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(ร่าง)  รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ค.ศ. 2020 
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย 

วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม ค .ศ. 2020 
ณ ลักษวรรณ รีสอร์ต ต.กิมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 

 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
01. บาทหลวงไพรัช   ศรีประเสริฐ จิตตาธิการ ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
02.  บาทหลวงโชคชัย  คูรัตนสุวรรณ จิตตาธิการ ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
03. บาทหลวงภคว ี  เส็งเจริญ  จิตตาธิการ ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลราชบุรี 
04. บาทหลวงเอกชยั  ผลวารินท์      จิตตาธิการ ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลเชียงราย 
05. บาทหลวงเกรียงไกร  สุขจิต จิตตาธิการ ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลจันทบุรี 
06. บาทหลวงประสงค ์  วงษ์วิบูลสิน จิตตาธิการ ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลอุดรธาน ี
07. บาทหลวงสัมพันธ ์  วาปีโส จิตตาธิการ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯโรงพยาบาลคามิลเลยีน  
08.  ศ.กิตติคุณ ดร.นพ.จิตร  สิทธีอมร ที่ปรึกษา / ประธานชมรมเวชบุคคลอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
09. นายแพทย์ค านวณ อึ้งชูศักดิ ์ ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแหง่ประเทศไทย 
10. ผศ.นาฎวิมล งามศิริจิตต ์ รองประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย 
11. ทันตแพทยห์ญิงจันทนา อึ้งชูศักดิ ์ ผู้อ านวยการแผนกสตรี สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ 
12. เซอร์มกัดาเลนา  ดาวด ี คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร / กลุม่พยาบาลคาทอลกิฯ  
13. เซอร์อากาทา  นงค์สวัสดิ ์ คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร / โรงพยาบาลเซนต์หลุยส ์
14. เซอร์ซานแนต      กาญจนทรางกุล คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร / โรงพยาบาลเซนต์หลุยส ์
15. เซอร์เทแรส-เบเนดิกต ์  ไชยดวง คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร / บ้านหลุยส์โชเวต์ สามพราน 
16.  ซิสเตอร์ประภัสสร กังก๋ง คณะภคินีผู้รับใช้คนป่วยแห่งนักบุญคามิลโล / สังฆมณฑลราชบุรี 
17. ซิสเตอร์ศรีนภา  ค ากุณา คณะภคินีผู้รับใช้คนป่วยแห่งนักบุญคามิลโล / สังฆมณฑลราชบุรี 
18. เซอร์โอเรเลีย  วาปเิตา คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร / สังฆมณฑลเชียงราย 
19. ซิสเตอร์สภุาพร  เจียรผัน คณะภคินีผู้รับใช้คนป่วยแห่งนักบุญคามิลโล / สังฆมณฑลเชียงราย 
20. ซิสเตอร์พกิุลทอง  ค าเสงีย่ม คณะภคินีผู้รับใช้คนป่วยแห่งนักบุญคามิลโล / สังฆมณฑลเชียงราย 
21. ซิสเตอร์ปริศนา  ถนอมชาต ิ คณะภคินีผู้รับใช้คนป่วยแห่งนักบุญคามิลโล / สังฆมณฑลเชียงราย 
22.  ผศ.ดร.สุวรรณา  อนุสันต ิ วิทยาลัยเซนต์หลุยส ์/ กลุ่มพยาบาลคาทอลิกฯ 
23. แพทย์จีนพิชญนาถ วีรานนท ์ ชมรมเวชบุคคลอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ / โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 
24. รศ.ดร.มณฑา  เก่งการพานิช ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
25. ทันตแพทยม์านิต  ประกอบกิจ ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิสังฆมณฑลนครราชสมีา 
26. นายแพทย์ธนาธิษณ์ เสนานุช ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิสังฆมณฑลนครสวรรค์ 
27. คุณอดุลย ์  ตระกูลมา ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง 
28. คุณสมจิตร์            ศักดิ์สิทธิกร ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี 
29.  คุณชีวา  มิ่งสูงเนนิ ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑลนครราชสีมา 
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30. คุณนิภาพร บูรณะกิจ  ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑลอุบลราชธานี 
31. คุณส าอางค ์ ทองอ าไพ กรรมการ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกอัครสงัฆมณกรุงเทพฯ  
32. คุณปนัดดา แสนปาก  กรรมการ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกอัครสงัฆมณกรุงเทพฯ  
33. คุณกานต ์ สุรธรรมเทวกุล กรรมการ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลนครราชสีมา 
34.  คุณลักษณาภรณ์ โพธิ์จันทึก กรรมการ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลนครราชสีมา 
35. คุณกัญญ์ณณัฐ ละเอียดจิตต ์ กรรมการ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลจนัทบุรี 
36. คุณวันทนา เอ้าเจริญ กรรมการ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลจนัทบุรี 
37. คุณพรทิพย ์ คงกระพนั กรรมการ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลราชบุรี 
38. คุณประภา วงศ์จอมพร ผู้ประสานงาน กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ 
39. คุณวราภรณ์ ภูกงทอง   ผู้ประสานงาน กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลอุดรธาน ี
40. คุณวัฒนชัย ทองศรี   ผู้ประสานงาน กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลอุบลราชธานี 
 

ร่วมด้วย : สมาชิกเครือขา่ยกลุม่เวชบุคคลคาทอลิกร่วมงานฯ 51  คน  รวมมีผู้เข้าร่วมฯ 91 คน จาก 10 สังฆมณฑลฯ 
    1)   อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 14  คน      2)  สังฆมณฑลราชบุรี        12  คน     
    3)   สังฆมณฑลจันทบุรี    4  คน              4)   สังฆมณฑลนครราชสมีา  2  คน     
    5)   สังฆมณฑลเชียงใหม่  1  คน     6)  สังฆมณฑลอุบลราชธาน ี 8  คน      

  7)   สังฆมณฑลอุดรธานี    9 คน              8)   สังฆมณฑลเชียงราย      1  คน     
ลาประชุม  :   เครอืข่ายเวชบุคคลคาทอลกิสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี       

 
 

ก่อนการประชุมเวลา 09.00 น.  สมาชิกเวชบุคคลคาทอลิกฯสวดภาวนาเช้าร่วมกัน 
จากนัน้   นายแพทย์ค านวณ อึ้งชูศักดิ์ ประธานชมรมเวชบุคคลฯ และ บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ จิตตาธิการเวชบุคคลฯ 
  เป็นประธานการประชุมใหญส่ามัญประจ าปี 2020 คณะกรรมการเวชบุคคลฯ ตามวาระการประชุมฯ :-    

 

วาระที่ 1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 นายแพทย์ค านวณ อึ้งชูศักดิ์  ประธานชมรมเวชบุคคลฯ กล่าวขอบคุณ คุณพ่อจิตตาธิการ ประธานชมรม
เวชบุคคลฯ สมาชิกกลุ่มเวชบุคคลฯสังฆมณฑล และ กลุ่มเวชบุคคลฯโรงพยาบาลคาทอลิก รวม 10 แห่ง ที่มาร่วมงาน 
เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจและประชุมใหญ่สามัญประจ าปีนี้  ส าหรับชมรมเวชบุคคลฯสุราษฎร์ธานี ติดภารกิจในสังฆมณฑลฯ  
 

วาระที่  2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ค.ศ.2019/2562                         
ที่ประชุมร่วมพิจารณารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2019 และรับทราบสรุปรายงานการเงินการจัด 

เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2019/2562  (ตามเอกสาร)  
 ที่ประชมุ มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ค.ศ.2019 และรับทราบสรุปรายงานการเงินการ 
จัดเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2019 พร้อมเสนอการจัดเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจเวชบุคคลฯในปีต่อๆไป 
ขอให้เครือข่ายเวชบุคคลคาทอลิกระดับสังฆมณฑล ได้สมทบค่าใช้จ่ายการจัดงานโดยจัดให้มีการเวียนเงินถุงทานในวัด 
(พิธีบูชาขอบพระคุณ)  มอบให้เจ้าภาพจัดงานในปีนั้นๆ เพื่อสนับสนุนการจัดงานฯ 

 

วาระที่  3   ติดตามการด าเนินงานชมรมเวชบุคคลฯระดับชาต ิ
 ประธานชี้แจงการด าเนินงานของชมรมเวชบุคคลฯตามแผนปฏิบัติงานเวชบุคคลฯ 2020 ที่ผ่านมา 
 3.1 การจัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ปี ค.ศ.2020 – 2023  :  1) คณะจิตตาธิการ    2) คณะที่ปรึกษา   
        3) ผู้แทนคณะนักบวชชาย-หญิง     4) ผู้แทนชมรมในระดับสังฆมณฑลฯ 
      5) ผู้ประสานงานส่วนกลาง  :  นายแพทย์ค านวณ อึ้งชูศักดิ์ , นายแพทย์สรวิศ วัยนิพิฐพงษ์  
               แพทย์จีนพิชญนาถ วีรานนท์ , แพทย์หญิงศุภธิดา เจียมสวัสดิ์ , อาจารย์คัคนาน์  สรุงบุญมี 
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 3.2 การท างานด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโควิด-19 และการเสพติดต่างๆ 
 3.3 Palliative care และการเยี่ยมให้ก าลังใจผู้ป่วยที่ดี 
 3.4 การไตร่ตรองสมณสาส์น Laudato Si’ และ Fratelli Tutti 
3.5 การออกหน่วยให้บริการในกรณีฉุกเฉิน 

 3.6 การอบรมการรับฟังปัญหาและการปรึกษาแนะน า Counselling 
 3.7 การชักชวนสมาชิกใหม่ 
 3.8 ส่งเสริมความเข้าใจ ธรรมนูญใหม่ส าหรับผู้ท างานด้านการดูแลสุขภาพอนามัย 

  

วาระที่  4   ติดตามการด าเนินงานเวชบุคคลฯระดบัสังฆมณฑล  
   ประธาน/ผู้แทนของแต่ละสังฆมณฑล รายงานกิจกรรมที่ด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และจะท าต่อไปใน 
ปี 2564/2021 รวมถึงปัญหาอุปสรรค (ตามเอกสารแนบ)  โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้คือ 

 จุดเน้นทีจ่ะท าในปีหน้า กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อมีความคล้ายคลึงกัน ซึ่งสามารถจัดกลุ่มไดเ้ป็น 
  1)  จัดกิจกรรมฟืน้ฟูจิตตารมณ์ อบรมส่งเสริมความรู้ คุณธรรมจริยธรรมใหก้ับสมาชิกระดับสังฆมณฑลฯ 
  2)  การออกเยีย่มผู้ป่วยในชุมชน ในสถานที่และโอกาสต่างๆ   

 3)   การออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการสุขภาพโอกาสฉลองวัดในเขตสังฆมณฑลฯ หรือในชุมชนเป้าหมาย 
   ต่างๆ พร้อมจดัทีมออกเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน – ติดเตียง ผู้สูงอายุในชุมชน รวมถึงการให้บริการด้าน

สุขภาพแก่ผู้ต้องขัง การช่วยเหลือผู้ทพุพลภาพ ฯลฯ 
4)  การสนับสนนุบริการผู้สูงอายุในรูปแบบต่างๆ ทั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ / บ้านผู้สงูอายุ ฯลฯ 
5)  สร้างความเข้าใจและให้ความรู้เพือ่ชีวิตและสุขภาพในแนววิถีใหม่ เน้นความปลอดภัย และ   

    Social Distancing  
6)  รณรงค์สร้างส านกึรักษ์สิง่แวดล้อม ตามแนวพระสมณสาส์นสมเดจ็พระสันตะปาปาฟรานซิส Laudato si’ 
7) พบปะเวชบุคคลฯ/สร้างเครือขา่ยสมาชิกเวชบุคคลฯในระดับวัด ระดับนกัศึกษา 
8)  ท างานแบบบูรณาการร่วมกับแผนกตา่งๆในสังฆมณฑล เน้นการร่วมมือกับหน่วยงานดา้นสขุภาพอนามัย 
  ของคาทอลกิและมหาวิทยาลัย ฯลฯ 
9)   อบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ อาสาสมัคร และแกนน าเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ในด้านสุขภาพ 
10) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ / จัดท าสื่อออนไลน์ ให้ความรู้งานอภิบาลมากขึ้น ฯลฯ 

  หน่วยงานและองค์กรเครือข่ายที่สนับสนุนและร่วมในการด าเนินงาน 
1)  สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ / กรรมาธิการฝ่ายสังคม (คาริตัสไทยแลนด์) / แผนกสุขภาพอนามัย   
 ส านักมิสซังแต่ละเขตสังฆมณฑลฯ 
2)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล / โรงพยาบาลระดับจังหวัด / โรงพยาบาลเครือคาทอลิกฯ  

 3)  คณะนักบวชชาย-หญิง ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกตามเขตวัด  และหน่วยงานต่างๆในเขตสังฆมณฑลฯ  
 บทเรียนในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม                              

1) ด้านการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ พระสงฆ์ นักบวช ฯลฯ ในเรื่องการตรวจสุขภาพ และ                
การเสริมสรา้งเครอืข่ายให้เข้มแข็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใหค้วามส าคัญและมอบหมายบทบาทหน้าที่
ให้กับบุคลากรในทอ้งถิ่น 

2) สร้างกลุ่มนักศึกษา และโอกาสสร้างกจิกรรมใหม้ากขึ้นตามที่กิจกรรมของกลุม่นักศึกษามอียู่  
3) ขาดบุคลากรทีม่ีความช านาญเฉพาะทางมาร่วมงานฯ และควรมีผูป้ระสานงานเวชบุคคลฯในแต่ละเขตวัด  
4) ความเป็นหนึ่งเดยีวในความแตกต่าง / ความเสยีสละคือหัวใจของความรัก  
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   ข้อเสนอแนะ คือ  

1) ต้องสร้างแกนน าแต่ละเขตวัดในการด าเนนิกิจกรรมงานเวชบุคคลให้เข้มแข็ง  
2) งานบริการดา้นสขุภาพยุด 5 G “Tele medicine” ความรู้ ความเข้าใจ และแนวทาง 
3) เน้นการเป็นจิตอาสา บูรณาการร่วมกับแผนกตา่งๆ  
4) ทุกกิจกรรมที่จดัขึ้นทั้งในส่วนของระดับชาติ เป็นกิจกรรมที่ดีและควรจดัต่อไปเพื่อเสรมิสร้างก าลังใจและ 

  ความเขม้แข็งของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อประกาศขา่วดีใหม่ไปสู่ศิษยพ์ระคริสต ์ฯลฯ    

 จากนัน้ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแผนปฏิบัติงานชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแหง่ประเทศไทย ป ีค.ศ.2021/2564 
กลุ่มกิจกรรมทีห่นึ่ง : การประชุม พัฒนางาน และฟื้นฟูจิตใจ 

1) จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเวชบุคคลคาทอลิกฯ (แบบออนไลน์ VDO Conference) รวม 4 ครั้ง/ปี  
ครั้งที่ 1 : วันเสาร์ที่ 13 กมุภาพันธ ์/ ครั้งที่ 2 : 15 พฤษภาคม / ครั้งที่ 3 :  14 สิงหาคม 2564  และ ครั้งที่ 4 ใน 
งานเข้าเงียบฟืน้ฟูจิตใจเวชบุคคลฯประจ าปี (ก าหนดจดัขึน้วันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2564) ณ สังฆมณฑลจันทบุรี 

2) ส่งเสริมการรวมตัวของนักศึกษาสายสุขภาพในแต่ละสังฆมณฑล และมีประชุมร่วมกันทางออนไลน์ ปีละ 2 ครัง้ 
(เดือนมิถุนายน และ ธันวาคม 2021) 

กิจกรรมกลุ่มทีส่อง :  การจัดท าเอกสารที่เกี่ยวกับบทบาทความเชื่อ  
1) จัดแปลและพิมพ์สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาและสาส์นพระสังฆราช โอกาสวนัผู้ป่วยสากล ปี ค.ศ.2021                 

(11 กมุภาพันธ์) และเผยแพร่สูก่ลุ่มเป้าหมาย 
2) จัดแปลและจัดพิมพ์หนังสือ Prolife (ส่งเสริมชีวิต) ภายในปี ค.ศ.2021 

กิจกรรมกลุ่มทีส่าม : เพิ่มพนูทักษะ 
 1) อบรมการให้ค าแนะน าปรึกษา เดอืนพฤศจิกายน 
 2) Palliative care รุ่นที่ 3 
กิจกรรมกลุ่มทีส่ี่ : ออกหน่วยบรกิาร รณรงค ์ ให้ผู้ขาดโอกาส / รณรงค์ปกป้องธรรมชาติ / พลกีรรมลดสิ่งท าลายสุขภาพ 
กิจกรรมกลุ่มทีห่้า :  จดหมายขา่ว สื่อสารประชาสัมพนัธ์ www.healthpastoral.com  /  Facebook / Email : chc@cbct.net 
 E-Newsletter  ปีละ 6 ฉบับ/ จดหมายขา่วเวชบุคคลฯ / อุดมสารรายสัปดาห ์/ Line กลุ่มคณะกรรมการเวชบุคคลฯ 

 
 

วาระที่ 5   เจ้าภาพจัดงานฟื้นฟูจติใจและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2021/2564 
 ที่ประชุมขอบคุณ บาทหลวงเกรียงไกร สุขจิต จิตตาธิการชมรมเวชบุคคลสังฆมณฑลจันทบุรี รับเป็นเจ้าภาพ
จัดงานเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2021/2564 ในปีหน้า ซึ่งจะตรงกับวันเสาร์ที่ 30 ถึง วันอาทิตย์
ที่ 31 ตุลาคม 2564  ในเขตจังหวัดจันทบุรี  รายละเอียดเจ้าภาพจัดงานฯจะแจ้งให้ทราบในการประชุมครั้งต่อไป 
 ประธานชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ กล่าวขอบพระคุณ พระคุณเจ้าวุฒิเลิศ แห่ล้อม ที่มาร่วมให้ค าแนะน าและ
ก าลังใจ ขอบคุณคุณพ่อเจ้าอาวาสอาสนวิหารแม่พระบังเกิด คณะมาเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร สภาอภิบาลวัด คณะครู 
และนักเรียนโรงเรียนสันติวิทยา และ บาทหลวงเอกชัย ผลวารินทร์ จิตตาธิการชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑล
เชียงราย เป็นพิเศษในฐานะเจ้าภาพ 

 บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ  จิตตาธิการเวชบุคคลคาทอลิกฯ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณปิดการประชุมฯ
ร่วมกับ คุณพ่อจิตตาธิการเวชบุคคลฯสังฆมณฑล พร้อมอวยพรและให้ก าลังใจกับกลุ่มเวชบุคคลฯในการท างานด้วยรักและ
รับใช้ผู้ป่วยตามแบบอย่างพระเยซูคริสตเจ้า  

     ปิดประชุมเวลา 12.30  น.   
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