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“ผู้สูงวัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาชุมชน
ชน””

คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ (แผนกสุขภาพอนามัย) ร่วมกับ คาริตัสไทยแลนด์ จัดการ
สัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2020/2563 หัวข้อ "ผู้สูงวัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาชุมชน" ระหว่าง
วันอังคารที่ 24 - วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2020 ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง
โดยมี บาทหลวงร็อค ไพรัช ศรีประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมาธิการฝ่ายสังคม ใน สภาประมุขบาทหลวง
โรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ ในบทเทศน์แบ่งปัน ท่านได้
เชิญชวนให้ผู้สูงอายุ ได้ไตร่ตรองพระวาจา และชีวิตของบุญราศี และมรณสักขีทพี่ ระศาสนจักร
ระลึกถึง ซึ่งทุกองค์ยอมสละทุกอย่างแม้ชีวิต เพื่อยืนยันความเชื่อ เพื่อเพิ่มพูนพัฒนาความเชือ่
ชีวิตคริสตชนของเราให้มคี วามเข้มแข็งเป็นพื้นฐานที่มั่นคง เพราะ "ความเชือ่ " ทาให้เรามีพลัง
มีกาลังใจในการเจริญชีวิตคริสตชนทีด่ ี และสามารถฝ่าฟันปัญหา-อุปสรรค วิกฤติกาลต่างๆ ใน
ชีวิตได้เป็นอย่างดี และการพูด การคิด การกระทาที่ดีในชีวิตประจาวันของเรา ทาให้ชีวิตของเรา
เป็นประจักษ์พยานถึงความรักของพระเยซูเจ้า และทาให้ชีวิตของเราเป็นคาสอนทีท่ ุกคนเรียนรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม
วิสัยทัศน์
ประชากรของพระเจ้ามีสุขภาพกายใจสมบูรณ์
และร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันฉันพี่น้อง
เปี่ยมด้วยคุณธรรมในความรักของพระเจ้า

พันธกิจ
ส่งเสริมเวชบุคคล เครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่ายผู้ตดิ เชื้อ
ให้ได้รับการอภิบาล และอุทิศตนรับใช้ปวงชนด้าน
สุขภาพอนามัย โดยเน้นผู้ยากไร้ตามแบบอย่างพระเยซูเจ้า

จากนั้น บาทหลวงยากอบ วิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ ผู้สูงอายุ
กล่าวต้อนรับ คุณพ่อจิตตาภิบาลชมรมผู้สงู อายุ ผู้ประสานงาน และแกนนาผู้สงู อายุทั่วประเทศ
จานวน 72 คน ทีม่ าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ และประชุมใหญ่สามัญประจาปี ค.ศ.2020 โดยกล่าวชื่นชม
ความเสียสละอุทิศตนของผู้สูงอายุ และความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุ พร้อมเชิญชวนให้ทกุ คนร่วมกัน
เพื่อเสริมสร้าง "ชุมชนศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมฑูต" ตามวิสัยทัศน์และแนวทางของ
กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015 ( ที่ปรับในปี ค.ศ.2020 )
โดยอาศัยการมีส่วนร่วม การต่อยอดจากความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ
จากการประชุมใหญ่ฯครั้งนี้ เพือ่ ให้เกิดผลดีแก่ผู้สูงอายุและเพือ่ ผู้สูงอายุ
จะได้เป็นศิษย์พระคริสต์อย่างแท้จริง
ช่วงแรกเวลา 10.30 น. บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมาธิการ
ฝ่ายสังคมฯ และ ผู้อานวยการแผนกสุขภาพอนามัย บรรยายในหัวข้อ
"ผู้สูงอายุและบทบาทหน้าที่คริสตชนฆราวาส" โดยมีผู้สูงอายุรวมทัง้ คริสตชนฆราวาสทุกเพศ ทุกวัย
มีบทบาทหน้าที่ 5 ด้านที่ตอ้ งทาอย่างสมดุล เพือ่ การเจริญชีวิตคริสตชนที่สมบูรณ์ โดยไม่ละเลย
หรือ ทาเพียงด้านใดด้านหนึ่ง ได้แก่ 1.) ดาเนินชีวิตเป็นประจักษ์พยานถึงความรักของพระเจ้า
ทุกบทบาทหน้าที่ในชีวิตประจาวัน และมีความเชื่อที่เข้มแข็งมั่นคง เพื่อให้ทุกคนเห็นพระเยซูเจ้าในตัวเรา (อ่าน ยน 13:35)
2.) อุทิศตนเพือ่ รับใช้สังคมโดยเริ่มจากการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตนเอง เพือ่ จะได้
มีส่วนร่วมในงานไถ่กู้กับพระเยซูเจ้า ได้เป็นอย่างดี แสวงหา และมองเห็น
พระฉายาลักษณ์ของพระเจ้าในเพือ่ นพีน่ ้อง วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมที่เรา
เจริญชีวิตอยู่ โดยการทากิจเมตตา ช่วยเหลือแบ่งปัน อยู่เคียงข้างกับคนยากจน
คนพิการ คนที่ต้องการความช่วยเหลือ 3.) อ่านและยึดพระคัมภีร์เป็นหลักในการ
ดาเนินชีวิต ศึกษาเอกสารคาสอนของพระศาสนจักร ร่วมพิธีกรรม รับศีลศักดิ์สิทธิ์
สวดภาวนา เพิม่ พูนความรู้ ความเชือ่ ทากิจศรัทธา ปฏิบัติจิตภาวนา ฯลฯ
เพื่อการเป็นศิษย์พระคริสต์ที่สมบูรณ์ (อ่าน ลก.22:19-20) 4.) การเสวนากับพี่นอ้ งต่างความเชื่อ ในมุมมองของความเชื่อ
ที่แตกต่างกัน แต่เปิดใจรับฟังกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตกันตามความเชื่อของแต่ละคน
เคารพในวิถีชีวิตประเพณีปฏิบัติของเขา เพือ่ การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และชีวิตความเชื่อที่เข้มแข็ง
(อ่าน Ecclesia in Asia 29-31) 5.) การประกาศข่าวดีใหม่ ผู้สูงอายุในฐานะคริสตชนฆราวาสมีหน้าที่
ประกาศข่าวดีตามพระบัญชาของพระเยซูเจ้า โดยการดาเนินชีวิตคริสตชนที่ดี และบอกเล่าเรือ่ งราว
ของพระเยซูเจ้า ให้แก่ผู้ทยี่ ังไม่รู้จักพระองค์ เพือ่ ช่วยให้เขาเหล่านั้นได้รับความรอดพ้น และ
เพื่อผู้สูงอายุ และคริสตชนฆราวาสทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการประกาศข่าวดีและร่วมสร้าง
พระอาณาจักรของพระเจ้า ตามที่เราได้รับเลือก และเรียกมาให้เป็นศิษย์ของพระองค์ (อ่าน กจ.2:1-4) ..
ช่วงสองเวลา 13.30 น. นายแพทย์คานวณ อึ้งชูศักดิ์ ที่ปรึกษา
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ
ประธานชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมบรรยาย
ในหัวข้อ “ชีวิตวิถีใหม่ผู้สูงอายุ” หลังวิกฤตโควิด-19 ( 5 รู้ 5 คิด )
รู้จักโรค รู้วิธีการ รู้พระวาจา รูจ้ ักหนทางชีวติ สู่ความสุขแท้
1.) รู้จักโรค รู้สถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลก รู้ผลกระทบ
2.) รู้วิธีการ มาตรการการควบคุม ป้องกันโรคระบาด/โรคไม่ติดต่อ การบาดเจ็บ/อุบัติเหตุ
เดินสายกลาง วัคซีน ฯลฯ 3.) มีความหวัง สร้างชีวิตใหม่ อาศัยพระวาจา + สมณสาส์นรักษ์โลก
เพื่อนพี่น้อง ชีวิตพอเพียง มีคุณค่า .. สุดท้ายเชิญชวนกลุ่มผู้สูงอายุ เลือกทา 1 อย่าง เพื่อการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และ จริงจัง ..
ต่อหน้า .. 3
2

จากนัน้ บาทหลวงวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ ผู้สูงอายุ นาเสนอ
ผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ และผู้แทนเครือข่าย
ชมรมผู้สูงอายุฯนาเสนอผลการดาเนินงานผู้สงู อายุระดับสังฆมณฑลฯ
ในรอบปี ค.ศ.2020 สรุปภาพรวมการดาเนินงานที่ผ่านมา :1) ตอบสนองทิศทางงานอภิบาลของพระศาสนจักร จุดมุ่งหมาย
เพื่อผู้สูงวัย เยี่ยมเยียน ให้กาลังใจ เสริมสร้างเครือข่ายเข้มแข็ง
และสังคมทีด่ ี 2) ชมรม/เครือข่าย มุ่งมัน่ เข้มแข็ง ปรับเปลี่ยน ช่วยเหลือ แบ่งปัน
3) บูรณาการ มีส่วนร่วม แบ่งปันพระวาจา พัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย 4) มีแผนต่อยอด สร้างสรรค์ พัฒนาระบบงานผู้สูงอายุฯลฯ

วันที่สอง.วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2020 กิจกรรมงานสัมมนาผูส้ ูงอายุฯ
บาทหลวงซีมอน เศกสม กิจมงคล จิตตาภิบาลชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลจันทบุรี เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ
ในบทเทศน์ให้ขอ้ คิดแบ่งปัน.. การเป็น "ศิษย์พระคริสต์" แน่นอนว่าเส้นทางชีวิตไม่ได้โรย
ด้วยกลีบกุหลาบเสมอไป ปัญหาอุปสรรคย่อมต้องมีอยู่เสมอทั้งใน "การเจริญชีวิต" และ
"การทาหน้าที่" ศิษย์พระคริสต์ เป็นต้น "การประกาศข่าวดี" แต่อาศัยการอ่าน การฟังและใช้
"พระวาจาของพระเจ้า" เป็นพลัง เป็นแรงบันดาลใจ
ทาให้คริสตชนศิษย์พระคริสต์สามารถเจริญชีวิต
เป็นประจักษ์พยานถึงพระเยซูเจ้า ได้พระคุณพระพรต่างๆที่พระองค์ทรงประทาน
ให้ช่วยเราใน "การทาหน้าที่" ศิษย์พระคริสต์ได้ แม้ว่าจะเป็น "ผู้สูงวัย" โดยผ่าน
กิจการดีต่างๆ การทากิจเมตตา การแบ่งปัน ช่วยเหลือเกือ้ กูลกันในบ้าน วัด ชุมชน
หรือแม้แต่ในสถานที่จองจากักขังนักโทษ ขอเพียงให้เรามีความเชื่อ ความหวัง อ่าน
ฟังและปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจ้า ทากิจเมตตา ทาความดีต่อผู้อนื่ อย่างต่อเนือ่ ง สม่าเสมอ...
ช่วงเวลา 09.00 น. คุณสุภา ใยเมือง และ คุณอุบล อยู่หว้า จาก มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน
(ประเทศไทย) บรรยายหัวข้อ “วิกฤตโควิด-19 กับความมั่นคงทางอาหาร : สถานการณ์และการ
รับมือของเครือข่ายในสังคมไทย” / “หนทางที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการสร้างความมั่นคงทางอาหารในสถานการณ์โควิด-19” สรุป
การบรรยาย “เมื่อเริม่ ปลูกผัก คนเมืองได้สมั ผัสพื้นดิน เรียนรู้
คุณค่าที่มาของอาหาร และสิ่งแวดล้อมรอบตัว รวมถึงความรัก
ในธรรมชาติ เชื่อมระหว่างคนเมืองกับชนบทได้ ทาให้คนเข้าใจ
เข้าถึง วิถีเกษตรกรรมธรรมชาติ มากกว่าการปลูกผัก คือ การปลูกเมือง และปลูกชีวิต คนเมือง
รู้ว่า พวกเขาผลิตอาหารได้ สร้างพื้นที่อาหารได้ และเชื่อมโยงคนหลายกลุ่มเข้าด้วยกัน เพื่อ
เปลี่ยนแปลงเมือง และเดินหน้าต่อไปเพือ่ สร้างความมัน่ คงทางอาหารของเมืองให้เกิดขึ้น ....
จากนั้น บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ นาเสนอแผนงาน
คณะอนุกรรมการฯ/ ผู้แทนงานผู้สูงอายุสังฆมณฑล นาเสนอ
กิจกรรมฯ + ออกเยี่ยมและร่วมประชุมเพื่อจัดตัง้ กลุ่ม/ชมรม
ผู้สูงอายุ + จัดงานวันผู้สูงอายุระดับวัด โอกาสวันผู้สูงอายุ
แห่งชาติ (วันสงกรานต์) + จัดงานวันชุมนุมผู้สงู อายุระดับสังฆมณฑล + จัดอบรมฟื้นฟูจิตใจ
คณะกรรมการระดับสังฆมณฑล + ร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ + ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการฯ
+ ร่วมโครงการ “จิตอาสาหาทุนเพื่อช่วยงานผู้สงู อายุ” + ร่วมงานสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2020 ฯลฯ ...

ช่วงบ่าย บรรดาผู้เข้าร่วมกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม รวมตัวกัน ณ ท่าน้าริมคลองประเวศบุรีรมย์ ซึ่งอยู่ติดกับ
ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง เพื่อร่วมกิจกรรมภาคปฏิบัติในการรณรงค์
รักษาสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจาก บาทหลวงหลุยส์ ธนันชัย กิจสมัคร เป็นประธาน
เสกปลูกต้นไม้ และปล่อยตัวกลุม่ ต่างๆ ทั้ง 3 กลุ่ม
ออกไปทากิจกรรม..กลุ่มที่ 1 : ลงเรือพายออกเก็บ
ขยะ โฟม ถุงพลาสติก ตามลาคลองประเวศบุรีรมย์
กลุ่มที่ 2 : ออกเดินเก็บขยะริมถนน ในเขตบริเวณ
โรงเรียน และวัดแม่พระเมืองลูร์ด หัวตะเข้
กลุ่มที่ 3 : ร่วมปลูกผักสวนครัว ผักออแกนิค ณ
ณ
สวนเกษตรอินทรีย์บ้านคามิลเลียน เพื่อเด็กพิการ
สรุปกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม มีข้อสรุปที่น่าสนใจคือ 1.) การสร้างจิตสานึกในการ
รักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อชุมชน 2.) มีวินัยในเรื่องการใช้ทรัพยากร เท่าที่จาเป็น ประหยัด
การทิ้งขยะอย่างเป็นที่ ตามที่ทางการจัดไว้ให้ 3.) กลุ่มผู้เข้าร่วมแต่ละกลุ่มวางแนวทางในเชิงนโยบายที่จะไปทากิจกรรม
รักษาสิ่งแวดล้อมต่อไปในระดับสังฆมณฑลฯ

วันสุดท้าย..จัดประชุมใหญ่สามัญประจาปี ค.ศ.2020/2563
..วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2020 บาทหลวงยอห์น ปรีชา สหายแก่น จิตตาภิบาล
ผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลอุดรธานี เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ ให้ขอ้ คิดจากบทเทศน์
“ความรัก และ ความชื่นชมยินดี ทีม่ าจากพระเจ้า”
เมื่อคริสตชน ชมรมผู้สงู วัย แสดงออก ผ่านการกระทา
กิจเมตตาต่อเพือ่ นมนุษย์ ผู้สงู วัยด้วยกัน ผู้เจ็บป่วย
และ คนยากไร้ จากใจจริง ทาให้แตกต่างจาก
องค์กรทั่วไป และ ผู้ที่เพียงแต่ทาตามหน้าที่เท่านั้น เพราะกิจการ
ของพระเยซูเจ้า เป็น "กิจการแห่งความรัก เมตตา" และทุกท่าน
ก็ตอบรับพระประสงค์ของพระองค์ และทาด้วย "ความรัก และ ความชื่นชมยินดี"
(be love and joy) ต่อทุกคน...
อาจารย์ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค
สรุปรายงานจัดสัมมนาฯ
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การประชุมใหญ่สามัญประจาปี ค.ศ.2020/2563 ประเด็นในการประชุมฯ
1.) เพื่อรับทราบความคืบหน้ากิจกรรมแต่ละสังฆมณฑลฯ ปี 2020
2.) รับรอง (ร่าง) รายงานการประชุมใหญ่
ประจาปี 2019/2562 3.) ติดตามการเตรียมจัด
งานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ปี 2021
จากผู้แทนงานผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลจันทบุรี
4.) ชี้แจงค่าใช้จ่ายการจัดโครงการรณรงค์ Laudato si’ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2020
5.) สรุปเงินโครงการจิตอาสาหาทุนช่วยเหลือผูส้ ูงอายุ 2020 / จัดสรรเงินโครงการฯ
6.) นาเสนอปฏิทินกิจกรรมงานผู้สูงอายุระดับชาติ / ส่งปฏิทินกิจกรรมงานผู้สูงอายุฯ
ระดับสังฆมณฑลฯ ประจาปี ค.ศ.2021/2564 ให้ส่วนกลางจัดทาเอกสารฯ (มกราคม 2564)
สรุป จุดเน้นกิจกรรมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลตามแผนปฏิทินกิจกรรม ปี 2021/2564
- จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุและการขับเคลื่อนแผนงานของชมรมฯ
- การศึกษากฤษฎีกา สมณสาส์นสมเด็จพระสันตะปาปาและบทบาทฆราวาส 5 ด้าน
- ออกเยี่ยมเยียนเครือข่าย การเยี่ยมเยียนผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ยากไร้ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส
- ดาเนินกิจกรรมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน - ติดตามทะเบียนผู้สูงอายุภายในเขตวัดของตนเอง
- การขยายกลุ่มผู้สูงอายุไปยังวัดใกล้เคียงพร้อมกับการเป็นพี่เลี้ยง แบบอย่างและความช่วยเหลือ
- ติดตามจัดตั้งคณะกรรมการของแต่ละกลุ่ม/ชมรมให้ชัดเจน / ขยายเครือข่ายให้ได้ในทุกเขต
- จัดประชุม/กิจกรรม พบปะ เรียนรู้ ให้กับแกนนาในแต่ละกลุ่ม เพื่อความยั่งยืนของงานผู้สูงอายุ
- เข้าร่วมฟื้นฟูจิตใจระดับกลุ่มวัดต่างๆที่มีกลุ่มอยู่แล้วให้เข้มแข็ง
- สนับสนุนกลุ่มผู้สูงอายุระดับวัด ระดับเขต ในการจัดตั้งชมรมฯเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์
วจนพิธีกรรมปิดการสัมมนา โดย บาทหลวงวิโรจน์ นันทจินดา บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ
คุณพ่อจิตตาภิบาลผู้สูงอายุฯ และร่วมอวยพรให้ผู้สูงอายุ คณะกรรมการเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯ
ทุกท่านเดินทางกลับภูมิลาเนาโดยสวัสดิภาพ ...
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สมาชิกเวชบุคคลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงราย
จัดฟื้นฟูจิตใจให้แก่สมาชิกเวชบุคคลจากสังฆมณฑลต่างๆทั่วประเทศ ในหัวข้อ
“ เวชบุคคลปฏิบัติกิจแห่งรัก รากฐานจากพระคัมภีร์ ”
ณ สังฆมณฑลเชียงราย โดยขอใช้สถานที่จัดงานฯ
อาสนวิหารแม่พระบังเกิด เชียงราย / ศูนย์คามิลเลียน โซเชียล
เชียงราย / วัดนักบุญคามิลโล บ้านศรีวิเชียร ต.ท่าสุด อ.เมือง
จ.เชียงราย และ ลักษวรรณ รีสอร์ต เป็นฐานในการจัดกิจกรรม..
การจัดงานฟืน้ ฟูในครั้งนี้.. ได้รับเกียรติจาก บาทหลวงพิเชฐ แสงเทียน พระสงฆ์คณะเยซูอิต
มาช่วยนาการไตร่ตรองในหัวข้อ “การรับฟังเสียงเรียกจากพระเจ้า” (Spiritual Discernment)
สรุปได้ว่าการรับเสียงจากพระเจ้า เป็นความเข้าใจอย่างหนึง่ ของ “มโนธรรม” (conscience)
ที่ซึ่งเราพบพระเจ้า ได้ยนิ เสียงของพระองค์ คาสอน
พระศาสนจักรคาทอลิก (conscience) ที่ที่เราพบ
พระเจ้า ได้ยินเสียงของพระองค์คาสอนพระศาสนจักร
คาทอลิก (CCC) 1776 - 1778 กฎที่มนุษย์ตอ้ งเชื่อฟังอยู่ลึกๆ ในมโนธรรม
- มนุษย์อยูค่ นเดียวกับพระเจ้า ฟังเสียงของพระองค์ได้ที่นั่น
- การกระทาของมนุษย์ ต้องตามมโนธรรม ความเชื่อ และเหตุผล เป็นเหมือนปีก
สองข้างที่นาจิตมนุษย์ไปสูก่ ารพิศเพ่งความจริง การเผยแสดงผ่านพระคัมภีร์ ธรรมประเพณีและอานาจสอนของพระศาสนจักร ..
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จากนัน้ ใน session ที่ 2 ได้รับเกียรติจากพระสงฆ์คณะคามิลเลียน
บาทหลวงเกรียงไกร สุขจิต จิตตาธิการเวชบุคคล สังฆมณฑลจันทบุรี
บาทหลวงกิตสดา คาศรี อธิการ/ผู้อานวยการ บ้านพักผู้สูงอายุ คามิลเลียน
สามพราน ได้มาแบ่งปันเนื้อหาของ “ธรรมนูญใหม่สาหรับผู้ทางานด้านการดูแล
สุขภาพอนามัย New Charter for Health Care Worker” ให้บุคลากรเวชบุคคล
ซึ่งประกอบไปด้วย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร เทคนิคการแพทย์ และวิชาชีพอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยอื่นๆ เช่น อสม. เป็นต้น คุณพ่อทั้งสองได้แบ่งปัน
ถึงธรรมนูญใหม่ มีที่มาอย่างไร และได้เน้นให้เห็นว่ากฎเกณฑ์ หรือข้อแนะนา หรือแนวทางในการให้บริการที่เกีย่ วข้องสุขภาพ
อนามัย มีพื้นฐานมาจากคาสอนทางด้านสังคมของพระศาสนจักร คือ มนุษย์ถูกสร้างมา
ตามพระฉายาลักษณ์ของพระเจ้า มนุษย์ทุกคนมีคุณค่าและศักดิ์ศรีเท่ากัน เราจึงต้อง
เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของบุคคล มนุษย์ทกุ ๆคน คุณพ่อได้แบ่งปันถึงเนือ้ หาตั้งแต่
ปฏิสนธิจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตตามธรรมชาติ..
ในช่วงเวลาของการฟื้นฟูจิตใจ กลุม่ เวชบุคคลได้มี
โอกาสจัดพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดการฟื้นฟูจิตใจ โดย
พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม ประมุขสังฆมณฑลเชียงราย ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด
เชียงราย และบูชาขอบพระคุณร่วมกับชนเผ่าต่างๆ เช่น อาข่า ไทยใหญ่ ม้ง ฯลฯ รวมถึงเด็ก
พิเศษจากบ้านเกื้อกูล ทีด่ ูแลโดย คณะนักบวชคามิลเลียน ณ วัดนักบุญคามิลโล หมู่บ้าน
ศรีวิเชียร ทาให้ได้มีโอกาสสัมผัสบรรยากาศต่างๆของงานภายในสังฆมณฑลเชียงราย ในเวลาเดียวกันการฟืน้ ฟูจิตใจครั้งนี้
จบลงในวันอาทิตย์ ด้วยการบรรยายของ พระสังฆราชยอแซฟวุฒิเลิศ แห่ล้อม ในหัวข้อ “เวชบุคคลปฏิบัติกิจแห่งรัก รากฐาน
แห่งพระคัมภีร์” (ลก 5 12-16;1 คร 13:1-16) และการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2020 เพื่อ
ติดตามงานตามแผนปฏิบัติงานประจาปี 2020 นาโดย นายแพทย์คานวณ อึ้งชูศักดิ์ ประธาน
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
งานฟื้นฟูจิตใจและการประชุมใหญ่สามัญประจาปีนี้
ลงท้ายด้วย การออกหน่วยแพทย์-พยาบาลให้บริการ
ตรวจรักษา และเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้าน-ติดเตียง ณ
วัดนักบุญแคธริน ลาบูเร บ้านป่าซัน หัวหลาย ทั้งนี้กิจกรรมทั้งหมดผ่านไปด้วยความ
เรียบร้อย โดยการประสานงานจัดงานในครั้งนี้ คือ บาทหลวงเอกชัย ผลวารินทร์
จิตตาธิการเวชบุคคลฯสังฆมณฑลเชียงราย ร่วมมือการจัดงานในครั้งนี้ ได้แก่ คณะเซอร์ จากโรงเรียนสันติวิทยา ซิสเตอร์
คณะภคินีผู้รับใช้คนป่วยแห่งนักบุญคามิลโล ฯลฯ

ศิลปะบาบัดในงานดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ปว่ ยเอดส์
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ ภายใต้ แผนกสุขภาพอนามัย ในกรรมาธิการฝ่ายสังคม
(คาริตัสไทยแลนด์) สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกฯ จัดอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่เครือข่ายคาทอลิกต่างๆที่ให้การดูแล
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์จากทุกภูมภิ าค ด้วยการจัดอบรมศิลปะบาบัดแนว
มนุษย์ปรัชญา (Triklang Art Therapy group) ให้บรรดาเจ้าหน้าที-่ พี่เลี้ยงของ
สถานสงเคราะห์ บ้านพักศูนย์ต่างๆ เพือ่ พัฒนาตัวของเจ้าหน้าทีท่ ี่เข้ารับการอบรมจะ
ได้พัฒนา อันดับแรก คือ พัฒนาตัวเองให้เป็นผูท้ ี่มีความสุขด้วยการนาศิลปะมาใช้ใน
การพัฒนาอารมณ์ ช่วยให้ผู้มีปัญหาทางด้านอารมณ์และจิตใจ ได้ระบายปัญหา ความ
ขับข้องใจ ความรู้สึกที่ซ่อนเร้นในจิตใจ ผ่านออกมาทางงานศิลปะ ..
ทางคณะอนุกรรมการฯได้มคี วามเห็นจากข่าวในสังคม คนในปัจจุบันด้วยการบีบคั้น
ทางเศรษฐกิจ สังคม และปัญหาสังคมต่างๆ ทาให้เกิดภาวะความเครียด ความขับข้องใจ ฯลฯ ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว แต่ก็
แสดงออกในชีวิตผ่านทางคาพูด ความประพฤติปฏิบัติ ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นที่อยู่รอบข้างหรือผู้ที่ตนเองดูแล ด้วยเหตุเหล่านี้
ทางคณะอนุกรรมการฯส่งเสริมงานเอดส์ จึงมีความคิดร่วมกันว่าควรนาเอาศิลปะมาเป็นเครือ่ งมือ นาเอากระบวนการนีม้ าใช้
กับกลุ่มของผู้ที่ต้องดูแลใกล้ชิดเด็กและผู้ป่วยเรื้อรังเป็นเวลานาน เป็นการอบรมทีน่ ่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะกลุม่ คนเหล่านี้
เป็นกลุ่มคนที่มกั จะมีความขุ่นมัวในจิตใจ มีความตึงเครียดและวิตกกังวลจากการทางานติดต่อกันเป็นเวลานาน หากไม่ได้
รับการทาให้รู้สกึ ผ่อนคลาย ลดความขุน่ มัวในจิตใจ และบุคคลนั้นไม่เข้าใจและรับรู้อารมณ์ต่างๆของตนเอง รู้สึกเครียดหรือ
เหนื่อยล้า ความรู้สึกเหล่านีก้ ็จะถูกถ่ายทอดไปสู่ผู้ที่ได้รับการดูแลด้วยเช่นกัน..
ทางคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ มีความตั้งใจให้การทางานของสมาชิกเครือข่ายที่ทางานดูแล
ผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์ ดูแลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึน้ คณะอนุกรรมการฯจึงได้เล็งเห็นความสาคัญในการ
ดูแลสุขภาพจิตของเจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลที่ทางานในหน่วยงานคาทอลิกทีอ่ ยู่ในเครือข่ายฯ ได้ดูแลและเยียวยาจิตใจตนเอง
เพื่อฟืน้ ฟูคุณค่าภายในของตนเอง สร้างพลังใจในการทางานดูแล และสามารถนากระบวนการนี้ไปใช้กับตนเอง รวมถึง
ผู้ที่ต้องดูแลด้วย ...
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การอบรมศิลปะบาบัดแนวมนุษย์ปรัชญา (Triklang Art Therpy Group) ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก
คุณครูสุพัฒนา วิริยะสุมน (ครูจมุ๋ ) คุณครูสพรั่งพร ชยานุภัทร์กุล คุณครูพรทิพย์ ถาวรวุฒิ ซึ่งเป็นนักศิลปะบาบัด
แนวมนุษย์ปรัชญา โดยเฉพาะ คุณครูสุพัฒนา วิริยะสุมน หรือ ครูจุ๋ม ART THERAPIST นักศิลปะบาบัด
แนวทางมนุษย์ปรัชญา ท่านผ่านการอบรมนักศิลปะบาบัดแนวมนุษย์ปรัชญา
(Postgraduate) จากสถาบันศิลปะบาบัดแนวทางมนุษย์ปรัชญาประเทศไทย
ภายใต้การรับรองจาก European Academy for Anthroposophical Art
Therapies (EA) Goetheanum, School of Spiritual Science in Dornach,
Switzerland วิทยากรผ่านการทางานที่หลากหลาย เป็นครูสอนศิลปะเด็ก
และศิลปะเด็กพิเศษโรงเรียนเอกชน นักศิลปะบาบัดฝึกหัด ศูนย์บาบัดฯ
เมืองชตุทท์การ์ท ประเทศเยอรมนี (Therapeutikum am Kraherwald)
นักศิลปะบาบัดสถานคุม้ ครองสวัสดิภาพเด็กและ
เยาวชนระยอง วิทยากรโครงการศิลปะสร้างสุข ศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง
จิตอาสาสอนศิลปะเด็กในชุมชน จิตอาสาทางานร่วมกับกลุ่ม TRIKLANG ART THERAPY
GROUP ชมรมศิริราชอาวุโส ทาเพจศิลปะสุขใจ Art For Happiness ให้ความรู้เรือ
่ งศิลปะบาบัด
คาอธิบายที่เป็น keyword ของอาจารย์คอื “ศิลปะเน้นความสวยงาม ความละเอียดของงาน
แต่ศิลปะบาบัดเน้นที่ขบวนการ” ฉะนั้นในการทากิจกรรมศิลปะบาบัด แต่ละกิจกรรม
จึงเน้นที่ process การทาตามขั้นตอนที่วิทยากรแนะนา/บอก ...
นอกจากการจัดการอบรมให้แก่สมาชิกในครั้งนีแ้ ล้ว ทางคณะอนุกรรมการฯได้ถือโอกาส
ประชุมคณะอนุกรรมการฯครั้งที่ 3/2563 ในช่วงเย็นของวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563
ในการประชุมคณะอนุกรรมการเครือข่ายครั้งนี้
ทางคณะอนุกรรมการได้ร่วมกันวางแผนกิจกรรมที่จะ
ทาร่วมกันสาหรับปี 2564/2021 คือ 1) การประเมินผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ
ในรอบ 3 ปี ของทีมงานคณะอนุกรรมการฯปัจจุบัน ซึ่งวาระกาลังจบลงว่าสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้หรือไม่อย่างไร และสัมพันธ์กับกฤษฎีกาของพระศาสนจักรท้องถิ่นที่
ครบรอบ 5 ปีหรือไม่ 2) การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆภายใต้เครือข่ายฯ
ตามความต้องการของสมาชิกและการดูงาน/เยีย่ มหน่วยงานอื่นๆ 3) การจัดรณรงค์วันเอดส์โลก (1 ธ.ค.ของทุกปี) ร่วมกับ
หน่วยงานอื่นๆ โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ 4) สาหรับการเลือกตั้งคณะอนุกรรมการฯชุดใหม่ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์
ให้คณะอนุกรรมการชุดปัจจุบัน ซึ่งมี ซิสเตอร์ปราณี สิทธิ เป็น ประธานคณะอนุกรรมการฯ
บาทหลวงวุฒิชัย บุญบรรลุ เป็น รองประธานฯ มีผู้อานวยการของหน่วยงานภายใต้
คณะอนุกรรมการฯเป็นสมาชิกกรรมการ เหรัญญิก ให้ทางแผนกสุขภาพอนามัย ทาหน้าที่
คุณเฉลิมรัฐ ปรีชา ผู้แทนศูนย์เมอร์ซี่ มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ
ทางคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ ภายใต้ แผนกสุขภาพอนามัย ใน
กรรมาธิการฝ่ายสังคม (คาริตัสไทยแลนด์) ขอขอบคุณบรรดาพีน่ ้องทีไ่ ด้สนับสนุนกิจกรรมของคณะอนุกรรมการฯอย่าง
สม่าเสมอ ทาให้คณะอนุกรรมการฯสามารถนาการสนับสนุนเหล่านั้นมาพัฒนาเครือข่ายคาทอลิกในการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี
และผู้ป่วยเอดส์ อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป..

กิจกรรมเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล
ศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลอุบลราชธานี แผนกสุขภาพอนามัย (งานผู้สูงอายุ)
สังฆมณฑลอุบลราชธานี นาโดย บาทหลวงประดับสิน ด้วงทอง ผูอ้ านวยการ
ศูนย์สังคมพัฒนา คุณณรงค์ฤทธิ์ ด้วงทอง ผู้ประสานงานผู้สูงอายุ คุณถวิล อณาชัย และคณะกรรมการงานผู้สูงอายุฯ
สังฆมณฑลอุบลราชธานี จัดกิจกรรมผู้สูงอายุในเขตพื้นที่สังฆมณฑลอุบลราชธานี :1.) วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 จัดงานประชุมสัมมนาเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ
มีผู้เข้าร่วม 70 ท่านจาก 20 ชมรม เนื้อหามุ่งเน้น การจัดตั้งชมรมตามแนวทางของ
กรมกิจการผู้สงู อายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี
บาทหลวงวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ ูงอายุ
บาทหลวงประดับสิน ด้วงทอง ผู้อานวยการศูนย์สังคมพัฒนาฯ เข้าร่วมการประชุม
และ บิชอบฟิลิป บรรจง ไชยรา ประมุขเขตศาสนปกครองสังฆมณฑลอุบลราชธานี ร่วมปลูกต้นไม้ 1 ต้น ... สาระสาคัญ
การปลูกต้นไม้รณรงค์ครบรอบ 5 ปี สมณสาส์นเลาดาโตซี พร้อมกับเป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ ...
2.) โครงการลูกกตัญญูตอ่ บุพการีและผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่างสังฆมณฑลอุบลราชธานี ปี ค.ศ.2020 โอกาสในการจัดงาน
ประชุมสัมมนาชมรมผู้สูงอายุสงั ฆมณฑลอุบลฯ เพื่อเชิดชูเกียรติ เป็นกาลังใจเป็นแบบอย่างบุพการีและผู้สูงอายุ ซึ่งใน
การมอบครั้งนี้ ทางแผนกสุขภาพอนามัย (งานผู้สูงอายุ) สังฆมณฑลได้เป็นผู้จัดทาโดยผ่านการสรรหาคัดเลือกจาก
ทางวัดและชุมชน และมอบโดย คุณพ่อเจ้าวัด / อธิการโบสถ์
3.) วันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน ค.ศ.2020 คุณถวิล อณาชัย ผู้ประสานงานผู้สงู อายุสังฆมณฑลอุบลฯ คุณสังเวียน โสดา
กรรมการผู้สูงอายุวัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองทาม คุณณรงค์ฤทธิ์ ด้วงทอง ผู้ประสานงานผู้สูงอายุสังฆมณฑลอุบลฯ
เข้าร่วมสัมมนาและประชุมใหญ่ประจาปีของอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ ผู้สูงอายุ ครั้งที่ 17 ประจาปี ค.ศ.2020 โดย
การเข้าร่วมครั้งนี้ใช้หัวข้อ “ผู้สูงวัย ใส่ใจสิง่ แวดล้อม พร้อมพัฒนาสังคม” ..

สังฆมณฑลอุบลราชธานี
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แผนกอภิบาลผู้สูงอายุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ นาโดย
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ บาทหลวงธนันชัย กิจสมัคร ผู้จัดการแผนกผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลรุงเทพฯ
โดยมี คุณวีรพงค์ ธาราศิลป์ ประธานชมรมผู้สูงอายุฯ คุณเบญจภรณ์ กาญจนพงศ์ ผูป้ ระสานงานผู้สูงอายุ
จัดการสัมมนาและฟื้นฟูจิตใจคณะกรรมการผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ระหว่าง วันที่ 22 - 24 ตุลาคม 2563
ณ เดอะธารารีสอร์ท พัทยา .. ประธานวจนพิธกี รรม บาทหลวงธนันชัย กิจสมัคร กล่าวสอนว่า
นักบุญเปาโล สอนให้ทาหน้าที่ตามกระแสเรียก ตามพระประสงค์ของพระเจ้า
ถ่อมตน พากเพียร อดทน และวินิจฉัยทุกๆวัน พระเจ้าบอกอะไรบ้าง
ต้องภาวนา และทาหน้าที่เพื่อพระเจ้า อย่ากลัว เรามีพระพรจากพระเจ้า
ให้เราทุกๆวัน .. รับฟังข้อคิดจาก พระสังฆราชเทียนชัย สมานจิต สาหรับ
นาไปใช้ในชีวิต..ฟังการบรรยายหัวข้อ “จิตตารมณ์/ จิตสาธารณะ/ คิดต่าง
แต่ไม่แตกแยก” โดย บาทหลวงเฉลิม กิจมงคล ท่านได้กล่าวสอนว่า
ทาเช่นใดให้สามส่วนสัมพันธ์กัน 1. HEAD ส่วนความรับรู้ นาสู่ถึง 2. HEART ให้โดนใจ
บันดาลใจ จูงใจสู่ ถึง 3. HAND การปฏิบัติ รับใช้ เต็มใจ
เต็มเปี่ยม ด้วยความรักแบบพระคริสต์ ..
จากนัน้ จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ หัวข้อนาเสนอที่ประชุม :1. รายงานกิจกรรมและความเคลือ่ นไหวของแต่ละเขต
2. แจ้งและติดตามโครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผู้สูงอายุ
ระดับชาติ และ กองทุนผู้สูงอายุอคั รสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 3. ติดตามรายชือ่ ผู้สูงอายุ 80 ปี
เพื่อรับใบเชิดชูเกียรติ ประจาปี ค.ศ.2020 4. ติดตามทะเบียนผู้สูงอายุ ปี 2020 (แต่ละวัด
แต่ละเขต) 5. สรุปงานสัมมนาปี 2020 และสรุปงานประจาปี 2020 ของคณะกรรมการฯ
6. จัดทาโครงการแผนกอภิบาลผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปี 2021 ..

+ วันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน ค.ศ.2020 บาทหลวงธนันชัย กิจสมัคร
ผู้จัดการแผนกผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมด้วย คณะกรรมการ
ผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จานวน 12 ท่าน เข้าร่วมสัมมนาและประชุมใหญ่
ประจาปี 2020 ของ คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ ครั้งที่ 17/2020
หัวข้อ “ผู้สูงวัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาสังคม” ..
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ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา นาโดย
สังฆมณฑลนครราชสีมา
บาทหลวงวีระศักดิ์ จันทรังษี ผู้อานวยการศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา
คุณวีระ ธาราสิงห์ ประธานชมรมฯ คุณนภชนก สุริยชัยกุล ผู้ประสานงาน คณะกรรมการผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลฯ
จัดกิจกรรม :- 1. วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2020 เจ้าหน้าที่สานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์
(พมจ.) ลงพื้นที่เพือ่ เยีย่ มเยียนและประชุมร่วมกับคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุบ้านโคกปราสาท / บ้านปราสาทพร
ต.ไทยเจริญ อ.ประคา จ.บุรีรัมย์ และเจ้าหน้าทีศ่ ูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา แผนกพัฒนาสังคม - แผนกผู้สูงอายุ
ในการประชุมครั้งนี้ ดร.ปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการพร้อมทั้งทีมนิตกิ ร พมจ.ได้ให้คาปรึกษาแนะนา
ปรับปรุงแก้ไขระเบียบการยืน่ จัดตั้งองค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนให้ถูกต้องตามข้อบังคับของกลุ่ม
และได้รับรองเอกสารที่ชมรมผู้สูงอายุได้ยื่นเสนอไป ..
2. วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2020 แผนกผู้สูงอายุ
สังฆมณฑลนครราชสีมา จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุระดับ
สังฆมณฑล นาโดย บาทหลวงวีระศักดิ์ จันทรังษี จิตตาภิบาล
ผู้สูงอายุ และคณะกรรมการจากวัดต่างๆเข้าร่วมประชุม เพื่อ
ติดตามความก้าวหน้า และร่วมแบ่งปันความเคลื่อนไหวงานผู้สูงอายุ ของแต่ละวัด พร้อมทั้ง
ร่วมเสนอแนะแนวทางการทางานของกลุ่มผู้สูงอายุ ทัง้ นี้ในวันดังกล่าว ได้มีการแบ่งปันการ
จัดตั้งองค์กรสาธารณประโยชน์ โดย นายถาวร วาปีเตา ประธานผู้สูงอายุวัดโคกปราสาท
หลังจากนั้นได้จัดอบรมการค้ามนุษย์ วิทยากรอบรมโดย คุณสุริยันต์ ศรพรหมา จากบ้านพักใจ
อุดรธานี ได้ให้ความรู้ประเด็นข้อมูลการค้ามนุษย์ สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น รูปแบบต่างๆของ
การค้ามนุษย์ วิธีการป้องกันและแก้ไข สามารถช่วยเป็นหู เป็นตาให้กับสังคม ประสานกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือหากพบเจอปัญหาทางการค้ามนุษย์ได้ ..

3. วันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2020 แผนกผู้สงู อายุ นาทีมโดย นายวีระ ธาราสิงห์ ประธาน
ผู้สูงอายุสงั ฆมณฑล และสมาชิกจานวน 4 ท่าน เข้าร่วมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปี ค.ศ.2020 ครั้งที่ 17 หัวข้อ “ผู้สูงวัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาชุมชน” จัดโดย
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ ผู้สูงอายุ ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
4. วันที่ 26 พฤศจิกายน 2020 แผนกงานผู้สูงอายุ นาทีมโดย บาทหลวงวีระศักดิ์ จันทรังษี
จิตตาภิบาลผู้สูงอายุสงั ฆมณฑลฯ จัดโครงการ “พัฒนาฆราวาสคริสตชน ด้านจิตภาวนา” ที่
อารามนักพรตหญิง คณะพระมหาไถ่ สังฆมณฑลนครราชสีมา โดยได้เชิญวิทยากร
บาทหลวงเอนก นามวงษ์ ให้การอบรมหัวข้อ "การฝึกจิตภาวนาแบบคริสต์" ให้กับผู้สูงอายุ..
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ประชาสัมพันธ์

ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุรี นาโดย บาทหลวงเศกสม กิจมงคล
จิตตาภิบาลงานผู้สูงอายุฯ คุณบุญไทย เอีย่ มสะอาด ประธานชมรมผู้สูงอายุฯ
คุณวันทนา เอ้าเจริญ ผู้ประสานงานฯ และคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ สังฆมณฑลจันทบุรี จัดกิจกรรมฯ :1.) วันที่ 2 พฤศจิกายน 2020 จัดประชุมกรรมการชมรมผู้สูงอายุวัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม
2.) วันที่ 9 พฤศจิกายน 2020 คณะกรรมการผูส้ ูงอายุวดั หัวไผ่ จัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ (องค์กรสาธารณประโยชน์)
เปิดคลิปวีดีโอการนวดกดจุดเท้า พร้อมทั้งแจกคู่มือการนวด/ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2020 ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง นาทีมโดย บาทหลวงอานนท์ ตันชัย กรรมการ และจิตอาสา พร้อมทั้งนาข้าวสารไปมอบ โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ..

สังฆมณฑลจันทบุรี

ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ จัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจผู้สูงอายุ
เขต 4 สังฆมณฑลเชียงใหม่ หัวข้อ “พระวาจา สร้างศรัทธา ผู้สูงวัย ใจมั่นคง
รักษ์สิ่งสร้าง” ระหว่างวันเสาร์ที่ 21 - วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2020 ณ วัดนักบุญเปโตร บ้านป่าหมาก
ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮอ่ งสอน มีผู้สงู อายุมาเข้าร่วมจานวนทั้งหมด 179 คน จาก 5 เขต ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
1.) วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2020 พิธีบูชาขอบพระคุณ เปิดการฟืน้ ฟูจิตใจผู้สูงอายุ เขต 4 ประจาปี 2020 โดย
บาทหลวงเจริญ นันทการ หัวหน้างานอภิบาลเขต 4
2.) วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2020
พิธีบูชาขอบพระคุณปิดการฟืน้ ฟูจิตใจผู้สูงอายุ เขต 4
โดย พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
โอกาสนี้ พระคุณเจ้าและพระสงฆ์ ได้โปรดศีลเจิมให้แก่ผู้สงู อายุกว่า 100 คน / สมาชิกเวชบุคคลเขต 4 บริการสุขภาพเบือ้ งต้น..

สังฆมณฑลเชียงใหม่

3.) วันที่ 24 - 26 พฤศิจกายน 2020 เข้าร่วมสัมมนาและประชุมใหญ่
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ ผู้สูงอายุ ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน
ลาดกระบัง โดย มีตัวแทนผู้สงู อายุ ไปร่วมสัมมนาจานวน 5 คน ..
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ชมรมเครือข่ายผู้สูงอายุคาทอลิกฯ (องค์กรสาธารณประโยชน์)
คุณธนันท์ฉาย สวิตต์นันทชัย ผู้แทนจากชมรมเครือข่ายผูส้ ูงอายุคาทอลิกประเทศไทย
(องค์กรสาธารณประโยชน์) ของคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ ผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุม
เครือข่ายประชาชนเพือ่ รัฐสวัสดิการ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์การค้ามาบุญครอง
(MBK Center) เพื่อจัดทา (ร่าง) พระราชบัญญัติ
รัฐสวัสดิการควบคูก่ ับบานาญแห่งชาติ ช่วยกันผลักดัน
เพื่อการศึกษา สุขภาพ ทีอ่ ยู่อาศัย ที่ดนิ ทากิน และ
ผู้สูงอายุ โดยมีกลุ่มนักวิชาการร่วมวงเสวนา หัวข้อ

ให้เกิด

“รัฐธรรมนูญใหม่ สู่รัฐสวัสดิการ”
เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นและความเป็นไปได้ที่ไทยจะมีรัฐสวัสดิการถ้วนหน้า..

ออกเยี่ยมผู้อพยพ ผู้ลี้ภัย Asylum Seeker
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมกับ CARITAS THAILAND
(คาริตัสไทยแลนด์) CAMILLIAN DISASTER SERVICE INTERNATIONAL ( CADIS) จัดหน่วย
แพทย์ พยาบาล อาสาสมัครชาวปากีสถาน เพือ่ ให้บริการช่วยเหลือแรงงานอพยพ ผู้ลี้ภยั Asylum seeker เด็ก สตรี
และผู้ยากไร้ ในเขตชุมชนต่างๆ เพื่อให้ได้รับการดูแลเอาใจใส่ด้านสุขภาพ และ รับยาสามัญประจาบ้าน เพือ่ ใช้ในการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ฯลฯ ระหว่างเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2020 ออกเยี่ยมและให้การศึกษามากกว่า 30 ครั้ง และ
สามารถดูแลสุขภาพ และสุขภาวะส่วนตัวได้ระดับหนึ่ง..>
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ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นาโดย
บาทหลวงโชคชัย คูรัตนสุวรรณ จิตตาธิการมูลนิธิเซนต์หลุยส์
คณะผู้บริหาร เวชบุคคลคาทอลิกโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ร่วมกับ โรงพยาบาเซนต์หลุยส์ จัดกิจกรรม
ออกหน่วยแพทย์เคลือ่ นที่ ณ โรงเรียนแม่ลาก๊ะ ต.แม่ปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮอ่ งสอน ...
+ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2020 ทีมออกหน่วยแพทย์ฯ
เข้าเยีย่ มคานับ พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
+ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2020 ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป
และ บริการแจกแว่นตา หน้ากากอนามัย ให้กับประชาชนที่มา
รับบริการ..

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ศูนย์สังคมพัฒนา ร่วมกับ ชมรมเวชบุคคลฯอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
พร้อมด้วยจิตอาสาจัดกิจกรรมในเขตสังฆมณฑลฯ
จัดออกหน่วยบริการด้านสุขภาพโอกาสต่างๆ ในเขตอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
+ วันที่ 26 กันยายน 2020 ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญมีคาแอล บ้านคาสว่าง ต.วังตามัว
อ.เมือง จ. นครพนม + วันที่ 3 ตุลาคม 2020 ฉลองชุมชนแห่งความเชือ่ วัดเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู
โคกก่อง ต.โพธิ์ตาก อ.เมือง จ.นครพนม + วันที่ 10 ตุลาคม 2020 ออกหน่วยตรวจสุขภาพ
แจกแอมโมเนีย, หน้ากากอนามัย, ยาหม่องฟรี และจัดกิจกรรมรณรงค์รักษ์สงิ่ แวดล้อม แจกพันธ์ไม้
(ฟรี) ในงานฉลองบ้านเณรฟาติมา ท่าแร่ ....

อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ

สังฆมณฑลจันทบุรี
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ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี นาโดย บาทหลวงภควี เส็งเจริญ
สังฆมณฑลราชบุรี
จิตตาธิการชมรมเวชบุคคลฯ คุณสมจิตร์ ศักดิ์สิทธิกร ประธานเวชบุคคลฯ
ร่วมด้วย คณะกรรมการฯ จิตอาสาเวชบุคคลฯ นักศึกษาคาทอลิกฯ สังฆมณฑลราชบุรี และ ซิสเตอร์
คณะภคินีผู้รับใช้คนป่วยแห่งนักบุญคามิลโล ร่วมงานเข้าเงียบฟืน้ ฟูจิตใจและประชุมใหญ่สามัญประจาปี ค.ศ. 2020
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย เมือ่ วันที่ 24 ตุลาคม 2020 ผู้เข้าร่วมฯ 12 คน
และ วันที่ 25 ตุลาคม 2020 จัดหน่วยบริการตรวจสุขภาพให้แก่ชาวบ้าน ในบริเวณเขต
วัดนักบุญแคธริน บ้านสันติสุข ต.แม่ขา้ วต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย จานวน 50 ครัวเรือน
ตรวจรักษา 51 ราย เยีย่ มบ้าน 8 ราย และรักษาทางเลือก 40 ราย ..

เฝ้าระวังโรค COVID
COVID--19
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ประชาสัมพันธ์
หนังสือธรรมนูญใหม่สาหรับผู้ทางานด้านการดูแลสุขภาพอนามัย
ดังกล่าว ได้ตีพิมพ์เสร็จแล้ว โดยความร่วมมือ
ระหว่าง คณะนักบวชคามิลเลียน และ แผนกสุขภาพอนามัย ภายใต้ กรรมาธิการฝ่ายสังคม
สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย มีจาหน่าย ณ แผนกสุขภาพอนามัย
ในราคาเล่มละ 30 บาท สั่งซื้อได้โดยตรงที่แผนกสุขภาพอนามัย Tel. 02 681 3900 ต่อ 1309
หรือ Tel. / Fax : 02 681 5857 Email : chc@cbct.net ..

New Charter for Health Care Worker

