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เปิดประชุมเวลา 13.30 น.
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
นายแพทย์คานวณ อึ้งชูศักดิ์ ทาหน้าที่ประธานการประชุมฯ ร่วมกับ คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ในฐานะ
จิตตาธิการชมรมเวชบุคคลฯ ร่วมด้วย คณะที่ปรึกษา คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกฯ สมาชิกกลุ่มเวชบุคคลฯ
ระดับสังฆมณฑล 7 มิสซัง และสมาชิกเวชบุคคลจากกลุ่มสาขาวิชาชีพด้านการแพทย์และพยาบาล เข้าร่วมงาน
เสวนา “50 ปี ชมรมเวชบุคคลฯ ประจักษ์พยานแห่งความเชื่อ” รวม 125 ท่าน ในช่วงเช้าที่ผ่านมา
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ช่วงบ่าย จัดประชุม คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกฯ ครั้งที่ 1/2018 ประกอบด้วย คุณพ่อจิตตาธิการ
คณะที่ปรึกษา คณะกรรมการเวชบุคคลฯ จาก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ สังฆมณฑลจันทบุรี อุบลราชธานี เชียงใหม่
และนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมฯรวม 21 ท่าน เพื่อสรุปงานและวางแผนขับเคลื่อนงานของชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2017
นายแพทย์คานวณ อึ้งชูศักดิ์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลฯ ครั้งที่
4/2017 เพื่อดาเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมรายงานการประชุมฯ
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2017
วาระที่ 3 ติดตามเรื่องสืบเนื่อง
3.1 การจัดงานสัมมนาฉลองครบรอบ 50 ปี ชมรมเวชบุคคลฯ และโอกาสวันผู้ป่วยสากล ค.ศ.2018
นายแพทย์คานวณ สรุปสาระสาคัญการจัดงานสัมมนาฉลอง 50 ปี ชมรมเวชบุคคลฯ :1) หนังสือกึ่งศตวรรษเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย คณะทางานของชมรมฯได้จัดทาหนังสือ
ดังกล่าวความหนา 50 หน้า สาหรับสมาชิกทุกท่าน นับเป็นหนังสือที่ดีมีคุณค่า เพราะรวบรวมประวัติการก่อกาเนิด
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ ตั้งแต่เริ่มเป็นชมรมแพทย์คาทอลิก ในปี 1967 และมีชมรมพยาบาลคาทอลิกในปีถัดมา
แล้ ว จึ ง รวมตั ว เป็ น ชมรมเวชบุ ค คลคาทอลิ ก ฯ หลั ง จากนั้ น จึ ง มี ก ารกระจายให้ เ กิ ด ชมรมเวชบุ ค คลคาทอลิ ก ใน
สังฆมณฑลต่างๆ ในหนังสือจะมีรายละเอียดของชมรมใน 10 สังฆมณฑลฯ นอกจากนี้ยังมีการฉายภาพว่างานที่
ท้าทายของเวชบุคคลในปัจจุบันมีอะไรบ้าง
2) ปาฐกถา คุณพ่อมีเกล กาไรซาบาล บรรยายเรื่อง ”เวชบุคคลคาทอลิก ประจักษ์พยานแห่งความ
เชื่อ” คุณพ่อได้ชี้ให้เห็นว่า เวชบุคคลควรภู มิใจในงานต่างๆที่ตนเองทา เพราะในชีวิตของพระเยซูคริสตเจ้าเพื่อการ
ไถ่กู้มนุษย์นั้น พระองค์ทาสองอย่างคือ “สอนให้มนุษย์รักกันและกัน” และ “ทาเป็นตัวอย่างว่าเราจะรักผู้อื่นได้อย่างไร”
และคุณพ่อยังได้พูดถึงเรื่องข้อความเชื่อในเรื่องความเจ็บปวดและทนทุกข์ ไม่มีความทุกข์ใดที่ไร้ความหวัง ไม่มีความ
ทุกข์ใดที่ไร้ความหมาย
3) พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ได้ให้เกียรติเป็นประธานในมิสซา
เพื่อขอบพระคุณพระเป็นเจ้าสาหรับกิจการงานต่างๆของชมรมในรอบ 50 ปี ที่วัดพระจิตเจ้า ในบทเทศน์ พระคุณเจ้า
ขอให้กลุ่มเวชบุคคลทีอ่ ยู่ภายใต้สถานการณ์ที่ยุ่งยาก ทั้งในเรื่องการรักษาผู้ป่วย เรื่องงานและเรื่องส่วนตัว ขอให้เราได้
ไว้วางใจในคาสอนและพระประสงค์ของพระองค์ และเพื่อให้เรารู้ คาสอนและพระประสงค์อย่างถ่องแท้ เวชบุคคลจึง
ควรต้องหมั่นอ่านและศึกษาพระคัมภีร์อย่างสม่าเสมอ ทุกๆวัน ไม่น้อยไปกว่าการอ่านวารสารวิชาการ..
ในการประชุ ม คณะกรรมการฯ ที่ประชุม ขอให้ค ณะกรรมการและสมาชิ กกลุ่ มเวชบุค คลคาทอลิกฯ
ระดับสังฆมณฑล ได้ให้ความสาคัญของคนรุ่นใหม่ โดยมีข้อแนะนาให้เชิญชวนคนรุ่นใหม่ๆตั้งแต่ยังเป็นนิสิตนักศึกษา
คาทอลิก ให้รวมตัวกันเพื่อเป็นฐานสาคัญสาหรับการดารงจิตตารมณ์ของคาทอลิก และให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสแสดง
บทบาทที่ตนเองถนัดในงานของชมรมในสังฆมณฑลต่างๆ สาหรับท่านที่รู้จักน้องๆ รุ่นใหม่ๆ ขอได้แจ้งให้กรรมการ
ชมรมเวชบุคคลในแต่ละสังฆมณฑลได้ทราบเพื่อปรับปรุงทาเนียบรายชื่อ หรือแจ้งมาที่..คณะกรรมการชมรมเวชบุคคล
คาทอลิกแห่งประเทศไทย
3.2 การส่งเสริมความรู้และแนวปฏิบัติเรื่อง Palliative care
เซอร์มักดาเลนา ดาวดี ส่งเอกสารรายงานความก้าวหน้าเรื่องการส่งเสริมความรู้และแนวปฏิบัติเรื่อง
Palliative Care ให้ที่ประชุมรับทราบ :1. ได้จัดทาคู่มือสาหรับสมาชิกชมรมฯ ในการให้การอบรมหรือแนะนาอาสาสมัคร ผู้ป่วย ญาติ และ
ผู้ดูแลเนื้อหาแบบพื้นฐานเพื่อจะเข้าใจ palliative care และนาไปปฏิบัติได้จริง
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2. เสนอให้มีเพิ่มเติม (ส่วนที่ 2) ที่เนื้อหาเป็นบริบทของคาทอลิกโดยตรง ซึ่งหาคนมาให้การอบรมยาก
จะนาเนื้อหาจากหนังสือ “Palliative Care: Christian Perspective” “การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในมุมมองศาสนาคริสต์
คาทอลิก” เป็นหลัก และคาสอนพระศาสนจักรเล่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมดประมาณ 15 หน้า
3. รวมเล่มทาเป็น booklet เล็ก ๆ ประมาณ 30 หน้า จะจัดการสั่งพิมพ์เอง เนื่องจากปีนี้เซอร์มักดาเลนา
ครบอายุบวช 35 ปี จะไป sabbatical และเข้าเงียบที่วัดเหรียญอัศจรรย์ 40 วัน คาดว่าจะกลับมาทาต่อให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนพฤษภาคม 2018
4. การอบรมการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Palliative care training) ได้จัดไปแล้วที่ศูนย์อภิบาลหลุยส์โชเวต์
เมื่อวันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2017 ในปี 2018 โรงพยาบาลเซนต์แมรี่ นครราชสีมา จะจัดอบรมให้บุคลากรในโรงพยาบาล
วันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2018 + สาหรับกลุ่มเวชบุคคลฯสังฆมณฑลอุบลราชธานี ถ้า ยังสนใจเสนอให้ติดต่อเวชบุคคลฯ
นครราชสีมา เพื่อเข้าร่วมรับการอบรมฯด้วย + สาหรับกลุ่มเวชบุคคลฯสังฆมณฑลเชียงใหม่ ถ้ายังต้องการจะให้ไปอบรมฯ
ตารางที่สะดวกระหว่างวันที่ 8 – 13 มิถุนายน หรือ 13 – 18 กรกฎาคม 2018 กาหนดจัดอบรมเป็นเวลา 6 วัน จะเลือกตาม
ผู้รับการอบรมสะดวก ใช้เวลาอบรม 2 วันเต็ม
3.3 การทางานเรื่องเลิกบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในเทศกาลมหาพรต
สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ทางกรรมาธิการฝ่ายสังคม (คาริตัส) ร่วมมือกับ สสส. และศูนย์
สังคมพัฒนาของแต่ละสังฆมณฑล จัดทาโครงการรณรงค์งดเหล้าบุหรี่เป็นพลีกรรมในช่วงเทศกาลมหาพรต และเพื่อขยาย
เครือข่ายการทางานให้กระจายวงกว้างออกไปโดยเฉพาะผ่านชมรมเวชบุคคลฯ จึงได้จัดทาแบบไวนิลสาหรับงานรณรงค์
ดังกล่าวในส่วนของชมรมเวชบุคคลฯ เสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบ
มติที่ประชุม เห็นสมควรให้ดาเนินการจัดทาไวนิลเพื่อการรณรงค์ และมีข้อเสนอขอให้เครือข่ายชมรม
เวชบุคคลคาทอลิ กฯระดับสังฆมณฑลจั ดทาโครงการรณรงค์ ง ดเหล้ าบุหรี่ อ ย่ างต่ อ เนื่ อ ง โดยจั ดทาในเชิ งนโยบายมี
กลุ่มเป้าหมายในเขตชุมชน :- 1) มีเอกสารและรายละเอียดในการให้คาแนะนาแจกจ่ายไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะใน
กลุ่มวัยรุ่น 2) กระทรวงสาธารณสุขมีความต้องการให้โรงพยาบาลในชุมชนฯ มีคลินิกหรือศูนย์ให้ความช่วยเหลือสาหรับ
เรื่องนี้โดยเฉพาะ (จัดตั้งศูนย์ฯในเขตชุมชนวัด) 3) จัดกิจกรรมรณรงค์ Event โดยให้วัดใดวัดหนึ่งเป็น ตัวอย่างในการจัด
กิจกรรม โดยขอเวลาหลังมิสซาให้สัตบุรุษในเขตวัดและชุมชนมาร่วมรับฟัง โดยมีโบรชัวร์แจกให้รับรู้ถึงพิษภัยของการ
สูบบุหรี่และดื่มสุรา พร้อมกับแจกของชาร่วยเพื่อจูงใจให้มาร่วมรับฟัง ฯลฯ
วาระที่ 4 ความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจและประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2018
คุณนิภาพร บูรณะกิจ ชี้แจงความพร้อมของชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลอุบลราชธานี ในการเป็นเจ้าภาพจัด
เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจและประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2018 ระหว่างวันเสาร์ที่ 27 – วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2018 โดย
นาเสนอให้ที่ประชุม รับทราบ 1) กาหนดหัวข้อ “การแพร่ธรรมในภาคอีสาน” 2) สถานที่ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท
ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
มติที่ประชุม ขอให้กลุ่ม เวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑลอุบลราชธานี ติดต่อขอข้อมูล/รายละเอียดสถานที่
จัดงานฯ (ค่าใช้จ่าย : ที่พัก/อาหาร ห้องประชุม ฯลฯ) และสถานที่แสวงบุญ ศึกษาดูงานในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่
จัดงานฯ เพื่อนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯครั้งต่อไป ในวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2018
วาระที่ 5 รายงานความคืบหน้ากิจกรรมเครือข่ายเวชบุคคลฯในระดับสังฆมณฑล
ประธาน/ผู้แทนของแต่ละสังฆมณฑลได้รายงานกิจกรรมที่ทาไปในรอบ 3 เดือน กิจกรรมที่ดาเนินการและ
จะดาเนินการต่อ ซึ่งมีความคล้ายคลึงกันและสามารจัดกลุ่มได้เป็น
+ การประชุมและพบปะเพื่อนสมาชิก เช่นการฟื้นฟูจิตใจของแต่ละสังฆมณฑล
+ การออกเยี่ยมผู้ป่วยในชุมชน ในสถานที่และโอกาสต่างๆ
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+ การออกหน่วยบริการสุขภาพในงานฉลองวัด หรือในชุมชนเป้าหมายต่างๆ
+ การสนับสนุนบริการผู้สูงอายุในรูปแบบต่างๆ ทั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ และ บ้านผู้สูงอายุ
+ สนับสนุนกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบต่างๆ
ปิดประชุมเวลา 15.10 น.
การประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไป ตรงกับ วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2018
คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ : นาสวดภาวนาปิดการประชุม

คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ / ตรวจทาน
วรรณดี พร้อมแย้ม / บันทึก
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