
                                                               วิสัยทัศน์            
ประชากรของพระเจ้ามสีุขภาพกายใจสมบูรณ์    

และร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันฉนัพี่นอ้ง          
เปี่ยมด้วยคุณธรรมในความรักของพระเจ้า     

     พันธกิจ     

ส่งเสริมเวชบุคคล เครอืข่ายผู้สูงอายุ เครือขา่ยผู้ติดเชื้อ              
ให้ได้รับการอภิบาล และอุทิศตนรับใช้ปวงชนดา้น      
สุขภาพอนามยั โดยเน้นผู้ยากไร้ตามแบบอย่างพระเยซูเจา้    

   มีนาคม มีนาคม มีนาคม ---   เมษายน เมษายน เมษายน 202020202020   (ฉ.(ฉ.(ฉ.222/20/20/20202020) ) ) 

 กรรมาธิการฝ่ายสังคม สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย (คาริตัสไทยแลนด์)       
       ร่วมกับ  คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ ภายใต้ แผนกสุขภาพอนามัย   
ร่วมมือกนัจัดการอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพคาทอลิกไทยสู้ภัยโควิด ระดมความคดิพัฒนาโครงการ” ระหว่าง                     
วันที่ 21– 23 เมษายน ค.ศ.2020 โดย เป็นการอบรมผ่านทาง Video Conference  ผู้เข้าร่วมรับการอบรมอยู่ในพืน้ที่ของ
ตนเองไม่ต้องเดินทางเข้ามาร่วมกลุ่ม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการป้องกันฯ ที่ทางหน่วยงาน

ที่เกี่ยวขอ้ง ที่ทางรัฐบาลได้แต่งตั้งขึ้นใหค้ าแนะน าในการปฏิบัติตัวในช่วง
วิกฤตโควิด-19 นี้  
    โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคาทอลิกไทยสู้ภัยโควิด-19 ในครั้งนี้                  
ท าการถ่ายทอดการบรรยายจากศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง             
ไปยังเครอืข่ายในพืน้ที่ โดยการอบรมในครั้งนี้ มีหน่วยงานที่เข้าร่วมรับ            
การอบรม 9 หน่วยงาน รวมผู้เข้าร่วมโครงการฯ 39 คน คือ                                                 
1.  มูลนิธิภคินีศรีชุมพาบาล หนองคาย  (โครงการเพื่อนชาวบ้าน)                 
2.  มูลนิธิภคินีศรีชุมพาบาล หนองคาย (ศูนย์เรจินาพึ่งพาตนเอง)                            
3.  มูลนิธิภคินีศรีชุมพาบาล หนองคาย                                       

    (โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเดก็และเยาวชน) 
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4. มูลนิธิภคนิีศรีชุมพาบาล ภูเก็ต  (โครงการศรีชุมพาบาลเพือ่กลุ่มแรงงานอพยพ)                                                       
5. บ้านเกื้อกูลเพื่อเด็กพกิาร คามิลเลยีน โซเชยีล เซนเตอร์ เชียงราย                                                                                              
6. สถานสงเคราะห์เดก็ ศูนย์เยาวชนสตรี ศรีชุมพาบาล เชยีงราย                                                                                               
7. บ้านคลารา สวนสันติธรรม ล าไทร (คณะฟรงัซิสกัน ล าไทร)                                                                                                  
8. ชุมชนป่าหว้าน และชุมชนสร้างแก้วพัฒนา ท่าแร่  สกลนคร                                                                                                          
9. บ้านคามิลเลยีนเพือ่เดก็พิการ ลาดกระบัง                                                                                                                           
    ในวันแรกของการอบรม เนื่องจากการอบรมผ่านทาง Video Conference ซึ่ง       
เป็นการใช้เทคนิค วิธกีารด าเนินการใหม่ๆมาใช้ด าเนินงานของทางเครือข่ายฯ                         
จึงต้องการซักซอ้มวิธกีารตั้งแต่บ่ายก่อนวันด าเนินการจริง เพือ่จะแน่ใจว่าทกุเครอืข่ายสามารถร่วมโปรแกรมโดยไม่สะดุด                        
รวมถึงการเปิดระบบ Video Conference เวลาจริง 15 นาที เพือ่ดขู้อขดัข้องทางเทคนคิ หากจะเกิดขึ้นโดยมิได้คาดการณ์                           
มากอ่น แม้ว่าเป็นการเริ่มใช้อย่างเป็นทางการครั้งแรกของเครือข่าย  แต่ผู้เข้าร่วมจากทุกพืน้ที่สามารถเข้าอบรมผ่านระบบ                          

ได้อยา่งดีโดยได้รับการวางระบบ โดย  คุณจีรวฒัน์ เจนผาสกุ ผู้ประสานงาน
โครงการของคาริตัสไทยแลนด์ และคอยควบคมุระบบตลอดการอบรมทั้ง 3 วัน                        
   บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมาธกิารฝ่ายสังคม ของ สภาพระสังฆราช
คาทอลกิฯ ไดก้ล่าวเปิดการอบรมฯ และชี้แจงทีม่าของโครงการฯดังกล่าวนีอ้ยู่ใน
แผนการด าเนนิงานของคณะอนกุรรมการคาทอลิกเพือ่ส่งเสรมิงานเอดส ์อยู่แล้ว                     
ที่จะต้องด าเนินงานภายในเดือนเมษายน 2020  แต่ด้วยวิกฤตโควิด-19 ท าให้               
การมารวมตัวกันจากหลายเครอืข่ายคงไม่สะดวก และไม่ปลอดภัย                                 
    ดังนัน้ ทางคณะอนกุรรมการฯจึงมคีวามเหน็ว่า เพื่อไม่ให้แผนงานการอบรมนี้
สะดุดไป เราสามารถจัดการอบรมผ่านทาง Video Conference ได้ จึงมีมติให้                     
จัดด าเนินการด้วยวิธีดังกล่าว และสมาชิกเครอืข่ายสามารถใช้เวลาที่ตอ้งอยู่บ้าน                       
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อนี้ฝกึเขยีนโครงการต่างๆที่จะเป็นประโยชน์                

ต่อบุคคลเป้าหมายที่ทางหน่วยงานดูแลอยู่              
    คุณเอ นพรัตน์ วิทยากรเรื่องการเขียนโครงการ จึงได้เริ่มบรรยายผ่านทางระบบ 
Video Conference โดยมีเนื้อหาทีน่่าสนใจในวันแรก คือ 1. แนะน าแหล่งทนุต่างๆ
ภายในประเทศ เพื่อสนับสนุนภารกจิเพื่อผู้ตดิเชื้อ ผู้พิการ ผูสู้งอายุ ชาติพนัธุ์                   
คนต่างด้าว และผู้อยู่ในภาวะล าบากในประเทศไทย  2. ให้ความรู้ สาธิตและน าการ  
ฝึกปฏิบัติการออกแบบโครงการและกิจกรรม  3. ลงมือเขียนโครงการในแบบฟอรม์จริง
ของแหล่งทนุในประเทศ (สสส.) * มีตัวอยา่งโครงการจริงประกอบ พร้อมค าแนะน า 
จากวิทยากร  4. แนวทางการบริหารจัดการโครงการของคณะท างานและองค์กรรับทุน  
ตามเงื่อนไขของแหล่งทุน (การจัดท าเอกสาร รายงานการเงิน ผลงานที่เกิดขึ้นใน
โครงการ ฯลฯ)           

บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ : รายงาน  
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4. มูลนิธิภคนิีศรีชุมพาบาล ภูเก็ต  (โครงการศรีชุมพาบาลเพือ่กลุ่มแรงงานอพยพ)                                                       
5. บ้านเกื้อกูลเพื่อเด็กพกิาร คามิลเลยีน โซเชยีล เซนเตอร์ เชียงราย                                                                                              
6. สถานสงเคราะห์เดก็ ศูนย์เยาวชนสตรี ศรีชุมพาบาล เชยีงราย                                                                                               
7. บ้านคลารา สวนสันติธรรม ล าไทร (คณะฟรงัซิสกัน ล าไทร)                                                                                                  
8. ชุมชนป่าหว้าน และชุมชนสร้างแก้วพัฒนา ท่าแร่  สกลนคร                                                                                                          
9. บ้านคามิลเลยีนเพือ่เดก็พิการ ลาดกระบัง                                                                                                                           
    ในวันแรกของการอบรม เนื่องจากการอบรมผ่านทาง Video Conference ซึ่ง       
เป็นการใช้เทคนิค วิธกีารด าเนินการใหม่ๆมาใช้ด าเนินงานของทางเครือข่ายฯ                         
จึงต้องการซักซอ้มวิธกีารตั้งแต่บ่ายก่อนวันด าเนินการจริง เพือ่จะแน่ใจว่าทกุเครอืข่ายสามารถร่วมโปรแกรมโดยไม่สะดุด                        
รวมถึงการเปิดระบบ Video Conference เวลาจริง 15 นาที เพือ่ดขู้อขดัข้องทางเทคนคิ หากจะเกิดขึ้นโดยมิได้คาดการณ์                           
มากอ่น แม้ว่าเป็นการเริ่มใช้อย่างเป็นทางการครั้งแรกของเครือข่าย  แต่ผู้เข้าร่วมจากทุกพืน้ที่สามารถเข้าอบรมผ่านระบบ                          

ได้อยา่งดีโดยได้รับการวางระบบ โดย  คุณจีรวฒัน์ เจนผาสกุ ผู้ประสานงาน
โครงการของคาริตัสไทยแลนด์ และคอยควบคมุระบบตลอดการอบรมทั้ง 3 วัน                        
   บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมาธกิารฝ่ายสังคม ของ สภาพระสังฆราช
คาทอลกิฯ ไดก้ล่าวเปิดการอบรมฯ และชี้แจงทีม่าของโครงการฯดังกล่าวนีอ้ยู่ใน
แผนการด าเนนิงานของคณะอนกุรรมการคาทอลิกเพือ่ส่งเสรมิงานเอดส ์อยู่แล้ว                     
ที่จะต้องด าเนินงานภายในเดือนเมษายน 2020  แต่ด้วยวิกฤตโควิด-19 ท าให้               
การมารวมตัวกันจากหลายเครอืข่ายคงไม่สะดวก และไม่ปลอดภัย                                 
    ดังนัน้ ทางคณะอนกุรรมการฯจึงมคีวามเหน็ว่า เพื่อไม่ให้แผนงานการอบรมนี้
สะดุดไป เราสามารถจัดการอบรมผ่านทาง Video Conference ได้ จึงมีมติให้                     
จัดด าเนินการด้วยวิธีดังกล่าว และสมาชิกเครอืข่ายสามารถใช้เวลาที่ตอ้งอยู่บ้าน                       
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อนี้ฝกึเขยีนโครงการต่างๆที่จะเป็นประโยชน์                

ต่อบุคคลเป้าหมายที่ทางหน่วยงานดูแลอยู่              
    คุณเอ นพรัตน์ วิทยากรเรื่องการเขียนโครงการ จึงได้เริ่มบรรยายผ่านทางระบบ 
Video Conference โดยมีเนื้อหาทีน่่าสนใจในวันแรก คือ 1. แนะน าแหล่งทนุต่างๆ
ภายในประเทศ เพื่อสนับสนุนภารกจิเพื่อผู้ตดิเชื้อ ผู้พิการ ผูสู้งอายุ ชาติพนัธุ์                   
คนต่างด้าว และผู้อยู่ในภาวะล าบากในประเทศไทย  2. ให้ความรู้ สาธิตและน าการ  
ฝึกปฏิบัติการออกแบบโครงการและกิจกรรม  3. ลงมือเขียนโครงการในแบบฟอรม์จริง
ของแหล่งทนุในประเทศ (สสส.) * มีตัวอยา่งโครงการจริงประกอบ พร้อมค าแนะน า 
จากวิทยากร  4. แนวทางการบริหารจัดการโครงการของคณะท างานและองค์กรรับทุน  
ตามเงื่อนไขของแหล่งทุน (การจัดท าเอกสาร รายงานการเงิน ผลงานที่เกิดขึ้นใน
โครงการ ฯลฯ)           

 
 

         หลังจากให้ความรู้ต่างๆในครึ่งวันแรก บรรดาผู้เข้าร่วม               
รับการอบรม เริม่ฝึกการเขียนโครงการตามแบบฟอร์มของแต่ละ   
แหล่งทุนที่หน่วยงานแต่ละหน่วยสนใจส่งโครงการ หรือเงื่อนไข 
เหมาะสมกับตัวกิจกรรมทีจ่ะท า  เมื่อรา่งโครงการเสร็จแต่ละ                     
ขั้นตอน ผู้เข้าร่วมรับการอบรมก็จะส่งไฟล์ร่างโครงการมาเพือ่ 
ให้วิทยากรให้ความคดิเห็น โดยฝ่ายเทคนิคจะน าโครงการนั้นๆ 
ขึ้นจอให้ผู้รับการอบรมทุกคนได้เรียนรูไ้ปพร้อมๆกันจากโครงการ 
แต่ละโครงการ และน ากลับไปแก้ไข และเพิ่มเนือ้หาของโครงการ 

ในขั้นตอนต่อไป จนถึงการวางงบประมาณที่เหมาะสมกับตัวกิจกรรมฯ..                                                               
 เมื่อจบการอบรมฯ รวบรวมโครงการที่ผู้เข้ารับการอบรมเขียนเสร็จ พรอ้มทีจ่ะน าส่งแหล่งทุนร่วม 20 โครงการ 
โดยเมื่อส่งแหล่งทุน เช่น สสส.ฯลฯ แล้ว ทาง คณุเอ นพรัตน์ จะช่วยเป็นพี่เลี้ยงและติดตามจากแหล่งทุน จนในทีสุ่ดเมื่อ                    
แต่ละหน่วยงานมีประสบการณ์แล้วสามารถด าเนินการด้วยหน่วยงานนัน้ๆเอง                                                               
 อย่างไรก็ดีจากการอบรมฯ ซึ่งครั้งนี้ไม่ใชค่รั้งแรกที่อบรมการเขยีนโครงการให้หน่วยงาน ภายใต้เครือขา่ยของ 
พระศาสนจักรคาทอลิก สามารถเดินได้ด้วยตนเอง และจากสถานการณ์การจัดการอบรมครั้งนี ้ในสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 
สายพนัธุ์ใหม่ ทางฝา่ยกรรมาธิการฝ่ายสงัคม (คาริตัสไทยแลนด์ ) จึงไดจ้ัดใหเ้กิดการสื่อสารอย่างต่อเนื่องระหว่างมือเขียน 
โครงการของหน่วยงาน ภายใต้ เครอืข่ายพระศาสนจักร โดยใช้สือ่ออนไลนก์ลุ่มมาเป็นเครือ่งมอืสื่อสาร แบ่งปันขัอมูล โดย                  
คุณเอ นพรัตน์ และ ส านักเลขาธิการคาริตัส เป็นผู้ดูแลไลน์กลุม่ดังกล่าว ในเวลาเดียวกันการจดัการอบรมผา่นสือ่ออนไลน ์
ในครั้งนี้ จะเป็นรูปแบบใหม่ที่หน่วยงานภายใตฝ้่ายสังคมจะได้ปรับรูปแบบการด าเนินงานต่างๆ ให้ด าเนินการตามแผนงาน 
ประจ าปี ภายใตส้ถานการณ์วิกฤตนี้ไดอ้ย่างต่อเนื่องต่อไป ...>> 

ต่อจากหน้า.. 2 
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การประชุมดังกล่าวนี้ เป็นการประชุมตามแผนงาน 2/2563 เพื่อติดตามงาน
ในรอบไตรมาสที่ 2 ของปี และเป็นความพยายามภายใต้นโยบายของ
กรรมาธิการฝ่ายสังคม ที่จะให้วิกฤติโควิด -19 กระทบการท างานของ
หน่วยงานต่างๆ ภายใต้ กรรมาธิการฝ่ายสังคม (คาริตัส) ให้น้อยที่สุด โดยที่
ทางแผนกอื่นๆภายใต้ฝ่ายสังคมได้ด าเนินการล่วงหน้าไปก่อนหน้านี้ เช่น 
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ จัดอบรมเรื่องการเขียน

โครงการผ่านออนไลน์ ร่วมกับ คาริตัสไทยแลนด์ เมื่อเดือนเมษายน 2563 แผนกผู้ท่องเที่ยวและผู้เดินทางทะเล จัดประชุม
เครือข่ายผ่าน Video Conference ในการติดตามงานทุกสปัดาห์ (ศุกร์บ่าย) และ กรรมาธิการฝ่ายสังคม จะประชุมกรรมการ
เครือข่ายในวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 เป็นต้น 
     การประชุมของคณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกฯในครั้งนี้ มีสาระที่ส าคัญ คือ  การสรุปสถานการณ์โควิด-19 โดย  
นายแพทย์ค านวณ อึ้งชูศักดิ์ ประธานคณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย และติดตามด้วยกิจกรรมที่ 
เวชบุคคลคาทอลิกระดับชาติ ได้ร่วมมือกับพระศาสนจักรในช่วงวิกฤติโควิด-19 ดังนี้ คือ  
1. จัดเลือกโปสเตอร์รณรงค์เรื่องการป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
จากหน่วยงานที่มีมาตรฐาน คือ เลือกโปสเตอร์ 5 ชุด ของโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย น ามาท าโปสเตอร์ แผ่นไวนิล แจกจ่าย
ให้แก่เครือข่ายเวชบุคคลคาทอลิกระดับสังฆมณฑล และบางสังฆมณฑล
ได้น าเอาไฟล์โปสเตอร์เหล่านี้ไปสั่งท าเพิ่มเติมตามบริบทของพื้นที่ของ
ตนเอง (มีข้อแนะน าจากองค์การอนามัยโลก ใช้ค าเรียก ไวรัสอู่ฮั่น- 
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่เป็นโควิด-19, COVID19)    
2. จัดท าไกด์ไลน์ในการร่วมปฏิบัติศาสนกิจร่วมกับทางฝ่ายพิธีกรรมและ  
สภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย พร้อมโปสเตอร์ 1 โปสเตอร์ และพิมพ์แจกจ่ายไปยังเครือข่าย 
สังฆมณฑลต่างๆ  3. จัดบริการส่งเจลล้างมือหรือแอลกอฮอล์โดยตรงให้เครือข่ายเวชบุคคลสังฆมณฑล ที่ไม่มีอุปกรณ์
เหล่านี้ในระยะต้น เพื่อกระตุ้นให้มีการจัดระบบความสะอาดตามวัด ศาสนสถานหรือสถานที่ๆทางศาสนาที่มีประชาชน                
มาชุมนุมกัน  4. จัดส่งหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า ให้เครือข่ายเวชบุคคลสังฆมณฑลที่ไม่สามารถจัดหาได้  5. กระตุ้นให้ 
เวชบุคคลและสมาชิกออกรณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันการระบาดของโควิด-19  6. ร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการท า 
กิจกรรมเพื่อร่วมมือกับภาครัฐและองค์กรอื่นๆในการต่อสู้โควิด-19  

    ในกิจกรรมอื่นๆในการต่อสู้โควิด-19  และในกิจกรรมอื่นๆ 
ที่นอกเหนือจากที่ได้กล่าวไปแล้ว กรรมการแต่ละเครือข่ายยัง 
ได้รายงานแบ่งปันกิจกรรมต่างๆที่ได้ท าไปในชุมชนของแต่ละ
เครือข่ายเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
    นอกจากการติดตามงานในรอบไตรมาสแล้ว ยังได้มีการ 
หารือเรื่องการเตรียมจัดกิจกรรมเข้าเงียบประจ าปี ของ 

คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกฯ ในช่วงวันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2563 และการประชุมใหญ่ 
สามัญประจ าปี 2563/2020 ณ ลักษณวรรณ รีสอร์ต อ.เมือง จ.เชียงราย  โดยในช่วงเวลา 
ดังกล่าวจะมีการน าเสนอ New Chater for Health Care Workers ให้แก่สมาชิกเวชบุคคลฯด้วย 
    การประชุมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม 44 ท่าน จากสังฆมณฑล และหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เป็นสมาชิกเครือข่าย.. >>                                                          

“ เวชบุคคลคาทอลกิ ร่วมฝ่าวกิฤตโควิด-19 ” 

เวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ฝ่าวิกฤตโควิด –19 ร่วมกัน โดยการเดินตามแผนงาน            
ท่ีได้วางไว้ส าหรับปี 2020 ด้วยการประชุมออนไลน์ (Online ผ่าน VDO Conference กับ                        

เครือขา่ยเวชบุคคลระดับสังฆมณฑลฯ) ในวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563   
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            สาส์นพระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม 
   โอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาต ิประจ าปี พ.ศ.2563                                                                                                    

    “สังคมผู้สูงอายุห่างไกลจากไวรัสโควิด-19” 

 

                                     พ่ีน้องผู้สูงอายุคริสตชนท่ีรักทุกท่าน 
                                   “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” ปีนี้ สถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019                                       
              หรือ ไวรัสโควิด -19  จากข้อมูล The New York Times กลุ่มผู้สูงอายุวัย 60 ปีขึ้นไป 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยมากกว่า 80 ปี เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดไวรัสโควิด-19 มากที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ และมี 
อาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ แม้ว่าสุขภาพโดยรวมของคนๆ นั้นจะแข็งแรงสมบูรณ์ดีก็ตาม ยิ่งผู้สูงอายุที่มีโรคประจ าตัว 
เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน ปอด ตับ ไตฯลฯ ยิ่งเสี่ยงมากยิ่งขึ้น โดยผู้เช่ียวชาญให้ข้อสังเกตว่าอาจมาจากระบบภูมิคุ้มกันโรค 
ที่ต่ าลงตามวัยนั่นเอง 
 เมื่อผู้สูงอายุในครอบครัวของเราตกเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเช้ือไวรัสแบบนี้ เราจะมีวิธีดูแลผู้สูงอายุไม่ให้ติดเช้ือ                 
ในช่วงนี้ได้อย่างไร ลองปฏิบัติตามค าแนะน าจาก หน่วยงานป้องกันโรคติดต่อในสหรัฐอเมริกา (Centers for Disease 

Control and Prevention หรือ CDC) และองค์การอนามัยโลก  (World Health Organization หรือ WHO) 

เพื่อปกป้องสุขภาพของผู้สูงวัยในบ้านของเราเอง   
 วิธีดูแลสุขภาพ “ผู้สูงอายุ” ให้ห่างไกลจากไวรัสโควิด-19 :- 1.) ให้ผู้สูงอายุล้างมือ หรือล้างมือให้ผู้สูงอายุด้วยสบู่นาน 
20 วินาที หากไม่สะดวกล้างมือด้วยสบู่ สามารถใช้เจลล้างมือ หรือแอลกอฮอล์ได้  2.) หลีกเล่ียงการสัมผัสมือกับผู้สูงอายุ 
และไม่ให้ ผู้สูงอายุไปสัมผัสมือและร่างกายของคนอื่น 3.) ไม่พาหรือปล่อยให้ผู้สูงอายุไปรวมกลุ่ม ร่วมกิจกรรม 
หรือไปที่สาธารณะที่มีคนอยู่ รวมกันมากๆ 4. ) ท าความสะอาดข้าวของเคร่ืองใช้ที่ ผู้สูงอายุสัมผัสบ่อยๆ ทุกวัน 
(อาจจะวันละมากกว่า 1 คร้ัง)  5.) หลีกเล่ียงไม่ให้ผู้สูงอายุใช้บริการขนส่งสาธารณะ เช่น รถเมล์ รถไฟฟ้า เป็นต้น                        
6.) งดกิจกรรมการเดินทางร่วมกับคนกลุ่มใหญ่ เช่น ทัวร์เที่ยวต่างประเทศ ขึ้นเรือส าราญ เป็นต้น  7.) หลีกเล่ียงการพบปะ 
กับคนอื่นๆ หรือญาติต่างๆ ที่ก าลังป่วย  8.) หากจ าเป็นต้องออกไปข้างนอก เช่น ไปซื้อของ เลือกไปที่ที่มีคนน้อยกว่า เช่น 
เลือกไปซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆ มากกว่าไปห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ ่เพื่อหลีกเล่ียงการพบปะกับคนจ านวนมากให้ไดม้ากทีส่ดุ  
9.) หากมีโรคประจ าตัวที่ต้องไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเป็นประจ า ลองสอบถามแพทย์ประจ าตัวดูว่า มีความจ าเป็นต้องไป 
หรือไม่ สามารถพูดคุย ปรึกษาผ่านวิดีโอคอลได้หรือไม่ หรือแม้กระทั่งการสั่งจ่ายยาออนไลน์โดยส่งยามาให้ที่บ้าน หรือให้ 
ผู้ป่วยรับยาได้เองที่ ร้านขายยาใกล้บ้าน เพื่อหลีกเล่ียงการเดินทางไปโรงพยาบาล รวมถึงสอบถามแพทย์ ด้วยว่า 
สามารถซื้อยามาเก็บตุนไว้โดยไม่ต้องออกไปซื้อยาบ่อยๆ เหมือนเดิมได้หรือไม่ 10.) ระมัดระวังในการปล่อยให้ผู้สูงอายุอยู่ 
คนเดียวด้วย แม้ว่าจะปลอดภัย แต่อาจส่งผลต่อสุขภาพจิตได้ คนในครอบครัวยังต้องดูแลเอาใจใส่ พูดคุย หรือใครที่อยู่ 
ห่างไกลจากผู้สูงอายุที่เป็นญาติผู้ใหญ่ ยังควรโทรหาหรือวิดีโอคอลถามสารทุกข์สุกดิบบ้าง 11.) เตือนให้ผู้สูงอายุ 
อย่าลืมท ากิจกรรมเดิมๆ ที่เคยท าแม้ว่าจะอยู่คนเดียว หรือไม่ได้เจอเพื่อน เช่น หากเคยท าอาหาร รดน้ าต้นไม้หน้าบ้าน 
หรือท ากายบริหารเบาๆ ก็ควรยังท าอยู่ต่อไปอย่าขาด 12.)  หากมีอาการผิดปกติในร่างกาย เช่น มีไข้ น้ ามูกไหล ไอ จาม 
เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ ควรรีบติดต่อลูกหลานทันที โดยลูกหลานอาจตั้งเบอร์โทรด่วน (เช่น กด 1  ค้าง) แล้วโทรเข้า 
เบอร์ลูกหลานทันทีเอาไว้ในกรณีฉุกเฉินด้วย 
 พ่อขอให้ ผู้สูงอายุคาทอลิกได้ ร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่ งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ผู้ทรงแสดง                 
“ความใกล้ชิดของพระองค์กับผู้เจ็บป่วยด้วยไวรัสโคโรนา” กับผู้ที่ให้การดูแลรักษาพยาบาล กับเจ้าหน้าที่บ้านเมือง 
และทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือคนป่วย และพยายามที่จะระงับการระบาด พระองค์ทรงส่งเคร่ืองหมายแห่งความ        
        เป็นหนึ่งเดียวกัน และสันติสุข ซึ่งได้แก่เคร่ืองหมายแห่งไม้กางเขนมายังทุกคน  
 

(พระสังฆราชยอแซฟ วฒุิเลศิ แห่ล้อม) 
ผู้รับผิดชอบแผนกสุขภาพอนามยั 

คณะกรรมการคาทอลิกเพือ่การพัฒนาสังคม  

https://www.nytimes.com/2020/03/14/health/coronavirus-elderly-protection.html?referringSource=articleShare
https://www.sanook.com/health/
https://www.sanook.com/health/tag/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94/
https://www.sanook.com/health/2725/


1. สถานที่ประกอบศาสนพิธีของคริสต์ศาสนิกชนคาทอลิก                                                                                
1.1  การเข้าและออกจากวัดของแต่ละบุคคล ต้องหลีกเลี่ยงการรวมตัวกันหนาแน่นของผูค้น                                                         
1.2  ก าหนดรักษาระยะห่างทางสังคมตามลานระเบียงทางเข้า-ออก เพือ่ความปลอดภัยของแต่ละคนขั้นต่ า 1.5 - 2 เมตร                               
 ทั้งทางดา้นหน้า ดา้นหลัง ด้านซ้าย ด้านขวา                                                                                                     
1.3  ก าหนดจ านวนสูงสดุของผู้เข้าร่วมพิธีในวัด และจ านวนที่นัง่ร่วมพิธีในแต่ละรอบพิธีและติดประกาศจ านวนดงักล่าว                            
 ให้ซัดเจน                                                                                                                                           
1.4  แต่ละวัดจัดให้เจ้าหน้าที่อาสาสมคัร มเีครื่องหมายบ่งบอกการเป็นเจา้หน้าที่ปฏิคม ดูแลควบคมุการปฏิบัติตาม                               
 ระเบียบต่างๆ                                                                                                                                       
1.5  จัดให้มอีุปกรณ์ เครือ่งมอืจ าเป็น หน้ากากอนามัย เฟซซิลด ์เพื่อป้องกันตนเองของเจ้าหนา้ทีทุ่กคน                                
1.6  ทุกสถานที่ที่มีผู้เขา้ร่วมพิธจีะต้องจดัใหม้ีเจลล้างมือหรอืแอลกอฮอล์ฆ่าเชือ้ไว้บริการ และทกุคนที่เข้าร่วมศาสนพิธ ี                
 ต้องท าความสะอาดมือด้วยเจลฆ่าเชื้อ และสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลา                                                                             
1.7  มีค าประกาศระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ชัดเจนตดิทีห่น้าวัด                                                                                             
1.8  ไม่อนุญาตให้ผูม้ีความเสี่ยงที่ติดต่อสมัพนัธ์กับผู้ติดเชื้อ ผู้มีอาการป่วย และผู้มอีุณหภูมสิูงกวา่ 37.5 องศา   
 เข้าร่วมศาสนพิธี                    

2.  การท าความสะอาดและการฆ่าเช้ือสถานที่และอุปกรณ์                                                                                         
2.1  ท าความสะอาด ฆ่าเชื้อ สถานที่ประกอบพิธี หอ้งศาสนภัณฑ์ รวมทั้งสถานที่เกีย่วข้องอื่น เชน่ ห้องสุขา ฯลฯ                                 
 ภายหลงัการประกอบศาสนพิธทีุกครั้ง รวมถึงการเปิดหน้าตา่งปรับเปลี่ยนและระบายอากาศ                                      
2.2  ภายหลงัสิ้นสดุพิธีทกุครั้ง ท าความสะอาด ฆ่าเชื้อภาชนะและอุปกรณ์ เครื่องใช้ในพิธีรวมทั้งไมโครโฟน ฯลฯ                     
2.3  งดใช้น้ าเสกในการประพรหมและจดัใหอ้่างน้ าเสก ณ ประตูทางเขา้วัดอยู่ในสภาพว่างเปล่า 
3.  ข้อพึงปฏิบัติและพึงระวังก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสซา)                                                                                           
3.1  ก ากับจ านวนสัตบุรุษผู้ร่วมพิธไีม่ให้เกนิเกณฑค์วามจขุองวัดส าหรับแต่ละรอบพิธี                                                            
3.2  ต้องจัดให้มีการลงทะเบียนขอเข้าร่วมพธิีล่วงหน้า ผ่านทาง Social Network หรือวิธีการอื่นทีเ่หมาะสมกับแต่ละท้องที่  
 เพื่อก ากับจ านวนผู้เข้าร่วมแต่ละรอบพิธีและแต่ละวันไม่ให้เกินจ านวนที่นัง่ในวัดทีส่ามารถรองรับได้                   
3.3  ในการลงทะเบยีน ให้ระบุชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ รายละเอียดอื่นที่จ าเป็น เลขที่นั่งในวัด ของผู้ร่วมพิธีในแต่ละ                  
 รอบพิธี และแต่ละวัน เพื่อเก็บเป็นหลกัฐานในการติดตามตรวจสอบ ผู้อาจติดเชื้อได้ในภายหลงั ตามระเบียบของ               
 ทางราชการ                                                                                                                                                           
3.4  หากเป็นการลงทะเบียนก่อนเริ่มพธิี จะต้องจัดให้มีสถานที่อื่นรองรับผู้ร่วมพิธีได้ในกรณีจ านวนผู้ขอเข้าร่วมมี                   
 มากเกินกว่าจ านวนทีน่ั่งภายในวัด                                                                                                                              
4.  ผู้ประกอบพิธ ี              
4.1  ผู้ประกอบพิธีเว้นระยะ รกัษาระหว่างอย่างน้อย 1.5 เมตรจากผู้ร่วมประกอบพิธีท่านอื่น                                                             
4.2  ขอใหม้ีผู้ประกอบพิธคีนเดียว ถ้าต้องมีผู้ร่วมประกอบพิธี ขอให้ผู้ร่วมประกอบพิธสีวมหน้ากากอนามยั 

แนวทางการปฏิบัติเพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสต์ศาสนิกชนคาทอลิก 
ที่ สสท.41bis /2020 

วันที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ. 2020 
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5.  ผู้ร่วมพิธี 
5.1  จัดที่นั่งของผู้ร่วมพธิี ใหม้ีระยะหา่งทั้งดา้นซา้ย-ด้านขวา ด้านหน้าดา้นหลัง 1.5 - 2 เมตร ระบตุ าแหน่งหมายเลขที่นั่ง
5.2  ผู้ร่วมพิธีทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและนั่งรักษาระยะหา่งตามจุดทีก่ าหนด                                                
5.3  ในกรณีผู้ร่วมพิธีเกดิมีอาการป่วย หรือพบว่าตดิเชื้อในภายหลงั ขอให้แจ้งทางวัดทราบเพื่อตดิตามผู้นั่งใกล้ชิด 

 ให้ได้รับการเฝ้าระวัง 
6.  ผู้ช่วยพิธีกรรม                                                                                                                           
6.1  ให้มีชุดผู้ช่วยพิธกีรรมเฉพาะของแต่ละคน หรือถ้าไม่ใช่ชุดเฉพาะของแต่ละคน ต้องซักกอ่นทกุครั้ง                                           
6.2  ผู้ช่วยพิธีกรรมสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และถ้ามีมากกว่าหนึ่งคนให้จดัที่นั่งเว้นระยะห่าง รวมทั้งในขบวนแห่ 
 หรือการท าหนา้ที่ใด ๆ ให้เว้นระยะหา่งเช่นกนั 
7.  ผู้อ่านบทอ่าน                                                                                                                             
7.1  การเตรียมชุดของผูอ้่านบทอ่าน ให้ปฏิบัติเหมือนกับชุดของผู้ช่วยพิธีกรรม                                                       
7.2  ผู้อ่านบทอ่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา รวมทั้งเวลาท าหน้าทีอ่่านบทอ่าน                                                      
7.3  การนั่งและการอ่าน ให้เว้นระยะห่างเหมาะสมเช่นกัน 
8.  ดนตรีและการขับร้องในพิธีกรรม                                                                                                       
8.1  ดูแลท าความสะอาดเครือ่งดนตรกี่อนใช้ทกุครั้ง                                                                                      
8.2 นักขับร้องสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลา รวมทั้งเวลาที่ขับร้องบทเพลงศักดิ์สทิธิ์                                                   
8.3  ต าแหน่งการนั่งและยืนของนกัขับร้อง ให้เว้นระยะห่างเช่นกัน                                                                      
8.4  ลดการเปล่งเสียงร้องเพลงให้อยู่ในระดับต่ า เพือ่ลดการฟุ้งกระจายของฝอยละออง                                                   
8.5  เพื่อเหมาะสมกับสถานการณ์ ใหม้ีนกัขับร้องจ านวนจ ากดัเพียงเพื่อรอ้งน าเสียง งดเว้นการขับร้องเป็นกลุ่มใหญ่                  
8.6  ในสถานการณ์ปัจจุบันอาจงดขับร้องบางบทเพลง เพื่อให้การชุมนุมร่วมพิธีกรรมไมย่าวนานเกนิไป 
9.  การแจกศีลมหาสนิท                                                                                                                   
9.1  ให้ประธานในพิธีกล่าวถ้อยค าว่า "พระกายพระคริสตเจ้า" ที่พระแทน่เพียงครั้งเดียวก่อนที่ประธานฯจะรับ 
 ศีลมหาสนิท และสัตบุรุษตอบรับ "อาแมน" พรอ้มกนัครั้งเดยีวเช่นกัน                                                                 
9.2  เมื่อถึงช่วงรับศีลมหาสนิท กอ่นที่ประธานฯจะสง่ศีลให้สวมหน้ากากอนามัยเชน่เดียวกับ ศาสนบริกรส่งศีลมหาสนิท
 คนอื่น ๆ                                                                                                                                                             
9.3  พระสงฆ์ผู้แจกศีลมหาสนิทล้างมือด้วยแอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือก่อนแจกศีลมหาสนิทและถือผอบศีลให้อยู่ห่าง 
 จากระดับการหายใจ               
9.4  สัตบุรุษรักษาระยะหา่ง 1.5-2 เมตร ขณะเดนิออกมารับศีล คงสวมหน้ากากอนามยัไว้ เปิดหนา้กากออกก่อนรับศีล
 และรับศีลมหาสนิทด้วยมือโดยไมก่ล่าวค าวา่ "อาแมน" อีก 
10.  ข้อแนะน าอื่น ๆ 
10.1 ในกรณีที่มีการเก็บทานรับบริจาค ให้ผู้ท าหน้าที่นี้ยืนเว้นระยะห่างจากผู้ร่วมพิธีแต่ละคนหรืออาจใช้การบริจาค              
 ใส่ซอง หรือใส่ตูท้านหรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสมปลอดภัย                                                                            
10.2 ถ้าวัดใดมีโปรเจคเตอร์ ให้ใช้เครื่องนี้ประกอบการสวดและการขับร้อง หากจ าเป็นตอ้งใช้หนังสอืเพลงและหนังสือ
 สวดภาวนาให้ท าความสะอาดก่อนเสมอ                                                                                               
10.3  งดการประชุม พูดคยุเป็นกลุม่ กอ่นและหลังพธิกีรรม                               
  

1. สถานที่ประกอบศาสนพิธีของคริสต์ศาสนิกชนคาทอลิก                                                                                
1.1  การเข้าและออกจากวัดของแต่ละบุคคล ต้องหลีกเลี่ยงการรวมตัวกันหนาแน่นของผูค้น                                                         
1.2  ก าหนดรักษาระยะห่างทางสังคมตามลานระเบียงทางเข้า-ออก เพือ่ความปลอดภัยของแต่ละคนขั้นต่ า 1.5 - 2 เมตร                               
 ทั้งทางดา้นหน้า ดา้นหลัง ด้านซ้าย ด้านขวา                                                                                                     
1.3  ก าหนดจ านวนสูงสดุของผู้เข้าร่วมพิธีในวัด และจ านวนที่นัง่ร่วมพิธีในแต่ละรอบพิธีและติดประกาศจ านวนดงักล่าว                            
 ให้ซัดเจน                                                                                                                                           
1.4  แต่ละวัดจัดให้เจ้าหน้าที่อาสาสมคัร มเีครื่องหมายบ่งบอกการเป็นเจา้หน้าที่ปฏิคม ดูแลควบคมุการปฏิบัติตาม                               
 ระเบียบต่างๆ                                                                                                                                       
1.5  จัดให้มอีุปกรณ์ เครือ่งมอืจ าเป็น หน้ากากอนามัย เฟซซิลด ์เพื่อป้องกันตนเองของเจ้าหนา้ทีทุ่กคน                                
1.6  ทุกสถานที่ที่มีผู้เขา้ร่วมพิธจีะต้องจดัใหม้ีเจลล้างมือหรอืแอลกอฮอล์ฆ่าเชือ้ไว้บริการ และทกุคนที่เข้าร่วมศาสนพิธ ี                
 ต้องท าความสะอาดมือด้วยเจลฆ่าเชื้อ และสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลา                                                                             
1.7  มีค าประกาศระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ชัดเจนตดิทีห่น้าวัด                                                                                             
1.8  ไม่อนุญาตให้ผูม้ีความเสี่ยงที่ติดต่อสมัพนัธ์กับผู้ติดเชื้อ ผู้มีอาการป่วย และผู้มอีุณหภูมสิูงกวา่ 37.5 องศา   
 เข้าร่วมศาสนพิธี                    

2.  การท าความสะอาดและการฆ่าเช้ือสถานที่และอุปกรณ์                                                                                         
2.1  ท าความสะอาด ฆ่าเชื้อ สถานที่ประกอบพิธี หอ้งศาสนภัณฑ์ รวมทั้งสถานที่เกีย่วข้องอื่น เชน่ ห้องสุขา ฯลฯ                                 
 ภายหลงัการประกอบศาสนพิธทีุกครั้ง รวมถึงการเปิดหน้าตา่งปรับเปลี่ยนและระบายอากาศ                                      
2.2  ภายหลงัสิ้นสดุพิธีทกุครั้ง ท าความสะอาด ฆ่าเชื้อภาชนะและอุปกรณ์ เครื่องใช้ในพิธีรวมทั้งไมโครโฟน ฯลฯ                     
2.3  งดใช้น้ าเสกในการประพรหมและจดัใหอ้่างน้ าเสก ณ ประตูทางเขา้วัดอยู่ในสภาพว่างเปล่า 
3.  ข้อพึงปฏิบัติและพึงระวังก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสซา)                                                                                           
3.1  ก ากับจ านวนสัตบุรุษผู้ร่วมพิธไีม่ให้เกนิเกณฑค์วามจขุองวัดส าหรับแต่ละรอบพิธี                                                            
3.2  ต้องจัดให้มีการลงทะเบียนขอเข้าร่วมพธิีล่วงหน้า ผ่านทาง Social Network หรือวิธีการอื่นทีเ่หมาะสมกับแต่ละท้องที่  
 เพื่อก ากับจ านวนผู้เข้าร่วมแต่ละรอบพิธีและแต่ละวันไม่ให้เกินจ านวนที่นัง่ในวัดทีส่ามารถรองรับได้                   
3.3  ในการลงทะเบยีน ให้ระบุชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ รายละเอียดอื่นที่จ าเป็น เลขที่นั่งในวัด ของผู้ร่วมพิธีในแต่ละ                  
 รอบพิธี และแต่ละวัน เพื่อเก็บเป็นหลกัฐานในการติดตามตรวจสอบ ผู้อาจติดเชื้อได้ในภายหลงั ตามระเบียบของ               
 ทางราชการ                                                                                                                                                           
3.4  หากเป็นการลงทะเบียนก่อนเริ่มพธิี จะต้องจัดให้มีสถานที่อื่นรองรับผู้ร่วมพิธีได้ในกรณีจ านวนผู้ขอเข้าร่วมมี                   
 มากเกินกว่าจ านวนทีน่ั่งภายในวัด                                                                                                                              
4.  ผู้ประกอบพิธ ี              
4.1  ผู้ประกอบพิธีเว้นระยะ รกัษาระหว่างอย่างน้อย 1.5 เมตรจากผู้ร่วมประกอบพิธีท่านอื่น                                                             
4.2  ขอใหม้ีผู้ประกอบพิธคีนเดียว ถ้าต้องมีผู้ร่วมประกอบพิธี ขอให้ผู้ร่วมประกอบพิธสีวมหน้ากากอนามยั 
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10.4  ในช่วงการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้คงจัดการถ่ายทอดศาสนพิธีทาง "ออนไลน์" 
 ต่อไปส าหรับบุคคลผู้ไม่สามารถเข้าร่วมพิธีในวดัได้                                                                             
10.5  ควรจัดพิธกีรรมอย่างมีความหมาย เรียบงา่ย ในกรอบเวลาที่เหมะสม         
10.6  จ าเป็นต้องถือข้อปฏิบัติต่าง ๆ เหล่านี้อยา่งเครง่ครัด โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การรักษาระยะหา่งทางสังคมในเรื่อง              
 ที่ นั่งในวัดเพือ่ป้องกนัตนเองและผู้อื่นให้ปลอดภยั                                                                                
10.7  หากสถานที่ของวัดนัน้ ๆ ไม่เอื้ออ านวย พระสงฆ์เจ้าอาวาสอาจจดัหาและใช้สถานที่อืน่ที่ปลอดภัยจากการ                
 ติดโรคมากกว่า พร้อมทั้งมคีวามเหมาะสมทางด้านพิธกีรรมแทนได้                                                                    
10.8  ยังคงไว้การยกเว้น (Dispensation) จากพันธการเข้าร่วมพธิีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์ของคริสตชน (มาตรา 1247) 
 ของเดก็ ผู้สูงอายุ ผู้ปวย และให้ผู้ไม่สามารถเขา้ร่วมพิธีในวัด ชดเชยการขาดมิสชาวันอาทิตย ์ด้วยการร่วมพิธีผ่าน
 โซเชียลมีเดีย หรือท ากิจศรัทธาได้ 
11.  การประกอบศาสนพิธีและศีลศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ 
ก. ศีลอภัยบาป                                                                                                                            
11.1   ศีลอภัยบาปแบบส่วนตัว ประกอบในสถานที่กวา้ง อากาศถ่ายเทได้ รกัษาระยะห่างปลอดภัย และรักษาความลับ
 ของศีลอภยับาป พระสงฆ์และผู้สารภาพบาปตอ้งสวมหน้ากากอนามยั                                                               
11.2   ในกรณีที่ไมส่ามารถรับศีลอภัยบาปแบบส่วนตัวอนุญาตให้โปรดศีลอภยับาปส าหรับหลายคน โดยสารภาพบาป
 และรับการอภัยร่วมกัน (แบบที่ 3) โดยพระสงฆ์ผู้โปรดบาป ย้ ากับสัตบุรุษทุกครั้งว่า เมือ่สถานการณ์กลับสู่            
 สภาพปกติ ให้สัตบุรุษกลับไปรับศีลอภัยบาปแบบส่วนตัว พร้อมทั้งสารภาพบาปครั้งก่อนกับพระสงฆ์ด้วย 
ข. การโปรดศีลก าลัง 
11.3  อาจเลื่อนการโปรดศีลก าลังไปท าในภายหน้า เมื่อสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 (COVID-19) ผ่านพ้นไปแล้ว หรือให้ท าตามมาตรการในเรือ่งการประกอบพิธีบูชาขอบพระคณุ (มิสชา)                                
 ทั้งนี้ ใหอ้ยู่ในวนิิจฉัยของประมขุสังฆมณฑล โดยอาจก าหนดมาตการความปลอดภยัเพิม่เติมขึ้นได้ 
ค. การประกอบพิธีศีลสมรส                                                                                      
11.4   หากไม่เลื่อนการประกอบพิธีศีลสมรสออกไป ให้ประกอบพิธีศีลสมรสโดยยดึแนวทางการประกอบพิธีตามที่มี
 ก าหนดมาตรการความปลอดภัยไว้ และให้เชิญเฉพาะญาตสินิทจ านวนจ ากัด 

ง. การโปรดศีลเจิมผู้ป่วยและการส่งศีลเสบียง 
11.5  กรณีทั่วไป                                                                                                                               
11.5.1 การโปรดศีลเจิมผู้ป่วยและการส่งศีลเสบียงอาจท าได้ทกุเมือ่ที่มอีาการป่วย ไม่ควรรอจนผู้ปวยมีอาการหนกัใกล้
 เสียชีวิตจึงเชิญพระสงฆ์มาประกอบพิธี                                                                                            
11.5.2  การประกอบพิธขีอให้ค านึงถึงเรื่องสุขภาพอนามัย ผู้รับศีลและผู้ร่วมพิธี ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย และ               
 รักษาการเวน้ระยะห่างระหว่างบุคคลตามข้อความที่ประกาศขา้งต้น                                                                                    
11.5.3  การโปรดศีลอภัยบาปแก่ผู้ป่วย ให้ปรับใช้ตามแนวทางของข้อ 11.1 หรือขอ้ 11.2                   
11.5.4  ในสถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อนุญาตให้ประกอบพิธีแบบสั้น  
 (พิธีประกอบศีลศักดิ์สิทธิ์แก่ผู้ป่วยยามฉุกเฉิน อยู่ในอันตรายใกล้จะเสยีชีวิต)                                                     
11.5.5  ถ้าผู้ป่วยอยู่ในอนัตรายใกล้จะเสยีชีวิต พระสงฆ์ให้พระคุณการุญครบบริบูรณ์แก่ผู้ใกล้จะเสียชีวิต                     
 (เมื่อผู้ป่วยรับศีลอภัยบาปแล้ว หรือเมือ่ที่ชุมนมุท าการสารภาพผิดโดยทั่วไปแล้ว)  
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11.5.6  ก่อนโปรดศีลเจิมผู้ป่วย พระสงฆ์ผู้ประกอบพิธสีวมหน้ากากอนามัย และสวมถุงมือเมื่อเจิมผู้ปวยด้วยน้ ามัน
 ศักดิ์สิทธิ์แล้วจึงถอดถุงมือออก                     
11.5.7 การรับศีลมหาสนทิ (ศีลเสบียง) ให้ผู้ปวยรับศีลมหาสนิทด้วยมือ โดยขั้นตอนการปฏิบัติให้ปรับใช้แนวทางการแจก
 ศีลมหาสนิทในเอกสารนี ้ข้อ 9.1-9.4 หากผู้ป่วยไม่สามารถรับศีลมหาสนิทด้วยมอืได้ให้พระสงฆ์ผู้ประกอบพิธี
 กล่าวเชิญชวนผู้ป่วยให้รับศีลมหาสนิทด้วยความปรารถนา         
11.6    กรณีของผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19                                                                                                        
11.6.1  ขอให้ญาติพี่นอ้งของผู้ป่วยระลึกถึงวิถีปฏิบัติกรณีทั่วไปข้อ ง. 1.1 ก่อนเสมอ                                          
11.6.2  พระศาสนจักรร่วมเป็นหนึ่งเดียวในความทกุข์และภาวนาให้ผู้ป่วยเสมอแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรครา้ยนี้
 จะท าใหพ้ระสงฆ์ผู้ไมอ่าจไปโปรดศีลเจิมคนเจบ็ป่วยและศีลเสบียงแก่ผู้ปวยได้ แต่พระสงฆ์จะภาวนาขอพระพร
 จากพระเจ้าให้แก่ผู้ป่วย อาจจะเป็นที่วัด ที่บ้านพักพระสงฆ์ หรือที่โรงพยาบาลในระยะห่างที่ทางโรงพยาบาล
 อนุญาต ทัง้นี้ ให้พระสงฆ์เจ้าอาวาส หรือพระสงฆ์ผู้รับเชิญ (ในกรณีใกล้จะสิ้นชีวิต) เป็นผู้วินิจฉัยและตัดสินใจ     
11.6.3 ในกรณีใกล้จะเสยีชีวิตให้ปฏิบัติตามแนวทางการรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ส าหรับผู้ที่ไมส่ามารถจะรับศีลเจิม
 คนไข้และศีลเสบียงได้ (ตามกฤษฎกีา ลงวันที่ 20 มีนาคม 2020 ของส านักงานวินิจฉัยคดีฝ่ายจิต) โดย                    
 "ขอให้ผู้ป่วยใกล้จะเสยีชีวิต เพียงแต่เคยสวดบทภาวนาเป็นประจ าขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ (ในกรณีเช่นนี้พระศาสนจกัร
 ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่จ าเป็นทั้งสามประการแทนผู้ป่วย) เพื่อจะรับพระคุณการุณย์เช่นนี้ ขอแนะน าให้ผู้ปวยเห็น               
 ไม้กางเขนหรือจดัตั้งไม้กางเขนในการประกอบพิธี ไม้กางเขนดังกล่าวจะมีรูปพระเยซูเจ้าตรึงอยู่ด้วยหรือไมม่ีกไ็ด้" 
11.7    กรณีของผู้ปวยใกล้จะเสียชีวิตในช่วงเวลาเคอร์ฟิว 
11.7.1  ขอให้ญาติพี่นอ้งของผู้ป่วยระลึกถึงวิถีปฏิบัติกรณีทั่วไปทั้งในข้อ ง. 1.1. ก่อนเสมอ                                           
11.7.2  ให้ญาติพี่นอ้งเตือนใจคนเจ็บปวยใกลจ้ะเสียชีวิตให้เป็นทุกข์ถึงบาป รวมทั้งสวดภาวนาร่วมกบัเขา หรือ 
 อธิษฐานภาวนาแทนเขา ในกรณีที่เขาเข้าตรีทตูไม่สามารถสวดภาวนาได้แล้ว                                          
11.7.3  การรับพระคุณการุณยค์รบบริบูรณ์ของคนเจ็บปวยใกล้จะเสียชีวิต ใหใ้ช้แนวทางของผู้ปวยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 
 ข้อ 1.6.3 
จ. พิธีส าหรับผู้ล่วงลับและมิสซาปลงศพ 

11.8  ขอพระสงฆ์ให้ความส าคัญ และการบรรเทาใจตอ่การสูญเสียของบรรดาญาตมิิตรสัตบุรุษในชุมชนวัดของทา่น
 มากทีสุ่ดด้วยการเยีย่มเยียน รวมทั้งพดูคุยให้ค าแนะน าในการจัดพิธีในช่วงสถานการณ์ที่อาจจะมีข้อจ ากัด เช่น 
 ระยะเวลาการตั้งศพ การเชิญผู้มาร่วมพิธีด้วยจ านวนจ ากัดอย่างเหมาะสมและปลอดภยั                                
11.9  การจัดสถานที่สวดศพให้ที่นั่งมีระยะหา่งและผู้ร่วมพิธีสวมหน้ากากอนามัยตลอดพิธกีรรม                                        
11.10  จัดพิธมีิสชาปลงศพตามแนวทางพิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสชา) ที่ระบุแล้วข้างต้น                                              
11.11 งดการเลี้ยงรับรอง อาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ ณ บริเวณที่จัดงานศพ อาจมกีารจัดเป็นอาหารกลอ่ง และให้มี 
 การแจกด้วยวิธทีี่เหมาะสมกับสถานการณ์ 

12.  การประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม 

12.1  พระสงฆ์เจ้าอาวาสจัดการ และดูแลให้การประชาสัมพันธ์ในประกาศนีไ้ปถึงบรรดาสัตบุรุษครสิต์ศาสนิกชน
 คาทอลกิในเขตชุมชนวัดของตนถ้วนหน้า                                                                                         
12.2  จัดให้ติดประกาศนี้หน้าวดั และประชาสัมพนัธ์ให้สัตบุรุษคริสตศาสนกิชนคาทอลกิรับรู้และปฏิบัติตามได้ 
 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เนื้อหาหลักส าคัญครบถ้วนทุกประการ 
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อนึ่ง ขอ้บังคับส าคัญ คือมาตรการการป้องกันตนเองและผู้อื่น โดยการรกัษาระยะห่างทางสังคม ในการเข้า-ออก
จากวัด การนั่งร่วมพิธีในวัด การเดินไปรับศีลมหาสนิท และการสวมหน้ากากอนามัยครอบปากจมูกมิดชิด และการท า
ความสะอาดมือ ฆ่าเชื้อด้วยเจลและแอลกอฮอล์ 

แนวทางการปฏิบัติตามประกาศนี้ให้อยูใ่นความรับผิดชอบของพระสงฆ์เจ้าอาวาส และพระสงฆ์ผู้ดูแลวัดน้อย
ต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่ตามจิตตารมณ์ของผูอ้ภิบาล และให้เป็นไปโดยสอดคลอ้งกับระเบียบข้อบังคับการผ่อนปรนที่
ทางราชการได้ก าหนดไว ้

ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ.2020 

อ้างอิงเอกสาร : ส านักเลขาธิการ  
สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย 



                                         

 ข้อปฏิบัติส าหรับการมาร่วมมสิซาและพิธกีรรมอื่น ๆในช่วงที่มกีารระบาดของโควิด-19 ณ วัดนักบุญเปโตร สามพราน       
1.  ดูแลตัวเองให้มีสุขภาพดี แข็งแรง  หากรู้สึกไม่สบาย ให้พกั และสวดภาวนา อยู่ที่บ้าน ส าหรับผู้มีไข้สูง ให้งดการมาร่วม 
 พิธีกรรม รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ ในชมุชน                                                                                                       
2.  ทุกคนทีม่าร่วมพิธีต้องสวมหน้ากากอนามัย  (สวมตลอดการร่วมพิธี)                                                                                    
3.  ท าความสะอาดมือด้วยเจลล้างมือ ทีท่างวัดเตรียมไว้ให้ที่ประตูทางเข้า                                                                                         
4.  ให้นั่งเว้นระยะห่างกัน ตามทีท่างวัดก าหนดไว้  ไม่นั่งชิดตดิกันแม้จะมาจากครอบครัว หรือบ้านเดยีวกัน                                    
5.  มิสซาวันอาทิตย์ ทางวัดจะเปิดกระจายเสยีง ออกนอกวัด และเตรียมเก้าอี้ ส ารองไว้  เมื่อในวัดมผู้ีร่วมพิธีพอสมควรแล้ว 
 ให้นั่งร่วมพิธภีายนอกรอบๆวัด                                                                                                                                          
6. ก่อนและหลังพิธมีิสซา งดเว้นการชุมนุม งดการพบปะพูดคุยเป็นกลุ่มใหญ่                                                                  
7. งดการจุ่มและพรมน้ าเสก  การแสดงความเคารพรูปพระ รูปนักบุญ ให้แสดงความเคารพด้วยการไหว้เสมอ                       
 งดการแตะ จูบ หรือสัมผัส                                        
8.  เมื่อมีการยืนเป็นแถว เช่นการยืนรอรับศีลอภัยบาป, รับศีลมหาสนิท ให้ยนืหา่งกันประมาณ 1.5 เมตร และให้รับศีลฯ 
 ด้วยมือเท่านั้น                                                                                                                                           
9. การรับศีลอภัยบาป ให้สัตบุรุษ นั่งแทนการคกุเข่า เว้นระยะห่าง (ยังมีทีก่ั้น) สวมหน้ากากอนามัยบางโอกาส จะจัด 
 วจนพิธีกรรมศีลอภัยบาปรวม ซึ่งจะแจ้งใหท้ราบล่วงหน้า                                                                                        
10. การมาแสวงบุญที่สักการสถานบญุราศฯี ของกลุ่มต่างๆ ขอให้ตดิต่อล่วงหน้า และถือปฏิบัติเร่ืองสุขอนามยั เช่นเดียวกับ   
  การมาร่วมพิธกีรรม                                                                                                                                                
11. ถือเป็นการคัดกรองเบ้ืองตน้ เมื่อผู้มาร่วมพิธคีือ สัตบุรุษลูกวัด หรือ ผู้ที่มาร่วมเป็นประจ าอยูแ่ล้ว และ ขอให้ร่วมมิสซา   
  รอบหนึ่งรอบใดเป็นประจ า  เพื่อสะดวกในการตดิต่อ-ติดตามกรณีที่มีเหตุจ าเป็น                                                  
12. ตารางมิสซาวัดนกับุญเปโตร สามพราน วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา 06.15 - 19.00 น.         
  (มิสซาค่ าวันเสาร์ แทน มสิซาวันอาทิตย)์ วันอาทิตย์ 06.30 น. , 09.30 น. , 11.00 น. , 19.00 น.                                                                                                
ปล. ขอให้ถือปฏิบัติเช่นนีอ้ย่างเคร่งครัด สอดคล้องกับสถานการณ์และค าประกาศของภาครัฐ และของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ   
   จนเมื่อมกีารเปล่ียนแปลง ทางวัดจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

     แนวทางเตรียมความพร้อม ก่อนมาร่วมมิสซาทีว่ัดนักบุญเปโตร สามพราน       

Facebook : วัดนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม 
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สังฆมณฑลนครราชสีมาสังฆมณฑลนครราชสีมาสังฆมณฑลนครราชสีมา   

            เครือข่ายแผนกสุขภาพอนามัย (ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ) ในกรรมาธิการฝ่ายสังคม (คาริตัสไทยแลนด์)  
แบ่งปันกิจกรรมต่างๆที่ได้ท าไปในชุมชนของแต่ละเครือข่ายเพือ่เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน สามารถช่วย                         
พระศาสนจักรและสังคมทีส่ังกดั อันเนื่องมาจากปัญหาโควิด-19 โดยอาจมีกิจกรรมเช่น การเตรียมเปิดวัด การใหค้ าแนะน า  
ปรึกษาปัญหาต่อเนื่องจากโควิด-19  การเยีย่มบ้านให้ปลอดภัย สรุปได้ดังนี ้:- 

1. ติดป้ายไวนิลการป้องกันไวรัสโควิด-19 / จัดสถานที่ตั้งเจลล้างมือ / แจกหน้ากากอนามัยผู้มีความเสี่ยงพร้อมแผ่นพับ 
    การดูแลสุขภาพตนเองให้ห่างไกลจากโควิด-19 ร่วมมือกับผู้น า อสม.ของหมู่บ้านในการคัดกรองผู้สูงอายุที่ได้รับ 
   ผลกระทบ แจกถุงยังชีพตามหมู่บ้าน 
2.  ออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือและก าลังใจกับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ผู้อยู่ในภาวะยากล าบาก  

 3. มอบของใช้ที่จ าเป็น ออกหน่วยคัดกรองโควดิ-19 วัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมงานในโอกาสฉลองวัด ฯลฯ  
 4. รณรงค์เรื่องการงดเหล้างดบุหรี่ และหลีกเลีย่งการรวมกลุ่ม       
 5. ร่วมมือกับแผนกสตรี กลุม่สตรีเขตชุมชนในการจัดท าหน้ากากผ้าให้กับชาวบ้าน    
 6.  รณรงค์ให้พึ่งพาตนเองด้วยเศรษฐกิจพอเพยีง เช่น ปลูกผักสวนครัว ฯลฯ     

งานผู้สูงอายุในสังฆมณฑลนครราชสีมา ในช่วงสถานการณ์ 
การระบาดของเชื้อโควิด-19 บาทหลวงวีระศักดิ์ จันทรังษี ผู้อ านวยการ 
ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครรราชสีมา / จิตตาภิบาลผู้สูงอายุ 
สังฆมณฑลนครรราชสีมา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนยส์ังคมพัฒนาฯ น าขา้วสาร 
อาหารแหง้ หนา้กากผ้า เจลลา้งมอื และแผ่นพบัให้ความรู้วิธีป้องกันเชื้อโรคโควิด-19 
ไปมอบใหก้ับคุณพ่อเจ้าวัด/ อาสาสมัคร ในเขตสังฆมณฑลนครราชสมีา ..> 

เครือข่ายแผนกสุขภาพอนามัย ร่วมใจรณรงค์ เครือข่ายแผนกสุขภาพอนามัย ร่วมใจรณรงค์ เครือข่ายแผนกสุขภาพอนามัย ร่วมใจรณรงค์ 

“““สู้ภัยจากโควดิ สู้ภัยจากโควดิ สู้ภัยจากโควดิ ---191919”””   

 

> คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์:    
วันอังคารที่ 2 - วันศุกรท์ี่ 5 มิถนุายน 2020 :  จัดอบรมหลักสูตรจิตวิทยาพฒันาการเด็กและวัยรุ่น :  
           การใหค้ าปรึกษาและการดูแลช่วยเหลือ ร่วมกับ คณะนกับวชคามิลเลียนฯ  
                                    ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ   
> คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ :    
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2020  :   ประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ผู้สูงอายุ คร้ังที่ 2/2020                                                
                    ณ  ห้องประชุม ช้ัน 2  ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 

> ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย : 
วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม  2020           :    ประชุมคณะกรรมการชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย คร้ังที่ 3/2020                                                 
 (ประชุม VDO Conferece)  

 ปฏิทินกิจกรรมปฏิทินกิจกรรมปฏิทินกิจกรรม 



    ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสังฆมณฑลนครราชสีมา จ านวน 170,500 บาท/ปี 
ทีมเยี่ยมชุมชนได้ด าเนินตามแผนงาน ทุก 3 - 4 เดือน (4 ครั้ง/ คน / ปี)                                  
 ในปีนี้ที่สิ้นสดุโครงการ จ านวน 102 คน (จ านวน 100 คน ที่ตั้งไว้) ผลที่ผู้รับสงเคราะห์ได้รับ 
ทีมฯได้รับคอื     1. ออกเยี่ยมได้ตามแผนงาน                                                                              
 2.  ผู้รับสงเคราะห์มคีุณภาพชีวิต สุขเพิ่ม ลดเหงา/กังวลใจฯ                 
 3.  ผู้รับ..ได้รับก าลังใจ ทีมเยีย่มอยู่เคียงขา้ง                                                             
 4. ค าแนะน า/ใหก้ารปรึกษาเรื่องสขุภาพ ผู้รับ..ปรับเปลี่ยนด ารงตน..ไดัดขีึ้น                           
 5.  ท่าทีเปลี่ยน..มิใช่รอทีมมาเยีย่ม/รับของ.. ในทา้ยสุดพวกเขาตอ้งด ารงตน     
    ด้วยตนเอง และอาศัยบุคคลรอบข้างร่วมช่วยกนัต่อไป    
 6. เป็นมิตรภาพระหวา่งผู้รับ..และทีมเยี่ยม..เกิความผูกพันเสมือนดุจญาตกิัน                                                                                                 
 7. ผลที่ทีม..ได้ท า"ผู้ต่ าต้อยมอง/พบพระเจ้า ในชีวิตของตน" แม้เป็นคนจนแต่ยังได้รับคุณคา่ความเป็นมนษุย์จากผู้อื่น  
 อนึ่ง..ในช่วงใกล้คริสต์มาส/ปีใหม่..ได้จัดงานวันผู้ยากจนเป็นปีที ่2 (8 ธ.ค.2019) ..ผู้รับ..เข้าร่วมงาน..ได้รับความสุข/ 
รางวัล/ ของฝากกลับบ้าน..สุขใจจากการต้อนรบั/มิตรภาพ..เห็นบรรยากาศของชาวคริสต์..เป็นศาสนสัมพันธอ์ันมคี่ายิง่  
 ท้ายสุด.จากการแพร่ระบาดไวรัสโควดิ-19 ทีมเยี่ยม..ร่วมกับเวชบุคคลโรงพยาบาลเซนต์เมรี่..ร่วมส่งความรกั.ปรารถนาดี. 

   ออกเยีย่มชุมชน (Home Care) 

 บ้านผู้สูงอายุราชสีมา สังฆมณฑลนครราชสีมา                          
(มูลนิธิคณะนักบวชคามิลโลแห่งประเทศไทย)           
จัดโครงการตามแผนงานออกเยีย่มชุมชน                      

( Home Care )    

บาทหลวงวิโรจน์ นันทจินดา : รายงาน  
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อัครสังฆมณฑลกรุงเทพอัครสังฆมณฑลกรุงเทพอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ   
                                                                                     
 กรรมาธิการฝ่ายสังคม คาริตัสไทยแลนด์   ร่วมกับ                                                                                               

คณะนักบวชคามลิเลียนแห่งประเทศไทย 
โดย บ้านคามิลเลยีนเพือ่เด็กพิการ และ 
ศูนย์อภิบาลคามิลเลยีน ลาดกระบัง น าโดย                                                                
บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ  (Caritas Thailand และ คุณพ่อเจ้าคณะคามิลเลยีน) 
ร่วมด้วย หมู่คณะนักบวชคามิลเลียน ลาดกระบัง พนักงาน 
มีการสวม face shield และ mask  บริเวณใต้ทางด่วน 
ย่านปทุมวัน และใกล้เคยีง ที่ทางกรุงเทพมหานคร และ 
สถานีต ารวจปทุมวัน จัดพื้นที่ส าหรับผู้ได้รับผลกระทบจาก 
การป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)  

ตกงาน ไมม่ีเงินจา่ยคา่เช่าหอ้ง ไม่มอีาหาร รวมไปถึงคนจน                                                               
คนไร้ทีอ่ยู่อาศัย เมือ่วันเสารท์ี่ 25 เมษายน 2563  ช่วงบ่ายได้ระดมคน ระดมวัตถุดิบ เพื่อ                                           
จัดอาหารกลางวัน ขา้วผัดกะเพราะหม ูจ านวน 1,500 กล่อง น้ าดื่ม 1,800 ขวด ผลไม้                                                
ไปเลี้ยง 2 รอบ รอบแรก 11.00 - 13.00 น. รอบสอง 14.00 - 15.00 น. ซึ่งมีผู้มารับความช่วยเหลือจ านวนมาก... 

     จดัโดย แผนกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผูล้ี้ภัย ศูนยอ์ภิบาลผู้เดนิทางทะเล                                                                                                          
ฝ่ายสังคม อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้าน                                                                        
ที่อยู่ในชมุชนคลองเตย และลูกเรอืที่ประสบความยากล าบากในช่วงการแพร ่                                                                          
ระบาดไวรัสโควิด-19 ร่วมเป็นหนึ่งเดยีวกับพี่นอ้งชาวไทยทุกคน ..                                                                                   
 คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชมุชนล็อค ชุมชนคลองเตยในชุมชนเชื้อเพลิง                                                         
ชุมชนเเฟลต 23-24 พร้อมกับซิสเตอร์คณะพระหฤทัยฯ และออกเยี่ยมผู้สูงอายุ                                                                          
ติดบ้าน-ติดเตียง ในเขตชุมชนฯ เพื่อขอให้พวกเราผ่านพ้นวกิฤตการแพร่ระบาด                                                                                           
ไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้ไปด้วยกัน  "เพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าจะทรงกระท าไม่ได้"  

คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าฯ 
ในนามของมูลนิธพิระหฤทัยอุปถัมภ ์มอบปัจจยั   

เพื่อร่วมในโครงการรกัและแบ่งปันตาม    
จิตตารมณ์ของพระเยซคูริสต์   
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  สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย  โดย                              

กรรมาธิการฝ่ายสังคม Caritas Thailand และมลูนิธิโคเออร์  อาสาสมคัรโคเออร์ และ พี่น้องจากสภาฯทุกท่าน ได้จดั 
ข้าวกล่อง มาม่า ขนม น้ าดื่ม จ านวน 1,000 ชุด เพื่อแบ่งปันน้ าใจ สู้ภัยโควิด-19 ให้กับพี่น้องในชุมชนที่อาศัยเขตยานนาวา     
  เมื่อวันพธุที่ 6 พฤษภาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 12.00 น.    
  ณ อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย โดย    
  มงซินญอร์ ดร.วิษณุ ธัญญอนันต ์ รองเลขาธกิาร   
  สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกฯ เป็นประธานใน  
  การมอบถุงยังชีพเบื้องตน้ ซึ่งได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของ  
  กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสุข  โดยเวน้ระยะห่าง 
  ตรวจวัดอุณหภูมิ และใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เป็นต้น..    
          การจัดกิจกรรมในครั้งนี้  ได้รับการสนับสนุนจาก 
เจ้าหนา้ที่ต ารวจ เจา้หนา้ที่เทศกิจ และ เจ้าหนา้ที่พัฒนาสังคม ส านักงานเขตยานนาวา 
มาช่วย อ านวยความสะดวกใหก้ารแบ่งปันในครั้งนี้ เป็นไปอย่างราบร่ืน.. >> 



สังฆมณฑลอุบลราชธานีสังฆมณฑลอุบลราชธานีสังฆมณฑลอุบลราชธานี   

ศูนย์สังคมพัฒนาอัครสังฆมณฑลท่าแร-่หนองแสง                                         
คาริตัสวัด (caritas) และหน่วยงานศูนยค์ าสอน ศูนย์ส่งเสริมชีวิตครอบครัว                              
และเวชบุคคลคาทอลกิ จดัทีมออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยตามบ้านเพื่อช่วยเหลือ                                       
ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิค-19 ในพืน้ที่อ าเภอโพนนาแก้ว อ าเภอเมือง และ                                                     
อ าเภอกุสมุาลย์  จ านวน 60 ครอบครัว เมือ่วันที่ 21 เมษายน 2563 ... 

  บาทหลวงสดุใจ แสนพลออ่น และสมาชิก  
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯ ออกเยีย่มผู้สูงอาย ุ                           
ตามบ้านในเขตชุมชน และให้บริการตรวจ                                       
คัดกรองก่อนเขา้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสฉลองวัด และ 
โอกาสต่างๆ ในเขตอคัรสังฆมณฑลท่าแร่ฯ .. 

อัครสังฆมณฑลท่าแร่อัครสังฆมณฑลท่าแร่อัครสังฆมณฑลท่าแร่---หนองแสงหนองแสงหนองแสง   

                          ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลอุบลราชธานี                                   
                                  ร่วมกับ ฝ่ายสังคม (Caritas) และศูนย์สังคมพัฒนา 
              เขตมสิซังอุบลราชธานี โดยมี ซิสเตอรน์ภา ค าสยีา 
คุณวัฒนชัย ทองศรี ผู้ประสานงานเวชบุคคลฯ และกลุ่มจิตอาสา ร่วมกันจดัท าหน้ากาก                
Face shield เพื่อมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ พี่น้องอาสาสมคัรและผู้ที่ปฏิบัติ 
หน้าที่ทกุท่าน เพือ่จะได้ปลอดภยัจากโรคโควิด-19 และบรรจุแอกอฮอล์ แจกจ่ายใหก้ับ 
ชุมชนเขตวัดต่างๆในเขตสังฆมณฑลฯ โดยจดัทีมมอบแอลกอฮอล์ วัดนักบุญยอแซฟ                                                               
บ้านเซซ่ง วดัแม่พระประจักษเ์มืองลูร์ด บ้านเหล่า วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองค ูและ                                                                             
อีกทีมมอบแอลกอฮอล์ ที่วัดแม่พระแห่งสนัติภาพ บ้านหนองดินด า-เจริญชัย                                                                         

วัดนักบุญเทเรซาฯ กันทรลกัษ์ วัดศรีสะเกษ                                               
โรงเรียนมารียอ์ุปถัมภ ์และ โรงเรียนมารีย์วิทยา...                                                                                                                                                                              
+ วันที่ 24 เมษายน 2563 ภคินคีณะรักกางเขนแห่งอุบลราชธาน ีมอบอาหารส าหรับ                                                                    
บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ                                                   
จากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ..                                                                                                           
+  วันที่ 14 มีนาคม 2563 ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก                                                         
สังฆมณฑลอุบลราชธานี น าโดย คุณนิภาพร บรูณะกิจ                                           
ประธานเวชบุคคลฯ ออกหน่วยตรวจสุขภาพใหก้ับ                                                
พี่น้องทีม่าร่วมงานในโอกาสฉลองชุมชนความเชื่อ                                                   
บ้านโนนสว่าง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ ให้บริการตรวจ                                       
คัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกาย เจลล้างมือและใหค้ าปรึกษา                                                      
การป้องกนัและดูแลสุขภาพให้ผ่านพนัจากไวรัสโควิด-19            

- 16 - 



สังฆมณฑลอุดรธานีสังฆมณฑลอุดรธานีสังฆมณฑลอุดรธานี   

สังฆมณฑลราชบุรีสังฆมณฑลราชบุรีสังฆมณฑลราชบุรี   

                      ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลราชบุรี  ได้รับการสนับสนนุจาก                                     
กรรมาธิการฝ่ายสังคม (Caritas Thailand) และฝ่ายสังคม มิสซังราชบุรี                                                  
ลงพื้นที่บ้านห้วยกระวาน, บ้านโป่งแห้งและบ้านท่ากุลา ต.ตะนาวศรี อ.เมือง จ.ราชบุรี                                          
+  วันที่ 27 เมษายน 2563  มอบตระกร้าบุญ ประกอบด้วยข้าวสาร 7.5 กก. มาม่า ปลากระป๋อง น้ าปลา ฯลฯ และ 
แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามยั ให้ครอบครัวที่ไดร้ับผลกระทบจากวิกฤตโควิค-19 ส่วนใหญ่ถูกเลิกจ้างงาน 26 ครอบครัว 
ช่วงบ่าย ร่วมกับคุณพ่อเจ้าอาวาสวดัแม่พระฟาติมา(ห้วยคลุม) ต.บ้านบ่อ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี มอบตระกร้าบุญ ให้ 
ครอบครัวผู้สูงอายแุละเด็กทุนการศึกษาทีไ่ด้รับการสนับสนนุจากศูนย์สังคมพัฒนา ซึ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิค-19 
ส่วนใหญ่จะถูกเลกิจ้างงาน จ านวน 10 ครอบครัว  .                                                                                               
+ วันที่ 28 เมษายน 2563  ลงพื้นที่ต าบลยางหกั อ.ปากทอ่ จ.ราชบุรี เพื่อมอบตระกร้าบุญ.. ให้กับครอบครัวผู้พิการ               
จ านวน 16 ครอบครัว ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19  จ านวน 3 ครอบครัว  โดยได้รับการสนบัสนุนแอลกอฮอล ์จาก 
บริษัทไทยเบฟ และหน่วยงานท้องถิ่นที่เอือ้อ านวยความสะดวกให้กับทีมงาน .. 

                                                                                                 ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลอุดรธานี  โดย    
                                  ชมรมผู้สงูอายุคาทอลกิสังฆมณฑลอุดรธานี  จัดกิจกรรมผู้สูงอายุ            
 ในช่วงตลอด 2 เดือน (มีนาคม- เมษายน 2563) ซึ่งอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดจากโควิด-19 โดยกลุ่มนกัเรียนสูงอายุ 
โรงเรียนผู้สูงอายุวัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง ออกเยี่ยมให้ก าลังใจผู้สูงอาย ุผู้พิการที่อยู่ในภาวะยากล าบาก                      
และรวมตัวเพื่อสวดภาวนาร่วมกนั ในระยะห่าง  (อาทิตย์แรกของทุกเดอืน) พรอ้มมอบ 
ข้าวสาร อาหารแห้ง ใหก้ับผู้สูงอายุในเขตพื้นทีฯ่                                                                   
+  คุณจันใด ผกากอง ผู้จัดการบ้านพักใจอุดรธานี มอบหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ 
และเจลล้างมือ ฯลฯ ใหก้ับผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 .. 

 

 



 ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลนครสวรรค์    
โดย อาจารย์อรพิน แสงสว่าง ประธานเวชบุคคลฯ 

สังฆมณฑลนครสวรรค์ ร่วมด้วย จิตอาสาเวชบุคคลฯ 
บริการแอลกอฮอล์ เจลล้างมอื ตรวจคดักรอง 
วัดอุณหภูมิร่างกาย ใหก้ับ พระสงฆ์ ซิสเตอร์ 

และสัตบุรุษ ฯลฯ ก่อนเขา้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ                                    
ณ อาสนวิหารนักบุญอนันา นครสวรรค ์...                                                   
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สังฆมณฑลนครสวรรค์สังฆมณฑลนครสวรรค์สังฆมณฑลนครสวรรค์   

สังฆมณฑลจันทบุรีสังฆมณฑลจันทบุรีสังฆมณฑลจันทบุรี   

                      ศูนย์สังคมพัฒนา จันทบุรี  จัดสัมมนาผู้ท างาน  
ฝ่ายสังคม ในสังฆมณฑลจันทบุรี เมื่อวันที ่12 มีนาคม ค.ศ.2020                  
ณ ศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 48 คน 
โดยมี พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประธานวจนพธิีกรรมเปิด  
เนื้อหาในการสัมมนาฯ  1. การอภิบาลในพระศาสนจักรด้านสังคม โดย 
พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี และ บาทหลวงเอกภพ ผลมูล ผู้อ านวยการศูนยส์ังคมพฒันาฯ จันทบุรี 
บาทหลวงยออากมิ เหงียนวัน ถั่น  แนะน าโครงการสวนเอเดน, แนะน าโครงการ 
บ้านเยาวชนที่ใช้ชีวิตร่วมกับเช้ือ HIV และได้รับผลกระทบจาก AIDS   ช่วงบ่าย..                                                                                         
ศึกษาเรียนรู้เยีย่มเยียนโครงการภายใน ศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง                                                                            

2. แบ่งปันประสบการณ์การท างานดา้นสังคม การวิเคราะหส์ังคม และ แนวทางการ 
อภิบาลดา้นสังคมของศูนยค์ามิลเลยีน ระยอง โดย 
บาทหลวงวุฒิชัย บุญบรรลุ และน าเสนอแนวทาง 
การท างานของกรรมาธิการฝ่ายสังคม Carita Thailand ..>   

                                               STELLA MARIS   ระยอง ร่วมกับ                                       
         บาทหลวงดอมินิก วีระชน นพคุณทอง เจ้าอาวาส                           
วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ ระยอง และผู้อ านวยการ มารีเนอสเซอรี่                               
ลงพื้นที่แบ่งปันความรัก ก าลังใจและแบ่งปัน                                                                                    
การมีน้ าใจ ได้แก่ ความจริงใจทีไ่ม่เหน็แก่ตัว                                                                
หรือเรื่องของตัวเอง แต่เห็นอกเหน็ใจ เห็นคุณค่า                                                              
ในเพื่อนมนุษย์ มคีวามเอื้ออาทร ให้ความสนใจ                                                                                          

ในความทุกขส์ุขของผู้อืน่ และพร้อมใหค้วามช่วยเหลือเกื้อกูลกัน...  

               กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุรี            
         วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ                                                                       
(วัดหัวไผ่) น าโดย คุณวันทนา เอ้าเจริญ                                                                                                

สมาชิกเวชบุคคลฯ ออกหน่วยคัดกรองตรวจแม่ค้า และผู้มาจ่ายตลาดนดับ้านหัวไผ่                                                               
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2563  ซึ่งต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี มคี าสั่งห้ามเปดิ                                                   
ตลาดนัดชั่วคราวในช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 จนกว่าจะมคี าสัง่เปลี่ยนแปลง... 



สังฆมณฑลเชียงใหม่สังฆมณฑลเชียงใหม่สังฆมณฑลเชียงใหม่   

สังฆมณฑลเชียงรายสังฆมณฑลเชียงรายสังฆมณฑลเชียงราย   

       ศนูย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลเชียงใหม่  ร่วมกับพี่น้องและ 
เจ้าหนา้ที่ทุกแผนก ช่วยกันแพ็คพืชผลจากพีน่อ้งเกษตรบนดอย จาก 
วัดต่างๆ ร่วมแบ่งปันน้ าใจสูพ่ี่น้องในเมอืงที่ไดร้ับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิค-19 
โดยมีซิสเตอร์และพี่นอ้งในเขตเมืองจัดปรุงอาหารจากผักและผลไม้จากเขตวัดห้วยต้นนุน่ 
มาท าอาหารแจกจ่ายให้ผู้สูงอาย ุบาทหลวงธรรมนูญ จนิดาดจุสายชล และชาวบ้าน 
หนองแห้ง ส่งข้าวมาช่วยพี่น้องที่อยู่ในเมอืงที่ประสบภัยไวรัสโควิด-19  เพื่อให้ผ่านพ้น                            
สถานการณ์ในครั้งนีไ้ปด้วยกัน ...> 

“ น้ าใจจากพี่น้องคริสตชนหลั่งไหลจากเขตวัดต่างๆ ” 

     ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงราย ร่วมกับ 
ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย จัดฟืน้ฟูจิตใจสมาชิก 
ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯ หัวขอ้ “เวชบุคคลปฏิบัติกิจแห่งรัก 

รากฐานจากพระคัมภีร์” ระหว่างวันที่ 23 - 25 ตุลาคม ค.ศ.2020                   
ณ ลักษวรรณ รีสอร์ต ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย .. 

ขอประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนสมาชิก 

              ซิสเตอร์คณะภคินีผู้รบัใช้คนป่วยแห่งนักบุญคามิลโล (คณะคามิลเลยีนหญิง) และสมาชิกเวชบุคคลฯ 
สังฆมณฑลเชียงราย ..   ขอขอบคุณ บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมาธิการฝ่ายสังคม (คาริตัสไทยแลนด์) 
สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกฯ และผู้อ านวยการแผนกสุขภาพอนามัย ทีจ่ัดส่ง Thermoscan พร้อมแอลกอฮอล์                                                                   
ยาสามัญประจ าบ้าน และชุดท าแผลส าหรับเยีย่มบ้านและออกหน่วยเพื่อจัดไว้แจกจ่ายชาวบ้านบนดอยในเขตพื้นที่ ฯ                                              



 

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี                                                                          ศนูย์สังคมพัฒนาฯ (DISAC) ลงพื้นที่ในเขตชุมชน เพื่อ                     
                             ส่งต่อความหวังและพลังใจ ข้ามผ่านวิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน :-   
+ วันที่ 17 เมษายน 2563  ร่วมกับสมาคมมิตรภาพอันดามันและเครอืข่ายกลุม่เยาวชนแรงงานข้ามชาติ ลงพื้นที่บริเวณ 
องค์การแพปลา ต าบลรัษฎา อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นชุมชนทีม่ีประชากรแรงงานข้ามชาติอาศัยอยู่อย่างแออัด 
ท าการเยีย่มเยียน ตรวจวัดอุณหภมูิร่างกาย แจกเจลล้างมือ และขอความร่วมมอืในการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครดั 
โดยได้ให้ความรู้แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อ การเฝา้ระวังอาการตามที่สาธารณสุขได้ประกาศ และข้อมูลการติดตอ่ 
ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ กรณีที่พบคนในชุมชนมอีาการป่วย ..                                                                              
+ วันที่ 22 เมษายน 2563 บาทหลวงชัยณรงค์ ฤทธิ์สารพิทกัษ์ รองผู้อ านวยการศูนยส์ังคมพัฒนา มูลนธิิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี  
(DISAC Surat) น าทีมเจ้าหน้าที่จดัถุงยังชีพ 30 ชุด และมอบให ้พี่นอ้งชาวฟิลิปปินส์ ซึ่งท างานโรงแรมในเขตพื้นที่เขาหลกั 
จังหวัดพังงา  และในวันเดียวกนั เจ้าหนา้ที่ประจ า จังหวดัระนอง ออกพื้นที่เยี่ยมเยยีน แจกอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล  
พร้อมแนะน าวิธีการดูแลตัวเอง ป้องกันภยัโควดิ-19  แก่พี่นอ้งแรงงานข้ามชาต ิที่เกาะปากน้ า (เกาะคณฑี) …> 
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 ฉันจะปลูกต้นไม้ให้เติบโต                       
ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคช่วยเหลือเด็กพกิารฯตามรายละเอียดด้านล่าง  


