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และร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันฉนัพี่นอ้ง          
เปี่ยมด้วยคุณธรรมในความรักของพระเจ้า     

     พันธกิจ     

ส่งเสริมเวชบุคคล เครอืข่ายผู้สูงอายุ เครือขา่ยผู้ติดเชื้อ              
ให้ได้รับการอภิบาล และอุทิศตนรับใช้ปวงชนดา้น      
สุขภาพอนามยั โดยเน้นผู้ยากไร้ตามแบบอย่างพระเยซูเจา้    

   มกราคม มกราคม มกราคม ---   กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ 201920192019   
 

คาทอลิกจัดสมโภชน์วันผู้ป่วยสากล คร้ังที่ 27 คาทอลิกจัดสมโภชน์วันผู้ป่วยสากล คร้ังที่ 27 คาทอลิกจัดสมโภชน์วันผู้ป่วยสากล คร้ังที่ 27    
   ณ เมือง ณ เมือง ณ เมือง KolkataKolkataKolkata   (หรือเมอืงกัลกัตตา เดมิ) ประเทศอินเดยี อยา่งเป็นทางการในนามพระศาสนจักรคาทอลกิ      (หรือเมอืงกัลกัตตา เดมิ) ประเทศอินเดยี อยา่งเป็นทางการในนามพระศาสนจักรคาทอลกิ      (หรือเมอืงกัลกัตตา เดมิ) ประเทศอินเดยี อยา่งเป็นทางการในนามพระศาสนจักรคาทอลกิ       

นับจากเมื่อพฤษภาคม ปี 1993 ซึ่งพระสันตะปาปาจอห์นปอลท่ี 2 ได้ทรงต้ังวันผู้ป่วยสากลขึ้น โดย         
วันดังกล่าวจะตรงกับวันฉลองแม่พระเมืองลูร์ด คือ 11 กุมภาพันธ์ ของทุกปี  จากคร้ังแรกท่ีตั้งวันผู้ป่วย
สากลขึ้น การฉลองวันผู้ป่วยอย่างเป็นทางการประจ าปีของพระศาสนจักรสากล โดยเมืองต่างๆ ได้ถูกเลือก
ให้เป็นสถานท่ี หรือเจ้าภาพในการจัดงาน หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันไป  ส าหรับปี 2019 นี้ ทางคณะผู้จัดงาน
ได้เลือกเมือง Kolkata (หรือ Calcutta) เป็นสถานท่ีจัดงานฉลองนี้ ในระหว่างวันท่ี 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2019 
ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้เน้นท่ีรูปแบบคุณแม่เทเรซาแห่งกัลกัตตา ท่ีเป็นตัวอย่างแห่ง             
ความเมตตารัก ผู้ซึ่งท าให้ความรักท่ีพระทรงมีต่อคนยากจนและผู้ป่วย เห็นเป็นจริงขึ้นมาได้ การจัดงาน   
วันผู้ป่วยสากลในประเทศอินเดียคร้ังนี้เป็นคร้ังท่ีสองแล้ว (โดยมีการจัดวันผู้ป่วยสากลในอินเดีย คร้ังแรกเมื่อ
ปี 2002 ท่ี Vailankanni รัฐ Tamil Nadu) 



    ส าหรับเหตุการณ์ฉลองวันผู้ป่วยสากลในครั้งนี้  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  ทรงแต่งตั้งคณะผู้แทนพระองค ์ใน 
 การมาร่วมฉลองอย่างเป็นทางการคอื ท่านพระคาร์ดินลั แพททริค เดอ โรซารีโอ  
 (H.Em.Patrick Card. D’Rozario) ท่านพระคาร์ดินัล D’Rozario ทรงเป็นประธาน               
 สภาพระสังฆราชแห่งบังคลาเทศ และทรงเป็นสมาชิกในคณะกรรมการของ                             
 Dicastery for Promoting Integral Human Development ด้วย โดยมี                                 
 ท่านพระคาร์ดนิัล K.A Turkson สมณมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนามนษุยชาติ 
 อย่างบูรณาการ (Dicastery for Promoting Integral Human Development)      
 ร่วมมือกับทา่นพระอัครสงัฆราชโทมัส เอด ซาเวีย (H.E.Msgr.Thomas D’Soviea)                                    

พระอัครสังฆราชแห่งกัลกัตตา ในการจัดงานฉลองวันผู้ป่วยสากลในครั้งนี ้  
     การจัดงานฉลองวันผู้ป่วยสากลครั้งนี้ มีการจัดกิจกรรมตา่งๆในระหว่าง 3 วัน คือ 9-10-11 กุมภาพันธ์ 2019                      
ตามที่กลา่วข้างต้นคือ มีกจิกรรมการบรรยายในหัวข้อตา่งๆ เช่น พื้นฐานทางเทวศาสตร์ในเรือ่งพันธกิจในการเยยีวยา 
(Theological  Foundations of Healing Ministry) New Charter for Healthcare Worders กฎบัตรใหม่ส าหรับผู้ที่            
ท างานด้านสขุภาพอนามยั การอภิบาลผู้ป่วยทีเ่ป็นพวกชายขอบ : ผู้ที่อยู่แนวหน้า และการถกูเรียกให้เป็นพยานใน                           
ความเมตตาของพระเป็นเจา้ โดยมี พระอัครสังฆราช Prakash Mallavarapre (ท่านเป็นพระอัครสังฆราช ผู้เป็นประธาน                 
ของแผนกสุขภาพอนามยัภายใต้สภาพระสงัฆราชอินเดยี) ให้การบรรยายถึงการตอบสนองของพระศาสนจักรตอ่เสียง                          
เรียกร้องในบริบทของโลกปัจจุบัน 
    สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ในสารวันผู้ป่วยสากล ครั้งที่ 27 ประจ าปี 2019 พระองค์ไดท้รงกระตุ้นผู้มีความเชื่อ                  
ให้ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความมนี้ าใจดี ความยินดีแห่งการใหด้้วยน้ าใจดี เป็น (ปรอท) เครื่องวัดสุขภาพของครสิตชน  
พระองคย์ังตรัสอกีว่า ผู้ที่ใหก้ารเอาใจใส่ดูแลผู้ป่วย และอุทิศตนเองด้วยความมีน้ าใจดี ซือ่ตรง เหมือนนักบุญคุณแม่เทเรซา       
แห่งกัลกัตตา เป็นผู้ประกาศข่าวดีทา่มกลางผู้ประกาศข่าวดีที่นา่เชื่อถือทีสุ่ดของพระศาสนจักร 
  ในวันที่ 3 ของการจัดงานนี้ คือ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ซึง่เป็นวันตรงกับวันผู้ป่วยสากล ได้มีการจัดพิธีบูชาขอบพระคุณ                   

เฉลิมฉลองวนัผู้ป่วย โดยท่านพระคาร์ดินัล D’Rozario เป็นประธาน ร่วมด้วย พระคารด์ินัล Tusk San  ณ สักการะสถาน  
พระแม่แห่งบันเดล (Basilica of Our Lady of Bandel) ซึ่งในระหว่างพิธีไดจ้ัดให้มีการโปรดศีลเจิมผู้ป่วยแก่ผู้ป่วย                   
จ านวนมากเหมือนที่ได้โปรดศีลเจิมระหว่างบูชาขอบพระคุณ ในระหว่างการเฉลมิฉลองในวันที่ 2 ณ ลานอเนกประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย Francis X’aviour โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผู้ป่วยที่อยู่บนรถเข็นจ านวนมาก 
 จากนัน้ เป็นการปิดงานวันผู้ป่วยสากลประจ าปี ด้วยการขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการจัดงานฉลมิฉลองวันผู้ป่วยสากล             

ในครั้งนี้ และเสกภาพแกะสลกัที่ติด ณ ก าแพงสักการะสถาน เพื่อเป็นที่ระลกึถึงการจดังานเฉลิมฉลองในครั้งนี ้ (ส าหรับ  
ผู้ที่ต้องการข้อมูลตา่งๆที่เกี่ยวขอ้ง สามารถค้นหาไดจ้าก Google โดยใส่ค าว่า “World Day of The Sick 2019 : India” .. 
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    สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ในสารวันผู้ป่วยสากล ครั้งที่ 27 ประจ าปี 2019 พระองค์ไดท้รงกระตุ้นผู้มีความเชื่อ                  
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ผู้ที่ต้องการข้อมูลตา่งๆที่เกี่ยวขอ้ง สามารถค้นหาไดจ้าก Google โดยใส่ค าว่า “World Day of The Sick 2019 : India” .. 

 

  “ท่านท้ังหลายได้รับมาเปล่าๆ....ก็จงให้ไปเปล่าๆ ด้วย” (มธ. 10:8)           
บรรดาพี่น้องชายหญิงทีร่ักทั้งหลาย  

“ท่านทั้งหลายได้รับมาเปล่าๆ....ก็จงให้ไปเปล่าๆ ด้วย” (มธ.10:8)  
ถ้อยค าเหล่านี้คือ ถ้อยค าที่องค์พระเยซูคริสตเจ้าได้ทรงตรัสไว้  
เมื่อครั้งที่พระองค์ทรงส่งบรรดาอัครสาวกออกไปประกาศข่าวดีของ 
พระเจ้า เพื่อท าให้พระอาณาจักรของพระองค์แพร่หลายกระจายไป  
โดยผ่านทางกิจการแห่งความรักแบบให้เปล่านี้ 
 ในโอกาสวนัผู้ป่วยสากลครั้งที่ 27 ซึ่งจะจัดการเฉลิมฉลองในวันที่ 11 กุมภาพนัธ์ ค.ศ.2019 ที่ เมืองกัลกัตตา                
ประเทศอินเดียนี้ พระศาสนจกัร «ในฐานะมารดาของลูกๆ โดยเฉพาะบรรดาผู้เจ็บป่วย»  
ย้ าเตือนเราว่า กจิการแห่งความรกัแบบให้เปล่า แบบเดียวกับที่ชาวสะมาเรยีผู้ใจดไีด้แสดงออกนั้น เป็นแนวทางของ 
การประกาศพระวรสารที่เห็นเป็นรูปธรรมมากที่สุด การดูแลผู้เจ็บป่วยเรียกรอ้งความเป็นมอือาชีพและความอ่อนโยน  
การมีท่าทีของการช่วยเหลือแบบให้เปล่าที่ตอบสนองแบบทันท่วงทีและแบบง่ายๆ เฉกเช่นการโอบกอดอีกบุคคลหนึ่งด้วย 
ความรู้สึกว่าเขาคือ “คนรักของฉัน” 
     ชีวิตคือของประทานจากองค์พระผู้เป็นเจา้ ดังที่ท่านนักบุญเปาโลได้กล่าวว่า “ท่านมีอะไรที่ไม่ได้รับมาหรือ?”  
(1 คร.4:7) เพราะแท้จริงแล้ว นี่คือของประทานจากพระเจ้า ชีวิตมนุษย์ไมส่ามารถถูกลดทอนคุณค่าลงเป็นแค่กรรมสทิธิ์
ส่วนตัวหรือทรัพย์สินส่วนบคุคลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมือ่ต้องเผชิญกับความส าเร็จทางการแพทย์และเทคโนโลยีชีวภาพ
ที่สามารถน าพามนุษย์ใหย้อมจ านนตอ่การล่อลวงของ “ต้นไม้แห่งชีวิต” (ปฐก. 3:24) 
 ท่ามกลางวัฒนธรรมแห่งการสูญเปล่าและความเย็นชา ขา้พเจา้อยากจะชี้ให้พวกทา่นได้เห็นวา่                                      
“ของประทาน” นัน้เป็นกระบวนทัศน์ที่ทา้ทายความเป็นปัจเจกชนและการกระจายตัวทางสงัคมร่วมสมยั เพือ่สนับสนุน
ความสมัพันธใ์หม่และรูปแบบที่แตกต่างของความร่วมมอืกันระหว่างมนุษย์และวัฒนธรรม การเสวนาซึ่งเป็นข้อเรียกร้อง
ของ “ของประทานนี้” ได้เปิดพื้นที่สมัพนัธ์ส าหรับการเจริญเติบโตของมนุษย์และการพัฒนาทีส่ามารถเอาชนะแนวทางการ
รวมพลังอ านาจในสังคม การให้นีม้ีความหมายมากกว่าแค่การให้สิ่งของ ซึ่งมนัหมายถึงการมอบตัวเองซึ่งไม่สามารถลด
คุณค่าลง เป็นเพียงแคก่ารถ่ายโอนทรัพย์สินหรอืวัตถุ “ของประทาน” นี้แตกต่างจากการให้ของขวัญเพราะว่ามนัเป็น
ของขวัญในตัวตนเองและเป็นความปรารถนาทีจ่ะสร้างความสัมพันธ ์เหนอืสิ่งอืน่ใดเลย “ของประทาน” คือการยอมรับ 
ซึ่งกันและกนั ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ขาดไม่ไดข้องความผูกพันทางสังคม ใน “ของประทาน” นี ้มีภาพสะท้อนของความรัก
ขององค์พระผู้เป็นเจ้า ซึ่งมีอยู่ในการเสด็จมาบงัเกิดในโลกนี้ขององค์พระเยซูคริสตเจ้าและในการประทานองค์พระจิตเจ้า 
 มนุษย์ทกุคนเป็นผู้ยากจน มีความปรารถนาและความต้องการ เมื่อเราเกิดมาเราจ าเป็น ต้องได้รับการดูแลโดย 
บิดามารดาของเราเพือ่ที่จะสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ และในทุกช่วงวัยของชีวิต มนษุย์เราก็หลกีหนีไม่พน้ที่จะต้องพึ่ง 
ความช่วยเหลอืจากผู้อื่น มนุษย์เรารับรู้อยู่เสมอถึงข้อจ ากดัของตัวเราแต่ละคน ตอ่หน้าผูค้นและสิ่งต่างๆ ในฐานะที่เรา 
เป็น “สิ่งสร้าง” การยอมรับความเป็นจริงนี้ช่วยเราให้สุภาพถ่อมตนและกระตุ้นเราให้ใช้ชีวิตเป็นหนึ่งเดยีวกัน ซึ่งถือว่า 
เป็นคุณธรรมที่ขาดเสียไมไ่ด้ในการด ารงชีวิตอยู่ในโลกนี้ 

“ สาส์นวันผู้ป่วยสากล ครั้งที่ 27 (11 กุมภาพันธ์ ) ”  
ของ สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส 
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 การยอมรับนี้น าเราให้ด าเนินชีวิตด้วยความรับผิดชอบในการสง่เสริมคุณงามความดทีั้งในระดบัส่วนตัวและส่วนรวม             
ถ้าเพียงเรามองเห็นตัวตนเอง ไม่ใช่แค่เพยีงส่วนหนึ่งของโลกเทา่นั้น แต่ในความสัมพันธ์ฉนัทน์้องพีก่ับบุคคลอื่นๆ เราจะ
สามารถช่วยพัฒนาการสร้างความเป็นหนึ่งเดยีวกันภายในสังคมให้ไปถึงระดับจิตส านึกสาธารณะได้ เราไม่ควรกลัวที่จะ               
คิดว่าตนเองเป็นผู้ขัดสนหรอืต้องอยู่ในภาวะพึ่งพิงผู้อื่น เพราะว่าโดยตัวเราเองแต่ละคนและความพยายามของเราเองแล้ว 
ไม่สามารถที่จะเอาชนะข้อจ ากัดของเราเองได้ ดังนั้นเราจึงไม่ควรกลัวที่จะยอมรับข้อจ ากัดตา่งๆ เหล่านั้น เพราะองค์พระ      
ผู้เป็นเจ้า ในองคพ์ระเยซคูริสตเจ้าเอง “พระองค์ก็ได้ถ่อมองค์ลงรับสภาพดุจทาส เป็นมนษุย์ดุจเรา”  (เทียบ ฟป 2:8) และ
พระองคย์ังคงกระท าเช่นนั้นต่อไป ในความขัดสนของเรา พระองคก์็เสดจ็มาช่วยเหลือเราและมอบของประทานเกินกว่าที่
เราจะจินตนาการได ้
 ในการเฉลมิฉลองสมโภชวันผู้ป่วยสากลที่ประเทศอินเดีย ข้าพเจ้าปรารถนาจะร าลึกถึงด้วยความยินดีและชื่นชม 
ในแบบอย่างของท่านนักบุญคุณแม่เทเรซาแห่งกัลกัตตา บคุคลตัวอยา่งแห่งกิจเมตตารัก ซึง่ท าให้เราเหน็ถึงความรักที่
มองเหน็ไดเ้ป็นรูปธรรมขององค์พระผู้เป็นเจ้าทีม่ีต่อผู้เจ็บป่วยและคนยากจน ดังที่ข้าพเจ้าได้ยนืยันมาแล้วในการสถาปนา      
คุณแม่เทเรซาเป็นนกับุญว่า “ในทกุแง่มุมชีวิตของคุณแม่เทเรซา ท่านเป็นผู้แจกจ่ายพระหรรษทานแห่งเมตตารัก  
ท่านเป็นผู้ที่พรอ้มเสมอส าหรับทุกคน โดยทา่นได้ต้อนรับและปกป้องชีวิตมนุษย์, ผู้ที่ไมม่ีโอกาสได้ถือก าเนดิมา, ผู้ที่ 
ถูกทอดทิ้งและถูกละเลย....คุณแม่เทเรซาได้โนม้ตัวลงต่อหนา้ผู้ที่ถูกทอดทิ้งให้ต้องตายอยู่ข้างถนนโดยมองเหน็ถึงศักดิ์ศรี
ของพระเจ้าในตัวของพวกเขา คุณแม่เทเรซาท าให้เสียงของคุณแม่ไดย้ินไปทั่วในมวลหมู่ผู้มีอ านาจบนแผ่นดนินี้ เพื่อ             
ท าให้พวกเขาตอ้งตระหนกัถึงความผิดของเขาต่ออาชญากรรมที่พวกเขาไดก้่อขึน้ 
....อาชญากรรมเหล่านี้! ต่อปัญหาความยากจนที่พวกเขาได้สร้างขึ้นมา ส าหรับคุณแม่เทเรซาแล้ว ความเมตตากค็ือ 
‘เกลือ’ ซึ่งปรุงแต่งรสชาติของการท างานของคณุแม่ เป็น ‘แสงสว่าง’ ซึ่งฉายแสงในความมดืมดิในชีวิตของหลายๆ คนที่ไม่มี
น้ าตาสักหยดส าหรับร้องไห้ให้กับความยากจนและความทุกข์ทรมานของพวกเขา พันธกิจทีค่ณุแม่เทเรซาไดก้ระท าตาม
แนวชนบทและตามเขตชานเมืองยังคงตราตรึงอยู่กับเราจนถึงทุกวนันี้ เพื่อเป็นประจกัษ์พยานถึงความใกล้ชิด ที่ 
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีต่อผู้ที่ยากจนที่สุดในบรรดาคนยากจนทั้งหลาย” (บทเทศน์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  
4 กันยายน ค.ศ.2016) 
 นักบุญคุณแม่เทเรซาช่วยเราให้เข้าใจว่าบรรทดัฐานเพียงอยา่งเดียวของการกระท าของเราจะต้องเป็นความรักทีไ่ม่ 
นึกถึงตนเองเพื่อมนุษย์ทุกคนโดยไม่แยกแยะความแตกต่างดา้นภาษา, วัฒนธรรม, เชื้อชาตหิรือศาสนา แบบอยา่งของ 
คุณแม่เทเรซายงัคงน าทางเราโดยการเปิดโลกทัศน์แห่งปีติและความหวังส าหรับมนษุยชาติทีต่้องการความเข้าใจและ 
ความออ่นโยน โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับผู้ที่ต้องทนทกุข์ทรมาน “การให้โดยไมห่วังสิ่งใดตอบแทน” คือ แรงกระตุ้นใน 
การด าเนินกจิกรรมต่างๆ ของบรรดาอาสาสมคัร ผู้ซึ่งมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในโลกแหง่สุขภาพอนามัยและผู้ที่ท าให้ 
วิถีจิตตารมณ์แห่งชาวสะมาเรียผู้ใจดีนี้เป็นจริงขึ้นมาอย่างมคีวามหมาย ข้าพเจ้าขอขอบคุณและขอสนับสนุนบรรดา           
องค์กรอาสาสมคัรทั้งหลายที่จดัการด้านการขนส่งและการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย และขอขอบคุณผู้ที่ได้บริจาคโลหิต,                    
บริจาคเนื้อเยื่อและอวยัวะต่างๆ หนึ่งในบทบาทเฉพาะทีก่ารมอียูข่องพวกท่านได้แสดงถึงการดูแลและการมีอยู่ของ            
พระศาสนจักรก็คือ การปกป้องสิทธขิองผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ทีท่นทกุข์ทรมานจากโรคภัย ไข้เจบ็ต่างๆ ที่ต้องได้รับการ              
ดูแลเป็นพิเศษโดยไม่ลืมถึงเรื่องความตระหนักและงานป้องกัน   
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      ส าหรับงานอาสาสมคัรที่กระท าภายในองค์กรด้านสุขภาพอนามัยและการดูแล    
สุขภาพที่บ้าน การให้การสนับสนุน มิติฝ่ายจิตวิญญาณนับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งยวด  
มีบุคคลนับไม่ถ้วนทีก่ าลังเจ็บป่วย, รู้สึกโดดเดีย่ว, เป็นผู้สูงอายุ, มคีวามเปราะบาง                 
ด้านจิตใจหรือร่างกาย ซึ่งได้รับประโยชน์จากการให้บริการของบรรดาอาสาสมคัรเหล่านี ้ 

ข้าพเจา้ขอกระตุ้นให้พวกทา่นยังคงด าเนินกิจกรรมอันเป็นสัญลกัษณ์ของการมอียูข่องพระศาสนจักรในโลกใบนี้ต่อไป              
การเป็นอาสาสมัครคอื การอยู่เปน็เพื่อนใหก้ับผู้หนึ่งผู้ใดซึ่งสามารถจะแบ่งปันความคิดและอารมณ์ส่วนตัวของเขาได ้                          
การฟังด้วยความอดทนของอาสาสมัคร สามารถท าให้ผู้ป่วยก้าวขา้มผ่านจากการเป็นผู้รอรับความช่วยเหลือแบบไร้ความหวัง 
ให้เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมอย่างแข็งขนัในความสมัพนัธ์ ซึ่งสามารถฟื้นฟูให้มคีวามหวังและสรา้งแรงบันดาลใจในการเปิดใจรับ 
การรักษาได้ งานของอาสาสมัคร ส่งต่อคุณค่าแห่งพฤติกรรมและวิถีการด าเนนิชีวิตที่เกิดจากความปรารถนาอย่างลึกซึ้ง 
ที่จะมีน้ าใจ นอกจากนีย้ังเป็นวิธีการดูแลสุขภาพที่มีมนุษยธรรมมากขึ้น 
 มิติของการช่วยเหลอืแบบไม่หวังสิง่ตอบแทนนีค้วรเป็นแรงบันดาลใจให้กับ  องคก์รคาทอลิกทัง้หลายในที่ท างานด้าน
สุขภาพอนามยั เพราะมันเป็นแนวความคิดแหง่พระวรสารที่ท าให้งานของพวกเขามคีุณภาพ ทั้งในพื้นที่ที่ได้ชื่อว่าพัฒนาแล้ว
และในพื้นที่ที่ตอ้งการการพัฒนา องค์กรคาทอลิกทั้งหลายถูกเรียกร้องให้แสดงออกถึงความหมายของ “ของประทาน,  
การให้โดยไมห่วังสิ่งตอบแทนและความรักที่เปน็หนึ่งเดยีวกัน” เพื่อตอบโต้ต่อแนวความคิดเรือ่งการแสวงหาผลก าไรใน 
ด้านราคา, การให้เพือ่ไดก้ลับคืน และการแสวงหาผลประโยชน์ที่ไมไ่ด้มองเหน็ถึงมิติแห่งความเป็นบุคคล 
 ข้าพเจา้ขอให้พีน่้องทกุท่าน ในทกุระดับได้ส่งเสริมวัฒนธรรมของ “การให้โดยไม่หวัง   สิ่งตอบแทนใดๆ และเรื่อง  
ของประทานจากองคพ์ระผู้เป็นเจ้า” นี ้ให้เป็นสิง่จ าเป็นที่ขาดเสยีไม่ได้ในการเอาชนะต่อวัฒนธรรมเรื่องการแสวงหา
ผลประโยชน์และการสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์ องค์กรคาทอลกิด้านสุขภาพอนามัยไม่ควรตกอยู่ในวังวนธุรกิจ แต่ตอ้ง
ปกป้องการดูแลความเป็นบคุคลมากกวา่มีความเห็นแกไ่ด้ทางผลประโยชน์เท่านั้น พวกเรารู้ว่าการมสีุขภาพอนามัยที่ดนีั้น 
คือความสมัพันธก์ัน ซึ่งขึ้นอยูก่ับการมีปฏิสมัพนัธ์กับผู้อื่นและต้องการความไว้วางใจ, มิตรภาพและความเป็นน้ าหนึง่ใจ
เดียวกัน มันเป็นการดีทีจ่ะสามารถมคีวามสขุ “ที่เต็มเปี่ยม” ได้ หากมีการแบ่งปันซึ่งกันและกนั ความชืน่ชมยินดีใน  
“ของประทานทีไ่ด้มาเปล่าๆ” คือ ตัวบ่งชี้แห่งการมีสุขภาพดีของคริสตชน 
 ข้าพเจา้ขอฝากทกุท่านไว้ในพระหัตถ์ของพระนางมารยี์ องค์อุปถัมภ์ของผู้ป่วย (Salus Infirmorum) ขอพระนาง 
ทรงช่วยพวกเราทกุคนให้รู้จักแบ่งปัน “ของประทาน” ที่ได้รับ มานี้ ในจิตตารมณ์แห่งการเสวนาและการต้อนรับ 
ซึ่งกันและกนั ในการด ารงชีวิตฉนัท์พี่นอ้งที่ใหค้วามสนใจต่อความตอ้งการของกันและกัน ในการให้ด้วยใจยินดีและใน 
การเรียนรู้ถึงความยนิดขีองการรับใช้ผู้อื่นโดยไม่นึกถึงตนเอง 
 ข้าพเจา้ขอระลกึถึงทุกท่านด้วยความรักเมตตาในค าภาวนาของข้าพเจ้าเสมอ พร้อมกันนีข้้าพเจ้าขออ านวยพร 
ศักดิ์สิทธิ์มายังพวกท่านทุกคนด้วย 
 

วาติกัน, 25 พฤศจิกายน 2018 
โอกาสสมโภชพระเยซูเจ้า กษัตริย์แห่งสากลจักรวาล    

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส 

(แปลโดย คณะนักบวชคามิลเลยีนประเทศไทย) 

ต่อจากหน้า.. 4 

- 5 - 



 

                                          สาส์นวันผู้ป่วยสากล  
 

                                                                        พีน่้องที่รักในพระคริสตเจ้า                               
                                                                   สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  ทรงมอบสาส์น                  

             โอกาสวันผู้ป่วยสากล ครั้งที่ 27 ในหัวข้อที่ว่า                              
“ท่านทั้งหลายได้รับมาเปล่าๆ....ก็จงให้ไปเปล่าๆด้วย” (มธ.10:8) เพื่อเชิญชวนเราคริสตชนทุกคนให้ตระหนกั            
ถึงบทบาทที่เราทุกคนได้รับมาผา่นทางศีลล้างบาป นั่นคอื หน้าทีก่ารเป็นประกาศกในการประกาศข่าวดีให้แก่มนษุย์                 
ทุกคน นี่เป็นหัวข้อไตร่ตรองส าหรับเราทุกคน ที่จ าเป็นต้องน้อมน าพระด ารัสขององค์พระเยซคูริสตเจ้ามาปฏิบัติใน
ชีวิตของเรา เฉกเช่นเดยีวกับที่บรรดาอัครสาวกได้นอ้มน ามาปฏิบัติในการออกไปประกาศถึงพระอาณาจักรของ                      
พระเจ้าในโลกนี ้

ในโอกาสนี้ พอ่จึงขอเชิญชวนพี่นอ้งครสิตชนทกุคนได้ร่วมกนัพิจารณาสาส์นของสมเดจ็พระสนัตะปาปาเป็น                 
พิเศษ เพื่อเราจะได้ร่วมฉลองวันผู้ป่วยสากลอยา่งมีความหมาย พระพรพเิศษที่เราได้รับตามความเป็นปัจเจกของ                 
แต่ละบุคคล คอื “ของประทาน” จากองค์พระผู้เป็นเจ้า ที่เราได้รับมาแบบเปล่าๆ เพราะพระองค์ทรงรักเราแต่ละคน 
ดังนั้น การดูแลรับใช้เพื่อนพี่นอ้งผู้เจ็บป่วย โดยไม่หวังสิง่ตอบแทนใดๆ คอื การใช้ “ของประทาน” นี้ เพื่อตอบสนอง
ต่อความรกัขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงมีตอ่เราแต่ละคน อกีทั้งยังเป็นการถวายเครื่องบูชาโดยอาศัยชีวิตของเรา                     
แต่ละคนด้วย ซึง่นี่เป็นพนัธกิจที่เราสามารถปฏิบัติตามพระด ารสัขององค์พระเยซูคริสตเจา้ในการประกาศข่าวดีแก ่
ทุกคน เพื่อท าใหทุ้กคนได้ตระหนักวา่ พระอาณาจักรสวรรค์อยูท่่ามกลางพวกเราแล้ว 

คริสตชนทุกคนควรให้ความส าคัญต่อการรับใช้บรรดาผู้เจ็บป่วย โดยเฉพาะการรับใช้เพือ่นพีน่อ้งที่อยู่ชายขอบ 
ของสังคม ผูท้ี่ยังไม่สามารถเขา้ถึงบริการดา้นสขุภาพจากภาครัฐและผู้ที่ถูกทอดทิง้หรือถกูละเลยการเอาใจใสด่้าน
สุขภาพอนามยั โดยขอใหเ้ราใช้พระพรพิเศษตามความสามารถของเราซึ่งเป็น “ของประทาน” จากองค์พระผู้เป็นเจา้ 
นี้ เพื่อรับใช้เพือ่นพี่น้องผู้เจ็บป่วยโดยไมห่วังสิง่ตอบแทนใดๆ เพื่อท าใหพ้วกเขาได้สัมผัสถึงความรักขององค์              
พระผู้เป็นเจ้าที่มีตอ่พวกเขาผ่านทางการรับใช้ของเราทกุคน 
 เพื่อใหก้ารฉลองวันผู้ป่วยสากลในปีนี้ด าเนินไปอย่างมีความหมาย พ่อจึงขอให้ในระหว่างพิธีบชูาขอบพระคุณ
โอกาสฉลองวันผู้ป่วยสากล ควรมกีารโปรดศีลเจิมผู้ป่วยให้กับบรรดาผู้ป่วยและผู้สูงอายุ แต่ควรมีการเตรียมตัวเพื่อ                
เข้าใจความหมายและประสิทธิผลของศีลเจิมผูป่้วยอย่างด ีและขอให้ทุกทา่นได้ออกไปพบปะกับองคพ์ระคริสตเจา้               
ผู้ทรงประทับอยู่ในบรรดาพี่น้องที่ผู้สูงอายุและเจ็บป่วย ซึ่งไมส่ามารถที่จะมาที่วัดได้ ทั้งนี้เพื่อแสดงถึงการเป็น 
ส่วนหนึ่งของพระศาสนจักรทีม่ีพนัธกิจการรับใช้ตามแบบอย่างขององค์พระคริสตเจา้ 
 พ่อขอมีส่วนร่วมเป็นก าลังใจใหก้ับทุกท่าน โดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานในการรับใช้ผู้ป่วยไม่ว่าจะอยู่ในสถานพยาบาล
ของภาครัฐ ภาคเอกชนหรือผู้ที่เป็นอาสาสมัครในการเยีย่มผู้ป่วยตามบ้าน ขอใหท้่านแต่ละคนได้รับพระพรของ             
องค์พระผู้เป็นเจ้า มีแรงกายและแรงใจในการรบัใช้บรรดาเพื่อนพี่น้องผู้เจ็บป่วยตอ่ไป นอกนัน้ พ่อขอสง่ความ
ปรารถนาดีใหก้ับพี่น้องที่เจ็บป่วยอยู่ในขณะนี้ ขอให้ทกุท่านทราบว่า พระศาสนจักรไม่เคยทอดทิ้งพวกทา่น                     
พร้อมเสมอทีจ่ะอยู่เคียงข้างท่าน 
 ขอพระนางมารีย์ องค์อุปถัมภ์ของผู้ป่วย ได้เสนอวิงวอนต่อพระเยซูคริสตเจ้าเพื่อทรงโปรดประทานพระพร   
      อย่างอุดมมายังทุกท่านตลอดไป 
 
 

พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม 
ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการคาทอลิกเพือ่การพฒันาสังคม                                                                                                             

แผนกสุขภาพอนามัย 
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    “ เครือข่ายงาน HIV/AIDS จดัอบรมการให้ค าปรึกษา ” 

         คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ จัดอบรมหลักสูตรจติวิทยาการให้ค าปรึกษาเบื้องต้น                     
(BASIC COUNSELING) ระหว่างวันพฤหัสบดทีี่ 28 กุมภาพนัธ์ ถึง 4 มีนาคม 2019  รวม 5 วัน ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลยีนฯ
การอบรมหลักสูตรดังกล่าว ได้รับเกียรตจิาก อาจารย์ลออ สิงหโชติสุขแพทย์  (ผู้ช่วยคณบดี) จากคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี และทีมงาน มาเป็นวิทยากรผู้ใหก้ารอบรม โดยเริ่มการอบรมวันแรกด้วย พธิีบูชาขอบพระคุณ 
เพื่อขอพระจิตเจา้ได้ทรงน าสมาชิกผู้รับการอบรม เพื่อสามารถน าสิ่งที่ได้รับการอบรมไปพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิธีการ 
ในการรักและรับใช้ผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์ ให้มคีุณภาพในชีวิตความเป็นอยู่ในมิติดา้นตา่งๆ โดยเฉพาะด้านสังคม 
อารมณ์ และจิตใจ  คุณพ่อไพรัช ศรปีระเสริฐ ผู้อ านวยการแผนกสขุภาพอนามยั ได้เน้นกับผู้รับการอบรมว่า หน่วยงาน
ต่างๆภายใต้เครอืข่ายคณะอนกุรรมการฯ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานคาทอลกิจะต้องรักและรับใช้ผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์
ด้วยความเคารพในคุณคา่และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และสมาชิกทุกหน่วยงานประกาศข่าวดี โดยผา่นทางการกระท า 
ซึ่งเป็นการประกาศขา่วดี ที่เห็นได้ชัดเจน  ส าหรับเนื้อหาการอบรมในวันแรก เริ่มด้วย 

  การท าแบบประเมินและวิเคราะห์ความเครียดของกรมสุขภาพจิตด้วยตนเอง 
   การจัดการกับความเครียด 
 แต่ละคนมีมุมมองที่แตกต่างกัน ไม่ตัดสินผู้อื่นเพียงแค่แรกเห็น 
 แต่ละคนมีความเหมือนและแตกตา่งกัน ขึ้นอยูก่ับสิ่งแวดล้อม  
     ทกุคนล้วนมีคุณคา่ศักดิ์ศรี  ความเป็นคนเท่าเทียมกัน 
 การอบรมครั้งนี้ วิทยากรเนน้การเรยีนรู้แบบมีสว่นร่วม  
     การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันและกัน 
 อย่ายดึติดกับบางสิ่งบางอย่าง ปัญหา โจทย์จะเปลี่ยนไปเสมอ ให้ปรับมมุมอง    
 ยอมรับการเปลี่ยนแปลง                           
 ผู้เข้าร่วมเขยีนความคาดหวังของตนเอง                       จากนัน้ตามด้วยกิจกรรมการ     
 จัดการความรู้สกึภายใน การจดัการความเครียด ความกดดันภายในเพื่อรับรู้สิ่งใหม่ๆ  กิจกรรมแนะน าตนเอง                     

 โดยสรุปในขั้นตอนแรกนี้ วิทยากรได้ให้มุมมองของบทบาทของผู้ให้ค าปรึกษา และคุณลักษณะที่ดีที่ผู้ให้ค าปรึกษา 
ควรเป็นดังนี้ คือ บทบาทผู้ให้ค าปรึกษา  :  + ยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไข ไม่อคติ     + ไม่ด่วนตัดสิน  
                                         +  ไม่ยึดตัวเองเปน็บรรทัดฐาน   +  เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ 
ลักษณะที่ดีของผู้ให้การปรึกษา   :  +  ไวต่อความรู้สกึ     +  หมั่นพัฒนาตนเอง ยอมรับขอ้บกพร่อง 
                                                  +  ทักษะการสื่อสารดี  +  อดทนใจเย็น มีวุฒิภาวะทางอารมณ์  +  สุขภาพแข็งแรง 
คุณสมบัติของผู้ให้บริการปรึกษา 1.)  มีลักษณะภายนอกที่อบอุ่น , สภุาพ , น่าเชื่อถือ   2.)  มีเจตคติทีด่ีในการให้บริการ  
+ มคีวามเป็นกลาง + มคีวามเหน็อกเห็นใจ + มคีวามต้องการช่วยเหลอื  3.)  มีความรู้สึกได้เร็ว + การรับรู้ความรู้สกึของ CI.  
+ การรับความรู้สกึของตนเอง เช่น ทางกาย ทางอารมณ์ 
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4.) มีวุฒิภาวะมากพอ + อดทนต่อความกดดนัทางอารมณ์ ภายนอกได้ เช่น หงุดหงิด    
 โกรธ  หมดหวัง  ท้อแท้ ฯลฯ  + อดทนต่อความกดดนัภายในได้  + รู้จักควบคมุและ 
 หาทางออกอย่างเหมาะสม 5.) มีความเข้าใจธรรมชาติของการสนทนา เชน่ ภาษา                   
 การเลือกใช้ค าที่เหมาะสม เข้าใจได้ง่าย วิธีการพูด และความรู้สึกตัวขณะสนทนา   
 6.) มีความเข้าใจเรื่องธรรมชาติของขอ้มูล + ขอ้มูลความจริงทั่วไป + ขอ้มูลความจริง  
 สะเทือนใจ + ข้อมูลความจริงเกีย่วกับพฤตกิรรมของผู้รับบริการ  7.) มีทักษะด้าน 
 กระบวนการและเทคนิคการให้บริการปรึกษา + มคีวามรู้สกึที่ดีตอ่การใช้กระบวนการ 

 และเทคนิค  + ท าได้ถูกตอ้ง + ท าได้เหมาะสมกับสถานการณ์ + ท าได้สม่ าเสมอ  + ประเมินผลได้  8.) เข้าใจธรรมชาติของการ 
ท างานของจิตใจ + ความจ า เป็นเครื่องมือส าคญัที่จะน าไปสู่การค้นหา + ความจริงในเรื่องปัญหาแต่จะต้อง “ สามารถละทิ้ง 
ความจ า ” หรือ “ ลืม ” ความเจ็บปวดที่ผา่นมา จะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม    จากนั้นในช่วงบ่ายของวันแรกต่อเนือ่งถึง                
วันที่ 2 - 3 - 4 - 5 ของการอบรม 5 วัน ทีมวิทยากรได้ด าเนินกจิกรรมเข้าสูข่บวนการให้ค าปรกึษาอย่างเข้มขน้ พรอ้มกจิกรรม 
บทบาทสมมุตใินการฝึกผู้เข้าร่วมให้ได้ปฏิบัติหน้าที่ในบทบาทสมมุติที่หลากหลาย เพือ่เป็นการเพิ่มทักษะผู้รับการอบรม  
ซึ่งก็ได้แก่  1.) การสร้างสัมพันธภาพ แค่ไหนจงึเหมาะสม + การกลา่วต้อนรับ  + ทักทายพูดเรือ่งทั่วไป + การถาม  การฟัง   
การสังเกต  + เปิดประเด็น   2.) ทักษะพื้นฐานในการส ารวจปัญหา  + การถาม – ความเงียบ  + การทวน – สรุปความ  
+ การสะท้อนความรู้สึก + การแกะรอย   3.) การเข้าใจปัญหา – สาเหตุ และความตอ้งการการวางแผนและแก้ไขปัญหา  
+ การใช้ข้อมูล + การแนะน า + การก าหนดทางเลือก  4.) การยุติบริการ และติดตามผล + การให้ก าลังใจ + การสรุปยุติบริการ  
+ การส่งต่อ  + ปิด case   หรืออาจสรปุขั้นตอนทั้ง 5 ด้วยภาษาง่ายๆ ได้ดังนี้  คือ “ ไว้วางใจ  ส ารวจตนเอง กระจ่างแจ้ง                      

รู้เป้าหมายและวิธีแก้ปัญหา การน าไปปฏิบัติ ”  หัวข้อสดุท้ายของการอบรม..เป็นการให้ความรูใ้นเรื่องการ
อภิบาลผู้ป่วย ในฐานะที่เป็นองค์กรคาทอลกิ โดย                   
คุณพ่อกิตสดา ค าศรี  MI.   ซึ่งถือว่าเป็นสาระส าคัญใน   
ฐานะที่หน่วยงานภายใต้เครือขา่ยคาทอลกิ จะต้องยืนอยู่
บนพื้นฐานค าสอนทางด้านสังคมของพระศาสนจักร เพือ่
เป็นหลักประกันในการเคารพคุณค่าและศักดิ์ศรีของมนุษย์

ทุกคน (ส าหรับท่านที่ต้องการรายละเอียดในการอบรมฯ ติดตามได้ จาก 
www.healpastoral.com และ Newsletter ของแผนกสุขภาพอนามัย.. 
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4.) มีวุฒิภาวะมากพอ + อดทนต่อความกดดนัทางอารมณ์ ภายนอกได้ เช่น หงุดหงิด    
 โกรธ  หมดหวัง  ท้อแท้ ฯลฯ  + อดทนต่อความกดดนัภายในได้  + รู้จักควบคมุและ 
 หาทางออกอย่างเหมาะสม 5.) มีความเข้าใจธรรมชาติของการสนทนา เชน่ ภาษา                   
 การเลือกใช้ค าที่เหมาะสม เข้าใจได้ง่าย วิธีการพูด และความรู้สึกตัวขณะสนทนา   
 6.) มีความเข้าใจเรื่องธรรมชาติของขอ้มูล + ขอ้มูลความจริงทั่วไป + ขอ้มูลความจริง  
 สะเทือนใจ + ข้อมูลความจริงเกีย่วกับพฤตกิรรมของผู้รับบริการ  7.) มีทักษะด้าน 
 กระบวนการและเทคนิคการให้บริการปรึกษา + มคีวามรู้สกึที่ดีตอ่การใช้กระบวนการ 

 และเทคนิค  + ท าได้ถูกตอ้ง + ท าได้เหมาะสมกับสถานการณ์ + ท าได้สม่ าเสมอ  + ประเมินผลได้  8.) เข้าใจธรรมชาติของการ 
ท างานของจิตใจ + ความจ า เป็นเครื่องมือส าคญัที่จะน าไปสู่การค้นหา + ความจริงในเรื่องปัญหาแต่จะต้อง “ สามารถละทิ้ง 
ความจ า ” หรือ “ ลืม ” ความเจ็บปวดที่ผา่นมา จะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม    จากนั้นในช่วงบ่ายของวันแรกต่อเนือ่งถึง                
วันที่ 2 - 3 - 4 - 5 ของการอบรม 5 วัน ทีมวิทยากรได้ด าเนินกจิกรรมเข้าสูข่บวนการให้ค าปรกึษาอย่างเข้มขน้ พรอ้มกจิกรรม 
บทบาทสมมุตใินการฝึกผู้เข้าร่วมให้ได้ปฏิบัติหน้าที่ในบทบาทสมมุติที่หลากหลาย เพือ่เป็นการเพิ่มทักษะผู้รับการอบรม  
ซึ่งก็ได้แก่  1.) การสร้างสัมพันธภาพ แค่ไหนจงึเหมาะสม + การกลา่วต้อนรับ  + ทักทายพูดเรือ่งทั่วไป + การถาม  การฟัง   
การสังเกต  + เปิดประเด็น   2.) ทักษะพื้นฐานในการส ารวจปัญหา  + การถาม – ความเงียบ  + การทวน – สรุปความ  
+ การสะท้อนความรู้สึก + การแกะรอย   3.) การเข้าใจปัญหา – สาเหตุ และความตอ้งการการวางแผนและแก้ไขปัญหา  
+ การใช้ข้อมูล + การแนะน า + การก าหนดทางเลือก  4.) การยุติบริการ และติดตามผล + การให้ก าลังใจ + การสรุปยุติบริการ  
+ การส่งต่อ  + ปิด case   หรืออาจสรปุขั้นตอนทั้ง 5 ด้วยภาษาง่ายๆ ได้ดังนี้  คือ “ ไว้วางใจ  ส ารวจตนเอง กระจ่างแจ้ง                      

รู้เป้าหมายและวิธีแก้ปัญหา การน าไปปฏิบัติ ”  หัวข้อสดุท้ายของการอบรม..เป็นการให้ความรูใ้นเรื่องการ
อภิบาลผู้ป่วย ในฐานะที่เป็นองค์กรคาทอลกิ โดย                   
คุณพ่อกิตสดา ค าศรี  MI.   ซึ่งถือว่าเป็นสาระส าคัญใน   
ฐานะที่หน่วยงานภายใต้เครือขา่ยคาทอลกิ จะต้องยืนอยู่
บนพื้นฐานค าสอนทางด้านสังคมของพระศาสนจักร เพือ่
เป็นหลักประกันในการเคารพคุณค่าและศักดิ์ศรีของมนุษย์

ทุกคน (ส าหรับท่านที่ต้องการรายละเอียดในการอบรมฯ ติดตามได้ จาก 
www.healpastoral.com และ Newsletter ของแผนกสุขภาพอนามัย.. 

                             คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ (CCHA) แผนกสุขภาพอนามัย จัดประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2019  เมื่อวันศุกรท์ี่ 1 มีนาคม ค.ศ.2019 ณ ห้องประชุม ศูนย์อภบิาลคามิลเลยีน ลาดกระบัง            
น าโดย คณุพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ผู้อ านวยการแผนกสุขภาพอนามัย สภาพระสังฆราชฯ                                                                            
ซิสเตอร์ปราณี สิทธิ ประธานคณะอนุกรรมการฯ ผู้แทนจากหน่วยงาน                   
(มูลนิธิคณะภคนิีศรีชุมพาบาลหนองคาย) , คุณพ่อวุฒิชัย บุญบรรลุ รองประธาน 
(คามิลเลียน โซเชียล  เซนเตอร์ ระยอง), คุณพอ่ Troung Thong Le ผู้ช่วย               
ประธาน (Marist Asia Foundation  Ranong) , คุณพ่อภูวนยั ตันตกิุล เหรัญญิก                                     
(ซาร์นิลลี่ เฮาส์ หนองคาย) คณะกรรมการฯ : คุณพ่อฟรันซสิเซเวยีร์ สุตาร์โจ, 
OFM (บ้านกลารา สวนสันตธิรรม ล าไทร)  เซอร์อักเนสเซ วงษ์ยรรยง                      
(บ้านมิตตราทร เชียงใหม่), ซิสเตอร์อมัพร แสนเมือง (กลุม่สร้างเพื่อน สร้างพลัง รักกางเขน ทา่แร่) ซิสเตอร์วิภากมล ระดมกิจ 
(มูลนิธิบ้านเดก็ก าพร้าลอเรนโซ) นายเฉลิมรัฐ ปรีชา (มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล) และผู้แทนหน่วยงานเขา้รวมประชุมฯ
ทั้งสิ้น 10 ท่าน จาก 22 หน่วยงาน (ติดภารกิจไม่สามารถมาร่วมประชุมฯ) + คุณพอ่มนสัชัย ประทุมปี (ศูนย์มารีย์สงเคราะห ์
หนองบัวโคก) + บ้านพระจิตองค์บรรเทา แมส่รวย เชียงราย + มูลนิธิบ้านนิจจานุเคราะห์                                    
+ ศูนย์ธารชีวิต  +โครงการเพื่อนชาวบ้าน  + บา้นเอื้ออารีเชียงใหม่ + สถานสงเคราะห์เด็ก                             
บ้านคามิลเลียนเพื่อเดก็พกิารลาดกระบัง + บ้านสุขฤทัย ดินแดงกรุงเทพฯ + ภคนิีศรีชุมพาบาล 
เชียงราย + บ้านพักใจ หนองคาย + บ้านพักใจ อุดรธานี + บ้านพกัใจ เลย + สถานสงเคราะหเ์ด็ก 
“บ้านคุณแม่เทเรซา”  ที่ประชุมร่วมพิจารณากจิกรรมเพือ่จัดท าแผนปฏิบัติงานคณะอนกุรรมการฯ

สรุปดังนี้ :- 1.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2019 (1 มกราคม 2019) / ประชุม              
ครั้งที่ 2/2019 (10 กรกฎาคม 2019) /  ครั้งที่ 3/2018 (ก าหนดอกีครั้งในการประชุมครั้งที่ 2)                       
2.) การลงพืน้ที่เยีย่มองค์กรคาทอลิกทีท่ างานเอดส์ (วันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2019) โดย                 
เยี่ยมงานในเขตกรุงเทพฯ คอื วันที่ 9 กรกฎาคม 2019 : เยี่ยมศูนย์เมอร์ซี่ คลองเตย /                                    
วันที่ 10 กรกฎาคม 2019 : เยี่ยมศูนย์คณะฟรังซิสกัน ล าไทร  และต่อด้วยการประชุม                        
ครั้งที่ 2/2019 (กิจกรรมที ่1)  3.) การจัดอบรม“การให้ค าปรึกษาเบื้องตน้ Basic Counseling  

แก่เจ้าหนา้ที่หน่วยงานภายใต้คณะอนกุรรมการฯ ทั้ง 22 หน่วยงาน (ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 4 มีนาคม 2019)                             
ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง   4.) การจัดสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2019 (ช่วงปลายเดือนตุลาคม                                                                                                                                  
หรือ ต้นเดือนพฤศจิกายน 2019)  5.) กิจกรรมการถอดบทเรยีนจากการท างานด้านเอดส์  (ตดิต่อสอบถามผู้เช่ียวชาญ                   
ในงานดา้นเอดส์เป็นวิทยากร)  6.) การจดัประกวดสื่อรณรงค์วันเอดส์โลกประจ าปี 2019  (ร่างระเบียบการประกวดสื่อฯ)                                                                     
7.) ส่งเสริม/สนับสนุนและรณรงค์วันเอดส์โลกรว่มกับทุกภาคส่วน (หน่วยงานต่างๆ ร่วมกับภาคี หรือภาครัฐในการรณรงค์)                
8.) ติดตาม/ข้อมูล ทะเบยีนรายชือ่สมาชิกเครอืข่ายที่ท างานด้านเอดส ์(หน่วยงานต่างๆ ที่มอียู่ให้ปรับปรุงหรือเพิม่เติม)                          

คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสรมิงานเอดส์ (CCHA) 

9.) ติดตามโครงการ/กิจกรรม องคก์รเครือข่ายที่ท างานด้านเอดส ์             
ระดับภาค/สังฆมณฑล (ขอให้แต่ละหน่วยงานได้ติดตามกิจกรรม              
ต่าง ๆ ขององคก์รเครือข่ายที่ท างานด้านเอดส์ เพื่อสนับสนุน 
ช่วยเหลือ และใหค้วามร่วมมือซึ่งกันและกนั)                                                                
10.) จัดท าสื่อเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์กจิกรรมเครือข่ายงานของ                                        
แผนกสุขภาพอนามัย (หน่วยงานสามารถสง่ข่าว/กิจกรรมต่าง ๆ                 
เพื่อประชาสัมพันธ์งานในเครือขา่ยฯ)                                                                             
 คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์                           
ก าหนดการประชุมฯครั้งที่ 2/2019 วันที่ 10 กรกฎาคม 2019 .>  
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ฉลองวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด ท่าเรือ กาญจนบุรี 
   พระสังฆราชยอห์นบอสโกปัญญา  กฤษเจริญ  เป็น 
ประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองชมุชนแห่ง 
ความเชื่อ วดัแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด ท่าเรือ โอกาสนี ้
มีพิธีโปรดศีลเจิมฯ ใหก้ับผู้สูงอายุและผู้ป่วยเนือ่งใน 
วันผู้ป่วยสากล (วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพนัธ์ 2019) 

    ฉลองวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด  ล าปาง                          

   พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน    
ในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ 
วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด ล าปาง หลงับทเทศน์ มีเจิมน้ ามนัแก่ 
ผู้อาวุโส และผู้ป่วย หลังรับศีลฯ (วันที่ 10 กุมภาพันธ์  2019)  

   ฉลองวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด  สระบุรี                             
      พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธาน 
พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองวดัแม่พระประจักษ์เมอืงลูร์ด 
สระบุรี ภายในงานมีพิธีโปรดศีลเจิมฯ รื้อฟื้นค าปฎิญาณของ 
ศีลสมรส และปลูกฝังให้สัตบุรุษ ตระหนักถึงหนา้ที่ของการ 
เป็นผู้ประกาศข่าวดีด้วยความรัก และความเปน็หนึ่งเดยีว          
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2019)  

สังฆมณฑลราชบุร ี

สังฆมณฑลเชียงใหม่ 

สังฆมณฑลนครสวรรค ์

สังฆมณฑลนครราชสีมา 

สังฆมณฑลจันทบุร ี

  วัดแม่พระประจักษ์ที่ลรู์ด บางคล้า จันทบรุี                           
  บาทหลวงยอแซฟ ยอด เสนารักษ์  อุปสังฆราชฯ เป็น
 ประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ ร่วมกับ คณะสงฆ ์นักบวช                      
 โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชือ่ วัดแมพ่ระประจักษ์ที่ลูร์ด                     

บางคล้า โดยมีบรรดาสัตบุรุษเข้าร่วมพิธีโปรดศีลเจิมฯ (วันที่ 9 กุมภาพันธ ์2019)  

ฉลองวันผู้ป่วยสากล ครั้งท่ี 27 ระดับสังฆมณฑล (11 กุมภาพันธ์ ) 

  วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางแสน 

     พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี  ประมุขมสิซังฯ                                          
เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ ร่วมกับคณะสงฆ์ นักบวช                                         
โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชือ่ วัดแมพ่ระประจักษ์เมอืงลูร์ด                                    
บางแสน โดยมีบรรดาสัตบุรุษเข้าร่วมพิธีโปรดศีลเจิมฯ                                                                      
(วันที่ 9 กุมภาพนัธ์ 2019)  

อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมือง ลูร์ด นครราชสีมา      
 พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  เป็นประธานใน         
พิธีบวชพระสงฆ์ สังฆานุกรเปาโล ศุภกร ขันธรักษา, M.I.  
คณะนักบวชคามิลเลยีน "เพื่อเทิดพระเกียรตมิงคลของพระเจ้า 
ให้ทวียิ่งขึน้"  หลังบทเทศน์.. มีพิธีเจิมน้ ามันแก่ผู้อาวุโส และ 
ผู้ป่วย ในโอกาสวันผู้ป่วยสากล (วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2019) 
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    ฉลองวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด  ล าปาง                          

   พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน    
ในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ 
วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด ล าปาง หลงับทเทศน์ มีเจิมน้ ามนัแก่ 
ผู้อาวุโส และผู้ป่วย หลังรับศีลฯ (วันที่ 10 กุมภาพันธ์  2019)  

โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ นครราชสีมา 
บ้านผู้สูงอายุ บ้านเบธานี บ้านโป่ง 

         บาทหลวงภควี เส็งเจริญ อธิการโรงพยาบาลซานคามิลโล              
และ จิตตาธิการชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลราชบุรี  เป็นประธาน                            
พิธีโปรดศีลเจิมฯ ให้แก่ผู้สูงอาย ุในโอกาสงานวันผู้ป่วยสากล ค.ศ.2019  
ครั้งที่ 27  “ท่านไดม้าเปล่าๆ ก็จงให้เปล่าๆด้วย” (มธ.10:8)  ณ 
บ้านผู้สูงอายุเบธานี อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี (วันที่ 11 กุมภาพนัธ์ 2019)  

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธาน ี

วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หาดใหญ่ สงขลา                  

        พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประมุข 
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธาน ีเป็นประธานฉลองชุมชนศิษย์พระคริสต์ 
วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หาดใหญ่ ร่วมกับพระสงฆ์ นักบวช 

และคริสตชนที่มาร่วมเป็นจ านวนมาก หลังบทเทศน์... มีพิธีโปรดศีลเจิมฯ บูชาขอบพระคุณ 
ในวันนี้มีเยาวชน ได้รับศีลก าลังจ านวน 11 คน (วันที่ 9 กุมภาพนัธ์ 2019)  

วันผู้ป่วยสากล.. เยี่ยมให้ก าลังใจ แบ่งปัน สุขทั้งผู้ให้และผู้รับ  



ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทยชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทยชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย   

   ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ภายใต้ แผนกสุขภาพอนามัย จัดประชุม             
คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกฯ ครั้งที่ 1/2019 เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2019  ณ  
ห้องประชุมชั้น 11 อาคารรวมจิตรเพยีรธรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ                                 
การประชุมฯคร้ังนี้ มคีณะกรรมการเวชบุคคลฯเข้าร่วมประชุมฯ 29 ท่าน โดยมี นายแพทย์ค านวณ อึ้งชูศักดิ์ ท าหน้าที่ 
ประธานการประชุมฯ ร่วมด้วย คุณพ่อจิตตาธิการเวชบุคคลฯ คณะที่ปรึกษา และคณะกรรมการ 
เครือขา่ยเวชบุคคลฯ_  ก่อนการประชุมฯ_ คณะกรรมการฯร่วมเรียนรู้เรื่องของพระศาสนจักร 

เรื่อง “สมณลิขิตจงชื่นชมยินดีเถิด” โดย ศ.นพ.ดร.จิตร สิทธีอมร  
ให้เกียรตมิาร่วมบรรยายฯ จากนั้นร่วมพิจารณาหัวข้อวาระต่างๆ                
+ พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลฯ                
ครั้งที่ 4/2018 + ติดตามเรื่องสืบเนื่อง 1.) สรรหาคณะกรรมการกลุม่พยาบาลคาทอลิกฯ มีวาระ           

3 ปี จากการสรรหาในที่ประชุมฯ ! ประธานกลุม่พยาบาลคาทอลิกฯ คือ คณุอัญญาณี ฮองต้น 
ประธานกลุ่มเวชบุคคลฯ อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ / รองประธาน คอื เซอร์มักดาเลนา ดาวดี 
(ยินดีรับหน้าที่) ผู้ช่วยรองประธานฯ คณุกานต์ สุธรรมเทวกุล (เวชบุคคลฯนครราชสีมา) และ  

เหรัญญิก คือ คณุสายฝน มั่งสูงเนิน และพยาบาลตัวแทนจากเครือขา่ย 
สังฆมณฑลฯ (กรรมการฯ) โดยม ีผศ.ดร.สุวรรณา อนุสันติ ส่งมอบหน้าที่  
(อดีตประธานกลุ่มพยาบาลฯ รับเป็นที่ปรึกษากลุ่มพยาบาลคาทอลิกฯ)  
2.) งดบุหรี่งดเหล้าเป็นพลกีรรมมหาพรต ชี้แจงโดย คุณจีรวัฒน์ เจนผาสุก (คาริตัสไทยแลนด)์ 
3.) การหาสมาชกิรุ่นใหม่ น าเสนอโดย แพทย์จนีพิชญนาถ วีรานนท ์ 
4.) ผลการขอรับบริจาคทุนในโอกาสวันฉลองพระคริสตสมภพ                                               
5.) การอบรม Palliative Care รุ่นที่ 2 ในปี 2019 นี้ โดยใหจ้ัดร่วมกับ 
คาริตัสอุบลราชธานี) ในโครงการอบรมฯในเรื่องดังกล่าว (ตามที่เสนอ)  
6.) ความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจดัเข้าเงียบฟืน้ฟูจิตใจและประชุมใหญ่ 

สามัญประจ าปี 2019 หัวข้อ “ฟืน้ฟูชีวิตจิตเวชบุคคลคาทอลิก” ระหว่างวันที่ 26 - 27 ตุลาคม 
2019 ณ สังฆมณฑลอุดรธาน ี(จัดงานที่_ มูลนิธิคณะภคินีศรีชุมพบาล หนองคาย) ชี้แจงโดย 
ซิสเตอร์ปราณี สิทธิ   _ จากนั้นประชุมก าหนดจัดประชุมฯครั้งต่อไปตามแผนกิจกรรม 
เวชบุคคลฯ ครั้งที่ 2/2019  ขึ้นในวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2019..> 

- 12 - 



กิจกรรมเวชบุคคลระดับสังฆมณฑลกิจกรรมเวชบุคคลระดับสังฆมณฑลกิจกรรมเวชบุคคลระดับสังฆมณฑล   

   ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลอุดรธานี                                        
 จัดประชุมคณะกรรมการชมรมเวชบุคคลฯ (ปฐมกฤษ์การจัดตั้งชมรมฯ)                     
ครั้งที่ 1/2019  เมือ่วันเสาร์ที ่26 กุมภาพันธ 2019 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพชนบท 
หนองคาย (คณะภคินีศรีชุมพาบาลหนองคาย โดยมี คุณพ่อเปรม คณุโดน 
จิตตาธิการชมรมเวชบุคคลฯ ร่วมด้วย คณุวราภรณ์ ภูกงทอง ผู้ประสานงาน 
เวชบุคคลฯ สมาชิกเวชบุคคลฯจากเขตพืน้ที่สังฆมณฑลอุดรธานี (อดุรธาน ีหนองคาย หนองบวัล าภู เลย ขอนแก่น บึงกาฬ) 
ร่วมด้วย คุณอญัญาณี ฮองต้น ประธานเวชบุคคลฯท่าแร่ มาร่วมประชุมฯครั้งนีด้้วย เพือ่ 
เตรียมการเป็นเจ้าภาพจดังานเข้าเงยีบฟื้นฟูจิตใจและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2019 
ระหว่างวันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2019   คุณพ่อเปรม คุณโดน น าสวดภาวนาเปิดประชุมฯ  
ซิสเตอร์ปราณี สิทธิ ประธานมูลนิธิภคินีศรีชุมพาบาล หนองคาย กลา่วต้อนรับผู้เข้าร่วม 
ประชุมฯ 13 ท่าน  พร้อมเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมอาชีพชนบทฯ (หอ้งประชุม/ที่พัก ฯลฯ)                      
 สรุป (ร่าง) เนื้อหา เพือ่เสนอในการจัดเข้าเงยีบฟื้นฟูจิตใจเวชบุคคลฯ วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2019   ดังนี้ 

สังฆมณฑลนครราชสมีาสังฆมณฑลนครราชสมีาสังฆมณฑลนครราชสมีา

สังฆมณฑลอุดรธานีสังฆมณฑลอุดรธานีสังฆมณฑลอุดรธานี   

+ อดีตสู่ปัจจุบัน “รอยเท้าผู้แพร่ธรรม” ภาค 2  :  โดย ทีมงานคณะสงฆ์ พระมหาไถ่                
+ ศิษย์พระคริสต์ประกาศข่าวด ีด้วยการรักและรับใช้ : ทีมงานคณะภคินีศรีชุมพาบาล                        
+ โครงการสุขภาพดีปลอด เหล้า/บุหรี่ :  ทีมงานคาริตัสไทยแลนด์ สภาพระสังฆราชฯ                                   
+ ศิษย์พระคริสต์ ประกาศขา่วดีใหม่    + หมอเขียว หรอื หมอชาวบ้าน : เปิด workshop                                                                                                                    
+ ฝึกโยคะ :   หมอทมีหมอเขยีว                                                                               
+ ราตรีสัมพันธ ์:   “คืนตุ้มโฮมสมัพนัธ์ เชื่อมใจกันด้วยงานรับใช้”                                      
วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2019   :  ประชุมใหญส่ามัญประจ าปี 2019 ชมรมเวชบุคคลฯ        
    ที่ประชุมเสนอใหน้ าเนือ้หาและขอ้สรุปจากการประชุมครั้งนี้ เสนอให้ที่ประชุม        
 คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกฯ ครั้งที่ 2/2019 ใน วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2019   
 รับทราบต่อไป ..>  

 คณะเซอร์ ผู้บริหาร แพทย ์พนกังาน และสมาชิกเวชบุคคลฯ จัดออกหน่วยปฐมพยาบาลให้บริการ   
 ตรวจรักษา วัด BP DTX ฝังเข็ม รับยา ให้ค าปรึกษา และร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ในโอกาส                  
 งานฉลองชุมชนความเชื่อ บวชพระสงฆ์ โดยม ี พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  เป็น                   
 ประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ พร้อมด้วยคณะพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง และสัตบุรุษมาร่วมพธิี 
 โดยพร้อมเพรียง + วันที่ 9 กุมภาพันธ ์2019  ฉลองวัดแม่พระประจกัษ์เมอืงลูร์ด นครราชสมีา                                    
+ วันที่ 16 กุมภาพนัธ์ 2019 ฉลองวัดพระวิสุทธิวงศ์บ้านหนองค-ูโนนหนามแท่ง อ านาจเจริญ 
+ วันที ่2 มีนาคม 2019  ฉลองวัดนักบุญยอแซฟบ้านโนนงิ้ว ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง นครราชสีมา  
+ จัดประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลสังฆมณฑลนครราชสีมา น าโดย คณุพ่อเฉลียว วาปีกัง  

    
 

    ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา โรงพยาบาลเซนต์เมรี่  จัดโครงการตามแผนงานฯโดยมี 
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กิจกรรมเวชบุคคลระดับสังฆมณฑลกิจกรรมเวชบุคคลระดับสังฆมณฑลกิจกรรมเวชบุคคลระดับสังฆมณฑล   

สังฆมณฑลราชบุรีสังฆมณฑลราชบุรีสังฆมณฑลราชบุรี   ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลราชบรุี                                                                                            

1.) จัดออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพ แก่พีน่้องสัตบุรุษ               
ที่มาร่วมงานในโอกาสฉลองชุมชนความเชือ่ บวชพระสงฆ์ในเขตสังฆมณฑลราชบุรี โดย 

พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ  

+ ฉลองวดัแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด ท่าเรือ จ.กาญจนบุรี (10 กุมภาพันธ ์2019)                                                                  
+ ฉลองวดันักบุญอังเยลา  ซอนต้า จ.ราชบุรี  (17 กุมภาพันธ์ 2019)                                                                                   
+ ฉลองวัดพระวิสุทธิวงศ์  แพรกหนามแดง   (24 กุมภาพันธ์ 2019)  

2.) ประชุมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลราชบุรี น าโดย คุณพ่อภควี เส็งเจริญ                                                        
จิตตาธิการเวชบุคคลฯพร้อมจัดพธิีมิสซาระลึกถึงสมาชิกเวชบุคคลฯที่ล่วงลับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

มี พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ                                                                   
ร่วมด้วย คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ผู้อ านวยการ                                                            
แผนกสุขภาพอนามัย ให้เกียรตมิาร่วมประชุมฯ                                                                                       
พร้อมถวายมิสซาสุขส าราญแด่ผู้มีวนัเกิดในเดอืนนี้                                                                      

  คุณสมจติต์ ศักดิ์สิทธิกร ประธานฯ กล่าวขอบคุณสมาชิก 
เวชบุคคลฯ ที่สละเวลามาร่วมประชุมฯ และรับประทานอาหาร 
ร่วมกัน (11 มกราคม 2019)  

3.) สมาชิกกรรมการเวชฯเข้าร่วมประชุม  
 เวชบุคคลฯราชบุรี  ณ ห้องประชุม   
 โรงพยาบาลซานคามิลโล บ้านโปง เพื่อแจ้ง 
ความกา้วหน้าของงานและติดตามกิจกรรม 
ต่างๆ พรอ้มทั้งการเตรียมโครงการเข้าเงียบ ในวันที่ 27- 28 เมษายน 2019                  
(3 มีนาคม 2019)                   

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ   
     
ชมรมเวชบุคคคลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ น าโดย       
คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ จิตตาธกิารเวชบุคคลฯ 
น าทีมไปพบปะนักศึกษาคาทอลิกมหิดล ที่ศูนยก์ารเรียนรู้ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  โดยการแนะน าของ  

พจ.พิชญนาถ วีรานนท์ ให้รู้จักชมรมเวชบุคคลและกลุ่ม Young Catholic Health Care 

สังฆมณฑลเชียงใหม่สังฆมณฑลเชียงใหม่สังฆมณฑลเชียงใหม่                                                ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก                                                 
                  สังฆมฑลเชียงใหม่  น าโดย                                                        

 คุณพ่อสันติ ยอเปย จิตตาธิการเวชบุคคลฯ นายแพทย์เดชา คูวุฒยากร                                                                
ประธานชมรมฯ จัดกิจกรรมเวชบุคคลฯ  1.) จัดประชุมกรรมการด าเนนิงาน                                          
เวชบุคคลฯเชียงใหม ่เพื่อ + แบ่งปันงานฟืน้ฟูจติใจเวชบุคคลคาทอลิกและ                     
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ค.ศ.2018 ที่อุบลราชธานี  + น าเสนอภาพงานเวชบุคคลตลอดปี 2018 
ที่ผ่านมา  + น าเสนอพจิารณา แผนกิจกรรมเวชฯปี 2019  จัดประชุมฯ ณ ศูนย์มิสซังเชียงใหม่                       
( 5 มกราคม 2019) 
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2.) ทีมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม ่                                         
ออกหน่วยบริการตรวจสขุภาพให้แก่พี่นอ้ง น าทีมโดย นายแพทย์เดชา คูวุฒยากร ประธานฯ                                        
+ วัดนกับุญยอแซฟ บ้านเด่น ฮ่อม ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ โอกาสวันผู้ป่วยสากล                                                                                       

( 13 กุมภาพันธ ์2019 ) + บริการสุขภาพร่วมกับ                               
โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพ ต าบลนาเกียน                                                      
และ อสม.บ้านนาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่                                             
โอกาสวันผู้ป่วยสากล และโปรดศีลเจิมให้แก่                                                              
ผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ณ วัดนักบุญเปาโล                                                                                
บ้านนาเกยีน  ( 17 กุมภาพนัธ์ 2019 ) ...>                                                       

สังฆมณฑลจันทบุรีสังฆมณฑลจันทบุรีสังฆมณฑลจันทบุรี   

                                              ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิสังฆมณฑลจันทบุรี 
จัดหน่วยบริการสุขภาพโอกาสต่างๆในเขตสังฆมณฑลฯ                                          
น าโดย คณุพ่อเกรียงไกร สุขจิต คณะกรรมการฯและสมาชิก 
เวชบุคคลฯจันทบุรี + ให้บริการสุขภาพเบื้องตน้แก่พี่นอ้ง                                                                      
สัตบุรุษที่มาร่วมฉลองชุมชนแหง่ความเชื่อ บวชพระสงฆ์ ฯลฯ            + 
ฉลองวัดพระเมืองลูร์ด บางแสน ผู้ให้บริการ แพทย์ 1 ท่าน                                           

พยาบาล 2 ท่าน ยอดผู้มารับบริการวัดความดนัโลหิต 58 คน                                  
เจาะปลายนิ้วคดักรอง เบาหวาน  16 คน ให้ ให้ยาพารา 2 คน 
แอมโมเนีย 1 คน ใหค้ าปรึกษาภาวะสขุภาพ 4 คน นวดคอ บ่า ไหล่             
20 คน (10 กุมภาพันธ์ 2019)  + ฉลองวัดธรรมาส์นนักบุญเปโตร                                                                                                                                        
ท่าแฉลบ (23 กุมภาพนัธ์ 2019) และจัดทีมเยี่ยมให้ก าลังใจผู้ต้องขัง 
ณ เรือนจ าจังหวัดจันทบุรี  (5 มีนาคม 2019) ..>    

สังฆมณฑลอุบลราชธานีสังฆมณฑลอุบลราชธานีสังฆมณฑลอุบลราชธานี   
                                        ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลอุบลราชธานี  

                                      ศูนย์สังคมพัฒนา และคณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกฯ                           
สังฆมณฑลอุบลราชธานี จัดกิจกรรมตามแผนงานเวชบุคคลฯ 1.) จัดหน่วยบริการสขุภาพ                                  
โอกาสฉลองชุมชนความเชื่อ และโอกาสตา่งๆในพื้นที่เขตสังฆมณฑลฯ 2.) ร่วมประชุม             
ฝ่ายสังคมสังฆมณฑลอุบลราชธานี โดยมี ซิสเตอร์จันทรจ์ิลา ตาสว่าง (ผู้ประสานงานเวชบุคคลฯ)                                 
ซิสเตอร์นันทิดา ศรีหาบุญยัง (ผู้ช่วยจิตตาภิบาลงานผู้สูงอายุ) คณะกรรมกาเข้าร่วมประชุมฯ                                    
โดยมี พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธานการประชุมฯ  3.) ออกเยี่ยมผู้สูงอายุผูอ้ยู่ใน                                           
ภาวะยากล าบากในเขตพื้นที่สังฆมณฑลฯ (โครงการศูนย์สังคมพัฒนาณ) น าโดย คุณวฒันชัย ทองศรี                                   
และทีมงาน ..>  
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  ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ  และ ศูนย์สังคมพัฒนา                                       
คณะกรรมการ และจิตอาสาเวชบุคคลอคัรสังฆมณฑลท่าแร่ฯ จัดกิจกรรมตามแผนงานฯ                 
1.) จัดออกหน่วยบริการตรวจ สุขภาพโอกาสฉลองวัด และในโอกาสต่างๆ                                     
+ บ้านหนองบัวทอง ต.ท่าแร่ อ.เมอืง จ.สกลนคร ผู้มารับบริการ 101 คน ( 26 มกราคม 2019 )                                                    
+ บ้านนามน อ.เมือง จ.สกลนคร ผู้มารับบริการ 59 คน / เยีย่มผู้ป่วยบ้านนาโพธิ์และที่ 
โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร 2 คน ( 2 กุมภาพันธ์ 2019) + บ้านน้ าบุ้น ต.หนองสนม อ.วานรนวิาส 
จ.สกลนคร ผู้มารับบริการ 70 คน ( 9 กุมภาพนัธ์ 2019)  + บ้านจันทร์เพ็ญ  ต.จันทร์เพ็ญ 
อ.เต่างอย จ.สกลนคร ผู้มารับบริการ 29 คน ( 10 กุมภาพันธ์ 2019) + บ้านนาบัว ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส                  
จ.สกลนคร ผู้มารับบริการ 62 คน + บ้านโนนคอ้ ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม 
จ.สกลนคร  ผู้มารับบริการ  67 คน    2.) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ารท างาน 
ร่วมกับ กลุ่มวินเซนต์เดอปอลท่าแร่  3.) ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตยีง ผู้สูงอายุ 
วัดอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ และยาสามัญประจ าบ้าน จ านวน 8 ชุด รวม 8 ราย ..>   

อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ   

สังฆมณฑลเชียงรายสังฆมณฑลเชียงรายสังฆมณฑลเชียงราย   

          ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงราย                       
คุณพ่อเอกชัย ผลวารินทร์ จิตตาธิการเวชบุคคลฯ ร่วมด้วย 
คณะกรรมการ และจิตอาสาเวชบุคคลฯ จัดกิจกรรมในเขตพื้นที่ฯ           
+ จัดหน่วยให้บริการสขุภาพในโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชือ่ 

โดย พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม ประมุขมิสซงัเชียงราย ประธานพธิีบูชาขอบพระคุณ                 
+ 17 กุมภาพันธ์ 2019  มิสชาแรกของ คุณพ่อนพรัตน์ 
คณะเยสุอิต และ คณุพ่อเปาโล ศุภกร ขันธรกัษา ณ วัดนักบุญคามิลโล ศรีวิเชียร 
ต.ท่าสุด อ.เมอืง จ.เชียงราย พร้อมกับโปรดศีลเจิมคนไข้ในโอกาส 
ในโอกาสวนัผู้ป่วยสากล (11 กุมภาพันธ์)  + 28 กุมภาพันธ์ 2019  
ไปเยี่ยมผู้ถูกคุมขัง ที่เรอืนจ าเทิง พร้อมฟังแกบ้าป รับศีล 
ในพิธีบูชาขอบพระคุณ  + ออกเยี่ยมผู้ป่วย ผู้สงูอายุที่เจ็บป่วย                                                                           
และผู้ที่อยู่ในภาวะยากล าบาก เจ็บป่วย ในพืน้ที่ 
เขตวัดนักบุญคามิลโล ศรีวิเชียร ออกเยีย่ม 
ร่วมกับกลุ่มจิตอาสา และอาสาสมคัรฯ                                                                          
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  ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ  และ ศูนย์สังคมพัฒนา                                       
คณะกรรมการ และจิตอาสาเวชบุคคลอคัรสังฆมณฑลท่าแร่ฯ จัดกิจกรรมตามแผนงานฯ                 
1.) จัดออกหน่วยบริการตรวจ สุขภาพโอกาสฉลองวัด และในโอกาสต่างๆ                                     
+ บ้านหนองบัวทอง ต.ท่าแร่ อ.เมอืง จ.สกลนคร ผู้มารับบริการ 101 คน ( 26 มกราคม 2019 )                                                    
+ บ้านนามน อ.เมือง จ.สกลนคร ผู้มารับบริการ 59 คน / เยีย่มผู้ป่วยบ้านนาโพธิ์และที่ 
โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร 2 คน ( 2 กุมภาพันธ์ 2019) + บ้านน้ าบุ้น ต.หนองสนม อ.วานรนวิาส 
จ.สกลนคร ผู้มารับบริการ 70 คน ( 9 กุมภาพนัธ์ 2019)  + บ้านจันทร์เพ็ญ  ต.จันทร์เพ็ญ 
อ.เต่างอย จ.สกลนคร ผู้มารับบริการ 29 คน ( 10 กุมภาพันธ์ 2019) + บ้านนาบัว ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส                  
จ.สกลนคร ผู้มารับบริการ 62 คน + บ้านโนนคอ้ ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม 
จ.สกลนคร  ผู้มารับบริการ  67 คน    2.) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ารท างาน 
ร่วมกับ กลุ่มวินเซนต์เดอปอลท่าแร่  3.) ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตยีง ผู้สูงอายุ 
วัดอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ และยาสามัญประจ าบ้าน จ านวน 8 ชุด รวม 8 ราย ..>   

   ความครบในความขาดความครบในความขาดความครบในความขาด 

      วันนี้คริสตชนท่ัวโลกจะเริ่มเข้าสู่ เทศกาลมหาพรต (Lent)  
    ซึ่งเป็นช่วงเวลาหกสัปดาห์ส าหรับการส ารวจชีวิตตนเองว่ายังสนิทสมัพันธ ์
 หรือห่างเหินพระเจ้าไปเพียงไรแล้ว  ส ารวจความผิดที่ได้กระท าต่อผู้อื่น   
 พร้อมกันนี้..ก็พยายามท าพลกีรรมชดใช้โทษ เช่น การลดอาหารบางมื้อ หรือกินเพียงครึ่งเดียว                 
 งดเนื้อ งดขนมระหว่างมื้อ  ลดความสะดวกสบายฟุ่มเฟือยเกินความจ าเป็น  ประเพณีนี้ถูก  
 ก าหนดขึ้นในการประชุมสงัคายนาผู้น าศาสนาครั้งแรก ที่เมืองนีเซีย ประมาณปี คศ 325                    
 (Niceae ปัจจุบันอยู่ในตุรกี)  ทั้งนี้ เพือ่ปฎิบัติตามพระเยซูคริสตท์ี่ทรงปลีกตัว ถือศีลอดอาหาร 
 และภาวนารวมเป็นเวลา 40 วนั กอ่นออกเทศนา โดยแท้จริงก็เพือ่ฝึกฝน ความเข้มแข็งทางจติใจ 
 ให้เอาชนะตนเอง เอาชนะการผจญล่อลวงต่างๆที่ผ่านเขา้มาในชีวิต        

     วันเริม่ต้นของเทศกาลมหาพรตจะตรงกับวันพุธ เรียกวันพุธรับเถ้า (Ash Wednesday) ปีนี้ตรงกับวันพุธที ่6 มีนาคม 
และไปสิ้นสุดในวันพุธที่ 17 เมษายน รวม 6 สปัดาห์  คริสตชนจะไปร่วมพิธีมซิสา บูชาขอบพระคุณพระเจ้าที่โบสถ์ และ 
ไปรับการเจิมขี้เถ้าที่หน้าผากหรือโปรยลงบนศรีษะ พระสงฆ์จะเอย่บทสวดว่า “มาจากดินและจะกลบัเป็นดิน” ซึ่ง 
เป็นการเตือนวา่ ร่างกายเป็นสิง่ชั่วคราว สกัวันหนึ่งก็จะตอ้งตายจากและร่างกายจะเน่าเปือ่ยพพุังกลับเป็นดิน แต่ที่เป็น    
นิรันดร์ คอื วิญญาณที่หากท าดีต่อผู้อืน่ตามค าสอนของพระเจา้ เมือ่ตายไปวิญญาณจะได้เข้าสู่สวรรค์      
 การพยายามท าให้สิ่งไม่จ าเป็นขาดหายไปบ้าง เช่น การทานใหน้้อยลง ลดสิ่งทีเ่ราติด เช่น บุหรี่ สุรา เกมส์ ฯลฯ 
การยอมรับเมื่อบางอยา่งไม่เป็นไปตามที่นกึคิด  ดูอาจจะเป็นเรื่องความขาด  แต่เมื่อลองท าดูแล้วกลับท าให้เราพบ    
ความสมบูรณ์ในจิตใจเรามากขึ้น ..> 

บทความ : นายแพทย์ค านวณ อึ้งชูศักดิ์ 
ประธานชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ 

> ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย :         

วันเสาร์ท่ี  4 พฤษภาคม  2019 :    ประชุมคณะกรรมการชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย คร้ังที่ 2/2019                                       
ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารรวมจิตรเพียรธรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ สาทรใต้ กรุงเทพฯ                               
> คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ :    

วันพุธท่ี  20 มีนาคม 2019 :   ประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ คร้ังที่ 2/2019 ณ                
ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ                                                                 
วันศุกร์ท่ี  26 - วันเสาร์ท่ี 27 เมษายน 2019 : สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ     
จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ คร้ังที่ 14 หัวข้อ“ศิษย์พระคริสต์ สืบสานวิถีชีวิตแห่ง ความเชื่อ 350 ปี  พันธกิจรัก รับใช้”   
ณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา และ โรงเรียนธิดาแม่พระ อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี               

ปฎิทินกิจกรรม 
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คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพ่ือผู้สูงอายุ คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพ่ือผู้สูงอายุ คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพ่ือผู้สูงอายุ    

คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ (แผนกสุขภาพอนามัย) ตามแผนปฏิบัติงาน                                      
ผู้สูงอายคุาทอลิกฯ ประจ าปี 2019 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานผู้สูงอาย ุ                                                     
(4 ครั้ง/ปี) เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานฯ จึงมีการจัดประชุมฯ ครั้งที ่1/2019 เมื่อ                                                    
วันพฤหัสบดีที ่17 มกราคม 2019 ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลยีน ลาดกระบัง น าโดย คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธาน  
 คณะอนุกรรมการฯ ร่วมด้วย คุณพ่อรังสันต์ วงอาษา จิตตาภิบาลผู้สูงอายุฯอุบลราชธานี  
 และคณะกรรมการผู้สูงอายุระดับสงัฆมณฑลฯ เข้าร่วมประชุมรวม 21 ทา่น                           
 เพื่อติดตามประเด็นส าคัญต่างๆ สืบเนื่องจากการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี                                  
 ค.ศ.2018 สรุปได้ดังนี ้:-  + ความพรอ้มของเจา้ภาพจัดงานชุมนมุผู้สูงอายุ                                
คาทอลกิระดับชาติ ครั้งที่ 14/2019 + ขอความร่วมมือจากคณะกรรมการระดับสงัฆมณฑล ได้น าเสนอ /                                
ส่งรายชื่อ “ผู้สูงอายคุาทอลิกตัวอยา่ง/ลูกกตัญญูต่อบุพการี” เพื่อเสนอขอใบพรพระสันตะปาปา ฟรังซิส  /                                              
ใบประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุตัวอยา่งประจ าปี 2019/2562 + ความคืบหน้าการเขา้ร่วมประชุม/เสวนากับ                                       
ภาครัฐในเรือ่ง พรบ.หลักประกนัสุขภาพฯลฯ + ประธาน/ผู้ประสานงานชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลฯมอบเงิน                                               
จิตอาสาหาทนุช่วยงานผูสู้งอาย ุ(เงินออมวันละบาท) รอบที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2018) เพื่อด าเนินการ                      
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ  + ก าหนดการจัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุฯ ครั้งที ่2/2019 ครั้งต่อไป                                                                             
วันพุธที่ 20 มีนาคม 2019 เพื่อติดตามเรือ่งสืบเนื่องจากการประชุมฯครั้งนี้ ..> 

กิจกรรมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลกิจกรรมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลกิจกรรมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล   

   แผนกอภิบาลผู้สูงอายุอัครสังฆมณฑลกรงุเทพฯ 
น าโดย คณุพ่อธนันชัย กิจสมัคร  ผู้จัดการแผนก และ 

จิตตาภิบาลงานผู้สูงอายุอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดกจิกรรมชมรม / กลุ่มผูสู้งอายุฯ ระดับ 
สังฆมณฑล ระดับเขต :-   1.)  เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2019 ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ 

 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ วัดนกับุญยอแซฟ (อยุธยา)                               
 เพื่อติดตาม + รายงานการจัดกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของแต่ละเขต                                      
 + แจ้งและติดตามโครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผู้สูงอายุระดับชาติและกองทุนผู้สูงอาย ุ
 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  + ติดตามการเตรียมงานชุมนุมผู้สูงอายุระดับชาติ ณ 
 อาสนวิหารอัครเทวดามคีาแอล  สังฆมณฑลสุราษฎร์ธาน ี        

+ สรุปรายชื่อผู้สงูอายุตัวอย่างและลกูกตัญญูตอ่บุพการี เพื่อเข้ารับใบพรพระสันตะปาปา และ 
ใบประกาศเกียรติบัตร ในงานชุมนมุผู้สูงอายุระดับชาติ  + ประเมินจ านวนผู้เข้าสัมมนาบุคลากร 
ผู้ท างานผู้สูงอายุ แต่ละวัด/เขต + ส ารวจจ านวนผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป เป็นรายวัด ของแต่ละเขต 
เพื่อสรุปวิธีการมอบเกยีรติบัตร อยา่งเหมาะสมต่อไป 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพอัครสังฆมณฑลกรุงเทพอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
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คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ (แผนกสุขภาพอนามัย) ตามแผนปฏิบัติงาน                                      
ผู้สูงอายคุาทอลิกฯ ประจ าปี 2019 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานผู้สูงอาย ุ                                                     
(4 ครั้ง/ปี) เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานฯ จึงมีการจัดประชุมฯ ครั้งที ่1/2019 เมื่อ                                                    
วันพฤหัสบดีที ่17 มกราคม 2019 ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลยีน ลาดกระบัง น าโดย คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธาน  
 คณะอนุกรรมการฯ ร่วมด้วย คุณพ่อรังสันต์ วงอาษา จิตตาภิบาลผู้สูงอายุฯอุบลราชธานี  
 และคณะกรรมการผู้สูงอายุระดับสงัฆมณฑลฯ เข้าร่วมประชุมรวม 21 ทา่น                           
 เพื่อติดตามประเด็นส าคัญต่างๆ สืบเนื่องจากการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี                                  
 ค.ศ.2018 สรุปได้ดังนี ้:-  + ความพรอ้มของเจา้ภาพจัดงานชุมนมุผู้สูงอายุ                                
คาทอลกิระดับชาติ ครั้งที่ 14/2019 + ขอความร่วมมือจากคณะกรรมการระดับสงัฆมณฑล ได้น าเสนอ /                                
ส่งรายชื่อ “ผู้สูงอายคุาทอลิกตัวอยา่ง/ลูกกตัญญูต่อบุพการี” เพื่อเสนอขอใบพรพระสันตะปาปา ฟรังซิส  /                                              
ใบประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุตัวอยา่งประจ าปี 2019/2562 + ความคืบหน้าการเขา้ร่วมประชุม/เสวนากับ                                       
ภาครัฐในเรือ่ง พรบ.หลักประกนัสุขภาพฯลฯ + ประธาน/ผู้ประสานงานชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลฯมอบเงิน                                               
จิตอาสาหาทนุช่วยงานผูสู้งอาย ุ(เงินออมวันละบาท) รอบที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2018) เพื่อด าเนินการ                      
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ  + ก าหนดการจัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุฯ ครั้งที ่2/2019 ครั้งต่อไป                                                                             
วันพุธที่ 20 มีนาคม 2019 เพื่อติดตามเรือ่งสืบเนื่องจากการประชุมฯครั้งนี้ ..> 

สังฆมณฑลจันทบุรีสังฆมณฑลจันทบุรีสังฆมณฑลจันทบุรี   
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     2.) เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ ์2019  ประชุมคณะกรรมการ                                               
 ผู้สูงอายุ เขต 1 ณ อาคารวัดเซนต์โธมสั ชั้น 5  เพื่อติดตาม :-                                                                
 + รายงานกจิกรรมทีท่ าในแต่ละวัด  + ตดิตามการจัดพิธีศีลเจิมผู้สูงอายุ ที่จะจัดขึ้นใน                    
 วันที่ 6 เมษายน 2019 ณ วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์  + ติดตามจ านวนผู้ที่จะไปร่วม 

งานชุมนมุผู้สูงอายุระดับชาติ ทีจ่ะจัดขึ้นในวันที่ 26 - 27 เมษายน 2019 ณ อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาแอล จ.สุราษฎร์ธานี  
+ ติดตามงานฟื้นฟูจิตใจผู้สูงอาย ุเขต 1 เพื่อเตรียมความพร้อม จะจดัขึน้ในเดอืนสิงหาคม 2019  จ. ปทุมธาน ี                                                                                
 3.) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2019 ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอาย ุเขต 5 ณ วัดนักบุญเปโตร 
 สามพราน  + เตรียมความพร้อมไปร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุระดับชาตคิรั้งที่ 14 ที่                
 จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 26 - 27 เมษายน 2019 + เตรียมการอบรมสมัมนา                                         
 บุคลากรผู้ท างานผู้สูงอายุ ณ บ้านผูห้ว่าน (23 - 25 พฤษภาคม 2019)  
 + การเตรยีมเข้าร่วมงานชุมนมุผู้สูงอายุ อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ                               
ณ วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา + ทะเบียนผู้สูงอายุเขตและวัด + ติดตามกิจกรรมและความก้าวหน้า 
ของงานแต่ละวัด ..> 

                       ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบรุี                 
     น าโดย คุณพ่อกฤษณพงษ์ อติชาติธานนิทร์ จิตตาภิบาล                                            
           งานผู้สูงอายุฯจันทบุรี ร่วมด้วย พระสงฆ์ นักบวช และ  
                           คณะกรรมการเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลจันทบุรี 
1.) จัดงานชุมนมุผู้สูงอายุสังฆมณฑลจันทบุรี ครั้งที่ 8 หัวขอ้“ศิษย์พระคริสต์ สืบสานวิถีชีวิตแห่งความเชื่อ 350 ปี พันธกิจ              
รัก รับใช้” ณ วัดพระหฤทัยพระเยซูเจา้ ศรีราชา เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2019..พิธีเปิดงานโดย คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ 
ผู้อ านวยการแผนกสุขภาพอนามัย สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ เป็นประธานพิธีเปิดงานชุมนุมผู้สูงอายุฯ + มกีิจกรรม 
การแสดงของผู้สูงอายุแต่ละวัด และได้รับเกียรติจาก คณุพ่อวีระ ผังรักษ์  เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ หลังบทเทศน์ 
มีพิธีศีลเจิมแกค่นป่วย ผู้สูงอายุ ..มอบใบประกาศเชิดชูเกียรติ “ผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่าง” และ“ลูกกตัญญูต่อบุพการี“ .> 

             ต่อจากหน้า.. 20 
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ต่อจากหน้า.. 19 

             2.)  จัดประจัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ                                                                                            
      สงัฆมณฑลจันทบุรี ครัง้ที่ 2/2019 โดยมี คณุพ่อกฤษณพงษ์ อติชาติธานินทร์                                                             
จิตตาภิบาลฯ คณุพ่อเศกสม กิจมงคล ร่วมด้วย คณะกรรมการเข้าร่วมฯจ านวน 36 คน                                                  
3.) จัดตั้งกลุ่มเพิ่ม 2 วัด : วัดแม่พระเมืองลูรด์ บางแสน และ วัดพระนามเยซู ชลบุรี                                                   
4.) ชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ องค์กรสาธารณประโยชน์ ออกเยี่ยมผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตยีง ผู้ยากไร้                                 
และมอบเครื่อง อุปโภค-บริโภค ในเขตชุมชนฯ  น าทีมโดย คณุพ่อวิเชียร ฉันทพิริยกุล ร่วมด้วย                  
กรรมการวัดหัวไผ่ จิตอาสาเวชบุคคลฯ และเยาวชน  5.) กิจกรรมชมรมผูสู้งอายุ                                              
วัดหัวไผ่ฯ ครั้งที ่2/2019 วันที่ 13 มกราคม 2019 ณ อาคารสงบ ในโครงการส่งเสริม                                          
พัฒนาทักษะทางกายและใจผู้สูงอายเุชิญ คุณวันเพ็ญ บุญรอด ผู้อ านวยการโรงพยาบาล                                     
ส่งเสริมสขุภาพต าบลโคกขี้หนอน อบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในหัวข้อเรื่อง “การป้องกัน                                                         
ภาวะแทรกซอ้นในโรคเรือ้รังของผู้สูงอายุ” 

   

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีสังฆมณฑลสุราษฎร์ธาน ี  

      คณะกรรมการผู้สูงอายุสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี                                                                                                                                                                             
จัดกิจกรรมตามแผนงานผู้สูงอาย ุประจ าปี 2019 น าโดย                                                                                        
คุณพ่อประเสริฐ สมงาม จิตตาภิบาลฯสุราษฎร์ธานี ร่วมด้วยคณะกรรมการฯ                                                                       
1.) เมื่อวันที ่12 - 13 มกราคม 2019 จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุสังฆมณฑล     
   สุราษฎร์ธาน ีครั้งที่ 1/2019 ออกเยี่ยมและฟืน้ฟูจิตใจ ที ่                                              
   วัดพระหฤทัย ระนอง โดยม ีคุณพ่อวิเชียร ระดมกิจ เป็นผู้ให้การ    
   อบรม/แบ่งปัน และร่วมบูชาขอบพระคุณ มคีณะกรรมการฯเขา้ร่วม                            
       12 คน พระสงฆ์ ผู้เข้าร่วมระดับวัด 6 คน รวม 19 คน                                                                    
      2.) เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2019 ประชุมคณะท างานจดังาน                                           
     ชุมนมุผู้สูงอายุระดับชาติ เชิญพระสงฆ์ ซิสเตอร์ เพื่อลง                                            
   รายละเอียดความรับผิดชอบ 3.) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2019                                       
ประชุมคณะท างานจดังานชมุนุมผู้สงูอายุระดับชาติ ครั้งที่ 14 เรียนเชิญพระสงฆ์ ซิสเตอร ์ผู้รับผิดชอบการจัดงานฯ 
คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ  ผู้อ านวยการแผนกสุขภาพอนามัย  คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการฯ 
เพื่อผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย ..> 

สังฆมณฑลเชยีงรายสังฆมณฑลเชยีงรายสังฆมณฑลเชยีงราย   

       ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลเชียงราย น าโดย                                 
                    คุณพ่อเอกชัย ผลวารินทร์ จิตตาภิบาลผู้สูงอายุสังฆมณฑลเชียงราย 
จัดประชุมแกนน าผูสู้งอายุ เพือ่สรรหาคณะกรรมการผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลฯ โดยคดัเลือก ประธาน 
รองประธานและ เลขานุการ จากกลุ่มผู้สงูอายุเขตวัดต่างๆ และร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ อาสนวิหาร 
แม่พระบังเกิด เชียงราย เมือ่วันที่ 19 มกราคม 2019 ..> 
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        +   เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2019  นักเรียนโรงเรียศิษย์พระคริสต ์จ านวน 37 คน และผู้เข้ารว่มหลักสูตร 8 คน                                
รวม 45 คน สังกดัชมรมผู้สูงอายสุังฆมณฑลราชบุรี  รุ่นที่ 1 ประจ าปี 2018 หลักสูตร 1 ปี 
รับใบเกียรติบัตรจบหลักสูตร ที่วดัอัครเทวดามคีาแอล ดอนกระเบื้อง จ.ราชบุรี โดย 
พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ให้เกีรติเป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ 
และมอบใบประเกียรติบัตร ร่วมด้วย คุณพ่อประสิทธิ์ รุจิรตัน ์จิตตาธิการชมรมผู้สูงอายุฯ  
คุณพ่อวัชศิลป ์กฤษเจริญ  จิตตาธิการ คฆร.  คุณพ่อวิโรจน์ เสียงไพเราะ เจ้าอาวาส 
วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง คณุพ่อวริิยะ สู้เสง่ียม ผู้บริหารโรงเรียนเทพินทรพ์ิทยา 
ร่วมถวายบูชาขอบพระคุณ และ อาจารย์เชษฐ ชาวนาแก้ว ประธานชมรมผู้สูงอายุ และ 
คณะกรรมการผู้สูงอายุฯสงัฆมณฑลราชบุรี ร่วมเป็นก าลังใจในพธิีมอบเกียรติบัตร ..> 

 สมาชิก/แกนน าผู้สูงอายุวัดร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ครั้งที่ 7 หัวข้อ "กฎหมาย สิทธิและสวัสดกิาร  
ผู้สูงอายุและทกัษะอาชพี"  ณ ห้องประชุมวัดดอนกระเบื้อง เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2019                              
เริ่มกิจกรรม..+ ลงทะเบียน ตรวจสุขภาพ วัดความดัน โดยเวชบุคคลคาทอลิกฯราชบุรี + จิตภาวนา      
ด้วยกระบวนการวิถีชุมชนวัด โดย คณุพ่อวิโรจน์ เสียงไพเราะ + กจิกรรมการท า "น้ ายาล้างจาน"                        
+ การเรยีนรู้เรื่อง "กฎหมาย สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอาย"ุ โดย อาจารย์เชษฐ ชาวนาแก้ว และ                         
วิทยากร พมจ.รบ. หลังจบกิจกรรมฯ.. จัดประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายสุังฆมณฑลราชบุรี เพื่อ 
พิจารณาผู้สูงอายุคาทอลกิตัวอย่าง และ ลูกกตญัญูต่อบุพการี และเงินออมจิตอาสาช่วยงานผูสู้งอายุ 
หลังจากเสร็จการประชุม... ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรว่มรับประทานอาหาร และสังสรรค์ปีใหม่ ..>   

สังฆมณฑลราชบุรีสังฆมณฑลราชบุรีสังฆมณฑลราชบุรี   

“ โรงเรียนศิษย์พระครสิต์ ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี ” 

สังฆมณฑลอุบลราชธานีสังฆมณฑลอุบลราชธานีสังฆมณฑลอุบลราชธานี   

  ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลอุบลราชธานี น าโดย                           
คุณพ่อรังสันต์ วงอาษา จิตตาภิบาลงานผู้สูงอายุฯ สังฆมณฑลอุบลราชธานี  
 ซิสเตอร์นันทิดา ศรีหาบุญยัง ผู้ช่วยจิตตาภิบาลฯ และคณะกรรมการผู้สูงอาย ุ
 จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุสังฆมณฑลอบุลราชธานี ครั้งที ่1/2019                      
 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2019  ที่ศูนย์คริสตศาสนธรรมอุบลราชธานี เพือ่พิจารณา 
 และวางแผนกิจกรรมปี 2019 + เตรียมเข้าร่วมงานชุมนมุผู้สูงอายุฯระดับชาติ  
 + คดัเลือกผู้สงูอายุคาทอลิกตัวอย่างและลูกกตญัญู ระดับสังฆมณฑลฯ ..> 
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           เมื่อวันที ่6 กุมภาพันธ ์2019 ชมรมผู้สูงอายุวัดพระวิสุทธิวงศ ์                         
โพนสูง ร่วมกับองค์การ บริหารส่วนต าบล ท าโครงการพูดใหฟ้ัง ท าให้ด ูอยู่ให้เห็น เป็นปีที่ 3                             
โดยให้ผู้สูงอายไุด้มีโอกาสถา่ยทอดวิถีชีวิตจากอดีตใหก้ับเยาวชนรุ่น เพื่อ สืบสานไว้ถึงภมูิหลงั                                                 
และการด าเนนิชีวิตให้ลูกหลานได้รู้จัก มีนักเรียนที่ร่วมโครงการทั้งสิ้น 3 โรงเรียนด้วยกัน                                                             
1. โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ โพนสูง 2.โรงเรียนบ้านปากดง 3.โรงเรียนบ้านนาจาน ซึ่งโครงการนี้เดก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก  

สังฆมณฑลอุดรธานีสังฆมณฑลอุดรธานีสังฆมณฑลอุดรธานี   

     แผนกงานผู้สูงอายุสังฆมณฑลอุดรธานี ไดจ้ัดงานชมุนุมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล 
เมื่อวันที่ 14 –15 กุมภาพันธ์ 2019 ที่วัดพระเยซูเจ้าเขาชาวนาซารีน อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 

ในหัวข้อ “ มหัศจรรย์ชีวิต ศิษย์พระคริสตและขา่วดี ” มีสมาชิก 
ผู้สูงอายุร่วมงาน ทัง้หมด 123 คน จาก 10 วัด  ในโอกาสนี้.. 
คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธาน คณะอนกุรรมการคาทอลกิ 
เพื่อผู้สูงอายุ (แผนกสขุภาพอนามยั) มาเยี่ยมและแบ่งปันเนื้องานที่เกี่ยวขอ้ง  

ร่วมด้วย คุณพ่อรังสรรค์ ภานุรักษ์  เป็นประธานเปิดงานชมุนุมผู้สงูอายุฯ คุณพ่อโฮเซ่ โรดิเกส ได้ 
ให้เกียรตมิาแบ่งปัน “มหัศจรรย์ชีวิตผู้สูงวัย”  จากนั้นมีพิธีบูชาขอบพระคุณ คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา 

เป็นประธานพิธีมสิซาปิดฯ หลังบทเทศน์..ผู้สูงอายุร่วมรับศีลเจิม 
เนื่องในวันผู้ป่วยสากล อีกด้วย.. ในโอกาสนี้แผนกงานผู้สงูอายุ 
ขอขอบคุณ ทีมเวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑลอุดรธานี ที่ช่วย 
ในการตรวจสขุภาพ และช่วยบริการอาหาร ใหก้ับผู้สูงอาย ุ
ขอพระเจา้อวยพรทุกทา่น .. > 

สังฆมณฑลเชียงใหม่สังฆมณฑลเชียงใหม่สังฆมณฑลเชียงใหม่   

 

                          ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลเชียงใหม่ น าโดย         
                          คุณพ่อสันติ ยอเปย จิตตาภิบาลแผนกสุขภาพอนามยัและผู้สูงอายุฯ                       
    จิตตาภิบาลแผนก สขุภาพอนามยัและผู้สูงอายฯุ จัดประชุมคณะกรรมการ                                
    ด าเนินงานผู้สูงอายุฯเชียงใหม ่ครั้งที ่1/2019 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2019                                   
    ณ ศูนย์มิสซังเชยีงใหม่   โดยมกีารพิจารณาติดตามเรื่องสืบเนื่องในเรื่อง :- 
                  1  1. การจัดท าทะเบียนผู้สูงอาย ุเป็นปัจจุบัน          
    2. ประเมินงานชุมนุมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลประจ าปี 2019  
                    3. รายงานค่าใช้จ่ายจัดชุมนุมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลฯ  
           4. แบ่งปันแลกเปลี่ยนงานสมัมนาและประชุมใหญ่ฯระดับชาติ และน าเสนอ                                                 
             พิจารณาคัดเลือก “ผู้สูงอายุคาทอลกิตวัอย่าง” และ “ลูกกตัญญูตอ่บุพการี” 

ระดับชาติปี 2019 5. การเข้าร่วมงานชุมนมุผู้สงูอายุฯระดับชาติ ครั้งที่ 14 (26 - 27 เมษายน 2019)                                      
ณ โรงเรียนธิดาแมพ่ระ จ.สุราษฎร์ธานี ..> 
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ต่อจากหน้า.. 22                                             

            โอกาสวันผู้ป่วยสากล และ งานผู้สูงอายุวัดนักบุญเปาโล                                                                

                      พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รตัน์                                                           

         เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ และโปรดศีลเจิมให้แก่ผู้ป่วย และ                                                   
ผู้สูงอายุ ณ วัดนักบุญเปาโล บ้านนาเกยีน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  เมื่อ                                                     
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2019 โดยมี คุณพ่อธงชัย วิวัฒน์เชาว์พันธ์ เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโล 
บ้านนาเกยีน ร่วมพิธีมสิซา.. หลังเสร็จจากพิธบีูชาขอบพระคุณ ผู้เขา้ร่วมทุกท่านได้รับประทาน 
อาหารร่วมกันอย่างมีความสุขและอิม่ทั้งกาย-ใจก่อนกลับบ้าน                                                                  
+ วันที่ 18 - 20 มกราคม 2019 ร่วมถ่ายทอดภมูิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรเพื่อ                   
สุขภาพ โอกาสงานมหกรรมฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง                                                                   
ณ บ้านแม่โถ ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ..> 

สังฆมณฑลนครราชสีมาสังฆมณฑลนครราชสีมาสังฆมณฑลนครราชสีมา   
                                                          ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา                                           
น าโดย คณุพ่อวีรศักดิ์ จันทรังษี  จิตตาภิบาลชมรมฯ คุณวรีะ ธาราสิงห์ ประธานชมรมฯ คุณนภชนก สุริยชัยกุล 
ผู้ประสานงานผู้สูงอายุ คณะกรรมการผู้สูงอายรุะดับสังฆมณฑล มีการด าเนนิกิจกรรมระดับวัดในเขตสงัฆมณฑลฯ :-              
1.) วันที่ 17 มกราคม 2019 ลงเยี่ยมและติดตามการเตรียมประกวดชมรมผูสู้งอายุวัดนกับุญเทเรซา โนนแก้ว หลังจากนั้น 
ประธานและกรรมการกลุ่มผู้สูงอายุวัดนักบุญเทเรซา โนนแก้ว น าเยี่ยมเยียนให้ก าลงัใจอดีตประธานผู้สูงอายุฯนครราชสมีา 
อาจารย์ประสาร หลีล้วน ตอนนีสุ้ขภาพไม่คอ่ยแข็งแรง มอีาการวูบเลยท าให้ลม้ อกีทั้งสายตาพร่ามัว อาจเนื่องมาจาก 
โรคประจ าตัวเบาหวาน / ความดัน  และเยี่ยม ยายเรียบ ชาดกฝ้าย ซึ่ง คุณพ่อวีระศักดิ์ จันทรังษี จิตตาภิบาลผู้สูงอายุ 
ได้มอบหมายใหก้ลุ่มผู้สูงอาย ุช่วยดูแลเปลี่ยนหลังคาและเทพื้นหน้าบ้านให้ใหม่ เนือ่งจากเวลาฝนตกหลังคารั่วและน้ าไหล 
เข้าตัวบ้าน เพราะพื้นหน้าบา้นต่ ากวา่ถนน หลงัจากนัน้แวะดูเครื่องออกก าลงักายที่ คุณพอ่วีระศักดิ์ 
จิตตาภิบาลผู้สูงอายุ ได้จดัหาให้กับผู้สูงผู้สูงอายุและคนในชุมชน วัดนกับุญเทเรซา โนนแก้ว  

      2.) วันที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2019 คุณพ่อวีระศักดิ์ จันทรังษ ีจิตตาภิบาลผู้สูงอายุ ได้ท าพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ                          
วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน โคกปราสาท/ปราสาทพร มีผู้สูงอายุใหค้วามสนใจ โรงเรียนผู้สูงอายุจะท าการ
เรียนทุกวันศุกร์ สัปดาหท์ี่ 2 ของทกุเดือน ทั้งนีไ้ด้มกีารจัดตั้งคณะท างานดังนี ้1.นายพงษ์ศักดิ ์ ประทุมตรี  ประธาน            
2.นายถาวร วาปีเตา รองประธาน  3. นางประภัสสร  ทองอดิศัย เหรัญญกิ  4.นางเตรียม ประทุมมา                                          
5.นายอภิศักดิ์ ทองอดิศัย กรรมการ 
 3.) วันที่ 7 มีนาคม 2019 ประธานผู้สูงอายุ                                                                                                           
และทีมผู้ประสานงานฯนครราชสีมา ลง                                                                                                                     
เยี่ยมเยียนและใหก้ าลังใจ โรงเรียนผู้สูงอายุวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง โรงเรยีนเปิดท าการทุกวันพฤหัสบดีแรกของ
เดือน ในวันดังกล่าว ภาคเช้ามีพิธมีิสซาโดยคณุพ่อจักรี พนัธ์สมบัติ (คุณพ่อเจา้วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง) หลงัจาก
มิสซาคุณพ่อได้อบรมหัวข้อ “มหาพรต” ให้กับผู้สูงอายุ พักเที่ยงผู้สูงอายนุ าป่ินโตจากบา้นมาทานด้วยกัน ภาคบ่าย ผู้สูงอายุ
เรียนวิชาสุขศึกษา โดยมีวิทยากร คุณศศิธร กรณ์สกุล จากอนามยัประปา อ.ปากช่อง มาใหค้วามรู้เรื่อง “หลัก 11 อ. เพื่อ
สุขภาพกายใจทีด่ีของผู้สูงอายุ” , คุณวิเชียร สุขตาม เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมฯ ได้อธิบายเรื่องการท างานคาริตัสวัดให้กับผู้สูงอายุ 
หลังจากนั้นผู้สูงอายุแบ่งปันพระวาจา บีอซีี และปิดท้ายท้ายกิจเมตตา ออกเยี่ยมเยียนผู้ยากไร้  4.) วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2019 
ลงเยี่ยมเยียนและติดตามการเลี้ยงไก่ไข่ ของผูสู้งอายุวดันักบุญยอแซฟกรรมกร หนองห่าง  การเลี้ยงไก่ไขท่ าให้ผู้สงูอายุและ
ลูกหลานได้มไีขไ่ด้กนิทุกวัน เหลือจากการกนิ ก็น าไข่ขายในหมู่บ้าน ท าให้มีรายได้เสริม ..>                                          
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ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกประเทศไทย (องค์กรสาธารณประโยชน์)                                                                                                                                                                                       

          คุณธนนัท์ฉาย สวิตต์นันทชัย  ผู้แทนจาก                                                                                  
ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกประเทศไทย (องค์กรสาธารณประโยชน์)                                                                                   
ของ คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุมกับ                                                                         
เครือข่ายประชาชนเพื่อรฐัสวัสดิการ (ขับเคล่ือนบ านาญแห่งชาติ) จดักิจกรรม “เลือกตัง้ครัง้นี้...รัฐสวัสดิการต้องมา” 
และแถลงข้อเสนอของประชาชนทีม่ีต่อ รัฐสวัสดกิาร ที่โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ กรุงเทพฯ                        
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ..  เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ เป็นการท างานร่วมกันของ               
+ เครือข่ายผูสู้งอายุ + เครือข่ายแรงงานนอกระบบ + เครือข่ายกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ                             
+ เครือข่ายสลัม 4 ภาค บ้านมั่นคง และ เครือข่ายกองทุนสวัสดกิารชุมชน ในการผลักดนั                 
เร่ือง “บ านาญแห่งชาต”ิ ซึ่งมีหลักการส าคัญบนฐานคิดเร่ืองสทิธิมนุษยชน เพื่อลดความเหล่ือมล้ า 
กระจายความมั่งคั่ง และมุ่งผลักดันการสร้างหลักประกันรายได้ ให้ทกุคน ไม่ว่าจะรวยหรือจนก็ 
สามารถเข้าถึงสวัสดกิารที่เป็นหลักประกันทางรายได้ขัน้พื้นฐานจากรัฐได้อยา่งเท่าเทียมกัน 
ที่ส าคญัยังช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ย่างสมศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย์ ..> 

บ้านผู้สูงอายุคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ปราจีนบุรี 
ขอเชิญผู้มีจติศรัทธา ผู้ใจบุญ ทุกท่านร่วมบริจาค                                

สิ่งของ อปุโภค - บริโภค ที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับผู้สูงอายุ                       
เป็นอย่างมาก ท่านสามารถร่วมบริจาคได้ท้ังสิง่ของ 

หรือเป็นเงินสนับสนุนท่ีช่วยเหลือทางศูนย์  
เกี่ยวกับผู้สงูอายุ ตามรายละเอยีดด้านข้าง 

เป็นรายการสิ่งของท่ีขอบริจาค อพัเดท 01/02/62 
ขอขอบพระคุณท่านผู้ใจบุญ ที่มีน้ าใจดี                 
และมีจติใจเมตตาต่อผูสู้งอายุทุกท่าน                                   


