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   พฤษภาคม พฤษภาคม พฤษภาคม ---   มิถนุายน มิถนุายน มิถนุายน 2019  (2019  (2019  (ฉ.3/2019)ฉ.3/2019)ฉ.3/2019)         

           กรรมาธิการฝ่ายสงัคมของสภาประมุขบาดหลวงโรมนัคาทอลิกแห่งประเทศไทย  (Caritas Thailand)        
จดัโครงการอบรมแกนน าอาสาสมคัรในโครงการ “คนสู้ชีวิต”  ซึ่งเป็นความร่วมมอืระหวา่ง คาริตสัไทยแลนด ์และ 
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นเวทพีฒันาศกัยภาพแกนน าอาสาสมคัรและเจา้หน้าที ่ในหวัขอ้เรื่อง 
“การดูแลผูป่้วยและผูสู้งอายุแบบประคบัประคองตามพระราชบญัญตัสิาธารณสุขแห่งชาตแิละตามค าสอนพระศาสนจกัร”          
        ระหวา่งวนัที ่11 - 13 มถิุนายน 2019 ณ ศนูยอ์ภบิาลคามลิเลยีน ลาดกระบงั เพื่อใหค้วามรูแ้ละพฒันาทกัษะกบั 
           แกนน าอาสาสมคัรทีท่ างานในโครงการฯ จะสามารถดูแลผูพ้กิาร ผูสู้งอาย ุ
                   และผูป่้วย โดยเน้นการสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัชมุชนในการดูแลเอาใจใส่ 
         ผูอ้ยู่ในภาวะล าบากทัง้ 3 กลุ่มนี้ ซึ่งเป็นกลุม่ทีต่อ้งการการดูแลแบบ 
       ประคบัประคอง (Palliative Care) มากทีสุ่ด.. โดยเรยีนเชญิ   
                คุณพ่อพงษ์ศริ ิสงัวาลเพช็ร คณะคามลิเลยีน ประธานพธิมีสิซาเปิดอบรมฯ.. 



โดยมทีมีวทิยากร  1. เซอรม์กัดาเลนา ดาวด ี(SPC) ศนูยอ์ภบิาลผูสู้งอายุเซนตห์ลุยส ์ล าไทร                                               
2. เซอรเ์ทแรส-เบเนดกิต ์ไชยดวง (SPC) ศนูยอ์ภบิาลสขุภาพหลุยส ์โชเวต ์สามพราน    
3. พว.บุณณดา พนมพร พยาบาลวชิาชพีช านาญการ ส านกังานสาธารณสุข อ. องครกัษ์ และ  

4. พว. มณศิรา โฮบรรเทา พยาบาลวชิาชพี ปฏบิตักิาร รพ. นครนายก  

โดยตารางการอบรมเน้นเรื่อง 1.) หลกัการเยีย่มบา้นทีไ่ม่เพิม่ทุกขแ์ต่ 
เพิม่สขุใหก้บัผูป่้วยและญาต ิ 2.) การชว่ยผูป่้วยและญาตใินกจิกรรมพืน้ฐาน              
เชน่ การชว่ยพลกิตวั การเปลีย่นผา้ปทูีน่อน การจดัท่านัง่ และท่านอนบนเตยีง 
การยดืแขนขาผูป่้วยทีน่อนตดิเตยีง ฯลฯ  3.) หลกัการสื่อสารและการสนทนา 
ทีเ่สรมิพลงัใหก้บัผูป่้วย 4.) การท าพนิยักรรมชวีติตาม พรบ. สุขภาพแหง่ชาต ิ

ม.12 และ  5.) ขอ้ค าสอนของพระศาสนจกัรเกีย่วกบัเรื่องชวีติ วาระสุดทา้ย และ ความตาย .นอกจากนี้ ยงัจดัใหม้กีารแบ่งปัน 
ประสบการณ์จรงิจากวทิยากรภายนอก ซึ่งเป็นตวัอย่างคนสูช้วีติของ พยาบาลวชิาชพี บุณณดา พนมพร ซึง่ป่วยเป็นมะเรง็ 
ระยะสี ่และมะเรง็ลามไปตามตอ่มน ้าเหลอืง เมือ่แรกทราบขา่วรา้ยนี้ มทีัง้ภาวะตกใจ ชอ็ค ไม่เชือ่ และทอ้แท ้ทัง้ๆ ทีม่กีาร 
ตรวจสุขภาพอยา่งดมีาตลอด ชวีติเปลีย่นจากหน้ามอืเป็นหลงัมอื ในวนัทีค่ดิฆา่ตวัตาย ลกูชายซึ่งยงัเลก็มาก (มลีกู 2 คน) 
วิง่เขา้มาจบัมอืและบอกแม่วา่ “มอืแม่รอ้นจงั แม่ตอ้งมไีขแ้น่ ๆ เดีย๋วหนูไปเอากาละมงัมาเชด็ตวัใหแ้ม่นะ” ณ จุดนัน้น ้าตาไหล 
ไม่หยุด จะฆา่ตวัตายไปท าไม แลว้ใครจะอยูก่บัลูก เปลีย่นความคดิทนัท ีเมื่อความคดิเปลีย่นชวีติกเ็ปลีย่น แพทยบ์อกอยู่ได ้
ไม่เกนิ 2 ปี แต่อยู่มาได ้9 ปีแลว้ อยู่แบบคนทีม่คีุณภาพชวีติทีด่ ีและกลบัไปท างานตอ่ไดโ้ดยคดิวา่ตอ้งสูช้วีติและพชิติมะเรง็ 
ไม่ใชด่ว้ยการฆา่ (รกัษาทัง้เคมบี าบดัและฉายแสง) แต่ดว้ยการเรยีนรูท้ีจ่ะอยู่ดว้ยกนั โดยไม่ใหใ้ครท ารา้ยใคร.           
คุณมณศิรา โฮบรรเทา มนีามปากกา “ยีห่วา น่ารกั” เป็นคนสูช้วีติรุ่นสาววยัใส            
เป็นตวัอย่างการสูช้วีติแบบใหเ้ปล่า ชวีติเพื่อผูอ้ ื่น อทุศิตนใหก้บัผูด้อ้ยโอกาส 
ในแนวตะเขบ็ชายแดนทีไ่มม่ตี ารวจชายแดนอยู่เลย ความฝันทีอ่ยากเป็นทหาร  
กก็ลายรา่งเป็นพยาบาลชดุขาว เมือ่เธอออกป่ากก็ลายเป็นพยาบาลชดุเขยีว 
(ชดุทหาร) เธอไดเ้ขยีนหนงัสอืชือ่ “ตน้กลา้ของแผน่ดนิ” เพื่อด าเนนิตามรอย 

 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัภูมพิลอดุลยเดชฯ รชักาลที ่9 และไดจ้ าหน่ายหนงัสอืนี้ เพื่อเป็นทุน 
 ซื้อยาเวลาออกป่าไปยงัหมู่บา้นทีข่าดแคลน และเธอไดย้ื่นหนงัสอือุทธรณ์ ขอสรา้งสุขศาลา 
 พระราชทานใหก้บัชาวบา้นไดส้ าเรจ็ เธอตวัเลก็ วยัสาวใส คนรุน่ใหม่ แต่ใจนัน้เป็นผูใ้หญ่และ 
 ยิง่ใหญ่กวา่มหาสมุทร.. ประธานพธิบีูชาขอบพระคุณปิดการอบรมโดย คุณพอ่อนุสรณ์ นิลเขต และ  
 เซอรม์กัดาเลนา ดาวด ีเป็นประธานพธิมีอบใบประกาศนียบตัรผูผ้า่นการอบรมฯ (รวม 20 ชัว่โมง) 
 ในระหวา่งการอบรม .. คุณพ่อไพรชั ศรปีระเสรฐิ ผูช้ว่ยกรรมาธกิารฝ่ายสงัคมฯ และเลขาธกิาร 
 คารติสัไทยแลนด ์ไดเ้ขา้ร่วมรบัฟังและตดิตามการอบรมอย่างใกลช้ดิ..คณะกรรมการจดัการอบรมฯ 

คาดวา่จะเป็นประโยชน์ในการท างานในพืน้ทีโ่ดยเชือ่มโยงจติตารมณ์ พระวรสารและค าสอนดา้นสงัคม ของพระศาสนจกัร..>  
          

ต่อจากหน้า..1 
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เซอร์มกัดาเลนา ดาวดี : รายงาน  



โดยมทีมีวทิยากร  1. เซอรม์กัดาเลนา ดาวด ี(SPC) ศนูยอ์ภบิาลผูสู้งอายุเซนตห์ลุยส ์ล าไทร                                               
2. เซอรเ์ทแรส-เบเนดกิต ์ไชยดวง (SPC) ศนูยอ์ภบิาลสขุภาพหลุยส ์โชเวต ์สามพราน    
3. พว.บุณณดา พนมพร พยาบาลวชิาชพีช านาญการ ส านกังานสาธารณสุข อ. องครกัษ์ และ  

4. พว. มณศิรา โฮบรรเทา พยาบาลวชิาชพี ปฏบิตักิาร รพ. นครนายก  

โดยตารางการอบรมเน้นเรื่อง 1.) หลกัการเยีย่มบา้นทีไ่ม่เพิม่ทุกขแ์ต่ 
เพิม่สขุใหก้บัผูป่้วยและญาต ิ 2.) การชว่ยผูป่้วยและญาตใินกจิกรรมพืน้ฐาน              
เชน่ การชว่ยพลกิตวั การเปลีย่นผา้ปทูีน่อน การจดัท่านัง่ และท่านอนบนเตยีง 
การยดืแขนขาผูป่้วยทีน่อนตดิเตยีง ฯลฯ  3.) หลกัการสื่อสารและการสนทนา 
ทีเ่สรมิพลงัใหก้บัผูป่้วย 4.) การท าพนิยักรรมชวีติตาม พรบ. สุขภาพแหง่ชาต ิ

ม.12 และ  5.) ขอ้ค าสอนของพระศาสนจกัรเกีย่วกบัเรื่องชวีติ วาระสุดทา้ย และ ความตาย .นอกจากนี้ ยงัจดัใหม้กีารแบ่งปัน 
ประสบการณ์จรงิจากวทิยากรภายนอก ซึ่งเป็นตวัอย่างคนสูช้วีติของ พยาบาลวชิาชพี บุณณดา พนมพร ซึง่ป่วยเป็นมะเรง็ 
ระยะสี ่และมะเรง็ลามไปตามตอ่มน ้าเหลอืง เมือ่แรกทราบขา่วรา้ยนี้ มทีัง้ภาวะตกใจ ชอ็ค ไม่เชือ่ และทอ้แท ้ทัง้ๆ ทีม่กีาร 
ตรวจสุขภาพอยา่งดมีาตลอด ชวีติเปลีย่นจากหน้ามอืเป็นหลงัมอื ในวนัทีค่ดิฆา่ตวัตาย ลกูชายซึ่งยงัเลก็มาก (มลีกู 2 คน) 
วิง่เขา้มาจบัมอืและบอกแม่วา่ “มอืแม่รอ้นจงั แม่ตอ้งมไีขแ้น่ ๆ เดีย๋วหนูไปเอากาละมงัมาเชด็ตวัใหแ้ม่นะ” ณ จุดนัน้น ้าตาไหล 
ไม่หยุด จะฆา่ตวัตายไปท าไม แลว้ใครจะอยูก่บัลูก เปลีย่นความคดิทนัท ีเมื่อความคดิเปลีย่นชวีติกเ็ปลีย่น แพทยบ์อกอยู่ได ้
ไม่เกนิ 2 ปี แต่อยู่มาได ้9 ปีแลว้ อยู่แบบคนทีม่คีุณภาพชวีติทีด่ ีและกลบัไปท างานตอ่ไดโ้ดยคดิวา่ตอ้งสูช้วีติและพชิติมะเรง็ 
ไม่ใชด่ว้ยการฆา่ (รกัษาทัง้เคมบี าบดัและฉายแสง) แต่ดว้ยการเรยีนรูท้ีจ่ะอยู่ดว้ยกนั โดยไม่ใหใ้ครท ารา้ยใคร.           
คุณมณศิรา โฮบรรเทา มนีามปากกา “ยีห่วา น่ารกั” เป็นคนสูช้วีติรุ่นสาววยัใส            
เป็นตวัอย่างการสูช้วีติแบบใหเ้ปล่า ชวีติเพื่อผูอ้ ื่น อทุศิตนใหก้บัผูด้อ้ยโอกาส 
ในแนวตะเขบ็ชายแดนทีไ่มม่ตี ารวจชายแดนอยู่เลย ความฝันทีอ่ยากเป็นทหาร  
กก็ลายรา่งเป็นพยาบาลชดุขาว เมือ่เธอออกป่ากก็ลายเป็นพยาบาลชดุเขยีว 
(ชดุทหาร) เธอไดเ้ขยีนหนงัสอืชือ่ “ตน้กลา้ของแผน่ดนิ” เพื่อด าเนนิตามรอย 

 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัภูมพิลอดุลยเดชฯ รชักาลที ่9 และไดจ้ าหน่ายหนงัสอืนี้ เพื่อเป็นทุน 
 ซื้อยาเวลาออกป่าไปยงัหมู่บา้นทีข่าดแคลน และเธอไดย้ื่นหนงัสอือุทธรณ์ ขอสรา้งสุขศาลา 
 พระราชทานใหก้บัชาวบา้นไดส้ าเรจ็ เธอตวัเลก็ วยัสาวใส คนรุน่ใหม่ แต่ใจนัน้เป็นผูใ้หญ่และ 
 ยิง่ใหญ่กวา่มหาสมุทร.. ประธานพธิบีูชาขอบพระคุณปิดการอบรมโดย คุณพอ่อนุสรณ์ นิลเขต และ  
 เซอรม์กัดาเลนา ดาวด ีเป็นประธานพธิมีอบใบประกาศนียบตัรผูผ้า่นการอบรมฯ (รวม 20 ชัว่โมง) 
 ในระหวา่งการอบรม .. คุณพ่อไพรชั ศรปีระเสรฐิ ผูช้ว่ยกรรมาธกิารฝ่ายสงัคมฯ และเลขาธกิาร 
 คารติสัไทยแลนด ์ไดเ้ขา้ร่วมรบัฟังและตดิตามการอบรมอย่างใกลช้ดิ..คณะกรรมการจดัการอบรมฯ 

คาดวา่จะเป็นประโยชน์ในการท างานในพืน้ทีโ่ดยเชือ่มโยงจติตารมณ์ พระวรสารและค าสอนดา้นสงัคม ของพระศาสนจกัร..>  
          

หน่วยงานเครือข่ายคาทอลิกเพ่ือส่งเสริมงานเอดส ์ดงูานด้านเอดส ์ 
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ขอขอบคุณ  (ภาพและข่าว : คุณเฉลิมรัฐ  ปรีชา ) 

                                     คณะอนุกรรมการคาทอลิกส่งเสริมงานด้านเอดส ์                                 
 น าคณะกรรมการเครอืขา่ยออกเยีย่มองคก์รคาทอลกิ ทีด่ าเนินกจิการ 

      ในการใหบ้รกิารดูแลผูต้ดิเชือ้ HIV  ผูป่้วย AIDS และ ความรูใ้นการ 
      ป้องกนั  ระหวา่งวนัองัคารที ่9 และ วนัพุธที ่10 กรกฎาคม 2019  

 น าโดย ซสิเตอรป์ราณ ีสทิธ ิประธานคณะอนุกรรมการฯและสมาชกิองคก์รเครอืขา่ย โดยในวนัแรก.. 
     ไดเ้ขา้ศกึษาดูงานทีมู่ลนิธสิ่งเสรมิการพฒันาบุคคลหรอืศนูยเ์มอรซ์ี่ ณ ชมุชนคลองเตย กรุงเทพ  
     ด าเนินงานโดย คุณพ่อโจเซฟ เอช ไมเออร ์ประธานมูลนิธ ิท่านเป็นพระสงฆค์ณะพระมหาไถ่   

     ร่วมกบัเจา้หน้าทีศ่นูย ์ไดใ้หก้ารตอ้นรบัคณะอนุกรรมการฯ โดย คุณมงคล โพธิห์ว ี(สาธารณสุข / 
     วทิยากรจดัอบรมฯ) น าเสนอวดีทีศัน์งานของมูลนิธ ิและงานดา้นเอช ไอ ว ี/ เอดส ์ พรอ้ม 

คุณชตุมิา จงเจตน์ หวัหน้าแผนกศนูยพ์ฒันาสุขภาพและอนามยัชุมชน พาเยี่ยมชมงานในแผนกต่างๆของศูนยฯ ศูนย์แห่งนี้
เปิดด าเนินการใหก้ารรบัใชพ้ีน้่องในชมุชนคลองเตย ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2515 และมใิชเ่พยีงแต่ในดา้นเอช ไอ ว ี/ เอดส ์เท่านัน้  
  แต่ใหค้วามชว่ยเหลอืทัง้ในดา้นส่งเสรมิอาชพี การศกึษาแก่เดก็ เยาวชน ผูย้ากไรใ้นชมุชนแออดั   
  และผูป้ระสบภาวะความยากล าบาก ฯลฯ ในหลายพืน้ที ่โดยสรุปศนูยใ์หบ้รกิารในกจิกรรม/ 
  โครงการดา้นต่างๆดงันี้ คอื 1. ศนูยพ์ฒันาสุขภาพและอนามยัชมุชนดา้นเอช ไอ ว ี/ เอดส์ 
      2. ดา้นทนุการศกึษาแก่เดก็และเยาวชนทีม่ฐีานะยากไรใ้นชมุชนแออดั  3. ศนูยเ์ดก็ปฐมวยั 20  

               กวา่ศนูย ์ในพืน้ทีช่มุชนตามเขตต่างๆ  4. บา้นพกัเดก็เมอรซ์ี่  5. งานดา้นสงัคมสงเคราะห์ 
ร่วมกบัชมุชน  6. งานดา้นสทิธเิดก็ / ครขูา้งถนน  7. กลุ่มสตรแีม่บา้นร่วมใจ  8.งานส่งเสรมิการศกึษาเดก็มอแกน เกาะเหลา 
จ.ระนอง .. วนัทีส่องของการเยีย่ม คณะอนุกรรมการฯไดอ้อกเยีย่มและศกึษาดูงานดา้นเอดส ์ณ ศนูยฟ์รงัซสิกนัภราดาน้อย 
บา้นกลารา สวนสนัตธิรรม ต.ล าไทร อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธาน ีโดยมี ภราดาฤกษ์ชยั ภานุพนัธ,์ OFM  ซึ่งเป็นผูร้บัผดิชอบ          
งานเอดส ์เป็นผูพ้าเยีย่มศกึษาดูงาน แลกเปลีย่นประสบการณ์กบัคณะอนุกรรมการฯ บา้นกลาราแห่งนี้ ไดเ้ปิดใหบ้รกิาร             
ดูแลผูต้ดิเชือ้เอช ไอ ว ีและผูป่้วยเอดส ์ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2536 จนถงึปัจจุบนั  โดยสรุปมกีจิกรรมด าเนินการคอื 1. ใหบ้รกิาร
บา้นพกัฟ้ืนส าหรบัผูป่้วยทีถู่กทอดทิง้ 2. ใหก้ารดูแลผูป่้วยดว้ยความรกั ความเอาใจใส่แบบพีน้่อง เป็นครอบครวัใหญ่ 
3. ส่งเสรมิ สนบัสนุนใหผู้ป่้วยทีแ่ขง็แรง ไดเ้รยีนรูด้า้นอาชพีตามความถนดั 4. ใหค้ าปรกึษา-แนะน าเกีย่วกบัโรคเอดส ์ 
5. เปิดใหห้น่วยงานต่างๆเขา้รบัการศกึษา-ดูงาน..  นอกจากกจิกรรมการเยีย่มศกึษาดูงาน แลกเปลีย่นความรู ้เพือ่ใหส้มาชกิ
เครอืขา่ยน าประสบการณ์และความรูก้ลบัไปใชใ้นการใหก้ารดูแลผูต้ดิเชือ้เอช ไอ ว ีและผูป่้วยเอดสใ์หม้คีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้
แลว้.  คณะอนุกรรมการฯยงัไดม้กีารประชมุตดิตามงานในรอบไตรมาสที ่2 ของปี  
เพื่อประเมนิกจิกรรมทีไ่ดท้ าผา่นมา และเตรยีมด าเนินกจิกรรมตามแผนงานของ 
คณะอนุกรรมการในไตรมาสที ่3 และ 4 ตอ่ไป ..> 



         คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ืองานต่อต้านการค้ามนุษย ์(CNATT)                                                                       
ภายใต ้คาริตสัไทยแลนด ์ จดัอบรมการพฒันาศกัยภาพบุคลากร เพือ่ให ้                                                         

                                   การอบรม“การใหค้ าปรกึษาเยยีวยาผูม้บีาดแผลทางใจ”                         
    ระหวา่งวนัพุธที ่26 - วนัพฤหสับดทีี ่28 มถิุนายน 2019                   
   ณ ศนูยอ์ภบิาลคามลิเลยีน ลาดกระบงั กรุงเทพฯ โดยม ี                                                                                      
   คุณพ่อไพรชั ศรปีระเสรฐิ ผูช้ว่ยกรรมาธกิารฝ่ายสงัคม สภาประมขุบาดหลวงโรมนัคาทอลกิฯ/
   เลขาธกิารคารติสัไทยแลนด ์เป็นประธานพธิเีปิดการอบรม มหีน่วยงานภายใตเ้ครอืขา่ยที ่ 
   ท างานร่วมในประเดน็นี้.แผนกสขุภาพอนามยั (คณะกรรมการคาทอลกิเพือ่การพฒันาสงัคม) 
   ภายใตค้ารติสัไทยแลนด.์ โดยม ีคุณพ่อวโิรจน์ นนัทจนิดา                                       
   ประธาน คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูส้งูอายุ                                                        
   เซอรม์กัดาเลนา ดาวด ีคณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลกิฯ  
และ คุณกาญจนา นพแกว้ บา้นผูสู้งอายนุครราชสมีา เขา้ร่วมรบัการอบรมฯ และร่วมในพธิ ี                               
รบัมอบใบประกาศนียบตัรการพฒันาศกัยภาพบุคลากร "การใหค้ าปรกึษาเยยีวยาผูม้บีาดแผลทางใจ" ผา่นการอบรมครัง้นี้. >  

    คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ืองานตอ่ตา้นการคา้มนุษย ์คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ืองานตอ่ตา้นการคา้มนุษย ์คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ืองานตอ่ตา้นการคา้มนุษย ์(((CNATT) CNATT) CNATT) ภายใต ้คารติัสไทยแลนด์   ภายใต ้คารติัสไทยแลนด์   ภายใต ้คารติัสไทยแลนด์      

            ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย  จดัหน่วยทมีแพทย ์ 
พยาบาล อาสาสมคัรชาวปากสีถาน เพือ่ใหก้ารชว่ยเหลอืแรงงานอพยพ  
Asylum Seeker ผูล้ีภ้ยั และผูย้ากไร ้ในเขตชมุชนต่างๆ เพื่อใหไ้ดร้บัการ 

ดูแลเอาใจใสด่า้นสุขภาพ และรบัยาสามญัประจ าบา้น 
เพื่อใชใ้นการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ และสามารถดูแล 
สุขภาวะส่วนตวัไดร้ะดบัหนึ่ง.>  

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



      
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสงัฆมณฑลอดุรธานี  น าโดย คุณพ่อรงัสรรค ์ภานุรกัษ ์จติตาธกิาร 
เวชบุคคลฯ คุณครูวราภรณ์ ภู่กงทอง ผูป้ระสานงานมสิซงัอุดรธาน ีคุณอญัญาณ ีฮองตน้ ประธาน 
กลุ่มพยาบาลคาทอลกิแห่งประเทศไทย จดักจิกรรมแบ่งปันความรู ้เรื่อง “เบาหวานและความดนั 
กบัการชะลอไตเสือ่ม” ใหแ้ก่ผูสู้งอายคุาทอลกิ ณ วดัวสิุทธวิงศโ์พนสูง บา้นดุง จ.อุดรธานี  
เมื่อวนัที ่23 พฤษภาคม 2019 ..  และจดักจิกรรมเวชบุคคลฯ  
1) จดัหน่วยใหบ้รกิารตรวจสขุภาพแก่สตับุรุษ ทีม่าร่วม 
แสดงยนิดใีนโอกาสฉลอง 350 ปี มสิซงัสยาม 125 ปี 
ความเชือ่แดนอสีาน 100 ปี มรณภาพ พระคุณเจา้โปรดม 
และ คุณพ่อเก โกร เมือ่วนัที ่29 มถิุนายน 2019  ณ อาสนวหิารมารดานิจจานุเคราะห ์อุดรธานี                                         
2) คณะกรรมการเวชบุคคลฯอุดรธาน ีน าโดย                                                               
คุณพ่อรงัสรรค ์ภานุรกัษ์  ซสิเตอรป์ราณ ีสทิธ ิ                                                      

คุณครูวราภรณ์ ภู่กงทอง และ แกนน าเวชบุคคลฯ จดัประชมุเพื่อเตรยีมเป็น 
เจา้ภาพจดังานเขา้เงยีบฟ้ืนฟูจติใจและประชมุใหญ่สามญัประจ าปี ค.ศ.2019 
ระดบัชาต ิครัง้ที ่9 เมื่อวนัที ่3 กรกฎาคม 2019 ณ ศนูยฝึ์กอบรมอาชพีชนบท หนองคาย .. > 

กิจกรรมงานเวชบุคคลระดับสังฆมณฑลกิจกรรมงานเวชบุคคลระดับสังฆมณฑลกิจกรรมงานเวชบุคคลระดับสังฆมณฑล   สงัฆมณฑลอดุรธานีสงัฆมณฑลอดุรธานีสงัฆมณฑลอดุรธานี   

               ... ขอเชญิชวน ...   ... ขอเชญิชวน ...   ... ขอเชญิชวน ...      
ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯระดบัสงัฆมณฑล   ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯระดบัสงัฆมณฑล   ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯระดบัสงัฆมณฑล   

ชว่ยประชาสมัพนัธ ์เผยแพร่ และชกัชวน ให ้แพทย ์พยาบาล 
ผูช้ว่ยพยาบาล ผูป้ฏบิตังิานดา้นสุขภาพ (จติอาสา อสม.) 
และแกนน าเวชบุคคลฯ (รุ่นใหม่) ร่วมงาน..เขา้เงยีบฟ้ืนฟูจติใจ 
และประชมุใหญ่สามญัประจ าปี ค.ศ.2019/2562  ครัง้ที ่9 

 ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ 

ณ  ศนูยฝึ์กอบรมอาชพีชนบท หนองคาย (สงัฆมณฑลอุดรธานี) ระหวา่งวนัเสารท์ี ่26 – วนัอาทติยท์ี ่27 ตุลาคม 2019 …>   
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         คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ืองานต่อต้านการค้ามนุษย ์(CNATT)                                                                       
ภายใต ้คาริตสัไทยแลนด ์ จดัอบรมการพฒันาศกัยภาพบุคลากร เพือ่ให ้                                                         

                                   การอบรม“การใหค้ าปรกึษาเยยีวยาผูม้บีาดแผลทางใจ”                         
    ระหวา่งวนัพุธที ่26 - วนัพฤหสับดทีี ่28 มถิุนายน 2019                   
   ณ ศนูยอ์ภบิาลคามลิเลยีน ลาดกระบงั กรุงเทพฯ โดยม ี                                                                                      
   คุณพ่อไพรชั ศรปีระเสรฐิ ผูช้ว่ยกรรมาธกิารฝ่ายสงัคม สภาประมขุบาดหลวงโรมนัคาทอลกิฯ/
   เลขาธกิารคารติสัไทยแลนด ์เป็นประธานพธิเีปิดการอบรม มหีน่วยงานภายใตเ้ครอืขา่ยที ่ 
   ท างานร่วมในประเดน็นี้.แผนกสขุภาพอนามยั (คณะกรรมการคาทอลกิเพือ่การพฒันาสงัคม) 
   ภายใตค้ารติสัไทยแลนด.์ โดยม ีคุณพ่อวโิรจน์ นนัทจนิดา                                       
   ประธาน คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูส้งูอายุ                                                        
   เซอรม์กัดาเลนา ดาวด ีคณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลกิฯ  
และ คุณกาญจนา นพแกว้ บา้นผูสู้งอายนุครราชสมีา เขา้ร่วมรบัการอบรมฯ และร่วมในพธิ ี                               
รบัมอบใบประกาศนียบตัรการพฒันาศกัยภาพบุคลากร "การใหค้ าปรกึษาเยยีวยาผูม้บีาดแผลทางใจ" ผา่นการอบรมครัง้นี้. >  



สงัฆมณฑลเชียงใหม่สงัฆมณฑลเชียงใหม่สงัฆมณฑลเชียงใหม่   

สงัฆมณฑลอบุลราชธานีสงัฆมณฑลอบุลราชธานีสงัฆมณฑลอบุลราชธานี   

     ใหบ้รกิารดา้นสุขภาพส าหรบัพีน้่องประชาชนทีม่าร่วมงานพธิ ีในโอกาสการฉลองชมุชนเเห่งความเชือ่  เขตสงัฆมณฑลฯ                
+ วนัที ่25 พฤษภาคม 2019 วดัพระหฤทยั บา้นสถีาน อ.กนัทรารมย ์จ.ศรสีะเกษ มผีูม้ารบับรกิาร 
วดัความดนั ตรวจสุขภาพฯ ปวดเมื่อยจากการ ท างาน และมอีาการวงิเวยีนศรษีะ รวมทัง้หมด 91 ราย 
+ วนัที ่15 มถิุนายน 2019 วดันกับุญอนัตน บา้นดวงเจรญิ (กม 5) อ.วารนิช าราบ จ.อุบลราชธานี 
.ในโอกาสนี้  บชิอปฟิลปิ บรรจง ไชยรา ไดร้่วมสงัเกตการณ์ หน่วยใหบ้รกิารเวชบุคคลฯ มผีูร้บับรกิาร 
จากอาการ เหนื่อยออ่นเพลยี 6 ราย / ปวดเมื่อยกลา้มเนื้อ 4 ราย / วงิเวยีน 2 ราย / กระเพาะ 5 ราย 
หวดั 4 ราย/ ปวดศรีษะ 3 ราย/ ตรวจวดัความดนั 18 ราย/ ผืน่คนัผวิหนงั 4 ราย/ ขอวติามนิซ ี15 ราย 
รวมทัง้หมด 61 ราย + วนัที ่22 มถินุายน 2019 วดัพระหฤทยั บา้นทพัไทย อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี มผีูม้ารบัรกิารวดัความดนั 
ไม่รบัยา 32 คน วดัความดนัรบัยาปวดเมื่อย กลา้มเนื้อ 23 คน ยาลดกรด 6 ราย / ไม่สบาย มไีขสู้ง 1 ราย ถกูตะขาบกดัลา้ง 
แผล 1 ราย รบัวติามนิซเีดก็ 15 ราย รบัยาฆา่เชือ้รา 2 ราย รบัยาแกไ้อ 3 ราย รวมทัง้หมด 82 คน + วนัที ่29 มถิุนายน 2019 
เปิดเสกวดัใหม่วดัพระมารดานิจจานุ เคราะห ์อ.ป่าติว้ จ.ยโสธร ..  2) ออกเยีย่มผูป่้วย ผูสู้งอายุ ผูย้ากไร ้ในชมุชนเขตวดั 
ในสงัฆมณฑลฯ  3) กจิกรรมโครงการชมุชนเขม้แขง็ร่วมแรง ตา้นภยัเหลา้บุหรี ่ระดบัวดัในเขตสงัฆมณฑลฯ 4) ร่วมประชมุ 
ฝ่ายสงัคม สงัฆมณฑลอุบลราชธานี เพื่อปรกึษาหารอืแลกเปลีย่นความคดิ รายงาน และวางแผนแนวทางการท างานร่วมกนั  

เมื่อ วนัที1่8 มถิุนายน 2019 ..>   

     ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสงัฆมณฑลอบุลราชธานี  จดักจิกรรม :- 
1)  จดัทมีพยาบาลวชิาชพี อาสาสมคัรและจติอาสาเวชบุคคลฯ ออกหน่วย     

 
                       ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสงัฆมณฑลเชียงใหม่ จดัออกหน่วยให ้
บรกิารสุขภาพเบือ้งตน้แก่พีน้่องสตับุรษในโอกาสฉลองวดัพระหฤทยั เชยีงใหม่ และ 
บวชพระสงฆใ์หม่ 6 องค ์โดย บชิอปฟรงัซสิเซเวยีร ์วรีะ อาภรณ์รตัน์ ร่วมสงัเกตการณ์ หน่วยให ้
บรกิารเวชบุคคลฯ เมือ่วนัเสารท์ี ่29 มถิุนายน 2019 ณ อาสนวหิารพระหฤทยั เชยีงใหม่ น าโดย 
นายแพทยเ์ดชา คูวฒุยากร ประธานเวชบุคคลฯ ผศ.ศรนีวล ววิฒัน์คุณูปการ รองประธานฯ 
คุณประภา วงศจ์อมพร ผูป้ระสานงานแผนกสขุภาพอนามยั และทมีจติอาสาเวชบุคคลฯ ..> 

-  6 



อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ   

       4) เมือ่วนัที ่21 มถิุนายน 2019  เซอรเ์ทแรส-เบเนดกิต ์ไชยดวง    (
   (บา้นหลุยส ์โชแวต ์สามพราน) เรยีนเชญิ คณะกรรมการชมรมเวชบุคคลฯ 
   อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ น าโดย ผศ.นพ.วรวฒุ ิจรรยาวนิชย ์ ร่วมดว้ย                           
   นายแพทยฤ์ทธไิกร อคัรสกุลนิธโิชต ิ,  ผศ.นาฎวมิล งามศริจิติต ์    
เซอรม์กัดาเลนา ดาวด,ี ผศ.ดร.สุวรรณา อนุสนัต,ิ พจ.พชิญนาถ วรีานนท์ 
และกลุ่มนกัศกึษา จติอาสาเวชบุคคลฯ ร่วมกจิกรรมออกหน่วยตรวจ                                                                   
สุขภาพฯวนัฉลองบา้นหลุยส ์โชแวต ์และโอกาสระลกึถงึ พอ่หลุยส ์โชเวต ์ 
ผูก้่อตัง้คณะภคนิีเซนตป์อล เดอ ชารต์ร และจดักจิกรรมออกเยีย่มชมุชน 
ผูสู้งอายุ ผูป่้วยเรือ้รงั ใหก้ าลงัใจ ดูแลสุขภบิาลในชมุชนฯ และใหค้ าแนะน า   

  เรื่องสขุภาพแก่ผูสู้งอายุ ..>> 

 

       ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ ร่วมกบั กลุ่มเวชบุคคลฯ 
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์  น าโดย คุณพ่อโชคชยั คูรตันสุวรรณ จติตาธกิารเวชบุคคลฯ 
อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพ  ศ.นพ.จติร สทิธอีมร ประธานชมรมเวชบุคคลฯอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพ  
จดักจิกรรม 1) ออกเยีย่มและสรา้งกลุ่มเครอืขา่ยเวชบุคคลฯระดบัวดัในอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพ 

ดงันี้  + วดัพระเยซูเจา้เสดจ็ขึน้สวรรค ์นครปฐม     
+ วดัพระมารดานิจจานุเคราะห ์คลองจัน่    
+ วดัศลีมหาสนิท ตลิง่ชนั  + วดันกับุญมารโ์ก ปทุมธานี                                         
+ วดัแม่พระปฏสินธนิิรมลแห่งเหรยีญอศัจรรย ์(โรงหมู)  

2) จดักลุ่มสมาชกิเวชบุคคลฯ ออกเยีย่มผูป่้วย ผูสู้งอายุ ผูย้ากไร ้ในชมุชนคลองเตย  
3) จดัประชมุคณะกรรมการเวชบุคคลฯอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ และร่วมประชมุคณะกรรมการชมรมเวชบุคคลฯระดบัชาต ิ
ร่วม 2 ครัง้ ณ หอ้งประชมุ ชัน้ 11 อาคารรวมจติเพยีรธรรม โรงพยาบาลเซนตห์ลุยส ์...>  

    > คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพ่ือส่งเสริมงานเอดส ์:    
วนัองัคารที ่9 - วนัพุธที ่10 กรกฎาคม  2019  :  ลงพืน้ทีเ่ยีย่มองคก์รภาคที างานดา้นเอชไอว/ีเอดส ์ ณ ศนูยเ์มอรซ์ีเ่ซนเตอร ์/ 
และ จดัประชมุคณะอนุกรรมการฯสง่เสรมิงานเอดส ์ครัง้ที ่2/2019  ณ ศูนยค์ณะฟรงัซสิกนัภราดาน้อย บา้นกลารา ล าไทร  
> ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย : 
วนัเสารท์ี ่3 สงิหาคม 2019  :    ประชมุคณะกรรมการชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย ครัง้ที ่3/2019 ณ หอ้งประชมุ 
ชัน้ 11 อาคารรวมจติรเพยีรธรรม โรงพยาบาลเซนตห์ลยุส ์ 
> คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพ่ือผูส้งูอายุ :  
วนัศุกรท์ี ่5 - วนัเสารท์ี ่6 กรกฎาคม  2019  :  ลงพืน้ทีเ่ยีย่มกลุม่ผูส้งูอายุและรว่มโครงการฟ้ืนฟูจติใจกลุม่เวชบุคคลฯ ผูส้งูอายฯุ  
กลุม่สตร ีชาตพินัธุ ์ในหวัขอ้ “ไตรต่รอง สมณลขิติ จงชืน่ชมยนิด ี(Gandete et Exsultate)” จดัโดย คณะกรรมการฝ่ายงานสงัคม 
สงัฆมณฑลเชยีงราย  ณ อาสนวหิารแมพ่ระบงัเกดิเชยีงราย และโรงเรยีนสนัตวิทิยา  

 ปฏิทินกิจกรรมปฏิทินกิจกรรมปฏิทินกิจกรรม 
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สงัฆมณฑลนครราชสีมาสงัฆมณฑลนครราชสีมาสงัฆมณฑลนครราชสีมา   
     ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสงัฆมณฑลนครราชสีมา น าโดย คณะผูบ้รหิารเวชบุคคลคาทอลกิ  

โรงพยาบาลเซนตเ์มรี ่ร่วมกบั เวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลนครราชสมีา 
จดัใหบ้รกิารออกหน่วยปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ชมุชนแห่งความเชือ่ และโอกาสพธิบีวชพระสงฆ ์  
+ วนัเสารท์ี ่8 มถินุายน 2019  พธิบีวชพระสงฆใ์หม่ คุณพอ่นิโคลสั พรสทิธิ ์ประทุมปี  ณ 
อาสนวหิารแม่พระประจกัษท์ีเ่มอืงลูรด์ และ วนัอาทติยท์ี ่9 มถิุนายน 2019  พธิบีูชาขอบพระคณุ  

ครัง้แรก ณ วดันกับุญเทเรซา บา้นโนนแกว้ + วนัเสารท์ี ่15 มถิุนายน 2019 วดันกับุญเปโตร บา้นโนนแฝก หว้ยแถลง  
+ วนัเสารท์ี ่29 มถิุนายน 2019 วดันกับุญยอแซฟกรรมกร บา้นหนองห่าง จ.นครราชสมีา. 

สงัฆมณฑลราชบรีุสงัฆมณฑลราชบรีุสงัฆมณฑลราชบรีุ   

   คุณสมจติร ์ศกัดิส์ทิธกิร ประธานชมรมฯ ร่วมดว้ย คณะกรรมการฯ จติอาสาและแกนน าเวชบุคคลฯ 
สงัฆมณฑลราชบุร ี1) วนัที ่8 พฤษภาคม 2019 ชมรมเวชบุคคลฯ ร่วมกบั ศนูยส์งัคมพฒันา และ 
ชมรมกลุ่มสตร ีสงัฆมณฑลราชบุร ีจดักจิกรรมออกหน่วยแพทยเ์คลือ่นทีบ่า้นท่ากุลา ณ ศนูยเ์ดก็เลก็ 
ก่อนวยัเรยีนบา้นทา่กุลา อ.สวนผึง้ จ.ราชบุร ีโดยม ีคุณหมอชชัชยั พูลสวสัดิ ์และทมีอาสาสมคัรครูฟิลปิปินส ์เขา้ร่วมกจิกรรม 
มผีูป่้วยมารบับรกิารตรวจสุขภาพ จ านวน 21 ราย ท าแผลรถจกัรยานลม้ 2 ราย พอกผงถ่านถอนพษิ 24 ราย รบัยาถ่ายพยาธ ิ
เดก็หญงิ 18 ราย เดก็ชาย 22 ราย รบัยาฆา่เหา 2 ราย.. 2) จดัหน่วยใหบ้รกิารตรวจสขุภาพเบือ้งตน้ในโอกาสฉลองชมุชน 
ความเชือ่ + วดัแม่พระเป็นทีพ่ึง่ ท่าหวา้ /จดัประชมุพบปะสมาชกิกลุ่มเวชบุคคลฯ (28 พฤษภาคม 2019)                         

+ วดัพระเมตตา ไทรงาม (2 มถิุนายน 2019)  + วดัพระครสิตหฤทยั วดัเพลง (30 มถิุนายน 2019) และ  
3) วนัที ่3 มถิุนายน 2019  คุณพ่อภคว ีเสง็เจรญิ เชญิกลุ่มเยาวชน ร่วมประชมุเพื่อตดิตามงานฯ ..> 

 

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสงัฆมณฑลราชบรุี  จดักจิกรรมเวชบุคคลฯ น าโดย                                       
คุณพ่อภคว ีเสง็เจรญิ จติตาธกิารชมรมเวชบุคคลฯราชบุร ี

สงัฆมณฑลจนัทบุรีสงัฆมณฑลจนัทบุรีสงัฆมณฑลจนัทบุรี   

               ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสงัฆมณฑลจนัทบุรี  จดัหน่วยใหบ้รกิารดา้นสขุภาพโอกาสฉลองชมุชนความเชือ่เขต  
สงัฆมณฑลจนัทบุร ีน าโดย คุณพ่อเกรยีงไกร สุขจติ จติตาธกิารเวชบุคคลฯ ร่วมกบั ศนูยอ์ภบิาลรกักางเขน จนัท ์หมอน้อย 

คณะกรรมการฯ จติอาสาและสมาชกิเวชบุคคลฯ + วนัที ่18 พฤษภาคม 2019 ฉลองการด าเนนิงาน 
ครบ 23 ปี คามลิเลยีน โซเชยีล เซนเตอร ์ระยอง โดยม ีบาทหลวงศภุกร ขนัธรกัษา เป็นประธาน 
พธิบีูชาขอบพระคุณ (มสิซาแรก) + วนัที ่1 มถิุนายน 2019  ฉลองวดัพระหฤทยัแห่งพระเยซูเจา้                                  
ขลุง  อ.ขลุง  จ.จนัทบุร ี..>  

 



-   

     ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสงัฆมณฑลนครราชสีมา น าโดย คณะผูบ้รหิารเวชบุคคลคาทอลกิ  
โรงพยาบาลเซนตเ์มรี ่ร่วมกบั เวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลนครราชสมีา 
จดัใหบ้รกิารออกหน่วยปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ชมุชนแห่งความเชือ่ และโอกาสพธิบีวชพระสงฆ ์  
+ วนัเสารท์ี ่8 มถินุายน 2019  พธิบีวชพระสงฆใ์หม่ คุณพอ่นิโคลสั พรสทิธิ ์ประทุมปี  ณ 
อาสนวหิารแม่พระประจกัษท์ีเ่มอืงลูรด์ และ วนัอาทติยท์ี ่9 มถิุนายน 2019  พธิบีูชาขอบพระคณุ  

ครัง้แรก ณ วดันกับุญเทเรซา บา้นโนนแกว้ + วนัเสารท์ี ่15 มถิุนายน 2019 วดันกับุญเปโตร บา้นโนนแฝก หว้ยแถลง  
+ วนัเสารท์ี ่29 มถิุนายน 2019 วดันกับุญยอแซฟกรรมกร บา้นหนองห่าง จ.นครราชสมีา. 

อคัรสงัฆมณฑลท่าแร่ฯอคัรสงัฆมณฑลท่าแร่ฯอคัรสงัฆมณฑลท่าแร่ฯ   
               ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสงัฆมณฑลจนัทบุรี  จดัหน่วยใหบ้รกิารดา้นสขุภาพโอกาสฉลองชมุชนความเชือ่เขต  
สงัฆมณฑลจนัทบุร ีน าโดย คุณพ่อเกรยีงไกร สุขจติ จติตาธกิารเวชบุคคลฯ ร่วมกบั ศนูยอ์ภบิาลรกักางเขน จนัท ์หมอน้อย 

คณะกรรมการฯ จติอาสาและสมาชกิเวชบุคคลฯ + วนัที ่18 พฤษภาคม 2019 ฉลองการด าเนนิงาน 
ครบ 23 ปี คามลิเลยีน โซเชยีล เซนเตอร ์ระยอง โดยม ีบาทหลวงศภุกร ขนัธรกัษา เป็นประธาน 
พธิบีูชาขอบพระคุณ (มสิซาแรก) + วนัที ่1 มถิุนายน 2019  ฉลองวดัพระหฤทยัแห่งพระเยซูเจา้                                  
ขลุง  อ.ขลุง  จ.จนัทบุร ี..>  
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         คณะกรรมการฝ่ายงานสงัคม 
สงัฆมณฑลเชียงราย โดยม ี                                                                                                                                                           
คุณพ่อเอกชยั ผลวารนิทร ์ผูอ้ านวยการฝ่ายสงัคม (คารติสัไทยแลนด)์ รบัผดิชอบงาน                                                                 
แผนสุขภาพอนามยั จดัโครงการฟ้ืนฟูจติใจ กลุม่สตร ีเวชบุคคลคาทอลกิ ผูสู้งอาย ุและ                                                       

ชาตพินัธุ ์ประจ าปี ค.ศ.2019  โอกาส 50 ปี มสิซงัสยาม และ 1 ปี                                             
สงัฆมณฑลเชยีงราย หวัขอ้ “ไตร่ตรอง สมณลขิติ จงชืน่ชมยนิด ี                                                                  
(Gaudete et Exsultae)” โดยความร่วมมอืของแผนกสุขภาพอนามยั , ชาตพินัธ ์และโรงเรยีนสนัตวิทิยา  
จดัโครงการฯ ระหวา่งวนัที ่5 - 6 กรกฎาคม 2019  ณ อาสนวหิารแม่พระบงัเกดิ เชยีงราย และ 
โรงเรยีนสนัตวิทิยา . ภายในงานมกีจิกรรม + ตรวจสุขภาพและระดบัน ้าตาลในเลอืด + รบัฟังการบรรยาย 
หวัขอ้ไตร่ตรอง โดย คุณพ่อวชัรศลิป์ กฤษเจรญิ เรื่อง “การเรยีกใหไ้ปสู่ความศกัดิส์ทิธิ”์ และ หวัขอ้เรื่อง 

“ศตัรูตวัฉกาจของความศกัดิส์ทิธิ”์  + ชมวดีทีศัน์ เสน้ทางกาลเวลา “ความเชือ่” สู่แผน่ดนิสยาม และสงัฆมณฑลเชยีงราย / 
สนัทนาการ / ชมการแสดงจากชนเผา่ .. ในโอกาสฉลอง 1 ปี สงัฆมณฑลเชยีงราย / ฉลอง 350 ปี มสิซงัสยาม                       
บชิอปยอแซฟ วฒุเิลศิ แห่ลอ้ม ประมุขมสิซงัเชยีงราย เป็นประธานพธิบีูชาขอบพระคุณ 
ร่วมกบั บชิอปฟรงัซสิเซเวยีร ์วรีะ อาภรณ์รตัน์ ประมุขมสิซงัเชยีงใหม่ และร่วมอวยพร 
สรรเสรญิพระเจา้กบัผูม้าร่วมงานฯ ..แผนกสุขภาพอนามยั โดย คุณพ่อวโิรจน์ นนัทจนิดา 
ประธาน คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูสู้งอายุ และคณะกรรมการฯ ไปร่วมกจิกรรมฯ 
และเขา้พบพูดคุยกบั บชิอปยอแซฟ วฒุเิลศิ แห่ลอ้ม ผูดู้แลงานแผนกสุขภาพอนามยั 
สภาประมุขบาดหลวงโรมนัคาทอลกิฯ คุณพ่อเอกชยั ผลวารนิทร ์จติตาภบิาลฯ คุณภกัด ีชาวแพรกน้อย ประธานชมรมฯ  
และคณะกรรมการผูสู้งอายุฯสงัฆมณฑลเชยีงราย ในครัง้นี้ดว้ย..>                     

               ศนูยส์งัคมพฒันา ร่วมกบั ชมรมเวชบุคคลฯอคัรสงัฆมณฑลท่าแรฯ่ 
 +      จดักจิกรรมชว่ยเหลอืครอบครวั ผูป้ระสบวาตภยั น าโดย คุณพ่อวลัลภ จนัทรด์วง   
 เจา้อาวาสวดัพระจติเจา้บา้นโนนหวัชา้ง ต.สรา้งคอ้ อ.ภูพาน จ.สกลนค และมอบ  
 จกัรยานสามลอ้โยก ใหก้บัผูพ้กิาร บา้นหนองหา้ง อ.กุฉนิารายณ์ จ.กาฬสนิธุ ์
 เมื่อวนัที ่3 กรกฎาคม 2019  + ออกหน่วยใหบ้รกิารสุขภาพ                                    
 ในโอกาสฉลองวดันกับุญเปโตร ศรสีงคราม จ.นครพนม    
   เมื่อวนัที ่6 กรกฎาคม 2019  + สมาชกิเวชบุคคลฯ                              
            ร่วมใหก้ าลงัใจ คุณพ่อสมยศ พาพรหมฤทธิ ์ ที ่                        
   พกัรกัษาอาการป่วย ณ                                              
โรงพยาบาลศนูยส์กลนคร และสมาชกิฯเขา้                                         
ร่วมพธิมีสิซาฯ ที ่วดัแม่พระองคอ์ุปถมัภ์                                                              
จ.สกลนคร เมื่อวนัที ่7 กรกฎาคม 2019 ..>  



-   

    แผนกสขุภาพอนามยั (คณะกรรมการคาทอลกิเพือ่พฒันาสงัคม) สภาประมุขบาดหลวงโรมนัคาทอลกิฯ 
โดย คุณธนนัทฉ์าย สวติตน์นัทชยั ประธานกลุม่ผูสู้งอายุอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพ เขต 3 และคณะอนุกรรมการ

คาทอลกิเพือ่ผูสู้งอายุ เขา้ร่วมประชมุกบัเครอืขา่ยองคก์รภาคทีัง้ภาครฐัและภาคประชาชน ดงันี้ :-                                     
+ วนัที ่13 - 14 พฤษภาคม 2019 : เขา้ร่วมประชมุตดิตามการด าเนินงาน การมสี่วนร่วมของ                        
เครอืขา่ยองคก์รภาคประชาชน ณ หอ้งประชมุ โรงแรมไมดา้ แอรพ์อรท์  สรุป การท างานเครอืขา่ย
องคก์รภาคประชาชนในหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้า จะแบ่งการท างานเป็นเขตๆ ทัว่ประเทศ  

13 เขต และศนูยป์ระสานงานรอ้งเรยีน รอ้งทุกขปั์ญหาต่างๆ  ศนูย ์50 (5) และเครอืขา่ยงาน
ผูสู้งอายอุยู่ในเครอืขา่ย 9 ดา้น..นี้ดว้ย + วนัที ่21 พฤษภาคม 2019 :  เขา้ร่วมประชมุเรือ่ง 
Health Literacy  ณ ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข อาคาร 6 กองยุทธศาสตรแ์ละแผน 
ชัน้ 4 หอ้งประชมุ 2 เรื่องความรอบรูด้า้นสุขภาพ 3 โรค คอื เอดส ์วณัโรค และมาลาเรยี ซึ่งอยู่
ในกองทุนโลก โดยม ีอาจารยห์มอเพชรศร ีเป็นเลขาฯ เพือ่รอบรูอ้าการของโรคดูแลตวัเองก่อน

สมัผสัเชือ้ การป้องกนั การแพร่กระจายของเชือ้และการรกัษา + วนัที ่28 – 29 พฤษภาคม 2019 เขา้  
ร่วมการประชมุเชงิปฎบิตักิารเพือ่พฒันาศกัยภาพ  ณ โรงแรมทเีค พาเลชแอนดค์อนเวนชัน่ หลกัสี ่
กรุงเทพฯ ในเรื่องการท าหวัขอ้ เสนอหวัขอ้ และ / หรอื เทคโนโลยสีุขภาพ เพือ่เขา้สู่กระบวนการพฒันา 
สทิธปิระโยชน์ระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิประจ าปี 2562 แบ่งออกเป็น + กลุ่มนโยบาย + วชิาการ  
+ ประชาชน  + ผูม้สี่วนไดเ้สยี เพื่อเสนอหวัขอ้และปัญหาต่อนกัวชิาการทบทวนวรรณกรรม ประเมนิ           

ความคุม้คา่ทางเศษฐศาสตรแ์ละความจ าเป็นโดย สวรส. และหน่วยงานวจิยัอื่นๆ อนุกรรมการประเภทขอบเขต คณะกรรมการ
หลกัประกนัสขุภาพ และวนัที ่29 พฤษภาคม 2019 จดัแบ่งกลุ่มในหวัขอ้  1.การฝึกทกัษะการดูแลผูสู้งอายุและผูป่้วยตดิเตยีง   
2.หกลม้กระดกูหกั 3. เสยีชวีติเพราะโรคซมึเศรา้  4. ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและการประกอบอาชพี  หวัขอ้ทีเ่สนอจะมปีระเดน็
ปัญหาและผลกระทบทีไ่ดร้บั แนวทางป้องกนัและแกไ้ขงบประมาณทีต่อ้งใชจ้่าย   + วนัที ่12 มถิุนายน 2019 :  เขา้ร่วมการ
ประชมุเสวนาและรบัฟังความคดิเหน็การด าเนนิงานตามนโยบายรฐับาล “เจบ็ป่วยฉุกเฉิน วกิฤต  
มสีทิธิท์กุที”่ (Universal Coverage for Emergency Patients : UCEP) “ 2 ปี UCEP ไทย 
จะกา้วต่อไป อย่างไร : Next Step for UCEP ” ณ หอ้งประชมุคอนเวนชัน่เซน็เตอร ์ช ัน้ 4 
โรงแรมรามาการเ์ดน้ส ์กรุงเทพฯ มผืูเ้ขา้ร่วมประชมุฯ 510 ท่านจากตวัแทนองคต์า่งๆทกุภาคส่วน
สรุป ผูป่้วยฉุกเฉินวกิฤต ตอ้งอยู่ในดุลยพนิิจของแพทยแ์ละอยู่ในเกณฑ์ 6 อาการฉุกเฉินวกิฤตดงันี้ :-  1. หมดสต ิไม่รูส้กึตวั. 
ไม่หายใจ 2. หายใจเรว็ หอบเหนื่อยรุนแรง หายใจตดิขดั มเีสยีงดงั   3. เจบ็หน้าอกเฉียบพลนัรุนแรง 4. ซมึลงเหงือ่แตก ตวัเยน็ 
หรอืมอีาการชกัร่วมดว้ย 5. แขนขาอ่อนแรงครึง่ซกี พูดไม่ชดัแบบปัจจุบนัทนัด่วนหรอืชกัต่อเนื่องไมห่ยุด 6. มอีาการอื่นร่วมทีม่ ี
ผลต่อการหายใจ ระบบไหลเวยีนโลหติ และระบบสมองทีอ่าจเป็นอนัตรายตอ่ชวีติ  ผูป่้วยฉุกเฉินวกิฤตเรยีกรถ 1669 และเขา้
โรงพยาบาลทีใ่กลท้ีสุ่ด เมื่อผูป่้วยรบัการรกัษาภายใน  72 ชัว่โมงแลว้ยงัไม่สามารถยา้ยไปยงัโรงพยาบาลตามสทิธิไ์ด ้ผูป่้วย 
เบกิค่ารกัษาจากกองทุนทีใ่ชส้ทิธิน์ัน้ๆ เชน่ ขา้ราชการ บตัรประกนัสขุภาพ ประกนัสงัคม ..ประเดน็ทีเ่สนอ +  ขอใหม้ผีูแ้ทน
ผูร้บับรกิารไดม้สี่วนร่วมในการประชมุหารอืในเรื่องบรหิารจดัการสทิธขิอง UCEP ดว้ย + รถบรกิารพยาบาลยงัไม่มาตรฐาน 
เท่าควร บรกิารชา้  + เจบ็ป่วยฉุกเฉินวกิฤต มสีทิธทิุกที ่ใกลท้ีไ่หนเขา้ทีน่ัน่ ...>> 

เครือข่ายองค์กรภาคีภาครัฐและภาคประชาชนเครือข่ายองค์กรภาคีภาครัฐและภาคประชาชนเครือข่ายองค์กรภาคีภาครัฐและภาคประชาชน   
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คุณธนันทฉ์าย สวติต์นันทชยั : รายงาน 



คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพ่ือผู้สูงอายุคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพ่ือผู้สูงอายุคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพ่ือผู้สูงอาย ุ  

    แผนกสขุภาพอนามยั (คณะกรรมการคาทอลกิเพือ่พฒันาสงัคม) สภาประมุขบาดหลวงโรมนัคาทอลกิฯ 
โดย คุณธนนัทฉ์าย สวติตน์นัทชยั ประธานกลุม่ผูสู้งอายุอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพ เขต 3 และคณะอนุกรรมการ

คาทอลกิเพือ่ผูสู้งอายุ เขา้ร่วมประชมุกบัเครอืขา่ยองคก์รภาคทีัง้ภาครฐัและภาคประชาชน ดงันี้ :-                                     
+ วนัที ่13 - 14 พฤษภาคม 2019 : เขา้ร่วมประชมุตดิตามการด าเนินงาน การมสี่วนร่วมของ                        
เครอืขา่ยองคก์รภาคประชาชน ณ หอ้งประชมุ โรงแรมไมดา้ แอรพ์อรท์  สรุป การท างานเครอืขา่ย
องคก์รภาคประชาชนในหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้า จะแบ่งการท างานเป็นเขตๆ ทัว่ประเทศ  

13 เขต และศนูยป์ระสานงานรอ้งเรยีน รอ้งทุกขปั์ญหาต่างๆ  ศนูย ์50 (5) และเครอืขา่ยงาน
ผูสู้งอายอุยู่ในเครอืขา่ย 9 ดา้น..นี้ดว้ย + วนัที ่21 พฤษภาคม 2019 :  เขา้ร่วมประชมุเรือ่ง 
Health Literacy  ณ ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข อาคาร 6 กองยุทธศาสตรแ์ละแผน 
ชัน้ 4 หอ้งประชมุ 2 เรื่องความรอบรูด้า้นสุขภาพ 3 โรค คอื เอดส ์วณัโรค และมาลาเรยี ซึ่งอยู่
ในกองทุนโลก โดยม ีอาจารยห์มอเพชรศร ีเป็นเลขาฯ เพือ่รอบรูอ้าการของโรคดูแลตวัเองก่อน

สมัผสัเชือ้ การป้องกนั การแพร่กระจายของเชือ้และการรกัษา + วนัที ่28 – 29 พฤษภาคม 2019 เขา้  
ร่วมการประชมุเชงิปฎบิตักิารเพือ่พฒันาศกัยภาพ  ณ โรงแรมทเีค พาเลชแอนดค์อนเวนชัน่ หลกัสี ่
กรุงเทพฯ ในเรื่องการท าหวัขอ้ เสนอหวัขอ้ และ / หรอื เทคโนโลยสีุขภาพ เพือ่เขา้สู่กระบวนการพฒันา 
สทิธปิระโยชน์ระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิประจ าปี 2562 แบ่งออกเป็น + กลุ่มนโยบาย + วชิาการ  
+ ประชาชน  + ผูม้สี่วนไดเ้สยี เพื่อเสนอหวัขอ้และปัญหาต่อนกัวชิาการทบทวนวรรณกรรม ประเมนิ           

ความคุม้คา่ทางเศษฐศาสตรแ์ละความจ าเป็นโดย สวรส. และหน่วยงานวจิยัอื่นๆ อนุกรรมการประเภทขอบเขต คณะกรรมการ
หลกัประกนัสขุภาพ และวนัที ่29 พฤษภาคม 2019 จดัแบ่งกลุ่มในหวัขอ้  1.การฝึกทกัษะการดูแลผูสู้งอายุและผูป่้วยตดิเตยีง   
2.หกลม้กระดกูหกั 3. เสยีชวีติเพราะโรคซมึเศรา้  4. ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและการประกอบอาชพี  หวัขอ้ทีเ่สนอจะมปีระเดน็
ปัญหาและผลกระทบทีไ่ดร้บั แนวทางป้องกนัและแกไ้ขงบประมาณทีต่อ้งใชจ้่าย   + วนัที ่12 มถิุนายน 2019 :  เขา้ร่วมการ
ประชมุเสวนาและรบัฟังความคดิเหน็การด าเนนิงานตามนโยบายรฐับาล “เจบ็ป่วยฉุกเฉิน วกิฤต  
มสีทิธิท์กุที”่ (Universal Coverage for Emergency Patients : UCEP) “ 2 ปี UCEP ไทย 
จะกา้วต่อไป อย่างไร : Next Step for UCEP ” ณ หอ้งประชมุคอนเวนชัน่เซน็เตอร ์ช ัน้ 4 
โรงแรมรามาการเ์ดน้ส ์กรุงเทพฯ มผืูเ้ขา้ร่วมประชมุฯ 510 ท่านจากตวัแทนองคต์า่งๆทกุภาคส่วน
สรุป ผูป่้วยฉุกเฉินวกิฤต ตอ้งอยู่ในดุลยพนิิจของแพทยแ์ละอยู่ในเกณฑ์ 6 อาการฉุกเฉินวกิฤตดงันี้ :-  1. หมดสต ิไม่รูส้กึตวั. 
ไม่หายใจ 2. หายใจเรว็ หอบเหนื่อยรุนแรง หายใจตดิขดั มเีสยีงดงั   3. เจบ็หน้าอกเฉียบพลนัรุนแรง 4. ซมึลงเหงือ่แตก ตวัเยน็ 
หรอืมอีาการชกัร่วมดว้ย 5. แขนขาอ่อนแรงครึง่ซกี พูดไม่ชดัแบบปัจจุบนัทนัด่วนหรอืชกัต่อเนื่องไมห่ยุด 6. มอีาการอื่นร่วมทีม่ ี
ผลต่อการหายใจ ระบบไหลเวยีนโลหติ และระบบสมองทีอ่าจเป็นอนัตรายตอ่ชวีติ  ผูป่้วยฉุกเฉินวกิฤตเรยีกรถ 1669 และเขา้
โรงพยาบาลทีใ่กลท้ีสุ่ด เมื่อผูป่้วยรบัการรกัษาภายใน  72 ชัว่โมงแลว้ยงัไม่สามารถยา้ยไปยงัโรงพยาบาลตามสทิธิไ์ด ้ผูป่้วย 
เบกิค่ารกัษาจากกองทุนทีใ่ชส้ทิธิน์ัน้ๆ เชน่ ขา้ราชการ บตัรประกนัสขุภาพ ประกนัสงัคม ..ประเดน็ทีเ่สนอ +  ขอใหม้ผีูแ้ทน
ผูร้บับรกิารไดม้สี่วนร่วมในการประชมุหารอืในเรื่องบรหิารจดัการสทิธขิอง UCEP ดว้ย + รถบรกิารพยาบาลยงัไม่มาตรฐาน 
เท่าควร บรกิารชา้  + เจบ็ป่วยฉุกเฉินวกิฤต มสีทิธทิุกที ่ใกลท้ีไ่หนเขา้ทีน่ัน่ ...>> 

   แผนกสุขภาพอนามยั จดัประชมุคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผูสู้งอายุ ครัง้ที ่3/2019                                                                      
เมื่อวนัพธุที ่19 มถิุนายน 2019  ณ ศนูยอ์ภบิาลคามลิเลยีน ลาดกระบงั น าโดย                                                                                                                            
คุณพ่อไพรชั ศรปีระเสรฐิ ผูอ้ านวยการแผนกสขุภาพอนามยั จติตาภบิาลคณะอนุกรรมการฯ 
คุณพ่อวโิรจน์ นนัทจนิดา ประธานคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผูสู้งอายุ  ร่วมดว้ย 
คณะกรรมการงานผูสู้งอายุระดบัสงัฆมณฑล รวม 20 ท่าน .. สรุปประเดน็ส าคญัๆจากการประชมุฯ 1) เรื่องแจง้ใหท้ราบ                            
1.1  หน่วยงานในฝ่ายสงัคม สภาประมขุบาดหลวงโรมนัคาทอลกิฯ คารติสัไทยแลนด ์ ประกาศแนวทางมาตรฐานจรยิธรรม 
ในการท างาน การดูแลเครอืขา่ย จะลงรายละเอยีดใน Newsletter และจะน ามาศกึษาในการประชมุสมัมนาประจ าปีนี้ ใน         
1 section  ขอใหเ้ราเคารพศกัดิศ์รแีละคุณค่าความเป็นมนุษยข์องเดก็ สตร ีผูสู้งอายุ  
1.2  ใหค้วามส าคญักบัการฉลอง 350 ปีแห่งการสถาปนามสิซงัสยาม และท าใหอ้งคก์รผูสู้งอายุ 
หรอืตนเองมสี่วนร่วมในกจิการ/กจิกรรมทีพ่ระศาสนจกัร องคก์ร หน่วยงานต่างๆจดัขึน้ 
1.3  ประชาสมัพนัธเ์รื่องกฎหมายและสทิธติา่งๆใหผู้สู้งอายุทราบ เชน่ UCEP “เจบ็ป่วยฉุกเฉนิ                                                                   
วกิฤต มสีทิธทิุกที”่ โทร 1669 เรยีกรถบรกิารพยาบาล และเบกิคา่รกัษาจากกองทุนทีใ่ชส้ทิธิ ์                                                      
นัน้ๆ เชน่ บตัรประกนัสุขภาพ ประกนัสงัคม ขา้ราชการ และโทร 1330 สายด่วน สปสช.                                                                 
ตรวจสอบสทิธิ,์ ความรูเ้กีย่วกบัเรื่อง Health Literacy รอบรูด้า้นสุขภาพอาการ การป้องกนั                                                                
และการรกัษา 3 โรค คอื เอดส ์วณัโรค มาลาเรยี, ส านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต(ิ สปสช.) ร่วมมอืกบัเครอืขา่ย 
ประชาชนในระบบประกนัสุขภาพถว้นหน้า จดัตัง้ศนูยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน 148 แห่ง 77 จงัหวดั 
ทัว่ประเทศ ชว่ยประชาชน “รูส้ทิธ ิรูห้น้าที ่การใชบ้รกิารทีโ่รงพยาบาล” พรอ้มยกระดบัศนูยร์อ้งเรยีน 94 แห่ง ดา้นเครอืขา่ย 
ครอบคลุมงานผูสู้งอาย ุและ ควรส่งตวัแทนเขา้ร่วมประชมุสมัมนาในเวทคีวามรู ้ระดบัภูมภิาค ระดบัจงัหวดั    
 1.4  หลกัเกณฑแ์ละมาตรฐานในการคดัเลอืกผูสู้งอายุและลูกกตญัญู ใหย้ดึเกณฑ ์  
                                                                 การใหค้ะแนนของอนุกรรมการเป็นหลกั ท าเป็นขัน้ตอน (วดั,สงัฆมณฑล,ประเทศ) 
 ใชก้ระบวนมสี่วนร่วม (คณะกรรมการ) โปร่งใสและเป็นธรรม มขีอ้มูลเอกสาร                          
 หลกัฐานสนบัสนุน เพื่อใหไ้ดผู้ท้ีเ่หมาะสมจะไดร้บัใบพรพระสนัตะปาปา  อย่าง
 แทจ้รงิ 1)ระดบัวดัตอ้งชีแ้จงเกณฑใ์ห ้คุณพ่อเจา้วดั และสภาภบิาลวดัเขา้ใจ   
 2) คณะกรรมการระดบัสงัฆมณฑลตอ้งเขา้ใจตรงกนัและพูดเป็นเสยีงเดยีวกนั)  
        1.5  ชมรมตอ้งส่งเสรมิการเยีย่มเยยีนฟ้ืนฟูเครอืขา่ยวดัใหเ้ขม้แขง็ มกีารประชมุ  
                                   ท างานเป็นระบบ มแีผน , งบประมาณ และการตดิตามการด าเนินงานประเมนิ 
และรายงานผล (ควรมกีารประเมนิแผนรอบ 6 เดอืน) มกีารบูรณาการร่วมมอืกบัเครอืขา่ยตามกฤษฎกีา บทที ่5 ขอ้ 34 
(เป็นทมี ร่วมกนัทุกระดบั สนบัสนุนขา่วด)ี 1.6  แสวงหาวธิกีาร กจิกรรมใหม่ๆ มวีธิคีดิพฒันาระบบงานใหม้ปีระสทิธภิาพ 
หลายสงัฆมณฑลฯ มกีารจดัตัง้โรงเรยีนผูสู้งอายุ เป็นงาน “ของผูสู้งอาย ุโดยผูสู้งอายุและเพือ่ผูสู้งอายุ” พยายามท าชวีติให ้
ครกึครืน้  และ  1.7  ขอบคุณแนวคดิทีด่เีรือ่งการจดักจิกรรมใหผู้สู้งอายุภาวนาเพือ่กระแสเรยีก .. 
 

อ.ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค สรุป  
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 2.) สรุปเงนิโครงการจติอาสาหาทุนชว่ยงานผูส้งูอายุ (ออมวนัละบาท)                        ปี 2019 
 ยอดบรจิาคทุกสงัฆมณฑลฯ รวม 256,300.00 บาท สรุปจดัสรรฯ   
 40% ใหเ้จา้ภาพจดังานฯสงัฆมณฑลสุราษฎรธ์านี = 102,520.00 บาท   
 30% ใหอ้นุกรรมการฯบรหิารจดัการงานผูสู้งอายุ  =  76,890.00 บาท  
 และ 30% จดัสรรใหช้มรมผูสู้งอาย ุ11 สงัฆมณฑลๆละ 6,990.00 บาท   
3.) โครงการสมัมนาและประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2019/2562  ทีป่ระชมุคณะอนุกรรมการฯก าหนดใหจ้ดังานสมัมนาฯ 
ระหวา่งวนัองัคารที ่19 - วนัพฤหสับดทีี ่21 พฤศจกิายน 2019  หวัขอ้ “ผูสู้งวยั ศษิยพ์ระครสิต ์ชวีติจติ ผูแ้พร่ธรรม 350 ปี 
รกัและรบัใช”้  โดยเรยีนเชญิ บชิอปยอแซฟ วฒุเิลศิ แห่ลอ้ม เป็นประธานพธิบีูชาขอบพระคณุเปิดงานสมัมนาฯในครัง้นี้ดว้ย..           
    คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูส้งูอายุ..ขอความร่วมมอืจากเครอืขา่ยผูสู้งอายุระดบัสงัฆมณฑลฯทัง้ 11 มสิซงั ไดเ้ชญิ  
แกนน าหรอืสมาชกิผูสู้งอายุฯระดบัสงัฆมณฑล เขา้ร่วมงานสมัมนาฯในวนัและเวลาดงักลา่วโดยพรอ้มเพรยีงกนัดว้ย ...>> 

ต่อจากหน้า..10 

      แผนกผูสู้งอายอุคัรสงัฆมณฑลท่าแร-่หนองแสง                                             
  น าโดย คุณพ่อเทพณรงค ์พดุษา หวัหน้าแผนกผูสู้งอายุฯ                             

อคัรสงัฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง  อาจารยส์ุม่ บุญแฮด ประธานชมรมผูสู้งอายุฯ จดัประชมุ 
คณะกรรมการผูสู้งอายอุคัรสงัฆมณฑลท่าแร่ฯ เมื่อวนัที ่29 มถิุนายน 2019 ณ ตกึกอมบูรเิออร ์                                     
ท่าแร่ อ.เมอืง จ.สกลนคร  ตามแนวทางรกัและรบัใช ้ผูเ้ขา้ร่วมจากชมรมต่างๆ รวม 30 คน 
(..ผมหงอกขาวคอืมงกุฎของผูช้รา..) ..>  

สงัฆมณฑลราชบรีุสงัฆมณฑลราชบรีุสงัฆมณฑลราชบรีุ   
                                                       ชมรมผูส้งูอายคุาทอลิกสงัฆมณฑลราชบุรี  
                                                         จดัประชมุคณะกรรมการบรหิาร                      
 ชมรมผูส้งูอายุสงัฆมณฑลราชบุร ีครัง้ที ่3/2019 เมื่อวนัที ่30 พฤษภาคม 2019 
ณ หอ้งประชมุวดันกับุญยอแซฟ บา้นโป่ง จ.ราชบุร ีน าโดย คณุพอ่ประสทิธิ ์รจุริตัน์ จติตาภบิาลงานผูส้งูอายฯุ                  
สงัฆมณฑลราชบุร ี อาจารยเ์ชษฐ ์ชาวนาแกว้ ประธานชมรมผูส้งูอายุฯ และคณะกรรมการบรหิารฯ รว่มเตรยีม                          
จดังานชมุนุมผูสู้งอายุระดบัสงัฆมณฑลฯ ในวนัเสารท์ี ่20 กรกฎาคม 2019 ณ วดัอคัรเทวดามคีาแอล                       

ดอนกระเบือ้ง มกีจิกรรม :- (1) ร่วมกบัชมรมเวชบุคคลบรกิารตรวจสุขภาพ
ผูสู้งอายุและผูม้าร่วมงาน (2) การแสดง 3 ชดุของชมรมผูสู้งอาย ุ1 ชดุ 
เครอืขา่ยชมุชน (สตร ีอบต.สวนกลว้ย) 1 ชดุ และบา้นสทิธดิา 1ชดุ                          
(3) พธิเีปิดปีการศกึษาโรงเรยีนศษิยพ์ระครสิต ์(4) พธิบีูชาขอบพระคุณ มอบใบประกาศเกยีรตคิุณ

ผูสู้งอายุตวัอย่างและลูกกตญัญูระดบัสงัฆมณฑล / แสดงความยนิดกีบัระดบัชาต ิ(5)สมัภาษณ์ผูสู้งอายุตวัอย่างและลูกกตญัญู 
แบ่งปันประสบการณ์ชวีติทีเ่ป็นประจกัษ์พยานความเชือ่ รวม 2 ท่าน (6) จดันิทรรศการผลงานชมรมเครอืขา่ยวดั ..>> 

อคัรสงัฆมณฑลท่าแร่ฯอคัรสงัฆมณฑลท่าแร่ฯอคัรสงัฆมณฑลท่าแร่ฯ   



อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ   

                  แผนกอภิบาลผูส้งูอาย ุอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ โดย 
คุณพ่อธนนัชยั กจิสมคัร ผูจ้ดัการแผนกอภบิาลผูสู้งอายุ จดัสมัมนาบุคลากรผูท้ างาน 

ผูสู้งอายุ ระหวา่งวนัที ่23 - 25 พฤษภาคม 2019 ณ 
ศนูยอ์บรมงานอภบิาล "บา้นผูห้วา่น" มผีูเ้ขา้ร่วมสมัมนาทัง้สิน้ 110 คน 
..ภายในงานสมัมนาฯ มกีารอบรมใหค้วามรูเ้รื่องต่างๆ ดงันี้ 
1."ครอบครวัและวฒันธรรมทิง้ขวา้ง"  โดย มงซนิญอร ์วษิณุ ธญัญอนนัต ์ 

2. "ผูสู้งอายกุบัการฉลอง 350 ปี มสิซงัสยาม" โดย คุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล 3. "การใชป้ระโยชน์จาก 
วสัดุเหลอืใช ้" โดย สมาคมสตรไีทยคาทอลกิ และไดม้กีารแบ่งปันโครงการและการท างานผูสู้งอายุในแต่ละเขต รวมทัง้ 
ประเมนิผลการสมัมนา และน าเสนอหวัขอ้การสมัมนาในปีต่อไป .ชว่งภาคค ่าของ วนัที ่23 พฤษภาคม 2019  ในส่วนของการ 
ประชมุคณะกรรมการผูสู้งอายุฯ มหีวัขอ้การประชมุคณะกรรมการฯ + รายงานความเคลื่อนไหวกจิกรรมผูสู้งอายุแต่ละเขต                   
+ แจง้และตดิตามโครงการจติอาสาหาทุนชว่ยงานผูสู้งอายุระดบัชาต ิและกองทุนผูสู้งอายุอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ                      
+ ประเมนิการเขา้ร่วมงานชมุนุมผูส้งูอายุฯระดบัชาต ิครัง้ที ่14 ณ อาสนวหิารอคัรเทวดาราฟาแอล สงัฆมณฑลสุราษฎรธ์านี    
+ ตดิตามการเตรยีมงานชมุนุมผูสู้งอายุอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ วดันกับุญยอแซฟ อยธุยา + ส ารวจจ านวนผูสู้งอายุ 
ทีม่อีายุ 90 ปี ขึน้ไป เป็นรายวดัของแต่ละเขต เพื่อสรุปวธิกีารมอบเกยีรตบิตัรทีเ่หมาะสมตอ่ไป ..>                  

 

2. วนัที ่26 มถิุนายน 2019  ประชมุคณะกรรมการผูสู้งอายุฯ ณ วดันกับุญอนันา ท่าจนี  ในประเดน็ฯ 
+ รายงานความไหวกจิกรรมผูสู้งอายุแต่ละเขต + แจง้และตดิตามโครงการจติอาสาหาทุนชว่ยงานผูสู้งอายุระดบัชาต ิและ 
กองทุนผูสู้งอายุ อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ + ตดิตามจ านวนผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาและประชมุใหญ่ระดบัชาตปิระจ าปี 2019 ณ 
ศนูยอ์ภบิาลคามลิเลยีน ลาดกระบงั + ตดิตามการเตรยีมงานชมุนุมผูสู้งอายอุคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ วดันกับุญยอแซฟ  
  3. วนัที ่28 มถิุนายน 2019  ประชมุคณะกรรมการผูสู้งอายุ เขต 5                                     
  ณ วดัพระตรเีอกภาพ หนองหนิ เพื่อ + ตดิตามจ านวนผูไ้ปร่วมงาน                    
  ชมุนุมผูสู้งอายุฯ ณ วดันกับุญยอแซฟอยุธยา + เตรยีมสมัมนา และ 

 ฟ้ืนฟูจติใจผูสู้งอายุ เขต 5 ณ สกัการสถาน วนัที ่21 กนัยายน 2019                                  
4. วนัที ่8 กรกฎาคม 2019 จดัประชมุคณะกรรมการผูสู้งอายุ                                                     
เขต 6  ณ วดันกับุญบารโ์ธโลมวิ เพื่อเตรยีมงานชมุนุมผูสู้งอาย ุ                                                    
อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพ ณ วดันกับุญยอแซฟอยุธยา ใน                                                       
วนัที ่20 กรกฎาคม 2019 ..> 

   “ สนับสนุนโครงการดีๆ ของ ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ”                                
ใชถุ้งผา้ ลดขยะพลาสตกิ วธิดีีๆ  ทีจ่ะชว่ยลดภาวะโลกรอ้น #NewGEN #NoPLASTIC 
#NoSTRAW ดูแลรกัษาโลก "บา้น" ทีเ่ราอาศยัอยู่ร่วมกนัรณรงค ์โครงการ Gen ใหม่ 

ไรห้ลอดพลาสตกิ และ ขยะพลาสตกิ โอกาสฉลองครบ 4 ปี  พระสมณสาส์น LaudatoSi  



      เครือข่ายชมรมผูส้งูอายคุาทอลิกสงัฆมณฑลจนัทบรุี  
จดัฟ้ืนฟูจติใจคณะกรรมการกลุ่มผูสู้งอาย ุสงัฆมณฑลจนัทบุร ีประจ าปี 2019 
และประชมุคณะกรรมการกลุม่ผูสู้งอายุสงัฆมณฑลจนัทบุร ีครัง้ที ่1/2019 เมื่อ 

วนัอาทติยท์ี ่19 และ วนัจนัทรท์ี ่20 พฤษภาคม 2019 ณ บา้นสแตลลา มารสี บา้นเพ จ.ระยอง   
  กจิกรรมในวนัแรก ประชมุคณะกรรมการกลุ่มผูสู้งอายสุงัฆมณฑลจนัทบุร ีครัง้ที ่1/2019           
น าโดย คุณพ่อเปาโล อนัเด ไชยเผอืก คุณบุญไทย เอีย่มสะอาด ประธานชมรมผูส้งูอายุฯ  
คุณวนัทนา เอา้เจรญิ ผูป้ระสานงานฯ ร่วมดว้ยคณะกรรมการผูสู้งอาย ุระดบัสงัฆมณฑลฯ ..  
 วนัทีส่อง เริม่ดว้ย ภาวนาเชา้ท าวตัร และรบัฟังการบรรยาย 

หวัขอ้เรื่อง ”พธิกีรรมกบัผูสู้งวยั" โดย คุณพ่อยอแซฟ เอกภพ  ผลมูล และ เป็นประธาน 
พธิบีูชาขอบพระคุณ หลงัจบงานฯ..ถ่ายรูปและรบัประทานอาหารเทีย่งร่วมกนั  > 

สงัฆมณฑลจนัทบุรีสงัฆมณฑลจนัทบุรีสงัฆมณฑลจนัทบุรี   

  กลุ่มผูส้งูอายวุดันักบุญเซซีลีอา                   
      บ้านห้วยต้นนุ่น จดักจิกรรมฟ้ืนฟูจติใจผูส้งูอายุวดันกับุญเซซลีอีา ระหวา่ง                         

วนัศกุรท์ี ่24 - วนัเสารท์ี ่25 พฤษภาคม ค.ศ.2019 มผีูเ้ขา้ร่วม 56 ท่าน  ซสิเตอรป์ระพรรณ์ หมัน่ศกึษา น าการไตร่ตรอง 
ชวีติ และการร าพงึภาวนา โดยน าขอ้คดิจากพระวรสาร เป็นแนวปฏบิตัใินชวีติ คุณพ่อณรงคช์ยั หมัน่ศกึษา เป็นวทิยากร 
แบ่งปันหวัขอ้ "350 ปี มสิซงัสยาม 60 ปีพระพรแห่งสงัฆมณฑลเชยีงใหม่"                       

จดัเสวนา ”ประสบการณ์พระพรแห่ง 
ความเชือ่” โดยตวัแทนครสิตชน 
หว้ยตน้นุ่น รุ่นแรก ด าเนินรายการโดย 
ครูถาวร กมัพลกูล เจา้หน้าทีฝ่่ายงาน 
แพร่ธรรม ประสานงานโดย                

คุณประภา วงศจ์อมพร เจา้หน้าทีแ่ผนกสุขภาพ และงานผูสู้งอายสุงัฆมณฑล 
เชยีงใหม่..  การจดังานครัง้นี้ ท าใหเ้กดิการจดัตัง้คณะกรรมการผูส้งูอายุคาทอลกิ 
วดันกับุญเซซลีอีา บา้นหว้ยตน้นุ่น 1 ชดุ  คุณอุดม วชิญพนัธ ์เป็นผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก 
ใหเ้ป็นประธานผูสู้งอายุ ..> 
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สงัฆมณฑลเชียงใหม่สงัฆมณฑลเชียงใหม่สงัฆมณฑลเชียงใหม่   



         แผนกผูสู้งอายุ สงัฆมณฑลนครราชสีมา                                          
   น าโดย คุณพ่อวรีะศกัดิ ์จนัทรงัษ ี จติตาภบิาลชมรมผูสู้งอายุฯ 

   จดัประชมุคณะกรรมการผูสู้งอายุสงัฆมณฑล และคณะกรรมการ
จากวดัต่างๆเขา้ร่วมประชมุ เพือ่ตดิตามความกา้วหน้า และความเคลื่อนไหวงาน
ผูสู้งอายุ พรอ้มทัง้ร่วมกนัแกปั้ญหาและเสนอแนะแนวทางการท างานของกลุ่ม
ผูสู้งอายุ  และในวนัดงักล่าว..ไดจ้ดัอบรมการเขยีนโครงการเพือ่เสนอขอรบัการ
สนบัสนุนงบประมาณจากหน่วยงานราชการและอื่นๆใหก้บัผูสู้งอายุ เพื่อผูสู้งอายุจะ
ไดน้ าความรูท้ีไ่ดร้บัไปฝึกเขยีนโครงการเพื่อขอรบัทุนและน าทุนมาด าเนินกจิกรรม
และพฒันากลุ่มของตนต่อไป อกีทัง้คุณพ่อวรีะศกัดิแ์จง้วา่ ไดป้ระสานงานไปยงับชิอปยอแซฟ ชศูกัดิ ์สริสิุทธิ ์และ มาเซอร ์ที่
โรงพยาบาลเซนตเ์มรี ่นครราชสมีา เพือ่ร่วมจดัท าโครงการตรวจสขุภาพใหก้บั โรงเรยีนผูส้งูอายุ 9 แห่ง ดงันี้                               
+ เสารท์ี ่27 กรกฎาคม 2019 :   โรงเรยีนผูสู้งอายคุาทอลกิวดันกับุญยอแซฟกรรมกร  หนองห่าง                 
+ เสารท์ี ่10 สงิหาคม 2019  :  โรงเรยีนผูสู้งอายุคาทอลกิวดันกับุญยอแซฟ  ไทรทม  + เสารท์ี ่31 สงิหาคม 2019 :              
โรงเรยีนผูสู้งอายุคาทอลกิวดัแม่พระถวายพระกุมารในวหิาร  หนองพลวง  + เสารท์ี ่14 กนัยายน 2019 : โรงเรยีนผูสู้งอายุ
คาทอลกิวดัพระครสิตราชา  เมอืงคง  + อาทติยท์ี ่22 กนัยายน 2019 : โรงเรยีนผูสู้งอายคุาทอลกิวดันกับุญเทเรซา  โนนแกว้
โรงเรยีนผูสู้งอายุคาทอลกิวดันกับุญยอแซฟ  โนนงิว้  โรงเรยีนผูส้งูอายุคาทอลกิวดันกับุญเปโตร  โนนแฝก                                 
+ เสารท์ี ่19 ตุลาคม 2019 : โรงเรยีนผูสู้งอายคุาทอลกิวดัแม่พระปฏสินธนิิรมล ปากชอ่ง  + เสารท์ี ่9 พฤศจกิายน 2019 : 
โรงเรยีนผูสู้งอายุคาทอลกิวดัแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน โคกปราสาท/ปราสาทพร..> 
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สงัฆมณฑลนครราชสีมาสงัฆมณฑลนครราชสีมาสงัฆมณฑลนครราชสีมา   

สงัฆมณฑลอบุลราชธานีสงัฆมณฑลอบุลราชธานีสงัฆมณฑลอบุลราชธานี                                     ชมรมผูส้งูอายวุดัโรมนัคาทอลิก  (องคก์รสาธารณประโยชน์)  
                                     น าโดย คุณพ่อประดบัสนิ ดว้งทอง                                
ผูอ้ านวยการแผนกสงัคม สงัฆมณฑลอุบลราชธานี  คุณสาโรจน์ ประกอบกจิ ประธาน                                                      
ชมรมผูสู้งอายุสงัฆมณฑลอุบลราชธานี จดัอบรมใหค้วามรูแ้ก่สมาชกิกลุ่มผูสู้งอายุฯ  
เรื่อง “สวสัดกิาร ฟ้ืนฟู บ าบดัทุกข ์ถงึบา้น” เมือ่วนัที ่7 มถินุายน 2019 ณ อาคาร                                         
ชมรมผูสู้งอายุโรมนัคาทอลกิ โดยม ีบชิอปฟิลปิ บรรจง ไชยา เป็นประธานเปิดงานฯ  
           การจดังาน..ไดร้บัการสนบัสนุนจาก.. กองทุนสนบัสนุนการจดัสวสัดกิารสงัคม  
           ส านกัพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์จงัหวดัอุบลราชธานี ..>>  

สงัฆมณฑลอดุรธานีสงัฆมณฑลอดุรธานีสงัฆมณฑลอดุรธานี                  ชมรมผูส้งูอาย ุ- โรงเรียนผูส้งูอาย ุ
       วดัพระวิสทุธิวงศ ์โพนสงู   น าโดย                                                 

 คุณพ่อรงัสรรค ์ภานุรกัษ์ จติตาภบิาลผูส้งูอายุ 
สงัฆมณฑลอุดรธานี  คุณแม่เซยีนศร ีบุญทรพัย ์ประธานชมรมฯ 
คุณครูวราภรณ์ ภู่กงทอง ผูป้ระสานงานชมรมฯ จดักจิกรรม :-                                    
     + วนัที ่16 พฤษภาคม 2019 นกัเรยีนผูสู้งอายุ 
วดัพระวสิุทธวิงศ ์โพนสูง ร่วมกบัองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 
โพนสูง จดัโครงการผูสู้งอายุสดใสดว้ยดนตรไีทย ณ 
หอประชมุ โรงเรยีนบา้นนาจาน โพนสูง อ.บา้นดุง จ.อุดรธานี                         
+ วนัที ่5 มถิุนายน 2019  นกัเรยีนสูงวยัวดัวสิทุธวิงศ ์โพนสูง 

ร่วมกบั ทนัตแพทย ์โรงพยายาลสมเดจ็พระยพุราช บา้นดุง และ รพ.สต.โพนสูง จดักจิกรรมผูสู้งอายสุุขภาพฟันด ี..> 



 
                                                       ชมรมผูสู้งอายคุาทอลิกสงัฆมณฑลเชียงราย                             
                                           น าโดย คุณพ่อเอกชยั ผลวารนิทร ์จติตาภบิาล   
                                งานผูสู้งอายุฯ ร่วมดว้ย คณะกรรมการผูสู้งอายุระดบั                  
สงัฆมณฑล ร่วมจดัโครงการฟ้ืนฟูจติใจกลุ่มสตร ีเวชบุคคลคาทอลกิ ผูสู้งอายุ และ  
ชาตพินัธุ ์ประจ าปี ค.ศ.2019  โอกาส 50 ปี มสิซงัสยาม และ 1 ปี สงัฆมณฑลเชยีงราย  
ในหวัขอ้ “ไตร่ตรอง สมณลิขิต จงช่ืนชมยินดี (Gaudete et Exsultae)”  ระหวา่ง                         
วนัที ่5 - 6 กรกฎาคม 2019 ณ อาสนวหิารแมพ่ระบงัเกดิ เชยีงราย โรงเรยีนสนัตวิทิยา .> 

สงัฆมณฑลเชียงรายสงัฆมณฑลเชียงรายสงัฆมณฑลเชียงราย   

       ชมรมผูส้งูอายคุาทอลิกสงัฆมณฑลสรุาษฎรธ์านี  โดย                                 
คุณพ่อประเสรฐิ สมงาม จติตาภบิาลงานผูสู้งอายุฯ  คุณสุธดิา พรหมภกัด ีประธานฯ   
ครูชยัรตัน์ ศรสีุวรรณ ผูป้ระสานงานชมรมผูสู้งอายุฯสงัฆมณฑลสุราษฎรธ์านี                   
ร่วมใจกนัภาวนา เพื่อ "ผูสู้งอาย"ุ และ "ครูค าสอน" เป็นพเิศษ  ขอเรยีนเชญิทุกทา่น 
และสมาชกิกลุม่ผูสู้งอายุฯสงัฆมณฑลสุราษฎรธ์านี ทกุท่านร่วมฉลองวดั ดงันี้ :- 
 + วนัเสารท์ี ่6 กรกฎาคม 2019  ฉลองวดันกับญุโทมสั ป่าละอู                 
+ วนัเสารท์ี ่13 กรกฎาคม 2019 งานชมุนุมผูส้งูอายุเขตแม่พระฟาตมิา” หวัขอ้                   
“ผูสู้งอายุ เสาหลกัความเชือ่ครสิตชน” ณ วดัแม่พระฟาตมิาแสงอรุณ จ.ประจวบครีขีนัธ ์  
+ วนัอาทติยท์ี ่14 กรกฎาคม 2019  ฉลองวดัแม่พระฟาตมิา บา้นแสงอรุณ         

อ.ทบัสะแก จ.ประจวบครีขีนัธ ์ + วนัอาทติยท์ี ่21 กรกฎาคม 2019 ฉลองวดัแมพ่ระองคอ์ุปถมัภ์พนม จ.สุราษฎรธ์านี                                                        
+ วนัอาทติยท์ี ่28 กรกฎาคม  2019 ฉลองวดันกับุญอนันา เกาะสมยุ จ.สุราษฎรธ์าน ี

สงัฆมณฑลสุราษฎรธ์านีสงัฆมณฑลสุราษฎรธ์านีสงัฆมณฑลสุราษฎรธ์านี   

 
    คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม ( แผนกสุขภาพอนามัย )   

       ขอทา่นนกับุญคามลิโล เด เลลลสิ  ประทานคุณพระจติ มหทิธฤิทธิ ์เมตตา แผไ่พศาล ขอพระพร 
คุม้ครอง อภบิาล สุขส าราญ ชื่นจติ นิจนิรนัดร แด.่.                                                                      
คุณพอ่ไพรชั ศรปีระเสรฐิ  ผูช้ว่ยกรรมาธกิารฝ่ายสงัคม     
                    สภาประมุขบาดหลวงโรมนัคาทอลกิฯ     
                    ผูอ้ านวยการแผนกสุขภาพอนามยั  
คุณพอ่วโิรจน์ นนัทจนิดา  ประธาน  
                    คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูส้งูอายุ                       
คณะกรรมการ...เครอืขา่ยงานแผนกสุขภาพอนามยั            

           ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแหง่ประเทศไทย  คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูส้งูอายุ     
     คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อสง่เสรมิงานเอดส ์.. ทีม่วีนัเกดิ.. เดอืนมกราคม -  มถุินายน 2019      
   สุขสนัตว์นัเกดิ...  ขอพระอวยพระพรใหทุ้กทา่นมสีุขภาพแขง็แรง มคีวามสุข และสมหวงัสิง่ทีป่รารถนา         
                                ** เพื่องานพระศาสนจักร ในพันธกิจรัก และ รับใช้เพื่องานพระศาสนจักร ในพันธกิจรัก และ รับใช้เพื่องานพระศาสนจักร ในพันธกิจรัก และ รับใช ้  ****** 

-  16  


