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กรรมาธิการฝ่ายสังคม สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย (คาริตัสไทยแลนด์)
ร่วมกับ คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ ภายใต้ แผนกสุขภาพอนามัย
ร่วมมือกันจัดการอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพคาทอลิกไทยสู้ภัยโควิด ระดมความคิดพัฒนาโครงการ” ระหว่าง
วันที่ 21– 23 เมษายน ค.ศ.2020 โดย เป็นการอบรมผ่านทาง Video Conference ผู้เข้าร่วมรับการอบรมอยู่ในพืน้ ที่ของ
ตนเองไม่ต้องเดินทางเข้ามาร่วมกลุ่ม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการป้องกันฯ ที่ทางหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ที่ทางรัฐบาลได้แต่งตั้งขึ้นให้คาแนะนาในการปฏิบัติตัวในช่วง
วิกฤตโควิด-19 นี้
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคาทอลิกไทยสู้ภัยโควิด-19 ในครั้งนี้
ทาการถ่ายทอดการบรรยายจากศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง
ไปยังเครือข่ายในพืน้ ที่ โดยการอบรมในครั้งนี้ มีหน่วยงานที่เข้าร่วมรับ
การอบรม 9 หน่วยงาน รวมผู้เข้าร่วมโครงการฯ 39 คน คือ
1. มูลนิธิภคินีศรีชุมพาบาล หนองคาย (โครงการเพื่อนชาวบ้าน)
2. มูลนิธิภคินีศรีชุมพาบาล หนองคาย (ศูนย์เรจินาพึ่งพาตนเอง)
3. มูลนิธิภคินีศรีชุมพาบาล หนองคาย
(โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน)
วิสัยทัศน์
ประชากรของพระเจ้ามีสุขภาพกายใจสมบูรณ์
และร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันฉันพี่นอ้ ง
เปี่ยมด้วยคุณธรรมในความรักของพระเจ้า

พันธกิจ
ส่งเสริมเวชบุคคล เครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่ายผู้ติดเชื้อ
ให้ได้รับการอภิบาล และอุทิศตนรับใช้ปวงชนด้าน
สุขภาพอนามัย โดยเน้นผู้ยากไร้ตามแบบอย่างพระเยซูเจ้า
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บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ : รายงาน

4. มูลนิธิภคินีศรีชุมพาบาล ภูเก็ต (โครงการศรีชุมพาบาลเพือ่ กลุ่มแรงงานอพยพ)
5. บ้านเกื้อกูลเพื่อเด็กพิการ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ เชียงราย
6. สถานสงเคราะห์เด็ก ศูนย์เยาวชนสตรี ศรีชุมพาบาล เชียงราย
7. บ้านคลารา สวนสันติธรรม ลาไทร (คณะฟรังซิสกัน ลาไทร)
8. ชุมชนป่าหว้าน และชุมชนสร้างแก้วพัฒนา ท่าแร่ สกลนคร
9. บ้านคามิลเลียนเพือ่ เด็กพิการ ลาดกระบัง
ในวันแรกของการอบรม เนื่องจากการอบรมผ่านทาง Video Conference ซึ่ง
เป็นการใช้เทคนิค วิธกี ารดาเนินการใหม่ๆมาใช้ดาเนินงานของทางเครือข่ายฯ
จึงต้องการซักซ้อมวิธกี ารตั้งแต่บ่ายก่อนวันดาเนินการจริง เพือ่ จะแน่ใจว่าทุกเครือข่ายสามารถร่วมโปรแกรมโดยไม่สะดุด
รวมถึงการเปิดระบบ Video Conference เวลาจริง 15 นาที เพือ่ ดูข้อขัดข้องทางเทคนิค หากจะเกิดขึ้นโดยมิได้คาดการณ์
มาก่อน แม้ว่าเป็นการเริ่มใช้อย่างเป็นทางการครั้งแรกของเครือข่าย แต่ผู้เข้าร่วมจากทุกพืน้ ที่สามารถเข้าอบรมผ่านระบบ
ได้อย่างดีโดยได้รับการวางระบบ โดย คุณจีรวัฒน์ เจนผาสุก ผู้ประสานงาน
โครงการของคาริตัสไทยแลนด์ และคอยควบคุมระบบตลอดการอบรมทั้ง 3 วัน
บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมาธิการฝ่ายสังคม ของ สภาพระสังฆราช
คาทอลิกฯ ได้กล่าวเปิดการอบรมฯ และชี้แจงทีม่ าของโครงการฯดังกล่าวนีอ้ ยู่ใน
แผนการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ ส่งเสริมงานเอดส์ อยู่แล้ว
ที่จะต้องดาเนินงานภายในเดือนเมษายน 2020 แต่ด้วยวิกฤตโควิด-19 ทาให้
การมารวมตัวกันจากหลายเครือข่ายคงไม่สะดวก และไม่ปลอดภัย
ดังนัน้ ทางคณะอนุกรรมการฯจึงมีความเห็นว่า เพื่อไม่ให้แผนงานการอบรมนี้
สะดุดไป เราสามารถจัดการอบรมผ่านทาง Video Conference ได้ จึงมีมติให้
จัดดาเนินการด้วยวิธีดังกล่าว และสมาชิกเครือข่ายสามารถใช้เวลาที่ตอ้ งอยู่บ้าน
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อนี้ฝกึ เขียนโครงการต่างๆที่จะเป็นประโยชน์
ต่อบุคคลเป้าหมายที่ทางหน่วยงานดูแลอยู่
คุณเอ นพรัตน์ วิทยากรเรื่องการเขียนโครงการ จึงได้เริ่มบรรยายผ่านทางระบบ
Video Conference โดยมีเนื้อหาทีน
่ ่าสนใจในวันแรก คือ 1. แนะนาแหล่งทุนต่างๆ
ภายในประเทศ เพื่อสนับสนุนภารกิจเพื่อผู้ตดิ เชื้อ ผู้พิการ ผูส้ ูงอายุ ชาติพนั ธุ์
คนต่างด้าว และผู้อยู่ในภาวะลาบากในประเทศไทย 2. ให้ความรู้ สาธิตและนาการ
ฝึกปฏิบัติการออกแบบโครงการและกิจกรรม 3. ลงมือเขียนโครงการในแบบฟอร์มจริง
ของแหล่งทุนในประเทศ (สสส.) * มีตัวอย่างโครงการจริงประกอบ พร้อมคาแนะนา
จากวิทยากร 4. แนวทางการบริหารจัดการโครงการของคณะทางานและองค์กรรับทุน
ตามเงื่อนไขของแหล่งทุน (การจัดทาเอกสาร รายงานการเงิน ผลงานที่เกิดขึ้นใน
โครงการ ฯลฯ)
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หลังจากให้ความรู้ต่างๆในครึ่งวันแรก บรรดาผู้เข้าร่วม
รับการอบรม เริม่ ฝึกการเขียนโครงการตามแบบฟอร์มของแต่ละ
แหล่งทุนที่หน่วยงานแต่ละหน่วยสนใจส่งโครงการ หรือเงื่อนไข
เหมาะสมกับตัวกิจกรรมทีจ่ ะทา เมื่อร่างโครงการเสร็จแต่ละ
ขั้นตอน ผู้เข้าร่วมรับการอบรมก็จะส่งไฟล์ร่างโครงการมาเพือ่
ให้วิทยากรให้ความคิดเห็น โดยฝ่ายเทคนิคจะนาโครงการนั้นๆ
ขึ้นจอให้ผู้รับการอบรมทุกคนได้เรียนรูไ้ ปพร้อมๆกันจากโครงการ
แต่ละโครงการ และนากลับไปแก้ไข และเพิ่มเนือ้ หาของโครงการ
ในขั้นตอนต่อไป จนถึงการวางงบประมาณที่เหมาะสมกับตัวกิจกรรมฯ..
เมื่อจบการอบรมฯ รวบรวมโครงการที่ผู้เข้ารับการอบรมเขียนเสร็จ พร้อมทีจ่ ะนาส่งแหล่งทุนร่วม 20 โครงการ
โดยเมื่อส่งแหล่งทุน เช่น สสส.ฯลฯ แล้ว ทาง คุณเอ นพรัตน์ จะช่วยเป็นพี่เลี้ยงและติดตามจากแหล่งทุน จนในทีส่ ุดเมื่อ
แต่ละหน่วยงานมีประสบการณ์แล้วสามารถดาเนินการด้วยหน่วยงานนัน้ ๆเอง
อย่างไรก็ดีจากการอบรมฯ ซึ่งครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่อบรมการเขียนโครงการให้หน่วยงาน ภายใต้เครือข่ายของ
พระศาสนจักรคาทอลิก สามารถเดินได้ด้วยตนเอง และจากสถานการณ์การจัดการอบรมครั้งนี้ ในสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า
สายพันธุ์ใหม่ ทางฝ่ายกรรมาธิการฝ่ายสังคม (คาริตัสไทยแลนด์ ) จึงได้จัดให้เกิดการสื่อสารอย่างต่อเนื่องระหว่างมือเขียน
โครงการของหน่วยงาน ภายใต้ เครือข่ายพระศาสนจักร โดยใช้สอื่ ออนไลน์กลุ่มมาเป็นเครือ่ งมือสื่อสาร แบ่งปันขัอมูล โดย
คุณเอ นพรัตน์ และ สานักเลขาธิการคาริตัส เป็นผู้ดูแลไลน์กลุม่ ดังกล่าว ในเวลาเดียวกันการจัดการอบรมผ่านสือ่ ออนไลน์
ในครั้งนี้ จะเป็นรูปแบบใหม่ที่หน่วยงานภายใต้ฝ่ายสังคมจะได้ปรับรูปแบบการดาเนินงานต่างๆ ให้ดาเนินการตามแผนงาน
ประจาปี ภายใต้สถานการณ์วิกฤตนี้ได้อย่างต่อเนื่องต่อไป ...>>
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“ เวชบุคคลคาทอลิก ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 ”
เวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ฝ่าวิกฤตโควิด –19 ร่วมกัน โดยการเดินตามแผนงาน
ที่ได้วางไว้สาหรับปี 2020 ด้วยการประชุมออนไลน์ (Online ผ่าน VDO Conference กับ
เครือข่ายเวชบุคคลระดับสังฆมณฑลฯ) ในวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563
การประชุมดังกล่าวนี้ เป็นการประชุมตามแผนงาน 2/2563 เพื่อติดตามงาน
ในรอบไตรมาสที่ 2 ของปี และเป็ น ความพยายามภายใต้ น โยบายของ
กรรมาธิ ก ารฝ่ า ยสั ง คม ที่ จ ะให้ วิ ก ฤติ โ ควิ ด -19 กระทบการท างานของ
หน่วยงานต่างๆ ภายใต้ กรรมาธิการฝ่ายสังคม (คาริตัส) ให้น้อยที่สุด โดยที่
ทางแผนกอื่นๆภายใต้ฝ่ายสังคมได้ดาเนินการล่วงหน้าไปก่อนหน้านี้ เช่น
คณะอนุก รรมการคาทอลิก เพื่อ ส่งเสริม งานเอดส์ จั ดอบรมเรื่องการเขีย น
โครงการผ่านออนไลน์ ร่วมกับ คาริตัสไทยแลนด์ เมื่อเดือนเมษายน 2563 แผนกผู้ท่องเที่ยวและผู้เดินทางทะเล จัดประชุม
เครือข่ายผ่าน Video Conference ในการติดตามงานทุกสัปดาห์ (ศุกร์บ่าย) และ กรรมาธิการฝ่ายสังคม จะประชุมกรรมการ
เครือข่ายในวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 เป็นต้น
การประชุมของคณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกฯในครั้งนี้ มีสาระที่สาคัญ คือ การสรุปสถานการณ์โควิด -19 โดย
นายแพทย์คานวณ อึ้งชูศักดิ์ ประธานคณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย และติดตามด้วยกิจกรรมที่
เวชบุคคลคาทอลิกระดับชาติ ได้ร่วมมือกับพระศาสนจักรในช่วงวิกฤติโควิด-19 ดังนี้ คือ
1. จัดเลือกโปสเตอร์รณรงค์เรื่องการป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
จากหน่วยงานที่มีมาตรฐาน คือ เลือกโปสเตอร์ 5 ชุด ของโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นามาทาโปสเตอร์ แผ่นไวนิล แจกจ่าย
ให้แก่เครือข่ายเวชบุคคลคาทอลิกระดับสังฆมณฑล และบางสังฆมณฑล
ได้นาเอาไฟล์โปสเตอร์เหล่านี้ไปสั่งทาเพิ่มเติมตามบริบทของพื้นที่ของ
ตนเอง (มีข้อแนะนาจากองค์การอนามัยโลก ใช้คาเรียก ไวรัสอู่ฮั่น โคโรนาสายพันธุ์ใหม่เป็นโควิด-19, COVID19)
2. จัดทาไกด์ไลน์ในการร่วมปฏิบัติศาสนกิจร่วมกับทางฝ่ายพิธีกรรมและ
สภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย พร้อมโปสเตอร์ 1 โปสเตอร์ และพิมพ์แจกจ่ายไปยังเครือข่าย
สังฆมณฑลต่างๆ 3. จัดบริการส่งเจลล้างมือหรือแอลกอฮอล์โดยตรงให้เครือข่ายเวชบุค คลสังฆมณฑล ที่ไม่มีอุปกรณ์
เหล่านี้ในระยะต้น เพื่อกระตุ้นให้มีการจัดระบบความสะอาดตามวัด ศาสนสถานหรือสถานที่ๆทางศาสนาที่มีประชาชน
มาชุมนุมกัน 4. จัดส่งหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า ให้เครือข่ายเวชบุคคลสังฆมณฑลที่ไม่สามารถจัดหาได้ 5. กระตุ้นให้
เวชบุคคลและสมาชิกออกรณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันการระบาดของโควิด-19 6. ร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการทา
กิจกรรมเพื่อร่วมมือกับภาครัฐและองค์กรอื่นๆในการต่อสู้โควิด-19
ในกิจกรรมอื่นๆในการต่อสู้โควิด -19 และในกิจกรรมอื่นๆ
ที่นอกเหนือจากที่ได้กล่าวไปแล้ว กรรมการแต่ละเครือข่ายยัง
ได้รายงานแบ่งปันกิจกรรมต่างๆที่ได้ทาไปในชุมชนของแต่ละ
เครือข่ายเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
นอกจากการติดตามงานในรอบไตรมาสแล้ว ยังได้มีการ
หารือเรื่องการเตรียมจัดกิจกรรมเข้าเงียบประจาปี ของ
คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกฯ ในช่วงวันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2563 และการประชุมใหญ่
สามัญประจาปี 2563/2020 ณ ลักษณวรรณ รีสอร์ต อ.เมือง จ.เชียงราย โดยในช่วงเวลา
ดังกล่าวจะมีการนาเสนอ New Chater for Health Care Workers ให้แก่สมาชิกเวชบุคคลฯด้วย
การประชุมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม 44 ท่าน จากสังฆมณฑล และหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เป็นสมาชิกเครือข่าย.. >>
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สาส์นพระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม
โอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจาปี พ.ศ.2563

“สังคมผู้สูงอายุห่างไกลจากไวรัสโควิด-19”
พี่น้องผู้สูงอายุคริสตชนที่รักทุกท่าน
“วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” ปีนี้ สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือ ไวรัสโควิด -19 จากข้อมูล The New York Times กลุ่มผู้สูงอายุวัย 60 ปีขึ้นไป
โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยมากกว่า 80 ปี เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดไวรัสโควิด -19 มากที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ และมี
อาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ แม้ว่าสุขภาพโดยรวมของคนๆ นั้นจะแข็งแรงสมบูรณ์ดีก็ตาม ยิ่งผู้สูงอายุที่มีโรคประจาตัว
เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน ปอด ตับ ไตฯลฯ ยิ่งเสี่ยงมากยิ่งขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญให้ข้อสังเกตว่าอาจมาจากระบบภูมิคุ้มกันโรค
ที่ต่าลงตามวัยนั่นเอง
เมื่อ ผู้สู งอายุใ นครอบครัว ของเราตกเป็ นกลุ่มเสี่ย งต่อ การติด เชื้ อไวรัส แบบนี้ เราจะมีวิธี ดูแ ลผู้สู งอายุไ ม่ใ ห้ติด เชื้ อ
ในช่วงนี้ได้อย่างไร ลองปฏิบัติตามคาแนะนาจาก หน่วยงานป้องกันโรคติดต่อในสหรัฐ อเมริกา (Centers for Disease
Control and Prevention หรื อ CDC) และองค์ ก ารอนามั ย โลก (World Health Organization หรื อ WHO)
เพื่อปกป้องสุขภาพของผู้สูงวัยในบ้านของเราเอง
วิธีดูแลสุขภาพ “ผู้สูงอายุ” ให้ห่างไกลจากไวรัสโควิด-19 :- 1.) ให้ผู้สูงอายุล้างมือ หรือล้างมือให้ผู้สูงอายุด้วยสบู่นาน
20 วินาที หากไม่สะดวกล้างมือด้วยสบู่ สามารถใช้เจลล้างมือ หรือแอลกอฮอล์ได้ 2.) หลีกเลี่ยงการสัมผัสมือกับผู้สูงอายุ
และไม่ ใ ห้ ผู้ สู ง อายุ ไ ปสั ม ผั ส มื อ และร่ า งกายของคนอื่ น 3.) ไม่ พ าหรื อ ปล่ อ ยให้ ผู้ สู ง อายุ ไ ปรวมกลุ่ ม ร่ ว มกิ จ กรรม
หรื อ ไปที่ ส าธารณะที่ มี ค นอยู่ ร วมกั น มากๆ 4.) ท าความสะอาดข้ า วของเครื่ อ งใช้ ที่ ผู้ สู ง อายุ สั ม ผั ส บ่ อ ยๆ ทุ ก วั น
(อาจจะวั นละมากกว่ า 1 ครั้ง ) 5.) หลีก เลี่ ย งไม่ใ ห้ ผู้สู ง อายุใ ช้ บริ การขนส่ง สาธารณะ เช่ น รถเมล์ รถไฟฟ้ า เป็น ต้ น
6.) งดกิจกรรมการเดินทางร่วมกับคนกลุ่มใหญ่ เช่น ทัวร์เที่ยวต่างประเทศ ขึ้นเรือสาราญ เป็นต้น 7.) หลีกเลี่ยงการพบปะ
กับคนอื่นๆ หรือญาติต่างๆ ที่กาลังป่วย 8.) หากจาเป็นต้องออกไปข้างนอก เช่น ไปซื้อของ เลือกไปที่ที่มีคนน้อยกว่า เช่น
เลือกไปซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆ มากกว่าไปห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ เพื่อหลีกเลี่ยงการพบปะกับคนจานวนมากให้ได้มากทีส่ ดุ
9.) หากมีโรคประจาตัวที่ต้องไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเป็นประจา ลองสอบถามแพทย์ประจาตัวดูว่า มีความจาเป็นต้องไป
หรือไม่ สามารถพูดคุย ปรึกษาผ่านวิดีโอคอลได้หรือไม่ หรือแม้กระทั่งการสั่งจ่ายยาออนไลน์โดยส่งยามาให้ที่บ้าน หรือให้
ผู้ ป่ ว ยรั บ ยาได้ เ องที่ ร้ า นขายยาใกล้ บ้ า น เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งการเดิ น ทางไปโรงพยาบาล รวมถึ ง สอบถามแพทย์ ด้ ว ยว่ า
สามารถซื้อยามาเก็บตุนไว้โดยไม่ต้องออกไปซื้อยาบ่อยๆ เหมือนเดิมได้หรือไม่ 10.) ระมัดระวังในการปล่อยให้ผู้สูงอายุอยู่
คนเดียวด้วย แม้ว่าจะปลอดภัย แต่อาจส่งผลต่อสุขภาพจิตได้ คนในครอบครัวยังต้องดูแลเอาใจใส่ พูดคุย หรือใครที่อยู่
ห่ า งไกลจากผู้ สู ง อายุ ที่ เ ป็ น ญาติ ผู้ ใ หญ่ ยั ง ควรโทรหาหรื อ วิ ดี โ อคอลถามสารทุ ก ข์ สุ ก ดิ บ บ้ า ง 11.) เตื อ นให้ ผู้ สู ง อายุ
อย่าลืมทากิจกรรมเดิมๆ ที่เคยทาแม้ว่าจะอยู่คนเดียว หรือไม่ได้เจอเพื่อน เช่น หากเคยทาอาหาร รดน้าต้นไม้หน้าบ้าน
หรือทากายบริหารเบาๆ ก็ควรยังทาอยู่ต่อไปอย่าขาด 12.) หากมีอาการผิดปกติในร่างกาย เช่น มีไข้ น้ามูกไหล ไอ จาม
เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ ควรรีบติดต่อลูกหลานทันที โดยลูกหลานอาจตั้งเบอร์โทรด่วน (เช่น กด 1 ค้าง) แล้วโทรเข้า
เบอร์ลูกหลานทันทีเอาไว้ในกรณีฉุกเฉินด้วย
พ่ อ ขอให้ ผู้ สู ง อายุ ค าทอลิ ก ได้ ร่ ว มมื อ ร่ ว มใจเป็ น หนึ่ ง เดี ย วกั บ สมเด็ จ พระสั น ตะปาปาฟรานซิ ส ผู้ ท รงแสดง
“ความใกล้ชิ ด ของพระองค์ กับ ผู้ เจ็ บ ป่ว ยด้ว ยไวรั สโคโรนา” กั บผู้ ที่ ให้ ก ารดู แลรั กษาพยาบาล กั บ เจ้ า หน้ า ที่บ้ า นเมื อ ง
และทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือคนป่วย และพยายามที่จะระงับการระบาด พระองค์ทรงส่งเครื่องหมายแห่งความ
เป็นหนึ่งเดียวกัน และสันติสุข ซึ่งได้แก่เครื่องหมายแห่งไม้กางเขนมายังทุกคน

(พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม)
ผู้รับผิดชอบแผนกสุขภาพอนามัย
คณะกรรมการคาทอลิกเพือ่ การพัฒนาสังคม

แนวทางการปฏิบัติเพื่อการเข้าร่วมพิธกี รรมของคริสต์ศาสนิกชนคาทอลิก
ที่ สสท.41bis /2020
วันที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ. 2020
1. สถานที่ประกอบศาสนพิธีของคริสต์ศาสนิกชนคาทอลิก
1.1 การเข้าและออกจากวัดของแต่ละบุคคล ต้องหลีกเลี่ยงการรวมตัวกันหนาแน่นของผูค้ น
1.2 กาหนดรักษาระยะห่างทางสังคมตามลานระเบียงทางเข้า-ออก เพือ่ ความปลอดภัยของแต่ละคนขั้นต่า 1.5 - 2 เมตร
ทั้งทางด้านหน้า ด้านหลัง ด้านซ้าย ด้านขวา
1.3 กาหนดจานวนสูงสุดของผู้เข้าร่วมพิธีในวัด และจานวนที่นงั่ ร่วมพิธีในแต่ละรอบพิธีและติดประกาศจานวนดังกล่าว
ให้ซัดเจน
1.4 แต่ละวัดจัดให้เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร มีเครื่องหมายบ่งบอกการเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิคม ดูแลควบคุมการปฏิบัติตาม
ระเบียบต่างๆ
1.5 จัดให้มอี ุปกรณ์ เครือ่ งมือจาเป็น หน้ากากอนามัย เฟซซิลด์ เพื่อป้องกันตนเองของเจ้าหน้าทีท่ ุกคน
1.6 ทุกสถานที่ที่มีผู้เข้าร่วมพิธจี ะต้องจัดให้มีเจลล้างมือหรือแอลกอฮอล์ฆ่าเชือ้ ไว้บริการ และทุกคนที่เข้าร่วมศาสนพิธี
ต้องทาความสะอาดมือด้วยเจลฆ่าเชื้อ และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
1.7 มีคาประกาศระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ชัดเจนติดทีห่ น้าวัด
1.8 ไม่อนุญาตให้ผมู้ ีความเสี่ยงที่ติดต่อสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อ ผู้มีอาการป่วย และผู้มอี ุณหภูมสิ ูงกว่า 37.5 องศา
เข้าร่วมศาสนพิธี
2. การทาความสะอาดและการฆ่าเชื้อสถานที่และอุปกรณ์
2.1 ทาความสะอาด ฆ่าเชื้อ สถานที่ประกอบพิธี ห้องศาสนภัณฑ์ รวมทั้งสถานที่เกีย่ วข้องอื่น เช่น ห้องสุขา ฯลฯ
ภายหลังการประกอบศาสนพิธที ุกครั้ง รวมถึงการเปิดหน้าต่างปรับเปลี่ยนและระบายอากาศ
2.2 ภายหลังสิ้นสุดพิธีทกุ ครั้ง ทาความสะอาด ฆ่าเชื้อภาชนะและอุปกรณ์ เครื่องใช้ในพิธีรวมทั้งไมโครโฟน ฯลฯ
2.3 งดใช้น้าเสกในการประพรหมและจัดให้อ่างน้าเสก ณ ประตูทางเข้าวัดอยู่ในสภาพว่างเปล่า
3. ข้อพึงปฏิบัติและพึงระวังก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสซา)
3.1 กากับจานวนสัตบุรุษผู้ร่วมพิธไี ม่ให้เกินเกณฑ์ความจุของวัดสาหรับแต่ละรอบพิธี
3.2 ต้องจัดให้มีการลงทะเบียนขอเข้าร่วมพิธีล่วงหน้า ผ่านทาง Social Network หรือวิธีการอื่นทีเ่ หมาะสมกับแต่ละท้องที่
เพื่อกากับจานวนผู้เข้าร่วมแต่ละรอบพิธีและแต่ละวันไม่ให้เกินจานวนที่นงั่ ในวัดทีส่ ามารถรองรับได้
3.3 ในการลงทะเบียน ให้ระบุชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ รายละเอียดอื่นที่จาเป็น เลขที่นั่งในวัด ของผู้ร่วมพิธีในแต่ละ
รอบพิธี และแต่ละวัน เพื่อเก็บเป็นหลักฐานในการติดตามตรวจสอบ ผู้อาจติดเชื้อได้ในภายหลัง ตามระเบียบของ
ทางราชการ
3.4 หากเป็นการลงทะเบียนก่อนเริ่มพิธี จะต้องจัดให้มีสถานที่อื่นรองรับผู้ร่วมพิธีได้ในกรณีจานวนผู้ขอเข้าร่วมมี
มากเกินกว่าจานวนทีน่ ั่งภายในวัด
4. ผู้ประกอบพิธี
4.1 ผู้ประกอบพิธีเว้นระยะ รักษาระหว่างอย่างน้อย 1.5 เมตรจากผู้ร่วมประกอบพิธีท่านอื่น
4.2 ขอให้มีผู้ประกอบพิธคี นเดียว ถ้าต้องมีผู้ร่วมประกอบพิธี ขอให้ผู้ร่วมประกอบพิธสี วมหน้ากากอนามัย
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5.
5.1
5.2
5.3

ผู้ร่วมพิธี
จัดที่นั่งของผู้ร่วมพิธี ให้มีระยะห่างทั้งด้านซ้าย-ด้านขวา ด้านหน้าด้านหลัง 1.5 - 2 เมตร ระบุตาแหน่งหมายเลขที่นั่ง
ผู้ร่วมพิธีทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและนั่งรักษาระยะห่างตามจุดทีก่ าหนด
ในกรณีผู้ร่วมพิธีเกิดมีอาการป่วย หรือพบว่าติดเชื้อในภายหลัง ขอให้แจ้งทางวัดทราบเพื่อติดตามผู้นั่งใกล้ชิด
ให้ได้รับการเฝ้าระวัง
6. ผู้ช่วยพิธีกรรม
6.1 ให้มีชุดผู้ช่วยพิธกี รรมเฉพาะของแต่ละคน หรือถ้าไม่ใช่ชุดเฉพาะของแต่ละคน ต้องซักก่อนทุกครั้ง
6.2 ผู้ช่วยพิธีกรรมสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และถ้ามีมากกว่าหนึ่งคนให้จดั ที่นั่งเว้นระยะห่าง รวมทั้งในขบวนแห่
หรือการทาหน้าที่ใด ๆ ให้เว้นระยะห่างเช่นกัน
7. ผู้อ่านบทอ่าน
7.1 การเตรียมชุดของผูอ้ ่านบทอ่าน ให้ปฏิบัติเหมือนกับชุดของผู้ช่วยพิธีกรรม
7.2 ผู้อ่านบทอ่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา รวมทั้งเวลาทาหน้าทีอ่ ่านบทอ่าน
7.3 การนั่งและการอ่าน ให้เว้นระยะห่างเหมาะสมเช่นกัน
8. ดนตรีและการขับร้องในพิธีกรรม
8.1 ดูแลทาความสะอาดเครือ่ งดนตรีก่อนใช้ทกุ ครั้ง
8.2 นักขับร้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา รวมทั้งเวลาที่ขับร้องบทเพลงศักดิ์สทิ ธิ์
8.3 ตาแหน่งการนั่งและยืนของนักขับร้อง ให้เว้นระยะห่างเช่นกัน
8.4 ลดการเปล่งเสียงร้องเพลงให้อยู่ในระดับต่า เพือ่ ลดการฟุ้งกระจายของฝอยละออง
8.5 เพื่อเหมาะสมกับสถานการณ์ ให้มีนกั ขับร้องจานวนจากัดเพียงเพื่อร้องนาเสียง งดเว้นการขับร้องเป็นกลุ่มใหญ่
8.6 ในสถานการณ์ปัจจุบันอาจงดขับร้องบางบทเพลง เพื่อให้การชุมนุมร่วมพิธีกรรมไม่ยาวนานเกินไป
9. การแจกศีลมหาสนิท
9.1 ให้ประธานในพิธีกล่าวถ้อยคาว่า "พระกายพระคริสตเจ้า" ที่พระแท่นเพียงครั้งเดียวก่อนที่ประธานฯจะรับ
ศีลมหาสนิท และสัตบุรุษตอบรับ "อาแมน" พร้อมกันครั้งเดียวเช่นกัน
9.2 เมื่อถึงช่วงรับศีลมหาสนิท ก่อนที่ประธานฯจะส่งศีลให้สวมหน้ากากอนามัยเช่นเดียวกับ ศาสนบริกรส่งศีลมหาสนิท
คนอื่น ๆ
9.3 พระสงฆ์ผู้แจกศีลมหาสนิทล้างมือด้วยแอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือก่อนแจกศีลมหาสนิทและถือผอบศีลให้อยู่ห่าง
จากระดับการหายใจ
9.4 สัตบุรุษรักษาระยะห่าง 1.5-2 เมตร ขณะเดินออกมารับศีล คงสวมหน้ากากอนามัยไว้ เปิดหน้ากากออกก่อนรับศีล
และรับศีลมหาสนิทด้วยมือโดยไม่กล่าวคาว่า "อาแมน" อีก
10. ข้อแนะนาอื่น ๆ
10.1 ในกรณีที่มีการเก็บทานรับบริจาค ให้ผู้ทาหน้าที่นี้ยืนเว้นระยะห่างจากผู้ร่วมพิธีแต่ละคนหรืออาจใช้การบริจาค
ใส่ซอง หรือใส่ตทู้ านหรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสมปลอดภัย
10.2 ถ้าวัดใดมีโปรเจคเตอร์ ให้ใช้เครื่องนี้ประกอบการสวดและการขับร้อง หากจาเป็นต้องใช้หนังสือเพลงและหนังสือ
สวดภาวนาให้ทาความสะอาดก่อนเสมอ
10.3 งดการประชุม พูดคุยเป็นกลุม่ ก่อนและหลังพิธกี รรม
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10.4 ในช่วงการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้คงจัดการถ่ายทอดศาสนพิธีทาง "ออนไลน์"
ต่อไปสาหรับบุคคลผู้ไม่สามารถเข้าร่วมพิธีในวัดได้
10.5 ควรจัดพิธกี รรมอย่างมีความหมาย เรียบง่าย ในกรอบเวลาที่เหมะสม
10.6 จาเป็นต้องถือข้อปฏิบัติต่าง ๆ เหล่านี้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรักษาระยะห่างทางสังคมในเรื่อง
ที่ นั่งในวัดเพือ่ ป้องกันตนเองและผู้อื่นให้ปลอดภัย
10.7 หากสถานที่ของวัดนัน้ ๆ ไม่เอื้ออานวย พระสงฆ์เจ้าอาวาสอาจจัดหาและใช้สถานที่อนื่ ที่ปลอดภัยจากการ
ติดโรคมากกว่า พร้อมทั้งมีความเหมาะสมทางด้านพิธกี รรมแทนได้
10.8 ยังคงไว้การยกเว้น (Dispensation) จากพันธการเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์ของคริสตชน (มาตรา 1247)
ของเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ปวย และให้ผู้ไม่สามารถเข้าร่วมพิธีในวัด ชดเชยการขาดมิสชาวันอาทิตย์ ด้วยการร่วมพิธีผ่าน
โซเชียลมีเดีย หรือทากิจศรัทธาได้
11. การประกอบศาสนพิธีและศีลศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ
ก. ศีลอภัยบาป
11.1 ศีลอภัยบาปแบบส่วนตัว ประกอบในสถานที่กว้าง อากาศถ่ายเทได้ รักษาระยะห่างปลอดภัย และรักษาความลับ
ของศีลอภัยบาป พระสงฆ์และผู้สารภาพบาปต้องสวมหน้ากากอนามัย
11.2 ในกรณีที่ไม่สามารถรับศีลอภัยบาปแบบส่วนตัวอนุญาตให้โปรดศีลอภัยบาปสาหรับหลายคน โดยสารภาพบาป
และรับการอภัยร่วมกัน (แบบที่ 3) โดยพระสงฆ์ผู้โปรดบาป ย้ากับสัตบุรุษทุกครั้งว่า เมือ่ สถานการณ์กลับสู่
สภาพปกติ ให้สัตบุรุษกลับไปรับศีลอภัยบาปแบบส่วนตัว พร้อมทั้งสารภาพบาปครั้งก่อนกับพระสงฆ์ด้วย
ข. การโปรดศีลกาลัง
11.3 อาจเลื่อนการโปรดศีลกาลังไปทาในภายหน้า เมื่อสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ผ่านพ้นไปแล้ว หรือให้ทาตามมาตรการในเรือ
่ งการประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสชา)
ทั้งนี้ ให้อยู่ในวินิจฉัยของประมุขสังฆมณฑล โดยอาจกาหนดมาตการความปลอดภัยเพิม่ เติมขึ้นได้
ค. การประกอบพิธีศีลสมรส
11.4 หากไม่เลื่อนการประกอบพิธีศีลสมรสออกไป ให้ประกอบพิธีศีลสมรสโดยยึดแนวทางการประกอบพิธีตามที่มี
กาหนดมาตรการความปลอดภัยไว้ และให้เชิญเฉพาะญาติสนิทจานวนจากัด
ง. การโปรดศีลเจิมผู้ป่วยและการส่งศีลเสบียง
11.5 กรณีทั่วไป
11.5.1 การโปรดศีลเจิมผู้ป่วยและการส่งศีลเสบียงอาจทาได้ทกุ เมือ่ ที่มอี าการป่วย ไม่ควรรอจนผู้ปวยมีอาการหนักใกล้
เสียชีวิตจึงเชิญพระสงฆ์มาประกอบพิธี
11.5.2 การประกอบพิธขี อให้คานึงถึงเรื่องสุขภาพอนามัย ผู้รับศีลและผู้ร่วมพิธี ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย และ
รักษาการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลตามข้อความที่ประกาศข้างต้น
11.5.3 การโปรดศีลอภัยบาปแก่ผู้ป่วย ให้ปรับใช้ตามแนวทางของข้อ 11.1 หรือข้อ 11.2
11.5.4 ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อนุญาตให้ประกอบพิธีแบบสั้น
(พิธีประกอบศีลศักดิ์สิทธิ์แก่ผู้ป่วยยามฉุกเฉิน อยู่ในอันตรายใกล้จะเสียชีวิต)
11.5.5 ถ้าผู้ป่วยอยู่ในอันตรายใกล้จะเสียชีวิต พระสงฆ์ให้พระคุณการุญครบบริบูรณ์แก่ผู้ใกล้จะเสียชีวิต
(เมื่อผู้ป่วยรับศีลอภัยบาปแล้ว หรือเมือ่ ที่ชุมนุมทาการสารภาพผิดโดยทั่วไปแล้ว)
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11.5.6 ก่อนโปรดศีลเจิมผู้ป่วย พระสงฆ์ผู้ประกอบพิธสี วมหน้ากากอนามัย และสวมถุงมือเมื่อเจิมผู้ปวยด้วยน้ามัน
ศักดิ์สิทธิ์แล้วจึงถอดถุงมือออก
11.5.7 การรับศีลมหาสนิท (ศีลเสบียง) ให้ผู้ปวยรับศีลมหาสนิทด้วยมือ โดยขั้นตอนการปฏิบัติให้ปรับใช้แนวทางการแจก
ศีลมหาสนิทในเอกสารนี้ ข้อ 9.1-9.4 หากผู้ป่วยไม่สามารถรับศีลมหาสนิทด้วยมือได้ให้พระสงฆ์ผู้ประกอบพิธี
กล่าวเชิญชวนผู้ป่วยให้รับศีลมหาสนิทด้วยความปรารถนา
11.6 กรณีของผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19
11.6.1 ขอให้ญาติพี่นอ้ งของผู้ป่วยระลึกถึงวิถีปฏิบัติกรณีทั่วไปข้อ ง. 1.1 ก่อนเสมอ
11.6.2 พระศาสนจักรร่วมเป็นหนึ่งเดียวในความทุกข์และภาวนาให้ผู้ป่วยเสมอแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคร้ายนี้
จะทาให้พระสงฆ์ผู้ไม่อาจไปโปรดศีลเจิมคนเจ็บป่วยและศีลเสบียงแก่ผู้ปวยได้ แต่พระสงฆ์จะภาวนาขอพระพร
จากพระเจ้าให้แก่ผู้ป่วย อาจจะเป็นที่วัด ที่บ้านพักพระสงฆ์ หรือที่โรงพยาบาลในระยะห่างที่ทางโรงพยาบาล
อนุญาต ทัง้ นี้ ให้พระสงฆ์เจ้าอาวาส หรือพระสงฆ์ผู้รับเชิญ (ในกรณีใกล้จะสิ้นชีวิต) เป็นผู้วินิจฉัยและตัดสินใจ
11.6.3 ในกรณีใกล้จะเสียชีวิตให้ปฏิบัติตามแนวทางการรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์สาหรับผู้ที่ไม่สามารถจะรับศีลเจิม
คนไข้และศีลเสบียงได้ (ตามกฤษฎีกา ลงวันที่ 20 มีนาคม 2020 ของสานักงานวินิจฉัยคดีฝ่ายจิต) โดย
"ขอให้ผู้ป่วยใกล้จะเสียชีวิต เพียงแต่เคยสวดบทภาวนาเป็นประจาขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ (ในกรณีเช่นนี้พระศาสนจักร
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่จาเป็นทั้งสามประการแทนผู้ป่วย) เพื่อจะรับพระคุณการุณย์เช่นนี้ ขอแนะนาให้ผู้ปวยเห็น
ไม้กางเขนหรือจัดตั้งไม้กางเขนในการประกอบพิธี ไม้กางเขนดังกล่าวจะมีรูปพระเยซูเจ้าตรึงอยู่ด้วยหรือไม่มีกไ็ ด้"
11.7 กรณีของผู้ปวยใกล้จะเสียชีวิตในช่วงเวลาเคอร์ฟิว
11.7.1 ขอให้ญาติพี่นอ้ งของผู้ป่วยระลึกถึงวิถีปฏิบัติกรณีทั่วไปทั้งในข้อ ง. 1.1. ก่อนเสมอ
11.7.2 ให้ญาติพี่นอ้ งเตือนใจคนเจ็บปวยใกล้จะเสียชีวติ ให้เป็นทุกข์ถึงบาป รวมทั้งสวดภาวนาร่วมกับเขา หรือ
อธิษฐานภาวนาแทนเขา ในกรณีที่เขาเข้าตรีทตู ไม่สามารถสวดภาวนาได้แล้ว
11.7.3 การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ของคนเจ็บปวยใกล้จะเสียชีวิต ให้ใช้แนวทางของผู้ปวยติดเชื้อไวรัสโควิด-19
ข้อ 1.6.3
จ. พิธีสาหรับผู้ล่วงลับและมิสซาปลงศพ
11.8

11.9
11.10
11.11
12.
12.1
12.2

ขอพระสงฆ์ให้ความสาคัญ และการบรรเทาใจต่อการสูญเสียของบรรดาญาติมิตรสัตบุรุษในชุมชนวัดของท่าน
มากทีส่ ุดด้วยการเยีย่ มเยียน รวมทั้งพูดคุยให้คาแนะนาในการจัดพิธีในช่วงสถานการณ์ที่อาจจะมีข้อจากัด เช่น
ระยะเวลาการตั้งศพ การเชิญผู้มาร่วมพิธีด้วยจานวนจากัดอย่างเหมาะสมและปลอดภัย
การจัดสถานที่สวดศพให้ที่นั่งมีระยะห่างและผู้ร่วมพิธีสวมหน้ากากอนามัยตลอดพิธกี รรม
จัดพิธมี ิสชาปลงศพตามแนวทางพิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสชา) ที่ระบุแล้วข้างต้น
งดการเลี้ยงรับรอง อาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ ณ บริเวณที่จัดงานศพ อาจมีการจัดเป็นอาหารกล่อง และให้มี
การแจกด้วยวิธที ี่เหมาะสมกับสถานการณ์
การประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม
พระสงฆ์เจ้าอาวาสจัดการ และดูแลให้การประชาสัมพันธ์ในประกาศนีไ้ ปถึงบรรดาสัตบุรุษคริสต์ศาสนิกชน
คาทอลิกในเขตชุมชนวัดของตนถ้วนหน้า
จัดให้ติดประกาศนี้หน้าวัด และประชาสัมพันธ์ให้สัตบุรุษคริสตศาสนิกชนคาทอลิกรับรู้และปฏิบัติตามได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เนื้อหาหลักสาคัญครบถ้วนทุกประการ
-9-

อนึ่ง ข้อบังคับสาคัญ คือมาตรการการป้องกันตนเองและผู้อื่น โดยการรักษาระยะห่างทางสังคม ในการเข้า -ออก
จากวัด การนั่งร่วมพิธีในวัด การเดินไปรับศีลมหาสนิท และการสวมหน้ากากอนามัยครอบปากจมูกมิดชิด และการทา
ความสะอาดมือ ฆ่าเชื้อด้วยเจลและแอลกอฮอล์
แนวทางการปฏิบัติตามประกาศนี้ให้อยูใ่ นความรับผิดชอบของพระสงฆ์เจ้าอาวาส และพระสงฆ์ผู้ดูแลวัดน้อย
ต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่ตามจิตตารมณ์ของผูอ้ ภิบาล และให้เป็นไปโดยสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับการผ่อนปรนที่
ทางราชการได้กาหนดไว้
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ.2020

อ้างอิงเอกสาร : สานักเลขาธิการ
สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
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Facebook : วัดนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม

แนวทางเตรียมความพร้อม ก่อนมาร่วมมิสซาทีว่ ัดนักบุญเปโตร สามพราน
ข้อปฏิบัติสาหรับการมาร่วมมิสซาและพิธกี รรมอื่น ๆในช่วงที่มกี ารระบาดของโควิด-19 ณ วัดนักบุญเปโตร สามพราน
1. ดูแลตัวเองให้มีสุขภาพดี แข็งแรง หากรู้สึกไม่สบาย ให้พกั และสวดภาวนา อยู่ที่บ้าน สาหรับผูม้ ีไข้สูง ให้งดการมาร่วม
พิธีกรรม รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ ในชุมชน
2. ทุกคนทีม่ าร่วมพิธีตอ้ งสวมหน้ากากอนามัย (สวมตลอดการร่วมพิธี)
3. ทาความสะอาดมือด้วยเจลล้างมือ ทีท่ างวัดเตรียมไว้ให้ที่ประตูทางเข้า
4. ให้นั่งเว้นระยะห่างกัน ตามทีท่ างวัดกาหนดไว้ ไม่นั่งชิดติดกันแม้จะมาจากครอบครัว หรือบ้านเดียวกัน
5. มิสซาวันอาทิตย์ ทางวัดจะเปิดกระจายเสียง ออกนอกวัด และเตรียมเก้าอี้ สารองไว้ เมื่อในวัดมีผู้ร่วมพิธีพอสมควรแล้ว
ให้นั่งร่วมพิธภี ายนอกรอบๆวัด
6. ก่อนและหลังพิธมี ิสซา งดเว้นการชุมนุม งดการพบปะพูดคุยเป็นกลุม่ ใหญ่
7. งดการจุ่มและพรมน้าเสก การแสดงความเคารพรูปพระ รูปนักบุญ ให้แสดงความเคารพด้วยการไหว้เสมอ
งดการแตะ จูบ หรือสัมผัส
8. เมื่อมีการยืนเป็นแถว เช่นการยืนรอรับศีลอภัยบาป, รับศีลมหาสนิท ให้ยนื ห่างกันประมาณ 1.5 เมตร และให้รับศีลฯ
ด้วยมือเท่านั้น
9. การรับศีลอภัยบาป ให้สัตบุรุษ นั่งแทนการคุกเข่า เว้นระยะห่าง (ยังมีทกี่ ั้น) สวมหน้ากากอนามัยบางโอกาส จะจัด
วจนพิธีกรรมศีลอภัยบาปรวม ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. การมาแสวงบุญที่สักการสถานบุญราศีฯ ของกลุ่มต่างๆ ขอให้ตดิ ต่อล่วงหน้า และถือปฏิบัติเรื่องสุขอนามัย เช่นเดียวกับ
การมาร่วมพิธกี รรม
11. ถือเป็นการคัดกรองเบื้องต้น เมื่อผู้มาร่วมพิธคี ือ สัตบุรุษลูกวัด หรือ ผู้ที่มาร่วมเป็นประจาอยูแ่ ล้ว และ ขอให้ร่วมมิสซา
รอบหนึ่งรอบใดเป็นประจา เพื่อสะดวกในการติดต่อ-ติดตามกรณีที่มีเหตุจาเป็น
12. ตารางมิสซาวัดนักบุญเปโตร สามพราน วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา 06.15 - 19.00 น.
(มิสซาค่าวันเสาร์ แทน มิสซาวันอาทิตย์) วันอาทิตย์ 06.30 น. , 09.30 น. , 11.00 น. , 19.00 น.
ปล. ขอให้ถือปฏิบัติเช่นนีอ้ ย่างเคร่งครัด สอดคล้องกับสถานการณ์และคาประกาศของภาครัฐ และของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
จนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ทางวัดจะแจ้งให้ทราบต่อไป
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เครือข่ายแผนกสุขภาพอนามัย ร่วมใจรณรงค์
“สู้ภัยจากโควิด -19
19””
เครือข่ายแผนกสุขภาพอนามัย (ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ) ในกรรมาธิการฝ่ายสังคม (คาริตัสไทยแลนด์)
แบ่งปันกิจกรรมต่างๆที่ได้ทาไปในชุมชนของแต่ละเครือข่ายเพือ่ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน สามารถช่วย
พระศาสนจักรและสังคมทีส่ ังกัด อันเนื่องมาจากปัญหาโควิด-19 โดยอาจมีกิจกรรมเช่น การเตรียมเปิดวัด การให้คาแนะนา
ปรึกษาปัญหาต่อเนื่องจากโควิด-19 การเยีย่ มบ้านให้ปลอดภัย สรุปได้ดังนี้ :1. ติดป้ายไวนิลการป้องกันไวรัสโควิด-19 / จัดสถานที่ตั้งเจลล้างมือ / แจกหน้ากากอนามัยผู้มีความเสี่ยงพร้อมแผ่นพับ
การดูแลสุขภาพตนเองให้ห่างไกลจากโควิด-19 ร่วมมือกับผู้นา อสม.ของหมู่บ้านในการคัดกรองผู้สูงอายุที่ได้รับ
ผลกระทบ แจกถุงยังชีพตามหมู่บ้าน
2. ออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือและกาลังใจกับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ผู้อยู่ในภาวะยากลาบาก
3. มอบของใช้ที่จาเป็น ออกหน่วยคัดกรองโควิด-19 วัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมงานในโอกาสฉลองวัด ฯลฯ
4. รณรงค์เรื่องการงดเหล้างดบุหรี่ และหลีกเลีย่ งการรวมกลุ่ม
5. ร่วมมือกับแผนกสตรี กลุม่ สตรีเขตชุมชนในการจัดทาหน้ากากผ้าให้กับชาวบ้าน
6. รณรงค์ให้พึ่งพาตนเองด้วยเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ปลูกผักสวนครัว ฯลฯ

สังฆมณฑลนครราชสีมา
งานผู้สูงอายุในสังฆมณฑลนครราชสีมา ในช่วงสถานการณ์
การระบาดของเชื้อโควิด-19 บาทหลวงวีระศักดิ์ จันทรังษี ผู้อานวยการ
ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครรราชสีมา / จิตตาภิบาลผู้สูงอายุ
สังฆมณฑลนครรราชสีมา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นาข้าวสาร
อาหารแห้ง หน้ากากผ้า เจลล้างมือ และแผ่นพับให้ความรู้วิธีป้องกันเชื้อโรคโควิด-19
ไปมอบให้กับคุณพ่อเจ้าวัด/ อาสาสมัคร ในเขตสังฆมณฑลนครราชสีมา ..>

> คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์:
ปฏิทินกิจกรรม
วันอังคารที่ 2 - วันศุกร์ที่ 5 มิถนุ ายน 2020 : จัดอบรมหลักสูตรจิตวิทยาพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น :
การให้คาปรึกษาและการดูแลช่วยเหลือ ร่วมกับ คณะนักบวชคามิลเลียนฯ
ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
> คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ :
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2020 : ประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ ผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2/2020
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
> ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย :
วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2020
: ประชุมคณะกรรมการชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2020
(ประชุม VDO Conferece)

ออกเยีย่ มชุมชน (Home Care)

บาทหลวงวิโรจน์ นันทจินดา : รายงาน

บ้านผู้สูงอายุราชสีมา สังฆมณฑลนครราชสีมา
(มูลนิธิคณะนักบวชคามิลโลแห่งประเทศไทย)
จัดโครงการตามแผนงานออกเยีย่ มชุมชน
( Home Care )

ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสังฆมณฑลนครราชสีมา จานวน 170,500 บาท/ปี
ทีมเยี่ยมชุมชนได้ดาเนินตามแผนงาน ทุก 3 - 4 เดือน (4 ครั้ง/ คน / ปี)
ในปีนี้ที่สิ้นสุดโครงการ จานวน 102 คน (จานวน 100 คน ที่ตั้งไว้) ผลที่ผู้รับสงเคราะห์ได้รับ
ทีมฯได้รับคือ 1. ออกเยี่ยมได้ตามแผนงาน
2. ผู้รับสงเคราะห์มคี ุณภาพชีวิต สุขเพิ่ม ลดเหงา/กังวลใจฯ
3. ผู้รับ..ได้รับกาลังใจ ทีมเยีย่ มอยู่เคียงข้าง
4. คาแนะนา/ให้การปรึกษาเรื่องสุขภาพ ผู้รับ..ปรับเปลี่ยนดารงตน..ไดัดขี ึ้น
5. ท่าทีเปลี่ยน..มิใช่รอทีมมาเยีย่ ม/รับของ.. ในท้ายสุดพวกเขาต้องดารงตน
ด้วยตนเอง และอาศัยบุคคลรอบข้างร่วมช่วยกันต่อไป
6. เป็นมิตรภาพระหว่างผู้รับ..และทีมเยี่ยม..เกิความผูกพันเสมือนดุจญาติกัน
7. ผลที่ทีม..ได้ทา"ผู้ต่าต้อยมอง/พบพระเจ้า ในชีวิตของตน" แม้เป็นคนจนแต่ยังได้รับคุณค่าความเป็นมนุษย์จากผู้อื่น
อนึ่ง..ในช่วงใกล้คริสต์มาส/ปีใหม่..ได้จัดงานวันผู้ยากจนเป็นปีที่ 2 (8 ธ.ค.2019) ..ผู้รับ..เข้าร่วมงาน..ได้รับความสุข/
รางวัล/ ของฝากกลับบ้าน..สุขใจจากการต้อนรับ/มิตรภาพ..เห็นบรรยากาศของชาวคริสต์..เป็นศาสนสัมพันธ์อันมีค่ายิง่
ท้ายสุด.จากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ทีมเยี่ยม..ร่วมกับเวชบุคคลโรงพยาบาลเซนต์เมรี่..ร่วมส่งความรัก.ปรารถนาดี.
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อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
กรรมาธิการฝ่ายสังคม คาริตัสไทยแลนด์ ร่วมกับ
คณะนักบวชคามิลเลียนแห่งประเทศไทย
โดย บ้านคามิลเลียนเพือ่ เด็กพิการ และ
ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง นาโดย
บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ (Caritas Thailand และ คุณพ่อเจ้าคณะคามิลเลียน)
ร่วมด้วย หมู่คณะนักบวชคามิลเลียน ลาดกระบัง พนักงาน
มีการสวม face shield และ mask บริเวณใต้ทางด่วน
ย่านปทุมวัน และใกล้เคียง ที่ทางกรุงเทพมหานคร และ
สถานีตารวจปทุมวัน จัดพื้นที่สาหรับผู้ได้รับผลกระทบจาก
การป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ตกงาน ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าห้อง ไม่มอี าหาร รวมไปถึงคนจน
คนไร้ทอี่ ยู่อาศัย เมือ่ วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563 ช่วงบ่ายได้ระดมคน ระดมวัตถุดิบ เพื่อ
จัดอาหารกลางวัน ข้าวผัดกะเพราะหมู จานวน 1,500 กล่อง น้าดื่ม 1,800 ขวด ผลไม้
ไปเลี้ยง 2 รอบ รอบแรก 11.00 - 13.00 น. รอบสอง 14.00 - 15.00 น. ซึ่งมีผู้มารับความช่วยเหลือจานวนมาก...
คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าฯ
ในนามของมูลนิธพิ ระหฤทัยอุปถัมภ์ มอบปัจจัย
เพื่อร่วมในโครงการรักและแบ่งปันตาม
จิตตารมณ์ของพระเยซูคริสต์
จัดโดย แผนกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผูล้ ี้ภัย ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล
ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้าน
ที่อยู่ในชุมชนคลองเตย และลูกเรือที่ประสบความยากลาบากในช่วงการแพร่
ระบาดไวรัสโควิด-19 ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพี่นอ้ งชาวไทยทุกคน ..
คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อค ชุมชนคลองเตยในชุมชนเชื้อเพลิง
ชุมชนเเฟลต 23-24 พร้อมกับซิสเตอร์คณะพระหฤทัยฯ และออกเยี่ยมผู้สูงอายุ
ติดบ้าน-ติดเตียง ในเขตชุมชนฯ เพื่อขอให้พวกเราผ่านพ้นวิกฤตการแพร่ระบาด
ไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้ไปด้วยกัน "เพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าจะทรงกระทาไม่ได้"

สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย โดย
กรรมาธิการฝ่ายสังคม Caritas Thailand และมูลนิธิโคเออร์ อาสาสมัครโคเออร์ และ พี่น้องจากสภาฯทุกท่าน ได้จดั
ข้าวกล่อง มาม่า ขนม น้าดื่ม จานวน 1,000 ชุด เพื่อแบ่งปันน้าใจ สู้ภัยโควิด-19 ให้กับพี่น้องในชุมชนที่อาศัยเขตยานนาวา
เมื่อวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 12.00 น.
ณ อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย โดย
มงซินญอร์ ดร.วิษณุ ธัญญอนันต์ รองเลขาธิการ
สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกฯ เป็นประธานใน
การมอบถุงยังชีพเบื้องต้น ซึ่งได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยเว้นระยะห่าง
ตรวจวัดอุณหภูมิ และใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เป็นต้น..
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก
เจ้าหน้าที่ตารวจ เจ้าหน้าที่เทศกิจ และ เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม สานักงานเขตยานนาวา
มาช่วย อานวยความสะดวกให้การแบ่งปันในครั้งนี้ เป็นไปอย่างราบรื่น.. >>
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อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
ศูนย์สังคมพัฒนาอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
คาริตัสวัด (caritas) และหน่วยงานศูนย์คาสอน ศูนย์ส่งเสริมชีวิตครอบครัว
และเวชบุคคลคาทอลิก จัดทีมออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยตามบ้านเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิค-19 ในพืน้ ที่อาเภอโพนนาแก้ว อาเภอเมือง และ
อาเภอกุสมุ าลย์ จานวน 60 ครอบครัว เมือ่ วันที่ 21 เมษายน 2563 ...
บาทหลวงสุดใจ แสนพลอ่อน และสมาชิก
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯ ออกเยีย่ มผู้สูงอายุ
ตามบ้านในเขตชุมชน และให้บริการตรวจ
คัดกรองก่อนเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสฉลองวัด และ
โอกาสต่างๆ ในเขตอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ ..

สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลอุบลราชธานี
ร่วมกับ ฝ่ายสังคม (Caritas) และศูนย์สังคมพัฒนา
เขตมิสซังอุบลราชธานี โดยมี ซิสเตอร์นภา คาสียา
คุณวัฒนชัย ทองศรี ผู้ประสานงานเวชบุคคลฯ และกลุ่มจิตอาสา ร่วมกันจัดทาหน้ากาก
Face shield เพื่อมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ พี่น้องอาสาสมัครและผู้ที่ปฏิบัติ
หน้าที่ทกุ ท่าน เพือ่ จะได้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 และบรรจุแอกอฮอล์ แจกจ่ายให้กับ
ชุมชนเขตวัดต่างๆในเขตสังฆมณฑลฯ โดยจัดทีมมอบแอลกอฮอล์ วัดนักบุญยอแซฟ
บ้านเซซ่ง วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บ้านเหล่า วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคู และ
อีกทีมมอบแอลกอฮอล์ ที่วัดแม่พระแห่งสันติภาพ บ้านหนองดินดา-เจริญชัย
วัดนักบุญเทเรซาฯ กันทรลักษ์ วัดศรีสะเกษ
โรงเรียนมารียอ์ ุปถัมภ์ และ โรงเรียนมารีย์วิทยา...
+ วันที่ 24 เมษายน 2563 ภคินคี ณะรักกางเขนแห่งอุบลราชธานี มอบอาหารสาหรับ
บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ..
+ วันที่ 14 มีนาคม 2563 ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก
สังฆมณฑลอุบลราชธานี นาโดย คุณนิภาพร บูรณะกิจ
ประธานเวชบุคคลฯ ออกหน่วยตรวจสุขภาพให้กับ
พี่น้องทีม่ าร่วมงานในโอกาสฉลองชุมชนความเชื่อ
บ้านโนนสว่าง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ ให้บริการตรวจ
คัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกาย เจลล้างมือและให้คาปรึกษา
การป้องกันและดูแลสุขภาพให้ผ่านพันจากไวรัสโควิด-19
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สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลราชบุรี ได้รับการสนับสนุนจาก
กรรมาธิการฝ่ายสังคม (Caritas Thailand) และฝ่ายสังคม มิสซังราชบุรี
ลงพื้นที่บ้านห้วยกระวาน, บ้านโป่งแห้งและบ้านท่ากุลา ต.ตะนาวศรี อ.เมือง จ.ราชบุรี
+ วันที่ 27 เมษายน 2563 มอบตระกร้าบุญ ประกอบด้วยข้าวสาร 7.5 กก. มาม่า ปลากระป๋อง น้าปลา ฯลฯ และ
แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ให้ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิค-19 ส่วนใหญ่ถูกเลิกจ้างงาน 26 ครอบครัว
ช่วงบ่าย ร่วมกับคุณพ่อเจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา(ห้วยคลุม) ต.บ้านบ่อ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี มอบตระกร้าบุญ ให้
ครอบครัวผู้สูงอายุและเด็กทุนการศึกษาทีไ่ ด้รับการสนับสนุนจากศูนย์สังคมพัฒนา ซึ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิค-19
ส่วนใหญ่จะถูกเลิกจ้างงาน จานวน 10 ครอบครัว .
+ วันที่ 28 เมษายน 2563 ลงพื้นที่ตาบลยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เพื่อมอบตระกร้าบุญ.. ให้กับครอบครัวผู้พิการ
จานวน 16 ครอบครัว ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จานวน 3 ครอบครัว โดยได้รับการสนับสนุนแอลกอฮอล์ จาก
บริษัทไทยเบฟ และหน่วยงานท้องถิ่นที่เอือ้ อานวยความสะดวกให้กับทีมงาน ..

ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลอุดรธานี โดย
ชมรมผู้สงู อายุคาทอลิกสังฆมณฑลอุดรธานี จัดกิจกรรมผู้สูงอายุ
ในช่วงตลอด 2 เดือน (มีนาคม- เมษายน 2563) ซึ่งอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดจากโควิด-19 โดยกลุ่มนักเรียนสูงอายุ
โรงเรียนผู้สูงอายุวัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง ออกเยี่ยมให้กาลังใจผู้สูงอายุ ผู้พิการที่อยู่ในภาวะยากลาบาก
และรวมตัวเพื่อสวดภาวนาร่วมกัน ในระยะห่าง (อาทิตย์แรกของทุกเดือน) พร้อมมอบ
ข้าวสาร อาหารแห้ง ให้กับผู้สูงอายุในเขตพื้นทีฯ่
+ คุณจันใด ผกากอง ผู้จัดการบ้านพักใจอุดรธานี มอบหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์
และเจลล้างมือ ฯลฯ ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ..

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลจันทบุรี
ศูนย์สังคมพัฒนา จันทบุรี จัดสัมมนาผู้ทางาน
ฝ่ายสังคม ในสังฆมณฑลจันทบุรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ค.ศ.2020
ณ ศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 48 คน
โดยมี พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประธานวจนพิธีกรรมเปิด
เนื้อหาในการสัมมนาฯ 1. การอภิบาลในพระศาสนจักรด้านสังคม โดย
พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี และ บาทหลวงเอกภพ ผลมูล ผู้อานวยการศูนย์สังคมพัฒนาฯ จันทบุรี
บาทหลวงยออากิม เหงียนวัน ถั่น แนะนาโครงการสวนเอเดน, แนะนาโครงการ
บ้านเยาวชนที่ใช้ชีวิตร่วมกับเชื้อ HIV และได้รับผลกระทบจาก AIDS ช่วงบ่าย..
ศึกษาเรียนรู้เยีย่ มเยียนโครงการภายใน ศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง
2. แบ่งปันประสบการณ์การทางานด้านสังคม การวิเคราะห์สังคม และ แนวทางการ
อภิบาลด้านสังคมของศูนย์คามิลเลียน ระยอง โดย
บาทหลวงวุฒิชัย บุญบรรลุ และนาเสนอแนวทาง
การทางานของกรรมาธิการฝ่ายสังคม Carita Thailand ..>
ระยอง ร่วมกับ
บาทหลวงดอมินิก วีระชน นพคุณทอง เจ้าอาวาส
วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ ระยอง และผู้อานวยการ มารีเนอสเซอรี่
ลงพื้นที่แบ่งปันความรัก กาลังใจและแบ่งปัน
การมีนาใจ
้ ได้แก่ ความจริงใจทีไ่ ม่เห็นแก่ตัว
หรือเรื่องของตัวเอง แต่เห็นอกเห็นใจ เห็นคุณค่า
ในเพื่อนมนุษย์ มีความเอื้ออาทร ให้ความสนใจ
ในความทุกข์สุขของผู้อนื่ และพร้อมให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน...
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุรี
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ
(วัดหัวไผ่) นาโดย คุณวันทนา เอ้าเจริญ
สมาชิกเวชบุคคลฯ ออกหน่วยคัดกรองตรวจแม่ค้า และผู้มาจ่ายตลาดนัดบ้านหัวไผ่
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2563 ซึ่งต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี มีคาสั่งห้ามเปิด
ตลาดนัดชั่วคราวในช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 จนกว่าจะมีคาสัง่ เปลี่ยนแปลง...
STELLA MARIS

สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลนครสวรรค์
โดย อาจารย์อรพิน แสงสว่าง ประธานเวชบุคคลฯ
สังฆมณฑลนครสวรรค์ ร่วมด้วย จิตอาสาเวชบุคคลฯ
บริการแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ ตรวจคัดกรอง
วัดอุณหภูมิร่างกาย ให้กับ พระสงฆ์ ซิสเตอร์
และสัตบุรุษ ฯลฯ ก่อนเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ
ณ อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์ ...
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สังฆมณฑลเชียงใหม่
“ น้าใจจากพี่น้องคริสตชนหลั่งไหลจากเขตวัดต่างๆ ”
ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลเชียงใหม่ ร่วมกับพี่น้องและ
เจ้าหน้าที่ทุกแผนก ช่วยกันแพ็คพืชผลจากพีน่ อ้ งเกษตรบนดอย จาก
วัดต่างๆ ร่วมแบ่งปันน้าใจสูพ่ ี่น้องในเมืองที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิค-19
โดยมีซิสเตอร์และพี่นอ้ งในเขตเมืองจัดปรุงอาหารจากผักและผลไม้จากเขตวัดห้วยต้นนุน่
มาทาอาหารแจกจ่ายให้ผู้สูงอายุ บาทหลวงธรรมนูญ จินดาดุจสายชล และชาวบ้าน
หนองแห้ง ส่งข้าวมาช่วยพี่น้องที่อยู่ในเมืองที่ประสบภัยไวรัสโควิด-19 เพื่อให้ผ่านพ้น
สถานการณ์ในครั้งนีไ้ ปด้วยกัน ...>

สังฆมณฑลเชียงราย
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงราย ร่วมกับ
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดฟืน้ ฟูจิตใจสมาชิก
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ หัวข้อ “เวชบุคคลปฏิบัติกิจแห่งรัก
รากฐานจากพระคัมภีร์” ระหว่างวันที่ 23 - 25 ตุลาคม ค.ศ.2020
ณ ลักษวรรณ รีสอร์ต ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย ..
ขอประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนสมาชิก
ซิสเตอร์คณะภคินีผู้รบั ใช้คนป่วยแห่งนักบุญคามิลโล (คณะคามิลเลียนหญิง) และสมาชิกเวชบุคคลฯ
สังฆมณฑลเชียงราย .. ขอขอบคุณ บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมาธิการฝ่ายสังคม (คาริตัสไทยแลนด์)
สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกฯ และผู้อานวยการแผนกสุขภาพอนามัย ทีจ่ ัดส่ง Thermoscan พร้อมแอลกอฮอล์
ยาสามัญประจาบ้าน และชุดทาแผลสาหรับเยีย่ มบ้านและออกหน่วยเพื่อจัดไว้แจกจ่ายชาวบ้านบนดอยในเขตพื้นที่ ฯ

ศูนย์สังคมพัฒนาฯ (DISAC) ลงพื้นที่ในเขตชุมชน เพื่อ
ส่งต่อความหวังและพลังใจ ข้ามผ่านวิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน :+ วันที่ 17 เมษายน 2563 ร่วมกับสมาคมมิตรภาพอันดามันและเครือข่ายกลุม่ เยาวชนแรงงานข้ามชาติ ลงพื้นที่บริเวณ
องค์การแพปลา ตาบลรัษฎา อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นชุมชนทีม่ ีประชากรแรงงานข้ามชาติอาศัยอยู่อย่างแออัด
ทาการเยีย่ มเยียน ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย แจกเจลล้างมือ และขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด
โดยได้ให้ความรู้แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อ การเฝ้าระวังอาการตามที่สาธารณสุขได้ประกาศ และข้อมูลการติดต่อ
ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ กรณีที่พบคนในชุมชนมีอาการป่วย ..
+ วันที่ 22 เมษายน 2563 บาทหลวงชัยณรงค์ ฤทธิ์สารพิทกั ษ์ รองผู้อานวยการศูนย์สังคมพัฒนา มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี
(DISAC Surat) นาทีมเจ้าหน้าที่จดั ถุงยังชีพ 30 ชุด และมอบให้ พี่นอ้ งชาวฟิลิปปินส์ ซึ่งทางานโรงแรมในเขตพื้นที่เขาหลัก
จังหวัดพังงา และในวันเดียวกัน เจ้าหน้าที่ประจา จังหวัดระนอง ออกพื้นที่เยี่ยมเยียน แจกอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
พร้อมแนะนาวิธีการดูแลตัวเอง ป้องกันภัยโควิด-19 แก่พี่นอ้ งแรงงานข้ามชาติ ที่เกาะปากน้า (เกาะคณฑี) …>

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
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ฉันจะปลูกต้นไม้ให้เติบโต
ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคช่วยเหลือเด็กพิการฯตามรายละเอียดด้านล่าง

