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    พย์ธกิจ     
    ส่งเสริมเวชบุคคล เครอืข่ายผู้สูงอายุ เครือขา่ยผู้ติดเชื้อ                
   ใหไ้ด้รับการอภิบาล และอทุิศตนรับใช้ปวงชนด้าน        
   สุขภาพอนามัย โดยเนน้ผู้ยากไร้ตามแบบอยา่งพระเยซูเจ้า    

   มกราคม มกราคม มกราคม ---   กุมภาพันธ์  กุมภาพันธ์  กุมภาพันธ์  202220222022   ( ฉ.( ฉ.( ฉ.111///2565 2565 2565 ) ) )    

คณะอ์ุกรรมการคาัอลิกเพื่อสั่งเสัริมงา์เอดสั  (แผ์กสัุขภาพอ์ามยท) ภายใต ้                             
กรรมาธิการฝ่าทสัยงคม (คาริตยสัไัทแล์ด ) สัภาประมุขบาัหลวงโรมย์คาัอลิกแห่งประเันไัท                                    

จัดให้มกีารอบรม "การดูแลผู้ป่วยแบบประคบัประคอง" Palliative Care ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 
ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 24 ถึง วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2022 โดยความร่วมมือระหว่าง คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อ 
ส่งเสริมงานเอดส์ ร่วมกับ คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย เป้าหมายโครงการเพื่อให้แกนน าฯของหน่วยงาน
คาทอลกิด้านดูแลสุขภาพทั้งระดับศูนย์/บ้าน คณะนักบวช และ ระดับสังฆมณฑล เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการอภิบาลดูแลสุขภาพ
แบบประคับประคอง (palliative care) สามารถถ่ายทอดและขยายผลทกัษะการอภิบาลแบบประคับประคองไปสู่อาสาสมัคร 
และทีมงาน ในการรับใช้ผู้ป่วยและครอบครัวตามแบบอย่างการเป็นศิษย์ติดตามพระคริสตเจ้า 



 ก่อนการอบรมและเข้าพัก ณ ศูนย์อภิบาลฯ จะมีการตรวจคัดกรองด้วย ATK ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน ที่หน้าตึกศูนย์ฯ 
การจัดอบรมครั้งนี้มีผู้เขา้รับการอบรมทั้งหมด 40 ท่าน  ประกอบด้วย สมาชิกเครือข่ายคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริม 
งานเอดส์ ทีม่ีแผนกดูแลสมาชิกผู้สูงวัยที่อยูใ่นภาวะป่วยติดเตียง สมาชกิเวชบุคคลคาทอลกิฯระดับสังฆมณฑล คณะนักบวชชาย
คณะนักบวชหญิง พยาบาลวิชาชีพ และอาสาสมัครสุขภาพฯ โดยมคีณะท างานจัดการอบรมฯ   
ผศ.ดร.สุภาพร ดาวดี (เซอร์มักดาเลนา) ผู้อ านวยการศูนย์ผู้สูงอายเุซนต์หลยุส์ ล าไทร ปทมุธานี 
 สมาชิกกรรมการเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย และ 
 ที่ปรึกษาชมรมการพยาบาลแบบประคับประคองแห่งประเทศไทย 
คุณพ่อดอมินิก กิตสดา ค าศรี     อธิการบ้านผู้สูงอายคุามิลเลยีน สามพราน /  
 ประธานคณะกรรมการอภิบาล คณะนักบวชคามิลเลียน 
คุณพ่อร็อค ไพรัช  ศรีประเสริฐ  ผู้ช่วยกรรมาธิการฝ่ายสังคม สภาประมขุบาทหลวงโรมันคาทอลิกฯ
 ผู้อ านวยการแผนกสุขภาพอนามัย   
 หัวข้อกจิกรรมวันแรก : 1) การดูแลแบบประคบัประคองส าหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังและเอดส์ และติดเตียง (Palliative care for  

patients with Chronic disease and HIV/AIDS)   2) ประเด็นการดูแลแบบประคับประคองผู้ป่วยติดเตียง (Palliative care for  

Bedridden patients)      3) การวางแผนล่วงหนา้และหนังสือแสดงเจตจ านงค์ (Advance Care  Planning & Living Will)                                                             
4) การเยี่ยมผู้ป่วยและครอบครัวที่บ้าน : (Home Based Palliative Care Skills)  และ หัวข้อที่ 5) คุณพ่อยอห์น คอนตาริน  
คุณกาญจนา นพแก้ว ทีม “Home Care” ของมลูนิธิ “Sharing for Life Foundaion Thailand” แบ่งปันประสบการณ์งาน   

Home Care ของมูลนิธิ Sharing  for Life นครราชสีมา   
 วันที่สองการจัดอบรมฯ คุณพ่อกิตสดา ค าศรี เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ  ร่วมด้วย สมาชิกคณะนักบวชคามิลเลียน 
และวิทยากรอบรมฯ หัวข้อ 6)  “ค าสอนพระศาสนจักรในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและการดูแลผู้ป่วยระยะสุดทา้ย”   
(Palliative care and End of Life care: The Church’s teaching) และ เซอรม์ักดาเลนา ดาวด ี หัวข้อ 7) Listening to the                      

voice of the patients : Situation D  หัวข้อ 8) ถอดบทเรียน การเยี่ยมผู้ป่วยและครอบครัวที่บา้น ของมูลนธิิแบ่งปันชีวิต                     
(Sharing for Life Foundaion) สาขานครราชสมีา ซึ่งน าโดย คุณพ่อยอหน์ คอนตารนิ   และจากหนังสือคู่มือการอบรม                       
การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ของ เซอร์มักดาเลนา (ผศ.ดร.สุภาพร ดาวดี)  9) หลักการสนทนาขณะอยู่ต่อหน้าผู้ป่วย  
(ข้อ 13) : Verbatim     10) การบอกความจริง  (Tell the truth) :  ถอดบทเรียน นพ. จารุพงษ ์พรหมวิทกัษ์    
11) การประเมิน ADL (Activities of Daily Living) / การประเมิน PPS (Palliative Performance Scale)  และ  
การประเมิน   ESAS (Edmonton Symptom Assessment System)                                                                    



      การอบรมวันสดุท้าย คุณพ่อยอห์น คอนตาริน อธิการบ้านพักผู้สงูอายุนครราชสมีา เป็นประธานพิธมีิสซาบูชาขอบพระคุณ 
ร่วมด้วย สมาชิกคณะนกับวชคามิลเลยีน จากนั้น เซอร์มักดาเลนา ดาวด ี วิทยากรอบรมฯ ในหัวข้อ 12) คุณภาพชีวิตของ
ผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง (Quality of life in Palliative Care)   13) ท าไมแมไ่ม่ตัดสนิใจ Ethical Dilemma  :                                   

Compassionate Extubation    และ หัวข้อ 14)  Comfort Care  : การประคบหม้อเกลอื และ กดจุดสะทอ้นฝ่าเทา้ 
 การอบรมเน้นการดูแลแบบประคับประคองด้วยระบบส่งต่อจากโรงพยาบาลมาอยู่ที่บ้านและในชุมชน  การเยี่ยมอภิบาล
ผู้ป่วยที่บ้านและครอบครัว ความเข้าใจที่ถกูต้องในการดูแลแบบประคับประคอง ประเด็นการดแูลผู้ป่วยเรื้อรังและระยะสุดท้าย 
ทั้งเพื่อบรรเทาอาการและการประคับประคองดา้นจิตใจและวิญญาณ การฟังเสยีงผู้ป่วย
ด้วยวาจาและการสื่อสารรูปแบบต่างๆ ประเด็นด้านจริยธรรม และค าสอนพระศาสนจกัร
เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ตลอดจนการรู้จักเลอืกใช้สมุนไพรเพือ่บรรเทา
และป้องกันอาการที่รบกวนผู้ป่วย  
 ผลการอบรมบรรลุวัตถุประสงค์ในการน าแนวคดิการดูแลแบบประคับประคองไปใช้
ในงานอภิบาล การขยายผลและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกีย่วข้อง  
 หลังจบการอบรมฯ   คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมาธิการฝ่ายสังคม                                             
สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกฯ เป็นประธานพิธมีอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมฯ                                                         
การอบรมครั้งนี้ ไดม้อบหนังสือคู่มอืการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองตามแนวศาสนาคริสตน์ิกายโรมันคาทอลกิฯ                          
(Palliative Care in Catholic Christian’s Context)  โดย  ผศ.ดร.สุภาพร ดาวดี และคณะ ใช้ประกอบการอบรมแกนน า และ                                                                                  
อาสาสมัคร เพื่อให้แต่ละหน่วยงานคาทอลกิด้านดูแลสุขภาพทั้งระดับศูนย์/บ้าน                
คณะนักบวช และกลุ่มเวชบุคคลฯสังฆมณฑล ได้น าไปใช้ในสนามอภิบาลจริง
ต่อไป ... 
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สาส์นองคส์มเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส                                          
โอกาสวันผู้ป่วยสากล ครัง้ที่ 30                                                                            

( 11 กุมภาพันธ์ 2022 ) 
“จงเป็นผู้เมตตากรุณา ดังที่พระบิดาของท่านทรงพระเมตตากรุณาเถิด”   
(ลก. 6:36) การอยู่เคียงข้างผู้ทนทุกขท์รมานในแนวทางแห่งเมตตาจิต 

                              บรรดาพี่น้องชายหญิงท่ีรักทั้งหลาย 
  

 เมื่อสามสิบปีที่แล้ว นักบุญสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2 ได้ทรงก าหนดตั้งวันผู้ป่วยสากลขึ้นมา  
เพื่อกระตุ้นให้ประชากรของพระเจา้ สถาบนัคาทอลิกดา้นสขุภาพอนามัยและภาคประชาสังคมได้ใหค้วามเอาใจใส่ต่อ 
บรรดาผู้เจ็บป่วยและบุคลากรผู้ดูแลผู้เจ็บป่วย 
 เราต้องขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจา้ส าหรับความก้าวหน้าในช่วงหลายๆ ปีที่ผา่นมา ในพระศาสนจักรแต่ละแห่ง     
ทั่วโลก ความก้าวหนา้หลายอยา่งได้ด าเนินการไปแล้ว แต่ก็ยังมีหนทางอีกยาวไกลทีจ่ะต้องท าให้แน่ใจว่าผู้ป่วยทุกคน            
รวมทั้งผู้ที่ยากจนและมีสถานะบุคคลชายขอบสงัคมอย่างถึงทีสุ่ด จะได้รับการดูแลรักษาด้านสขุภาพอนามัยอย่างที่ควร     
จะเป็นเช่นเดียวกับงานดา้นการอภิบาลที่จะช่วยพวกเขาไดส้ัมผัสชีวิตในช่วงเวลาแห่งความเจบ็ป่วยร่วมกับพระคริสตเจา้     
ที่ทรงถูกตรึงกางเขนและทรงกลับคืนพระชนมชีพ ด้วยสถานการณ์การแพรก่ระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้        
ท าให้การเฉลิมฉลองวันผู้ป่วยสากลครั้งที ่30 ซึง่ก าหนดจัดขึ้น ณ เมืองอาเรควีปา ประเทศเปรู มิอาจเกิดขึ้นตามแผนที่    
วางไว้ได้ แต่จะมีการจัดขึน้ในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกันแทน ขอใหก้ารเฉลมิฉลองวันผู้ป่วยสากลนี้ช่วยให้เราเติบโต  
ขึ้นในการอยูใ่กล้ชิดและให้บริการต่อผู้เจ็บป่วยและครอบครัวของพวกเขาด้วย  
1.  ผู้เมตตากรุณาดังองค์พระบิดาเจ้า 
 หัวข้อที่เลอืกส าหรับวันผู้ป่วยสากลครั้งที่สามสบินี้ "จงเป็นผู้เมตตากรุณา ดังที่พระบิดาของทา่นทรงพระเมตตา
กรุณาเถิด" (ลก. 6:36) ท าให้เราหันมาเพ่งมององค์พระเจ้าเป็นล าดับแรก "พระเจ้าทรงเปี่ยมดว้ยพระเมตตา" (อฟ. 2:4) 
พระองคท์รงมองดูบรรดาลูกๆ ของพระองคอ์ยู่เสมอด้วยความรกัแบบบิดา แม้แต่เมือ่พวกเขาจะหันหลังให้กับพระองค์ก็ตาม 
แท้จริงแล้ว พระเมตตาเป็นพระนามของพระเจา้ที่ดีเลิศซึ่งแสดงออกถึงพระธรรมชาตขิองพระองค์ไม่ใช่ในลกัษณะของ
ความรู้สกึเป็นครั้งคราว แต่เป็นพลังทีม่ีอยู่ในทกุสิ่งที่พระองค์ทรงกระท า เป็นความเขม้แข็งและความออ่นโยนที่มีอยู่ร่วมกนั 
ด้วยเหตุนี้ เราจึงสามารถกลา่วด้วยความส านึกและรู้คุณว่าพระเมตตาขององค์พระเจา้มีอยู่ทั้งในมิติของความเป็นบิดาและ
ความเป็นมารดา (เทียบ อสย. 49:15) เพราะพระองค์ทรงดูแลเราด้วยความเขม้แข็งดั่งบิดาและด้วยความอ่อนโยนดุจมารดา 
พระองคท์รงมีพระประสงค์อย่างไม่หยดุหย่อนที่จะให้ชีวิตใหม่แก่เราในองคพ์ระจิตเจ้า 
2.  พระเยซูเจ้า พระเมตตาขององค์พระบิดาเจา้ 
  ประจักษ์พยานสูงสง่ที่สุดแหง่พระเมตตารักขององคพ์ระบิดาเจ้าตอ่ผู้เจ็บป่วยกค็ือ พระบุตรแต่องค์เดยีวของพระองค์
ที่ทรงบังเกิดมา พระวรสารได้บอกเรากี่ครั้งกี่หนเกี่ยวกับการที่พระเยซูเจา้ทรงพบปะกับผู้คนที่ทนทุกข์ทรมานจากความ
เจ็บป่วยต่างๆ พระองค์ “เสด็จไปทั่วแคว้นกาลลิี ทรงสั่งสอนในศาลาธรรม ทรงประกาศขา่วดีเรื่องพระอาณาจกัร ทรงรกัษา
โรคและความเจ็บไข้ทุกชนิดของประชาชน” (มธ. 4:23) เราสามารถถามตัวเราเองได้ว่า ท าไมพระเยซูเจา้จึงสนใจคนเจ็บป่วย
เป็นพิเศษ ถึงขนาดที่ว่านีก่ลายเป็นพันธกิจหลกัของบรรดาอัครสาวก ผู้ทีพ่ระอาจารย์เจา้ทรงส่งมาเพื่อประกาศขา่วดีและ
รักษาคนเจ็บป่วย (เทียบ ลก. 9:2) 



 นักคดิในครสิต์ศตวรรษที่ 20 ได้ให้เหตุผลไว้ว่า ”ความเจ็บปวดแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิง และจากความโดดเดี่ยว 
อย่างแท้จริงนี้เอง  การรอ้งขอต่ออกีฝ่ายหนึ่ง ท าให้การอ้อนวอนของอกีฝ่ายหนึ่งถือก าเนิดขึน้" เมือ่บุคคลประสบความอ่อนแอ
และความทุกข์ทรมานในร่างกายของตนเองอันเป็นผลจากความเจ็บป่วย จิตใจของเขาจะรู้สึกหนักหน่วง ความกลัวแผ่ซ่าน             
ไปทั่ว ความสงสัยเกิดขึ้นทวีคูณ ค าถามเรื่องความหมายของสิ่งทีเ่กิดขึ้นกับชีวิตของเขากลายเป็นสิ่งที่ต้องเร่งตอบให้ได้ 
เกี่ยวกับเรื่องนี้ เราจะลมืบรรดาผู้เจ็บป่วยเหล่านั้นไดอ้ย่างไร ในห้วงเวลาของการแพร่ระบาดของโรคร้ายในปัจจุบัน            
บรรดาผู้ที่ใช้เวลาห้วงสุดทา้ยของชีวิตอย่างโดดเดี่ยวในหอผู้ป่วยวิกฤต (I.C.U.) ซึ่งพวกเขาจะได้รับการดูแลโดยผู้ที่ท างาน    
ด้านสขุภาพอนามัยแน่ๆ แต่พวกเขากลับอยู่หา่งไกลจากคนที่เขารักที่สดุ และคนที่ส าคัญที่สุดในชีวิตของพวกเขา ดังนั้น           
นี่จึงเป็นการช่วยเราให้มองเหน็ความส าคัญของการเป็นประจักษพ์ยานแห่งพระเมตตาของพระเจ้า โดยผ่านทางแบบอยา่ง          
ของพระเยซูเจา้ พระเมตตาขององค์พระบิดาเจา้ที่คอยเทน้ ามันแหง่การปลอบโยนและเหล้าองุน่แห่งความหวังลงบน              
บาดแผลของผู้เจ็บป่วย 

3. สัมผัสพระวรกายที่ทนทุกข์ทรมานขององค์พระคริสตเจ้า 
 การเชื้อเชิญของพระเยซูเจ้าให้เป็นผู้มีเมตตากรุณาเหมือนพระบิดาเจา้มีความหมายเปน็พิเศษส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านสขุภาพอนามัย พ่อก าลังคิดถึงบรรดาแพทย์ พยาบาล ผู้ท างานในห้องปฏิบัติการ ฝ่ายสนบัสนุนและบรรดาผู้ดูแลผู้ป่วย 
ตลอดจนบรรดาอาสาสมคัรจ านวนมากที่อทุิศเวลาอันมคี่าในการใหค้วามช่วยเหลือผู้ทนทุกขท์รมาน บรรดาบุคลากรผู้ท างาน 
ด้านสขุภาพอนามัยที่รักทั้งหลาย การให้บริการอยู่เคยีงข้างผู้เจ็บป่วยที่ท่านท าด้วยความรกัและเต็มความสามารถของท่าน 
ก้าวข้ามผ่านขอ้ผูกมดัของวิชาชีพกลายเป็นพนัธกิจ มอืของท่านที่สัมผสัพระวรกายที่ทนทกุขท์รมานของพระคริสตเจา้ 
สามารถเป็นเครื่องหมายของพระหัตถ์แห่งพระเมตตาของพระบิดาเจ้า จงตระหนกัถึงศักดิ์ศรีอนัยิ่งใหญ่แหง่วิชาชีพของท่าน 
รวมทั้งความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องด้วย 
 ให้เราขอบพระคุณพระเจา้ส าหรับความก้าวหนา้ของวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ผ่านมา 
เทคโนโลยีใหม่ๆ ท าให้เราสามารถเตรียมแนวทางการรกัษาที่เป็นประโยชนอ์ย่างมากตอ่บรรดาผู้เจ็บป่วย การวิจยัยังคงให้ 
การสนับสนนุอันมีคา่ในการเอาชนะโรคต่างๆ ทั้งเก่าและใหม่ เวชศาสตร์ฟื้นฟูไดพ้ัฒนาความเชี่ยวชาญและทักษะเป็น 
อย่างมาก  อยา่งไรก็ตาม ทั้งหมดนีจ้ะต้องไม่ท าให้เราลืมความเป็นเอกเทศ ศักดิ์ศรีและความอ่อนแอของผู้ป่วยแต่ละคน  
ผู้ป่วยมีความส าคัญมากกว่าความเจ็บป่วยของเขาเสมอ และด้วยเหตุนี้ วิธกีารรักษาใดๆ จึงไม่สามารถเพิกเฉยต่อการฟงัเสียง          
ของผู้ป่วย ประวัติ ความวิตกกังวลและความกลัวของเขาได้ แม้ว่าจะไม่สามารถรักษาให้หายจากโรคได้ แต่การให้การดูแล
สามารถท าได้เสมอ ท่านสามารถปลอบโยนและท าให้ผู้คนรู้สึกถึงความใกล้ชิดซึ่งเป็นการแสดงความสนใจในตัวบุคคล          
มากกว่าจะสนใจแค่โรคของเขาหรือเธอเทา่นั้น ด้วยเหตุผลนี้ พ่อจึงหวังว่าหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรด้านสขุภาพอนามยั        
จะท าใหพ้วกเขาสามารถพัฒนาทักษะดา้นการฟังและเปิดมิติด้านความสัมพันธ์ตอ่ผู้อื่นได้ 
4. ศูนย์ดูแลผู้ป่วยต่างๆ ในฐานะ “บ้านแห่งความเมตตากรณุา” 
 วันผู้ป่วยสากลเป็นโอกาสดีทีจ่ะใหค้วามสนใจกบัศูนย์ที่ให้การดูแลผู้ป่วยต่างๆ การแสดงความเมตตาต่อบรรดา      
ผู้ป่วย ตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาได้น าชมุชนคริสตชนใหเ้ปิด "โรงแรมของชาวสะมาเรียผู้ใจดี" จ านวนนับไม่ถ้วนทีซ่ึ่ง           
ผู้เจ็บป่วยทุกประเภทสามารถได้รับการต้อนรับและปฏิบัติด้วยความรัก โดยเฉพาะผู้ทีไ่มส่ามารถหาค าตอบส าหรับสขุภาพ           
ของตนเองหรอืเนื่องจากความยากจนหรอืการกีดกันทางสังคมหรือความยากล าบากในการรักษาโรคบางอย่าง 
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5.  ความรักเมตตาด้านการอภิบาล : การมีอยู่และการอยู่ใกล้ชิด 
 ในช่วงสามสิบปีที่ผ่านมานี ้การอภิบาลด้านสขุภาพอนามัยได้มองเห็นการบริการทีข่าดเสียไมไ่ด้ซึ่งได้รับการยอมรับ
มากขึ้นเช่นกนั หากการเลือกปฏิบัติที่เลวร้ายทีสุ่ดที่คนยากจนประสบ - รวมถึงผู้ป่วยมีสุขภาพไมด่ี - คอืการขาดความ 
เอาใจใสท่างดา้นฝ่ายจิตวิญญาณ เราจะล้มเหลวไม่ได้ในการมอบความใกล้ชิด พระพรและพระวาจาของพระเจ้า รวมทั้ง 
การเฉลิมฉลองศีลศักดิ์สิทธิ์และโอกาสในการเตบิโตและมีวุฒิภาวะในความเชื่อ ในเรื่องนี้ พอ่อยากย้ าเตือนทุกท่านว่า 
ความใกล้ชิดกับผู้ป่วยและการดูแลอภิบาลไม่เพียงเป็นหน้าทีข่องศาสนบริกรที่อุทิศตนโดยเฉพาะเท่านั้น การเยี่ยมผู้เจ็บป่วย
เป็นการเชื้อเชิญที่พระคริสตเจา้ทรงมอบให้แกศิ่ษย์ของพระองคท์ุกคนมีผู้ป่วยและผู้สูงอายุกีค่นกันทีอ่าศัยอยู่ที่บ้านและ 
รอคอยการเยี่ยม พันธกิจในการปลอบประโลมเป็นหน้าทีข่องผู้รับศีลล้างบาปทุกคน โดยค านึงถึงพระวาจาของพระเยซูเจ้า
ที่ว่า "ขา้พเจา้เจ็บป่วย และท่านมาเยีย่มข้าพเจา้" (มธ. 25:36) 
 พี่น้องที่รกั ด้วยการวอนขอของพระนางมารีย์ องค์อุปถัมภ์ผู้ป่วย พอ่ขอมอบบรรดาผู้เจ็บป่วย และครอบครัวของ 
พวกเขา ด้วยการเป็นหนึง่เดียวกับองคพ์ระครสิตเจ้าผู้ทรงรับเอาความเจ็บปวดของโลก  ขอให้พวกเขาไดค้้นพบความหมาย 
การปลอบประโลมใจและความไว้วางใจ พ่อขอภาวนาเพื่อบุคลากรด้านสุขภาพอนามัยทกุคนทั่วโลกให้เปี่ยมด้วยความ 
เมตตากรุณา พวกเขาจะไดม้อบการดูแลที่เหมาะสมและความใกล้ชิดฉนัพี่นอ้งใหก้ับบรรดาผู้เจ็บป่วยได้  พร้อมกันนี้       
ข้าพเจา้ขออ านวยพรศักดิ์สทิธิ์มายังพวกท่านทกุคนด้วย 
 

 โรม, มหาวิหารนกับุญยอห์น ลาเตรัน  10 ธันวาคม 2021 
 โอกาสระลึกถึงพระนางมารีย์แหง่โลเรตโต 
 
        สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส 
 
(แปลโดย คณะนักบวชคามิลเลียนประเทศไทย) 

เราต้องใหค้วามสนใจเป็นพิเศษโดยเฉพาะบรรดาเด็ก ผู้สูงอายุและกลุ่มคนที่เปราะบางที่สุด ดว้ยการเป็นผู้เมตตากรุณา                
เฉกเช่นพระบิดาเจ้า บรรดามิชชันนารีทั้งหลายได้ประกาศข่าวดเีรื่องพระอาณาจักร พร้อมกับการก่อสร้างโรงพยาบาล               
โอสถศาลาและสถานที่ที่ให้การดูแลต่างๆ สิง่เหล่านี้เป็นวิธีการอันล้ าค่าที่ท าให้ความเมตตากรณุาแบบคริสตชนก่อร่างขึ้น           
ให้เห็นเป็นรูปธรรมและความรักของพระคริสตเจ้าซึ่งปรากฏโดยการเป็นประจักษ์พยานของบรรดาศิษย์ของพระองค์ก็
น่าเชื่อถือมากขึ้น พ่อคดิถึงโดยเฉพาะบรรดาประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ทีย่ากจนทีสุ่ดของโลกของเรา ซึ่งบางครั้งจ าเป็นตอ้ง                 
ดั้นด้นเดินทางไกลเพื่อค้นหาศูนย์ที่ใหก้ารรักษา ซึ่งถึงแม้จะมีทรัพยากรจ ากดั แต่ก็มสีิ่งที่ตอบสนองพวกเขาได้ เรายังมีสิ่ง            
ที่ต้องท าอีกมาก ในบางประเทศ การเข้าถึงการดูแลอย่างเพียงพอยังคงเป็นสิง่ที่เขา้ถึงไดย้าก สิ่งนี้ได้รับการยืนยันจาก
ตัวอย่างเรื่องการจดัหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ไม่เพียงพอในประเทศที่ยากจน แต่ยิ่งกว่านั้นอีกคอื การขาดซึ่งการรักษา 
โรคที่แค่ใช้ยาสามัญธรรมดาเทา่นั้นเอง 
 ในบริบทนี้ พ่ออยากยนืยันอีกครัง้ถึงความส าคญัของสถาบนัสุขภาพอนามัยคาทอลกิ พวกเขาเป็นสมบัติล้ าคา่ที่                   
จะได้รับการปกป้องและสนับสนนุ การมีอยู่ของพวกเขาได้ท าให้ประวัติศาสตร์ของพระศาสนจกัรมีชื่อเสยีง เพราะเป็น          
การแสดงออกถึงการอยู่เคยีงข้างกับผู้ป่วยที่ยากจนที่สดุและสถานการณ์ที่ถูกลืมมากทีสุ่ด ผูก้อ่ตั้งสถาบันนกับวชหลายคณะ        
ที่รู้จักวิธีฟังเสียงกรดีร้องของบรรดาพี่น้องชายหญิงที่ถูกลิดรอนการเข้าถึงการดูแลหรอืได้รับการดูแลที่ไม่ดีและได้ท าหน้าที่
อย่างเตม็ที่ในการให้บริการ แม้ในปัจจุบันนี้ แมแ้ต่ในประเทศที่พัฒนาแล้วก็ตาม การมอียูข่องพวกเขาถอืเป็นพระพร             
เพราะนอกจากจะดูแลดา้นร่างกายด้วยความเชี่ยวชาญที่จ าเป็นแล้ว พวกเขายังอุทิศพระพรแห่งความเมตตากรุณาที่ให้ 
ความสนใจต่อผู้ป่วยและครอบครัวของพวกเขาได้เสมอ ในยุคที่วัฒนธรรมของความไม่เห็นพ้องที่แพร่หลายและชีวิตไมไ่ด้           
รับการยอมรับเสมอไปว่าสมควรได้รับการต้อนรับและมีชีวิตอยู่ โครงสร้างเหล่านี้ในฐานะ “บ้านแห่งความเมตตากรุณา” 
สามารถเป็นแบบอยา่งในการปกป้องและดูแลทกุชีวิตแม้ที่เปราะบางที่สุดจากจุดเริ่มตน้ของชีวิตจนถึงจุดสิน้สุดตามธรรมชาติ 



    สาส์นพระสังฆราชวันผู้ป่วยสากล  
  

                                       พี่นอ้งที่รักในพระคริสตเจ้า 
                                 

              องค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงมอบสาส์น 
                                   โอกาสวันผู้ป่วยสากล ครั้งที่ 30 ให้แก่เราคริสตชนเพื่อให้เราตระหนักถึง                                     

                               ความส าคัญของวันผูป่้วยสากล ในหัวข้อ 
                                                       “จงเป็นผู้เมตตากรุณา ดังที่พระบิดาของท่านทรงพระเมตตากรณุาเถิด”                     
          (ลก. 6:36)  การอยู่เคียงข้างผู้ทนทุกข์ทรมานในแนวทางแห่งเมตตาจิต 
 

                         การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังคงมีอยู่ถึงทุกวนันี้ หลายคนประสบ           
กับความเจ็บป่วยด้วยโรคดังกล่าว หลายคนมญีาติพี่น้องเจ็บป่วย เพราะข้อจ ากัดของโรค ท าให้เราต้องเว้นระยะห่าง           
ทางสังคม ไม่สามารถอยู่ใกล้ชิดกันได้ แต่ องคส์มเด็จพระสันตะปาปา เชิญชวนเราให้อยู่ใกล้ชิดกันด้วยความรกั                    
เมตตาฝ่ายจิต   พ่อจึงขอเชิญชวนพีน่้องทกุคนได้ร่วมกนัพิจารณาสาส์นของสมเดจ็พระสันตะปาปาเป็นพิเศษ เพื่อเรา 
จะได้ร่วมฉลองวันผู้ป่วยสากลอยา่งมคีวามหมาย โดยใช้แนวทางที่องค์สมเด็จพระสนัตะปาปาได้ทรงมอบใหก้ับเรา             
ในเรื่อง การอยูเ่คียงข้างผู้ทนทุกข์ทรมานในแนวทางแห่งเมตตาจิต  
 องค์สมเด็จพระสันตะปาปาทรงแนะน าเราให้พจิารณาแบบอย่างแห่งความรักเมตตาขององคพ์ระบิดาเจ้าที่ทรงมอบ  
พระบุตรของพระองค์ให้แก่โลก เพื่อน ามนษุย์ให้หลุดพน้จากการเป็นทาสของบาป โดยทรงรับเอากายบังเกดิเป็นมนษุย์ 
เหมือนเราทุกคน ทรงรับเอาความเจ็บปวดเฉกเช่นเราทุกประการ และยงัทรงเป็นแบบอย่างในการส่งต่อพระเมตตากรุณา
ขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้แก่บรรดาผู้อยู่ในความทุกข์ทรมานอันเนือ่งมาจากความเจ็บป่วยอีกดว้ย  ขอให้เราแต่ละคน           
ได้เป็นเครือ่งมอืที่มคีุณภาพในการส่งต่อพระเมตตากรุณาของพระเจ้าให้กับบรรดาผู้เจ็บป่วยดว้ย 
 เพื่อใหก้ารฉลองวันผู้ป่วยสากลในปีนี้ด าเนินไปอย่างมีความหมาย พ่อขอให้ทกุคนระลึกถึงในค าภาวนาเป็นพิเศษ
ส าหรับผู้ป่วยด้วยไวรัสโควิด-19 ผู้ที่ก าลังดูแลรกัษาพวกเขา และผู้ทีก่ าลังท าหน้าที่เพื่อป้องกนัการติดเชื้อไวรัสนี้  
และหากที่ใดที่สามารถประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองวันผู้ป่วยสากลได้ ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการรักษา 
ความปลอดภัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควดิ-19 ตามที่ภาครัฐและแต่ละสังฆมณฑลได้ก าหนดไว้ และ 
ในพิธีบูชาขอบพระคุณดังกล่าว หากเป็นไปไดค้วรมีการโปรดศีลเจิมผู้ป่วยใหก้ับบรรดาผู้ป่วยและผู้สูงอายุ แต่ควรมี 
การเตรียมตัวเพื่อเขา้ใจความหมายและประสิทธิผลของศีลเจิมผู้ป่วยอย่างด ีและขอให้ทุกทา่นได้ออกไปพบปะกับ 
องค์พระคริสตเจ้าผูท้รงประทับอยู่ในบรรดาพี่นอ้งผู้สูงอายุและเจ็บป่วย ซึ่งไม่สามารถที่จะมาทีว่ัดได้ ทั้งนี้เพือ่แสดง 
ถึงการเป็นส่วนหนึ่งของพระศาสนจักรทีม่ีพันธกิจการรับใช้ตามแบบอย่างขององคพ์ระคริสตเจ้า โดยรักษาระยะหา่ง 
ทางสังคมตามมาตรการป้องกนัการตดิเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วย 
           พ่อขอร่วมเป็นก าลังใจให้กับทกุท่าน โดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานในการรับใช้ผู้ป่วยไม่ว่าจะอยู่ในสถานพยาบาล 
   ของภาครัฐ ภาคเอกชนหรอืผู้ที่เป็นอาสาสมคัรในการเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้าน ขอให้ท่านแต่ละคนได้รับพระพรของ                     
   องค์พระผู้เป็นเจา้ มีแรงกายและแรงใจในการรับใช้บรรดาเพื่อนพีน่้องผู้เจ็บป่วยต่อไป     
 นอกนัน้ พอ่ขอส่งความปรารถนาดีให้กับพี่น้องที่เจ็บป่วยอยู่ในขณะนี้ ขอให้ทกุท่านทราบว่า พระศาสนจักร 
   ไม่เคยทอดทิ้งพวกทา่น พร้อมเสมอที่จะอยู่เคียงขา้งท่าน 
 ขอพระนางมารีย์ องค์อุปถมัภ์ของผู้ป่วย ได้เสนอวิงวอนต่อพระเยซคูริสตเจา้เพือ่ทรงโปรดประทานพระพร 
    อย่างอดุมมายังทุกทา่นตลอดไป 
       
       พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม 
    ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการคาทอลิกเพือ่การพฒันาสังคม  
                                                              แผนกสุขภาพอนามัย  



 

  วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูรด ์หัวตะเข้ จัดฉลองวัดเป็นการภายในเฉพาะ 
ชุมชนแห่งความเชื่อวัดหัวตะเข้ วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2022  โดย คุณพ่อปิยะ  โรจนะมารีวงศ์ เป็นประธานพิธีมสิซา 
ร่วมด้วย คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ  คณะสงฆ์ หลังมิสซามีแห่เทดิเกยีรติแม่พระ โปรดศีลมหาสนิท ศีลเจิมผู้สูงอายุ ฯลฯ  

   กิจกรรมฉลองวันผู้ป่วยสากล  ครั้งท่ี 30  (11 กุมภาพันธ์ ) 
โอกาสฉลองแม่พระประจักษเ์มืองลูรด์  

 ร่วมพลังภาวนาเพื่อเมียนมา 1 กุมภาพันธ์                                          
พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศเมียนมา  เผชิญวิกฤต  ประชาชนไร้ที่อยู่เพิ่มข้ึน                                                       

หน่วยงาน Aid to Church in Need  (ACN) ขอให้ 1 กุมภาพันธ์ เป็น วันภาวนาเพื่อเมยีนมา โอกาสครบ 1 ปี 
ที่ทหารควบคุมบรรดาผู้น าประชาชนของประเทศ ทั่วโลกจับตาดู ความรุนแรงต่อประชาชน 

 

     วันภาวนา มีจุดมุ่งหมายเพือ่แสดงความเป็นปกึแผ่นหนึ่งเดียวกันกับสภาบิชอปคาทอลิกเมียนมา (CBCM) 

ที่อ้อนวอนขอสันตภิาพให้จบการขัดแย้งกันในเดือนมกราคมนี้  รัฐที่ถูกเบียดเบียนมากๆ คือ คะฉิ่น คะยา และกะเหรี่ยง 
อย่างนอ้ย 14 วัดในรัฐคะยา ทั้งบาทหลวง และชาวบ้านต้องหนเีข้าป่า สัตบุรุษประมาณ 300 คน ไปพักพงิในบริเวณ 
อาสนวิหารในเมอืง            
  มีการฆาตรกรรมสยอง แก่ชาวบ้าน 35 คน วันคริสต์มาส ( 24 ธันวาคม 2021 ) ถูกเผา (ทั้งเปน็) ที่หมู่บ้าน              
Mo So ในรัฐคะยา ขณะไปวัด  ทหารโจมตทีางอากาศ  ในรัฐกะเหรี่ยงหลายพันคนต้องหนีเขา้ชายแดนไทย    
  ACN  ขอให้ทั่วโลกภาวนาแด่บาทหลวง  นักบวช  ครูค าสอนทีอ่ยู่กับสัตบุรุษ  ที่ต้องหนภีัยอนัตราย 
หาความบรรเทาใจ  และศีลศักดิ์สิทธิ์  ขอพระเจ้าให้พนัธกิจแห่งความรัก  และพลีกรรมเพื่อประชาชน  แม้ต่างความเชื่อ 
เชื้อสาย และต่างถิน่ 17 มกราคม มีรายงานว่ามีประชาชน 405,700 คน ไร้ทีอ่ยู่ หนึ่งปี 
หลังจากทหารพยายามยึดประเทศ ขออย่าให้คกุคาม สักการะสถาน โรงพยาบาล และโรงเรียน อีก     
     ข่าว LICAS  News 25 มกราคม 2022                                                                                                         
                      ฟ. วีระ อาภรณ์รัตน์ สรุป 



 

 

 

     กิจกรรมวันผู้ป่วยสากล ณ วัดคาทอลิกนักบุญคามิลโล                                   
                         วันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2022 

“จงเป็นผู้เมตตากรุณา ดังที่พระบิดาของท่านทรงพระเมตตากรุณาเถิด” (ลก 6:36) 
   ถ้อยค าเหล่านั้นเป็นสาระส าคัญของสาส์นสมเด็จพระสันตะปาปา                             

ส าหรับวันผู้ป่วยโลก ในวันที ่11 กมุภาพันธ์2022  เป็นสาเหตุให้คริสตชน                                          
วัดนักบุญคามิลโล ศรีวิเชียร น ามาไตร่ตรองร่วมกันเป็นพิเศษ 

 ‘เมตตาเหมือนพระบิดา’ **  “จงเป็นผู้เมตตากรุณา ดังที่พระบิดาของท่านทรงพระเมตตา
 กรุณาเถิด” (ลก 6:36) เชิญชวนเราหันมาไตร่ตรององคพ์ระเจ้าเป็นล าดับแรก “พระเจา้ทรง
 เปี่ยมด้วยพระเมตตา” (อฟ.2:4) พระองคท์รงมองดูเราด้วยความรักแบบบิดา พระองคอ์ยู่
 ในทุกสิ่งที่พระองค์ทรงกระท า “พระเจา้ทรงห่วงใยเราด้วยก าลังของบิดาและความอ่อนโยน
ดุจมารดา พระองคท์รงปรารถนาอย่างไม่หยุดยั้งที่จะให้ชีวิตใหม่แก่เราในพระจิตเจา้”                                                                                                     
‘พระเยซู ความเมตตาของพระบิดา’ **  พระเมตตารักของพระบิดาเจ้าตอ่ผู้เจ็บป่วยคือ ส่งพระบุตรแต่องค์เดียวมาบังเกิด
บนแผ่นดินโลก พระเยซูทรงพบปะกับผู้คนที่ทรงทุกข์ทรมานจากความเจ็บป่วย ทรงประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจกัร                 
ทรงรักษาโรคและความเจ็บป่วยทุกรูปแบบ (มธ.4:23)  และทรงก าหนดให้เป็นภารกจิงานธรรมทูตของพระองค์ทีม่ีต่อ                         
อัครสาวก ผู้ถูกส่งไปเพื่อ “ประกาศพระวรสารและรักษาคนป่วย” 

‘สัมผัสร่างกายที่ทนทุกข์ของพระคริสต์’ **  พระองคท์รงขอบคุณบุคลากรทางการ                        
แพทย์ และอาสาสมัครทกุคนที่อุทิศชีวิตเพื่อช่วยเหลือผู้ทกุข์ยาก มือของท่านซึ่งสมัผัส                        
ร่างกายที่ทนทกุขข์องพระคริสต์สามารถเป็นเครื่องหมายแห่งพระหัตถ์อันเปีย่มด้วย 
พระเมตตาของพระบิดา พระองค์ทรงเสริมว่าไม่มีความกา้วหน้าใดที่ท าให้เรา                                         
“ลืมเอกลักษณ์ของผู้ป่วยแต่ละคน ศักดิ์ศรีและความออ่นแอของเขา” พระองค์ทรงกล่าวว่า “ผูป่้วย 
“มีความส าคัญมากกว่าโรคของพวกเขาเสมอ”  ดังนั้น เราควรใหค้วามสนใจในตัวบุคคล                                    
ด้วยความปลอบโยน พัฒนาทักษะการฟงัและความสัมพันธ์กับผู้ป่วย                                                             
ศูนย์ดูแลเป็น “บ้านแห่งความเมตตา” **    ผู้ป่วยทุกคน ควรได้รับการต้อนรับและ                                  
การปฏิบัติด้วยความรกัเป็นพิเศษ เด็ก ผู้สูงอายุและกลุ่มคนที่เปาะบางทีสุ่ด สถาบัน                                             
สุขภาพคาทอลกิ จึงเป็นสิง่ล้ าคา่ที่ท าให้ความเมตตากรุณาแบบคริสตชนเป็นรูปธรรมและ                           
ความรักของพระคริสตเจา้ได้ปรากฎ ‘บา้นแห่งความเมตตากรุณา’ สามารถเป็นแบบอย่าง                                              
ในการปกป้องดูแลทุกชีวิต แม้แต่ที่เปราะบางทีสุ่ดตั้งแต่ต้นจนจบตามธรรมชาติ 

                ‘ความรักเมตตาด้านอภิบาล : การมีอยู่และความใกล้ชิด’  **     
 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงแสดงความขอบคุณต่อผู้ที่ดูแลงานอภิบาลในหมู่ผู้ป่วย
 ผู้ที่ปฏิบัติตามค าเชื้อเชิญของพระคริสต์ รวมทัง้ผู้เชี่ยวชาญและเชิญชวนให้เราเอาใจใส่
 ทางด้านฝ่ายจิตวิญญาณ เราตอ้งมอบความใกล้ชิดของพระเจ้า พระพรของพระองค์ 
 และพระวาจาของพระองค์แก่พวกเขา ตลอดจนศีลศักดิ์สิทธิ์ รวมถึงความใกล้ชิด และ 
 การเยี่ยมผู้ป่วย  ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้รับศีลล้างบาปทุกคน “ข้าพเจา้เจ็บป่วย และ 
 ท่านมาเยี่ยมข้าพเจ้า” (มธ.25:36)   

                                    การอยู่เคียงข้างผู้ทนทุกข์ทรมานในแนวทางแห่งเมตตาจิต 
                             และเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระคริสต์ผู้ทรงรบัความเจ็บปวดของโลก 

 

                                                                                 สรุปกิจกรรมโดย :  บาทหลวงเอกชัย ผลวารินทร์ , M.I. 
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ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทยชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทยชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย   

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
(((แผนกสุขภาพอนามัย) สภาประมขุบาทหลวงโรมันคาทอลิกฯ 
จัดประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลกิฯ ครั้งที่ 1/2022 

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ ์2022                               
(ประชุมออนไลน์ VDO Conference)  

น าโดย คณุพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ  ผู้ช่วยกรรมาธิการฝ่ายสังคมฯ / ผู้อ านวยการแผนกสุขภาพอนามัย   
นายแพทย์ค านวณ อึ้งชูศักดิ์  ประธานคณะกรรมการเวชบุคคลฯ ร่วมด้วย คุณพอ่จิตตาภิบาลเวชบุคคลฯระดับสังฆมณฑล                     
กลุ่มแพทย-์พยาบาลคาทอลิก กลุ่มวิชาชีพในสาขาต่างๆ สมาชิก/จิตอาสาเวชบุคคลฯสังฆมณฑล และฝ่ายสังคม (คาริตัส)  
เข้าร่วมประชุมฯประมาณ 35 ท่าน  การประชุมมีเรื่องส าคัญๆ ในครั้งนี้ 
        1.X 1.) พิจารณาปฏิทินกจิกรรมชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯระดับชาติ ปี ค.ศ.2022 
             กจิกรรมทีด่ าเนนิการในปีนี้ จะมีการจดักิจกรรมแบบบูรณาการงานร่วมกัน :-   
             +   จดัประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกฯ (ออนไลน์) 3 ครั้ง/ปี                            
           จัดฟื้นฟูจิตใจและประชุมใหญส่ามัญประจ าปี 2022 (29 - 30 ตุลาคม 2022)  
         +   ร่วมมือกับแผนกอื่นๆของฝา่ยสังคมป้องกันปัญหาการท าแท้ง                  
         +   การอบรมสมัมนาเพิม่พูนทักษะ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 
     2.) การหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
                       คณะกรรมการฯขอให้การเป็นเจ้าภาพจัดเข้าเงยีบและประชุมใหญ่เวชบุคคลฯ 
             ในแต่ละปีขึ้นอยูก่ับบริบทของแต่ละพืน้ที่ จดัเป็นแบบเดิม (จัดเดี่ยว) หรือ 
จัดเป็นแบบรวม (จัดร่วมฯ)  ส าหรับในปีนี้ ที่ประชุมฯเสนอใหก้ลุ่มเวชบุคคลฯสังฆมณฑลราชบุรี  เป็นเจ้าภาพจดังาน 
เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ค.ศ.2022   3.) โครงการปรึกษาปัญหาโรคไม่ติดตอ่กับแพทยค์าทอลิก  

  ( Catholic Doctor Teleconsultation on NCDs )    
  แพทย์ให้ค าปรึกษาในการดูแลสขุภาพของคนไข้                                                                                                             
  ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทีห่่างไกลจากโรงพยาบาลหรือ 
  สถานรักษาพยาบาลต่างๆ  โดย Telehealth จะเน้น  
  การให้ค าแนะน าการดูแลสุขภาพรา่งกายอยา่งทั่วถึง  
  ระยะเริ่มแรก จัดทีมแพทย์อาสามาใหค้ าแนะน า                    

ช่วงวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ ตามความสมัครใจจะเป็นกี่ชั่วโมงต่อเดอืนกไ็ด้  
(ช่วง 09.00 น. – 16.00 น.)  ขณะนี้มีทีมแพทย์ พยาบาล จิตอาสา ฯลฯ สนใจเขา้ร่วมฯ  
โดย พจ.พิชญนาถ วีรานนท ์ช่วยทางด้านเทคโนโลยี ใช้ LINE Official  โดย  Add Line 

@thcatholictele ขอค าแนะน า / สนใจเป็นทีมเดียวกับเราไหม  Line Group : Catholic 

Doctor  แบ่งทีมแพทย์ใหค้ าแนะน า เน้นไปที่กลุ่ม NCDs ไม่ใช้ยา   
  คาดว่าเดือนเมษายน จะด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  ขอให้เครือข่ายเวชบุคคลฯ ชักชวนอาสาสมัครมาร่วมกับทีมงาน  
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    4.)  ทันตแพทย์หญิงจันทนา อึ้งชูศักดิ์  ผู้อ านวยการแผนกสตรี (ฝ่ายสังคม) สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลกิฯ 
ชี้แจงความคืบหน้าการป้องกนัแก้ไขปัญหาการท าแท้งในสังคมไทย  
  1.  แผนกสตรี (คคส.) ร่วมกับ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 
สหพันธอ์ธิการเจ้าคณะนักบวชในประเทศไทย และ แผนกสตรีกรุงเทพ                         
จัดสัมมนาหัวข้อ “พรบ. มาตรา 301 และ 305 กับจุดยืนคาทอลิก”  
(28 มกราคม 2021) 

2.  จัดกิจกรรมระดมทุนเพือ่สนับสนุนการท างานของ                                  
ซิสเตอร์คณะศรีชุมพาบาล  (21 ธันวาคม 2021)    

3.  งานด้าน Prolife ของสตรีในสงัฆมณฑลต่างๆ   และ 4.  การประชุมร่วมกับสตรีเอเชยี ครัง้ที่ 4  (15 มกราคม 2022) 
    ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯ ใหค้วามสนใจประเด็นที่เกีย่วกับสาเหตุและเหตุผลที่สตรีต้องการท าแท้ง  
    +  การท าแท้ง คาดว่าประมาณ 22,000 คน/ปี                                                                                             
    +  สาเหตุ / เหตุผลที่ต้องไปท าแท้ง :-  ส่วนใหญ่อายุต่ ากว่า 25 ปี  เหตุผลยังเรียนอยู่ (ท้องไม่พรอ้ม)                                                    
        การคุมก าเนดิล้มเหลว 20% , รักกัน (พอ่แม่ไมเ่ห็นด้วย) ต้องเลิกกัน 20%                                                                                                  
    ก าหนดการประชุมคณะกรรมการฯครั้งต่อไป วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2022  (ออนไลน์ VDO Conference)                                                                                
    คุณพ่อภควี เส็งเจริญ  จิตตาธิการเวชบุคคลฯสังฆมณฑลราชบุรี น าสวดภาวนาปิดการประชุมฯ..                              

กิจกรรมเครือข่ายเวชบุคคลคาทอลิกกิจกรรมเครือข่ายเวชบุคคลคาทอลิกกิจกรรมเครือข่ายเวชบุคคลคาทอลิก

ชมรมเวชบุคคลฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ โดย มูลนิธิเซนตห์ลุยส์ โรงพยาบาลเซนต์หลยุส ์              
+ วันที่ 25 กุมภาพนัธ์ 2022 :  ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พืน้ที่ชุมชนแรงงานข้ามชาติ                                                                                                                                 
 ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป  ณ โรงเรียนบ้านมารีอา อ.เมอืง จ.ระนอง                
+ วันที่ 26 กุมภาพนัธ์ 2022  :  ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ที่มารสิท์เอเชีย และ 
 ให้ความรูด้้านสขุภาพอนามยัแก่ผู้น า ที่บ้านมารีอา                                                                           
+ วันที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2022 :  ให้บริการวัดความดันโลหิต จัดอบรมความรู้ด้านสุขภาพ 
 ให้บริการตรวจรักษาที่ศูนย์มาริสท์ และ ที่ชมุชนแพปลา                                                 
+ วันที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2022  :  ออกหน่วยแพทย์ฯ ให้บริการตรวจรักษา ที่ชมุชนร่วมจิตร   



 

             ชมรมเวชบุคคลฯอัครสังฆมณฑลทา่แร่ฯ โดย แผนกเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง 
สรุปรายงานกิจกรรมห่วงใยปันรกัเวชภัณฑ์ยาแด่ผู้ด้อยโอกาสในชนบท 

      + วันที ่1 กุมภาพันธ์ 2022 :   ออกเยีย่มและให้ก าลังใจผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย ตามครัวเรือน วัดอัครเทวดามีคาแอล    
       บ้านท่าแร่ ต.ท่าแร่  อ.เมอืง จ.สกลนคร  รวม 3 ครอบครัว                                                                                                
+ วันที่ 5 กุมภาพนัธ์ 2022 : ออกหน่วยบริการด้านสขุภาพและคัดกรองโควิด โอกาสฉลองวดันักบุญยอแซฟบ้านห้วยหวด                 
  ต.จันทร์เพ็ญ  อ.เต่างอย จ.สกลนคร  + วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2022 :  วัดพระวิสุทธิวงศ์บ้านนริมัย ต.กุสุมาลย์ อ.กุสมุาลย ์  
  จ.สกลนคร     + วันที่ 19 กุมภาพนัธ์ 2022 :  วดันักบุญเปาโลบ้านนกเหาะ  ต.โคกสูง อ.ปลาปาก  จ.นครพนม                                

พร้อมเวชภัณฑ์ : ยาหมอ่งตราถ้วยทองแบบขวด, แผ่นประคบร้อนเทอร์มา พลัส, นีโอบันพลาสเตอร์
บรรเทาอาการปวด , ยาเคาน์เตอร์เพน สูตรเยน็ และ เครื่องอุปโภคบริโภค (เยี่ยมผู้ป่วย)  

            ชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลอุบลราชธานี  โดย ศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลอุบลราชธานี    
 จัดออกหน่วยให้บริการสุขภาพในโอกาสเปิดเสกวัดใหม ่วัดแม่พระแหง่สันตภิาพบ้านหนองดนิด า อ.น้ าขุ่น    
 จ.อุบลราชธานี  เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ ์2022 

     ชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลจันทบรุี โดย คุณพ่อเกรียงไกร สุขจิต  จิตตาภิบาลเวชบุคคลฯจันทบุรี 
ร่วมออกหน่วยให้บริการตรวจ ATK แก่สัตบุรุษที่มาร่วมงานในโอกาสฉลองวัดธรรมาสนน์ักบญุเปรโตร ท่าแฉลบ 
อ.เมือง จ.จันทบุรี เมือ่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2022 
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                               ชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลราชบรุี น าโดย คุณพ่อภควี เส็งเจริญ  จิตตาภิบาลเวชบุคคลฯ  
 อธิการ โรงพยาบาลซานคามิลโล ร่วมด้วย กรรมการเวชบุคคลและเยาวชน พบปะ/หารือ เพื่อให้สมาชกิมีส่วน 
 รับรู้ถึงการเป็นเจ้าภาพจดัเข้าเงียบฟืน้ฟูจิตใจและประชุมใหญ่ประจ าปี ค.ศ.2022 การประชุมพบปะครั้งนี้ 
 มีข้อเสนอและความคดิเห็นที่จะเป็นประโยชน์ตอ่ไป  หลังจบการประชุมฯ สมาชิกเวชบุคคลฯรับประทานอาหาร 
ร่วมกัน พรอ้มสง่ความสุขคริสต์มาสแก่กนัและกัน  ขอพระเยซูกมุารอวยพรให้ทกุท่านและครอบครัวมีสุขภาพดี เตม็เปี่ยม 
ด้วยความรกัความสุข ความดี ทีส่่งผ่านให้กันและกัน ... 

             โรงพยาบาลคามิลเลียน  (คณะนักบวชคามิลเลียนแห่งประเทศไทย) 
 น าโดย  คุณพ่อวิโรจน์ นันทจนิดา คุณพ่อชยัศักดิ์ ไทยสนธิ และบุคลากร 
 ทางการแพทย์ ร่วมมอบชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ 
 สถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ เพื่อใช้ในกิจกรรมทางสังคม เมื่อวันจันทร์ที ่7 กุมภาพันธ์ 2022 

       มูลนิธิแบ่งปันชีวิต จันทบุรี  ร่วมกับ บ้านพักผู้สูงอาย ุคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ จนัทบุรี .                           
โครงการ Home care ออกเยีย่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2022  และ มอบสิ่งของ 
อุปโภคบริโภค ร่วมท าบุญผ่าน บัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติ มูลนิธิแบ่งปันชีวิต เลขบัญชี 7292126559  

  มูลนิธิแบ่งปันชีวติ นครราชสีมา โดย คุณพอ่ยอหน์ คอนตารนิ และทีม  ออกเยีย่มชุมชนบญุนิมิต                      
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพนัธ์ 2022  แบ่งปันข้าวสารอาหารแห้ง ของใช้ที่จ าเป็น ออกเยีย่มคุณตา/คุณยาย ดูแลสุขภาพ/ 
ให้ก าลังใจ โดย คุณพ่ออวยพรให้ทุกทา่น... 

     ชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลนครราชสีมา  โดย ตัวแทนกลุ่มเวชบุคคล   
 ร่วมกับ กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลมหาราช นครราชสมีา 
ออกหน่วยฉดีวัคซีน Astrasinica  ให้กับผู้ป่วยเรื้อรังติดบ้าน-ติดเตียง ใน                          

เขตเมืองนครราชสมีา เมื่อวันอังคารที่ 11 มกราคม 2022   
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ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก กิจกรรมเสวนาเพื่อเพิ่มพลังบวก  

 ในหัวขอ้  “ต้อนรับปีใหม่ด้วยจิตวิทยาคดิบวก (Positive Psychology)"  

 วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2022  เวลา 19.00 - 20.00 น. 

 วิทยากร :    Su Su Aye Cartoon (เวชบุคคลฯ สุราษฎร์ธานี)  

                 ศิครินทร์ โกสัลล์วัฒนา (เวชบุคคลฯ กรุงเทพฯ)  

 การเสวนาประกอบไปด้วยเนื้อหาดังนี้  

1) นิยามและแนวคดิของจิตวิทยาเชิงบวก  

2) การประยุกต์ใช้แนวคดิจิตวิทยาเชิงบวกในชีวิตประจ าวัน  

              Join Zoom Meeting  และถ่ายทอด Facebook Live  

                ทาง เฟสบุ๊คแฟนเพจ “ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก  

 

 

 

ชมรมเวชบุคคลคาัอลิกแห่งประเันไัท :  

วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2022 :    จัดประชุมคณะกรรมการด าเนนิงาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ ครั้งที่ 2/2022                                                                 
                       แบบออนไลน์ ( Zoom Meeting ) 

  ห์ยงสืัอธรรม์ูญใหม่สั าหรยบผู้ั างา์ด้า์การดูแลสัุขภาพอ์ามยท                              ห์ยงสืัอธรรม์ูญใหม่สั าหรยบผู้ั างา์ด้า์การดูแลสัุขภาพอ์ามยท                              ห์ยงสืัอธรรม์ูญใหม่สั าหรยบผู้ั างา์ด้า์การดูแลสัุขภาพอ์ามยท                                 
New Charter for Health Care Worker  ดังกล่าว โดยความร่วมมอืระหว่าง                           
คณะนักบวชคามิลเลียน และ แผนกสขุภาพอนามัย ภายใต้ กรรมาธิการฝ่ายสังคม                       

สภาประมขุบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย  มจี าหน่าย ณ แผนกสุขภาพอนามัย                
ในราคาเล่มละ 30 บาท สั่งซื้อได้โดยตรงที่แผนกสุขภาพอนามัย Tel. 02 681 3900 ต่อ 1309                  

หรือ Tel. / Fax :  02 681 5857   Email : chc@cbct.net  .. 

กิจกรรมวิชาการ..ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย 



                     ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมกับ  สังฆมณฑลเชียงราย  โดย   
เวชบุคคลสังฆมณฑลเชียงราย น าโดย คณุพ่อเอกชัย ผลวารินทร์  จิตตาภิบาลเวชบุคคลสังฆมณฑลเชียงราย ร่วมด้วย  
คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ เชียงราย น าโดย คุณพ่ออัครพันธ์ นันทวานิช และ คุณพ่อภูรินทร์ ศรา วาปีโส                       
จิตอาสาแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และแพทย์แผนไทย รวมทั้งหมดร่วม 30 ท่าน ร่วมมือกันออกหน่วยแพทย์
พยาบาล ให้บริการแกส่ัตบุรุษที่มาร่วมงานพิธีเปิดเสกวัดคู่วิวาห์ศักดิ์สิทธิข์องแม่พระและนักบญุยอแซฟ ณ บ้านปางริมกรณ์ 
อ.เมือง จ.เชียงราย  ในวันที่ 22 มกราคม 2022  ซึ่งดูแลโดย คุณพ่อพรชัย เดชะพิทักษ์ธรรม   
 ในงานวันดังกล่าวมีสัตบุรุษทั้งจากของวัดภายในเขตสังฆมณฑลเชียงราย และต่างจงัหวัดทีม่าร่วมงานฯ มกีารจัดตั้ง  
จุดตรวจคัดกรองผู้มาร่วมงานอยา่งเคร่งครัด มผีู้มาร่วมงานเปดิวัดดังกลา่วหลายรอ้ยทา่น  
ดังที่ทางอุดมสารได้น าเสนอไปก่อนหน้านี้                                                                   
       การออกหน่วยแพทย-์พยาบาล ในครั้งนี้ ได้มกีารเชิญจิตอาสาแพทย์แผนไทย เขา้ร่วม 

 ออกหน่วยให้บริการด้วย ทีมแพทย์แผนไทยประสานงานโดย  
 คุณวัชรินทร์ ประมาณ  มีแพทย์แผนไทยจ านวน 10 กว่าทา่น  
 ที่เดินทางจากกรุงเทพขึน้ไปร่วม และเครอืข่ายในพื้นที่                                                                       
 จังหวัดเชียงราย   
        การออกให้บริการร่วมของแพทย์แผนไทยในครั้งนี้ได้รับ  
 ความสนใจจากผู้มาร่วมงานเปดิวัดจ านวนมาก เนื่องจากมี

แพทย์หลายสาขา ทั้งการนวดกดจดุ การตอกเส้น การนวดแผนไทย ฯลฯ   
   การออกหน่วยให้บริการของหน่วยแพทย์ในครัง้นี้ นอกจากในโอกาสเปิดวัดคู่วิวาห์ศักดิส์ิทธิ์ ในวันที่ 22 มกราคม 2022  

 แล้ว ในวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2022 หน่วยแพทย์ พยาบาล จิตอาสาทั้งหมด 
 ของเวชบุคคลคาทอลิก จิตอาสาแพทย์แผนไทยยังได้เดินทางขึน้ไปบนดอย 
 เพื่อเปิดให้บริการตรวจรักษาแก่กลุม่ชาติพันธุบ์นดอยแมม่อญ จ.เชียงราย  
 หมู่บ้านดังกลา่วประกอบไปด้วยกลุ่มชนเผ่า 2 กลุ่ม คือ  อาข่า และ ลาหู่  
 จ านวนหลายร้อยครัวเรือน  การเปิดให้บริการตรวจรักษาในวันดงักล่าวนี ้                      
 มีผู้มารับบริการจ านวนมาก โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ซึ่งส่วนมากชาวบ้านมีปัญหา  
 เรื่องกล้ามเนือ้ เนือ่งจากต้องแบกของหนักแล้ว  หลายครั้งแบกของหนกั 
 ไม่ถูกวิธ ีแพทย์แผนไทยจงึได้รับความนยิมมาก เนื่องจากมีทั้งนวดกดจุด,                                     
 นวดคลายเส้น และตอกเสน้ ฯลฯ                                                                                       
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         ชมรมเวชบุคคลคาัอลิกแห่งประเันไัท ร่วมกับ                                              
 CAMILLIAN DISASTER  SERVICE  INTERNATIONAL (CADIS)  

โดยได้รับการสนับสนนุงบประมาณโครงการจากการประสานงานของ CARITAS THAILAND  

(คาริตัสไทยแลนด)์ จัดหน่วยแพทย์ พยาบาล อาสาสมัครชาวปากีสถาน เพื่อให้บริการช่วยเหลือแรงงานอพยพ ผู้ลี้ภัย            
Asylum seeker  เด็ก สตรี และผู้ยากไร้ ในเขตชุมชนต่างๆ ให้ได้รับการดูแลเอาใจใสด่้านสขุภาพ และรับยาสามัญประจ าบ้าน  
เพื่อใช้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถดูแลสุขภาพ และสขุภาวะส่วนตัวได้ระดับหนึง่. พร้อมใหก้ารศึกษาการดูแล           
สุขภาพ มากกว่า 50 ครั้ง/เดือน ( ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2022)   
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  อนึ่ง การออกหน่วยแพทย์จิตอาสาของชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ปกติจะออกร่วมกับชมรมเวชบุคคล 
ในพื้นทีข่องสงัฆมณฑลต่างๆที่รอ้งขอมา และมกัจะโฟกัสไปในพืน้ที่หา่งไกลที่เข้าถึงการบริการเรื่องสุขภาพอนามัย ได้ไม่  
ทั่วถึงหรือห่างไกลจดุบริการ  ส่วนการออกหนว่ยปฐมพยาบาลเพื่อคดักรองเรื่องโควิด-19  ปกติชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ
ระดับสังฆมณฑล มีความพรอ้ม สามารถจะท างานดังกล่าวร่วมกับ อสม. และ รพสต. ซึง่มคีวามร่วมมอืให้บริการในเรื่อง
ดังกล่าวได้ครอบคลุมอยู่แล้ว 
 ในการประชุมติดตามงานของเวชบุคคลฯครั้งที ่1/2022 ไดม้ีการปรึกษาในการประชุมฯ เรื่อง “โครงการปรึกษาปัญหา          
โรคไม่ติดตอ่กับแพทย์คาทอลิก” (Catholic Doctor Teleconsultation on NCDs) โดย คุณพ่อเอกชัย โสรัจจกิจ จิตตาภิบาล
เวชบุคคลฯกรุงเทพ และ นายแพทย์ค านวณ อึ้งชูศักดิ์ ประธานเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย พรอ้มกับสมาชิก ไดม้ี
การตกลงที่จะพัฒนาโครงการดงักล่าว ในการน าเทคโนโลยีในด้านตา่งๆมาใช้เพือ่ให้สามารถให้บริการ ใหก้ารปรึกษาในเรื่อง
สุขภาพได้กว้างขวางมากขึน้ และได้ตั้งคณะกรรมการเฉพาะกจิเรื่องศึกษาแนวทางปฏิบัติที่เป็นไปได้ตอ่ไป .. 
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คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพ่ือผู้สูงอายุคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพ่ือผู้สูงอายุคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพ่ือผู้สูงอายุ   

 คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ (แผนกสุขภาพอนามัย)   
     สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย                                       
 จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2022  
วันพุธที ่19 มกราคม 2022  ณ  ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง  

  การประชุมครั้งนี้จัดประชุม ONSITE และ ONLINE โดยมี คุณพอ่จิตตาภิบาลฯ คณะกรรมการผู้สูงอายุฯ เข้าร่วมฯ 25 ท่าน   
  สรุปสาระส าคัญการประชุมฯ . คุณพ่อวิโรจ์  ์ย์ัจิ์ดา ประธานคณะอนกุรรมการคาทอลกิเพื่อผู้สูงอาย ุน าไตร่ตรอง 
ข้อความ “การก้าวเดินไปด้วยกนั ในชีวิตและพนัธกิจของพระศาสนจักร”              
 คุณพ่อไพรยช นรีประเสัริฐ  แจ้งว่า  1.1  ในชว่งสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 สภาประมุขโรมันคาทอลิกฯ ยังไมไ่ด้ 

จัดกิจกรรมอะไรมาก แต่มกีารประเมินทิศทางงานอภิบาล ซึ่งชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑล ก็ต้องจัดใหม้ีการประเมนิเครือข่าย 
ตามแผนงานว่าได้ท าอะไรบ้าง กิจกรรมที่ส าเรจ็และไม่ส าเรจ็มีอะไร เพื่อน าขอ้มูลมาใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานและ                   
หาวิธีว่าจะท าอย่างไรใหส้ามารถด าเนนิการได้ในภาวะโรคระบาด โดยใช้วิถี New Normal เช่น ใช้ Application LINE ใน 
การประชุมสื่อสารกัน เพื่อให้สอดคลอ้งกับกฤษฎีกาฯ ข้อที่ 39 ที่ให้ใช้เทคโนโลยีตา่งๆมาเป็นเครื่องมอืในการประกาศข่าวด ี
เพื่อจะสามารถก้าวเดินไปด้วยกนัได ้ 1.2  ขอให้เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯ ช่วยเผยแพร่สาส์นวันผู้ป่วยสากล ครั้งที่ 30 ของ 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส (11 กุมภาพันธ์) เพื่อใช้ในการร าพึงไตร่ตรอง/พิธกีรรม           
1.3  คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สงูอายุ ก าหนดออกเยี่ยม/พบปะเครือขา่ย              
ผู้สูงอายุฯระดับสังฆมณฑล ตามที่ผู้แทนผู้สูงอายุของแต่ละสังฆมณฑลฯ แจ้งให้ทราบ                                          

      1.4  เครือข่ายชมรมผู้สงูอายุคาทอลิกฯระดับสงัฆมณฑล รายงานกจิกรรมตามปฏิทินงาน 
     ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2021 - มกราคม 2022 เพื่อให้ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนเรยีนรู ้
     วิธีการด าเนินงานของกันและกนั และกระตุ้นใหม้ีการใช้แผนงานฯเป็นเครื่องมือในการ
ด าเนินงานให้บรรลุผลตามเป้าหมาย..  พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ..  1. ทุกเครือข่ายมีการรายงานผลการด าเนินงานตาม 
      แผนปฏิทินกิจกรรมดีมาก และเป็นการรายงานในภาพรวมของกิจกรรม 
      ผู้สูงอายุฯสังฆมณฑล แสดงให้เห็นว่ามีการด าเนินงานตามแผนงานที่ 
      จัดท าไว ้และการประชุมคณะอนกุรรมการฯเป็นการติดตามงานในช่วง 
      ไตรมาสที ่1– 4 ที่เครือข่ายได้ด าเนินการไปแล้ว  

 2. ประเด็นที่น่าสนใจ เช่น มีการบูรณาการร่วมมือกับหน่วยงานอืน่ๆ เช่น  
 ศาสนสัมพันธ ์พลมารยี ์ซึ่งตามกฤษฎีกาฯ พระศาสนจักรไทย ก็เน้นให ้
 ท างานร่วมกับเครือข่ายและสอดคล้องกับซีนอด พระสังฆราชได้ท าไปใน  
 ระดับพระศาสนจกัรท้องถิ่น  
 3. เมื่อมีโอกาสเข้าร่วมซนีอด ผู้สูงอายุต้องพูดถึงเรื่องผู้สูงอายุ เพราะไมม่ี 
 ใครรู้เรื่องผู้สูงอายมุากกว่าผู้สูงอายุว่าเรามีพลังอย่างไร ต้องการท าอะไร   
 4. การที่ชมรมเครือขา่ยปริ้นจดหมายขา่ว Newsletter ไปวางไว้ที่ท าการ 
 ศูนย์สังฆมณฑลฯ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่มาตดิต่อ เยี่ยมเยียนได้อา่น 
 ได้รับข่าวสาร .. 
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 5. เครือข่ายชมรมผู้สูงอายทุั่วประเทศที่แจ้งสภาประมุขบาทหลวงโรมนัคาทอลิกฯ มีจ านวน 198 ชมรม สมาชิกผู้สูงอายุฯ
รวม 17,077 คน เครอืข่ายฯควรมีการส ารวจผูสู้งอายทุี่เจ็บป่วย ติดบ้าน ติดเตียงในเขตวัดว่ามีจ านวนเท่าไหร ่และมีแผน 
ในการเยีย่มเยียน มีบันทกึการเยี่ยมเยียนวา่มีกีร่าย ในการเยีย่มควรแนะน าผู้ที่ไปเยีย่มเยียนวา่สิ่งใดทีค่วรท าหรอืไมค่วรท า
เช่น การซกัถามจุกจกิ หรือไปแนะน าการรักษาโรคต่างๆ ซึ่งเป็นหนา้ที่ของแพทย ์                                                                                         
 ขอขอบคุณ คุณพ่อไพทง ม์ิราช และสังฆมณฑลราชบุรี ที่ได้มอบหนังสอืข้อคิดเห็นเกี่ยวกบักฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ 
จ านวน 80 เล่ม มาให้เครือขา่ยผู้สูงอายไุด้น าไปใช้ซึ่งเป็นประโยชน์มาก 
1.5  โครงการจัดงานชุมนมุผู้สูงอายคุาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 15/2022  (วันศุกร์ที่ 29 ถึง วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2022)  
      ณ วัดนักบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ ่สังฆมณฑลจันทบุรี                                
 คุณพ่ออภิชิต ชิ์วงน  จิตตาภิบาลเครือข่ายผู้สูงอายสุังฆมณฑลจันทบุรี  จัดประชุมวางแผนเตรียมการจดังานชุมนุมฯ          
โดยเชิญคณะกรรมการจากชมรมฯ องค์กรตา่งๆในสังฆมณฑลจันทบุรี คุณพ่อเจ้าอาวาส ประมาณ 30 ท่าน เข้าร่วมประชุมฯ
การจัดงานชุมนมุฯ เนือ่งจากสถานการณ์โควิด-19 ยังไม่นิ่ง ช่วงเดือนมีนาคม จะยนืยันอีกครัง้เพื่อประเมินสถานการณ์ฯ 
 อนึ่ง จากการประชุมเครือข่ายผู้สงูอายุสังฆมณฑลจันทบุรี เมือ่วันที่ 7 มีนาคม 2022  คุณพ่อวิโรจน์ นันทจนิดา ประธาน
คณะอนุกรรมการฯ คุณพอ่ไพรัช ศรีประเสริฐ ผู้อ านวยการแผนกสุขภาพอนามัย ได้เข้าร่วมประชุมฯ Zoom กับเครือขา่ย
ผู้สูงอายุจนัทบุรี มีผู้เข้าร่วมฯประมาณ 15 ท่าน  เพื่อขอมติจากที่ประชุมว่าจะจัดงานชุมนุมผู้สงูอายุฯ ครั้งที่ 15   
 สรุปที่ประชุม เห็นพรอ้งขอเลื่อนการจดังานชมุนุมผู้สูงอายุฯในปีนี้ ออกไปอย่างไมม่ีก าหนด เนื่องจากสถานการณ์                     
การแพร่ระบาดโควิด-19 ยังรุนแรงอยู ่คาดว่าจะสามารถจดังานได้ในช่วงเดือนเมษายน 2023/2566     
 
 
 
 
 
1.6  โครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผู้สูงอายุ  (เงินออมวันละบาท)  ประจ าปี 2022/2565   
  เครือขา่ยชมรมผูสู้งอายุคาทอลิกฯ น าเงินโครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผู้สูงอายุ (เงินออมวันละบาท) มอบให ้ 
คณะอนุกรรมการฯ เพือ่ด าเนินการตามวัตถุประสงค์โครงการฯ  
      คุณพ่ออภิชิต ชินวงศ์  จิตตาภิบาลสูงอายฯุสังฆมณฑลจันทบุรี น าสวดภาวนาปิดการประชุมฯ เวลา 12.30 น.   
      การประชุมครั้งตอ่ไป.. วันพุธที่ 23 มีนาคม 2022  ... ยกเลิกออกไปเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ... 
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กิจกรรมเครือข่ายผู้สูงอายุคาทอลิกกิจกรรมเครือข่ายผู้สูงอายุคาทอลิกกิจกรรมเครือข่ายผู้สูงอายุคาทอลิก   

            เครือข่ายผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลอุดรธานี   
        คุณพ่อเปรม คุณโดน จิตตาภิบาลงานผูสู้งอายุฯ ร่วมกับ คณะกรรมการผู้สูงอายุฯ            
จัดค่ายชุมนมุผู้สูงอายุคาทอลกิสังฆมณฑลอุดรธานี ครั้งที่ 8/2022  ในหัวข้อ 
 “ผู้สูงวัยไม่ทิ้งกัน ก้าวเดินไปด้วยกัน” ระหว่างวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2022 
ณ วัดนักบุญคลารา บ้านปักหม ู จ.หนองคาย   
   ในการจัดงานครั้งนี้ คณุพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการฯ 
คุณพ่อเทพณรงค์ พุดษา จิตตาภิบาลงานผู้สูงอายุฯอคัรสังฆมณฑลท่าแร่ฯ 
คุณธนันท์ฉาย สวิตต์นนัตชัย และ คุณวันทนา เอ้าเจริญ กรรมการฯระดับชาติ 
ไปร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุฯ ออกเยี่ยมกลุ่มผู้สงูอายุ และ คณะกรรมการผู้สูงอายุฯอุดรธานี พรอ้มร่วม 
จัดตั้งหน่วยบรกิารตรวจสุขภาพ ร่วมกับ อสม. ส่งเสริมสขุภาพของหมู่บ้านฯ มีผู้สงูอายุสนใจรบับริการ 
ตรวจวัดความดนัโลหิต 35 ราย / ตรวจน้ าตาลในเลือด 16 ราย รวมผู้รับบริการ 51 ราย  
 พร้อมกับจัดพิธเีสกถ้ าแม่พระหน้าวัด โดยมี คณะสงฆ์ 7 องค์ ผู้สูงอาย ุ170 คน ร่วมในพิธีฯ 
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย  เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ พิธีโปรดศีลเจิม และ พิธีมอบ 
ใบพรพระสันตะปาปาและใบประกาศผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่าง และ ลกูกตัญญูตอ่บุพการี ค.ศ. 2021 
ระดับชาติ โดย คุณพอ่วิโรจน ์นันทจินดา ขอบคุณมิสซังในการจดังานชมุนุมฯ และแสดงความยินดกีับ 
ผู้สูงอายคุาทอลิกตัวอยา่ง นางมอนิกา นิยม ปา่สั่นทม  ลูกกตัญญูต่อบพุการี นางสาวอากาทา วราภรณ์ ภูกงทอง                                              
 หลังเสร็จพิธี ผู้เขา้ร่วมงานชมุนุมผู้สงูอายุฯ รับประทานอาหารร่วมกันใต้ต้นยางด้วยบรรยากาศสดชื่น ... 

   แผนกอภิบาลผู้สูงอายุคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  น าโดย คณุพ่อธนันชัย กิจสมัคร จิตตาภิบาลฯ    
 จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุครั้งที่ 2/2022 เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม 2022 
ณ วัดนักบุญอันนา ท่าจีน  เพื่อรายงานการจดักิจกรรมและความเคลื่อนไหวของ 

แต่ละเขต  + รายงานการเงนิ  + แจ้งและติดตามโครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผูสู้งอายุ 
ระดับชาติและกองทุนผู้สูงอาย ุอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ + ติดตามงานชมุนุมผู้สงูอายุ 
ระดับชาติ ปี 2022 ณ วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ สังฆมณฑลจันทบุรี (ก าหนดการ 
และรายละเอียดตา่งๆ) + ติดตามงานชมุนุมผู้สงูอายุฯอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปี 2022         
(23 ก.ค. 2022) ณ วัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ า  + ติดตามสมัมนาบุคลากรผู้ท างานเพือ่ผู้สูงอายุฯ (19-20 พ.ค. 2022)  
  



 

                เครือข่ายผู้สูงอายุสังฆมณฑลอุบลราชธานี  จัดกิจกรรมงานผู้สงูอายุในช่วงที่ผ่านมา                                         
     1)  วันที่ 19 มกราคม 2022 นายณรงค์ฤทธิ์ ด้วงทอง ผู้ประสานงานผู้สูงอายสุังฆมณฑลอุบลราชธานี 
         ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2022 เพื่อติดตามความคืบหน้า                     
        การด าเนินงานของแต่สังฆมณฑล / แผนงานประจ าปีผู้สูงอายุของแต่สังฆมณฑล / โครงการจิตอาสาฯ /             
ส่งรายชื่อผู้สูงอายคุาทอลิกตัวอย่างและลูกกตญัญูต่อบุพการี ระดับชาติ และความพร้อมในการจัดงานชมุนุมผู้สงูอายุ
คาทอลกิระดับชาติ  ณ ศูนยอ์ภิบาลคามิลเลยีน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 

2)  วันอาทิตย์ที ่23 มกราคม 2022 ชมรมผู้สูงอายุวัดพระหฤทัย บ้านทพัไทย จัดประชุมใหญส่ามัญประจ าปี 2021                 
เพื่อสรุปผลการด าเนินงานและรับทราบแผนงานประจ าปี 2022  ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณสุขส าราญส าหรับผู้สูงอาย ุ     
หลังมิสซา ได้มอบผ้าห่ม-เจลล้างมือ-ครีมทาผิว ให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วม ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดพระหฤทัย บ้านทัพไทย 
ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธาน ี

3)  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2022  แผนกสขุภาพอนามัย (งานผู้สูงอายุสงัฆมณฑลอุบลฯ) ประชุมคณะท างาน น าโดย                
คุณพ่อประดับสิน  ด้วงทอง จิตตาภิบาล ชมรมผู้สูงอายุสงัฆมณฑลอุบลฯ เพื่อปรึกษาหารือ / รับทราบแผนงานประจ าปี 2022 
และเตรียมพร้อมในการเข้าร่วมชมุนุมผู้สงูอายคุาทอลกิระดับชาติ ประจ าปี 2022  ณ ห้องประชุม ศูนย์สังคมพัฒน อุบลฯ 

     เครือข่ายผู้สูงอายุสังฆมณฑลจันทบรุี  กลุม่ผู้สูงอายุอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี  
จัดกิจกรรมประจ าเดอืน เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2022 หลังจากที่ว่างเว้นมาเป็นเวลานาน  มีเจ้าหน้าที่รับ 

ลงทะเบียนผู้สูงอายุทีม่าร่วมงาน และรับสมคัรสมาชิกใหม่ ก่อนเข้าร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ    
หลังจากนั้น อธิการประภาส ศรีเจริญ ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ..   
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เครือข่ายผู้สูงอายุสังฆมณฑลเชียงใหม่  จัดกิจกรรมงานผู้สูงอายุตามแผนงานประจ าปี 2022/2565                                                   
1)  วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพนัธ์ 2022 ออกเยี่ยมผู้สูงอายุตามบ้าน ณ บ้านปางตอง อ.ขุนยม จ.แม่ฮ่องสอน                                 
  บูรณาการร่วมกับโครงการเพื่อผูสู้งอายุ 

 

 

 

 
 

  2)  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2022  วันผู้ป่วยสากล เนื่องจากเกดิการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่สามารถรวมกลุม่           
จ านวนคนกลุ่มใหญ่ได้ ทางคณะกรรมการผู้สูงอายุและคณะกรรมการเวชบุคคล เชียงใหม่  ไดม้ีการพดูคยุกันให้จัดรูปแบบ
ลักษณะออกเยี่ยมให้บริการตรวจสขุภาพ สวดภาวนา และให้พระสงฆ์ส่งศีลมหาสนทิ และโปรดศีลเจิมคนป่วยตามบ้าน         
ให้ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้าน-ติดเตียง โอกาสพเิศษวันผู้ป่วยสากล (กลุ่มเป้าหมาย บ้านเหนอืและบ้านใต้)  

 

 

 

 
 

 3) วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2022 หลังพิธีมสิซาบูชาขอบพระคุณ คุณพอ่ชาญชัย  ได้โปรดศีลเจิมให้ผู้สูงอายุ                          
ผู้ป่วยที่มาเข้าวัด  หลังจากนั้นคุณพอ่ร่วมกับทมีเจ้าหน้าที่แผนกสุขภาพ/ผู้สูงอายุ ออกเยี่ยมบริการส่งศีลมหาสนิท และ            
โปรดศีลเจิมให้ผู้ป่วย ผู้สูงอายุตามบ้าน  ในขณะเดียวกันได้เชิญชวน อสม.บ้านห้วยโป่ง ออกเยี่ยมบริการตรวจสุขภาพ
พื้นฐานให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยทั้งที่เป็นคาทอลิกและต่างศาสนา 

 

 

 
       

 

 

 

วันอังคารที ่22 กุมภาพันธ์ 2022  เยี่ยมผู้สูงอายุ ปางตอง / วันพฤหัสบดทีี่ 3 มีนาคม 2022 บ้านกิ่วเสือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม ่

 

 

 

 

4)  วันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2022  ฟื้นฟจูิตใจคณะกรรมการผู้สูงอายุพระหฤทัย ณ วัดนกับญุเทเรซาแห่งกัลกัตตา 
อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 
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 ประชาสัมพันธ์การดูแลสุขภาพ 
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