
กนัยายน  กนัยายน  กนัยายน  ---      ตลุาคม  ตลุาคม  ตลุาคม  2021  ( 2021  ( 2021  ( ฉ.ฉ.ฉ.555///2564 2564 2564 )))   

                   วิสยัทศัน์            
ประชากรของพระเจา้มสีขุภาพกายใจสมบูรณ์    

และร่วมเป็นหนึง่เดยีวกนัฉันพีน้่อง          
เป่ียมดว้ยคณุธรรมในความรกัของพระเจา้     

 พนัธกิจ                                                              
สง่เสรมิเวชบุคคล เครอืขา่ยผูส้งูอายุ เครอืขา่ยผูต้ดิเชือ้              
ใหไ้ดร้บัการอภบิาล และอุทศิตนรบัใชป้วงชนดา้น      
สขุภาพอนามยั โดยเน้นผูย้ากไรต้ามแบบอย่างพระเยซเูจา้    

         ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมกบั ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสงัฆมณฑลจนัทบุรี                    ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสงัฆมณฑลจนัทบุรี                    ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสงัฆมณฑลจนัทบุรี                    
จดัเขา้เงยีบฟ้ืนฟูจติใจเวชบุคคลฯประจ าปี ค.ศ.2021 หวัขอ้ “เราทุกคนเป็นพี่น้องกนั” (Fratelli Tutti)  ในรูปแบบออนไลน์                  
ถอืเป็นครัง้แรกในการจดัเขา้เงยีบฟ้ืนฟูจติใจชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯ ณ สงัฆมณฑลจนัทบรุ ี(ออนไลน์ผา่นโปรแกรม Zoom /  
Facebook LIVE) โดยในปีนี้ ชมรมเวชบุคคลสงัฆมณฑลจนัทบุร ีรบัเป็นเจา้ภาพจดังานฯ น าโดย คณุพ่อเกรียงไกร สุขจิต 
จติตาภบิาลชมรมเวชบุคคลฯ แพทยห์ญิงมาลินี บุญรตันพนัธุ ์ประธานชมรมเวชบุคคลฯ ซิสเตอรข์วญัเรียม เพียรรกัษา                   
คณุกญัญณ์ณัฐ ละเอียดจิต  คณะกรรมการเวชบุคคลฯ พรอ้มดว้ย คณุพ่อภควี เสง็เจริญ  จติตาภบิาลชมรมเวชบุคคลฯ  
สงัฆมณฑลราชบุร ีไดร้่วมในพธิมีสิซาบูชาขอบพระคุณ และพธิกีรแต่ละหวัขอ้ใหก้บัการเขา้เงยีบฟ้ืนฟูจติใจเวชบุคคลฯ            
  การจดังานครัง้นี้ ไดร้บัเกยีรตจิาก พระคณุเจา้กิตติคณุลอเรนซ ์เทียนชยั สมานจิต  อดตีมุขนายกสงัฆมณฑลจนัทบุร ี
บิชอป ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรสัศรี มุขนายกสงัฆมณฑลจนัทบุร ีประธานพธิบีูชาขอบพระคุณ กลา่วทกัทาย-อวยพรสมาชกิเวชบุคคลฯ    
  คณุพ่อไพรชั ศรีประเสริฐ จติตาภบิาลเวชบคุคลฯ แสดงความยนิด ี50 ปี พระคุณเจา้กติตคิุณลอเรนซ์ เทยีนชยั สมานจติ ..     
  นายแพทยค์ านวณ อ้ึงชศูกัด์ิ ประธานชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯ กลา่วเปิดงานเขา้เงยีบฟ้ืนฟูจติใจเวชบุคคลฯ ปี ค.ศ.2021 
ชีแ้จงทีม่าของชมรมเวชบุคคลฯ กล่าวขอบคุณพระคุณเจา้ ทมีงานเวชบุคคลฯสงัฆมณฑลจนัทบุร ีทีไ่ดเ้ตรยีมการจดัสมัมนาครัง้นี้ 
ไดอ้ยา่งเตม็ที ่และสมาชกิเวชบุคคลฯระดบัสงัฆมณฑล 11 มสิซงัฯ ทกุท่านทีส่นใจเขา้ร่วมงานฟ้ืนฟูจติใจฯในครัง้นี้ ... 



วนัเสารท่ี์ 30 ตุลาคม 2021 การจดังานเข้าเงียบฟ้ืนฟจิูตใจเวชบุคคลคาทอลิกฯในปี 2021  ไดร้บัเกยีรตจิาก                                   
บิชอป ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรสัศรี  ร่วมเป็นวทิยากรบรรยาย                                                                                 

หวัขอ้ “พนัธกิจด้านสงัคมกบัค าสอนพระศาสนจกัรเรื่องสขุภาพอนามยั”  (น าเสนอสไลด)์  
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ต่อหน้า..3 



  นายแพทยค์ านวณ อ้ึงชศูกัด์ิ 
ประธานชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯ     
ใหเ้กยีรตเิป็นวทิยากรบรรยายหวัขอ้                                                     

“ไตร่ตรองวิกฤตโควิด-19 ก าหนดบทบาทคริสตชนและเวชบุคคลคาทอลิก”  (น าเสนอ pptx) 
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ต่อหน้า.. 4 



  คณุพ่อกิตสดา ค าศรี  อธกิารและผูอ้ านวยการบา้นพกัผูส้งูอายุคามลิเลยีน สามพราน                
ใหเ้กยีรตเิป็นวทิยากรบรรยายหวัขอ้                                                          

“ศกัด์ิศรีและคณุค่าชีวิตมนุษย ์กบับทบาทเวชบุคคลคาทอลิก”  (น าเสนอ pptx) 
    

ต่อจากหน้า..3 
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    วนัทีส่อง.. วนัอาทิตยท่ี์ 31 ตุลาคม 2021 จดัประชมุใหญ่สามญัประจ าปีเวชบุคคลคาทอลกิฯ ประจ าปี ค.ศ.2021/2564  
เริม่เวลา 08.30 น. ภาวนาเชา้ โดย  ซิสเตอรข์วญัเรียม เพียรรกัษา ภคนิีคณะรกักางเขน จนัทบุร ีจากนัน้ไดด้ าเนินการ
ประชมุฯ วาระการประชมุฯ  1.)  ร่วมประชมุกบัสมาคมแพทยค์าทอลกิแห่งอาเซยีน  
ASIAN Federation of medical Associstions (AFCMA)  ผูแ้ทนจากประเทศไทย  
เขา้ร่วมประชมุฯ  8 ท่าน น าโดย คุณพ่อไพรชั ศรปีระเสรฐิ จติตาภบิาลเวชบุคคลฯ                             
นายแพทยค์ านวณ อึง้ชศูกัดิ ์ประธานเวชบุคคลฯ ร่วมดว้ย คุณพ่อภคว ีเสง็เจรญิ                                                                    
คุณพ่อเกรยีงไกร สุขจติ   คุณพ่อกติสดา ค าศร ี  เซอรม์กัดาเลนา ดาวด ี                                                                                                                     
แพทยจ์นีพชิญนาถ วรีานนท ์และ คุณจรีวฒัน์ เจนผาสุก .. การจดัประชมุ 17 th AFCMA 
  

CONGRESS 2021 Calling all Catholic Doctors  and Health Cares  “Virtual Congress Bridges Through Healing  
 

& Spirituality”   จดัขึน้ระหวา่ง วนัที ่16 - 19 กนัยายน 2021  (Zoom ออนไลน์)             
ณ ประเทศมาเลเซยี                                  
    คณุพ่อเกรียงไกร สุขจิต  พจ.พิชญนาถ วีรานนท ์แบ่งปันภาพรวมจากการเขา้ร่วม
ประชมุสมาคมแพทยเ์อเชยี Asian Federation of Catholic Medical Associations 

(AFCMA) เซอรม์กัดาเลนา ดาวดี  สรุปมตจิาก Sicentific Congress Resolution :-  
 

 1. ขณะทีเ่รายอมรบัความทกุขท์รมานเป็นการร่วมการไถ่บาปของพระบุตร                 
     เราจงึถูกเรยีกรอ้งใหช้ว่ยเหลอืผูท้นทุกขท์รมานและผูป่้วยใกลต้ายใหส้ามารถเผชญิ                              

     กบัความทุกขท์รมานได ้โดยผา่นการดูแลรกัษาแบบประคบัประคอง                          
2.  ในฐานะทีเ่ป็นบุคลากรสุขภาพคาทอลกิ เราตอ้งมสี่วนในการถูกทดสอบความยากล าบาก 
  ในชว่งเวลาของภยัพบิตัแิละพึง่การสวดภาวนาวอนขอจากพระผูท้รงเป็นแหล่งพลงัของเรา                                                                              
3. เราจะเรยีนรูม้โนทศัน์ผลลพัธค์ู่ทางจรยิศาสตรแ์ละใชแ้นวคดินี้อยา่งชาญฉลาดในการเจรจา               
 หาขอ้ตกลงและตดัสนิใจเชงิจรยิธรรมทางการแพทย ์     
4. ปัญหาและขอ้ทา้ทายในโลกปัจจุบนัทีม่รีากฐานจากยาเสพตดิและการทารุณกรรมเดก็ 
 ซึ่งเป็นการกระท าทีไ่ม่อาจใหอ้ภยัได ้ความคดิเชน่นี้ตอ้งไม่เกดิในกลุม่บุคลากรสุขภาพทีม่คีวามเชือ่ แทนทีจ่ะตดัสนิ 
 การกระท าของเขา เราควรแสดงความรกัของพระเป็นเจา้ดว้ยการชว่ยเหลอืพวกเขา 
 5. เราเคารพการสรา้งของพระเจา้ ชวีติคู่สมรสซึ่งเป็นการส่งเสรมิศกัดิศ์รกีารสรา้งของพระเจา้ในมนุษย ์ซึ่งเป็นชวีติที ่
 ศกัดิส์ทิธิท์ ัง้ในบรบิทของชวีติคู่และชวีติครอบครวั เราสนบัสนุนเดก็ทีจ่ะเกดิมา (ชวีติ) ซึ่งเป็นของขวญัจากพระเจา้    
 คู่สมรสมหีน้าทีเ่ป็นบดิามารดารบัผดิชอบสอนบุตรธดิา และแสวงหาน ้าพระทยัพระเจา้ในชวีติสมรสและเคารพทัง้ต่อชวีติ 
 และความรกัซึ่งพระเจา้ทรงสรา้งมา                                                   
6.   แพทยค์าทอลกิจะปกป้องชวีติอนัศกัดิส์ทิธิแ์ละใหบ้รกิารสุขภาพแก่ทุกคนอย่างเสมอภาค รวมถงึผูด้อ้ยโอกาส ผูพ้กิาร    
 และผูอ้พยพ ดว้ยความรกัความเมตตาทัง้ดา่นรา่งกาย จติสงัคมและเอือ้อ านวยใหม้สี่วนแบ่งในสงัคมมากขึน้                            
7.   เราถูกเรยีกอย่างเขม้ขน้ใหเ้ชือ่มสะพานทีก่า้วขา้มการคุกคามของชมุชนทีห่ลากหลายวฒันธรรม โดยสรา้งแพลตฟอรม์     
  ของกลุ่มคนทีต่่างภาษา ต่างวฒันธรรมและต่างศาสนา โดยมผีูน้ าศาสนาและนกัเทววทิยาเป็นผูส้รา้งสะพานแห่งนี้               
8.  การแพทยภ์าคปฏบิตั ิจะตอ้งมคีวามสภุาพถ่อมตนและความเหน็อกเหน็ใจเป็นคุณธรรมพืน้ฐาน ซึ่งเชือ่มเราเขา้สู่แผนการ   
 ของพระเจา้ แพทยค์าทอลกิทุกคนจงึควรปลูกฝังคุณธรรมเหล่านี้อย่างสรา้งสรรค ์                         
9.  เพื่อตอบสนองการเรยีกใหร้บัใชแ้ละปฏบิตัพินัธกจิการบ าบดัรกัษาของพระเยซูเจา้อยา่งตอ่เนื่อง เราจะซื่อสตัยต์อ่ค าสอน 
 ทางสงัคมของพระศาสนจกัรคาทอลกิในการดูแลบุคคลทีอ่ยู่ในทีส่ดุทา้ย บุคคลทีสู่ญเสยีหรอืหลงผดิและบุคคลชายขอบ    
 ซึ่งพวกเขาเหล่านี้เป็นพีน้่องของเรา                                               
10. เราอาจคน้พบ เรยีนรู ้และประทบัใจส าหรบัพระพรจากธรรมชาตซิึ่งเป็นสิง่สรา้งของพระบดิาและเป็นความมหศัจรรย ์
 อนัยิง่ใหญ่ และพระพรของความสมัพนัธร์ะหวา่งโลกและประชากรโลก เราจะเป็นด่านหน้าในการพทิกัษ์และดูแล    
 ธรรมชาต ิและจะปฏเิสธการท าลายทรพัยส์มบตัทิางธรรมชาตเิพื่อผลประโยชน์ระยะสัน้หรอืเพื่อวตัถุนิยม 
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222.).).)      ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ค.ศ. 2020 - 2021  โดย นายแพทย์ค านวณ  อึ้งชศูกัดิ ์ในฐานะประธานชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯ
 และ คณุพอ่ไพรชั ศรปีระเสรฐิ ผูอ้ านวยการแผนกสขุภาพอนามยั และ จติตาภบิาลชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯ        
     2.1  สรุปงานชมรมเวชบุคคลคาทอลกิระดบัสงัฆมณฑล 11 มสิซงั ปี ค.ศ.2020 - 2021 น าเสนอ E-Book ( หน้า 8 - 20 )    
                  2.2  สรุปงานของชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย ปี ค.ศ.2020 - 2021 น าเสนอ E-Book  
         ส าหรบัประชาคมโลกแลว้ปี 2021 เตม็ไปดว้ยเรื่องไม่น่าจะยนิดนีกั ทกุประเทศต่างประสบปัญหาวกิฤตโิควดิ-19 
กนัทัว่หน้า ไม่วา่จะเป็นชาตใิหญ่ชาตเิลก็ มหาอ านาจหรอืประเทศธรรมดา และประเทศไทยเอง กต็อ้งเผชญิวกิฤตโควดิ 
ทีห่นกัหนาสาหสัทีสุ่ดครัง้หนึ่งในประวตัศิาสตร ์กจิกรรมกจิการทัง้หมดตอ้งหยดุชะงกั ลงจนธรุกจิหลายอย่างตอ้งปิดตวัลง 
ผูค้นตกงาน และทอ้แทส้ิน้หวงั แมจ้ะไดร้บัผลกระทบ แต่ชมรมเวชบุคคล คาทอลกิแห่งประเทศไทย ทีป่ระกอบดว้ย 
ชมรมของสบิเอด็สงัฆมณฑล ไม่ไดห้ยุดนิ่งอยู่กบัที ่แต่ยงัท ากจิกรรมการรบัใชส้งัคมดูตามก าลงัความสามารถ ในฐานะของ 
คณะกรรมการชมรมฯระดบัประเทศ  ผมขออนุญาตสรุปเรื่องราวส าคญัทีพ่วกเราไดร้่วมกนัท าดงัต่อไปนี้                                                               
 1) การประชมุหารอืของพวกเราทกุสามเดอืน  ยงัด าเนนิไดอ้ยา่งต่อเนื่อง และดูเหมอืนการร่วมประชมุกบัมคีนเขา้ร่วม 
ไดม้ากกวา่เดมิ เพราะเราใชก้ารประชมุออนไลน์ สามารถประหยดัเวลาการเดนิทางจากเหนือใตอ้อกตกไดม้ากกวา่ทกุครัง้ 
จะมผีูแ้ทนเกอืบทุกสงัฆมณฑลมาร่วมจ านวนรวมกนัมากกวา่หา้สบิคนเสมอ                        
 2) การออกแนวทางรบัมอืกบัวกิฤตโควดิอยา่งเร่งด่วนในเดอืนสงิหาคม ขณะทีย่อดผูต้ายเพิม่อยา่งน่าใจหาย  
พวกเราไดแ้ลกเปลีย่นความเหน็และน าไปสู่ขอ้เสนอใหม้กีารร่วมมอืกบัทุกภาคส่วน ในการชว่ยเหลอืผูต้อ้งกกัตวัเอง 
ผูต้อ้งแยกรกัษาทีบ่า้นหรอืทีช่มุชน (Home and Community Isolation)   การชกัชวนกลุ่มเสีย่งมารบัวคัซนี ฯลฯ 
สภาพระสงัฆราชฯไดร้บัทราบและเหน็ชอบ และขอความร่วมมอืไปยงัทุกสงัฆมณฑล       
 3) สมาชกิชมรมเวชบุคคลในแต่ละสงัฆมณฑลไดร้ว่มกบัชมรมต่างๆในฝ่ายสงัคมเขา้ชว่ยเหลอืผูต้ดิเชือ้โควดิ ผูป่้วยอืน่ๆ  
หรอืคนทีป่ระสบทุกข ์ทัง้การเยีย่ม การดูแล  และสนบัสนุนปัจจยัต่างๆ                                           
 4) การป้องกนัการท าแทง้ถอืเป็นเรือ่งใหม่  เนื่องจากมกีารยกเลกิการบงัคบัใชก้ฎหมายอาญามาตรา 301 ถงึ 305 
ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเอาผดิหญงิหรอืผูท้ าใหเ้กดิการแทง้ โดยหากอายุครรภไ์ม่เกนิ 12 สปัดาหไ์ม่ถอืเป็นความผดิ  
ท าใหเ้วชบุคคลตอ้งเขา้ร่วมมอืกบักลุม่สตร ีสภาการศกึษา และหน่วยงานคาทอลกิอื่นๆในการหาวธิกีารทีจ่ะป้องกนัสาเหตุ 
ทีน่ าไปสูก่ารท าแทง้ทีต่น้ตอ หรอืการใหค้ าแนะน าตามทีก่ฎหมายก าหนดเพือ่ใหห้ญงิไดต้ดัสนิใจทีร่อบคอบ  และการชว่ยให ้
หญงิทีป่ระสงคต์ัง้ครรภ์ต่อไดร้บัการชว่ยเหลอื นบัวา่งานนี้เพิง่อยู่ในระยะเริม่ตน้คงตอ้งด าเนินการต่อในปีหน้า                        
 5)  การรเิริม่กจิกรรมวชิาการทีเ่ชือ่มโยงปัญหาการแพทยก์บัแนวปฎบิตัขิองครสิตชน โดยอาจารยแ์ละนกัศกึษาแพทย ์
กลุ่มเลก็ๆในจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มกีารบรรยายและเสวนาในคนืวนัเสารไ์ดส้องครัง้แลว้  นบัวา่เป็นกา้วยา่งทีด่ ี
ของการรวมตวัซึ่งอาจต่อเนื่องเป็นชมรมแพทยค์าทอลกิ                                     
 6) การร่วมประชมุกบัสมาคมแพทยค์าทอลกิแห่งอาเซยีน  Asian Federation of Catholic Medical Association 

(AFCMA) ผา่นระบบ Zoom ทีท่างมาเลเซยีเป็นเจา้ภาพ มหีวัขอ้ทีน่่าสนใจต่างๆ และทางสมาคมมคีวามยนิดทีีป่ระเทศไทย 
ไดเ้ขา้ร่วม และหวงัจะมกีจิกรรมต่างๆ ระหวา่งประเทศร่วมกนัต่อไป          
 7) การมสี่วนร่วมใน Synodality ทีก่ าลงัเริม่ตน้ ทางชมรมไดจ้ดัการบรรยายและมผีูแ้ทนร่วมประชมุกบัทางสงัฆมณฑล 
เพื่อเรยีนรูถ้งึวตัถุประสงคแ์ละวธิกีารทีจ่ะกา้วเดนิไปดว้ยกนั เพื่อจะไดใ้ชว้ธิกีารนี้ในการระดมความคดิในการแพร่ธรรม 
และรบัใชส้งัคมตามจติตารมยค์าทอลกิตอ่ไป           
 8) การจดักจิกรรมและเผยแพร่เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบังานดา้นสขุภาพอนามยัในโอกาสต่างๆ     
 9) การจดัฟ้ืนฟูจติใจในโอกาสวนัฉลองนกับุญลูกาองคอ์ุปถมัภ์ของวชิาชพีการแพทย ์และการสาธารณสุขอยา่งสม ่าเสมอ 
โดยหมุนเวยีนกนัเป็นเจา้ภาพ ในปีทีแ่ลว้จดัทีเ่ชยีงราย และปีนี้เจา้ภาพ คอื สงัฆมณฑลจนัทบุร ี 

    อย่างไรกด็ยีงัมสีิง่ทีท่า้ทายอกีบางเรื่องทีค่วรเป็นจุดเน้นในปีต่อไป เชน่ การพยายามชกัชวนคนรุ่นใหม่ๆ มารวมตวักนั 
เราไดม้ชีมรมพยาบาลคาทอลกิแลว้ และปีหน้านี้จะพยายามส่งเสรมิใหม้ชีมรมแพทยค์าทอลกิ ชมรมเวชบุคคลของสงัฆมณฑล 
สุราษฏธ์านี ทีเ่หลอืเป็นสงัฆมณฑลสุดทา้ย รวมถงึการสานต่องานเรื่องการป้องกนั แกไ้ขปัญหาการท าแทง้  และการแกไ้ข 
ปัญหาวกิฤตโควดิ  ทีแ่มจ้ะผอ่นคลายลงแต่อาจมกีารระบาดเป็นกลุ่มกอ้นในบางพืน้ที ่  
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  ทีก่ล่าวมาทัง้หมดเป็นงานทีส่มาชกิชมรมเวชบุคคลคาทอลกิของแต่ละสงัฆมณฑลมาปรกึษาหารอืและท ากจิกรรม 
บางอย่างทีห่น่วยงานของรฐั ของทอ้งถิน่ ไม่สามารถด าเนนิการไดท้ัง้หมด เป็นการส่งเสรมิงานกบัภาครฐั                    
  ในขณะเดยีวกนั เวชบุคคลกม็หีน้าทีห่ลกัในแวดวงวชิาชพีของตนเอง การรวมตวักนันอกจากจะเพื่อท ากจิกรรมบางอย่าง 
แต่ทีส่ าคญัเชน่เดยีวกนั คอื การรวมตวัเพื่อส่งเสรมิความเชือ่ความศรทัธา และการเป็นหนึ่งเดยีวกนักบัพระเป็นเจา้ 
ดว้ยการตอบสนองค าเรยีกรอ้งของพระองค ์         
 ขอขอบพระคุณพระสงัฆราชของแต่ละสงัฆมณฑลทีส่นบัสนุน                                   
การรวมตวักนัของชมรมเวชบุคคลคาทอลกิ        
 ขอบพระคุณท่านจติตาภบิาลทุกคน ขอบพระคณุคณะนกับวช        ทุกคณะ 
และสมาชกิทุกคน  ขอพระครสิตเจา้ไดอ้วยพรใหเ้วชบุคคลทุกคนมสีุขภาพกายทีแ่ขง็แรง มสีุขภาพใจทีส่มบูรณ์ และ                     
มจีติวญิญาณทีด่งีามตามทีพ่ระองคท์รงมอบไวใ้หเ้ราดูแลรกัษา     
 ขอใหพ้วกเราไดห้นัเขา้หาพระองคท์ัง้ยามส าเรจ็หรอืทอ้แทเ้หนด็เหนื่อยเพือ่พระองค ์
จะไดเ้ป็นพละก าลงัน าทาง และ ร่วมงานกบัเราตลอดไป ...     
  ก่อนปิดการประชมุฯ   นายแพทยค์ านวณ อึง้ชศูกัดิ ์ประธานเวชบุคคลคาทอลกิฯ 
สรุปภาพรวมการจดัเขา้เงยีบฟ้ืนฟูจติใจฯ ใหส้มาชกิเวชบุคคลฯทกุท่านรบัทราบ            
1. การจดัเขา้เงยีบฟ้ืนฟูจติใจและประชมุใหญ่สามญัประจ าปี ค.ศ.2021/2564                          
 1.1  เนื้อหา รูปแบบ และการมสี่วนร่วม บรรยากาศ  1.2  ปัญหาสิง่ทีคุ่กคาม ชวีติกาย ชวีติสงัคม จติวญิญาณ                                             
 1.3  ความเชือ่ ควา่มคดิ ทีจ่ะน าไปสู่การปฏบิตั ิ       1.4  จุดตัง้ตน้ของการกา้วเดนิไปดว้ยกนั                                                     
2. ฐานความเชือ่ส าคญัของชมรมเวชบุคคล ค าสอนดา้นสงัคมของพระศาสนจกัรคาทอลกิ 4 ขอ้                                                   
 2.1  เคารพในศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์(Human Diginity) การป้องกนัการท าแทง้..การเขา้ถงึบรกิารดา้นสขุภาพ      
 2.2  ความดงีามของสงัคมมนุษย ์(Common Good)  :  เรื่องนโยบาย ระบบ ค่านิยมของสงัคม                                                      
 2.3  ความเป็นหนึ่งเดยีวกนัในการท างาน (Solidarity)  : ร่วมมอืกนักบัทกุชมรมในฝ่ายสงัคม ฝ่ายการศกึษา      
 2.4  บทบาทของชมุชนในเรื่องการร่วมรบัผดิชอบ (Subsidiarity)  :  ชมุชนวดัเป็นฐานการพฒันาชมรมต่างๆ                                      
3. โครงการ / กจิกรรม                       
 3,1  Charity สงัคมสงเคราะห ์การออกหน่วย การเยีย่มผูป่้วย กลุ่มเปราะบางต่างๆ ชาตพินัธุ ์แรงงานต่างชาต ิ                            
 3.2  Development การพฒันา + Palliative care ผูสู้งอายุ + ปัจจยัคุกคามสุขภาพ เชน่ สุรา แอลกอฮอล.์.ในเยาวชน                  
   + การรเิริม่ส่งเสรมิการรูจ้กัชว่ยเหลอืกนัในกลุ่ม ชมรมพยาบาล ชมรมแพทย ์ทนัตแพทย ์เภสชั  กายภาพ   
    เทคนคิการแพทย ์   + การป้องกนัการท าแทง้    + การร่วมมอืกบัสภาวดัเพื่อสรา้งความเขม้แขง็ใหช้มุชน                                                                                                                                     
 3.3  Faith ความเชือ่      :  การประชมุฟ้ืนฟูจคิใจประจ าปีระดบัประเทศ และแต่ละสงัฆมณฑล                                                 
 3.4  Routine งานประจ า + ประชมุระหวา่งสงัฆมณฑล ทุถก 3 เดอืน + งานวนัผูป่้วยโลก  
   เอกสารตา่งๆ Newsletter    + งานต่างระดบัระเทศ                    
4. วธิกีารท างานของชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย    
 ระดบัประเทศ  + สรา้งทศิทางร่วม  + ส่งเสรมิการรวมตวัเชือ่มโยงงานระหวา่งสงัฆมณฑล 
 + ตอบสนองต่อปัญหาใหม่ๆเขน่ โควดิ เรื่องการท าแทง้                                       
 ระดบัสงัฆมณฑล    + ก าหนดแผนงาน กจิกรรม ด าเนินงานเอง  + บูรณาการกบัฝ่ายอื่นๆภายในสงัฆมณฑล                           
5. การจดัฟ้ืนฟูจติใจและประชมุใหญ่ประจ าปี 2022/2565                                                                                          
 5.1  ขอ้เสนอเจา้ภาพร่วมกนัสองสงัฆมณฑล คอื เชยีงใหม ่+ เชยีงราย/ อดุรธาน ี+ ทา่แร่ฯ / นครราชสมีา + อุบลราชธานี  
       กรุงเทพ + นครสวรรค ์/ จนัทบุร ี/ ราชบุร ี+ สรุาษฎรธ์านี     5.2  เจา้ภาพปีหน้า : ราชบุร ี+ สุราษฎรธ์าน ี                  
 5.3  Theme : การบูรณาการเรื่องสุขภาพ และ เรื่องของฝ่ายสงัคมทัง้หมด                                                                          
6. Onsite + Online (Hybrid)                                                                                                                                

 จากนัน้ เวลา 11.30 น. คุณพ่อไพรชั ศรปีระเสรฐิ ประธานพธิบีูชาขอบพระคุณ ปิดการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2021 
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                                                                                                                                           ชมรมเวชบคุคลสงัฆมณฑลจนัทบรีุ                                              
        1.) ผลการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกบัแผนปฏิบติังานเวชบุคคลประจ าปี ค.ศ.2021
           1.  ดว้ยสถานการณ์ Covid-19 ไม่มฉีลองวดัหรอืกจิกรรมออกหน่วยต่างๆ เพราะตอ้ง 
       เวน้ระยะห่าง                                 อกีทัง้บุคลากรทางการแพทยม์หีน้าทีป่ระจ าในงานทีท่ า จงึไมม่กีารออกหน่วย 

 2. แต่สิง่ทีท่ าแทน คอื การบรจิาคสิง่ของใหแ้ก่ผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจาก Covid-19 เชน่ กลุม่ชาวเวยีตนามทีต่กงาน  
 ไมม่งีานท า ไมม่รีายไดอ้ะไรเลย หรอืคนทีอ่ยู่ในชมุชน ทีไ่ม่มงีาน ตกงานขาดรายได ้ 
3.  โครงการออกเยีย่มคนยากจน ผูสู้งอายุยากไร ้ยงัคงออกเยีย่มทุกเดอืน เพราะสามารถท าได ้เชน่ จนัทบุร ีหวัไผ ่
 4.  โครงการชว่ยฉุกเฉิน เชน่ น ้าท่วมทีส่วนเอเดน ศนูยฟ้ื์นฟูผูต้ดิเชือ้ HIV/AIDS บา้นค่ายระยอง หรอืศนูยส์งเคราะห ์ 
   ผูสู้งอายุยากไร ้ปราจนีบุร ีไดม้ผีูสู้งอายุตดิ COVID-19 เรากร็วม ตวักนับรจิาคเงนิ สิง่ของ อปุกรณ์การแพทยต์่างๆ  
 5. โครงการอบรมป้องกนัผูท้ีต่ดิเชือ้ HIV/AIDS ปีทีผ่า่นมาไดจ้ดัอบรม 4 ครัง้ ใหก้บับุคลากร  
 6.  โครงการพฒันาศกัยภาพผูสู้งอายุ จดัอบรม 2 ครัง้                                                                                     
 7.  จดัใหค้วามรู ้สื่อออนไลน์ เกีย่วกบัสถาณการณ์ COVID-19 
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2.) จดุเน้นท่ีจะท าในปีหน้า           

 1.  ออกเยีย่ม ตดิตาม และสรา้งเครอืขา่ยแต่ละเขตวดัมากขึน้       
 2. เชญิชวนเวชบุคคลรุ่นใหม่ หรอืคนทีไ่ม่เคยเป็นเวชบุคคลใหเ้ขาไดเ้ขา้มาเป็นเวช บุคคลของวดัหรอืสงัฆมณฑล
 3. จดักจิกรรมฟ้ืนฟูจติตารมณ์ อบรมใหก้บัสมาชกิระดบัสงัฆมณฑลจนัทบุร ี     

 4. ส่งเสรมิงานออกหน่วย และอาสาสมคัรเยีย่มชมุชนมากขึน้       
 5. จดัท าสือ่ Online ใหค้วามรูง้านอภบิาลมากขึน้        
 6. มสี่วนร่วมกบักจิกรรมส่วนกลาง รายงานสงัคมของพระศาสนจกัร 
3.)  ข้อเสนอแนะ   
 1. ตอ้งสรา้งแกนน าแต่ละเขตวดัในการด าเนนิกจิกรรมงานเวชบุคคลใหเ้ขม้แขง็                          

2. คนที่ท างานเวชบุคคลตอ้งอดทน เสยีสละ ขยนัมากขึน้ 
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                                             ชมรมเวชบคุคลสงัฆมณฑลอดุรธานี   
                   ความน า เวชบุคคลสงัฆมณฑลอดุรธานี  
               การไม่ไดโ้พส หรอืบอกเล่าเรื่องราว  อาจมไิดห้มายความวา่ ไม่มเีรือ่งราว  เมลด็ของไมใ้หญ่ เมื่อฝังลงสู่ดนิ 
ชวีติของตน้ไมน้ัน้ทีจ่ะเจรญิเตบิโต           จนเป็นตน้ไมใ้หญ่ ในภายหน้า                 จะบอกเล่าเรื่องราวของมนัเอง 
และนี่คอืเรื่องราวของตน้ไมต้น้หนึ่ง          ยงัเป็นตน้ไมเ้ลก็ ๆ                              มผีูห้่วงใยวา่ ตน้ไมต้น้นี้ตายหรอืยงั 
จงึตอ้งฝืนท าสิง่ทีล่ะเลยมายาวนาน     คอืการเขยีนบอกเลา่เรื่องราว ของตน้ไมน้ี้      
เพื่อบรรเทาใจผูห้่วงใย ดว้ยความขอบคุณ ขอคารวะดว้ยหวัใจทีน้่อมต ่าเพยีงดนิ 
ในท่ีน้ีจะขอกล่าวถึง 3 หวัข้อดงัน้ี 
1.  การเข้าประชมุตามวาระ     ไดร้่วมประชมุทุกครัง้ทีไ่ดร้บัแจง้ 
2.  การจดัประชมุกลุ่มเวชบุคคลในสงัฆมณฑลอดุรธานี   ยงัไม่เคยจดัประชมุ     
 ซึ่งเรื่องนี้ไดป้รกึษากบัอุปสงัฆราชซึ่งเป็นประธานกรรมการบรหิารของสงัฆมณฑลแลว้ โดยไดแ้จง้ใหท้่านทราบวา่ 
 ตัง้แต่ไดร้บัการแต่งตัง้ ยงัไม่เคยจดัใหม้กีารประชมุบุคลากรเวชบุคคลของสงัฆมณฑลเลย เมื่อท่านรบัทราบแลว้หวงัวา่ 
 ท่านจะเร่งสรรหาจติตาธกิารทีม่คีวามสามารถในเรื่องการจดัการประชมุ มาท าหน้าทีแ่ทน 

3.  กิจกรรมเวชบุคคล ของสงัฆมณฑลอดุรธานี 
 3.1   ระดบัสงัฆมณฑล ภารกจิเวชบุคคล เป็นหนึ่งในงานอภบิาลของพระสงฆ ์ 
 3.2   ซึ่งสอดประสานกบัขอ้ 3.1 ระดบัเขตปกครอง จงึน้อมน าลงสูภ่าคปฏบิตั ิโดยใหคุ้ณพ่อทีป่ระจ าอยู่ในแต่ละวดั 
  น าไปปฏบิตั ิ

 3.3  กจิกรรมเวชบุคคลทีจ่ติตาธบิาลไดก้ ากบัดูแล 
3.3.1 การออกหน่วยแพทยอ์าสา ไดท้ าสองครัง้ทา่มกลางสถานการณ์การระบาดของไวรสัโควดิ-19 แทจ้รงิแลว้ 
 เรื่องการออกหน่วยของแพทยอ์าสา ไดม้มีาอยา่งยาวนานในสงัฆมณฑลอุดรธานี ตัง้แต่สมยัทีม่ ี  
 ค่ายอพยพผูล้ีภ้ยั ทีบ่า้นวนิยั จ.เลย หลงัจากปิดค่ายกย็งัคงมกีารออกหน่วยแพทยส์บืต่อกนัมา เชน่              
 ทีห่มนัขาว หมู่บา้นทีอ่ยู่ลกึ เขา้ไปในภูทบัเบกิ ทีเ่ชยีงคาน ทีท่า่บม ทีเ่มอืงเลย ทีโ่พนสูง เป็นตน้   
 และล่าสุด ทีซ่่อมกอก เซกา และโนนยางค า 
3.3.2  การน าผา้ห่ม 100 ผนื ไปแจกถงึบา้น ครอบครวัละ 1 ผนื 
3.3.3  การแบ่งปันอาหาร โดยการน าขา้วสาร 5 กโิลกรรม และไข ่1 แผง (30 ฟอง) แจกใหก้บัสตับุรษุทุก 
 ครอบครวัของวดัที ่ซ่อมกอก เซกา และโนนยางค า ไม่แบ่งแยกวา่จนหรอืรวย ถอืเป็นการใหก้ าลงัใจ
 ยามยาก เพื่อฝ่าฟันวกิฤตโควดิ ไปดว้ยกนั 

 3.3.4  ร่วมบรจิาคเครือ่งนอนใหก้บัศนูยก์กัตวัฯ ทีบ่งึโขงหลง                                                                        
 3.3.5  ร่วมบรจิาคน ้าดื่มและนมกล่องใหห้น่วยฉีดวคัซนี ทีต่ าบลโสกก่าม ซี่งมชีาวบา้นมารบัการฉีดวคัซนี  
  เป็นจ านวนมาก 
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3.3.6  เยีย่มใหก้ าลงัใจ และใหค้วามชว่ยเหลอืผูเ้จบ็ป่วย เรื่องนี้พระสงฆท์ุกทา่นตอ้งท าเป็นปกตธิรรมดาอยู่แลว้ ทีผ่า่นมา 
 หากพบวา่สามารถชว่ยในเชงิลกึไดก้จ็ะท า เชน่ เมื่อหวัหน้าครอบครวัป่วย หาเลีย้งครอบครวัไม่ไดเ้ป็นเวลาหนึ่งเดอืน 
 กจ็ะสนบัสนุนก าลงัทรพัยใ์หอ้ยู่รอดไดโ้ดยใหค้รอบคลุมระยะเวลาหนึ่งเดอืน ท านองวา่แมไ้ม่อาจรกัษาตน้ไมท้ัง้ป่า 
 แต่ตน้ทีอ่ยู่ตรงหน้านี้ขอใหร้อด                                                                                 
3.3.7  โครงการสรา้งงานสรา้งรายไดผู้อ้าวโุส เพื่อเป็นก าลงัใจฝ่าฟันโควดิ ไปดว้ยกนั โดยเชญิชวนคุณตาคุณยายมาท างาน 
 เฉพาะในตอนเชา้ ใหค้า่ตอบแทนคนละ 200 บาท ต่อวนั (ท าเฉพาะตอนเชา้) อย่างน้อยกน่็าจะพอชว่ยตายายเอาไว ้
 เลีย้งหลานไดบ้า้ง                                                    
3.3.8   โครงการกจิกรรมสง่เสรมิการเรยีนรูเ้ดก็และเยาวชน เพื่อเป็นก าลงัใจในชว่งโควดิ โดยเชญิชวนใหเ้ยาวชน
 ศกึษาภาษาองักฤษออนไลน์โดยใชโ้ปรแกรม lingohut ซึ่งมคี าศพัทแ์ละประโยคทีใ่ชบ้่อยในชวีติประจ าวนัม ี125 บท 
 ใหเ้ดก็และเยาวชนศกึษาออนไลน์ดว้ยตนเอง เมื่อพรอ้ม กใ็หม้าสอบรบัทุนบทละ 100 บาท รวมเป็นเงนิ 12,500 บาท 
 ต่อคน การสอบครอบคลุมการฟัง พูด อ่าน เขยีน โครงการนี้นอกจากไดทุ้นทรพัยแ์ลว้ ยงัไดร้บัความรูเ้ป็นทุนไปในตวั 
 มเียาวชนทยอยมาขอสอบเป็นระยะๆ มเียาวชนคนหนึ่ง ใชร้ะยะเวลาไม่นาน คอื มาขอสอบรบัทุนสปัดาหล์ะ 20 บท 
 จนครบ 125 บทในระยะเวลาอนัรวดเรว็ และมคีวามถูกตอ้งอยู่ทีป่ระมาณ 99 เปอรเ์ซน็ต ์         
3.3.9  โครงการกจิกรรมส่งเสรมิการเรยีนรูผู้อ้าวโุส เริม่แรกตอ้งการใหก้ าลงัใจผูอ้าวโุสเพื่อฝ่าวกิฤตโควดิ ไปดว้ยกนั ทดลอง 
 กจิกรรมวธิกีารเรยีนรูอ้ยู่หลายอย่าง ในทีส่ดุมาลงตวัที ่ใหเ้รยีนออนไลน์ร่วมกบัลูกหลาน โดยใชโ้ปรแกรมเดยีวกนั 
 ทุนน ้าใจสูโ้ควดิ (ส าหรบัเดก็และเยาวชนเรยีก ทุนการศกึษา) ใหบ้ทละ 100 บาท เหมอืนกนั 125 บท 12,500 บาท 
 เหมอืนกนั ตา่งกนัแต่การสอบรบัทุน ผูอ้าวโุสสอบแค่ฟังภาษาองักฤษเขา้ใจ (ไม่ตอ้ง พดู อ่าน และ เขยีน) โดยอาศยั 
 เทคโนโลยีใ่นปัจจุบนัท าใหก้ารศกึษาเป็นเรื่องงา่ยส าหรบัทุกคน น่าอศัจรรยใ์จ มคีุณยายทีม่าสอบความเขา้ใจใน 
 การฟังภาษาองักฤษ สปัดาหล์ะ 10 บท ไดร้บัทุน 1,000 บาท ทุกสปัดาห ์ส่วนคุณยายอกีท่านหนึ่งซึง่เป็นคนเงยีบๆ 
 ตอ้งใชเ้วลามากกวา่ คอื  2 สปัดาห ์ต่อ 10 บท ความสามารถในการสอบความเขา้ใจในการฟังภาษาองักฤษของ 
 คุณยาย สรา้งความอศัจรรยใ์จใหไ้ม่น้อย  เพราะท่านตอบถูกทกุขอ้ 100 เปอรเ์ซน็ตเ์ตม็ ชว่ยใหพ้อมทีุนน ้าใจไวใ้ช ้
 จ่ายยามยาก เพื่อฝ่าฟันวกิฤตโควดิ ใหร้อดไปดว้ยกนั และทีส่ าคญัท าใหจ้ติใจพวกท่านเบกิบาน คุณยายเหล่านี้ 
 จบการศกึษาชัน้ ป.4 เมื่อ 50 กวา่ปีมาแลว้ โดยส่วนตวัเหน็วา่ นี่คอืวธิสีรา้งความเบกิบานใจ และเป็นหนึ่งในกจิกรรม 
 เพื่อการเยยีวยารกัษาอาการซมึเศรา้ในชว่งโควดิฯ อย่างไดผ้ล ท าไมถงึกล่าวเชน่นัน้ ถา้ไดเ้หน็รอยยิม้เวลาทีบ่รรดา 
 คุณยายท าแบบทดสอบผา่น ถูกทุกขอ้ ไดเ้หน็ความภาคภูมใิจทีเ่ทคโนโลยีส่มยัใหมห่ยบิยืน่ให ้และไดเ้หน็ 
 ความเบกิบานใจในการฝึกซ้อม (จรงิ ๆ แลว้เหมอืนการเล่นเกมในโปรแกรมของ lingohut ใชค้ าวา่ เกมฝึกฟัง)                  
 กจ็ะท าใหค้ลอ้ยตามค ากล่าวนี้ไดไ้ม่ยากเลย ... 
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                             ชมรมเวชบคุคลสงัฆมณฑลเชียงราย    
  1.)  ผลการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกบัแผนปฏิบติังานเวชบุคคลฯ ประจ าปี ค.ศ. 2021/2564  

        1. ประชมุร่วมกบัทางคณะกรรมการด าเนนิการส่วนกลาง (ออนไลน์) ครัง้ที ่1/2021 (12 กุมภาพนัธ ์2021)          
 ครัง้ที ่2/2021 (14 พฤษภาคม 2021) / ครัง้ที ่3/2021  (20 สงิหาคม 2021)                                            
2. ประชมุคณะกรรมการด าเนินการร่วมระดบัสงัฆมณฑลเชยีงราย วนัเสารท์ี ่20 สงิหาคม 2021 ณ อาสนวหิารแม่พระบงัเกดิ 
3.  จดักจิกรรมวนัผูป่้วยสากล วนัที ่12 กุมภาพนัธ ์2021                                                                                                   
4.  บรกิารชมุชน : เดอืนกรกฎาคม 2021 พืน้ทีเ่ป้าหมาย กลุม่ผูสู้งอายุ ผูพ้กิารและผูอ้ยู่กบัเชือ้ 120 คน ในความดูแล     
  เขตแม่สรวยและผูอ้ยูก่บัเชือ้โควดิ หว้ยน ้าเยน็ 20 คน              

งานออกเย่ียม  การแนะน าการดูแลสขุภาพและใหก้ าลงัใจ ท าความสะอาดบา้น/ทีอ่ยูอ่าศยั การท าความสะอาดร่างกาย 
 (ตดัเลบ็ ตดัผม โกนหนวด)  การอาบน ้าบนเตยีง  การรบั-ส่งไปท ากายภาพทีโ่รงพยาบาลแม่สรวย  การรบัส่งไปรบั 
 การรกัษาทีโ่รงพยาบาลเชยีงราย  การรกัษาพยาบาลเบือ้งตน้ตามบา้น  แผลจากการแพส้ารเคม ี(ยาฆา่แมลง)
 แผลจากการผา่ตดัมะเรง็  แผลจากการผา่ตดัเบาหวาน                                                                                                  
1. วนัที ่3 สงิหาคม 2021 มอบเครื่องวดัออกซเิจนในเลอืด ปรอทวดัไข ้หน้ากากอนามยัและเวชภณัฑใ์หแ้ก่สถานกกัตวั        
 Local Quarantine ของต าบลหลวงใต ้อ.งาว  จ. ล าปาง                                                                                              
2. วนัที ่5 สงิหาคม 2021 มอบทีน่อน มุง้และเจลแอลกอฮอรแ์บบพกพาและผลติภณัฑ์ เวชภณัฑป้์องกนัโรคใน        
 สถานการณ์โควดิ-19 ใหแ้ก่ Local Quarantine  ของต าบลหลวงใต ้อ.งาว จ. ล าปาง                                                          
3. มอบกล่องยาสามญัประจ าบา้น ปรอทวดัไข ้1 อนั ใหแ้ก่ซสิเตอรค์ณะแม่ปอน ส าหรบัน าไปใชบ้นดอย                                        
4.  มอบยาสามญัประจ าบา้นใหแ้กซ่สิเตอรค์ณะคามลิเลยีน ส าหรบัใชใ้นโครงการพระมารดาความรอดของคนไข ้เพือ่ใชใ้น 
 การออกเยีย่มผูป่้วย ผูพ้กิาร และผูสู้งอายุตามบา้น                                                 
5. งานฟ้ืนฟูจติใจเวชบุคคลประจ าปี 2021  ทางสงัฆมณฑลเชยีงราย ยงัไมส่ามารถจดัได ้                                                        
6. เขา้ร่วมออนไลน์สมัมนา/ประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2021                                                                                          
7. วนัที ่ 28 ธนัวาคม 2020  จดักจิกรรมตรวจสภาพปอด เพื่อการเลกิสุรา บุหรี ่                                                                   
8. ไม่สามารถจดัท าทะเบยีนขอ้มูลกลุม่เวชบุคคลคาทอลกิระดบัสงัฆมณฑลเชยีงรายได ้ 

2.)   กิจกรรมท่ีชมรมเวชบุคคลฯระดบัสงัฆมณฑล ชว่ยพระศาสนจกัรและสงัคมทีส่งักดั                         
 อนัเนื่องมาปัญหาโควดิ-19 เชน่ การใหค้ าแนะน า/ ปรกึษาปัญหา ใหค้วามชว่ยเหลอื และ 
 การเยีย่มบา้นใหป้ลอดภยั ฯลฯ  
3.) จดุเน้นท่ีจะท าในปีหน้า  3.1 การคน้หาสมาชกิเวชบุคคลมากยิง่ขึน้                                    

3.2  จดัฟ้ืนฟูจติใจ           3.3  การชว่ยเหลอืผูป่้วยในกลุ่มทีล่ าบาก                                                   
3.4  การประชมุกลุ่มเวชบุคคลฯเชยีงราย                                                                      
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                                  ชมรมเวชบคุคลสงัฆมณฑลเชียงใหม่   
1.)  ผลการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกบัแผนปฏิบติังานเวชบุคคลประจ าปี ค.ศ.2021/2564 
-  วนัที ่23 - 25 ตุลาคม 2020 เขา้ร่วมฟ้ืนฟูจติใจสมาชกิชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย ใน 

   หวัขอ้ “เวชบุคคลปฏบิตักิจิแห่งรกั รากฐานจากพระคมัภรี์” ณ ลกัษวรรณ รสีอรต์  ต.รมิกก อ.เมอืง จ.เชยีงราย ตวัแทน    
   ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลเชยีงใหม่ เขา้ร่วม 3 คน ประกอบดว้ยจติตาธกิาร 1 ท่าน และสมาชกิ 2 ท่าน  
-  วนัที ่11 กมุภาพนัธ ์2021 จดักจิกรรมวนัผูป่้วยสากล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ไม่สามารถ   
   จดักจิกรรมเป็นกลุ่มใหญ่ได ้จงึปรบัวธิ ีจดัเฉพาะตวัแทนกรรมการ ออกเยีย่มตรวจสุขภาพพืน้ฐาน สวดภาวนาตามบา้น    
   ผูสู้งอายุ ผูป่้วยตดิเตยีง โดยมจีติตาภบิาลและพระสงฆท์ีป่ระจ าอยูท่ีม่สิซงัอกีองคห์นึ่งร่วมไปโปรดศลีเจมิใหก้บัผูสู้งอายุ 
 ผูป่้วยตดิเตยีง ในโอกาสวนัผูป่้วยสากล 
-  กจิกรรมการออกหน่วยไม่สามารถจดัไดต้ามแผนงานทีว่างไวใ้น ปี 2021 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
   โควดิ-19 แต่ปรบัวธิกีารออกหน่วยเป็นการเยีย่มดูแลผูสู้งอายุ/ผูป่้วยตดิเตยีงตามบา้น  รณรงคป้์องกนัการแพร่ระบาด    
   ของโควดิ-19 โดยประสานเชือ่มกบัอาสาสมคัรสาธารสขุชมุชน (อสม.) 
-  กจิกรรมออกหน่วยโอกาสพเิศษ งานบวชพระสงฆ ์ไม่สามารถบรกิารตรวจสุขภาพตามปกตไิด ้ดงันัน้ งานบวชพระสงฆ ์  
   คณะพระหฤทยัพระเยซูเจา้แห่งเบธาราม 2 องค ์ จงึใหบ้รกิารในลกัษณะการคดักรองป้องกนั  เพือ่ไมใ่หเ้กดิการแพร่   
   ระบาดของโรคโควดิ-19  แทนการออกหน่วยบรกิารตรวจสุขภาพใหผู้เ้ขา้ร่วมงานฯ  
-  กจิกรรมการเผยแพรจ่ดหมายขา่วของแผนกสุขภาพอนามยั ทุก 2 เดอืน จะใชว้ธิกีารแชรต์่อใหก้บัสมาชกิทัง้เวชบุคคลฯ  
   และผูสู้งอายุ ทัง้ในไลน์ส่วนตวัและไลน์คณะกรรมการ (ใชเ้ทคโนโลยีใ่หเ้ป็นประโยชน์ตอ่ส่วนรวม สมาชกิไดร้บัขา่วสาร  
   อยา่งทัว่ถงึ) 
2.) กิจกรรมท่ีชมรมเวชบุคคลฯระดบัสงัฆมณฑล ช่วยพระศาสนจกัรและสงัคมท่ีสงักดั 
-  กจิกรรมออกหน่วยฯ น าขา้วสาร/หน้ากากอนามยัผา้ ใหก้บัพีน้่องแรงงานอพยพ ณ ปางชา้งแม่แตง จ านวน 60 ครอบครวั 
-  วนัที ่13 - 14 พฤศจกิายน 2020 ร่วมกบัสงัคมพฒันาสงัฆมณฑลฯ น าขา้วสาร หน้ากากอนามยั เจลลา้งมอื น าไปมอบ
 ใหแ้ก่พีน้่องทีล่ าบากในเขตชายแดน  และรณรงคป้์องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 แนะน าการใสห่น้ากากอยา่ง
 ถูกวธิ ีจ านวน 35 ครอบครวั ณ หมู่บา้นท่าตาฝัง่ อ.แม่สะเรยีง จ.แม่ฮ่องสอน      
-  วนัที ่22 พฤษภาคม 2021 ร่วมกบัสงัคมพฒันาฯน าขา้วสารอาหารแหง้ เสือ้ผา้ใหผู้ไ้ดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์  
 โรคโควดิ-19 จ านวน 16 ครอบครวั ณ  คุม้เสอื อ.แม่รมิ จ.เชยีงใหม่ 
-  วนัที ่5 สงิหาคม 2021 ร่วมกบัสงัฆมณฑลเชยีงใหม่ น าขา้วสารอาหาร ไปมอบใหผู้ไ้ดร้บัผลกระทบจากโควดิ-19  
 จ านวน 120 ครอบครวั ณ ปางชา้งแม่แตง           
-  วนัที ่17 กนัยายน 2021 แผนกสุขภาพ/เวชบุคคลสงัฆมณฑลฯร่วมกบัซสิเตอรค์ณะพระหฤทยั น าขา้วสารอาหารแหง้  
 มอบใหพ้ีน้่องแรงงานอพยพทีไ่ดร้บัผลกระทบจากโควดิ-19  ณ บา้นชนเผา่ แม่แตง / 28 กนัยายน 2021 ณ วดันิโคลาส 
 บา้นโตง้หลวง อ.แม่รมิ จ.เชยีงใหม ่ จ านวน 32 ครอบครวั และน าไปมอบใหท้ีป่างชา้งแม่แตง จ านวน 60 ครอบครวั  
3.) จดุเน้นท่ีจะท าในปีหน้า 
-  การพฒันาสื่อออนไลน์ ส าหรบัใชอ้อนไลน์ในการการประชมุคณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑล  
-  สรา้งเครอืขา่ยอาสาสมคัรใหบ้รกิารดูแลผูสู้งอายุ/ผูป่้วยตดิเตยีง/ผูพ้กิาร ในระดบัวดั   
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                           ชมรมเวชบคุคลสงัฆมณฑลนครราชสีมา                                                                                                                                                                                                                                               
      1.)  ผลการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกบัแผนปฏิบติังานเวชบุคคลประจ าปี ค.ศ.2021/2564  
       1.1  ออกหน่วยแพทยเ์คลื่อนทีต่รวจสุขภาพเบือ้งตน้ และใหค้วามรูด้า้นสุขภาพชมุชนต่างความเชือ่ 

      1.2  โครงการออกหน่วยปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ ร่วมกบั เวชบุคคลคาทอลกิโรงพยาบาลเซนตเ์มรี ่โอกาสพเิศษและ 
 มอบยาสามญัประจ าวดั จ านวน 18 ชดุ ใหก้บัพระสงฆเ์จา้วดั วนัที ่29 กนัยายน 2021 
      1.3  ประชมุคณะกรรมการชมรมเวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลนครราชสมีา และ ร่วมประชมุคณะกรรมการ 
            ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย ทางระบบ Zoom 
2.)  กิจกรรมท่ีชมรมเวชบุคคลฯระดบัสงัฆมณฑล ช่วยพระศาสนจกัรและสงัคมท่ีสงักดั 
     อนัเนื่องจากปัญหาโควดิ-19 มอีะไรบา้งทีไ่ดช้ว่ยเหลอืบรรเทาวกิฤตของประเทศ  เชน่ การใหค้ าแนะน า/ ปรกึษาปัญหา   
     ใหค้วามชว่ยเหลอื และ การเยีย่มบา้นใหป้ลอดภยั ฯลฯ  
      2.1  ออกหน่วยแพทยเ์คลือ่นทีแ่ละปฐมพยาบาลร่วมกบัศนูยส์งัคมพฒันาสงัฆมณฑลนครราชสมีา ซึ่งจดักจิกรรม ไดแ้ก่      
          1. ออกหน่วยแพทยเ์คลือ่นทีโ่อกาสเปิดโรงเรยีนผูสู้งอาย ุวดันกับุญยอแซฟ บา้นหนั อ าเภอสคีิว้ จงัหวดันครราชสมีา  
  วนัอาทติยท์ี ่7 มนีาคม 2021 ผูใ้หบ้รกิาร จ านวน  22 คน  ผูร้บับรกิาร จ านวน  95 คน 
           2. ออกหน่วยแพทยเ์คลือ่นทีร่่วมกบัชมรมเวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลนครราชสมีา วดับา้นโคกเพด็ อ.ประทาย  
  จ.นครราชสมีา วนัเสารท์ี ่29 มนีาคม 2021 ผูใ้หบ้รกิาร จ านวน 22 คน ผูร้บับรกิาร จ านวน 131 คน 
        3. ออกหน่วยปฐมพยาบาลเวชบุคคลคาทอลกิร่วมกบัฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลเซนตเ์มรี ่ใหค้วามรูด้า้นสุขภาพ   
 ณ วดันกับุญยอแซฟ บา้นโนนงิว้ อ าเภอหว้ยแถลง  จงัหวดันครราชสมีา วนัศกุรท์ี ่26 มนีาคม 2021   
 ผูใ้หบ้รกิาร จ านวน 8 คน  ผูร้บับรกิาร จ านวน  45 คน 
   2.2  ใหค้วามชว่ยเหลอืบรรเทาวกิฤตจากปัญหาโควดิ-19 ไดแ้ก ่
 2.2.1  จดัทมีตรวจโควดิเชงิรกุใหก้บัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองระเวยีง ดว้ยชดุตรวจโควดิ  แอนตเิจนเทสทค์ทิ  
  ณ บา้นยองแยง ต าบลหนองระเวยีง อ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา วนัศกุรท์ี ่13 สงิหาคม 2021   
  ผูใ้หบ้รกิาร จ านวน 8 คน  ผูร้บับรกิาร จ านวน 125 คน 

 2.2.2  สนบัสนุนยาสามญัประจ าบา้นและเครื่องอุปโภคบรโิภคใหก้บัศนูยพ์กัคอยวดัพระครสิตราชา อ าเภอคง และ 
  ศนูยพ์กัคอยวดัแม่พระถวายพระกุมารในพระวหิาร อ.ประทาย จ.นครราชสมีา วนัศกุรท์ี ่27 สงิหาคม 2021  

  โดยคณะผูบ้รหิารและตวัแทนคณะกรรมการชมรมเวชบุคคลฯสงัฆมณฑลนครราชสมีา และคณะกรรมการ 
  เวชบุคคลฯโรงพยาบาลเซนตเ์มรี ่ จ านวน 4 คน 

3.) จดุเน้นท่ีจะท าในปีหน้า 
  3.1  เยยีวยาดา้นจติใจใหก้บัผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจากการระบาดโรคโควดิ-19  
  3.2  สนบัสนุนใหป้ลูกยาสมุนไพรและส่งเสรมิสิง่แวดลอ้มใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์   
  การระบาดโรคโควดิ-19  
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                                                                                                   ชมรมเวชบคุคลสงัฆมณฑลอบุลราชธานี  
1.)  ผลการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกบัแผนปฏิบติังานเวชบุคคลประจ าปี ค.ศ.2021/2564                                            
1.1  กจิกรรมบรกิารตรวจสุขภาพ  ออกหน่วยบรกิารตรวจสุขภาพแก่สตับุรุษทีม่าร่วมฉลองวดัต่าง ๆ ของ                                     

 สงัฆมณฑลอุบลราชธานี  คณะนกับวชในสงัฆมณฑล และผูร้่วมงานโอกาสงานตา่ง ๆ ของสงัฆมณฑล                                      
1.2  กจิกรรมเยีย่มใหก้ าลงัผูป่้วยตดิเตยีง และใหก้ าลงัใจอาสาสมคัร ผูท้ างานในชมุชน                                                           
1.3  กจิกรรมร่วมแบ่งปัน และใหก้ าลงัใจบุคลากรทางการแพทย ์สาธารณสุข ผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบ และทุกๆท่านทีม่สี่วน             
 เกีย่วขอ้งกบัการปฏบิตักิารป้องกนัไวรสัโคโรน่าสายพนัธุใ์หม่ 2019 (Covid-19)                                        

1.4  กจิกรรมการประชมุ และการศกึษาอบรม          
 +   โครงการอบรมเวชบุคคลคาทอลกิ (จติอาสา) รุน่ใหม่ สรา้งเสรมิแกนน าสุขภาพในสถานศกึษาสงัฆมณฑลอุบลราชธานี 
  ระหวา่งวนัที ่25 – 27 กนัยายน 2020  ณ หอ้งประชมุอลัฟอลโซ ศนูยอ์ภบิาลสงัฆมณฑลอุบลราชธานี                                  
 +  เขา้ร่วมการสมัมนาฟ้ืนฟูจติใจชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2020    
  ระหวา่งวนัที ่23 - 25 ตุลาคม 2020  ณ อาสนวหิารแม่พระบงัเกดิ สงัฆมณฑลเชยีงราย                       

 +  จดัประชมุเพื่อปรกึษาหารอืเพือ่วางแผนการท างานของชมรมใหเ้ป็นไปตามแนวทางของสงัฆมณฑล/พระศาสนจกัร
 +  จดัอบรมอาสาสมคัรในการดูแลผูสู้งอายุ ผูป่้วยตดิเตยีง ผูพ้กิาร เพื่อเป็นการฝึกอบรมและทบทวนใหก้บัอาสาสมคัร       
  ไดส้ามารถดูแลกลุม่เป้าหมายไดอ้ย่างถูกวธิ ี                                                                                                            
 +  เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯ เพื่อการรายงานและวางแผนงานรว่มกนัในระดบัชาต ิ              
 +  การประชาสมัพนัธก์จิกรรมของชมรมเวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลอุบลราชธานี ผา่นสื่อออนไลน์  

 2.)  กิจกรรมท่ีชมรมเวชบุคคลฯระดบัสงัฆมณฑล ช่วยพระศาสนจกัรและสงัคมท่ีสงักดั  
        อนัเนื่องมาปัญหาโควดิ-19 เชน่ การใหค้ าแนะน า/ ปรกึษาปัญหา ใหค้วามชว่ยเหลอื และการเยีย่มบา้นใหป้ลอดภยัฯลฯ  

1.  วนัที ่23 ธนัวาคม 2020  ออกหน่วยตรวจคดักรอง พีน้่องสตับุรุษทีม่าร่วมในพธิปีลงศพ คุณพอ่ถวลัย ์พนัธว์ไิล  ณ  
  อาสนวหิารแม่พระนิรมลอุบลราชธานี และเพือ่เป็นการเฝ้าระวงัตามมาตรการป้องกนัโรคโควดิ-19 อย่างเคร่งครดั 
2.  วนัที ่6 มกราคม 2021  ออกหน่วยตรวจคดักรอง พีน้่องสตับุรุษทีม่าร่วมในปลงศพ คุณสุชาต ิถาวร  ณ อาสนวหิาร 
  แม่พระนิรมลอุบลราชธานี และเพื่อเป็นการเฝ้าระวงัตามมาตรการป้องกนัโรคโควดิ-19  อย่างเคร่งครดั 
3.  วนัที ่23 มกราคม 2021 ออกหน่วยตรวจคดักรอง พีน้่องสตับุรุษทีม่าร่วมในปลงศพ ซสิเตอรโ์ยแซฟตา กญัญะพงศ ์ 
   ณ อารามรกักางเขนแหง่อุบล  และเพือ่เป็นการเฝ้าระวงัตามมาตรการป้องกนัโรคโควดิ-19 อย่างเคร่งครดั 
 4.  วนัที ่20 มนีาคม 2021  ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิ สงัฆมณฑลอุบลราชธาน ีออกหน่วยคดักรอง และตรวจสขุภาพ 
  ผูเ้ขา้ร่วมงานในโอกาสเปิดปีนกับุญยอแซฟ ทีว่ดันกับุญยอแซฟบา้นเซซ่ง จงัหวดัยโสธร 
5.  วนัที ่20 มนีาคม 2021  ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลอุบลราชธานี ออกหน่วยคดักรอง และตรวจสุขภาพ 
  ผูเ้ขา้ร่วมงานในโอกาสเปิดปีนกับุญยอแซฟ ทีว่ดันกับุญยอแซฟ บา้นหนองทามน้อย อ.กนัทรารมย ์จ.ศรสีะเกษ 
6.  วนัที ่10 เมษายน 2021 ตัง้จุดคดักรองบรเิวณอาสนวหิารแม่พระนิรมลอุบลราชธานี ในโอกาสงานพธิปีฏญิาณตน  
  และพธิรีือ้ฟ้ืนการปฏญิาณตนของคณะรกักางเขนแห่งอุบลราชธานี เพื่อปฏบิตัติามมาตรการของจงัหวดั 
  เพื่อการป้องกนัโรคโควดิ-19   
  ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลอุบลราชธานี ร่วมกบั ฝ่ายสงัคม และศนูยส์งัคมพฒันาเขตนิสงัอุบลราชธานี               
จดัท าหน้ากาก Face shield เพือ่มอบใหก้บับุคลากรทางการแพทย ์พีน้่องอาสาสมคัร และผูท้ีป่ฏบิตัหิน้าทีทุ่กทา่น                    
เพื่อจะไดป้ลอดภยัจากโรคโควดิ-19  
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3.)  จดุเน้นท่ีจะท าในปีหน้า 
 ร่วมกนัศกึษาธรรมนูญใหม่ส าหรบัผูท้ างานดา้นสุขภาพ เพื่อความเขา้ใจและกา้วเดนิไปพรอ้มกนั 
  ร่วมกนัศกึษาแนวทาง Synod ของพระศาสนจกัร เพื่อการกา้วเดนิไปดว้ยกนักบัพระศาสนจกัร 
 จดัฟ้ืนฟูจติใจส าหรบัอาสาสมคัรดูแลสขุภาพในชมุชนสงัฆมณฑลอุบลราชธานีเพื่อรือ้ฟ้ืนและทบทวนบทบาท 
  หน้าทีแ่ละการท างานของตน 
 จดัท าโครงการสรา้งจติอาสารุ่นใหม่เพือ่ดูแลสขุภาพ 
 จดัโครงการอบรมเคลื่อนที ่เพื่อส่งเสรมิความรูใ้นเรื่องสุขภาพใหก้บัพีน้่องในชมุชน 
 

                          ชมรมเวชบคุคลอคัรสงัฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง                                         
                        1.)  ผลการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกบัแผนปฏิบติังานเวชบุคคลประจ าปี ค.ศ.2021/2564  

   1.1  ออกหน่วยบรกิารดา้นสุขภาพตามโอกาสต่างๆ เชน่ ฉลองวดั/จดัอบรมหน่วยงาน ฯลฯ  รวม 41 ครัง้ 
     1.2 ออกเยีย่มผูป่้วยและบรกิารตรวจสขุภาพตามชมุชน/หมู่บา้น 2 หมู่บา้น   
    1.3 การบรกิารใหค้ าแนะน า/ปรกึษา/ดูแลดา้นสุขภาพของผูป่้วย (นกับวชและสตับุรุษ)                                                  
 ทัง้ฉุกเฉนิและไมฉุ่กเฉนิอยา่งต่อเนื่อง 48 ครัง้ / 65 คน   
   1.4 โครงการพระสงฆ ์นกับวชสามเณรและเณรสีุขภาพดหี่างไกลโรค 4 ที ่ 
 1.5  รณรงคป์ระชาสมัพนัธใ์นสถานการณ์โควดิ (จดัรายการวทิยุ/ เวป็ไซต/์ Facebook ฯลฯ) 
 1.6 ประสานงานกบัมอลตา้ เรื่องกายอุปกรณ์ รถวลิแชร ์และ ผา้ห่ม                                                                                     

1.7 โครงการพระสงฆ ์นกับวช สามเณรและเณร ีสุขภาพดหีา่งไกลโรค                                                                     
(อารามรกักางเขนท่าแร่/อารามกาปชูนิ / บา้นเณรฟาตมิา/วดัท่าแร่)  

 

2.)  กิจกรรมท่ีชมรมเวชบุคคลฯระดบัสงัฆมณฑล ช่วยพระศาสนจกัรและสงัคมท่ีสงักดั 
 อนัเนื่องมาปัญหาโควดิ-19 มอีะไรบา้งทีไ่ดช้ว่ยเหลอืบรรเทาวกิฤตของประเทศ  เชน่ การใหค้ าแนะน า/ ปรกึษาปัญหา  
ใหค้วามชว่ยเหลอื และ การเยีย่มบา้นใหป้ลอดภยั ฯลฯ  
2.1. จดัชดุเวชภณัฑย์าชว่ยเหลอืผูป่้วย/ผูถู้กกกักนั/ผูอ้ยู่ในกลุม่เสีย่งโควดิ-19 จ านวน 120 ชดุ  
2.2 ส่งเสรมิและสนบัสนุนบรกิารพระสงฆน์กับวชใหเ้ขา้ถงึการดูแลสุขภาพ/ การรบัวคัซนีป้องกนัโควดิ-19 
  ( ซนิโนแวค/ แอสตรา้ฯ/ ซโินฟารม์ ) 
2.3. ออกคดักรองโควดิ-19 ตามจุดต่างๆทีม่กีารรวมกลุ่ม (เวลาประกอบพธิบีูชาขอบพระคุณ/ ประชมุ ฯลฯ)  
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3.) จดุเน้นท่ีจะท าในปีหน้า 
3.1. จดัท าแผนการออกเยีย่มหมู่บา้น/ชมุชน ภายในเขตอคัรสงัฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง 
3.2. จดัท าโครงการพระสงฆ ์นกับวช สามเณรและเณร ีสุขภาพดหี่างไกลโรค 
3.3. ร่วมกนัศกึษาธรรมนูญใหม่ส าหรบัผูท้ างานดา้นสุขภาพเพือ่ความเขา้ใจและกา้วเดนิไปพรอ้มกนั 
 3.4.  ร่วมกนัศกึษาแนวทาง Synod ของพระศาสนจกัรเพื่อการกา้วเดนิไปดว้ยกนักบัพระศาสนจกัร  

                               ชมรมเวชบคุคลอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ    
 
 
3   
 1.) ผลการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกบัแผนปฏิบติังานเวชบุคคลประจ าปี ค.ศ.2021/2564 
    1.1   จดัประชมุวชิาการออนไลน์ เพือ่ส่งเสรมิการรวมตวัของนกัศกึษาสายสขุภาพ 

1.2   เผยแพรส่าสน์วนัผูป่้วยสากลแก่ผูป่้วย และเวชบุคคลในสงักดั 
1.3   ออกหน่วยแพทย-์พยาบาล สรา้งศนูยพ์กัพงิผูต้ดิเชือ้โควดิ-19  
1.4   ส่งสมาชกิเขา้อบรม LAUDATO SI’  เดนิเกบ็ขยะ ท าความสะอาดทีส่าธารณะ 
1.5   รณรงค ์“มหาพรต งดเหลา้ งดบุหรี”่ เป็นพลกีรรม 

2.)  กิจกรรมท่ีชมรมเวชบุคคลฯระดบัสงัฆมณฑล ช่วยพระศาสนจกัรและสงัคมท่ีสงักดั 
       อนัเนื่องมาจากปัญหาโควดิ-19 มอีะไรบา้งทีไ่ดช้ว่ยเหลอืบรรเทาวกิฤตของประเทศ  เชน่ การใหค้ าแนะน า/  
 ปรกึษาปัญหา ใหค้วามชว่ยเหลอื และ การเยีย่มบา้นใหป้ลอดภยั ฯลฯ  

2.1   ใหค้ าแนะน า และใหค้วามชว่ยเหลอืแก่ผูต้อ้งการฉีดวคัซนี 
2.2   ใหค้ าปรกึษา ใหค้วามรูเ้รือ่งโรค รวมถงึวธิปีฏบิตัติวัแก่ผูป่้วยโควดิ-19 และญาต ิ 

 2.3   มูลนิธเิซนตห์ลุยส ์จดัเตรยีมถุงยงัชพี / มอบชดุถุงยงัชพีใหก้บัผูป้ระสบภยัอทุกภยั ในพืน้ทีต่่างๆ 
  -  พืน้ทีว่ดัมารยีส์มภพ บา้นแดน จ.อยุธยา จ านวน 150        

 -  พืน้ทีว่ดัพระครสิตประจกัษ ์(วดัเกาะใหญ่) จ.อยุธยา จ านวน 250 ชดุ       
 -  พืน้ทีว่ดันกับุญเทเรซา หน้าโคก จ.อยุธยา จ านวน 50 ชดุ   

 -  พืน้ทีว่ดัพระนามกรเยซู อ.พรหมบุร ีจ.สงิหบ์รุ ี จ านวน 250 ชดุ   
 -  พืน้ทีว่ดัแมพ่ระประจกัษ์แห่งภูเขาคารแ์มล  จ.สุพรรณบุร ี 
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 2.4    จดัตัง้ Church Community Isolation โดย มสิซงัโรมนัคาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพ  
   โรงพยาบาลเซนตห์ลุยส ์และ โรงเรยีนยอแซฟอุปถมัภ์ ณ คา่ยลูกเสอื “บา้นสวนยอแซฟ” สามพราน จ.นครปฐม 
 2.5   กระทรวงวฒันธรรม ร่วมกบั ดร.สมศกัดิ ์- คุณหญงิปัทมา ลสีวสัดิต์ระกูล ร่วมมอบเครื่องมอืแพทย ์ 
 อุปกรณ์ทางการแพทย ์ใหแ้ก่โรงพยาบาลคามลิเลยีน เพือ่เป็นก าลงัใจแก่บุคลากรทางการแพทย ์ภายใต้
 โครงการ  “ปันน ้าใจ คนไทยไม่ทิง้กนั” เมือ่วนัที ่8 กรกฎาคม 2021 

3.)  จดุเน้นท่ีจะท าในปีหน้า 
  3.1   ส่งเสรมิใหส้มาชกิรุ่นใหม่เป็นผูน้ าในกจิกรรมต่างๆมากยิง่ขึน้ 
 3.2   ใชส้ือ่มากขึน้ เชน่ จดัประชมุออนไลน์โดยใชห้วัขอ้ทีเ่ป็นสถานการณ์ในชว่งเดอืนนัน้ 
  3.3   ใหส้มาชกิรู ้เขา้ใจ ไตร่ตรอง Synodality ในวงการแพทยแ์ละพระศาสนจกัร 

                                                        ชมรมเวชบคุคลสงัฆมณฑลนครสวรรค ์ 
  

                   1.)  ผลการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกบัแผนปฏิบติังานเวชบุคคลประจ าปี ค.ศ.2021/2564  
                 1.1  กจิกรรมบรกิารตรวจสขุภาพ ไมไ่ดอ้อกใหบ้รกิาร เนื่องจากนครสวรรค ์มกีารแพร่ระบาดโรคโควดิ-19  
 1.2  กจิกรรมชว่ยเหลอืผูทุ้พพลภาพ ผูป่้วยตดิเตยีง มอบทีน่อนลมแก่ผูป่้วยตดิเตยีง และรถเขน็ผูป่้วยแก่ผูทุ้พพลภาพ  
  ในเขตนครสวรรค/์ พจิติร 3 ราย  
 1.3   โครงการโรงเรยีนสรา้งสุขผูสู้งวยั เทศบาลนครนครสวรรค ์เป็นการต่อยอดจากโรงเรยีนสรา้งสขุผูสู้งวยั   
  อาสนวหิารนกับุญอนันา เทศบาลนครนครสวรรค ์ในรูปแบบโรงเรยีนสรา้งสขุผูสู้งวยั เทศบาลนครนครสวรรค ์ 
  เป็นรุ่นที ่5 เพือ่สรา้งเสรมิสขุภาพแก่ผูสู้งอายุ โดยจดัการเรยีนการสอนทกุวนัเสาร ์มผีูสู้งวยัเขา้ร่วมกจิกรรม 150 คน  
 1.4 โครงการออกก าลงักายดว้ยร าวงยอ้นยุคเพื่อสขุภาพ จดักจิกรรมออกก าลงักายดว้ยร าวงยอ้นยุค เพื่อสรา้งเสรมิสขุภา พ 
  แก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค ์ตอ่เนื่องเป็นปีที ่4 มปีระชาชนเขา้ร่วมออกก าลงักายเฉลีย่วนัละ 300 คน 
  จากสมาชกิ 600 คน ณ อุทยานสวรรค ์เทศบาลนครนครสวรรค ์       
 1.5 โครงการแบ่งปันความรกั ครัง้ที ่5 สูภ้ยัโควดิ  (ไม่ไดเ้ดนิทางไปท ากจิกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดโควดิแต่ส่ง                 
  เงนิบรจิาคไปใหพ้ืน้ทีด่ าเนินการเอง รวม  350,400 บาท)  
 1.  จดักจิกรรมชว่ยเหลอืบรรเทาทุกข ์มอบเครือ่งอุปโภคบรโิภคแก่กลุม่ชาตพินัธุ ์ จ านวน 7 หมู่บา้น                                  
     จ านวน 500 ครวัเรอืน และกจิกรรมสง่เสรมิการศกึษา มอบทุนการศกึษา จ านวน 100 ทุน ณ โรงเรยีนศลีรว ี 
     อ.เชยีงดาว เชยีงใหม่            
 2. มอบทุนการศกึษาแก่นกัเรยีนทีข่าดแคลนทนุทรพัย ์ณ ศนูยค์าทอลกิเชยีงของ อ.เชยีงของ จ. เชยีงราย  
 3. ส่งมอบหน้ากากอนามยั แก่ชาวบา้นทีไ่ดร้บัผลกระทบจากโควดิ ณ อาสนวหิารนกับุญอนันา จ. นครสวรรค ์แก่ 
     ชาวบา้นทีไ่ดร้บัผลกระทบจากโควดิ ณ อ.ท่าตะโก จ. นครสวรรค ์/ เกาะบุโหลน จ.สตูล / ศนูยค์าทอลกิเชยีงของ 
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 1.6   โครงการแบ่งปันความรกั ครัง้ที ่6 ชว่ยเหลอืเร่งด่วนผูป้ระสบอุทกภยั ร่วมกบั สโมสรไลออนสป์ากน ้าโพ  
      นครสวรรค ์และกลุ่มจติอาสาพฒันาชนบท LOVE  IN GRACE โครงการแบ่งปันความรกัครัง้ที ่6 ชว่ยเหลอื     
        เร่งด่วนผูป้ระสบอุทกภยับรรเทาความเดอืดรอ้นของชาวบา้นและครอบครวั  ผูป้ระสบอุทกภยัจากสถานการณ์  
     พายุดเีปรสชนั “เตีย้นหมู่” น ้าป่าท าลายขา้วของทรพัยส์นิ ชมุชนนกับุญฟรงัซสีตเ์ซเวยีร ์อ.อุม้ผาง จ.ตาก โดย                 
     ส่งมอบเงนิผา่น บาทหลวงศริชิาญ เอยีงผาสขุ อุปสงัฆราชสงัฆมณฑลนครสวรรค ์ให ้คุณพอ่เรย ์ผูร้บัผดิชอบ 
     ชมุชนอุม้ผาง ไปด าเนินการ  รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 120,000.- บาท  

1.7   กจิกรรมทีช่มรมเวชบคคุลฯระดบัสงัฆมณฑล ชว่ยพระศาสนจกัรและสงัคม ในสงักดัสงัฆมณฑลนครสวรรค ์                          
  อนัเนื่องมาจากปัญหาโควดิ 19 โดยใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัวธิกีารป้องกนัโควดิ ทางสือ่ออนไลน์ ประสานเจา้หน้าที ่               
  ศนูยโ์ควดิ สปร.โรงพยาบาลเทศบาลนครนครสวรรค ์ในกรณมีผีูต้ดิเชือ้โควดิ ในชมุชนอาสนวหิารนกับุญอนันา   
  นครสวรรค ์  

             

2.)  จดุเน้นท่ีจะท าในปีหน้า 
   ชว่ยเหลอืผูไ้ดร้บัผลกระทบจากภยัภบิตัแิละการแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19  
 

3.)  บทเรียนในการด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรม 
 1.  พืน้ทีค่วามรบัผดิชอบกวา้งถงึ 13 จงัหวดั การเดนิทางไมส่ะดวก ท าใหไ้ม่สามารถร่วมท ากจิกรรมได ้ แกไ้ขโดยใช ้             
   การประสานทางโทรศพัทใ์นการท างาน และขอความร่วมมอืจากบุคคลจติอาสาและองคก์รบ าเพญ็ประโยชน์เพื่อสงัคม  
       2.  ท าตามน ้าพระทยัและใชป้รชีาญาณทีพ่ระองคม์อบให ้ท างานเพือ่สงัคมตามก าลงัความสามารถ 
 3. การสรา้งพนัธมติรเป็นสิง่ทีม่คีุณค่า ในการชว่ยเหลอืผูร้อคอยโอกาส 
 4. การด าเนินการโรงเรยีนสรา้งสุขผูสู้งวยัและการออกก าลงักายดว้ยร าวงยอ้นยุค  นอกจากจะชว่ยสรา้งเสรมิสุขภาพแก่
      ผูสู้งอายุและบุคคลทุกเพศทุกวยัแลว้ยงัเป็นแหล่งรวมธารน ้าใจในการแบ่งปันแก่ผูไ้ดร้บัผลกระทบต่างๆไดเ้ป็นอย่างดี 
 5.  การเขา้ร่วมเป็นสมาชกิขององคก์ารการกุศล เชน่ สโมสรไลออนส ์มสี่วนชว่ยในการท ากจิกรรมเพือ่สงัคม สอดคลอ้งกบั

     ภารกจิรกัและรบัใชข้องพระศาสนจกัร 

ต่อจากหน้า..17 
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                            มูลนิธิมาริสทเ์อเชีย ระนอง สงัฆมณฑลสุราษฎรธ์านี   
                                 
 

1.) ผลการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกบัแผนปฏิบติังานเวชบุคคลประจ าปี ค.ศ.2021/2564                               
   มูลนิธิมาริสทเ์อเชีย ใหก้ารพฒันาคุณภาพชวีติผูต้ดิเชือ้เอชไอวใีนกลุ่มแรงงานขา้มชาต ิเพือ่ใหไ้ดร้บัสทิธิใ์นการเขา้ 

ถงึกระบวนการรกัษาในโรงพยาบาลรฐัอย่างต่อเนื่อง เชน่ ประสานงานกบัทางโรงพยาบาลระนองในการรบัเคสเขา้มาและ
ด าเนินงานเรื่องเอกสารใหถ้กูตอ้งเพื่อท าบตัรสขุภาพและรบัยาตา้นในโรงพยาบาลรฐั การฝึกฝนใหแ้กนน าผูต้ดิเชือ้ไดเ้ขา้
ร่วมกจิกรรมตา่งๆ ทีจ่ดัขึน้โดยหน่วยงานอื่น เชน่ การใหค้ าปรกึษาในกลุม่ผูป่้วยดว้ยกนัและการวางแผนครอบครวัในกลุม่          
ผูต้ดิเชือ้ การใหค้วามรูใ้นชมุชนแรงงานขา้มชาตเิกีย่วกบั HIV/AIDS เพื่อป้องกนัการแพร่เชือ้ในกลุม่แรงงาน และเป็น         
การสนบัสนุนใหผู้ท้ีต่ดิเชือ้กลา้ทีจ่ะออกมาจากภายใตก้รอบทีบ่งัตวัเองอยู่ เชน่ กลา้ทีจ่ะรกัษาอาการตอ่เนื่องในโรงพยาบาล 
โดยม ีมูลนิธมิารสิทเ์อเชยี เป็นผูป้ระสานงานให ้การออกพืน้ทีต่รวจเยีย่มคนไขใ้นชมุชนเป็นการตดิตามอาการคนไข ้               
และใหก้ารชว่ยเหลอืคนไขก้ลุ่มนี้ในดา้นสุขภาพอนามยั รวมถงึการแจกจ่ายถุงยงัชพีในทุก ๆ เดอืน เพื่อแบ่งเบาภาระให ้                                          
คนไขท้ีม่รีายไดน้้อยและกลุ่มทีไ่ม่สามารถท างานไดเ้นื่องจากอาการป่วย 

2.)  กิจกรรมท่ีมูลนิธิมาริสทเ์อเชีย ช่วยพระศาสนจกัรและสงัคมท่ีสงักดั 
อนัเนื่องมาปัญหาโควดิ-19  มอีะไรบา้งทีไ่ดช้ว่ยเหลอืบรรเทาวกิฤตของประเทศ  เชน่ การใหค้ าแนะน า/ ปรกึษาปัญหา  
ใหค้วามชว่ยเหลอื และ การเยีย่มบา้นใหป้ลอดภยั ฯลฯ        
      โดยทาง มูลนิธิมาริสทเ์อเชีย ไดอ้อกพืน้ทีใ่หค้ าปรกึษา รบัฟังจากคนไขท้ีป่ระสบปัญหาในชว่งโรคระบาดหนกั              
เป็นการบรรเทาความวติกกงัวลใหค้นไข ้รวมถงึการแจกจา่ยอุปกรณ์ป้องกนัโรค เชน่ เจลลา้งมอื แอลกอฮอล ์                     
หน้ากากอนามยั และใหค้วามรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการป้องกนัโรค Covid-19 ในชมุชน โดยทางเจา้หน้าทีไ่ดเ้คร่งครดัต่อ 
มาตรการป้องกนัโรคตดิต่อ Covid-19 ทีท่างสาธารณสุขไดป้ระกาศไว ้ด าเนินงานดา้นการรบัยาตา้นแทนคนไข ้ที่ 
โรงพยาบาลระนอง และแจกจ่ายใหต้ามวนันดัคนไขแ้ละใหค้วามรูเ้กีย่วกบัยาตา้นตามค าแนะน าของแพทยแ์ละเภสชักร  
เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระใหป้ระเทศชาตแิละบา้นเมอืง 

3.)   ข้อเสนอแนะ โดยทางมูลนิธมิารสิทเ์อเชยี อยากเรยีนเชญิใหท้่านและทมีงานไดล้งมาเยีย่มทางศนูยร์ะนอง ภาคใต ้  
 อยากใหท้างหน่วยงานทีม่คีวามรูค้วามสามารถในดา้นการพยาบาลคนไข ้รวมถงึการใชค้ าศพัทเ์ฉพาะทางการแพทย ์                       
 และการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ใหค้วามรู ้เวริค์ชอ็ปทางออนไลน์ เพือ่เป็นการพฒันาการท างานของเจา้หน้าทีมู่ลนธิมิารสิท์ 
      เอเชยี ... 

ต่อจากหน้า..18 
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                                 ชมรมเวชบคุคลสงัฆมณฑลราชบรีุ  
  

  1.)  ผลการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกบัแผนปฏิบติังานเวชบุคคลประจ าปี ค.ศ.2021/2564  

     1.1  ร่วมออกหน่วยแพทยเ์คลือ่นทีฯ่ในชมุชนทีม่คีวามตอ้งการ                                                                             
1.2  ประชมุคณะกรรมการฯ ระดบัชาตแิละสงัฆมณฑลฯ ทัง้ระบบออนไลน์ และแบบปกติ                       
1.3 ท ากจิกรรมกบับรรดาเยาวชนทีม่คีวามสนใจในงานของชมรมเวชบุคคลฯ เชน่ จติอาสาในการออกหน่วยบรกิาร                
 ดา้นสขุภาพฯ  

 1.4  ใหค้วามรูด้า้นสขุภาพกบัชมุชน และหน่วยงานต่าง ๆ ของทางสงัฆมณฑลฯ    

2.)  กิจกรรมท่ีชมรมเวชบุคคลฯระดบัสงัฆมณฑล ช่วยพระศาสนจกัรและสงัคมท่ีสงักดั                       
 2.1 ออกหน่วยบรกิารดา้นสขุภาพเพือ่คดักรองโรคไวรสัโคโรนา 2019 ในโอกาสประชมุ และการฉลองต่าง ๆ ของ  
   หน่วยงานของสงัฆมณฑลฯ พรอ้มทัง้ใหค้ าปรกึษากบัหน่วยงาน และวดัของสงัฆมณฑลฯ เกีย่วกบัการดูแลสขุภาพ  
    และการปฏบิตัตินในชว่งของการระบาดฯ                         
 2.2  สมาชกิในเวลาชว่ง Lock down เพื่อเพิม่เตมิความรูด้า้นความเชือ่ และพฒันาศกัยภาพในการใหก้ารชว่ยเหลอืผูอ้ ื่น   
    เชน่ รบัการอบรมออนไลน์เกีย่วกบัความรูท้างพระคมัภรี ์และรบัการอบรมส าหรบัการเป็นผูใ้หค้ าปรกึษาฯ เป็นตน้ 
 2.3  ออกเยีย่มชมุชน และน าของไปร่วมบรจิาคใหก้บับุคคลทีต่อ้งกกัตวัเนื่องจากการระบาดฯ                   
 2.4  เป็นจติอาสาฉีดวคัซนีโควดิ-19 ใหก้บัประชาชนตามหน่วยงานทีร่ฐัจดัให ้และตามบา้นพกัอาศยัใหก้บับรรดา    
  ผูสู้งอายุ             
 2.5  อยู่บา้นเพือ่ลดการแพร่กระจายและรบัเชือ้ฯ และสวดภาวนาเพื่อผูอ้ ื่น 

3.) จดุเน้นท่ีจะท าในปีหน้า                     
 3.1  การพฒันาการประชาสมัพนัธง์านของชมรมฯ ในรูปแบบต่าง ๆ ใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัสงัคมปัจจุบนั          
 3.2  พยายามเชือ้เชญิบุคคลทีม่นี ้าใจดมีาร่วมงานกบัทางชมรมฯ ทัง้บคุคลทัว่ไปและเยาวชน            
 3.3  สนบัสนุน ส่งเสรมิ ความรู ้และพฒันาความสามารถของสมาชกิใหส้ามารถอทุศิตนรบัใชผู้อ้ ื่นไดด้ยีิง่ ๆ ขึน้   

4.) บทเรียนในการด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรม        
 4.1  การระบาดของโรคฯ ท าใหแ้ผนงานบางอย่างทีว่างไวถู้กยกเลกิไป แต่ส าหรบับุคคลทีม่คีวามตอ้งการทีจ่ะให้ 
  ความชว่ยเหลอืสงัคม และบุคคลอื่นๆ กจ็ะพยายามหาหนทางวธิกีารต่างๆ เพื่ออุทศิตนในการรบัใชเ้พื่อนพีน้่องได้
 4.2  หน่วยงานฯ ไม่สามารถด าเนินงานไดโ้ดยล าพงั ตอ้งอาศยั และร่วมมอืซึ่งกนัและกนักบัหน่วยงานอื่น ๆ  
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18 ตลุาคม ฉลองนักบญุลกูา ผูนิ้พนธ์พระวรสาร  

        นักบุญลูกาผูน้ิพนธพ์ระวรสาร เป็นผูร้่วมงานใกลช้ดิของนกับุญเปาโลและผูเ้ขยีนหนงัสอืกจิการอคัรสาวก ทีเ่ล่าถงึ 
การประกาศขา่วดขีองบรรดาอคัรสาวกในระยะเริม่แรก โดยเฉพาะของนกับุญเปโตรและเปาโล ลูกาเป็นคนทีม่คีวามรูสู้ง 
เนื่องจากมอีาชพีเป็นนายแพทย ์และมคีวามสามารถหลายอย่างเชน่ การวาดภาพ ทีม่ชี ือ่เสยีงคอืภาพวาดแม่พระ ปัจจุบนั            

เกบ็รกัษาไวท้ีม่หาวหิารแม่พระ (Santa Maria Maggire) ทีก่รุงโรม ลูกาจงึไดช้ือ่เป็น 
องคอ์ุปถมัภ์ของ นายแพทย ์ศลิปิน และจติกร                             
 ลูกาเป็นชาวกรกีโดยก าเนิด เกดิทีเ่มอืงอนัทโิอก (กจ 11:19-21) ประเทศซเีรยี      
ในครอบครวัคนต่างศาสนา ภายหลงัไดก้ลบัใจเป็นครสิตชน เป็นศษิยข์องอคัรสาวก และ 
กลายเป็นเพื่อนร่วมงานคนส าคญัของนกับุญเปาโลในการประกาศขา่วด ี(กจ 16:10)                      
ไดร้่วมเดนิทางไปกบัเปาโล ในการเดนิทางไปแพร่ธรรมครัง้ทีส่าม (กจ 20:5-21:16) ในการ 
ไปเยีย่มกลุ่มครสิตชน ทีโ่ตรอสั มเิลทสั เอเฟซสั ไทระ และเชซาเรยี อกีทัง้ไดอ้ยู่กบัเปาโล 
ในการเดนิทางทีย่ากล าบาก ตอนถูกส่งตวัไปกรุงโรมในฐานะนกัโทษ  และตอ้งเผชญิกบั 
เรอืแตกทีม่อลตา้ (กจ 27:1-28:14)                                                 
 ลูกาไดช้ว่ยงานของเปาโลทีก่รุงโรม ซึง่เปาโลไดเ้ขยีนจดหมายถงึฟิเลโมนวา่ลกูา             

เป็นเพื่อนร่วมงานของทา่นคนหนึ่ง (ฟม 24) และในค าทกัทายและค าอวยพรในจดหมายเขยีนถงึชาวโคโลส ี(คส 4:14) ใน 
หว้งเวลาทีเ่ปาโลถูกคมุขงัครัง้ทีส่อง ทีก่รงุโรม ลูกาไดอ้ยูก่บัท่านและน่าจะเป็นเพือ่นร่วมงานคนเดยีวทีเ่หลอือยู่ หลงัจาก 
การพลชีพีเป็นมรณสกัขขีองเปาโล ลูกาเป่ียมไปดว้ยพระจติเจา้และไดอุ้ทศิตนรบัใชอ้งคพ์ระเจา้โดยไม่แต่งงาน และเชือ่กนัวา่ 
ไดพ้ลชีพีเป็นมรณสกัข ีในวยั 84 ปี ทีโ่บเอโอเทยี (Boeotia) มวีนัฉลองตรงกบัวนัที ่18 ตุลาคม 
 ลูกาไดช้ือ่วา่เป็นผูน้พินธพ์ระวรสารเพราะไดเ้ขยีนพระวรสารฉบบัทีส่าม ระหวา่ง ค.ศ. 70—80 ใกลก้บัเมอืงอาเคอา 
(Achea) ใกลก้รุงเอเธนส ์ประเทศกรซี ลกูาแตกต่างจากผูน้ิพนธพ์ระวรสารทา่นอืน่ เนื่องจากท่านไม่ใชช่าวยวิ แต่เป็น 
ชาวอนัตโิอก ทีก่ลบัใจ เป็นคนชัน้สงูทีม่กีารศกึษาเนื่องจากเป็นนายแพทย ์และเขยีนพระวรสารท่ามกลางวฒันธรรมกรกี 
ท่านไดร้บัรูเ้รื่องราวของพระเยซูเจา้จากเปโตร และประสบการณ์งานอภบิาลจากเปาโล 
 เคลเมนต์แห่งอเลก็ซานเดรีย (Clement of Alexandria: 150-215 A.D.) แตรต์ูเลียน (Tertulian: 160-240 A.D.)  
และออริเจน (Origen: 186-254 A.D.) กล่าววา่ลูกาไม่ไดเ้หน็ภารกจิของพระเยซูเจา้ดว้ยตาตนเอง แต่ท่านใส่ใจมากในการ 
คน้หาขอ้เทจ็จรงิจากบรรดาอคัรสาวกและผูท้ีไ่ดเ้หน็องคพ์ระเจา้ บางธรรมประเพณถีอืวา่ลูกาเขยีนพระวรสาร ในหว้งเวลา 
ทีไ่ปเยีย่มกลุ่มครสิตชนทีก่รซี ค.ศ. 65 หรอืหลงัมรณกรรมของเปาโล จากนัน้ไม่นานไดเ้ขยีนหนงัสอืกจิการอคัรสาวก                     
ซึ่งเป็นภาคต่อของพระวรสาร         
 จากงานเขยีนทัง้สองไดแ้สดงใหเ้หน็วา่  ลูกาเป็นคนทีม่กีารศกึษาสูง โดยเฉพาะพระวรสารของลูกามลีกัษณะเด่นที ่            
การใชค้ าและเรยีบเรยีงอยา่งประณตี ถ่ายทอดเรื่องราวและค าสอนของพระเยซูเจา้ในรายละเอยีดมากทีส่ดุ โดยรวบรวม  
เนื้อหาอย่างระมดัระวงัจากแหล่งขอ้มูล ทีเ่หน็เหตุการณ์ดว้ยตาตนเอง เพื่อคน้หาความจรงิทีเ่กดิขึน้ในปาเลสไตน์ 
สมยัพระเยซูเจา้ โดยมจีุดประสงคส์ าคญั 5 ประการ :                          



          

       ประการแรก ต้องการเน้นไปท่ีค าสอนของพระเยซูเจ้า 
เพื่อแสดงใหเ้หน็วา่ พระองคเ์ป็น “ความรอดของมนุษยชาติ”                                                               
(Salvation of mankind) การรบัเอากายของพระองคเ์ป็นศนูยก์ลาง                            
ของประวตัศิาสตรโ์ลก โดยชีใ้หเ้หน็วา่ พระเยซูเจา้เป็นบุคคลส าคญัของโลก โดยไดล้ าดบัวงศว์าน 
ของพระเยซูเจา้ยอ้นไปจนถงึอาดมั บรรพบุรุษของมนุษยชาต ิ(ลก 3:23-38) นัน่คอื 
ตัง้แต่สรา้งโลก เพื่อบอกใหท้ราบวา่ การเสดจ็มาของพระเยซูเจา้ เป็นเหตุการณ์ส าคญัของโลก    

 ประการทีส่อง ต้องการบนัทึกเรื่องราวในช่วงท่ียงัทรงพระเยาวข์องพระเยซูเจ้า (ลก 2:21-51) ซึ่งไม่มพีระวรสาร 
เล่มใดบนัทกึไว ้เพื่อย ้าวา่การบงัเกดิมาของพระองคม์ใิชน่ าสนัตมิาใหช้าวยวิเท่านัน้ แต่ส าหรบัมนุษยชาต ิดงับทเพลงที ่
ทูตสวรรคข์บัรอ้ง “สนัติจงมีแก่มนุษยท่ี์พระองคโ์ปรดปราน” (ลก 2:14) และบทเพลงทีส่เิมโอนกล่าว “เพราะนัยน์ตาของ 
ข้าพเจ้า ได้เหน็องคพ์ระผูช่้วยให้รอดพ้น ผู้ซ่ึงพระองคไ์ด้จดัเตรียมไว้ส าหรบันานาประชาชาติ”  (ลก 2:30-31) 

 ประการทีส่าม ต้องการเน้นให้เหน็ว่าพระเยซูเจ้าเสดจ็มาเพ่ือช่วยเหลือคนยากจน  คนทีถู่กกดขีข่ม่เหง และ 
คนทีไ่ม่ไดร้บัความเป็นธรรมในสงัคม โดยการเสนอภาพความรกัทีพ่ระเยซูเจา้มตี่อคนบาป (ลก 15) ทรงใหอ้ภยัคนบาป     
(ลก 7:36-50 ; 15:11-32 ; 19:1-10) ทรงเมตตาคนยากจนและประณามคนมัง่มแีละเอาเปรยีบผูอ้ื่น (ลก 1:51-53; 6:20-26; 
12:13-21) ลูกาไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึพระเมตตาของพระเจา้ โดยเฉพาะต่อหญงิคนบาป (ลก 7:37-38)  และคนเกบ็ภาษ ี              
(ลก 19:1-10)             
 ประการทีสี่ ่ ต้องการให้ความส าคญักบัผูห้ญิง ซึ่งสมยันัน้ถูกมองขา้มและไมม่บีทบาทในสงัคม โดยเน้น                
บทบาทของแม่พระ การแจง้ขา่วของทูตสวรรค ์การเสดจ็เยีย่มนางเอลซีาเบธ็ (ลก 1:26-56) และการประสูตขิองพระเยซูเจา้ 
(ลก 2:1-20) นอกนัน้ ลูกายงัไดบ้นัทกึเรื่องราวของหญงิม่าย (ลก 7:11-17; 21:14) และบทบาทของผูห้ญงิผูต้ดิตาม 
พระเยซูเจา้ (ลก 8:1-3) และในหมู่สาวก (ลก 24:10)  

 ประการทีห้่า ต้องการให้ผูอ่้านทราบว่าข่าวดีของพระเยซูเจ้าเป็นสากล (ลก 4:43) มาถงึคนทุกชาต ิ                
ไม่ใชเ่ฉพาะชาตใิดชาตหินึ่ง (ลก 6:17) โดยเน้นวา่ พระเยซูเจ้าเป็นผูช่้วยมนุษยท์ุกคน เนื้อหาส่วนใหญ่จงึแสดงออก 
ถงึความรูส้กึ ส่วนลกึของหวัใจมนุษย ์เพื่อชีใ้หเ้หน็ถงึความรกัและพระเมตตาของพระเจ้า ดงัปรากฏในค าอุปมา 
เรื่องชาวสะมาเรยีผูใ้จด ี(ลก 10:25-37) ซึ่งเป็นบทสรุปค าสอนในภาคปฏบิตัขิองพระเยซูเจา้ 
 ดงันัน้ พระวรสารของนักบุญลูกาจึงมีความหมายส าหรบัมนุษยชาติ  ซึ่งลูกาไดแ้สดงพระองคเ์ป็นความรอด             
และแสงสวา่งส าหรบันานาชาต ิโดยอา้งประกาศกอสิยาหม์ากกวา่ทีม่ทัธวิและมาระโก อา้ง “แล้วมนุษยท์ุกคนจะเหน็              
ความรอดพ้นจากพระเจ้า” (ลก 3:6)  อกีทัง้ไดย้ ้าค าแนะน าสุดทา้ยของพระเยซูเจา้ แก่บรรดาอคัรสาวก                       

“จะต้องประกาศในพระนามของพระองค ์ให้นานาชาติกลบัใจเพ่ือรบัอภยับาป” (ลก 24:47) 
 นักบุญลูกาไดแ้สดงใหเ้ราเหน็วา่ ศิษยข์องพระเยซูเจ้าต้องพร้อมแบกกางเขนของตนติดตามพระองคท์ุกวนั            
ในการเป็นเครื่องมือแห่งความรกัและความเมตตาของพระองคใ์นการประกาศข่าวดี  และท่านไดเ้ป็นพยานถงึขา่วด ี
นี้ดว้ยชวีติของทา่น เราแต่ละคนถูกส่งออกไปประกาศขา่วดนีี้เชน่เดยีวกนั  ใหเ้ราวงิวอนทา่นนกับุญลูกา เพื่อให้เราสามารถ 
เป็นเครื่องหมายแห่งความรกัและพระเมตตาของพระเจ้าในชีวิตประจ าวนั เป็นตน้กบัเพื่อนพีน้่องทีอ่ยู่รอบขา้ง  
        

    ถอดความโดย คณุพ่อวิชา  หิรญัญการ  

                                                                                    จากหนงัสอื Saint Companions For Each Day  

                                                                                    เขยีนโดย A.J.M. Mausolfe และ  J.K. Mausolfe 

ข้อมูล  https://dondaniele.blogspot.com/2017/02/blog-post_22.html 
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กิจกรรมเวชบคุคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย 

             แผนกสุขภาพอนามยั ในกรรมาธกิารฝ่ายสงัคม สภาพระสงัฆราชคาทอลกิแห่งประเทศไทย                                            
คณุพ่อไพรชั ศรีประเสริฐ ผูอ้ านวยการแผนกสุขภาพอนามยั เรยีนเชญิ Msgr. วิษณุ ธญัญอนันต์            เ                                      
รองเลขาธกิาร สภาพระสงัฆราชคาทอลกิฯ ซึ่งเป็นผูม้สี่วนส าคญัในการประสานและจดัเตรยีม                                              
กระบวน Synodality ไดม้าบรรยายหวัขอ้เรื่อง “ความเขา้ใจเรื่อง                               
การท าซนีอด ( Synod ) ของพระศาสนจกัร” เพื่อใหส้มาชกิ                            
เครอืขา่ยแผนกสขุภาพอนามยั ไดเ้ขา้ใจการท า Synod วา่                         
คอือะไร เป็นมาอยา่งไร และพวกเขาสามารถมสี่วนร่วมไดอ้ย่างไร                                                                          
หลกัการกา้วเดนิไปดว้ยกนั กระบวนการ ฯลฯ                                                             
 หวัขอ้หลกัในการบรรยายใหก้บัชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯ และ                     
สมาชกิเครอืขา่ยแผนกสุขภาพอนามยั องคก์ร/หน่วยงานในสงักดัสภาพระสงัฆราชฯ และครสิตชนคาทอลกิทีส่นใจ ในหวัขอ้ 
“การกา้วเดนิไปดว้ยกนัในชวีติ และ พนัธกจิของพระศาสนจกัร” (SYNODALITY IN THE LIFE AND MISSION OF 

THE CHURCH)  เมื่อวนัเสารท์ี ่18 กนัยายน 2021  เวลา 09.00 – 12.00 น  ( ZOOM ทางออนไลน์) .. 

ออกเย่ียมผูอ้พยพ ผู้ล้ีภยั Asylum Seeker  

   ชมรมเวชบคุคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมกบั  
CAMILLIAN DISASTER  SERVICE  INTERNATIONAL                                                                                         

(CADIS) โดยไดร้บัการสนบัสนุนงบประมาณโครงการ                                       
จากการประสานงานของ CARITAS THAILAND                                                           

(คารติสัไทยแลนด)์ จดัหน่วยแพทย ์พยาบาล อาสาสมคัร                                                                                                                                          
ชาวปากสีถาน เพื่อใหบ้รกิารชว่ยเหลอืแรงงานอพยพ                                                            
ผูล้ีภ้ยั Asylum seeker  เดก็ สตร ีและผูย้ากไร ้จาก                                                                                       
สถานการณ์โควดิ-19 ในเขตชมุชนต่างๆ ใหไ้ดร้บั                                              

การปรกึษา ค าแนะน าในการดูแลเอาใจใสด่า้นสุขภาพและ                                                                                                              
รบัยาสามญัประจ าบา้น เพื่อใชใ้นการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้                                                              
สามารถดูแลสขุภาพ และสขุภาวะส่วนตวัไดใ้นระดบัหนึ่ง                                                                                                                
มากกวา่ 20 ครัง้/เดอืน (เดอืนกนัยายน - ตุลาคม 2021) 

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย   ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย   ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย   
จดักจิกรรมเสวนาเพื่อเพิม่พลงับวก       

“ประสบการณ์และแง่คิด จากเดก็หนุ่ม 
ท่ีคนในครอบครวัติดเช้ือ COVID-19 พร้อมกนั 10 คน" 

โดย นายรุจภิาส บุญยง วทิยากร 

เมื่อวนัเสารท์ี ่25 กนัยายน 2021 

นายศคิรนิทร ์โกสลัลว์ฒันา ผูด้ าเนินรายงาน 

ลงทะเบยีนออนไลน์ผา่น Zoom / Facebook live   
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คาทอลิกช่วยเหลือผู้ประสบอทุกภยั อ.บา้นแป้ง จ.สิงหบ์รีุ 
อ.เสนา  จ.พระนครศรีอยธุยา “พระศาสนจกัรก้าวเดินไปด้วยกนั” 

        “คาทอลิกไทย” ภายใตก้ารน าโดย  Caritas Thailand                                                                                    

 “กรรมาธิการ ฝ่ายสงัคมในสภาประมุขบาทหลวงโรมนัคาทอลิกแห่งประเทศไทย”   โดยการน าของ                             
คณุพ่อไพรชั ศรีประเสริฐ  เลขาธกิารฝ่ายสงัคม Caritas Thailand  พรอ้มดว้ย สหพนัธอ์ธกิารเจา้คณะนกับวชใน                    
ประเทศไทย น าโดย คณุพ่อพิชาญ ใจเสรี ประธานสหพนัธฯ์ พรอ้มดว้ยตวัแทนคณะนกับวชต่างๆทัง้หญงิและชาย ไดแ้ก่            
 1. คณะภคนิีพระหฤทยัของพระเยซูเจา้แห่งกรงุเทพฯ   2. คณะธดิาแม่พระองคอ์ุปถมัภ์แห่งประเทศไทย                                
3. คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย  4. คณะซาเลเซยีนแหง่ประเทศไทย  5. คณะธรรมทูตไทย 6. สถาบนัธดิาพระราชนิมีาเรยี     
7. คณะคามลิเลยีนแห่งประเทศไทย  8. คณะพระวจนาตถข์องพระเจา้   ตลอดจนเจา้หน้าทีจ่ากหน่วยงานของพระศาสนจกัร 
ซึ่งไดแ้ก ่เจา้หน้าทีค่ารติสัไทยแลนด ์มูลนธิโิคเออร ์และ โคเออรอ์าสา ฝ่ายสงัคมอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ สือ่มวลชนคาทอลกิ 
แห่งประเทศไทย สือ่มวลชนอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ และตวัแทนคณะครูจากโรงเรยีนพระหฤทยันนทบุรี                                                                 
วนัพฤหสับดีท่ี 14 สิงหาคม 2021  ตวัแทนหน่วยงานคาทอลกิ ไปมอบถุงยงัชพีใหก้บัผูป้ระสบอุทกภยั จงัหวดัสงิหบ์ุร ีณ 

วดัพระแม่มารอีามารดาครสิตชน (วดัน้อยสงิหบ์ุร)ี น าโดย คณุแม่อรญัญา กิจบุญช ูรองประธาน 
สหพนัธอ์ธกิารเจา้คณะฯ คณุพ่อวิรชั อมรพฒันา   คณุพ่อวราวฒิุ  สารพนัธุ์                     
สงัฆานุกร สมชาย ช่อจนัทร ์คณะพระมหาไถ่  ร่วมดว้ย  
ซิสเตอรเ์ชลียง เวชยนัต์   ซิสเตอรช์วาลา เวชยนัต์  
ซิสเตอรโ์นรา ระดมกิจ   ซิสเตอรร์ าพึง วิจิตรวงศ ์ 
ซิสเตอรนิ์ภาพนัธ ์ แสงประดบั  ซิสเตอรว์าสนา พะโกล                                   

ซิสเตอรร์ชันี ตระกลูเงก็  คณะพระหฤทยัฯ  ไดจ้ดัถุงยงัชพี ไปมอบใหก้บัผูป้ระสบอุทกภยั 
จ านวน 150 ชดุ น ้าดืม่ 150  ชดุ ขา้วเหนียวหมูทอด 150 ชดุ เครื่องดืม่บทีาเกน 150 ขวด                                             
ถุงด า 150 ชดุ มอบใหช้าวบา้นในชมุชน 2 ชมุชนในเขตวดัน้อยสงิหบ์ุร ีซึ่งมทีัง้ครสิตชนและพุทธศาสนกิชนทีป่ระสบอุทกภยั..  
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       ทมีงานไดร้บัการตอ้นรบัจาก คณุพ่อประเสริฐ หินฝนทอง เจา้อาวาสวดัพระนามกรเยซู  บา้นแป้ง และ 
วดัพระแม่มารอีามารดาครสิตชน  คณุวิรตัน์ - คณุทองพนู สกลุอ่อน คณุประสิทธ์ิ ห่วงสวสัด์ิ และครอบครวั รวมทัง้ 
สตับุรุษของวดั ใหก้ารตอ้นรบัและบรกิารทมีงาน  ชาวบา้นพายเรอืมารบัถุงยงัชพีและอาหาร น ้าดื่ม ในบรเิวณวดัน้อยสงิหบ์ุรี 
หลงัจากนัน้ทมีงานไดม้อบถุงยงัชพีและสิง่ต่างๆอกีจ านวน 50 ชดุแก่ คุณพอ่เจา้อาวาสวดัพระนามกรเยซู เพื่อน าไปมอบ 
เพิม่เตมิใหแ้ก่ชาวบา้น ชมุชนวดัต่อไป ... 

 

     วนัศกุรท่ี์ 15  สิงหาคม 2021                     
 น าถุงยงัชพี จ านวน 1,300 ชดุ ขา้วเหนียวหมทูอด 1,300  ชดุ น ้าดืม่ 1,300  ชดุ ถุงด า 1,300 ชดุ นมบทีาเกน้ 1,300 ขวด 
นมกล่องจ านวน 3,500 กล่อง เพื่อมอบใหก้บัประชาชนทัว่ไปทีป่ระสบอุทกภยัในพืน้ที ่อ าเภอเสนา จ.พระนครศรอียุธยา โดยม ี
นายภทัรชยั หาญวิศิษฎ์ ปลดัอาวโุส รกัษาราชการแทนนายอ าเภอเสนา พรอ้มดว้ย ปลดัอ าเภอเสนา ผูแ้ทนเทศบาลเมอืงเสนา 
ผูแ้ทนเทศบาลเจา้เจด็ ก านนั ผูใ้หญ่บา้นใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
ถุงยงัชพีและสิง่ของดงักล่าว ไดจ้ดัสง่มอบไปยงัผูป้ระสบอุทกภยัในเขตต าบลบา้นโพธิ ์
ต าบลรางจระเข ้ต าบลเจา้เจด็ ต าบลเจา้เสดจ็ ต าบลบา้นแถว ต าบลเสนา..   
 คณะฯทีเ่ดนิทางมาครัง้นี้ ไดม้โีอกาสออกเยีย่มเยยีน ใหก้ าลงัใจ และส่งมอบถุงยงัชพี                                       
บางส่วนใหก้บัพีน้่องทางเรอื บรเิวณหน้าวดัมารยีส์มภพ บา้นแพน และ ทางบก 
ในบรเิวณวดันกับุญยวงบปัตสิตา เจา้เจด็ .  

    กิจการแห่งรกัและแบ่งปัน ครัง้นี้ ไดร้บัการสนบัสนุน จาก Caritas Thailand 

สหพนัธอ์ธกิารเจา้คณะนกับวชในประเทศไทย  กลุ่ม EVERGREEN                   
คณุพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร และ สตับุรุษวดัเซนตจ์อหน์ มูลนธิโิคเออร-์โคเออรอ์าสา 
เจา้หน้าทีจ่ากหน่วยงานของสภาพระสงัฆราช บรษิทับทีาเกน้ บรรดาผูม้จีติศรทัธา อกีหลายๆท่านทีไ่ม่ประสงคอ์อกนาม 
รวมถงึกลุ่มบุคคลต่างๆทีอ่ยู่เบือ้งหลงัแห่งความส าเรจ็ในการจดัเตรยีมถุงยงัชพี เป็นพเิศษ..     
 คณะภคินีพระหฤทยัของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ทีเ่ป็นก าลงัส าคญัในการตดิตอ่ประสานงานจดัเตรยีมและเอือ้เฟ้ือ              
สถานที ่และใหบ้คุลากรในการจดัเตรยีมทุกอยา่งในครัง้นี้ ..... 

 ขอพระเจา้โปรดใหป้ระชาชนชาวไทย สามารถด าเนินชวีติไดอ้ยา่งปกตสิขุ และ สามารถประกอบอาชพีการงานอย่างดตี่อไป 
ขอพระเจา้อวยพร และคุม้ครองพีน้่องทุกทา่นตลอดไป ....  

  

ต่อจากหน้า..24 

        “คาทอลิกไทย” ภายใตก้ารน าโดย  Caritas Thailand                                                                                    

 “กรรมาธิการ ฝ่ายสงัคมในสภาประมุขบาทหลวงโรมนัคาทอลิกแห่งประเทศไทย”   โดยการน าของ                             
คณุพ่อไพรชั ศรีประเสริฐ  เลขาธกิารฝ่ายสงัคม Caritas Thailand  พรอ้มดว้ย สหพนัธอ์ธกิารเจา้คณะนกับวชใน                    
ประเทศไทย น าโดย คณุพ่อพิชาญ ใจเสรี ประธานสหพนัธฯ์ พรอ้มดว้ยตวัแทนคณะนกับวชต่างๆทัง้หญงิและชาย ไดแ้ก่            
 1. คณะภคนิีพระหฤทยัของพระเยซูเจา้แห่งกรงุเทพฯ   2. คณะธดิาแม่พระองคอ์ุปถมัภ์แห่งประเทศไทย                                
3. คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย  4. คณะซาเลเซยีนแหง่ประเทศไทย  5. คณะธรรมทูตไทย 6. สถาบนัธดิาพระราชนิมีาเรยี     
7. คณะคามลิเลยีนแห่งประเทศไทย  8. คณะพระวจนาตถข์องพระเจา้   ตลอดจนเจา้หน้าทีจ่ากหน่วยงานของพระศาสนจกัร 
ซึ่งไดแ้ก ่เจา้หน้าทีค่ารติสัไทยแลนด ์มูลนธิโิคเออร ์และ โคเออรอ์าสา ฝ่ายสงัคมอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ สือ่มวลชนคาทอลกิ 
แห่งประเทศไทย สือ่มวลชนอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ และตวัแทนคณะครูจากโรงเรยีนพระหฤทยันนทบุรี                                                                 
วนัพฤหสับดีท่ี 14 สิงหาคม 2021  ตวัแทนหน่วยงานคาทอลกิ ไปมอบถุงยงัชพีใหก้บัผูป้ระสบอุทกภยั จงัหวดัสงิหบ์ุร ีณ 

วดัพระแม่มารอีามารดาครสิตชน (วดัน้อยสงิหบ์ุร)ี น าโดย คณุแม่อรญัญา กิจบุญช ูรองประธาน 
สหพนัธอ์ธกิารเจา้คณะฯ คณุพ่อวิรชั อมรพฒันา   คณุพ่อวราวฒิุ  สารพนัธุ์                     
สงัฆานุกร สมชาย ช่อจนัทร ์คณะพระมหาไถ่  ร่วมดว้ย  
ซิสเตอรเ์ชลียง เวชยนัต์   ซิสเตอรช์วาลา เวชยนัต์  
ซิสเตอรโ์นรา ระดมกิจ   ซิสเตอรร์ าพึง วิจิตรวงศ ์ 
ซิสเตอรนิ์ภาพนัธ ์ แสงประดบั  ซิสเตอรว์าสนา พะโกล                                   

ซิสเตอรร์ชันี ตระกลูเงก็  คณะพระหฤทยัฯ  ไดจ้ดัถุงยงัชพี ไปมอบใหก้บัผูป้ระสบอุทกภยั 
จ านวน 150 ชดุ น ้าดืม่ 150  ชดุ ขา้วเหนียวหมูทอด 150 ชดุ เครื่องดืม่บทีาเกน 150 ขวด                                             
ถุงด า 150 ชดุ มอบใหช้าวบา้นในชมุชน 2 ชมุชนในเขตวดัน้อยสงิหบ์ุร ีซึ่งมทีัง้ครสิตชนและพุทธศาสนกิชนทีป่ระสบอุทกภยั..  
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มลูนิธิแบง่ปันชีวิต ( Shareing for Life Foundation ) 

          มูลนิธิแบ่งปันชีวิต ของคณะนักบวชคามิลเลียน  จดัการประชมุสามญัของมูลนิธ ิSharing for Life                                                    
เมื่อวนัที ่11 ตุลาคม 2021 ณ บา้นผูสู้งอายุราชสมีา จ.นครราชสมีา                                                                         
           มูลนิธแิบ่งปันชวีติ เป็นหนึ่งในองคก์รการกุศลของคณะนกับวชคามลิเลยีนประเทศไทย มวีตัถุประสงคเ์พื่อดูแล          
และบรกิาร โดยเฉพาะแก่ผูย้ากไรแ้ละผูพ้กิาร รวมทัง้ส่งเสรมิและสนบัสนุนองคก์รการกุศลอื่นๆ ในการชว่ยเหลอืผูพ้กิาร   
   ทีป่ระชมุฯ ร่วมวางแผน 3 - 4 ปี ของมูลนิธแิบ่งปันชวีติ สรุปกจิกรรมหลกัคอื การเยีย่มชมุชน Home care                                    

มผีูร้บัผดิชอบ 8 แห่ง ท างานใหม้รีะบบ จดัการบญัช ีการเงนิเรยีบรอ้ย เป้าหมาย คอื สามารถน าใบเสรจ็ลดหย่อนภาษไีด ้
เป็นองคก์รสาธารณประโยชน์และทีส่ าคญั ยัง่ยนื คณุพ่อไพรชั ศรีประเสริฐ เจา้คณะนกับวชคามลิเลยีน บอกพวกเราวา่  
“มูลนิธิเป็นเพียงแต่เครื่องมือของพระ ท่ีช่วยให้เราประกาศข่าวดี”                       
   ทีป่ระชมุร่วมแสดงความยนิด ีกบั คณุพ่อเกรียงไกร สขุจิต ประธานมูลนิธคินใหม่อยา่งเป็นทางการ ดว้ยวสิยัทศัน์ 
และแผนการการด าเนินของคุณพ่อ เพื่อใหมู้ลนธิพิฒันาไปในทศิทางการด าเนนิการทีเ่หมาะสม เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์
และสรา้งประโยชน์ทีด่ทีีสุ่ดใหแ้ก่สงัคม ..           
   โอกาสมาจดัประชมุทีบ่า้นผูสู้งอายุราชสมีา ในชว่งบ่าย.. คณุพ่อจีโอวานนี คอนตาริน  คณุพ่อสมัพนัธ ์วาปีโส                      
คณุกาญจนา นพแก้ว  และคณะกรรมการฯไดม้าเยีย่มเยยีนชมุชนในโครงการ Home-care มลูนิธแิบ่งปันชวีติ นครราชสมีา  
โดยจดัมอบถุงยงัชพี / ดูแลสุขภาพอนามยัคุณตา คุณยาย และเดก็ ๆ ในชมุชนฯ ..                                                    
    .. รกัผู้อ่ืนเหมือนรกัตนเอง ..  
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  เสียงจากโพนสงู “แก่อย่างมีคณุค่า ชราด้วยพระพร” 
 “ชมุชนคาทอลกิบา้นโพนสูง อ.บา้นดุง จ.อดุรธานี เป็นชมุชนเก่าแกก่วา่ 128 ปีมาแลว้ มปีระชากรมากกวา่ 3,000 คน 
จงึมผีูสู้งอายุจ านวนมากทีถ่กูทิง้ใหโ้ดดเดีย่ว ไม่มผีูดู้แล จงึเป็นตน้ก าเนิดของงานจติอาสาคารติสัวดั ซึ่งเป็นผูสู้งอายุ 
รวมตวักนัชว่ยคุณพ่อเจา้อาวาส คณุพ่อหลุยส ์ม.อาบีเรส พระสงฆธ์รรมทูตชาวสเปนไปดูแลบุคคลชายขอบ ซึ่งตอ้งการ 
ความชว่ยเหลอืในหลายดา้น” คณุอนัตนเนตตา วราภรณ์ ภกูงทอง ผูป้ระสานงานชมรมผูส้งูอายุสงัฆมณฑลอุดรธานี 
เกริน่น าภูมหิลงัของชมุชน และเล่าใหฟั้งวา่          
 คุณพ่อและผูสู้งอายุจติอาสาคารติสัวดั ท างานอภบิาลดว้ยใจ รบัใชทุ้กคนดว้ยรกั ท่านไดพ้ดูกบักลุ่มจติอาสาวา่              
“ลูกของพระทกุคนมศีกัดิศ์รเีท่าเทยีมกนั เราตอ้งชว่ยเหลอืดูแลพวกเขา ใหม้อีาหาร และทีอ่ยูอ่าศยัทีเ่หมาะสม 
 จากแสงเทยีนเพยีงไม่กีเ่ลม่ ทีส่อ่งสวา่ง จนกลายเป็นดวงไฟใหญ่  ท าใหห้ลายๆคนมใีจรอ้นรนสนใจสมคัรเขา้มา 
ร่วมจติตารมณ์              
 ในปี พ.ศ 2553 คุณพ่อหลุยส ์ม.อาบเีรส จงึไดต้ัง้เป็นกลุ่มผูสู้งอายุ วดัพระวสิุทธวิงศ ์โพนสูง และเริม่มกีจิกรรม 
เพื่ออภบิาลผูสู้งอายุตัง้แต่นัน้เป็นตน้มา แต่ยงัไม่มรีะเบยีบและวางกฎเกณฑอ์ะไร มผีูสู้งอายุมาเขา้ร่วมกจิกรรมครัง้ละ   
190 - 200 คน โดยคุณพ่อจะอ่านพระคมัภรี ์เทศน์ใหข้อ้คดิ แบ่งปันประสบการณ์ เล่นเกมสส์นุกสนาน และรบัประทาน 
อาหารกลางวนัร่วมกนั ก่อนแยกยา้ยกลบับา้น          
 ต่อมาในปี 2557 ไดป้ระสานงานกบัเจา้หน้าทีโ่รงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต าบลโพนสูงเหนือ เขา้มาชว่ยด าเนนิ 
กจิกรรมเพื่อเสรมิสรา้งศกัยภาพผูสู้งอายุแบบองคร์วม ใหค้รบถว้นในมติกิารด าเนินชวีติในสงัคมปัจจุบนั มกีารจดัการ 
บรหิารองคก์ร มวีตัถุประสงค ์เป้าหมาย การจดัท ากฎระเบยีบ และไดเ้ขา้เป็นเครอืขา่ยสภาผูสู้งอายุประเทศไทยใน                        
พระราชปูถมัภ์สมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี ประจ าจงัหวงัอุดรธานี รบัรองเป็นองคก์รเครอืขา่ยสาขา 
สภาผูสู้งอายุประเทศไทย จงัหวดัอุดรธานี          
 นี้เป็นประวตัคิวามเป็นมาโดยสงัเขปของชมรมผูสู้งอายุสงัฆมณฑลอุดรธานี และโรงเรยีนผูสู้งอายุสงัฆมณฑลอุดรธานี 
ณ วดัพระวสิุทธวิงศ ์บา้นโพนสูง ภายใตว้สิยัทศัน์ “จงใหก้ าลงัใจกนัและกนั ดงัทีท่่านกระท าอยู่แลว้” (1 ธส 5:11)  

 

ชมรมผู้สงูอายคุาทอลิกสงัฆมณฑลอดุรธานี 
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          มูลนิธิแบ่งปันชีวิต ของคณะนักบวชคามิลเลียน  จดัการประชมุสามญัของมูลนิธ ิSharing for Life                                                    
เมื่อวนัที ่11 ตุลาคม 2021 ณ บา้นผูสู้งอายุราชสมีา จ.นครราชสมีา                                                                         
           มูลนิธแิบ่งปันชวีติ เป็นหนึ่งในองคก์รการกุศลของคณะนกับวชคามลิเลยีนประเทศไทย มวีตัถุประสงคเ์พื่อดูแล          
และบรกิาร โดยเฉพาะแก่ผูย้ากไรแ้ละผูพ้กิาร รวมทัง้ส่งเสรมิและสนบัสนุนองคก์รการกุศลอื่นๆ ในการชว่ยเหลอืผูพ้กิาร   
   ทีป่ระชมุฯ ร่วมวางแผน 3 - 4 ปี ของมูลนิธแิบ่งปันชวีติ สรุปกจิกรรมหลกัคอื การเยีย่มชมุชน Home care                                    

มผีูร้บัผดิชอบ 8 แห่ง ท างานใหม้รีะบบ จดัการบญัช ีการเงนิเรยีบรอ้ย เป้าหมาย คอื สามารถน าใบเสรจ็ลดหย่อนภาษไีด ้
เป็นองคก์รสาธารณประโยชน์และทีส่ าคญั ยัง่ยนื คณุพ่อไพรชั ศรีประเสริฐ เจา้คณะนกับวชคามลิเลยีน บอกพวกเราวา่  
“มูลนิธิเป็นเพียงแต่เครื่องมือของพระ ท่ีช่วยให้เราประกาศข่าวดี”                       
   ทีป่ระชมุร่วมแสดงความยนิด ีกบั คณุพ่อเกรียงไกร สขุจิต ประธานมูลนิธคินใหม่อยา่งเป็นทางการ ดว้ยวสิยัทศัน์ 
และแผนการการด าเนินของคุณพ่อ เพื่อใหมู้ลนธิพิฒันาไปในทศิทางการด าเนนิการทีเ่หมาะสม เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์
และสรา้งประโยชน์ทีด่ทีีสุ่ดใหแ้ก่สงัคม ..           
   โอกาสมาจดัประชมุทีบ่า้นผูสู้งอายุราชสมีา ในชว่งบ่าย.. คณุพ่อจีโอวานนี คอนตาริน  คณุพ่อสมัพนัธ ์วาปีโส                      
คณุกาญจนา นพแก้ว  และคณะกรรมการฯไดม้าเยีย่มเยยีนชมุชนในโครงการ Home-care มลูนิธแิบ่งปันชวีติ นครราชสมีา  
โดยจดัมอบถุงยงัชพี / ดูแลสุขภาพอนามยัคุณตา คุณยาย และเดก็ ๆ ในชมุชนฯ ..                                                    
    .. รกัผู้อ่ืนเหมือนรกัตนเอง ..  
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 ปัจจุบนัม ีนางมารีอามกัดาเลนา เซียนศรี บุญทรพัย ์ เป็นประธานชมรมผูสู้งอายุสงัฆมณฑลอุดรธาน ี                                   
คณุพ่อเปาโล เปรม คณุโดน เป็นจติตาอภบิาลแผนกงานผูสู้งอายุสงัฆมณฑล ภายใตก้ารอภบิาลและสนบัสนุนส่งเสรมิของ 
บิชอปยอแซฟ ลือชยั ธาตุวิสยั ประมุขสงัฆมณฑลอุดรธาน ี   
 ชมรมและโรงเรยีนผูสู้งอายุบา้นโพนสูง ไดจ้ดัท ากจิกรรมโครงการสบืสานภูมปัิญญา เพื่อรกัษาวถิชีวีติ เศรษฐกจิพอเพยีง  
ดว้ยการบอกเล่าความเป็นมาตัง้แต่อดตีสู่ปัจจุบนั  ใหก้บันกัเรยีน เยาวชนในชมุชนทกุปี เพือ่ถา่ยทอดและส่งต่อความเชือ่ 
วถิชีวีติครสิตชนวฒันธรรมประเพณ ีใหก้บับรรดายุวชนไดส้บืสานธ ารงรกัษาและพฒันาอย่างต่อเนื่อง ไมสู่ญหายไปกบั 
กาลเวลาและการเปลีย่นแปลง                                                                           
 รวมถงึการลดชอ่งวา่งระหวา่งวยัและส่งเสรมิการเสวนาเพื่อการรบัฟังและเสรมิสรา้งความเขา้ใจซึ่งกนัและกนั เป็นการ                   
เปิดประตูใจการเขา้มสี่วนร่วมในกจิกรรมพระศาสนาจกัรของเดก็และเยาวชนดว้ย     
 การด าเนินชวีติเป็นแบบอย่างคาทอลกิทีด่ขีองผูสู้งอายุ ดว้ยการปฏบิตัศิาสนากจิดว้ยความเชือ่ตามบทบาทฐานะอาชพี 
ของตนเอง การมคีวามพรอ้มเสยีสละในการชว่ยชมุชน การแบ่งปันเพื่อชว่ยผูอ้ืน่ การแสดงถงึความรกัความเป็นหนึ่งเดยีวกนั 
ของกลุม่ของชมุชน การไปเยีย่มเยยีน ร่วมสวดภาวนา หนุนเสรมิก าลงัใจกนัและกนั ในแต่ละเหตุการณ์ทีต่อ้งการอย่างสม ่าเสมอ 
กลายเป็นสญัลกัษณ์  การรบัรูก้ารเรยีนรูท้ีส่ าคญัของบรรดาเดก็เยาวชนและผูพ้บเหน็   
 เป็นตน้วา่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ทีเ่รยีกรอ้งใหเ้รายิง่รกัและร่วมมอืกนัในการดูแล แบ่งปัน 
ชว่ยเหลอืซึ่งกนัและกนั ดว้ยค าภาวนา ดว้ยการเยีย่มเยยีน การมอบสิง่ของเครื่องใชอุ้ปโภคบรโิภคแก่ผูป่้วยผูท้ีย่ากล าบาก  
 สงัคมผูสู้งอายุมากดว้ยประสบการณ์ชวีติและทรงคุณค่า เพราะผา่นรอ้นผา่นหนาวมาอยา่งโชกโชน การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
อยู่ดว้ยกนัในโรงเรยีนผูสู้งวยั จงึส่งผลดตี่อการเปิดใจรบัความรูร้่วมสมยั การเขา้ใจการเปลีย่นแปลง และสามารถปรบัตวัปรบัใจ              
อยู่ในสงัคมร่วมสมยัอยา่งมคีุณค่ามคีวามสุข ไม่เป็นปัญหาและภาระกบัลูกหลานและสงัคม 
 ชมรมและโรงเรยีนผูสู้งอายุสงัฆมณฑลอดุรธานี บา้นโพนสูง จงึเป็นเสมอืนครอบครวัใหญ่ บอ่เกดิกระแสเรยีกของผูสู้งอาย ุ
ใหเ้ป็น “ ศษิยพ์ระครสิตท์ีเ่จรญิชวีติเป็นขา่วด ีและท าหน้าทีเ่ป็นคนงานในสวนองุน่ของพระเจา้ ตามขอ้เรยีกรอ้งของศลีลา้งบาป 
อย่างแทจ้รงิ” นอกเหนอืเป็นแหล่งเรยีนรูด้า้นเศรษฐกจิ สงัคม และนวตักรรมทีร่่วมกนัสรา้งสรรคข์ึน้จากภูมปัิญญา  
 ชวีติขา่วดขีองผูส้งูวยัทีน่ี่จงึเป็นไปตามค าขวญัทีว่า่ ”แก่อย่างมคีุณคา่ ชราดว้ยพระพร”    
 มคีวามสุขกาย สุขใจ สุขภาพดถีว้นหน้า ไม่เครยีด ยิม้แยม้ ปลอ่ยวางได ้มคีวามรูใ้นการดูแลตวัเองตามสภาพ                                    
มเีพื่อนทีช่ว่ยแบ่งเบาและสามารถถ่ายทอดไปยงัเพื่อนสมาชกิ ผูท้ีป่่วยตดิบา้นตดิเตยีง เชญิชวนกนัมาร่วมพธิบีูชาขอบพระคุณ 
อ่านพระคมัภรี ์สวดภาวนาส่วนตวั และร่วมกนัภาวนาเพื่อทกุคน ทัง้ผูท้ีย่งัมชีวีติและผูล้่วงลบัไปแลว้    
 การมชีวีติ การเป็นอยูอ่ย่างพอเพยีง การรณรงคท์ุกบา้นผูสู้งอายุปลูกผกัทานเอง จะไดป้ลอดสารเคม ีซึ่งเป็นผลดมีาก 
เพราะบางบา้นมเียอะไดแ้บ่งปันเพื่อนพีน้่อง มกีารแลกเปลีย่นผกัเป็นความยัง่ยนืทางอาหารของชมุชน และเป็นแบบอย่าง 
ใหลู้กหลาน             
 สิง่เหล่านี้ เป็นพระพรและการดลใจของพระจติเจา้ เป็นองคค์วามรูท้ีไ่ดร้บัจากเครอืขา่ยและการพฒันาตนเอง และ                    
องคก์รผูส้งูวยั เป็นตน้  คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผูสู้งอายุระดบัชาต ิ โรงพยาบาลสมเดจ็พยุพราช บา้นดุง 
โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต าบลโพนสงูเหนอื องคก์ารบรหิารส่วนต าบลโพนสูง การศกึษาตามอธัยาศยัอ าเภอบา้นดุง และ 
การศกึษาตามอธัยาศยัต าบลโพนสงู            
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                ท าใหช้มุชนและลูกหลานยอมรบั เอาใจใส่และชืน่ชมในผลงานต่างๆ ของ 
ผูสู้งอายุและชมรมทีไ่ดร้บั พรอ้มทีจ่ะสนบัสนุนงานของผูสู้งอายุมากขึน้ 

  ทีผ่า่นมาชมรมและโรงเรยีนผูสู้งอายุสงัฆมณฑลอุดรธาน ีณ วดัพระวสิุทธวิงศ ์
บา้นโพนสูง เคยไดร้บัโล่รางวลั     
 ชมรมผูสู้งอายุระดบัดเีด่น ปี 2557 จาก ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุดรธานี 
และโล่เชดิชเูกยีรต ิเป็นชมรมผูสู้งอายคุุณภาพ จาก ศนูยอ์นามยั 6 ขอนแก่น 
ชมรมผูสู้งอายุตวัอยา่งดเีดน่ ปี 2558 จากสภาพระสงัฆราชคาทอลกิแห่งประเทศไทย 
และหน่วยงานเอกชนดเีด่นระดบัจงัหวดั ปี 2560 จากส านกังานการศกึษานอกระบบ 
และการศกึษาตามอธัยาศยัอุดรธานี  ท าใหม้หีน่วยงานปกครองทอ้งถิน่ 5 ต าบล                                                   
3 เทศบาล ใหค้วามสนใจมาศกึษาดูงานโรงเรยีนผูสู้งอายุวดัพระวสิุทธวิงศ ์                   
บา้นโพนสูง .... 

     ชมรมผูสู้งอายุคาทอลกิสงัฆมณฑลจนัทบุร ี น าโดย คณุพ่ออภิชิต ชินวงศ ์ ผูอ้ านวยการศนูยส์งัคมพฒันา 
พรอ้มดว้ยคณะกรรมการกลุม่ผูสู้งอายุสงัฆมณฑลจนัทบุร ีจดัประชมุคณะกรรมการฯ  เมือ่ วนัจนัทรท์ี ่25 ตุลาคม 2021                  
ณ หอ้งประชมุศนูยส์งัคมพฒันา สงัฆมณฑลจนัทบุร ีต.คลองหนิปนู  อ.วงัน ้าเยน็ จ.สระแกว้ เพื่อ..                                                    
1)  รบัทราบผลการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ 2020 - 2021                                                                                      
2) พจิารณาการจดัประชมุ / สมัมนาและประชมุใหญ่ประจ าปี 2021                                                                                         
3) จดังานชมุนุมผูสู้งอายุระดบัชาต ิประจ าปี 2022/2565 โดย                
 สงัฆมณฑลจนัทบุร ีเป็นเจา้ภาพฯ  ทีป่ระชมุร่วมกนัพจิารณาและ  
 เหน็วา่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 และ   
 สงัฆมณฑลจนัทบุร ีส่วนใหญ่เป็นพืน้ทีสู่ง จะด าเนินการอยา่งไร?  4) พบปะพูดคยุ ก าหนดนโยบายการท างานของแผนกฯ  
 และน าเสนอ โครงการ 1. สนิน ้าใจอาสาสมคัร 2. งานชมุนุม 3. ฟ้ืนฟูจติใจ โดยจดัการสมัมนาของกรรมการกลุ่มผูสู้งอายุ 
 + หวัขอ้ สมาธภิาวนา / สขุภาพอนามยั / สื่อสารสงัคม  + ก าหนดจดัเดอืนกมุภาพนัธ ์2022 …> 

ชมรมผู้สงูอายคุาทอลิกสงัฆมณฑลจนัทบรีุ 



 

ชมรมผู้สงูอายคุาทอลิกอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ 

         ชมรมผูสู้งอายุอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ จดัประชมุคณะกรรมการผูสู้งอายุ 
อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ ทัง้ 6 เขต  เมือ่วนัที ่13 ตุลาคม 2021  น าโดย                              
คณุพ่อธนันชยั กิจสมคัร  จติตาภบิาลผูสู้งอายุฯ เพื่อพจิารณาและตดิตามกจิกรรมฯ :-                                               
1. ตดิตามผลการประชมุออนไลน์ ประธานผูสู้งอายุทัง้ 6 เขต                                                                                          
2. ตดิตามผลการประชมุออนไลน์ คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผูสู้งอายุ ครัง้ที ่3/2021       
3. ตดิตามการจดังานชมุนุมผูสู้งอายุ อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ ปี 2021                                    
4. การมอบใบพรพระสนัตปาปาฟรงัซสิฯและการมอบใบเชดิชเูกยีรตผิูสู้งอายุ 80 ปี                                                                         
5. ตดิตามการจดัสมัมนาคณะกรรมการผูสู้งอายุ อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ      
 ณ หาดหฤทยัชะอ า ในวนัที ่14 - 16 ตุลาคม 2021                                                                              
6. ตดิตามการเขา้ร่วมงานสมัมนาและประชมุใหญ่ ประจ าปี 2021                                        
 คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผูสู้งอายุ ในวนัที ่23 - 25 พฤศจกิายน 2021                                                                                                                       
7. ตดิตามการเขา้ร่วมงานชมุนุมผูสู้งอายุ ระดบัชาต ิณ สงัฆมณฑลจนัทบุร ีปี 2022                                                                 
8. ตดิตามโครงการจติอาสาออมเงนิวนัละบาทเพื่อชว่ยเหลอืงานผูสู้งอาย ุ 

  หนังสือธรรมนูญใหม่ส าหรบัผูท้ างานด้านการดแูลสขุภาพอนามยั                                 
New Charter for Health Care Worker  ดงักล่าว ไดต้พีมิพเ์สรจ็แลว้  โดยความรว่มมอื           
ระหว่าง คณะนักบวชคามลิเลยีน และ แผนกสุขภาพอนามยั ภายใต ้กรรมาธกิารฝ่ายสงัคม                       
สภาประมขุบาทหลวงโรมนัคาทอลกิแห่งประเทศไทย  มจี าหน่าย ณ แผนกสุขภาพอนามยั                

ในราคาเล่มละ 30 บาท สัง่ซื้อไดโ้ดยตรงทีแ่ผนกสุขภาพอนามยั Tel. 02 681 3900 ต่อ 1309                  
หรอื Tel. / Fax :  02 681 5857   Email : chc@cbct.net  .. 
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                ชมรมผูสู้งอายุสงัฆมณฑลราชบุร ีจดักจิกรรม "ห้องเรียนศิษยพ์ระคริสต์ ออนไลน์ ปี 2021" 
น าผูสู้งอายุศกึษาหลกัสูตร "ปีนักบุญโยเซฟ" เพื่อเพิม่พูนคุณธรรมความเชือ่ และชวีติจติ 

ดว้ยการภาวนา และแบ่งปันประสบการณ์ชวีติ ระหวา่ง วนัที ่19 สงิหาคม - 11 พฤศจกิายน 2021 ในรูปแบบการเรยีน                                                          
ออนไลน์ การศกึษาดว้ยตนเองและการท าพนัธกจิในครอบครวั  เนื่องจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19  ยงัไม่คลีค่ลาย ท าใหค้ณะกรรมการบรหิาร 
โรงเรยีนศษิยพ์ระครสิต ์ชมรมผูสู้งอายสุงัฆมณฑลราชบุร ีน าโดย ครเูชษฐ ชาวนาแก้ว 
ตดัสนิใจร่วมกนัจดักจิกรรมศกึษาหลกัสูตร "ปีนกับุญโยเซฟ " ออนไลน์ขึน้ โดยม ี
คณุพ่อวชัศิลป์ กฤษเจริญ จติตาธกิารคณะกรรมการเพือ่ฆราวาส สงัฆมณฑลราชบุร ี
(คฆร.) จดัท าคลปิวดีโีอสื่อการศกึษา คุณธรรมนกับุญโยเซฟ ประกอบหลกัสูตรรวม 8 เรื่อง ไดแ้ก่ 1 ) ปีนกับุญโยเซฟ                        
2) นกับุญโยเซฟในพระคมัภรี ์ 3) ของขวญัปีนกับุญโยเซฟ   4) บดิาผูเ้ป่ียมรกั                                                                   
5) บดิาผูน้บนอบ  6) บดิาผูก้ลา้หาญ และสรา้งสรรค ์ 7) บดิาผูท้ างาน และ                                                                
8) บดิาผูอ้ยู่เบือ้งหลงั  และไดเ้รยีนเชญิ คณุพ่อไพศาล ยอแซฟ เจา้อาวาส 
วดัแม่พระราชนิีแห่งสากลโลก กาญจนบุร ีมาเป็นวทิยากรน าการเรยีนรูใ้นหลกัสูตร 
ดงักล่าว โดยมกีารมอบหมายใหผู้สู้งวยัศษิยพ์ระครสิต ์ไดศ้กึษาคลปิมาล่วงหน้า 
ก่อนมาฟังสรุปสาระคุณธรรมส าคญั  และแนวทางการน าไปสูก่ารใชพ้ฒันาตนเองในการด าเนนิชวีติประจ าวนั,                  
การแบ่งปันไปสู่บุคคลในครอบครวัและบุคคลรอบขา้งต่อไป ซึ่งมผีูสู้งวยัเขา้ร่วมกจิกรรมหอ้งเรยีนออนไลน์ รวม 8 ครัง้ 
โดยเฉลีย่ครัง้ละ 15 คน..   นอกจากนี้ ยงัจดัใหม้กีจิศรทัธา "การภาวนาและแบ่งปัน" เพือ่ชวีติผูสู้งวยัร่วมกนัทกุครัง้ โดยม ี 

 ซิสเตอรนิ์ตวดา อ่อนเทศ ภคนิคีณะผูร้บัใชฯ้  ประจ าวดัอคัรเทวดามคีาแอล 
ดอนกระเบือ้ง เป็นผูน้ าภาวนาและแบ่งปันประสบการณ์ชวีติ ขอ้คดิจากการร าพงึไตร่ตรอง 
พระวาจา ซึง่เน้นความสอดคลอ้งกบั สถานการณ์ทางสงัคม และโอกาสส าคญัของ 
พระศาสนจกัร เชน่ วนัพทิกัษ์สิง่สรา้งฯลฯ รวมถงึการน าประเดน็เรื่องสขุภาพ สขุภาพจติ 
เชน่ อาหาร การออกก าลงักาย สนทนาแลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกนั ในกจิกรรมครัง้ที ่6 - 8                         

เพื่อประโยชน์ในการเสรมิสรา้งผูสู้งวยัแบบองคร์วมอกีดว้ย และทุกครัง้ การจดักจิกรรมออนไลน์ ไดร้บัเกยีรต ิจาก 
คณุพ่อประสิทธ์ิ รจิุรตัน์ จติตาธกิารชมรมผูส้งูอายุ เขา้ร่วมกจิกรรม ภาวนาและอวยพร 
ปิดกจิกรรมการเรยีนรูทุ้กครัง้ ท าใหผู้สู้งอายุมกี าลงัใจอย่างมาก                       

         ส าหรบักจิกรรม โรงเรยีนศษิยพ์ระครสิต ์ปี ค.ศ. 2021     
จะสิน้สุดลง ในวนัพฤหสับดทีี ่11 พฤศจกิายน 2021 นี้ โดยจะม ี
พธิบีูชาขอบพระคุณ ณ วดัอคัรเทวดามคีาแอล ดอนกระเบือ้ง 
ซึ่งเป็นโอกาสแรกทีผู่สู้งวยัศษิยพ์ระครสิตจ์ะไดม้าพบปะ 
เป็นหนึ่งเดยีวกนั เพื่อโมทนาคุณพระเป็นเจา้ และหลงัเสรจ็พธิ ี
จะเขา้ร่วมใหค้วามคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบับทบาทของ 
ผูสู้งอายุ ในการประกาศขา่วด ีและ สิง่ทีต่อ้งการใหว้ดั ชมรมฯ 
และสงัฆมณฑล ชว่ยส่งเสรมิ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรบัฟัง 
ประชากรของพระเจา้ในกลุ่มผูสู้งอายุ เพื่อน าขอ้มูลไปใชใ้น 
การประชมุสมชัชา สงัฆมณฑลราชบุร ี... 

ชมรมผู้สงูอายคุาทอลิกสงัฆมณฑลราชบรีุ 

ต่อหน้า..32 
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               2.)   เมื่อวนัท่ี 24 ตุลาคม 2021  ประธานผูสู้งอายุ ร่วมพธิเีปิดสมชัชาสงัฆมณฑลราชบุร ีค.ศ.2021 
ทีว่ดัอาสนวหิารแม่พระบงัเกดิ บางนกแขวก สมุทรสงคราม สงัฆมณฑลราชบุร ีไดจ้ดัใหม้พีธิบีูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาส 
เปิดประชมุสมชัชาพระสงัฆราชสมยัที ่16 และวนัแพร่ธรรมสาก และวนัฆราวาส สงัฆมณฑลราชบุร ี
 โดยม ีพระสงัฆราชยอหน์ บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสงัฆมณฑลราชบุร ีและประธาน 
สมชัชาสงัฆมณฑลฯ เป็นประธานในพธิ ีมสีมาชกิสมชัชาทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ ประกอบดว้ย พระสงฆ ์
นกับวช และฆราวาส จ านวน 56 ท่านเขา้ร่วมพธิ ีโดยพธิเีป็นไปอย่างสง่า..                                                       

 หลงัเสรจ็สิน้พธิบีูชาขอบพระคุณ  คณะกรรมการสมชัชาสงัฆมณฑลราชบุร ี
ไดจ้ดัใหม้ ี "การรบัฟังความคิดเหน็ข้อเสนอแนะในการประกาศข่าวดี" ของ 
องคก์รฆราวาส และสงัฆมณฑลราชบุร ีรวมทัง้สิน้ 16 องคก์ร ส าหรบัในส่วนของ 
ชมรมผูสู้งอายุสงัฆมณฑลราชบุร ีครูเชษฐ ชาวนาแกว้ ไดเ้ป็นตวัแทนชมรมผูสู้งอาย ุ
เขา้ร่วมพธิ ีและน าเสนอความคดิเหน็ขอ้เสนอแนะขององคก์ร (ชมรมผูสู้งอายุสงัฆมณฑลราชบุร)ี ต่อหน้าประธานและ 
คณะกรรมการวชิาการสมชัชา ประกอบดว้ย พระสงัฆราชยอหน์ บอสโก ปัญญา กฤษเจรญิ คณุพ่อวชัศลิป์ กฤษเจรญิ 
คุณพ่ออภสิทิธิ ์กฤษเจรญิ และ คุณพ่อเสนอ ด าเนินสะดวก อุปสงัฆราช  ส่วนตวัแทนผูสู้งอายทุีช่มรม และ คุณพอ่จติตาธกิาร 
เหน็ชอบเสนอชือ่เป็นตวัแทนรบัการแต่งตัง้เป็นสมาชกิสมชัชาในครัง้นี้ไดแ้ก่ นางศรอีมัพร จนัทรว์จิติกุล รองประธานชมรม 
และในโอกาสเดยีวกนันี้ ครูเชษฐ ชาวนาแกว้ ประธานชมรมผูสู้งอาย ุพรอ้มดว้ย นายเกษม ศรพีุก นางมาล ีศรพึุก และ 
นางศริมิาส พฤหสันนัท ์กรรมการชมรมผูสู้งอายุ ยงัไดร้บัการแต่งตัง้เป็นทีป่รกึษาประธาน และคณะกรรมการเพื่อฆราวาส 
สงัฆมณฑลราชบุร ี(คฆร.) และมาร่วมในพธิแีต่งตัง้รวมทัง้พธิเีปิดสมชัชา อย่างพรอ้มเพรยีงเป็นหนึ่งเดยีวกนัอกีดว้ย ..>  

     3.) จดัประชมุออนไลน์ขบัเคล่ือนงานชมรมเพื่อผูสู้งอายุ คณะกรรมการบรหิารชมรมผูสู้งอายุสงัฆมณฑลราชบุร ี   
น าโดย คณุพ่อประสิทธ์ิ รจิุรตัน์ จติตาธกิาร  ครูเชษฐ ชาวนาแกว้ ประธานชมรมฯ 
ปรบัตวัในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 โดยจดัการประชมุออนไลน์ 
ลดการรวมกลุม่การพบปะทีเ่สีย่งตอ่การตดิเชือ้ เพื่อประชมุปรกึษาหารอืและ 
ขบัเคลื่อนกจิกรรมงานโครงการตามปฏทินิกจิกรรมประจ าปี 2021 ของชมรมผูสู้งอายุ 
สงัฆมณฑลราชบุร ีไม่ใหห้ยุดนิ่ง และเกดิประโยชน์แก่ผูสู้งวยั รวมถงึเป็นการใช ้

เทคโนโลยีข่องประทานทีพ่ระเจา้ทรงมอบใหเ้ป็นชอ่งทางในการเสรมิสรา้งความเป็นหนึ่งเดยีวกนัและเพื่อความดขีอง 
พระศาสนจกัรโดยรวม รวมจ านวน  3 ครัง้ ในรอบ 6 เดอืนทีผ่า่นมา .. 
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     3.) จดัประชมุออนไลน์ขบัเคล่ือนงานชมรมเพื่อผูสู้งอายุ คณะกรรมการบรหิารชมรมผูสู้งอายุสงัฆมณฑลราชบุร ี   
น าโดย คณุพ่อประสิทธ์ิ รจิุรตัน์ จติตาธกิาร  ครูเชษฐ ชาวนาแกว้ ประธานชมรมฯ 
ปรบัตวัในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 โดยจดัการประชมุออนไลน์ 
ลดการรวมกลุม่การพบปะทีเ่สีย่งตอ่การตดิเชือ้ เพื่อประชมุปรกึษาหารอืและ 
ขบัเคลื่อนกจิกรรมงานโครงการตามปฏทินิกจิกรรมประจ าปี 2021 ของชมรมผูสู้งอายุ 
สงัฆมณฑลราชบุร ีไม่ใหห้ยุดนิ่ง และเกดิประโยชน์แก่ผูสู้งวยั รวมถงึเป็นการใช ้

เทคโนโลยีข่องประทานทีพ่ระเจา้ทรงมอบใหเ้ป็นชอ่งทางในการเสรมิสรา้งความเป็นหนึ่งเดยีวกนัและเพื่อความดขีอง 
พระศาสนจกัรโดยรวม รวมจ านวน  3 ครัง้ ในรอบ 6 เดอืนทีผ่า่นมา .. 

โครงการผู้สงูอายเุชียงราย 

โครงการผู้สงูอายอุบุลราชธานี โครงการผู้สงูอายเุชียงใหม่ 

จดัฝึกอบรมในดา้นต่างๆแก่ผูเ้ชีย่วชาญและอาสาสมคัร     
ในทมีดูแล (ครัง้ที ่2) วนัที ่25 ตุลาคม พ.ศ.2021/2564                                                                                                                     

ณ สถานีอนามยัเฉลมิพระเกยีรต ิ                                                                               
60 พรรษา นวมนิทราชนิี บา้นโป่งสา อ าเภอปาย 

จงัหวดัแมฮ่่องสอน   



 

 ศนูยส์งัคมพฒันา สงัฆมณฑลนครราชสมีา 
จดัอบรมภายใตโ้ครงการเพื่อผูสู้งอายุ ใหก้บั 
แกนน าทมีอาสาสมคัรดูแลผูสู้งอายุ เมื่อวนัที ่14 ตุลาคม 2021 ในเรื่อง  
Activities of Daily Living (ADL) การใชอุ้ปกรณ์เครื่องมอื 
การปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ การดูแลผูสู้งอายุป่วยตดิเตยีง และการท า 
กายภาพบ าบดั พรอ้มศกึษาดูงาน โดยไดร้บัความอนุเคราะหส์ถานที ่.. 
และทมีวทิยากรจากบา้นผูสู้งอายุราชสมีา ..  

โครงการผู้สงูอายนุครราชสีมา โครงการผู้สงูอายสุรุาษฎรธ์านี 

คณุพ่อสดุใจ แสนพลอ่อน จติตาภบิาลเวชบุคคลฯ 
ออกเยีย่ม และใหก้ าลงัใจผูสู้งอายุ ผูป่้วย ในเขต 

หมู่บา้นจนัทรเ์พญ็ ต.จนัทรเ์พญ็. อ.เต่างอย จ.สกลนคร  
ร่วมกบั อาสาสมคัร จติอาสาเวชบุคคลฯ                    

เมื่อวนัที ่24 กนัยายน 2021                                          

โครงการผู้สงูอายทุ่าแร่-หนองแสง 

ประชาสมัพนัธ ์
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       คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ์ระยอง  น าโดย คณุพ่อวฒิุชยั บุญบรรลุ  ผูอ้ านวยการ                                                                                   
จดักจิกรรม “อบรมการดแูลผูป่้วยแบบประคบัประคอง”  เมื่อวนัที ่6 - 7 กนัยายน 2021                           
เป็นการอบรมเชงิปฏบิตักิารเรือ่งการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย รุ่นที ่1 ของคามลิเลยีนฯ                                                          
เป็นกจิกรรม กระบวนการอนัทรงคุณค่าและเตม็เป่ียมดว้ยคุณภาพอยา่งแทจ้รงิ ..      
 กจิกรรมทัง้สองวนันี้ไดน้ าพาผูเ้ขา้ร่วมทุกคนไดเ้ขา้ไปสมัผสั และมปีระสบการณ์ของ                                              
ชวีติภายในทีก่่อใหเ้กดิการเรยีนรูคุ้ณค่าและความหมายของชวีติ การสูญเสยี และความตาย              

อกีทัง้มทีกัษะและเครื่องมอือนัทรงพลงัและสรา้งสรรคท์ี ่                   
สามารถน าไปใชเ้พือ่ชว่ยเหลอื พฒันาคุณภาพชวีติทัง้                                          
ของตนเองและผูอ้ื่น ใหรู้จ้กัวางแผนการด ารงชวีติอย่างด ี                                       
และเตรยีมพรอ้มเผชญิหน้ากบัประสบการณ์แห่งการสูญเสยี                                                                       
และความตาย ทัง้ของตนเอง ผูอ้ ื่น และของบคุคลอนัเป็น                                    
ทีร่กัของเรา ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตอนัใกลห้รอืไกลโดยที ่                   

เราเองกม็อิาจจะล่วงรูไ้ด ้...  ขอขอบพระคุณทา่นวทิยาการกระบวนการทัง้สองและเพื่อนๆ สมาชกิคามลิเลยีนระยองทุกคน                   
ทีม่สี่วนร่วมในการสรา้งสงัคมแห่งการเรยีนรูแ้ละเตบิโตของชวีติในครัง้นี้ ..  

วนัอาทิตยท่ี์ 14 พฤศจิกายน 2021 ร าลึกถึงวนัแห่งผู้ยากจนสากลครัง้ท่ีห้า 
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