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การสัมมนา“พรบ. มาตรา 301 และ 305 กับจุดยืนคาทอลิก”

กรรมาธิการฝ่ ายสังคมสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย
ภาคี 5 หน่ วยงาน คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสตรี (คคส.) สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชในประเทศไทย และแผนกสตรีอคั รสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดสัมมนาหัวข้อ “พรบ. มาตรา 301
และ 305 กับจุดยืนคาทอลิ ก” เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม ชัน้ 10 อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่ง
ประเทศไทย และสัมมนาทางไกล ผ่านระบบ ZOOM เพื่อชักชวนให้คดิ ไตร่ตรองด้วยความเข้าใจในด้านประเด็นทัง้ ทาง
กฎหมายบ้านเมือง สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว รวมถึงเข้าใจมุมมอง และจุดยืนของพระศาสนจักรคาทอลิก
กฎแห่งจริยธรรมและความเป็นมนุษย์ ทีส่ าคัญกว่าคือ บทบาทขององค์กรศาสนา และภาครัฐ ในการทีจ่ ะจัดระบบดูแลและ
ประคับประคองสตรี เมือ่ ประสบปญั หานี้ได้อย่างไร โดยหวังว่าจะเป็นเวทีแห่งการสร้างความเข้าใจ ใช้ปญั ญาในการแก้ไข
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วิ สัทย ัยน์
ประชากรของพระเจ้ามีสุขภาพกายใจสมบูรณ์
และร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันฉันพีน่ ้อง
เปี่ยมด้วยคุณธรรมในความรักของพระเจ้า

พย์ธกิ จ
ส่งเสริมเวชบุคคล เครือข่ายผูส้ ูงอายุ เครือข่ายผูต้ ดิ เชือ้
ให้ได้รบั การอภิบาล และอุทศิ ตนรับใช้ปวงชนด้าน
สุขภาพอนามัย โดยเน้นผูย้ ากไร้ตามแบบอย่างพระเยซูเจ้า

ต่อจากหน้า 1 ..

เวลา 09.00 น. บิชอปฟิ ลปิ บรรจง ไชยรา ประธานกรรมาธิการฝา่ ยสังคม
สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เป็นประธาน
เปิดการสัมมนา “พรบ. มาตรา 301 และ 305 กับจุดยืนคาทอลิ ก” โดยมี
ทพญ.จันทนา อึง้ ชูศกั ดิ ์ ผูอ้ านวยการแผนกสตรี (คคส.) ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของ
การจัดงานฯ การสัมมนาครัง้ นี้มผี เู้ ชีย่ วชาญทางด้านต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องร่วมอภิปราย
บาทหลวงสุเทพ วนพงศ์ทพิ ากร เลขาธิการคณะกรรมการทีป่ รึกษาเศรษฐกิจและ
กฎหมายบ้านเมือง สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ
“ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 และ 305”
บาทหลวงเชิดชัย เลิศจิตรเลขา อธิการและผูอ้ านวยการโรงพยาบาลคามิลเลียน
ในหัวข้อ“จุดยืนของพระศาสนจักรคาทอลิกเรือ่ งการปฏิสนธิ คุมกาเนิดและการทาแท้ง ”
ซิสเตอร์อนุรกั ษ์ ไชยเผือก จาก คณะนักบวชหญิงศรีชมุ พาบาล ผูอ้ านวยการ
บ้านดอกไม้ปา่ (สถานทีร่ องรับผูท้ ต่ี งั ้ ครรภ์ไม่พร้อม) จังหวัดเชียงใหม่ ในหัวข้อ
“การโอบอุม้ ของสังคมเมือ่ ปญั หาเกิดแล้ว” โดยมี บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ ผูช้ ว่ ยเลขาธิการฝา่ ยสังคม (คาริตสั ไทยแลนด์)
สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ฝา่ ยสังคม บาทหลวงอนุชา ไชยเดช ผูอ้ านวยการสื่อมวลชนคาทอลิก
ประเทศไทย เป็นผูด้ าเนินการและร่วมอภิปราย เมื่อเสร็จสิน้ การอภิปรายแล้ว ซิสเตอร์อรัญญา กิจบุญชู ประธานสหพันธ์
อธิการเจ้าคณะนักบวชในประเทศไทย เป็นผูก้ ล่าวขอบคุณและปิดการสัมมนา..

บิชอปฟิ ลปิ บรรจง ไชยรา เป็นประธานภาวนาและเปิดการสัมมนาผ่านทางระบบ ZOOM โดยยกพระวรสารของ
นักบุญมัทธิว 22:35–40 ความว่า “มีคนหนึง่ เป็นบัณฑิตทางกฎหมายได้ทูลถามเพือจั
่ บผิดพระองค์วา่ พระอาจารย์บทบัญญัติ
ข้อใดเป็นเอกในธรรมบัญญัติ พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า ท่านจะต้องรักองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า พระเจ้าของท่านสุดจิต สุดใจ สุดวิญญาณ
สุดสติปญั ญาของท่าน นีค่ อื บทบัญญัตเิ อกและเป็นบทบัญญัตแิ รก บทบัญญัตปิ ระการที ่ 2 ก็เช่นเดียวกัน คือท่านต้องรักเพือ่ น
มนุษย์เหมือนรักตนเอง ธรรมบัญญัตแิ ละคาสอนของบรรดาประกาศกก็ขน้ึ อยู่กบั บทบัญญัติ 2 ประการนี้” พ่อรูส้ กึ ดีใจ ชืน่ ชม
และอยากให้กาลังใจกับ คุณหมอจันทนา อึง้ ชูศกั ดิ ์ ผูอ้ านวยการแผนกสตรี และ ซิสเตอร์อรัญญา กิจบุญชู ทีร่ ่วมกันจัดสัมมนา
หัวข้อ พรบ.มาตรา 301 และ 305 กับจุดยืนคาทอลิก เพื่อศักดิ ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของเรา
วันนี้ทเ่ี ราร่วมกัน แม้เป็นส่วนเล็กๆของสังคมก็เป็นการสะกิดให้สงั คมตระหนักถึงจุดยืนของคริสตชนในเรื่องศักดิ ์ศรีและ
ความเป็นมนุษย์และเป็นโอกาสทีเ่ ราจะสร้างจิตสานึกในสังคมไทยให้มมี โนธรรม ตระหนักถึงศักดิ ์ศรีและความศักดิ ์สิทธิ ์ของ
ชีวติ มนุษย์ และในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ มี 2 คาทีพ่ ่ออ่านแล้วซื้ง คือ Save Baby Stop Abortion พร้อมกับรูปหญิงที่
ตัง้ ครรภ์นนั ้ ดูแล้วดี ฟงั แล้วมีความหมาย สาหรับคาทอลิกจึงต้องยืนหยัดในจุดยืนของพวกเรา เพื่อสะกิดมโนธรรมของสังคม
ให้คาว่า Save Baby Stop Abortion อยู่ในจิตใต้สานึกของสังคมไทยเราเสมอไป โดยเฉพาะในโอกาสนี้
ตามคาสอนของคาทอลิกมนุษย์ถูกสร้างมาให้มอี สิ รภาพในด้านความคิด การกระทา แต่การกระทานัน้ ต้องอยู่ในกรอบของ
มโนธรรมทีถ่ ูกต้อง ทีพ่ ระเจ้าทรงมอบให้มนุษย์ เพื่อเป็นกรอบในการดาเนินชีวติ
ต่อหน้า 3..

2

..

พระคัมภีรบ์ อกเราว่า พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์มาในภาพลักษณ์ของพระองค์ และพระองค์ทรงมอบอานาจให้เขาดูแล
สิง่ สร้างของพระองค์ การดูแลนัน้ ก็คอื ไม่ทาร้าย ไม่ทาลาย ในแง่น้ชี วี ติ มนุษย์ทกุ คนมีความเท่าเทียมกัน ไม่มคี วามแตกต่าง
ระหว่างคนรวยกับคนจน ระหว่างเจ้านายกับคนใช้ และระหว่างผูป้ กครองกับผูท้ อ่ี ยูใ่ นปกครอง ระหว่างผูท้ เ่ี กิดมามองเห็นโลก
แล้วกับผูท้ อ่ี ยู่ในครรภ์ของมารดา เพราะการเป็นมนุษย์เริม่ ตัง้ แต่การปฏิสนธิในครรภ์ของมารดา มนุษย์กลุม่ นี้ชว่ ยตัวเองไม่ได้
พวกเขาต้องการความช่วยเหลือและปกป้องพวกเขาเป็นกลุ่มมนุษย์ทเ่ี รียกว่า “Silent cry : ร้องแต่ไม่มใี ครได้ยนิ ”
เราต้องรักชีวติ ของพวกเขา เหมือนกับรักชีวติ ของเราเอง เราต้องปกป้องพวกเขา การสัมมนาครัง้ นี้เป็นวิธหี นึ่งทีพ่ วกเรา
กาลังปกป้องพวกเขา พ่อจึงบอกว่า พ่อชืน่ ชมผูท้ จ่ี ดั สัมมนาและทีมงานและทุกคนทีใ่ ห้ความสนใจเข้าร่วมสัมมนาในครัง้ นี้
เพื่อแสดงจุดยืนตามความเชือ่ ของคาทอลิกของเราทุกคน
สัมเด็จพระสัย์ตะปาปาฟรยงซิ สั ตรัสว่า ปีศาจทีน่ ่ากลัวทีส่ ุดคือการตายด้าน จากการแยกแยะความดีความชัว่ หากเรา
แยกแยะไม่เป็นว่าสิง่ ใดคือ ความดี สิง่ ใดคือ ความชัว่ เราก็แพ้ปีศาจแล้ว Save Baby Stop Abortion ขอให้พวกเราดูแล
เด็กทารกและอย่าทาแท้ง
พ่อขอเปิดการสัมมนาครัง้ นี้อย่างเป็นทางการ วอนขอพระจิตของพระเจ้านาทาง และเป็นพลังของวิทยากร และทุกคนที่
เข้าร่วมการสัมมนาครัง้ นี้ ขอพระเจ้าอวยพร และขอแม่พระอยู่เคียงข้างพวกเราทุกคน ขอให้การสัมมนาครัง้ นี้สาเร็จลุล่วงไป
ตามจุดประสงค์ทไ่ี ด้ตงั ้ ไว้ ..
ซิสเตอร์อรัญญา กิจบุญชู กล่าวขอบคุณ ความว่า วันนี้หวั ข้อบอกว่าพรบ.มาตรา 301 และมาตรา 305 กับจุดยืนคาทอลิก
และมีคติพจน์วา่ Save Bady Stop Abortion ก็เชือ่ ว่าเราคงอยู่ในจุดนี้ ในขณะทีส่ งั คมกาลัง Save Bady และ Stop Abortion
เมื่อสักครู่ได้ยนิ คุณพ่อวิทยากรได้พดู ถึงพระราชบัญญัตนิ ้อี อกมา 60 ปีมาแล้ว โดยประสบการณ์ตวั เองก็จาได้เมื่อ 30 ปี
ทีแ่ ล้ว ได้รบั การเชิญชวนให้แสดงสิทธิคดั ค้านกฎหมายการทาแท้ง เป็นครังแรกที
้
ไ่ ด้รบั การเชิญชวน แล้วตอนนัน้ ตัวเองก็
เซ็นชือ่ ด้วยความสมัครใจ สมัครใจในครัง้ นัน้ ด้วยพืน้ ฐานความเชือ่ อย่างเดียว คือความเชือ่ ทีบ่ อกว่ามนุษย์เรา ไม่ใช่เจ้าของ
ชีวติ ของเราและมนุษย์ได้รบั สิทธิของความเป็นมนุษย์ มีตงั ้ แต่เริม่ ต้นปฎิสนธิ อันนัน้ คือความเชือ่ เท่านัน้ ตอนนัน้ ไม่ได้รเู้ รือ่ ง
กฎหมาย ไม่ได้รเู้ รื่องสิทธิมนุษยชน ไม่รเู้ รื่องอะไรเลย ก็ขอบคุณพระเจ้าทีพ่ ระศาสนจักรก็แสดงจุดยืนต่อเรื่องนี้มาเป็นระยะๆ
อย่างเข้มแข็งและเอาจริงเอาจัง
ขอบคุณพระเจ้าทีส่ งั คมมีความเจริญก้าวหน้าทุกๆด้าน โดยเฉพาะในด้านของความรูใ้ นวิชาการแขนงต่างๆและใน
เรื่องเทคโนโลยี แล้วก็ตอ้ งยอมรับว่าชีวติ เป็นเรือ่ งละเอียดอ่อนและซับซ้อน เกีย่ วข้องกับหลาย ๆ มิตไิ ม่วา่ จะด้านศักดิ ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชน ความเป็นบุคคล ความยุตธิ รรม ความเสมอภาค และศีลธรรม
การสัมมนาวันนี้ ตอบโจทย์ในอดีตของตัวเอง ทีเ่ รายืนหยัดเฉพาะความเชือ่ เท่านัน้ วันนี้เราได้เปิดโลกทัศน์มากขึน้
ในหลากหลายมิตทิ เ่ี กีย่ วข้อง เพือ่ เราจะมองโลกอย่างเข้าใจ แล้วก็มองปญั หาด้วยความจริง และตัดสินด้วยความถูกต้อง
ขอขอบคุณ บาทหลวงสุเทพ วนพงศ์ทพิ ากร ก่อนในฐานะทีท่ ่านมาพูดในวันนี้ ท่านพูดในฐานะทีเ่ ป็นนักกฎหมาย
ขอบคุณ ทีอ่ ธิบายทีม่ าทีไ่ ปของ พรบ.ทัง้ 2 มาตรา สาระสาคัญของพระราชบัญญัตทิ งั ้ สองมาตรา ให้เราเข้าใจอย่างกระจ่างแจ้ง
ให้เราได้ทราบเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตทิ งั ้ สองในฐานะทีเ่ ราเป็นคนไทย โดยเฉพาะหญิงไทยทีจ่ ะต้องตัดสินใจต่าง
สิทธิเสรีภาพ และทีส่ าคัญตามกฎศีลธรรม
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ขอขอบคุณ บาทหลวงเชิดชัย เลิศจิตรเลขา อธิการและผูอ้ านวยการโรงพยาบาลคามิลเลียน ทีก่ รุณาแบ่งปนั จุดยืนของ
พระศาสนจักร ไม่วา่ จะเป็นเรื่องการปฏิสนธิ การคุมกาเนิดและการทาแท้ง ก็เช่นเดียวกันคุณพ่อตอกย้าอย่างหนักแน่นอีกครัง้
ให้ดฉิ นั และทุกคนยังคงยึดมันในจุ
่ ดยืนของความเชือ่ ของพระศาสนจักรทีไ่ ม่เปลีย่ นแปลง ตามคาสอนของพระศาสนจักร
คาทอลิก ในข้อ 2270 ชีวติ มนุษย์นนั ้ ต้องได้รบั การเคารพและปกป้องอย่างเต็มที่ ตัง้ แต่เริม่ ปฏิสนธิ ตัง้ แต่วนิ าทีแรกทีม่ ชี วี ติ
มนุษย์จะต้องได้รบั การยอมรับว่า เขามีสทิ ธิของความเป็นบุคคล ซึง่ เราไม่สามารถจะละเมิดสิทธิของชีวติ บริสุทธิ ์นัน้ ได้ และ
การสัมมนาวันนี้ ยังทาให้เราตระหนักอีกครัง้ หนึ่งว่า เราต้องเป็นกระบอกเสียงของผูท้ ไ่ี ร้เสียง
ขอขอบคุณ ซิสเตอร์อนุรกั ษ์ ไชยเผือก จากคณะศรีชมุ พาบาล ทีแ่ บ่งปนั ให้เราได้ทราบ และชืน่ ชมในงานของ
คณะนักบวชหญิง ทีท่ าในนามของพระศาสนจักร สะท้อนความรักของพระเจ้าทีเ่ ป็นมารดา ตามทีม่ สี อนไว้ในหนังสือ
ประกาศกเยเรมีย์ ทีบ่ อกว่า เราได้รกั เจ้าด้วยความรักนิรนั ด์ เพราะฉะนัน้ เราจึงนาเจ้ามาด้วยความรัก และสร้างเจ้าอีก และ
เจ้าจะถูกสร้างใหม่ ทาให้พวกเขาได้รสู้ กึ ว่าเขามีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั ความรัก ความเอาใจใส่ การเลีย้ งดู การศึกษาทีเ่ ท่าเทียมกับ
คนอื่นๆ ทีม่ สี ทิ ธิทจ่ี ะมีชวี ติ อยู่บนโลกนี้
และสุดท้ายขอบคุณทุกท่านทีเ่ ข้าร่วมสัมมนา ไม่วา่ จะสัมมนาในห้องนี้ และร่วมสัมมนาระบบออนไลน์
ตัวดิฉนั เองก็สมั ผัสได้วา่ ก่อนหน้านี้ในช่วงทีเ่ ริม่ บอกว่าตัวกฎหมายนี้กาลังมาแล้วจะพลาดแล้ว ต้องยอมรับว่า
มโนธรรมถูกรบกวนมากเราจะทาอะไรกันดี ดิฉนั ก็ตระหนักถึงบทบาทหน้าทีข่ องตนเองในฐานะทีเ่ ป็นคริสตชน ในฐานะ
ทีเ่ ป็นพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง ทีจ่ ะต้องปกป้องชีวติ มนุษย์ แล้วก็ปรารถนาทีจ่ ะให้มาตรฐานของศีลธรรมของประเทศไทย
สูงขึน้ แล้วก็เข้มแข็งขึน้
มีคาพูดหนึ่งทีบ่ อกว่า จุดเทียนเล่มหนึ่งขึน้ ยังดีกว่าสาปแช่งความมืด แม้กฎหมายจะผ่านกระบวนการพิจารณาไปแล้ว
จนดูเหมือนว่าเราทาอะไรไม่ทนั เราไม่สามารถต้านกระแส เสียงของเราน้อยนิดในสังคม แต่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ตรัสว่า แม้จะมีเงาหนาทึบทีไ่ ม่ควรละเลย แต่กย็ งั มีหนทางของความหวังมากมายในหนทางข้างหน้าต่อไป พระเจ้ายังหว่าน
เมล็ดพันธุแ์ ห่งความดีในมนุษยชาติ สิง่ ทีเ่ ราจะทาได้ เมื่อสักครูก่ ม็ เี สียงเยอะแยะจากพวกเราทีบ่ อกว่า เราควรจะต้องทา
เชิงรุกและเชิงรับอยู่ แต่เชิงรุกต้องทาอย่างเป็นรูปธรรมมากขึน้ จากข้อเสนอของหลายท่าน เพราะฉะนัน้ ก็เชือ่ ว่าเราควรจะ
ต้องลุกขึน้ มาทาหน้าทีเ่ ป็นแสงสว่างต่อไปในสังคม โดยเฉพาะการร่วมทุกข์ร่วมสุข และร่วมเป็นความหวัง ดูแลเอาใจใส่
บรรดาสตรี อันนี้เน้นเป็นกลุ่มแรกก่อน ในเรือ่ งของสตรี
จาได้วา่ เมื่อตอนทีส่ มเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จเยือนประเทศไทยเมื่อปี 2019 และเวลาทีส่ มเด็จพระสันตะปาปา
ตรัสว่า ข้าพเจ้านึกถึงสตรี และเด็กในยุคของเรา ทีต่ อ้ งเผชิญกับความรุนแรง กับการถูกเอารัดเอาเปรียบ และการถูกบังคับ
ในหลากหลายรูปแบบ ขอให้เราร่วมปณิธานเดียวกับพระองค์ในการทางานทัง้ ระดับส่วนตัว ระดับองค์กร ระดับคณะ
ทีจ่ ะทางานอย่างไม่รจู้ กั เหน็ดเหนื่อย ในการทีเ่ ราจะหล่อหลอมให้ทุกคนเคารพในศักดิ ์ศรีของตนเองและผูอ้ ่นื เคารพใน
ความเป็นหญิงและเป็นชาย และทีส่ าคัญหล่อหลอมมโนธรรมทีถ่ ูกต้อง หล่อหลอมให้เกิดกฎแห่งศีลธรรมทีด่ งี าม
โดยเฉพาะอย่างยิง่ มโนธรรมก่อนการตัดสินใจ สร้างค่านิยมของการถือความบริสทุ ธิ ์ การครองตน ส่งเสริมสถาบันครอบครัว
ให้เข้มแข็ง ทีห่ ล่อเลีย้ งด้วยความรักและความเชือ่ ให้เป็นสังคมทีม่ อี ารยธรรมแห่งความรัก ความยุตธิ รรมและสันติ สุดท้าย
สมเด็จพระสันตะปาปาได้ตรัสอีกว่า ให้เราสร้างพระศาสนจักรทีเ่ ป็นบ้าน หรือสถานทีแ่ ห่งความเมตตากรุณาแบบให้เปล่า
ซึ่งทุกคนทีก่ าลังประสบปญั หา รูส้ กึ ว่าได้รบั การต้อนรับ ได้รบั ความรัก การให้อภัย และกาลังใจ เพราะฉะนัน้ สรุปก็คอื ว่า
พระศาสนจักรจะต้องเป็นพระศาสนจักรทีน่ าความหวัง เป็นพระศาสนจักรแห่งการเยียวยา และเป็นพระศาสนจักรทีเ่ ป็น
มโนธรรมของสังคม
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สุดท้ายนี้ ขอปิดด้วยบทภาวนา ทีม่ าจากสมณสาส์น ความชืน่ ชมยินดีแห่งพระวรสาร (Evangelii Gaudium) ทีบ่ อกว่า
ขอพระแม่มารียพ์ รหมจารีและมารดา พระนางมอบตนอย่างสิน้ เชิงแด่พระเจ้า ขอโปรดช่วยให้ขา้ พเจ้าทัง้ หลายตอบรับใน
ความเร่งด่วน ทีจ่ ะทาให้ขา่ วดีของพระเยซูเจ้าสะท้อนก้อง แม่พระทรงยืนหยัดมันคง
่ ณ เชิงกางเขน ด้วยความเชือ่ ทีไ่ ม่
หวันไหว
่
บัดนี้ขอโปรดให้ขา้ พเจ้าทัง้ หลายมีความกระตือรือร้นใหม่ ทีจ่ ะนาพระวรสารแห่งชีวติ ไปสู่ทุกคน ข้าแต่พระมารดา
แห่งพระวรสารทรงชีวติ โปรดภาวนาเพื่อข้าพเจ้าทัง้ หลาย และเพือ่ พระศาสนจักรด้วยเทอญ ...
สืบ่ เนือ่ งจากคณะรัฐมนตรี ได้มมี ติเห็นชอบ “ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 301 และ
305 ความผิดฐานทาให้แท้งลูก” หรือ “ทาแท้ง” เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 และสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกฯ
ได้ทาหนังสือลงวันที่ 6 มกราคม 2564 ถึงประธานคณะกรรมาธิการ การศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม
วุฒสิ ภา เพือ่ แสดงถึงจุดยืนของคริสตชนคาทอลิก และคาสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกเกีย่ วกับการออกกฎหมายดังกล่าว
นอกจากนี้ยงั มีคริสตศาสนิกชนผูไ้ ม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัตนิ ้ไี ด้ร่วมลงนามคัดค้านด้วย อย่างไรก็ตามเมื่อ
วันที่ 21 มกราคม 2564 สภาผูแ้ ทนราษฎรได้มมี ติรบั ร่าง จากนัน้ วันที่ 25 มกราคม 2564 วุฒสิ ภาก็มมี ติผา่ นร่างกฎหมาย
ดังกล่าวเช่นเดียวกัน โดยในร่างนี้ได้ระบุให้มผี ลบังคับใช้ก่อน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ ศกนี้
. จุดยืนอันมันคงของพระศาสนจั
่
กรคาทอลิกทีไ่ ม่เห็นด้วยกับการทาแท้งด้วยความจงใจ (direct abortion) นัน้ มีมาโดยตลอด
เพราะความเชือ่ ของคริสตชนเห็นว่า สิทธิขนั ้ พืน้ ฐานแห่งการมีชวี ติ อยูข่ องมนุษย์ เป็นของประทานอันล้าค่า พระศาสนจักร
คาทอลิกเห็นความสาคัญของชีวติ มนุษย์ และยังคงต่อสูเ้ พื่อรักษาไว้ซ่งึ ศักดิ ์ศรี และคุณค่าพืน้ ฐานของชีวติ มนุษย์ทเ่ี ริม่ ตัง้ แต่
เกิดการปฏิสนธิในครรภ์มารดา และสิน้ สุดลงเมือ่ ต้องตายตามธรรมชาติ ทัง้ นี้ ไม่จากัดเฉพาะในขอบเขตของพระศาสนจักร
คาทอลิกเท่านัน้ แต่รวมไปถึงมนุษย์ทุกคนทีม่ นี ้ าใจดี (all people of good will) อีกด้วย พระศาสนจักรคาทอลิกเรียกร้องให้
พิจารณาถึงการเคารพศักดิศรี
์ ของมนุษย์ ซึ่งตัง้ อยู่บน “กฎศีลธรรมตามธรรมชาติ” ทีพ่ ระเจ้าทรงจารึกลงในจิตใจของมนุษย์
ทุกคน เหตุผลดังนี้มนุษย์ทุกคนสามารถเข้าถึงความจริงนี้ได้อย่าง
เท่าเทียมกัน มีการดาเนินการอย่างจริงจังมาโดยตลอด ตัง้ แต่ระดับ
สากลเป็นต้นมา ดังเช่น สัมณสัาสั์ ”ข่าวดีเรื่องชีวิตม์ุษท”
(Evangelium Vitae) ที่ สัมเด็จพระสัย์ตะปาปาทอห์ ปอล ัี่ 2
ทรงประกาศเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2538 แสดงจุดยืนของพระศาสนจักร
คาทอลิก ทีม่ ตี ่อการปกป้องชีวติ มนุษย์จากความรุนแรง ดังเช่น
การทาแท้ง ซึ่งสมณสาส์นฉบับนี้ ยังได้รบั การย้าเตือน และนามา
ปฏิบตั เิ กีย่ วกับเรื่องการปกป้องชีวติ มนุษย์จนถึงปจั จุบนั ..
อ้างอิ งข้อมูล และั่า์สัามารถติ ดตามเ์ื้ อหาการสัยมม์า
อุดมสารรายสัปดาห์ (UDOMSARN WEEKLY)
ปีท่ี 45 ฉบับที่ 8 ประจาวันที่ 14 - 20 กุมภาพันธ์ 2021
จัดพิมพ์โดย
สื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย
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“จุดทื์คาัอลิกต่อการัาแั้ง” การสัมมนาครัง้ นี้มผี เู้ ชีย่ วชาญทีเ่ กีย่ วข้องร่วมอภิปราย ประกอบด้วย
บาัหลวงสัุเัพ ว์พงนัิ พากร เลขาธิการคณะกรรมการทีป่ รึกษาเศรษฐกิจและกฎหมายบ้านเมือง
สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย หัวข้อ “ร่างพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 301 และ 305”
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 และมาตรา 305 เกีย่ วเนื่องกัน ต้องเข้าใจก่อนว่านี่เป็นประมวลกฎหมายอาญา
ทีถ่ ูกตราไว้ตงั ้ แต่ปี 2499 เริม่ ประกาศใช้ มีผลบังคับ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2500 รวมความ 60 กว่าปีแล้ว ระหว่าง 60 กว่าปีน้ี
ได้มกี ารพยายามนาเสนอการแก้ไขปรับปรุงอยูห่ ลายครัง้ แต่กไ็ ม่ประสบความสาเร็จ เรื่องการเสนอร่างพรบ.แก้ไขเพิม่ เติม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305 มีความเป็ นมา คือ มีเหตุการณ์ หนึ่งเกิดขึน้ เนื่องจากว่าทางตารวจได้ไปจับกุมผูก้ ระทา
ความผิด เกีย่ วกับการทาแท้ง ซึ่งเป็นแพทย์หญิง และขณะเดียวกันก็เกิดความสงสัยและเกิดคาร้องขึน้ มาว่า สิง่ ทีท่ ่านทา
อยู่นนั ้ ท่านมีสทิ ธิทาได้ เพราะว่าในกฎหมายรัฐธรรมนูญ ฉบับปจั จุบนั 2560 นี้ มีอยู่ 2 มาตรา ทีเ่ กีย่ วเนื่อง
มาตราแรก คือ มาตรา 27 ทีพ่ ูดถึงชายและหญิงมีสทิ ธิเท่าเทียมกัน และในมาตรา 28 ทีก่ ล่าวว่าบุคคลย่อมมีสทิ ธิ เสรีภาพ
ในชีวติ และร่างกาย ดังนัน้ ทาให้เกิดความสงสัย ท่านจึงได้ย่นื คาร้องมาสู่ศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนู ญ โดยอาศัยสิทธิของผูร้ อ้ ง ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 231 ก็รบั เรื่อง แล้วมีคาวินิจฉัยที่ 4/2563 โดย
อ้างอิงประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 ทีเ่ คยบัญญัตไิ ว้วา่ หญิงทีท่ าแท้งหรือให้ผอู้ ่นื ทาแท้งนัน้ มีความผิดทางอาญา แต่
ศาลรัฐธรรมนูญมาพิจารณาถึงสิทธิเสรีภาพเหนือร่างกายของตนเอง จึงวินิจฉัยว่ากฎหมายอาญานี้ขดั กับกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ในระบบกฎหมายไทยนัน้ มีลาดับและศักดิของกฎหมายอยู
่ กฎหมายพระราชบัญญัตนิ นั ้ มีศกั ดิ ์ด้อยกว่ากฎหมาย
์
รัฐธรรมนูญ เมื่อกฎหมายทีด่ อ้ ยกว่าขัดกับกฎหมายทีส่ งู กว่าก็ถอื ว่าไม่มผี ล ดังนัน้ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เสียงส่วนใหญ่จงึ
วินิจฉัยว่า มาตรา 301 นัน้ ขัดกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 28 โดยอาศัยอานาจในพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ จึงกาหนดระยะเวลาว่าภายใน 360 วัน กฎหมายฉบับนี้ หมายถึง ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 301 ต้องได้รบั การแก้ไข หากไม่ได้รบั การแก้ไขภายใน 360 วัน ถือว่าไม่มผี ล หากมาถึงจุดนี้กแ็ ปลว่า
จะเกิดการทาแท้งเสรี นี่เป็นคาวินิจฉัยเมือ่ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องนี้ตอ้ งส่งเข้าสู่คณะรัฐมนตรี เมื่อคณะรัฐมนตรี
รับเรื่อง ในวันที่ 3 มีนาคม 2563 ก็มมี ติสง่ เรื่องให้กบั สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง ได้ร่วมกันพิจารณา
ตามคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนู ญว่า จะต้องแก้ไขตรงนี้ อย่างไร
เมื่อมีการร่างแก้ไขกฎหมายนี้ ถามว่าทาไมประชาชนชาวไทยไม่ทราบเรื่องเลย ก็ยอมรับว่าอาจจะขาดการประชาสัมพันธ์
ทางสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้เปิดให้แสดงความคิดเห็นในเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน ผ่านทางเว็บไซต์
ของสานักงาน ปรากฏว่าในครัง้ แรกมีคนไปแสดงความคิดเห็นเพียง 6 ท่าน หมายความว่าอย่างไร หมายความว่าขาดการ
ประชาสัมพันธ์ และการเอาใจใส่กฎหมายนี้อย่างจริงจัง ถือว่าเป็นประเด็นทีเ่ ป็นข้อบกพร่อง
อย่างไรก็ดกี ระบวนการของกฎหมายก็ดาเนินต่อไป จนมาถึงวันทีค่ ณะรัฐมนตรีประกาศรับร่าง วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
เรื่องนี้จงึ ต้องถูกส่งต่อเข้าสภาผูแ้ ทนราษฎร ซึ่งพวกเราทราบดี ในสัปดาห์ท่แี ล้ว วันที่ 20 มกราคม 2564 ก็ผา่ นทาง
สภาผูแ้ ทนราษฎร หัวค่าของวันที่ 25 มกราคม 2564 กฎหมายฉบับนี้กไ็ ด้ผา่ นวุฒสิ ภา
จากร่างของวุฒสิ ภานัน้ ได้ยนื ยันร่างของสภาผูแ้ ทนราษฎร ทีม่ กี ารแก้ไขจากร่างของคณะรัฐมนตรีอยู่เล็กน้อย
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แสัดงว่าตอ์์ี้ กฎหมาทก็ผา่ ์แล้ว
หากมองในแง่ของกระบวนการออกกฎหมาย ก็ตอ้ งยอมรับว่ากฎหมายฉบับนี้
ถือว่าผ่านกระบวนการทีเ่ ป็นการแปรญัตติการแก้ไข จนถึงกระบวนการที่
ศาลรัฐธรรมนูญได้ตรวจ ไม่มอี ะไรขัดแย้งกับกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้ว ก็คงจะ
ต้องทูลเกล้า เพือ่ ลงพระปรมาภิไธย แล้วก็ประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา
แล้วก็ถูกบังคับใช้ กระนัน้ ก็ดวี นั ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ถือว่าเป็นวันทีค่ รบ
360 วัน ฉะนัน้ กฎหมายนี้จะต้องออกภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์น้ี
ข้อมูลและราทละเอีทดกฎหมาท มาตรา 301 และ 305
มาตรา 301 เราทราบดีวา่ จากกฎหมายเดิมทีม่ องถึงการทาแท้งทุกกรณี เป็นความผิด กระทาไม่ได้เลย สาระสาคัญของ
มาตรา 301 ทีถ่ ูกแก้ไขใหม่ คือสามารถให้ทาแท้งได้หรือยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ได้ เมื่ออายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ขณะเดียวกัน
โทษทีเ่ คยมี จาคุก 3 ปี ปรับ 60,000 บาท ถูกแก้ไขใหม่ ลงโทษเพียง 1 ใน 6 ก็เหลือ 6 เดือน และปรับ 10,000 บาท
อาจจะมีคนสงสัยว่า แล้วเลข 12 สัปดาห์มาจากไหน ผมก็เรียนว่า 12 สัปดาห์นนั ้ เป็นข้อแนะนาจากแพทยสภาและ
ราชวิทยาลัยสูตนิ รีแพทย์แห่งประเทศไทย ทีม่ องว่าเป็นอายุครรภ์ทส่ี ามารถทาแท้งได้ โดยทีไ่ ม่มอี นั ตราย เป็นความคิดเห็น
ทางการแพทย์
ส่วนอีกมาตราหนึ่ง คือ มาตรา 305 ทีถ่ ูกแก้ไข ในกฎหมายเดิมนัน้ มีเพียงแค่ 2 กรณี ทีก่ ฎหมายอนุญาตให้ทาแท้งได้
กรณีท่ี 1 เป็นกรณีทเ่ี ป็นอันตรายต่อมารดา หรือเป็นอันตรายต่อหญิงทีต่ งั ้ ครรภ์นนั ้
กรณีท่ี 2 ทีก่ ฎหมายอนุญาตให้ทาแท้งได้คอื กรณีทม่ี คี วามผิดเกีย่ วกับทางเพศ เช่น ถูกข่มขืนกระทาชาเราจนตัง้ ท้อง
นี่คอื กฎหมายทีเ่ ราใช้อยู่
แต่มาตรา 305 ทีจ่ ะได้รบั การแก้ไขนัน้ เพิม่ มาอีกเป็น 5 อนุมาตรา ดังนี้คอื
1. ทาได้ อันนี้เป็นข้อเดิม เมื่อเป็นอันตรายต่อหญิงหรือต่อมารดานัน้
2. เป็นประเด็นทีเ่ พิม่ มาใหม่ หากแพทย์วนิ จิ ฉัยแล้วเห็นว่าทารกมีความผิดปกติเมือ่ จะคลอดเป็นทารกก็สามารถจะ
ยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ได้
3. ข้อยกเว้นเหมือนเดิม ตัง้ ครรภ์เนื่องจากถูกล่วงละเมิดทางเพศ หรือเป็นความผิดเกีย่ วเนื่องทางเพศ
4. เมื่ออายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ และยืนยันว่า ผูเ้ ป็นมารดายืนยันว่าจะยุตกิ ารตัง้ ครรภ์
5. เป็นประเด็นทีเ่ พิม่ มาใหม่ล่าสุด ในร่างทีส่ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี
เสนอต่อสภาผูแ้ ทนราษฎร จะไม่มขี อ้ 5 นี้อยู่ ส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ มาคือหากอายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ แต่ยงั ไม่เกิน
20 สัปดาห์ หากผูเ้ ป็นมารดาหรือหญิงผูต้ งั ้ ครรภ์นนั ้ ยืนยันหลังจากได้ตรวจและรับคาปรึกษากับผูท้ ม่ี สี ่วนเกีย่ วข้อง
ซึ่งตรงนี้กจ็ ะมีเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ เป็นผูใ้ ห้คาปรึกษาและคาอนุญาต ซึ่งจะเกีย่ วกับการตัง้ ครรภ์
ไม่พงึ ประสงค์ การแก้ปญั หาทางผูเ้ ยาว์ทต่ี งั ้ ครรภ์ ซึ่งตรงนี้หากได้รบั คาปรึกษาแล้ว โดยอนุ มาตราที่ 5 ที่เสริมเข้ามา
ใหม่น้ี สามารถจะยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ได้ ทัง้ นี้ตอ้ งเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือแพทย์ทท่ี างานด้านนี้เท่านัน้
ทีจ่ ะเป็นผูด้ าเนินการการทาแท้งครัง้ นี้
ตามครรลองของกฎหมาท จะเป็ ์อท่างไรต่อไป ก่อ์วย์ัี่ 12 กุมภาพย์ธ 2564
ก่อนทีจ่ ะมีกฎหมายนี้ประกาศใช้ เราก็ยงั ใช้กฎหมายเดิมอยู่ ก็จะถูกบังคับจนกว่าจะถูกประกาศใช้ แต่เมื่อประกาศใช้แล้ว
ยังมีหลายส่วนทีเ่ กีย่ วข้องทีย่ งั ไม่สามารถออกมาเป็นรายละเอียดได้ เช่น การตรวจครรภ์วา่ ทาอย่างไร จะครบ 12 สัปดาห์
จริงหรือไม่ หรือว่าแพทย์ทใ่ี ห้คาปรึกษานัน้ จะต้องมีหน่วยงานใดรับผิดชอบ ซึ่งตรงนี้เป็นส่วนย่อยทีใ่ นรายละเอียดของ
องค์กรต่างๆ ทีม่ สี ่วนเกีย่ วข้องจะสามารถดาเนินการต่อไป ซึ่งแน่นอนหากกฎหมายนี้ได้ถูกประกาศใช้แล้ว ก็ตอ้ งยึดถือตาม
กฎหมายใหม่ทป่ี ระกาศใช้ นับตัง้ แต่วนั ทีถ่ กู ประกาศ
แ์วความคิ ดใ์สั่ ว์ของกฎหมาทบ้า์เมืองกยบนีลธรรม ัยง้ ใ์สั่ ว์ของคาัอลิ ก และกฎนีลธรรมัย ่วไป
เวลาทีเ่ รียนกฎหมาย ทัง้ ในส่วนของกฎหมายบ้านเมือง หรือกฎหมายพระศาสนจักรก็ตาม เราทราบว่ากฎหมายมีขดี ขัน้
และศักดิ ์ศรีท่แี ตกต่างกัน หากอยู่ในหมู่บา้ นเราอาจจะมีกฎในหมู่บ้าน หากเราจะอยู่ในจังหวัดอาจจะมีประกาศเฉพาะ
จังหวัด หรือแต่ละภาคส่วน
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สาหรับประเทศไทย กฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ เราทราบดีวา่
เป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญ ซึ่งกฎหมายอืน่ ๆ จะไม่สามารถขัดแย้งกับกฎหมาย
รัฐธรรมนูญได้ ไม่วา่ จะเป็นพระราชบัญญัติ พระราชกาหนด ประกาศกฎกระทรวง
หรือเทศบัญญัติ หรืออะไรต่างๆ ก็ไม่สามารถจะขัดแย้ง
ในขณะเดียวกันเราก็มองไปอีกมุมหนึ่ง แล้วกฎทีไ่ ม่ถูกบัญญัตไิ ว้ในกฎหมายนัน้
ไม่วา่ จะเป็นกฎหมายตามธรรมชาติ ผมยกตัวอย่างทีเ่ ราจะพอคิดได้วา่ บิดามารดา
ต้องเลีย้ งลูก กฎหมายอาจจะไม่ได้บญ
ั ญัตไิ ว้ในรายละเอียด แต่เป็นกฎธรรมชาติทถ่ี ูกตราไว้ ฉะนัน้ หลายท่านอาจจะมองว่า
กฎหมายทางศาสนา กฎหมายทางด้านศีลธรรม ไม่เกีย่ วกับกฎหมายบ้านเมือง แต่ในความเป็ นจริงแล้ว เราดาเนินชีวติ อยู่
ในโลก เรามีส่วนที่เราจะต้องดาเนินชีวติ ตามกฎหมายบ้านเมือง แต่ขณะเดียวกันเราในฐานะทีเ่ ราเป็นมนุษย์ เรามีศลี ธรรม
เรามีกฎหมายทีอ่ ยูใ่ นใจ กฎหมายทีอ่ ยู่ในธรรมชาติ ทีเ่ กิดมาปุ๊บไม่ตอ้ งถูกสอนแต่เรารับรูเ้ ลยว่า เราจะต้องรัก เราจะต้องเมตตา
เราจะต้องเอือ้ อาทร กฎหมายไม่ได้เขียนไว้
ฉะนัน้ ในขณะเดียวกัน หากเรามาคิดถึงความสาคัญขีดขันของกฎหมาย
้
หากมองว่ากฎหมายรัฐธรรมนู ญเป็นกฎหมาย
สูงสุดในการปกครองประเทศ และมีกฎหมายทีส่ ูงกว่านัน้ ไหม นันคื
่ อ กฎศีลธรรม หากเรามองในแง่น้กี ห็ มายความว่า
กฎหมายรัฐธรรมนูญไม่อาจจะไปขัดแย้งกับกฎศีลธรรมทีอ่ ยู่ในใจได้
หรือรวมความ อาจจะยกตัวอย่างง่ายๆ ว่า กฎหมายอนุญาตให้ทาได้ แต่กฎศีลธรรมเราบอกว่า มันไม่ถูกต้อง เราไม่ทา
เราก็ไม่ทา เพราะว่าเราฟงั เสียงมโนธรรม เสียงกฎหมายในจิตใจ หากกฎหมายนัน้ ออกโดยมือมนุษย์ ไม่วา่ จะเป็นออกจาก
สภาใด ตามขีดขัน้ จากตาบล จากอาเภอ จากจังหวัด หรือจากในประเทศ ก็ถูกลบล้างด้วยอานาจของผูอ้ อกกฎหมาย แต่หาก
เป็นกฎหมายของธรรมชาติ ใครจะลบล้างได้ เพราะว่าเราไม่ได้เป็นผูอ้ อกกฎหมาย ดังนัน้ จะเห็นได้ว่าหากมองถึงขีดขัน้
ของความมีศกั ดิศรี
์ กฎของพระเจ้า กฎหมายในธรรมชาติ มีค่า มีศกั ดิสู์ งกว่ากฎหมายทีอ่ อกจากน้ ามือของมนุษย์
เราสังเกตเห็นว่าในกฎหมายแต่ละประเทศมีความแตกต่างหลากหลายตามพืน้ ที่ แต่กฎธรรมชาติเป็นกฎสากลใช้ได้ทุกที่
ในโลก คนทุกชาติ ทุกภาษา เข้าใจกฎหมายทีถ่ ูกจารึก ถูกตราไว้ทห่ี วั ใจ
แล้วเราคริ สัตช์ จะัาอท่างไรกย์ดีต่อจาก์ี้
เรื่องราวต่างๆ เหล่านี้ หลายครัง้ พระศาสนจักรตัง้ รับ ถูกถามว่า คิดอย่างไร? ผูน้ าพระศาสนจักรคิดอย่างไร?
สมเด็จพระสันตะปาปาคิดอย่างไร? พระคาร์ดนิ ัลคิดอย่างไร? บรรดาพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิงคิดอย่างไร?
คาสอนของพระศาสนจักรคิดอย่างไร?
จริงๆ เรือ่ งนี้ตอ้ งยืนยันว่า คาสอนของพระศาสนจักรไม่เคยเปลีย่ นแปลงมาแต่ไหนแต่ไรเรื่องของชีวติ แต่สิ่งหนึ่ง
ผมสังเกตจากคาตอบของสมเด็จ พระสันตะปาปาเมื่อถูกถาม สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสหรือพระสันตะปาปาหลายพระองค์
ใช้วธิ กี ารของพระเยซูเจ้า คือ ถามกลับไปทีส่ งั คม ให้สงั คมได้คดิ เช่น สมเด็จพระสันตะปาปาถามว่า “มันจะยุตธิ รรมหรือทีจ่ ะ
ั ด้วยการทาลายชีวติ ” เหมือนอาจจะมีปญั หาด้านเศรษฐกิจ มีปญหาว่
ั
แก้ปญหา
าครอบครัวแตกแยก อาจจะมีปญั หาว่ามีลกู เยอะ
วิธแี ก้ปญั หาง่ายๆ ก็คอื ทาแท้ง
นี่คอื สิง่ ทีผ่ มอยากจะให้สงั คมได้กลับมาคิด สังคมได้นงั ่ ได้หยุด เงียบ พิจารณาไตร่ตรอง เป็นคาถามทีถ่ ูกถามกลับไปที่
สังคม ไม่ได้ถามทางศาสนา อันนี้เป็นสิง่ แรกทีผ่ มจะขออนุญาตให้คาถามทีส่ มเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้ถามกับพวกเรา
ถามกับสังคม
ขอฝากแ์วความคิ ด 4 ประเด็์
ประเด็นที ่ 1 รูส้ กึ ดีใจทีส่ งั คมตื่นตัว และตระหนักรูถ้ งึ เรื่องนี้เป็นปญั หา แต่อย่าลืมว่ามีปญั หาทีอ่ ยู่ใกล้เคียงกัน ไม่ใช่ม ี
ปญั หาเรื่องของการทาแท้ง แต่มปี ญั หาต่อเนื่องมาถึงเด็กกาพร้า มีปญั หาถึงครอบครัวแตกแยก มีปญั หาหลายเรื่องเกีย่ วกับ
สมาชิกในสังคม
ประเด็นที ่ 2 อยากให้มองถึงโอกาสของเรา ทีเ่ ราจะประกาศความเชือ่ เราคริสตชนส่วนที่เป็ นนักบวช ส่วนที่เป็ นฆราวาส
จะถูกตัง้ คาถามเช่นกันว่า คิดอย่างไร เป็นโอกาสทีเ่ ราจะตอบ หากเขาไม่ถามเราคงไม่มโี อกาสได้ตอบ เมือ่ เขาถามก็เป็น
โอกาสของเราจะได้อธิบาย เป็นโอกาสทีเ่ ราจะได้เสวนา และแลกเปลีย่ นว่าเราคิดอย่างไร ในขณะเดียวกันก็ฟงั เขา
ฟงั สิทธิเสรีภาพของเขา ทีเ่ ขาจะพูด เป็นการเสวนาทาความเข้าใจ
ต่อหน้า 9..
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ประเด็นที ่ 3 ให้ดูความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายบ้านเมือง กับกฎศีลธรรม หลายคนมองว่าแยกต่อกัน พระสงฆ์
นักบวช หรือทางศาสนาไม่เกีย่ วกับการปกครองบ้านเมือง หรือกฎหมายบ้านเมือง อันนี้เป็นสิง่ ทีเ่ ราจะต้องเสวนา และ
ในขณะเดียวกัน ต้องเห็นขีดขัน้ ของศีลธรรม จัดลาดับความสาคัญของกฎหมาย กฎหมายธรรมชาติ กฎหมายทีม่ นุษย์ออก
กฎหมายทีค่ รอบครัวออก เช่น บางบ้านก็จะมีกฎเฉพาะในบ้าน ฉะนัน้ ขีดขันของกฎหมายก็
้
เป็นโอกาสทีเ่ ราได้คดิ ถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายบ้านเมืองกับกฎศีลธรรม
ประเด็นที ่ 4 ในประเทศไทยเรามีทท่ี เ่ี ราสามารถจะประกาศ หรือเรียกง่ายๆ ว่าให้ศาสนามีพน้ื ทีไ่ ด้พดู กับสังคม ได้มี
โอกาสได้พดู กับนักเรียนทีเ่ ราดูแล ได้พูดกับพีน่ ้องสัตบุรุษ ได้พูดกับผูท้ ม่ี อี านาจในการออกกฎหมาย หลายท่านไม่เข้าใจ
ไม่เคยรับรูเ้ รื่องความเชือ่ ไม่เข้าใจเรือ่ งชีวติ หากย้อนกลับไปในแง่กฎหมาย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 15
พูดถึงสภาพบุคคลว่าจะเป็นสภาพบุคคลเมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารก
แต่สาหรับเรามองว่า ชีวติ นัน้ เริม่ ตัง้ แต่ปฏิสนธิ ฉะนัน้ นิยามของคุณค่าตัวนี้ จะต้องถูกพูดถึง เหมือนการใช้สทิ ธิเสรีภาพ
ก็เช่นเดียวกัน หากหลายเรื่องสังคมไม่พดู ถึง อาจจะมีกฎหมายทีข่ ดั แย้งกับศีลธรรม หากมองว่ามนุษย์หรือสตรี หรือบุคคลใด
บุคคลหนึง่ มีสทิ ธิเสรีภาพเหนือร่างกายตนเอง กฎหมายการค้าประเวณีอย่างถูกกฎหมายอาจจะตามมา หรือหากจะมองว่า
สภาพบุคคลสิน้ สุดเมือ่ คุณหมดความสามารถ เช่น พิการ ปว่ ยหนัก เมือ่ สิน้ สภาพบุคคลแล้วก็ไม่มสี ทิ ธิ ก็สามารถที่จะทาลาย
ชีวติ ถ้าคุณเลือกจะเสียชีวติ ก็เป็ นสิทธิของคุณ ซึ่งตรงนัน้ ก็อาจจะขัดกับกฎหมายศีลธรรม ..
บาัหลวงเชิ ดชยท เลิ นจิ ตรเลขา อธิการและผูอ้ านวยการโรงพยาบาลคามิลเลียน หัวข้อ “จุดยืนของพระศาสนจักร
คาทอลิก เรื่องการทาแท้ง”
มโนทัศน์ หรือว่าแนวคิดการทาแท้งนี้ ค่อนข้างทีจ่ ะซับซ้อนเกีย่ วข้องกับหลายฝา่ ย และมีหลายสถานการณ์ การแท้งก็คอื
การแท้งลูก มีสาเหตุมาด้วยแท้งโดยธรรมชาติ เพราะว่าความไม่สมบูรณ์ของสตรีเอง หรือว่ามาจากอุบตั เิ หตุ อันนัน้ ไม่มี
ปญั หาทางด้านศีลธรรม ก็เยียวยากันไป อะไรต่างๆ ก็วา่ กันไป เราทาเพื่อรักษาชีวติ แต่การทาแท้งมันเกีย่ วข้องกับบุคคล
ในสมัยก่อนเมื่อพูดถึงการทาแท้งนี้ ก็จะเป็นมโนทัศน์ทเ่ี ราเข้าใจก็คอื คนหนึ่งตัง้ ครรภ์แล้วไปหาอีกคนหนึ่งทีช่ ว่ ย ช่วยทีจ่ ะ
กระทาให้เด็กหรือทารกในครรภ์นนั ้ คลอดออกมาก่อนกาหนด
แต่ ณ ปจั จุบนั นี้มวี ธิ กี ารหลายๆ อย่าง เรือ่ งนี้ถา้ เป็นสูตนิ รีแพทย์ จะอธิบายได้มากกว่าผม เช่น การทานยาบางอย่าง
เพื่อการคุมกาเนิด เช่น morning after pills หรือว่ายาคุมกาเนิด ซึง่ บางครังเมื
้ อ่ การคุมกาเนิดล้มเหลว ก็มผี ลทาให้ตวั อ่อน
(zygote) หรือว่าทารกในครรภ์ (embryo) แท้งออกมาได้ หรือการทาแท้ง โดยการผ่าตัด (surgical) โดยอาศัยผูท
้ ช่ี านาญ
อาจจะเป็นแพทย์ทม่ี วี ชิ าชีพหรืออาจจะเป็นผูท้ ไ่ี ม่มวี ชิ าชีพทีร่ บั รอง ทีเ่ ราประสบอยู่ แล้วอยู่ในสถานการณ์ ไหน มีหลาย
สถานการณ์ อย่างเช่นเป็นสถานการณ์ท่ี embryo เองหรือว่าทารกในครรภ์ fetus เอง เพราะว่าในปจั จุบนั ก็ต้องเรียนโดยตรง
ว่าเมื่อบุคคลหนึ่งตัง้ ครรภ์กต็ อ้ งไปฝากครรภ์ เพราะฉะนัน้ การฝากครรภ์อาจจะใช้เครื่องมือทางการแพทย์ เช่น อัลตราซาวด์
พอไปตรวจแล้วรูส้ กึ เหมือนเด็กมีน้ าในสมอง แต่การฝากครรภ์กเ็ ป็นส่วนหนึ่ง ดูถงึ ว่าเด็กจะมีโอกาสทีพ่ กิ ลพิการไหม
อย่างเช่นดูโครโมโซม ซึ่งในส่วนนี้กอ็ าจจะนาไปสู่การทาแท้งด้วย หรือในสถานการณ์ท่ถี ูกชาเราทางเพศจากบุคคลอื่น
ซึ่งอยู่ในสถานการณ์ท่วี า่ ตัง้ ครรภ์ แต่ส่วนใหญ่มกั จะเห็นด้วย แต่ผมก็จะมีขอ้ อ้างว่าทาไมจุดยืนของพระศาสนจักร แม้แต่
กรณีน้ไี ม่เห็นด้วย ข้อโต้แย้งก็คอื ความเป็ นบุคคลของ embryo นันเอง
่
จุดยืนของพระศาสนจักร โดยเฉพาะอย่างยิง่ พระศาสนจักรคาทอลิก ที่เรารูจ้ กั กันในศาสนาคริสต์นกิ ายโรมันคาทอลิก
เรามีคาสอนเกีย่ วกับเรือ่ งศีลธรรมที่ทนั สมัย เพราะว่าการดาเนินชีวติ ของเรา เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป สภาพแวดล้อม
เปลีย่ นไป วิทยาศาสตร์เปลีย่ นไป ความก้าวหน้าเปลีย่ นไป มันมีปญั หาใหม่ๆ ทีเ่ กิดขึน้ มา ทีเ่ ราก็ตอ้ งเรียนรู้ แล้วก็หาคาตอบ
ในการแก้ปญั หาเป็นช่วงๆ ไป ซึ่งคาสอนทีเ่ ป็นทางการของพระศาสนจักร มีอยู่หลายฉบับ หลายเล่ม แต่อาจจะสรุปในประเด็น
ก็คอื พระศาสนจักรยังพูดว่าการทาแท้งนัน้ เป็นฆาตกรรมที่เลวร้ายที่สุด อันนี้คอื ในภาพรวมโดยเฉพาะอย่างยิง่ จุดยืนอันมันคง
่
ของพระศาสนจักรคาทอลิกทีป่ ระณามการทาแท้งด้วยความจงใจ (direct abortion) แล้วหลายๆ คนก็จะเริม่ มี คาถามมาแล้วว่า
ในประเด็นปลีกย่อยนัน้ อันนี้เป็น direct abortion หรือเปล่า อันนี้เป็น indirect อันนี้เป็นการยุตกิ ารตังครรภ์
้
มงั ้ คุณพ่อ?
เพราะบางทีเราประดิษฐ์ศพั ท์ขน้ึ มาใช้ในแต่ละ terminology นัน้ ก็มคี วามหมายด้วย เพราะฉะนัน้ บางทีเราพูดถึงการทาแท้ง
เรียกเต็มปากหรือบางครัง้ เราก็พูดว่าเป็นเฉพาะการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ ศาสนาคริสต์นกิ ายโรมันคาทอลิกคัดค้าน
9

ต่อหน้า 10 ..

การัาแั้ง สัรุป 2 ประเด็์ ประเด็นที ่ 1 ศาสนาคริสต์นกิ ายโรมันคาทอลิก สอนว่ามีการกระทาบางอย่าง แล้วให้
ลิสต์รายชือ่ ของกลุม่ การกระทาด้วยว่าเป็นการกระทาทีเ่ ราใช้คาว่า ชัวในตนเอง
่
หมายความว่า เป็นการกระทาทีไ่ ม่วา่ ผูท้ ่ี
กระทานัน้ จะมีเจตนาอย่างไรก็ตาม อยูใ่ นสถานการณ์ใดก็ตามนัน้ ไม่อนุโลมให้ทาการกระทานัน้ ได้ อย่างเช่น การฆาตกรรม
การฆ่าตัวตาย การจับเป็นทาส การกระทาการุณยฆาต ก็คอื การทาให้ผปู้ ว่ ยทีอ่ ยู่ในระยะเวลาทีก่ าลังจะเสียชีวติ นัน้
เสียชีวติ ก่อน และหนึ่งในลิสต์รายชือ่ ทีม่ าอันดับต้นๆ ก็คอื เกี่ยวกับเรื่องการทาแท้ง ซึ่งไม่ว่า บุคคลนัน้ จะอ้างเหตุผล หรือ
ว่ามีเจตนาใดก็ตาม ไม่สามารถจะเป็นการกระทาทีย่ อมรับได้ เพราะว่าในตัวเองนัน้ เป็นการกระทาทีช่ วในตนเอง
ั่
ประเด็นที ่ 2 ทารกนัน้ เป็นเหยือ่ ทีบ่ ริสุทธิ ์ ซึ่งก็เป็นข้ออ้างทีเ่ รามักจะใช้วา่ ทารกทีเ่ กิดมาถ้าเขาพิการหรือไม่สมประกอบ
เป็นภาระของพ่อแม่ เป็นภาระของสังคม อันนัน้ อาจจะเป็นประเด็นทีอ่ ้างหรืออาจจะเป็ นประเด็นที่ว่า ทารกนัน้ เกิดมาไม่ได้
มาจากความตัง้ ใจ เพราะว่าหญิงนัน้ ถูกข่มขืน แต่ประเด็นทีอ่ ยากจะเรียนก็คอื แม้แต่ในประเด็นสุดท้ายนัน้ มีบุคคลทีเ่ ข้ามา
เกีย่ วข้อง 2 บุคคล หรือ 3 บุคคล ถ้าเกีย่ วข้อง 3 บุคคลก็คอื มีชายทีข่ ม่ ขืนหญิง แน่นอนทีส่ ุดชายนัน้ จะต้องรับผิดชอบใน
สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ แต่ประเด็นที่หญิงนัน้ อ้างว่า เพราะฉะนัน้ ถ้าจะต้องทาให้บคุ คลที่ 3 ที่ เราจะมาดูกนั ว่ามโนทัศน์ทย่ี อมรับ
ความเป็นบุคคลของเขานัน้ อยู่ในการปรับปรุง หรือว่าหาให้สมบูรณ์มากยิง่ ขึน้ หรือเปล่า คือพูดง่ายๆ ว่าเรายอมรับความเป็น
บุคคลของทารกที่มศี กั ดิศรี
์ ท่จี ะต้องได้รบั การปกป้องหรือเปล่า อันนี้เป็นคาถามทีไ่ ม่ใช่คาถาม สาหรับผมเอง ไม่ใช่คาถาม
สาหรับพระศาสนจักรคาทอลิกเอง แต่เป็นคาถามสาหรับมวลมนุษย์ทวไปด้
ั ่ วย
การคัดด้านการทาแท้ง หรือว่าการฆาตกรรมผูบ้ ริสุทธินั์ น้ ไม่ใช่เรื่องของผูท้ น่ี บั ถือศาสนาคริสต์แต่เพียงอย่างเดียว เช่น
ในพระคัมภีรอ์ าจจะมีคาสอนทีห่ า้ มการทาแท้ง แต่ศาสนาคริสต์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สมเด็จพระสันตะปาปาบอกว่า โดย
อาศัยเหตุผล (ไม่ได้มาจากความเชือ่ นะ ความเชือ่ นัน้ เราพบได้ในคาสอนของพระเยซูคริสตเจ้า) แต่เหตุผลนัน้ ก็คอื ที่เรา
สามารถที่จะเข้าถึงและเข้าใจได้โดยอาศัยเหตุผล ในฐานะทีเ่ ราเป็นมนุษย์อย่างทีเ่ ราเป็น หมายความว่าอย่างไร?
หมายความว่า มีกฎเกณฑ์บางอย่างทีม่ อี ยู่ในโลก โลกเราไม่ได้สร้างให้เป็นโลกทีว่ นุ่ วาย แต่โลกเราสร้างให้มามีความเป็น
ระบบ ระเบียบ และ หนึ่งในความเป็นระบบระเบียบนัน้ ก็คอื ทีเ่ ราเรียกว่าเป็นกฎศีลธรรมตามธรรมชาติ เพราะฉะนัน้
การฆ่าชีวติ ผูบ้ ริสุทธิก็์ คอื การผิดกฎศีลธรรมตามธรรมชาติดว้ ย
การให้ัาแั้งได้หรือให้ัาไม่ได้์์ย ้ อาจจะมาจากการ์ิ ทามหรือการตีความ คาว่าตยวอ่อ์ เด็ก ัารก การปฏิ สั์ธิ
รวมัยง้ เรื่องของอาทุครรภ 12 สัยปดาห ความกระจ่างใ์มุมของคาัอลิ กหรือการตีความเรือ่ งของเด็ก ตยวอ่อ์ ัารก
เรื่องนี้เป็นเรื่องทีซ่ บั ซ้อนไม่น้อยกว่าเรื่องการทาแท้ง พระเจ้าสร้างโลกให้ง่าย แต่มนุษย์นนั ้ คิด และคิดแบบซับซ้อน
จึงมีวชิ าเทววิทยา หรือวิชาศาสตร์ต่างๆ ทีอ่ อกมา เรื่องความเป็นบุคคลของทารก ซึ่งสาหรับผมเองเท่าทีศ่ กึ ษามานัน้ การที่
จะให้คานิยามที่ครอบคลุมครบทุกมิตนิ นั ้ เรายังไม่มี เราจะมีอยู่ เฉพาะคานิยามของบุคคล อย่างเช่นในสาขาวิชาปรัชญาก็ดี
คานิยามว่าบุคคลก็คอื เป็นปจั เจกทีส่ ามารถรับรู้ได้ด้วยเหตุผล เพราะฉะนัน้ บุคคลทีไ่ ม่สามารถคิดได้ดว้ ยเหตุผล อย่างเช่น
เด็กๆ เขาก็ไม่ใช่บคุ คล อันนัน้ เรามีอยู่แล้ว หรือ คานิยามความเป็นบุคคลที่มองในแต่ละศาสตร์ หรือว่าสาขาวิชา อย่างเช่นที่
คุณพ่อสุเทพได้แบ่งปนั คานิยามของประเภทบุคคลในด้านของกฎหมาย กฎหมายนี้รบั รองว่า บุคคลบรรลุวฒ
ุ ภิ าวะอายุ 18 ปี
และคานิยามเรื่องความเป็นบุคคล ในสาขาจิตวิทยาก็ดี ในสาขาสังคมวิทยาก็ดี ทีเ่ รามีอยู่น้ี ทีเ่ รายอมรับ ในพืน้ ฐานทีว่ า่
บุคคลนัน้ ต้องได้รบั การปกป้อง บุคคลนัน้ จะต้องได้รบั การเคารพซึ่งศักดิ ์ศรี ประเด็นก็คอื คานิยามทีเ่ รามีอยู่เหล่านี้สามารถ
ใช้กบั ทารก ตัวอ่อน หรือว่า fetus ได้ไหม? หรือเราจะต้องค้นคว้ากันต่อไป
ประเด็นล่าสุด แม้แต่ทางการแพทย์เอง ก็ศกึ ษาอย่างเช่นกระบวนการพัฒนาตัง้ แต่ชวี ติ ชีวติ เริม่ ต้นขึน้ เมื่อเกิดการปฏิสนธิ
อันนี้เป็นสิง่ ทีเ่ รายอมรับ แล้วก็เจริญเติบโตขึน้ มาในครรภ์ของมารดา ได้มกี ารแบ่งเซลล์ ในช่วง 14 วันแรกนัน้ อาจจะแบ่ง
เป็น 1 เป็น 2, 2 เป็น 4 ต่างๆ ถ้าเราแยกตัวอ่อน (split embryo) ออกมาเป็น 2 ส่วน ในระยะนัน้ อาจจะได้เด็กแฝด (ติดแฝด)
แต่เมื่อถึงประมาณสัก 14 วัน การเจริญเติบโตของ embryo เซลล์กลุ่มในแต่ละส่วนของ zygote จะมีการพัฒนาไปในทิศทาง
เดียวกัน เช่น เซลล์กลุ่มนี้พฒ
ั นาเป็นเซลล์สมอง เซลล์ส่วนนี้พฒ
ั นาเป็นกระดูก เซลล์ส่วนนี้พฒ
ั นาเป็นอวัยวะภายใน ฉะนัน้
ทางวิทยาศาสตร์กบ็ อกว่า ก็น่ไี งเอา 14 วันสิ เริม่ ทีจ่ ะนับความเป็ นบุคคล แล้วก็สร้าง concept ว่า ก็คอื ในระยะของ embryo
เพราะฉะนัน้ จะมี concept หรือมโนทัศน์เกีย่ วกับเรื่อง pre-embryo ประเด็นคือถ้าเราคิดก็คอื มันมีอยู่ 2 ทาง คือมีความเป็น
บุคคลตัง้ แต่แรก หรือไม่มตี งั ้ แต่แรก จะมาบอกมีภายหลัง จะเป็ นสิง่ ที่จะขัดแย้งเมื่อให้เหตุผลของตนเอง แต่การรับรูค้ วาม
เป็นบุคคลของเขานัน้ เป็นเรือ่ งทีเ่ ราจะต้องช่วยกัน เพราะว่าหนึ่งในหน้าทีข่ องเราก็คอื เหมือนกับ บิชอปบรรจง ไชยรา กล่าวไว้
ตอนเปิดสัมมนาว่า “Silent cry : เสียงของผูท้ ไ่ี ม่มเี สียงจะร้อง”
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ัี่สัดุ แล้ว พรบ. 301 และ 305 ัาไมเราถึงไม่เห็์ด้วท
อันนี้กเ็ ป็ นประเด็นที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนอีกประเด็นหนึ่ง ก่อนอื่น ต้องเข้าใจธรรมชาติของกฎหมายก่อน นี่อาจจะ
เป็นมุมมองทางด้านวิชาปรัชญา กฎหมายที่เราประยุกต์ใช้อยู่ เพื่อที่จะปฏิบตั ติ ามกฎหมายได้ส่วนหนึ่งและเป็น ส่วนทีส่ าคัญ
ก็คอื จะต้องขึน้ อยู่กบั กฎศีลธรรมตามธรรมชาติ หรือ natural moral law ซึ่งกฎศีลธรรมตามธรรมชาติ มันอยูท่ ไ่ี หนล่ะ
มันไม่มี มันเป็นนามธรรม แต่กฎหมายทีเ่ ราประยุกต์ใช้อยู่ ทีบ่ ญ
ั ญัตเิ ป็นข้อๆ เพื่อทีจ่ ะให้คนในสังคมในแต่ละยุคแต่ละสมัยนัน้
ผมคิดว่าก็จะมีการพัฒนาปรับปรุงให้ทนั สมัยมากยิง่ ขึน้ มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ และมีบทลงโทษเมื่อคนฝ่าฝืนกฎหมาย
แต่กฎศีลธรรมตามธรรมชาติน้ี มันไม่มบี ทลงโทษ เพราะฉะนัน้ ประเด็นทีเ่ รามักจะเข้าใจคลาดเคลื่อนก็ดี ถ้ากฎหมายทีเ่ รา
มีอยู่ ทีเ่ มื่อก่อนนี้ 50 กว่าปีทเ่ี ราใช้มา ได้รบั การเปลีย่ นแปลง มันก็มชี อ่ งว่างมาก เพราะฉะนัน้ ถ้ากฎหมายทีอ่ อกมานัน้
เปิดช่องให้กว้างขึน้ คนมักจะมีความสบายใจ เมื่อปฏิบตั ติ ามกฎหมายเท่านัน้ โดยไม่คานึงถึงเจตนารมณ์ของกฎหมาย หรือ
spirit of the law ว่ากฎหมายเกีย
่ วกับเรื่องการทาแท้งนี้ เขามีมาเพื่ออะไร อันนัน้ เรามักจะขาด เรามักจะปฏิบตั ติ ามเฉพาะ
กฎหมายตามตัวอักษร เพราะว่าเรากลัวทีจ่ ะถูกลงโทษ แล้วผูร้ กั ษากฎหมายก็คอื ผูพ้ ทิ กั ษ์สนั ติราษฎร์หรือตารวจ ท่านก็
ประยุกต์ใช้กฎหมายก็คอื ตามจับ ตามจับคนทีป่ ฏิบตั ผิ ดิ ตามตัวอักษรนัน้ ก็จบั เพราะว่ามีบทลงโทษ การดาเนินชีวติ ของเรา
ถ้าเราวนเวียนอยู่ในลักษณะนี้ มันก็เป็นไปในลักษณะทีไ่ ม่สมบูรณ์ เพราะฉะนัน้ อยากจะให้มองว่าการเปลีย่ นแปลงกฎหมายนี้
แน่นอนทีส่ ุดเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้ได้เปลีย่ นไปไหม? นี่เป็นคาถามทีอ่ ยากจะฝากเอาไว้
ัี่สัดุ แล้ว สัมมุติว่าเราไม่เห็์ด้วท แล้วคุณพ่อมีคาแ์ะ์าอท่างไรสัาหรยบคริ สัตช์ หรือว่าสัถาบย์ โรงพทาบาล
คาัอลิ กต่างๆ เพราะว่าจะต้ องเกี่ทวข้องกยบเรื่องของมโ์ธรรม
เนื่องจากการตัดสินใจทีจ่ ะทาแท้งนี้ เป็นการตัดสินใจทางด้านศีลธรรม เพราะว่าไม่ใช่การตัดสินใจทีท่ ากันทุกวันนี้
การกระทาเป็นการตัดสินใจทางด้านศีลธรรม อันนี้จะต้องเข้าใจให้ตรงกันก่อน เช่น ผมตัดสินใจทีจ่ ะมาร่วมการสัมมนาครัง้ นี้
จะเป็นความรับผิดชอบ อาจจะไม่ได้เกีย่ วกับศีลธรรมอะไร แต่อาจจะเกีย่ วบ้างในบางส่วน เพราะฉะนัน้ เมื่อกฎหมายฉบับนี้ผา่ น
ในประเด็นก็คอื กฎหมายนี้บงั คับเฉพาะการกระทาภายนอก แต่สงิ่ ทีเ่ ราสามารถที่จะเตือนและเป็นมโนธรรมของสังคมได้กค็ อื
เราจะต้องมีอกี ส่วนหนึ่งคือ วุฒภิ าวะของพลเมือง หรือวุฒภิ าวะของผูท้ ด่ี าเนินชีวติ ควบคู่กนั ไป ซึ่งได้มาจากไหน ได้มาจากการ
เรียนรู้ อบรม สังสอน
่
ทีเ่ ราได้รบั จากการสังสมจากบรรพบุ
่
รุษของเรา จากประเพณีของเรา ได้รบั การเรียนรูจ้ ากประสบการณ์
ต่างๆ ทีท่ าให้เราเป็นผูท้ ม่ี วี ฒ
ุ ภิ าวะ ควบคู่กบั กฎหมาย ซึ่งจะมีชอ่ งว่าง กฎหมายฉบับนี้ อาจจะมีชอ่ งว่างมากหน่อย อันนัน้
เป็นประเด็นที่เราสามารถทาได้ตงั ้ แต่การให้การอบรม ทีพ่ ระศาสนจักรคาทอลิกของเราก็มโี รงเรียนในหลายๆ แห่ง
อีกประเด็นหนึ่งก็คอื เมื่อเป็นสิง่ ทีเ่ ราเรียนรูจ้ ากหลายประเทศ เพราะว่าการผ่านกฎหมายทีอ่ นุญาตให้ทาแท้ง หรือทีใ่ ห้
ไม่เกิน 12 สัปดาห์ 20 สัปดาห์กด็ ี ในประเทศอืน่ นัน้ ก็ได้ผา่ น แต่ของเขาก็มอี งค์กรทีจ่ ะมาช่วย ซึ่ง อาจจะไม่ช่วยเป็ นแบบ
ปลายทาง แต่ปลายทางนัน้ คิดว่าเรามีอยู่แล้ว เรามี สถานทีร่ องรับสาหรับบุคคลทีไ่ ม่พร้อมทีจ่ ะตัง้ ครรภ์ อันนัน้ เป็นปลายทาง
แต่ถา้ มันทาให้ดี ไม่ดี แต่ตน้ ทางก็คอื ตามความคิดทีเ่ ราเรียนรูค้ อื น่าทีจ่ ะมีศนู ย์ให้คาปรึกษาสาหรับบุคคลทีม่ คี วามประสงค์จะ
ทาแท้ง เพราะในความโดดเดีย่ ว ในความไม่รู้ หรือในความสับสน เขาต้องการคนช่วยเหลือ ทีใ่ ห้ความรู้ ความเข้าใจ ในมิตติ ่างๆ
และตรงนี้ศาสนาของเรา ถ้าสามารถทีจ่ ะทาได้ในส่วนๆ นี้ อาจจะเป็นต้นทางทีช่ ว่ ยให้สงั คมของเราพัฒนาต่อไป ให้เป็นสังคม
ทีม่ คี วามศิวไิ ลซ์มากยิง่ ขึน้ ในฐานะทีเ่ ป็นสังคมของมนุษย์ในประเทศไทย อันเป็นทีร่ กั ของเรา
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ซิ สัเตอรอ์ุรกย ษ ไชทเผือก จากคณะศรีชมุ พาบาล ผูอ้ านวยการบ้านดอกไม้ปา่ (บ้านพักทีใ่ ห้ความช่วยเหลือแก่
แม่และเด็ก) จังหวัดเชียงใหม่ ในหัวข้อ “การโอบอุม้ ของสังคมเมือ่ ปญั หาเกิดแล้ว”
คณะศรีชมุ พาบาลมีจติ ตารมณ์ความรัก ความเมตตา และการกลับคืนดี เหมือนพระเยซูเจ้าเป็ นผูเ้ ลี้ยงแกะ เมื่อมี
แกะตัวหนึ่งหลงหายไป แม้ตวั เดียว ไม่ใช่วา่ มันไม่มคี ่า แกะ 99 ตัวเหลืออยู่กด็ แี ล้ว แต่พระเยซูเจ้าก็ตามหา และใน
พระวรสารก็บอกว่าพระองค์แบกใส่บา่ กลับมาด้วยความยินดี แล้วก็เฉลิมฉลอง นี่เป็นจิตตารมณ์ของเราโดยตรง
คณะศรีชมุ พาบาลเป็นคณะนานาชาติ มีอยู่ 72 ประเทศ ในประเทศไทยมีอยู่ 6 แห่ง แต่ละแห่งทางานแตกต่างกัน
คณะมี 3 บ้านทีท่ างานด้านดูแลเด็กทารกทีอ่ ยู่ในครรภ์ การรักษาชีวติ หรือปกป้องชีวติ
ปี 1972 คณะเปิดบ้านสุขฤทัย ทีด่ นิ แดง กรุงเทพฯ เป็นบ้านพักสาหรับแม่และเด็ก หลังจากทีเ่ รามีศนู ย์ให้ความช่วยเหลือ
คุณพ่อยอลี และ พระคุณเจ้ายวง นิตโย ให้เราไปอยู่ตรงวัดแม่พระฟาติมา ช่วงปี 1975 เป็ นช่วงสงครามเวียดนาม ก็มี
ฐานทัพอเมริกามาตัง้ ทีพ่ ทั ยา สัตหีบ อุบลราชธานี และอุดรธานี ช่วงแรกทีห่ ญิงตัง้ ครรภ์ไม่พร้อมสมัยก่อน 50 ปีนนั ้ เป็น
เรื่องทีน่ ่าอับอาย เหมือนสุภาษิตไทยทีว่ า่ มีลูกสาวเหมือนมีสว้ มหน้าบ้าน มันจะส่งกลิน่ ทุกคนก็จะรูห้ มดว่าผูห้ ญิงหรือลูกสาว
บ้านนี้ตงั ้ ครรภ์ มีทอ้ ง ผูช้ ายไม่รบั ผิดชอบ เพราะฉะนัน้ เขาก็ตอ้ งแอบไปทาแท้งหรือไปหาหมอนวด ทานยาเพือ่ ให้เด็กตาย
ในท้อง หรือว่าเอาออกมา ไม่ตอ้ งมีชวี ติ อยู่
สังคมช่วงนัน้ มันเปลีย่ น ผูห้ ญิงมาทางานบริการ สังคมยังยากจน มีการอพยพแรงงานมากรุงเทพฯ ปญั หาเกิดขึน้ เรื่อยๆ
เพราะว่าเหมือนทีว่ ทิ ยากร 2 ท่านพูดไปแล้ว ผูช้ ายไปไหนไม่รู้ การตัง้ ครรภ์เป็นหน้าทีข่ องผูห้ ญิงทีจ่ ะต้องรับผิดชอบ
แบกภาระคนเดียว ก็มาหาซิสเตอร์ ช่วงแรกๆ เป็นผูห้ ญิงทัวๆ
่ ไป แล้วก็หญิงบริการ เราเรียกว่าข้าวนอกนา
ประมาณ 20 ปีทแ่ี ล้ว เด็กผูห้ ญิง เด็กนักเรียนวัยใสทีม่ าทีบ่ า้ นสุขฤทัยสาเหตุทต่ี งั ้ ครรภ์เพราะไม่มคี วามรูเ้ รื่องการป้องกัน
อยากทดลอง อยากรู้ เด็กทีอ่ ายุน้อยทีส่ ุดทีเ่ ข้ามาพักบ้านสุขฤทัย ประมาณ 11-13 ปี เราก็ถามว่าเกิดอะไรขึน้ ส่วนใหญ่
เด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ โดยคนใกล้ชดิ ในบ้าน เช่น ลุง น้า อาผูช้ าย หรือแม้กระทังพ่
่ อเลีย้ ง หรือบิดาแท้ๆ ของตัวเอง
เราก็ถามคาถามว่า มันเกิดอะไรขึน้ ในสังคม ทีเ่ ด็กพวกนี้ถูกละเมิดทางเพศ เด็กส่วนใหญ่หรือผูใ้ หญ่กจ็ ะคิดว่า การทาแท้ง
คือการแก้ปญั หา เด็กจะได้ไม่มปี ญั หา หรือบางคนบอกว่า ให้เด็กเกิดมาทาไม เด็กก็จะลาบาก โตขึน้ มาก็มปี ญั หาอีก
จริงๆ แล้วเด็กไม่ใช่ปญั หา เด็กไม่รู้ เขาบริสุทธิ ์ ปญั หาคือผูใ้ หญ่ เป็นปญั หาของผูใ้ หญ่เขาไม่อยากแก้ จึงคิดว่าทาแท้ง
เป็นทางออกทีด่ ที ส่ี ุด แล้วก็จบไป เด็กก็กลับไปเรียนหนังสือ กลับไปทางานได้ โดยทีค่ นอื่นไม่รู้ สังคมไม่รู้ เพื่อนบ้านไม่รู้
พ่อแม่บางคนบอกว่าพ่อแม่ยงั ไม่ทราบเลย นี่เป็นปญั หาทีเ่ ราพบว่าการให้คาปรึกษา เหมือนทีค่ ุณพ่อเชิดชัยได้พดู นัน้ จะเป็น
กระบวนการต่อไปว่าเราจะแนะนาอะไรก่อน เขาไม่มคี วามรูเ้ ลยว่าการทาแท้งคืออะไร ทาอย่างไร อะไรเกิดขึน้ กับร่างกายเขา
ซิสเตอร์เคยไปแอบดูคลินกิ ทาแท้ง ไปกับผูห้ ญิงคนหนึ่งทีเ่ ขาคิดจะทาแท้ง เวลาเข้าไปแล้ว เหมือนมารับของฟรี มีหญิง
แน่ นมากจนไม่มที ่จี ะยืน แล้วผูห้ ญิงก็มใี บหน้าทีเ่ ศร้า อมทุกข์ เป็นทุกข์มากๆ มันมีพลังงานด้านลบเข้าไป เรารูเ้ ลยว่ามันมี
พลังงานด้านลบเยอะมาก แล้วเราจะทาอย่างไร บางทีได้ยนิ ข่าวว่ามีผหู้ ญิงฆ่าตัวตายเพราะรูว้ า่ ตัวเองท้อง หรือกระโดดตึก
หรือเจอศพเด็กทีใ่ ส่ถุงพลาสติก หรือไปโยนตามถังขยะ หรือเอาเด็กทีบ่ างทียงั ไม่ตายก็ไปโยนทิง้ ในปา่ มดขึน้ สุนขั ก็ไปกัดกิน
มีขา่ วออกบ่อยๆ ตัวเองรูส้ กึ เสียใจมากๆ ถ้าพวกเขารูจ้ กั บ้านสุขฤทัยตอนนัน้ เขาน่าจะมาหาเรา เราจะให้ความช่วยเหลือเขาได้
ปจั จุบนั ทีบ่ า้ นสุขฤทัย วันก่อนถาม ซิสเตอร์ฉลาด ว่ามีประมาณ 2,542 ราย บางส่วนประวัตกิ จ็ มน้ า น้ าท่วมก็หายไป
ช่วงสึนามิ ปี 2004 ซิสเตอร์ยูเฟรเซีย ได้ลงไปช่วย หลังจากสึนามิเสร็จก็มกี ารฟื้ นฟูสร้างอาคาร สร้างตึก โรงแรม
เราเจอสารพัด ซิสเตอร์เคยไปดูภูเก็ตหลังจากทีเ่ กิดสึนามิ เราเข้าไปในแคมป์ของคนก่อสร้าง หรือทีเ่ รียกว่าแรงงานข้ามชาติ
ในปจั จุบนั บางแคมป์เป็นหมื่น บางแคมป์เป็นพัน ห้าพัน หกพัน สภาพความเป็นอยูก่ ไ็ ม่ดี แล้วเขาก็ตอ้ งมีภรรยามา มีลูกมา
ใช่ไหม การตัง้ ครรภ์กเ็ กิดขึน้ สามีบางคนก็ลงเรือ ลงทะเลไป ไปเป็นเดือนๆ กว่าจะได้กลับ ผูห้ ญิงเหล่านี้กถ็ ูกทิง้ ให้อยู่แบบ
ลาพัง หรืออยูก่ บั เพื่อนบ้าน ไม่มบี ตั รสุขภาพถ้าไปโรงพยาบาลต้องเสียเงินเยอะ เขาก็ถูกทิง้ ตามยถากรรม
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เราได้สร้างบ้านแห่งความหวัง ภูเก็ต เพือ่ ให้คาแนะนาและช่วยเหลือสตรีทป่ี ระสบปญั หาการตังครรภ์
้
ไม่พร้อม ไม่วา่
ในกรณีทต่ี งั ้ ครรภ์ก่อนวัยอันควร การตัง้ ครรภ์โดยไม่ตงั ้ ใจ หรือประสบชะตากรรม ถูกทอดทิง้ ขณะตัง้ ครรภ์ หรือ อืน่ ๆ ก็ได้
ช่วยเหลือกลุ่มแรงงานหญิงเหล่านี้ ทีม่ าอยูใ่ นทีพ่ กั ประมาณ 557 ราย นอกจากเราจะให้เข้ามาพักในบ้านแห่งความหวังแล้ว
ซิสเตอร์เขาก็ลงพืน้ ที่ไปในแคมป์ ให้ความรูเ้ รือ่ งการตัง้ ครรภ์ การทานอาหาร พาไปโรงพยาบาล และแม้กระทั ่งพาไปคลอด
ด้วย แล้วก็ดูเรื่องของเอกสารสิทธิ ์การเกิด เพราะพวกนี้เขาจะไม่มคี วามรู้ เขาจะมีความกลัว บางทีอาจจะคลอดเองในแคมป์
ก็มเี กิดขึน้ อันนี้กเ็ ป็นส่วนของทีภ่ าคใต้ ทีเ่ ราก็ตอบสนองความต้องการของสังคม
ปี 2013 ที่จริงๆ บ้านดอกไม้ปา่ เกิดขึน้ ตัง้ แต่ปี 2008 โดยคณะแมรีโ่ นลล์ แล้วคณะแมรีโ่ นลล์ถอนพันธกิจจากประเทศไทย
และได้เลือกคณะศรีชมุ พาบาลมาทาทีบ่ า้ นดอกไม้ปา่ คือกลุม่ ชาติพนั ธุ์ ทีน่ ่คี วามเชือ่ ของกลุ่มชาติพนั ธุเ์ ผ่าต่างๆ วัฒนธรรม
ของเขา ถ้าลูกสาวบ้านใดตัง้ ท้อง โดยไม่มสี ามี โดยไม่ได้แต่งงาน เขาจะถือว่าเป็นคาสาป ทีจ่ ะนามาสู่ความโชคร้าย นามาสู่
ครอบครัว เพราะฉะนัน้ ทัง้ ครอบครัวจะถูกขับไล่ออกจากหมู่บา้ น และถ้าลูกสาวไม่ออกจากหมู่บา้ น ทัง้ ครอบครัวจะต้อง
รับผิดชอบ ออกไปเลย และถ้ามีหมู สุนขั หรือว่าสัตว์เลีย้ งตายในหมู่บา้ น เขาก็บอกว่าเพราะเธอนี่แหละ ทาให้โรคระบาด
หรือว่าความไม่ดเี กิดขึน้ เพราะฉะนัน้ ผูห้ ญิงก็ต้องรับภาระแบกไว้ ตรงนี้ เขาก็ตอ้ งหาทีอ่ ยูใ่ ห้กบั ลูกสาวอยู่กระทังหลั
่ งคลอด
30 วัน ถึงจะมีสทิ ธิกลั
์ บมาได้ ช่วงทีท่ อ้ งเขาไปทีไ่ หนก็ได้ทไ่ี ม่ใช่บา้ นตัวเอง หรือถ้าดีทส่ี ุดได้รบั การอภัยจากสังคมก็คอื
พ่อแม่ต้องไปสร้างบ้านหลังบ้านตัวเอง อยู่เอง ทานเอง ทาอะไรๆ ดูแลเอง โดยทีพ่ อ่ แม่กไ็ ม่มสี ทิ ธิไปช่
์ วยอะไรได้มาก อันนี้
เป็นวัฒนธรรม ความเชือ่ ของกลุม่ ชาติพนั ธุ์
บ้า์พยกัี่ให้ความช่วทเหลือแก่แม่และเด็ก
ทีบ่ อกว่าทาแท้งได้ 12 สัปดาห์ เราพูดเรือ่ งนี้กนั มานานมาก เวลาทีเ่ ราไปเสวนาในกลุม่ สตรีทเ่ี รียกร้องสิทธิของผูห้ ญิงที่
ตัง้ ครรภ์ คือ ร่างกายของฉันนะ ฉันก็จะไปทาแท้ง มันก็เรื่องของฉัน แต่ไม่มใี ครคานึงว่าเด็กทีอ่ ยู่ในครรภ์เขาก็อยากมีชวี ติ อยู่
จะมาฆ่าเขาทาไม
จริงๆ แล้ว บ้านทัง้ หมดของเราทีเ่ ราให้บริการนัน้ เรายินดีตอ้ นรับ แต่เราอยากเป็นเสียงของเด็กทีอ่ ยู่ในครรภ์มารดา
ซึ่งเขาไม่สามารถปกป้องชีวติ ของเขาได้เลย
ขัน้ ตอนการทางานของเรา เมื่อผูห้ ญิงเข้ามาอยู่แรกๆ นัน้ เราจะเริม่ การรักษาเยียวยา บางคนบอบช้าทัง้ ร่ายกาย
ทัง้ จิตใจ เพราะถูกทาร้าย ปจั จุบนั สามีทาร้ายผูห้ ญิง ความรุนแรงสูงมาก จนระดับ 2 ของเอเชีย
เราก็นาเขาไปฝากท้อง ดูแลด้านร่างกาย จิตใจ และให้คาปรึกษาส่วนตัว แล้วก็มกี ารประเมิน นอกจากนี้เรามีการให้
คาปรึกษาแบบกลุม่ เขาก็จะนัง่ ด้วยกัน การช่วยเหลือ การแบ่งปนั และเขาก็บอกว่าการแบ่งปนั มันคือสอนทุกข์ ก็เท่ากับฝึก
เพราะเขาก็จะเจอปญั หา เจอคนทีม่ คี วามทุกข์เหมือนฉัน เขาอยู่ได้ ฉันก็สามารถเอาชนะปญั หาได้ อันนี้คอื การรักษาเยียวยา
ขณะทีเ่ ขามาอยูท่ น่ี ่ี
งานของเราคือการรักษาเยียวยา เราจะสร้างเสริมศักยภาพ เวลาทีผ่ หู้ ญิงมาอยูก่ บั เราๆ ก็จะให้ความรู้ บางคนไม่เคย
เรียนหนังสือเลย ภาษาไทย หรือแม้กระทังคณิ
่ ตศาสตร์ หรือไม่เคยไปโรงเรียน เราก็จะสอน และเราสอนงานฝีมอื เย็บผ้า
เป็ นเรื่องกิจกรรมบาบัด ให้เขามีความสุขกับการค้นพบความสามารถของตัวเอง การได้ทางาน
บางทีจะเห็นเราแปลงบทบาทจากที่เป็นซิสเตอร์นงสวดท
ั่
าวัตร สวดภาวนา ทางานด้านอภิบาล เป็นนักสังคม
นักจิตวิทยา บางทีกไ็ ปเป็นแม่คา้ ขายของตามวัด
และเวลาที่ผหู้ ญิงก่อนจะออกไปสู่สงั คม เราก็มกี ารเตรียมตัว มีการวางแผนว่า ถ้ามีลูกแล้ว เพราะบางคนบอกว่า
หนูเลีย้ งไม่ได้ ยังไงๆ หนูกเ็ ลีย้ งไม่ได้ หนูตอ้ งกลับไปเรียน หรือพ่อแม่ฉนั ก็ไม่ไหว เพราะว่ายากจน เราก็มกี ารรับเป็น
บุตรบุญธรรม โดยมูลนิธทิ เ่ี ราทาด้วย แม้กระทังของที
่
พ่ ทั ยาเราก็ทาศูนย์สงเคราะห์เด็กพัทยา
ต่อหน้า 14 ..
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บางทีคนทีม่ าอยู่กบั เราเขาจะกลัวมาก พ่อแม่รจู้ ะไปอยู่ในสังคมอย่างไร? จริงๆ แล้ว ถ้าบอกให้พ่อแม่รู้ พ่อแม่เป็นคนแรก
ด้วยซ้าทีจ่ ะเอาหลานกลับ พอเห็นหน้าหลานก็จะเอาหลานกลับ ส่วนใหญ่ผหู้ ญิงก็จะกลัว กลัวการถูกลงโทษ ถูกตาหนิ
พ่อแม่นนแหละเป็
ั่
นคนทีด่ ที ส่ี ุด เราก็จะแนะนาเขาแบบนี้
บางคนบอกว่า อยากเอาลูกไปเลีย้ งแล้วก็กลับไปทางาน ต้องมีระบบการฝากเลีย้ ง 1 ปีก่อน เพือ่ ให้ผหู้ ญิงไปทางาน จะได้
มีเงินก้อนหนึ่ง แล้วก็มารับลูกไป ทางบ้านของเราเองก็มเี งินเล็กๆ น้อยๆ ถ้าผูห้ ญิงอยากจะไปเริม่ ธุรกิจ เช่น ขายก๋วยเตีย๋ ว
เพราะว่าเวลาอยู่กบั เราก็สอนทาอาหาร สอนเย็บผ้า ไปเริม่ ได้ เขาก็จะมีโอกาสทีจ่ ะเริม่ ต้นชีวติ ใหม่ เมื่อไม่อยู่กบั เรา
พระศาสนจักรคาทอลิกมีคาตอบให้แก่สงั คมและผูท้ ตี ่ งั ้ ครรภ์ไม่พร้อม มีสถานทีรองรั
่ บผูท้ ตัี ่ งครรภ์
้
ไม่พร้อม โดย
คณะนักบวชคาทอลิก ซิสเตอร์ศรีชมุ พาบาล มีสถานทีร่ องรับ 4 แห่ง คือ
1. ภคินีศรีชมุ พาบาล บ้านแม่และเด็ก (อยู่หลังวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง) 4128/1 ซ.แม่พระฟาติมา ถ.อโศก-ดินแดง
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-642-8949
2. บ้านดอกไม้ปา่ 228 ม.4 บ้านปา่ บง ต.แม่คอื อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โทร. 08-9632-8847, www.wildflowerhome.net
3. ศูนย์บาบัดฟื้ นฟู และพัฒนาผูห้ ญิงและเด็ก ต.ตลาดใหม่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต โทร. 08-9941-3028
4. ศรีชมุ พาบาลบ้านแห่งความหวัง 128 ม.5 ถ.ประชาอุทศิ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร. 08-1947-9004
5. บ้านมิตราทร เชียงดาว 167 ม.8 ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170 โทร.0-5345-5654 ถึง 5
www.baanmitratorn.com

นอกจากคณะศรีชมุ พาบาลแล้วก็ยงั มี
6. มูลนิธสิ งเคราะห์เด็กพัทยา (PATTAYA ORPHANAGE) สถานรับเลีย้ งเด็กกาพร้า) ดาเนินงานโดย สังฆมณฑลจันทบุรี
ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทร. 0-3841-6426 , 0-3842-3468 www.thepattayaorphanage.org
7. สาหรับมารดาทีต่ ดิ เชือ้ HIV/เอดส์ และตัง้ ครรภ์ไม่พงึ ประสงค์ มีสถานทีร่ องรับ ที่ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง
1/1 ซ.คีรี ต.ห้วยโปง่ อ.เมือง จ.ระยอง 21150 ดาเนินการโดย คณะนักบวชคามิลเลียนชาย
โทร. 0-3868-5480, 0-3869-1480 www.camillianrayong.org
นอกจากนี้ คณะนักบวชหลายคณะ ยังมีศนู ย์และสถานสงเคราะห์ ทีด่ ูแล
ให้การศึกษาเด็ก และให้ทนุ การศึกษาเด็ก เช่น ซิสเตอร์คณะพระหฤทัยฯ
ซิสเตอร์คณะผูร้ บั ใช้ฯ มาเซอร์คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ภราดาคณะลาซาล
ภราดาคณะเซนต์คาเบรียล เป็ นต้น หรือทีด่ าเนินการโดยสังฆมณฑล
อ้างอิ งข้อมูล และั่า์สัามารถติ ดตามเ์ื้ อหาการสัยมม์า
อุดมสารรายสัปดาห์ (UDOMSARN WEEKLY)
ปีท่ี 45 ฉบับที่ 9 ประจาวันที่ 21 - 27 กุมภาพันธ์ 2021
จัดพิมพ์โดย
สื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย
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นรีสัวุ รรณ-สัูติ์รีแพัท' ทื่์ผู้ตรวจฯ สั่งนาลรธ์. วิ์ิจฉยทแก้กฎหมาทัาแั้งขยด รธ์ .
4 ก.พ.2564 - ทีส่ านักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน นายศรีสุวรรณ จรรยา
นายกสมาคมองค์การพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญไทย เข้ายื่นคาร้องต่อ
ผูต้ รวจการแผ่นดินผ่าน พ.ต.ท.กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสานักงาน
ผูต้ รวจการแผ่นดินขอให้พจิ ารณาและเสนอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่า
การแก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา 301, 305 ( 4 ) และ
305 ( 5 ) ทีเ่ กีย่ วข้องกับการให้หญิงสามารถทาแท้งได้ ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญมาตรา 26 ประกอบมาตรา 4 มาตรา 77 หรือไม่
์าทนรีสัวุ รรณ กล่าวว่า สูตนิ รีแพทย์มหี น้าทีใ่ นการช่วยชีวติ คน แต่การออกกฎหมายให้ฆา่ คนหรือทาแท้งทารก
แม้ถูกมองว่ายังไม่มสี ภาพเป็นคน แต่การทีท่ ารกมีอายุ 12 สัปดาห์แล้วก็ถอื ว่าเป็นอีกชีวติ หนึ่ง เพราะทารกทีม่ อี ายุครรภ์
12-18 สัปดาห์มกี ารเต้นของหัวใจ การไปกาหนดให้ทาแท้งได้กรณีไม่เกิน 12 สัปดาห์ถอื ว่ากระทบต่อจิตใจ เหมือนให้ฆา่ คน
โดยไม่มคี วามผิด และรัฐธรรมนูญก็ให้ความคุม้ ครองชีวติ ของประชาชน ประกอบกับการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวไม่เคย
รับฟงั ความคิดเห็น โดยเฉพาะความคิดเห็นทางการแพทย์ จึงขอให้ผตู้ รวจฯส่งเรือ่ งดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญ หากไม่ส่งก็
จะดาเนินการยืน่ ร้องตรงต่อรัฐธรรมนูญเอง เพราะมีขา่ วกฎหมายดังกล่าวทีผ่ า่ นการแก้ไขจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เพื่อมีผลบังคับใช้ในวันที่ 12 ก.พ.นี้ ซึ่งมีผลบังคับใช้กจ็ ะเคลื่อนไหวให้มกี ารแก้ไขต่อไป
พญ.ชยญวลี นรีสัโุ ข หมอสูตนิ รีแพทย์ ไม่เห็นด้วยทีใ่ นกฎหมายฉบับนี้ เปิดให้ผหู้ ญิงท้องอายุครรภ์ 12 สัปดาห์
ทาแท้งได้ โดยไม่มกี ารถามเหตุผลใดๆทัง้ สิน้ ถือว่าไม่เคยเกิดขึน้ มาก่อน แต่เห็นว่าการทาแท้งจะต้องมีเหตุผลและผูห้ ญิงนัน้
จะต้องได้รบั ข้อมูลทีเ่ พียงพอ รวมถึงต้องเป็นทางเลือกสุดท้าย กรณีน้กี ระทบกับความรูส้ กึ ของสูตนิ ารีแพทย์ เพราะอายุ
ครรภ์ 12 สัปดาห์ ชีวติ เริม่ ต้นแล้วเด็กมีพฒ
ั นาการ ไม่ใช่กอ้ นเลือดทีจ่ ะเอาออกได้ อีกทัง้ การทาแท้งยังกระทบถึงแพทย์
ทัวไปด้
่ วย เพราะกฎหมายไม่ได้ระบุวา่ ใครเป็นคนทาแท้ง หากคนท้องเดินเข้าไปในโรงพยาบาลชุมชน ก็เป็นหน้าทีข่ อง
แพทย์ทวไป
ั ่ ซึง่ มองว่าจะมีประสบการณ์เพียงพอหรือไม่ อีกกรณีการทาแท้งด้วยตัวเอง ในอายุครรภ์ 12 สัปดาห์นนั ้ คนที่
ไม่มปี ระสบการณ์บอกง่าย ออกหมด ให้มาเป็นสูตนิ ารีแพทย์ การทาแท้ง 12 สัปดาห์ ไม่ได้ออกหมด มีส่วนหนึ่งทีค่ า้ ง
ต้องมาขูดหรือดูดมดลูก หรือตามด้วยการอักเสบ ติดเชือ้ แม้จะเกิดภาวะแทรกซ้อนน้อย แต่แพทย์ไม่สามารถบอกได้วา่ จะ
ไมได้รบั อันตราย ทุกขพลภาพหรือถึงแก่ชวี ติ ซึ่งทีผ่ า่ นมาสูตนิ ารีเคยทาแท้ง แต่เกิดกรณีมดลูกตีบตันไม่สามารถมีลูก
ได้อกี ฉะนัน้ การทาแท้ง แม้จะต่ากว่า 12 สัปดาห์ ไม่ได้แปลว่าไม่อนั ตราย
“ข่าวทีอ่ อกมาบอกว่าทาแท้งด้วยตัวเอง 12 สัปดาห์ ง่ายมาก ถามว่าประชาชนเรามีความรู้ พอทีจ่ ะทาแท้งตนเองไหม
สิง่ สาคัญกว่าการทาแท้ง ซึ่งเป็นทางออกสุดท้ายในบางกรณี คือ การคุมกาเนิดทัวถึ
่ งหรือยัง เมืองไทย การคุมกาเนิด
กว้างขวางมาก ยาคุมไม่ตอ้ งมีใบสังจากแพทย์
่
ยาคุมฉุกเฉินซือ้ จากร้านขายยาได้เลย ดังนัน้ ความรูใ้ นการคุมกาเนิดเรา
แพร่หลายหรือยัง อีกสิง่ ทีส่ าคัญในการป้องกันมากกว่าการทาแท้งคือ ปจั จุบนั คนมีลกู ยากมาก คนทีพ่ ร้อมมีลกู ต้องไปทา
เด็กหลอดแก้ว แต่คนทีท่ อ้ งมาปรึกษาหมอ เป็นกลุ่มทีม่ ที างออกเยอะ ไม่ตอ้ งการลูก ไม่มเี งินเลีย้ งดูกม็ หี น่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
รับผิดชอบเลีย้ งดู ถามว่าใครอยากได้เด็ก ก็คนแย่งกัน เพราะปจั จุบนั อัตราการเกิดของไทยประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์ หรือ
5 แสนคนต่อปี ลดลงจากเดิมทีป่ ีละ 1 ล้านคน สังคมก็จะเป็นสังคมผูส้ ูงอายุ ไม่มคี นดูแลคนแก่ ถือเป็นเรื่องทีย่ อ้ นแย้ง
ทัง้ นี้ไม่ได้ปฏิเสธการทาแท้ง แต่ตอ้ งมีขอ้ บ่งชีท้ เ่ี หมาะสม ส่วนตัวเห็นว่าเรื่องนี้เป็นการเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรม ประเพณี
ของสังคมของไทยอย่างง่ายๆ โดยการเซย์เยส 2 ครัง้ ไม่ตอ้ งถามเหตุผล เป็นการกระทาทีถ่ ูกกฎหมายแล้ว ซึ่งไม่แน่ใจว่า
ประชาชนผูไ้ ด้รบั ผลกระทบเหล่านี้ โอเคหรือเปล่านะคะ สรุปว่าไม่ใช่แค่หมอสูติ แต่เป็นประชาชนคนไทย ผูน้ บั ถือทุกศาสนา
ไม่เห็นด้วยกับการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ” พญ.ชัยวลี
ต่อหน้า 16 ..
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พญ.สัุพรรณี คูณแสัง แพทย์ผปู้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมสูตนิ รีแพทย์ กล่าวว่า ผลกระทบจากกฎหมายทาแท้งใหม่
มีหลายข้อ ประกอบด้วย 1.การเข้าถึงการทาแท้ง โดยไม่มหี ลักเกณฑ์ กาหนด อาจส่งผลให้ความระมัดระวังต่อการคุมกาเนิด
หรือการตัง้ ใจในการคุมกาเนิดลดลง 2.สถิตกิ ารตัง้ ครรภ์ไม่พงึ ประสงค์และ
สถิตโิ รคติดเชือ้ ทางเพศสัมพันธ์เพิม่ ขึน้ 3.สถิตภิ าวะจิตใจของสตรีกลุ่มนี้
ทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว 4.สถิตภิ าวะแทรกซ้อนอันตรายต่อชีวติ มารดา
เพิม่ ขึน้ ตามอายุ ครรภ์ทท่ี าแท้ง 5.ภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์
ได้รบั ผลกระทบ 6.งบประมาณทีร่ ฐั ต้องไปดูแลเรื่องทาแท้งนัน้ เมือ่
เปรียบเทียบกับงบประมาณ ในการคุมกาเนิดจะถูกกว่างบประมาณใน
การทาแท้ง 10 เท่า 7.มโนธรรมของสังคม
ดังนัน้ ไม่เป็นผลดีตอ่ ใครหากกฏหมายมีผลบังคับใช้ อย่างไรก็ตามกฎหมายดังกล่าวแม้จะเป็นการบรรเทาปญั หาของ
มารดาทีจ่ ะไปทาแท้ง แต่จะสร้างปญั หาใหม่ในวงกว้างทั ่วประเทศ ตนมองว่ากลุ่มเยาวชนเป็นเหยื่อของกฏหมายฉบับนี้
กลุ่มวัยรุ่นทีค่ ดิ ไม่ออก ตกใจในการตัง้ ครรภ์ แทนทีร่ ฐั จะดูแลประคองครรภ์ของเขาแต่กลับเปิดประตูให้เขาไปทาผิดอัน
เนื่องมาจากความผิดพลาดของเขา ซึ่งเป็นการทาผิดซ้ารอบ 2โดยการทาแท้งยุตคิ รรภ์ซง่ึ จะมีผลต่อจิตใจของเขาในระยะยาว
ตนเสนอว่ารัฐควรหาทางเลือกทีด่ กี ว่านี้ให้กบั สตรีหรือเยาวชนทีไ่ ม่พร้อมตัง้ ครรภ์ เพราะการทาแท้งเป็นการแก้ปญั หาที่
ปลายเหตุ ควรจะแก้ทต่ี น้ เหตุ โดยมองว่าระบบการทาแท้งของประเทศไทยควรดีกว่านี้ อีกทัง้ ระบบประเทศยังสร้างการมี
ส่วนรวมของฝา่ ยชาย ในช่วงวัยรุ่นในการคุมกาเนิดได้น้อย เช่นในต่าประเทศจะมีระบบการส่งเสียค่าเลีย้ งดูเมื่อมีลูกแล้ว
เรายังไม่ได้สร้างระบบนี้ขน้ึ มา ระบบเครดิตจะไม่สามารถกูเ้ งินได้ รวมถึงใบขับขีก่ ต็ อ้ งถูกยึด นอกจากนี้ ถ้ายังไม่รบั ผิด ชอบ
ก็จะไปสูค่ ดีอาญาของผูช้ าย ดังนัน้ ถ้าฝา่ ยชายรูว้ า่ มีอะไรรออยูข่ า้ งหน้าก็จะมีการร่วมรับผิดชอบคุมกาเนิด
พญ.เชิ ดชู อริ ทนรีวฒ
ย ์า อดีตกรรมการแพทย์สภา กล่าวว่าลูกไม่ใช่ภาระ แต่เป็นสมบัตขิ องพ่อแม่ และครอบครัว เรา
เข้าใจว่ามีคนส่วนหนึ่งตัง้ ครรภ์โดยไม่ได้ตงั ้ ใจหรือไม่มคี วามพร้อม แล้วลักลอบทาแท้ง โดยจะเห็นว่ามีขา่ วพบศพเด็กทีว่ ดั
ทีผ่ า่ นมาความตัง้ ใจของแพทย์สภาทีอ่ ยากให้มกี ารแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ คือต้องทาเพือ่ สุขภาพ อนามัยของมารดาและทารก
นันคื
่ อจะต้องมีการให้คาปรึกษาก่อน แต่กลายเป็นว่ากฎหมายทีอ่ อกมาเพียงอายุครรภ์ไม่ถงึ 12 สัปดาห์ ถ้าอยากทาแท้งก็
ทาได้ ซึ่งไม่ถูกต้องและไม่มปี ระเทศไหนทีใ่ ห้ทาแท้งได้โดยเสรี ซ้าร้ายยิง่ กว่านัน้ ในมาตรา 305 ยังให้อายุครรภ์ 20 สัปดาห์
ก็ทาแท้งได้ ซึ่ง 20 สัปดาห์ถอื ว่าผ่านมาครึง่ ทางของการตัง้ ครรภ์แล้ว เด็กก็มชี วี ติ หัวใจเต้น มีอวัยวะเพศ เครื่องไหว
ดูดนิ้วได้แล้ว แล้วเราจะให้ทาแท้งเพียงเพราะพ่อแม่ไม่รบั ผิดชอบ แล้วมาบังคับให้หมอทา แบบนี้ไม่เห็นด้วย
“การจะให้ทาแท้งจะมีกไ็ ด้ แต่ตอ้ งเป็นไปอย่างมีเหตุมผี ล นอกจากต้องเป็นการตัดสินของพ่อแม่แล้ว ต้องเป็นการ
ตัดสินใจของครอบครัวด้วย เมือ่ ก่อนประณามผูห้ ญิงท้องไม่พร้อมว่าเด็กทีเ่ กิดมาเป็นมารหัวขน ค่านิยมเป็นอย่างนี้ ทาให้
หญิงทีท่ อ้ งแล้วไม่มสี ามีอบั อาย หลบซ่อน แต่ในต่างประเทศทีเ่ ราเดินตามเขาอย่างสหรัฐ เด็กทีเ่ กิดในลักษณะนี้จะมีกลุ่ม
แพทย์ให้คาปรึกษา มีศนู ย์รบั ลีย้ งเด็กให้คาแนะนาว่าต่อไปจะต้องป้องกันอย่างไร ไม่จาเป็นต้องพูดถึงคุณธรรม จริยธรรม
ทางศาสนา เพราะหลายศาสนาก็ไม่เห็นด้วยกับการทาแท้ง ” พญ.เชิดชู กล่าวและว่าเราไม่ได้คดั ค้านอย่างสุดโต่ง เข้าใจว่า
บางครัง้ มีความจาเป็นทีต่ อ้ งทา แต่อยากให้ทบทวน ให้การทาแท้งเป็นไปอย่างมีเหตุมผี ล มีจริยธรรม มโนธรรม และ
ประกอบการตัดสินใจของแพทย์ “ พญ.เชิดชู
ขณะที่ พ.ต.ท.กีรป กล่าวว่าจะเร่งสรุปคาร้องและข้อเท็จจริงเพื่อเสนอต่อผูต้ รวจการแผ่นดิน เพราะเห็นว่าเรือ่ งดังกล่าว
เป็นเรื่องศักดิ ์ศรีความเป็นมนุษย์
จาก

https://www.thaipost.net
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ราชกิจจา์ุเบกษา ประกานแล้ว แก้ไขเพิ่มเติม ก.ม. อาทุครรภไม่เกิ์ 12 สัยปดาหัาแั้งได้
ประกาศแล้ว ราชกิจจานุ เบกษา พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติม
ประมวล ก.ม.อาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2564 อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ทาแท้งได้
6 กุมภาพย์ธ 2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายอาญา
(ฉบับที่ 28) พ.ศ.2564 ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่าโดยทีเ่ ป็นการสมควรแก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายอาญาจึงทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัตขิ น้ึ ไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตนิ ้เี รียกว่า “พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2564”
มาตรา 2 พระราชบัญญัตนิ ้ใี ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป มาตรา 3 ให้ยกเลิก
ความในมาตรา 301 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติม โดยพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ.2560 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา 301 หญิงใดทาให้ตนเองแท้งลูกหรือยอมให้ผอู้ ่นื ทาให้ตนแท้งลูกขณะมีอายุครรภ์เกินสิบสองสัปดาห์ ต้อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน หนึ่งหมืน่ บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ ” มาตรา 4 ให้ยกเลิกความในมาตรา
305 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา 305 ถ้าการกระทาความผิดตามมาตรา 301 หรือมาตรา 302 เป็ นการกระทาของผูป
้ ระกอบวิชาชีพ
เวชกรรมและตามหลักเกณฑ์ของแพทยสภา” ในกรณีดงั ต่อไปนี้
ผูก้ ระัาไม่มีความผิด
(1) จาเป็นต้องกระทาเนื่องจากหากหญิงตัง้ ครรภ์ต่อไปจะเสีย่ งต่อการได้รบั
อันตรายต่อสุขภาพทางกายหรือจิตใจของหญิงนัน้
(2) จาเป็นต้องกระทาเนื่องจากมีความเสีย่ งอย่างมากหรือมีเหตุผลทาง
การแพทย์อนั ควรเชือ่ ได้วา่ หากทารกคลอดออกมาจะมีความผิดปกติถงึ ขนาด
ทุพพลภาพอย่างร้ายแรง
(3) หญิงยืนยันต่อผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมว่าตนมีครรภ์เนื่องจากมีการกระท าความผิดเกีย่ วกับเพศ
(4) หญิงซึ่งมีอายุครรภ์ไม่เกินสิบสองสัปดาห์ยนื ยันทีจ่ ะยุตกิ ารตัง้ ครรภ์
(5) หญิงซึ่งมีอายุครรภ์เกินสิบสองสัปดาห์ แต่ไม่เกินยีส่ บิ สัปดาห์ ยืนยันทีจ่ ะยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ภายหลังการตรวจ
และรับคาปรึกษาทางเลือกจากผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมและผูป้ ระกอบวิชาชีพอื่นตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของแพทยสภาและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและแก้ไข
ปญั หาการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ ”
จาก https://www.komchadluek.net
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สาส์นองค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
โอกาสวันผูป้ ่ วยสากลครั้งที่ 29
(11 กุมภาพันธ์ 2021)
“อาจารทของั่า์มีเพีทงผู้เดีทวและัุกค์เป็ ์พี่์้องกย์” (มธ. 23:8)
ความสัยมพย์ธบ์พื้์ฐา์ความไว้วางใจเพื่อเป็ ์แ์วัางใ์การดูแลผู้ป่วท
บรรดาพีน่ ้องชายหญิงทีร่ กั ทัง้ หลาย

การเฉลิมฉลองวันผูป้ ว่ ยสากลครัง้ ที่ 29 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2021
ซึง่ ตรงกับวันระลึกถึงแม่พระประจักษ์ทเ่ี มืองลูรด์ เป็นโอกาสทีท่ าให้เรามุ่ง
ความสนใจเป็นพิเศษสาหรับบรรดาผูเ้ จ็บปว่ ยและผูท้ ใ่ี ห้การช่วยเหลือดูแลพวกเขา ทัง้ ใน
รูปแบบสถาบันสุขภาพอนามัย ภายในครอบครัวและภายในชุมชน เราคิดคานึงถึงเป็นพิเศษสาหรับผูท้ ไ่ี ด้ทนทุกข์ทรมาน และ
ยังคงทุกข์ทรมานอย่างต่อเนื่องจากผลของการแพร่กระจายไปทัวโลกของการติ
่
ดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า พ่อขอให้พวกลูกทุกคนและ
โดยเฉพาะบรรดาคนยากจนและบุคคลชายขอบของสังคม ได้ทราบว่า พ่ออยู่ใกล้ชดิ พวกลูกและอยากให้พวกลูกมันใจว่
่ า
พระศาสนจักรคานึงถึงพวกลูกด้วยความรักอยู่เสมอ
1.สาหรับหัวข้อของวันผูป้ ว่ ยสากลปีน้มี าจากข้อความในพระวรสาร ซึ่งเป็นเรื่องราวทีพ่ ระเยซูเจ้าทรงตาหนิความหน้าซื่อใจ
คดของพวกทีไ่ ม่ปฏิบตั ติ ามสิง่ ทีพ่ วกเขาได้เทศน์สอน (อ้างอิง มธ. 23:1-12) เมื่อความเชือ่ ศรัทธาของเราถูกทาให้ลดลงเป็น
เพียงคาพูดทีว่ า่ งเปล่า ทีไ่ ม่คานึงถึงชีวติ และความต้องการของบุคคลอื่น บทยืนยันความเชือ่ ทีเ่ ราประกาศออกมานัน้
พิสูจน์แล้วว่าไม่สอดคล้องกับชีวติ ทีเ่ ราดาเนินอยู่จริง ความเสีย่ งนัน้ ร้ายแรงจริงๆ นันจึ
่ งเป็นเหตุผลทีพ่ ระเยซูใช้ภาษาทีห่ นัก
เกีย่ วกับภยันตรายของการตกอยู่ในการหลงตนเอง พระองค์ทรงตรัสกับเราว่า “อาจารย์ของท่านมีเพียงผูเ้ ดียวและทุกคนเป็น
พีน่ ้องกัน” (ข้อ 8)
การตาหนิของพระเยซูเจ้าเกีย่ วกับคนที่ “พูด แต่ไม่ลงมือปฏิบตั ”ิ (ข้อ 3) เป็นถ้อยคาทีต่ รัสกับเราทุกคนเสมอ เพราะไม่มี
พวกเราคนใดทีร่ อดพ้นจากความชัวร้
่ ายของความหน้าซื่อใจคดทีข่ วางกัน้ เราไม่ให้เจริญรุ่งเรืองในฐานะบุตรของพระบิดา
องค์เดียว ทีถ่ ูกเรียกมาเพือ่ ดารงชีวติ อยู่ในความเป็นพีน่ ้องกัน
เมื่อเผชิญหน้ากับเงื่อนไขความต้องการของพีน่ ้องชายหญิงของเรา พระเยซูเจ้าทรงเสนอรูปแบบพฤติกรรมทีต่ รงกันข้าม
กับความหน้าซื่อใจคดอย่างสิน้ เชิง พระองค์ทรงเสนอให้หยุดรับฟงั สร้างความสัมพันธ์โดยตรงและเป็นส่วนตัวกับอีกฝา่ ยหนึ่ง
ให้รสู้ กึ เห็นอกเห็นใจและมีความรักเมตตาสาหรับเขาหรือเธอ และทาให้ตนเองมีส่วนร่วมในความทุกข์ทรมานของเขาจนถึง
จุดทีต่ อ้ งรับผิดชอบในการให้การช่วยเหลือบริการ (เทียบ ลก. 10:30 - 35)
2.ประสบการณ์ของความเจ็บปว่ ย ทาให้เรารูส้ กึ ถึงความเปราะบางของเราและในขณะเดียวกัน ความต้องการโดยธรรมชาติ
ของอีกฝา่ ยหนึ่ง เงื่อนไขของการเป็นสิง่ สร้างจะชัดเจนยิง่ ขึน้ และเราจะสัมผัสได้อย่างชัดเจนว่าเราต้องพึง่ พาองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า
ทีจ่ ริงแล้วเมื่อเราเจ็บปว่ ย ความไม่แน่นอน ความกลัว บางครัง้ การรูส้ กึ ถอดใจก็แผ่ซ่านไปทั ่วทัง้ ความคิดและจิตใจ
เราจะพบว่าตัวเองอยู่ในสภาพทีไ่ ร้ความสามารถ เพราะสุขภาพของเราไม่ได้ขน้ึ อยู่กบั ความสามารถของเรา หรือ “ความกังวล”
ของเรา (เทียบ มธ 6:27)
ต่อหน้า 19..
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ความเจ็บปว่ ยก่อให้เกิดคาถามเกีย่ วกับความหมาย ซึ่งในความเชือ่ มุ่งหันไปหาพระเจ้า
เป็นคาถามทีแ่ สวงหาความหมายใหม่และแนวทางใหม่ในการดารงชีวติ อยู่ ซึ่งในบางครัง้ อาจจะไม่พบคาตอบในทันที
เพื่อนๆ และญาติพน่ี ้องของตนก็ไม่สามารถช่วยเราในการค้นหาคาตอบทีย่ ากลาบากนี้ได้เสมอไป
ในเรื่องนี้ เรื่องราวในพระคัมภีรเ์ กีย่ วกับมหาบุรษุ โยบแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ได้ ภรรยาและเพื่อนๆ ของโยบไม่สามารถ
อยู่ร่วมกับโยบได้ในความโชคร้ายของเขา ในทางตรงกันข้าม พวกเขากล่าวโทษโยบ ซึ่งส่งผลให้โยบเกิดความรูส้ กึ โดดเดีย่ ว
และสับสนในตัวเอง โยบตกอยู่ในสภาพของการถูกทอดทิง้ และความเข้าใจผิด แต่ดว้ ยความเปราะบางอย่างยิง่ นี้ โยบปฏิเสธ
ความหน้าซื่อใจคดทัง้ สิน้ และเลือกเส้นทางแห่งความสัตย์ซ่อื จริงใจต่อพระพักตร์พระเจ้าและต่อผูอ้ ่นื เขาส่งเสียงร้องอย่าง
แน่วแน่ไปถึงองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า ผูซ้ ่งึ ทรงตอบต่อโยบในท้ายทีส่ ุด เปิดขอบฟ้าใหม่ให้กบั เขา เป็นการยืนยันว่าความทุกข์
ทรมานของเขาไม่ใช่การลงโทษหรือการอยู่ในสถานะแยกจากพระเจ้า มันไม่ได้เป็นสถานะของการอยูห่ ่างไกลจากพระเจ้า
หรือเป็นสัญญาณของความเฉยเมยของพระองค์ ดังนัน้ จากหัวใจทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บและได้รบั การรักษาให้หายของโยบ ทาให้
โยบกล่าวออกมาอย่างมีชวี ติ ชีวาและจับใจต่อองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าว่า: “ข้าพเจ้าเคยรูจ้ กั พระองค์เพียงจากคาพูดของผูอ้ น่ื
แต่บดั นี้ดวงตาของข้าพเจ้าแลเห็นพระองค์" (โยบ 42:5)
3.ความเจ็บปว่ ยมีภาพใบหน้าเสมอ ไม่ใช่แค่เพียงใบหน้าเดียว แต่มใี บหน้าของผูป้ ว่ ยทุกคนทังความเจ็
้
บปว่ ยมีภาพ
ใบหน้าเสมอ แม้แต่คนทีร่ สู้ กึ ว่าถูกเพิกเฉย ถูกกีดกัน เหยือ่ ของความอยุตธิ รรมทางสังคมทีป่ ฏิเสธสิทธิอนั จาเป็นของพวกเขา
เทียบสมณสาส์น ทุกคนเป็นพีน่ ้องกัน ข้อ 22) การระบาดใหญ่ในปจั จุบนั ทาให้เราเห็นระบบการดูแลสุขภาพทีไ่ ม่เพียงพอ
และข้อบกพร่องหลายประการในการช่วยเหลือผูเ้ จ็บปว่ ย บรรดาผูส้ ูงอายุ ผูท้ อ่ี อ่ นแอทีส่ ุด และผูเ้ ปราะบางทางสังคม
ไม่สามารถรับประกันได้วา่ จะเข้าถึงการดูแลรักษา และการเข้ถงึ การรักษาก็ไม่เท่าเทียมกันเสมอไป สิง่ นี้ขน้ึ อยูก่ บั การเลือก
ในทางการเมือง ในวิธกี ารบริหารทรัพยากรและความมุง่ มันของผู
่
ด้ ารงตาแหน่งทีร่ บั ผิดชอบ การลงทุนทรัพยากรในการดูแล
และช่วยเหลือผูเ้ จ็บปว่ ยถือเป็นสิง่ สาคัญทีเ่ ชือ่ มโยงกับหลักการทีว่ า่ สุขภาพเป็นผลดีร่วมทีเ่ ป็นพืน้ ฐานหลัก ในขณะเดียวกัน
การแพร่ระบาดของโรคนี้ยงั เน้นย้าถึงความทุม่ เทและความเอือ้ อาทรของบุคลากรด้านสุขภาพอนามัย อาสาสมัคร บุคลากร
ฝา่ ยสนับสนุน พระสงฆ์ นักบวชชายและหญิง ผูซ้ ่งึ ด้วยความเป็นมืออาชีพ เสียสละตนเอง สานึกรับผิดชอบและรักเพื่อน
มนุษย์ ได้ชว่ ยเหลือ ดูแล ปลอบโยนและให้บริการผูป้ ว่ ยจานวนมากและครอบครัวของพวกเขาด้วย กลุม่ บุคคลทัง้ ชายและ
หญิงทีท่ างานอย่างเงียบๆ ผูซ้ ่งึ เลือกทีจ่ ะเฝ้าดูใบหน้าเหล่านัน้ ดูแลบาดแผลของผูป้ ว่ ยซึ่งพวกเขารูส้ กึ ว่าเป็นเพื่อนมนุษย์
ในคุณค่าของการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวมนุษยชาติ
โดยแท้จริงแล้ว ความใกล้ชดิ เปรียบเสมือนยารักษาแผลทีม่ คี ุณค่า ซึ่งให้การสนับสนุนและการปลอบโยนแก่ผทู้ ุกข์ทรมาน
ในความเจ็บปว่ ย ในฐานะคริสตชน เราอยู่ใกล้ชดิ กันเพือ่ เป็นการแสดงออกถึงความรักของพระเยซูคริสตเจ้า ชาวสะมาเรีย
ผูใ้ จดี ผูท้ รงพระเมตตากรุณา ทรงอยู่ใกล้ชดิ กับมนุษย์ทกุ คนทีไ่ ด้รบั บาดแผลจากบาป ร่วมกับพระองค์ผา่ นการบทบาทของ
พระจิตเจ้า เราได้รบั เรียกให้มคี วามรัก เมตตาเฉกเช่นพระบิดาเจ้าและโดยเฉพาะอย่างยิง่ ให้รกั บรรดาพีน่ ้องผูเ้ จ็บปว่ ย
อ่อนแอและทุกข์ทรมาน (เทียบ ยน 13:34-35) และเราดาเนินชีวติ ด้วยความใกล้ชดิ นี้ในรูปแบบหมู่คณะเช่นเดียวกับทีเ่ ป็น
ส่วนตัว อันทีจ่ ริงความรักฉันพีน่ ้องในองค์พระคริสตเจ้าก่อให้เกิดชุมชนทีส่ ามารถรักษาได้ ซึง่ ไม่ทอดทิง้ ผูใ้ ด ซึง่ นับรวมถึง
ผูท้ เ่ี ปราะบางทีส่ ุดและยอมรับเขาด้วย
ในเรื่องนี้ ข้าพเจ้าอยากจะระลึกถึงความสาคัญของความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันในภราดรภาพ ซึ่งแสดงออกอย่างเป็น
รูปธรรมในการบริการรับใช้ และสามารถใช้รูปแบบทีแ่ ตกต่างกันมาก โดยทัง้ หมดมุ่งเน้นในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
“การบริการรับใช้หมายถึง การดูแลผูท้ เ่ี ปราะบางในครอบครัวของเรา ในสังคมของเรา ในประชากรของเรา ( บทเทศน์ท่ี
Havana คิวบา, 20 กันยายน ค.ศ.2015)
ต่อหน้า 20..
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ในคามันสั
่ ญญานี้ ทุกคนสามารถ «ละทิง้ ความต้องการและความคาดหวัง
ของตน ความปรารถนาทีจ่ ะมีอานาจทุกอย่างต่อการมองเห็นผูท้ เ่ี ปราะบาง
ทีส่ ุด
อย่างเป็นรูปธรรม การบริการรับใช้มกั จะมองไปทีใ่ บหน้าของพีน่ ้อง สัมผัส
เนื้อหนังของเขา รูส้ กึ ถึงการอยูใ่ กล้ชดิ กับสิง่ ทีท่ าให้เขา“ทุกข์ทรมาน” และ
แสวงหาการ
สนับสนุนการเป็นพีน่ ้องกัน ด้วยเหตุน้ี การบริการรับใช้จงึ ไม่เป็นเรือ่ งอุดมคติ
ไม่ใช่การรับใช้ความคิด แต่เป็นการรับใช้บุคคล " (อ้างเรือ่ งเดียวกัน)
4.เพื่อให้มกี ารบาบัดรักษาทีด่ ี ท่าทีเชิงความสัมพันธ์จงึ มีความสาคัญ ซึ่ง
สามารถมีแนวทางแบบองค์รวมสาหรับผูป้ ว่ ยได้ การเน้นในด้านนี้ยงั ช่วยให้แพทย์ พยาบาล ผูเ้ ชีย่ วชาญและอาสาสมัคร
สามารถดูแลผูท้ ต่ี อ้ งทนทุกข์ทรมาน เพื่อร่วมเดินทางไปกับพวกเขาในเส้นทางการรักษาด้วยความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่
ไว้วางใจ (เทียบ ธรรมนูญใหม่ของผูท้ างานด้านการดูแลสุขภาพอนามัย [2016], ( ข้อ 4) ดังนัน้ นี่จงึ เป็นการคิดเกีย่ วกับ
การสร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างผูท้ ต่ี อ้ งการการดูแลและผูท้ ด่ี ูแลพวกเขาข้อตกลงทีต่ งั ้ อยู่บนพืน้ ฐานของความไว้วางใจและ
ความเคารพซึง่ กันและกัน ของความจริงใจ ของความพร้อมให้การช่วยเหลือ ดังนัน้ เพื่อทีจ่ ะเอาชนะทุกอุปสรรคขัดขวาง
ให้วางศักดิศรี
์ ของผูป้ ว่ ยเป็นศูนย์กลาง ปกป้องความเป็นมืออาชีพของบุคลากรด้านการดุแลสุขภาพอนามัยและรักษา
ความสัมพันธ์ ทีด่ กี บั ครอบครัวของผูป้ ว่ ย
ความสัมพันธ์กบั ผูป้ ว่ ยเช่นนี้พบแหล่งทีม่ าของแรงจูงใจและความเข้มแข็งในความรักของพระคริสตเยซูอย่างไม่สน้ิ สุด
ดังทีเ่ ห็นได้จากประจักษ์พยานนับพันปีของชายและหญิงผูศ้ กั ดิ ์สิทธิ ์ทีอ่ ุทศิ ตนในการรับใช้ผปู้ ว่ ย ในความเป็นจริง จาก
รหัสธรรมเรื่องการสิน้ พระชนม์และการกลับคืน พระชนมชีพของพระคริสตเจ้าทาให้เกิดความรักทีส่ ามารถให้ความหมายได้
อย่างเต็มเปี่ยม ทัง้ จากสภาพของผูป้ ว่ ยและของผูท้ ด่ี ูแลรักษาเขา พระวรสารเป็นพยานถึงเรื่องนี้หลายครัง้ โดยแสดงให้
เห็นว่าการรักษาของพระเยซูเจ้า ไม่เคยใช้ท่าทางทีเ่ ป็นเวทมนตร์ใดๆ แต่เป็นผลจากการพบหน้ากันเสมอ เป็นความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ซึ่งของขวัญของพระเจ้าได้รบั การตอบสนองในความเชือ่ แก่ผทู้ ย่ี อมรับมัน เหมือนกับสิง่ ทีพ่ ระเยซูเจ้าทรงตรัส
อยู่เสมอว่า “ความเชือ่ ของท่าน ช่วยท่านให้รอด"
5.พีน่ ้องทีร่ กั พระบัญญัตแิ ห่งความรักซึ่งพระเยซูเจ้าได้ทรงมอบให้เหล่าสาวกของพระองค์ พบความสมบูรณ์ท่เี ป็ นรูปธรรม
แม้กระทั ่งในความสัมพันธ์กบั ผูป้ ว่ ยด้วย สังคมทีม่ คี วามเป็นมนุษย์มากขึน้ เท่าไหร่ ก็ยงิ่ รู้วธิ ดี ูแลรักษาสมาชิกที่เปราะบางและ
ทุกข์ทรมานของตนมากขึน้ เท่านัน้ และรูว้ ธิ ที จ่ี ะทาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความรักฉันพี่น้อง เรามุ่งเป้าไปที่เป้าหมายนี้และ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มใี ครต้องอยู่คนเดียว ไม่มใี ครรูส้ กึ ว่าถูกกีดกันและถูกทอดทิง้
พ่อขอมอบบรรดาผูเ้ จ็บปว่ ย บุคลากรด้านสุขภาพอนามัยและผูท้ พ่ี ยายามอย่างเต็มทีเ่ พื่อช่วยเหลือ ผูท้ ท่ี นทุกข์ทรมาน
ไว้กบั พระนางมารีย์ พระมารดาแห่งความเมตตากรุณาและองค์อุปถัมภ์ผปู้ ว่ ย จากถ้า แม่พระเมืองลูรด์ และสักการสถานนับ
ไม่ถว้ นทัวโลกของพระนาง
่
ขอให้พระนางค้าจุนรักษาความเชือ่ ศรัทธาและความหวังของเรา และช่วยให้เราดูแลกันและกัน
ด้วยความรักฉันพีน่ ้อง พร้อมกันนี้ขา้ พเจ้าขออานวยพรศักดิ ์สิทธิ ์มายังพวกท่านทุกคนด้วย
โรม, มหาวิหารนักบุญยอห์น ลาเตรัน 20 ธันวาคม 2020
วันอาทิตย์สปั ดาห์ท่ี 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส

(แปลโดย คณะนักบวชคามิลเลียนประเทศไทย)

สามารถติดตาม..สาส์นวันผูป้ ว่ ยสากล “อาจารย์ของท่านมีเพียงผูเ้ ดียว และทุกคนเป็นพีน่ ้องกัน “ (มธ 23:8)
อุดมสารรายสัปดาห์ (UDOMSARN WEEKLY) ปีท่ี 45 ฉบับที่ 7 ประจาวันที่ 7 - 13 กุมภาพันธ์ 2021)
20

สัาสั์พระสัยงฆราชโอกาสัวย์ผูป้ ่ วทสัากล 2021
พีน่ ้องทีร่ กั ในพระคริสตเจ้า

องค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงมอบสาส์น
โอกาสวันผูป้ ่วยสากลครัง้ ที่ 29 ให้แก่เราคริสตชนเพื่อให้เราตระหนักถึง
ความสาคัญของวันผูป้ ่วยสากล ในหัวข้อ
“อาจารย์ของท่านมีเพียงผูเ้ ดียวและทุกคนเป็ นพีน่ ้องกัน” (มธ. 23:8)
ความสัมพันธ์บนพืน้ ฐานความไว้วางใจเพื่อเป็ นแนวทางในการดูแล
ในห้วงเวลาของการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุใ์ หม่ (โควิด -19) ทาให้เราทุกคน
ต้องอยู่ห่างกัน เพื่อความปลอดภัยจากการติดเชือ้ ไวรัสนี้ แต่ความห่างไกลกันทาง
กายภาพ มิได้ทาให้เราทุกคนอยู่ห่างไกลกันในชีวติ ฝา่ ยจิต
ในโอกาสนี้ พ่อจึงขอเชิญชวนพีน่ ้องคริสตชนทุกคนได้ร่วมกันพิจารณาสาส์น ของ
สมเด็จพระสันตะปาปาเป็ นพิเศษ เพื่อ เราจะได้ร่วมฉลองวันผู้ป่วยสากลอย่างมีค วามหมาย โดยใช้แนวทางที่
องค์สมเด็จพระสันตะปาปาได้ทรงมอบให้กบั เรา ในเรื่อง ความสัมพันธ์บนพื้นฐานความไว้วางใจ เพือ่ เป็ นแนวทาง
ในการดูแลผูป้ ว่ ย มาใช้ในการปฏิบตั ติ นเองในห้วงเวลาของการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุใ์ หม่น้ดี ว้ ย
องค์สมเด็จพระสันตะปาปาทรงแนะนาเราให้ หยุดรับฟงั สร้างความสัมพันธ์โดยตรงและเป็ นส่วนตัวกับบุคคล
ผูเ้ จ็บป่วย ทนทุก ข์ทรมานและเปราะบางที่สุดในสังคม ให้รู้สกึ เห็นอกเห็นใจและมี ความรักเมตตา เพราะการที่
เราอยู่ ใ กล้ช ิด กันในความสัมพัน ธ์น้ี เป็ นการแสดงออกถึง ความรัก ของ พระเยซู ค ริสตเจ้า ถึง แม้ส ภาพของ
การแพร่กระจายของไวรัสโควิด -19 จะทาให้เราต้องเว้นระยะห่างทางสังคม แต่เราก็สามารถอยู่ใกล้ชดิ กันได้
ทางคาภาวนาและการให้กาลังใจซึ่งกันและกัน ซึ่งแสดงออกว่า “ทุกคนเป็นพีน่ ้องกัน"
เพื่อให้การฉลองวันผูป้ ่วยสากลในปี น้ีดาเนินไปอย่างมีความหมาย พ่อขอให้ทุกคนระลึกถึงในคาภาวนาเป็ น
พิเศษสาหรับผูป้ ่วยด้วยไวรัสโควิด-19 ผูท้ ่กี าลังดูแลรักษาพวกเขา และผูท้ ่กี าลังทาหน้าที่เพื่อป้องกันการติดเชือ้
ไวรัสนี้ และหากที่ใดที่สามารถประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลอง วันผู้ป่วยสากลได้ ขอให้ปฏิบตั ิตาม
มาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ตามที่ภาครัฐและแต่ละสังฆมณฑลได้กาหนด
ไว้ และในพิธบี ูชาขอบพระคุณดังกล่าว หากเป็นไปได้ ควรมีการโปรดศีลเจิมผูป้ ว่ ยให้กบั บรรดาผูป้ ่วยและผูส้ ูงอายุ
แต่ควรมีการเตรียมตัวเพื่อเข้าใจความหมายและประสิทธิผลของศีลเจิมผูป้ ่วยอย่างดี และขอให้ทุกท่านได้ออกไป
พบปะกับองค์พระคริสตเจ้าผู้ทรงประทับอยู่ในบรรดาพี่น้องที่ผสู้ ูงอายุและเจ็บป่วย ซึ่งไม่สามารถที่จะมาที่วดั ได้
ทัง้ นี้เพื่อแสดงถึงการเป็ นส่วนหนึ่งของพระศาสนจักรที่มพี นั ธกิจการรับใช้ตามแบบอย่างขององค์พระคริสตเจ้า
โดยรักษาระยะห่างทางสังคมตามมาตรการป้องกันการติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ด้วย
พ่อขอมีส่ วนร่วมเป็ นก าลังใจให้กบั ทุกท่ าน โดยเฉพาะผู้ท่ปี ฏิบ ัติงานในการรับ ใช้ผู้ป่ว ยไม่ว่า จะอยู่ใ น
สถานพยาบาลของภาครัฐ ภาคเอกชนหรือผูท้ เ่ี ป็นอาสาสมัครในการเยีย่ มผูป้ ว่ ยตามบ้าน ขอให้ท่านแต่ละคนได้รบั
พระพรขององค์พ ระผู้เป็ น เจ้า มีแรงกายและแรงใจในการรับใช้บ รรดาเพื่อ นพี่น้ อ ง ผู้เ จ็บ ป่วยต่อ ไป นอกนัน้
พ่อขอส่งความปรารถนาดีให้กบั พีน่ ้องทีเ่ จ็บปว่ ยอยู่ในขณะนี้ ขอให้ทุกท่านทราบว่า พระศาสนจักรไม่เคยทอดทิ้ง
พวกท่านพร้อมเสมอทีจ่ ะอยู่เคียงข้างท่าน
ขอพระนางมารีย์ องค์อุปถัมภ์ของผูป้ ว่ ย ได้เสนอวิงวอนต่อพระเยซูคริสตเจ้าเพือ่ ทรงโปรดประทานพระพร
อย่างอุดมมายังทุกท่านตลอดไป
พระสังฆราชยอแซฟ วุฒเิ ลิศ แห่ลอ้ ม
ผูร้ บั ผิดชอบ คณะกรรมการคาทอลิกเพือ่ การพัฒนาสังคม
แผนกสุขภาพอนามัย
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กิจกรรมฉลองวย์ผู้ป่วทสัากล ครยงัี
้ ่ 29 ( 11 กุมภาพย์ธ 2021)
ภาทใต้เครือข่าทแผ์กสัุขภาพอ์ามยท
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย เครือข่ายชมรมผูส้ ูงอายุคาทอลิกฯ
เครือข่ายคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์

โปรดศีลมหาสนิท โปรดศีลเจิมให้ กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยตามบ้ าน
1.) มิสซาวันผูป้ ว่ ยสากลหน้าถ้าแม่พระเมืองลูรด์
อาสั์วิ หารพระ์างมารีอาปฏิ สั์ธิ ์ิรมล
จย์ับุรี จัดพิธโี ปรดศีลเจิมคนไข้และผูส้ ูงอายุ

2.) คามิ ลเลีท์ โซเชีทล เซ์ตเตอร ระทอง จัดงาน
วันผูป้ ว่ ยสากล ตามจิตตารมณ์แห่งการดูแล รัก รับใช้
บรรดาพีน่ ้องชายขอบสังคมทีเ่ จ็บไข้ได้ปว่ ย โดยเฉพาะผูใ้ ช้ชวี ติ ร่วมกับเชือ้ เอชไอวี/เอดส์

3.) บ้า์ผูสั้ งู อาทุ เบธา์ี บ้า์โป่ ง ราชบุรี
คณะภคินีผรู้ บั ใช้คนปว่ ยแห่งนักบุญคามิลโล
(ซิสเตอร์คามิลเลียน) โดย บาทหลวงภควี เส็งเจริญ จัดพิธศี ลี อภัยบาป มิสซาศีลเจิม
ให้กบั ผูป้ ว่ ยและผูส้ ูงอายุ ..
4.) คณะภคิ ์ีรกย กางเข์ ั่าแร่ ซิสเตอร์อมั พร แสนเมือง จัดกิจกรรม
โอกาสวันผูป้ ว่ ยสากล 2021 ได้ให้ความช่วยเหลือเจาะน้ าบาดาล
สาหรับครอบครัวพิการทางการได้ยนิ และพิการทางกายภาพ ที่ ชุมชน
บ้านกระแต้ สกลนคร จานวน 1 หลัง โดยได้รบั การสนับสนุนจาก คณะภราดาน้อย กาปูชนิ ท่าแร่
สกลนคร และเยีย่ มบ้านผูป้ ว่ ยในโอกาสวันผูป้ ว่ ยสากล โดยคุณพ่อส่งศีลฯ ในวันศุกร์ตน้ เดือน
กุมภาพันธ์ 2021 ในชุมชนหนองบัวทอง สกลนคร จานวน 15 ครอบครัว ..
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5.) ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ร่วมกับ โรงพทาบาลเซ์ตหลุทสั จัดกิจกรรม
วันผูป้ ว่ ยสากล สวดสายประคา ถวายมิสซา ร้องเพลงอวยพร และมอบของทีร่ ะลึกให้ผปู้ ว่ ย...

6.) ชมรมเวชบุคคลสังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมกับ โรงพทาบาลเซ์ตเมรี่ ์ครราชสัีมา จัดกิจกรรมวันผูป้ ว่ ยสากล
ร้องเพลงอวยพรและมอบของทีร่ ะลึกให้ผปู้ ว่ ย ..

7.) คามิ ลเลีท์ โซเชีทล เซ์ตเตอร สัามพรา์ บาทหลวงกิตสดา คาศรี จัดกิจกรรมวันผูป้ ว่ ยสากล จัดพิธศี ลี อภัยบาป
มิสซาศีลเจิมผูป้ ว่ ย และ ผูส้ งู อายุ..

8.) แผ์กสัุขภาพอ์ามยทสัยงฆมณฑลเชีทงใหม่ บาทหลวงอนุพงศ์ ดารงอุษาศีล และ บาทหลวงศราวุธ แฮทู จิตตาธิการ
แผนกสุขภาพอนามัย ได้ส่งศีลมหาสนิท และโปรดศีลเจิมคนปว่ ยให้กบั ผูส้ ูงอายุและผูป้ ว่ ยตามบ้าน ..
9.) แผ์กสัุขภาพสัยงฆมณฑลเชีทงราท บาทหลวงเอกชัย ผลวารินทร์ นาความรักของพระองค์และ
แม่พระไปสู่ผปู้ ว่ ย ความใกล้ชดิ เปรียบเสมือนยารักษาแผลทีม่ คี ุณค่า ซึ่งให้การสนับสนุนและการปลอบโยน
แก่ผทู้ ุกข์ทรมานในความเจ็บปว่ ย เป็นการแสดงออกถึงความรักของ
พระเยซูคริสตเจ้า ชาวสะมาเรียผูใ้ จดี ผูท้ รงพระเมตตากรุณา เราได้รบั
เรียกให้มคี วามรัก เมตตาเฉกเช่นพระบิดาเจ้า และโดยเฉพาะอย่างยิง่
ให้รกั บรรดาพีน่ ้องผูเ้ จ็บปว่ ย อ่อนแอและทุกข์ทรมาน
( เทียบ บน.13:34-35 )
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ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย

ชมรมเวชบุคคลคาัอลิ กแห่งประเันไัท (แผนกสุขภาพอนามัย) คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม
ในสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกฯ (ประชุมออนไลน์)
ผ่านระบบ Zoom Meeting ครัง้ ที่ 1/2021 เมื่อวันเสาร์ท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 09.00 - 12.00 น. นาโดย
บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ ผูอ้ านวยการแผนกสุขภาพอนามัย นายแพทย์คานวณ อึง้ ชูศกั ดิ ์ ประธานชมรมเวชบุคคลฯ
คุณจีรวัฒน์ เจนผาสุก ผูป้ ระสานงานคาริตสั ไทยแลนด์ เป็น Host ให้กบั ทีป่ ระชุมฯ
การประชุม Zoom Meeting ครัง้ นี้ได้รบั ความสนใจจากคณะแพทย์ พยาบาลคาทอลิก
กลุ่มวิชาชีพในสาขาต่างๆ และจิตอาสาเวชบุคคลฯสังฆมณฑล เข้าร่วมประชุมฯ 30 ท่าน
บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ วจนพิธกี รรมเปิดการประชุมฯ ให้ขอ้ คิดจากบทอ่าน
พระวรสารนักบุญมาระโก (มก 8:1-10) เวชบุคคลมีมากยิง่ กว่าการเป็นวิชาชีพ เวชบุคคล
ได้พบผูป้ ว่ ยมากมาย อาจไม่ใช่การรักษาเท่านัน้ หลายเรื่องทีเ่ ราไปไม่ถงึ คือ ความต้องการ
ทางด้านจิตใจ บางทีผ่ ปู้ ว่ ยไม่แสดงออกด้วยคาพูด แต่ผปู้ ว่ ยยังมีความกังวลใจ อาจมีเรื่องของจิตใจ จึงต้องใช้วธิ กี ารสังเกต
เราเวชบุคคลปฏิเสธไม่ได้ แต่สามารถเป็นผูอ้ ภิบาลได้ดว้ ย ในด้านการรักษาเราเป็นเวชบุคคล
หน้าทีพ่ เิ ศษเราสามารถทาได้ดี เพื่อนาเขาไปสูพ่ ระ ใกล้ชดิ กับพระ วิชาชีพเป็นเพียงเครือ่ งมือ
ไม่ตอ้ งคาดหวังจากพระสงฆ์หรือซิสเตอร์ เพือ่ ความดีของบุคคลทีเ่ ราดูแลรักษา ให้การบริการ
ทีด่ ที ส่ี ุด ให้เกิดอาณาจักรของพระเจ้า ... จากนัน้ ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาวาระการประชุมฯ
สรุปได้ดงั นี้ :- 1) จัดเข้าเงียบฟื้ นฟูจติ ใจและประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2021/2564 ระหว่าง
วันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2021 โดยชมรมเวชบุคคลฯจันทบุรี รับเป็นเจ้าภาพจัดงานฯ ทีป่ ระชุมฯ
ขอให้ + ติดต่อสถานทีจ่ ดั งาน ณ เขตจังหวัดจันทบุรี + กาหนดหัวข้อหลักเกีย่ วกับการทาแท้ง
นาเสนอยกร่างว่าปีน้หี วั ข้อควรมีเรือ่ งอะไรบ้าง? และหากมีปญั หาเรื่องสถานการณ์โรคโควิด 19
อาจทาให้การประชุมไม่สามารถบรรจุคนได้เกิน 100 คน ควรให้มกี ารจัดประชุมออนไลน์ดว้ ย ..
2) รับทราบกิจกรรมการดาเนินงานของชมรมเวชบุคคลตามแผนปฏิทนิ กิจกรรม ปี ค.ศ.2021
3) การเชิญชวนสมาชิกนักศึกษารุ่นใหม่ๆเข้าร่วมเป็นสมาชิกเวชบุคคลฯ ทีป่ ระชุมขอฝาก
แพทย์หญิงศุภธิดา เจียมสวัสดิ ์ นายกนักศึกษาสมาพันธ์นิสติ แพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย
ได้มาช่วยรวบรวมนักศึกษา เพื่อนๆทีส่ นใจเข้ามามีส่วนร่วม (Communication) นายแพทย์สรวิศ วัยนิพฐิ พงษ์ จิตแพทย์และ
อาจารย์ประจาภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, แพทย์จนี พิชญนาถ วีรานนท์ และ
อาจารย์วทิ ย์ รองคณบดี สถาบันสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ได้ชว่ ยเป็นแกนนาเรื่องการหาสมาชิกใหม่
เพื่อเชือ่ มโยงการทางานร่วมกับเครือข่ายเวชบุคคลฯระดับสังฆมณฑล และสร้างความเข้มแข็งงานเวชบุคคลฯ
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ต่อหน้า 25..

4) สัืบเ์ื่ องจากการแก้ไข พรบ.ัาแั้ง ผลการประชุมระหว่างห์่ วทงา์คาัอลิ ก
ทพญ.จันทนา อึง้ ชูศกั ดิ ์ ผูอ้ านวยการแผนกสตรี สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิก
แห่งประเทศไทย ชีแ้ จง จากการสัมมนา “พรบ.มาตรา 301 และ 305 กับจุดยืนคาทอลิก”
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 28 มกราคม 2564 ทีผ่ า่ นมา เป็นโอกาสดีในการร่วมแสดงจุดยืนว่า
+ คาทอลิกยึดมันตามค
่
าสอนทีถ่ อื ว่าชีวติ เป็นสิง่ ประทานจากพระเจ้าและเริม่ ต้นทันทีเมื่อ
เกิดการปฏิสนธิไม่ได้ตดั สินจากอายุครรภ์ + คาทอลิกไม่สนับสนุนการทาแท้งทัง้ ทางตรง
หรือทางอ้อม แม้วา่ พรบ.จะผ่านการพิจารณา แต่ไม่ได้เป็นเงื่อนไขให้คาทอลิกต้องปฏิบตั ิ
เพราะกฎแห่งศีลธรรม (Natural moral law) ย่อมอยู่เหนือกฎหมาย
+ คาทอลิกสนับสนุนการแก้ไขปญั หาการทาแท้ง โดยมุ่งแก้ทต่ี นเหตุ เช่น ป้องกันการมี
เพศสัมพันธ์ทไ่ี ม่เหมาะสม ส่งเสริมคุณค่าชีวติ ครอบครัว สนับสนุนให้มรี ะบบสวัสดิการรัฐให้แก่
สตรีและเด็ก ปรับแก้ค่านิยมทีช่ ายเป็นใหญ่ ฯลฯ + คาทอลิกเคารพในมโนธรรม และ
การตัดสินใจของหญิงทีต่ งั ้ ครรภ์ ดังนัน้ ในภาวะวิกฤติน้ี หญิงทีม่ ปี ญั หาควรได้รบั การปรึกษา
(Counselling) ได้รบ
ั ข้อมูล และข้อเสนอในการหาทางออกอย่างรอบด้านก่อนการตัดสินใจ
+ องค์กรต่างๆของคาทอลิก จะร่วมมือกันทางาน และ Support
เมื่อวย์ัี่ 5 กุมภาพย์ธ 2564 มีการประชุมหารือต่อ เพือ่ สร้างความร่วมมือ และ
for action call for action 1) สร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรทีท
่ าเรือ่ งนี้ 2) การทางานป้องกัน โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน
+ สร้างค่านิยมและความรูท้ ถ่ี ูกต้องเรื่องเพศ (โมเดลเกาหลี) + ส่งเสริมชีวติ ครอบครัว + ระบบการเฝ้าระวังในชุมชน
(วัดและท้องถิน่ ) 3) การช่วยเหลือเมื่อเกิดปญั หา + Counselling ทาหลักสูตรทีเ่ หมาะสม + Shelter สารวจองค์กรที่
ทาเรื่องนี้ สนับสนุนศรีชมุ พาบาล
เมื่อวย์ัี่ 6 กุมภาพย์ธ 2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแล้ว พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิม่ เติมประมวล ก.ม.อาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2564 อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ทาแท้งได้
เมื่อวย์ัี่ 11 กุมภาพย์ธ 2564 จากการประชุมฯ ทางแผนกสตรี (คคส.) 11 สังฆมณฑล มีขอ้ เสนอ 3 ประเด็น
1) การทางานป้องกัน : + ในกลุ่มเยาวชน ทางานกับโรงเรียน แผนกเยาวชน ซิสเตอร์ทมี Talitha Kum
+ รูปแบบมี Mobile Team เข้าทากิจกรรมกับกลุ่มเด็กในโรงเรียน ได้ผลดีกว่าอบรมเฉยๆ
+ ทางานกับครอบครัวธรรมดาทีม่ ปี ญั หา โดยระบบเฝ้าระวังผ่านชุมชนวัด / ฝา่ ยสังคมทุกสังฆมณฑล
2) การทาคู่มอื อบรมเยาวชน (แผนกสตรีเป็น Focal point เชิญหารือ) + ควรเน้นการสร้างค่านิยมในโมเดลเกาหลี/เนเธอร์แลนด์
(MOT) คณะศรีชม
ุ พาบาล คณะดอนบอสโก + ความรู้ ควรมีทงั ้ ด้านสังคม ชีววิทยา ครอบครัว และ หลักการทางศาสนา :ส่งเสริมชีวติ ครอบครัว (พระสังฆราชสิรพิ งษ์ จรัสศรี แผนกครอบครัว),รูปแบบการอบรมของ Talitha Kum ,อบรมก่อนแต่งงาน
3) การช่วยเหลือเมือ่ เกิดปญั หาแล้ว + Counselling แผนกสตรี (คคส.) เห็นด้วยและให้ความสาคัญ เช่น การทาหลักสูตร
ทีเ่ หมาะสม , มีซสิ เตอร์ทเ่ี รียนจบด้าน Counselling หลายท่าน (จันทบุรี เชียงใหม่ อุบลราชธานี และ ดร.อเนก จาก
สถาบันฆราวาส ฯลฯ) , ต้องการแม่งาน เพื่อทาชุดความรูท้ เ่ี ป็นมาตรฐานเดียวกัน และคิดระบบให้คาปรึกษาทีต่ ่อเนื่องยังยื
่ น
+ Shelter สารวจว่ามีองค์กรใด อยู่ทไ่ี หน ทีท่ าเรื่องนี้ , สนับสนุนเชิงระบบต่อการทางานของคณะศรีชมุ พาบาล
ข้อเสั์ออื่์ๆ + ควรรณรงค์ส่อื สาร สร้าง Mindset ว่า แม้กฎหมายผ่าน แต่จริยธรรมต้องไม่จานน
+ ควรมีแผนระดับสังฆมณฑล โดยมีฝา่ ยสังคมเป็นแกนนา เพราะจะรวมหลายแผนกทีท่ างานเกีย่ วกับผูห้ ญิงและเด็ก
+ ควรทางานร่วมกับนักบวชหญิงทีท่ าเรื่องนี้ นักบวชหญิงเป็นกาลังหลัก + ทา Insight สื่อทีอ่ อกไปแล้ว โดยทา
demographic information (อายุ เพศ ตาแหน่ ง ฯลฯ) ของคนทีเ่ ข้าฟงั และ response เพือ
่ ออกแบบการสื่อสารให้ตรง
กลุ่มเป้าหมาย + การทางานทีเ่ ริม่ แล้ว เช่น คคส.เชียงใหม่ ตัง้ คณะทางานจัด อบรมแกนนาสตรี เพื่อให้คาปรึกษา
เชิญคณะนักบวชเป็นแกนนาเรือ่ งการเฝ้าระวัง ในเขตวัด , คคส.อุบล ทางานผ่าน กลุม่ สตรีอาสาในชุมชนเป็นคาริตสั ระดับวัด
ทีป่ ระชุมเห็นว่า จุดยืนคาทอลิกในเรื่องการทาแท้งเป็นประเด็นทีเ่ ร่งด่วน ควรเน้นไปทาร่วมกับชุมชนศิษย์พระคริสต์
ในเชิงรับ ในเชิงรุกควรทางานร่วมกับโรงเรียนคุณธรรม หมู่บา้ นคุณธรรม จึงต้องปรึกษากับฝา่ ยอภิบาลคริสตชน
ฝา่ ยการศึกษา เพือ่ สร้างสิง่ ทีอ่ ยู่ในใจของครอบครัว เด็ก ฯลฯ
ปิดประชุมเวลา 12.05 น. ประชุมครัง้ ต่อไปวันเสาร์ท่ี 15 พฤษภาคม 2021 ..
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กิจกรรมเครือข่ายเวชบุคคลคาทอลิก
เครือข่าทเวชบุคคลคาัอลิ กระดยบสัยงฆมณฑล มีจดุ เน้นทีจ่ ะดาเนินกิจกรรมตามแผนปฏิทนิ
กิจกรรมเวชบุคคลฯ ปี 2021/2564 มีความคล้ายคลึงกัน ซึ่งสามารถจัดกลุม่ ได้เป็น
1) จัดกิจกรรมฟื้นฟูจติ ตารมณ์ อบรมส่งเสริมความรู้ คุณธรรม จริยธรรมให้กบั สมาชิกระดับสังฆมณฑลฯ
2) การออกเยีย่ มผูป้ ว่ ยในชุมชน ในสถานทีแ่ ละโอกาสต่างๆ 3) การออกหน่วยเคลือ่ นทีใ่ ห้บริการสุขภาพ
โอกาสฉลองวัดในเขตสังฆมณฑลฯ หรือในชุมชนเป้าหมายต่างๆ พร้อมจัดทีมออกเยีย่ มผูป้ ว่ ยติดบ้าน-ติดเตียง ผูส้ ูงอายุใน
ชุมชน รวมถึงการให้บริการด้านสุขภาพแก่ผตู้ อ้ งขัง การช่วยเหลือผูท้ ุพพลภาพ ฯลฯ 4) การสนับสนุนบริการผูส้ ูงอายุใน
รูปแบบต่างๆ ทัง้ โรงเรียนผูส้ ูงอายุ/บ้านผูส้ ูงอายุ ฯลฯ 5) สร้างความเข้าใจและให้ความรูเ้ พือ่ ชีวติ และสุขภาพในแนววิถใี หม่
เน้นความปลอดภัย และ Social Distancing 6) รณรงค์สร้างสานึกรักษ์สงิ่ แวดล้อม ตามแนวพระสมณสาส์น
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส Laudato si’ 7) พบปะเวชบุคคลฯ/สร้างเครือข่ายสมาชิกเวชบุคคลฯในระดับวัด ระดับ
นักศึกษา 8) ทางานแบบบูรณาการร่วมกับแผนกต่างๆในสังฆมณฑล เน้นการร่วมมือกับหน่วยงานด้านสุขภาพอนามัย
ของคาทอลิกและมหาวิทยาลัย ฯลฯ 9) อบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ อาสาสมัคร และแกนนาเพื่อเพิม่ ทักษะความรู้
ในด้านสุขภาพ 10) ประชาสัมพันธ์กจิ กรรมผ่านสื่อออนไลน์ / จัดทาสื่อออนไลน์ ให้ความรูง้ านอภิบาลมากขึน้ ฯลฯ
คณะภคิ ์ีผรู้ บย ใช้ค์ป่ วทแห่ง์ยกบุญคามิ ลโล ให้ความรู้ “คาสอนพระศาสนจักรคาทอลิกเกียวกั
่ บกฎหมายการทาแท้ง ”
แก่คริสตชน วัดแม่พระพรหมจารีปรีชารอบคอบ หมู่บา้ นชาขอน อ.แม่เมาะ จ.ลาปาง โดยมี Fr. Maurizio Arioldi คณะ
PIME จากศูนย์คาทอลิกแม่พระแห่งภูเขาคาร์แมล ได้เชิญซิสเตอร์คณะคามิลเลียนมาช่วยแบ่งปนั มี Fr. Joseph Briones
ซิสเตอร์คณะแม่ปอนและครูคาสอนของศูนย์ พร้อมกับสัตบุรุษของวัดมาร่วมรับฟงั ด้วย...

ชมรมเวชบุคคลอยครสัยงฆมณฑลั่าแร่ฯ จัดออกหน่วยเคลื่อนทีใ่ ห้บริการสุขภาพ
โอกาสฉลองวัดในเขตสังฆมณฑลฯ หรือในชุมชนเป้าหมายต่างๆ พร้อมจัดทีมออกเยีย่ ม
ผูป้ ว่ ย ผูส้ ูงอายุในเขตชุมชน โรงพยาบาล ฯลฯ
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ชมรมเวชบุคคลอยครสัยงฆมณฑลกรุงเัพฯ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ จัดออกหน่วย ให้บริการโอกาสฉลอง 32 ปี
SPC เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2021 โดยมี คณะเซอร์ พยาบาล และจิตอาสาเวชบุคคลคาทอลิก
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ร่วมออกหน่วยให้บริการผูเ้ ข้าร่วมงานฯ

ชมรมเวชบุคคลสัยงฆมณฑล์ครราชสัีมา โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ นครราชสีมา จัดประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลฯ
ครัง้ ที่ 1/2021 เมื่อวันอาทิตย์ท่ี 7 มกราคม 2021 ณ ห้องประชุมพลมารีย์ บ้านธารน้ าใจ ชัน้ 1 เพื่อติดตามแผนงานและ
โครงการปี 2020 และจัดทาแผนงานปี 2021/2564

บ้า์ผู้สังู อาทุราชสัีมา สัยงฆมณฑล์ครราชสัีมา
(มูลนิธคิ ณะนักบวชคามิลโลแห่งประเทศไทย) โดย มูลนิธแิ บ่งปนั ชีวติ
Sharing for Life Foundation จัดโครงการตามแผนงานออกเยีย
่ มชุมชน ( Home Care )
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2021 นาโดย บาทหลวงจีโอวานนี คอนตาริน คุณกาญจนา นพแก้ว
และกลุ่มเวชบุคคลโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ นาความสุข พระพร ความรัก ความเมตตา
เพื่อเพิม่ ความหวัง และกาลังใจในการดารงชีวติ ทีย่ ากลาบาก และออกเยีย่ มคุณตา คุณยาย ชุมชนสวายเรียง / มุขมนตรี /
โคกเพชร จ.นครราชสีมา ให้บริการดูแลสุขภาพเบือ้ งต้น มอบถุงยังชีพ และ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2021 คุณพ่อและคณะ
ออกเยีย่ มคุณตา คุณยาย ที่ บ้านแหลมรวก ชุมชนประสพสุข ..
+

ชมรมเวชบุคคลสัยงฆมณฑลเชีทงราท จัดกิจกรรม :+ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2020 สร้างเครือข่ายการทางาน เป็นกิจกรรมศาสนสัมพันธ์
ร่วมกับคนต่างศาสนา เพื่อส่งเสริมการทางานในลักษณะเครือข่ายกับภาคีทอ่ี ยู่ในพืน้ ที่ ..
+ วันที่ 27 ธันวาคม 2020 มีกจิ กรรมกีฬา ณ วัดนักบุญคามิลโล ศรีวเิ ชียร พร้อมจัด
กิจกรรม ตรวจวัดปริมาณก๊าชคาร์บอนมอนอกไซด์ในปอดสาหรับผูท้ ส่ี นใจ ..

ชมรมเวชบุคคลสัยงฆมณฑลเชีทงใหม่ ทีมงานเวชบุคคลคาทอลิกและทีมงานผูส้ ูงอายุสงั ฆมณฑล นาโดย
ผศ.ศรีนวล วิวฒ
ั น์คุณูปการ รองประธานเวชบุคคลคาทอลิก คุณไพโรจน์ วิจติ รพร ทีป่ รึกษา กรรมการผูส้ ูงอายุฯ
คุณทัศนีย์ ทุมกานนท์ ประธานชมรมผูส้ ูงอายุ สังฆมณฑลเชียงใหม่ และ คุณฐาปนา โสภาแดง พยาบาลวิชาชีพได้
ออกเยีย่ ม และตรวจสุขภาพเบือ้ งต้นให้กบั ผูส้ ูงอายุชมุ ชนคริสตชน เขต 1 (บ้านเหนือและบ้านใต้) โอกาสวันผูป้ ว่ ยสากล

ออกเยีย่ มผูอ้ พยพ ผูล้ ภัี้ ย Asylum Seeker
ชมรมเวชบุคคลคาัอลิกแห่งประเันไัท ร่วมกับ
CAMILLIAN DISASTER SERVICE INTERNATIONAL ( CADIS)

โดยได้รบั การสนับสนุนงบประมาณโครงการจากการประสานงานของ
CARITAS THAILAND (คาริตส
ั ไทยแลนด์) จัดหน่วยแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร
ชาวปากีสถาน เพื่อให้บริการช่วยเหลือแรงงานอพยพ ผูล้ ภ้ี ยั Asylum seeker
เด็ก สตรี และผูย้ ากไร้ ในเขตชุมชนต่างๆ ให้ได้รบั การดูแลเอาใจใส่ดา้ นสุขภาพ
และรับยาสามัญประจาบ้าน เพือ่ ใช้ในการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น สามารถดูแลสุขภาพ
และสุขภาวะส่วนตัว ได้ระดับหนึ่ง. พร้อมให้การศึกษามากกว่า 30 ครัง้ /เดือน
ในช่วงระหว่าง.. เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2021/2564

“บยด์ี้ พวกเรากาลยงขึ้์ไปทยงกรุงเทรูซาเล็ม” (มธ 20: 18)
เันกาลมหาพรต : เวลาแห่งการฟื้ ์ฟูความเชื่อ ความหวยงและความรยก

กิจกรรมเครือข่ายผูส้ ูงอายุคาทอลิก
เครือข่าทชมรมผูสั้ งู อาทุคาัอลิ กระดยบสัยงฆมณฑล มีจดุ เน้นกิจกรรมผูส้ ูงอายุระดับสังฆมณฑลตามแผนปฏิทนิ
กิจกรรม ปี 2021/2564 ทีม่ คี วามคล้ายคลึงกัน ซึ่งสามารถจัดกลุม่ ได้เป็น
1) จัดประชุมคณะกรรมการผูส้ ูงอายุและการขับเคลื่อนแผนงานของชมรมฯ
2) การศึกษากฤษฎีกา สมณสาส์นสมเด็จพระสันตะปาปาและบทบาทฆราวาส 5 ด้าน
3) ออกเยีย่ มเยียนเครือข่าย การเยีย่ มเยียนผูป้ ว่ ย ผูพ้ กิ าร ผูย้ ากไร้ เด็ก สตรี และผูด้ อ้ ยโอกาส
4) ดาเนินกิจกรรมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน - ติดตามทะเบียนผูส้ งู อายุภายในเขตวัดของตนเอง
5) การขยายกลุม่ ผูส้ ูงอายุไปยังวัดใกล้เคียงพร้อมกับการเป็นพีเ่ ลีย้ ง แบบอย่างและความช่วยเหลือ
6) ติดตามจัดตัง้ คณะกรรมการของแต่ละกลุ่ม/ชมรม ให้ชดั เจน และขยายเครือข่ายให้ได้ในทุกเขต
7) จัดประชุม/กิจกรรม พบปะ เรียนรู้ ให้กบั แกนนาในแต่ละกลุ่ม เพื่อความยังยื
่ นของงานผูส้ ูงอายุ
8) เข้าร่วมฟื้นฟูจติ ใจระดับกลุ่มวัดต่างๆทีม่ กี ลุม่ อยู่แล้วให้เข้มแข็ง
9) สนับสนุนกลุ่มผูส้ ูงอายุระดับวัด ระดับเขต ในการจัดตัง้ เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์
ชมรมผูสั้ งู อาทุอคย รสัยงฆมณฑลกรุงเัพฯ นาโดย บาทหลวงธนันชัย กิจสมัคร จิตตาภิบาลฯ
1) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2020 ประชุมคณะกรรมการผูส้ ูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ
วัดนักบุญอันนา ท่าจีน สรุปประเด็นฯ + ร่วมงานสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2020
(24 - 26 พ.ย. 2020) แผนงานปี 2021 + ร่วมงานชุมนุมผูส้ ูงอายุสงั ฆมณฑลจันทบุรี
(23 - 24 เม.ย. 2021) + โครงการจิตอาสาฯไตรมาส 3/2020 + รายงานความเคลือ่ นไหวของ
แต่ละเขต + โครงการจิตอาสาฯระดับสังฆมณฑล + ทะเบียนผูส้ ูงอายุแต่ละวัดแต่ละเขต ปี 2020
+ จัดงานสัมมนาบุคลากรผูท้ างานเพื่อผูส้ งู อายุฯ (23 - 24 พ.ค.2021) + งานชุมนุมผูส้ ูงอายุ
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (17 ก.ค. 2021) ประชุมครัง้ ต่อไป (19 ม.ค. 2021) ..
2) วันที่ 15 ธันวาคม 2020 ประชุมคณะกรรมการผูส้ ูงอายุ เขต 3 ห้องประชุมวัดหลุยส์มารีย์
บางแค 3) วันที่ 16 ธันวาคม 2020 ประชุมคณะกรรมการผูส้ ูงอายุ เขต 5 ณ วัดนักบุญอันเดร (บางภาษี) ..

ชมรมผูสั้ งู อาทุอคย รสัยงฆมณฑลั่าแร่-ห์องแสัง นาโดย
บาทหลวงเทพณรงค์ พุดษา จิตตาภิบาลฯ จัดประชุมกรรมการ
ชมรมผูส้ ูงอายุ ระดับสังฆมณฑล เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2021
ที่ วัดท่าแร่ เพือ่ คัดเลือกคณะกรรมการชมรมผูส้ ูงอายุชดุ ใหม่
(ชุดเก่าหมดวาระ) โดยมี นายประสิทธิ ์ บริบูรณ์ รับตาแหน่ง
ประธาน ชมรมผูส้ ูงอายุอคั รสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ..
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ ผูส้ ูงอายุ (แผนกสุขภาพอนามัย)
ขอขอบคุณ คุณสุ่ม บุญแฮค ทีใ่ ห้ความร่วมมือ มีน้ าใจดี เสียสละ
ให้งานผูส้ ูงอายุตลอดมา ขอพระอวยพรกับภารกิจใหม่
ให้ประสบความสาเร็จดังทีป่ ระสงค์ไว้ดว้ ยเทอญ..
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ชมรมผูสั้ งู อาทุสังย ฆมณฑลราชบุรี นาโดย บาทหลวงประสิทธิ ์ รุจริ ตั น์ จิตตาภิบาลฯ
อาจารย์เชษฐ ชาวนาแก้ว ประธานชมรมฯ อาจารย์ธญ
ั ญา ศิโรรัตน์ธญ
ั โชค ผูป้ ระสานงานฯ
1) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2020 ที่ วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบือ้ ง บ้านโปง่ จ.ราชบุรี
บาทหลวงประสิทธิ ์ รุจริ ตั น์ จิตตาภิบาลชมรมผูส้ ูงอายุ สังฆมณฑลราชบุรี เป็นประธาน
พิธบี ูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษา 2563 โรงเรียนศิษย์พระคริสต์ ชมรมผูส้ งู อายุ
สังฆมณฑลราชบุรี พร้อมด้วย บาทหลวงวัชศิลป์ กฤษเจริญ จิตตาธิการ คฆว.สังฆมณฑลราชบุรี บาทหลวงสุเทพ ภูผา
บาทหลวงยอห์น ลิสซันดิล ทีป่ รึกษาชมรมฯ และ บาทหลวงอภิสทิ ธิ ์ กฤษเจริญ ร่วมถวายมิสซา
โดยมีแกนนาผูส้ ูงอายุ 37 คน เข้าร่วมพิธี และเวชบุคคลคาทอลิกฯราชบุรี มาบริการตรวจ
วัดความดันโลหิต แนะนาการดูแลสุขภาพให้กบั แกนนาผูส้ ูงอายุ ทีม่ าร่วมกิจกรรม .. จากนัน้ ได้
จัดกิจกรรมโรงเรียนศิษย์พระคริสต์
"ปลูกเพื่อแบ่งปนั ...ปลุกจิตสานึกชุมชน
รักษ์สงิ่ แวดล้อม" ตามหลักสูตร "แกนนา
ผูส้ ูงอายุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม" โดยผูส้ ูงอายุสมาชิก
โรงเรียนศิษย์พระคริสต์ ได้นาผลผลิตและพันธุพ์ ชื
ทีป่ ลูกไว้ในช่วงเดือน ต.ค.-พ.ย. 2563 มาแบ่งปนั แลกเปลีย่ นกัน และสรุปผลการจัดกิจกรรมตลอดปี
การศึกษา 2563 ทีผ่ า่ นมาทัง้ แบบเรียนรูร้ ่วมกับกลุ่ม และ Work form home สะท้อนผลการเรียนรู้
ร่วมกัน....สาหรับกิจกรรม "ปลูกเพื่อปลุกจิตสานึกชุมชนรักษ์สงิ่ แวดล้อม"
โรงเรียนศิษย์พระคริสต์ ได้ร่วมกับวัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบือ้ ง และ
โรงเรียนเทพินทร์พทิ ยา ร่วมกันปลูกไม้ประดับบริเวณโดมหน้าอาคารเรียน
ประมาณ 200 ต้น เพือ่ เป็นการปลุกจิตสานึกชุมชน ร่วมกันดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม
ในโอกาสครบรอบ 5 ปี พระสมณสาส์น เลาดาโตซี .. และ ในวันเดียวกันนี้
เวลา 13.00 - 15.30 น. มีการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานชมรมผูส้ ูงอายุสงั ฆมณฑลราชบุรี
สมัยสามัญครัง้ ที่ 5/2563 เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนงานโครงการของชมรมฯ ให้บรรลุผลดี
ตามคาทีว่ า่ "ชมรมผูส้ ูงอายุ โดยผูส้ ูงอายุ เพื่อผูส้ ูงอายุ" ... หลังปิดการประชุมฯคณะกรรมการได้ร่วมกัน
ส่งความสุขเนื่องในโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ 2564/2021 ..
2) โครงการเยีย่ มผูส้ ูงอายุ วัดห้วยกระบอก วัดบ้านโปง่ วัดดอนกระเบือ้ ง
วัดโพธาราม วัดราชบุรี วัดบางนกแขวก วัดเพลง และวัดกลุ่มจอมบึง
รวมทัง้ สิน้ 69 ราย... 3) โครงการจิตอาสาหาทุนช่วยเหลืองานผูส้ ูงอายุ
(เงินออมวันละบาท) งวดที่ 1/2564 รวบรวมได้ทงั ้ สิน้ 9,660 บาท ...
ชมรมผูสั้ งู อาทุสังย ฆมณฑลเชีทงใหม่ นาโดย บาทหลวงศราวุธ แฮทู
จิตตาภิบาลงานผูส้ ูงอายุฯ คุณประภา วงศ์จอมพร ผูป้ ระสานงานฯ จัดประชุม
แกนนาผูส้ ูงอายุ และ อสม. เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2021 เพื่อจัดตังกลุ
้ ่ม
อาสาสมัครดูแลเยีย่ มผูส้ ูงอายุ บ้านปางตอง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน .. หลังเสร็จ
การประชุมฯ ได้ถอื โอกาสไปเยีย่ มผูส้ ูงอายุ ผูพ้ กิ าร และผูส้ ูงอายุตดิ บ้าน ..
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ชมรมผูสั้ งู อาทุสังย ฆมณฑลจย์ับุรี นาโดย บาทหลวงเศกสม กิจมงคล จิตตาภิบาลงานผูส้ ูงอายุฯ ร่วมด้วย
คณะกรรมการผูส้ ูงอายุระดับสังฆมณฑล จัดกิจกรรมฯ :1) จัดประชุมคณะอนุกรรมการดาเนินโครงการจัดงาน
ชุมนุมผูส้ ูงอายุคาทอลิกฯระดับชาติ วิสามัญครัง้ ที่ 1/2020
เมือ่ วันจันทร์ท่ี 14 ธันวาคม 2020 ณ ห้องประชุม
วัดนักบุญฟิ ลปิ และยากอบ หัวไผ่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี ..
2) วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2021 จัดโครงการพัฒนาชมรมผูส้ ูงอายุวดั หัวไผ่ ร่วมกับ
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุรี ออกเยีย่ มและให้บริการตรวจสุขภาพผูส้ ูงอายุทม่ี ปี ญั หาสุขภาพ และ
การเคลื่อนไหว นาโดย บาทหลวงอานนท์ ตันชัย ซิสเตอร์พลอยไพลิน ขุนอาจ กรรมการ และจิตอาสา ..

3) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2021 กิจกรรมชมรมผูส้ ูงอายุวดั หัวไผ่ฯ ครัง้ ที่ 2/2564 ณ อาคารเพื่องานอภิบาลและแพร่ธรรม
มีกจิ กรรมโครงการพัฒนาชมรมผูส้ ูงอายุ วัดนักบุญฟิ ลปิ และยากอบ หัวไผ่ หัวข้อเรื่อง “การคัดกรองสุขภาพผูส้ ูงวัย” ...

ชมรมผูสั้ งู อาทุสังย ฆมณฑลอุดรธา์ี นาโดย บาทหลวงปรีชา สหายแก่น จิตตาภิบาลผูส้ งู อายุฯสังฆมณฑลอุดรธานี
ร่วมด้วย คณะกรรมการผูส้ ูงอายุระดับสังฆมณฑล จัดกิจกรรมฯ :1) วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2021 กิจกรรมจิตอาสาพาหลานทาความดี ของกลุม่ ยุวธรรมฑูต
2) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2021 กิจกรรมฐานมันคงจากครอบครั
่
วทีม่ รี กั ร่วมกับ พมจ.
3) วันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2021 กิจกรรมเยีย่ มเครือข่าย เพื่อปลุกกาลังใจและขยายงาน
บ้านนาสิงห์ บ้านหนองไผ่ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 4) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2021 เนื่องจาก
กระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี เห็นว่า โรงเรียนผูส้ ูงอายุวดั พระวิสทุ ธิวงศ์ โพนสูง เป็นโรงเรียน
ทีม่ กี จิ กรรมเสริมสร้างคุณธรรม ด้วยงานรัก รับใช้ ด้วยใจทีเ่ ป็นจิตอาสา และทางานในเชิงประจักษ์
จึงให้เราเป็นโรงเรียนผูส้ ูงอายุคุณธรรม จังหวัดอุดรธานี ..
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ฝ่ าทสัยงคมพยฒ์า สัยงฆมณฑล์ครราชสัีมา นาโดย บาทหลวงวีระศักดิ ์ จันทรังษี ผูอ้ านวยการศูนย์สงั คมพัฒนาฯ
จิตตาภิบาลผูส้ ูงอายุ สังฆมณฑลนครราชสีมา ได้ให้เจ้าหน้าทีศ่ นู ย์สงั คมพัฒนาฯ ลงเยีย่ มเยียนให้กาลังใจผูส้ ูงอายุ ผูป้ ว่ ย
ผูพ้ กิ าร และผูด้ ูแล เพือ่ จะได้หาแนวทางช่วยเหลือ เช่น จัดหาอุปกรณ์ทจ่ี าเป็นสาหรับผูพ้ กิ าร พร้อมทัง้ ส่งเสริมให้ผสู้ ูงอายุ
ทีม่ สี ุขภาพแข็งแรงและผูด้ ูแลได้มอี าชีพเสริมเพิม่ รายได้ :- 1) วันที่ 14 มกราคม 2021 ลงเยีย่ มทีว่ ดั นักบุญอิสดิ อร์
บ้านบุไทย อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา จานวน 9 ราย นาทีมโดย บาทหลวงสมคิด เจริญนารถ คุณพ่อเจ้าวัดฯ
2) วันที่ 27 มกราคม 2021 ลงเยีย่ มทีว่ ดั นักบุญยอแซฟกรรมกร บ้านหนองห่าง อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา จานวน 8 ราย ..

3) วันที่ 28 มกราคม 2021 ลงเยีย่ มทีว่ ดั แม่พระถวายพระกุมารในวิหาร บ้านหนองพลวง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
จานวน 6 ราย + วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2021 ลงเยีย่ มวัดนักบุญยอแซฟ บ้านโนนงิว้ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา จานวน 7 ราย ..

4) วันที่ 22 มกราคม 2021 บาทหลวงวีระศักดิ ์ จันทรังษี จิตตาภิบาลผูส้ ูงอายุ สังฆมณฑลนครราชสีมา นาทีมตัวแทน
ผูส้ ูงอายุจากวัดนักบุญยอแซฟ บ้านหัน อ.สีคว้ิ จ.นครราชสีมา จานวน 3 ท่าน ไปศึกษาดูงานทีโ่ รงเรียนผูส้ ูงอายุ
แม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง .. ทัง้ นี้ บาทหลวงวีระศักดิ ์ จันทรังษี ได้สนับสนุนให้กลุ่มผูส้ ูงอายุ วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหัน
ได้รวมกลุม่ กันเพื่อทาโครงการโรงเรียนผูส้ ูงอายุ โดยเป้าหมายของโรงเรียน คือ เพื่อให้ผสู้ ูงอายุได้มาร่วมกันทากิจกรรม
เดือนละครัง้ มาร่วมฟงั คาสอน ร่วมทากิจเมตตา ร่วมพูดคุยกัน รับประทานอาหารด้วยกัน 5) วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2021
บาทหลวงวีระศักดิ ์ จันทรังษี จิตตาภิบาลผูส้ ูงอายุฯ ได้ร่วมประชุมกับกลุ่มผูส้ งู อายุ วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหัน และ
บาทหลวงอนุสรณ์ สุรยิ พั คุณพ่อเจ้าวัดฯ เพือ่ เตรียมเปิดโรงเรียนผูส้ ูงอายุ โดยมีกาหนดเปิดวันที่ 7 มีนาคม 2021 นี้ ..

แผ์กสัุขภาพอ์ามยท สัยงฆมณฑลเชีทงราท นาโดย บาทหลวงเอกชัย ผลวารินทร์ จิตตาภิบาลผูส้ ูงอายุฯ
จัดกิจกรรม 1) วันที่ 13 ธันวาคม 2020 เริม่ ต้นเตรียมตัวในช่วงเทศกาลคริสต์มาส โดยผ่านทางขบวนการไตร่ตรองตนเอง
และพิธกี รรมทางศาสนา โดยเชิญ คุณพ่อศุภกร ขันธรักษา นาการไตร่ตรองการดาเนินชีวติ ตาม
แบบฉบับครอบครัวศักดิ ์สิทธิ ์ ร่วมพันธกิจอภิบาลครอบครัว / ช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่
บรรดากลุ่มผูส้ ูงอายุสงั ฆมณฑลเชียงราย ยังคงออกเยีย่ มให้คาแนะนา ให้กาลังใจ และส่งเสริม
ให้สมาชิกในครัวเรือนและชุมชนเตรียมตัวรับเสด็จพระกุมารเจ้า โดยอาศัยคุณธรรม และ
กระบวนการอภิบาลทางศาสนาคริสต์

2) พิธกี รรมต้อนรับคริสตชนทีม่ คี วามอ่อนแอ สูช่ วี ติ ใหม่ “ความรักมันคงของพระยาห์
่
เวห์ไม่เคยหยุด พระเมตตาของพระองค์
เคยหมดสิน้ เป็นของใหม่อยูท่ ุกเช้า ความซื่อสัตย์ของพระองค์ยงิ่ ใหญ่ ” (บทเพลงคร่าครวญ 3: 22-23)

3) วันที่ 21 มกราคม 2021 เยีย่ มให้กาลังใจ ใน
โอกาสคริสต์มาส และเริม่ ต้นปีใหม่ 2564 ใน
สถานพินจิ และคุม้ ครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดเชียงราย และอภิบาลผูถ้ ูกคุมขัง
ในเรือนจา อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย..

ประชาสัมพันธ์

คณะอ์ุกรรมการคาัอลิ กเพื่อผูสั้ งู อาทุ :
วันพุธที่ 20 มกราคม 2021 : จัดประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ ูงอายุ
ครัง้ ที่ 1/2021 ที่ ศูนย์คามิลเลียน ลาดกระบัง (ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19)
วันพุธที่ 24 มีนาคม 2021 : จัดประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ ูงอายุ ครัง้ ที่ 2/2021 ที่ ศูนย์คามิลเลียนฯ
ชมรมเวชบุคคลคาัอลิ กแห่งประเันไัท :
วันเสาร์ท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2021 : จัดประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกฯ ครัง้ ที่ 1/2021 (VDO Conference )
คณะอ์ุกรรมการคาัอลิ กเพื่อสั่งเสัริ มงา์เอดสั :
วันศุกร์ท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2021 : จัดประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ ูงอายุ ครัง้ ที่ 1/2021 ที่ ศูนย์คามิลเลียนฯ
(ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19)
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“สัูงวยท” สัาทไห์
สัาทไห์?? ก็ต้องไกลโควิด-19
สัสัสั. ร่วมกยบ สัมาคมสัภาผูสั้ งู อาทุฯ ย้าผูส้ ูงอายุเสีย่ งสูง งดออกจากบ้านช่วงโควิด-19
ระลอกใหม่ มีความเสีย่ งมากกว่ารอบแรก แนะ 5 วิธปี ้ องกันติดเชือ้ ลดปว่ ยรุนแรง
เสพข่าวสารอย่างมีสติ ลดรวมกลุม่ เลีย่ งเดินทาง กินเป็นเน้นขยับ รักษาสุขอนามัย
ยกระดับสร้างสุขภาวะทีด่ ี รูปแบบวิถชี วี ติ ใหม่ เข้มข้นจากสถิตใิ นปี 2563 พบว่า
ประเทศไทยมีผสู้ ูงอายุทอ่ี ายุ 60 ปีขน้ึ ไปกว่า 13 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 17.5 ของ
ประชากรทัง้ ประเทศ จาก สถานการณ์โควิด-19 รอบใหม่ ทีพ่ บตัวเลขผูต้ ดิ เชือ้ ในประเทศเพิม่ ขึน้ ต่อเนื่อง
สสส. ได้สานพลังกับภาคีเครือข่ายผูส้ ูงอายุ ทาชุดข้อมูลสร้างความรอบรูด้ า้ นสุขภาพกับประชากรกลุ่มเฉพาะให้กบั ผูส้ ูงอายุ
แรงงานข้ามชาติ คนพิการ ให้มสี ขุ ภาวะทีด่ ี และทีต่ อ้ งเน้นย้าไปทีก่ ลุ่มผูส้ ูงอายุอกี ครัง้ เพราะประชากรกลุ่มนี้หากได้รบั เชือ้ จะ
เสีย่ งเป็นผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการรุนแรงและเสียชีวติ ..การระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ มีความเสีย่ งมากกว่ารอบแรก เพราะพบตัวเลข
คนติดเชือ้ ในประเทศเพิม่ ขึน้ ต่อเนื่อง ผูส้ งู อายุจดั อยู่ในกลุ่มเสีย่ งทีต่ อ้ งเฝ้าระวังและดูแลให้ดี ครอบครัวทีม่ คี นในครอบครัว
อายุ 60 ขึน้ ไปอาศัยร่วมอยู่ดว้ ย ขอความร่วมมือรักษาระยะห่างในครอบครัว หลีกเลีย่ งการออกจากบ้าน โดยไม่จาเป็น หรือ
หากจาเป็นต้องออกไปจริงๆ ให้สวมหน้ากากอนามัย หมันล้
่ างมือบ่อยๆ รักษาระยะห่าง และหากอยู่ในพืน้ ทีเ่ สีย่ ง ให้เลีย่ ง
การไปในจุดทีพ่ บผูต้ ดิ เชือ้ จึงเป็นอันตรายอย่างยิง่ ทีผ่ สู้ ูงอายุจะมีความเสีย่ งรับเชือ้ และไปแพร่เชือ้ ให้กบั คนอื่น การป้องกันทีด่ ี
คือ ผูส้ ูงอายุควรอยู่แต่ในบ้านให้มากทีส่ ุด ไม่มคี วามจาเป็นไม่ควรออกไปนอกบ้าน ป้องกันการรับเชือ้ และแพร่เชือ้ ให้คนอื่นๆ
ต่อไป โดยมีขอ้ แนะนาดังนี้ 1.) โรงเรียนผูส้ ูงอายุ สมาชิกชมรมผูส้ ูงอายุ ควรงดกิจกรรมทีร่ วมกลุ่มกัน เช่น การประชุม
การสัมมนา การแข่งกีฬา 2.) ผูส้ ูงอายุตอ้ งหยุดเดินทางข้ามจังหวัด ด้วยรถสาธารณะ 3.) ผูส้ ูงอายุควรเลีย่ งพบปะเพือ่ นฝูง
ตามร้านอาหาร จนกว่าสถานการณ์จะเบาบางลง 4.) ผูส้ ูงอายุตอ้ งสวมหน้ากากอนามัย หมันล้
่ างมือ รักษาระยะห่างทุกครัง้
ทีไ่ ปพืน้ ทีส่ าธารณะ 5.) ผูส้ ูงอายุไม่ควรวิตกกังวลจนเกิดเป็นความเครียด เพราะจะกระทบต่อสุขภาพ ..
หากทาทัง้ 5 ข้อนี้ได้จะช่วยลดความเสีย่ งติดเชือ้ โควิด-19 นอกจากนี้ควรใช้ชวี ติ ให้สมดุลนอนให้ครบ 8 ชัวโมง
่ ทานอาหาร
วันละ 2 มือ้ เน้นกินผัก-ผลไม้ ออกกาลังกายในทีอ่ ากาศ
ถ่ายเทสะดวก ไม่มคี นพลุกพล่าน เน้นทาสมาธิ อ่านหนังสือ
เพื่อฝึกกายและจิตให้นิ่ง สิง่ สาคัญ คือการดูแลตัวเองให้ดี ...
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ประชาสัมพันธ์เชิญชวน .. เจ้าหน้ าที่ผด้ ู แู ลในบ้านพักผู้สงู อายุ บ้านเด็กพิการ และสถานสงเคราะห์

คณะ์ยกบวชคามิลเลีท์ ร่วมกยบ มูล์ิธิแบ่งปย์ชีวิต (Sharing for Life Foundation)
จัดโครงการอบรม “นิลปะบาบยดแ์วม์ุษทปรยชญา (Triklang Art Therapy Group)” ครัง้ ที่ 2/2021
ที่ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ (วันศุกร์ท่ี 12 เสาร์ท่ี 13 อาทิตย์ 14 มีนาคม 2564 )
รับจานวนจากัด แค่ 30 ท่าน... ครบปิ ดรับสมัครทันที .. โทรศัพท์ตดิ ต่อ : 02-360-7848

ห์ยงสัือธรรม์ูญใหม่สัาหรยบผูั้ างา์ด้า์การดูแลสัุขภาพอ์ามยท
ดังกล่าว ได้ตพี มิ พ์เสร็จแล้ว โดยความร่วมมือ
ระหว่าง คณะนักบวชคามิลเลียน และ แผนกสุขภาพอนามัย ภายใต้ กรรมาธิการฝา่ ยสังคม
สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย มีจาหน่ าย ณ แผนกสุขภาพอนามัย
ในราคาเล่มละ 30 บาท สังซื
่ ้อได้โดยตรงทีแ่ ผนกสุขภาพอนามัย Tel. 02 681 3900 ต่อ 1309
หรือ Tel. / Fax : 02 681 5857 Email : chc@cbct.net ..
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