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5 ปี สมณสาส์นเลาดาโตซี และเปิดปีเลาดาโตซี ร่วมไตร่ตรองสมณลิขิตเตือนใจแอมะซอน

เครือข่ายคณะอนุกรรมการต่างๆภายใต้แผนกสุขภาพอนามัย
ใน คณะกรรมการคาทอลิก เพื่อการพัฒนาสังคม ร่วมมือกับ คณะกรรมการเพื่อผู้สูงอายุ , คณะกรรมการเอดส์ ,
และ คณะกรรมการ
คณะกรรมการเวชบุ
เวชบุคคลระดับสังฆมณฑล จัดโครงการรณรงค์ โอกาสครบรอบ 5 ปี สมณสาส์น LAUDATO SI’
และไตร่ตรองสมณลิขิตเตือนใจ “อะแมซอนที่รัก QUERIDA AMAZONIA”
ระหว่างวันพุธที่ 23 - วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน ค.ศ. 2020 ที่ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง
ในโครงการรณรงค์ดังกล่าว ประกอบไปด้วยกิจกรรมหลักๆ 2 กิจกรรม คือ ช่วงเช้าของวันพุธที่ 23 กันยายน ไตร่ตรอง
สมณสาส์น LAUDATO SI’ โดย พระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมรณรงค์ในครั้งนี้ด้วย
และ เป็นผู้นาการไตร่ตรองด้วยตนเอง ช่วยให้ผู้ร่วมรณรงค์ได้มีโอกาสกลับมามองปัญหาสภาพแวดล้อม ได้ทราบสาเหตุของ
ปัญหาสภาพแวดล้อมและตระหนักถึงความเชื่อมโยงกันของการใช้ทรัพยากรสิง่ สร้างโดยขาดจิตสานึก ก่อให้เกิดมลภาวะฯลฯ
วิสัยทัศน์
ประชากรของพระเจ้ามีสุขภาพกายใจสมบูรณ์
และร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันฉันพี่น้อง
เปี่ยมด้วยคุณธรรมในความรักของพระเจ้า

พันธกิจ
ส่งเสริมเวชบุคคล เครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่ายผู้ตดิ เชื้อให้
ได้รับการอภิบาล และอุทิศตนรับใช้ปวงชนด้านสุขภาพอนามัย
โดยเน้นผู้ยากไร้ ตามแบบอย่างพระเยซูเจ้า

จากนั้นในช่วงที่ 2 คุณ อัจฉรา สมแสงสรวง ผู้อานวยการแผนกยุติธรรมและสันติ
นาการไตร่ตรองสมณลิขิต “แอมะซอนที่รัก QUERIDA AMAZONIA”
โดยได้พูดถึงว่าทาไมจึงใช้ชื่อ แอมะซอนในภาษาไทย แต่ไม่ใช้ชื่อ อะเมซอน
อย่างที่เราคุ้นเคย ท่านวิทยากรยังได้กล่าวถึงที่มาของสมณลิขิตดังกล่าว
จากนั้น จึงนาไตร่ตรองลึกเข้าในเนื้อหาของสมณลิขิต
หลังจากอาหารเทีย่ ง บรรดาผู้เข้าร่วมรณรงค์
รวมตัวกัน ณ ท่าน้าริมคลองประเวศบุรีรมย์ ซึ่งอยู่
ติดกับ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง เพือ่ ร่วมกิจกรรมภาคปฏิบัติในการรณรงค์
รักษาโลก และดูแลสิ่งแวดล้อม โดยการจัดแบ่งผู้เข้าร่วมรณรงค์ ออกเป็นกลุ่มๆจานวน 6 กลุ่ม
มีการเปิดงานภาคปฏิบัติด้วยการตัดริบบิ้นเปิดกิจกรรม และปล่อยตัวกลุ่มต่างๆ ทั้ง 6 กลุ่ม ออกไปทากิจกรรม... การเปิดงาน
กิจกรรมภาคปฏิบัติได้รับเกียรติจาก พระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์,
ท่านรองผู้อานวยการเขต คุณสมมาตร ภัทรปรีชาการ, ดร.จอห์น สุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา
ผู้แทน ดร.ธีรรัตน์ สาเร็จวาณิชย์ ส.ส. เขตลาดกระบัง และ คุณพ่ออนุสรณ์ นิลเขต ร่วม
ตัดริบบิ้น ณ ซุ้มริมท่าน้า กิจกรรมรณรงค์เชิงนโยบายในการรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่ทาลาย
สิ่งแวดล้อม ด้วยการเก็บขยะพลาสติก โฟม และขยะอื่นๆ ตามลาคลองประเวศบุรีรมย์
และตามถนนหลวงแพ่ง รวมถึงการไปล้างห้องน้าสาธารณะ ณ วัดราชโกษา โดย
ผู้เข้าร่วมแบ่งเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้ คือ กลุ่มที่ 1 : นาโดย เซอร์อากาทา นงค์สวัสดิ์ และ
พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ สมาชิกทัง้ นักบวชและสัตบุรษุ คณะอนุกรรมการผูส้ งู อายุคาทอลิก ลงเรือท้องแบนใหญ่
ออกเก็บขยะตามลาคลองประเวศบุรีรมย์ไปทางด้านวัดแม่พระเมืองลูร์ด หัวตะเข้ ..
กลุ่มที่ 2 : นาโดย คุณพ่ออนุสรณ์ นิลเขต อธิการผู้อานวยการบ้านคามิลเลียนเพือ่ เด็กพิการ
และศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ร่วมด้วย ท่านรองผู้อานวยการเขตลาดกระบัง และ สมาชิก
คณะอนุกรรมการคาทอลิก ส่งเสริมงานเอดส์ ลงเรือสาปั้นใหญ่ ล่องไปตามลาคลองประเวศ
บุรีรมย์ มุ่งไปทาง ต.หลวงแพ่ง จ.ฉะเชิงเทรา เก็บขยะตามลาน้า เช่นกัน ..
กลุ่มที่ 3 : นาโดย คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ คุณพ่อภควี เส็งเจริญ จิตตาภิบาล
เวชบุคคลสังฆมณฑลราชบุรี และ เซอร์มกั ดาเลนา ดาวดี อธิการบ้านผูส้ งู อายุ ลาไทร ลงเรือยาวเก็บขยะในลาคลองตาสอน ..
กลุ่มที่ 4 : นาโดย คุณพ่อเอกชัย ผลวารินทร์ จิตตาภิบาลงานผู้สูงอายุ และเวชบุคคลสังฆมณฑลเชียงราย นาสมาชิกทั้ง
นักบวช และฆราวาส จากคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ คณะอนุกรรมการส่งเสริมงานเอดส์ และสมาชิกเวชบุคคล
คาทอลิก ออกเดินเก็บขยะตามริมถนนหลวงแพ่ง ออกมุง่ ไปทาง ต.หลวงแพ่ง จ.ฉะเชิงเทรา ได้ขยะพลาสติกจานวนมาก..
กลุ่มที่ 5 : นาโดย คุณพ่อภูรินทร์ ศรา วาปีโส จิตตาภิบาลบ้านพัก ผู้สงู อายุจันทบุรี ร่วมด้วย ซิสเตอร์ปราณี สิทธิ ประธาน
คณะอนุกรรมการคาทอลิกส่งเสริมงานเอดส์ นากลุ่มออกเก็บขยะตามริมถนนหลวงแพ่ง มุ่งหน้า เข้าสู่ตลาดหัวตะเข้ ได้ขยะ
พลาสติกฯลฯ จานวนมากเช่นเดียวกัน..
กลุ่มที่ 6 : นาโดย คุณพ่อสัมพันธ์ วาปีโส เซอร์โนแอลลา และซิสเตอร์ค ณะ
ต่างๆ นากลุ่มไปทาความสะอาด ห้องน้าสาธารณะ ณ บริเวณวัดราชโกษา
และบริเวณรอบๆ ....

หลังจากกลุ่มต่างๆ ทากิจกรรม และนาขยะพลาสติก โฟม ฯลฯ
กลุ่มต่างๆ สามารถเก็บขยะพลาสติกได้จานวนมาก ซึง่ ทางสานักงาน
เขตลาดกระบัง ได้ส่งรถกาจัดขยะคันใหญ่มารับขยะเพือ่ ไปดาเนินการ
กาจัดต่อไป
จากนัน้ สมาชิกกลุม่ ต่างๆ ได้มเี วลาแบ่งปันประสบการณ์การรณรงค์
ดังกล่าว ซึง่ มีขอ้ สรุปที่น่าสนใจคือ
1. การสร้างจิตสานึกในการรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อม
มีความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อชุมชน
2. ต้องเริ่มมีวินยั ในตนเองก่อน ให้ทุกคนเริม่ จากตนเอง ในการมี
วินัยในเรื่องการใช้ทรัพยากร ใช้ทรัพยากรเท่าที่จาเป็น ประหยัด
การทิ้งขยะอย่างเป็นที่ ตามที่ทางการจัดไว้ให้
3. กลุ่มผู้เข้าร่วมเหล่านีจ้ ะไปขยายการรณรงค์รักษ์โลก
รักสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ในระดับสังฆมณฑล และชุมชนต่อไป

งานรณรงค์จบลงด้วยการแจกต้นไม้ให้แก่ ผู้เข้าร่วมทุกคน โดยแจกต้นกฤษณา ไม้หอม และ
ต้นพยุง ไม้ยนื ต้น ทีม่ ีลายเนื้อไม้สวย นอกจากนี้ ยังมีการแจกเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว เมล็ดพันธุ์
พื้นบ้าน ที่เมื่อปลูกแล้วสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์เอาไว้ปลูกเองในรุ่นต่อๆ ไปได้
แผนกสุขภาพอนามัยฯ ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมจาก คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ คณะอนุ กรรมการ
คาทอลิกส่งเสริมงานเอดส์ คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย สมาชิกคณะนักบวช และชายหญิงทุกท่าน
ทีไ่ ด้รว่ มกันจัดงานรณรงค์ครั้งนี้สาเร็จไปได้ด้วยดี ...

หลังจาก.. การจัดกิจกรรมรณรงค์ Laudato si’
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ผู้ที่เคยเข้าร่วมในกิจกรรมใหญ่ที่ผ่านมา ได้ช่วยกันนาไป
จัดกิจกรรมต่อเนื่องทั้งปี เราจะได้เห็นว่า มีผลต่อสังคม ต่อโลกของเรา ขอให้ทาต่อเนือ่ ง
ทาจนเป็นลักษณะนิสัย นาเมล็ดพันธุ์แห่ง Laudato si’ ไปดาเนินการในชุมชนต่างๆ หรือ
ชุมชนที่ตนเองสังกัด .. ตัวอย่างในชุมชนที่เริ่มกิจกรรม Laudato si’
1) กลุ่มผู้สูงอายุสังฆมณฑลอุดรธานี นาเด็ก ๆ ร่วมกันทาความสะอาดซุม้ แม่พระของหมู่บ้าน
ทาความสะอาดบริเวณวัด ทุกคนร่วมใจเพือ่ รักษาไว้วิถีชุมชนคริสต์..
2) ซิสเตอร์อมั พร แสนเมือง และเด็กๆ ร่วมทาความสะอาดในชุมชนโคกแก้ว สกลนคร
และเพื่อถวายเกียรติแด่แม่พระ ..
3) สังฆมณฑลเชียงใหม่ ปฏิบัติ Laudato si’ จริงในหมู่บ้านผาขาว เชียงใหม่ กิจกรรมเริม่
จากเด็กๆเพื่อเด็กๆ ให้ได้ซมึ ซับและปฏิบัติในชีวิตจริงร่วมกับบิดามารดา รณรงค์การรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
บ้านส่วนรวมของเรา ไม่ทาลายสิ่งสร้างของพระ ร่วมกันรักษา เริ่มปฏิบัติตั้งแต่เด็กๆ ฝึกให้เกิดการตระหนักในการ
รักษาสิ่งแวดล้อม และรู้จักจัดการคัดแยกขยะให้ชุมชนน่าอยู่ ..

กิจกรรมครบรอบ 5 ปี.. สมณลิขิต.. Laudato Si’
ปลูกป่าชายเลน

กิจกรรมครบรอบ 5 ปี สมณลิขิต..Laudato Si’ จัดโดย 1. คณะนักบวชคามิลเลียน 2. บ้านพักผู้สูงอายุคามิลเลียน
จันทบุรี 3. คณะรักกางเขน ณ จันทบุรี 4. สามเณรเล็กคามิลเลียน ศรีราชา 5. จิตอาสาจากราชบุรี และกลุ่มองค์กรต่างๆ
สังฆมณฑลจันทบุรี ได้มาร่วมทากิจกรรมรักษ์โลก Laudato Si’
คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ได้ชี้แจงกิจกรรมพอสรุป คร่าวๆได้ดังนี้ :- 1) รวมพล ณ ท่าเรือวัดท่าแฉลบ/พร้อมลงเรือท่าเรือ
2) เวลา 08.45 น. จัดแบ่งลงเรือไปวัดคาทอลิก แหลมประดู่ ราว 15 นาที
3) เวลา 09.15 น. คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ผู้นากิจกรรม ชี้แจงกิจกรรม..ร่วมปลูกต้นโกงกาง/พิธีกรรมมิสซา..
ขอพรพระ. ตามพระประสงค์ของพระสันตะปาปา/ ถ่ายภาพหมู่และลงปลูกฯ ตามแนวเขตสะพานท่าน้า
4) เวลา10.45 .น. เสร็จสิ้นปลูกป่าชายเลน ล้างตัวและอาหารว่างพร้อมแบ่งปันสิ่งดีๆ..ภาพประทับใจ
5) ร่วมขอบคุณสภาภิบาลของวัด จัดพื้นที่และต้อนรับ 6) คุณพ่อไพรัช กล่าวขอบคุณ..ทางวัด และเป็นต้น คุณพ่อหนิง
คุณพ่อป๊อด และพนักงานของบ้านผู้สงู อายุ เป็นธุระ/ อานวยการต่างๆ 7) 11.30 น. ลงเรือกลับท่าแฉลบ 8) อาหารกลางวัน
ณ ร้านราตรี ท่าแฉลบ โดยคุณราตรีจัดอาหารต้อนรับอย่างอร่อย 9) คุณพ่อไพรัช กล่าวขอบคุณ คุณราตรีและครอบครัว /
ร่วมสวดภาวนา และคุณพ่อทุกท่านอวยพร... **อนึ่ง ภาพและประทับใจ**..ทุกคนได้ร่วมจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม/ สืบสาน
พระประสงค์ของพระสันตะปาปา/ พร้อมไปต่อยอดในหน่วยงานต่อไป...อาลาและแยกเดินทางกลับ...
...""อิ่มสุข อิ่มใจ" ...

คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ
ผู้ที่เป็นผู้นา จงทาหน้าที่ผู้นาด้วยความเอาใจใส่ (รม 12 : 8)
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ (แผนกสุขภาพอนามัย)
จากการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2020 ที่ผ่านมา ที่ประชุมฯ
กาหนดให้จดั ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3/2020 เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2020 ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง
(1 ต.ค.วันผู้สูงอายุสากล) นาโดย คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมาธิการฝ่ายสังคม สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกฯ
ผู้อานวยการแผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการฯ คณะกรรมการผู้สูงอายุฯ และ
ผู้แทนเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ 11 สังฆมณฑล เข้าร่วมประชุมฯ รวม 24 คน
สรุปสาระสาคัญการประชุมฯ :- 1. การนาความรู้และประสบการณ์จากโครงการรณรงค์
สมณสาส์นเลาดาโตซี ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลดีในพื้นที่ของสมาชิกเครือข่าย
2. ที่ประชุมได้แบ่งปันประสบการณ์ที่ได้เรียนรูจ้ ากการร่วมโครงการรณรงค์ โอกาส
ครบรอบ 5 ปีพระสมณสาส์นเลาดาโต ซี ในวันที่ 23 กันยายน 2563 และแนวทาง
ที่จะนาไปดาเนินการต่อยอดในพืน้ ที่ องค์กร/ชุมชนวัดของตนเอง โดยส่วนใหญ่เห็นว่า
การนาไปปฏิบัติให้เกิดผลดี ต้องเริ่มจากตนเองด้วยการมีจิตสานึกรักสิง่ แวดล้อม และลงมือทาเพื่อเป็นแบบอย่าง ชวนกันทา
และร่วมกันทากับสมาชิก หรือเครือข่าย เริ่มตั้งแต่ในบ้าน ชุมชนวัด ที่ทางาน สถานที่สาธารณะ ฯลฯ
3. การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้มีวินัย มีการจัดการขยะ ป้องกันการก่อมลภาวะ เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ลดละ
วัฒนธรรมการกินทิ้งกินขว้าง ปลูกต้นไม้เพิม่ พื้นทีส่ ีเขียว ร่วมมือสามัคคีกันในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสิ่งสร้างของ
พระเจ้า การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ/ศิษย์พระคริสต์เพือ่ ให้ผู้สูงวัยเป็นแกนนาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในบ้าน
ในชุมชน ฯลฯ รวมถึงการประกาศข่าวดีโดยใช้สื่อเทคโนโลยีเครื่องมือทีพ่ ระเจ้าประทานให้
4. รับทราบผลการดาเนินงานของเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลทั้ง 11 แห่ง
5. ยืนยันการจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 15 ในวันศุกร์ที่ 23 และ วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2021/2564
สังฆมณฑลจันทบุรี เป็นเจ้าภาพ จะมีการประชุมเตรียมความพร้อมอีกครั้งในเดือนมกราคม 2564 (กรณีที่สังฆมณฑลใด
มีความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้สงู อายุ และลูกกตัญญูตัวอย่างระดับชาติ ให้แจ้งส่วนกลางฯ

ที่ปประชุ
ระชุมฯ พิจารณาหัวข้อการจัดสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2020
ระหว่างวันอังคารที่ 24 - พฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2020 ได้มีมติร่วมกันกาหนด
หัวข้อ " ผู้สูงวัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาชุมชน " เป็นหัวข้อหลักในการจัด
สัมมนาฯ ซึ่งจะมีประเด็นเนือ้ หาที่น่าสนใจ เช่น เกษตรคนเมือง, ความมั่นคงทาง
อาหาร, สถานการณ์ผู้สูงวัยในสังคมปัจจุบัน , ผู้สูงวัยและบทบาทหน้าที่คริสตชน
5 ด้าน รวมถึงกิจกรรมรณรงค์รักสิ่งแวดล้อม โดยลงพื้นที่ในชุมชนใกล้เคียง
ในการประชุมใหญ่ประจาปี + ให้มีการนาเสนอผลการดาเนินงานที่ประสบ
ความสาเร็จของคณะอนุกรรมการ และ เครือข่ายทั้ง 11 สังฆมณฑล + การนาเสนอแผนงานปฏิทินกิจกรรมประจาปี 2021
ระดับชาติของคณะอนุกรรมการฯ ตามทิศทางแผนงานอภิบาลพระศาสนจักรคาทอลิกฯ ..

สรุปโดย : อาจารย์ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค

“หาโอกาสจะพบพระองค์” (อ่าน ลก. 99::7-9)
พระเยซูเจ้าทรงเตรียมพระอาณาจักรสวรรค์ไว้
สารับทุกคนที่เป็นศิษย์ติดตามพระองค์
แล้วเราจะติดตามพระองค์ได้อย่างไร ในเมือ่ เราจะไม่เคยเห็นหน้า หรือ
รู้จักพระเยซูเจ้ามาก่อน ในทุกๆวันเราติดตามพระองค์ ผ่านทางการอ่าน
การฟังพระวาจาของพระเจ้า และนาไปปฏิบัติตามด้วยความเชื่อในครอบครัว
บิดามารดา
ต้องเป็นผู้ที่เล่าถึงชีวิตของพระเยซูเจ้า
ถ่ายทอดความเชือ่ ให้แก่ลกู ๆได้ฟัง และปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้า ด้วยการ
อธิษฐานภาวนา การทาความดี การช่วยเหลือผูอ้ ื่น พระศาสนจักรผ่านกิจการกิจเมตตา
ต่างๆ เป็นต้น.. เยราร์ด วชิระ ชานาญฤทธิ์ ผูล้ ่วงลับ อดีตผู้ประสานงาน
ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก สังฆมณฑลอุดรธานี
ที่เราภาวนาอุทิศ ให้เป็นพิเศษในวันนี้
24 กันยายน 2563
ข้อคิดเตือนใจสรุปจากบทเทศน์ของ
คุณพ่อเอกชัย ผลวารินทร์
จิตตาภิบาลผู้สูงอายุ สังฆมณฑลเชียงราย
ณ วัดน้อยศูนย์อภิบาล คามิลเลียน ลาดกระบัง

งานวันผู้สูงอายุสากล ประจาปี 2563 (1 ตุลาคม 2563)
“ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสังคมสูงอายุ”
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ นาโดย คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธาน
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ ผู้สูงอายุ คุณธนันท์ฉาย สวิตต์นันตชัย และผู้แทนเครือข่ายผู้สูงอายุคาทอลิก รวม 28 คน .
จากผู้เข้าร่วมงานฯ 256 คน โดยมี อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ประธานพิธีเปิดงานฯ ร่วมด้วย ประธานผู้สูงอายุประเทศไทย
และประธานเครือข่ายพลังผูส้ ูงอายุ ในวันผู้สงู อายุสากล
ประจาปี 2563 จัดกิจกรรม.. + เวทีเสวนาเรือ่ ง
“ ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสังคมสูงอายุ ” + ฟังการบรรยายหัวข้อ
“ ชีวิต New normal หลัง Covid-19 ของผู้สูงอายุ ”
“ สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ สังคม New normal ”
+ การแสดงของผู้สูงอายุ : การสาธิตการออกกาลังกาย
ของผู้สูงอายุ จัดโดย เครือข่ายพลังผู้สูงวัย เมื่อ
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

ออกเยี่ยมผู้อพยพ ผู้ลี้ภัย Asylum Seeker
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมกับ CARITAS THAILAND
(คาริตัสไทยแลนด์) CAMILLIAN DISASTER SERVICE INTERNATIONAL ( CADIS)
จัดหน่วยแพทย์ พยาบาล อาสาสมัครชาวปากีสถาน เพือ่ ให้บริการช่วยเหลือแรงงานอพยพ ผู้ลี้ภัย Asylum seeker
เด็ก สตรี และผู้ยากไร้ ในเขตชุมชนต่างๆ เพือ่ ให้ได้รับการดูแลเอาใจใส่
ด้านสุขภาพ และ รับยาสามัญประจาบ้าน เพือ่ ใช้ในการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น ฯลฯ ระหว่างเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2020 ออกเยี่ยมและ
ให้การศึกษามากกว่า 50 ครั้ง และ
สามารถดูแลสุขภาพ และสุขภาวะ
ส่วนตัวได้ระดับหนึ่ง..>
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย :
วันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2020 : จัดฟื้นฟูจิตใจและประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2020/2563
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ณ ลักษณวรรณ รีสอร์ต อ.เมือง จ.เชียงราย
(ชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลเชียงราย เจ้าภาพจัดงานฯ)
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ :
วันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน 2020 : จัดสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2020 คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ ผู้สูงอายุ
ครั้งที่ 17 หัวข้อ “ผู้สูงวัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาชุมชน” ณ ห้องประชุมใหญ่
ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ

เครือข่ายชมรมผู้สงู อายุระดับสังฆมณฑล

แผนกอภิบาลผู้สูงอายุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ นาโดย คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร
ผู้จัดการแผนกผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลรุงเทพฯ คุณวีรพงค์ ธาราศิลป์ ประธานชมรมผู้สูงอายุฯ
ผู้ประสานงาน และกลุม่ ผู้สูงอายุระดับเขต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประชุมคณะกรรมการ
ผู้สูงอายุฯ ครั้งที่ 4/2020 เมือ่ วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2020 ณ วัดนักบุญอันนา (ท่าจีน)
จ.สมุทรสาคร เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 1) ร่วมโครงการรณรงค์โอกาสครบรอบ 5 ปี สมณสาส์น LAUDATO SI’ และ
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการผู้สูงอายุฯ ครั้งที่ 3/2020 ระหว่างวันที่ 23 - 24 กันยายน 2020 ณ ศูนย์คามิลเลียน ลาดกระบัง
2) เข้าร่วมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2020 ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 24 - 26
พฤศจิกายน 2020 3) จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุฯธันวาคม 2020 (ครั้งสุดท้ายของปี)
+ วันที่ 21 สิงหาคม 2020 ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 5
ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ ขอให้ส่งรายชื่อผู้สูงอายุที่มี
อายุ 80 ปีขึ้นไป ภายในเดือนสิงหาคม 2563 และติดตามกิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติงาน ฯลฯ + วันที่ 6 สิงหาคม 2020 ประชุม
คณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 1 เพื่อติดตามกิจกรรมในแต่ละเขตวัด ..
ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลอุดรธานี
นาโดย คุณแม่เซียนศรี บุญทรัพย์ ประธาน
ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลอุดรธานี คณะกรรมการผู้สูงอายุฯ ร่วมกิจกรรม
โครงการน้าพระทัยพระราชทาน ส่วนภูมิภาค
สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 ณ ณ
สถานสงเคราะห์เด็กชารนิลลี่ เฮาส์ อ.เมือง จ.หนองคาย
+ ครูวราภรณ์ ภูกงทอง ผู้ประสานงานชมรมผูส้ ูงอายุฯ ในนาม
แกนนาศาสนา ร่วมเป็นพิธีกรเรื่องการสืบสานวิถีวัฒนธรรม..

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

นาโดย คุณพ่อประเสริฐ สมงาม จิตตาภิบาลงานผู้สูงอายุ
คุณสุธิดา พรหมภักดี ประธานชมรมผู้สูงอายุฯ อาจารย์ชัยรัตน์ ศรีสุวรรณ ผู้ประสานงานชมรมฯ และ
คณะกรรมการงานผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2020
ณ อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล สุราษฎร์ธานี ...
-
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ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี นาโดย
คุณพ่อประสิทธิ์ รุจิรัตน์ จิตตาภิบาลงานผู้สูงอายุฯ
คุณพ่อปิยะศักดิ์ ว่องไว ผู้ช่วยจิตตาภิบาลงานผู้สูงอายุฯ
อาจารย์เชษฐ ชาวนาแก้ว ประธานชมรมผู้สูงอายุฯ เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ สังฆมณฑลราชบุรี
ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารเปาโล วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง
ร่วมด้วย คุณพ่อยอห์น ลิสซันดริน เจ้าอาวาส คุณพ่อสุเทพ ภูผา ที่ปรึกษาชมรม และ
คณะกรรมการ ซึ่งเป็นตัวแทนผู้สูงอายุจาก 18 วัด/กลุ่ม เข้าร่วม
ประชุมฯ เพื่อชี้แจ้งเรื่องการจัดทาจดหมายข่าว ปี 2563 จาก 3 ฉบับ เหลือเพียง 2 ฉบับต่อปี
เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ระบาด + ทบทวนปฏิทินกิจกรรมงานชมรมผู้สูงอายุ
ประจาปี 2563 และเรื่องอื่นๆ สาหรับวาระทีส่ าคัญในการประชุมฯ คือ การเลือกตั้งประธานชมรม
ผู้สูงอายุฯและคณะกรรมการชุดใหม่ แทนชุดเดิมที่ครบวาระ โดย คุณพ่อประสิทธิ์ รุจิรัตน์ จิตตาธิการชมรมฯ เป็น
ผู้ดาเนินการ ผลการเลือกตั้ง ที่ประชุมพร้อมใจกันออกเสียง แบบเปิดเผยยกมือให้ อาจารย์เชษฐ ชาวนาแก้ว เป็น
ประธานชมรมฯ วาระปี 2020 - 2023 ต่อเนื่องอีกวาระหนึง่ ...
โรงเรียนศิษย์พระคริสต์ ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี
จัดกิจกรรมหลักสูตร โรงเรียนศิษย์พระคริสต์ ครั้งที่ 2/2563
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 ณ วัดอัครเทวดามีคาแอล
ดอนกระเบื้อง โดย พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน
พิธีบูชาขอบพระคุณ การแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุฯ
ชุดใหม่ และพิธีเปิดปีการศึกษา โรงเรียนศิษย์พระคริสต์ คุณพ่อประสิทธิ์ รุจิรัตน์ จิตตาธิการชมรมฯ
คุณพ่อปิยะศักดิ์ ว่องไว ผู้ช่วยจิตตาธิการชมรมฯ อาจารย์เชษฐ ชาวนาแก้ว ประธานชมรมฯ กล่าว
ขอบคุณพระคุณเจ้า คณะที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหาร คณะซิสเตอร์
กรรมการผู้สูงอายุทุกท่าน ทุกวัด ทีไ่ ด้เสียสละเวลามาร่วมพิธมี ิสซา
การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และพิธีเปิดปีการศึกษาฯ รวมถึงคุณครูและ
เด็กๆนักขับร้องทุกคนที่ช่วยให้กิจกรรมในวันนีส้ าเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี
และเป็นที่ประทับใจในความเป็นหนึ่งเดียวกัน แม้จะต่างวัยต่างวัด
และต่างสถานะ ...

สังฆมณฑลราชบุรี

-
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ศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลอุบลราชธานี นาโดย คุณพ่อประดับสิน ด้วงทอง
ผู้อานวยการศูนย์สังคมพัฒนา คุณณรงค์ฤทธิ์ ด้วงทอง ผู้ประสานงานผู้สูงอายุ
สังฆมณฑลอุบลราชธานี และคณะกรรมการงานผู้สูงอายุฯ จัดกิจกรรมผู้สงู อายุในเขตพื้นทีส่ ังฆมณฑลอุบลราชธานี :+ วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ชมรมผู้สูงอายุวัดอัครเทวดาราฟาแอลบ้านบุ่งไหม จัดประชุมสมาชิกผู้สูงอายุ
เพื่อรับทราบระเบียบข้อบังคับชมรม คัดเลือกประธานชมรม และคณะกรรมการชมรม โดยมี
คุณพ่อสารอง คาศรี จิตตาธิการชมรมผู้สูงอายุ วัดอัครเทวดาราฟาแอล บ้านบุ่งไหม เข้าร่วมประชุมเพื่อ
ชี้แนะและให้ข้อคิดกับสมาชิกชมรม ณ ห้องประชุมวัดบ้านบุ่งไหม
+ วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการงานผู้สูงอายุสงั ฆมณฑลอุบลฯ เพื่อปรึกษาหารือในการ
จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุสังฆมณฑลฯ ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 โดยมี
คณะกรรมการผู้สูงอายุจากวัดในเขตตัวเมืองอุบลฯเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเล็ก
ศูนย์อภิบาลสังฆมณฑลฯ ต.บุ่งไหม อ.วารินชาราบ จ.อุบลฯ
+ วันที่ 22 สิงหาคม 2563 ชมรมผู้สูงอายุวัดโรมันคาทอลิก(อาสนวิหารแม่พระนิรมล
อุบล) จัดอบรมโครงการ "รักษาสุขภาพ เรียนรูส้ ังคม และพัฒนาอาชีพ” โดยมี
บิชอปฟิลิปบรรจง ไชยรา เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วย คุณจันทร์เพ็ญ ศิริกมลเสถียร
เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชานาญ จ.อุบล คุณพ่อประดับสิน ด้วงทอง ณ อาคาร
ชมรมผู้สูงอายุวัดโรมันคาทอลิก จ.อุบลฯ
+ วันที่ 24 สิงหาคม 2563 บราเดอร์ธีระชัย แสนโสม เป็น
ตัวแทนมอบเตียงนอนให้กับผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง
นอนเสือ่ ติดพืน้ ไม่สะดวกในการเปลี่ยนท่านอน ซึ่งทางชมรม
ผู้สูงอายุวัดอัครเทวดาราฟาแอลบ้านบุ่งไหม ได้เขียนจดหมายขอความอนุเคราะห์
มายังศูนย์สังคมพัฒนาฯ
+ วันที่ 30 สิงหาคม 2563 ชมรมผู้สูงอายุวัดนักบุญอันนาบ้านบัวท่า จัดประชุมเพือ่
รับรองระเบียบชมรม และจัดตั้งคณะกรรมการชมรม โดยมี คุณณรงค์ฤทธิ์ ด้วงทอง
ผู้ประสานงานผู้สูงอายุสงั ฆมณฑล เข้าร่วม ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดนักบุญอันนาบ้านบัวท่า จ.อุบลฯ
+ วันที่ 30 สิงหาคม 2563 ชมรมผู้สูงอายุวัดแม่พระฟาติมาบ้านนาคา จัดประชุม
ประจาเดือนเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชมรมและวางแผนงาน โดยมี คุณพ่อคาดี ทองมาก จิตตาธิการ
ชมรมฯเข้าร่วม ชี้แนะให้กาลังใจ ณ ห้องประชุมวัดแม่พระฟาติมาบ้านนาคา อ.เมือง จ.อุบลฯ
+ วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 คุณพ่อพิทักษ์ จันทรกาญจน์
คณะซิสเตอร์ และจิตอาสาวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด
บ้านเหล่า อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร ออกเยี่ยมให้กาลังใจ ส่งศีล
ให้กับผู้ป่วยผู้สูงอายุ
+ วันที่ 19 กันยายน 2563 ชมรมผู้สูงอายุวัดโรมันคาทอลิก
(อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ) จัดอบรมตามโครงการ
รักษาสุขภาพ เรียนรู้สงั คมและพัฒนาอาชีพ โดยมีวิทยากร
จากการศึกษานอกระบบ มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย
ทาวุ้น ซึ่งได้รับงบประมาณจาก พมจ.จังหวัดอุบลฯ ณ อาคารชมรมผู้สงู อายุ
วัดโรมันคาทอลิก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ...
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สังฆมณฑลอุบลราชธานี

-

+ วันที่ 23 กันยายน 2563 คุณถวิล อณาชัย คุณสังเวียน โสดา คุณแสวง บุญเลิศ คุณณรงค์ฤทธิ์ ด้วงทอง และ
บราเดอร์ธีระชัย แสนโสม เข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการรณรงค์ โอกาสครบรอบ 5 ปี สมณสาส์น “ Laudato si’ ”
ไตร่ตรองสมณลิขิตเตือนใจ "แอมะซอนที่รัก" โดยมี บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขเขตศาสนปกครอง
เชียงใหม่ และ คุณอัจฉรา สมแสงสรวง ผู้อานวยการแผนกยุตธิ รรมและสันติ เป็นวิทยากรบรรยาย
ให้ความรู้ ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
+ วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 คุณบุญนิธิ นามบุญ เจ้าหน้าที่
ศูนย์สังคมพัฒนาฯ คุณสาโรจน์ ประกอบกิจ ประธานชมรมเครือข่ายผู้สูงอายุ
สังฆมณฑลอุบลฯ และ คุณณรงค์ฤทธิ์ ด้วงทอง ผู้ประสานงาน ออกเยี่ยม
กลุ่ม / ชมรมผู้สูงอายุวัดนักบุญอันนาบ้านนาดูน เพือ่ พบปะพูดคุยประเด็น
แนวทางการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ อย่างเป็นทางการ โดยมี
คุณพ่อพิเชษฐ์ วงศ์อนันต์ จิตตาธิการชมรม และ กลุ่มผู้สูงอายุบ้านนาดูน
ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ วัดนักบุญเปาโลกลับใจ บ้านนาดูน อ.ลืออานาจ
จ.อานาจเจริญ ...

สังฆมณฑลนครราชสีมา
ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา
นาโดย คุณพ่อวีระศักดิ์ จันทรังษี จิตตาภิบาลผู้สูงอายุ
คุณวีระ ธาราสิงห์ ประธานชมรมฯ คุณนภชนก สุริยชัยกุล ร่วมด้วย คณะกรรมการผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลฯ จัดกิจกรรม :1) ในโอกาสครบรอบ 5 ปี พระสมณสาส์น “ Laudato Si’ ” ของสมเด็จพระสันตปาปาฟรังซิส
คุณพ่อวีระศักดิ์ จันทรังษี ผู้อานวยการศูนย์สงั คมพัฒนาฯ จิตตาภิบาลแผนกผู้สูงอายุสังฆมณฑล
นครราชสีมา ได้ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนา นครราชสีมา ลงพืน้ ที่เพือ่ รณรงค์ให้ผู้สูงอายุปลูกต้นไม้
โดยได้นาพันธ์ไม้ เช่น มะม่วง, มะพร้าว, มะขาม, ส้มโอ, ขนุน และผักสวนครัว เป็นต้น ไปมอบให้
ผู้สูงอายุปลูกที่วัด , บ้าน และพืน้ ที่ส่วนรวมของหมู่บ้าน และร่วมรักษาสิง่ แวดล้อม พร้อมทั้งได้มี
การบรรยายสรุป พระสมณสาส์น “Laudato Si’” และให้ความรู้เรื่อง การเพาะปลูกพืชทีเ่ หมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่แก่ผู้สูงอายุแต่ละวัด ดังนี้
+ วันที่ 20 สิงหาคม 2563/ ชมรมผู้สูงอายุวัดโคกปราสาท
+ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 / วัดหนองไม้งาม
+ วันที่ 2 กันยายน 2563 / ชมรมผู้สูงอายุวัดปากช่อง
+ วันที่ 4 กันยายน 2563 / วัดหนองพลวง
+ วันที่ 10 กันยายน 2563 / วัดโนนงิ้ว
+ วันที่ 12 กันยายน 2563 / วัดโคกไค
+ วันที่ 16 กันยายน 2563 / วัดหนองห่าง
2) วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ศูนย์สังคมพัฒนาฯ
นครราชสีมา และประธาน/เลขา โรงเรียนผู้สูงอายุคาทอลิก
วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน ได้นาส่งเอกสาร
ดาเนินการจัดตั้งองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ สานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ปัจจุบันอยู่ในขัน้ ตอนการตรวจสอบเอกสาร
และทางพมจ. จะขอวันเพื่อลงเยี่ยมและให้คาแนะนาต่อไป ...
-
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เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุรี นาโดย
คุณพ่อเศกสม กิจมงคล จิตตาภิบาลผู้สงู อายุฯ คุณบุญไทย เอี่ยมสะอาด ประธาน
ชมรมผู้สูงอายุฯ คุณวันทนา เอ้าเจริญ ผูป้ ระสานงานฯ ร่วมด้วย คณะกรรมการ
เครือข่ายชมรมผูส้ ูงอายุฯ ระดับสังฆมณฑล จัดกิจกรรม :1) วันที่ 17 กันยายน 2020 ชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ ออกเยีย่ มผู้สูงอายุ
ติดบ้าน-ติดเตียง ผูย้ ากไร้ ในเขตชุมชนวัด ..
2) วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2020 ชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ จัดกิจกรรม
โครงการพัฒนา ครั้งที่ 7/2563 เรื่อง“การนวดอายุวัฒนะ และการยืดคลาย
กล้ามเนือ้ ” โดยมี คุณศุภลักษณ์ ฝ่นเรือง เป็นวิทยากร ณ อาคาร
เพื่องานอภิบาลและแพร่ธรรม ..
3) วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2020 สมาชิกกลุ่มผูส้ ูงอายุ
อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
ร่วมมิสซาบูชาขอบพระคุณ หลังพิธีร่วมอวยพรวันเกิดของ
ผู้ที่เกิดเดือนกันยายน และตุลาคม สวดภาวนาร่วมกันก่อน
รับประทานอาหาร เดินทางกลับทีพ่ ัก..
4) วันที่ 1 ตุลาคม 2020 จัดประชุม
คณะกรรมการผู้สูงอายุ สังฆมณฑลจันทบุรี
นาโดย คุณพ่อเศกสม กิจมงคล จิตตาภิบาล
งานผู้สูงอายุฯ เพือ่ ร่วมกันปรึกษาการ
ดาเนินงานการจัดทารายงาน และเตรียมงาน
ด้านต่างๆ ณ ศูนย์สังฆมณฑล จันทบุรี
มีผู้สูงอายุเข้าร่วมประชุมฯ 29 คน ..

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลเชียงใหม่
ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก
สังฆมณฑลเชียงใหม่ นาโดย
คุณทัศนีย์ ทุมกานนท์ ประธานชมรมฯ
คุณประภา วงศ์จอมพร ผู้ประสานงาน ฯ
คณะกรรมการผู้สูงอายุสังฆมณฑลเชียงใหม่
จัดประชุมพบปะครั้งที่ 2/2020 ณ ห้องประชุมศูนย์สังฆมณฑล เพื่อแลกเปลี่ยน
แบ่งปันกิจกรรมทีด่ าเนินการก่อนสถานการณ์ COVID-19 และพิจาณากิจกรรมที่
จะดาเนินการต่อหลังจากสถานการณ์ COVID-19 นาสวดเปิดการประชุมโดย
คุณพ่อศราวุธ แฮทู จิตตาธิการแผนกสุขภาพอนามัยสังฆมณฑล และ
ดาเนินการประชุมโดย คุณทัศนีย์ ทุมกานนท์ ประธานกรรมการผู้สูงอายุฯ
โอกาสนีข้ อขอบคุณกรรมการฯที่เสียสละและมาร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ..
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ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย

(แผนกสุขภาพอนามัย) สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกฯ
จัดประชุม คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกฯ ครั้งที่ 3/2020

เมือ่ วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม ค.ศ.2020 (ประชุมออนไลน์ VDO Conference)
นาโดย นายแพทย์คานวณ อึ้งชูศักดิ์ ประธานคณะกรรมการเวชบุคคลฯ ร่วมด้วย
คณะกรรมการเวชบุคคลระดับสังฆมณฑลฯ เข้าร่วมประชุมรวม 37 คน ..
คุณพ่อประสงค์ วงศ์วิบูลสิน จิตตาธิการ ชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลอุดรธานี
นาสวดภาวนาเปิดการประชุมฯ จากนั้นที่ประชุม
ได้ร่วมพิจารณาหัวข้อวาระการประชุมฯ คือ
1. จัดเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจเวชบุคคลและประชุมใหญ่
สามัญประจาปี 2020/2563 หัวข้อ “เวชบุคคลปฏิบัติกิจ
แห่งรัก รากฐานจากพระคัมภีร์” ณ ลักษณวรรณ รีสอร์ต อ.เมือง จ.เชียงราย โดย
พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม ประธานพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดฯ / บรรยายหัวข้อ
”การรับฟังเสียงเรียกจากพระเจ้า (Spiritual discernment) โดย คุณพ่อพิเชฐ แสงเทียน
SJ. (พระสงฆ์คณะเยซูอิต) / New Charter for Health Care Workers (ธรรมนูญใหม่
สาหรับผู้ทางานด้านการดูแลสุขภาพอนามัย) โดย คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ผู้ช่วย
กรรมาธิการฝ่ายสังคม / เดินทางไปเยีย่ มเด็กพิเศษดูงานบ้านเกื้อกูล + ดูงานเด็ก ศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์
เชียงราย /ออกหน่วยร่วมกัน ณ วัดนักบุญแคธริน ลาบูเร บ้านป่าซันหัวลาย และวันสุดท้ายจัดประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2020
2) จัดแปลหนังสือ “สมณสภาเพื่อช่วยเหลืองานอภิบาลสาหรับผู้ทางานด้านการดูแล
สุขภาพอนามัย” : ธรรมนูญใหม่ (New Charter for Health Care Workers)
คาดว่าจะจัดพิมพ์หนังสือเสร็จก่อนงานเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจเวชบุคคลฯที่สังฆมณฑล
เชียงรายฯ . กาหนดการประชุมคณะกรรมการฯครั้งต่อไป วันที่ 25 ตุลาคม 2020
ณ ลักษณวรรณ รีสอร์ต.. คุณพ่อภควี เส็งเจริญ จิตตาธิการเวชบุคคลฯสังฆมณฑล
ราชบุรี นาสวดภาวนาปิดการประชุมฯ..

สังฆมณฑลจันทบุรี

เครือข่ายชมรมเวชบุคคลระดับสังฆมณฑล

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุรี นาโดย คุณพ่อเกรียงไกร สุขจิต ผู้อานวยการแผนกสุขภาพอนามัยฯ
รายงานกิจกรรมแผนกสุขภาพอนามัย :- 1. กิจกรรมงานด้านเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุรี นาโดย คุณพ่อ ซิสเตอร์
ศูนย์อภิบาลรักกางเขน จันท์ หมอน้อย คณะกรรมการฯ จิตอาสาเวชบุคคลฯจันทบุรี จัดหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ
วัดความดันโลหิต เจาะเลือด ตรวจน้าตาล ให้คาปรึกษาเรื่องสุขภาพ :- + วันที่ 3 สิงหาคม 2020 โอกาสชุมนุมผู้สงอายุ
อาสนวิหารจันทบุรี + วันที่ 28 สิงหาคม 2020 วัดนักบุญยากอบ หัวไผ่ จัดกิจกรรมผู้สูงอายุชมุ ชน โดยให้ความรู้เรื่อง
สุขภาพและตรวจสุขภาพ + วันที่ 5 กันยายน 2020 โอกาสฉลองวัดพระมารดานิจานุเคราะห์ จ.ระยอง
+ วันที่ 19 กันยายน 2020 โอกาสฉลองวัดอารักขเทวดาแหลมประดู่ จันทบุรี

2. กิจกรรมอาสาสมัครออกเยี่ยมชุมชน และดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
+ วันที่ 19 สิงหาคม 2020 กลุ่มเวชบุคคลวัดนักบุญฟิลิปยากอบ หัวไผ่
นาโดย คุณพ่อ ซิสเตอร์ กลุ่มเวชบุคคล ได้ออกหน่วยตรวจสุขภาพ และ
ให้ความรู้เรือ่ งสุขภาพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ พร้อมทั้งบริจาคสิ่งของที่จาเป็นแก่ผู้สูงอายุ
+ ทุกวันพุธเดือน สิงหาคม - กันยายน ซิสเตอร์คณะรักกางเขน
นาโดย ซิสเตอร์ขวัญเรียม เพียรรักษา อาสาสมัคร ออกเยี่ยมคนป่วย
ผู้สูงอายุ ที่อยู่ตามบ้าน และ บริจาคสิ่งของ ของใช้ที่จาเป็น
+ วันที่ 24 สิงหาคม และ 29 กันยายน 2020 คุณพ่อเกรียงไกร สุขจิต
พนักงานและกลุ่มจิตอาสาคามิลเลียน จันทบุรี ได้ออกเยี่ยมผู้ป่วย
ทาความสะอาดและบริจาคสิง่ ของ เครือ่ งใช้ แพมเพิส ให้กับผู้สูงอายุยากไร้ ที่บ้าน ..
3. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ สื่อ ให้ข้อมูล ให้ความรู้ + วันที่ 8 สิงหาคม 2020 แพทย์หญิงมาลินี บุณยรัตนพันธุ์
ประธานเวชบุคคล จันทบุรี และกรรมการอีก 2 ท่าน ร่วมประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกระดับชาติ แบบ Online
ในช่วงระหว่างที่รัฐบาลประกาศให้อยู่กับบ้าน คุณพ่อเกรียงไกร สุขจิต จิตตาธิการเวชบุคคลฯ
ได้จัดทาสื่อ Online ขึ้น เพื่อให้ความรู้ ให้ข้อมูล เรื่องสถานการณ์โรค
ระบาดโควิด-19 นอกจากนั้น ยังทาสือ่ ข่าวสถานการณ์ COVID-19
ให้ความรูท้ ี่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผู้สงู อายุ
+ วันที่ 12 สิงหาคม 2020 จัดพูดคุยออนไลน์ ให้ความรู้ และพูดถึง
กิจกรรมรักษ์โลก โดยมี ซิสเตอร์ขวัญเรียม เพียรรักษา เป็นตัวแทน
เวชบุคคล ได้มาร่วมพูดคุยถึงกิจกรรมดังกล่าว ..
+ วันที่ 13 สิงหาคม 2020 คุณพ่อเกรียงไกร สุขจิต ซิสเตอร์ และ
จิตอาสา ไปทากิจกรรมและเลี้ยงอาหาร ให้แก่เด็กในสถานพินิจ จันทบุรี
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ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ นาโดย คุณพ่อศราวุธ แฮทู
จิตตาธิการเวชบุคคลฯ นายแพทย์เดชา คูวุฒยากร ประธานชมรมเวชบุคคลฯ
ผศ.ศรีนวล วิวัฒน์คุณูปการ รองประธานชมรมฯ คุณประภา วงศ์จอมพร ผู้ประสานงาน แผนกสุขภาพอนามัยฯ
และทีมหมอพยาบาล จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการสุขภาพอนามัย และปฐมพยาบาล :
+ วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2020 โอกาสสมโภชพระหฤทัย ของพระเยซูเจ้าและพิธี
บวชพระสงฆ์ใหม่ ณ อาสนวิหารพระหฤทัย + วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2020 ร่วมงาน
บวชสังฆานุกร 4 องค์ ณ โบสถ์นักบุญเปาโล บ้านห้วยตอง เชียงใหม่ ...

สังฆมณฑลเชียงใหม่

+ วันที่ 23 สิงหาคม 2020 เยี่ยมและร่วมประชุม
กับแกนนา/กรรมการผู้สูงอายุ วัดนักบุญเปโตร
แม่ลาน้อย เพื่อจัดเตรียมการอบรมฟื้นฟูจติ ใจ
ผู้สงู อายุ งานอภิบาลเขต 4 แม่ฮอ่ งสอน
ประจาปี 2020 ที่จัดจะขึ้นในวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2020 ณ วัดนักบุญเปโตร
แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ..(เขตวัดนักบุญเปโตร แม่ลาน้อยเป็นเจ้าภาพ) ..
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลอุบลราชธานี
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลอุบลราชธานี นาโดย คุณพ่อประดับสิน ด้วงทอง
ผู้อานวยการศูนย์สังคมพัฒนา อุบลราชธานี คุณวัฒนชัย ทองศรี ผู้ประสานงาน
เวชบุคคลฯ ศูนย์สังคมพัฒนา จัดโครงการ อบรมเวชบุคคลคาทอลิก (จิตอาสา)
รุ่นใหม่ สร้างเสริมแกนนาสุขภาพในสถานศึกษาฯ
อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 25 – 27 กันยายน 2563
ณ ห้องประชุมอัลฟอลโซ ศูนย์อภิบาลสังฆมณฑล
อุบลราชธานี จัดโดย ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ
อุบลราชธานี โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากทีมพยาบาลวิชาชีพ ที่เป็นสมาชิก
ในเครือข่าย ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลอุบลราชธานี มาถ่ายทอดความรู้
ความเข้าใจให้กับน้องๆ เป็นอย่างดี การจัดอบรมครั้งนี้ + เพื่อส่งเสริมการเรียนรูข้ อง
นักเรียนแกนนาในการเป็น “จิตอาสา” เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างถูกวิธีและสร้าง
เครือข่าย “แกนนาเวชบุคคลนักเรียนในสังฆมณฑลอุบลราชธานี” และสร้างความสามัคคี
ในกลุ่มนักเรียนต่อไป.. การอบรมในครั้งนี้ เรายังได้รับเกียรติจาก ซิสเตอร์นภา คาสียา ผู้อานวยการ แผนกผู้อพยพฯ และ
ซิสเตอร์นงลักษณ์ สิทธิโชค ผูอ้ านวยการแผนกเด็กและสตรี สังฆมณฑลอุบลราชธานี ..

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นาโดย
คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ จิตตาธิการมูลนิธิเซนต์หลุยส์
คณะผู้บริหาร เวชบุคคลคาทอลิกโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ร่วมกับ จิตอาสาเวชบุคคลฯ
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมจัดกิจกรรม :+ วันที่ 22 สิงหาคม 2020 มูลนิธิเซนต์หลุยส์ จัดโครงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ให้กับ
ชุนชนโรงหมู คลองเตย และคณะครูโรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ (ฟรี) จานวน 138 ราย
+ วันที่ 30 สิงหาคม 2020 คณะเซอร์, พยาบาล และจิตอาสา
แผนกส่งเสริมฯ ร่วมออกหน่วยปฐมพยาบาลฯ โอกาสฉลอง
วัดเซนต์หลุยส์ และมิสซาแรกพระสงฆ์บวชใหม่ + วันที่ 13 กันยายน 2020 จิตอาสาโรงพยาบาล
เซนต์หลุยส์ ร่วมออกหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น โอกาสฉลองวัดซางตาครู้ส กุฎีจีน...

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

สังฆมณฑลนครราชสีมา

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา
นาโดย คุณพ่อเฉลียว วาปีกัง จิตตาธิการชมรมเวชบุคคลฯ

คณะผู้บริหาร กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ ร่วมกับ เวชบุคคลคาทอลิกฯ
นครราชสีมา จัดให้บริการออกหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นในชุมชนแห่งความเชื่อ พิธีบวช
พระสงฆ์ พร้อมจัดกิจกรรมต่างๆ :- + วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2020 เวชบุคคลคาทอลิกออก
หน่วยให้บริการด้านสุขภาพและพิธีบวช พระอัครสังฆราช อันตน วีระเดช ใจเสรี ประมุข
แห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง + วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2020 คณะกรรมการเวชบุคคลฯ
สังฆมณฑลนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลฯ
ระดับชาติ ครั้งที่ 3/2020 (VDO Online) ณ ห้องประชุม
Family Conference ชั้น 1 โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ เพื่อประชุม
Conference พร้อมกับคณะกรรมการเวชบุคคลฯระดับชาติ ..
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ศูนย์สังคมพัฒนา ร่วมกับ ชมรมเวชบุคคลฯอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
พร้อมด้วยจิตอาสาจัดกิจกรรมในเขตสังฆมณฑลฯ
จัดออกหน่วยบริการด้านสุขภาพตามโอกาสต่างๆ เช่น ฉลองวัด/จัดอบรมหน่วยงาน ฯลฯ
+ วันที่ 15 สิงหาคม 2020 โอกาสบวช พระอัครสังฆราชอันตน วีระเดช ใจเสรี ประมุข
อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง นาโดย คุณพ่อสุดใจ แสนพลอ่อน หัวหน้าแผนกเวชบุคคลฯ
ท่าแร่-หนองแสง ..ขอขอบคุณ (โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร, โรงพยาบาลค่ายกฤษสีวะรา
รพ.สต.ในเขตอาเภอเมืองสกลนคร กลุ่มเวชบุคคลราชบุรี เวชบุคคลโรงพยาบาลเซนต์เมรี่
นครราชสีมา, เวชบุคคลนครราชสีมา, เวชบุคคลอุบลราชธานี, อสม.ท่าแร่ เวชบุคคลท่าแร่ฯ) จิตอาสาทุกท่านทุกหน่วยงาน.
ที่เข้าร่วมรับใช้และบริการในงานครั้งนี้สาเร็จไปด้วย ขอขอบพระคุณจากใจจริง ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน...
+ วันที่ 12 กันยายน 2020 จิตอาสาภารกิจรักครั้งนี้ ร่วมกับพี่น้องเวชบุคคลท่าแร่ฯ โอกาสงานฉลองอารามรักกางเขน
+ วันที่ 26 กันยายน 2020 ออกหน่วยให้บริการด้านสุขภาพ และแจกเอทิลแอลกอฮอล์, หน้ากากผ้าให้กับเพือ่ นพีน่ ้อง
ที่มาร่วม ในโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญมีคาแอลบ้านคาสว่าง ต.วังตามัว อ.เมือง จ.นครพนม

อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ

สังฆมณฑลเชียงราย
แผนกสุขภาพอนามัย สังฆมณฑลเชียงราย
นาโดย คุณพ่อเอกชัย ผลวารินทร์ จัดกิจกรรม :+ วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2020 ออกหน่วยแพทย์
เคลื่อนทีง่ านบวชสังฆานุกร 4 รูป ณ วัดนักบุญเปาโล
บ้านห้วยตอง อ.แม่วาง หมู่บ้านชาวเขาปากะญอ
+ สมาชิกแม่พระองค์อุปถัมภ์ เชียงราย ร่วมกับ
เพื่อนต่างความเชื่อเยีย่ มพระสงฆ์อาพาธ อ.พาน
จ.เชียงราย + สมาคมวินเซน เดอ ปอล
คณะแม่พระแห่งลูรด์ ลาปาง มอบถุงยังชีพให้ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ...
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ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี
นาโดย คุณพ่อภควี เส็งเจริญ จิตตาธิการชมรมเวชบุคคลฯราชบุรี
คุณสมจิตร์ ศักดิ์สทิ ธิกร ประธานเวชบุคคลฯ ร่วมด้วย คณะกรรมการฯ และแกนนาเวชบุคคลฯ
สังฆมณฑลราชบุรี จัดกิจกรรมเวชบุคคลฯ 1) ออกหน่วยบริการสุขภาพ โอกาสฉลองชุมชนความเชื่อ ให้บริการตรวจสุขภาพ
ตรวจวัดความดันโลหิต ฯลฯ + วันที่ 13 กันยายน 2020 ออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ วัดแม่พระมหาทุกข์ท่าม่วง
มีผู้รับบริการ 25 ราย .. + วันที่ 27 กันยายน 2020 ออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่วัดอัครนักบุญมีคาแอล ดอนกระเบื้อง
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี มีผู้รับบริการ 30 ราย + วันที่ 1 ตุลาคม 2020 ออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ วัดนักบุญอันตน
โคกมดตะนอย โอกาสเสกศิลานุสรณ์ มีผู้มาวัดความดันโลหิต 15 ราย .. 2) เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่อยู่ตามชุมชน
+ วันที่ 5 กันยายน 2020 เวชบุคคลคาทอลิกฯ
ราชบุรี ชวนเยาวชนน้าใหม่ ไปเยี่ยมผูส้ ูงอายุ
ผู้ป่วยติดเตียง ที่บ้านในเขตชุมชนความเชื่อ
วัดแม่พระมหาทุกข์ท่าม่วง กิจกรรมให้กาลังใจ
สวดภาวนา ร้องเพลงเสริมกาลังใจให้ทั้งผู้ป่วย
และญาติผู้ดูแล จานวน 11 ครอบครัว 13 ราย ..

สังฆมณฑลราชบุรี

3) ประชุมคณะกรรมการชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
+ วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2020
เวชบุคคลสังฆมณฑลราชบุรี 6 ท่าน
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเวช
บุคคลฯ ครั้งที่ 3/2020 Online.Zoom.
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คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์
(แผนกสุขภาพอนามัย) จัดประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ ส่งเสริมงานเอดส์ ปี
ค.ศ.2020/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2020 ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน
ลาดกระบัง นาโดย คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ผู้อานวยการแผนกสุขภาพอนามัย ซิสเตอร์ปราณี สิทธิ ประธาน
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ ส่งเสริมงานเอดส์ ร่วมด้วย คณะกรรมการฯ ผู้แทน สมาชิกเข้าร่วมประชุมรวม 8 หน่วยงาน
จานวน 16 คน. เพือ่ ติดตามกิจกรรมงานของคณะกรรมการและสมาชิกเครือข่ายตามแผนปฏิทินงานประจาปี 2020 รวมถึง
ผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมา จากนัน้ ที่ประชุมได้พิจารณา :- 1) การฟื้นฟูจิตใจและศิลปะบาบัด ตามแผนกิจกรรม
กาหนดให้จดั กิจกรรมที่ จ.เชียงใหม่ เเต่ด้วยสถานการณ์โควิด-19 จึงเปลี่ยนเป็นจัดขึ้นใน วันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน 2020
ที่ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง โดยจัดให้เจ้าหน้าที่เเต่ละบ้านที่ดูแลเด็กเเละผู้ป่วย (สนับสนุนองค์กรละ 3 คน) ได้มี
ความรู้หลากหลายด้าน เพราะการทางานจะมีเรื่องคน ความผูกพัน จิตใจที่ตอ้ งทาอย่างต่อเนือ่ ง
ดังนั้น จึงต้องส่งเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่ในมิตทิ างสังคม อารมณ์ จิตใจ หากเจ้าหน้าทีไ่ ม่มี
ประสบการณ์ในมิติต่างๆ ก็ไม่อาจเข้าใจ เข้าถึง เเละนาพาเด็กไปให้ถึงยังเป้าหมายได้ ...
เเผนการดาเนินงานต่อไปหลังจากอบรมศิลปะบาบัด คือ 1) เรื่องการทางานกับผู้ป่วยตาม
เเนวทางคาสอนของคาทอลิก (Health Care Workers ) โดยจะมี คุณพ่อวุฒิชัย บุญบรรลุ จะมา
ช่วยเรื่องนี้ 2) โครงการต่อเนื่องในปี 2564 คือ เยี่ยมองค์กรภาคีเครือข่ายเเต่ละภูมภิ าคเเบ่งเป็นโซน ภาคเหนือ ภาคกลาง
ภาคอีสาน และ ภาคใต้ ..การประชุมคณะอนุกรรมการเครือข่ายคาทอลิกด้านเอดส์ จัดขึ้นในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2020
ซึ่งจะมีหัวข้อเรื่องการวางแผนงานประจาปี 2564 และเตรียมการเลือกตั้งคณะอนุกรรมการชุดใหม่ ต่อไป ...

มูลนิธิภคินีศรีชุมพาบาล
หนองคาย

ประชาสัมพันธ์

มูลนิธิภคินีศรีชุมพาบาล หนองคาย นาโดย ซิสเตอร์ปราณี สิทธิ ประธาน
มูลนิธิภคินีศรีชุมพาบาล หนองคาย ร่วมประชุมกับฝ่ายงานควบคุมโรคติดต่อ
สสจ หนองคาย เพื่อนาเสนอโครงการคัดกรอง
วัณโรคปอดกับแรงงานต่างด้าวและผู้อยู่ร่วมกับผู้ป่วย ...

คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ :
วันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน 2020 : จัดเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจประจาปี คณะอนุกรรมการฯและศิลปะบาบัด
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2020
: จัดประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ ส่งเสริมงานเอดส์ ครัง้ ที่ 3/2020
ณ ห้องประชุม ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
-
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ศูนย์มารีย์สงเคราะห์ หนองบัวโคก นาโดย
คุณพ่อวีระศักดิ์ จันทรังษี ผูอ้ านวยการฝ่ายสังคม
สังฆมณฑลนครราชสีมา คุณพิพิธภัณฑ์ หมายมี เจ้าหน้าที่ฝ่ายฟื้นฟูสังคมมนุษย์ สังฆมณฑลนครราชสีมา
แผนกผู้ป่วยเอดส์และผู้พิการ ลงพืน้ ที่เยีย่ มเยียนติดตามงานส่งเสริมอาชีพ ด้านความเป็นอยู่ หลังมอบเห็ด
นางฟ้าให้กลุม่ ผู้ติดเชือไปเพาะเมือ่ ปลายเดือนสิงหาคม กลุ่มผู้ติดเชื้อแจ้งว่า หลังเห็ดออกดอก ได้แบ่งไว้ทาน ส่วนที่เหลือได้
นาไปแบ่งขายถุงละ 20 บาท 1 ถุง ใส่เห็ด 2 ขีด ขายดีมากในหมู่บ้าน มีความสนใจจะสั่งเห็ดเพิ่ม ทั้งนี้ในวันเดียวกันทาง
ฝ่ายฟื้นฟูฯ ได้มอบไก่ไข่ พร้อมหัวอาหาร อีก 25 ตัว อาหาร 10 กระสอบ (โครงการที่ คุณพ่อวีระศักด์ จันทรังษี มอบเห็ด
ให้ผู้ติดเชื้อไปเพาะ ได้ผลดีมาก ผู้ติดเชือ้ จะสั่งเห็ดเพิม่ )...
ศูนย์มารีย์สงเคราะห์ หนองบัวโคก

ศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง
ศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง นาโดย คุณพ่อวุฒิชัย บุญบรรลุ
ผู้อานวยการคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
ภาคีเครือข่ายด้านเอดส์ จ.ระยอง ได้แก่ มูลนิธซิ ิสเตอร์ จ.ระยอง สานักงานสาธารณสุข
จ.ระยอง โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.ระยอง เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
จ.ระยอง จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติเอดส์ เพื่อลดจานวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี
รายใหม่ ลดจานวนผู้เสียชีวิตจากเอดส์ และลดการเลือกปฏิบัติ และ
การตีตราผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งมีกิจกรรมภายในงาน
ต่างๆ จานวนมาก ทัง้ สนุก ตื่นเต้น น่าสนใจ และได้ความรู้ อาทิเช่น
1. กิจกรรมรณรงค์เชิงสัญลักษณ์ “ยุติเอดส์” 2. บริการให้คาปรึกษา
และตรวจคัดกรองเอชไอวี 3.บริการให้คาปรึกษาและตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ
4. ลานชุมชนเราอยู่ร่วมกันกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี โดยมีนกั เรียน คณะครู รวมทั้งผู้สนใจเข้าร่วม
กิจกรรมในครั้งนี้มากกว่า 400 คน.. ขอขอบพระคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
เป็นอย่างยิ่ง ทีก่ รุณาสนับสนุนงบประมาณเพื่อดาเนินโครงการและจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ร่วมติดตามข่าวสารและงานป้องกันฯ
ของคามิลเลียนระยองได้ที่ https://www.facebook.com/hiv.rayong

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและร่วมบริจาค
ตุ๊กตาแห่งความหวัง (teddy bear) ตุ๊กตาผ้ายืดพวงกุญแจ
สีสวยน่ารัก ทาด้วยมือกลุม่ แม่บ้าน Hands of Hope
ภายใต้การดูแลของคณะภคินีศรีชุมพาบาล หนองคาย
ขอเชิญช่วยกันสนับสนุน เพือ่ เสริมรายได้ครอบครัวพึ่งพาตนเอง
สนใจ ติดต่อกลุ่มแม่บ้าน 094 324 7440

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ
ขอเชิญเที่ยวงานและทอดผ้าป่าสามัคคีเพือ่ เด็กพิการ ประจาปี 2563
“ฮาท ฮัก โฮม” บัตรราคา 100 บาท หางบัตรลุ้นรับรางวัลมากมาย ..
ซื้อบัตรแล้วสามารถขอใบเสร็จ ลดหย่อนภาษีได้ เชิญมาซื้อบัตรกันเยอะๆนะคะ ได้บุญ แถมลุ้นรางวัล
ท่านใดสนใจร่วมทาบุญซื้อบัตรได้ที่ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง โทร.089
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