
โครงสร้างแผนกสุขภาพอนามัย 
 งานเวชบุคคลคาทอลิกฯ งานผู้สูงอาย ุ

งานด้านเอดส์ งานส่งเสริมชีวิต 



กรรมาธิการฝ่ายสังคม (Caritas Thailand) 
ประธานฝ่าย : พระสังฆราชบรรจง  ไชยรา 

ผู้ช่วยสภาฯฝ่ายสังคม :  คุณพ่อไพรัช  ศรีประเสริฐ 

คณะกรรมการคาทอลิก เพื่อการอภิบาลสังคม 
ประธานคณะกรรมการฯ : พระสังฆราชพิบูลย์  วิสิฐนนทชัย 
 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม 
ดูแลงานแผนกสุขภาพอนามัย :  
               พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ  แห่ล้อม 

แผนกพัฒนาสังคม 
ผู้อ านวยการ : คุณพ่ออนุชา ชาวแพรกน้อย 

แผนกความยุติธรรมและสันติ 
ผู้อ านวยการ : คุณอัจฉรา  สมแสงสรวง 

แผนกสุขภาพอนามัย 
ผู้อ านวยการ : คุณพ่อไพรัช  ศรีประเสริฐ 

แผนกกลุ่มชาติพันธุ์ 
ผู้อ านวยการ : คุณพ่อประสิทธิ์  รุจิรัตน์  

แผนกสตรี 
ผู้อ านวยการ : ทันตแพทย์หญิงจันทนา อ้ึงชูศักดิ์ 

แผนกผู้อพยพย้ายถิ่นและผู้ถูกคุมขัง 
ผู้อ านวยการ : คุณพ่อจอห์น เมอร์เร่ย์ 

แผนกผู้ท่องเที่ยวและผู้เดินทางทะเล 
ผู้อ านวยการ :  

แผนกผู้ประสบภัยและลี้ภัย 
ผู้อ านวยการ :คุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช 



แผนกสุขภาพอนามัย 
ผู้อ านวยการ : คุณพ่อไพรัช  ศรีประเสริฐ 

กรรมาธิการฝ่ายสังคม  
ประธานฝ่าย : พระสังฆราชบรรจง  ไชยรา 

ผู้ช่วยสภาฯฝ่ายสังคม  : คุณพ่อไพรัช  ศรีประเสริฐ 

งานด้านเอดส์ 
คณะอนุกรรมการคาทอลิก
เพื่อส่งเสริมงานเอดส์ 

งานผู้สูงอายุ 
คณะอนุกรรมการ

คาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ 

งานส่งเสริมชีวิต 
คณะอนุกรรมการคาทอลิก

เพื่อส่งเสริมชีวิต 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม 
ดูแลแผนกสุขภาพอนามัย :พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ  แหล้่อม 

งานเวชบุคคล 
คณะกรรมการชมรมเวชบุคคล
คาทอลิกแห่งประเทศไทย  

ส านักงาน 
เลขที่ 122 / 11  ถนนนนทรี 14   เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120   

โทร. 0-2681 -3900 ต่อ 1309   โทรสาร. 0-2681 -5857 
e-mail address : chc@cbct.net        http://www.healthpastoral.com 

mailto:chc@cbct.net
http://www.healthpastoral.com/


แผนก 
สุข 
ภาพ 
อนา 
มัย 

ประชากร 
ของพระเจ้า 
มีสุขภาพ 

กายใจสมบูรณ์  
และร่วมเป็น 
หน่ึงเดียวกัน 
ฉันพี่น้อง   
เปี่ยมด้วย 
คุณธรรม  
ในความรัก 
ของพระเจ้า 

ส่งเสริม 
เวชบุคคลและ  
องค์กรคาทอลิก 
ในประเทศไทย  
ในการอุทิศตน 
รับใช้ปวงชน   
ด้านสุขภาพ 

อนามัยโดยเน้น 
ผู้ยากไร้  

ตามแบบอย่าง 
พระเยซูเจ้า 

งานเวชบุคคคาทอลิก     
โดย   
ชมรมเวชบุคคคาทอลิก 

งานด้านเอดส์  
โดย  คณะอนุกรรมการ
คาทอลิกเพื่อส่งเสริมงาน
เอดส ์

งานผู้สูงอาย ุ
โดย  คณะอนุกรรมการ
คาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ 

องค์กรส่งเสริม 
คุณค่าชีวิต 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นการท างาน กลุ่มเป้าหมาย 

หน่วยงานคาทอลิกที่
ท างานด้านเอดส์ทั่ว
ประเทศ 33 หน่วย 

แพทย์/พยาบาล/เวช
บุคคลคาทอลิก 
10 สังฆมณฑล 

เครือข่ายชมรม
ผู้สูงอายุคาทอลิก 
10 สังฆมณฑล 

หน่วยงานคาทอลิกที่
ส่งเสริมชีวิต 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ น าไปสู่ภาคปฏิบัติ 



ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย 

คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ    
จิตตาธิการ 

นายแพทย์ค านวณ อึ้งชูศักดิ์ 
ประธานชมรมเวชบุคคลฯ 



วัตถุประสงค์ของชมรมเวชบุคคลแห่งประเทศไทย 
•    เป็นองค์กรที่ประสานความสัมพันธ์ระหว่างเวชบุคคลคาทอลิก 
          ของกลุ่ม / ชมรมจากสถาบันต่างๆ 
• ส่งเสริมการศึกษาและถ่ายทอดแนวความคิด ค าสอนของ 
          พระศาสนจักรคาทอลิกในการท างานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัย 
          เช่นด้านจริยธรรมการแพทย์ ซึ่งสมาชิกชมรมเวชบุคคลคาทอลิก 
          รับผิดชอบอยู่ในสถาบันต่างๆ 
•    ส่งเสริมฟ้ืนฟูชีวิตคริสตชน และพัฒนาศักยภาพการแพร่ธรรม 
          ให้แก่สมาชิกชมรมและผู้สนใจทั่วไปของสมาชิกชมรม 
•    เป็นสื่อกลางในความร่วมมือท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
          เพ่ือสังคม และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
  

 
 



คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอาย ุ

คุณพ่อไพรัช   ศรีประเสริฐ 
จิตตาภบิาล 

คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา 
ประธานคณะอนุกรรมการฯ 



  คณะอนุกรรมการฯได้ด าเนินกิจกรรมเพื่อตอบสนองต่อ 
        แผนทิศทางงานอภิบาลของพระศาสนจักรในเรื่อง 
• ผลักดันให้มีการด าเนินการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุในชุมชนวัดคาทอลิกในสังฆมณฑล   
   ต่างๆ 
• จัดต้ังคณะกรรมการเครือข่ายผู้สูงอายุคาทอลิกระดับสังฆมณฑลและระดับประเทศ 
   ผลักดันให้มีโครงการลูกกตัญญูและโครงการผู้สูงอายุตัวอย่างระดับวัด ระดับ 
   สังฆมณฑล และระดับชาติ 
• ผลักดันให้ผู้สูงอายุได้มีเวทีแสดงออกถึงศักยภาพของผู้สูงอายุด้วยการจัดงาน 
   ชุมนุมผู้สูงอายุระดับชาติเป็นประจ าทุกปี 
• ผลักดันให้การด าเนินกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุในระดับต่างๆได้มีการพัฒนา 
   ในด้านการบริหารจัดการพื่อความยั่งยืนในงานผู้สูงอายุด้วยโครงการ  
   “ชมรมผู้สูงอายุตัวอย่าง” 
 

 
 
 



• ผลักดันให้ชมรมผู้สูอายุมีความตื่นตัวในการรวมกลุ่มท ากิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ 
   และเผยแพร่กิจกรรมของชมรมฯ โดยผ่านสื่อต่างในท้องถ่ิน / ในสังฆมณฑล /  
   สื่อมวลชนคาทอลิกฯ (อุดมสาร/อุดมศานต์) ได้รับทราบความเคลื่อนไหวของ 
   กิจกรรมผู้สูงอายุของสังฆมณฑลฯ  
• ผลักดันให้มีจิตอาสาในการจัดหาทุนช่วยเหลือการด าเนินงานของเครือข่ายผู้สูงอายุ   
   เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในงานผู้สูงอายุและจากบุคคลท่ัวไปท่ีเห็นความส าคัญ 
   ของกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ และสามารถสร้างเครือข่าย “จิตอาสาหาทุน 
   ช่วยเหลืองานผู้สูงอายุ”    



คุณพ่อไพรัช   ศรีประเสริฐ 
จิตตาภิบาล 

ซิสเตอร์ปราณี สิทธิ 
ประธานคณะอนุกรรมการฯ 

คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส ์



วัตถุประสงค์ของคณะอนุกรรมการเพื่อส่งเสิรมงานเอดส ์
วัตถุประสงค์ขององค์กร 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนเด็กที่ได้รับผลกระทบให้ได้รับการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน   
    และการศึกษานอกระบบ 
2. การดูแลเด็กและเด็กก าพร้าที่ติดเชื้อเอชไอวีและได้รับผลกระทบ ผู้ป่วยที่ยากจนและถูก 
    ทอดทิ้ง ทั้งในศูนยแ์ละในครอบครัว-ชุมชน โดยการให้การดูแลรักษาเบื้องต้น การดูแล 
    แบบประคับประคอง การส่งต่อสถานพยาบาล การส่งเสริมการเข้าถึงการดูแล รักษาโรค 
    ติดเชื้อฉวยโอกาสและยาต้านไวรัสเอชไอวี 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายของผู้ติดเชื้อเอชไอวีในระดับ 
     ต่างๆเพื่อการเข้าถึงการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
4.  ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรคาทอลิกให้มีการแบ่งปันและเรียนรู้หลักการและวิธีการ 
     ท างานด้านเอดส์ร่วมกัน 
5.  ส่งเสริมด้านจิตวิญญาณ ก าลังใจ และวิชาการระหว่างองค์กรคาทอลิกที ่
     ท างานเอชไอวี/เอดส์ 
  
 



กลุ่มเป้าหมาย 
1.  ผู้ติดเชื้อทั่วไป 

2.  มารดาและเด็กติดเชื้อ / เด็กที่ได้รับผลกระทบฯ 
3.  เครือข่ายคาทอลิกที่ท างานด้านเอดส์ทั่วไปเทศ  
 
 

พื้นที่ด าเนินการ  ทั่วประเทศภายใต้สังฆมณฑลต่างๆ 11 สังฆมณฑล รวม 23 องค์กร 
กิจกรรมทีด่ าเนินการ 
1. Prevention Program 

2.  Education 

3.  ส่งเสริมอาชีพ 

4.  ทีพ่ักพิง 
5.  สร้างเครือข่ายผู้ที่ท างานด้านเอดส์ระดับ ASIA / Inter-faith ฯลฯ 
  
 



ขอบคุณ 


