ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก
รายงานกิจกรรมเวชบุคคลคาทอลิกฯระดับสังฆมณฑล

( กันยายน 2020 – ตุลาคม 2021 )

ชมรมเวชบุคคลสังฆมณฑลอุดรธานี นาโดย บาทหลวงประสงค์ วงษ์วิบูลย์สิน จิตตาธิการชมรมเวชบุคคลฯ
ความนา เวชบุคคลสังฆมณฑลอุดรธานี
การไม่ได้โพส หรือบอกเล่าเรือ่ งราว อาจมิได้หมายความว่า ไม่มเี รื่องราว
เมล็ดของไม้ใหญ่ เมื่อฝั งลงสู่ดนิ
ชีวติ ของต้นไม้นนั ้ ทีจ่ ะเจริญเติบโต
จนเป็ นต้นไม้ใหญ่ ในภายหน้า
จะบอกเล่าเรือ่ งราวของมันเอง
และนี่คอื เรื่องราวของต้นไม้ตน้ หนึ่ง
ยังเป็ นต้นไม้เล็ก ๆ
มีผหู้ ่วงใยว่า ต้นไม้ตน้ นี้ตายหรือยัง
จึงต้องฝืนทาสิง่ ทีล่ ะเลยมายาวนาน คือการเขียนบอกเล่าเรื่องราว ของต้นไม้น้ี
เพื่อบรรเทาใจผูห้ ่วงใย ด้วยความขอบคุณ ขอคารวะด้วยหัวใจทีน่ ้อมต่าเพียงดิน
ในที่นี้จะขอกล่าวถึง 3 หัวข้อดังนี้
1. การเข้าประชุมตามวาระ ได้ร่วมประชุมทุกครัง้ ทีไ่ ด้รบั แจ้ง
2. การจัดประชุมกลุ่มเวชบุคคลในสังฆมณฑลอุดรธานี ยังไม่เคยจัดประชุม
ซึ่งเรื่องนี้ได้ปรึกษากับอุปสังฆราชซึ่งเป็ นประธานกรรมการบริหารของสังฆมณฑลแล้ว โดยได้แจ้งให้ท่านทราบว่า
ตัง้ แต่ได้รบั การแต่งตัง้ ยังไม่เคยจัดให้มกี ารประชุมบุคลากรเวชบุคคลของสังมณฑลเลย เมื่อท่านรับทราบแล้วหวังว่า
ท่านจะเร่งสรรหาจิตตาธิการทีม่ คี วามสามารถในเรื่องการจัดการประชุม มาทาหน้าทีแ่ ทน
3. กิ จกรรมเวชบุคคล ของสังฆมณฑลอุดรธานี
3.1 ระดับสังฆมณฑล ภารกิจเวชบุคคล เป็ นหนึ่งในงานอภิบาลของพระสงฆ์
3.2 ซึ่งสอดประสานกับข้อ 3.1 ระดับเขตปกครอง จึงน้อมนาลงสูภ่ าคปฏิบตั ิ โดยให้คุณพ่อทีป่ ระจาอยู่ในแต่ละวัด
นาไปปฏิบตั ิ
3.3 กิจกรรมเวชบุคคลทีจ่ ติ ตาธิการได้กากับดูแล
3.3.1 การออกหน่วยแพทย์อาสา ได้ทาสองครัง้ ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19
แท้จริงแล้ว เรื่องการออกหน่วยของแพทย์อาสา ได้มมี าอย่างยาวนานในสังฆมณฑลอุดรธานี
ตัง้ แต่สมัยทีม่ คี ่ายอพยพผูล้ ภ้ี ยั ทีบ่ า้ นวินยั จ.เลย หลังจากปิ ดค่ายก็ยงั คงมีการออกหน่วยแพทย์
สืบต่อกันมา เช่น ทีห่ มันขาว หมู่บา้ นทีอ่ ยู่ลกึ เข้าไปในภูทบั เบิก ทีเ่ ชียงคาน ทีท่ ่าบม ทีเ่ มืองเลย
ทีโ่ พนสูง เป็ นต้น และล่าสุดทีซ่ ่อมกอก เซกา และโนนยางคา
3.3.2 การนาผ้าห่ม 100 ผืน ไปแจกถึงบ้าน ครอบครัวละ 1 ผืน
3.3.3 การแบ่งปั นอาหาร โดยการนาข้าวสาร 5 กิโลกรรม และไข่ 1 แผง (30 ฟอง) แจกให้กบั สัตบุรษุ ทุก
ครอบครัวของวัดที่ ซ่อมกอก เซกา และโนนยางคา ไม่แบ่งแยกว่าจนหรือรวย ถือเป็ นการให้กาลังใจ
ยามยาก เพื่อฝ่ าฟั นวิกฤตโควิดฯ ไปด้วยกัน
3.3.4 ร่วมบริจาคเครื่องนอนให้กบั ศูนย์กกั ตัวฯ ทีบ่ งึ โขงหลง
3.3.5 ร่วมบริจาคน้ าดื่มและนมกล่องให้หน่วยฉีดวัคซีน ทีต่ าบลโสกก่าม ซี่งมีชาวบ้านมารับการฉีดวัคซีน
เป็ นจานวนมาก
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3.3.6 เยีย่ มให้กาลังใจ และให้ความช่วยเหลือผูเ้ จ็บป่ วย เรื่องนี้พระสงฆ์ทุกท่านต้องทาเป็ นปกติธรรมดาอยู่แล้ว
ทีผ่ า่ นมาหากพบว่าสามารถช่วยในเชิงลึกได้กจ็ ะทา เช่น เมื่อหัวหน้าครอบครัวป่ วย หาเลีย้ งครอบครัว
ไม่ได้เป็ นเวลาหนึ่งเดือน ก็จะสนับสนุนกาลังทรัพย์ให้อยู่รอดได้โดยให้ครอบคลุมระยะเวลาหนึ่งเดือน
ทานองว่าแม้ไม่อาจรักษาต้นไม้ทงั ้ ป่ า แต่ตน้ ทีอ่ ยู่ตรงหน้านี้ขอให้รอด
3.3.7 โครงการสร้างงานสร้างรายได้ผอู้ าวุโส เพื่อเป็ นกาลังใจฝ่ าฟั นโควิดฯ ไปด้วยกัน โดยเชิญชวนคุณตา
คุณยายมาทางาน เฉพาะในตอนเช้า ให้ค่าตอบแทนคนละ 200 บาท ต่อวัน (ทาเฉพาะตอนเช้า) อย่างน้อย
ก็น่าจะพอช่วยตายายเอาไว้เลีย้ งหลานได้บา้ ง
3.3.8 โครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูเ้ ด็กและเยาวชน เพือ่ เป็ นกาลังใจในช่วงโควิดฯ โดยเชิญชวนให้เยาวชน
ศึกษาภาษาอังกฤษออนไลน์โดยใช้โปรแกรม lingohut ซึ่งมีคาศัพท์และประโยคทีใ่ ช้บ่อยในชีวติ ประจาวัน
มี 125 บท ให้เด็กและเยาวชนศึกษาออนไลน์ดว้ ยตนเอง เมือ่ พร้อม ก็ให้มาสอบรับทุนบทละ 100 บาท
รวมเป็ นเงิน 12,500 บาทต่อคน การสอบครอบคลุม การฟั ง พูด อ่าน เขียน โครงการนี้ นอกจากได้ทุนทรัพย์แล้ว
ยังได้รบั ความรูเ้ ป็ นทุนไปในตัว มีเยาวชนทยอยมาขอสอบเป็ นระยะๆ มีเยาวชนคนหนึ่ง ใช้ระยะเวลาไม่นาน คือ
มาขอสอบรับทุนสัปดาห์ละ 20 บท จนครบ 125 บทในระยะเวลาอันรวดเร็ว และมีความถูกต้องอยู่ทป่ี ระมาณ
99 เปอร์เซ็นต์
3.3.9 โครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูผ้ อู้ าวุโส เริม่ แรกต้องการให้กาลังใจผูอ้ าวุโสเพื่อฝ่ าวิกฤตโควิดฯ ไปด้วยกัน
ทดลองกิจกรรมวิธกี ารเรียนรูอ้ ยูห่ ลายอย่าง ในทีส่ ดุ มาลงตัวที่ ให้เรียนออนไลน์ร่วมกับลูกหลาน โดยใช้โปรแกรม
เดียวกัน ทุนน้าใจสูโ้ ควิดฯ (สาหรับเด็กและเยาวชนเรียก ทุนการศึกษา) ให้บทละ 100 บาท เหมือนกัน 125 บท
12,500 บาทเหมือนกัน ต่างกันแต่การสอบรับทุน ผูอ้ าวุโส สอบแค่ฟังภาษาอังกฤษเข้าใจ (ไม่ตอ้ ง พูด อ่าน และ
เขียน) โดยอาศัยเทคโนโลยีใ่ นปั จจุบนั ทาให้การศึกษาเป็ นเป็ นเรือ่ งง่ายสาหรับทุกคน น่าอัศจรรย์ใจ มีคุณยายทีม่ า
สอบความเข้าใจในการฟั งภาษาอังกฤษสัปดาห์ละ 10 บท ได้รบั ทุน 1,000 บาท ทุกสัปดาห์ ส่วนคุณยายอีกท่านหนึ่ง
ซึง่ เป็ นคนเงียบ ๆ ต้องใช้เวลามากกว่า คือ 2 สัปดาห์ ต่อ 10 บท ความสามารถในการสอบความเข้าใจในการฟั ง
ภาษาอังกฤษของคุณยายสร้างความอัศจรรย์ใจให้ไม่น้อย เพราะท่านตอบถูกทุกข้อ 100 เปอร์เซ็นต์เต็ม ช่วยให้
พอมีทุนน้ าใจไว้ใช้จ่ายยามยาก เพื่อฝ่ าฟันวิกฤตโควิดฯ ให้รอดไปด้วยกัน และทีส่ าคัญทาให้จติ ใจพวกท่านเบิกบาน
คุณยายเหล่านี้จบการศึกษาชัน้ ป.4 เมือ่ 50 กว่าปี มาแล้ว โดยส่วนตัวเห็นว่า นี่คอื วิธสี ร้างความเบิกบานใจ
และเป็ นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อการเยียวยารักษาอาการซึมเศร้าในช่วงโควิดฯ อย่างได้ผล ทาไมถึงกล่าวเช่นนัน้
ถ้าได้เห็นรอยยิม้ เวลาทีบ่ รรดาคุณยายทาแบบทดสอบผ่านถูกทุกข้อ ได้เห็นความภาคภูมใิ จ ทีเ่ ทคโนโลยีส่ มัยใหม่
หยิบยื่นให้ และได้เห็นความเบิกบานใจในการฝึกซ้อม (จริง ๆ แล้วเหมือนการเล่นเกมในโปรแกรมของ lingohut
ใช้คาว่า เกมฝึกฟั ง) ก็จะทาให้คล้อยตามคากล่าวนี้ได้ไม่ยากเลย ...
บาทหลวงประสงค์ วงษ์วิบูลย์สิน - รายงาน
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ชมรมเวชบุคคลสังฆมณฑลเชียงราย นาโดย บาทหลวงเอกชัย ผลวาริ นทร์ จิตตาธิการชมรมเวชบุคคลฯ
1.) ผลการดาเนินงานทีส่ อดคล้องกับแผนปฏิบตั งิ านเวชบุคคลฯ ประจาปี ค.ศ. 2021/2564
1. ประชุมร่วมกับทางคณะกรรมการดาเนินการส่วนกลาง (ออนไลน์) ครัง้ ที่ 1/2021 เมื่อวันเสาร์ท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2021
ครัง้ ที่ 2/2021 เมื่อวันเสาร์ท่ี 14 พฤษภาคม 2021 / ครัง้ ที่ 3/2021 เมื่อวันเสาร์ท่ี 20 สิงหาคม 2021
2. ประชุมคณะกรรมการดาเนินการร่วมระดับสังฆมณฑลเชียงราย วันเสาร์ท่ี 20 สิงหาคม 2021 ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด
3. จัดกิจกรรมวันผูป้ ่ วยสากล วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2021
4. บริการชุมชน : เดือนกรกฎาคม 2021 พืน้ ทีเ่ ป้ าหมาย กลุม่ ผูส้ ูงอายุ ผูพ้ กิ ารและผูอ้ ยู่กบั เชือ้ 120 คน ในความดูแล
เขตแม่สรวยและผูอ้ ยูก่ บั เชือ้ โควิด ห้วยน้ าเย็น 20 คน
งานออกเยี่ยม การแนะนาการดูแลสุขภาพและให้กาลังใจ ทาความสะอาดบ้าน/ทีอ่ ยูอ่ าศัย การทาความสะอาดร่างกาย
(ตัดเล็บ ตัดผม โกนหนวด) การอาบน้ าบนเตียง การรับ-ส่งไปทากายภาพทีโ่ รงพยาบาลแม่สรวย การรับส่งไปรับการ
รักษาทีโ่ รงพยาบาลเชียงราย การรักษาพยาบาลเบือ้ งต้นตามบ้าน แผลจากการแพ้สารเคมี (ยาฆ่าแมลง)
แผลจากการผ่าตัดมะเร็ง แผลจากการผ่าตัดเบาหวาน
เดือนสิงหาคม 2021
1. วันที่ 3 สิงหาคม 2021 มอบเครื่องวัดออกซิเจนในเลือด ปรอทวัดไข้ หน้ากากอนามัยและเวชภัณฑ์ให้แก่สถานกักตัว
Local Quarantine ของตาบลหลวงใต้ อ.งาว จ. ลาปาง
2. วันที่ 5 สิงหาคม 2021 มอบทีน่ อน มุง้ และเจลแอลกอฮอร์แบบพกพาและผลิตภัณฑ์ เวชภัณฑ์ป้องกันโรคใน
สถานการณ์โควิด-19 ให้แก่ Local Quarantine ของตาบลหลวงใต้ อ.งาว จ. ลาปาง
3. มอบกล่องยาสามัญประจาบ้าน ปรอทวัดไข้ 1 อัน ให้แก่ซสิ เตอร์คณะแม่ปอน สาหรับนาไปใช้บนดอย
4. มอบยาสามัญประจาบ้านให้แก่ซสิ เตอร์คณะคามิลเลียน สาหรับใช้ในโครงการพระมารดาความรอดของคนไข้
เพื่อใช้ในการออกเยีย่ มผูป้ ่ วย ผูพ้ กิ าร และผูส้ ูงอายุตามบ้าน
5. งานฟื้ นฟูจติ ใจเวชบุคคลประจาปี 2021 ทางสังฆมณฑลเชียงราย ยังไม่สามารถจัดได้
6. เข้าร่วมออนไลน์สมั มนา/ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2021
7. วันที่ 28 ธันวาคม 2563 จัดกิจกรรมตรวจสภาพปอด เพื่อการเลิกสุรา บุหรี่
8. จัดทาทะเบียนข้อมูลกลุม่ เวชบุคคลคาทอลิกระดับสังฆมณฑลเชียงราย
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2.) กิ จกรรมที่ชมรมเวชบุคคลฯระดับสังฆมณฑล ช่วยพระศาสนจักรและสังคมทีส่ งั กัด อันเนื่องมาปั ญหาโควิด-19
มีอะไรบ้างทีไ่ ด้ชว่ ยเหลือบรรเทาวิกฤต ของประเทศ เช่น
การให้คาแนะนา/ ปรึกษาปั ญหา ให้ความช่วยเหลือ และ
การเยีย่ มบ้านให้ปลอดภัย ฯลฯ
3.) จุดเน้ นที่จะทาในปี หน้ า
3.1 การค้นหาสมาชิกเวชบุคคลมากยิง่ ขึน้
3.2 การประชุมกลุ่มเวชบุคคลสังฆมณฑลเชียงราย
3.3 การฟื้ นฟูจติ ใจ
3.4 การช่วยเหลือผูป้ ่ วยในกลุ่มทีล่ าบาก
4.) หน่ วยงาน/ องค์กร/ เครือข่ายที่สนับสนุน และ ร่วมในการดาเนิ นงาน
4.1 คณะภคินีผรู้ บั ใช้คนป่ วยแห่งนักบุญคามิลโล (เขตแม่สรวยและงาว)
4.2 ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
4.3 คณะคามิลเลียน
4.4 ชุมชนคริสตชนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยเหล้าบุหรี่
4.5 Caritas Thailand
5.) บทเรียนในการดาเนิ นงานโครงการหรือกิ จกรรม
5.1 สถานการณ์เปลีย่ นแปลง เราจาเป็ นต้องเรียนรูใ้ นการปรับตนเองให้เข้ากับสถานการณ์ทเี ปลีย่ นแปลงอยู่เสมอ
แต่ไม่สูญเสียจิตตารมณ์แห่งความเมตตา
5.2 สิง่ ต่างๆไม่ได้มาง่ายๆ เราจาเป็ นต้องพึง่ พระหรรษทานของพระเป็ นเจ้าและการออกแรง
5.3 การสนับสนุนขององค์กร หน่วยงานและบุคคลต่างๆ เป็ นกาลังใจในการทาให้งานก้าวเดิน
บาทหลวงเอกชัย ผลวาริ นทร์ - รายงาน
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ชมรมเวชบุคคลสังฆมณฑลเชียงใหม่ นาโดย บาทหลวงศราวุธ แฮทู จิตตาธิการชมรมเวชบุคคลฯ
1.) ผลการดาเนิ นงานที่สอดคล้องกับแผนปฏิ บตั ิ งานเวชบุคคลประจาปี ค.ศ.2021/2564
- วันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2020 เข้าร่วมฟื้ นฟูจติ ใจสมาชิกชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทยในหัวข้อ
“เวชบุคคลปฏิบตั กิ จิ แห่งรัก รากฐานจากพระคัมภีร์” ณ ลักษวรรณ รีสอร์ต ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย ตัวแทน
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ เข้าร่วม 3 คน ประกอบด้วยจิตตาธิการ 1 ท่านและสมาชิก 2 ท่าน
- วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2021 จัดกิจกรรมวันผูป้ ่ วยสากล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ไม่สามารถจัดกิจกรรมเป็ นกลุม่ ใหญ่ได้ จึงปรับวิธี จัดเฉพาะตัวแทนกรรมการออกเยีย่ มตรวจสุขภาพพืน้ ฐาน
สวดภาวนาตามบ้านผูส้ ูงอายุ ผูป้ ่ วยติดเตียง โดยมีจติ ตาธิการและพระสงฆ์ทป่ี ระจาอยูท่ ม่ี สิ ซังอีกองค์หนึ่งร่วมไป
โปรดศีลเจิมให้กบั ผูส้ ูงอายุ ผูป้ ่ วยติดเตียง ในโอกาสวันผูป้ ่ วยสากล
- กิจกรรมการออกหน่วยไม่สามารถจัดได้ตามแผนงานทีว่ างไว้ใน ปี 2021 ได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด-19 แต่ปรับวิธกี ารออกหน่วยเป็ นการเยีย่ มดูแลผูส้ ูงอายุ/ผูป้ ่ วยติดเตียงตามบ้าน รณรงค์ป้องกันการแพร่
ระบาดของโควิด-19 โดยประสานเชือ่ มกับอาสาสมัครสาธารสุขชุมชน(อสม.)
- กิจกรรมออกหน่วย โอกาสพิเศษ งานบวชพระสงฆ์ ไม่สามารถบริการตรวจสุขภาพตามปกติได้
ดังนัน้ วันที่ 29 มิถุนายน 2021 งานบวชพระสงฆ์คณะกาปูชนิ 2 องค์ และวันที่ 16 ตุลาคม 2021 งานบวชพระสงฆ์
คณะพระหฤทัยพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม 2 องค์ จึงให้บริการในลักษณะการคัดกรองป้ องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 แทนการออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพให้ผเู้ ข้าร่วมงาน
- กิจกรรมการเผยแพร่จดหมายข่าวของแผนกสุขภาพอนามัย ทุก 2 เดือน จะใช้วธิ กี ารแชร์ต่อให้กบั สมาชิกทัง้
เวชบุคคลฯและผูส้ ูงอายุ ทัง้ ใน ไลน์ส่วนตัวและไลน์คณะกรรมการ (ใช้เทคโนโลยีใ่ ห้เป็ นประโยชน์ต่อส่วนรวม
สมาชิกได้รบั ข่าวสารอย่างทัวถึ
่ ง)
2.) กิ จกรรมที่ชมรมเวชบุคคลฯระดับสังฆมณฑล ช่วยพระศาสนจักรและสังคมที่สงั กัด
อันเนื่องมาจากปั ญหาโควิด-19 มีอะไรบ้างทีไ่ ด้ชว่ ยเหลือบรรเทาวิกฤตของประเทศเช่น การให้คาแนะนา/ปรึกษาปั ญหา
ให้ความช่วยเหลือและการเยีย่ มบ้านให้ปลอดภัย ฯลฯ
- วันที่ 15 ตุลาคม 2020 ร่วมกับแผนกต่างๆในฝ่ ายสังคมสังฆมณฑลฯนาข้าวสาร/หน้ากากอนามัยผ้า ให้กบั พีน่ ้อง
แรงงานอพยพ ณ ปางช้างแม่แตง จานวน 60 ครอบครัว
- วันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2020 ร่วมกับสังคมพัฒนาสังฆมณฑลฯ นาข้าวสาร หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ นาไปมอบ
ให้แก่พน่ี ้องทีล่ าบากในเขตชายแดน และรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แนะนาการใส่หน้ากากอย่าง
ถูกวิธี จานวน 35 ครอบครัว ณ หมู่บา้ นท่าตาฝัง่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
- วันที่ 22 พฤษภาคม 2021 ร่วมกับสังคมพัฒนาฯนาข้าวสารอาหารแห้ง เสือ้ ผ้าให้ผไู้ ด้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์
ของโรคโควิด-19 จานวน 16 ครอบครัว ณ คุม้ เสือ อ.แม่รมิ จ.เชียงใหม่
- วันที่ 5 สิงหาคม 2021 ร่วมกับสังฆมณฑลเชียงใหม่ นาข้าวสารอาหาร ไปมอบให้ผไู้ ด้รบั ผลกระทบจากโควิด -19
จานวน 120 ครอบครัว ณ ปางช้างแม่แตง
- วันที่ 17 กันยายน 2021 แผนกสุขภาพ/เวชบุคคลสังฆมณฑลฯร่วมกับซิสเตอร์คณะพระหฤทัย นาข้าวสารอาหารแห้ง
มอบให้พน่ี ้องแรงงานอพยพทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากโควิด-19 ณ บ้านชนเผ่า แม่แตง
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- วันที่ 28 กันยายน 2021 แผนกสุขภาพ/เวชบุคคลสังฆมณฑลฯร่วมกับซิสเตอร์คณะพระหฤทัย นาข้าวสาร
อาหารแห้ง มอบให้พน่ี ้องแรงงานอพยพทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากโควิด-19 ณ วัดนิโคลาส บ้านโต้งหลวง อ.แม่รมิ
จ.เชียงใหม่ จานวน 32 ครอบครัว และนาไปมอบให้อกี ที่ ปางช้างแม่แตง จานวน 60 ครอบครัว
3.) จุดเน้ นที่จะทาในปี หน้ า
- การพัฒนาสื่อออนไลน์ สาหรับใช้ออนไลน์ในการการประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑล
- สร้างเครือข่ายอาสาสมัครให้บริการดูแลผูส้ ูงอายุ/ผูป้ ่ วยติดเตียง/ผูพ้ กิ าร ในระดับวัด
- ประสานงานกับภาครัฐ (รพ.สต. อบต. กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น)
4.) หน่ วยงาน/องค์กร/เครือข่าย ที่สนับสนุนและร่วมในการดาเนิ นงาน (โครงการหรือกิจกรรม)
- สังฆมณฑลเชียงใหม่/ศูนย์สงั คมพัฒนาฯ/ เครือข่ายผูส้ ูงอายุ/ กลุ่มสตรีจติ อาสาฯระดับวัด/ กลุ่มพลมารี
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล/อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน/ อบต./ ผูใ้ หญ่บา้ น
5. ) บทเรียนในการดาเนิ นงานโครงการหรือกิ จกรรม
- การทางานแบบการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน/องค์การเครือข่าย ทีม่ จี ุดมุง่ หมายอันเดียวกันทาให้งานก้าวเดิน
คล่องตัวกว่าและสามารถบรรลุผลตามเป้ าหมาย
6.) ข้อเสนอแนะ
อยากให้มกี ารจัดอบรมพัฒนาสื่อออนไลน์เพือ่ จะได้นาไปใช้ประโยชน์กบั สมาชิกและคณะกรรมการกลุม่ ต่างๆได้
คุณประภา วงศ์จอมพร - รายงาน
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ชมรมเวชบุคคลสังฆมณฑลนครราชสีมา นาโดย บาทหลวงเฉลียว วาปี กัง จิตตาธิการชมรมเวชบุคคลฯ
1.) ผลการดาเนิ นงานที่สอดคล้องกับแผนปฏิ บตั ิ งานเวชบุคคลประจาปี ค.ศ.2021/2564
1.1 ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนทีต่ รวจสุขภาพเบือ้ งต้น และให้ความรูด้ า้ นสุขภาพชุมชนต่างความเชือ่
1.2 โครงการออกหน่วยปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น ร่วมกับ เวชบุคคลคาทอลิกโรงพยาบาลเซนต์เมรี่
โอกาสพิเศษและมอบยาสามัญประจาวัด จานวน 18 ชุด ให้กบั พระสงฆ์เจ้าวัด วันที่ 29 กันยายน 2021
1.3 ประชุมคณะกรรมการชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา และ ร่วมประชุมคณะกรรมการ
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ทางระบบ Zoom
2.) กิ จกรรมที่ชมรมเวชบุคคลฯระดับสังฆมณฑล ช่วยพระศาสนจักรและสังคมที่สงั กัด
อันเนื่องจากปั ญหาโควิด-19 มีอะไรบ้างทีไ่ ด้ชว่ ยเหลือบรรเทาวิกฤตของประเทศ เช่น การให้คาแนะนา/ ปรึกษาปั ญหา
ให้ความช่วยเหลือ และ การเยีย่ มบ้านให้ปลอดภัย ฯลฯ
2.1 ออกหน่วยแพทย์เคลือ่ นทีแ่ ละปฐมพยาบาลร่วมกับศูนย์สงั คมพัฒนาสังฆมณฑลนครราชสีมา ซึ่งจัดกิจกรรม ได้แก่
1. ออกหน่วยแพทย์เคลือ่ นทีโ่ อกาสเปิ ดโรงเรียนผูส้ ูงอายุ วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหัน อาเภอสีคว้ิ จังหวัดนครราชสีมา
วันอาทิตย์ท่ี 7 มีนาคม 2021 ผูใ้ ห้บริการ จานวน 22 คน ผูร้ บั บริการ จานวน 95 คน
2. ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนทีร่ ่วมกับชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา วัดบ้านโคกเพ็ด
อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา วันเสาร์ท่ี 29 มีนาคม 2021 ผูใ้ ห้บริการ จานวน 22 คน
ผูร้ บั บริการ จานวน 131 คน
3. ออกหน่วยปฐมพยาบาลเวชบุคคลคาทอลิกร่วมกับฝ่ ายการพยาบาลโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ ให้ความรูด้ า้ นสุขภาพ
ณ วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโนนงิว้ อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา วันศุกร์ท่ี 26 มีนาคม 2021
ผูใ้ ห้บริการ จานวน 8 คน ผูร้ บั บริการ จานวน 45 คน
2.2 ให้ความช่วยเหลือบรรเทาวิกฤตจากปั ญหาโควิด-19 ได้แก่
2.2.1 จัดทีมตรวจโควิดเชิงรุกให้กบั องค์การบริหารส่วนตาบลหนองระเวียงด้วยชุดตรวจโควิด แอนติเจนเทสท์คทิ
ณ บ้านยองแยง ตาบลหนองระเวียง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา วันศุกร์ท่ี 13 สิงหาคม 2021
ผูใ้ ห้บริการ จานวน 8 คน ผูร้ บั บริการ จานวน 125 คน
2.2.2 สนับสนุนยาสามัญประจาบ้านและเครื่องอุปโภคบริโภคให้กบั ศูนย์พกั คอยวัดพระคริสตราชา
อาเภอคง และศูนย์พกั คอยวัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
วันศุกร์ท่ี 27 สิงหาคม 2021 โดยคณะผูบ้ ริหารและตัวแทนคณะกรรมการชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑล
นครราชสีมา และคณะกรรมการเวชบุคคลฯโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ จานวน 4 คน
3.) จุดเน้ นที่จะทาในปี หน้ า
3.1 เยียวยาด้านจิตใจให้กบั ผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบจากการระบาดโรคโควิด-19
3.2 สนับสนุนให้ปลูกยาสมุนไพรและส่งเสริมสิง่ แวดล้อมให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดโรคโควิด -19
และการระบาดของโรคทีต่ ดิ ต่อเกีย่ วกับทางเดินหายใจ
3.3. การเตรียมรับมือกับการระบาดของโรคอืน่ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ใหม่
4.) หน่ วยงาน / องค์กร / เครือข่าย ที่สนับสนุนและร่วมในการดาเนิ นงาน (โครงการหรือกิ จกรรม)
4.1 สังฆมณฑลนครราชสีมา
4.2 เวชบุคคลคาทอลิก โรงพยาบาลเซนต์เมรี่
-7-

5.) บทเรียนในการดาเนิ นงานโครงการหรือกิ จกรรม
ได้รบั การฟื้ นฟูให้มคี วามตระหนักในการรับผิดชอบตัวเองและสังคม เข้าใจความรูส้ กึ ของผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบ
จากการระบาดของโรคโควิด-19 มีโอกาสเป็ นผูใ้ ห้และมีจติ ใจเอือ้ อาทรมากขึน้ รวมทังร่
้ วมกันหาแนวทางช่วยเหลือ
แบ่งปั นตามความเหมาะสม
6.) ข้อเสนอแนะ
1. เวชบุคคลคาทอลิกและหน่วยงานของพระศาสนจักร ต้องทางานเชิงรุก มีความมุ่งมันและอุ
่
ทศิ ตนมากขึน้
จึงจะสามารถรับมือกับสถานการณ์โรคระบาดและช่วงวิกฤตของสังคมไทย
2. ถอดบทเรียนและทาให้เป็ นองค์ความรูด้ า้ นการรับมือกับสถานการณ์วกิ ฤตโรคระบาด
คุณปุณยนุต คนพูดเพราะ - รายงาน
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ชมรมเวชบุคคลสังฆมณฑลอุบลราชธานี นาโดย บาทหลวงประดับสิ น ด้วงทอง จิตตาธิการชมรมเวชบุคคลฯ
1.) ผลการดาเนิ นงานที่สอดคล้องกับแผนปฏิ บตั ิ งานเวชบุคคลประจาปี ค.ศ.2021/2564
1.1 กิ จกรรมบริ การตรวจสุขภาพ
ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพแก่สตั บุรุษทีม่ าร่วมฉลองวัดต่าง ๆ ของสังฆมณฑลอุบลราชธานี
ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพแก่ผรู้ ่วมงานโอกาสงานต่าง ๆ ของคณะนักบวชในสังฆมณฑล
ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพแก่ผรู้ ่วมงานโอกาสงานต่าง ๆ ของสังฆมณฑล
1.2 กิ จกรรมเยี่ยม ให้กาลัง ผูป้ ่ วยติ ดเตียง
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลอุบลราชธานี ออกเยีย่ มให้กาลังใจผูป้ ่ วยติดเตียง และให้กาลังใจอาสาสมัคร
ผูท้ างานในชุมชน
1.3 กิ จกรรมร่วมแบ่งปัน และให้กาลังใจ
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลอุบลราชธานี ให้กาลังใจบุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข ผูท้ ไ่ี ด้รบั
ผลกระทบ และทุกๆท่านทีม่ สี ่วนเกีย่ วข้องกับการปฏิบตั กิ ารป้ องกันไวรัสโคโรน่าสายพันธุใ์ หม่ 2019 (Covid-19)
1.4 กิ จกรรมการประชุม และการศึกษาอบรม
โครงการอบรมเวชบุคคลคาทอลิ ก (จิ ตอาสา) รุ่นใหม่ สร้างเสริมแกนนาสุขภาพในสถานศึกษาสังฆมณฑล
อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 25 – 27 กันยายน 2020 ณ ห้องประชุมอัลฟอลโซ ศูนย์อภิบาลสังฆมณฑลอุบลราชธานี
ซึ่งจัดโดย ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลอุบลราชธานี โดยการอบรมในครัง้ นี้เราได้รบั เกียรติจากทีมพยาบาล
วิชาชีพ ทีเ่ ป็ นสมาชิกในเครือข่ายชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลอุบลราชธานี มาถ่ายทอดความรูค้ วามเข้าใจ
ให้กบั ผูเ้ ข้าอบรมเป็ นอย่างดี
วัตถุประสงค์การจัดอบรม
 ส่งเสริมการเรียนรูด
้ า้ นสุขภาพให้กบั นักเรียนแกนนากับกิจกรรมการเรียนรูต้ ่าง ๆ และสามารถนาความรูท้ ไ่ี ด้
ไปใช้ในชีวติ ประจาวันและช่วยเหลือผูอ้ ่นื ได้
 เพื่อส่งเสริมการเรียนรูข
้ องนักเรียนแกนนาในการเป็ น “จิตอาสา” เพื่อช่วยเหลือผูอ้ ่นื ได้อย่างถูกวิธี
 เพื่อให้นก
ั เรียนแกนนาสามารถช่วยปฐมพยาบาลตนเองและผูอ้ ่นื ได้อย่างทันท่วงที
 เพื่อสร้างเครือข่าย “แกนนาเวชบุคคลนักเรียนในสังฆมณฑลอุบลราชธานี” และสร้างความสามัคคีในกลุม
่
นักเรียนต่อไป
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ กสังฆมณฑลอุบลราชธานี เข้าร่วมการสัมมนาฟื้ นฟูจิตใจชมรมเวชบุคคลคาทอลิ ก
แห่งประเทศไทย ประจาปี 2020 โดยมี พระสังฆราช ยอแซฟ วุฒเิ ลิศ แห่ลอ้ ม ประมุขแห่งสังฆมณฑลเชียงราย
เป็ นประธานการอบรม ในระหว่างวันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2020 ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด สังฆมณฑลเชียงราย
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ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ กสังฆมณฑลอุบลราชธานี จัดการประชุมเพือ่ ปรึกษาหารือเพื่อวางแผนการทางานของ
ชมรมให้เป็ นไปตามแนวทางของสังฆมณฑลและพระศาสนจักร

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ กสังฆมณฑลอุบลราชธานี จัดอบรมอาสาสมัครในการดูแลผูส้ ูงอายุ ผูป้ ่ วยติดเตียง ผูพ้ กิ าร
เพื่อเป็ นการฝึกอบรมและทบทวนให้กบั อาสาสมัครได้สามารถดูแลกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างถูกวิธี

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชมรมเวชบุคคลคาทอลิ กแห่งประเทศไทย เพื่อการรายงานและวางแผนงานร่วมกัน
ในระดับชาติ

การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของชมรมเวชบุคคลคาทอลิ กสังฆมณฑลอุบลราชธานี ผ่านสื่อออนไลน์
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2.) กิ จกรรมที่ชมรมเวชบุคคลฯระดับสังฆมณฑล ช่วยพระศาสนจักรและสังคมที่สงั กัด
อันเนื่องมาปั ญหาโควิด-19 มีอะไรบ้างทีไ่ ด้ชว่ ยเหลือบรรเทาวิกฤตของประเทศ เช่น การให้คาแนะนา/ ปรึกษาปั ญหา
ให้ความช่วยเหลือ และ การเยีย่ มบ้านให้ปลอดภัย ฯลฯ
1. วันที่ 23 ธันวาคม 2020 ออกหน่วยตรวจคัดกรอง พีน่ ้องสัตบุรุษทีม่ าร่วมในพิธปี ลงศพ คุณพ่อถวัลย์ พันธ์วไิ ล ณ
อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลราชธานี และเพื่อเป็ นการเฝ้ าระวังตามมาตรการป้ องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
2. วันที่ 6 มกราคม 2021 ออกหน่วยตรวจคัดกรอง พีน่ ้องสัตบุรุษทีม่ าร่วมในปลงศพ คุณสุชาติ ถาวร ณ อาสนวิหาร
แม่พระนิรมลอุบลราชธานี และเพือ่ เป็ นการเฝ้ าระวังตามมาตรการป้ องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
3. วันที่ 23 มกราคม 2021 ออกหน่วยตรวจคัดกรอง พีน่ ้องสัตบุรุษทีม่ าร่วมในปลงศพ ซิสเตอร์โยแซฟตา กัญญะพงศ์
ณ อารามรักกางเขนแห่งอุบล และเพื่อเป็ นการเฝ้ าระวังตามมาตรการป้ องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
4. วันที่ 20 มีนาคม 2021 ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑลอุบลราชธานี ออกหน่วยคัดกรอง และตรวจสุขภาพ
ผูเ้ ข้าร่วมงานในโอกาสเปิ ดปี นกั บุญยอแซฟ ทีว่ ดั นักบุญยอแซฟบ้านเซซ่ง จังหวัดยโสธร
5. วันที่ 20 มีนาคม 2021 ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลอุบลราชธานี ออกหน่วยคัดกรอง และตรวจสุขภาพ
ผูเ้ ข้าร่วมงานในโอกาสเปิ ดปี นกั บุญยอแซฟ ทีว่ ดั นักบุญยอแซฟ บ้านหนองทามน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
6. วันที่ 10 เมษายน 2021 ตัง้ จุดคัดกรองบริเวณอาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลราชธานี ในโอกาสงานพิธปี ฏิญาณตน
และพิธรี อ้ื ฟื้ นการปฏิญาณตนของคณะรักกางเขนแห่งอุบลราชธานี เพื่อปฏิบตั ติ ามมาตรการของจังหวัด
เพื่อการป้ องกันโรคโควิด-19
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลอุบลราชธานี ร่วมกับ ฝ่ ายสังคม และศูนย์สงั คมพัฒนาเขตนิสงั อุบลราชธานี จัดทา
หน้ากาก Face shield เพือ่ มอบให้กบั บุคลากรทางการแพทย์ พีน่ ้องอาสาสมัคร และผูท้ ป่ี ฏิบตั หิ น้าทีท่ กุ ท่าน เพือ่ จะได้
ปลอดภัยจากโรคโควิด-19
3.) จุดเน้ นที่จะทาในปี หน้ า
 ร่วมกันศึกษาธรรมนู ญใหม่สาหรับผูท
้ างานด้านสุขภาพ เพื่อความเข้าใจและก้าวเดินไปพร้อมกัน
 ร่วมกันศึกษาแนวทาง Synod ของพระศาสนจักร เพื่อการก้าวเดินไปด้วยกันกับพระศาสนจักร
 จัดฟื้ นฟูจต
ิ ใจสาหรับอาสาสมัครดูแลสุขภาพในชุมชนสังฆมณฑลอุบลราชธานี เพื่อรือ้ ฟื้ นและทบทวนบทบาท
หน้าทีแ่ ละการทางานของตน
 จัดทาโครงการสร้างจิตอาสารุ่นใหม่เพือ
่ ดูแลสุขภาพ
 จัดโครงการอบรมเคลื่อนที่ เพื่อส่งเสริมความรูใ้ นเรื่องสุขภาพให้กบ
ั พีน่ ้องในชุม
4.) หน่ วยงาน / องค์กร / เครือข่าย ที่สนับสนุนและร่วมในการดาเนิ นงาน (โครงการหรือกิจกรรม)





สานักมิสซังคาทอลิก สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์สงั คมพัฒนาสังฆมณฑลอุบลราชธานี
คณะนักบวชในสังฆมณฑลอุบลราชธานี
สานักงานต้นสังกัดของกลุ่มพยาบาลวิชาชีพ ซึง่ อานวยในเรื่องบุคลากรร่วมงาน

5.) บทเรียนในการดาเนิ นงานโครงการหรือกิ จกรรม
การทางานของชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลอุบลราชธานี ทางานโดยยึดหลักจิตตารมณ์การแบ่งปั นความรัก
ตามแบบอย่างขององค์พระคริสตเจ้า และพระแม่มารี โดยอาศัยกิจการทีป่ รากฏในด้านสุขภาพ เช่น การออกหน่วย
ตรวจสุขภาพ การดูแลผูป้ ่ วยในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมกับการสร้างอาณาจักรของพระเจ้าโดยการประกาศข่าวดีและ
เป็ นประจักษ์พยานถึงพระองค์ผา่ นกิจการทีพ่ วกเราทุกคน “เวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลอุบลราชธานี” ตัง้ ใจทา
ด้วยความรัก
คุณวัฒนชัย ทองศรี - รายงาน
- 11 -

ชมรมเวชบุคคลอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง นาโดย บาทหลวงสุดใจ แสนพลอ่อน จิตตาธิการชมรมเวชบุคคลฯ
1.) ผลการดาเนิ นงานที่สอดคล้องกับแผนปฏิ บตั ิ งานเวชบุคคลประจาปี ค.ศ.2021/2564
1.1 ออกหน่วยบริการด้านสุขภาพตามโอกาสต่างๆ เช่น ฉลองวัด/จัดอบรมหน่วยงาน ฯลฯ รวม 41 ครัง้
1.2 ออกเยีย่ มผูป้ ่ วยและบริการตรวจสุขภาพตามชุมชน/หมู่บา้ น 2 หมู่บา้ น
1.3 การบริการให้คาแนะนา/ปรึกษา/ดูแลด้านสุขภาพของผูป้ ่ วย (นักบวชและสัตบุรุษ) ทัง้ ฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉิน
อย่างต่อเนื่อง 48 ครัง้ / 65 คน
1.4 โครงการพระสงฆ์ นักบวชสามเณรและเณรีสุขภาพดีห่างไกลโรค 4 ที่
1.5 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในสถานการณ์โควิด (จัดรายการวิทยุ/ เว็ปไซต์/ Facebook ฯลฯ)
1.6 ประสานงานกับมอลต้า เรื่องกายอุปกรณ์ รถวิลแชร์และ ผ้าห่ม

1.7 โครงการพระสงฆ์ นักบวช สามเณรและเณรี สุขภาพดีหา่ งไกลโรค (อารามรักกางเขนท่าแร่/อารามกาปูชนิ /
บ้านเณรฟาติมา/วัดท่าแร่)

2.) กิ จกรรมที่ชมรมเวชบุคคลฯระดับสังฆมณฑล ช่วยพระศาสนจักรและสังคมที่สงั กัด
อันเนื่องมาปั ญหาโควิด-19 มีอะไรบ้างทีไ่ ด้ชว่ ยเหลือบรรเทาวิกฤตของประเทศ เช่น การให้คาแนะนา/ ปรึกษาปั ญหา
ให้ความช่วยเหลือ และ การเยีย่ มบ้านให้ปลอดภัย ฯลฯ
2.1. จัดชุดเวชภัณฑ์ยาช่วยเหลือผูป้ ่ วย/ผูถ้ ูกกักกัน/ผูอ้ ยู่ในกลุม่ เสีย่ งโควิด-19 จานวน 120 ชุด
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2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนบริการพระสงฆ์นกั บวชให้เข้าถึงการดูแลสุขภาพ/ การรับวัคซีนป้ องกันโควิด -19
( ซินโนแวค/แอสตร้าฯ/ซิโนฟาร์ม )

2.3. ออกคัดกรองโควิด-19 ตามจุดต่างๆทีม่ กี ารรวมกลุ่ม(เวลาประกอบพิธบี ูชาขอบพระคุณ/ประชุม ฯลฯ)

3.) จุดเน้ นที่จะทาในปี หน้ า
3.1. จัดทาแผนการออกเยีย่ มหมู่บา้ น/ชุมชน ภายในเขตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
3.2. จัดทาโครงการพระสงฆ์ นักบวช สามเณรและเณรี สุขภาพดีห่างไกลโรค
3.3. ร่วมกันศึกษาธรรมนูญใหม่สาหรับผูท้ างานด้านสุขภาพเพือ่ ความเข้าใจและก้าวเดินไปพร้อมกัน
3.4. ร่วมกันศึกษาแนวทาง Synod ของพระศาสนจักรเพื่อการก้าวเดินไปด้วยกันกับพระศาสนจักร
4.) หน่ วยงาน / องค์กร / เครือข่าย ที่สนับสนุนและร่วมในการดาเนิ นงาน (โครงการหรือกิจกรรม)
อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง / ศูนย์สงั คมพัฒนาท่าแร่-หนองแสง
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย (คณะกรรมการฝ่ ายสังคม แผนกสุขภาพอนามัย)
โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร / โรงพยาบาลอาเภอกุสุมาลย์ / โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลท่าแร่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลช้างมิง่ / ศูนย์พระมหาไถ่ทา่ แร่ / อารามรักกางเขนท่าแร่
แพทย์/ พยาบาล/ นักวิชาการชานาญการ/ แกนนาอาสาสมัคร/ จิตอาสา/ ผูม้ จี ติ ศรัทธา
สานักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผปู้ ระสบภัยและลีภ้ ยั (โคเออร์) / ออเดอร์ ออฟ มอลต้า ประเทศไทย
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สานักงานเทศบาลตาบลท่าแร่
คณะกรรมการคาทอลิกเพือ่ ผูอ้ พยพย้ายถิน่ และผูต้ อ้ งขัง (NCCM)
คุณพ่อเจ้าอาวาสและสภาภิบาลวัดอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่
สมาคมวินเซนเดอปอลอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
5.) บทเรียนในการดาเนิ นงานโครงการหรือกิ จกรรม
5.1. เกิดการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในด้านความร่วมมือและการเสนอโครงการ
(สนง.เทศบาล, โรงพยาบาล, รถกูช้ พี , องค์กรต่างๆ ฯลฯ)
5.2. การทางานกับพระสงฆ์ นักบวช สามเณรและเณรี ในเรื่องของการดูแลสุขภาพ การเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาล
คุณสร้อยเพชร ซึมเมฆ - รายงาน
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ชมรมเวชบุคคลสังฆมณฑลราชบุรี นาโดย บาทหลวงภควี เส็งเจริ ญ จิตตาธิการชมรมเวชบุคคลฯ
1.) ผลการดาเนิ นงานที่สอดคล้องกับแผนปฏิ บตั ิ งานเวชบุคคลประจาปี ค.ศ.2021/2564
1.1 ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนทีฯ่ ในชุมชนทีม่ คี วามต้องการ
1.2 ประชุมคณะกรรมการฯ ระดับชาติและสังฆมณฑลฯ ทัง้ ระบบออนไลน์ และแบบปกติ
1.3 ทากิจกรรมกับบรรดาเยาวชนทีม่ คี วามสนใจในงานของชมรมเวชบุคคลฯ เช่น จิตอาสาในการออกหน่วย
บริการด้านสุขภาพฯ
1.4 ให้ความรูด้ า้ นสุขภาพกับชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ของทางสังฆมณฑลฯ
2.) กิ จกรรมที่ชมรมเวชบุคคลฯระดับสังฆมณฑล ช่วยพระศาสนจักรและสังคมที่สงั กัด
อันเนื่องมาจากปั ญหาโควิด-19 มีอะไรบ้างทีไ่ ด้ชว่ ยเหลือบรรเทาวิกฤตของประเทศ เช่น การให้คาแนะนา/ปรึกษาปั ญหา
ให้ความช่วยเหลือ และ การเยีย่ มบ้านให้ปลอดภัย ฯลฯ
2.1 ออกหน่วยบริการด้านสุขภาพเพื่อคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในโอกาสประชุม และการฉลองต่าง ๆ ของ
หน่วยงานของสังฆมณฑลฯ พร้อมทัง้ ให้คาปรึกษากับหน่วยงาน และวัดของสังฆมณฑลฯ เกีย่ วกับการดูแลสุขภาพ
และการปฏิบตั ติ นในช่วงของการระบาดฯ
2.2 สมาชิกในเวลาช่วง Lock down เพื่อเพิม่ เติมความรูด้ า้ นความเชือ่ และพัฒนาศักยภาพในการให้การช่วยเหลือผูอ้ ่นื
เช่น รับการอบรมออนไลน์เกีย่ วกับความรูท้ างพระคัมภีร์ และรับการอบรมสาหรับการเป็ นผูใ้ ห้คาปรึกษาฯ เป็ นต้น
2.3 ออกเยีย่ มชุมชน และนาของไปร่วมบริจาคให้กบั บุคคลทีต่ อ้ งกักตัวเนื่องจากการระบาดฯ
2.4 เป็ นจิตอาสาฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กบั ประชาชนตามหน่วยงานทีร่ ฐั จัดให้ และตามบ้านพักอาศัยให้กบั บรรดาผูส้ ูงอายุ
2.5 อยู่บา้ นเพือ่ ลดการแพร่กระจายและรับเชือ้ ฯ และสวดภาวนาเพื่อผูอ้ ่นื

- 14 -

3.) จุดเน้ นที่จะทาในปี หน้ า
3.1 การพัฒนาการประชาสัมพันธ์งานของชมรมฯ ในรูปแบบต่าง ๆ ให้มคี วามสอดคล้องกับสังคมปั จจุบนั
3.2 พยายามเชือ้ เชิญบุคคลทีม่ นี ้ าใจดีมาร่วมงานกับทางชมรมฯ ทัง้ บุคคลทัวไปและเยาวชน
่
3.3 สนับสนุน ส่งเสริม ความรู้ และพัฒนาความสามารถของสมาชิกให้สามารถอุทศิ ตนรับใช้ผอู้ ่นื ได้ดยี งิ่ ๆ ขึน้
4.) หน่ วยงาน / องค์กร / เครือข่าย ที่สนับสนุนและร่วมในการดาเนิ นงาน (โครงการหรือกิจกรรม)
4.1 คาริตสั ประเทศไทย
4.2 ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก ระดับชาติ
4.3 สังฆมณฑลราชบุรี และหน่วยงานแพร่ธรรมต่าง ๆ ในสังฆมณฑลฯ
4.4 คณะนักบวชคามิลเลียน คณะภคิณผี รู้ บั ใช้ผปู้ ่ วยแห่งนักบุญคามิลโล และคณะนักบวชอื่น ๆ ในสังฆมณฑลฯ
5.) บทเรียนในการดาเนิ นงานโครงการหรือกิ จกรรม
5.1 การระบาดของโรคฯ ทาให้แผนงานบางอย่างทีว่ างไว้ถูกยกเลิกไป แต่สาหรับบุคคลทีม่ คี วามต้องการทีจ่ ะให้
ความช่วยเหลือสังคม และบุคคลอื่น ๆ ก็จะพยายามหาหนทางวิธกี ารต่าง ๆ เพือ่ อุทศิ ตนในการรับใช้
เพื่อนพีน่ ้องได้เสมอ
5.2 หน่วยงานฯ ไม่สามารถดาเนินงานได้โดยลาพัง ต้องอาศัย และร่วมมือซึ่งกันและกันกับหน่วยงานอื่น ๆ
เพื่อให้การดาเนินงานสาเร็จ
บาทหลวงภควี เส็งเจริ ญ - รายงาน
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ชมรมเวชบุคคลสังฆมณฑลจันทบุรี นาโดย บาทหลวงเกรียงไกร สุขจิ ต จิตตาธิการชมรมเวชบุคคลฯ
1.) ผลการดาเนิ นงานที่สอดคล้องกับแผนปฏิ บตั ิ งานเวชบุคคลประจาปี ค.ศ.2021/2564 และแผนยุทธศาสตร์
ของพระศาสนจักร ค.ศ.2016
1. ด้วยสถานการณ์ Covid-19 ไม่มฉี ลองวัดหรือกิจกรรมออกหน่วยต่างๆ เพราะต้องเว้นระยะห่างอีกทัง้ บุคลากร
ทางการแพทย์มที าหน้าทีป่ ระจาในงานทีท่ า จึงไม่มกี ารออกหน่อย
2. แต่สงิ่ ทีท่ าแทน คือ การบริจาคสิง่ ของให้แก่ผทู้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบจาก Covid-19 เช่น กลุม่ ชาวเวียตนามทีต่ กงาน
ไม่มงี านทา ไม่มรี ายได้อะไรเลย หรือคนทีอ่ ยูใ่ นชุมชน ทีไ่ ม่มงี าน ตกงานขาดรายได้
3. โครงการออกเยีย่ มคนยากจน ผูส้ ูงอายุยากไร้ ยังคงออกเยีย่ มทุกเดือน เพราะสามารถทาได้เช่น จันทบุรี หัวไผ่
4. โครงการช่วยฉุกเฉิน เช่น น้ าท่วมทีส่ วนเอเดน ศูนย์ฟ้ื นฟูผตู้ ดิ เชือ้ HIV/AIDS บ้านค่ายระยอง หรือ
ศูนย์สงเคราะห์ผสู้ ูงอายุยากไร้ ปราจีนบุรี ได้มผี สู้ ูงอายุตดิ COVID-19 เราก็รวมตัวกันบริจาคเงิน สิง่ ของ
อุปกรณ์การแพทย์ตา่ งๆ ช่วยกัน
5 โครงการอบรมป้ องกันผูท้ ต่ี ดิ เชือ้ HIV/AIDS ปี ทผ่ี า่ นมาได้จดั อบรม 4 ครัง้ ให้กบั บุคลากร
6. ส่วนโครงการพัฒนาศักยภาพผูส้ งู อายุ จัดอบรม 2 ครัง้
7. จัดให้ความรู้ สื่อออนไลน์ เกีย่ วกับสถานณการณ์ COVID-19
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2.) จุดเน้ นที่จะทาในปี หน้ า
1. ออกเยีย่ ม ติดตามและสร้างเครือข่ายแต่ละเขตวัดมากขึน้
2. เชิญชวนเวชบุคคลรุ่นใหม่ หรือคนทีไ่ ม่เคยเป็ นเวชบุคคล ให้เขาได้เข้ามาเป็ นเวชบุคคลของวัดหรือสังฆมณฑล
3. จัดกิจกรรมฟื้ นฟูจติ ตารมณ์ อบรม ให้กบั สมาชิก ระดับสังฆมณฑลจันทบุรี
4. ส่งเสริมงานออกหน่วย และอาสาสมัครเยีย่ มชุมชนมากขึน้
5. จัดทาสือ่ Online ให้ความรูง้ านอภิบาลมากขึน้
6. มีส่วนร่วมกับกิจกรรมส่วนกลาง รายงานสังคมของพระศาสนจักร
3.) หน่ วยงาน / องค์กร / เครือข่าย ที่สนับสนุนและร่วมในการดาเนิ นงาน (โครงการหรือกิจกรรม)
1. ร่วมกับ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง โครงการ HIV/AIDS
2. ร่วมกับ คณะรักกางเขนจันทบุรี งานด้านสุขภาพอนามัยและงานอภิบาล
3. ร่วมกับ คามิลเลียน โซเชียล จันทบุรี
4. ร่วมกับชมรมผูส้ ูงอายุคาทอลิก ตามวัด เขตวัดในสังฆมณฑลจันทบุรี
5. ชมรมสูงอายุเขตวัดของตนเอง
6. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในสังฆมณฑลจันทบุรี
4.) ปัญหา อุปสรรค ในการดาเนิ นโครงการหรือกิ จกรรม
1. สมาชิกเวชบุคคลส่วนหนึ่งทีต่ ระหนักและเข้าใจงานเวชบุคคลคาทอลิก อีกส่วนหนึ่ง พร้อมยินดีขอให้บอกมา
ว่างก็จะมาร่วม แต่ไม่พร้อมร่วมประชุม ปรึกษาหารือ อีกส่วนเงียบมีแต่รายชือ่
2. บางคน ยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ หรือ เข้าใจว่าตนเองเป็ นเวชบุคคล ต้องให้ความรูแนะน
้
า และอธิบายว่า
ทุกคนทีเ่ ป็ นคาทอลิก หรือจิตอาสาทีท่ างานด้านสุขภาพอนามัย เราอยู่ภายใต้โครงสร้างพระศาสนาจักรเดียวกัน
ทุกคนถือว่าเป็ นเวชบุคคลของเขตวัด หรือของสังฆมณฑล
5.) ข้อเสนอแนะ
1. ต้องสร้างแกนนาแต่ละเขตวัดในการดาเนินกิจกรรมงานเวชบุคคลให้เข้มแข็ง
2. คนที่ทางานเวชบุคคลต้องอดทน เสียสละ ขยันมากขึน้
บาทหลวงเกรียงไกร สุขจิ ต - รายงาน
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ชมรมเวชบุคคลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นาโดย บาทหลวงเอกชัย โสรัจจกิ จ จิตตาธิการชมรมเวชบุคคลฯ
1.) ผลการดาเนิ นงานที่สอดคล้องกับแผนปฏิ บตั ิ งานเวชบุคคลประจาปี ค.ศ.2021/2564
1.1 จัดประชุมวิชาการออนไลน์ เพือ่ ส่งเสริมการรวมตัวของนักศึกษาสายสุขภาพ
1.2 เผยแพร่สาสน์วนั ผูป้ ่ วยสากลแก่ผปู้ ่ วย และเวชบุคคลในสังกัด
1.3 ออกหน่วยแพทย์พยาบาล สร้างศูนย์พกั พิงผูต้ ดิ เชือ้ โควิด-19
1.4 ส่งสมาชิกเข้าอบรม LAODATO SI’ เดินเก็บขยะ ทาความสะอาดทีส่ าธารณะ
1.5 รณรงค์ “มหาพรต งดเหล้า งดบุหรี”่ เป็ นพลีกรรม
2.) กิ จกรรมที่ชมรมเวชบุคคลฯระดับสังฆมณฑล ช่วยพระศาสนจักรและสังคมที่สงั กัด
อันเนื่องมาจากปั ญหาโควิด-19 มีอะไรบ้างทีไ่ ด้ชว่ ยเหลือบรรเทาวิกฤตของประเทศ เช่น การให้คาแนะนา/
ปรึกษาปั ญหา ให้ความช่วยเหลือ และ การเยีย่ มบ้านให้ปลอดภัย ฯลฯ
2.1 ให้คาแนะนา และให้ความช่วยเหลือ แก่ผตู้ อ้ งการฉีดวัคซีน
2.2 ให้คาปรึกษา ให้ความรูเ้ รือ่ งโรค รวมถึงวิธปี ฏิบตั ติ วั แก่ผปู้ ่ วยโควิด -19 และญาติ
2.3 มูลนิธเิ ซนต์หลุยส์ จัดเตรียมถุงยังชีพ / มอบชุดถุงยังชีพให้กบั ผูป้ ระสบภัยอุทกภัย ในพืน้ ทีต่ ่างๆ
- พืน้ ทีว่ ดั มารียส์ มภพ บ้านแดน จ.อยุธยา จานวน 150 ชุด (ผ่าน คุณพ่อเดชา อาภรณ์ รตั น์ )

- พืน้ ทีว่ ดั พระคริสตประจักษ์ (วัดเกาะใหญ่) จ.อยุธยา จานวน 250 ชุด
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- พืน้ ทีว่ ดั นักบุญเทเรซา หน้าโคก จ.อยุธยา จานวน 50 ชุด (ผ่าน คุณพ่อธนากร เลาหบุตร)
- พืน้ ทีว่ ดั พระนามกรเยซู อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บรุ ี จานวน 250 ชุด (ผ่าน คุณพ่อประเสริ ฐ หิ นฝอยทอง)
- พืน้ ทีว่ ดั แม่พระประจักษ์แห่งภูเขาคาร์แมล จ.สุพรรณบุรี

- จัดตัง้ Church Community Isolation โดย มิสซังโรมันคาทอลิกอัครสงฆมณฑลกรุงเทพ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส
และ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ณ ค่ายลูกเสือ “บ้านสวนยอแซฟ” อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
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2.4 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2021 กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ดร.สมศักดิ์ - คุณหญิ งปัทมา ลีสวัสดิ์ ตระกูล ร่วมมอบ
เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลคามิลเลียน เพื่อเป็ นกาลังใจแก่บคุ ลากรทางการแพทย์
ภายใต้โครงการ “ปั นน้ าใจ คนไทยไม่ทง้ิ กัน”

3.) จุดเน้ นที่จะทาในปี หน้ า
3.1 ส่งเสริมให้สมาชิกรุ่นใหม่เป็ นผูน้ าในกิจกรรมต่างๆมากยิง่ ขึน้
3.2 ใช้สอ่ื มากขึน้ เช่น จัดประชุมออนไลน์โดยใช้หวั ข้อทีเ่ ป็ นสถานการณ์ในช่วงเดือนนัน้
3.3 ให้สมาชิกรู้ เข้าใจ ไตร่ตรอง Synodality ในวงการแพทย์และพระศาสนจักร
4.) หน่ วยงาน / องค์กร / เครือข่ายที่สนับสนุนและร่วมในการดาเนิ นงาน (โครงการหรือกิจกรรม)
4.1 โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
4.2 โรงพยาบาลคามิลเลียน
4.3 คาริตสั ไทยแลนด์
5.) บทเรียนในการดาเนิ นงานโครงการหรือกิ จกรรม
การเข้ามาของโควิด-19 ทาให้สถานการณ์เปลีย่ นไป เราจึงต้องปรับระยะห่าง การใช้ชวี ติ ต่างๆ และจัดการประชุม
พบปะกันแบบออนไลน์ ทาให้ได้ตระหนักถึงโรคระบาดนี้ และเปลีย่ นวิธกี ารช่วยเหลือพีน่ ้องต่อไป
พจ.พิ ชญนาถ วีรานนท์ - รายงาน
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ชมรมเวชบุคคลสังฆมณฑลนครสวรรค์ นาโดย บาทหลวงไพศาล ราชกิ จ จิตตาธิการชมรมเวชบุคคลฯ
1. ผลการดาเนิ นงานที่สอดคล้องกับแผนปฏิ บตั ิ งานเวชบุคคลประจาปี ค.ศ.2021/2564
1.1 กิจกรรมบริการตรวจสุขภาพ
ไม่ได้ออกให้บริการ เนื่องจากนครสวรรค์ มีการแพร่ระบาดโรคโควิด-19
1.2 กิจกรรมช่วยเหลือผูท้ ุพพลภาพ ผูป้ ่ วยติดเตียง
มอบทีน่ อนลมแก่ผปู้ ่ วยติดเตียง และ รถเข็นผูป้ ่ วยแก่ผทู้ ุพพลภาพ ในเขตนครสวรรค์/ พิจติ ร 3 ราย
1.3 โครงการโรงเรียนสร้างสุขผูส้ งู วัย เทศบาลนครนครสวรรค์
เป็ นการต่อยอดจากโรงเรียนสร้างสุขผูส้ ูงวัย อาสนวิหารนักบุญอันนา เทศบาลนครนครสวรรค์ ในรูปแบบ
โรงเรียนสร้างสุขผูส้ ูงวัย เทศบาลนครนครสวรรค์ เป็ นรุ่นที่ 5 เพื่อสร้างเสริมสุขภาพแก่ผสู้ ูงอายุ โดยจัดการเรียน
การสอน ทุกวันเสาร์ มีผสู้ ูงวัยเข้าร่วมกิจกรรม จานวน 150 คน
*** หยุดการเรียนการสอน ตัง้ แต่ 10 เมษายน 2021 เนื่องจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19
1.4 โครงการออกกาลังกายด้วยราวงย้อนยุคเพื่อสุขภาพ
จัดกิจกรรมออกกาลังกายด้วยราวงย้อนยุค เพือ่ สร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์
ต่อเนื่องเป็ นปี ท่ี 4 มีประชาชนเข้าร่วมออกกาลังกาย เฉลีย่ วันละ 300 คนจากสมาชิก 600 คน ณ อุทยานสวรรค์
เทศบาลนครนครสวรรค์ ประตู 6 เวลา 18.00 – 20.00 น. ทุกวัน
*** หยุดกิจกรรม ตัง้ แต่ 10 เมษายน 2021 เนื่องจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19
1.5 โครงการแบ่งปั นความรัก ครัง้ ที่ 5 สูภ้ ยั โควิด
ร่วมกับนักเรียนสูงอายุ โรงเรียนสร้างสุขผูส้ ูงวัย เทศบาลนครนครสวรรค์ สโมสรไลออนส์ปากน้ าโพ นครสวรรค์
โรงเรียนศีลรวี อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ กลุ่มจิตอาสาพัฒนาชนบท LOVE IN GRACE และชมรมเวชบุคคลคาทอลิก
สังฆมณฑลเชียงใหม่ จัดโครงการแบ่งปั นความรักครัง้ ที่ 5 สูภ้ ยั โควิด ดังนี้
*** ไม่ได้เดินทางไปทากิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดโควิดแต่ส่งเงินบริจาคไปให้พน้ื ทีด่ าเนินการเอง
1. จัดกิจกรรมช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่กลุ่มชาติพนั ธุ์ จานวน 7 หมู่บา้ น จานวน 500
ครัวเรือน และกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา มอบทุนการศึกษา จานวน 100 ทุน ณ โรงเรียนศีลรวี อ.เชียงดาว
จ.เชียงใหม่ วันที่ 20 พฤษภาคม 2021 เป็ นเงิน 300,000.- บาท
2. มอบทุนการศึกษาแก่นกั เรียนทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ ณ ศูนย์คาทอลิกเชียงของ อ.เชียงของ จ. เชียงราย
จานวน 60 ทุน เป็ นเงิน 30,000.- บาท
3. ส่งมอบหน้ากากอนามัย แก่ชาวบ้านทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากโควิด ณ อาสนวิหารนักบุญอันนา จ. นครสวรรค์
จานวน 2 ลังๆละ 2000 ชิน้ มูลค่า 6,800.- บาท
4. ส่งมอบหน้ากากอนามัย แก่ชาวบ้านทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากโควิด ณ อ.ท่าตะโก จ. นครสวรรค์
จานวน 2 ลังๆละ 2000 ชิน้ มูลค่า 6,800.- บาท
5. ส่งมอบหน้ากากอนามัย แก่ชาวบ้านทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากโควิด ณ เกาะบุโหลน จ.สตูล
จานวน 1 ลังๆละ 2000 ชิน้ มูลค่า 3,400.- บาท
6. ส่งมอบหน้ากากอนามัย แก่ชาวบ้านทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากโควิด ณ ศูนย์คาทอลิกเชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
จานวน 1 ลังๆละ 2000 ชิน้ มูลค่า 3,400.- บาท
รวมเป็ นเงิ นทัง้ สิ้ น 350,400.- บาท
- 21 -

1.6 โครงการแบ่งปั นความรัก ครัง้ ที่ 6 ช่วยเหลือเร่งด่วนผูป้ ระสบอุทกภัย
ร่วมกับสโมสรไลออนส์ปากน้าโพ นครสวรรค์ และกลุ่มจิตอาสาพัฒนาชนบท LOVE IN GRACE
โครงการแบ่งปั นความรัก ครัง้ ที่ 6 ช่วยเหลือเร่งด่วนผูป้ ระสบอุทกภัย บรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้าน
และครอบครัวผูป้ ระสบอุทกภัย จากสถานการณ์พายุดเี ปรสชัน “เตีย้ นหมู่” น้าป่ าทาลายข้าวของทรัพย์สนิ
ชุมชนนักบุญฟรังซีสเซเวียร์ อ.อุม้ ผาง จ.ตาก วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2021 โดยส่งมอบเงินผ่าน
บาทหลวงศิ ริชาญ เอียงผาสุข อุปสังฆราชสังฆมณฑลนครสวรรค์ ให้คณ
ุ พ่อเรย์ ผูร้ บั ผิดชอบชุมชน อุม้ ผาง
ไปดาเนินการ รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 120,000.- บาท
*** ไม่ได้เดินทางไปทากิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดโควิดแต่ส่งเงินบริจาคไปให้พน้ื ทีด่ าเนินการเอง
1.7 กิจกรรมทีช่ มรมเวชบุคคลฯระดับสังฆมณฑล ช่วยพระศาสนจักรและสังคม ในสังกัดสังฆมณฑลนครสวรรค์
อันเนื่องมาจากปั ญหาโควิด-19 โดยให้คาแนะนาเกีย่ วกับวิธกี ารป้ องกันโควิด ทางสือ่ ออนไลน์ ประสาน
เจ้าหน้าทีศ่ นู ย์โควิด-19 สปร.โรงพยาบาล เทศบาลนครนครสวรรค์ ในกรณีมผี ตู้ ดิ เชือ้ โควิด-19 ในชุมชน
อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
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2. จุดเน้ นที่จะทาในปี หน้ า
- ช่วยเหลือผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากภัยภิบตั แิ ละการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
3. หน่ วยงาน / องค์กร / เครือข่าย ที่สนับสนุนและร่วมในการดาเนิ นงาน (โครงการหรือกิ จกรรม)
2.1 ชมรมผูส้ ูงอายุ อาสนวิหารนักบุญอันนา (องค์กรสาธารณประโยชน์)
2.2 ศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพชีวติ ผูส้ ูงอายุ เทศบาลนครนครสวรรค์
2.3 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
2.4 โรงพยาบาลพริน๊ ปากน้าโพ นครสวรรค์
2.5 โรงพยาบาลศรีสวรรค์ นครสวรรค์
2.6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ นครสวรรค์
2.7 โรงเรียนลาซาลโชติรวี นครสวรรค์
2.8 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
2.9 สโมสรไลออนส์ปากน้ าโพ นครสวรรค์
2.10 กลุม่ จิตอาสาพัฒนาชนบท LOVE IN GRACE กรุงเทพ
4. บทเรียนในการดาเนิ นงานโครงการหรือกิ จกรรม
1. พืน้ ทีค่ วามรับผิดชอบกว้างถึง 13 จังหวัด การเดินทางไม่สะดวก ทาให้ไม่สามารถร่วมทากิจกรรมได้ แก้ไขโดย
ใช้การประสานทางโทรศัพท์ในการทางาน และขอความร่วมมือจากบุคคลจิตอาสาและองค์กรบาเพ็ญประโยชน์
เพือ่ สังคม
2. ทาตามน้าพระทัยและใช้ปรีชาญาณทีพ่ ระองค์มอบให้ทางานเพือ่ สังคมตามกาลังความสามารถ
3. การสร้างพันธมิตรเป็ นสิง่ ทีม่ คี ุณค่า ในการช่วยเหลือผูร้ อคอยโอกาส
4. การดาเนินการโรงเรียนสร้างสุขผูส้ ูงวัยและการออกกาลังกายด้วยราวงย้อนยุค นอกจากจะช่วยสร้างเสริม
สุขภาพแก่ผสู้ ูงอายุและบุคคลทุกเพศทุกวัยแล้วยังเป็ นแหล่งรวมธารน้ าใจในการแบ่งปั นแก่ผไู้ ด้รบั ผลกระทบ
ต่างๆได้เป็ นอย่างดี
5. การเข้าร่วมเป็ นสมาชิกขององค์การการกุศล เช่น สโมสรไลออนส์ มีส่วนช่วยในการทากิจกรรมเพื่อสังคม
สอดคล้องกับภารกิจรักและรับใช้ของพระศาสนจักร
5. ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากสมาชิกเวชบุคคลทีเ่ ป็ นคาทอลิก มีจานวนน้อยและไม่คอ่ ยสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม ควรปรับ
บทบัญญัตใิ ห้บุคคลทีต่ า่ งศาสนาเป็ นสมาชิกได้
อาจารย์อรพิ น แสงสว่าง - รายงาน
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มูลนิธิมาริสท์เอเชีย ระนอง สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี นาโดย

Fr.Hrmes Sabud Sm ผูจ้ ดั การแผนกสุขภาพฯ

1.) ผลการดาเนิ นงานที่สอดคล้องกับแผนปฏิ บตั ิ งานเวชบุคคลประจาปี ค.ศ.2021/2564
มูลนิ ธิมาริ สท์เอเชีย ให้การพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ เพือ่ ให้ได้รบั สิทธิ ์ในการเข้าถึง
กระบวนการรักษาในโรงพยาบาลรัฐอย่างต่อเนื่อง เช่น ประสานงานกับทางโรงพยาบาลระนองในการรับเคสเข้ามาและ
ดาเนินงานเรื่องเอกสารให้ถกู ต้องเพื่อทาบัตรสุขภาพและรับยาต้านในโรงพยาบาลรัฐ การฝึกฝนให้แกนนาผูต้ ดิ เชือ้ ได้
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทีจ่ ดั ขึน้ โดยหน่วยงานอืน่ เช่น การให้คาปรึกษาในกลุ่มผูป้ ่ วยด้วยกันและการวางแผนครอบครัว
ในกลุ่มผูต้ ดิ เชือ้ การให้ความรูใ้ นชุมชนแรงงานข้ามชาติเกีย่ วกับ HIV/AIDS เพื่อป้ องกันการแพร่เชือ้ ในกลุม่ แรงงาน
และเป็ นการสนับสนุนให้ผทู้ ต่ี ดิ เชือ้ กล้าทีจ่ ะออกมาจากภายใต้กรอบทีบ่ งั ตัวเองอยู่ เช่น กล้าทีจ่ ะรักษาอาการต่อเนื่องใน
โรงพยาบาล โดยมี มูลนิธมิ าริสท์เอเชีย เป็ นผูป้ ระสานงานให้ การออกพืน้ ทีต่ รวจเยีย่ มคนไข้ในชุมชนเป็ นการติดตาม
อาการคนไข้และให้การช่วยเหลือคนไข้กลุม่ นี้ในด้านสุขภาพอนามัย รวมถึงการแจกจ่ายถุงยังชีพในทุกๆเดือนเพื่อ
แบ่งเบาภาระให้คนไข้ทม่ี รี ายได้น้อยและกลุ่มทีไ่ ม่สามารถทางานได้เนื่องจากอาการป่ วย
2.) กิ จกรรมที่มูลนิ ธิมาริ สท์เอเชีย ช่วยพระศาสนจักรและสังคมที่สงั กัด
อันเนื่องมาปั ญหาโควิด-19 มีอะไรบ้างทีไ่ ด้ชว่ ยเหลือบรรเทาวิกฤตของประเทศ เช่น การให้คาแนะนา/ ปรึกษาปั ญหา
ให้ความช่วยเหลือ และ การเยีย่ มบ้านให้ปลอดภัย ฯลฯ
โดยทาง มูลนิ ธิมาริ สท์เอเชีย ได้ออกพืน้ ทีใ่ ห้คาปรึกษา รับฟั งจากคนไข้ทป่ี ระสบปั ญหาในช่วงโรคระบาดหนัก เป็ น
การบรรเทาความวิตกกังวลให้คนไข้ รวมถึงการแจกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันโรค เช่น เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย
และให้ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับการป้ องกันโรค Covid-19 ในชุมชน โดยทางเจ้าหน้าทีไ่ ด้เคร่งครัดต่อมาตรการป้ องกัน
โรคติดต่อ Covid-19 ทีท่ างสาธารณสุขได้ประกาศไว้ ดาเนินงานด้านการรับยาต้านแทนคนไข้ ทีโ่ รงพยาบาลระนอง และ
แจกจ่ายให้ตามวันนัดคนไข้และให้ความรูเ้ กีย่ วกับยาต้านตามคาแนะนาของแพทย์และเภสัชกร เพื่อเป็ นการแบ่งเบาภาระ
ให้ประเทศชาติและบ้านเมือง
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3.) หน่ วยงาน / องค์กร / เครือข่ายที่สนับสนุนและร่วมในการดาเนิ นงาน (โครงการหรือกิจกรรม)
โดยทางมูลนิธมิ านิสท์เอเชียจะมีเครือข่ายทีช่ ว่ ยดาเนินงานและให้การสนับสนุนและร่วมในการดาเนินงานมีดงั นี้
1. โรงพยาบาลระนอง
2. สานักงานสาธารณสุขระนอง ( สสจ )
3. สานักงานศุภนิมติ ( ระนอง )
4. ศูนย์สงั คมพัฒนา มูลนิธคิ าทอลิก สุราษฎร์ธานี
5. คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง
6. ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
7. สานักงานพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์
8. เครื่องข่าย ซิสเตอร์ (RNDM ) เกาะสอง ประเทศเมียนมาร์
9. เครือข่าย ซิสเตอร์ (Myit Ta Kyae Bone)
10. แกนนาแรงงานข้ามชาติเพื่อการกุศล
11. Society of Mary
12. Ministry of love
13. Better Life education
14. UNICEF
15. Foundation for Education and Development ( FED )
4.) บทเรียนในการดาเนิ นงานโครงการหรือกิ จกรรม
บทเรียนทีไ่ ด้ในการดาเนินงาน คือ การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบนั เรียนรูท้ จ่ี ะทางานร่วมกับผูอ้ ่นื
เรียนรูท้ จ่ี ะฟั งผูป้ ่ วยทันทีเกีย่ วกับยาต้าน เอกสารต่างๆเช่นบัตรสุขภาพและการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะการให้
คาปรึกษา เรียนรูก้ ารฟั ง ตอบสนองอย่างสร้างสรรค์นอกนี้ได้ เรียนรูก้ ารใช้ทรัพยากร แพลตฟอร์มออนไลน์กบั องค์กร
อื่น ๆ ในการประชุมการทางานร่วมกันกับผูอ้ น่ื
5.) ข้อเสนอแนะ โดยทางมูลนิธมิ าริสท์เอเชีย อยากเรียนเชิญให้ท่านและทีมงานได้ลงมาเยีย่ มทางศูนย์ระนอง ภาคใต้
อยากให้ทางหน่วยงานทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถในด้านการพยาบาลคนไข้ รวมถึงการใช้คาศัพท์เฉพาะทางการแพทย์
และการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นให้ความรู้ เวิรค์ ช็อปทางออนไลน์ เพือ่ เป็ นการพัฒนาการทางานของเจ้าหน้าที่
มูลนิธมิ าริสท์เอเชีย
Su Su Aye Aung - รายงาน
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