มีนาคม - เมษายน 2019 ((ฉ.2/2019)
ฉ.2/2019)

สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ ผู้สูงอายุ (แผนกสุขภาพอนามัย)
จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 26 - 27 เมษายน 2019 โดยสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
เป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมฯ การชุมนุมฯเริ่ม ในช่วงบ่าย วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2019 โดยกลุ่มผู้สูงอายุจากสังฆมณฑลต่างๆ
ได้เดินทางมาถึงอาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้รับการต้อนรับและแนะนาสถานที่จากเจ้าภาพฯ
พร้อมกันนี้..หน่วยแพทย์พยาบาลเวชบุคคลฯได้เปิดหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่จงั หวัดสุราษฎร์ธานี
ภายในฉบับนี้ :
และผู้เข้าร่วมงานชุมนุมทุกท่าน ในภาคคา่ ระหว่างรับประทานอาหารค่าทีอ่ าคารอเนกประสงค์
ภาพกิจกรรม / ข่าว
หน้า โรงเรียนเทพมิตรศึกษา คณะกรรมการจัดงานชุมนุมได้จัดกิจกรรมวัฒนธรรม
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ 1 - 13 สัมพันธ์ เริ่มด้วย พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล รองประธาน
ภาพกิจกรรม / ข่าว
หน้า สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ประธานกรรมาธิการ
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ
14 - 18 ฝ่ายสื่อสารสังคม สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
วิสัยทัศน์
ประชากรของพระเจ้ามีสุขภาพกายใจสมบูรณ์
และร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันฉันพี่น้อง
เปี่ยมด้วยคุณธรรมในความรักของพระเจ้า

พันธกิจ
ส่งเสริมเวชบุคคล เครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่ายผู้ตดิ เชื้อ ให้ได้
รับการอภิบาล และอุทิศตนรับใช้ปวงชน ด้านสุขภาพอนามัย
โดยเน้นผู้ยากไร้ ตามแบบอย่างพระเยซูเจ้า

ขอบคุณภาพ-ข่าวจาก..สือมวลชนสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี กล่าวเปิดงาน..
จากนัน้ ..ผู้เข้าร่วมงานชุมนุมได้รับชมการแสดงจากสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ในชุด 50 ปีงานอภิบาล
ด้ามขวานทอง บรรยากาศที่เปี่ยมด้วยรอยยิ้มของมิตรภาพ ความใกล้ชิด สนิทสัมพันธ์ พร้อมกับ
ความสนุกสนานและเป็นกันเองในแบบของผู้สูงอายุคริสตชน โดยได้รับความบันเทิงจากการแสดง
ดนตรีลูกทุ่งของนักเรียนโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ...
พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุข
สังฆมณฑลราชบุรี ได้กล่าวให้ข้อคิด.. ก่อนทีจ่ ะแยกย้ายไปพักผ่อนในค่าคืนแรก
การชุมนุมฯ ภาคเช้าของ วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2019 คณะกรรมการผู้สูงอายุ
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ได้ตอ้ นรับ พระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช ผู้ใหญ่บ้านเมือง
และผู้มาร่วมงานที่ หอประชุมคาเร็ตโต โรงเรียนธิดาแม่พระ พร้อมกันนี้ทมี แพทย์
จากชมรมเวชบคุคลคาทอลิกฯ ร่วมกับ ชมรมเวชบุคคลสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี และ
จิตอาสา CADIS ให้บริการตรวจสุขภาพฟรี สาหรับทุกท่าน..

ในเวลา 08.15 น. พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล รองประธาน
สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกฯ และ ประธานกรรมาธิการฝ่ายสือ่ สารสังคมฯ
สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกฯ และประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ได้ทาพิธีเปิดงาน
ชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิก ครั้งที่ 14/2019 อย่างเป็นทางการ ร่วมกับ คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ
ผู้ช่วยกรรมาธิการฝ่ายสังคม / ผู้อานวยการแผนกสุขภาพอนามัย
(คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม) สภาประมุขบาทหลวง
โรมันคาทอลิกฯ พระสงฆ์ คณะนักบวชชาย คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา
ประธานคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ ผู้สูงอายุ (แผนกสุขภาพอนามัย) กล่าวรายงานพิธีมอบใบ
ประกาศเกียรติคุณและใบพรพระสันตะปาปา “ผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่าง” และ “ลูกกตัญญูตอ่ บุพการี”
ประจาปี ค.ศ. 2019 คุณพ่อประเสริฐ สมงาม จิตตาภิบาลผู้สูงอายุฯ สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ได้กล่าว
รายงานต่อประธานในพิธี ถึงจุดเริ่มต้นของการจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครั้งแรกใน
วันที่ 27 พฤษภาคม 2006 ณ สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบารุง อ.สามพราน จ.นครปฐม
จากนัน้ ได้จัดเรื่อยมาทุกปี โดย ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกทุกสังฆมณฑล หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพฯ
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การจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิก ครั้งที 14 โดย สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพจัดงานฯ
มีวัตถุประสงค์ดังนี้ คือ 1. เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ
2. เพื่อสร้างขวัญกาลังใจแก่ผู้สูงอายุคาทอลิก ที่ดารงตนเป็นแบบอย่างที่ดมี า
อย่างสม่าเสมอ ประกาศยกย่องให้สาธารณชนได้รับทราบ ให้ผู้สูงอายุได้เกิด
ความภาคภูมิใจในตนเองและมีกาลังใจที่จะเข้าร่วมกลุ่มสนับสนุนซึง่ กันและกัน
ระหว่างผู้สูงอายุด้วยกัน 3. เพื่อให้ลกู หลานได้แสดงความกตัญญู รูห้ น้าที่ และ
ปฏิบัติต่อผู้สูงอายุในด้านสุขภาพกายและด้านจิตใจ 4. รณรงค์ให้สังคมไทยเข้ามา
มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ กับกลุ่มผูส้ ูงอายุ จากนั้น..ประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงาน
พร้อมกันนี้ผู้ร่วมงานชุมนุมฯได้ร่วมกันขับร้องเพลงมาร์ชผู้สูงอายุ และรับชมการแสดงบน
เวทีของผู้สูงอายุจากสังฆมณฑลต่างๆ ในระหว่างรับชมการแสดง คณะกรรมการจัดงานได้
เชิญพระสงฆ์ให้บริการศีลอภัยบาปสาหรับพี่น้องทุกท่าน หลังจากจบการแสดงบนเวทีแล้ว.
พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานพิธี
บูชาขอบพระคุณ..ในระหว่างพิธไี ด้มกี ารมอบใบพรพระสันตะปาปาและใบประกาศเกียรติคุณ
ให้กับ + ผู้ทาคุณประโยชน์ให้แก่งานเครือข่ายผู้สูงอายุคาทอลิกแห่งประเทศไทย จานวน 2 ท่าน
+ ผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่าง จานวน 20 ท่าน + ลูกกตัญญูต่อบุพการี จานวน 18 ท่าน โดย
พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นผู้มอบ ตามรายนาม ดังนี้
ผู้ทาคุณประโยชน์ให้แก่งานผู้สูงอายุ
มีคาแอล วงศ์ศักดิ์ อังกูรสุทธิพันธ์
มารีอา ธนันท์ฉาย สวิตต์นันตชัย
ผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่าง
กรุงเทพฯ 1. มารีอา มักดาลิน แมกดาลิน ฮอก 2. อันนา ทิพย์วัลย์ กิจสกุล 3. ลูซีอา บุศรินทร์ ติยะคุณภักดี
ท่าแร่ฯ 4. มอนิกา วิลัย โคตะรักษ์ สุราษฎร์ธานี 5. เทเรซา สุธิดา พรหมภักดี 6. อักแนส พัชรา พูลโภคผล
7. เทเรซา เจริญ สระทองเถื่อน 8. ยวง อัครสาวก อนัน ถาวร 9. เทเรซา วัฒนา สุนทโรภาส 10. เทเรซา ดารัตน์ สุขยศ
11. คัทรีน ลาบูเร นงลักษณ์ วงศ์นวล
ราชบุรี 12. เยนอเวฟา พิม จันทร์วิจิตรกุล 13. ออกุสติน วิชัย วินิจกูล
เชียงใหม่ 14. ยอห์น บอสโก เสรี ขันธปรีชา นครสวรรค์ 15. อันนา ปรานอม สาอางค์
จันทบุรี 16. มาเรียเทเรซ วิรัชนี พรหมสุนทร นคราชสีมา 17. มารีอา ยุพวรรณ ธาราสิงห์
อุดรธานี 18. มอนิกา เกษร มายอด อุบลราชธานี 19. อันตน สาโรจน์ ประกอบกิจ เชียงราย 20. อันนา เสงี่ยม ปัญโญ
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ลูกกตัญญูต่อบุพการี
กรุงเทพฯ 1. มารีอา น้าอ้อย ศิลาแร่ 2. อันนา รุ่งทิพย์ บุญอรุณรักษา 3. มารีอา นภาพร จึงเจริญทรัพย์
ท่าแร่ฯ 4. มอนิกา หอมหวน โคตะรักษ์ ราชบุรี 5. เทเรซา ประไพ ธิติธรรม 6. มารีอากอแรตตี ณัฐชยา แหวกวารี
เชียงใหม่ 7. วินเซนต์เดอปอล ปิยบุตร วิจิตรพร สุราษฎร์ธานี 8. ดอมินกิ ซาวีโอ บุญยืน อรุณเรือง
9.มารีอา ธนภรณ์ ลิ่มทองนพคุณ 10.โยน ออฟ อาร์ค วิจิตรา สุขยศ 11.โรซา กนกเนตร ทองมา 12.เทเรซา เนาวรัตน์ ชื่นพระแสง
นครสวรรค์ 13. เปโตร เฉลิมชัย สุขีวัฒน์
จันทบุรี 14. มีคาแอล ปิติพัฒน์ บุณยสิทธิ์วิกลุ
นครราชสีมา 15. มารีอา จิรภรณ์ หอมพิกุล
อุดรธานี 16. มารีอา จันทร์หอม เหี้ยมเหิน
อุบลราชธานี 17. ยอห์น ฐิติพล กนกศีขริน
เชียงราย 18. ดอมินกิ ซาวีโอ พงศธร งอยหล้า

พิธีมอบโล่และเงินรางวัลประกวด “ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่าง” “พิธีมอบธงเจ้าภาพให้กบั สังฆมณฑลจันทบุรี”

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประธานพิธีมอบโล่และ
เงินรางวัลประกวด “ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่าง” ประจาปี 2019
รางวัลชมรมผู้สูงอายุตัวอย่าง ชนะเลิศดีเด่น 2 ชมรมฯ ได้แก่
 ชมรมผู้สูงอายุ สโมสร โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ (อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ)
 ชมรมผู้สูงอายุบ้านโนนแก้ว (สังฆมณฑลนครราชสีมา)

-
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พิธีมอบธงเจ้าภาพจัดงานชุมนุมผูส้ ูงอายุ
ประจาปี ค.ศ.2020 ให้กับประธาน และ
คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก
สังฆมณฑลจันทบุรี

สาส์นพระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม
โอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจาปี พ.ศ.2562

“ สังคมผู้สูงอายุไร้ความรุนแรง ”
พี่น้องคริสตชนทีร่ ักทุกท่าน
“วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” ภาครัฐ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กาหนดวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจาปี 2562 ภายใต้อรรถบท (Theme)
“สังคมผู้สูงอายุไร้ความรุนแรง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักให้สังคม
เตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุอย่างมีคุณภาพและความสาคัญที่จะไม่กระทา
ความรุนแรงในผู้สูง อายุทุกรูป แบบ และเพื่อร่วมรณรงค์ในการสร้างความตระหนักถึงคุ ณค่าและศั กดิ์ศรีของ
ผู้สูงอายุ อีกทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมของคนทุกวัยกับผู้สูงอายุ โดยคาดการณ์ว่ามีจานวน
ผู้สูงอายุที่ติดบ้าน และติดเตียงรวมกันในปี พ.ศ.2562 จานวน 2.3 แสนคน และจะเพิ่มเป็น 2.6 แสนคนในปี
พ.ศ.2562 ในขณะที่ศักยภาพครัวเรือนซึ่งเป็นหลักในการเกื้อหนุนและดูแลผู้สูงอายุมาอย่างยาวนานกลับถดถอยลง
ทั้งนี้ แผนแม่บทดังกล่าวสอดรับกับพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ที่ได้กาหนดให้ “บริการดูแลระยะยาว
สาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง” เป็นสิทธิที่ผู้สูงอายุพึงได้รับตามมาตรา 11(13) และสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคของสังคมไทยต่อไป
จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางอายุของประชากรแสดงด้วยสัดส่วนของประชากรในวัยต่างๆ เมื่อจาแนก
ประชากรออกเป็นกลุ่มอายุ 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ประชากรวัยเด็ก (อายุน้อยกว่า 15 ปี) วัยแรงงาน (อายุ 15 - 59 ปี)
และวัยสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) และคาดว่าในปี 2562 จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่สัดส่วนผู้สูงวัยจะมี
มากกว่าเด็ก และ ขณะนี้เริ่มพบผู้สูงวัยจานวนมากประสบปัญหาหนัก เพราะไม่ได้เตรียมการด้านสุขภาพ
และการเงินที่ดีพอ ดังนั้นกลุ่มคนอายุ 45 - 55 ปี จึงเป็นอีกกลุ่มสาคัญที่ต้องเร่งสร้างความรู้ ชวนปรับ
เปลี่ยนสุข ภาพกายให้แข็งแรงห่างไกลโรคต่าง ๆ โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และวางแผนการเงิน
ออมเงินให้เพียงพอต่อการใช้ชีวิตหลังเกษียณ
โอกาสวั นผู้สู งอายุแ ห่งชาติ (13 เมษายน 2562) คืบ ใกล้ เข้า มาอี กปี หนึ่ง จึง ขอเชิญชวนทุกท่ านร่ วมใส่ใ จ
โดยเฉพาะการพัฒนาด้านจิตใจ โดยให้ความสาคัญกับผู้สูงวัย ซึ่งเป็นเสาหลักของพระศาสนจักร ร่วมกันทาให้
แผนงานของกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย คริสตศักราช 2015 "ศิษย์พระคริสต์
เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่" เต็มไปด้วยคุณค่าแห่งประเพณีงามของสังคมไทย ร่วมสืบสานแผนพัฒนาของ
ประเทศชาติ ต่อผู้สูงวัย รักษาไว้ซึ่งค่านิยม ที่ร่วมแสดงออกต่อความกตัญญูจากใจจริงของเราแต่ละคน เพื่อรองรับ
สังคมสูงอายุอย่างมีคุณภาพต่อไป
พ่อหวังว่าทุกหน่วยงานทีด่ าเนินงานผู้สูงอายุ ที่จะเป็นพลังยิ่งใหญ่ ช่วยให้สังคมผู้สูงอายุไร้ความรุนแรง และเพื่อ
ขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุของประเทศไทยในภาพรวม

(พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม)
ผู้รับผิดชอบ แผนกสุขภาพอนามัย
คณะกรรมการคาทอลิกเพือ่ การพัฒนาสังคม
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คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สงู อายุ
แผนกสุขภาพอนามัย จัดประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ
ครั้งที่ 2/2019 เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2019 ที่ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน นาโดย
คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุฯ
ซิสเตอร์นันทิดา ศรีหาบุญยัง ผู้ช่วยจิตตาภิบาลฯ
สังฆมณฑลอุบลราชธานี ร่วมด้วย คณะอนุกรรมการ
ผู้สูงอายุระดับชาติ เข้าร่วมประชุมฯรวม 22 ท่าน..
ประธานนาสวดภาวนาเปิดการประชุมฯ ราพึงพระวาจา และพิจารณาประเด็นสาคัญๆ + รับทราบการ
ดาเนินงานผูส้ ูงอายุฯระดับสังฆมณฑล ประจาปี 2019 + รับทราบรายชื่อผู้ทาคุณประโยชน์ให้แก่งาน
เครือข่ายผู้สูงอายุฯ ผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่าง และลูกกตัญญูต่อบุพการี ประจาปี 2019 ครบทั้ง 11
สังฆมณฑลฯ รวม 40 ท่าน ที่ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกฯ
และรับมอบใบพรพระสันตะปาปา + ชมรมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลฯส่งชมรมฯ เข้าร่วมโครงการ
ประกวดชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกฯ ปี 2019 + รับมอบเงิน
โครงการจิตอาสาหาทุนฯ (เงินออมวันละบาท) งวดแรก
เพิ่มเติมจากชมรมผู้สูงอายุฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ และ
งวดที่สอง จากผู้แทนแต่ละสังฆมณฑลฯ และรายงานความพร้อมการจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกฯ
ครั้งที่ 14/2019 ของเจ้าภาพฯ (สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี) ระหว่างวันที่ 26 - 27 เมษายน 2019 ณ อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล
สุราษฎร์ธานี โดย อาจารย์ชัยรัตน์ ศรีสุวรรณ ชี้แจงให้ที่ประชุมฯรับทราบการแสดงแต่ละ
สังฆมณฑลฯ ทีพ่ ัก และจานวนผู้เข้าร่วมฯ โอกาสนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการฯทุกท่านที่
เดินทางไกลมาร่วมประชุมในครั้งนี้ ..>

เวชบุคคลคาทอลิกออกหน่วยงานชุมนุมผู้สูงอายุ

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมกับ
ชมรมเวชบุคคลฯสุราษฎร์ธานี ทีมแพทย์ พยาบาล จิตอาสาเวชบุคคล
และจิตอาสา CAMILLIAN DISASTER INTERNATIONAL SERVICE
(CADIS) นาทีมโดย คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ผู้อานวยการ
แผนกสุขภาพอนามัย จัดตั้งหน่วยเพื่อให้บริการแก่ผู้สูงอายุจากทุก
สังฆมณฑลฯ ผู้สูงอายุ-สัตบุรุษในเขตพืน้ ที่ และผู้สนใจที่ร่วมงาน
ชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกฯระดับชาติ ครั้งที่ 14/2019 ระหว่าง
วันที่ 26 - 27 เมษายน 2019 ณ อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
และ โรงเรียนธิดาแม่พระ อาเภอในเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ..>
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อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

กิจกรรมงานผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล

แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และ เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นาโดย คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร จิตตาภิบาลงานผู้สูงอายุฯ
จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุฯระดับวัดและเขตต่างๆ ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ สรุปได้ดงั นี้
1) วันที่ 30 มีนาคม 2019 ผู้สูงอายุ เขต 3 คุณพ่อชัยยะ กิจสวัสดิ์ เทศน์ฟื้นฟูจิตใจผู้สูงอายุ เขต 2 ผู้เข้าร่วม 200 ท่าน
2) วันที่ 6 เมษายน 2019 ผู้สูงอายุ เขต 1 จัดงานศีลเจิมผู้สูงอายุ ณ วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์ เพื่อเชิดชูและตระหนัก
ถึงการเป็นแบบอย่างของผู้ให้ที่เปี่ยมด้วยความรัก / การดูแลอบรมทั้งด้านจิตใจ ให้การศึกษา เป็นแบบอย่างของครอบครัว
สังคม และต่อพระศาสนจักร ประธานในพิธี โดย คุณพ่อสุพจน์ ฤกษ์สุจริต มีผู้เข้าร่วม พระสงฆ์ 4 ท่าน สัตบุรุษ 218 ท่าน
3) วันที่ 26 - 27 เมษายน 2019 ร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 14/2019 ณ หอประชุมคาเร็ตโต
โรงเรียนธิดาแม่พระ จ.สุราษฎร์ธานี ประธานเปิดงานชุมนุมฯโดย พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ผู้ไปร่วมงานฯ
430 คน ชื่อชุดการแสดง ”จงชื่นชมยินดี 350 ปี มิสซังสยาม” ผู้แสดง 22 ท่าน 4) วันที่ 11 เมษายน 2019 จัดประชุม
คณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 5 ครั้งที่ 2/2019 ณ วัดพระคริสตกษัตริย์ จ.นครปฐม 5) วันที่ 22 เมษายน 2019 กลุ่มผู้สูงอายุ
และเยาวชน ณ วัดพระตรีเอกภาพ (หนองหิน) จัดงานรดน้าดาหัวเนือ่ งในเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ไทย โดยมี
คุณพ่อวิจิตต์ แสงหาญ (เจ้าอาวาส) และ คุณพ่อภควี เส็งเจริญ (โรงพยาบาลซานคามิลโล) เป็นประธานฯ

สังฆมณฑลเชียงราย ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงราย
จัดประชุมกลุ่มผู้สูงอายุคาทาลิกฯ และ กลุม่ เวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงราย
นาโดย คุณพ่อเอกชัย ผลวารินทร์ ผู้อานวยการแผนกสุขภาพอนามัย สังฆมณฑลเชียงราย
คุณภักดี ชาวแพรกน้อย ประธานชมรมผู้สูงอายุฯ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2019 ณ
อาสนวิหารแม่พระบังเกิด เชียงราย เพื่อพิจารณาโครงการฟื้นฟูชีวิตคริสตชน
ผู้สูงอายุชาติพันธ์ / เตรียมฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม ที่
อาสนวิหารแม่พระบังเกิด เชียงราย (5 - 6 กรกฎาคม 2019)
+ วันที่ 26 - 27 เมษายน 2019 ร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุ
คาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 14/2019 ณ อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล
สุราษฎร์ธานี มีผู้ไปร่วมงานฯ 11 คน >

-
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+ วันที่ 22 มีนาคม 2019 ให้การอบรมพัฒนาศักยภาพแก่ผู้นาชุมชนชาติพนั ธ์
สังฆมณฑลเชียงราย เรื่องการดูแลผู้ป่วยขัน้ พื้นฐาน โดยมีตัวแทนกลุม่ ผู้นาทาง
ศาสนา, ผู้ดูแลผู้สูงอายุชาติพันธุ์, ผู้ที่ดูแลผู้พกิ าร, ตัวแทนนักบวช, บุคลากรใน
หน่วยงานองค์กรพระศาสนจักรท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายผูน้ าชุมชน โดยทีมงานจาก
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ และ จิตอาสาเวชบุคคล CADIS
ผู้เข้าร่วมจานวน 30 ท่าน โดยผู้เข้าร่วมการอบรมได้ตระหนักถึงความสาคัญของการดูแลตนเองแลผู้อื่นในชีวิตประจาวัน
และบทบาทการมีส่วนร่วมในชุมชน การเห็นคุณค่าศักดิ์ศรี สิทธิของตนเองและผู้อื่น รู้จกั การช่วยเหลือเกือ้ กูลและเตรียม
ความพร้อมในการก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสง่างาม ได้พัฒนาศักยภาพของตน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์
ที่ได้สั่งสมมาเพือ่ สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรมและความเป็นไทยให้คงอยู่คู่ชมุ ชน และเป็นศูนย์รวมจิตใจของเพื่อนวัยเดียวกัน
ที่จะนาความทุกข์ความเศร้ามาปลดปล่อย รับรอยยิม้ ให้กาลังใจ ช่วยเหลือ แบ่งปัน สร้างความสุข สนุกสนาน สานสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลสามวัย (วัยรุ่น ผู้ใหญ่ และผู้สูงวัย) ให้ได้รับการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ พัฒนาสุขภาวะจิตวิญญาณ
(Spiritual Development) ช่วยเพิ่มพูนความรูใ้ นการดูแลสุขภาพของตนเองและ
ผู้อื่น สามารถพึ่งตนเอง ลดภาระของบุคคลในครอบครัว ชะลอปัจจัยเสี่ยง เข้าถึง
หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ มีเมตตา รักเพื่อนมนุษย์ ลดละตัวตน มุง่ สู่
สุนทรียภาพ ความดีงามและกุศลจิต ด้วยความห่วงใยของทีมงานจิตอาสา และ
+ วันที่ 23 มีนาคม 2019 ทีมงานได้กา้ วเข้ามาสู่ วัดนักบุญคามิลโล ศรีวิเชียร
นาวิชาความรูม้ าแบ่งปัน ตรวจสุขภาพแก่ชุมชนวัดนักบุญคามิลโล ศรีวิเชียร เป็นพิเศษ โดยมีตัวแทน นักบวช , ตัวแทน
ผู้สูงอายุชาติพันธ์, เด็ก, เยาวชนจากวัดนักบุญคามิลโล เข้าร่วมอบรมฯและตรวจสุขภาพ
+ วันที่ 29 มีนาคม 2019 ออกเยี่ยมและจัดกิจกรรมแด่ผู้ถูกคุมขังที่อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ...>>

ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการ
ผู้สูงอายุสังฆมณฑลเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2019 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2019 ณ
ศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่ นาโดย คุณพ่อสันติ ยอเปย ผู้อานวยการแผนกสุขภาพอนามัย
คุณทัศนีย์ ทุมกานนท์ ประธานชมรมผู้สูงอายุฯ คุณประภา วงศ์จอมพร ผู้ประสานงานฯ
เพื่อติดตาม + การจัดทาทะเบียนผู้สูงอายุ เป็นปัจจุบัน + พิจารณาหัวข้องานชุมนุม
ผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลเชียงใหม่ ระหว่าง 26 - 27 กรกฎาคม 2019
+ การจัดทาแบบฟอร์มประวัติผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่างและลูกกตัญญู
ระดับสังฆมณฑลฯ + ติดตามโครงการจิตอาสาหาทุนช่วยเหลือ
งานผู้สูงอายุ งวดที่ 2/2019 และกิจกรรมรดน้าดาหัว ขอพรผู้สูงอายุ
โอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และ เมือ่ วันที่ 26 - 27 เมษายน 2019
ร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกฯระดับชาติ ครัง้ ที่ 14/2019 ณ อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล สุราษฎร์ธานี มีผู้ไปร่วมงาน
ร24 คน ร่วมการแสดง ในชุด “วิถีคนเมือง” ผู้แสดงจากกลุ่มผู้สงู อายุเชียงใหม่-เชียงราย รวม 10 คน..>

สังฆมณฑลเชียงใหม่

-
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สังฆมณฑลราชบุรี
ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี
จัดประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 2/2019 เมื่อ
วันที่ 27 มีนาคม 2019 ณ ห้องประชุมวัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง จ.ราชบุรี นาโดย
คุณพ่อประสิทธิ์ รุจิรัตน์ จิตตาภิบาลงานผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลราชบุรี
อาจารย์เชษฐ์ ชาวนาแก้ว ประธานชมรมผู้สูงอายุฯ ร่วมด้วย
คุณพ่อปิยะศักดิ์ ว่องไว คุณพ่อยอห์น ลิสซันดรีน และคณะกรรมการชมรม ฯ
เพื่อสรุปเรื่องการไปร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 14/2019
ที่อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล สุราษฎร์ธานี / โครงการวันชุมนุมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลราชบุรี และการจัดงานวันสงกรานต์
ประจาปี 2019/2562 .. + วันที่ 13 เมษายน 2019 คณะกรรมการชมรมเครือข่ายเขตวัด เข้าร่วมงานวันผู้สูงายุ “วัยแห่งพระพร”
ที่ บ้านพักคนชราเบธานี อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี จัดโดย คณะภคินีผู้รับใช้คนป่วยแห่งนักบุญคามิลโล เนื่องในโอกาสวันผูส้ ูงอายุ
แห่งชาติ เพื่อสืบสานประเพณีอันงดงามของไทย และแสดงออกถึงความรัก ความกตัญญูรู้คุณต่อผู้สูงอายุ จัดให้มีวจนพิธีกรรม
โดย คุณพ่อภควี เส็งเจริญ อธิการโรงพยาบาลซานคามิลโล นายทศพล เผื่อนอุดม นายอาเภอบ้านโป่ง เป็นประธานเปิดงาน
และนาผู้ร่วมงานรดน้าขอพรผู้สูงอายุ นอกจากนีม้ ีกิจกรรมการแสดงและรับประทานอาหารร่วมกัน ..

วันที่ 26 - 27 เมษายน 2019 ร่วมงานชุมนุมผู้สงู อายุคาทอลิกฯระดับชาติ ครั้งที่ 14/2019 ที่ อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล
สุราษฎร์ธานี นาโดย พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขมิสซังราชบุรี อาจารย์เชษฐ ชาวนาแก้ว ประธานฯ
มีผู้ไปร่วมงานฯ 95 คน ร่วมการแสดงชื่อชุด ”ศิษย์พระคริสต์...หทัยเปี่ยมรัก” ผู้แสดง 18 คน .>

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุฯ ครั้งที่ 2/2019 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2019
ณ อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล สุราษฎร์ธานี นาโดย คุณพ่อประเสริฐ สมงาม จิตตาภิบาลผู้สูงอายุฯสุราษฎร์ธานี
คุณสุธิดา พรหมภักดี ประธานชมรมฯ อาจารย์ชัยรัตน์ ศรีสุวรรณ ผู้ประสานงานการจัดงานฯ
ร่วมด้วย คณะกรรมผูส้ ูงอายุฯระดับเขตวัด สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี คณะผู้บริหารโรงเรียน
ครู ฯลฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สงู อายุคาทอลิกตัวอย่างและลูกกตัญญู ประจาปี 2019/2562
และเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 ณ
อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โรงเรียนธิดาแม่พระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ..>

สังฆมณฑลจันทบุรี
เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุรี นาโดย
คุณพ่อกฤษณพงษ์ อติชาติธานินทร์ จิตตาภิบาลงานผู้สูงอายุฯ
จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุสังฆมณฑลจันทบุรี ครั้งที่ 2/2019
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2019 ณ วัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม จ.ชลบุรี
เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สูงอายุ - ลกูกตัญญู / และเตรียมไป
ร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุฯ ที่ อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล
สรุาษฎรธ์านี + วันที่ 17 มีนาคม 2019 ชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ จัดโครงการส่งเสริม
พัฒนาทักษะทางกายและใจผู้สูงอายุ ครั้งที่ 4/2019 โดยเชิญ คุณจิดาภา ไม้งาม พยาบาล
วิชาชีพชานาญการ อบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในหัวข้อ เรื่อง “การดูแลสุขภาพจิตใน
ผู้สูงอายุ” ณ อาคารเพื่องานอภิบาลและแพร่ธรรม บ้านพักพระสงฆ์.. + วันที่ 7 เมษายน 2019 นายบุญไทย เอี่ยมสะอาด
ประธานกลุ่มผู้สูงอายุสังฆมณฑลจันทบุรี นายวันลภ วงษ์แก้ว นางวันทนา เอ้าเจริญ นางสาวนิจจา ฝ่นเรือง นายชาตรี เอีย้ พิน
ออกเยี่ยมเยียนวัดนักบุญอันนา สระไม้แดง เพือ่ จัดตั้งกลุม่ ผู้สูงอายุระดับวัดในสังฆมณฑลฯ โดยมี คุณพ่อทวี อานามวัฒน์
เจ้าอาวาสวัดสระไม้แดง และสภาอภิบาลให้การต้อนรับเป็นอย่างดี.. + วันที่ 9 เมษายน 2019 พระสงฆ์ ซิสเตอร์ และทีมงาน
จัดออกเยีย่ มผู้ต้องขังที่เรือนจาชลบุรี .+ วันที่ 14 เมษายน 2019 วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ จัดงานวันเทิดทูนผู้สูงอายุ
ชุมชนวัดหัวไผ่ ครั้งที่ 27 ณ อาคารสงบ จัดพิธีเทิดเกียรติผู้สูงอายุ รดน้าขอพรผู้สูงอายุ ชมการแสดง และจัดกิจกรรมออกเยี่ยม
ผู้สูงอายุตดิ บ้าน-ติดเตียง ในโครงการ “เยี่ยมด้วยใจ เสริมสายใยผู้สูงอายุ” ประจาปี ค.ศ.2019. + วันที่ 26 - 27 เมษายน 2019
ร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุฯระดับชาติ ครั้งที่ 14/2019 ณ อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล สุราษฎร์ธานี มีผไู้ ปร่วมงาน 113 คน
ร่วมการแสดงชุด “กางเขนนาสู่ความสุขนิรันดร” ผู้แสดง 14 คน โดย นายบุญไทย เอี่ยมสะอาด ประธาน และคณะกรรมการฯ
รับมอบธงเจ้าภาพจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุฯ ครั้งที่ 15/2020 ..>>

> ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2019 : ประชุมคณะกรรมการชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 2/2019 ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารรวมจิตเพียรธรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ สาทรใต้
> คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ
วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2019 : ประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3/2019
11
ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
-

ปฏิทินกิจกรรม

ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา
นาโดย คุณพ่อวีรศักดิ์ จันทรังษี จิตตาภิบาลชมรมผู้สูงอายุฯ
คุณวีระ ธาราสิงห์ ประธานชมรมฯ คุณนภชนก สุริยชัยกุล ผู้ระสานงาน คณะกรรมการผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล จัดดาเนิน
กิจกรรมระดับวัดในเขตสังมณฑลฯ + วันที่ 15 มีนาคม 2019 คุณพ่อวีรศักดิ์ จันทรังษี จิตตาภิบาลผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่
ลงเยี่ยมเยียนให้กาลังใจและร่วมทากิจกรรมกับโรงเรียนแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน โคกปราสาท/ปราสาทพร
ในวันดังกล่าว มีกจิ กรรมดังนี้ - ภาคเช้ามีพิธีมสิ ซา โดย คุณพ่อเปรมปรี วาปีโส (คุณพ่อเจ้าวัด) และอบรมวิชาพระคัมภีร์
- วิชาสุขศึกษา โดย คุณครูสายันต์ วาปีโส - กิจกรรมเต้นบาสโลบ โดย คุณครูสมพงษ์ ซาอุรมั ย์ - กิจกรรม BEC โดย
คุณพ่อวีรศักดิ์ จันทรังษี จิตตาภิบาลผู้สูงอายุ - กิจเมตตา ออกเยีย่ มเยียนผู้ยากไร้..

สังฆมณฑลนครราชสีมา

+ วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2019 เจ้าหน้าที่ลงเยีย่ มเยียนผู้สูงอายุ วัดมารดาพระศาสนจักร หนองพวง อ.หนองบัวแดง
จ.ชัยภูมิ ผู้สูงอายุจะใช้เวลาว่างในการสานกระติ๊บข้าว โดยขายราคาส่งใบละ 100 บาท และถักเปลยวน ..

+ วันที่ 11 เมษายน 2019 คุณพ่อวีรศักดิ์ จันทรังษี จิตตาภิบาลผู้สงู อายุ ได้ลงพื้นที่วัดนักบุญเทเรซา โนนแก้ว เพื่อประชุม
เรื่องการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ทั้งนี้ผู้สูงอายุมคี วามยินดี และให้ความร่วมมือสนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียน ..
+ วันที่ 26 - 27 เมษายน 2019 คุณพ่อวีรศักดิ์ จันทรังษี จิตตาภิบาลงานผู้สูงอายุ สังฆมณฑลนครราชสีมา นาผู้สงู อายุ
จานวน 63 คน เข้าร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 ที่สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ระหว่างในงานชุมนุม
ครั้งนี้ มีพิธีการมอบใบประกาศเกียรติคุณและใบพรพระสันตะปาปาให้กับผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่างจากสังฆมณฑลต่างๆ
โดยผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่างของสังฆมณฑล คือ มารีอา ยุพวรรณ ธาราสิงห์ จากอาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด
นครราชสีมา และลูกกตัญญูต่อบุพการีของสังฆมณฑล คือ มารีอา จิรภรณ์ หอมพิกุล จากวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง
และวัดนักบุญเทเรซา โนนแก้ว ได้รับรางวัลชนะเลิศดีเด่น จากการประกวดชมรมผู้สูงอายุประจาปี ค.ศ. 2019 ในงานมีการ
แสดงผู้สูงอายุจากอาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด เป็นตัวแทนในการแสดงเต้นบาสโลบ .>

-
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สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลอุบลราชธานี นาโดย คุณพ่อรังสันต์ วงอาษา
จิตตาภิบาลงานผู้สูงอายุ ซิสเตอร์นนั ทิดา ศรีหาบุญยัง ผู้ช่วยจิตตาภิบาลฯ
คุณวัฒนชัย ทองศรี ผู้ประสานงานฯ และตัวแทนชมรมผู้สูงอายุฯระดับวัด เข้าร่วมงานชุมนุม
ผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 14/2019 ที่อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล สุราษฎร์ธานี
ระหว่างวันที่ 26 - 27 เมษายน 2019 มีผู้เข้าร่วมงานฯจากสังฆมณฑล 50 คน ร่วมแสดง
“บุญแห่เทียน เมืองดอกบัวงาม” ผู้แสดง 12 คน .. + เครือข่ายงานสังคมของชุมชน
วัดพระวิสุทธิวงศ์บ้าน หนองคู และวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บ้านเหล่า ออกเยี่ยมและ
ให้กาลังใจผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ในชุมชนเป็นการแสดงออกถึงความรัก และเป็นอีกงานหนึ่งในการ
บริการสังคม ดูแลห่วงใยใส่ใจด้วยความรักซึ่งเป็นกิจกรรมที่น่าชื่นชม.. + วันที่ 11 พฤษภาคม 2019 ชมรมผู้สูงอายุ
วัดโรมันคาทอลิกฯ จัดประชุมประจาเดือน คุณพ่อสุพจน์ สายเสมา อ่านพระวรสารให้ข้อราพึงข้อปฎิบัติตามพระวรสารอวยพร
ผู้ที่เกิดเดือนพฤษภาคม มอบสวัสดิการแก่สมาชิก มอบช่อดอกไม้ในโอกาสวันเกิดของคุณพ่อจากผู้แทนของชมรมฯ และมี
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลนครอุบล ตรวจสุขภาพและตรวจฟัน/ หัวหน้าศูนย์พโลชัย 3 นาสมาชิกชมรมฯออกกาลังกาย..>

ชมรมผู้สูงอายุวัดพระวิสุทธิวงศ์โพนสูง สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลอุดรธานี โรงเรียนผู้สูงอายุวดั พระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง นาโดย คุณแม่เซียนศรี บุญทรัพย์
ประธานชมรมผู้สูงอายุฯ ครูวราภรณ์ ภูก่ งทอง ผู้ประสานงานผู้สูงอายุฯ จัดกิจกรรรม :+ วันที่ 6 มีนาคม 2019 นักเรียนสูงวัยวัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง ได้ต้อนรับ คณะจากอาเภอครบุรี ที่มาขอศึกษาดูงานของ
โรงเรียนสูงวัยของเรา นาทีมโดย ท่านนายกอบต ปลัด รองปลัด ในโอกาสนี้ได้เปิดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ันและกัน ...
+ วันที่ 14 มีนาคม 2019 ภายใต้งานฝ่ายสังคมสังฆมณฑลอุดรธานี ได้มีโอกาสติดตามผลการดาเนินงานของโครงการ
ชุมชนคริสตชนเข้มแข็ง ร่วมแรงต้านภัยเหล้า บุหรี่ ณ วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล บ้านสังคมพัฒนา อ.เซกา จ.บึงกาฬ ..
+ วันที่ 3 เมษายน 2019 โรงเรียนสูงวัยวัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง ได้ทากิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนาเครือข่าย ร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนตาบลแชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา กิจกรรมได้มีการผูกเสี่ยว สร้างประทับใจทั้งผู้มาเยือนและเจ้าภาพ..
+ วันที่ 26 - 27 เมษายน 2019 คุณพ่อเปรม คุณโดน และ คุณพ่อรังสรรค์ ภานุรกั ษ์ จิตตาภิบาลงานผู้สูงอายุฯอุดรธานี และ
ผู้สูงอายุ 10 คน ร่วมงานชุมนุมผู้สงู อายุคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 ที่อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล สุราษฎร์ธานี..>

อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
แผนกอภิบาลผู้สูงอายุอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง นาโดย
คุณพ่อเทพณรงค์ พุดฒา จิตตาภิบาลงานผู้สงู อายุฯ ร่วมด้วย อาจารย์สุ่ม บุญแฮด
ประธานชมรมผู้สูงอายุฯ จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2019 ณ ห้องประชุม ศูนย์อภิบาลฯ เพือ่ แจ้งการเปลี่ยนแปลง
คุณพ่อจิตตาภิบาลฯ ติดตามแผนของบประมาณปี 2019 และพิจารณารับรองรายชื่อ
ผู้สูงอายุและลูกกตัญญูระดับสังฆมณฑลฯ ประจาปี 2019 ...
+ วันที่ 26 - 27 เมษายน 2019 อาจารย์สมุ่ บุญแฮด และ
สมาชิกผู้สูงอายุสังฆมณฑลท่าแร่ฯ ร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุฯระดับชาติ ครั้งที่ 14/2019 ที่
อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล สุราษฎร์ธานี ผู้ไปร่วมงานฯ รวม 10 คน แสดงชื่อชุด
“เสียงพิณ เสียงแคน แดนอีสาน” ผู้แสดง 4 คน ...>

สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลนครสวรรค์ นาโดย มิสสอางค์ สุรพัฒน์ ประธาน
ชมรมผู้สูงอายุฯ จัดสมาชิกผูส้ ูงอายุจากชมรมผูส้ ูงอายุระดับวัด เข้า ร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุ
คาทอลิกฯระดับชาติ ครั้งที่ 14/2019 ณ อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล
สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 26 - 27 เมษายน 2019 มีสมาชิกเข้าร่วมฯ 50 คน
และร่วมแสดงชื่อชุด “วิมานแมน” ผู้แสดงรวม 7 คน ..>
กรรมาธิการฝ่ายสังคม (คาริตัสไทยแลนด์ )
ร่วมกับภาคีเครือข่ายคาทอลิกจัดกิจกรรมการนาเสนอผลงานการป้องกัน แก้ไขปัญหาเหล้าบุหรี่
ในโครงการชุมชนคริสตชนเข้มแข็ง ร่วมแรงต้านภัยเหล้าบุหรี่ โดยมี 4 สังฆมณฑลนาร่อง
ปี 2019 ภายใต้หัวข้อ "350 ปีมิสซังสยาม เพราะพระเมตตาสู่ความ เข้มแข็ง เป็นชุมชนคาทอลิก
ไทยปลอดภัยเหล้าบุหรี่" โดยมี คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมาธิการฝ่ายสังคม
สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีบูชาขอบระคุณฯ เมื่อ
วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2019 ที่ อาสนวิหารแม่พระนิรมล อุบลราชธานี..>

ความรู เ้ รื่องสุข

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย (แผนกสขุภาพอนามัย)
จัดประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกฯ ครั้งที่ 2/2019
เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2019 ณ ห้องประชุมชั้น 11 อาคารรวมจิตเพียรธรรม โรงพยาบาลเซนตห์ลุยส์ กรุงเทพฯ
มีคณะกรรมการเวชบุคคลฯเข้าร่วมประชุมฯ 20 ท่าน โดยมี นายแพทย์คานวณ อึ้งชูศักดิ์ เป็นประธานการประชุมฯ ร่วมด้วย
คุณพ่อจิตตาธิการ คณะที่ปรึกษา และคณะกรรมการเวชบุคคลฯ ก่อนการประชุมฯ_คุณพ่อสัมพันธ์ วาปีโส นาพวกเรา
สวดภาวนาด้วยบทภาวนาของนักบุญฟรังซิสอัสซีซี ฟืน้ ฟูจิตใจจิตตารมณ์ เรือ่ ง “การภาวนา” จากนัน้ ร่วมพิจารณาหัวข้อใน
วาระต่างๆ + พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลฯ ครัง้ ที่ 2/2019 + ติดตามเรื่องสืบเนื่อง 1) พิจารณา
(ร่าง)โครงการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจและประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2019 ระหว่างวันเสาร์ที่ 26 – วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2019 ณ
ศูนย์ฝกึ อาชีพชนบท หนองคาย (ภคินศี รีชุมพาบาล) สังฆมณฑลอุดรธานี.. วันแรก กาหนดหัวข้อฟื้นฟูจิตใจ โดย เนือ้ หาที่ 1
“อดีตสู่ปัจจุบัน : รอยเท้าแห่งการแพร่ธรรม ภาค 2” โดย คุณพ่อไมเกิ้ล เช (สงฆ์คณะพระมหาไถ่)/ เนื้อหาที่ 2 “ศิษย์พระคริสต์
ประกาศข่าวดีด้วยการรักและรับใช้” เวทีเสนา : ซิสเตอร์ปราณี สิทธิ (คณะภคินีศรีชุมพาบาล) ซิสเตอร์คณะธิดาเมตตาธรรม
ซิสเตอร์คณะธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม (คุณแม่เทเรซา) คุณพ่อภูวนัย ตันติกุล (สงฆ์คณะพระมหาไถ่) และ สงฆ์คณะ SVD
โดยมี ซิสเตอร์สุทสิ า อุทาลุน ดาเนินรายการ / เนื้อหาที่ 3 “ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิต ประกาศข่าวดีใหม่ยคุ 4.0” และ
“การไตร่ตรองชีวิตคริสตชน” โดย คุณพ่อสมพงษ์ เตียวตระกูล (อุปสังฆราชสังฆมณฑลอุดรธานี) จากนั้น_ให้จัดประชุม
กลุ่มย่อย...เพื่อการไตร่ตรอง โดยมี วิธีการ : 1) รับฟังเรื่องราวของการประกาศข่าวดีและจิตตารมย์คาทอลิกในช่วงเช้า โดย
คุณพ่อและคณะนักบวชต่างๆ 2) ไตร่ตรองเป็นส่วนตัว ว่าเราได้ทาตามจิตตารมย์และพระประสงค์มากน้อยเพียงใด โดยเขียน
เรื่องด้านบวกที่คิดว่าได้ทาสักสองสามประโยคในกระดาษสีเหลือง และอีกแผ่นเขียนสิ่งที่เราคิดว่าควรทาแต่ยังไม่ได้ทาในอีก
สีหนึ่ง โดยไม่ต้องระบุชื่อ เพื่อนาไปแลกเปลี่ยนในที่ประชุมกลุ่ม 3) ในที่ประชุมกลุม่ ตอนบ่าย จะจัดให้เข้ากลุม่ ตามการจับฉลาก
ประมาณสิบกลุ่ม กลุม่ ละประมาณ 10 ถึง 12 คน แต่ละกลุ่มจะมีวิทยากรกระบวนการคอยกระตุ้นการสนทนาและควบคุมเวลา
พร้อมสรุปสาระสาคัญ 4) วิทยากรกระบวนการขอให้ทาความรู้จักกันสัก 10 นาที ด้วยวิธกี ารแนะนาตัวตามเดือนเกิด
5) วิทยากรขอให้แต่ละท่านเล่าประสบการณ์ด้านบวก ท่านละ 2 นาที รวมประมาณ 30 นาที 6) วิทยากรขอให้ที่ประชุมเลือก
เรื่องที่น่าสนใจสักหนึง่ หรือสองเรื่องเพื่อขยายความและเรียนรู้ประเด็นนัน้ ให้มากขึ้นเช่น ทาอย่างไร มีปัญหา-อุปสรรคอย่างไร
แก้ไขอย่างไร มีข้อเสนอแนะจากกลุม่ อย่างไรในการขยายผล ใช้เวลาอีกประมาณ 20 นาที 7) วิทยากรสรุปข้อคิดเห็นที่สาคัญ
และข้อตั้งใจจากที่ประชุมและพยายามสรุปสั้นๆ และนาสวดภาวนาสั้นๆ เพื่อขอให้พระคริสตเจ้าประทานพละกาลังให้สมาชิก
เวชบุคคลได้ใช้พระพรเพื่อพัฒนาชีวิตของตนเองและผู้อื่นอันตรงกับคาที่ว่า “เจริญชีวิตและประกาศข่าวดีด้วยการรักและรับใช้”
วันที่สอง กิจกรรมเดิน/วิ่งการกุศล “ตุ้มโฮม ตุม้ ฮัก ด้วยรักและรับใช้” และจัดประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2019 ชมรมเวชบุคคล
คาทอลิกฯ 2) จัดอบรม Palliative Care ร่วมกับฝ่ายสังคม ระหว่างวันที่ 11 - 13 มิถุนายน 2019 กลุ่มเป้าหมายเป็นแกนนา
อาสาสมัครชุมชน 40 คน ที่ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง โดยชมรมเวชบุคคลฯจะประสานงานผ่านงานศูนย์สังคมพัฒนา
ของสังฆมณฑล 3) เครือข่ายเวชบุคคลฯรายงานกิจกรรมเวชบุคคลฯในช่วงที่ผ่านมา..คุณพ่อสัมพันธ์ วาปีโส ขอให้ร่วมภาวนา
ปิดการประชุมฯ ด้วยบทภาวนาของนักบุญฟรังซิส เดอชาลส์ .ประชุมครั้งต่อไปตรงกับ วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2019 ...>
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กิจกรรมงานเวชบุคคลระดับสังฆมณฑล

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกอุบลราชธานี จัดหน่วยปฐมพยาบาลให้บริการตรวจสุขภาพ
โอกาสต่างๆ ในเขตวัดของสังฆมณฑลอุบลราชธานี นาโดย ซิสเตอร์จันทร์จิลา ตาสว่าง
ผู้ช่วยจิตตาธิการฯ ร่วมด้วย คณะกรรมการ พยาบาล จิตอาสาเวชบุคคลฯ เจ้าหน้าที่ รพสต. :+ วันที่ 30 มีนาคม 2019 โอกาสการฉลองชุมชนแห่งความเชือ่ วัดนักบุญเปาโลกลับใจ
บ้านหนองรุง ตาบลกุดเสลา อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ .มีผู้สนใจจานวนมาก..>
+ วันที่ 27 เมษายน 2019 โอกาสฉลองครบรอบการปฏิญาณตน คณะนักบุญยอแซฟแห่งการประจักษ์ ผู้รับบริการ 54 คน.
ทีมงานเวชฯ 5 คน + วันที่ 28 เมษายน 2019 ตรวจสุขภาพบรรดาสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการชุมชนคริสตชนเข้มแข็ง ร่วมแรง
ต้านภัยเหล้าบุหรี่ 4 สังฆมณฑลนาร่อง ปี 2019 ภายใต้หัวข้อ. “350 ปี มิสซังสยาม เพราะพระเมตตาสู่ความเข้มแข็ง เป็น
ชุมชนคาทอลิกไทย ปลอดภัยเหล้าบุหรี่” บริเวณอาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ มีผู้รับบริการ 20 คน ทีมงานแกนนา 5 คน ..>

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ และ มูลนิธิเซนต์หลุยส์ ร่วมด้วย ทีมเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ออกหน่วยแพทย์เคลือ่ นที่ ณ. ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิน่
จ.สมุทรสาคร เมือ่ วันที่ 17 มีนาคม 2019 นาทีมโดย
นายแพทย์ฤทธิไกร อัครสกุลนิธิโชติ
แพทย์หญิงเพชรรัตน์ ปิตะหงษ์นันท์ และอาสาสมัคร
ของ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ รวม 13 คน.
มีผู้มารับบริการ รวม 173 คน ..>

สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกนครสวรรค์ นาโดย
ทีมเวชบุคคลคาทอลิกแม่สอด ให้บริการตรวจสุขภาพและรักษา
ให้ยาแก่ผู้เข้าร่วมพิธีบวชพระสงฆ์ สังฆมณฑลนครสวรรค์ 3 องค์
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2019 ณ วัดนักบุญเทเรซาแม่สอด จ.ตาก
มี ผู้อานวยการ รพสต. ทีมพยาบาลและเจ้าหน้าที่ รพสต สามหมืน่ ทุ่ง
และ ซิสเตอร์ คณะภคินีผู้รับใช้คนป่วยแห่งนักบุญคามิลโล จิตอาสา
เวชบุคคลฯ ให้บริการสุขภาพฯ โดย อาจารย์อรพิน แสงสว่าง ประธาน
ชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลนครสวรรค์ จัดซื้อเวชภัณฑ์ ไปให้ใช้
บริการประชาชนในพื้นที่ ..>
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สังฆมณฑลนครราชสีมา
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา
ร่วมกับ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกโรงพยาบลเซนต์เมรี่
1) จัดออกหน่วยแพทย์ปฐมพยาบาล โดยมี พระสงฆ์ คณะเซอร์ คณะผู้บริหาร
แพทย์ พนักงาน จิตอาสาเวชบุคคลฯ ร่วมออกหน่วยในโอกาสฉลองชุมชนความเชื่อ บวชพระสงฆ์ และในโอกาสต่างๆ
+ วันที่ 16 มีนาคม 2019 ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านหัน อ.สี่คิ้ว จ.นครราชสีมา ผู้รับบริการรวม 63 ท่าน.
+ วันที่ 30 มีนาคม 2019 ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ หนองไม้งาม จ.ชัยภูมิ
+ วันที่ 27 เมษายน 2019 ฉลองวัดพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ รวม 54 ท่าน.

2) จัดประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลฯ
สังฆมณฑลนครราชสีมา นาโดย
คุณพ่อเฉลียว วาปีกัง จิตตาธิการเวชบุคคลฯ
ทันตแพทย์มานิต ประกอบกิจ ประธานชมรมฯ
ร่วมด้วยคณะกรรมการเวชบุคคลฯ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2019 ณ ห้องประชุมแบร์นาเด็ด ชั้น 1 โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ ..>
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
จัดกิจกรรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ 1) ออกหน่วยให้บริการด้านสุขภาพ และ
ให้คาปรึกษาปัญหาสุขภาพเบื้องต้นในโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อและโอกาสต่างๆ
+ วันที่ 30 มีนาคม 2019 ฉลองกลุ่มพลมารี และ 25 ปี คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์ และ
คุณพ่อไพศาล ว่องไว ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ฯ
+ วันที่ 30 มีนาคม 2019 โครงการ “เทศกาลมหาพระ มหาพรต ลด ละ เลิก..เหล้าบุหรี่”
+ วันที่ 13 เมษายน 2019 ฉลองวัดแม่พระราชินีแห่งสายประคาศักดิ์สิทธิ์ บ้านจอมแจ้ง
อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร + วันที่ 11 พฤษภาคม 2019 ฉลองอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
2) ออกเยีย่ มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง 3) มอบรถเข็นให้กับผู้ป่วย ผู้สูงอายุฯ ..>

อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
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สังฆมณฑลจันทบุรี
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑจันทบุรี
จัดหน่วยให้บริการด้านสุขภาพโอกาสฉลองชุมชนความเชื่อ และ ในโอกาสต่างๆ
เขตสังฆมณฑลจันทบุรี นาโดย คุณพ่อเกรียงไกร สุขจิต จิตตาธิการเวชบุคคลฯ
ศูนย์อภิบาลรักกางเขน จันท์ หมอน้อย คณะกรรมการฯ จิตอาสาและสมาชิกเวชบุคคลฯ
+ วันที่ 16 มีนาคม 2019 ฉลองวัดนักบุญ ยอแซฟ พนัสนิคม
+ วันที่ 23 มีนาคม 2019 ฉลองวัดแม่พระรับสาร ตราด
+ วันที่ 6 เมษายน 2019 โอกาสปฏิญาณตลอดชีพ ซิสเตอร์คณะรักกางเขนจันทบุรี
+ วันที่ 27 เมษายน 2019 ฉลองวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร ท่าใหม่
+ วันที่ 11 พฤษภาคม 2019 ฉลอง 75 ปี สังฆมณฑลจันทบุรี (ค.ศ.1994 - 2019)
ร่วมยินดีฉลอง 60 ปี ชีวิตพระสงฆ์ พระสังฆราชลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต และ 50 ปี ชีวิตสงฆ์
คุณพ่อเปโตร แสวง สามิภักดิ์ และ ฉลองชุมชนวัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ โดย
พระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี พร้อมด้วย พระอัครสังฆราช พอล ชาง อินขนัม สมณทูต
พระคาร์ดนิ ัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู พระคาร์ดนิ ัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช และ
บรรดา พระสังฆราช พระสงฆ์ คณะนักบวชชาย-หญิง พี่นอ้ งสัตบุรุษร่วมยินดีจานวนมาก...>

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑเชียงใหม่ จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน :1) วันที่ 6 เมษายน 2019 จัดประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลฯสังฆมณฑลเชียงใหม่
นาโดย คุณพ่อสันติ ยอเปย ผู้อานวยการแผนกสุขภาพอนามัย นาสวดเปิดการประชุมฯ
ร่วมด้วย นายแพทย์เดชา คูวุฒยากร ประธานชมรมเวชบุคคลฯ และคณะกรรมการฯ
เพื่อพิจารณาแผนกิจกรรมที่จะดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ณ ศูนย์สังฆมณฑล เชียงใหม่ ..
2) วันที่ 18 เมษายน 2019 ศูนย์สังฆมณฑล
เชียงใหม่ พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รตั น์ คุณพ่อ ซิสเตอร์
และเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่ และลูกๆหลานๆ ของเจ้าหน้าที่
ได้จัดงานประเพณีรดน้าดาหัวผู้หลักผู้ใหญ่ และพระสงฆ์ที่อยู่ประจาศูนย์
สังฆฆมณฑล เนื่องในโอกาสปีใหม่เมือง และขอพรในโอกาสปีใหม่เมืองด้วย
โอกาสนี้ พระคุณเจ้า ได้มอบรูปครอบครัวศักดิส์ ิทธ์ให้กับคู่แต่งงานที่ครบรอบ
25 ปี.. 3) วันที่ 11 พฤษภาคม 2019 จัดหน่วยให้บริการสุขภาพ โอกาส
งานฉลองบวชครบ 25 ปี ซิสเตอร์ลาดวน
และ ปฏิญาณตัวตลอดชีพ 8 ท่าน โดยมี
เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขแม่ลาน้อย จิตอาสา
เวชบุคคลฯ จากนาเกียน ร่วมให้บริการฯ.>

สังฆมณฑลเชียงใหม่
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สังฆมณฑลราชบุรี

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี นาโดย
คุณพ่อภควี เส็งเจริญ จิตตาธิการเวชบุคคลฯสังฆมณฑลราชบุรี
คุณสมจิตร์ ศักดิส์ ิทธิกร ประธาน และคณะกรรมการเวชบุคคลฯ รายงานผลการดาเนินกิจกรรมเวชบุคคลฯ :1) การประชุมชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 1/2019 เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2019 ที่ ห้องประชุม
ชั้น 11 อาคารรวมจิตเพียรธรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ โดยมีวาระสาคัญของการประชุม คือ 1.1 ผลักดันให้ดาเนินการ
เรื่องงดบุหรี่ งดเหล้า พลีกรรมในช่วงเทศกาลมหาพรต + ผลักดันให้มีการตั้งคณะกรรมการคาทอลิกเรื่องการดูแลผู้ป่วย
แบบประคับประคอง + สรรหาประธานคณะกรรมการพยาบาลคาทอลิกแห่งประเทศไทย คุณอัญญาณี ฮองต้น ได้รับเลือกฯ
+ ติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินการประชุมใหญ่สามัญประจาปี และฟื้นฟูจิตใจสมาชิก
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 27 ตุลาคม ค.ศ.2019
ที่จังหวัดหนองคาย สังฆมณฑลอุดรธานี 2) การประชุมชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑล
ราชบุรี ประชุม 2 ครั้ง โดยมีการสรุปผลการดาเนินงาน ปี ค.ศ.2018 และ มีการวางแผนการ
ดาเนินงาน ปี 2019 ซึ่งมีโครงการเดิมที่ได้ปฏิบัติอยู่แล้ว และโครงการใหม่ที่จะเริม่ ดาเนินงาน
ในปี ค.ศ.2019 คือ โครงการเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยตามชุมชน โครงการการแสวงหาและเชื้อเชิญบุคลากรทางด้านสาธารณสุข
และเยาวชนในการร่วมมือกับชมรมฯ และโครงการการจัดทาสือ่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเบื้องต้น
3) การเยี่ยมผู้ป่วยและผู้สูงอายุตามชุมชน มีการเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วย จานวน 8 ครั้ง โดยผูส้ ูงอายุและผู้ป่วยที่ได้เยีย่ มเยียน
นั้น เป็นบุคคลที่ส่วนใหญ่แล้วพักอาศัยตามลาพัง เจ็บป่วยด้วยโรคเรือ้ รัง โดยการเยีย่ มเยียนในแต่ละครั้งจะมีการสวดภาวนา
ร่วมกัน เพื่อเตือนความเชื่อให้แก่กันและกัน รวมทั้งยังเป็นกาลังใจให้กับผู้ทไี่ ด้รับการเยี่ยมเยียน และครอบครัวในการ
ดาเนินชีวิตท่ามกลางความเจ็บป่วย และความยากลาบาก 4) การให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นตามชุมชนความเชือ่ โดยได้
มีผู้รับบริการทั้งสิ้น 440 ราย จากการออกตรวจฯ 9 ครั้ง นอกจากจะเป็นการให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแล้ว ทางชมรมฯ
ยังมีโอกาสที่จะประชาสัมพันธ์การส่งเสริมสุขภาพ ในประเด็นต่างๆด้วย เพือ่ ช่วยให้ผมู้ ารับบริการได้มีขอ้ มูลที่ถูกต้องเกีย่ วกับ
การป้องกันโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 5) การแสวงหาและเชื้อเชิญบุคลากรทางด้านสาธารณสุขและเยาวชนในการร่วมมือ
กับชมรมเวชบุคคลฯ และต้อนรับบุคคลทีม่ ีน้าใจดีในการร่วมมือกับทางชมรมฯ เพือ่ ให้ความช่วยเหลือกับบุคคลที่อยู่ใน
ความต้องการทางด้านสุขภาพอนามัย ในรูปแบบต่างๆ โดยที่ผ่านมา มีการประชาสัมพันธ์งานของชมรมฯ และจัดประชุมกับ
เยาวชนผู้มีน้าใจดี จานวน 5 คน ที่ให้ความสนใจกับงานของชมรมฯที่ได้ดาเนินการอยู่ .>
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