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คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ เชียงราย ร่วมมือกับกลุ่ม ค่ายสัมผัสชีวิตจิตอาสา “จิตอาสาเพิ่มพูน
ปัญญา สานพัฒนา สู่ชนบท” ของนักเรียนจิตอาสาชั้นมัธยมปลาย จากโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจัน่
จัดงานเปิดโครงการเกษตรอินทรีย์ แบบผสมผสาน ณ บริเวณพื้นที่นา จานวนประมาณ 20 ไร่ ของศูนย์สงเคราะห์
คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ เชียงราย ซึ่งตั้งอยู่ ณ เลขที่ 101 ม.8 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
สาหรับที่นาดังกล่าวอยู่นอกศูนย์ แต่อยูต่ ิดกาแพงมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ห่างจากศูนย์ออกไปประมาณ 500 เมตร
วิสัยทัศน์
ประชากรของพระเจ้ามีสุขภาพกายใจสมบูรณ์
และร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันฉันพี่นอ้ ง
เปี่ยมด้วยคุณธรรมในความรักของพระเจ้า

พันธกิจ
ส่งเสริมเวชบุคคล เครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่ายผู้ติดเชื้อ
ให้ได้รับการอภิบาล และอุทิศตนรับใช้ปวงชนด้าน
สุขภาพอนามัย โดยเน้นผู้ยากไร้ตามแบบอย่างพระเยซูเจ้า

ต่อจากหน้า. 1

ปกติทางคณะเซอร์จาก โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจัน่
จัดให้มกี ารออกค่ายอาสาพัฒนา นานักเรียนจิตอาสา ออกบาเพ็ญคุณประโยชน์
ตามชนบท หรือสถานที่ที่เป็นประโยชน์ เช่น โบสถ์ สถานสงเคราะห์ เป็นต้น
ในปีการศึกษาทีก่ าลังจะปิดภาคเรียนอยู่นี้ ( ปี 2564 - 2565 )
เซอร์ลิลลี่ นิลเขต ได้นานักเรียนจิตอาสามัธยมปลาย ทั้งศิษย์ปัจจุบัน และ
ศิษย์เก่าที่รักในงานจิตอาสาพัฒนาสังคม ออกค่ายอาสาพัฒนา ณ จังหวัดเชียงราย
ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2565 โดยตัวกิจกรรม เซอร์ลิลลี่ นิลเขต และ เซอร์โอเลเลีย วนิดา วาปีเตา
(จากโรงเรียนสันติวิทยา) และในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบ ฝ่ายงานอภิบาลของสังฆมณฑลเชียงราย นาเด็กนักเรียนจิตอาสา
พัฒนาพื้นที่บริเวณ วัดคู่วิวาห์ศักดิ์สทิ ธิ์ (ซึ่งเพิง่ เปิดวัดใหม่ในวันที่ 23 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา) บ้านปางริมกรณ์ อ.เมือง
จ.เชียงราย โดยทาความสะอาดบริเวณพื้นที่ของวัด
ด้วยการถางที่ ที่ยังเป็นหญ้ารกร้าง ทาสีอาคารฯ ในช่วง
วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2565 และเข้าร่วมกิจกรรมเปิด
สวนเกษตรอินทรีย์ แบบผสมผสาน ร่วมกับ เด็กพิการ
จากบ้านเกื้อกูล เด็กเณรคามิลเลียน และเจ้าหน้าที่จาก
ศูนย์สงเคราะห์เด็กกลุ่มชาติพันธุ์ 3 หน่วยงานที่อยู่ใน
ศูนย์ของคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ เชียงราย
งานกิจกรรมเปิดตัวโครงการเกษตรอินทรีย์ แบบผสมผสาน ของคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ เชียงราย นี้
นาโครงการโดย คุณพ่อภูรินทร์ ศรา วาปีโส คณะคามิลเลียนที่ประจาอยู่ศูนย์เชียงราย และรับผิดชอบช่วยหมู่คณะดูแล
สถานสงเคราะห์เด็กพิการบ้านเกื้อกูล
1. โครงการดังกล่าวมีจุดประสงค์ คือ
สถานสงเคราะห์เด็กพิการบ้านเกื้อกูล / สถานสงเคราะห์เด็กกลุ่มชาติพันธุ์ / บ้านเณรคามิลเลียน
* มีอาหารปลอดภัยสาหรับบริโภค (ข้าวสาร พืชผัก เนื้อสัตว์ ปลา ไก่ เป็ด ไข่ไก่ ฯลฯ)
* บรรดาเด็กๆ ได้เรียนรู้เรื่องเกษตรด้านต่างๆ ทั้งปลูกข้าว เลี้ยงสัตว์ สวนผัก ฯลฯ สามารถนาไป
ประกอบอาชีพ เมื่อเด็กเหล่านี้กลับสู่สังคม
* เป็นศูนย์เกษตรอินทรีย์ แห่งการเรียนรู้ สาหรับสถานสงเคราะห์อนื่ ๆ กลุ่มชุมชนต่างๆ มาร่วมดูงาน และ
จัดกิจกรรมต่างๆ
2. กิจกรรมในการดาเนินงานโครงการ
2.1 ทานาปลูกข้าวพันธ์ต่างๆในแบบเกษตรอินทรีย์
2.2 มีบ่อเลี้ยงปลา (ปลาตะเพียน ปลาสวาย ปลาบึก ฯลฯ)
2.3 ฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์ (ไก่งวง ไก่ต๊อก ไก่ชน และเพิ่มการเลี้ยงวัวพื้นบ้าน และแพะ ต่อไปเมื่อมีความพร้อม)
2.4 ทาฝายน้า เพื่อชลอการไหลของน้า และทดน้าเข้านาสาหรับ ปลูกข้าว และปลูกพื้นอื่นๆ
2.5 ทารั้วลวดหนาม รอบพื้นที่เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยง เช่น วัวของชาวบ้านเข้ามาทาลายต้นข้าว และ
พืชพันธ์ ต้นไม้ ที่ปลูกในโครงการ
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3. งบประมาณสาหรับโครงการ จะมาจากการรณรงค์ รับความช่วยเหลือจากผู้มีจิตศรัทธา
- พันธ์ข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่
- พันธ์ปศุสัตว์ วัว, แพะ, ไก่ไข่, ไก่เนื้อ ฯลฯ
- เมล็ดพันธ์ผักอินทรีย์ ที่สามารถเก็บเมล็ดพันธ์ไว้ปลูกในฤดูต่อไป
- ทารั้วลวดหนามรอบพื้นที่
- ไม้ไผ่สาหรับทาฝายน้า
- เครื่องมือเกษตรต่างๆ
สาหรับกิจกรรมในวันเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เริ่มต้นจากการเตรียมพืน้ ที่ ณ ทุ่งนา
พื้นที่โครงการในวันก่อนวันงานในการเตรียมพืน้ ที่สาหรับทากิจกรรม เตรียมพันธ์ปลาต่างๆ เตรียมต้นกล้าไม้ ดิน และถุงดา
สาหรับเพาะกล้าไม้ต่างๆ โดยทีมงานจากศูนย์คามิลเลียน และทีมผู้นา จาก เซอร์โอเลเลีย วนิดา วาปีเตา และ
เซอร์ลิลลี่ นิลเขต กิจกรรมในเช้าวันเปิดโครงการ เริ่มต้นด้วยการทาพิธีเสกเปิดโครงการ และพื้นที่โครงการ โดย
คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ และติดตามด้วย คุณพ่อภูรินทร์ ศรา วาปีโส อธิบายเรือ่ งโครงการ และกิจกรรมประจาวัน
ในเวลาเดียวกันถือโอกาสอธิบายการดาเนินการของศูนย์สงเคราะห์ที่เกีย่ วกับการดูแลทัง้ เด็กพิการ และเด็กกลุม่ ชาติพันธุ์
จากนัน้ จิตอาสาเด็กนักเรียน เริ่มต้นกิจกรรมด้วยการแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม โดย
กลุ่มที่ 1 ลงแปลงนาที่เตรียมพื้นดินพร้อมแล้วดานาเป็นแถวเรียงหน้ากระดาน รวมทั้ง เซอร์ทั้งสองท่าน และคุณพ่อทั้งสอง
ร่วมลงดานา กับเด็กๆ ด้วย
กลุ่มที่ 2 เข้าโรงเรือนเพาะต้นกล้าไม้ ลงถุงเพาะชาจานวน 1.000 ถุง
เมื่อกลุม่ ที่ 1 ดานาแปลงแรกเสร็จ ก็สลับให้เด็กนักเรียนกลุ่มที่ 2 ซึ่งเริ่มต้นกิจกรรม เพาะต้นกล้าไม้กอ่ น สลับลงมา
ดานาแปลงที่ 2 ในเวลาเดียวกันกลุ่มที่ 1ก็ขึ้นไปเพาะชาต้นกล้าไม้ในโรงเรือน.. เมื่อเสร็จกิจกรรมดานา และเพาะกล้าไม้
นักเรียนจิตอาสา ก็มารวมตัวกันรอบสระน้า เพือ่ ร่วมปล่อยพันธ์ปลาต่างๆ ที่เตรียมไว้ (ปลายีสก ปลาตะเพียน ปลาบึก ฯลฯ)
ลงในบ่อน้าใหญ่ที่เตรียมไว้ สาหรับเลี้ยงปลา และติดตามด้วยกิจกรรมสุดท้าย ของการเปิดตัวโครงการเกษตรอินทรีย์แบบ
ผสมผสาน คือ การแบ่งกลุม่ จิตอาสาพัฒนาชุมชนของนักเรียน โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น คือ การแบ่งกลุม่
ออกเป็น 3 กลุ่ม แจกเครื่องมือหาปลา คือ แห ให้แต่ละกลุ่ม จับปลาจากบ่อปลาอีกบ่อหนึ่งซึง่ มีการเลี้ยงปลานิล (และปลาอื่นๆ
ที่เข้ามาในช่วงฤดูฝน) มีพี่เลี้ยงแต่ละกลุ่มสอนเด็กในการทอดแห การงมปลาจากในบ่อเลี้ยงปลา ซึ่งแต่ละกลุ่มได้มีโอกาส
เรียนรู้วิถีการดารงชีวิตของเกษตรกร คือ ปลูกข้าว ปลูกต้นไม้ เลีย้ งปลา เลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ด และได้เรียนรู้เรือ่ งการหาปลา
ในเวลาเดียวกัน พวกเขาได้เห็นรูปแบบในการวางผังแปลงนา ที่ลดหลัน่ กันไป เพือ่ สามารถผันน้าทีม่ าจากพื้นที่เชิงเขา
ตามลาธาร/ทางน้า ทีส่ ร้างขึน้ ลดหลัน่ กันไป และสามารถระบายน้าจากพืน้ ที่สูงกว่าลงยังแปลงที่ต่ากว่าลงไป โดยมิตอ้ งใช้
เครื่องจักรสูบน้า แต่อาศัยหลักธรรมชาติ การไหลของน้าจากที่สูงลงสู่ที่ต่า ซึ่งในโครงการดังกล่าวนี้ จะมีการทาฝายน้าเล็กๆ
เพื่อชลอการไหลของน้าหรือเก็บกักน้า ให้ใช้ได้พอเพียงกับโครงการต่อไป
หลังจบกิจกรรม ทางคณะเซอร์ได้พากลุม่ จิตอาสานักเรียน กลับไปพักที่ปางริมกรณ์ เพือ่ ประเมินผล และเตรียมตัวกลับ
โรงเรียนในวันรุ่งขึน้ สาหรับเด็กพิการจากบ้านเกื้อกูล การได้สัมผัสจากกลุ่มบุคคลภายนอก เป็นการสร้างสีสันของชีวิต
ทาให้มคี วามหวังและที่สาคัญคือ กาลังใจ และความรู้สกึ ว่าพวกเขาไม่ได้ถูกทอดทิ้งให้อยู่แยกตัวจากสังคม แต่เป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคม ที่สุดทางบ้านคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ เชียงราย (สถานสงเคราะห์เด็กพิการบ้านเกื้อกูล สถานสงเคราะห์
กลุ่มชาติพนั ธุ์ คามิลเลียนเชียงราย และบ้านเณรคามิลเลียนเชียงราย) ขอบคุณคณะเซอร์โอเลเลีย วนิดา วาปีเตา และ
เซอร์ลิลลี่ นิลเขต และ คณะนักเรียนจิตอาสาพัฒนา จากโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น กทม. ที่มา
ออกโครงการเกษตรอินทรีย์ แบบผสมผสาน และสนับสนุนให้เด็กพิเศษเหล่านี้ ได้มีโอกาสสัมผัสกับสังคม และมีกาลังใจ
มีความหวังที่จะก้าวเดินต่อไปเพือ่ อนาคตทีด่ ีกว่า
ในเวลาเดียวกันก็ขอขอบพระคุณ กลุ่มบุคคล และคณะหรือองค์กรต่างๆ ที่สนับสนุนสถานสงเคราะห์ ภายใต้การดาเนินงาน
ของคณะนักบวชคามิลเลียนเสมอมา ขอพระเป็นเจ้าตอบแทนน้าใจดีของทุกท่านตลอดไป ..

สารวันผู้สูงอายุแห่งชาติ (13 เมษายน 2022)
เจริญพร มายังผู้สูงอายุ คริสตชนทุกหมู่เหล่าและผู้อภิบาลงานผู้สูงอายุทุกท่าน
“ คริสตชนทุกคน เป็นศิษย์พระคริสต์ ด้วยการดาเนินชีวิตสอดคล้องกับความเชื่อ ปฏิบัติตาม
พระวาจาพระเจ้า ประกาศข่าวดี เป็นประจักษ์พยานด้วยชีวิตและตอบรับความรัก
ของพระองค์” (กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ข้อ 5)
ในโอกาสวันผูส้ ูงอายุแห่งชาติ เวียนบรรจบ 13 เมษายน 2022 นี้ “พระศาสนจักร
ทุกภาคส่วนตระหนักถึงคุณค่าการอภิบาล มองเห็นความสาคัญและร่วมกันปกป้อง
สิทธิมนุษยชน ยอมรับ ยกย่องให้เกียรติและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคน
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รวมทั้งกลุ่มพิเศษในสังคมไทย โดยเฉพาะ
บรรดาผู้สูงอายุที่อยู่โดดเดีย่ วและถูกทอดทิง้ ” (กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ข้อ 27)
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้มอบสาส์นวันราลึกถึงผู้สูงอายุสากล
“เราประทับอยู่กับท่านเสมอ” (มธ.28:20) ในฐานะที่พระองค์เป็นบิชอปแห่งกรุงโรม เวลาเดียวกันก็เป็นผู้สูงอายุเหมือน
ผู้สูงอายุทงั้ หลาย พระศาสนจักรทั้งมวลใกล้ชิดผู้สูงอายุ ใกล้ชิดพวกเราทุกคน ใส่ใจรักผูส้ ูงอายุและไม่ต้องการที่จะปล่อย
ให้ใครอยู่ตามลาพังและโดดเดี่ยว
พระเจ้าประทับอยู่ใกล้ชิดพวกเราเสมอ พร้อมกับความเป็นไปได้ใหม่ๆ ความคิดใหม่ๆ ความบรรเทาใจใหม่ๆ
อย่างมากมาย ขอให้มนั่ ใจพระองค์ประทับอยู่ใกล้ชิดเราเสมอ ให้ความช่วยเหลือ ขอให้ผู้สูงอายุเข้าใจกระแสเรียกให้ดขี ึ้น
รักษารากเหง้าของพวกเราไว้ ถ่ายทอดความเชื่อไปยังชนรุ่นหลัง จาเป็นต้องออกไปแล้วทาสิง่ ต่างๆ ที่เป็นของใหม่
เอาใจใส่ดูแลคนที่ตาต้
่ อย จงอย่าได้ลืมสิง่ นี้ เพราะ “พวกเราทุกคนเป็นพี่น้องกัน” จาเป็นที่จะต้องเริ่มออกเดินทางใหม่
ไปตามเส้นทาง เสาหลักสามต้น “ความฝัน ความทรงจา และการสวดภาวนา”
“คนเฒ่าคนแก่ของท่านจะมีความฝัน แล้วคนหนุ่มสาวของท่านจะมีวิสัยทัศน์ ซึ่งคนหนุ่มสาวจะนาเอา
ความฝันของคนสูงอายุ มาเป็นวิสัยทัศน์และทาให้เป็นจริง” (ประกาศกโยเอล 3:1) ผู้สูงอายุสามารถสร้างอนาคตได้
จาเป็นจะต้องมีการฟื้นฟูขึ้นใหม่ จากทุกประสบการณ์แห่งความทุกข์ยากลาบาก แต่ละคนต่างพบกับปัญหามากมายมาแล้ว
จงใช้ประสบการณ์เหล่านั้น สร้างฝันถึงความยุติธรรม สันติสุขและความเอื้ออาทร เพื่อสร้างบ้านใหม่ และเสาเข็มแห่ง
ชีวิต นั่นคือ ความทรงจา เพื่อจะได้เกิดความภูมิใจในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และทาให้ “สูงวัยใจเป็นสุข”
พระศาสนจักรร่วมกันให้การอภิบาลฟื้นฟูชีวิตของผู้สูงอายุ ดูแลสุขภาพใจผู้สูงอายุ ให้สุขภาพดีตามและอยู่กับ
ปัจจุบัน มองคุณค่าในชีวิต สมกับคาขวัญวันผู้สูงอายุแห่งชาติปีนี้
“ให้ความรัก พิทักษ์อนามัย ผู้สูงวัยอายุยืน สูงวัยอย่างมีคุณภาพ ชราอย่างมีความสุข ตายก็จะสงบเย็น”
ด้วยการมีสุขภาพที่แข็งแรง ดาเนินชีวิตอย่างพอเพียง สร้างประโยชน์ให้สังคมและพึ่งตนเองได้ ยึดถือประโยชน์สุขเป็น
เป้าหมายของชีวิต ดังคาสอนที่ว่า “ให้ทาดีและมั่งคั่งด้วยกิจการที่ดี มีใจกว้างในการให้และพร้อมทีจ่ ะแบ่งปัน
เพื่อจะได้รับชีวติ ที่แท้จริง” (1 ทิโมธี 6 : 18-19)
ท้ายสุด วอนขอพระเจ้า ผู้ทรงประทับอยู่กับท่านเสมอและอาศัยคาเสนอวิงวอน ของท่านนักบุญยออากิมและ
นักบุญอันนา องค์อุปถัมภ์ผู้สูงอายุ ขอพระเยซูเจ้าอานวยพรแก่ท่านทุกคน

ในพระคริสต์
( พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม )
ผู้รับผิดชอบแผนกสุขภาพอนามัย

ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด
19 มีนาคม 2022
สมโภชนักบุญโยเซฟ
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วันสตรีสากล 2022
“วันนี้ที่เท่าเทียม เพื่อพรุ่งนี้ที่ยงั่ ยืน”

วันสตรีสากล 2022 “วันนี้ที่เท่าเทียม เพื่อพรุง่ นี้ที่ยั่งยืน” เราต้องให้เกียรติสตรี ตัง้ แต่วิธีคิด ทัศนคติของเราที่มีตอ่
สตรีเพศ คาพูดหรือการแสดงออกของเรา ทีใ่ ห้เกียรติ และให้ความเคารพต่อสตรี
คณะกรรมการคาทอลิกเพือ่ การพัฒนาสังคม แผนกสตรี ร่วมกับแผนกสตรี อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สมาคมสตรีไทย
คาทอลิก และวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด (วัดบางสะแก) จัดพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเนื่องในวันสตรีสากล 2022 โดยมี
คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ผู้ช่วยเลขาฯ ฝ่ายสังคม (คาริตัสไทยแลนด์) เป็นประธาน ร่วมกับ คุณพ่ออนุชา ไชยเดช
ผู้อานวยการ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย และคุณพ่ออนุศักดิ์ กิจบารุง เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด
(วัดบางสะแก) ที่วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด (วัดบางสะแก) เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมทางออนไลน์
จานวนหนึ่ง และที่วัดประมาณ 30 คน
วันสตรีสากล 8 มีนาคมของทุกปี คือวันสาคัญที่ระลึกถึงความเท่าเทียมและความเสมอภาค ซึง่ วันสตรีสากล
ประจาปี 2022 องค์การสหประชาชาติได้ให้คาขวัญ “วันนี้ที่เท่าเทียมเพื่อพรุ่งนี้ที่ยงั่ ยืน” (Equality today for a sustainable
tomorrow) เพื่อสร้างความตระหนักถึงบทบาทของผู้หญิงและเด็กหญิงทั่วโลกที่เป็นผู้นาในการปรับตัว บรรเทา และรับมือ
กับความท้าทาย เพือ่ สร้างอนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้นสาหรับทุกคน
พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณและกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล 2022 ครั้งนี้ เลื่อนจากวันที่ 6 มีนาคม เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด-19 โดยก่อนเริม่ พิธีบูชาขอบพระคุณ ทพญ. จันทนา อึ้งชูศักดิ์ ผู้อานวยการแผนกสตรี อ่านสาส์น
วันสตรีสากล 2022 ของ พระสังฆราชบรรจง ไชยรา ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม
คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ เทศน์ใจความตอนหนึ่งว่า “งานของฝ่ายสังคม แผนกสตรี สมาคมสตรีไทยคาทอลิก
ได้พยายามยกระดับคุณภาพชีวิตของสตรี มีงานไปเยี่ยมผู้ต้องขัง เรื่องสาคัญคือทาอย่างไรเพือ่ สตรีจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
มีความเท่าเทียมในสังคม”
“ผู้หญิงสมัยนีม้ ีความรู้ ความสามารถ มีการศึกษา และสามารถพึ่งตัวเองได้ เราต้องให้เกียรติสตรีตั้งแต่วิธีคิด
ทัศนคติของเราที่มีตอ่ สตรีเพศ คาพูดของเราหรือการแสดงออกของเรา ที่ให้เกียรติ ให้ความเคารพต่อสตรี ”
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วันสตรีสากลปีนมี้ ีหัวข้อว่า “วันนี้ที่เท่าเทียม เพื่อพรุ่งนี้ที่ยั่งยืน” ที่สาคัญคือในชีวิตของเราแต่ละวัน
เราต้องเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความเสมอภาค ซึ่งเป็นความพร้อมในการรับผิดชอบครอบครัวและสังคม
เพื่อร่วมกันสร้างสังคมแห่งความรัก ร่วมกันสร้างสังคมแห่งความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ”
ก่อนจบพิธีบูชาขอบพระคุณ คุณพ่ออนุศักดิ์ กิจบารุง กล่าวชี้แจงว่า “หน้าพระแท่นมีพืชผัก มีผลผลิตจาก
กลุ่มสตรี กลุ่ม BEC ของวัด โดยเป็นการพยายามใช้ช่วงเวลาว่างและใช้พื้นทีท่ ี่เรามี ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด โดยช่วง
โควิด-19 นาพืชผลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ นาไปแจกจ่าย หรือนาไปขายบ้าง ส่งผลทาให้มีกิจกรรมเกิดขึ้น แม้จะไม่ใหญ่โต
อะไร แต่เป็นการปลูกฝังสิ่งที่ดงี ามตามสิ่งที่พระสันตะปาปากล่าวไว้ ทาให้เกิดประโยชน์ ให้ใช้สิ่งที่มีอยู่ในการ แบ่งปัน และ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยจะเป็นผลทีย่ ั่งยืนต่อไปในอนาคต”
หลังจากนั้น มีการมอบกระถางพระวาจาแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และมีนิทรรศการเกีย่ วกับ “สวนพระวาจา” ใน
บริเวณวัด โดยโครงการ “สวนพระวาจา วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด (บางสะแก)” โดยแผนกสตรีคาทอลิก อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ ร่วมกับ กลุม่ วิถีชุมชนวัด เขต 3 ด้วยความเห็นชอบของ
คุณพ่อเจ้าอาวาส และด้วยความร่วมแรงร่วมใจจากกลุ่มกิจศรัทธาต่างๆ
ของวัด สนับสนุนให้เกิดโครงการปรับพื้นที่รกร้างของวัดขนาด 50 ตารางวา
เป็นแหล่งอาหารปลูกพืชผักสวนครัว สมุนไพร หล่อเลี้ยง แจกจ่าย แบ่งปัน
ให้แก่ชุมชน เป็นการประกาศพระวาจาด้วยกิจการอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ แผนกสตรีสังฆมณฑลต่างๆ ยังได้จัดกิจกรรมเนื่องใน
โอกาสวันสตรีสากล 2022 แผนกสตรี สังฆมณฑลเชียงราย จัดโครงการ
อบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพคุณค่าและศักดิ์ศรีของสตรี ระหว่าง
วันที่ 8 - 9 มีนาคม 2565 ที่อาสนวิหารแม่พระบังเกิด เชียงราย โดยมี
พระคุณเจ้าวุฒิเลิศ แห่ล้อม เป็นประธานในพิธีมิสซาเปิดกิจกรรม นาโดย มาเซอร์เคลเลีย ศรจันทร์ และ
คุณพ่อเอกชัย ผลวารินทร์ ผู้อานวยการศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลเชียงราย ซึ่งเชิญ ทพญ. จันทนา อึ้งชูศักดิ์
ผู้อานวยการแผนกสตรี เป็นวิทยากรแบ่งปันในหัวข้อ “วันนี้ที่เท่าเทียม เพื่อพรุง่ นี้ที่ยั่งยืน”
แผนกสตรี สังฆมณฑลเชียงใหม่ วันที่ 8 มีนาคม 2565 จัดกิจกรรมวันสตรีสากล ที่บ้านธิดารักษ์ ให้เยาวชนได้ไตร่ตรอง
คุณค่าศักดิ์ศรีของตนเอง แบ่งปันในกลุม่ ใหญ่ ภาวนาเพื่อสตรีและอ่านสาส์นวันสตรีสากล พร้อมกับให้ความรู้เกี่ยวกับ
วันสตรีสากล
แผนกสตรี สังฆมณฑลจันทบุรี จัดพิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในวันสตรีสากล ที่วัดอัครเทวดามีคาแอล ปราจีนบุรี เมื่อ
วันที่ 6 มีนาคม 2565 และจัดกิจกรรมให้ความรูเ้ กี่ยวกับวันสตรีสากล มีการขายของระดมทุนเพื่อสตรีและเด็กที่ลาบากใน
ชุมชน เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2565 ที่อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลจันทบุรี
แผนกสตรี อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง เอกสารรณรงค์วันสตรีสากลจัดส่งทางไลน์ของคณะและกลุ่มแกนนาต่างๆ
และจัดรายการวิทยุเรื่องบทบาทของสตรีในพระศาสนจักรไทย ....

กิจกรรมเครือข่ายเวชบุคคลคาทอลิกระดับสังฆมณฑล
“ ให้หมอคาทอลิกเป็นเพื่อนพี่น้องของท่าน ”
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย และ เวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
โดย คุณพ่อเอกชัย โสรัจจกิจ จิตตาภิบาลเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
นายแพทย์คานวณ อึ้งชูศักดิ์ ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย และ
ทีมแพทย์คาทอลิก จัดทาบริการไลน์@ "หมอคาทอลิก" ในวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2022
จัดบริการให้คาปรึกษาด้านสุขภาพทางไกล ฟรี
ทั้งการวีดีโอคอล ตอบข้อซักถาม พูดคุย แนะนา
การปฏิบัติตัวสาหรับกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ
อาหารทีค่ วรรับประทาน ฯลฯ ให้กับคริสตชนตามชุมชนวัดต่างๆ และประชาชนที่สนใจ
โดยสามารถแสกน QR โค้ด หรือเพิม่ เพือ่ นได้ @thcatholictele โดยเป็น
กิจกรรมจิตอาสาตามจิตตารมย์คาทอลิก
.. ขอเชิญเวชบุคคลที่มีน้าใจดีได้ร่วมเป็นจิตอาสา ให้คาแนะนาผู้ป่วยหรือญาติ
ผ่านทางระบบสื่อสารทางไกล .. การใช้ความสามารถที่เรามีช่วยคนที่ต้องการ ย่อมทาให้
เราตระหนักในคุณค่าของตนเองและมีความสุข
... ทั้งนี้แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ผู้สนใจเป็นจิตอาสาเพิ่มเติม สามารถ
ติดต่อคณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกฯ ขอพระเจ้าสถิตอยู่กับพวกเราทุกคน..

หน่วยงานฝ่ายสังคมสงเคราะห์และพัฒนาอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
(แผนกสังคมพัฒนาฯ, แผนกเวชบุคคลฯ) สมาชิกจิตอาสา ร่วมออกหน่วย
ให้บริการด้านสุขภาพ : + วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2022 โอกาสฉลองการบวชเป็น
พระสงฆ์ครบ 50 ปี, 25 ปี ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร

+ วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2022 โอกาสเปิดเสกวัดใหม่ วัดนักบุญเปาโลกลับใจ บ้านนามน อ.เมือง จ.นครพนม
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ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ ฝ่ายสังคม สังฆมณฑลเชียงใหม่
แผนกสุขภาพอนามัย (เวชบุคคลฯ/ผู้สูงอายุ) จัดทีมออกเยี่ยม นาโดย อาสาสมัครที่ได้รับการฝึกอบรมฯ
+ วันที่ 19 มีนาคม 2022 : จัดประชุมทีมอาสาสมัครออกเยี่ยม และ
ให้บริการด้านสุขภาพฯ ในช่วงเช้า / ช่วงบ่าย อาสาสมัครออกเยี่ยมผู้สูงอายุ
ตามบ้านเด่นฮ่อม อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
+ วันที่ 20 มีนาคม 2022 : บริการคัดกรองผู้เข้าร่วมงานกองบุญข้าวและ
ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านเด่นฮ่อม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ..

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงราย ฝ่ายสังคม สังฆมณฑลเชียงราย
คุณพ่อเอกชัย ผลวารินทร์ ผู้อานวยการศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลเชียงราย (เวชบุคคลฯ / ผู้สูงอายุ)
จัดกิจกรรมประจาเดือน เมษายน 2022 ..
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ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลอุบลราชธานี
ฝ่ายสังคม สังฆมณฑลอุบลราชธานี นาโดย คุณพ่อประดับสิน ด้วงทอง ผู้อานวยการ
ศูนย์สังคมพัฒนา จิตตาภิบาลเวชบุคคลฯ คุณวัฒนชัย ทองศรี ผู้ประสานงานฯ คณะกรรมการฯ
และจิตอาสาเวชบุคคลฯ จัดออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพแก่สัตบุรุษมาร่วมงาน ในโอกาสเสก
วัดนักบุญออกัสติน บ้านสร้างเหล่า ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ เมือ่ วันที่ 29 เมษายน 2022 ...

บ้านผู้สูงอายุราชสีมา สังฆมณฑลนครราชสีมา
(มูลนิธิคณะนักบวชคามิลโลแห่งประเทศไทย โดย มูลนิธิแบ่งปันชีวิต
Sharing for Life Foundation) จัดโครงการตามแผนงานออกเยี่ยมชุมชน (Home Care )
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2022 นาโดย คุณพ่อสัมพันธ์ วาปีโส คุณกาญจนา นพแก้ว และ จิตอาสามูลนิธิฯ
แบ่งปันชีวิต นาความสุข “รักและแบ่งปัน” ออกเยี่ยม ให้กาลังใจ มอบข้าวสาร อาหารแห้ง ณ ชุมชนทุ่งสว่าง-ศาลาลอย ..
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ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลอุบลราชธานี นาโดย คุณพ่อประดับสิน ด้วงทอง ผู้อานวยการศูนย์สังคมพัฒนาฯ
คุณณรงค์ฤทธิ์ ด้วงทอง คุณถวิล อณาชัย ผูป้ ระสานงานฯ และ คณะกรรมการผู้สงู อายุสังฆมณฑลอุบลราชธานี
+ วันที่ 23 มีนาคม 2022 นายสาโรจน์ ประกอบกิจ ประธานชมรมผู้สูงอายุเครือข่ายสังฆมณฑลอุบลฯ เป็นตัวแทน
เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่สังฆมณฑลอุบลราชธานี (ซีนอด) ในหัวข้อ พระศาสนจักรที่กา้ วเดินไปด้วยกัน (เอกภาพ /
มีส่วนร่วม / พันธกิจ) ณ ห้องประชุมศูนย์อภิบาลสังฆมณฑลอุบลราชธานี

+ วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2022 ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นาโดย คุณพ่อประดับสิน ด้วงทอง ผูอ้ านวยการศูนย์ฯ ร่วมด้วย
คณะกองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ นาโดย พ.ต.ต.สง่า แสงแก้ว
และจิตอาสาจากชุมชนบ้านบัวท่า ได้ออกเยีย่ มช่วยกันปรับปรุงห้องน้าเก่าที่ชารุด และทาความสะอาดบริเวณบ้านให้กับ
คุณยายจันทร์มี ไชยโกฐธ อายุ 81 ปีบ้านเลขที่ 64 หมู่ 5 ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศจ.อุบลราชธานี

+ วันที่ 31 มีนาคม 2022 (แผนกสุขภาพอนามัย) “งานผู้สูงอายุสังฆมณฑลอุบลฯ” จัดประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ
เครือข่ายสังฆมณฑล ครั้งที่ 1/2565 โดยมีคุณพ่อประดับสิน ด้วงทอง ผู้อานวยการศูนย์สังคมพัฒนาฯ / จิตตาภิบาล
ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลฯ เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามผลการดาเนินงานปีที่ผ่านมา และรับทราบแผนงานปี 2565
ของแต่ละชมรม ณ ห้องประชุมศูนย์อภิบาลสังฆมณฑลอุบลฯ

+ วันที่ 7 เมษายน 2565 กรรมการชมรมผู้สูงอายุวัดอัครเทวดาราฟาแอล บ้านบุ่งไหม นาโดย นายสุภกิจ แก้วอุน่ เรือน
ประธานชมรม ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ และผู้ที่กกั ตัวจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด-19 ในชุมชน วัดอัครเทวดาราฟาแอล
บ้านบุ่งไหม ต.บุ่งไหม อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี

ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา นาโดย คุณพ่อวีระศักดิ์ จันทรังษี จิตตาภิบาลผู้สูงอายุ

.

คุณวีระ ธาราสิงห์ ประธานชมรมฯ คุณพิพิธภัณฑ์ หมายมี ผู้ประสานงานฯ ร่วมด้วย คณะกรรมการผู้สูงอายุ
ระดับสังฆมณฑลฯ จัดกิจกรรม :1. โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้ กลุม่ ผู้สูงอายุวัดแม่พระปฎิสนธินิรมล อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

2. กิจกรรมวันสงกรานต์วัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา

3. โครงการช่วยเหลือผู้สงู อายุยากไร้ วัดนักบุญอิสิโดร์ บ้านบุไท อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุรี นาโดย คุณพ่ออภิชิต ชินวงษ์ ผู้อานวยการศูนย์สังคมพัฒนา
สังฆมณฑจันทบุรี คุณบุญไทย เอี่ยมสะอาด ประธานชมรมผู้สูงอายุฯ คุณวันทนา เอ้าเจริญ ผูป้ ระสานงานฯ
และคณะกรรมการฯ โดยกลุม่ เครือข่ายผู้สูงอายุระดับวัดของสังฆมณฑลฯ จัดกิจกรรม :+ วันที่ 7 มีนาคม 2022 กลุ่มผู้สูงอายุ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี จัดกิจกรรมประจาเดือน

+ วันที่ 20 มีนาคม 2022 ชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ องค์กรสาธารณประโยชน์ จัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ ครั้งที่ 2/2565

+ วันที่ 10 เมษายน 2022 ชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ องค์กรสาธารณประโยชน์ จัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ ครั้งที่ 3/2565

+ วันที่ 17 เมษายน 2022 กลุ่มผู้สงู อายุวัดพระนามเยซู ชลบุรี จัดกิจกรรมประจาเดือน

ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี นาโดย คุณพ่อประสิทธิ์ รุจริ ัตน์ จิตตาภิบาลผู้สูงอายุ
อาจารย์เชษฐ ชาวนาแก้ว ประธานชมรมผู้สูงอายุฯ อาจารย์ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค ผู้ประสานงานฯ พร้อมทั้ง
คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี จัดการประชุมกรรมการบริหาร
(ONLINE ทางกลุม่ ไลน์คณะกรรมการฯ) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2022
(ปรึกษาการดาเนินงานการจัดกิจกรรมตามปฏิทิน) - การประชาสัมพันธ์
วันผู้สูงอายุ - งดกิจกรรมวันสงกรานต์ - งดการประชุมสามัญคณะกรรมการ
ชมรมผู้สูงอายุ ครัง้ ที่ 2/2022 - สรุปโครงการจิตอาสาฯ (เงินออมวันละบาท)
งวดที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) - แจ้งเลื่อนการจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุ
ระดับชาติ ครั้งที่ 15/2022 ไปเป็นปีหน้าฯ ...
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ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลอุดรธานี นาโดย คุณพ่อเปรม คุณโดน จิตตาภิบาลผู้สูงอายุ
สังฆมณฑลอุดรธานี คุณแม่เซียนศรี บุญทรัพย์ ประธานชมรมผู้สูงอายุฯ คุณวราภรณ์ ภูกงทอง ผู้ประสานงานฯ
และคณะกรรมการ จัดกิจกรรมฯ + วันที่ 2 มีนาคม 2022 ชมรมพี่ ชมรมน้อง ร่วมจัดกิจกรรม มหาพรต งดเนื้อ
เพื่อทานผัก ที่วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ บ้านโพนสูงน้อย

+ วันที่ 6 เมษายน 2022 ร่วมโครงการ มหาพรต ผู้สูงอายุและซีนอด แกนนาผู้สูงอายุ 3 ชมรม ร่วมกันไตร่ตรอง
เรียนรู้ควบคูก่ ับการปฏิบัติในชีวิตประจาวันเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับลูกหลานและชุมชน
+ วันที่ 8 เมษายน 2022 จัดเข้าเงียบฟืน้ ฟูจิตใจ
ระดับสังฆณฑลที่อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์

+ วันที่ 13 เมษายน 2022 องค์การบริหารส่วนตาบลโพนสูง นาโดย
นายอาเภอบ้านดุง เปิดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ในปีนี้มีตัวแทนผู้สูงอายุ
3 ท่านได้รับเกียรติบัตร เป็นผู้สูงอายุจิตอาสาประจาตาบลโพนสูง

ออกเยี่ยมผู้อพยพ ผู้ลี้ภัย Asylum Seeker
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมกับ
CARITAS THAILAND ( คาริตัสไทยแลนด์ )
CAMILLIAN DISASTER SERVICE INTERNATIONAL

จัดหน่วยแพทย์-พยาบาล อาสาสมัครชาวปากีสถาน
เพื่อให้บริการ ช่วยเหลือแรงงานอพยพ ผู้ลี้ภัย Asylum Seeker
เด็ก สตรี และผู้ยากไร้ ในเขตชุมชนต่างๆ เพื่อให้ได้รับการดูแล
เอาใจใส่ด้านสุขภาพ และรับยาสามัญประจาบ้าน เพือ่ ใช้ใน
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ฯลฯ และสามารถดูแลสุขภาพ สุขภาวะ
ส่วนตัวได้ระดับหนึ่ง ระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน 2022
ออกเยี่ยมและให้การศึกษามากกว่า 40 ครั้ง ..>
(CADIS)
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โครงการเพื่อผู้สูงอายุ (Regional Elderly Program: Thailand)
การศึกษาดูงานการดาเนินงานศูนย์เดย์แคร์เพื่อผู้สูงอายุ

การศึกษาดูงานการดาเนินงานศูนย์เดย์แคร์ฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2022 ณ ศูนย์ฟนื้ ฟูผู้สูงอายุ บริเวณ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหัวดอน อ.เขือ่ นใน จ.อุบลราชธานี โดยคณะศึกษาดูงานจานวน 19 คน ประกอบด้วย
แกนนา อสม. ตาบลบุ่งไหม อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี และแกนนา อสม. ตาบลท่าแร่ฯ อ.เมือง จ.สกลนคร พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ อุบลราชธานี และศูนย์สังคมพัฒนาฯ ท่าแร่ฯ กลุ่มเวชบุคคลอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ และ
สานักเลขาธิการคาริตสั ไทยแลนด์ นาทีมโดย คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ผู้ช่วยเลขาฯ ฝ่ายสังคม สภาพระสังฆราชคาทอลิก
แห่งประเทศไทย (คาริตัสไทยแลนด์) คุณพ่อประดับสิน ด้วงทอง ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายสังคม สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก ดร.สุรศักดิ์ สุขสาย ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งส่งเสริมสุขภาพตาบล หัวดอน ผูซ้ ึ่ง
ทางานด้านศูนย์เดย์แคร์นี้ด้วยจิตอาสาอย่างแรงกล้า
ดร.สุรศักดิ์ เล่าว่า “งานเหล่านี้เริม่ ต้นจากการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ดาเนินงานเรื่อยมาแต่แรก และเห็นปัญหา ทั้งเรื่อง
สุขภาพ ผู้สูงอายุความจาเสื่อมมีเยอะเราจะต้องทาอย่างไร จะต้องดูแลอะไรบ้าง จึงนามาสูก่ ารมี “ศูนย์ฟื้นฟูผสู้ ูงอายุ”
ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุแห่งนี้ (หรือเรียกว่าศูนย์เศษเหล็ก เนือ่ งจากอุปกรณ์สาหรับฟื้นฟูและกายภาพบาบัดผู้สูงอายุ
ทามาจากเศษเหล็กจากที่ต่างๆ มาปรับปรุงใหม่ให้เหมาะสมกับการออกกาลังกายของผูส้ ูงอายุ) ผู้สูงอายุที่เข้ามารับบริการ
ในศูนย์แห่งนี้ส่วนใหญ่เป็นคนทีม่ ีลูกหลานไปทางานต่างพื้นที่ รพ.สต.จึงเห็นว่าจะทายังไงถึงจะมีกิจกรรมเพือ่ ผู้สูงอายุ
กิจกรรมเริม่ ต้นด้วยเงินหมื่นบาทที่ได้รับบริจาคมา และค่อยๆ พัฒนาไปเรื่อยๆ ทีละเล็กละน้อย และมีคนคอยช่วยบริจาค
พัฒนาอุปกรณ์ต่างๆ ให้
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ศูนย์ฟื้นฟูฯ ดังกล่าวดาเนินการทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์
มีจิตอาสาทีค่ อยมาช่วยกัน ทาให้การดาเนินงาน ของศูนย์เป็นจริง
ก็ดาเนินการจัดระบบการให้เวลา ช่วยกันทางานกันอย่างง่ายเป็นลักษณะ
Health bank ซึ่งทางรพ.สต.ออกแบบเอง โดยกลุ่มอาสาเหล่านี้ใช้ชื่อว่า
จิตอาสาสร้างสุข แต่ละวันจะมีจิตอาสาขับรถกอล์ฟที่ได้รับบริจาคมาใช้
สาหรับรับ-ส่งผู้สูงอายุ ที่มารับบริการ จากศูนย์ฟื้นฟูฯ ซึ่งทีศูนย์มีบริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ เน้นในลักษณะการเป็น
hub/หน่วยย่อย ของโรงพยาบาลใน พืน้ ที่อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี มีพยาบาล นักกายภาพบาบัด คอยควบคุม
มาตรฐานได้เชิญ อาจารย์คณะกรรมการ แพทย์แผนไทยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมา
ช่วยดู มีอุปกรณ์ฟนื้ ฟู ทีพ่ ัฒนาขึ้นมากว่า 60 ชิ้น ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ มาครั้งแรกๆ ต้องปรับสมดุล
เช่น ต้องฝึกขึ้นบันไดที่ทางศูนย์ฟนื้ ฟูฯ ทาขึ้นมา ผู้สูงอายุที่เคยรับบริการ ท่านหนึ่งว่า ช่วงแรก
ลาบากเล็กน้อย จากนั้นจึงคุ้นเคย และมีอุปกรณ์ฟื้นฟูหลายอย่าง อุปกรณ์เหล่านี้ ก็ใช้หลักสาคัญคือ
ทาอย่างไรให้ผสู้ ูงอายุได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติให้มากที่สดุ
ผู้อานวยการศูนย์ฯ กล่าวอย่างมีรอยยิ้มว่า “ความสุขเกิดจากการลงมือทา” เราค่อยๆ เริ่มจาก
สิ่งที่เรามี ต้องเริ่มต้นด้วยคีย์แมน คือ “ตัวเราเอง” และลงมือทางานที่ตัวเองทาได้ จากนั้นเราก็สร้าง
คนทางาน มีกรรมการมาจากผู้สูงอายุ มีคณะทีป่ รึกษา โดยทีมงานรพ.สต.หัวดอน เราเริ่มต้นให้ก่อน
แล้วค่อยๆ สร้างคนใหม่เข้ามาทา
เราต้องฟื้นฟูผู้สูงอายุเพื่อให้ท่านสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติให้ได้มากที่สดุ ตามกาลัง
บางท่านต้องทาสม่าเสมอทุกอาทิตย์ ทัง้ ผู้สูงอายุและแกนนาจิตอาสาที่มาช่วยงานที่ศูนย์นี้ ทุกคนมีความสุข เราทาได้ด้วยการ
สร้างจิตที่เป็นสุข นอกจากงานในศูนย์นี้แล้ว แกนนาและทุกคนใน รพ.สต.หัวดอน ยังมีการเยีย่ มให้กาลังใจผู้สงู อายุตามบ้าน
เราเก็บข้อมูลความสุขของผู้สงู อายุ นอกจากนัน้ ทางศูนย์ยังจัดให้มีโครงการต่างๆ เช่น โรงเรียนเตรียมผู้สงู อายุ สาหรับ
กลุ่มอายุ 45-59 ปี ศูนย์มกี ารจัดทาข่าวสารของศูนย์เป็นประจา (เท่าที่เวลาอานวย)
การศึกษาดูงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการเพื่อผูส้ ูงอายุ (Regional
Program for Elderlies in Asia: Thailand) จากกระทรวงเพื่อความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งสหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมนี (BMZ) และ
คาริตัสเยอรมนี ดาเนินงานร่วมกันกับแกนนา
จิตอาสา 320 คนทั้ง 35 ชุมชน ของ 14 จังหวัด
ในสังฆมณฑลต่างๆ ทั่วประเทศ เป็นส่วนหนึ่ง ในงานอภิบาลเพือ่ ผู้สูงอายุ เป็นงานที่
พระศาสนจักรให้ความสาคัญดังระบุในสาส์นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจาปี 2565 ว่า
ในโอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 13 เมษายน 2022 นี้ “พระศาสนจักรทุกภาคส่วนตระหนักถึง
คุณค่าการอภิบาล มองเห็นความสาคัญ และร่วมกันปกป้องสิทธิมนุษยชน ยอมรับ ยกย่อง
ให้เกียรติ และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ
ทุกคน ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ รวมทั้งกลุม่ พิเศษ ในสังคมไทย โดยเฉพาะ
บรรดาผู้สูงอายุ ที่อยู่ โดดเดี่ยว และ ถูกทอดทิง้ ”
(กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ข้อ 5) ..
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โครงการเพื่อผู้สูงอายุ สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ศูนย์สังคมพัฒนา (มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี)
วันที่ 13 เมษายน 2022 : วันสงกรานต์ และ วันผู้สูงอายุ ทีมบริการดูแลผู้สูงอายุ (อสม. หมู่ 3 บ้านทับคริสต์)
จานวน 6 ท่าน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนา มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี ได้เยี่ยมบ้านผูส้ ูงอายุจานวน 10 ท่าน ในนาม
ของพระศาสนจักร จากการสนับสนุนในโครงการเพื่อผู้สูงอายุ:ประเทศไทย ผ่านทางคาริตัสไทยแลนด์

โครงการเพื่อผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี จัดหน่วยออกเยี่ยมเคลือ่ นที่ ประกอบด้วย อผส./อสม.
ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ออกเยี่ยมพร้อมให้คาแนะนาด้านสุขภาพ และตรวจสุขภาพเบื้องต้น
แก่ผู้สูงอายุ เมือ่ วันที่ 5 เมษายน 2022 ประสานงาน โดย ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลราชบุรี
โครงการเพื่อผู้สูงอายุสังฆมณฑลจันทบุรี (สระแก้ว โคเออร์อรัญประเทศ)
วันที่ 4 เมษายน 2022 จัดประชุมทีมแกนนาพร้อมลงเยีย่ มผู้สูงอายุบ้านเขาลูกช้าง อ.ตาพระยา
จ.สระแก้ว .. สร้างฝันและให้กาลังใจ ทั้งอาสาสมัครและผู้สูงอายุ การได้เห็นรอยยิ้มของผูส้ ูงอายุ
...คือยาชูกาลังของเรา "อาสาสมัคร"

อนึ่ง หนังสือธรรมนูญใหม่สาหรับผู้ทางานด้านการดูแลสุขภาพอนามัย New Charter for Health Care Worker ดังกล่าว
ซึ่งได้ตพี ิมพ์เสร็จแล้ว โดยความร่วมมือระหว่างคณะนักบวชคามิลเลียนและแผนกสุขภาพอนามัย ภายใต้ กรรมาธิการฝ่าย
สังคม มีจาหน่าย ณ แผนกสุขภาพอนามัย ในราคาเล่มละ 30 บาท ท่านสามารถสั่งซื้อได้ โดยตรงที่ แผนกสุขภาพอนามัย
Tel. 02 681 3900 ต่อ 1309 หรือ Tel. / Fax : 02 681 5857 Email : chc@cbct.net

