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พัฒนาตนเองด้วยศิลปะบาบัดแนวมนุษย์ปรัชญา

คณะกรรมการงานด้านสังคมคณะนักบวชคามิ ลเลียน โดย มูลนิ ธิกลุ่มแบ่งปัน (Sharing For Life Foundation)
จัดอบรม “ ศิลปะบาบัดแนวมนุษย์ปรัชญา รุ่นที่ 2 (Triklang Art Therapy Group) ” ที่ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง
ระหว่างวันศุกร์ท่ี 12 ถึง วันอาทิตย์ท่ี 14 มีนาคม 2021 มีผเู้ ข้ารับการอบรมเป็ นสมาชิกนักบวชและเจ้าหน้าทีจ่ ากหน่วยงาน
ภายในพระศาสนจักร ทีเ่ กีย่ วข้องกับการอบรมเด็ก ดูแลผูส้ ูงอายุ ดูแลเด็กพิการ และบรรดาผูถ้ ูกกระทา หรือได้รบั ผลกระทบ
จากการค้ามนุษย์ฯ เข้าร่วมจานวน 30 ท่าน (การอบรมแต่ละรุ่นจากัดผูเ้ ข้ารับการอบรม แต่ไม่เกิน 30 ท่าน)
การอบรมดังกล่าวได้รบั เกียรติจากท่านวิทยากร คุณครูสพุ ฒ
ั นา วิรยิ ะสุมน และทีมงาน ซึ่งมีประสบการณ์และความรูใ้ น
เรื่องการอบรมศิลปะบาบัดแนวมนุษย์ปรัชญา (Triklang Art Therapy Group)
วิ สยั ทัศน์
ประชากรของพระเจ้ามีสขุ ภาพกายใจสมบูรณ์
และร่วมเป็ นหนึง่ เดียวกันฉันพีน่ ้อง
เปี่ ยมด้วยคุณธรรมในความรักของพระเจ้า

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

การจัดอบรมครัง้ นี้ เป็ นรุ่นที่ 2 เนื่องจากมีความต้องการจากหน่วยงาน แจ้งความประสงค์ขอให้คณะนักบวชคามิลเลียน
โดยมูลนิธแิ บ่งปั นชีวติ จัดขึน้ เป็ นระยะ
คุณพ่อเกรียงไกร สุขจิต ประธานกรรมการมูลนิธแิ บ่งปั นชีวติ ได้กล่าวเปิ ดการอบรมว่า ทางคณะนักบวชคามิลเลียยน
ซึ่งทางานด้านสังคมในหลายประเด็น โดยเฉพาะการดูแลผูส้ ูงอายุ คนเจ็บคนป่ วย คนพิการ ผูต้ ดิ เชือ้ HIV และผูป้ ่ วยเอดส์
ครูผใู้ ห้การอบรม และอื่นๆ ล้วนแล้วแต่เป็ นงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการรับใช้บุคคลกลุ่มต่างๆ ซึ่งเป็ นผูท้ ต่ี อ้ งการการเอาใจใส่
เป็ นพิเศษ ฉะนัน้ ผูท้ ใ่ี ห้การดูแลคนเหล่านี้ ควรได้รบั การอบรมเพือ่ พัฒนาตนเองให้มคี วามพร้อม โดยเฉพาะอย่างยิง่ การจัดการ
กับอารมณ์ และความรูส้ กึ ของตนเอง ด้วยเหตุน้ี ทางมูลนิธแิ บ่งปั นชีวติ จึงได้จดั การอบรมในครัง้ นี้ขน้ึ
การอบรมเริม่ ต้นด้วยการแนะนาตนเอง และความคาดหวังในการมารับการอบรมในครัง้ นี้ ซึง่ ผูเ้ ข้ารับการอบรมส่วนใหญ่
คาดหวังว่าตนเองจะมีการพัฒนาขึน้ และนาความรูท้ ไ่ี ด้รบั จากการอบรมไปประยุกต์ใช้กบั งานทีต่ นเองรับผิดชอบอยู่ให้ดขี น้ึ
จากนัน้ จึงต่อด้วยกิจกรรมการอบรมของวันแรก ด้วยการให้ผรู้ บั การอบรมลากเส้นต่อลายจุดต่างๆ เป็ นรูปทรงเหลีย่ ม
กิจกรรมที่ 2 เป็ นการสร้างวงกลมซ้อนๆ กัน จากกระป๋ องกลมและระบายสีในช่องทีซ่ ้อนๆ กัน ด้วยดินสอสีหลากหลายตามแต่
ผูเ้ ข้ารับการอบรมจะมีจนิ ตนาการ ภาคบ่ายกิจกรรม เป็ นการใช้น้วิ มือละเลงสีฝนุ่ น้ าเงินลงในแผ่นกระดาษสาหรับวาดภาพ โดย
เว้นตรงกลางแผ่นยังเป็ นสีขาวอยู่ จากนัน้ ขัน้ ตอนต่อไป เป็ นการลงสีฝนุ่ เป็ นสีชมพู ลงในวงพืน้ ทีส่ ขี าว ให้กนิ บนสีฟ้าบ้าง แต่
ตรงกลางยังเป็ นสีขาวอยู่ การลงสีไม่ลงเข้ม แต่ลงฟุ้งๆ บางๆ ในทีส่ ุดกิจกรรมนี้จบลงทีไ่ ด้รูปเทียนทีจ่ ดุ อยูม่ เี ปลวไฟลุกอยู่ และ
สีทล่ี งมาแต่แรกเป็ นภาพความสว่างของเปลวเทียน จากสว่างมากไปสู่สว่างน้อย ทีส่ าคัญ คือ ผูเ้ ข้ารับการอบรมต้องทาตาม
ขันตอนที
้
ผ่ อู้ บรมบอกทีละขัน้ ตอนและมีการ Concentrate ความจดจ่ออยู่กบั สิง่ ทีก่ าลังทาอยู่อย่างสม่าเสมอ ตัวกิจกรรมคงจะ
เป็ นการฝึกผูเ้ ข้ารับการอบรมให้อยู่กบั ตนเอง อยู่กบั การกระทาทีอ่ ยู่ตรงหน้า อยู่ตรงนัน้ เวลานัน้
จากนัน้ Workshop สุดท้ายของวันแรก ผูร้ บั การอบรมจะได้รบั แจกดินทีใ่ ช้ในการปั น้ 1 ก้อน ผูร้ บั การอบรมจะต้องแบ่งดิน
ดังกล่าวออกมาพอเหมาะกับฝ่ ามือตนเอง และหลับตา ทาให้เป็ นก้อนกลมด้วยฝ่ ามือทัง้ สองของตนเองในขณะทีห่ ลับตาอยู่
วันทีส่ องของการอบรม Workshop แรก ผูร้ บั การอบรมจับคู่ทากิจกรรมร่วมกัน คือ รับสีไม้มาโดยมิได้เห็นสีตงั ้ แต่แรกว่า
ทีต่ นหยิบเลือกมาเป็ นสีใดบ้าง แต่ทงั ้ คูจ่ ะต้องผลัดกันลงสีในภาพ
ลายเส้น วงกลมๆ หลายวงซ้อนๆ กัน โดยไม่ได้ปรึกษากัน แต่
สลับกันเติมสีลงในภาพลายเส้น (บางทีเวลามองคู่ของตนเอง
ระบายสี เราอาจเกิดความอึดอัด เพราะอธิบายไม่ได้ ทาอะไร
ตามทีต่ นเองคิดไม่ได้ ได้แต่มองการระบายสีของเพื่อน จนกว่า
จะถึงเวลาของตนเอง)

ต่อจากนัน้ ก็จะมีการ Workshop ทีท่ าคนเดียวเฉพาะตัว คือการระบายสีน้า โดยวิทยากรจะค่อยๆ บอกทีละขันตอนให้
้
ผรู้ บั
การอบรมทากิจกรรมนี้จะได้ฝึกทักษะในการฟั งของผูเ้ ข้ารับการอบรม เพือ่ เป็ นผูร้ บั ฟั งทีด่ ี รับฟั งผูท้ เ่ี ราให้การดูแลเขา ไม่วา่ จะ
เป็ นผูส้ ูงอายุ เด็กนักเรียน หรือ ผูฝ้ ึกหัดก็ตาม ถ้าฟั งอย่างถูกต้อง ผลลัพธ์ของชิน้ งานทีจ่ ะออกมาก็จะเป็ นไปอย่างถูกต้อง..
ในตอนบ่ายของวันทีส่ อง 2 นี้ จะเป็ นงานปัน้ ดินต่อจากดินทีไ่ ด้รบั วันแรก Workshop นี้ ผูร้ บั การอบรมจะได้รบั การแนะนา
จากวิทยากร ให้เอานิ้วโป้ งกดลงบนก้อนดินเหนียวเบาๆ ค่อยๆ กดและแต่งดินเป็ นรูปภาชนะ
ทีผ่ รู้ บั การอบรมอยากทาเป็ น Workshop ต่อเนื่อง เมื่อปั น้ ดินเสร็จทุกคนจะวางสิง่ ทีต่ นเอง
ทาไว้ และออกไปพักเบรค ในเวลาเดียวกันวิทยากรได้สงให้
ั ่ เมือ่ เวลาออกไปแล้ว เวลา
กลับเข้ามา ให้หาดอกไม้ใบหญ้า เอามาประดับในภาชนะทีไ่ ด้ทาไว้ แต่เมือ่ กลับเข้ามาในห้อง
สิง่ ทีแ่ ต่ละคนได้ปัน้ เอาไว้ ถูกสลับทีไ่ ปหมด ผูร้ บั การอบรม
จะต้องเอาสิง่ ทีต่ นไปหามาประดับในภาชนะงานปั น้ ทีต่ นเอง
ไม่ได้คาดคิดมาก่อน และไม่รวู้ า่ เป็ นงานปั น้ ของใคร แต่ผรู้ บั การอบรมก็ตกแต่งออกมาจนสาเร็จ
จากนัน้ วิทยากรได้ให้ผเู้ ข้ารับการอบรมเขียนข้อความ ใส่กระดาษชิน้ เล็กๆ ถึงเจ้าของ
ภาชนะปั น้ ดังกล่าว ทีต่ นเองประดับนัน้ คืนแก่เจ้าของงานปั น้ กิจกรรมแต่ละ Workshop มี
จุดมุ่งหมายในตัวมันเองทีผ่ เู้ ข้ารับการอบรมจะได้เรียนรูจ้ กั ตนเอง รูจ้ กั อารมณ์ความรูส้ กึ ของ
ตนเองเวลาทากิจกรรม ทางานร่วมกัน วิทยากรเองได้จดั ให้มกี ารเปิ ดวงกลมสนทนาในช่วงเช้า
ของแต่ละวัน ผูเ้ ข้ารับการอบรมต่างได้มโี อกาสแบ่งปั นการเรียนรูจ้ าก Workshop ทีผ่ า่ นมา
วันทีส่ ามของการอบรม ผูเ้ ข้ารับการอบรมได้รบั Workshop เป็ นการทางานกลุ่มร่วมกัน
ด้วยดินเหนียว กลุ่มละ 5 - 6 ท่าน โดยไม่มกี ารสนทนาใดๆ ต่างคนต่างร่วมมือในงานชิน้ เดียวกันนัน้ ตามทีต่ นเองคิด
ผูร้ บั การอบรมได้รบั บทเรียนในการทางานร่วมกันกับผูอ้ ่นื ทีต่ ่างคนต่างร่วมมือทาชิน้ งานดังกล่าว ตามทีต่ นเองคิด จาก
ประสบการณ์ทแ่ี ต่ละคนมีมา เมือ่ จบ Workshop ผูร้ บั การอบรมมีโอกาสแบ่งปั นความคิดในการทา Workshop ดังกล่าว และ
บทเรียนทีไ่ ด้
สรุปตัวกิ จกรรมทุก Workshop เป็ นการใช้งานทางศิลปะ มาเป็ นเครื่องมือในการพัฒนาตนเอง ให้แก่ผรู้ บั การอบรม
ผูเ้ ข้ารับการอบรมต่างก็ได้มโี อกาสเรียนรูจ้ กั ตนเองมากขึน้ อนึ่ง การอบรมศิลปะบาบัดครัง้ นี้ เป็ นการอบรมครัง้ ที่ 2 เนื่องจาก
มีสมาชิกนักบวช และ ฆราวาสทีท่ าหน้าทีร่ บั ผิดชอบเรื่องการอบรม และ สถานสงเคราะห์ทใ่ี ห้บริการในการดูแลผูส้ ูงอายุ
เด็กพิเศษ ฯลฯ รวมไปถึงโรงเรียนต่างๆ ต่างเห็นความสาคัญของผูท้ ด่ี ูแลผูอ้ ่นื ทีจ่ ะต้องสามารถจัดการกับอารมณ์ ความรูส้ กึ
และความเครียดของตนเองได้ เพือ่ ไม่ให้ภาวะดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อผูท้ ต่ี นให้การดูแลอยู่ และการอบรมแต่ละครัง้ จะรับ
ผูเ้ ข้ารับการอบรมเพียงรุน่ ละ 30 ท่านเท่านัน้ และจะจัดเฉพาะเมือ่ มีหน่วยงานหลายหน่วยงานแจ้งความจานงมา จนได้ผสู้ มัคร
ตามจานวน 30 ท่านทีต่ อ้ งการ เท่านัน้
มูลนิ ธิแบ่งปันชีวิต (Sharing For Life Foundation) ขอขอบคุณองค์กร หน่วยงาน สถาบัน ในเครือข่ายพระศาสนจักร
ทีเ่ ห็นคุณค่าของการพัฒนาบุคลากรในมิตดิ งั กล่าว อันจะนามาซึ่งงานบริการ รัก และรับใช้ผอู้ ่นื ด้วยหัวใจมากขึน้ ..
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สาส์นพระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม
โอกาสวันผู้สงู อายุแห่งชาติ ประจาปี พ.ศ.2564

“ อนาคตสังคมสูงวัยไทยหลังโควิด-19 ”
พี่น้องผูส้ ูงอายุคริ สตชนที่รกั ทุกท่าน
“วันผู้สูงอายุแห่ งชาติ ”ปี น้ี ปั ญหาใหญ่ ของประเทศได้เกิดขึ้นแล้วดารงอยู่ และถูกตอกย้าในภาวะ Covid 19
และ New Normal ปั จจุบนั ไทยได้ก้าวเข้าสู่สงั คมสูงวัยอย่างรวดเร็ว อีก 15 ปี ไทยจะก้าวเป็ นสังคมสูงวัยระดับ
สุดยอด (Super Aged Society) หรือมีผสู้ ูงอายุมากถึง 30% ของประชากร ซึ่งถือว่าเป็ นสัดส่วนทีส่ ูงมาก อีกทัง้ ไทย
ยังประสบปั ญหาคุณภาพของแรงงาน ผูส้ ูงอายุของไทยจานวนมากยังมีฐานะยากจน โดย 1 ใน 3 มีรายได้ต่ามาก
ปั ญหาทีเ่ ห็นชัดเจน คือ การขาดรายได้ ผูส้ ูงวัยจานวนมากต้องพึง่ พาลูกหลาน และมีจานวนทีน่ ้อยมากที่มรี ายได้
จากเงินออมหรือจากเงินลงทุน และคนไทยส่วนใหญ่ (ในทุกๆวัย) ยังขาดการออมอย่างเป็ นระบบและมีเงินเก็บ
เพียงพอในยามฉุกเฉินหรือในยามเกษียณก็ตาม ยังไม่รวมถึงปั ญหาสังคมสูงวัยหลายด้าน เช่น ด้านสุขภาพ ภาวะ
จิต ใจ สภาพแวดล้อ ม การเข้าสัง คม และการมีส ัง คมเรีย นรู้อย่ า งต่ อเนื่อ งตลอดชีวติ (Lifelong learning) โดย
ภาพรวมแล้ว ไทยมีปัญหาในสังคมสูงวัยจากเหตุผล 4 ประการ คือ เด็กเกิดน้อยลง คนอายุยนื ขึน้ คนวัยทางาน
น้อยลง และประชาชนยังมีรายได้ต่า
จากข้อมูลของนักวิชาการทีศ่ กึ ษาเรื่องสังคมผูส้ ูงอายุมาอย่างต่อเนื่อง สะท้อนมุมมองถึงสังคมสูงวัยในยุคโควิด ที่
มี 4 โจทย์สาคัญคือ 1.) ทาอย่างไรให้สงั คมสูงวัยมีคุณภาพชีวติ ที่ดใี นด้านต่างๆ ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม
สภาพแวดล้อมในบ้าน-นอกบ้าน และสภาพแวดล้อมของเมือง 2.) จะทาอย่างไรให้ผสู้ ูงอายุในอนาคต ได้เตรียม
ความพร้อมในการเข้าสู่สงั คมสูงวัย 3.) ทาอย่างไรให้สงั คมมีค วาม “กระปรี้กระเปร่า ” ทาอย่างไรให้ประชากร มี
คุณภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สงั คมผูส้ ูงวัยให้ได้ และ 4.) ทาอย่างไรให้ระบบต่างๆ โดยเฉพาะการเงิน
การคลังที่จะรองรับสังคมสูงวัย สร้างหลักประกันครอบคลุมเพียงพอและยังยื
่ นได้ ซึ่งทางภาครัฐก็ดาเนินการมา
อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับกับสังคมสูงวัย โดยเฉพาะการทาให้ผสู้ ูงอายุมคี ุณภาพชีวติ ที่ดี ให้ทุกคนสามารถเข้าถึง
บริการสุขภาพได้ และช่วยให้ผสู้ ูงอายุปรับตัวกับสังคมผูส้ ูงวัยไทยหลังโควิด-19 ได้
พ่ อ ขอให้ผู้สู ง อายุ ค าทอลิก ได้ร่ ว มมือ ร่ ว มใจเป็ น หนึ่ ง เดีย วกับ สมเด็จ พระสัน ตะปาปาฟรัง ซิส ผู้ท รงแสดง
“ความใกล้ชดิ ของพระองค์กบั ผูเ้ จ็บป่ วยด้วยไวรัสโควิด -19” และร่วมสวดบทภาวนาวิงวอนขอพระแม่มารีย์ ในช่วง
การระบาดของเชื้อโควิด -19 กับผูท้ ่ใี ห้การดูแลรักษาพยาบาล กับเจ้าหน้ าที่บ้านเมือง และทุกคนที่เกี่ยวข้องกับ
การช่วยเหลือคนป่ วย โรคไวรัสโควิด -19 อาจจะอยู่กบั เราอีกนาน แต่ถ้าเราเตรียมตัวให้พร้อมด้วยการป้ องกัน
ทัง้ ทางร่างกายและจิตวิญญาณ เราจะพบว่าพระเป็ นเจ้าทรงประทับกับเรามานานกว่านัน้ เสีย อีก

( พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิ ศ แห่ล้อม )
ผูร้ บั ผิดชอบแผนกสุขภาพอนามัย

CARITAS Thailand (คาริตสั ไทยแลนด์) จัดกิจกรรมร่วมกับองค์กร หน่วยงาน และแผนกต่างๆในฝ่ ายสังคม ของ

สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย :+ วันศุกร์ท่ี 19 มีนาคม ค.ศ.2021 ณ วัดพระชนนีของพระเป็ นเจ้า รังสิต จัดพิธเี ปิ ดโครงการปั นอาหารสูพ่ น่ี ้อง
เสกศูนย์กระจายอาหาร "บ้านดวงหทัยชนก" และ พิธลี งนามในบันทึกความร่วมมือระหว่างกรรมาธิการฝ่ ายสังคม
Caritas Thailand กับ มูลนิธวิ วี แี ชร์ (VV Share Foundation)

+ วันศุกร์ท่ี 9 เมษายน ค.ศ.2021 สัมมนาปี นกั บุญโยเซฟ
เพื่อศึกษา เรียนรู้ เข้าใจบทบาทโยเซฟผูพ้ ทิ กั ษ์ ปกป้ อง คุม้ ครอง
เลีย้ งดูครอบครัวศักดิ ์สิทธิแห่
์ งนาเร็ธ แบบอย่างชีวติ แห่งความเงียบ
ความรอบคอบ ความสุจริตในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่างๆ และเป็ นต้นแบบ
แห่งครอบครัว จัดโดย แผนกสตรีคาทอลิก ฝ่ ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สือ่ มวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย
สมาคมสตรีไทยคาทอลิกฯ คณะกรรมการคาทอลิกเพือ่ การพัฒนาสังคม (แผนกสตรี) ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
(แผนกสุขภาพอนามัย) ..
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CNG 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.

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.

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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มูลนิธแิ บ่งปั นชีวติ ( Shareing for Life Foundation )

มูลนิ ธิ แบ่งปันชีวิต (บปช.) เป็ นองค์กรสาธารณกุศลทีไ่ ม่แสวงหาผลกาไร มีวตั ถุประสงค์เพือ่ :1) ส่งเสริมและสนับสนุนช่วยเหลือคนพิการ 2) เพื่อดาเนินการร่วมมือกับองค์การการกุศลและองค์การสาธารณประโยชน์
3) ไม่ดาเนินการเกีย่ วข้องกับการเมืองแต่ประการใด
โดยเครื่องหมายของมูลนิธมิ ลี กั ษณะเป็ นรูปผูด้ อ้ ยโอกาสประเภทต่างๆ ภายใต้รูปสีธงชาติไทย อันมีความหมายถึงการแสดง
ความเอือ้ อาทรต่อผูด้ อ้ ยโอกาสประเภทต่างๆในสังคมไทย ( คุณพ่อเกรียงไกร สุขจิต ประธานกรรมการมูลนิธแิ บ่งปั นชีวติ )
มูลนิ ธิ คณะนักบุญคามิ ลโลแห่งประเทศไทย ดาเนินงานโดยมีนโยบายเพื่ออภิบาลรับใช้ผปู้ ่ วย ผูส้ ูงอายุ ผูพ้ กิ าร และ
คนยากจน ตามเจตนารมณ์ ของนักบวชคามิลเลียน โดยมี คณะนักบวชเป็ นผูบ้ ริหารงานของมูลนิธิ ฯ ให้สอดคล้องกับนโยบาย
และวัตถุประสงค์ของกิจการงานรับใช้ ทัง้ นี้ ณ ปั จจุบนั ประเทศไทยกาลังก้าวเข้าสู่สงั คมผูส้ ูงอายุทน่ี บั วันมีจานวนมากขึน้
ประกอบกับประชากรเกิดใหม่ของครอบครัวมีจานวนลดลง ..
มูลนิ ธิ แบ่งปันชีวิต นครราชสีมา “ รัก เมตตา แบ่งปั น ” นาโดย คุณพ่อจีโอวานนี คอนตาริน
รับผิดชอบโครงการฯ คุณกาญจนา นพแก้ว พร้อมกลุม่ จิตอาสามูลนิธฯิ จัดกิจกรรม :+ วันที่ 5 มีนาคม 2021 ออกเยีย่ มชุมชนบุญนิมติ - ชุมชนมุขุ มนตรี เพื่อดูแลสุขภาพและ
มอบของใช้ทจ่ี าเป็ น โดยมีน้องๆจิตอาสาทีน่ าอาหารและขนม มาร่วมแบ่งปั น
+ วันที่ 13 มีนาคม 2021 ออกเยีย่ มชุมชนบ้านสีมุม นาความรักและแบ่งปั น
ของใช้อุปโภค - บริโภค แด่คุณตา คุณยาย ในเขตชุมชนฯ

เครือข่ายแผนกสุขภาพอนามัย ร่วมใจรณรงค์ “สู้ภยั จากโควิด -19
19””
เครือข่ายแผนกสุขภาพอนามัย
ในกรรมาธิ การฝ่ ายสังคม (คาริ ตสั ไทยแลนด์)
สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิ กฯ แบ่งปั นกิจกรรมต่างๆ ทีไ่ ด้ทาไปในชุมชน
ของแต่ละเครือข่ายเพื่อเป็ นการแลกเปลีย่ นเรียนรูซ้ ่งึ กันและกัน สามารถช่วย
พระศาสนจักรและสังคมทีส่ งั กัด อันเนื่องมาจากปั ญหาโควิด-19 โดยอาจมีกจิ กรรม
เช่น การเตรียมเปิ ดวัด การให้คาแนะนา ปรึกษาปั ญหาต่อเนื่องจากโควิด-19
การเยีย่ มบ้านให้ปลอดภัย สรุปได้ดงั นี้ 1.ร่วมมือกับเครือข่ายคาทอลิก ร่างแนวทาง
ในเรื่องการป้ องกันโควิด -19 ในการร่วมประกอบพิธกี รรม เช่น การร่วมในพิธบี ูชา
ขอบพระคุณ และจัดทาโปสเตอร์รณรงค์ป้องกันโควิด 2. ติดป้ ายไวนิลการป้ องกัน
ไวรัสโควิด-19 จัดสถานทีต่ งั ้ เจลล้างมือ / แจกหน้ากากอนามัยผูม้ คี วามเสีย่ งพร้อม
แผ่นพับการดูแลสุขภาพตนเองให้หา่ งไกลจากโควิด-19 ร่วมมือกับผูน้ า อสม.ของ
หมู่บา้ นในการคัดกรองผูส้ ูงอายุทไ่ี ด้รบั ผลกระทบ แจกถุงยังชีพตามหมู่บา้ น
3.ออกเยีย่ มให้ความช่วยเหลือและกาลังใจกับผูส้ ูงอายุ ผูพ้ กิ าร ผูป้ ่ วย ผูย้ ากไร้
ผูอ้ ยู่ในภาวะยากลาบาก 4.มอบของใช้ทจ่ี าเป็ น ออกหน่วยคัดกรองโควิด วัดอุณหภูมผิ เู้ ข้าร่วมงานในโอกาสฉลองวัด ฯลฯ
5.รณรงค์เรื่องการงดเหล้างดบุหรี่ หลีกเลีย่ งการรวมกลุ่มและให้พง่ึ พาตนเองด้วยเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ปลูกผักสวนครัว ฯลฯ
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กิจกรรมเครือข่ายเวชบุคคลคาทอลิกระดับสังฆมณฑล
เครือข่ายเวชบุคคลคาทอลิ กระดับสังฆมณฑล มีจุดเน้นทีจ่ ะดาเนินกิจกรรม ตามแผนปฏิทนิ
กิจกรรมเวชบุคคลฯ ปี 2021/2564 มีความคล้ายคลึงกัน ซึ่งสามารถจัดกลุม่ ได้เป็ น
1) จัดกิจกรรมฟื้ นฟูจติ ตารมณ์ อบรมส่งเสริมความรู้ คุณธรรม จริยธรรมให้กบั สมาชิกระดับสังฆมณฑลฯ
2) การออกเยีย่ มผูป้ ่ วยในชุมชน ในสถานทีแ่ ละโอกาสต่างๆ 3) การออกหน่วยเคลือ่ นทีใ่ ห้บริการสุขภาพโอกาสฉลองวัดใน
เขตสังฆมณฑลฯ หรือในชุมชนเป้ าหมายต่างๆ พร้อมจัดทีมออกเยีย่ มผูป้ ่ วยติดบ้าน-ติดเตียง ผูส้ ูงอายุในชุมชน รวมถึง
การให้บริการด้านสุขภาพแก่ผตู้ อ้ งขัง การช่วยเหลือผูท้ ุพพลภาพ ฯลฯ 4) การสนับสนุนบริการผูส้ ูงอายุในรูปแบบต่างๆ ทัง้
โรงเรียนผูส้ ูงอายุ/บ้านผูส้ ูงอายุ ฯลฯ 5) สร้างความเข้าใจและให้ความรูเ้ พือ่ ชีวติ และสุขภาพในแนววิถใี หม่ เน้นความปลอดภัย
และ Social Distancing 6) รณรงค์สร้างสานึกรักษ์สงิ่ แวดล้อม ตามแนวพระสมณสาส์น สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
Laudato si’ 7) พบปะเวชบุคคลฯ/สร้างเครือข่ายสมาชิกเวชบุคคลฯในระดับวัด ระดับนักศึกษา 8) ทางานแบบบูรณาการ
ร่วมกับแผนกต่างๆในสังฆมณฑล เน้นการร่วมมือกับหน่วยงานด้านสุขภาพอนามัย ของคาทอลิกและมหาวิทยาลัย ฯลฯ
9) อบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ อาสาสมัคร และแกนนาเพือ่ เพิม่ ทักษะความรูใ้ นด้านสุขภาพ 10) ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ / จัดทาสือ่ ออนไลน์ ให้ความรูง้ านอภิบาลมากขึน้ ฯลฯ
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ กสังฆมณฑลเชียงราย โดย
คณะภคินีผรู้ บั ใช้คนป่ วยแห่งนักบุญคามิลโล ร่วมสัมมนาวันสตรีสากล
International Womeล n’s Day เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2021 ณ
ศูนย์คาทอลิก วัดแม่พระแห่งภูเขาคาร์แมล อ.งาว จ.ลาปาง
จากนัน้ ออกเยีย่ มผูส้ ูงอายุตดิ บ้าน-ติดเตียง ทาความสะอาดบ้านพัก
ของผูส้ ูงอายุทพ่ี กั อาศัยอยู่บนดอย ทีง่ าว ของกลุ่มอาข่า

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ กสังฆมณฑลราชบุรี นาโดย คุณพ่อภควี เส็งเจริญ จิตตาธิการเวชบุคคลฯ
คุณสมจิตร์ ศักดิสิ์ ทธิกร ประธานชมรมฯ โดย คุณสุวณีย์ วิจติ รโชติ สมาชิกกลุม่ เวชบุคคลฯ ร่วมเป็ นวิทยากร
โครงการเพือ่ ผูส้ ูงอายุประเทศไทย (Regional Elderly Program Thailand) กับ ศูนย์สงั คมพัฒนาฯราชบุรี
โดย คุณพ่อประสิทธิ ์ รุจริ ตั น์ ผูอ้ านวยการฯ และ คุณพ่อศราวิน พัดศรีเรือง รองผูอ้ านวยการฯ พร้อมกับ
เจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายสังคม โดยได้แบ่งปั นความรูแ้ ก่เจ้าหน้าที่ อสม.ตาบลรางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี จานวน 11 ท่าน
ณ ห้องประชุมบอสโก โรงเรียนดรุณาราชบุรี เรื่องการจัดการทีมเคลือ่ นทีด่ ูแลผูส้ ูงอายุทบ่ี า้ น ให้บริการดูแล
ผูส้ ูงอายุแบบเคลือ่ นทีใ่ นชุมชน อุปกรณ์ เครื่องมือทีเ่ หมาะสมสาหรับการทางานตามสถาณการณ์ ...

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ กอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง นาโดย คุณพ่อสุดใจ แสนพลอ่อน จิตตาธิการเวชบุคคลฯ
คุณอดุลย์ ตระกูลมา ประธานชมรมฯ คุณสร้อยเพชร ซึมเมฆ ผูป้ ระสานงานเวชบุคคลฯ
ร่วมด้วย คณะกรรมการฯ อสม. และแกนนากลุม่ เวชบุคคลอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
จัดกิจกรรม :- + วันที่ 19 มีนาคม 2021 โอกาสฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านโคกกลาง
ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร.. + วันที่ 9 เมษายน 2021 หน่วยงานฝ่ าย
สังคมสงเคราะห์และพัฒนาอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ (แผนกสังคมพัฒนาฯ, แผนกเวชบุคคล, อาสาสมัครโคเออร์) ออกหน่วย
บริการด้านสุขภาพ และทาโรงทานอาหารธารน้าใจ ให้กบั เพื่อนพีน่ ้อง ทีม่ า
ร่วมงาน "วันคนพิการสากลจังหวัดสกลนคร" ณ
โรงแรมสกลแกรนด์พาเลช สกลนคร ร่วมกับ
สานักงานเทศบาลตาบลท่าแร่ฯ
+ วันที่ 10 เมษายน 2021 ออกหน่วยบริการด้านสุขภาพ และ คัดกรองโควิด-19 ในโอกาส
ฉลองวัดราชินีแห่งสายประคาศักดิสิ์ ทธิ ์ บ้านจอมแจ้ง ต.บ้านแป้ น อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร ..
+ วันที่ 22 - 24 เมษายน 2021 ผอ.รพ.สต. / จนท.พท.รพ.สต.บ้านช้างมิง่ พัฒนา พร้อมด้วย
ผูน้ าหมู่บา้ น และ อสม. ประจาหมู่บา้ น ได้เข้าพบบาทหลวงเจ้าอาวาสวัดคริสต์ในพืน้ ที่ เพื่อชีแ้ จง
การประกอบพิธที างคริสต์ศาสนาในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ตามคาสังการ/ประกาศ
่
จังหวัดสกลนคร ทัง้ นี้เห็นตรงกันว่า ให้ประกอบ
พิธไี ด้จากัดไม่เกิน 50 คน กลุ่มผูส้ งูุ อายุหรือ
ผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รัง แนะนาให้รบั ฟั งผ่านหอกระจาย
ข่าวหมู่บา้ น หรือ สื่อออนไลน์ของทางวัด และ
ผูเ้ ดินทางมาจากต่างจังหวัด ไม่อนุญาตให้เข้าโบสถ์เด็ดขาด...
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ กสังฆมณฑลนครราชสีมา และ กลุ่มเวชบุคคลโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ นาโดย
คุณพ่อเฉลียว วาปี กงั จิตตาธิการเวชบุคคลฯสังฆมณฑลนครราชสีมา คุณชีวา มิง่ สูงเนิน ประธานชมรมฯ
ร่วมด้วย คณะกรรมการฯ และจิตอาสาเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา จัดกิจกรรม :-

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ กสังฆมณฑลอุบลราชธานี นาโดย คุณพ่อประดับสิน ด้วงทอง ผูอ้ านวยการศูนย์สงั คมพัฒนาฯ
คุณวัฒนชัย ทองศรี ผูป้ ระสานงานเวชบุคคลฯ คณะกรรมการฯ อสม. จิตอาสาเวชบุคคลฯ จัดกิจกรรม :+ วันที่ 20 มีนาคม 2021 ออกหน่วยคัดกรองและตรวจสุขภาพผูเ้ ข้าร่วมงานเปิ ดฉลองปี นกั บุญยอแซฟ และฉลองชุมชน
แห่งความเชือ่ วัดนักบุญยอแซฟ บ้านเซซ่ง อ.ป่ าติว้ จ.ยโสธร โดย พระสังฆราชฟิ ลปิ บรรจง ไชยรา เป็ นประธานในพิธฯี

+ วันที่ 10 เมษายน 2021 ตัง้ จุดคัดกรองบริเวณอาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลราชธานี ในโอกาสงานพิธปี ฏิญาณตน และ
พิธรี อ้ื ฟื้ นการปฏิญาณตนของคณะรักกางเขนแห่งอุบลราชธานี เพื่อปฏิบตั ติ ามมาตรการของจังหวัด และเพื่อป้ องกัน
โรคโควิด-19 ทีก่ าลังระบาด โดยทีมจิตอาสาทุกท่านทีป่ ฏิบตั งิ านจากหัวใจ...

ศูนย์สงั คมพัฒนา มูลนิ ธิ คาทอลิ กสุราษฎร์ธานี จัดอบรมให้ความรูเ้ รือ่ งการป้ องกัน
โควิด-19 และการดูแลรักษาสุขภาพจิตให้แก่เด็กนักเรียนใน
ศูนย์การเรียนรู้ กิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ :+ วันที่ 8 มีนาคม 2021 ศูนย์การเรียนรูศ้ รีชมุ พาบาล จ.ภูเก็ต
+ วันที่ 9 มีนาคม 2021 ศูนย์การเรียนรูร้ าไวย์ จ.ภูเก็ต
+ วันที่ 10 มีนาคม 2021 ศูนย์การเรียนรูบ้ า้ นยา (ศรีชมุ พาบาล) จ.ภูเก็ต
+ วันที่ 11 มีนาคม 2021 ศูนย์การเรียนรูบ้ างโจ ถลาง จ.ภูเก็ต
โดยมีเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข และ โรงพยาบาลตาบล มาเป็ นผูใ้ ห้ความรู้
เด็กๆ ให้ความสนใจและได้ฝึกปฏิบตั กิ ารล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย
อย่างถูกวิธี และโอกาสนี้ศนู ย์สงั คมพัฒนาฯ ได้มอบคูม่ อื การป้ องกันโควิด -19
ภาษาเมียนมา หน้ากากอนามัยสาหรับเด็ก เจล และสบู่ลา้ งมือ ให้กบั ศูนย์การเรียนเพื่อให้เด็กๆ
ไว้ใช้ป้องกันโรคโควิด-19
ศูนย์สงั คมพัฒนาฯ มอบหน้ากากผูใ้ หญ่ให้กบั ชาวไทยและชาวเมียนมา ในชุมชนบ้านน้ าเค็ม
ชุมชนบ้านบางนายสี ตาบลบางม่วง ลูกเรือประมง แพปลาบ้านน้ าเค็มและแรงงาน ชาวเมียนมา
แพปลา บ้านคุระบุรี ระหว่างวันที่ 15 - 21 มีนาคม 2021 รวมทัง้ สิน้ 1,500 คน และ มอบเจลล้างมือ ขนาด 500 ML
ให้กบั โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตาบลบางม่วง ศูนย์การเรียนรู้ เด็กชาวเมียนมา แพปลาทับละมุ กลุ่มแกนนา CBO รมณีย์
เรือประมงแพปลาบ้านน้าเค็ม และ กลุม่ แกนนา CBO คุระบุรี สาหรับใช้ในกลุ่มในชุมชน รวมจานวน 50 ขวด ..

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ กอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และ กลุ่มเวชบุคคลโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ นาโดย
คุณพ่อโชคชัย คูรตั นสุวรรณ จิตตาธิการชมรมฯ ศ.กิตติคุณ นพ.จิตร สิทธีอมร ประธานชมรมเวชบุคคลฯ จัดกิจกรรม
Happy Easter 2021 | มอบความสุขโอกาสวันปั สกา โดย คุณพ่อโชคชัย คูรต
ั นสุวรรณ ผูจ้ ดั การฝ่ ายจิตตาภิบาล
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ พร้อมทีมจิตตาภิบาลโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ มอบไข่ปัสกาให้กบั ผูป้ ่ วย เพื่อเป็ นการฉลองการ
กลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูคริสต์เจ้า ..
. :-

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ กฯ และ ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิ กสังฆมณฑลนครสวรรค์ นาโดย
อาจารย์อรพิน แสงสว่าง ประธานชมรมเวชบุคคลฯ มิสสอางค์ สุรพัฒน์ ประธานชมรมผูส้ ูงอายุฯ
สังฆมณฑลนครสวรรค์ ร่วมงานชุมนุมเยาวชนสังฆมณฑลนครสวรรค์
จาริกกางเขนเยาวชนจากเกาะญวน
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2021
ณ อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์
โดย จัดบริการดูแลสุขภาพให้กบั เยาวชน
ทีม่ าร่วมงานฯ

เสวนา "บานาญแห่งชาติเป็ นจริงได้อย่างไร ในการแก้ไข” พ.ร.บ.ผู้สงู อายุ พ.ศ. ....”
การเสวนา "บานาญแห่งชาติ เป็ นจริ งได้อย่างไร ในการแก้ไข พ.ร.บ.ผูส้ ูงอายุ พ.ศ. .” จัดขึน้ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564
ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชัน่ โดยมี คุณธนันท์ฉาย สวิตต์นนั ตชัย (คณะกรรมการคาทอลิกเพือ่ ผูส้ ูงอายุ)
เป็ นผูแ้ ทนเข้าร่วมเวทีเสวนาฯ สืบเนื่องจากทีภ่ าคประชาชนพยายามเข้าชือ่ เสนอกฎหมาย
ร่าง พ.ร.บ.บานาญแห่งชาติฯ ฉบับประชาชน ให้ผสู้ ูงอายุทกคนทีม่ อี ายุ 60 ปี แบบถ้วนหน้า
ในอัตราอ้างอิงเส้นความยากจน
นายสมศักดิ ์ คุณเงิน ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจราณาการร่าง พ.ร.บ.บานาญแห่งชาติ
และกรรมาธิการสวัสดิการสังคม สส.พรรคพลังประชารัฐ จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ร่างกฎหมาย
บานาญแห่งชาติฯภาคประชาชน แม้จะไปไม่ถงึ ฝั น เพราะกฤษฎีกามีการซ้าซ้อน กับ
พ.ร.บ. ผูส้ ูงอายุ พ.ศ.2546 แต่กเ็ ป็ นการจุดประกายให้คณะกรรมาธิการสวัสดิการ ทีม่ ี สส.จากหลายพรรคการเมือง ได้
หยิบยกมาศึกษาและพิจารณาเพือ่ สานฝันของประชาชนให้สาเร็จ
ในหลักการทีผ่ สู้ ูงวัยทุกคนจาเป็ นต้องมีบานาญทีเ่ พียงพอต่อ
การดารงชีวติ อย่างมีคุณค่าและศักดิศรี
์ ของความเป็ นมนุษย์ จนนาไป
สู่การแก้ไข พ.ร.บ.ผูส้ ูงอายุ พ.ศ.....
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แพทย์คาทอลิกร่วมอาลัยอาลาสมาชิกรุ่นบุกเบิก

ประกาศเกียรติคณ
ุ และระลึกถึงวาระสุดท้าย
เมื่อวันอาทิ ตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 สมาชิกแพทย์-พยาบาลคาทอลิก หรือทีใ่ นปั จจุบนั
เราใช้คาเรียกว่า กลุม่ วิชาชีพทางด้านสุขภาพอนามัย ทุกวิชาชีพทีเ่ ป็ นคาทอลิกว่า “กลุ่มเวชบุคคล”
ต่างได้รบั ข่าวทัง้ จากไลน์กลุ่ม และโทรศัพท์โดยตรงว่า
น.พ.ลอเรนซ์ วีรศักดิ์ วัชราทิ ตย์ หนึ่งในผูก้ ่อตัง้ กลุ่มแพทย์คาทอลิก ได้เสียชีวติ ลง และจะมีการตัง้ ศพ
สวดระลึกถึงผูล้ ่วงลับ ณ ศาลาอเนกประสงค์ โบสถ์มหาไถ่ ซอยร่วมฤดี วันจันทร์ท่ี 8 – วันอังคารที่ 9 และ
วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 และมีบูชาขอบพระคุณผูล้ ่วงลับ ในวันพฤหัสบดีท่ี 11 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.
จากนัน้ ไปบรรจุศพ ณ สุสานวัดพระสุทธิวงศ์ ลาไทร อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี
จากคาประกาศกล่าวในวันปลงศพ น.พ.ลอเรนซ์ วีรศักดิ ์ วัชราทิตย์ ท่านเป็ นบุตรของ พันเอกวิรชั วัชรา
ทิตย์ และ นางสาวผ่องพรรณ วงศ์พานิช เกิดเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2477 อายุ 87 ปี สมรสกับ นางสาวองุน่ ดี
พิศ มีบุตรธิดา จานวน 2 คน ได้แก่ นายวรวิทย์ วัชราทิตย์ และ น.พ.วรวุฒ ิ วัชราทิตย์
ประวัตกิ ารศึกษา
- ชัน้ ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ โรงเรียนอัสสัมชัญ - มัธยมศึกษาตอนปลายที่ โรงเรียนอุดมศึกษา
- สาเร็จการศึกษา แพทย์ศาสตร์บณ
ั ฑิต และแพทย์ศลั ยกรรมทัวไปจาก
่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัตกิ ารทางาน
- รับรางวัลในตาแหน่งศัลยแพทย์ทวไป
ั ่ ทีโ่ รงพยาบาลตากสิน จนได้รบั ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลตากสิน
และตาแหน่งผูอ้ านวยการสานักการแพทย์ จนเกษียณอายุราชการ
- รับตาแหน่งเป็ นเหรัญญิก กลุ่มแพทย์คาทอลิก
อุปนิสยั ท่านเป็ นคนเรียบง่าย ซื่อสัตย์ อ่อนน้อมถ่อมตน ท่านเป็ นคนประหยัด พูดน้อย รักครอบครัว
สมาชิกแพทย์ พยาบาล และวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาพอนามัยทุกท่าน ในนาม
เวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ขอร่วมอาลัย และเป็ นหนึ่งเดียวกับครอบครัววัชราทิตย์ ในคาภาวนาแด่
น.พ.ลอเรนซ์ วีรศักดิ์ วัชราทิ ตย์ ขอท่านนักบุญลูกาองค์อุปถัมภ์ของเวชบุคคลคาทอลิก
นาท่านไปพบพระพักตร์พระเจ้าผูส้ ูงสุดด้วยเทอญ

กิจกรรมเครือข่ายชมรมผูส้ ูงอายุระดับสังฆมณฑล
เครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิ กระดับสังฆมณฑลฯ มีจุดเน้นกิจกรรมผูส้ ูงอายุระดับสังฆมณฑลตามแผนปฏิทนิ
กิจกรรม ปี 2021/2564 ทีม่ คี วามคล้ายคลึงกัน ซึ่งสามารถจัดกลุม่ ได้ดงั นี้ :- 1) จัดประชุมคณะกรรมการผูส้ ูงอายุและ
การขับเคลือ่ นแผนงานของชมรมฯ 2) การศึกษากฤษฎีกา สมณสาส์นสมเด็จพระสันตะปาปา และบทบาทฆราวาส 5 ด้าน
3) ออกเยีย่ มเยียนเครือข่าย การเยีย่ มเยียนผูป้ ่ วย ผูพ้ กิ าร ผูย้ ากไร้ เด็ก สตรี และผูด้ อ้ ยโอกาส 4) ดาเนินกิจกรรมรณรงค์
ลดภาวะโลกร้อน - ติดตามทะเบียนผูส้ ูงอายุภายในเขตวัดของตนเอง 5) การขยายกลุ่มผูส้ ูงอายุไปยังวัดใกล้เคียง พร้อมกับ
การเป็ นพีเ่ ลีย้ ง แบบอย่างและความช่วยเหลือ 6) ติดตามจัดตัง้ คณะกรรมการของแต่ละกลุ่ม/ชมรม ให้ชดั เจน และขยาย
เครือข่ายให้ได้ในทุกเขต 7) จัดประชุม/กิจกรรม พบปะ เรียนรู้ ให้กบั แกนนาในแต่ละกลุ่ม เพือ่ ความยังยื
่ นของงานผูส้ ูงอายุ
8) เข้าร่วมฟื้ นฟูจติ ใจระดับกลุ่มวัดต่างๆทีม่ กี ลุม่ อยู่แล้วให้เข้มแข็ง 9) สนับสนุนกลุม่ ผูส้ ูงอายุระดับวัด ระดับเขต ในการ
จัดตัง้ เป็ นองค์กรสาธารณประโยชน์
ชมรมผูส่ งู อายุสงั ฆมณฑลอุบลราชธานี นาโดย คุณพ่อประดับสิน ด้วงทอง ผูอ้ านวยการศูนย์สงั คมพัฒนา
คุณณรงค์ฤทธิ ์ ด้วงทอง คุณถวิล อณาชัย ผูป้ ระสานงานฯ และ คณะกรรมการผูส้ ูงอายุสงั ฆมณฑลอุบลราชธานี จัดกิจกรรม :1. คณะครู ผูป้ กครอง และนักเรียนโรงเรียนเซนต์เอเมลีอุบลราชธานี ได้มอบถุงยังชีพทีเ่ ป็ นข้าวสารอาหารแห้ง
จานวน 100 ชุด ให้กบั ศูนย์สงั คมพัฒนาฯ โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ นาไปมอบให้กบั ผูส้ ูงอายุ ผูพ้ กิ าร ผูย้ ากไร้ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
จากสถานการณ์ โควิด-19 ทัง้ นี้ศนู ย์สงั คมพัฒนาฯ ได้มอบให้กบั เครือข่ายชมรมผูส้ ูงอายุในสังฆมณฑล เพื่อมอบให้ผสู้ ูงอายุ
ผูพ้ กิ าร ผูย้ ากไร้ ในชุมชน
2. วันที่ 26 มีนาคม 2021
นายณรงค์ฤทธิ ์ ด้วงทอง
ผูป้ ระสานงานผูส้ ูงอายุ
สังฆมณฑลอุบลฯ เป็ น
ตัวแทนลงพืน้ ทีเ่ ยีย่ มให้กาลังใจ นายสมพงษ์ จันทะโมคา ตาแหน่งกรรมการเครือข่ายผูส้ ูงอายุสงั ฆมณฑลอุบลฯ ทีป่ ่ วยหนัก
นอนรักษาในโรงพยาบาล เยีย่ มหลังจากออกจากโรงพยาบาล..
+ วันที่ 5 เมษายน 2021 คุณพ่อประดับสิน ด้วงทอง ลงพืน้ ที่
เยีย่ มให้กาลังใจ นายสุวรรณ ถาระพันธ์ ตาแหน่งประธาน
ชมรมผูส้ ูงอายุวดั นักบุญอันนาบ้านบัวท่า จ.อุบลราชธานี ที่
ป่ วยหนักนอนรักษาในโรงพยาบาล เยีย่ มหลังออกจากโรงพยาบาล
3. วันที่ 30 มีนาคม 2021 (แผนกสุขภาพอนามัย)
งานผูส้ ูงอายุสงั ฆมณฑลอุบลฯได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรม ทาความสะอาด
เก็บขยะมูลฝอยบริเวณวัด และในชุมชนโอกาสฉลองครบรอบ 5 ปี สมณสาส์น
เลาดาโตซี ณ ชุมชนวัดนักบุญอันนา บ้านบัวท่า จังหวัดอุบลฯ โดยมี
คุณพ่อประดับสิน ด้วงทอง เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนา บ้านบัวท่า ร่วมด้วย
สมาชิกชมรมผูส้ ูงอายุวดั นักบุญอันนา บ้านบัวท่า จิตอาสา และสมาชิกในชุมชนร่วมกันทาความสะอาดเป็ นจานวนมาก..
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4. กิจกรรมวันผูส้ ูงอายุของสังฆมณฑลอุบลฯ
วันที่ 11 เมษายน 2021 ชมรมผูส้ ูงอายุวดั อัครเทวดาราฟาแอล บ้านบุ่งไหม อ.วารินชาราบ จ.อุบลฯ
ซื้ออาหารแห้งและนมออกเยีย่ มผูป้ ่ วย ผูส้ ูงอายุในชุมชนและขอมิสซาสุขสาราญพิเศษให้กบั
ผูส้ ูงอายุในชุมชน แทนการจัดงานวันผูส้ งู อายุ เนื่องจากสถาณการณ์โรคติดต่อโควิด –19 ซึ่ง
ได้รบั การสนับสนุนทุนจาก (แผนกสุขภาพอนามัย) งานผูส้ งู อายุสงั ฆมณฑลอุบลฯ
วันที่ 13 เมษายน 2021 ชมรมผูส้ ูงอายุวดั นักบุญเปาโลกลับใจ บ้านนาดูน อ.ลืออานาจ
จ.อานาจเจริญ จัดงานรดน้ าขอพรผูส้ ูงอายุในชุมชน โดยมี คุณพ่อพิเชษฐ์ วงศ์อนันต์ เจ้าอาวาส
วัดเข้าร่วม ซึ่งได้รบั การสนับสนุนทุนจาก(แผนกสุขภาพอนามัย) งานผูส้ ูงอายุสงั ฆมณฑลอุบลฯ
วันที่ 13 เมษายน 2021 ชมรมผูส้ ูงอายุวดั แม่พระเป็ นทีพ่ ง่ึ บ้านโนนสว่าง อ.โนนคุณ จ.ศรีสะเกษ
จัดงานรดน้ าขอพรผูส้ ูงอายุในชุมชน โดยมี คุณพ่อสาราญ พันธ์วไิ ล เจ้าอาวาสวัดเข้าร่วม ซึ่งได้รบั การ
สนับสนุนทุนจาก (แผนสุขภาพอนามัย) งานผูส้ ูงอายุสงั ฆมณฑลอุบลฯ

ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิ กสังฆมณฑลนครราชสีมา นาโดย คุณพ่อวีระศักดิ ์ จันทรังษี จิตตาภิบาลผูส้ ูงอายุ คุณวีระ ธาราสิงห์
ประธานชมรมฯ คุณพิพธิ ภัณฑ์ หมายมี ผูป้ ระสานงานฯ ร่วมด้วย คณะกรรมการผูส้ ูงอายุระดับสังฆมณฑลฯ จัดกิจกรรม :1. วันที่ 7 มีนาคม 2021 แผนกผูส้ ูงอายุสงั ฆมณฑลนครราชสีมา มอบแม่ไก่ไข่ และอาหารไก่ ให้ผสู้ ูงอายุยากไร้ ที่
วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร บ้านหนองห่าง จ.นครราชสีมา โดย คุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วไิ ล เจ้าอาวาส เป็ นตัวแทนส่งมอบ ..
ในวันดังกล่าว แผนกผูส้ ูงอายุ ร่วมกับ แผนกเวชบุคคลนครราชสีมา จัดกิจกรรมเยีย่ มผูส้ งู อายุและจัดตัง้ โรงเรียนผูส้ ูงอายุ
วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหัน อ.สีคว้ิ จ.นครราชสีมา
(คุณพ่อวีระศักดิ ์ จันทรังษี และ คุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วไิ ล พระสงฆ์นกั บวชคณะรอยแผลศักดิสิ์ ทธิ ์ ใส่ชดุ สีขาวคาด เป็ น
คณะนักบวชชายทีม่ าช่วยงานอภิบาลในสังฆมณฑลนครราชสีมา)

2. แผนกอภิบาลผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี มอบข้าวสารให้ผตู้ ดิ เชือ้ ทีม่ าพบแพทย์ทุกวันจันทร์ของเดือน

3. กิจกรรมวันผูส้ ูงอายุ (วันสงกรานต์) รดน้ า ขอพร เยีย่ มเยียนผูส้ ูงอายุทว่ี ดั ต่างๆ ใน
สังฆมณฑลนครราชสีมา

แผนกอภิ บาลผูส้ งู อายุอคั รสังฆมณฑลกรุงเทพ นาโดย คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร ผูจ้ ดั การ
แผนกผูส้ ูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คุณวีรพงค์ ธาราศิลป์ ประธานชมรมผูส้ ูงอายุฯ
คุณเบญจภรณ์ กาญจนพงศ์ ผูป้ ระสานงานฯ ร่วมด้วย คณะกรรมการกลุ่มผูส้ ูงอายุใน
ระดับเขตฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผูส้ ูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ครัง้ ที่ 1/2021
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2021 ณ วัดนักบุญอันนา ท่าจีน จ.สมุทรสาคร เพือ่ ติดตามกิจกรรม
งานผูส้ ูงอายุในแต่ละเขต และเรื่องแจ้งให้ทราบในกิจกรรมงานผูส้ งู อายุระดับชาติ
(เลื่อนการจัดงานชุมนุมผูส้ ูงอายุระดับชาติ) ประชุมครัง้ ต่อไปวันที่ 11 พฤษภาคม 2021 ...

ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิ กสังฆมณฑลจันทบุรี นาโดย
คุณพ่ออภิชติ ชินวงษ์ จิตตาภิบาลผูส้ ูงอายุฯจันทบุรี
คุณบุญไทย เอีย่ มสะอาด ประธานชมรมผูส้ ูงอายุฯ
คุณวันทนา เอ้าเจริญ ผูป้ ระสานงานฯ และคณะกรรมการฯ จัดกิจกรรม :+ วันที่ 31 มีนาคม 2021 คณะกรรมการผูส้ ูงอายุวดั พระผูไ้ ถ่ เสาวภา จัดกิจกรรมผูส้ ูงอยุ ณ วิทยาลัยนานาชาติ เซนเทเรซา

+ วันที่ 5 เมษายน 2021 คณะกรรมการผูส้ ูงอายุ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฎิสนธิ นิรมล จันทบุรี เดินทางไปแสวงบุญ
ทีว่ ดั นักบัญเบเนดิก เขาฉกรรจ์
+ วันที่ 21 มีนาคม 2021
กิจกรรมชมรมผูส้ ูงอายุวดั หัวไผ่ฯ
ณ อาคารเพื่องานอภิบาลและแพร่ธรรม
มีกจิ กรรมโครงการพัฒนาชมรมผูส้ ูงอายุ วัดนักบุญฟิ ลปิ และยากอบ หัวไผ่ หัวข้อเรื่อง “สุขภาพจิตในผูส้ ูงอายุ” .
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ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิ กสังฆมณฑลราชบุรี นาโดย คุณพ่อประสิทธิ ์ รุจริ ตั น์
จิตตาภิบาลฯ อาจารย์เชษฐ ชาวนาแก้ว ประธานชมรมผูส้ ูงอายุฯ ร่วมด้วย
อาจารย์ธญ
ั ญา ศิโรรัตน์ธญ
ั โชค ผูป้ ระสานงานฯ และ คณะกรรมการผูส้ ูงอายุฯ
จัดกิจกรรม :- + วันที่ 7 เมษายน 2021 จัดประชุมสามัญประจาปี ครัง้ ที่ 1/2021
ณ อาคารนักบุญเปาโล วัดนักบุญยอแซฟบ้านโป่ ง ราชบุรี โดยมี คณะกรรมการ
แกนนาผูส้ ูงอายุเครือข่ายวัดต่างๆ ซิสเตอร์ คุณพ่อจิตตาธิการ และทีป่ รึกษา เข้าร่วมประชุม 40 ท่าน ..

+ วันที่ 11 เมษายน 2021 (วันผูส้ ูงอายุแห่งชาติ) พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปั ญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี
เป็ นประธานพิธฉี ลองวันอาทิตย์พระเมตตา วันผูส้ ูงอายุ และกิจกรรมแบ่งปั นความรักคณะวินเซนต์ เดอ ปอล
ณ วัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย อ.ดาเนินสะดวก จ.ราชบุรี สุขสันต์วนั สงกรานต์แด่ผสู้ ูงอายุ..

ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิ กสังฆมณฑลอุดรธานี นาโดย คุณพ่อเปรม คุณโดน จิตตาภิบาลผูส้ ูงอายุฯสังฆมณฑลอุดรธานี
คุณแม่เซียนศรี บุญทรัพย์ ประธานชมรมผูส้ ูงอายุฯ ครูวราภรณ์ ภูกงทอง ผูป้ ระสานงานผูส้ ูงอายุฯ แกนนากลุ่มผูส้ งู อายุ
ระดับสังฆมณฑลฯ จัดกิจกรรม :- + วันที่ 19 มีนาคม 2021 ชมรมผูส้ ูงอายุววัดพระวิสทุ ธิวงศ์ บ้านโพนสูง จัด
โครงการ การจัดการและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวติ เพือ่ พัฒนาการทางกาย จิตและสมองของผูส้ ูงอายุ ประจาปี
งบประมาณ 2564 เพื่อขจัดโรคซึมเศร้า และห่างไกลความโดดเดีย่ ว การมีกลุม่ เพือ่ สุขภาพดี ณ ศาลาครอบครัวศักดิ ์สิทธิ ์
วัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง จ.อุดรธานี ..

+ วันที่ 16 - 17 มีนาคม 2021 เยีย่ มเครือข่ายและให้กาลังใจเพื่อนสมาชิกทีเ่ จ็บป่ วยและอยู่บา้ นลาพังคนเดียว

+ วันที่ 13 เมษายน 2021 กิจกรรมวันผูส้ ูงอายุและร่วมฉลองพระเมตตา

18

:-

ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิ กสังฆมณฑลเชียงใหม่ นาโดย คุณพ่อศราวุธ แฮทู จิตตาภิบาลงานผูส้ ูงอายุสงั ฆมณฑลเชียงใหม่
คุณทัศนีย์ ทุมกานนท์ ประธานชมรมฯ คุณประภา วงศ์จอมพร ผูป้ ระสานงานฯ แกนนาผูส้ ูงอายุฯเชียงใหม่ จัดกิจกรรม :+ วันอาทิตย์ท่ี 21 มีนาคม 2021 ชมรมผูส้ ูงอายุอาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ นาโดย คุณบุญเตือน วงษ์แสงอรุณศรี
ประธานผูส้ ูงอายุอาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ ได้มกี ารประชุมฯ โดยเชิญตัวแทน จากกลุม่ พลมารี วินเซนต์เดอปอล
กลุ่มพระเมตตา ผูท้ ม่ี อี ายุ 60 ปี ขน้ึ ไป มาร่วมเป็ นกรรมการของชมรมผูส้ ูงอายุ อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ และ
เรียนเชิญ คุณพ่อมงคล เจริญธรรม คณะสงฆ์เบธาราม ได้มาแบ่งปั นให้ขอ้ คิดการทางานแบบบูรณาการ เพื่อเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม การรักและรับใช้ เป็ นต้น ผูย้ ากไร้ทต่ี อ้ งการความช่วยเหลือ ...

ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิ กสังฆมณฑลเชียงราย นาโดย คุณพ่อเอกชัย ผลวารินทร์ จิตตาภิบาลผูส้ ูงอายุสงั ฆมณฑลเชียงราย
คุณภักดี ชาวแพรกน้อย ประธานชมรมผูส้ ูงอายุฯ และ แกนนาผูส้ ูงอายุฯ จัดกิจกรรม :+ วันที่ 29 มีนาคม 2021 จัดโครงการอบรม อสม. และจิตอาสาดูแลผูส้ ูงอายุสงั ฆมณฑลเชียงราย
+ วันที่ 14 มีนาคม 2021 คุณพ่อเอกชัย ผลวารินทร์ จิตตาธิการผูส้ ูงอายุฯ
ร่วมกับ คุณอรรณพ หลิมไพบูลย์ พบปะแกนนาผูส้ ูงอายุวดั แม่พระบังเกิด
เวียงป่ าเป้ า เพือ่ ประสานงานและจัดกิจกรรมกลุ่มผูส้ ูงอายุ
+ วันที่ 17 เมษายน 2021 จัดกิจกรรมรดน้ าขอพรผูส้ ูงอายุ ในโอกาส
วันผูส้ ูงอายุแห่งชาติ ณ วัดนักบุญคามิลโล บ้านศรีวเิ ชียร เชียงราย ..

ออกเยีย่ มผูอ้ พยพ ผูล้ ภัี้ ย Asylum Seeker

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ กแห่งประเทศไทย ร่วมกับ

CARITAS THAILAND ( คาริตส
ั ไทยแลนด์ )
CAMILLIAN DISASTER SERVICE INTERNATIONAL

(CADIS) จัดหน่ วยแพทย์-พยาบาล

อาสาสมัครชาวปากีสถาน
เพื่อให้บริการช่วยเหลือแรงงานอพยพ ผูล้ ภ้ี ยั Asylum Seeker
เด็ก สตรี และผูย้ ากไร้ ในเขตชุมชนต่างๆ เพื่อให้ได้รบั การดูแล
เอาใจใส่ดา้ นสุขภาพ และรับยาสามัญประจาบ้าน เพื่อใช้ใน
การปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น ฯลฯ และสามารถดูแลสุขภาพ
และสุขภาวะส่วนตัวได้ระดับหนึ่ง ระหว่างเดือนมีนาคม เมษายน 2020 ออกเยีย่ มและให้การศึกษามากกว่า 40 ครัง้ ..>

เครือข่ายคณะอนุกรรมการคาทอลิกส่งเสริมงานด้านเอดส์
บ้านมิ ตาทร คณะภคิ นีเซนต์ปอล เดอ ชารต์ร (มูลนิธอิ ุบลรัตน์ในพระบรมราชินูปถัมภ์) จัดกิจกรรม :1. วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2021 นางพัชรินทร์ อุทาเลิศ ผูป้ กครองสวัสดิภาพบ้านมิตราทร ร่วมกับ เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ
ได้เข้าร่วมการประชุมคณะทางานสตรี ครัง้ ที่ 1/2564 ร่วมกับเครือข่ายสตรีสงั ฆมณฑลเชียงใหม่เพือ่ รับทราบการทางาน
ของแผนกสตรี และ วางแผนการทางานภายใต้พระศาสนจักรคาทอลิกร่วมกัน

2. บ้านมิ ตราทร ได้จดั ทา “โครงการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวติ เด็กปฐมวัย และพัฒนาทักษะชีวติ วัยรุ่น
จังหวัดเชียงใหม่” โดยได้รบั การสนับสนุนจาก สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยได้จดั กิจกรรม
ให้กบั นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น 3 โรงเรียนในอาเภอเชียงดาว เพื่อพัฒนา EF (Executive Functions) ซึ่งเป็ น
กระบวนการทางความคิด (Mental process) ในสมองส่วนหน้า ทีเ่ กีย่ วข้องกับการคิด ความรูส้ กึ และการกระทา เช่น
การยัง้ ใจคิดไตร่ตรอง การควบคุมอารมณ์ การยืดหยุน่ ทางความคิด การตัง้ เป้ าหมาย วางแผน ความมุ่งมัน่ การจดจาและ
เรียกใช้ขอ้ มูลอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดลาดับความสาคัญของเรื่องต่าง ๆ และการทาสิง่ ต่างๆ อย่างเป็ นขันเป็
้ นตอนจน
บรรลุความสาเร็จ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ :- + วันที่ 16 มีนาคม 2021 จัดกิจกรรมที่ โรงเรียนบ้านหนองเขียว ตาบลเมืองนะ
+ วันที่ 22 มีนาคม 2021 จัดกิจกรรมทีโ่ รงเรียนบ้านแม่นะ ตาบลแม่นะ + วันที่ 22 มีนาคม 2021 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง

3. วันที่ 24 มีนาคม 2021 บ้านมิตราทร ได้จดั กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร การเฝ้ าระวัง
และส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก 0-6 ปี ตามคูม่ อื DSPM กระทรวงสาธารณสุข ให้กบั บุคลากรผูด้ ูแลเด็ก
โดยได้รบั โอกาสจาก คุณพิชญาสินี กองดวง นักกิจกรรมบาบัด โรงพยาบาลเชียงดาว มาเป็ น
วิทยากรกระบวนการเพือ่ พัฒนาให้บุคลากรผูด้ แู ลเด็ก
ได้รบั ความรูแ้ ละมีความเข้าใจในการใช้คู่มอื เพือ่ ส่งเสริม
พัฒนาการให้กบั เด็กได้อย่างถูกต้อง
4. วันที่ 2 เมษายน 2021 กิจกรรมรดน้ าดาหัว
ท่านอธิการิณี โรงเรียนเจ้าฟ้ าอุบลรัตน์-บ้านมิตราทร
เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ประจาปี ซึ่งกิจกรรมนี้นอกจากจะก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความเป็ นน้าหนึ่ง
ใจเดียวกันของเจ้าหน้าที่ ครู บุคลากร และเด็กๆ แล้วยังเป็ นการแสดงออก
ถึงความเคารพนบน้อบต่อ
ผูใ้ หญ่ หรือ ผูม้ พี ระคุณ ให้
ตระหนักถึงความกตัญํูกตเวที
ของผูน้ ้อย และขอขมาลาโทษที่
ผูน้ ้อยอาจเคยล่วงเกินผูใ้ หญ่ อีกทัง้ เป็ นการขอพรเพื่อความเป็ นสิรมิ งคล
แก่ตนเองและครอบครัว ...
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ศูนย์คามิ ลเลียน โซเชียล เซ็นเตอร์ ระยอง นาโดย
คุณพ่อวุฒชิ ยั บุญบรรลุ ผูอ้ านวยการศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซ็นเตอร์ ระยอง
สมาชิกศูนย์คามิลเลียนระยอง จานวน 9 คน และ คุณพ่อเกรียงไกร สุขจิต อธิการ
บ้านพักผูส้ ูงอายุ คามิลเลียน โซเชียล เซ็นเตอร์ จันทบุรี เข้าร่วมสัมมนาผูท้ างานฝ่ ายสังคม
สังฆมณฑลจันทบุรี เมื่อวันศุกร์ท่ี 26 มีนาคม 2021 ณ ศูนย์สงั ฆมณฑลจันทบุรี อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี นาโดย พระสังฆราชซิลวีโอ สิรพิ งษ์ จรัสศรี ประมุขมิสซังจันทบุรี คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ผูช้ ว่ ยกรรมาธิการ
ฝ่ ายสังคม (คาริตสั ไทยแลนด์) สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกฯ ร่วมด้วย หน่วยงาน/องค์กร
พระศาสนจักรทีท่ างานด้านสังคมในเขตสังฆมณฑลจันทบุรี เพื่อเป็ นการเสริมพลัง องค์ความรู้
และความเข้มแข็งของเครือข่ายองค์กรคาทอลิกทีท่ างานฝ่ ายสังคม ช่วยเหลือและพัฒนาคนจน
คนด้อยโอกาส ผูอ้ ยู่ชายขอบสังคม และผูป้ ระสบปั ญหา หรือได้รบั ผลกระทบจากปั ญหาสังคม
ด้านต่างๆ ในเขตสังฆมณฑลจันทบุรี 8 จังหวัดภาคตะวันออกของประเทศไทย ..

โครงการเพื่อนชาวบ้าน มูลนิ ธิคณะภคิ นีศรีชมุ พาบาล จ.หนองคาย นาโดย ซิสเตอร์ปราณี สิทธิ จัดงานสงกรานต์
วันครอบครัว เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2021 ณ บ้านสวนมิตรภาพ จัดพิธสี รงน้าแม่พระขอพร และอวยพรซึ่งกันและกัน ..

อนึ่ ง หนังสือธรรมนูญใหม่สาหรับผูท้ างานด้านการดูแลสุขภาพอนามัย New Charter for Health Care Worker ดังกล่าว
ซึ่งได้ตพี มิ พ์เสร็จแล้ว โดยความร่วมมือระหว่างคณะนักบวชคามิลเลียนและแผนกสุขภาพอนามัย ภายใต้ กรรมาธิการฝ่ าย
สังคม มีจาหน่าย ณ แผนกสุขภาพอนามัย ในราคาเล่มละ 30 บาท ท่านสามารถสังซื
่ ้อได้ โดยตรงที่ แผนกสุขภาพอนามัย
Tel. 02 681 3900 ต่อ 1309 หรือ Tel. / Fax : 02 681 5857 Email : chc@cbct.net

