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                                                               วิสยัทศัน์            
ประชากรของพระเจา้มสีขุภาพกายใจสมบูรณ์    

และร่วมเป็นหนึง่เดยีวกนัฉันพีน้่อง          
เป่ียมดว้ยคณุธรรมในความรกัของพระเจา้     

     พนัธกิจ     
สง่เสรมิเวชบุคคล เครอืขา่ยผูส้งูอายุ เครอืขา่ยผูต้ดิเชือ้              
ใหไ้ดร้บัการอภบิาล และอุทศิตนรบัใชป้วงชนดา้น      
สขุภาพอนามยั โดยเน้นผูย้ากไรต้ามแบบอย่างพระเยซเูจา้    

 พฒันาตนเองด้วยศิลปะบ าบดัแนวมนุษยป์รชัญาพฒันาตนเองด้วยศิลปะบ าบดัแนวมนุษยป์รชัญาพฒันาตนเองด้วยศิลปะบ าบดัแนวมนุษยป์รชัญา   

คณะกรรมการงานด้านสงัคมคณะนักบวชคามิลเลียน โดย มูลนิธิกลุ่มแบ่งปัน (Sharing For Life Foundation) 

จดัอบรม “ ศลิปะบ าบดัแนวมนุษยป์รชัญา รุ่นที ่2 (Triklang Art Therapy Group) ” ที ่ศนูยอ์ภบิาลคามลิเลยีน ลาดกระบงั 
ระหวา่งวนัศกุรท์ี ่12 ถงึ วนัอาทติยท์ี ่14 มนีาคม 2021 มผีูเ้ขา้รบัการอบรมเป็นสมาชกินกับวชและเจา้หน้าทีจ่ากหน่วยงาน 
ภายในพระศาสนจกัร ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการอบรมเดก็ ดูแลผูสู้งอายุ ดูแลเดก็พกิาร และบรรดาผูถู้กกระท า หรอืไดร้บัผลกระทบ 
จากการคา้มนุษยฯ์ เขา้ร่วมจ านวน 30 ท่าน (การอบรมแต่ละรุ่นจ ากดัผูเ้ขา้รบัการอบรม แต่ไมเ่กนิ 30 ท่าน) 
     การอบรมดงักล่าวไดร้บัเกยีรตจิากทา่นวทิยากร คุณครูสพุฒันา วริยิะสุมน และทมีงาน ซึ่งมปีระสบการณ์และความรูใ้น 
เรื่องการอบรมศลิปะบ าบดัแนวมนุษยป์รชัญา (Triklang Art Therapy Group) 
 

  

 

 



      การจดัอบรมครัง้นี้ เป็นรุ่นที ่2 เนื่องจากมคีวามตอ้งการจากหน่วยงาน แจง้ความประสงคข์อใหค้ณะนกับวชคามลิเลยีน         
โดยมูลนิธแิบ่งปันชวีติจดัขึน้เป็นระยะ           
 คุณพ่อเกรยีงไกร สุขจติ ประธานกรรมการมูลนิธแิบ่งปันชวีติ ไดก้ล่าวเปิดการอบรมวา่ ทางคณะนกับวชคามลิเลยียน 
ซึ่งท างานดา้นสงัคมในหลายประเดน็ โดยเฉพาะการดูแลผูสู้งอายุ คนเจบ็คนป่วย คนพกิาร ผูต้ดิเชือ้ HIV และผูป่้วยเอดส ์             
ครูผูใ้หก้ารอบรม และอื่นๆ ลว้นแลว้แต่เป็นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรบัใชบุ้คคลกลุ่มต่างๆ ซึ่งเป็นผูท้ีต่อ้งการการเอาใจใส่              
เป็นพเิศษ ฉะนัน้ผูท้ีใ่หก้ารดูแลคนเหล่านี้ ควรไดร้บัการอบรมเพือ่พฒันาตนเองใหม้คีวามพรอ้ม โดยเฉพาะอย่างยิง่การจดัการ 
กบัอารมณ์ และความรูส้กึของตนเอง ดว้ยเหตนุี้ ทางมูลนิธแิบ่งปันชวีติ จงึไดจ้ดัการอบรมในครัง้นี้ข ึน้  
 การอบรมเริม่ตน้ดว้ยการแนะน าตนเอง และความคาดหวงัในการมารบัการอบรมในครัง้นี้ ซึง่ผูเ้ขา้รบัการอบรมส่วนใหญ่ 
คาดหวงัวา่ตนเองจะมกีารพฒันาขึน้ และน าความรูท้ีไ่ดร้บัจากการอบรมไปประยุกตใ์ชก้บังานทีต่นเองรบัผดิชอบอยู่ใหด้ขี ึน้  
 จากนัน้ จงึต่อดว้ยกจิกรรมการอบรมของวนัแรก ดว้ยการใหผู้ร้บัการอบรมลากเสน้ต่อลายจดุต่างๆ เป็นรูปทรงเหลีย่ม 
กจิกรรมที ่2 เป็นการสรา้งวงกลมซอ้นๆ กนั จากกระป๋องกลมและระบายสใีนชอ่งทีซ่้อนๆ กนั ดว้ยดนิสอสหีลากหลายตามแต่ 
ผูเ้ขา้รบัการอบรมจะมจีนิตนาการ ภาคบ่ายกจิกรรม เป็นการใชน้ิ้วมอืละเลงสฝีุ่ นน ้าเงนิลงในแผน่กระดาษส าหรบัวาดภาพ โดย 
เวน้ตรงกลางแผน่ยงัเป็นสขีาวอยู่ จากนัน้ข ัน้ตอนต่อไป เป็นการลงสฝีุ่ นเป็นสชีมพู ลงในวงพืน้ทีส่ขีาว ใหก้นิบนสฟ้ีาบา้ง แต่ 
ตรงกลางยงัเป็นสขีาวอยู่ การลงสไีม่ลงเขม้ แตล่งฟุ้งๆ บางๆ ในทีสุ่ดกจิกรรมนี้จบลงทีไ่ดรู้ปเทยีนทีจ่ดุอยูม่เีปลวไฟลุกอยู่ และ 
สทีีล่งมาแต่แรกเป็นภาพความสวา่งของเปลวเทยีน จากสวา่งมากไปสู่สวา่งน้อย ทีส่ าคญั คอื ผูเ้ขา้รบัการอบรมตอ้งท าตาม 
ข ัน้ตอนทีผู่อ้บรมบอกทลีะขัน้ตอนและมกีาร Concentrate ความจดจ่ออยู่กบัสิง่ทีก่ าลงัท าอยู่อย่างสม ่าเสมอ ตวักจิกรรมคงจะ 
เป็นการฝึกผูเ้ขา้รบัการอบรมใหอ้ยู่กบัตนเอง อยู่กบัการกระท าทีอ่ยู่ตรงหน้า อยู่ตรงนัน้ เวลานัน้ 
 จากนัน้ Workshop สุดทา้ยของวนัแรก ผูร้บัการอบรมจะไดร้บัแจกดนิทีใ่ชใ้นการปัน้ 1 กอ้น ผูร้บัการอบรมจะตอ้งแบ่งดนิ
ดงักล่าวออกมาพอเหมาะกบัฝ่ามอืตนเอง และหลบัตา ท าใหเ้ป็นกอ้นกลมดว้ยฝ่ามอืทัง้สองของตนเองในขณะทีห่ลบัตาอยู่  
   วนัทีส่องของการอบรม  Workshop แรก ผูร้บัการอบรมจบัคู่ท ากจิกรรมร่วมกนั คอื รบัสไีมม้าโดยมไิดเ้หน็สตีัง้แต่แรกวา่ 

ทีต่นหยบิเลอืกมาเป็นสใีดบา้ง แต่ทัง้คูจ่ะตอ้งผลดักนัลงสใีนภาพ 
ลายเสน้ วงกลมๆ หลายวงซ้อนๆ กนั โดยไมไ่ดป้รกึษากนั แต่ 
สลบักนัเตมิสลีงในภาพลายเสน้ (บางทเีวลามองคู่ของตนเอง 
ระบายส ีเราอาจเกดิความอดึอดั เพราะอธบิายไม่ได ้ท าอะไร 
ตามทีต่นเองคดิไมไ่ด ้ไดแ้ต่มองการระบายสขีองเพื่อน จนกวา่ 
จะถงึเวลาของตนเอง)  

 



       
    ต่อจากนัน้กจ็ะมกีาร Workshop ทีท่ าคนเดยีวเฉพาะตวั คอืการระบายสนี ้า โดยวทิยากรจะค่อยๆ บอกทลีะขัน้ตอนใหผู้ร้บั
การอบรมท ากจิกรรมนี้จะไดฝึ้กทกัษะในการฟังของผูเ้ขา้รบัการอบรม เพือ่เป็นผูร้บัฟังทีด่ ีรบัฟังผูท้ีเ่ราใหก้ารดูแลเขา ไม่วา่จะ
เป็นผูสู้งอาย ุเดก็นกัเรยีน หรอื ผูฝึ้กหดักต็าม ถา้ฟังอยา่งถูกตอ้ง ผลลพัธข์องชิน้งานทีจ่ะออกมากจ็ะเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง..      
    ในตอนบ่ายของวนัทีส่อง 2 นี้ จะเป็นงานปัน้ดนิต่อจากดนิทีไ่ดร้บัวนัแรก Workshop นี้ ผูร้บัการอบรมจะไดร้บัการแนะน า 

จากวทิยากร ใหเ้อานิ้วโป้งกดลงบนกอ้นดนิเหนียวเบาๆ ค่อยๆ กดและแต่งดนิเป็นรูปภาชนะ 
ทีผู่ร้บัการอบรมอยากท าเป็น Workshop  ต่อเนื่อง เมื่อปัน้ดนิเสรจ็ทกุคนจะวางสิง่ทีต่นเอง 
ท าไว ้และออกไปพกัเบรค ในเวลาเดยีวกนัวทิยากรไดส้ัง่ให ้เมือ่เวลาออกไปแลว้ เวลา        
กลบัเขา้มา ใหห้าดอกไมใ้บหญา้ เอามาประดบัในภาชนะทีไ่ดท้ าไว ้แต่เมือ่กลบัเขา้มาในหอ้ง 
สิง่ทีแ่ต่ละคนไดปั้น้เอาไว ้ถูกสลบัทีไ่ปหมด ผูร้บัการอบรม 
จะตอ้งเอาสิง่ทีต่นไปหามาประดบัในภาชนะงานปัน้ทีต่นเอง         

ไม่ไดค้าดคดิมาก่อน และไม่รูว้า่เป็นงานปัน้ของใคร แต่ผูร้บัการอบรมกต็กแต่งออกมาจนส าเรจ็ 
 จากนัน้ วทิยากรไดใ้หผู้เ้ขา้รบัการอบรมเขยีนขอ้ความ ใส่กระดาษชิน้เลก็ๆ ถงึเจา้ของ 
ภาชนะปัน้ดงักล่าว ทีต่นเองประดบันัน้คนืแก่เจา้ของงานปัน้ กจิกรรมแต่ละ Workshop ม ี
จุดมุ่งหมายในตวัมนัเองทีผู่เ้ขา้รบัการอบรมจะไดเ้รยีนรูจ้กัตนเอง รูจ้กัอารมณ์ความรูส้กึของ 
ตนเองเวลาท ากจิกรรม ท างานร่วมกนั วทิยากรเองไดจ้ดัใหม้กีารเปิดวงกลมสนทนาในชว่งเชา้ 
ของแต่ละวนั  ผูเ้ขา้รบัการอบรมต่างไดม้โีอกาสแบ่งปันการเรยีนรูจ้าก Workshop ทีผ่า่นมา  
 วนัทีส่ามของการอบรม  ผูเ้ขา้รบัการอบรมไดร้บั Workshop เป็นการท างานกลุ่มร่วมกนั
ดว้ยดนิเหนียว กลุ่มละ 5 - 6 ท่าน โดยไม่มกีารสนทนาใดๆ ตา่งคนตา่งร่วมมอืในงานชิน้เดยีวกนันัน้ ตามทีต่นเองคดิ               
ผูร้บัการอบรมไดร้บับทเรยีนในการท างานร่วมกนักบัผูอ้ ื่น ทีต่่างคนต่างร่วมมอืท าชิน้งานดงักล่าว ตามทีต่นเองคดิ จาก
ประสบการณ์ทีแ่ต่ละคนมมีา เมือ่จบ Workshop ผูร้บัการอบรมมโีอกาสแบ่งปันความคดิในการท า Workshop ดงักล่าว  และ        
บทเรยีนทีไ่ด ้ 
 สรปุตวักิจกรรมทุก Workshop  เป็นการใชง้านทางศลิปะ มาเป็นเครื่องมอืในการพฒันาตนเอง ใหแ้ก่ผูร้บัการอบรม             
ผูเ้ขา้รบัการอบรมตา่งกไ็ดม้โีอกาสเรยีนรูจ้กัตนเองมากขึน้ อนึ่ง การอบรมศลิปะบ าบดัครัง้นี้ เป็นการอบรมครัง้ที ่2 เนื่องจาก
มสีมาชกินกับวช และ ฆราวาสทีท่ าหน้าทีร่บัผดิชอบเรื่องการอบรม และ สถานสงเคราะหท์ีใ่หบ้รกิารในการดูแลผูสู้งอายุ            
เดก็พเิศษ ฯลฯ รวมไปถงึโรงเรยีนต่างๆ ตา่งเหน็ความส าคญัของผูท้ีดู่แลผูอ้ ื่น ทีจ่ะตอ้งสามารถจดัการกบัอารมณ์ ความรูส้กึ 
และความเครยีดของตนเองได ้เพือ่ไม่ใหภ้าวะดงักล่าว ส่งผลกระทบต่อผูท้ีต่นใหก้ารดูแลอยู่ และการอบรมแต่ละครัง้จะรบั            
ผูเ้ขา้รบัการอบรมเพยีงรุน่ละ 30 ท่านเท่านัน้ และจะจดัเฉพาะเมือ่มหีน่วยงานหลายหน่วยงานแจง้ความจ านงมา จนไดผู้ส้มคัร 
ตามจ านวน 30 ท่านทีต่อ้งการ เทา่นัน้   
 มูลนิธิแบ่งปันชีวิต (Sharing For Life Foundation) ขอขอบคุณองคก์ร หน่วยงาน สถาบนั ในเครอืขา่ยพระศาสนจกัร 
ทีเ่หน็คุณคา่ของการพฒันาบุคลากรในมติดิงักล่าว อนัจะน ามาซึ่งงานบรกิาร รกั และรบัใชผู้อ้ ื่น ดว้ยหวัใจมากขึน้..  
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สาสน์พระสงัฆราชยอแซฟ วฒิุเลิศ แห่ล้อม                                                            
โอกาสวนัผู้สงูอายแุห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ.2564 
   “ อนาคตสงัคมสูงวยัไทยหลงัโควิด-19 ” 

พ่ีน้องผูสู้งอายคุริสตชนท่ีรกัทุกท่าน 
 

 “วนัผู้สูงอายุแห่งชาติ”ปีนี้ ปัญหาใหญ่ของประเทศได้เกดิขึ้นแล้วด ารงอยู่ และถูกตอกย ้าในภาวะ Covid 19 
และ New Normal ปัจจุบนัไทยได้ก้าวเข้าสู่สงัคมสูงวยัอย่างรวดเรว็ อกี 15 ปี ไทยจะก้าวเป็นสงัคมสูงวยัระดบั      
สุดยอด (Super Aged Society) หรอืมผีูสู้งอายุมากถงึ 30% ของประชากร ซึ่งถอืวา่เป็นสดัส่วนทีสู่งมาก อกีทัง้ไทย
ยงัประสบปัญหาคุณภาพของแรงงาน ผูสู้งอายุของไทยจ านวนมากยงัมฐีานะยากจน โดย 1 ใน 3 มรีายไดต้ ่ามาก 
 ปัญหาทีเ่หน็ชดัเจน คอื การขาดรายได ้ผูสู้งวยัจ านวนมากตอ้งพึง่พาลูกหลาน และมจี านวนทีน้่อยมากที่มรีายได้
จากเงินออมหรือจากเงินลงทุน และคนไทยส่วนใหญ่ (ในทุกๆวยั) ยงัขาดการออมอย่างเป็นระบบและมเีงนิเก็บ
เพยีงพอในยามฉุกเฉินหรอืในยามเกษยีณกต็าม ยงัไม่รวมถงึปัญหาสงัคมสูงวยัหลายด้าน เช่น ด้านสุขภาพ ภาวะ
จิตใจ สภาพแวดล้อม การเข้าสังคม และการมีสังคมเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ  (Lifelong learning) โดย
ภาพรวมแล้ว ไทยมปัีญหาในสงัคมสูงวยัจากเหตุผล 4 ประการ คอื เด็กเกดิน้อยลง คนอายุยนืขึน้ คนวยัท างาน
น้อยลง และประชาชนยงัมรีายไดต้ ่า 
 จากขอ้มูลของนกัวชิาการทีศ่กึษาเรื่องสงัคมผูสู้งอายุมาอย่างต่อเนื่อง สะทอ้นมุมมองถงึสงัคมสูงวยัในยุคโควดิ ที่
ม ี4 โจทยส์ าคญัคอื 1.) ท าอย่างไรใหส้งัคมสูงวยัมคีุณภาพชวีติที่ดใีนด้านต่างๆ  ทัง้ด้านเศรษฐกจิ สุขภาพ สงัคม 
สภาพแวดล้อมในบ้าน-นอกบ้าน และสภาพแวดล้อมของเมอืง 2.) จะท าอย่างไรให้ผูสู้งอายุในอนาคต ได้เตรยีม
ความพร้อมในการเขา้สู่สงัคมสูงวยั 3.) ท าอย่างไรให้สงัคมมคีวาม “กระปรี้กระเปร่า” ท าอย่างไรให้ประชากร มี
คุณภาพรองรบัการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สงัคมผูสู้งวยัให้ได้ และ 4.) ท าอย่างไรให้ระบบต่างๆ โดยเฉพาะการเงิน      
การคลงัที่จะรองรบัสงัคมสูงวยั สร้างหลกัประกนัครอบคลุมเพียงพอและยัง่ยนืได้ ซึ่งทางภาครฐัก็ด าเนินการมา  
อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรบักบัสงัคมสูงวยั โดยเฉพาะการท าให้ผูสู้งอายุมคีุณภาพชวีติที่ด ีให้ทุกคนสามารถเขา้ถงึ
บรกิารสุขภาพได ้และชว่ยใหผู้สู้งอายุปรบัตวักบัสงัคมผูสู้งวยัไทยหลงัโควดิ-19 ได ้
 พ่อขอให้ผู้สูงอายุคาทอลิกได้ร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  ผู้ทรงแสดง            
“ความใกลช้ดิของพระองคก์บัผูเ้จบ็ป่วยด้วยไวรสัโควดิ-19” และร่วมสวดบทภาวนาวงิวอนขอพระแม่มารยี์ ในช่วง
การระบาดของเชื้อโควดิ-19 กบัผูท้ี่ให้การดูแลรกัษาพยาบาล กบัเจ้าหน้าที่บ้านเมือง และทุกคนที่เกี่ยวข้องกบั            
การช่วยเหลือคนป่วย โรคไวรสัโควดิ-19 อาจจะอยู่กบัเราอีกนาน แต่ถ้าเราเตรียมตวัให้พร้อมด้วยการป้องกนั                
ทัง้ทางร่างกายและจติวญิญาณ เราจะพบวา่พระเป็นเจา้ทรงประทบักบัเรามานานกวา่นัน้เสยีอกี 
 

( พระสงัฆราชยอแซฟ วฒิุเลิศ แห่ล้อม ) 
ผูร้บัผดิชอบแผนกสุขภาพอนามยั 



       CARITAS Thailand (คารติสัไทยแลนด)์ จดักจิกรรมร่วมกบัองคก์ร หน่วยงาน และแผนกต่างๆในฝ่ายสงัคม ของ 
สภาประมุขบาทหลวงโรมนัคาทอลกิแห่งประเทศไทย :-                                                                                                        
+ วนัศกุรท์ี ่19  มนีาคม ค.ศ.2021  ณ วดัพระชนนีของพระเป็นเจา้ รงัสติ  จดัพธิเีปิดโครงการปันอาหารสูพ่ีน้่อง        
 เสกศนูยก์ระจายอาหาร "บา้นดวงหทยัชนก" และ พธิลีงนามในบนัทกึความร่วมมอืระหวา่งกรรมาธกิารฝ่ายสงัคม                       
 Caritas Thailand กบั มูลนิธวิวีแีชร ์(VV Share Foundation)

 

      + วนัศกุรท์ี ่9 เมษายน ค.ศ.2021 สมัมนาปีนกับุญโยเซฟ  
   เพื่อศกึษา เรยีนรู ้เขา้ใจบทบาทโยเซฟผูพ้ทิกัษ์ ปกป้อง คุม้ครอง 
  เลีย้งดูครอบครวัศกัดิส์ทิธิแ์ห่งนาเรธ็ แบบอย่างชวีติแห่งความเงยีบ  
   ความรอบคอบ ความสุจรติในการปฏบิตัหิน้าทีต่่างๆ และเป็นตน้แบบ 
แห่งครอบครวั จดัโดย แผนกสตรคีาทอลกิ  ฝ่ายสงัคม อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ สือ่มวลชนคาทอลกิแหง่ประเทศไทย 
สมาคมสตรไีทยคาทอลกิฯ คณะกรรมการคาทอลกิเพือ่การพฒันาสงัคม (แผนกสตร)ี ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแหง่ประเทศไทย  
(แผนกสุขภาพอนามยั) ..                                             
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3.1 CNG Thailand has been organizing volunteers among 
CNG members to give services on screening, taking care 

of the infected patients, giving knowledge, etc.   

3.2 CNG Thailand has been organizing 
volunteers among CNG members to give 
services on screening, taking care of the 
infected patients, giving knowledge, etc.                                            

CNG THAILAND DURING THE PANDEMIC OF COVID 19CNG THAILAND DURING THE PANDEMIC OF COVID 19CNG THAILAND DURING THE PANDEMIC OF COVID 19   

1. CNG Thailand has collaborated with the             
Catholic Health Care Network gave the                                 

guidlines of  Coronavirus prevention while                 
attending liturgical services since 2020. 

2. CNG Thailand has been providing the                        
equipments to protect Covid-19  ie. masks, alcohol  

gel, posters, thermo-scan, food, etc. 

4. CNG Thailand has provided materials for                            
coronavirus prevention to our remote dioceses                 

for not being able to access both materials                         
and services. 
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มูลนิธิแบ่งปันชีวิต (บปช.)  เป็นองคก์รสาธารณกุศลทีไ่ม่แสวงหาผลก าไร มวีตัถุประสงคเ์พือ่ :- 
1)  ส่งเสรมิและสนบัสนุนชว่ยเหลอืคนพกิาร    2) เพื่อด าเนินการร่วมมอืกบัองคก์ารการกุศลและองคก์ารสาธารณประโยชน์  
3)  ไม่ด าเนินการเกีย่วขอ้งกบัการเมอืงแต่ประการใด 
โดยเครื่องหมายของมูลนธิมิลีกัษณะเป็นรูปผูด้อ้ยโอกาสประเภทต่างๆ ภายใตรู้ปสธีงชาตไิทย อนัมคีวามหมายถงึการแสดง 
ความเอือ้อาทรต่อผูด้อ้ยโอกาสประเภทตา่งๆในสงัคมไทย ( คุณพ่อเกรยีงไกร สุขจติ ประธานกรรมการมูลนิธแิบ่งปันชวีติ )   
มูลนิธิคณะนักบญุคามิลโลแห่งประเทศไทย ด าเนินงานโดยมนีโยบายเพื่ออภบิาลรบัใชผู้ป่้วย ผูสู้งอายุ ผูพ้กิาร และ                   
คนยากจน ตามเจตนารมณ์ ของนกับวชคามลิเลยีน โดยม ีคณะนกับวชเป็นผูบ้รหิารงานของมลูนิธ ิฯ ใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย 
และวตัถุประสงคข์องกจิการงานรบัใช ้ ทัง้นี้ ณ ปัจจุบนั ประเทศไทยก าลงักา้วเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายุทีน่บัวนัมจี านวนมากขึน้ 
ประกอบกบัประชากรเกดิใหมข่องครอบครวัมจี านวนลดลง ..                                                             
มูลนิธิแบ่งปันชีวิต นครราชสีมา “ รกั เมตตา แบ่งปัน ” น าโดย คุณพ่อจโีอวานนี คอนตารนิ                              
รบัผดิชอบโครงการฯ  คุณกาญจนา นพแกว้ พรอ้มกลุม่จติอาสามูลนิธฯิ จดักจิกรรม :-                                                                                        
+ วนัที ่5 มนีาคม 2021 ออกเยีย่มชมุชนบุญนมิติ - ชมุชนมุขุมนตร ีเพื่อดูแลสุขภาพและ                                  
มอบของใชท้ีจ่ าเป็น โดยมน้ีองๆจติอาสาทีน่ าอาหารและขนม มาร่วมแบ่งปัน                             
+ วนัที ่13 มนีาคม 2021 ออกเยีย่มชมุชนบา้นสมีุม น าความรกัและแบ่งปัน                                                                
ของใชอุ้ปโภค - บรโิภค แด่คุณตา คุณยาย ในเขตชมุชนฯ   

 

มลูนิธแิบ่งปันชวีติ มลูนิธแิบ่งปันชวีติ มลูนิธแิบ่งปันชวีติ ( ( ( Shareing for Life Foundation ) 



           เครือข่ายแผนกสุขภาพอนามยั   
                              ในกรรมาธิการฝ่ายสงัคม (คาริตสัไทยแลนด)์  

สภาประมุขบาทหลวงโรมนัคาทอลิกฯ แบ่งปันกจิกรรมตา่งๆ ทีไ่ดท้ าไปในชมุชน 
ของแต่ละเครอืขา่ยเพื่อเป็นการแลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึ่งกนัและกนั สามารถชว่ย  
พระศาสนจกัรและสงัคมทีส่งักดั อนัเนื่องมาจากปัญหาโควดิ-19 โดยอาจมกีจิกรรม  
เชน่ การเตรยีมเปิดวดั การใหค้ าแนะน า ปรกึษาปัญหาต่อเนื่องจากโควดิ-19            
การเยีย่มบา้นใหป้ลอดภยั สรุปไดด้งันี้ 1.ร่วมมอืกบัเครอืขา่ยคาทอลกิ รา่งแนวทาง  
ในเรื่องการป้องกนัโควดิ -19  ในการร่วมประกอบพธิกีรรม เชน่ การร่วมในพธิบีูชา            
ขอบพระคุณ และจดัท าโปสเตอรร์ณรงคป้์องกนัโควดิ  2. ตดิป้ายไวนิลการป้องกนั 
ไวรสัโควดิ-19 จดัสถานทีต่ ัง้เจลลา้งมอื / แจกหน้ากากอนามยัผูม้คีวามเสีย่งพรอ้ม 
แผน่พบัการดูแลสุขภาพตนเองใหห้า่งไกลจากโควดิ-19 ร่วมมอืกบัผูน้ า อสม.ของ 
หมู่บา้นในการคดักรองผูสู้งอายุทีไ่ดร้บัผลกระทบ แจกถุงยงัชพีตามหมู่บา้น  
3.ออกเยีย่มใหค้วามชว่ยเหลอืและก าลงัใจกบัผูสู้งอาย ุผูพ้กิาร ผูป่้วย ผูย้ากไร ้ 
ผูอ้ยู่ในภาวะยากล าบาก 4.มอบของใชท้ีจ่ าเป็น ออกหน่วยคดักรองโควดิ วดัอุณหภูมผิูเ้ขา้ร่วมงานในโอกาสฉลองวดั ฯลฯ   
5.รณรงคเ์รื่องการงดเหลา้งดบุหรี ่หลกีเลีย่งการรวมกลุ่มและใหพ้ึง่พาตนเองดว้ยเศรษฐกจิพอเพยีง เชน่ ปลูกผกัสวนครวั ฯลฯ

เครอืข่ายแผนกสุขภาพอนามยั รว่มใจรณรงค ์เครอืข่ายแผนกสุขภาพอนามยั รว่มใจรณรงค ์เครอืข่ายแผนกสุขภาพอนามยั รว่มใจรณรงค ์“““สู้ภยัจากโควิด สู้ภยัจากโควิด สู้ภยัจากโควิด ---191919”””   
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เครือข่ายเวชบุคคลคาทอลิกระดบัสงัฆมณฑล มจีุดเน้นทีจ่ะด าเนินกจิกรรม ตามแผนปฏทินิ         
กจิกรรมเวชบุคคลฯ ปี 2021/2564 มคีวามคลา้ยคลงึกนั ซึ่งสามารถจดักลุม่ไดเ้ป็น                                                                 

1) จดักจิกรรมฟ้ืนฟูจติตารมณ์ อบรมส่งเสรมิความรู ้คุณธรรม จรยิธรรมใหก้บัสมาชกิระดบัสงัฆมณฑลฯ 
2) การออกเยีย่มผูป่้วยในชมุชน ในสถานทีแ่ละโอกาสต่างๆ   3) การออกหน่วยเคลือ่นทีใ่หบ้รกิารสุขภาพโอกาสฉลองวดัใน 
เขตสงัฆมณฑลฯ หรอืในชมุชนเป้าหมายตา่งๆ พรอ้มจดัทมีออกเยีย่มผูป่้วยตดิบา้น-ตดิเตยีง ผูสู้งอายุในชมุชน รวมถงึ     
การใหบ้รกิารดา้นสุขภาพแก่ผูต้อ้งขงั การชว่ยเหลอืผูทุ้พพลภาพ ฯลฯ  4) การสนบัสนุนบรกิารผูสู้งอายุในรูปแบบต่างๆ ทัง้ 
โรงเรยีนผูสู้งอายุ/บา้นผูสู้งอายุ ฯลฯ  5) สรา้งความเขา้ใจและใหค้วามรูเ้พือ่ชวีติและสุขภาพในแนววถิใีหม่ เน้นความปลอดภยั 
และ Social Distancing  6) รณรงคส์รา้งส านกึรกัษ์สิง่แวดลอ้ม ตามแนวพระสมณสาสน์ สมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรานซสิ                         
Laudato si’  7) พบปะเวชบุคคลฯ/สรา้งเครอืขา่ยสมาชกิเวชบุคคลฯในระดบัวดั ระดบันกัศกึษา  8)  ท างานแบบบูรณาการ 
ร่วมกบัแผนกต่างๆในสงัฆมณฑล เน้นการร่วมมอืกบัหน่วยงานดา้นสุขภาพอนามยั ของคาทอลกิและมหาวทิยาลยั ฯลฯ                
9) อบรมพฒันาศกัยภาพคณะกรรมการ อาสาสมคัร และแกนน าเพือ่เพิม่ทกัษะความรูใ้นดา้นสขุภาพ  10) ประชาสมัพนัธ ์
กจิกรรมผา่นสื่อออนไลน์ / จดัท าสือ่ออนไลน์ ใหค้วามรูง้านอภบิาลมากขึน้ ฯลฯ 

         ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสงัฆมณฑลเชียงราย  โดย 
 คณะภคนิีผูร้บัใชค้นป่วยแห่งนกับุญคามลิโล รว่มสมัมนาวนัสตรสีากล           
 International Womeล n’s Day  เมื่อวนัที ่15 มนีาคม 2021 ณ 
 ศนูยค์าทอลกิ วดัแมพ่ระแห่งภูเขาคารแ์มล อ.งาว จ.ล าปาง  
    จากนัน้ออกเยีย่มผูสู้งอายุตดิบา้น-ตดิเตยีง ท าความสะอาดบา้นพกั 
ของผูสู้งอายุทีพ่กัอาศยัอยู่บนดอย ทีง่าว ของกลุ่มอาขา่  

กิจกรรมเครือข่ายเวชบุคคลคาทอลิกระดบัสงัฆมณฑลกิจกรรมเครือข่ายเวชบุคคลคาทอลิกระดบัสงัฆมณฑลกิจกรรมเครือข่ายเวชบุคคลคาทอลิกระดบัสงัฆมณฑล   

 

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสงัฆมณฑลราชบรุี น าโดย คุณพ่อภคว ีเสง็เจรญิ จติตาธกิารเวชบุคคลฯ                                      
คุณสมจติร ์ศกัดิส์ทิธกิร ประธานชมรมฯ โดย คุณสุวณยี ์วจิติรโชต ิสมาชกิกลุม่เวชบุคคลฯ รว่มเป็นวทิยากร 
โครงการเพือ่ผูสู้งอายุประเทศไทย (Regional Elderly Program Thailand) กบั ศนูยส์งัคมพฒันาฯราชบุร ี
โดย คุณพ่อประสทิธิ ์รุจริตัน์ ผูอ้ านวยการฯ และ คุณพ่อศราวนิ พดัศรเีรอืง รองผูอ้ านวยการฯ พรอ้มกบั 
เจา้หน้าทีฝ่่ายสงัคม โดยไดแ้บ่งปันความรูแ้ก่เจา้หน้าที ่อสม.ต าบลรางบวั อ.จอมบงึ จ.ราชบุรี จ านวน 11 ท่าน 
ณ หอ้งประชมุบอสโก โรงเรยีนดรุณาราชบุร ีเรื่องการจดัการทมีเคลือ่นทีดู่แลผูสู้งอายุทีบ่า้น ใหบ้รกิารดูแล 
ผูสู้งอายุแบบเคลือ่นทีใ่นชมุชน อุปกรณ์ เครื่องมอืทีเ่หมาะสมส าหรบัการท างานตามสถาณการณ์ ...  



ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกอคัรสงัฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง  น าโดย คุณพ่อสุดใจ แสนพลอ่อน จติตาธกิารเวชบุคคลฯ 
คุณอดุลย ์ตระกูลมา ประธานชมรมฯ คุณสรอ้ยเพชร ซมึเมฆ ผูป้ระสานงานเวชบุคคลฯ 
ร่วมดว้ย คณะกรรมการฯ อสม. และแกนน ากลุม่เวชบุคคลอคัรสงัฆมณฑลท่าแร่ฯ  
จดักจิกรรม :- + วนัที ่19 มนีาคม 2021 โอกาสฉลองวดันกับุญยอแซฟ บา้นโคกกลาง 
ต.จนัทรเ์พญ็ อ.เต่างอย จ.สกลนคร..      + วนัที ่9 เมษายน 2021 หน่วยงานฝ่าย                 
สงัคมสงเคราะหแ์ละพฒันาอคัรสงัฆมณฑลท่าแร่ฯ (แผนกสงัคมพฒันาฯ, แผนกเวชบุคคล, อาสาสมคัรโคเออร)์ ออกหน่วย 

บรกิารดา้นสขุภาพ และท าโรงทานอาหารธารน ้าใจ ใหก้บัเพื่อนพีน้่อง ทีม่า 
ร่วมงาน "วนัคนพกิารสากลจงัหวดัสกลนคร"  ณ 
โรงแรมสกลแกรนดพ์าเลช สกลนคร ร่วมกบั 
ส านกังานเทศบาลต าบลท่าแร่ฯ                     

+ วนัที ่10 เมษายน 2021 ออกหน่วยบรกิารดา้นสุขภาพ และ คดักรองโควดิ-19 ในโอกาส 
ฉลองวดัราชนิีแห่งสายประค าศกัดิส์ทิธิ ์บา้นจอมแจง้ ต.บา้นแป้น อ.โพนนาแกว้ จ.สกลนคร .. 

 

+ วนัที ่22 - 24 เมษายน 2021  ผอ.รพ.สต. / จนท.พท.รพ.สต.บา้นชา้งมิง่พฒันา พรอ้มดว้ย                
ผูน้ าหมู่บา้น และ อสม. ประจ าหมู่บา้น ไดเ้ขา้พบบาทหลวงเจา้อาวาสวดัครสิตใ์นพืน้ที ่เพื่อชีแ้จง 
การประกอบพธิทีางครสิตศ์าสนาในชว่งสถานการณ์โควดิ-19 ตามค าสัง่การ/ประกาศ 

จงัหวดัสกลนคร ทัง้นี้เหน็ตรงกนัวา่ ใหป้ระกอบ 
พธิไีดจ้ ากดัไม่เกนิ 50 คน กลุ่มผูสู้งุอายุหรอื 
ผูป่้วยโรคเรือ้รงั แนะน าใหร้บัฟังผา่นหอกระจาย 
ขา่วหมู่บา้น หรอื สื่อออนไลน์ของทางวดั และ 
ผูเ้ดนิทางมาจากต่างจงัหวดั ไม่อนุญาตใหเ้ขา้โบสถเ์ดด็ขาด...  

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสงัฆมณฑลนครราชสีมา และ กลุ่มเวชบุคคลโรงพยาบาลเซนตเ์มรี ่น าโดย 
คุณพ่อเฉลยีว วาปีกงั จติตาธกิารเวชบุคคลฯสงัฆมณฑลนครราชสมีา คุณชวีา มิง่สูงเนนิ ประธานชมรมฯ 

ร่วมดว้ย คณะกรรมการฯ และจติอาสาเวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลนครราชสมีา จดักจิกรรม :- 



 + วนัที ่10 เมษายน 2021  ตัง้จุดคดักรองบรเิวณอาสนวหิารแม่พระนิรมลอุบลราชธานี ในโอกาสงานพธิปีฏญิาณตน และ                                                                                                
พธิรีือ้ฟ้ืนการปฏญิาณตนของคณะรกักางเขนแห่งอุบลราชธานี เพื่อปฏบิตัติามมาตรการของจงัหวดั และเพื่อป้องกนั                          
โรคโควดิ-19 ทีก่ าลงัระบาด โดยทมีจติอาสาทกุท่านทีป่ฏบิตังิานจากหวัใจ...                                                     

 

     ศนูยส์งัคมพฒันา มูลนิธิคาทอลิกสรุาษฎรธ์านี  จดัอบรมใหค้วามรูเ้รือ่งการป้องกนั                      
  โควดิ-19 และการดูแลรกัษาสุขภาพจติใหแ้ก่เดก็นกัเรยีนใน   
  ศนูยก์ารเรยีนรู ้กจิกรรมทีจ่ดัขึน้ :-                                                                                  

 + วนัที ่8 มนีาคม 2021  ศนูยก์ารเรยีนรูศ้รชีมุพาบาล จ.ภูเกต็  
+ วนัที ่9 มนีาคม 2021    ศนูยก์ารเรยีนรูร้าไวย ์จ.ภูเกต็                                                                                            
+ วนัที ่10 มนีาคม 2021   ศนูยก์ารเรยีนรูบ้า้นยา (ศรชีมุพาบาล) จ.ภูเกต็                                                                                           
+ วนัที ่11 มนีาคม 2021   ศนูยก์ารเรยีนรูบ้างโจ ถลาง จ.ภูเกต็    
       โดยมเีจา้หน้าทีส่าธารณสุข และ โรงพยาบาลต าบล มาเป็นผูใ้หค้วามรู ้        
เดก็ๆ ใหค้วามสนใจและไดฝึ้กปฏบิตักิารลา้งมอื การสวมหน้ากากอนามยั 
อย่างถูกวธิ ีและโอกาสนี้ศนูยส์งัคมพฒันาฯ ไดม้อบคูม่อืการป้องกนัโควดิ-19 
ภาษาเมยีนมา หน้ากากอนามยัส าหรบัเดก็ เจล และสบู่ลา้งมอื ใหก้บัศนูยก์ารเรยีนเพื่อใหเ้ดก็ๆ  
ไวใ้ชป้้องกนัโรคโควดิ-19   
       ศนูยส์งัคมพฒันาฯ มอบหน้ากากผูใ้หญ่ใหก้บัชาวไทยและชาวเมยีนมา ในชมุชนบา้นน ้าเคม็ 
ชมุชนบา้นบางนายส ีต าบลบางม่วง ลกูเรอืประมง แพปลาบา้นน ้าเคม็และแรงงาน ชาวเมยีนมา 
แพปลา บา้นคุระบุร ีระหวา่งวนัที ่15 - 21 มนีาคม 2021 รวมทัง้สิน้ 1,500 คน และ มอบเจลลา้งมอื ขนาด 500 ML 
ใหก้บัโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ ต าบลบางมว่ง ศนูยก์ารเรยีนรู ้เดก็ชาวเมยีนมา แพปลาทบัละมุ กลุ่มแกนน า CBO รมณยี ์
เรอืประมงแพปลาบา้นน ้าเคม็ และ กลุม่แกนน า CBO คุระบุร ีส าหรบัใชใ้นกลุ่มในชมุชน รวมจ านวน 50 ขวด ..  

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสงัฆมณฑลอบุลราชธานี น าโดย คุณพ่อประดบัสนิ ดว้งทอง ผูอ้ านวยการศนูยส์งัคมพฒันาฯ  
คุณวฒันชยั ทองศร ีผูป้ระสานงานเวชบุคคลฯ คณะกรรมการฯ อสม. จติอาสาเวชบุคคลฯ จดักจิกรรม :-                                                                  
+ วนัที ่20 มนีาคม 2021 ออกหน่วยคดักรองและตรวจสุขภาพผูเ้ขา้ร่วมงานเปิดฉลองปีนกับญุยอแซฟ และฉลองชมุชน 
แห่งความเชือ่วดันกับุญยอแซฟ บา้นเซซ่ง อ.ป่าติว้ จ.ยโสธร โดย พระสงัฆราชฟิลปิ บรรจง ไชยรา เป็นประธานในพธิฯี  
  
   



 

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ และ ชมรมผูส้งูอายคุาทอลิกสงัฆมณฑลนครสวรรค ์ น าโดย                                      
อาจารยอ์รพนิ แสงสวา่ง ประธานชมรมเวชบุคคลฯ มสิสอางค ์สุรพฒัน์ ประธานชมรมผูสู้งอายุฯ 
สงัฆมณฑลนครสวรรค ์ร่วมงานชมุนุมเยาวชนสงัฆมณฑลนครสวรรค ์

จารกิกางเขนเยาวชนจากเกาะญวน    
       เมื่อวนัที ่13 มนีาคม 2021                
ณ อาสนวหิารนกับุญอนันา นครสวรรค ์            
โดย จดับรกิารดูแลสุขภาพใหก้บัเยาวชน 
ทีม่าร่วมงานฯ 

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ และ กลุ่มเวชบุคคลโรงพยาบาลเซนตห์ลุยส ์ น าโดย            
คุณพ่อโชคชยั คูรตันสุวรรณ จติตาธกิารชมรมฯ  ศ.กติตคิุณ นพ.จติร สทิธอีมร ประธานชมรมเวชบุคคลฯ จดักจิกรรม            
Happy Easter 2021 | มอบความสุขโอกาสวนัปัสกา  โดย คุณพ่อโชคชยั คูรตันสุวรรณ ผูจ้ดัการฝ่ายจติตาภบิาล 
โรงพยาบาลเซนตห์ลุยส ์พรอ้มทมีจติตาภบิาลโรงพยาบาลเซนตห์ลุยส ์มอบไขปั่สกาใหก้บัผูป่้วย เพื่อเป็นการฉลองการ 
กลบัคนืพระชนมชพีของพระเยซูครสิตเ์จา้ ..   
.  :-  

 การเสวนา "บ านาญแห่งชาติเป็นจริงได้อย่างไร ในการแก้ไข พ.ร.บ.ผูสู้งอายุ พ.ศ. .” จดัขึน้เมื่อวนัที ่31 มนีาคม 2564   
ณ โรงแรมทเีค พาเลซ แอนด ์คอนเวนชัน่  โดยม ีคุณธนนัทฉ์าย สวติตน์นัตชยั (คณะกรรมการคาทอลกิเพือ่ผูสู้งอายุ)                        
เป็นผูแ้ทนเขา้ร่วมเวทเีสวนาฯ สบืเนื่องจากทีภ่าคประชาชนพยายามเขา้ชือ่เสนอกฎหมาย                                                        
ร่าง พ.ร.บ.บ านาญแห่งชาตฯิ ฉบบัประชาชน ใหผู้สู้งอายุทกคนทีม่อีายุ 60 ปี แบบถว้นหน้า 
ในอตัราอา้งองิเสน้ความยากจน  
  นายสมศกัดิ ์คุณเงนิ ประธานคณะอนุกรรมาธกิารพจิราณาการร่าง พ.ร.บ.บ านาญแห่งชาต ิ
และกรรมาธกิารสวสัดกิารสงัคม สส.พรรคพลงัประชารฐั จ.ขอนแก่น กล่าววา่ ร่างกฎหมาย 
บ านาญแห่งชาตฯิภาคประชาชน  แมจ้ะไปไม่ถงึฝัน เพราะกฤษฎกีามกีารซ ้าซอ้น กบั  
พ.ร.บ. ผูสู้งอายุ พ.ศ.2546  แต่กเ็ป็นการจุดประกายใหค้ณะกรรมาธกิารสวสัดกิาร ทีม่ ีสส.จากหลายพรรคการเมอืง ได ้

หยบิยกมาศกึษาและพจิารณาเพือ่สานฝันของประชาชนใหส้ าเรจ็ 
ในหลกัการทีผู่สู้งวยัทกุคนจ าเป็นตอ้งมบี านาญทีเ่พยีงพอต่อ          
การด ารงชวีติอย่างมคีุณค่าและศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์จนน าไป            
สู่การแกไ้ข พ.ร.บ.ผูสู้งอายุ พ.ศ..... 

เสวนา "บ านาญแห่งชาติเป็นจริงได้อย่างไร ในการแก้ไข” พ.ร.บ.ผู้สงูอาย ุพ.ศ. ....”  
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แพทยค์าทอลิกร่วมอาลยัอ าลาสมาชิกรุ่นบกุเบิก 

                  เมื่อวนัอาทิตยท่ี์ 7 มีนาคม 2564  สมาชกิแพทย-์พยาบาลคาทอลกิ หรอืทีใ่นปัจจุบนั     
         เราใชค้ าเรยีกวา่ กลุม่วชิาชพีทางดา้นสขุภาพอนามยั ทุกวชิาชพีทีเ่ป็นคาทอลกิวา่ “กลุ่มเวชบุคคล” 
ต่างไดร้บัขา่วทัง้จากไลน์กลุ่ม และโทรศพัทโ์ดยตรงวา่                                                                            
 น.พ.ลอเรนซ์ วีรศกัด์ิ วชัราทิตย ์หนึ่งในผูก้่อตัง้ กลุ่มแพทยค์าทอลกิ ไดเ้สยีชวีติลง และจะมกีารตัง้ศพ 
สวดระลกึถงึผูล้่วงลบั ณ ศาลาอเนกประสงค ์โบสถม์หาไถ ่ซอยร่วมฤด ีวนัจนัทรท์ี ่8 – วนัองัคารที ่9  และ                   
วนัพุธที ่10 มนีาคม 2564 และมบีูชาขอบพระคุณผูล้่วงลบั ในวนัพฤหสับดทีี ่11 มนีาคม 2564 เวลา 09.00 น. 
จากนัน้ไปบรรจุศพ ณ สุสานวดัพระสุทธวิงศ ์ล าไทร อ.ล าลกูกา จ.ปทุมธานี  
 จากค าประกาศกล่าวในวนัปลงศพ น.พ.ลอเรนซ์ วรีศกัดิ ์วชัราทติย ์ทา่นเป็นบุตรของ พนัเอกวริชั วชัรา
ทติย ์และ นางสาวผอ่งพรรณ วงศพ์านิช เกดิเมื่อวนัที ่10 มนีาคม พ.ศ.2477 อายุ 87 ปี สมรสกบั นางสาวองุน่ ดี
พศิ  มบีุตรธดิา จ านวน 2 คน ไดแ้ก่  นายวรวทิย ์วชัราทติย ์และ น.พ.วรวฒุ ิวชัราทติย ์ 
ประวตักิารศกึษา   
- ชัน้ประถมศกึษาถงึมธัยมศกึษาตอนตน้ ที ่โรงเรยีนอสัสมัชญั  - มธัยมศกึษาตอนปลายที ่โรงเรยีนอุดมศกึษา                                              
- ส าเรจ็การศกึษา แพทยศ์าสตรบ์ณัฑติ และแพทยศ์ลัยกรรมทัว่ไปจาก จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
ประวตักิารท างาน 
- รบัรางวลัในต าแหน่งศลัยแพทยท์ัว่ไป ทีโ่รงพยาบาลตากสนิ จนไดร้บัต าแหน่ง ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลตากสนิ  
  และต าแหน่งผูอ้ านวยการส านกัการแพทย ์จนเกษยีณอายุราชการ 
- รบัต าแหน่งเป็นเหรญัญกิ กลุ่มแพทยค์าทอลกิ 
อุปนิสยั   ท่านเป็นคนเรยีบง่าย ซื่อสตัย ์ออ่นน้อมถ่อมตน ทา่นเป็นคนประหยดั พูดน้อย รกัครอบครวั 
 

 สมาชกิแพทย ์พยาบาล และวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งกบัสุขภาพอนามยัทกุท่าน ในนาม               
เวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย  ขอร่วมอาลยั และเป็นหนึ่งเดยีวกบัครอบครวัวชัราทติย ์ในค าภาวนาแด ่           

       น.พ.ลอเรนซ ์วีรศกัด์ิ วชัราทิตย ์ ขอท่านนกับุญลูกาองคอ์ุปถมัภ์ของเวชบุคคลคาทอลกิ              
                                 น าทา่นไปพบพระพกัตรพ์ระเจา้ผูสู้งสุดดว้ยเทอญ     

ประกาศเกียรติคณุและระลึกถึงวาระสุดท้าย 



กิจกรรมเครือข่ายชมรมผูสู้งอายรุะดบัสงัฆมณฑลกิจกรรมเครือข่ายชมรมผูสู้งอายรุะดบัสงัฆมณฑลกิจกรรมเครือข่ายชมรมผูสู้งอายรุะดบัสงัฆมณฑล   

 

2. วนัที ่26 มนีาคม 2021  
นายณรงคฤ์ทธิ ์ดว้งทอง    
ผูป้ระสานงานผูสู้งอายุ                                 
สงัฆมณฑลอุบลฯ เป็น 
ตวัแทนลงพืน้ทีเ่ยีย่มใหก้ าลงัใจ นายสมพงษ ์จนัทะโมคา ต าแหน่งกรรมการเครอืขา่ยผูสู้งอายสุงัฆมณฑลอุบลฯ ทีป่่วยหนกั 
นอนรกัษาในโรงพยาบาล  เยีย่มหลงัจากออกจากโรงพยาบาล..                                                                                                                        
  + วนัที ่5 เมษายน 2021 คุณพ่อประดบัสนิ ดว้งทอง ลงพืน้ที ่                          
 เยีย่มใหก้ าลงัใจ นายสุวรรณ ถาระพนัธ ์ต าแหน่งประธาน       
 ชมรมผูสู้งอายุวดันกับุญอนันาบา้นบวัท่า จ.อุบลราชธานี ที ่ 
                  ป่วยหนกันอนรกัษาในโรงพยาบาล เยีย่มหลงัออกจากโรงพยาบาล  

 3. วนัที ่30 มนีาคม 2021 (แผนกสุขภาพอนามยั)                                            
งานผูสู้งอายุสงัฆมณฑลอุบลฯไดส้่งเสรมิการจดักจิกรรม ท าความสะอาด                                                                   
เกบ็ขยะมูลฝอยบรเิวณวดั และในชมุชนโอกาสฉลองครบรอบ 5 ปี สมณสาสน์                                                                          
เลาดาโตซ ีณ ชมุชนวดันกับุญอนันา บา้นบวัทา่ จงัหวดัอุบลฯ โดยม ี                                                                           
คุณพ่อประดบัสนิ ดว้งทอง เจา้อาวาสวดันกับญุอนันา บา้นบวัท่า ร่วมดว้ย 
สมาชกิชมรมผูสู้งอายุวดันกับุญอนันา บา้นบวัท่า จติอาสา และสมาชกิในชมุชนร่วมกนัท าความสะอาดเป็นจ านวนมาก.. 

 เครือข่ายชมรมผูส้งูอายคุาทอลิกระดบัสงัฆมณฑลฯ  มจีุดเน้นกจิกรรมผูสู้งอายุระดบัสงัฆมณฑลตามแผนปฏทินิ       
กจิกรรม ปี 2021/2564 ทีม่คีวามคลา้ยคลงึกนั ซึ่งสามารถจดักลุม่ไดด้งันี้ :- 1)  จดัประชมุคณะกรรมการผูสู้งอายุและ                                                                          
การขบัเคลือ่นแผนงานของชมรมฯ  2) การศกึษากฤษฎกีา สมณสาสน์สมเดจ็พระสนัตะปาปา และบทบาทฆราวาส 5 ดา้น             
3) ออกเยีย่มเยยีนเครอืขา่ย การเยีย่มเยยีนผูป่้วย ผูพ้กิาร ผูย้ากไร ้เดก็ สตร ีและผูด้อ้ยโอกาส  4) ด าเนนิกจิกรรมรณรงค ์
ลดภาวะโลกรอ้น  -  ตดิตามทะเบยีนผูสู้งอายุภายในเขตวดัของตนเอง 5) การขยายกลุ่มผูสู้งอายุไปยงัวดัใกลเ้คยีง พรอ้มกบั 
การเป็นพีเ่ลีย้ง แบบอย่างและความชว่ยเหลอื 6)  ตดิตามจดัตัง้คณะกรรมการของแต่ละกลุ่ม/ชมรม ใหช้ดัเจน และขยาย 
เครอืขา่ยใหไ้ดใ้นทุกเขต  7) จดัประชมุ/กจิกรรม พบปะ เรยีนรู ้ใหก้บัแกนน าในแต่ละกลุ่ม เพือ่ความยัง่ยนืของงานผูสู้งอายุ            
8) เขา้ร่วมฟ้ืนฟูจติใจระดบักลุ่มวดัต่างๆทีม่กีลุม่อยู่แลว้ใหเ้ขม้แขง็  9) สนบัสนุนกลุม่ผูสู้งอายรุะดบัวดั ระดบัเขต ในการ 
จดัตัง้เป็นองคก์รสาธารณประโยชน์  
  ชมรมผูส่งูอายสุงัฆมณฑลอบุลราชธานี  น าโดย คุณพ่อประดบัสนิ ดว้งทอง ผูอ้ านวยการศนูยส์งัคมพฒันา  
คุณณรงคฤ์ทธิ ์ดว้งทอง คุณถวลิ อณาชยั ผูป้ระสานงานฯ และ คณะกรรมการผูสู้งอายุสงัฆมณฑลอุบลราชธานี จดักจิกรรม :-                    
 1. คณะครู ผูป้กครอง และนกัเรยีนโรงเรยีนเซนตเ์อเมลอีุบลราชธานี ไดม้อบถุงยงัชพีทีเ่ป็นขา้วสารอาหารแหง้  
จ านวน 100 ชดุ ใหก้บัศนูยส์งัคมพฒันาฯ โดยมวีตัถุประสงค ์เพือ่น าไปมอบใหก้บัผูสู้งอายุ ผูพ้กิาร ผูย้ากไร ้ทีไ่ดร้บัผลกระทบ 
จากสถานการณ์ โควดิ-19 ทัง้นี้ศนูยส์งัคมพฒันาฯ ไดม้อบใหก้บัเครอืขา่ยชมรมผูสู้งอายุในสงัฆมณฑล เพื่อมอบใหผู้สู้งอาย ุ
ผูพ้กิาร ผูย้ากไร ้ในชมุชน  
 
 
  



4. กจิกรรมวนัผูสู้งอายขุองสงัฆมณฑลอุบลฯ 
วนัที ่11 เมษายน 2021 ชมรมผูสู้งอายุวดัอคัรเทวดาราฟาแอล บา้นบุ่งไหม อ.วารนิช าราบ จ.อุบลฯ               

ซื้ออาหารแหง้และนมออกเยีย่มผูป่้วย ผูสู้งอายใุนชมุชนและขอมสิซาสุขส าราญพเิศษใหก้บั
ผูสู้งอายุในชมุชน แทนการจดังานวนัผูส้งูอายุ เนื่องจากสถาณการณ์โรคตดิตอ่โควดิ –19 ซึ่ง
ไดร้บัการสนบัสนุนทนุจาก (แผนกสขุภาพอนามยั) งานผูส้งูอายุสงัฆมณฑลอุบลฯ 

วนัที ่13 เมษายน 2021 ชมรมผูสู้งอายุวดันกับญุเปาโลกลบัใจ บา้นนาดูน  อ.ลอือ านาจ                          
จ.อ านาจเจรญิ จดังานรดน ้าขอพรผูสู้งอายุในชมุชน โดยม ีคุณพอ่พเิชษฐ ์วงศอ์นนัต ์เจา้อาวาส
วดัเขา้ร่วม ซึ่งไดร้บัการสนบัสนุนทุนจาก(แผนกสุขภาพอนามยั) งานผูสู้งอายุสงัฆมณฑลอุบลฯ 

วนัที ่13  เมษายน 2021 ชมรมผูสู้งอายุวดัแมพ่ระเป็นทีพ่ึง่ บา้นโนนสวา่ง อ.โนนคุณ จ.ศรสีะเกษ 
จดังานรดน ้าขอพรผูสู้งอายใุนชมุชน โดยม ีคุณพ่อส าราญ พนัธว์ไิล เจา้อาวาสวดัเขา้ร่วม ซึ่งไดร้บัการ
สนบัสนุนทนุจาก (แผนสุขภาพอนามยั) งานผูสู้งอายสุงัฆมณฑลอุบลฯ            

ชมรมผูส้งูอายคุาทอลิกสงัฆมณฑลนครราชสีมา น าโดย คุณพ่อวรีะศกัดิ ์จนัทรงัษ ีจติตาภบิาลผูสู้งอายุ คุณวรีะ ธาราสงิห ์
ประธานชมรมฯ คุณพพิธิภณัฑ ์หมายม ีผูป้ระสานงานฯ ร่วมดว้ย คณะกรรมการผูสู้งอายุระดบัสงัฆมณฑลฯ จดักจิกรรม :-            
1. วนัที ่7 มนีาคม 2021  แผนกผูสู้งอายุสงัฆมณฑลนครราชสมีา มอบแม่ไก่ไข ่และอาหารไก่ ใหผู้สู้งอายุยากไร ้ ที ่             
   วดันกับุญยอแซฟกรรมกร บา้นหนองห่าง จ.นครราชสมีา โดย คุณพ่ออมัรนิทร ์พนัธว์ไิล เจา้อาวาส เป็นตวัแทนส่งมอบ ..    
   ในวนัดงักลา่ว แผนกผูสู้งอาย ุร่วมกบั แผนกเวชบุคคลนครราชสมีา จดักจิกรรมเยีย่มผูส้งูอายแุละจดัตัง้โรงเรยีนผูสู้งอายุ  
   วดันกับุญยอแซฟ บา้นหนั อ.สคีิว้ จ.นครราชสมีา 
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2. แผนกอภบิาลผูต้ดิเชือ้เอชไอว ีมอบขา้วสารใหผู้ต้ดิเชือ้ทีม่าพบแพทยท์ุกวนัจนัทรข์องเดอืน  

3. กจิกรรมวนัผูสู้งอายุ (วนัสงกรานต)์ รดน ้า ขอพร เยีย่มเยยีนผูสู้งอายทุีว่ดัต่างๆ ใน 
สงัฆมณฑลนครราชสมีา  

(คุณพ่อวรีะศกัดิ ์จนัทรงัษ ีและ คุณพอ่อมัรนิทร ์พนัธว์ไิล พระสงฆน์กับวชคณะรอยแผลศกัดิส์ทิธิ ์ ใส่ชดุสขีาวคาด เป็น      
 คณะนกับวชชายทีม่าชว่ยงานอภบิาลในสงัฆมณฑลนครราชสมีา) 



 

แผนกอภิบาลผูส้งูอายอุคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ  น าโดย คุณพ่อธนนัชยั กจิสมคัร ผูจ้ดัการ                                      
แผนกผูสู้งอายุ อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ คุณวรีพงค ์ธาราศลิป์ ประธานชมรมผูสู้งอายุฯ 
คุณเบญจภรณ์ กาญจนพงศ ์ผูป้ระสานงานฯ รว่มดว้ย คณะกรรมการกลุ่มผูสู้งอายุใน               
ระดบัเขตฯ เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการผูสู้งอายุ อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ ครัง้ที ่1/2021 
เมื่อวนัที ่9 มนีาคม 2021 ณ วดันกับุญอนันา ท่าจนี จ.สมุทรสาคร เพือ่ตดิตามกจิกรรม 
งานผูสู้งอายุในแต่ละเขต และเรื่องแจง้ใหท้ราบในกจิกรรมงานผูส้งูอายุระดบัชาต ิ
(เลื่อนการจดังานชมุนุมผูสู้งอายุระดบัชาต)ิ ประชมุครัง้ต่อไปวนัที ่11 พฤษภาคม 2021 ... 

ชมรมผูส้งูอายคุาทอลิกสงัฆมณฑลจนัทบรุ ีน าโดย                                                                                             
คุณพ่ออภชิติ ชนิวงษ์  จติตาภบิาลผูสู้งอายุฯจนัทบุร ี                                                                                       
คุณบุญไทย เอีย่มสะอาด ประธานชมรมผูสู้งอายุฯ                                                                                     
คุณวนัทนา เอา้เจรญิ  ผูป้ระสานงานฯ และคณะกรรมการฯ จดักจิกรรม :-                                                                                                      
+ วนัที ่31 มนีาคม 2021  คณะกรรมการผูสู้งอายุวดัพระผูไ้ถ่ เสาวภา จดักจิกรรมผูสู้งอยุ ณ วทิยาลยันานาชาต ิเซนเทเรซา   

+ วนัที ่5 เมษายน 2021  คณะกรรมการผูสู้งอาย ุอาสนวหิารพระนางมารอีาปฎสินธ ินิรมล จนัทบุร ีเดนิทางไปแสวงบุญ  
   ทีว่ดันกับญัเบเนดกิ เขาฉกรรจ ์ 

      + วนัที ่21 มนีาคม  2021                                                                                                 
กจิกรรมชมรมผูสู้งอายุวดัหวัไผฯ่                                                                                                                        
ณ อาคารเพื่องานอภบิาลและแพร่ธรรม                                                       
มกีจิกรรมโครงการพฒันาชมรมผูสู้งอายุ วดันกับุญฟิลปิและยากอบ หวัไผ ่หวัขอ้เรื่อง “สุขภาพจติในผูสู้งอาย”ุ .  
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:- ชมรมผูส้งูอายคุาทอลิกสงัฆมณฑลราชบุรี น าโดย คุณพ่อประสทิธิ ์รุจริตัน์                                                                        
จติตาภบิาลฯ อาจารยเ์ชษฐ ชาวนาแกว้ ประธานชมรมผูสู้งอายุฯ ร่วมดว้ย                                                                       
อาจารยธ์ญัญา ศโิรรตัน์ธญัโชค ผูป้ระสานงานฯ และ คณะกรรมการผูสู้งอายุฯ                                                            
จดักจิกรรม :- + วนัที ่7 เมษายน 2021 จดัประชมุสามญัประจ าปี ครัง้ที ่1/2021                                                                       
ณ อาคารนกับุญเปาโล วดันกับุญยอแซฟบา้นโป่ง ราชบุร ีโดยม ีคณะกรรมการ                                                                           
แกนน าผูสู้งอายุเครอืขา่ยวดัตา่งๆ ซสิเตอร ์คณุพ่อจติตาธกิาร และทีป่รกึษา เขา้ร่วมประชมุ 40 ท่าน .. 

+ วนัที ่11 เมษายน 2021 (วนัผูสู้งอายุแห่งชาต)ิ พระสงัฆราชยอหน์บอสโก ปัญญา กฤษเจรญิ ประมุขสงัฆมณฑลราชบุร ี
เป็นประธานพธิฉีลองวนัอาทติยพ์ระเมตตา วนัผูสู้งอายุ และกจิกรรมแบ่งปันความรกัคณะวนิเซนต ์เดอ ปอล                               
ณ วดันกับุญอนัตน ดอนมดตะนอย อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบุร ี สุขสนัตว์นัสงกรานตแ์ด่ผูสู้งอายุ..                               

+ วนัที ่16 - 17 มนีาคม 2021  เยีย่มเครอืขา่ยและใหก้ าลงัใจเพื่อนสมาชกิทีเ่จบ็ป่วยและอยู่บา้นล าพงัคนเดยีว   

+ วนัที ่13 เมษายน 2021  กจิกรรมวนัผูสู้งอายุและร่วมฉลองพระเมตตา 

ชมรมผูส้งูอายคุาทอลิกสงัฆมณฑลอดุรธานี  น าโดย คุณพ่อเปรม คุณโดน  จติตาภบิาลผูสู้งอายุฯสงัฆมณฑลอุดรธานี  
คุณแม่เซยีนศร ีบุญทรพัย ์ประธานชมรมผูสู้งอายุฯ ครูวราภรณ์ ภูกงทอง ผูป้ระสานงานผูสู้งอายุฯ แกนน ากลุ่มผูส้งูอายุ 
ระดบัสงัฆมณฑลฯ จดักจิกรรม :-   + วนัที ่19 มนีาคม 2021  ชมรมผูสู้งอายุววดัพระวสิทุธวิงศ ์บา้นโพนสูง จดั              
โครงการ การจดัการและส่งเสรมิการจดัการศกึษาตลอดชวีติ เพือ่พฒันาการทางกาย จติและสมองของผูสู้งอายุ ประจ าปี 
งบประมาณ 2564 เพื่อขจดัโรคซมึเศรา้ และห่างไกลความโดดเดีย่ว การมกีลุ่มเพือ่สุขภาพด ีณ ศาลาครอบครวัศกัดิส์ทิธิ ์
วดัพระวสิุทธวิงศ ์โพนสูง จ.อุดรธานี .. 
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https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXj5KnTiUz


 

ชมรมผูส้งูอายคุาทอลิกสงัฆมณฑลเชียงใหม่  น าโดย คุณพ่อศราวธุ แฮทู จติตาภบิาลงานผูสู้งอายุสงัฆมณฑลเชยีงใหม่                                            
คุณทศันีย ์ทุมกานนท ์ประธานชมรมฯ  คุณประภา วงศจ์อมพร ผูป้ระสานงานฯ แกนน าผูสู้งอายุฯเชยีงใหม่ จดักจิกรรม :-                 
+ วนัอาทติยท์ี ่21 มนีาคม 2021 ชมรมผูสู้งอายุอาสนวหิารพระหฤทยัเชยีงใหม ่น าโดย คุณบญุเตอืน วงษ์แสงอรุณศร ี
ประธานผูสู้งอายุอาสนวหิารพระหฤทยัเชยีงใหม่ ไดม้กีารประชมุฯ โดยเชญิตวัแทน จากกลุม่พลมาร ีวนิเซนตเ์ดอปอล 
กลุ่มพระเมตตา ผูท้ีม่อีาย ุ60 ปีขึน้ไป มาร่วมเป็นกรรมการของชมรมผูสู้งอายุ อาสนวหิารพระหฤทยั เชยีงใหม ่และ             
เรยีนเชญิ คุณพอ่มงคล เจรญิธรรม คณะสงฆเ์บธาราม ไดม้าแบ่งปันใหข้อ้คดิการท างานแบบบูรณาการ เพื่อเหน็แก่ 
ประโยชน์ส่วนรวม การรกัและรบัใช ้เป็นตน้ ผูย้ากไรท้ีต่อ้งการความชว่ยเหลอื ...  

ชมรมผูส้งูอายคุาทอลิกสงัฆมณฑลเชียงราย น าโดย คุณพ่อเอกชยั ผลวารนิทร ์จติตาภบิาลผูสู้งอายสุงัฆมณฑลเชยีงราย                                                 
คุณภกัด ีชาวแพรกน้อย ประธานชมรมผูสู้งอายุฯ และ แกนน าผูสู้งอายุฯ จดักจิกรรม :-                                                                    
+ วนัที ่29 มนีาคม 2021 จดัโครงการอบรม อสม. และจติอาสาดูแลผูสู้งอายุสงัฆมณฑลเชยีงราย 
  + วนัที ่14 มนีาคม 2021 คุณพ่อเอกชยั ผลวารนิทร ์จติตาธกิารผูสู้งอายุฯ    
 ร่วมกบั คุณอรรณพ หลมิไพบูลย ์พบปะแกนน าผูสู้งอายุวดัแม่พระบงัเกดิ   
 เวยีงป่าเป้า เพือ่ประสานงานและจดักจิกรรมกลุ่มผูสู้งอายุ  
 + วนัที ่17 เมษายน 2021 จดักจิกรรมรดน ้าขอพรผูสู้งอายุ ในโอกาส   
 วนัผูสู้งอายุแหง่ชาต ิณ วดันกับุญคามลิโล บา้นศรวีเิชยีร เชยีงราย ..  
 

:- 

 CARITAS THAILAND  ( คารติสัไทยแลนด ์) 
 CAMILLIAN DISASTER SERVICE INTERNATIONAL                              

 (CADIS) จดัหน่วยแพทย-์พยาบาล อาสาสมคัรชาวปากสีถาน 
 เพื่อใหบ้รกิารชว่ยเหลอืแรงงานอพยพ ผูล้ีภ้ยั Asylum Seeker  

 เดก็ สตร ีและผูย้ากไร ้ในเขตชมุชนต่างๆ เพื่อใหไ้ดร้บัการดูแล 
 เอาใจใสด่า้นสุขภาพ และรบัยาสามญัประจ าบา้น เพื่อใชใ้น                                                                                                                                                                                                                                        
 การปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ ฯลฯ และสามารถดแูลสุขภาพ 
 และสุขภาวะส่วนตวัไดร้ะดบัหนึ่ง ระหวา่งเดอืนมนีาคม - 
 เมษายน 2020 ออกเยีย่มและใหก้ารศกึษามากกวา่ 40 ครัง้ ..>  

ออกเยีย่มผูอ้พยพ ผูล้ี้ ภยั Asylum Seeker  ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทยชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทยชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย   ร่วมกบั       



เครือข่ายคณะอนุกรรมการคาทอลิกส่งเสริมงานดา้นเอดส์เครือข่ายคณะอนุกรรมการคาทอลิกส่งเสริมงานดา้นเอดส์เครือข่ายคณะอนุกรรมการคาทอลิกส่งเสริมงานดา้นเอดส ์  

 บ้านมิตาทร  คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชารต์ร (มูลนิธอิุบลรตัน์ในพระบรมราชนูิปถมัภ์) จดักจิกรรม :-                    
1.  วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์2021 นางพชัรนิทร ์อทุาเลศิ ผูป้กครองสวสัดภิาพบา้นมติราทร ร่วมกบั เจา้หน้าทีธุ่รการ 

ไดเ้ขา้ร่วมการประชมุคณะท างานสตร ีครัง้ที ่1/2564  ร่วมกบัเครอืขา่ยสตรสีงัฆมณฑลเชยีงใหม่เพือ่รบัทราบการท างาน         
ของแผนกสตร ีและ วางแผนการท างานภายใตพ้ระศาสนจกัรคาทอลกิร่วมกนั          

 2.  บ้านมิตราทร  ไดจ้ดัท า “โครงการส่งเสรมิสุขภาพและคุณภาพชวีติเดก็ปฐมวยั และพฒันาทกัษะชวีติวยัรุ่น  
จงัหวดัเชยีงใหม่”  โดยไดร้บัการสนบัสนุนจาก ส านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) โดยไดจ้ดักจิกรรม        
ใหก้บันกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 3 โรงเรยีนในอ าเภอเชยีงดาว เพื่อพฒันา EF (Executive Functions)  ซึ่งเป็น          
กระบวนการทางความคดิ (Mental process) ในสมองส่วนหน้า ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคดิ ความรูส้กึ และการกระท า เชน่                   
การยัง้ใจคดิไตร่ตรอง การควบคมุอารมณ์ การยดืหยุน่ทางความคดิ การตัง้เป้าหมาย วางแผน ความมุ่งมัน่ การจดจ าและ 
เรยีกใชข้อ้มูลอย่างมปีระสทิธภิาพ การจดัล าดบัความส าคญัของเรื่องตา่ง ๆ และการท าสิง่ต่างๆ อยา่งเป็นขัน้เป็นตอนจน 
บรรลุความส าเรจ็ โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ :-  + วนัที ่16 มนีาคม 2021 จดักจิกรรมที ่โรงเรยีนบา้นหนองเขยีว ต าบลเมอืงนะ  
+ วนัที ่22 มนีาคม 2021 จดักจิกรรมทีโ่รงเรยีนบา้นแม่นะ ต าบลแม่นะ + วนัที ่22 มนีาคม 2021 โรงเรยีนบา้นทุ่งขา้วพวง  

3. วนัที ่24 มนีาคม 2021  บา้นมติราทร ไดจ้ดักจิกรรมอบรมเชงิปฏบิตักิาร การเฝ้าระวงั
และส่งเสรมิการเจรญิเตบิโตและพฒันาการเดก็ 0-6 ปี ตามคูม่อื DSPM กระทรวงสาธารณสุข ใหก้บับุคลากรผูดู้แลเดก็                                       
โดยไดร้บัโอกาสจาก คุณพชิญาสนิี กองดวง  นกักจิกรรมบ าบดั โรงพยาบาลเชยีงดาว มาเป็น                        
วทิยากรกระบวนการเพือ่พฒันาใหบุ้คลากรผูด้แูลเดก็
ไดร้บัความรูแ้ละมคีวามเขา้ใจในการใชคู้่มอืเพือ่ส่งเสรมิ                     
พฒันาการใหก้บัเดก็ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง                                                                                                   
4. วนัที ่2 เมษายน 2021  กจิกรรมรดน ้าด าหวั               
ท่านอธกิารณิ ีโรงเรยีนเจา้ฟ้าอุบลรตัน์-บา้นมติราทร                         
เนื่องในโอกาสวนัสงกรานตป์ระจ าปี  ซึ่งกจิกรรมนี้นอกจากจะกอ่ใหเ้กดิความรกั ความสามคัค ีและความเป็นน ้าหนึ่ง                    
ใจเดยีวกนัของเจา้หน้าที ่ครู บุคลากร และเดก็ๆ แลว้ยงัเป็นการแสดงออก

ถงึความเคารพนบน้อบต่อ
ผูใ้หญ่ หรอื ผูม้พีระคุณ ให ้                                       
ตระหนกัถงึความกตญัํูกตเวที
ของผูน้้อย และขอขมาลาโทษที่
ผูน้้อยอาจเคยล่วงเกนิผูใ้หญ่  อกีทัง้เป็นการขอพรเพื่อความเป็นสริมิงคล                       
แก่ตนเองและครอบครวั ... 
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 อน่ึง หนงัสอืธรรมนูญใหมส่ าหรบัผูท้ างานดา้นการดูแลสขุภาพอนามยั New Charter for Health Care Worker ดงักล่าว 
ซึ่งไดต้พีมิพเ์สรจ็แลว้ โดยความร่วมมอืระหวา่งคณะนกับวชคามลิเลยีนและแผนกสขุภาพอนามยั ภายใต ้กรรมาธกิารฝ่าย
สงัคม มจี าหน่าย ณ แผนกสขุภาพอนามยั ในราคาเล่มละ 30 บาท ทา่นสามารถสัง่ซื้อได ้โดยตรงที ่แผนกสุขภาพอนามยั 
Tel. 02 681 3900 ต่อ 1309 หรอื Tel. / Fax :  02 681 5857  Email : chc@cbct.net   

      ศนูยค์ามิลเลียน โซเชียล เซน็เตอร ์ระยอง  น าโดย                                                                                    
คุณพ่อวฒุชิยั บุญบรรลุ ผูอ้ านวยการศนูยค์ามลิเลยีน โซเชยีล เซน็เตอร ์ระยอง  
สมาชกิศนูยค์ามลิเลยีนระยอง จ านวน 9 คน และ คุณพ่อเกรยีงไกร สุขจติ อธกิาร                                                    

บา้นพกัผูสู้งอาย ุคามลิเลยีน โซเชยีล เซน็เตอร ์จนัทบุร ีเขา้ร่วมสมัมนาผูท้ างานฝ่ายสงัคม                                                       
สงัฆมณฑลจนัทบุร ีเมื่อวนัศกุรท์ี ่26 มนีาคม 2021 ณ ศนูยส์งัฆมณฑลจนัทบุร ีอ.ศรรีาชา                                               
จ.ชลบุร ีน าโดย พระสงัฆราชซลิวโีอ สริพิงษ์ จรสัศร ีประมุขมสิซงัจนัทบุร ีคุณพ่อไพรชั ศรปีระเสรฐิ ผูช้ว่ยกรรมาธกิาร  
 ฝ่ายสงัคม (คารติสัไทยแลนด)์ สภาประมุขบาทหลวงโรมนัคาทอลกิฯ ร่วมดว้ย หน่วยงาน/องคก์ร 
 พระศาสนจกัรทีท่ างานดา้นสงัคมในเขตสงัฆมณฑลจนัทบุร ี เพื่อเป็นการเสรมิพลงั องคค์วามรู ้
 และความเขม้แขง็ของเครอืขา่ยองคก์รคาทอลกิทีท่ างานฝ่ายสงัคม ชว่ยเหลอืและพฒันาคนจน 
 คนดอ้ยโอกาส ผูอ้ยู่ชายขอบสงัคม และผูป้ระสบปัญหา หรอืไดร้บัผลกระทบจากปัญหาสงัคม 
 ดา้นต่างๆ ในเขตสงัฆมณฑลจนัทบุร ี8 จงัหวดัภาคตะวนัออกของประเทศไทย ..   

โครงการเพ่ือนชาวบ้าน มูลนิธิคณะภคินีศรชีมุพาบาล จ.หนองคาย น าโดย ซสิเตอรป์ราณ ีสทิธ ิ จดังานสงกรานต ์                                                  
วนัครอบครวั เมื่อวนัที ่11 เมษายน 2021 ณ บา้นสวนมติรภาพ จดัพธิสีรงน ้าแม่พระขอพร และอวยพรซึ่งกนัและกนั .. 


