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รายงานการประชมุ                                                                                                    
คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกฯ ครัง้ท่ี 1/2021 

วนัเสารท่ี์  13 กมุภาพนัธ ์ค.ศ.2021 
(ประชุมออนไลน์ VDO Conference) 

  
 

ผูเ้ข้าร่วมประชุม 
01. บาทหลวงไพรชั  ศรปีระเสรฐิ จติตาธกิาร ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแหง่ประเทศไทย 
02.  บาทหลวงโชคชยั  ครูตันสวุรรณ จติตาธกิาร ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  
03.  บาทหลวงภคว ี เสง็เจรญิ จติตาธกิาร ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯสงัฆมณฑลฑลราชบุร ี
04.  บาทหลวงเอกชยั  ผลวารนิทร ์ จติตาธกิาร ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯสงัฆมณฑลฑลเชยีงราย 
05.  บาทหลวงประสงค ์ วงศว์บิลูสนิ จติตาธกิาร ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯสงัฆมณฑลฑลอุดรธานี 
06. บาทหลวงเกรยีงไกร  สขุจติ จติตาธกิาร ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯสงัฆมณฑลจนัทบุร ี
07.  นายแพทยค์ านวณ  อึง้ชศูกัดิ ์ ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแหง่ประเทศไทย 
08. ผศ.นาฎวมิล งามศริจิติต ์ รองประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแหง่ประเทศไทย 
09.  ศ.กติตคิณุ ดร.นพ.จติร   สทิธอีมร ทีป่รกึษา / ประธานชมรมเวชบุคคลฯอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ 
10. ผศ.ดร.มนตช์ุล ี  นิตพิน ทีป่รกึษา ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแหง่ประเทศไทย  
11.  เซอรเ์ทแรส-เบเนดกิต ์   ไชยดวง คณะภคนีิเซนตป์อล เดอ ชารต์ร / บา้นหลุยสโ์ชเวต ์สามพราน 
12.  ซสิเตอรป์ระภสัสร  กงัก๋ง คณะภคนีิผูร้บัใชค้นปว่ยแหง่นกับุญคามลิโล / เวชบุคคลฯราชบุร ี
13.  ซสิเตอรศ์รนีภา ค ากุณา คณะภคนีิผูร้บัใชค้นปว่ยแหง่นกับุญคามลิโล / เวชบุคคลฯราชบุร ี
14. ซสิเตอรส์ภุาพร เจยีรผนั คณะภคนีิผูร้บัใชค้นปว่ยแหง่นกับุญคามลิโล / สงัฆมณฑลเชยีงราย 
15. ซสิเตอรพ์กิุลทอง ค าเสงีย่ม คณะภคนีิผูร้บัใชค้นปว่ยแหง่นกับุญคามลิโล / สงัฆมณฑลเชยีงราย 
16. ทนัตแพทยห์ญงิจนัทนา   อึง้ชศูกัดิ ์ ผูอ้ านวยการแผนกสตร ี/ กลุ่มเวชบุคคลฯอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ 
17. นายแพทยส์รวศิ  วยันิพฐิพงษ์ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ 
18.  แพทยจ์นีพชิญนาถ  วรีานนท ์ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ 
19. แพทยห์ญงิศุภธดิา  เจยีมสวสัดิ ์ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ 
20.  แพทยห์ญงิมาลนีิ   บุณยรตัพนัธุ ์ ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลจนัทบุร ี
21.  คณุสมจติร ์  ศกัดิส์ทิธกิร  ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลราชบุร ี
22. คณุนิภาพร          บรูณะกจิ  ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลอุบลราชธานี 
23.  คณุอดลุย ์   ตระกลูมา ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลท่าแร่ฯ 
24.  คณุกานต ์   สธุรรมเทวกุล รองประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลนครราชสมีา 
25. คณุส าอางค ์           ทองอ าไพ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ 
26. คณุปนดัดา   แสนปาก กลุ่มเวชบุคคลคาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ 
27. คณุกญัญณ์ณฐั       ละเอยีดจติต ์ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลจนัทบุร ี
28. คณุวนัทนา   เอา้เจรญิ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลจนัทบุร ี

   29.  คณุพรทพิย ์   คงกระพนัธ ์ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลราชบุร ี
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30.  คณุสรอ้ยเพชร  ซมึเมฆ  ผูป้ระสานงาน กลุ่มเวชบุคคลคาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลทา่แรฯ่ 
31. คณุวฒันชยั         ทองศร ี ผูป้ระสานงาน กลุ่มเวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลอุบลราชธานี 
32.  คณุอนนัต ์ วรศินราทร  สมาคมคาทอลกิแหง่ประเทศไทย 
33.  คณุจรีวฒัน์  เจนผาสกุ  กรรมาธกิารฝา่ยสงัคม (คารติสัไทยแลนด)์ 
34.  คณุวรรณด ี พรอ้มแยม้        แผนกสขุภาพอนามยั 
   

 เปิดประชุมเวลา 09.10 น. 
 บาทหลวงไพรชั ศรปีระเสรฐิ จติตาธกิาร ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย วจนพธิกีรรมเปิดการประชุมฯ 
ใหข้อ้คดิจากบทอ่าน พระวรสารนักบุญมาระโก (มก 8:1-10)  จากพระวาจาของพระเจ้าทีไ่ดร้บัฟงั.. มพีระหรรษทาน
มากยิ่งกว่าการเป็นวชิาชีพเวชบุคคล ได้พบผูป้่วยมากมาย อาจไม่ใช่การรกัษาเท่านัน้ หลายเรื่องที่เราไปไม่ถึง คอื 
ความต้องการทางด้านจิตใจ บางครัง้ผู้ป่วยไม่แสดงออกด้วยค าพูด แต่ใบหน้ามคีวามกงัวลใจ อาจมเีรื่องของจิตใจ              
เราเวชบุคคลจงึตอ้งใช้วธิกีารสงัเกต ปฏเิสธไม่ได ้แต่สามารถเป็นผูอ้ภบิาลไดด้ว้ย ในดา้นการรกัษาเราเป็นเวชบุคคล                
มหีน้าที่พเิศษ สามารถท าได้ด ีเพื่อน าเขาไปสู่พระ ใกล้ชิดกบัพระ วชิาชีพเป็นเพยีงเครื่องมอื ไม่ต้องคาดหวงัจาก
พระสงฆห์รอืซสิเตอร ์เพือ่ความดขีองบุคคลทีเ่ราดแูลรกัษา ใหก้ารบรกิารทีด่ทีีส่ดุ ใหเ้กดิอาณาจกัรของพระเจา้ 
 ประธานชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯ ขอใหค้ณะกรรมการฯพจิารณาวาระการประชุมฯ  นายแพทยค์ านวณ อึง้ชศูกัดิ ์
 

  วาระท่ี  1  เรื่องแจ้งให้ทราบ และ แนะน าสมาชิก
   นายแพทย์ค านวณ อึ้งชูศกัดิ ์ประธานชมรมเวชบุคคลฯ  กล่าวขอบคุณ คุณพ่อจิตตาธิการเวชบุคคลฯ 
คณะกรรมการเวชบุคคลฯ จาก คณะนักบวชชาย-หญงิ โรงพยาบาลคาทอลกิ และสมาชกิเวชบุคคลฯอคัรสงัฆมณฑล            
กรุงเทพฯ อคัรสงัฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง สงัฆมณฑลราชบุร ีนครราชสมีา เชยีงราย อุดรธานี จนัทบุร ีอุบลราชธานี 
รว่มดว้ย กลุ่มพยาบาลคาทอลกิฯ คารติสัไทยแลนด ์ สมาคมคาทอลกิฯ และสมาชกิเวชบุคคลฯทีส่นใจเขา้ร่วมประชุมฯ
ประมาณรวม 40 ท่าน  มเีครอืข่ายเวชบุคคลคาทอลกิฯสงัฆมณฑลเชยีงใหม่ นครสวรรค ์สุราษฎรธ์านี ไม่สามารถเขา้
รว่มประชุมฯ เน่ืองจากบางทา่นตดิภารกจิ และออกหน่วยใหบ้รกิารช่วยเหลอืพีน้่องในเขตสงัฆมณฑลฯ   
   พร้อมกล่าวต้อนรบั แพทย์หญิงศุภธิดา เจียมสวสัดิ ์นายกนักศึกษาสมาพนัธ์นิสติแพทย์นานาชาติแห่ง
ประเทศไทย และ อาจารย์วทิย์ รองคณบด ีสถาบนัสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลยัมหดิล ศาลายา ที่จะมาช่วย
รวบรวมนกัศกึษารุน่ใหม ่และเชญิชวนเพือ่นๆทีส่นใจเขา้มามสีว่นรว่มในกจิกรรมของชมรมฯ 
 

วาระท่ี  2  พิจารณา (ร่าง) รายงานการประชมุใหญ่สามญัประจ าปีเวชบคุคลฯ ค.ศ.2020 
  ทีป่ระชุมพจิารณาและรบัทราบ (รา่ง) รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีเวชบุคคลฯ ค.ศ.2020/2563               
 

วาระท่ี  3  ติดตามเรื่องสืบเน่ือง  
   3.1  ความพรอ้มการจดัเขา้เงยีบฟ้ืนฟูจติใจและประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ค.ศ.2021 (30 - 31 ตุลาคม 2021)  
 นายแพทย์ค านวณ อึ้งชูศกัดิ ์ชี้แจงการจดังานเข้าเงียบฟ้ืนฟูจิตใจและประชุมใหญ่สามญัประจ าปี         
เวชบุคคลฯประจ าปี 2020/2563 ที่ผ่านมา โดย ชมรมเวชบุคคลฯสงัฆมณฑลเชยีงราย เป็นเจ้าภาพจดังานฯ  ส าหรบั
การจดังานฯใน ปี 2021 ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลจนัทบุร ีน าโดย บาทหลวงเกรยีงไกร สุขจติ จติตาธกิาร 
เวชบุคคลฯ และ คณะกรรมการฯ ยนิดรีบัเป็นเจา้ภาพจดังานฯ ระหวา่ง วนัเสารท์ี ่30 ถงึ วนัอาทติยท์ี ่31 ตุลาคม 2021  
 ทีป่ระชุมรบัทราบและขอให ้ + ตดิต่อใชส้ถานทีจ่ดังาน ณ เขตจงัหวดัจนัทบุร ี + ก าหนดหวัขอ้หลกั
เกี่ยวกบัเรื่องการท าแทง้ และน าเสนอยกร่างว่าปีน้ีหวัขอ้ควรมเีรื่องอะไรบา้ง? และหากมปีญัหาเรื่องสถานการณ์โรค          
โควดิ 19 อาจท าใหก้ารประชุมไมส่ามารถบรรจุผูเ้ขา้รว่มฯไดเ้กนิ 100 คน ควรจดัใหม้กีารจดัประชุมออนไลน์ดว้ย 
 

 3.2 การด าเนินกจิกรรมของชมรมเวชบุคคลตามแผนปฏทินิกจิกรรม ปี ค.ศ.2021 
  ทีป่ระชุมรบัทราบผลการด าเนินกจิกรรมของเครอืขา่ยชมรมเวชบุคคลฯสงัฆมณฑล ในช่วงทีผ่า่นมา 
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   3.3 การเชญิชวนสมาชกินกัศกึษารุน่ใหม่ๆ  
    นายแพทยค์ านวณ อึง้ชศูกัดิ ์ชีแ้จงวา่ ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯควรตดิต่อเชญิชวนใหก้ลุ่มนักศกึษา
คาทอลกิรุ่นใหม่ๆ เขา้ร่วมเป็นสมาชกิเวชบุคคลฯ คณะกรรมการฯจงึขอฝาก แพทย์หญงิศุภธดิา เจยีมสวสัดิ ์นายก
นักศกึษาสมาพนัธ์นิสติแพทย์นานาชาตแิห่งประเทศไทย , อาจารย์วทิย์ รองคณบด ี สถาบนัสาธารณสุขอาเซียน 
มหาวทิยาลยัมหดิล ศาลายา , นายแพทย์สรวศิ วยันิพฐิพงษ์ จติแพทย์และอาจารย์ประจ าภาควชิาจติเวชศาสตร์           
คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และ พจ.พชิญนาถ วรีานนท ์แพทยแ์ผนจนีประจ าโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 
และคณะกรรมการเวชบุคคลฯ ได้ช่วยเป็นแกนน าเรื่องการหาสมาชิกใหม่  ช่วยรวบรวมนักศึกษา เพื่อนๆที่สนใจใน
รปูแบบต่างๆ (Communication) ใหเ้ขา้มามสีว่นรว่มในกจิกรรมของชมรมฯ เพื่อเชื่อมโยงการท างานร่วมกบัเครอืข่าย
เวชบุคคลฯระดบัสงัฆมณฑล และสรา้งความเขม้แขง็งานเวชบุคคลฯ  

 3.4  สง่เสรมิความเขา้ใจ ธรรมนูญใหมส่ าหรบัผูท้ างานดา้นการดแูลสขุภาพอนามยั 
  บาทหลวงไพรชั ศรปีระเสรฐิ ชีแ้จงหนงัสอื “ธรรมนูญใหมส่ าหรบัผูท้ างานดา้นการดแูลสขุภาพอนามยั                  

New Charter for Health Care Worker” ของ สมณสภาเพื่อช่วยเหลอืงานอภบิาลส าหรบัผูท้ างานดา้นการดแูลสุขภาพ 
จดัแปลและพมิพเ์ป็นรปูเล่ม โดย คณะคามลิเลยีนประเทศไทย ร่วมกบั แผนกสุขภาพอนามยั เพื่อใหบุ้คลากรเวชบุคคล 
ซึ่งประกอบไปดว้ย แพทย์ พยาบาล เภสชักร เทคนิคการแพทย์ และวชิาชพีอื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสุขภาพอนามยัอื่นๆ 
เช่น อสม. เป็นต้น ทีเ่น้นใหเ้หน็ว่ากฎเกณฑ์ ขอ้แนะน า หรอืแนวทางในการใหบ้รกิารที่เกี่ยวขอ้งสุขภาพอนามยั                
มพีื้นฐานมาจากค าสอนทางดา้นสงัคมของพระศาสนจกัร และเน้ือหาตัง้แต่ปฏิสนธิจนถงึวาระสุดท้ายของชวีติตาม
ธรรมชาต ิฯลฯ 

 

วาระท่ี   4 สืบเน่ืองจากการแก้ไข พรบ.ท าแท้ง ผลการประชมุระหว่างหน่วยงานคาทอลิก 
  ทพญ.จนัทนา อึ้งชูศกัดิ ์ ผูอ้ านวยการแผนกสตร ี สภาประมุขบาดหลวงโรมนัคาทอลกิแห่งประเทศไทย 

ชี้แจงจากการสมัมนา “พรบ.มาตรา 301 และ 305 กบัจุดยนืคาทอลกิ” เมื่อวนัพฤหสับดทีี่ 28 มกราคม 2564 ทีผ่่านมา 
เป็นโอกาสดใีนการรว่มแสดงจุดยนืว่า 1) คาทอลกิยดึมัน่ตามค าสอนทีถ่อืว่าชวีติเป็นสิง่ประทานจากพระเจา้และเริม่ตน้
ทนัทเีมื่อเกดิการปฏสินธไิม่ไดต้ดัสนิจากอายุครรภ์  2) คาทอลกิไม่สนับสนุนการท าแทง้ทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม แมว้่า
พรบ.จะผ่านการพจิารณา แต่ไม่ไดเ้ป็นเงื่อนไขใหค้าทอลกิตอ้งปฏบิตัิ เพราะกฎแห่งศลีธรรม (Natural moral law)             
ย่อมอยู่เหนือกฎหมาย 3) คาทอลกิสนับสนุนการแก้ไขปญัหาการท าแทง้ โดยมุ่งแก้ทีต่นเหตุ เช่น ป้องกนัการมี
เพศสมัพนัธ์ทีไ่ม่เหมาะสม ส่งเสรมิคุณค่าชวีติครอบครวั สนับสนุนใหม้รีะบบสวสัดกิารรฐัใหแ้ก่สตรแีละเดก็ ปรบัแก้
คา่นิยมทีช่ายเป็นใหญ่ ฯลฯ  4) คาทอลกิเคารพในมโนธรรม และ การตดัสนิใจของหญงิทีต่ ัง้ครรภ์ ดงันัน้ ในภาวะวกิฤติ
น้ี หญงิทีม่ปีญัหาควรไดร้บัการปรกึษา (Counselling) ไดร้บัขอ้มลู และขอ้เสนอในการหาทางออกอย่างรอบดา้นก่อน
การตดัสนิใจ  5) องคก์รต่างๆของคาทอลกิจะรว่มมอืกนัท างาน และ Support  

  ผลการประชุมระหว่างหน่วยงานคาทอลกิ เพื่อสรา้งความร่วมมอื และ for action call for action เช่น            
1) สรา้งความรว่มมอืระหวา่งองคก์รทีท่ าเรือ่งนี้   2) การท างานป้องกนั โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน + สรา้งค่านิยมและ
ความรูท้ีถู่กตอ้งเรื่องเพศ (โมเดลเกาหล)ี + ส่งเสรมิชวีติครอบครวั + ระบบการเฝ้าระวงัในชุมชน (วดัและทอ้งถิน่)              
3) การช่วยเหลอืเมือ่เกดิปญัหา  
   ทีป่ระชุมเหน็ว่า จุดยนืคาทอลกิในเรื่องการท าแทง้เป็นประเดน็ที่เร่งด่วน ควรเน้นไปท าร่วมกบัชุมชน  
ศษิย์พระครสิต์ ในเชงิรบั ในเชงิรุกควรท างานร่วมกบัโรงเรยีนคุณธรรม หมู่บา้นคุณธรรม จงึตอ้งปรกึษากบัฝา่ย
อภบิาลครสิตชน ฝา่ยการศกึษา เพือ่สรา้งสิง่ทีอ่ยู่ในใจของครอบครวั เดก็ ฯลฯ 
 

บาทหลวงประสงค ์วงศว์บิลูสนิ  จติตาภบิาลเวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลอุดรธานี น าสวดภาวนาปิดการประชุมฯ   
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