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 พระคารดิ์นัล ฟรงัซิสเซเวียร ์เกรียงศกัด์ิ โกวิทวาณิช  มุขนายกมสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ และประธาน                     
สภาประมุขบาทหลวงโรมนัคาทอลกิแห่งประเทศไทย กล่าววา่“มคีวามยนิดทีีจ่ะอนุญาตใหภ้าครฐั โดยจงัหวดันครปฐม 
ใชอ้าคาร สถานทีช่ ัว่คราวของโรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟอนิเตอรเ์ทคโนโลย ีเป็นโรงพยาบาลสนาม หรอืสถานทีส่ าหรบั                             
Community Isolation  หรอื ศนูยพ์กัคอย ในชว่งระบาดของโควดิ-19  ขอใหก้ าลงัใจพีน้่องชาวไทยทุกท่านทีก่ าลงัประสบ 
ปัญหาวกิฤตโควดิ-19  รวมทัง้บุคลากรทางการแพทย ์เจา้หน้าทีส่าธารณสุข และอาสาสมคัรทกุท่าน ขอใหท้กุท่านปลอดภยั 
พน้จากภยนัตราย ขอใหม้ัน่ใจวา่ พวกเราครสิตชนคาทอลกิมคีวามห่วงใย และจะร่วมกบัพีน้่องทุกท่านกา้วขา้มวกิฤตคิรัง้นี้ 
ไปดว้ยกนั”  โดยเมื่อวนัศกุรท์ี ่6 สงิหาคม 2564 พระคารดิ์นัล เกรียงศกัด์ิ โกวิทวาณิช  คุณพ่อธีรพล กอบวิทยากลุ 
ในนามของมสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ ไดส้ง่มอบ “ศนูยพ์กัคอยนครปฐมอุ่นใจ (Community Isolation Complex &   

One Stop Service)” โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟอนิเตอรเ์ทคโนโลย ีใหก้บันายสรุศกัด์ิ เจริญศิริโชติ ผูว้า่ราชการจงัหวดันครปฐม 
นายจิรวฒัน์ สะสมทรพัย ์นายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดันครปฐม นายแพทยวิ์โรจน์ รตันอมรสกลุ นายแพทย ์
สาธารณสุขจงัหวดันครปฐม พรอ้มดว้ย ผูแ้ทนโรงพยาบาลนครปฐม และหน่วยงานทอ้งถิน่ภาคเีครอืขา่ยภาคประชาชน..  

“ ศนูยพ์กัคอยนครปฐมอุ่นใจศนูยพ์กัคอยนครปฐมอุ่นใจศนูยพ์กัคอยนครปฐมอุ่นใจ   (Community Isolation Complex & One Stop Service) ”  

กรกฎาคม  กรกฎาคม  กรกฎาคม  ---      สิงหาคม  สิงหาคม  สิงหาคม  2021  ( 2021  ( 2021  ( ฉ.ฉ.ฉ.444///2564 2564 2564 )))   



 

 

 

     ส าหรบั “ศนูยพ์กัคอยนครปฐมอุ่นใจ (Community Isolation Complex & One Stop Service)”  สามารถรองรบัผูป่้วย             
ในกลุ่มสเีขยีว-เหลอืง จ านวน 630 เตยีง ในพืน้ทีจ่งัหวดันครปฐม โดยผูท้ีอ่ยู่ในกลุ่มสมัผสัเสีย่งสูงจะตอ้งลงทะเบยีนผา่น 
แอปพลเิคชนั thai.care  เพื่อเขา้รบัการตรวจโควดิ-19 ดว้ย Antigen Test Kit ทีโ่รงเรยีนเซนตโ์ยเซฟอนิเตอรเ์ทคโนโลย ี
อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม หากผลเป็นบวกสามารถเขา้พกัรกัษาไดท้นัทโีดยไม่ตอ้งตรวจซ ้า 
 ศนูยฯ์แห่งนี้ไดร้บัความอนุเคราะหจ์ากมสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ ใหใ้ชอ้าคาร โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟอนิเตอรเ์ทคโนโลย ี
อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ตลอดจนเป็นความร่วมมอืกนัระหวา่งจงัหวดันครปฐม, องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั (อบจ.) 
ในการสนบัสนุนงบประมาณ , สาธารณสุขจงัหวดั, มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม, ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ
(สปสช.), สมชัชาสุขภาพแห่งชาต ิ(สช.) มูลนิธไิทยพบีเีอส และภาคเีครอืขา่ยภาคประชาสงัคม   
  ในการเปิดศนูยฯ์ครัง้นี้ คณุพ่อสชุาติ อดุมสิทธิพฒันา ผูอ้ านวยการโรงเรยีนยอแซฟอุปถมัภ์  คณะผูบ้รหิาร คณะครู 
และพนกังาน ร่วมเป็นจติอาสาในการเกบ็กวาดท าความสะอาดบรเิวณต่างๆ ภายในโรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟอนิเตอรเ์ทคโนโลย ี
เพื่อเตรยีมความพรอ้มส าหรบัการเปิดใชเ้ป็นโรงพยาบาลสนาม "ศนูยพ์กัคอยนครปฐมอุน่ใจ" ในวนัศกุรท์ี ่6 สงิหาคม 2564 นี้ 
ส าหรบัพีน้่องชาวจงัหวดันครปฐม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19 …> 



 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรสัโควิด-19 ต่อเน่ืองตัง้แต่ปี 2019  เป็นตน้มา พระศาสนจกัรคาทอลกิไทย                                             
มไิดน้ิ่งนอนใจ ทุกฝ่าย ทุกหน่วยงานของพระศาสนจกัร และคณะนกับวชต่างๆ ในทุกสงัฆมณฑล ต่างระดมสรรพก าลงั 
ด าเนินการให้ความรู้ ความเขา้ใจที่ถูกต้องในการปฏบิตัติามมาตรการทีท่างสาธารณสุขของไทยและสากลก าหนดให้
พวกเราปฏิบตัติาม มกีารจดัท าโปสเตอรร์ณรงค ์รวมทัง้กจิกรรมตามชมุชนเพือ่ใหค้วามรูใ้นเรือ่งดงักลา่ว รวมไปถงึการ 
ใหค้วามชว่ยเหลอืผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์ โดยเฉพาะผูท้ีอ่ยูใ่นภาวะล าบาก เชน่ ในชว่งทีม่คีลสัเตอร ์การพบ          
ผูต้ดิเชือ้ในชมุชนคลองเตยชว่งเดอืนพฤษภาคม 2021 เป็นตน้มา มคีณะพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แห่งกรุงเทพฯ และ
คณะนักบวชต่างๆ ที่ท างานชว่ยเหลอืโดยความรว่มมอืกบัสหพนัธอ์ธกิารเจา้คณะนกับวชในประเทศไทย รวมทัง้เครอืขา่ย 
ผูส้นบัสนุนทุนทรพัยแ์ละสิง่ของจากทกุสารทศิ ทัง้ของอปุโภคบรโิภค ซึง่การท างานยงัคงชว่ยเหลอืจนถงึปัจจบุนั                               
งานในลกัษณะดงักล่าวยงัเกดิขึน้ในหลายๆ ที ่ทัง้พืน้ทีจ่งัหวดัเพชรบุรทีีฝ่่ายสงัคมของสงัฆมณฑลราชบุร ีท างาน 

ร่วมกบัคณะนกับวชในสงัฆมณฑล พรอ้มความรว่มมอืจากกรรมาธกิารฝ่ายสงัคม (คารติสัไทยแลนด์) จดัตัง้ทมีเฉพาะกจิ
ให้ความช่วยเหลอื ทัง้อุปกรณ์ทางการแพทย์ สิง่ของเครื่องอุปโภคบรโิภค ช่วยเหลอืคนไทยและแรงงานขา้มชาติ            
ในพืน้ที ่และในอกีหลายๆ สงัฆมณฑลกม็กีารท างานเชน่เดยีวกนันี้ จนกระทัง่สถานการณ์การแพร่ระบาดรนุแรงมากขึน้ 
ทัว่ประเทศ จนกระทัง่รฐับาลประกาศยกระดบัมาตรการสูงสุดเขม้ขน้ในหลายจงัหวดั มกีารปิดสถานทีต่่างๆ เพือ่ลด                     
การรวมตวัของประชาชนเพื่อยบัยัง้การแพร่กระจายของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ในประเทศของเราใหเ้รว็ทีส่ดุ ..  

วิกฤตโควิดวิกฤตโควิดวิกฤตโควิด---191919   ล่าสดุ เรียกร้องความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ ในพระศาสนจกัรล่าสดุ เรียกร้องความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ ในพระศาสนจกัรล่าสดุ เรียกร้องความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ ในพระศาสนจกัร   

     ส าหรบั “ศนูยพ์กัคอยนครปฐมอุ่นใจ (Community Isolation Complex & One Stop Service)”  สามารถรองรบัผูป่้วย             
ในกลุ่มสเีขยีว-เหลอืง จ านวน 630 เตยีง ในพืน้ทีจ่งัหวดันครปฐม โดยผูท้ีอ่ยู่ในกลุ่มสมัผสัเสีย่งสูงจะตอ้งลงทะเบยีนผา่น 
แอปพลเิคชนั thai.care  เพื่อเขา้รบัการตรวจโควดิ-19 ดว้ย Antigen Test Kit ทีโ่รงเรยีนเซนตโ์ยเซฟอนิเตอรเ์ทคโนโลย ี
อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม หากผลเป็นบวกสามารถเขา้พกัรกัษาไดท้นัทโีดยไม่ตอ้งตรวจซ ้า 
 ศนูยฯ์แห่งนี้ไดร้บัความอนุเคราะหจ์ากมสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ ใหใ้ชอ้าคาร โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟอนิเตอรเ์ทคโนโลย ี
อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ตลอดจนเป็นความร่วมมอืกนัระหวา่งจงัหวดันครปฐม, องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั (อบจ.) 
ในการสนบัสนุนงบประมาณ , สาธารณสุขจงัหวดั, มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม, ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ
(สปสช.), สมชัชาสุขภาพแห่งชาต ิ(สช.) มูลนิธไิทยพบีเีอส และภาคเีครอืขา่ยภาคประชาสงัคม   
  ในการเปิดศนูยฯ์ครัง้นี้ คณุพ่อสชุาติ อดุมสิทธิพฒันา ผูอ้ านวยการโรงเรยีนยอแซฟอุปถมัภ์  คณะผูบ้รหิาร คณะครู 
และพนกังาน ร่วมเป็นจติอาสาในการเกบ็กวาดท าความสะอาดบรเิวณต่างๆ ภายในโรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟอนิเตอรเ์ทคโนโลย ี
เพื่อเตรยีมความพรอ้มส าหรบัการเปิดใชเ้ป็นโรงพยาบาลสนาม "ศนูยพ์กัคอยนครปฐมอุน่ใจ" ในวนัศกุรท์ี ่6 สงิหาคม 2564 นี้ 
ส าหรบัพีน้่องชาวจงัหวดันครปฐม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19 …> 
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ต่อจากหน้า.  3 

   ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบไปดว้ย บรรดาแพทย ์พยาบาล บุคลากรทางการแพทยท์ุกสาขา          
 โดยการประสานงานของแผนกสุขภาพอนามยั ในกรรมาธกิารฝ่ายสงัคม  
 (คารติสัไทยแลนด์) ภายใต้ สภาประมุขบาทหลวงโรมนัคาทอลกิแหง่  
 ประเทศไทย  จงึไดจ้ดัการประชมุสมาชกิชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯ ใน                      
 วนัเสารท์ี ่20 กรกฎาคม 2021  น าโดย  คณุพ่อไพรชั ศรีประเสริฐ  
 ผูช้ว่ยกรรมาธกิารฝ่ายสงัคม / ผูอ้ านวยการแผนกสุขภาพอนามยั   
 นายแพทยค์ านวณ อ้ึงชศูกัด์ิ ประธานชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯ 

เพื่อหารอืถงึแนวทางทีบุ่คลากรทางการแพทยแ์ละแกนน าอาสาสมคัร พรอ้มทัง้เครอืขา่ยองคก์รคาทอลกิทัง้ในสงัฆมณฑลและ
ชมุชนวดัคาทอลกิทัว่ประเทศ จะไดร้่วมแรงร่วมใจกบัภาคส่วนต่างๆ ในสงัคมไทย
ของเรา ผนึกก าลงัและชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั ใหเ้ราสามารถเผชญิปัญหา และ 
ฝ่าภาวะวกิฤตทีรุ่นแรงยิง่นี้ดว้ยกนั โดย ประชาสมัพนัธ.์.จดหมายชีแ้จงในนามของ
ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย  มขีอ้สรุปดงันี้ :- 
  สถานการณ์และการรบัมือวิกฤตโควิดช่วง กรกฎาคม - กนัยายน  2564     
   คาดวา่วกิฤตโควดิรอบทีส่ีท่ ีก่ าลงัระบาดอยา่งรวดเรว็และไดเ้ขา้ไปทดแทน                  
สายพนัธุเ์ดมิในเกอืบทุกจงัหวดั โดยพบการระบาดทีเ่ป็นกลุม่กอ้นในโรงแรม 
แคมป์ก่อสรา้ง ในตลาด ในเรอืนจ า ในทีท่ างาน แหล่งชมุชน และสุดทา้ยเขา้สู่
ครอบครวั โดยเฉพาะเขตชมุชนเมอืงทีม่คีนอยูห่นาแน่น คาดการณ์วา่เราจะพบ                       
ผูต้ดิเชือ้วนัละหมื่นรายต่อเนื่องกนัไป มผีูป่้วยอาการหนกัวนัละสามหรอืสีพ่นัคน 
และตอ้งใชเ้ครื่องชว่ยหายใจ และดูแลแบบวกิฤตจ านวนมาก เกนิกวา่ก าลงั  
ความสามารถของระบบโรงพยาบาลทัง้หมด ท าใหเ้หน็ยอดผูเ้สยีชวีติในหลกั             
รอ้ยรายแบบทีไ่ม่เคยปรากฏมาก่อน เหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ในเขตกรุงเทพมหานคร 
และปรมิณฑล ทีพ่บผูต้ดิเชือ้มาก จนตอ้งรบีสรา้งโรงพยาบาลสนาม และเปลีย่น                 
มาใหผู้ม้อีาการน้อยรกัษาตวัทีบ่า้น สามารถเกดิขึน้ไดใ้นทกุจงัหวดั เพยีงแต่ความความรุนแรงอาจมากน้อยแตกตา่งกนัไป             
ขึน้กบัการเตรยีมความพรอ้ม 
  เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งขอการแกไ้ขวกิฤตครัง้นี้ ชมรมเวชบุคคลฯจงึไดม้กีารหารอืระหวา่งจติตาธกิารและผูท้ างาน
จากสงัฆณฑลต่างๆ เมื่อ วนัที ่20 กรกฎาคม 2021/2564  ทีป่ระชมุไดแ้บ่งปันสิง่ทีไ่ดร้เิริม่และความตัง้ใจทีจ่ะชว่ยเหลอื               
บรรเทาวกิฤตของประเทศครัง้นี้โดย   1.)  ใหก้ารสนบัสนุนร่วมมอืกบัทอ้งถิน่ในการใชส้ถานทีส่ าหรบัการกกัตวั หรอืการท า
โรงพยาบาลสนาม หรอืศนูยพ์กัคอยระหวา่งรอตวัส่งต่อ   2.) คน้หา ชกัชวน แกไ้ขขา่วลอื ชว่ยเหลอืกลุ่ม 607 (ผูสู้งอายุ 60 ปี 
ขึน้ไปและเจด็กลุ่มโรค รวมหญงิตัง้ครรภ์) ใหไ้ดร้บัวคัซนีโดยเรว็ เนื่องจากกลุ่มนี้จะป่วยหนกัและเสยีชวีติมากกวา่คนอาย ุ        
น้อยหลายสบิเทา่ หากกลุม่นี้ไดร้บัวคัซนีกจ็ะลดจ านวนผูป่้วยหนกัและเสยีชวีติไดม้ากถงึรอ้ยละ 80   3.) เตรยีมเรื่องการดูแล 
ผูต้ดิเชือ้และป่วยแบบอาการน้อย (สเีขยีว หรอื เหลอืงอ่อน) ทีบ่า้นตามมาตรการ Home Isolation เพือ่ใหโ้รงพยาบาลม ี            
เตยีงเพยีงพอในการรบัผูป่้วยหนกั  4.) สนบัสนุนการจดัหายาพืน้บา้น เชน่ ฟ้าทะลายโจร กระชายขาว อุปกรณ์ป้องกนัการ
แพร่เชือ้ฯลฯ ใหก้บัผูต้อ้งการ รวมถงึการปลูกเพื่อน ามาใชฉุ้กเฉิน หากยาส าเรจ็รูปขาดแคลน  5.) รเิริม่รูปแบบการเยีย่มให้
ก าลงัใจผา่นสื่อออนไลน์แก่บุคคลหรอืครอบครวัทีต่ดิเชือ้หรอืป่วย หรอืหากท าไดก้ารชว่ยเหลอืใหบ้าทหลวงอวยพร โปรดศลี
แก่ผูป่้วยหนกัในโรงพยาบาลตามความเหมาะสมและปลอดภยั   6.) ชว่ยใหม้กีจิกรรมบรรเทาทุกขด์า้นอาหารและปัจจยัที่
จ าเป็นต่อการด าเนินชวีติในชว่งทีย่ากล าบากนี้ตามบรบิทของพืน้ที่  7.) ชมรมเวชบุคคลฯ ส่วนกลางจะรวบรวมวชิาการ และ
ประสานสนบัสนุนเชือ่มโยงการด าเนินงานของสงัฆมณฑลต่างๆ เพื่อเกือ้กูลกนั  รวมถงึประสานกบัหน่วยงานคาทอลกิต่างๆ 
เชน่ กลุ่มสตร ีฝ่ายสงัคม ฝ่ายการศกึษา ฯลฯ และทางราชการทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่เอาชนะขอ้ตดิขดัต่างๆ ..> 

..ตดิตามภาพขา่วกจิกรรม.. จาก 
หนงัสอืพมิพอ์ุดมสาร ปีที ่45 ฉบบัที ่33                                           

ประจ าวนัที ่8 - 14 สงิหาคม 
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ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย  
บทน า  
 ตามทีเ่กดิการระบาดของโรคโควดิ-19 จากเชือ้สายพนัธุเ์ดลตา้ทีม่คีวามสามารถในการตดิตอ่ไดง้่ายและรวดเรว็
กวา้งขวาง  ท าใหม้ผีูป่้วยทีม่อีาการรุนแรงทีต่อ้งการการดูแลอย่างวกิฤตจ านวนมากเกนิกวา่ทีโ่รงพยาบาลในระบบและ
โรงพยาบาลสนามทีจ่ดัตัง้จะสามารถรองรบัได ้ คาดการณ์วา่การระบาดรอบนี้จะยงัคงความรนุแรงต่อเนื่องอกีสองหรอื
สามเดอืน  และจะกระจายไปยงัจงัหวดัต่างๆโดยเฉพาะชมุชนเขตเทศบาล เขตเมอืง  

เพื่อเป็นส่วนหนี่งของการแกไ้ขปัญหา ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแหง่ประเทศไทย  ภายใตก้รรมาธกิารฝ่ายสงัคมของ
สภาประมุขบาทหลวงโรมนัคาทอลกิแห่งประเทศไทย เหน็สมควร ใหม้คีวามร่วมมอืกนัเพื่อป้องกนัตนเอง ครอบครวั และ
ชมุชนจากวกิฤตครัง้นี้  (ตามถอ้ยแถลงในเอกสารแนบทา้ย)  เพือ่ใหก้ารด าเนินงานต่างๆเป็นไปตามหลกัวชิาการทาง
การแพทยแ์ละสาธารณสุข  ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯ จงึไดร้วบรวมเนื้อหาวชิาการโดยยอ่และแหล่งอา้งองิ เพือ่ใหแ้ต่ละ
ครอบครวัและชมุชนคาทอลกิไดใ้ชป้ระยกุตด์ าเนินการในระดบับุคคลและชมุชนตามความเหมาะสม  และเนื่องจากความรู้
ทางวชิาการมกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็สมควรทีจ่ะไดต้ดิตามขอ้มูลจากกระทรวงสาธารณสุขอยา่งใกลช้ดิ และไมค่วร
แชรข์อ้มูลทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความสบัสนหวาดกลวั 

ขอพระครสิตเจา้โปรดชว่ยปกป้องและน าทางใหก้ารด าเนินงานต่างๆเป็นไปด้วยความรกัความสามคัคเีพื่อสงัคมและ
ประเทศไทยจะไดก้า้วขา้มวกิฤตครัง้นี้ไดใ้นไม่ชา้ 
เน้ือหาสาระ  เอกสารนี้ประกอบดว้ยส่วนส าคญั 5 บทสัน้ๆ ไดแ้ก่    

 การตดิต่อและการป้องกนั  
 อาการและการวนิิจฉยั   
 เมื่อสงสยัวา่ตดิเชือ้โควดิควรท าอยา่งไร 
 การดูแลรกัษาตนเองทีบ่า้น ( Home Isolation)  เมื่อไรตอ้งไปโรงพยาบาล 
 สถานทีแ่ยกรกัษาในชมุชน ( Community Isolation) 

แหล่งข้อมูล 
กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสุข  

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/info.php 

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/info.php
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 เชือ้โควดิ-19 ไม่วา่จะเป็นสายพนัธุเ์ดลตา้หรอืสายพนัธุใ์หม ่ยงัคงรูปแบบการตดิต่อเหมอืนโควดิสายพนัธุเ์ดมิทีผ่า่นมา  
คอืตดิตอ่ทางฝอยละออง (Droplets) ทีป่ล่อยออกมาจากคนทีต่ดิเชือ้โดยเฉพาะทีม่อีาการ  ฝอยละอองนี้สามารถท าใหค้นที่
อยู่ใกลเ้คยีงในระยะรศัมหีนึ่งเมตรหายใจเอาเขา้ไปในโพรงจมูกและท่อลมหายใจ และลงสู่ปอดได ้ เชือ้จะออกมามากและไป
ไดไ้กลเวลาไอ จาม สนทนากนั ตะโกน ส่งเสยีงรอ้ง เชยีร ์ ยิง่อยู่ในสถานทีปิ่ด อากาศไม่ถ่ายเท ฝอยละอองจะสะสมตวัมาก
ขึน้ โอกาสตดิเชือ้กม็ากขึน้    
 การทีเ่ชือ้โควดิสายพนัธุเ์ดลตา้สามารถตดิต่อไดง้่ายดายรวดเรว็  เนื่องจากเชือ้สายพนัธุน์ี้สามารถเพิม่จ านวนใน
ทางเดนิหายใจไดม้ากกวา่สายพนัธุเ์ดมิถงึพนัเท่า  ฝอยละอองทีอ่อกจากคนตดิเชือ้จงึมเีชือ้ไวรสัจ านวนมากมายมหาศาล  
การสนทนาใกลช้ดิกบัคนทีต่ดิเชือ้เพยีงเวลาสัน้ๆ เชน่ หา้นาทกีอ็าจท าใหต้ดิเชือ้ไดห้ากไม่ไดส้วมหน้ากากป้องกนั  ซึ่งใน
เชือ้สายพนัธุเ์ดมิอาจใชเ้วลานานกวา่ เชน่ สบิหา้นาทขีึน้ไป     
 การป้องกนัการตดิเชือ้โควดิสามารถท าไดโ้ดย 

1.   ฉีดวคัซนี วตัถุประสงคห์ลกัเพื่อลดการเจบ็หนกัและการตายซึ่งพบบ่อยในคนสูงอายุและคนทีม่โีรคประจ าตวั  
เจด็กลุ่มโรคและหญงิตัง้ครรภ์  วคัซนีทกุชนิดทีข่ ึน้ทะเบยีนในไทยเป็นวคัซนีทีอ่งคก์ารอนามยัโลกรบัรอง  

  แมอ้าจจะมคีวามแตกต่างในเรื่องประสทิธภิาพการป้องกนัการตดิเชือ้บา้ง แต่ทกุชนิดหากฉดีครบสามารถ      
ลดความเสีย่งการเจบ็หนกัหรอืการตายไดม้ากกวา่รอ้ยละ 80  ดงันัน้จงึไม่ควรเลอืกชนิดวคัซนี อยา่งไรกด็ี
เนื่องจากผูสู้งอายุและผูม้โีรคประจ าตวัมคีวามเสีย่งต่อการเจบ็หนกัและเสยีชวีติมากกวา่คนธรรมดาหลายสบิเท่า  
กระทรวงสาธารณสุข จงึใหก้ลุ่มนี้ไดร้บัวคัซนีเป็นล าดบัแรกก่อนในขณะทีว่คัซนียงัไม่เพยีงพอ และจะใหใ้น        
กลุ่มอายุอื่นๆ ตามล าดบั  เราจงึควรชวนคนสูงอายุในบา้นในชมุชนใหไ้ปรบัวคัซนีกอ่น 

2.  สวมใส่หน้ากากผา้หรอืหน้ากากอนามยัตลอดเวลา เวน้ระยะห่างจากผูอ้ืน่อยา่งน้อยหนึ่งเมตร  ลา้งมอืเพือ่ลด
การปนเป้ือน หลกีเลีย่งสถานทีปิ่ดและมผีูค้นจ านวนมาก   

ข้อควรระมดัระวงั   ผูต้ดิเชือ้ส่วนใหญ่ตดิจากคนรูจ้กั  คนในครอบครวัเดยีวกนั  ตดิจากทีท่ างาน และตดิจากการร่วมวง
สนทนาในขณะทานขา้ว สงัสรรคใ์นวงเหลา้หรอืบุหรี ่หรอืการประกอบอาชพีบางอย่างทีต่อ้งพบปะสนทนากบัผูค้นจ านวน
มากในแต่ละวนั ไม่วา่จะเป็นพอ่คา้แม่คา้ในตลาด  คนขบัรถ วนิมอเตอรไ์ซค ์คนขายของ ฯลฯ  ทุกคนจงึควรระมดัระวงัตวั
ไม่ประมาท  สวมหน้ากากตลอดเวลาและหลกีเลีย่งการพดูคยุกนันาน ๆ  หรอืหากจ าเป็นควรเพิม่สิง่ขวางกัน้ เชน่ แผน่
พลาสตกิใส 

บทท่ี 2 : อาการและการวินิจฉัย 

 อาการของโรคโควดิ-19 สายพนัธุเ์ดลตา้  คลา้ยคลงึกบัไขห้วดัธรรมดาหรอืไขห้วดัใหญ่  อาการเด่นๆไดแ้ก่ 
 ไข ้ครัน่เนื้อครัน่ตวั  (วดัอุณหภูมดิว้ยปรอทวดัไขไ้ดเ้กนิกวา่ 37.6 องศา) 
 มนี ้ามูก โดยไม่มปีระวตัภูิมแิพ้ 
 เจบ็คอ ระคายเคอืงคอ 
 ไอ ผดิปกต ิ
  ปวดหวั ปวดเมื่อยตวั 
 บางคนอาจสูญเสยีการรบัรส หรอืการไดก้ลิน่ 
 หากเป็นมากจะเริม่เหนื่อย ไอมาก หายใจล าบาก แน่นหน้าอก ซึ่งตอ้งคดิถงึวา่เชือ้ลุกลามลงปอด 

6 



7 

ต่อจากหน้า.  6 

การวินิจฉัยโรค จะอาศยัประวตักิารสมัผสัใกลช้ดิกบัผูต้ดิเชือ้รายอื่นๆ หรอือาชพีทีต่อ้งพบปะผูค้นจ านวนมาก หรอื
การเขา้ไปอยู่ในบรเิวณทีม่กีารระบาดโดยไม่ไดป้้องกนัตนเอง ร่วมกบัการตรวจการตดิเชือ้ทีส่ามารถท าไดส้องแบบ 

1.  การตรวจดว้ยชดุตรวจส าเรจ็รูป  Antigen Test Kit (ATK) ท าโดยการเกบ็ตวัอย่างสารคดัหลัง่จากโพรงจมูกหรอื
ในล าคอและมาหยดในชดุตรวจ สามารถรูผ้ลไดภ้ายในไม่เกนิครึง่ช ัว่โมง กระทรวงสาธารณสุขไดอ้นุมตัใิหม้กีาร
จ าหน่ายและใชช้ดุตรวจดว้ยตนเองตามรา้นขายยาทีม่เีภสชักร  ราคาชดุตรวจแตกต่างกนัไป  การใชช้ดุตรวจ
ดว้ยตวัเองตอ้งระวงัการแปลผล  เพราะอาจมผีลลบปลอมท าใหค้ดิวา่ไม่ป่วย     

2.  การตรวจดว้ยวธิ ีพซีอีาร ์(PCR)  ทีโ่รงพยาบาลหรอืหน่วยบรกิาร  เจา้หน้าทีจ่ะเกบ็ตวัอยา่งจากจมูกหรอื
ทางเดนิหายใจหรอืน ้าลายเพื่อน าส่งตรวจทีห่อ้งปฎบิตักิารต่อไป   จะทราบผลในหนึ่งหรอืสองวนัถดัมา              
ความแม่นย าสูง 

บทที่ 3: เมื่อสมัผสักบัผูติ้ดเช้ือรายอ่ืนหรือสงสยัว่าอาจติด

  

 เมื่ออยู่ร่วมบา้นเดยีวกนั  หรอืท างานใกลช้ดิกบัผูต้ดิเชือ้รายอื่นๆ หรอืมอีาการที่คล้ายโรคโควดิ -19  ต้องปฎิบตัติวั
ดงันี้เพื่อประโยชน์ของตนเองและป้องกนัการแพร่เชือ้ไปยงัผูอ้ ื่น 

   แยกตวัเพื่อสงัเกตอาการอย่างน้อย 10 วนัหลงัวนัสมัผสั   
   ประมาณวนัที ่3 หลงัสมัผสัควรตรวจหาการตดิเชือ้ อาจตรวจ    
  ดว้ยตนเอง โดยใช ้Antigen Test Kit ที ่อ.ย. รบัรอง หากไดผ้ลลบ   
  ใหต้รวจอกีครัง้ในวนัที ่7 หากไม่มอีาการเลยครบสบิสีว่นัถอืวา่ปกต ิ
  หากพบผลบวก  ใหร้บัการตรวจยนืยนัดว้ยวธิกีาร PCR จากหน่วย 

 บรกิารใกลบ้า้น 
  ระหวา่งวนักกัตวัหากมอีาการใหต้รวจทนัทไีมต่อ้งรอ     
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บทท่ี 4: การดแูลรกัษาตนเองท่ีบา้นเม่ีอติดเช้ือ (Home Isolation)  

ผูต้ดิเชือ้โควดิสามารถแยกออกเป็นสามกลุ่ม  กลุ่มแรกสเีขยีว (ไมม่อีาการ หรอืมอีาการน้อย) ดูแลตวัเองทีบ่า้นได ้  
กลุ่มทีส่องสเีหลอืง (มอีาการทีต่อ้งเฝ้าระวงั) ควรอยู่ในโรงพยาบาลสนามหรอื Hospitel และกลุ่มทีส่ามอาการรุนแรง ตอ้งรบั
การรกัษาในโรงพยาบาล 

เนื่องจากรอ้ยละ 50 ของผูต้ดิเชือ้โควดิจะเป็นผูไ้ม่มอีาการ สามารถหายไดเ้องโดยไม่ตอ้งรบัยาตา้นไวรสั  อกีรอ้ยละ 30 
อาจมอีาการน้อยแต่หายไดเ้อง  สองกลุม่นี้หลงัตดิเชือ้จะมภูีมคิุม้กนัขึน้โดยธรรมชาต ิ การดูแลตนเองทีบ่า้นจงึเหมาะกบั           
ผูต้ดิเชือ้ไมม่อีาการ  อาศยัอยู่คนเดยีว หรอืมทีีพ่กัอาศยัทีม่หีอ้งหรอืสถานทีซ่ึ่งแยกตวัจากผูอ้ืน่ไดค้่อนขา้งด ีสามารถประเมนิ
อาการผดิปกตไิดด้ว้ยตนเองทุกวนั หรอืมคีนชว่ยเหลอื  ผูท้ีร่กัษาตนเองทีบ่า้นควรลงทะเบยีนเพื่อจะไดร้บัยา และ                           
การสนบัสนุนทีจ่ าเป็นจากหน่วยบรกิารในเครอืขา่ย 

 

ยาท่ีสามารถรบัประทานเมื่อติดเช้ือโดยไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย 
 ฟ้าทะลายโจรแบบสกดัสามารถทานไดท้นัทตีัง้แต่วนัแรก แคปซูลบรรจุ 20 มลิกิรมั ทานครัง้ละสามเมด็ วนัละสามครัง้ 
ตดิต่อกนัไม่เกนิหา้วนั 
 

เมื่อไรควรไปโรงพยาบาลหรือปรึกษาหน่วยบริการทางออนไลน์ 
๑.  มไีขเ้กนิ 38.5 ทานยาลดไขแ้ลว้ไม่ดขี ึน้ ไม่ควรทิง้ไวเ้กนิ 48 ชัว่โมง 
๒.  มอีาการไอมาก และไม่ดขี ึน้ ไม่ควรทิง้ไวเ้กนิ 48 ชัว่โมง 
๓.  ประเมนิอาการเหนื่อย หากเดนิไปมานาน 6 นาทแีลว้มอีาการเหนื่อยผดิสงัเกต  
๔.   หายใจเรว็เกนิ 22 ครัง้ต่อนาท ีหรอืหายใจเขา้แลว้มอีาการเจบ็แน่นหน้าอก 

 

ข้อควรระวงั  ผูสู้งอายุ ผูต้ ัง้ครรภ์ ผูท้ีม่โีรคประจ าตวั 7 กลุ่มโรค (หวัใจ เบาหวาน ความดนั  หลอดเลอืดสมอง  ปอดอดุกัน้  
ไต  ตบั  รบัยากดภูมติา้นทาน) หากตดิเชือ้ควรตดิต่อเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล หรอืหากไมส่ามารถเขา้รบัการรกัษาได ้ 
กค็วรตอ้งไดร้บัการดูแลอย่างใกลช้ดิ (ตดิตามทางออนไลน์ หรอืการโทรศพัทต์ดิตาม) โดยการลงทะเบยีนแจง้กบัโรงพยาบาล
หรอืหน่วยงานสาธารณสุขในพืน้ทีใ่กลบ้า้น เพือ่รบัยาตา้นไวรสั ทีใ่ชค้อืยาฟาวพิริาเวยีร ์ขนาด 200 มลิกิรมั ทานวนัแรก            
สองครัง้ ครัง้ละ 9 เมด็ และวนัถดัไป ทานวนัละสองครัง้ ครัง้ละ 4 เมด็ รวมหา้วนั (หา้มทานรว่มกบัยาฟ้าทะลายโจร เพราะ 
อาจเป็นอนัตรายตอ่ตบั) 
 

ข้อแนะน า  ควรตดิต่อแจง้หน่วยบรกิารสาธารณสุขของภาครฐั หรอืหน่วยบรกิารทีเ่ชือ่มต่อกบั สปสช ใกลบ้า้น  เพื่อ
ลงทะเบยีนรบัยาและสิง่สนบัสนุนตา่งๆ  
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หากมคีนทีต่ดิเชือ้จ านวนมาก  และไม่สามารถแยกรกัษาตามบา้นไดเ้นื่องจากอยู่กนัแออดั อาจจดัตัง้สถานทีแ่ยกรกัษา   
ในระดบัชมุชนได ้เพือ่ใหผู้ต้ดิเชือ้ทีไ่ม่มอีาการหรอือาการน้อยสามารถแยกตวัรกัษาในบา้นไดม้าอยู่รวมกนั  มกีารบรหิาร
จดัการร่วมกนั  แมจ้ะไม่มอีุปกรณ์ทางการแพทยม์ากมายหรอืบุคลากรทางการแพทยม์าประจ าตลอดเวลาเหมอืนใน
โรงพยาบาลสนาม หรอื Hospitel แต่การจดัการของชมุชนจะท าใหต้อบสนองความตอ้งการของชาวบา้นไดด้ ี

 หลกัการส าคญัตอ้งเป็นความร่วมมอืระหวา่งภาครฐั ชมุชน องคก์รภาคประชาสงัคม หรอืองคก์รศาสนา  ปรกึษาหารอื 
และก าหนดสถานทีเ่พื่อรองรบัผูต้ดิเชือ้ทีไ่ม่มอีาการหรอือาการน้อย  มผีูดู้แลระบบงานและอาสาสมคัร การประสานงานกบั
ภาคส่วนต่างๆ 

 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑.  ผูน้ าชมุชน ทอ้งถิน่ ศาสนา หารอืและเหน็พอ้งตอ้งกนัในการจดัตัง้ และจดัสรรงบประมาณของจงัหวดั ทอ้งถิน่ หรอื 

 กองทุนสุขภาพทีร่่วมกนักบัส านกังานหลกัประกนัสุขภาพ (สปสช) 
๒.  หาสถานทีท่ีเ่หมาะสม เชน่โรงกฬีา ศาลาประชาคม มไีฟฟ้า หอ้งน ้า มคีวามปลอดภยั  ไมค่วรรบัคนเกนิ 200 คน   
๓.  ขอความเขา้ใจร่วมมอืกบัชมุชน เพื่อมใิหเ้กดิการคดัคา้น 
๔.  ตดิต่อ รพสต. โรงพยาบาลใกลบ้า้น  เพื่อขึน้ทะเบยีนและขอรบัการสนบัสนุนทีจ่ าเป็น ในดา้นอุปกรณ์การรกัษา

เบือ้งตน้และระบบส่งต่อ โดยทางส านกังานหลกัประกนัสุขภาพจะมีงบประมาณใหห้น่วยบรกิารทีร่บัขึน้ทะเบยีน  
๕.  ก าหนดผูดู้แลจดัการดา้นความปลอดภยั 
๖.  ก าหนดผูดู้แลจดัการก าจดัขยะมูลฝอย 
๗.  ก าหนดผูดู้แลจดัการเรื่องอาหารการกนิของผูแ้ยกรกัษาและทมีงาน 
๘.  ก าหนดผูดู้แลเรื่องระบบอนิเตอรเ์นต โทรศพัท ์เพือ่ประสานงาน และปรกึษากบัหน่วยบรกิารต่างๆ 

 

หมายเหตุ  ดูแนวทางการสนบัสนุนจากทอ้งถิน่และ สปสช http://www.dla.go.th/upload/document/

type2/2021/7/25779_1_1626923728388.pdf         

         บทภาวนาเวชบุคคลคาทอลิก     
  นักบุญลูกา องคอ์ปุถมัภเ์วชบุคคลคาทอลิก  
    ขา้แต่พระบดิาเจา้ อาศยัพระเมตตากรุณา และ  
 ความช่วยเหลอืจากพระองค ์ขณะทีข่า้พเจา้อยูเ่บื้อง  
 พระพกัตร ์พระองคผ์ูท้รงความดเีป็นลน้พน้และต่อ  
 พระพกัตร ์พระมารดาผูก้อปรดว้ยพระสริมิงคล   

 รวมทัง้นกับุญลกูา และ บรรดานกับุญในสวรรค์ 
         ขา้พเจา้ขอถวายสกัการะบูชา ขา้พเจา้ปรารถนาอย่างแรงกลา้ 
และมุ่งมัน่ดว้ยเจตจ านงคท์ีจ่ะเลยีนแบบพระองค ์คอื   
  พรอ้มทีจ่ะรบัใชเ้พื่อนมนุษยใ์นทุกกรณี 
  พรอ้มทีจ่ะเอาใจใส่ รกัษาผูป่้วยใหห้ายหรอืบรรเทาไม่ว่าเขาจะเป็นใคร    

     ดว้ยความตัง้ใจอย่างสุดความสามารถและสุดก าลงัสตปัิญญา แมจ้ะ       
     ไม่ไดร้บัค่าตอบแทนในบางคราว  
 ขา้พเจา้จะเกบ็ความลบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัชวีติและสุขภาพของผูป่้วยไว ้

เป็นความลบัสุดยอด ไม่แพร่งพรายใหผู้อ้ื่นทีไ่ม่มสีทิธิร์ู ้
 ขา้พเจา้จะเคารพนบัถอืครบูาอาจารยท์ุกท่านทีเ่คยอบรมสัง่สอน 

ขา้พเจา้ และ ขา้พเจา้พรอ้มเสมอทีจ่ะถ่ายทอดความรูท้ีไ่ดร้บัมา 
ใหแ้ก่ลูกศษิย ์ผูป้รารถนาจะเรยีนรูจ้ากขา้พเจา้    

          ทัง้น้ีขอพึง่พระบารมพีระเยซคูรสิตเจา้ พระบุตรผูท้รงจ าเรญิ และ  
ครองราชยเ์ป็นพระเจา้หน่ึงเดยีวกบัพระองคแ์ละพระจติเจา้ ตลอดนิรนัดร  

      อาแมน  

http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2021/7/25779_1_1626923728388.pdf
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2021/7/25779_1_1626923728388.pdf
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         สภาประมุขบาทหลวงโรมนัคาทอลิกแห่งประเทศไทย น าโดย มงซินญอร ์วิษณุ ธญัญอนันต์ รองเลขาธกิาร 
สภาประมุขบาทหลวงโรมนัคาทอลกิแห่งประเทศไทย  และ คณุพ่อไพรชั ศรีประเสริฐ ผูช้ว่ยกรรมาธกิารฝ่ายสงัคม 
(คารติสัไทยแลนด)์  พรอ้มดว้ยทมีงานเจา้หน้าทีใ่นกรรมาธกิารฝ่ายสงัคม (คารติสัไทยแลนด)์ และหน่วยงานภายใต ้
สภาประมุขบาทหลวงโรมนัคาทอลกิแห่งประเทศไทย โดยความร่วมมอืกบั 
สหพนัธอ์ธิการเจ้าคณะนักบวชในประเทศไทย สถาบนัธิดาพระราชินีมาเรีย 
ส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย สภาการศึกษาคาทอลิก และองคก์รเครือข่าย 
จดัโครงการ “ปันสขุ” เพื่อร่วมเป็นหนึ่งเดยีวกบัพีน้่องทีป่ระสบภยัวกิฤตโควดิ-19 

โดยการแจกอาหารกล่องประมาณวนัละ 600 ชดุ 
ทุกวนัจนัทร ์วนัพุธ และ วนัศกุร ์ในชว่งตลอด 
เดอืนสงิหาคม ในเวลา 10:00 – 12:30 น.                                      
(หรอืเมื่ออาหารกล่องหมด) ...  

 

หน่วยงานภายใต้สภาประมุขบาทหลวงโรมนัคาทอลิกฯ ช่วยผูป้ระสบภยัโควิด-19 



   เมื่อวนัจนัทรท่ี์ 16 สิงหาคม 2021  เวลา 11:00 น.  
     มงซินญอร ์วิษณุ ธญัญอนันต์  รองเลขาธกิาร  
 สภาประมขุบาทหลวงโรมนัคาทอลกิแหง่ประเทศไทย   

จดัโครงการ “ปันสขุ” เพื่อร่วมเป็นหนึ่งเดยีวกบัพีน้่องทีป่ระสบภยัวกิฤตโควดิ-19 โดยการ 
แจกอาหารกล่อง บรเิวณหน้าอาคารสภาฯ ใหแ้ก่ชมุชนในซอยนนทร ีเขตยานนาวา  
เวลา 13.00 น. คณุพ่อไพรชั ศรีประเสริฐ ผูช้ว่ยกรรมาธกิารฝ่ายสงัคม (คารติสัไทยแลนด)์ 
น าทมีงาน เจา้หน้าทีจ่ากคารติสัไทยแลนด ์และสื่อมวลชนคาทอลกิประเทศไทย 
สวมชดุ PPE ลงพืน้ทีส่แีดงเขม้ บรเิวณชมุชนซอยนนทร ี– เขตยานนาวา  และ 
ชมุชนพืน้ทีใ่กลเ้คยีงอาคารสภาประมขุบาทหลวงโรมนัคาทอลกิฯ เพือ่มอบ 
ถุงยงัชพีใหก้บัผูป้ระสบภยัโควดิ-19..   
     ส าหรบัพีน้่องทีส่นใจร่วมสนบัสนุน สามารถบรจิาควตัถุดบิส าหรบัประกอบ 
อาหาร ตดิต่อคุณแอ๊ด โทร 083-576-3982 หรอืประสงคร์่วมสนบัสนุนกจิกรรม 
แจกอาหารกล่อง/ถุงยงัชพี + พรอ้มจดักล่องอาหารเพิม่เตมิแจกใหค้รอบครวัทีก่กัตวัทีบ่า้น  สามารถโอนเงนิ เขา้บญัช ี
ออมทรพัย ์ธนาคาร TMBThanachart สาขาสรุวงศ ์ ชือ่บญัช ี: มสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ เลขทีบ่ญัช ี078-2-32924-7 
**แจง้การโอนเงนิ ..ทางโทรสาร 0-2681-5369-70 หรอื ทางไลน์ Official Account: Caritas Thailand ..เพิม่เพือ่นไดเ้ลย -



 

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย 

    คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย  ภายใต ้
(แผนกสุขภาพอนามยั) คณะกรรมการคาทอลกิเพื่อการพฒันาสงัคม 
ในสภาประมขุบาทหลวงโรมนัคาทอลกิแห่งประเทศไทย  ตามแผน 
ปฏบิตังิานเวชบุคคลฯ ก าหนดใหจ้ดัประชมุคณะกรรมการเวชบุคคลฯ 
(แบบออนไลน์) ผา่นระบบ Zoom Meeting ครัง้ที ่3/2021 ใน 
วนัเสารท์ี ่14 สงิหาคม 2021 เริม่ประชมุฯตัง้แต่เวลา 09.00  - 12.00 น. น าโดย คณุพ่อไพรชั ศรีประเสริฐ ผูอ้ านวยการ 
แผนกสุขภาพอนามยั / จติตาธกิารชมรมเวชบุคคลฯ  นายแพทยค์ านวณ อ้ึงชศูกัด์ิ ประธานชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯ 
ร่วมดว้ย คณะกรรมการเวชบุคคลฯ ประกอบดว้ย คุณพ่อจติตาธกิารเวชบุคคลฯ แพทย ์กลุ่มวชิาชพีในสาขาต่างๆ 
กลุ่มพยาบาลคาทอลกิฯ คารติสัไทยแลนด ์และสมาชกิ/จติอาสาเวชบุคคลฯ ระดบัสงัฆมณฑลฯ เขา้ร่วมฯประมาณ 40 ท่าน  

 คุณพ่อไพรชั ศรปีระเสรฐิ  จติตาธกิารชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯ   
 น าสวดภาวนาบทอญัเชญิเสดจ็มาพระจติเจา้ ขอพระจติเจา้น าพวกเรา   
 พบหนทางของพระองค ์ในการปรกึษาหารอืในสถานการณ์โควดิ-19  
 และการจดัการปัญหาโควดิ-19 ของกลุ่มเวชบุคคลคาทอลกิฯทุกระดบั  
      จากนัน้ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาวาระการประชมุฯ สรุปไดด้งันี้ :-     
 1). เรื่องแจง้เพื่อทราบ :-  พระศาสนจกัรระดบัสากล ประเทศ และภูมภิาค 
จดัใหม้กีารท า “Synodality” ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในระดบัชาต ิระดบัสงัฆมณฑล 

ซึ่งกลุ่มเวชบุคคลคาทอลกิฯทกุกลุ่มอาจมสี่วนรว่มท า “ซนีอด” ไตร่ตรองชวีติร่วมกนั โดยก าหนดจดับรรยาย (ออนไลน์) 
โดยเชญิ  มงซินญอร ์วิษณุ ธญัญอนันต์  รองเลขาธกิาร สภาประมุขบาทหลวงโรมนัคาทอลกิแห่งประเทศไทย มาร่วม   
แบ่งปัน / ศกึษาเอกสาร “การกา้วเดนิไปดว้ยกนั” และความเขา้ใจเรื่องการท า “ซนีอด” คอือะไร กระบวนการท าซนีอด  ใน 
วนัเสารท่ี์ 18 กนัยายน 2021  เวลา 09:00 - 12:00 น. ส าหรบัสมาชกิเครอืขา่ยงานภายใตแ้ผนกสุขภาพอนามยั .. 
2). คณุพ่อเกรียงไกร สขุจิต  จติตาธกิารเวชบุคคลฯสงัฆมณฑลจนัทบุร ีในฐานะเจา้ภาพจดัเขา้เงยีบฟ้ืนฟูจติใจเวชบุคคลฯ 
ชีแ้จง (ร่าง) ความพรอ้มการจดังานฟ้ืนฟูจติใจและประชมุใหญ่สามญัประจ าปี ค.ศ.2021  (ระหวา่งวนัที ่30 - 31 ตุลาคม 2021) 
จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดโควดิ-19 ทีม่ตีวัเลขผูต้ดิเชือ้เพิม่ขึน้ คณะกรรมการฯเสนอใหจ้ดัประชมุฯ (ออนไลน์) ลงทะเบยีน 
ผา่น Zoom ในหวัขอ้ “เราทุกคนเป็นพี่น้องกนั” / พธิมีสิซา Online เปิด โดย บิชอป ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรสัศรี  มุขนายก                  

 ประจ าสงัฆมณฑลจนัทบุร ี วนัแรก เริม่บรรยายชว่งเชา้เวลา 09:30 - 11:45 น.   
 หวัขอ้แรก : งานดา้นสงัคมกบัพระศาสนจกัรเรือ่งสุขภาพอนามยั   
 หวัขอ้ที ่2 : สถานการณ์โรคระบาด Covid-19 กบับทบาทเวชบุคคลคาทอลกิ ..  
 ชว่งบ่ายเริม่เวลา 13:00 - 16:30 น.    
 หวัขอ้แรก :  ศกัดิศ์รแีละคุณค่าชวีติมนุษย ์กบับทบาทเวชบุคคลคาทอลกิ   
 หวัขอ้ที ่2 :  “เพราะชวีติคอืของขวญั” เวชบุคคลคาทอลกิ “คดิอย่างไร” และ  
                 “ท าอะไร” เกีย่วกบัสถานการณ์วฒันธรรมแห่งความตายในสงัคมไทย   

หวัขอ้ที ่3 :   “เพราะเราทุกคนเป็นพีน้่องกนั” บทบาทเวชบุคคลคาทอลกิเกีย่วกบัสถานการณ์การท าแทง้ในประเทศไทย                                                                             
 วนัท่ีสอง  เริม่เวลา  08:30 น. ภาวนาเชา้ โดย ซิสเตอรข์วญัเรียม เพียรรกัษา ภคนิีคณะรกักางเขน จนัทบุร ี 
จากนัน้.จดัประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2021 ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย น าโดย คุณพ่อไพรชั ศรปีระเสรฐิ 
จติตาธกิารชมรมเวชบุคคลฯ  นายแพทยค์ านวณ อึง้ชศูกัดิ ์ประธานชมรมเวชบุคคลฯ / กลุ่มเวชบุคคลคาทอลกิฯ 
ระดบัสงัฆมณฑล 11 มสิซงัฯ น าโดย จติตาธกิารเวชบุคคลฯ ประธาน ผูป้ระสานงาน จติอาสาเวชบุคคลฯระดบัสงัฆมณฑล 
รายงานความกา้วหน้ากจิรรมฯ 7 นาท/ีสงัฆมณฑล (ไม่ตอ้งใช ้slide) ..           
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  3). ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯจดักจิกรรมเวชบุคคลฯ :- 1. แนะน าเวชบุคคลฯ 
รบัใชพ้ระศาสนจกัร (3 ก.ค. 2021) 2. กจิกรรมวชิาการ CHCPA Lecture                

Series EP.1 “Catholic Medical Ethics” โดย คณุพ่อพิเชษฐ์ แสงเทียน  
บทบาทเวชบุคคลฯ แนะน าหนงัสอื New Charter for Health Care Worker  

และประเดน็การท าแทง้ (17 ก.ค. 2021) 3. กจิกรรม “ออกก าลงักายคลายเครยีด” 
(31 ก.ค. 2021) น าโดย ผศ.นาฎวิมล งามศิริจิตต์ และ คณุศกุฤตา กิจเจา                    

(31 ก.ค. 2021) 4.กจิกรรมวชิาการ CHCPA Lecture Series EP.2 “Mental Challenges and Counseling” การใหค้ าปรกึษา 
ท าอยา่งไร ? เครยีดแค่ไหนควรไปพบแพทย ์อะไรคอื Pastoral Counseling / Spiritual Guidance ? ต่างจาก Counseling   
ทัว่ๆไปไหม โดย คณุพ่อจิตตพล ปลัง่กลาง  (21 สงิหาคม 2021) นายแพทยส์รวิศ วยันิพิฐพงษ์ เป็นผูด้ าเนนิรายการฯ 
   กจิกรรมเวชบุคคลฯ ม ีผศ.ดร.คคันานต์ สรงุบุญม ี แพทยจ์ีนพิชญนาถ วีรานนท ์และคณะกรรมการฯ ร่วมจดักจิกรรมฯ   
 4.) ฟังความเหน็แต่ละสงัฆมณฑล มอีะไรบา้งทีช่มรมเวชบุคคลสามารถชว่ยพระศาสนจกัรและสงัคมทีส่งักดั 
อนัเนื่องมาจากปัญหาโควดิ-19 เชน่ การใหค้ าแนะน า/ปรกึษาปัญหา ใหค้วามชว่ยเหลอื การเยีย่มบา้นใหป้ลอดภยั ฯลฯ 
   5.) ความคบืหน้าการป้องกนัแกไ้ขปัญหาการท าแทง้ในสงัคมไทย     6.) South east Asian Task Force on Covid 

สถานการณ์โควดิในเอเชยี (สงัคมดุลยภาพในเรื่องจติใจ จติวญิญาณ สิง่แวดลอ้ม) โดย คุณพอ่คณะเยสุอติ ขอ้เสนอหลงัจาก 
ปัญหาโควดิ-19 สงัคมจะเปลีย่นแปลงแบบไหนบา้ง.. 7.) สมาคมแพทยแ์ห่งมาเลเซยี จดัประชมุ 17 th AFCMA CONGRESS 

2021 Calling all Catholic Doctors and Health Cares “ Virtual Congress “Bridges Through Healing & Spirituality”  

ระหวา่งวนัที ่16 - 19 กนัยายน 2021 (ออนไลน์) ขอเชญิแพทย ์พยาบาลคาทอลกิ สนใจเขา้รว่มประชมุฯครัง้นี้                      
8.) คณะกรรมการงานอภบิาลสขุภาพอนามยั รว่มกบั คณะนกับวชคามลิเลยีนประเทศไทย จดัแปลและเรยีบเรยีงหนงัสอื              
“ศลิปะการดูแลผูป่้วย : แนวทางการอภบิาลอยา่งสรา้งสรรค์” (THE ART OF CARING FOR THE SICK : GUIDELINES FOR       

CREATIVE MINISTRY) โดย คุณพ่ออารน์ลัโด ปันกราสซ ี(Rev. Fr.Arnaldo pangrazzi M.I.)  

. คณุพ่อเอกชยั โสรจัจกิจ จติตาธกิารเวชบุคคลฯอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพ น าสวดภาวนาปิดการประชมุฯ  
    การประชมุคณะกรรมการฯครัง้ต่อไป วนัอาทติยท์ี ่31 ตุลาคม 2021 ..  (ออนไลน์) 

ต่อจากหน้า.  13 
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เจริญพรมายงั พระคณุเจ้า บาดหลวง นักบวชชายหญิง และประชาสตับุรษุ 

1. พระสนัตะปาปาฟรานซิสจะทรงเปิดการประชุมซีนอดสมยัสามญัครัง้ท่ี 16 เดือนตุลาคม ค.ศ. 2021 ที่ก าลงั 
จะมาถึงนี้  ภายใต้หัวข้อ “พระศาสนจกัรท่ีจะก้าวเดินไปด้วยกนั” (Synodality) กล่าวคือ การเป็นเอกภาพ               
การมีส่วนร่วม และการท าพนัธกิจ ซึ่งเป็นกระบวนการที่จะใช้เวลาสามปีอย่างต่อเนื่องกนั (ค.ศ.2021-ค.ศ.2023) 
ข ัน้ตอนการกระท าซีนอดจะแบ่งเป็นสามระดบั คอื ระดบัพระศาสนจกัรท้องถิน่ (สงัฆมณฑล) ระดบัภาคพื้นทวปี และ
ระดบัสากล ทัง้นี้เพื่อใหเ้กดิการปรกึษาหารอืและการไตร่ตรอง จากครสิตชนทุกระดบั เป้าหมายของซนีอดคอื “การรบัฟัง
ซ่ึงกนัและกนั นัน่คือทุกคนฟังเสียงพระจิต” 
 เพื่อตอบสนองพระประสงคข์องพระสนัตะปาปาฟรานซสิ ทีป่รารถนาใหป้ระชากรพระเจา้ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมอย่าง
แทจ้รงิในกระบวนการซนีอด สภาบชิอปคาทอลกิแห่งประเทศไทย จงึเหน็พ้องต้องกนัที่จะออกสาส์นอภิบาลเป็นระยะๆ 
ในเวลาอันเหมาะสม เพื่อให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนประชากรพระเจ้ามีส่วนร่วมอย่างจริงจังในระดับ              
พระศาสนจกัรทอ้งถิน่ 

2. น่ีเป็นสาสน์อภิบาลจากสภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทยฉบบัแรกเก่ียวกบั “ซีนอด” จงึขอเริม่ต้นด้วยการ
อธบิายความหมายของค าวา่ซนีอดแบบสัน้ ๆ ค าว่า “สมชัชา” มาจากภาษากรกีที่เรยีกกนัว่า “ซีนอด” เป็นศพัท์โบราณ
และเป็นศพัทเ์ฉพาะทางครสิตศ์าสนา เป็นค าทีใ่ชก้นัในธรรมประเพณขีองพระศาสนจกัร ค าศพัท์นี้น ามาจากความหมาย 
ที่ลกึซึ้งแห่งการเผยแสดงของพระเจ้า ซึ่งประกอบด้วยค าบุพบท “พร้อมกบั” และค านาม “หนทาง”  (โฮดอส - hodós-

όδός - threshold, road, path, way) ค านี้จึงแปลว่าหนทางท่ีประชากรของพระเจ้าก้าวเดินไปด้วยกนั ทัง้นี้
เพราะพระเยซูคริสต์ทรงเผยแสดงพระองค์อย่างชดัเจนว่าพระองค์ทรงเป็น “หนทาง ความจริง และชวีติ” (ยน.14: 6)    
และกบัความจรงิที่ว่าผูท้ี่เป็นครสิตชน ถูกเรยีกร้องตัง้แต่เกดิให้ “เป็นผูต้ดิตามในหนทางนี้ ” (เทยีบ กจ. 9,2; 19, 9.23; 

22,4; 24,14.22) 
 สมชัชาครัง้แรกของพระศาสนจกัรเกดิขึน้ในสมยัอคัรธรรมทูต ณ กรุงเยรูซาเลม็ น่าจะเป็นขอ้คดิทีด่สี าหรบัพวกเรา 
“เพราะวา่ทุกคนฟังเสยีงพระจติโดยอาศยัการเป็นประจกัษ์พยานทีพ่ระเจา้ทรงประทานใหแ้ละโดยอาศยัการทีแ่ต่ละบุคคล 
ใชก้ารตดัสนิใจของตน โดยเริม่ตน้จากความเหน็ทีแ่ตกต่างกนัแลว้ปรบัเขา้หากนั  ในทีส่ดุสู่การเหน็พอ้งตอ้งกนัเป็นความ
คดิเหน็หนึ่งเดยีวกนั (όμοθυμαδόν: เทยีบ กจ. 15.25)” อนัเป็นผลของการไตร่ตรองร่วมกนัเพื่อการท าพนัธกจิแห่งการ
ประกาศขา่วดขีองพระเยซูครสิต์   
3. การประชมุท่ีเรียกว่า “ซีนอด” ทีพ่วกเราคุน้เคยในปัจจุบนัไดถ้กูสถาปนาขึน้หลงัการประชมุสภาสงัคายนาวาตกินั
ที ่2 (1962-1965) หรอืเมือ่ 56 ปีมาแลว้ การประชมุซนีอดแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ กล่าวคอื ก) การประชมุสมยัสามญั 
(Ordinary General) มกีารจดัประชมุทกุ ๆ 4 ปี และการประชมุครัง้แรกเกดิขึน้เมื่อปี 1967 หวัขอ้การประชมุแต่ละครัง้
ขึน้อยูก่บัสถาณการณ์และความจ าเป็นของพระศาสนจกัรและของทางโลก  

สาสน์อภิบาล เลขท่ี สสท. 064/2021 
จาก สภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทย 

เรือ่ง การมีส่วนร่วมในกระบวนการซีนอด ค.ศ. 2021 – ค.ศ. 2023 (ฉบบัที ่1) 
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  ข) การประชมุสมยัวสิามญั (Extraordinary General)การประชมุขึน้อยู่กบัพระประสงค ์ของประมุขสูงสุด 
      ของพระศาสนจกัรและคณะกรรมาธกิารซนีอดเหน็ถงึสภาวะความจ าเป็นของพระศาสนจกัร  
  ค) การประชมุพเิศษ  (Special Assembly) ทัง้นี้ข ึน้กบัสถานการณ์เฉพาะ และความจ าเป็นในการหาขอ้สรุป
แนวทางส าหรับการแก้ไขปัญหาของพระศาสนจักรตามบริบทและยุคสมัย หลังจากการประชุมซีนอดทัง้              

3 รูปแบบแลว้ พระสนัตะปาปาและบรรดาสมาชกิของซีนอดจะออกเอกสารอย่างเป็นทางการที่เรยีกว่า “สมณสาส์นเตอืนใจ
หลังซีนอด” (Apostolic Exhortation post-synodal) ที่พวกเราจะได้รับแนวทางปฏิบัติ กล่าวอย่างสัน้ ๆ ความหมาย                 
ของสมัชชา หรือซีนอด แห่งบรรดาบิชอปเป็น จุดพลวัตด้วยการโน้มเข้าหากัน  ท่ีเรียกร้องให้มีการรับฟัง                               
ซ่ึงกันและกัน และจ าเป็นต้องฟังพระจิตในทุกระดับของชีวิตของพระศาสนจักร  (เทียบค าปราศรัยของ                              
พระสนัตะปาปาฟรานซิส พธิรี าลกึครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนาสมชัชา (ซีนอด) ของบรรดาบชิอป ( 17 ตุลาคม 2015)    
นี่ไม่ใชเ่ป็นเพยีงแค่เหตุการณ์หนึ่ง ทวา่เป็นกระบวนการอนัหมายถงึ การรวมพลงัแห่งประชากรของพระเจา้ คณะบชิอป  และ
บชิอปแห่งกรุงโรม (พระสนัตะปาปา) ซึ่งแต่ละท่านจะมบีทบาทหน้าทีเ่ฉพาะของแต่ละบุคคลนัน่เอง 
4.   ส าหรบัการประชมุซีนอด ค.ศ. 2021 - ค.ศ. 2023  ทีก่ าลงัจะเกดิขึน้นี้ เป็นการประชมุสมยัสามญัครัง้ที ่16               
พระสนัตะปาปาฟรานซสิ ไดต้ัง้หวัขอ้ดว้ยพระองค์เอง ซึ่งเป็นค าศพัท์ใหม่ที่พระองค์ทรงบญัญตัขิ ึน้ คอื  “SYNODALITY” 

หมายถงึ “การกา้วเดนิไปดว้ยกนั” โดยการมสี่วนร่วมของประชากรพระเจา้ในพนัธกจิ   
 เพื่อที่จะท าให้การก้าวเดินไปด้วยกนัดังที่พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงปรารถนาตัง้แต่เริ่มสมณสมัยของ                 
พระองค์ ให้เป็นรูปธรรมและมองเห็นได้ การประชุมซีนอดของบรรดาบิชอปครัง้ที่ 16 ซึ่งมีก าหนดการในเดือนตุลาคม              
ค.ศ. 2023  จะไม่กระท าเพียงแค่ที่นครรฐัวาตกินั กรุงโรม เท่านัน้ แต่ข ัน้ตอนต่าง ๆ จะต้องกระท าทุกเขตศาสนปกครอง  
(สงัฆมณฑล) ของทัว่ทัง้ภาคพื้นห้าทวปี โดยใชเ้วลาอย่างต่อเนื่องสามปี ซึ่งแบ่งข ัน้ตอนออกเป็นสามระดบัดงักล่าวแล้ว 
รวมทัง้ พระศาสนจักรคาทอลิกจารีตตะวนัออกด้วย อันประกอบด้วยสภาซีนอดต่างๆ พระศาสนจกัรที่รวมกันภายใต ้              
การปกครองดว้ยกฎหมายของตนเอง ทีเ่รยีกวา่ “sui iuris”  และ ยงัครอบคลุมไปถงึสภาบชิอปของแต่ละประเทศ ทุกภูมภิาค 
ทัว่ทุกทวปี 
5.   การประชมุซีนอดในรปูแบบการกระจายอ านาจ (A decentralized Synod) 

  นักบุญพระสนัตะปาปาเปาโลที ่6 ทรงมองวา่การประชมุซนีอดของบรรดาบชิอปเป็นหนทางทีจ่ะสานต่อประสบการณ์
ร่วมกนัแห่งสภาสงัคายนาวาตกินัที ่2  ในชว่งพธิเีฉลมิฉลองครบ 50 ปีแห่งการสถาปนาการตัง้สถาบนัเพื่อการประชุมซีนอด
ของบรรดาบิชอป พระสนัตะปาปาฟรานซิส ทรงแสดงความปรารถนาของพระองค์เช่นนี้ เพื่อเป็นหนทางร่วมกนัส าหรบั 
“ฆราวาส ผูอ้ภิบาลหรือผู้เลี้ยงแกะ และบิชอปแห่งกรุงโรม” บดัน้ีเป็นครัง้แรกท่ีพวกเราก าลงัจะท าการเฉลิมฉลอง             
ซีนอด “แบบการกระจายอ านาจ” 
6.   พระสนัตะปาปาฟรานซิสจะทรงท าพิธีเปิดซีนอดอย่างสง่า ณ นครรฐัวาติกนั 

 ซีนอด “หนทางแห่งการกา้วเดนิไปดว้ยกนั” (Synodality) จะเริม่ทีน่ครรฐัวาตกินัโดยมพีระสนัตะปาปาฟรานซสิ เป็น
ประธานในพธิเีปิดในวนัที ่9 และ 10 ตุลาคม ค.ศ. 2021 โดยใหเ้วลาส าหรบัการพบปะกนัและการไตร่ตรอง ตามมาด้วยการ
อธษิฐานภาวนาและพธิบีูชาขอบพระคุณ 
7.  ซีนอดระดบัพระศาสนจกัรท้องถ่ิน (สงัฆมณฑล) การปรึกษาหารือและการมีส่วนรว่มแห่งประชากรของพระเจ้า 

 พระศาสนจกัรท้องถิน่แต่ละแห่งจะเริ่มการท าซีนอดของตนเองในวนัอาทิตยท่ี์ 17 ตุลาคม ค.ศ. 2021 ภายใต ้         
การน าของบชิอปในแต่ละเขตศาสนปกครอง (สงัฆมณฑล) 
 เป้าหมายของสมชัชานี้ก็เพื่อที่จะปรกึษาหารือกบัประชากรของพระเจ้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้เลขาธกิารแห่ง
สมัชชาจะส่งเอกสารเตรียมงานที่มีค าถามพร้อมกบัคู่มือที่เรียกว่า “วาเดเมกุม” (Vademecum) โดยมีข้อเสนอส าหรับ                 
การปรึกษาหารือกนัในพระศาสนจกัรท้องถิ่นแต่ละแห่ง เอกสารเดียวกนันี้จะถูกส่งไปยงัคูเรีย สหพนัธ์เจ้าคณะนักบวช 
สหพนัธช์วีติผูถ้วายตวั องคก์รฆราวาสสากล มหาวทิยาลยั หรอืคณะเทววทิยา 
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  บชิอปแต่ละองคจ์ะแต่งตัง้ผูแ้ทนของเขตศาสนปกครอง (สงัฆมณฑล) เป็นจดุอา้งองิและประสานงานกบัสภาบชิอป 
คาทอลกิกอ่นเดอืนตุลาคม ค.ศ. 2021 และในทางเดยีวกนัสภาบชิอปคาทอลกิฯ จะแต่งตัง้ผูแ้ทนหรอืทมีงานเพื่อประสานกบั 
ส านกัเลขาธกิารแห่งสมชัชาซนีอด กรงุโรม 
  การไตร่ตรองของเขตศาสนปกครอง (สงัฆมณฑล) จะเริม่ตน้ดว้ย “การประชมุก่อนการประชมุซนีอด” และจะตอ้งส่ง 
ผลของการประชมุไปยงัสภาบชิอปคาทอลกิของตนเอง บรรดาบชิอปทีเ่ขา้ร่วมประชมุในชว่งของการไตร่ตรองจะท าการสรุป 
ซึ่งจะส่งใหก้บัส านกัเลขาธกิารแห่งสมชัชาซนีอด ขัน้ตอนแรกน้ีต้องท าให้เสรจ็ภายในเดือนเมษายน ค.ศ. 2022  
  เมื่อกรุงโรมได้รบัเอกสารแล้ว คู่มอืเอกสารในการท างานที่เรียกว่า “Instrumentum laboris”  จะถูกร่างขึน้ ซึ่งจะ
น าไปพมิพแ์ละแจกจ่ายใหก้บัพระศาสนจกัรทอ้งถิน่แต่ละแห่งในเดือนกนัยายน ค.ศ. 2022  
8.  ระดบัภาคพืน้ทวีป: การเสวนาและการไตรต่รอง 
 นี่เป็นการเริม่ต้นของการประชุมสมชัชาระดบัภาคพื้นทวปีครัง้ที่สอง ซึ่งมีก าหนดที่เกิดขึ้นจากเดือนกนัยายน              
ค.ศ. 2022 ถึงเดือนมีนาคม ค.ศ. 2023 

 เป้าหมายกเ็พือ่ทีจ่ะท าการเสวนาเกีย่วกบั “Instrumentum laboris”  เมื่อสิน้สดุการอภปิรายกนัแลว้ แต่ละกลุ่มใน
ระดบัทวปีจะร่างเอกสารขัน้ตอนสดุทา้ย ซึ่งพวกเขาจะส่งไปยงัส านกัเลขาธกิารซนีอด กรุงโรม ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2023             
9.  ระดบัสากล: บรรดาบิชอปตวัแทนแต่ละประเทศ เข้าร่วมประชมุ ณ กรงุโรม 

 ซีนอดระดบัสากลจะเริม่ในเดอืนตุลาคม ค.ศ. 2023 เป็นการประชมุใหญ่ของบรรดาบชิอปในกรุงโรมตามกระบวนที่
รือ้ฟ้ืนขึน้ใหม่ในปี ค.ศ. 2018 ประกาศโดยพระสนัตะปาปาฟรานซสิในพระธรรมนูญชือ่วา่ “Episcopalis communio”     

ขอเชิญชวนพี่น้องคริสตชนคาทอลิกทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการท าซีนอดครัง้นี้  ด้วยการภาวนา การแสดง               
ความคดิเห็น ขอ้เสนอแนะ ขอให้แต่ละบุคคลมสี่วนร่วมในการประชุมตามบทบาทหน้าที่ที่ตนได้รบั เพื่อพวกเราจะได้ม ี                   
ส่วนร่วมกา้วเดนิไปดว้ยกนัอย่างแทจ้รงิกบับรรดาครสิตชนทัว่โลกและกบัพระสนัตะปาปา 

ขอพระเยซูครสิตผ์ูท้รงกลบัคนืพระชนมช์พี โดยค าเสนอวงิวอนของพระแม่มารยี์ และนักบุญโยเซฟได้โปรดเมตตา
พทิกัษ์คุ้มครองพวกเราทุกคนให้มสีุขภาพที่ด ีและเป่ียมล้นด้วยความปีตยินิดเีพื่อการก้าวเดนิไปด้วยกนัในแสงสว่างของ 
องคพ์ระจติ  

ออกไว ้ณ วนัที ่15 สงิหาคม ค.ศ. 2021 

                                                       

 
      (พระคารด์นิลั ฟรงัซสิเซเวยีร ์เกรยีงศกัดิ ์โกวทิวานิช)                                        

       อารช์บชิอปประมุขแหง่อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพ                                 
      และ ประธานสภาบชิอปคาทอลกิแหง่ประเทศไทย 

     

    
 

      (บชิอปฟรงัซสิ เซเวยีร ์วรีะ อาภรณ์รตัน์) 
      ประมุขแหง่เขตศาสนปกครองเชยีงใหม ่
และเลขาธกิารสภาบชิอปคาทอลกิแหง่ประเทศไทย 
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   “ “ “ ปันน ้าใจ คนไทยไม่ท้ิงกนั ปันน ้าใจ คนไทยไม่ท้ิงกนั ปันน ้าใจ คนไทยไม่ท้ิงกนั ”””   

  ร่วมแบง่ปัน. กระทรวงวฒันธรรม ร่วมกบั 
ดร.สมศกัด์ิ - คณุหญิงปัทมา ลีสวสัด์ิตระกลู 
ร่วมมอบเครือ่งมอืแพทย ์อุปกรณ์ทางการแพทย ์

ใหแ้ก่โรงพยาลคามลิเลยีน เมื่อวนัที ่8 กรกฎาคม 2021 เพื่อเป็นก าลงัใจแก่บคุลากร 
ทางการแพทย ์ภายใตโ้ครงการ “ปันน ้าใจ คนไทยไมท่ิง้กนั” โดยม ี                               
นายอิทธิพล คณุปลื้ม รฐัมนตรวีา่การกระทรวงยุตธิรรม เป็นประธานส่งมอบฯ ภราดาจิรวฒัน์ สจิุรานุธรรม ผูอ้ านวยการ 
โรงพยาบาลคามลิเลยีน ร่วมดว้ย คณุพ่อไพรชั ศรีประเสริฐ  อธกิารคณะนกับวชคามลิเลยีนฯ  คณุพ่อชยัศกัด์ิ ไทยสนธิ  
 คณุพ่อวิโรจน์ นันทจินดา  นายแพทยอ์านนท ์วงศกิ์ตติรกัษ์  ทัง้นี้ม ี 
คณุยธิุกา อิศรางกรู ณ อยธุยา ผูต้รวจราชการกระทรวงวฒันธรรม    
คณุโชติกา อคัรกิจโสภากลุ ผูช้ว่ยปลดักระทรวงวฒันธรรม  ผูบ้รหิาร ขา้ราชการ 
และเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง เขา้ร่วมฯ ..> 

      มูลนิธิเซนต์หลุยส์.. มอบถุงผา้ตา้นโควดิ-19 ใหก้บัชมุชนและวดัต่างๆ  เมื่อวนัจนัทรท์ี ่9 สงิหาคม 2021  น าโดย 
เซอรไ์อรีน ช านาญธรรม, คณุพ่อโชคชยั ครูตันสวุรรณ  และเจา้หน้าที ่มอบถุงผา้ตา้นโควดิ-19 (ในถุงประกอบไปดว้ย                              
หน้ากากอนามยั, แอลกอฮอลล์า้งมอื และยาสามญัประจ าบา้น) ใหก้บัชมุชนและวดัต่างๆ จ านวน 1,000 ชดุ เพื่อชว่ยเหลอื 
และบรรเทาความเดอืดรอ้นแก่ผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควดิ-19 “เมตตากรณุาอยู่ทีใ่ด พระเจา้สถติทีน่ัน่” .. 

มูลนิธิเซนตห์ลยุสม์อบถงุผ้าต้านโควิดมูลนิธิเซนตห์ลยุสม์อบถงุผ้าต้านโควิดมูลนิธิเซนตห์ลยุสม์อบถงุผ้าต้านโควิด---191919   ให้กบัชุมชนและวดัต่างๆให้กบัชุมชนและวดัต่างๆให้กบัชุมชนและวดัต่างๆ   

                    เสกศนูยพ์กัคอยโรงพยาบาลสนามกระทุ่มแบน ศนูยท่ี์ 44                       
แบ่งปันและส่งต่อก าลงัใจ มอบให ้บุคลากร ทางการแพทย ์และ เจา้หน้าที ่รวมทัง้จติอาสา    
 คณุพ่อเจ้าอาวาส คณุพ่อปลดั ภราดาคณะเซนต์คาเบรียล ซิสเตอร ์
 พี่น้องสตับุรษุ  วดันักบุญอนันา และจากกลุ่มต่างๆ ของวดั ซื้อของอุปโภคบรโิภค 
 ใหก้บั แพทย ์พยาบาล  บุคคลากรทางการแพทย ์ทีดู่แลคนป่วยโควดิ-19 และ 
 รวมถงึผูป่้วยโควดิ-19 ดว้ยเชน่กนั โดยมตีวัแทนสตับุรุษจากครวับา้นยาย 
 ไปซื้อของกบัคุณพ่อและน าไปมอบให ้โรงพยาบาลสนามกระทุ่มแบน ศนูยท์ี ่44 
 ศนูยฯ์นี้เป็นแบบผูป่้วยสเีขยีว สิง่ทีต่อ้งการและเราไดน้ าไปมอบให ้ขนมส าหรบัเดก็ๆ 
ไมโล  หรอืโอวนัตนิซอง ไขไ่ก่ และอืน่ๆ   # เราจะผา่นภยัโควดิ-19 ไปดว้ยกนั #  
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  ร่วมแบง่ปัน. กระทรวงวฒันธรรม ร่วมกบั 
ดร.สมศกัด์ิ - คณุหญิงปัทมา ลีสวสัด์ิตระกลู 
ร่วมมอบเครือ่งมอืแพทย ์อุปกรณ์ทางการแพทย ์

ใหแ้ก่โรงพยาลคามลิเลยีน เมื่อวนัที ่8 กรกฎาคม 2021 เพื่อเป็นก าลงัใจแก่บคุลากร 
ทางการแพทย ์ภายใตโ้ครงการ “ปันน ้าใจ คนไทยไมท่ิง้กนั” โดยม ี                               
นายอิทธิพล คณุปลื้ม รฐัมนตรวีา่การกระทรวงยุตธิรรม เป็นประธานส่งมอบฯ ภราดาจิรวฒัน์ สจิุรานุธรรม ผูอ้ านวยการ 
โรงพยาบาลคามลิเลยีน ร่วมดว้ย คณุพ่อไพรชั ศรีประเสริฐ  อธกิารคณะนกับวชคามลิเลยีนฯ  คณุพ่อชยัศกัด์ิ ไทยสนธิ  
 คณุพ่อวิโรจน์ นันทจินดา  นายแพทยอ์านนท ์วงศกิ์ตติรกัษ์  ทัง้นี้ม ี 
คณุยธิุกา อิศรางกรู ณ อยธุยา ผูต้รวจราชการกระทรวงวฒันธรรม    
คณุโชติกา อคัรกิจโสภากลุ ผูช้ว่ยปลดักระทรวงวฒันธรรม  ผูบ้รหิาร ขา้ราชการ 
และเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง เขา้ร่วมฯ ..> 

ออกเย่ียมผูอ้พยพ ผู้ล้ีภยั Asylum Seeker  

   ชมรมเวชบคุคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมกบั  
CAMILLIAN DISASTER  SERVICE  INTERNATIONAL                                                                                         

(CADIS) โดยไดร้บัการสนบัสนุนงบประมาณโครงการ                                       
จากการประสานงานของ CARITAS THAILAND                                                           

(คารติสัไทยแลนด)์ จดัหน่วยแพทย ์พยาบาล อาสาสมคัร                                                                                                                                          
ชาวปากสีถาน เพื่อใหบ้รกิารชว่ยเหลอืแรงงานอพยพ                                                             
ผูล้ีภ้ยั Asylum seeker  เดก็ สตร ีและผูย้ากไร ้จาก                                                                                       
สถานการณ์โควดิ-19 ในเขตชมุชนต่างๆ ใหไ้ดร้บั                                                

การปรกึษา ค าแนะน าในการดูแลเอาใจใสด่า้นสุขภาพ                                                                                                               
และรบัยาสามญัประจ าบา้น เพือ่ใชใ้นการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้                                                                

สามารถดูแลสขุภาพ และสขุภาวะส่วนตวัไดใ้นระดบัหนึ่ง                                                                                                                
มากกวา่ 20 ครัง้/เดอืน (เดอืนกรกฎาคม - สงิหาคม 2021) 
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มูลนิธิโคเออร ์ ขอเชญิร่วมบรจิาคเพือ่จดัท าถุงยาห่วงใย ส่งต่อความห่วงใยของทา่น    
    ไปยงัพีน้่องทีอ่ยู่ในกลุ่มเสีย่งตดิเชือ้โควดิ-19 มคีวามจ าเป็นตอ้งกกัตวั และอยู่ใน 
ภาวะยากล าบาก ท าใหไ้มส่ามารถจดัหายาและเวชภณัฑเ์องได ้..                                                    
    ดว้ยเงนิบรจิาค 300 บาท ของท่าน จะไดถุ้งยาห่วงใย 1 ชดุ ซึ่งประกอบดว้ย 
เครื่องวดัออกซเิจนปลายนิ้ว ปรอทวดัไข ้ยาพาราเซตามอล ยาแกไ้อ เกลอืแร่ ORS 
ยาละลายเสมหะ เจลแอลกอฮอล ์และวติามนิซ ี..                                      
    ท่านสามารถโอนเงนิเขา้บญัช ี“มูลนิธิโคเออร”์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสาธุประดษิฐ ์                                              
หมายเลขบญัช ี083-0-38175-9 .> 

โครงการ .. โครงการ .. โครงการ .. “““ถงุยา..ห่วงใยถงุยา..ห่วงใยถงุยา..ห่วงใย”””   

        “..ครวัปันอ่ิม..”  ร้อยเรียงใจ สู้ภยัโควิด-19    
  มูลนิธิวีวีแชร ์ไดน้ าขา้วกลอ่งแจกจา่ยใหก้บัผูด้อ้ยโอกาส 
ผูย้ากไรแ้ละผูข้าดแคลนในหลายๆพืน้ที ่อาท ิบา้นพกัผูสู้งอายยุากไร,้ ศนูยส์งเคราะหป์ราจนีบุรี 
ศนูยฟ้ื์นฟูสุขภาพ ผูต้ดิเชือ้ HIV, บา้นเณรคามลิเลยีนศรรีาชา, ชมุชนดารูลมุกมี พีน้่องมสุลมิ, 
ศนูยเ์ดก็พกิารลาดกระบงั, ชมุชนวดัมาเรยีลยั พีน้่องชาวครสิต,์ ชมุชนวดัราชโกษา, 
สถานสงเคราะหเ์ดก็บา้นคามลิเลยีนเพื่อเดก็พกิาร ลาดกระบงั เป็นตน้..                                   
     # ขอขอบคุณ  โลตสั พนัธมติร องคก์รสื่อ และมูลนิธริ่วมแรงร่วมใจแจกจ่าย                                                                           
ขา้วกล่อง 2,000,000 กล่องในโครงการครวัปันอิม่ พาชาวไทยฝ่าวกิฤตนิี้ไปดว้ยกนั..>  

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVXafiURYcGuEBDVT_Kc99vbqeB2iw7bA93X1o5Fc_O3V848yw59MBcw8UHAXxruwRJKfcvR_G4FZ1Z-LeA8VexdTNQgnhhNVLOQ


กิจกรรมเครือข่ายงานแผนกสขุภาพอนามยักิจกรรมเครือข่ายงานแผนกสขุภาพอนามยักิจกรรมเครือข่ายงานแผนกสขุภาพอนามยั   

    ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสงัฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมกบั 
กลุ่มเวชบุคคล โรงพยาบาลเซนตเ์มรี ่น าโดย คณะผูบ้รหิาร และ 

พนกังานโรงพยาบาลเซนตเ์มรี ่เป็นตวัแทนไปมอบสิง่ของ 
เครื่องอุปโภค บรโิภค ใหศ้นูยพ์กัคอยผูป่้วยโควดิ-19 อ าเภอคง               

ณ ศนูยพ์กัคอยวดัพระครสิตราขา อ าเภอคง และ 
ศนูยพ์กัคอยวดัแม่พระถวายพระกุมารในพระวหิาร อ าเภอประทาย 

เมื่อวนัที ่27 สงิหาคม 2021 เพื่อชว่ยเหลอืประชาชน 
ชาวจงัหวดันครราชสมีา ทีเ่ดนิทางกลบัภูมลิ าเนา 

และเขา้พกัแยกกกัตวัในศนูยพ์กัคอย (Community Isolation) 



กิจกรรมเครือข่ายเวชบุคคลคาทอลิกระดบัสงัฆมณฑล 

         ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสงัฆมณฑลนครราชสีมา น าโดย คณุพ่อเฉลียว วาปีกงั รองประธานกรรมการบรหิาร 
โรงพยาบาลเซนตเ์มรี ่และ จติตาธกิารเวชบุคคลสงัฆมณฑลนคราชสมีา ร่วมดว้ย คณะกรรมการเวชบุคคลฯ จดักจิกรรมฯ :-   
+ วนัที ่20 มถิุนายน 2021 กจิกรรมปลูกตน้ไม ้เป็นทีร่ะลกึในโอกาสครบรอบ 325 ปี น าโดย 
เซอรเ์ทเรซาสมศรี สเุมธ รองประธานกรรมการบรหิารโรงพยาบาล, คณะเซอร,์ 
เวชบุคคลคาทอลกิ และพนกังาน โรงพยาบาลเซนตเ์มรี ่ร่วมกนัปลูกตน้ไมเ้ป็นทีร่ะลกึ 
ในโอกาสครบรอบ 325 ปี การก่อตัง้คณะเซอรเ์ซนตป์อล เดอ ชารต์ร ณ บรเิวณบา้นพกั     
พนกังานโรงพยาบาลเซนตเ์มรี ่..    + วนัที ่3 พฤษภาคม 2021  SCG SCGP  และ  

   มูลนธิเิอสซจี ีสนบัสนุนมอบเตยีงสนามกระดาษ   
   เอสซจีพี ีนวตักรรมเพื่อสงัคม ผลติจากกระดาษ 
   รไีซเคลิ 100% น ้าหนกัเบา ขนยา้ยงา่ยและรองรบั 
   น ้าหนกัแนวราบไดถ้งึ 100 กโิลกรมั  เพื่อยกระดบั                    
   ความปลอดภยั ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค  
 

 COVID-19 ชว่ยอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรทาง    
  การแพทยแ์ละผูป่้วย  โดยม ี น.พ.สนุทร ชินประสาทศกัด์ิ   
  ผูอ้ านวยการ โรงพยาบาลเซนตเ์มรี ่ คณุสจุารี นุตสถิตย ์ 
  รองผูจ้ดัการศนูยค์ุณภาพและพนกังาน รบัมอบ..>  
    **  กิจกรรมกลุ่มเวชบุคคลสงัฆมณฑลนครราชสีมา  **     
               ในชว่งสถานการณ์การแพร่ระบาดโควดิ-19                               

    คณุกานต์ สธุรรมธีรกลุ รองประธานชมรมเวชบุคคลฯ น าเสนอกจิกรรมตามความถนดั  
ของสมาชกิเวชบุคคลฯในชว่งสถานการณ์โควดิ-19  + กจิกรรมชว่ยเหลอืฉีดวคัซนี                             
+ กจิกรรมชว่ยเหลอืผูป่้วยตามบา้น / ฉีดวคัซนีตามบา้น                               
+ การโทรศพัท ์ชว่ยเหลอื ใหก้ าลงัใจ และพฒันาสู่ HI ..> 

 



   ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสงัฆมณฑลเชียงราย  น าโดย  คณุพ่อเอกชยั ผลวารินทร ์ผูอ้ านวยการแผนกสขุภาพอนามยั /  
จติตาธกิารเวชบุคคลสงัฆมณฑลเชยีงราย ร่วมกบั ฝ่ายสงัคมสงัฆมณฑลเชยีงราย จดักจิกรรมชว่งสถานการณ์โควดิ-19       

   + ซิสเตอรพิ์กลุทอง ค าเสง่ียม  นกับวชคณะภคนิีผูร้บัใชค้นป่วยแหง่นกับุญคามลิโล  
 เป็นตวัแทนของ คุณพ่อเอกชยั ผลวารนิทร ์และสมาชกิเวชบุคคลฯ  
 เชยีงราย ไปมอบชดุทีน่อนและมุง้ทีก่างไดอ้ยา่งละ 1 ชดุ  
 แอลกอฮอรเ์จลแบบพกพา แอลกอฮอรข์วด ไปมอบแก่ก านนั และ   
 เจา้หน้าทีโ่รงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล เพื่อน าไปใชใ้นศนูย ์

Local Quarantine ในศนูยค์าทอลกิแมพ่ระแหง่ภูเขาคารแ์มล งาว ล าปาง  
  ซึ่งตอนนี้กลายเป็น Community Isolation เพื่อรองรบัผูป่้วยจาก    
  โรงพยาบาล งาว และอาการดขีึน้แลว้ แต่ยงัไม่หาย ใหม้ากกัตวัดูอาการ  
  และเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล เป็นระยะ .. 
 + ในชว่งสถานการณ์โควคิ-19 ความชว่ยเหลอืไดเ้ขา้ไปถงึชาวบา้น ที ่  
 หมู่บา้นรุ่งเจรญิ อ.แม่จนั เป็นรอบทีส่องจาก สงัฆมณฑลเชยีงราย 

โรงเรยีนสนัตวิทิยา โรงเรยีนศริมิาตยเ์ทว ี ศนูยค์ามลิเลยีน เชยีงราย ฝ่ายสงัคมสงัฆมณฑลเชยีงราย และผูม้นี ้าใจรวมบรจิาค 
สมทบมา โดยศนูยค์าทอลกิแม่จนั ไดร้วบรวมและจดัสรรส าหรบัทกุหลงัคาเรอืน เป็นดงั พระวาจาทีม่ีชีวิต และ สมัผสัได้ ...  

+ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลเชยีงราย โดย นกับวชคณะภคนิีผูร้บัใชค้นป่วยแห่งนกับญุคามลิโล ทีว่ดัพระจติเจา้ 
แม่สรวย 158 หมู่ 12 บา้นจอมแจง้ ต าบลแม่สรวย อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย ออกเยีย่มและบรกิารทางดา้นสขุภาพ 
ฝ่ายร่างกาย จติใจและจติวญิญาณ แก่ผูสู้งอายแุละผูป่้วยในพืน้ทีใ่กลเ้คยีงพรอ้มมอบอาหารแหง้ในชว่งสถานการณ์โควคิ-19..>  

   ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก                                                                                                                                     
สงัฆมณฑลนครสวรรค ์ โดย                                                                                                                                                       
   อาจารยอ์รพิน แสงสว่าง                               
 ประธาน ชมรมเวชบุคคลฯ                                                                                                         

 มอบชดุสครบัใหเ้จา้หน้าทีแ่พทยแ์ผนไทย โรงพยาบาลขาณุวรลกัษบุร ี 
 จ.ก าแพงเพชร ในนาม ชมรมเวชบุคคลฯสงัฆมณฑลนครสวรรค ์เพื่อใส่ใน  
 การบรกิารผูป่้วยทีม่าฉีดวคัซนีและเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลสนาม                      
 (7 ชดุ มูลค่า 2,800 บาท) ..  + บรจิาคสมทบจ านวน 5,000 บาท ใหแ้ก่  
 ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย โดย  คณุพ่อไพรชั ศรีประเสริฐ  
 เป็นผูร้บัมอบในนามชมรมเวชบุคคลฯ ส าหรบัเป็น ค่าน ้ายาฆา่เชือ้ Detol    

 จ านวน 10 แกลลอนๆ ละ 5 ลติร พรอ้มถุงมอื และน าแอลกอฮอล ์
น ้ายาฆา่เชือ้ หน้ากากอนามยั 100 กล่อง ไปมอบให ้                                       
คณุพ่ออธิการ บ้านเณรยอแซฟอปุถมัภ ์
สามพราน ,,,, > 
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        ฝ่ายสงัคมสงัฆมณฑลอบุลราชธานี จดักจิกรรมจากสถานการณ์การระบาดโควดิ-19 โดยการน าของ 
บิชอป ฟิลิป บรรจง ไชยรา มุขนายกมสิซงัอบุลราชธานี  คณุพ่อประดบัสิน ด้วงทอง ผูอ้ านวยการฝ่ายสงัคม 
สงัฆมณฑลอุบลราชธาน ี ไดม้อบปัจจยั จ านวน 10,000 บาท น ้าดืม่ 100 แพ๊ค - ถุงยงัชพี 100 ชดุ (ซึ่งในถุงยงัชพีแต่ละถุง 
ประกอบดว้ย ขา้วสาร 5 ก.ก./ ปลากระป๋อง 11 กระป๋อง/ บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รูป 10 ห่อ 
น ้ามนัพชื 1 ขวด/น ้าปลา 1 ขวด/ไข ่1 ถาด/หน้ากากอนามยั 1 กล่อง /แอลกอฮอล ์1 ขวด)                          - 
ฟ้าทะลายโจร กระชายผง ขงิผง ชดุ PPE 20 ชดุ ถุงมอืยาง เมื่อวนัที ่6 สงิหาคม 2021                                       
เพื่อส่งตอ่ใหก้บัผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจากการระบาดของโรคโควดิ-19 ในชมุชนบุ่งกาเเซว                                            
ซึ่งเป็นชมุชนภายใตก้ารอภบิาลของอาสนวหิารเเม่พระนิรมลอุบลราชธานี ..> 
   + โอกาสวนัสมโภชแมพ่ระรบัเกยีรตยิกขึน้สวรรค ์ฝ่ายสงัคม สงัฆมณฑลอุบลราชธานี                 
ร่วมเป็นก าลงัใจใหก้บัพีน้่องทีต่อ้งกกัตวั พีน้่องทีเ่ป็นกลุ่มเสีย่งในชมุชนบา้นค ากลาง หมู่ที ่6 ต าบลบุ่งไหม อ.วารนิช าราบ 
จ.อุบลราชธาน ี..   # ขอวงิวอนพระเจา้ผา่นทางพระเเม่มารอีา โปรดประทานก าลงัใจ และพละก าลงั ใหก้บัทกุท่านสามารถ 
ผา่นพน้วกิฤตนี้ไดอ้ย่างปลอดภยั ในครัง้นี้..# 

     ฝ่ายสงัคม สงัฆมณฑลจนัทบรีุ จดักจิกรรมโครงการ " ปันกนัอ่ิม " เปิดรัว้บา้น ปรุงอาหารสกุใหม่ แจกเพื่อนพีน้่อง 
แรงงานทีป่ระสบปัญหาจากโควดิ-19 มกีารเวน้ระยะห่าง วดัไข ้แจกเจลแอลกอฮอลห์ลอด 
และ Mask น าโดย คณุพ่อธรรมรตัน์ เรือนงาม เลขาธกิารสงัฆมณฑลจนัทบุร ี
คณุพ่ออภิชิต ชินวงศ ์ ผูอ้ านวยการศนูยส์งัคมพฒันา คณุพ่อเศกสม  กิจมงคล 
คณุพ่อสมนึก ประทุมราช วดัพระหฤทยัพระเยซูเจา้ ศรรีาชา คณุพ่อนุพนัธุ ์ทศัมาลี 
ผูอ้ านวยการแผนกสื่อมวลชน Stella maris ที่บา้นคิว้สวย ศรรีาชา ..>   

       คณุพ่อเกรียงไกร สขุจิต  จติตาธกิารเวชบุคคลฯสงัฆมณฑลจนัทบุร ี/ 
อธกิาร ศนูยค์ามลิเลยีน โซเชยีล เซนเตอร ์จนัทบุร ีจดักจิกรรม 

เนื่องในโอกาสวนัฉลองวดันกับุญคามลิโล  เมือ่วนัท่ี 14 กรกฎาคม 2021                                                                       
คณุพ่ออดิศกัด์ิ พรงาม  เจา้อาวาสอาสนวหิารจนัทบุร ีและคามลิเลยีน จนัทบุร ี                                        
มอบขา้วสาร อาหารแหง้ใหก้ลุม่ชาวเวยีดนาม ทีต่กงาน ไมม่งีานท ามากวา่                    
3 เดอืนแลว้ ปกตเิขาจะเดนิขายของตามรา้นอาหาร (รา้นอาหารกปิ็ดหมด) 
รายไดไ้มม่ ีเชา่หอ้งอยู่รวมๆกนั 10 หอ้ง หอ้งละ 2-3  คน..ขอบคุณทุกทา่นที ่

ร่วมกนัท าบุญในครัง้นี้  ขอค าภาวนาส าหรบั คณะนกับวชคามลิเลยีน 
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ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสงัฆมณฑลอดุรธานี  น าโดย  คณุพ่อประสงค ์วงศวิ์บูลยสิ์น จติตาธกิารเวชบุคคลคาทอลกิฯ 
ครวูราภรณ์ ภกูงทอง ผูป้ระสานงานเวชบุคคลฯสงัฆมณฑลอุดรธานี จดักจิกรรม 
ในชว่งสถานการณ์การระบาดโควดิ-19 ร่วมกบักลุ่มผูสู้งอายุคาทอลกิฯในเขต 
วดัพระวสิุทธวิงศ ์โพนสูง จ.อุดรธานี :- + จดักจิกรรม “ผูสู้งวยักบัสมุนไพร สูโ้ควดิ” 
สาธติปฏบิตัติม้-อบสูดควนัสมุนไพรตา้นโควดิ-19 ...   + ผูสู้งอายุปลูกผกัสวนครวั 
รบัประทานในครอบครวั ปลอดสาร ปลอดภยั ใส่ใจสุขภาพ “ผูสู้งอายอุยูอ่ย่างพอเพยีง กเ็พยีงพอ” .. 

+ จดัโครงการ “คารติสั-กองทุนกจิเมตตาวดัพระวสิุทธวิงศ ์โพนสูง” ขอเป็น 
ก าลงัใจและความห่วงใยใหท้่านผา่นวกิฤตการแพร่ระบาดโควดิ-19 > 

   ศนูยส์งัคมพฒันา สงัฆมณฑลสรุาษฎรธ์านี  โดย มูลนิธิมาริสทเ์อเชีย                                                                  
จงัหวดัระนอง  จดัใหเ้จา้หน้าทีแ่ผนกสุขภาพ.. ลงพืน้ทีต่รวจเยีย่มคนไข ้                                                              
กลุ่มแรงงานทีต่ดิเชือ้ HIV และไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โรค Covid-19                                                       

    ทางเจา้หน้าทีศ่นูยร์ะนอง ไดม้อบถุงยงัชพี และอุปกรณ์ป้องกนัการตดิเชือ้ Covid ใหค้นไขแ้ละครอบครวั.. ศนูยร์ะนอง 
ประสานงานชว่ยเหลอืคนไขผู้ต้ดิเชือ้ HIV กบั โรงพยาบาลระนอง ในการรบัยาตา้นคนไขแ้ละส่งมอบใหท้ีบ่า้นและให ้
ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการป้องกนัจากโรค Covid-19 เพื่อเป็นการป้องกนัการแพร่กระจายของเชือ้โควดิในกลุ่มแรงงาน ... 

       ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสงัฆมณฑลราชบุรี  น าโดย   
 คณุพ่อภควี เสง็เจริญ จติตาธกิารเวชบุคคลฯสงัฆมณฑลราชบุร ี/  
 อธกิารโรงพยาบาลซานคามลิโล และนกับวชทุกท่าน    
     ขอเชญิทา่นร่วมบรจิาคหรอืสมทบทนุเพือ่จดัซื้อเครือ่งมอื 
 ทางการแพทยแ์ละเวชภณัฑใ์นสถานการณ์ COVID-19     

 ชือ่บญัช.ี.  “โรงพยาบาลซานคามลิโล”  เลขทีบ่ญัช ี... 
     ธนาคารกรุงศรอียุธยา   080-1-42600-4 

     ธนาคารกรุงเทพ        779-006008-6   
     ธนาคารกรุงไทย          706-1-22759-1 
         กรุณาส่งหลกัฐานการโอนเงนิเพือ่ขอรบัใบเสรจ็                              
  เพื่อลดหยอ่นภาษไีดท้ี ่โรงพยาบาลซานคามลิโล (แผนกบญัช)ี 
       โทรศพัท ์:  032-211143 / โทรสาร : 032-201256 



        << ขอส่งภาพเพ่ือเป็นสะพานบุญ >>  มายงัคุณพ่อ ซสิเตอร ์สมาชกิเวชบุคคลคาทอลกิ และ จติอาสา...                  
จากสถานการณ์โควดิ-19 ไดส้่งผลกระทบพีน้่องลาวทีเ่ขา้มาท างานในประเทศไทย ถูกเลกิจา้งงาน และพีน้่องของเราจะตอ้ง 
เดนิทางกลบับา้นเพือ่ท าเอกสารทีด่่านตม.มุกดาหาร เพื่อท าเอกสารขา้มไปทีแ่ขวงสะหวนันะเขต สปป.ลาว แต่ประสบปัญหา 
เรื่องการด าเนินการ เรือ่งท าเอกสารผา่นแดนไทยและลาว จงึสามารถรบัท าเอกสารไดเ้พยีงวนัละ 150 คน เท่านัน้ จงึท าให ้                            
พีน้่องของเราตกคา้งคนืละประมาณ 200 - 400 คน โดยไมม่ทีีพ่กัอาศยัชัว่คราว (พกัชัว่คราวทีส่มาคมไรอ่อ้ยมุกดาหาร 
บรเิวณใกลส้ีแ่ยกไฟแดง หน้าด่านตม.มุกดาหาร)  และขาดแคลนเรื่องอาหาร น ้าดื่ม และเครื่องเวชภณัฑย์าส าหรบัจติอาสา 
ใชป้ฎบิตังิานคดักรองและดูแลพีน้่องเหลา่นัน้เพื่อส่งกลบับา้นอยา่งปลอดภยั ... > 

            ฝ่ายสงัคม สงัฆมณฑลเชียงใหม่  น าโดย                              
 บิชอป ฟรงัซิสเซเวียร ์วีระ อาภรณ์รตัน์  มุขนายกมสิซงัเชยีงใหม่    
 ไดด้ าเนินการจดักจิกรรม “ปันน ้าใจ..สู่พ่ีน้อง” ทีไ่ดร้บัผลกระทบ           
 จากการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19    
 พระคุณเจา้ไดม้อบเงนิให ้ฝ่ายสงัคม 

สงัฆมณฑลฯ จดัซื้อขา้วสาร ปลากระป๋อง ไขไ่ก่ น ้ามนัพชื และ กะหล ่าปล ีจากชาวบา้น    
เพื่อน าไปมอบใหแ้ก่พีน้่องในชมุชนทีไ่ดร้บัผลกระทบฯ                                  
1) ชมุชนบา้นเหนอืและบา้นใต ้จ านวน 20 ครอบครวั                                      
2) ชมุชนฟ้าใหม่ 10 ครอบครวั  3) ปางชา้งแมต่ะมาน แรงงงานอพยพจากพม่า 31 ครอบครวั 
4) หว้ยชมพู แรงงานอพยพมาใหม่จากพม่า 27 ครอบครวั 5) ชมุชนคุม้เสือ้ แรงงงานอพยพ 
19 ครอบครวั  6) การเคหะหนองหอย 5 ครอบครวั  7) ชมุชนสนัก าแพง 5 ครอบครวั และ 
ไดน้ ากะหล ่าปล ี 300 ก.ก. มอบใหศ้าสนสมัพนัธ ์ณ พุทธสถาน เพื่อน าไปมอบใหก้บัผูไ้ดร้บั 

ผลกระทบจากโควดิ-19 ต่อไป พชืผกัอกีส่วนหนึ่งไดจ้ดัโต๊ะวางไวห้น้าศนูยม์สิซงัฯ เผือ่ใหพ้ีน้่องทีม่คีวามตอ้งการ ..>> 
   ศนูยส์งัคมสงเคราะหแ์ละพฒันา อคัรสงัฆมณฑลท่าแร-่หนองแสง  ร่วมกบั ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก จดักจิกรรม :- 
+ จติอาสาเวชบุคคลฯ ร่วมคดักรองโควดิ-19 ผูเ้ขา้ร่วมงานโอกาสมอบใบพรพระสนัตะปาปา / 

ใบประกาศเกยีรตคิุณผูสู้งอายุตวัอยา่ง - ลูกกตญัํูต่อบุพการ ี
ทีว่ดัดวงพระหฤทยัอนัศกัดิส์ทิธย์ิง่ของพระยซูเจา้ สกลนคร ..            
+ ออกเยีย่ม/ตดิตาม ใหก้ าลงัใจ พรอ้มสนบัสนุนน ้าดืม่ และ 
สิง่ของใชจ้ าเป็นแก่ผูป่้วยโควดิ-19 หลงัรบัการรกัษาแลว้มากกัตวั 
เพื่อฟ้ืนฟูสภาพและเฝ้าระวงัอาการตามมาตรฐานการดูแลรกัษา 
และมาตรการควบคมุโรคฯ ณ ศาลา โรงเรยีนค าสอน 
วดัพระครสิตราชาชา้งมิง่ ในพืน้ทีร่พ.สต.บา้นชา้งมิง่..  
+ จติอาสาเวชบุคคลฯ ร่วมกบั เจา้หน้าทีร่พ.สต.ท่าแร่ 
ออกเยีย่มใหก้ าลงัใจและมอบเวชภณัฑ ์ยา นม และ                       
อาหารเสรมิใหก้บัผูป่้วย.. +  ทมีงานเวชบุคคลท่าแร่ฯ                                                            
ไดน้ าชดุ CPE มามอบใหท้าง รพ.สต.ท่าแร่ ไดใ้ชใ้นการป้องกนัการตดิเชือ้ในการปฏบิตังิาน ..>        
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จากใจ...ผู้ประพนัธเ์พลงมารช์ผู้สงูอายคุาทอลิก 
                                                  โดย ยวง บอสโก 

 

 “ไม่ใช่ทุกคนทีจ่ะมีอายยืุนยาวเป็นผูส้งูวยัได้” เพราะชวีติทีย่นืยาวเป็นพระพรของพระเจา้ที่
ประทานใหแ้ก่เรามนุษยท์ุกคนตามน ้าพระทยัของพระองค ์ 
 ผูท้ีม่คีวามเชือ่ในพระคมัภรี ์ในพระสญัญา อธษิฐานภาวนา และด าเนนิชวีติตามความเชือ่ กย็งั        
ไม่สามารถจะบอกไดว้า่จะมชีวีติอยู่อกีนานเทา่ไร  แต่สามารถเป็นหลกัประกนัไดว้า่ เราจะไดร้บัชวีติ
นิรนัดรหลงัความตายแน่นอนเพราะ “เราได้มอบความหวงัไว้ในพระเจ้าผูท้รงชีวิต และพระองค์
ทรงเป็นพระผู้ไถ่ของมนุษยท์ุกคน  โดยเฉพาะของผูที้ม่ีความเชือ่” (1 ทธ 4:10) 
 พระเจา้ทรงมแีผนการทีด่สี าหรบัชวีติเราทุกคน แม้จะทรงยอมให้เราต้องเผชญิกบัปัญหาอุปสรรค 
หรอืความทุกขย์ากในชวีติบา้ง แต่กท็รงควบคมุทุกสิง่ทุกอย่างอยู่  ซึ่ง เปาโล ประสาร หลีล้วน 
“ผูป้ระพนัธเ์พลงมารช์ผูส้งูอายคุาทอลิก”  เป็นผูสู้งอายอุกีทา่นหนึ่งทีพ่ระเจา้ทรงเรยีกมาเป็นศษิย์
ติดตามพระองค์ และประทานพระคุณพระพรต่างๆ ให ้พรอ้มกบับททดลองทีเ่ขม้ขน้ 
 เปาโล ประสาร เล่าว่า เดมิท่านเกดิทีบ่า้นบงึกระจบั อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุร ีเป็นครสิตงัยนื โดยไปเรยีนค าสอนที่             
วดันักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง สมยั คณุพ่อยอหน์ อลุลิอานา เป็นเจา้อาวาส และไดร้บัศลีลา้งบาปเมื่อวนัที ่31 มนีาคม 2516 
ต่อมาไดส้มรสกบั ซาบีนา อรวรรณ (ประราศรี) หลีล้วน และยา้ยถิน่ฐานไปสงักดั วดันักบญุเทเรซา บ้านโนนแก้ว                
สงัฆมณฑลนครราชสีมา กอ่ร่างสรา้งครอบครวัมาดว้ยความรกัความวริยิะอุตสาหะจนมบีุตรดว้ยกนั 2 คน คนโตเป็นผูห้ญงิ
ชือ่ กาทารีนา วิลาสินี หลีล้วน ปัจจุบนัอาศยัอยู่ทีส่หรฐัอเมรกิา  และคนเลก็เป็นผูช้ายชือ่ เปโตร ธนบดี หลีล้วน ปัจจุบนั 
ยงัอยู่ทีบ่า้นบงึกระจบั   
 ส าหรบัตวัท่านและภรรยายงัคงครองรกักนัมาจวบจนปัจจุบนัล่วงเขา้ปีที ่48 แลว้ แมจ้ะตอ้งดูแลทัง้ครอบครวัและดูแล  
สุขภาพตนเองจากอาการป่วยดว้ยโรคเบาหวาน และโรคอื่นๆ หลายโรค ซึ่งเคยวกิฤตถงึตามวัหกลม้หวัฟาดพืน้ถงึ 2 ครัง้ และ
ป่วยเป็นไขห้วดัใหญ่สายพนัธุเ์อ คดิวา่คงจะไมร่อดแลว้ แต่พระเจา้กย็งัทรงอวยพรใหห้ายเป็นปกต ิที่หกลม้หวักไ็มแ่ตก โดยม ี
นายแพทย ์ดร.นิวฒัน์ชยั นามวิชยัศิริกลุ เป็นผูดู้แลรกัษา 
 และถึงแม้จะเป็นคริสตงัยนื แต่ เปาโล ประสาร พรอ้มทัง้ภรรยากอ็ุทศิตนท าหน้าทีร่บัใช้พระศาสนจกัรในหน้าที่กจิการ
ต่างๆ ด้วยความเสยีสละอย่างเตม็ก าลงัความสามารถ เป็นตน้ ในคณะกรรมการสภาอภบิาลวดั เป็นประธานกลุม่วถิชีมุชนวดั 
เป็นประธานชมรมผูสู้งอายุบา้นโนนแกว้ ประธานผูสู้งอายุต าบลตะโก และประธานชมรมลดเบาหวานตา้นโรคแทรก
โรงพยาบาลหว้ยแถลง และไดเ้ขา้มามสี่วนร่วมในงานของคณะกรรมการผูส้งูอายุระดบัชาต ิ ไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นผูเ้ขยีนเนื้อ
เพลงมารช์ผูสู้งอายุ    
 เปาโล ประสาร พูดถงึแรงบนัดาลใจและทีม่าของการไดร้บัมอบหมายใหท้ างานชิน้ส าคญัของผูสู้งอายนุี้เกดิจาก พระพรของ
พระเจา้ทีใ่หท้่านมคีวามสามารถในการเขยีนบทกลอน แต่งเพลง ประกอบกบัเป็นคนทีช่อบรอ้งเพลง  เมื่อไดม้โีอกาสมา
สมัมนากบัคณะอนุกรรมการคาทอลกิผูสู้งอายุระดบัชาต ิทีศ่นูยอ์ภบิาลคามลิเลยีน ลาดกระบงั จงึมโีอกาสไดน้ าเสนอบอ่ยๆครัง้.   

..ตดิตามภาพขา่วกจิกรรม.. จาก 
หนงัสอืพมิพอ์ุดมสาร ปีที ่45 ฉบบัที ่33                                           
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... ทีสุ่ดกไ็ดร้บัความเมตตาจาก คณุพ่อไพรชั ศรีประเสริฐ จติตาภบิาล  
 คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูสู้งอายุ มอบหมายใหเ้ขยีนเนื้อเพลง                                             
 เพลงมารช์ชมรมผูส้งูอายคุาทอลิก เพื่อน าไปใชใ้นการขบัรอ้งใน               
 งานชมุนุมของผูสู้งอายคุาทอลกิระดบัชาต ิทีจ่ดัขึน้เป็นประจ าทุกปี และ          
 ขบัรอ้งกนัในระดบัสงัฆมณฑลและเครอืขา่ยเพือ่รวมใจของผูสู้งอายุ 
 คาทอลกิ ทกุคนใหเ้ป็นหนึ่งเดยีวกนัในความรกัของพระครสิตเจา้ ใหม้ ี
 ความรกั สามคัค ีแบ่งปันชว่ยเหลอืกนั ใหอ้ภยักนั ดงัเนื้อความในบท 
 เพลงทีว่า่ “พวกเรา ชาวครสิตชน ทัว่ทุกแห่งหน ในถิน่ไทยนี้,  ร่วมมอื               

ร่วมใจ รกัสามคัค ีมุ่งท าความด ีชว่ยเหลอืแบ่งปัน, พวกเราหมู่ครสิตชน รวมกลุม่ของตน เพือ่ชว่ยเหลอืกนั รูจ้กัให ้                                      
มคีวามใฝ่ฝัน ชว่ยเหลอืแบง่ปัน ดว้ยความจรงิใจ,  *ชมรมผูส้งูวยัสูงคณุค่า แหล่งภมิูปัญญา พฒันาสงัคมไทย บ่อเกิด
ความรกั ความห่วงใย  เราผู้สงูวยั สขุในความรกัพระเจ้า, พวกเรา ชาวครสิตชน มคีวามสขุล้น ท่วมท้นใจเรา                    
รู้อภยั ปลอบใจช่วยบรรเทา เชือ่ในพระเจา้ ท าตามน ้าพระทยั”  
  โดยไดร้บัเกยีรตจิาก คณุธีรพนัธ ์ปณุขนัธ ์ชว่ยท าดนตร ีและร่วมกบัภรรยา คอื คณุร าพนั ปณุขณัธ ์เป็นผูข้บัรอ้ง
บนัทกึเสยีงใหด้ว้ย 
 แมว้า่เสยีงเพลงนี้จะเงยีบหายไปจากเวทงีานชมุนุมผูสู้งอายคุาทอลกิระดบัชาต ิมา 2 ปีตดิตอ่กนัแลว้ แตผู่เ้ขยีนเชือ่วา่ 
ทว่งท านองเสยีงเพลงเนื้อร้องนี้  ยงัจะคงดงัก้องอยู่ในหวัใจของผูสู้งวยัคาทอลกิทุกคนทกุแหง่หนในพระศาสนจกัรไทย และ
พรอ้มเสมอทีจ่ะกลบัมาร่วมเป็นหนึง่เดยีวกนัเพือ่แสดงออกถงึศกัยภาพของผูสู้งวยั และเป็นประจกัษพ์ยานยนืยนัถงึ                       
ความเชือ่ ความรกั และพระพรต่างๆ ทีพ่ระเจา้ไดป้ระทานใหก้บัผูสู้งวยั  
   ซึ่ง เปาโล ประสาร ในฐานะผูสู้งอายุวยั 74 ปี เหน็วา่ ผูส้งูอายนัุน้มีประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวมานาน           
ควรท าตัวให้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ลูกหลานและคนทัว่ไป รวมถึงพ่ีน้องต่างความเช่ือด้วย ด้วยการปฏิบติัความรกั         
มีความรกัสามคัคี มีจิตใจท่ีร่าเริง มีเมตตาต่อทุกคน ดแูลช่วยเหลือกนั ช่วยคนยากล าบากท่ีพบเหน็ ท าเท่าท่ี              
วยัของเราสามารถท าได้  ท าให้พระพรของพระเกิดผลดีในจิตใจของเราและต่อเพื่อนพี่น้อง ยามท่ีเราเองต้อง           
ทุกขย์ากล าบากจากโรคภยั หรือเหตุอ่ืนๆ กต้็องอดทน และพ่ึงพาในพระเจ้า เพ่ือให้ชีวิตของเราเป็นข่าวดีแก่ทุกคน   
 ดงับทเพลงสดุดกีล่าวว่า “พวกเขายงัคงผลิดอกออกผลในวยัชรา ยงัเตม็ไปด้วยน ้าเลี้ยง และล าตน้ยงัเขยีวชอุ่ม                         
สดชืน่เสมอเพือ่แสดงวา่พระเป็นเจา้ทรงเทีย่งตรง” (สดด 92 : 14-15) ..>  
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กิจกรรมโครงการเพ่ือผูสู้งอาย ุประเทศไทยกิจกรรมโครงการเพ่ือผูสู้งอาย ุประเทศไทยกิจกรรมโครงการเพ่ือผูสู้งอาย ุประเทศไทย   

       ชมรมผู้สงูอายคุาทอลิกสงัฆมณฑลราชบรีุ (องคก์รสาธารณประโยชน์)   น าโดย บาทหลวงประสิทธ์ิ รจิุรตัน์ 
จติตาภบิาลผูสู้งอายุฯ  อาจารยเ์ชษฐ ชาวนาแก้ว ประธานชมรมผูสู้งอายุฯ 
อาจารยธ์ญัญา ศิโรรตัน์ธญัโชค ผูป้ระสานงานชมรมผูสู้งอายุฯ และคณะกรรมการฯ 
จดักจิกรรมงาน :- 1) เนื่องในโอกาสวนัระลกึถงึผูสู้งอายุสากล ครัง้แรก (25 ก.ค. 2021)                                
ท ากจิเมตตาบรจิาคเงนิจ านวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถว้น) จากผูม้จีติศรทัธามอบ 
สมทบทุนสนบัสนุน โรงพยาบาลบา้นโป่ง จดัสรา้งโรงพยาบาลสนามวดัป่าวมิุตยาราม 
เมื่อวนัที ่23 กรกฎาคม 2021  โอกาสนี้ อาจารยเ์ชษฐ ชาวนาแกว้ ประธานชมรมฯ เป็นผูม้อบใหก้บั พญ.รจิุรา เขม็เพชร 
ผอ.รพ.บา้นโป่ง เป็นผูร้บัมอบ โดยม ีคณุพ่อปิยะศกัด ์ว่องไว ผูอ้ านวยการบา้นสทิธดิา / ผูช้ว่ยจติตาธกิารชมรมฯ  ร่วมดว้ย  

 Br.แดง นกับวชคามลิเลยีน ซิสเตอรนิ์ตวดา อ่อนเทศ ทีป่รกึษาชมรมฯ    
 คณุพรทิพย ์ทนุผล รองนายก อบต.สวนกลว้ย และ คณุกนกกิตติกา ชาวนาแก้ว  
 ณ ส านกังาน ชมรมผูสู้งอายุบา้นสทิธดิา ศนูยพ์ฒันาการเดก็พกิาร อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุร.ี.  
  2) เมื่อวนัที ่30 กรกฎาคม 2021 คณะกรรมการเพื่อฆราวาส สงัฆมณฑลราชบุร ีโดย    
  ชมรมผูสู้งอายุสงัฆมณฑลราชบุร ีอาจารยนิ์ยม อยัราน้อย รองประธานชมรมฯ เป็น 

ตวัแทนน าเงนิบรจิาคจ านวน 15,400 บาท มามอบให ้คณุพ่อวีระเทพ วาทนเสรี ผูอ้ านวยการ   
หน่วยประกาศพระวรสารสู่ปวงชน และฆราวาสแพร่ธรรม สงัฆมณฑราชบุร ีเพื่อสนบัสนุน                                       
การชว่ยเหลอืผูสู้งอายุ ผูย้ากไร ้ผูเ้จบ็ป่วยไดร้บัผลกระทบจากโรคโควดิ-19 ร่วมกบัโครงการ 
แบ่งปังแบ่งปลา ซึ่งฆราวาสแพร่ธรรมด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องในชว่งทีม่สีถานการณ์การแพร่ 
ระบาดของโรค เพื่อชว่ยบรรเทาความทุกขย์ากล าบากทัง้พีน้่องครสิตชน และต่างความเชือ่ 

    ส าหรบัเงนิบรจิาคดงักล่าว ชมรมผูส้งูอายุสงัฆมณฑราชบุร ี 
 ไดจ้ดักจิกรรม "กจิเมตตา ภาวนาและแบ่งปัน" เนื่องใน  
 วนัผูสู้งอายุสากล ครัง้ที ่1 เมื่อวนัที ่25 กรกฎาคม 2021                      
 และผูสู้งอายุ ผูม้จีติศรทัธาไดร้่วมกนับรจิาคผา่นบญัชชีมรมผูสู้งอายุ  เพื่อเป็นสะพานบุญให ้ 
 การสนบัสนุนองคก์รตา่งๆ ใน คฆว.ราชบุร ีทีจ่ดัโครงการหรอืด าเนินการชว่ยเหลอืผูย้ากไร ้ 
 ผูเ้จบ็ป่วย ผูสู้งวยั ผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19  ตามแนวทางที ่                                                                            
 สงัฆมณฑลราชบุร ีเชญิชวนใหทุ้กองคก์รฆราวาส และหน่วยงาน ในสงักดัไดอ้อกมาร่วมกนั                                          
ชว่ยเหลอืดูแลเพือ่ใหค้วามรกัเมตตาของพระครสิตเจา้ส่องสวา่ง ใหส้งัคมยงัมคีวามหวงั             

อยู่เสมอ และไม่ทิง้ใครไวข้า้งหลงัใหโ้ดดเดีย่ว ..>    
       3) กจิกรรมวนัผูสู้งอายุสากล ครัง้ที ่1 "ร่วมมสิซา ภาวนา กจิเมตตาและแบ่งปัน" ออนไลน์ + รายงานผลการด าเนินงาน           
จดักจิกรรมวนัผูสู้งอายุสากลครัง้ที ่1 วนัที ่25 กรกฎาคม 2021  โดยด าเนินการจดั :-  1.) กจิศรทัธา เชญิชวนผูสู้งอายุและ             
ครสิตชนฆราวาส ร่วมพธิบีูชาขอบพระคุณออนไลน์ ผา่นเวป็ไซต ์สงัฆมณฑลราชบุร ีและรบัพระคุณการุณยค์รบบรบิูรณ์ โดย 
คณุพ่อวิชาญ  กิจเจริญ เป็นประธานพธิ ี มผีูเ้ขา้ร่วมประมาณ 66 ท่าน และ การภาวนาผา่น Line Meeting น าโดย 
คุณพ่อประสทิธิ ์รุจริตัน์ จติตาภบิาลฯ และคณะกรรมการชมรมผูสู้งอายุฯ และแบ่งปันประสบการณ์ ความทรงจ าและความหวงั 
ของผูสู้งวยั โดย บิชอปยอหน์ บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ  และขอ้คดิจากสมณสาสน์วนัผูสู้งอายุสากลครัง้แรกของ 
พระสนัตะปาปาฟรงัซสิ โดย คณุพ่อไพรชั ศรีประเสริฐ จติตาภบิาลคณะอนุกรรมการฯเพือ่ผูสู้งอาย ุมผีูเ้ขา้ร่วมจ านวน 34 ท่าน  
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   2.) ท ากจิเมตตา โดย เปิดรบับรจิาคผา่นบญัช ี                      
  ชมรมผูสู้งอายุสงัฆมณฑลราชบุร ีเพื่อชว่ยเหลอื                                                            
  ผูสู้งอาย ุผูเ้จบ็ป่วย ผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจากการ  
 แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ตามแนวทางของ                                    
 สงัฆมณฑลราชบุร ีโดยเปิดรบับรจิาค ตัง้แต่                                                                 
วนัที ่22 ถงึ 27 กรกฎาคม 2021 มผีูบ้รจิาครวม 30 ราย ยอดเงนิรวมทัง้สิน้ 75,400  บาท                                                                      
จดัสรรบรจิาคใหโ้รงพยาบาลสนามวดัป่าวมิุตยาราม รวม 2 ครัง้ เป็นเงนิ 60,000 บาท (ครัง้ที ่1                                                               
วนัที ่23 กรกฎาคม 2021 ครัง้ที ่2 วนัที ่28 กรกฎาคม 2021 และฆราวาสแพร่ธรรม จ านวน 15,400 บาท ใน                         
วนัที ่30 กรกฎาคม 2021 ณ ศนูยม์สิซงัราชบุร ีรวมเป็นเงนิบรจิาคทัง้สิน้ 75,400 บาท ตามวตัถุประสงคแ์ละเจตจ านงของ 
ผูบ้รจิาค ..>   4) สงัฆมณฑลราชบุร ีรวมพลงัชมรมผูสู้งวยั สมทบทนุชว่ยวดัป่าสรา้ง โรงพยาบาลสนามวดัป่าวมิุตยาราม           
เมื่อวนัที ่28 กรกฎาคม 2021 ทีบ่รเิวณหน้าโรงพยาบาลสนามวดัป่าวมิุตยาราม อ.บา้นโป่ง 
จ.ราชบุร ีโดย อาจารยธ์ญัญา ศโิรรตัน์ธญัโชค และ อาจารยศ์ริมิาส พฤหสันนัท ์เป็นตวัแทน 
อาจารยเ์ชษฐ ชาวนาแกว้ ประธานชมรมผูสู้งอายุฯ บาทหลวงประสทิธิ ์รุจริตัน์ จติตาภบิาลฯ 
พรอ้มดว้ย ซสิเตอรน์ิตวดา อ่อนเทศ ตวัแทน อธกิารณิเีจา้คณะภคนิีผูร้บัใช ้ และคณะ รวมถงึ 
คุณพรทพิย ์ทนุผล รองนายกอบต.สวนกลว้ย  ไดร้่วมกนัมอบเงนิบรจิาคจากการจดักจิกรรม 
"ร่วมมสิซา กจิเมตตา ภาวนาและแบ่งปัน" เนื่องในโอกาสวนัระลกึถงึผูสู้งอายุสากลครัง้ที ่1 
ตามพระด ารขิองสมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซสิ จ านวน 50,000  (หา้หมื่นบาท) ใหก้บัพระครปูลดัธนากร รกัขติสโิล เจา้อาวาส 
วดัป่าวมิุตยาราม เป็นผูร้บัมอบ และ พญ.มนญัญา วรรณไพสฐิกุล รองผูอ้ านวยการ ฝ่ายการแพทย ์รพ.บา้นโป่ง 
ร่วมเป็นสกัขพียาน โดยครัง้นี้เป็นการมอบครัง้ที ่2 รวมสองครัง้ เป็นเงนิจ านวน 60,000 บาท 
(หกหมื่นบาท) ซึ่งครัง้แรก เมือ่วนัที ่23 กรกฎาคม 2021 ทีผ่า่นมา ทางชมรมฯไดม้อบเงนิ 
บรจิาคสมทบทุนชว่ยสนบัสนุนโรงพยาบาลบา้นโป่ง จดัสรา้งโรงพยาบาลสนามฯ ผา่น 
พญ.รุจริา เขม็เพชร ผอ.รพ.บา้นโป่ง ณ ศนูยพ์ฒันาการเดก็พกิาร อ.บา้นโป่ง โดยม ี
อาจารยเ์ชษฐ ชาวนาแกว้ ประธานชมรมผูสู้งอายุฯ คุณพ่อปิยะศกัด ์วอ่งไว ผูอ้ านวยการ 
บา้นสทิธดิา และซสิเตอรน์ิตวดา อ่อนเทศ  ร่วมในการส่งมอบ .. ส าหรบัวตัถุประสงค ์การน า 
 เงนิบรจิาคมามอบให ้สถานทีร่องรบัผูป่้วย ผูส้มัผสัทีม่คีวามเสีย่งสูงวา่จะตดิเชือ้ 
 โรคโควดิ-19 ในอ าเภอบา้นโป่ง ซึ่งมกีารระบาดค่อนขา้งรนุแรงท าใหม้ผีูป่้วย 
 จ านวนมากทีต่อ้งการทีพ่กัรกัษาอาการ และป้องกนัจ ากดัการแพร่ระบาดของโรค               
 ไม่ใหแ้พรข่ยายออกไปเป็นวงกวา้งมากยิง่ขึน้ในชมุชนได.้.                                         
    นอกจากนี้ สงัฆมณฑลราชบุร ีหรอืเขตสมณปกครองคาทอลกิเขตราชบุร ี
ภายใตก้ารน าของ บชิอปยอหน์ บอสโก ปัญญา กฤษเจรญิ มุขนายก และ คณะกรรมการบรหิารสงัฆมณฑลราชบุร ีโดย 
คณุพ่อเสนอ ด าเนินสดวก ประธานกรรมการบรหิาร ร่วมกบั คณุพ่อวชัศิลป์ กฤษเจริญ จติตาธกิาร คณะกรรมการเพื่อ 
ฆราวาส สงัฆมณฑลราชบุร ี(คฆว.)  ไดร้ณรงคส์่งเสรมิ สนบัสนุน และประสานงานใหอ้งคก์รฆราวาส หน่วยงานในสงักดั 
สงัฆมณฑลราชบุร ีซึ่งครอบคลุมพืน้ที ่4 จงัหวดั ราชบุร ีกาญจนบุร ีเพชรบุร ีและสมุทรสงคราม ไดจ้ดัท าโครงการแบ่งปัน 
เยีย่มเยยีนชว่ยเหลอืผูเ้จบ็ป่วย ผูย้ากไรท้ีม่คีวามยากล าบากในการด าเนินชวีติจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19                
มาตรการการกกัตวัผูม้คีวามเสีย่งสูง-ต ่า การปิดโรงงาน การตกงาน ขาดแคลนรายได ้ขาดแคลนอาหารการกนิ เพือ่ชว่ย             
บรรเทาทุกขแ์ละแบ่งปันสุข  โดยมอบใหศ้นูยส์งัคมพฒันา และ หน่วยงานฆราวาสแพร่ธรรมด าเนินการจดัโครงการ 
แบ่งปังแบ่งปลา ออกเยีย่มเยยีนชว่ยเหลอืพีน้่องประชาชน โดยไมม่กีารแบ่งแยกศาสนาหรอืความเชือ่ เพราะเราทุกคนเป็น 
พีน้่องกนัในพระครสิตเจา้ ดงันัน้ความรกัเมตตา การให ้การแบ่งปัน การดูแลชว่ยเหลอืกนัและกนัจงึไม่มกี าแพงใดมาขวางกัน้.>  



ชมรมผูส้งูอายคุาทอลิกอคัรสงัฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง น าโดย คณุพ่อเทพณรงค ์พดุษา จติตาภบิาลแผนกผูสู้งอายุฯ 
นายประสิทธ์ิ บริบูรณ์ ประธานชมรมผูสู้งอาย ุและคณะกรรมการชมรมผูสู้งอายุอคัรสงัฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ร่วมกบั 
คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผูสู้งอายุ ภายใต ้สภาพระสงัฆราชคาทอลกิฯ โดย 
อารช์บิชอป อนัตน วีระเดช  ใจเสรี  ประมุขแห่งอคัรสงัฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง 
เป็นประธานในพธิมีอบใบพรพระสนัตะปาปา แก่ผูสู้งอายุตวัอย่างและลูกกตญัํ ู
ต่อบุพการ ีพรอ้มใบประกาศเกยีรตคิุณใหแ้ก่ผูสู้งอายคุาทอลกิ-ลูกกตญัํู ปี ค.ศ.2021                                                
 1. นายเปาโล ศรีไพร พรมพินิจ วดัพระครสิตราชา ชา้งมิง่                                                                         
 2. นางปาสการีนา สดุใจ บุญชาญ วดันกับุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุก                   
  3. นางอนันา สงวน  เทพกนั วดันกับุญยอแซฟ ค าเกิม้ นครพนม                                                   
  4. นายโทมสั ธวชัชยั พิมพน์าจ วดัพระครสิตประจกัษ์ นาบวั                                                                                                                                 
   5. นางสาวอนันา หนูพร  เด่นไชยรตัน์ อาสนวหิารอคัรเทวดามคีาแอล ท่าแร่ฯ                                                                                   
  6. นางโรซา ภทัรเนตร สนุารตัน์ วดัแม่พระแจกจ่ายพระหรรษาทานดอนม่วย สกลนคร                                                   

เมื่อวนัที ่18 กรกฎาคม 2021   ณ วดัดวงพระหฤทยัอนัศกัดิส์ทิธย์ิง่ของพระเยซูเจา้ ..> 

 

               โครงการเพ่ือผู้สงูอาย ุประเทศไทย อคัรสงัฆมณฑลท่าแร-่หนองแสง                                   
  “ร่วมใจสูภ้ยั โควดิ-19” มอบอุปกรณ์ อาหารแหง้ และสิง่ของจ าเป็นในสถานการณ์โควดิ-19    
 ใหโ้รงพยาบาลสนาม 3 แห่ง ใน 3 จงัหวดั เพื่อใหก้ารดูแลผูป่้วยในชมุชนฯ  

 โครงการเพ่ือผูส้งูอาย ุประเทศไทย สงัฆมณฑลจนัทบุรี (สระแก้ว)                                                
เจา้หน้าที ่อาสาสมคัร และ อสม.ในเขตพืน้ทีส่ระแกว้ สงัฆมณฑลจนัทบุรี  
 ลงตรวจเยีย่มผูสู้งอายุเจบ็ป่วยตดิบา้น-ตดิเตยีง ในเขตพืน้ทีส่ระแกว้  

 ในสถานการณ์โรคโควดิ-19  เรากต็อ้งท างานดูแลผูสู้งอาย ุ
...ห่วงแบบห่างๆบางรายหา่งไม่ไดก้ต็อ้งพยุงกนัไป... 
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ชมรมผูส้งูอายคุาทอลิกอคัรสงัฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง น าโดย คณุพ่อเทพณรงค ์พดุษา จติตาภบิาลแผนกผูสู้งอายุฯ 
นายประสิทธ์ิ บริบูรณ์ ประธานชมรมผูสู้งอาย ุและคณะกรรมการชมรมผูสู้งอายุอคัรสงัฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ร่วมกบั 
คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผูสู้งอายุ ภายใต ้สภาพระสงัฆราชคาทอลกิฯ โดย 
อารช์บิชอป อนัตน วีระเดช  ใจเสรี  ประมุขแห่งอคัรสงัฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง 
เป็นประธานในพธิมีอบใบพรพระสนัตะปาปา แก่ผูสู้งอายุตวัอย่างและลูกกตญัํ ู
ต่อบุพการ ีพรอ้มใบประกาศเกยีรตคิุณใหแ้ก่ผูสู้งอายคุาทอลกิ-ลูกกตญัํู ปี ค.ศ.2021                                                
 1. นายเปาโล ศรีไพร พรมพินิจ วดัพระครสิตราชา ชา้งมิง่                                                                         
 2. นางปาสการีนา สดุใจ บุญชาญ วดันกับุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุก                   
  3. นางอนันา สงวน  เทพกนั วดันกับุญยอแซฟ ค าเกิม้ นครพนม                                                   
  4. นายโทมสั ธวชัชยั พิมพน์าจ วดัพระครสิตประจกัษ์ นาบวั                                                                                                                                 
   5. นางสาวอนันา หนูพร  เด่นไชยรตัน์ อาสนวหิารอคัรเทวดามคีาแอล ท่าแร่ฯ                                                                                   
  6. นางโรซา ภทัรเนตร สนุารตัน์ วดัแม่พระแจกจ่ายพระหรรษาทานดอนม่วย สกลนคร                                                   

เมื่อวนัที ่18 กรกฎาคม 2021   ณ วดัดวงพระหฤทยัอนัศกัดิส์ทิธย์ิง่ของพระเยซูเจา้ ..> 

       โครงการเพ่ือผู้สงูอาย ุประเทศไทย สงัฆมณฑลเชียงราย ซึ่งไดร้บังบประมาณสนบัสนุน จากคารติสัเยอรมนั  
ด าเนินการโดย คณุพ่อเอกชยั ผลวารินทร ์ผูอ้ านวยการแผนกสขุภาพอนามยั/ จติตาภบิาลผูสู้งอายุฯ สงัฆมณฑลเชยีงราย.. 

   โครงการเพ่ือผู้สงูอาย ุประเทศไทย สงัฆมณฑลอดุรธานี  โดย คณุพ่อปรีชา ศิลาโคตร ผูอ้ านวยการศนูยส์งัคมพฒันา 
อุดรธาน ีและ คณุพ่อเปรม คณุโดน จติตาภบิาลงานแผนกผูสู้งอายสุงัฆมณฑลอุดรธานี  จดักจิกรรม :-                                                
     + คุณพอ่เจา้วดัอาสนวหิารพระมารดานิจจานุเคราะห ์อดุรธานี พรอ้มอาสาสมคัร มอบอาหารใหแ้ก่ผูสู้งอาย ุและผูไ้ดร้บั          
ผลกระทบจากบรรเทาโควดิ-19   + งานสงเคราะหส์นบัสนุนชว่ยเหลอืสูภ้ยัโควดิ-19 ในเขตสงัฆมณฑลอุดรธานี น าโดย 
คณุพ่อสมนึก สทุธิ เจา้อาวาส วดัพระวสิทุธวิงศ ์ต.โพนสูง อ.บา้นดุง  จ.อุดรธานี พรอ้มดว้ยอาสาสมคัร อสม(Caritas) วดั                                                               

ร่วมแบ่งปัน มอบอาหาร และ สิง่ของจ าเป็น โดยเฉพาะผูส้งูอายุ 
คนชรา คนพกิาร ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางในเขตชมุชนโพนสูง     
 หมู่ 1 / หมู่ 2 / หมู่ 3 / หมู่ 15  รวมทัง้หมด 20 ครอบครวั.. 

           โครงการเพ่ือผู้สงูอาย ุประเทศไทย สงัฆมณฑลนครราชสีมา  โดย                                                                                   
 คณุพ่อวีระศกัด์ิ จนัทรงัษี  ผูอ้ านวยการศนูยส์งัคมพฒันา 
นครราชสมีา (ฝ่ายฟ้ืนฟูสงัคมมนุษยแ์ละคารติสันครราชสมีา)   
  จดัชดุขา้วสารอาหารแหง้ หน้ากากอนามยั น ้าดื่ม เพื่อ  
  บรรเทาทุกขแ์ก่ผูไ้ดร้บัผลกระทบจากโรคระบาดโควดิ-19  
  ระลอกสามตามวดัต่างๆ ในสงัฆมณฑลนครราชสมีา ... 
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       โครงการเพ่ือผู้สงูอาย ุประเทศไทย สงัฆมณฑลอบุลราชธานี ซึ่งไดร้บังบประมาณสนบัสนุนจากคารติสั
เยอรมนั ด าเนินการโดย คณุพ่อประดบัสิน  ด้วงทอง ผูอ้ านวยการศนูยฯ์ คณุบญุนิธิ นามบญุ  คณุวฒัน์ชฎา  ศิริกลุ 
และ คณุณรงคฤ์ทธ์ิ  ด้วงทอง เจา้หน้าทีศ่นูยส์งัคมพฒันาสงัฆมณฑลอุบลฯ ไดแ้บ่งทมีบรกิารสุขภาพออกเป็น 2 เขต                      
(เขตที ่1 ทมีบรกิารสุขภาพที ่11 ศนูยส์งัคมพฒันาฯร่วมมอืกบัชมรมเวชบุคคลอุบลฯ/รพ.สต.วงักางฮุง ต.บุ่งไหม                          
อ.วารนิช าราบ จ.อุบลราชธานี และอาสาสมคัรโครงการ) (เขตที ่22 ทมีบรกิารสุขภาพที ่12 คารติสั วดัพระวสิุทธวิงศ ์
ร่วมมอืกบั รพ.สต.นาเวยีง ต.นาเวยีง อ.เสนางคนิคม จ.อ านาจเจรญิ และอาสาสมคัรโครงการในชว่ง                                                     
เดอืนกรกฎาคม - สงิหาคม 2021 ทมีบรกิารสขุภาพวสิุทธวิงศท์มีที ่12 ไดด้ าเนินงานโครงการไปบางส่วนแลว้ ..> 

 

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย :  
วนัเสารท่ี์ 18 กนัยายน 2021 :  จดัการบรรยายออนไลน์ เนื้อหา “ความเขา้ใจเรื่องการท า Synod / สมชัชาของพระศาสนจกัร  
   เนื้อหาหลกั “การกา้วเดนิไปดว้ยกนั กระบวนการและการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน” ใหแ้ก ่ 
  สมาชกิเครอืขา่ยทกุคณะกรรมการฯ ภายใต ้แผนกสุขภาพอนามยั และองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง                                      
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพ่ือผูส้งูอาย ุ:  
วนัพธุท่ี 22 กนัยายน 2021  :   จดัประชมุคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูสู้งอายุ (ออนไลน์) คณะกรรมการผูส้งูอายุฯ และ 
    สมาชกิเครอืขา่ยงานผูสู้งอายุฯระดบัสงัฆมณฑลฯ 

ประชาสมัพนัธ์ประชาสมัพนัธ์ประชาสมัพนัธ์ 



 ประชาสมัพนัธ์ความรู้ ความเขา้ใจ ประชาสมัพนัธ์ความรู้ ความเขา้ใจ ประชาสมัพนัธ์ความรู้ ความเขา้ใจ COVIDCOVIDCOVID---191919   
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  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  .. 
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