พฤษภาคม - มิถนุ ายน 2020 (ฉ.
(ฉ.33/2020
2020))
ประชุมสัมมนาบุคลากรของหน่ วยงานในกรรมาธิการฝ่ ายสังคม (คาริตสั ไทยแลนด์)
ภายใต้สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครังที
้ ่ 1/2020

โอกาสครบรอบ 5 ปี สมณสาสน์ ขอสรรเสริญองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า Laudato Si
วันที่ 25 มิถนุ ายน 2020 ณ ห้องประชุมชัน้ 10 อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ

การสัมมนาบุคลากรหน่ วยงานในกรรมาธิ การฝ่ ายสังคม (คาริ ตสั ไทยแลนด์) มีผเู้ ข้าร่วมสัมมนาประมาณ 40 คน
จากหน่วยงาน คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม (แผนกพัฒนาสังคม แผนกยุตธิ รรมและสันติ แผนกกลุ่มชาติพนั ธ์
แผนกสตรี แผนกสุขภาพอนามัย) และ คณะกรรมการคาทอลิกเพือ่ การอภิบาลสังคม (แผนกผูป้ ระสบภัยและผูล้ ภ้ี ยั
แผนกผูอ้ พยพย้ายถิน่ และผูถ้ ูกคุมขัง แผนกผูท้ อ่ งเทีย่ วและเดินทางทะเล) รวม 8 แผนกในกรรมาธิการฝา่ ยสังคม (คาริตสั )

วิ สยั ทัศน์
ประชากรของพระเจ้ามีสุขภาพกายใจสมบูรณ์
และร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันฉันพีน่ ้อง
เปี่ยมด้วยคุณธรรมในความรักของพระเจ้า

พันธกิ จ
ส่งเสริมเวชบุคคล เครือข่ายผูส้ ูงอายุ เครือข่ายผูต้ ดิ เชือ้
ให้ได้รบั การอภิบาล และอุทศิ ตนรับใช้ปวงชนด้าน
สุขภาพอนามัย โดยเน้นผูย้ ากไร้ตามแบบอย่างพระเยซูเจ้า

คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ผูช้ ว่ ยกรรมาธิการฝา่ ยสังคม (คาริตสั ไทยแลนด์)
ภาวนาเปิดประชุม กล่าวต้อนรับ และ แจ้งเรื่องสาคัญต่างๆ ในฝา่ ยสังคม ร่วมกับ
คุณจีรวัฒน์ เจนผาสุก ผูป้ ระสานงาน สานักเลขาธิการคาริตสั ไทยแลนด์ .. จากนัน้
พระสังฆราชฟิ ลปิ บรรจง ไชยรา ประธานคาริตสั ไทยแลนด์ ให้โอวาท และกาลังใจ
กับบุคลากรฝา่ ยสังคม ทีเ่ ข้าร่วมสัมมนาฯ...
หัวข้อแรกในการสัมมนาฯ หัวข้อ “แอมะซอนที่รกั ” Querida Amazonia
สมณลิขติ เตือนใจหลังสมัชชาพระสังฆราช ของ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส โดย
คุณอัจฉรา สมแสงสรวง ผูอ้ านวยการ แผนกยุตธิ รรมและสันติ (ยส.) ได้กล่าวถึง
สมณลิขติ เตือนใจหลังสมัชชาฯ สรุปได้ดงั นี้
1) เป็นเอกสารทีอ่ อกมาหลังจากสมัชชาพระสังฆราช
ภูมภิ าคแอมะซอน ซึ่งจัดขึน้ ทีก่ รุงโรม ระหว่าง
วันที่ 6-17 ตุลาคม 2019 และเป็นเอกสารทีม่ ไี ป
ถึงประชากรของพระเจ้า และ ผูม้ ีน้าใจดีทุกท่าน
2) มีเนื้อหาทัง้ สิน้ 111 ข้อ และมีโคลงกลอนปรากฏอยู่ในบางบททีพ่ รรณนาเกีย่ วกับ
สิง่ แวดล้อม และการดูแลสิง่ สร้างของคนพืน้ เมือง 3) ต้องการกระตุน้ จิตสานึกของ
ผูค้ นทัวโลกให้
่
สนใจ ห่วงใย แผ่นดินแอมะซอน (มิใช่เฉพาะชาวแอมะซอนเท่านัน้ ) ทีม่ คี วาม
อุดมสมบูรณ์ ทัง้ ผืนปา่ และแม่น้า และเต็มไปด้วยความลึกลับน่าศึกษา โดยขอเชิญให้ทกุ คน
ได้ใช้สภาพความเป็นจริงของแอมะซอน ไตร่ตรองกับสภาพปญั หาสิง่ แวดล้อมและธรรมชาติ
ทีก่ าลังปรากฏในพืน้ ทีต่ า่ งๆ 4) นาเสนอความฝนั ต่อแอมะซอน 4 เรื่อง ด้านสังคม วัฒนธรรม
นิเวศวิทยา และพระศาสนจักร ทีส่ ะท้อนถึงความรัก ความเคารพต่อภูมภิ าคแอมะซอนดินแดน
แห่งมารดาทีห่ ล่อเลีย้ งชีวติ ผูค้ นและสรรพสิง่ ต่างๆ 9 ประเทศ -- ทีก่ าลังเผชิญกับภัยพิบตั ิ
ของระบบนิเวศ อันเป็นผลจากการล่าอาณานิคมยุคใหม่ บรรษัทข้ามชาติเข้าไปตัดไม้
ขุดเจาะเหมืองแร่ ทาสัมปทานน้ ามัน ฯลฯ ปรากฏการณ์ไฟปา่
ทีร่ ุนแรงมากขึน้ ทุกปี ภาวะแห้งแล้งทีข่ ยายพืน้ ทีก่ ว้างออกไป
โรคระบาดทีก่ าลังเป็นปจั จัยล้างเผ่าพันธุช์ นพืน้ เมือง ผูค้ นถูก
บังคับให้ออกจากพืน้ ทีป่ า่ กลายเป็นผูอ้ พยพในเมือง--- และ
ไตร่ตรองถึงขุมทรัพย์ ความเชือ่ ทีเ่ ดินทางควบคู่มากับ
ประวัตศิ าสตร์ชนพืน้ เมืองอย่างยาวนาน พร้อมกับข้อเสนอต่อหนทางใหม่แห่งการประกาศ
ข่าวดี ตามบริบทของแอมะซอนในปจั จุบนั ...สมณลิขติ เตือนใจ แอมะซอนทีร่ กั มีทงั ้ หมด
111 ข้อ ทัง้ นี้ ได้สรุปสาระสาคัญมา เพื่อเชิญชวนทุกท่านได้อ่านเป็นเบือ้ งต้น หากท่านใด
สนใจหนังสือเล่ม แอมะซอนที่รกั (Querida Amazonia) สมณลิขติ เตือนใจหลังสมัชชาบิชอป
ของ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส จัดพิมพ์และจาหน่ายโดย แผนกยุติธรรมและสันติ
โทร. 0 2277 4625,0 2275-7783 หรือ email : ccjpthai@gmail.com ราคาเล่มละ 80 บาท ..
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หัวข้อที ่ 2 จุดประกายความคิด " ความมันคงทางอาหารของสั
่
งคมไทย : วิกฤติปญั หาและทางออกในยุคโควิด-19 ”
โดย ดร.ประเสริฐ ปิ่นงาม ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านน้าและสิง่ แวดล้อม
ข้อเเท็ท็จจริง 4 ประการเพื่อสร้างมุมมองใหม่

ผลการประเมิ นความมันคงทางอาหารของประเทศไทย
่
ประเทศไทยได้ลาดับที่ 52 จาก 113 ประเทศ
โดยหัวข้อทีป่ ระเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ทค่ี ่อนข้างต่ามีดงั นี้
1. ค่าใช้จ่ายภาครัฐในการทาวิจยั ด้านเกษตรกรรม ได้คะแนน 5.9/100
2. ผลิตผลมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ต่อรายบุคคล ได้คะแนน 14.6/100
3. คอรัปชันหรื
่ อการโกงกินภายในประเทศ ได้คะแนน 25/100
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ก่อนจบการสัมมนาฯ..
คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ นาสวดภาวนา
โอกาสครบรอบ 5 ปี สมณสาสน์ขอสรรเสริญ
องค์พระผูเ้ ป็นเจ้า Laudato Si บทภาวนา
ข้าแต่พระเจ้าองค์ความรัก / พระผูส้ ร้างสวรรค์ และแผ่นดินโลกและทุกสิง่ ทีอ่ ยู่ในโลก / พระองค์
ทรงสร้างเราตามภาพลักษณ์ของพระองค์ / และทาให้เราเป็นผูด้ ูแลสิง่ สร้างทัง้ มวลของพระองค์
ซึ่งเป็นบ้านร่วมกันของเรา/ พระองค์ทรงอวยพรเราด้วยดวงอาทิตย์ น้ าและ
แผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์ / เพื่อว่าทุกสิง่ จะได้รบั การหล่อเลีย้ ง / โปรดทรง
เปิดความคิดและสัมผัสหัวใจของเรา เพื่อว่าเราจะได้ดูแลเอาใจใส่ตอ่ พระพร
แห่งสิง่ สร้าง/ โปรดทรงช่วยเราให้สานึกว่าการอยู่ร่วมกันของเรา/ มิได้เป็น
ของเราเท่านัน้ แต่เป็นของชนรุ่นต่อไปทัง้ หมดในอนาคต / และเป็นความรับผิดชอบของเราทีจ่ ะรักษาไว้/
โปรดให้เราช่วยกันและกันในการสร้างความมันคงทางอาหารและทรั
่
พยากรทีพ่ วกเราต้องการ / ให้มไี ว้
สาหรับผูท้ ม่ี คี วามจาเป็นในช่วงเวลาแห่งการทดลองนี้ / โดยเฉพาะผูท้ ย่ี ากจนทีส่ ุด และผูท้ ม่ี คี วามเสีย่ ง
มากทีส่ ุด ทีจ่ ะถูกทิง้ ไว้เบือ้ งหลัง / โปรดทรงเปลีย่ นความกลัว ความกังวล และความรูส้ กึ โดดเดีย่ วของเราให้เป็นความหวัง /
เพื่อว่าเราจะได้มปี ระสบการณ์กบั การกลับจิตเปลีย่ นใจอย่างแท้จริง/ โปรดทรงช่วยเราให้แสดงความเป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียว
อย่างสร้างสรรค์ ในการแก้ไขผลของโรคระบาดระดับโลกนี้ / โปรดทรงทาให้เรากล้าหาญทีจ่ ะโอบกอดความเปลีย่ นแปลง /
ทีจ่ าเป็นต่อการแสวงหาความดีส่วนรวม / ในปจั จุบนั นี้เรารูส้ กึ มากขึน้ กว่าแต่กอ่ นว่าเราต่างก็เชือ่ มโยงซึ่งกันและกัน /
ในความพยายามของเราทีจ่ ะตอบสนองต่อเสียงร้องของโลก และเสียงร้องของคนยากจน
/ เราถวายคาภาวนานี้อาศัยพระคริสต์ พระเจ้าของเรา .....อาแมน.....

พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ (19 พฤษภาคม 2020) แปล.. สรุ ปจาก Facebook
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พระสังฆราชฟรังซิ สเซเวียร์ วีระ อาภรณ์ รตั น์
(24 มิ ถนุ ายน 2020)

วันเสาร์ที่ 27 มิ ถนุ ายน 2020 ณ บ้านนรมิ ล จอมทอง
ศูนย์แพร่ธรรม ได้เกียรติรบั เชิญจากซิสเตอร์แม่ปอน ให้มา
แบ่งปนั กับน้องๆ ผูส้ นใจในคณะ เรื่อง “สมณสาสน์ Laudato Si
(จงสรรเสริญองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า) กับ องค์ความรูท้ อ้ งถิน่
ชนเผ่าปกาเกอะญอ ในการดูแลรักษาสิง่ สร้าง” หลังจากแบ่งปนั
ซิสเตอร์ขอให้น้องๆลงสู่ภาคปฏิบตั ดิ ว้ ยการร่วมกัน
ปลูกต้นไม้บริเวณภายในบ้านนิรมล
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โครงการเกษตรอินทรีย์ บ้านคามิลเลียน เพื่อเด็กพิการ ลาดกระบัง
โครงการเกษตรอิ นทรียบ์ ้านคามิ ลเลียนเพื่อเด็กพิ การลาดกระบัง เป็นโครงการปลูกพืชผักสวนครัวต่างๆ ใน
พืน้ ทีก่ ว่า 3 ไร่ เพื่อให้เด็กพิการ และรวมถึงผูท้ ม่ี าใช้บริการภายในศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง ได้บริโภคพืชผักสด
ต่างๆ ทีป่ ราศจากสารเคมี สารพิษต่างๆ ภายในโครงการประกอบไปด้วย
1. โรงเรือนปลูกพืชผักต่างๆ มากกว่า 20 ชนิด สาหรับใช้ประจาวันในครัวของศูนย์โดยมีมงุ้ กันแมลง
2. โรงเรือนเพาะเห็ดขนาดบรรจุกอ้ นเห็ดได้ 3,000 ก้อน โดยปจั จุบนั ได้เริม่ ต้นเพาะเลีย้ งเห็ดจานวน 1,000 ก้อน
มาได้เดือนกว่า เก็บเห็ดบริโภคภายในศูนย์ได้ประมาณ 1 เดือนแล้ว ทีเ่ หลือบริโภคก็ขายให้กบั ผูท้ ส่ี งจอง
ั่
และกาลังจะค่อยๆ
เพิม่ ปริมาณก้อนเห็ด เมือ่ เจ้าหน้าทีแ่ ละเด็กพิการเรียนรูใ้ นการดูแลเห็ดได้อย่างดี
3. ทา “ปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง” จากเศษวัชพืช ภายในศูนย์ เพือ่ ใช้ในสวนเกษตร
4. พืน้ ทีน่ อกโรงเรือนใช้สาหรับปลูกมะนาว ต้นแค และพืชผักทีใ่ ช้ในครัวเรือน ประเภททีไ่ ม่คอ่ ยมีศตั รูพชื มากัดกิน
เช่น พวกเครื่องเทศทีม่ กี ลิน่ ฉุน
โครงการเกษตรอิ นทรียด์ งั กล่าว เกิดขึน้ ในช่วงภาวะวิกฤติโควิด-19 โดยเริม่ เขียนโครงการตัง้ แต่
เดือนมกราคม ค.ศ.2020 / พ.ศ.2563 เพื่อร่วมในโอกาสทีส่ มณสาส์น Laudato si ครบรอบ 5 ปี
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คณะคามิลเลียนเพิม่ พืน้ ที่สเี ขียวภายในบ้าน
หรือ สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ ทีอ่ ยู่ภายใต้การดูแลของ
คณะคามิลเลียน ลดการใช้สารเคมีและยาเคมีภณ
ั ฑ์
กาจัดแมลงศัตรูพชื และหันมาใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์
ให้บรรดาเด็กพิการ เด็กทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากเอชไอวี
และเอดส์ ได้เรียนรูก้ ารปกป้องโลก ปกป้องธรรมชาติดว้ ย
โครงการเล็กๆ ทีเ่ รียกว่าเกษตรอินทรีย์ นาโดย
คุณพ่ออนุสรณ์ นิลเขต , คุณพ่อพงษ์ศริ ิ สังวาลย์เพ็ชร์
บรรดาเด็กพิการ บรรดาพีเ่ ลีย้ งเด็กบ้านคามิลเลียนเพื่อ
เด็กพิการ และเจ้าหน้าทีศ่ นู ย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง
เจ้าหน้าทีม่ ูลนิธคิ ณะนักบุญคามิลโล ได้ร่วมทางานหนักใน
การปรับปรุงพืน้ ทีด่ งั กล่าวจากพืน้ ดินที่ไม่มสี ารอาหาร
สาหรับพืชให้กลับกลายมาเป็ นสวนเกษตรอินทรีย์เล็กๆ
แห่งนี้ และเลือกวันฉลองนักบุญคามิลโลผูต้ งั ้ คณะ
ซึ่งยังอยู่ในบรรยากาศของสัปดาห์ Laudato si เปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการด้วยการถวาย
มิสซา และ พิธเี สกสวนเกษตรอินทรียด์ งั กล่าว โดย คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ อธิการเจ้าคณะ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2020 วันฉลองนักบุญคามิลโล
ทางคณะคามิ ลเลียน ขอขอบคุณท่านผูม้ นี ้าใจทุกท่าน ทีช่ ว่ ยสนับสนุนทัง้ ในเรือ่ งของ
องค์ความรู้ การจัดการ และสนับสนุนสิง่ ต่างๆ ทาให้พน้ื ทีเ่ ล็กๆ แห่งนี้กลายเป็นพืน้ ทีส่ เี ขียว เป็นสถานทีแ่ ห่งการเรียนรู้ และ
สุขภาพของเด็กพิการ และบุคคลทัวไป
่ ...
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คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ (แผนกสุขภาพอนามัย) ภายใต้ คาริตสั ไทยแลนด์
ร่วมกับ คณะกรรมการฝา่ ยสังคม คณะนักบวชคามิลเลียนประเทศไทย ร่วมมือจัดการอบรม“โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ พีเ่ ลีย้ งที่
ดูแลเด็กทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ HIV/AIDS” (Training for Care giver on Influence Factors for the Development of People
living with HIV/AIDS) ระหว่าง วันจันทร์ท่ี 2 ถึง วันพฤหัสบดีท่ี 5 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง
โดยทีมวิทยากร อาจารย์ลออ สิงหโชติสขุ แพทย์ และทีมงานจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผูเ้ ข้าร่วมรับการอบรมมาจากหน่วยงานต่างๆ ทีด่ าเนินงานภายใต้เครือข่ายคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ ส่งเสริมงานเอดส์
ร่วม 20 องค์กร ซึ่งส่วนใหญ่ดาเนินการโดยคณะนักบวชต่างๆ นอกจากนี้กม็ หี น่วยงานทีด่ ูแลเด็กและเยาวชนในเครือข่าย
คาทอลิก เช่น บ้านอบรม สถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ส่งนักบวชและเจ้าหน้าทีเ่ ข้าร่วมรับการอบรมด้วยเช่นกัน
การอบรมในครัง้ นี้ ใช้เวลาอบรมสามวันครึง่ โดยวันแรกภาคเช้านอกจากพิธเี ปิดโดย คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ผูอ้ านวยการ
แผนกสุขภาพอนามัย ภายใต้คาริตสั ไทยแลนด์ แล้ว ทางวิทยากรได้เริม่ กิจกรรมละลายพฤติกรรมและภูเขาน้าแข็ง (Iceberg)
เนื่องจากผูเ้ ข้ารับการอบรมมาจากหลากหลายพืน้ ที่ หลากหลายบริบท เพือ่ ให้สามารถร่วมรับการอบรมร่วมกันได้อย่างอิสระ
นอกนี้ยงั ร่วมกิจกรรมความคาดหวังของผูเ้ ข้ารับการอบรม และอบรมการทาสมาธิ เพือ่ ปล่อยใจให้วา่ งพร้อมจะรับสิง่ ใหม่ๆเข้าไป
ภาคบ่ายของวันแรกเป็นโฟกัสกลับ แนะนาตัวเอง การทางานปญั หาทีพ่ บ ฯลฯ เพื่อรูจ้ กั กันมากขึน้ และมีการบรรยายสรุป
เรื่อง+ ธรรมชาติของเด็ก + ธรรมชาติของวัยรุ่น + ธรรมชาติของเด็กและวัยรุ่นทีม่ คี วามผิดปกติและพิการทางกาย จิตและสังคม
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วันทีส่ องของการสัมมนา.. วิทยากรทบทวนความรูก้ จิ กรรมของวันทีผ่ า่ นมา เพื่อบรรดาผูร้ บั การอบรมจะสามารถต่อ
หัวข้อประจาวันทีส่ อง ซึ่งเป็นเนื้อหาหลัก คือ พัฒนาการเด็กและวัยรุ่น โดยวิทยากรได้บรรยายให้ผรู้ บั การอบรมได้เรียนรูถ้ งึ
พัฒนาการด้านต่างๆ ของวัยทารก วัยเด็ก และวัยรุ่น ทัง้ พัฒนาการทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจ อย่างละเอียดเพื่อ
ผูร้ บั การอบรมจะเข้าใจการเปลีย่ นแปลงต่างๆของทารก เด็กและวัยรุ่น รวมถึงทฤษฎีเรือ่ งจิตวิทยา พัฒนาการแนวความคิด
ของนักจิตวิทยาต่างๆ ทีส่ งั คมยอมรับและนามาอ้างอิงได้ เช่น
+ ทฤษฎีพฒ
ั นาการทางบุคลิกภาพตามแนวคิดของ Erikson
ซึ่งแบ่งพัฒนาการด้านจิตสังคมของบุคคล เป็น 8 ขันตอน
้
+ ทฤษฎีพฒ
ั นาการทางความคิดของเพียเจท์ (Jean Piaget)
Coonitive Theories

+ ทฤษฎีพฒ
ั นาการทางจริยธรรของโคลเบอร์ก
+ ทฤษฎีจติ วิเคราะห์ของ “ฟรอยด์” (Psychoanalytic Theory)
+ ทฤษฎีลาดับขัน้ ตามความต้องการของมาสโลว์ เป็นต้น
ทางวิทยากรได้อธิบายสาระสาคัญตามแนวความคิดของ
ทฤษฎีพฒ
ั นาการต่างๆ เพือ่ ผูร้ บั การอบรมจะได้มคี วามเข้าใจการพัฒนาการของเด็กและเยาวชนได้มากขึน้
ทางวิทยากรได้ให้กจิ กรรมบทบาทสมมุตขิ อง Case study หลากหลายรูปแบบ
เพื่อเป็นการฝึกผูร้ บั การอบรมไปใช้กบั สถานการณ์จริงในสถานสงเคราะห์
แต่ละแห่ง ทีผ่ รู้ บั การอบรมรับผิดชอบอยู่
ในวันทีส่ ามของการอบรม วิทยากรเน้นไปในเรือ่ งการให้คาปรึกษาเด็กและ
วัยรุ่นทีม่ คี วามผิดปกติและพิการ มีการแบ่งกลุม่ ฝึกปฏิบตั แิ ละบทบาทสมมุติ
ต่อการให้คาปรึกษาเรื่องประเด็นต่างๆ การให้คาปรึกษาเรือ่ งธรรมชาติและ
ความเปลีย่ นแปลงทางอารมณ์ สังคม จิตใจ และความต้องการของเด็กและ
วัยรุ่นฯ การให้คาปรึกษาเรื่องเพศ และความต้องการของเด็กวัยรุ่นทีม่ ี
ความผิดปกติ และพิการ การให้คาปรึกษาปญั หาสุขภาพ ครอบครัว สังคม
และสิง่ แวดล้อมของเด็กและวัยรุ่นทีม่ คี วามผิดปกติและพิการ เป็นต้น
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ในวันสุดท้ายของการอบรม ท่านวิทยากรได้สรุปรวบยอด
ภาพรวมของปญั หา อุปสรรค จุดอ่อน จุดแข็ง และโอกาส
พัฒนาในการดูแลทางสังคม อารมณ์ จิตใจ และพัฒนาการ
ของเด็กและวัยรุ่น ทีพ่ กิ ารทางกาย จิต อารมณ์ และสังคม
ทีส่ ุดมีการ Focus group ปญั หาเด็กและวัยรุ่น โดยแบ่งกลุ่มแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละถอดบทเรียน
การอบรมจบลงด้วยการมอบใบวุฒบิ ตั รแก่ผเู้ ข้ารับการอบรมทีผ่ า่ นเกณฑ์
ท่านสามารถติดตามข่าวของ คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ ส่งเสริมงานเอดส์ (แผนกสุขภาพอนามัย) ในกรรมาธิการ
ฝา่ ยสังคม (คาริตสั ไทยแลนด์) สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้ทาง www.healthpastoral.com /
Facebook : แผนกสุขภาพอนามัย และสามารถสนับสนุ นกิจกรรมของคณะอนุ กรรมการคาทอลิกส่งเสริมงานเอดส์ ได้ท่ี
บัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาทองหล่อ เลขที่บญ
ั ชี 255-122-0899 พร้อมส่งเอกสารการโอนเงินมาที่
สานักงานแฟกซ์ 02 681 5857 และในเวลาเดียวกัน ขอขอบพระคุณทุกท่านทีส่ นับสนุนงานของ
ปฏิทนิ กิจกรรม
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ ส่งเสริมงานเอดส์ ด้วยดีเสมอมา ....
> ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ กแห่งประเทศไทย :
วันเสาร์ที่ 8 สิ งหาคม 2020 : ประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครังที
้ ่ 3/2020 (VDO ออนไลน์)
> คณะอนุกรรมการคาทอลิ กเพื่อผูส้ งู อายุ :
วันพุธที่ 23 - วันพฤหัสดีที่ 24 กันยายน 2020 : โครงการสัมมนาและฟื้นฟูจติ ใจคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ ผูส้ ูงอายุ
เรื่อง“การดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมเพื่อไตร่ตรองและลงมือปฏิบตั ”ิ ตามแนวทางของพระสมณสาส์นเลาดาโต ซี และ
พระประสงค์ของ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 23 กันยายน 2020 : ประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ ูงอายุ ครัง้ ที่ 4/2020 ณ ห้องประชุมใหญ่
ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
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กิจกรรมคณะอนุกรรมการส่งเสริมงานเอดส์
บ้านมิ ตราทร (มูลนิ ธิอบุ ลรัตน์ ในพระบรมราชิ นูปถัมภ์) จัดกิจกรรมภายใต้
โครงการ “สร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันทางใจ ป้องกันภาวะหมดไฟ และสร้างแรงจูงใจ
แก่ผทู้ างานเพื่อสังคม” ระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2020 ณ ริมดอยรีสอร์ท
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยมีวตั ถุประสงค์ : เพื่อ
ผูท้ ท่ี างานเพื่อสังคมจะได้มคี วามยืดหยุ่น มีกาลังใจ
มีแรงจูงใจ เห็นคุณค่าในตัวเอง สามารถช่วยเหลือ
และพัฒนาศักยภาพในการดูแลผูท้ อ่ี ยู่ในภาวะ
ยากลาบากทัง้ ในสถานสงเคราะห์ และในชุมชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รบั เกียรติจาก
คุณพ่อภควี เส็งเจริญ และ อาจารย์วรี ะพงศ์ ทวีศกั ดิ ์ เป็นวิทยากร ให้ความรูด้ งั กล่าว
มีกลุ่มเป้าหมาย คือ 1. บุคลากรบ้านมิตราทร
และโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ จานวน 30 คน
2. อสม. จิตอาสา ในชุมชนตาบลเชียงดาว
และประชาชนทีส่ นใจ จานวน 40 คน
โครงการนี้ได้รบั การสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิน่ หรือพืน้ ทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลเชียงดาว ...

บ้านมิตราทร

มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล
มูลนิ ธิ ส่งเสริ มการพัฒนาบุคคล ( ศูนย์เมอร์ซ่ี ) ดาเนินกิจกรรม :1. จัดกิจกรรมพลังใจเมอร์ซ่ี (วันที่ 28 มิถุนายน 2020)
หัวข้อกิจกรรม “ ถอดรหัสสุขภาพ Health Care ” เรียนรูเ้ รื่อง
โคโรน่าไวรัส (Covid -19), แหล่งทีม่ าของเชือ้ และการติดต่อ,
การป้องกัน ควบคุม รักษา การเว้นระยะห่างทางสังคม, การดูแล
สุขภาพและการป้องกันตนเอง
2. มูลนิธสิ ่งเสริมการพัฒนาบุคคล ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์
ร่วมวางแผนแนวนโยบายช่วยเหลือ ดูแลประชากรเด็ก
ภาวะเปราะบางทีอ่ ยู่ในความดูแลของมูลนิธฯิ เช่น เด็กเร่ร่อน
ทุนการศึกษา เอชไอวี ฯลฯ
3. เจ้าหน้าทีท่ มี เยีย่ มบ้าน มูลนิธสิ ่งเสริมการพัฒนาบุคคล
เยีย่ มสมาชิกตามบ้านทีอ่ ยู่ในชุมชนเพื่อติดตามสุขภาพ พร้อมมอบของยังชีพให้สมาชิก...

กลุ่มสร้างเพื่อน สร้างพลัง รักกางเขนแห่งท่าแร่
ออกเยีย่ มชุมชนกุสุมาลย์และท่าแร่สกลนคร

ศูนย์คามิ ลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง

ศูนย์คามิ ลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง
เข้าร่วมอบรม MOU / อบรม HIV/AIDS /
STD กับสถานคุม้ ครองเด็กระยอง

ออกเยี่ยมผูอ้ พยพ ผู้ลี้ภยั Asylum Seeker
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ กแห่งประเทศไทย
ร่วมกับ CARITAS THAILAND (คาริตสั ไทยแลนด์)
จัดหน่วยทีมแพทย์
พยาบาล อาสาสมัครชาวปากีสถาน เพือ่ ให้บริการช่วยเหลือแรงงานอพยพ เด็ก สตรี ผูล้ ภ้ี ยั
Asylum seeker ผูย้ ากไร้ ในเขตชุมชนต่างๆ เพื่อให้ได้รบ
ั การดูแลเอาใจใส่ดา้ นสุขภาพ และ รับยาสามัญประจาบ้าน
เพื่อใช้ในการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นฯลฯ ระหว่าง เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2020 ออกเยีย่ มและให้การศึกษามากกว่า
20 ครัง้ และ สามารถดูแลสุขภาพ และสุขภาวะส่วนตัวได้ระดับหนึ่ง..>
CAMILLIAN DISASTER SERVICE INTERNATIONAL ( CADIS)
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"โครงการปันน้าใจ บ้านสุขใจ ไทยช่วยกัน"
"โครงการปนั น้ าใจ บ้านสุขใจ ไทยช่วยกัน" เกิดจาก....
1. โครงการออกเยีย่ มชุมชน Home Care ของบ้านผูส้ ูงอายุราชสีมา
2. ด้วยความตัง้ ใจหลังจากจบโครงการประจาปี..จะเลือกผูร้ บั สงเคราะห์ในโครงการ..
ซ่อม/จัดสร้างบ้าน.มอบให้คนจนทีเ่ ห็นสมควร
3. ทางทีมเยีย่ มเห็นพร้องว่า คุณตาดี ดาวกลาง อยู่ท่ี อ.โคกสูง..จน และบ้านทรุดโทรมกว่าทุกคน
4. จึงได้สอบถามคุณตาดีและเจ้าของทีด่ นิ .หลังเห็นพร้อง.วันที่ 16 พฤษภาคม 2020 จึงเริม่ ดาเนินการโดยการทาโครงการ
ปนั น้ าใจจากจิตศรัทธาทัวไป/การก่
่
อสร้างด้วยงบประมาณตัง้ ไว้หา้ หมืน่ ต้นๆ 5.พร้อมความตัง้ ใจคิดถึงผูอ้ น่ื /มอบเป็นของขวัญ
วันคล้ายวันเกิด คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา (7 มิถุนายน) เพื่อคนจน....
" “ วันเสก-มอบบ้าน “ วันอาทิตย์ท่ี 7 มิถุนายน 2020 โดย คุณพ่อวิโรจน์ / ทีมเยีย่ มฯ
คุณกาญจนา นพแก้ว ร่วมกับ คุณพ่อจิโอวานนี คอนตาริน (คุณพ่อยอห์น) อธิการบ้านราชสีมา
เซอร์สมศรี สุเมธ-หมูค่ ณะเซอร์โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ / เจ้าหน้าทีร่ พ./พนักงานบ้านราชสีมา /
ร่วมจิตศรัทธา/ เจ้าของทีด่ นิ -ผูช้ ว่ ยผูใ้ หญ่บา้ นเกรา และ คุณตาดี ดาวกลาง ผูร้ บั สงเคราะห์รับมอบบ้าน..ร่วมมอบรวม 23 คน.. ปิดด้วยอาหารเทีย่ ง (กล่อง) กับคนจน..ทีมเยีย่ มชุมชน
ร่วมสานึกและขอบพระคุณ..คุณพ่อยอห์น/หมู่คณะเซอร์โรงพยาบาล + ทุนสนับสนุน/รพ.เซนต์เมรี่
-ไม้เก่า + อุปกรณ์ฯของใช้ฯ/ร่วมจิตศรัทธาปนั น้ าใจ-ทุนสนับสนุนทุกท่าน..สร้างความดีแก่คนจน
ร่วมกัน จึงขอยกความดีน้กี บั ทุกท่าน.. ขอแม่พระองค์อุปถัมภ์ผปู้ ว่ ย-ท่านนักบุญคามิลโล..เพื่อ
สุขภาพดี - ทาดีต่อไป.. อนึง่ .วันที่ 8 มิถุนายน 2020 คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ อธิการเจ้าคณะ
นักบวชคามิลเลียน ได้ไปเยีย่ มชมบ้านสุขใจ-สนทนากับ คุณตาดี ดาวกลาง ..... ขอขอบคุณทีม
เยีย่ มชุมชน..คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา คุณกาณจนา นพแก้ว คุณธนันท์ฉาย สวิตต์นนั ตชัย คุณวันทนา เอ้าเจริญ ...

บ้านผู้สงู อายุราชสีมา

โดยฝา่ ยงานอภิบาลและศาสนสัมพันธ์ จัดสัปดาห์นกั บุญคามิลโล
โอกาสฉลองนักบุญคามิลโล 14 กรกฎาคม องค์อุปถัมภ์ผปู้ ว่ ย
ระหว่างวันที่ 10 - 15 กรกฎาคม 2020
กิจกรรม 1. พิธเี ปิดซุม้ /ศาสนกิจ ตรีวาร (10 กรกฎาคม)
2. อบรมพนักงาน บรรยายจิตตารมณ์นกั บุญคามิลโล โดย
คุณพ่อยอห์น คอนตาริน 3. มอบรางวัลระบายสีภาพ
นักบุญคามิลโลของผูส้ งู อายุ..รางวัลวาดภาพ นักบุญกับการรับใช้ผปู้ ว่ ยของพนักงาน
4. ถวายช่อดอกไม้ 5. สังสรรค์ดว้ ยอาหารว่าง..
ทุกคนเปี่ยมด้วยพระพร และขอพรเพื่อสุขภาพดี
ผ่านทางท่านนักบุญคามิลโล ช่วยวิงวอนเทอญ...
นอกนัน้ จัดฉลองนักบุญ /ฉลองภายในวันอาทิตย์
(12 กรกฏาคม) เวลา 09.30 น. จบพิธที มี อภิบาลออกเยีย่ มและอวยพร + มอบเซต
ของขวัญแด่ผสู้ งู อายุ-พนักงานทุกคน.ในวันปิด (15 กรกฎาคม) เวลา 14.30-15.30 น.
จัด “ ยามบ่าย เติมสุข " ให้ผสู้ ูงอายุ คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา กล่าวปิดสัปดาห์
นักบุญคามิลโล-อวยพร.. ฝา่ ยอภิบาล มอบขวัญถุงก่อนร่าลากัน...

กิจกรรมเวชบุคคลระดับสังฆมณฑล
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ กสังฆมณฑลเชียงราย นาโดย คุณพ่อเอกชัย ผลวารินทร์
จิตตาธิการเวชบุคคลฯสังฆมณฑลเชียงราย กลุม่ จิตอาสาเวชบุคคลฯ จัดกิจกรรมฯ :เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ค.ศ.2020 วัดนักบุญคามิลโล ศรีวเิ ชียร เชียงราย จัดฉลองโอกาสวันเกิดนักบุญยอห์น บัปติส
โดยมี เจ้าอาวาสวัดนักบุญคามิลโล ศรีวเิ ชียร ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาสอาสนวิหารแม่พระบังเกิด เชียงราย และตัวแทนสัตบุรุษของ
ทัง้ สองวัด นาอาหารและสิง่ จาเป็นในการดารงชีวติ ไปบริจาคให้กบั ผูย้ ากจนและ
ต้องการความช่วยเหลือ คริสตชนต้องนาผูอ้ ่นื มาพบแสงสว่างแท้และเดินบนหนทาง
ถูกต้องชอบธรรม อีกทัง้ ตระหนักในความต่าต้อยของตน “พระองค์จะต้องทรง
ยิง่ ใหญ่ขน้ึ ส่วนข้าพเจ้าจะต้องด้อยลง” (ยน 3:30) ศิษย์พระคริสต์ได้รบั การเรียกให้
เป็นผูเ้ ทศน์สอน ชีบ้ อก และนาทุกคนให้มารูจ้ กั พระเยซูเจ้า ชีวติ ของเราทัง้ แบบ
ส่วนตัว และหมู่คณะต้องนาสารของพระเยซูเจ้าไปสู่ผอู้ ่นื ช่วยพวกเขาให้มารูจ้ กั
และมีประสบการณ์ความรักของพระองค์ ผ่านทางแบบอย่างชีวติ ดีงามของเรา ....
ซิสเตอร์คณะภคินีผรู้ บั ใช้คนปว่ ยแห่งนักบุญคามิลโล ได้เริม่ งานพันธกิจ
แห่งการรับใช้ ช่วยเหลือผูป้ ว่ ยอีกครัง้ หลัง
จาก 2 เดือนทีห่ ยุดจากการระบาดของการติด
เชือ้ โควิด-19 และใกล้หมู่บา้ นงาวมีผตู้ ดิ เชือ้ โควิด-19 นี้ 4 คน ช่วงนี้ ภคินคี ามิลเลียน
ได้ออกไปเยีย่ มเยียนผูป้ ว่ ย ผูส้ ูงอายุ และผูพ้ กิ ารตาม
ปกติ พวกเขาดีใจทีไ่ ด้พบกัน และได้มโี อกาสเยีย่ มและ
แสดงความยินดีกบั คุณแม่ของซิสเตอร์ศริ พิ ร ทีท่ าการ
ฉลอง 25 ปีแห่งชีวติ นักบวชคณะภคินีแพร่ธรรมแห่ง
พระนางมารียผ์ ปู้ ฏิสนธินิรมล (คณะแม่ปอน) ณ
วัดนักบุญปาตริก ปา่ ตึง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ..

สังฆมณฑลเชียงราย
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ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ กแห่งประเทศไทย ร่วมกับ
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ กสังฆมณฑลเชียงราย
ระหว่างวันศุกร์ท่ี 23 - วันอาทิตย์ท่ี 25 ตุลาคม 2020
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงราย ขอเรียนเชิญ
สมาชิกเวชบุคคลคาทอลิกและผูท้ ท่ี างานด้านสุขภาพอนามัย
เข้าร่วมฟื้นฟูจติ ใจเวชบุคคลฯ กาหนดการในวันแรกเริม่ ใน
ช่วงบ่ายสามโมง จัดให้กลุม่ เวชบุคคลทีเ่ ดินทางมาร่วมงานฯได้
ออกหน่วยตรวจสุขภาพให้กบั ประชาชน ณ วัดนักบุญแคธริน
ลาบูเร บ้านปา่ ซันหัวลาย / ลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่วมงาน ณ
อาสนวิหารแม่พระบังเกิด เชียงราย... จากนัน้ ช่วงเวลา 19.00 น. เข้าร่วมพิธบี ูชาขอบพระคุณเปิดการฟื้ นฟูจติ ใจ โดย
พระสังฆราช ยอแซฟ วุฒเิ ลิศ แห่ลอ้ ม และ นายแพทย์คานวณ อึง้ ชูศกั ดิ ์ ประธานชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ กล่าวรายงาน
วันที ่ 2 เริม่ งานฟื้ นฟูจติ ใจเวชบุคคลฯ ช่วงเช้า เริม่ เวลา 09.00 น. หัวข้อ “ เวชบุคคลปฏิบตั กิ จิ แห่งรัก รากฐานจากพระคัมภีร์ ”
โดย พระสังฆราช ยอแซฟ วุฒเิ ลิศ แห่ลอ้ ม + หัวข้อ New Charter for Health Care Workers โดย คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ
ช่วงบ่าย นวดกดจุดเท้าและการแพทย์ทางเลือกเพื่อการบาบัด โดย รศ.ดร.มณฑา เก่งการพานิช + ศึกษาดูงาน/เยีย่ ม และ
ร่วมพิธบี ูชาขอบพระคุณ ณ วัดนักบุญคามิลโล โดย คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ วันที ่ 3 ของการจัดงานฯ เริม่ เวลา 09.00 น.
จัดการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2020 ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ/ เวลา 11.30 น. พิธบี ูชาขอบพระคุณปิดการประชุมฯ
ณ ลักษวรรณ รีสอร์ต ..( หวังว่าจะได้รบั ความร่วมมือจากกลุม่ /สมาชิกเวชบุคคลคาทอลิกระดับสังฆมณฑลฯ )
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ กสังฆมณฑลนครสวรรค์ นาโดย
สังฆมณฑลนครสวรรค์ อาจารย์อรพิน แสงสว่าง ประธานเวชบุคคลฯสังฆมณฑลนครสวรรค์ ร่วมกับ
สมาชิก/กลุ่มจิตอาสาเวชบุคคลฯ จัดกิจกรรมเวชบุคคลในเขตสังฆมณฑลฯ
+ วันที่ 14 มิถุนายน 2020 ชมรมเวชบุคคลฯนครสวรรค์ นาโดย คุณพ่อศิรชิ าญ เอียงผาสุข
อุปสังฆราชสังฆมณฑลนครสวรรค์ จัดกิจกรรมแบ่งปนั ความรักเยียวยาโควิด-19 จัดมอบ
เครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง น้ามันพืช น้ ามันหอย น้ าปลา ซีอว้ิ ขาว เต้าเจีย้ ว
มาม่า น้ าตาลทรายแดง ขนมปงั น้ าดื่ม และไข่ไก่ แด่ผไู้ ด้รบั ผลกระทบ ผูป้ ว่ ยติดเตียง
ผูย้ ากไร้ ในเขตอาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์ 150 ครัวเรือน
นักเรียนโรงเรียนสร้างสุขผูส้ ูงวัยเทศบาลนครนครสวรรค์ 17 ราย ผูย้ ากไร้ในความรับผิดชอบของ
นักเรียนผูส้ งู วัย 13 ราย ผูป้ ว่ ยติดเตียงในชุมชนเทศบาลนครสวรรค์ 20 ราย นอกเขตเทศบาล 7 ราย
ผูป้ ว่ ยมะเร็ง 1 ราย รวม 208 ครัวเรือน โดยมีองค์กรร่วมจัดกิจกรรมได้แก่ สโมสรไลออนส์ ในจังหวัด
นครสวรรค์ โรงเรียนสร้างสุขผูส้ ูงวัย ราวงย้อนยุคอุทยานสวรรค์ ..
บราเดอร์ประภาส ศรีเจริญ อธิการโรงเรียนลาซาลโชติรวี มาเซอร์เอมีล่ี อธิการโรงเรียนเซนต์โยเซฟ
นครสวรรค์ และผูม้ เี กียรติ ร่วมแบ่งปนั ความรักอย่างมีความสุข ในวันดังกล่าว.. มีเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
เป็นตัวแทนชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ นาสิง่ ของทีไ่ ด้รบั ในกิจกรรม แบ่งปนั ความรักเยียวยาโควิด-19
ณ อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์ ไปมอบให้ผยู้ ากไร้ และผูป้ ว่ ยติดเตียงในเขตเทศบาลรวม 20 ครัวเรือน..เราได้ชว่ ยเหลือ
เพือ่ นมนุษย์ รวม 208 ครอบครัว ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ขอพระอวยพร...

สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์สงั คมพัฒนาสังฆมณฑลราชบุรี นาโดย คุณพ่อประสิทธิ ์ รุจริ ตั น์
ผูอ้ านวยการฝา่ ยสังคมและคณะ คุณหมอชัชชัย พูนสวัสดิ ์ คุณ Mary Anne Go
เภสัชกร จิตอาสาจากฟิ ลปิ ปินส์ นักศึกษาจาก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี กลุ่มเวชบุคคลฯ
และ กลุ่มสตรี ของสังฆมณฑลราชบุรี ร่วมกันจัด
ออกหน่วยแพทย์เคลือ่ นที่ ณ คริสตจักรเอเฟซัส
หมู่ 6 ต ตะนาวศรี สวนผึง้ จ.ราชบุรี มีชาวบ้านมารับบริการตรวจรักษา 27 ราย
พอกผงถ่านถอนพิษ 4 ราย กัวซาถอนพิษ 3 ราย รับยาถ่ายพยาธิ เด็กหญิง 37 ราย
เด็กชาย 40 ราย ผูใ้ หญ่ 22 ราย รับยาฆ่าเหา 5 ราย.. ภารกิจรักและเมตตา ...
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ ก
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
จัดประชุมคณะกรรมการชมรมเวชบุคคลฯ
ครัง้ ที่ 2/2020 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2020 นาโดย
คุณพ่อประดับสิน ด้วงทอง จิตตาธิการเวชบุคคลฯ
คุณนิภาพร บูรณะกิจ ประธาน และคณะกรรมการทุกท่าน
เพื่อรับทราบแผนปฏิบตั งิ านและแนวทางในการทางานร่วมกัน พร้อมกันนี้ ยังเป็นการเตรียม
ความพร้อมเพื่อร่วมในโอกาสพิธบี วชพระสงฆ์ใหม่ คุณพ่อดอมินิก ศุภวัฒน์ วงศ์มาแสน
ในวันเสาร์ท่ี 1 สิงหาคม 2020 การจัดเตรียม.ตามมาตรการป้องกัน ทีศ่ นู ย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยจัดให้มแี อลกอฮอล์เจลบริเวณจุดทางเข้างาน
ตลอดจนตามจุดต่างๆรอบบริเวณงาน และสารองหน้ากากอนามัยให้บริการ จัดให้มจี ุดคัดกรอง และตรวจวัดไข้ผเู้ ข้าร่วมงาน
หากตรวจพบผูท้ ม่ี อี ุณหภูมเิ กิน 37.5 องศา แนะนาให้ไปพบแพทย์ การประชุมครัง้ นี้ จึงเป็นโอกาสดีทพ่ี วกเราชาวเวชบุคคล
คาทอลิกสังฆมณฑลอุบลราชธานี ได้มาพบปะพูดคุยแลกเปลีย่ นกัน และจะมีการจัดเตรียมงานกันอีกครัง้ ณ ศูนย์อภิบาล
สังฆมณฑลอุบลราชธานี ...

สังฆมณฑลเชียงใหม่

สังฆมณฑลเชียงใหม่ ให้การช่วยเหลือ

แก่ผทู้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบจากโควิด-19 ทีป่ างช้าง
อาเภอแม่แตง ตังแต่
้ เดือนพฤษภาคม ถึง กรกฎาคม
รวมทัง้ หมด 3 ครัง้ การช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติท่ี
ได้รบั ผลกระทบจากวิกฤตโควิด -19 ของมิสซังเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2020 เป็นการจัดฯ ครัง้ ที่ 3 โดยมี
คุณพ่อ ซิสเตอร์ และเจ้าหน้าทีท่ ุกแผนก ช่วยกันขนของ
ขึน้ รถทีจ่ ะนาไปให้พน่ี ้องทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากโควิด-19
และช่วยกันจัดเตรียมของและเช็ครายชือ่ ชาวบ้าน ทีจ่ ะมา
รับของกับผูป้ ระสานงานของแต่ละพืน้ ที.่ .. จากนัน้
คุณพ่อศราวุธ แฮทู เลขาพระสังฆราชมิสซังเชียงใหม่ คุณพ่อศิรชิ ยั บุหงาสวรรค์ ผูอ้ านวยการ
ฝา่ ยงานแพร่ธรรม ได้ขอครูคาสอน (เปาโล พะเอ๊าะ) นาสวดภาวนาด้วยภาษาของเขาเอง
เพื่อขอบคุณพระเจ้า ขอบคุณผูม้ นี ้ าใจดีทช่ี ว่ ยเหลือพวกเรา.. คุณพ่อได้อวยพรชาวบ้าน พร้อมแจกน้ าเสกให้ครอบครัวละ
2 ขวด และนาถุงยังชีพให้กบั พีน่ ้องทัง้ 4 แห่งทีป่ างช้างแม่แตง แม่ตะมาน เมืองกึด๊ ปา่ ไม้แดงและปางช้างโชคชัย จานวน
120 ครอบครัว ...
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อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ขอเชิญร่วมโมทนาคุณพระเจ้า

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ กอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ ร่วมกับ ศูนย์สงั คมพัฒนา ท่าแร่ฯ
จัดกิจกรรม :- 1. วันที่ 12 - 13 มิถุนายน 2020 จิตอาสาเวชบุคคลฯเข้าร่วมอบรมหลักสูตร
"ผูใ้ ห้บริการปรึกษารายบุคคล และทางโทรศัพท์" (ออนไลน์) ณ ห้องประชุมตึกศูนย์อภิบาล
(อาหารว่าง/อาหารเทีย่ ง ค่าเดินทาง แผนกเวชบุคคลท่าแร่ฯ รับผิดชอบ) ..วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิม่ ทักษะให้กบั กลุม่ จิตอาสา 2. เพื่อช่วยเหลือผูท้ ุกข์ใจ ให้เขามีกาลังใจ
3. เพื่อพบปะพีน่ ้องกลุ่มจิตอาสาเวชบุคคลฯ ...การอบรมเริม่ เวลา 08.00 น.- 18.00 น.
วิทยากรให้ความรูท้ กั ษะ การให้คาปรึกษา แลกเปลีย่ นเรียนรู้
สถานการณ์สดๆ แสดงบทบาทผูใ้ ห้คาปรึกษาเป็นผูร้ บั คาปรึกษา
มีผเู้ ข้าร่วมทัง้ หมด 84 คน จัดแบ่งกลุ่มย่อย 10 กลุ่ม กลุ่มเวชบุคคล
ท่าแร่ฯ อยู่กลุม่ 2 มีสมาชิกเข้าร่วมฯ 9 คน
(สมาชิกแต่ละคนอยู่คนละสถานที่ เวลาเข้า
กลุ่มย่อยได้มกี ารฝึก/พูดทุกคน) ...
2. วันอาทิตย์ท่ี 5 กรกฎาคม 2020 ทีมงานระดับหมู่บา้ นทุก
หมู่บา้ นในพืน้ ที่ รพ.สต.บ้านช้างมิง่ ..ยังคงเข้มแข็งปฏิบตั งิ าน
จนเป็น New normal
วิถชี วี ติ ใหม่ ตรวจคัดกรองผูม้ าร่วมพิธบี ูชามิสซาทีโ่ บสถ์เป็นประจาทุกวันอาทิตย์ เพือ่
ความปลอดภัยจาก Covid-19 ทีส่ าคัญอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บา้ น จิตอาสา
และผูน้ าชุมชนทุกหมู่...
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คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ ูงอายุ
คณะอนุกรรมการคาทอลิ กเพื่อผูส้ งู อายุ (แผนกสุขภาพอนามัย)
ตามแผนปฏิบตั งิ านผูส้ ูงอายุคาทอลิกฯ ประจาปี 2020/2563 กาหนดการประชุม
คณะกรรมการดาเนินงานผูส้ ูงอายุ ครัง้ ที่ 2/2020 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 9 กรกฎาคม
2020 ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง (หลังเลื่อนการประชุมเนื่องจาก
สถานการณ์โควิด-19) นาโดย คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ผูช้ ว่ ยกรรมาธิการฝา่ ยสังคม/
ผูอ้ านวยการแผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการฯ
และคณะกรรมการผูส้ ูงอายุฯ ทีป่ ระชุมได้ร่วมสวดภาวนาฉลองครบรอบ 5 ปีของสมณสาส์น
เลาดาโต ซี และจากการฟงั คลิปแบ่งปนั โดย บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รตั น์ ประมุข
แห่งสังฆมณฑลเชียงใหม่ การตอบสนองต่อพระประสงค์ของ
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ตามพระสมณสาส์น
"LAUDATO SI" (ตลอดทัง้ ปี 24 พฤษภาคม 2020 – 2021) สรุปประเด็นจากทีป
่ ระชุมฯ :+ รับทราบผลการดาเนินงานผูส้ ูงอายุระดับเครือข่ายในช่วงทีผ่ า่ นมา (สืบเนื่องจากสถานการณ์
COVID-19) + พระศาสนจักรประกาศให้ปีน้เี ป็น "ปีพระวาจา" บทบาทของ
ชมรมผูส้ ูงอายุคาทอลิกซึ่งมีเครือข่ายทัวประเทศ
่
และมีศกั ยภาพสามารถพัฒนา "การนา" เพือ่ ให้พระวาจา
พระเจ้าเป็นจริง ในเรื่องการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมตามแนวทางของพระสมณสาส์นเลาดาโต ซี เริม่ จาก
ทีบ่ า้ นในครอบครัว และการมีส่วนร่วมในชุมชน และนาเสนอให้ คณะอนุกรรมการฯจัดทาโครงการสัมมนา
และเข้าเงียบ เพื่อไตร่ตรองสมณสาส์น ( Laudato Si ) และแอมะซอน ( Querida Amazonia ) และลงมือ
ปฏิบตั เิ รื่องนี้เป็นพิเศษใน วันที่ 23 - 24 กันยายน 2020 ซึ่งทีป่ ระชุมมีมติเห็นด้วย และจะเชิญแกนนา
ผูส้ ูงอายุสงั ฆมณฑลละ 2 - 3 คน เข้าร่วมโครงการต่อไป + การเตรียมจัดโครงการสัมมนาและประชุมใหญ่
สามัญประจาปี 2020 ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน 2020 ขอให้ทุกเครือข่ายได้มสี ่วนร่วมในการ
นาเสนอหัวข้อ ประเด็นและวิทยากรในการสัมมนา โดยรวบรวมความคิดเห็นส่งมาให้คณะอนุกรรมการฯ
พิจารณาเพื่อสรุปและดาเนินการต่อไป + โครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผูส้ ูงอายุ (เงินออมวันละบาท) ประจาปี 2020 งวดที่ 1
(ต.ค.-ธ.ค.62) และ งวดที่ 2 (ม.ค.-เม.ย.63) เมื่อรวบรวมเงินครบทัง้ หมดแล้ว จะจัดสรรออกเป็น 3 ส่วน 30% เฉลีย่ คืนให้ทงั ้
11 สังฆมณฑลเป็นทุนดาเนินงาน 30% มอบให้คณะอนุกรรมการใช้ในการดาเนินงานของส่วนกลาง และ 40% เดิมจะจัดสรร
ให้แก่สงั ฆมณฑลทีร่ บั เป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมผูส้ ูงอายุระดับชาติ แต่ในปีน้เี นื่องจากมีการเลือ่ นออกไปก่อน ดังนัน้ จึงจะขอให้
คณะอนุกรรมการพิจารณาใช้เป็นงบประมาณในการจัดทาโครงการทีเ่ ป็นประโยชน์แก่ผสู้ ูงอายุโดยรวมต่อไป ...>>
ก.ค.)

สังฆมณฑลจันทบุรี
ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิ กสังฆมณฑลจันทบุรี นาโดย
คุณพ่อเศกสม กิจมงคล จิตตาภิบาลงานผูส้ งู อายุฯ คุณบุญไทย เอีย่ มสะอาด ประธาน
ชมรมผูส้ ูงอายุฯ คุณวันทนา เอ้าเจริญ ผูป้ ระสานงานฯ และคณะกรรมการผูส้ ูงอายุฯ
ระดับเขต ระดับวัด จัดกิจกรรมผูส้ ูงอายุในเขตวัดต่างๆ สังฆมณฑลจันทบุรี
1. วัดจันท์ + งานวันเกิดแม่พระ คณะกรรมการเขตรับสมัครผูส้ ูงอายุใหม่ ก่อนมิสชา
+ สมาชิก ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมประจาเดือน ร่วมพิธมี สิ ซา จบพิธรี บั เค้กวันเกิด
สังสรรค์เทศกาลวันปีใหม่ และมอบของขวัญแก่
สมาชิกผูส้ ูงวัย + คณะผูส้ ูงอายุวดั จันท์ไปแสวงบุญที่
วัดปะตง อ.สอยดาว ..
2. วัดศรีหฤทัย ขลุง เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม ทีผ่ า่ นมา
ทางชมรมร่วมกับทางวัด โดย คุณพ่อวัชรินทร์ สมานจิต
ได้นาข้าวสารไปแจกสมาชิกของชมรมทุกท่านๆ ...
3. วัดพระหฤทัยเยชูเจ้า ศรีราชา
+ จัดตรวจสุขภาพให้ผสู้ ูงวัย (18 พฤษภาคม 2520)
+ เยีย่ มผูป้ ว่ ยสูงอายุและลูกๆของผูส้ งู วัย ทีอ่ า่ วอุดม
(23 พฤษภาคม 2563) ... 4. วัดพนัสนิคม ประชุมพบปะทุกวันอาทิตย์ตน้ เดือน จัดออก
กาลังกายเพือ่ สุขภาพ หลังประชุมเยีย่ มเยียนเพื่อนสว.และผูป้ ว่ ยแบ่งปนั พระวาจา ...
5. วัดท่าใหม่ สมาชิกกลุ่มผูส้ ูงอายุวดั ท่าใหม่ ร่วมจัด
กิจกรรมงานผูส้ ูงอายุในเขตวัดอย่างต่อเนื่อง
6. วัดหัวไผ่ + จัดโครงการพัฒนาชมรมผูส้ ูงอายุวดั หัวไผ่
ออกเยีย่ มผูส้ งู อายุทม่ี ปี ญั หาสุขภาพ และการเคลื่อนไหว
+ จัดกิจกรรมชมรมผูส้ ูงอายุ วัดหัวไผ่ ครัง้ ที่ 4/2020
โดยปฏิบตั ติ ามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด.....
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อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกอภิบาลผู้สงู อายุอคั รสังฆมณฑลกรุงเทพ นาโดย
คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร ผูจ้ ดั การแผนกผูส้ ูงอายุอคั รสังฆมณฑลรุงเทพ
คุณวีรพงค์ ธาราศิลป์ ประธานชมรมผูส้ ูงอายุฯ
จัดประชุมคณะกรรมการผูส้ ูงอายุฯ ครัง้ ที่ 3/2020
เมื่อวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2020
ณ วัดนักบุญอันนา (ท่าจีน) สมุทรสาคร
การจัดประชุมฯครัง้ นี้ เพือ่ + รับทราบรายงาน
การจัดกิจกรรมและรับทราบความเคลื่อนไหวของ
แต่ละเขต + ติดตามโครงการจิตาอาสาช่วยงาน
ผูส้ ูงอายุระดับชาติ (เงินออมวันละบาท) และ กองทุนผูส้ ูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
+ ทีป่ ระชุมพิจารณายกเลิกการจัดงานชุมนุมผูส้ ูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ทีจ่ ะจัดขึน้
ในวันเสาร์ท่ี 19 กันยายน 2020 ทีว่ ดั เซนต์หลุยส์ สาธรใต้ เนื่องจากยังอยู่ในช่วงเฝ้าระวัง
จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 + เตรียมจัดงานสัมมนาประจาปี 2020/2563
คณะกรรมการคาทอลิกผูส้ ูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วันที่ 23 - 24 ตุลาคม 2020
หลังการประชุมฯ..คุณพ่อธนันชัย กิจมัคร ได้ร่วมอวยพรและมอบของทีร่ ะลึกให้กรรมการ ...
ทีม่ วี นั คล้ายวันเกิดในช่วงทีผ่ า่ นมาด้วย...
.

สังฆมณฑลราชบุรี

ชมรมผู้สงู อายุคาทอลิก
สังฆมณฑลราชบุรี

1. จัดกิจกรรม "พบชมรมผูส้ ูงอายุ" ผ่านไลฟ์สด
รายการเสริมศรัทธาของสังฆมณฑลราชบุรี
เมื่อวันอาทิตย์ท่ี 7 มิถุนายน 2020 นาโดย คุณพ่อประสิทธิ ์ รุจริ ตั น์ จิตตาธิการ
ชมรมผูส้ ูงอายุสงั ฆมณฑลราชบุรี อาจารย์เชษฐ ชาวนาแก้ว ประธานชมรมผูส้ ูงอายุฯ
และ อาจารย์ธญ
ั ญา ศิโรรัตน์ธญ
ั โชค ผูป้ ระสานงานชมรมผูส้ ูงอายุ
2. อาจารย์เชษฐ ชาวนาแก้ว ประธานชมรมผูส้ ูงอายุสงั ฆมณฑลราชบุรี และ
ตัวแทนคณะกรรมการออกเยีย่ มผูส้ ูงอายุแบ่งปนั ความสุข ...
อาจารย์นิยม อัยราน้อย (วัดราชบุร)ี เยีย่ มเยียนผูป้ ว่ ยฯ ในช่วงสถานการณ์
โรคโควิด-19 ระบาด (11 กรกฎาคม 2520) ...
3. ในวันเสาร์ท่ี 18 กรกฎาคม 2020 คุณพ่อประสิทธิ ์ รุจริ ตั น์ จิตตาธิการชมรมผูส้ ูงอายุ
สังฆมณฑลราชบุรี และ อาจารย์เชษฐ ชาวนาแก้ว ประธานชมรมูส้ งู อายุ
กาหนดจัดการประชุมดาเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนปฏิทนิ กิจกรรม
ชมรมผูส้ ูงอายุฯ ประจาปี 2020/2563 เพื่อประโยชน์ของผูส้ ูงอายุทงั ้ ด้าน
กายภาพ และจิตวิญญาณ หลังต้องพักมาระยะหนึ่งเพราะสถานการณ์
โรคโควิด-19 ยังต้องเฝ้าระวังการระบาด ...
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ประชาสัมพันธ์

