รายงานการประชุม
คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกฯ ครัง้ ที่ 2/2020
วันเสาร์ท่ี 9 พฤษภาคม ค.ศ.2020
(ประชุมออนไลน์ VDO Conference)

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
01. บาทหลวงไพรัช
02. บาทหลวงโชคชัย
03. บาทหลวงสุดใจ
04. บาทหลวงภควี
05. บาทหลวงเอกชัย
06. บาทหลวงเกรียงไกร
07. บาทหลวงอาร์มนั โด
08. นายแพทย์คานวณ
09. ผศ.นาฎวิมล
10. ผศ.ดร.มนต์ชลุ ี
11. เซอร์มกั ดาเลนา
12. ซิสเตอร์ประภัสสร
13. ซิสเตอร์สุภาพร
14. ซิสเตอร์พกิ ุลทอง
15. ผศ.ดร.สุวรรณา
16. คุณอัญญาณี
17. ทพญ.จันทนา
18. แพทย์จนี พิชญนาถ
19. ดร.คัคนานต์
20. นายแพทย์สรวิศ
21. รศ.ดร.มณฑา
22. ทพญ.ลลิตา
23. คุณสาอางค์
24. คุณปนัดดา
25. อาจารย์อรพิน
26. ทันตแพทย์มานิต
27. คุณกานต์
28. คุณลักษณาภรณ์

ศรีประเสริฐ
คูรตั นสุวรรณ
แสนพลอ่อน
เส็งเจริญ
ผลวารินทร์
สุขจิตร
เตนุสโซ
อึง้ ชูศกั ดิ ์
งามศิรจิ ติ ต์
นิตพิ น
ดาวดี
กังก๋ง
เจียรผัน
คาเสงีย่ ม
อนุสนั ติ
ฮองต้น
อึง้ ชูศกั ดิ ์
วีรานนท์
สรุงบุญมี
วัยนิพฐิ พงษ์
เก่งการพานิช
เลิศจิรวงศ์
ทองอาไพ
แสนปาก
แสงสว่าง
ประกอบกิจ
สุธรรมเทวกุล
โพธิจั์ นทึก

จิตตาธิการ ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
จิตตาธิการ ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
จิตตาธิการ ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯอัครสังฆมณฑลฑลท่าแร่ฯ
จิตตาธิการ ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลฑลราชบุรี
จิตตาธิการ ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลฑลเชียงราย
จิตตาธิการ ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลฑลจันทบุรี
คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ จันทบุรี
ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
รองประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ทีป่ รึกษา ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
คณะภคินีผรู้ บั ใช้คนป่ วยแห่งนักบุญคามิลโล / เวชบุคคลฯราชบุรี
คณะภคินีผรู้ บั ใช้คนป่ วยแห่งนักบุญคามิลโล / เวชบุคคลฯเชียงราย
คณะภคินีผรู้ บั ใช้คนป่ วยแห่งนักบุญคามิลโล / เวชบุคคลฯเชียงราย
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ประธาน กลุ่มพยาบาลคาทอลิก
ผูอ้ านวยการแผนกสตรี สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกฯ
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลนครสวรรค์
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลนครราชสีมา
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลนครราชสีมา
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลนครราชสีมา
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29. แพทย์หญิงมาลินี บุณยรัตพันธุ์
ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลจันทบุรี
30. คุณวัลลดา
เล้ากอบกุล
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯ สังฆมณฑลจันทบุรี
31. คุณวันทนา
เอ้าเจริญ
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯ สังฆมณฑลจันทบุรี
32. คุณวราภรณ์
ภูกงทอง
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯ สังฆมณฑลอุดรธานี
33. คุณพรทิพย์
คงกระพันธ์
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯ สังฆมณฑลราชบุรี
34. คุณนิภาพร
บูรณะกิจ
ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลอุบลราชธานี
35. คุณวัฒนชัย
ทองศรี
ผูป้ ระสานงาน กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลอุบลราชธานี
36. คุณสร้อยเพชร
ซึมเมฆ
ผูป้ ระสานงาน กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
37. คุณอดุลย์
ตระกูลมา
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯ อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
38. คุณวรางคณา
ดิษเจริญ
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯ อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
39. คุณสมัย
ศรีวรกุล
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯ อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
40. คุณรุง้ ลาวัลย์
อุดมเดช
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯ อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
41. คุณภัทรเนตร
สุนารักษ์
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯ อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
42. คุณอนันต์
วริศนราทร
สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย
43. คุณจีรวัฒน์
เจนผาสุก
กรรมาธิการฝ่ ายสังคม (คาริตสั ไทยแลนด์)
44. คุณวรรณดี
พร้อมแย้ม
แผนกสุขภาพอนามัย
เปิ ดประชุมเวลา 09.05 น.
บาทหลวงเกรียงไกร สุขจิต จิตตาธิการเวชบุคคลฯสังฆมณฑลจันทบุรี นาสวดภาวนาเพือ่ สรรเสริญพระเจ้า
ในโอกาสทีไ่ ด้มาพบกันทางสื่อออนไลน์ (VDO Conference) ให้การประชุมเกิดประโยชน์ต่อพระศาสนจักร แพทย์
พยาบาล และผูป้ ฏิบตั งิ านด้านสุขภาพอนามัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ และแนะนาสมาชิ ก
การประชุมครังนี
้ ้ ประกอบด้วย คุณพ่อจิตตาธิการเวชบุคคลฯสังฆมณฑล คณะกรรมการเวชบุคคลฯ จาก
คณะนักบวชชาย-หญิง โรงพยาบาลคาทอลิก กลุม่ สมาชิกเวชบุคคลฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
สังฆมณฑลราชบุร ี สังฆมณฑลจันทบุร ี สังฆมณฑลนครราชสีมา สังฆมณฑลอุบลราชธานี สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงราย สังฆมณฑลอุดรธานี กลุม่ พยาบาลคาทอลิกฯ ร่วมด้วย คาริตสั ไทยแลนด์ แผนกสตรี และสมาคม
คาทอลิกฯ เข้าร่วมประชุมฯรวม 44 ท่าน สาหรับคณะกรรมการบางท่านติดภารกิจ และ ตรงกับภารกิจในการช่วยเหลือ
พีน่ ้องทีป่ ระสบปัญหาจากสถานการณ์โควิด-19 ในเขตสังฆมณฑลฯ จึงไม่สามารถมาร่วมประชุมฯ
นายแพทย์คานวณ อึง้ ชูศกั ดิ ์ สรุปสถานการณ์โควิด-19 ขณะนี้ดขี น้ึ และรัฐบาลจะประกาศผ่อนปรนให้
ธุรกิจเปิ ดดาเนินการระยะสอง ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นี้ ในเรื่องศาสนกิจ จากประกาศราชกิจจาฯเผยแพร่
ข้อกาหนดตามมาตรา 9 พ.ร.ก.ฉุ กเฉิน (ฉบับที่ 5) ข้อ 4.การปฏิบตั ศิ าสนกิจหรือศาสนพิธใี นวันสาคัญทางศาสนา
หรือตามประเพณีนิยม ณ ศาสนสถานใดให้เป็ นไปตามดุลยพินิจและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ปกครองดูแ ล
ศาสนสถานนัน้ ในกรณีมมี าตรการหรือคาแนะนาขององค์กรปกครองทางศาสนานัน้ หรือของทางราชการเกี่ยวกับ
การป้ องกันโรค ให้ผเู้ กีย่ วข้องปฏิบตั ติ ามมาตรการหรือคาแนะนาดังกล่าว ซึ่งแต่ละศาสนาสามารถให้สตั บุรุษมาวัด
ประกอบพิธกี รรมทางศาสนาตามประเพณีนิยมและแนวปฏิบตั ิ (สภาพระสังฆราชคาทอลิก ฯเตรียมการหารือเรื่องนี้)
เราจึงควรต้องเริ่มเตรียมการถ้าเราเปิ ดการปฏิบตั ิศาสนกิจ และชมรมเวชบุคคลฯจะมีส่วนช่วยเหลือ อะไรได้บ้าง
ซึ่งสาเหตุการระบาดใหญ่ๆในต่างประเทศ ทีเ่ กีย่ วข้องกับศาสนกิจทีค่ วรระวัง เช่น เกิดจากสัตบุรุษที่ป่วยไปร่วมพิธี
ทางศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม (พิธดี าวะห์) ทีม่ ผี ไู้ ปร่วมพิธจี านวนมาก มีการร้องเพลง และสวมกอดทาให้เกิดการ
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ติดเชือ้ ขยายตัวได้ นอกจากนี้สถานบันเทิงทีม่ คี นไปนังกิ
่ นเหล้า ร้องเพลง หรือสถานทีเ่ กีย่ วกับการพนัน ฯลฯ ก็เป็ น
ต้นเหตุของการระบาด ซึ่งต้องอยู่กบั โควิด-19 อย่างน้อย 1 ปี จนกว่าจะมียาวัคซีนมารักษาโรคโควิด-19 อย่าตึงไป
(ไม่กล้าไปไหน) หรือหย่อนไป (ไม่สนใจ) จึงต้องหาแนวทางปฏิบตั ทิ ่เี หมาะสมที่สุด ให้แก่พระศาสนจักรในเรื่องการ
เปิ ดกิจ กรรมทางด้านพิธีก รรมทางศาสนา จนกว่าจะมีว คั ซีน มาป้ องกันโรคไวรัส โควิด -19 และต้อ งทาให้เ ป็ น
กิจลักษณะด้วย
วาระที่ 2 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครังที
้ ่ 1/2020
ที่ป ระชุม พิจ ารณารับ รองรายงานการประชุมคณะกรรมการเวชบุ คคลคาทอลิก ฯ ครัง้ ที่ 1/2020 และ
มีมติรบั รองรายงานการประชุมฯ

วาระที่ 3 ติ ดตามเรื่องสืบเนื่ อง
3.1 ความพร้อมการเป็ นเจ้าภาพจัดเข้าเงียบฟื้ นฟูจติ ใจเวชบุคคลและประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2020
บาทหลวงเอกชัย ผลวารินทร์ ชีแ้ จงการจัดเข้าเงียบฟื้ นฟูจติ ใจเวชบุคคลฯและประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปี 2020/2563 (ตามเอกสาร)
หัวข้อ
:
“เวชบุคคลปฏิบตั กิ จิ แห่งรัก รากฐานจากพระคัมภีร”์ ( ลก.5,12-16 / 1 คร.13 : 1-13 )
ระยะเวลา :
ระหว่างวันศุกร์ท่ี 23 ถึง วันอาทิตย์ท่ี 25 ตุลาคม 2020
สถานทีจ่ ดั งาน : ณ ห้องประชุม ลักษวรรณ รีสอร์ต ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
(เสนอโดย พระสังฆราช ยอแซฟ วุฒเิ ลิศ แห่ลอ้ ม)
ทีพ่ กั
:
ลักษวรรณ รีสอร์ต ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
ทีป่ ระชุมพิจารณา (ร่าง) โครงการฟื้ นฟูจติ ใจและประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2020 มีขอ้ เสนอแนะและ
ปรับกาหนดการจากทีป่ ระชุมฯ เพือ่ ความเหมาะสมในการจัดงานฯ ดังนี้ :วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2020
15.00 – 16.30 น. ออกหน่วยร่วมกัน ณ วัดนักบุญแคธริน ลาบูเร บ้านป่ าซันหัวลาย
17.00 – 18.00 น. ลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่วมงาน ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด เชียงราย
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหาร ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด เชียงราย
19.00 – 19.30 น. พิธบี ูชาขอบพระคุณ เปิ ดการฟื้ นฟูจติ ใจ
โดย พระสังฆราช ยอแซฟ วุฒเิ ลิศ แห่ลอ้ ม
ประธานชมรมเวชบุคคลคาทอลิกกล่าวรายงาน โดย นายแพทย์คานวณ อึง้ ชูศกั ดิ ์
20.00 น.
พักผ่อน ณ ลักษวรรณ รีสอร์ต ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2020
07.00 – 08.00 น. พิธบี ูชาขอบพระคุณ ณ ลักษวรรณ รีสอร์ต โดย บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ
08.00 – 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า / ชมนิทรรศการนาเสนองานของสังฆมณฑลต่างๆ
09.00 – 10.00 น. หัวข้อ “เวชบุคคลปฏิบตั กิ จิ แห่งรัก รากฐานจากพระคัมภีร์ ” ( ลก.5,12-16 / 1 คร.13 : 1-13 )
โดย พระสังฆราช ยอแซฟ วุฒเิ ลิศ แห่ลอ้ ม
10.00 – 10.30 น. รับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00 น. New Charter for Health Care Workers
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารเทีย่ ง
13.00 – 13.45 น. แยกเป็ นสองห้องย่อย ห้องแรกเป็ นเรื่อง นวดกดจุดฝ่ าเท้าและการแพทย์ทางเลือกเพื่อการบาบัด
โดย รศ.ดร. มณฑา เก่งการพานิช และอีกห้องอาจเป็ นหัวข้ออื่นทีเ่ สนอในภายหลัง
14.00 – 14.30 น. เดินทางไปเยีย่ มเด็กพิเศษ
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14.30 – 15.30 น. ดูงานบ้านเกือ้ กูล
15.30 – 16.30 น. ดูงานเด็กศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ เชียงราย
16.30 – 17.00 น. เยีย่ มวัดนักบุญคามิลโล
17.00 – 18.00 น. ไตร่ตรองร่วมกัน ณ วัดนักบุญคามิลโล
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ วัดนักบุญคามิลโล
19.00 น.
พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันอาทิ ตย์ที่ 25 ตุลาคม 2020
07.00 – 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า / ชมนิทรรศการนาเสนองานของสังฆมณฑลต่างๆ
08.30 – 09.00น. ภาวนาเช้า โดย : คณะภคินีผรู้ บั ใช้คนป่ วยแห่งนักบุญคามิลโล
09.00 – 11.00 น. การประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2020/2563 ของ ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
11.30 – 12.30 น. พิธบี ูชาขอบพระคุณ
โดย : บาทหลวงวินยั เปลีย่ นบารุง อุปสังฆราช สังฆมณฑลเชียงราย
12.30 – 13.30 น. อาหารกลางวัน
14.00 น.
ท่องเทีย่ วจังหวัดเชียงราย / เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
3.2 การเชิญชวนสมาชิกนักศึกษารุน่ ใหม่ๆ
พจ.พิชญนาถ วีรานนท์ รายงานการหาสมาชิกใหม่ และ เชิญมาร่วม VDO Conference โดยได้เชิญ
แพทย์ 4 ท่าน ทันตแพทย์ 1 ท่าน นักศึกษาแพทย์ 1 คน เข้าร่วมประชุมฯ มีแพทย์ทส่ี นใจเข้าร่วม 2 ท่าน คือ
1. นักบุญแคทเธอริน ทพญ.ลลิตา เลิศจิระวงศ์ แพทย์ประจา แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
2. นายแพทย์สรวิศ วัยนิพฐิ พงษ์ จิตแพทย์และอาจารย์ประจาภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทย์สนใจเข้าร่วมเวชบุคคลฯ 3 ท่าน คือ
1. John Baptist de Lasalle นพ.ศักดา เจียนิวตั ต์ แพทย์ประจาสถาบันหัวใจ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
2. นายแพทย์ธานินทร์ สันธนะวนิช แพทย์ประจาศูนย์กระดูกไขข้อและกล้ามเนื้อ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
3. นายแพทย์วษิ ณุ ธาราฉัตร แพทย์ศนู ย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
โดยเสนอแนะให้มกี ารจัดตัง้ ชมรมแพทย์คาทอลิกขึน้ อีกครัง้ เพื่อรวมแพทย์ผนู้ บั ถือศาสนาคริสต์(คาทอลิก)ในประเทศไทย
ดร.คัคนานต์ สรุงบุญมี กล่าวว่า ได้มกี ารติดต่อไปยังคณะแพทย์ศริ ริ าช แต่ชว่ งนี้มสี ถานการณ์โควิด-19
จึงทาให้ยงั ไม่มกี ารตอบรับ
นายแพทย์สรวิศ วัยนิพฐิ พงษ์ กล่าวเสริมว่า ช่วงนี้สถานการณ์ชมรมคาทอลิกของมหาวิทยาลัยต่างๆ มีการ
รวมกลุ่มกันน้อย สมาชิกน้อยลง
ทีป่ ระชุมเสนอขอให้ 1. นายแพทย์สรวิศ วัยนิพฐิ พงษ์ เป็ น Host ในการจัด meeting กลุ่มนักศึกษาคาทอลิก
และสมาชิกเวชบุคคลฯรุ่นใหม่ ผ่านแอพพลิเคชัน่ Zoom (วางแผนจัดประชุมล่วงหน้า) 2. เครือข่ายเวชบุคคลสังฆมณฑล
จัดส่งรายชือ่ กลุม่ นักศึกษา (สถาบันการศึกษา) Email และ Line ในช่วงเดือนมิถนุ ายน (เปิ ดเทอม) ส่งให้ชมรมเวชบุคคล
คาทอลิกฯเพื่อเชิญเข้าร่วม Zoom Meeting ส่วนกลางฯจะสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยี่ในการประชุมฯครัง้ นี้
3.3 การให้คาปรึกษาแนะแนว
คุณอนันต์ วริศนราทร ชีแ้ จงว่า สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตร (ออนไลน์) “ผูใ้ ห้การบริการ
ปรึกษารายบุคคล และทางโทรศัพท์” รุน่ ที่ 31 ระหว่างวันศุกร์ท่ี 12 – วันเสาร์ท่ี 13 มิถุนายน 2563 (หลักสูตรเวิรค์ ช้อปแบบ
ออนไลน์ ระบบ Zoom และ Line) มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างอาสาสมัคร Social Worker ให้บริการคาปรึกษาทางออนไลน์
เพื่อรับฟั งและให้คาปรึกษาผูท้ ม่ี ปี ัญหาความรุนแรงในวัยเด็ก วัยรุ่น สตรี และครอบครัว (ค่าลงทะเบียนคนละ 900 บาท)
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การจัดอบรมหลักสูตร (ออนไลน์) รุ่นที่ 31 ทางสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย สนใจจัดอบรมหลักสูตร
(ออนไลน์)ร่วมกับชมรมเวชบุคคลฯ เพื่อสร้างเครือข่ายงาน หรือจัดทาโครงการฯร่วมกัน
ทีป่ ระชุมเสนอให้จดั อบรมหลักสูตรการให้คาปรึกษา(ออนไลน์) ร่วมกับสมาคมคาทอลิกฯ แบบ Basic Counselling
1. จากสถานการณ์การระบาดโควิด 19 พบปัญหาคนติดแอลกอฮอล์ ประมาณ 9 แสนคน ทางรัฐบาลจึงใช้โอกาสนี้
ให้คนเริม่ ต้นลดและเลิกการดื่มแอลกอฮอล์ จึงขอให้มี Section การให้คาแนะนา การพูดคุยผูม้ ปี ัญหาการดื่ม
แอลกอฮอล์เพื่อปรับพฤติกรรม โดยขอเชิญ นายแพทย์สรวิศ วัยนิพฐิ พงษ์ และทีมงานมาร่วมเป็ นวิทยากร
2. จัดทา Role Play โดยมีกลุม่ /สมาชิกเวชบุคคลฯ และอสม.ในพืน้ ทีเ่ ข้าร่วมอบรมเป็ นกลุม่ ในแต่ละสังฆมณฑลฯ
(1-2 คน/สังฆมณฑล) ส่วนกลางฯสนับสนุนค่าลงทะเบียนสังฆมณฑลฯละ 1 คน
3. ขอให้ปรับโครงการรณรงค์งดเหล้า บุหรี่ เป็ นพลีกรรม (สสส.) มาช่วยสนับสนุนค่าลงทะเบียนการอบรมครังนี
้ ้ดว้ ย
วาระที่ 4 เรื่องพิ จารณา ฟั งความเห็นแต่ละสังฆมณฑล มีอะไรบ้างทีช่ มรมเวชบุคคลสามารถช่วยพระศาสนจักร
และสังคมทีส่ งั กัดอันเนื่องมาจากปั ญหาโควิด-19 โดยอาจมีกจิ กรรมเช่น การเตรียมเปิ ดวัด การให้คาแนะนา ปรึกษา
ปั ญหาต่อเนื่องจากโควิด การเยีย่ มบ้านให้ปลอดภัย
 กิจกรรมทีเ่ วชบุคคลคาทอลิกระดับชาติ ได้ร่วมมือกับพระศาสนจักรในช่วงวิกฤติโควิด 19 สรุปดังนี้ คือ
1. จัดเลือกโปสเตอร์รณรงค์เรื่องการป้ องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ จากหน่วยงานทีม่ มี าตรฐาน คือ
เลือกโปสเตอร์ 5 ชุด ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นามาทาโปสเตอร์/แผ่นไวนิลแจกจ่ายให้แก่เครือข่าย
เวชบุคคลคาทอลิกระดับสังฆมณฑล และบางสังฆมณฑลได้นาเอาไฟล์โปสเตอร์เหล่านี้ไปสังท
่ าเพิม่ เติมตามบริบทของ
พืน้ ทีข่ องตนเอง (มีขอ้ แนะนาจากองค์การอนามัยโลกใช้คาเรียกไวรัสอูฮ่ น-โคโรนาสายพั
ั่
นธุใ์ หม่ เป็ น โควิด-19)
2. จัดทาไกด์ไลน์ในการร่วมปฏิบตั ศิ าสนกิจร่วมกับทางฝ่ ายพิธกี รรม และสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมัน
คาทอลิกแห่งประเทศไทย พร้อมโปสเตอร์ 1 โปสเตอร์ และพิมพ์แจกจ่ายไปยังเครือข่ายสังฆมณฑลต่างๆ
3. จัดบริการส่งเจลล้างมือหรือแอลกอฮอล์โดยตรงให้เครือข่ายเวชบุคคลสังฆมณฑล ทีไ่ ม่มอี ุปกรณ์เหล่านี้ใน
ระยะต้น เพือ่ กระตุน้ ให้มกี ารจัดระบบความสะอาดตามวัด ศาสนสถาน หรือสถานทีๆ่ ทางศาสนามีประชาชนมาชุมนุมกัน
4. จัดส่งหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้าให้เครือข่ายเวชบุคคลสังฆมณฑลทีไ่ ม่สามารถจัดหาได้
5. กระตุน้ ให้เวชบุคคลและสมาชิกออกรณรงค์ให้ความรูใ้ นการป้ องกันการระบาดของโควิด -19
6. ร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการทากิจกรรมเพื่อร่วมมือกับภาครัฐและองค์กรอืน่ ๆในการต่อสูโ้ ควิด -19
 เครือข่ายเวชบุคคลสังฆมณฑลรายงานแบ่งปั นกิจกรรมต่างๆทีไ่ ด้ทาไปในชุมชนของแต่ละเครือข่ายเพื่อ
เป็ นการแลกเปลีย่ นเรียนรูซ้ ่งึ กันและกัน สรุปดังนี้ คือ
1. ติดป้ ายไวนิลการป้ องกันไวรัสโควิด-19 / จัดสถานทีต่ งั ้ เจลล้างมือ / แจกหน้ากากอนามัยผูม้ คี วามเสีย่ ง
พร้อมแผ่นพับการดูแลสุขภาพตนเองให้หา่ งไกลจากโควิด-19
2. ร่วมมือกับผูน้ า อสม.ของหมู่บา้ นในการคัดกรองผูส้ ูงอายุทไ่ี ด้รบั ผลกระทบ แจกถุงยังชีพตามหมู่บา้ น
ออกเยีย่ มให้ความช่วยเหลือและกาลังใจกับผูส้ ูงอายุ ผูพ้ กิ าร ผูป้ ่ วย ผูย้ ากไร้ ผูอ้ ยู่ในภาวะยากลาบาก
3. มอบของใช้ทจ่ี าเป็ น ออกหน่วยคัดกรองโควิด-19 วัดอุณหภูมผิ เู้ ข้าร่วมงานในโอกาสฉลองวัด ฯลฯ
4. รณรงค์เรื่องการงดเหล้างดบุหรี่ และหลีกเลีย่ งการรวมกลุ่ม
5. ร่วมมือกับแผนกสตรี กลุ่มสตรีเขตชุมชนในการจัดทาหน้ากากผ้าให้กบั ชาวบ้าน
6. รณรงค์ให้พง่ึ พาตนเองด้วยเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ปลูกผักสวนครัว
7. เป็ นกาลังใจทางโทรศัพท์ ไลน์ และ Facebook ให้กบั ผูป้ ่ วยและญาติ
 บาทหลวงภควี เส็งเจริญ จิตตาธิการเวชบุคคลฯสังฆมณฑลราชบุรี : นาสวดภาวนาปิ ดการประชุมฯ
การประชุมคณะกรรมการครัง้ ต่อไป ตรงกับวันเสาร์ที่ 8 สิ งหาคม 2020 (VDO Conference)
ปิ ดประชุมเวลา 12.10 น.
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