มกราคม - กุมภาพันธ์ 2020
สาส์นองค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
โอกาสวันผู้ป่วยสากลครั้งที่ 28 (11 กุมภาพันธ์ 2020)
“ท่านทั้งหลายที่เหน็ดเหนือ่ ยและแบกภาระหนัก..จงมาหาเราเถิด...เราจะให้ท่านได้พักผ่อน” (มธ.11 : 28)

บรรดาพี่น้องชายหญิงที่รักทั้งหลาย.. 1.พระดารัสขององค์พระเยซูเจ้าที่ว่า “ท่านทั้งหลายที่เหน็ดเหนื่อย
และแบกภาระหนัก..จงมาหาเราเถิด..เราจะให้ท่านได้พักผ่อน” (มธ.11:28) ย้าให้เห็นถึงหนทางแห่งรหัสธรรมในเรื่อง
พระหรรษทานที่ได้เปิดเผยอย่างง่ายๆ และเสริมพลังใหม่ให้แก่ผู้ที่อ่อนแรงและเหน็ดเหนือ่ ย ถ้อยคาเหล่านี้ขององค์
พระคริสตเจ้าแสดงให้เห็นถึงความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวของบุตรแห่งมนุษย์กับผู้ที่มีความเจ็บปวดและทุกข์ยาก ดูสิ! มี
มนุษย์มากมาย เพียงใดที่ทนทุกข์ทั้งทางกายและจิตวิญญาณ พระเยซูเจ้าทรงกระตุ้นทุกคนให้เข้ามาใกล้ชิดกับพระองค์
ด้วยถ้อยคานี้ “จงมาหาเราเถิด” และพระองค์ทรงสัญญากับพวกเขาว่าจะให้พวกเขาได้รบั ความบรรเทาและการพักผ่อน
วิสัยทัศน์
ประชากรของพระเจ้ามีสุขภาพกายใจสมบูรณ์
และร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันฉันพี่นอ้ ง
เปี่ยมด้วยคุณธรรมในความรักของพระเจ้า

พันธกิจ
ส่งเสริมเวชบุคคล เครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่ายผู้ติดเชื้อ
ให้ได้รับการอภิบาล และอุทิศตนรับใช้ปวงชนด้าน
สุขภาพอนามัย โดยเน้นผู้ยากไร้ตามแบบอย่างพระเยซูเจ้า

“เมื่อพระเยซูเจ้าได้ทรงตรัสดังนี้ พระองค์ได้ทรงตรัสกับประชาชนทุกๆ คนที่พระองค์ได้ทรงพบ
ทุกๆ วัน ตามหนทางในกาลิลี ประชาชนจ านวนมากที่เป็น คนยากคนจน ผู้ เจ็บป่วย บรรดา
คนบาป ผู้ที่ถูกทาให้อยู่ชายขอบสังคมโดยระบบที่เป็นภาระหนักด้านกฎหมายและระบบทาง
สังคมที่กดขี่พวกเขา...ประชาชนเหล่านี้เป็นคนที่ติดตามพระองค์อยู่เสมอ เพื่อที่จะฟังพระดารัส
ของพระองค์ เป็นพระดารัสที่ให้ความหวังแก่พวกเขา พระดารัสของพระเยซูเจ้าให้ความหวัง
เสมอ!! (พระดารัสของสมเด็จพระสันตะปาปาขณะสวดบทเทวทูต วันที่ 6 กรกฎาคม ค.ศ.2014) ในโอกาสวันผู้ป่วยสากล
ครั้งที่ 28 นี้ องค์พระเยซูเจ้าทรงย้าเตือนพระดารัสของพระองค์ให้แก่บรรดาผู้เจ็บป่วย บรรดาผู้ถูกกดขี่และบรรดาคนยาก
คนจนทั้งหลาย เพราะพวกเขาตระหนักว่า ชีวิตของพวกเขาทั้งครบนั้นขึ้นอยู่กบั องค์พระผู้เป็นเจ้า และภายใต้ภาระแห่งการ
ทดลองของพวกเขา พวกเขายังคงต้องการการรักษาจากพระองค์ พระเยซูเจ้ามิได้ทรงเสนอให้แก่ผู้ที่อยู่ในสถานการณ์
ที่อ่อนไหว ทนทุกข์และอ่อนแอถึงภาระที่เบา แต่ทรงมอบพระทัยเมตตาและการปลอบโยนของพระองค์ให้แก่พวกเขาโดย
การประทับอยู่ของพระองค์ พระองค์ทรงมองดูมนุษยชาติที่กาลังบาดเจ็บด้วยสายพระเนตรที่เพ่งไปถึงข้างในดวงใจของ
แต่ละคน การเพ่งไปถึงข้างในนั้น มิใช่ด้วยความรู้สึกที่แตกต่างออกไป เป็นยิ่งกว่านั้นอีก คือการโอบกอดมนุษย์ทั้งครบ
ในสถานการณ์ด้านสุขภาพอนามัยของแต่ละคน ไม่ละทิ้งผู้ใดเลย แต่เชื้อเชิญทุกคนให้เข้ามาอยู่ภายในชีวิตของพระองค์
และให้มีประสบการณ์แห่งความรักอันอ่อนโยนของพระองค์
2. เพราะเหตุใด องค์พระเยซูเจ้าจึงทรงมีความรู้สึกเช่นนี้เล่า? ก็เพราะว่าพระองค์เอง ได้ทรงกลายเป็นผู้ที่อ่อนแอเฉกเช่น
เรามนุษย์ ทรงรับเอาความทุกข์ทรมานแบบเรามนุษย์และได้ทรงรับความบรรเทาจากองค์พระบิดาเจ้าของพระองค์ โดย
แท้จริงแล้ว ใครก็ตามที่ประสบความทุกข์ยากเช่นนี้ ก็เป็นผู้ที่บรรเทาใจผู้อื่นได้เช่นเดียวกัน มีค วามทุกข์ยากลาบาก
หลากหลายรูปแบบ เช่น โรคต่างๆ ที่รักษาไม่หายและอยู่ในห้วงวิกฤต, โรคต่างๆ ที่เกี่ยวกับภาวะทางจิต ภาวะการ
เจ็บป่วยที่ต้องการการฟื้นฟูหรือการดูแลแบบประคับประคอง ความพิการหลากหลายรูปแบบ โรคต่างๆ ของเด็กหรือ
คนชรา เป็นต้น สาหรับบรรดาผู้เจ็บป่วยเหล่านี้ บางครั้งเราก็ขาดหัวใจที่อบอุ่น เวลาที่จะเข้าถึงพวกเขา สิ่งที่จาเป็นก็คือ
วิธีการส่วนบุคคลในการเข้าถึงผู้เจ็บป่วย ซึ่งไม่ใช่แค่การรักษา (Curing) เท่านั้น แต่ต้องเป็นการดูแลรักษา (Caring) ใน
รูปแบบของการรัก ษาแบบบู รณาการในมนุ ษย์ทั้ งครบ ในประสบการณ์ ของความเจ็ บป่วยนั้น เราแต่ล ะคนไม่ไ ด้รู้สึ ก
ถูกคุกคามแค่เพียงด้านกายภาพเท่านั้น แต่มีทั้งมิติด้านสัมพันธภาพ สติปัญญา อารมณ์ค วามรู้สึกและจิตวิญญาณด้วย
ด้วยเหตุนี้ นอกเหนือจากวิธีการรักษาต่างๆ แล้ว ผู้เจ็บป่วยก็คาดหวังถึงการดูแลและการเอาใจใส่ด้วย สรุปก็คือ ความรัก
นั่นเอง นอกจากผู้เจ็บป่วยแล้ว ผู้ที่อยู่เคียงข้าง ก็คือ สมาชิกภายในครอบครัวซึ่งก็ทนทุกข์ร่วมกับผู้ป่วยและเรียกร้องการ
ปลอบโยนและการอยู่เคียงข้างด้วย
3. พี่น้องที่รักทั้งหลายที่กาลังเจ็บป่วย ความเจ็บป่วยของพวกท่านก็เป็นหนทางพิเศษทางหนึ่งที่ทาให้พวกท่านเป็นผู้หนึ่ง
ที่กาลัง “เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก” ซึ่งอยู่สายพระเนตรและดวงพระทัยขององค์พระเยซูเจ้า ในพระองค์ พวกท่านจะ
พบแสงสว่างที่จะส่องสว่างแก่ท่านในห้วงเวลาที่มดื มนและพบความหวังในการบรรเทาความทุกข์ยาก พระองค์กระตุ้นเตือน
พวกท่านให้ “มาหาเราเถิด” ในพระองค์ พวกท่านจะได้รับการเสริมแรงให้เผชิญกับความกังวลใจทั้งหลายและคาถามต่างๆ
ซึ่งถาโถมเข้ามายังท่านในห้วง “คืนแห่งความมืดมน” ทั้งกายและวิญญาณนี้ พระคริสตเจ้ามิได้ทรงให้ใบสั่งยาแก่เรา แต่โดย
ผ่านทางพระทรมาน การสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์ พระองค์ทรงทาให้เราเป็นอิสระจากการกดขี่
ของความชั่วร้ายทั้งหลาย ในประสบการณ์ความเจ็บป่วยของพวกท่าน แน่นอนว่า พวกท่านต้องการสถานที่ที่จะได้
พักผ่อน พระศาสนจักรปรารถนาที่จะกลายเป็นยิ่งกว่า “โรงแรม” ของชาวสะมาเรียผู้ใจดี ผู้ซึ่งคือ องค์พระคริสตเจ้า (อ้างอิง
ลก.10:34) เป็นบ้านที่พวกท่านจะสามารถพบกับพระหรรษทานของพระองค์ที่แสดงถึงความใกล้ชิด การอยู่เคียงข้างและ
การบรรเทาในบ้านแห่งนี้ พวกท่านสามารถพบกับบุคคลผู้ซึ่งได้รับการรักษาความอ่อนแอของพวกเขาจากพระเมตตาของ
องค์พระผู้เป็นเจ้า ซึ่งจะช่วยให้พวกท่านได้แบกรับกางเขนของพวกท่านเองและสามารถจะมองความเจ็บป่วยของพวกท่าน
ด้วยมุมมองใหม่ พวกท่านจะสามารถมองข้ามผ่านความเจ็บป่วยของพวกท่านไปสู่มุมมองที่ยิ่งใหญ่กว่าแห่งแสงสว่างใหม่
และพละกาลังที่สดชื่นสาหรับชีวิตของพวกท่าน ...

(แปลโดย คณะนักบวชคามิลเลียนประเทศไทย)
บทบาทที่เป็นหัวใจสาคัญในการทาให้พี่นอ้ ง
ผู้เจ็บป่วยได้พักผ่อนและฟื้นฟูกาลัง คือ บรรดาผู้ที่
ทางานด้านสุขภาพอนามัยทั้งหลาย อันได้แก่ นักกายภาพบาบัด, พยาบาล, หมอ, ผู้บริหารที่เชี่ยวชาญการจัดการ, บรรดา
ผู้ช่วยและอาสาสมัคร ขอขอบคุณในความเป็นมืออาชีพและความเชี่ยวชาญของพวกเขา พวกเขาสามารถทาให้บรรดาผู้ป่วย
รู้สึกถึงการประทับอยู่ขององค์พระคริสตเจ้าผู้ซึ่งกาลังปลอบโยนและดูแลรักษาบรรดาผู้เจ็บป่วย และสามารถบาบัดทุก
ความเจ็บปวดได้ อีกทั้ง พวกเขาเองก็เป็นผู้ที่มีความทุกข์ยากลาบากเช่นเดียวกันด้วย พวกเขาได้แสดงให้เห็นเป็นจริงว่า
“เมื่อได้รับการปลอบโยนและการพักผ่อนในองค์พระคริสตเจ้าแล้ว พวกเราก็ถูกเรียกในทางกลับกันให้กลายเป็นผู้ที่ทาให้
พี่น้องชายหญิงของเราได้รับการพักผ่อนและการปลอบโยน ด้วยทัศนคติที่สุภาพในการเลียนแบบอย่างองค์พระอาจารย์
เจ้าของเรา” (พระดารัสของสมเด็จพระสันตะปาปาขณะสวดบทเทวทูต วันที่ 6 กรกฎาคม ค.ศ.2014)
4. บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพอนามัยที่รักทั้งหลาย ให้เราได้พึงระลึกเสมอว่า การตรวจวินิจฉัย, วิธีรักษาที่เป็นการ
ป้องกันและการบาบัด, การทาวิจัย, การดูแลและการฟื้นฟูค วรอยู่ในการรับใช้บุคคลผู้เจ็บป่วยอยู่เสมอ โดยแท้จริงแล้ว
คานาม “บุค คล” อยู่เหนือกว่า คาคุณศัพท์ “ผู้เจ็บป่วย” ในงานของพวกท่าน ขอให้พวกท่านมานะพยายามที่จะส่งเสริม
ศักดิ์ศรีและชีวิตของแต่ละบุคคล และให้ปฏิเสธทุกการประนีประนอมที่จะนาไปสู่การุญยฆาต, การช่วยในการจบชีวิตตนเอง
หรือการหยุดยั้งชีวิต แม้แต่ในกรณีของความเจ็บป่วยที่ไม่มีทางรักษาได้ก็ตาม เมื่อได้เผชิญกับข้อจากัดและแม้แต่ความ
ล้มเหลวของศาสตร์ทางการแพทย์ต่อกรณีการวินิจฉัยที่เป็นปัญหาและในกรณีที่ไม่เป็นอันตราย พวกท่านถูกเรียกให้
เปิดตนเองต่อ มิติที่ เหนือ ธรรมชาติของวิชาชีพของท่ านซึ่ งเผยแสดงความหมายสู งสุด ในตั วมัน เอง ให้เ ราพึ งระลึกว่ า
ชีวิตเป็นของศักดิ์สิทธิ์และเป็นของพระเจ้า ด้วยเหตุนี้ มันจึงเป็นสิ่งที่ควรเคารพและไม่มีใครสามารถเรียกร้องสิทธิที่จะ
ทาลายได้ (อ้างอิง Donum Vitae ข้อ 5; Evangelium Vitae ข้อ 29 - 53) ชีวิตต้องได้รับการต้อนรับ, ปกป้อง, เคารพและคง
รักษาไว้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของชีวิตจนกระทั่งถึงความตาย ทั้งในด้านเหตุผลของความเป็นมนุษย์และในด้านความเชื่อใน
องค์พระผู้เป็นเจ้า พระผู้สร้างแห่งชีวิต ในบางกรณีการคัดค้านของมโนธรรมก็กลายเป็นการเลือกที่จาเป็น เพื่อคงความ
สอดคล้องกับการตอบว่า “ใช่” ต่อชีวิตและความเป็นบุคคลมนุษย์ ในวิชาชีพของท่านที่ได้รับการสนับสนุนโดยความรัก
เมตตาแบบคริ ส ตชนจะเป็ น การรั บ ใช้ ที่ ดี ที่ สุ ด ที่ ท่ า นสามารถมอบให้ เ พื่ อ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ แ ท้ จ ริ ง “สิ ท ธิ ที่ จ ะมี ชี วิ ต ”
เมื่อใดก็ตามที่ท่านไม่สามารถที่จะรักษาทางการแพทย์ได้ ท่านยังคงที่จะดูแลรักษามิติอื่นๆ ได้ โดยผ่านทางท่าทางและ
วิธีการที่นาไปสู่การปลอบโยนและการลดความเจ็บปวดให้แก่ผู้ป่วย โชคไม่ดีที่ในห้วงเวลาของสงครามและความขัดแย้ง
รุนแรง บุค ลากรด้า นสุขภาพอนามัยและสถานที่อานวยความสะดวกสาหรับรั บผู้ป่วยและให้ค วามช่วยเหลือผู้ ป่วยได้
ถูกโจมตีในบางพื้นที่ด้วยผู้มีอานาจทางการเมืองพยายามที่จะจัดการด้านการดูแลทางการแพทย์เพื่อให้ตนเองกุมความ
ได้เปรียบ โดยเข้มงวดต่อจานวนวิชาชีพทางการแพทย์ที่ถูกกฎหมาย การโจมตีบุคคลผู้ที่อุทิศตนเองในการรับใช้สมาชิก
ผู้ทุกข์ทรมานของสังคม ก็ไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับใครเลย
5. ในโอกาสวันผู้ป่วยสากลครั้งที่ 28 นี้ ข้าพเจ้าขอระลึกถึงพี่น้องชายหญิงทั่วโลก ที่ไม่สามารถเข้าถึงการดูแลรักษาทาง
การแพทย์ได้เพราะความยากจน ด้วยเหตุผลนี้ ข้าพเจ้าจึงขอกระตุ้นเตือนให้สถาบันด้านสุขภาพอนามัยและผู้นารัฐบาล
ทั่วโลกอย่าได้ละเลยความยุติธรรมทางสังคมจากความกังวลด้านการเงิน ข้าพเจ้าหวังว่าด้วยการรวมหลักการความเป็น
ปึกแผ่นและความเป็นหุ้นส่วนกัน เราจะร่วมมือกันเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการดูแลรักษาที่เหมาะสมสาหรับการปกป้อง
และการฟื้นฟูสุขภาพของพวกเขา ข้าพเจ้าขอขอบใจจากใจจริงแก่บรรดาอาสาสมัครที่ดูแลรับใช้ผู้เจ็บป่วย เพื่อชดเชย
ความบกพร่องเชิงโครงสร้าง ในขณะที่ไตร่ตรองถึงภาพลักษณ์ของพระคริสตเจ้า ชาวสะมาเรียผู้ใจดี ด้วยการกระทา
แห่งความรักเมตตาและความใกล้ชิดของพวกเขา
ข้าพเจ้าขอมอบผู้ที่แบกภาระหนักแห่งความเจ็บป่วย พร้อมกับสมาชิกครอบครัวของพวกเขาและผู้ที่ทางานด้านสุขภาพ
อนามัยทุกคนไว้กับพระนางมารีย์ พรหมจารีย์ องค์อุปถัมภ์ผู้ป่วย และขอให้ทุกท่านมั่นใจว่า ข้าพเจ้าจะอยู่เคียงข้างท่านใน
คาภาวนาของข้าพเจ้า พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าขออานวยพรศักดิ์สิทธิ์มายังพวกท่านทุกคนด้วย
วาติกัน, 3 มกราคม 2020
โอกาสระลึกถึงพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส

สาส์นวันผู้ป่วยสากล
พี่น้องที่รักในพระคริสตเจ้า
องค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงมอบ
สาส์นโอกาสวันผู้ป่วยสากลครั้งที่ 28 ให้แก่เราคริสตชน
เพื่อให้เราตระหนักถึงความสาคัญของวันผู้ป่วยสากล ในหัวข้อ

“ท่านทั้งหลายที่เหน็ดเหนือ่ ยและแบกภาระหนัก
...จงมาหาเราเถิด...เราจะให้ท่านได้พักผ่อน” (มธ. 11:28)
พระองค์ทรงเชื้อเชิญบรรดาคริสตชนให้มองดูค วามเจ็บป่วยเป็นพระหรรษทานที่ทาให้เรามอบความวางใจ
ในองค์พระคริสตเจ้ามากยิ่งขึ้น เพราะพระบุตรของพระเจ้าทรงบังเกิดมารับสภาพมนุษย์เหมือนกับเราทุกอย่าง ยกเว้น
แต่บาป พระองค์ทรงรับทราบถึงความอ่อนแอของมนุษย์ โดยเฉพาะในความเจ็บป่วย จึงทรงเชื้อเชิญเราทุกคนให้
“มาหาพระองค์...แล้วเราจะได้รับการพักผ่อน” เมื่อเรารู้สึกเหน็ดเหนื่อยจากภาระแห่งความเจ็บป่วยนี้
ในโอกาสนี้ พ่อจึงขอเชิญชวนพี่น้องคริสตชนทุกคนได้ร่วมกันพิจารณาสาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาเป็น
พิเศษ เพื่อเราจะได้ร่วมฉลองวันผู้ป่วยสากลอย่างมีค วามหมาย ให้เราพิจารณาดูความเจ็บป่วยที่เราได้รับหรือแม้แต่
ขณะที่ เ ราอยู่ เ คี ย งข้ า งบุ ค คลผู้ เ จ็ บ ป่ ว ย ไม่ ว่ า จะเป็ น สมาชิ ก ในครอบครั ว ของเราหรื อ เป็ น เพื่ อ นบ้ า นที่ อ ยู่ ใ น
ความยากลาบากก็ตาม เราจะได้นาให้พวกเขาได้พิจารณาว่า ความเจ็บป่วยนี้เป็นพระพรของพระเป็นเจ้าที่ทาให้เรา
มองเห็นแสงสว่างแห่งความหวังและความวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้ามากขึ้น อีกทั้งทาให้เรามั่นใจว่า เมื่อเราประสบกับ
ความเจ็บป่วยเราสามารถ “ไปหาพระองค์...และพบกับการพักผ่อน” ได้
คริสตชนทุกคนควรให้ความสาคัญต่อการรับใช้บรรดาผู้เจ็บป่วยทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะการรับใช้
เพื่อนพี่น้องที่อยู่ชายขอบของสังคม ผู้ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจากภาครัฐและผู้ที่ถูกทอดทิ้งหรื อ
ถูกละเลยการเอาใจใส่ด้านสุขภาพอนามัย
สาหรับบรรดาผู้ที่ ทางานด้ านสุขภาพอนามัย ทุกวิชาชีพ ขอให้พวกท่า นตระหนั กถึงความสาคัญของสาส์ น
วันผู้ป่ วยสากลนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องส่งเสริมคุณ ค่า, ศักดิ์ศ รีและชีวิตของบุค คลมนุ ษย์ โดยให้ มิติแห่ งชีวิ ต
พระมาน าทางวิ ช าชี พ ของพวกท่ า น เพื่ อ ให้ พี่ น้ อ งผู้ เ จ็ บ ป่ ว ยได้ ต ระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า แห่ ง ความหวั ง ในความรั ก ของ
องค์พระผู้เป็นเจ้าที่มีต่อพวกเขา
เพื่อให้การฉลองวันผู้ป่วยสากลในปีนี้ดาเนินไปอย่างมีความหมาย พ่อจึงขอให้ในระหว่างพิธีบูชาขอบพระคุณ
โอกาสฉลองวันผู้ป่วยสากล ควรมีการโปรดศีลเจิมผู้ป่วยให้กับบรรดาผู้ป่วยและผู้สูงอายุ และควรมีการเตรียมตัวเพื่อ
เข้าใจความหมายและประสิทธิผลของศีลเจิมผู้ป่วยอย่างดี และขอให้ทุกท่านได้ออกไปพบปะกับองค์พระคริสตเจ้า
ผู้ทรงประทับอยู่ในบรรดาพี่น้องผู้สูงอายุและเจ็บป่วย ซึ่งไม่สามารถที่จะมาที่วัดได้ ทั้งนี้เพื่อแสดงถึงการเป็นส่วนหนึ่ง
ของพระศาสนจักรที่มีพันธกิจการรับใช้ตามแบบอย่างขององค์พระคริสตเจ้า
พ่ อ ขอมี ส่ ว นร่ ว มเป็ น ก าลั ง ใจให้ กั บ ทุ ก ท่ า น โดยเฉพาะผู้ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในการรั บ ใช้ ผู้ ป่ ว ยไม่ ว่ า จะอยู่ ใ น
สถานพยาบาลของภาครัฐ ภาคเอกชนหรือผู้ที่เป็นอาสาสมัครในการเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้าน ขอให้ท่านแต่ละคนได้รับ
พระพรขององค์พระผู้เป็นเจ้า มีแรงกายและแรงใจในการรับใช้บรรดาเพื่อนพี่น้องผู้เจ็บป่วยต่อไป นอกนั้น พ่อขอส่ง
ความปรารถนาดีให้กับพี่น้องที่เจ็บป่วยอยู่ในขณะนี้ ขอให้ทุกท่านทราบว่า พระศาสนจักรไม่เคยทอดทิ้งพวกท่าน
พร้อมเสมอที่จะอยู่เคียงข้างท่าน
ขอพระนางมารีย์ องค์อุปถัมภ์ของผู้ป่วย ได้เสนอวิงวอนต่อพระเยซูคริสตเจ้าเพื่อทรงโปรดประทาน
พระพรอย่างอุดมมายังทุกท่านตลอดไป

พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม
ผู้รับผิดชอบแผนกสุขภาพอนามัย

COVID-19
สาส์นจากนครรัฐวาติกันเรียกร้องให้จัดระบบสุขภาพอนามัย
อย่างเป็นธรรม และอย่างมีประสิทธิภาพ

สาส์นของพระคาร์ดนิ ัลปีเตอร์ เติร์กซัน (Turkson) เรื่องโรคร้ายที่ไม่เคยปรากฏ
วันที่ 2 มีนาคม ค.ศ. 2020
“พวกเราต้ อ งไม่ลื ม ว่ า สิ ท ธิ พื้ น ฐานที่ ต้ อ งเอาใจใส่ ดู แ ลสุ ข ภาพอนามั ย จะเกี่ย วกั บ คุ ณ ค่ า แห่ง ความยุ ติ ธ รรม
ที่ต้ อ งมี การแจกจ่า ยทรั พยากรทางเศรษฐกิ จ ที่ เ ท่า เที ย มกัน โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในประเทศที่ ป ระชากรมี รายได้ ต่ า
ซึ่ง เป็ น ไปไม่ ไ ด้ ที่ จ ะสร้ า งหลั ก ประกั น ถึ ง ความยุ ติ ธ รรมด้ า นสุ ขภาพอนามัย ว่ า จะคุ้ มครองศั ก ดิ์ศ รี และสุข ภาพของ
ทุกคนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่เดือดร้อนและยากจนมากที่สุด ” สมณมนตรีของสานักงานแห่งสันตะสานักเพื่อการ
พัฒนามนุษย์แบบองค์รวม พระคาร์ดินัลปีเตอร์ เติร์กซัน (Peter Kodwo Appiah Turkson) ได้กล่าวเกี่ยวกับโรคติดต่อ
ร้ายแรงที่ไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อน ท่านได้ให้ข้อสังเกตไว้เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2020
“หลั ก การแห่ ง ความช่ ว ยเหลื อ และความเอื้ อ อาทรต้ อ งเป็ น แรงบั น ดาลใจให้ ชุ ม ชนสากลรวมถึ ง นโยบาย
ด้านสุขภาพต่างๆเพื่อให้ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีความอ่อนแอมากที่สุดจะได้รับการบริการ เอาใจใส่อยู่ในระบบ
สุ ข ภาพอนามั ย ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพด้ ว ยการเข้ า ถึ ง การตรวจและการเยี ย วยารั ก ษา รวมถึ ง ได้ รั บ การสนั บ สนุ น และ
ความช่ วยเหลื อต่ า งๆส าหรั บผู้ ป่ว ยและครอบครัว ของเขา” พระคาร์ ดิ นัล เติ ร์ กซั น กล่า วว่า “นี่ค งจะเป็ น การดีม าก
หากพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นครอบครัว เจ้าหน้าที่อนามัย ผู้ที่ทางานด้านสังคม หรือด้านอภิบาล และอาสาสมัครต่าง
ร่วมแรงร่วมใจโดยการช่วยกันเอาใจใส่ดูแลพี่น้องชายหญิงของพวกเราที่ได้รับผลกระทบจากโรคร้ายแรง ที่กาลังแพร่
ระบาดนี้ด้วยเจตนารมณ์แห่งภราดรภาพ ผนึกกาลังในการดูแลด้านการเยียวยากับกิจกรรมทางสังคม โดยทาให้ทุกคน
ทุกภาคส่วนรับรู้ในความรับผิดชอบและเข้าร่วมเกี่ยวข้องในพลวัติแห่งสังคม” ..
****************************************************
สาส์นจากพระคาร์ดินัลปีเตอร์ เค. เอส. เตีร์กซัน (Peter K.A. Turkson)
ถึง ประธานสภาบิชอป
ถึง บรรดาบิชอปที่ดูแลพันธกิจการอภิบาลสุขภาพอนามัย
ถึง บรรดานักบวชชายหญิง
ถึง ผู้ที่ทางานด้านสังคม สุขภาพอนามัย และอภิบาล
ถึง อาสาสมัครและทุกคนทีม่ ีน้าใจดี
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ถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดร้ายแรงนี้และครอบครัวของพวกเขา
ปี นี้ วั น แห่ ง การปรากฏตั ว ของโคโรนาไวรั ส ที่ ไ ด้ พ บมาท าให้ พ วกเราต้ อ งคิ ด หนั ก ถึ ง ความชอบธรรมเรื่ อ งความ
เท่าเทียมกันสาหรับบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากโรคร้ายนี้ ซึ่งประชากร 300 ล้านคนในโลกที่กาลังเผชิญหน้ากับโคโรนาไวรัส
ตัวร้ายนี้ นี่เป็นจานวนประชากรมหาศาลที่พวกเราไม่อาจมองข้าม ซึ่งพวกเขาต้องได้รับความสนใจและเอาใจใส่มากเป็นพิเศษ
ไวรัสที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน และเป็นการยากที่จะรักษา ซึ่งผู้ป่วยจากไวรัสนี้และครอบครัวของพวกเขา ส่วนใหญ่แล้วมี
ชีวิตอยู่ในความหวาดกลัว พวกเขาอยู่อย่างสันโดษ และมีความรู้สึกว่าตนเองไร้ซึ่งความสามารถ ผิดหวังกับชีวิต บ่อยครั้ง
หมดหนทางที่จะเยียวยาและไม่อาจที่จะให้ความช่วยเหลืออันเหมาะสมได้ สถานการณ์ดังกล่าวดูจะเลวร้ายยิ่งขึ้นไปอีกใน
ทุกประเทศที่มีระบบสุขภาพอนามัยที่ด้อยและอ่อนแอ
พวกเราต้องไม่ลืมว่าสิทธิขั้นพื้นฐานที่ต้องดูแลเอาใจใส่สุขภาพอนามัยจะต้องเกี่ยวกับคุณค่าในความยุติธรรม ที่ต้อง
แจกจ่ายทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่ประชากรมีรายได้ต่า ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้าง
หลักประกันถึงความยุติธรรมด้านสุขภาพอนามัยว่าจะคุ้มครองศักดิ์ศรีและสุขภาพของทุกคนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มี
ความต้องการและยากจนมากที่สุด
การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์มีบทบาทสาคัญในการต่อต้านไวรัสใหม่นี้ เพื่อพัฒนาชีวิตของผู้ป่วย ไม่เพียงแต่จะแยก
ผู้ ป่ ว ยออกมา และท าการเยี ย วยารั ก ษาเท่ า นั้ น แต่ จ ะต้ อ งแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การช่ ว ยเหลื อ ที่ เ หมาะสมที่ สุ ด ด้ ว ย
ในขณะเดียวกันการค้นคว้าทางวิชาการจาเป็นต้องมีส่วนร่วมของผู้ป่วยเพื่อที่จะได้ผลที่สาคัญที่ปรับให้เข้ากับความต้องการ
ของพวกเขา ดังนั้นความรอบรู้ทางวิทยาศาสตร์และการค้นคว้าของโรงงานผลิตยาแม้ว่าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น
การปกป้ องสิ ทธิ บั ตรและกฎหมายเพื่ อสนั บสนุ น การค้น คว้า ใหม่ ๆ จ าต้ องหาวิ ธี ที่เ หมาะสมกั บ การเยี ย วยารัก ษา และ
การเข้าถึงการรักษาที่จาเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีเกี่ยวกับโรคร้ายที่ไม่ค่อยจะพบกัน [1]
หลักการแห่งการช่วยเหลือและความเอื้ออาทรต้องเป็นแรงบันดาลใจให้ชุมชนสากลรวมถึงนโยบายด้านสุขภาพต่างๆ
เพื่อให้ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีความอ่อนแอมากที่สุด จะมีส่วนร่วมในระบบสุขภาพอนามัยที่มีประสิทธิภาพด้วยการ
เข้าถึงการตรวจและการเยียวยารักษา รวมถึงได้รับการสนับสนุนสาหรับผู้ป่วยและครอบครัวของพวกเขา [2] ผลกระทบของ
ไวรัสประหลาดนี้ต่อชีวิตประจาวันและความเป็นอยู่ของครอบครัวนั้นทาให้เกิดปัญหามากมายตามมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ของจิตวิทยา อารมณ์ สุขภาพกายและเศรษฐกิจ บ่อยครั้งไม่มีความช่วยเหลือใดๆทั้งด้านสุขภาพหรือความช่วยเหลืออื่นๆ
ความจริงแล้วไวรัสร้ายตัวนี้ส่งผลกระทบทุกมิติในชีวิตครอบครัว ปัญหานี้ต้องไม่ใช่แต่เพียงการแก้ไขเท่านั้น แต่จะต้องเป็น
ความห่วงใยในมิติอื่นๆของชีวิตด้วย เช่น เรื่องอาหาร ที่อยู่อาศัย กิจกรรมกีฬา การใช้เวลายามว่าง ฯลฯ
นี่เป็นเรื่องสาคัญที่ต้องศึกษาจริงจัง ผู้ที่ทางานร่วมกันในมิตินี้ ในแวดวงนี้ที่สามารถเข้าถึงศักยภาพของการดูแลรักษา
โรคร้ายนี้ เพราะในบางครั้งผู้ป่วยอาจรู้สึกว่าตนเองถูกปล่อยปะละเลยเพราะโดยทั่วไปแล้วผู้ป่วยเกิดความกังวลหลายเรื่อง
ทั้ ง ความสั ม พั น ธ์ ทางปั ญ ญา ทางการเอาใจใส่ ดู แ ล และในทางจิ ต วิ ญ ญาณ นอกเหนื อ จากการรั ก ษา การสนั บ สนุ น
ความเอื้ออาทร และการเอาใจใส่แล้ว พวกเขายังคาดหวังที่จะได้รับความรักเป็นพิเศษด้วย [3]
กรณี เ ช่ น นี้ ค งจะเป็ น เรื่ อ งที่ ดี ม าก หากพวกเราทุ ก คนไม่ ว่ า จะเป็ น ครอบครั ว ผู้ ดู แ ลสุ ข ภาพ นั ก สั ง คมสงเคราะห์
นักอภิบาล และอาสาสมัครช่วยกันเอาใจใส่พี่น้องชายหญิงของพวกเราที่ได้รับผลกระทบจากโรคร้ายนี้ด้วยเจตนารมณ์แห่ง
ภราดรภาพ โดยผนึกกาลังในการรักษาให้เข้ากับกิจกรรมทางสังคม ซึ่งจะทาให้ผู้ป่วยรู้สึกได้อย่างดีถึงพลวัติในส่วนของสังคม
ข้าพเจ้าขอมอบทุกคนที่เผชิญกับความเจ็บป่วยด้วยโรคร้าย “ โควิด19 ” นี้ ไว้กับแม่พระผู้ทรงเป็นความรอดของผู้ป่วย
เพื่อที่พระแม่จะได้ช่วยให้พวกเราสนใจในความต้องการของกันและกันพิเศษ และสามารถที่จะมอบหัวใจที่เปิดกว้างให้กับผู้อื่น
จากพระคาร์ดินัลปีเตอร์ ค็อดโว อาปพีอาห์ เติรก์ ซัน (Peter Kodwo Appiah Turkson)
สมณมนตรีแห่งสานักงานสันตะสานักเพือ่ การพัฒนามนุษย์แบบองค์รวม
[1] Pontifical Council for Health Workers, New Charter of Health Workers, 2016, Libreria Editrice Vaticana, n. 92.
[2] Ibid., nn. 141-142. [3] Francis, Message for the World Day of the Sick, February 11, 2020.
(มงซินญอร์ วิษณุ ธัญญอนันต์ – เก็บสาส์นนี้มาแบ่งปันและไตร่ตรองเพื่อการเป็นภราดรภาพต่อสู้กับ “โควิด19”)
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ชุมชนแห่งความเชื่อ ปฏิบัติ และประกาศข่าวดี
จดหมายข่าวเดือนมีนาคม ๒๕๖๓
“ทาวัดให้ปลอดภัยจาก COVID-19”
ฉบับที่แล้วผมเขียนเรื่อง “เตรียมรับมือโคโรนาไวรัสสายพันธ์ใหม่ ” ซึ่งขณะนี้ได้ชื่อที่ทุกคนเรียกขานกันทุกวันคือ
โควิดสิบเก้า ( COVID-19 ) ผ่านไปเดือนเดียว จานวนผู้ป่วยจากหลักร้อยทะลุไปเกือบแปดหมื่นคน และเสียชีวิตไป
เกือบสองพันแปดร้อยคน แม้ว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่จะอยู่ในประเทศจีนโดยเฉพาะเมืองอูฮั่น แต่ก็พบว่าได้มีการกระจายไป
อีก ๔๖ ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยของเราที่มีผู้ป่วยยืนยันแล้ว ๔๐ ราย ประเทศที่มีการระบาดอย่างรวดเร็วในตอนนี้
ได้แก่ เกาหลี อิตาลี และอิหร่าน นอกจากนี้ก็ยังมีญี่ปุ่น ที่ทาท่าจะลุกลามอยู่ ส่วนสิงคโปร์นั้นเป็นประเทศที่เจอโควิดสิบเก้า
แบบไม่ทันตั้งตัวตั้งแต่ต้นกุมภาพันธ์ มีผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนต่อเนื่องจนผู้คนแตกตื่นแห่กันไปซื้อข้าวของมากักตุน เพราะ
กลัวว่าทางการสิงคโปร์จะปิดล้อมเมืองแบบอูฮั่น จนร้อนถึงประธานาธิบดีต้องออกมาขอความร่วมมือให้ทุกคนตั้งสติรับ
ภาวะฉุกเฉิน แต่ตอนนี้ดูเหมือนจะคุมสถานการณ์ได้
มีความน่าสนใจว่าการระบาดในสิงคโปร์และในเกาหลีที่ลุกลามใหญ่นั้นไปเกี่ยวข้องกับการปฎิบัติศาสนกิจของพี่น้อง
ชาวคริสต์ต่างนิกาย ที่สิงคโปร์นั้นเกี่ยวพันกับโบสถ์สองแห่งและงานเลี้ยงตรุษจีนอีกหนึ่งงาน ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวพันกัน
อย่างไร แต่พอทีมระบาดวิทยาไปสอบสวนรายละเอียด จึงพบว่ามีต้นตอเดียวกันคือ มีคนจีนสองคนจากอู่ฮั่นมาร่วมพิธีที่
โบสถ์แห่งแรก คงได้มีการสนทนาหรืออยู่ใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ท่านหนี่ง ต่อมาท่านก็ป่วย แต่ด้วยความที่ไม่ได้คิดอะไรมาก
คิดว่าเป็นหวัดธรรมดา ก็ยังขยันไปทางาน มีการประชุมหารือกับทีมงานและสัตบุรุษอยู่หลายครั้ง เลยทาให้มีคนป่วยตาม
ไปอีกหลายคน ช่วงนั้นเป็นช่วงตรุษจีน ก็มีการพบปะสังสรรค์กันระหว่าง คนในแวดวง ท่านก็ไปร่วมงานและได้พบปะ
พูดคุยใกล้ชิดกับสามีภรรยาคู่หนึ่งซึ่งก็เกิดการป่วยตามมา สามีภรรยาคู่นั้น เป็นสัตบุรุษประจาของโบสถ์แห่งที่สอง แม้ว่า
จะป่วยก็ยังไปร่วมพิธีกรรมต่างๆโดยไม่ย่อท้อ ปรากฏว่าทาให้เพื่อนๆใกล้ชิดป่วยตามไปด้วยอีกหลายคน การระบาดจึงมี
ลักษณะแพร่จากรุ่นหนี่ง ไปรุ่นสอง รุ่นสาม รุ่นสี่ จนเกิดการแตกตื่น และทาให้ทางการขอให้โบสถ์ต่างๆได้ปิดศาสนกิจ
ทั้งหมดจนกว่าจะกลับสู่ปกติ ตกลงว่าตอนนี้พี่น้องชาวคริสต์ทั้งคาทอลิก โปรแตสแตนท์ และนิกายต่างๆ เลยต้องร่วม
พิธีกรรมทางยูทูปและอินเตอร์เนตแทน
เมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ทางกลุ่มสตรีคาทอลิกได้มีการจัดประชุมใหญ่ที่เชียงใหม่ ผมติดตามภรรยาไป เขาขอให้พูด
สถานการณ์โควิดสั้นๆ พอพูดเสร็จ คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ จิตตาธิการของทั้งเวชบุคคลและกลุ่มสตรีคาทอลิกก็เชียร์
ให้ทาคาแนะนาส่งไปตามวั ดต่า งๆ เพื่อป้อ งกัน ไม่ให้ เกิด เหตุก ารณ์แ บบสิ งคโปร์ ทางชมรมเวชบุค คลคาทอลิก จึงรี บ
ดาเนินการ และ ท่านบรรจง ไชยรา ในฐานะพระสังฆราชที่กากับดูแลงานฝ่ายสังคมและสุขภาพอนามัย ได้กรุณาเซ็น
หนังสือส่งให้ทุกวัดเพื่อให้คุณพ่อเจ้าวัด สภาวัด และกลุ่มฆราวาสทุกกลุ่ม ช่วยป้องกันมิให้มีการแพร่ระบาดของโควิดในวัด
ของพวกเราดังหนังสือต่อท้ายนี้
ขณะนี้สังคมบ้านเรากลายเป็นกลัวโควิดสิบเก้าแบบแตกตื่น หลายหน่วยงานที่จัดกิจกรรมที่ผู้คนต้องมาร่วมชุมนุมกัน
ต่างก็ประกาศงด หากเรื่องนี้เป็นเพียงสัปดาห์หรือสองสัปดาห์คงไม่กระทบมาก แต่ค าดคะเนว่าเราคงต้องเผชิญกับ
โควิดสิบเก้าอีกหลายเดือนหลายยก การต่อสู้กับเรื่องยากๆ เรื่องน่ากลัวนั้น ลาพังวิชาความรู้อย่างเดียวอาจเอาไม่อยู่
เพราะเวลากลั ว ขึ้ น มาผู้ ค นก็ ท าอะไรที่ ไ ม่ ใ ช้ วิ ช าการ ขอให้ แ วดวงคาทอลิ ก และคริ ส ตชนปฎิ บั ติ ต ามค าสอนของ
องค์พระคริสตเจ้าที่ว่า “อย่ากลัวเลย” ขอให้เรามั่นใจว่าพระองค์จะอยู่กับเราทั้งยามสุขและยามทุกข์ และจะช่วยเราให้
ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ ในขณะเดียวกันเรามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบร่วมมือกันเพื่อให้วัดของเราเป็นที่ปลอดภัยและที่ซึ่ง
พวกเราจะได้มาขอบคุณพระเจ้าและเพิ่มพูนศรัทธาอย่างที่ทากันทุกวันทุกสัปดาห์
นายแพทย์คานวณ อึ้งชูศักดิ์
ประธานชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
kum.ungchusak@gmail.com
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การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในโบสถ์คริสต์ศาสนา
การมาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้าในวันธรรมดาและวันอาทิตย์ เป็นสิ่งที่คริสตชนคาทอลิกถือปฏิบัติด้วย
ความรัก และศรัทธา ในสถานการณ์ที่มกี ารแพร่ระบาดของโรค COVID-19 หลายประเทศ เช่น สิงคโปร์และเกาหลี
พบว่ามีการแพร่ระบาดเกิดขึ้นจากการมาร่วมพิธีกรรมในโบสถ์คริสต์คาทอลิกและนิกายต่างๆ ทาให้ตอ้ งปิดโบสถ์ และ
ใช้การร่วมพิธกี รรมผ่านทางสื่ออินเตอร์เนต สาหรับประเทศไทย ทางชมรมเวชบุคคลคาทอลิกได้ให้ข้อเสนอทาง
วิชาการที่จะป้องกันเหตุการณ์การติดโรค COVID-19 และโรคที่ติดต่อทางเดินหายใจอืน่ ๆ ซึง่ หากทางวัด สภาอภิบาล
กลุ่มสตรีคาทอลิก กลุม่ ผู้สูงอายุ และกลุม่ กิจกรรมต่างๆ ได้ดาเนินการ ก็จะทาให้เราสามารถมาร่วมมิสซาได้ตามปกติ
ด้วยความปลอดภัย และยินดี

แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในโบสถ์
โรค COVID-19 ติดต่อจากการที่เชื้อซึ่งอยู่ในทางเดินหายใจของผู้ป่วยถูกปล่อยออกมาผ่านการไอ จาม พูดคุย
เชื้อจะกระจายออกไปในระยะรัศมีไม่เกิน ๒ เมตรและตกลงสู่พื้น ทาให้ผู้อยู่ใกล้ชิดและเป็นเวลานาน รับเชื้อผ่านทาง
การหายใจฝอยละออง หรือมือทีม่ ักจะแคะจมูก ขยี้ตา ในสถานการณ์ทั่วไปเชื้อไม่ได้แพร่ผ่านการปลิวไปในอากาศ
ระยะไกลๆ เราสามารถทาให้การร่วมพิธีในโบสถ์ ทุกโอกาสมีความปลอดภัยและเป็นความยินดีโดย

บทบาทของสัตบุรุษที่มีอาการคล้ายหวัด ได้แก่ เป็นไข้ ไอ เจ็บคอ จาม ฯลฯ
๑. ควรงดการมาร่วมพิธี โดยท่านสามารถสวดภาวนาที่บ้านแทน จนกว่าจะหายปกติ
๒. หากมีความประสงค์ที่จะมาร่วมพิธี ควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเพือ่ ป้องกันผู้อื่น

บทบาทของทางวัดและกลุ่มฆราวาส ควรจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
๑. กาหนดพื้นที่พิเศษ เช่น ด้านนอกวัด หรือมุมหนึ่งในวัด สาหรับผู้ที่มอี าการหวัด
๒. มีหน้ากากอนามัยชนิดใช้ครั้งเดียวสารองสาหรับผู้มีความจาเป็น เช่น ผู้ไม่สบาย คนสูงอายุ ผู้มีโรคประจาตัว
๓. จัดหาที่ล้างมือ หรือ Alcohol ใส่ในขวดที่มีทกี่ ดแบบสเปรย์ ให้สัตบุรุษใช้ทาความสะอาดมือก่อนเข้าวัด
๔. ในห้องน้าสาธารณะของวัด ควรใช้ก๊อกน้าแบบคันโยกเพือ่ ปิดหรือเปิดน้า และใช้กระดาษทิชชู่สาหรับเช็ดมือ
แทนการใช้ผ้าเช็ดมือผืนเดียวสาหรับทุกคน
๕. การรับศีลมหาสนิท พระสงฆ์จะวางแผ่นศีลบนฝ่ามือ เพื่อลดการสัมผัสกับน้ามูกน้าลาย
๖. ทาความสะอาดจุดที่ผคู้ นสัมผัสบ่อยๆ เช่น โต๊ะเก้าอี้ บานประตู ลูกบิดทีจ่ ุ่มน้าเสกด้วยน้าสะอาดธรรมดา
ให้บ่อยขึน้ กว่าเดิม
๗. ในรอบมิสซาที่มสี ัตบุรุษมาร่วมกันแน่นมาก อาจพิจารณาใช้การถ่ายทอดผ่านไปตามศาลาใกล้เคียง เ
พื่อลดความแออัด
๘. เผยแพร่แนวปฏิบัติและให้ความรู้สัตบุรุษเพือ่ ช่วยกันลดการแพร่โรคและอคติต่างๆ กับผู้ป่วย ติดตามข่าวสาร และ
ให้ความร่วมมือกับทางราชการและไม่กระจายข่าวที่สร้างความตืน่ ตระหนก
ขออานวยพร

( มุขนายกฟิลิป บรรจง ไชยรา )

ประธาน
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ

( มุขนายกยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม )
ประธานกรรมาธิการฝ่ายสังคม

สภาประมุขบาดหลวงโรมันคาทอลิกฯ

( นายแพทย์คานวณ อึ้งชูศักดิ์)
ผู้รับผิดชอบแผนกสุขภาพอนามัย
สภาประมุขบาดหลวงโรมันคาทอลิกฯ

เอกสารเผยแพร่แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID
COVID--19
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ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย (แผนกสุขภาพอนามัย)
ใน สภาประมุขบาดหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดประชุม
คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกฯ ครั้งที่ 1/2020 เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2020
ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารรวมจิตรเพียรธรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ
การประชุมฯครั้งนี้ มีคณะกรรมการฯ เข้าร่วม 22 ท่าน โดยมี บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ ผู้อานวยการแผนกสุขภาพอนามัย
นายแพทย์คานวณ อึ้งชูศักดิ์ ประธานเวชบุคคลฯ ทาหน้าที่ประธานการประชุมฯ ร่วมด้วย คุณพ่อจิตตาธิการเวชบุคคลฯ
คณะที่ปรึกษา คณะกรรมการเครือข่ายเวชบุคคลฯ 1) เพื่อติดตามเรื่องสืบเนือ่ งในประเด็นต่างๆ
+ การจัดอบรม palliative care ประจาปี 2020
+ เตรียมการหาคณะกรรมการชุดใหม่ และสมาชิกนักศึกษา
+ งดบุหรี่งดเหล้าเป็นพลีกรรมเทศกาลมหาพรต ร่วมกับ
คาริตัสไทยแลนด์ + ร่วมมือกับสมาคมคาทอลิกอบรมทักษะ
การฟังและแนะนา 2) ความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัด
เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจและประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2020 ระหว่าง
วันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2020 สังฆมณฑลเชียงราย เจ้าภาพจัดงานฯ
3) ติดตามความคืบหน้ากิจกรรมเวชบุคคลฯ ระดับสังฆมณฑล
ในช่วงที่ผ่านมา ..ขอขอบคุณ ชมรมเวชบุคคลฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ให้ความอนุเคราะห์
ด้านสถานที่และอาหาร . ประชุมครั้งต่อไป วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2020..>
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี
นาโดย บาทหลวงภควี เส็งเจริญ จิตตาธิการ
ชมรมเวชบุคคลสังฆมณฑลราชบุรี คุณสมจิตร์ ศักดิ์สิทธิกร ประธานเวชบุคคลฯ ร่วมด้วย
คณะกรรมการ แกนนาเวชบุคคลฯสังฆมณฑลราชบุรี จัดหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพ เนือ่ งใน
โอกาสฉลองวัดและวันผู้ป่วยสากล ปี ค.ศ. 2020 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2020
+ ฉลองวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี โดยมี บาทหลวงเสนอ ดาเนินสดวก อุปสังฆราช เป็นประธาน
พิธีบูชาขอบพระคุณ ระหว่างพิธีจัดโปรดศีลเจิมฯ ให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วย ทีม่ าร่วมงานฯ
+ วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยมี
บาทหลวงยอห์น ลิสซันดรีน เจ้าอาวาส เป็นประธาน
พิธีบูชาขอบพระคุณ พิธีโปรดศีลเจิมฯ และ
รับพระคุณการุญบริบูรณ์แก่ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้สูงอายุฯลฯ

สังฆมณฑลราชบุรี
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สังฆมณฑลนครราชสีมา

กิจกรรมเวชบุคคลระดับสังฆมณฑล

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ จัดโครงการตามแผนงานฯโดยมี คณะเซอร์
ผู้บริหาร แพทย์ พนักงาน และสมาชิกเวชบุคคลฯ จัดออกหน่วยปฐมพยาบาลให้บริการตรวจรักษา วัด BP DTX ฝังเข็ม
รับยา ให้คาปรึกษา และร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ในโอกาสงานฉลองชุมชนความเชื่อ บวชพระสงฆ์ ฯลฯ
+ พิธีเสกและอวยพรสถานทีก่ ่อสร้างบ้านพักพระสงฆ์ สังฆมณฑลนครราชสีมา โดย พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์
เป็นประธานในพิธีฯ ณ ถนนบายพาสสาย ฉ. (ติดลาตะคองใหม่) ต.มะเริง อ.เมือง จ.นครราชสีมา (28 กุมภาพันธ์ 2020)
+ โอกาสฉลองวัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร บ้านหนองพลวง ประทาย (15 กุมภาพันธ์ 2020)
+ โอกาสฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองไม้งาม ชัยภูมิ (29 กุมภาพันธ์ 2020)
+ ออกหน่วยตรวจสุขภาพผู้สงู อายุที่วัดพระคริสตราชา เมืองคง ให้บริการวัดความดันโลหิต ตรวจเบาหวาน นวดเพื่อ
การรักษาอาการปวด และฝังเข็ม ให้สขุ ศึกษาในการดูแลตนเอง มอบของใช้ ให้คุณตา - คุณยาย ..

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ และ
ศูนย์สังคมพัฒนา นาโดย บาทหลวงสุดใจ แสนพลอ่อน
จิตตาธิการเวชบุคคลฯ คณะกรรมการ และจิตอาสาเวชบุคคลอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ จัดกิจกรรมตามแผนงานฯ
1.) จัดออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพโอกาสฉลองวัด และในโอกาสต่างๆ
+ ฉลองวัดพระวิสุทธิวงศ์บ้านนิรมัย อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร (พร้อมรณรงค์ป้องกัน COVID-19) (15 กุมภาพันธ์ 2020)
+ ฉลองวัดนักบุญฟรังซิสเดอซาล บ้านเชียงยืน ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม (29 กุมภาพันธ์ 2020)
+ ฉลองวัดนักบุญกาทารีนา บ้านทุ่งมน ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร (22 กุมภาพันธ์ 2020)
2.) รวมพลจิตอาสา..ภารกิจรักและรับใช้ ออกเยี่ยมผู้ป่วย ผู้สูงอายุ คนพิการ คนยากไร้ จานวน 15 ครอบครัว ที่บ้านกะแต้
และบ้านนาโพธิ์นอ้ ย หมู่ 7 ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร ได้รับการสนับสนุนทุกองค์กร (ศูนย์สังคมพัฒนาท่าแร่ ,
สานักมิสซังท่าแร่-หนองแสง,มูลนิธิโคเออร์ ฯลฯ) (7 มีนาคม 2020) ...

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
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ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุรี
สังฆมณฑลจันทบุรี
นาโดย บาทหลวงเกรียงไกร สุขจิต จิตตาธิการเวชบุคคลฯ
ศูนย์อภิบาลรักกางเขน จันท์ หมอน้อย คณะกรรมการฯ และสมาชิกเวชบุคคลฯจันทบุรี
จัดหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพ และ จัดรณรงค์
ป้องกัน COVID -19 ในโอกาสฉลองชุมชนศิษย์
พระคริสต์ วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน จ.ชลบุรี
จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ พิธีโปรดศีลเจิมผู้สูงอายุ
และผู้ป่วย โอกาสวันผู้ป่วยสากล โดยมี
พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธาน
พิธีบูชาขอบพระคุณ และเยี่ยมหน่วยให้บริการฯ
(9 กุมภาพันธ์ 2020) ...
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลอุบลราชธานี ศูนย์สังคมพัฒนา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
นาโดย บาทหลวงประดับสิน ด้วงทอง ผู้อานวยการศูนย์สงั คมพัฒนาฯ
คุณวัฒนชัย ทองศรี ผู้ประสานงานเวชบุคคลฯ
คณะกรรมการ จิตอาสาเวชบุคคลสังฆมณฑลอุบลราชธานี
จัดออกหน่วยให้บริการสุขภาพ โอกาสฉลองชุมชนความเชื่อในเขต
พื้นที่สังฆมณฑลฯ + ฉลองวัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคู อานาจเจริญ
(1 กุมภาพันธ์ 2020) + ฉลองวัดนักบุญเปาโล กลับใจ บ้านหนองรุง
จ.ศรีสะเกษ (8 กุมภาพันธ์ 2020) + ฉลองวัดแม่พระถือศีลชาระ
บ้านเอือดน้อย จ.อุบลราชธานี (15 กุมภาพันธ์ 2020)
+ ฉลองวัดนักบุญเปาโลกลับใจ บ้านนาดูน จ.อานาจเจริญ
(22 กุมภาพันธ์ 2020 + ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองไม้งาม
ชัยภูมิ (29 กุมภาพันธ์ 2020) ...

สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลนครสวรรค์ นาโดย
บาทหลวงศิริชาญ เอียงผาสุก จิตตาธิการเวชบุคคลคาทอลิกฯ
อาจารย์อรพิน แสงสว่าง ประธานเวชบุคคลฯสังฆมณฑลนครสวรรค์
คณะกรรมการ จิตตอาสาเวชบุคคลฯ + จัดอบรมให้ความรู้ในการดูแล
สุขภาพแก่นกั เรียนโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัย เทศบาลนครนครสวรรค์ โดย ดร.ศรีสุดา งามขา
วิทยากรให้การอบรมฯ จัดบอร์ดเผยแพร่ให้ความรู้เรื่องไวรัสโคโรน่าให้แก่นักเรียน (15 กุมภาพันธ์ 2020)
+ กลุ่มเวชบุคคลฯบริการคัดกรองก่อนมิสซา บริการเจลล้างมือ (8 มีนาคม 2020) + บริการคัดกรอง วัดอุณหภูมิ บริการเจล
ให้ความรู้ การป้องกันโควิค 19 แก่สมาชิกที่มาออกกาลังกาย ณ ลานราวงย้อนยุคอุทยานสวรรค์ นครสวรรค์ ทุกวัน..
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ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่
นาโดย บาทหลวงศราวุธ แฮทู จิตตาธิการเวชบุคคลฯ

สังฆมณฑลเชียงใหม่

นายแพทย์เดชา คูวุฒยากร ประธานชมรมเวชบุคคลฯ
ผศ.ศรีนวล วิวัฒน์คุณูปการ รองประธานชมรมฯ คุณประภา วงศ์จอมพร ผู้ประสานงาน
แผนกสุขภาพอนามัยฯ คณะกรรมการฯ และจิตอาสาเวชบุคคลฯ จัดกิจกรรม :1) จัดประชุมกรรมการเวชบุคคลฯ ครั้งที่ 1/2020 ณ ศูนย์สังฆมณฑลฯ ห้องประชุมชั้น 2
ตึกแฮรี่ทิล เพือ่ ติดตามงานที่ผ่านมา และร่วมกันพิจารณากิจกรรมทีจ่ ะดาเนินต่อในปี 2020
(18 มกราคม 2020) 2) ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นในโอกาสวันผู้ป่วยสากล
โดยมี พญ.รัมย์ชวัล ศรีประสิทธิ์ แพทย์ชานาญการพิเศษ แผนกพยาธิวิทยากายวิภาค
ร.พ.นครพิงค์ และ ผศ.ดร.นพ.รัฐพงศ์ สังข์หนุน ณ อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่
(9 มกราคม 2020) 3) ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่พี่น้องหมู่บ้านปางตอง
อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน และหมู่บ้านใกล้เคียง โดยมีทีมงานเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลฯ
ซิสเตอร์จันซี่ ร่วมด้วย แพทย์หญิงวนิดา นาจรุง คุณสัจจาพร ศรีสวัสดิ์ (29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2020) 4) จัดรณรงค์การ
ป้องกันการติดเชื้อโรค COVID-19 ณ วัดแแม่พระลูกประคา (โรซารีโอ) บ้านปางตอง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน (1 มีนาคม 2020) ...

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงราย นาโดย
บาทหลวงเอกชัย ผลวารินทร์ จิตตาธิการเวชบุคคลฯสังฆมณฑลเชียงราย
กลุ่มจิตอาสาเวชบุคคลฯ ซิสเตอร์คณะภคินีผู้รับใช้คนป่วยแห่งนักบุญคามิลโล จัดกิจกรรมเวชบุคคลฯ และขอความร่วมมือ :1) ให้วัดต่างๆในเขตสังฆมณฑลเชียงราย มีการรณรงค์ให้บริการด้านสุขภาพอนามัย ทุกวันอาทิตย์หลังมิสซา โดยการ
ฝึกจิตอาสาตามวัด และพัฒนาศักยภาพการ ให้จัดกิจกรรมในเขตพืน้ ที่ฯ 2) ออกเยี่ยมผู้ป่วย ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยและ
ผู้ที่อยู่ในภาวะยากลาบาก + ซิสเตอร์พบว่ายังมีผู้ป่วย ผู้สูงอายุ อีกจานวนมากที่กาลังต้องการการเยี่ยมเยี่ยน และ
ให้การดูแลรักษา ด้วยความรัก และเมตตา + จัดเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านที่ อาเภองาว
จังหวัดลาปาง + กลุ่มจิตอาสาและอาสาสมัครฯออกเยี่ยมผู้สงู อายุ เขตวัดนักบุญคามิลโล
บ้านศรีวิเชียร จ.เชียงราย ...

สังฆมณฑลเชียงราย
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ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก
สังฆมณฑลอุดรธานี
นาโดย บาทหลวงรังสรรค์ ภานุรักษ์ จิตตาธิการเวชบุคคลฯ ครูวราภรณ์ ภูกงทอง
ผู้ประสานงานเวชบุคคลฯ ร่วมกับ ทีมจิตอาสาเวชบุคคลคาทอลิกฯ (คุณกาญจนา นพแก้ว และ
คุณธนันท์ฉาย สวิตต์นันทชัย) ร่วมกับ จิตอาสาเวชบุคคลสังฆมณฑลฯ
จัดออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพ ตรวจวัดความดันโลหิต
คัดกรองเบาหวาน ให้คาแนะนาในการดูแลสุขภาพตนเองแก่ผู้สูงอายุ
และผู้มาร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุสังฆมณฑลอุดรธานี ครั้งที่ 7/2020
หัวข้อ “พระวาจา สร้างศรัทธา ผู้สูงวัยใจมั่นคง”
ระหว่าง วันศุกร์ที่ 14 - วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2020 ณ
วัดแม่พระลูกประคา บ้านเวียงคุก จ.หนองคาย ..

สังฆมณฑลอุดรธานี

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นาโดย บาทหลวงโชคชัย คูรัตนสุวรรณ
จิตตาธิการเวชบุคคลฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ร่วมด้วย
ศ.นพ.จิตร สิทธีอมร ประธานชมรมเวชบุคคลฯ คณะกรรมการเวชบุคคลฯ จัดทีมออกเยี่ยม
พบปะกลุ่มเวชบุคคลวัดยูดา, ร่วมเทศน์มิชชั่นเผยแพร่เวชบุคคลฯ
ที่ วัดนักบุญยูดาอัครสาวก ชินเขต กรุงเทพฯ ร่วมกับ
บาทหลวงอนุชา ชาวแพรกน้อย ในพิธมี ิสซาบูชาขอบพระคุณ เมื่อ
วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2020 หลังมิสซา.. กลุ่มเวชบุคคลฯ
ให้บริการตรวจสุขภาพ ที่วัดน้อย .,
ผศ.นพ.วรวุฒิ จรรยาวนิชย์ ที่ปรึกษา ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ
คณะกรรมการเวชบุคคลฯสังฆมณฑลจันทบุรี และสังฆมณฑลราชบุรี ร่วมโครงการออกหน่วย
แพทย์อาสาเคลือ่ นที่ ณ โรงเรียนสระปทุม ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ
จ.สระแก้ว เพื่อช่วยเหลือและบรรเทา
ความเดือดร้อนแก่ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนฯ
เ
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2020 ...
บ้านหลุยส์โชเวต์ (คลินิกเวชกรรม) จัดตรวจสุขภาพ (ฟรี)
ที่ศูนย์หลุยส์โชเวต์ อ.สามพราน จ.นครปฐม ให้บริการกับผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ในเขตชุมชนฯ
เริ่มให้บริการตั้งแต่ 07.00 น. เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2020 ตรวจโรคอายุรกรรมทั่วไป
ตรวจทันตกรรม และ พบแพทย์ โดยมี
นายแพทย์ฤทธิไกร อัครสกุลนิธิโชติ ที่ปรึกษา
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ ร่วมกับ คณะเซอร์ พยาบาล
จิตอาสาเวชบุคคลฯ ร่วมให้บริการตรวจรักษาสุขภาพ
ตรวจน้าตาลในเลือด ประคบหม้อเกลือ แช่เท้าสมุนไพร
ปิดให้บริการเวลา 12.00 น. .. สนับสนุนโดย
คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ต แขวงประเทศไทย
+ วันที่ 5 มีนาคม 2020 เซอร์เทแรส-เบเนดิกต์ ไชยดวง
ร่วมด้วย แพทย์ ทีมจิตอาสาเวชบุคคลฯ ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้าน-ติดเตียง
และจัดสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ สาหรับผู้ป่วยในชุมชน “ภารกิจแห่งรักและรับใช้”
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ออกเยี่ยมผู้อพยพ ผู้ลี้ภัย Asylum Seeker
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คาริตัสไทยแลนด์
CAMILLIAN DISASTER SERVICE INTERNATIONAL (CADIS) จัดหน่วยทีมแพทย์ พยาบาล
อาสาสมัครชาวปากีสถาน เพื่อให้บริการช่วยเหลือ
แรงงานอพยพ เด็ก สตรี ผู้ลี้ภัย Asylum seeker ผู้ยากไร้
ในเขตชุมชนต่างๆ เพื่อให้ได้รับการดูแลเอาใจใส่ด้านสุขภาพ
และรับยาสามัญประจาบ้าน เพือ่ ใช้ในการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น ฯลฯ ช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2020
ออกเยี่ยมและให้การศึกษามากกว่า 10 ครั้ง และสามารถ
ดูแลสุขภาพ และ สุขภาวะส่วนตัวได้ระดับหนึ่ง..>

มหาพรต BIG CLEANING HEART 5 ล
เทศกาลมหาพรต 2563
ตั้งแต่ 26 กุมภาพันธ์ จนถึง วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563

...ประชาสัมพันธ์...

คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สงู อายุ ระดับชาติ
ขอประกาศเลือ่ น
การจัดงานชุมนุมผู้สงู อายุ ออกไปในปี 2021/2564
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ
ไวรัส COVID
COVID--19

> คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ :

ปฎิทินกิจกรรม
วันพุธที่ 18 มีนาคม 2020 :
ประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สงู อายุ ครั้งที่ 2/2020 ณ
ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
> ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย :
วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2020 :
ประชุมคณะกรรมการชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 2/2019 ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารรวมจิตรเพียรธรรม
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ สาทรใต้ กรุงเทพฯ
- 15 -

คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ จัดประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานด้านเอดส์ ครั้งที่ 1/2020 เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติงานคณะอนุกรรมการคาทอลิก
เพื่อส่งเสริมงานเอดส์ (CCHA) และงบประมาณปี 2020 – 2023 นาโดย
บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ ผู้อานวยการแผนกสุขภาพอนามัย ซิสเตอร์ปราณี สิทธิ ประธาน
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ ส่งเสริมงานเอดส์ ร่วมด้วย คณะกรรมการฯ ผู้แทนสมาชิก
เครือข่ายแต่ละศูนย์/องค์กร/บ้านพัก เข้าร่วมประชุมรวม 19 คน เมือ่ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2020
ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง เพือ่ สรุปภาพรวมการประชุมถอดบทเรียนงานด้านเอดส์
ของเครือข่ายคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ เมือ่ วันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2020 ที่ผ่านมา
สรุปหัวข้อในการประชุมฯ :- 1) เริ่มต้นกิจกรรม 2) นาเสนองานแต่ละภาคีเครือข่าย
3) ยุทธศาสตร์แห่งชาติการยุติเอดส์ในประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2573 4) PrEP กับ PEP
5) Undetectable = Untransmittable, ( U = U) ไม่เจอเท่ากับไม่แพร่ 6) กลยุทธ์ RRTTR
7) ร่วมวิเคราะห์กิจกรรมภารกิจที่ทามาผ่าน SWOT Analysis
8) แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นงานภาคีเครือข่ายคาทอลิกด้านเอดส์ร่วมกัน
จากนั้น แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นงานภาคีเครือข่ายคาทอลิกด้านเอดส์ร่วมกัน
ผ่าน 4 หัวข้อกิจกรรม :- 1. สิ่งที่ได้ทาไปแล้ว 2. สิ่งที่ยังไม่ได้ทา
3. สิ่งที่อยากทาต่อ 4. เราได้เรียนรูอ้ ะไรใน 1 ปี ที่ผ่านมา
จากการร่วมแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมฯ สรุปข้อมูลได้ดังนี้ :1. สิ่งที่ทาไปแล้ว - ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการเอดส์ จานวน 3 ครั้งต่อปี - ลงเยี่ยมหน่วยงานต่างๆในเครือข่าย เช่น
ที่คามิลเลียนระยอง , มูลนิธิสง่ เสริมการพัฒนาบุคคล (ศูนย์เมอร์ซี่ ) และ บ้านกลารา สวนสันติธรรมฯลฯ - การจัดอบรม
“ผู้ให้คาปรึกษา” กับเจ้าหน้าที่และผู้ปฎิบัติงานของภาคีเครือข่ายคาทอลิกเพือ่ ส่งเสริมงานเอดส์ - ประชุมถอดบทเรียน
งานเครือข่ายคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์
2. สิ่งที่ยังไม่ได้ทา - สื่อรณรงค์วันเอดส์โลก ผ่านกิจกรรมการวาดรูป เรียงความ จัดบอร์ด จัดเวที โลโก้
- การประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมในอุดมสาร - การจัดอบรมหลักสูตร Trauma
3. สิ่งที่อยากทาต่อ - ประชุมคณะกรรมการวางแผนงาน วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2020 ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง
- อบรมต่อเนือ่ งเกีย่ วกับการให้คาปรึกษาหรือหัวข้อใหม่ๆ เช่น อบรมหลักสูตร Trauma , การฟืน้ ฟูจิตใจ ,
ศิลปะบาบัด ฯลฯ รวมถึงการยื่นหลักสูตรเพื่อการเก็บคะแนนสะสม
- การเขียนโครงการเพื่อของบสนับสนุนด้านการอบรมจากหน่วยงานภายนอก
- เวทีอบรมและลงเยี่ยมดูงานที่เชียงใหม่ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การอัพเดทเรือ่ งเอดส์ตามยุทธศาสตร์แห่งชาติ ,
การอบรมเครือข่ายชุมชนต่อเนื่อง , การเขียนโครงการร่วมกัน ฯลฯ - การเปิดพื้นทีใ่ ห้แกนนาเยาวชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในงานเครือข่ายคาทอลิก - แต่ละหน่วยงานควรส่งข้อมูลข่าวสารอัพเดทกิจกรรมด้านเอชไอวี ในไลน์กลุ่ม
- ขยายความเข้มแข็งของเครือข่ายให้เกิดการรวมตัวกันมากยิ่งขึ้น - รายงานการเงินงบประมาณ
4. เราได้เรียนรูอ้ ะไรใน 1 ปี ที่ผ่านมา
- การทางานขององค์กรศาสนาทาด้วยความรัก ความเมตตา ทั้งต่อผู้ที่เราทางานติดต่อประสานงานด้วย และผู้คนทีอ่ ยู่
ในภาวะต้องการความช่วยเหลือ - เห็นถึงพลังการทางานของเครือข่ายทีม่ ีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน
- เกิดการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายสามารถแลกเปลี่ยนทรัพยากรซึ่งกันและกัน - เห็นว่าเครือข่ายคาทอลิกควรเสริมเรือ่ ง
การทางานร่วมกับภาคประชาชนในมิติต่างๆ เช่น การทางานด้านการปกป้องคุ้มครองสิทธิ์ ฯลฯ
- ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางการจัดการแก้ไขของแต่ละภาคีเครือข่าย
สโลแกนการทางานของภาคีเครือข่ายคาทอลิก “ เข้มแข็ง เติบโต เหนียวแน่น ”
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เทศกาลมหาพรต งดเหล้าบุหรี่ ระดับสังฆมณฑล ปี ค.ศ.2020
ศูนย์สังคมพัฒนาอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
เปิดเทศกาลมหาพรต งดเหล้าบุหรี่ ระดับสังฆมณฑล ปี ค.ศ.2020
และสัมมนาเชิงปฏิบัติการการรณรงค์ จิตตารมณ์มหาพรต ในเทศกาล ปี ค.ศ.2020
โดย ผู้นา คุณพ่อ นักบวชชาย-หญิง ผู้บริหารสถานศึกษา โรงพยาบาลชุมชน
ตาบลท่าแร่ ผู้นากลุม่ องค์กร กลุ่มวิถีชุมชนวัดในสังฆมณฑลฯ ผู้เข้าร่วมฯ 84 คน
เพื่อเชิญชวนคริสตชนคาทอลิกไทย ร่วมใจ ลด ละ เลิกพฤติกรรมดืม่ เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และ สูบบุหรี่ รวมทั้งร่วมกันส่งเสริมวิถีชุมชนคริสตชนเข้มแข็งปลอดภัย
จากเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์และยาสูบ ภายใต้แคมเปญ "มหาพรตงดเหล้าบุหรี่ ปี 2020”
เริ่มตั้งแต่ วันพุธรับเถ้า วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึงสัปดาห์ศักดิส์ ิทธิ์ รวม 40 วันตลอดเทศกาลมหาพรต ...
เวทีแถลงการณ์ "เปิดกิจกรรมรณรงค์ลด ละ เลิกเหล้าบุหรี่ ในเทศกาลมหาพรต”
ประจาปี 2020 (พ.ศ.2563) ภายใต้แคมเปญ “มหาพรตงดเหล้าบุหรี่” เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2020 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน
อ.สามพราน จ.นครปฐม จัดโดย คาริตัสไทยแลนด์
ร่วมกับ มูลนิธเิ พื่อการพัฒนาชุมชน และ ภาคีเครือข่าย
คาทอลิกไทย ภายใต้ โครงการ “ชุมชนคริสตชนเข้มแข็ง
ร่วมแรงต้านภัยเหล้าบุหรี่” โดย พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา ประธานคาริตัสไทยแลนด์
กล่าวเปิดงานและอ่านแถลงรณรงค์ “มหาพรตงดเหล้าบุหรี่ ปี ค.ศ.2020” ภาคีร่วมลงนามเป็น
สักขีพยานการรณรงค์ของคาทอลิกบนแผ่นป้ายใหญ่ จากนัน้ มอบแผ่นป้ายให้แกนนาจาก 5 สังฆมณฑล และผู้แทนจาก
ฝ่ายการศึกษา เพือ่ ไปร่วมรณรงค์ในเครือข่ายของตนเองต่อไป ...

คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ (แผนกสุขภาพอนามัย)
ตามแผนปฏิบัติงานผู้สูงอายุคาทอลิกฯ ประจาปี 2020 กาหนดการประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
ผู้สูงอายุ (4 ครั้ง/ปี) เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานฯ จึงมีการจัดประชุมฯ ครั้งที่ 1/2020 เมื่อ
วันพุธที่ 15 มกราคม 2020 ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ นาโดย
บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมาธิการฝ่ายสังคม / ผู้อานวยการแผนกสุขภาพอนามัย
บาทหลวงวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการฯ และ คณะกรรมการผู้สงู อายุสังฆมณฑลฯ
เข้าร่วมประชุมรวม 21 ท่าน เพื่อติดตามประเด็นสาคัญต่างๆ สืบเนื่องจากการประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปี ค.ศ.2019 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2019 สรุปได้ดงั นี้ :1) ความพร้อมของเจ้าภาพจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ
ครั้งที่ 15/2020 (คณะอนุกรรมการฯ และสังฆมณฑลจันทบุรี
ประกาศเลื่อน การจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุฯ ครั้งที่ 15 ออกไปจัดใน
ปี 2021/2564 ที่สังฆมณฑลจันทบุรี) 2) กาหนดออกเยีย่ ม/พบปะ
เครือข่ายผู้สูงอายุฯระดับสังฆมณฑล (ตามปฏิทนิ กิจกรรม ปี ค.ศ.2020)
3) ข้อเสนอจากคาริตัสไทยแลนด์ เพือ่ การพัฒนาแนวทางการทางาน
เพื่อให้บริการผู้สูงวัยในภูมภิ าคเอเซีย (Wolfgang,ก.ย.2019) 4) ความคืบหน้าการเข้าร่วม
ประชุม/เสวนาร่วมกับภาครัฐและเครือข่ายงานผู้สูงอายุภาคประชาชน 5) ประธานชมรมฯ /
ผู้ประสานงานชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลฯ มอบเงินโครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผูส้ งู อายุ
(เงินออมวันละบาท) รอบที่ 1/2020 (ตุลาคม - ธันวาคม 2019) เพื่อใช้ในการดาเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ 6) กาหนดการจัดประชุมฯ
ครั้งที่ 2/2020 ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2020 ..

กิจกรรมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล
สังฆมณฑลอุดรธานี

แผนกงานผู้สูงอายุสังฆมณฑลอุดรธานี

จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกฯ ครั้งที่ 7 หัวข้อ “พระวาจา สร้างศรัทธา ผู้สูงวัยใจมัน่ คง”
ณ วัดแม่พระลูกประคา บ้านเวียงคุก จ.หนองคาย เมื่อวันที่ 14 –15 กุมภาพันธ์ 2020 นาโดย
บาทหลวงรังสรรค์ ภานุรกั ษ์ ผู้อานวยการแผนกผู้สูงอายุ
บาทหลวงไมเกิ้ล เช, C.Ss.R., คณะกรรมการผู้สูงอายุฯ
ครูวราภรณ์ ภูกงทอง และ คุณเสมียน พรหมเภา
ผู้ประสานงานผู้สูงอายุฯ มีกลุ่มผู้สงู อายุเข้าร่วมงานฯ
รวม 200 คน โอกาสนี้.. บาทหลวงวิโรจน์ นันทจินดา
ประธานคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ ผู้สูงอายุ
(แผนกสุขภาพอนามัย) และทีมงานจิตอาสาเวชบุคคลฯ
ระดับชาติ มาเยีย่ มและแบ่งปันเนือ้ งานทีเ่ กี่ยวข้อง
..จากนั้น จัดให้มพี ิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมี
บาทหลวงพัฒนา อุปการ อุปสังฆราชฯ เป็นประธานพิธีฯ
หลังบทเทศน์ผู้สูงอายุร่วมรับศีลเจิม เนื่องในวันผู้ป่วยสากล
ขอขอบคุณ ทีมจิตอาสาเวชบุคคลคาทอลิกฯ มาให้บริการ
ตรวจสุขภาพ และช่วยบริการอาหารให้กับผู้สูงอายุ ...
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อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกอภิบาลผู้สูงอายุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ นาโดย บาทหลวงธนันชัย กิจสมัคร
ผู้จัดการแผนก และ จิตตาภิบาลงานผู้สูงอายุฯกรุงเทพ จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน
ปี 2020 :- 1) วันที่ 21 มกราคม 2020 จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2020
ณ วัดนักบุญอันนา ท่าจีน ข้อสรุปจากประธานเขตต่างๆ ดังนี้ + ขอให้ประธานเขตทุกเขต
เสนอชื่อผู้จะได้รับใบพรพระสันตะปาปา ในงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิก ครั้งที่ 15/2020
ระหว่างวันที่ 24 - 25 เมษายน 2020 เพือ่ ให้ทปี่ ระชุมระดับสังฆมณฑลรับรอง เขต 1,2,3
ลูกกตัญญูต่อบุพการี เขต 4,5,6 ผู้สูงอายุตัวอย่าง เพื่อส่งขอใบพรจากทางกรุงโรม + ขอให้
ประธานเขตทุกเขต ประเมินจานวนผู้ทจี่ ะไปร่วมงานชุมนุมฯ เพือ่ แจ้งยอด (โดยประมาณ)
ให้เจ้าภาพจัดงานฯรับทราบ + กาหนดส่งเงินโครงการจิตอาสาออมวันละบาท ไตรมาสที่ 1
เดือนมีนาคม (ระดับชาติ) + วันที่ 19 กันยายน 2020 จัดงานชุมนุมผู้สงู อายุและ
งานเชิดชูเกียรติ 90 ปี ขึ้นไป ทางฝ่ายสังคมฯต้องการให้ลดเกณฑ์อายุลงให้เหลืออายุ 80 ปี
ขึ้นไป ขอให้ส่งรายชือ่ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2020
2) วันที่ 27 มกราคม 2020 จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ
เขต 6 ณ วัดมารีย์สมภพ บ้านแพน จ.พระนครศรีอยุธยา
โดยมี บาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ มอบของขวัญวันตรุษจีน
ตรุษญวน ให้คณะกรรมการผู้สูงอายุฯเขต 6
3) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2020 สมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุ เขต 3
ร่วมงานวันผู้ป่วยสากล ณ ศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์
ปราจีนบุรี โดยมี บาทหลวงปรีดา เวียงชัย เป็นประธาน
พิธีบูชาขอบพระคุณ จากนั้น เยี่ยมผู้สูงอายุที่ศนู ย์ฯ
ในภารกิจ รัก รับใช้ แบ่งปัน ผู้ป่วย คนยากจน
ตามรอยพระเยซูเจ้า ..

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
นาโดย บาทหลวงประเสริฐ สมงาม จิตตาภิบาลงานผู้สูงอายุฯ
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี คุณสุธดิ า พรหมภักดี ประธานชมรมฯ
คุณชัยรัตน์ ศรีสุวรรณ ผู้ประสานงานชมรมผู้สงู อายุฯ และคณะกรรมการผู้สูงอายุฯ
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี + ออกพบปะ/เยี่ยมเยียนกลุ่มผู้สงู อายุ วัดพระหฤทัย จ.ระนอง โดยมี
บาทหลวงวิเชียร ระดมกิจ เป็นเจ้าอาวาสวัดร่วมแบ่งปัน
(12 มกราคม 2020) + ออกพบปะ / เยี่ยมเยียนกลุ่มผู้สูงอายุ
วัดนักบุญวินเซนเดอปอล ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
มีผู้สูงอายุและผู้ประสานงาน
เข้าร่วมประชุมฯจานวน 25 คน
โดยมี บาทหลวงเรนโซ รอสสิโญโล
เป็นเจ้าอาวาส ให้การต้อนรับ ..
( 1 มีนาคม 2020)..
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ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก
สังฆมณฑลราชบุรี
บาทหลวงประสิทธิ์ รุจิรัตน์ จิตตาภิบาลงานผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี
อาจารย์เชษฐ ชาวนาแก้ว ประธานชมรมผู้สูงอายุฯ อาจารย์ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค
ผู้ประสานงานฯ และคณะกรรมการผู้สูงอายุฯ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2020 จัดกิจกรรมฯ :1) โรงเรียนศิษย์พระคริสต์ ชมรมผู้สูงอายูสงั ฆมณฑลราชบุรี จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครั้งที่ 7
ประจาปีการศึกษา 2019/2562 หัวข้อ “การพัฒนาทักษะอาชีพผู้สูงวัย” ที่ ห้องประชุม
วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี .. ในช่วงเช้า กลุ่มผู้สูงวัย
ศิษย์พระคริสต์ จากชมรมผู้สูงอายุระดับวัด ได้ทยอยกัน
เดินทางมาเข้าร่วมฯ โดยมี ชมรมเวชบุคคลสังฆมมณฑล
ราชบุรี นาโดย คุณสมจิตร์ ศักดิส์ ิทธิกร คุณพรทิพย์ คงกระพันธ์
ให้บริการตรวจวัดความดันโลหิต ลงบันทึกสุขภาพในสมุดประจาตัว
กิจกรรมเริม่ ด้วย + ซิสเตอร์นิตวดา อ่อนเทศ วิทยากรนาภาวนา
แบบวิถีชุมชนวัด (3L) อ่านฟัง ไตร่ตรองพระวาจา (มธ 5:38-48)
มองชีวิต และแบ่งปันประสบการณ์กับกลุ่ม ข้อตั้งใจที่จะนาไปใช้
ในการดาเนินชีวิต คือ “การกลับใจบ่อยๆ ปรับปรุงตนเองให้ดขี ึ้น
อยู่เสมอ ให้อภัย และภาวนาเพือ่ ผู้ที่ทาผิดต่อเราด้วยความรัก" ซึ่ง
สอดคล้องกับจิตตารมณ์มหาพรต.. + อาจารย์สายสุนยี ์ เสียงไพเราะ วิทยากรประดิษฐ์
ผ้าเช็ดมือ ซึ่งทาให้ผู้สูงวัยได้ฝึกจิต สมาธิ สติ มีความเพลิดเพลินและความสุขในการสร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์ของใช้
ด้วยตนเอง ขอขอบคุณ .. บาทหลวงวิโรจน์ เสียงไพเราะ เจ้าอาวาสวัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบือ้ ง
บาทหลวงวิริยะ สู้เสงีย่ ม ผู้บริหารโรงเรียนเทพินทร์พิทยา ที่ให้การสนับสนุนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เป็นอย่างดี . 2) ในช่วงบ่าย .จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุฯ
สังฆมณฑลราชบุรี นาโดย อาจารย์เชษฐ ชาวนาแก้ว ประธานชมรมผู้สงู อายุฯ ร่วมด้วย
คณะกรรมการผู้สูงอายุฯ จัดประชุมร่วมกัน เพือ่ หารือและเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วม
งานชุมนุมผู้สูงอายุระดับชาติ ครั้งที่ 15 ซึ่งสังฆมณฑลจันทบุรีและคณะอนุกรรมการคาทอลิก
เพื่อผู้สูงอายุ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานฯ จัดขึน้ ณ โรงเรียนดาราสมุทร อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ระหว่างวันที่ 24 - 25 เมษายน 2020 คาดว่าจะมีแกนนาผูส้ ูงอายุคาทอลิกจากทั่วประเทศ
มาร่วมงานชุมนุมฯกันมากถึง 1,300 – 1,500 คน สาหรับผู้สูงอายุและผู้สนใจทีจ่ ะเข้าร่วม
งานชุมนุมฯ แจ้งความประสงค์ลงทะเบียนไปร่วมงาน ได้ที่ประธานกลุ่ม/ชมรมผู้สงู อายุ
ระดับวัด ภายใน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2020 ..

สังฆมณฑลราชบุรี

อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ

แผนกผู้สูงอายุอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง นาโดย
บาทหลวงเทพณรงค์ พุดษา หัวหน้าแผนกผู้สูงอายุฯอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ

อาจารย์สมุ่ บุญแฮด ประธานชมรมผู้สูงอายุฯ ร่วมด้วย
กรรมการกลุ่มผู้สูงอายุระดับวัดในเขตพื้นที่จงั หวัดสกลนคร
จัดประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุอัครสังฆมณฑล
ท่าแร่-หนองแสง เมือ่ วันที่ 8 มกราคม 2020 สรุปประเด็น
ต่างๆจากที่ประชุมฯ + จัดทาปฏิทินงานผู้สงู อายุ ปี 2020
+ เขียนแผนงบประมาณประจาปี 2020 + สรุปงบประมาณ
และผลการดาเนินงานประจาปี ค.ศ.2020 ..
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ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุรี นาโดย
บาทหลวงเศกสม กิจมงคล จิตตาภิบาลงานผู้สงู อายุฯ
คุณบุญไทย เอี่ยมสะอาด ประธานชมรมผู้สูงอายุฯ คุณวันทนา เอ้าเจริญ ผู้ประสานงานฯ
จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 3/2020
เมื่อวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2020 ณ ห้องประชุม
ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมี
บาทหลวงยอด เสนารักษ์ อุปสังฆราชฯ คณะผู้บริหาร
โรงเรียนดาราสมุทร คณะกรรมการผู้สูงอายุ
เครือข่ายชมรมผูส้ ูงอายุระดับวัด องค์กร ในเขต
พื้นที่สังฆมณฑลจันทบุรี เข้าร่วมประชุมฯ
ร่วมด้วย บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ ผู้อานวยการแผนกสุขภาพอนามัย และ
บาทหลวงวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ ผู้สูงอายุ เพื่อ
พิจารณาและร่วมแสดงความคิดเห็นการจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุระดับชาติ ครั้งที่ 15
สังฆมณฑลจันทบุรี เป็นเจ้าภาพจัดงานฯในปี 2020 ข้อสรุปจากที่ประชุมฯ
มีความเห็นร่วมกันให้ ประกาศเลื่อนการจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุฯระดับชาติ ครั้งที่ 15
ออกไปจัดในปี ค.ศ.2021 (สังฆมณฑลจันทบุรี เป็นเจ้าภาพจัดงานฯ) เนื่องจาก
สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ระบาดอยูข่ ณะนี้ ไม่เป็นที่ไว้วางใจในการจัดงาน..
ชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ องค์กรสาธารณประโยชน์ จัดโครงการพัฒนา
ชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ หัวข้อ“ศาสนากับผู้สูงอายุ” เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2020 นาโดย
บาทหลวงวิเชียร ฉันทพิริยะกุล คณะกรรมการผู้สูงอายุวัดหัวไผ่
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.) ระดับท้องถิ่น พื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลโคกขีห้ นอน..
.

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลนครสวรรค์

ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลนครสวรรค์
นาโดย บาทหลวงศิริชาญ เอียงผาสุข อุปสังฆราช
สังฆมณฑลนครสวรรค์ / จิตตาภิบาลงานผู้สูงอายุฯ
มิสสอางค์ สุรพัฒน์ ประธานชมรมผู้สูงอายุฯ คณะกรรมการ
จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล
ครั้งที่ 1/2020 และส่งความสุขร่วมกันในโอกาสอวยพรปีใหม่
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2020 ณ ศูนย์โบนุส อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์ ..

สังฆมณฑลเชียงใหม่
ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลเชียงใหม่ จัดกิจกรรม
พบปะฟื้นฟูจิตใจ กลุ่มผู้สูงอายุวัดอัครเทวดาราฟาแอล บ้านขุนแปะ
หลังจากร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เมือ่ วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2020
บาทหลวงติดคา ใจเลิศฤทธิ์ เจ้าอาวาส วัดอัครเทวดาราฟาแอล บ้านขุนแปะ
ได้สวดภาวนาเปิดกิจกรรมการพบปะของกลุ่มผู้สูงอายุ และโอกาสดีๆนี้
คุณพ่อได้ทาพิธีโปรดศีลเจิมให้แก่ผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรม หลังจากนัน้ มีตัวแทนผู้สูงอายุชาย 2 ท่าน หญิง 2 ท่าน
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ต่อจากหน้า.. 24

ร่วมแลกเปลี่ยนแบ่งปันพระพรทีไ่ ด้รับเรียกมาเป็นชีวิตคริสตชน ดาเนินรายการโดย
คุณครูถาวาร กัมพลกูล และในกิจกรรมดีๆนี้ มีผู้สูงอายุขุนแปะที่นับถือประเพณีเดิม
และสนใจมาร่วมหลายท่านด้วยกัน มีผู้สูงอายุเข้าร่วมทั้งหมด จานวน 55 คน
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนค่าอาหารและของขวัญ โดยลูกหลาน
ของคนขุนแปะเอง ..
คณะกรรมการดาเนินงานผู้สูงอายุสังฆมณฑลเชียงใหม่ จัดประชุมครั้งที่ 1/2020
เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2020 ที่ศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่ นาสวดเปิดการประชุม
โดย บาทหลวงศราวุธ แฮทู จิตตาภิบาลงานผูส้ ูงอายุสังฆมณฑลเชียงใหม่ จากนัน้
คุณทัศนัย์ ทุมกานนท์ ประธานผู้สงู อายุฯสังฆมณฑลเชียงใหม่
ดาเนินการประชุมฯ สรุปได้ดังนี้ :- 1. รายงานกิจกรรมผู้สูงอายุระดับวัด 2. ติดตามเรื่องสืบเนื่อง
+ การจัดทาทะเบียนผู้สูงอายุ เป็นปัจจุบัน + แบ่งปันแลกเปลี่ยนงาน
สัมมนาและประชุมใหญ่คณะอนุกรรมการฯ (26-28 พฤศจิกายน 2019)
+ รายงานค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมสัมมนาฯ 3) นาเสนอพิจารณาคัดเลือก
“ผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่าง” และ “ลูกกตัญญูต่อบุพการี” ปี 2020
4) งานชุมนุมผูส้ ูงอายุฯระดับชาติ ครั้งที่ 15 5) รายงานรับเงินจาก
สมาชิกจิตอาสาช่วยเหลืองานผู้สูงอายุ งวดที่ 1/2020 ...

สังฆมณฑลนครราชสีมา
ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา นาโดย บาทหลวงวีรศักดิ์ จันทรังษี จิตตาภิบาลชมรมผู้สูงอายุฯ
คุณนภชนก สุริยชัยกุล ผู้ประสานงานแผนกผู้สงู อายุ คณะกรรมการผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล มีการดาเนินกิจกรรมระดับวัด
ในเขตสังฆมณฑลฯ :- 1) วันที่ 24 มกราคม 2020 แผนกผู้สูงอายุสังฆมณฑลนครราชสีมา จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ
สังฆมณฑล นาโดย บาทหลวงวีระศักดิ์ จันทรังษี จิตตาภิบาลผู้สงู อายุ และคณะกรรมการจากวัดต่างๆ เข้าร่วมประชุม
เพื่อติดตามความก้าวหน้า และร่วมแบ่งปันความเคลื่อนไหวงานผู้สูงอายุของแต่ละวัด และร่วมเสนอแนะแนวทางการทางาน
ของกลุม่ ผู้สูงอายุฯ

2) วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2020 ศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา จัดประชุมกลุ่มเกษตรกรปลูกพืชผัก/ผลไม้ ปลอดภัยจาก
สารพิษทางการเกษตร แบบบูรณาการ ระหว่างเกษตรกร ,สตรี และ ผู้สูงอายุ ที่วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน
บ้านโคกปราสาท/ปราสาทพร ต.ไทยเจริญ อ.ประคา จ.บุรีรัมย์ การประชุมครั้งนี้เพื่อวางแผนงาน ขับเคลื่อนให้เกษตรกร
ระดับครัวเรือน รวมกลุ่มเพื่อผลิตและบริโภคพืชผัก/ผลไม้ปลอดภัยจากสารพิษ และหาแนวทางส่งเสริมให้มีตลาดจาหน่าย
ผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งปัจจุบันนี้ได้มีกลุ่มเกษตรกรต้นแบบได้นาผลผลิตมาวางจาหน่ายหลังเลิกวัดทุกวันอาทิตย์
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ชมรมเครือข่ายผู้สงู อายุคาทอลิกประเทศไทย (องค์กรสาธารณประโยชน์)
คุณธนันท์ฉาย สวิตต์นนั ทชัย ผู้แทนจากชมรมเครือข่ายผู้สูงอายุคาทอลิกประเทศไทย (องค์กรสาธารณประโยชน์)
ของคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมศักยภาพกลุม่ เปาะบางถูกเลือกปฏิบัติ และ
พัฒนากฎหมายห้ามเลือกปฏิบัติ เมื่อวันที่ 28 - 29 มกราคม 2020 ณ โรงแรมเอรีนา่ เฮ้าส์ กรุงเทพฯ
ประเด็นสาคัญ :- 1) การพัฒนาศักยภาพ + แนวความคิดเรื่องสิทธิพื้นฐานของ
ความเป็นมนุษย์ + เพิ่มเติมความรู้พื้นฐาน 9 กลุ่มเปาะบาง + สร้างผู้นาทาง
ความคิด จิตวิญญาณ ความรู้เชิงวิชาการ ทักษะ ประสบประการณ์ในระดับ
ผู้เชี่ยวชาญในหน้าที่ + ผู้นาต้องมีกระบวนการในการสร้างความไว้วางใจให้
เกิดขึน้ ในชุมชนนั้นๆ + ผู้นาควรมีลักษณะสร้างแรงบันดาลใจ และสัมผัส
ความรู้สกึ ของคนเข้าร่วมได้ 2) การสื่อสาร ใช้รูปแบบการสื่อสาร + Facebook
+ LINE + โทรศัพท์ + วิทยุ + Instagram + กิจกรรมรณรงค์ 3) กฎหมาย
ทากฎหมายให้เป็นเรื่องสนุก รูปแบบกิจกรรม + การให้การให้ความรู้
+ สกู๊ป (ข่าวสั้น) คาขวัญ, งานรณรงค์ตามออนไลน์ + สร้างผูน้ าในพื้นที่
+ จัดค่ายให้ความรู้ + ขบวนการขับเคลือ่ นเพื่อการใช้กฎหมาย
4) Keyword ที่ใช้ + เสมอภาคเท่าเทียมในความแตกต่าง + ความเป็นธรรม
ความยุติธรรมและเสมอภาค + เป็นอาวุธป้องกันตัว + มีคุณค่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 5) 9 กลุ่มเปราะบาง + ผู้สูงอายุ
+ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี + ชาติพนั ธุ์ + คนพิการ + ผู้ใช้ยา + แรงงาน + สตรี เด็กและเยาวชน + ความหลากหลายทางเพศ
+ ผู้ต้องขัง คนไร้ทพี่ ึ่งไม่มีทอี่ ยู่อาศัยและรายได้ ...

บ้านผู้สูงอายุคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ปราจีนบุรี ขอเชิญผู้มีจติ ศรัทธา ผู้ใจบุญ
ทุกท่านร่วมบริจาคสิ่งของ อุปโภค - บริโภค ที่จาเป็นต้องใช้สาหรับผู้สงู อายุ
เป็นอย่างมาก ท่านสามารถร่วมบริจาคได้ทั้งสิง่ ของ หรือเป็นเงินสนับสนุน
ที่ช่วยเหลือทางศูนย์เกี่ยวกับผูส้ ูงอายุ ตามรายละเอียดด้านข้าง
เป็นรายการสิ่งของที่ขอบริจาค อัพเดท 13/03/63 ขอขอบพระคุณท่านผู้ใจบุญ ที่มีน้าใจดี
และมีจติ ใจเมตตาต่อผูส้ ูงอายุทุกท่าน

จดหมายและเอกสารเผยแพร่แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID
COVID--19

