
1                                                               วิสัยัทนัน               
ประชากรของพระเจา้มสีุขภาพกายใจสมบูรณ์ 

     และร่วมเป็นหนึ่งเดยีวกนัฉนัพีน้่อง 
             เป่ียมดว้ยคุณธรรมในความรกัของพระเจา้     

    พนัธกิจ     
   ส่งเสรมิเวชบุคคล เครอืขา่ยผูสู้งอายุ เครอืขา่ยผูต้ดิเชือ้                
  ใหไ้ดร้บัการอภบิาล และอุทศิตนรบัใชป้วงชนดา้น        
  สุขภาพอนามยั โดยเน้นผูย้ากไรต้ามแบบอยา่งพระเยซูเจา้    

   พฤนจิกายน พฤนจิกายน พฤนจิกายน ---   ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม 202120212021   ( ฉ.( ฉ.( ฉ.666///2564 2564 2564 ) ) )    

สัมัมนาและประชมุใหญ่สัามญัประจ าปี ค.น.สัมัมนาและประชมุใหญ่สัามญัประจ าปี ค.น.สัมัมนาและประชมุใหญ่สัามญัประจ าปี ค.น.2021 2021 2021 ครัง้ท่ี คร ัง้ท่ี คร ัง้ท่ี 18  18  18                                      
“““ผู้สังูวยัไม่ท้ิงกนั ร่วมก้าวเดินไปด้วยกนัผู้สังูวยัไม่ท้ิงกนั ร่วมก้าวเดินไปด้วยกนัผู้สังูวยัไม่ท้ิงกนั ร่วมก้าวเดินไปด้วยกนั” ” ”    

คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพ่ือผู้สัูงอายุ (แผนกสุขภาพอนามยั) ใน กรรมาธิการฝ่ายสังัคม (คารติสัไทยแลนด)์                              
สัภาประมุขบาทหลวงโรมนัคาทอลิกแห่งประเทนไทย  จดัสมัมนาและประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2021/2564  ครัง้ที ่18                           
หวัขอ้ “ผูส้ังูวยัไม่ท้ิงกนั ร่วมก้าวเดินไปด้วยกนั” ระหวา่งวนัที ่24 - 25 พฤศจกิายน 2021 ณ ศนูยอ์ภบิาลคามลิเลยีนฯ 
น าโดย คณุพ่อไพรชั นรีประเสัริฐ  ผูช้ว่ยกรรมาธกิารฝ่ายสงัคมฯ / ผูอ้ านวยการแผนกสุขภาพอนามยั ร่วมดว้ย              
คณุพ่อวิโรจน  นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูส้งูอายุ คุณพอ่จติตาภบิาลผูสู้งอายุฯ คณะกรรมการผูสู้งอายุ 
แกนน าผูสู้งอายคุาทอลกิฯระดบัสงัฆมณฑล 11 มสิซงั รวม 54 ท่าน .(ออนไลน์ Zoom Meeting / FB.live) 



      ก่อนสมัมนาฯชว่งเชา้เวลา 07.00 น. ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาเขา้รบัการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ดว้ย ATK บรเิวณดา้นหน้าศนูยฯ์  
โดยม ีคุณพ่อไพรชั ศรปีระเสรฐิ พรอ้มเจา้หน้าที ่พยาบาล มาท าการตรวจตามมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดเชือ้โควดิ-19                              
 อาจารย ธญัญา นิโรรตัน ธญัโชค  กรรมการ คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผูส้งูอายุ / ผูป้ระสานงานสงัฆมณฑลราชบุร ี 
 สรุปสาระส าคญัสมัมนาผูสู้งอายุ ประจ าปี 2021/2564     
 วจนพธิกีรรมเปิดการสมัมนาฯโดย คุณพ่อวโิรจน์ นนัทจนิดา ประธานในพธิ ี           

ชีแ้จงวตัถุประสงคก์ารสมัมนา                                 

     หวัขอ้ "ผูส้ังูวยั ไม่ท้ิงกนั ก้าวเดินไปด้วยกนั"                                              
1. เพื่อเรยีนรูค้ าสอนของพระศาสนจกัรตามสมณสาสน์ 
สมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซสิ "ร่วมกา้วเดนิไปดว้ยกนั"                            
2. เพื่อตอบสนองทศิทางงานของพระศาสนจกัรทัว่ถิน่ไทยตามแผนงานของทุกสงัฆมณฑลฯ                

3. เพื่อความร่วมมอืความเขา้ใจ และร่วมอุทศิตนรบัใชป้ระชากรพระเจา้        
 ช่วงแรก เวลา 09.00  น   คณุพ่อสัมเกียรติ ตรีนิกร  วทิยากรบรรยายหวัขอ้ “บทบาทของผูส้งูอายกุบัซีนอด (Synod)” 

  * สมชัชา (Synod) พระสงัฆราช สมยัที ่16 ปี 2021-2023 (ระดบัพระศาสนจกัรทอ้งถิน่ ภาคพืน้ทวปีพระศาสนจกัรสากล) 
พระศาสนจกัรทีก่า้วเดนิไปดว้ยกนั (Synodality) เพื่อทุกคน                                                                                                   
 1. ความเป็นน ้าหนึ่งใจเดยีวกนั (ศลีลา้งบาป ศลีมหาสนิท พระกายทพิย)์    
 2. การมสี่วนร่วม (ประชากรของพระเจา้ทกุคนในชวีติและพนัธกจิของพระเจา้)   
 3. การท าพนัธกจิ (ประกาศขา่วด)ี ..  (การร่วมเดนิทาง ผูสู้งอายุโดยผูสู้งอายุ   
     เพือ่พระศาสนจกัรและสงัคมส่วนรวม)      
 * พระประสงคข์องพระสนัตะปาปาฟรงัซสิ            

 1. ใหก้ าลงัใจ เสรมิก าลงั ใหเ้ขา้ร่วมอย่างจรงิจงัทีสุ่ด                                                                                            

 2. ใหใ้ชก้ระบวนการซนีอดอย่างจรงิจงั (การรบัฟังประชากรของพระเจา้ ฟังกนัและกนัใหท้ัว่หน้า) ฟังดว้ยหวัใจ  จติวญิญาณ 
  ฟังเสยีงพระจติเจา้ เพื่อความเขา้ใจ / บ่อเกดิปรชีาญาณ เพื่อกา้วเดนิไปดว้ยกนัพรอ้มกบัสงัคม และสิง่แวดลอ้ม      
  3. พระสนัตะปาปาฟรงัซสิ ทรงยนืยนัวา่ “พระจติเจา้ตอ้งการเราทุกคน” (ไม่ทิง้ใครไวข้า้งหลงั ไมต่ดัสนิใคร ไม่ตดัใครออก)   

 *  บทบาทของผูส้งูอาย ุ                                                                                                                              
 1. ในพระคมัภรี ์ผูสู้งอาย ุเป็นรากฐาน เสาหลกัความเชือ่ ตอ้งเป็นแรงบนัดาลใจ  และถ่ายทอดความเชือ่   
  (ครอบครวั ลูกหลาน เพื่อนบา้น เพือ่นร่วมงาน ร่วมสงัคม)         
 2. เป็นประชากรของพระเจา้ เป็นวดั เป็นสงัฆมณฑล         
 3. ร่วมเดนิทาง  ออกจากตนเอง กา้วออก กา้วสู่ ความเชือ่หนึ่งเดยีว “พระเยซูเจา้” (ผูเ้ดนิทางเพื่อประกาศขา่วด)ี   
  เป็นพนัธกจิชวีติพระศาสนจกัร           
 4. Sensus Fidei การรบัฟังตัง้ใจเป็นธรรมชาตขิองความเป็นหนึ่งเดยีวของความเชือ่ (ฟังเสยีงพระเจา้)    
 5. เปลีย่น ปรบั หนักลบัมาสู่ทางทีใ่ช ่ เลกินึกถงึตนเอง แบกกางเขน  ตดิตามพระองค ์(เทยีบ มก.8:34)                                          
 6. กลบัใจ (metanoia)  
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  3. พระสนัตะปาปาฟรงัซสิ ทรงยนืยนัวา่ “พระจติเจา้ตอ้งการเราทุกคน” (ไม่ทิง้ใครไวข้า้งหลงั ไมต่ดัสนิใคร ไม่ตดัใครออก)   

 *  บทบาทของผูส้งูอาย ุ                                                                                                                              
 1. ในพระคมัภรี ์ผูสู้งอาย ุเป็นรากฐาน เสาหลกัความเชือ่ ตอ้งเป็นแรงบนัดาลใจ  และถ่ายทอดความเชือ่   
  (ครอบครวั ลูกหลาน เพื่อนบา้น เพือ่นร่วมงาน ร่วมสงัคม)         
 2. เป็นประชากรของพระเจา้ เป็นวดั เป็นสงัฆมณฑล         
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 5. เปลีย่น ปรบั หนักลบัมาสู่ทางทีใ่ช ่ เลกินึกถงึตนเอง แบกกางเขน  ตดิตามพระองค ์(เทยีบ มก.8:34)                                          
 6. กลบัใจ (metanoia)  

 ชว่งเวลา 11.00  น   นายแพทย ค านวณ อ้ึงชูนกัด์ิ  วทิยากรบรรยายหวัขอ้ “ปกป้องผูส้ังูอายจุากโรคโควิด-19”   
 * ผูสู้งอายุจะอยู่กบัโควดิ    
  ดา้นสขุภาพ + ฉีดวคัซนีป้องกนัโควดิ  2 เขม็ และกระตุน้ รวมถงึวคัซนีป้องกนัไขห้วดัใหญ่      
  + ออกก าลงักาย ขยบัตวั เดนิหลายทศิทาง                                               
  + จ าตวัเลขส าคญั (รอบเอว น ้าหนกั ความดนั )                                                                                                        
  + วคัซนีป้องกนัไขห้วดัใหญ่ เดนิหลายทศิทาง เพิม่การทรงตวั                                                                          
  ดา้นการมสี่วนร่วม    + เขา้สงัคมกลุ่มต่างๆ  การเขา้กบัคนต่างวยั   
  ดา้นความมัน่คงทางเศรษฐกจิ    + มเีงนิออม พึง่ตนเองได ้    

   ดา้นการเรยีนรู ้  + เรยีนรูส้ิง่ใหม่ๆวนัละเรื่อง                                                            
* ปัจจยัเสีย่งส าคญัต่อการป่วยหนกัและเสยีชวีติ  กลุ่ม 608 อายุ 60 ปีขึน้ โรคไม่ตดิตอ่ประจ าตวั 7 กลุ่ม     
 + ความดนั  50% เบาหวาน  30%  ไต 10%  อว้น 8%  หวัใจ สมอง  ปอดอุดกัน้ มะเรง็ และไดร้บัยากดภูม ิหญงิตัง้ครรภ์                                                                                                                                                                                
* สาเหตสุ าคญัทีท่ าใหป่้วยเป็นโรคไม่ตดิต่อ   + สบูบุหรี ่+ สุรา แอลกอฮอล ์+ ออกก าลงักายน้อย + อาหาร หวาน เคม็ 
 ขาดผกัผลไม ้+ อารมณ์  + อดนอน  + อากาศมลภาวะ                                                                                                                                          
* ผูสู้งอายุผูน้ าการเปลีย่นแปลงในครอบครวั และสงัคม    
 + สุขภาพ ส าคญักวา่ ความมัง่คัง่        
 + จดังานต่างๆใหเ้ลก็ ประหยดัแตม่คีวามหมาย   + ปกป้องสิง่แวดลอ้ม  
 + ส่งเสรมิความยุตธิรรมในสงัคม และ สนัต ิ + เป็นหนึ่งเดยีวกบัพระเจา้                   
สรปุ : เรยีนรู ้ร่วมมอื รกัพระเจา้        
 + รูจ้กัโรค (เชือ้พฒันา, 50% ไม่มอีาการ)                                                                                                                    
 + รูว้ธิป้ีองกนัตนเอง ไม่ประมาท (แมสก ์วคัซนี เวน้ระยะห่าง ออกก าลงักาย เวน้สถานทีเ่สีย่ง กจิกรรมเสีย่ง)      
 + เท่าทนัสถานการณ์ และนโยบาย                                                                                                                            
 + มคีวามเชือ่ ร่วมมอืกนั ปกป้องสิง่แวดลอ้ม และน าการเปลีย่นแปลงทางสงัคม 

* มุมมองเรือ่งชวีติ  + ความเชือ่ของชาวครสิต ์                
  “ชวีติเป็นของประทานทีป่ระเสรฐิจากพระเจา้” 
 มนุษยแ์ต่ละคนมหีน้าที ่ดูร่างกายและใชใ้หเ้กดิประโยชน์   

   + รา่งกาย   + จติใจ   + จติวญิญาณ 
* วคัซนีป้องกนัโรคโควดิ -19                                                                                              
 + วคัซนีเชือ้ตาย           
    (เอาเชือ้โควดิทัง้ตวัไปท าใหต้ายแลว้ฉดีเขา้ในร่างกาย) : ไซโนแวก ไซโนฟารม์ Sinovac  Sinopharm                                           
 + วคัซนีทีใ่ชไ้วรสัตวัอื่นน ารหสัพนัธกุรรมของเชือ้ใหร้่างกายจดจ า : เอสตาเซเนกา Astrazeneca  , จอหน์สนั  Johnson                          
 + วคัซนี เอมอารเ์อนเอ  (mRNAs)  :  ไฟเซอร ์Pfizer ,โมเดนินา  Moderna                                                                   
 + วคัซนี Subunit  : โนวาแวกซ ์Novavax  
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ช่วงบ่าย เวลา 13.30  น  คณุพ่อไพรชั นรีประเสัริฐ วทิยากรบรรยายหวัขอ้ “พระนาสันจกัร วิถีชีวิตใหม่กบัผูส้ังูอาย”ุ 

1. รูจ้กัอ่านเครื่องหมายแห่งกาลเวลา สงัคมผูส้งูอายุ จดหมายพระสนัตะปาปา ถงึ  ผูสู้งอายุ ค.ศ.1999 (มตสิหประชาชาต ิ
 ประกาศ ปีผูสู้งอายุสากล) สนัตะส านกั มุ่งหน้าสู่สงัคมส าหรบัคนทกุวยั รวบรวมบทบาทผูสู้งวยัจากพระคมัภรี ์
 เป็นแบบอย่าง ความเชือ่ เป็นผูส้อน ถ่ายทอดความเชือ่ เป็นหลกัชยัของสงัคม                                                                                                                             
2. การมชีวีติยนืยาว ถอืเป็นเครือ่งหมายแสดงความรกัของพระเจา้ (ปฐก.11:10-32)             

3. รูบ้ทบาทหน้าที ่(ศลีลา้งบาป) ด าเนนิชวีติอย่างเหมาะสม มศีกัดิศ์ร ีท าพนัธกจิ 
 ประกาศขา่วด ี                                                  
4. ปัญหาของผูสู้งอายคุอืปัญหาของเราทุกคน  •การชว่ยเหลอื เยีย่มเยยีน (สมดุบนัทกึ) 
 มคีวามตอ่เนื่อง 

* ผูสู้งอายุในพระคมัภรี ์   “พงึสอนชายสงูอายุใหรู้จ้กัประมาณตน ใหเ้อาจรงิเอาจงั                                                       
 ใหม้สีตสิมัปชญัญะ ใหม้คีวามเชือ่ ความรกั และความอดทนตามสมควร จงสอนหญงิทีสู่งอายุเชน่กนัใหเ้ขาด าเนินชวีติ 
 อย่างเหมาะสมเยีย่งศาสนกิ ..สอนใหพ้วกเขารูจ้กัความดี” (ทติสั 2:25) (สดด 92) ..                                                                 
* แนวทางการอภบิาลผูสู้งอาย ุ  1. ใหม้สี่วนร่วมในงานของพระศาสนจกัร  2. พธิกีรรมทีเ่หมาะสมกบัวยั                            
  3. ใหร้วมกลุ่มกนั                               4. ใหค้วามเอาใจใส่ ใหม้บีรกิารสขุภาพ  
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  * สถานการณ์โควดิในระยะถดัไป   
 + กลุ่มเสีย่งทีจ่ะป่วยหนกั ไดแ้ก่คนสูงอายุและมโีรคประจ าตวั                                                  
 + มวีคัซนีเพยีงพอจะฉดีทุกกลุ่มประชากรใหไ้ดทุ้กคนภายในสิน้ปี                                                                         
 + ตดิเชือ้รายใหม่ลดลงประมาณ 5000 คนต่อวนั          
 + จ านวนผูป่้วยหนกัลดลง ผูเ้สยีชวีติลดลงต ่ากวา่ 50                             
     + มยีารกัษาตวัใหม่ๆ                              
+  โควดิจะเป็นโรคประจ าถิน่ทีจ่ะอยูก่บัเราไปอกีหลายปี มกีารระบาดแต่ไม่รุนแรง                                                                              
+  เราจะกา้วไปอย่างไร ไม่ประมาท มัน่คง                                                                                                                        

* ฟ้ืนฟูเศรษฐกจิ     + เปิดโรงเรยีนสถานศกึษา                    
+ ฟ้ืนฟูภาคการท่องเทีย่ว นกัท่องเทีย่วจะเขา้มามากขึน้ 10 ลา้นคนในปีหน้า                           
+ เปิดประเทศใหน้กัท่องเทีย่วเขา้โดยไม่ตอ้งกกัตวั                                                     
+ ผอ่นคลายกจิการ กจิกรรมต่างๆ ผบั บาร ์สถานบนัเทงิ                                                                                       
+ สนิคา้ท าลายสขุภาพ เชน่ เหลา้ เบยีร ์ยาสูบจะเพิม่ยอดขาย                  
+ การท าลายสิง่แวดลอ้มจะเริม่กอ่ตวัขึน้ในสถานท่องเทีย่วต่างๆ 
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ชว่งเวลา 15.15 - 17.30  น.  แบ่งกลุ่ม / ความเขา้ใจค าถาม / พบปะกลุ่มใหญ่  (น าเสนอกลุม่ละ 10 นาท)ี 
 กลุ่มที ่1  ศษิยธ์รรมทูต ร่วมกา้วเดนิ  - ผูสู้งวยัเป็นศษิยธ์รรมทูต ร่วมกา้วเดนิไปกบัพระศาสนจกัร  
  เพื่อการประกาศขา่วด ีท าหน้าทีค่รสิตชนฆราวาส  - 5 ดา้น                                                                                                                 
 กลุ่มที ่2  ความเป็นหนึ่งเดยีว/ไม่ทิง้กนั  - ร่วมเป็นหนึ่งเดยีวในพระครสิตเจา้ ในความเชือ่                                                                                                       
  ทุกคนทุกวยั ร่วมคดิร่วมท า ร่วมรบัผดิชอบ ท าพนัธกจิ                                                                                                                              
 กลุ่มที ่3  การมสี่วนร่วม/รบัฟัง  - ทุกคน ทุกความคดิเหน็มคีวามส าคญั ตอ้งรบัฟังกนัและกนั ฟังพระจติเจา้                       
-   ใหโ้อกาสคนทุกกลุม่ทุกวยั ร่วมคดิร่วมท า เพื่อการเปลีย่นแปลง พฒันา  เสรมิใหก้ าลงัใจกนั                                   
 กลุ่มที ่4  พนัธกจิพระศาสนจกัร / การรบัใช ้ -  ท าพนัธกจิประกาศขา่วด ี                                                                                                              
  “ทุกคนจงไปสัง่สอนนานาชาตแิละโปรดศลีลา้งบาปใหเ้ขา” (เทยีบ มก.16:15-16)                   
   -  ครสิตชน (พระสงฆ ์นกับวช ฆราวาส) ด าเนนิชวีติขา่วด ี ตามจติตารมณ์พระวรสาร รกัและรบัใช ้  
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สรุปบทเทศน์แบ่งปันจากพธิบีูชาขอบพระคุณ 
   ดว้ยการยนืหยดัมัน่คงท่านจะรกัษาชวีติของท่านไวไ้ด ้( ลก 21:19 )                                                                                                                                                    
1. ยนืหยดัความเชือ่ ท าหน้าทีใ่หด้ทีีสุ่ด จะรอดและพบสนัตสิุข เพราะพระเจา้ประทานปรชีาญาณให ้แสวงหาค าตอบในชวีติ  
2. อยู่ร่วมกนัมคีวามสุข ทุกวยัส่งเสรมิกนัและกนั  เรยีนรูช้วีติและประสบการณ์ “เดก็ๆวิง่ไว ผูสู้งวยัรูห้นทาง” 
3. ยอมเป็นเครื่องมอืของพระ น าคนมารูจ้กัพระเจา้ เป็นศษิยพ์ระครสิต์ 



                    วนัพฤหสับดีท่ี 25 พฤศจิกายน 2021                                                                 
              ประชมุใหญ่สัามญัประจ าปี ค.น.2021/2564                  
คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผูสู้งอายุ (ออนไลน์ Zoom Meeting / FB.live)                                                
ก่อนการประชมุฯ.. คณุพ่อธนันชยั กิจสัมคัร จติตาภบิาลผูสู้งอายอุคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพ  เป็น ประธานพธิบีูชาขอบพระคุณ 
  สมาชกิเครอืขา่ยผูสู้งอายุระดบัสงัฆมณฑล เขา้ร่วมพธิโีดยพรอ้มเพรยีงกนั                                              
 เวลา 09.00  น    คณุพ่อวิโรจน  นันทจินดา ประธาน คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูส้งูอายุ น าสวดบทภาวนา   
  ต่อนกับุญยออากมิและนกับุญอนันา องคอ์ุปถมัภ์ผูสู้งอายุ กลา่วตอ้นรบั คุณพ่อจติตาภบิาล คณะกรรมการ 
  และแกนน าเครอืขา่ยชมรมผูสู้งอาย ุระดบัสงัฆมณฑลฯ 11 มสิซงั  รวม 50 ท่าน                                                                                               
 พรอ้มแจง้ใหท้ีป่ระชมุรบัทราบยอดเงนิถุงทานและขอมสิซาในพธิบีูชาขอบพระคุณ  รวม 5,225.00 บาท                            
*   สรุปประเดน็ส าคญัในการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2021  :-                                     
1.)  รบัทราบการด าเนินงานกจิกรรมเครอืขา่ยชมรมผูสู้งอายุคาทอลกิระดบัสงัฆมณฑล 11 มสิซงั ในรอบปี ค.ศ. 2021                 
2.)  คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูสู้งอายุ รายงานผลการด าเนนิกจิกรรมทีส่อดคลอ้งกบัแผนปฏบิตังิานประจ าปี 2021                  
3.)  รบัรอง (ร่าง) รายงานการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2020/2563                                                                                  
4.)  เตรยีมจดังานชมุนุมผูสู้งอายุคาทอลกิระดบัชาต ิปี 2022 (ชมรมผูสู้งอายคุาทอลกิสงัฆมณฑลจนัทบุร)ี เจา้ภาพจดังานฯ                                                                           
5.)  สรุปเงนิโครงการจติอาสาหาทุนชว่ยเหลอืผูสู้งอายุ 2021 / จดัสรรเงนิโครงการฯ                                                              
6.)  น าเสนอปฏทินิกจิกรรมงานผูสู้งอายุระดบัชาต/ิ ปฏทินิกจิกรรมงานผูสู้งอายุฯสงัฆมณฑล 

* จุดเน้นทีจ่ะท าในปี ค.ศ.2022/2565                            
1.)  การประชมุคณะอนุกรรมการฯ 4 ครัง้/ปี / จดังานชมุนุมผูสู้งอายุฯ และงานสมัมนา
ผูสู้งอายุ ประจ าปี ค.ศ.2022   2.) สรา้งความเขา้ใจและใหค้วามรูเ้พื่อชวีติและสุขภาพในแนว           
วถิใีหม่ เน้นความปลอดภยั และ Social Distancing  3.) ความเขา้ใจและมสี่วนร่วมในการท า Synod ตามบทบาทของตนเอง 
ในพระศาสนจกัรทอ้งถิน่ / ระดบัสงัฆมณฑล    4.)  ออกเยีย่มเครอืขา่ยชมรมผูสู้งอายุฯระดบัสงัฆมณฑล       
5.)  โครงการจติอาสาหาทุนชว่ยเหลอืงานผูส้งูอายุฯ : จดัเกบ็เงนิออมวนัละบาท (2 ครัง้/ปี) / จดัสรรเงนิโครงการฯ                                   
 วจนพธิกีรรมปิดการสมัมนา  โดย คุณพ่อวโิรจน์ นนัทจนิดา คุณพ่อไพรชั ศรปีระเสรฐิ ร่วมดว้ย คุณพ่อจติตาภบิาลผูส้งูอายุ
อวยพรใหผู้สู้งอายุฯ คณะกรรมการฯ ทุกทา่นเดนิทางกลบัภูมลิ าเนาโดยสวสัดภิาพ ..> 

 

 

 

 



กิจกรรมเครือข่ายชมรมผูสู้งอายรุะดบัสงัฆมณฑลกิจกรรมเครือข่ายชมรมผูสู้งอายรุะดบัสงัฆมณฑลกิจกรรมเครือข่ายชมรมผูสู้งอายรุะดบัสงัฆมณฑล   

     ชมรมผูส้ังูอายคุาทอลิกสังัฆมณฑลนครสัวรรค  :   นางสัอางค  สัรุพฒัน  ประธาน                 
ชมรมผูสู้งอายุ สงัฆมณฑลนครสวรรค ์จดังานมอบรางวลัเกยีรตยิศผูสู้งอายุ / ลูกกตญัญูระดบัชาต ิ 
ของสงัฆมณฑลนครสวรรรค ์ประจ าปี 2564  

  จดัมอบโดย บิชอปยอแซฟ พิบูลย  วิสิัฐนนทชยั                          
        อาร ชบิชอปหลุยสั  จ าเนียร สันัติสัขุนิรนัดร  
      เมื่อวนัที ่5 ธนัวาคม 2564  ณ วดัเซนตน์โิกลาสพษิณุโลก              
บุคคลทีไ่ดร้บัการสรรหา ตอ้งมคีุณสมบตัคิรบถว้นตามหลกัเกณฑ์
ทีร่ะดบัชาตกิ าหนด ซึง่จะเวยีนกนัไปตามชมรมผูสู้งอายุในเขต 
สงัฆมณฑลนครสวรรค ์ทัง้ 25 ชมรม                               
 ขณะทีท่่านทัง้ 2 ไดช้ือ่วา่เป็นผูแ้ทนของสงัฆมณฑล เขา้
รบัใบพรจากสมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซสิ ของผูสู้งอายุตวัอย่าง                                  
ดว้ยเป้าหมาย ดงันี้ 

1. เพือ่ใหบุ้คคลทัว่ไปจะหนกัถงึคุณค่าและศกัดิศ์รใีนการเป็นแบบอย่างทีด่ใีนดา้นต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ                 
2. เพือ่ใหเ้กดิความภาคภูมใิจในตนเอง รูร้กัษาขนบธรรมเนยีมและการถา่ยทอดวฒันธรรมอนัดงีาม มคีวามเขา้ใจในผูส้งูอายุ
 ดว้ยกนั จงึขอประกาศยกย่องใหส้าธารณชนไดร้บัทราบ         
  ส าหรบัผูไ้ดร้บัลูกกตญัญูดเีด่นเป้าหมาย คอื เพื่อยกย่องส่งเสรมิสนใจ ใหค้วามดูแลเอาใจใสบ่ดิา-มารดา บุพการใีน
ครอบครวัใหม้คีวามสุขทัง้กายและใจมากขึน้ ซึ่งจะเป็นแบบอย่างทีด่แีก่เยาวชนและเป็นความภาคภูมใิจ นบัเป็นเกยีรตปิระวตั ิ    
แก่วงศต์ระกูลในการประกอบกรรมด ีอนุรกัษ์ไวซ้ึ่งวฒันธรรมประเพณอีนัดงีามสบืต่อไป 
ผูไ้ดร้บัเกยีรต ิดงันี้  รางวลัผูสู้งอายุตวัอยา่ง  เทเรซา ผูช้ว่ยศาสตราจารยด์นยา วงษ์วฒัน์ชยั ลูกวดัเซนตน์ิโกลาส พษิณุโลก 
                       รางวลัลูกกตญัญ ู        อนันา นางสาวลดัดา กล ่าชยั  ลูกวดัอาสนวหิารนกับุญอนันานครสวรรค ์

 

   ชมรมผูส้ังูอายคุาทอลิกอคัรสังัฆมณฑลท่าแร่ฯ คณุพ่อเทพณรงค  พดุษา จติตาภบิาลผูสู้งอาย ุอคัรสงัฆมณฑลท่าแร่ฯ 
พรอ้มตวัแทนผูสู้งอายุร่วมงานครสิตม์าสและปีใหม่ หน่วยงานของมสิซงัฯ อาร ชบิชอปอนัตน วีระเดช ใจเสัรี ประธาน 
พธิบีูชาขอบพระคุณ เมือ่วนัพุธที ่5 มกราคม 2022 ทีศ่นูยอ์ภบิาลอคัรสงัฆมณฑลท่าแร่ฯ  



     ชมรมผูส้ังูอายคุาทอลิกสังัฆมณฑลนครสัวรรค  :   นางสัอางค  สัรุพฒัน  ประธาน                 
ชมรมผูสู้งอายุ สงัฆมณฑลนครสวรรค ์จดังานมอบรางวลัเกยีรตยิศผูสู้งอายุ / ลูกกตญัญูระดบัชาต ิ 
ของสงัฆมณฑลนครสวรรรค ์ประจ าปี 2564  

  จดัมอบโดย บิชอปยอแซฟ พิบูลย  วิสิัฐนนทชยั                          
        อาร ชบิชอปหลุยสั  จ าเนียร สันัติสัขุนิรนัดร  
      เมื่อวนัที ่5 ธนัวาคม 2564  ณ วดัเซนตน์โิกลาสพษิณุโลก              
บุคคลทีไ่ดร้บัการสรรหา ตอ้งมคีุณสมบตัคิรบถว้นตามหลกัเกณฑ์
ทีร่ะดบัชาตกิ าหนด ซึง่จะเวยีนกนัไปตามชมรมผูสู้งอายุในเขต 
สงัฆมณฑลนครสวรรค ์ทัง้ 25 ชมรม                               
 ขณะทีท่่านทัง้ 2 ไดช้ือ่วา่เป็นผูแ้ทนของสงัฆมณฑล เขา้
รบัใบพรจากสมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซสิ ของผูสู้งอายุตวัอย่าง                                  
ดว้ยเป้าหมาย ดงันี้ 

1. เพือ่ใหบุ้คคลทัว่ไปจะหนกัถงึคุณค่าและศกัดิศ์รใีนการเป็นแบบอย่างทีด่ใีนดา้นต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ                 
2. เพือ่ใหเ้กดิความภาคภูมใิจในตนเอง รูร้กัษาขนบธรรมเนยีมและการถา่ยทอดวฒันธรรมอนัดงีาม มคีวามเขา้ใจในผูส้งูอายุ
 ดว้ยกนั จงึขอประกาศยกย่องใหส้าธารณชนไดร้บัทราบ         
  ส าหรบัผูไ้ดร้บัลูกกตญัญูดเีด่นเป้าหมาย คอื เพื่อยกย่องส่งเสรมิสนใจ ใหค้วามดูแลเอาใจใสบ่ดิา-มารดา บุพการใีน
ครอบครวัใหม้คีวามสุขทัง้กายและใจมากขึน้ ซึ่งจะเป็นแบบอย่างทีด่แีก่เยาวชนและเป็นความภาคภูมใิจ นบัเป็นเกยีรตปิระวตั ิ    
แก่วงศต์ระกูลในการประกอบกรรมด ีอนุรกัษ์ไวซ้ึ่งวฒันธรรมประเพณอีนัดงีามสบืต่อไป 
ผูไ้ดร้บัเกยีรต ิดงันี้  รางวลัผูสู้งอายุตวัอยา่ง  เทเรซา ผูช้ว่ยศาสตราจารยด์นยา วงษ์วฒัน์ชยั ลูกวดัเซนตน์ิโกลาส พษิณุโลก 
                       รางวลัลูกกตญัญ ู        อนันา นางสาวลดัดา กล ่าชยั  ลูกวดัอาสนวหิารนกับุญอนันานครสวรรค ์

 

    ชมรมผูส้ังูอายคุาทอลิกสังัฆมณฑลราชบรุี  :  อาจารย เชษฐ ชาวนาแก้ว ประธานชมรมผูสู้งอายุสงัฆมณฑลราชบุร ี           
พรอ้มทัง้ คณะกรรมการชมรมผูสู้งอายุสงัฆมณฑลราชบุร ีจดังานวนัชมุนุมผูส้งูอายุฯ ร่วมดว้ย คณะกรรมการศาสนสมัพนัธ ์        
ผูสู้งอายคุาทอลกิทกุวดั เพือ่เป็นก าลงัใจใหก้บัผู้ไดร้บัมอบใบพรพระสนัตะปาปาฟรงัซสิ และ 
ใบประกาศเกยีรตคิุณผูสู้งอายุ.และลูกกตญัญูตอ่บุพการทีัง้ระดบัชาต ิและระดบัสงัฆมณฑลราชบุร ี  
 เมื่อวนัเสารท์ี ่4 ธนัวาคม 2021 ณ อาสนวหิารแม่พระบงัเกดิ บางนกแขวก จ.สมทุรสงคราม                                   
บิชอปยอห นบอสัโก ปัญญา กฤษเจริญ  ใหเ้กยีรตมิาเป็นประธานพธิบีูชาขอบพระคุณ 
มอบใบพรพระสนัตะปาปาฟรงัซสิ ใบประกาศเกยีรตคิุณ แก่ผูสู้งอายคุาทอลกิตวัอย่าง-ลูกกตญัญู 
ระดบัชาต ิและระดบัสงัฆมณฑล และแม่ดเีด่นศาสนสมัพนัธ ์พรอ้มใหเ้กยีรตถิ่ายภาพกบัทุกคน 

ทุกครอบครวั    

   อาจารยเ์ชษฐ ชาวนาแกว้ ประธานชมรมผูส้งูอายุฯ 
ขอขอบพระคุณ คณุพ่อเสันอ ด าเนินสัะดวก อุปสงัฆราช 
ทีอ่ านวยความสะดวกดา้นสถานที ่การจดัเตรยีมงาน 
อาหาร ฯลฯ อย่างครบครนั ท าใหง้านสงา่ ส าเรจ็เรยีบรอ้ย 
เป็นทีช่ ืน่ชมยนิดขีองทุกคน  ขอขอบพระคุณ คณุพ่อประสิัทธ์ิ รจิุรตัน  จติตาภบิาลฯ 

สงัฆมณฑลราชบุร ีคุณพ่อสนธยา ไทยสนธ ิคณุพ่อสุเทพ ภูผา คุณพ่อยอหน์ ลสิซนัดรนิ คุณพ่ออภสิทิธิ ์กฤษเจรญิ 
คุณพ่อศริศิกัดิ ์ยอแซฟ และคุณพอ่เจา้วดัทุกทา่น พรอ้ม ซสิเตอรล์าวลัย ์ก๊กเครอื ทีม่าร่วมเป็นก าลงัใจ และใหก้ารสนบัสนุน 
กจิกรรมชมรมผูสู้งอายุ อย่างดเีสมอมา.. ขอขอบคุณ คณะกรรมการชมรมผูสู้งอายทุุกท่าน ผูเ้ขา้ร่วมงานทุกทา่น 
คณะนกัขบัรอ้ง ชา่งภาพ รวมถงึ ผูใ้หก้ารสนบัสนุนทุกท่าน ทีท่ าใหง้านชมุนุมผูสู้งอายุฯผา่นพน้ไปดว้ยความเรยีบรอ้ย สวยงาม 
และเป็นขา่วดสี าหรบัทุกคน ...   

 ชมรมเวชบคุคลคาทอลิกแห่งประเทนไทย   ร่วมกบั               
CAMILLIAN DISASTER  SERVICE  INTERNATIONAL  ( CADIS) 

โดยไดร้บัการสนบัสนุนงบประมาณโครงการจากการประสานงานของ                               
CARITAS THAILAND  (คารติสัไทยแลนด)์ จดัหน่วยแพทย ์พยาบาล 

อาสาสมคัรชาวปากสีถาน เพื่อใหบ้รกิารชว่ยเหลอืแรงงานอพยพ                
ผูล้ีภ้ยั Asylum seeker   เดก็ สตร ีและผูย้ากไร ้ในเขตชมุชนตา่งๆ 
ใหไ้ดร้บัการดูแลเอาใจใส่ดา้นสขุภาพ และรบัยาสามญัประจ าบา้น  
เพื่อใชใ้นการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ สามารถดูแลสุขภาพ และ 

สุขภาวะส่วนตวัไดร้ะดบัหนึ่ง.พรอ้มใหก้ารศกึษามากกวา่ 40 ครัง้/เดอืน  
ในชว่งระหวา่ง เดอืนพฤศจกิายน - ธนัวาคม 2021/2564                                                                                                                                                                                 



 

                                                       ชมรมผูส้ัูงอายคุาทอลิกสังัฆมณฑลอบุลราชธานี                                                                                
(โครงการผูสู้งอายุคาทอลกิตวัอย่าง และลูกกตญัญูต่อบุพการ ีสงัฆมณฑลอุบลราชธานี) ในระหวา่งเดอืนตุลาคม-ธนัวาคม 2564                                                                            
 แผนกสัขุภาพอนามยั (งานผู้สังูอาย)ุ สงัฆมณฑลอุบลราชธานี ไดจ้ดัท าโครงการผูสู้งอายุคาทอลกิตวัอย่าง และ 
ลูกกตญัญูต่อบพุการ ีในระดบัสงัฆมณฑลฯ โดยการสรรหาจากผูสู้งอายุตามเขตวดัในชมรมเครอืขา่ยฯ เพื่อรบัใบประกาศ 
เชดิชเูกยีรต ิในงานชมุนุมผูสู้งอายุระดบัสงัฆมณฑล แต่ไม่สามารถจดัขึน้ได ้เนื่องจากสถาณการณ์โรคตดิต่อโควดิ-19 
 ทางแผนกสขุภาพอนามยั ไดจ้ดัส่งใบประกาศนียบตัรไปยงัชมรมต่างๆ เพื่อให ้คุณพ่อเจา้วดั เป็นผูม้อบตามโอกาส 
ทีเ่หมาะสม ของแต่ละวดั .. 

10 



 

 ชมรมผูส้ังูอายคุาทอลิกอคัรสังัฆมณฑลกรงุเทพฯ     นายวีรพงค  ธารานิลป  ประธานชมรมผูสู้งอายุ 
อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ พรอ้มทัง้คณะกรรมการชมรมผูสู้งอายอุคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ จดังานวนัชมุนุมผูสู้งอายุฯ 
เมื่อวนัอาทติยท์ี ่28 พฤศจกิายน 2021  พระสงฆบ์วชใหม่ 2 องค ์ของมสิซงักรุงเทพฯ เป็นประธานพธิบีูชาขอบพระคุณ 
คณุพ่อธนันชยั กิจสัมคัร ผูจ้ดัการแผนกอภบิาลผูสู้งอาย ุอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ มอบใบพรพระสนัตะปาปาฟรงัซสิ 
และใบประกาศเกยีรตคิุณ แด่ผูสู้งอายุคาทอลกิตวัอย่าง ลูกกตญัญูตอ่บุพการ ีและ ผูท้ าคุณประโยขน์ใหแ้กง่านเครอืขา่ย 
ผูสู้งอายุแหง่ประเทศไทย รวม 8 ท่าน  ณ วดันกับุญอนันา ท่าจนี จ.สมทุรสาคร ...> 

        ชมรมผูส้ังูอายคุาทอลิกสังัฆมณฑลสัรุาษฎร ธานี                                   
คณุพ่อประเสัริฐ สัมงาม จติตาภบิาลผูสู้งอายฯุ เจา้อาวาสวดันกับุญยอแซฟ ถ ้าสงิห ์
อ.เมอืง จ.ชมุพร   นางสัธิุดา พรหมภกัดี ประธานชมรมผูสู้งอายุฯสุราษฎรธ์านี  
จดังานมอบใบพรพระสนัตะปาปาฟรงัซสิ และใบประกาศเกยีรตคิุณผูสู้งอายุคาทอลกิ 
ตวัอย่าง เมื่อวนัเสารท์ี ่1 มกราคม 2022                                                                   
  โอกาสนี้ไดเ้รยีนเชญิ คณุพ่อณัฐวฒิุ กิจสัวสััด์ิ ซึ่งเพิง่ไดร้บัศลีบวชเป็นพระสงฆ ์
ใหม้าเป็นประธานในพธิบีูชาขอบพระคุณ ร่วมดว้ย คณุพ่อนพดล ยอแซฟ เป็น 
ผูช้ว่ยพธิ ี และมอบใบพรพระสนัตะปาปาฟรงัซสิ และใบประกาศเกยีรตคิุณผูสู้งอายุคาทอลกิตวัอย่าง                                         
แก่ เทเรซา บุญช ูนรีมงคลงาม ผูสู้งอายุคาทอลกิตวัอยา่ง ลูกวดันกับุญยอแซฟ ถ ้าสงิห ์...>  
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                        ชมรมผูส้ังูอายคุาทอลิกสังัฆมณฑลจนัทบุรี                                                                                                             
คณุพ่ออภิชิต ชินวงค   ผูอ้ านวยการศนูยส์งัคมพฒันาจนัทบุร ีจดักจิรรมงานผูสู้งอายุฯ  
+  วนัที ่12 ธนัวาคม 2021 ชมรมผูสู้งอายุวดัหวัไผ ่องคก์รสาธารณประโยชน์ 
จดัโครงการชมุชนวดัหวัไผ ่ห่วงใยผูสู้งอาย ุครัง้ที ่1 ประจ าปี 2565   

+  วนัที ่16 ธนัวาคม 2021 จดัโครงการชมุชนวดัหวัไผ ่“เยีย่มผูสู้งอายุทีม่ปัีญหาสขุภาพ 
และการเคลื่อนไหว” โดยไดร้บังบประมาณจากองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโคกขีห้นอน อ.พานทอง จ.ชลบุร ี  

   + วนัที ่15 ธนัวาคม 2021 สภาอภบิาลอาสนวหิารพระนางมารอีาปฏสินธนิิรมล จนัทบุร ีโดยกลุ่มผูสู้งอายอุาสนวหิารฯ 
และ คณุพ่อโสัภณ ลือดงั จติตาภบิาลกลุม่ผูส้งูอายุ ลงพืน้ทีเ่ยีย่มผูสู้งอายุและผูป่้วยตดิเตยีง เขตศรจีนัทรก์ระจ่าง ..> 

ชมรมผูส้ังูอายคุาทอลิกสังัฆมณฑลเชียงราย   คณุพ่อเอกชยั ผลวารินทร  จติตาภบิาลงานผูสู้งอายุฯ จดักจิกรรมฯ 

+ วนัที ่24 ธนัวาคม 2564 แกนน าออกเยีย่มผูป่้วยวดันกับุญคามลิโล พรอ้มอบรมเชงิปฏบิตักิารดา้นโภชนาการส าหรบั 
ผูสู้งอายุ และผูป่้วย พรอ้มร่วมจดัเตรยีมอาหารเพื่อรบัประทานร่วมกนั.และมอบใหผู้สู้งอายุและผูป่้วยในชมุชน ..  
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                             ชมรมผูส้ังูอายคุาทอลิกสังัฆมณฑลอดุรธานี                                                             
คณุพ่อเปรม คณุโดน จติตาภบิาลผูสู้งอายุสงัฆมณฑลอุดรธานี และคณะกรรมการ 
เครอืขา่ยชมรมผูสู้งอายุฯ จดักจิกรรมงานผูสู้งอายุ :-                                                             
+  วนัที ่24 - 25 พฤศจกิายน 2021  เยีย่มกลุ่มผูสู้งอายุเขตหนองคาย                   
+  วนัที ่30 พฤศจกิายน 2021    ร่วมประชมุและศกึษาดูงานหลกัสูตรนกับรหิาร      
 การแพทยแ์ละสาธารณสุขระดบัสงู รุ่นที ่37 ทีโ่รงพยาบาลยพุราช บา้นดุง             

+  ตลอดเดอืนธนัวาคม งานเยีย่มเพื่อเสรมิก าลงัใจ สรา้งสขุใหผู้สู้งวยั                                                                                                       
+  โครงการแบ่งปันพนัธ ์เพือ่ใหเ้กดิความยัง่ยนื                                                                                                                                              
+ วนัที ่13 ธนัวาคม 2021 ร่วมเป็น 1 เสยีง ลดความรุนแรงต่อเดก็และสตรทีุกรูปแบบและการป้องกนัการคา้มนุษย ์                           

 

 

 

 
 

+ วนัที ่2 มกราคม 2022  ส่งความสขุและแบ่งปันเพื่อผูย้ากไร ้กจิกรรมส่งมอบความสุขแกก่นัและกนั 

                                              ชมรมผูส้ังูอายุคาทอลิกสังัฆมณฑลนครราชสีัมา                                                                                                                    
คณุพ่อวีระนกัด์ิ  จนัทรงัษี จติตาภบิาลผูสู้งอายุสงัฆมณฑลอดุรธานี จดักจิกรรมผูสู้งอายุฯ :-   

+ ประชมุคณะกรรมการผูสู้งอายุฯ ณ    

   ศนูยห์นองบวัโคก                                                            
+ โครงการเพื่อผูส้งูอายุ เขตแกง้ครอ้                                                           

+ ส่งความสขุวดันกับุญยอแซฟ บา้นไทรทม                             
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ชมรมผูส้ังูอายคุาทอลิกสังัฆมณฑลเชียงใหม่   คณุพ่อนราวธุ  แฮทู จติตาธกิารแผนกสขุภาพ/เวชบุคคลฯ จดักจิกรรม :        
+ วนัที ่3 พฤศจกิายน 2564 : ฝ่ายสงัคมแผนกสุขภาพสงัฆมณฑลฯ ออกเยีย่มและน าผา้ห่มกนัหนาว หน้ากากอนามยั                                  
 เจลลา้งมอื อาหารแหง้มอบใหผู้ไ้ดร้บัผลกระทบจากโควดิ-19 ณ บา้นนะโน จ านวน 30 ครอบครวั        
+ วนัที ่12 พฤศจกิายน 2564 :  บิชอปฟรงัซิสัเซเวียร  วีระ อาภรณ รตัน  เยีย่มผูป่้วยตดิเตยีง ณ บา้นใต ้อ.เมอืงเชยีงใหม ่  

 

 

 

       

 + วนัที ่14 พฤศจกิายน 2564 :  ฝ่ายสงัคม แผนกสุขภาพ แพร่ธรรม ร่วมพธิมีสิซาบูชาขอบพระคุณโอกาสวนัยากจนสากล 
 โดย คุณพ่อสมหมาย ปลดัวดัแม่ปอน หลงัมสิซาออกเยีย่มครอบครวัทีอ่ยูใ่นภาวะล าบาก      
 ณ บา้นแม่ยะน้อย และ บา้นฮากเกีย๊ะ มอบผา้ห่มกนัหนาว อาหารแหง้ หน้ากากอนามยั 
 เจลลา้งมอื เพื่อป้องกนัการแพรข่องเชือ้โควดิ-19  และ เมื่อวนัที ่13 ธนัวาคม 2564  
 น าผา้ห่มจากผูม้จีติศรทัธามอบใหก้บัผูส้งูอายุและบุคคลทัว่ไปทีป่ระสบความหนาวเยน็  
 ณ บา้นมอวาคแีละบา้นปางมะปางโอ ต.แม่วนิ อ.แม่วาง จ.เชยีงใหม่                                                                       
+ วนัที ่14 ธนัวาคม 2564 : คุณทศันีย ์ทุมกานนท ์ประธานกรรมการชมรมผูสู้งอาย ุ
 สงัฆมณฑลเชยีงใหม ่และ คุณบุญเตอืน วงษ์แสงอรุณศร ีประธานชมรมผูสู้งอายุอาสนวหิาร ไดเ้ชญิ คุณพ่อศราวธุ แฮทู  
 แบ่งปันเรื่อง “ซนีอด” ใหต้วัแทนคณะกรรมการผูสู้งอายุสงัฆมณฑลและตวัแทน                                                 
 สมาชกิชมรมผูสู้งอายุอาสนวหิาร จ านวน 10 คน เรยีนรูร้่วมกนั เพื่อจะได ้
 กา้วเดนิไปดว้ยกนั ณ บา้นคุณบุญเตอืน วงษ์แสงอรุณศร ี                                                                                 
+ วนัที ่30 ธนัวาคม 2564  : คุณพ่อศราวธุ แฮทู ซสิเตอรป์ระภสัสร และทมีงาน
 คณะซสิเตอรอ์ูรส์ุลนิ โรงเรยีนเรยนีา ไดน้ าผา้หม่กนัหนาว ถุงยงัชพี ตุ๊กตา 
 ใหก้บัพีน้่องแรงงานอพยพและเดก็ๆ ณ บา้นชนเผา่ปางชา้งแม่แตง กวา่ 100 คน โอกาสครสิตม์าสและปีใหม ่..                          
  

คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพ่ือผู้สังูอาย ุ                                      
วนัพุธที ่19 มกราคม 2022  :   ประชมุคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูสู้งอาย ุครัง้ที ่1/2022  
 ณ หอ้งประชมุชัน้ 2 ศนูยอ์ภบิาลคามลิเลยีน ลาดกระบงั กรุงเทพฯ 
ชมรมเวชบคุคลคาทอลิกแห่งประเทนไทย                                                        
วนัที ่11 กุมภาพนัธ ์2022   : วนัผูป่้วยสากล ครัง้ที ่30  “จงเป็นผูเ้มตตากรุณา ดงัทีพ่ระบดิาของท่าน               
                                ทรงพระเมตตากรุณาเถดิ (ลก. 6:36) การอยู่เคยีงขา้งผูท้นทกุขท์รมานในแนวทางแห่งเมตตาจติ                                           
วนัเสารท์ี ่12 กุมภาพนัธ ์2022  :  ประชมุคณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลกิฯ ครัง้ที ่1/2022 (ออนไลน์ VDO Conference)                            

ประชาสมัพนัธ์ประชาสมัพนัธ์ประชาสมัพนัธ ์



ชมรมผูส้ังูอายคุาทอลิกสังัฆมณฑลเชียงใหม่   คณุพ่อนราวธุ  แฮทู จติตาธกิารแผนกสขุภาพ/เวชบุคคลฯ จดักจิกรรม :        
+ วนัที ่3 พฤศจกิายน 2564 : ฝ่ายสงัคมแผนกสุขภาพสงัฆมณฑลฯ ออกเยีย่มและน าผา้ห่มกนัหนาว หน้ากากอนามยั                                  
 เจลลา้งมอื อาหารแหง้มอบใหผู้ไ้ดร้บัผลกระทบจากโควดิ-19 ณ บา้นนะโน จ านวน 30 ครอบครวั        
+ วนัที ่12 พฤศจกิายน 2564 :  บิชอปฟรงัซิสัเซเวียร  วีระ อาภรณ รตัน  เยีย่มผูป่้วยตดิเตยีง ณ บา้นใต ้อ.เมอืงเชยีงใหม ่  

 

 

 

       

 + วนัที ่14 พฤศจกิายน 2564 :  ฝ่ายสงัคม แผนกสุขภาพ แพร่ธรรม ร่วมพธิมีสิซาบูชาขอบพระคุณโอกาสวนัยากจนสากล 
 โดย คุณพ่อสมหมาย ปลดัวดัแม่ปอน หลงัมสิซาออกเยีย่มครอบครวัทีอ่ยูใ่นภาวะล าบาก      
 ณ บา้นแม่ยะน้อย และ บา้นฮากเกีย๊ะ มอบผา้ห่มกนัหนาว อาหารแหง้ หน้ากากอนามยั 
 เจลลา้งมอื เพื่อป้องกนัการแพรข่องเชือ้โควดิ-19  และ เมื่อวนัที ่13 ธนัวาคม 2564  
 น าผา้ห่มจากผูม้จีติศรทัธามอบใหก้บัผูส้งูอายุและบุคคลทัว่ไปทีป่ระสบความหนาวเยน็  
 ณ บา้นมอวาคแีละบา้นปางมะปางโอ ต.แม่วนิ อ.แม่วาง จ.เชยีงใหม่                                                                       
+ วนัที ่14 ธนัวาคม 2564 : คุณทศันีย ์ทุมกานนท ์ประธานกรรมการชมรมผูสู้งอาย ุ
 สงัฆมณฑลเชยีงใหม ่และ คุณบุญเตอืน วงษ์แสงอรุณศร ีประธานชมรมผูสู้งอายุอาสนวหิาร ไดเ้ชญิ คุณพ่อศราวธุ แฮทู  
 แบ่งปันเรื่อง “ซนีอด” ใหต้วัแทนคณะกรรมการผูสู้งอายุสงัฆมณฑลและตวัแทน                                                 
 สมาชกิชมรมผูสู้งอายุอาสนวหิาร จ านวน 10 คน เรยีนรูร้่วมกนั เพื่อจะได ้
 กา้วเดนิไปดว้ยกนั ณ บา้นคุณบุญเตอืน วงษ์แสงอรุณศร ี                                                                                 
+ วนัที ่30 ธนัวาคม 2564  : คุณพ่อศราวธุ แฮทู ซสิเตอรป์ระภสัสร และทมีงาน
 คณะซสิเตอรอ์ูรส์ุลนิ โรงเรยีนเรยนีา ไดน้ าผา้หม่กนัหนาว ถุงยงัชพี ตุ๊กตา 
 ใหก้บัพีน้่องแรงงานอพยพและเดก็ๆ ณ บา้นชนเผา่ปางชา้งแม่แตง กวา่ 100 คน โอกาสครสิตม์าสและปีใหม ่..                          
  

                            บา้นผู้สังูอายรุาชสีัมา สังัฆมณฑลนครราชสีัมา                                     
  (มูลนิธคิณะนกับวชคามลิโลแห่งประเทศไทย โดย มูลนิธแิบ่งปันชวีติ Sharing for Life Foundation) 

              จดัโครงการตามแผนงานออกเยีย่มชมุชน (Home Care )             

 เมื่อวนัที ่16 ธนัวาคม 2021  น าโดย คณุพ่อจโีอวานนี คอนตาริน   
คณุกาญจนา นพแก้ว และ จติอาสามูลนิธแิบ่งปันชวีติ.. น าความสุข “รกัและแบ่งปัน” 
ในโอกาสครสิตม์าส ทีจ่ะมาถงึ น าพระพรของพระ ความรกั  ความเมตตา เพือ่เพิม่ความหวงั 
และก าลงัใจในการด ารงชวีติทีย่ากล าบากสู่ คุณตา คุณยาย ชมุชนบา้นเกรา อ.โนนสูง       

 จ.นครราชสมีา ...  
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 +   วนัอาทติยท์ี ่26 ธนัวาคม 2021  จดัประชมุคณะกรรมการเวชบุคคลและเยาวชนกลุ่มเวชบุคคลคาทอลกิฯรุ่นใหม ่                                
ณ หอ้งประชมุ ชัน้ 3 โรงพยาบาลซานคามลิโล เพื่อพบปะพดูคยุในโอกาสวนัครสิตม์าสและปีใหม่ และปรกึษาหารอืการเป็น             
เจา้ภาพจดังานประชมุสามญัและฟ้ืนฟูจติใจประจ าปี ค.ศ.2022 ของชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย เพือ่ใหส้มาชกิ 
       มสี่วนรบัรูถ้งึการเตรยีมเป็นเจา้ภาพจดังานในปีหน้านี้...     
          

                    ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังัฆมณฑลราชบุรี                                                                              
  คณุพ่อภควี เสัง็เจริญ จติตาภบิาลเวชบุคคลสงัฆมณฑลราชบุร ี                                    
คณุสัมจิตร  นกัด์ิสิัทธิกร ประธานชมรมเวชบุคคลฯ และคณะกรรมการฯ จดักจิกรรมฯ :-                                                                           
+  วนัอาทติยท์ี ่19 ธนัวาคม 2021                                                                                        
จดัหน่วยออกหน่วยเวชบุคคลฯงานฉลอง                                                                                        
125 ปี อาสนวหิารแม่พระบงัเกดิ บางนกแขวก                                                                            
และพธิเีสกบา้นพระหฤทยั โดย                                                                                              

       พระคาร ดินัล ไมเก้ิล มีชยั กิจบุญช ู                                                                                    
 ใหเ้กยีรตเิป็นประธานพธิเีสกบา้นพระหฤทยั                                                                                         

บิชอปยอแซฟ ชนูกัด์ิ สิัริสัทุธ์ิ ประธานพธิบีูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลอง 125 ปี อาสนวหิารแม่พระบงัเกดิ บางนกแขวก..  

                                                                                                                                                                                                              
             

กิจกรรมเวชบคุคลระดบัสังัฆมณฑลกิจกรรมเวชบคุคลระดบัสังัฆมณฑลกิจกรรมเวชบคุคลระดบัสังัฆมณฑล   

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกอคัรสังัฆมณฑลกรงุเทพฯ  
มูลนิธโิรงพยาบาลเซนตห์ลุยส ์ร่วมกบั โรงพยาบาลเซนตห์ลุยส ์ 

จดัออกหน่วยใหบ้รกิารตรวจรกัษาโรคทัว่ไปใหก้บั                                                      
         ชาวบา้นในชมุชนกองขยะหนองแขม    

 ทุกวนัเสารส์ปัดาหแ์รกของเดอืน                                
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 +   วนัอาทติยท์ี ่26 ธนัวาคม 2021  จดัประชมุคณะกรรมการเวชบุคคลและเยาวชนกลุ่มเวชบุคคลคาทอลกิฯรุ่นใหม ่                                
ณ หอ้งประชมุ ชัน้ 3 โรงพยาบาลซานคามลิโล เพื่อพบปะพดูคยุในโอกาสวนัครสิตม์าสและปีใหม่ และปรกึษาหารอืการเป็น             
เจา้ภาพจดังานประชมุสามญัและฟ้ืนฟูจติใจประจ าปี ค.ศ.2022 ของชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย เพือ่ใหส้มาชกิ 
       มสี่วนรบัรูถ้งึการเตรยีมเป็นเจา้ภาพจดังานในปีหน้านี้...     
          

                            ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกอคัรสังัสังัฆมณฑลท่าแร-่หนองแสัง                                                                   
      คณุพ่อสัดุใจ แสันพลอ่อน  จติตาภบิาลเวชบุคคลฯ คณุอดลุย  ตระกลูมา ประธานเวชบุคคลฯ ร่วมดว้ย 
คณะกรรมการ และ จติอาสาเวชบุคคลฯ  มสี่วนร่วมและประกาศขา่วด ี“กา้วเดนิไปดว้ยกนั” (ซนีอด) ทีบ่า้นนาคูนทุ่ง , 
บา้นดอนถอ่น, บา้นปฏริูป, บา้นโพนกอ่ และบา้นพรสวรรค ์จ.นครพนม เมื่อวนัที ่29 ธนัวาคม 2021   
 ภารกจิแหง่รกั จติอาสาฝ่ายสงัคมสงเคราะหแ์ละพฒันา ร่วมกบั ผูช้ว่ยพระสงัฆราชฝ่ายอภบิาล 
ออกเยีย่มและใหก้ าลงัใจโอกาสครสิตม์าสและสวสัดปีีใหม่..                                               

+  วนัที ่30 ธนัวาคม 2021   ออกหน่วยใหบ้รกิารดา้นสขุภาพและคดักรองโควดิ-19                                                                              
 อาร ชบิชอปอนัตน วีระเดช ใจเสัรี ประธานพธิบีูชาขอบพระคุณ                                    
เนื่องในโอกาสปฏญิาณตนตลอดชพีของบราเดอรค์ณะเซนตค์าเบรยีล จ านวน 5 ท่าน                  
  ณ วดันกับุญยอแซฟ ค าเกิม้ จ.นครพนม ..  

กิจกรรมวิชาการ..ชมเวชบคุคลคาทอลิกแห่งประเทนไทยกิจกรรมวิชาการ..ชมเวชบคุคลคาทอลิกแห่งประเทนไทยกิจกรรมวิชาการ..ชมเวชบคุคลคาทอลิกแห่งประเทนไทย   



เครือข่ายคาทอลิกรณรงคว์นัเอดสโ์ลก เครือข่ายคาทอลิกรณรงคว์นัเอดสโ์ลก เครือข่ายคาทอลิกรณรงคว์นัเอดสโ์ลก ( ( ( 111   ธนัวาคม )ธนัวาคม )ธนัวาคม )   
กิจกรรมวันเอดสโ์ลก กิจกรรมวันเอดสโ์ลก กิจกรรมวันเอดสโ์ลก (AIDS DAY) (AIDS DAY) (AIDS DAY) 2021  2021  2021     

           นนูย คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร  ระยอง :  บิชอปซิลวีโอ สิัริพงษ  จรสัันรี ประมุขสงัฆมณฑลจนัทบุร ี
คณุพ่อไพรชั นรีประเสัริฐ อธกิารเจา้คณะนกับวชคามลิเลยีน และ คณุพ่อโจวนันี ยอห น คอนตาริน (ผูก้่อตัง้ 
ศนูยค์ามลิเลยีน โซเชยีล เซนเตอร ์ระยอง) ไดไ้ปเปิดงานวนัเอดสโ์ลกและเสวนาเกีย่วกบั                                                             
ประเดน็เรื่อง “มมุมองและจุดยนืทางศาสนาในการยุตปัิญหาเอดส์”                                                                                                                          
ณ ศนูยค์ามลิเลยีน โซเชยีล เซนเตอร ์ระยอง เมื่อวนัศกุรท์ี ่26 พฤศจกิายน 2021                                                                                
 “ลดการตดิเชือ้เอชไอวรีายใหม่ ลดการตายจากเอดส ์และลดการเลอืกปฏบิตั ิ
และตตีราผูใ้ชช้วีติร่วมกบัเอชไอวเีอดส์” โดยใชช้ือ่งานวา่ “คามลิเลยีนแฟร ์วนัเอดสโ์ลก ณ 
โคกหนองนา”  โดยมวีตัถุประสงค ์-  เพือ่เผยแพร่และรณรงคก์ารยุตปัิญหาเอดส ์ใน 
จงัหวดัระยอง ส่งเสรมิคุณคา่ผูต้ดิเชือ้ฯ สรา้งอาชพี สรา้งงาน และ สรา้งความมัน่ใจในการ 
อยู่ร่วมกนั งานจดัขึน้เมือ่วนัศกุรท์ี ่26 พฤศจกิายน 2021                                           
             วนัเสารท์ี ่27 พฤศจกิายน 2021 เวลา 10.00น. - 20.00 น.                         
     ภายในงานมกีจิกรรมมากมาย ทัง้สนุก ไดร้บัความรู ้  
                                  บรกิารใหค้ าปรกึษา และแจกอุปกรณ์ป้องกนัเอชไอว ี                                          
                                    ในส่วนบูทของสวนเอเดน ไดน้ าผลติผลทางการเกษตรและผลติภณัฑง์านฝีมอืต่างๆ 
                                  ของผูป่้วยไปจ าหน่ายราคาถูก พรอ้มสนุกกบักจิกรรมสอยดาวพาโชค ซึ่งไดร้บัเสยีงตอบรบั 
   จากผูเ้ขา้ร่วมงานเป็นอยา่งด.ี.    

  กจิกรรมดงักล่าวไดป้ฏบิตัติามแนวทางการด าเนินการ เฝ้าระวงัและป้องกนัควบคมุการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 จ.ระยอง   
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                         มูลนิธิคณะภคินีนรีชมุพาบาลประเทนไทย  โดย มูลนิธิภคินีนรีชมุพาบาลหนองคาย            
 จดัพธิมีอบป้ายศนูยเ์ฝ้าระวงัความรนุแรง ในชมุชนและรณรงคเ์พื่อยุตคิวามรนุแรงต่อเดก็และสตร ีและการป้องกนั 
การคา้มนุษย ์ประจ าปี 2564  เมื่อชว่งบ่ายวนัที ่13 ธนัวาคม 2564  ณ 
สนามหน้าทีว่า่การอ าเภอศรเีชยีงใหม ่อ าเภอศรเีชยีงใหม่ จงัหวดัหนองคาย 
นายมนต สิัทธ์ิ ไพนาลธนวฒัน  ผูว้า่ราชการจงัหวดัหนองคาย เป็นประธานในพธิ ี
มอบป้ายศนูยเ์ฝ้าระวงัความรุนแรงในชมุชน และรณรงคเ์พื่อยุตคิวามรุนแรงต่อเดก็ 
และสตร ีและการป้องกนัการคา้มนุษย ์ประจ าปี 2564  จดัใหม้ขี ึน้ โดยม ี
บิชอปยอแซฟ ลือชยั ธาตุวิสัยั  ประมุขสงัฆมลฑลอุดรธานี ,                         
ซิสัเตอร ปราณี สิัทธิ  ประธานมูลนิธภิคนิีศรชีมุพาบาลหนองคาย , 
หวัหน้าส่วนราชการ ในจงัหวดัหนองคาย , หวัหน้าส่วนราชการอ าเภอศรเีชยีงใหม่ อ าเภอโพธิต์าก และอ าเภอสงัคม 
เขา้ร่วมพธิใีนครัง้นี้ดว้ย.. 
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    โครงการเพ่ือนชาวบ้าน มูลนิธิคณะภคินีนรีชมุพาบาลประเทนไทย โดย มูลนิธภิคนิีศรชีมุพาบาลหนองคาย น าโดย  
ซิสัเตอร ปราณี สิัทธิ ไดจ้ดัรณรงคว์นัเอดสโ์ลกประจ าปี 2564/2021                                                    
เมื่อวนัที ่5 ธนัวาคม 2020  ในหวัขอ้ “เอดสอ์ยูร่่วมกนัได ้ไม่ตตีรา”                                                                                        
ณ  บา้นสวนมติรภาพ มูลนิธคิณะภคนิีศรชีมุพาบาล                                                            
การรณรงคด์งักลา่วของศนูยน์ี้จดัในรูปแบบของกฬีาสมัพนัธ ์.. 



                                                 มูลนิธิส่ังเสัริมการพฒันาบุคคล ( นนูย เมอร ซ่ี )                                                                                                                   
เมื่อวนัที ่1 ธนัวาคม 2564  จดักจิกรรมเดนิรณรงคส์ื่อสารสาธารณะ เนื่องในวนัเอดสโ์ลก "ยุตคิวามเหลือ่มล ้า ยุตเิอดส"์  
ม ีเอช ไอ ว ีเรยีนได ้ท างานได ้อยู่ร่วมกนัได ้ใหป้ระชาชนในชมุชน 70 ไร่ ไดต้ระหนกัถงึการป้องกนั การอยู่ร่วมกนั 
ลดการรงัเกยีจ ตตีรา เเละเลอืกปฎบิตัอินัเนื่องจาก HIV Aids  

                 นนูย สังัคมพฒันา สังัฆมณฑลนครราชสีัมา จดักจิกรรมรณรงคว์นัเอดสโ์ลก 1 ธนัวาคม ใหก้บันกัเรยีน 
โรงเรยีนมารดาวนารกัษ ์ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่2-3 จ านวน 80 คน ภายใตห้วัขอ้ “ยุตคิวามเลื่อมล ้า ยุตเิอดส์” โดยในการ 
จดักจิกรรมไดอ้า้งองิ พระวารสารนกับุญยอหน์ บทที ่8 : 1-11 เรื่องหญงิผดิประเวณ ี 
 ทัง้นี้ไดร้บัความร่วมมอืจากอาสาสมคัรดูแลผูต้ดิเชือ้ HIV ร่วมแบ่งปันความรูแ้ละขอ้คดิใหก้บัน้องๆนกัเรยีน..  
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         มูลนิธิมาริสัท เอเชีย ระนอง   จดักจิกรรม                                                                                        
งานวนัเอดสโ์ลก 2021 ร่วมกบั ทางโรงพยาบาลระนอง                                                                                                
ในหวัขอ้ ''ยุตคิวามไม่เท่าเทยีมในสงัคม ยุตกิารแพร่ระบาดโรคเอดส"์ 
 ในชว่งบ่ายไดจ้ดักจิกรรมร่วมกบัทางศนูยศ์ภุนมิติระนอง ในการใหค้วามรู ้                           
การป้องกนัการตดิเชือ้ HIV ในชมุชนแรงงานเมยีนมาร ์มผีูเ้ขา้ร่วม 100 คน .. 

                            คณะภคินีรกักางเขนแห่งท่าแร่ สักลนคร  จดักจิกรรมวนัเอดสส์ากล 2021                                                                                                
+  ชมุชนวดัโคกแกว้ สกลนคร จ านวน 60 คน    +  แบ่งปันงานเอช ไอ ว ี(เอดส)์ กบัโปสตูลนัต ์จ านวน 3 คน                                                                                      
 +  ในงานกลุม่สรา้งเพื่อนสรา้งพลงัรกักางเขนแห่งท่าแร่ และร่วมรณรงค ์โรงเรยีนในเครอืขา่ย จ.สกลนคร     
  ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย   

           บ้านเดก็ก าพร้าลอเรนโซ  จดักจิกรรมเอดสแ์ละคุณคา่ชวีติ (วนัเอดสโ์ลก)                                  
เมื่อวนัที ่1 ธนัวาคม 2021  เพื่อปลุกจติส านกึของเดก็ๆ และเยาวชน ถงึคุณคา่ของชวีติ 
ทีไ่ม่อาจเลอืกเกดิได ้แต่เลอืกทีจ่ะเป็นคนด ีและมอีนาคตจากการสรา้งดว้ยมอืของตนเอง .. 

          บ้านมิตราทร สถานสงเคราะหท์ีอ่ยู่ใน   
  มูลนิธิอบุลรตัน  ในพระบรมราชินูปถมัภ     
     อุปการะเดก็ก าพรา้ทีไ่ดร้บัผลกระทบจาก     
         HIV/AIDS  ทัง้มเีชือ้และไมม่เีชือ้    
    จดัใหค้วามรูแ้ละรณรงคว์นัเอดสโ์ลก                                                                                                                   

         ผา่นทางวทิยุชมุชน World AIDS Day                                                                                                                                                                                                                                                          

       # ยุตกิารตดิเชือ้รายใหม่ ยุตกิารเสยีชวีติ # 
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  หนังสืัอธรรมนูญใหม่สั าหรบัผูท้ างานด้านการดแูลสัขุภาพอนามยั                              หนังสืัอธรรมนูญใหม่สั าหรบัผูท้ างานด้านการดแูลสัขุภาพอนามยั                              หนังสืัอธรรมนูญใหม่สั าหรบัผูท้ างานด้านการดแูลสัขุภาพอนามยั                                 
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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