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(ร่าง)  รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ค.ศ. 2022 
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย 

วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม ค .ศ. 2022 
ณ ศูนย์อบรมบ้านพระหฤทัย อ.บางคนท ีจ.สมทุรสงคราม  

(Onsite และ Online ผ่านระบบ Zoom) 
 

 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
01. คุณพ่อไพรัช   ศรีประเสริฐ จิตตาภิบาล ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
02.  คุณพ่อศราวิน  พัดศรีเรือง ผู้อ านวยการศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลราชบุรี 
03. คุณพ่อภคว ี  เส็งเจริญ จิตตาภิบาล ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลราชบุรี 
04.  คุณพ่อประสงค ์   วงษ์วิบูลย์สิน จิตตาภิบาล ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลอุดรธาน ี
05. คุณพ่อเอกชัย  ผลวารินท์      จิตตาภิบาล ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลเชียงราย 
06. คุณพ่อเกรยีงไกร  สุขจิต จิตตาภิบาล ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลจันทบุรี 
07. ศ.กิตติคุณ นพ.ดร.จิตร สิทธีอมร ที่ปรึกษา ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย 
08. ผศ.นพ.วรวุฒิ  จรรยาวนิชย ์ ที่ปรึกษา ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย 
09. นายแพทย์ค านวณ อึ้งชูศักดิ ์ ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแหง่ประเทศไทย 
10. ผศ.นาฎวิมล งามศิริจิตต ์ รองประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย 
11. เซอร์มกัดาเลนา  ดาวด ี คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร / กลุม่พยาบาลคาทอลกิฯ  
12. เซอร์เทแรส-เบเนดิกต ์    ไชยดวง คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร /  วิทยาลัยเซนต์หลุยส ์
13. เซอร์โยอันนา       บุญทองมาก คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร  / โรงพยาบาลเซนต์เมรี ่
14. เซอร์เอดยีรา        ว่องไว คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร  / โรงพยาบาลเซนต์เมรี ่
15. ซิสเตอร์ประภัสสร  กังก๋ง คณะภคินีผู้รับใช้คนป่วยแห่งนักบุญคามิลโล / เวชบุคคลฯราชบุรี 
16. ซิสเตอร์สมพร  ไพรีเกษม  คณะภคินีผู้รับใช้คนป่วยแห่งนักบุญคามิลโล / แม่สอด 
17.  ผศ.ดร.สุวรรณา  อนุสันต ิ กลุ่มพยาบาลคาทอลกิฯ / วิทยาลัยเซนต์หลุยส ์
18. ทันตแพทยม์านิต  ประกอบกิจ กรรมการ ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ สังฆมณฑลนครราชสีมา 
19.  คุณสมจิตร์             ศักดิ์สิทธิกร ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ สงัฆมณฑลราชบุรี 

 20. แพทย์จีนพิชญนาถ   วีรานนท ์ ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
 21. คุณอดุลย ์  ตระกูลมา ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ 
 22. อาจารยอ์รพิน  แสงสว่าง ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ สงัฆมณฑลนครสวรรค ์

23. คุณนิภาพร   บูรณะกิจ ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ สงัฆมณฑลอุบลราชธาน ี
24. คุณกานต์    สุธรรมเทวกุล รองประธาน ชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลนครราชสีมา  
25. คุณสุนทร   ช่องชนิล กรรมการ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯ สังฆมณฑลนครราชสีมา 
26. คุณลักษณาภรณ์  โพธิ์จันทึก   กรรมการ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯ สังฆมณฑลนครราชสีมา 
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27. คุณพรทิพย ์  คงกระพนั  กรรมการ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯ สังฆมณฑลราชบุรี 
28. คุณจีราภรณ์  จิระภัทรศิลป  กรรมการ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯ สังฆมณฑลราชบุรี 
29. คุณวัลลดา           เล้ากอบกุล  กรรมการ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯ สังฆมณฑลจันทบุรี 
30. คุณกัญญ์ณณัฐ     ละเอียดจิตต ์ กรรมการ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯ สังฆมณฑลจันทบุรี 
31.  คุณวันทนา  เอ้าเจริญ  กรรมการ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯ สังฆมณฑลจันทบุรี 
32. คุณราน ี  กรรณิกา  กรรมการ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯ สังฆมณฑลนครสวรรค ์

  33. คุณสร้อยเพชร ซึมเมฆ ผู้ประสานงาน กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯ อคัรสงัฆมณฑลท่าแร่ฯ 
  34. คุณวราภรณ์  ภูกงทอง   ผู้ประสานงาน กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯ สังฆมณฑลอุดรธาน ี

35. คุณประภา           วงศ์จอมพร  ผู้ประสานงาน กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯ สังฆมณฑลเชียงใหม ่
36 คุณนารีรัตน ์  มาเยอะ  ผู้ประสานงาน กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯ สังฆมณฑลเชียงราย 
37. คุณวัฒนชัย  ทองศรี  ผู้ประสานงาน กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯ สังฆมณฑลอุบลราชธาน ี

  38. คุณวรรณดี  พร้อมแยม้  แผนกสุขภาพอนามัย 
 

  ร่วมด้วย  : สมาชิกเครือขา่ยเวชบุคคลฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  อคัรสังฆมณฑลท่าแร่ฯ  สังฆมณฑลราชบุรี   
สังฆมณฑลจันทบุรี  สังฆมณฑลนครราชสมีา  สังฆมณฑลนครสวรรค์  สังฆมณฑลเชียงใหม่  สังฆมณฑลอุดรธานี  
สังฆมณฑลอุบลราชธานี สังฆมณฑลเชียงราย มีสมาชกิเข้าร่วมการประชุมฯ Onsite และ Online (Zoom) >  50 คน    
ลาประชุม  :   เครอืข่ายเวชบุคคลคาทอลกิสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี       

    ก่อนการประชุมเวลา 09.00 น.  สมาชิกเวชบคุคลคาทอลกิฯสวดภาวนาเช้าร่วมกนั    

 
 

วาระที่ 1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 นายแพทย์ค านวณ อึ้งชูศักดิ์  ประธานชมรมเวชบุคคลฯ กล่าวขอบคุณ คุณพ่อจิตตาภิบาลเวชบุคคลฯ            
สังฆมณฑลราชบุรี พร้อมด้วย ประธานและสมาชิกกลุ่มเวชบุคคลฯสังฆมณฑลราชบุรี คณะกรรมการเวชบุคคล
คาทอลิกฯระดับชาติ  คณะนักบวชชาย-หญิง  และสมาชิกกลุ่มเวชบุคคลฯระดับสังฆมณฑล  ที่มาร่วมงานเข้าเงียบ
ฟื้นฟูจิตใจและประชุมใหญ่สามัญประจ าปีนี้   

 

วาระที่ 2 เพื่อทราบและรับรอง 
  ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารับทราบและรับรอง  (ตามเอกสาร)      

 2.1  รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ค .ศ. 2021/2564  
   ที่ประชุม   พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ค.ศ.2021/2564   
  2.2   รายงานการเงินชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ ประจ าปี ค .ศ. 2022/2565 

    ที่ประชุม   รับทราบรายงานการเงินคณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลกิฯ ประจ าปี ค.ศ.2022/2565 
 

วาระที่  3  งานของเวชบุคคลคาทอลิกในรอบปี 2021–2022 ระดับชาติ/สังฆมณฑล   

 ประธาน/ผู้แทนของแต่ละสังฆมณฑลได้รายงานกิจกรรมที่ด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และกิจกรรม
ส าคัญที่จะท าต่อไปในปีนี้ รวมถึงปัญหาอุปสรรค (ตามเอกสารแนบ)  โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ คือ 

   กิจกรรมทีด่ าเนนิการและจะด าเนนิการตอ่มีความคล้ายคลึงกัน  ซึ่งสามารถจดักลุ่มได้เป็น 
  1)  การประชุมและพบปะเพื่อนสมาชิก เช่น เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการเวชบุคคลฯระดับชาติ / 
จัดอบรมวิชาการ / การฟื้นฟูจิตใจและจัดอบรมให้กับสมาชิกเวชบุคคลฯของแต่ละสังฆมณฑล ฯลฯ 
  2)  ออกหน่วยตรวจสขุภาพ ออกเยีย่มผู้ป่วย ติดตามและส่งเสริมความรูท้างการแพทย์และงานอภิบาล 
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3)  การออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการสุขภาพโอกาสฉลองวัดในเขตสังฆมณฑลฯ หรอืในชุมชนเป้าหมาย

ต่างๆ ให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้ต้องขงั การช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดบ้าน – ติดเตียง 
 4)  สนับสนุนกิจกรรมส่งเสรมิสุขภาพผู้สงูอายุในรปูแบบต่างๆทั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ / บ้านผู้สูงอายุ ฯลฯ 

5)  สนับสนุนให้ปลูกยาสมุนไพรและส่งเสรมิสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาด 
  โรคโควิด-19 และการระบาดของโรคที่ติดตอ่เกีย่วกับทางเดนิหายใจ 

6) สร้างและหาเครอืข่ายตามโรงพยาบาลภาครัฐ และสมาชิกเวชบุคคลฯในระดับนักศึกษา  
7) ร่วมจัดตั้ง Line Official หมอคาทอลกิ 
8)   ส่งเสริมกลุ่มพยาบาลคาทอลกิในการจัดประชุม CICIAMS ที่ประเทศไทยจะเป็นเจา้ภาพ 

  9)  อบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ อาสาสมคัร และแกนน าเพื่อเพิ่มทกัษะความรู้ในด้านสขุภาพ 
  10) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ และจัดท าสื่อ Online ให้ความรู้งานอภิบาลมากขึ้น ฯลฯ   

บทเรียนในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม                              
1) ด้านการประสานงานและการเสรมิสร้างเครือขา่ยให้เขม้แข็ง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการใหค้วามส าคัญ

และมอบหมายบทบาทหน้าที่ให้กับบุคลากรในท้องถิ่น 
2)   สร้างแกนน าแต่ละเขตวัดในการด าเนินกิจกรรมงานเวชบุคคลให้เข้มแข็ง 
 

 ปัญหาอุปสรรคทีพ่บร่วมกันส าหรับทกุสังฆมณฑล คือ  
  1) ชมรมเวชบุคคลของหลายสังฆมณฑลขาดงบประมาณการด าเนินงานกิจกรรมของตนเอง   

   2) สมาชิกเวชบุคคลส่วนใหญ ่ยังต้องปฏิบัติงานราชการหรืองานอาสาสมัครดูแลสุขภาพ จึงไม่สามารถ
เข้าร่วมกจิกรรมต่างๆตามแผนได ้ 

  3)  คนรุ่นใหม่ส่วนหนึ่งมจีิตตารมณ์ในการรัก รับใช ้แต่มีเวลาจ ากดัจึงไม่สามารถเข้าร่วมงานไดส้ม่ าเสมอ  
 

   ข้อเสนอแนะ 
1) เวชบุคคลคาทอลิกและหน่วยงานของพระศาสนจักร ต้องท างานเชิงรุก มีความมุ่งมั่นและอุทิศตน 
 มากขึ้น จึงจะสามารถรับมือกับสถานการณ์โรคระบาดและช่วงวิกฤตของสังคมไทย 
2)  ถอดบทเรียนและท าให้เป็นองคค์วามรู้ดา้นการรับมือกับสถานการณ์วิกฤตโรคระบาด 
3)  ต้องสร้างแกนน าแต่ละเขตวัดในการด าเนนิกิจกรรมงานเวชบุคคลให้เข้มแข็ง 
4)   จัดกิจกรรมฝึกอบรมใหค้วามรู้ทกัษะแก่แกนน าจิตอาสาทมีเยีย่มที่บ้าน เพือ่เกดิความช านาญ 

   ในการเยีย่มให้บริการทีม่ีประสิทธิภาพมากยิง่ขึน้ 
5)   เรื่องการท าแท้ง แมก้ฎหมายบ้านเมอืงใหท้ าแท้งได ้แต่กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิก เราจะร่วม 
 รณรงค์การป้องกนัการท าแท้งต่อไป เพื่อการรกัษาชีวิตคนทัง้แม่และลูก 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

วาระที่  4  งานของชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย      
  4.1 พิจารณาปฏิทินกิจกรรมชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯระดับชาติ ประจ าปี ค.ศ.2023/2566 

    นายแพทย์ค านวณ อึ้งชูศักดิ์  ขอให้ที่ประชุมพจิารณาปฏิทินกิจกรรมชมรมเวชบุคคลฯ (ตามเอกสาร) 
1) โครงการฝึกอบรมการให้ค าปรึกษาปัญหาโรคไม่ติดต่อกับแพทยค์าทอลกิ จัดให้บริการ 

Telehealth Consultation with Catholic Health Professional ที่เป็นระบบ เราจะพยายามร่วมมือกับคณะนักบวช
ต่างๆ โรงเรียนคาทอลิก กลุ่มสตรี คาริตัส ฯลฯ เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจมาขอรับบริการฯ 
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2) กิจกรรมเรือ่งการแปลและจัดท าเอกสารที่เกี่ยวกับบทความเชือ่ โดย คุณพ่อคณะคามิลเลยีน ที่เวลามีเอกสาร 
 ส าคัญๆ จะน ามาจดัแปล เช่น วันอภิบาลผู้ป่วยสากล จดัท า Newsletter  มีรูปภาพและกิจกรรมเวชบุคคล 
 ของแต่ละสังฆมณฑลฯ เพือ่ประชาสัมพนัธ์งานเวชบุคคลคาทอลิกฯ 
3)    กิจกรรมตามปฏิทินงานเวชบุคคลฯที่วางเสนอเป็นเรื่องวิสัยทัศน์ ที่พอจะท าได้ หากเราตั้งใจท ากิจกรรม  

 10 กิจกรรม ท าจริงได้แค ่7 กิจกรรม ก็ต้องยอมรับ เพราะทกุคนมีภาระหน้าที่ของแต่ละคน  
4)    การท างานของจิตอาสา มีข้อจ ากดัอยูห่ลายเรื่องที่ไม่เป็นไปตามแผน แต่เราก็จะพัฒนาปรับปรุงให้มี 

 ประสิทธิภาพให้ได้มากยิ่งขึ้น 
 

4.2  สิ่งที่ท้าทายชมรมในปีหน้า 

  1)  การที่จะพยายามท าเรื่องให้ค าปรึกษาแก่หญิงที่มีปัญหาการตั้งท้องไม่พร้อม จึงต้องมีการระดมความคิดว่า 
จะท าอยา่งไร เราคาดว่าจะเปิดบริการให้ค าปรึกษาผ่าน  onsite และ online โดยจะเริ่มต้นด้วยการปรึกษาหารือและ 
พูดคยุกับ คณะภคินีศรีชุมพาบาล กลุม่สตรี แผนกการศึกษา ฯลฯ ว่าเราจะขยับเรื่องนีอ้ยา่งไร 
  2)  การให้ค าปรึกษาแนะน าสิ่งที่เราเผชิญอยู่ คือ เราต้องการให้การปรึกษาทางไกล ไปไกลถึงชาวบ้านในชนบท 
ห่างไกล ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการ แต่ปัจจุบันพบว่าผู้ใช้บริการเป็นคนที่อยู่ในกรุงเทพฯ / ในเมืองเป็นส่วนใหญ่ เวลาที่ 
ริเริ่มอะไรก็ตาม คนที่เข้าถึงระบบต่างๆจะเป็นคนที่ได้ใช้ประโยชน์มากกว่า เราจะขยายบริการไปยังทุกสังฆมณฑลฯ   
โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ห่างไกลมาก จึงขอความร่วมมือคุณพ่อจิตตาภิบาลและสมาชิกเวชบุคคลฯสังฆมณฑลในเขตภาคเหนือ 
ในหมู่บ้านห่างไกลจะใช้ Telehealth ได้หรือไม่ ไม่ว่าเราจะประชาสัมพันธ์ก็ยังไปไม่ถึงหมู่บ้านบนดอย/คนที่อยู่ห่างไกล  
เรามีบริการที่มีประโยชน์ แต่การให้บริการยังไปไม่ถึงคนที่ห่างไกล 

 จึงขอให้คุณพ่อจิตตาภิบาลและสมาชิกเวชบุคคลฯทุกคน ได้แสดงความคิดเห็นว่ามีช่องทางอะไรที่พอจะ 
แนะน าได้บา้ง เราตอ้งการขยายงานเรือ่งที่ทา้ทายนี้ออกไป 
  คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ   :  ควรเป็นหน้าที่ของสังฆมณฑลฯที่อยู่ห่างไกล ให้มีผู้แทนในชุมชนที่อยู่ห่างไกล  
หรือ คุณพอ่เจ้าวัดพบว่ามคีนในหมู่บ้านเจ็บป่วย สามารถติดต่อโทรหาแบบ Online โดยหาจติอาสาทีม่าให้บริการภาษา 
ท้องถิ่นช่วยแปล (อาขา่ ปกาเกอะญอ) ให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านทีอ่ยู่หา่งไกล 

คุณพ่อเอกชัย ผลวารินทร์  :  ติดต่อคุณพ่อเจ้าวัด อสม. และ รพ.สต.ในพืน้ที่หา่งไกล ให้เขารบัทราบว่า  
เรามีการให้บริการให้ค าปรึกษาทางไกล และจดัท าโบรชัวร์ประชาสัมพันธ์  
  ศ.นพ.ดร.จิตร สิทธีอมร    :  การให้ค าปรึกษาห่างไกลและการให้บริการ คงไม่สามารถท าทั้งหมดได้ด้วย 
ตนเอง ถ้ามีผู้ไปติดต่อและแนะน าให้คนที่อยู่ห่างไกล จะต้องประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่ม อสม. และต้องส่งต่อไปที่ 
โรงพยาบาลของจังหวัดได้ เพราะการให้ค าปรึกษาทางไกลถ้าคนไม่เก่งจริงก็อาจดูอาการไม่ออก (เด็กเป็นผื่นแพ้ยา 
หรือแพ้อาหารเป็นผื่นขึ้นมาได้ บางที่ดูไม่ออกเราอาจให้ค าปรึกษาที่ไม่ถูกต้อง มันจะมีข้อเสียมากกว่าข้อดี)  ส าคัญ 
เราต้องหาเครือข่าย ต้องดูแพทย์คาทอลิกภายในประเทศตามที่ต่างๆ มีที่ไหนบ้าง ที่พร้อมจะเชื่อมโยงส าหรับผู้ที่ให้  
Telehealth Consultation ให้เขาสามารถเช่ือมโยงให้ไปในจุดต่างๆ (เรื่องการตั้งท้องไม่พร้อม ปรึกษาทางไกลให้แก่ 
ชาวบ้าน หรือหาคนรุ่นใหม่มาแทน  ขอให้มองที่ไม้กางเขนแล้วทุกอย่างจะเปิดทางเชื่อมโยง มองเห็นลู่ทางต่างๆ        
เดินตามน้ าพระทัยพระเป็นเจ้า)  ทั้งหมดต้องเข้าใจว่า ไม่ใช่ชมรมคาทอลิกเป็นคนท าคนเดียว  ชมรมคาทอลิกต้องท า 
ร่วมกับที่อื่นๆ ที่มีจิตตารมณ์เดียวกัน เพราะถ้าเราตั้งใจท าตามน้ าพระทัยพระเจ้า พระเจ้าจะโปรดอวยพรกิจกรรม 
ต่างๆที่เราได้พยายามแสวงหาให้เกิดขึ้นมาได้  
     สรุป : เราควรต้องเชื่อมโยงกับหน่วยบริการในพืน้ที่ เขาอยู่ที่ไหน ใกล้ที่ไหน ควรใช้บริการที่นั้นกับเครือข่ายต่างๆ 
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 3)  การทาบทามและสรรหาคนรุ่นใหม่ เข้ามาเสริม (คนรุ่นใหม่คืออนาคตของพระศาสนจักรและความเป็นไป 
ต่างๆ) ส่วนใหญ่ในรุ่นของเราจ าเป็นต้องหาคนรุ่นไหม ่(ไม่รู้วิธีการ) คงต้องอาศัยสมาชิกเวชบคุคลฯช่วยแนะน าว่า 
จะท าอยา่งไร?  
 เซอร์มักดาเลนา ดาวดี  ชี้แจงมุมมองของผู้ให้บริการ ในกรณีที่เข้าไปพบชาวบ้านตามบ้านที่อยู่ห่างไกล  
ผู้ให้บริการจะมีคุณหมอไปตอบตรงประเด็นค าถามที่ชัดเจน (ดูจากวิธีการของแพทย์หญิง คุณมานา บุญคั้นผล            
ที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์  ท่านจะให้ลูกศิษย์มาช่วยท างานกันเป็นทีม)  เรามีอาจารย์แพทย์ที่มีลูกศิษย์มากมาย          
จึงขอให้คุณหมอรุ่นใหม่ๆ  ที่มีความสามารถและมีทักษะในการใช้สื่อที่ดีเข้ามาร่วมงานเวชบุคคลฯก็จะท าให้การ
ท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราจึงต้องมีบุคคลที่เป็นผู้ประสานงานในทีมและเป็นบุคคลที่สามารถเข้าถึงได้ 
 4.3   การสรรหากรรมการเวชบุคคลชุดใหม่ วาระ 3 ปี 
       นายแพทย์ค านวณ อึ้งชูศักดิ์ ชี้แจงแนวปฏิบัตชิมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯเรื่องการจัดตั้งคณะกรรมการฯ 
มีวาระ 3 ปี ที่ผ่านมาเราไม่มีการเลือกตั้งผ่านมาประมาณ 7 ปี เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงควรจะมีการ
ด าเนินการตามระเบียบของชมรมฯ (คนรุ่นเก่าก็ยังช่วยเป็นคนท างานให้) แต่ส าหรับต าแหน่งประธาน รองประธาน 
และเลขานุการ ต้องเป็นคนใหม่เข้ามาเป็นคณะกรรมการฯ จากรายชื่อผู้เข้าร่วมงานฯมีสมาชิกจากสังฆมณฑล
จันทบุรี กรุงเทพฯ ราชบุรี ทีมีบุคลากรมาร่วมหลายท่าน   
  จึงขอให้คุณพ่อจิตตาภิบาลและประธานเวชบุคคลคาทอลิกฯของแต่ละสังฆมณฑลฯช่วยสรรหาและ
ทาบทามคนรุ่นใหม่มาร่วมเป็นกรรมการฯ ซึ่งการประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลฯในเดือนกุมภาพันธ์ 2023 ขอให้
น ารายชื่อมาน าเสนอให้ที่ประชุมรับรองและแต่งตั้งคณะกรรมการฯอย่างเป็นทางการต่อไป  

 ที่ประชุมร่วมแสดงความคิดเห็น และขอมอบหมายรายชื่อคณะกรมการสรรหาและทาบทาม ดงันี้ :- 
1. ทันตแพทยม์านิต     ประกอบกิจ   เป็น  ประธาน คณะกรรมการสรรหาและทาบทาม  
2. คุณพ่อเกรยีงไกร  สุขจิต                 คณะกรรมการฯ  
3. คุณพ่อศราวิน  พัดศรีเรือง   คณะกรรมการฯ 
4. คุณพ่อเอกชัย    โสรัจจกิจ     คณะกรรมการฯ 
5. คุณพ่อประดับสิน    ด้วงทอง     คณะกรรมการฯ 
6. นายแพทย์ค านวณ อึ้งชูศักดิ ์ คณะกรรมการฯ 

 7.   คุณกานต ์ สุธรรมเทวกุล        คณะกรรมการฯ / เลขานุการ 

 

วาระที่  5  สรรหาเครือข่ายที่จะเป็นเจ้าภาพจัดงานฟื้นฟูจิตใจและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ค.ศ.2023     

    ที่ประชุม  ขอให้ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิอัครสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ รับเป็นเจ้าภาพจัดเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ 
และประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ค .ศ. 2023/2566  ครั้งต่อไป 
 

วาระที่  6 เรื่องอื่นเ 
   6.1  สรรหาคณะกรรมการกลุ่มพยาบาลคาทอลิกฯ วาระ 5 ปี  
   เซอร์มักดาเลนา ดาวดี  ชี้แจงว่า   กลุ่มพยาบาลคาทอลิกประเทศไทย (Catholic Nurses Guild 

of Thailand) หรือเรียกย่อๆ ว่า “CNG Thailand” จะต้องฟื้นฟูกลุ่มขึ้นมาใหม่ เนื่องจากได้รับการติดต่อจาก 
International CICIAM ที่ศูนย์กลางฯ ได้สอบถามว่ากลุ่มพยาบาลคาทอลิกประเทศไทยยังคงมีอยู่หรือไม่ เราได้
ปรากฏตัว 2 ครั้งในการประชุม  CICIAM World Congress ที่มาเลเซีย และอีกครั้งเตรียมไปประชุมที่อเมริกา           
แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดท าให้ VISA ล่าช้า ทั้งนี้เรายังคงติดต่อกับ International CICIAM  และรายงาน
กิจกรรมต่างๆ ไปยัง Asian CICIAM (ซีเซียมภาคพื้นเอเชีย) และ International CICIAMS (ซีเซียมระดับ
นานาชาติ) อย่างต่อเนื่อง   
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สิ่งที่ไดท้ าไปบ้างแล้วส าหรับการรื้อฟื้นกลุม่พยาบาลคาทอลิกประเทศไทยขึ้นมาใหม่ มดีังนี ้
1. ต่ออายุของกลุ่มพยาบาลคาทอลิกประเทศไทย ด้วยวาจาและเอกสาร แต่การลงทะเบียนและจ่ายค่าบ ารุง  

เราแจ้งว่าไม่พร้อมกับวิธีการใหม่ที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก ขอให้ปรับวิธีการใหม่และขอให้ยกเว้นของ               
ประเทศไทยปี 2022 นี้ไปก่อน 

2. รายงานการเคลือ่นไหวของ CNG Thailand โดยประสานกับ Mrs. Francisca ประธานกลุ่มพยาบาลคาทอลกิ
ภาคพื้นเอเชยี เพือ่ประมวลรวมส่งต่อที่ International CICIAMS   

3. แต่งตั้งคณะกรรมการ Catholic Nurses Guild of Thailand  ปัจจุบันไม่มีคณะกรรมการด าเนินการมา
มากกว่า 10 ปี เนื่องจาก CNG Thailand รวมเป็นส่วนหนึ่งของในชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ ซึ่งท าให้กลุ่ม
พยาบาลคาทอลิกมีรากฐานที่เข้มแข็ง มีโครงสร้างที่ชัดเจนภายใต้สภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทย และมี
การรวมพลังท างานด้านสุขภาพแบบสหสาขาวิชาชีพมากขึ้น  ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล นักกายภาพ 
เภสัช นักสังคมสงเคราะห์ อาสาสมัคร ฯลฯ   

4. CNG Thailand ตามข้อก าหนดของ International CICIAMS ประกอบด้วย จิตตาธิการ ประธาน           
รองประธาน เลขานุการ และเหรัญญิก ซึ่งได้มีการสรรหาครบทั้ง 4 ต าแหน่ง ส าหรับคณะกรรมการกลุ่ม
พยาบาลคาทอลิกประเทศไทย ยังไม่ได้มีการจัดตั้ง ได้หารือในเบื้องต้นกับ คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ           
คุณพ่อแนะน าให้มีตัวแทนพยาบาลจากสังฆมณฑลฯ คณะนักบวชชาย/หญิง ที่ท างานด้านสุขภาพ ซึ่ง         
คุณพ่อสรุปในที่ประชุมครั้งนี้ว่า จะด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มพยาบาลคาทอลิกฯ พร้อมกับการ
จัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ของชมรมเวชบุคคลคาทอลิกในคราวเดียวกัน ซึ่งก าหนดคร่าวๆ เป็นวาระแทรก
เข้าในการประชุมครั้งแรกของชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ ในปี 2566 ต่อไป 
 
 คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ  จิตตาภิบาลเวชบุคคลฯ เป็น ประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ ปิดการเข้าเงียบ

ฟื้นฟูจิตใจและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ค.ศ.2022  (Onsite และ Online) พร้อมอวยพรและให้ก าลังใจกับกลุ่ม
เวชบุคคลคาทอลิกฯในการท างานด้วยรักและรับใช้ผู้ป่วยตามแบบอย่างของพระเยซูคริสตเจ้า 

 
       ปิดการประชุมเวลา 12.30  น.   

        

    

วรรณดี พร้อมแย้ม / บันทึกการประชุมฯ 


