
1                                                               วิสัยทัยน์               
ประชากรของพระเจ้ามสีุขภาพกายใจสมบูรณ์ 

     และร่วมเป็นหนึ่งเดยีวกันฉนัพี่นอ้ง 
             เปี่ยมด้วยคุณธรรมในความรักของพระเจ้า     

    พย์ธกิจ     
   ส่งเสรมิเวชบุคคล เครือขา่ยผู้สูงอาย ุเครือข่ายผู้ติดเชื้อ                
  ให้ได้รับการอภิบาล และอุทิศตนรับใช้ปวงชนด้าน        
  สุขภาพอนามัย โดยเน้นผู้ยากไร้ตามแบบอยา่งพระเยซูเจ้า    

   พฤนจิกาท์ พฤนจิกาท์ พฤนจิกาท์ ---   ธย์วาคม ธย์วาคม ธย์วาคม 202220222022   ( ฉ.( ฉ.( ฉ.666///2565 2565 2565 ) ) )    

     คณะอ์ุกรรมการคาัอลิกเพื่อผู้สูังอาทุ (แผนกสุขภาพอนามัย)    
 น าโดย พระสัยงฆราชทอแซฟ วุฒิเลิน แห่ล้อม ประมุข มิสซงัเชียงราย      

 (ผู้รับผิดชอบงานแผนกสุขภาพอนามัย) ใน กรรมาธิการฝา่ยสังคม                            
 สัภาประมุขบาัลวงโรมย์คาัอลิกแห่งประเันไัท ให้เกียรติเป็น 
ประธานฯ การจัดสัมมนาและประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2022/2565  

                              สัยมม์าและประชุมใหญ่สัามยญประจ าปี ค.น. สัยมม์าและประชุมใหญ่สัามยญประจ าปี ค.น. สัยมม์าและประชุมใหญ่สัามยญประจ าปี ค.น. 2022/2565  2022/2565  2022/2565  ครย้งั่ี ครย้งั่ี ครย้งั่ี 191919   
                  “““บับาัของผู้สูังอาทุใ์ฐา์ะผู้์ าใ์ครอบครยว ผู้ถ่าทัอดความเช่ือ คุณธรรม ภูมปิญัญาของสัยงคมบับาัของผู้สูังอาทุใ์ฐา์ะผู้์ าใ์ครอบครยว ผู้ถ่าทัอดความเช่ือ คุณธรรม ภูมปิญัญาของสัยงคมบับาัของผู้สูังอาทุใ์ฐา์ะผู้์ าใ์ครอบครยว ผู้ถ่าทัอดความเช่ือ คุณธรรม ภูมปิญัญาของสัยงคม”                   ”                   ”                      

ภายในฉบับ 

ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกแห่งประเทศไทย 1 - 13 

ชมรมเวชบุคคลฯ เสวนาโรคหัวใจและการป้องกัน  14 - 15 

50 FABC General Conference  16 - 20 

กิจกรรมรณรงค์วันเอดส์สากล 2022/2565 21 - 24 

ครั้งที่ 19 หัวข้อ “บทบาทของผูสู้งอายุในฐานะผู้น าในครอบครัว ผู้ถ่ายทอดความเชื่อ คุณธรรม ภมูิปัญญาของสังคม” ระหว่าง                
วันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2022  ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลยีน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ  ( Facebook Live / Zoom ) 



    คุณพอ่ไพรัช ศรีประเสริฐ   ผู้ช่วยกรรมาธิการฝ่ายสังคมฯ /  ผู้อ านวยการแผนกสุขภาพอนามัย (คาริตัสไทยแลนด์)                                              
 คุณพ่อวิโรจน์ นนัทจินดา   ประธานคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผู้สูงอายุ ร่วมด้วย คุณพอ่จติตาภิบาลผู้สูงอายุฯ                              

  คณะกรรมการผู้สูงอายุ แกนน าผู้สูงอายคุาทอลิกฯ ระดับสังฆมณฑล 11 มิสซัง                                       
จ านวนรวม 75  ท่าน  เขา้ร่วมงานสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจ าปีนี้                                                                   
 วันแรกการสัมมนาฯ :  วย์อยงคารัี่  22 พฤนจิกาท์ 2022                

   คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ  ประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ  และ วิทยากรบรรยาย          
หัวข้อ  “บทบาทของผู้สูงอายุในฐานะผูน้ าครอบครัว”                                                               

   คุณพ่อวิโรจน ์นันทจินดา  กลา่วเปิดการสมัมนา และ 
ชี้แจงวัตถุประสงค์ฯ  คุณจีรวัฒน์ เจนผาสุก บรรยายหัวขอ้ “โครงการเพื่อผู้สงูอายุ การพัฒนา 
ทีมเยี่ยมบ้าน และ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอย่างมสี่วนร่วม” 

    วันที่สองการสัมมนาฯ  :  วย์พุธัี่  23 พฤนจิกาท์ 2022                                                                                             
   คุณพ่อศราวิน พดัศรีเรือง  จิตตาภิบาลผู้สูงอายุ สังฆมณฑลราชบุรี ประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ                              
อาจารยธ์ัญญา  ศิโรรัตน์ธัญโชค  กรรมการ / ผู้ประสานงานสังฆมณฑลราชบุรี                                              
สรุปการสัมมนาวันแรก  :   1)  บัเัน์ แบ่งปั์ใ์พิธีเปิดการสัยมม์าฯ   โดย                  
คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ประธานพิธีเปิดฯ ระวังอย่าให้ผู้ใด หลอกลวงท่านได ้(ลก 21 : 8)            

1. ด าเนินชีวิตที่เป็นประจักษพ์ยานถึงพระครสิตเจ้า   2. ด้วยความเชือ่มั่นคง มีความหวัง 
และวางใจในพระเจา้    2)  เปิดการสัยมม์าฯ  คุณพ่อวิโรจน์ นนัทจินดา โดยสรุป 
“ผู้น าที่เข้าใจบทบาท ลงมอืท า ก้าวเดนิไปด้วยกัน กับทกุคนในทกุระดับ”  1. เป็นผู้น าในครอบครัว ถ่ายทอดความเชื่อและ 
ประสบการณ์  2. บูรณาการงานผู้สูงอายุในด้านการอภิบาล  3. เพื่อแผนงานที่ร่วมกัน จัดท าทั้งระบบ ก่อเกดิเพือ่บุคคลทุกวัย  
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3) โครงการเพ่ือผู้สูังอาทุฯ   คุณจีรวัฒน์ เจนผาสุก ผู้ประสานงานโครงการฯ                                                               
(คาริตัสไทยแลนด์)  สรุปโครงการเพือ่ผู้สูงอายฯุ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
กระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา  (BMZ) ของรัฐบาลเยอรมนี และ คาริตัสเยอรมนี ระยะเวลา 3 ปี   
เป้าหมายการด าเนินโครงการ :-   1. จัดใหม้ีการสนับสนุนผู้สูงอายุให้สามารถเขา้ถึงความช่วยเหลือทางสังคม                                                                                                                                               
2.  สร้างและพัฒนางานบริการการดูแลผู้สูงอายุให้เป็นต้นแบบอยา่งมีประสิทธภิาพ ในบริบทที่เหมาะสมของประเทศ 
ที่เข้าร่วมโครงการฯ                                                                                                                                          
แนวทาง :  เยี่ยมเยียน ส ารวจ แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ สร้างคน สร้างการมสี่วนรวม                                                                                                                                     



    คุณพอ่ไพรัช ศรีประเสริฐ   ผู้ช่วยกรรมาธิการฝ่ายสังคมฯ /  ผู้อ านวยการแผนกสุขภาพอนามัย (คาริตัสไทยแลนด์)                                              
 คุณพ่อวิโรจน์ นนัทจินดา   ประธานคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผู้สูงอายุ ร่วมด้วย คุณพอ่จติตาภิบาลผู้สูงอายุฯ                              

  คณะกรรมการผู้สูงอายุ แกนน าผู้สูงอายคุาทอลิกฯ ระดับสังฆมณฑล 11 มิสซัง                                       
จ านวนรวม 75  ท่าน  เขา้ร่วมงานสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจ าปีนี้                                                                   
 วันแรกการสัมมนาฯ :  วย์อยงคารัี่  22 พฤนจิกาท์ 2022                

   คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ  ประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ  และ วิทยากรบรรยาย          
หัวข้อ  “บทบาทของผู้สูงอายุในฐานะผูน้ าครอบครัว”                                                               

   คุณพ่อวิโรจน ์นันทจินดา  กลา่วเปิดการสมัมนา และ 
ชี้แจงวัตถุประสงค์ฯ  คุณจีรวัฒน์ เจนผาสุก บรรยายหัวขอ้ “โครงการเพื่อผู้สงูอายุ การพัฒนา 
ทีมเยี่ยมบ้าน และ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอย่างมสี่วนร่วม” 

    วันที่สองการสัมมนาฯ  :  วย์พุธัี่  23 พฤนจิกาท์ 2022                                                                                             
   คุณพ่อศราวิน พดัศรีเรือง  จิตตาภิบาลผู้สูงอายุ สังฆมณฑลราชบุรี ประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ                              
อาจารยธ์ัญญา  ศิโรรัตน์ธัญโชค  กรรมการ / ผู้ประสานงานสังฆมณฑลราชบุรี                                              
สรุปการสัมมนาวันแรก  :   1)  บัเัน์ แบ่งปั์ใ์พิธีเปิดการสัยมม์าฯ   โดย                  
คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ประธานพิธีเปิดฯ ระวังอย่าให้ผู้ใด หลอกลวงท่านได ้(ลก 21 : 8)            

1. ด าเนินชีวิตที่เป็นประจักษพ์ยานถึงพระครสิตเจ้า   2. ด้วยความเชือ่มั่นคง มีความหวัง 
และวางใจในพระเจา้    2)  เปิดการสัยมม์าฯ  คุณพ่อวิโรจน์ นนัทจินดา โดยสรุป 
“ผู้น าที่เข้าใจบทบาท ลงมอืท า ก้าวเดนิไปด้วยกัน กับทกุคนในทกุระดับ”  1. เป็นผู้น าในครอบครัว ถ่ายทอดความเชื่อและ 
ประสบการณ์  2. บูรณาการงานผู้สูงอายุในด้านการอภิบาล  3. เพื่อแผนงานที่ร่วมกัน จัดท าทั้งระบบ ก่อเกดิเพือ่บุคคลทุกวัย  

 

 

 

  

ต่อจากหน้า 2 

    จากนั้น  ซิสเตอร์นิตวดา อ่อนเทศ  สรุปการบรรยายของ คุณพอ่ไพรัช ศรีประเสริฐ            
4)  หยวข้อ “บับาัผู้สูังอาทุใ์ฐา์ะผู้์ าครอบครยว”   

+ ฉลองปีที ่5 สมณลิขิต "ความปิติยินดีแห่งความรักใน                                                     
ครอบครัว" 19 มีนาคม 2021  + การก้าวเดินไปกับครอบครัว                                                             
ที่มีการทา้ทายในชีวิตแต่งงาน / ความซับซอ้นของสังคม 

+ ชีวิตครอบครัวเป็นเครื่องหมายแห่งความรักของพระเจ้า                                                          
+ ของขวัญแห่งศีลสมรส / พระพรทีม่าจากศีลสมรส  + ภาพลักษณ์ของพระเจา้ที่ถูกสะท้อนใน                                                                     
ชาย-หญิง +  พระศาสนจักรต้องการเป็นเพื่อนร่วมทางกับครอบครัว + ครอบครัวต้องเป็นเสาหลัก                                                      
     ของการประกาศข่าวดี + การยอมรับในความแตกต่าง และขีดจ ากดัของกันและกัน  
     + การสมรสเป็นวิถีทางสู่ความศักดิ์สทิธิ์  + ศีลสมรส  (1คร. 13 ; 4-7)  แก่นรัก  
     ความรักย่อมอดทน... + พันธะของการแต่งงาน..หย่าร้างไมไ่ด้  เปน็หนึ่งเดียว  
     ซื่อสัตย์ การมีบุตร  + บทบาทของพ่อแม่ต่อลูก  ถ่ายทอดความเชื่อ/ครคู าสอน 
     คนแรกของลูก  + สนับสนนุครอบครัวให้เขา้ถึงคุณค่าที่แท้จริงของชีวิต และ  
     ความมัน่คงที่ไม่เปลี่ยนแปลง ความงดงามของความรัก 

5)  สัรุปประเด็์กลุ่มท่อท  น าเสนอ  4  หัวข้อ 
1.   พระศาสนจักรระดับบ้าน การก้าวเดินไปด้วยกนัการสร้างพระศาสนจกัรร่วมกัน 

           ระหว่างคู่สมรส-พระสงฆ์ 
 -  ครอบครัวคริสตชน ชุมชนแห่งความเชือ่ หน่วยที่เล็กที่สุด “ครอบครัวด ีสังคมดี”   
 -  ครอบครัวเป็นแบบอย่างความเชื่อ ประสบการณ์ชีวิต ( ชีวิตสมรส ซื่อสัตย์มัน่คง 
    อบรมเลี้ยงดูแบบคาทอลกิ ความศรัทธา ชีวิตจติ รัก ใหอ้ภัย ) เพิ่มพูนความเชื่อ 

        ส่งเสริมกระแสเรยีก  ( การรับฟังกนัและกัน  สร้างสัมพนัธ์ที่ด ีบ้าน+วดั           
  ชวนท ากิจศรัทธา+กิจเมตตา  สวดภาวนา  เข้ากลุ่มองค์กร )                                                                                             
 -   ช่วยงานอภิบาล ร่วมมอืกับพระสงฆ์ ช่วยเหลือเมตตา ไม่ตัดสนิพิพากษาใคร  ( เยี่ยมเยยีน แนะน า            
  ท าหน้าที่พ่อแม่พยาน ประสานสัมพันธ์)            
 2.  คนหนุม่สาว-ผู้สูงอายุ ส าหรับพระศาสนจักรในอนาคต 
 -  เข้าใจปัญหาช่องว่างระหว่างวัย ความไม่เข้าใจ วิถีชีวิต                

 สภาพแวดลอ้มทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลย ีที่แตกต่างกนั
 เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว                                                                                                                                         
-   เป็นแบบอย่างคริสตชน ผู้เลี้ยงผู้อบรมที่ดี  “เลีย้งลูกถูกวิธี คือ 
 การท าดใีห้ลูกดู” “รับฟังซึ่งกันและกัน ยอมรับ รักอย่างที่เขาเป็น”  เรียนรูไ้ปด้วยกัน อดทนนาน  ใช้เหตุผลมากกว่า
 อารมณ์  แสดงความรกั (กอด หอม ให้ก าลังใจ ใกล้ชิดเป็นกัลยาณมิตร คดิเชิงบวก)                                                           
-  ท่ำกิจกรรมร่วมกนัสม่ำ่เสมอ (กิน เที่ยว กิจศรัทธำ กิจเมตตำ)   
3.  ร่วมเดินทาง ความรักในครอบครัว ในสถานการณ์ที่ยากล าบาก                             
-   แบกกางเขนไปด้วยกัน เพียรทน มองที่เป้าหมาย  รัก ซื่อสัตย์ 
 เข้าใจสถานการณ์+วิธีการ ช่วยเหลือ ให้อภยั วางใจในพระเจ้า 
 มีความหวัง ความชื่นชมยินดีเสมอ           
4.   การร่วมเดินทางในความเปน็บิดา มารดา  :  เป็นแบบอย่างที่ด ี                                                            
 ให้ความรกั ใหเ้วลา ใหก้ารศึกษาอบรม  -  ปฏิบัติชีวิตความเชื่อ 
 ซื่อสัตย์ในศีลสมรส  ไว้วางใจกัน ให้เกียรตกิัน  - เป็นครูค าสอนคนแรก เป็นที่ปรึกษา ส่งเรียนค าสอน รับศีลศักดิ์สิทธิ์ 
 อย่างด ี  -  ขอพร อวยพร ขอบคุณพระเจ้า ขอบคุณซึ่งกันและกัน ขอโทษ ใหอ้ภัย 
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       อาจารย์ชัยรัตน์  ศรีสุวรรณ  กรรมการ / ผู้ประสานงานสงัฆมณฑลสุราษฎร์ธานี                 
สรุปการสัมมนาวันที่สอง :  6)  บัเัน์ แบ่งปั์ใ์พิธีบูชาขอบพระคุณ  โดย                  
คุณพ่อศราวิน พดัศรีเรือง จิตตาภิบาลผู้สูงอาย ุสังฆมณฑลราชบุรี  ประธานพิธมีิสซาฯ                  
-  ผู้สูงอายุ พระศาสนจักรใชค้ าว่า Elderly หมายถึง ผู้ที่มีวุฒิทางความเชื่อ                 
สืบทอดความเชื่อ เฉกเช่น อับราฮัม สดุท้ายมาจบที่แม่พระ   -  ผู้สูงอายุ เป็น Witness of Weakness  ประจักษ์พยานของ    
  ความอ่อนแอ เมื่อไรที่เราอ่อนแอเราจะมคีวามเข้มแข็งในความเชื่อมากยิ่งขึน้      

     7)  บัสัรุปการประเมิ์ผลกฤษฎีกาใ์ภาพรวม  “การประกาศข่าวดี                  
 ตามจิตตารมณ์การก้าวเดนิไปด้วยกัน Zynod”  โดย  คุณพ่อไพรัช  ศรีประเสริฐ    
 น าพวกเราเข้าสู่..  -  แต่ละคนฟังกันและกัน และ ทุกคนฟงัเสียงของพระจิตเจ้า                                                
 -  เราคงต้องท่องไปใน 3 ยุทธภพนี้  Communion  Participant Mission                                             

 -  เป็นการทบทวนและฟืน้ฟูชีวิตตามกฤษฎีกา 2015  สร้างอารยธรรมแห่งความรกั 
    Civilization 0f  Love                                                                                    
 -  บทสังเคราะห์จากสังฆมณฑล 10 ประการ  Synod                          

           -  ท าหนา้ที่ในบทบาทของตนเอง Servant of servants 

8) บัสัรุป “สัถา์การณ ผู้สูังอาทุประเันไัทและการเตรีทมความพร้อมเพื่อรองรยบสัยงคมสูังวยท”  โดย                                                
  ดร.นายแพทย์ภูษิต ประคองสาย   เลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจยัและพัฒนาผู้สูงอายไุทย 

1.  ปี 2564 เป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ประชากรเสียชีวิต มากกว่าประชากรเกดิ 
 เท่ากับว่า ผู้สูงวัยจะมีมากกว่า รุ่นเด็ก เยาวชน ผู้สูงวัยจึงต้องเรียนรู้ที่จะต้อง 
 อยู่กับสถานการณ์ อยูไ่ด้ด้วยตนเองให้มากขีน้        

2.  ผู้สูงวัยต่างจังหวัด โชคดีกวา่ ผู้สูงวัยกรงุเทพฯ                                                      

3.  ปี 2506 - 2526 เป็นช่วงเวลา Baby Boom  ดังนั้นปี 2566  ผู้สูงวัยจะมีจ านวน
 มากกว่าล้านคน                                          

4.  กลุ่ม Young Old จะมีบทบาทมากขึ้น     

5. จังหวัดแพร่มีผู้สูงอายมุากที่สุด และ Top 5 ของผู้สูงอายมุากในภาคเหนือ  
6.  ปี 2564 ผู้สูงวัย 96.9  ช่วยเหลือตัวเองได้ 1.8 ติดบ้าน 1.3 ติดเตียง       
7.  ประเทศไทยต้องปรับมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายทุี่ช่วยเหลือ 
 ตัวเองไมไ่ด้                  

8.  อายุเฉลีย่ของประชากรไทย  ผู้หญิง 82 ปี  ผู้ชาย 76 ปี                      
9.  เรื่องเครื่องมือสือ่สาร คงจะแยกไมอ่อกกับการด ารงชีวิตในปัจจุบนั และ 
 อนาคต  ดังนั้น เราจะท าอย่างไรให้ผู้สูงอายสุามารถใช้มือถอืเป็น อย่างเตม็ประสิทธิภาพ  

วันที่สามของการสัมมนาฯ  :  วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2022   
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  สรุปช่วงบ่าย วันที่สอง เวลา 13.30 น.  จัดประชุมใหญ่สัามยญประจ าปี ค.น.2022/2565                                                  
 คุณพ่อวิโรจน์ นนัทจินดา ประธาน คณะอนกุรรมการคาทอลกิเพือ่ผู้สูงอายุ  ร่วมด้วย  คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ                      
จิตตาภิบาล คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ผู้สงูอายุ ชี้แจงการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน                  
ประจ าปี ค.ศ.2022/2565  ( น าเสนอวีดีทัศน์ )                                                                                                        

 สรุปประเด็นส าคัญในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2022/22565                
1.)  รับทราบการด าเนินงานกิจกรรมเครอืข่ายชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก      
 ระดับสังฆมณฑล 11 มิสซัง ในรอบปี ค.ศ. 2022/2565                                          
2.)  คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ รายงานผลการด าเนนิ
 กิจกรรมทีส่อดคล้องกับแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2022                                                      
3.)  รับรอง (ร่าง) รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2021/2564                                                                                  
4.)  เตรียมจัดงานชุมนุมผูสู้งอายุคาทอลิกระดบัชาติ ปี 2023 (ชมรมผู้สูงอายคุาทอลิกสงัฆมณฑลจันทบุรี) เจ้าภาพจัดงานฯ                                                                           
5.)  สรุปเงินโครงการจิตอาสาหาทุนช่วยเหลือผู้สูงอายุ 2022 / จัดสรรเงินตามวัตถุประสงค์โครงการฯ                                                              
6.)  น าเสนอปฏิทินกิจกรรมงานผู้สูงอายุระดับชาติ / ปฏิทินกิจกรรมงานผู้สูงอายุฯสังฆมณฑล ประจ าปี 2023/2565                            

 จุดเน้นทีจ่ะท าในปีหน้า : - จัดบูรณำกำรงำนผู้สงูอำยุในด้ำนกำรอภิบำล - จัดโครงกำร/กิจกรรมงำนผู้สูงอำยคุำทอลิกฯ โดย    
ยึดแผนงาน/ปฏิทินกิจกรรมฯประจ าปี เป็นเครือ่งมือหลัก  - ท างานแบบบูรณาการร่วมกับแผนกต่างๆในสภาพระสังฆราชฯ                                                
-  ส่งเสริม สนับสนนุ และติดตำมโครงกำรเพื่อผู้สูงอำยุ (คำริตัสไทยแลนด์)                                                                               

 บทเรียนในการด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรม  :  แสวงหาบทบาทที่เหมาะสมให้แก่
ผู้สูงอายคุาทอลิกในเขตชุมชนวัด/ สังฆมณฑลฯ ด้วยการกา้วเดินไปด้วยกัน 

     เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลทั้ง 11 มิสซัง  น าเสนอผลการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมที่สอดคลอ้งกับแผนปฏิบัติงานผู้สูงอายุในเขตสังฆมณฑลฯ                          

 สรุปจุดเน้นทีจ่ะท าในปีหน้า :  - ผู้สูงอายุร่วมก้าวไปด้วยกันเป็นแบบอยา่งผู้น าครอบครัว 
ผู้ถ่ายทอดความเชือ่ คุณธรรม และภูมิปัญญาของสังคม  - เยี่ยมเยียนผู้สงูอายุและผู้ด้อยโอกาส / ชมรมผู้สูงอายุตามวัดต่างๆ  
- จัดท าทะเบียนผู้สงูอายุที่ติดบ้าน-ติดเตียงในแต่ละวัดมีจ านวนกี่ราย  - ออกเยี่ยม / ขยำยเครอืข่ำยและกระตุ้นทุกชมรมให ้
ท ากิจกรรมสม่ าเสมอ  - ประชาสัมพันธง์านผู้สงูอายุในทุกเครือขา่ย  -  การพัฒนาศักยภาพอาสาสมคัรทีมดูแลผู้สูงอายุใน      
ทุกมิติ  - กำรสือ่สำร โดยระบบดิจิทัล  ฯลฯ      



   การสัมมนาฯวันที่สาม :    วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2022                                                                                                       
อาจารยธ์ัญญา  ศิโรรัตน์ธัญโชค  สัรปุ หยวข้อ “ ค าสัอ์เก่ีทวกยบผู้สูังอาทุจากพระคยมภีร และตยวอท่าง”   โดย             
  พระสัยงฆราชทอแซฟ วุฒิเสิัน แห่ล้อม  ให้เกรียติบรรยายฯ   
 -  ผู้อำวุโสตำมพระคัมภีร์ (อพยพ 4:29) เป็นผู้น่ำ ผู้ปกครอง ผู้มคีวำมเชื่อ รัก วำงใจและ                                                                 
มีหน้าที่ท าตามน้ าพระทัยพระเจ้า เช่น ซีเมโอน อับราฮมั โมเสส  (ชายชรา เป็นบคุคลใน                                                                   
วัยสูงอายุ อยูใ่กล้ความตายตามอายขุัย ไม่แนน่อน) ในพันธสัญญาใหม่ (ทิโมธี 3:1-7,ทิตัส1:6-9)                                                                                    
มีคุณสมบัติ มีชื่อเสียงดีและเป็นประจักษพ์ยาน มีหนา้ที่ สอน และ เทศนา การฝกึอบรม และ                                                         
แต่งตั้งผู้อื่น แก้ไขคนที่ไม่ปฏิบัติตามหลักค าสอน ดูแลทางกายภาพของการชุมนมุ รวมถึง                                                         
ความต้องการทางด้านจิตวิญญาณ                                         
-  สิทธิของผู้สูงอำยุและหนำ้ที่ของรัฐบำล ต้องรบัประกันสภำวะที่เหมำะสมของสขุภำพ                                       
การศึกษา โภชนาการ ที่อยู่อาศัย การพัฒนาทีค่รอบคลุม และประกันสังคม การดูแลพอ่แม่                                                         
       ปู่ย่าตายายในช่วงสงูวัย แม่หม้ายไร้ที่พึง่ เดก็ก าพร้าไมม่ีใครดูแล เท่ากับการปรนนิบัติ 
        รับใช้พระเจ้า (1 ทิโมธี 5:3 - 4,8) ถ้าปฏิเสธไม่ดูแล = ชั่วยิ่งกว่าคนที่ไม่ได้เชื่อเสียอีก 

-          สัาสั ์พระสัย์ตะปาปาฟรยงซิสั  :  วันผู้สูงอายุสากล (ครั้งที่ 2) 24 ก.ค.65                                    
      “ในวัยชรา พวกเขายงับังเกิดผล (สดด.92:15) เรียกร้องให้ผู้สูงอายุตระหนักในคุณค่า 
      ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มคีวามเชื่อ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ดูแลรักษาสุขภาพ              
      ยอมรับความจริงทางสงัคม กลับใจมาดูแลรักษาโลก เห็นและเอาใจใส่ผู้อื่น มีทัศนคต ิ        
      เชิงบวก อยูอ่ย่างสันตไิม่ใช้ความรุนแรง สวดภาวนาและแสวงหาน้ าพระทยัของพระเจา้ 

 สัาสั ์จากการประชุมสัหพย์ธ สัภาบิชอปแห่งเอเชีท ถึงบรรดาประชากรแห่งเอเชีท : 
ค านึงถึงผู้ยากไร้คนชายขอบ กลุ่มชาตพิันธุ์ ผูอ้พยพ ผู้ถูกขับไล่ เกียรติและศักดิ์ศรี การลดภาวะโลกร้อน ความฝันและ

 บทบาทของเยาวชน เสยีงของสตรีในพระศาสนจักรและสังคม ครอบครัวที่มัน่คงกว่าเดิม 
 ผู้ป่วย ผู้พิการ ยากไร ้ทุพลภาพ การไม่ใช้ความรุนแรงแก้ปัญหาความขดัแย้ง                        
 การไตร่ตรอง ผลกระทบจากเทคโนโลยีดิจทิัล เรียกรอ้งการเสวนาและการคนืดีกนั 
 ผ่านทางการภาวนา เพิม่พลังแหง่ความรัก ความยุติธรรม เห็นอกเหน็ใจ การรับฟังกนั  
 การให้อภัยกัน กลับใจมาดูแลอภิบาล   
 รักษาและฟังเสยีงของพระจิตเจ้า 

“เสียงเรียกร้องจากโลกและเสียงเรียกร้องของคนยากจน” และอุทิศตน
เป็นสะพานในการเชือ่มโยงความร่วมมือกับทุกฝ่ายทั้งองค์กรทางศาสนา 
ภาครัฐ เอกชน องคก์รอิสระ ในเรื่องสทิธิมนุษยชน การขจัดความยากจน 
การค้ามนุษย์ การดูแลรักษาโลก และปัญหาต่างๆทั่วไป 
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     พระสัยงฆราชทอแซฟ วุฒิเสิัน แห่ล้อม  ประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ  พิธีมอบใบพรผู้ท าคุณประโยชน์ แก่
คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผู้สูงอายุ และ เครือข่ายผู้สงูอายุคาทอลิกฯ  รายชื่อดังนี้ :-             
1)  นาง มารีอา มักดาเลนา ประภา วงศ์จอมพร   วัดนักบุญเซซีลอีา บ้านห้วยต้นนุ่น แมฮ่่องสอน 

2)  นาง เปาลา วันทนา เอ้าเจริญ                    วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ ชลบุรี                                              

3)  นาย ดอมนิิก ซาวีโอ ชัยรัตน ์ศรีสุวรรณ        วัดแมพ่ระองค์อุปถัมภ ์พนม สุราษฎร์ธาน ี 

พิธีมอบรางวยล โล่ และเงินรางวัลชมรมผู้สูงอายุดีเด่น                                                                                                   
ประจ าปี ค.ศ. 2020 - 2021 แก่                                                                                                           
ชมรมผู้สูงอายุ วัดโรมันคาทอลิก อาสนวิหารแม่พระนิรมล                                                                                                                          
 อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี                                                                                                    
หลยงเสัร็จพิธี  ได้ร่วมแสดงความยินดี                                                                                                                     
กล่าวขอบคุณ ถ่ายภาพหมู่ร่วมกนั ...> 

 ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม   
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กิจกรรมเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุระดบัสังฆมณฑลกิจกรรมเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุระดบัสังฆมณฑลกิจกรรมเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุระดบัสังฆมณฑล   

 

        ชมรมผู้สูังอาทุคาัอลิกอยครสัยงฆมณฑลกรุงเัพฯ   น าโดย คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร ผู้จัดการแผนกอภิบาลผู้สูงอาย ุ
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  คุณวงศ์ศักดิ์ อังกูรสุทธิพันธ ์ ประธานชมรมผู้สูงอายุฯ และ 
คณะกรรมการกลุ่มผู้สูงอายุฯ  จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ   

 ครั้งที่ 5/2022  จัดขึ้นเมือ่                                           
 วันที่ 22 ตุลาคม 2022  ณ 
 บ้านพักพระหฤทัย เพชรบุรี ...  

+ วันที่ 10 ธันวาคม 2022 จัดประชุมคณะกรรมการ                                  
ผู้สูงอายุฯ เขต 2  น าโดย คุณสุทัศน์ มาลานยิม                                             
ประธานกลุ่มผู้สูงอายุฯ เขต 2  คณะกรรมการ                                                 
ผู้สูงอายุฯ  ณ วัดพระแม่มหาการุณย์ นนทบุรี                                                                                                                                                                  

+ วันที่ 13 ธันวาคม 2022  จัดประชุม 
คณะกรรมการผู้สูงอายุฯ เขต 3  ครั้งที่ 3                                                                  
คุณธนันท์ฉาย สวิตต์นนัตชัย ประธาน                                 
กลุ่มผู้สูงอายุฯ และ คณะกรรมการฯ น าโดย 
คุณพ่อประทีป สุทธนิาวิน  จิตตาธิการฯ  ณ                         
วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ สมุทรปราการ ... 

+  วันที่ 1 ธันวาคม 2022  จัดประชุมคณะกรรมการ 
ผู้สูงอายุ เขต 1 ครั้งที่ 12/2022  คุณเดชาธร พว่งแก้ว                                        
ประธานกลุ่มผู้สูงอาย ุคณะกรรมการกลุม่ผู้สูงอายุ เขต 1                                                
ณ วัดเซนต์หลุยส ์สาทรใต้  กรุงเทพฯ ...                                                                      

   + วันที่ 22 ธันวาคม 2022  จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุฯ เขต 5  ครั้งที่ 5/2022                                       
น าโดย คุณวงศ์ศักดิ์ อังกูรสทุธิพันธ์  
ประธานกลุ่มผู้สูงอาย ุร่วมด้วย                                              
คณะกรรมการผู้สูงอาย ุเขต 5                                
ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค ์                                             
อ.สามพราน   จ.นครปฐม ..                                       

+  วันที่ 29 พฤศจิกายน  2022                                                                                                            
จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุฯ                                                                                                                   
 เขต 6 น าโดย คุณวีรพงค์ ธาราศิลป์ ประธาน
 กลุ่มผู้สูงอายุฯ ณ โรงเรียนราษฎร์บ ารุงศิลป์                                                                                                        
 คุณพ่อเดชา อาภรณ์รันต์  เจ้าอาวาส                          
 วัดมารีย์สมภพ บ้านแพน  ให้ใช้สถานที ่                                                                                                     
 ห้องประชุม และมาให้ก าลังใจคณะกรรมการฯ ...    
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              ชมรมผู้สูังอาทุคาัอลิกอยครสัยงฆมณฑลั่าแร่ฯ                                                                                 
คุณพ่อเทพณรงค์ พุดษา จิตตาภิบาลผู้สูงอาย ุอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ  

คุณประสิทธิ์ บริบูรณ์ ประธานชมรมผู้สูงอายุฯ ร่วมด้วย    
เลขาชมรมฯ เหรัญญิก และ กรรมการฯ จัดประชุม 
คณะกรรมการบริหาร ชมรมผู้สงูอายุมิสซังฯ เมื่อ         
วันที่ 12 ธันวาคม 2022 ณ ศูนย์สังคมพัฒนา ท่าแร่ฯ 
เพื่อประเมินผลโครงการต่างๆ ที่ผ่านมา พร้อมท าแผนงบประมาณประจ าปี 2023 .. 

                    ชมรมผู้สูังอาทุคาัอลิกสัยงฆมณฑลอุดรธา์ี         
 จยดงา์คริสัต มาสัสัยมพย์ธ    ใน วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2022  ณ 
วัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง  มีชมรมเครอืข่ายร่วมงานฯ 8 ชมรม 

กิจกรรมจัดขึน้เพื่อส่งความสุขโอกาสคริสตม์าสและปีใหม่ สร้างความสมัพันธ์อันดี 
ส่งมอบส่งตอ่รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ การผูกมิตร โดยมี คุณพ่อเปาโล เปรม คุณโดน                             
จิตตาภิบาล คนปัจจุบัน และ คุณพ่ออังเยโล เบเคริล จิตตาภิบาล คนแรกที่เริ่มตน้                                
งานผู้สูงอายุที่โพนสูง ร่วมกับ พระสงฆ์อีก 5 องค์ ที่ให้ก าลังใจในงานครั้งด้วย                       
มีเจ้าหน้าที่เครือขา่ยจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพ และ องค์การบริหาร 

ส่วนต าบลเขตพืน้ที่เข้าร่วมฯด้วย ..                                                                  

  - เทศกาลแห่งความรักและการ                                                                                  
 แบ่งปัน ส่งถึงบ้านผู้พิการ ผู้สูงอายุ                                                                     
 ที่เจ็บป่วย ความรกัต้องอิ่มทอ้ง ความสขุที่สมัผัสได้                                                                                    
 -  ส่งมอบควำมสขุให้ผู้สูงอำยุและผู้พกิำร 100 คน 4 หมู่บ้าน ...                                                                                                     

                    ชมรมผู้สูังอาทุสัยงฆมณฑลจย์ับุรี  น าโดย  คุณบุญไทย เอี่ยมสะอาด ประธานชมรมผู้สูงอายุฯ                                                                                 
             คุณวันทนา เอ้าเจริญ ผู้ประสานงานฯ สังฆมณฑลจันทบุรี   
           จดัโครงการชุมชนวัดนกับุญฟิลิปและยากอบ วัดหัวไผ่       
“เยี่ยมผู้สูงอายุทีม่ีปัญหาสขุภาพ และ การเคลือ่นไหว” โดยได้รับ   
งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลโคกขี้หนอน อ าเภอพานทอง 
จังหวัดชลบุรี ..                                      
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     ชมรมผู้สูังอาทุคาัอลิกสัยงฆมณฑลราชบุรี  น าโดย คุณพอ่ศราวิน พัดศรีเรือง  จิตตาภบิาลผู้สูงอายุฯ     
อาจารยเ์ชษฐ ชาวนาแก้ว ประธานชมรมผู้สูงอายุฯ  อาจารย์ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค  ผู้ประสานงานฯ                 

สังฆมณฑลราชบุรี ร่วมด้วย คณะกรรมการผู้สงูอายุฯ จดัประชุมคณะกรรมการฯ 
เมื่อ วันที ่22 ธันวาคม  2022  พรอ้มส่งความสขุโอกาสเทศกาลครสิต์มาสและ 
ปีใหม่ ณ วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ลูกแก อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  โดยม ี
วัตถุประสงค์  1.สรุปการสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2022 

คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผู้สูงอายุ  
(22 - 24 พฤศจิกายน 2022)                 
2. การส่งเงินจิตอาสาหาทนุช่วยเหลือ         
 งานผู้สูงอายุ  (เงนิออมวันละบาท)  ช่วงเดอืนตลุาคม 2022 - มกราคม 2023                         
3. โครงการผู้สูงอายุตัวอยา่งและลูกกตัญญูตอ่บุพการี ปี 2023   
 (วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2023)  และวาระอื่นๆ    หลังจบการประชุมฯ  

คณะกรรมการร่วมสังสรรค์ ส่งความสขุ .... 

                    ชมรมผู้สูังอาทุสัยงฆมณฑลจย์ับุรี  น าโดย  คุณบุญไทย เอี่ยมสะอาด ประธานชมรมผู้สูงอายุฯ                                                                                 
             คุณวันทนา เอ้าเจริญ ผู้ประสานงานฯ สังฆมณฑลจันทบุรี   
           จดัโครงการชุมชนวัดนกับุญฟิลิปและยากอบ วัดหัวไผ่       
“เยี่ยมผู้สูงอายุทีม่ีปัญหาสขุภาพ และ การเคลือ่นไหว” โดยได้รับ   
งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลโคกขี้หนอน อ าเภอพานทอง 
จังหวัดชลบุรี ..                                      

คณะอ์ุกรรมการคาัอลิกเพื่อผู้สัูงอาทุ                                                                
วันพุธที่ 18 มกราคม 2023  :       ประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผู้สงูอายุ ครั้งที่ 1/2023  
                                         ณ  ห้องประชุมชั้น 2  ศูนย์อภิบาลคามิลเลยีน  ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 
ชมรมเวชบุคคลคาัอลิกแห่งประเันไัท                                                        
วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2023  :  ประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกฯ ครั้งที่ 1/2023                                 
      ( ออนไลน์ VDO Conference )                            

ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ 



 

                           ชมรมผู้สูังอาทุคาัอลิกสัยงฆมณฑลอุบลราชธา์ี  ( แผ์กสุัขภาพอ์ามยท )                                                   
 น าโดย คุณพ่อประดับสิน ด้วงทอง  จิตตาภิบาลผู้สูงอายุฯ   คุณถวิล อณาชัย ประธานชมรมผู้สูงอายุฯ 
และคณะกรรมการผู้สูงอายุฯ จดักิจกรรมงานผูสู้งอายุฯสังฆมณฑลอุบลราชธานี  

+  วันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2022  ร่วมงานสมัมนาและประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผู้สูงอายุ  
แผนกสุขภาพอนามัย (งานผู้สงูอายุสังฆมณฑลอุบลฯ)  ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ  

 +  วันเสารท์ี่ 26 พฤศจิกายน 2022                  
รับใบประกาศนียบัตรผู้สูงอายคุาทอลกิ
ตัวอย่างและลูกกตัญญูต่อบุพการี                             

+  วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2022  โทมัส นายสมานชัย เงินงอก รับใบพรพระสันตะปาปาผูสู้งอายคุาทอลิกตัวอย่าง และ   
เทเรซา นางปนัดดา โยธาภักดี  รับใบพรลูกกตญัญูต่อบุพการี โอกาสงานวันแพร่ธรรมสากลและวันคริสตชนฆราวาส                             
สังฆมณฑลอุบลฯ มอบโดย คุณพ่อเชาว์ฤทธิ์ สาสาย อุปสังฆราชสังฆมณฑลอุบลฯ  ณ อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ 

ชมรมเวชบุคคลคาัอลิกแห่งประเันไัท  ร่วมกับ                                                                                                                    
CAMILLIAN DISASTER SERVICE  INTERNATIONAL                                                                                                            

( CADIS ) โดยได้รับการสนับสนนุงบประมาณโครงการจากการประสานงานของ CARITAS THAILAND  จัดหน่วยแพทย ์

ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลอุบลฯ ส่ง                                                                                                      
คณะกรรมการชมรมฯ เขา้ร่วมงานวันแพร่ธรรมสากล และ                                                                                                         
วันคริสตชนฆราวาสสังฆมณฑลอุบลฯ รับใบประกาศนียบัตรผู้สูงอายุคาทอลกิตัวอย่าง จ านวน 22 ท่าน และลูกกตัญญูตอ่
บุพการี จ านวน 21 ท่าน ประจ าปี 2022  โดยม ีคุณพ่อเชาว์ฤทธิ ์สาสาย อุปสังฆราชสังฆมณฑลอุบลฯ เป็นผู้มอบ ณ         
อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ  

พยาบาล อาสาสมคัรชาวปากีสถาน เพือ่ให้บริการช่วยเหลือ แรงงานอพยพ ผู้ลี้ภัย 
Asylum seeker  เด็ก สตรี และ ผู้ยากไร้                                   
ในเขตชุมชนต่างๆ ให้ได้รับการดูแลเอาใจใส่     
ด้านสขุภาพ และรับยาสามัญประจ าบ้าน      
เพื่อใช้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถ    
ดูแลสุขภาพ และสุขภาวะส่วนตัวได้ระดับหนึ่ง    
พร้อมให้การศึกษามากกว่า 30 ครั้ง/เดือน             
( เดือนพฤศจกิายน - ธันวาคม 2022 )  

12 



 

   ชมรมผู้สูังอาทุคาัอลิกสัยงฆมณฑลเชีทงใหม่      
 จัดกิจกรรมงานชุมนมุผู้สูงอายุคาทอลิกฯ                      

สังฆมณฑลเชียงใหม ่ กจิกรรมเริม่ วันที่ 30 กนัยายน 2022 
นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่โถ กล่าวทกัทาย ให้ก าลังใจ 
ผู้สูงอายุโอกาสงานชุมนุมผู้สูงอายุฯ  จากนั้น ฟังการแบ่งปัน 
หัวข้อ 1. สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของสังคมผู้สูงอายุใน 
ประเทศไทย นโยบาย และ ยุทธศาสตรก์ารดูแลผู้สูงอายขุองประเทศไทย โดย 
นักพัฒนาชมุชนองค์การบริหารส่วนต าบลแม่โถ                  

   2. พระศาสนจักรกับงานอภิบาลผู้สงูอายุ         
โดย คุณพ่อธรรมนูญ จินดาดุจสายชล   
ผู้อ านวยการฝ่ายสังคมสังฆมณฑลเชียงใหม่      

  พิธีมสิซาบูชาขอบพระคุณปิดงานชุมนมุฯ 
และมอบใบพรพระสันตะปาปาแก่ผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอยา่ง เขต 4 แม่ฮ่องสอน 
โดย  คุณพอ่บุญเลิศ  สร้างกุศลในพสุธา อุปมขุนายกสังฆมณฑลเชียงใหม่ 

ประธานพิธีฯ  โอกาสนี้ ฝ่ายสังคม 
แผนกสุขภาพอนามัย และคณะกรรมการ  
ได้ร่วมกนัด าเนินการจัดงานชุมนมุผู้สูงอายุ  
สังฆมณฑลเชียงใหม ่เขต 4 แม่ฮอ่งสอน 
ท าให้การจัดงานครั้งนี้ ส าเรจ็ลุล่วงด้วยดี ...  
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                           ชมรมผู้สูังอาทุคาัอลิกสัยงฆมณฑลอุบลราชธา์ี  ( แผ์กสุัขภาพอ์ามยท )                                                   
 น าโดย คุณพ่อประดับสิน ด้วงทอง  จิตตาภิบาลผู้สูงอายุฯ   คุณถวิล อณาชัย ประธานชมรมผู้สูงอายุฯ 
และคณะกรรมการผู้สูงอายุฯ จดักิจกรรมงานผูสู้งอายุฯสังฆมณฑลอุบลราชธานี  

+  วันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2022  ร่วมงานสมัมนาและประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผู้สูงอายุ  
แผนกสุขภาพอนามัย (งานผู้สงูอายุสังฆมณฑลอุบลฯ)  ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ  

 

+  วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2022  โทมัส นายสมานชัย เงินงอก รับใบพรพระสันตะปาปาผูสู้งอายคุาทอลิกตัวอย่าง และ   
เทเรซา นางปนัดดา โยธาภักดี  รับใบพรลูกกตญัญูต่อบุพการี โอกาสงานวันแพร่ธรรมสากลและวันคริสตชนฆราวาส                             
สังฆมณฑลอุบลฯ มอบโดย คุณพ่อเชาว์ฤทธิ์ สาสาย อุปสังฆราชสังฆมณฑลอุบลฯ  ณ อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ 

ชมรมผู้สูังอาทุคาัอลิกสัยงฆมณฑลเชีทงราท  วัดคาทอลิกนักบุญคามิลโล ศรีวิเชียร                    
ขอเชิญร่วมฉลองนักบุญคามิลโลกลับใจ ณ วัดคาทอลกินักบุญคามิลโล                                    

หมู่บ้านศรีวิเชียร  ต.ท่าสดุ อ.เมอืง จ.เชียงราย 



 

เสัว์าโรคหยวใจและการป้องกย์ กยบ ร.น. ์.พ. สัุพจ์  นรีมหาโชตะ 

 
    ัางชมรมเวชบุคคลคาัอลิกแห่งประเันไัท  ได้จัดการเสวนาผ่านสื่อโซเชี่ยล ครั้งที่ 4 ในหัวขอ้ โรคหัวใจ                        
และการป้องกัน เมื่อค่ าวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 โดยได้รับความกรุณาจากท่าน 
ร.ศ. น.พ. สุพจน์ ศรีมหาโชตะ  อายุรแพทย์ดา้นโรคหัวใจ  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  
ท่านได้รับรางวัลจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยให้เปน็แพทยด์ีเด่น
ด้านบริการสาขาโรคหัวใจประจ าปี 2564  และท่านยังเป็นคริสตชนที่ศรัทธา  มี
ผู้ติดตามชมและซักถามขอ้สงสัยอย่างมากมาย สามารถสรุปสาระส าคัญไดด้ังนี้ 

1)  โรคหัวใจเป็นสาเหตุการตายที่ส าคัญอนัดับหนึง่ของประชากรทั่วโลก  รวมถึง 
 ประเทศไทย ดูเหมือนยิ่งคนกนิดีอยู่ดี หรือกนิมากสบายมาก โรคหัวใจยิ่งเพิม่ขึ้น             

คนไทยเสียชีวิตจากโรคหัวใจจ านวนมาก (ประมาณห้าหมื่นคน) โรคหัวใจที่เปน็
สาเหตุการตายสงูสุด คือ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือตัน  

 

2)  หัวใจเป็นอวัยวะที่ท างานหนัก  เต้นแบบไมม่ีการหยุดพกัตั้งแต่เกดิจนตาย มี 
 หน้าที่สูบฉดีเลือดผ่านหลอดเลือดไปเลี้ยงทุกอวัยวะ แต่ตัวมันเองก็ตอ้งการ 
 เลือดหล่อเลี้ยงอย่างพอเพยีงด้วย คนเราเมื่ออายุมากขึ้น เส้นเลือดที่เคยมีผนงั 
 ราบเรียบ เลือดไหลสะดวกเหมอืนทอ่น้ าใหม่ กเ็ริ่มมีผนังขรุขระแคบลง  อันเนือ่งมาจากมีระดบัน้ าตาลและไขมันเลว  
 มากเกินระดับปลอดภัย  ท าให้ผนังหลอดเลือดเกิดการอักเสบเรื้อรัง  ไขมนัเขา้ไปสะสมในผนงัหลอดเลอืด  
 เหมือนท่อประปาที่มคีราบดนิโคลนและสนมิจับ  เมื่อมากขึ้นเรือ่ยๆก็จะท าให้เส้นเลอืดตีบตันลงไป   

3) ถ้าเส้นเลือดที่เลี้ยงหัวใจมอีาการตีบ หัวใจกไ็ด้รบัเลือดไมพ่อ เวลาออกแรงก็จะท าให้เหนื่อยง่าย  มอีาการเจ็บหนา้ 
 แน่นหน้าอก  แต่พอหยุดพักอาการอาจทุเลา แต่ในหลายครั้งเส้นเลือดที่ตีบก็ถึงกับแตกเกิดรอยรั่วซึม ร่างกายก็ 
 พยายามส่งเกล็ดเลอืดไปอุดจุดรั่ว กลายเป็นก้อนลิ่มเลือดอุดกั้นจนเลอืดไหลผ่านไมไ่ด้  จะมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกทันที 
 แม้ไมไ่ด้ออกแรง และอาการไม่หายไปแมจ้ะพกันานเป็นสิบหรือยีส่ิบนาท ีถ้าแก้ไขไม่ทัน จะมีอาการช๊อคจากกล้ามเนื้อ 
 หัวใจตาย เหงื่อออกและหมดสติเสียชีวิตทันทไีด้ กรณีเช่นนี้ต้องรีบป๊ัมหัวใจด้วยการใช้ฝ่ามอืสองข้างประสานกดบน 
 ผนังหน้าอกและปล่อยสลับกันไปให้ไดค้วามเร็วประมาณ ๑๐๐ ครั้งต่อนาที รีบเรียกหน่วยฉกุเฉิน 1669 น าส่ง 
 โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทนัทีโดยไม่รอช้า  แพทย์จะช่วยชีวิตและแก้ไขเรื่องเส้นเลือดที่ตีบหรือตันโดยการให้ 
 ยาละลายลิ่มเลือด หรือท าการสวนหัวใจใส่ตาขา่ยถ่างหลอดเลือดใหข้ยายออก  หากไม่สามารถท าได้สดุท้ายอาจ            

ต้องผ่าตัดเปลี่ยนเส้นเลือด (by pass) 
 

4)  สาเหตุของภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบตันเกิดจากปัจจัยที่ส าคัญคอื การไมอ่อกก าลังกาย ภาวะอว้นลงพุงน้ าหนักเกิน  
โรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง การมีไขมันเลวในเลือดสูง  การสูบบุหรี่ และการดืม่แอลกอฮอล์มาก  ซึ่งเราแต่ละครั้ง
สามารถลดความเสี่ยงด้วยตนเอง  เช่นมกีิจกรรมทางกายใหเ้พียงพอ ลกุเดินแทนที่จะนัง่ตลอด  เดินสะสมให้ได้อยา่ง
น้อยวันละ 7500 ก้าว  ไม่จ าเป็นต้องไปวิ่งหลายสิบกิโลเมตรหรอืลงแข่งมาราธอน   หมั่นวดัรอบพุงไม่ควรเกนิครึ่งหนี่ง
ของส่วนสูงของแต่ละคน  หากน้ าหนักเกินเกณฑ์ก็พยายามคมุอาหาร ลดของหวานของเคม็ กนิมื้อเย็นใหน้้อย กินผัก 
กินปลาใหม้ากกว่าเนื้อสัตว์  ถ้าท าได้ระดับน้ าตาลในเลือดจะไมเ่กิน ระดับไขมันเลวจะไม่สูง  เบาหวานไม่มี ความดัน          
ไม่เป็น  และไม่ควรสูบบุหรี ่ พฤตกิรรมเหล่านีจ้ะเป็นตัวท านายโอกาสการเกิดโรคหัวใจได ้ โดยวงการแพทย์แนะน า            
ให้ประเมินตัวเองโดยใช้ application  Thai CV risk score 
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5) หากไม่มอีาการใดๆ  การตรวจร่างกายประจ าปีแบบง่ายๆ เช่นการวัดความดัน ตรวจค่าน้ าตาล ดูไขมันเลว  ก็เพยีงพอ 
ที่จะบอกสขุภาพของหัวใจ ไมจ่ าเป็นต้องไปท าการตรวจแพ็คเก็จหัวใจแพงๆตามที่มกีารโฆษณากัน การตรวจบางอยา่ง 
เช่นดูแคลเซี่ยมเกาะในหลอดเลือด  หรือการฉดีสีต่างๆ มีความเสีย่ง  ทางการแพทย์จะท าต่อเมื่อมอีาการหรือข้อชี้บ่งที่
สงสัยว่าเกี่ยวข้องกับโรคหัวใจ  

 

6) ส าหรับท่านที่มีระดับไขมนัเลวในเลือดสูงและมโีรคเส้นเลือดหัวใจอยู่แล้ว มีความจ าเป็น ต้องทานยาลดไขมันให้ต่ า
 มากกว่าค่าปกติตามที่แพทย์แนะน า  แต่หากยงัปกติดี  ให้พยายามปรับพฤติกรรมการกิน ลดน้ าหนกั และออกก าลงักาย  
 ถ้าท าแล้วยังสูงเกินไปมาก และประเมินดูความเสี่ยงจาก CV risk score  แพทย์อาจแนะน าใหท้านยา 
 

7)  ปัจจุบันมีเทคโนโลยี่สมยัใหม่ช่วยให้เราใสใ่จสุขภาพ  เช่นนาฬกิาวัดจ านวนกา้ว หรือดูจังหวะการเต้นของหัวใจว่า
สม่ าเสมอดหีรือไม่  แต่ทีม่ีประโยชน์มากคอืเครือ่งวัดความดันแบบ Digital ควรมีประจ าบ้าน ให้เราได้วดัความดันอย่าง
สม่ าเสมอทกุเดือน ดกีว่าการไปวัดที่โรงพยาบาล  ซึ่งมกัพบว่ามคีวามดันสูงเพราะบรรยากาศที่เพิ่มความตึงเครียด 
เทคนคิการวัดควรนั่งพกัอยา่งนอ้ยห้านาที  วัดสองข้างและข้างละอย่างน้อยสามครั้ง  เอาคา่ทีใ่กล้เคียงกันเป็นค่าเฉลีย่  
เกณฑ์ตัดสินว่าความดนัโลหิตสูงคือ ค่าบนไม่ควรเกิน 130 ค่าลา่งไม่ควรเกนิ 90 

  

โดยสรุป  โรคเส้นเลือดหัวใจตีบหรอืตัน มอีันตรายถึงชีวิต เราไมอ่าจแก้ไขอายขุองเราเพือ่ลดความเสีย่งนี้ได้  แต่มีปัจจัย
เสี่ยงอื่นๆที่เราสามารถแกไ้ขได้ซึง่จะลดโอกาสการป่วยจากโรคนี้ได้อยา่งแน่นอน   ปีใหม่นีข้อให้มีกจิกรรมทางกายให้
มากขึ้น คุมน้ าหนกัอยา่ให้อ้วนลงพุง  ลดการกนิหวานกนิเคม็ ไม่สูบบุหรี่ ลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  หัวใจจะแข็งแรง        
เราจะไดม้ีสุขภาพดีตลอดปี  ขอพระเจ้าอวยพรท่านวิทยากรและผู้สนใจทกุท่านครับ  สขุสันติในเทศกาลคริสตม์าสและ
สวัสดีปีใหม ่

สรุปย่อโดย   นายแพทยค์ านวณ อึ้งชูศักดิ์  ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย  สนใจดูย้อนหลังได้ที่เฟซบุ๊คของ
ชมรมฯ  ตามลิงค์นี้ https://www.facebook.com/thaicatholic.healthcareprovider videos/18590619 64426652 
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เครือข่ายคาทอลิกรณรงค์วันเอดส์โลก เครือข่ายคาทอลิกรณรงค์วันเอดส์โลก เครือข่ายคาทอลิกรณรงค์วันเอดส์โลก ( ( ( 111   ธย์วาคม )ธย์วาคม )ธย์วาคม )   
รณรงค์วันเอดส์โลก 2565 “Equalize: ั าให้เั่าเัีทม” กรมควบคุมโรค เผยเป้ายุทธศาสตร์ไทย   

"ไม่ติด ไม่ตาย ไม่ตีตรา" มุ่งลดการเลือกปฏิบัติ จากเอชไอว-ีเพศภาวะลงเหลือไม่เกิน 10%    

21 

   บ้า์มิตราัร (มูล์ิธิอุบลรยต์  ใ์พระบรมราชิ์ูปถยมภ )   ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชยีงใหม ่  
     จดัโครงการ “ พัฒนาครู และแกนน านกัเรียน นักศึกษาให้เป็นนักสือ่สารเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหา         
เรื่องเอดส์ / เพศศึกษา อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ ”  กลุม่เป้าหมาย + นกัเรียนโรงเรียนเจ้าฟา้อุบลรัตน์              

ระดับช้ัน ม.1 - ม.3  จ านวน 130 คน  + ครู กศน.อ าเภอเชียงดาว 7 ต าบล จ านวน 50 คน + นักศึกษา กศน. ต.เชียงดาว 
จ านวน 300 คน  กิจกรรมที่จัด  1. วันที่ 1 ธันวาคม 2022 อบรมเติมความรูค้วามเข้าใจให้กับครู และแกนน านักเรียน               
โรงเรียนเจ้าฟา้อุบลรัตน์/ นักศึกษา กศน.อ าเภอเชียงดาว/ วันที่ 3 ธันวาคม 2022 จัดอบรมฯ ณ หอประชุมอ าเภอเชียงดาว 

2. วันที่ 4 - 5 ธันวาคม 2022  ครู กศน.ทั้ง 7 ต าบล ของอ าเภอเชียงดาว
ด าเนินการจัดบูธ กิจกรรมใหค้วามรู้ กิจกรรมนนัทนาการเสริมทักษะ
ความรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ ในช่วงเวลาตอนเช้า โดยเชิญ เดก็ เยาวชน ประชาชนผู้สนใจเขา้ร่วมเล่นกิจกรรม                                                                   
3. ด าเนินการจัดกิจกรรมประชาสมัพันธ์โดยผ่านทางวิทยุชุมชนประชาสัมพนัธ์เรื่อง HIV/AIDS 



                   โครงการเพ่ือ์ชาวบ้า์ มูล์ิธิคณะภคิ์ีนรีชุมพาบาลประเันไัท                                                        
โครงการเพือ่นชาวบ้าน จัดกจิกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก 2022/2565 อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบงึกาฬ              
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2022  ณ โรงเรียนพรเจริญวิทยา อ าเภอพรเจริญ จงัหวัดบึงกาฬ                           

ช่วงเช้า เป็นกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ใหค้วามรู้ในวันเอดส์โลกและแสดงออกเชิงสัญลกัษณ์กับนักเรียน และคณะคุณครู  
จากนัน้ในช่วงที่ 2 เป็นกิจกรรมให้ความรู้เอชไอวี/เอดส์ และความเท่าเทียม และเวทีเสวนา ใหก้ับแกนน าตัวแทนนักเรียน              
ชั้น ม.2 – ม.5 จ านวนรวมฯ 250 คน ..   
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                      วนัที่ 1 ธันวาคม 2022  รณรงค์วันเอดส์โลก                                                                 
     การตรวจเร็ว รักษาเร็วยุติเอดส ์กิจกรรม                                                     
     ตรวจคัดกรอง HIV Syphilis Combo testing บ้านร่องเมก็ อ.เมอืง จ.หนองคาย  
     ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดในครั้งนี้ จ านวนรวม 90 คน ..                                        
วันที่ 5 ธันวาคม 2022  กิจกรรม เดนิรณรงค์ในชุมชนบ้านร่องเม็ก เพื่อประชาสมัพนัธ์สร้างความเข้าใจ ใหก้ับคนในชุมชน 
ทราบถึงและขับเคลื่อนสังคมไทย “ท าให้เท่าเทยีม” มุ่งสูก่ารยุติเอดส ์ 

    นู์ท คามิลเลีท์ โซเชีทล เซ์เตอร  ระทอง :   จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ ในวันเอดส์โลก เมื่อ วันที่ 1 ธันวาคม 2022  
ให้เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีในจังหวัดระยอง รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ ผูดู้แล อาสาสมคัร จิตอาสา และผู้ที่ได้รับการสงเคราะห ์
ภายใน ศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ์ระยอง ... 
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มูล์ิธิส่ังเสัริมการพยฒ์าบุคคล ( นู์ท เมอร ซี่ ) เขตคลองเตท  กรุงเัพฯ                                                          
 จัดกิจกรรมรณรงค์เนือ่งในวันเอดส์โลก ประจ าปี 2022/2565  “ EQUALIZE ท าให้เท่าเทยีม ” 

1. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2022  +  จัดกจิกรรมรณรงค์เรื่องเอช ไอ วี / เอดส ์ให้นกัเรียนโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 
คลองเตย ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 - 3  จ านวนกวา่ 200 คน ... 

 +  จดับูธรณรงค์ด้านเอดส ์ร่วมกับ ภาคเีครือขา่ยให้ประชาชนทั่วไป ณ 
 ศูนย์การคา้เกตเวย์ เอกมัย จ านวนกว่า 100 คน .. 

2.  วันที่ 2 ธันวาคม 2022   งาน “ เทียนส่องใจ ” เนื่องในวันเอดส์โลก                                                                                       
 จัดบูธนิทรรศการและท ากิจกรรมบนเวที ใหค้วามรู้เรื่องเอช ไอ วี /เอดส์ การป้องกัน, PrEP, การเข้าถึงการรักษา,              
 การอยู่ร่วมกัน ลดการรังเกียจ ตีตรา และ เลือกปฏิบัติ โดยมีผู้เข้าร่วมงานฯประมาณ 300 คน .. 

3.  วันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2022  จัดกจิกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรือ่ง เอช ไอ วี / เอดส ์ใหผู้้ต้องขังชาย                                        
 ณ เรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานคร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ านวน 200 คน .. 



  ห์ยงสืัอธรรม์ูญใหม่สั าหรยบผู้ั างา์ด้า์การดูแลสัุขภาพอ์ามยท                              ห์ยงสืัอธรรม์ูญใหม่สั าหรยบผู้ั างา์ด้า์การดูแลสัุขภาพอ์ามยท                              ห์ยงสืัอธรรม์ูญใหม่สั าหรยบผู้ั างา์ด้า์การดูแลสัุขภาพอ์ามยท                                 
New Charter for Health Care Worker  ดังกล่าว ได้ตีพิมพ์เสร็จแล้ว  โดยความรว่มมือ           
ระหว่าง คณะนักบวชคามิลเลียน และ แผนกสุขภาพอนามัย ภายใต้ กรรมาธกิารฝ่ายสังคม                       
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  .. 

ประชาสัมพันธ์ 


