พฤษภาคม - มิถนุ ายน 2019 ((ฉ.3/2019)
ฉ.3/2019)

กรรมาธิ การฝ่ ายสังคมของสภาประมุขบาดหลวงโรมันคาทอลิ กแห่งประเทศไทย (Caritas Thailand)
จัดโครงการอบรมแกนนาอาสาสมัครในโครงการ “คนสู้ชีวิต” ซึ่งเป็ นความร่วมมือระหว่าง คาริ ตสั ไทยแลนด์ และ
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ กแห่งประเทศไทย เพื่อเป็ นเวทีพฒ
ั นาศักยภาพแกนนาอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ ในหัวข้อเรื่อง
“การดูแลผูป้ ่ วยและผูส้ ูงอายุแบบประคับประคองตามพระราชบัญญัตสิ าธารณสุขแห่งชาติและตามคาสอนพระศาสนจักร”
ระหว่างวันที่ 11 - 13 มิถุนายน 2019 ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง เพื่อให้ความรูแ้ ละพัฒนาทักษะกับ
ภายในฉบับนี้ :
แกนนาอาสาสมัครทีท่ างานในโครงการฯ จะสามารถดูแลผูพ้ กิ าร ผูส้ ูงอายุ
ภาพกิ จกรรม / ข่าว
และผูป้ ่ วย โดยเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชนในการดูแลเอาใจใส่
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ผูอ้ ยู่ในภาวะลาบากทัง้ 3 กลุ่มนี้ ซึ่งเป็ นกลุม่ ทีต่ อ้ งการการดูแลแบบ
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ ผูส้ ูงอายุ
ประคับประคอง (Palliative Care) มากทีส่ ุด.. โดยเรียนเชิญ
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ ส่งเสริมงานเอดส์ คุณพ่อพงษ์ศริ ิ สังวาลเพ็ชร คณะคามิลเลียน ประธานพิธมี สิ ซาเปิ ดอบรมฯ..
วิ สยั ทัศน์
ประชากรของพระเจ้ามีสขุ ภาพกายใจสมบูรณ์
และร่วมเป็ นหนึง่ เดียวกันฉันพีน่ ้อง
เปี่ ยมด้วยคุณธรรมในความรักของพระเจ้า

พันธกิ จ
ส่งเสริมเวชบุคคล เครือข่ายผูส้ งู อายุ เครือข่ายผูต้ ดิ เชือ้ ให้ได้
รับการอภิบาล และอุทศิ ตนรับใช้ปวงชน ด้านสุขภาพอนามัย
โดยเน้นผูย้ ากไร้ ตามแบบอย่างพระเยซูเจ้า

เซอร์ มกั ดาเลนา ดาวดี : รายงาน

ต่ อจากหน้ า..1

โดยมีทมี วิทยากร 1. เซอร์มกั ดาเลนา ดาวดี (SPC) ศูนย์อภิบาลผูส้ ูงอายุเซนต์หลุยส์ ลาไทร
2. เซอร์เทแรส-เบเนดิกต์ ไชยดวง (SPC) ศูนย์อภิบาลสุขภาพหลุยส์ โชเวต์ สามพราน
3. พว.บุณณดา พนมพร พยาบาลวิชาชีพชานาญการ สานักงานสาธารณสุข อ. องครักษ์ และ
4. พว. มณิศรา โฮบรรเทา พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบตั กิ าร รพ. นครนายก
โดยตารางการอบรมเน้นเรื่อง 1.) หลักการเยีย่ มบ้านทีไ่ ม่เพิม่ ทุกข์แต่
เพิม่ สุขให้กบั ผูป้ ่ วยและญาติ 2.) การช่วยผูป้ ่ วยและญาติในกิจกรรมพืน้ ฐาน
เช่น การช่วยพลิกตัว การเปลีย่ นผ้าปูทน่ี อน การจัดท่านัง่ และท่านอนบนเตียง
การยืดแขนขาผูป้ ่ วยทีน่ อนติดเตียง ฯลฯ 3.) หลักการสื่อสารและการสนทนา
ทีเ่ สริมพลังให้กบั ผูป้ ่ วย 4.) การทาพินยั กรรมชีวติ ตาม พรบ. สุขภาพแห่งชาติ
ม.12 และ 5.) ข้อคาสอนของพระศาสนจักรเกีย่ วกับเรื่องชีวติ วาระสุดท้าย และ ความตาย .นอกจากนี้ ยังจัดให้มกี ารแบ่งปั น
ประสบการณ์จริงจากวิทยากรภายนอก ซึ่งเป็ นตัวอย่างคนสูช้ วี ติ ของ พยาบาลวิชาชีพ บุณณดา พนมพร ซึง่ ป่ วยเป็ นมะเร็ง
ระยะสี่ และมะเร็งลามไปตามต่อมน้ าเหลือง เมือ่ แรกทราบข่าวร้ายนี้ มีทงั ้ ภาวะตกใจ ช็อค ไม่เชือ่ และท้อแท้ ทัง้ ๆ ทีม่ กี าร
ตรวจสุขภาพอย่างดีมาตลอด ชีวติ เปลีย่ นจากหน้ามือเป็ นหลังมือ ในวันทีค่ ดิ ฆ่าตัวตาย ลูกชายซึ่งยังเล็กมาก (มีลกู 2 คน)
วิง่ เข้ามาจับมือและบอกแม่วา่ “มือแม่รอ้ นจัง แม่ตอ้ งมีไข้แน่ ๆ เดีย๋ วหนูไปเอากาละมังมาเช็ดตัวให้แม่นะ ” ณ จุดนัน้ น้าตาไหล
ไม่หยุด จะฆ่าตัวตายไปทาไม แล้วใครจะอยูก่ บั ลูก เปลีย่ นความคิดทันที เมื่อความคิดเปลีย่ นชีวติ ก็เปลีย่ น แพทย์บอกอยู่ได้
ไม่เกิน 2 ปี แต่อยู่มาได้ 9 ปี แล้ว อยู่แบบคนทีม่ คี ุณภาพชีวติ ทีด่ ี และกลับไปทางานต่อได้โดยคิดว่าต้องสูช้ วี ติ และพิชติ มะเร็ง
ไม่ใช่ดว้ ยการฆ่า (รักษาทัง้ เคมีบาบัดและฉายแสง) แต่ดว้ ยการเรียนรูท้ จ่ี ะอยู่ดว้ ยกัน โดยไม่ให้ใครทาร้ายใคร.
คุณมณิศรา โฮบรรเทา มีนามปากกา “ยีห่ วา น่ารัก” เป็ นคนสูช้ วี ติ รุ่นสาววัยใส
เป็ นตัวอย่างการสูช้ วี ติ แบบให้เปล่า ชีวติ เพื่อผูอ้ ่นื อุทศิ ตนให้กบั ผูด้ อ้ ยโอกาส
ในแนวตะเข็บชายแดนทีไ่ ม่มตี ารวจชายแดนอยู่เลย ความฝั นทีอ่ ยากเป็ นทหาร
ก็กลายร่างเป็ นพยาบาลชุดขาว เมือ่ เธอออกป่ าก็กลายเป็ นพยาบาลชุดเขียว
(ชุดทหาร) เธอได้เขียนหนังสือชือ่ “ต้นกล้าของแผ่นดิน” เพื่อดาเนินตามรอย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภูมพิ ลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 และได้จาหน่ายหนังสือนี้ เพื่อเป็ นทุน
ซื้อยาเวลาออกป่ าไปยังหมู่บา้ นทีข่ าดแคลน และเธอได้ย่นื หนังสืออุทธรณ์ ขอสร้างสุขศาลา
พระราชทานให้กบั ชาวบ้านได้สาเร็จ เธอตัวเล็ก วัยสาวใส คนรุน่ ใหม่ แต่ใจนัน้ เป็ นผูใ้ หญ่และ
ยิง่ ใหญ่กว่ามหาสมุทร.. ประธานพิธบี ูชาขอบพระคุณปิ ดการอบรมโดย คุณพ่ออนุสรณ์ นิลเขต และ
เซอร์มกั ดาเลนา ดาวดี เป็ นประธานพิธมี อบใบประกาศนียบัตรผูผ้ า่ นการอบรมฯ (รวม 20 ชัวโมง)
่
ในระหว่างการอบรม .. คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ผูช้ ว่ ยกรรมาธิการฝ่ ายสังคมฯ และเลขาธิการ
คาริตสั ไทยแลนด์ ได้เข้าร่วมรับฟั งและติดตามการอบรมอย่างใกล้ชดิ ..คณะกรรมการจัดการอบรมฯ
คาดว่าจะเป็ นประโยชน์ในการทางานในพืน้ ทีโ่ ดยเชือ่ มโยงจิตตารมณ์ พระวรสารและคาสอนด้านสังคม ของพระศาสนจักร..>
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หน่ วยงานเครือข่ายคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ ดูงานด้านเอดส์
คณะอนุกรรมการคาทอลิ กส่งเสริ มงานด้านเอดส์
นาคณะกรรมการเครือข่ายออกเยีย่ มองค์กรคาทอลิก ทีด่ าเนินกิจการ
ในการให้บริการดูแลผูต้ ดิ เชือ้ HIV ผูป้ ่ วย AIDS และ ความรูใ้ นการ
ป้ องกัน ระหว่างวันอังคารที่ 9 และ วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2019
นาโดย ซิสเตอร์ปราณี สิทธิ ประธานคณะอนุกรรมการฯและสมาชิกองค์กรเครือข่าย โดยในวันแรก..
ได้เข้าศึกษาดูงานทีม่ ูลนิธสิ ่งเสริมการพัฒนาบุคคลหรือศูนย์เมอร์ซ่ี ณ ชุมชนคลองเตย กรุงเทพ
ดาเนินงานโดย คุณพ่อโจเซฟ เอช ไมเออร์ ประธานมูลนิธิ ท่านเป็ นพระสงฆ์คณะพระมหาไถ่
ร่วมกับเจ้าหน้าทีศ่ นู ย์ ได้ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการฯ โดย คุณมงคล โพธิหวี
์ (สาธารณสุข /
วิทยากรจัดอบรมฯ) นาเสนอวีดที ศั น์งานของมูลนิธิ และงานด้านเอช ไอ วี / เอดส์ พร้อม
คุณชุตมิ า จงเจตน์ หัวหน้าแผนกศูนย์พฒ
ั นาสุขภาพและอนามัยชุมชน พาเยี่ยมชมงานในแผนกต่างๆของศูนยฯ ศูนย์แห่งนี้
เปิ ดดาเนินการให้การรับใช้พน่ี ้องในชุมชนคลองเตย ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2515 และมิใช่เพียงแต่ในด้านเอช ไอ วี / เอดส์ เท่านัน้
แต่ให้ความช่วยเหลือทัง้ ในด้านส่งเสริมอาชีพ การศึกษาแก่เด็ก เยาวชน ผูย้ ากไร้ในชุมชนแออัด
และผูป้ ระสบภาวะความยากลาบาก ฯลฯ ในหลายพืน้ ที่ โดยสรุปศูนย์ให้บริการในกิจกรรม/
โครงการด้านต่างๆดังนี้ คือ 1. ศูนย์พฒ
ั นาสุขภาพและอนามัยชุมชนด้านเอช ไอ วี / เอดส์
2. ด้านทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนทีม่ ฐี านะยากไร้ในชุมชนแออัด 3. ศูนย์เด็กปฐมวัย 20
กว่าศูนย์ ในพืน้ ทีช่ มุ ชนตามเขตต่างๆ 4. บ้านพักเด็กเมอร์ซ่ี 5. งานด้านสังคมสงเคราะห์
ร่วมกับชุมชน 6. งานด้านสิทธิเด็ก / ครูขา้ งถนน 7. กลุ่มสตรีแม่บา้ นร่วมใจ 8.งานส่งเสริมการศึกษาเด็กมอแกน เกาะเหลา
จ.ระนอง .. วันทีส่ องของการเยีย่ ม คณะอนุกรรมการฯได้ออกเยีย่ มและศึกษาดูงานด้านเอดส์ ณ ศูนย์ฟรังซิสกันภราดาน้อย
บ้านกลารา สวนสันติธรรม ต.ลาไทร อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี โดยมี ภราดาฤกษ์ชยั ภานุพนั ธ์, OFM ซึ่งเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
งานเอดส์ เป็ นผูพ้ าเยีย่ มศึกษาดูงาน แลกเปลีย่ นประสบการณ์กบั คณะอนุกรรมการฯ บ้านกลาราแห่งนี้ ได้เปิ ดให้บริการ
ดูแลผูต้ ดิ เชือ้ เอช ไอ วี และผูป้ ่ วยเอดส์ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2536 จนถึงปั จจุบนั โดยสรุปมีกจิ กรรมดาเนินการคือ 1. ให้บริการ
บ้านพักฟื้ นสาหรับผูป้ ่ วยทีถ่ ูกทอดทิง้ 2. ให้การดูแลผูป้ ่ วยด้วยความรัก ความเอาใจใส่แบบพีน่ ้อง เป็ นครอบครัวใหญ่
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผปู้ ่ วยทีแ่ ข็งแรง ได้เรียนรูด้ า้ นอาชีพตามความถนัด 4. ให้คาปรึกษา-แนะนาเกีย่ วกับโรคเอดส์
5. เปิ ดให้หน่วยงานต่างๆเข้ารับการศึกษา-ดูงาน.. นอกจากกิจกรรมการเยีย่ มศึกษาดูงาน แลกเปลีย่ นความรู้ เพือ่ ให้สมาชิก
เครือข่ายนาประสบการณ์และความรูก้ ลับไปใช้ในการให้การดูแลผูต้ ดิ เชือ้ เอช ไอ วี และผูป้ ่ วยเอดส์ให้มคี ุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ
แล้ว. คณะอนุกรรมการฯยังได้มกี ารประชุมติดตามงานในรอบไตรมาสที่ 2 ของปี
เพื่อประเมินกิจกรรมทีไ่ ด้ทาผ่านมา และเตรียมดาเนินกิจกรรมตามแผนงานของ
คณะอนุกรรมการในไตรมาสที่ 3 และ 4 ต่อไป ..>
ขอขอบคุณ (ภาพและข่ าว : คุณเฉลิมรั ฐ ปรี ชา )
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คณะกรรมการคาทอลิกเพื่องานต่อต้านการค้ามนุษย์ (CNATT) ภายใต้ คาริตัสไทยแลนด์
คณะกรรมการคาทอลิ กเพื่องานต่อต้านการค้ามนุษย์ (CNATT)
ภายใต้ คาริ ตสั ไทยแลนด์ จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพือ่ ให้
การอบรม“การให้คาปรึกษาเยียวยาผูม้ บี าดแผลทางใจ”
ระหว่างวันพุธที่ 26 - วันพฤหัสบดีท่ี 28 มิถุนายน 2019
ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ โดยมี
คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ผูช้ ว่ ยกรรมาธิการฝ่ ายสังคม สภาประมุขบาดหลวงโรมันคาทอลิกฯ/
เลขาธิการคาริตสั ไทยแลนด์ เป็ นประธานพิธเี ปิ ดการอบรม มีหน่วยงานภายใต้เครือข่ายที่
ทางานร่วมในประเด็นนี้.แผนกสุขภาพอนามัย (คณะกรรมการคาทอลิกเพือ่ การพัฒนาสังคม)
ภายใต้คาริตสั ไทยแลนด์. โดยมี คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา
ประธาน คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ งู อายุ
เซอร์มกั ดาเลนา ดาวดี คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกฯ
และ คุณกาญจนา นพแก้ว บ้านผูส้ ูงอายุนครราชสีมา เข้าร่วมรับการอบรมฯ และร่วมในพิธี
รับมอบใบประกาศนียบัตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร "การให้คาปรึกษาเยียวยาผูม้ บี าดแผลทางใจ" ผ่านการอบรมครัง้ นี้. >

ออกเยี่ยมผู้อพยพ ผู้ล้ภี ัย Asylum Seeker
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ กแห่งประเทศไทย จัดหน่วยทีมแพทย์
พยาบาล อาสาสมัครชาวปากีสถาน เพือ่ ให้การช่วยเหลือแรงงานอพยพ
Asylum Seeker ผูล้ ภ
้ี ยั และผูย้ ากไร้ ในเขตชุมชนต่างๆ เพื่อให้ได้รบั การ
ดูแลเอาใจใส่ดา้ นสุขภาพ และรับยาสามัญประจาบ้าน
เพื่อใช้ในการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น และสามารถดูแล
สุขภาวะส่วนตัวได้ระดับหนึ่ง.>

สังฆมณฑลอุดรธานี

กิจกรรมงานเวชบุคคลระดับสังฆมณฑล

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ กสังฆมณฑลอุดรธานี นาโดย คุณพ่อรังสรรค์ ภานุรกั ษ์ จิตตาธิการ
เวชบุคคลฯ คุณครูวราภรณ์ ภู่กงทอง ผูป้ ระสานงานมิสซังอุดรธานี คุณอัญญาณี ฮองต้น ประธาน
กลุ่มพยาบาลคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมแบ่งปั นความรู้ เรื่อง “เบาหวานและความดัน
กับการชะลอไตเสือ่ ม” ให้แก่ผสู้ ูงอายุคาทอลิก ณ วัดวิสุทธิวงศ์โพนสูง บ้านดุง จ.อุดรธานี
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2019 .. และจัดกิจกรรมเวชบุคคลฯ
1) จัดหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพแก่สตั บุรุษ ทีม่ าร่วม
แสดงยินดีในโอกาสฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม 125 ปี
ความเชือ่ แดนอีสาน 100 ปี มรณภาพ พระคุณเจ้าโปรดม
และ คุณพ่อเก โกร เมือ่ วันที่ 29 มิถุนายน 2019 ณ อาสนวิหารมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
2) คณะกรรมการเวชบุคคลฯอุดรธานี นาโดย
คุณพ่อรังสรรค์ ภานุรกั ษ์ ซิสเตอร์ปราณี สิทธิ
คุณครูวราภรณ์ ภู่กงทอง และ แกนนาเวชบุคคลฯ จัดประชุมเพื่อเตรียมเป็ น
เจ้าภาพจัดงานเข้าเงียบฟื้ นฟูจติ ใจและประชุมใหญ่สามัญประจาปี ค.ศ.2019
ระดับชาติ ครัง้ ที่ 9 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2019 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพชนบท หนองคาย .. >

ประชาสัมพันธ์

... ขอเชิญชวน ...

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯระดับสังฆมณฑล
ช่วยประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และชักชวน ให้ แพทย์ พยาบาล
ผูช้ ว่ ยพยาบาล ผูป้ ฏิบตั งิ านด้านสุขภาพ (จิตอาสา อสม.)
และแกนนาเวชบุคคลฯ (รุ่นใหม่) ร่วมงาน..เข้าเงียบฟื้ นฟูจติ ใจ
และประชุมใหญ่สามัญประจาปี ค.ศ.2019/2562 ครัง้ ที่ 9
ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพชนบท หนองคาย (สังฆมณฑลอุดรธานี) ระหว่างวันเสาร์ท่ี 26 – วันอาทิตย์ท่ี 27 ตุลาคม 2019 …>

-
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สังฆมณฑลเชียงใหม่
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ กสังฆมณฑลเชียงใหม่ จัดออกหน่วยให้
บริการสุขภาพเบือ้ งต้นแก่พน่ี ้องสัตบุรษในโอกาสฉลองวัดพระหฤทัย เชียงใหม่ และ
บวชพระสงฆ์ใหม่ 6 องค์ โดย บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รตั น์ ร่วมสังเกตการณ์ หน่วยให้
บริการเวชบุคคลฯ เมือ่ วันเสาร์ท่ี 29 มิถุนายน 2019 ณ อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ นาโดย
นายแพทย์เดชา คูวฒ
ุ ยากร ประธานเวชบุคคลฯ ผศ.ศรีนวล วิวฒ
ั น์คุณูปการ รองประธานฯ
คุณประภา วงศ์จอมพร ผูป้ ระสานงานแผนกสุขภาพอนามัย และทีมจิตอาสาเวชบุคคลฯ ..>

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ กสังฆมณฑลอุบลราชธานี จัดกิจกรรม :สังฆมณฑลอุบลราชธานี
1) จัดทีมพยาบาลวิชาชีพ อาสาสมัครและจิตอาสาเวชบุคคลฯ ออกหน่วย
ให้บริการด้านสุขภาพสาหรับพีน่ ้องประชาชนทีม่ าร่วมงานพิธี ในโอกาสการฉลองชุมชนเเห่งความเชือ่ เขตสังฆมณฑลฯ
+ วันที่ 25 พฤษภาคม 2019 วัดพระหฤทัย บ้านสีถาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ มีผมู้ ารับบริการ
วัดความดัน ตรวจสุขภาพฯ ปวดเมื่อยจากการ ทางาน และมีอาการวิงเวียนศรีษะ รวมทังหมด
้
91 ราย
+ วันที่ 15 มิถุนายน 2019 วัดนักบุญอันตน บ้านดวงเจริญ (กม 5) อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
.ในโอกาสนี้ บิชอปฟิ ลปิ บรรจง ไชยรา ได้ร่วมสังเกตการณ์ หน่วยให้บริการเวชบุคคลฯ มีผรู้ บั บริการ
จากอาการ เหนื่อยอ่อนเพลีย 6 ราย / ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 4 ราย / วิงเวียน 2 ราย / กระเพาะ 5 ราย
หวัด 4 ราย/ ปวดศีรษะ 3 ราย/ ตรวจวัดความดัน 18 ราย/ ผืน่ คันผิวหนัง 4 ราย/ ขอวิตามินซี 15 ราย
รวมทัง้ หมด 61 ราย + วันที่ 22 มิถนุ ายน 2019 วัดพระหฤทัย บ้านทัพไทย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี มีผมู้ ารับริการวัดความดัน
ไม่รบั ยา 32 คน วัดความดันรับยาปวดเมื่อย กล้ามเนื้อ 23 คน ยาลดกรด 6 ราย / ไม่สบาย มีไข้สูง 1 ราย ถูกตะขาบกัดล้าง
แผล 1 ราย รับวิตามินซีเด็ก 15 ราย รับยาฆ่าเชือ้ รา 2 ราย รับยาแก้ไอ 3 ราย รวมทังหมด
้
82 คน + วันที่ 29 มิถุนายน 2019
เปิ ดเสกวัดใหม่วดั พระมารดานิจจานุ เคราะห์ อ.ป่ าติว้ จ.ยโสธร .. 2) ออกเยีย่ มผูป้ ่ วย ผูส้ ูงอายุ ผูย้ ากไร้ ในชุมชนเขตวัด
ในสังฆมณฑลฯ 3) กิจกรรมโครงการชุมชนเข้มแข็งร่วมแรง ต้านภัยเหล้าบุหรี่ ระดับวัดในเขตสังฆมณฑลฯ 4) ร่วมประชุม
ฝ่ ายสังคม สังฆมณฑลอุบลราชธานี เพื่อปรึกษาหารือแลกเปลีย่ นความคิด รายงาน และวางแผนแนวทางการทางานร่วมกัน
เมื่อ วันที1่ 8 มิถุนายน 2019 ..>

-
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อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ กอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ร่วมกับ กลุ่มเวชบุคคลฯ
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ นาโดย คุณพ่อโชคชัย คูรตั นสุวรรณ จิตตาธิการเวชบุคคลฯ
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ศ.นพ.จิตร สิทธีอมร ประธานชมรมเวชบุคคลฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
จัดกิจกรรม 1) ออกเยีย่ มและสร้างกลุ่มเครือข่ายเวชบุคคลฯระดับวัดในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
ดังนี้ + วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึน้ สวรรค์ นครปฐม
+ วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจัน่
+ วัดศีลมหาสนิท ตลิง่ ชัน + วัดนักบุญมาร์โก ปทุมธานี
+ วัดแม่พระปฏิสนธินิรมลแห่งเหรียญอัศจรรย์ (โรงหมู)
2) จัดกลุ่มสมาชิกเวชบุคคลฯ ออกเยีย่ มผูป้ ่ วย ผูส้ ูงอายุ ผูย้ ากไร้ ในชุมชนคลองเตย
3) จัดประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และร่วมประชุมคณะกรรมการชมรมเวชบุคคลฯระดับชาติ
ร่วม 2 ครัง้ ณ ห้องประชุม ชัน้ 11 อาคารรวมจิตเพียรธรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ...>

4) เมือ่ วันที่ 21 มิถุนายน 2019 เซอร์เทแรส-เบเนดิกต์ ไชยดวง
(บ้านหลุยส์ โชแวต์ สามพราน) เรียนเชิญ คณะกรรมการชมรมเวชบุคคลฯ
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นาโดย ผศ.นพ.วรวุฒ ิ จรรยาวนิชย์ ร่วมด้วย
นายแพทย์ฤทธิไกร อัครสกุลนิธโิ ชติ , ผศ.นาฎวิมล งามศิรจิ ติ ต์
เซอร์มกั ดาเลนา ดาวดี, ผศ.ดร.สุวรรณา อนุสนั ติ, พจ.พิชญนาถ วีรานนท์
และกลุ่มนักศึกษา จิตอาสาเวชบุคคลฯ ร่วมกิจกรรมออกหน่วยตรวจ
สุขภาพฯวันฉลองบ้านหลุยส์ โชแวต์ และโอกาสระลึกถึง พ่อหลุยส์ โชเวต์
ผูก้ ่อตัง้ คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร และจัดกิจกรรมออกเยีย่ มชุมชน
ผูส้ ูงอายุ ผูป้ ่ วยเรือ้ รัง ให้กาลังใจ ดูแลสุขภิบาลในชุมชนฯ และให้คาแนะนา
เรื่องสุขภาพแก่ผสู้ ูงอายุ ..>>

(

ปฏิทินกิจกรรม

> คณะอนุกรรมการคาทอลิ กเพื่อส่งเสริ มงานเอดส์ :
วันอังคารที่ 9 - วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2019 : ลงพืน้ ทีเ่ ยีย่ มองค์กรภาคีทางานด้านเอชไอวี/เอดส์ ณ ศูนย์เมอร์ซเ่ี ซนเตอร์ /
และ จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯส่งเสริมงานเอดส์ ครังที
้ ่ 2/2019 ณ ศูนย์คณะฟรังซิสกันภราดาน้อย บ้านกลารา ลาไทร
> ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ กแห่งประเทศไทย :
วันเสาร์ท่ี 3 สิงหาคม 2019 : ประชุมคณะกรรมการชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครังที
้ ่ 3/2019 ณ ห้องประชุม
ชัน้ 11 อาคารรวมจิตรเพียรธรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
> คณะอนุกรรมการคาทอลิ กเพื่อผูส้ งู อายุ :
วันศุกร์ท่ี 5 - วันเสาร์ท่ี 6 กรกฎาคม 2019 : ลงพืน้ ทีเ่ ยีย่ มกลุม่ ผูส้ งู อายุและร่วมโครงการฟื้ นฟูจติ ใจกลุม่ เวชบุคคลฯ ผูส้ งู อายุฯ
กลุม่ สตรี ชาติพนั ธุ์ ในหัวข้อ “ไตร่ตรอง สมณลิขติ จงชืน่ ชมยินดี (Gandete et Exsultate)” จัดโดย คณะกรรมการฝ่ ายงานสังคม
สังฆมณฑลเชียงราย ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิดเชียงราย และโรงเรียนสันติวทิ ยา

สังฆมณฑลนครราชสีมา
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ กสังฆมณฑลนครราชสีมา นาโดย คณะผูบ้ ริหารเวชบุคคลคาทอลิก

โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ ร่วมกับ เวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา
จัดให้บริการออกหน่วยปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นชุมชนแห่งความเชือ่ และโอกาสพิธบี วชพระสงฆ์
+ วันเสาร์ท่ี 8 มิถนุ ายน 2019 พิธบี วชพระสงฆ์ใหม่ คุณพ่อนิโคลัส พรสิทธิ ์ ประทุมปี ณ
อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ทเ่ี มืองลูรด์ และ วันอาทิตย์ท่ี 9 มิถุนายน 2019 พิธบี ูชาขอบพระคุณ
ครัง้ แรก ณ วัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว + วันเสาร์ท่ี 15 มิถุนายน 2019 วัดนักบุญเปโตร บ้านโนนแฝก ห้วยแถลง
+ วันเสาร์ท่ี 29 มิถุนายน 2019 วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร บ้านหนองห่าง จ.นครราชสีมา.

สังฆมณฑลราชบุรี

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ กสังฆมณฑลราชบุรี จัดกิจกรรมเวชบุคคลฯ นาโดย
คุณพ่อภควี เส็งเจริญ จิตตาธิการชมรมเวชบุคคลฯราชบุรี

คุณสมจิตร์ ศักดิสิ์ ทธิกร ประธานชมรมฯ ร่วมด้วย คณะกรรมการฯ จิตอาสาและแกนนาเวชบุคคลฯ
สังฆมณฑลราชบุรี 1) วันที่ 8 พฤษภาคม 2019 ชมรมเวชบุคคลฯ ร่วมกับ ศูนย์สงั คมพัฒนา และ
ชมรมกลุ่มสตรี สังฆมณฑลราชบุรี จัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลือ่ นทีบ่ า้ นท่ากุลา ณ ศูนย์เด็กเล็ก
ก่อนวัยเรียนบ้านท่ากุลา อ.สวนผึง้ จ.ราชบุรี โดยมี คุณหมอชัชชัย พูลสวัสดิ ์ และทีมอาสาสมัครครูฟิลปิ ปิ นส์ เข้าร่วมกิจกรรม
มีผปู้ ่ วยมารับบริการตรวจสุขภาพ จานวน 21 ราย ทาแผลรถจักรยานล้ม 2 ราย พอกผงถ่านถอนพิษ 24 ราย รับยาถ่ายพยาธิ
เด็กหญิง 18 ราย เด็กชาย 22 ราย รับยาฆ่าเหา 2 ราย.. 2) จัดหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพเบือ้ งต้นในโอกาสฉลองชุมชน
ความเชือ่ + วัดแม่พระเป็ นทีพ่ ง่ึ ท่าหว้า /จัดประชุมพบปะสมาชิกกลุ่มเวชบุคคลฯ (28 พฤษภาคม 2019)
+ วัดพระเมตตา ไทรงาม (2 มิถุนายน 2019) + วัดพระคริสตหฤทัย วัดเพลง (30 มิถุนายน 2019) และ
3) วันที่ 3 มิถุนายน 2019 คุณพ่อภควี เส็งเจริญ เชิญกลุ่มเยาวชน ร่วมประชุมเพื่อติดตามงานฯ ..>

สังฆมณฑลจันทบุรี
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ กสังฆมณฑลจันทบุรี จัดหน่วยให้บริการด้านสุขภาพโอกาสฉลองชุมชนความเชือ่ เขต
สังฆมณฑลจันทบุรี นาโดย คุณพ่อเกรียงไกร สุขจิต จิตตาธิการเวชบุคคลฯ ร่วมกับ ศูนย์อภิบาลรักกางเขน จันท์ หมอน้อย
คณะกรรมการฯ จิตอาสาและสมาชิกเวชบุคคลฯ + วันที่ 18 พฤษภาคม 2019 ฉลองการดาเนินงาน
ครบ 23 ปี คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง โดยมี บาทหลวงศุภกร ขันธรักษา เป็ นประธาน
พิธบี ูชาขอบพระคุณ (มิสซาแรก) + วันที่ 1 มิถุนายน 2019 ฉลองวัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า
ขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี ..>
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สังฆมณฑลเชียงราย
คณะกรรมการฝ่ ายงานสังคม
สังฆมณฑลเชียงราย โดยมี
คุณพ่อเอกชัย ผลวารินทร์ ผูอ้ านวยการฝ่ ายสังคม (คาริตสั ไทยแลนด์) รับผิดชอบงาน
แผนสุขภาพอนามัย จัดโครงการฟื้ นฟูจติ ใจ กลุม่ สตรี เวชบุคคลคาทอลิก ผูส้ ูงอายุ และ
ชาติพนั ธุ์ ประจาปี ค.ศ.2019 โอกาส 50 ปี มิสซังสยาม และ 1 ปี
สังฆมณฑลเชียงราย หัวข้อ “ไตร่ตรอง สมณลิขติ จงชืนชมยิ
่
นดี
(Gaudete et Exsultae)” โดยความร่วมมือของแผนกสุขภาพอนามัย , ชาติพนั ธ์ และโรงเรียนสันติวทิ ยา
จัดโครงการฯ ระหว่างวันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2019 ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด เชียงราย และ
โรงเรียนสันติวทิ ยา . ภายในงานมีกจิ กรรม + ตรวจสุขภาพและระดับน้ าตาลในเลือด + รับฟังการบรรยาย
หัวข้อไตร่ตรอง โดย คุณพ่อวัชรศิลป์ กฤษเจริญ เรื่อง “การเรียกให้ไปสู่ความศักดิ ์สิทธิ”์ และ หัวข้อเรื่อง
“ศัตรูตวั ฉกาจของความศักดิ ์สิทธิ”์ + ชมวีดที ศั น์ เส้นทางกาลเวลา “ความเชือ่ ” สู่แผ่นดินสยาม และสังฆมณฑลเชียงราย /
สันทนาการ / ชมการแสดงจากชนเผ่า .. ในโอกาสฉลอง 1 ปี สังฆมณฑลเชียงราย / ฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม
บิชอปยอแซฟ วุฒเิ ลิศ แห่ลอ้ ม ประมุขมิสซังเชียงราย เป็ นประธานพิธบี ูชาขอบพระคุณ
ร่วมกับ บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รตั น์ ประมุขมิสซังเชียงใหม่ และร่วมอวยพร
สรรเสริญพระเจ้ากับผูม้ าร่วมงานฯ ..แผนกสุขภาพอนามัย โดย คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา
ประธาน คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ ูงอายุ และคณะกรรมการฯ ไปร่วมกิจกรรมฯ
และเข้าพบพูดคุยกับ บิชอปยอแซฟ วุฒเิ ลิศ แห่ลอ้ ม ผูด้ ูแลงานแผนกสุขภาพอนามัย
สภาประมุขบาดหลวงโรมันคาทอลิกฯ คุณพ่อเอกชัย ผลวารินทร์ จิตตาภิบาลฯ คุณภักดี ชาวแพรกน้อย ประธานชมรมฯ
และคณะกรรมการผูส้ ูงอายุฯสังฆมณฑลเชียงราย ในครัง้ นี้ดว้ ย..>

อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ

ศูนย์สงั คมพัฒนา ร่วมกับ ชมรมเวชบุคคลฯอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
+ จัดกิจกรรมช่วยเหลือครอบครัว ผูป้ ระสบวาตภัย นาโดย คุณพ่อวัลลภ จันทร์ดวง
เจ้าอาวาสวัดพระจิตเจ้าบ้านโนนหัวช้าง ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนค และมอบ
จักรยานสามล้อโยก ให้กบั ผูพ้ กิ าร บ้านหนองห้าง อ.กุฉนิ ารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2019 + ออกหน่วยให้บริการสุขภาพ
ในโอกาสฉลองวัดนักบุญเปโตร ศรีสงคราม จ.นครพนม
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2019 + สมาชิกเวชบุคคลฯ
ร่วมให้กาลังใจ คุณพ่อสมยศ พาพรหมฤทธิ ์ ที่
พักรักษาอาการป่ วย ณ
โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร และสมาชิกฯเข้า
ร่วมพิธมี สิ ซาฯ ที่ วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์
จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2019 ..>
-
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คุณธนันท์ฉาย สวิตต์นันทชัย : รายงาน

เครือข่ายองค์กรภาคีภาครัฐและภาคประชาชน
แผนกสุขภาพอนามัย (คณะกรรมการคาทอลิกเพือ่ พัฒนาสังคม) สภาประมุขบาดหลวงโรมันคาทอลิกฯ
โดย คุณธนันท์ฉาย สวิตต์นนั ทชัย ประธานกลุม่ ผูส้ ูงอายุอคั รสังฆมณฑลกรุงเทพ เขต 3 และคณะอนุกรรมการ
คาทอลิกเพือ่ ผูส้ ูงอายุ เข้าร่วมประชุมกับเครือข่ายองค์กรภาคีทงภาครั
ั้
ฐและภาคประชาชน ดังนี้ :+ วันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2019 : เข้าร่วมประชุมติดตามการดาเนินงาน การมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายองค์กรภาคประชาชน ณ ห้องประชุม โรงแรมไมด้า แอร์พอร์ท สรุป การทางานเครือข่าย
องค์กรภาคประชาชนในหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จะแบ่งการทางานเป็ นเขตๆ ทัวประเทศ
่
13 เขต และศูนย์ประสานงานร้องเรียน ร้องทุกข์ปัญหาต่างๆ ศูนย์ 50 (5) และเครือข่ายงาน
ผูส้ ูงอายุอยู่ในเครือข่าย 9 ด้าน..นี้ดว้ ย + วันที่ 21 พฤษภาคม 2019 : เข้าร่วมประชุมเรือ่ ง
Health Literacy ณ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 6 กองยุทธศาสตร์และแผน
ชัน้ 4 ห้องประชุม 2 เรื่องความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ 3 โรค คือ เอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย ซึ่งอยู่
ในกองทุนโลก โดยมี อาจารย์หมอเพชรศรี เป็ นเลขาฯ เพือ่ รอบรูอ้ าการของโรคดูแลตัวเองก่อน
สัมผัสเชือ้ การป้ องกัน การแพร่กระจายของเชือ้ และการรักษา + วันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2019 เข้า
ร่วมการประชุมเชิงปฎิบตั กิ ารเพือ่ พัฒนาศักยภาพ ณ โรงแรมทีเค พาเลชแอนด์คอนเวนชัน่ หลักสี่
กรุงเทพฯ ในเรื่องการทาหัวข้อ เสนอหัวข้อ และ / หรือ เทคโนโลยีสุขภาพ เพือ่ เข้าสู่กระบวนการพัฒนา
สิทธิประโยชน์ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจาปี 2562 แบ่งออกเป็ น + กลุ่มนโยบาย + วิชาการ
+ ประชาชน + ผูม้ สี ่วนได้เสีย เพื่อเสนอหัวข้อและปั ญหาต่อนักวิชาการทบทวนวรรณกรรม ประเมิน
ความคุม้ ค่าทางเศษฐศาสตร์และความจาเป็ นโดย สวรส. และหน่วยงานวิจยั อื่นๆ อนุกรรมการประเภทขอบเขต คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพ และวันที่ 29 พฤษภาคม 2019 จัดแบ่งกลุ่มในหัวข้อ 1.การฝึกทักษะการดูแลผูส้ ูงอายุและผูป้ ่ วยติดเตียง
2.หกล้มกระดูกหัก 3. เสียชีวติ เพราะโรคซึมเศร้า 4. ผลกระทบสิง่ แวดล้อมและการประกอบอาชีพ หัวข้อทีเ่ สนอจะมีประเด็น
ปั ญหาและผลกระทบทีไ่ ด้รบั แนวทางป้ องกันและแก้ไขงบประมาณทีต่ อ้ งใช้จ่าย + วันที่ 12 มิถุนายน 2019 : เข้าร่วมการ
ประชุมเสวนาและรับฟั งความคิดเห็นการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล “เจ็บป่ วยฉุกเฉิน วิกฤต
มีสทิ ธิทุ์ กที”่ (Universal Coverage for Emergency Patients : UCEP) “ 2 ปี UCEP ไทย
จะก้าวต่อไป อย่างไร : Next Step for UCEP ” ณ ห้องประชุมคอนเวนชันเซ็
่ นเตอร์ ชัน้ 4
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ มืผเู้ ข้าร่วมประชุมฯ 510 ท่านจากตัวแทนองค์ตา่ งๆทุกภาคส่วน
สรุป ผูป้ ่ วยฉุกเฉินวิกฤต ต้องอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์และอยู่ในเกณฑ์ 6 อาการฉุกเฉินวิกฤตดังนี้ :- 1. หมดสติ ไม่รสู้ กึ ตัว.
ไม่หายใจ 2. หายใจเร็ว หอบเหนื่อยรุนแรง หายใจติดขัด มีเสียงดัง 3. เจ็บหน้าอกเฉียบพลันรุนแรง 4. ซึมลงเหงือ่ แตก ตัวเย็น
หรือมีอาการชักร่วมด้วย 5. แขนขาอ่อนแรงครึง่ ซีก พูดไม่ชดั แบบปั จจุบนั ทันด่วนหรือชักต่อเนื่องไม่หยุด 6. มีอาการอื่นร่วมทีม่ ี
ผลต่อการหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบสมองทีอ่ าจเป็ นอันตรายต่อชีวติ ผูป้ ่ วยฉุกเฉินวิกฤตเรียกรถ 1669 และเข้า
โรงพยาบาลทีใ่ กล้ทส่ี ุด เมื่อผูป้ ่ วยรับการรักษาภายใน 72 ชั ่วโมงแล้วยังไม่สามารถย้ายไปยังโรงพยาบาลตามสิทธิได้
์ ผูป้ ่ วย
เบิกค่ารักษาจากกองทุนทีใ่ ช้สทิ ธินั์ น้ ๆ เช่น ข้าราชการ บัตรประกันสุขภาพ ประกันสังคม ..ประเด็นทีเ่ สนอ + ขอให้มผี แู้ ทน
ผูร้ บั บริการได้มสี ่วนร่วมในการประชุมหารือในเรื่องบริหารจัดการสิทธิของ UCEP ด้วย + รถบริการพยาบาลยังไม่มาตรฐาน
เท่าควร บริการช้า + เจ็บป่ วยฉุกเฉินวิกฤต มีสทิ ธิทุกที่ ใกล้ทไ่ี หนเข้าทีน่ นั ่ ...>>
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อ.ธัญญา ศิโรรั ตน์ ธัญโชค สรุ ป

คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ

แผนกสุขภาพอนามัย จัดประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ ผูส้ ูงอายุ ครัง้ ที่ 3/2019
เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2019 ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง นาโดย
คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ผูอ้ านวยการแผนกสุขภาพอนามัย จิตตาภิบาลคณะอนุกรรมการฯ
คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ ผูส้ ูงอายุ ร่วมด้วย
คณะกรรมการงานผูส้ ูงอายุระดับสังฆมณฑล รวม 20 ท่าน .. สรุปประเด็นสาคัญๆจากการประชุมฯ 1) เรื่องแจ้งให้ทราบ
1.1 หน่วยงานในฝ่ ายสังคม สภาประมุขบาดหลวงโรมันคาทอลิกฯ คาริตสั ไทยแลนด์ ประกาศแนวทางมาตรฐานจริยธรรม
ในการทางาน การดูแลเครือข่าย จะลงรายละเอียดใน Newsletter และจะนามาศึกษาในการประชุมสัมมนาประจาปี น้ี ใน
1 section ขอให้เราเคารพศักดิศรี
์ และคุณค่าความเป็ นมนุษย์ของเด็ก สตรี ผูส้ ูงอายุ
1.2 ให้ความสาคัญกับการฉลอง 350 ปี แห่งการสถาปนามิสซังสยาม และทาให้องค์กรผูส้ ูงอายุ
หรือตนเองมีส่วนร่วมในกิจการ/กิจกรรมทีพ่ ระศาสนจักร องค์กร หน่วยงานต่างๆจัดขึน้
1.3 ประชาสัมพันธ์เรื่องกฎหมายและสิทธิตา่ งๆให้ผสู้ ูงอายุทราบ เช่น UCEP “เจ็บป่ วยฉุกเฉิน
วิกฤต มีสทิ ธิทุกที”่ โทร 1669 เรียกรถบริการพยาบาล และเบิกค่ารักษาจากกองทุนทีใ่ ช้สทิ ธิ ์
นัน้ ๆ เช่น บัตรประกันสุขภาพ ประกันสังคม ข้าราชการ และโทร 1330 สายด่วน สปสช.
ตรวจสอบสิทธิ,์ ความรูเ้ กีย่ วกับเรื่อง Health Literacy รอบรูด้ า้ นสุขภาพอาการ การป้ องกัน
และการรักษา 3 โรค คือ เอดส์ วัณโรค มาลาเรีย, สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ( สปสช.) ร่วมมือกับเครือข่าย
ประชาชนในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า จัดตัง้ ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน 148 แห่ง 77 จังหวัด
ทัวประเทศ
่
ช่วยประชาชน “รูส้ ทิ ธิ รูห้ น้าที่ การใช้บริการทีโ่ รงพยาบาล” พร้อมยกระดับศูนย์รอ้ งเรียน 94 แห่ง ด้านเครือข่าย
ครอบคลุมงานผูส้ ูงอายุ และ ควรส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมสัมมนาในเวทีความรู้ ระดับภูมภิ าค ระดับจังหวัด
1.4 หลักเกณฑ์และมาตรฐานในการคัดเลือกผูส้ ูงอายุและลูกกตัญญู ให้ยดึ เกณฑ์
การให้คะแนนของอนุกรรมการเป็ นหลัก ทาเป็ นขันตอน
้
(วัด,สังฆมณฑล,ประเทศ)
ใช้กระบวนมีส่วนร่วม (คณะกรรมการ) โปร่งใสและเป็ นธรรม มีขอ้ มูลเอกสาร
หลักฐานสนับสนุน เพื่อให้ได้ผทู้ เ่ี หมาะสมจะได้รบั ใบพรพระสันตะปาปา อย่าง
แท้จริง 1)ระดับวัดต้องชีแ้ จงเกณฑ์ให้ คุณพ่อเจ้าวัด และสภาภิบาลวัดเข้าใจ
2) คณะกรรมการระดับสังฆมณฑลต้องเข้าใจตรงกันและพูดเป็ นเสียงเดียวกัน)
1.5 ชมรมต้องส่งเสริมการเยีย่ มเยียนฟื้ นฟูเครือข่ายวัดให้เข้มแข็ง มีการประชุม
ทางานเป็ นระบบ มีแผน , งบประมาณ และการติดตามการดาเนินงานประเมิน
และรายงานผล (ควรมีการประเมินแผนรอบ 6 เดือน) มีการบูรณาการร่วมมือกับเครือข่ายตามกฤษฎีกา บทที่ 5 ข้อ 34
(เป็ นทีม ร่วมกันทุกระดับ สนับสนุนข่าวดี) 1.6 แสวงหาวิธกี าร กิจกรรมใหม่ๆ มีวธิ คี ดิ พัฒนาระบบงานให้มปี ระสิทธิภาพ
หลายสังฆมณฑลฯ มีการจัดตัง้ โรงเรียนผูส้ ูงอายุ เป็ นงาน “ของผูส้ ูงอายุ โดยผูส้ ูงอายุและเพือ่ ผูส้ ูงอายุ” พยายามทาชีวติ ให้
ครึกครืน้ และ 1.7 ขอบคุณแนวคิดทีด่ เี รือ่ งการจัดกิจกรรมให้ผสู้ ูงอายุภาวนาเพือ่ กระแสเรียก ..

-

11

ต่ อจากหน้ า..10

2.) สรุปเงินโครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผูส้ งู อายุ (ออมวันละบาท)
ปี 2019
ยอดบริจาคทุกสังฆมณฑลฯ รวม 256,300.00 บาท สรุปจัดสรรฯ
40% ให้เจ้าภาพจัดงานฯสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี = 102,520.00 บาท
30% ให้อนุกรรมการฯบริหารจัดการงานผูส้ ูงอายุ = 76,890.00 บาท
และ 30% จัดสรรให้ชมรมผูส้ ูงอายุ 11 สังฆมณฑลๆละ 6,990.00 บาท
3.) โครงการสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2019/2562 ทีป่ ระชุมคณะอนุกรรมการฯกาหนดให้จดั งานสัมมนาฯ
ระหว่างวันอังคารที่ 19 - วันพฤหัสบดีท่ี 21 พฤศจิกายน 2019 หัวข้อ “ผูส้ ูงวัย ศิษย์พระคริสต์ ชีวติ จิต ผูแ้ พร่ธรรม 350 ปี
รักและรับใช้” โดยเรียนเชิญ บิชอปยอแซฟ วุฒเิ ลิศ แห่ลอ้ ม เป็ นประธานพิธบี ูชาขอบพระคุณเปิ ดงานสัมมนาฯในครัง้ นี้ดว้ ย..
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ งู อายุ..ขอความร่วมมือจากเครือข่ายผูส้ ูงอายุระดับสังฆมณฑลฯทัง้ 11 มิสซัง ได้เชิญ
แกนนาหรือสมาชิกผูส้ ูงอายุฯระดับสังฆมณฑล เข้าร่วมงานสัมมนาฯในวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันด้วย ...>>

กิจกรรมงานผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล
ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิ กสังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลราชบุรี
จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
ชมรมผูส้ งู อายุสงั ฆมณฑลราชบุร ี ครังที
้ ่ 3/2019 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2019
ณ ห้องประชุมวัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ ง จ.ราชบุร ี นาโดย คุณพ่อประสิทธิ ์ รุจริ ตั น์ จิตตาภิบาลงานผูส้ งู อายุฯ
สังฆมณฑลราชบุร ี อาจารย์เชษฐ์ ชาวนาแก้ว ประธานชมรมผูส้ งู อายุฯ และคณะกรรมการบริหารฯ ร่วมเตรียม
จัดงานชุมนุมผูส้ ูงอายุระดับสังฆมณฑลฯ ในวันเสาร์ท่ี 20 กรกฎาคม 2019 ณ วัดอัครเทวดามีคาแอล
ดอนกระเบือ้ ง มีกจิ กรรม :- (1) ร่วมกับชมรมเวชบุคคลบริการตรวจสุขภาพ
ผูส้ ูงอายุและผูม้ าร่วมงาน (2) การแสดง 3 ชุดของชมรมผูส้ ูงอายุ 1 ชุด
เครือข่ายชุมชน (สตรี อบต.สวนกล้วย) 1 ชุด และบ้านสิทธิดา 1ชุด
(3) พิธเี ปิ ดปี การศึกษาโรงเรียนศิษย์พระคริสต์ (4) พิธบี ูชาขอบพระคุณ มอบใบประกาศเกียรติคุณ
ผูส้ ูงอายุตวั อย่างและลูกกตัญญูระดับสังฆมณฑล / แสดงความยินดีกบั ระดับชาติ (5)สัมภาษณ์ผสู้ ูงอายุตวั อย่างและลูกกตัญญู
แบ่งปั นประสบการณ์ชวี ติ ทีเ่ ป็ นประจักษ์พยานความเชือ่ รวม 2 ท่าน (6) จัดนิทรรศการผลงานชมรมเครือข่ายวัด ..>>

แผนกผูส้ ูงอายุอคั รสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
นาโดย คุณพ่อเทพณรงค์ พุดษา หัวหน้าแผนกผูส้ ูงอายุฯ
อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง อาจารย์สมุ่ บุญแฮด ประธานชมรมผูส้ ูงอายุฯ จัดประชุม
คณะกรรมการผูส้ ูงอายุอคั รสังฆมณฑลท่าแร่ฯ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2019 ณ ตึกกอมบูรเิ ออร์
ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร ตามแนวทางรักและรับใช้ ผูเ้ ข้าร่วมจากชมรมต่างๆ รวม 30 คน
(..ผมหงอกขาวคือมงกุฎของผูช้ รา..) ..>

อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
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อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
แผนกอภิ บาลผูส้ งู อายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดย
คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร ผูจ้ ดั การแผนกอภิบาลผูส้ ูงอายุ จัดสัมมนาบุคลากรผูท้ างาน
ผูส้ ูงอายุ ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2019 ณ
ศูนย์อบรมงานอภิบาล "บ้านผูห้ ว่าน" มีผเู้ ข้าร่วมสัมมนาทัง้ สิน้ 110 คน
..ภายในงานสัมมนาฯ มีการอบรมให้ความรูเ้ รื่องต่างๆ ดังนี้
1."ครอบครัวและวัฒนธรรมทิง้ ขว้าง" โดย มงซินญอร์ วิษณุ ธัญญอนันต์
2. "ผูส้ ูงอายุกบั การฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม" โดย คุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล 3. "การใช้ประโยชน์จาก
วัสดุเหลือใช้ " โดย สมาคมสตรีไทยคาทอลิก และได้มกี ารแบ่งปั นโครงการและการทางานผูส้ ูงอายุในแต่ละเขต รวมทัง้
ประเมินผลการสัมมนา และนาเสนอหัวข้อการสัมมนาในปี ต่อไป .ช่วงภาคค่าของ วันที่ 23 พฤษภาคม 2019 ในส่วนของการ
ประชุมคณะกรรมการผูส้ ูงอายุฯ มีหวั ข้อการประชุมคณะกรรมการฯ + รายงานความเคลื่อนไหวกิจกรรมผูส้ ูงอายุแต่ละเขต
+ แจ้งและติดตามโครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผูส้ ูงอายุระดับชาติ และกองทุนผูส้ ูงอายุอคั รสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
+ ประเมินการเข้าร่วมงานชุมนุมผูส้ งู อายุฯระดับชาติ ครัง้ ที่ 14 ณ อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาแอล สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
+ ติดตามการเตรียมงานชุมนุมผูส้ ูงอายุอคั รสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา + สารวจจานวนผูส้ ูงอายุ
ทีม่ อี ายุ 90 ปี ขึน้ ไป เป็ นรายวัดของแต่ละเขต เพื่อสรุปวิธกี ารมอบเกียรติบตั รทีเ่ หมาะสมต่อไป ..>

2. วันที่ 26 มิถุนายน 2019 ประชุมคณะกรรมการผูส้ ูงอายุฯ ณ วัดนักบุญอันนา ท่าจีน ในประเด็นฯ
+ รายงานความไหวกิจกรรมผูส้ ูงอายุแต่ละเขต + แจ้งและติดตามโครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผูส้ ูงอายุระดับชาติ และ
กองทุนผูส้ ูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ + ติดตามจานวนผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาและประชุมใหญ่ระดับชาติประจาปี 2019 ณ
ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง + ติดตามการเตรียมงานชุมนุมผูส้ ูงอายุอคั รสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ วัดนักบุญยอแซฟ
3. วันที่ 28 มิถุนายน 2019 ประชุมคณะกรรมการผูส้ ูงอายุ เขต 5
ณ วัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน เพื่อ + ติดตามจานวนผูไ้ ปร่วมงาน
ชุมนุมผูส้ ูงอายุฯ ณ วัดนักบุญยอแซฟอยุธยา + เตรียมสัมมนา และ
ฟื้ นฟูจติ ใจผูส้ ูงอายุ เขต 5 ณ สักการสถาน วันที่ 21 กันยายน 2019
4. วันที่ 8 กรกฎาคม 2019 จัดประชุมคณะกรรมการผูส้ ูงอายุ
เขต 6 ณ วัดนักบุญบาร์โธโลมิว เพื่อเตรียมงานชุมนุมผูส้ ูงอายุ
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ณ วัดนักบุญยอแซฟอยุธยา ใน
วันที่ 20 กรกฎาคม 2019 ..>

“ สนับสนุนโครงการดีๆ ของ ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ”
ใช้ถุงผ้า ลดขยะพลาสติก วิธดี ๆี ทีจ่ ะช่วยลดภาวะโลกร้อน #NewGEN #NoPLASTIC
#NoSTRAW ดูแลรักษาโลก "บ้าน" ทีเ่ ราอาศัยอยู่ร่วมกันรณรงค์ โครงการ Gen ใหม่
ไร้หลอดพลาสติก และ ขยะพลาสติก โอกาสฉลองครบ 4 ปี พระสมณสาส์น LaudatoSi

สังฆมณฑลจันทบุรี
เครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิ กสังฆมณฑลจันทบุรี
จัดฟื้ นฟูจติ ใจคณะกรรมการกลุ่มผูส้ ูงอายุ สังฆมณฑลจันทบุรี ประจาปี 2019
และประชุมคณะกรรมการกลุม่ ผูส้ ูงอายุสงั ฆมณฑลจันทบุรี ครัง้ ที่ 1/2019 เมื่อ
วันอาทิตย์ท่ี 19 และ วันจันทร์ท่ี 20 พฤษภาคม 2019 ณ บ้านสแตลลา มารีส บ้านเพ จ.ระยอง
กิจกรรมในวันแรก ประชุมคณะกรรมการกลุ่มผูส้ ูงอายุสงั ฆมณฑลจันทบุรี ครัง้ ที่ 1/2019
นาโดย คุณพ่อเปาโล อันเด ไชยเผือก คุณบุญไทย เอีย่ มสะอาด ประธานชมรมผูส้ งู อายุฯ
คุณวันทนา เอ้าเจริญ ผูป้ ระสานงานฯ ร่วมด้วยคณะกรรมการผูส้ ูงอายุ ระดับสังฆมณฑลฯ ..
วันทีส่ อง เริม่ ด้วย ภาวนาเช้าทาวัตร และรับฟั งการบรรยาย
หัวข้อเรื่อง ”พิธกี รรมกับผูส้ ูงวัย" โดย คุณพ่อยอแซฟ เอกภพ ผลมูล และ เป็ นประธาน
พิธบี ูชาขอบพระคุณ หลังจบงานฯ..ถ่ายรูปและรับประทานอาหารเทีย่ งร่วมกัน >

กลุ่มผูส้ งู อายุวดั นักบุญเซซีลีอา
บ้านห้วยต้นนุ่น จัดกิจกรรมฟื้ นฟูจติ ใจผูส้ งู อายุวดั นักบุญเซซีลอี า ระหว่าง
วันศุกร์ท่ี 24 - วันเสาร์ท่ี 25 พฤษภาคม ค.ศ.2019 มีผเู้ ข้าร่วม 56 ท่าน ซิสเตอร์ประพรรณ์ หมันศึ
่ กษา นาการไตร่ตรอง
ชีวติ และการราพึงภาวนา โดยนาข้อคิดจากพระวรสาร เป็ นแนวปฏิบตั ใิ นชีวติ คุณพ่อณรงค์ชยั หมันศึ
่ กษา เป็ นวิทยากร
แบ่งปั นหัวข้อ "350 ปี มิสซังสยาม 60 ปี พระพรแห่งสังฆมณฑลเชียงใหม่"
จัดเสวนา ”ประสบการณ์พระพรแห่ง
ความเชือ่ ” โดยตัวแทนคริสตชน
ห้วยต้นนุ่น รุ่นแรก ดาเนินรายการโดย
ครูถาวร กัมพลกูล เจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายงาน
แพร่ธรรม ประสานงานโดย
คุณประภา วงศ์จอมพร เจ้าหน้าทีแ่ ผนกสุขภาพ และงานผูส้ ูงอายุสงั ฆมณฑล
เชียงใหม่.. การจัดงานครัง้ นี้ ทาให้เกิดการจัดตัง้ คณะกรรมการผูส้ งู อายุคาทอลิก
วัดนักบุญเซซีลอี า บ้านห้วยต้นนุ่น 1 ชุด คุณอุดม วิชญพันธ์ เป็ นผูไ้ ด้รบั การคัดเลือก
ให้เป็ นประธานผูส้ ูงอายุ ..>

สังฆมณฑลเชียงใหม่
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แผนกผูส้ ูงอายุ สังฆมณฑลนครราชสีมา
นาโดย คุณพ่อวีระศักดิ ์ จันทรังษี จิตตาภิบาลชมรมผูส้ ูงอายุฯ
จัดประชุมคณะกรรมการผูส้ ูงอายุสงั ฆมณฑล และคณะกรรมการ
จากวัดต่างๆเข้าร่วมประชุม เพือ่ ติดตามความก้าวหน้า และความเคลื่อนไหวงาน
ผูส้ ูงอายุ พร้อมทัง้ ร่วมกันแก้ปัญหาและเสนอแนะแนวทางการทางานของกลุ่ม
ผูส้ ูงอายุ และในวันดังกล่าว..ได้จดั อบรมการเขียนโครงการเพือ่ เสนอขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานราชการและอื่นๆให้กบั ผูส้ ูงอายุ เพื่อผูส้ ูงอายุจะ
ได้นาความรูท้ ไ่ี ด้รบั ไปฝึกเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนและนาทุนมาดาเนินกิจกรรม
และพัฒนากลุ่มของตนต่อไป อีกทัง้ คุณพ่อวีระศักดิแจ้
์ งว่า ได้ประสานงานไปยังบิชอปยอแซฟ ชูศกั ดิ ์ สิรสิ ุทธิ ์ และ มาเซอร์ ที่
โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ นครราชสีมา เพือ่ ร่วมจัดทาโครงการตรวจสุขภาพให้กบั โรงเรียนผูส้ งู อายุ 9 แห่ง ดังนี้
+ เสาร์ท่ี 27 กรกฎาคม 2019 : โรงเรียนผูส้ ูงอายุคาทอลิกวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร หนองห่าง
+ เสาร์ท่ี 10 สิงหาคม 2019 : โรงเรียนผูส้ ูงอายุคาทอลิกวัดนักบุญยอแซฟ ไทรทม + เสาร์ท่ี 31 สิงหาคม 2019 :
โรงเรียนผูส้ ูงอายุคาทอลิกวัดแม่พระถวายพระกุมารในวิหาร หนองพลวง + เสาร์ท่ี 14 กันยายน 2019 : โรงเรียนผูส้ ูงอายุ
คาทอลิกวัดพระคริสตราชา เมืองคง + อาทิตย์ท่ี 22 กันยายน 2019 : โรงเรียนผูส้ ูงอายุคาทอลิกวัดนักบุญเทเรซา โนนแก้ว
โรงเรียนผูส้ ูงอายุคาทอลิกวัดนักบุญยอแซฟ โนนงิว้ โรงเรียนผูส้ งู อายุคาทอลิกวัดนักบุญเปโตร โนนแฝก
+ เสาร์ท่ี 19 ตุลาคม 2019 : โรงเรียนผูส้ ูงอายุคาทอลิกวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง + เสาร์ท่ี 9 พฤศจิกายน 2019 :
โรงเรียนผูส้ ูงอายุคาทอลิกวัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน โคกปราสาท/ปราสาทพร..>

สังฆมณฑลนครราชสีมา

ชมรมผูส้ งู อายุวดั โรมันคาทอลิ ก (องค์กรสาธารณประโยชน์ )
นาโดย คุณพ่อประดับสิน ด้วงทอง
ผูอ้ านวยการแผนกสังคม สังฆมณฑลอุบลราชธานี คุณสาโรจน์ ประกอบกิจ ประธาน
ชมรมผูส้ ูงอายุสงั ฆมณฑลอุบลราชธานี จัดอบรมให้ความรูแ้ ก่สมาชิกกลุ่มผูส้ ูงอายุฯ
เรื่อง “สวัสดิการ ฟื้ นฟู บาบัดทุกข์ ถึงบ้าน” เมือ่ วันที่ 7 มิถนุ ายน 2019 ณ อาคาร
ชมรมผูส้ ูงอายุโรมันคาทอลิก โดยมี บิชอปฟิ ลปิ บรรจง ไชยา เป็ นประธานเปิ ดงานฯ
การจัดงาน..ได้รบั การสนับสนุนจาก.. กองทุนสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม
สานักพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์ จังหวัดอุบลราชธานี ..>>
ชมรมผูส้ งู อายุ - โรงเรียนผูส้ งู อายุ
สังฆมณฑลอุดรธานี
วัดพระวิ สทุ ธิ วงศ์ โพนสูง นาโดย
คุณพ่อรังสรรค์ ภานุรกั ษ์ จิตตาภิบาลผูส้ งู อายุ
สังฆมณฑลอุดรธานี คุณแม่เซียนศรี บุญทรัพย์ ประธานชมรมฯ
คุณครูวราภรณ์ ภู่กงทอง ผูป้ ระสานงานชมรมฯ จัดกิจกรรม :+ วันที่ 16 พฤษภาคม 2019 นักเรียนผูส้ ูงอายุ
วัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบล
โพนสูง จัดโครงการผูส้ ูงอายุสดใสด้วยดนตรีไทย ณ
หอประชุม โรงเรียนบ้านนาจาน โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
+ วันที่ 5 มิถุนายน 2019 นักเรียนสูงวัยวัดวิสทุ ธิวงศ์ โพนสูง
ร่วมกับ ทันตแพทย์ โรงพยายาลสมเด็จพระยุพราช บ้านดุง และ รพ.สต.โพนสูง จัดกิจกรรมผูส้ ูงอายุสุขภาพฟั นดี ..>

สังฆมณฑลอุบลราชธานี
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สังฆมณฑลเชียงราย
ชมรมผูส้ ูงอายุคาทอลิ กสังฆมณฑลเชียงราย
นาโดย คุณพ่อเอกชัย ผลวารินทร์ จิตตาภิบาล
งานผูส้ ูงอายุฯ ร่วมด้วย คณะกรรมการผูส้ ูงอายุระดับ
สังฆมณฑล ร่วมจัดโครงการฟื้ นฟูจติ ใจกลุ่มสตรี เวชบุคคลคาทอลิก ผูส้ ูงอายุ และ
ชาติพนั ธุ์ ประจาปี ค.ศ.2019 โอกาส 50 ปี มิสซังสยาม และ 1 ปี สังฆมณฑลเชียงราย
ในหัวข้อ “ไตร่ตรอง สมณลิ ขิต จงชื่นชมยิ นดี (Gaudete et Exsultae)” ระหว่าง
วันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2019 ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด เชียงราย โรงเรียนสันติวทิ ยา .>

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิ กสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี โดย
คุณพ่อประเสริฐ สมงาม จิตตาภิบาลงานผูส้ ูงอายุฯ คุณสุธดิ า พรหมภักดี ประธานฯ
ครูชยั รัตน์ ศรีสุวรรณ ผูป้ ระสานงานชมรมผูส้ ูงอายุฯสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
ร่วมใจกันภาวนา เพื่อ "ผูส้ ูงอายุ" และ "ครูคาสอน" เป็ นพิเศษ ขอเรียนเชิญทุกท่าน
และสมาชิกกลุม่ ผูส้ ูงอายุฯสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ทุกท่านร่วมฉลองวัด ดังนี้ :+ วันเสาร์ท่ี 6 กรกฎาคม 2019 ฉลองวัดนักบุญโทมัส ป่ าละอู
+ วันเสาร์ท่ี 13 กรกฎาคม 2019 งานชุมนุมผูส้ งู อายุเขตแม่พระฟาติมา” หัวข้อ
“ผูส้ ูงอายุ เสาหลักความเชือ่ คริสตชน” ณ วัดแม่พระฟาติมาแสงอรุณ จ.ประจวบคีรขี นั ธ์
+ วันอาทิตย์ท่ี 14 กรกฎาคม 2019 ฉลองวัดแม่พระฟาติมา บ้านแสงอรุณ
อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ + วันอาทิตย์ท่ี 21 กรกฎาคม 2019 ฉลองวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์พนม จ.สุราษฎร์ธานี
+ วันอาทิตย์ท่ี 28 กรกฎาคม 2019 ฉลองวัดนักบุญอันนา เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม ( แผนกสุขภาพอนามัย )
ขอท่านนักบุญคามิลโล เด เลลลิส ประทานคุณพระจิต มหิทธิฤทธิ ์ เมตตา แผ่ไพศาล ขอพระพร
คุม้ ครอง อภิบาล สุขสาราญ ชื่นจิต นิจนิรนั ดร แด่..
คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ผูช้ ว่ ยกรรมาธิการฝ่ ายสังคม
สภาประมุขบาดหลวงโรมันคาทอลิกฯ
ผูอ้ านวยการแผนกสุขภาพอนามัย
คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธาน
คณะอนุ กรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ งู อายุ
คณะกรรมการ...เครือข่ายงานแผนกสุขภาพอนามัย
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย คณะอนุ กรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ งู อายุ
คณะอนุ กรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ .. ทีม่ วี นั เกิด.. เดือนมกราคม - มิถุนายน 2019
สุขสันต์วนั เกิด... ขอพระอวยพระพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุข และสมหวังสิง่ ทีป่ รารถนา
** เพื่องานพระศาสนจักร ในพันธกิจรัก และ รับใช้ **
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