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         “““ผู้สูงวัย ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม พร้อมพัฒนาชุมชนผู้สูงวัย ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม พร้อมพัฒนาชุมชนผู้สูงวัย ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม พร้อมพัฒนาชุมชน”””      

     คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ (แผนกสุขภาพอนามยั) ร่วมกับ คาริตัสไทยแลนด์  จัดการ            
สัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2020/2563  หัวข้อ "ผู้สูงวัย ใส่ใจส่ิงแวดล้อม พร้อมพัฒนาชุมชน"   ระหว่าง                      
วันอังคารที ่24 - วันพฤหสับดีที่ 26 พฤศจิกายน 2020  ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง 
โดยมี บาทหลวงร็อค ไพรัช ศรีประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมาธิการฝ่ายสงัคม ใน สภาประมขุบาทหลวง 
โรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เป็นประธานพธิีบูชาขอบพระคุณ ในบทเทศน์แบ่งปัน ท่านได ้
เชิญชวนให้ผู้สูงอาย ุไดไ้ตร่ตรองพระวาจา และชีวิตของบุญราศี และมรณสักขีทีพ่ระศาสนจกัร   
ระลึกถึง ซึ่งทกุองค์ยอมสละทกุอยา่งแม้ชีวิต เพื่อยืนยันความเชื่อ เพื่อเพิ่มพูนพัฒนาความเชือ่ 
ชีวิตคริสตชนของเราให้มคีวามเข้มแขง็เป็นพื้นฐานที่มั่นคง เพราะ "ความเชือ่"  ท าให้เรามพีลงั 
มีก าลังใจในการเจริญชีวิตคริสตชนทีด่ี และสามารถฝ่าฟันปัญหา-อุปสรรค วกิฤติกาลต่างๆ ใน 
ชีวิตได้เป็นอย่างด ีและการพูด การคดิ การกระท าที่ดีในชีวิตประจ าวันของเรา ท าให้ชีวิตของเรา 
เป็นประจักษ์พยานถึงความรักของพระเยซูเจา้ และท าให้ชีวิตของเราเป็นค าสอนทีทุ่กคนเรียนรู้ได้อยา่งเป็นรูปธรรม  

                                                               วิสัยทัศน์            
ประชากรของพระเจ้ามีสุขภาพกายใจสมบูรณ์    

และร่วมเป็นหน่ึงเดียวกันฉันพี่น้อง          
เปี่ยมด้วยคุณธรรมในความรักของพระเจ้า     

     พันธกิจ     
ส่งเสริมเวชบุคคล เครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่ายผู้ตดิเชื้อ              
ให้ได้รับการอภิบาล และอุทิศตนรับใช้ปวงชนด้าน      
สุขภาพอนามัย โดยเน้นผู้ยากไร้ตามแบบอย่างพระเยซูเจ้า    



                                     จากนั้น บาทหลวงยากอบ วิโรจน ์นันทจินดา ประธานคณะอนกุรรมการคาทอลิกเพือ่ผู้สูงอายุ 
                   กล่าวต้อนรับ คุณพ่อจิตตาภิบาลชมรมผู้สงูอายุ ผู้ประสานงาน และแกนน าผู้สงูอายุทั่วประเทศ    
              จ านวน 72 คน ทีม่าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ และประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ค.ศ.2020  โดยกล่าวช่ืนชม          
    ความเสียสละอุทิศตนของผู้สูงอายุ และความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุ พร้อมเชิญชวนให้ทกุคนร่วมกัน  
                  เพื่อเสรมิสร้าง "ชุมชนศิษยพ์ระคริสต์ ศิษย์ธรรมฑูต" ตามวิสัยทัศน์และแนวทางของ   
กฤษฎีกาสมัชชาใหญข่องพระศาสนจกัรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015 ( ที่ปรับในปี ค.ศ.2020 )  

โดยอาศัยการมีส่วนร่วม การตอ่ยอดจากความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ 
จากการประชุมใหญ่ฯครั้งนี ้เพือ่ให้เกดิผลดีแกผู่้สูงอายุและเพือ่ผู้สูงอายุ 
จะได้เป็นศิษยพ์ระคริสต์อย่างแท้จริง  
   ช่วงแรกเวลา 10.30  น. บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมาธิการ  
ฝ่ายสังคมฯ และ ผู้อ านวยการแผนกสุขภาพอนามัย บรรยายในหัวข้อ 
"ผู้สูงอายุและบทบาทหนา้ที่ครสิตชนฆราวาส"  โดยมีผู้สูงอายุรวมทัง้คริสตชนฆราวาสทุกเพศ ทุกวัย 
มีบทบาทหนา้ที่ 5 ด้านที่ตอ้งท าอย่างสมดุล เพือ่การเจริญชีวิตคริสตชนที่สมบูรณ์ โดยไม่ละเลย 
หรือ ท าเพียงด้านใดด้านหนึ่ง ได้แก่ 1.) ด าเนินชีวิตเป็นประจักษ์พยานถึงความรักของพระเจา้ 

ทุกบทบาทหน้าที่ในชีวิตประจ าวัน และมีความเชื่อที่เข้มแข็งมั่นคง เพื่อให้ทุกคนเหน็พระเยซูเจ้าในตัวเรา (อ่าน ยน 13:35)   
2.) อุทิศตนเพือ่รับใช้สังคมโดยเริ่มจากการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตนเอง เพือ่จะได้      
มีส่วนร่วมในงานไถกู่้กับพระเยซูเจา้ ได้เป็นอยา่งดี แสวงหา และมองเห็น      
พระฉายาลกัษณ์ของพระเจ้าในเพือ่นพีน่้อง วฒันธรรม และสภาพแวดล้อมที่เรา 
เจริญชีวิตอยู่ โดยการท ากิจเมตตา ช่วยเหลือแบ่งปัน อยู่เคียงขา้งกับคนยากจน 
คนพกิาร คนที่ต้องการความช่วยเหลอื   3.) อ่านและยึดพระคัมภีร์เป็นหลักในการ 
ด าเนินชีวิต ศึกษาเอกสารค าสอนของพระศาสนจักร ร่วมพิธีกรรม รับศีลศักดิ์สิทธิ์ 
สวดภาวนา เพิม่พูนความรู้ ความเชือ่ ท ากิจศรัทธา ปฏิบัติจิตภาวนา ฯลฯ               

เพื่อการเป็นศิษย์พระครสิต์ที่สมบูรณ์ (อ่าน ลก.22:19-20)   4.) การเสวนากับพี่นอ้งต่างความเชื่อ ในมมุมองของความเชื่อ 
ที่แตกต่างกัน แต่เปิดใจรับฟังกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตกันตามความเชื่อของแต่ละคน 
เคารพในวิถีชีวิตประเพณีปฏิบัติของเขา เพือ่การอยู่ร่วมกนัอยา่งสันต ิและชีวิตความเชื่อที่เขม้แข็ง                               
(อ่าน Ecclesia in Asia 29-31)  5.) การประกาศข่าวดีใหม่ ผู้สูงอายุในฐานะคริสตชนฆราวาสมหีน้าที่                                                                                                                                          
ประกาศข่าวดีตามพระบัญชาของพระเยซูเจ้า โดยการด าเนนิชีวิตคริสตชนที่ด ีและบอกเล่าเรือ่งราว 
ของพระเยซูเจา้ ให้แก่ผู้ทีย่ังไม่รู้จักพระองค์ เพือ่ช่วยให้เขาเหล่านั้นได้รับความรอดพน้ และ 
เพื่อผู้สูงอายุ และคริสตชนฆราวาสทกุคนจะไดม้ีส่วนร่วมในการประกาศข่าวดีและร่วมสร้าง 
พระอาณาจักรของพระเจ้า ตามที่เราได้รับเลือก และเรียกมาให้เป็นศิษยข์องพระองค์ (อ่าน กจ.2:1-4) ..                                                                                                

  ช่วงสองเวลา 13.30 น. นายแพทย์ค านวณ อึ้งชูศักดิ์ ที่ปรึกษา 
ส านักงานกองทุนสนับสนนุการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.) และ                 

ประธานชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมบรรยาย 
ในหัวข้อ “ชีวิตวิถีใหม่ผู้สูงอายุ” หลังวิกฤตโควิด-19  ( 5 รู้ 5 คิด )                   
    รู้จักโรค รู้วิธีการ รู้พระวาจา รูจ้ักหนทางชีวิต สู่ความสุขแท้                                                         
1.) รู้จักโรค รู้สถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลก รู้ผลกระทบ                
2.) รู้วิธีการ มาตรการการควบคมุ ป้องกันโรคระบาด/โรคไม่ติดตอ่ การบาดเจ็บ/อุบัติเหตุ 
เดินสายกลาง วัคซีน ฯลฯ  3.) มีความหวัง สรา้งชีวิตใหม่ อาศัยพระวาจา + สมณสาสน์รักษ์โลก 

เพื่อนพี่น้อง ชีวิตพอเพยีง มีคุณค่า .. สุดท้ายเชิญชวนกลุ่มผู้สูงอายุ เลือกท า 1 อยา่ง เพื่อการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา     
สิ่งแวดล้อมอย่างตอ่เนื่อง และ จริงจัง ..             ต่อหน้า .. 3 2 



จากนัน้ บาทหลวงวิโรจน์ นันทจินดา  ประธานคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผู้สูงอายุ น าเสนอ 
ผลการด าเนนิงานของคณะอนุกรรมการฯ และผู้แทนเครือขา่ย 
ชมรมผู้สูงอายุฯน าเสนอผลการด าเนนิงานผู้สงูอายุระดับสังฆมณฑลฯ 
ในรอบปี ค.ศ.2020  สรุปภาพรวมการด าเนนิงานที่ผ่านมา :- 
 1) ตอบสนองทิศทางงานอภิบาลของพระศาสนจักร จดุมุ่งหมาย   
 เพื่อผู้สูงวัย เยี่ยมเยยีน ให้ก าลังใจ เสรมิสร้างเครือข่ายเขม้แข็ง 

และสังคมทีด่ี     2) ชมรม/เครือขา่ย มุ่งมัน่ เขม้แข็ง ปรับเปลี่ยน ช่วยเหลอื แบ่งปัน                              
3) บูรณาการ มีส่วนร่วม แบ่งปันพระวาจา พัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย 4) มีแผนต่อยอด สร้างสรรค์ พัฒนาระบบงานผู้สูงอายุฯลฯ 

                                    วันที่สอง.วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2020 กิจกรรมงานสัมมนาผูสู้งอายุฯ 
บาทหลวงซีมอน เศกสม กิจมงคล จิตตาภิบาลชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลจันทบุรี  เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ   
                    ในบทเทศน์ให้ขอ้คดิแบ่งปัน.. การเป็น "ศิษยพ์ระคริสต์" แนน่อนว่าเส้นทางชีวิตไม่ได้โรย   
              ด้วยกลีบกุหลาบเสมอไป ปัญหาอุปสรรคย่อมต้องมีอยู่เสมอทั้งใน "การเจริญชีวิต" และ             
                    "การท าหน้าที่" ศิษยพ์ระคริสต์ เป็นต้น "การประกาศข่าวด"ี แต่อาศัยการอา่น การฟังและใช้     
                                       "พระวาจาของพระเจ้า" เป็นพลัง เป็นแรงบันดาลใจ 
                        ท าใหค้ริสตชนศิษย์พระคริสต์สามารถเจริญชีวิต 
เป็นประจักษ์พยานถึงพระเยซูเจ้า ไดพ้ระคุณพระพรต่างๆที่พระองคท์รงประทาน  
ให้ช่วยเราใน "การท าหนา้ที่" ศิษย์พระครสิต์ได ้ แม้ว่าจะเป็น "ผู้สูงวัย" โดยผ่าน 
กิจการดีต่างๆ การท ากิจเมตตา การแบ่งปัน ชว่ยเหลือเกือ้กูลกันในบ้าน วัด ชุมชน  
หรือแม้แต่ในสถานที่จองจ ากักขงันักโทษ ขอเพยีงให้เรามีความเชื่อ ความหวัง อ่าน 
ฟังและปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจ้า ท ากิจเมตตา ท าความดีต่อผู้อืน่อยา่งต่อเนือ่ง สม่ าเสมอ... 

    ช่วงเวลา 09.00 น.  คุณสุภา ใยเมือง และ คุณอุบล อยู่หว้า จาก มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน 
(ประเทศไทย) บรรยายหัวข้อ “วิกฤตโควดิ-19 กับความมั่นคงทางอาหาร : สถานการณ์และการ
รับมือของเครือข่ายในสังคมไทย” / “หนทางที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการสร้างความมั่นคงทางอาหารในสถานการณ์โควิด-19” สรุป
การบรรยาย “เมื่อเริม่ปลูกผัก คนเมืองได้สมัผัสพื้นดิน เรียนรู้
คุณค่าที่มาของอาหาร และสิ่งแวดล้อมรอบตัว รวมถึงความรกั   
ในธรรมชาติ เชื่อมระหว่างคนเมืองกับชนบทได ้ท าให้คนเข้าใจ 
เข้าถึง วิถีเกษตรกรรมธรรมชาติ มากกว่าการปลูกผัก คือ การปลูกเมือง และปลูกชีวิต คนเมือง
รู้ว่า พวกเขาผลิตอาหารได้ สร้างพื้นที่อาหารได้ และเชื่อมโยงคนหลายกลุ่มเขา้ด้วยกัน เพื่อ
เปลี่ยนแปลงเมือง และเดินหน้าต่อไปเพือ่สร้างความมัน่คงทางอาหารของเมืองให้เกิดขึ้น .... 
     จากนั้น บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ  น าเสนอแผนงาน
คณะอนุกรรมการฯ/ ผู้แทนงานผู้สูงอายสุังฆมณฑล น าเสนอ
กิจกรรมฯ + ออกเยี่ยมและร่วมประชุมเพื่อจดัตัง้กลุ่ม/ชมรม
ผู้สูงอาย ุ+ จดังานวนัผู้สูงอายุระดับวัด โอกาสวันผู้สูงอายุ 

แห่งชาติ (วันสงกรานต์) + จดังานวันชมุนุมผู้สงูอายุระดับสงัฆมณฑล  + จัดอบรมฟื้นฟูจิตใจ 
คณะกรรมการระดับสังฆมณฑล + ร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลกิระดับชาติ + ร่วมประชุมกบัคณะอนุกรรมการฯ             
+ ร่วมโครงการ “จิตอาสาหาทุนเพื่อช่วยงานผู้สงูอายุ” + ร่วมงานสัมมนาและประชุมใหญส่ามญัประจ าปี 2020 ฯลฯ ... 



                 ช่วงบ่าย  บรรดาผู้เข้าร่วมกิจกรรมรกัษาสิ่งแวดล้อม รวมตัวกนั ณ ท่าน้ าริมคลองประเวศบุรีรมย์ ซึ่งอยู่ติดกับ 
 ศูนย์อภิบาลคามิลเลยีน ลาดกระบัง เพื่อร่วมกจิกรรมภาคปฏิบัติในการรณรงค ์                                          
รักษาสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกยีรติจาก บาทหลวงหลุยส์ ธนนัชัย กิจสมคัร เป็นประธาน                                                 

เสกปลูกต้นไม้ และปล่อยตัวกลุม่ต่างๆ ทั้ง 3 กลุ่ม                                            
ออกไปท ากจิกรรม..กลุ่มที่ 1 : ลงเรือพายออกเก็บ                                                        
ขยะ โฟม ถุงพลาสติก ตามล าคลองประเวศบุรีรมย์                                                                                    
กลุ่มที่ 2 :  ออกเดินเก็บขยะรมิถนน ในเขตบริเวณ                                                       
โรงเรียน และวัดแม่พระเมอืงลูร์ด หัวตะเข้                                                                                                                                        
กลุ่มที่ 3 :  ร่วมปลูกผักสวนครัว ผักออแกนิค ณ                                        ณ 
สวนเกษตรอนิทรีย์บ้านคามิลเลียน เพื่อเด็กพกิาร                              

สรุปกิจกรรมรกัษาสิ่งแวดลอ้ม  มีข้อสรุปที่น่าสนใจคอื  1.) การสร้างจิตส านกึในการ                                                                 
รักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อม มคีวามรับผิดชอบตอ่สังคม ต่อชมุชน  2.) มีวินัยในเรื่องการใช้ทรพัยากร เท่าที่จ าเป็น ประหยัด 
การทิ้งขยะอยา่งเป็นที่ ตามที่ทางการจัดไว้ให้  3.) กลุ่มผู้เขา้ร่วมแต่ละกลุ่มวางแนวทางในเชิงนโยบายที่จะไปท ากจิกรรม       
รักษาสิ่งแวดล้อมต่อไปในระดับสังฆมณฑลฯ  

        วันสุดท้าย..จัดประชุมใหญ่สามัญประจ าป ีค.ศ.2020/2563  
..วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2020  บาทหลวงยอห์น ปรีชา สหายแก่น จิตตาภิบาล 
ผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลอุดรธาน ี เป็นประธานพธิีบูชาขอบพระคุณ  ให้ขอ้คดิจากบทเทศน์  
   “ความรกั และ ความชื่นชมยนิดี ทีม่าจากพระเจ้า” 
เมื่อครสิตชน ชมรมผู้สงูวัย แสดงออก ผ่านการกระท า 
กิจเมตตาตอ่เพือ่นมนุษย์ ผู้สงูวัยด้วยกัน ผู้เจ็บป่วย 
และ คนยากไร้ จากใจจริง ท าให้แตกต่างจาก 

องค์กรทั่วไป และ ผู้ที่เพียงแต่ท าตามหนา้ที่เทา่นั้น เพราะกิจการ 
ของพระเยซูเจา้ เป็น "กิจการแห่งความรัก เมตตา" และทุกทา่น 
ก็ตอบรับพระประสงคข์องพระองค ์และท าด้วย "ความรัก และ ความชื่นชมยินด"ี   

    (be love and joy) ต่อทุกคน...    
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            ต่อหน้า .. 5 อาจารย์ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค 

  สรุปรายงานจัดสัมมนาฯ 



 การประชุมใหญส่ามัญประจ าปี ค.ศ.2020/2563  ประเด็นในการประชุมฯ                          
1.) เพื่อรับทราบความคืบหน้ากิจกรรมแต่ละสังฆมณฑลฯ ปี 2020   
2.) รับรอง (ร่าง) รายงานการประชุมใหญ ่     
ประจ าปี 2019/2562  3.) ติดตามการเตรียมจดั                                                                                  
งานชุมนมุผู้สูงอายุคาทอลกิระดับชาติ ปี 2021                                                        
จากผู้แทนงานผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลจันทบุรี                                                                                              

4.) ชี้แจงค่าใช้จ่ายการจัดโครงการรณรงค์ Laudato si’  เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2020                                                                             
5.) สรุปเงินโครงการจิตอาสาหาทุนช่วยเหลอืผูสู้งอาย ุ2020 / จัดสรรเงินโครงการฯ  
6.) น าเสนอปฏิทินกิจกรรมงานผู้สูงอายุระดับชาติ / ส่งปฏิทินกิจกรรมงานผู้สูงอายุฯ 
ระดับสังฆมณฑลฯ ประจ าปี ค.ศ.2021/2564 ให้ส่วนกลางจัดท าเอกสารฯ (มกราคม 2564)  
สรุป จุดเน้นกิจกรรมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลตามแผนปฏิทินกิจกรรม ปี 2021/2564  
- จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุและการขับเคลื่อนแผนงานของชมรมฯ   
- การศึกษากฤษฎีกา สมณสาส์นสมเด็จพระสันตะปาปาและบทบาทฆราวาส 5 ด้าน     
- ออกเยี่ยมเยียนเครือข่าย การเยี่ยมเยียนผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ยากไร้ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส 
- ด าเนินกิจกรรมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน  - ติดตามทะเบียนผู้สูงอายุภายในเขตวัดของตนเอง 
- การขยายกลุ่มผู้สูงอายุไปยังวัดใกล้เคียงพร้อมกับการเป็นพี่เลี้ยง แบบอย่างและความช่วยเหลือ 
- ติดตามจัดตั้งคณะกรรมการของแต่ละกลุ่ม/ชมรมให้ชัดเจน / ขยายเครือข่ายให้ได้ในทุกเขต  
- จัดประชุม/กิจกรรม พบปะ เรียนรู้ ให้กับแกนน าในแต่ละกลุ่ม เพื่อความยั่งยืนของงานผู้สูงอายุ  
- เข้าร่วมฟื้นฟูจิตใจระดับกลุ่มวัดต่างๆที่มีกลุ่มอยู่แล้วให้เข้มแข็ง 
- สนับสนุนกลุ่มผู้สูงอายุระดับวัด ระดับเขต ในการจัดตั้งชมรมฯเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ 
     วจนพิธีกรรมปิดการสัมมนา  โดย บาทหลวงวิโรจน์ นันทจนิดา บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ 
คุณพ่อจิตตาภิบาลผู้สูงอายุฯ และร่วมอวยพรให้ผู้สูงอายุ คณะกรรมการเครือขา่ยชมรมผู้สูงอายุฯ  
ทุกท่านเดินทางกลับภมูิล าเนาโดยสวัสดิภาพ ... 
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           สมาชิกเวชบุคคลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงราย                                         
จัดฟื้นฟูจิตใจให้แก่สมาชิกเวชบุคคลจากสังฆมณฑลต่างๆทั่วประเทศ ในหัวข้อ                                                          
     “ เวชบุคคลปฏิบัติกิจแหง่รัก รากฐานจากพระคัมภีร์ ”       
       ณ สังฆมณฑลเชียงราย โดยขอใช้สถานที่จัดงานฯ  
อาสนวิหารแม่พระบังเกดิ เชียงราย / ศูนยค์ามลิเลียน โซเชียล 
เชียงราย / วัดนกับุญคามิลโล บ้านศรีวิเชียร ต.ท่าสุด อ.เมือง  
จ.เชียงราย และ ลักษวรรณ รีสอร์ต เป็นฐานในการจัดกิจกรรม..     

การจัดงานฟืน้ฟูในครั้งนี้.. ได้รับเกียรติจาก บาทหลวงพิเชฐ แสงเทียน พระสงฆ์คณะเยซูอิต  
มาช่วยน าการไตร่ตรองในหัวขอ้ “การรับฟงัเสยีงเรียกจากพระเจ้า” (Spiritual Discernment)     

สรุปได้ว่าการรับเสยีงจากพระเจา้ เป็นความเขา้ใจอยา่งหนึง่ของ “มโนธรรม” (conscience)  

ที่ซึ่งเราพบพระเจ้า ได้ยนิเสียงของพระองค์ ค าสอน
พระศาสนจักรคาทอลิก (conscience) ที่ที่เราพบ 
พระเจ้า ได้ยินเสียงของพระองค์ค าสอนพระศาสนจักร
คาทอลกิ (CCC) 1776 - 1778  กฎที่มนุษย์ตอ้งเชื่อฟังอยู่ลึกๆ ในมโนธรรม  
-  มนุษยอ์ยูค่นเดยีวกับพระเจ้า ฟังเสียงของพระองค์ได้ที่นั่น  
-  การกระท าของมนุษย์ ต้องตามมโนธรรม ความเชื่อ และเหตุผล เป็นเหมอืนปีก            

สองข้างที่น าจิตมนษุย์ไปสูก่ารพิศเพ่งความจริง การเผยแสดงผ่านพระคัมภีร์ ธรรมประเพณีและอ านาจสอนของพระศาสนจกัร ..                                                                      
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     จากนัน้ใน session ที่ 2 ได้รับเกียรติจากพระสงฆ์คณะคามิลเลียน            
บาทหลวงเกรียงไกร สุขจิต จิตตาธกิารเวชบุคคล สังฆมณฑลจันทบุรี                   
บาทหลวงกิตสดา ค าศรี อธิการ/ผู้อ านวยการ บ้านพักผู้สูงอาย ุคามิลเลียน     
สามพราน ได้มาแบ่งปันเนื้อหาของ “ธรรมนูญใหม่ส าหรับผู้ท างานด้านการดูแล
สุขภาพอนามยั New Charter for Health Care Worker” ให้บุคลากรเวชบุคคล 
ซึ่งประกอบไปด้วย แพทย ์พยาบาล เภสัชกร เทคนิคการแพทย์ และวิชาชีพอื่นๆ
ที่เกี่ยวขอ้งกับสขุภาพอนามยัอื่นๆ เช่น อสม. เป็นต้น  คุณพอ่ทั้งสองได้แบ่งปัน

ถึงธรรมนูญใหม่ มทีี่มาอย่างไร และไดเ้น้นให้เห็นว่ากฎเกณฑ์ หรือข้อแนะน า หรอืแนวทางในการให้บริการที่เกีย่วข้องสุขภาพ
อนามยั มพีื้นฐานมาจากค าสอนทางด้านสงัคมของพระศาสนจักร คือ มนุษย์ถูกสร้างมา
ตามพระฉายาลักษณ์ของพระเจ้า  มนุษย์ทุกคนมีคุณคา่และศักดิ์ศรีเท่ากัน เราจึงต้อง
เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของบุคคล มนษุย์ทกุๆคน คุณพอ่ได้แบ่งปันถึงเนือ้หาตั้งแต่

ปฏิสนธิจนถึงวาระสุดทา้ยของชีวิตตามธรรมชาติ..                                 
    ในช่วงเวลาของการฟื้นฟูจิตใจ  กลุม่เวชบุคคลไดม้ี
โอกาสจดัพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดการฟื้นฟูจิตใจ  โดย 
พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม ประมขุสงัฆมณฑลเชียงราย ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกดิ 
เชียงราย และบูชาขอบพระคุณร่วมกับชนเผ่าตา่งๆ เช่น อาขา่ ไทยใหญ ่ม้ง ฯลฯ รวมถึงเด็ก
พิเศษจากบ้านเกื้อกูล ทีดู่แลโดย คณะนกับวชคามิลเลียน  ณ  วัดนักบุญคามิลโล หมู่บ้าน                   

ศรีวิเชียร ท าให้ไดม้ีโอกาสสัมผสับรรยากาศต่างๆของงานภายในสังฆมณฑลเชียงราย  ในเวลาเดียวกนัการฟืน้ฟูจิตใจครั้งนี้    
จบลงในวันอาทิตย์ ด้วยการบรรยายของ พระสงัฆราชยอแซฟวุฒิเลิศ แห่ล้อม ในหัวข้อ “เวชบุคคลปฏิบัติกิจแห่งรัก รากฐาน                

แห่งพระคัมภีร์” (ลก 5 12-16;1 คร 13:1-16) และการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2020  เพื่อ
ติดตามงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2020 น าโดย นายแพทย์ค านวณ อึ้งชูศักดิ์ ประธาน                   
ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย 
 งานฟื้นฟจูิตใจและการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีนี้  
ลงท้ายด้วย การออกหน่วยแพทย-์พยาบาลใหบ้ริการ 
ตรวจรักษา และเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้าน-ติดเตยีง ณ                                    

วัดนักบุญแคธริน ลาบูเร บ้านป่าซัน หัวหลาย ทั้งนี้กิจกรรมทั้งหมดผ่านไปด้วยความ
เรียบร้อย โดยการประสานงานจดังานในครั้งนี้ คือ บาทหลวงเอกชัย ผลวารินทร์       
จิตตาธิการเวชบุคคลฯสังฆมณฑลเชียงราย ร่วมมือการจัดงานในครั้งนี ้ได้แก่ คณะเซอร์ จากโรงเรียนสันติวิทยา ซิสเตอร์        

คณะภคินีผู้รับใช้คนป่วยแห่งนักบุญคามิลโล ฯลฯ 
  



 

                                                                                                                  ศิลปะบ าบัดในงานดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ปว่ยเอดส์ศิลปะบ าบัดในงานดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ปว่ยเอดส์ศิลปะบ าบัดในงานดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ปว่ยเอดส์                                                                                                                                                                                                                              
       คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ ภายใต้ แผนกสุขภาพอนามัย ในกรรมาธิการฝ่ายสังคม          
(คาริตัสไทยแลนด์) สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลกิฯ จัดอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่เครือข่ายคาทอลกิต่างๆที่ให้การดูแล           
ผู้ติดเชื้อเอชไอว ีและผู้ป่วยเอดส์จากทุกภูมภิาค ด้วยการจัดอบรมศิลปะบ าบัดแนว
มนุษย์ปรัชญา (Triklang Art Therapy group) ให้บรรดาเจ้าหน้าที-่พี่เลี้ยงของ          
สถานสงเคราะห ์บ้านพกัศูนย์ต่างๆ เพือ่พัฒนาตัวของเจ้าหน้าทีท่ี่เข้ารับการอบรมจะ
ได้พัฒนา อันดับแรก คอื พัฒนาตัวเองให้เป็นผูท้ี่มีความสุขด้วยการน าศิลปะมาใช้ใน
การพัฒนาอารมณ์ ช่วยให้ผู้มีปัญหาทางด้านอารมณ์และจิตใจ ได้ระบายปัญหา ความ
ขับข้องใจ ความรู้สึกที่ซ่อนเร้นในจิตใจ ผ่านออกมาทางงานศิลปะ ..                     
ทางคณะอนกุรรมการฯได้มคีวามเห็นจากข่าวในสังคม คนในปัจจุบันด้วยการบีบคั้น
ทางเศรษฐกิจ สังคม และปัญหาสังคมต่างๆ ท าให้เกิดภาวะความเครยีด ความขับข้องใจ ฯลฯ ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว แต่ก็
แสดงออกในชีวิตผ่านทางค าพูด ความประพฤติปฏิบัติ ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นที่อยู่รอบข้างหรอืผู้ที่ตนเองดูแล ด้วยเหตเุหล่านี้
ทางคณะอนกุรรมการฯส่งเสริมงานเอดส์ จึงมคีวามคิดร่วมกันว่าควรน าเอาศิลปะมาเป็นเครือ่งมือ น าเอากระบวนการนีม้าใช้            
กับกลุ่มของผู้ที่ต้องดูแลใกล้ชิดเด็กและผู้ป่วยเรื้อรังเป็นเวลานาน  เป็นการอบรมทีน่่าสนใจเปน็อย่างยิ่ง เพราะกลุม่คนเหล่านี้
เป็นกลุ่มคนที่มกัจะมคีวามขุ่นมัวในจิตใจ มีความตึงเครียดและวิตกกังวลจากการท างานติดต่อกันเป็นเวลานาน หากไม่ได้                
รับการท าให้รู้สกึผ่อนคลาย ลดความขุน่มัวในจติใจ และบุคคลนั้นไมเ่ข้าใจและรับรู้อารมณ์ต่างๆของตนเอง รู้สึกเครยีดหรอื
เหนื่อยลา้ ความรู้สึกเหล่านีก้็จะถูกถา่ยทอดไปสู่ผู้ที่ได้รับการดูแลด้วยเช่นกนั..      

 ทางคณะอนกุรรมการคาทอลิกเพื่อสง่เสริมงานเอดส์ มีความตั้งใจให้การท างานของสมาชิกเครือข่ายที่ท างานดูแล           
ผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส ์ดูแลอย่างมีประสิทธภิาพและประสิทธิผลมากขึน้ คณะอนกุรรมการฯจึงได้เล็งเห็นความส าคัญในการ              
ดูแลสุขภาพจิตของเจา้หนา้ที่ ผู้ดูแลที่ท างานในหน่วยงานคาทอลิกทีอ่ยู่ในเครือข่ายฯ ได้ดูแลและเยียวยาจิตใจตนเอง                  
เพื่อฟืน้ฟูคุณคา่ภายในของตนเอง สร้างพลังใจในการท างานดูแล และสามารถน ากระบวนการนี้ไปใช้กับตนเอง รวมถึง            
ผู้ที่ต้องดูแลด้วย ... 
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      การอบรมศิลปะบ าบัดแนวมนุษย์ปรัชญา (Triklang Art Therpy Group) ในครั้งนี ้ไดร้ับเกียรติจาก 
คุณครูสุพัฒนา วิริยะสุมน (ครูจุม๋) คุณครูสพรั่งพร ชยานุภัทร์กุล คุณครูพรทพิย ์ถาวรวุฒ ิ ซึ่งเป็นนักศิลปะบ าบัด       
   แนวมนุษย์ปรัชญา โดยเฉพาะ คุณครูสุพัฒนา วิริยะสุมน หรือ ครูจุ๋ม ART THERAPIST นักศิลปะบ าบัด 

 แนวทางมนุษยป์รัชญา ท่านผ่านการอบรมนกัศิลปะบ าบัดแนวมนุษย์ปรัชญา 
 (Postgraduate) จากสถาบันศิลปะบ าบัดแนวทางมนุษย์ปรัชญาประเทศไทย 
 ภายใตก้ารรับรองจาก European Academy for Anthroposophical Art  

 Therapies (EA) Goetheanum, School of Spiritual Science in Dornach, 
 Switzerland  วิทยากรผ่านการท างานที่หลากหลาย เป็นครูสอนศิลปะเด็ก 
 และศิลปะเด็กพิเศษโรงเรียนเอกชน นักศิลปะบ าบัดฝึกหัด ศูนย์บ าบัดฯ 
 เมืองชตุททก์าร์ท ประเทศเยอรมนี (Therapeutikum am Kraherwald)  

 นักศิลปะบ าบัดสถานคุม้ครองสวัสดภิาพเด็กและ
เยาวชนระยอง วิทยากรโครงการศิลปะสร้างสุข ศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง  
จิตอาสาสอนศิลปะเด็กในชุมชน จิตอาสาท างานร่วมกับกลุ่ม TRIKLANG ART THERAPY 

GROUP  ชมรมศิริราชอาวุโส ท าเพจศิลปะสุขใจ Art  For Happiness ให้ความรู้เรือ่งศิลปะบ าบัด 
ค าอธิบายที่เป็น keyword  ของอาจารย์คอื “ศิลปะเน้นความสวยงาม ความละเอียดของงาน  

แต่ศิลปะบ าบัดเน้นที่ขบวนการ” ฉะนั้นในการท ากิจกรรมศิลปะบ าบัด แต่ละกิจกรรม 
จึงเน้นที่ process การท าตามขั้นตอนที่วิทยากรแนะน า/บอก ... 
นอกจากการจัดการอบรมให้แก่สมาชิกในครั้งนีแ้ล้ว ทางคณะอนุกรรมการฯได้ถือโอกาส 
ประชุมคณะอนุกรรมการฯครั้งที ่3/2563 ในช่วงเย็นของวันศุกร์ที ่6 พฤศจิกายน 2563   
   ในการประชุมคณะอนกุรรมการเครือข่ายครั้งนี้  
ทางคณะอนกุรรมการได้ร่วมกันวางแผนกิจกรรมที่จะ    

ท าร่วมกันส าหรับปี 2564/2021 คือ  1) การประเมินผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ 
ในรอบ 3 ปี ของทีมงานคณะอนุกรรมการฯปัจจุบัน ซึ่งวาระก าลังจบลงว่าสอดคลอ้งกับ
ยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้หรอืไม่อยา่งไร และสัมพนัธ์กับกฤษฎกีาของพระศาสนจักรทอ้งถิ่นที่
ครบรอบ 5 ปีหรือไม่  2) การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆภายใต้เครือขา่ยฯ
ตามความต้องการของสมาชิกและการดูงาน/เยีย่มหน่วยงานอื่นๆ 3) การจัดรณรงค์วันเอดส์โลก (1 ธ.ค.ของทกุปี) ร่วมกับ
หน่วยงานอื่นๆ โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ  4) ส าหรับการเลือกตั้งคณะอนุกรรมการฯชุดใหม่ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  

 ให้คณะอนกุรรมการชุดปัจจุบัน ซึ่งมี  ซิสเตอรป์ราณี สิทธิ เป็น ประธานคณะอนุกรรมการฯ  
 บาทหลวงวุฒิชัย บุญบรรลุ เป็น รองประธานฯ มีผู้อ านวยการของหน่วยงานภายใต้
 คณะอนุกรรมการฯเป็นสมาชิกกรรมการ  เหรญัญิก ให้ทางแผนกสขุภาพอนามยั ท าหน้าที่          
 คุณเฉลิมรัฐ ปรีชา ผู้แทนศูนย์เมอร์ซี ่มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล เป็นกรรมการและเลขานกุาร       
     ทางคณะอนกุรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ ภายใต้ แผนกสุขภาพอนามัย ใน

กรรมาธิการฝ่ายสงัคม (คาริตัสไทยแลนด์) ขอขอบคุณบรรดาพีน่้องทีไ่ด้สนับสนุนกิจกรรมของคณะอนุกรรมการฯอย่าง
สม่ าเสมอ ท าใหค้ณะอนุกรรมการฯสามารถน าการสนับสนนุเหล่านั้นมาพัฒนาเครือข่ายคาทอลิกในการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี 
และผู้ป่วยเอดส์ อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป.. 
 



กิจกรรมเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุระดบัสังฆมณฑลกิจกรรมเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุระดบัสังฆมณฑลกิจกรรมเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุระดบัสังฆมณฑล   

 

  ศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลอุบลราชธาน ี แผนกสุขภาพอนามยั (งานผู้สูงอายุ)   
  สังฆมณฑลอุบลราชธานี น าโดย บาทหลวงประดับสิน ด้วงทอง ผูอ้ านวยการ            

ศูนย์สังคมพัฒนา คุณณรงค์ฤทธิ์ ด้วงทอง ผู้ประสานงานผู้สูงอายุ คุณถวิล อณาชัย และคณะกรรมการงานผู้สูงอายุฯ              
  สังฆมณฑลอุบลราชธานี  จดักิจกรรมผู้สูงอายุในเขตพื้นที่สังฆมณฑลอุบลราชธานี :-   
1.)  วันเสาร์ที ่14 พฤศจิกายน พ.ศ.2563  จัดงานประชุมสัมมนาเครือขา่ยชมรมผู้สูงอายุ             
      มีผู้เข้าร่วม 70 ท่านจาก 20 ชมรม เนื้อหามุ่งเน้น การจดัตั้งชมรมตามแนวทางของ                       
      กรมกิจการผู้สงูอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  โดยมี                      
      บาทหลวงวิโรจน์ นนัทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูสู้งอายุ                            
      บาทหลวงประดับสิน ด้วงทอง ผู้อ านวยการศูนย์สังคมพัฒนาฯ เข้าร่วมการประชุม                  

และ บิชอบฟิลิป บรรจง ไชยรา ประมขุเขตศาสนปกครองสังฆมณฑลอุบลราชธาน ี ร่วมปลูกตน้ไม้ 1 ต้น ... สาระส าคัญ               
การปลูกต้นไม้รณรงค์ครบรอบ 5 ปี สมณสาสน์เลาดาโตซี พร้อมกับเป็นประธานพธิีบูชาขอบพระคุณ ... 
2.) โครงการลูกกตัญญูตอ่บุพการีและผู้สูงอายคุาทอลกิตัวอย่างสังฆมณฑลอุบลราชธานี ปี ค.ศ.2020 โอกาสในการจัดงาน   
    ประชุมสัมมนาชมรมผู้สูงอายุสงัฆมณฑลอุบลฯ เพื่อเชิดชูเกยีรติ เป็นก าลงัใจเป็นแบบอย่างบุพการีและผู้สูงอายุ ซึ่งใน                  
    การมอบครั้งนี้ ทางแผนกสขุภาพอนามยั (งานผู้สูงอายุ) สังฆมณฑลได้เป็นผู้จัดท าโดยผ่านการสรรหาคัดเลอืกจาก 
   ทางวัดและชุมชน และมอบโดย คุณพ่อเจ้าวัด / อธิการโบสถ์  
3.) วันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน ค.ศ.2020  คุณถวิล อณาชัย ผู้ประสานงานผู้สงูอายุสังฆมณฑลอุบลฯ คุณสังเวียน โสดา  
    กรรมการผู้สูงอายุวัดนักบุญยอแซฟ บา้นหนองทาม คุณณรงค์ฤทธิ ์ ด้วงทอง ผู้ประสานงานผู้สูงอายุสังฆมณฑลอุบลฯ                                
    เขา้ร่วมสัมมนาและประชุมใหญ่ประจ าปีของอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผู้สูงอายุ ครั้งที่ 17 ประจ าปี ค.ศ.2020  โดย 
    การเข้าร่วมครั้งนี้ใช้หัวข้อ “ผู้สูงวัย ใส่ใจสิง่แวดล้อม พรอ้มพัฒนาสังคม” ..   

สังฆมณฑลอุบลราชธานีสังฆมณฑลอุบลราชธานีสังฆมณฑลอุบลราชธาน ี  
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อัครสังฆมณฑลกรุงเทพอัครสังฆมณฑลกรุงเทพอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ   
                                                                                                                              แผนกอภิบาลผู้สูงอายุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพแผนกอภิบาลผู้สูงอายุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพแผนกอภิบาลผู้สูงอายุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ      น าโดย   
                             บาทหลวงธนันชัย กิจสมคัร ผู้จัดการแผนกผู้สูงอายุ อัครสงัฆมณฑลรุงเทพฯ                                  
          โดยมี คุณวีรพงค์ ธาราศิลป์ ประธานชมรมผู้สูงอายุฯ  คุณเบญจภรณ์ กาญจนพงศ์ ผูป้ระสานงานผู้สูงอาย ุ
จัดการสมัมนาและฟื้นฟูจิตใจคณะกรรมการผู้สูงอายุ อัครสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  ระหว่าง วันที ่22 - 24 ตุลาคม 2563                   
ณ เดอะธารารีสอร์ท พทัยา ..  ประธานวจนพิธกีรรม บาทหลวงธนันชัย กิจสมัคร กล่าวสอนวา่  

นักบุญเปาโล สอนให้ท าหน้าที่ตามกระแสเรียก ตามพระประสงค์ของพระเจา้ 
ถ่อมตน พากเพียร อดทน และวินิจฉัยทุกๆวัน พระเจ้าบอกอะไรบ้าง 
ต้องภาวนา และท าหน้าที่เพื่อพระเจ้า  อย่ากลวั เรามีพระพรจากพระเจ้า 
ให้เราทุกๆวัน ..  รับฟังข้อคิดจาก พระสังฆราชเทียนชัย สมานจิต ส าหรับ  
น าไปใช้ในชีวิต..ฟังการบรรยายหัวข้อ “จิตตารมณ์/ จิตสาธารณะ/ คิดต่าง 
แต่ไม่แตกแยก”  โดย บาทหลวงเฉลิม กิจมงคล  ท่านได้กลา่วสอนว่า 

ท าเช่นใดให้สามส่วนสัมพันธก์ัน 1. HEAD ส่วนความรับรู้ น าสู่ถึง  2. HEART  ให้โดนใจ 
 บันดาลใจ จงูใจสู่ ถึง   3. HAND การปฏิบัติ รับใช้ เต็มใจ 
 เต็มเปี่ยม ด้วยความรักแบบพระคริสต ์..    
 จากนัน้ จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ หัวข้อน าเสนอที่ประชุม :-
 1. รายงานกจิกรรมและความเคลือ่นไหวของแต่ละเขต                                                                          
 2. แจ้งและติดตามโครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผู้สูงอายุ                                             
ระดับชาติ และ กองทนุผู้สูงอายุอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  3. ติดตามรายชือ่ผู้สูงอายุ 80 ปี                                         
เพื่อรับใบเชิดชูเกียรติ ประจ าปี ค.ศ.2020  4. ติดตามทะเบียนผู้สูงอายุ ปี 2020 (แต่ละวัด                                           
แต่ละเขต)  5. สรุปงานสัมมนาปี 2020 และสรปุงานประจ าปี 2020 ของคณะกรรมการฯ                                                                  
6. จัดท าโครงการแผนกอภิบาลผู้สูงอายุ อัครสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ ปี 2021 ..                                                                                                                                                                                                     

   + วันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน ค.ศ.2020  บาทหลวงธนันชัย กิจสมัคร 
ผู้จัดการแผนกผู้สูงอายุ อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมด้วย คณะกรรมการ 

ผู้สูงอายุ อัครสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ จ านวน 12 ท่าน เข้าร่วมสมัมนาและประชุมใหญ่ 
ประจ าปี 2020  ของ คณะอนกุรรมการคาทอลกิเพื่อผู้สูงอาย ุครั้งที ่17/2020                   
หัวข้อ “ผู้สูงวัย ใส่ใจสิ่งแวดลอ้ม พร้อมพัฒนาสงัคม” ..   
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ประชาสัมพันธ์ 

สังฆมณฑลนครราชสีมาสังฆมณฑลนครราชสีมาสังฆมณฑลนครราชสีมา                  ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา    น าโดย                                                                             
บาทหลวงวีระศักดิ์ จันทรงัษี ผู้อ านวยการศูนยส์ังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสมีา                                                         
คุณวีระ ธาราสิงห ์ประธานชมรมฯ คุณนภชนก สุริยชัยกุล ผู้ประสานงาน คณะกรรมการผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลฯ                
จัดกิจกรรม :- 1. วันพฤหัสบดทีี่ 8 ตุลาคม 2020  เจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
(พมจ.) ลงพื้นที่เพือ่เยีย่มเยยีนและประชุมร่วมกับคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุบ้านโคกปราสาท / บ้านปราสาทพร               
ต.ไทยเจริญ อ.ประค า จ.บุรีรัมย์ และเจ้าหน้าทีศู่นย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา แผนกพัฒนาสงัคม - แผนกผู้สูงอายุ                
ในการประชุมครั้งนี้ ดร.ปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ หวัหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการพร้อมทั้งทมีนิตกิร พมจ.ได้ใหค้ าปรึกษาแนะน า
ปรับปรุงแก้ไขระเบียบการยืน่จัดตั้งองคก์รสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดกิารชุมชนให้ถูกต้องตามข้อบังคับของกลุ่ม 
และได้รับรองเอกสารที่ชมรมผู้สูงอายุได้ยื่นเสนอไป ..                                
2.   วันพฤหัสบดทีี่ 29 ตุลาคม 2020 แผนกผู้สูงอายุ                            
สังฆมณฑลนครราชสมีา จดัประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุระดับ 
สังฆมณฑล น าโดย บาทหลวงวีระศักดิ์ จันทรังษี จิตตาภิบาล
ผู้สูงอายุ และคณะกรรมการจากวัดตา่งๆเข้าร่วมประชุม เพื่อ
ติดตามความกา้วหน้า และร่วมแบ่งปันความเคลื่อนไหวงานผู้สูงอายุ ของแต่ละวัด พร้อมทั้ง
ร่วมเสนอแนะแนวทางการท างานของกลุ่มผู้สูงอายุ ทัง้นี้ในวันดังกล่าว ไดม้ีการแบ่งปันการ
จัดตั้งองค์กรสาธารณประโยชน์ โดย นายถาวร วาปีเตา ประธานผู้สูงอายุวัดโคกปราสาท 
หลังจากนั้นได้จัดอบรมการค้ามนุษย ์วิทยากรอบรมโดย คุณสุริยันต์ ศรพรหมา จากบ้านพักใจ
อุดรธาน ีได้ให้ความรู้ประเด็นขอ้มูลการคา้มนษุย์ สภาพปัญหาที่เกดิขึ้น รูปแบบต่างๆของ
การค้ามนุษย์  วิธีการป้องกนัและแก้ไข สามารถช่วยเป็นหู เป็นตาใหก้ับสังคม ประสานกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวขอ้งในการให้ความช่วยเหลือหากพบเจอปัญหาทางการค้ามนุษยไ์ด้ .. 

3.  วันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2020 แผนกผู้สงูอายุ น าทมีโดย นายวีระ ธาราสิงห ์ประธาน
ผู้สูงอายุสงัฆมณฑล และสมาชิกจ านวน 4 ท่าน เข้าร่วมสมัมนาและประชุมใหญ่สามัญ 
ประจ าปี ค.ศ.2020  ครั้งที่ 17 หัวข้อ “ผู้สูงวัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พรอ้มพัฒนาชุมชน”  จดัโดย    
คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผู้สูงอายุ ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลยีน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ  
4. วันที่ 26 พฤศจิกายน 2020  แผนกงานผู้สูงอายุ น าทีมโดย บาทหลวงวีระศักดิ์ จันทรังษี  
จิตตาภิบาลผู้สูงอายุสงัฆมณฑลฯ จัดโครงการ “พัฒนาฆราวาสคริสตชน ด้านจิตภาวนา” ที่
อารามนักพรตหญิง คณะพระมหาไถ่ สังฆมณฑลนครราชสีมา โดยได้เชิญวิทยากร            
บาทหลวงเอนก  นามวงษ์  ใหก้ารอบรมหัวข้อ "การฝึกจิตภาวนาแบบคริสต์" ให้กับผู้สูงอายุ.. 
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สังฆมณฑลเชียงใหม่สังฆมณฑลเชียงใหม่สังฆมณฑลเชียงใหม่   

     ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุรี น าโดย บาทหลวงเศกสม กจิมงคล  
จิตตาภิบาลงานผู้สูงอายุฯ คุณบุญไทย เอีย่มสะอาด ประธานชมรมผู้สูงอายุฯ                

คุณวันทนา เอ้าเจริญ ผู้ประสานงานฯ และคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ สงัฆมณฑลจันทบุรี  จัดกิจกรรมฯ :-                                                
1.) วันที่ 2 พฤศจิกายน 2020  จัดประชุมกรรมการชมรมผู้สูงอายุวัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม  
2.) วันที่ 9 พฤศจิกายน 2020 คณะกรรมการผู้สูงอายุวดัหัวไผ่ จดักิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหวัไผ่ (องค์กรสาธารณประโยชน์) 
เปิดคลิปวีดีโอการนวดกดจุดเท้า พร้อมทั้งแจกคู่มือการนวด/ วันที ่22 พฤศจิกายน 2020 ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้าน-
ติดเตียง น าทีมโดย บาทหลวงอานนท์ ตันชยั กรรมการ และจิตอาสา พรอ้มทั้งน าขา้วสารไปมอบ โดยได้รับการสนับสนนุ 
งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ .. 

สังฆมณฑลจันทบุรีสังฆมณฑลจันทบุรีสังฆมณฑลจันทบุรี   

                                                             ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ จัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจผู้สูงอาย ุ 
                                   เขต 4 สังฆมณฑลเชียงใหม่ หัวข้อ “พระวาจา สร้างศรัทธา ผู้สูงวยั ใจมั่นคง                
      รักษ์สิ่งสร้าง” ระหว่างวันเสาร์ที่ 21 - วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2020  ณ วัดนักบุญเปโตร บ้านป่าหมาก             
ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮอ่งสอน มีผู้สงูอายุมาเขา้ร่วมจ านวนทั้งหมด 179 คน จาก 5 เขต ในจังหวัดแมฮ่่องสอน 
1.)  วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2020  พิธีบูชาขอบพระคุณ เปิดการฟืน้ฟูจิตใจผู้สูงอายุ เขต 4 ประจ าปี 2020 โดย  
บาทหลวงเจริญ นนัทการ  หัวหน้างานอภิบาลเขต 4 
       2.) วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2020                     
พิธีบูชาขอบพระคุณปิดการฟืน้ฟูจิตใจผู้สูงอาย ุเขต 4
โดย พระสังฆราชฟรังซิสเซเวยีร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ 
โอกาสนี ้พระคุณเจ้าและพระสงฆ์ ได้โปรดศีลเจิมให้แก่ผู้สงูอายุกว่า 100 คน / สมาชิกเวชบุคคลเขต 4 บริการสุขภาพเบือ้งต้น..                 

 

                                                     

                                     

3.) วันที่ 24 - 26 พฤศิจกายน 2020 เข้าร่วมสมัมนาและประชุมใหญ่                                                                      
คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผู้สูงอายุ ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลยีน 
ลาดกระบัง  โดย มีตัวแทนผู้สงูอายุ ไปร่วมสมัมนาจ านวน 5 คน .. 
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ออกเยี่ยมผู้อพยพ ผู้ลี้ภัย ออกเยี่ยมผู้อพยพ ผู้ลี้ภัย ออกเยี่ยมผู้อพยพ ผู้ลี้ภัย Asylum Seeker Asylum Seeker Asylum Seeker    

                                     ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทยชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทยชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย         ร่วมกับ  CARITAS THAILAND             

 (คาริตัสไทยแลนด)์  CAMILLIAN DISASTER  SERVICE  INTERNATIONAL ( CADIS)  จัดหน่วย                                                                                                                                                                                                                                        
แพทย์ พยาบาล อาสาสมคัรชาวปากีสถาน เพือ่ให้บริการช่วยเหลือแรงงานอพยพ ผู้ลี้ภยั Asylum seeker  เด็ก สตรี 
และผู้ยากไร้ ในเขตชุมชนตา่งๆ เพื่อให้ได้รับการดูแลเอาใจใส่ด้านสุขภาพ และ รับยาสามัญประจ าบ้าน เพือ่ใช้ในการ 
ปฐมพยาบาลเบื้องตน้ ฯลฯ ระหว่างเดอืน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2020  ออกเยี่ยมและใหก้ารศึกษามากกว่า 30 ครั้ง และ                
สามารถดูแลสขุภาพ และสขุภาวะส่วนตัวได้ระดับหนึ่ง..>  

        คุณธนันท์ฉาย สวิตต์นันทชัย ผู้แทนจากชมรมเครือข่ายผูสู้งอายุคาทอลิกประเทศไทย 
(องค์กรสาธารณประโยชน์) ของคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุม           
เครือขา่ยประชาชนเพือ่รัฐสวัสดิการ เมื่อวนัที่ 28 พฤศจิกายน 2563  ณ ศูนย์การค้ามาบุญครอง 

(MBK Center) เพื่อจัดท า (ร่าง) พระราชบัญญัติ 
รัฐสวัสดิการควบคูก่ับบ านาญแหง่ชาติ ช่วยกนัผลักดัน                 ให้เกิด 
เพื่อการศึกษา สขุภาพ ทีอ่ยู่อาศัย ที่ดนิท ากิน และ                                          
ผู้สูงอายุ โดยมกีลุ่มนกัวิชาการร่วมวงเสวนา หวัข้อ                                                                  
 “รัฐธรรมนูญใหม่ สู่รัฐสวัสดิการ” 
เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นและความเป็นไปไดท้ี่ไทยจะมีรัฐสวัสดิการถ้วนหนา้..  

ชมรมเครือข่ายผู้สูงอายุคาทอลิกฯ (องค์กรสาธารณประโยชน์)ชมรมเครือข่ายผู้สูงอายุคาทอลิกฯ (องค์กรสาธารณประโยชน์)ชมรมเครือข่ายผู้สูงอายุคาทอลิกฯ (องค์กรสาธารณประโยชน์)   
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อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ             ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ น าโดย  
                                        บาทหลวงโชคชยั คูรัตนสุวรรณ  จิตตาธิการมูลนิธิเซนต์หลุยส์            
                    คณะผู้บริหาร เวชบุคคลคาทอลิกโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ร่วมกับ โรงพยาบาเซนต์หลุยส์ จัดกิจกรรม 

ออกหน่วยแพทย์เคลือ่นที่ ณ โรงเรียนแม่ลาก๊ะ ต.แม่ปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮอ่งสอน ... 
+ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2020  ทีมออกหน่วยแพทย์ฯ 
เข้าเยีย่มค านับ พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์  
+ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2020 ให้บริการตรวจรกัษาโรคทั่วไป 
และ บริการแจกแว่นตา หน้ากากอนามยั ให้กับประชาชนที่มา 
รับบริการ..   

สังฆมณฑลจันทบุรีสังฆมณฑลจันทบุรีสังฆมณฑลจันทบุรี   

อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ   
            ศูนย์สังคมพัฒนา ร่วมกับ ชมรมเวชบุคคลฯอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ 
               พร้อมด้วยจิตอาสาจดักิจกรรมในเขตสังฆมณฑลฯ   
                 จัดออกหน่วยบรกิารด้านสุขภาพโอกาสต่างๆ ในเขตอคัรสังฆมณฑลท่าแร่ฯ                                
+ วันที่ 26 กันยายน 2020  ฉลองชมุชนแห่งความเชื่อวัดนกับุญมีคาแอล บ้านค าสว่าง ต.วังตามัว 
อ.เมือง จ. นครพนม  + วันที ่3 ตุลาคม 2020 ฉลองชุมชนแห่งความเชือ่วัดเทเรซาแห่งพระกมุารเยซ ู
โคกก่อง ต.โพธิ์ตาก อ.เมือง จ.นครพนม   + วันที่ 10 ตุลาคม 2020 ออกหน่วยตรวจสขุภาพ 
แจกแอมโมเนีย, หนา้กากอนามัย, ยาหม่องฟรี และจัดกิจกรรมรณรงค์รักษ์สิง่แวดล้อม แจกพนัธ์ไม ้
(ฟรี) ในงานฉลองบ้านเณรฟาตมิา ทา่แร่ .... 
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                       ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี น าโดย บาทหลวงภควี เส็งเจริญ 
                                        จิตตาธกิารชมรมเวชบุคคลฯ คุณสมจิตร์ ศักดิ์สิทธิกร ประธานเวชบุคคลฯ      
         ร่วมด้วย คณะกรรมการฯ จิตอาสาเวชบคุคลฯ  นกัศึกษาคาทอลิกฯ สังฆมณฑลราชบุร ีและ ซิสเตอร์ 
คณะภคินีผู้รับใช้คนป่วยแห่งนักบุญคามิลโล  รว่มงานเขา้เงียบฟืน้ฟูจิตใจและประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ค.ศ. 2020 
ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย เมือ่วันที่ 24 ตุลาคม 2020  ผู้เข้าร่วมฯ 12 คน 
และ วันที่ 25 ตุลาคม 2020  จัดหน่วยบรกิารตรวจสุขภาพให้แก่ชาวบ้าน ในบริเวณเขต 
วัดนักบุญแคธริน บ้านสันตสิุข ต.แม่ขา้วต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย จ านวน 50 ครัวเรือน 
ตรวจรักษา 51 ราย เยีย่มบ้าน  8 ราย และรักษาทางเลือก 40 ราย .. 

         เฝ้าระวังโรคเฝ้าระวังโรคเฝ้าระวังโรค   COVIDCOVIDCOVID---191919   



  หนังสือธรรมนูญใหม่ส าหรับผู้ท างานด้านการดูแลสุขภาพอนามัย                              หนังสือธรรมนูญใหม่ส าหรับผู้ท างานด้านการดูแลสุขภาพอนามัย                              หนังสือธรรมนูญใหม่ส าหรับผู้ท างานด้านการดูแลสุขภาพอนามัย                                 
New Charter for Health Care Worker  ดังกล่าว ได้ตีพิมพ์เสร็จแล้ว  โดยความรว่มมือ           
ระหว่าง คณะนักบวชคามิลเลียน และ แผนกสุขภาพอนามัย ภายใต้ กรรมาธกิารฝ่ายสังคม                       
สภาประมขุบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย  มจี าหน่าย ณ แผนกสุขภาพอนามัย                
ในราคาเล่มละ 30 บาท สั่งซื้อได้โดยตรงที่แผนกสุขภาพอนามัย Tel. 02 681 3900 ต่อ 1309                  

หรือ Tel. / Fax :  02 681 5857   Email : chc@cbct.net  .. 

ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ ์     


