รายงานการประชุม
คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกฯ ครั้งที่ 3/2020
วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม ค.ศ.2020
(ประชุมออนไลน์ VDO Conference)
ผู้เข้าร่วมประชุม
01. บาทหลวงโชคชัย
02. บาทหลวงสุดใจ
03. บาทหลวงเฉลียว
04. บาทหลวงภควี
05. บาทหลวงเอกชัย
06. บาทหลวงประสงค์
07. นายแพทย์คานวณ
08. ผศ.นาฎวิมล
09. เซอร์มักดาเลนา
10. ซิสเตอร์ประภัสสร
11. ซิสเตอร์ศรีนภา
12. แพทย์จีนพิชญนาถ
13. คุณสาอางค์
14. คุณปนัดดา
15. คุณชีวา
16. คุณกานต์
17. ทันตแพทย์มานิต
18. คุณลักษณาภรณ์
19. คุณกาญจนา
20. คุณโสภิตา
21. คุณนริศรา
22. คุณปุณยนุต
23. คุณสมจิตร์
24. คุณพรทิพย์
25. คุณจีราภรณ์
26. คุณวัลลดา
27. คุณวราภรณ์
28. คุณสร้อยเพชร

คูรัตนสุวรรณ
แสนพลอ่อน
วาปีกัง
เส็งเจริญ
ผลวารินทร์
วงศ์วิบูลสิน
อึ้งชูศักดิ์
งามศิริจิตต์
ดาวดี
กังก๋ง
คากุณา
วีรานนท์
ทองอาไพ
แสนปาก
มิ่งสูงเนิน
สุธรรมเทวกุล
ประกอบกิจ
โพธิ์จันทึก
นพแก้ว
ซิมงาม
ประทุมมา
คนพูดเพราะ
ศักดิ์สิทธิกร
คงกระพันธ์
จิระภัทรศิลปะ
เล้ากอบกุล
ภูกงทอง
ซึมเมฆ

จิตตาธิการ ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
จิตตาธิการ ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
จิตตาธิการ ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลนครราชสีมา
จิตตาธิการ ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลราชบุรี
จิตตาธิการ ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลเชียงราย
จิตตาธิการ ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลอุดรธานี
ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
รองประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
คณะภคินีผู้รับใช้คนป่วยแห่งนักบุญคามิลโล / เวชบุคคลฯราชบุรี
คณะภคินีผู้รับใช้คนป่วยแห่งนักบุญคามิลโล / เวชบุคคลฯราชบุรี
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลนครราชสีมา
รองประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลนครราชสีมา
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯ สังฆมณฑลนครราชสีมา
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯ สังฆมณฑลนครราชสีมา
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯ สังฆมณฑลนครราชสีมา
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯ สังฆมณฑลนครราชสีมา
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯ สังฆมณฑลนครราชสีมา
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯ สังฆมณฑลนครราชสีมา
ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลราชบุรี
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯ สังฆมณฑลราชบุรี
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯ สังฆมณฑลราชบุรี
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯ สังฆมณฑลจันทบุรี
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯ สังฆมณฑลอุดรธานี
ผูป้ ระสานงาน กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
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29. คุณธิติมา
30. คุณวรางคณา
31. คุณสมัย
32. คุณรุ้งลาวัลย์
33. คุณภัทรเนตร
34. คุณรุจิรัตน์
35. คุณอนันต์
36. คุณจีรวัฒน์
37. คุณวรรณดี

ศรีประดิษฐ
ดิษเจริญ
ศรีวรกุล
อุดมเดช
สุนารักษ์
โพธิ์ดา
วริศนราทร
เจนผาสุก
พร้อมแย้ม

กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯ อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯ อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯ อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯ อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯ อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯ อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย
กรรมาธิการฝ่ายสังคม (คาริตัสไทยแลนด์)
แผนกสุขภาพอนามัย

เปิดประชุมเวลา 09.05 น.
บาทหลวงประสงค์ วงศ์วิบูลสิน จิตตาธิการ ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลอุดรธานี นาสวดภาวนา
เปิดการประชุมฯ ขอพระเป็นเจ้าโปรดประทานพรให้บุคลากรของพระองค์ ใส่ใจเรื่องสุขภาพ สุขภาวะที่ดี เพื่อ เป็น
แนวทางในการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ฯลฯ ให้กับพวกลูกเสมอมา
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ และแนะนาสมาชิก
การประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย คุณพ่อจิตตาธิการเวชบุคคลฯสังฆมณฑล คณะกรรมการเวชบุคคลฯ
จาก คณะนักบวชชาย-หญิง โรงพยาบาลคาทอลิก กลุ่มสมาชิกเวชบุคคลฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ อัครสังฆมณฑล
ท่าแร่ฯ สังฆมณฑลราชบุรี สังฆมณฑลนครราชสีมา สังฆมณฑลเชียงราย สังฆมณฑลอุดรธานี สังฆมณฑลจันทบุรี
กลุ่มพยาบาลคาทอลิกฯ ร่วมด้วย คาริตัสไทยแลนด์ และสมาคมคาทอลิกฯ สนใจเข้าร่วมประชุมฯรวม 37 ท่าน
คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกฯที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมฯ เนื่องจากบางท่านติดภารกิจ และ
กลุ่ม เวชบุคคลฯสังฆมณฑลอุบลราชธานี สังฆมณฑลเชียงใหม่ สังฆมณฑลนครสวรรค์ สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
ตรงกับภารกิจ และออกหน่วยให้บริการช่วยเหลือพี่น้องในเขตสังฆมณฑลฯ
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2020
ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกฯ ครั้งที่ 2/2020 และมี
มติรับรองรายงานการประชุมฯ
วาระที่ 3 ติดตามเรื่องสืบเนื่อง
นายแพทย์คานวณ อึ้งชูศักดิ์ ชี้แจงการจัดเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจเวชบุคคลฯประจาปี 2019/2562 ที่ผ่านมา
ชมรมเวชบุค คลฯสั ง ฆมณฑลอุด รธานี เป็ นเจ้าภาพฯ และในปีนี้ สถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ดีขึ้ น
ดังนั้น การจัดงานเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจและประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2020 จะลงพื้นที่สังฆมณฑลเชียงราย ตาม
แผนปฏิบติงานที่กาหนดไว้ และเพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในเขตภูมิภาคด้วย จึงขอเชิญชวนให้สมาชิกชมรม/
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯระดับสังฆมณฑล (ประมาณ 1 คันรถตู้) ไปร่วมงานที่สังฆมณฑลเชียงราย
3.1 ความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดเข้าเงียบฟื้นฟูจติ ใจเวชบุคคลและประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2020
บาทหลวงเอกชัย ผลวารินทร์ ชี้แจงการประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกฯครั้งที่ 2/2020
ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้เสนอให้มีการปรับ /เพิ่มเติมหัวข้อเพื่อความเหมาะสมในการจัดเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจและประชุม
ใหญ่สามัญประจาปี 2020/2563 จึงขอสรุปกาหนดการมานาเสนอที่ประชุมฯพอสังเขป ดังนี้ :- (ตามเอกสาร)
หัวข้อจัดเข้าเงียบฯ :
“เวชบุคคลปฏิบัติกิจแห่งรัก รากฐานจากพระคัมภีร์” ( ลก.5,12-16 / 1 คร.13 : 1-13 )
ระยะเวลา
:
ระหว่างวันศุกร์ที่ 23 ถึง วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2020
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สถานที่จัดงาน : ณ ห้องประชุม ลักษวรรณ รีสอร์ต ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
ที่พัก
: ลักษวรรณ รีสอร์ต ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
กาหนดการ :
วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2020 : พระสังฆราช ยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม ประธานพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดฯ
นายแพทย์คานวณ อึ้งชูศักดิ์ ประธานชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ กล่าวรายงาน
วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2020 : ที่ประชุมฯนาเสนอหัวข้อ
1 : “เวชบุคคลปฏิบัติกิจแห่งรัก รากฐานจากพระคัมภีร์ ” (ลก.5,12-16 / 1 คร.13 : 1-13)
โดย : พระสังฆราช ยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม ประมุข สังฆมณฑลเชียงราย
2 : New Charter for Health Care Workers (ธรรมนูญใหม่สาหรับผู้ทางานด้านการดูแลสุขภาพอนามัย)
โดย : บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมาธิการฝ่ายสังคม / ผู้อานวยการแผนกสุขภาพอนามัย
3 : แยกสองห้องย่อย ห้องแรก นวดกดจุดเท้าและการแพทย์ทางเลือกเพือ่ การบาบัด : รศ.ดร. มณฑา เก่งการพานิช
ห้องทีส่ อง การรับฟังเสียงเรียกจากพระเจ้า (Spiritual discernment) : บาทหลวงพิเชฐ แสงเทียน SJ. (คณะเยซูอิต)
4 : เดินทางไปเยี่ยมเด็กพิเศษ + ดูงานบ้านเกื้อกูล + ดูงานเด็กศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ เชียงราย
+ ดูงานเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จากพระสมณสาส์น Laudato Si’ ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2020 :
5 : จัดประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2020/2563 ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
6 : ออกหน่วยร่วมกัน ณ วัดนักบุญแคธริน ลาบูเร บ้านป่าซันหัวลาย เวลา 15.00 – 16.30 น.
3.2 สรุปการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ผู้ให้บริการการปรึกษารายบุคคลและทางโทรศัพท์” (แบบออนไลน์)
คุณสร้อยเพชร ซึมเมฆ ชีแ้ จงการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ผู้ให้บริการการปรึกษารายบุคคลและทางโทรศัพท์”
มีสมาชิกและจิตอาสาเวชบุคคลอัครสังฆมณท่าแร่ฯ 9 คน เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯแบบออนไลน์ (ผ่านจอคอมพิวเตอร์)
เมื่อวันที่ 12 - 13 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม ตึกศูนย์อภิบาลฯ สิ่งที่ได้รับจากการอบรมฯคือ ได้เพิ่มทักษะให้กับ
กลุ่มจิตอาสา/ช่วยเหลือผู้ทุกข์ใจให้เขามีกาลังใจ โดยทีมวิทยากรให้ความรู้/ทักษะการให้คาปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากสถานการณ์จริง แสดงบทบาทผู้ให้คาปรึกษา-ผู้รับคาปรึกษา กลุ่มเวชบุคคลท่าแร่ฯ อยู่กลุ่ม 2 (สมาชิกแต่ละคนอยู่
คนละสถานที่ เวลาเข้ากลุ่มย่อยได้มีการฝึก/พูด) ทุกคนเห็นว่าการอบรมนี้มีประโยชน์
วาระที่ 4 ความก้าวหน้าในการหาสมาชิกเวชบุคคลฯรุ่นใหม่
พจ.พิชญนาถ วีรานนท์ ชี้แจงข้อเสนอจากการประชุมคณะกรรมการฯ ขอให้ นายแพทย์สรวิศ วัยนิพิฐพงษ์
เป็ น Host ในการจั ด meeting กลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาคาทอลิ ก และสมาชิ ก เวชบุ ค คลฯรุ่ น ใหม่ ผ่ า นแอพพลิ เ คชั่ น Zoom
Meeting นั้น ขณะนี้ยังไม่สามารถดาเนินการได้ เนื่องจากติดภาระหน้าทีง่ านสอนนักศึกษา (มหาวิทยาลัยพึ่งเปิดเทอม)
และติดเวลาเรียนของนักศึกษา ชมรมเวชบุคคลฯอัค รสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดย บาทหลวงโชคชัย คูรัตนสุวรรณ
จิตตาธิการฯ คาดว่าอาจจะจัดสัมมนาอื่นๆที่ทากิจกรรมร่วมกับนักศึกษาด้วย
วาระที่ 5 การจัดประชุมการให้บริการการปรึกษาสาหรับเวชบุคคลสามสังฆมณฑลภาคเหนือ
บาทหลวงเอกชัย ผลวารินทร์ ชี้แจงว่า ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลเชียงราย สนใจการอบรม
หลักสูตร “ผู้ให้บริการการปรึกษารายบุคคลและทางโทรศัพท์” ให้กับกลุ่ม/สมาชิกเวชบุคคลคาทอลิกฯ 3 สังฆมณฑล
ทางภาคเหนือ จึงติดต่อสอบถามกับสมาคมคาทอลิกฯ เพื่อให้มาจัดอบรมหลักสูตรฯที่สังฆมณฑลเชียงราย
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คุณอนันต์ วริศนราทร ผู้จัดการโครงการศูนย์บรรเทาใจ ชี้แจงว่า จากที่ชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลเชียงราย
สนใจจัดอบรมหลักสูตรฯให้กับกลุ่มเวชบุคคลฯ 3 สังฆมณฑลทางภาคเหนือ และเชื่อมโยงกับทางสมาคมคาทอลิกฯ
จะมีการจัดอบรมหลักสูตรรุ่นต่อไปในช่วงปลายปีนี้ จึงเสนอให้มีการจัดอบรมหลักสูตร “ผู้ให้บริการการปรึกษารายบุคคล
และทางโทรศัพท์” ครั้งที่ 32 ระหว่างวันเสาร์ที่ 28 – วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์คามิลเลียน โซเชียล
เซนเตอร์ เชียงราย โดยจัดทาหลักสูตรปรับ/เสริมบางส่วนเพื่อความเหมาะสม (ตามเอกสาร)
นายแพทย์คานวณ อึ้งชูศักดิ์ ชี้แจงการจัดอบรมหลักสูตรฯ โดยชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯจะประสานงาน เพื่อ
ขอให้คาริตัสไทยแลนด์ จัดสรรงบประมาณบางส่วนเพื่อสมทบการจัดอบรมฯ (ค่าวิทยากร + ค่าที่พัก + ค่าอาหาร) ใน
ส่วนของกลุ่มเวชบุคคลฯมิสซังเชียงราย สาหรับกลุ่มเวชบุคคลฯมิสซังอื่นๆ (ลงทะเบียนอบรมผ่านทางออนไลน์) จึงขอ
ฝากให้ คุณอนันต์ วริศนราทร ช่วยบริหารจัดการงบประมาณในการจัดอบรมหลักสูตรฯ ที่สังฆมณฑลเชียงราย
วาระที่ 6 โครงการรณรงค์ “โอกาสครบรอบ 5 ปี พระสมณสาส์น Laudato Si’”
นายแพทย์คานวณ อึ้งชูศักดิ์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาโครงการรณรงค์ “โอกาสครบรอบ 5 ปี พระสมณสาส์น
Laudato Si’ ” และไตร่ตรองสมณลิขิตเตือนใจ “แอมะซอนที่รัก (Querida Amazonia) ” ซึ่งจะจัดโครงการรณรงค์ฯ
ในวันพุธที่ 23 กันยายน ค.ศ.2020 ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ (ตามเอกสาร)
บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมาธิการฝ่ายสังคม/ผู้อานวยการแผนกสุขภาพอนามัย ประชาสัมพันธ์
และเชิญชวนสมาชิกเวชบุคคลฯเข้าร่วมโครงการฯเพื่อกระตุ้นให้สมาชิกเวชบุคคลฯร่วมกันรณรงค์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ในบริบทของตนเอง ในครอบครัว และนาแนวความคิดไปปฏิบัติต่อ โดยในช่วงเช้า พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุข
มิสซังเชียงใหม่ ช่วงบ่ายจัดกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมฯ และจะจัดทา Zoom Meeting (ออนไลน) ให้กับทุกมิสซังเข้าร่วม
รับฟังด้วย
จึ ง ขอเสนอให้ ส มาชิ ก เวชบุ ค คลฯที่ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ แ ละรณรงค์ เ รื่ อ งการอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มไปแบ่ ง ปั น ในงาน
เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจเวชบุคคลฯที่เชียงราย โดย นาสิ่งที่ปฏิบัติเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจาวันของแต่ละคนไป
แบ่งปันที่เชียงราย +จัดบอร์ดนิทรรศการสิ่งแวดล้อม +จัด เวทีให้มาแบ่งปันสิ่งที่ปฏิ บัติในชีวิตประจาวัน (มีผู้โหวตและ
ทางเวชบุคคลเชียงรายจะมอบรางวัล)
วาระที่ 7 รายงานความคืบหน้ากิจกรรมที่สาคัญของเครือข่ายเวชบุคคลฯในระดับสังฆมณฑล
เครือข่ายเวชบุคคลสังฆมณฑลฯที่เข้าร่วมประชุมฯ รายงานแบ่งปันกิจกรรมต่างๆที่ได้ทาไปในชุมชนของ
แต่ละเครือข่ายเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน สรุปดังนี้ คือ
1. นักศึกษาคาทอลิกรุ่นใหม่ ไปร่วมกิจกรรมออกหน่วย/เก็บเวลาเรียน ที่บ้านหลุยส์โชแวต์ สามพราน (กรุงเทพฯ)
2. โครงการออกเยีย่ มชุมชน Home Care ของบ้านผู้สูงอายุราชสีมา / ออกหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นโอกาส
ต่างๆในเขตชุมชนวัด/สังฆมณฑลฯ ร่วมกับ เวชบุคคลฯโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ (นครราชสีมา)
3. ออกหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นโอกาสฉลองวัด และโอกาสต่างๆในเขตชุมชนวัด/สังฆมณฑลฯ(เชียงราย/อุดรธานี)
4. ออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือและกาลังใจกับผู้สงู อายุ ผูพ้ ิการ ผู้ป่วย ผูย้ ากไร้ ผู้อยู่ในภาวะยากลาบากในเขต
หมู่บ้าน / ร่วมมือกับผู้นา อสม.ของหมู่บ้านในการออกหน่วย-วัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมงานในโอกาสฉลอง 50 ปี
พระอัครสังฆราช หลุยส์ จาเนียร สันติสุขนิรนั ดร์ และโอกาสต่างๆในเขตวัด/อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ (ท่าแร่ฯ)
5. โครงการออกหน่วยพยาบาลและให้คาปรึกษาด้านสุขภาพเบือ้ งต้นในโอกาสฉลองชุมชนความเชื่อและ
กิจกรรมพิเศษต่างๆหรือหน่วยงานในสังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดขึ้น / จัดประชุมคณะกรรมการฯ (ราชบุร)ี
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วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ
8.1 จัดตั้งทีม/กลุ่ม รับใช้/บริการ ผู้ป่วยระยะสุดท้ายนอกเขตวัด/นอกเครือข่ายคาทอลิก
เซอร์มักดาเลนา ดาวดี ขอที่ประชุมพิจารณาจัดตั้งทีม/กลุ่ม รับใช้/บริการ ผู้ป่วยระยะสุดท้ายนอก
เขตวัด/นอกเครือข่ายคาทอลิก โดยจัดทีม/กลุ่มเฉพาะกิจในการประสานงานติดต่อพระสงฆ์ เพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วย
ระยะสุดท้าย ให้กับเครือข่าย Palliative เพื่อสามารถติดต่อพระสงฆ์ไปโปรดศีลเจิมให้กับคนไข้ที่รักษาอาการ
เจ็บป่วยในโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เขตวัด/สังฆมณฑลฯ (ผู้ป่วยที่ มีญาติและไม่มีญ าติดูแล) โดยขอ รายชื่อ /เบอร์
โทรศัพท์ติดต่อ และ E-mail คุณพ่อจิตตาธิการเวชบุค คลฯ ประธานชมรมฯ และผู้ประสานงานชมรมเวชบุค คลฯ
ทั้ง 11 มิสซังฯ เพื่อส่งมอบให้กับเครือข่าย Palliative ที่อยู่ในโรงพยาบาลของแต่ละสังฆมณฑลฯรับทราบ เพื่อ
การประสานงานและติดต่อได้สะดวกยิ่งขึ้น
ที่ประชุมฯขอให้ส่วนกลางจัดส่งรายชื่อคุณพ่อจิตตาธิการเวชบุคคลฯทั้ง 11 มิสซังฯ และจะประสาน
ขอหนังสือที่รวบรวมรายชื่อวัดคาทอลิกต่างๆเพื่อส่งให้โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขใช้ประโยชน์ในการ
ติดต่อเพื่อประกอบศาสนกิจให้คนไข้ที่ต้องการ
8.2 หนังสือ “สมณสภาเพื่อช่วยเหลืองานอภิบาลสาหรับผู้ทางานด้านการดูแลสุขภาพอนามัย ”
บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ ผู้อานวยการแผนกสุขภาพอนามัย แจ้ง ให้ทราบว่า ขณะนี้ได้จัดแปล
หนั งสื อ ”สมณสภาเพื่อ ช่ วยเหลื องานอภิ บาลสาหรับ ผู้ ทางานด้ านการดูแ ลสุข ภาพอนามั ย ” : ธรรมนู ญใหม่
(New Charter for Health Care Workers) เสร็จเรียบร้อย ซึ่งอยู่ในขั้นตอนพิจารณาคาแปลและจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม
คาดว่า จะจั ด พิ มพ์ ห นัง สื อ เสร็ จก่ อ นงานเข้ า เงี ย บฟื้ น ฟู จิต ใจเวชบุ ค คลฯที่ สัง ฆมณฑลเชี ย งราย และจะทาเป็ น
ไฟล์ pdf ให้กับคณะกรรมการฯ
บาทหลวงภควี เส็งเจริญ จิตตาธิการเวชบุคคลฯสังฆมณฑลราชบุรี : นาสวดภาวนาปิดการประชุมฯ
ประชุมคณะกรรมการฯครั้งต่อไป : วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2020 ณ สังฆมณฑลเชียงราย
ปิดการประชุมฯ เวลา 11.30 น.

วรรณดี พร้อมแย้ม / บันทึก
นายแพทย์คานวณ อึ้งชูศักดิ์ / ตรวจทาน
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