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(ร่าง) รายงานการประชุม                                                                                                    
คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกฯ ครั้งที่ 3/2022 

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม ค.ศ.2022 
 (ประชุมออนไลน ์VDO Conference) 

 
 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
01. บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ จิตตาภิบาล ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
02   บาทหลวงเอกชัย โสรัจจกิจ  จิตตาภิบาล ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
03.  บาทหลวงประสงค ์  วงษ์วิบูลย์สิน จิตตาภิบาล ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลฑลอดุรธาน ี
04. บาทหลวงเกรียงไกร  สุขจิต จิตตาภิบาล ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลจันทบุรี 
05. ผศ.ดร.มนต์ชุลี        นิติพน ที่ปรึกษา ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
06.  นายแพทยค์ านวณ   อึ้งชูศักดิ ์ ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
07.  ผศ.นาฎวิมล  งามศิริจิตต์ รองประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
08. เซอร์มักดาเลนา  ดาวด ี คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร / กลุ่มพยาบาลคาทอลิกฯ 
09. เซอร์เทแรส-เบเนดิกต ์  ไชยดวง คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร / วิทยาลัยเซนต์หลุยส ์
10. ซิสเตอร์ประภัสสร  กังก๋ง คณะภคินีผู้รับใช้คนป่วยแห่งนักบุญคามิลโล ราชบุรี 
11. ผศ.ดร.คัคนานต์        สรุงบุญม ี คณะเทคนคิการแพทย์ มหาวิทยาลยัมหดิล 
12. ดร.ผกาพรรณ  บุญเต็ม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
13.  แพทย์จนีพิชญนาถ   วีรานนท ์ ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
14. แพทยห์ญิงมาลินี   บุณยรัตพันธุ ์ ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุรี 
15. คุณสมจติร์  ศักดิส์ิทธกิร  ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี 
16.  คุณอดุลย ์   ตระกูลมา ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ 
17.  คุณวรางคณา   ดิษเจริญ รองประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ 
18. คุณนิภาพร   บูรณกิจ ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลอุบลราชธาน ี
19. ทันตแพทย์มานิต   ประกอบกิจ กรรมการ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา 
20. คุณส าอางค์            ทองอ าไพ กรรมการ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
21. คุณปนัดดา   แสนปาก กรรมการ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
22. คุณสมบัติ             กิจสมยั กรรมการ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
23.  คุณพรทพิย์    คงกระพันธ ์ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี 
24. Miss. Su Su Aye Aung กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิก Marist Mission Ranong 

  25. คุณสร้อยเพชร   ซึมเมฆ  ผู้ประสานงาน กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกอคัรสังฆมณฑลท่าแร่ฯ 
  26. คุณวัฒนชัย    ทองศร ี  ผู้ประสานงาน กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลอุบลราชธานี 

 27.  คุณจีรวัฒน์    เจนผาสุก กรรมาธิการฝ่ายสังคม (คาริตัสไทยแลนด์) 
        28.  คุณวรรณดี    พร้อมแยม้        แผนกสุขภาพอนามัย 
 

   เปิดการประชุมฯ เวลา 09.10 น.   
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  บาทหลวงเอกชัย  โสรัจจกิจ จิตตาภิบาล ชมรมเวชบุคคลฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ น าสวดภาวนาเปิดการประชุมฯ  

  คณะกรรมการเวชบุคคลฯ ประกอบด้วย คุณพอ่จิตตาภิบาลฯ กลุ่มแพทย-์พยาบาลคาทอลิก กลุ่มวิชาชีพในสาขา
ต่างๆ สมาชิก/จิตอาสาเวชบุคคลระดับสังฆมณฑลฯ และหน่วยงานภายใต้ฝ่ายสังคม (คาริตัส) มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ Online 

ประมาณ 35 ท่าน  / คณะกรรมการเวชบุคคลฯจาก สังฆมณฑเชียงราย เชียงใหม่ และนครสวรรค์ ติดภารกิจในเขตสังฆมณฑลฯ 
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมฯ   

 
 

วาระที่ 1  เรื่องแจ้งให้ทราบ  
บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ  จิตตาภิบาลชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
1. สหพนัธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชีย จะจัดประชุมร่วมกันในโอกาสครบรอบ 50 ปีของการจัดตั้งในระหว่าง 
 วันที่ 12 - 30 ตุลาคม 2022 “การเดินไปด้วยกัน ในฐานะประชาชาติแห่งเอเชีย” คาดว่า โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์    

คงมีก าหนดการไปร่วมงานฯ  และในนามของชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ หากมกีารร้องขอให้ไปช่วยเหลือ  
 ขอให้เราเตรียมพร้อมทีจ่ะให้ความร่วมมือการประชุมการจัดงานฯในคร้ังนี ้
2. เร่ืองแพทย์คาทอลิก “ให้หมอคาทอลิกเป็นเพื่อนพี่น้องของท่าน” ที่ประชาสัมพันธ์ลงหนังสือพิมพอ์ุดมสาร                       

รายสัปดาหน์ั้น  จากการเข้าร่วมประชุมสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯที่ผ่านมา  ได้น าแจง้เร่ืองที่บรรดาแพทย์
คาทอลิกฯ จดัให้บริการปรึกษาปัญหาโรคไม่ติดต่อ ( แบบ online ) เพื่อให้การดูแลคนเจ็บป่วยที่ต้องการใช้
บริการก็สามารถติดต่อได้ จัดโดย ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพ  และขอความร่วมมือจาก
บรรดาพระคุณเจ้า ประมุขมิสซังฯ รับทราบว่า  หากทางมิสซังฯมีแพทย์คาทอลิกในสังฆณฑลฯของท่าน  
ก็ขอให้แนะน าเพือ่เข้าร่วมเป็นจิตอาสากับเครือขา่ยเวชบุคคลฯ ทั่วประเทศ   

 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 

วาระที่  2  รับรอง (ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลฯ ครั้งที่ 2/2022   
  ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกฯ คร้ังที่ 2/2022  และมีมตรัิบรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลฯ 
 
 

 

วาระที่  3 ติดตามเรื่องสืบเนื่องและพิจารณา         
 3.1  ความคืบหน้าโครงการปรึกษาปัญหาโรคไม่ติดต่อกับแพทยค์าทอลิก และการเสวนาปัญหาสุขภาพกับ 
เวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย (Teleconsultation with Catholic Doctor) 

   นายแพทยค์ านวณ อึ้งชูศกัดิ์  ช้ีแจงการจัดบริการให้ค าปรึกษาด้านสขุภาพทางไกล ส าหรับกลุ่มโรค 
ไม่ติดตอ่เร้ือรังที่ส าคญัให้กับคริสตชนตามชุมชนวัดต่างๆและประชาชนที่สนใจ ให้ค าปรึกษาคนไข้รายบุคคล  ถ้าคนไข้มีปัญหา
ให้พบกับแพทยห์รือผู้เกี่ยวขอ้งในวันเสาร์ / อาทติย์ ตามเวลาที่ว่าง โดยมี อาจารยค์คันานต์ สรุงบุญมี เป็นผู้ดูแลระบบ(admin)   
   1. คนไข้ส่วนใหญม่ีค าถามและต้องการรู้ค าตอบตอนนัน้ (ต้องรีบหาค าตอบให้) โดยส่งค าถามใหก้ับผู้เกี่ยวข้อง 
และขณะนี้มีกลุ่มจิตอาสา แพทย์ พยาบาล นักจติวิทยา ที่อยู่ตา่งประเทศ ทั้งที่เป็นคาทอลิกและไม่ใช่ ต้องการมีส่วนช่วยในการ                        
ตอบค าถาม ซึ่งเป็นสิ่งทีด่ีมาก แสดงว่า สังคมเราพร้อมให้ความช่วยเหลือ เพียงแต่มีชอ่งทางอะไรที่เขาพอจะร่วมท าได้บ้าง 
   2. พอเราเร่ิมต้นตอบค าถาม น าไปสู่ประเด็นปัญหาอื่นๆ ที่ไม่ใช่เป็นเร่ืองการเจ็บป่วยอย่างเดียว แต่จะมี               
เร่ืองปัญหาด้านจิตวิทยา สังคม ความเหงา/โดดเดี่ยว ฯลฯ  จึงคงต้องหาจิตอาสา รวมทั้งจิตวิญญาณ จากข้อสังเกตส่วนใหญ่            
ผู้มาขอรับค าปรึกษาจะเป็นคนทีอ่ยู่ในเมอืงหลวง  ผู้ขอรับบริการจากสังฆมณฑลต่างๆโดยเฉพาะคนอยู่ห่างไกลมจี านวน               
น้อยมาก เราพยายามแก้ปัญหาด้วยการเชิญชวนจิตอาสาจากสังฆมณฑลต่างๆ จัดท าโปสเตอร์ประชาสัมพันธโ์ครงการฯ                  
เพื่อจะใช้ประโยชน์ช่องทางนี้ด้วย   
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 จึงขอค าแนะน าจากผู้แทนเวชบุคคลฯสังฆมณฑลต่างๆ                                                                                                   
1.)   เราจะใช้ประโยชน์จากเร่ืองใหค้ าปรึกษาแนะน าทางไกลไดอ้ย่างไรในการขยายฐานบริการใหค้ าปรึกษาด้าน 

  สุขภาพแก่ผู้ที่จะมาขอค าแนะน าใหก้ับพืน้ทีห่่างไกล   
2.)  ขณะนี้การให้บริการค าปรึกษาด้านสุขภาพทางไกล ท าแบบจิตอาสา ท าตามที่พอจะท าได้ ซึ่งไมย่ืนยาวอาจ

สะดุดลง จึงต้องการจิตอาสาเพิ่มเติมจากสังฆมณฑลต่างๆตามความสมคัรใจ มาเข้าร่วมเป็นทมีให้ค าปรึกษาฯ  
  ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกระดับสังฆมณฑลฯ ร่วมแสดงความคดิเห็นสรุปได้ดังนี้ :- 

    1. กลุ่ม/สมาชกิเวชบุคคลฯไดพ้ยายามหาจิตอาสามาร่วมให้บริการค าปรึกษาทางไกล แต่ยังไม่มีผู้สนใจมาเข้าร่วมฯ 
กิจกรรมทีด่ าเนินการคอื จัดออกหน่วยปฐมพยาบาลเคล่ือนที่ให้บริการในแต่ละพื้นที่ของมิสซังฯ ออกเยีย่มกลุ่มผู้สูงอายุ  
เช่น บ้านพักผู้สูงอายุ ฯลฯ  

    2. สมาชิก/จิตอาสาเวชบุคคลฯยังไม่คุน้เคยการบริการให้ค าปรึกษาทางไกล ในแต่ละพื้นที่จะมีกลุ่มพยาบาล และ
อาสาสมัครเวชบุคคล ร่วมเป็นจิตอาสาฯ โดยผู้ป่วยจะติดต่อจิตอาสาในพื้นที่ให้ไปออกเยี่ยม และส่งผ่านต่อใหพ้ยาบาล /           
จัดกลุ่มจิตอาสาออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้าน ให้การดูแลผู้ป่วยติดเตียงและเร้ืองรัง การท างานเป็นแบบเครือข่ายร่วมกับ 

 รพ.สต.ท่าแร่ และที่อื่นๆ 
    นายแพทยค์ านวณ  อึ้งชูศกัดิ์  แสดงความคดิเหน็ว่า  การให้ค าปรึกษาทางไกลอาจไม่เห็นผู้มารับค าปรึกษา

ทางไกลจากต่างจังหวัด คงเป็นเพราะการท างานจิตอาสาเวชบุคคลฯในพื้นที่ตา่งจังหวัด มสีิ่งท าทีด่ีอยู่แล้ว เพราะลงไป 
 เยี่ยมเยียน พบปะ-พูดคยุกับผู้ป่วยตามบ้านด้วยตนเอง จึงขอให้เราไม่ต้องกังวลมาก ถ้าต่างจังหวัดไม่ไดม้าใช้บริการ 
  เพราะเขามีสิ่งที่เหมาะสม มีความรู้ดีมากกว่า ขอให้ก าลังใจ ถ้ามคี าแนะน าทางส่วนกลางฯกย็ินดี 

    อาจารย์คคันานต์ สรุงบุญมี  น าเสนอ (PPT) สรุปผลการด าเนินงานให้บริการฯ ตั้งแต่เร่ิมเปิดบริการให้ค าปรึกษา
ด้านสขุภาพทางไกล จนถึงปัจจุบัน มีผู้ขอใช้บริการ 1,442 คน ผู้โทรขอค าปรึกษา 55 คน มจีิตอาสา 18 คน  ในเบ้ืองต้น 

 การให้ค าแนะน าจะมีแต่เร่ือง NCD  แต่ด้วยค าถามของคนไข้มหีลากหลาย จึงปรับเปล่ียนเป็นถามได้ทกุเร่ืองสุขภาพ ยกเว้น
เร่ืองเร่งด่วน ส่วนใหญ่ 66 % อยู่ในเขตพืน้ที่กรุงเทพฯ ภาคตะวันออก ที่ไกลสดุมาจากจังหวัดเชียงราย ผู้ขอค าปรึกษาอยู่             
ในพื้นที่ทุรกนัดาร ซึ่งพยายามช่วยเพราะมีปัญหา Internet และโทรศัพท์มีเคร่ืองเดยีว (สลับใช้กับภรรยา)  กลุ่มที่เข้ามา              
แอดไลน์ มอีายุตั้งแต ่50 ปีขึ้นไป / อายตุ่ าสุด 14 ปี และอายุสูงสุด 80 - 90 ปี (คนดูแลจะเป็นผู้มาขอค าปรึกษา) 

    นายแพทยค์ านวณ  อึ้งชูศกัดิ์  ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า ช่วงแรกการประชาสัมพันธ์จะมีผู้ขอใช้บริการในเขตกรุงเทพฯ             
จึงได้จัดท าโปสเตอร์และจดหมายขอความร่วมมอืจากคุณพอ่เจ้าอาวาสวัดคาทอลิก ทั้ง 11 มิสซัง ติดโปสเตอร์ที่หน้าวัด
เพื่อให้สัตบุรุษและญาตพิี่นอ้งคนไข้รับทราบ และจัดส่งให้กับผู้อ านวยการศูนย์สังคมพัฒนา เพือ่ขอใหก้ลุ่มเวชบุคคลฯ 

 สังฆมณฑลต่างๆ น าไปใช้ขณะออกหน่วยปฐมพยาบาลเคล่ือนที่ และเชิญชวนแพทย์และเวชบุคคลฯในพืน้ที่เขตวัดสมคัร 
 เป็นจิตอาสาในการให้บริการค าปรึกษาทางไกล 

   จากการประชุมทมีจัดบริการใหค้ าปรึกษาด้านสุขภาพทางไกล เหน็ว่า นอกจากการจัดบริการใหค้ าปรึกษา
รายบุคคลแล้ว ควรจัดเป็นกลุ่มในนามชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯด้วย โดยจะจัดเสวนาปญัหาสุขภาพฯ (2 เดือน/คร้ัง)                    
คร้ังแรก : การเสวนา “ช่วยคนที่เรารักให้เลิกบุหร่ีได้อย่างไร” (12 มิถุนายน 2022) / คร้ังที่ 2 การดูแลสุขภาพช่องปาก 
ของผู้ป่วยติดเตียง : เร่ืองใหญ่ทีค่นมองข้าม  (13 สิงหาคม 2022) เร่ืองนี้ส าคัญมาก ผู้ป่วยติดเตยีงถ้าสุขภาพไมด่ีก็จะเป็น
ปอดบวม การเสวนาแต่ละคร้ังมีผู้เข้ามารับฟัง 70 - 80 คน ทาง Zoom และ Facebook  ขอให้เยาวชนมาร่วมขับร้องเพลง
ก่อนการเสวนาฯด้วย และทุกคร้ังทีจ่ัดจะสรุปบทความส าคัญน าไปเผยแพร่ลงอุดมศานต์รายสัปดาห์ เพื่อขยายผลไปถึง          
กลุ่มผู้ป่วยติดบ้าน-ติดเตียง  (ขณะนี้ประเทศไทยมคีนติดบ้าน-ติดเตียงประมาณห้าแสนคน)  นา่จะได้ประโยชน์ถา้เรา               
ท าเร่ืองส าคัญๆ ให้เขารู้ว่าการดูแลผู้ป่วยติดเตียง เร่ืองช่องปากเราจะดูแลอย่างไร ในเวลาที่มีคนถามค าถามเข้ามาจะส่ง                 
ค าถามไปให้กับคนที่รู้เร่ืองนัน้ๆ ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และจะผสมผสานงานเวชบุคคลฯ ร่วมกับกลุ่มต่างๆ 
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เช่น งานผู้สูงอายุ งานสตรี เยาวชน ฯลฯ / การจดัเสวนาคร้ังต่อไป ก าหนดหัวขอ้ “ไตวายดูแลที่บา้นอย่างไร” วิทยากร             
น าโดย นายแพท์ถนอม สภุาพงศ์ อดีตกรรมการสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ซึ่งขณะนี้มีผู้ป่วยโรคไตนอนตดิเตียง    

  3.2   ความคืบหน้าการป้องกันแก้ไขปัญหาการท าแท้งในสังคมไทย  
    นายแพทยค์ านวณ  อึ้งชูศกัดิ์  ช้ีแจงปัญหาการท าแท้งในสังคมไทย ประมาณการว่าประเทศไทยจะมีผู้หญิง                   
ไปท าแท้งประมาณ 2 - 3 หมื่นคนต่อปี ทีม่าจากทุกสาเหตุ ในทางกฎหมายเปิดโอกาสให้ผู้หญิงท าแท้งโดยไมม่ีความผิด 
หากอายุครรภ์ไม่เกนิ 12 สัปดาห์ แต่ถ้าเกิน 12 สัปดาห ์ก็ต้องไม่เกนิ 20 สัปดาห ์และต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของ
กระทรวงสาธารณสุข แพทย์สภา หรือหน่วยงานอื่นตาม พ.ร.บ.ท้องวัยรุ่น อย่างไรก็ตามกจ็ะเกิดปัญหาทอ้งไมพ่ร้อม
จ านวนมาก และถ้าตั้งท้องมาขอค าปรึกษาแนะน าแล้วเปล่ียนใจไม่ท าแท้ง มีประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ (ตั้งใจท าแท้ง      
แตเ่ปล่ียนใจ) ส่วนใหญ่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มทีไ่มพ่ร้อมทางด้านเศรษฐกิจ กระบวนการใหค้ าปรึกษาคุณไม่จ าเป็นต้องท าแท้ง   

 จึงขอความคดิเห็นจากที่ประชุมฯ เพื่อแกไ้ขปัญหาการท าแท้งและทบทวนระบบที่มีอยู่ในการช่วยเหลือ                 
การป้องกัน ว่ามอีะไรบ้างที่เราพอจะท าได้ในบริบทต่างๆ ทั้งในระบบโรงเรียน ชุมชน ฯลฯ  
   ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯได้ร่วมมอืขับเคล่ือนแก้ไขปัญหาการท าแท้ง เรามีเครือข่ายองค์กรคาทอลิกฯ            
สภาการศึกษาคาทอลิก กลุ่มสตรีคาทอลิก คณะนักบวชชาย-หญิง  โรงเรียนคาทอลิก ฯลฯ ได้ท าเร่ืองปัญหาการท าแท้งฯ        
และเป็นทางเลือกทางหนึ่งให้คนมารับค าปรึกษาฯ  หากมีขอ้เสนอแนะจากที่ประชุมฯจะน าไปปรึกษาทมีจิตอาสาฯในกลุ่ม 
Catholic Doctor Tele Volunteer ต่อไป 
 

 

   อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ   แสดงความคดิเห็น :- 
 เซอร์เทแรส-เบเนดิกต์ ไชยดวง ช้ีแจงว่า ทางวิทยาลัยเซนตห์ลุยส์ สอดแทรกความรู้เร่ืองการเคารพสิทธิ              
ความเป็นมนุษยไ์ปในวิชาจริยธรรมให้กับนักศึกษา จัดใหค้ าปรึกษากับนกัศกึษาทีต่้องการขอค าแนะน า โดยเปิดโอกาสให้
นักศกึษาสามารถเลือกพูดคุยกับอาจารย์ที่ไว้ใจ  เร่ืองการแก้ไขปัญหาการท าแท้งนั้น จะเพิม่เติมเนื้อหาการรักษาชีวิต /                         
ให้ความรู้เร่ืองกฎหมาย พรบ.การท าแท้ง ให้กับนักศกึษา และเป็นผู้ให้ค าแนะน าส าหรับผู้มาขอค าปรึกษาฯ 
 เซอร์มักดาเลนา ดาวด ี เพิ่มเติมว่า ทางวิทยาลยัเซนต์หลยุส์ จัดรณรงค์และสอดแทรกเร่ืองการดูแลทารกใน            
ครรภ์มารดา ในช่วงกจิกรรมของนกัศกึษา / วิชาค าสอนจะสอนให้กับนักศึกษาคาทอลิกได้เข้าใจและสามารถท าเร่ืองนี้ได ้

 บาทหลวงเอกชัย โสรัจกิจ  ช้ีแจงว่า พระสงฆ์ นักบวช ให้ความรู้และอบรมจริยธรรมกับเดก็มัธยมปลาย และ                       
เห็นว่า ทุกวันนี้เดก็ยคุใหม่มองว่าพระสงฆ์ล่าสมยั  มีจุดหนึ่งหากพูดถึงเร่ืองคุณค่าศกัดิศ์รี การตดัสินใจที่ถกูต้องเร่ืองเพศ                        
เขาจะเข้าใจยากมากและไม่ถอืว่าเป็นเร่ืองผิดศีลธรรม (เขาไม่ไดม้องคุณคา่เป็นเร่ืองสูญเสีย ผิดศลีธรรม) ถ้าต้องการหา              
ข้อมูล เขาจะตอ้งไปคน้หาในกลุ่ม Facebook และ Line มากกว่าฟังพวกเรา พูดเร่ืองนี้ในเดก็มธัยมปลายจะไม่เกิดผลอะไร  
ควรเร่ิมพูดกับเดก็นกัเรียนช้ันประถมศกึษา 2 – 3 ให้เข้าใจ สร้างความภมูิใจ ต้องไม่ดุด่าและลงโทษ     

 อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ   แสดงความคดิเห็น :- 
 คุณอดุลย์ ตระกูลมา  ช้ีแจงว่า  กระทรวงพัฒนาความมัน่คงของมนุษย์ (พม.) ในพืน้ที่จังหวัดสกลนคร จัด 
ออกหน่วยใหค้วามรู้กับสตรีตั้งครรภพ์ร้อมหรือไม่พร้อมควรท าอย่างไร และมีกลุ่มทาลิธาคุม ซสิเตอร์ภคนิีคณะรักกางเขน
แห่งท่าแร่ ฯ จัดท าเร่ืองนี้โดยตรง / เครือข่ายงาน NCCM มีแผนกงาน ร่วมกับ ศูนย์สังคมพฒันาฯของมิสซัง เตรียม
แผนงานให้ความรู้เร่ืองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการค้ามนุษย ์
 

 สังฆมณฑลอดุรธานี  แสดงความคดิเห็น :- 
 บาทหลวงประสงค์ วงษ์วิบูลย์สิน ช้ีแจงว่า ในเขตพื้นสังฆมณฑลอุดรธานี มีมูลนธิิมารดานิจจานุเคราะห์ และ                   
คณะซิสเตอร์ ดูแลเร่ืองนี้ และจัดออกหน่วยใหค้วามรู้กับเด็กๆในโรงเรียน ใหค้วามรู้เร่ืองเพศและสิทธิมนุษย์ชน โดยมี  
คุณพอ่เปรม คุณโดน ดูแลฝ่ายสังคมฯและโรงเรียนพระมหาไถศ่ึกษา / วัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง อุดรธานฯี จัดกจิกรรม                                                
ออกเยีย่มเยียนผู้ป่วยตามบ้าน ส่งศีล ทกุวันศุกร์ 4 หมู่บ้าน รวม 80 คน และพิธีปลงศพ ท าให้เกดิความผูกพนักับผู้ป่วย                      
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 การให้ค าปรึกษาทางไกล (Online) พระสงฆ์ให้ค าปรึกษาทางโทรศพัท์ ผู้ป่วยขอปรึกษาโรคไบโพลาร์ หรือ 
อารมณ์สองขั้ว  (ภาวะอารมณ์ดีผิดปกติ / ซมึเศร้า) พระสงฆ์ฟังแล้วเครียด ทีเคยบอกว่าจิตแพทย์รักษาไม่หาย ไม่ใช่ 
ไม่เก่ง แต่เวลาไม่พอ กระบวนการรักษาเร่ืองจิตประสาท อาจมคีวามเข้าใจผิดพลาดได้  สิ่งที่เราน่าจะท าคอื เราน่าจะ 
ศึกษาแนวทางให้ชัดเจน เรามองเขาฝ่ายเดยีว ฝ่ายที่เกิดมาแล้วร้าวใจ มีผู้ป่วยโทรมาบ่อยๆเพือ่ขอค าปรึกษา เห็นชือ่ 
เกิดสะดุดใจ คดิว่าต้องไปพบ คุณพ่ออายุมากไดข้ับรถกว่าร้อยกโิลมาเยีย่มผู้ป่วย เขาพูดประโยคแรกว่าคิดถึงคุณพ่อ  
บอกผมอายุยนืแต่เพื่อนๆเสียชีวิตหมด (ผมไม่เหงาแตโ่ดดเดี่ยว) การใหค้ าปรึกษาเป็นการเยียวยาเขา เร่ืองการท าแท้ง 
ถ้าเราป้องกันไม่ให้ท าแท้ง แล้วเราจะเยียวยาอยา่งไร 
 

   3.3 การจัดสมัมนาฟืน้ฟูจิตใจและประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ค.ศ.2022/2565   
    คุณสมจติร์ ศักดิส์ิทธกิร ประธานชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลราชบุรี ช้ีแจงว่า จากการประชุมร่วมกับ 

ผู้อ านวยการศูนย์สังฆมณฑลราชบุรี น าโดย พระคุณเจ้าปัญญา กฤษเจริญ ประมุขมสิซังราชบุรี และคุณพ่อเจ้าวัด 
อาสนวิหารแมพ่ระบางเกิด บางนกแขวก น าเสนอการจัดสมัมนาเวชบุคคลฯรับทราบ โดยสังฆมณฑลราชบุรียินด ี

 รับเป็นเจ้าภาพฯ  (น าเสนอ PPT) 
1.  รูปแบบการจัด  Onsite  ผู้เข้าร่วมสังฆมณฑลละ 6 คน รวม 60 ท่าน  (ส่งแบบฟอร์มยืนยนัผู้เข้าร่วมฯ)   และ  

                Online ( ผ่านระบบ Zoom / Live สด Facebook ) ส าหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานฯ 
2. หัวข้อการสมัมนาฯ : “พระศาสนจักรทีก่้าวเดนิไปด้วยกนัในมติิงานอภิบาลสขุภาพอนามยั อดตี ปัจจุบันและอนาคต”      
3. วัน – เวลา  :     วันเสาร์ที่ 29 – วันอาทิตยท์ี่ 30 ตุลาคม ค.ศ.2022                                                               
4. สถานที่      : พิธีบูชาขอบพระคุณ     :   อาสนวิหารแมพ่ระบังเกิด บางนกแขวก สมุทรสงคราม 

       จัดอบรมและประชุมฯ   :    ศูนยอ์บรมบ้านพระหฤทยั สมทุรสงคราม  
        (ห้องประชุมฯรับผู้เข้าร่วมฯ 60 คน แบบ Onsite) 

5.  ที่พัก  :      ณ ทรีธารา ริเวอร์ไซต์  :  (จองผ่านเที่ยวด้วยกันใช้สทิธิ์ได้ถึง 31 ตุลาคม 2022) 
       ศูนยอ์บรมบ้านพระหฤทยั :  ห้องคู่จ านวน 6 ห้อง / ห้องรวม 1 หอ้ง 
6.  การสัมมนาฯ คร่ึงวันเช้าของวันแรก   พิธีบูชาขอบพระคุณเปิด  โดย พระคุณเจ้าปํญญา กฤษเจริญ เป็นประธานฯ              
 หลังเสร็จพิธฯี รับฟังหัวขอ้บรรยายต่อ ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก 
 -   หัวข้อ “พระศาสนจกัรที่ก้าวเดินไปด้วยกนั”  เรียนเชิญ   พระคุณเจ้าปํญญา กฤษเจริญ  
 -   หัวข้อ “ย้อนอดีตพระศาสนจกัรกับงานอภิบาลผู้ป่วย” เรียนเชิญ   คุณพ่อไพศาล ยอแซฟ 

การสัมมนาฯ ช่วงบ่าย  น าเสนอ ณ หอ้งประชุมฯ ศูนย์อบรมบ้านพระหฤทัย 
-   หัวข้อ “ศิลปะการดูแลผู้ป่วย”   เรียนเชิญ  คุณกิตสดา ค าศรี    
(การศกึษา/ดูงานนอกสถานที ่เช่น งานเกษตรอนิทรีย์ Laudato Si เนื่องจากสถานที่ดูงานอยู่เขตพื้นทีอ่ าเภอสวนผึ้ง       
 จังหวัดราชบุรี  ห่างจากสถานที่จัดงานฯ) 

 7.  หลังการสัมมนาฯช่วงบ่ายวันที่สอง : จัดล่องเรือศึกษาวิถีชีวิตชุมชนลุ่มน้ าแม่กลอง พร้อมกิจกรรมสัมพนัธฯ์  
 8. การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2022/2565  :   

-   ภาวนาเช้า  โดย ซิสเตอร์คณะภคินีผู้รับใช้คนป่วยแห่งนักบุญคามิลโล     
- น าเสนอผลงานของแต่ละสังฆมณฑลด้วยวิดทีัศน์  

 9. จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ ปิดการประชุมฯเวลา 12.00 น. 
 

 หากมีรายละเอียดเร่ืองสถานทีพ่ัก คา่ลงทะเบียน ฯลฯ และมีขอ้มูลเพิม่เติมการจัดงานคร้ังนี้ จะเรียนแจ้งให้เครือข่าย
ชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลต่างๆ รับทราบต่อไป      

ที่ประชุมรับทราบ  
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วาระที่  4 เรื่องเพื่อทราบและอื่นๆ  
   

  คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ  จิตตาภิบาลชมรมเวชบุคคลฯ ช้ีแจ้งว่า การประชุมใหญส่ามญัประจ าปี ค.ศ.2022  
ของปีนี้ในเดอืนตุลาคม ทีส่ังฆณฑลราชบุรี  ในการประชุมฯจะมีวาระส าคัญของกลุ่มพยาบาลฯ เร่ืองสรรหาคณะกรรมการ 
กลุ่มพยาบาลคาทอลิกฯเป็นตน้ ประธาน รองประธาน กรรมการ เหรัญญกิ เลขานกุารฯ มีวาระ 3 ปี ซึ่งคณะกรรมการชุด 
ปัจจุบันนี้ ( เร่ิม ตุลาคม 2019 – ตุลาคม 2022 ) จะหมดวาระในเดือนตุลาคม 2022 นี้ ดังนั้น จึงต้องมีการเตรียมสรรหา/         
เลือกประธานกลุ่มพยาบาลคาทอลิกคนใหม่ โดยขอให้แต่ละเครือข่ายเวชบุคคลฯพิจารณาว่า มพียาบาลคาทอลิกท่านใด 
ที่มีความพร้อมที่จะเป็นประธานพยาบาลคาทลอกิประเทศไทย   ในการคัดเลือกประธานกลุ่มพยาบาลคาทอลิกฯที่ผ่านมา  
ทางชมรมเวชบุคคลฯอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และ โรงพยาบาลเซนต์หลยุส์ ไดม้ีการเตรียมให้ คุณน้ าฝน มั่งสูงเนิน             
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เป็นประธานฯ แตเ่นื่องจากยังไม่มคีวามพร้อมฯ 
 จึงขอใหม้ีการเตรียมการว่ามพียาบาลท่านใดที่เหมาะสมและสามารถเป็นผู้น าในการท าสิ่งต่างๆที่สร้างสรรค ์
ในนามเวชบุคคลคาทอลิกฯ  
   ที่ประชุมรับทราบ 

 

    บาทหลวงประสงค์  จิตตาภิบาลเวชบุคคลสังฆมณฑลอุดรธานี  น าสวดภาวนาปิดการประชุมฯ 
        ปิดประชุมเวลา 11.50 น.  
  ประชุมคณะกรรมการฯคร้ังต่อไป วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2022  ณ สังฆมณฑลราชบุรี 
 

 

   
นายแพทยค์ านวณ อึ้งชูศกัดิ์ / ตรวจทาน 

   วรรณดี พร้อมแยม้ / บันทึก  


