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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2018 

วันเสาร์ที ่ 10  กุมภาพันธ์  2018 
ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกปิยะการุญ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์  

****************************************************** 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
01. คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ จิตตาธิการ ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
02. คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ จิตตาธิการ ชมรมเวชบุคคลฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ 
03. คุณพ่อเอกชัย ผลวารินทร์ จิตตาธิการ ชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลเชียงใหม ่
04. คุณพ่อชัยศักด์ิ ไทยสนธิ จิตตาธิการ ชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลจันทบุรี 
05.    ศจ.กิตติคุณ นพ.จิตร สิทธีอมร ที่ปรึกษา / ประธาน ชมรมเวชบุคคลฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ 
06. ผศ.นพ.วรวุฒิ จรรยาวนิชย ์ ที่ปรึกษา 
07.   ผศ.ดร.มนต์ชุลี นิติพน ที่ปรึกษา 
08. นายแพทย์ค านวณ อึ้งชูศักด์ิ ประธานชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ 
09. ผศ.นาฎวิมล งามศิริจิตต์ รองประธานชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ 
10. ผศ.ดร.สุวรรณา อนุสันติ กรรมการ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 
11. คุณกัลยา สุขไพบูลย์ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 
12. คุณสมบัต ิ กิจสมัย กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯ โรงพยาบาลคามิลเลียน 

13. ทันตแพทย์มานิต ประกอบกิจ ประธาน กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลนครราชสีมา 
14. คุณลักษณาภรณ์    โพธิ์จันทึก  กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลนครราชสีมา 
15. คุณนิภาพร  บูรณะกิจ  ประธานกลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลอุบลราชธานี 
16. คุณเดือนดารา  เงินงอก   กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลอุบลราชธานี 
17. แพทย์จีนพิชญนาถ    วีรานนท ์ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ 

18. คุณวารุณี ทรัพย์มาก กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ 
19. คุณส าอางค์          ทองอ าไพ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ               
20. คุณนฤมล           บุญบางยาง กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ 
21. คุณวรรณดี  พร้อมแย้ม  แผนกสุขภาพอนามัย  
 

เปิดประชุมเวลา 13.30  น. 
 

วาระที่  1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
  นายแพทย์ค านวณ อึ้งชูศักด์ิ ท าหน้าที่ประธานการประชุมฯ ร่วมกับ คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ในฐานะ
จิตตาธิการชมรมเวชบุคคลฯ ร่วมด้วย คณะที่ปรึกษา คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกฯ สมาชิกกลุ่มเวชบุคคลฯ
ระดับสังฆมณฑล 7 มิสซัง และสมาชิกเวชบุคคลจากกลุ่มสาขาวิชาชีพด้านการแพทย์และพยาบาล เข้าร่วมงาน
เสวนา “50 ปี ชมรมเวชบุคคลฯ ประจักษ์พยานแห่งความเชื่อ”  รวม 125 ท่าน ในช่วงเช้าท่ีผ่านมา  
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  ช่วงบ่าย จัดประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกฯ ครั้งที่ 1/2018 ประกอบด้วย คุณพ่อจิตตาธิการ
คณะที่ปรึกษา คณะกรรมการเวชบุคคลฯ จาก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ สังฆมณฑลจันทบุรี อุบลราชธานี เชียงใหม่ 
และนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมฯรวม 21 ท่าน เพื่อสรุปงานและวางแผนขับเคลื่อนงานของชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ 
 

วาระที่  2  พิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  4/2017       
  นายแพทย์ค านวณ อึ้งชูศักด์ิ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลฯ ครั้งที่ 
4/2017 เพื่อด าเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมรายงานการประชุมฯ     

   มติที่ประชุม      รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที ่4/2017   
 

วาระที่  3   ติดตามเรื่องสืบเน่ือง             

    3.1  การจัดงานสัมมนาฉลองครบรอบ 50 ปี ชมรมเวชบุคคลฯ และโอกาสวันผู้ป่วยสากล ค.ศ.2018  
   นายแพทย์ค านวณ สรุปสาระส าคัญการจัดงานสัมมนาฉลอง 50 ปี ชมรมเวชบุคคลฯ :-  
   1) หนังสือกึ่งศตวรรษเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย คณะท างานของชมรมฯได้จัดท าหนังสือ
ดังกล่าวความหนา 50 หน้า ส าหรับสมาชิกทุกท่าน นับเป็นหนังสือที่ดีมีคุณค่า เพราะรวบรวมประวัติการก่อก าเนิด
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ ตั้งแต่เริ่มเป็นชมรมแพทย์คาทอลิกในปี 1967 และมีชมรมพยาบาลคาทอลิกในปีถัดมา   
แล้วจึงรวมตัวเป็นชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ หลังจากนั้นจึงมีการกระจายให้เกิดชมรมเวชบุคคลคาทอลิกใน                                
สังฆมณฑลต่างๆ ในหนังสือจะมีรายละเอียดของชมรมใน 10 สังฆมณฑลฯ  นอกจากนี้ยังมีการฉายภาพว่างานที่     
ท้าทายของเวชบุคคลในปัจจุบันมีอะไรบ้าง         
   2) ปาฐกถา คุณพ่อมีเกล กาไรซาบาล บรรยายเรื่อง ”เวชบุคคลคาทอลิก ประจักษ์พยานแห่งความ
เชื่อ” คุณพ่อได้ชี้ให้เห็นว่า เวชบุคคลควรภูมิใจในงานต่างๆที่ตนเองท า เพราะในชีวิตของพระเยซูคริสตเจ้าเพื่อการ  
ไถ่กู้มนุษย์นั้น พระองค์ท าสองอย่างคือ “สอนให้มนุษย์รักกันและกัน” และ “ท าเป็นตัวอย่างว่าเราจะรักผู้อื่นได้อย่างไร” 
และคุณพ่อยังได้พูดถึงเรื่องข้อความเชื่อในเรื่องความเจ็บปวดและทนทุกข์ ไม่มีความทุกข์ใดที่ไร้ความหวัง ไม่มีความ
ทุกข์ใดที่ไร้ความหมาย 
   3) พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ  พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ได้ให้เกียรติเป็นประธานในมิสซา
เพื่อขอบพระคุณพระเป็นเจ้าส าหรับกิจการงานต่างๆของชมรมในรอบ 50 ปี ที่วัดพระจิตเจ้า ในบทเทศน์ พระคุณเจ้า
ขอให้กลุ่มเวชบุคคลทีอ่ยู่ภายใต้สถานการณ์ที่ยุ่งยาก ทั้งในเรื่องการรักษาผู้ป่วย เรื่องงานและเรื่องส่วนตัว ขอให้เราได้
ไว้วางใจในค าสอนและพระประสงค์ของพระองค์ และเพื่อให้เรารู้ค าสอนและพระประสงค์อย่างถ่องแท้ เวชบุคคลจึง  
ควรต้องหมั่นอ่านและศึกษาพระคัมภีร์อย่างสม่ าเสมอ ทุกๆวัน ไม่น้อยไปกว่าการอ่านวารสารวิชาการ..  
  ในการประชุมคณะกรรมการฯ ที่ประชุมขอให้คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯ
ระดับสังฆมณฑล ได้ให้ความส าคัญของคนรุ่นใหม่ โดยมีข้อแนะน าให้เชิญชวนคนรุ่นใหม่ๆตั้งแต่ยังเป็นนิสิตนักศึกษา
คาทอลิก ให้รวมตัวกันเพื่อเป็นฐานส าคัญส าหรับการด ารงจิตตารมณ์ของคาทอลิก และให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสแสดง
บทบาทที่ตนเองถนัดในงานของชมรมในสังฆมณฑลต่างๆ ส าหรับท่านที่รู้จักน้องๆ รุ่นใหม่ๆ ขอได้แจ้งให้กรรมการ
ชมรมเวชบุคคลในแต่ละสังฆมณฑลได้ทราบเพื่อปรับปรุงท าเนียบรายชื่อ หรือแจ้งมาท่ี..คณะกรรมการชมรมเวชบุคคล
คาทอลิกแห่งประเทศไทย 

  3.2  การส่งเสริมความรู้และแนวปฏิบัติเรื่อง Palliative care 
  เซอร์มักดาเลนา ดาวดี ส่งเอกสารรายงานความก้าวหน้าเรื่องการส่งเสริมความรู้และแนวปฏิบัติเรื่อง  
Palliative Care  ให้ที่ประชุมรับทราบ :-  

1. ได้จัดท าคู่มือส าหรับสมาชิกชมรมฯ ในการให้การอบรมหรือแนะน าอาสาสมัคร ผู้ป่วย ญาติ และ
ผู้ดูแลเนื้อหาแบบพื้นฐานเพื่อจะเข้าใจ palliative care และน าไปปฏิบัติได้จริง 
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2. เสนอให้มีเพิ่มเติม (ส่วนที่ 2) ที่เนื้อหาเป็นบริบทของคาทอลิกโดยตรง ซึ่งหาคนมาให้การอบรมยาก 
จะน าเนื้อหาจากหนังสือ “Palliative Care: Christian Perspective” “การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในมุมมองศาสนาคริสต์
คาทอลิก” เป็นหลัก และค าสอนพระศาสนจักรเล่มอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ทั้งหมดประมาณ 15 หน้า 

3. รวมเล่มท าเป็น booklet เล็ก ๆ ประมาณ 30 หน้า จะจัดการสั่งพิมพ์เอง เนื่องจากปีนี้เซอร์มักดาเลนา    

ครบอายุบวช 35 ปี จะไป sabbatical และเข้าเงียบท่ีวัดเหรียญอัศจรรย์ 40 วัน คาดว่าจะกลับมาท าต่อให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนพฤษภาคม 2018 

4. การอบรมการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Palliative care training) ได้จัดไปแล้วที่ศูนย์อภิบาลหลุยส์โชเวต์
เมื่อวันท่ี 12 - 14 สิงหาคม 2017   ในปี 2018  โรงพยาบาลเซนต์แมรี่ นครราชสีมา จะจัดอบรมให้บุคลากรในโรงพยาบาล 
วันท่ี 15 - 16  พฤษภาคม 2018  +  ส าหรับกลุ่มเวชบุคคลฯสังฆมณฑลอุบลราชธานี ถ้ายังสนใจเสนอให้ติดต่อเวชบุคคลฯ
นครราชสีมา เพื่อเข้าร่วมรับการอบรมฯด้วย +  ส าหรับกลุ่มเวชบุคคลฯสังฆมณฑลเชียงใหม่ ถ้ายังต้องการจะให้ไปอบรมฯ 
ตารางท่ีสะดวกระหว่างวันท่ี 8 – 13 มิถุนายน หรือ 13 – 18 กรกฎาคม 2018  ก าหนดจัดอบรมเป็นเวลา 6 วัน จะเลือกตาม
ผู้รับการอบรมสะดวก ใช้เวลาอบรม 2 วันเต็ม  

3.3  การท างานเรื่องเลิกบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในเทศกาลมหาพรต 
    สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ทางกรรมาธิการฝ่ายสังคม (คาริตัส) ร่วมมือกับ สสส. และศูนย์
สังคมพัฒนาของแต่ละสังฆมณฑล จัดท าโครงการรณรงค์งดเหล้าบุหรี่เป็นพลีกรรมในช่วงเทศกาลมหาพรต และเพื่อขยาย
เครือข่ายการท างานให้กระจายวงกว้างออกไปโดยเฉพาะผ่านชมรมเวชบุคคลฯ จึงได้จัดท าแบบไวนิลส าหรับงานรณรงค์
ดังกล่าวในส่วนของชมรมเวชบุคคลฯ เสนอให้ที่ประชุมไดร้ับทราบ      
      มติที่ประชุม   เห็นสมควรให้ด าเนินการจัดท าไวนิลเพื่อการรณรงค์ และมีข้อเสนอขอให้เครือข่ายชมรม      
เวชบุคคลคาทอลิกฯระดับสังฆมณฑลจัดท าโครงการรณรงค์งดเหล้าบุหรี่อย่างต่อเนื่อง โดยจัดท าในเชิงนโยบายมี
กลุ่มเป้าหมายในเขตชุมชน :- 1) มีเอกสารและรายละเอียดในการให้ค าแนะน าแจกจ่ายไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะใน
กลุ่มวัยรุ่น  2) กระทรวงสาธารณสุขมีความต้องการให้โรงพยาบาลในชุมชนฯ มีคลินิกหรือศูนย์ให้ความช่วยเหลือส าหรับ
เรื่องนี้โดยเฉพาะ (จัดตั้งศูนย์ฯในเขตชุมชนวัด)  3) จัดกิจกรรมรณรงค์ Event โดยให้วัดใดวัดหนึ่งเป็นตัวอย่างในการจัด
กิจกรรม โดยขอเวลาหลังมิสซาให้สัตบุรุษในเขตวัดและชุมชนมาร่วมรับฟัง โดยมีโบรชัวร์แจกให้รับรู้ถึงพิษภัยของการ    
สูบบุหรี่และดื่มสุรา พร้อมกับแจกของช าร่วยเพื่อจูงใจให้มาร่วมรับฟัง ฯลฯ 
 

วาระที่  4  ความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2018  
  คุณนิภาพร บูรณะกิจ ชี้แจงความพร้อมของชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลอุบลราชธานี ในการเป็นเจ้าภาพจัด
เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2018  ระหว่างวันเสาร์ที่ 27 – วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2018 โดย   
น าเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ 1) ก าหนดหัวข้อ  “การแพร่ธรรมในภาคอีสาน”  2) สถานที่ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท     
ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี            
  มติที่ประชุม   ขอให้กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลอุบลราชธานี  ติดต่อขอข้อมูล/รายละเอียดสถานที่    
จัดงานฯ (ค่าใช้จ่าย : ที่พัก/อาหาร ห้องประชุม ฯลฯ) และสถานที่แสวงบุญ ศึกษาดูงานในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่    
จัดงานฯ เพื่อน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯครั้งต่อไป ในวันเสาร์ท่ี 19 พฤษภาคม 2018 
 

วาระที่ 5 รายงานความคืบหน้ากิจกรรมเครือข่ายเวชบุคคลฯในระดับสังฆมณฑล 
  ประธาน/ผู้แทนของแต่ละสังฆมณฑลได้รายงานกิจกรรมที่ท าไปในรอบ 3 เดือน กิจกรรมที่ด าเนินการและ   
จะด าเนินการต่อ ซึ่งมีความคล้ายคลึงกันและสามารจัดกลุ่มได้เป็น 

 + การประชุมและพบปะเพื่อนสมาชิก  เชน่การฟื้นฟูจิตใจของแต่ละสังฆมณฑล 
 + การออกเยี่ยมผู้ป่วยในชุมชน ในสถานที่และโอกาสต่างๆ   



4 
 

 
 
 + การออกหน่วยบริการสุขภาพในงานฉลองวัด หรือในชุมชนเป้าหมายต่างๆ 
 + การสนับสนุนบริการผู้สูงอายุในรูปแบบต่างๆ ทั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ และ บ้านผู้สูงอายุ 
 +  สนับสนุนกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบต่างๆ 

  

  
ปิดประชุมเวลา 15.10 น.    
การประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไป ตรงกับ วันเสาร์ท่ี 19 พฤษภาคม 2018 
คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ     :  น าสวดภาวนาปิดการประชุม 
 
 

 คุณพ่อไพรัช  ศรีประเสริฐ / ตรวจทาน 

                                                       วรรณดี พร้อมแย้ม / บันทึก 

  

 

 

  
วาระที 

    
 


