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ภาพกิจกรรม / ข่าว 

ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย 
 

คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผูสู้งอายุ 
 

คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ส่งเสรมิงานเอดส์ 

 

                                                               วิสยัทศัน์              
                ประชากรของพระเจา้มสีขุภาพกายใจสมบูรณ์ 
                         และรว่มเป็นหนึง่เดยีวกนัฉันพีน้่อง                
                เป่ียมดว้ยคณุธรรมในความรกัของพระเจา้     

ความหวงัของคนยากจนจะไม่มีวันความหวงัของคนยากจนจะไม่มีวันความหวงัของคนยากจนจะไม่มีวัน
หมดสิ้นตลอดไปหมดสิ้นตลอดไปหมดสิ้นตลอดไป   

   กันยายน กันยายน กันยายน ---   ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม 2019  (2019  (2019  (ฉ.5/2019)ฉ.5/2019)ฉ.5/2019)         

ฟื้นฟูจิตใจและประชุมใหญ่สามัญประจ าป ี2019/2562ฟื้นฟูจิตใจและประชุมใหญ่สามัญประจ าป ี2019/2562  
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกประเทศไทย ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกประเทศไทย   

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย    
ร่วมกับ         

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลอุดรธาน ีชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลอุดรธาน ีชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลอุดรธาน ี
จัดงานฟื้นฟูจติใจและประชุมใหญส่ามัญประจ าปี ค.ศ.2019  
ระหว่าง วันท่ี 26 - 27 ตลุาคม 2019 ณ ศูนย์ฝึกอาชพีชนบท 

(คณะภคนิีศรีชุมพาบาล หนองคาย)  
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               ทันตแพทย์หญงิ จันทนา อึ้งชูศักดิ ์

สรุปย่อสาระส าคัญการบรรยาย 
ภาคเช้า 26 ตุลาคม การฟ้ืนฟูจิตใจประจ าปี 2019 ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย 

ศูนย์ฝึกอาชีพชนบท คณะภคินศีรีชุมพาบาล หนองคาย 

Session ท่ี 1  อดีตสู่ปัจจบุนั รอยเท้าแห่งการแพร่ธรรมกบัการประกาศข่าวดีใหม่ ยคุ 4.0 ในฐานะเวชบุคคล 
 คุณพ่อไมเคิล้ เช และ คุณพ่อสมพงษ์ เตยีวตระกูล พระสงฆม์หาไถ่ แบ่งปันวา่ ระยะแรกทีม่าอยู่ประเทศไทย เป็น 
ชว่งทีม่กีารรบในลาว มผีูอ้พยพกวา่  80,000 คน จงึมาท างานดา้นการดูแลผูป่้วยทัว่ไปและทหารอเมรกินั ทีบ่าดเจบ็จาก 
การรบ ตอ้งท างานใหบ้รกิารรบัใชทุ้กอย่างทัง้ชายหญงิ ต่อมาเมื่อการสาธารณสุขกระจายทัว่ถงึขึน้ จงึปรบัมาท างานดา้น 
ผูป่้วยโรคเรือ้นและผูต้ดิเชือ้ โดยท างานร่วมกบัคณะซสิเตอรค์ณะเมตตาธรรม และคณะพระกุมารเยซู มกีารเยีย่มเยยีน 
ผูป่้วยทีบ่า้น ดูแลเดก็ตดิเชือ้จนโต จบการศกึษาและหางานท า ปัจจุบนัท าดา้นเกษตรอนิทรยี ์ปลูกขา้ว ปลูกผกัเลีย้งหมู  
ไก่ เพื่อเป็นอาหารและเป็นการสรา้งงาน 
 เมื่อ 38 ปีทีแ่ลว้ มไีฟไหมใ้หญ่ทีบ่า้นดุง ไดป้ระสานกบัสงัฆมณฑลกรุงเทพและหลายหน่วยงาน ชว่ยหาทนุสรา้งบา้น
ใหม่ใหช้าวบา้น ต่อมาไดห้าทุนซือ้ทีด่นิ 50 ไรท่ีห่นองคาย  ส่วนหนึ่งเป็นมูลนิธขิองซสิเตอรศ์รชีมุพาบาลในบรเิวณทีป่ระชมุนี้ 
 คุณพ่อสมพงษ์ พูดถงึ  start up ในยคุ 4.0 ตามนิยามของ Steve Bank วา่หมายถงึการฟังเสยีงลูกคา้ ความผดิพลาด 
ทีใ่หญ่หลวงของธุรกจิคอืการไม่ออกไปหาลูกคา้ จงึอยากใหเ้วชบุคคลในยุค 4.0 ท างานโดยเน้นการออกไปหาชาวบา้น 
เหมอืนพระเยซูตามหาลูกแกะ คุณค่าของเวชบุคคลคอืการท างานเพื่อชวีติ ม ีCompassion ร่วมทุกขร์่วมสุข ซึ่งส าคญักวา่
การท ากจิการใหส้ าเรจ็ ซึ่งเป็นเรือ่งรอง .. 
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                                                        Session 2 ศิษยพ์ระคริสต์ประกาศข่าวดีด้วยการรกัและรบัใช้ 
                                                          ทมีวทิยากรแบ่งปัน : คณะซสิเตอรค์ณะแม่ชเีทเรซา คุณครูวราภรณ์ ภูกงทอง 
                      คุณพรพรรณ อนิทเิสน  ผูท้ างานดา้นการประสานกบัหน่วยงานรฐั ร่วมดว้ย  
             ซสิเตอรข์วญัเรยีม เพยีรรกัษา  และ คุณพ่อเกรยีงไกร สุขจติ ด าเนินรายการ -
                  การแบ่งปันจากทมีวทิยากร ท าใหเ้หน็ตวัอย่างการประกาศขา่วดดีว้ยการ
           ท างาน ดว้ยจติตารมณ์รกัและรบัใช ้เชน่ คณะซสิเตอรข์องแม่ชเีทเรซา ท างาน 
                                       เรือ่งเดก็ตดิเชือ้ และดูแลเดก็รุ่นใหม่ทีค่รอบครวัแตกแยก ความรุนแรง  
ซสิเตอรแ์บ่งปันวา่ ท างานดว้ยฐานของความรกัส าคญัทีสุ่ด และใหเ้วลากบัการสวดภาวนา ปัจจุบนัการเจบ็ป่วยทางกายมี 
ระบบชว่ยเหลอืของรฐัคอ่นขา้งด ีแต่เหน็ปัญหาเจบ็ป่วยดา้นจติใจและความเหงามากกวา่ ซึ่งเราบ าบดัไมไ่ดต้อ้งอาศยัพระ  
ใชก้ารเฝ้าศลีสวดภาวนาเพือ่เยยีวยาดา้นจติใจ ใหพ้ระดูแล เราแค่เป็นเครือ่งมอืน าเขามาหาพระ                                                       
ตามค าสอนคุณแม่เทเรซาวา่ ใสค่วามรกัในทุกสิง่ทีเ่ราท าจะมคีวามหมาย ท างานเพือ่ชดใชบ้าป 
ของเขาและของเรา  สวดภาวนา ครูวราภรณ์ ภูกงทอง สงัฆมณฑลอุดรธานี แบ่งปันถงึการท างาน  
ผูสู้งอายุ เริม่จากกลุม่เลก็ๆเดนิเยีย่มบา้น ไปดแูลผูสู้งอายุ คนพกิาร ท างานดว้ยใจ ท าใหม้คีนเหน็  
และเขา้มาร่วมปีที ่2 ไดอ้าสาสมคัรเพิม่เป็น 180 คน ตอ่มารวมกลุ่มแบ่งปันพระวาจา ร่วมกบัดูแล 
สุขภาพ ปีที ่3 อปท รพสต เหน็งานขอมาร่วม เขตเขา้มาร่วม จนพฒันาเป็นต าบลตน้แบบ ไดค้ดัเลอืกเป็นอนัดบัที ่1 ของเขต 
ปี 2557 และปี 2559 ไดร้างวลัโรงเรยีนผูสู้งอายุดเีด่น ของ กศน  คุณพรพรรณ อนิทเิสน แบ่งปันวา่เคยท างานกบัผูป่้วย 
โรคเรือ้น-คนพกิาร-ตาบอด ไดอ้บรมเรือ่งเทคนคิต่างๆ ประสบการณ์ชว่ยสอนเราทัง้ดา้นจติใจและร่างกาย ค่อยๆพฒันา จนได้
เป็นวทิยากรสรา้งคน สรา้งครอบครวั ไดเ้ป็นกรรมาธกิารยกร่างแผนชว่ยเหลอืผูพ้กิาร และท ามาตรา 35 ชว่ยผูพ้กิารหวัใจคอื
ความรกั เขา้ใจ ถา้ทกุคนคดิดคีดิบวก ส าเรจ็ทกุอย่าง  วทิยากรทีท่ างานดา้นการประสานภาครฐั เน้นวา่ท างานอภบิาล  
ดว้ยคุณค่าและศกัดิศ์ร ีและความรกัของพระ ท าใหไ้ดร้บัการยอมรบั ภายหลงัไดร้บัเชญิเป็นกรรมการระดบัจงัหวดั 

 

ภาคบ่าย 26 ตุลาคม  ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถานท่ี ณ ศูนย์พักฟื้น ภคินีศรีชุมพาบาล  และ  
                              วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย  (คณะพระมหาไถ่) 

ช่วงค่ า  กิจกรรมสัมพันธ์ “ คืน ตุ้มโฮมสัมพันธ์ เช่ือมใจกันด้วยงานรักและรับใช้ ”   
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ภาคเช้า 27 ตุลาคม  จัดเดนิ/ ว่ิงการกุศล  
               “ตุ้มโฮม ตุ้มฮัก ด้วยรักและรับใช้  

   โครงการ “เวชบุคคลคาทอลกิเดนิวิง่ส่งเสรมิสุขภาพ” ไดร้บัการสนบัสนุนจาก ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิ 
สุขภาพ (สสส.) โดยม ีคุณจนัใด ผกากอง เป็นผูป้ระสานงานโครงการฯ ร่วมกบัคณะภคนิีศรชีมุพาบาล หนองคาย ..    
    กอ่นการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2019/2562 ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย 
มอบเงนิชว่ยเหลอืสมาชกิเวชบุคคลคาทอลกิฯ 3 ท่าน ทีป่ระสบอทุกภยัน ้าท่วม จ.อุบลราชธานี 
จากนัน้ นายแพทยค์ านวณ  อึง้ชศูกัดิ ์ ประธานชมรมเวชบุคคลฯ กล่าวขอบคุณเจา้ภาพจดังานฯ 
คณะศรชีมุพาบาล หนองคาย ชมรมเวชบุคคลฯสงัฆมณฑลอุดรธานี คณะนกับวชมหาไถ่ ฯลฯ 
จากนัน้..ชีแ้จงโครงการและกจิกรรมทีจ่ะด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนปฏบิตังิานเวชบุคคลฯ ในปี ค.ศ.2020 สรุปไดด้งันี้   

1.)   การหากรรมการชดุใหม ่  (ชดุนี้ขอยดืเวลาท างานไปหนึ่งปี ) 
2.)   การท างานดา้นส่งเสรมิสุขภาพ  โดยเฉพาะการป้องกนัการเสพตดิตา่งๆ และการใหค้ าปรกึษา 
3.)   เผยแพร่เรื่อง Palliative care และการเยีย่มใหก้ าลงัใจผูป่้วยทีด่ ี
4.)  การออกหน่วยใหบ้รกิารสุขภาพ (ตามค ารอ้งขอ) และในกรณภียัพบิตัติ่างๆ   
5.)  การชกัชวนสมาชกิรุ่นใหม่ๆ และการชกัชวนใหเ้กดิชมรมทีส่งัฆมณฑลสุราษฎรธ์านี 
6 )  การฟ้ืนฟูจติใจและเผยแพร่ค าสอนของพระศาสนจกัรทีเ่กีย่วขอ้งกบัเวชบุคคล 

         7.) จดัประชมุ  Prolife ค าสอนเรื่องสขุภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบัเวชบุคคลฯ HLI's 22nd 
             Asia-Pacific Congress on Faith, Life and Family (ASPAC) in Kerala,  
             India from January 17-19, 2020.      
                                                        การจดังานครัง้นี้ ไดร้บัเกยีรตจิาก พระสงัฆราชยอแซฟ ลอืชยั ธาตุวสิยั เป็น 
                                                       ประธานพธิบีูชาขอบพระคุณ ร่วมกบั คุณพอ่จติตาธกิารเวชบุคคลฯสงัฆมณฑล  
                     ..ท่านขอส่งก าลงัใจกบักลุม่เวชบุคคลฯในการท างานดว้ยรกัและรบัใชผู้ป่้วยตาม 
                                                      แบบอย่างพระเยซูครสิตเจา้ ..การจดังานในปีนี้ มสีมาชกิจากเครอืขา่ยเวชบุคคลฯ 
              10 สงัฆมณฑลฯ  รวม 145 ทา่น เขา้รว่มงานฟ้ืนฟูจติใจและประชมุฯ  
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ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก  
ชุมชนแห่งความเช่ือ ปฏิบัติ และประกาศข่าวดี 

จดหมายข่าวเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
       ฟื้นฟูจิตใจ ชาร์จแบตจนเต็ม 

   โครงการ “เวชบุคคลคาทอลกิเดนิวิง่ส่งเสรมิสุขภาพ” ไดร้บัการสนบัสนุนจาก ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิ 
สุขภาพ (สสส.) โดยม ีคุณจนัใด ผกากอง เป็นผูป้ระสานงานโครงการฯ ร่วมกบัคณะภคนิีศรชีมุพาบาล หนองคาย ..    
    กอ่นการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2019/2562 ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย 
มอบเงนิชว่ยเหลอืสมาชกิเวชบุคคลคาทอลกิฯ 3 ท่าน ทีป่ระสบอทุกภยัน ้าท่วม จ.อุบลราชธานี 
จากนัน้ นายแพทยค์ านวณ  อึง้ชศูกัดิ ์ ประธานชมรมเวชบุคคลฯ กล่าวขอบคุณเจา้ภาพจดังานฯ 
คณะศรชีมุพาบาล หนองคาย ชมรมเวชบุคคลฯสงัฆมณฑลอุดรธานี คณะนกับวชมหาไถ่ ฯลฯ 
จากนัน้..ชีแ้จงโครงการและกจิกรรมทีจ่ะด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนปฏบิตังิานเวชบุคคลฯ ในปี ค.ศ.2020 สรุปไดด้งันี้   

1.)   การหากรรมการชดุใหม ่  (ชดุนี้ขอยดืเวลาท างานไปหนึ่งปี ) 
2.)   การท างานดา้นส่งเสรมิสุขภาพ  โดยเฉพาะการป้องกนัการเสพตดิตา่งๆ และการใหค้ าปรกึษา 
3.)   เผยแพร่เรื่อง Palliative care และการเยีย่มใหก้ าลงัใจผูป่้วยทีด่ ี
4.)  การออกหน่วยใหบ้รกิารสุขภาพ (ตามค ารอ้งขอ) และในกรณภียัพบิตัติ่างๆ   
5.)  การชกัชวนสมาชกิรุ่นใหม่ๆ และการชกัชวนใหเ้กดิชมรมทีส่งัฆมณฑลสุราษฎรธ์านี 
6 )  การฟ้ืนฟูจติใจและเผยแพร่ค าสอนของพระศาสนจกัรทีเ่กีย่วขอ้งกบัเวชบุคคล 

         7.) จดัประชมุ  Prolife ค าสอนเรื่องสขุภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบัเวชบุคคลฯ HLI's 22nd 
             Asia-Pacific Congress on Faith, Life and Family (ASPAC) in Kerala,  
             India from January 17-19, 2020.      
                                                        การจดังานครัง้นี้ ไดร้บัเกยีรตจิาก พระสงัฆราชยอแซฟ ลอืชยั ธาตุวสิยั เป็น 
                                                       ประธานพธิบีูชาขอบพระคุณ ร่วมกบั คุณพอ่จติตาธกิารเวชบุคคลฯสงัฆมณฑล  
                     ..ท่านขอส่งก าลงัใจกบักลุม่เวชบุคคลฯในการท างานดว้ยรกัและรบัใชผู้ป่้วยตาม 
                                                      แบบอย่างพระเยซูครสิตเจา้ ..การจดังานในปีนี้ มสีมาชกิจากเครอืขา่ยเวชบุคคลฯ 
              10 สงัฆมณฑลฯ  รวม 145 ทา่น เขา้รว่มงานฟ้ืนฟูจติใจและประชมุฯ  

 เพื่อนๆสมาชิกที่ได้ไปร่วมงานฟ้ืนฟูจิตใจเวชบุคคลคาทอลิกฯ ระหว่างวนัที่ ๒๖ และ ๒๗ ตุลาคมที่หนองคายปีนี้                    
ต่างบอกเป็นเสยีงเดียวกนัว่า  เป็นประสบการณ์ที่ดีมาก  ใช้ภาษาวยัรุ่นก็ต้องพูดว่า “ได้ชาร์จแบตเตอรี่จนเต็ม” ในจิตใจ                   
มคีวามพรอ้มส าหรบัการกลบัมาท าหน้าทีช่วีติประจ าวนัในฐานะครสิตชนทีด่ตี่อไป 
 ปีนี้มสีมาชกิลงทะเบยีนมาร่วมกนัถงึ ๑๒๐ คนจาก ๑๐ สงัฆมณฑล เสยีดายที่ขาดตวัแทนจากสงัฆมณฑลนครสวรรค์ไป  
พวกเราไดร้บัฟังการท างานของมชิชัน่นารทีีเ่ขา้มาท างานเมื่อหา้สบิปีก่อนและปัจจุบนัก็ยงัรกัและอยู่เมอืงไทย ได้เห็นมชิชัน่นารี
หนุ่มสาวรุน่ใหม่ๆทีอ่นาคตสดใส  หากไปท างานภาคเอกชนกค็งจะเป็นผูป้ระสบความส าเรจ็อย่างสงู  แต่ท่าน กลบัเลือกทีจ่ะใช้
ชีวิตรบัใช้เพือ่นมนุษย์ตามทีพ่ระคริสตเจ้าทรงสอนไว้  เราได้เห็นฆราวาสที่อาสาตนเองมาท างานเคียงบ่าเคียงไหล่กบั
นักบวชและคณะสงฆ ์ ได้เรยีนรูส้มณสาสน์ Maximum Illud ของสมเด็จพระสนัตะปะปาเบเนดกิต์ที่ ๑๕ ซึ่งเขยีนขึน้เมื่อรอ้ยปี     
ที่แล้ว  แต่ก็ทนัสมัยเหมาะกบัสภาพความเป็นจริง เน้นย ้าว่าการประกาศข่าวดีต้องยึดพระครสิตเจ้าเป็นศูนย์กลาง ไม่ใช่
ผลประโยชน์ของหมู่คณะหรอืของประเทศ  และต้องสมคัรสมานสามคัคกีนั  พรอ้มเปิดโอกาสให้ชาวบ้านก้าวเขา้มามสี่วนร่วม
มากๆ  ประยุกตข์นบธรรมเนียมวฒันธรรมของทอ้งถิน่เขา้กบัการประกาศพระวาจา 
 ที่มพีลงัมากกวา่การรบัฟัง คอื การได้เห็นตวัอย่างการปฎิบตัขิองบรรดานักบวชคณะต่างๆในพื้นที่ พวกเราใชส้ถานที่ของ 
คณะภคินีศรชีุมพาบาล ได้เห็นงานที่พวกท่านท ากบัชาวบ้าน ท่านยึดคติ “บุคคลเพียงคนเดียวก็มีค่ามากกว่าทรพัย์สมบตั ิ                   
ของโลกทัง้หมด” ด้วยเหตุนี้เองชวีติของมนุษย์ไม่ว่าในสถานะใดและความเป็นบุคคลของผูน้ัน้จึงสมควรที่จะได้รบัการเคารพ 
ส่งเสรมิ ปกป้อง มากกวา่สมบตัสิิง่ของหรอืเศรษฐกจิ เราไดไ้ปเยีย่มโรงเรยีนฝึกอาชพีคนพกิารของคณะสงฆพ์ระมหาไถ่ ได้เห็น
คนพกิารที่ต้องนัง่รถเขญ็แต่มคีวามกระตอืรอืรน้ ใชช้วีติอย่างสดชื่น ไม่ได้ตกอยู่ในความทุกขร์ะทมและรอความช่วยเหลอืจาก
ผูอ้ื่นอย่างเดยีว  ได้คุยกบัน้อง ๆ เยาวชนที่ต้องพกิารเดนิไม่ได้ตลอดชวีติ  เพราะเผลอไปดื่มฉลองจนเกดิอุบตัเิหตุเมื่อขบัรถ
มอเตอรไ์ซคก์ลบั   ในอดตีเคยทอ้แท ้แต่เมื่อมผีูใ้หโ้อกาสไดเ้รยีนไดศ้กึษาเพื่อประกอบอาชพี  กก็ลบัมคีวามหวงัและไม่กลวัที่จะ
เผชญิหน้ากบัอนาคต  เราได้เห็นนักบวชและคณะสงฆ์ที่มาร่วมประชุม ไม่เพียงให้ค าแนะน า ให้ก าลงัใจ แต่ยงัท าหน้าที่เป็น
โชเฟอรข์บัรถรบัสง่พวกเราตัง้แต่ก่อนอาทติยข์ึน้จนดกึดื่นกวา่จะไดพ้กั  รปูธรรมทีพ่วกเราประจกัษ์ท าใหเ้กดิค าถามวา่ท าไมผูค้น
เหลา่นี้จงึท าสิง่ดีๆ แก่ผูอ้ ื่นโดยไม่หวงัการตอบแทน                                            
 ในการแบ่งกลุม่เพื่อสะทอ้นความตัง้ใจ  ได้มคีนเขยีนขอ้ตัง้ใจรวม ๔๔ ท่าน  ทุกความตัง้ใจจะมลีกัษณะคลา้ยๆกนัหมดคอื 
“ขอบคุณพระเจา้ส าหรบัพระพรทีป่ระทานให”้  “ขอใชพ้ระพรท าดตี่อคนอื่นตามพระประสงค์”  “ขอเป็นเครื่องมอืเพื่อร่วมงานกบั
พระองค”์  “ขอพละก าลงัเพื่อใหเ้ดนิต่อไป” ดูเหมอืนค าตอบว่าท าไมผูค้นจงึพยายามท าดแีละช่วยเหลอืกนัและกนั  นอกจากมา
จากเรือ่งความถูกตอ้งแลว้ยงัเป็นเรือ่ง  ท าเพือ่พระเจา้ ท าเพราะเป็นพระประสงคข์องพระองค์ แน่นอนว่าการท างานท าความดี
ต่างๆ ย่อมมีปัญหาอุปสรรค  และหลายครัง้เราอาจท้อแท้และท้อถอยว่าท าไมตัง้ใจท าแต่ไม่เห็นผล  ในเวทเีสวนา  คุณพ่อได้
ยกตวัอย่างนกับุญคามลิโลทีเ่กดิความรูส้กึวุน่วายใจทีส่ ิง่ต่างๆไม่เป็นไปตามที่วางไว ้หลงัจากการภาวนา  ท่านได้รบัการปลอบ
ประโลมจากพระครสิตเจา้วา่ “ อย่ากงัวลเลย  งานทีท่ าอยู่เป็นของเรา  ท่านเป็นเพยีงคนทีม่าชว่ย ขอท าใหเ้ตม็ที.่...”    
 ขอขอบคุณคณะสงฆ์คณะนักบวชสงัฆมณฑลอุดรธานี เจ้าภาพการจดัประชุมฟ้ืนฟูจิตใจในปีนี้ ท่านได้จัดเนื้อหาและ
ประสบการณ์ให้พวกเราอย่างดเียี่ยม  ขอขอบคุณคณะภคินีศรชีุมพาบาลที่เอื้อเฟ้ือสถานที่และดูแลความเป็นอยู่อย่างอบอุ่น  
ขอขอบคุณคณะนกับวชพระมหาไถ่ทีใ่หพ้วกเราไดศ้กึษาดูงาน   ขอขอบคุณคณะสงฆค์ามลิเลยีนทีม่ารว่มอภบิาล สรา้งความเป็น
กนัเอง ขอขอบคุณคณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลกิและมวลหมู่สมาชกิจากทุกสงัฆมณฑล  ไวพ้บกนัใหม่ในงานฟ้ืนฟูจิตใจ
ประจ าปี ๒๕๖๓ ทีเ่วชบุคคลสงัฆมณฑลเชยีงรายจะรบัเป็นเจา้ภาพ               
 ในตอนจบพธิ ี พวกเราไดร้ว่มบูชาขอบพระคุณพระเป็นเจา้ และพรอ้มท าตามประโยคที่ย ้าเตอืนเราในตอบจบของทุกมซิซา
คอื  “จงไปปฎิบติัตามพระวาจาของพระเจ้าเถิด”                                                                       
                                       นายแพทย์ค านวณ อึง้ชูศักด์ิ 

                                                                         ประธานชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย                       
                                                                                  kum.ungchusak@gmail.com  
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  "ความส าคญัแห่งการฟ้ืนฟูการอุทศิตนดา้นธรรมทูตของพระศาสนจกัรกระตุน้งานเทศน์สอน   และน าความรอดพ้น
ของพระเยซูครสิตเจ้าผูท้รงสิ้นพระชนม์และทรงกลบัคนืชพีมาสู่โลก” คอืจุดเน้นสารของพระสนัตะปาปาฟรงัซิสในโอกาส    
วนัอาทติย์แพร่ธรรมสากลประจ าปี 2019 นี้  ซึ่งตรงกบั วนัอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม และส าหรบัปีนี้ยงัเป็นการเฉลมิฉลอง     
เดอืนตุลาคม  เดอืนพเิศษเพื่อการแพร่ธรรม” อกีดว้ย 

 พระสนัตะปาปาฟรงัซิสทรงมอบสารส าหรบัเดือนพิเศษแห่งการแพร่ธรรมภายใต้หวัข้อว่า “ศษิย์พระครสิต์ ศษิย ์ 
ธรรมทูต : พระศาสนจกัรของพระศรสิตม์พีนัธกจิในโลก” ซึ่งตรงกบัวสิยัทศัน์ของการฉลองครบรอบ 350  มสิซงัสยามของ
พระศาสนจกัรคาทอลิกประเทศไทย ที่ต้องการให้คริสตชนคาทอลิกทุกคนที่ได้มาเป็น “ศิษย์พระคริสต์” โดยผ่านทาง       
“ศลีล้างบาป” ได้พฒันาตนเองเป็น “ศษิย์ธรรมทูต” โดยการออกไปประกาศและแสดงตนเป็นประจกัษ์พยานถงึข่าวดเีรื่อง  
พระเจา้ทรงรกัเราใหทุ้กคนไดส้มัผสัรบัรู ้  

พระสนัตะปาปาฟรงัซิสทรงประกาศให้เดอืนตุลาคม 2019 เป็น “เดอืนพเิศษเพื่อการแพร่ธรรม”  ทัง้นี้เพื่อเป็นการ
ระลกึถงึสมณลขิติ “มาซมิุม อลิลุด” (ความส าคญัสูงสุดของงานธรรมทูต 1919) ของพระสนัตะปาปาเบเนดิก๊ที่ 15 ที่ทรงเน้น
ถงึความส าคญัของงานการแพร่ธรรมสู่นานาชาตหิรอืไปยงับุคคลทีย่งัไม่รูจ้กัพระเยซูเจา้ 

สองประเดน็ส าคญัที่เราคาทอลิกทุกคนควรสดบัฟังและพจิารณาอย่างลกึซึ้งจากสารของพระสนัตะปาปาในเดือน  
พเิศษแห่งการประกาศขา่วดนีี้ คอื เราคาทอลกิทุกคนมหีน้าที่รบัผดิชอบต่อการเผยแพร่หรอืการประกาศข่าวดขีองพระเจ้า  
สู่ปวงชน และการไถ่บาปสู่ความรอดพ้นจากพระเยซูเจ้าเป็นเรื่องสากลส าหรบัทุกคนเพราะมนุษย์ทุกคนต่างเป็นบุตรของ 
พระเจ้า และเป็นพี่เป็นน้องกนั ซึ่งหมายความว่าปฏเิสธ หรอื “สิ้นสุดทุกรูปแบบของชาตนิิยมและเผ่าพนัธุ์นิยม หรือการ
เทศนาพระวรสารพรอ้มกบัผลประโยชน์ของอ านาจการล่าเมอืงขึน้ทางเศรษฐกจิและทางการทหาร 

การเป็นศษิยพ์ระครสิตท์ีเ่ป็นผลจากศลีล้างบาปและการเป็นสมาชกิของพระศาสนจกัรจะต้องเดนิเคยีงคู่กนัและเป็น          
แก่นแทเ้พื่อการไดร้บัความรอดพน้จากบาป  และยงัมพีนัธกจิทีจ่ะตอ้งเสรมิสรา้งสนัตภิาพและความเป็นหนึ่งเดยีวกนัในโลก 

พนัธกิจการเผยแพร่และการประกาศข่าวดีเป็นการมอบของขวญัของศีลล้างบาปให้ผู้อื่นนี้  “เป็นส่วนหนึ่งของ
เอกลกัษณ์ของเราในฐานะคริสตชน เราต้องรบัผดิชอบเพื่อทุกคนทัง้ชายและหญิงสามารถตระหนักถงึกระแสเรยีกให้เป็น 
บุตรบุญธรรมของพระบิดา เพื่อตระหนักถงึศกัดิศ์รสี่วนบุคคลและเพื่อชื่นชมคุณค่าภายในของทุกชวีติมนุษย์ ตัง้แต่การ
ปฏสินธจินถงึความตายตามธรรมชาต”ิ  

"ปราศจากพระเจา้แห่งพระเยซูครสิต ์ความแตกต่างทุกประการถูกลดมาสู่การขูเ่ขญ็ท าใหไ้ม่มทีางยอมรบักนัฉนัพีน้่อง
แท้ และไม่มทีางเกิดเอกภาพภายในมนุษย์ชาติ” พระสนัตะปาปาทรงเขยีนไว้ในฐานะสมาชกิในครอบครวัของพระเจ้า                       
พระสนัตะปาปาทรงเรยีกรอ้งใหเ้ราคาทอลกิละทิง้ “ความคดิแคบๆ เรื่องสมาชกิประเทศ และกลุ่มชาตพินัธุ์ของตน” และเปิด
วฒันธรรมและชมุชนสู่ความรอดพน้ใหม่ของพระเยซูครสิตเจ้าเรยีกร้องให้ละทิ้งการฝังตวัทางชาตพินัธุ์ และพระศาสนจกัร
เกนิควรไวข้า้งหลงั” และใหพ้รอ้มทีจ่ะกา้วออกไปจากสภาพความมัง่คงปลอดภยัของตนเองเพื่อแบ่งปันความเชือ่สู่ผูอ้ ื่น 
 ถ้อยค าทีผ่ลกัดนัเราไดอ้อกไปประกาศขา่วดดีว้ยความเคารพ คอื “ความเชื่อที่เราได้รบัในศลีล้างบาป ความสมัพนัธ์
ฉันลูกกบัพระเจา้มใิชเ่ป็นเรื่องส่วนตวัธรรมดาๆ แต่มคีวามสมัพนัธ์เสมอกบัพระศาสนจกัร..... เราพร้อมกบัพี่น้องชายหญิง
อื่นมากมาย เกดิมาสู่ชวีติใหม่ ชวีติแบบพระเจา้นี้มใิชเ่ป็นผลผลติเพื่อจ าหน่าย  เราไม่บงัคบัใหใ้ครมารบัศลีล้างบาป แต่เป็น
สมบตัิเพื่อแบ่งปัน บอกต่อ และประกาศ นี่เป็นความหมายของพนัธกิจ เราได้รบัของขวญันี้ฟร ีเราจงึแบ่งปันฟรีๆ  โดย   
มไิดต้ดัใครออกไป พระเจา้ปรารถนาใหทุ้กคนรอดพน้” 

 

 สาระส าคัญของสารวันแพร่ธรรมสากล 2019 สาระส าคัญของสารวันแพร่ธรรมสากล 2019 สาระส าคัญของสารวันแพร่ธรรมสากล 2019    
(คร้ังที่ 93)(คร้ังที่ 93)(คร้ังที่ 93)   

โดย คุณพ่อวชัศลิป์ กฤษเจรญิ 
ผูอ้ านวยการสมณองคก์รสนบัสนุนงานแพร่ธรรม (PMS) ประเทศไทย 

 



    เราคาทอลกิควรรู้สกึกระตอืรอืร้นที่จะแบ่งปันพระพรแห่งความเชื่อแก่ผูอ้ ื่น ตามที ่                    
พระสนัตะปาปาทรงกล่าวว่า “คนที่ตกหลุมรกัไม่สามารถอยู่เฉยๆ พวกเขาต้องถูก    
ดงึออกจากตนเอง เขาถูกดงึดูดและเขากด็งึดูดผูอ้ ื่นกลบั เขามอบตวัเองให้ผูอ้ ื่น และ
สรา้งสมัพนัธภาพทีเ่ป็นการมอบชวีติ ตราบใดทีเ่ราเขา้ใจความรกัของพระเจา้ ไม่มผีูใ้ด
ไรป้ระโยชน์ หรอื ขาดความส าคญั” 
 ในตอนทา้ยของสารนี้พระสนัตะปาปาไดแ้สดงความชืน่ชม “สมณองคก์รสนบัสนุนงาน

แพร่ธรรม” (PMS) ในการชว่ยด าเนินงานปลุกจติส านึกและสนบัสนุนงานแพร่ธรรมหรอืการประกาศขา่วดขีองพระศาสนจกัร 
   เพิม่เติม : เพื่อเป็นแนวทางในการเฉลิมฉลองเดอืนตุลาคม 2019 เดอืนพเิศษเพื่อการแพร่ธรรม  พระคาร์ดนิันล์ฟีโลนี      
สมณมนตรกีระทรวงการประกาศขา่วดสีู่ปวงชนไดใ้หค้ าแนะน าส าหรบัการปฏบิตัใินเดอืนพเิศษนี้โดยแบ่งกจิกรรมเป็นสี่มติ ิ             
ดงันี้  1. การสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเยซูคริสต์ผู้ทรงพระชนม์อยู่ในพระศาสนจักร (โดยการสวดภาวนา          
ร่วมพธิกีรรม  เขา้เงยีบฟ้ืนฟูจติใจ.....) 
 2. ศกึษาประจกัษ์พยานชวีติของนกับุญธรรมทูตทัว่โลก (โดยการแสวงบุญ ไตร่ตรองประวตันิกับุญธรรมทูต .....) 
 3. การฝึกอบรมธรรมทูตหรอืผูป้ระกาศขา่วดสีู่ปวงชน (โดยเขา้รบัการฝึกอบรมเพื่อเป็นผูป้ระกาศขา่วดขีอง           
     พระเจา้ เขา้รบัการศกึษาค าสอน หรอืเอกสารของพระศาสนจกัร ศกึษาสมณลขิติต่างๆ) 
 4. การท ากจิเมตตา (โดยการออกไปน าความรกั การชว่ยเหลอืคนทีม่คีวามล าบากและตอ้งการความชว่ยเหลอืทัง้ฝ่าย 
     ร่างกายและจติใจ) 
      การท ากจิกรรมทัง้สีม่ตินิี้จะชว่ยท าใหเ้ดอืนพเิศษแห่งการแพร่ธรรมนี้เป็นโอกาสทองเพื่อใหเ้ราไดต้รวจสอบรากฐาน 
แห่งความเชือ่ ชวีติธรรมทูต และมสี่วนร่วมในงานแพร่ธรรมของวดัและสงัฆมณฑลไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ...  

 ข่าวสาร..ภาวะซึมเศร้า 
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ต่อจากหน้า..6 



       ออกเยี่ยมผู้อพยพ ผู้ลี้ภัย ออกเยี่ยมผู้อพยพ ผู้ลี้ภัย ออกเยี่ยมผู้อพยพ ผู้ลี้ภัย Asylum Seeker Asylum Seeker Asylum Seeker  

                    ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย   
     จดัหน่วยทมีแพทย ์อาสาสมคัรชาวปากสีถาน เพือ่ใหก้ารชว่ยเหลอื 
แรงงานอพยพ เดก็ สตร ีAsylum Seeker ผูล้ีภ้ยั และผูย้ากไรใ้นเขตชมุชนต่างๆ เพื่อใหไ้ดร้บั 
การดูแลเอาใจใส่ดา้นสขุภาพ และรบัยาสามญัประจ าบา้น เพือ่ใช ้ในการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ 
และสามารถดูแลสุขภาวะส่วนตวัไดร้ะดบัหนึ่ง..>  
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ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ                      ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ                      ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ                      
ออกหน่วยให้บริการ.. ตามค าร้องขอออกหน่วยให้บริการ.. ตามค าร้องขอออกหน่วยให้บริการ.. ตามค าร้องขอ

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย จดัออกหน่วย
แพทย-์พยาบาล ในนาม จติอาสาเวชบุคคล และ CAMILLIAN  
DISASTERS INTERNATIONAL SERVICES  ( CADIS )   
1) วนัจนัทรท์ี ่ 21 ตุลาคม – วนัพุธที ่23 ตุลาคม 2019/2562 ณ  หมู่บา้นททีา่           
สงัฆมณฑลเมาะล าไย ฝัง่เมยีนม่าร ์ห่างจากชายแดนไทย 20 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง              
2 : 30 ชัว่โมง ขา้มด่านพุน ้ารอ้น กาญจนบุร ี.. หลายหน่วยงานร่วมมอืกนั สมม.                 
(สภาความมัง่คงแห่งชาต)ิ CARITAS THAILAND  COERR นกับวชคามลิเลยีน 
ชมรมเวชบุคคลฯ CADIS ใหบ้รกิารทางการแพทยท์ีห่มู่บา้น ส าหรบั 3 ชมุชน โดย 
วนัที ่22 ตุลาคม 2019  ผูป่้วย : หญงิ (ผูใ้หญ่ - 49 เดก็ - 81 = 130 คน) เพศชาย (ผูใ้หญ่ -   

  27, ลูก 61 = 88 คน ) ใหบ้รกิารยาทางเลอืก = 37 คน      
  รวมจ านวน = 255 คน  
 วนัที ่23 ตุลาคม 2019  ผูป่้วย : หญงิ (ผูใ้หญ่ - 17  
 ลูก 6 = 23 คน) เพศชาย (ผูใ้หญ่ - 2 ลูก - 5 = 7 คน) 
 บรกิารยาทางเลอืก = 12 คน และการทดสอบน ้าตาล
 ในเลอืด = 10 คน รวมจ านวน 52 คน .. ใหบ้รกิารแก ่
  ผูใ้หญ่ เดก็ ใน 3 ชมุชน  2 วนั รวมทัง้สิน้ 307 คน ....  
 

2) วนัศกุรท์ี ่27 – วนัเสารท์ี ่28 กนัยายน 2019 งานฉลอง 50 ปี              
สงัฆมณฑลสุราษฎรธ์าน ีณ อาสนวหิารอคัรเทวดาราฟาเอล    

3) วนัอาทติยท์ี ่22 - วนัองัคารที ่24 กนัยายน 2019  จติอาสาเวชบุคคลฯ 
และ สมาชกิคณะนกับวชคามลิเลยีน มูลนิธคิณะนกับุญคามลิโลแห่ง
ประเทศไทย ชว่ยเหลอืพีน้่องผูป้ระสบภยัน ้าท่วม เพือ่เป็นก าลงัใจใหพ้ี่
น้องผูป้ระสบภยั จ.อุบลราชธานี             



ผลการด าเนินงานเครือข่ายเวชบุคคลคาทอลิกระดับสังฆมณฑล ประจ าป ีค.ศ.2ผลการด าเนินงานเครือข่ายเวชบุคคลคาทอลิกระดับสังฆมณฑล ประจ าป ีค.ศ.2ผลการด าเนินงานเครือข่ายเวชบุคคลคาทอลิกระดับสังฆมณฑล ประจ าป ีค.ศ.2019019019   

   สังฆมณฑลนครราชสีมาสังฆมณฑลนครราชสีมาสังฆมณฑลนครราชสีมา                                                                           ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก 
                                                                               สงัฆมณฑลนครราชสีมา น าโดย   
     คุณพ่อเฉลยีว วาปีกงั จติตาธกิารเวชบุคคลฯสงัฆมณฑลนครราชสมีา คณะผูบ้รหิาร 
เวชบุคคลคาทอลกิ โรงพยาบาลเซนตเ์มรี ่ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลนครราชสมีา  
 จดัโครงการ/ กจิกรรมตามแผนยุทธศาสตรข์องพระศาสนจกัร ปี ค.ศ.2016  :- 
1)  โครงการออกเยีย่มเยยีน พบปะ อสม.เครอืขา่ยตามวดัต่างๆ ในมสิซงั 
2)  โครงการร่วมรณรงคง์ดเหลา้ / งดบุหรี ่(ต่อเนื่องจากปี ค.ศ. 2018) 
3)  โครงการออกหน่วยปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ ร่วมกบั เวชบุคคลคาทอลกิโรงพยาบาลเซนตเ์มรี่ 
4)  โครงการเขา้เงยีบฟ้ืนฟูจติใจร่วมกบัเวชบุคคลคาทอลกิ โรงพยาบาลเซนตเ์มรี่ 
5)  โครงการจดัประชมุเวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลนครราชสมีา และร่วมประชมุกบั 
     ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิระดบัประเทศ 
6)  โครงการอบรมฟ้ืนฟูจติใจเวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลนครราชสมีา ร่วมกบั 
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ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย จดัออกหน่วย
แพทย-์พยาบาล ในนาม จติอาสาเวชบุคคล และ CAMILLIAN  
DISASTERS INTERNATIONAL SERVICES  ( CADIS )   
1) วนัจนัทรท์ี ่ 21 ตุลาคม – วนัพุธที ่23 ตุลาคม 2019/2562 ณ  หมู่บา้นททีา่           
สงัฆมณฑลเมาะล าไย ฝัง่เมยีนม่าร ์ห่างจากชายแดนไทย 20 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง              
2 : 30 ชัว่โมง ขา้มด่านพุน ้ารอ้น กาญจนบุร ี.. หลายหน่วยงานร่วมมอืกนั สมม.                 
(สภาความมัง่คงแห่งชาต)ิ CARITAS THAILAND  COERR นกับวชคามลิเลยีน 
ชมรมเวชบุคคลฯ CADIS ใหบ้รกิารทางการแพทยท์ีห่มู่บา้น ส าหรบั 3 ชมุชน โดย 
วนัที ่22 ตุลาคม 2019  ผูป่้วย : หญงิ (ผูใ้หญ่ - 49 เดก็ - 81 = 130 คน) เพศชาย (ผูใ้หญ่ -   

  27, ลูก 61 = 88 คน ) ใหบ้รกิารยาทางเลอืก = 37 คน      
  รวมจ านวน = 255 คน  
 วนัที ่23 ตุลาคม 2019  ผูป่้วย : หญงิ (ผูใ้หญ่ - 17  
 ลูก 6 = 23 คน) เพศชาย (ผูใ้หญ่ - 2 ลูก - 5 = 7 คน) 
 บรกิารยาทางเลอืก = 12 คน และการทดสอบน ้าตาล
 ในเลอืด = 10 คน รวมจ านวน 52 คน .. ใหบ้รกิารแก ่
  ผูใ้หญ่ เดก็ ใน 3 ชมุชน  2 วนั รวมทัง้สิน้ 307 คน ....  
 

2) วนัศกุรท์ี ่27 – วนัเสารท์ี ่28 กนัยายน 2019 งานฉลอง 50 ปี              
สงัฆมณฑลสุราษฎรธ์าน ีณ อาสนวหิารอคัรเทวดาราฟาเอล    

3) วนัอาทติยท์ี ่22 - วนัองัคารที ่24 กนัยายน 2019  จติอาสาเวชบุคคลฯ 
และ สมาชกิคณะนกับวชคามลิเลยีน มูลนิธคิณะนกับุญคามลิโลแห่ง
ประเทศไทย ชว่ยเหลอืพีน้่องผูป้ระสบภยัน ้าท่วม เพือ่เป็นก าลงัใจใหพ้ี่
น้องผูป้ระสบภยั จ.อุบลราชธานี             

        อออบรมการให้ค าปรึกษา บรมการให้ค าปรึกษา บรมการให้ค าปรึกษา “““ศูนย์บรรเทาใจศูนย์บรรเทาใจศูนย์บรรเทาใจ””” 

      ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมมอืกบั สมาคมคาทอลกิแหง่ 
ประเทศไทย  โดยม ีนายแพทยค์ านวณ อึง้ชศูกัดิ ์และสมาชกิเครอืขา่ยเวชบุคคลฯ 
ระดบัสงัฆมณฑล เขา้ร่วมอบรมหลกัสูตร “ผูใ้หก้ารบรกิารปรกึษารายบุคคล และ 
ทางโทรศพัท”์  รุ่นที ่30 ระหวา่งวนัที ่5 - 6 ตุลาคม 2019 ณ  หอ้งประชมุชัน้ 1  
อาคารมารอีา โรงพยาบาลเซนตห์ลุยส ์มคีณะกรรมการและสมาชกิเวชบุคคลฯ รวม 13 คน จาก 6 สงัฆมณฑล เขา้ร่วมอบรมฯ

       บทเรยีนในการด าเนินงานโครงการหรอืกจิกรรม ไดแ้บ่งปันจติารมณ์รกัและรบัใช ้
เป็นจติอาสาออกหน่วยปฐมพยาบาล สู่ชมุชน ไดแ้สวงบุญ
โอกาสฉลองวดัต่างๆ  แสดงถงึความเป็นน ้าหนึ่งใจเดยีวกนั 
ดว้ยการท างานเป็นทมี ตามแนวทางยุทธศาสตรศ์ษิยพ์ระครสิต ์
เจรญิชวีติ ประกาศขา่วดใีหม่ ...  



-  10  

สังฆมณฑลจันทบุรีสังฆมณฑลจันทบุรีสังฆมณฑลจันทบุรี   

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพอัครสังฆมณฑลกรุงเทพอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ   

1)  จดัท าหนงัสอืแนะน าความหมาย การด าเนนิงานของชมรมเวชบุคคลฯอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ 
2)  ใหบ้รกิารหน่วยแพทยเ์คลื่อนทีใ่นชมุชนทีต่อ้งการ หรอืการเขา้รบัการรกัษาได้ 
    น้อยพืน้ทีท่ีเ่ขา้ไป คอื ชมุชนคลองเตย 
3)  สรา้งเครอืขา่ยสมาชกิเวชบุคคลฯตามวดัในเขตสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ     
4)  สรา้งเครอืขา่ยสมาชกิเวชบุคคลฯในระดบันกัศกึษา    
5)  สรา้งแนวความรูเ้รือ่ง “การวางแผนครอบครวัตามธรรมชาต”ิ (แบบครสิตชน) 
6)  ออกหน่วยแพทยใ์นพืน้ทีท่ีก่ารรกัษาดา้นสขุภาพอนามยัเขา้ไม่ถงึ 
บทเรยีนในการด าเนินงานโครงการหรอืกจิกรรม 
 1.  การจดัตัง้กลุ่มเวชบุคคลระดบันกัศกึษา ตอ้งหาเวลาในการรวมและสรา้งกจิกรรมทีเ่หมาะสมกบัเวลาทีก่ลุ่มนกัศกึษาม ี 
     เพราะการเรยีนในวทิยาลยัมกีจิกรรมมากพอสมควรอยู่แลว้ 
 2. การสรา้งกลุม่ระดบัวดั ตอ้งหาบคุคลทีเ่หมาะสมดว้ยเวลา , หน้าทีก่ารท างาน เพื่อการท างานจะไดเ้ดนิหน้า 

             ชมรมเวชบคุคลคาทอลิกอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ 
                                                               น าโดย คุณพ่อโชคชยั คูรตันสุวรรณ จติตาธกิารเวชบุคคลฯ 
ศ.นพ.กติตคิุณ จติร สทิธอีมร ประธานชมรมฯ คณะกรรมการเวชบุคคลฯอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพ                    
เวชบุคคลคาทอลกิ โรงพยาบาลเซนตห์ลุยส ์ จดัโครงการ/ กจิกรรมตามแผนยุทธศาสตรข์องพระศาสนจกัร ปี ค.ศ.2016  :- 

       ชมรมเวชบคุคลคาทอลิกสงัฆมณฑลจนัทบรีุ น าโดย                                                                
คุณพ่อเกรยีงไกร สุขจติ จติตาธกิารเวชบุคคลฯ ร่วมกบั ศนูยอ์ภบิาลรกักางเขน จนัท ์                                             
หมอน้อย จติอาสาเวชบุคคลฯ  จดัโครงการ/ กจิกรรมตามแผนยุทธศาสตรข์องพระศาสนจกัร ปี ค.ศ.2016  :- 
1) ออกหน่วย :  โอกาสฉลองวดั/บวชพระสงฆ ์จ านวน 20 ครัง้ / งานชมุนุมผูสู้งอายขุองวดัตา่งๆ  15  ครัง้ 
2)  อาสาสมคัรออกเยีย่มผูป่้วยตามเขตวดัของตนเอง 16  ครัง้   
3) อบรม ใหค้วามรู ้เรื่อง HIV/AIDS ส่งเสรมิการป้องการ 15  ครัง้ 
4)  อบรมส่งเสรมิความรู ้คุณธรรมจรยิธรรม อภบิาลและสุขภาพอนามยั  5  ครัง้ 
บทเรยีนในการด าเนินงาน / ปัญหา-อุปสรรค โครงการหรอืกจิกรรม 
1. สมาชกิเวชบุคคล ส่วนหนึ่งทีต่ระหนกัและเขา้ใจงานเวชบุคคลคาทอลกิ  
อกีส่วนหนึ่งพรอ้มยนิดขีอใหบ้อกมา วา่งกจ็ะมาร่วม แต่ไมพ่รอ้มร่วมประชมุ
ปรกึษาหารอื อกีส่วนเงยีบมแีต่รายชือ่   2.  บางคน ยงัไมเ่ขา้ใจบทบาทหน้าที ่หรอืเขา้ใจวา่ตนเองเป็นเวชบุคคล ตอ้งให้ 
ความรูแ้นะน า และอธบิายวา่ทุกคนทีเ่ป็นคาทอลกิ หรอืจติอาสา ทีท่ างานดา้นสขุภาพอนามยั เราอยู่ภายใตโ้ครงสรา้ง 

พระศาสนจกัรเดยีวกนั ทุกคนถอืวา่เป็นเวชบุคคลของเขตวดั หรอื 
ของสงัฆมณฑล .... 



สังฆมณฑลอุบลราชธานีสังฆมณฑลอุบลราชธานีสังฆมณฑลอุบลราชธานี   
                                                              คุณพ่อประดบัสนิ ดว้งทอง จติตาธกิารเวชบุคคลฯ คุณนิภาพร บูรณะกจิ 
ประธานเวชบุคคลฯ  คุณวฒันชยั ทองศร ีผูป้ระสานงาน และกลุ่มจติอาสาเวชบุคคลฯ 
และ อสม.ในพืน้ทีเ่ขตวดัตา่งๆ สงัฆมณฑลอุบลราชธานี   
จดัโครงการ/ กจิกรรมตามแผนยทุธศาสตรข์องพระศาสนจกัร ปี ค.ศ.2016  :- 
1) ออกหน่วยบรกิารตรวจสขุภาพแก่สตับุรุษทีม่าร่วมฉลองวดัต่างๆ คณะนกับวชของ 
สงัฆมณฑลอุบลราชธานี รวมออกหน่วย 20 ครัง้  2) ออกเยีย่มใหก้ าลงัใจผูป่้วยตดิเตยีง            
และใหก้ าลงัใจอาสาสมคัรผูท้ างานในชมุชน   3) จดัอบรมเพือ่พฒันาศกัยภาพ ใหก้บั
อาสาสมคัรดูแลสุขภาพในชมุชน จ านวน 50 คน จาก 20 ชมุชน เพื่อเพิม่เตมิทกัษะใน 
การท างานสุขภาพ และฟ้ืนฟูความรูใ้นเรื่องของการท า CPR หรอืการฟ้ืนคนืชพีข ัน้
พืน้ฐาน พรอ้มกบัการอบรมเรื่องของการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยหรอืระยะประคบัประคอง 
(Palliative care) ฯลฯ  บทเรยีนในการด าเนนิงานโครงการหรอืกจิกรรม . การท างานของ 
ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลอุบลราชธานี ท างานโดยยดึหลกัจติตารมณ์การ
แบ่งปันความรกัตามแบบอย่างขององคพ์ระครสิตเจา้ และพระแมม่าร ีโดยอาศยักจิการ ที่
ปรากฏในดา้นสุขภาพ เชน่ การออกหน่วยตรวจสุขภาพ การดูแลผูป่้วยในรูปแบบต่าง ๆ พรอ้มกบัการสรา้งอาณาจกัรของ
พระเจา้โดยการประกาศขา่วดแีละเป็นประจกัษพ์ยานถงึพระองคผ์า่นกจิการทีพ่วกเราทุกคน “เวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑล
อุบลราชธานี” ตัง้ใจท าดว้ยควความรกั .. 

สังฆมณฑลอุดรธานีสังฆมณฑลอุดรธานีสังฆมณฑลอุดรธาน ี  
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       ชมรมเวชบคุคลคาทอลิกสงัฆมณฑลจนัทบรีุ น าโดย                                                                
คุณพ่อเกรยีงไกร สุขจติ จติตาธกิารเวชบุคคลฯ ร่วมกบั ศนูยอ์ภบิาลรกักางเขน จนัท ์                                             
หมอน้อย จติอาสาเวชบุคคลฯ  จดัโครงการ/ กจิกรรมตามแผนยุทธศาสตรข์องพระศาสนจกัร ปี ค.ศ.2016  :- 
1) ออกหน่วย :  โอกาสฉลองวดั/บวชพระสงฆ ์จ านวน 20 ครัง้ / งานชมุนุมผูสู้งอายขุองวดัตา่งๆ  15  ครัง้ 
2)  อาสาสมคัรออกเยีย่มผูป่้วยตามเขตวดัของตนเอง 16  ครัง้   
3) อบรม ใหค้วามรู ้เรื่อง HIV/AIDS ส่งเสรมิการป้องการ 15  ครัง้ 
4)  อบรมส่งเสรมิความรู ้คุณธรรมจรยิธรรม อภบิาลและสุขภาพอนามยั  5  ครัง้ 
บทเรยีนในการด าเนินงาน / ปัญหา-อุปสรรค โครงการหรอืกจิกรรม 
1. สมาชกิเวชบุคคล ส่วนหนึ่งทีต่ระหนกัและเขา้ใจงานเวชบุคคลคาทอลกิ  
อกีส่วนหนึ่งพรอ้มยนิดขีอใหบ้อกมา วา่งกจ็ะมาร่วม แต่ไมพ่รอ้มร่วมประชมุ
ปรกึษาหารอื อกีส่วนเงยีบมแีต่รายชือ่   2.  บางคน ยงัไมเ่ขา้ใจบทบาทหน้าที ่หรอืเขา้ใจวา่ตนเองเป็นเวชบุคคล ตอ้งให้ 
ความรูแ้นะน า และอธบิายวา่ทุกคนทีเ่ป็นคาทอลกิ หรอืจติอาสา ทีท่ างานดา้นสขุภาพอนามยั เราอยู่ภายใตโ้ครงสรา้ง 

พระศาสนจกัรเดยีวกนั ทุกคนถอืวา่เป็นเวชบุคคลของเขตวดั หรอื 
ของสงัฆมณฑล .... 

                ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสงัฆมณฑลอดุรธานี  น าโดย  
คุณพ่อรงัสรรค ์ภานุรกัษ์ จติตาธกิารเวชบุคคลฯ  ครูวราภรณ์ กูกงทอง ผูป้ระสานงาน  
และ กลุ่มจติอาสาเวชบุคคลฯสงัฆมณฑลอุดรธานี (ยงัไม่จดัตัง้เป็น คณะกรรมการ  
เวชบุคคลฯระดบัสงัฆมณฑล อยา่งเป็นทางการ)  จดักจิกรรม : ออกหน่วยบรกิาร 
ดา้นสขุภาพในโอกาสฉลองวดัประจ าปี และเมือ่มกีารขอมา  จุดเน้นทีจ่ะท าในปีหน้า :   
1) จดัตัง้คณะกรรมการ     2) ลงพืน้ทีส่ ารวจขอ้มูลเพื่อหาสมาชกิทีจ่ะมาร่วมงานตาม 
เขตต่างๆในสงัฆมณฑลอุดรธานี    3) จดัท าแผนงานใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนนิงานของ 
ส่วนกลางฯ เพือ่การท างานอยา่งเป็นระบบและมปีระสทิธภิาพ   4) ประชาสมัพนัธ ์
งานเวชบุคคลคาทอลกิใหเ้ป็นทีรู่จ้กั    หน่วยงาน/องคก์รทีใ่หก้ารสนบัสนุน - คณะภคนิีศรชีมุพาบาล หนองคาย   
- คณะสงฆพ์ระมหาไถ่  - ชมรมฆราวาส พระสงฆเ์จา้อาวาสวดั     บทเรยีนในการด าเนินงานโครงการหรอืกจิกรรม :   
+ เหน็ความเป็นหนึ่งเดยีวกนั  + เหน็ความเสยีสละของเจา้หน้าที ่ + เหน็ความตอ้งการของผูม้ารบับรกิารจากเรา .. 

      ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสงัฆมณฑลอบุลราชธานี  น าโดย               



อัครสังฆมณฑลท่าแร่อัครสังฆมณฑลท่าแร่อัครสังฆมณฑลท่าแร่

สังฆมณฑลราชบุรีสังฆมณฑลราชบุรีสังฆมณฑลราชบุรี   

   คุณพ่อภคว ีเสง็เจรญิ จติตาธกิารชมรมเวชบคุคลฯ คุณสมจติร ์ศกัดิส์ทิธกิร ประธานเวชบุคคลฯ  
ร่วมดว้ย คณะกรรมการ และแกนน าเวชบุคคลฯสงัฆมณฑลราชบุร ี จดัโครงการ/ กจิกรรมตาม 
แผนยุทธศาสตรข์องพระศาสนจกัร ปี ค.ศ.2016  :1) โครงการออกหน่วยบรกิารสขุภาพ 
โอกาสฉลองชมุชนความเชือ่ ตลอดปี 2019 จ านวนทัง้สิน้ 33  แห่ง 37 ครัง้ ผูร้บับรกิาร 1,409 ราย 
ป่วย 15 ราย ส่งตอ่โรงพยาบาล 2 ราย  2) โครงการตรวจสุขภาพเบือ้งตน้แก่เยาวชนเขา้ค่ายค าสอน 
ภาคฤดูรอ้น  3) โครงการ ออกหน่วยแพทยเ์คลื่อนทีท่างไกล ในเขตสงัฆมณฑลราชบุรี  4) โครงการ เยีย่มเยยีนผูสู้งอายุ 

และผูป่้วยทีอ่ยู่ตามชมุชน  5) โครงการจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบัการดูแล ส่งเสรมิสุขภาพ การป้องกนัโรคต่างๆ   
6) โครงการแสวงหาเชือ้เชญิเยาวชนทีเ่ป็นบคุลากรสาธารณสุขและดา้นอื่นๆทีเ่ป็นผูม้นี ้าใจด ีมาเป็นสมาชกิคาทอลกิเวชบุคคลฯ   
7) โครงการร่วมเขา้เงยีบฟ้ืนฟูจติใจและประชมุใหญ่สามญัประจ าปีกบัสมาชกิชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย   
8) โครงการเขา้เงยีบฟ้ืนฟูจติใจสมาชกิชมรมเวชบุคคลคาทอลกิ สงัฆมณฑลราชบุร ีปีละ 3 ครัง้  9) โครงการร่วมเป็นกรรมการ 
และประชมุคณะกรรมการเวชบุคคล คาทอลกิแห่งประเทศไทย ปีละ 4 ครัง้  10) โครงการประชมุกรรมการและสมาชกิชมรม 
เวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลราชบุร ีปีละ 4 ครัง้  บทเรยีนในการด าเนินงานโครงการหรอืกจิกรรม :- 
1.  ความแตกต่างของบคุลกิ ความคดิและความสามารถของแต่ละบุคคล คอื ความ
ร ่ารวยแห่งพระพรของพระเป็นเจา้ทีม่อบใหก้บัเรา  2. ความสุขจากการด าเนินงาน คอื 
ความสขุของการทีเ่ราไดใ้ห ้ไดแ้บ่งปัน ไม่ใชค่วามสุขจากการทีเ่ราไดร้บัแต่เพยีง 
อย่างเดยีว  3. การแบ่งปันสิง่ทีเ่รา “เป็น”  มคีณุค่ามากวา่การแบ่งปันสิง่ทีเ่รา “ม”ี   
4. “เยาวชน” เปรยีบดงัพลงัของสายลม ซึ่งเมือ่ท างานร่วมมอืกบัสมาชกิผูใ้หญ่ทีม่ปีระสบการณ์ ทีเ่ปรยีบกบัคนถอืหางเสอื  
กส็ามารถพาใหเ้รอืของชมรมเวชบุคคลฯ เดนิหน้าไปในทศิทางทีถู่กตอ้ง   5. ทุกสิง่ทีเ่กดิขึน้ไมว่า่
จะเป็นความส าเรจ็ ความลม้เหลว ความสขุ ความทุกข ์ลว้นแลว้แต่เป็นน ้าพระทยัของพระ เรามี

หน้าทีท่ีจ่ะตอ้งเรยีนรูน้ ้าพระทยันัน้ 
ยอมรบัและร่วมมอืกบัพระเป็นเจา้ 
ในแผนการของพระองค ์แมห้ลายๆ 
ครัง้ เราอาจจะไม่เขา้ใจกต็าม ... 

  ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสงัฆมณฑลราชบุรี  

              ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกอคัรสงัฆมณฑลท่าแร่ฯ  
    น าโดย คุณพอ่สุดใจ แสนพลอ่อน จติตาธกิารเวชบุคคลฯ  
คุณอญัญาณ ีฮองตน้ ประธานเวชบุคคลฯ คุณสรอ้ยเพชร ซมึเมฆ ผูป้ระสานงาน คณะกรรมการและจติอาสาเวชบุคคลฯ 
อคัรสงัฆมณฑลท่าแร่ฯ จดัโครงการ/ กจิกรรมตามแผนยุทธศาสตรข์องพระศาสนจกัร ปี ค.ศ.2016 :- 1) ออกหน่วยบรกิาร 
ดา้นสขุภาพโอกาสต่างๆ เชน่ ฉลองวดั/จดัอบรมหน่วยงาน/ฯลฯ  2) ออกเยีย่มผูป่้วยและบรกิาร 
ตรวจสุขภาพตามชมุชน/หมู่บา้น  3) การบรกิารใหค้ าแนะน า/ ปรกึษา/ดูแลดา้นสุขภาพของผูป่้วย 
(นกับวชและสตับุรุษ) ทัง้ฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉินอย่างตอ่เนื่อง    4) มอบกล่องพรอ้มยาสามญั 
ประจ าบา้นใหก้บัผูป่้วย  5) พฒันาศกัยภาพ แกนน า อาสาสมคัร (อบรมการดูแลผูป่้วยแบบ 
ประคบัประครอง)   6) โครงการพระสงฆ ์นกับวชสามเณรสุขภาพด ีห่างไกลโรค .. 
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สงัฆมณฑลเชียงรายสงัฆมณฑลเชียงรายสงัฆมณฑลเชียงราย   
                                                                                                      ชมรมเวชบุคคลฯสงัฆมณฑลเชียงราย น าโดย                  
                                                                    คุณพ่อเอกชยั ผลวารนิทร ์  จติตาธกิารเวชบุคคลฯ          
                    คณะกรรมการเวชบุคคลฯ  จดัโครงการ/ กจิกรรมตาม แผนยุทธศาสตร ์ของพระศาสนจกัร ปี ค.ศ.2016  :- 
1) ร่วมประชมุคณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย  2) จดัประชมุคณะกรรมการด าเนินการร่วมระดบั 
สงัฆมณฑลเชยีงราย 3) กจิกรรมวนัผูป่้วยสากล  4) ร่วมฟ้ืนฟูจติใจคณะกรรมการระดบัสงัฆมณฑลฯ  
5) บรกิารดา้นสขุภาพอนามยั   บทเรยีนในการด าเนินงานโครงการหรอืกจิกรรม :- 
1. สมาชกิกลุม่เวชบุคคลคาทอลกิแต่ละท่าน มบีทบาทหน้าทีท่ีจ่ะตอ้งรบัผดิชอบประจ าอยู่แลว้ 
2. มจี านวนสมาชกิทีไ่มม่ากแตม่พีืน้ทีก่วา้ง  3. นกัศกึษาทางดา้นสขุภาพอนามยัมาจากหลากหลาย 
พืน้ทีใ่นประเทศไทย การรวมตวักนัเพื่อกจิกรรมทางดา้นสงัคมจงึตอ้งนดัหมายกนัดีๆ     
4. ยงัไม่มผีูป้ระสานงาน แกนน าหลกัทีม่คีวามสะดวก ความพรอ้ม ซึ่งส่วนใหญ่มภีาระหน้าที่ 
รบัผดิชอบ  5. ความแตกต่างในเรื่องศาสนา ประเพณ ีวฒันธรรม ชาตพินัธ ์ภาษา ซึง่ลว้นมผีลต่อ 
การท างานจติอาสา ... 

   คุณพ่อภคว ีเสง็เจรญิ จติตาธกิารชมรมเวชบคุคลฯ คุณสมจติร ์ศกัดิส์ทิธกิร ประธานเวชบุคคลฯ  
ร่วมดว้ย คณะกรรมการ และแกนน าเวชบุคคลฯสงัฆมณฑลราชบุร ี จดัโครงการ/ กจิกรรมตาม 
แผนยุทธศาสตรข์องพระศาสนจกัร ปี ค.ศ.2016  :1) โครงการออกหน่วยบรกิารสขุภาพ 
โอกาสฉลองชมุชนความเชือ่ ตลอดปี 2019 จ านวนทัง้สิน้ 33  แห่ง 37 ครัง้ ผูร้บับรกิาร 1,409 ราย 
ป่วย 15 ราย ส่งตอ่โรงพยาบาล 2 ราย  2) โครงการตรวจสุขภาพเบือ้งตน้แก่เยาวชนเขา้ค่ายค าสอน 
ภาคฤดูรอ้น  3) โครงการ ออกหน่วยแพทยเ์คลื่อนทีท่างไกล ในเขตสงัฆมณฑลราชบุรี  4) โครงการ เยีย่มเยยีนผูสู้งอายุ 

และผูป่้วยทีอ่ยู่ตามชมุชน  5) โครงการจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบัการดูแล ส่งเสรมิสุขภาพ การป้องกนัโรคต่างๆ   
6) โครงการแสวงหาเชือ้เชญิเยาวชนทีเ่ป็นบคุลากรสาธารณสุขและดา้นอื่นๆทีเ่ป็นผูม้นี ้าใจด ีมาเป็นสมาชกิคาทอลกิเวชบุคคลฯ   
7) โครงการร่วมเขา้เงยีบฟ้ืนฟูจติใจและประชมุใหญ่สามญัประจ าปีกบัสมาชกิชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย   
8) โครงการเขา้เงยีบฟ้ืนฟูจติใจสมาชกิชมรมเวชบุคคลคาทอลกิ สงัฆมณฑลราชบุร ีปีละ 3 ครัง้  9) โครงการร่วมเป็นกรรมการ 
และประชมุคณะกรรมการเวชบุคคล คาทอลกิแห่งประเทศไทย ปีละ 4 ครัง้  10) โครงการประชมุกรรมการและสมาชกิชมรม 
เวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลราชบุร ีปีละ 4 ครัง้  บทเรยีนในการด าเนินงานโครงการหรอืกจิกรรม :- 
1.  ความแตกต่างของบคุลกิ ความคดิและความสามารถของแต่ละบุคคล คอื ความ
ร ่ารวยแห่งพระพรของพระเป็นเจา้ทีม่อบใหก้บัเรา  2. ความสุขจากการด าเนินงาน คอื 
ความสขุของการทีเ่ราไดใ้ห ้ไดแ้บ่งปัน ไม่ใชค่วามสุขจากการทีเ่ราไดร้บัแต่เพยีง 
อย่างเดยีว  3. การแบ่งปันสิง่ทีเ่รา “เป็น”  มคีณุค่ามากวา่การแบ่งปันสิง่ทีเ่รา “ม”ี   
4. “เยาวชน” เปรยีบดงัพลงัของสายลม ซึ่งเมือ่ท างานร่วมมอืกบัสมาชกิผูใ้หญ่ทีม่ปีระสบการณ์ ทีเ่ปรยีบกบัคนถอืหางเสอื  
กส็ามารถพาใหเ้รอืของชมรมเวชบุคคลฯ เดนิหน้าไปในทศิทางทีถู่กตอ้ง   5. ทุกสิง่ทีเ่กดิขึน้ไมว่า่
จะเป็นความส าเรจ็ ความลม้เหลว ความสขุ ความทุกข ์ลว้นแลว้แต่เป็นน ้าพระทยัของพระ เรามี

หน้าทีท่ีจ่ะตอ้งเรยีนรูน้ ้าพระทยันัน้ 
ยอมรบัและร่วมมอืกบัพระเป็นเจา้ 
ในแผนการของพระองค ์แมห้ลายๆ 
ครัง้ เราอาจจะไม่เขา้ใจกต็าม ... 

สงัฆมณฑลเชียงใหม่สงัฆมณฑลเชียงใหม่สงัฆมณฑลเชียงใหม่   
                                                     น าโดย นายแพทยเ์ดชา คูวฒุยากร ประธานเวชบุคคลฯ 
                                         คุณประภา วงศจ์อมพร ผูป้ระสานงาน และคณะกรรมการเวชบุคคลฯ  

จดัโครงการ/ กจิกรรมตามแผนยทุธศาสตร ์ของพระศาสนจกัร ปี ค.ศ.2016 
1)  ร่วมฟ้ืนฟูจติใจและประชมุใหญ่ชมรมเวชบคุคลคาทอลกิฯประจ าปี   
2)  เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลกิฯ  3) ประชมุกรรมการ 
เวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลทุก 4 เดอืน   4) ออกหน่วยบรกิารสุขภาพ 
เบือ้งตน้  5) รณรงคล์ดเหลา้ งดบุหรี ่เป็นการพลกีรรมในเทศกาลมหาพรต 
ตลอดปี (ทุกเพศทุกวยั)  6) จดัท าสื่อเผยแพร่ / ประชาสมัพนัธก์จิกรรม 

  งานเวชบุคคลฯเชยีงใหม่ ทาง E-Newsletter แผนกสุขภาพอนามยั / ไลน์ 
  กลุ่ม / เฟสบุ๊คสงัฆมณฑล / Email  บทเรยีนในการด าเนินงานโครงการหรอื 
  กจิกรรม 1. ยงัขาดการท าใหเ้วชบุคคลคาทอลกิเหน็คุณค่าของการมาเป็น                                
  ส่วนหนึ่งของชมรม  2. คนรุ่นใหม่ส่วนหนึ่งมจีติตารมณ์ในการรกั รบัใช ้แต่มเีวลาจ ากดัจงึไม่

สามารถเขา้ร่วมงานไดส้ม ่าเสมอ  3. การขาดงบประมาณ เป็นส่วนหนึ่งทีท่ าใหก้ารด าเนินงานไม่คลอ่งตวั ... 

สงัฆมณฑลสุราษฎรธ์านีสงัฆมณฑลสุราษฎรธ์านีสงัฆมณฑลสุราษฎรธ์านี   
 คณะกรรมการกลุ่มเวชบุคคลฯ จดัโครงการ/ กจิกรรมตามแผนยุทธศาสตรข์อง 
พระศาสนจกัร ปี ค ค.ศ.2016  1) จดักจิกรรมออกหน่วยตรวจสุขภาพเบือ้งตน้ ตรวจวดัความดนัโลหติ ใหค้วามรู ้ใหค้ าปรกึษา   

 แนะน าดา้นสุขภาพ  2) เยีย่มเยยีนใหก้ าลงัใจ และมอบของใชท้ีจ่ าเป็นแก่ผูป่้วย และผูสู้งอายทุี ่  
 เจบ็ป่วยทัง้ทีบ่า้นและโรงพยาบาล   3) จดักจิกรรมวนัผูป่้วยสากล  
 4) ใหก้ารอภบิาลดูแลอ านวยความสะดวกแก่ผูสู้งอายุและผูร้่วมจารกิแสวงบุญ  
 เป็นตน้.  

 กลุ่มเวชบคุคลคาทอลิกอาสนวิหารวดัแม่พระประจกัษ์เมืองลรูด์ 

     

   น าโดย อาจารยอ์รพนิ แสงสวา่ง ประธานชมรมเวชบุคคลฯ และคณะกรรมการ    
   จดัโครงการ/ กจิกรรมตามแผนยุทธศาสตร ์ของพระศาสนจกัร ปี ค ค.ศ.2016   
   1) บรกิารตรวจสุขภาพ ดูแลดา้นสุขภาพแกผู่ต้อ้งขงั ชว่ยเหลอืผูทุ้พพลภาพ    
   ผูป่้วยตดิเตยีง   2) โครงการโรงเรยีนสรา้งสขุผูสู้งวยัเทศบาลนครสวรรค ์  

3) โครงการแบ่งปันความรกั  4) โครงการออกก าลงักายดว้ยร าวงยอ้นยุคเพื่อสขุภาพ             
บทเรยีนในการด าเนินงานโครงการหรอืกจิกรรม  สมาชกิชมรมฯ ส่วนใหญ่มอีายุมากขึน้ และพืน้ที่ 
ความรบัผดิชอบกวา้งถงึ 13 จงัหวดั การเดนิทางไมส่ะดวก ท าใหไ้ม่สามารถร่วมท ากจิกรรมได ้แกไ้ขโดยขอความร่วมมอืจาก
บุคคลจติอาสาและองคก์รบ าเพญ็ประโยชน์เพื่อสงัคม .. 

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสงัฆมณฑลเชียงใหม่ 

สงัฆมณฑลนครสวรรค์สงัฆมณฑลนครสวรรค์สงัฆมณฑลนครสวรรค ์    ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสงัฆมณฑลนครสวรรค ์



เครือข่ายผู้สูงอายุคาทอลิกเครือข่ายผู้สูงอายุคาทอลิกเครือข่ายผู้สูงอายุคาทอลิก   

คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สงูอายุคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สงูอายุคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สงูอาย ุ  

        คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพ่ือผูสู้งอายุ (แผนกสุขภาพอนามยั)  
จดัประชมุคณะอนุกรรมการฯ ครัง้ที ่4/2019  เมื่อวนัพุธที ่18 กนัยายน 2019                               
ณ ศนูยอ์ภบิาลคามลิเลยีน ลาดกระบงั  น าโดย  คุณพ่อไพรชั ศรปีระเสรฐิ 
ผูช้ว่ยกรรมาธกิารฝ่ายสงัคม (Caritas Thailand) อ านวยการแผนกสุขภาพอนามยั ร่วมดว้ย คุณพ่อวโิรจน์ นนัทจนิดา ประธาน 
คณะอนุกรรมการฯ ผูแ้ทนเครอืขา่ยผูสู้งอายุระดบัสงัฆมณฑลฯ 11 มสิซงั เขา้ร่วมฯรวม 24 ท่าน กอ่นประชมุ.คณะอนุกรรมการ 
ร่วมไตร่ตรองสาสน์ของสมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรานซสิ ในโอกาสวนัเพื่อคนยากจนสากล ครัง้ที ่3 .. 
สรุปประเดน็จากทีป่ระชมุฯ :- + รบัทราบผลการด าเนินงานผูสู้งอายุระดบัเครอืขา่ยฯ ในชว่ง 3 เดอืน 
ทีผ่า่นมา  1) เตรยีมจดัโครงการสมัมนาและประชมุใหญ่สามญัประจ าปี ค.ศ. 2019 ครัง้ที ่16 
หวัขอ้ “ผูสู้งวยั ศษิยพ์ระครสิต ์ชวีติจติ ผูแ้พร่ธรรม 350 ปี พนัธกจิรกัและรบัใช”้  ระหวา่ง 

 วนัองัคารที ่26 -  วนัพฤหสับดทีี ่28 พฤศจกิายน 2019  ณ  
 ศนูยอ์ภบิาลคามลิเลยีน  ลาดกระบงั กรุงเทพฯ + ความพรอ้มการจดังานชมุนุมผูสู้งอายุ  
 คาทอลกิระดบัชาต ิครัง้ที ่15/2020 (ชมรมผูส้งูอายุสงัฆมณฑลจนัทบุร ีเจา้ภาพจดังานฯ)  
 โดยก าหนดจดังานฯ ระหวา่งวนัที ่24 - วนัที ่25 เมษายน 2020  ณ อาคารสรรพปัญญา   
 โรงเรยีนดาราสมุทร ศรรีาชา + พจิารณาปฏทินิกจิกรรมงานผูส้งูอายุระดบัชาต ิปี 2020  
 เพื่อบรรจุลงในแผนกจิกรรมงานผูส้งูอายุระดบัสงัฆมณฑลฯ 

ทัง้ 11 มสิซงั .. ขอขอบคุณ..คณะอนุกรรมการฯทุกท่านทีม่าร่วมประชมุฯตลอดปี 2019  โดย 
พรอ้มเพรยีงกนั ดว้ยความเสยีสละเพื่อ “พนัธกจิรกัและรบัใช”้ ตลอดมา... 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพอัครสังฆมณฑลกรุงเทพอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ   

         แผนกอภิบาลผูส้งูอายอุคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ  น าโดย  คุณพ่อธนนัชยั กจิสมคัร ผูจ้ดัการแผนก และจติตาภบิาล 
งานผูสู้งอายุฯ คุณวรีพงค ์ธาราศลิป์ ประธานคณะกรรมการผูสู้งอายุฯ จดักจิกรรมชมรม/กลุม่ผูสู้งอายุฯระดบัสงัฆมณฑล/เขต  
1) วนัที ่10 กนัยายน 2019   ประชมุคณะกรรมการผูสู้งอายุฯเพือ่  + รายงานกจิกรรมความเคลื่อนไหวของแต่ละเขต  
+ ประเมนิและสรุปการจดังานชมุนุมผูสู้งอายุ อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ + สรุปเงนิโครงการจติอาสาวนัละบาทชว่ยงานผูสู้งอาย ุ 
ปี 2019  + ตดิตามความคบืหน้าการจดัเตรยีมงานสมัมนาและฟ้ืนฟูจติใจคณะกรรมการผูสู้งอายุอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  
ทีจ่ะจดัขึน้ใน วนัที ่24 - 26 ตุลาคม 2019 ณ Villa Reina รสีอรท์ เขาใหญ่ + จดัท าโครงการปี 2020/2563 

 2) วนัที ่24 - 26 ตุลาคม 2019 จดัเตรยีมงานสมัมนาและฟ้ืนฟูจติใจ    
 คณะกรรมการผูสู้งอายุ อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  เริม่กจิกรรมดว้ย :-   
 + วจนพธิกีรรมเปิดโดย  คุณพ่อธนนัชยั กจิสมคัร 
 + แบ่งปันการจดัตัง้กลุม่ BEC โดย  
    คุณครูรตันา กจิชลววิฒัน์  + สวดสายประค า 

ร่วมกนั โอกาสเดอืนแมพ่ระลูกประค า + ประชมุคณะกรรมการผูสู้งอายุ อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ  
 ครัง้ที ่5/2019  + รายงานความเคลือ่นไหว กจิกรรมทีท่ าแต่ละเขต  
 + ตดิตามโครงการจติอาสาหาทุนชว่ยงานผูสู้งอายุระดบัชาตแิละ  
 กองทนุผูสู้งอายุ อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ  + เตรยีมคดิรูปแบบ   
 การแสดง และเวลาซ้อม เพือ่เตรยีม แสดงในงานชมุนุมระดบัชาต ิ..   
 วนัที ่25 ตุลาคม 2019   เทศน์และแบ่งปัน หวัขอ้ “การด าเนนิชวีติ 

ครสิตชนควรเป็นอย่างไรในยคุปัจจุบนั” วทิยากรโดย พระสงัฆราชยอแซฟ ชศูกัดิ ์สริสิทุธิ ์   และ 
หวัขอ้ “ชวีติคุณพ่อนิโคลาส บุญเกดิ กบังานแพร่ธรรม” โดย คุณพ่อประสทิธิ ์ใหม่เพยีรวงศ ์ 
วนัที ่26 ตุลาคม 2019   พธิบีูชาขอบพระคุณ แสวงบุญ ณ วดันกับุญยอแซฟ บา้นหนั ....  
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  ชมรมผูส้งูอายคุาทอลิกสงัฆมณฑลเชียงใหม่  
น าโดย คุณทศันีย ์ทุมกานนท ์ประธานชมรมผูสู้งอาย ุ                    

  คุณประภา วงศจ์อมพร ผูป้ระสานงานฯ และ คณะกรรมการผูสู้งอายุฯ    
  จดังานชมุนุมผูสู้งอายุคาทอลกิสงัฆมณฑลเชยีงใหม ่ หวัขอ้ " 350ปี   
  มสิซงัสยาม 60 ปีแห่งพระพรมสิซงัเชยีงใหม่ สู่การฟ้ืนฟูชวีติครสิชน "  
  เมื่อวนัที ่4 - 5 ตุลาคม 2019  ณ ศนูยม์สิซงัคาทอลกิเชยีงใหม่  โดยม ี       
  พระสงัฆราชฟรงัซสิเซเวยีรว์รีะ อาภรณ์รตัน์ เป็นประธานใน  
  พธิบีูชาขอบพระคุณ และพธิมีอบใบประกาศเกยีรตคิุณแก่ผูสู้งอายุ  
  ตวัอย่าง รวม 14 ท่าน และลูกกตญัญู รวม 12 ท่าน .. 
  คุณพ่อไพรชั ศรปีระเสรฐิ ผูอ้ านวยการแผนกสุขภาพอนามยั วทิยากร 

ใหค้วามรูห้วัขอ้ “ท าอยา่งไรเพื่อชวีติของเราจะไดม้คีวามสขุ” คณะกรรมการฯขอขอบคุณ..                      
คุณพ่อศราวธุ แฮทู จติตาภบิาลผูส้งูอายุฯ คุณพ่อทุกองค ์ 
ซสิเตอร ์คณะกรรมการ  และ นายแพทยเ์ดชา คูวฒุยากร 
ประธานชมรมเวชบุคคลฯสงัฆมณฑเชยีงใหม่ ใหค้วามรูใ้นการ 
ดูแลสุขภาพฯ และจดัหน่วยใหบ้รกิารตรวจสุขภาพแก่ผูร้่วมงานฯ  

        คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพ่ือผูสู้งอายุ (แผนกสุขภาพอนามยั)  
จดัประชมุคณะอนุกรรมการฯ ครัง้ที ่4/2019  เมื่อวนัพุธที ่18 กนัยายน 2019                               
ณ ศนูยอ์ภบิาลคามลิเลยีน ลาดกระบงั  น าโดย  คุณพ่อไพรชั ศรปีระเสรฐิ 
ผูช้ว่ยกรรมาธกิารฝ่ายสงัคม (Caritas Thailand) อ านวยการแผนกสุขภาพอนามยั ร่วมดว้ย คุณพ่อวโิรจน์ นนัทจนิดา ประธาน 
คณะอนุกรรมการฯ ผูแ้ทนเครอืขา่ยผูสู้งอายุระดบัสงัฆมณฑลฯ 11 มสิซงั เขา้ร่วมฯรวม 24 ท่าน กอ่นประชมุ.คณะอนุกรรมการ 
ร่วมไตร่ตรองสาสน์ของสมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรานซสิ ในโอกาสวนัเพื่อคนยากจนสากล ครัง้ที ่3 .. 
สรุปประเดน็จากทีป่ระชมุฯ :- + รบัทราบผลการด าเนินงานผูสู้งอายุระดบัเครอืขา่ยฯ ในชว่ง 3 เดอืน 
ทีผ่า่นมา  1) เตรยีมจดัโครงการสมัมนาและประชมุใหญ่สามญัประจ าปี ค.ศ. 2019 ครัง้ที ่16 
หวัขอ้ “ผูสู้งวยั ศษิยพ์ระครสิต ์ชวีติจติ ผูแ้พร่ธรรม 350 ปี พนัธกจิรกัและรบัใช”้  ระหวา่ง 

 วนัองัคารที ่26 -  วนัพฤหสับดทีี ่28 พฤศจกิายน 2019  ณ  
 ศนูยอ์ภบิาลคามลิเลยีน  ลาดกระบงั กรุงเทพฯ + ความพรอ้มการจดังานชมุนุมผูสู้งอายุ  
 คาทอลกิระดบัชาต ิครัง้ที ่15/2020 (ชมรมผูส้งูอายุสงัฆมณฑลจนัทบุร ีเจา้ภาพจดังานฯ)  
 โดยก าหนดจดังานฯ ระหวา่งวนัที ่24 - วนัที ่25 เมษายน 2020  ณ อาคารสรรพปัญญา   
 โรงเรยีนดาราสมุทร ศรรีาชา + พจิารณาปฏทินิกจิกรรมงานผูส้งูอายุระดบัชาต ิปี 2020  
 เพื่อบรรจุลงในแผนกจิกรรมงานผูส้งูอายุระดบัสงัฆมณฑลฯ 

ทัง้ 11 มสิซงั .. ขอขอบคุณ..คณะอนุกรรมการฯทุกท่านทีม่าร่วมประชมุฯตลอดปี 2019  โดย 
พรอ้มเพรยีงกนั ดว้ยความเสยีสละเพื่อ “พนัธกจิรกัและรบัใช”้ ตลอดมา... 

         แผนกอภิบาลผูส้งูอายอุคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ  น าโดย  คุณพ่อธนนัชยั กจิสมคัร ผูจ้ดัการแผนก และจติตาภบิาล 
งานผูสู้งอายุฯ คุณวรีพงค ์ธาราศลิป์ ประธานคณะกรรมการผูสู้งอายุฯ จดักจิกรรมชมรม/กลุม่ผูสู้งอายุฯระดบัสงัฆมณฑล/เขต  
1) วนัที ่10 กนัยายน 2019   ประชมุคณะกรรมการผูสู้งอายุฯเพือ่  + รายงานกจิกรรมความเคลื่อนไหวของแต่ละเขต  
+ ประเมนิและสรุปการจดังานชมุนุมผูสู้งอายุ อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ + สรุปเงนิโครงการจติอาสาวนัละบาทชว่ยงานผูสู้งอาย ุ 
ปี 2019  + ตดิตามความคบืหน้าการจดัเตรยีมงานสมัมนาและฟ้ืนฟูจติใจคณะกรรมการผูสู้งอายุอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  
ทีจ่ะจดัขึน้ใน วนัที ่24 - 26 ตุลาคม 2019 ณ Villa Reina รสีอรท์ เขาใหญ่ + จดัท าโครงการปี 2020/2563 

 2) วนัที ่24 - 26 ตุลาคม 2019 จดัเตรยีมงานสมัมนาและฟ้ืนฟูจติใจ    
 คณะกรรมการผูสู้งอายุ อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  เริม่กจิกรรมดว้ย :-   
 + วจนพธิกีรรมเปิดโดย  คุณพ่อธนนัชยั กจิสมคัร 
 + แบ่งปันการจดัตัง้กลุม่ BEC โดย  
    คุณครูรตันา กจิชลววิฒัน์  + สวดสายประค า 

ร่วมกนั โอกาสเดอืนแมพ่ระลูกประค า + ประชมุคณะกรรมการผูสู้งอายุ อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ  
 ครัง้ที ่5/2019  + รายงานความเคลือ่นไหว กจิกรรมทีท่ าแต่ละเขต  
 + ตดิตามโครงการจติอาสาหาทุนชว่ยงานผูสู้งอายุระดบัชาตแิละ  
 กองทนุผูสู้งอายุ อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ  + เตรยีมคดิรูปแบบ   
 การแสดง และเวลาซ้อม เพือ่เตรยีม แสดงในงานชมุนุมระดบัชาต ิ..   
 วนัที ่25 ตุลาคม 2019   เทศน์และแบ่งปัน หวัขอ้ “การด าเนนิชวีติ 

ครสิตชนควรเป็นอย่างไรในยคุปัจจุบนั” วทิยากรโดย พระสงัฆราชยอแซฟ ชศูกัดิ ์สริสิทุธิ ์   และ 
หวัขอ้ “ชวีติคุณพ่อนิโคลาส บุญเกดิ กบังานแพร่ธรรม” โดย คุณพ่อประสทิธิ ์ใหม่เพยีรวงศ ์ 
วนัที ่26 ตุลาคม 2019   พธิบีูชาขอบพระคุณ แสวงบุญ ณ วดันกับุญยอแซฟ บา้นหนั ....  

สังฆมณฑลราชบุรีสังฆมณฑลราชบุรีสังฆมณฑลราชบุรี   

        ชมรมผูส้งูอายคุาทอลิกสงัฆมณฑลราชบุรี น าโดย คุณพ่อประสทิธิ ์รุจริตัน์ 
จติตาภบิาลงานผูสู้งอายุฯ อาจารยเ์ชษฐ ชาวนาแกว้ ประธานชมรมผูส้งูอายุฯ ร่วมดว้ย  
อาจารยธ์ญัญา ศโิรรตันธญัโชค ผูป้ระสานงานชมรมฯ และคณะกรรมการผูสู้งอายุ 
ระดบัสงัฆมณฑลราชบุร ี โรงเรยีนศษิยพ์ระครสิต ์ชมรมผูสู้งอายุสงัฆมณฑลราชบุร ี
จดักจิกรรมการเรยีนรู ้ครัง้ที ่4/2019 หวัขอ้ "จารกิแสวงบุญตาม รอยเทา้ธรรมฑูต" เมือ่วนัที ่14 พฤศจกิายน 2019  ณ 
สกัการะสถานบุญราศ ีนิโคลาส บุญเกดิ กฤษบ ารุง อ.สามพราน จ.นครปฐม  .. โดยในชว่งเชา้ไดร้บัการตอ้นรบัอยา่งอบอุน่ 
จากกลุม่ผูสู้งอายุวดันกับุญเปโตร สามพราน . สมาชกิโรงเรยีนศษิยพ์ระครสิต ์รบัฟังการบรรยาย "ประวตัศิาสตร ์350 ปี 
มสิซงัสยามและแบบอยา่งการแพร่ธรรมของท่านบุญราศบีุญเกดิ กฤษบ ารงุ" โดย คุณพอ่อนุสรณ์ แกว้ขจร  

 จติตาธกิารสกัการะสถาน  พระสงัฆราชยอหน์ บอสโก ปัญญา กฤษเจรญิ  
 ไดใ้หเ้กยีรตเิป็นประธานพธิบีูชาขอบพระคุณ ....ขอพรเป็นพเิศษโอกาส  
 สมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรานซสิ เสดจ็เยอืนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ  
 วนัที ่20 - 23 พฤศจกิายน 2019   มสีมาชกิโรงเรยีนศษิยพ์ระครสิต ์   
 ชมรมผสู้งอายุสงัฆมณฑลราชบุร ี54 ท่าน จาก 11 วดั น าโดย   
 ประธานชมรมผูสู้งอายุฯ และแกนน าผูสู้งอายุวดันกับุญเปโตร สามพราน 8 ท่าน น าโดย 

คุณป้าเรณู กจิประชมุ และ ท่านวไลพร กฤษณา เขา้ร่วมพธิรีวมทัง้สิน้ 62 ท่าน  นอกจากนี้ยงัมกีารพบปะ แบ่งปัน 
ประสบการณ์การประกาศขา่วด ีโดยแกนน าผูส้งูอายุ วดันกับุญเปโตร สามพราน และรบัประทานอาหารร่วมกนั กอ่นทีจ่ะ 
แยกยา้ยกนั.. เดนิชมนิทรรศการ 350 ปีมสิซงัสยาม และเดนิทางกลบั ซึ่งจากการเทศน์แบ่งปันของ 
พระสงัฆราชยอหน์ บอสโก ปัญญา และการเขา้ร่วมกจิกรรมครัง้นี้ ผูสู้งอายุ สมาชกิโรงเรยีนชมุชน 
ศษิยพ์ระครสิต ์ไดก้ าหนดขอ้ตัง้ใจร่วมกนัเพือ่น าไปสู่การปฏบิตัใินชวีติประจ าวนัในครอบครวัและชมุชนวดั 
ทีต่นเองสงักดัอยู่ ตลอดเดอืนพฤศจกิายน นี้ คอื "เราจะยอมเป็นเครือ่งมอืของพระเจา้ในการประกาศขา่วด ี
โดยท าหน้าทีเ่ป็นศษิยพ์ระครสิต ์ศษิยธ์รรมฑูต" พรอ้มทัง้นดัหมายการร่วมกจิกรรมการเรยีนรูค้รัง้ที ่5 
หวัขอ้"กจิเมตตาบา้นสทิธดิาศนูยพ์ฒันาการเดก็พกิาร" และประชมุสงัสรรคค์ณะกรรมการชมรมผูสู้งอายุ 
สงัฆมณฑลราชบุร ีในวนัที ่18 ธนัวาคม 2019 ... 

สังฆมลฑลเชียงใหม่ 



สังฆมณฑลท่าแร่ฯ สังฆมณฑลท่าแร่ฯ สังฆมณฑลท่าแร่ฯ    

สังฆมณฑลเชียงรายสังฆมณฑลเชียงรายสังฆมณฑลเชียงราย   

สังฆมณฑลอุบลราชธานีสังฆมณฑลอุบลราชธานีสังฆมณฑลอุบลราชธาน ี  

                            ชมรมผูส้งูอายคุาทอลิกสงัฆมณฑลเชียงราย น าโดย                                                    
                          คุณพ่อเอกชยั ผลวารนิทร ์ผูอ้ านวยการฝ่ายสงัคม / จติตาภบิาล                        
         งานผูสู้งอายุฯ คุณภกัด ีชาวแพรกน้อย ประธานชมรมผูสู้งอายุฯ 
เชยีงราย         คุณพ่อไพรชั ศรปีระเสรฐิ ผูอ้ านวยการแผนกสุขภาพอนามยั มาพบปะ 
เยีย่มเยยีน ใหก้ าลงัใจ ในโอกาสประชมุกลุ่มผูส้งูอายุ และเวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลเชยีงราย 

มกีจิกรรม + กลุ่มผูสู้งอายุเมอืงพานไปเยีย่มศนูยค์าทอลกิ 
เชยีงของ .. + คุณพ่อเอกชยั ผลวารนิทร ์น าสามเณรคณะ 
คามลิเลยีน และสตับุรุษวดันกับุญคามลิโล เยีย่มผูป่้วย พรอ้มมอบอาหาร ผลไมแ้ละ 
ของใชท้ีจ่ าเป็น ..                      

                                                                      ชมรมผูส้งูอายคุาทอลิกอคัรสงัฆมณฑลท่าแร่ฯ  
                                                  น าโดย คุณพ่อเทพณรงค ์พุดษา จติตาภบิาลงานผูส้งูอายอุคัรสงัฆมณฑลทา่แร่ฯ 
                                                  อาจารยส์ุ่ม บุญแฮด ประธานชมรมผูสู้งอายุฯ และ คณะกรรมการชมรมผูส้งูอายุฯ   
จดัโครงการวนัรวมพลงัผูสู้งอาย ุหวัขอ้ “ศษิยพ์ระครสิต ์สบืสานวถิชีวีติแห่งความเชือ่ 350 ปี พนัธกจิรกั รบัใช”้  
ณ อาสนวหิารอคัรเทวดามคีาแอลทา่แร่ จ.สกลนคร เมือ่วนัเสารท์ี ่5 ตุลาคม 2019  โดย  
    พระอคัรสงัฆราชหลุยส ์จ าเนียร สนัตสิุขนิรนัดร ์เป็นประธาน   
 พธิบีูชาขอบพระคุณ พธิมีอบใบเกยีรตบิตัรผูสู้งอายุตวัอย่าง และ 
 ลูกกตญัญูระดบัสงัฆมณฑล และใบเกยีรตบิตัรเชดิชเูกยีรตผิูสู้งอายุ 
 ทีม่อีายุ 90 ปีขึน้ไป โอกาสนี้ คุณพ่อวโิรจน์ นนัทจนิดา ประธานคณะอนุกรรมการฯและคณะกรรมการ 
 ผูสู้งอายุระดบัชาต ิไปเยีย่มใหก้ าลงัใจผูสู้งอายุ ร่วมออกหน่วยบรกิารตรวจสุขภาพกบักลุ่มเวชบุคคลฯ 
 ของสงัฆมณฑลฯ การจดังานครัง้มพีระสงฆ ์คณะนกับวช ผูสู้งอายุ เขา้ร่วมงานประมาณ 800 คน.. 

                                                                                         น าโดย คุณพ่อประดบัสนิ ดว้งทอง ผูอ้ านวยการ 
แผนกสงัคม  จติตาภบิาลงานผูสู้งอายุสงัฆมณฑลอุบลราชธานี  คุณสาโรจน์ ประกอบกจิ  
ประธานชมรมผฯ และคณะกรรมการ จดัโครงการประชมุสมัมนาเครอืขา่ยชมรมผูสู้งอาย ุ 

 สงัฆมณฑลอุบลราชธาน ีปี 2019  เมือ่วนัที ่23 ตุลาคม 2019  
 ณ ศนูยอ์ภบิาลสงัฆมณฑลฯ อ.วารนิช าราบ จ.อุบลราชธานี   
โอกาสนี้.. คุณพ่อวโิรจน์ นนัทจนิดา ประธานคณะอนุกรรมการฯ  
 คุณธนนัทฉ์าย สวติตน์นัทชยั กรรมการฯผูสู้งอายุระดบัชาต ิ 
 ไปเยีย่มใหก้ าลงัใจ/ชีแ้จงท าความเขา้ใจโครงการจติอาสาหาทนุชว่ยงานผูส้งูอายุ ใหก้บัผูสู้งอายุ 
 พระสงัฆราชฟิลปิ บรรจง ไชยรา เป็นประธานพธิปิีดการประชมุฯ  
 พธิมีอบใบประกาศเกยีรตคิุณ ใหแ้ก่ผูสู้งอายคุาทอลกิและลูกกตญัญูต่อ 
 บุพการรีะดบัสงัฆมณฑลฯ ..ในระหวา่งการประชมุสมัมนาฯชมรม/กลุ่ม   
 เวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑล ร่วมใหบ้รกิารตรวจสุขภาพแก่ผูสู้งอายุ  

                                  ทีม่าร่วมงานประชมุสมัมนาฯในครัง้นี้ ..  
 
  

 ชมรมผูส้งูอายคุาทอลิกสงัฆมณฑลอบุลราชธานี  



-   

   สังฆมณฑลนครราชสีมาสังฆมณฑลนครราชสีมาสังฆมณฑลนครราชสีมา   

สังฆมณฑลอุดรธานีสังฆมณฑลอุดรธานีสังฆมณฑลอุดรธาน ี                                      ชมรมผูส้งูอายคุาทอลิกสงัฆมณฑลอดุรธานี 
                                        น าโดย คุณพ่อรงัสรรค ์ภานุรกัษ์ จติตาภบิาลงานผูสู้งอายุฯ 
 สงัฆมณฑลอุดรธานี  ออกเดนิไปส่งศลีมหาสนทิใหก้บัผูสู้งอายุทีไ่ม่แขง็แรงและผูพ้กิารทีไ่ม่สามารถ 
                         มาเขา้ร่วมมสิซาทีว่ดัไดต้ามปกต ิลูกวดัพระวสิุทธวิงศ ์ในหมู่ 1 และ 2   
      บา้นโพนสูง 40 กวา่คน ส่วนใหญ่มปัีญหาสุขภาพดว้ยโรคไม่ตดิต่อ เชน่                              
                โรคความดนั เบาหวาน ไต ชราภาพ ขอพระเจา้ทรงอวยพรทุกๆคน ... 

                                                                      ชมรมผูส้งูอายคุาทอลิกอคัรสงัฆมณฑลท่าแร่ฯ  
                                                  น าโดย คุณพ่อเทพณรงค ์พุดษา จติตาภบิาลงานผูส้งูอายอุคัรสงัฆมณฑลทา่แร่ฯ 
                                                  อาจารยส์ุ่ม บุญแฮด ประธานชมรมผูสู้งอายุฯ และ คณะกรรมการชมรมผูส้งูอายุฯ   
จดัโครงการวนัรวมพลงัผูสู้งอาย ุหวัขอ้ “ศษิยพ์ระครสิต ์สบืสานวถิชีวีติแห่งความเชือ่ 350 ปี พนัธกจิรกั รบัใช”้  
ณ อาสนวหิารอคัรเทวดามคีาแอลทา่แร่ จ.สกลนคร เมือ่วนัเสารท์ี ่5 ตุลาคม 2019  โดย  
    พระอคัรสงัฆราชหลุยส ์จ าเนียร สนัตสิุขนิรนัดร ์เป็นประธาน   
 พธิบีูชาขอบพระคุณ พธิมีอบใบเกยีรตบิตัรผูสู้งอายุตวัอย่าง และ 
 ลูกกตญัญูระดบัสงัฆมณฑล และใบเกยีรตบิตัรเชดิชเูกยีรตผิูสู้งอายุ 
 ทีม่อีายุ 90 ปีขึน้ไป โอกาสนี้ คุณพ่อวโิรจน์ นนัทจนิดา ประธานคณะอนุกรรมการฯและคณะกรรมการ 
 ผูสู้งอายุระดบัชาต ิไปเยีย่มใหก้ าลงัใจผูสู้งอายุ ร่วมออกหน่วยบรกิารตรวจสุขภาพกบักลุ่มเวชบุคคลฯ 
 ของสงัฆมณฑลฯ การจดังานครัง้มพีระสงฆ ์คณะนกับวช ผูสู้งอายุ เขา้ร่วมงานประมาณ 800 คน.. 

                                                                                ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก                                                        
สงัฆมณฑลนครราชสีมา  น าโดย คุณพอ่วรีะศกัดิ ์จนัทรงัษ ีจติตาภบิาลผูสู้งอายุ                                                                
คุณวรีะ ธาราสงิห ์ประธานชมรมฯ คุณนภชนก สุรยิชยักุล ร่วมดว้ย คณะกรรมการผูสู้งอายุระดบัสงัฆมณฑลฯ จดักจิกรรม :-  
1)  วนัที ่26 กนัยายน 2019  ศนูยส์งัคมพฒันาฯนครราชสมีา ไดจ้ดัอบรมเชงิปฏบิตักิาร : กระบวนการเกบ็ขอ้มูลในเชงิลกึ / 
การคนืขอ้มูลสู่ชมุชน / การยื่นค าขอรบัรองเป็นองคก์รสาธารณประโยชน์ และการเขยีนโครงการขอรบัเงนิกองทนุส่งเสรมิการ 
จดัสวสัดกิารสงัคม ใหก้บัโรงเรยีนผูส้งูอายุคาทอลกิวดันกับุญเทเรซา โนนแกว้ เพือ่กลุม่ผูสู้งอายุจะไดส้ามารถพฒันาศกัยภาพ 
การเขยีนโครงการเพื่อขอรบัการสนบัสนุนแหลง่ทุนจากภาครฐัและภาคเอกชน  ในการพฒันาคุณภาพชวีติ และปกป้องสทิธ ิ
ของผูอ้ยู่ในภาวะล าบาก โดยเฉพาะผูสู้งอายุ ,คนพกิาร ,ผูย้ากไรใ้นชมุชน อกีทัง้เป็นการส่งเสรมิการพึง่พาตนเองใหก้บักลุม่ 
ผูสู้งอายุและคนในชมุชน ทัง้นี้ไดเ้ชญิ ดร.ปิยนาฏ เสงีย่มศกัดิ ์นกัพฒันาสงัคมช านาญการพเิศษ  จากส านกังานพฒันาสงัคม 
และความมัน่คงของมนุษย ์จงัหวดับุรรีมัย ์มาใหค้วามรูใ้นครัง้นี้ ... 

          

                        

 

2)  วนัที ่8 ตุลาคม 2019 คุณพอ่วรีะศกัดิ ์ จนัทรงัษ ี จติตาภบิาลผูสู้งอายุ ไดม้อบหมายใหเ้จา้หน้าทีล่งเยีย่มเยยีนผูสู้งอายุซึ่ง            
บางท่านเป็นผูพ้กิาร ทีบ่า้นหนองเพชร ต าบลหว้ยหนิ อ าเภอหนองหงส ์จงัหวดับุรรีมัย ์พรอ้มทัง้ไดม้อบพนัธุไ์กไ่ข ่วสัดุและ
อุปกรณ์การเลีย้งไก่ไข ่ซึ่งเป็นการพฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายุและผูพ้กิาร ทัง้นี้เพือ่ใหผู้พ้กิารและผูสู้งอายุ ไดร้บัประทาน 
อาหารทีม่ปีระโยชน์ และสามารถประกอบอาชพีเลีย้งตนเองไดอ้ยา่งยัง่ยนื    
3)  วนัที ่24 ตุลาคม 2019              
ศนูยส์งัคมพฒันาฯนครราชสมีา 
และผูป้ระสานงานผูสู้งอายุลงพืน้ที ่ 
เยีย่มเยยีน โรงเรยีนผูสู้งอายุ
คาทอลกิวดัแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทานโคกปราสาท/ปราสาทพร เพือ่ตดิตามเรื่องการยื่นค าขอรบัรองเป็นองคก์ร
สาธารณประโยชน์  ขณะนี้ทางโรงเรยีนก าลงัอยู่ในข ัน้ตอนรวบรวมขอ้มูลเพือ่การจดัตัง้ และในวนัดงักล่าว ทางโรงเรยีนไดม้ี
กจิกรรมตา่งๆเชน่ ท ากจิกรรมการทกัทายและการไหว ้, แบ่งปันเรื่องราวการถูกโจรปลน้ทีห่มูบ่า้นเมื่อประมาณปี 2500 , 
แบ่งปันการไปเรยีนทีโ่รงเรยีนผูสู้งอายุที ่อบต.ไทยเจรญิ ต.ไทยเจรญิ จ.บุรรีมัย,์ แบ่งปันเรื่องการสวดสายประค าวา่ในแต่ละวนั 
มกีารสวดแบบไหน อย่างไร และผูสู้งอายุไดเ้สนอใหท้างโรงเรยีนจดัหาวทิยากรมาใหค้วามรูเ้รื่องสุขภาพอนามยั และวทิยากร 
พาท ากจิกรรมสนัทนาการ  ตอนเทีย่งทางโรงเรยีนไดจ้ดัอาหารใหผู้สู้งอายุรบัประทานอาหารร่วมกนั และแบ่งสายน าอาหาร   
ไปเยีย่มเยยีนผูส้งูอายุทีต่ดิเตยีง และผูย้ากไรใ้นหมู่บา้น ..                                                                                                                
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สังฆมณฑลจันทบุรีสังฆมณฑลจันทบุรีสังฆมณฑลจันทบุรี   

        ชมรมผูส้งูอายคุาทอลิกสงัฆมณฑลจนัทบุรี  น าโดย 
 คุณพ่อเศกสม กจิมงคล จติตาภบิาลผูสู้งอายุสงัฆมณฑลจนัทบุร ี 
  คุณบุญไทย เอีย่มสะอาด ประธานชมรมผูสู้งอายุฯ         
 คุณวนัทนา เอา้เจรญิ ผูป้ระสานงานฯ ร่วมดว้ย คณะกรรมการเครอืขา่ยชมรมผูสู้งอายุฯจนัทบุร ี  
 จดัประชมุคณะกรรมการด าเนินงาน ครัง้ที ่2/2019 เมื่อวนัที ่11 พฤศจกิายน 2019 ณ หอ้งประชมุ 

ศนูยส์งัฆมณฑลจนัทบุร ีอ.ศรรีาชา จ.ชลบุร ีเพือ่ร่วมด าเนนิโครงการงานชมุนุมผูส้งูอายุคาทอลกิระดบัชาต ิครัง้ที ่15/2020  
เพื่อพจิารณาตดิตามผลความคบืหน้าการด าเนนิงานโครงการฯ + ดา้นสถานทีจ่ดังาน อาหาร/ทีพ่กั 
ของทีร่ะลกึ การรบัรองผูม้าร่วมงานฯจากสงัฆมณฑลทัว่ประเทศ  + แต่งตัง้คณะอนุกรรมการรว่ม 
รบัผดิชอบงานฝ่ายต่างๆ + สรรหาผูสู้งอายุ คาทอลกิตวัอยา่งและลูกกตญัญู สงัฆมณฑลจนัทบุร ี..  

สงัฆมณฑลสรุาษฎรธ์านีสงัฆมณฑลสรุาษฎรธ์านีสงัฆมณฑลสรุาษฎรธ์านี   

 ..       ชมรมผูสู้งอายุวดัหวัไผ ่องคก์รสาธารณประโยชน์  ออกเยีย่ม 
ผูสู้งอายุตดิบา้น-ตดิเตยีง ผูย้ากไร ้ในเขตชมุชนวดั และจดักจิกรรม 
ผูสู้งอายุเขตวดัหวัไผ ่ใหบ้รกิารตรวจสขุภาพ แก่ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมฯ..  

                                       ชมรมผูส้งูอายคุาทอลิกสงัฆมณฑลนครสวรรค ์ 
                           น าโดย มสิสอางค ์สุรพฒัน์ ประธานชมรมผูสู้งอายุฯ 
และคณะกรรมการผูสู้งอายุฯสงัฆมณฑลนครสวรรค ์จดังานชมุนุม 
ผูสู้งอายุระดบัสงัฆมณฑลฯ ปี 2019  และจดัประชมุคณะกรรมการฯ  
เมื่อวนัที ่19 ตุลาคม 2019  ณ หอ้งประชมุ อาสนวหิารนกับุญอนันา 
จ.นครสวรรค ์โดยม ีคุณพ่อวโิรจน์ นนัทจนิดา ประธานคณะอนุกรรมการ 
คาทอลกิเพือ่ผูสู้งอายุ คุณกาญจนา นพแกว้ มาพบปะ เยีย่มใหก้ าลงัใจ .. 

สงัฆมณฑลนครสวรรค์สงัฆมณฑลนครสวรรค์สงัฆมณฑลนครสวรรค ์  

  คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือผู้สูงอายุ 
ขอร่วมในค าภาวนาและก าลังใจกับลูกหลาน 

ขอพระเจ้าทรงเมตตาวิญญาณ เซซีลีอา สมนึก อ้าวเจริญ   

                               ชมรมผูส้งูอายคุาทอลิกสงัฆมณฑลสรุาษฎรธ์านี  น าโดย 
                                                           คุณพ่อประเสรฐิ สมงาม จติตาภบิาลผูสู้งอายุฯ  

       คุณสุธดิา พรหมภกัด ีประธานชมรมผูสู้งอายุฯ    
 ครูชยัรตัน์ ศรสีุวรรณ ผูป้ระสานงานฯ สงัฆมณฑลสุราษฎรธ์านี  
 จดัประชมุคณะกรรมการผูสู้งอายุระดบัสงัฆมณฑล ครัง้ที ่4/2019   
 เมื่อวนัที ่27 กนัยายน 2019 ณ บา้นชมุพาบาล สุราษฎรธ์าน ีมคีณะกรรมการผูส้งูอายุ   
 ระดบัเขต/วดั เขา้ร่วมประชมุฯรวม 13 ท่าน ... 



> ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย :                                                                                                              
วนัที ่วนัที ่วนัที ่262626   ---   272727   ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม 2019    2019    2019       :   จดัฟ้ืนฟูจติใจและประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2019 ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย 
 ณ ศนูย์ฝึกอบรมอาชพีชนบท หนองคาย (ชมรมเวขบุคคลฯสงัฆมณฑลอุดรธาน ีเจา้ภาพฯ)   
> คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพ่ือส่งเสริมงานเอดส ์ : 
วนัที ่วนัที ่วนัที ่191919   ---   202020   พฤศจกิายน พฤศจกิายน พฤศจกิายน 2019 : 2019 : 2019 : จดัประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2019 และ ประชมุคณะกรรมการด าเนนิงานดา้นเอดส ์ 
  ครัง้ที ่3/2019 ณ หอ้งประชมุชัน้ 2 ศูนยอ์ภบิาลคามลิเลยีน ลาดกระบงั กรงุเทพฯ                                             
> คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพ่ือผูส้งูอายุ :  
วนัที ่วนัที ่วนัที ่262626   ---   28 28 28 พฤศจกิายน พฤศจกิายน พฤศจกิายน 2019 : 2019 : 2019 : จดัประชมุใหญ่สามญัประจ าปี ค.ศ.2019 ครัง้ที ่16 หวัขอ้ “ผูส้งูวยั ศษิยพ์ระครสิต ์ชวีติจติ 
                                  ผูแ้พรธ่รรม 350 ปี พนัธกจิรกัและรบัใช”้ ณ หอ้งประชมุใหญ่ ศนูยอ์ภบิาลคามลิเลยีน ลาดกระบงั 
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