(ร่าง) รายงานการประชุม
คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิ กฯ ครัง้ ที่ 2/2022
วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม ค.ศ.2022
(ประชุมออนไลน์ VDO Conference)
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
01. บาทหลวงเอกชัย
โสรัจจกิจ
02. บาทหลวงสุดใจ
แสนพลอ่อน
03. บาทหลวงเอกชัย
ผลวารินทร์
04. บาทหลวงประสงค์
วงษ์วบิ ลู ย์สนิ
05. บาทหลวงภควี
เส็งเจริญ
06. บาทหลวงเกรียงไกร สุขจิต
07. นายแพทย์คานวณ
อึง้ ชูศกั ดิ ์
08. ผศ.นาฎวิมล
งามศิรจิ ติ ต์
09. เซอร์มกั ดาเลนา
ดาวดี
10. ทพญ.จันทนา
อึง้ ชูศกั ดิ ์
11. ดร.ผกาพรรณ
บุญเต็ม
12. แพทย์จนี พิชญนาถ
วีรานนท์
13. แพทย์หญิงมาลินี
บุญยรัตพันธุ์
14. คุณสมจิตร์
ศักดิสิ์ ทธิกร
15. คุณอดุลย์
ตระกูลมา
16. คุณชีวา
มิง่ สูงเนิน
17. คุณกานต์
สุธรรมเทวกุล
18. ทันตแพทย์มานิต
ประกอบกิจ
19. คุณสาอางค์
ทองอาไพ
20. คุณปนัดดา
แสนปาก
21. คุณสายฝน
มังสู
่ งเนิน
22. คุณวัลลดา
เล้ากอบกุล
23. คุณพรทิพย์
คงกระพันธ์
24. คุณจีราภรณ์
จิระภัทรศิลป
25. Miss. Su Su Aye Aung
26. คุณสร้อยเพชร
ซึมเมฆ
27. คุณวราภรณ์
ภูกงทอง
28. คุณประภา
วงศ์จอมพร
29. คุณจีรวัฒน์
เจนผาสุก
30. คุณวรรณดี
พร้อมแย้ม

จิตตาภิบาล ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
จิตตาภิบาล ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
จิตตาภิบาล ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลฑลเชียงราย
จิตตาภิบาล ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลฑลอุดรธานี
จิตตาภิบาล ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลราชบุร ี
จิตตาภิบาล ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลจันทบุร ี
ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
รองประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร / กลุ่มพยาบาลคาทอลิกฯ
ผูอ้ านวยการแผนกสตรี สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกฯ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุร ี
ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุร ี
ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา
รองประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุร ี
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุร ี
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุร ี
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิก Marist Mission Ranong
ผูป้ ระสานงาน กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
ผูป้ ระสานงาน กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลอุดรธานี
ผูป้ ระสานงาน กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่
กรรมาธิการฝา่ ยสังคม (คาริตสั ไทยแลนด์)
แผนกสุขภาพอนามัย
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คณะกรรมการเวชบุคคลฯ ประกอบด้วย คุณพ่อจิตตาภิบาลเวชบุคคลฯ กลุ่มแพทย์-พยาบาลคาทอลิก กลุ่มวิชาชีพใน
สาขาต่างๆ สมาชิก/จิตอาสาเวชบุคคลระดับสังฆมณฑลฯ และหน่ วยงานภายใต้ฝา่ ยสังคม (คาริตสั ) มีผเู้ ข้าร่วมประชุมฯ Online
ประมาณ 40 ท่าน สาหรับคณะกรรมการจากสังฆมณฑลนครสวรรค์ และ อุบลราชธานี ติดภารกิจในเขตสังฆมณฑลฯ
เปิดประชุมเวลา 09.10 น.
บาทหลวงเกรียงไกร สุขจิต นาสวดภาวนาเปิดการประชุมฯ
นายแพทย์คานวณ อึง้ ชูศกั ดิ ์ ประธานชมรมเวชบุคคลฯ ชีแ้ จงว่า การประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลฯ จะกาหนดจัด
ให้ตรงกับสัปดาห์ท่ี 2 ของทุก 3 เดือน เพือ่ มาปรึกษาร่วมกันว่ามีสงิ่ ใดทีจ่ ะช่วยเหลืออะไรกันได้บา้ ง การประชุมเวชบุคคลฯใน
ครัง้ นี้มาร่วมหารือกันในเรือ่ ง TELEHEALTH , การทาแท้งในสังคมไทย , การจัดสัมมนาฟื้นฟูจติ ใจเวชบุคคลฯ ทีร่ าชบุรี ฯลฯ
วาระที่ 1 เรือ่ งแจ้งให้ทราบ
1.1 บาทหลวงเอกชัย โสรัจจกิจ ชีแ้ จงว่า โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ มอบให้เป็ นตัวแทน ร่วมกับ เซอร์ไอรีน ชานาญธรรม
นาหนังสือไปยืน่ กับกระทรวงการคลัง เพือ่ ต้องการบอกเหตุผลว่าโรงพยาบาลเป็ นองค์กรทีไ่ ม่แสวงหาผลกาไร
(โรงพยาบาลฯจ่ายภาษีปีละ 18 ล้าน) ปจั จุบนั 90% เป็ นการจัดเก็บภาษีโรงเรือน สิง่ ปลูกสร้างอาคาร
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ จึงต้องการให้โรงพยาบาลเครือคาทอลิก มูลนิธหิ วั เฉียว โรงพยาบาล/องค์กรทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบในเรือ่ งอัตราภาษี มาร่วมมือกันเพือ่ ปกป้องสิทธิในการยกเว้นการเก็บภาษีสาหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกาไร
นายแพทย์หมอคานวณ อึง้ ชูศกั ดิ ์ เสนอว่า หากมีกรรมการฯรูจ้ กั ท่านใดทีป่ ฏิบตั งิ านอยูใ่ นกรรมาธิการกระทรวง
สาธารณสุข ขอให้ชว่ ยสือ่ สารเรือ่ งความไม่ยตุ ธิ รรมในการจัดเก็บภาษี เพือ่ รวบรวมข้อมูลให้เขาเห็นว่า โรงพยาบาล
เครือข่ายคาทอลิก ทากิจกรรมอะไรบ้างทีท่ าให้เกิดประโยชน์กบั สังคม โดยเชิญชวนกลุ่มคริสเตียน และมูลนิธทิ จ่ี ดั ตัง้
โดยไม่แสวงหาผลกาไร มาร่วมมือกันก็จะดีมาก
1.2 บาทหลวงเกรียงไกร สุขจิต ชีแ้ จงว่า ทางคณะนักบวชคามิลเลียน จัดประชุมสมัชชาใหญ่ระดับสากลทัวโลก
่
ระหว่าง วันที่ 22 เมษายน – 25 พฤษภาคม 2022 ซึง่ ทีผ่ า่ นมาไม่มกี ารจัดสมัชชามาเป็ นระยะเวลา 8 ปี นาโดย
บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ บาทหลวงจีโอวานนี คอนตาริน และ บาทหลวงเชิดชัย เลิศจิตรเลขา ไปร่วมประชุมฯ
มีการเลือกมหาอธิการคนใหม่ ได้แก่ Fr. Pedro Tramontin และคณะทีป่ รึกษาอีก 4 ท่าน หลังจากการประชุมฯ
คณะนักบวชคามิลเลียนประเทศไทย จะมีการเลือกและประกาศเจ้าคณะอธิการคามิลเลียนในประเทศไทยต่อไป
ทีป่ ระชุมรับทราบ
วาระที่ 2 รับรอง (ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลฯ ครัง้ ที่ 1/2022
ทีป่ ระชุมพิจารณา (ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกฯ ครัง้ ที่ 1/2022 และมีมติรบั รองรายงาน
การประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลฯ
วาระที่ 3 เรือ่ งพิจารณา
3.1 โครงการปรึกษาปญั หาโรคไม่ตดิ ต่อกับแพทย์คาทอลิก (Catholic Doctor Teleconsultation on NCDs)
แพทย์จนี พิชญนาถ วีรานนท์ ชีแ้ จงว่า โครงการ Catholic Doctor Teleconsultation on NCDs ได้ประชาสัมพันธ์
ลงหนังสือพิมพ์อุดมสารรายสัปดาห์ “ให้หมอคาทอลิกเป็ นเพือ่ นพีน่ ้องของท่าน” และเมือ่ วันที่ 7 พฤษภาคม 2022 เริม่ ให้บริการ
Telehealth consultation with Catholic Health Professional ให้คาปรึกษาด้านสุขภาพทางไกล ทัง้ การวีดโี อคอล Facebook
ตอบข้อซักถาม พูดคุย แนะนาการปฏิบตั ติ วั สาหรับกลุ่มโรคเรือ้ รัง อาหารทีค่ วรรับประทาน ฯลฯ ให้กบั ผูป้ ว่ ยหรือญาติ คริสตชน
ตามชุมชนวัดต่างๆ และประชาชนทีส่ นใจ โดย แพทย์เฉพาะทาง (อายุรกรรม สูตนิ รีแพทย์ กายภาพบาบัด แพทย์จนี ฯลฯ)
พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ มีการตอบรับทีด่ ี มีผลู้ งทะเบียนติดตาม รวม 1,248 คน (ผ่านไลน์กลุ่ม 524 คน) และจัดทา
แบบประเมินเพือ่ รวบรวมข้อมูล ฯลฯ ผูข้ อใช้บริการส่วนใหญ่เป็ นผูป้ ว่ ยในกรุงเทพฯ ยังเข้าไม่ถงึ สัตบุรษุ ในต่างจังหวัด จึงขอฝาก
ประชาสัมพันธ์ Add ฝากกดไลค์กดแชร์ QR Code การให้บริการในครัง้ ต่อไป ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ มาให้ความรูแ้ ละ
คาแนะนาในการลด ละ เลิกสูบบุหรี่ เนื่องจาก วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ตรงกับวันงดสูบบุหรีโ่ ลก
นายแพทย์คานวณ อึง้ ชูศกั ดิ ์ ขอความร่วมมือจากเครือข่ายเวชบุคคลคาทอลิกฯ
1. กระจาย/ประชาสัมพันธ์เรือ่ งนี้ไปให้ถงึ ภาคต่างๆให้มากขึน้ (ขยายออกไปนอกเขตกรุงเทพฯ)
2. หาวิธชี วนให้คนมาร่วมเป็ นจิตอาสาในการตอบคาถามได้มากกว่าเดิม (ใช้ความเป็ นเพือ่ น)
3. พัฒนาเน้นเรือ่ งการให้ความรูเ้ พือ่ ตอบสนองความต้องการต่างๆ เริม่ ด้วยวันงดสูบบุหรีโ่ ลก
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3.2 ความคืบหน้าการป้องกันแก้ไขปญั หาการทาแท้งในสังคมไทย ( กลุ่มสตรี )
ทันตแพทย์หญิงจันทนา อึง้ ชูศกั ดิ ์ ผูอ้ านวยการแผนกสตรี ชีแ้ จงว่า แผนกสตรี (ฝา่ ยสังคม) มีตวั แทนจาก 11
สังฆมณฑลฯ ในการแก้ไขปญั หาการทาแท้ง (รณรงค์ผา่ นมา 2 ปีแล้ว) กลุ่มสตรีทางานกับซิสเตอร์คณะศรีชุมพาบาลเป็ นระยะๆ
(ลดความรุนแรงในชุมชนฯ) นอกจากทางรัฐบาลมีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 301-305 ทีเ่ ปิดให้มกี ารทาแท้ง
ในหญิงทีอ่ ายุครรภ์ต่ากว่า 12 สัปดาห์ ยังมีพรบ.แก้ไขการตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่น ซึง่ ขณะนี้กาลังมีการศึกษา ประเมินเรือ่ งการรับรู้
หลักสูตรในโรงเรียน สิทธิของเด็กในการเข้าถึงอุปกรณ์การป้องกัน หากพูดคุย การป้องกันการทาแท้งอาจต้องดูทงั ้ สอง พรบ
รวมถึงสวัสดิการสังคมในการคุม้ ครองเด็ก
นายแพทย์คานวณ อึง้ ชูศกั ดิ ์ เพิม่ เติมว่า พระศาสนจักรคาทอลิกประเทศไทย ให้ความสาคัญกับเรือ่ งการทาแท้ง
ฝา่ ยการศึกษา ช่วยปรับทัศนคติให้เด็ก เมือ่ เขาตัง้ ท้องแล้วจะมีคาถามว่าจะทาอย่างไรให้เขาตัง้ ท้องต่อ และฝา่ ยสังคม (คาริตสั )
ร่วมกับ กลุ่มสตรี ฝา่ ยการศึกษา ขณะนี้กลุ่มเวชบุคคลฯพยายามติดต่อบุคลากรทางด้านจิตวิทยา สูตแิ พทย์ เพือ่ จัดทีมช่วย
เรือ่ งการเตรียมคนและเตรียมด้านเทคโนโลยีใ่ นการช่วยลดปญั หา ทีต่ อ้ งพัฒนาต่อไป
คุณจีรวัฒน์ เจนผาสุก ผูป้ ระสานงานคาริตสั ไทยแลนด์ ชีแ้ จงว่า สืบเนื่องจากประเด็นเรือ่ งการแจกถุงยางอนามัย
ในโรงเรียน หรือไปรับได้ฟรี ทางสภาการศึกษาฯ เห็นว่าเป็ นเรือ่ งทีก่ ระทบโดยตรง และทางฝา่ ยสังคม โดยคุณพ่อไพรัชตระหนัก
เรือ่ งนี้เหมือนกัน รวมถึงแผนกครอบครัวด้วย โดยตอนแรก อยากให้มวี ดิ ที ศั น์เพือ่ ทีจ่ ะให้สถาบันการศึกษา ครู และนักเรียน
ได้เข้าใจ ทางสือ่ มวลชนฯ เห็นว่าประชุมเพือ่ ให้เกิดภาคปฏิบตั เิ ลย และพยายามใช้ชอ่ื ให้เหมือน ๆ กัน คือ “การรณรงค์เพือ่
สร้างความเข้าใจในเรือ่ งศักดิศรี
์ มนุ ษย์ในโรงเรียนคาทอลิก” อันนี้คอื เป้าหมายหลัก แบ่งการนาเสนอออกเป็ น 3 ตอน หรือ 3 EP.
EP. 1 เป็ นเรือ
่ ง “คาสอนของพระศาสนจักรและการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนคาทอลิก” โดยไปร่วมกับหน่วยงานในเรือ่ งนัน้
โดยตรง ซิสเตอร์จ๋อมเข้าร่วมกับฝา่ ยการศึกษาฯ เป็ นการสัมภาษณ์ พูดคุยกับผูท้ ส่ี อนเพศศึกษาในโรงเรียน กลุ่มกิจกรรมที่
ส่งเสริมศักดิศรี
ษย์คอื คุณพ่อภูวนารถ แน่ นหนา
์ มนุ ษย์คอื ทาลิธาคุม และคาสอนของพระศาสนจักร เรือ่ งความศักดิสิ์ ทธิของมนุ
์
ต้องการให้แล้วเสร็จก่อนวันศุกร์ท่ี 27 พฤษภาคม 2022
EP. 2 เน้นมุมมองเรือ
่ งศาสนา เป็ นมุมมองของศาสนาต่าง ๆ เรือ่ งหลักธรรมคาสอนทางศาสนา คุณค่าชีวติ มนุษย์ และเรือ่ งเพศ
ทางสือ่ มวลชนฯ จะประสานงานกับแผนกศาสนสัมพันธ์ วิธกี ารคือการเสวนา จะจัดในวันศุกร์ท่ี 27 พฤษภาคม 2022
เวลา 10.00 – 11.30 น. ทีต่ กึ สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ ชัน้ 10
EP. 3 ทาเป็ นลักษณะเรือ
่ งราวประสบการณ์ของผูท้ เ่ี ป็ นคุณแม่วยั ใส หรือผูท้ ม่ี ปี ญั หาเรือ่ งเพศต่าง ๆ เป็ นลักษณะของการ
ถาม-ตอบ ตรงนี้จะทาหลังจากการเสวนา โดยได้แนะนาผูถ้ กู สัมภาษณ์คอื คุณหมอสายัณ ผลประเสริฐ ประเด็นคาถามอาจจะ
เป็ นเรือ่ งใหญ่ โดยให้ทางสภาการศึกษาฯ ส่งคาถามออกไปยังโรงเรียนต่างๆ เพือ่ ช่วยทางเรา
การนาเสนอทัง้ 3 EP. มีการนาเสนอทีแ่ ตกต่างกันไป EP.1 เป็ นการสัมภาษณ์ ให้เสร็จก่อน วันที่ 27 พฤษภาคม
EP. 2 การเสวนา ทาในวันที่ 27 พฤษภาคม EP. 3 เป็ นเรือ
่ งของการตอบคาถามและประสบการณ์ หลังวันที่ 27 พฤษภาคม
โดยต้องทาไปพร้อมๆกัน เพือ่ ทีจ่ ะได้จบเรือ่ งนี้ในต้นเดือนมิถุนายน (โรงเรียนเปิดเทอมช่วงกลาง/ปลายเดือนพฤษภาคม)
3.3 การจัดสัมมนาเวชบุคคลคาทอลิกฯ (ราชบุร)ี
บาทหลวงภควี เส็งเจริญ จิตตาภิบาลเวชบุคคลฯราชบุร ี สรุปผลแบบสารวจหัวข้อการสัมมนาเวชบุคคลฯปี 2022
ทางไลน์ (Google Form) แบบประเมินสอบถาม 3 ข้อ 1) เพศ อายุ หน่วยงานทีส่ งั กัด อาชีพ 2) หัวข้อสัมมนาฯ 7 ข้อ และ
ข้อ 3) ชือ่ วิทยากรทีป่ ระสงค์ให้ผจู้ ดั ฯติดต่อมาร่วมบรรยาย แบบประเมินมีผสู้ นใจตอบแบบสอบถามฯ จากหัวข้อต่างๆดังนี้
1
การดูแลผูป้ ว่ ยในมิตทิ างด้านจิตวิญญาณ และศิลปะแห่งการดูแลผูป้ ว่ ย
25 ท่าน
2
การดูแลผูป้ ว่ ยแบบประคับประคอง และการุณยฆาต
10
3
การเข้าใจและการอยูร่ ว่ มกันกับบุคคลทีม่ ชี ่วงวัยทีแ่ ตกต่างระหว่างวัย
19
4
การสือ่ สารระหว่างสหวิชาชีพ
6
5
เกษตรปลอดสารพิษ
6
6
ความมันคงทางด้
่
านอาหารฯ
1
7
การกินอาหารและใช้ชวี ติ เพือ่ ฟื้นฟูฯ
1
3

รายชือ่ วิทยากรทีผ่ ตู้ อบแบบสอบถามฯ ดังนี้
1. เซอร์มกั ดาเลนา ดาวดี (คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ต) 2. บาทหลวงกิตสดา คาศรี (คณะคามิลเลียน)
3. บาทหลวงวุฒชิ ยั บุญบรรลุ (คณะคามิลเลียน)
4. บาทหลวงเชิดชัย เลิศจิตรเลขา (คณะคามิลเลียน)
5. นายแพทย์วชั ระ นาควิทยา
6. บาทหลวงจิตตพล ปลังกลาง
่
(คณะพระมหาไถ่)
พร้อมนาเสนอรูปแบบการจัดสัมมนาและประชุมใหญ่เวชบุคคลฯประจาปี 2022 ระหว่างวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2022
 ทีป
่ ระชุมร่วมแสดงความคิดเห็น และมีขอ้ เสนอแนะรูปแบบและหัวข้อการจัดงานฯ :วันแรก ช่วงเช้า : มีหวั ข้อทีน่ ่าสนใจ 2 – 3 หัวข้อ 1. การดูแลผูป้ ว่ ยในมิตทิ างด้านจิตวิญญาณ และศิลปะแห่งการดูแลผูป้ ว่ ย
2. การเข้าใจและการอยูร่ ว่ มกันกับบุคคลทีแ่ ตกต่างกันเช่นระหว่างวัยหรือความคิด นาศิลปะการเสวนาเพือ่ ให้คนทีม่ คี วาม
แตกต่างอยูด่ ว้ ยกันได้ เปลีย่ นตัวเราดีกว่าคนอืน่ เสนอให้ตดิ ต่อเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.โคทม อารียา โดย นายแพทย์
คานวณ รับจะไปทาบทามหากทางสังฆมณฑลราชบุรตี อ้ งการ
3. การดูแลผูป้ ว่ ยแบบประคับประคองฯ
ช่วงบ่าย : 1. จัดทา Slide แลกเปลีย่ นงานของแต่ละสังฆมณฑลฯ 2. การศึกษา/ดูงานนอกสถานที่ (ช่วงบ่ายสามโมง)
เช่น งานเกษตรอินทรีย์ Laudato Si ฯลฯ
วันทีส่ อง จัดประชุมประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2022 เพือ่ ร่วมปรึกษาหารือในประเด็นต่างๆ/ เครือข่ายเวชบุคคลฯสังฆมณฑล
จัดทาโปสเตอร์ (ไวนิล) ติดบริเวณสถานทีจ่ ดั งานฯ (นาเสนอผลงาน) โดยมีสมาชิกแต่ละแห่งเป็ นผูน้ าเสนอ
พิธบี ชู าขอบพระคุณ ปิดการประชุมฯ
การจัดงานในปีน้ ี จัดแบบ Onsite (เจ้าภาพจัดสถานที)่ เนื่องจากสถานการณ์ทุกอย่างกลับมาเป็ นปกติ และ Online เปิด Zoom
สาหรับผูท้ ไ่ี ม่สามารถเดินทางมาร่วมงานฯ สาหรับรูปแบบการจัดงานขอให้เจ้าภาพฯ (กลุ่มเวชบุคคลฯราชบุร)ี เป็ นผูก้ าหนด
และขอเชิญคณะกรรมการเวชบุคคลฯ กลุ่มเวชบุคคลฯสังฆมณฑล (ขอให้สง่ ผูแ้ ทน/สมาชิกฯ 4 – 5 คน) เข้าร่วมงานฯ
วาระที่ 4 เรือ่ งเพือ่ ทราบและอืน่ ๆ
4.1 การเข้าร่วมประชุม 2022 CICIAMS XXI Congress of Catholic Nurse, Pensylvania, USA (August 1 - 6, 2022)
เซอร์มกั ดาเลนา ดาวดี ชีแ้ จงการประชุม 2022 CICIAMS XXI Congress ระหว่างวันที่ 1 - 6 สิงหาคม 2022
ทีเ่ มืองฟิลาเดเฟีย (Philadelphia) รัฐเพนซิลวาเนีย (Pennsylvania) พร้อมนาเสนอเอกสาร (สไลด์) การประชุมฯ
การเข้าร่วมประชุมครัง้ นี้ กลุ่มพยาบาลคาทอลิกประเทศไทย ได้จดั ทารายงานในนามของทวีปภาคพืน้ เอเชีย
ส่งรายงานให้กบั Francisca Malantin (President for the Asian Region) ประธานภาคพืน้ เอเชีย และเป็ นโอกาสในการพัฒนา
ศักยภาพทีมงานเพื่อเป็ นกลไกขับเคลื่อนให้งานเวชบุคคลและพยาบาลคาทอลิกของพระศาสนจักรให้กา้ วทันพัฒนาการทัง้ ใน
ระดับเอเชียและระดับโลก โดยส่งสมาชิกเข้าร่วมประชุมฯรวม 5 ท่าน
4.2 เวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย และ เวชบุคคลสังฆมณฑลเชียงราย จัดออกหน่ วยแพทย์ อ.เชียงของ และ
อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย (3 – 5 มิถุนายน 2022)
บาทหลวงเอกชัย ผลวารินทร์ ชีแ้ จงว่า เนื่องด้วยในวันที่ 4 มิถุนายน 2022 สังฆมณฑลเชียงราย จัดพิธโี อกาส
บวชเป็ นพระสงฆ์คณะธรรมฑูต ณ วัดพระแม่แห่งมวลชนนานาชาติ เชียงของ จ.เชียงราย โดย ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ และ
เวชบุคคลสังฆมณฑลเชียงราย นาโดย คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ร่วมด้วย ทีมแพทย์และจิตอาสาเวชบุคคลฯ รวม 12 ท่าน
จัดออกหน่วยแพทย์เคลือ่ นที่ ไปให้บริการด้านสุขภาพในเขตอาเภอเชียงของ และอาเภอเวียงแก่น ในวันและเวลาดังกล่าว
คุณพ่อชีแ้ จงเพิม่ เติม เรือ่ งปญั หายาเสพติด (ฝิ่น กัญชา ยาบ้า) / กลุ่มมิจฉาชีพใช้เด็กในการเป็ นผูเ้ สพและผูค้ า้
ยังไม่มอี งค์กรคาทอลิกหรือกลุ่มเข้าไปช่วยเหลือในเรือ่ งบาบัด / การค้ามนุ ษย์ เป็ นเรือ่ งรับจ้างมีบุตรเพือ่ คลอดเด็กแล้วนาไปขาย /
สิทธิทางด้านสุขภาพของกลุ่มชาติพนั ธุ์ ซึง่ ทุกปญั หาชุมชนวัดในเขตสังฆมณฑลเชียงรายยังต้องการคาแนะนา/ช่วยเหลือ
นายแพทย์คานวณ อึง้ ชูศกั ดิ ์ เห็นว่า ปญั หาเรือ่ งยาเสพติด ควรพยายามใช้ชมุ ชนบาบัด ไม่ตตี รา / นอกจากนี้
จากปาญั มนุ
หาดั
สาคัญบุทีตห่ รคลอดออกมามี
น่ วยงานฝา่ ยสังจคม
8 แผนก
มีแผนกกลุ่มชาติาพสูป่ นั ระเทศเพื
ธ์ ทีม่ เี จ้าอ่หน้
ควรสนใจการค้
ษย์งกกล่บั ากลุวเป็
่มรันบประเด็
จ้างตัง้นครรภ์
องซืทัอ้ ง้ /ขาย
จากแนวชายแดนเข้
นบ้าทีานด่ แู / ลและ
สิรูทเ้ รืธิอ่ ทงภาษาชนเผ่
างด้านสุขภาพของกลุ
พนั งธุคมต้
์ ควรหานั
กกฎหมายทีวร่ มกั
เู้ รือ่ นงสิและเปลี
ทธิต่างๆย่ นวิ
(ถ้ธามีกี ใารท
ห้เชิางานจากข้
ญมาร่วมประชุ
มฯเพือ่ อ่งนีไตร่
า จึงเห็น่มว่าชาติ
ฝา่ ยสั
องบูรณาการงานร่
อเสนอเรื
้มเี ตกียรองเรื
่ วข้องอ่ งนี้)
จากป
ญั หาดั
งกล่าวเป็หากมี
นประเด็
นสดาคั
่ น่อ่ วงการเข้
ยงานฝาา่ ถึยสั
งคม ทัง้ ก8ารแผนก
มีแผนกกลุ่มฯลฯ
ชาติพนั ธุ์ ทีม่ เี จ้าหน้าทีด่ แู ลและรูเ้ รือ่ ง
หลายฝ
า่ ย/แผนก
การพู
คุยญกัทีนหเรื
งระบบบริ
เช่น บัซึตง่ รประชาชน
ภาษาชนเผ่
าฝอ่า่ ยสั
งคมต้
องบูรณาการงานร่
วมกัน และเปลี
ย่ นวิธกี ารทางานจากข้อเสนอเรือ่ งนี้มเี กีย่ วข้องหลายฝา่ ย/
วาระทีา่ 5จึงเห็เรืนอ่ ว่งเพื
ทราบ
จากชมรมเวชบุ
คคลคาทอลิ
กฯสังฆมณฑล
แผนก ทีต่ อ้ งมีการพู
งเรือ่ งการเข้
าถึงบระบบบริ
การ แบ่
เช่นงปบันั ตการท
รประชาชน
ฯลฯคคลในสถานการณ์โควิด-19
เครืดอคุช่ยากับุนคถึคลคาทอลิ
กระดั
สังฆมณฑล
างานเวชบุ

จึงขอฝาก คุณจีรวัฒน์ เจนผาสุก ช่วยประสานงานเรือ่ งนี้ในการประชุม 8 แผนก หากให้เวชบุคคลร่วมรับฟงั ก็ยนิ ดี
าระที่ 4 เรือ่ งแบ่งปนั การทางาน
1. อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
กลุ่มเวชบุคคลฯท่าแร่ ร่วมมือให้ความรูเ้ รือ่ งอนามัยเจริญพันธ์ ให้กบั เยาวชน คุณม่เด็กหญิงมีมากใน
ภาคอีสาน จากสถานการณ์สตู กิ รรม แม่ตดิ โควิดในขณะทีท่ อ้ ง ศูนย์สกลนครต่างอาเภอจะส่งมาให้แพทย์สตู ิ
กรรมช่วยประคับประคองแม่และลูก เรือ่ งการทาแท้งก็จะลดลง
2. สังฆมณฑลอุดรธานี
สถานการณ์โควิด-19 ดูเหมือนจะดีขน้ึ แต่ยงั มีผตู้ ดิ เชือ้ อย่างต่อเนื่องถึงแม้จะฉีด
3. สังฆมณฑลเชียงใหม่
จัดรณรงค์ให้ชาวบ้านในเขตชุมชนวัดไปฉีดวัดซีน แต่มเี จ้าหน้าทีแ่ ละอาสาสมัครฯติดเชือ้ จึงไม่สามาร
ออกหน่ วยไปยังพืน้ ที่
4. สังฆมณฑลราชบุร ี
วัดคาทอลิกในสังฆมณฑลฯส่วนใหญ่เปิดวัด ใช้ชวี ติ ปกติ กิจกรรมชมรมเวชบุคคลฯเริม่ กลับมาบ้างแล้ว
5. สังฆมณฑลจันทบุร ี
บ้านผูส้ งู อายุคามิลเลียน จันทบุร ี มีการปรับตัวกับสถานการณ์ หากพนักงานติดเชือ้ ก็จะช่วยดูแลกัน
6. อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
วัดคาทอลิกในเขตสังฆมณฑลกรุงเทพ เปิดวัดแล้ว (สัตบุรษุ ยังมาไม่เต็มวัด) เทศกาลปสั กา มาเต็มวัด
สถานการณ์โควิด-19 ยังมีชาวต่างชาติเข้าประเทศมากเพิม่ ขึน้ ทางโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์จดั ฉีดวัดซีน
กระตุน้ เข็ม 5
7. สังฆมณฑลนครราชสีมา (นาเสนอ Powerpoint)
1. เข้าร่วมจิตอาสาการให้คาปรึกษาทางไกล Teleconsultation กับชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ
2. กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ให้กบั ผูป้ ว่ ยติดบ้าน-ติดเตียง ผูป้ ว่ ยซับซ้อน ยากต่อการเข้าถึง
วัคซีนในพืน้ ทีร่ อยต่อ หรือเข้าไม่ถงึ วัคซีน รวมถึงผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็ นคาทอลิก
3. ทีมงาน Homecare นาโดย คุณพ่อสัมพันธ์ วาปีโส และทีมงาน
- ออกเยีย่ มคุณตา คุณยาย ในเขตชุมชนท่าตะโกและสืบสิร ิ , ชุมชนประสพสุข/เดชอุดม /
ชุมชนทุ่งสว่าง-ศาลาลอย/หนองด่านช้าง และพีน่ ้องทีป่ ระสบอัคคีภยั / ชุมชนหนองแก้งช้าง
พร้อมมอบถุงยังชีพ ข้าวสารอาหารแห้ง เสือ้ ผ้า น้าดื่ม เครือ่ งอุปโภคบริโภค ฯลฯ
8. กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิก Marist Mission Ranong
1. สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดระนอง ทุกหน่วยงาน/องค์กรมาทางานปกติ
2. ร่วมประชุมกับกองควบคุมโรค การช่วยเหลือ Migrant การดูแล HIV ชาวเมียนมาร์ คนไข้ไม่สามาร
ข้ามประเทศมารับยาต้านไวรัสโรคเอดส์ ปญั หาไม่มเี อกสาร/เงิน เดือนหนึ่งทางศูนย์จะช่วยเหลือได้
2 เคส จากการเข้าร่วมประชุมกับภาครัฐ NGO กองควบคุมโรคมี ARV ฟรีสาหรับ Migrant ได้มอบ
ให้มลู นิธไิ ปแจกยาต้านฟรีกบั คนไข้
ทีป่ ระชุมรับทราบ
บาทหลวงสุดใจ แสนพลอ่อน จิตตาภิบาลเวชบุคคลอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ นาสวดภาวนาปิดการประชุมฯ
ปิดประชุมเวลา 11.50 น.
ประชุมคณะกรรมการฯครัง้ ต่อไป วันเสาร์ท่ี 20 สิงหาคม 2022
วรรณดี พร้อมแย้ม บันทึกการประชุมฯ

