การอบรมฟื้นฟูจิตใจสมาชิกชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
27 ตุลาคม 2561

(ภาคเช้า)

หัวข้อ “อดีตสู่ปัจจุบนั รอยเท้าแห่งการแพร่ธรรม”
โดย คุณพ่อวิทยา ธรรมวงศ์

การหว่านเมล็ดพันธุแ์ ห่งความเชือ่ ในภาคอีสาน ต่างจากภาคกลาง กล่าวคือ ภาคกลางเป็ นการเผยแพร่
โดยกลุ่มคนจีนและเวียดนามที่เป็ นคริสตชนอยู่ แล้วอพยพมาอยู่ไทย แต่ทางอีสานเริ่มจากกลุ่ม ผู้เข้า นับถือ
ศาสนาใหม่ เริม่ จากปี 1881 พระคุณเจ้าหลุยส์ เวย์ มีความสัมพันธ์ท่ดี กี บั เจ้าเมืองอุบล กลุ่มมิชชันนารีปรับตัว
เข้ากับคนอีสานได้ดีโดย ใช้ภาษาพื้นเมือง ทาให้ศาสนาคริสต์เข้ามาเผยแพร่ได้ ง่าย ประกอบกับอีสานเป็ น
เขตอิทธพลของฝรังเศส
่ จึงมีการสนับสนุนทีด่ ี การตัง้ ชุมชนคาทอลิกเริม่ แรกเน้นในกลุ่มคนจน ผูด้ อ้ ยโอกาส เช่น
ทาส ภรรยาน้อยของกรมการเมือง คนจนพื้นเมือง คนเวียดนาม กิจกรรมหลัก ได้แก่ การตัง้ โรงเรียน การตัง้
อารามซิสเตอร์ บ้านเณร การทามาหากิน รักษาผูป้ ่ วย ขับไล่ผ ี ระยะแรกมิสชันนารีมชี าวบ้านช่วยทางาน ต่อมามี
การตัง้ คณะภคิณีรกั การเขน ทาให้ทางานได้ต่อเนื่อง อุปสรรคสาคัญคือ ปั ญหาด้านการเมือง ทัง้ เรื่องกระทบ
ผลประโยชน์ และข้อ พิพาทกับฝรังเศสกรณี
่
รศ 112 ปั ญหาระบบงานของมิชชันนารีท่มี ลี กั ษณะตัง้ กลุ่มถาวร
อยู่กบั ที่ ขยายตัวลาบาก ปั จจุบนั อีสานมี 4 สังฆมณฑลเริม่ จากท่าแร่ (1950) และขยายต่อมาเป็ น อุดรธานี และ
อุบลราชธานี (1953) และนครราชสีมา (1965)
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หัวข้อ “จิ ตตารมณ์ การแพร่ธรรมผ่านภารกิจเมตตาธรรม”
โดย คุณแม่โยวานนา วนิดา ถาวร

ภคิณคี ณะรักการเขนเป็ นภคิณกี ลุ่มแรกทีก่ ่อตัง้ ในประเทศไทย เมื่อ 7 กันยายน 1672 สมัยกรุงศรีอยุธยา
ทาหน้าที่ช่วยมิสชันนารี จุดประสงค์หลักของคณะ เพื่ออบรมหญิงสาวให้เป็ นนักบวช เตรียมครูคาสอนของวัด
ต่างๆ รับเลีย้ งและดูแลเด็กกาพร้า งานหลักๆได้แก่ การสวดภาวนา การทางานอภิบาลร่วมกับพระสงฆ์ท้องถิน่
ทางด้านการพัฒนาสังคม การศึกษาอบรมแก่เด็ก เยาวชนและสตรี และการดูแลผูป้ ่ วย นับเป็ นคณะทีเ่ ข้มแข็งและ
ช่วยงานประกาศข่าวดีได้อย่างต่อเนื่อง
(ภาคบ่าย)

หัวข้อ “ศิ ษย์พระคริ สต์ ประกาศข่าวดีใหม่”

นาเสนอการทางาน 3 รูปแบบคือ
1) การจัดทา Young Catholic Health Care Group โดย พจ พิชนารถ วีรานนท์
2) รูปแบบการบูรณาการงานสุขภาพกับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานท้องถิน่ โดย คุณภัทรเนตร สุนารัตน์
3) จากบ้านช้างมิง่ ท่าแร่ และบทบาทคาทอลิกกับการส่งเสริมสุขภาพกรณีลดละเลิกบุหรีแ่ ละสุรา โดย คุณเอ นพรัตน์
การจัดตัง้ กลุ่ม Young Catholic Health Care Group จุดประสงค์เพื่อรวมตัวกลุ่ม นักศึกษาและ
คนทางานรุ่นใหม่ เพื่อทากิจกรรมสุขภาพภายใต้จติ ตารมณ์คาทอลิก พจ พจนารถ และทีมงานได้จดั ทาใบสมัคร
เข้าชมรมแจกจ่ายในสังฆมณฑลต่างๆ ปั จจุบนั มีสมาชิก 50 คน กิจกรรมที่ทาไปแล้วเช่น การออกหน่ วยแพทย์
การจัด ประชุม โดยมีสงั ฆมณฑลกรุงเทพเป็ นผู้ support เชื่อว่า คนรุ่นใหม่ ท่ีอยากทางานจิตอาสามีมากถ้า
รูช้ อ่ งทาง ข้อจากัดทีพ่ บคือปั ญหาเรื่องเวลาของสมาชิก
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รูปแบบการบูรณาการงานสุขภาพกับหน่ วยงานภาครัฐและหน่ วยงานท้องถิ่น ของสัง ฆมณฑลท่าแร่
โดยทีม รพสต.ที่เจ้าหน้ าที่เ ป็ นคาทอลิก บูรณาการงานของสัฆมณฑลเข้ากับราชการ ทางานทุก กลุ่มวัย ที่
บูรณาการกับคาทอลิกจะเน้นการดูแลผูส้ ูงอายุและผูป้ ่ วยติดเตียง ทาให้งานก้าวหน้าและสามารถเชื่อมโยงกันได้
อย่างดี เป็ นอีกรูปแบบของการประกาศข่าวดี
บทบาทคาทอลิกกับการส่งเสริมสุขภาพกรณีลดละเลิกบุหรี่และสุรา เป็ นงานที่บริหารจัดการโดยคาลิตสั
ส่วนกลาง รับทุนจาก สสส ทางานร่วมกัน 4 สังฆมณทล คือท่าแร่ อุบลราชธานี อุดรธานี นครสวรรค์ ทุนเดิมของ
ทางคาทอลิกเรื่องการทางานรณรงค์เลิกเหล้า บุหรี่ เริม่ มาตัง้ แต่สมัยพระคุณเจ้า บุญเลื่อน หมัน้ ทรัพย์ (20052006) ภายใต้กจิ กรรมเครดิตยูเนื่ยน เนื่องจากการดื่มเหล้าและสูบบุหรีเ่ ป็ นอุปสรรคต่อการออมและคุณภาพชีวติ
ของคนในของชุมชน จึงพยายามกระตุ้นให้ชุมชนลดละเลิกเหล้าบุหรี่เพื่อเพิม่ การออม มีการสร้างกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมให้เลิก เช่นการใช้กฬี า (ชุมชนพระคริสต์ไม่ตดิ ยา) ของวัดบ้านแป้ ง สิงห์บุรี ผลพลอยได้คอื ทาให้นักบวช
เข้ากับชุมชนดีขน้ึ เยาวชนเข้าวัดมากขึน้
ในปี 2017 ได้รบั ทุนจาก สสส เพื่อทากิจกรรมรณรงค์งดเหล้าบุหรี่ ใน 4 สังฆมณฑล 22 วัด 2 โรงเรียน
เบือ้ งต้นได้ทากิจกรรม ‘มหาพรตงดเหล้าบุหรี’่ ลงชือ่ ร่วมงดเหล้าบุหรีใ่ นช่วง 7 วัน มหาพรต มีผลู้ งชือ่ 2,017 คน
ทาสาเร็จ 440 คน ทีส่ าคัญเกิดความร่วมมือกันทางานระหว่างพระสงฆ์ นักบวช กับสัตบุรุษมากขึน้
บทเรียนสาคัญจากการทางาน คือให้มองว่าผูส้ ูบ/ดื่ม ไม่ใช่อาชญากร แต่เป็ นผูต้ ้องการการดูแลกันแบบ
ลูกหลาน มอง ผูส้ ูบ/ดื่มเหมือนแกะตัวที่ 100 ทีต่ อ้ งค้นหา คนเหล่านี้มกั เป็ นหัวหน้าครอบครัว เป็ นหลักของบ้าน
และชุมชน ต้องไม่ถูก discriminate และเป็ นการเปิ ดโอกาสให้มองการพัฒนาแบบภาพกว้างและยังยื
่ นเพราะ
การเลิก สู บ/ดื่ม ต้อ งบูร ณาการกับหลายกิจ กรรม เช่น ต้องพัฒ นาอาชีพ พัฒนาความสัมพัน ธ์ในครอบครัว
ประยุกต์ใช้คาสอนทางศาสนา เป็ นต้น ทีส่ าคัญกิจกรรมนี้เป็ นการประกาศข่าวดี ช่วยเสริมภาพลักษณ์คาทอลิกว่า
เรามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพให้กบั ชุมชน
สรุปความโดย ท.ญ. จันทนา อึ้งชูศกั ดิ์
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