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สรุปย่อสาระส าคัญการบรรยาย จาก ผู้แทนเวชบุคคลฯสังฆมณฑล                                                                               
 ภาคเช้า 29 ตุลาคม 2022  : (Zoom / FB) ณ อาสนวหิารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก                                         
Session ที่ 1 : หัวข้อ “ ย้อนอดีตพระศาสนจักรกับงานอภิบาลสุขภาพอนามัย ”    
                                                               วิทยากรบรรยาย : คุณพ่อยอแซฟ ไพศาล ยอแซฟ  

 วาดภาพพันธกิจของแต่ละสังฆมณฑล กับงานอภิบาลสขุภาพอนามัยในพระศาสนจักร    
จะเห็นได้ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการดูแลรักษาผู้ป่วย นับตั้งแต่สมัยอิสราเอล  
มีเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัว คอืชาวบ้านถูกงกูดัตายเป็นจ านวนมาก โมเสสจึงได้วอนขอ        
พระเจ้าว่าจะท าอยา่งไรจงึจะรอดพ้นจากการถูกงูกัด พระองค์ทรงให้โมเสสสรา้งรูปงูสัมฤทธิ์       
พันเสาหลัก เพื่อช่วยชาวอิสราเอลให้รอดพ้นจากการถูกงกูัด พระเจ้าบอกกับโมเสสว่า             
“ใครมองรูปงูนี้จะมีชีวิตรอด”  หมายถงึ พระเยซูเจ้าบนกางเขน  อาจเป็นทีม่าของสัญลกัษณ์ 
ของสาธารณสุข “งูพนัคบเพลงิ” พระองค์ทรงรกัษาผู้ป่วยทุกคน เข้าใจความอ่อนแอของมนุษย์
และให้ก าลังใจ โดยมพีระเยซูเจ้าเป็นแบบอยา่ง  ทรงท าขนมปังแจกจ่ายกับผู้คน มิชชันนารจีึงท างานอภิบาลทั้งกายและใจ 
 นักบุญเปโตร รักษาคนป่วยสืบทอดงานอภิบาล ท าตามแบบอย่างของพระเยซูเจา้ในการดูแลผู้ป่วย เชื่อว่า “ค าออ้นวอนของ  
ผู้ชอบธรรม เป็นพลัง ท าให้เกิดผลมากมาย” เปโตรได้เชิญผู้อาวุโสในกลุม่คริสตชน ด้วยการใชน้้ ามันเจิมหน้าผากผู้ป่วยเพื่อเป็น 
ก าลังใจ จึงเป็นที่มาของศีลเจิมคนไข้ Body & Spirit กายและใจ มีความสมัพันธก์ัน กายป่วย-จิตใจป่วย จิตใจป่วย - กายป่วย 
ภาวะเครียดท าให้เกิดปัญหาทางกาย  บาปในจติใจของคนอาจท าให้เกดิความเจ็บป่วยได ้ การภาวนาและศรัทธา ช่วยให้ผู้ป่วย
มีพลังในจิตใจ เราจึงต้องดูแลกาย ใจ และจิตวญิญาณควบคู่กันไป พระองค์สอนให้เราแบ่งปันกันและกัน เป็นรากฐานของ
คริสตจักรคาทอลิก 
  ในยุคทุนนยิม ความเจริญมาพร้อมกับความตกต่ าทางจิตใจ วัตถุเจริญแต่ศีลธรรมลดลง มีความเห็นแก่ตัว การแบ่งปันลดลง                  
ฐานันดรมมีากขึ้น มีการแบ่งแยกพระศาสนจกัร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง การเอารัดเอาเปรียบมากขึ้น คนโง่เขลาเบาปัญญา                             
จนความรู้ จนคุณธรรม คนจนเจ็บป่วยเพราะถกูเอารัดเอาเปรียบ  

 ยุควัตถุนิยม ค าสอนของพระเจ้าเด่นชัดขึ้น  มองเห็นคุณค่าของความเป็นคน ใช้คนเป็นเครือ่งมือในการช่วยเหลอืแบ่งปัน 
ส่งเสริมสนัติภาพ สร้างความเที่ยงธรรม มคีวามสัมพนัธ์กนัด้วยหัวใจความเป็นมนษุย์ ใช้พระศาสนจักรเป็นเครื่องมอืในการ
อภิบาลสังคม โดยเราจะเห็นตัวอย่างจากนกับุญต่างๆในการอภิบาลด้านสังคมเช่น นักบุญ Angela Merici เป็นผู้ส่งเสริมสตรี 
นักบุญ Gamillo de Lellis  เป็นผู้อภิบาลผู้ป่วย นักบุญ Vincent de Paul เป็นผู้ช่วยเหลือผู้ยากไร้  นกับุญ John Baptist de 
Lasalle เป็นผู้ให้ความรู้ และอีกมากมายที่มอิาจกล่าวนามได้ทัง้หมด 
  

       คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ผู้อ านวยการแผนสุขภาพนามัย และ จิตตาธิการชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ กลา่วขอบคุณ... 
       พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ มุขนายกมิสซังราชบุรี คณะพระสงฆ์ คณะกรรมการเวชบุคคลฯ 
สังฆมณฑลราชบุรี ที่ให้การตอ้นรับสมาชิกเวชบุคคลคาทอลิกระดับสังฆมณฑลฯมาร่วมงานฟืน้ฟูจิตใจเวชบุคคลฯในครั้งนี้ 
      คุณพ่อศราวิน  พัดศรีเรือง  ผู้อ านวยการศูนย์สังคมพัฒนา และ จิตตาธิการ ชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลราชบุรี 
ให้การต้อนรับและดูแลสมาชิกเวชบุคคลฯระดับสังฆมณฑล ที่มาร่วมงานฟื้นฟูจิตใจเวชบุคคลฯ ณ สังฆมณฑลราชบุรี  
 คุณสมจิตร์ ศักดิ์สิทธิกร  กล่าวรายงานการจดัฟื้นฟจูิตใจและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ค.ศ.2022 ชมรมเวชบุคคลฯ 



 

      พระสันตะปาปา มีการปรับโครงสร้าง
คริสตจักรคาทอลิกและยุบรวมองค์กรที ่   
ซ้ าซ้อนเข้าด้วยกัน รวมงานสุขภาพอนามัยควบคู่กับงานแพรธ่รรม ทรงให้
แนวทางในการอภิบาล โดยมเีป้าหมายหลกัในการอภิบาล คอื                                              
      1.  ปกป้องรับใช้  เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์                                                                                                                               
        2.  การอภิบาลคนและสิ่งแวดล้อมของพระเจ้า ต้องท าควบคูก่ันไป 
      วิสัยทัศน์ในการท างานอภิบาลของคาทอลิก นอกจากความเช่ือและ                
เห็นความส าคัญของการเจ็บป่วยแล้วจะต้องท างานด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
ช่วยเหลือแบ่งปัน 
      งานอภิบาลสุขภาพอนามัยในอนาคต   ความท้าทายของเวชบุคคลคาทอลกิ 
ต้องระมัดระวังในการท าความเข้าใจของบคุคลกับค่านยิมของโลก เชน่ การคุมก าเนดิ 
ต้องเข้าใจคุณค่าและจิตตารมณ์ของพระศาสนจกัร การเรียกรอ้งสิทธเิสรีภาพ                 
ควรค านึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ เช่น การท าแท้งเสรี การมีชีวิตอยู่คอืการเป็นปรีชาญาณ หน้าทีค่ือสร้างความอบอุ่น 
ให้กับคนรอบข้าง  The Synod Process 2521-2524   
  ทุกคนเปน็ประชากรของพระเจ้า มคีวามเทา่เทยีมกัน พัฒนาการคุณภาพ ตดัฐานันดร  ตัดวงจรอุบาทก์ ปรับกระบวน 
ความคดิ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ปลูกฝังความรับผิดชอบควบคู่ไปกับสิทธิเสรภีาพ ท างานเป็นทีม กา้วเดินไปด้วยกันกับ
พระศาสนจักร 
 
 
 
 
    

 ในแนวคิดของผู้บันทกึการบรรยาย  สรุปหน้าทีข่องเวชบุคคลคาทอลิก ดังนี้ 
-  ยอมรับส่ิงที่เป็น       เข้าใจศักดิ์ศรีของความเป็นมนษุย์ ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
-  มองเห็นประโยชน์ส่วนรวม   ท างานด้วยการเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน                                

  -  หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว   มีความเปน็หนึ่งเดียวกับธรรมชาติ  
  -  เก็บเก่ียวความดีงาม   มีความมั่นคง ตั้งมั่นในความเชื่อและศรัทธา 
  -  ท้าตามน ้าพระทัย   พัฒนางานสังคม  ให้ทุกคนรักกัน ช่วยเหลอืแบ่งปัน 
  -  จับมือก้าวเดินไปด้วยกัน   ท างานเป็นทีม ก้าวเดินไปด้วยกนัพร้อมกับพระศาสนจักร 
                                             

                                       สรุปโดย ...อาจารย์อรพิน  แสงสว่าง   
                                                        ประธานชมรมเวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑลนครสวรรค์ 
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   ภาคบ่าย 29 ตุลาคม 2022 :  (Online Zoom)   ณ  ศูนย์อบรมบ้านพระหฤทัย บางคนที สมทุรสงคราม  
Session ที่ 2 :   หัวข้อ “ศิลปะการดูแลผู้ปว่ย”                    วิทยากรบรรยาย :  คุณพ่อดอมินิก กิตสดา ค าศรี    
   เริ่มต้นตั้งแต่สมัยพระเยซูเจ้า เป็นแบบอยา่งในการประกาศขา่วดี และการอภิบาลในรูปแบบรักและรับใช้ตัวอย่างนักบุญ
หลายท่าน มีศิลปะในการดูแลผู้ป่วยผู้ยากไร้ต่างกัน แต่มีจิตวิญญาณที่เหมอืนกนั                 
ขอส่งมอบแผนที่ ที่เป็นแนวทางน้าเราไปสู่การอภิบาล  / รับใช้ผู้เจ็บป่วย                            
4 แนวทาง  1. พระคัมภีร์   2. วัฒนธรรม  3. ส่วนบุคคล  4. อภิบาล 
1) แผนที่น้าทาง : ฉบับพระคัมภีร์  คือการรวมเอาความเช่ือ/ธรรมประเพณีศาสนา 
   สองภาพพจน์ทางพระคัมภีร์ที่เป็นพืน้ฐานเอกลักษณ์และพันธกจิ 
   1. ผู้เลี ยงแกะที่ดี ท าให้เข้าใจถึงศาสนบริกรงานอภิบาล ในรูปแบบต่างๆ หน้าที ่  
      ส าคัญของผู้เลีย้งแกะที่ด ีคอื น าหน้า/ ปกป้อง/ ให้ชีวิต/ รู้จักลูกแกะทุกตัว/ แสวงหา 
      แกะที่หลงทาง/ ดูแลแกะที่ออ่นแอและบาดเจ็บ/ รวบรวมแกะให้อยู่ในฝูงเดียวกนั 
 2. ชาวสะมาเรียผู้ใจดี ท าให้เราที่ก าลังท างานอภิบาลผู้ป่วย เป็นประจักษพ์ยาน ใน 
      การบริการผู้ป่วย และกุญแจส าคัญ คอื   2.1 ตระหนักรู้ เห็นเขาและดูลกัษณะ 
      อาการว่าเขาเป็นอยา่งไรบ้าง   2.2 เมตตาสงสาร ดงึดูดใจเขาด้วยความสงสารโดย 
      การช่วยเหลอื   2.3 เข้าใกล้ การเขา้หาผูป่้วย    2.4 มีส่วนร่วมช่วยเหลือ                                  
      2.5 อุทิศตนในการเยียวยา ติดตามและก้าวเดินไปด้วยกัน  2.6 ท างานเป็นทมี ส่งตอ่มอบหมายให้ครอบครัวเขาเมื่อ 
      อาการดีขึน้ 
2) แผนที่น้าทาง  : ฉบับวัฒนธรรม   สถาบันแรกที่เชื่อมโยงวัฒนธรรม คอื ครอบครัว มอีิทธพิล แทรกซมึในทกุรูปแบบ 
    ของชีวิต และแต่ละคนถูกวางแบบชีวิตที่แตกต่างกนั ผลที่ตามมาคือประสบการณ์เกีย่วกับสุขภาพ ความเจ็บป่วย  
    ความตาย ความเศร้าโศก ล้วนได้รับอทิธิพลมาจากวัฒนธรรมที่หลากหลาย  

พระเยซูเจา้มาเพื่อให้เราได้รู้ว่าการเผชิญความเจ็บป่วย ความตายเป็นอย่างไร เพราะความสุข ความเป็นปกตขิองชีวิต   
เป็นสิ่งที่เข้าใจง่าย พระองค์เกิดมาในครอบครัว ที่มีวัฒนธรรมของความรัก 

3) แผนที่น้าทาง : ฉบับส่วนบุคคล   เพื่อเป็นศาสนบริกรที่มีประสิทธภิาพเราต้องเป็น“ผู้เยยีวยาที่บาดเจ็บ”  
    (The wounder Healer)  พระเยซูเจ้าทรงน าความรอดพน้มาสู่โลกโดยอาศัยบาดแผลแห่งความเจ็บปวดของพระองค์ 
           อสย 50:3 “รอยแผลถูกโบยตีของเขา รักษาเราให้หายเป็นปกติ”                                                                                 
        นักบุญเปาโลเตือนใจเราว่า “เพราะข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใด ข้าพเจ้าก็ย่อมเข้มแข็งเมื่อนั น” (2คร.12:10)                               
 ดังนั้น ความเปราะบางหรือความอ่อนแอ จึงกลายเป็นแหล่งเพือ่น ามาซึง่การเยียวยารกัษาและความรอดพ้น                                 
 งานศาสนบริการส าหรับผู้อืน่ เราต้องเรียนรู้เข้าใจ “ผู้เยียวยาที่บาดเจ็บภายในตัวเรา”                                                                        
4) แผนที่น้าทาง : ฉบับอภิบาล                                                                                                                                                           
 แผนที่น าทาง สามฉบับแรก น าเราเข้าสู่เป้าหมายของแผนที่ฉบับอภิบาล ทุกก้าวของแผนที่น าทางสามฉบับแรกเป็นกา้ว
ที่ส าคัญและจ าเป็นเพื่อเตรียมตัวส าหรับการตอบสนองงานอภิบาล มกีริยาที่เจาะจงคุณลักษณะท่าทีและวางบรรทัดฐาน
ให้กับผู้อภิบาลในการเป็นศาสนบริกรแก่ผู้ป่วย คือ 
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  พจนานุกรมแห่งความเมตตากรุณา ( ท้า/ส่ือสาร/เป็น/เรียนรู้)                                          
  1. ฉันสามารถท้าอะไรได้บ้างเพื่อผู้ป่วย                                                                    
  2. ฉันสามารถส่ือสารอะไรได้บ้างเพือ่ผู้ป่วย                                                          
  3. ฉันสามารถเป็นอะไรได้บ้างเพื่อผู้ป่วย   
  4. ฉันสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้างเพื่อผู้ป่วย 
  แผนที่น้าทางฉบับอภิบาล  1.การเป็นทุกสิ่ง เริ่มด้วยการเป็นผู้อยู ่ณ ที่นั้น 

2. การสื่อสาร แนะน าตัวเอง ส ารวจความตอ้งการ และเข้าไปอยู่ในโลกของคนนัน้ 
3. การเรียนรู้ การฟังอย่างตั้งใจ และเข้าใจความวิตกกังวล เข้าถึงพลังภายในของบุคคลนั้น 
4. การท าอยา่งถูกตอ้ง จาก 3 ประการแรก และผู้อภิบาลต้องวางตัวให้เหมาะสม 
พระเยซูเจา้ทรงเป็นรูปแบบของการดูแลผู้ป่วยและพันธกิจของพระศาสนจักร  

พระศาสนจักรตามรอยพระบาทพระเยซูเจา้ “จงประกาศข่าวดี และรักษาผู้เจ็บป่วย” (มธ.9:36-38) 
พระศาสนจักรและแนวคดิใหมเ่กี่ยวกับการอภบิาลสุขภาพอนามยั 
สมณลิขิตนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปายอหน์ ปอลที่ 2 ใหค้วามชัดเจนว่าการอภิบาลสุขภาพอนามยัเป็นแก่น                

หัวใจแห่งศาสนบริการของพระศาสนจกัร ชื่อวา่ “ความหมายของความทุกขท์รมานแห่งมนุษย์จากแงข่องคริสตชน”                
(11 กมุภาพันธ์ 1984) เป็นเอกสารแรกของพระศาสนจักรทีก่ล่าวถึงความทุกข์ทรมานของมนษุย์ 

ประสบการณ์ของความเจ็บป่วยและการรับมือกับความเจ็บป่วย มี 3 หลักการในชีวิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ 
1. ความทุกข์ทรมานที่หลกีเลี่ยงไม่ได้ (เราไม่อาจด ารงชีพโดยปราศจากความทกุข์ทรมาน) 
2. ความหวังเปล่ียนแปลงความทกุข์ทรมาน (เราไมอ่าจทกุข์ทรมานโดยปราศจากความหวัง) 
3. ความหวังเรียกร้องการเปิดตนเอง (เราไม่อาจหวังอะไรได้โดยไม่เปิดตนเองออก) 
การส่งเสริมและการจัดการองค์กรด้านอภบิาล 
การสร้างความตระหนัก (Sendibibzation)/ การอบรม (Formation)/ สถาบัน-องค์กร (Organization)/                          

การประสานความร่วมมือและการท าโครงการ (Collaboration and Project making) 
ศิลปะการสื่อสารกับผู้ป่วย 

เรียนรู้เพื่อการสังเกต  :   สิ่งที่ปรากฎทางกายภาพ (ภาษากาย การแสดงสีหน้า และอากัปกิริยา) 
เรียนรู้เพื่อการฟงั      :  การฟังเป็นเรือ่งยาก เรียกร้องการฝึกฝน ความตั้งใจ และความสามารถที่จะท าให้ผู้อื่นเป็น 
                             จุดศูนย์กลางของความสนใจ 
เรียนรู้ที่จะตอบ :  ค าตอบแสดงถงึความเข้าใจและการเขา้ถึงใจ โดยการเข้าถึงใจมีจุดยืนเคารพกันและกัน 

ความสนใจพิเศษในศาสนบริการ การอภิบาลไม่เพยีงแต่มุ่งเนน้ผู้ป่วยแต่ต้องมองในมุมกว้างที่มีความหลากหลายของ                   
ผู้คนหรือกลุ่มคน นัน่คอืทิศทางของศาสนบริการมุ่งไปยังครอบครัว (The family) ผู้ท างานด้านสุขภาพอนามยั (The health 
care workers)  ชุมชน (The community)  
ศาสนบริการ :  ผู้ท้างานด้านการดูแลสุขภาพอนามัย 
เรียนรู้ (TO KNOW) การรวบรวมทักษะที่จ าเปน็ผ่านทางการศึกษา การฝึกอบรม และการก ากับดูแล 
เรียนรู้วิธีการว่าท าอยา่งไร (TO KNOW HOW) การหาหรือการรวบรวมข้อมูลอยา่งเดียวไม่เพยีงพอ สิ่งส าคัญคอื 
       การเรียนรู้ว่าจะน ามาปฏิบัติไดอ้ย่างไร มศิีลปะบางอย่างที่ประยุกต์และน าเทคนิคที่ถกูตอ้งมาใช้ในสถานการณ์นั้นๆ 

เรียนรู้ว่าจะเป็นได้อยา่งไร (TO KNOW HOW TO BE) การให้ความช่วยเหลอืจะต้องเป็นการให้ข้อมูล และให้แรงบันดาลใจ 
ศาสนบริการ  : สู่ชุมชน  เราแต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนหนึ่งหรือหลายชุมชน คือ ครอบครัว ที่ท างาน ชมรมฯและ
ชุมชนแห่งความเชื่อ พระศาสนจักรมีพันธกิจในการส่งเสรมิการอภิบาลชุมชนแห่งการรกัษาในระดับต่างๆ ดังนี้ 
ชุมชนโรงพยาบาล (Hospital community)  ชุมชนวัด (Parish community)  ชุมชนในวงกว้าง (Community at large) 
                     พระเยซูเจ้าทรงตรัสกับเราว่า  “ท่านจงไป..และท้าเช่นเดียวกันเถิด” (ลก.10:17) 
                                                                สรุปโดย ...อันนาธนาพร  พรหมเวช  ผู้แทนเวชบุคคลฯสังฆมณฑลจันทบุร ี



จากนั้น.. เวลา 14.30 น. ปิดห้องประชุมออนไลน์  Zoom จัด Onsite เพื่อน าทีมทัศนศึกษาวิถีชีวิตชุมชนตลาดน้ าอมัพวา 
         ผู้เขา้ร่วมสัมมนาขึ้นรถบัส/รถตู้เดินทางจาก บ้านพักพระหฤทยั ไปตลาดทัศนศึกษาเตาตาล และตลาดน้ าอัมพวา             
ถึงที่พักและรับประทานอาหารเย็น พรอ้มกิจกรรมสัมพนัธ์.. เวชบุคคลคาทอลิกฯ ..  

ต่อจากหน้า..5 

วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2022 :  การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ค.ศ.2022                                 
ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย (Online Zoom) ณ ศูนย์อบรมบ้านพระหฤทัย 

เริ่ม เวลา 08.30 น.  น าภาวนาเช้า ซิสเตอร์คณะผู้รับใช้คนป่วยแห่งนักบุญคามิลโล  
จากนั้น.. คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ จิตตาธิการ ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ ร่วมกับ  
นายแพทย์ค้านวณ อึ งชูศักดิ์  ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯ กล่าวขอบคุณชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลราชบุรี              
เจ้าภาพในการจัดฟื้นฟจูิตใจและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ค.ศ.2022  และชี้แจงโครงการและกิจกรรมทีจ่ะด าเนินงานให้เป็น 
ไปตามแผนปฏิบัติงานเวชบุคคลฯ ปี ค.ศ.2023  และจุดเน้นที่จะท าในปี 2023   สรุปได้ดังนี้   1.) เริ่มงานเรือ่งการให้ค าปรึกษา  
แนะน าให้เป็นรูปธรรมโดยร่วมมอืกับนกับวชคณะต่างๆที่ท างานด้านนี้ กลุม่สตรี และองค์กรอืน่ๆ    2.) พัฒนางานการให ้
ค าปรึกษาด้านสขุภาพ และจัดเสวนาปัญหาสุขภาพทีส่ าคัญตอ่เนือ่ง   3.) ชักชวนสมาชิกใหมม่าร่วมกิจกรรม โดยมอบให้              

  ทันตแพทย์มานิต ประกอบกิจ เป็นประธานสรรหา ร่วมกับ                            
  คุณพ่อจิตตาธกิารเวชบุคคลฯระดับสงัฆมณฑล เพื่อร่วมกัน 
  สรรหาและทาบทามคณะกรรมการฯชุดใหม่วาระ 3 ปี และเพื่อ 
 ให้เกิดการพัฒนาตามระเบียบข้อบังคับของชมรมฯ โดยเสนอให้ 
 คณะกรรมการเครือข่ายเวชบุคคลฯทุกสังฆมณฑล เสนอรายชื่อ 

บุคคลมาร่วมเป็นคณะกรรมการฯชุดใหม่ในเดอืนกุมภาพนัธ์ 2566  4.) สรรหาเจา้ภาพจัดงานฟื้นฟูจิตใจและประชุมใหญ่สามัญ  
ประจ าปี 2023 (เสนอเชิญชมรมเวชบุคคลฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นเจ้าภาพครั้งตอ่ไป)  3.) การสรรหาพยาบาลคาทอลกิ 
ระดับสังฆมณฑลฯ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกลุ่มพยาบาลคาทอลกิฯ   5.) การออกหน่วยให้บริการสุขภาพ (ตามค าร้องขอ)          
และในกรณีภัยพิบัติต่างๆ  พร้อมกล่าวรายงานย่อการฟื้นฟสูังคมไทยจากวิกฤตโรคโควิด-19 ให้ดีกว่าเดิม .. 
 

    ปิดการประชุมฯ .. คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ ร่วมกับ คุณพ่อจิตตาธกิารเวชบุคคลฯ 
โดยขอให้กลุ่มเวชบุคคลร่วมกนัท างานด้วยรกัและรับใช้ผู้ป่วยตามแบบอย่างพระเยซูคริสตเจา้ .. การจัดงานในปีนี้ มีสมาชิก             
จากเครอืข่ายเวชบุคคลคาทอลิกฯระดับสังฆมณฑล เข้าร่วมงานฟื้นฟูจิตใจและประชุมฯ รวม 74 ท่าน จาก 9 สังฆมณฑลฯ.. 

6 
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  คุณพ่อจิตตาธกิารเวชบุคคลฯระดับสงัฆมณฑล เพื่อร่วมกัน 
  สรรหาและทาบทามคณะกรรมการฯชุดใหม่วาระ 3 ปี และเพื่อ 
 ให้เกิดการพัฒนาตามระเบียบข้อบังคับของชมรมฯ โดยเสนอให้ 
 คณะกรรมการเครือข่ายเวชบุคคลฯทุกสังฆมณฑล เสนอรายชื่อ 

บุคคลมาร่วมเป็นคณะกรรมการฯชุดใหม่ในเดอืนกุมภาพนัธ์ 2566  4.) สรรหาเจา้ภาพจัดงานฟื้นฟูจิตใจและประชุมใหญ่สามัญ  
ประจ าปี 2023 (เสนอเชิญชมรมเวชบุคคลฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นเจ้าภาพครั้งตอ่ไป)  3.) การสรรหาพยาบาลคาทอลกิ 
ระดับสังฆมณฑลฯ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกลุ่มพยาบาลคาทอลกิฯ   5.) การออกหน่วยให้บริการสุขภาพ (ตามค าร้องขอ)          
และในกรณีภัยพิบัติต่างๆ  พร้อมกล่าวรายงานย่อการฟื้นฟสูังคมไทยจากวิกฤตโรคโควิด-19 ให้ดีกว่าเดิม .. 
 

    ปิดการประชุมฯ .. คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ ร่วมกับ คุณพ่อจิตตาธกิารเวชบุคคลฯ 
โดยขอให้กลุ่มเวชบุคคลร่วมกนัท างานด้วยรกัและรับใช้ผู้ป่วยตามแบบอย่างพระเยซูคริสตเจา้ .. การจัดงานในปีนี้ มีสมาชิก             
จากเครอืข่ายเวชบุคคลคาทอลิกฯระดับสังฆมณฑล เข้าร่วมงานฟื้นฟูจิตใจและประชุมฯ รวม 74 ท่าน จาก 9 สังฆมณฑลฯ.. 

คุณพนิดา  แหวกวารี ... เก็บภาพมาฝาก  

ออกเย่ียมผู้อพยพ ผู้ลี ภัย Asylum Seeker  

                                             ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมกับ      CARITAS THAILAND                                                             

                         (คาริตัสไทยแลนด์ ) CAMILLIAN DISASTER SERVICE INTERNATIONAL  (CADIS)  

จัดหน่วยแพทย-์พยาบาล อาสาสมัครชาวปากสีถาน เพือ่ให้บริการช่วยเหลือแรงงานอพยพ ผู้ลี้ภัย Asylum Seeker  เด็ก 
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และผู้ยากไร้ 
ในเขตชุมชนต่างๆ เพื่อใหไ้ด้รับ 
การดูแลเอาใจใส่ดา้นสขุภาพ 
ตรวจคัดกรอง ATK และ รับยา 
สามัญประจ าบ้าน เพือ่ใช้ในการ 
ปฐมพยาบาลเบื้องตน้ ฯลฯ และ 
สามารถดูแลสขุภาพ สขุภาวะ 
ส่วนตัวได้ระดับหนึ่ง ออกเยี่ยม 
และให้การศึกษา มากกว่า 50 ครั้ง 
( เดือนกนัยายน - ตุลาคม 2022 )                                                                                                                                                                                                                             
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                                  DOING               
                                สิ่งที่ท าในสังฆมณฑลอุดรธานทีี่เกี่ยวข้องกับเวชบุคคล มมีากมายตัง้แต่อดีตถึงปัจจุบัน เพียงแต่    
         ไมไ่ด้ใช้ช่ือว่า “เวชบุคคล” ทั้งหมดอยู่ภายใต้ชื่อ “ฝ่ายสังคม สังฆมณฑลอุดรธานี”   
      กิจกรรมเวชบุคคลที่ฝ่ายสังคมสังฆมณฑลอุดรธานที ามาอยา่งยาวนาน ตอ่เนื่อง สม่ าเสมอ จริงจัง  กอ่เกิดผลกระทบ
ในทางทีด่ีต่อผู้คนที่เกีย่วข้องมีหลากหลาย ตราบอดีตถึงปัจจุบัน แต่ในที่นี้ขอกล่าวถึงเพียงบางเรื่อง ดังนี้  
 ๑. การดูแลผู้พิการ มีอยู่หลายแห่ง มีมาอย่างยาวนาน เช่นที่อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย (กอ่นหน้านีม้ีที่อ าเภอ         
เชียงคาน จังหวัดเลย ด้วย) ศูนย์คนพิการของคณะพระมหาไถ่ที่จังหวัดหนองคาย ศูนยค์นพกิารของสังฆมณฑลอุดรธานีที่
ฟาร์มดฮูาร์ต จงัหวัดอดุรธาน ีเป็นต้น และทีฟ่าร์มดูฮาร์ตนี้ผู้รับผิดชอบได้รับรางวัลจากจังหวัดอุดรธาน ีศูนย์ดูแลคนพิการ
หลายแห่งในสังฆมณฑลอดุรธานี มีรายการทีวี เคยมาถ่ายท ารายการหลายครั้ง เชน่ที่ฟารม์ดฮูาร์ต มีรายการเจาะใจ และ
ซุปเปอร์เวียร์ มาถ่ายท าเพื่อน าไปออกอากาศ เผยแพร่คุณความดีนี้  
       ๒. การดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ ได้ท าอย่างครบวงจร ไม่ได้ท าแบบเป็นพิธกีาร ให้มีเรื่องไปเขยีนในรายงานเพื่อป่าว
ประกาศ แต่เป็นการกระท าแบบพนัธกิจแหง่รัก พันธกจิแห่งชีวิต มอีาสาสมคัรที่อุทิศตนอย่างไม่ห่วงชีวิต มีซิสเตอร์ท่านหนึ่ง
ติดเอดสจ์ากการดูแลผู้ป่วย และมีอาสาสมัครทีอุ่ทิศตนดูแลผู้ป่วยเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว เรื่องราวเหล่านีไ้ม่ว่าจะ        
หมื่นโพสต ์หรือแสนภาพ กไ็มอ่าจทดแทนการได้เห็น ไดส้ัมผัสด้วยตนเอง   
             ในสังฆมณฑลอุดรธานีมีศูนย์ส าหรับดูแลรักษาผู้ป่วยเอดส์ อยู่หลายแห่ง เช่นที่จังหวัดหนองบัวล าภู และหนองคาย 
มีบ้านที่ดูแลผู้ป่วยเอดส์ ทั้งเด็ก และผู้ใหญ ่มกีารดูแลรับผิดชอบผู้ป่วยจ านวนมาก เป็นกิจกรรมที่ท ามาอย่างยาวนาน  
             นอกจากดูแลรักษาแล้ว มีบางแหง่ไดม้อบอนาคตที่มั่นคงสดใสให้ผู้ป่วยด้วย มีเด็กหลายคนได้รับการสนับสนุน 
ด้านการศึกษาจนจบปริญญา (หากอยากทราบรายละเอียด ใหส้อบถามคณะพระมหาไถ่ทีห่นองคาย)   
    ๓. กิจกรรมผู้สูงวัย นอกจากที่ได้รับทราบจากการบอกเลา่เรื่องราวผ่านสื่อต่าง ๆ เช่นที่หมู่บา้นโพนสูง อ าเภอบ้านดุง 
จังหวัดอดุรธานี ที่ด าเนินกจิกรรมได้อย่างด ีสม่ าเสมอ มีเนือ้งาน จับต้องได้ ก็ยังมีที่อืน่อีก เช่นเรื่องราวของพยาบาลอาสา           
ใช้วันหยุดเพือ่เดนิทางไปดูแลผู้สูงวัยที่ป่วยติดเตียง ในชนบทที่แสนห่างไกล  
             นอกจากนัน้ก็มเีรื่องราวของทมีหมออาสา ทีข่ึ้นเขาสูงมุ่งสู่ป่าลึก ช่วยเหลือเยียวยาผูอ้าวุโสป่วยติดเตียง ท าให ้
พวกท่านไม่ตอ้งทุกข์ทรมาน จากการขาดความรู้ และการใช้วิธีรักษาที่ผิด ๆ เช่นการโรยแผลที่เกิดจากโรคเก๊าต์ด้วยผงเกลือ
แร่ เรื่องเล่าที่มคีุณค่าด ารงอยู่ตลอดการ การกระท าย่อมสูญสลายไปกับกาลเวลา แต่การสืบต่อคุณค่าจิตตารมณ์แห่งรักและ
เมตตาจะด าเนินตอ่ไป และย่อมกอ่ให้เกิดการกระท าที่สืบต่ออย่างไม่มทีี่สิ้นสดุ   
             กิจกรรมของผู้อาวุโสที่ไม่ได้เผยแพร่ในสังฆมณฑลอุดรธาน ียังมีอีกมากเช่น การปลูกป่า ที่หมูบ่้านท่าบ่ม              
จังหวัดเลย ซึ่งสหพันธน์ิสิตนกัศึกษาคาทอลกิบ้านเซเวียร์ เคยมาออกค่ายสานต่อสิ่งดี ๆ ที่ผู้อาวุโสกลุ่มนีไ้ด้ท า หนึ่งในวิธี          
การรักษาที่ดี คือการท าให้ทุกคนมสีุขภาพด ีกจิกรรมดี ๆ ที่ผู้อาวุโสรู้สึกได้ด้วยตัวของตนเอง น าสุขภาวะทีด่ีมาสูพ่วกทา่น  
    ๔. นอกจากกจิกรรมที่กล่าวมา ยังมีกิจกรรมอืน่ ๆ อกี เช่น การให้ความรัก ความอบอุ่นด้วยการเยี่ยมเยยีนอย่าง
สม่ าเสมอ การใหค้วามรู้ ให้การศึกษา ให้แนวทางที่เป็นประโยชน์ เพือ่เสริมสร้างสขุภาวะทีด่ีทัง้กายและใจ  
    BEING  ความเปน็เวชบุคคล  
             สถานพยาบาล หรอืบุคลากรเวชบุคคล ที่โดยพฤตินัย มุ่งรับใช้ รกัษา ช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย ด้วยความรกัเมตตา           
ที่ไม่ต้องการค าอธิบาย หรือการสร้างภาพใด ๆ เพราะสามารถรู้สึกไดด้้วยความจริงเชิงประจักษ์ ซึ่งตรงขา้มกับการพยายาม
ยืนยันด้วยค าพูด การโฆษณา การโพสต์   

บาทหลวงเปาโล ประสงค์ วงษ์วิบูลยส์ินบาทหลวงเปาโล ประสงค์ วงษ์วิบูลยส์ินบาทหลวงเปาโล ประสงค์ วงษ์วิบูลยส์ิน   
จิตตาธิการชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลอุดรธานี 
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            ตัวอย่างผู้มี BEING เวชบุคคล ในสังคมไทย  
 “คุณหมอศูนย์บาท” นายแพทย์สมเกียรติ กิจธรรมเชษฐ์ จังหวัดกระบ่ี คุณหมอไม่ต้องพยายามใช้ค าพูดสร้างภาพลักษณ์ 
ของตน แต ่BEING ของคุณหมอ เป็นความจรงิเชิงประจักษ์ ที่ทกุคนรับรู้ว่า ถา้ไมม่ีเงินไม่ตอ้งจ่ายคา่รักษาพยาบาล ใหจ้่าย 
ค่ารักษาตามก าลังความสามารถ ห้ามคนไข้กู้เงนิมาเพือ่การรักษาเด็ดขาด ถ้าขัดสน คุณหมอยงัให้สตางค์ ใหค้วามช่วยเหลือ 
อีกด้วย  
 พยาบาลยีห่วา หรอืที่ชาวบ้านบนดอยในป่าลึกที่ยากจะเดินทางเขา้ถึงเรียกเธอว่า “คุณหมอยีห่วา” ความจรงิเชิงประจักษ ์
จากสิ่งที่เธอท า ท าให้สื่อมวลชนหลายส านกัต้องการบอกเลา่เรื่องราวของเธอให้สงัคมได้รู้จกั “ดวงใจสีขาว” ดวงนี้ เช่นรายการ                       
“ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร” ที ่Thai PBS น าเสนอ จากความจริงเชิงประจักษ ์จะเหน็ว่าคุณหมอยีห่วาฝ่าฟันความยากล าบากในการ
เดินทางขึ้นภเูขาสูงเข้าสู่ป่าลึกจริง ให้การรักษาชาวบ้านอย่างสม่ าเสมอ และยั่งยนืจริง มีจิตอาสาจริง ออกค่าใช้จ่ายเองจริง  
(ซึ่งต่างจาก BEING ที่ค าพูดใช่ แต่พฤตกิรรมไม่กระจ่างชดั เช่นมีผู้ป่วยทีห่มดค่ารักษาพยาบาลไปหลายแสนบาท ทีสุ่ด 
เสียชีวิตที่สถานพยาบาลแห่งหนึ่ง ในใบเรียกเกบ็เงินค่ารักษา ปรากฏข้อความหนึ่งระบุว่า “ค่าผ้าคลุมศพ จ านวนเงนิ 600 บาท” 
หัวใจดวงนี้ไม่รู้ว่าสีอะไร ดไูปช่างต่างกับของหมอยีห่วา)  

 ทุกคนที่มีส่วนช่วยหมูป่าติดถ้ า ซึ่งมาจากทั่วโลก เป็นต้น  
 การพยายามเผยแพร่เรื่องซ้ า ๆ อาจบดบังความหลากหลาย  
 แท้จริงแล้วในวงการคาทอลิกก็มีเรือ่งราวดีๆ ทีม่ีความจริงเชิงประจักษ์รองรับ ซึ่งยังคงฉายแสงอยู่ในดวงใจของผู้คน  
ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลอืผู้อพยพ การใหค้วามช่วยเหลือเจ้าหน้าที่โคเออร์ ที่ถูกยงิเสียชีวิต และบาดเจ็บ ในสมัย 
พระสังฆราชยอด ผู้ทรงคุณวุฒิอันสูงส่งบางทา่นอาจบอกว่าเป็นเรื่องในอดีต แต่การกลับเป็นว่า ขอเพียง BEING ถูกต้อง  
จิตตารมณ์แห่งการกระท านัน้จะยังคงด ารงอยู ่ยังมีผู้อพยพระลึกถงึเรื่องนี ้ยังมเีจ้าหน้าที่ ที่บาดเจ็บสาหสัได้รับการ 
ช่วยเหลือ ระลึกถึงเรือ่งนี้ และพยายามเจริญชีวิตสืบต่อเจตนารมณ์ ตราบเทา่ทุกวันนี้  

  BEING-DOING           
    ทั้งสองประการนี้ควรดไีปด้วยกัน ที่ส าคัญคอืให้ BEING ดีเป็นหลัก เป็นแก่นที่จะพาไปสู่ DOING ที่ด ี 
  SPIRITUAL JOURNAL  
   นอกจากที่เคยรายงานไปแล้วเมื่อปีที่แล้วว่า สังฆมณฑลอุดรธานไีด้ท าอะไรบ้าง กิจกรรมที่รายงานไปยังคงท าอยู่                           
อย่างตอ่เนื่อง ในทีน่ี้ไมข่อกล่าวซ้ า จะขอพูดถึงงานเวชบุคคลที่ริเริม่เพิม่เติมขึน้มา คอืการสง่เสริมชาวบ้านให้เขียน  
SPIRITUAL JOURNAL  และนี่คือตัวอยา่งของสิ่งที่ไดพ้บ   

 “กระดานชนวน” ความฝันในวัยเด็กที่ไกลเกนิเอื้อมของคุณยายที่ปัจจุบันอายุเกือบ 80 ปี คณุยายเขียน
ใน SPIRITUAL JOURNAL ว่า ตอนเป็นเด็กยายยากจนมาก ไมม่ีเงินซื้อกระดานชนวน ในทีสุ่ดแม่ไปขอยมืเงินมาซื้อให้  
คุณยายดีใจมาก วันแรกที่เอากระดานชนวนไปโรงเรียน เป็นวันที่มคีวามสุข ความปลาบปลื้มใจอย่างที่สุด แต่แล้วคุณยายก็ 
ต้องมานั่งอยูใ่นหอ้งเรียนด้วยหัวใจทีเ่หี่ยวเฉา ก่อนทีค่วามสุขจะเบ่งบานจนถึงทีสุ่ด กลับมีเพือ่นคนหนึ่งวิ่งมาชนคุณยาย  
จนกระดานชนวน หลน่แตก แต่ด้วยใจมุ่งมั่น ไม่ยอมแพ้ คุณยายกม้เก็บเศษกระดานชนวนชิน้ที่ใหญ่ที่สดุขนาดเทา่ฝ่ามอืขึ้นมา  
และด้วยกระดานชนวนชิ้นนี้เอง ที่คุณยายใช้ฝกึฝนในการขีดเขียนอ่านเรียน จนจบ ป.4 ท าให้คุณยายสามารถอ่านเขียน 
ภาษาไทยได้ดี ทุกวันนีคุ้ณยายยังคงรักการอ่าน คุณยายอ่านทุกอย่างทีเ่ห็น ใครมหีนังสอืดี ๆ ส่งมาให้คุณยายได้ เป็นการ 
สืบต่อหัวใจมุ่งมั่นไม่ยอมแพข้องคุณยาย  
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   DoingDoingDoing---BeingBeingBeing---Spiritual Journal And SuggestionSpiritual Journal And SuggestionSpiritual Journal And Suggestion      

 “ความดีใจ และเสียใจอย่างที่สุดของคุณตา”  ที่ปัจจุบันอายุราว 70 ปี คุณตาเขียน 
SPIRITUAL JOURNAL บอกเล่าเรื่องที่ท าใหท้า่นดีใจอย่างที่สุด คือเรือ่งลูกชายที่จากบ้านไปท างานทีก่รุงเทพฯ ก าลัง 
ตัดสินใจจะเดินทางกลับบ้าน เพื่อมาใช้ชีวิตอยูก่ับคุณตาที่บ้านนอก  ลูกชายต้องการที่จะหางานท าในหมู่บ้าน เพือ่จะได้ 
อยู่ด้วยกันพรอ้มหน้า พ่อลูก และหลาน คุณตาเฝ้ารอวันเวลาด้วยหัวใจพองโต แล้วก าหนดการวันเดินทางกลับของลกูชาย 
ก็มาถึง วันนั้นเป็นวันทีคุ่ณตาร้องไห้น้ าตาแทบเป็นสายเลือด คุณตาเขียนใน SPIRITUAL JOURNAL ว่า หลังจากที่นับวัน  
รอคอยด้วยความชื่นชมยินดี แล้วกม็าถึงวันที่ลกูชายกลับบ้าน สิ่งที่ท าให้น้ าตาของชายชราแทบกลายเป็นสายเลือดก็คอื  
ร่างของลกูชายได้นอนมาในโลงศพ เขาเสียชีวิตสองวันกอ่นการเดินทาง  

  ผ่านการภาวนาไตร่ตรอง จะเห็นว่า การเขียน SPIRITUAL JOURNAL มีคุณประโยชน์ต่อจติใจ ในการ 
พัฒนาการเจริญเติบโตของชีวิตฝ่ายจิต เมือ่รู้จกัใช้ขบวนการนี้อยา่งถูกต้อง นอกจากท าให้มีสขุภาพดีทั้งกายใจแล้ว  ยังม ี            
ส่วนช่วยในการใช้เพื่อดูแลรักษาพยาบาลทั้งตัวผู้ป่วยเอง และทีมเวชบุคคล (เทยีบ : การใช้ขบวนการ CPE : Clinical                  
Pastoral Education) 
 

  SUGGESTION  
๑. กฎหมายเกี่ยวกับการท าแท้ง  กฎหมายเป็นเรื่องหนึ่ง การปฏิบัติเป็นอีกเรือ่งหนึ่ง เช่น กฎหมายห้ามเสพยาบ้า   

แต่ทุกหัวระแหง เราต่างไดย้ินว่ามกีารเสพยาบา้ (ที่สหรัฐอเมรกิา ทกุ 50 คน ของประชากรในอเมริกา มี 1 คนตดิคกุ  
ส่วนใหญ่เป็นคดีเกีย่วกับยาเสพติด) หรือกฎหมายไม่ได้ห้ามสูบบุหรี่ แต่กม็ีคนจ านวนมากที่ไม่สูบ แม้กฎหมายไม่ห้าม แต่ 
คนไม่สูบกลับเพิม่มากขึน้  กฎหมายท าแทง้ก็นา่จะเช่นเดียวกัน เทา่ที่ได้ศึกษามา พระเยซูทรงเน้นจิตตารมณ์ของกฎหมาย 
มากกว่าตัวบท  
 ๒. เรื่องการดูแลรักษาผู้เจ็บป่วย ด้วยวิธทีี่ส่งเสรมิให้แข็งแรง เพือ่ไม่ตอ้งเจ็บป่วย คุณยายชาวบ้านที่แสนธรรมดา  
ซึ่งเมื่อได้เห็นวิธีที่ท่านใช้รักษาพยาบาลแล้ว กอ็ยากยกย่องให้เป็นปราชญ์ชาวบ้าน คุณยายทีเ่ป็นเหมือน เวชบุคคลชาวไร่ 
ชาวนาผู้นี้มีความเหน็ว่าต้องท าทุกวิธีเพื่อไม่ใหส้มาชิกในครัวเรือนเข้าสถานพยาบาล เพื่อรับการรักษา วิธีหนึ่งทีข่อยก 
มาเป็นตัวอยา่งคอื  
 คุณตาสามขีองทา่นเป็นผู้ป่วยติดบ้าน ลุกก็โอย นั่งก็โอย คุณยายพาลกูหลานไปท าบอ่เลี้ยงปลาที่ข้างบึงโขงหลง  
ดินแดนแห่งพญานาค เมื่อปลาเริม่โต คุณยายสร้างเถียงนาไว้ขา้งบ่อปลา แล้วกลับมาเล่าใหค้ณุตาฟังว่า ปลาที่บ่อก าลังโต  
คุณตาทนไม่ได้รบเร้าให้ลูกหลานพานั่งรถซาเลง็ไปที่บ่อปลา คุณตาเดินเฝ้าปลา และให้อาหารปลา อยู่พกัหนึง่ ร่างกายก็ 
เริ่มฟื้นฟ ูจากนั่งก็โอย ลกุก็โอย ตอนนี้คุณตาขีม่อเตอร์ใซด์มาที่บ่อปลาได้เองแล้ว ตอ่มาคุณยายกับลูกหลานต้องการให้ 
คุณตาแข็งแรงมากยิ่งขึน้ จะได้ไม่ต้องไปรับการรักษาที่สถานพยาบาลอีก จึงได้ไปกระซิบบางอย่างทีข่้างหูคุณตา ไม่นาน 
จากนัน้ สังขารที่ล่วงโรยของชายวัยชรา กับเขม้แข็ง กระฉับกระเฉงยิ่งขึ้น คุณตาไปที่บอ่ปลาที่ท่านรัก วันละหลายเวลา  
เช้า สาย บา่ย เย็น เวลากลางคนืกไ็ม่เว้น เรือ่งนี้ต้องยกความดีใหคุ้ณยายเวชบุคคล ระดับทอ้งไร่ท้องนาที่แสนฉลาด ค าที่ 
คุณยายกระซิบที่ข้างหูของคุณตาคือ “ตอนนี้มคีนมาขโมยปลาที่บ่อของเราทกุวัน”  

 
 

                                                                                       โอกาสเปิดเดอืนแมพ่ระ ตุลาคม 2022 
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