ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก
ชุมชนแห่งความเชื่อ ปฏิบัติ และประกาศข่าวดี
จดหมายข่าวเดือนมีนาคม ๒๕๖๓
“ทาวัดให้ปลอดภัยจาก COVID-19”
ฉบับที่แล้ วผมเขียนเรื่ อง “เตรี ยมรับมือโคโรนาไวรัสสายพันธ์ ไหม่” ซึ่งขณะนี ้ได้ ชื่อที่ทกุ คนเรี ยกขาน
กันทุกวันคือ โควิดสิบเก้ า ( COVID-19 ) ผ่านไปเดือนเดียว จานวนผู้ป่วยจากหลักร้ อยทะลุไปเกือบ
แปดหมื่ นคน และเสีย ชี วิต ไปเกื อบสองพันแปดร้ อยคน แม้ ว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ จะอยู่ใ นประเทศจี น
โดยเฉพาะเมื องอูฮั่น แต่ก็พบว่าได้ มีการกระจายไปอีก ๔๖ ประเทศ รวมทั ้งประเทศไทยของเราที่มี
ผู้ป่วยยืนยันแล้ ว ๔๐ ราย ประเทศที่มีการระบาดอย่างรวดเร็ วในตอนนี ้ได้ แก่ เกาหลี อิตาลี และอิหร่ าน
นอกจากนี ้ก็ยังมีญี่ปนุ่ ที่ทาท่าจะลุกลามอยู่ ส่วนสิงคโปร์ นั ้นเป็ นประเทศที่เจอโควิด สิบเก้ าแบบไม่ทัน
ตั ้งตัวตั ้งแต่ต้นกุมภาพันธ์ มี ผ้ ปู ่ วยเป็ นกลุ่มก้ อนต่อเนื่องจนผู้คนแตกตื่นแห่กันไปซื ้อข้ าวของมากักตุน
เพราะกลัวว่าทางการสิ ง คโปร์ จะปิ ดล้ อมเมื องแบบอูฮั่น จนร้ อนถึ ง ประธานาธิ บ ดี ต้องออกมาขอ
ความร่ วมมือให้ ทกุ คนตั ้งสติรับภาวะฉุกเฉิน แต่ตอนนี ้ดูเหมือนจะคุมสถานการณ์ได้
มีความน่าสนใจว่าการระบาดในสิงคโปร์ และในเกาหลีที่ลกุ ลามใหญ่นั ้นไปเกี่ยวข้ องกับการปฎิบตั ิ
ศาสนากิจของพี่น้องชาวคริ สต์ต่างนิกาย ที่สิงคโปร์ นั ้นเกี่ยวพันกับโบสถ์สองแห่ง และงานเลี ้ยงตรุ ษจีน
อีก หนี่ ง งาน ตอนแรกก็ ไ ม่ ร้ ู ว่าเกี่ ย วพันกันอย่ างไร แต่พอที ม ระบาดวิทยาไปสอบสวนรายละเอี ย ด
จึงพบว่ามีต้นตอเดียวกัน คือมีคนจีนสองคนจากอูฮ่ นั่ มาร่ วมพิธีที่โบสถ์แห่ง แรก คงได้ มีการสนทนาหรื อ
อยู่ใกล้ ชิดกับเจ้ าหน้ าที่ท่านหนี่ ง ต่อมาท่านก็ป่วย แต่ด้วยความที่ไม่ ได้ คิดอะไรมากคิดว่าเป็ นหวัด
ธรรมดา ก็ยงั ขยันไปทางาน มีการประชุมหารื อกับทีมงานและสัตบุรุษอยู่หลายครั ง้ เลยทาให้ มีคนป่ วย
ตามไปอีกหลายคน ช่วงนั ้นเป็ นช่วงตรุ ษจีน ก็มีการพบปะสังสรรค์กันระหว่างคนในแวดวง ท่านก็ไป
ร่ วมงานและได้ พบปะพูดคุย ใกล้ ชิดกับสามี ภรรยาคู่หนึ่ง ซึ่ง ก็ เกิ ดการป่ วยตามมา สามี ภรรยาคู่นัน้
เป็ นสัตบุรุษประจาของโบสถ์แห่งที่สอง แม้ ว่าจะป่ วยก็ยังไปร่ วมพิธีกรรมต่างๆโดยไม่ย่อท้ อ ปรากฏว่า
ทาให้ เพื่อนๆใกล้ ชิดป่ วยตามไปด้ วยอีกหลายคน การระบาดจึงมี ลักษณะแพร่ จากรุ่ นหนี่ง ไปรุ่ นสอง
~1~

รุ่ นสาม รุ่ นสี่ จนเกิดการแตกตื่น และทาให้ ทางการขอให้ โบสถ์ ต่างๆได้ ปิ ดศาสนกิ จทั ้งหมดจนกว่าจะ
กลับสู่ปกติ ตกลงว่าตอนนี ้พี่น้องชาวคริ สต์ทั ้งคาทอลิก โปรแตสแตนท์ และนิกายต่างๆ เลยต้ องร่ วม
พิธีกรรมทางยูทปู และอินเตอร์ เนตแทน
เมื่ อกลางเดือนกุมภาพันธ์ ทางกลุ่มสตรี คาทอลิกได้ มีการจัดประชุมใหญ่ ที่เชียงใหม่ ผมติดตาม
ภรรยาไป เขาขอให้ พูดสถานการณ์ โควิด สั ้นๆ พอพูดเสร็ จ คุณพ่อไพรั ช ศรี ประเสริ ฐ จิตตาธิ การของ
ทั ้งเวชบุคคลและกลุ่มสตรี คาทอลิ ก ก็เ ชีย ร์ ให้ ทาคาแนะนาส่งไปตามวัดต่างๆ เพื่อป้ องกันไม่ใ ห้ เ กิ ด
เหตุการณ์แบบสิงคโปร์ ทางชมรมเวชบุคคลคาทอลิกจึงรี บดาเนินการ และท่านบรรจง ไชยรา ในฐานะ
พระสังฆราชที่กากับดูแลงานฝ่ ายสังคมและสุขภาพอนามัย ได้ กรุ ณาเซ็นต์หนังสือส่งให้ ทุกวัดเพื่อให้
คุณพ่อเจ้ าวัด สภาวัด และกลุ่มฆราวาสทุกกลุ่ม ช่วยป้ องกันมิให้ มีการแพร่ ระบาดของโควิดในวัดของ
พวกเราดังหนังสือต่อท้ ายนี ้
ขณะนี ้สังคมบ้ านเรากลายเป็ นกลัวโควิดสิบเก้ าแบบแตกตื่น หลายหน่วยงานที่ จดั กิจกรรมที่ผ้ คู น
ต้ องมาร่ วมชุมนุมกันต่างก็ประกาศงด หากเรื่ องนี ้เป็ นเพียงสัปดาห์หรื อสองสัปดาห์คงไม่กระทบมาก
แต่ คาดคะเนว่า เราคงต้ องเผชิ ญ กั บ โควิ ด สิ บ เก้ า อี ก หลายเดื อนหลายยก การต่ อ สู้ กั บ เรื่ องยากๆ
เรื่ องน่ากลัวนัน้ ลาพัง วิ ชาความรู้ อย่ างเดี ย วอาจเอาไม่ อยู่ เพราะเวลากลัวขึ น้ มาผู้คนก็ ทาอะไรที่
ไม่ ใ ช้ วิช าการ ขอให้ แ วดวงคาทอลิ ก และคริ สตชนปฎิ บัติ ตามคาสอนขององค์ พระคริ สตเจ้ า ที่ ว่ า
“อย่ ากลัวเลย” ขอให้ เรามั่นใจว่าพระองค์จะอยู่กับ เราทัง้ ยามสุข และยามทุก ข์ และจะช่วยเราให้
ผ่านพ้ นวิ กฤตนี ้ไปได้ ในขณะเดียวกันเรามี หน้ าที่ต้องรั บ ผิดชอบร่ วมมื อกันเพื่ อให้ วัดของเราเป็ นที่
ปลอดภัยและที่ซงึ่ พวกเราจะได้ มาขอบคุณพระเจ้ าและเพิ่มพูนศรัทธาอย่างที่ทากันทุกวันทุกสัปดาห์
นายแพทย์คานวณ อึ้งชูศักดิ์
ประธานชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
kum.ungchusak@gmail.com
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