
 
 
 
 
 

    
 

 

(ร่าง) รายงานการประชมุ                                                                                                    
คณะกรรมการเวชบคุคลคาทอลิกฯ ครัง้ท่ี 2/2022 

วนัเสารท่ี์ 14 พฤษภาคม ค.ศ.2022 
 (ประชุมออนไลน์ VDO Conference) 

 

ผูเ้ข้าร่วมประชมุ 
01. บาทหลวงเอกชยั โสรจัจกจิ  จติตาภบิาล ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ 
02. บาทหลวงสดุใจ แสนพลอ่อน จติตาภบิาล ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯอคัรสงัฆมณฑลท่าแรฯ่ 
03.  บาทหลวงเอกชยั   ผลวารนิทร ์ จติตาภบิาล ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯสงัฆมณฑลฑลเชยีงราย 
04.  บาทหลวงประสงค ์  วงษ์วบิลูยส์นิ จติตาภบิาล ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯสงัฆมณฑลฑลอุดรธานี 
05. บาทหลวงภคว ี  เสง็เจรญิ จติตาภบิาล ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯสงัฆมณฑลราชบุร ี
06. บาทหลวงเกรยีงไกร  สขุจติ จติตาภบิาล ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯสงัฆมณฑลจนัทบุร ี
07.  นายแพทยค์ านวณ   อึง้ชศูกัดิ ์ ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแหง่ประเทศไทย 
08.  ผศ.นาฎวมิล  งามศริจิติต ์ รองประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย 
09. เซอรม์กัดาเลนา  ดาวด ี คณะภคนิีเซนตป์อล เดอ ชารต์ร / กลุ่มพยาบาลคาทอลกิฯ 
10. ทพญ.จนัทนา  อึง้ชศูกัดิ ์ ผูอ้ านวยการแผนกสตร ีสภาประมขุบาทหลวงโรมนัคาทอลกิฯ 
11. ดร.ผกาพรรณ  บุญเตม็ คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
12.  แพทยจ์นีพชิญนาถ   วรีานนท ์ ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ 
13. แพทยห์ญงิมาลนิี   บุญยรตัพนัธุ ์ ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลจนัทบุร ี
14. คณุสมจติร ์  ศกัดิส์ทิธกิร  ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลราชบุร ี
15.  คณุอดุลย ์   ตระกลูมา ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลท่าแรฯ่ 
16. คณุชวีา     มิง่สงูเนิน ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลนครราชสมีา 
17.  คณุกานต ์   สธุรรมเทวกุล รองประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลนครราชสมีา 
18. ทนัตแพทยม์านิต   ประกอบกจิ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลนครราชสมีา 
19. คณุส าอางค ์           ทองอ าไพ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ 
20. คณุปนดัดา   แสนปาก กลุ่มเวชบุคคลคาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ 
21. คณุสายฝน     มัง่สงูเนิน กลุ่มเวชบุคคลคาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ 
22. คณุวลัลดา            เลา้กอบกุล กลุ่มเวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลจนัทบุร ี

 23.  คณุพรทพิย ์    คงกระพนัธ ์ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลราชบุร ี
24. คณุจรีาภรณ์   จริะภทัรศลิป กลุ่มเวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลราชบุร ี  
25. Miss. Su Su Aye Aung กลุ่มเวชบุคคลคาทอลกิ Marist Mission Ranong 

  26. คณุสรอ้ยเพชร   ซมึเมฆ  ผูป้ระสานงาน กลุ่มเวชบุคคลคาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลท่าแรฯ่ 
27.  คณุวราภรณ์   ภกูงทอง ผูป้ระสานงาน กลุ่มเวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลอุดรธานี 

  28. คณุประภา      วงศจ์อมพร ผูป้ระสานงาน กลุ่มเวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลเชยีงใหม่ 
 29.  คณุจรีวฒัน์    เจนผาสกุ กรรมาธกิารฝา่ยสงัคม (คารติสัไทยแลนด)์ 
        30.  คณุวรรณด ี   พรอ้มแยม้        แผนกสขุภาพอนามยั 
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 คณะกรรมการเวชบุคคลฯ ประกอบดว้ย คุณพอ่จติตาภบิาลเวชบุคคลฯ กลุ่มแพทย-์พยาบาลคาทอลกิ กลุ่มวชิาชพีใน 
สาขาต่างๆ สมาชกิ/จติอาสาเวชบุคคลระดบัสงัฆมณฑลฯ และหน่วยงานภายใตฝ้า่ยสงัคม (คารติสั) มผีูเ้ขา้รว่มประชมุฯ Online

ประมาณ 40 ท่าน ส าหรบัคณะกรรมการจากสงัฆมณฑลนครสวรรค ์และ อุบลราชธานี ตดิภารกจิในเขตสงัฆมณฑลฯ   
  เปิดประชมุเวลา 09.10 น.  
 บาทหลวงเกรยีงไกร สขุจติ   น าสวดภาวนาเปิดการประชมุฯ 

 นายแพทยค์ านวณ อึง้ชศูกัดิ ์ประธานชมรมเวชบุคคลฯ ชีแ้จงว่า การประชมุคณะกรรมการเวชบุคคลฯ จะก าหนดจดั
ใหต้รงกบัสปัดาหท์ี ่2 ของทุก 3 เดอืน เพือ่มาปรกึษารว่มกนัวา่มสีิง่ใดทีจ่ะชว่ยเหลอือะไรกนัไดบ้า้ง  การประชมุเวชบุคคลฯใน
ครัง้นี้มาร่วมหารอืกนัในเรือ่ง TELEHEALTH , การท าแทง้ในสงัคมไทย , การจดัสมัมนาฟ้ืนฟูจติใจเวชบุคคลฯ ทีร่าชบุร ีฯลฯ 
 

วาระที ่1  เรือ่งแจง้ใหท้ราบ  
1.1 บาทหลวงเอกชยั โสรจัจกจิ ชีแ้จงวา่ โรงพยาบาลเซนตห์ลุยส ์มอบใหเ้ป็นตวัแทน รว่มกบั เซอรไ์อรนี ช านาญธรรม 

น าหนงัสอืไปยืน่กบักระทรวงการคลงั เพือ่ตอ้งการบอกเหตุผลว่าโรงพยาบาลเป็นองคก์รทีไ่มแ่สวงหาผลก าไร           
(โรงพยาบาลฯจา่ยภาษปีีละ 18 ลา้น) ปจัจุบนั 90% เป็นการจดัเกบ็ภาษโีรงเรอืน สิง่ปลกูสรา้งอาคาร  
โรงพยาบาลเซนตห์ลุยส ์จงึตอ้งการใหโ้รงพยาบาลเครอืคาทอลกิ มลูนิธหิวัเฉียว โรงพยาบาล/องคก์รทีไ่ดร้บั                       
ผลกระทบในเรือ่งอตัราภาษ ีมารว่มมอืกนัเพือ่ปกป้องสทิธใินการยกเวน้การเกบ็ภาษสี าหรบัองคก์รไมแ่สวงหาผลก าไร   

  นายแพทยห์มอค านวณ  อึง้ชศูกัดิ ์ เสนอว่า หากมกีรรมการฯรูจ้กัท่านใดทีป่ฏบิตังิานอยูใ่นกรรมาธกิารกระทรวง
สาธารณสขุ ขอใหช้ว่ยสือ่สารเรือ่งความไมย่ตุธิรรมในการจดัเกบ็ภาษ ีเพือ่รวบรวมขอ้มลูใหเ้ขาเหน็วา่ โรงพยาบาล
เครอืขา่ยคาทอลกิ ท ากจิกรรมอะไรบา้งทีท่ าใหเ้กดิประโยชน์กบัสงัคม โดยเชญิชวนกลุ่มครสิเตยีน และมลูนิธทิีจ่ดัตัง้
โดยไมแ่สวงหาผลก าไร มาร่วมมอืกนักจ็ะดมีาก  

1.2  บาทหลวงเกรยีงไกร สขุจติ  ชีแ้จงว่า ทางคณะนกับวชคามลิเลยีน จดัประชุมสมชัชาใหญ่ระดบัสากลทัว่โลก  
  ระหว่าง วนัที ่22 เมษายน – 25 พฤษภาคม 2022  ซึง่ทีผ่า่นมาไมม่กีารจดัสมชัชามาเป็นระยะเวลา 8 ปี น าโดย  
  บาทหลวงไพรชั ศรปีระเสรฐิ  บาทหลวงจโีอวานนี คอนตารนิ และ บาทหลวงเชดิชยั เลศิจติรเลขา ไปรว่มประชมุฯ  
  มกีารเลอืกมหาอธกิารคนใหม ่ไดแ้ก่ Fr. Pedro Tramontin และคณะทีป่รกึษาอกี 4 ท่าน หลงัจากการประชมุฯ       

คณะนกับวชคามลิเลยีนประเทศไทย จะมกีารเลอืกและประกาศเจา้คณะอธกิารคามลิเลยีนในประเทศไทยต่อไป  
  ทีป่ระชมุรบัทราบ 
 

วาระที ่2  รบัรอง (รา่ง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลฯ ครัง้ที ่1/2022   
 ทีป่ระชมุพจิารณา (ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลกิฯ ครัง้ที ่1/2022 และมมีตริบัรองรายงาน

การประชมุคณะกรรมการเวชบุคคลฯ 
 

วาระที ่3 เรือ่งพจิารณา              
 3.1  โครงการปรกึษาปญัหาโรคไมต่ดิต่อกบัแพทยค์าทอลกิ (Catholic Doctor Teleconsultation on NCDs)  

  แพทยจ์นีพชิญนาถ วรีานนท ์ ชีแ้จงว่า โครงการ Catholic Doctor Teleconsultation on NCDs ไดป้ระชาสมัพนัธ ์            
ลงหนงัสอืพมิพอ์ุดมสารรายสปัดาห ์“ใหห้มอคาทอลกิเป็นเพือ่นพีน้่องของท่าน” และเมือ่วนัที ่7 พฤษภาคม 2022  เริม่ใหบ้รกิาร 
Telehealth consultation with Catholic Health Professional ใหค้ าปรกึษาดา้นสขุภาพทางไกล ทัง้การวดีโีอคอล Facebook  
ตอบขอ้ซกัถาม พดูคยุ แนะน าการปฏบิตัติวัส าหรบักลุ่มโรคเรือ้รงั อาหารทีค่วรรบัประทาน ฯลฯ ใหก้บัผูป้ว่ยหรอืญาต ิครสิตชน
ตามชุมชนวดัต่างๆ และประชาชนทีส่นใจ โดย แพทยเ์ฉพาะทาง (อายรุกรรม สตูนิรแีพทย ์กายภาพบ าบดั แพทยจ์นี ฯลฯ) 
พยาบาล บุคลากรทางการแพทย ์มกีารตอบรบัทีด่ ีมผีูล้งทะเบยีนตดิตาม รวม 1,248 คน (ผา่นไลน์กลุ่ม 524 คน) และจดัท า            
แบบประเมนิเพือ่รวบรวมขอ้มลู ฯลฯ ผูข้อใชบ้รกิารสว่นใหญ่เป็นผูป้ว่ยในกรงุเทพฯ ยงัเขา้ไมถ่งึสตับุรษุในต่างจงัหวดั จงึขอฝาก
ประชาสมัพนัธ ์Add ฝากกดไลคก์ดแชร ์QR Code  การใหบ้รกิารในครัง้ต่อไป ขอเชญิบุคลากรทางการแพทย ์มาใหค้วามรูแ้ละ
ค าแนะน าในการลด ละ เลกิสบูบุหรี ่เนื่องจาก วนัที ่31 พฤษภาคม 2565  ตรงกบัวนังดสบูบุหรีโ่ลก  
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                           นายแพทยค์ านวณ อึง้ชศูกัดิ ์ ขอความรว่มมอืจากเครอืขา่ยเวชบุคคลคาทอลกิฯ     
    1. กระจาย/ประชาสมัพนัธเ์รือ่งนี้ไปใหถ้งึภาคต่างๆใหม้ากขึน้ (ขยายออกไปนอกเขตกรุงเทพฯ)                                                                                                       

    2. หาวธิชีวนใหค้นมารว่มเป็นจติอาสาในการตอบค าถามไดม้ากกว่าเดมิ (ใชค้วามเป็นเพือ่น)     
    3. พฒันาเน้นเรือ่งการใหค้วามรูเ้พือ่ตอบสนองความตอ้งการต่างๆ เริม่ดว้ยวนังดสบูบุหรีโ่ลก  
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3.2  ความคบืหน้าการป้องกนัแกไ้ขปญัหาการท าแทง้ในสงัคมไทย  ( กลุ่มสตร ี) 
   ทนัตแพทยห์ญงิจนัทนา อึง้ชศูกัดิ ์ผูอ้ านวยการแผนกสตร ีชีแ้จงว่า แผนกสตร ี(ฝา่ยสงัคม) มตีวัแทนจาก 11         

สงัฆมณฑลฯ ในการแกไ้ขปญัหาการท าแทง้ (รณรงคผ์า่นมา 2 ปีแลว้) กลุ่มสตรที างานกบัซสิเตอรค์ณะศรชีุมพาบาลเป็นระยะๆ 
  (ลดความรุนแรงในชมุชนฯ) นอกจากทางรฐับาลมกีารแกไ้ขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 301-305  ทีเ่ปิดใหม้กีารท าแทง้                            

ในหญงิทีอ่ายคุรรภต์ ่ากว่า 12 สปัดาห ์ ยงัมพีรบ.แกไ้ขการตัง้ครรภใ์นวยัรุ่น ซึง่ขณะนี้ก าลงัมกีารศกึษา ประเมนิเรือ่งการรบัรู ้
หลกัสตูรในโรงเรยีน สทิธขิองเดก็ในการเขา้ถงึอุปกรณ์การป้องกนั หากพดูคยุ การป้องกนัการท าแทง้อาจตอ้งดทูัง้สอง พรบ  
รวมถงึสวสัดกิารสงัคมในการคุม้ครองเดก็   
  นายแพทยค์ านวณ อึง้ชศูกัดิ ์ เพิม่เตมิวา่ พระศาสนจกัรคาทอลกิประเทศไทย ใหค้วามส าคญักบัเรือ่งการท าแทง้ 
ฝา่ยการศกึษา ชว่ยปรบัทศันคตใิหเ้ดก็ เมือ่เขาตัง้ทอ้งแลว้จะมคี าถามวา่จะท าอยา่งไรใหเ้ขาตัง้ทอ้งต่อ และฝา่ยสงัคม (คารติสั)             
รว่มกบั กลุ่มสตร ีฝา่ยการศกึษา ขณะนี้กลุ่มเวชบุคคลฯพยายามตดิต่อบุคลากรทางดา้นจติวทิยา สตูแิพทย ์เพือ่จดัทมีช่วย 
เรือ่งการเตรยีมคนและเตรยีมดา้นเทคโนโลยีใ่นการชว่ยลดปญัหา ทีต่อ้งพฒันาต่อไป 
  คณุจรีวฒัน์ เจนผาสกุ ผูป้ระสานงานคารติสัไทยแลนด ์ ชีแ้จงวา่ สบืเนื่องจากประเดน็เรือ่งการแจกถุงยางอนามยั
ในโรงเรยีน หรอืไปรบัไดฟ้ร ีทางสภาการศกึษาฯ เหน็ว่าเป็นเรือ่งทีก่ระทบโดยตรง และทางฝา่ยสงัคม โดยคณุพอ่ไพรชัตระหนกั
เรือ่งนี้เหมอืนกนั รวมถงึแผนกครอบครวัดว้ย โดยตอนแรก อยากใหม้วีดิทีศัน์เพือ่ทีจ่ะใหส้ถาบนัการศกึษา คร ูและนกัเรยีน            
ไดเ้ขา้ใจ ทางสือ่มวลชนฯ เหน็ว่าประชมุเพือ่ใหเ้กดิภาคปฏบิตัเิลย และพยายามใชช้ือ่ใหเ้หมอืน ๆ กนั คอื “การรณรงคเ์พือ่ 
สรา้งความเขา้ใจในเรือ่งศกัดิศ์รมีนุษยใ์นโรงเรยีนคาทอลกิ” อนัน้ีคอืเป้าหมายหลกั แบ่งการน าเสนอออกเป็น 3 ตอน หรอื 3 EP.  
EP. 1 เป็นเรือ่ง “ค าสอนของพระศาสนจกัรและการสอนเพศศกึษาในโรงเรยีนคาทอลกิ” โดยไปรว่มกบัหน่วยงานในเรือ่งนัน้ 

โดยตรง ซสิเตอรจ์๋อมเขา้รว่มกบัฝา่ยการศกึษาฯ เป็นการสมัภาษณ์ พดูคยุกบัผูท้ีส่อนเพศศกึษาในโรงเรยีน กลุ่มกจิกรรมที ่
สง่เสรมิศกัดิศ์รมีนุษยค์อืทาลธิาคุม และค าสอนของพระศาสนจกัร เรือ่งความศกัดิส์ทิธิข์องมนุษยค์อืคณุพอ่ภวูนารถ แน่นหนา 
ตอ้งการใหแ้ลว้เสรจ็ก่อนวนัศุกรท์ี ่27 พฤษภาคม 2022 
EP. 2 เน้นมมุมองเรือ่งศาสนา เป็นมมุมองของศาสนาต่าง ๆ เรือ่งหลกัธรรมค าสอนทางศาสนา คุณคา่ชวีติมนุษย ์และเรือ่งเพศ 
ทางสือ่มวลชนฯ จะประสานงานกบัแผนกศาสนสมัพนัธ ์วธิกีารคอืการเสวนา จะจดัในวนัศุกรท์ี ่27 พฤษภาคม 2022                 
เวลา 10.00 – 11.30 น. ทีต่กึสภาพระสงัฆราชคาทอลกิฯ ชัน้ 10 
EP. 3 ท าเป็นลกัษณะเรือ่งราวประสบการณ์ของผูท้ีเ่ป็นคณุแมว่ยัใส หรอืผูท้ีม่ปีญัหาเรือ่งเพศต่าง ๆ เป็นลกัษณะของการ            
ถาม-ตอบ ตรงนี้จะท าหลงัจากการเสวนา โดยไดแ้นะน าผูถ้กูสมัภาษณ์คอื คณุหมอสายณั ผลประเสรฐิ ประเดน็ค าถามอาจจะ
เป็นเรือ่งใหญ่ โดยใหท้างสภาการศกึษาฯ สง่ค าถามออกไปยงัโรงเรยีนต่างๆ เพือ่ชว่ยทางเรา 
  การน าเสนอทัง้ 3 EP. มกีารน าเสนอทีแ่ตกต่างกนัไป EP.1 เป็นการสมัภาษณ์ ใหเ้สรจ็ก่อน วนัที ่27 พฤษภาคม  
EP. 2 การเสวนา ท าในวนัที ่27 พฤษภาคม  EP. 3 เป็นเรือ่งของการตอบค าถามและประสบการณ์ หลงัวนัที ่27 พฤษภาคม              
โดยตอ้งท าไปพรอ้มๆกนั เพือ่ทีจ่ะไดจ้บเรือ่งนี้ในตน้เดอืนมถุินายน (โรงเรยีนเปิดเทอมช่วงกลาง/ปลายเดอืนพฤษภาคม) 

3.3  3.3 การจดัสมัมนาเวชบุคคลคาทอลกิฯ  (ราชบุร)ี 
   บาทหลวงภคว ีเสง็เจรญิ จติตาภบิาลเวชบุคคลฯราชบุร ีสรปุผลแบบส ารวจหวัขอ้การสมัมนาเวชบุคคลฯปี 2022            
ทางไลน์ (Google Form)  แบบประเมนิสอบถาม 3 ขอ้ 1) เพศ อาย ุหน่วยงานทีส่งักดั อาชพี  2) หวัขอ้สมัมนาฯ 7 ขอ้ และ                   
ขอ้ 3) ชือ่วทิยากรทีป่ระสงคใ์หผู้จ้ดัฯตดิต่อมาร่วมบรรยาย  แบบประเมนิมผีูส้นใจตอบแบบสอบถามฯ จากหวัขอ้ต่างๆดงันี้ 
 
 

  1    การดแูลผูป้ว่ยในมติทิางดา้นจติวญิญาณ และศลิปะแหง่การดแูลผูป้ว่ย     25  ท่าน 
  2 การดแูลผูป้ว่ยแบบประคบัประคอง และการณุยฆาต   10   
  3 การเขา้ใจและการอยูร่ว่มกนักบับุคคลทีม่ชี่วงวยัทีแ่ตกต่างระหว่างวยั     19 

  4 การสือ่สารระหว่างสหวชิาชพี     6     
  5 เกษตรปลอดสารพษิ     6     
  6 ความมัน่คงทางดา้นอาหารฯ      1     
  7 การกนิอาหารและใชช้วีติเพือ่ฟ้ืนฟูฯ     1     

 

2 

3 



รายชือ่วทิยากรทีผู่ต้อบแบบสอบถามฯ ดงันี้ 
1.  เซอรม์กัดาเลนา ดาวด ี (คณะภคนิีเซนตป์อล เดอ ชารต์)    2.  บาทหลวงกติสดา ค าศร ี (คณะคามลิเลยีน)                                
3. บาทหลวงวฒุชิยั บุญบรรลุ (คณะคามลิเลยีน)              4.  บาทหลวงเชดิชยั เลศิจติรเลขา (คณะคามลิเลยีน)  
5. นายแพทยว์ชัระ  นาควทิยา   6.  บาทหลวงจติตพล ปลัง่กลาง  (คณะพระมหาไถ่) 
พรอ้มน าเสนอรปูแบบการจดัสมัมนาและประชมุใหญ่เวชบุคคลฯประจ าปี 2022 ระหว่างวนัที ่29 – 30 ตุลาคม 2022  
 ทีป่ระชมุร่วมแสดงความคดิเหน็ และมขีอ้เสนอแนะรปูแบบและหวัขอ้การจดังานฯ :- 

วนัแรก  ชว่งเชา้ :  มหีวัขอ้ทีน่่าสนใจ 2 – 3 หวัขอ้ 1. การดแูลผูป้ว่ยในมติทิางดา้นจติวญิญาณ และศลิปะแหง่การดแูลผูป้ว่ย 
 2. การเขา้ใจและการอยูร่ว่มกนักบับุคคลทีแ่ตกต่างกนัเช่นระหว่างวยัหรอืความคดิ น าศลิปะการเสวนาเพือ่ใหค้นทีม่คีวาม

แตกต่างอยูด่ว้ยกนัได ้เปลีย่นตวัเราดกีว่าคนอืน่ เสนอใหต้ดิต่อเชญิ รองศาสตราจารย ์ดร.โคทม อารยีา โดย นายแพทย์
ค านวณ รบัจะไปทาบทามหากทางสงัฆมณฑลราชบุรตีอ้งการ 

 3. การดแูลผูป้ว่ยแบบประคบัประคองฯ  
   ชว่งบ่าย  : 1. จดัท า Slide แลกเปลีย่นงานของแต่ละสงัฆมณฑลฯ  2. การศกึษา/ดงูานนอกสถานที ่(ชว่งบ่ายสามโมง)  
 เชน่ งานเกษตรอนิทรยี ์Laudato Si ฯลฯ   
วนัทีส่อง  จดัประชมุประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2022 เพือ่รว่มปรกึษาหารอืในประเดน็ต่างๆ/ เครอืขา่ยเวชบุคคลฯสงัฆมณฑล 
 จดัท าโปสเตอร ์(ไวนิล) ตดิบรเิวณสถานทีจ่ดังานฯ (น าเสนอผลงาน) โดยมสีมาชกิแต่ละแหง่เป็นผูน้ าเสนอ  
     พธิบีชูาขอบพระคณุ  ปิดการประชมุฯ 
การจดังานในปีนี้  จดัแบบ Onsite  (เจา้ภาพจดัสถานที)่ เนื่องจากสถานการณ์ทุกอยา่งกลบัมาเป็นปกต ิและ Online เปิด Zoom  
 ส าหรบัผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางมาร่วมงานฯ  ส าหรบัรปูแบบการจดังานขอใหเ้จา้ภาพฯ (กลุ่มเวชบุคคลฯราชบุร)ี เป็นผูก้ าหนด  
    และขอเชญิคณะกรรมการเวชบุคคลฯ กลุ่มเวชบุคคลฯสงัฆมณฑล (ขอใหส้ง่ผูแ้ทน/สมาชกิฯ 4 – 5 คน) เขา้ร่วมงานฯ 
 

วาระที ่4 เรือ่งเพือ่ทราบและอืน่ๆ  
 4.1 การเขา้รว่มประชมุ 2022 CICIAMS XXI Congress of Catholic Nurse, Pensylvania, USA (August 1 - 6, 2022)  
  เซอรม์กัดาเลนา ดาวด ี ชีแ้จงการประชุม 2022 CICIAMS XXI Congress ระหวา่งวนัที ่1 - 6 สงิหาคม 2022 

ทีเ่มอืงฟิลาเดเฟีย (Philadelphia) รฐัเพนซลิวาเนีย (Pennsylvania) พรอ้มน าเสนอเอกสาร (สไลด)์ การประชมุฯ 
 การเขา้ร่วมประชมุครัง้นี้ กลุ่มพยาบาลคาทอลกิประเทศไทย ไดจ้ดัท ารายงานในนามของทวปีภาคพืน้เอเชยี   
สง่รายงานใหก้บั Francisca Malantin (President for the Asian Region) ประธานภาคพืน้เอเชยี และเป็นโอกาสในการพฒันา
ศกัยภาพทมีงานเพื่อเป็นกลไกขบัเคลื่อนใหง้านเวชบุคคลและพยาบาลคาทอลกิของพระศาสนจกัรใหก้า้วทนัพฒันาการทัง้ใน
ระดบัเอเชยีและระดบัโลก โดยสง่สมาชกิเขา้ร่วมประชมุฯรวม 5 ท่าน 

 4.2 เวชบุคคลคาทอลกิแหง่ประเทศไทย และ เวชบุคคลสงัฆมณฑลเชยีงราย จดัออกหน่วยแพทย ์อ.เชยีงของ และ  
อ.เวยีงแก่น จ.เชยีงราย (3 – 5 มถุินายน 2022) 
  บาทหลวงเอกชยั ผลวารนิทร ์ ชีแ้จงว่า เนื่องดว้ยในวนัที ่4 มถุินายน 2022 สงัฆมณฑลเชยีงราย จดัพธิโีอกาส
บวชเป็นพระสงฆค์ณะธรรมฑตู ณ วดัพระแมแ่หง่มวลชนนานาชาต ิเชยีงของ จ.เชยีงราย โดย ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯ และ 
เวชบุคคลสงัฆมณฑลเชยีงราย  น าโดย คุณพอ่ไพรชั ศรปีระเสรฐิ ร่วมดว้ย ทมีแพทยแ์ละจติอาสาเวชบุคคลฯ รวม 12 ท่าน  
จดัออกหน่วยแพทยเ์คลือ่นที ่ไปใหบ้รกิารดา้นสขุภาพในเขตอ าเภอเชยีงของ และอ าเภอเวยีงแก่น ในวนัและเวลาดงักล่าว  

  คณุพอ่ชีแ้จงเพิม่เตมิ เรือ่งปญัหายาเสพตดิ (ฝ่ิน กญัชา ยาบา้) / กลุ่มมจิฉาชพีใชเ้ดก็ในการเป็นผูเ้สพและผูค้า้  
ยงัไมม่อีงคก์รคาทอลกิหรอืกลุ่มเขา้ไปช่วยเหลอืในเรือ่งบ าบดั / การคา้มนุษย ์เป็นเรือ่งรบัจา้งมบีุตรเพือ่คลอดเดก็แลว้น าไปขาย /  
สทิธทิางดา้นสขุภาพของกลุ่มชาตพินัธุ ์ ซึง่ทุกปญัหาชมุชนวดัในเขตสงัฆมณฑลเชยีงรายยงัตอ้งการค าแนะน า/ช่วยเหลอื 

   
 จากปญัหาดงักล่าวเป็นประเดน็ส าคญัทีห่น่วยงานฝา่ยสงัคม ทัง้ 8 แผนก มแีผนกกลุ่มชาตพินัธ ์ทีม่เีจา้หน้าทีด่แูลและ
รูเ้รือ่งภาษาชนเผา่  จงึเหน็ว่าฝา่ยสงัคมตอ้งบรูณาการงานรว่มกนั และเปลีย่นวธิกีารท างานจากขอ้เสนอเรือ่งนี้มเีกีย่วขอ้ง
หลายฝา่ย/แผนก  หากมกีารพดูคยุกนัเรือ่งการเขา้ถงึระบบบรกิาร เช่น บตัรประชาชน ฯลฯ  

วาระที ่5 เรือ่งเพือ่ทราบ จากชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯสงัฆมณฑล  
   เครอืชา่บุคคลคาทอลกิระดบัสงัฆมณฑล แบ่งปนัการท างานเวชบุคคลในสถานการณ์โควดิ-19  

  นายแพทยค์ านวณ อึง้ชศูกัดิ ์เหน็วา่ ปญัหาเรือ่งยาเสพตดิ ควรพยายามใชช้มุชนบ าบดั  ไมต่ตีรา / นอกจากนี้       
ควรสนใจการคา้มนุษยก์บักลุ่มรบัจา้งตัง้ครรภ ์บุตรคลอดออกมามจีองซือ้/ขาย จากแนวชายแดนเขา้สูป่ระเทศเพือ่นบา้น /          
สทิธทิางดา้นสขุภาพของกลุ่มชาตพินัธุ ์ควรหานกักฎหมายทีรู่เ้รือ่งสทิธติ่างๆ (ถา้มใีหเ้ชญิมารว่มประชมุฯเพือ่ไตรต่รองเรือ่งนี้)
จากปญัหาดงักล่าวเป็นประเดน็ส าคญัทีห่น่วยงานฝา่ยสงัคม ทัง้ 8 แผนก ซึง่มแีผนกกลุ่มชาตพินัธุ ์ทีม่เีจา้หน้าทีด่แูลและรูเ้รือ่ง
ภาษาชนเผา่  จงึเหน็ว่าฝา่ยสงัคมตอ้งบรูณาการงานรว่มกนั และเปลีย่นวธิกีารท างานจากขอ้เสนอเรือ่งน้ีมเีกีย่วขอ้งหลายฝา่ย/
แผนก ทีต่อ้งมกีารพดูคยุกนัถงึเรือ่งการเขา้ถงึระบบบรกิาร เชน่ บตัรประชาชน ฯลฯ 

     4 

    4 



  

 จงึขอฝาก คุณจรีวฒัน์ เจนผาสกุ ชว่ยประสานงานเรือ่งนี้ในการประชุม 8 แผนก หากใหเ้วชบุคคลรว่มรบัฟงักย็นิด ี

าระที ่4 เรือ่งแบ่งปนัการท างาน  
1. อคัรสงัฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง 

 กลุ่มเวชบุคคลฯท่าแร ่รว่มมอืใหค้วามรูเ้รือ่งอนามยัเจรญิพนัธ ์ใหก้บัเยาวชน คณุมเ่ดก็หญงิมมีากใน
ภาคอสีาน จากสถานการณ์สตูกิรรม แมต่ดิโควดิในขณะทีท่อ้ง ศนูยส์กลนครต่างอ าเภอจะสง่มาใหแ้พทยส์ตูิ
กรรมชว่ยประคบัประคองแมแ่ละลกู เรือ่งการท าแทง้กจ็ะลดลง 

2. สงัฆมณฑลอุดรธานี 
 สถานการณ์โควดิ-19 ดเูหมอืนจะดขีึน้แต่ยงัมผีูต้ดิเชือ้อยา่งต่อเนื่องถงึแมจ้ะฉีด   

3. สงัฆมณฑลเชยีงใหม่ 
 จดัรณรงคใ์หช้าวบา้นในเขตชมุชนวดัไปฉีดวดัซนี แต่มเีจา้หน้าทีแ่ละอาสาสมคัรฯตดิเชือ้ จงึไมส่ามาร
ออกหน่วยไปยงัพืน้ที ่ 

4. สงัฆมณฑลราชบุร ี
   วดัคาทอลกิในสงัฆมณฑลฯสว่นใหญ่เปิดวดั ใชช้วีติปกต ิกจิกรรมชมรมเวชบุคคลฯเริม่กลบัมาบา้งแลว้ 

5. สงัฆมณฑลจนัทบุร ี
   บา้นผูส้งูอายคุามลิเลยีน จนัทบุร ีมกีารปรบัตวักบัสถานการณ์ หากพนักงานตดิเชือ้กจ็ะชว่ยดแูลกนั  

6. อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ 
 วดัคาทอลกิในเขตสงัฆมณฑลกรุงเทพ เปิดวดัแลว้ (สตับุรษุยงัมาไมเ่ตม็วดั) เทศกาลปสักา มาเตม็วดั 
สถานการณ์โควดิ-19 ยงัมชีาวต่างชาตเิขา้ประเทศมากเพิม่ขึน้  ทางโรงพยาบาลเซนตห์ลุยสจ์ดัฉีดวดัซนี 
กระตุน้เขม็ 5   

7. สงัฆมณฑลนครราชสมีา  (น าเสนอ Powerpoint) 
     1. เขา้ร่วมจติอาสาการใหค้ าปรกึษาทางไกล Teleconsultation กบัชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯ 

    2. กจิกรรมฉีดวคัซนีป้องกนัโควดิ ใหก้บัผูป้ว่ยตดิบา้น-ตดิเตยีง ผูป้ว่ยซบัซอ้น ยากต่อการเขา้ถงึ 
วคัซนีในพืน้ทีร่อยต่อ หรอืเขา้ไมถ่งึวคัซนี รวมถงึผูป้ว่ยทีเ่ป็นคาทอลกิ 

 3.  ทมีงาน Homecare น าโดย คุณพอ่สมัพนัธ ์วาปีโส และทมีงาน    
      - ออกเยีย่มคณุตา คุณยาย ในเขตชุมชนท่าตะโกและสบืสริ ิ, ชมุชนประสพสขุ/เดชอุดม /  
        ชุมชนทุ่งสว่าง-ศาลาลอย/หนองด่านชา้ง และพีน้่องทีป่ระสบอคัคภียั/ ชุมชนหนองแกง้ชา้ง    
           พรอ้มมอบถุงยงัชพี ขา้วสารอาหารแหง้ เสือ้ผา้ น ้าดื่ม เครือ่งอุปโภคบรโิภค ฯลฯ 

8. กลุ่มเวชบุคคลคาทอลกิ Marist Mission Ranong 
1.  สถานการณ์โควดิ-19 จงัหวดัระนอง ทุกหน่วยงาน/องคก์รมาท างานปกต ิ  
2.  รว่มประชุมกบักองควบคุมโรค การชว่ยเหลอื Migrant การดแูล HIV ชาวเมยีนมาร ์คนไขไ้มส่ามาร 
    ขา้มประเทศมารบัยาตา้นไวรสัโรคเอดส ์ ปญัหาไมม่เีอกสาร/เงนิ เดอืนหนึ่งทางศนูยจ์ะชว่ยเหลอืได ้ 

    2 เคส จากการเขา้ร่วมประชุมกบัภาครฐั NGO กองควบคมุโรคม ีARV ฟรสี าหรบั Migrant ไดม้อบ 
 ใหม้ลูนิธไิปแจกยาตา้นฟรกีบัคนไข ้
   ทีป่ระชมุรบัทราบ 
 

บาทหลวงสดุใจ แสนพลอ่อน จติตาภบิาลเวชบุคคลอคัรสงัฆมณฑลท่าแรฯ่ น าสวดภาวนาปิดการประชมุฯ 
          ปิดประชมุเวลา 11.50 น.   
 ประชมุคณะกรรมการฯครัง้ต่อไป วนัเสารท์ี ่20 สงิหาคม 2022 
                                                                                                     วรรณด ีพรอ้มแยม้  บนัทกึการประชมุฯ 


