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โควิด-19 กับศูนย์สงเคราะห์ผ้สู งู อายุยากไร้ คามิลเลียน ปราจีนบุรี
คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริ ฐ อธิ การเจ้าคณะนักบวชคามิ ลเลียน ได้ออกจดหมายเวียน เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2021
แจ้งและกาชับมายังนักบวชทุกท่านว่า “ขอให้ทุกบ้านของคามิ ลเลียนส่วนใหญ่เป็ นสถานสงเคราะห์ หรือต้องเกี่ยวข้อง
กับคนจานวนมากทัง้ ภายในสถานสงเคราะห์เอง หรือผู้ที่เข้ามาติ ดต่ อธุระต่ างๆ ขอให้เคร่งครัดต่อมาตรการต่างๆ
ทุกระดับ กากับ ดูแลมาตรการป้ องกันโรคระบาดให้ดี
แต่แล้วเย็นวันที่ 18 พฤษภาคม 2021 คุณพ่อเจ้าคณะก็แจ้งว่า “คามิ ลเลียน โซเชียล เซนเตอร์” ศูนย์สงเคราะห์
ผูย้ ากไร้และทุพพลภาพ ต.โคกวัด อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี มีผ้สู ูงอายุ 3 คน ติ ดเชื้อโควิ ด 19 และให้แต่ละบ้าน
นักบวชคามิ ลเลียนช่วยเหลือบ้านคามิลเลียน โคกวัดด้วย ส่วนบ้านคามิลเลียน โคกวัด คุณพ่อเจ้าคณะขอเป็ น
กาลังใจให้ส้ๆ
ู เราจะผ่านวิกฤตไปด้วยกัน ขอท่านนักบุญคามิลโล โปรดคุ้มครองเราด้วย”
วิ สยั ทัศน์
ประชากรของพระเจ้ามีสขุ ภาพกายใจสมบูรณ์
และร่วมเป็ นหนึง่ เดียวกันฉันพีน่ ้อง
เปี่ ยมด้วยคุณธรรมในความรักของพระเจ้า

พันธกิ จ
ส่งเสริมเวชบุคคล เครือข่ายผูส้ งู อายุ เครือข่ายผูต้ ดิ เชือ้
ให้ได้รบั การอภิบาล และอุทศิ ตนรับใช้ปวงชนด้าน
สุขภาพอนามัย โดยเน้นผูย้ ากไร้ตามแบบอย่างพระเยซูเจ้า
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คืนนัน้ นักบวชและเจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลซานคามิลโล อ.บ้านโป่ ง จ.ราชบุรี นาอุปกรณ์สาหรับ
การดูแลคุณตาคุณยาย เช่น ชุดป้ องกันเชือ้ โรค แอลกอฮอล์ หมวกคลุมผม หน้ากากอนามัย N95
ถุงมือยางอนามัย ไปให้เบื้องต้น.. ด้านคุณพ่อเจ้าคณะได้ให้เจ้าหน้าที่ นาอาหารสด
อาหารแห้ง ข้าวเที่ยง และข้าวเย็น ไปให้ นาโดย
คุณพ่ออนุสรณ์ นิ ลเขต อธิการบ้านคามิลเลียน
ลาดกระบัง .. นี่คอื ช่วงเวลาที่ทุกคนกาลังกังวล
กาลังช็อค กาลังงง กับสถานการณ์ท่เี กิดขึน้ เพราะ
ไม่คดิ ว่าจะเกิดขึน้ กับศูนย์สงเคราะห์แห่งนี้ ทัง้ ที่ม ี
มาตรการป้ องกัน และเฝ้ าระวังกันอย่างดี ไม่มใี คร
อยากให้เกิด แต่ทุกอย่างก็เกิดขึน้ แล้ว.. คุณพ่อปรีดา เวียงชัย ผูอ้ านวยการศูนย์ฯ ได้เล่าให้ฟังว่า
ก่อนหน้าวันที่ 18 พฤษภาคม 2021 (2-3 วัน) ผูส้ ูงอายุชาย 3 คน มีอาการเจ็บป่ วย
หลากหลาย เช่น ถ่ายท้อง อาเจียน เบื่ออาหาร พยุงตัวนังไม่
่ ไหว และมีไข้ จึงได้นาไป
ส่งโรงพยาบาลรักษาตัวตามปกติ
เย็นวันเดียวกันทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร แจ้งมาว่า
ผูส้ ูงอายุทงั ้ 3 คน ติดเชือ้ โควิด-19 วันรุง่ ขึน้ สาธารณสุขปราจีนบุรี
ก็เข้ามาช่วยเหลือ แนะนาทุกอย่าง มีการตรวจหาเชือ้ โควิด-19
ด้วยการ swab (สวอป) ทุกคน ผูส้ ูงอายุ เจ้าหน้าที่ และนักบวช รวมทังสิ
้ น้ 115 คน มีการคัดแยกผูม้ ี
ความเสีย่ งสูง ความเสีย่ งต่า เฝ้ าสังเกตอาการ พร้อมกับให้ทุกคนกักบริเวณ ห้ามให้ใครเข้าออกศูนย์ฯ
หลังจากทีต่ รวจและเฝ้ าระวังแล้ว ผลออกมา มีผสู้ ูงอายุตดิ เชือ้ โควิด-19 เพิม่ อีก เป็ นผูส้ ูงอายุ
ชาย 9 คน หญิง 1 คน และเจ้าหน้าที่ 1 คน รวมทัง้ สิน้ 11 คน ทุกคนทีเ่ หลือ ทังนั
้ กบวช เจ้าหน้าที่
และผู้สูงอายุกเ็ ฝ้ าระวัง เช็คอาการตลอดเวลา วัดความดัน วัดไข้ สังเกตอาการ งดการใกล้ชดิ กัน ถ้าหากมีอาการ
ทางโรงพยาบาลจะมารับไปรักษาตัวทีโ่ รงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ซึง่ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2021
ก็มผี สู้ ูงอายุชายติดเชือ้ โควิด-19 เพิม่ อีก 1 คน สรุป ณ ปั จจุบนั นี้ (วันที่ 24 พฤษภาคม 2021) มีทงั ้ หมด 12 คนแล้ว
ส่วนคนอืน่ ก็ให้ยงั คงสังเกตอาการต่อไป
จากเหตุการณ์ครัง้ นี้ มีหน่ วยงานต่างๆ ของทางภาครัฐและเอกชน ชุมชน ผูค้ นทัง้ ใกล้ และไกล ต่างยื่นมือช่วยเหลือ
เช่น ปั จจัย สิง่ ของต่างๆ การส่งกาลังใจให้กนั หน่วยงานภาครัฐ ได้มี นายวรพันธุ์ สุวณ
ั ณุสส์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดปราจีนบุรี
นางมัทนา สุวณ
ั ณุสส์ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดปราจีนบุรี ดร.กนกวรรณ วิ ลาวัลย์ ศรีจนั ทร์งาม รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ นางสาวจิ รภา ทองศิ ริ นายอาเภอศรีมโหสถ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น และตัวแทนประชาชนอาเภอศรีมโหสถ ได้นาปั จจัย เครื่องมือ การป้ องกัน การดูแล
มอบให้แก่ศูนย์คามิลเลียนฯ สาหรับใช้ดูแลผูส้ งู อายุและเจ้าหน้าทีใ่ นศูนย์ฯ ด้วย
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สังฆมณฑลจันทบุรี บิ ชอปลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิ ต บิชอปกิตติคุณ ห่วงใย ส่งกาลังใจ
สวดภาวนาให้ ในภาพเราจะเห็นท่านกาลังถวายมิสซาและภาวนาให้เป็ นพิเศษ ภาพนี้คุณพ่อสังฆมณฑล
ส่งมาให้ดูครับ น่ารักมากเลย ส่วน บิ ชอปซิ ลวีโอ สิ ริพงษ์ จรัสศรี ก็ได้มอบหมายให้ คุณพ่ออภิ ชิต ชิ นวงศ์ ผูอ้ านวยการ
ฝ่ ายงานสังคมของสังฆมณฑลจันทบุรี ได้นาปั จจัยไปช่วยเหลือในเบือ้ งต้น และนาสิง่ ของจาเป็ นต่างๆ มาช่วยเหลือโดย
การมอบปั จจัยและสิง่ ของให้กบั ทางศูนย์ผา่ นทางคุณพ่อเอง เพื่อไปช่วยเหลือด้วย
ในขณะเดียวกัน ซิ สเตอร์คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี พีน่ ้องสัตบุรุษก็ได้ชว่ ยเหลือ
โดยการมอบปั จจัยและสิง่ ของให้กบั ทางศูนย์
นอกนัน้ ยังมีหน่วยงานคาทอลิก คณะนักบวชต่างๆ อีกหลายคณะได้ชว่ ยเหลือ เช่น
คณะภคิ นีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ส่งเงินช่วยเหลือสาหรับค่าใช้จ่ายภายในศูนย์ฯแห่งนี้
และยังมีอกี หลายคณะนักบวชทีไ่ ม่ได้เอ่ยถึงได้ให้ความช่วยเหลือ
สาหรับพ่อเอง พ่อก็ได้นาปั จจัยสิ่งของทีพ่ ่นี ้องร่วมกันทาบุญมา และมี
สภาภิบาลวัดโดยตัวแทนคุณพ่ออดิ ศกั ดิ์ พรงาม ร่วมทาบุญด้วย ซึ่งได้
ช่วยเหลือมอบปั จจัย และสิง่ ของไปกับซิสเตอร์คณะรักกางเขน
การไปช่วยเหลือครัง้ นี้ พ่อได้ ถามความรูส้ กึ กับเจ้าหน้าทีท่ ม่ี ปี ระสบการณ์
ตรงกับสถานการณ์ครัง้ นี้ ชือ่ น้อง CreamCupCake เล่าให้พ่อฟั งว่า
“คุณพ่อพวกเรานะ มีหลายอารมณ์ หลายความรูส้ กึ หลายสิง่ หลายอย่างตีกนั
อยู่ในหัว ตัง้ แต่ได้รบั ข้อมูลการแจ้งผล ผูส้ ูงอายุตดิ เชื้อโควิด -19 ความคิดแรก
ฉิบ......แล้ว จะทาไงต่อดี ตัวเอง ครอบครัว คนรอบข้างและสังคม พอทราบ
ข่าวแล้ว สายเรียกเข้า โทรศัพท์ ทุกช่องทางการติดต่อไม่วา่ งเลย หลายคนโทรหามีคาถามหลายคาถามแตกต่างกันออกไป
ผลออกแล้วหรือยัง? ติดได้ไง? ใครนาเชือ้ มา? ทายังไงต่อ? เธอติดเชือ้ ไหม?
แต่ไม่มปี ระโยคไหนแสดงความห่วงใยและให้กาลังใจ ไม่เป็นไรนะ! สู้ๆ นะ! หลังจากนัน้ ทุกอย่างเกิดขึน้ เร็วมาก
ทุกคนให้ความสาคัญ ทุกหน่วยงาน ทัง้ ทีมแพทย์ในพื้นที ่ กรมการปกครอง สาธารณสุข พร้อมใจกันเข้าพบผูบ้ ริหารศูนย์
เยีย่ มเยียนคุณตาคุณยาย และเจ้าหน้าที ่ คุณตาคุณยายเกิดอาการ “งง” กับสถานการณ์ทเี ่ กิดขึน้ เจ้าหน้าทีช่ ว่ ยกันป้ องกัน
แจกหน้ากากอนามัย ให้กบั คุณตาคุณยาย
ทีมแพทย์โรงพยาบาลศรีมโหสถ เข้าทาการตรวจหาเชือ้ โควิด-19 ให้กบั สมาชิกนักบวช เจ้าหน้าที ่ และคุณตาคุณยาย
ทันที และสังงด
่ เข้า-ออกศูนย์คามิลเลียนฯ และทุกคน สมาชิกทีอยู
่ ่ภายในศูนย์ฯ ต้องทาการกักตัวทันที
และภาพเดิมๆ ก็กลับเข้ามา จะทายังไง จะต้องเก็บของมาอยู่ทศี ่ นู ย์ บางคนมีครอบครัว พ่อแม่ ลูกหลานต้องดูแล
เจ้าหน้าทีบ่ างท่านถึงกับเข่าอ่อนและน้ าตาไหล บางคนแข็งแกร่ง บางคนต้องจาเป็น ทีจ่ ะเข้มแข็งเพือ่ อีกหลายๆ ชีวติ
แต่ทุกคนยังดาเนินงานและทาหน้าทีข่ องตัวเองต่อไป
ตลอดทัง้ วันนัน้ ...เราจะอยู่กบั ความตืน่ เต้นและตึงเครียดทังวั
้ น ถึงเวลานอนก็ขม่ ตานอนไม่หลับกับการรอผลตรวจ
เช้าวันรุ่งขึ้นได้แต่มองหน้ากันแต่ไม่มเี สียงพูดอะไร ได้แต่มองตาก็รวู้ ่าความรู้สกึ ของแต่ละคนเป็นยังไง ช่วงเช้าเฝ้ ารอเสียง
โทรศัพท์จากหมอด้วยความตืน่ เต้น
หมอโทรมาแจ้งผลเรือ่ ยๆ ชือ่ ผูส้ ูงอายุ มาเรือ่ ยๆ รายชือมาเรื
่
อยๆ
่ เจ้าหน้าทีเ่ ริม่ มองหน้ากันและเงียบลง ทัง้ ศูนย์ฯ
เงียบสงบ ได้ยนิ แต่เสียงนกและเสียงใบไม้ แต่ละคนได้แต่เฝ้ ารอผลของตัวเอง ครอบครัว คนรอบข้าง ต่างโทรมาให้
กาลังใจ ทาให้เรามีกาลังใจขึ้นเยอะ มองไปทีผ่ ู้สงอายุ คุณพ่อ บราเดอร์ พีน่ ้องเจ้าหน้าที ่ สติทงั ้ หมดก็กลับมา เราจะมา
นังฟู
่ มฟายไม่ได้ ถ้าวันนี้เราจะต้องเสีย่ ง เราไม่ได้เสีย่ งตัวคนเดียว ยังมีอกี หลายชีวติ ร่วมสู้ไปกับเรา
เราต้องเป็นหลักและเป็นกาลังใจให้แก่กนั และกัน เจ้าหน้าทีท่ อี ่ ายุเยอะ มีโรคประจาตัว ก็เป็นกังวล เราได้แต่ให้กาลังใจ
และพูดประโยคหนึง่ ออกไปว่า พีๆ่ ไม่ตอ้ งกังวล ไม่แน่คนทีดู่ แข็งแรงแบบหนู อาจจะติดเชือ้ และตายก่อนพวกพีก่ ไ็ ด้
เรามาสูไ้ ปพร้อมๆ กันเถอะนะ อย่างน้อยถ้าวันนี้จะเป็นวันสุดท้าย แต่เราได้ทาเพือส่
่ วนรวมเต็มทีแ่ ล้ว เราจะไม่เสียดาย
และเสียใจเลย ทุกคนก็ย้มิ ให้กนั และมีกาลังใจ
ผลตรวจออกมามีผสู้ ูงอายุตดิ เชือ้ 10 คน เจ้าหน้าที ่ 1 คน ทีเ่ หลือผลเป็นลบ
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ทุกคนถอนหายใจอย่างโล่งอกและกลับมายิม้ ได้ แต่กต็ อ้ งมีแบ่งโซนเจ้าหน้าทีก่ กั ตัว มีโซนเจ้าหน้าทีแ่ ละผูส้ ูงอายุทมีี ่
ความเสีย่ งสูงต้องกักตัวห้ามออกไปไหน ทาให้เราต้องเสียกาลังเจ้าหน้าทีไ่ ปจานวนหนึง่
มีโซนเจ้าหน้าทีแ่ ละผูส้ ูงอายุทมี ่ คี วามเสีย่ งตา่ ห้ามออกไปไหน อยู่ในอาคาร รวมกัน
ตามบ้านพัก มีคุณพ่อ บราเดอร์ และเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายสนับสนุนแผนกต่างๆ ต้องทางานอยูด่ า้ นนอกบริเวณโซนกักตัว
เสีย่ งสูงและเสีย่ งตา่
ทุกคนต่างทาหน้าทีข่ องตัวเอง...ทาอย่างหนัก...และต่อเนือ่ งแบบแทบไม่มเี วลาหยุดพัก...ทุกอย่างต้องป้ องกันและ
เฝ้ าระวัง...ทาให้เราทุกคนตืน่ ตัวอยู่ตลอด
แต่ในช่วงสถานการณ์เลวร้ายนี้ ยังมีสงิ ่ ดีๆ เกิดขึน้ มากมาย
เมือ่ หลายชีวติ เริม่ ต้องกักตัวอยู่ในโซนของตัวเอง อีกไม่กชี ่ วี ติ ด้านนอกต้องทางานมากขึ้น บางคนทาในสิง่ ทีต่ วั เอง
ไม่เคยทา บางคนได้ใช้สงิ ่ ทีต่ วั เองมีพรสวรรค์ตดิ ตัวมาให้เกิดประโยชน์และใช้ได้จริงในสถานทีจริ
่ ง
สาหรับตัวเราคิดว่า มันเป็นสิง่ ทีด่ ี ถึงแม้วา่ วันนี้เราจะเหนือ่ ยมากถึงมากทีส่ ุด ตัง้ แต่เข้าสู่ สถานการณ์เลวร้ายนี้มา
ไม่มวี นั ไหนทีน่ อนหลับได้เลยสักวัน มันมีเรือ่ งอืน่ ๆ มากระทบจิตใจทาให้เราอ่อนแอในตอนนัน้
คืนแรกๆ นอนร้องไห้ แต่เช้ามาต้องรูต้ วั เองว่าเราต้องทาอะไรก่อน อะไรสาคัญ จะมานังนึ
่ กถึงแต่ความรูส้ กึ ตัวเองไม่ได้
ต้องนึกถึงคุณตาคุณยาย
คุณพ่อ บราเดอร์ และพีน่ ้องเจ้าหน้าที ท่ กี ่ าลังทางานอย่างหนัก มันทาให้เรามีพละกาลัง ขึน้ มาในทุกๆ เช้าวันใหม่
ได้เห็นความสามัคคีปรองดองของพีน่ ้องเจ้าหน้าที ่ ได้เห็นคุณพ่อ บราเดอร์ ทางานหนักจนเหงือ่ ตก แต่ไม่มที ่านไหน
บ่น หรือโทษโชคชะตา แต่กลับช่วยกันทาช่วยกันแก้ปัญหา
หนูร้สู ึ กภูมิใจและดีใจมากค่ะ ทีไ่ ด้อยู่ในสนามเรียนรู้น้ ี มันเป็ นประสบการณ์ ชีวิตที ห่ าเรียนทีไ่ หนไม่ได้
ทุกๆ ครัง้ เราจะออกไปช่วยเหลือสังคมด้านนอก ผูส้ ูงอายุในชุมชนทียากไร้
่
แต่วนั นี้ทุกๆ ท่านทีอ่ ยูด่ า้ นนอก ยืน่ มือ
กลับมาช่วยเราทีอ่ ยู่ภายในศูนย์ฯ
ทุกครัง้ ทีอ่ อกไปรับของบริจาคหน้าประตู ยืนมองบุคคลด้านนอกด้วยน้ าตา เป็นน้ าตาทีไหลออกมาจากใจด้
่
วยความสุข
ทีไ่ ด้รบั ความช่วยเหลือจากทุกๆ ท่าน ไม่มใี ครทอดทิ้งเรา ทาให้เราลืมเรือ่ งราว ลืมคาถามทีม่ นั เคยทาร้ายใจเรา
ทุกคนเป็นพลังบวกให้เราทุกคนในศูนย์ฯ หนูคดิ เสมอว่าเรายังตายไม่ได้ ยังมีอกี หลายชีวติ ทีเ่ รายังต้องไปช่วยเหลือ
เขาอยู่ ขอขอบคุณทุกๆ ท่าน ทุกๆ การช่วยเหลือ จากภาครัฐ เอกชน ชาวบ้าน คนรูจ้ กั และคนทีไ่ ม่รจู้ กั
ไม่ร้จู ะหาคาไหนมาขอบคุณ ทีย่ ิ ง่ ใหญ่กว่าคาว่า “ ขอบคุณ ” ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านค่ะ (CreamCupCake)

ทุกท่านครับ นี่คอื ความรู้สึกของน้องเจ้าหน้าที่ค นหนึ่ง พ่อสัมผัสได้ว่า น้องซึมซับ จิตตารมณ์ทา่ นนักบุญคามิลโล
ทีท่ า่ นบอกกับนักบวชเสมอว่า ...“นักบวชคามิ ลเลียนทุกคนจะต้องดูแลช่วยเหลือคนเจ็บคนป่ วย แม้ต้อง
เสี่ยงภัยต่อชีวิต” ... “มือของเราต้องมีหวั ใจอยู่ด้วย” ... “อยากมีมือร้อยมือทางานของพระองค์” ...
อีกหลายๆ อย่างทีท่ ่านบอกนักบวชคามิลเลียน
สถานการณ์โควิด -19 ที่เกิดขึน้ กับศูนย์สงเคราะห์ผสู้ ูงอายุยากไร้ คามิลเลียน โคกวัด ปราจีนบุรี
พ่อได้เห็นเรื่องราวที่เกิดขึน้ ครัง้ นี้มสี งิ่ เกิดขึน้ มากมาย แม้เป็ นเหตุการณ์ทไ่ี ม่อยากให้เกิดขึน้ แต่กห็ ลีกเลีย่ งไม่ได้
สิง่ ทีพ่ ่อได้เห็น 1. “บรรดานักบวช คุณพ่อ ภราดา บราเดอร์ทม่ี าฝึกงาน และเจ้าหน้าที่ ได้ดแู ลผูป้ ่ วยอย่างเต็มที่
แม้จะต้องเสีย่ งภัยต่อชีวติ ” ตามทีท่ า่ นนักบุญคามิลโลได้ให้แบบอย่างในการดูแล รัก รับใช้ และการช่วยเหลือผูป้ ่ วย ด้วย
ความรัก เมตตา และเสียสละ
2. พ่อเห็นถึงการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องบรรดานักบวช เจ้าหน้าที่ และผูส้ ูงอายุดว้ ยกันเอง ทาหน้าทีอ่ ย่างดี “ใช้หวั ใจใน
การทางาน” แม้วา่ ผูส้ งู อายุจะไม่ใช่ญาติ ยากจน และศูนย์ฯ ต้องสงเคราะห์ แต่เขาเหล่านี้กท็ าด้วยหัวใจแห่งความรัก
3. พ่อเห็นว่า “พระทางานผ่านเราทุกคน” ที่สวดภาวนาให้ ที่มอบปั จจัย สิ่งของให้ ดังที่นกั บุญคามิลโลบอก
“อยากมีมือร้อยมือทางานของพระองค์” (เนื่องจากบุคลากรมีจานวนน้อย ผูส้ ูงอายุมจี านวนมากทีต่ อ้ งเฝ้ าระวัง) และ
ทุกคนเป็ นมือของพระ ทุกคนเป็ นเครื่องมือของพระ พระใช้เราเป็ นเครื่องมือ พระทางานผ่านทุกคน
ทุกท่านครับ “ที่นี่คือหัวใจนักบวชคามิ ลเลียน” และ “ที่นี่คือสถานที่ที่นักบวชก่อนจะปฏิ ญาณตนต้ องมาอยู่
เพื่อศึ กษาและฝึ กจิ ตตารมณ์ ในการดูแลคนโรคเรื้อน ดูแลผู้สูงอายุยากไร้”
เหตุการณ์ครัง้ นี้เราไม่สามารถปฏิเสธได้วา่ สร้างผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อทุกคนภายในศูนย์ฯ รวมถึงหน่วยงาน
ภาครัฐในพืน้ ทีแ่ ละชุมชนใกล้เคียง แม้วา่ การจัดการในระยะแรกจะมีอุปสรรคอยู่บา้ ง แต่ทกุ คนก็รบั รูไ้ ด้ถงึ ความตัง้ ใจ
ความทุม่ เทและความเสียสละของทุกคนจากทุกฝ่ าย
ในนามของคณะนักบวชคามิ ลเลียน ในนามศูนย์ฯ พ่อขอใช้พน้ื ทีต่ รงนี้ส่งคาขอบคุณแด่บชิ อป พระสงฆ์ ซิสเตอร์
มาเซอร์ บราเดอร์ คณะนักบวชต่างๆ รวมทัง้ พีน่ ้องทุกท่านด้วย ทีไ่ ด้เป็ นหนึ่งเดียวกันในเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ ครัง้ นี้
ขอบคุณบรรดาคุณหมอ พยาบาล บุคลากร เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลศรีมโหสถ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี นายอาเภอศรีมโหสถ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดปราจีนบุรี เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ผูบ้ ริหาร
องค์การปกครองส่วนท้องถิน่ และคณะผูใ้ จบุญทุกท่าน ทัง้ ในชุมชนใกล้เคียงและทีอ่ ยู่ห่างไกล ทีร่ ่วมบริจาคอาหาร ปั จจัย
สิง่ ของ รวมถึงช่วยประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทางต่างๆ ทาให้มผี รู้ ่วมสนับสนุนเพิม่ มากขึน้
ขอขอบคุณทุกท่านทีไ่ ม่สามารถเอ่ยนามได้หมดในที่น้จี ากใจจริง โดยอาศัยคาภาวนาผ่านทางนักบุญคามิลโล ขอให้
ทุกท่านมีสขุ ภาพทีแ่ ข็งแรงทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ ประสบกับความสุข ความสาเร็จในทุกๆ ด้าน
ผูส้ ูงอายุ เจ้าหน้าที่ และนักบวชทุกคนในศูนย์สงเคราะห์ฯ คามิลเลียนของเรา ยังต้องกักตัวอยูใ่ นพืน้ ทีต่ ามคาสังจาก
่
ทางจังหวัดปราจีนบุรี จนถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2021 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลีย่ นแปลง ซึ่งจาเป็ นต้องใช้ปัจจัย สิง่ ของ
อุปโภคบริโภคเพื่อดารงชีวติ ในสถานการณ์ปัจจุบนั และขอใช้พน้ื ทีต่ รงนี้ประชาสัมพันธ์ และส่งเสียงถึงท่านผูม้ นี ้าใจ
ทีต่ อ้ งการบริจาค ร่วมทาบุญ หรือส่งข้าวของเครือ่ งใช้ตา่ งๆ มาสนับสนุนศูนย์สงเคราะห์ฯ โดยท่านสามารถตรวจสอบ
รายละเอียดช่องทางการร่วมทาบุญได้ตามด้านล่างนี้ ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ทีน่ ้อี กี ครัง้
พ่อขอให้ทกุ ท่านร่วมใจกันภาวนาให้ศนู ย์สงเคราะห์ฯ คามิลเลียน ปราจีนบุรี รวมถึงทุกพืน้ ทีผ่ า่ นพ้นวิกฤตนี้ไปได้
อย่างปลอดภัยโดยเร็ว... ช่องทางการร่วมทาบุญ : ธนาคารกรุงเทพ เลขทีบ่ ญ
ั ชี 376-064192-2
ชือ่ บัญชี: คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ปราจีนบุรี : ธนาคารกรุงไทย เลขที่บญ
ั ชี 213-1-74363-7
ชือ่ บัญชี: ศูนย์สงเคราะห์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ปราจีนบุรี ทีอ่ ยู่ศนู ย์สงเคราะห์ฯ คามิลเลียน 240 หมู่ 2
ตาบลโคกปี บ อาเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 25190 โทร. 08-5276-4086 หรือ 0-3721-0204 โทรสาร 0-3721-0207
Line ID: 0852764086 Facebook: ศูนย์สงเคราะห์ผสู้ ูงอายุ คามิลเลียน ปราจีนบุรี
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิ ส ตรัสไว้ในสมณสาส์น “ทุกคนเป็ นพี่น้อง” (Fratelli tutti) มีคาที่สาคัญ คือ “HOPE” หรือ
“ความหวัง” จากสถานการณ์โลกที่เกิดขึน้ เราต้องมีความหวัง ตลอดเวลา พระคริสตเจ้าคือความหวังของเรา ยามที่เกิด
วิกฤตมากมายในโลก ยามที่เกิดโรคระบาดโควิด-19 เราดาเนินชีวติ ด้วยความยากลาบาก ให้เรามีความหวัง พระคริสตเจ้า
อยู่กบั เราตลอด .....
ขอบคุณ คุณพ่อเกรียงไกร สุขจิ ต PHONING WORLD/ พ่อหนิ ง
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ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิ กแห่งประเทศไทย ภายใต้
(แผนกสุขภาพอนามัย) ของ คณะกรรมการคาทอลิกเพือ่ การพัฒนาสังคม
ในสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ตามแผนปฏิบตั งิ าน
เวชบุคคลฯ กาหนดให้จดั ประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลฯ (แบบออนไลน์)
ผ่านระบบ Zoom Meeting ครัง้ ที่ 2/2021 เมื่อวันเสาร์ท่ี 15 พฤษภาคม 2021 เริม่ ประชุมฯตัง้ แต่เวลา 09.00 - 12.00 น.
นาโดย นายแพทย์คานวณ อึ้งชูศกั ดิ์ ประธานชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ
ร่วมด้วย คณะกรรมการเวชบุคคลฯ ประกอบด้วย แพทย์ กลุ่มวิชาชีพใน
สาขาต่างๆ กลุ่มพยาบาลคาทอลิกฯ คาริตสั ไทยแลนด์ และสมาชิก/จิตอาสา
เวชบุคคลฯ ระดับสังฆมณฑลฯ เข้าร่วมประชุมฯ 35 ท่าน ..
คุณพ่อเกรียงไกร สุขจิ ต จิตตาธิการชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลจันทบุรี
นาสวดภาวนาเปิ ดการประชุมฯ ให้ขอ้ คิดบทอ่านจากพระวรสารนักบุญยอห์น
(ยน 16:23 ข-28) ขอให้ทกุ ท่านขอบคุณพระ ทุกคนทีม่ าบวชเป็ นพระสงฆ์
มาทางานของพระ ไม่วา่ จะแพทย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ทกุ
สาขาวิชาชีพ พวกเราได้แสดงความรัก เพื่อบรรดาคนเจ็บ คนป่ วย ..
ขอบคุณน้ าพระทัยของพระทีไ่ ด้มกี ารช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือสังคม
และเพื่อนพีน่ ้อง ทีย่ ากลาบากในชีวติ จากนัน้ ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาวาระการประชุมฯ สรุปได้ดงั นี้ :1). คุณพ่อเกรียงไกร สุขจิต ชีแ้ จง (ร่าง) ความพร้อมการจัดงานฟื้ นฟูจติ ใจและ
ประชุมใหญ่สามัญประจาปี ค.ศ.2021 (30 - 31 ตุลาคม 2021) :
+ สถานทีจ่ ดั ประชุม / ทีพ่ กั ณ มณีจนั ทร์รสี อร์ท จันทบุร ี และสถานทีพ่ กั อืน่ ๆ
บริเวณ ใกล้กบั บ้านพักผูส้ งู อายุ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ จันทบุร ี
+ หัวข้อสัมมนาฯ 1. เพราะชีวติ เป็ นของขวัญ (วัฒนธรรมแห่งความตาย)
2. เพราะเราทุกคนเป็ นพีน่ ้อง (สถานการณ์การทาแท้ง) และปกป้ องชีวติ ในครรภ์ได้อย่างไร
2). จัดกิจกรรม/ฟั งการบรรยายทางวิชาการ ทีเ่ ชือ่ มต่อกับความเชือ่ ทางศาสนาและจริยธรรม ผ่านระบบ (Zoom Meeting)
ขอให้ปรึกษาอาจารย์แพทย์ของชมรมฯทีเ่ ชีย่ วชาญด้านงานวิจยั โดยชมรมฯจะให้ความร่วมมือและเชิญชวนให้สมาชิก
เครือข่ายเวชบุคคลคาทอลิกฯ ได้รบั ทราบ/รับฟั งกิจกรรมชมรมเวชบุคคลฯ 3). ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ดาเนินการจัดทาเพจ Facebook เพื่อการประสานงาน/แชร์คลิปวีดโี อ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรมของชมรมฯ และเชิญชวนให้
สมาชิกเวชบุคคลฯรุ่นใหม่ สนใจเข้าไปดูเพจ Facebook และร่วมกิจกรรมฯ 4). ทีป่ ระชุมร่วมแสดงความคิดเห็น :
1. เรื่องการฉีดวัคซีนป้ องกัน เชือ้ โควิด - 19 2. บทบาทของชมรมเวชบุคคลในการป้ องกันปัญหาการทาแท้งในสังคมไทย
5). ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ บรรยายวิชาการให้ความรูด้ า้ นสุขภาพอนามัย / การป้ องกันการติดเชือ้ โควิด -19
เช่น สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม ฯลฯ / ออกเยีย่ มให้ความช่วยเหลือและกาลังใจกับผูส้ ูงอายุ ผูพ้ กิ าร ผูป้ ่ วย
ผูอ้ ยู่ในภาวะยากลาบาก ผูย้ ากไร้ ฯลฯ มอบข้าวสาร อาหารแห้ง นาของใช้ทจ่ี าเป็ นไปมอบให้กบั ครัวเรือนตามบ้านในเขต
บริเวณวัด / จัดทาโครงการสร้างงานให้กบั ผูส้ ูงอายุในหมู่บา้ น เพือ่ ให้มรี ายได้ในการดาเนินชีวติ และออกหน่วยคัดกรองโควิด
วัดอุณหภูมผิ เู้ ข้าร่วมงานในโอกาสฉลองวัด ฯลฯ ..ปิ ดประชุมเวลา 11.45 น.
คุณพ่อภควี เส็งเจริ ญ จิตตาธิการเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี นาสวดภาวนาปิ ดการประชุมฯ
ตามแผนปฏิบตั งิ านเวชบุคคลคาทอลิกฯ กาหนดการประชุมฯครัง้ ต่อไป วันเสาร์ที่ 14 สิ งหาคม 2021 ….
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ประชาสัมพันธ์ Registration & Information

กิจกรรมวิชาการชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย CHCP A Lecture Seies EP.1
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก เป็ นพืน้ ทีท่ ร่ี วบรวมสมาชิกของพระศาสนจักร ซึ่งได้รบั กระแสเรียกในการเป็ นผูใ้ ห้บริการ
และอภิบาลทางการแพทย์ ซึ่งมีความท้าทายอย่างมากจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี
พัฒนาอย่างรวดเร็ว และอาจขัดแย้งต่อหลักคาสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก การให้บุคลากรดังกล่าวนี้ มีพน้ื ฐานความรู้
ในหลักการของพระศาสนจักร ซึง่ เกีย่ วข้องกับศาสตร์ทางการแพทย์หลากหลายแขนง จึงเป็ นสิง่ สาคัญทีจ่ ะทาให้บุคลากร
ทางวิชาชีพสุขภาพเหล่านี้ สามารถปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนได้อย่างครบครันสาหรับบุคลากรคริสตชน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก
แห่งประเทศไทย จึงจัดทาโครงการ CHCPA LECTURES สอดคล้องกับบทบาทของคริสตชน
อย่างไรก็ตาม องค์ความรูด้ งั กล่าวยังถูกเผยแพร่อยู่ในวงจากัด ซึ่งเป็ นอุปสรรคสาคัญต่อการพัฒนาอย่าง SERIES นี้
เพื่อสนับสนุนภารกิจดังกล่าว และช่วยประชาสัมพันธ์การดารงอยูข่ องชมรมและกิจกรรมต่าง ๆ ให้กบั แพทย์ และบุคลากร
วิชาชีพสุขภาพ ตลอดจนนิสติ นักศึกษาในสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ รวบรวมสมาชิกใหม่มาร่วมงานกับชมรม และสามารถทาให้
กิจกรรมของชมรมในอนาคตดาเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรูท้ างศาสนา วิทยาศาสตร์การแพทย์ และศาสตร์ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
2. เพื่อประชาสัมพันธ์ชมรม และรวบรวมสมาชิกใหม่ เช่น แพทย์ นิสติ นักศึกษาแพทย์ หรือบุคลากรอื่นๆ
ผูร้ บั ผิดชอบ อ.นพ. สรวิศ วัยนิพฐิ พงษ์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นสพ. ณัฐชา ศรีธวัชพงศ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1. บุคลากรมีความรูค้ วามเข้าใจ เกีย่ วกับหลักคาสอนของพระศาสนจักรทีเ่ กีย่ วข้องกับวิชาชีพของตนมากยิง่ ขึน้
2. มีการรวมกลุม่ กันของแพทย์ นิสติ นักศึกษาแพทย์คาทอลิก ตลอดจนบุคลากรอืน่ ๆ เพื่อร่วมกันทากิจกรรมตาม
จิตตารมณ์ของวิชาชีพและพระวรสาร บนพืน้ ฐานความเชือ่ ทีถ่ ูกต้องของพระศาสนจักรคาทอลิก ...
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“ยื่นหนังสือแสดงจุดยืน”
เครือข่ายคาทอลิก “ยื่นหนังสือแสดงจุดยืน” ถึงกระทรวงสาธารณสุข
(ตึกสานักปลัดกระทรวงฯ) ของ คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริ ฐ ผูช้ ว่ ยกรรมาธิการ
ฝ่ ายสังคม สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2021 เวลา 15.00 น.
โดยมี ท่านธนิ ตพล ไชยนันทร์ ตาแหน่งทีป่ รึกษา
ของท่านรัฐมนตรีชว่ ยว่าการฯมารับเอกสารจากกลุ่มฯ
ณ. ห้องรับรอง 1 ชัน้ 1 สานักงานปลัดกระทรวงฯ เพื่อยืน่ หนังสือให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
พิจารณารับความคิดเห็น พรบ. แก้ไขเพิม่ เติมมาตรา 305 “ ว่าด้วยเรื่องการทาแท้ง ”
นาโดย... 1) คุณพ่ออนุชา ชาวแพรกน้ อย (แผนกพัฒนา / คาริตสั ไทยแลนด์)
2) คุณพ่อกิ ตสดา คาศรี (คณะคามิลเลียนแห่งประเทศไทย)
3) มาเซอร์มก
ั ดาเลนา ดาวดี (คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร)
4) ซิ สเตอร์สปุ ราณี กู้ทรัพย์ (คณะธิดาเมตตาธรรม)
5) ซิ สเตอร์จนั ธนา จันทร (คณะศรีชมุ พาบาล
6) คณวรพจน์ สิ งหา (แผนกสตรี / คาริตสั ไทยแลนด์)
7) คุณจีรวัฒน์ เจนผาสุก (สานักเลขาฯ คาริตสั ไทยแลนด์)
ร่วมกับผูแ้ ทนจากเครือข่ายแพทย์ 2 ท่านได้แก่
8) พญ.สุพรรณี คูณแสง สูตนิ ารีแพทย์ และ ผูป้ ระสานงานเครือข่ายห่วงใยกฎหมายทาแท้ง
9) นพ.ภีศเดช สัมมานันท์ เครือข่ายคัดค้านทาแท้ง
จากการยื่นหนังสื่อถึงกรมอนามัย
จัดทาการรับฟั งความคิดเห็น
ออนไลน์ตอ่ พ.ร.บ. แก้ไขเพิม่ เติม
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๘)
พ.ศ.๒๕๖๔ ทางสานักงานรัฐมนตรี
กระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งจดหมาย ที่ สธ ๐๑๐๐.๐๒/๑๑๙๔
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อเรียนให้ทราบว่า
รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ทราบแล้ว ...
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มูลนิธิแบ่งปันชีวิต ( Shareing for Life Foundation )
มูลนิ ธิ คณะนักบุญคามิ ลโลแห่งประเทศไทย ดาเนินงานโดยมีนโยบายเพื่ออภิบาลรับใช้ผปู้ ่ วย ผูส้ ูงอายุ ผูพ้ กิ าร และ
เพื่อคนยากจน ตามเจตนารมณ์ของผูส้ ถาปนาคณะนักบวชคามิลเลียน โดยมี คณะนักบวชเป็ นผูบ้ ริหารงานของมูลนิธฯิ
ดาเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของกิจการงานรับใช้
ทัง้ นี้ ณ ปั จจุบนั ประเทศไทยกาลังก้าวเข้าสู่สงั คมผูส้ ูงอายุ ทีน่ บั วันมี
จานวนมากขึน้ ประกอบกับประชากรเกิดใหม่ของครอบครัวในสังคมจานวนลดลง
เรียกว่าครอบครัวเล็กลง ..
บ้านผูส้ งู อายุราชสีมา เป็ นความร่วมมือระหว่างสังฆมณฑลนครราชสีมา และ
มูลนิธคิ ณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย ได้ร่วมบุกเบิกงานอภิบาลด้านผูส้ ูงอายุ
โดยการก่อสร้างบ้านผูส้ ูงอายุ เพื่อให้บริการแบบครบวงจรในราคาทีย่ ่อมเยาว์
ซึ่งมีศนู ย์กลางอยู่ทจ่ี งั หวัดนครราชสีมา เพื่อรองรับจานวนผูส้ ูงอายุทม่ี มี ากขึน้ ทุกวันในสังคมไทย ..
บ้านผูส้ ูงอายุราชสีมา เปิ ดบริการตัง้ แต่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ให้บริการผูส้ ูงอายุโดยจัดทีมสุขภาพ เช่น พยาบาล
ผูช้ ว่ ยพยาบาลและนักกายภาพ ทีม่ คี วามรูค้ วามชานาญในการดูแลและการฟื้ นฟูสมรรถภาพผูส้ ูงอายุ เน้นการดูแลเอาใจใส่
ต่อผูส้ ูงอายุแบบองค์รวม คือ กาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ .. ภายในบ้านผูส้ ูงอายุ มีการให้บริการ 2 รูปแบบ คือ
1. ผูส้ ูงอายุทพ่ี กั อยู่ประจา ปั จจุบนั จานวน 115 ราย และในอนาคตจะรองรับได้ถงึ 135 ราย
2. ผูส้ ูงอายุแบบรายวัน นอกจากนี้บา้ นผูส้ ูงอายุราชสีมา บริหารงานโดย นักบวชคามิลเลียน หมู่คณะนักบุญคุณแม่เทเรซา
แห่งกัลกัตตา มุ่งมันอย่
่ างยิง่ ทีจ่ ะอภิบาลด้านสุขภาพของผูส้ ูงอายุ ผูพ้ กิ าร และ คนยากจน
จึงได้จดั โครงการ “เยี่ยมด้วยใจ เสริ มสายใยสู่ชมุ ชน” ( HOME CARE PROJECT ) ขึน้ เพื่อออกเยีย่ มชุมชน
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล / เพื่อรองรับการเข้าสู่สงั คมแห่งผูส้ ูงอายุในอนาคต และ ตามแนวทางการดาเนินงานของ
มูลนิธคิ ณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย โดยบ้านผูส้ ูงอายุราชสีมา ตามเจตตารมณ์ในงานอภิบาลผูส้ ูงอายุ ผูพ้ กิ าร และ
คนยากจน ของท่านนักบุญคามิลโล .. ด้วยเหตุน้ี กิจกรรมดังกล่าวจะเป็ นสนามงาน เพื่อตอบสนองการพัฒนาสังคมของรัฐบาล
เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่สงั คมผูส้ งู อายุ ..
โครงการเยี่ยมชุมชน HOME CARE PROJECT ร่วมเป็ นหนึ่งในแผนพัฒนาโครงการในสังคมไทย ต่อจานวนประชากร
ผูส้ ูงอายุ ผูพ้ กิ ารและคนยากจน ยังเป็ นสถิตทิ ม่ี ากพอสมควร และจะเพิม่ ขึน้ เรื่อยๆ จากสถิติ ณ ปั จจุบนั กว่า 8 แสนคน
ภาครัฐมีความร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพในด้านสุขภาพอนามัย ชีวติ ความเป็ นอยู่ตอ่ พวกเขาเหล่านัน้ โดยผ่านทาง
คณะนักบวชคามิลเลียนและหมูค่ ณะ ...
ในการนี้ บ้านผูส้ ูงอายุจงึ ตระหนักถึงคุณค่าของสังคมไทยในการดูแล เกือ้ กูลกัน
หมู่คณะนักบวชบ้านผูส้ งู อายุราชสีมา จึงเป็ นตัวแทนของพระศาสนจักรในท้องที่ ร่วมกันปฏิบตั จิ ติ ตารมณ์การรับใช้
ด้วยความรักเมตตา ดูแลเอาใจใส่คนยากจนและคริสตชนในเขตสังฆมณฑลนครราชสีมา โดยผ่านตัวแทนหมูค่ ณะ และ
อาสาสมัคร เป็ นจิตอาสาต่อโครงการเยีย่ มชุมชนในเขตอาเภอเมืองและใกล้เคียง ห่างจากบ้านผูส้ ูงอายุไม่เกิน 30 กิโลเมตร ...
10

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย และ Caritas Thailand
ร่วมเป็ นส่วนหนึ่งของการบรรเทาทุกขผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากโควิด 19 เปิ ดพืน้ ทีร่ บั ฟั ง และช่วยเหลือกัน
ผ่านทางรายการพิ เศษ “ คาทอลิ กไทย บรรเทาภัยโควิ ด 19 ” ร่วมส่งความช่วยเหลือและกาลังใจผ่านทางรายการ
เมื่อวันอาทิตย์ท่ี 23 พฤษภาคม 2021 เวลา 11.00 - 12.00 น. ทางช่อง FB : thaicatholicmedia
..ร่วมเป็ นส่วนหนึ่งของมือน้อยๆทีส่ ่งถึงกัน ทุกข์รอ้ นของมนุษยชาติ ต่อเติมวันเวลาให้เราได้ยน่ื มือสูก่ นั ..

“ด้วยรักและห่วงใย...ทุกดวงใจในชุมชนคลองเตย
ชนคลองเตย””
เราจะผ่านพ้นวิกฤต COVID ไปด้วยกัน
คณะภคิ ณีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ เป็ นตัวเเทนพระศาสนจักรเพื่อช่วยเหลือพีน่ ้องของเราใน
ชุมชนคลองเตย ทีก่ าลังพบกับความยากลาบากในการดาเนินชีวติ วันนี้ทุกคนร่วมแรง ร่วมใจ ...
ซิสเตอร์คณะพระหฤทัย ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่า พระหฤทัยคอนแวนต์ ทีไ่ ด้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์เพื่อช่วยเหลือ
คนทีอ่ ยู่ในชุมชนคลองเตย... ขอบคุณ หจก พจน์โรมันทีถ่ วายหมูสดเพื่อนามาปรุงอาหาร / ขอบคุณสมาชิกตามวัดต่างๆที่
ปรุงอาหารสุกใส่กล่องพร้อมเพือ่ นาไปแจกจ่าย ในแต่ละชุมชนเพื่อให้พวกเขาได้อมิ่ ...
ขอให้กจิ การดีทท่ี าเป็ นการถวายเกียรติแด่พระเจ้า และให้พระนามของพระองค์ แพร่ไป
"เราอาจรู้สึกว่าสิ่ งที่เราทาอยู่เป็ นแค่หยดน้ าหยดเดียวในมหาสมุทร
แต่น้าในมหาสมุทรจะน้ อยลงถ้าขาดหยดน้าของเรา" (แม่ชเี ทเรซา)
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กิจกรรมเครือข่ายเวชบุคคลคาทอลิกระดับสังฆมณฑล
กิ จกรรมเวชบุคคลฯระดับสังฆมณฑลในช่วงสถานการณ์การระบาดของโดวิด-19
1. ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพเคลือ่ นที่ บรรยายวิชาการให้ความรูด้ า้ นสุขภาพอนามัย /
การป้ องกันการติดเชือ้ โควิด-19 เช่น สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม ฯลฯ
2. ออกเยีย่ มให้ความช่วยเหลือและกาลังใจกับผูส้ งู อายุ ผูพ้ กิ าร ผูป้ ่ วย ผูย้ ากไร้ ผูอ้ ยู่ในภาวะยากลาบาก
3. มอบข้าวสาร อาหารแห้ง นาของใช้ทจ่ี าเป็ นไปมอบให้กบั ครัวเรือนตามบ้านในเขตบริเวณวัด
4. จัดทาโครงการสร้างงานให้กบั ผูส้ งู อายุในหมู่บา้ น เพื่อให้มรี ายได้ในการดาเนินชีวติ
5. ออกหน่วยคัดกรองโควิด วัดอุณหภูมผิ เู้ ข้าร่วมงานในโอกาสฉลองวัด ฯลฯ
ขณะนี้ภาครัฐพยายามหาแนวทางป้ องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยจัดวัคซีนให้กบั ประชาชน ทีส่ ว่ นใหญ่
มีปัญหาในการลังเล/กลัวทีจ่ ะเข้ารับการฉีดวัคซีน กลุม่ เวชบุคคลคาทอลิกฯ จึงควรมีหน้าทีใ่ ห้คาแนะนาและเป็ นแนวหน้าใน
การทีจ่ ะไปเชิญชวนให้คริสตชนมารับการฉีดวัคซีน (ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั ่นหมอพร้อม) การฉีดวัคซีนเป็ นเรือ่ งที่
สร้างความกังวลอย่างมากในสังคมไทย...
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ กอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
....เคยได้ยิน ... ”เวชบุคคลคาทอลิก” กันไหม ใครทราบบ้าง
ว่าคืออะไร ทาอะไร ทีไ่ หนบ้าง สงสัยกันไหม
วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2021 เวลา 16.00 น ขอเชิญ
แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ผูส้ นใจ
รับฟั งการแนะนา ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ ก ลงชือ่ ได้ท่ี
https://forms.gle/m6UNCskEacR4pnhXA

ดาเนินรายการโดย
แพทย์จีนพิ ชญนาถ วีรานนท์
แพทย์แผนจีน โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ กสังฆมณฑลราชบุรี คุณพ่อภควี เส็งเจริ ญ และนักบวชทุกท่าน ของโรงพยาบาลซานคามิลโล
อ.บ้านโป่ ง จ.ราชบุรี ได้มอบอุปกรณ์สาหรับการดูแล คุณตาคุณยาย
ทีอ่ ยู่ในสภาวะผูเ้ สีย่ งสูงและเสีย่ งต่า ไม่วา่ จะเป็ นชุดป้ องกันเชือ้ โรค
แอลกอฮอล์ หมวกคลุมผม หน้ากากอนามัย N95 ถุงมือยางอนามัย
และร่วมส่งกาลังใจให้ชาวคามิลเลียนปราจีนบุรี .
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ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ กอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง นาโดย คุณพ่อสุดใจ แสนพลอ่อน
จิตตาธิการเวชบุคคลฯ คุณอดุลย์ ตระกูลมา ประธานเวชบุคคลฯ ร่วมด้วย คณะกรรมการฯ อสม. แกนนา
และจิตอาสาเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
จัดกิจกรรม :- + วันที่ 15 พฤษภาคม 2021 เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกฯ ครัง้ ที่ 2/2021
(แบบออนไลน์) ผ่านระบบ Zoom Meeting ผูเ้ ข้าร่วม
ประชุมฯ 7 ท่าน เพือ่ รับทราบ / รายงานการดาเนินงานฯ
+ วันที่ 5 มิถุนายน 2021 ตรวจคัดกรองสุขภาพทีอ่ ารามกาปูนชินท่าแร่ ภายใต้ "โครงการพระสงฆ์ นักบวช สามเณรและเณรี
สุขภาพดีหา่ งไกลโรค" ก่อนเข้าร่วมพิธบี ูชาขอบพระคุณแบบปิ ด (ออนไลน์) โดย
พระอัครสังฆราชหลุยส์ จาเนี ยร สันติ สขุ นิ รนั ดร ทีอ่ ารามรักกางเขนท่าแร่
ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร กลุม่ จิตอาสาเข้าร่วมภารกิจในครัง้ นี้ ...

+ วันที่ 12 มิถุนายน 2021
มอบเวชภัณฑ์ป้องกันควบคุมโรคใน
สถานการณ์โควิด-19 ให้กบั อสม.และคุณพ่อเจ้าวัดนักบุญมาการิตาร์ บ้านหนองบัวทอง ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
+ วันที่ 13 มิถุนายน 2021 ร่วมคัดกรองโควิด-19 ก่อนเข้าร่วมพิธบี ูชาขอบพระคุณแบบปิ ด (ออนไลน์) โดย
พระอัครสังฆราชอันตน วีระเดช ใจเสรี ทีว่ ดั นักบุญมาการิตาร์ ..

+ วันที่ 26 มิถุนายน 2021 ภารกิจรักและรับใช้..จิตอาสาเวชบุคคลคาทอลิกท่าแร่-หนองแสง
ออกเยีย่ มและแบ่งปั นความรักให้กบั ผูด้ อ้ ยโอกาส (ผูส้ ูงอายุ / ผูพ้ กิ าร / เด็กพิเศษ)
รวม 4 ครอบครัว ทีบ่ า้ นหนองบัวทอง .. ความรัก ความห่วงใย เรามีให้กนั เสมอ ..
ขอบคุณผูใ้ ห้การสนับสนุน ... . ORDER OF MALTA. THAILAND,
สานักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผปู้ ระสบภัยและลีภ้ ยั (โคเออร์) คาริตสั ท่าแร่-หนองแสง และ
ผูม้ จี ติ ศรัทธาทุกท่าน ... ขอพระเจ้าอวยพร ...
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ศูนย์สงั คมพัฒนา สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี โดยเจ้าหน้าทีป่ ระจา
จังหวัดระนอง ลงพืน้ ทีเ่ ยีย่ มเยียนชุมชนแรงงานข้ามชาติ พร้อมมอบอุปกรณ์
ป้ องกันโควิด 19 ซึ่งได้รบั การสนับสนุนจากองค์กร Unicef และยังได้มอบ
ให้กบั สานักงานพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์จงั หวัดระนอง
คณะอนุกรรมการป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และ มูลนิธมิ าริสเอเชีย
เพื่อนาไปแจกจ่ายให้กบั พีน่ ้องประชาชนทัง้ คนไทย และแรงงานข้ามชาติ เสริมสร้างความตระหนักรูใ้ นการดูแลตนเอง
และใส่ใจสุขภาพ เป็ นต้นในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ..

จากสถานการณ์การระบาดโควิด 19 ละลอกใหม่ทาให้ทางศูนย์ระนองลงพืน้ ทีน่ ายาและถุงยังชีพไปส่งให้คนไข้ในเขตพืน้ ที่ ..

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ กสังฆมณฑลนครสวรรค์ ร่วมกับ โรงเรียนสร้างสุขผูส้ งู วัยเทศบาลนครนครสวรรค์
สโมสรไลออนส์ปากน้ าโพ โรงเรียนศีลรวึ เชียงดาว และ ชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลเชียงใหม่ จัดโครงการ
แบ่งปั นความรัก บนพืน้ ทีส่ ูง ครัง้ ที่ 5 สูภ้ ยั โควิด มอบเครือ่ งอุปโภคบริโภค แก่ชาวบ้าน
อาเภอเชียงดาว อาเภอไชยปราการ อาเภอแม่อาย อาเภอพร้าว และ อาเภอฮอด จานวน
7 หมู่บา้ น รวม 500 ครัวเรือน โดยให้ บาทหลวง หรือ ตัวแทนหมู่บา้ น มารับของที่
โรงเรียนศีลรวี อ เชียงดาว จ เชียงใหม่ โดยมี มาเซอร์แคลร์ อธิการิณี เป็ นผูด้ าเนินการ
มอบแทน และ มอบทุนการศึกษาแก่นกั เรียน ในเขตเชียงใหม่ จานวน 100 ทุน และ
นักเรียน ศูนย์คาทอลิกเชียงของ จ เชียงราย จานวน 60 ทุน โดยได้รบั บริจาคจาก
ผูม้ จี ติ ศรัทธา รวมทัง้ สิน้ 330,000 บาท (สามแสนสามหมืน่ บาทถ้วน) เมือ่ วันที่ 20 พฤษภาคม 2021 ..
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ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ กสังฆมณฑลจันทบุรี นาโดย ฝ่ ายสังคมสังฆมณฑลจันทบุรี
แผนกสุขภาพอนามัย (ชมรมเวชบุคคลฯ) ได้ร่วมทาบุญบริจาคปั จจัย สิง่ ของ มอบให้กบั
ศูนย์สงเคราะห์ผสู้ ูงอายุยากไร้ คามิลเลียน โคกวัด ปราจีนบุรี ในช่วงกักกันบริเวณ
ห้ามออก ห้ามเข้า และร่วมส่งกาลังใจให้กนั และกัน ...
+ วันที่ 26 พฤษภาคม 2021 บ้านพักผูส้ ูงอายุ
คามิลเลียน จันทบุรี ขอขอบคุณ ทีมแพทย์จาก
โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี นาโดย
นายแพทย์สชุ าติ ตันติ นิรามัย รองผูอ้ านวยการ ฝ่ ายการแพทย์ และ
นายแพทย์ธีรยุทธ นัมคณิ สรณ์ รองผูอ้ านวยการ โรงพยาบาลพระปกเกล้า
คุณคมจักร ถาวรวิ ริยะนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมติ และสมาชิก ทีไ่ ด้นาทีมคุณหมอและเจ้าหน้าที่ ลงพืน้ ทีต่ รวจ
Covid 19 เชิงรุก ทัง้ คุณพ่อ บราเดอร์ ผูส้ งู อายุ และเจ้าหน้าทีพ
่ นักงาน เพื่อป้ องกันการแพร่ระบาด อีกทัง้ ยังแนะนา
การป้ องกันและการดูแลให้อย่างถูกวิธี * ผลการตรวจ Covid 19 ของบ้านพักผูส้ ูงอายุ คามิลเลียน จันทบุรี ทุกคนผลเป็ นลบ *
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ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ กสังฆมณฑลเชียงใหม่ ฝ่ ายสังคมสังฆมณฑลเชียงใหม่ แผนกสุขภาพอนามัย
(เวชบุคคลฯ/ผูส้ ูงอายุ) แผนกสังคมพัฒนา แผนกสตรี ได้นาข้าวสาร อาหารแห้ง เสือ้ ผ้ามือสองไปมอบให้แรงงานอพยพ
ชาวเมียนมาร์ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากโควิด 19 ณ ปางช้างแม่สา ต.แม่แรม อ.แม่รมิ จ.เชียงใหม่ จานวน 16 ครอบครัว ...

ภาคีคาทอลิ กไทย ประกอบด้วย ศูนย์สงั คมพัฒนา สังฆมณฑลราชบุรี
มูลนิธคิ ณะภคินีผรู้ บั ใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ (โรงเรียนนารีวทิ ยา)
ซิสเตอร์ภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี บ้านเณรแม่พระนิรมล
ลงพืน้ ทีโ่ รงงาน Cal-Comp Electronics เมือ่ วันที่ 26 พฤษภาคม 2021
เพื่อมอบน้ าดืม่ บรรจุขวด ขนาด 750 cc. จานวน 26,400 ขวด (2,200 โหล) ให้กบั แรงงาน
ผูต้ อ้ งกักตัวในโรงงานแคล-คอมพ์ อิเลคทรอนิคส์ ต.เขาย้อย และได้มอบพัดลม 20 ตัว
กระติกน้ าร้อน 100 ตัว ให้กบั กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม (เทศบาลชะอา)

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ กสังฆมณฑลเชียงราย คุณพ่อเอกชัย ผลวาริ นทร์ ผูอ้ านวยการแผนกสุขภาพอนามัย
คุณพ่อธงชัย สุวรรณใจ ร่วมกับ ฝ่ ายสังคมสังฆมณฑลเชียงราย .. 1. อบรมแกนนาเยาวชนด้านการดูแลผูป้ ่ วยขันพื
้ น้ ฐาน
2. จัดกิจกรรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับโควิด-19 เพื่อป้ องกันและดูแลตนเอง 3. จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
ณ วัดพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า บ้านหนองต้นโชค ..
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ความรู้ช่วงโรคโควิด-19
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กิจกรรมโครงการเพื่อผูส้ ูงอายุ ประเทศไทย
ชมรมผู้สงู อายุคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ (โครงการเพื่อผูส้ ูงอายุ ประเทศไทย)
+ วันเสาร์ท่ี 26 มิถุนายน 2021 ประชุมติดตามงานเพื่อผูส้ ูงอายุในชุมชนเป้ าหมาย บ้านปางตอง
ตอนกลางวัน อสม.และชาวบ้านไปทางานในทีน่ า ทีส่ วนของเขา จึงต้องใช้เวลาช่วงค่าๆ ประชุม แทน ...

+ วันอาทิตย์ท่ี 27 มิถุนายน 2021 ประชุม อสม.และแกนนา ชุมชนบ้านเด่นฮ่อม ได้มกี ารวางแผนจัดการอบรม อสม.
ทีมดูแลผูส้ ูงอายุ ชุมชนบ้านเด่นฮ่อมกาหนดการจัดอบรมฯ วันที่ 27 กรกฎาคม 2021..

ชมรมผู้สงู อายุคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงราย (โครงการเพื่อผู้สงู อายุ ประเทศไทย)

ชมรมผู้สงู อายุคาทอลิกสังฆมณฑลอุบลราชธานี (โครงการเพื่อผู้สงู อายุ ประเทศไทย)
คุณบุญนิ ธิ นามบุญ คุณวัฒน์ ชฎา ศิ ริกลุ และ คุณณรงค์ฤทธิ์ ด้วงทอง เจ้าหน้าทีศ่ นู ย์สงั คมพัฒนาสังฆมณฑลอุบลฯ
ลงพืน้ ทีใ่ ห้ความรูท้ าความเข้าใจกับอาสาสมัครในโครงการเพื่อผูส้ ูงอายุ ในการเก็บข้อมูลผูส้ ูงอายุ ในโครงการเพื่อผูส้ งู อายุ
ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนทุนจากคาริตสั เยอรมัน

+ วันที่ 20 มิถุนายน 2021
คุณสาโรจน์ ประกอบกิ จ ประธานชมรมผูส้ งู อายุ
เครือข่ายสังฆมณฑลอุบลฯ คุณถวิล อณาชัย และ
คุณณรงค์ฤทธิ ์ ด้วงทอง ผูป้ ระสานงานผูส้ ูงอายุฯ
คุณแสวง บุญเลิ ศ คณะกรรมการชมรมผูส้ ูงอายุ
เครือข่ายสังฆมณฑลอุบลฯ คุณสมคิ ด วงคาตา
จิตอาสา เดินทางร่วมพิธบี ูชาขอบพระคุณ และร่วม
เป็ นเกียรติในการมอบใบพรพระสันตะปาปาฟรังซิส
และใบประกาศเกียรติคุณ สาหรับผูส้ ูงอายุคาทอลิก
ตัวอย่าง และ ลูกกตัญํูตอ่ บุพการี ให้กบั
นายหนูปาง แสงหิ น ผูส้ ูงอายุคาทอลิกตัวอย่าง
นางสาวเทพธิ ดา แสงหิ น ลูกกตัญํูต่อบุพการี โอกาสชุมนุมผูส้ งู อายุคาทอลิกระดับชาติ ครัง้ ที่ 15 ทีส่ งั ฆมณฑลจันทบุรี
เป็ นเจ้าภาพ ซึ่งไม่สามารถจัดขึน้ ได้ตามสถาณการณ์โรคติดต่อโควิด -19 ในครัง้ นี้ได้รบั เกียรติ
จาก คุณพ่อประภาส ทองอิ นทร์ อธิการโบสถ์ เป็ นผูแ้ ทนมอบ ณ วัดแม่พระถือศีลชาระ
บ้านเอือดน้อย ต.เอือดใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี ...
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ชมรมผู้สงู อายุคาทอลิกสังฆมณฑลอุดรธานี (โครงการเพื่อผูส้ ูงอายุ ประเทศไทย)
โครงการเพื่อผูส้ ูงอายุ สังฆมณฑลอุดรธานี วัดนักบุญคลารา บ้านปั กหมู ต.จุมพล อ.โพนพิสยั จ.หนองคาย
+ วันพฤหัสบดีท่ี 17 มิถุนายน 2021 คุณพ่อปรีชา ศิ ลาโคตร ผูอ้ านวยการศูนย์สงั คมพัฒนา
อุดรธานี และ คุณพ่อเปรม คุณโดน จิตตาธิการงานแผนกผูส้ ูงอายุสงั ฆมณฑลอุดรธานี
เจ้าอาวาสวัดนักบุญคลารา บ้านปั กหมู พร้อมด้วยทีม อสม. อบต. ผูน้ าอาสาสมัครใน
โครงการผูส้ ูงอายุ พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีศ่ นู ย์สงั คมพัฒนา ลงพืน้ ที่
ช่วยเหลือเพือ่ นพีน่ ้อง และ แบ่งปั นให้ความรูก้ บั บรรดาอาสาสมัคร
ได้เข้าใจการทางานจิตเมตตาของการอภิบาล เป็ นพันธกิจทีส่ าคัญ
ของพระศาสนจักรคาทอลิก ซึง่ ได้รบั มอบหมายจากพระเยซูคริสตเจ้า เพือ่ บรรเทาใจ และเยีย่ ม
พีน่ ้องคริสตชนและพีน่ ้องต่างความเชือ่ ในหมู่บา้ น ในช่วงวิกฤตโควิด-19 เราจะสูไ้ ปด้วยกัน..
+ คุณพ่อเปรม คุณโดน และอาสาสมัครในโครงการผูส้ ูงอายุ สารวจ ออกเยีย่ มให้กาลังใจ พบปะ-พูดคุย
กับผูส้ ูงอายุ ผูป้ ่ วย ผูส้ ูงอายุทอ่ี ยู่ตามลาพัง พร้อมมอบข้าว/อาหาร สิง่ ของจาเป็ นให้กบั ครอบครัวผูส้ ูงอายุ
ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 รับความยากลาบาก และเดือดร้อน จานวน 10 ครอบครัว พร้อม
สารวจชีวติ ความเป็ นอยู่ เพื่อการพัฒนาและสนับสนุนในอนาคต + ให้กาลังใจผูส้ ูงอายุ อสม. อาสาสมัคร
เด็ก คนยากจน เกิดพละกาลังทีเ่ ข้มแข็ง และการแบ่งปั นในยามทุกข์ยาก ให้มกี ารช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน ..
จากการลงพืน้ ทีร่ ่วมกับคุณพ่อเจ้าอาวาสวัดนักบุญคลารา บ้านปักหมู พบว่า ผูส้ ูงอายุ มีชวี ติ
ความเป็ นอยู่คอ่ นข้างลาบาก บางครอบครัวอาศัยอยู่คนเดียว ซ้ายังต้องออกไปรับจ้างนอกบ้านด้วยค่าจ้าง ชัวโมงละ
่
50 บาท
บางคนก็รอคอยให้ลกู หลาน ส่งเงินมาให้ บางครอบครัวต้องอาศัยอยู่แค่ตายาย 2 คน เพียงลาพัง.. ดังนัน้ โครงการผูส้ ูงอายุ
จาเป็ นจะต้องมีอาสาสมัครในชุมชนเข้ามาดูแล โดยเบือ้ งต้นให้อาสาสมัคร 1 คน ดูแลผูส้ ูงอายุ 1 คน (1 ต่อ 1) ต่อไปอาจจะ
ให้บา้ น วัด โรงเรียน มีส่วนร่วมในการจัดการชุมชนร่วมกัน เพื่อให้ผสู้ ูงอายุได้มคี ุณค่าในสังคม และไม่ถกู ทอดทิง้ ....

ชมรมผู้สงู อายุคาทอลิกอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง (โครงการเพื่อผูส้ ูงอายุ ประเทศไทย)
ศูนย์สงั คมพัฒนา อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ แกนนาอาสาสมัครดูแลผูส้ ูงอายุ 5 หมู่บา้ น
(บ้านจันทร์เพ็ญ บ้านจอมแจ้ง บ้านโคกสะอาด บ้านนาโพธิ ์ และบ้านหนองแซง) พร้อมกับ มอบกระเป๋ าปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น
(กระเป๋ าฉุกเฉิน) ให้กบั อาสาสมัครทุกหมู่บา้ น ...

ชมรมผู้สงู อายุคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา งานแผนกผูส้ ูงอายุ ฝ่ ายสังคมสังฆมณฑลนครราชสีมา
+ มอบแม่ไก่ไข่และอาหารไก่ แก่ผสู้ ูงอายุวดั นักบุญยอแซฟ บ้านโนนงิว้ อ.ห้วยแถลง จ. นครราชสีมา
+ บรรเทาทุกข์จากผลกระทบ โรคระบาดไวรัสโควิด 19 จัดมอบข้าวสาร อาหารแห้ง หน้ากากอนามัยแก่ผสู้ งู อายุ

ชมรมผู้สงู อายุคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุรี (ชมรมผูส้ งู อายุวดั หัวไผ่)
+ วันที่ 12 พฤษภาคม 2021 และ วันที่ 15 มิถุนายน 2021 จัดโครงการพัฒนาชมรมผูส้ ูงอายุ
วัดหัวไผ่ ร่วมกับ ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯจันทบุรี ออกเยีย่ ม “ผูส้ ูงอายุทม่ี ปี ั ญหาสุขภาพและ
การเคลื่อนไหว” พร้อมมอบข้าวสาร อาหารแห้ง แก่ผสู้ ูงอายุ โดยได้รบั การสนับสนุนงบประมาณ
จาก กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน่ หรือพืน้ ทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลโคกขีห้ นอน ..

ออกเยี่ยมผูอ้ พยพ ผู้ลี้ภยั Asylum Seeker
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมกับ
CAMILLIAN DISASTER SERVICE INTERNATIONAL ( CADIS)

โดยได้รบั การสนับสนุนงบประมาณโครงการจากการประสานงานของ
CARITAS THAILAND (คาริตส
ั ไทยแลนด์) จัดหน่วยแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร
ชาวปากีสถาน เพื่อให้บริการช่วยเหลือแรงงานอพยพ ผูล้ ภ้ี ยั Asylum seeker
เด็ก สตรี และผูย้ ากไร้ ในเขตชุมชนต่างๆ ให้ได้รบั การดูแลเอาใจใส่ดา้ นสุขภาพ
และรับยาสามัญประจาบ้าน เพือ่ ใช้ในการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น สามารถดูแลสุขภาพ
และสุขภาวะส่วนตัว ได้ระดับหนึ่ง. พร้อมให้การศึกษามากกว่า 30 ครัง้ /เดือน
ในช่วงระหว่าง.. เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2021/2564

เครือข่ายคณะอนุ กรรมการคาทอลิกส่งเสริมงานด้านเอดส์
แผนกศูนย์พฒ
ั นาสุขภาพอนามัยและชุมชนมูลนิ ธิส่งเสริ มการพัฒนาบุคคล ( พฤษภาคม – มิถุนายน 2021 )
1. งานลงเยีย่ มบ้าน มอบถุงยังชีพให้สมาชิกและครอบครัวผูอ้ ยู่ร่วมกับเชือ้ เอช ไอ วี / ผูป้ ่ วยเอดส์เขตพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบในช่วงสถานการณ์โควิด 19

2. การให้บริการช่วยเหลือสมาชิกด้านอืน่ ๆ เช่น สนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ เครื่องชังน
่ ้ ายาล้างไตด้วยตนเองทีบ่ า้ น
ให้สมาชิกทีม่ ภี าวะป่ วยไตเรือ้ รัง / ให้ความช่วยเหลือเรื่องสิทธิ ์การรักษาต่อเนื่องกับเคสผูต้ อ้ งขังทีอ่ ยู่ร่วมกับเชือ้ HIV
หลังพ้นโทษ ..

3. ประชุมวางแผนงานโครงการช่วยเหลือผูย้ ากไร้ทไ่ี ด้รบั ผลกระทบจากโควิด 19 (ต่อเนื่อง)

22

ประชาสั มพันธ์ HIV/AIDS

หนังสือธรรมนูญใหม่สาหรับผูท้ างานด้านการดูแลสุขภาพอนามัย
ดังกล่าว ได้ตพี มิ พ์เสร็จแล้ว โดยความร่วมมือ
ระหว่าง คณะนักบวชคามิลเลียน และ แผนกสุขภาพอนามัย ภายใต้ กรรมาธิการฝ่ ายสังคม
สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย มีจาหน่ าย ณ แผนกสุขภาพอนามัย
ในราคาเล่มละ 30 บาท สังซื
่ ้อได้โดยตรงทีแ่ ผนกสุขภาพอนามัย Tel. 02 681 3900 ต่อ 1309
หรือ Tel. / Fax : 02 681 5857 Email : chc@cbct.net ..

New Charter for Health Care Worker

