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ความหวงัของคนยากจนจะไม่มีวันหมดสิ้นความหวงัของคนยากจนจะไม่มีวันหมดสิ้นความหวงัของคนยากจนจะไม่มีวันหมดสิ้น

สาส์นของพระสันตะปาปาฟรานซิสสาส์นของพระสันตะปาปาฟรานซิสสาส์นของพระสันตะปาปาฟรานซิส      
วันเพื่อคนยากจนสากล คร้ังที่สามวันเพื่อคนยากจนสากล คร้ังที่สามวันเพื่อคนยากจนสากล คร้ังที่สาม 

อาทิตย์ที่ 34 ในเทศกาลธรรมดา 
ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019 

1. “ความหวังของคนยากจนจะไม่มีวันหมดสิ้นตลอดไป” (สดด. 9: 19) ค าประพันธ์ของบทเพลงสดุดีนี้ยังคงทันสมัย
อยู่เสมอ  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจริงล้ าลึกแห่งความเชื่อจะสร้างความประทับใจให้กับคนยากจน อันจะฟื้นฟูความหวังที่
เหมือนจะมลายหายสิ้นไปท่ามกลางความอยุติธรรม ความทุกข์ และความไม่แน่นอนแห่งชีวิต 

(มงซินญอร์วิษณุ ธัญญอนันต์ – เก็บสาส์นฉบับน้ีมาเพื่อการไตร่ตรอง) 
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ผู้นิพนธ์บทเพลงสดุดอีธิบายถึงสภาพของคนยากจนและการถือดขีองคนทีก่ดฃี่
พวกเขา (เทียบ 10: 1-10) เขาวิงวอนการพิพากษาของพระเจา้ ขอใหพ้ระองคค์ืน
ความยุติธรรมและเอาชนะตอ่ความชั่ว (เทียบ 10: 14-15) ในค าพดูของเขา เราได้ยิน
เสียงสะทอ้นของปัญหานี้มาเนิ่นนานนับศตวรรษ พระเจ้าทรงเพียรทนต่อความไม่เท่าเทียมกันนี้ 
ได้อยา่งไร?  พระองค์ทรงปล่อยใหค้นยากจนถกูรังแกโดยไม่ใหค้วามช่วยเหลือได้อย่างไร?               
เหตุใดพระองค์ จึงทรงยอมให้ผู้ที่กดขี่คนอื่นมีความเจริญแทนที่จะลงโทษพฤติกรรมของพวกเขา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคนยากจนตอ้งทนทุกขย์ากล าบาก? 

บทเพลงสดุดีแต่งขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจรุ่งเรือง เฉกเช่นที่เกิดขึน้บ่อยๆครั้งจะน าไปสูค่วามไม่
สมดุลทางสังคมอย่างรุนแรง  การแจกจ่ายความมั่งมทีี่ไมเ่ท่าเทยีมกนักอ่ให้เกิดคนยากจนจ านวนมากที่สภาพชีวิตของ              
พวกเขายิ่งจะนา่สมเพชขึ้นไปอีกเมื่อเทยีบกับคนมั่งมีทีม่ีอภิสิทธิ์เพียงไมก่ี่คน  เมือ่สังเกตถึงสภาพการณ์ผู้นิพนธ์บทเพลง
สดุดีจึงสร้างภาพอย่างที่เป็นจริง 

นี่เป็นเวลาที่คนอวดดีและไม่นับถือพระเจ้ารังแกคนยากจน พยายามช่วงชิงแม้สิ่งเล็กน้อยที่เขามีไปจากเขา พยายามที่
จะท าให้เขาตกเป็นทาส ทุกวันนี้สถานการณ์ดังกล่าวก็คงไม่แตกต่างกัน  วิกฤตเศรษฐกิจมิได้หยุดยั้งกลุ่มชนส่วนใหญ่ให้
สะสมความร่ ารวย ซึ่งดูเป็นสิ่งที่น่าเกลียดที่สุดเมื่อทุกวันบนถนน เราพบคนยากจนมากมายที่ไม่มีแม้สิ่งที่จ าเป็นส าหรับการ
ด าเนินชีวิต แถมบางครั้งยังถูกรังแกและเอารัดเอาเปรียบอีกด้วย ท าให้เราคิดถึงพระคัมภีร์จากหนังสือวิวรณ์ “ท่านพูดว่า               
ฉันร่ ารวย มีสมบัติมากมายและไม่ต้องการอะไรอีก แต่ท่านไม่รู้ว่าท่านเป็นคนอาภัพ น่าสงสาร ยากจน ตาบอดและ               
เปลือยเปล่า” (วว. 3: 17) หลายศตวรรษผ่านไป แต่สภาพของคนรวยและคนจนยังคงเหมือนเดิม ราวกับว่าประวัติศาสตร์
ไม่ได้สอนอะไรเราเลย ดังนั้นค าพูดของผู้นิพนธ์บทเพลงสดุดีจึงไม่เกี่ยวกับอดีต แต่เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันดังที่ปรากฏ
อยู่ในการพิพากษาของพระเจ้า  

2. ทุกวันนี้ก็เช่นเดียวกันเราต้องยอมรับถึงการเป็นทาสในหลากหลายรูปแบบที่ท าให้มนุษย์ชาย หญิง เยาวชน และเด็ก
ตกเป็นทาส  

ทุกวันเราจะเห็นครอบครัวที่ถูกบังคับให้ต้องทิ้งบ้านเรือนไปหากินที่อื่น เด็กต้องก าพร้าพ่อแม่ หรือถูกแย่งไปด้วยการ 
ใช้ความรุนแรงป่าเถื่อนหรือด้วยการเอารัดเอาเปรียบ เยาวชนที่แสวงหาอาชีพท ามาหากินแต่ไม่มีงานท าเนื่องจากนโยบาย
เศรษฐกิจแบบคนสายตาสั้น  เหยื่อของการใช้ความรุนแรงต่างๆนับตั้งแต่การค้าประเวณีไปจนถึงการค้ายาเสพติด ซึ่ง               
พวกเขาถูกกระท าอย่างเลวร้ายที่สุด แล้วเราจะมองข้ามไปได้อย่างไรกับผู้อพยพลี้ภัยนับล้านๆคน ที่ตกเป็นเหยื่อ                  
ของผลประโยชน์แอบแฝง ซึ่งบ่อยครั้งเป็นการเอารัดเอาเปรียบเพื่อประโยชน์ทางการเมือง ไม่ได้รับความเอื้ออาทรและ
ความเท่าเทียมกัน นี่ไม่ต้องพูดถึงคนที่ไม่มีบ้าน และคนที่อาศัยอยู่ตามถนนในหัวเมืองต่างๆของเรา กี่ครั้งกี่คราที่เราเห็น                
คนยากจนค้นถังขยะเพื่อหาสิ่งที่คนอื่นทิ้งขว้างเพราะเหลือกินเหลือใช้โดยหวังที่จะพบกับบางสิ่งเพื่อน ามากินและ           
น ามาสวมใส่ พวกเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของถังขยะมนุษย์ พวกเขาถูกปฏิบัติเหมือนขยะโดยไม่รู้สึกผิดแม้แต่น้อย ในส่วน
ของผู้ที่พึงพอใจกับการเป็นที่สะดุดเช่นนี้ บางครั้งคนยากจนจะถูกตัดสนิว่าเป็นกาฝากของสงัคมและไม่ได้รับการอภัย แม้แต่
ความยากจนของพวกเขา การตัดสินเช่นนี้มักเกิดขึ้นในมุมแคบๆเสมอ พวกเขาไม่ถูกยอมปล่อยให้เป็นคนที่ต้อง               
อับอายหรือหมดก าลังใจ พวกเขาถูกถือว่าเป็นมนุษย์จ าพวกที่เป็นภัยสังคม 

เพื่อท าเรื่องราวให้เลวร้ายขึ้นไปอีก พวกเขาไม่สามารถเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แห่งความยากจนสุดโต่ง เราเดิน
มาถึงจุดที่สร้างสถาปัตยกรรมแบบการมีอริและอคติ ที่มุ่งจะก าจัดถนนซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของพวกเขาซึ่งเป็นแหล่งอาศัย
สุดท้ายของพวกเขา   พวกเขาเร่ร่อนจากมุมเมืองหนึ่งไปยังอีกมุมเมืองหนึ่งโดยหวังว่าจะมีงานท า มีบ้านที่คุ้มหัว ซึ่งเป็น
เครื่องหมายแห่งความรัก  ความช่วยเหลือแม้เล็กน้อยกลายเป็นเสี้ยวหนึ่งแห่งความสว่าง และถึงแม้อาจคาดหวังว่าอาจ              
มีความยุติธรรมบ้าง พวกเขาก็ยังต้องเผชิญหน้ากับการใช้ความรุนแรงและการล่วงละเมิด  พวกเขาถูกบังคับให้ต้องท างาน
ไม่จ ากัดเวลาภายใต้แสงอาทิตย์อันร้อนแรงเพื่อเก็บผลไม้ตามฤดูกาล  พวกเขาได้รับค่าจ้างที่ต่ าจนน่าหัวเราะ  พวกเขาต้อง
ท างานในสภาพที่ไม่มีความปลอดภัยและขาดซึ่งความเป็นมนุษย์ซึ่งไม่สามารถท าให้พวกเขาคิดว่าพวกเขาเท่าเทียมกับ  
คนอื่น พวกเขาไม่มีการชดเชยค่าของการตกงาน ไม่มีสวัสดิการ ไม่มีแม้เงินอุดหนุนในยามที่เจ็บป่วย  

ผู้นิพนธ์เพลงสดุดีบรรยายความจริงอันเหี้ยมโหดถึงทัศนคติของคนรวยที่มีแต่ขโมยจากคนยากจน “เขาซ่อนตัวอยู่ไม่    
ให้ใครเห็น ซุ่มคอยตะครุบผู้ขัดสน... พอจับได้แล้วเขาก็ลากเอาตัวไปในตาข่ายของตน” (เทียบ สดด. 10: 9) เช่นเดียวกัน    
กับการล่าสัตว์ คนจนติดบ่วงแร้งพร้อมกับถูกจับไปเป็นทาส ผลที่ตามมาคือหลายคนหมดก าลังใจ หมดทางต่อสู้ และร้อนใจ  

 



อยากที่จะหลบไปให้พ้นสายตาผู้คน พูดค าเดียวคือ เราเห็นคนจนจ านวนมากมายต่อหน้าเราที่ถูกมองแต่ในแง่ร้ายและไม่มี
ผู้ใดสนใจ ไม่มีใครมองเห็นหัวพวกเขา ไม่ได้ยินเสียงร้องของพวกเขา และไม่ได้รับความสนใจในสังคม ผู้คนชายหญิง
กลายเป็นคนแปลกหน้าในหมู่บ้านเราและเป็นพวกขยะหรือพวกที่ต่ าชั้นวรรณะในหมู่เพื่อนบ้าน 

3. เนื้อหาของเพลงสดุดีระคนด้วยความเศร้าและความอยุติธรรม ความทุกข์และความผิดหวังที่คนยากจนต้องทนทุกข์ 
ในขณะเดียวกันยังให้ค าจ ากัดความที่กินใจกับคนยากจน พวกเขาเป็นบุคคลที่ “วางใจในพระเจ้า” (เทียบ ข้อ 10) ด้วย        
ความมั่นใจว่าพวกเขาจะไม่มีวันถูกลืม ในพระคัมภีร์คนยากจนมีความไว้วางใจ ผู้นิพนธ์เพลงสดุดีให้เหตุผลส าหรับ
ความหมายนี้เช่นเดียวกัน พวกเขา “รู้จัก” พระเจ้า (ibid.) ในภาษาพระคัมภีร์ “ความรู้” ดังกล่าวหมายถึงความสัมพันธ์เป็น
การส่วนตัวแห่งความรัก 
 ค าอธิบายนี้น่าประทับใจและคาดไม่ถึง อธิบายถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในวิธีที่พระองค์แสดงต่อคนยากจน อ านาจใน
การสร้างของพระองค์อยู่เกนิเลยความคาดหวังทุกอย่างของมนุษย์และทรงแสดงให้เราเห็นใน “ความเอาใจใส่” ของพระองค์
ต่อเราทุกคน (เทียบ ข้อ 13)  เพราะความไว้วางใจในพระเจ้า ความมั่นใจที่จะไม่ถูกทอดทิ้งแสดงให้เห็นถึงความหวัง      
คนยากจนทราบดีว่าพระเจา้ไมส่ามารถลืมพวกเขาได้ ดังนั้นพวกเขาจึงด าเนินชีวิตต่อหน้าพระพักตร์ พระเจ้าผู้ทรงเอาใจใส่
ดูแลพวกเขาเสมอ ความช่วยเหลือของพระเจ้ามีเกินเลยขอบเขตต่อสภาพปัจจุบันเพื่อที่จะชี้หนทางแห่งการเป็นไทที่สร้าง
ความเข้มแข็งและเปลี่ยนหัวใจได้อย่างล้ าลึก  

4. พระคัมภีร์กล่าวอยู่เสมอว่าพระเจ้าทรงกระท าการเพื่อคนยากจน พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ “ได้ยิน” เสียงร้องของพวกเขา
และ “เสด็จมาช่วยเขา” พระองค์ทรง “ปกป้อง” และ “ป้องกัน” พวกเขา ทรง “ช่วยให้พวกเขารอด... ความจริงคนยากจนจะ
ไม่มีวันพบพระเจ้าแบบเฉยเมยหรือนิ่งเงียบท่ามกลางการวิงวอนของพวกเขา  พระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ประทานความยุติธรรม
และไม่เคยลืม (เทียบ สดด. 40: 18; 70: 6) พระองค์ทรงเป็นที่พักพิงของพวกเขา และพระองค์ไม่เคยพลาดโอกาสที่จะเสด็จ
มาช่วยพวกเขา (เทียบ สดด. 10: 14) 
 เราสามารถสร้างก าแพงสูงมากเทา่ไรกไ็ด้ แล้วปิดประตูซ่อนตัวเองอยู่ภายในที่รู้สึกปลอดภัยจากความร่ ารวยของเราด้วย
ค่าใช้จ่ายของคนที่ถูกทิ้งไว้ข้างนอก ที่สุดก็เป็นความล้มเหลว  นี่จะไม่เป็นเช่นนั้นตลอดไป “วันของพระเจ้า” ดังที่ประกาศก
อธิบายไว้ (เทียบ อมส. 5: 18; อสย. 2-5; ยอล. 1-3) เครื่องกีดขวางเหล่านั้นที่ถูกสร้างขึ้นระหว่างชาติ จะเปลี่ยนความ            
อวดดีของคนบางคนด้วยความเอื้ออาทรของคนจ านวนมาก การอยู่ตามชายขอบสังคมที่ผู้คนนับล้านประสบอยู่จะไม่
สามารถด าเนินต่อไปไดน้าน เสียงร้องของพวกเขาดงัมากขึ้นจนกอ้งกังวานไปทั่วโลก ในค าพูดของคณุพ่อปรีโม่ มาซเซลานี 
(Primo Mazzelari) ที่ว่า “คนยากจนเป็นเหมือนการประท้วงเสมอต่อความอยุติธรรม คนยากจนเป็นเหมือนดินระเบิด                
หากโยนใส่ไฟเมื่อใด โลกจะระเบิดทันที” 

5. เราไม่ควรมองข้ามเสียงอุทธรณ์แบบเร่งด่วนของพระคัมภีร์ส าหรับคนยากจน ไม่ว่าเราจะมองไปทางไหนพระวาจา
ของพระเจ้าชี้ไปยังคนยากจน คนที่ขาดสิ่งที่จ าเป็นส าหรับชีวิตเพราะพวกเขาต้องพึ่งพาคนอื่น พวกเขาเป็นคนที่ถูกกดขี่ 
คนต่ าต้อยและเป็นพวกต่ าชั้นวรรณะ แต่เมื่อต้องเผชิญกับกลุ่มคนยากจนแบบนับไม่ถ้วน พระเยซูไม่กลัวที่จะแสดงตนเป็น
คนหนึ่งในพวกเขา “ท่านท าสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่ าต้อยที่สุดคนหนึ่งของเรา ท่านก็ท าสิ่งนั้นต่อเราเอง” (มธ. 25: 40) หากเราไม่
ท าตัวเหมือนคนยากจน เราก็ไม่ท าตามพระวรสารแล้วเราก็ท าลายการไขแสดงของพระเจ้า พระเจ้าที่พระเยซูเสด็จมาแสดง
ให้เราเห็นคือพระบิดาผู้ทรงพระทัยดี เมตตา เป็นองค์แห่งความดีและพระหรรษทาน พระองค์ทรงประทานความหวัง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้กับผู้ที่หลงผิดและสิ้นหวังส าหรับอนาคต เราจะละเลยต่อบทเทศนาเรื่องความสุขแท้ (มหาบุญลาภ) 
บนเนินเขาไปได้อย่างไร พระเยซูคริสต์ทรงเทศนาถึงพระอาณาจักรของพระเจ้าเริ่มต้นด้วยประโยคที่ว่า “ท่านทั้งหลายที่
ยากจนย่อมเป็นสุข” (ลก. 6: 20)  ความหมายที่ฟังแล้วรู้สึกแปลกหูนี้คือ พระศาสนจักรของพระเจ้าเป็นของคนยากจน 
เพราะว่าพระศาสนจักรอยู่ในฐานะที่ต้องพร้อมต้อนรับความยากจน  ในแต่ละวันเราพบเห็นคนยากจนมากเท่าใด?                  
ดูเหมือนว่ากาลเวลาและความเจริญก้าวหน้าของโลกเพิ่มจ านวนคนยากจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งแทนที่จะท าให้จ านวนคนยากจน
ลดน้อยลงแต่ก็ไม่เป็นเช่นนั้น  หลายศตวรรษผ่านไปและค าสอนเรื่อง “ความสุขแท้ หรือ มหาบุญลาภ” ดูเหมือนจะ                   
ยิ่งขัดแย้งกันมากขึน้  คนยากจนทวีความจนกว่าเดิมเสมอ และในทุกวันนี้พวกเขาจนยิ่งกว่ายุคใดๆ แต่พระเยซูคริสต์ผู้ทรง
สร้างพระอาณาจักรของพระองค์โดยน าเอาคนยากจนเป็นศูนย์กลางและทรงต้องการที่สอนเราดังนี้ว่า พระองค์ทรงสร้าง 
พระอาณาจักรขึ้นมา แต่ทรงมอบไว้ให้เราผู้เป็นศิษย์ของพระองค์โดยขอให้เรารับผิดชอบต่อพระอาณาจักรและท าให้
เจริญก้าวหน้าด้วยการมอบความหวังให้กับคนยากจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของเรานี้ ซึ่งมีความจ าเป็นที่จะต้องรื้อฟื้น  
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ความหวังและฟืน้ฟคูวามไว้ใจ ความรับผิดชอบนี้ชุมชนคริสตชนไม่สามารถมองข้ามไปได้ ความน่าเชื่อถอืในการประกาศ 
พระวรสารของเราและการเป็นประจักษ์พยานของคริสตชนขึ้นอยู่กับประเด็นนี้     
 6. ในความใกล้ชิดกับคนยากจน พระศาสนจักรตระหนักดีว่าตัวของพระศาสนจักรเองเป็นประชากรหนึ่งเดียวที่
กระจายไปทั่วในหลายประเทศ และถูกเรียกร้องให้สร้างหลักประกันว่าไม่มีผู้ใดต้องกลายเป็นคนแปลกหน้าหรือเป็นคน              
ต่ าชั้นวรรณะ เพราะพระศาสนจักรรวมทุกคนไว้ในการเดินทางร่วมกันสู่หนทางแห่งความรอด สถานการณ์ของคนยากจน
บังคับให้เราต้องไม่ออกห่างจากพระวรกายของพระคริสตเจ้าซึ่งทนทุกขอ์ยู่กบัพวกเขา  ตรงกันข้ามเราถูกเรียกร้องให้ต้อง
สัมผัสกับพวกเขาเป็นส่วนบุคคล โดยอุทิศตนเพื่อรับใช้ซึ่งเป็นรูปแบบที่แท้จริงแห่งการประกาศพระวรสาร  พระศาสนจักร
ต้องรู้ว่านี่เป็นหน้าที่ที่ต้องให้การสนับสนุนจุนเจือคนยากจน รวมถึงการมีส่วนร่วมในสังคมของพวกเขา ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็น
เรื่องปกติของการประกาศข่าวดีแห่งอาณาจักรสวรรค์  ตรงกันข้ามนี่แสดงให้เห็นถึงความจริงแห่งความเชื่อของคริสตชน
และความถูกต้องถ่องแท้ในเชิงประวัติศาสตร์  ความรักที่ให้ชีวิตพร้อมกับความเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้า ซึ่งท าให้เป็น              
ไปไม่ได้เลยส าหรับศิษย์ของพระองค์ที่มัวแต่ปิดกั้นตัวเองเพราะความเห็นแก่ตัวหรือถอนตัวออกมาเป็นกลุ่มที่มีความ      
สนิทชิดเชื้อกับฝ่ายจิตโดยไม่มีอิทธิพลใดๆต่อชีวิตสังคม (เทียบสมณลิขิตเตือนใจ Evangelii Gaudium, ข้อ 183) 
 เมื่อไม่นานมานี้เราต่างเสียใจในการจากไปของอัครสาวกผู้ยิ่งใหญ่ของคนยากจน คือฌ็อง วานิแอร์ (Jean Vanier) ซึ่ง
การอุทิศตัวของท่านเองได้เปิดหนทางใหม่ในการแสดงความเอื้ออาทรต่อคนที่อยู่ตามชายขอบสังคม และท างานเพื่อ     
ความเจริญก้าวหน้าของพวกเขา  พระเจ้าทรงมอบของขวัญแก่ฌ็อง วานิแอร์ (Jean Vanier) ให้อุทิศตนทั้งชีวิตแก่บรรดา
พี่น้องชายหญิงที่พิการและคนที่สังคมรังเกียจ ท่านเป็นคนหนึ่งในบรรดานักบุญเหล่านั้นที่เป็น “เพื่อนบ้าน” ต้องขอบคุณ
ความกระตือรือร้นของท่าน คนหนุ่มสาวหลายคนที่ท างานทุกวันนี้เพื่อมอบความรักและฟื้นฟูรอยยิ้มบนใบหน้าของคนที่มี
ความทุกข์เหล่านั้น ในการมอบ “ส าเภา” แท้จริงแห่งความรอดจากการที่ต้องอยู่ตามชายขอบสังคมและอยู่อย่างโดดเดี่ยว  
การเป็นประจักษ์พยานของท่านเปลี่ยนชีวิตของคนจ านวนมากและท าให้โลกดูแตกต่างไปจากเดิมส าหรับผู้ที่โชคไม่สู้ดีนัก
ในชีวิต เสียงร้องของคนยากจนมีคนรับฟังจนก่อให้เกิดความหวังขึ้น สร้างเครื่องหมายที่มองเห็นได้และสัมผัสได้ใน             
ความรักที่เป็นรูปธรรม ซึ่งเราสามารถสัมผัสได้ด้วยมือของเราเองแม้กระทั่งทุกวันนี้    
 7. การเลือกอยู่ข้างบุคคลที่ต่ าต้อยที่สุดและคนที่สังคมไม่ให้ความสนใจ ” (Evangelii Gaudium, ข้อ 195) เป็น
ความส าคัญอันดับต้นที่ผู้ติดตามพระเยซูคริสตเจ้าถูกเรียกร้องให้ต้องติดตามเพื่อที่จะไม่เป็นอุปสรรคต่อความน่าเชื่อถือ
ของพระศาสนจักร แต่ให้ความหวังที่แท้จริงแก่พี่น้องชายหญิงที่มีความทุกข์ ความเสี่ยงในชีวิต ความรักแท้จริงของ             
คริสตชนจะพบได้กับการแสดงออกที่เป็นรูปธรรมในพวกเขา เพราะอาศัยความเห็นอกเห็นใจ และความพร้อมที่จะแบ่ง
ความรักของพระคริสตเจ้ากับผู้ที่มีความเดือดร้อน พวกเขาเองก็จะได้รับพลังและยืนยันถึงการประกาศพระวรสาร 
 การมีส่วนร่วมของคริสตชนในวันเพื่อคนยากจนสากล และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชีวิตประจ าวันต้องก้าวข้ามความคิด
ริเริ่มในการให้ความช่วยเหลือ การช่วยเหลือเป็นสิ่งน่าชื่นชมและจ าเป็นก็จริงอยู่ แต่ควรมีเป้าหมายส่งเสริมให้ทุกคนมี
ความห่วงใยเพิ่มมากขึ้นต่อปัจเจกบุคคล ไม่ว่าผู้ใดที่ตกอยู่ในความสิ้นหวัง “การเอาใจใส่ด้วยความรักเป็นจุดเริ่มต้นของ
ความห่วงใยที่แท้จริง” (Evangelii Gaudium, ข้อ 199) การมุ่งพันธกิจต่อคนยากจนและส่งเสริมสวัสดิการที่แท้จริงเพื่อ    
พวกเขา ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเป็นประจักษ์พยานต่อความหวังในบริบทท่ามกลางวัฒนธรรมแห่งบริโภคนิยม ซึ่งเป็น
วัฒนธรรมแห่งการสูญเสียเปล่าที่ส่งเสริมเพียงแต่การกินดีอยู่ดีแบบฉาบฉวยผิวเผิน การเปลี่ยนความคิดเป็นความจ าเป็น
เพื่อที่จะค้นให้พบว่าอะไรคือสิง่จ าเป็นทีใ่ห้แก่นแท้และรับใช้การประกาศข่าวดีแห่งพระอาณาจกัรของพระเจา้
 ความหวังที่แสดงออกได้ด้วยจิตส านึกแห่งความส าเร็จที่เกิดจากการติดตามคนยากจนไม่ใช่เพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆที่
เรามีความกระตือรือร้นเท่านั้น แต่ต้องท าไปตลอดเวลา  คนยากจนจะมีความหวังแท้จริงไม่ใช่เห็นเราพอใจโดยการมอบ
เวลาเพียงเล็กน้อยให้กับพวกเขาเท่านั้น แต่จากการที่พวกเขาทราบว่าในความเสียสละของเรานั้นเป็นการกระท าแห่ง
ความรักที่ให้เปล่าโดยไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทน         
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 8. พ่อขอร้องอาสาสมัครหลายคนซึ่งควรแก่การยกย่องให้เป็นคนแรกที่เห็นความส าคัญของความห่วงใยดังกล่าวต่อ                  
คนยากจน และให้ยืนหยัดอยู่ในการรับใช้ที่เสียสละดังกล่าว พี่น้องชายหญิงที่รัก พ่อขอร้องให้ท่านเสาะหาในตัวคนยากจน
ทุกคนที่ท่านพบซึ่งความต้องการที่แท้จริงของพวกเขา ไม่ใช่หยุดเพียงแค่ความต้องการฝ่ายวัตถุของเขา แต่ค้นให้พบกับ
ความดีภายใน โดยใส่ใจถึงภูมิหลัง และวิธีที่พวกเขาแสดงตนเอง โดยอาศัยวิธีนี้ท่านจะได้สามารถริเริ่มการเสวนาฉันพี่น้อง
ที่แท้จริง ขอให้เราทิ้งความแตกแยกออกไปที่เกิดจากความคิดเชิงอุดมการณ์หรือเชิงการเมือง สิ่งที่คนยากจนทุกข์ใจคือ              
การขาดการเอาใจใส่ชีวิตฝ่ายจิต” (Evangelii Gaudium, ข้อ 200)       
 เหนือสิ่งอื่นใดคนยากจนต้องการพระเจา้และความรักของพระองค์ที่ท าให้มองเหน็และสัมผัสได้เสมือน “นักบุญบ้านถัดไป”  
คนที่ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงอ านาจแห่งความรักของคริสตชน  พระเจ้าทรงใช้หนทางหลากหลาย
และเครื่องมือนับไม่ถ้วนเพื่อเข้าถึงหัวใจมนุษย์ แน่นอนว่าคนยากจนมาหาเราเพราะว่าเราให้อาหารแก่เขา แต่สิ่งที่เขา
ต้องการจริงๆนั้นมากไปกว่าการให้อาหาร หรือขนมแซนด์วิช คนยากจนต้องการมือไม้ของเราเพื่อช่วยชุบชูพวกเขาขึ้น               
ชูใจพวกเขาสูงขึ้น ให้เกิดความรักที่อบอุ่นขึ้นมาใหม่ ต้องการการอยู่ร่วมกันของพวกเรา เพื่อที่จะเอาชนะต่อความว้าเหว่ 
พูดง่ายๆคือ พวกเขาต้องการความรักนั่นเอง         
 9. บางครั้งพวกเขาต้องการสิ่งเล็กน้อยมากเพื่อที่จะฟื้นฟูความหวัง เป็นการเพียงพอที่จะหยุดนิดหนึ่ง โดยส่งยิ้มแล้วก็            
รับฟัง ขอให้เราวางตัวเลขสถิติไว้ข้างๆ เพราะคนยากจนไม่ใช่ตัวเลขสถิติที่เราน ามาอ้างอิงเมื่อพูดถึงผลงานและโครงการ
ต่างๆของเรา คนยากจนเป็นบุคคลที่เราต้องสัมผัส พวกเขาทั้งคนหนุ่มสาว คนอาวุโสแก่เฒ่า ที่เราต้องเชิญพวกเขาเข้าไป      
ในบ้านของเราเพื่อร่วมโต๊ะรับประทานอาหาร เป็นชายหญิงและเด็กที่ต้องการค าพูดที่เป็นกัลยาณมิตร คนยากจนช่วยเรา
เพราะว่าพวกเขาท าให้เราสามารถเห็นพระพักตร์ของพระเยซูคริสตเจ้า      
 ในสายตาชาวโลกสิ่งนี้เหมือนกับไม่เข้าท่าที่คิดว่าความยากจนและความต้องการมีอ านาจช่วยให้รอดได้ แต่นี่เป็น                 
การสอนของอัครสาวกซึ่งบอกเราว่า “พี่น้องทั้งหลาย จงพิจารณาดูเถิด มีน้อยคนที่ฉลาดตามมาตรฐานของมนุษย์ น้อยคน 
ที่มีอิทธิพล น้อยคนที่มีตระกูลสูง แต่พระเจ้าทรงเลือกสรรคนโง่เขลาในสายตาของโลกเพื่อท าให้คนฉลาดต้องอับอาย และ             
พระเจ้าทรงเลือกสิ่งต่ าต้อยน่าดูหมิ่นไร้คุณค่าในสายตาของชาวโลกเพื่อท าลายสิ่งที่โลกเห็นว่าส าคัญ ” (1 คร. 1: 26-29)   
การมองสิ่งต่างๆในสายตามนุษย์ เราจะมองไม่เห็นอ านาจของการไถ่กู้ แต่หากมองด้วยสายตาแห่งความเชื่อ เราจะเห็นว่าวิธี
นี้แหละก าลังท างานและจ าเป็นต้องมีประสบการณ์กับสิ่งนี้เป็นการส่วนตัว ในกลางใจแห่งประชากรของพระเจ้าที่ก าลัง
เดินทาง อ านาจแห่งการไถ่กู้นั้นจะไม่เว้นผู้ใดในการเดินทางเพื่อการกลับใจ เพื่อที่จะยอมรับคนยากจนและต้องรักพวกเขา
 10. พระเจ้าจะไม่ทรงทอดทิ้งผู้ที่แสวงหาพระองค์และร้องเรียกพระนามของพระองค์ “พระองค์ทรงจดจ าและไม่                   
ทรงลืมเสียงร้องของผู้ระทมทุกข์” (สดด. 9: 12) เพราะพระกรรณของพระองค์ทรงตั้งใจฟังเสียงของพวกเขา ความหวังของ
คนยากจนท้าทายสถานการณ์ที่ร้ายแรง เพราะคนยากจนรู้ว่าพวกเขาได้รับความรักเป็นพิเศษจากพระเจ้า และนี่มีความ
รุนแรงกว่าความทุกข์และการถูกตัดขาดใดๆ  ความยากจนไม่ไดต้ัดศักดิ์ศรีที่พระเจ้าทรงประทานให้เขา พวกเขาด าเนินชีวิต
ในความมั่นใจว่าศักดิ์ศรีของเขาจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์ให้กับพวกเขาโดยพระเจ้าเองผู้ไม่ทรงเพิกเฉยต่อบุตรธิดา    
ที่ต่ าต้อยของพระองค์  ตรงกันข้ามพระองค์ทรงเห็นการต่อสู้ดิ้นรนและความเสียใจของพวกเขา พระองค์ทรงจูงมือพวกเขา 
ทรงประทานพลังและความกล้าหาญให้กับพวกเขา (เทียบ สดด. 10: 14) ความหวังของคนยากจนได้รับการยืนยันในความ
มั่นใจว่าเสียงของพวกเขาจะได้ยินจากพระเจ้าว่าในพระองค์พวกเขาจะพบกับความยุติธรรมแท้จริง ดวงใจเขาจะได้รับ              
ความเข้มแข็งและสามารถที่จะรักต่อไป (เทียบ สดด. 10:17)        
 หากศิษย์ของพระเยซูคริสต์ปรารถนาจะเป็นผู้ประกาศพระวรสารที่แท้จริง พวกเขาต้องหว่านเมล็ดพันธุ์ที่สัมผัสได้               
ด้วยความหวัง พ่อขอร้องให้ชุมชนคริสตชนทุกแห่งและทุกคนที่รู้สึกว่าถูกผลักดันให้มอบความหวังให้กับผู้อื่น โดยการ               
มอบความหวังและความบรรเทาใจให้กับคนยากจน ในการช่วยสร้างหลักประกันว่า วันเพื่อระลึกถึงคนยากจนสากลนี้                 
จะช่วยสนับสนุนผู้คนให้ร่วมมือร่วมใจกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อจะไม่มีผู้ใดที่ไม่ได้รับความใกล้ชิดและความ              
เอื้ออาทร  ขอให้ท่านเก็บค าพดูของประกาศกไว้ในใจเสมอซึง่ประกาศถึงอนาคตที่แตกต่าง “ส าหรับท่านที่เคารพนามของเรา 
ดวงตะวันแห่งความชอบธรรมจะโผล่ขึ้นด้วยอ านาจแห่งการเยียวยาที่ปีกของตน” (มลค. 3: 20 [4: 2]) 

 จากนครรัฐวาติกัน  วันที่ 13 มิถุนายน ค.ศ. 2019 ระลึกถึงนักบุญอันตนแห่งปาดัว 
ฟรานซิส 
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ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก  
ชุมชนแห่งความเช่ือ ปฏิบัติ และประกาศข่าวดี 

จดหมายข่าวเดือนกันยายน ๒๕๖๒ 
         กระตือรอืร้นหลังเกษียณ         

     ส าหรับผู้รับราชการหรือท างานตามบริษัทห้างรา้น จะต้องมีวันเกษียณอายุ ถ้าเป็นราชการใครอายุครบ ๖๐ ปี
บริบูรณ์ ก็จะต้องเกษียณอายใุนวันที ่ ๓๐ กนัยายน เดือนกันยายนจึงเป็นเดอืนทีม่ีงานเลีย้งอ าลากันมากมาย ค าว่า 
อ ำลำมักจะคู่กับอำลัย ผมเคยอยู่ในแวดวงราชการ จะเหน็คนที่เศร้าและคนทีด่ีใจในเดือนกันยายน คนที่เศร้าเพราะ
พอเริ่มวันทีห่นี่งตุลาคมก็หมดภาระงาน เดิมได้ออกจากบา้นพบปะผู้คนหรือมีสิ่งท้าท้ายให้ท าก็ไม่ต้องท าแล้ว มีคนมา
ท าแทน เงินเดอืนที่เคยได้เต็มก็ไม่ไดห้รือหากมีบ านาญก็ลดลงตามส่วน ชีวิตดูเหมอืนไรค้่าลงไปมาก ส่วนคนที่ชอบนั้น            
เขาบอกว่าเหมอืนได้รับอิสรภาพ แต่เดิมตอ้งท างาน ชอบไม่ชอบก็ตอ้งท าเพราะมีผู้บังคับบัญชาคอยติดตาม แต่พอ
เกษียณก็เหมือนเป็นไทกับตัวเอง อยากท าอะไรก็ท าได้ไม่ตอ้งพะวงหน้าพะวงหลัง   
 เราจึงเห็นบางคนใช้เวลาหลังเกษียณไปตีกอล์ฟ  ไปเที่ยวที่อยากไป ใครบอกอะไรอร่อย ก็ตามไปกินหมด            
ทุกแห่ง มีชีวิตที่ดูสนุกสนาน ส่งรูปถ่ายว่าไปไหนมาบ้างให้เพื่อนๆได้อิจฉา คนที่จะใช้ชีวิตแบบนี้ได้ต้องอยู่ในฐานะดี  
คือไม่มีความกังวลว่าจะชักหน้าไม่ถึงหลังอีกแล้ว แต่ตามสถิติตัวเลขของประเทศไทย ดูเหมือนร้อยคนอาจจะมีไม่            
ถึง ๑๐ คนที่อยู่ในสถานะแบบนี้ อย่างไรก็ดีไม่ว่าจะมีฐานะดีเลิศเพียงไร การใช้เวลาทั้งหมดไปกับการเที่ยวสนุกสนาน 
ก็ท าให้เกิดความน่าเบื่อได้เหมือนกัน ที่ส าคัญคือเกิดค าถามว่าชีวิตแบบนี้มีคุณค่ามากน้อยเพียงไร 
 คนญี่ปุ่นมีศัพท์วา่ อกิิไก (Ikigai) ซึ่งรวมค าวา่ “คน” และ “คุณค่า” เขา้ด้วยกัน เขาพบว่า คนสูงอายุของญี่ปุ่น 
จ านวนหนึ่งยังเป็นคนทีม่ีความกระตือรอืร้นสูง คนเหล่านี้จะบรรยายตรงกันว่า พอนาฬกิาปลุกดังก็อยากจะกระโจนออก 
จากเตียงไปท าสิ่งที่ตั้งใจไว้ ในวันนั้นถามว่าไปท าอะไร บางคนก็ยังไปท าการค้าเล็กๆนอ้ยๆของครอบครัว เพื่อไม่ให ้
เป็นภาระคนอื่น บางคนขายก๋วยเตี๋ยวเพราะจะได้พบลูกค้า คนที่มีสวนผกัก็อยากไปดูแลสวน เอาผักทีม่ีคุณภาพไป 
ขายให้ชุมชน คนที่สบายๆกอ็าสาไปท างานสาธารณประโยชน์ ไปช่วยยืนตรงทางม้าลายจูงเด็กนักเรียนขา้มถนน คนม ี
ความรู้เรื่องพิพิธภัณฑ์ก็อาสาไปเป็นมัคคุเทศก ์ คนรู้เรื่องศิลปะก็ไปช่วยสอนเด็กๆ คนท าอาหารเก่งกไ็ปเผยแพร่วิธีการ 
ท าอาหารญี่ปุ่นใหค้นต่างชาติต่างถิ่นทีส่นใจ เขาสรุปสั้นๆวา่ “เกษียณแล้วห้ามหยุดนิ่ง” ให้มีความกระตือรือร้นอยู ่
ตลอดเวลา และพยายามท าตนเองให้เป็นประโยชน์กับผู้อื่น” แล้วคุณจะพบกับความสขุ เพราะคุณรู้ว่าตัวคุณเองมีคุณคา่  
 แนวคิดนี้ตรงกับจิตตารมย์ของพระวรสาร พระเจ้าได้ให้พรสวรรค์แก่เราแต่ละคน มากบ้าง น้อยบ้าง ส าหรับเรา
เวชบุคคล บางคนวินิจฉัยโรคและรักษาเก่งแบบแผนปัจจุบัน บางคนรักษาคนไข้เก่งด้วยการรับฟังเข้าใจปัญหา              
และให้ค าแนะน า บางคนให้ก าลังใจ บางคนท าให้คนรอบข้างอบอุ่น บางคนเก่งเรื่องติดต่อประสานงาน บางคนเก่ง  
เรื่องวิชาการ บางคนเก่งเรื่องบริหารจัดการ ฯลฯ  มีคนพูดกันเล่นๆว่า  “ก่อนเกษียณให้พยายามรักในส่ิงที่ตนท า 
เมื่อเกษียณแล้วให้ท าในส่ิงที่ตนรัก” และที่ส าคัญคือ “ท าให้สิ่งที่เรารักนั้นเกิดประโยชน์กับคนอื่นด้วย” ทุกครั้งที่เรา
ได้ใช้พรสวรรค์ให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่น เราก็จะมีความสุขเพราะตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง และที่ส าคัญคือเราได้เป็น
เครื่องมือของพระเจ้าในการน าสิ่งที่ดีงาม น าความรักของพระองค์ไปสู่คนรอบข้าง 
 

  นายแพทย์ค านวณ อึ้งชูศักดิ์ 

ประธานชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
kum.ungchusak@gmail.com 

 

 ปล :  อย่าลืมนะครับ  วันเสาร์ที่ ๒๖ และอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรามีนดัฟืน้ฟจูิตใจประจ าปีของชมรมฯ ที ่
     บ้านภคินศีรีชุมพาบาล จ.หนองคาย  สนใจเขา้ร่วมฯ ติดต่อได้ที่  Email: chc@cbct.net  /oay1503@outlook.co.th 
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 ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย     
     ภายใต้ แผนกสุขภาพอนามัย จัดประชุม             
คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกฯ ครั้งที่ 3/2019 เมื่อวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2019       
ณ  ห้องประชุมชั้น 11 อาคารรวมจิตรเพยีรธรรม โรงพยาบาลเซนตห์ลุยส์ กรุงเทพฯ            

มีคณะกรรมการเวชบุคคลฯเขา้ร่วมประชุมฯ 18 ท่าน โดยมี บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ จิตตาธิการชมรมเวชบุคคลฯ  
นายแพทย์ค านวณ อึ้งชูศักดิ์ ประธานคณะกรรมการชมรมฯ ร่วมด้วย คณะที่ปรึกษา คณะกรรมการเครือขา่ยเวชบุคคลฯ   
ก่อนการประชุมฯ_ ร่วมเรียนรู้เรื่อง“ศาสนสัมพนัธ์กับเวชบุคคล” เขา้ใจศาสนาอื่นจะท าให้เราเข้าใจถึงศาสนาเราได้อยา่งไร?  
น าโดย บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ  ศ.นพ.จิตร สิทธีอมร  และ ผศ.นพ.วรวุฒิ จรรยาวนิชย์  ให้ความหมายเรื่องผ่านพ้นจาก. 
(Transcend) จากนั้นติดตามเรือ่ง 1.) ความคืบหน้าการจัดเข้าเงียบฟื้นฟจูิตใจและประชุมใหญส่ามัญประจ าปี 2019 ระหว่าง
วันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2019 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชนบท หนองคาย (คณะภคินีศรีชุมพาบาล) โดย คุณอัญญาณี ฮองต้น และ 
ผู้แทนเวชบุคคลฯสังฆมณฑลอุดรธานี 2.) สรุปการจัดอบรม Palliative Care ร่วมกับ ฝ่ายสงัคม (คาริตัสไทยแลนด์) ใหก้ับ  
แกนน าอาสาสมัครในโครงการ “คนสู้ชีวิต” ระหว่างวันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2019 โดยมี เซอร์มักดาเลนา ดาวดี และ 
เซอร์เทแรส-เบเนดิกต ์ไชยดวง เป็นวิทยากรการอบรมฯ 3.) สรุปประเมินความสนใจ Newsletter แผนกสุขภาพอนามัย   
ที่ประชุมขอให ้นายแพทยค์ านวณ ประธานชมรมฯ หรือคณะกรรมการเวชบุคคลฯช่วยเขียนบทความสัน้ๆลงจดหมายข่าว 
รายเดือนผ่านสือ่ทางอิเลคโทรนกิส์ 4.) ความกา้วหน้าและอุปสรรคในการหาสมาชิกเวชบุคคลฯรุ่นใหม่ พจ.พิชญนาถ วีรานนท ์
จัดท าใบสมัครเวชบุคคลออนไลน์ และ Line กลุ่ม Young Catholic Health Care Group  ปัจจุบันมีสมาชิกรุ่นใหม่ทีส่มคัร 
ผ่านทางออนไลน์ 46 คน ไลน์กลุม่ 96 คน  ทีก่ าลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษา ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลต่างๆ มากกว่า  
20 แห่ง 5.) ความร่วมมอืระหว่างชมรมเวชบุคคลฯกับสมาคมคาทอลิกฯ เรื่องจัดอบรมหลักสตูร “ผู้ให้การบริการปรึกษา              
รายบุคคล และทางโทรศัพท์” รุ่นที่ 30 ระหว่างวันเสาร์ที่ 5 ถึง วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2019 ที ่ชั้น 1 อาคารมารีอา  
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส ์ โดย ประชาสมัพนัธ์ให้สมาชกิเวชบุคคลฯเข้าร่วมอบรมฯ / ร่วมกับ 
สมาคมคาทอลกิฯจัด Workshop ให้สมาชิกเวชบุคคลฯสังฆมณฑลฯ 6.) ก าหนดจัดประชุม 
คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4 ในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2019 ณ ศูนย์ฝกึอบรมฯ หนองคาย..>> 

       ออกเยี่ยมผู้อพยพ ผู้ลี้ภัย ออกเยี่ยมผู้อพยพ ผู้ลี้ภัย ออกเยี่ยมผู้อพยพ ผู้ลี้ภัย Asylum Seeker Asylum Seeker Asylum Seeker                                                                                    ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย  จัดหน่วยทีม          
         แพทย์ พยาบาล อาสาสมัครชาวปากสีถาน เพื่อใหก้ารช่วยเหลอื 
แรงงานอพยพ เด็ก สตรี Asylum Seeker ผู้ลี้ภัย และผู้ยากไร้ ในเขตชุมชนตา่งๆ เพื่อให้ได้รบัการดูแลเอาใจใส่ดา้นสุขภาพ 
และรับยาสามัญประจ าบ้าน เพือ่ใช้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และสามารถดูแลสุขภาวะส่วนตัวได้ระดับหนึ่ง..>  
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ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทยชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทยชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย   



เครือข่ายเวชบุคคลคาทอลิกเครือข่ายเวชบุคคลคาทอลิกเครือข่ายเวชบุคคลคาทอลิก      สังฆมณฑลนครราชสีมาสังฆมณฑลนครราชสีมาสังฆมณฑลนครราชสีมา   

                  ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา น าโดย คุณพ่อเฉลยีว วาปีกัง 
จิตตาธิการฯ คณะผู้บริหาร เวชบุคคลคาทอลกิโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ ร่วมกับ เวชบุคคลคาทอลิกฯ 
นครราชสีมา จัดให้บริการออกหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นในชุมชนแห่งความเชื่อ พิธีบวชพระสงฆ์ พร้อมจัดกจิกรรมตา่งๆ : - 
จัดประชุมคณะกรรมการฯ และฟื้นฟจูิตใจสมาชิกเวชบุคคลฯประจ าปี 2019    + วันเสารท์ี่ 13 กรกฎาคม 2019 ออกหน่วย 
ฉลองวัดนกับุญคลารา บ้านผู้สูงอายุราชสมีา + วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2019  ออกหน่วยฉลองวัดนักบุญยออากิม-อันนา 
ไร่วนานุรักษ ์กม.74 วังน้ าเขียว โดย บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสทุธิ์ เป็นประธานในพิธีฯ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 
เวชบุคคลฯระดับชาติ ณ ห้องประชุมอาคารรวมจิตรเพียรธรรม โรงพยาบาลเซนตห์ลุยส์  + วนัอาทิตยท์ี่ 18 สิงหาคม 2019 
จัดประชุมคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมแบรน์าแด๊ต โรงพยาบาลเซนต์เมรี่  + วันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2019 ฟื้นฟจูิตใจ 
สมาชิกเวชบุคคลประจ าปี 2019 หัวข้อ “ศิษย์พระคริสต์ อภิบาลด้วยรกั และรับใช้” ณ ไร่วณานุรักษ์ วังน้ าเขียว ..> 
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ออกหน่วยให้บริการ ..ออกหน่วยให้บริการ ..ออกหน่วยให้บริการ ..ตามค าร้องขอตามค าร้องขอตามค าร้องขอ......   

           ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย น าโดย            
เซอร์เทแรส-เบเนดิกต ์ไชยดวง บ้านหลุยส์โชแวต์ สามพราน คุณฐิติมา กล่อมเกลีย้ง สมาชิกกลุ่ม 
เวชบุคคลฯกรุงเทพ ร่วมด้วย คุณสมจิตต์ ศักดิส์ิทธิกร ประธานชมรมฯ และสมาชิกกลุม่เวชบุคคล 
สังฆมณฑลราชบุรี รวม 5 ท่าน จัดออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น 
แก่สมาชิกและครอบครัวโฟโคลาเร ่ที่เขา้ร่วมงาน “มำรีอำโปลี 2019”  ระหว่างวันเสาร์ที ่10 ถึง 
วันจันทร์ที่ 12  สิงหาคม 2019  ณ ศูนย์ฝึกอบรม“บ้านผู้หว่าน” สามพราน จ.นครปฐม .. 
  



สังฆมณฑลอุบลราชธานีสังฆมณฑลอุบลราชธานีสังฆมณฑลอุบลราชธานี   

 จัดกิจกรรม :- 1) การอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับอาสาสม้ครดูแลสขุภาพของชมรมเวชบุคคลฯ โดยทีมวิทยากรจาก 
โรงพยาบาลมะเร็ง อุบลราชธาน ีและ คุณกัญชนา จันทร์ลา พยาบาลวิชาชีพ โดยมี คุณพ่อประดับสิน ด้วงทอง จิตตาธิการฯ 
กล่าวต้อนรับทีมวิทยากร และผู้อ านวยการ รพ.สต. ต.วังกางฮุง ต.บุ่งไหม อ.วารินช าราบ จ.อบุลราชธานี พร้อมกับอาสาสมัคร 
ผู้เข้าร่วมอบรมฯ รวม 50 ท่าน พร้อมกับการฝกึปฏิบัติเพื่อให้มคีวามรู ้ความสามารถในการดแูลผู้ป่วย / ผู้ปวยระยะสุดท้าย 
หรือการดูแลแบบประคับประคอง พร้อมกับการฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคนืชีพ การท า CPR ให้กบัผู้ป่วย 
2) จัดหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นส าหรับพี่น้องสัตบุรุษที่มาร่วมฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ 
+ วันที่ 27 กรกฎาคม 2019  ฉลองวัดนักบุญอนันา บ้านบัวท่า ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 
+ วันที่ 24 สิงหาคม 2019   ฉลองวัดแม่พระรบัเกียรติยกขึ้นสวรรค ์บ้านท่าอุดม ต.โนนหนามแท่ง อ.เมอืง จ.อ านาจเจริญ 
3) ฝ่ายสังคมสังฆมณฑลอุบลราชธานี เชิญร่วมช่วยเหลือและบรรเทาผู้ประสบภัยน้ าท่วม ในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร 
จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวดัอ านาจเจริญ  หรือที่ ธนาคารทหารไทยจ ากัด สาขาเซน็ทรัลพลาซ่า อุบลราชธาน ี 
    บัญชีเลขที่ 374-2-59199-7  ชื่อบัญชี นายประดับสิน ด้วงทอง และ นางสาวร าไพ กระแสงสิงห์ ..> 

 ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลอบุลราชธานี  

สังฆมณฑลอุดรธานีสังฆมณฑลอุดรธานีสังฆมณฑลอุดรธาน ี                                                     ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลอุดรธานี  โดย ทีมจิตอาสาเวชบุคคล  
                                           อสม.ในพื้นที่เขตอุดรธานี หนองคาย จัดให้บริการตรวจสขุภาพเบื้องต้น โอกาส        

          ฉลองชุมชนความเชือ่เขตสังฆมณฑลอดุรธานี + วันที่ 3 สิงหาคม 2019  วัดนักบุญอัลฟอนโซ อ.เมือง จ.หนองคาย  
+  วันที่ 10 สิงหาคม 2019 วัดนักบุญคลาราบ้านปักหมู อ.โพนพิสยั จ.หนองคาย                                                                                   
+  วันที่ 24 สิงหาคม 2019 วัดดวงหทัยนิรมลแม่พระ อ.ท่าบอ่ จ.หนองคาย  
+  ชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลอดุรธานี เป็นเจ้าภาพจัดฟื้นฟจูิตใจและ 
    ประชุมใหญส่ามัญประจ าปี 2019 ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย  
    ระหว่าง วันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2019 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพชนบท  
    (คณะภคนิีศรีชุมพาบาล) 
    จังหวัดหนองคาย ..     
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สังฆมณฑลราชบุรีสังฆมณฑลราชบุรีสังฆมณฑลราชบุรี   

        บ้านหลุยส์ โชแวต์สามพราน  น าโดย         
        เซอร์เทแรส-เบเนดิกต ์ไชยดวง กลุม่จิตอาสาเวชบุคคลฯ    
                       ตัวแทนสามเณรแสงธรรมปี 3 และปี 5 ร่วมจัดกิจกรรม :-  + วันที่ 3 สิงหาคม 2019  
จัดทีมออกเยี่ยม อภิบาลผู้ป่วยและผู้สูงอาย ุใหค้ าแนะน า รับฟังและให้ก าลังใจ ร่วมกับ คณะเซอร์ 
บ้านหลุยส ์โชเวต์ “เราท าด้วยใจ แบ่งปันด้วยรอยยิม้” + วันที ่10 - 12 สิงหาคม 2019 ร่วมออกหน่วย 
ปฐมพยาบาลเบื้องตน้ “มารีอาโปลี 2019”  ให้กลุ่มสมาชกิโฟโคลาเร่ ณ บ้านผูห้ว่าน อ.สามพราน ..> 

สังฆมณฑลจันทบุรีสังฆมณฑลจันทบุรีสังฆมณฑลจันทบุรี    ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก 
      สังฆมณฑลจันทบุรี                                 
       จัดหน่วยให้บริการด้านสุขภาพ โอกาสฉลองชุมชนความเชื่อเขต 
สังฆมณฑล จันทบุรี น าโดย คุณพ่อเกรียงไกร สุขจิต จิตตาธิการ 
เวชบุคคลฯ ร่วมกับ ศูนยอ์ภิบาลรักกางเขน จนัท์ หมอน้อย 
จิตอาสาเวชบุคคลฯ :- + วันที่ 13 กรกฎาคม 2019  ฉลองวัดนกับุญเบเนดกิต์ เขาฉกรรจ ์จ.สระแก้ว                                                      
+ วันที่ 20 กรกฎาคม 2019  ฉลองนักบุญคามลิโล ณ คามิลเลียน โซเชียล เซน็เตอร์ ปราจนีบุรี   
+ วันที่ 4 สิงหาคม 2019  ฉลองอาสนวิหารพระนางมารอีาปฏิสนธินิรมล จนัทบุรี 
                 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพอัครสังฆมณฑลกรุงเทพอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ   

                                                                   ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี     
               จัดกจิกรรมเวชบุคคลฯ น าโดย คณุพ่อภควี เส็งเจริญ จิตตาธิการชมรมเวชบุคคลฯราชบุรี   
คุณสมจิตร์ ศักดิส์ิทธิกร ประธาน ร่วมด้วย คณะกรรมการฯ และแกนน าเวชบุคคลฯสังฆมณฑลราชบุรี                         
1). จัดหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพ เบื้องต้นในโอกาสฉลองชุมชนความเชื่อ                                                
+ วันที่ 7 กรกฎาคม 2019   วัดแมพ่ระนิจจานุเคราะห์ ทุง่เขาหลวง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี                                               
+ วันที่ 21 กรกฎาคม 2019  วัดนกับุญยาโกเบ แม่กลอง จ.สมุทรสงคราม + วันที่ 25 สิงหาคม 2019 
วัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก + วันที ่2 - 4 สิงหาคม 2019 โรงเรียนลาซาล สงัขละบุรี กาญจนบุรี 
ผู้ร่วมออกหน่วยฯ 14 คน + วันที่ 10 - 12 สิงหาคม 2019 บริการตรวจสุขภาพ                   
ผู้ร่วมงาน “มารอีาโปลี 2019” ณ บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน  2.) ออกเยี่ยม                               
บ้านผู้ป่วย ให้ก าลงัใจ สวดภาวนาร่วมกัน ใหค้ าแนะน าการดูแลสุขภาพ ฯลฯ  
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อัครสังฆมณฑลท่าแร่อัครสังฆมณฑลท่าแร่อัครสังฆมณฑลท่าแร่

 ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก 
      สังฆมณฑลจันทบุรี                                 
       จัดหน่วยให้บริการด้านสุขภาพ โอกาสฉลองชุมชนความเชื่อเขต 
สังฆมณฑล จันทบุรี น าโดย คุณพ่อเกรียงไกร สุขจิต จิตตาธิการ 
เวชบุคคลฯ ร่วมกับ ศูนยอ์ภิบาลรักกางเขน จนัท์ หมอน้อย 
จิตอาสาเวชบุคคลฯ :- + วันที่ 13 กรกฎาคม 2019  ฉลองวัดนกับุญเบเนดกิต์ เขาฉกรรจ ์จ.สระแก้ว                                                      
+ วันที่ 20 กรกฎาคม 2019  ฉลองนักบุญคามลิโล ณ คามิลเลียน โซเชียล เซน็เตอร์ ปราจนีบุรี   
+ วันที่ 4 สิงหาคม 2019  ฉลองอาสนวิหารพระนางมารอีาปฏิสนธินิรมล จนัทบุรี 
                 

           ศูนย์สังคมพัฒนา ร่วมกับ ชมรมเวชบุคคลฯอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ จัดกิจกรรมในเขต 
สังฆมณฑลฯ  1.) จัดออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องตน้ในโอกาสฉลองชุมชุนความเชื่อ  
+ วันที่ 3 สิงหาคม 2019  โอกาสเปิดเสกวัดใหม่ วัดนักบุญหลุยส์สมเดจ็ จ.กาฬสนิธุ์    
+ วันที่ 24 สิงหาคม 2019  ฉลองศาสนนาม พระอัครสังฆราชหลุยส์ จ าเนียร สนัติสุขนิรันดร์ และ  
ครบรอบ 13 ปี การก่อตั้งวิถีชุมชนวัด ณ อาสนวิหารอัครเทวดามคีาแอล ท่าแร่ ผู้รับบริการ 27 คน  
2.) วันที่ 30 สิงหาคม 2019  ประธาน อสม. และ อสม. ร่วมภารกิจเยี่ยมบ้านผู้ป่วยในเขตชุมชน 
วัดแม่พระแจกจา่ยพระหรรษทาน (บ้านดอนม่วย)  3.) วันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2019  เข้าร่วมเวที 

อบรมแกนน าอาสาสมัครที่ท างานด้านเอดส์ เพือ่พัฒนาสู่วิทยากรกระบวนการให้ความรู้ด้านเอดส์ 
ในโรงเรียนชุมชน สถานประกอบการต่างๆในพืน้ที่ตนเองได้ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือขา่ย 
สกลนครเข้มแขง็ปี 2562 สถานที่ส านกังานสาธารณสุข พังโคน จ.สกลนคร ผู้เข้าร่วมชาย 13 คน 
หญิง 14 คน รวมผู้เขา้ร่วม 27 คน สนับสนุนงบประมาณโดย ส านกังานควบคุมโรคที่ 8 จ.อุดรธาน ี 

    > ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย :                                                                                                              
วันที่ วันที่ วันที่ 272727   ---   282828   กันยายน  กันยายน  กันยายน  2019  2019  2019  :   ออกหน่วยแพทยพ์ยาบาล จิตอาสาเวชบุคคล และ CADIS โอกาสงานฉลอง 50 ปี    
                                        สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี  ณ อาสนวิหารอคัรเทวดาราฟาเอล สุราษฎร์ธานี   
วันที่ วันที่ วันที่ 262626   ---   272727   ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม 2019    2019    2019       :   จัดฟื้นฟูจิตใจและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2019 ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพชนบท หนองคาย (ชมรมเวขบุคคลฯสังฆมณฑลอุดรธานี เจ้าภาพฯ)                                                
> คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ :  
วันพุธที่ วันพุธที่ วันพุธที่ 18 18 18 กันยายน กันยายน กันยายน 2019  2019  2019   :    ประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ คร้ังที่ 4/2019 ณ ห้องประชุมช้ัน 2  
   ศูนยอ์ภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง 

 ปฏิทินกิจกรรมปฏิทินกิจกรรมปฏิทินกิจกรรม 

สังฆมณฑลเชยีงรายสังฆมณฑลเชยีงรายสังฆมณฑลเชยีงราย                                                                  ชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลเชียงราย น าโดย คุณพ่อเอกชัย ผลวารินทร์
 จัดกิจกรรม :- 1. วันที่ 22 สิงหาคม 2019 เขา้รว่มอบรมโครงการ “การดูแลเด็กพิเศษใน                 
 สถานการณ์ฉกุเฉินทางการแพทย์ (ภาวะชัก)”  จัดโดย ส านกัการแพทย์บูรณาการ 
 ส านักวิชาแพทยศาสตร์ และ ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
 ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยแมฟ่้าหลวง  
 ณ  ศูนย์คามิลเลยีน โซเชียล เซนเตอร์ เชียงราย                                                                          
  2. วันที่ 7 กันยายน 2019 ให้บริการด้านสุขภาพอนามัย                          
 โอกาสฉลองอาสนวิหารแม่พระบังเกดิ เชียงราย .. 
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เครือข่ายผู้สูงอายุคาทอลิกเครือข่ายผู้สูงอายุคาทอลิกเครือข่ายผู้สูงอายุคาทอลิก   อัครสังฆมณฑลกรุงเทพอัครสังฆมณฑลกรุงเทพอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ   

                                        แผนกอภิบาลผู้สูงอายุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ                                                             
       น าโดย คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร  ผู้จัดการแผนก   
  จิตตาภิบาลงานผู้สูงอายอุัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  
  คุณวีรพงค์ ธาราศิลป์ ประธานชมรมผู้สูงอายุฯ ร่วมด้วย คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุฯ ระดับเขต 
ร่วมจัดงานชมุนุมผู้สงูอายุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ หัวข้อ “สูงวัย สืบสานวิถีชีวิตแห่งความเชื่อ 350 ปี”  
เมื่อ วันที ่20 กรกฎาคม 2019 ณ วัดนักบุญยอแซฟ อยธุยา เขต 6 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และเป็น 
โอกาสที่บรรดาผู้สูงอายุจากทุกวัดไดม้าพบปะ ร่วมกิจกรรมและสรรเสริญพระป็นเจ้า..โดยมี                                                
คุณพ่อวิโรจน์ นนัทจินดา ประธานคณะอนกุรรมการคาทอลกิเพือ่ผู้สูงอายุ เป็นประธานฯ ร่วมด้วย  
คณะพระสงฆ์ นักบวชชาย/หญิง มาเป็นเกียรตแิก่ผู้สูงอายทุี่ได้รับการประกาศเกียรตคิุณเป็น                            
“ผู้สูงอายุคาทอลกิตัวอย่าง” และลูกหลานทีไ่ด้รบัการประกาศเกียรติคุณเป็น  “ลูกกตัญญูตอ่บพุการี”  
รวมทั้งเชิดชูเกียรติ “ผู้สูงอายุทีม่ีอายุ 90 ปี” ขึน้ไปประจ าปี ค.ศ.2019  รวม 830 คน ..>  

สังฆมณฑลนครสวรรค์สังฆมณฑลนครสวรรค์สังฆมณฑลนครสวรรค์   

สังฆมณฑลอุบลราชธานีสังฆมณฑลอุบลราชธานีสังฆมณฑลอุบลราชธาน ี  

       ศูนย์สังคมพัฒนา  
สังฆมณฑลอุบลราชธาน ี
น าโดย คุณพ่อประดับสิน ด้วงทอง  
ผู้อ านวยการ คุณวัฒนชัย ทองศรี เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนา  จัดกิจกรรมผู้สูงอายุในเขตพืน้ที ่:-                                                                    
+ วันที่ 1 สิงหาคม 2019 เข้าร่วมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุสร้างสุข รุ่นที่ 5 โดยการน าของ                                            
คุณสาโรจน์ ประกอบกิจ ประธานชมรมผู้สูงอายุวัดโรมันคาทอลกิ ณ ห้องประชุมวงศ์พงศ์ สุรยิะภัทร  
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยั อุบลราชธาน ี+ วันที่ 2 สิงหาคม 2019 ชมรมผู้สงูอายุวัดโรมันคาทอลิกจัดประชุม                                  

ประจ าเดือน และร่วมถวายพระพรวันแม ่คุณพอ่ประดับสิน ด้วงทอง  
มอบเกียรติบัตรแกคุ่ณกนกพร ที่บริจาคเงินซ่อมบ ารุงอาคารผู้สูงอายุ  
ให้กับชมรมฯ ..>                                   

                                                ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลนครสวรรค์  น าโดย                
                 คุณพ่อศิริชาญ เอยีงผาสุก อุปสังฆราช สังฆมณฑลนครสวรรค ์ 
จิตตาภิบาลงานผู้สูงอายุ คุณสอางค์ สุรพัฒน์ และคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุฯ ใหก้ารต้อนรบักลุ่ม 
              ผู้สูงอายุจากวัดนกับุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ ผู้เข้ารวมฯ 68 คน น าโดย            
     คุณพ่อวิเชียร ฉันทพิริยกุล ในโอกาส 
     แสวงบุญ อาสนวิหารนกับุญอันนา  
    นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2019..  

สังฆมลฑลเชียงราย 
                                                  ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงราย น าโดย   
                                                 คุณพ่อเอกชัย ผลวารินทร ์ผู้อ านวยการฝ่ายสังคม / จติตาภิบาล    
                 งานผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลเชียงราย จัดทมี 
ออกเยี่ยมเรอืนจ าเทิงเชียงราย  พร้อมจัดกจิกรรมใน 
สถานพินจิเด็กและเยาวชน เมือ่วันที่ 29 สิงหาคม 2019.. 
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สังฆมณฑลเชียงใหม่สังฆมณฑลเชียงใหม่สังฆมณฑลเชียงใหม ่  

       ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ น าโดย คุณทัศนีย์ ทมุกานนท ์
ประธานชมรมผู้สูงอายุฯ คุณประภา วงศ์จอมพร ผู้ประสานงานฯ จดักิจกรรม :-              
 + วันที่ 24 สิงหาคม 2019  จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานผู้สูงอายุสงัฆมณฑลเชียงใหม ่ที่ประชุมพิจารณา 
โครงการจัดชมุนุมผู้สงูอายุคาทอลิกระดับสังฆมณฑลเชียงใหม ่ครั้งที ่4/2019 ในวันที่ 4 - 5 ตุลาคม ค.ศ.2019 เพื่อเตรียม  
    ความพร้อมการจัดงานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมฯยินดีรับบทบาทหนา้ที่ตามความถนัดของแต่ละท่าน..  
    + วันที่ 1 กันยายน 2019  คุณทัศนีย ์ทุมกานนท์ ประธานกรรมการ     
    ผู้สูงอาย ุสังฆมณฑลเชียงใหม่ และกรรมการผู้สูงอาย ุไดไ้ปร่วม                                     
    พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสวันภาวนาเพื่อสิ่งสร้าง ณ วัดนักบุญฟรังซิส                                  
    แห่งอัสซซีี จ.ล าพนู และหลังพธิีไดม้ีการพบปะ และร่วมแบ่งปันชีวิต     
    และประสบการณ์ผู้สูงวัยของแต่ท่าน  
                                 โอกาสนี้ขอขอบคุณ คุณพ่อเจา้วัด 
    ซิสเตอร์เสาวณีย์ น้ านวล ที่ได้ให้การ 
    ต้อนรับทีมผู้สูงอาย ุแบบพี่น้องกัน..> 

สังฆมณฑลอุดรธานีสังฆมณฑลอุดรธานีสังฆมณฑลอุดรธาน ี       ชมรมผู้สูงอายุ - โรงเรียนผู้สูงอายุ   
          วัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง  น าโดย                                                 
คุณพ่อรังสรรค ์ภานุรักษ์   จิตตาภิบาลผู้สูงอายุสังฆมณฑลอุดรธานี                
คุณแม่เซียนศรี บุญทรัพย์ ประธานชมรมฯ คุณครูวราภรณ์ ภูกงทอง ผู้ประสานงานฯ   

  จัดกจิกรรม :-  + วันที่ 30 กรกฎาคม 2019  
  ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินงาน  
  ชมรมผู้สูงอายุ ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ณ  
  วัดพระวิสุทธิวงศ์โพนสงู และโรงพยาบาล 

ส่งเสริมสขุภาพต าบลโพนสูงเหนอื หัวข้อ “การดูแลช่องปากของผู้สูงอายุ” ครั้งนี้ด้วย.>  

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีสังฆมณฑลสุราษฎร์ธาน ี  
                                                                    ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลสุราษฎรธ์านี                                                                                                     
                                       โดย คุณพ่อประเสริฐ สมงาม จิตตาภิบาลงานผู้สูงอายุฯ    
                 คุณสุธดิา พรหมภักด ีประธานชมรมฯ อาจารย์ชัยรัตน ์ศรีสุวรรณ ผู้ประสานงาน 
ชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี จดังานชุมนุมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลฯ   

  เมื่อ วันที่ 13 กรกฎาคม 2019 ณ วัดแมพ่ระฟาติมา         
  บ้านแสงอรุณ จ.ประจวบคีรีขันธ์ การจัดงานเริ่มด้วย  
  วจนพิธกีรรมเปิดโดย คุณพอ่ประเสริฐ สมงาม   
  กิจกรรมครั้งนี้..ผู้สูงอายุได้ออกก าลงักายร่วมกัน  
  มีการแบ่งปันหัวข้อ ”วันนีคุ้ณหัวเราะแล้วหรือยัง” และกิจกรรมให้ความรู้ ในหัวข้อ  
  “ผู้สูงอายุเสาหลกัแห่งความเชื่อคริสตชน” หลงัจากจบกิจกรรมได้ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก  
  และรับประทานอาหารร่วมกันในบรรยากาศพีน่้อง..>                 



-  

สังฆมณฑลราชบุรีสังฆมณฑลราชบุรีสังฆมณฑลราชบุรี   

                        ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี น าโดย คุณพอ่ประสิทธิ์ รุจิรัตน์                             
จิตตาภิบาลงานผู้สูงอายุฯ  อาจารย์เชษฐ ชาวนาแก้ว ประธานชมรมผู้สูงอายุฯ ร่วมด้วย                                 
อาจารยธ์ัญญา ศิโรรัตนธัญโชค ผู้ประสานงานชมรมฯ และคณะกรรมการผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลราชบุรี จัดกิจกรรม :- 
+ วันที่ 20 กรกฎาคม 2019  จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุ ประจ าปี 2562 ในหัวขอ้ "ผู้สงูวัย ศิษย์พระคริสต์ ชีวิตจิตผู้แพร่ธรรม   
350 ปี พันธกิจรกัและรับใช้” ณ วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  มีกิจกรรมตรวจสุขภาพ การแสดง 
ของผู้สูงวัยและเดก็ๆ ศูนย์พัฒนาการเดก็บ้านสทิธิดา พิธีบูชาขอบพระคุณโดย บิชอปปัญญา กฤษเจริญ พธิีมอบเกียรติบัตร 
เชิดชูเกียรติผู้สูงอายุคาทอลกิตัวอย่างและลูกกตัญญูต่อบุพการีของสังฆมณฑลราชบุรี และรับประทานอาหารร่วมกัน ..  
+ วันที่ 6 สิงหาคม 2019  เข้าร่วมงานโอกาสพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง                       
12 สิงหาคม ที่บา้นผู้สูงอายุเบธานี อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยมี ท่านไพวรรณ พลวัน อธิบดีกรมกิจกรรมผู้สูงอายุ กระทรวง 
พัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์(พม.) มาเป็นประธาน และเยี่ยมชมกิจการผู้สงูอายุ โดยมี บิชอปปัญญา กฤษเจริญ 
ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี ท่านอังคณา ชิตะติตติ รองผวจ.ราชบุรี ซิสเตอร์วิชุดา อธิการิณีบ้านเบธานี พรอ้มด้วย 
ท่านนายอ าเภอ บ้านโป่ง ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผูน้ าท้องถิน่ให้การต้อนรับ  
+ วันที่ 10 สิงหาคม 2019 ร่วมแสดงความกตญัญู โอกาสวันกตัญญ ูฉลองครบ 65 ปี คุณพอ่เสนอ ด าเนนิสดวก อุปสังฆราช 
คุณพ่อไพยง มนิราช คุณพ่อประสงค์ ยนปลัดยศ คุณพ่อวิชาญ กิจเจริญ คุณพอ่ชีวิน สุวดินทรก์ูล ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด 
บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมทุรสงคราม พิธบีูชาขอบพระคุณ โดย บิชอปปัญญา กฤษเจรญิ  
+ วันที่ 21 สิงหาคม 2019  จัดโครงการโรงเรียนศิษย์พระคริสต์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ วัดอัครเทวดามคีาแอล 
ดอนกระเบือ้ง ในหัวข้อ รวมพลังขับเคลื่อนนโยบายและสวัสดิการผู้สงูอายุ  บรรยายโดย คุณชื่นจิตร คุปต์กาญจนากุล 
พมจ.ราชบุรี มีผู้สูงวัยจาก จ.ราชบุรี จ.กาญจนบุรี จ.สมุทรสงคราม และ จ.เพชรบุรี เขา้ร่วม 50 คน... โอกาสนี้  
อาจารยเ์ชษฐ ชาวนาแก้ว ประธานชมรม กล่าวขอบคุณวิทยากร และขอบคุณ คุณพ่อประสิทธิ ์รุจิรัตน์ จิตตาธกิารชมรมฯ 
คุณพ่อปิยะศักดิ์ วอ่งไว ผู้ช่วยจิตตาธิการ ที่มาร่วมเป็นก าลังใจ ปิดท้ายด้วยภาวนาและร าพึงพระวาจาแบบวิถีชุมชนวัด  
โดย ซิสเตอร์นิตวดา อ่อนเทศ  ก่อนจบ อาจารย์ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค ผอ.โรงเรียนขอบคุณผู้สูงวัยทุกท่าน พรอ้มนดัหมาย 
การพบปะครั้งต่อไป และรับประทานอาหารร่วมกัน 
+ วันที่ 25 สิงหาคม 2019  คุณพ่อวุฒิชัย อ่องนาวา คุณพอ่เจ้าวัดนักบุญอกัแนส ชัฎป่าหวาย จัดกิจกรรมร.ร.ผู้สูงอายุ                
วัดนักบุญอักแนส ชัฎป่าหวาย เพือ่ผู้สูงอายุกลุม่จอมบึง 4 วัด "สูงวัยสงูคุณค่า" เป็นวันแรก และจัดต่อเนือ่งทุกวันอาทิตย์ 
สัปดาห์ที่สีข่องเดือน น าโดย คุณพอ่วุฒิชัย คุณพ่อสุเทพ คุณพอ่ปรีชา คุณพอ่วิชาญ  ซิสเตอรค์าร์เมไลท์ ซสิเตอร์คามิลเลียน 
และฆราวาสจิตอาสา  + ชมรมผู้สูงอายสุังฆมณฑลราชบุรี และตัวแทนองค์กรต่างๆ เข้าร่วมการอบรม "การประกาศข่าวดี 
แบบตัวต่อตัว" โดย คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ เป็นวิทยากร  ณ โรงเรียนธีรศาสตร์ 
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี จัดโดย คณะกรรมการครสิตชนฆราวาส 
โอกาสปีแพร่ธรรมพิเศษสังฆมณฑลราชบุรี มีผูเ้ข้าร่วมฯ 80 คน  



-  

สังฆมณฑลจันทบุรีสังฆมณฑลจันทบุรีสังฆมณฑลจันทบุรี   

                            เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุรี  น าโดย 
คุณพ่อเศกสม กิจมงคล จิตตาภิบาลผู้สูงอายุฯ คุณบุญไทย เอี่ยมสะอาด ประธานชมรมผู้สูงอายุฯ         
คุณวันทนา เอ้าเจริญ ผู้ประสานงานฯ ร่วมด้วย คณะกรรมการเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯ 
ระดับสังฆมณฑล จัดกจิกรรม :-  + วันที่ 9 กรกฎาคม 2019  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
โครงการงานชุมนมุผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาต ิครั้งที่ 1 ที่ห้องประชุม ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี  
โดยมี คุณพ่อวิโรจน์ นนัทจินดา เข้าร่วมประชุมฯเพื่อรับทราบการเตรียมจัดงานชุมนมุผู้สูงอายุ 
คาทอลกิระดับชาติ ประจ าปี 2020 และชมสถานที่จัดงาน ณ วัดพระหฤทัยพระเยซูเจา้ ศรีราชา .. 

+ วันที่ 11 สิงหาคม 2019  กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ครั้งที่ 9 ร่วมกับวันแม่แหง่ชาติ และจัดโครงการสง่เสริม 
พัฒนาทักษะทางกายและใจผู้สูงอาย ุหัวขอ้ “ผู้สูงอายุและสมุนไพรใกล้ตัว” โดย คุณศุภลักษณ์ ฝ่นเรือง เป็นวิทยากร.. 
+ วันที่ 17 สิงหาคม 2019 แสวงบุญอาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์ ได้รับการตอ้นรับจาก คุณพ่อศิริชาญ เอียงผาสุก 
(อุปสังฆราช) และ มิสสอางค์ สุรพัฒน์ ประธาน และกรรมการผู้สูงอายุฯ โดยร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เสวนาแลกเปลี่ยน 
ประสบการณ์กับชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลนครสวรรค์ สวดภาวนา แสวงบุญทีอ่ารามชีลับ ..  
+ วันที่ 26 สิงหาคม 2019 ประชุมคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงอายุสงัฆมณฑลจันทบุรี ครั้งที่ 3 โดยมี คุณพอ่เศกสม กิจมงคล 
และคณะกรรมการผู้สูงอายุระดับสงัฆมณฑล เข้าร่วมประชุมรวม 21 คน ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี ศรีราชา.. 

 ข่าวสารเพ่ือผู้สูงอายุ 



-  

ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา น าโดย คุณพ่อวีระศักดิ์ จนัทรังษี จิตตาภิบาลผู้สูงอายุ 
คุณวีระ ธาราสิงห ์ประธานชมรมฯ คุณนภชนก สุริยชัยกุล ร่วมด้วย คณะกรรมการผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลฯ จัดกิจกรรม :-                                                                                                                   

สังฆมณฑลนครราชสีมาสังฆมณฑลนครราชสีมาสังฆมณฑลนครราชสีมา   

+ วันที่ 22 สิงหาคม 2019  ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ : 
กระบวนการเก็บข้อมูลในเชิงลึก / กรคืนข้อมูลสู่ชุมชน และวิธีการยืน่ค าขอรับรองเป็นองค์กร
สาธารณประโยชน์  เพือ่เขียนโครงการเสนอขอรับเงินกองทนุส่งเสรมิการจัดสวัสดกิารสังคมจาก
ภาครัฐ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตช่วยเหลือผูท้ี่อยู่ในภาวะล าบาก ใหก้ับโรงเรียนผู้สูงอายคุาทอลิก  

วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน                       
โคกปราสาท/ปราสาทพร ทั้งนี้ได้เชิญ                                                                    
ดร.ปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ นกัพัฒนาสังคมช านาญ                                                                        
การพิเศษ พมจ.บุรีรัมย์ มาบรรยายในครั้งนี้ ..> 

+ วันที่ 15 สิงหาคม 2019  คุณพอ่วีระศักดิ์ จันทรังษี จิตตาภิบาลผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่ ลงเยี่ยมเยียนให้ก าลังใจ              
โรงเรียนผู้สูงอายุวัดนักบุญเทเรซา โนนแก้ว ทัง้นี้ได้ร่วมหารือแนวทางการท างานกลุ่มผู้สงูอายุ อาท ิตารางเวลาเปิดเรียน 
เงินออมวันละบาท / การเงินของกลุม่ / อาชพีเสริมเพิ่มรายได้ เป็นต้น ในวันดงักล่าว  คุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากร 
เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา โนนแก้ว ร่วมประชุมด้วย ตอนเที่ยงรับประทานอาหารร่วมกนั และกิจเมตตาเยี่ยมเยียน 
สวดภาวนาให้ก าลังใจผู้สูงอายุและผู้พกิาร  

+ วันที่ 27 กรกฎาคม 2019 ทีมจิตอาสาโรงพยาบาลเซนต์เมรี ่ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพ และสอนสุขศึกษา 
ให้กับโรงเรียนผู้สูงอายคุาทอลิกวัดนกับุญยอแซฟกรรมกร  หนองห่าง พร้อมกันนี้ผู้สงูอายุไดม้อบไข่ไกจ่ากไก่ที่ผู้สงูอายุเลี้ยง 
มอบแทนค าขอบคุณให้ทีมจิตอาสา 

+ วันที่ 18 กรกฎาคม 2019  โรงเรียนผู้สูงอายคุาทอลกิ วัดแมพ่ระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน โคกปราสาท/ปราสาทพร 
ได้เชิญ คุณพอ่ช านาญ กล้าหาญ (คุณพอ่เจ้าวดัพระกุมารเยซ ูโป่งนคร) ใหค้วามรู้เกี่ยวกับพระคัมภีร์เบือ้งต้น พักเทีย่ง 
รับประทานอาหารร่วมกัน ภาคบ่ายกิจเมตตาเยี่ยมเยียนให้ก าลังใจผู้สูงอายุ 

+ วันที่ 1 สิงหาคม 2019  โรงเรียนผู้สูงอายคุาทอลิกวัดแมพ่ระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง ได้เชญิ คุณพ่อช านาญ กลา้หาญ 
(คุณพ่อเจ้าวัดพระกุมารเยซู โป่งนคร) ให้ความรู้เกี่ยวกับพระคัมภีร์เบือ้งต้น  หลังจากนั้นผู้สงูอายุได้เรียนรู้วิธกีาร 
ถักพรมเช็ดเทา้ ภาคเที่ยงน าอาหารจากบ้านแบ่งปันกันทาน และปิดท้ายด้วยกิจเมตตาเยี่ยมเยียนผู้พกิารและผู้ยากไร้ 
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                                 ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ  
             น าโดย คุณพ่อเทพณรงค์ พดุษา  จิตตาภิบาลงานผู้สูงอายุฯ    

อาจารยส์ุ่ม บุญแฮด ประธานชมรมฯ ร่วมด้วย คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอคัรสังฆมณฑลทา่แร่ฯ จัดกิจกรรม  
เยี่ยมฟื้นฟู และแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมผู้สงูอายุ + วันที ่8 กรกฎาคม 2019 วัดบ้านนาโพธิ์น้อย-กระแต้  อ.กุสุมาลย์ มี 
กรรมการชมรมผู้สูงอายุ 4 คน และตัวแทนชาวบ้าน 30 มาร่วมประชุมฯ + วันที ่2 สิงหาคม 2019  วัดพระวิสุทธิวงคน์ิรมัย       
อ.กุสุมาลย์ กรรมการชมรมผู้สูงอายุ 4 คน และตัวแทนชาวบ้าน 35 คน มาร่วมประชุมฯ  
+ วันที่ 4 กันยายน 2019 วัดแม่พระมหาการุณ บ้านหนองบก อ.วานรนิวาส กรรมการชมรมผูสู้งอาย ุ 
4 คน และตัวแทนชาวบ้าน 35 คน มาร่วมประชุมฯ ..> 

อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ 

เวทีประชุม เวทีประชุม เวทีประชุม “““เครือข่ายองค์กรภาคีภาครัฐและภาคประชาชนเครือข่ายองค์กรภาคีภาครัฐและภาคประชาชนเครือข่ายองค์กรภาคีภาครัฐและภาคประชาชน”””   

      คุณธนันท์ฉาย สวิตต์นันทชัย ผู้แทนคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอาย ุเข้าร่วมเวทีเตรียมข้อเสนอ 
ต่อการรับฟังความเห็นในระบบหลกัประกันสขุภาพของผู้รับบริการในเครือข่ายประชาชน 9 ดา้น เมือ่  
วันที่ 6 สิงหาคม 2019 ณ โรงแรมเอบีน่า ถ.วิภาวดี กรุงเทพฯ โดยมี ผศ.ภญ.ยุพดี ศิริสินสขุ กรรมการ 
หลักประกันสขุภาพแห่งชาติ ชี้แจงความส าคัญของการรับฟังความเหน็ประชาชนในระบบหลักประกันสุภาพ 

  จากนั้น.จัดแบ่งกลุม่ตามเครือข่ายเพื่อระดมปรับปรุงข้อเสนอของ แต่ละเครือข่าย    
  สรุปข้อเสนอเครือข่ายผู้สูงอายุตอ่ สปสช  ได้ดังนี้ :-   
  1. มีช่องทางด่วนหรือแยกเป็นบริการพิเศษเพือ่ไม่ให้ผู้สูงอายุรอคิวนาน   
  2. ทบทวนสิทธิประโยชน์เรื่องฟันปลอม ขอให้ใส่ฟันเปน็ซี่ๆได้ไม่ใช่แบบต้องท าทั้งปากเท่านั้น 
     จงึใช้สิทธิได้ เพิม่รักษารากฟันด้วย  
  3, เพิ่มเรื่องยาแผนไทย (แบบปรุงเป็นต ารับเฉพาะ) ซึ่งข้าราชการใช้สิทธิเบิกได้และเพิม่   
  การศึกษาแผนไทย / กจิกรรมบ าบดั / กายภาพบ าบัดเพือ่การป้องกัน     
  4. ให้กองทุนสขุภาพต าบลสนนัสนนุแพทย์แผนไทยแพทย์พืน้บ้าน 15 % ในมิติส่งเสริมป้องกัน   
  5. กายอุปกรณ์ควรให้ตามความเหมาะสมกับภาวะ ความเจ็บป่วยเช่นการเคลื่อนไหวของร่างกาย 

การมองเห็นการได้ยิน  6. ผ้าอ้อมส าเร็จรูปส าหรับผู้สูงอายทุี่จ าเป็นตอ้งใช้  7. ส่งเสรมิป้องกนัโรคในผู้สูงอายุเรียนรู้การกลืน 
อาการการหกล้มสมองเสื่อม  สิ่งที่มีอยู่แล้ว วัคซีนป้องกนัไขห้วัดแต่ละสายพันธ ์ส าหรับผู้สูงอายุในกลุม่เสี่ยงมีไม่เพยีงพอ 
ไปรับบริการรับค าตอบว่า “ยาหมด” .. จากสรุปข้อเสนอจะเตรียมการยื่นเสนอต่อเวทีรับฟังความเห็นในระดับประเทศ..> 
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        พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา ประธานกรรมาธิการฝ่ายสังคมสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
ประมุขแห่งสังฆมณฑลอุบลราชธานี พรอ้มกับ คุณพ่อประดับสิน ด้วงทอง ผู้อ านวยการฝ่ายสงัคม คุณพ่อบุญเลิศ พรหมเสนา 
เจ้าอาวาสอาสนวิหารแมพ่ระนิรมลอุบลราชธานี คุณพ่อสุพจน ์สายเสมา คุณพอ่ปลัด พรอ้มดว้ยทีมงานจิตอาสาทุกท่าน 
มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ าท่วมในเขตชมุชนอาสนวิหารแมพ่ระนิรมลอุบลราชธานี จ านวน 500 ชุด เพือ่บรรเทาใจ 
พี่น้องผู้ประสบภยัน้ าท่วม ..ขอพระเจ้าโปรดตอบแทนน้ าใจดทีุกๆทา่นให้ประสบแต่ความสขุความเจริญตลอดไป ..>  



เครือข่ายคาทอลิกส่งเสริมงานเอดส์เครือข่ายคาทอลิกส่งเสริมงานเอดส์เครือข่ายคาทอลิกส่งเสริมงานเอดส์   
Camillian Social Center Rayong 

           คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง  
เป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS และเด็กก าพร้าทีไ่ด้รับผลกระทบจาก AIDS และ                                                     
เป็นหน่วยงานหนึ่งใน “มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย” เป็นองคก์รสาธารณกุศล  
ล าดับที่ 180 ตามประกาศกระทรวงการคลัง ด าเนินงานโดยคณะนักบวชคามิลเลียน ภายใต้                                            
จิตตารมณ์ของนักบุญคามิลโล เด แลลลิส (ผู้ก่อตั้งคณะ) ในการดูแลรับใช้ผู้ป่วยด้วยความรัก 
ดุจมารดาที่มีตอ่บุตรคนเดียวที่ก าลังเจ็บป่วย และพร้อมที่จะรับใช้ผู้ป่วยแม้ต้องเสี่ยงอันตรายตอ่ชีวิต .. จัดกิจกรรม :-    
+ วันที่ 27 - 31 กรกฎาคม 2019 จัดกจิกรรมศิลปะบ าบัด ครั้งที่ 2 ส าหรับเจ้าหน้าที่และผู้ดูแลของศูนยค์ามิลเลยีน ระยอง 
“เมดูลา” การภาวนาภายในผ่านภาพศิลปะของแต่ละคน และจัดการอบรมเยี่ยมบ้าน 
ผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์เป็นกิจกรรมที่จะช่วยเราได้รับการพัฒนาทักษะ และองค์ความรู้ 
ที่จ าเป็นในการบูรณาการการดูแลช่วยเหลือ 
ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์.. 
+ วันที่ 3 สิงหาคม 2019  เด็กก าพร้าที่ใช ้
ชีวิตร่วมกับเช้ือเอชไอวีเอดส์ เป็นเด็กทีม่ี                                                                           
ความเปราะบางภายในที่เต็มไปด้วยบาดแผล 
ต่างๆในจิตใจและชีวิต ซี่งเป็นผลกระทบจากทัง้ประสบการณ์ของความเจ็บป่วยของตนเอง การสูญเสียบุคคล  
อันเป็นที่รัก การถูกทอดทิ้ง ปัญหาครอบครัว และการถูกตีตราหรอืเลือกปฏิบัติจากสังคมและบคุคลใกล้ชิด 
ศิลปะบ าบัดจึงเป็นหนึ่งกิจกรรมที่ศูนยค์ามิลเลยีนจัดขึ้นเพือ่ให้ลกูๆ ของเราเหล่านีไ้ด้มเีครื่องมือหนึง่ในการ    
       ท างานภายในกับตนเอง ช่วยบรรเทาและเยยีวยารักษาบาดแผลภายใน 
       จิตใจ รวมทั้งช่วยเสรมิสร้างสุขภาพและสุขภาวะ และภูมคิุ้มกันภายใน 
       จิตใจ และอารมณ์ให้แก่ลูกๆของเราแต่ละคนด้วย..   
                       ขอขอบพระคุณ..ทีมนักศิลปะบ าบัดทุกท่านที่มา ช่วยเป็นจิตอาสาจดั 
       กจิกรรมดีๆเช่นนี้ให้แก่พวกเรา..>  

.. ประชาสัมพันธ์กจิกรรมเครอืข่าย .... ประชาสัมพันธ์กจิกรรมเครอืข่าย .... ประชาสัมพันธ์กจิกรรมเครอืข่าย ..   


