชียงรายสังฆมณฑลเชียงรายสังฆมณฑลเชียงราย   

กลุ่ม่จิตอาสาเวชบุคคคคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ ร่วมกับ ทีม CADIS  
และเวชบุคลคาทอลิกระดับชาติ ไดอ้อกหน่วยบริการตรวจสุขภาพให้แก่บุคคล 
                                        ทั่วไป ในโอกาสฉลองพระคริสตสมภพ 
                                        และฉลอง 50 ปี ชุมชนคริสตชนแห่ง 
            ความเชื่อ วัดนักบูญเทเรซา บ้านหัวลา 
            จ.แม่ฮอ่งสอน  เมื่อวันที ่21-22 ธันวาคม ค.ศ 2018 มีผู้เข้ารับบริการจ านวน 298 คน  
              โอกาสนี้คณะกรรมการด าเนินงานเวชบุคคลฯสังฆมณฑลเชียงใหม่ ขอขอบพระคุณ  
                                   คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ เจ้าคณะแขวงคามิลเลียนแหง่ประเทศไทย ทีส่งทีมงาน  
              เวชบุคคลฯ และสนับสนุนยาส าหรับในการออกหน่วยครั้งนี้ และขอขอบคุณ   
                     คุณสุรางค์ กาวรรณ  หัวหนา้โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลแม่ปาง ่ไดก้รุณามา  
            ช่วยให้บริการตรวจเจาะหาน้ าตาลในเลือดให้แก่พีน่้องทีม่าร่วมงานฉลองครั้งนี้ ..>  

                                                                ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก                                    
สังฆมณฑลเชียงราย น าโดย คุณพ่อเอกชัย ผลวารินทร์ จิตตาธิการฯ                                                                       
ซิสเตอร์อรพิน ตั้งธนอ ารุง   สมาชิกคณะผู้รับใช้คนป่วยแห่งนักบุญคามิลโล 

จิตอาสาเวชบุคคลฯสังฆมณฑลเชียงราย จัดออกหน่วยให้บริการปฐมพยาบาล 
สุขภาพ ตรวจวัดความดนัโลหิตฯลฯ เมื่อวันที ่15 ธันวาคม 2018  ในโอกาส 
ฉลองวัดนกับุญฟรังชิสเซเวียร ์แม่สาย จ.เชียงราย ...> 

สังฆมณฑลนครราชสีมาสังฆมณฑลนครราชสีมาสังฆมณฑลนครราชสีมา   

งานอภิบาล Home care บ้านผู้สูงอายุราชสีมา    
ฝ่ายอภิบาล มูลนิธคิามิลเลียนนครราชสมีา   

คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ร่วมกับ                  
เซอร์สมศรี พันวิลัย โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ 

ส่งความสุขโอกาสคริสตสมภพ และ                 
สวัสดีปีใหม่ 2019  จัดเลี้ยงอาหาร 
และมอบเครืองอุปโภค-บริโภค                         

แด่ผู้ยากไร ้/ผู้พิการ                                                   
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2018 
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   กลุ่มเวชบุคคลโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ น าโดย  
ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล เซอร์อากาทา นงค์สวัสดิ์ 
พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายการพยาบาล / ฝ่ายการเงินและทรัพย์สนิ 
โรงพยาบาลเซนต์เมรี ่ร่วมใจสร้างสขุแด่ผู้สูงอายุ ที่ล าไทร 
จัดสันทนาการและมอบสิ่งของให้คุณตา คุณยาย ณ  
บ้านพระวิสุทธิวงศ์ ศูนย์อภิบาลผู้สูงอายุ ร.พ.เซนต์หลุยส ์                 
โดยม ีเซอร์มักดาเลนา ดาวดี  อธิการศูนย์อภิบาลฯ ให้ 
การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง เมื่อวันที ่10 ธันวาคม 2018 ..> 

   ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลอบุลราชธานี ออกหน่วยให้บริการสุขภาพส าหรับผูท้ี่มา 
ร่วมงานฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลและพธิีบวชพระสงฆ์ใหม่ 
คุณพ่อเปโตร ทองแดง แก้วประกอบ ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชนรม่เกล้า. มีผู้มาร่วมงาน 
มากกว่า 1.000 คนและมีผู้ใช้บริการในการตรวจสุขภาพมากกว่า 100 คน. (8 ธันวาคม 2018)                   

+ ออกหน่วยตรวจสุขภาพในชุมชน โอกาสอบรมฟื้นฟูจิตใจ 
กลุ่มฆราวาสรักกางเขน รุ่นที่ 1-4 เขตเหนือ โดยคณะรักกางเขน 
แห่งอุบลฯ น าโดย คุณแม่โยวานนา วนิดา ถาวร มหาธิการิณิ 
คณะรักกางเขนแห่งอุบลฯ ที่วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด 

บ้านหนองคูนอ้ย และถือโอกาสรายงานตัวสมาชิกเครือขา่ยบ้านหนองคูนอ้ย จ านวน 4 คน        
(10 ธันวาคม 2018)  + ออกหน่วยตรวจสุขภาพโอกาสถวายมิสซาแรก ของ                             
คุณพ่อเปโตร ทองแดง แก้วประกอบ ณ วัดนกับุญอันนาบ้านโคกกลาง อ.หนองพอก    
จ.ร้อยเอ็ด มีผู้รับบริการ 58 คน แกนน า 6 คน.(11 ธันวาคม 2018)  

                                   + ชมรมเวชบุคคลสังฆมณฑลนครราชสมีา โรงพยาบาลเซนต์เมรี ่
ออกหน่วยแพทย์เคลือ่นที่ ณ วัดมารดาพระศาสนจักร 
บ้านหนองพวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 
(23 พฤศจิกายน 2018)                                                                               
+ ออกหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น โอกาส 
ฉลองวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล อ.ปากช่อง              
จ.นครราชสีมา (24 พฤศจิกายน 2018)                  
+ ออกหน่วยวัดนกับุญเปาโลกลับใจ 
แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ (1 ธันวาคม 2018)..>                            

สังฆมณฑลอุบลราชธานีสังฆมณฑลอุบลราชธานีสังฆมณฑลอุบลราชธานี   



        ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลจนัทบุรี                                                                          
ศูนย์อภิบาลฯ รักกางเขน จนัท์ หมอน้อย และสมาชิกเวชบุคคลจันทบุรี    

จัดหน่วยบริการสุขภาพเบื้องต้น ตรวจวัดความดัน นวดผ่อนคลาย ให้แก่                          
ผู้มาร่วมกิจกรรมครสิตมาส Sweet Christmas chantaburi Miracle Christmas                                                                          

2018  งานประจ าปี อาสนวิหารพระนางมารอีาปฏิสนธินิรมล จนัทบุรี                                                             
ร่วมกับจังหวัด เมื่อวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2018..> 

สังฆมณฑลจันทบุรีสังฆมณฑลจันทบุรีสังฆมณฑลจันทบุรี   

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพอัครสังฆมณฑลกรุงเทพอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ   

       คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ จิตตาธิการเวชบุคคล    
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และเวชบุคคลคาทอลิก น าพระกุมาร               
อวยพรในโอกาสวันพระคริสตสมภพและปีใหม่ แด่ครอบครัว        
            ผศ.นพ.วรวุฒิ จรรยาวนิชย์  ที่ปรึกษา       
       ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย  ..>   

สังฆมณฑลราชบุรีสังฆมณฑลราชบุรีสังฆมณฑลราชบุรี   

    พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ                                                           
เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ  โอกาสฉลอง                             
วัดนักบุญเปาโลกลับใจโพธาราม ราชบุรี  โดยมีทีมเวชบุคคลฯ สังฆมณฑลราชบุรี 
ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ผูม้าร่วมงาน เมื่อวันที ่16 ธันวาคม 2018 ..> 

อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ                                        ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก                                                                                 
                   อัครสังฆมณฑลท่าแร-่หนองแสง   
ศูนย์สังคมพัฒนา คณะกรรมการ และจิตอาสาเวชบุคคลฯ จัดออกหน่วย 
บริการตรวจสุขภาพ โอกาสฉลองสกัการสถานพระมารดามรณสักข ีโดย                    
พระอัครสังฆราชหลุยส์ จ าเนียร สันติสุขนิรันดร์ เป็นประธานพิธี 
ที่สองคอน อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร..เมื่อวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2018   

ขอขอบคุณ คุณพ่อสุรศักดิ์  พงศ์พิศ เจ้าอาวาสวัดอัครเทวดามคีาแอล ท่าแร่ 
สนับนุนมเวชภัณฑย์า "เทนโซพล๊าส์" จ านวน 15 กล่องใหญ ่เพือ่ใช้ในงาน 
เวชบุคคลคาทอลิก คุณสมพร  โสรินทร์ ผู้สนับสนุนกิจกรรมฯ..>  
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    กลุ่มสร้างเพื่อน สร้างพลัง รักกางเขนแห่งท่าแร่  น าโดย  
ซิสเตอร์อัมพร แสนเมือง   ออกเยี่ยมพบปะผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS 
ที่มารับยาตา้นไวรัส จ านวน 30 คน ที่โรงพยาบาลโพนนาแก้ว 
สกลนคร คุณพ่อรภัสสิทธิ์ ทองค า กล่าวทักทาย แพทย์ 
เจ้าหนา้ที่โรงพยาบาล พร้อมมอบของขวัญโอกาสวันคริสตมาส 
และปีใหม่ 2019 และพบปะเยี่ยมเยียนให้ก าลังใจ พร้อมมอบ 
อาหารและเครือ่งดืม่ โอกาสนีด้้วย เมือ่วันที่ 17 ธันวาคม 2018.>  



ฝ่ายงานผู้สูงอายุ แผนกสุขภาพอนามัย สังฆมณฑลอุบลราชธานี 
จัดงานชมุนุมผู้สูงอายคุาทอลิกระดับสงัฆมณฑลอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2018 
หัวข้อ “ศิษย์พระคริสต์ สืบสานวิถีชีวิตแห่งความเชื่อ 350 ปี พันธกิจรกัและ 
รับใช้ ” เมื่อวันพุธที ่21 พฤศจิกายน 2018 ณ บ้านเณรพระคริสต์ประจักษ์ 
อุบลราชธานี น าโดย คุณพ่อรังสันต์ วงอาษา จิตตาภิบาลผู้สูงอายุฯ 

ซิสเตอร์นันทิดา ศรีหาบุญยัง  ผู้ช่วยจิตตาภบิาลฯ 
คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุฯ ศูนยค์ริสตศาสนธรรม กลุม่เวชบุคคลฯและ 
องค์กรที่สังกดัอยู่ในเขตสังฆมณฑลอุบลราชธานี มีส่วนร่วมจัดงานชุมนมุฯ 
กิจกรรมเริม่ คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนกุรรมการคาทอลิก 

เพื่อผู้สูงอายุฯ พบปะพดูคยุกับกลุม่ผู้สูงอายุ จากนั้น.. คุณแม่โยวานนา วนิดา ถาวร มหาธกิาริณิ 
คณะรักกางเขนแห่งอุบลฯ ร่วมแบ่งปันความรู้.. พิธีบูชาขอบพระคุณ คณุพ่อบุญเลศิ เสนาพรหม 
เป็นประธานพิธี พร้อมมอบใบประกาศเกยีรติคณุให้แก่ผู้สูงอาย ุและ ลูกกตัญญู รวม 9 ท่าน 
มีกลุ่มชมรมผู้สูงอายุเขา้ร่วม  22 ชมรม จ านวนรวม 258 คน ขอบคุณสมาชกิคณะรักกางเขนท่าแร่ 
ที่มามอบอาหารว่าง.. จิตอาสาเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลอุบลราชธาน ีและจิตอาสา ทีม่าร่วม 
ออกหน่วยบริการตรวจสขุภาพใหก้ับผู้สูงอายุทีม่าร่วมงานชุมนุมฯ  และ        
ร่วมมือในงานอภิบาล..รักและรบัใช้..   

กิจกรรมงานเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุกิจกรรมงานเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุกิจกรรมงานเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ

สังฆมณฑลอุบลราชธานีสังฆมณฑลอุบลราชธานีสังฆมณฑลอุบลราชธาน ี  



     ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลจันทบุรี น าโดย คุณพ่อกฤษณพงษ์ อติชาติธานินทร์  
ร่วมด้วย คุณพ่อเศกสม กิจมงคล คณะกรรมการผู้สูงอายุสังฆมณฑลจนัทบุรี จัดประชุม 
คณะกรรมการกลุ่มผู้สูงอายุสงัฆมณฑลจันทบุรี วิสามัญ ครั้งที ่2/2018             
เมื่อวันพธุที่ 12 ธันวาคม 2018  เพื่อเตรียมงานชุมนุมผู้สูงอายสุังฆมณฑล 

จันทบุรี  ครั้งที ่8  ณ วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า 
ศรีราชา โดยพิจารณาก าหนดการจดังานชุมนุม 
ผู้สูงอายุ หน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงความพร้อม 
ของเจา้ภาพ ดา้นสถานที่ ฯลฯ                                
+ กลุ่มจิตอาสา วัดนักบุญวินเซนต์เดอปอล เขาขาด 
ออกตรวจสขุภาพผู้สูงวัยทกุๆสองเดอืน                          
( 2 ธันวาคม 2018 )                                                      
+ ชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ องคก์รสาธารณประโยชน์ 
ออกเยี่ยมผู้สงูอายุติดบ้าน-ติดเตียง ผู้ยากไร้ น าโดย 
คุณพ่ออิทธิพล หางสลัด  กรรมการชมรมฯ และ 
ซิสเตอร์สุทิศา อิ่มสุวรรณ ( 6 ธันวาคม 2018 )  

> 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  

สังฆมณฑลจันทบุรีสังฆมณฑลจันทบุรีสังฆมณฑลจันทบุรี   

สังฆมณฑลราชบุรีสังฆมณฑลราชบุรีสังฆมณฑลราชบุรี   

   บ้านพักคนชราบ้านเบธานี  บรรดาผู้สูงอายุที่ได้รับพระพร 
ของพระเจ้า  ในโอกาสวันศุกร์ต้นเดอืน โดยมี                                               
คุณพ่อภควี เส็งเจริญ คุณพ่ออธิการ โรงพยาบาลซานคามิลโล 
มาถวายบูชามสิซาขอบพระคุณ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2018 
และอวยพระพรร่วมโมทนาพระคุณพระเจ้าส าหรับพระพรแห่ง 

ชีวิตของพระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ กลุ่มภาวนาพระเมตตาของสังฆมณฑล 
ได้จัดฉลองให้พระคุณเจ้าฉลองครบรอบ 69 ปี ที่บ้านพักผู้สงูอายุบ้านเบธานี บ้านโป่ง  พร้อมจัด  
    เลี้ยงอาหารเที่ยงให้ผู้สูงอายุด้วย..>     
    ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี จัดประชุมคณะกรรมการ 
           โดย คุณพ่อประสิทธิ์ รุจิรตัน์ จิตตาภิบาลผู้สูงอายสุังฆมณฑล 
           ราชบุรี ร่วมด้วย อาจารย์เชษฐ ชาวนาแก้ว  ประธานชมรม 
ผู้สูงอายุฯ เป็นครั้งสุดทัายตามโครงการ เมือ่วนัที่ 15 พฤศจิกายน 2018 ณ วัดนักบุญยอแซฟ                                                          
บ้านโป่ง ส าหรับปีนื้เนือ้หาเข้มข้นตามเคย..>    

 ปฏิทินกิจกรรมปฏิทินกิจกรรมปฏิทินกิจกรรม 



สังฆมณฑลอุดรธานีสังฆมณฑลอุดรธานีสังฆมณฑลอุดรธาน ี  

     นักเรียนสูงวัยวัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง 
และจากวัดต่าง ๆ ร่วมกนัฉลองคริสตม์าส ที ่               
วัดนักบุญโรซา ชาวลีมา บ้านค าสดีา ภายในงาน 
มีตรวจสุขภาพ นันทนาการ เรื่องเล่าการบังเกดิ 
ของพระกุมารเยซู และทานอาหารร่วมกนั เทีย่ง 
และเย็น พร้อมชมการแสดงจากแต่ละชมรม.. 

ก่อนกลับรับของขวัญคริสต์มาสกันถ้วนหน้า  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2018 ..>  

สังฆมณฑลเชียงใหม่สังฆมณฑลเชียงใหม่สังฆมณฑลเชียงใหม ่  

     กลุ่มผู้สูงอายุวัดพระหฤทัย เชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพสถานที่      
ในการประชุมและเลือกตัง้กรรมการชมรมผู้สงูอายุชุดใหม่ของ 
แขวงเม็งราย เมื่อวนัที่ 13 ธันวาคม 2018  ม ีคุณไพโรจน์ วิจิตรพร 
กรรมการผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลเชียงราบ น าการประชุมฯ 
ขอขอบพระคุณ คณุพ่อประทีป กีรติพงษ์  ให้การต้อนรับ และอนุญาต 
ให้ใช้ห้องประชุมนาซาแรท ในการประชุมครั้งนี ้..>   

  แผนกอภิบาลผู้สูงอายุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ                         

               น าโดย  คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร ผู้จัดการแผนก และจิตตาภิบาล                            
งานผู้สูงอายุอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพ คุณวงศศ์ักดิ์ อังกูรสุทธพิันธ ์ประธานกลุ่มผู้สงูอายุ เขต 5 จัดประชุมคณะกรรมการ 
ผู้สูงอายุ เขต 5 ณ วัดนักบุญอันเดร บางภาษี เพื่อ + ติดตามรายงานกจิกรรมของแต่ละวัด + โครงการจิตอาสาหาทนุ               
+ การเตรยีมงานสัมมนาและฟื้นฟูจิตใจผู้สูงอายุเขต 5 + ร่วมงานชุมนมุผู้สูงอายุระดับชาตคิรั้งที่ 14 (26-27 เมษายน 2019) 

+ คดัเลือกผู้สงูอายุตัวอย่างและลกูกตัญญูฯสังฆมณฑล + 
ติดตามรายชื่อผู้สูงอายุทีอ่ายคุรบ 90 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพอัครสังฆมณฑลกรุงเทพอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ   

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีสังฆมณฑลสุราษฎร์ธาน ี  
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ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลสุราษฎรธ์านี จัดประชุมคณะกรรมการด าเนนิการ 

จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุระดับชาติ มีผู้เข้าประชุมจ านวน 25 คน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2018    

ณ อาสนวิหารราฟาแอล โดยมี คุณพอ่นที ธรีานุวรรตน์ อุปสังฆราช ประธานคณะกรรมการด าเนินการ เป็นประธานการประชุม 
คุณพอ่ยุทธการ ยนปลัดยศ เจ้าอาวาสอาสนวิหารราฟาแอล คุณพอ่ทรงราชย์ ศรีระหงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพมิตรศึกษา 
ซิสเตอร์ศรีสมร ช้อยเครือ อธกิารโรงเรียนแมพ่ระ คุณพ่ออรรคเดช  ทับปิง  คุณพ่อประเสริฐ สมงาม คณะกรรมการผู้สูงอายฯุ    
และ คุณพ่อวิโรจน์ นนัทจนิดา ประธานคณะอนกุรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ พร้อมเยี่ยมชมสถานที่จัดงานชุมนุมฯระดับชาติ  

               1               14 



สังฆมณฑลนครราชสีมาสังฆมณฑลนครราชสีมาสังฆมณฑลนครราชสีมา   

   ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลนครราชสีมา จัดกิจกรรมงานผู้สูงอายุฯ เดือนพฤศจิกายน 2018                 
1. คุณพ่อวีระศักดิ์  จันทรังษี  จิตตาภิบาลงานผู้สูงอายุ ร่วมประชุมกับผู้สูงอายุวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง ถึง 
เรื่องการจดัตั้งโรงเรียนผู้สูงอาย ุโดยที่ประชุมได้มีมติจะท าการเปิดโรงเรียนวัดแมพ่ระปฏิสนธนิิรมล ปากช่อง ใน        
วันที่ 6 ธันวาคม 2018 โดยสถานที่จัดตั้งโรงเรยีนจะอยู่ที่บ้านซิสเตอร์โอเบลต พร้อมทั้งได้มอบเงินจ านวน 5,000 บาท 
เพื่อใหก้ลุ่มผู้สูงอายไุด้ท างานในเรื่องคาริตัสวัด โดยการเยี่ยมเยียนผูสู้งอายุ ผู้พกิาร ผู้ด้อยโอกาส (6 พฤศจิกายน 2018)  

              
2. ซิสเตอร์ณัฐพร โคตะพัฒน์ ไดน้ าทมีลงพื้นที่เขตวัดนักบุญเปาโลกลับใจ แก้งคร้อ  เยี่ยมเยียนใหก้ าลังใจผู้พิการ               
1 ราย , ผู้สูงอายุทั้งคาทอลิกและพุทธ จ านวน 12 ราย  

 

 3. ตัวแทนผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลและผู้ประสานงาน เขา้ร่วมสัมมนาและประชุมใหญค่ณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อ
ผู้สูงอายุ ประจ าปี 2018/2561 หัวข้อ  “ศิษย์พระคริสต์ สืบสานวิถีชีวิตแห่งความเชื่อ 350 ปี พนัธกิจรัก รับใช้” ระหว่าง        
วันอังคารที ่27 – วันพฤหัสบดีที ่29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมศูนยอ์ภิบาลคามิลเลยีน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ      
ทั้งนี้การสมัมนาและประชุมใหญ่ฯ ได้รับความรว่มมือด้วยดีจากตัวแทนผู้สูงอายุจากทั้ง 10 สังฆมณฑล  

              

4. คุณพ่อวีระศักดิ์  จันทรังษี  จิตตาภิบาลงานผู้สูงอายุ พร้อมด้วย คุณพ่อจักรี พันธ์สมบตัิ  (คุณพ่อเจา้วัด) และ 
คุณพ่อสมบัติ  ประทมุปี (อธิการบ้านเณรเล็ก) ร่วมพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ปากชอ่ง 
โดยสถานทีจ่ัดตั้งโรงเรียนอยู่ที่บ้านซิสเตอร์โอเบลต วันที่ 6 ธันวาคม 2018   


