(ร่าง) รายงานการประชุม
คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิ กฯ ครัง้ ที่ 1/2022
วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2022
(ประชุมออนไลน์ VDO Conference)
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
01. บาทหลวงไพรัช
ศรีประเสริฐ
จิตตาภิบาล ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
02. บาทหลวงเอกชัย
โสรัจจกิจ
จิตตาภิบาล ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
03. บาทหลวงเอกชัย
ผลวารินทร์
จิตตาภิบาล ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลฑลเชียงราย
04. บาทหลวงประสงค์
วงษ์วบิ ลู ย์สนิ
จิตตาภิบาล ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลฑลอุดรธานี
05. บาทหลวงภควี
เส็งเจริญ
จิตตาภิบาล ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลราชบุร ี
06. นายแพทย์คานวณ
อึง้ ชูศกั ดิ ์
ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
07. ผศ.ดร.มนต์ชุลี
นิตพิ น
ทีป่ รึกษา ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
08. ซิสเตอร์ขวัญเรียม
เพียรรักษา
คณะภคินีรกั กางเขนแห่งจันทบุร ี
09. เซอร์เทแรส-เบเนดิกต์ ไชยดวง
คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร / บ้านหลุยส์โชเวต์ สามพราน
10. ซิสเตอร์ประภัสสร
กังก๋ง
คณะภคินีผรู้ บั ใช้คนปว่ ยแห่งนักบุญคามิลโล / เวชบุคคลฯราชบุรี
11. ทพญ.จันทนา
อึง้ ชูศกั ดิ ์
ผูอ้ านวยการ แผนกสตรี สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกฯ
12. ดร.ผกาพรรณ
บุญเต็ม
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13. แพทย์จนี พิชญนาถ
วีรานนท์
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
14. แพทย์หญิงมาลินี
บุณยรัตพันธุ์
ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุร ี
15. คุณสมจิตร์
ศักดิสิ์ ทธิกร
ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุร ี
16. คุณอดุลย์
ตระกูลมา
ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
17. คุณกานต์
สุธรรมเทวกุล รองประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา
18. ทันตแพทย์มานิต
ประกอบกิจ
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา
19. คุณสาอางค์
ทองอาไพ
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
20. คุณปนัดดา
แสนปาก
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
21. คุณวัลลดา
เล้ากอบกุล
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุร ี
22. คุณวันทนา
เอ้าเจริญ
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุร ี
23. คุณพรทิพย์
คงกระพันธ์
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุร ี
24. คุณประภา
วงศ์จอมพร
ผูป้ ระสานงาน กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่
25. คุณวัฒนชัย
ทองศรี
ผูป้ ระสานงาน กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลอุบลราชธานี
26. Miss. Su Su Aye Aung
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิก Marist Father (ระนอง)
27. คุณจีรวัฒน์
เจนผาสุก
กรรมาธิการฝา่ ยสังคม (คาริตสั ไทยแลนด์)
28. คุณวรรณดี
พร้อมแย้ม
แผนกสุขภาพอนามัย
ลาประชุม : ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลนครสวรรค์
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คณะกรรมการเวชบุคคลฯ ประกอบด้วย คุณพ่อจิตตาธิการเวชบุคคลฯ กลุ่มแพทย์-พยาบาลคาทอลิก กลุ่มวิชาชีพ
ในสาขาต่างๆ สมาชิก/จิตอาสาเวชบุคคลระดับสังฆมณฑลฯ และฝา่ ยสังคม (คาริตสั ) เข้าร่วมประชุมฯประมาณ 35 ท่าน
เปิดประชุมเวลา 09.10 น.
บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ ขอทุกท่านสารวมจิตใจเพือ่ อัญเชิญพระจิตเจ้ามานาการประชุม โดยส่องสว่าง
สติปญั ญาให้เราพูด คิด ทาตามคาสอนของพระองค์ เพือ่ ทีจ่ ะคงไว้ซง่ึ สิง่ สร้างของพระเจ้า เราทีเ่ ป็ นวิชาชีพพิเศษทีเ่ กีย่ วข้อง
กับชีวติ ให้มจี ติ สานึกของการเคารพคุณค่าศักดิศรี
์ ของบุคคลทัง้ กาย วาจาใจ
นายแพทย์คานวณ อึง้ ชูศกั ดิ ์ กล่าวเปิดการประชุมฯ จากทีท่ ุกคนมีประสบการณ์ชวี ติ ได้มาร่วมงานทีเ่ กีย่ วข้องกับพระ
การสวดภาวนาเพือ่ ขอความสว่างจากพระคริสตเจ้านาทาง เป็ นกาลังใจในการประชุมเรือ่ งทีส่ าคัญๆในครัง้ นี้
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ
1.1 นายแพทย์คานวณ อึง้ ชูศกั ดิ ์ ชีแ้ จงว่า คณะกรรมการวาติกนั ติดต่อเรือ่ ง Vatican Task Force on Covid
ผ่านทางคณะเยสุอติ โดย เลขาธิการคณะกรรมการ Covid ของวาติกนั พูดคุยกับผูแ้ ทนจาก 9 ประเทศในแถบเอเชีย เพือ่
ต้องการทบทวนผลกระทบในมิตทิ างด้านสุขภาพ สิง่ แวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม อะไรทีท่ าได้ดี อะไรทีย่ งั เป็ นอุปสรรค เช่น
หนี้สนิ ครัวเรือน และบทบาทพระศาสนจักรท้องถิน่ มีบทบาทอย่างไรบ้าง สาหรับประเทศไทย เห็นว่า กรรมาธิการฝา่ ยสังคม
(คาริตสั ไทยแลนด์) ทางานตรงกับมิตทิ างด้านสังคม จึงขอเชิญชวนแผนกต่างๆ ของฝา่ ยสังคม มาพูดคุยและระดมความคิดเห็น
ต่อผลกระทบด้านต่างๆ ถ้าทาได้จะเป็ นสิง่ ทีต่ รงกับ “พระศาสนจักรทีก่ า้ วเดินไปด้วยกัน” Synod
บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ ชีแ้ จงเพิม่ เติมว่า สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯจัดทาปฏิทนิ ปฏิบตั งิ าน 2022/2565
1. ประชุมสภาพระสังฆราชฯสามัญประจาปี 2 ครัง้ /ปี : พระสังฆราช 11 ท่าน เข้าร่วมฯ
ครัง้ ที่ 1 (16 - 18 มีนาคม 2022) / ครัง้ ที่ 2 (13 – 15 กันยายน 2022)
2. ประชุมกรรมาธิการฝา่ ยฯ 2 ครัง้ /ปี : ครัง้ ที่ 1 (3 – 4 กุมภาพันธ์ 2022) / ครัง้ ที่ 2 (11-12 สิงหาคม 2022)
3. ประชุม Bureau ทุกเดือน : หัวหน้ากรรมาธิการฝา่ ยต่างๆเข้าร่วม 14 ท่าน
โครงสร้างกรรมาธิการฝา่ ยสังคม (คาริตสั ไทยแลนด์) ประกอบด้วย 2 คณะกรรมการฯ 8 แผนก ดังนี้ :1. คณะกรรมการคาทอลิกเพือ่ การพัฒนาสังคม : มี 5 แผนก
1.1 แผนกพัฒนาสังคม
1.2 แผนกความยุตธิ รรมและสันติ
1.3 แผนกสุขภาพอนามัย ประกอบด้วย
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
: นายแพทย์คานวณ อึง้ ชูศกั ดิ ์
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ ผูส้ งู อายุ
: บาทหลวงวิโรจน์ นันทจินดา
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ ส่งเสริมงานเอดส์ : ซิสเตอร์ปราณี สิทธิ
องค์กรส่งเสริมชีวติ
1.4 แผนกกลุ่มชาติพนั ธุ์
1.5 แผนกสตรี : ทพญ. จันทนา อึง้ ชูศกั ดิ ์
2. คณะกรรมการคาทอลิกเพือ่ การอภิบาลสังคม : มี 3 แผนก
2.1 แผนกผูอ้ พยพย้ายถิน่ และผูถ้ กู คุมขัง
2.2 แผนกผูท้ ่องเทีย่ วและผูเ้ ดินทางทะเล
2.3 แผนกผูป้ ระสบภัยและผูล้ ภ้ี ยั
1.2 แผนกสุขภาพอนามัย (ชมรมเวชบุคคลฯ) มีสว่ นช่วยเหลือเรือ่ งยา/เวชภัณฑ์ ให้กบั ผูป้ ระสบภัย ผูล้ ภ้ี ยั ฯลฯ
1.3 จัดระดมทุนเพือ่ สนับสนุนการทางานของซิสเตอร์คณะศรีชมุ พาบาล ครัง้ ที่ 2 โดยจัดทากระป๋องเงินบริจาค
1.4 วันผูป้ ว่ ยสากล ครัง้ ที่ 30 (11 กุมภาพันธ์) และโอกาสฉลองแม่พระประจักษ์เมืองลูรด์ คณะนักบวชคามิลเลียน
ได้จดั แปลสาส์นสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส , สารพระสังฆราชยอแซฟ วุฒเิ ลิศ แห่ลอ้ ม และจัดพิมพ์สง่ ให้คณ
ุ พ่อเจ้าวัด
ประชาสัมพันธ์ในเขตวัด จึงขอให้ผทู้ างานด้านสุขภาพ เข้าร่วมพิธบี ชู าขอบพระคุณ ฟงั แก้บาป รับศีลเจิมผูป้ ว่ ย/ผูส้ งู อายุ
ทีว่ ดั แม่พระประจักษ์เมืองลูรด์ จันทบุร,ี วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูรด์ ท่าเรือ,วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูรด์ หัวตะเข้ ฯลฯ
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วาระที่ 2 พิ จารณา (ร่าง) รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ค.ศ.2021/2564 และเรือ่ งต่อเนื่อง
นายแพทย์คานวณ อึง้ ชูศกั ดิ ์ ชีแ้ จงว่า (ร่าง) รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ค.ศ.2021 มีขอ้ เสนอ
ให้จดั กิจกรรมต่างๆ ซึง่ ในปี น้จี ะมีการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการงานร่วมกันทัง้ หมด
ทีป่ ระชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ค.ศ.2021/2564
2.1 พิจารณาปฏิทนิ กิจกรรมชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯระดับชาติ ปี ค.ศ.2022
นายแพทย์คานวณ อึง้ ชูศกั ดิ ์ ชีแ้ จงปฏิทนิ กิจกรรมชมรมเวชบุคคลฯระดับชาติ ปี ค.ศ.2022 (ตามเอกสาร)
สรุป 5 กลุ่มกิจกรรม :- 1) การประชุม พัฒนางาน และฟื้นฟูจติ ใจ 2) การจัดทาเอกสารทีเ่ กีย่ วกับบทบาทความเชือ่
3) การจัดสัมมนาเพิม่ พูนทักษะ 4) การออกหน่วยให้บริการด้านสุขภาพ และการรณรงค์ 5) การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมทีด่ าเนินการในปี น้ี :1. จัดประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกฯ (ออนไลน์) 3 ครัง้ /ปี
จัดฟื้นฟูจติ ใจและประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2022 ( 29 - 30 ตุลาคม 2022)
2. ร่วมมือกับแผนกอืน่ ๆของฝา่ ยสังคมป้องกันปญั หาการทาแท้ง
3. การอบรมสัมมนาเพิม่ พูนทักษะ ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้อง
บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ แจ้งว่า คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ ส่งเสริมงานเอดส์ เป็ นเจ้าภาพจัดการอบรม
“การดูแลผูป้ ว่ ยแบบประคับประคอง” Palliative Care (24 - 26 กุมภาพันธ์ 2022) เป็ นการจัดแบบบูรณาการร่วมกับเวชบุคคลฯ
โดยสนับสนุนค่าลงทะเบียน ทีพ่ กั อาหาร หน่วยงานละ 2 คน (ทางต้นสังกัดรับผิดชอบค่าเดินทาง) หากส่งมากกว่า 2 คน
ก็ยนิ ดี แต่ขอหน่วยงานต้นสังกัดรับผิดชอบค่าใช้จา่ ย (รับจานวนจากัด) และขอให้พจิ ารณาบุคคลทีส่ ง่ เข้าร่วมฯ ทีม่ วี ถิ ชี วี ติ
พืน้ ฐานความเชือ่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเราและพระศาสนจักร ทีเ่ น้นมุมมอง/จุดยืนพระศาสนจักรด้วย หากจัดทารายละเอียดกิจกรรม
ต่างๆ คณะวิทยากร จะส่งโครงการอบรมฯให้รบั ทราบ
2.2 การหมุนเวียนเป็ นเจ้าภาพจัดประชุมใหญ่สามัญประจาปี
นายแพทย์คานวณ อึง้ ชูศกั ดิ ์ ขอบคุณกลุ่มเวชบุคคลฯจันทบุร ี เจ้าภาพจัดประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2021
ซึง่ ในทีป่ ระชุมฯมีขอ้ เสนอให้หมุนเวียนเป็ นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมฯ และเสนอให้กลุ่มเวชบุคคลฯสังฆมณฑลราชบุรี รับเป็ น
เจ้าภาพจัดงานเข้าเงียบและประชุมใหญ่สามัญประจาปี ค.ศ.2022
จึงขอความเห็นจากคณะกรรมการฯว่าให้จดั เป็ นแบบเดิม (จัดเดีย่ ว) หรือ จัดเป็ นแบบรวม (จัดร่วมฯ)
ทีป่ ระชุมฯขอให้การเป็ นเจ้าภาพจัดเข้าเงียบและประชุมฯในแต่ละปีขน้ึ อยูก่ บั บริบทของแต่ละพืน้ ที่ ดังนี้ :1) กลุ่มเวชบุคคลท่าแร่-หนองแสง , อุดรธานี , อุบลราชธานี และ นครราชสีมา ขอจัดแบบเดิม (จัดเดีย่ ว)
2) กลุ่มเวชบุคคลกรุงเทพฯ (จัดเดีย่ ว)
3) กลุ่มเวชบุคคลเชียงใหม่ ร่วมกับ เชียงราย (จัดร่วม)
4) กลุ่มเวชบุคคลราชบุรี จัดแบบ Onside จัดเดีย่ ว / ถ้า Online จัดร่วมฯ
5) กลุ่มเวชบุคคลนครสวรรค์
6) กลุ่มเวชบุคคลสุราษฎร์ธานี ยังไม่มคี วามพร้อม (จัดร่วมฯ)
บาทหลวงภควี เส็งเจริญ จิตตาภิบาลเวชบุคคลฯราชบุร ี ชีแ้ จงการจัดประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลฯ เมือ่
วันที่ 26 ธันวาคม 2021 ณ โรงพยาบาลซานคามิลโล บ้านโปง่ เพือ่ เตรียมการจัดเข้าเงียบและประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2022
ระหว่างวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2022 สรุปข้อเสนอจากทีป่ ระชุมฯ
1. เสนอหัวข้อ :- 1.1 การดูแลผูป้ ว่ ยในมิตทิ างด้านจิตวิญญาณ 1.2 Euhannasia (การุญยฆาต)
1.3 ความเข้าใจและการอยูร่ ว่ มกันระหว่างบุคคลทีม่ ชี ว่ งวัยทีแ่ ตกต่างกัน Generation Gap
1.4 การสือ่ สารระหว่างสหวิชาชีพ การทางานโดยการให้เกียรติกนั และกัน
1.5 ความเท่าเทียมการเข้าถึงการรักษา
1.6 Clean Food for Health เกษตรปลอดสาร การผลิต การตลาด
โดยอาจเรือ่ งสองเรือ่ งสาหรับให้วทิ ยากรบรรยายในภาคเช้า ภาคบ่ายอาจเป็ นการรายงานกิจกรรมของแต่ละสังฆมณฑล
แบบย่อๆ พร้อมกับมี Reflection และบางหัวข้อจัดแบบดูงานได้เช่นเรือ่ งเกษตรปลอดสารพิษ
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2. รูปแบบการจัดงาน (ขึน้ อยูก่ บั สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019) Hybrid
(จากัดจานวนบุคคลทีม่ า onsite ให้น้อยทีส่ ดุ เพราะปลอดภัย ลดค่าใช้จา่ ย สะดวก)
วาระที่ 3 เรื่องพิ จารณา
3.1 โครงการปรึกษาปญั หาโรคไม่ตดิ ต่อกับแพทย์คาทอลิก ( Catholic Doctor Teleconsultation on NCDs )
บาทหลวงเอกชัย โสรัจจกิจ จิตตาภิบาลเวชบุคคลฯกรุงเทพ ชีแ้ จงการจัดทาโครงการปรึกษาปญั หาโรค
ไม่ตดิ ต่อกับแพทย์คาทอลิก (การวิดโี อคอลพูดคุยปรึกษาคุณหมอเรือ่ งโรคติดต่อทีไ่ ม่เรือ้ รัง ไม่ได้เกิดจากเชือ้ โรคและไม่สามารถ
แพร่กระจายจากคนสูค่ นได้ แต่เป็ นโรคทีเ่ กิดจากพฤติกรรมการดาเนินชีวติ ) โดยนาเทคโนโลยีในด้านต่างๆมาดาเนินการฯ
1. TELEMEDICINE ช่วยให้ผปู้ ว่ ยและบุคลากรทางการแพทย์สามารถพูดคุยตอบโต้กนั สังยาผ่
่ าน Online
2. TELEHEALTH แพทย์ให้คาปรึกษาในการดูแลสุขภาพของคนไข้ ทีอ่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ทีท่ ห่ี า่ งไกลจาก
โรงพยาบาลหรือสถานรักษาพยาบาลต่างๆ โดย Telehealth จะเน้นการให้คาแนะนาการดูแลสุขภาพร่างกายอย่างทัวถึ
่ ง
จากการพูดคุยกับคณะกรรมการเวชบุคคลฯ 2 - 3 ครัง้ ทีผ่ า่ นมา จึงขอนาเสนอให้ทป่ี ระชุมฯรับทราบ
1. จัดทีมแพทย์ให้คาแนะนาโรคไม่ตดิ ต่อ (เบาหวาน ความดัน หัวใจ โรคไต ทันตกรรม ฯลฯ) เน้นการให้
คาแนะนา โดยมีทมี แพทย์ / อาสาสมัคร มาพูดคุยแบบเห็นหน้าหรือไม่เห็นหน้าแล้วแต่ความสมัครใจของผูใ้ ห้คาแนะนา
2. พจ.พิชญนาถ วีรานนท์ ช่วยทางด้านเทคโนโลยี Technology ใช้ LINE Official โดย Add Line
@ Thcatholictele ขอคาแนะนา / สนใจเป็ นทีมเดียวกับเราไหม Line Group : Catholic Doctor แบ่งทีมแพทย์ให้คาแนะนา
เน้นไปทีก่ ลุ่ม NCDs ให้คาแนะนา ไม่ใช้ยา
3. ในกรณีใช้ Zoom ทีมติดต่อประสานงาน Admin จะคอยเตือน คอยบอก และจัดคิว แยกห้องย่อย
(ติดต่อฝา่ ยการศึกษา) แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ Personal ID และ เป็ นทีม
4. จัดทีมแพทย์อาสามาให้คาแนะนา ช่วงวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ ตามความสมัครใจจะเป็ นกีช่ วโมงต่
ั่
อเดือน
ก็ได้ (ช่วง 09.00 น. – 16.00 น.) ขณะนี้มที มี สนใจเข้าร่วมฯ (เริม่ แรก) :
4.1 บาทหลวงเอกชัย โสรัจจกิจ , พจ.พิชญนาถ วีรานนท์ , คุณปนัดดา แสนปาก (กรุงเทพ)
4.2 ทพญ.จันทนา อึง้ ชูศกั ดิ ์ (กลุ่มสตรี)
4.3 ซิสเตอร์ขวัญเรียม เพียรรักษา , แพทย์หญิงมาลินี บุณยรัตพันธุ์ , คุณวัลลดา เล้ากอบกุล (จันทบุร)ี
4.4 ทพ.มานิต ประกอบกิจ , คุณกานต์ สุรธรรมเทวกุล (นครราชสีมา)
4.5 บาทหลวงภควี เส็งเจริญ และทีม (ราชบุร)ี
4.6 Miss. Su Su Aye Aung และทีม Marist Father (ระนอง)
4.7 อาจารย์ผกาพรรณ บุญเต็ม (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) และท่านอื่นๆ
คาดว่าเดือนเมษายน จะดาเนินการอย่างเป็ นรูปธรรม โดย ชมรมเวชบุคคลฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
สนับสนุนอุปกรณ์ให้เครือข่ายเวชบุคคลฯทีส่ นใจจัดทีมงานเข้าร่วมโครงการฯ
ขอให้เครือข่ายเวชบุคคลฯ ชักชวนอาสาสมัครมาร่วมกับทีมงาน
5. จัดให้บริการกับคนชนกลุ่มน้อย (กลุ่มชาติพนั ธ์) โดยจัดให้มอี าสาสมัครช่วยแปลภาษา
ทีป่ ระชุมเห็นด้วยกับหลักการเริม่ โครงการฯ
3.2 ความคืบหน้าการป้องกันแก้ไขปญั หาการทาแท้งในสังคมไทย (กลุ่มสตรี)
ทันตแพทย์หญิงจันทนา อึง้ ชูศกั ดิ ์ ผูอ้ านวยการแผนกสตรี (ฝา่ ยสังคม) สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ ชีแ้ จง
ความคืบหน้าการป้องกันแก้ไขปญั หาการทาแท้งในสังคมไทย ในช่วงทีผ่ า่ นมา :1. แผนกสตรี (คคส.) ร่วมกับ สือ่ มวลชนคาทอลิกประเทศไทย สหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชในประเทศไทย
และ แผนกสตรีกรุงเทพ จัดสัมมนาหัวข้อ “พรบ. มาตรา 301 และ 305 กับจุดยืนคาทอลิก” (28 มกราคม 2021)
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2. จัดกิจกรรมระดมทุนเพือ่ สนับสนุนการทางานของซิสเตอร์คณะศรีชุมพาบาล (21 ธันวาคม 2021) โดย
ความร่วมมือของสหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวช สือ่ มวลชน คคส.กรุงเทพ คณะศรีชุมพาบาล และ แผนกสตรี
ได้รบั การสนับสนุนเป็ นเงินและสิง่ ของจาเป็ น รวมมูลค่า 259,538.00 บาท
(บ้านสุขฤทัย คณะศรีชุมพาบาล ดินแดง : ให้การดูแลสตรีตงั ้ ครรภ์ไม่พร้อมปีละ 100-120 คน)
การ Support ในระยะต่อไป โดยแผนกสตรี + ช่วยจาหน่ายสินค้าของกลุ่มสตรีศรีชุมพาบาล
+ จัดระบบบริจาคเพือ่ ลดหย่อนภาษี
+ ระดมทุนช่วยกิจกรรมในสังฆมณฑลฯ
3. งานด้าน Prolife ของสตรีในสังฆมณฑลต่างๆ
+ คณะศรีชมุ พาบาล เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต (หญิงตัง้ ครรภ์) + อุบลราชธานี ท่าแร่ (Talitha Kum)
+ จันทบุร ี หนองคาย (เด็ก) + เชียงราย นครสวรรค์ (ชนเผ่า)
+ สมาคมสตรีไทยคาทอลิกจันทบุร ี (ผูต้ อ้ งขังแม่และเด็ก เยาวชน)
4. การประชุมร่วมกับสตรีเอเชีย ครัง้ ที่ 4 (15 มกราคม 2022)
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ ให้ความสนใจประเด็นทีเ่ กีย่ วกับสาเหตุและเหตุผลทีส่ ตรีตอ้ งการทาแท้ง
1. การทาแท้ง คาดว่าประมาณ 22,000 คน/ปี
2. สาเหตุ / เหตุผลทีต่ อ้ งไปทาแท้ง :2.1 ส่วนใหญ่อายุต่ากว่า 25 ปี เหตุผลยังเรียนอยู่ (ท้องไม่พร้อม)
2.2 การคุมกาเนิดล้มเหลว 20%
2.3 รักกัน (พ่อแม่ไม่เห็นด้วย) ต้องเลิกกัน 20%
3. กฎหมายปจั จุบนั ตัง้ ครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ทาแท้งได้โดยไม่ตอ้ งปรึกษา / ตัง้ ครรภ์ 12 – 20 สัปดาห์
การทาแท้งให้ขอคาปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญ หากไม่มกี ารปรึกษาการทาแท้งถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย
(ยกเลิกการบังคับใช้กฎหมายอาญามาตรา 301 ถึง 305 )
บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ เห็นว่าเรือ่ งการทาแท้งเป็ นเรือ่ งทีส่ าคัญ ควรมีการจัดอบรม Counselling ในเรือ่ ง
+ มิตทิ างด้านคาสอนของพระศาสนจักร + การทาแท้ง และหาทางออก ซึง่ จะบริการให้คาปรึกษาเพิม่ ในโครงการ Telehealth
1. จัดปรึกษาหารือระหว่างผูท้ ส่ี นใจ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง (ประชุม Zoom) เดือนมีนาคม 2022 (ช่วงเช้า)
2 ประสานงานฝา่ ยการศึกษา / กลุ่มสตรีคาทอลิก / กลุ่มเวชบุคคลฯ / วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ / คุณหมอสูตแิ พทย์ ฯลฯ
เรือ่ งจัดอบรม “ทักษะการให้คาปรึกษา” (Counselling) เป็ นแบบ Zoom และ onsite ด้วย เพือ่ ให้คาปรึกษาแนะนาผูห้ ญิงที่
ตัง้ ครรภ์ ตัดสินการทาแท้ง รวมกลุ่มกันก่อนเพือ่ วางแนวทางร่วมกันต่อไป
บาทหลวงภควี เส็งเจริญ จิตตาภิบาลเวชบุคคลฯสังฆมณฑลราชบุร ี นาสวดภาวนาปิดการประชุมฯ
ปิดประชุมเวลา 12.10 น. ประชุมคณะกรรมการฯครัง้ ต่อไป วันเสาร์ท่ี 14 พฤษภาคม 2022

วรรณดี พร้อมแย้ม บันทึกการประชุมฯ
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