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(ร่าง) รายงานการประชุม                                                                                                    
คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกฯ ครัง้ท่ี 2/2021 

วนัเสารท่ี์ 15 พฤษภาคม ค.ศ.2021 
(ประชมุออนไลน์ VDO Conference) 

******************************                                                                                                          
ผูเ้ข้าร่วมประชมุ 
01.  บาทหลวงโชคชยั  คูรตันสวุรรณ จติตาธกิาร ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ  
02. บาทหลวงสดุใจ แสนพลออ่น จติตาธกิาร ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯอคัรสงัฆมณฑลท่าแร-่หนองแสง 
03.  บาทหลวงภคว ี เสง็เจรญิ จติตาธกิาร ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯสงัฆมณฑลฑลราชบุร ี
04.  บาทหลวงเอกชยั  ผลวารนิทร ์ จติตาธกิาร ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯสงัฆมณฑลฑลเชยีงราย 
05.  บาทหลวงประสงค ์ วงษ์วบูิลยส์นิ จติตาธกิาร ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯสงัฆมณฑลฑลอุดรธาน ี
06. บาทหลวงเกรยีงไกร สุขจติ จติตาธกิาร ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯสงัฆมณฑลจนัทบุร ี
07.  นายแพทยค์ านวณ  อึง้ชศูกัดิ ์ ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย 
08. ผศ.นาฎวมิล งามศริจิติต ์ รองประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย 
09. ผศ.ดร.มนต์ชุล ี นิตพิน ทีป่รกึษา ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแหง่ประเทศไทย  
10.  เซอรม์กัดาเลนา  ดาวด ี คณะภคนีิเซนต์ปอล เดอ ชารต์ร  
11.  ซสิเตอรข์วญัเรยีม เพยีรรกัษา คณะภคนิีรกักางเขนแห่งจนัทบุร ี
12.  ดร.ผกาพรรณ บุญเตม็ คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
13.  แพทยจ์นีพชิญนาถ  วรีานนท ์ กลุม่เวชบุคคลคาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ 
14.  ผศ.ดร.คคันานต ์ สรงุบุญม ี กลุม่เวชบุคคลคาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ 
15.  นายแพทยส์รวศิ  วยันิพฐิพงษ ์ กลุม่เวชบุคคลคาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ 
16.  แพทยห์ญงิศุภธดิา  เจยีมสวสัดิ ์ กลุม่เวชบุคคลคาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ 
17.  คุณส าอางค ์           ทองอ าไพ กลุม่เวชบุคคลคาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ 
18. คุณปนดัดา  แสนปาก กลุม่เวชบุคคลคาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ 
19.  คุณสมจติร ์ ศกัดิส์ทิธกิร ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลราชบุร ี
20.  คุณพรทพิย ์ คงกระพนัธ ์ กลุม่เวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลราชบุร ี
21. คุณนภิาพร         บูรณะกจิ ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลอุบลราชธานี 
22. คุณวฒันชยั         ทองศร ี ผูป้ระสานงาน กลุม่เวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลอุบลราชธานี 
23.  คุณกานต ์ สธุรรมเทวกุล รองประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลนครราชสมีา 
24.  ทนัตแพทยม์านิต ประกอบกจิ กลุม่เวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลนครราชสมีา 
25. คุณกญัญ์ณณฐั       ละเอยีดจติต ์ กลุม่เวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลจนัทบุร ี
26. คุณวนัทนา เอา้เจรญิ กลุม่เวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลจนัทบุร ี
27.  คุณอดุลย ์ ตระกูลมา ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลท่าแรฯ่  
28.  คุณสรอ้ยเพชร    ซมึเมฆ  ผูป้ระสานงาน กลุม่เวชบุคคลคาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลท่าแรฯ่ 
29.  คุณรจุรีตัน์    โพธิด์ า  กลุม่เวชบุคคลคาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลท่าแรฯ่ 
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30. คุณสมยั  ศรวีรกุล  กลุม่เวชบุคคลคาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลท่าแรฯ่  
31.  คุณรุง้ลาวลัย ์ อุดมเดช   กลุม่เวชบุคคลคาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลท่าแรฯ่     
32. คุณภทัรเนตร สนุารตัน์   กลุม่เวชบุคคลคาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลท่าแรฯ่ 
33.  คุณจรีวฒัน์  เจนผาสกุ  กรรมาธกิารฝ่ายสงัคม (คารติสัไทยแลนด)์ 
34.  คุณวรรณด ี พรอ้มแยม้        แผนกสขุภาพอนามยั 
   

 เปิดประชุมเวลา 09.10 น.  
 บาทหลวงเกรยีงไกร สขุจติ จติตาธกิาร ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลจนัทบุร ีน าสวดภาวนาเปิดการประชุมฯ 
บทอ่านจากพระวรสารนักบุญยอห์น (ยน 16:23 ข-28) เวลานัน้ พระเยซูเจ้าตรสักบับรรดาศษิย์ว่า “เราบอกความจรงิแก่
ท่านทัง้หลายวา่ ท่านจะขอสิง่ใดจากพระบดิา พระองค์จะประทานให้ท่านในนามของเรา จนถงึบดันี้ ท่านยงัไม่ได้ขอสิง่ใด    
ในนามของเราเลย จงขอเถดิ แลว้ท่านจะได้รบั เพื่อความยนิดขีองท่านจะสมบูรณ์ เราใชอุ้ปมาบอกเรื่องเหล่านี้กบัท่าน            
จะถงึเวลา ทีเ่ราจะไม่ใชอุ้ปมาพูดกบัท่านอกี แต่จะบอกถงึพระบดิาของเราให้ท่านรูอ้ย่างชดัแจ้ง วนันัน้ ท่านจะขอในนาม
ของเรา เราไม่บอกท่านวา่ เราจะขอพระบดิา เพื่อท่าน พระบดิาทรงรกัท่าน เพราะท่านรกัเรา และเชื่อว่าเรามาจากพระเจ้า 
เรามาจากพระบดิา เขา้มาในโลกนี้ บดันี้ เราก าลงัจะละโลกนี้กลบัไปเฝ้าพระบดิาอกี ”  ขอให้ทุกท่านขอบคุณพระ ทุกคน
ทีม่าบวชเป็นพระสงฆ ์มาท างานของพระไม่วา่จะแพทย ์เจา้หน้าที ่และบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขาวชิาชพี พวกเราได้
แสดงความรกั เพื่อบรรดาคนเจ็บ คนป่วย ขอบคุณน ้าพระทยัของพระที่ได้มกีารช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั ช่วยเหลอืสงัคม 
และเพื่อนพีน้่องทีย่ากล าบากในชวีติ  
 นายแพทยค์ านวณ อึง้ชศูกัดิ ์ประธานชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯ ขอใหค้ณะกรรมการฯพจิารณาวาระการประชมุฯ  
 

วาระท่ี  1  เรื่องแจ้งให้ทราบ และ แนะน าสมาชิก  

   นายแพทย์ค านวณ อึ้งชูศ ักดิ ์ประธานชมรมเวชบุคคลฯ   กล่าวขอบคุณ คุณพ่อจิตตาธิการเวชบุคคลฯ 
คณะกรรมการเวชบุคคลฯ จาก คณะนักบวชชาย-หญิง โรงพยาบาลคาทอลกิ และสมาชกิเวชบุคคลฯอคัรสงัฆมณฑล            
กรุงเทพฯ อคัรสงัฆมณฑลท่าแร่ฯ สงัฆมณฑลราชบุร ีนครราชสมีา เชยีงราย อุดรธานี จนัทบุร ีอุบลราชธานี ร่วมด้วย            
กลุม่พยาบาลคาทอลกิฯ คารติสัไทยแลนด์  ประมาณรวม 40 ท่าน  มเีครอืข่ายเวชบุคคลคาทอลกิฯสงัฆมณฑลเชยีงใหม่ 
สงัฆมณฑลนครสวรรค์ สุราษฎร์ธานี และคณะกรรมการเวชบุคคลฯที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมฯ เนื่องจากบางท่าน        
ตดิภารกจิ และออกหน่วยใหบ้รกิารชว่ยเหลอืพีน้่องในเขตสงัฆมณฑลฯ   
 

วาระท่ี  2  พิจารณา (ร่าง) รายงานการประชมุคณะกรรมการเวชบุคคลฯ ครัง้ท่ี 1/2021 
  ทีป่ระชุมพจิารณาและรบัทราบ (รา่ง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลฯ ครัง้ที ่1/2021  
 

วาระท่ี  3  ติดตามเรื่องสืบเน่ือง  
   3.1  ความพรอ้มการจดัเขา้เงยีบฟ้ืนฟูจติใจและประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ค.ศ.2021 (30 - 31 ตุลาคม 2021)  
 บาทหลวงเกรยีงไกร สุขจิต ชี้แจงการเตรยีมจดังานเขา้เงียบฟ้ืนฟูจิตใจและประชุมใหญ่สามญัประจ าปี         
ค.ศ.2021 ระหว่าง วนัเสาร์ที ่30 ถึง วนัอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2021 (สงัฆมณฑลจนัทบุรจีดัสรรงบประมาณการจดังานฯ) 
จากการพดูคุยกบัซสิเตอรแ์ละสมาชกิเวชบุคคลฯ มขีอ้เสนอต่อทีป่ระชุมเพือ่รบัทราบ ดงัน้ี :-  
 สถานทีจ่ดัประชุม / ทีพ่กั  :  มณีจนัทรร์สีอรท์ จนัทบุร ี  
  สถานทีพ่กัอื่นๆ       :  ( บรเิวณใกลก้บั บา้นพกัผูสู้งอายุ คามลิเลยีน โซเชยีล เซนเตอร ์จนัทบุร ี) 
 หวัขอ้การสมัมนาฯ   :   
   1. เพราะชวีติเป็นของขวญั (วฒันธรรมแหง่ความตาย)    
   2. เพราะเราทุกคนเป็นพีน้่อง (สถานการณ์การท าแทง้) และปกป้องชวีติในครรภไ์ดอ้ยา่งไร 
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  ทีป่ระชุมรว่มแสดงความคดิเหน็หวัขอ้การสมัมนาฯและมขีอ้เสนอ :-   
   1. Focus หวัขอ้การสมัมนาฯในเรือ่งการปกป้องชวีติ/แก้ไขปัญหาชวีิต อ้างอิงจากพระสมณสาส์นของสมเด็จ
พระสันตะปาปาฟรังซิส เน้นการเป็นพี่น้องกัน / แก้ไขปัญหาชีวิต และเรื่องการท าแท้ง ต่อเน่ืองจากการสัมมนา            
เวชบุคคลฯทีส่งัฆมณฑลเชยีงราย เพือ่ใหผู้เ้ขา้รว่มฯเกดิความตระหนัก พวกเราเป็นพีน้่องกนั รกั ดูแลซึ่งกนัและกนั ดูแล
ชวีติ การปกป้องทารกในครรภ ์/ เดก็ (อนาคตสงัคมไทยขึน้อยูก่บัคนรุน่ใหม่) และเชญิชวนใหส้มาชกิเวชบุคคลฯสนใจการ
แกไ้ขปัญหาการท าแทง้               
  2. การสมัมนาฯชว่งเชา้จดัการบรรยาย ชว่งบา่ยจดัแบง่กลุม่ออกเป็น Action Plan  

     3. ขอใหจ้ดั Layout / ตดิต่อวิทยากร (คณะภคนีิศรชุีมพาบาล ท าเรือ่ง shelter / สถานทีพ่กัหญิงทอ้งไม่พรอ้ม) 
 

  บาทหลวงประสงค์ วงษ์วิบูลย์สิน  ชวนใหข้้อคิดเรื่องการท าแท้ง ซึ่งเป็นเรื่องที่สมัพนัธ์กับคณะกรรมการ
ปกป้องพทิกัษ์เดก็ เมื่อเดก็ผา่นพน้ความตายจากการท าแท้งมาได้ โดยเฉพาะเด็กที่พ่อแม่มเีจตนาที่จะท าแทง้ (เด็กเป็น
เหยือ่) สมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซสิ ทรงเน้นการเยยีวยาเหยือ่ส าคญัทีสุ่ด (ผูถู้กกระท า) ถา้เดก็ถกูกระท าถอืว่าเป็นเหยื่อ            
ในคณะกรรมการปกป้องพิทกัษ์เด็ก ถือว่าเหยื่อส าคญัที่สุดที่เราต้องมองพจิารณา เคยไปร่วมสมัมนา FABC ที่หวัหิน 
เรื่องการปกป้องเด็ก มีการศึกษาเจาะลึกตัวอย่างซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจ  จากประสบการณ์ที่ผ่านมา มีคุณพ่อชาว
ต่างประเทศทีอุ่ทศิตนต่อสูก้บัเดก็ผูห้ญงิคนหน่ึงที่ต้องการท าแท้ง เมื่อคุณพ่อได้ขอรอ้ง/ช่วยเหลอืเด็กใหร้อดพน้จากการ
ท าแทง้ ซึง่เป็นประวตัศิาสตรช์วีติของคนหลายคน ของคุณพอ่ธรรมฑตู ของผูห้ญงิคนหน่ึงที่ท่านอยู่ๆก็ไปขอใหเ้ลี้ยงเด็ก
คนน้ี และเดก็ทีม่คีวามเจบ็ปวดมาก เมื่อไปถงึจุดทีเ่ดก็โตแลว้รูว่้าเขาไม่ใช่ลกูของผูห้ญงิทีเ่ลีย้งมา และคุณพ่อก็เจบ็ปวดที่
ไม่สามารถพาเด็กจากเมลด็เล็กๆใหเ้ติบโตสมบูรณ์ได้ เป็นกรณีหน่ึงเมื่อเราไม่ใหท้ าแท้ง เราจะมีวิธีการที่จะดูแลเด็กให้
เตบิโตไดอ้ยา่งไร?   
   นายแพทยค์ านวณ อึ้งชศูกัดิ ์ชีแ้จงเพิม่เตมิว่า การสมัมนาเขา้เงยีบฟ้ืนฟูจติใจเวชบุคคลฯ ปี ค.ศ.2021/2564 
ในเดอืนตุลาคม น้ี ถา้สถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น จะมีการประชุมพบปะกนัประมาณ 100 คนขึ้นไป แต่หากการติดเชื้อมี
การแพรก่ระจายออกไปอีกก็ตาม การจดัฟ้ืนฟูจติใจเวชบุคคลฯจะไม่มีการยกเลิก/เลื่อนก าหนดการจดังานฯ แต่จะจดัให้
สมาชกิ/กลุม่เวชบุคคลฯทุกสงัฆมณฑล สามารถเขา้รว่มประชุมฯแบบ Zoom Meeting แทน ถงึแมจ้ะไม่สามารถมารว่มฯ  

  บาทหลวงเกรยีงไกร สุขจติ รบัขอ้เสนอจากทีป่ระชุมฯเพือ่น าไปด าเนินการ/ ขอ้ความร่วมมือ/ ติดต่อวิทยากร 
หากมคีวามคบืหน้าการเตรยีมจดังานฯจะส่งขอ้สรปุใหค้ณะกรรมการรบัทราบต่อไป   

 

  3.2 ความกา้วหน้าในการหาสมาชกิเวชบุคคลฯรุน่ใหม่ 
  พจ.พชิญนาถ วรีานนท์  ชีแ้จงว่า ไดต้ดิต่อนักศกึษาตามมหาวทิยาลยั แต่เนื่องจากสถานการณ์โควดิ-19 และ               
เรือ่งสอบ นักศกึษาจงึยงัไม่สนใจกจิกรรมของชมรมฯ และจากการพดูคุยกบั แพทยห์ญงิศุภธดิา เจยีมสวสัดิ ์ มคีวามคดิที่
จะเริม่จดัท าโครงการ/งานวจิยั ทีส่ามารถขบัเคลื่อนกจิกรรมผา่นทางออนไลน์  
  นายแพทยส์รวิศ วยันิพฐิพงษ์  เพิม่เตมิว่า  การจดักจิรรมใหก้บันักศกึษาคาทอลกิในสถานการณ์โควิด-19 ได้
ขอค าปรกึษากบัทมีชมรมเวชบุคคลฯ และอาจารยห์ลายท่านที่เชีย่วชาญงานด้านวิจยั  ถ้าท าเป็นงานวิจยั / research ใน
ลกัษณะน้ีกจ็ะสามารถดงึดูดความสนใจ/โน้มน้าวใหน้ักศกึษามารว่มกจิกรรมฯ โดยผา่น Social Media ทางออนไลน์ 
   ทีป่ระชุมรว่มแสดงความคดิเหน็และมขีอ้เสนอ :-     
   1. การท างานวจิยั ควรพจิารณาหวัขอ้ทีส่ามารถดงึดดูใหน้ักศกึษาสนใจ เวชบุคคลฯตอ้งการใหเ้กดิการ
รวมตวั และชว่ยเหลอืการท างานในบรบิทเรือ่งสงัคม/จรยิธรรม  
   2. ควรมกีารจดักิจกรรม/ฟังการบรรยายทางวิชาการ ที่เชื่อมต่อกบัความเชื่อทางศาสนาและจรยิธรรม ผ่าน
ระบบ (Zoom Meeting) ขอฝากให ้นายแพทย์สรวิศ วยันิพฐิพงษ์ พจ.พชิญนาถ วีรานนท์ ผศ.ดร.คคันานต์ สรุงบุญมี 
แพทยห์ญงิศุภธดิา เจยีมสวสัดิ ์ และทมีเวชบุคคลฯ ไดต้ดิต่อ/ปรกึษาอาจารย์แพทย์ของชมรมฯที่เชีย่วชาญด้านงานวิจยั  
โดยจะใหค้วามรว่มมอืและเชญิชวนใหส้มาชกิเครอืขา่ยเวชบุคคลคาทอลกิฯ ไดร้บัทราบ/รบัฟังกจิกรรมชมรมเวชบุคคลฯ 
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   3. ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแหง่ประเทศไทย ด าเนินการจดัท าเพจ Facebook เพือ่การประสานงาน/แชร์คลปิ
วดีโีอ ที่เกี่ยวขอ้งกบักิจกรรมของชมรมฯ และเชญิชวนใหส้มาชกิเวชบุคคลฯรุน่ใหม่ สนใจเข้าไปดูเพจ Facebook และร่วม
กจิกรรมฯ โดยเชือ่มโยงกบั Facebook ของชมรมเวชบุคคลฯอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  

 

วาระท่ี  4 เรื่องพิจารณา             
 4.1  ฟังความเหน็แต่ละสงัฆมณฑล–มอีะไรบา้งที่ชมรมเวชบุคคลสามารถช่วยพระศาสนจกัรและสงัคมที่สงักัด
อนัเน่ืองมาจากปัญหาโควดิ-19 โดยอาจมกีจิกรรม เชน่ การใหค้ าแนะน า/ ปรกึษาปัญหา ใหค้วามชว่ยเหลอื และเยีย่มบา้นฯ                    
  นายแพทย์ค านวณ อึ้งชูศักดิ ์ชี้แจงว่า ขณะน้ีภาครัฐพยายามหาแนวทางป้องกันการแพร่ระบาด                    
ของโควิด-19 โดยจดัวัคซีนใหก้ับประชาชน ที่ส่วนใหญ่มีปัญหาในการลงัเล/กลวัที่จะเข้ารบัการฉีดวคัซีน กลุ่มเวชบุคคล
คาทอลกิฯ จงึควรมหีน้าทีใ่หค้ าแนะน าและเป็นแนวหน้าในการที่จะไปเชญิชวนใหค้รสิตชนมารบัการฉีดวคัซนี (ลงทะเบยีน
ผา่นแอปพลเิคชัน่หมอพรอ้ม) การฉีดวคัซนีเป็นเรื่องที่สรา้งความกงัวลอย่างมากในสงัคมไทย จงึขอใหท้ี่ประชุมรว่มแสดง
ความคดิเหน็ในประเดน็ดงักลา่ว 

  ทีป่ระชุมไดร้ว่มแสดงความคดิเหน็เรือ่งการฉีดวคัซนีป้องกนัเชือ้โควดิ-19 สรุปไดด้งัน้ี :- 
   1.  กลุม่เวชบุคคลฯรว่มรณรงค์ใหม้กีารจดัฉีดวคัซนีป้องกนัโควดิ-19 ตามนโยบายภาครฐั โดยม ีพระสงัฆราช                 
พระสงฆ ์ซสิเตอร ์นักบวชชาย-หญงิ ผูส้งูอายุทีม่อีายุตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป รวมทัง้กลุม่จติอาสาเวชบุคคลฯรว่มกนัไปฉีดวคัซนี 
ซึง่ชาวบา้นสว่นใหญ่ตอบรบัทีจ่ะฉีดวคัซนี มผูีส้งูอายุบางท่านยงัมคีวามกงัวลเรือ่งความปลอดภยั     

   2. กลุม่เวชบุคคลฯช่วยลงทะเบยีนใหผู้ป่้วยในเขตสงัฆมณฑลฯ ส่วนใหญ่กลวัผลขา้งเคยีงจากการฉีดวคัซนี  
(การประชาสมัพนัธเ์รือ่งวคัซนีไมด่)ี  รวมถงึปัญหาการใชเ้ทคโนโลยี ่(ลงทะเบยีนผา่นแอปพลเิคชัน่หมอพรอ้ม)          

    3.  ใหค้วามรว่มมอื รบัฟังค าประกาศจากรฐับาล/จงัหวดั โดยสว่นใหญ่รว่มกนัดูแล/ป้องกนัการแพรร่ะบาด 
ในเขตพืน้ทีข่องตนเอง เชน่ ศูนย์/บา้นผูส้งูอายุ อารามชลีบั ฯลฯ (การฉีดวคัซนีคงแลว้แต่ใครจะเลอืกฉีดวคัซนีหรอืไม่ฉีด)    
    4. ชาวบา้นในเขตพืน้ทีห่า่งไกล (หมู่บา้นศรวีเิชยีร เชยีงราย) มคีวามเขา้ใจไม่ดเีกีย่วกบัเรือ่งวคัซนี   
(ผูส้งูอายุสว่นใหญ่ไม่ยอมฉีดวคัซนี) องค์การบรหิารสว่นต าบลไดจ้ดัสง่เจา้หน้าที ่รพสต. และ อสม.ลงพืน้ทีใ่นเขตชุมชน  
หมู่บา้น (เดินเคาะประตูตามบา้นเพือ่ใหค้วามรูท้ลีะครอบครวั) เพือ่เปลีย่นแปลงทศันคต ิใหม้คีวามเชือ่ เกดิความมัน่ใจทีจ่ะ 
ฉีดวคัซนี ถา้ฉีดวคัซนีแลว้จะปลอดภยั ไม่มปัีญหาด้านสุขภาพ ฯลฯ (บรบิทของแต่ละพืน้ทีค่วรใหค้นในพืน้ทีด่ าเนินการ)  
 

  4.2  บทบาทของชมรมเวชบุคคลในการป้องกนัปัญหาการท าแทง้ในสงัคมไทย 
  นายแพทยค์ านวณ อึ้งชศูกัดิ ์ ชีแ้จงว่า จากสถติกิารท าแทง้ในประเทศไทย พบว่ามหีญงิท าแทง้ 3 หมื่นคน/ปี  

การท าแท้งโดยเจตนา (ท าแท้งกับหมอเถื่อน) ถือว่าผดิกฎหมาย แต่ปัจจุบนัได้มี “พรบ.มาตรา 301 และ 305” แก้ไข
กฎหมายใหผู้ห้ญิงท าแทง้ไม่เป็นความผดิทางอาญา  จุดยนืคาทอลกิไม่สนับสนุนการท าแท้งทัง้ทางตรงหรอืทางอ้อม แม้ว่า
พรบ.จะผา่นการพจิารณา ถ้าคาทอลกิไม่เหน็ด้วยก็ต้องมีส่วนรว่มในการป้องกนัการท าแท้งในเด็กนักเรยีน/ผูห้ญิงตัง้ท้อง 
(ตัง้ครรภต์่อหรอืท าแทง้) ก่อนตดัสนิใจต้องมีผูใ้หค้ าแนะน า ถ้าไม่เหน็ด้วยควรจะมีอะไรที่จะป้องกนัการท าแท้งได้ จงึต้อง
รว่มมอืกบัองค์กรอื่นๆอยา่งเป็นรปูธรรมทีจ่ะมาหาแนวทางป้องกนัรว่มกนั   
  ทีป่ระชุมรว่มแสดงความคดิเหน็เรือ่งการท าแทง้และมขีอ้เสนะ :- 

1.  ควรหาขอ้มูล / เหตุผลของการท าแทง้ ทีเ่กดิขึน้ไดจ้ากปัญหาเศรษฐกจิ การด าเนินชวีติ ความอบัอายที ่ 
ตัง้ทอ้งก่อนแต่งในวยัเรยีน เดก็ถูกกระท าถอืว่าเป็นเหยือ่มคีวามเจบ็ปวดมาก เมื่อเตบิโตขึน้เราจะมวีธิกีารดูแลเดก็อยา่งไรฯลฯ  
จงึตอ้งเขา้ใจและทราบเหตุผลจรงิๆในบรบิทของคนไทย (ในเชงิวิชาการ/ขอ้เทจ็จรงิ ) หากรวบรวมอยา่งเป็นระบบ โดยม ี
กลไกของภาครฐั / ขอ้มูลเชงิวิทยาศาสตร ์และหาสาเหตุ/ปัญหาทีเ่กดิขึ้นจรงิในประเทศไทย  

2. ขอฝากให ้อาจารยค์คันานต์ สรุงบุญม ีไดม้กีารส ารวจแบบสอบถาม (ไม่ตอ้งระบุตวัตน) เพือ่ใหเ้รา 
รบัทราบว่าปัญหาการท าแท้งของกลุ่มครสิตชนฯมอีะไรบา้ง (ควรมกีารท างานวิจยัเรือ่งการท าแท้ง)  
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3. ควรให ้Counselling ก่อน/หลงั แก่สตรทีีค่ดิจะท าแทง้ ซึง่เป็นสิง่ทีเ่วชบุคคลฯ (นักจติวทิยา จติแพทย ์ฯลฯ) 
สามารถให ้Counselling  อยา่งเป็นกระบวนการ (จดัท าโครงการอบรม / แผนงาน)  

4.  กลุม่เวชบุคคลคาทอลกิฯ รว่มกบั แผนกสตร ีมสิซงัอุบลราชธานี ลงพืน้ทีไ่ปใหค้วามรูเ้รือ่ง “จุดยนืคาทอลกิ 
และกฎหมายท าแทง้” โดยมซีสิเตอรไ์ปใหค้วามรูก้บัลกูหลาน ใหร้กัชวีิตไม่คดิท าแทง้ ใหก้บัชาวบา้นในเขตชุมชน รวม 5 หมู่บา้น 

   อยา่งไรกต็ามเวชบุคคลฯจะมบีทบาทในการป้องกนัปัญหาการท าแทง้ ตอ้งท าภายใตส้ภาพระสงัฆราช 
คาทอลกิฯ โดย บาทหลวงไพรชั ศรปีระเสรฐิ  ผูช้ว่ยกรรมาธกิารฝ่ายสงัคม ทีส่ามารถชว่ยในเรือ่งวิชาการ Counselling  เพือ่ 
จดัท าเป็น Action Plan ใหเ้วชบุคคลคาทอลกิฯสามารถด าเนินการอะไรไดบ้า้ง 
 

 

วาระท่ี 5   อ่ืนๆ 
 

  5.1 กจิกรรมเวชบุคคลฯระดบัสงัฆมณฑลในชว่งสถานการณ์โดวิด-19 
  1.  ออกหน่วยใหบ้รกิารตรวจสุขภาพเคลือ่นที ่บรรยายวิชาการใหค้วามรูด้า้นสุขภาพอนามยั / การป้องกนั         
การตดิเชือ้โควดิ-19  เชน่ สวมหน้ากากอนามยั  เวน้ระยะห่างทางสงัคม ฯลฯ 

 2. ออกเยีย่มใหค้วามช่วยเหลอืและก าลงัใจกบัผูส้งูอายุ ผูพ้กิาร ผูป่้วย ผูย้ากไร ้ผูอ้ยูใ่นภาวะยากล าบาก                     
 3. มอบขา้วสาร อาหารแหง้ น าของใชท้ีจ่ าเป็นไปมอบใหก้บัครวัเรอืนตามบา้นในเขตบรเิวณวดั 
 4. จดัท าโครงการสรา้งงานใหก้บัผูส้งูอายุในหมู่บา้น เพือ่ใหม้รีายไดใ้นการด าเนินชวีติ 
 5. ออกหน่วยคดักรองโควดิ วดัอุณหภมูผิูเ้ขา้รว่มงานในโอกาสฉลองวดั ฯลฯ 
  

 5.2 งานวจิยัเรือ่ง “ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมจติอาสาของชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯ”                                                                            
ดร.ผกาพรรณ บุญเตม็ อาจารยค์ณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ  ขอเขา้รว่มประชุมฯ            

เพือ่น าเสนอขอ้มูลการตอบแบบสอบถาม โดยมหีนังสอืรบัรองจรยิธรรมการวจิยัของขอ้เสนอการวจิยั โดยงานวจิยัไดล้งพืน้ที ่
ไปหาขอ้มูล ตัง้แต่ปี พ.ศ.2555  แต่จะขอต่อยอดเพือ่จดัท าวทิยานิพนธ ์จงึขอความรว่มมอืจากสมาชกิเวชบุคคลฯชว่ยตอบ 
แบบสอบถาม หรอืตอ้งขออนุญาตจากทางสงัฆมณฑลทัง้ 11 มสิซงั เพือ่ด าเนินการในเรือ่งงานวจิยัดงักลา่ว 
  นายแพทยค์ านวณ อึ้งชศูกัดิ ์ชีแ้จงว่า ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯ โดยสว่นกลางไดจ้ดัสง่เอกสารใหส้มาชกิ 
กลุม่เวชบุคคลฯทุกสงัฆมณฑล ไดร้บัทราบทางกลุม่ไลน์ และ E-mail แลว้ ซึง่การตอบแบบสอบถามคงเป็นความคดิเหน็ของ 
แต่ละบุคคล ไม่ใชห่น่วยงานในสงัฆมณฑลฯ  จงึขอสมาชกิใหค้วามรว่มมอืตอบแบบสอบถามไดต้ามความเหมาะสม  
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