
 

 

   วิสัยทัศน์            
ประชากรของพระเจ้ามสีุขภาพกายใจสมบูรณ์    

และร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันฉนัพี่นอ้ง          
เปี่ยมด้วยคุณธรรมในความรักของพระเจ้า     

      พันธกิจ     
ส่งเสริมเวชบุคคล เครอืข่ายผู้สูงอายุ เครือขา่ยผู้ติดเชื้อ              
ให้ได้รับการอภิบาล และอุทิศตนรับใช้ปวงชนดา้น      
สุขภาพอนามยั โดยเน้นผู้ยากไร้ตามแบบอย่างพระเยซูเจา้    

 

        คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ เชยีงราย ร่วมมือกับกลุ่ม ค่ายสมัผัสชีวิตจิตอาสา “จิตอาสาเพิ่มพูน
ปัญญา สานพัฒนา สู่ชนบท” ของนักเรียนจิตอาสาชั้นมัธยมปลาย จากโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจัน่   
จัดงานเปิดโครงการเกษตรอนิทรีย์ แบบผสมผสาน ณ บริเวณพื้นที่นา จ านวนประมาณ 20 ไร่ ของศูนยส์งเคราะห์                
คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ เชียงราย ซึ่งตั้งอยู่ ณ เลขที ่101 ม.8 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100                                       
        ส าหรับที่นาดังกล่าวอยู่นอกศูนย์ แตอ่ยูต่ิดก าแพงมหาวิทยาลัยแมฟ่้าหลวง ห่างจากศูนย์ออกไปประมาณ 500 เมตร  
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 ปกติทางคณะเซอร์จาก โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจัน่                                                                                            
จัดให้มกีารออกค่ายอาสาพัฒนา น านกัเรียนจิตอาสา ออกบ าเพ็ญคุณประโยชน์                                                                         
ตามชนบท หรอืสถานที่ที่เป็นประโยชน์ เช่น โบสถ์ สถานสงเคราะห ์เป็นต้น                                                                  
ในปีการศึกษาทีก่ าลังจะปิดภาคเรียนอยู่นี ้( ปี 2564 - 2565  )                                                                        
 เซอร์ลิลลี่ นิลเขต ไดน้ านกัเรียนจิตอาสามัธยมปลาย ทั้งศิษย์ปัจจุบัน และ                                                                  
ศิษย์เก่าที่รักในงานจิตอาสาพัฒนาสังคม ออกค่ายอาสาพัฒนา ณ จังหวัดเชียงราย                                                            
ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2565  โดยตัวกิจกรรม เซอร์ลิลลี่ นิลเขต และ เซอร์โอเลเลีย วนิดา วาปีเตา                    
(จากโรงเรียนสันติวิทยา) และในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบ ฝ่ายงานอภิบาลของสังฆมณฑลเชียงราย น าเด็กนักเรียนจิตอาสา
พัฒนาพื้นที่บริเวณ วัดคู่วิวาห์ศักดิ์สทิธิ์ (ซึ่งเพิง่เปิดวัดใหม่ในวันที่ 23 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา) บ้านปางริมกรณ์ อ.เมือง                            
     จ.เชียงราย โดยท าความสะอาดบริเวณพื้นที่ของวัด
      ด้วยการถางที่ ที่ยังเป็นหญ้ารกร้าง ทาสีอาคารฯ ในช่วง
      วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2565  และเข้าร่วมกิจกรรมเปิด
      สวนเกษตรอนิทรีย์ แบบผสมผสาน ร่วมกับ เดก็พิการ 
      จากบ้านเกื้อกูล เดก็เณรคามิลเลยีน และเจ้าหน้าที่จาก
      ศูนย์สงเคราะห์เด็กกลุ่มชาตพิันธุ์ 3 หน่วยงานที่อยู่ใน              
      ศูนย์ของคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ เชียงราย 
 งานกิจกรรมเปิดตัวโครงการเกษตรอินทรีย ์แบบผสมผสาน ของคามิลเลยีน โซเชียล เซนเตอร ์เชียงราย นี้                                    
น าโครงการโดย คณุพ่อภูรินทร์ ศรา วาปีโส คณะคามิลเลยีนที่ประจ าอยู่ศูนย์เชียงราย และรับผิดชอบช่วยหมู่คณะดูแล 
สถานสงเคราะห์เด็กพกิารบ้านเกื้อกูล  
1.  โครงการดังกล่าวมีจุดประสงค์ คือ 
     สถานสงเคราะห์เด็กพิการบ้านเกื้อกูล / สถานสงเคราะห์เด็กกลุ่มชาติพันธุ์ / บ้านเณรคามิลเลียน 

*  มีอาหารปลอดภัยส าหรับบริโภค (ข้าวสาร พืชผัก เนื้อสัตว์ ปลา ไก่  เป็ด ไข่ไก่ ฯลฯ) 
*  บรรดาเด็กๆ ได้เรียนรู้เรื่องเกษตรด้านต่างๆ ทั้งปลูกข้าว เลี้ยงสัตว์ สวนผัก ฯลฯ  สามารถน าไป    
   ประกอบอาชีพ เมื่อเด็กเหล่านี้กลับสู่สังคม 
*  เป็นศูนย์เกษตรอินทรีย์ แห่งการเรยีนรู้ ส าหรับสถานสงเคราะห์อืน่ๆ กลุ่มชุมชนตา่งๆ มารว่มดูงาน และ 
   จัดกิจกรรมต่างๆ  

2.  กิจกรรมในการด าเนินงานโครงการ   
2.1  ท านาปลูกข้าวพันธ์ต่างๆในแบบเกษตรอินทรีย์ 
2.2  มีบ่อเลี้ยงปลา (ปลาตะเพียน ปลาสวาย ปลาบึก ฯลฯ) 
2.3  ฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์ (ไก่งวง ไก่ต๊อก ไก่ชน และเพิ่มการเลี้ยงวัวพื้นบ้าน และแพะ ต่อไปเมื่อมีความพร้อม) 
2.4  ท าฝายน้ า เพื่อชลอการไหลของน้ า และทดน้ าเข้านาส าหรับ ปลูกข้าว และปลูกพื้นอื่นๆ  
2.5  ท ารั้วลวดหนาม รอบพื้นที่เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยง เช่น วัวของชาวบ้านเข้ามาท าลายต้นข้าว และ 

               พืชพันธ์ ต้นไม้ ที่ปลูกในโครงการ 
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3.  งบประมาณส าหรับโครงการ จะมาจากการรณรงค์ รับความช่วยเหลือจากผู้มีจิตศรัทธา 
-  พันธ์ข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่       -  พันธ์ปศุสัตว์ วัว, แพะ, ไก่ไข่, ไก่เนื้อ ฯลฯ 
-  เมล็ดพันธ์ผักอินทรีย์ ที่สามารถเก็บเมล็ดพันธ์ไว้ปลูกในฤดูต่อไป 
-  ท ารั้วลวดหนามรอบพื้นที่          -  ไม้ไผ่ส าหรับท าฝายน้ า            -  เครื่องมือเกษตรต่างๆ 

ส าหรับกิจกรรมในวันเปดิตัวโครงการอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เริ่มต้นจากการเตรยีมพืน้ที่ ณ ทุ่งนา 
พื้นที่โครงการในวันก่อนวันงานในการเตรียมพืน้ที่ส าหรับท ากิจกรรม เตรียมพนัธ์ปลาต่างๆ เตรียมต้นกลา้ไม ้ดิน และถุงด า
ส าหรับเพาะกล้าไม้ต่างๆ โดยทมีงานจากศูนยค์ามิลเลียน และทีมผู้น า จาก เซอร์โอเลเลีย วนิดา วาปีเตา และ                        
เซอร์ลิลลี่ นิลเขต กิจกรรมในเชา้วันเปิดโครงการ เริ่มต้นด้วยการท าพธิีเสกเปิดโครงการ และพื้นที่โครงการ โดย                             
คุณพ่อไพรัช  ศรีประเสริฐ และติดตามด้วย คุณพ่อภูรินทร์ ศรา วาปีโส อธิบายเรือ่งโครงการ และกิจกรรมประจ าวัน                           
 ในเวลาเดียวกนัถือโอกาสอธิบายการด าเนินการของศูนย์สงเคราะห์ที่เกีย่วกับการดูแลทัง้เด็กพิการ และเดก็กลุม่ชาติพันธุ ์
จากนัน้ จิตอาสาเด็กนกัเรียน เริ่มต้นกิจกรรมดว้ยการแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม โดย  
กลุ่มที่ 1    ลงแปลงนาที่เตรียมพื้นดนิพร้อมแล้วด านาเป็นแถวเรียงหน้ากระดาน รวมทั้ง เซอรท์ั้งสองทา่น และคุณพอ่ทั้งสอง 
              ร่วมลงด านา กับเดก็ๆ ด้วย 
กลุ่มที่ 2   เข้าโรงเรือนเพาะต้นกล้าไม้ ลงถุงเพาะช าจ านวน 1.000 ถุง 
 เมื่อกลุม่ที่ 1 ด านาแปลงแรกเสรจ็ กส็ลับให้เดก็นักเรียนกลุ่มที ่2 ซึ่งเริ่มต้นกิจกรรม เพาะต้นกล้าไม้กอ่น สลับลงมา
ด านาแปลงที่ 2 ในเวลาเดยีวกันกลุ่มที่ 1ก็ขึ้นไปเพาะช าต้นกล้าไม้ในโรงเรือน.. เมื่อเสร็จกิจกรรมด านา และเพาะกล้าไม้  
นักเรียนจิตอาสา กม็ารวมตัวกนัรอบสระน้ า เพือ่ร่วมปล่อยพนัธ์ปลาต่างๆ ที่เตรียมไว้ (ปลายสีก ปลาตะเพยีน ปลาบึก ฯลฯ)  
ลงในบ่อน้ าใหญ่ที่เตรียมไว้ ส าหรับเลี้ยงปลา และติดตามด้วยกิจกรรมสุดทา้ย ของการเปิดตัวโครงการเกษตรอินทรยี์แบบ
ผสมผสาน คือ การแบ่งกลุม่จิตอาสาพัฒนาชุมชนของนกัเรียน โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น คือ การแบ่งกลุม่
ออกเป็น 3 กลุ่ม แจกเครื่องมือหาปลา คอื แห ให้แต่ละกลุ่ม จับปลาจากบ่อปลาอีกบ่อหนึ่งซึง่มีการเลี้ยงปลานิล (และปลาอื่นๆ  
ที่เข้ามาในช่วงฤดูฝน) มีพี่เลี้ยงแต่ละกลุ่มสอนเด็กในการทอดแห การงมปลาจากในบอ่เลี้ยงปลา ซึ่งแต่ละกลุ่มไดม้ีโอกาส 
เรียนรู้วิถีการด ารงชีวิตของเกษตรกร คือ ปลูกข้าว ปลูกต้นไม้ เลีย้งปลา เลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ด และได้เรียนรู้เรือ่งการหาปลา  
ในเวลาเดียวกนั พวกเขาได้เหน็รูปแบบในการวางผังแปลงนา ที่ลดหลัน่กันไป เพือ่สามารถผันน้ าทีม่าจากพื้นที่เชิงเขา  
ตามล าธาร/ทางน้ า ทีส่ร้างขึน้ลดหลัน่กันไป และสามารถระบายน้ าจากพืน้ที่สูงกว่าลงยังแปลงที่ต่ ากว่าลงไป โดยมิตอ้งใช้ 
เครื่องจกัรสูบน้ า แตอ่าศัยหลักธรรมชาติ การไหลของน้ าจากที่สูงลงสู่ที่ต่ า ซึ่งในโครงการดงักล่าวนี้ จะมกีารท าฝายน้ าเลก็ๆ  
เพื่อชลอการไหลของน้ าหรอืเก็บกกัน้ า ให้ใช้ไดพ้อเพยีงกับโครงการต่อไป  
 หลังจบกิจกรรม ทางคณะเซอรไ์ด้พากลุม่จิตอาสานักเรยีน กลับไปพักที่ปางริมกรณ์ เพือ่ประเมินผล และเตรียมตัวกลับ
โรงเรียนในวันรุ่งขึน้ ส าหรับเด็กพิการจากบ้านเกื้อกูล การได้สัมผัสจากกลุ่มบุคคลภายนอก เป็นการสร้างสีสันของชีวิต                        
ท าให้มคีวามหวังและที่ส าคัญคือ ก าลังใจ และความรู้สกึว่าพวกเขาไม่ได้ถูกทอดทิ้งให้อยู่แยกตัวจากสังคม แต่เป็นส่วนหนึ่ง            
ของสังคม ที่สุดทางบ้านคามิลเลยีน โซเชยีล เซนเตอร์ เชียงราย (สถานสงเคราะห์เดก็พกิารบ้านเกื้อกูล สถานสงเคราะห์               
กลุ่มชาติพนัธุ์ คามิลเลียนเชียงราย และบ้านเณรคามิลเลียนเชียงราย) ขอบคุณคณะเซอร์โอเลเลีย วนิดา วาปีเตา และ                   
เซอร์ลิลลี่ นิลเขต และ คณะนักเรียนจิตอาสาพัฒนา จากโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น กทม. ที่มา                       
ออกโครงการเกษตรอินทรยี์ แบบผสมผสาน และสนับสนุนให้เด็กพิเศษเหล่านี้ ได้มีโอกาสสมัผัสกับสังคม และมีก าลังใจ                          
มีความหวังที่จะก้าวเดินตอ่ไปเพือ่อนาคตทีด่ีกว่า  
 ในเวลาเดียวกนักข็อขอบพระคุณ กลุ่มบุคคล และคณะหรือองค์กรต่างๆ ที่สนับสนุนสถานสงเคราะห์ ภายใตก้ารด าเนินงาน
ของคณะนกับวชคามิลเลยีนเสมอมา ขอพระเป็นเจ้าตอบแทนน้ าใจดีของทุกทา่นตลอดไป .. 
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ในพระคริสต์                                              
( พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม ) 

ผู้รับผิดชอบแผนกสุขภาพอนามยั 

 

 

 สารวันผู้สูงอายุแห่งชาติ (13 เมษายน 2022) 
            เจริญพร มายังผู้สูงอายุ คริสตชนทุกหมู่เหล่าและผู้อภิบาลงานผู้สูงอายุทุกท่าน 
“     คริสตชนทุกคน เป็นศิษยพ์ระคริสต์ ด้วยการด าเนินชีวิตสอดคลอ้งกับความเชื่อ ปฏิบัติตาม      

พระวาจาพระเจา้ ประกาศขา่วดี เป็นประจักษพ์ยานด้วยชีวิตและตอบรับความรัก
ของพระองค์” (กฤษฎกีาสมัชชาใหญ่ ข้อ 5) 

                 ในโอกาสวันผูสู้งอายุแห่งชาติ เวียนบรรจบ 13 เมษายน 2022 นี้ “พระศาสนจักร             
 ทุกภาคส่วนตระหนักถึงคุณค่าการอภิบาล มองเห็นความส าคัญและร่วมกันปกป้อง                
สิทธิมนุษยชน ยอมรับ ยกยอ่งให้เกียรติและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคน    

     ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุรวมทั้งกลุ่มพิเศษในสังคมไทย โดยเฉพาะ
บรรดาผู้สูงอายทุี่อยู่โดดเดีย่วและถูกทอดทิง้” (กฤษฎีกาสมัชชาใหญ ่ข้อ 27) 

            สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้มอบสาสน์วันร าลึกถึงผู้สูงอายุสากล                   
“เราประทับอยู่กับท่านเสมอ” (มธ.28:20) ในฐานะที่พระองค์เป็นบิชอปแห่งกรุงโรม เวลาเดียวกันก็เป็นผู้สูงอายุเหมือน 
ผู้สูงอายุทัง้หลาย พระศาสนจักรทั้งมวลใกล้ชิดผู้สูงอายุ ใกล้ชิดพวกเราทุกคน ใส่ใจรักผูสู้งอายุและไม่ต้องการที่จะปลอ่ย
ให้ใครอยู่ตามล าพังและโดดเดี่ยว 
 พระเจ้าประทับอยู่ใกล้ชิดพวกเราเสมอ พรอ้มกบัความเป็นไปได้ใหม่ๆ ความคิดใหม่ๆ ความบรรเทาใจใหม่ๆ            
อย่างมากมาย ขอให้มัน่ใจพระองค์ประทับอยู่ใกล้ชิดเราเสมอ ให้ความช่วยเหลือ ขอให้ผู้สูงอายุเข้าใจกระแสเรียกให้ดขีึ้น 
รักษารากเหง้าของพวกเราไว้ ถา่ยทอดความเชื่อไปยังชนรุ่นหลัง จ าเป็นตอ้งออกไปแล้วท าสิง่ต่างๆ ที่เป็นของใหม่      
เอาใจใสดู่แลคนที่ต่ าต้อย จงอย่าได้ลืมสิง่นี้ เพราะ “พวกเราทุกคนเป็นพี่น้องกัน” จ าเป็นที่จะต้องเริ่มออกเดินทางใหม่
ไปตามเส้นทาง เสาหลกัสามต้น “ความฝัน ความทรงจ า และการสวดภาวนา” 
 “คนเฒ่าคนแก่ของท่านจะมีความฝัน แล้วคนหนุ่มสาวของท่านจะมีวิสัยทัศน์ ซ่ึงคนหนุ่มสาวจะน าเอา              
ความฝันของคนสูงอายุ มาเป็นวิสัยทัศน์และท าให้เป็นจริง” (ประกาศกโยเอล 3:1) ผู้สูงอายุสามารถสร้างอนาคตได้           
จ าเป็นจะต้องมีการฟื้นฟขูึ้นใหม่ จากทกุประสบการณ์แห่งความทกุขย์ากล าบาก แต่ละคนต่างพบกับปัญหามากมายมาแล้ว
จงใช้ประสบการณ์เหล่านั้น สร้างฝันถึงความยตุิธรรม สันติสุขและความเอ้ืออาทร เพื่อสรา้งบ้านใหม่ และเสาเข็มแห่ง
ชีวิต  นั่นคือ ความทรงจ า เพื่อจะได้เกิดความภูมิใจในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และท าให้  “สูงวัยใจเป็นสุข” 
  พระศาสนจักรร่วมกันให้การอภิบาลฟื้นฟูชีวิตของผู้สูงอายุ ดูแลสุขภาพใจผู้สูงอายุ ให้สุขภาพดีตามและอยู่กับ 
ปัจจุบัน มองคุณค่าในชีวิต สมกับค าขวัญวันผู้สูงอายุแห่งชาติปีนี้ 
  “ให้ความรัก พิทักษ์อนามัย ผู้สูงวัยอายุยืน สูงวัยอย่างมีคุณภาพ ชราอย่างมีความสุข ตายก็จะสงบเย็น”  
ด้วยการมสีุขภาพที่แข็งแรง ด าเนินชีวิตอยา่งพอเพียง สร้างประโยชน์ใหส้ังคมและพึ่งตนเองได้ ยึดถอืประโยชน์สุขเป็น 
เป้าหมายของชีวิต ดังค าสอนที่ว่า “ให้ท าดีและมั่งคั่งด้วยกิจการที่ดี มีใจกว้างในการให้และพร้อมทีจ่ะแบ่งปัน  
เพื่อจะได้รับชีวติที่แท้จริง” (1 ทิโมธี 6 : 18-19) 
 ท้ายสุด วอนขอพระเจ้า ผู้ทรงประทับอยู่กับท่านเสมอและอาศัยค าเสนอวิงวอน ของท่านนักบุญยออากิมและ 
นักบุญอันนา องค์อุปถัมภ์ผู้สูงอายุ  ขอพระเยซูเจ้าอ านวยพรแก่ท่านทุกคน 

ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกดิ 
     19 มีนาคม 2022                  
   สมโภชนักบุญโยเซฟ  
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      วันสตรีสากล 2022  “วันนี้ที่เท่าเทียม เพื่อพรุง่นี้ที่ยั่งยนื” เราต้องให้เกียรติสตรี ตัง้แต่วิธีคิด ทัศนคติของเราที่มีตอ่ 
สตรีเพศ ค าพูดหรอืการแสดงออกของเรา ทีใ่หเ้กียรติ และใหค้วามเคารพตอ่สตรี 

คณะกรรมการคาทอลิกเพือ่การพัฒนาสงัคม แผนกสตรี ร่วมกับแผนกสตรี อคัรสังฆมณฑลกรงุเทพฯ สมาคมสตรีไทย
คาทอลกิ และวัดแม่พระประจกัษ์เมอืงลูร์ด (วัดบางสะแก) จัดพธิีมิสซาบูชาขอบพระคุณเนื่องในวันสตรีสากล 2022 โดยม ี       
คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ผู้ช่วยเลขาฯ ฝ่ายสงัคม (คาริตัสไทยแลนด์) เป็นประธาน ร่วมกับ คุณพ่ออนุชา ไชยเดช 
ผู้อ านวยการ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย และคุณพ่ออนุศักดิ์ กิจบ ารุง เจ้าอาวาสวัดแมพ่ระประจักษ์เมอืงลูร์ด                
(วัดบางสะแก) ที่วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด (วัดบางสะแก) เมื่อวันที ่20 มีนาคม ที่ผ่านมา โดยมีผู้เขา้ร่วมทางออนไลน์
จ านวนหนึ่ง และที่วัดประมาณ 30 คน 

วันสตรีสากล 8 มีนาคมของทกุปี คอืวันส าคัญที่ระลึกถึงความเท่าเทยีมและความเสมอภาค ซึง่วันสตรีสากล     
ประจ าปี 2022 องคก์ารสหประชาชาตไิด้ใหค้ าขวัญ “วันนี้ที่เท่าเทยีมเพื่อพรุ่งนี้ที่ยัง่ยืน” (Equality today for a sustainable 

tomorrow) เพื่อสรา้งความตระหนกัถึงบทบาทของผู้หญิงและเดก็หญิงทั่วโลกที่เป็นผู้น าในการปรับตัว บรรเทา และรับมือ   
กับความทา้ทาย เพือ่สร้างอนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้นส าหรับทุกคน 

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณและกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล 2022 ครั้งนี้ เลื่อนจากวันที ่6 มีนาคม เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด-19 โดยก่อนเริม่พิธีบูชาขอบพระคุณ  ทพญ. จันทนา อึ้งชูศักดิ์ ผู้อ านวยการแผนกสตรี อา่นสาส์น                         
วันสตรีสากล 2022  ของ พระสังฆราชบรรจง ไชยรา ประธานคณะกรรมการคาทอลกิเพื่อการพัฒนาสังคม 
 คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ เทศน์ใจความตอนหนึ่งว่า “งานของฝ่ายสังคม แผนกสตรี สมาคมสตรีไทยคาทอลกิ                     
ได้พยายามยกระดับคุณภาพชีวิตของสตรี มีงานไปเยี่ยมผู้ต้องขงั เรื่องส าคัญคือท าอยา่งไรเพือ่สตรีจะมคีุณภาพชีวิตที่ดีและ   
มีความเท่าเทยีมในสังคม”  
 “ผู้หญิงสมัยนีม้ีความรู้ ความสามารถ มกีารศึกษา และสามารถพึ่งตัวเองได้ เราต้องให้เกียรตสิตรีตั้งแต่วิธีคิด             
ทัศนคติของเราที่มีตอ่สตรีเพศ ค าพดูของเราหรือการแสดงออกของเรา ที่ให้เกยีรติ ใหค้วามเคารพต่อสตรี”  

วันสตรีสากล 2022วันสตรีสากล 2022วันสตรีสากล 2022   
“วันนี้ที่เท่าเทียม เพื่อพรุ่งนี้ท่ียัง่ยืน” 

6 
ต่อหน้า.  7 



 วันสตรีสากลปีนีม้ีหัวขอ้ว่า “วันนี้ที่เทา่เทียม เพื่อพรุ่งนี้ที่ยั่งยืน” ที่ส าคัญคอืในชีวิตของเราแตล่ะวัน                      
   เราต้องเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความเสมอภาค ซึ่งเปน็ความพร้อมในการรับผิดชอบครอบครัวและสังคม          
เพื่อร่วมกนัสร้างสงัคมแห่งความรัก ร่วมกันสรา้งสังคมแห่งความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกนัและกัน”  
      ก่อนจบพิธีบูชาขอบพระคุณ คุณพ่ออนุศักดิ์ กิจบ ารุง กล่าวช้ีแจงว่า “หน้าพระแท่นมีพืชผัก มีผลผลิตจาก 

กลุ่มสตรี กลุ่ม BEC ของวัด โดยเป็นการพยายามใช้ช่วงเวลาว่างและใช้พื้นทีท่ี่เราม ีให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด โดยช่วง 
โควิด-19 น าพืชผลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ น าไปแจกจ่าย หรือน าไปขายบ้าง สง่ผลท าใหม้ีกิจกรรมเกิดขึ้น แม้จะไม่ใหญ่โต 
อะไร แต่เป็นการปลูกฝังสิ่งที่ดงีามตามสิ่งที่พระสันตะปาปากล่าวไว้ ท าให้เกิดประโยชน์ ให้ใชส้ิ่งที่มีอยู่ในการ แบ่งปัน และ 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยจะเป็นผลทีย่ั่งยืนตอ่ไปในอนาคต”  
 หลังจากนั้น มีการมอบกระถางพระวาจาแก่ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และมนีิทรรศการเกีย่วกบั “สวนพระวาจา” ใน 
บริเวณวัด โดยโครงการ “สวนพระวาจา วัดแมพ่ระประจักษ์เมอืงลูร์ด (บางสะแก)” โดยแผนกสตรีคาทอลกิ อคัรสังฆมณฑล   

 กรุงเทพฯ ร่วมกับ กลุม่วิถีชุมชนวัด เขต 3 ด้วยความเห็นชอบของ  
 คุณพ่อเจา้อาวาส และด้วยความร่วมแรงร่วมใจจากกลุ่มกจิศรัทธาต่างๆ              
 ของวัด สนับสนนุให้เกิดโครงการปรับพื้นที่รกร้างของวัดขนาด 50 ตารางวา  
 เป็นแหล่งอาหารปลูกพืชผักสวนครัว สมุนไพร หล่อเลี้ยง แจกจา่ย แบ่งปัน  
 ให้แก่ชุมชน เปน็การประกาศพระวาจาด้วยกิจการอยา่งยั่งยืน 
     นอกจากนี ้แผนกสตรีสังฆมณฑลต่างๆ ยังได้จัดกิจกรรมเนื่องใน  
 โอกาสวันสตรีสากล 2022  แผนกสตรี สังฆมณฑลเชียงราย จัดโครงการ  
 อบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพคุณค่าและศักดิ์ศรีของสตรี  ระหว่าง                         
 วันที่ 8 - 9 มีนาคม 2565 ที่อาสนวหิารแม่พระบังเกิด เชียงราย โดยมี 

พระคุณเจ้าวุฒิเลศิ แห่ล้อม เป็นประธานในพิธีมิสซาเปิดกจิกรรม  น าโดย มาเซอร์เคลเลยี ศรจันทร์  และ  
คุณพ่อเอกชัย ผลวารินทร์ ผู้อ านวยการศูนยส์ังคมพัฒนา สังฆมณฑลเชียงราย ซึ่งเชิญ ทพญ. จันทนา อึ้งชูศักดิ์ 
ผู้อ านวยการแผนกสตรี เป็นวิทยากรแบ่งปันในหัวข้อ “วันนี้ที่เท่าเทยีม เพื่อพรุง่นี้ที่ยั่งยืน” 

แผนกสตรี สังฆมณฑลเชียงใหม่ วันที่ 8 มีนาคม 2565 จัดกิจกรรมวนัสตรีสากล ที่บ้านธิดารักษ์ ให้เยาวชนไดไ้ตร่ตรอง
คุณค่าศักดิ์ศรีของตนเอง แบ่งปันในกลุม่ใหญ่ ภาวนาเพื่อสตรีและอ่านสาส์นวันสตรีสากล พร้อมกับให้ความรู้เกี่ยวกับ         
วันสตรีสากล 

แผนกสตรี สังฆมณฑลจันทบุรี จัดพธิีบูชาขอบพระคุณเนื่องในวันสตรีสากล ที่วัดอัครเทวดามคีาแอล ปราจนีบุรี เมื่อ            
วันที่ 6 มีนาคม 2565 และจัดกิจกรรมใหค้วามรูเ้กี่ยวกับวันสตรีสากล มีการขายของระดมทุนเพื่อสตรีและเด็กที่ล าบากใน
ชุมชน เมื่อวนัที่ 13 มีนาคม 2565 ที่อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธนิิรมลจนัทบุรี 

แผนกสตรี อคัรสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง เอกสารรณรงค์วันสตรีสากลจัดส่งทางไลนข์องคณะและกลุ่มแกนน าต่างๆ 
และจัดรายการวิทยุเรื่องบทบาทของสตรีในพระศาสนจักรไทย .... 
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กิจกรรมเครือข่ายเวชบุคคลคาทอลิกระดับสังฆมณฑลกิจกรรมเครือข่ายเวชบุคคลคาทอลิกระดับสังฆมณฑลกิจกรรมเครือข่ายเวชบุคคลคาทอลิกระดับสังฆมณฑล   

 

           “ ให้หมอคาทอลิกเป็นเพ่ือนพี่น้องของท่าน ”  
       ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย และ เวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ                  
 โดย คุณพ่อเอกชัย โสรัจจกิจ จิตตาภิบาลเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ   
นายแพทย์ค านวณ อึ้งชูศักดิ์ ประธาน  ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย และ   
ทีมแพทยค์าทอลิก จัดท าบริการไลน์@ "หมอคาทอลิก" ในวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2022   

 จัดบริการใหค้ าปรึกษาด้านสุขภาพทางไกล ฟร ี
 ทั้งการวีดีโอคอล ตอบข้อซักถาม พดูคุย แนะน า 
 การปฏิบัติตัวส าหรับกลุ่มโรคไม่ติดตอ่เรื้อรัง หรือ 
 อาหารทีค่วรรับประทาน ฯลฯ ให้กับคริสตชนตามชุมชนวัดต่างๆ และประชาชนที่สนใจ 
 โดยสามารถแสกน QR โค้ด หรือเพิม่เพือ่นได ้@thcatholictele  โดยเป็น 
 กิจกรรมจิตอาสาตามจิตตารมย์คาทอลิก 

.. ขอเชิญเวชบุคคลที่มีน้ าใจดีได้ร่วมเป็นจติอาสา ให้ค าแนะน าผู้ป่วยหรือญาติ 
ผ่านทางระบบสื่อสารทางไกล .. การใช้ความสามารถที่เรามีช่วยคนที่ต้องการ ยอ่มท าให้ 
เราตระหนักในคุณค่าของตนเองและมคีวามสุข                                                            
         ... ทั้งนี้แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ผู้สนใจเป็นจิตอาสาเพิ่มเตมิ สามารถ 
ติดต่อคณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกฯ ขอพระเจ้าสถิตอยู่กับพวกเราทุกคน.. 

  หน่วยงานฝ่ายสังคมสงเคราะห์และพัฒนาอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ                    
(แผนกสังคมพัฒนาฯ, แผนกเวชบุคคลฯ)  สมาชิกจิตอาสา ร่วมออกหน่วย                                
ให้บริการด้านสุขภาพ : + วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2022 โอกาสฉลองการบวชเป็น                         

พระสงฆ์ครบ 50 ปี, 25 ปี ณ อาสนวหิารอคัรเทวดามคีาแอลท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร  

    + วันเสาร์ที ่9 เมษายน 2022  โอกาสเปิดเสกวัดใหม่ วัดนกับุญเปาโลกลับใจ บ้านนามน อ.เมือง จ.นครพนม 
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                     ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่  ฝ่ายสังคม สังฆมณฑลเชียงใหม่                    
    แผนกสขุภาพอนามยั (เวชบุคคลฯ/ผู้สูงอายุ) จัดทีมออกเยี่ยม น าโดย อาสาสมคัรที่ได้รับการฝึกอบรมฯ                                                              
  + วันที่ 19 มีนาคม 2022 : จัดประชุมทีมอาสาสมัครออกเยี่ยม และ                                                                                  
ให้บริการด้านสุขภาพฯ ในช่วงเช้า / ช่วงบ่าย อาสาสมัครออกเยี่ยมผู้สูงอายุ                                                                                 
ตามบ้านเดน่ฮอ่ม อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่   
+ วันที่ 20  มีนาคม 2022 :  บริการคัดกรองผู้เข้าร่วมงานกองบุญข้าวและ                                                                               
ฉลองวัดนกับุญยอแซฟ บ้านเด่นฮอ่ม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ..                                                                             
 
 
 
 
     

                   ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงราย  ฝ่ายสังคม สงัฆมณฑลเชียงราย 
คุณพ่อเอกชัย ผลวารินทร์ ผู้อ านวยการศูนยส์ังคมพัฒนา สังฆมณฑลเชียงราย (เวชบุคคลฯ / ผู้สูงอายุ) 
จัดกิจกรรมประจ าเดอืน เมษายน 2022  .. 
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                     ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลอุบลราชธานี  
  ฝ่ายสังคม สังฆมณฑลอุบลราชธานี น าโดย คุณพ่อประดับสิน ด้วงทอง ผู้อ านวยการ 

ศูนย์สังคมพัฒนา จิตตาภิบาลเวชบุคคลฯ  คุณวัฒนชัย ทองศรี ผู้ประสานงานฯ คณะกรรมการฯ 
และจิตอาสาเวชบุคคลฯ  จัดออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพแก่สัตบุรุษมาร่วมงาน ในโอกาสเสก 
วัดนักบุญออกัสติน บ้านสร้างเหล่า ต.ยาง อ.กนัทรารมย ์จ.ศรีสะเกษ เมือ่วันที่ 29 เมษายน 2022 ... 

               บ้านผู้สูงอายุราชสีมา สังฆมณฑลนครราชสีมา                                                 
     (มูลนิธิคณะนักบวชคามิลโลแห่งประเทศไทย โดย มูลนิธิแบ่งปันชีวิต                                            
Sharing for Life Foundation)  จัดโครงการตามแผนงานออกเยี่ยมชมุชน (Home Care )             

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2022  น าโดย คณุพ่อสัมพันธ์ วาปีโส   คุณกาญจนา นพแก้ว และ จิตอาสามูลนธิิฯ 
แบ่งปันชีวิต น าความสขุ “รักและแบ่งปัน” ออกเยี่ยม ให้ก าลังใจ มอบขา้วสาร อาหารแหง้ ณ ชุมชนทุ่งสว่าง-ศาลาลอย .. 

 



 

  ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลอุบลราชธานี  น าโดย คณุพ่อประดับสิน ด้วงทอง ผู้อ านวยการศูนย์สังคมพัฒนาฯ      
    คุณณรงค์ฤทธิ ์ด้วงทอง คุณถวิล อณาชัย ผูป้ระสานงานฯ และ คณะกรรมการผู้สงูอายุสังฆมณฑลอุบลราชธานี  
+  วันที่ 23 มีนาคม 2022  นายสาโรจน์  ประกอบกิจ ประธานชมรมผู้สูงอายุเครือข่ายสงัฆมณฑลอุบลฯ เป็นตัวแทน 

เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญส่ังฆมณฑลอุบลราชธานี (ซีนอด) ในหัวข้อ พระศาสนจกัรที่กา้วเดินไปด้วยกัน (เอกภาพ / 
มีส่วนร่วม / พนัธกิจ)  ณ ห้องประชุมศูนยอ์ภิบาลสังฆมณฑลอุบลราชธานี  

 
 
 
 
 
 

+ วันเสาร์ที ่12 มีนาคม 2022  ศูนย์สังคมพัฒนาฯ น าโดย คุณพอ่ประดับสิน ด้วงทอง ผูอ้ านวยการศูนย์ฯ ร่วมด้วย 
คณะกองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ น าโดย พ.ต.ต.สง่า แสงแก้ว 
และจิตอาสาจากชุมชนบ้านบัวท่า ได้ออกเยีย่มช่วยกันปรับปรุงห้องน้ าเก่าที่ช ารดุ และท าความสะอาดบริเวณบ้านให้กับ 
คุณยายจนัทร์มี ไชยโกฐธ  อาย ุ81 ปีบ้านเลขที่ 64 หมู่ 5 ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศจ.อุบลราชธาน ี 
 
 
 
 
 
                                      

+ วันที่ 31 มีนาคม 2022 (แผนกสุขภาพอนามยั) “งานผู้สูงอายุสังฆมณฑลอุบลฯ” จัดประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ 
เครือขา่ยสังฆมณฑล ครั้งที่ 1/2565 โดยมีคุณพ่อประดับสิน ด้วงทอง ผู้อ านวยการศูนยส์ังคมพัฒนาฯ / จิตตาภิบาล                            
ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลฯ เป็นประธานการประชุม เพื่อตดิตามผลการด าเนินงานปีที่ผ่านมา และรับทราบแผนงานปี 2565 
ของแต่ละชมรม ณ ห้องประชุมศูนยอ์ภิบาลสังฆมณฑลอุบลฯ           

+ วันที่ 7 เมษายน 2565  กรรมการชมรมผู้สูงอายุวัดอัครเทวดาราฟาแอล บ้านบุ่งไหม น าโดย นายสุภกิจ แก้วอุน่เรือน 
ประธานชมรม ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ และผู้ที่กกัตวัจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด-19 ในชุมชน วัดอคัรเทวดาราฟาแอล 
บ้านบุ่งไหม ต.บุ่งไหม อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี 



 

     ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา น าโดย คุณพ่อวีระศักดิ์ จันทรังษี จิตตาภิบาลผู้สูงอาย ุ   
   คุณวีระ ธาราสงิห์ ประธานชมรมฯ คุณพิพิธภัณฑ์ หมายมี ผู้ประสานงานฯ ร่วมด้วย คณะกรรมการผู้สูงอาย ุ
ระดับสังฆมณฑลฯ จัดกิจกรรม :-   

.                                1.  โครงการช่วยเหลอืผู้ยากไร้ กลุม่ผู้สูงอายุวัดแม่พระปฎิสนธินิรมล อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

                    2. กิจกรรมวนัสงกรานต์วัดนกับุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว อ.ห้วยแถลง  จ.นครราชสีมา 

                  3. โครงการช่วยเหลือผู้สงูอายุยากไร้ วัดนักบุญอสิิโดร์ บ้านบุไท อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา              



 

     ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลจนัทบุรี น าโดย  คุณพ่ออภิชิต ชินวงษ์ ผู้อ านวยการศูนย์สังคมพัฒนา 
สังฆมณฑจันทบุรี  คุณบุญไทย เอี่ยมสะอาด ประธานชมรมผู้สูงอายุฯ คุณวันทนา เอ้าเจริญ ผูป้ระสานงานฯ                                                                                                                                                                          

และคณะกรรมการฯ    โดยกลุม่เครอืข่ายผู้สูงอายุระดับวัดของสังฆมณฑลฯ จัดกิจกรรม :-                                                                                        
 + วันที่ 7 มีนาคม 2022   กลุ่มผู้สูงอาย ุอาสนวหิารพระนางมารอีาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี จัดกจิกรรมประจ าเดอืน 

+ วันที่ 17 เมษายน 2022   กลุ่มผู้สงูอายุวัดพระนามเยซู ชลบุรี จัดกิจกรรมประจ าเดือน 

+ วันที่ 20 มีนาคม 2022   ชมรมผู้สูงอายุวัดหวัไผ่ องคก์รสาธารณประโยชน์ จัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ ครั้งที่ 2/2565  

+ วันที่ 10 เมษายน 2022   ชมรมผู้สูงอายุวัดหวัไผ่ องคก์รสาธารณประโยชน์ จัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ ครั้งที่ 3/2565  

          ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี  น าโดย คณุพ่อประสิทธิ์ รุจริัตน์ จติตาภิบาลผู้สูงอายุ  
อาจารยเ์ชษฐ ชาวนาแก้ว ประธานชมรมผู้สูงอายุฯ อาจารย์ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค ผู้ประสานงานฯ พร้อมทั้ง 

คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี  จัดการประชุมกรรมการบริหาร 
(ONLINE ทางกลุม่ไลน์คณะกรรมการฯ) เมื่อวนัที่ 28 มีนาคม 2022 
(ปรึกษาการด าเนินงานการจัดกจิกรรมตามปฏิทิน)  - การประชาสัมพันธ์ 
วันผู้สูงอาย ุ - งดกจิกรรมวันสงกรานต์ - งดการประชุมสามัญคณะกรรมการ 
ชมรมผู้สูงอายุ ครัง้ที่ 2/2022  - สรุปโครงการจติอาสาฯ (เงินออมวนัละบาท) 
งวดที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)  - แจ้งเลื่อนการจัดงานชุมนุมผู้สูงอาย ุ

ระดับชาติ ครั้งที่ 15/2022 ไปเป็นปีหนา้ฯ ... 
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            ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลอุดรธานี  น าโดย คุณพ่อเปรม คณุโดน จิตตาภิบาลผู้สูงอายุ 
สังฆมณฑลอุดรธานี คุณแม่เซยีนศรี บุญทรัพย ์ประธานชมรมผู้สูงอายุฯ คุณวราภรณ์ ภูกงทอง ผู้ประสานงานฯ 
และคณะกรรมการ จดักิจกรรมฯ  + วันที่ 2 มีนาคม 2022  ชมรมพี่ ชมรมน้อง ร่วมจัดกิจกรรม มหาพรต งดเนื้อ 

เพื่อทานผัก ที่วัดพระมารดานิจจานุเคราะห ์บ้านโพนสูงนอ้ย 

                      + วันที่ 13 เมษายน 2022  องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนสูง น าโดย     
                                                     นายอ าเภอบ้านดุง เปิดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ในปีนี้มีตัวแทนผู้สูงอายุ   
   3 ท่านได้รับเกียรติบัตร เป็นผู้สูงอายุจิตอาสาประจ าต าบลโพนสูง 

+ วันที่ 6 เมษายน 2022  ร่วมโครงการ มหาพรต ผู้สูงอายุและซนีอด แกนน าผู้สูงอายุ 3 ชมรม ร่วมกันไตร่ตรอง 
เรียนรู้ควบคูก่ับการปฏิบัติในชีวิตประจ าวันเพื่อเป็นแบบอย่างใหก้ับลูกหลานและชุมชน 

+ วันที่ 8 เมษายน 2022 จัดเขา้เงียบฟืน้ฟูจิตใจ 
ระดับสังฆณฑลที่อาสนวิหารพระมารดานจิจานเุคราะห ์ 

ออกเยี่ยมผู้อพยพ ผู้ลี้ภัย Asylum Seeker  

       ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทยชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทยชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย   ร่วมกับ                                                
      CARITAS THAILAND  ( คาริตัสไทยแลนด์ ) 

     CAMILLIAN DISASTER SERVICE INTERNATIONAL  

(CADIS)   จัดหน่วยแพทย-์พยาบาล อาสาสมคัรชาวปากีสถาน 
เพื่อให้บริการ ช่วยเหลอืแรงงานอพยพ ผู้ลี้ภัย Asylum Seeker  

เด็ก สตรี และผู้ยากไร ้ในเขตชมุชนต่างๆ เพื่อให้ได้รับการดูแล 
เอาใจใสด่้านสุขภาพ  และรับยาสามัญประจ าบา้น เพือ่ใช้ใน          

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ฯลฯ และสามารถดูแลสุขภาพ สขุภาวะ 
ส่วนตัวได้ระดับหนึ่ง ระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน 2022 

ออกเยี่ยมและให้การศึกษามากกว่า 40 ครั้ง ..>                                                                                                                                                                                                                              

14 



 

       โครงการเพื่อผู้สูงอายุ (Regional Elderly Program: Thailand)  
 

     การศึกษาดูงานการด าเนินงานศูนย์เดย์แคร์เพื่อผู้สูงอายุ  
 

 

 

 

 
 

      

 การศึกษาดูงานการด าเนินงานศูนย์เดย์แคร์ฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2022 ณ ศูนย์ฟืน้ฟูผู้สูงอายุ บริเวณ      
โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลหัวดอน อ.เขือ่นใน จ.อุบลราชธานี  โดยคณะศึกษาดูงานจ านวน 19 คน ประกอบด้วย 
แกนน า อสม. ต าบลบุ่งไหม อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี และแกนน า อสม. ต าบลท่าแร่ฯ อ.เมือง จ.สกลนคร พร้อมด้วย 
เจ้าหนา้ที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ อุบลราชธานี และศูนย์สังคมพัฒนาฯ ทา่แร่ฯ กลุ่มเวชบุคคลอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ และ 
ส านักเลขาธกิารคาริตสัไทยแลนด์ น าทีมโดย คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ผู้ช่วยเลขาฯ ฝ่ายสงัคม สภาพระสังฆราชคาทอลิก 
แห่งประเทศไทย (คาริตัสไทยแลนด์)  คณุพ่อประดบัสิน ด้วงทอง ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายสงัคม สังฆมณฑลอุบลราชธาน ี
ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก ดร.สุรศักดิ์ สุขสาย ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งส่งเสริมสุขภาพต าบล หัวดอน ผูซ้ึ่ง 
ท างานด้านศูนย์เดย์แครน์ี้ด้วยจิตอาสาอย่างแรงกล้า                               
 ดร.สุรศักดิ์ เล่าว่า “งานเหล่านี้เริม่ต้นจากการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ด าเนินงานเรื่อยมาแต่แรก และเห็นปัญหา ทั้งเรื่อง 
สุขภาพ ผู้สูงอายคุวามจ าเสื่อมมีเยอะเราจะต้องท าอยา่งไร จะต้องดูแลอะไรบ้าง จึงน ามาสูก่ารมี “ศูนย์ฟื้นฟูผูสู้งอายุ” 
 ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุแห่งนี้ (หรอืเรียกว่าศูนย์เศษเหล็ก เนือ่งจากอุปกรณ์ส าหรับฟื้นฟูและกายภาพบ าบัดผู้สูงอายุ 
ท ามาจากเศษเหลก็จากที่ต่างๆ มาปรับปรุงใหม่ให้เหมาะสมกับการออกก าลังกายของผูสู้งอายุ) ผู้สูงอายทุี่เข้ามารับบริการ 
ในศูนย์แห่งนี้ส่วนใหญ่เป็นคนทีม่ีลูกหลานไปท างานต่างพื้นที ่รพ.สต.จึงเห็นว่าจะท ายังไงถึงจะมีกิจกรรมเพือ่ผู้สูงอายุ 
กิจกรรมเริม่ต้นด้วยเงินหมื่นบาทที่ได้รับบริจาคมา และคอ่ยๆ พัฒนาไปเรื่อยๆ ทีละเล็กละนอ้ย และมีคนคอยช่วยบริจาค 
พัฒนาอุปกรณ์ต่างๆ ให้     



         ศูนยฟ์ื้นฟูฯ ดังกล่าวด าเนินการทกุวันจนัทร์ พุธ และศุกร์ 
 มีจิตอาสาทีค่อยมาช่วยกนั ท าให้การด าเนนิงาน  ของศูนย์เป็นจริง 
 ก็ด าเนนิการจัดระบบการใหเ้วลา ช่วยกันท างานกันอย่างงา่ยเป็นลักษณะ 
 Health bank ซึ่งทางรพ.สต.ออกแบบเอง โดยกลุ่มอาสาเหลา่นี้ใช้ช่ือว่า 
จิตอาสาสร้างสขุ แต่ละวันจะมจีิตอาสาขับรถกอล์ฟที่ได้รับบริจาคมาใช้ 

ส าหรับรับ-ส่งผู้สูงอายุ ที่มารับบริการ จากศูนยฟ์ื้นฟูฯ ซึ่งทีศูนย์มีบริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ เน้นในลกัษณะการเป็น 
hub/หน่วยยอ่ย ของโรงพยาบาลใน พืน้ที่อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี มพียาบาล นักกายภาพบ าบัด คอยควบคุม 
มาตรฐานได้เชิญ อาจารยค์ณะกรรมการ แพทย์แผนไทยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมา 
ช่วยดู มีอุปกรณ์ฟืน้ฟู ทีพ่ัฒนาขึ้นมากว่า 60 ชิ้น ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ มาครั้งแรกๆ ต้องปรับสมดุล        
เช่น ต้องฝึกขึ้นบันไดที่ทางศูนย์ฟืน้ฟูฯ ท าขึ้นมา ผู้สูงอายุที่เคยรับบริการ ทา่นหนึ่งว่า ช่วงแรก 
ล าบากเล็กนอ้ย จากนั้นจึงคุ้นเคย และมอีุปกรณ์ฟื้นฟูหลายอยา่ง อุปกรณ์เหลา่นี้ ก็ใช้หลักส าคัญคือ 
ท าอยา่งไรให้ผูสู้งอายุไดก้ลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติให้มากที่สดุ                                                                                     
 ผู้อ านวยการศูนย์ฯ กล่าวอย่างมีรอยยิ้มว่า “ความสุขเกิดจากการลงมอืท า” เราค่อยๆ เริ่มจาก 
สิ่งที่เรามี ตอ้งเริ่มตน้ด้วยคีย์แมน คอื “ตัวเราเอง” และลงมือท างานที่ตัวเองท าได้ จากนั้นเรากส็ร้าง 
คนท างาน มีกรรมการมาจากผู้สูงอายุ มคีณะทีป่รึกษา โดยทมีงานรพ.สต.หัวดอน เราเริ่มต้นให้ก่อน 
แล้วค่อยๆ สร้างคนใหม่เข้ามาท า 
 เราต้องฟื้นฟูผู้สูงอายุเพื่อใหท้่านสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติให้ได้มากที่สดุตามก าลัง 
บางท่านต้องท าสม่ าเสมอทกุอาทิตย์ ทัง้ผู้สูงอายุและแกนน าจิตอาสาที่มาช่วยงานที่ศูนย์นี้ ทกุคนมคีวามสขุ เราท าได้ด้วยการ 
สร้างจิตที่เป็นสขุ นอกจากงานในศูนยน์ี้แล้ว แกนน าและทกุคนใน รพ.สต.หัวดอน ยังมีการเยีย่มใหก้ าลังใจผู้สงูอายุตามบ้าน 
เราเก็บข้อมูลความสุขของผู้สงูอายุ นอกจากนัน้ ทางศูนยย์ังจัดให้มีโครงการต่างๆ เช่น โรงเรยีนเตรียมผู้สงูอายุ ส าหรับ 

กลุ่มอายุ 45-59 ปี ศูนย์มกีารจัดท าขา่วสารของศูนย์เป็นประจ า (เท่าที่เวลาอ านวย)  
การศึกษาดูงานดงักล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการเพื่อผูสู้งอายุ (Regional               

Program for Elderlies in Asia: Thailand)  จากกระทรวงเพื่อความร่วมมือทาง 
เศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งสหพนัธ์ สาธารณรัฐเยอรมนี (BMZ) และ 
คาริตัสเยอรมน ีด าเนินงานร่วมกันกับแกนน า 
จิตอาสา 320 คนทั้ง 35 ชุมชน ของ 14 จังหวัด 

ในสังฆมณฑลต่างๆ ทั่วประเทศ เป็นส่วนหนึ่ง ในงานอภิบาลเพือ่ผู้สูงอายุ เป็นงานที ่
พระศาสนจักรให้ความส าคัญดังระบุในสาส์นวันผู้สูงอายุแหง่ชาติ ประจ าปี 2565  ว่า 
ในโอกาสวนัผู้สูงอายุแห่งชาติ 13 เมษายน 2022 นี้ “พระศาสนจกัรทุกภาคส่วนตระหนกัถึง 
คุณค่าการอภิบาล มองเห็นความส าคัญ และร่วมกันปกป้องสิทธมินุษยชน ยอมรับ ยกย่อง 
ให้เกียรติ และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษยข์อง 
ทุกคน ส่งเสรมิ สนับสนุน พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผู้สูงอายุ รวมทั้งกลุม่พิเศษ ในสังคมไทย โดยเฉพาะ 
บรรดาผู้สูงอาย ุที่อยู่ โดดเดี่ยว และ ถูกทอดทิง้”  
(กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ข้อ 5) .. 

ต่อจากหน้า.  15 
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       โครงการเพื่อผู้สูงอายุ สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี  ศูนย์สังคมพัฒนา (มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี)                                
วันที่ 13 เมษายน 2022 : วันสงกรานต ์และ วันผู้สูงอาย ุ ทีมบริการดูแลผู้สูงอายุ (อสม. หมู่ 3 บ้านทับคริสต์)                                         
จ านวน 6 ท่าน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนยส์ังคมพัฒนา มูลนธิิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี ได้เยี่ยมบ้านผูสู้งอายจุ านวน 10 ท่าน ในนาม 
ของพระศาสนจักร จากการสนับสนุนในโครงการเพื่อผู้สูงอายุ:ประเทศไทย ผา่นทางคาริตัสไทยแลนด์  

                  โครงการเพ่ือผู้สูงอายุสังฆมณฑลจันทบรุี (สระแก้ว โคเออร์อรัญประเทศ)                             
วันที่ 4 เมษายน 2022  จัดประชุมทมีแกนน าพร้อมลงเยีย่มผู้สูงอายุบ้านเขาลกูช้าง อ.ตาพระยา 
จ.สระแก้ว .. สร้างฝันและให้ก าลังใจ ทั้งอาสาสมัครและผู้สูงอายุ การได้เห็นรอยยิ้มของผูสู้งอายุ 
...คือยาชูก าลังของเรา "อาสาสมคัร" 

 โครงการเพ่ือผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี   จัดหน่วยออกเยี่ยมเคลือ่นที่ ประกอบด้วย อผส./อสม.  
ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ออกเยี่ยมพรอ้มให้ค าแนะน าด้านสุขภาพ และตรวจสุขภาพเบื้องต้น                                                     
แก่ผู้สูงอาย ุเมือ่วันที่ 5 เมษายน 2022  ประสานงาน โดย ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลราชบุรี  



 อนึ่ง หนังสือธรรมนูญใหมส่ าหรับผู้ท างานดา้นการดูแลสขุภาพอนามัย New Charter for Health Care Worker ดังกล่าว 
ซึ่งได้ตพีิมพ์เสร็จแล้ว โดยความร่วมมือระหว่างคณะนักบวชคามิลเลยีนและแผนกสขุภาพอนามัย ภายใต้ กรรมาธกิารฝ่าย
สังคม มีจ าหน่าย ณ แผนกสขุภาพอนามยั ในราคาเล่มละ 30 บาท ท่านสามารถสั่งซื้อได้ โดยตรงที่ แผนกสุขภาพอนามัย 
Tel. 02 681 3900 ต่อ 1309 หรือ Tel. / Fax :  02 681 5857  Email : chc@cbct.net   


