
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

(ร่าง) รายงานการประชมุ                                                                                                    
คณะกรรมการเวชบคุคลคาทอลิกฯ ครัง้ท่ี 1/2022 

วนัเสารท่ี์ 12 กมุภาพนัธ ์ค.ศ.2022 
 (ประชุมออนไลน์ VDO Conference) 

 

 

ผูเ้ข้าร่วมประชมุ 
01. บาทหลวงไพรชั ศรปีระเสรฐิ จติตาภบิาล ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย 
02.  บาทหลวงเอกชยั  โสรจัจกจิ จติตาภบิาล ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  
03.  บาทหลวงเอกชยั   ผลวารนิทร ์ จติตาภบิาล ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯสงัฆมณฑลฑลเชยีงราย 
04.  บาทหลวงประสงค ์  วงษ์วบิลูยส์นิ จติตาภบิาล ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯสงัฆมณฑลฑลอุดรธานี 
05. บาทหลวงภคว ี  เสง็เจรญิ จติตาภบิาล ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯสงัฆมณฑลราชบุร ี
06.  นายแพทยค์ านวณ   อึง้ชศูกัดิ ์ ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแหง่ประเทศไทย 
07. ผศ.ดร.มนตช์ุล ี  นิตพิน ทีป่รกึษา ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแหง่ประเทศไทย  
08.  ซสิเตอรข์วญัเรยีม  เพยีรรกัษา คณะภคนิีรกักางเขนแห่งจนัทบุร ี
09. เซอรเ์ทแรส-เบเนดกิต ์   ไชยดวง คณะภคนิีเซนตป์อล เดอ ชารต์ร / บา้นหลุยสโ์ชเวต ์สามพราน 
10.  ซสิเตอรป์ระภสัสร   กงัก๋ง คณะภคนีิผูร้บัใชค้นปว่ยแห่งนกับุญคามลิโล / เวชบุคคลฯราชบุร ี
11. ทพญ.จนัทนา  อึง้ชศูกัดิ ์ ผูอ้ านวยการ แผนกสตร ีสภาประมขุบาทหลวงโรมนัคาทอลกิฯ 
12. ดร.ผกาพรรณ  บุญเตม็ คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
13.  แพทยจ์นีพชิญนาถ   วรีานนท ์ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ 
14. แพทยห์ญงิมาลนิี   บุณยรตัพนัธุ ์ ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลจนัทบุร ี
15. คณุสมจติร ์  ศกัดิส์ทิธกิร  ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลราชบุร ี
16.  คณุอดุลย ์   ตระกลูมา ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลท่าแรฯ่  
17.  คณุกานต ์   สธุรรมเทวกุล รองประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลนครราชสมีา 
18. ทนัตแพทยม์านิต   ประกอบกจิ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลนครราชสมีา 
19. คณุส าอางค ์           ทองอ าไพ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ 
20. คณุปนดัดา   แสนปาก กลุ่มเวชบุคคลคาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ 
21. คณุวลัลดา            เลา้กอบกุล กลุ่มเวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลจนัทบุร ี
22. คณุวนัทนา   เอา้เจรญิ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลจนัทบุร ี

 23.  คณุพรทพิย ์    คงกระพนัธ ์ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลราชบุร ี
  24. คณุประภา      วงศจ์อมพร ผูป้ระสานงาน กลุ่มเวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลเชยีงใหม่ 
  25. คณุวฒันชยั   ทองศร ี  ผูป้ระสานงาน กลุ่มเวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลอุบลราชธานี 

26. Miss. Su Su Aye Aung  กลุ่มเวชบุคคลคาทอลกิ Marist Father (ระนอง) 
 27.  คณุจรีวฒัน์    เจนผาสกุ กรรมาธกิารฝา่ยสงัคม (คารติสัไทยแลนด)์ 
        28.  คณุวรรณด ี   พรอ้มแยม้        แผนกสขุภาพอนามยั 

ลาประชุม :  ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลนครสวรรค ์
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   คณะกรรมการเวชบุคคลฯ ประกอบดว้ย คุณพอ่จติตาธกิารเวชบุคคลฯ กลุ่มแพทย-์พยาบาลคาทอลกิ กลุ่มวชิาชพี 
ในสาขาต่างๆ สมาชกิ/จติอาสาเวชบุคคลระดบัสงัฆมณฑลฯ และฝา่ยสงัคม (คารติสั) เขา้ร่วมประชมุฯประมาณ 35 ท่าน  
   เปิดประชมุเวลา 09.10 น.  
 บาทหลวงไพรชั ศรปีระเสรฐิ  ขอทุกท่านส ารวมจติใจเพือ่อญัเชญิพระจติเจา้มาน าการประชุม โดยสอ่งสวา่ง
สตปิญัญาใหเ้ราพดู คดิ ท าตามค าสอนของพระองค ์เพือ่ทีจ่ะคงไวซ้ึง่สิง่สรา้งของพระเจา้ เราทีเ่ป็นวชิาชพีพเิศษทีเ่กีย่วขอ้ง 
กบัชวีติ ใหม้จีติส านึกของการเคารพคณุคา่ศกัดิศ์รขีองบุคคลทัง้กาย วาจาใจ 
 นายแพทยค์ านวณ อึง้ชศูกัดิ ์กล่าวเปิดการประชุมฯ จากทีทุ่กคนมปีระสบการณ์ชวีติ ไดม้าร่วมงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัพระ  
การสวดภาวนาเพือ่ขอความสว่างจากพระครสิตเจา้น าทาง เป็นก าลงัใจในการประชุมเรือ่งทีส่ าคญัๆในครัง้นี้ 
 

วาระท่ี 1   เรื่องแจ้งให้ทราบ  
 

1.1 นายแพทยค์ านวณ อึง้ชศูกัดิ ์ ชีแ้จงวา่ คณะกรรมการวาตกินั ตดิต่อเรือ่ง Vatican Task Force on Covid  

ผา่นทางคณะเยสอุติ โดย เลขาธกิารคณะกรรมการ Covid ของวาตกินั พดูคยุกบัผูแ้ทนจาก  9 ประเทศในแถบเอเชยี เพือ่  
ตอ้งการทบทวนผลกระทบในมติทิางดา้นสขุภาพ สิง่แวดลอ้ม เศรษฐกจิและสงัคม อะไรทีท่ าไดด้ ีอะไรทีย่งัเป็นอุปสรรค เชน่  
หนี้สนิครวัเรอืน และบทบาทพระศาสนจกัรทอ้งถิน่มบีทบาทอยา่งไรบา้ง ส าหรบัประเทศไทย เหน็ว่า กรรมาธกิารฝา่ยสงัคม  
(คารติสัไทยแลนด)์ ท างานตรงกบัมติทิางดา้นสงัคม จงึขอเชญิชวนแผนกต่างๆ ของฝา่ยสงัคม มาพดูคยุและระดมความคดิเหน็ 
ต่อผลกระทบดา้นต่างๆ ถา้ท าไดจ้ะเป็นสิง่ทีต่รงกบั “พระศาสนจกัรทีก่า้วเดนิไปดว้ยกนั” Synod    
  บาทหลวงไพรชั ศรปีระเสรฐิ ชีแ้จงเพิม่เตมิวา่ สภาพระสงัฆราชคาทอลกิฯจดัท าปฏทินิปฏบิตังิาน 2022/2565  

1. ประชมุสภาพระสงัฆราชฯสามญัประจ าปี 2 ครัง้/ปี : พระสงัฆราช 11 ท่าน เขา้ร่วมฯ 
 ครัง้ที ่1 (16 - 18 มนีาคม 2022) /  ครัง้ที ่2 (13 – 15 กนัยายน 2022)  
2. ประชมุกรรมาธกิารฝา่ยฯ 2 ครัง้/ปี : ครัง้ที ่1 (3 – 4 กุมภาพนัธ ์2022) / ครัง้ที ่2 (11-12 สงิหาคม 2022) 

 3. ประชมุ Bureau ทุกเดอืน  : หวัหน้ากรรมาธกิารฝา่ยต่างๆเขา้รว่ม 14 ท่าน  
โครงสรา้งกรรมาธกิารฝา่ยสงัคม (คารติสัไทยแลนด)์ ประกอบดว้ย 2 คณะกรรมการฯ 8 แผนก ดงันี้ :- 

1. คณะกรรมการคาทอลกิเพือ่การพฒันาสงัคม :  ม ี5 แผนก    
1.1 แผนกพฒันาสงัคม                     1.2  แผนกความยตุธิรรมและสนัต ิ  
1.3 แผนกสขุภาพอนามยั  ประกอบดว้ย  

ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย          :  นายแพทยค์ านวณ อึง้ชศูกัดิ ์
คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผูส้งูอาย ุ            :  บาทหลวงวโิรจน์ นนัทจนิดา  
คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่สง่เสรมิงานเอดส ์ :  ซสิเตอรป์ราณ ีสทิธ ิ                             
องคก์รสง่เสรมิชวีติ                                                                                                           

1.4 แผนกกลุ่มชาตพินัธุ ์                  1.5    แผนกสตร ี :  ทพญ. จนัทนา อึง้ชศูกัดิ ์ 
2. คณะกรรมการคาทอลกิเพือ่การอภบิาลสงัคม :  ม ี3 แผนก  
 2.1  แผนกผูอ้พยพยา้ยถิน่และผูถ้กูคุมขงั   
 2.2  แผนกผูท้่องเทีย่วและผูเ้ดนิทางทะเล   
 2.3 แผนกผูป้ระสบภยัและผูล้ีภ้ยั  

1.2 แผนกสขุภาพอนามยั (ชมรมเวชบุคคลฯ) มสีว่นช่วยเหลอืเรือ่งยา/เวชภณัฑ ์ใหก้บัผูป้ระสบภยั ผูล้ีภ้ยั ฯลฯ 
1.3 จดัระดมทุนเพือ่สนบัสนุนการท างานของซสิเตอรค์ณะศรชีมุพาบาล ครัง้ที ่2 โดยจดัท ากระป๋องเงนิบรจิาค  

 1.4  วนัผูป้ว่ยสากล ครัง้ที ่30 (11 กุมภาพนัธ)์ และโอกาสฉลองแมพ่ระประจกัษ์เมอืงลรูด์ คณะนกับวชคามลิเลยีน 
ไดจ้ดัแปลสาสน์สมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซสิ , สารพระสงัฆราชยอแซฟ วฒุเิลศิ แห่ลอ้ม และจดัพมิพส์ง่ใหค้ณุพ่อเจา้วดั
ประชาสมัพนัธใ์นเขตวดั จงึขอใหผู้ท้ างานดา้นสขุภาพ เขา้รว่มพธิบีชูาขอบพระคณุ ฟงัแกบ้าป รบัศลีเจมิผูป้ว่ย/ผูส้งูอาย ุ 
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ทีว่ดัแมพ่ระประจกัษ์เมอืงลรูด์ จนัทบุร,ีวดัแมพ่ระประจกัษ์เมอืงลรูด์ ท่าเรอื,วดัแมพ่ระประจกัษ์เมอืงลรูด์ หวัตะเข ้ฯลฯ 
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วาระท่ี  2  พิจารณา (ร่าง) รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ค.ศ.2021/2564  และเรือ่งต่อเนื่อง  
   นายแพทยค์ านวณ อึง้ชศูกัดิ ์ ชีแ้จงว่า (ร่าง) รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ค.ศ.2021 มขีอ้เสนอ 
ใหจ้ดักจิกรรมต่างๆ ซึง่ในปีนี้จะมกีารจดักจิกรรมแบบบรูณาการงานรว่มกนัทัง้หมด  
   ทีป่ระชมุพจิารณาและรบัรองรายงานการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี ค.ศ.2021/2564   

   2.1  พจิารณาปฏทินิกจิกรรมชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯระดบัชาต ิปี ค.ศ.2022   
     นายแพทยค์ านวณ อึง้ชศูกัดิ ์ชีแ้จงปฏทินิกจิกรรมชมรมเวชบุคคลฯระดบัชาต ิปี ค.ศ.2022 (ตามเอกสาร) 
สรุป 5 กลุ่มกจิกรรม :-  1) การประชมุ พฒันางาน และฟ้ืนฟูจติใจ  2) การจดัท าเอกสารทีเ่กีย่วกบับทบาทความเชือ่ 
3) การจดัสมัมนาเพิม่พนูทกัษะ  4) การออกหน่วยใหบ้รกิารดา้นสขุภาพ และการรณรงค ์ 5) การเผยแพร ่ประชาสมัพนัธ ์
     กจิกรรมทีด่ าเนินการในปีนี้ :-           
     1.  จดัประชมุคณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลกิฯ (ออนไลน์) 3 ครัง้/ปี                            
     จดัฟ้ืนฟูจติใจและประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2022 ( 29 - 30 ตุลาคม 2022)  
    2. รว่มมอืกบัแผนกอืน่ๆของฝา่ยสงัคมป้องกนัปญัหาการท าแทง้                    
    3. การอบรมสมัมนาเพิม่พนูทกัษะ ในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้ง 
    บาทหลวงไพรชั ศรปีระเสรฐิ แจง้วา่ คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่สง่เสรมิงานเอดส ์เป็นเจา้ภาพจดัการอบรม              
“การดแูลผูป้ว่ยแบบประคบัประคอง” Palliative Care (24 - 26 กุมภาพนัธ ์2022) เป็นการจดัแบบบรูณาการรว่มกบัเวชบุคคลฯ        
โดยสนบัสนุนคา่ลงทะเบยีน ทีพ่กั อาหาร หน่วยงานละ 2 คน (ทางตน้สงักดัรบัผดิชอบคา่เดนิทาง) หากสง่มากกวา่ 2 คน              
กย็นิด ีแต่ขอหน่วยงานตน้สงักดัรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ย (รบัจ านวนจ ากดั)  และขอใหพ้จิารณาบุคคลทีส่ง่เขา้ร่วมฯ ทีม่วีถิชีวีติ 
พืน้ฐานความเชือ่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเราและพระศาสนจกัร ทีเ่น้นมมุมอง/จดุยนืพระศาสนจกัรดว้ย หากจดัท ารายละเอยีดกจิกรรม
ต่างๆ คณะวทิยากร จะสง่โครงการอบรมฯใหร้บัทราบ 
   2.2  การหมนุเวยีนเป็นเจา้ภาพจดัประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  
     นายแพทยค์ านวณ อึง้ชศูกัดิ ์ขอบคณุกลุ่มเวชบุคคลฯจนัทบุร ีเจา้ภาพจดัประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2021  
ซึง่ในทีป่ระชุมฯมขีอ้เสนอใหห้มนุเวยีนเป็นเจา้ภาพรว่มจดัประชมุฯ  และเสนอใหก้ลุ่มเวชบุคคลฯสงัฆมณฑลราชบุร ี รบัเป็น
เจา้ภาพจดังานเขา้เงยีบและประชมุใหญ่สามญัประจ าปี ค.ศ.2022  
     จงึขอความเหน็จากคณะกรรมการฯว่าใหจ้ดัเป็นแบบเดมิ (จดัเดีย่ว) หรอื จดัเป็นแบบรวม (จดัร่วมฯ)  
     ทีป่ระชมุฯขอใหก้ารเป็นเจา้ภาพจดัเขา้เงยีบและประชมุฯในแต่ละปีขึน้อยูก่บับรบิทของแต่ละพืน้ที ่ดงันี้ :- 
    1) กลุ่มเวชบุคคลท่าแร่-หนองแสง , อุดรธานี , อุบลราชธานี และ นครราชสมีา ขอจดัแบบเดมิ (จดัเดีย่ว) 
    2) กลุ่มเวชบุคคลกรุงเทพฯ  (จดัเดีย่ว)       3) กลุ่มเวชบุคคลเชยีงใหม ่ร่วมกบั เชยีงราย  (จดัรว่ม)  
    4) กลุ่มเวชบุคคลราชบุร ีจดัแบบ Onside  จดัเดีย่ว / ถา้ Online จดัรว่มฯ   
    5) กลุ่มเวชบุคคลนครสวรรค ์                  6) กลุ่มเวชบุคคลสรุาษฎรธ์านี ยงัไมม่คีวามพรอ้ม (จดัรว่มฯ) 
     บาทหลวงภคว ีเสง็เจรญิ จติตาภบิาลเวชบุคคลฯราชบุร ีชีแ้จงการจดัประชมุคณะกรรมการเวชบุคคลฯ เมือ่                     
วนัที ่26 ธนัวาคม 2021 ณ โรงพยาบาลซานคามลิโล บา้นโปง่ เพือ่เตรยีมการจดัเขา้เงยีบและประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2022 
ระหว่างวนัที ่29 – 30 ตุลาคม 2022  สรุปขอ้เสนอจากทีป่ระชมุฯ 
1. เสนอหวัขอ้ :-  1.1  การดแูลผูป้ว่ยในมติทิางดา้นจติวญิญาณ   1.2  Euhannasia (การุญยฆาต)   

              1.3  ความเขา้ใจและการอยูร่ว่มกนัระหว่างบุคคลทีม่ชีว่งวยัทีแ่ตกต่างกนั Generation Gap  

    1.4 การสือ่สารระหว่างสหวชิาชพี การท างานโดยการใหเ้กยีรตกินัและกนั 
     1.5 ความเท่าเทยีมการเขา้ถงึการรกัษา 
     1.6 Clean Food for Health เกษตรปลอดสาร การผลติ การตลาด 
  โดยอาจเรือ่งสองเรือ่งส าหรบัใหว้ทิยากรบรรยายในภาคเชา้ ภาคบ่ายอาจเป็นการรายงานกจิกรรมของแต่ละสงัฆมณฑล 
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แบบยอ่ๆ  พรอ้มกบัม ีReflection และบางหวัขอ้จดัแบบดงูานไดเ้ชน่เรือ่งเกษตรปลอดสารพษิ 



 
 

 
2. รปูแบบการจดังาน (ขึน้อยูก่บัสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคไวรสัโคโรน่า 2019) Hybrid  

 (จ ากดัจ านวนบุคคลทีม่า onsite ใหน้้อยทีส่ดุ เพราะปลอดภยั ลดค่าใชจ้า่ย สะดวก) 

วาระท่ี 3 เรื่องพิจารณา 
   3.1  โครงการปรกึษาปญัหาโรคไมต่ดิต่อกบัแพทยค์าทอลกิ ( Catholic Doctor Teleconsultation on NCDs )  
     บาทหลวงเอกชยั โสรจัจกจิ  จติตาภบิาลเวชบุคคลฯกรุงเทพ  ชีแ้จงการจดัท าโครงการปรกึษาปญัหาโรค 

ไมต่ดิต่อกบัแพทยค์าทอลกิ (การวดิโีอคอลพดูคยุปรกึษาคณุหมอเรือ่งโรคตดิต่อทีไ่มเ่รือ้รงั ไมไ่ดเ้กดิจากเชือ้โรคและไมส่ามารถ
แพรก่ระจายจากคนสูค่นได ้แต่เป็นโรคทีเ่กดิจากพฤตกิรรมการด าเนินชวีติ)  โดยน าเทคโนโลยใีนดา้นต่างๆมาด าเนินการฯ 

1. TELEMEDICINE ชว่ยใหผู้ป้ว่ยและบุคลากรทางการแพทยส์ามารถพดูคยุตอบโตก้นั สัง่ยาผา่น Online 
2. TELEHEALTH  แพทยใ์หค้ าปรกึษาในการดแูลสขุภาพของคนไข ้ทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ทีท่ีห่า่งไกลจาก

โรงพยาบาลหรอืสถานรกัษาพยาบาลต่างๆ โดย Telehealth จะเน้นการใหค้ าแนะน าการดแูลสขุภาพรา่งกายอยา่งทัว่ถงึ 
จากการพดูคยุกบัคณะกรรมการเวชบุคคลฯ 2 - 3 ครัง้ ทีผ่า่นมา จงึขอน าเสนอใหท้ีป่ระชมุฯรบัทราบ  

    1. จดัทมีแพทยใ์หค้ าแนะน าโรคไมต่ดิต่อ (เบาหวาน ความดนั หวัใจ โรคไต ทนัตกรรม ฯลฯ) เน้นการให้
ค าแนะน า โดยมทีมีแพทย ์/ อาสาสมคัร มาพดูคยุแบบเหน็หน้าหรอืไมเ่หน็หน้าแลว้แต่ความสมคัรใจของผูใ้หค้ าแนะน า   
    2. พจ.พชิญนาถ วรีานนท ์ ช่วยทางดา้นเทคโนโลย ีTechnology ใช ้LINE Official  โดย Add Line 
@ Thcatholictele ขอค าแนะน า / สนใจเป็นทมีเดยีวกบัเราไหม Line Group : Catholic Doctor แบ่งทมีแพทยใ์หค้ าแนะน า  
เน้นไปทีก่ลุ่ม NCDs ใหค้ าแนะน า ไมใ่ชย้า    

3. ในกรณใีช ้Zoom ทมีตดิต่อประสานงาน Admin จะคอยเตอืน คอยบอก และจดัควิ แยกหอ้งยอ่ย              
(ตดิต่อฝา่ยการศกึษา)  แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ Personal ID และ เป็นทมี                                    

     4. จดัทมีแพทยอ์าสามาใหค้ าแนะน า ชว่งวนัเสารห์รอืวนัอาทติย ์ตามความสมคัรใจจะเป็นกีช่ ัว่โมงต่อเดอืน 
กไ็ด ้(ช่วง 09.00 น. – 16.00 น.) ขณะนี้มทีมีสนใจเขา้ร่วมฯ (เริม่แรก) :   
        4.1  บาทหลวงเอกชยั โสรจัจกจิ ,  พจ.พชิญนาถ วรีานนท ์, คณุปนดัดา แสนปาก (กรุงเทพ)  
     4.2  ทพญ.จนัทนา อึง้ชศูกัดิ ์ (กลุ่มสตร)ี 
     4.3  ซสิเตอรข์วญัเรยีม เพยีรรกัษา , แพทยห์ญงิมาลนิี บุณยรตัพนัธุ ์, คณุวลัลดา เลา้กอบกุล (จนัทบุร)ี  
     4.4  ทพ.มานิต ประกอบกจิ , คณุกานต ์สรุธรรมเทวกุล  (นครราชสมีา)  
     4.5  บาทหลวงภคว ีเสง็เจรญิ และทมี (ราชบุร)ี  
     4.6  Miss. Su Su Aye Aung  และทมี Marist Father (ระนอง)  
     4.7  อาจารยผ์กาพรรณ บุญเตม็ (คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ)  และท่านอื่นๆ  
     คาดวา่เดอืนเมษายน จะด าเนินการอยา่งเป็นรปูธรรม โดย ชมรมเวชบุคคลฯอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพ  
สนบัสนุนอุปกรณ์ใหเ้ครอืขา่ยเวชบุคคลฯทีส่นใจจดัทมีงานเขา้ร่วมโครงการฯ  
     ขอใหเ้ครอืขา่ยเวชบุคคลฯ ชกัชวนอาสาสมคัรมาร่วมกบัทมีงาน 
    5. จดัใหบ้รกิารกบัคนชนกลุ่มน้อย (กลุ่มชาตพินัธ)์ โดยจดัใหม้อีาสาสมคัรชว่ยแปลภาษา 

 ทีป่ระชมุเหน็ดว้ยกบัหลกัการเริม่โครงการฯ 
 

  3.2  ความคบืหน้าการป้องกนัแกไ้ขปญัหาการท าแทง้ในสงัคมไทย (กลุ่มสตร)ี 
    ทนัตแพทยห์ญงิจนัทนา อึง้ชศูกัดิ ์ ผูอ้ านวยการแผนกสตร ี(ฝา่ยสงัคม) สภาพระสงัฆราชคาทอลกิฯ ชีแ้จง 
ความคบืหน้าการป้องกนัแกไ้ขปญัหาการท าแทง้ในสงัคมไทย ในช่วงทีผ่า่นมา :- 
    1. แผนกสตร ี(คคส.) รว่มกบั สือ่มวลชนคาทอลกิประเทศไทย สหพนัธอ์ธกิารเจา้คณะนกับวชในประเทศไทย 
และ แผนกสตรกีรุงเทพ จดัสมัมนาหวัขอ้ “พรบ. มาตรา 301 และ 305 กบัจดุยนืคาทอลกิ” (28 มกราคม 2021) 
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    2. จดักจิกรรมระดมทุนเพือ่สนบัสนุนการท างานของซสิเตอรค์ณะศรชีุมพาบาล  (21 ธนัวาคม 2021) โดย 
   ความรว่มมอืของสหพนัธอ์ธกิารเจา้คณะนกับวช สือ่มวลชน คคส.กรุงเทพ คณะศรชีุมพาบาล และ แผนกสตร ี 
   ไดร้บัการสนบัสนุนเป็นเงนิและสิง่ของจ าเป็น รวมมลูคา่ 259,538.00 บาท   

   (บา้นสขุฤทยั คณะศรชีุมพาบาล ดนิแดง : ใหก้ารดแูลสตรตีัง้ครรภไ์มพ่รอ้มปีละ 100-120 คน)   
    การ Support ในระยะต่อไป โดยแผนกสตร ี  +  ชว่ยจ าหน่ายสนิคา้ของกลุ่มสตรศีรชีุมพาบาล  
      + จดัระบบบรจิาคเพือ่ลดหยอ่นภาษ ี      +  ระดมทุนช่วยกจิกรรมในสงัฆมณฑลฯ 

3. งานดา้น Prolife ของสตรใีนสงัฆมณฑลต่างๆ  
  + คณะศรชีมุพาบาล เชยีงใหม ่เชยีงราย ภเูกต็ (หญงิตัง้ครรภ)์  + อุบลราชธานี ท่าแร ่(Talitha Kum)  
  + จนัทบุร ีหนองคาย (เดก็)  + เชยีงราย นครสวรรค ์(ชนเผา่)     
  + สมาคมสตรไีทยคาทอลกิจนัทบุร ี(ผูต้อ้งขงัแมแ่ละเดก็ เยาวชน) 

4. การประชมุร่วมกบัสตรเีอเชยี ครัง้ที ่4  (15 มกราคม 2022) 
ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯ ใหค้วามสนใจประเดน็ทีเ่กีย่วกบัสาเหตุและเหตุผลทีส่ตรตีอ้งการท าแทง้  

1. การท าแทง้ คาดวา่ประมาณ 22,000 คน/ปี   
2. สาเหตุ / เหตุผลทีต่อ้งไปท าแทง้ :-  

2.1 สว่นใหญ่อายตุ ่ากว่า 25 ปี เหตุผลยงัเรยีนอยู ่(ทอ้งไมพ่รอ้ม)  
2.2 การคุมก าเนิดลม้เหลว 20%  
2.3 รกักนั (พอ่แมไ่มเ่หน็ดว้ย) ตอ้งเลกิกนั 20%   

  3. กฎหมายปจัจุบนัตัง้ครรภไ์มเ่กนิ 12 สปัดาห ์ท าแทง้ไดโ้ดยไมต่อ้งปรกึษา / ตัง้ครรภ ์12 – 20 สปัดาห ์ 
   การท าแทง้ใหข้อค าปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญ หากไมม่กีารปรกึษาการท าแทง้ถอืวา่มคีวามผดิตามกฎหมาย  
   (ยกเลกิการบงัคบัใชก้ฎหมายอาญามาตรา 301 ถงึ 305 )       

  บาทหลวงไพรชั ศรปีระเสรฐิ  เหน็วา่เรือ่งการท าแทง้เป็นเรือ่งทีส่ าคญั ควรมกีารจดัอบรม Counselling ในเรือ่ง  
+ มติทิางดา้นค าสอนของพระศาสนจกัร + การท าแทง้ และหาทางออก  ซึง่จะบรกิารใหค้ าปรกึษาเพิม่ในโครงการ Telehealth 

1. จดัปรกึษาหารอืระหวา่งผูท้ีส่นใจ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง (ประชมุ Zoom) เดอืนมนีาคม 2022 (ชว่งเชา้) 
2 ประสานงานฝา่ยการศกึษา / กลุ่มสตรคีาทอลกิ / กลุ่มเวชบุคคลฯ / วทิยาลยัเซนตห์ลุยส ์/ คุณหมอสตูแิพทย ์ฯลฯ  

เรือ่งจดัอบรม “ทกัษะการใหค้ าปรกึษา” (Counselling) เป็นแบบ Zoom และ onsite ดว้ย เพือ่ใหค้ าปรกึษาแนะน าผูห้ญงิที่
ตัง้ครรภ ์ตดัสนิการท าแทง้ รวมกลุ่มกนัก่อนเพือ่วางแนวทางร่วมกนัต่อไป 
 

บาทหลวงภคว ีเสง็เจรญิ จติตาภบิาลเวชบุคคลฯสงัฆมณฑลราชบุร ีน าสวดภาวนาปิดการประชุมฯ 

          ปิดประชมุเวลา 12.10 น.  ประชมุคณะกรรมการฯครัง้ต่อไป วนัเสารท์ี ่14 พฤษภาคม 2022 
 

 
 
 

                                                                                                     วรรณด ีพรอ้มแยม้  บนัทกึการประชมุฯ 
 

4 

5 


