รายงานการประชุม
คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 3/2019
วันเสาร์ที่ 3 สิ งหาคม 2019
ณ ห้องประชุม ชัน้ 11 อาคารรวมจิตรเพียรธรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
ผู้เข้าร่วมประชุม
01. บาทหลวงไพรัช
02. บาทหลวงสัมพันธ์
03. ศ.นพ.ดร.จิตร
04. ผศ.นพ.วรวุฒ ิ
05. นายแพทย์คานวณ
06. ผศ.นาฎวิมล
07. เซอร์มกั ดาเลนา
08. เซอร์เทแรส-เบเนดิกต์
09. คุณองุ่น
10. แพทย์จนี พิชญนาถ
11. คุณสมบัติ
12. คุณสาอางค์
13. คุณชีวา
14. ทันตแพทย์มานิต
15. คุณอัญญาณี
16. คุณเขมจิรา
17. คุณอนันต์
18. คุณวรรณดี

ศรีประเสริฐ
วาปี โส
สิทธีอมร
จรรยาวนิชย์
อึง้ ชูศกั ดิ ์
งามศิรจิ ติ ต์
ดาวดี
ไชยดวง
วัชราทิตย์
วีรานนท์
กิจสมัย
ทองอาไพ
มิง่ สูงเนิน
ประกอบกิจ
ฮองต้น
สุขสุวรโชติ
วริศนราทร
พร้อมแย้ม

จิตตาธิการ ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ
จิตตาธิการ กลุ่มเวชบุคคลฯโรงพยาบาลคามิลเลียน
ทีป่ รึกษา / ประธานชมรมเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ทีป่ รึกษา ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ
ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ
รองประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ
คณะภคินเี ซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
คณะภคินเี ซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
กลุ่มพยาบาลคาทอลิกฯ
กรรมการ เวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
กรรมการ เวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
กรรมการ เวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา
กรรมการ เวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา
ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลอุดรธานี
สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย
แผนกสุขภาพอนามัย

เปิ ดการประชุมเวลา 09.10 น.
บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ จิตตาธิการชมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย นาสวดภาวนาเปิ ดการประชุมฯ
การประชุมครัง้ นี้ ประกอบด้วย คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกฯ จาก คณะนักบวชชาย-หญิง โรงพยาบาล
คาทอลิก วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ คุณพ่อจิตตาธิการ กลุ่มเวชบุคคลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
สังฆมณฑลนครราชสีมา และอุดรธานี โดยมี บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ นายแพทย์คานวณ อึ้งชูศกั ดิ ์ ทาหน้าที่
ประธานการประชุมฯ ผูเ้ ข้าร่วมประชุมฯรวม 18 ท่าน สาหรับคณะกรรมการบางท่านติดภารกิจ และติดงานฉลอง
สาคัญๆของสังฆมณฑลฯ จึงไม่สามารถมาร่วมประชุมฯ จากนัน้ ทีป่ ระชุมดาเนินการประชุมตามวาระดังนี้ :1

วาระที่ 1 เรียนรู้เรื่อง “ศาสนสัมพันธ์กบั เวชบุคคล” เข้าใจศาสนาอื่นจะทาให้เราเข้าใจถึงศาสนาเราได้อย่างไร?
นายแพทย์คานวณ อึง้ ชูศกั ดิ ์ ได้เกริน่ นาว่า การทีเ่ ราศึกษาเรื่องศาสนาต่างๆ จะมีส่วนช่วยให้เราเข้าใจและเป็ น
คริสตชนทีด่ ที ม่ี นคงในความเชื
ั่
่อ ตัวอย่างเช่นทางพุทธจะมีคาสอนในระดับโลก แต่ ท่สี าคัญคือการอธิบายในนัยเหนือโลก
(โลกุตะระ) ทางคริสต์เองก็คล้ายกันเวลาอ่านพระคัมภีรจ์ ะมีเรื่องทีเ่ ข้าใจได้ในระดับโลก แต่หลายเรื่องต้องมองแบบโลกุตะระ
คาว่าโลกุตะระในภาษาอังกฤษเห็นใช้คาว่า Transcend ไม่แน่ ใจว่าใช่หรือไม่ อยากได้คาแนะนาจากท่านอื่นๆ
ศ.นพ.ดร.จิตร สิทธีอมร ให้ความหมายเรื่องผ่านพ้นจาก.. (transcend) ศาสนาบอกเราว่าจิตวิญญาณของเรา
เหนือร่างกาย ศาสนาพุทธ คิดว่าเวลาทีเ่ รามีบาป ควรทาบุญเพื่อให้ความบาปเข้มข้นน้ อยลงไป ทางพุทธถือเป็ นอริยสัจ 4
เป็ นหลักคาสอนหนึ่งของพระโคตมพุทธเจ้า แปลว่า ความจริงอันประเสริฐ ความจริงของพระอริยบุคคล หรือความจริงที่
ทาให้ผเู้ ข้าถึงกลายเป็ นอริยะ มีอยู่ 4 ประการ คือ ทุกข์(ควรรู)้ สมุทยั (ควรละ) นิโรธ (ควรบรรลุ) มรรค (ควรเจริญ ) การที่จะ
เข้าใจตนเอง ต้องดูว่าความทุกข์เกิดจากอะไร เหตุแห่งทุกข์เกิดจากอะไร และสามารถที่จะถึงจุดที่จะหลุดพ้นไปได้ แต่ถ้า
ศาสนาคริสต์ เรามีความเชื่อว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์พร้อมกับความดี แต่การดารงชีวติ ในโลกมีสงิ่ เร้าให้เราทาความผิดพลาด
เราทุกคนจึงเป็ นคนบาป เพราะฉะนัน้ ถ้าเราจะผ่านพ้นจากภาวะบาปไปสู่ความสมบูรณ์ เราต้องสารภาพบาปและยอมรับว่า
พระเจ้าสามารถทีจ่ ะช่วยเรา เราจะ (transcend) ผ่านพ้นจากภาวะทีไ่ ม่บริบูรณ์ในโลกนี้เข้าสู่สวรรค์ได้ ทุกคนเท่ากันหมด
ไม่ขน้ึ กับความสามารถ ในข้อเท็จจริง ทุกคนเป็ นคนบาป สาคัญว่าเรายอมรับไหม และเราต้องการให้พระช่วยเหลือหรือเปล่า
สิง่ สาคัญอยู่ท่ี การกลับใจ เพราะทุกคนมีคุณค่า จากพระวรสารนักบุญยอห์น บทที ่ 15 ข้อ 16 “ท่านไม่ได้เลือกเรา แต่เราเลือก
พวกท่านและแต่งตัง้ ท่านให้ไปเกิดผลและเพือให้
่ ผลของท่านคงอยู่ เพือว่
่ า เมือ่ พวกท่านทูลขอสิง่ ใดจากพระบิดาในนามของ
เรา พระองค์จะประทานสิง่ นัน้ แก่ท่าน”
บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ กล่าวเสริม หลักในการทางานทางด้านสังคม งานด้านอภิบาล คือ มนุ ษย์ทุกคนมี
คุณ ค่ า และศัก ดิ ์ศรี ความเท่ า เทีย มของมนุ ษ ย์ เ ท่ า กัน จุ ดเริ่ม ต้ น ของมนุ ษ ย์ ทุ ก คนเท่ า กัน ในฐานะที่เ ป็ นลู ก ของพระ
เราสังเกตว่าศาสนาคาทอลิกเรา เวลาทีเ่ ราทางาน เราจะไม่ได้แยกแยะคนดีคนชัว่ แต่ เราให้การบริการและดูแลทุกคนอย่าง
เท่าเทียมเสมอกัน เช่น ผูต้ ้องหาในเรือนจา ผูอ้ พยพย้ายถิน่ ฯลฯ ในหนทางทีก่ ลับไปสู่ความศักดิ ์สิทธิ ์ของพวกเรา ไม่ได้ดูท่ี
ความสามารถ คนเราความฉลาดไม่เท่ากัน แต่สงิ่ ทีไ่ ปสู่ความศักดิ ์สิทธิ ์ของมนุ ษย์เรานัน้ คือ พระพรทีพ่ ระให้เราแต่ละคน เรา
ใช้มนั กันเต็มทีห่ รือเปล่า นี่คอื หนทางไปสู่ความสาเร็จ เราจะเห็นว่า บางคนทาเรื่องนิดเดียวได้รบั การประกาศเป็ นผู้ยงิ่ ใหญ่
เช่น นักบุญออกัสติน ทีไ่ ด้กลับใจ สร้างแรงบันดาลใจให้ได้เขียนหนังสือหลายเรื่อง จะเห็นว่าหนทางไปสู่ความศักดิ ์สิทธิ ์ของ
คนเรา ไม่จากัดอยู่กบั คนใดคนหนึ่ง แต่ทุกคนมีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะกลับก็ไปสู่ความเป็ นหนึ่งเดียวกับพระ ขอเพียงเราใช้ความสามารถ
ทีเ่ รามีอยู่แม้เล็กน้อยก็ตาม แต่เป็ นเรื่องทีท่ าสุดความสามารถของเรา เช่น คุณแม่เทเรซา ไม่ได้ทาอะไรทีย่ งิ่ ใหญ่ แต่ยงิ่ ใหญ่
อันหนึ่งคือ ท่านมองเห็นถึงคุณค่า ของคนที่ถูกทอดทิ้งเหล่านัน้ และใช้ศักยภาพที่ท่า นมี นอกจากตัวท่านแล้วยังเผยแพร่
ศักยภาพและวิธคี ดิ ไปสู่บรรดาสมาชิกของท่านให้ทาในเรื่องเดียวกัน มองเห็นคุณค่าของคน ทีค่ นอื่นไม่เอาใจใส่
วาระที่ 2 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครังที
้ ่ 2/2019
ทีป่ ระชุมพิจารณาและมีมติรบั รองรายงานการประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกฯ ครัง้ ที่ 2/2019
วาระที่ 3 ติ ดตามเรื่องสืบเนื่ อง
3.1 โครงการ “เข้าเงียบฟื้ นฟูจติ ใจและประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2019”
คุณอัญญาณี ฮองต้น ชีแ้ จงว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลฯสังฆมณฑลอุดรธานี
ได้มกี ารปรับโครงการจัดงานฟื้ นฟูจติ ใจฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณา (ร่าง) โครงการจัดเข้าเงียบฟื้ นฟูจติ ใจเวชบุคคลฯ
ซึง่ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการเวชบุคคลฯสังฆมณฑลอุดรธานี ได้มกี ารปรับเปลีย่ นกาหนดการตามความเหมาะสม :2

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2019
07.00 - 08.00 น. ลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่วมงาน / เข้าทีพ่ กั / อาหารเช้า
08.00 – 09.00 น. คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ จิตตาธิการเวชบุคคลคาทอลิกฯ : วจนพิธกี รรมเปิ ด
นายแพทย์คานวณ อึง้ ชูศกั ดิ ์ ประธานชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย : กล่าวรายงาน
คุณพ่อรังสรรค์ ภานุ รกั ษ์ จิตตาธิการชมรมเวชบุคคลฯ สังฆมณฑลอุดรธานี : กล่าวต้อนรับ
09.00 – 10.15 น.

10.15 - 10.30 น.
10.30 - 11.30 น.

11.30 - 12.30 น.
12.30 - 14.00 น.
14.00 - 18.00 น.

.

เนื้อหาที่ 1 “อดีตสูป่ ั จจุบนั : รอยเท้าแห่งการแพร่ธรรม กับการประกาศข่าวดีใหม่”
ยุค 4.0 ในฐานะเวชบุคคล
วิทยากร : คุณพ่อไมเกิล้ เช (สงฆ์คณะพระมหาไถ่) / คุณพ่อสมพงษ์ เตียวตระกูล
พักรับประทานอาหารว่าง
เนื้อหาที่ 2 “ศิษย์พระคริสต์ประกาศข่าวดี ด้วยการรักและรับใช้”
เวทีเสวนา : คณะซิสเตอร์ของแม่เทเรซา (งานช่วยเหลือเด็กและการเยีย่ มชุมชน)
ซิสเตอร์คณะธิดาเมตตาธรรม (งานดูแลช่วยเหลือผูพ้ กิ าร)
นางสาวพรพรรณ อินทิเสน (งานติดต่อประสานงานกับเครือข่ายภาครัฐ
ด้านความช่วยเหลือกลุม่ ต่างๆ)
นางสาววราภรณ์ ภูกงทอง (งานด้านผูส้ งู อายุ)
ผูด้ าเนินรายการ : …………………………………
รับประทานอาหารกลางวัน
นาเข้าสูก่ ารประชุมกลุม่ ย่อย นาโดย : ศ.กิตติคณ
ุ นพ.ดร.จิตร สิทธีอมร
ประชุมกลุม่ ย่อย...เพือ่ การไตร่ตรอง (พักรับประทานอาหารว่างระหว่างประชุม)
เดินทางศึกษาดูงาน (1) ศูนย์พกั ฟื้ น ภคินีศรีชุมพาบาล
(2) วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย
(3) บ้านซาร์นิลลี่ เฮ้าส์
พักผ่อน (เตรียมกิจกรรมสัมพันธ์)

18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น “ คืน ตุม้ โฮมสัมพันธ์ เชื่อมใจกันด้วยงานรักและรับใช้ "
20.00 น.
พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันอาทิ ตย์ที่ 27 ตุลาคม 2019
05.30 น.
เดิน / วิง่ การกุศล “ตุม้ โฮม ตุม้ ฮัก ด้วยรักและรับใช้”
(ลงทะเบียน 200 บาท ได้เสือ้ 1 ตัว)
07.00 - 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า
08.30 - 09.00 น. ภาวนาเช้า + ทาวัตร
โดย : ซิสเตอร์จนิ ตนา พิมสาร
09.00 - 11.00 น. การประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2019/2562 ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
โดย : คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ จิตตาธิการชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ
: นายแพทย์คานวณ อึง้ ชูศกั ดิ ์ ประธานชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ
- มีวาระการประชุมทีจ่ ะแจ้งไปล่วงหน้า
- เวลารายงาน 7-10 นาทีตอ่ สังฆมณฑล/เสริมการจัดนิทรรศการ
(นาเสนองานระหว่างสัมมนา)
11.00 – 11.20 น. รับประทานอาหารว่าง
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11.20 - 12.30 น. พิธบี ชู าขอบพระคุณพระเจ้า
โดย : พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวสิ ยั ประธานในพิธ ี
12.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

จากนัน้ ทีป่ ระชุมพิจารณาแนวทางการไตร่ตรองผ่านกระบวนกลุ่มภาคบ่าย (1.30 ชัวโมง)
่
วิธกี าร :1) รับฟั งเรื่องราวของการประกาศข่าวดีและจิตตารมย์คาทอลิกในช่วงเช้าโดยคุณพ่อและคณะนักบวชต่างๆ
2) ไตร่ตรองเป็ นส่วนตัว ว่าเราได้ทาตามจิตตารมย์และพระประสงค์มากน้อยเพียงใด โดยเขียนเรือ่ งด้านบวกทีค่ ดิ
ว่าได้ทาสักสองสามประโยคในกระดาษสีเหลือง และอีกแผ่นเขียนสิง่ ทีเ่ ราคิดว่าควรทาแต่ยงั ไม่ได้ทาในอีกสีหนึ่ง
โดยไม่ตอ้ งระบุช่อื เพือ่ นาไปแลกเปลีย่ นในทีป่ ระชุมกลุ่ม
3) ในทีป่ ระชุมกลุ่มตอนบ่าย จะจัดให้เข้ากลุ่มตามการจับฉลาก ประมาณสิบกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 10 ถึง 12 คน
แต่ละกลุ่มจะมีวทิ ยากรกระบวนการคอยกระตุ้นการสนทนาและควบคุมเวลา พร้อมสรุปสาระสาคัญ
4) วิทยากรกระบวนการขอให้ทาความรูจ้ กั กันสัก 10 นาที ด้วยวิธกี ารแนะนาตัวตามเดือนเกิด
5) วิทยากรขอให้แต่ละท่านเล่าประสบการณ์ดา้ นบวก ท่านละ 2 นาที รวมประมาณ 30 นาที
6) วิทยากรขอให้ทป่ี ระชุมเลือกเรื่องทีน่ ่าสนใจสักหนึ่งหรือสองเรื่องเพือ่ ขยายความและเรียนรูป้ ระเด็นนัน้ ให้มากขึน้
เช่น ทาอย่างไร มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร แก้ไขอย่างไร มีขอ้ เสนอแนะจากกลุ่มอย่างไรในการขยายผล ใช้เวลา
อีกประมาณ 20 นาที
7) วิทยากรสรุปข้อคิดเห็นทีส่ าคัญและข้อตัง้ ใจจากทีป่ ระชุมและพยายามสรุปสัน้ ๆ และนาสวดภาวนาสัน้ ๆเพือ่ ขอให้
พระคริสตเจ้าประทานพละกาลังให้สมาชิกเวชบุคคลได้ใช้พระพร เพือ่ พัฒนาชีวติ ของตนเองและผูอ้ ่นื อันตรงกับคา
ทีว่ ่า “เจริญชีวติ และประกาศข่าวดีดว้ ยการรักและรับใช้”
หมายเหตุ : กระดาษทีเ่ ขียนไว้จะนาไปติดทีบ่ อร์ดทีจ่ ดั ให้
นายแพทย์คานวณ อึง้ ชูศกั ดิ ์ ชีแ้ จงเพิม่ เติมว่า เดินวิง่ ส่งเสริมสุขภาพประจาปี 2562 ทางชมรมเวชบุคคลคาทอลิก
แห่งประเทศไทย (องค์กรสาธารณประโยชน์ ทะเบีย นเลขที่ 4071) สามารถขอการสนั บ สนุ น จากโครงการของ สสส
งบประมาณโครงการ 50,000 บาท โดยนาเสนอ วิธกี าร
1. จัดกิจกรรมเดินวิง่ เพือ่ สุขภาพทีบ่ ริเวณชุมชน ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพชนบท หนองคาย (คณะภคินีศรีชุมพาบาล) ใน
วันที่ 27 ตุลาคม 2562 เป็ นระยะทาง 3 กิโลเมตร มีผเู้ ข้าร่วมโครงการ ประมาณ 400 คน ประกอบด้วย นักบวช
และเวชบุคคลคาทอลิกจาก 11 สังฆมณฑล ชมรมผูส้ ูงอายุ กลุ่มสตรีคาทอลิก และประชาชนทัวไปในชุ
่
มชน
(จัดตามความเหมาะสม โดยไม่ปิดกัน้ ) มีเหรียญสัญลักษณ์เวชบุคคลฯอุดร / เวชบุคคลฯกลาง และถ้วยรางวัล
2. จัดอาหารหลักและอาหารว่างทีใ่ ห้มผี กั พืน้ บ้านในสัดส่วนทีม่ าก อาหารว่างก็เป็ นผลไม้แทนขนม อาจมี
นิทรรศการเพือ่ นาเสนอกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมปลูกผักอินทรียเ์ พือ่ เพาะเมล็ดพันธุร์ กั ษ์สงิ่ แวดล้อม
ตามแนวคิด Laudato Si (Praise Be to You) ในโรงเรียนคาทอลิก และกิจกรรมด้านจิตอาสาและการช่วยเหลือ
สังคมของคณะนักบวชและองค์กรคาทอลิกในชุมชน เช่น อาสาสมัครเยีย่ มบ้านดูแลผูป้ ่ วย การส่งเสริมอาชีพสตรี
และเด็กด้อยโอกาส การดูแลผูป้ ่ วย HIV เป็ นต้น
3.2 สรุปการจัดอบรม Palliative Care ร่วมกับ ฝ่ ายสังคม (คาริตสั ไทยแลนด์)
เซอร์มกั ดาเลนา ดาวดี ชีแ้ จงการจัดอบรม Palliative Care ร่วมกับฝ่ ายสังคม (คาริตสั ไทยแลนด์) ให้กบั แกนนา
อาสาสมัครในโครงการ “คนสูช้ วี ติ ” ระหว่างวันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2019 ทีศ่ ูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง โดย
เป็ นวิทยากรหลัก ร่วมกับ เซอร์เทแรส-เบเนดิกต์ ไชยดวง โดยมีเนื้อหาการอบรมประกอบไปด้วย
1) หลักการเยีย่ มบ้านทีไ่ ม่เพิม่ ทุกข์แต่เพิม่ สุขให้กบั ผูป้ ่ วยและญาติ
2) การช่วยเหลือผูป้ ่ วยและญาติในกิจกรรมพืน้ ฐาน เช่น การช่วยพลิกตัว การเปลีย่ นผ้าปูทน่ี อน การจัดท่านัง่
และท่านอนบนเตียง การยืดแขนขาผูป้ ่ วยทีน่ อนติดเตียง เป็ นต้น
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3) หลักการสื่อสารและการสนทนาทีเ่ สริมพลังให้กบั ผูป้ ่ วย
4) การทาพินยั กรรมชีวติ ตามพระราชบัญญัตสิ ุขภาพแห่งชาติ มาตรา 12 และ
5) คาสอนของพระศาสนจักรเกีย่ วกับเรือ่ งชีวติ วาระสุดท้ายและความตาย
นอกจากนี้ยงั จัดให้มกี ารแบ่งปันประสบการณ์จริงจากวิทยากรภายนอก ซึง่ เป็ นตัวอย่างของคนสูช้ วี ติ
คนแรก คือ พยาบาลวิชาชีพชานาญการพนมพร ซึง่ ป่ วยเป็ นมะเร็งระยะสี่ มะเร็งลามไปตามต่อมน้ าเหลือง ชีวติ เปลีย่ นจาก
หน้ามือเป็ นหลังมือ มีวนั ทีค่ ดิ ฆ่าตัวตาย แต่ยงั คิดถึงลูกชาย และด้วยเพราะความรักนี้ จึงเปลีย่ นความคิดและเปลีย่ นชีวติ ณ
ปัจจุบนั อยู่มาได้ 9 ปี แล้วใช้ชวี ติ แบบคนปกติทม่ี คี ุณภาพ กลับไปทางานและเรียนรูท้ จ่ี ะอยู่ร่วมกับมะเร็ง
คนทีส่ อง คือ พยาบาลวิชาชีพวริศรา โฮบรรเทา ผูม้ นี ามปากกาว่า “ยีห่ วาน่ ารัก” เป็ นตัวอย่างการสูช้ วี ติ ทีอ่ ุทศิ ตนเพือ่ ผูอ้ ่นื
โดยเฉพาะผูด้ อ้ ยโอกาสในชุมชนตามแนวตะเข็บชายแดน
บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ ชีแ้ จงเพิม่ เติมว่า แผนกสุขภาพอนามัย (คณะกรรมการคาทอลิกเพือ่ การพัฒนาสังคม)
มีงานทีร่ บั ผิดชอบ คือ งานเวชบุคคลคาทอลิก งานผูส้ ูงอายุคาทอลิก มีเครือข่าย 11 สังฆมณฑล / งานส่งเสริมชีวติ และ
งานด้านเอดส์ ทีม่ บี า้ นพัก/ศูนย์ต่างๆ รวม 22 หน่ วยงาน ซึง่ หน่ วยงานด้านเอดส์มาเข้าร่วมการอบรมเรื่องการดูแลผูป้ ่ วย
แบบประคับประคอง แต่มบี างศูนย์ทย่ี งั ไม่ได้เข้าร่วมฯ คณะอนุ กรรมการคาทอลิกเพือ่ ส่งเสริมงานเอดส์ จะมีการจัดอบรม
อาสาสมัครในพืน้ ทีอ่ คั รสังฆมณฑลท่าแร่ฯ และ สังฆมณฑลอุดรธานี สถานทีอ่ าสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ โดยติดต่อ
เรียนเชิญ เซอร์มกั ดาเลนา ดาวดี และ เซอร์เทแรส-เบเนดิกต์ ไชยดวง เป็ นวิทยากรการอบรมฯ สาหรับหน่ วยงานคาริตสั
มีการทางานทีเ่ กีย่ วข้องกับผูย้ ากไร้ ผูป้ ่ วย ฯลฯ และให้องค์ความรูก้ บั แกนนา อสม. เพือ่ สามารถไปขยายผลให้กบั กลุ่ม
และบุคคลเป้ าหมาย
นายแพทย์คานวณ อึง้ ชูศกั ดิ ์ ขอความเห็นจากทีป่ ระชุมในการจัดทาหนังสือคู่มอื เพือ่ ขยายผลต่อไป
ทีป่ ระชุม ขอให้ เซอร์มกั ดาเลนา ดาวดี ช่วยรวบรวมเนื้อหาและจัดทาหนังสือคู่มอื การดูแลผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย
แบบประคับประคองตามแนวศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก (Palliative Care in Catholic Christian’s Context) ซึง่
จะเป็ นประโยชน์และบุคคลทัวไปสามารถเข้
่
าถึงได้ง่าย โดยเสนอวิธกี าร 1) พิมพ์หนังสือคู่มอื เพือ่ เผยแพร่แล้วนาไปโพสต์
ในเว็ปไซด์ของเครือข่ายสังฆมณฑลต่างๆ 2) จัดทา Youtube มีกลไกหัวข้อให้จบภายใน 20 – 30 นาที เพือ่ เป็ นช่องทาง
เผยแพร่ โดยติดต่อให้ส่อื มวลชนคาทอลิกฯไปถ่ายทาเวลาทีม่ กี ารจัดอบรมฯ 3) จัดทาสื่อวีดที ศั น์ เพือ่ ให้เห็นภาพทีช่ ดั เจน
การจัดอบรมเรื่อง Palliative Care ขอให้บรรจุลงในแผนปฏิบตั งิ านเวชบุคคลฯ แผนปฏิบตั งิ านเอดส์ และ
แผนปฏิบตั งิ านผูส้ ูงอายุ เพือ่ เป็ นการบูรณาการงานด้านเนื้อหาให้กบั ผูท้ จ่ี ะไปให้บริการกับกลุ่มเป้ าหมาย และให้มกี าร
จัดอบรม Palliative Care (1 ครัง้ /ปี ) ให้กบั เครือข่ายระดับสังฆมณฑลทีม่ คี วามต้องการ
วาระที่ 4 สรุปประเมิ นความสนใจ Newsletter แผนกสุขภาพอนามัย (ด้านเนื้อหาและรูปแบบ)
ทีป่ ระชุม เห็นความสาคัญของข่าวสาร ทีผ่ า่ นมาทางชมรมได้สรุปกิจกรรมต่างๆของแต่ละสังฆมณฑลพร้อมภาพ
ประกอบทุกสองเดือนลงในจดหมายข่าวคณะกรรมการคาทอลิกเพือ่ การพัฒนาสังคม (แผนกสุขภาพอนามั) ซึง่ ได้ให้ขอ้ คิดว่า
น่ าจะมีบทความให้มากขึน้ นอกเหนือจากการสรุปกิจกรรมและรูปภาพ และขอให้ นายแพทย์คานวณ ประธานชมรมฯ หรือ
คณะกรรมการเวชบุคคลฯช่วยเขียนบทความสัน้ ๆสักหนึ่งหรือสองหน้า นาลงจดหมายข่าวรายเดือนผ่านทางสือ่ อิเลคโทรนิกส์
จะออกภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน พอครบสองเดือนก็รวมเอาไปลงในจดหมายข่าวทุกสองเดือน ( 6 ฉบับ/ปี )
บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ เพิม่ เติมว่า เตรียมจัดทาหนังสือ Prolife ซึง่ ขณะนี้อยู่ระหว่างหาบุคคลทีม่ คี วามรู้
มาตรวจหนังสืออีกครัง้ หากตรวจเสร็จก็จะนาเนื้อหามาเผยแพร่ลงใน Newsletter แผนกสุขภาพอนามัย เป็ นตอนๆ ต่อไป
วาระที่ 5 ความก้าวหน้ าและอุปสรรคในการหาสมาชิ กเวชบุคคลฯ รุ่นใหม่
แพทย์จนี พิชญนาถ วีรานนท์ ชีแ้ จงความก้าวหน้าในการหาสมาชิกรุ่นใหม่ โดยจัดทาใบสมัครเวชบุคคลออนไลน์
และ Line กลุ่ม Young Catholic Health Care Group ปั จจุบนั มีสมาชิกรุ่นใหม่ทส่ี มัครผ่านทางออนไลน์ 46 คน ไลน์กลุ่ม
96 คน ทีก่ าลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษา ปฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลต่างๆ มากกว่า 20 แห่ง
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ในช่วงทีผ่ ่านมาได้จดั กิจกรรม / ลงพืน้ ทีอ่ อกหน่ วยให้บริการตรวจสุขภาพ ฯลฯ
+ วันที่ 4 มิถุนายน 2019 งานเสวนา 350 ปี มิสซังสยาม + วันที่ 21 มิถุนายน 2019 ออกหน่วยฉลองบ้านหลุยส์โชเวต์
และ วันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2019 ร่วมงานฟื้นฟูจติ ใจเวชบุคคลคาทอลิกฯระดับชาติ ทีห่ นองคาย จัดเชิญชวนเวชบุคคลรุ่นใหม่
เข้าร่วมงานฯ 10 คน ลงประกาศเมื่อ 22 กรกฎาคม 2019 (แต่ยงั ไม่มกี ารตอบรับเข้าร่วม)
ทีป่ ระชุม ขอให้ แพทย์จนี พิชญนาถ วีรานนท์ ติดตามสมาชิกเวชบุคคลฯรุ่นใหม่ และจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
วาระที่ 6 ความร่วมมือกับสมาคมคาทอลิ กในการจัดหลักสูตร “การรับฟั งปั ญหาและการให้คาปรึกษา”
คุณอนันต์ วริศนราทร ชีแ้ จงว่า สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตร “ผูใ้ ห้การบริการปรึกษา
รายบุคคล และทางโทรศัพท์” รุ่นที่ 30 ระหว่างวันเสาร์ท่ี 5 ถึง วันอาทิตย์ท่ี 6 ตุลาคม 2562 ณ ชัน้ 1 อาคารมารีอา
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ การจัดอบรมหลักสูตรนี้ ทุกคนจะสามารถนาทักษะไปพัฒนาปรับใช้เพือ่ เสริมสร้างความชานาญ
ในการให้กาลังใจแก่คนทีป่ ระสบปัญหาต่างๆในชีวติ ประจาวัน โดยเฉพาะด้านจิตใจเหมาะสาหรับบุคลากรทีท่ างานดูแลเด็ก
นักเรียน ผูด้ ูแลผูป้ ่ วย ผูส้ ูงอายุ หรือผูป้ ระสบปัญหาทุกข์ใจด้านต่างๆ เพือ่ การเข้าใจตนเองของผูท้ างาน สร้างความเข้าใจ
ในผูอ้ ่นื และเพิม่ พูนศักยภาพของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพือ่ เตรียมความพร้อมช่วยเหลือเด็กๆ เยาวชน
และคนอื่นๆทีป่ ระสบความทุกข์ ให้กลับมาเข้มแข็งได้อกี ครัง้ และพร้อมดูแลตนเอง และช่วยเหลือคนใกล้และคนในสังคมได้
ทีป่ ระชุมแสดงความคิดเห็น โดยเน้นความร่วมมือระหว่างชมรมเวชบุคคลฯกับสมาคมคาทอลิกฯ โดยการจัด
อบรมครัง้ นี้ นายแพทย์คานวณ อึง้ ชูศกั ดิ ์ ร่วมบรรยายหัวข้อ “ปั ญหายาเสพติดในเด็ก วัยรุ่น และผูใ้ หญ่” / ประชาสัมพันธ์
สนับสนุ นให้สมาชิกเวชบุคคลฯเข้าร่วมอบรมฯ/ ร่วมกับสมาคมคาทอลิกฯจัด Workshop ให้สมาชิกเวชบุคคลฯสังฆมณฑลฯ
วาระที่ 7 รายงานความคืบหน้ ากิ จกรรมเครือข่ายเวชบุคคลฯในระดับสังฆมณฑล
เครือ ข่า ยเวชบุคคลฯในระดับสังฆมณฑล ( Newsletter แผนกสุ ขภาพอนามัย ) มีกิจกรรมที่ส อดคล้อ งกับ
แผนปฏิบตั งิ านเวชบุคคลฯระดับสังฆมณฑล
+ การประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลฯระดับสังฆมณฑล
+ การออกหน่วยบริการสุขภาพในงานฉลองวัด หรือในชุมชนเป้ าหมายต่างๆ
+ เชิญชวนสมาชิกเวชบุคคลคาทอลิกฯรุ่นใหม่ ร่วมลงพืน้ ทีอ่ อกหน่ วยให้บริการตรวจสุขภาพ
+ ออกเยีย่ มกลุ่มสมาชิกและพบปะเพือ่ นสมาชิก + การออกเยีย่ มผูป้ ่ วยในชุมชน ในสถานทีแ่ ละโอกาสต่างๆ
+ สนับสนุนกิจกรรมการอบรมเพือ่ ส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบต่างๆ

วาระที่ 8 วาระอื่นๆ
8.1 จัดออกหน่วยแพทย์พยาบาลที่ Myanmar
บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ ชีแ้ จงว่า คุณพ่อฟิ ลปิ ทาหน้าทีอ่ ภิบาลชาวเมียนม่าร์ ประสานงานขอให้จดั
ออกหน่ วยแพทย์พยาบาล เพื่อตรวจสุขภาพให้กบั ชาวบ้านในเขตหมู่บา้ นทีท่า ฝั ง่ เมียนม่าร์ ระหว่างวันที่ 17 ถึง 18 ตุลาคม
2019 กาหนดเดินทาง วันที่ 16 ตุลาคม 2019 กลับ วันที่ 18 ตุลาคม 2019 จึงขอเชิญชวนจิตอาสาเวชบุคคลคาทอลิกฯที่
สนใจส่งชื่อเพื่อแสดงความประสงค์ไปร่วมออกหน่วยในครัง้ นี้ดว้ ย
8.2 กาหนดการประชุมครัง้ ต่อไป
ตามแผนปฏิบตั งิ านเวชบุคคลฯกาหนดจัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน ครัง้ ที่ 4/2019 ในวันอาทิตย์
ที่ 27 ตุลาคม 2019 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพชนบท หนองคาย
ปิ ดประชุมเวลา 12.10 น.
บาทหลวงสัมพันธ์ วาปี โส นาสวดภาวนาปิ ดการประชุมฯ
นายแพทย์คานวณ อึง้ ชูศกั ดิ ์ / ตรวจทาน
วรรณดี พร้อมแย้ม / บันทึก
6

