
ชื่อบทความอาจจะดูแปลกๆ แต่มันไม่ใช่เช่นนั้น ผมเพิ่งจะอ่านหนังสือที่

มีเอกสารอ้างอิง เล่าเกี่ยวกับโรงพยาบาลที่เกิดมาจากพระศาสนจักรคาทอลิก 

และจากบรรดาคริสตชนเราในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ โดยเฉพาะเกิดขึ้น

มาจากบัญญัติแห่งความรักเพื่อนพี่น้องเหมือนรักตนเอง ที่มีอยู่ในพระวรสาร 

เป็นหนังสือที่น่าสนใจทีเดียว เหมือนเรื่องจริงที่เกี่ยวกับความรัก ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ 

ลืมไปเหมือนกับที่มีคนบางคน ไม่ต้องการรับรู้ต้นกำาเนิดของคริสตชนในยุโรป 

(และคิดว่ามหาวิทยาลัยเองก็ไม่ได้เกิดมาจากพระศาสนจักร) Francesco 

Agnoli ในหนังสือของเขา “Case di Dio, Ospedali degli uomini (บ้านของ

พระ, โรงพยาบาลของมนุษยชาติ)  

โรงพยาบาลเกดิขึน้มา ทำาไม อยา่งไร 

และที่ไหน

ในโลกของกรีกและโรมัน ไม่เคย

มีโรงพยาบาล แมว้า่ การรกัษาดว้ยยา 

จะเกิดขึ้ นแล้ ว ในประเทศกรีซ 

(Ippocrate, Escuilapio, Galeno) 

นัน่หมายความวา่มกีารรกัษาคนปว่ย 

ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเกิดขึ้นแล้ว พลาโต 

ยึดถือว่า “สมควรที่จะรักษาเฉพาะ 

พลเมืองที่มี เสรีภาพ และคนที่

สามารถรักษาให้หายได้เท่านั้น” 

แต่เป็นบรรดาคริสตชนที่เริ่มต้นการ

รักษาอย่างมีระบบให้แก่ผู้ป่วย และรักษาผู้ป่วยทุกคน และหลังจากการกลับใจ

ของจักรพรรดิคอนสแตนติน โรงพยาบาลก็เกิดขึ้นมากมายภายใต้การดูแลของ

บรรดานกัพรต บรรรดาภคนิ ีและคณะนกับวชตา่งๆ มกีารกอ่ตัง้โรงพยาบาลขึน้มา 

อีกมากมาย โดยมรดกต่างๆ ของผู้มีจิตศรัทธา

Agnoli บันทึกไว้ว่า โรงพยาบาลแห่งแรกที่มีหลักฐานแน่นอนตั้งขึ้นโดย  

Fabiola ทีก่รงุโรมในป ี390 A.D. Fabiola กลับใจมาถอืครสิตศาสนา และอทุศิชวีติ 

ที่เหลือให้แก่งานการกุศล K. Haegos นักประวัติศาสตร์เรื่องการรักษา เขียนไว้

ว่า “Fabiola รวบรวมผู้ป่วยทุกคนตามท้องถนน และดูแลพวกเขาด้วยตนเอง 

พวกที่มีความทุกข์ ผู้อดอยาก หิวโหยและผู้เจ็บป่วย” โรงพยาบาลเกิดขึ้นอีก

มากมายในสมัยกลาง โดยทั่วไปก็เกิดขึ้นในอารามฤษีต่างๆ และเริ่มถูกเรียกว่า 

“Domus Dei” หรือ บ้านของพระเจ้า ในประเทศฝรั่งเศสทุกวันนี้ยังคงเรียก 

โรงพยาบาลใหญ่ๆ ว่า “Hotel Dieu” (ที่พักของพระเจ้า)

การผลบิานของโรงพยาบาลและของการรักษาผูป่้วย เกดิข้ึนมาจากความเช่ือ 

และความเป็นหนึ่งเดียวกันกับคนยากจน คนป่วยไข้ กับพระคริสตเจ้า ผู้ทนทุกข์

ทรมาน ในประวัติศาสตร์ของการรักษาผู้ป่วยสมัยกลาง เราพบว่าในขณะที่ผู้มี

อำานาจในบา้นเมืองไมส่นใจเกีย่วกบัการรกัษาทีม่รีะบบแบบแผน ศนูยก์ารรกัษา 

ผู้ป่วยตามอารมณ์ฤษีต่างๆ ไม่ใช่เป็นเพียงสถานพักฟ้ืนผู้ป่วยที่มีการรักษา

พยาบาล แต่เป็นศูนย์การเรียนการสอนสำาหรับบรรดาหนุ่มสาวที่ต้องการเข้าใจ

ความหมายทีแ่ทข้องการเยยีวยารกัษา โดยเรยีนรูจ้ากเอกสารตน้ฉบบัภาษากรกี 

และลาตินที่ถูกเก็บรักษาไว้ในอาราม

เหล่ า น้ีด้ วยความหวงแหนและ 

ทนุถนอม นอกจากนี้ศูนย์การรักษา

พยาบาลเหล่านี้  ยังสนับสนุนให้

ทุกคนรู้จักดูแลรักษาตนเองอีกด้วย 

บรรดาฤๅษีสอนเรื่ องการรักษา

พยาบาล และแยกแยะระหว่าง “การ

รักษาเหนือธรรมชาติ” นั่นคือการ

รักษาผู้ป่วยทางวิญญาณ และการ

รักษาตามธรรมชาติด้วยการดูแล 

ผู้ป่วย การศึกษา และการสอน

วิชาการการรักษาทางการแพทย์ 

เช่นเดียวกับในสมัยใหม่ โรงพยาบาล

ก็กำาเนิดมาจากพระศาสนจักรด้วย อิตาลีแสดงตนเป็นทัพหน้าผู้บุกเบิกเช่นเคย 

ในเมอืง Cassiodoro, ในพวกฤษคีณะเบเนดกิตนิ ในโรงเรยีนการแพทยท์ี ่Salerno 

ในโรงพยาบาล “Spirito Santo” ในมหาวิทยาลัยแรกๆ และต่อมาในด้าน 

ศัลยศาสตร์ Chirtgia ใน ศต.ที่ 12 เมือง Bologna, Padova และกรุงโรมก็เป็น

สนามของการรักษาพยาบาลมาหลายศตวรรษ เป็นจุดที่กล่าวถึงกันท่ัวทั้งยุโรป

ทีเดียว Agnoli ยังกล่าวถึงแม้แต่ Martin Luther ว่าในระหว่างการเดินทางไป

กรุงโรม ลูเธอร์ท่านยืนยันใน “Discorsi Conviviali ว่า” (โรงพยาบาลในอิตาลี) 

ได้ถูกสร้างขึ้นเป็นอาคารชั้นเลิศ มีอาหารที่ดีมาก เครื่องดื่มและนำามาถึงมือของ

ทุกๆ คน

เราไดเ้หน็ทีเ่มอืง Firenze วา่โรงพยาบาลตา่งๆ เอาใจใสด่แูลคนเจ็บป่วยมาก

เพยีงใด เป็นเชน่นีแ้มแ้ตบ่าปของเดก็เลก็ๆ มทีีห่ลบัทีน่อน มกีารเลีย้งดแูละมกีาร

ฉบับประจำ�ปี 2016



อบรมสั่งสอนอย่างยอดเยี่ยมทีเดียว

ที่น่าสนใจยังเกี่ยวกับหัวข้อนี้ก็คือ  “เหตุผลด้านเทววิทยาของการ

กำาเนดิโรงพยาบาล” ท่ีแสดงให้เห็นวา่ ทำาไมโรงพยาบาลจงึมีกำาเนดิมาจาก

พระศาสนจักร และจากบรรดาคริสตชน มี 3 ข้อความที่อ้างถึง เรื่องนี้คือ

- ในคริสตศาสนจักรเท่าน้ันท่ีพระเจ้าเสด็จมาเป็นมนุษยชน พระคริสตเจ้า 

พระองค์ได้ทรงเผยถึงความดีและความเมตตากรุณาของพระ และมอบ

บัญญัติแห่งความรักนี้ให้แก่มนุษย์ทุกคน

- ในชีวิตบนโลกนี้ของพระองค์ พระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้เยียวยารักษา

ท้ังดา้นรา่งกายและจติวญิญาณ พระองคเ์องกย็งัทรงเป็นผูท้นทกุขท์รมาน 

ดังคำาที่กล่าวไว้ในสมัยกลางว่า “Christus medicus et infirmus”  

พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้รักษาและผู้เจ็บป่วย

- สดุท้ายในสมัยกลาง พระมหาทรมานของพระครสิตเจ้าไดรั้บการรำาพงึ 

ถึงอย่างลึกซ้ึง ทำาให้ตระหนักได้อย่างชัดเจนว่าเป็นหน้าที่ของบรรดา 

คริสตชนที่จะต้องแบกกางเขนไม่ว่าการเขนนั้นจะมาในรูปแบบใดก็ตาม  

คำานยิามทีม่อียู่ในขอ้บงัคบัของสถาบนัพยาบาล กใ็ชค้ำาวา่ “Domini nortri 

pauperes” “เจ้านายของเรา คือคนยากจน”

บทสุดท้ายของหนังสือเล่นนี้ Agnoli ให้หัวข้อว่า “นอกยุโรปแห่ง 

คริสตศาสนา” เขาระลึกถึง Latin America, Asia, Africa โรงพยาบาล

แห่งแรกๆ ก็ถูกตั้งขึ้นโดยมิสซังต่างๆ ของคาทอลิกและโปรแตสตันท์ แม้ 

ในปัจจุบันนี ้เรือ่งสขุภาพอนามยั คริสตศาสนจกัรกย็งัคงมีบทบาททีส่ำาคญั

ในหลายๆ ประเทศ แมว้า่จะเปน็ประเทศทีม่ปีระชากรครสิตน์อ้ยมากกต็าม  

ตัวอย่างเช่นประเทศอินเดีย, บังคลาเทศ โดยที่ยังไม่ต้องพูดถึงประเทศ

ต่างๆ ในทวีปอาฟริกา

  เวชบุคคลคาทอลิกวัดแม่พระกุหลาบทิพย์
งานเวชบุคคลเริม่จากสมยัคณุพอ่ชัยยะ กจิสวสัดิ ์โดยเปน็รปูรา่งชดัเจน แตก่่อน

หน้านั้น ช่วงที่คุณพ่อประชาชาติ ปรีชาวุฒิ เป็นเจ้าอาวาส ได้มีการให้คำาปรึกษา  
วดัความดัน เจาะเลือดไปตรวจโดยคุณอมัรนิทร ์ปรชีาวฒุ ิซึง่อยูใ่นของกลุม่ผูส้งูอายุ

ต่อมาคุณอัมรินทร์ได้ย้ายสถานที่ทำางาน ไม่สะดวกมาที่วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ 
จึงได้มีการวัดความดันอย่างเดียวด้วยเคร่ืองดิจิตอล ภายใต้การดูแลของกลุ่ม 
ผู้สูงอายุ คือ คุณทิพวรรณ ทิวาวรรณวงศ์ ประธานกลุ่ม

ซึง่ในขณะนัน้ปี 2009 ไดม้คีริสตชนใหมท่ี่วดัคอืคณุอญัชล ีกไ็ดเ้ขา้มาชว่ยในเรือ่ง
ของการวัดความดัน และให้คำาปรึกษาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จนถึงสมัยคุณพ่อชัยยะ

ต่อมาปี ค.ศ.2011 ได้มีกลุ่มแพทย์ 
พยาบาล เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์จาก 
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ได้มาเยี่ยมที่วัด 
แมพ่ระกหุลาบทพิย ์กเ็ลยรวบรวมเจา้หนา้ที ่
ทางการแพทย์ เภสัชกร และได้รวมตัวกัน
เป็นกลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกตั้งแต่นั้นมา

งานที่ทำาจะให้บริการดังต่อไปนี้
 1.วัดความดัน
 2.ปรึกษาแพทย์
 3.ด้านกายภาพบำาบัด
เวลาที่ให้บริการคือสัปดาห์ที่ 3 ของ

ทกุๆ เดอืน อาจยา้ยไปตามสถานการณบ้์าง 
และความพร้อมของบุคลากร นอกจากนี้
ได้บริการช่วงมีงานฉลองวัด งานคริสต์มาส  
รวมถงึดูแลสัตตบุรษุทีเ่จบ็ป่วยในขณะทีอ่ยู่
ในวัด แบบเบื้องต้น

นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมานายแพทย์ 
ทวิตัถแ์ละเจา้หนา้ทีท่่านอ่ืนกไ็ดด้แูลคณุพอ่
ด้วยเช่นกัน”

  เวชบุคคลคาทอลิก
  วัดพระชนนีพระเป็นเจ้า (วัดรังสิต)

งานเวชบุคคลของวัดพระชนนีเร่ิมจากการที่เวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ มีโครงการสร้างเครือข่าย และได้มีโอกาสมาเยี่ยมและให้คำาแนะนำา 

เวชบุคคลวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า 

ครั้งแรกที่มาเยี่ยมมี คุณพ่อสมชาย อัญชลีพรสันต์ เป็นเจ้าอาวาส คุณพ่อ 

ได้มีการสำารวจจำานวนเวชบุคคลฯ และเชิญชวนสัตบุรุษมารับการตรวจรักษา 

ขั้นพื้นฐาน โดยในระยะแรก มีนายแพทย์ฤทธิไกร อัครสกุล มาตรวจและให้ 

คำาแนะนำาต่างๆ ปัจจุบันนี้มี นายแพทย์ประณต ยิ้มเจริญ ตรวจรักษา มีพยาบาล  

2 ท่าน ผู้ช่วยพยาบาล 1 ท่าน



1. ชื่อ ประวัติก�รทำ�ง�น
ชื่อ น�ยแพทย์ ฤทธิไกร อัครสกุล จบแพทยศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั ป ี2516 จากนัน้ใชท้นุทีโ่รงพยาบาลสมเดจ็พระป่ินเกล้า 2 แล้วลาออก

ก่อนใช้ทุนหมด 1 ปีทำางานที่คลินิกต่างๆ รพ. กรุงเทพคริสเตียน ศูนย์สาธารณสุข  

สุดท้ายเปิดคลินิกกับเพื่อนๆ ที่ยานนาวาโพลีคลินิก ปี 2524 จากหุ้นส่วนกลายเป็น

เจ้าของแต่ผู้เดียว ทำาอยู่ 28 ปี จนกระทั่งปี 2552 ก็ได้ขายให้หมอรุ่นน้องไป จากนั้น 

กเ็ปน็ฟรแีลนซ ์รบังานออกตรวจสขุภาพเคลือ่นทีอ่ยู ่3 ป ีตอนหลงักเ็ปลีย่นมานัง่หอ้ง 

พยาบาลของมหาวิทยาลัยเกษตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ปัจจุบันนั่งห้องพยาบาลที่

โรงงานนิสสัน โรงงานท่ีนอน และเป็นท่ีปรึกษาด้านสุขภาพของบริษัท LPN และ 

ทำาธุรกิจอาหารสุขภาพ

2. เริ่มเข้�ม�ในกลุ่มเวชบุคคลได้อย่�งไร
ตอนเป็นนิสิตแพทย์ อาจารย์หมอมานาได้ชักชวนแกมบังคับให้เข้ามาร่วม 

ในกิจกรรมในกลุ่มแพทย์คาทอลิก ภายหลังเมื่อจบแพทย์ได้มีโอกาสเข้าร่วมชมรม

แพทยค์าทอลกิบา้ง แตน่านๆ ครัง้ และในปทีีจ่ะหมดวาระของการเปน็ประธานชมรม

ของอาจารยห์มอภาษติ กไ็ดเ้ขา้มารว่มประชมุและถกูเลอืกแกมบงัคับให้เปน็ประธาน

ต่อจากอาจารย์หมอภาษิต และภายหลังได้เปลี่ยนเป็นชมรมเวชบุคคลคาทอลิก

แห่งประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบัน โดยรวมเอาแพทย์ พยาบาล และผู้ช่วยเภสัช 

ทนัตแพทย ์และบุคลากรทางแพทยอ์ืน่ๆ รวมท้ังนกับวชชายหญงิทีท่ำางานดา้นสขุภาพ 

เวชบุคคลสมัยแรกก็มีคุณพ่อสิรนนท์ผู้ล่วงลับไปแล้วเป็นจิตตาภิบาล

3. จุดเริ่มต้นในก�รเข้�ม�ทำ�ง�นในกองขยะหนองแขม
ความจรงิพอจบแพทยก์ไ็ดเ้ริม่ไปช่วยงานทีช่มุชนขยะดนิแดง ซ่ึงเริม่โดยอาจารย์

หมอชวลิต โดยจะไปทุกวันอาทิตย์ที่ 1 และ 5 ของทุกเดือน ส่วนวันอาทิตย์ที่ 2, 3 

และ 4 กม็อีาจารยห์มอโยธนิ คโุรวาท หมอนคร และหมอณรงค์ ศิรทิรัพย ์โดยอาจารย์

ทั้ง 3 ท่าน ผลัดกันมาคนละอาทิตย์ ทุกเดือน จนในที่สุดกองขยะก็ย้ายไปที่อ่อนนุช

หลังจากที่ได้ทำางานเวชบุคคลคาทอลิก ก็ได้มีโอกาสออกหน่วยกับมูลนิธิ

เซนตห์ลยุส ์ซ่ึงกอ่ตัง้โดยอาจายห์มอมานา ไปตามชนบททีห่า่งไกล ปลีะ 2 ครัง้ ดว้ยการ 

ชักชวนของอธิการิณี อเดลลา จำาได้ว่าแห่งแรกที่ไปคือที่คลองลาน กำาแพงเพชร  

ซึง่เดมิเคยไมอ่ยากทีจ่ะไปต่างจังหวัด ก็กลายเปน็ไปออกหนว่ยทกุครัง้ รวมทัง้หนว่ย

ของโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์เองเวลามีงานฉลองวัด ประกอบกับได้เป็นกรรมการ

มูลนิธิด้วย และวันหนึ่งพระคุณเจ้ามีชัยได้ให้ช่วยไปเปิดคลินิกรักษาคนในชุมชน 

ขยะหนองแขม ก็ไดไ้ปสำารวจท่ีชมุชนกับอาจารยห์มอโยธนิ ซึง่อาจารยไ์ดป้ระเดมิไป

ตรวจเป็นคนแรก หลงัจากนัน้หมอกไ็ปตลอดยกเว้นบางครัง้ทีต่ดิธรุะจรงิๆ กไ็ดข้อให้

คุณหมออัศฎางค์ไปแทน ซึ่งเธอก็ไม่เคยปฏิเสธเลย ก็ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

4. ง�นที่ทำ�ในชุมชน
แรกๆ ที่ไปมีคนไข้มากพอสมควร ที่ชุมชนก็มีซิสเตอร์อันนา วราภรณ์ ธิราศักดิ์ 

เป็นผู้ที่ทำางานในชุมชนมานานนับสิบปี คอยให้คำาแนะนำา เอาใจใส่พวกเราที่มี 

จติอาสารุน่แลว้รุน่เลา่ บางคนกม็าชว่ยตลอด ทีอ่ดจะกลา่วถงึไมไ่ด้ คอื รัตน ์ผูช้ว่ยหอ้ง

ยา ที่ได้ร่วมงานกันมาตลอดจนระยะหลังนี้ไม่สามารถมาร่วมได้อีกเพราะป่วย ชุดที่

รว่มงานกนัทกุวนันี ้กท็ำาดว้ยกันมานาน กต้็องขอบคณุทกุคน ไมว่า่จะเปน็ หนึง่ บงัอร 

เต่ามยุรี อ้อม มาเซอร์ และอีกหลายๆ คนที่ไม่ได้กล่าวถึง รวมถึงตึ๊ง ต้อย ก็ขอบคุณ

ความมีน้ำาใจของทุกคน งานที่ทำานอกจากจะตรวจรักษาแล้ว ก็มีการไปเยี่ยมผู้ป่วย 

ที่นอนติดเตียงด้วย รวมถึงช่วยคิดหาทางออกให้กับผู้ที่ทำางานดูแลชุมชนเวลาที่มี

ปญัหา และชว่งเวลาหนึง่กไ็ดร้บัการสนบัสนนุจากผูก้ำากบัอดุม เพือ่นรว่มชัน้มธัยมที ่

โรงเรียนอัสสัมชัญด้วย

5. แรงบันด�ลใจ แรงผลักดัน หรืออะไรที่ทำ�ให้ส�ม�รถทำ�ง�น
ในชุมชนได้ย�วน�นจนถึงปัจจุบัน
ที่สามารถทำางานในชุมชนได้ยาวนานจนถึงปัจจุบัน ก็เพราะสำานึกในความ 

เป็นแพทย์คาทอลิก การที่ได้เรียนจบแพทย์มาก็เป็นไปตามพระประสงค์ของ 

องค์พระผู้เป็นเจ้า และแม้จะไม่ได้เป็นแพทย์เฉพาะทางก็เป็นพระประสงค์ของ

พระเจา้อกีเชน่กนั ทีต่อ้งการให้หมอไดด้แูลคนไขท้ัว่ๆ ไป ประกอบกบัแรงบนัดาลใจ 

จากนอ้งเจา้หนา้ทีจ่ติอาสาจาก รพ. เซนต์หลุยส์ทกุคนทีร่่วมทมีกันมาต้ังแต่แรกจนถึง

ทุกวันนี้ พวกเขาได้ใช้เวลาที่ควรหยุดพักผ่อนมาร่วมทำาบุญกันครึ่งวันจนถึงทุกวันนี้ 

โดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อย

6. คว�มประทับใจในก�รทำ�ง�นที่ชุมชน
ย้อนไปตั้งแต่ชุมชนขยะดินแดง ก็ได้เห็นถึงความมีน้ำาใจและความเสียสละของ

เจา้หนา้ทีท่ำาให้ตอ้งบอกกบัตวัเองวา่ แมพ้วกเขาจะไมไ่ดเ้ปน็คาทอลกิเขายังเสยีสละ 

เพื่อเพื่อนมนุษย์ได้ขนาดนี้ แล้วเราท่ีจบมาเป็นแพทย์และเป็นคาทอลิกด้วย  

จะนิ่งดูดายได้อย่างไร

กลับมาที่ชุมชนหนองแขม ในส่วนของคนในชุมชนที่มารับบริการ ได้เห็นรอยยิ้ม

และความเอาใจใส่ในสุขภาพมากขึ้น สิ่งท่ีพวกเราได้ทำาให้พวกเขาก็สะท้อนความ

เป็นศิษย์พระคริสต์ของทุกคน ในส่วนของซิสเตอร์วราภรณ์ที่หมอได้กล่าวไว้ข้างต้น  

ซิสเตอร์ได้ทุ่มเททั้งชีวิตให้กับงานของชุมชน จนวาระสุดท้ายของชีวิตคือ 1 อาทิตย์

กอ่นทีซ่สิเตอรจ์ะจากพวกเราไป ซึง่เปน็ช่วงเวลาทีท่างคณะสัง่ใหซ้สิเตอรพ์กัเนือ่งจาก

อายุเยอะแล้ว ซิสเตอร์ก็ยังเป็นห่วงถึงคนในชุมชน กลัวว่าหมอจะไม่มาที่ชุมชน 

อกีตอ่ไป ไดถ้ามหมอวา่จะยงัมาดูแลสขุภาพของคนในชมุชนไหม ซึง่หมอกไ็ดต้อบทา่น 

ไปว่ายังคงมาเหมือนเดิม ซึ่งคงทำาให้ซิสเตอร์จากพวกเราไปอย่างสงบและสบายใจ 

ตลอดเวลาที่ได้รู้จักซิสเตอร์ก็เห็นว่าเธอขึ้นรถเมล์มาทำางานและกลับอย่างไม่รู้จัก 

คำาว่าเหนื่อย คอยแนะนำาเอาใจใส่ และให้กำาลังใจพวกเราทั้งๆ ที่เธอเหนื่อยกว่า 

พวกเราอย่างมาก เม่ือนึกถึงตรงน้ี ก็รู้สึกประทับใจ และเป็นแรงบันดาลใจให้เราทำาต่อไป

ในส่วนของน้องๆ จิตอาสา ทุกคนน่ารักมาก เมื่อถึงวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน  

กจ็ะมารวมตวัหนา้อาคารจอดรถเพือ่ขึน้รถตู้ของโรงพยาบาลไปยงัชุมชน และผูท้ีห่มอ 

ไม่อาจไม่กลา่วถงึกค็อื รตัน ์ผูช้ว่ยหอ้งยา ซึง่หมอไดม้โีอกาสรว่มงานตัง้แตไ่ปออกหนว่ย 

ที่ต่างจังหวัดคร้ังแรก และก็ได้ช่วยที่ชุมชนหนองแขมตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงปีนี้  

ความเจบ็ปว่ยไดท้ำาใหเ้ธอไม่สามารถร่วมงานกบัพวกเราได้อกี ขอบคณุทีโ่รงพยาบาล

ยังคงดูแลเธออย่างดี

7. คุณหมอมีคว�มคิดเกี่ยวกับปีแห่งเมตต�ธรรม
กับง�นในชุมชนกองขยะว่�อย่�งไรบ้�ง
ปีแห่งเมตตาธรรม ในความคิดของหมอคิดว่างานชุมชนเราก็ทำาในฐานะที่เป็น

ศิษย์พระคริสต์อยู่แล้ว ทุกปีก็ทำาให้เป็นปีแห่งเมตตาธรรม แต่ปีนี้ก็พิเศษหน่อย  

เราก็ต้องทำามากขึ้น โดยให้ความเมตตาแก่คนไข้ของเราทุกคนโดยการรับฟัง 

ความเจ็บป่วยทุกข์ยากของพวกเขาด้วยความใส่ใจ และพยายามที่จะช่วยพวกเขา

ตามกำาลัง สติปัญญา และความสามารถ ตราบใดที่เราอยู่ในวิชาชีพตรงนี้



• เมือ่วนัที ่28 พฤษภ�คม ค.ศ.2016 ชมรม 
เวชบุคคลค�ทอลิก อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ จัดฟื้นฟูจิตใจ ประจำาปี หัวข้อ 
“ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม และการรับ
พระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์” 
 ในปีนี้มีเวชบุคคลฯ จากสังฆมณฑล
นครราชสีมา ราชบุรี และจันทบุรีเข้าร่วม
งาน ด้วย
 คุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร มาเป็น
วิทยากร ในหัวข้อ “เวชบุคคลควรทำาอะไร
เพ่ือพีน่อ้งผูต้่ำาตอ้ยของเรา” What should 
we do for the least of our breathren? 
และ ซสิเตอรญ์าณ ีภาณรุกัษ ์ทีไ่ดแ้บง่ปนัใน
เรื่องงานเมตตากิจของคณะศรีชุมพาบาล 

เวชบุคคล ฟื้นฟูจิตใจประจำ�ปี 2016

• ชมรมเวชบุคคลค�ทอลิกสังฆมณฑล จัดการประชุมขึ้นทุกสามเดือน  
และมปีระชุมรว่มกับเวชบคุคลคาทอลกิระดบัชาตดิว้ย ซึง่ได้จดัประชมุมาแลว้ 
3 ครั้ง ในปีนี้


