
การฟื้นฟจูติใจเวชบคุคลคาทอลกิประจ าป ี๒๐๑๖ 

นายแพทยค์ านวณ อึง้ชศู กดิ์ 

 รถยนต์ยงัจ ำเป็นต้องเข้ำไปเช็คสภำพและกำรท ำงำนทุก ๖ เดือน  เปล่ียนถ่ำยสิ่งท่ีหมดสภำพและเติม    
สิ่งใหมเ่ข้ำไปแทน  เพ่ือจะได้มีควำมปลอดภยัและมีประสิทธิภำพกำรท ำงำนท่ีดี  มนษุย์เรำก็เช่นเดียวกนั  มีควำม
จ ำเป็นท่ีจะต้องมีกำรส ำรวจตรวจสอบตนเองอยู่สม ่ำเสมอ   โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งคนท่ีท ำงำนด้ำนกำรอภิบำลผู้ ป่วย
ยิ่งจ ำเป็นต้องมีกำรฟืน้ฟูจิตใจเช่นอย่ำงน้อยปีละครัง้  เพ่ือให้เรำท ำหน้ำท่ีได้อย่ำงมีชีวิตชีวำตรงตำมจิตตำรมย์  
ของคริสตชน  ด้วยเหตนีุช้มรมเวชบคุคลคำทอลิกท่ีมีสมำชิกทัว่ประเทศตำมทะเบียน ๔๙๕ คน จึงมีโครงกำรฟืน้ฟู
จิตใจประจ ำปีเร่ือยมำ  โดยจะจดัในชว่งสปัดำห์ท่ีเรำฉลองนกับญุลกูำองค์อปุถมัภ์ของเวชบคุคลในเดือนตลุำคม 

 ปีนีเ้รำมีสมำชิกและจิตตำธิบำล รวม ๗๕ ท่ำนจำก ๘ สังฆมณฑลท่ีสมัครมำร่วมฟื้นฟูจิตใจท่ีจังหวัด
นครสวรรค์  ขอขอบคณุเวชบุคคลคำทอลิกนครสวรรค์ท่ีเป็นเจ้ำภำพอย่ำงดียิ่ง   พวกเรำใช้เวลำหน่ีงวันเต็มๆใน
วันท่ี ๒๓ ตุลำคม ร่วมกันภำวนำท ำวัตรเช้ำ-เย็น  ท ำควำมรู้จักกัน  และเรียนรู้ข้อค ำสอนของพระศำสนจักร  
บทบำทท่ีเรำสำมำรถท ำประโยชน์ให้กบัสงัคมได้  และส ำรวจปัจจยัท่ีน ำไปสู่ควำมส ำเร็จของกำรท ำงำน  แม้จะ
เป็นเวลำสัน้ๆแตก็่มีสำระและประโยชน์ดงันี ้  

 



๑)  เรยีนรูข้อ้ค าสอนของพระศาสนจกัรในเรื่องการรักษาสิง่แวดล้อม  

คณุพอ่กิตสดำ ค ำศรี จำกคณะคำมิลเลียน ได้กรุณำมำสรุปย่อให้ฟังว่ำท ำไมพระสนัตะปำปำฟรังซิส  จึงออก
สมณสำสน์ Laudato Si’  ฉบบันี ้ เรำลืมไปสนิทวำ่พระเจ้ำได้ใช้เวลำ ๗ วนัในกำรสร้ำงโลกท่ีประกอบด้วยสิ่งตำ่งๆ   
เร่ิมจำกวนัท่ีหนึง่ถึงวนัท่ีห้ำเพ่ือเตรียมสภำพแวดล้อมอนัเหมำะสมให้กบัโลกใบนีเ้พ่ือมนษุย์  แล้วพระองค์จึงสร้ำง
มนุษย์ในวันท่ีหก  ถ้ำพระเจ้ำสร้ำงมนุษย์มำก่อนโดยไม่เตรียมสิ่งแวดล้อมท่ีดีเช่นอำกำศบริสุทธ์ิ  น ำ้สะอำด
ปรำศจำกสิ่งเจือปน  แสงแดดท่ีพอเหมำะพอดี พืชและสตัว์หลำกหลำยสำยพนัธุ์  มนษุย์อำจอยู่ได้เพียงไม่ก่ีนำทีก็
เสียชีวิต   ดงันัน้สิ่งสร้ำงต่ำงๆจึงเป็นพระพรของพระเจ้ำท่ีมอบให้กับมนุษย์  แต่ด้วยควำมไม่รู้และควำมโลภใน
ระบบบริโภคนิยม  มนุษย์จึงท ำลำยธรรมชำติจนเสียสมดลุย์  ท ำให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงของ lสภำพภูมิประเทศ
และอำกำศอยำ่งรุนแรง (Climate  Change)  อำกำศเสีย  ขำดแคลนน ำ้ สตัว์สญูพนัธุ์   หำกไม่รีบแก้ไขมนษุย์ก็จะ
ได้รับผลพวงในไม่ช้ำ  ทัง้ภยัพิบตัิและโรคภยัไข้เจ็บตำ่งๆ  แตม่นษุย์กลุ่มแรกๆท่ีจะประสบปัญหำจะเป็นผู้ยำกจน 
ผู้ ไร้โอกำสในสงัคม  ดงันัน้พระสนัตะปำปำจึงเรียกร้องให้พระศำสนำจกัรท้องถ่ินในทุกประเทศ และคริสตชนทุก
คนหยดุกำรบริโภคท่ีเกินควำมจ ำเป็น หยดุท ำลำยธรรมชำติทัง้ทำงตรงและอ้อม  และให้ทกุองค์กรออกมำตรกำรท่ี
เหมำะสมกับท้องถ่ิน   หลงักำรบรรยำยได้มีกำรแบ่งปันว่ำเวชบุคคลสำมำรถท ำอะไรได้บ้ำงในระดบับุคคลและ
องค์กร  ซึ่งมีตวัอย่ำงดีๆมำกมำยท่ีเก่ียวข้องกบักำรปฎิเสธระบบบริโภคนิยม (Reject) ลดกำรบริโภค (Reduce)  
ซ่อมแซมแทนกำรโยนทิง้ (Repair)  น ำสิ่งเก่ำท่ียงัพอใช้ได้ออกมำใช้ใหม่ (Reuse)  และน ำเศษสิ่งของมำ
สงัเครำะห์แล้วใช้ใหม ่(Recycle)  ขอสมำชิกเวชบคุคลได้พยำยำมใช้ ๕ R  ในชีวิตประจ ำวนัเพ่ือปกป้องสิ่งสร้ำงซึ่ง
ก็จะเทำ่กบัเป็นกำรสรรเสริญพระเป็นเจ้ำด้วย 

           



   
 

๒) บทบาทของเวชบคุคลกบังานผูส้งูอายุ     

สงัคมไทยได้ก้ำวเข้ำสู่กำรเป็นสงัคมผู้สูงอำยุ  ในทุกหมู่บ้ำนทุกชุมชน  เรำจะเห็นผู้สูงอำยุจ ำนวนมำกท่ี
ประสบปัญหำรอบด้ำนเชน่  กำรไมส่ำมำรถเคล่ือนไหวร่ำงกำยได้จำกโรคตำ่งๆ (ติดเตียง)  กำรถกูทอดทิง้ให้อยู่
ล ำพงัเดียวดำยในบ้ำนโดยไมส่ำมำรถออกไปไหน (ตดิบ้ำน) มีจ ำนวนน้อยท่ีผู้สงูอำยสุำมำรถด ำรงชีวิตในสงัคม
ได้อย่ำงปกติสุข (ติดสังคม)   เวชบุคคลคำทอลิกสังฆมณฑลนครสวรรค์โดยอำจำรย์อรพิน แสงสว่ำง และ
สมำชิก จึงได้ท ำโครงกำรโรงเรียนสร้ำงสุขผู้สงูวยั  ในบริเวณอำสนวิหำรนกับญุอนันำ โดยได้รับกำรสนบัสนุน
อยำ่งดีจำกสงัฆมณฑลให้ใช้สถำนท่ี  ได้รับงบประมำณบำงสว่นจำกเทศบำลเมืองนครสวรรค์ และงบประมำณ
ส่วนใหญ่มำจำกกำรบริจำคของสมำชิก  ปัจจุบันมีนักเรียนท่ีเป็นผู้ สูงวัยรวม ๑๔๐ คน  ทุกคนมีควำม
กระตือรือล้นท่ีจะมำร่วมกิจกรรมต่ำงๆท่ีโรงเรียน  เช่นกำรดูแลสุขภำพ  กำรออกก ำลงักำยท่ีเหมำะสม  กำร
แสดงวฒันธรรม  กำรไปท ำสำธำรณประโยชน์ร่วมกนั  ไปเย่ียมเยียนสมำชิกและผู้ ป่วย  ตอนทีพวกเรำไปดงูำน
บ่ำยวนันัน้  คณุลุงคณุป้ำคณุตำคณุยำยหลำยคนใส่ชุดนกัเรียนแบบเด็กๆ  ยิม้แย้มแจ่มใส หยอกล้อกันเล่น
แบบเด็กๆเลยทีเดียว   ตรงกับท่ีพระเยซูตรัสว่ำ “ผู้ ท่ีมีจิตใจแบบเด็กเป็นผู้ ท่ีมีควำมสุขและเข้ำสวรรค์ได้ง่ำย”   
นบัเป็นรูปแบบท่ีนำ่สนใจอย่ำงยิ่ง   เวชบคุคลท่ีมำร่วมฟืน้ฟูจิตใจเม่ือได้เห็นกิจกรรมเหล่ำนีย้่อมมีควำมหวงัว่ำ
เรำแตล่ะคนจะสำมำรถเป็นผู้สูงวยัท่ีมีสขุภำพกำย ใจ และจิตวิญญำณท่ีสมบรูณ์ได้  ไม่เป็นภำระให้ลกูหลำน  
โดยต้องเร่ิมปรับตวัตัง้แต่วันนีแ้ละเข้ำไปช่วยให้มีกิจกรรมกลุ่มผู้ สูงอำยุในเขตวัดหรือชุมชนของเรำ  ทำง        
เวชบุคคลคำทอลิกอำจจับเร่ืองนีม้ำเป็นหัวข้อท่ีจะหำรือกัน เพ่ือร่วมงำนกับกลุ่มท่ีท ำงำนกับผู้ สูงอำยุใน    
โอกำสตอ่ไป    



 
 

 

 



 

๓)  การไตรต่รองเพือ่พฒันางานเวชบคุคลคาทอลกิ   

พวกเรำขอขอบพระคณุท่ำนสงัฆรำชยอเซฟ พิบลูย์ วิสิฐนนทชยั  ท่ีแม้ท่ำนจะมีงำนตำ่งๆมำกมำย  แต่ก็
กรุณำสละเวลำมำเป็นวิทยำกรในช่วงบ่ำย  แทนท่ีท่ำนจะท ำกำรบรรยำยเหมือนขึน้ธรรมมำศน์แล้วเทศน์สอน  
ท่ำนขอให้พวกเรำแบ่งกลุ่มตำมสงัฆมณฑล  แล้วไตร่ตรองทบทวนถึงสมำชิกเวชบุคคลในสงัฆมณฑลท่ีพวกเรำ
ประทบัใจ  แล้วให้มีตวัแทนขึน้มำเลำ่ประสบกำรณ์  นบัว่ำเป็นวิธีกำรท่ีดีมำกๆ  เพรำะเรำไม่ได้มำเรียนรู้ทฤษฏีแต่
เรียนรู้จำกชีวิตจริงท่ีเรำเห็นและสมัผสัได้  เกิดแรงบนัดำลใจท่ีจะเดนิตำม   เชน่ 

 “..... เป็นผู้ ใหญ่ท่ีค ำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและชมุชนวดั  แม้ว่ำท่ีดินของท่ำนจะมีถนนตดัผ่ำน
ท ำให้รำคำสงูมำก  แตท่ำ่นไมข่ำย  กลบัยกให้คนไมมี่ทีท ำกิน  มอบให้ชมุชนไว้ท ำประโยชน์ “ 

“..... แม้จะเป็นอำจำรย์แพทย์ระดบัอำวุโสมำก เป็นท่ีเคำรพนบัถืออย่ำงสูง  แต่ก็ทุ่มเทเวลำให้งำนของ
โรงพยำบำลเซนต์หลยุส์แทนท่ีจะไปท ำงำนเอกชนหรืองำนรำชกำรท่ีมีต ำแหน่งใหญ่โต  แม้กระทัง่วำระสดุท้ำย
ท่ีเจ็บป่วยก็ไมย่อมหยดุงำน...” 

“......พ่ีเขำเป็นคนมีน ำ้ใจ  คอยไตร่ถำมทุกข์สุขของพวกเรำท่ีท ำงำนในระดบัต ำบลในถ่ินธุรกันดำร   มี
อะไรก็ปรึกษำได้   ดีใจมำก ท่ีมีคนคดิถึงพวกเรำท่ีอยูต่ำมดอยตำมเขำ...” 
 “....พ่ีเขำเป็นคนท่ีไมเ่คยท้อถอย  ชวนใครแล้วไมมี่ใครมำ  พ่ีเขำก็พยำยำมท ำเอง ไมบ่น่ ไม่ดำ่ว่ำคนอ่ืนว่ำ

เห็นแก่ตวั หรือยกตวัเองวำ่เสียสละ...” 
   “....แม้จะเป็นคริสตังยืน  แต่ก็ศรัทธำมำกๆ เป็นตัวอย่ำงท่ีดี ไม่เคยปฎิเสธหำกคนต้องกำรควำม

ชว่ยเหลือ.. 
พระคุณเจ้ำพิบูลย์ได้ช่วยสรุปว่ำควำมส ำเร็จขององค์กรหรือกลุ่มกิจกรรมต่ำงๆ  ขึน้กับตวัอย่ำงท่ีดีของ

สมำชิกเหมือนท่ีได้ยิน  และขึน้กับกำรบริหำรจัดกำรท่ีมีประสิทธิภำพด้วย  ในหนังสือกิจกำรอัครสำวก      
2:42-47  มีข้อปฎิบตัท่ีิเก่ียวข้องกบักำรท ำงำนกลุม่ท่ีเหลำ่อคัรสำวกใช้คือ   พบปะกนัสม ่ำเสมอ  มีผู้น ำท่ีดี  ให้
พระคริสตเจ้ำเป็นศนูย์กลำงของงำน   ฟืน้ฟูควำมร้อนร้นด้วยพระวำจำและศีลมหำสนิท  ช่วยเหลือเกือ้กลูกนั 
(ไม่มีควำมยำกจนในหมู่คริสตชน)  และสุดท้ำยต้องพยำยำมขยำยสมำชิกออกไป  พระคุณเจ้ำให้ข้อคิด
สดุท้ำยก่อนจบวำ่   เวชบคุคลคำทอลิกต้องตอบสนองพระประสงค์ของพระคริสตเจ้ำ  ขยำยจิตตำรมย์ ท ำเป็น
ตวัอยำ่ง และชกัชวนคนอ่ืนมำร่วมงำน 



 
 

 



 

 

๔)    การร่วมพธิีบชูามซิซาขอบพระคณุพระเจ้าและอุทศิค าภาวนาให้                                        
  พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

หลงัทำนข้ำวเย็น  พวกเรำได้เปล่ียนแผนจำกกำรท่ีจะมีกำรแสดงของแตล่ะสงัฆมณฑลตำมท่ีเคยตกลงไว้  
มำเป็นกำรร่วมพิธีบชูำมิซสำขอบพระคณุพระเป็นเจ้ำ   พระคณุเจ้ำบรรจง ไชยรำ พระสงัฆรำช  สงัฆมณฑล
อบุลรำชธำนี   ท่ีดแูลงำนด้ำนสขุภำพอนำมยั  ได้รีบบินมำจำกอบุลและมำเป็นประธำนถวำยบชูำมิซสำ โดย
ยงัไมไ่ด้ทำนข้ำวเย็น  ทำ่นย ำ้เตือนให้เวชบคุคลท ำตำมอย่ำงบทอ่ำนของนกับญุเปำโลท่ีพดูถึงกำรท ำหน้ำท่ีจน
วำระสุดท้ำยในบัน้ปลำยของชีวิต  และองค์พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หวัก็ได้ทรงเป็นตวัอย่ำงในกำรครอง
แผน่ดนิโดยธรรมตลอดรัชสมยั ๗๐ ปี  ขอให้เวชบคุคลได้รับพระพรของพระเป็นเจ้ำในกำรท ำหน้ำท่ีของตนเอง
ให้ดีตอ่ไป 

 



 
 

 

 
 



 
 
 

โดยสรุป   กำรฟืน้ฟจูิตใจประจ ำปี ๒๐๑๖  แม้จะเป็นเวลำสัน้ๆเพียงหนึ่งวนั  แต่พวกเรำได้
รู้จกักนั  ได้เรียนรู้ค ำสอนของพระศำสนำจกัร  ได้ควำมคิด  ได้แรงบนัดำลใจ และได้พละก ำลงั
จำกองค์พระจิตเจ้ำส ำหรับกำรกลบัไปท ำหน้ำท่ีเวชบคุคลคำทอลิกท่ีดีต่อไป พบกนัปีหน้ำครับ   


