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ประชากรของพระเจา้มสีขุภาพกายใจสมบูรณ์    

และร่วมเป็นหนึง่เดยีวกนัฉันพีน้่อง          
เป่ียมดว้ยคณุธรรมในความรกัของพระเจา้     

     พนัธกิจ     
สง่เสรมิเวชบุคคล เครอืขา่ยผูส้งูอายุ เครอืขา่ยผูต้ดิเชือ้              
ใหไ้ดร้บัการอภบิาล และอุทศิตนรบัใชป้วงชนดา้น      
สขุภาพอนามยั โดยเน้นผูย้ากไรต้ามแบบอย่างพระเยซเูจา้    

 

 

คณุพ่อไพรชั ศรีประเสริฐ อธิการเจ้าคณะนักบวชคามิลเลียน ได้ออกจดหมายเวียน เมื่อวนัที ่30 เมษายน 2021 
แจง้และก าชบัมายงันกับวชทุกทา่นวา่ “ขอให้ทุกบ้านของคามิลเลียนส่วนใหญ่เป็นสถานสงเคราะห ์หรือต้องเก่ียวข้อง
กบัคนจ านวนมากทัง้ภายในสถานสงเคราะหเ์อง หรือผู้ท่ีเข้ามาติดต่อธุระต่างๆ ขอให้เคร่งครดัต่อมาตรการต่างๆ 
ทกุระดบั ก ากบั ดแูลมาตรการป้องกนัโรคระบาดให้ดี  
 แต่แล้วเยน็วนัท่ี  18 พฤษภาคม 2021 คณุพ่อเจ้าคณะกแ็จ้งว่า “คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร”์ ศนูยส์งเคราะห ์                
ผูย้ากไรแ้ละทพุพลภาพ ต.โคกวดั อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี มีผู้สูงอายุ 3 คน ติดเช้ือโควิด 19 และให้แต่ละบ้าน
นักบวชคามิลเลียนช่วยเหลือบา้นคามิลเลียน โคกวดัด้วย ส่วนบ้านคามิลเลียน โคกวดั คุณพ่อเจ้าคณะขอเป็น
ก าลงัใจให้สู้ๆ เราจะผา่นวิกฤตไปด้วยกนั ขอท่านนักบญุคามิลโล โปรดคุ้มครองเราด้วย” 

   พฤษภาคม  พฤษภาคม  พฤษภาคม  ---   มิถนุายน  มิถนุายน  มิถนุายน  2021  (2021  (2021  (ฉ.ฉ.ฉ.333///202120212021)))   

โควิด-19 กบัศนูยส์งเคราะหผ์ู้สงูอายยุากไร้ คามิลเลียน ปราจีนบรีุ 



 

 คนืนัน้นกับวชและเจา้หน้าทีโ่รงพยาบาลซานคามลิโล อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุร ีน าอุปกรณ์ส าหรบั 
การดูแลคุณตาคุณยาย เช่น ชุดป้องกนัเชือ้โรค แอลกอฮอล์ หมวกคลุมผม หน้ากากอนามยั N95 
ถุงมอืยางอนามยั ไปให้เบื้องต้น..  ดา้นคุณพอ่เจา้คณะไดใ้หเ้จา้หน้าที ่ น าอาหารสด  

 อาหารแห้ง ขา้วเที่ยง และขา้วเยน็ ไปให้ น าโดย     
   คุณพ่ออนุสรณ์ นิลเขต  อธกิารบา้นคามลิเลยีน  
 ลาดกระบงั .. นี่คอืช่วงเวลาที่ทุกคนก าลงักงัวล    
 ก าลงัชอ็ค  ก าลงังง กบัสถานการณ์ที่เกดิขึน้ เพราะ  
 ไม่คดิวา่จะเกดิขึน้กบัศนูยส์งเคราะห์แห่งนี้ ทัง้ที่ม ี
 มาตรการป้องกนั และเฝ้าระวงักนัอย่างด ีไม่มใีคร  

อยากใหเ้กดิ แต่ทุกอย่างกเ็กดิขึน้แลว้.. คณุพ่อปรีดา เวียงชยั ผูอ้ านวยการศนูยฯ์ ไดเ้ลา่ใหฟั้งวา่                                                 
    กอ่นหน้าวนัที ่18 พฤษภาคม 2021 (2-3 วนั) ผูสู้งอายุชาย 3 คน มอีาการเจบ็ป่วย  
 หลากหลาย เชน่ ถ่ายทอ้ง อาเจยีน เบื่ออาหาร พยุงตวันัง่ไม่ไหว และมไีข ้จงึไดน้ าไป 
 ส่งโรงพยาบาลรกัษาตวัตามปกต ิ 
   เยน็วนัเดยีวกนัทางโรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภูเบศร แจง้มาวา่  
 ผูสู้งอายทุัง้ 3 คน ตดิเชือ้โควดิ-19  วนัรุง่ขึน้สาธารณสขุปราจนีบุร ี        
 กเ็ขา้มาชว่ยเหลอื แนะน าทุกอย่าง มกีารตรวจหาเชือ้โควดิ-19     

ดว้ยการ swab (สวอป) ทุกคน ผูสู้งอายุ เจา้หน้าที ่และนกับวช รวมทัง้สิน้ 115 คน มกีารคดัแยกผูม้ี
ความเสีย่งสูง ความเสีย่งต ่า เฝ้าสงัเกตอาการ พรอ้มกบัใหทุ้กคนกกับรเิวณ หา้มใหใ้ครเขา้ออกศนูยฯ์   
 หลงัจากทีต่รวจและเฝ้าระวงัแลว้ ผลออกมา มผีูสู้งอายุตดิเชือ้โควดิ-19 เพิม่อกี เป็นผูสู้งอาย ุ          
ชาย 9 คน หญงิ 1 คน และเจา้หน้าที ่1 คน รวมทัง้สิน้ 11 คน ทุกคนทีเ่หลอื ทัง้นกับวช เจ้าหน้าที่ 
และผู้สูงอายุกเ็ฝ้าระวงั เชค็อาการตลอดเวลา วดัความดนั วดัไข ้สงัเกตอาการ งดการใกล้ชดิกนั ถา้หากมอีาการ                
ทางโรงพยาบาลจะมารบัไปรกัษาตวัทีโ่รงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภูเบศร จงัหวดัปราจนีบุร ีซึง่เมื่อวนัที ่22 พฤษภาคม 2021             
กม็ผีูสู้งอายุชายตดิเชือ้โควดิ-19 เพิม่อกี 1 คน สรุป ณ ปัจจุบนันี้ (วนัที ่24 พฤษภาคม 2021) มทีัง้หมด 12 คนแลว้                             
ส่วนคนอืน่กใ็หย้งัคงสงัเกตอาการต่อไป 
 จากเหตุการณ์ครัง้นี้ มหีน่วยงานต่างๆ ของทางภาครฐัและเอกชน ชุมชน ผูค้นทัง้ใกล้ และไกล ต่างยื่นมอืชว่ยเหลอื 
เชน่ ปัจจยั สิง่ของต่างๆ การส่งก าลงัใจใหก้นั  หน่วยงานภาครฐั ไดม้ ีนายวรพนัธุ ์สวุณัณุสส ์ผูว้า่ราชการจงัหวดัปราจนีบุร ี
นางมทันา สวุณัณุสส ์นายกเหล่ากาชาด จงัหวดัปราจนีบุร ี ดร.กนกวรรณ วิลาวลัย ์ศรจีนัทรง์าม รฐัมนตรชี่วยว่าการ
กระทรวงศกึษาธกิาร นางสาวจิรภา ทองศิริ นายอ าเภอศรมีโหสถ พรอ้มดว้ยหวัหน้าส่วนราชการ ทหาร ผู้บรหิารองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ ก านนั ผูใ้หญ่บา้น และตวัแทนประชาชนอ าเภอศรมีโหสถ ไดน้ าปัจจยั เครื่องมอืการป้องกนั การดูแล                              
มอบให้แก่ศูนยค์ามลิเลยีนฯ ส าหรบัใชดู้แลผูส้งูอายุและเจา้หน้าทีใ่นศนูยฯ์ ดว้ย 
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 สงัฆมณฑลจนัทบุรี บิชอปลอเรนซ ์เทียนชยั สมานจิต บชิอปกติตคิุณ ห่วงใย ส่งก าลงัใจ                       
สวดภาวนาให ้ในภาพเราจะเหน็ทา่นก าลงัถวายมสิซาและภาวนาใหเ้ป็นพเิศษ ภาพนี้คุณพ่อสงัฆมณฑล                                 
ส่งมาใหดู้ครบั น่ารกัมากเลย ส่วน บิชอปซิลวโีอ สิริพงษ์ จรสัศรี กไ็ดม้อบหมายให ้คณุพ่ออภิชิต ชินวงศ ์ผูอ้ านวยการ 
ฝ่ายงานสงัคมของสงัฆมณฑลจนัทบุร ีไดน้ าปัจจยัไปชว่ยเหลอืในเบือ้งตน้ และน าสิง่ของจ าเป็นต่างๆ มาชว่ยเหลอืโดย         
การมอบปัจจยัและสิง่ของใหก้บัทางศนูยผ์า่นทางคุณพ่อเอง เพื่อไปช่วยเหลอืด้วย 
 ในขณะเดยีวกนั ซิสเตอรค์ณะรกักางเขนแห่งจนัทบุรี พีน้่องสตับุรุษกไ็ดช้ว่ยเหลอื 
โดยการมอบปัจจยัและสิง่ของใหก้บัทางศนูย์  
 นอกนัน้ยงัมหีน่วยงานคาทอลกิ คณะนกับวชต่างๆ อกีหลายคณะไดช้ว่ยเหลอื เชน่  
คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชารต์ร ส่งเงนิช่วยเหลอืส าหรบัค่าใช้จ่ายภายในศูนย์ฯแห่งนี้ 
และยงัมอีกีหลายคณะนกับวชทีไ่ม่ไดเ้อ่ยถงึไดใ้หค้วามชว่ยเหลอื 

   ส าหรบัพ่อเอง พ่อกไ็ด้น าปัจจยัสิ่งของทีพ่ี่น้องร่วมกนัท าบุญมา และม ี 
 สภาภิบาลวดัโดยตวัแทนคณุพ่ออดิศกัด์ิ พรงาม ร่วมท าบุญดว้ย ซึ่งได ้
 ชว่ยเหลอืมอบปัจจยั และสิง่ของไปกบัซสิเตอรค์ณะรกักางเขน 
   การไปช่วยเหลือครัง้นี้ พ่อได้ถามความรูส้กึกบัเจา้หน้าทีท่ีม่ปีระสบการณ์ 
 ตรงกบัสถานการณ์ครัง้นี้ ชือ่น้อง CreamCupCake เล่าใหพ้่อฟังวา่  
 “คุณพ่อพวกเรานะ มหีลายอารมณ์ หลายความรูส้กึ หลายสิง่หลายอย่างตกีนั 
 อยู่ในหวั ตัง้แต่ไดร้บัขอ้มูลการแจ้งผล ผูสู้งอายุตดิเชื้อโควดิ-19 ความคดิแรก 
 ฉิบ......แล้ว จะท าไงต่อด ีตวัเอง ครอบครวั คนรอบขา้งและสงัคม พอทราบ

ขา่วแลว้ สายเรยีกเขา้ โทรศพัท ์ทุกชอ่งทางการตดิต่อไม่วา่งเลย หลายคนโทรหามคี าถามหลายค าถามแตกตา่งกนัออกไป 
ผลออกแลว้หรอืยงั? ตดิไดไ้ง? ใครน าเชือ้มา? ท ายงัไงต่อ? เธอตดิเชือ้ไหม? 
 แต่ไม่มปีระโยคไหนแสดงความห่วงใยและใหก้ าลงัใจ ไม่เป็นไรนะ! สู้ๆ นะ!   หลงัจากนัน้ทุกอย่างเกดิขึน้เรว็มาก     
ทุกคนใหค้วามส าคญั ทุกหน่วยงาน ทัง้ทมีแพทยใ์นพื้นที ่กรมการปกครอง สาธารณสุข พรอ้มใจกนัเขา้พบผูบ้รหิารศูนย์ 
เยีย่มเยียนคุณตาคุณยาย และเจา้หน้าที ่คุณตาคุณยายเกดิอาการ “งง” กบัสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ เจา้หน้าทีช่ว่ยกนัป้องกนั 
แจกหน้ากากอนามยั ใหก้บัคุณตาคุณยาย 
 ทมีแพทยโ์รงพยาบาลศรมีโหสถ เขา้ท าการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ใหก้บัสมาชกินกับวช เจา้หน้าที ่และคุณตาคุณยาย
ทนัท ีและสัง่งด เขา้-ออกศนูยค์ามลิเลยีนฯ และทุกคน สมาชกิทีอ่ยู่ภายในศนูยฯ์ ตอ้งท าการกกัตวัทนัที 
 และภาพเดมิๆ กก็ลบัเขา้มา จะท ายงัไง จะตอ้งเกบ็ของมาอยู่ทีศ่นูย ์บางคนมคีรอบครวั พ่อแม ่ลูกหลานตอ้งดูแล 
เจา้หน้าทีบ่างท่านถงึกบัเขา่ออ่นและน ้าตาไหล บางคนแขง็แกร่ง บางคนตอ้งจ าเป็นทีจ่ะเขม้แขง็เพือ่อกีหลายๆ ชวีติ               
แต่ทุกคนยงัด าเนินงานและท าหน้าทีข่องตวัเองต่อไป 
 ตลอดทัง้วนันัน้...เราจะอยู่กบัความตืน่เตน้และตงึเครยีดทัง้วนั ถงึเวลานอนกข็ม่ตานอนไมห่ลบักบัการรอผลตรวจ                  
เชา้วนัรุ่งขึ้นไดแ้ต่มองหน้ากนัแต่ไม่มเีสยีงพูดอะไร ไดแ้ต่มองตากร็ูว้่าความรู้สกึของแต่ละคนเป็นยงัไง ชว่งเชา้เฝ้ารอเสยีง 
โทรศพัทจ์ากหมอดว้ยความตืน่เตน้ 
 หมอโทรมาแจง้ผลเรือ่ยๆ ชือ่ผูสู้งอายุ มาเรือ่ยๆ รายชือ่มาเรือ่ยๆ เจา้หน้าทีเ่ริม่มองหน้ากนัและเงยีบลง ทัง้ศนูยฯ์   
เงยีบสงบ ไดย้นิแต่เสยีงนกและเสยีงใบไม้ แต่ละคนได้แต่เฝ้ารอผลของตวัเอง ครอบครวั คนรอบขา้ง ต่างโทรมาให้
ก าลงัใจ ท าใหเ้รามกี าลงัใจขึ้นเยอะ มองไปทีผู่้สงอายุ คุณพ่อ บราเดอร์ พีน้่องเจ้าหน้าที ่สตทิัง้หมดกก็ลบัมา เราจะมา 
นัง่ฟูมฟายไม่ได้ ถ้าวนันี้เราจะต้องเสีย่ง เราไม่ได้เสีย่งตวัคนเดยีว ยงัมอีกีหลายชวีติร่วมสู้ไปกบัเรา 
 เราตอ้งเป็นหลกัและเป็นก าลงัใจใหแ้กก่นัและกนั เจา้หน้าทีท่ีอ่ายุเยอะ มโีรคประจ าตวั กเ็ป็นกงัวล เราไดแ้ต่ใหก้ าลงัใจ 
และพูดประโยคหนึง่ออกไปวา่ พี ่ๆ  ไม่ตอ้งกงัวล ไม่แน่คนทีดู่แขง็แรงแบบหนู อาจจะตดิเชือ้และตายก่อนพวกพีก่ไ็ด้ 
 เรามาสูไ้ปพรอ้มๆ กนัเถอะนะ อย่างน้อยถา้วนันี้จะเป็นวนัสุดทา้ย แต่เราไดท้ าเพือ่ส่วนรวมเตม็ทีแ่ลว้ เราจะไม่เสยีดาย              
และเสยีใจเลย ทุกคนกย็ิ้มใหก้นัและมกี าลงัใจ 
 ผลตรวจออกมามผีูสู้งอายุตดิเชือ้ 10 คน เจา้หน้าที ่1 คน ทีเ่หลอืผลเป็นลบ 
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 ทุกคนถอนหายใจอย่างโล่งอกและกลบัมายิม้ได ้แต่กต็อ้งมแีบ่งโซนเจา้หน้าทีก่กัตวั มโีซนเจา้หน้าทีแ่ละผูสู้งอายุทีม่ ี
ความเสีย่งสูงตอ้งกกัตวัหา้มออกไปไหน ท าใหเ้ราตอ้งเสยีก าลงัเจา้หน้าทีไ่ปจ านวนหนึง่ 
  มโีซนเจา้หน้าทีแ่ละผูสู้งอายทุีม่คีวามเสีย่งต า่ ห้ามออกไปไหน อยู่ในอาคาร รวมกนั 
  ตามบ้านพกั มคีุณพ่อ บราเดอร์ และเจา้หน้าทีฝ่่ายสนบัสนุนแผนกตา่งๆ ตอ้งท างานอยูด่า้นนอกบรเิวณโซนกกัตวั 
เสีย่งสูงและเสีย่งต า่ 
  ทุกคนตา่งท าหน้าทีข่องตวัเอง...ท าอย่างหนกั...และต่อเนือ่งแบบแทบไม่มเีวลาหยุดพกั...ทุกอย่างตอ้งป้องกนัและ                           
เฝ้าระวงั...ท าใหเ้ราทุกคนตืน่ตวัอยู่ตลอด 
  แต่ในชว่งสถานการณ์เลวรา้ยนี้ ยงัมสีิง่ดีๆ  เกดิขึน้มากมาย 
 เมือ่หลายชวีติเริม่ตอ้งกกัตวัอยู่ในโซนของตวัเอง อกีไม่กีช่วีติด้านนอกต้องท างานมากขึ้น บางคนท าในสิง่ทีต่วัเอง 
ไม่เคยท า บางคนได้ใชส้ิง่ทีต่วัเองมพีรสวรรคต์ดิตวัมาใหเ้กดิประโยชน์และใชไ้ดจ้รงิในสถานทีจ่รงิ 
  ส าหรบัตวัเราคดิวา่ มนัเป็นสิง่ทีด่ ีถงึแมว้า่วนันี้เราจะเหนือ่ยมากถงึมากทีสุ่ด ตัง้แต่เขา้สู่สถานการณ์เลวรา้ยนี้มา                
ไม่มวีนัไหนทีน่อนหลบัไดเ้ลยสกัวนั มนัมเีรือ่งอืน่ๆ มากระทบจติใจท าใหเ้ราออ่นแอในตอนนัน้ 
 คนืแรกๆ นอนรอ้งไห ้แต่เชา้มาตอ้งรูต้วัเองวา่เราตอ้งท าอะไรกอ่น อะไรส าคญั จะมานัง่นกึถงึแต่ความรูส้กึตวัเองไม่ได ้
ตอ้งนึกถงึคุณตาคุณยาย 
 คุณพ่อ บราเดอร์ และพีน้่องเจ้าหน้าทีท่ีก่ าลงัท างานอย่างหนัก มนัท าให้เรามพีละก าลงัขึน้มาในทุกๆ เชา้วนัใหม่ 
 ไดเ้หน็ความสามคัคปีรองดองของพีน้่องเจ้าหน้าที ่ได้เหน็คุณพ่อ บราเดอร์ ท างานหนักจนเหงือ่ตก แต่ไม่มที่านไหน
บ่น หรอืโทษโชคชะตา แต่กลบัชว่ยกนัท าชว่ยกนัแกปั้ญหา 
 หนูรู้สึกภมิูใจและดีใจมากค่ะ ทีไ่ด้อยู่ในสนามเรียนรู้น้ี มนัเป็นประสบการณ์ชีวิตทีห่าเรียนทีไ่หนไม่ได้ 
 ทุกๆ ครัง้เราจะออกไปช่วยเหลอืสงัคมดา้นนอก ผูสู้งอายุในชมุชนทีย่ากไร ้แต่วนันี้ทุกๆ ท่านทีอ่ยูด่า้นนอก ยืน่มอื
กลบัมาชว่ยเราทีอ่ยู่ภายในศนูยฯ์ 
 ทุกครัง้ทีอ่อกไปรบัของบรจิาคหน้าประตู ยนืมองบุคคลดา้นนอกดว้ยน ้าตา เป็นน ้าตาทีไ่หลออกมาจากใจดว้ยความสขุ 
ทีไ่ดร้บัความชว่ยเหลอืจากทกุๆ ท่าน ไม่มใีครทอดทิ้งเรา ท าใหเ้ราลมืเรือ่งราว ลมืค าถามทีม่นัเคยท ารา้ยใจเรา 
 ทุกคนเป็นพลงับวกใหเ้ราทุกคนในศนูยฯ์ หนูคดิเสมอว่าเรายงัตายไม่ได้ ยงัมอีกีหลายชวีติทีเ่รายงัตอ้งไปช่วยเหลอื
เขาอยู่ ขอขอบคุณทุกๆ ท่าน ทุกๆ การช่วยเหลอื จากภาครฐั เอกชน ชาวบา้น คนรูจ้กั และคนทีไ่ม่รูจ้กั 
      ไม่รู้จะหาค าไหนมาขอบคณุ ทียิ่ง่ใหญ่กว่าค าว่า “ ขอบคณุ ” ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านค่ะ (CreamCupCake) 



 

 ทุกท่านครบั นี่คอืความรู้สึกของน้องเจ้าหน้าที่คนหนึ่ง พ่อสมัผสัได้ว่า น้องซึมซบัจติตารมณ์ทา่นนกับญุคามลิโล     
ทีท่า่นบอกกบันกับวชเสมอวา่ ...“นักบวชคามิลเลียนทุกคนจะต้องดแูลช่วยเหลือคนเจบ็คนป่วย แม้ต้อง
เส่ียงภยัต่อชีวิต” ... “มือของเราต้องมีหวัใจอยู่ด้วย” ... “อยากมีมือร้อยมือท างานของพระองค”์ ...                        
อกีหลายๆ อย่างทีท่่านบอกนกับวชคามลิเลยีน 
 สถานการณ์โควดิ-19 ที่เกดิขึน้กบัศูนย์สงเคราะห์ผูสู้งอายุยากไร้ คามลิเลยีน โคกวดั ปราจนีบุร ี                               
พ่อได้เหน็เรื่องราวที่เกดิขึน้ครัง้นี้มสีิง่เกดิขึน้มากมาย แมเ้ป็นเหตุการณ์ทีไ่ม่อยากใหเ้กดิขึน้ แต่กห็ลกีเลีย่งไมไ่ด ้ 
 สิง่ทีพ่่อไดเ้หน็  1. “บรรดานักบวช คุณพ่อ ภราดา บราเดอรท์ีม่าฝึกงาน และเจา้หน้าที ่ไดด้แูลผูป่้วยอย่างเตม็ที ่         
แมจ้ะตอ้งเสีย่งภยัต่อชวีติ” ตามทีท่า่นนกับุญคามลิโลไดใ้หแ้บบอย่างในการดูแล รกั รบัใช ้และการชว่ยเหลอืผูป่้วย ดว้ย
ความรกั เมตตา และเสยีสละ 
 2. พ่อเหน็ถงึการปฏบิตัหิน้าทีข่องบรรดานกับวช เจา้หน้าที ่และผูสู้งอายุดว้ยกนัเอง ท าหน้าทีอ่ยา่งด ี“ใช้หวัใจใน
การท างาน” แมว้า่ผูส้งูอายจุะไม่ใชญ่าต ิยากจน และศนูยฯ์ ตอ้งสงเคราะห ์แต่เขาเหล่านี้กท็ าดว้ยหวัใจแห่งความรกั 
 3. พ่อเหน็วา่ “พระท างานผา่นเราทุกคน” ที่สวดภาวนาให้ ที่มอบปัจจยั สิ่งของให้ ดงัที่นกับุญคามลิโลบอก 
“อยากมีมือร้อยมือท างานของพระองค์” (เนื่องจากบุคลากรมจี านวนน้อย ผูสู้งอายุมจี านวนมากทีต่อ้งเฝ้าระวงั) และ
ทุกคนเป็นมอืของพระ ทุกคนเป็นเครื่องมอืของพระ พระใชเ้ราเป็นเครื่องมอื พระท างานผา่นทกุคน 
 ทกุทา่นครบั “ท่ีน่ีคือหวัใจนักบวชคามิลเลียน” และ “ท่ีน่ีคือสถานท่ีท่ีนักบวชก่อนจะปฏิญาณตนต้องมาอยู่  
เพ่ือศึกษาและฝึกจิตตารมณ์ในการดูแลคนโรคเรื้อน ดูแลผู้สูงอายุยากไร้”  
 เหตุการณ์ครัง้นี้เราไมส่ามารถปฏเิสธไดว้า่สรา้งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อทุกคนภายในศนูยฯ์ รวมถงึหน่วยงาน
ภาครฐัในพืน้ทีแ่ละชมุชนใกลเ้คยีง แมว้า่การจดัการในระยะแรกจะมอีุปสรรคอยู่บา้ง แต่ทกุคนกร็บัรูไ้ดถ้งึความตัง้ใจ                   
ความทุม่เทและความเสยีสละของทุกคนจากทกุฝ่าย 
 ในนามของคณะนักบวชคามิลเลียน ในนามศนูยฯ์ พ่อขอใชพ้ืน้ทีต่รงนี้ส่งค าขอบคุณแด่บชิอป พระสงฆ ์ซิสเตอร์  
มาเซอร์ บราเดอร์ คณะนกับวชต่างๆ รวมทัง้พีน้่องทุกท่านด้วย ทีไ่ดเ้ป็นหนึ่งเดยีวกนัในเหตุการณ์ที่เกดิขึน้ครัง้นี้ 
 ขอบคุณบรรดาคุณหมอ พยาบาล บุคลากร เจา้หน้าที่ของโรงพยาบาลศรมีโหสถ โรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภูเบศร 
สาธารณสุขจงัหวดัปราจนีบุร ีนายอ าเภอศรมีโหสถ ผูว้า่ราชการจงัหวดัปราจนีบุร ีเหล่ากาชาดจงัหวดัปราจนีบุร ีผูบ้รหิาร 
องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิน่และคณะผูใ้จบุญทกุท่าน ทัง้ในชมุชนใกลเ้คยีงและทีอ่ยู่ห่างไกล ทีร่่วมบรจิาคอาหาร ปัจจยั 
สิง่ของ รวมถงึชว่ยประชาสมัพนัธผ์า่นชอ่งทางต่างๆ ท าใหม้ผีูร้่วมสนบัสนุนเพิม่มากขึน้ 
 ขอขอบคุณทุกทา่นทีไ่ม่สามารถเอย่นามไดห้มดในที่นี้จากใจจรงิ โดยอาศยัค าภาวนาผ่านทางนกับญุคามลิโล ขอให ้                     
ทกุทา่นมสีขุภาพทีแ่ขง็แรงทัง้ดา้นร่างกาย จติใจ ประสบกบัความสุข ความส าเรจ็ในทุกๆ ดา้น 
 ผูสู้งอายุ เจา้หน้าที ่และนกับวชทุกคนในศนูยส์งเคราะหฯ์ คามลิเลยีนของเรา ยงัตอ้งกกัตวัอยูใ่นพืน้ทีต่ามค าสัง่จาก 
ทางจงัหวดัปราจนีบุร ีจนถงึวนัที ่3 มถิุนายน 2021 หรอืจนกวา่จะมปีระกาศเปลีย่นแปลง ซึ่งจ าเป็นตอ้งใชปั้จจยั สิง่ของ
อุปโภคบรโิภคเพื่อด ารงชวีติในสถานการณ์ปัจจุบนั และขอใชพ้ืน้ทีต่รงนี้ประชาสมัพนัธ ์และสง่เสยีงถงึท่านผูม้นี ้าใจ                                          
ทีต่อ้งการบรจิาค ร่วมท าบุญ หรอืสง่ขา้วของเครือ่งใชต้า่งๆ มาสนบัสนุนศนูยส์งเคราะหฯ์ โดยท่านสามารถตรวจสอบ
รายละเอยีดชอ่งทางการรว่มท าบญุไดต้ามดา้นลา่งนี้ ขอขอบคณุทกุทา่นมา ณ ทีน่ี้อกีครัง้ 
 พ่อขอใหท้กุท่านร่วมใจกนัภาวนาใหศ้นูยส์งเคราะหฯ์ คามลิเลยีน ปราจนีบุร ีรวมถงึทกุพืน้ทีผ่า่นพน้วกิฤตนี้ไปได ้              
อย่างปลอดภยัโดยเรว็...   ช่องทางการร่วมท าบุญ  :  ธนาคารกรงุเทพ เลขทีบ่ญัช ี376-064192-2   
 ชือ่บญัช:ี คามลิเลยีน โซเชยีล เซนเตอร ์ปราจนีบุร ี  :   ธนาคารกรุงไทย เลขที่บญัช ี213-1-74363-7                                      
ชือ่บญัช:ี ศนูยส์งเคราะหค์ามลิเลยีน โซเชยีล เซนเตอร ์ปราจนีบุร ี  ทีอ่ยู่ศนูยส์งเคราะหฯ์ คามลิเลยีน 240 หมู่ 2                            
ต าบลโคกปีบ อ าเภอศรมีโหสถ จงัหวดัปราจนีบุร ี25190 โทร. 08-5276-4086 หรอื 0-3721-0204 โทรสาร 0-3721-0207 
Line ID: 0852764086 Facebook: ศนูยส์งเคราะหผ์ูสู้งอายุ คามลิเลยีน ปราจนีบุร ี
สมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซิส ตรสัไวใ้นสมณสาสน์ “ทุกคนเป็นพี่น้อง” (Fratelli tutti) มคี าที่ส าคญั คอื “HOPE” หรอื 
“ความหวงั” จากสถานการณ์โลกที่เกดิขึน้ เราต้องมคีวามหวงัตลอดเวลา พระครสิตเจ้าคอืความหวงัของเรา ยามที่เกิด
วกิฤตมากมายในโลก ยามที่เกดิโรคระบาดโควดิ-19 เราด าเนินชวีติดว้ยความยากล าบาก ใหเ้รามคีวามหวงั พระครสิตเจ้า
อยู่กบัเราตลอด .....                                    ขอบคณุ คณุพ่อเกรียงไกร สขุจิต PHONING WORLD/ พ่อหนิง  
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   คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย  ภายใต ้
(แผนกสุขภาพอนามยั) ของ คณะกรรมการคาทอลกิเพือ่การพฒันาสงัคม 
ในสภาประมขุบาทหลวงโรมนัคาทอลกิแห่งประเทศไทย  ตามแผนปฏบิตังิาน 
เวชบุคคลฯ ก าหนดใหจ้ดัประชมุคณะกรรมการเวชบุคคลฯ (แบบออนไลน์) 
ผา่นระบบ Zoom Meeting ครัง้ที ่2/2021  เมื่อวนัเสารท์ี ่15 พฤษภาคม 2021 เริม่ประชมุฯตัง้แต่เวลา 09.00  - 12.00 น. 

น าโดย  นายแพทยค์ านวณ อ้ึงชศูกัด์ิ ประธานชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯ 
ร่วมดว้ย คณะกรรมการเวชบุคคลฯ ประกอบดว้ย แพทย ์กลุ่มวชิาชพีใน 
สาขาต่างๆ กลุ่มพยาบาลคาทอลกิฯ คารติสัไทยแลนด ์และสมาชกิ/จติอาสา 
เวชบุคคลฯ ระดบัสงัฆมณฑลฯ เขา้ร่วมประชมุฯ 35 ท่าน .. 

คณุพ่อเกรียงไกร สุขจิต จติตาธกิารชมรมเวชบุคคลฯสงัฆมณฑลจนัทบุร ี
น าสวดภาวนาเปิดการประชมุฯ ใหข้อ้คดิบทอ่านจากพระวรสารนกับุญยอหน์                           
(ยน 16:23 ข-28) ขอใหท้กุท่านขอบคุณพระ ทกุคนทีม่าบวชเป็นพระสงฆ ์          
มาท างานของพระ ไม่วา่จะแพทย ์เจา้หน้าที ่บคุลากรทางการแพทยท์กุ 
สาขาวชิาชพี พวกเราไดแ้สดงความรกั เพื่อบรรดาคนเจบ็ คนป่วย ..  
ขอบคุณน ้าพระทยัของพระทีไ่ดม้กีารชว่ยเหลอืซึ่งกนัและกนั ชว่ยเหลอืสงัคม 

และเพื่อนพีน้่อง ทีย่ากล าบากในชวีติ   จากนัน้ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาวาระการประชมุฯ สรุปไดด้งันี้ :-                                                  
1). คุณพ่อเกรยีงไกร สขุจติ ชีแ้จง (ร่าง) ความพรอ้มการจดังานฟ้ืนฟูจติใจและ 
ประชมุใหญ่สามญัประจ าปี ค.ศ.2021 (30 - 31 ตุลาคม 2021) :                                                                
+ สถานทีจ่ดัประชมุ / ทีพ่กั ณ มณจีนัทรร์สีอรท์ จนัทบุร ี และสถานทีพ่กัอืน่ๆ 
บรเิวณ ใกลก้บับา้นพกัผูส้งูอายุ คามลิเลยีน โซเชยีล เซนเตอร ์จนัทบุร ี                            
+  หวัขอ้สมัมนาฯ  1. เพราะชวีติเป็นของขวญั (วฒันธรรมแห่งความตาย)                      
2. เพราะเราทุกคนเป็นพีน้่อง (สถานการณ์การท าแทง้) และปกป้องชวีติในครรภไ์ดอ้ย่างไร 
   2). จดักจิกรรม/ฟังการบรรยายทางวชิาการ ทีเ่ชือ่มต่อกบัความเชือ่ทางศาสนาและจรยิธรรม ผา่นระบบ (Zoom Meeting) 

ขอใหป้รกึษาอาจารยแ์พทยข์องชมรมฯทีเ่ชีย่วชาญดา้นงานวจิยั  โดยชมรมฯจะใหค้วามร่วมมอืและเชญิชวนใหส้มาชกิ 
เครอืขา่ยเวชบุคคลคาทอลกิฯ ไดร้บัทราบ/รบัฟังกจิกรรมชมรมเวชบุคคลฯ   3). ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย 
ด าเนินการจดัท าเพจ Facebook เพื่อการประสานงาน/แชรค์ลปิวดีโีอ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมของชมรมฯ และเชญิชวนให้
สมาชกิเวชบุคคลฯรุ่นใหม ่สนใจเขา้ไปดูเพจ Facebook และร่วมกจิกรรมฯ  4). ทีป่ระชมุร่วมแสดงความคดิเหน็ :                             
1. เรื่องการฉีดวคัซนีป้องกนั เชือ้โควดิ - 19    2. บทบาทของชมรมเวชบุคคลในการป้องกนัปัญหาการท าแทง้ในสงัคมไทย   
5).  ออกหน่วยใหบ้รกิารตรวจสุขภาพเคลื่อนที ่บรรยายวชิาการใหค้วามรูด้า้นสุขภาพอนามยั / การป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19  
เชน่ สวมหน้ากากอนามยั เวน้ระยะห่างทางสงัคม ฯลฯ / ออกเยีย่มใหค้วามชว่ยเหลอืและก าลงัใจกบัผูสู้งอายุ ผูพ้กิาร ผูป่้วย        
ผูอ้ยู่ในภาวะยากล าบาก ผูย้ากไร ้ฯลฯ  มอบขา้วสาร อาหารแหง้ น าของใชท้ีจ่ าเป็นไปมอบใหก้บัครวัเรอืนตามบา้นในเขต
บรเิวณวดั / จดัท าโครงการสรา้งงานใหก้บัผูสู้งอายุในหมู่บา้น เพือ่ใหม้รีายไดใ้นการด าเนินชวีติ และออกหน่วยคดักรองโควดิ 
วดัอุณหภูมผิูเ้ขา้ร่วมงานในโอกาสฉลองวดั ฯลฯ  ..ปิดประชมุเวลา 11.45 น. 
 คณุพ่อภควี เสง็เจริญ จติตาธกิารเวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลราชบุร ี น าสวดภาวนาปิดการประชมุฯ 
 ตามแผนปฏบิตังิานเวชบุคคลคาทอลกิฯ ก าหนดการประชมุฯครัง้ต่อไป วนัเสารท่ี์ 14 สิงหาคม 2021 …. 

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
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   กิจกรรมวิชาการชมรมเวชบคุคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย CHCP A  Lecture Seies EP.1    

     ชมรมเวชบคุคลคาทอลิก เป็นพืน้ทีท่ีร่วบรวมสมาชกิของพระศาสนจกัร ซึ่งไดร้บักระแสเรยีกในการเป็นผูใ้หบ้รกิาร              
และอภบิาลทางการแพทย ์ซึ่งมคีวามทา้ทายอย่างมากจากความเจรญิกา้วหน้าทางเทคโนโลยแีละวทิยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่
พฒันาอย่างรวดเรว็ และอาจขดัแยง้ต่อหลกัค าสอนของพระศาสนจกัรคาทอลกิ การใหบุ้คลากรดงักล่าวนี้ มพีืน้ฐานความรู ้        
ในหลกัการของพระศาสนจกัร ซึง่เกีย่วขอ้งกบัศาสตรท์างการแพทยห์ลากหลายแขนง จงึเป็นสิง่ส าคญัทีจ่ะท าใหบุ้คลากร         
ทางวชิาชพีสุขภาพเหล่านี้ สามารถปฏบิตัหิน้าทีข่องตนไดอ้ย่างครบครนัส าหรบับุคลากรครสิตชน ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิ
แห่งประเทศไทย จงึจดัท าโครงการ CHCPA LECTURES  สอดคลอ้งกบับทบาทของครสิตชน 
 อย่างไรกต็าม องคค์วามรูด้งักล่าวยงัถูกเผยแพร่อยู่ในวงจ ากดั ซึ่งเป็นอุปสรรคส าคญัต่อการพฒันาอย่าง  SERIES นี้            
เพื่อสนบัสนุนภารกจิดงักล่าว และชว่ยประชาสมัพนัธก์ารด ารงอยูข่องชมรมและกจิกรรมต่าง ๆ ใหก้บัแพทย ์และบุคลากร
วชิาชพีสุขภาพ ตลอดจนนิสตินกัศกึษาในสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่รวบรวมสมาชกิใหม่มาร่วมงานกบัชมรม และสามารถท าให้
กจิกรรมของชมรมในอนาคตด าเนินการต่อไปไดอ้ย่างตอ่เนื่อง 
 

วตัถปุระสงค ์  1.  เพื่อเผยแพร่องคค์วามรูท้างศาสนา วทิยาศาสตรก์ารแพทย ์และศาสตรต์่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
              2.  เพื่อประชาสมัพนัธช์มรม และรวบรวมสมาชกิใหม่ เชน่ แพทย ์นิสตินกัศกึษาแพทย ์หรอืบุคลากรอื่นๆ 
 

ผูร้บัผิดชอบ อ.นพ. สรวศิ วยันิพฐิพงษ์   ภาควชิาจติเวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
  นสพ. ณฐัชา ศรธีวชัพงศ ์   คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั                
 1. บุคลากรมคีวามรูค้วามเขา้ใจ เกีย่วกบัหลกัค าสอนของพระศาสนจกัรทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาชพีของตนมากยิง่ขึน้                                                                                                                                         
 2. มกีารรวมกลุม่กนัของแพทย ์นิสตินกัศกึษาแพทยค์าทอลกิ ตลอดจนบุคลากรอืน่ ๆ เพื่อร่วมกนัท ากจิกรรมตาม      
     จติตารมณ์ของวชิาชพีและพระวรสาร บนพืน้ฐานความเชือ่ทีถู่กตอ้งของพระศาสนจกัรคาทอลกิ ...  

 
ประชาสมัพนัธ ์Registration & Information 
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 เครือข่ายคาทอลิก “ย่ืนหนังสือแสดงจดุยืน” ถึงกระทรวงสาธารณสุข   
  (ตกึส านกัปลดักระทรวงฯ)  ของ คณุพ่อไพรชั ศรีประเสริฐ ผูช้ว่ยกรรมาธกิาร  
  ฝ่ายสงัคม สภาประมุขบาทหลวงโรมนัคาทอลกิแห่งประเทศไทย                                   
  เมื่อวนัองัคารที ่18 พฤษภาคม 2021  เวลา 15.00 น.   
  โดยม ีท่านธนิตพล ไชยนันทร ์ต าแหน่งทีป่รกึษา       
  ของท่านรฐัมนตรชีว่ยวา่การฯมารบัเอกสารจากกลุ่มฯ 

ณ. หอ้งรบัรอง 1 ชัน้ 1 ส านกังานปลดักระทรวงฯ เพื่อยืน่หนงัสอืใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
พจิารณารบัความคดิเหน็ พรบ. แกไ้ขเพิม่เตมิมาตรา 305 “ ว่าด้วยเรื่องการท าแท้ง ” 
น าโดย...     1)  คณุพ่ออนุชา ชาวแพรกน้อย  (แผนกพฒันา / คารติสัไทยแลนด)์  

2) คณุพ่อกิตสดา ค าศรี (คณะคามลิเลยีนแหง่ประเทศไทย)  
3) มาเซอรม์กัดาเลนา ดาวดี (คณะเซนตป์อล เดอ ชารต์ร)  
4) ซิสเตอรส์ปุราณี กู้ทรพัย ์(คณะธดิาเมตตาธรรม)  
 5) ซิสเตอรจ์นัธนา จนัทร (คณะศรชีมุพาบาล  
 6) คณวรพจน์ สิงหา (แผนกสตร ี/ คารติสัไทยแลนด)์  
 7) คณุจีรวฒัน์ เจนผาสกุ (ส านกัเลขาฯ คารติสัไทยแลนด)์ 
 ร่วมกบัผูแ้ทนจากเครอืขา่ยแพทย ์2 ท่านไดแ้ก ่ 

8)  พญ.สพุรรณี คณูแสง สูตนิารแีพทย ์และ ผูป้ระสานงานเครอืขา่ยห่วงใยกฎหมายท าแทง้  
9)  นพ.ภีศเดช สมัมานันท ์เครอืขา่ยคดัคา้นท าแทง้  

   จากการยื่นหนังส่ือถึงกรมอนามยั    
         จดัท าการรบัฟังความคดิเหน็  
  ออนไลน์ตอ่ พ.ร.บ. แกไ้ขเพิม่เตมิ  
  ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัที ่๒๘)                 
 พ.ศ.๒๕๖๔  ทางส านักงานรฐัมนตรี   
       กระทรวงสาธารณสขุ ไดส้่งจดหมาย ที ่สธ ๐๑๐๐.๐๒/๑๑๙๔                   
 เมื่อวนัที ่๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อเรยีนใหท้ราบวา่ 

รฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงสาธารณสุข ทราบแลว้ ... 

 “ย่ืนหนังสือแสดงจดุยืน” 
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 มูลนิธิคณะนักบญุคามิลโลแห่งประเทศไทย ด าเนินงานโดยมนีโยบายเพื่ออภบิาลรบัใชผู้ป่้วย ผูสู้งอายุ ผูพ้กิาร และ 
เพื่อคนยากจน ตามเจตนารมณ์ของผูส้ถาปนาคณะนกับวชคามลิเลยีน โดยม ีคณะนกับวชเป็นผูบ้รหิารงานของมูลนิธฯิ 
ด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและวตัถุประสงคข์องกจิการงานรบัใช้                                                                                    
 ทัง้นี้ ณ ปัจจุบนั ประเทศไทยก าลงักา้วเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายุ ทีน่บัวนัม ี
จ านวนมากขึน้ ประกอบกบัประชากรเกดิใหมข่องครอบครวัในสงัคมจ านวนลดลง 
เรยีกวา่ครอบครวัเลก็ลง ..                                                                           
 บ้านผูส้งูอายรุาชสีมา เป็นความร่วมมอืระหวา่งสงัฆมณฑลนครราชสมีา และ 
มูลนิธคิณะนกับุญคามลิโลแห่งประเทศไทย ไดร้่วมบุกเบกิงานอภบิาลดา้นผูสู้งอาย ุ
โดยการกอ่สรา้งบา้นผูสู้งอายุ เพื่อใหบ้รกิารแบบครบวงจรในราคาทีย่่อมเยาว ์                     
ซึ่งมศีนูยก์ลางอยู่ทีจ่งัหวดันครราชสมีา เพื่อรองรบัจ านวนผูสู้งอายุทีม่มีากขึน้ทุกวนัในสงัคมไทย ..   
 บา้นผูสู้งอายุราชสมีา เปิดบรกิารตัง้แต่ 25 กุมภาพนัธ ์พ.ศ.2560 ใหบ้รกิารผูสู้งอายุโดยจดัทมีสุขภาพ เชน่ พยาบาล 
ผูช้ว่ยพยาบาลและนกักายภาพ ทีม่คีวามรูค้วามช านาญในการดูแลและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูสู้งอาย ุเน้นการดูแลเอาใจใส ่
ต่อผูสู้งอายุแบบองคร์วม คอื กาย ใจ สงัคม และจติวญิญาณ ..   ภายในบา้นผูสู้งอายุ มกีารใหบ้รกิาร 2 รูปแบบ คอื                                                                      
 1. ผูสู้งอายุทีพ่กัอยู่ประจ า  ปัจจุบนั จ านวน 115 ราย และในอนาคตจะรองรบัไดถ้งึ 135 ราย      
 2. ผูสู้งอายุแบบรายวนั นอกจากนี้บา้นผูสู้งอายุราชสมีา บรหิารงานโดย นกับวชคามลิเลยีน หมู่คณะนกับุญคุณแม่เทเรซา                        
    แห่งกลักตัตา มุ่งมัน่อยา่งยิง่ทีจ่ะอภบิาลดา้นสุขภาพของผูสู้งอายุ ผูพ้กิาร และ คนยากจน                                                             
 จงึไดจ้ดัโครงการ “เย่ียมด้วยใจ เสริมสายใยสู่ชมุชน” ( HOME CARE PROJECT ) ขึน้ เพื่อออกเยีย่มชมุชน 
สอดคลอ้งกบันโยบายของรฐับาล / เพื่อรองรบัการเขา้สู่สงัคมแห่งผูสู้งอายใุนอนาคต และ ตามแนวทางการด าเนนิงานของ 
มูลนิธคิณะนกับุญคามลิโลแห่งประเทศไทย โดยบา้นผูสู้งอายุราชสมีา ตามเจตตารมณ์ในงานอภบิาลผูสู้งอายุ ผูพ้กิาร  และ                                                                                                                                                              
คนยากจน ของท่านนกับุญคามลิโล .. ดว้ยเหตนุี้ กจิกรรมดงักล่าวจะเป็นสนามงาน เพื่อตอบสนองการพฒันาสงัคมของรฐับาล 
เพื่อรองรบัการกา้วเขา้สู่สงัคมผูส้งูอายุ ..                                     
 โครงการเย่ียมชมุชน  HOME CARE PROJECT  ร่วมเป็นหนึ่งในแผนพฒันาโครงการในสงัคมไทย ต่อจ านวนประชากร    
ผูสู้งอายุ ผูพ้กิารและคนยากจน ยงัเป็นสถติทิีม่ากพอสมควร และจะเพิม่ขึน้เรื่อยๆ จากสถติ ิณ ปัจจุบนักวา่ 8 แสนคน 
 ภาครฐัมคีวามร่วมมอืกนัพฒันาคุณภาพในดา้นสุขภาพอนามยั ชวีติความเป็นอยู่ตอ่พวกเขาเหล่านัน้ โดยผา่นทาง 
คณะนกับวชคามลิเลยีนและหมูค่ณะ ...             
 ในการนี้ บา้นผูสู้งอายจุงึตระหนกัถงึคุณคา่ของสงัคมไทยในการดูแล เกือ้กูลกนั                                                          
 หมู่คณะนักบวชบ้านผูส้งูอายรุาชสีมา จงึเป็นตวัแทนของพระศาสนจกัรในทอ้งที ่ร่วมกนัปฏบิตัจิติตารมณ์การรบัใช ้
ดว้ยความรกัเมตตา ดูแลเอาใจใสค่นยากจนและครสิตชนในเขตสงัฆมณฑลนครราชสมีา โดยผา่นตวัแทนหมูค่ณะ และ 
อาสาสมคัร เป็นจติอาสาต่อโครงการเยีย่มชมุชนในเขตอ าเภอเมอืงและใกลเ้คยีง ห่างจากบา้นผูสู้งอายไุม่เกนิ 30 กโิลเมตร ... 

มลูนิธิแบง่ปันชีวิต ( Shareing for Life Foundation ) 
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ส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย และ และ และ Caritas ThailandCaritas ThailandCaritas Thailand 

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการบรรเทาทกุขผูไ้ดร้บัผลกระทบจากโควดิ 19  เปิดพืน้ทีร่บัฟัง และชว่ยเหลอืกนั 
ผา่นทางรายการพิเศษ “ คาทอลิกไทย บรรเทาภยัโควิด 19 ”  ร่วมส่งความชว่ยเหลอืและก าลงัใจผา่นทางรายการ 

เมื่อวนัอาทติยท์ี ่23 พฤษภาคม 2021  เวลา 11.00 - 12.00 น. ทางชอ่ง   FB  :  thaicatholicmedia 

..ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมอืน้อยๆทีส่่งถงึกนั ทุกขร์อ้นของมนุษยชาต ิต่อเตมิวนัเวลาใหเ้ราไดย้ืน่มอืสูก่นั.. 

                           คณะภคิณีพระหฤทยัของพระเยซูเจ้าแห่งกรงุเทพฯ  เป็นตวัเเทนพระศาสนจกัรเพื่อชว่ยเหลอืพีน้่องของเราใน 
ชมุชนคลองเตย ทีก่ าลงัพบกบัความยากล าบากในการด าเนนิชวีติ วนันี้ทุกคนร่วมแรง ร่วมใจ ...                                
 ซสิเตอรค์ณะพระหฤทยั ร่วมกบั สมาคมศษิยเ์ก่า พระหฤทยัคอนแวนต ์ทีไ่ดร้่วมกนับรจิาคทนุทรพัยเ์พื่อชว่ยเหลอื                
คนทีอ่ยู่ในชมุชนคลองเตย... ขอบคุณ หจก พจน์โรมนัทีถ่วายหมูสดเพื่อน ามาปรุงอาหาร / ขอบคุณสมาชกิตามวดัต่างๆที ่                  
ปรุงอาหารสกุใส่กลอ่งพรอ้มเพือ่น าไปแจกจา่ย ในแต่ละชมุชนเพื่อใหพ้วกเขาไดอ้ิม่...                                                
 ขอใหก้จิการดทีีท่ าเป็นการถวายเกยีรตแิดพ่ระเจา้ และใหพ้ระนามของพระองค ์แพร่ไป                                                 
   "เราอาจรู้สึกว่าส่ิงท่ีเราท าอยู่เป็นแค่หยดน ้าหยดเดียวในมหาสมุทร                                                                                         
                                               แต่น ้าในมหาสมุทรจะน้อยลงถ้าขาดหยดน ้าของเรา"  (แม่ชเีทเรซา)  

 

“““ด้วยรกัและห่วงใย...ทุกดวงใจในชุมชนคลองเตยด้วยรกัและห่วงใย...ทุกดวงใจในชุมชนคลองเตยด้วยรกัและห่วงใย...ทุกดวงใจในชุมชนคลองเตย”  ”  ”  
เราจะผ่านพ้นวิกฤตเราจะผ่านพ้นวิกฤตเราจะผ่านพ้นวิกฤต   COVID COVID COVID ไปด้วยกนัไปด้วยกนัไปด้วยกนั 
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                      กิจกรรมเวชบคุคลฯระดบัสงัฆมณฑลในช่วงสถานการณ์การระบาดของโดวิด-19   
         1. ออกหน่วยใหบ้รกิารตรวจสขุภาพเคลือ่นที ่บรรยายวชิาการใหค้วามรูด้า้นสขุภาพอนามยั /                       
      การป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19  เชน่ สวมหน้ากากอนามยั  เวน้ระยะห่างทางสงัคม ฯลฯ 

 2.  ออกเยีย่มใหค้วามชว่ยเหลอืและก าลงัใจกบัผูส้งูอายุ ผูพ้กิาร ผูป่้วย ผูย้ากไร ้ผูอ้ยู่ในภาวะยากล าบาก                     
 3.  มอบขา้วสาร อาหารแหง้ น าของใชท้ีจ่ าเป็นไปมอบใหก้บัครวัเรอืนตามบา้นในเขตบรเิวณวดั 
 4.  จดัท าโครงการสรา้งงานใหก้บัผูส้งูอายุในหมู่บา้น เพื่อใหม้รีายไดใ้นการด าเนินชวีติ 
 5. ออกหน่วยคดักรองโควดิ วดัอุณหภมูผิูเ้ขา้รว่มงานในโอกาสฉลองวดั ฯลฯ 

 ขณะนี้ภาครฐัพยายามหาแนวทางป้องกนัการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 โดยจดัวคัซนีใหก้บัประชาชน ทีส่ว่นใหญ่                 
มปัีญหาในการลงัเล/กลวัทีจ่ะเขา้รบัการฉดีวคัซนี กลุม่เวชบุคคลคาทอลกิฯ จงึควรมหีน้าทีใ่หค้ าแนะน าและเป็นแนวหน้าใน        
การทีจ่ะไปเชญิชวนใหค้รสิตชนมารบัการฉีดวคัซนี  (ลงทะเบยีนผา่นแอปพลเิคชัน่หมอพรอ้ม) การฉีดวคัซนีเป็นเรือ่งที ่                     
สรา้งความกงัวลอย่างมากในสงัคมไทย...         

กิจกรรมเครือข่ายเวชบุคคลคาทอลิกระดบัสงัฆมณฑล 

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสงัฆมณฑลราชบรุี  คณุพ่อภควี เสง็เจริญ และนกับวชทุกท่าน ของโรงพยาบาลซานคามลิโล 
อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุร ีไดม้อบอุปกรณ์ส าหรบัการดูแล คุณตาคุณยาย                                                                              
ทีอ่ยู่ในสภาวะผูเ้สีย่งสูงและเสีย่งต ่า ไม่วา่จะเป็นชดุป้องกนัเชือ้โรค                                                                       
แอลกอฮอล ์หมวกคลมุผม หน้ากากอนามยั N95 ถุงมอืยางอนามยั                                                           
และร่วมส่งก าลงัใจใหช้าวคามลิเลยีนปราจนีบุร ี. 

                         ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ  
....เคยได้ยิน ...  ”เวชบุคคลคาทอลกิ” กนัไหม ใครทราบบา้ง                                             

วา่คอือะไร ท าอะไร ทีไ่หนบา้ง สงสยักนัไหม                             
วนัเสารท่ี์ 3 กรกฎาคม 2021  เวลา 16.00 น  ขอเชญิ 

แพทย ์พยาบาล บคุลากรทางการแพทย ์ ผูส้นใจ 
รบัฟังการแนะน า ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก ลงชือ่ไดท้ี ่   
https://forms.gle/m6UNCskEacR4pnhXA  

ด าเนินรายการโดย                                            
แพทยจ์ีนพิชญนาถ วีรานนท ์

แพทยแ์ผนจนี โรงพยาบาลเซนตห์ลยุส ์
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    ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกอคัรสงัฆมณฑลท่าแร-่หนองแสง  น าโดย  คณุพ่อสดุใจ แสนพลอ่อน 
จติตาธกิารเวชบุคคลฯ คณุอดลุย ์ตระกลูมา ประธานเวชบุคคลฯ ร่วมดว้ย คณะกรรมการฯ อสม. แกนน า 
และจติอาสาเวชบุคคลคาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลท่าแร่ฯ 
จดักจิกรรม :-   + วนัที ่15 พฤษภาคม 2021  เขา้ร่วม                                                     
ประชมุคณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลกิฯ  ครัง้ที ่2/2021  
(แบบออนไลน์) ผา่นระบบ Zoom Meeting  ผูเ้ขา้ร่วม 
ประชมุฯ 7 ท่าน เพือ่รบัทราบ / รายงานการด าเนินงานฯ 
+ วนัที ่5 มถิุนายน 2021  ตรวจคดักรองสขุภาพทีอ่ารามกาปนูชนิท่าแร่ ภายใต ้"โครงการพระสงฆ ์นกับวช สามเณรและเณร ี

 สุขภาพดหีา่งไกลโรค"  กอ่นเขา้ร่วมพธิบีูชาขอบพระคุณแบบปิด (ออนไลน์) โดย 
 พระอคัรสงัฆราชหลุยส์ จ าเนียร สนัติสขุนิรนัดร ทีอ่ารามรกักางเขนท่าแร่             
 ต.ท่าแร่ อ.เมอืง จ.สกลนคร  กลุม่จติอาสาเขา้ร่วมภารกจิในครัง้นี้ ...  

      + วนัที ่12 มถิุนายน 2021                                                                                                                     
มอบเวชภณัฑป้์องกนัควบคุมโรคใน                                                                                                      
สถานการณ์โควดิ-19  ใหก้บั อสม.และคุณพ่อเจา้วดันกับุญมาการติาร ์บา้นหนองบวัทอง ต.ทา่แร่  อ.เมอืง จ.สกลนคร               
 +  วนัที ่13 มถิุนายน 2021  ร่วมคดักรองโควดิ-19 ก่อนเขา้ร่วมพธิบีูชาขอบพระคุณแบบปิด (ออนไลน์) โดย   
พระอคัรสงัฆราชอนัตน วีระเดช ใจเสรี  ทีว่ดันกับุญมาการติาร ์..  

+ วนัที ่26 มถิุนายน 2021  ภารกจิรกัและรบัใช.้.จติอาสาเวชบุคคลคาทอลกิท่าแร่-หนองแสง 
ออกเยีย่มและแบ่งปันความรกัใหก้บัผูด้อ้ยโอกาส (ผูสู้งอายุ / ผูพ้กิาร / เดก็พเิศษ)                      
รวม 4 ครอบครวั ทีบ่า้นหนองบวัทอง .. ความรกั ความห่วงใย เรามใีหก้นัเสมอ ..    
      ขอบคุณผูใ้หก้ารสนบัสนุน ... . ORDER  OF MALTA. THAILAND, 

ส านกังานคาทอลกิสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยัและลีภ้ยั (โคเออร)์ คารติสัท่าแร่-หนองแสง และ                                   
ผูม้จีติศรทัธาทุกทา่น ... ขอพระเจา้อวยพร ... 
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     ศนูยส์งัคมพฒันา สงัฆมณฑลสรุาษฎรธ์านี  โดยเจา้หน้าทีป่ระจ า     
  จงัหวดัระนอง ลงพืน้ทีเ่ยีย่มเยยีนชมุชนแรงงานขา้มชาต ิพรอ้มมอบอุปกรณ์  
  ป้องกนัโควดิ 19 ซึ่งไดร้บัการสนบัสนุนจากองคก์ร Unicef  และยงัไดม้อบ  
  ใหก้บัส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัระนอง  
 คณะอนุกรรมการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์และ มูลนธิมิารสิเอเชยี 

เพื่อน าไปแจกจา่ยใหก้บัพีน้่องประชาชนทัง้คนไทย และแรงงานขา้มชาต ิเสรมิสรา้งความตระหนกัรูใ้นการดูแลตนเอง 
และใส่ใจสุขภาพ เป็นตน้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควดิ 19 ..  

จากสถานการณ์การระบาดโควดิ 19 ละลอกใหม่ท าใหท้างศนูยร์ะนองลงพืน้ทีน่ ายาและถุงยงัชพีไปส่งใหค้นไขใ้นเขตพืน้ที ่..  

       ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสงัฆมณฑลนครสวรรค ์ ร่วมกบั โรงเรยีนสรา้งสุขผูส้งูวยัเทศบาลนครนครสวรรค ์
สโมสรไลออนสป์ากน ้าโพ โรงเรยีนศลีรว ึเชยีงดาว และ ชมรมเวชบุคคลฯสงัฆมณฑลเชยีงใหม่ จดัโครงการ  
แบ่งปันความรกั บนพืน้ทีสู่ง ครัง้ที ่5 สูภ้ยัโควดิ มอบเครือ่งอุปโภคบรโิภค แก่ชาวบา้น 
อ าเภอเชยีงดาว อ าเภอไชยปราการ อ าเภอแมอ่าย อ าเภอพรา้ว และ อ าเภอฮอด จ านวน  
7 หมู่บา้น  รวม 500 ครวัเรอืน โดยให ้บาทหลวง หรอื ตวัแทนหมู่บา้น มารบัของที ่
โรงเรยีนศลีรว ีอ เชยีงดาว จ เชยีงใหม่  โดยม ี มาเซอรแ์คลร ์อธกิารณิ ีเป็นผูด้ าเนินการ                                       
มอบแทน และ มอบทุนการศกึษาแกน่กัเรยีน ในเขตเชยีงใหม่  จ านวน 100 ทุน และ 
นกัเรยีน ศนูยค์าทอลกิเชยีงของ จ เชยีงราย จ านวน 60 ทุน  โดยไดร้บับรจิาคจาก 
ผูม้จีติศรทัธา รวมทัง้สิน้ 330,000 บาท (สามแสนสามหมืน่บาทถว้น) เมือ่วนัที ่20 พฤษภาคม 2021 ..  
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    ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสงัฆมณฑลจนัทบุรี น าโดย ฝ่ายสงัคมสงัฆมณฑลจนัทบุร ี
แผนกสุขภาพอนามยั (ชมรมเวชบุคคลฯ) ไดร้่วมท าบุญบรจิาคปัจจยั สิง่ของ มอบใหก้บั  
ศนูยส์งเคราะหผ์ูสู้งอายุยากไร ้คามลิเลยีน โคกวดั ปราจนีบุร ีในชว่งกกักนับรเิวณ  

หา้มออก หา้มเขา้ และร่วมส่งก าลงัใจใหก้นัและกนั ... 
  +  วนัที ่26 พฤษภาคม 2021 บา้นพกัผูสู้งอายุ 
คามลิเลยีน จนัทบุร ี ขอขอบคุณ ทมีแพทยจ์าก 
โรงพยาบาลพระปกเกลา้ จนัทบุร ี น าโดย    
       นายแพทยส์ชุาติ ตนัตินิรามยั รองผูอ้ านวยการ ฝ่ายการแพทย ์และ     
       นายแพทยธี์รยทุธ นัมคณิสรณ์ รองผูอ้ านวยการ โรงพยาบาลพระปกเกลา้  

คณุคมจกัร ถาวรวิริยะนันท ์นายกเทศมนตรเีมอืงจนัทนิมติ และสมาชกิ ทีไ่ดน้ าทมีคุณหมอและเจา้หน้าที ่ลงพืน้ทีต่รวจ 
Covid 19 เชงิรุก ทัง้ คุณพ่อ บราเดอร ์ผูส้งูอายุ และเจา้หน้าทีพ่นกังาน เพื่อป้องกนัการแพรร่ะบาด อกีทัง้ยงัแนะน า 
การป้องกนัและการดูแลใหอ้ย่างถูกวธิ ี* ผลการตรวจ Covid 19 ของบา้นพกัผูสู้งอายุ คามลิเลยีน จนัทบุร ีทุกคนผลเป็นลบ *  
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            ภาคีคาทอลิกไทย ประกอบดว้ย ศนูยส์งัคมพฒันา สงัฆมณฑลราชบุรี     
มูลนิธคิณะภคนิีผูร้บัใชด้วงหทยันิรมลของพระแม่มารยี ์(โรงเรยีนนารวีทิยา)  
ซสิเตอรภ์คนิีเซนตป์อล เดอ ชารต์ร โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟเพชรบุร ีบา้นเณรแม่พระนิรมล  
ลงพืน้ทีโ่รงงาน Cal-Comp Electronics   เมือ่วนัที ่26 พฤษภาคม 2021 
เพื่อมอบน ้าดืม่บรรจุขวด ขนาด 750 cc. จ านวน 26,400 ขวด (2,200 โหล) ใหก้บัแรงงาน 
ผูต้อ้งกกัตวัในโรงงานแคล-คอมพ ์อเิลคทรอนคิส ์ต.เขายอ้ย และไดม้อบพดัลม 20 ตวั 
กระตกิน ้ารอ้น 100 ตวั ใหก้บักองสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม (เทศบาลชะอ า) 

        ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสงัฆมณฑลเชียงใหม่   ฝ่ายสงัคมสงัฆมณฑลเชียงใหม่  แผนกสุขภาพอนามยั 
(เวชบุคคลฯ/ผูสู้งอายุ) แผนกสงัคมพฒันา แผนกสตร ีไดน้ าขา้วสาร อาหารแหง้ เสือ้ผา้มอืสองไปมอบใหแ้รงงานอพยพ 
ชาวเมยีนมาร ์ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากโควดิ 19 ณ ปางชา้งแม่สา ต.แม่แรม อ.แม่รมิ จ.เชยีงใหม่  จ านวน 16 ครอบครวั ... 

      ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสงัฆมณฑลเชียงราย     คณุพ่อเอกชยั ผลวารินทร ์ผูอ้ านวยการแผนกสขุภาพอนามยั 
คณุพ่อธงชยั สวุรรณใจ  ร่วมกบั ฝ่ายสงัคมสงัฆมณฑลเชยีงราย ..  1. อบรมแกนน าเยาวชนดา้นการดูแลผูป่้วยข ัน้พืน้ฐาน   
2. จดักจิกรรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัโควดิ-19 เพื่อป้องกนัและดูแลตนเอง   3. จดักจิกรรมรณรงคต์่อตา้นการคา้มนุษย ์                              
ณ วดัพระหฤทยัของพระเยซูเจา้ บา้นหนองตน้โชค ..  
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            ภาคีคาทอลิกไทย ประกอบดว้ย ศนูยส์งัคมพฒันา สงัฆมณฑลราชบุรี     
มูลนิธคิณะภคนิีผูร้บัใชด้วงหทยันิรมลของพระแม่มารยี ์(โรงเรยีนนารวีทิยา)  
ซสิเตอรภ์คนิีเซนตป์อล เดอ ชารต์ร โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟเพชรบุร ีบา้นเณรแม่พระนิรมล  
ลงพืน้ทีโ่รงงาน Cal-Comp Electronics   เมือ่วนัที ่26 พฤษภาคม 2021 
เพื่อมอบน ้าดืม่บรรจุขวด ขนาด 750 cc. จ านวน 26,400 ขวด (2,200 โหล) ใหก้บัแรงงาน 
ผูต้อ้งกกัตวัในโรงงานแคล-คอมพ ์อเิลคทรอนคิส ์ต.เขายอ้ย และไดม้อบพดัลม 20 ตวั 
กระตกิน ้ารอ้น 100 ตวั ใหก้บักองสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม (เทศบาลชะอ า) 

      ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสงัฆมณฑลเชียงราย     คณุพ่อเอกชยั ผลวารินทร ์ผูอ้ านวยการแผนกสขุภาพอนามยั 
คณุพ่อธงชยั สวุรรณใจ  ร่วมกบั ฝ่ายสงัคมสงัฆมณฑลเชยีงราย ..  1. อบรมแกนน าเยาวชนดา้นการดูแลผูป่้วยข ัน้พืน้ฐาน   
2. จดักจิกรรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัโควดิ-19 เพื่อป้องกนัและดูแลตนเอง   3. จดักจิกรรมรณรงคต์่อตา้นการคา้มนุษย ์                              
ณ วดัพระหฤทยัของพระเยซูเจา้ บา้นหนองตน้โชค ..  

ความรู้ช่วงโรคโควดิ-19 
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กิจกรรมโครงการเพ่ือผูสู้งอาย ุประเทศไทยกิจกรรมโครงการเพ่ือผูสู้งอาย ุประเทศไทยกิจกรรมโครงการเพ่ือผูสู้งอาย ุประเทศไทย   

         ชมรมผู้สงูอายคุาทอลิกสงัฆมณฑลเชียงใหม่  (โครงการเพ่ือผูสู้งอายุ ประเทศไทย)                                                          
 +  วนัเสารท์ี ่26 มถิุนายน 2021  ประชมุตดิตามงานเพื่อผูสู้งอายุในชมุชนเป้าหมาย บา้นปางตอง   
 ตอนกลางวนั อสม.และชาวบา้นไปท างานในทีน่า ทีส่วนของเขา  จงึตอ้งใชเ้วลาชว่งค ่าๆ ประชมุ แทน ...  

+  วนัอาทติยท์ี ่27 มถิุนายน 2021 ประชมุ อสม.และแกนน า ชมุชนบา้นเด่นฮ่อม ไดม้กีารวางแผนจดัการอบรม อสม.   
    ทมีดูแลผูสู้งอาย ุ ชมุชนบา้นเดน่ฮอ่มก าหนดการจดัอบรมฯ วนัที ่27 กรกฎาคม 2021.. 

ชมรมผู้สงูอายคุาทอลิกสงัฆมณฑลเชียงราย  (โครงการเพ่ือผู้สงูอาย ุประเทศไทย)                                                       
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           ชมรมผู้สงูอายคุาทอลิกสงัฆมณฑลอบุลราชธานี  (โครงการเพ่ือผู้สงูอาย ุประเทศไทย)                                                      
คณุบญุนิธิ นามบุญ คณุวฒัน์ชฎา  ศิริกลุ และ คณุณรงคฤ์ทธ์ิ  ด้วงทอง เจา้หน้าทีศ่นูยส์งัคมพฒันาสงัฆมณฑลอุบลฯ 
ลงพืน้ทีใ่หค้วามรูท้ าความเขา้ใจกบัอาสาสมคัรในโครงการเพื่อผูสู้งอาย ุในการเกบ็ขอ้มูลผูสู้งอายุ ในโครงการเพื่อผูส้งูอายุ 
ทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนทุนจากคารติสัเยอรมนั 

          + วนัที ่20 มถิุนายน 2021                                                                                                                       
คณุสาโรจน์  ประกอบกิจ ประธานชมรมผูส้งูอายุ                                                                                                              
เครอืขา่ยสงัฆมณฑลอุบลฯ คณุถวิล อณาชยั และ                                                                                                    
คุณณรงคฤ์ทธิ ์ ดว้งทอง ผูป้ระสานงานผูสู้งอายุฯ                                                                                                           
คณุแสวง บุญเลิศ คณะกรรมการชมรมผูสู้งอายุ                                                                                                                   
เครอืขา่ยสงัฆมณฑลอุบลฯ  คณุสมคิด วงค าตา                                                                                                                 
จติอาสา เดนิทางร่วมพธิบีูชาขอบพระคุณ และร่วม                                                                                                       
เป็นเกยีรตใินการมอบใบพรพระสนัตะปาปาฟรงัซสิ                                                                                                              
และใบประกาศเกยีรตคิุณ ส าหรบัผูสู้งอายคุาทอลกิ                                                                                                      
ตวัอย่าง และ ลูกกตญัํูตอ่บุพการ ีใหก้บั                                                                                                                      
นายหนูปาง แสงหิน ผูสู้งอายุคาทอลกิตวัอย่าง                                                                                                               
นางสาวเทพธิดา แสงหิน  ลูกกตญัํูต่อบุพการ ีโอกาสชมุนุมผูส้งูอายุคาทอลกิระดบัชาต ิครัง้ที ่15 ทีส่งัฆมณฑลจนัทบุร ี         
เป็นเจา้ภาพ ซึ่งไมส่ามารถจดัขึน้ไดต้ามสถาณการณ์โรคตดิต่อโควดิ-19 ในครัง้นี้ไดร้บัเกยีรติ
จาก คณุพ่อประภาส  ทองอินทร ์อธกิารโบสถ ์เป็นผูแ้ทนมอบ ณ วดัแมพ่ระถอืศลีช าระ        
บา้นเออืดน้อย ต.เออืดใหญ่ อ.ศรเีมอืงใหม่ จ.อบุลราชธานี ... 



 

  ชมรมผู้สงูอายคุาทอลิกสงัฆมณฑลอดุรธานี  (โครงการเพ่ือผูสู้งอายุ ประเทศไทย)                                  

      โครงการเพ่ือผูสู้งอายุ สงัฆมณฑลอดุรธานี  วดันกับุญคลารา บา้นปักหมู ต.จุมพล อ.โพนพสิยั จ.หนองคาย                             
+ วนัพฤหสับดทีี ่17 มถิุนายน 2021 คณุพ่อปรีชา ศิลาโคตร ผูอ้ านวยการศนูยส์งัคมพฒันา 
อุดรธาน ีและ  คณุพ่อเปรม คณุโดน จติตาธกิารงานแผนกผูสู้งอายสุงัฆมณฑลอุดรธานี 
เจา้อาวาสวดันกับุญคลารา บา้นปักหมู พรอ้มดว้ยทมี อสม. อบต. ผูน้ าอาสาสมคัรใน         

โครงการผูสู้งอาย ุพรอ้มดว้ยเจา้หน้าทีศ่นูยส์งัคมพฒันา ลงพืน้ที ่
ชว่ยเหลอืเพือ่นพีน้่อง และ แบ่งปันใหค้วามรูก้บับรรดาอาสาสมคัร                 
ไดเ้ขา้ใจการท างานจติเมตตาของการอภบิาล เป็นพนัธกจิทีส่ าคญั 
ของพระศาสนจกัรคาทอลกิ ซึง่ไดร้บัมอบหมายจากพระเยซูครสิตเจา้ เพือ่บรรเทาใจ และเยีย่ม 
พีน้่องครสิตชนและพีน้่องต่างความเชือ่ในหมู่บา้น ในชว่งวกิฤตโควดิ-19 เราจะสูไ้ปดว้ยกนั..                         

+ คุณพอ่เปรม คุณโดน  และอาสาสมคัรในโครงการผูสู้งอายุ  ส ารวจ ออกเยีย่มใหก้ าลงัใจ พบปะ-พูดคยุ 
กบัผูสู้งอาย ุผูป่้วย ผูสู้งอายุทีอ่ยู่ตามล าพงั พรอ้มมอบขา้ว/อาหาร สิง่ของจ าเป็นใหก้บัครอบครวัผูสู้งอายุ 
ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากวกิฤตโิควดิ-19 รบัความยากล าบาก และเดอืดรอ้น จ านวน 10 ครอบครวั  พรอ้ม 
ส ารวจชวีติความเป็นอยู่ เพื่อการพฒันาและสนบัสนุนในอนาคต + ใหก้ าลงัใจผูสู้งอายุ อสม. อาสาสมคัร 
เดก็ คนยากจน เกดิพละก าลงัทีเ่ขม้แขง็ และการแบ่งปันในยามทุกขย์าก ใหม้กีารชว่ยเหลอืเกือ้กูลกนั ..
 จากการลงพืน้ทีร่่วมกบัคุณพอ่เจา้อาวาสวดันกับุญคลารา บา้นปักหม ูพบวา่ ผูสู้งอาย ุมชีวีติ 
ความเป็นอยู่คอ่นขา้งล าบาก บางครอบครวัอาศยัอยู่คนเดยีว ซ ้ายงัตอ้งออกไปรบัจา้งนอกบา้นดว้ยคา่จา้ง ชัว่โมงละ 50 บาท                       
บางคนกร็อคอยใหล้กูหลาน ส่งเงนิมาให ้บางครอบครวัตอ้งอาศยัอยู่แค่ตายาย 2 คน เพยีงล าพงั.. ดงันัน้ โครงการผูสู้งอายุ 
จ าเป็นจะตอ้งมอีาสาสมคัรในชมุชนเขา้มาดูแล โดยเบือ้งตน้ใหอ้าสาสมคัร 1 คน ดูแลผูสู้งอายุ 1 คน (1 ต่อ 1)  ต่อไปอาจจะ 
ใหบ้า้น วดั โรงเรยีน มสี่วนร่วมในการจดัการชมุชนร่วมกนั เพื่อใหผู้สู้งอายไุดม้คีุณค่าในสงัคม และไม่ถกูทอดทิง้ ....   

  ชมรมผู้สงูอายคุาทอลิกอคัรสงัฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง  (โครงการเพื่อผูสู้งอาย ุประเทศไทย)      
ศนูยส์งัคมพฒันา อคัรสงัฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง จดัอบรมพฒันาศกัยภาพ แกนน าอาสาสมคัรดูแลผูสู้งอายุ 5 หมู่บา้น 
(บา้นจนัทรเ์พญ็ บา้นจอมแจง้ บา้นโคกสะอาด บา้นนาโพธิ ์และบา้นหนองแซง) พรอ้มกบั มอบกระเป๋าปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ 
(กระเป๋าฉุกเฉิน) ใหก้บัอาสาสมคัรทกุหมู่บา้น ... 

                             



 

  ชมรมผู้สงูอายคุาทอลิกอคัรสงัฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง  (โครงการเพื่อผูสู้งอาย ุประเทศไทย)      
ศนูยส์งัคมพฒันา อคัรสงัฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง จดัอบรมพฒันาศกัยภาพ แกนน าอาสาสมคัรดูแลผูสู้งอายุ 5 หมู่บา้น 
(บา้นจนัทรเ์พญ็ บา้นจอมแจง้ บา้นโคกสะอาด บา้นนาโพธิ ์และบา้นหนองแซง) พรอ้มกบั มอบกระเป๋าปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ 
(กระเป๋าฉุกเฉิน) ใหก้บัอาสาสมคัรทกุหมู่บา้น ... 

                             

    ชมรมผู้สงูอายคุาทอลิกสงัฆมณฑลนครราชสีมา  งานแผนกผูสู้งอายุ ฝ่ายสงัคมสงัฆมณฑลนครราชสีมา 

+  มอบแม่ไก่ไขแ่ละอาหารไก ่แก่ผูสู้งอายุวดันกับุญยอแซฟ บา้นโนนงิว้ อ.หว้ยแถลง จ. นครราชสมีา                                                          
+  บรรเทาทกุขจ์ากผลกระทบ โรคระบาดไวรสัโควดิ 19  จดัมอบขา้วสาร อาหารแหง้ หน้ากากอนามยัแก่ผูส้งูอายุ 

             ชมรมผู้สงูอายคุาทอลิกสงัฆมณฑลจนัทบรีุ (ชมรมผูส้งูอายวุดัหวัไผ)่  
+  วนัที ่12 พฤษภาคม 2021 และ  วนัที ่15 มถิุนายน 2021 จดัโครงการพฒันาชมรมผูสู้งอายุ 
วดัหวัไผ ่ร่วมกบั ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯจนัทบุร ีออกเยีย่ม “ผูสู้งอายุทีม่ปัีญหาสุขภาพและ 
การเคลื่อนไหว” พรอ้มมอบขา้วสาร อาหารแหง้ แก่ผูสู้งอายุ โดยไดร้บัการสนบัสนุนงบประมาณ 
จาก กองทนุหลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถิน่หรอืพืน้ทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนต าบลโคกขีห้นอน ..  

 ชมรมเวชบคุคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย   ร่วมกบั                           
CAMILLIAN DISASTER  SERVICE  INTERNATIONAL  ( CADIS) 

 

  โดยไดร้บัการสนบัสนุนงบประมาณโครงการจากการประสานงานของ                               
CARITAS THAILAND  (คารติสัไทยแลนด)์ จดัหน่วยแพทย ์พยาบาล อาสาสมคัร 
ชาวปากสีถาน เพื่อใหบ้รกิารชว่ยเหลอืแรงงานอพยพ ผูล้ีภ้ยั Asylum seeker    

เดก็ สตร ีและผูย้ากไร ้ในเขตชมุชนต่างๆ ใหไ้ดร้บัการดูแลเอาใจใส่ดา้นสขุภาพ 
และรบัยาสามญัประจ าบา้น เพือ่ใชใ้นการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ สามารถดูแลสขุภาพ 

และสุขภาวะส่วนตวั ไดร้ะดบัหนึ่ง.  พรอ้มใหก้ารศกึษามากกวา่  30 ครัง้/เดอืน                                                                                                                                                                                      
ในชว่งระหวา่ง.. เดอืนพฤษภาคม - มถิุนายน 2021/2564 

ออกเย่ียมผูอ้พยพ ผู้ล้ีภยั Asylum Seeker  



เครือข่ายคณะอนุกรรมการคาทอลิกส่งเสริมงานดา้นเอดส ์

 แผนกศนูยพ์ฒันาสุขภาพอนามยัและชมุชนมูลนิธิส่งเสริมการพฒันาบุคคล ( พฤษภาคม – มถิุนายน 2021 )                     
1. งานลงเยีย่มบา้น มอบถุงยงัชพีใหส้มาชกิและครอบครวัผูอ้ยู่ร่วมกบัเชือ้เอช ไอ ว ี/ ผูป่้วยเอดสเ์ขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร     
 และปรมิณฑล ทีไ่ดร้บัผลกระทบในชว่งสถานการณ์โควดิ 19 

2. การใหบ้รกิารชว่ยเหลอืสมาชกิดา้นอืน่ๆ เชน่ สนบัสนุนอุปกรณ์การแพทย ์เครื่องชัง่น ้ายาลา้งไตดว้ยตนเองทีบ่า้น                     
 ใหส้มาชกิทีม่ภีาวะป่วยไตเรือ้รงั / ใหค้วามชว่ยเหลอืเรื่องสทิธิก์ารรกัษาตอ่เนื่องกบัเคสผูต้อ้งขงัทีอ่ยู่ร่วมกบัเชือ้ HIV  
 หลงัพน้โทษ .. 

3. ประชมุวางแผนงานโครงการชว่ยเหลอืผูย้ากไรท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจากโควดิ 19 (ต่อเนื่อง) 

22 



 

  หนังสือธรรมนูญใหม่ส าหรบัผูท้ างานด้านการดแูลสขุภาพอนามยั                                 
New Charter for Health Care Worker  ดงักล่าว ไดต้พีมิพเ์สรจ็แลว้  โดยความร่วมมอื           

ระหว่าง คณะนักบวชคามลิเลยีน และ แผนกสุขภาพอนามยั ภายใต ้กรรมาธกิารฝ่ายสงัคม                       
สภาประมขุบาทหลวงโรมนัคาทอลกิแห่งประเทศไทย  มจี าหน่าย ณ แผนกสุขภาพอนามยั                
ในราคาเล่มละ 30 บาท สัง่ซื้อไดโ้ดยตรงทีแ่ผนกสุขภาพอนามยั Tel. 02 681 3900 ต่อ 1309                  

หรอื Tel. / Fax :  02 681 5857   Email : chc@cbct.net  .. 

ประชาสัมพนัธ์ HIV/AIDS 


