รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ค.ศ.2015/2558
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม ค.ศ.2015
ณ ห้องประชุม ขุนเขาม่านฟ้า รีสอร์ท อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
**************************************************************************
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. บาทหลวงไพรัช
ศรีประเสริฐ
จิตตาภิบาล ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ
2. นายแพทย์ฤทธิไกร
อัครสกุลนิธิโชติ
ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ
3. นายแพทย์คานวณ
อึ้งชูศักดิ์
รองประธาน
4. บาทหลวงเอกชัย
ผลวารินท์
จิตตาภิบาล ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลเชียงใหม่
5. บาทหลวงชัยศักดิ์
ไทยสนธิ
จิตตาภิบาล ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลจันทบุรี
6. ผศ.นพ.วรวุฒิ
จรรยาวนิชย์
ที่ปรึกษา
7. ผศ.นาฎวิมล
งามศิริจิตต์
เหรัญญิก
8. คุณอิสรี
ตรีกมล
กรรมการฯ
9. ผศ.ดร.สุวรรณา
อนุสันติ
กรรมการฯ
10. คุณสุพัชรา
นาคีสถิตย์
เลขานุการ
11. เซอร์มักดาเลนา
ดาวดี
กรรมการ / ภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ต
12. เซอร์เทแรส-เบเนดิกต์ ไชยดวง
กรรมการ / ภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ต โรงพยาบาลเซนต์เมรี่
13. นายแพทย์เดชา
คูวุฒยากร
กรรมการ / ประธาน เครือข่ายเวชบุคคลฯสังฆมณฑลเชียงใหม่
14. ทันตแพทย์มานิต
ประกอบกิจ
กรรมการ / ประธาน เครือข่ายเวชบุคคลฯสังฆมณฑลนครราชสีมา
15. คุณชีวา
มิ่งสูงเนิน
กรรมการ / โรงพยาบาลเซนต์เมรี่
เครือข่ายเวชบุคคลฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
16. ทันตแพทย์หญิง จันทนา อึ้งชูศักดิ์
เครือข่ายเวชบุคคลฯ อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
17. คุณพัชราวดี
วงศ์มาแสน
18. คุณรุ่งนภา
จาปาราช
19. คุณสุดนภา
จันลา
20. คุณสมัย
ศรีวรกุล
21. คุณมิรันตรี
นรสาร
22. คุณโฉมยงค์
ศรีพิมลา
23. คุณรุ่งฤดี
พงษ์พิศ
24. คุณอภิวันท์ สกุลธวัฒน์
25. คุณประคอง
ไพรประเสริฐ
26. คุณประสบ
ว่องไว
เครือข่ายเวชบุคคลฯ สังฆมณฑลจันทบุรี
27. คุณธนาพร
พรหมเวช
28. คุณนิจจา
ฝ่นเรือง
29. คุณวันทนา
เอ้าเจริญ
30. คุณสุนทรา
พรายงาม
เครือข่ายเวชบุคคลฯ สังฆมณฑลนครราชสีมา
31. คุณลักษณาภรณ์ โพธิ์จนั ทึก
32. คุณสุระชัย
กระมิมูล
33. คุณวิไล
ประกอบกิจ
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เครือข่ายเวชบุคคลฯ สังฆมณฑลเชียงใหม่
34. ผศ.ศรีนวล
วิวัฒน์คุณูปการ 35. ซิสเตอร์ประภัสสร กังก๋ง
36. คุณประภา
วงศ์จอมพร
37. คุณวิไลพร
มณีรัตนวงศ์สิริ 38. คุณพงษ์พนั ธุ์ เพริศพรายงาม 39. คุณกิ่งแก้ว
จั๋นติ๋บ
40. คุณแสงคา
วชิรวจีภาษณ์
41. คุณธัญสุดา
คาอ้าย
แผนกสุขภาพอนามัย
42. คุณวรรณดี พร้อมแย้ม
 เครือข่ายที่ขอลาประชุมอย่างเป็นทางการ : เครือข่ายเวชบุคคลฯสังฆมณฑลราชบุรี นครสวรรค์ และ สุราษฎร์ธานี
เปิดประชุมเวลา 09.00 น.
บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ จิตตาภิบาลชมรมเวชบุคคลฯ นาสวดภาวนาเปิดการประชุมฯ
นายแพทย์ฤทธิไกร อัครสกุลนิธิโชติ ประธานชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการเวชบุคคลฯ
และสมาชิกเครือข่ายชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลเชียงใหม่ เจ้าภาพจัดงานฟื้นฟูจิตใจและประชุมใหญ่ สามัญ
ประจาปี 2015 ร่วมด้วย อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ สังฆมณฑลจันทบุรี สังฆมณฑลนครรา ชสีมา
บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ จิตตาภิบาลชมรมเวชบุคคลฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปี ค.ศ.2015/2558 ดังนี้ :วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ
บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ ชี้แจงว่า งานของพระศาสนจักที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสังคม พระสังฆราชฟิลิป
บรรจง ไชยรา เป็นประธานกรรมาธิการฝ่ายสังคม เป็นรับผิดชอบดูแลงานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม
บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ เป็นผู้ช่วยฝ่ายสังคม (คาริตัสไทยแลนด์) และผู้อานวยการแผนกสุขภาพอนามัย และ
พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ดู แลรับผิดชอบคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการอภิบาลสังคม ในการประชุม
สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯทุกครั้ง จะมีผู้ช่วยสภาพระสังฆราชฯทั้ง 4 ฝ่ายเข้าร่วมประชุมฯด้วย ซึ่งในปีนี้พระศาสนจักร
คาทอลิกฯมีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ประกาศข่าวดีใหม่ คริสตศักราช 2015 ซึ่งจะได้มีการประการศใช้แผนฯต่อไป
ขณะนี้สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ให้ความสนใจเรื่อง Climate Change การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นปรากฎการณ์เร่งด่วน โดย พระสมณสาสน์ของพระสันตะปาปา ฟรังซิส ออกหนังสือเล่มใหม่
“ขอสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า ” Laudato si’ ที่มีเรื่องเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมออกมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเครือข่ายเวชบุคคล
คาทอลิกฯควรให้ความสนใจ และสามารถจัดหาซื้อหนังสือดังกล่าวได้ที่ ร้านหนังสือคฤศตัง ตั้งอยู่ภายในโรงพยาบาล
เซนต์หลุยส์ โดยทางสื่อมวลชนคาทอลิกฯ เป็นผู้จัดพิมพ์
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ค.ศ.2014/2558
นายแพทย์ฤทธิไกร อัครสกุลนิโชติ ประธานเวชบุคคลฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเอกสารรายงานการประชุม
ใหญ่สามัญประจาปี ค.ศ.2014/2558 เพื่อดาเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมรายงานการประชุมฯ
ที่ประชุมฯพิจารณาเสนอแก้ไข :- หน้า 4 หัวข้อ 3.2 บรรทัดที่ 13 องค์กร SISIAM แก้เป็น องค์กร CICIAM
หน้า 7 หัวข้อ 4.5 บาทหลวงเชิดศักดิ์ ไทยสินธิ แก้เป็น บาทหลวงชัยศักดิ์ ไทยสนธิ ผู้อานวยการแผนกสุขภาพฯจันทบุรี
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2015/2558
บาทหลวงไพรั ช ศรี ป ระเสริ ฐ ขอให้ ที่ ป ระชุ ม ฯพิ จ ารณารายงานการเงิ น ของชมรมเวชบุ ค คลฯ ค.ศ. 2015
(ตามเอกสาร) สรุปได้ดังนี้ :- บัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2014 = 29,676.57 บาท รายรับ ดอกเบี้ยเงินฝาก
= 174.10 บาท รายจ่าย ค่ากระเป๋ายา 10 ใบ @ 430 บาท = 4,300.00 บาท ยอดเงินฝากธนาคารฯ = 25,550.67 บาท
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ตามแผนปฏิบัติงานฯมีกิจกรรมเรื่อง 1. การจัดประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลฯปีละ 4 ครั้ง/ปี พร้อมกับการจัด
ประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ได้รับการสนับสนุนค่าห้องประชุมและค่าอาหารให้คณะกรรมการฯ
2. งบประมาณในการจัดกิจกรรมทางด้านสังคม ต้องขอการสนับสนุนจากแผนกอื่นๆของฝ่ายสังคม เช่น กิจกรรมออกหน่วย
แพทย์เคลื่อนที่และจัดอบรมเรื่องการดูแลสุขภาพชุมชนเบื้องต้นให้แก่อาสาสมัครและครูคาสอน เขตวัดนักบุญเยนอเวฟา
ณ บ้านนาป่าแป๋ ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน มีอาสาสมัครผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฯ ทั้งหมด 23 คน 3. การจัดงาน
ฟื้นฟูจิตใจและประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2014 (ตามเอกสาร) ขอให้เครือข่ายชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลรับผิดชอบ
ค่าลงทะเบียน และค่าเดินทาง สาหรับค่าวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าอุปกรณ์ ฯลฯ ทางส่วนกลางฯรับผิดชอบ
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 3 ติดตามเรื่องสืบเนื่อง
นายแพทย์ฤทธิไกร อัครสกุลนิธิโชติ ขอให้ที่ประชุมติดตามเรื่องสืบเนื่องจากรายงานการประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปี 2014/2557 ที่ผ่านมา
3.1 ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทยรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์
บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ ชี้แจงว่า ชมรมเวชบุคคลฯจัดตั้งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ เมื่อ ปี
ที่ผ่านมา และหวังว่าจะเขียนโครงการฯของบประมาณจากแหล่งทุนภาครัฐ เช่น สสส. สานักพัฒนาสังคมฯลฯ ซึ่งจะ
ไม่ต้องเสียภาษี โดยส่งโครงการฯขอผ่านในนามสภามุขนายกโรมันคาทอลิกประเทศไทย ซึ่งจะสามารถเขียนโครงการฯ
ขอทุนได้ แต่มีปัญหาเรื่องจิตอาสาที่จะมาช่วยติดตามงาน เก็บข้อมูลดิบ จัดทารายงาน ฯลฯ หากมีสมาชิกเวชบุคคลฯ
ที่ประสงค์จะร่วมเป็นจิตอาสาฯมาช่วยแบบเต็มเวลา เพียงนาเอกสารข้อมูลดิบไปดูและจัดทารายงานฯ จึงหวังว่าชมรม
เวชบุคคลฯ จะสามารถจัดหาทุนไม่ต้องมากแต่ก็ต้องพยายาม เพื่อนาทุนสนับสนุนมาดาเนินกิจกรรมทางด้านสังคมต่อไป
3.2 การประชุม FIAMC Congress 2014 at Manila, Philippines 1 - 4 October 2014
เซอร์มักดาเลนา ดาวดี ชี้แจงว่า องค์กร CICIAM มีโครงสร้างระดับ Congress จัดประชุม Congress
ทุกๆหกปี และมีคณะทางานในระดับสากล จากการประชุมฯที่ประเทศสิงค์โปร์ ที่ผ่านมา ในที่ประชุมฯมีการรายงานให้
องค์ กร CICIAM ทราบว่า กลุ่ม แพทย์ค าทอลิกฯ และองค์ก รด้ านสุ ขภาพ มีก ารท างานแบบบู รณการในนามชมรม
เวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย จึงทาให้กิจกรรมกลุ่มพยาบาลเป็นไปได้ดี มีความแข็งแรง รูปแบบการทางานที่ไม่
ต้องใช้งบประมาณด้านการเงิน ที่ผ่านมาได้ให้ความร่วมมือในการประเมินผล แสดงความคิดเห็น และจัดทา Report ซึ่ง
กลุ่มพยาบาลคาทอลิกฯสามารถสนับสนุน งานระดับชาติได้ในรูป แบบลักษณะนี้ และยังมีการติดต่อ และจัดส่ง Annual
Report ให้องค์กร CICIAM รับทราบทุกปี แต่ไม่ได้ชาระค่าสมาชิก
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 4 รายงานกิจกรรมชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานกิจกรรมชมรมเวชบุคคลคาทอลิก ฯ ตั้งแต่
(18 ตุลาคม - 22 ตุลาคม 2015) ตามแผนปฏิบัติงานเวชบุคคลคาทอลิกฯ ปี ค.ศ.2015 (ภาพกิจกรรม power point)
1. รณรงค์เผยแพร่สาส์นของพระสันตะปาปา และสาส์นพระสังฆราช ในโอกาสวันผู้ป่วยสากล ปี ค.ศ.2015
จัดส่งให้วัด โรงเรียน โรงพยาบาล องค์กรคาทอลิกฯลฯ รวม 1,100 แห่ง โดยเครือข่ายเวชบุคคลฯสังฆมณฑล
โรงพยาบาลเครือคาทอลิก 4 แห่ง องค์กรและสถาบันอื่นๆจัดงานวันผู้ป่วยสากลในเชิงสัญลักษณ์
2. ออกหน่วยแพทย์พยาบาลเคลื่อนที่ : 1)วันที่ 14 -16 ธันวาคม 2014 : ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ ร่วมกับ
ชมรมเวชบุคคลฯเชียงใหม่ จัดออกหน่วยแพทย์พยาบาลเคลื่อนที่ นาโดย นายแพทย์เดชา คูวุฒยากร ประธานฯเชียงใหม่
ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนไทยภูเขา บ้านแม่แพะ/ วัดนักบุญเยนอเวฟา บ้านนาป่าแป๋ ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
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2) 24- 25 เมษายน 2015 : ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก ฯ ร่วมกับ กลุ่มเวชบุคคล ร.พ.เซนต์แมรี่ / กลุ่มเวชบุคคลอัคร
สังฆมณฑล ท่าแร่ฯ / กลุ่มเวชบุคคลฯ ร.พ.คามิลเลียน / จิตอาสา CTF/ จิตอาสานวดแผนไทย จากบ้านโพนสูง บ้านท่าแร่
และ กลุ่มนวดแผนไทย อุบลราชธานี จัดออกหน่วยแพทย์-พยาบาลเคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพ ในงานชุมนุมผู้สูงอายุ
ระดับชาติ ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา บ้านน้อยสามเหลี่ยม จ.ขอนแก่น 3) 29 - 30 เมษายน 2015 : แผนกสุขภาพอนามัย
และเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ ร่วมกับ ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯระดับชาติ จัดอบรมเรื่องการดูแลสุขภาพ
ชุม ชนเบื้ อ งต้ น ให้แ ก่ อาสาสมั ค รและครู ค าสอน เขตวั ด นั กบุ ญ เยนอเวฟา ณ บ้ านนาป่ า แป๋ ต.เสาหิน อ.แม่ ส ะเรี ย ง
จ.แม่ฮ่องสอน มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฯ 23 คน
การออกหน่วยแพทย์พยาบาลช่วยเหลือผู้อพยพ / แรงงานอพยพ โรฮิงญา ภาคใต้ โดย แผนกสุขภาพอนามัย
(Caritas Thailand) ร่วมมือกับทางศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี และ Camillian Task Force (CTF) ในการ
ช่ ว ยเหลื อ ชาวโรฮิ ง ญาในด้ า นมนุ ษ ยธรรม โดยการจั ด หน่ ว ยแพทย์ พ ยาบาลให้ บ ริ ก ารตรวจสุ ข ภาพแก่ สตรี เด็ ก
ชาวโรฮิงญา
 ทริปที่ 1 ระหว่างวันอังคารที่ 29 กันยายน -วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2015 ที่ 1. สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ 2. บ้านพักแม่และเด็ก 3.บ้านมารีอา 4.องค์การสะพานปลา มีผู้รับการตรวจฯประมาณ 80 คน
จัดออกหน่วยฯครั้งต่อไป ทริปที่ 2 ออกหน่วยระหว่าง วันที่ 15 -19 พฤศจิกายน 2015 ทริปที่ 3 ออกหน่วยระหว่าง
วันที่ 17 - 21 มกราคม 2016 ทริปที่ 4 ออกหน่วยระหว่าง วันที่ 28 มีนาคม -1 เมษายน 2016
3. ส่ง/เป็นตัวแทนขององค์กรคาทอลิก ในการเข้าร่วมประชุม/ เสวนากับองค์กรภาครัฐ การสร้างเครือข่าย
 วันที่ 13 สิงหาคม 2015 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จัด
สัมมนาวิชาการและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จัดสัมมนาวิชาการ "พัฒนานโยบายแห่งชาติสุขภาพดี
วิถีธรรม วิถีไทย" โดยการนาหลักธรรมทางศาสนา 5 ศาสนา พุทธ อิสลาม คริสต์ พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์ ในโอกาสนี้
บาทหลวงกิตสดา คาศรี นักบวชคณะคามิลเลีย (ผู้แทนศาสนาคริสต์) เป็นวิทยากรในหัวข้อ "การดูแลสุขภาพตามวิถีคริสต์"
และร่วมเสวนาในหัวข้อ "ยกระดับคุณภาพชีวิต คนไทยด้วยวิถีธรรม วิถีไทยอย่างพอเพียง” มีผู้แทนเข้าร่วมงานฯ 9 ท่าน
4. ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ ร่วมกับ เครือข่ายเวชบุคคลฯสังฆมณฑลราชบุรี เป็นเจ้าภาพ จัดสัมมนาและประชุมใหญ่
สามัญประจาปี ค.ศ.2014 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2014 ณ บ้านสวนส้มทิพย์ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี ผู้เข้าร่วมฯ 90 คน
5. จัดประชุมคณะกรรมการชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติงานด้านสังคม ให้การดูแลสุขภาพ และให้
การช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในภาวะยากลาบาก 4 ครั้ง/ปี :- 1)วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2014 :จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่
4/2014 มีแกนนากลุ่มเวชบุคคลร่วมประชุมฯรวม 13 ท่าน 2) 7 กุมภาพันธ์ 2015 : จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่
1/2015 มีแกนนากลุ่มเวชบุคคลร่วมประชุมฯรวม 15 ท่าน ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารรวมจิตเพียรธรรม โรงพยาบาล
เซนต์หลุยส์ 3) 9 พฤษภาคม 2015 : จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2015 ณ ห้องประชุม “คามิลโล” ชั้น 3 ตึกอันตน
โรงพยาบาลคามิลเลียน มีแกนนากลุ่มเวชบุคคลร่วมประชุมฯรวม 20 ท่าน 4)วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2015 : จัดประชุม
คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2015 ที่ ห้องประชุม ชั้ น 8 อาคารร้อยปีบารมีบุญ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ มีแกนนากลุ่ ม
เวชบุคคลมาร่วมประชุมฯรวม 32 ท่าน
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 5 เตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ชุดใหม่ วาระ 3 ปี
บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ ขอให้ที่ประชุม นาเสนอรายชื่อประธานเวชบุคคลคาทอลิกฯเพื่อติดต่อทาบทาม
หรือจะเป็นบุคคลจากเครือข่ายเวชบุคคลฯสังฆมณฑล ที่มีความพร้อม
4

นายแพทย์คานวณ อึ้งชูศักดิ์ รองประธานเวชบุคคลฯ เสนอให้ดาเนินการตามแนวปฏิบัตเิ วชบุคคลคาทอลิก
แห่งประเทศไทย หน้า 2 ข้อที่ 3 การดาเนินงานของชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย 1.ให้จัดตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน ขึ้นมาจากตัวแทนเวชบุคคลคาทอลิกของกลุ่มและสถาบันต่างๆ โดยมีตัวแทนกลุ่มละไม่เกิน 2 คน จึงเห็นควร
ให้ชมรมเวชบุคคลฯระดับสังฆมณฑล เสนอชื่อผู้แทนสังฆมณฑลละ 2 คน เพื่อเป็นตัวแทนสรรหาประธานเวชบุคคลฯคนใหม่
ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2016 และจัดเป็นวาระหนึ่งในการประชุมฯเดือนมีนาคม 2016 เพื่อการมีส่วนร่วมในการสรรหา
มติที่ประชุม ขอให้ทางส่วนกลางฯส่งแบบฟอร์ม เสนอชื่อประธานชมรมเวชบุคคลฯ ให้แต่ละเครือข่าย
เวชบุค คลฯสังฆมณฑล เสนอชื่อ ประธาน ภายในเดือนพฤศจิกายน 2015 เพื่อนาเสนอที่ประชุ มเวชบุค คลฯเดือน
มีนาคม 2016 และขอให้ส่งผู้แทนมาร่วมประชุมฯสังฆมณฑล 2 ท่าน เพื่อการเลือกประธานเวชบุคคลฯท่านใหม่
วาระที่ 6 ความคืบหน้ากิจกรรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑล
6.1 เครือข่ายเวชบุคคลฯสังฆมณฑลจันทบุรี
บาทหลวงชัยศักดิ์ ไทยสนธิ อธิการและผู้อานวยการศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ คามิลเลียน โซเชียล
เซนเตอร์ ระยอง ผู้อานวยการแผนกสุขภาพอนามัย และจิตตาภิบาลชมรมเวชบุคคลฯ ชี้แจงกิจกรรมเวชบุคคลประจาปี
2015/2558 (ภาพกิจกรรม power point)
 สังฆมณฑลจันทบุรี ครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัด โดยนับจากจานวนวัดคาทอลิกในสังฆมณฑลฯ คือ
จังหวัดจันทบุรี ตราด ระยอง ชลบุรี สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และนครนายก (บางส่วน) มีสมาชิกเวชบุคคลฯจาก
จังหวัดจันทบุรี 40 คน ชลบุรี 59 คน ระยอง 4 คน ปราจีน 1 คน มีคณะนักบวช 4 คณะที่ทางานด้านสุขภาพอนามัย โดยมี
ซิสเตอร์คณะรักกางเขน จันทบุรี จัดออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพฯเป็นประจา
วิสัยทัศน์ ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลจันทบุรี : ดาเนินชีวิตในฐานะศิษย์พ ระคริสต์ กระทา
พันธกิจของชมรมเวชบุคคลคาทอลิก เพื่อให้ประชากรของพระเจ้ามีสุขภาพกายใจที่สมบูรณ์ ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันฉันพี่น้อง
เปี่ยมด้วยคุณธรรมในความรักของพระเจ้า ชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลจันทบุรี ดาเนินกิจกรรมเวชบุคคลฯ
1. ออกหน่วยตรวจสุขภาพในงานฉลองวัด โดยมี ศูนย์อภิบาลสุขภาพคณะรักกางเขน จันท์ สมาชิก
เวชบุคคลฯ หมอน้อย (นวดผ่อนคลาย) ให้บริการตรวจวัดความดันโลหิต วัดระดับน้าตาลในเลือด
2. ออกเยี่ยมให้กาลังใจผู้ต้องขัง และเยาวชนในสถานพินิจ รวม 4 ครั้งในปี ค.ศ.2015
กิจกรรมต่อไป : วันที่ 5 พฤศจิกายน 2015 กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุรี ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพ
แก่ชาวประมงชาวกัมพูชา และกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ซึ่งในวันดังกล่าวเป็นวันข้ามแรม มีเรือประมงจอดเทียบท่ารือปากน้า
ระยอง จึงขอเรียนเชิญเวชบุคคลคาทอลิกฯร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพในวันดังกล่าวด้วย
6.2 เครือข่ายเวชบุคคลฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
คุณอิสรี ตรีกมล ชี้แจงโครงการและกิจกรรมเวชบุคคลประจาปี 2015/2558 (ภาพกิจกรรม power point)
1. โครงการประชุมเวชบุคคลฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ ห้องประชุมชั้น 11 อาคารรวมจิตเพียรธรรม
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2015 / ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2015 / ครั้งที่ 4
วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2015/ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลคามิลเลียน / วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2015 ณ
วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา
2. โครงการฟื้นฟูจิตใจ หัวข้อ “ปีนักบวช และการรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์” วันที่ 30-31 พฤษภาคม
2015 ณ วัดนักบุญยอแซฟ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาชิกเวชบุคคลฯเข้าร่วม 48 คน ชาย 10 คน หญิง 38 คน
ร่วมด้วย บาทหลวงสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์ จิตตาภิบาลเวชบุคคลฯกรุงเทพ / วิทยากรรับเชิญ คุณพ่อทวีศักดิ์ กิจเจริญ หัวข้อ
“ กลุ่มบุคลากรต่างๆในพระศาสนจักรคาทอลิก ” / คุณพ่อสัมพันธ์ วาปีโส หัวข้อ “ชีวิตนักบวชชายในโลกปัจจุบัน”
(จิตตารมณ์ และการดาเนินชีวิตคณะคามิลเลียน) / เซอร์มักดาเลนา ดาวดี “ ชีวิตนักบวชหญิงในโลกปัจจุบัน ” (จิตตารมณ์
5

และการดาเนินชีวิต คณะภคินี เซนต์ปอล เดอ ชาร์ต) สาระสาคัญจากการฟืน้ ฟูจิตใจนาไปปรับใช้กับงานเวชบุคคล
ดังนี้ ให้บริการด้านสุขภาพในงานของชุมชนวัด สร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกวัด มีการประสานงานเป็นครอบครัว
และมีการแบ่งปันให้มากขึ้น
3. โครงการติดตามเครือข่ายเวชบุคคลฯ ณ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 205 วัตถุประสงค์เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนาไปสู่การพัฒนางานของกลุ่มเครือข่ายเวชบุคคลฯ
4. โครงการออกหน่วยแพทย์ : 13 มิถุนายน 2015 วัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน จานวนผู้เข้าร่วม 40 คน
ชาย 14 คน หญิง 26 คน / 7 พฤศจิกายน 2015 วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง ให้บริการตรวจสุขภาพผู้ลี้ภยั
5. โครงการจัดทาสารเวชบุคคลฯ ฉบับที่ 5 ลงอุดมสารฉบับที่ 12/1515 วันที่ 15-21 มีนาคม 2515 จานวน
10,000 ฉบับ / ฉบับที่ 6 ลงอุดมสารฉบับที่ 44/1515 วันที่ 25-31 ตุลาคม 2515 จานวน 10,000 ฉบับ
6. โครงการประสานงานกับเวชบุคคลฯแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2015 / ครั้งที่ 3
วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2015 / ครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2015 ห้องประชุมชั้น11 อาคารรวมจิตเพียรธรรม
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ และ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลคามิลเลียน
โครงการที่จะดาเนินงานปี 2016 1)โครงการประชุมเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และประสานงาน
เวชบุคคลฯแห่งประเทศไทย 2)โครงการฟื้นฟูจติ ใจเวชบุคคลฯ 3) โครงการติดตามเครือข่ายเวชบุคคลฯ 4) โครงการ
ออกหน่วยแพทย์เคลือ่ นที่ 5)โครงการจัดทาสารเวชบุคคลฯ 6) โครงการเข้าร่วมประชุมเวชบุคคลคาทอลิกระดับนานาชาติ
6.3 เครือข่ายเวชบุคคลฯ สังฆมณฑลนครราชสีมา
ทันตแพทย์มานิต ประกอบกิจ ประธานเวชบุคคลฯนครราชสีมา ร่วมกับ เซอร์เทแรส-เบเนดิกต์ ไชยดวง
คุณชีวา มิ่งสูงเนิน ชี้แจงโครงการและกิจกรรมเวชบุคคลประจาปี 2015/2558 (ภาพกิจกรรม power point)
1. โครงการออกหน่วยปฐมพยาบาล : วันที่ 5 กันยายน 2015 ฉลองวัดมารีย์สมภพ โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ /
วันที่ 26 กันยายน 2015 ฉลองวัดมารดาพระศาสนจักร บ้านหนองพวง ผู้รับบริการวัด BP 45 คน / รับยา 10 คน / ตรวจ
DTX 20 คน / ฝังเข็ม 9 คน / ทาแผล 1 คน ผู้ร่วมออกหน่วยให้บริการ 6 คน แพทย์ 1 คน / วันที่ 3 ตุลาคม 2558
ออกหน่วยงานสัมมนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการคนสู้ชีวิต ผู้รับบริการวัด BP 30 คน / รับยา 5 คน /
ตรวจ DTX 25 คน / ทาแผล 1 คน ผู้ร่วมออกหน่วยให้บริการ 6 คน
2. โครงการฟื้นฟูจิตใจเวชบุคคลคาทอลิก (โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ นครราชสีมา) ประจาปี ณ ไร่วนานุรักษ์ เมื่อ
วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2015
3. โครงการยาใจชุมชน : วันที่ 13 ของทุกเดือนเยี่ยมผู้สูงอายุ หมู่บ้านบุญนิมิต 1)ร่วมสวดภาวนา และพบปะพูดคุย
ให้กาลังใจบรรดาผู้สูงอายุ 2)BEC กลุ่ม 3 ออกเยี่ยมชุมชน 3)ร่วมสวดภาวนา และพบปะพูดคุยให้กาลังใจผู้ป่วยในชุมชน
6.4 เครือข่ายเวชบุคคลฯ สังฆมณฑลเชียงใหม่
นายแพทย์เดชา คูวุฒยากร ประธานชมรมฯ ร่วมกับ คุณประภา วงศ์จอมพร ชี้แจงโครงการและกิจกรรมเวชบุคคล
ประจาปี 2015/2558 (ภาพกิจกรรม power point)
1. โครงการออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพ : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2015 ออกหน่วยในโอกาสวันผู้ปว่ ยสากล
แนะนาการออกกาลังกายให้ผู้สูงอายุ โอกาสนีค้ ณ
ุ พ่อได้จัดพิธีโปรดศีลเจิมคนป่วยให้แก่ผสู้ ูงอายุและคนป่วยทั่วไป ณ
วัดนักบุญเปาโล บ้านห้วยตอง ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ มีผู้มารับบริการจานวน 85 คน
2. โครงการอบรมอาสาสมัครเขตเสาหิน : วันที่ 28-30 เมษายน 2015 อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น อบรมเรื่อง
การวัดสัญญาณ / การปฐมพยาบาลผู้ป่วยกระดูกหักและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย / การทาแผล / ผู้เข้าร่วมอบรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ
อบรมเรื่องการใช้ยาสามัญประจาบ้าน ณ บ้านนาป่าแป๋ ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
หลังจากอบรมฟังการบรรยายการใช้ยา คุณสมจิตร์ ศักดิ์สิทธิกร และ บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ ได้แนะนา
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อาสาสมัครแต่ละคนให้รู้จักการแนะนาวิธีการใช้ยาที่ถูกต้องและเมื่อเกิดอาการแพ้ยาให้หยุดใช้ทันทีและควรจาชื่อยาที่ได้รับ
พร้อมมอบกระเป๋ายาจากทางส่วนกลางฯ ให้แก่อาสาสมัครในพื้นที่เขตตาบลเสาหินและแม่คง จานวน 22 คน และมอบยา
ให้ห้องปฐมพยาบาลของวัดนักบุญเยนอเวฟา ด้วย
3. โครงการอบรมนักศึกษา : ศูนย์คาสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ จัดอบรมนักศึกษาชัน้ ปี 2 รุ่นที่ 20 "วิชาการดูแล
รักษาพยาบาลเบื้องต้น" โดย ผศ.ศรีนวล วิวัฒน์คุณูปการ เป็นผู้สอน อาจารย์เน้นย้าเสมอให้ใช้จติ ตารมณ์แบบคริสตชนใน
การดูแลผู้เจ็บป่วย นั่นคือ ให้นุ่มนวล ใช้ความรัก และดูแลเอาใจใส่ผู้เจ็บป่วย โดยมีพระเยซูเจ้าเป็นแบบอย่าง วิชานี้เป็น
ประโยชน์อย่างมากในการดูแลอภิบาลผู้ป่วยโดยเฉพาะคริสตชนตามดอย
4. ฟื้นฟูจิตใจกรรมการสุขภาพ/เวชบุคคลอาสาสมัคร+แกนนาผู้สูงอายุประจาปี 2015 :
วันที่ 30-31กรกฎาคม 2015 : จัดสัมมนาและฟืน้ ฟูจิตใจกรรมการสุขภาพ อาสาสมัครเวชบุคคล แกนนา
ผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล ประจาปี ค.ศ.2015 หัวข้อ “ชุมชนศิษย์พระคริสต์ร่วมพันธกิจแบ่งปันข่าวดีใหม่สคู่ นทุกวัย” มี
อาสาสมัคร และแกนนาผู้สูงอายุเข้าร่วมจานวน 55 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้แกนนากลุ่มผู้สูงอายุและอาสาสมัครสุขภาพได้
ตระหนักถึงบทบาทสาคัญในฐานะเป็นศิษย์พระคริสต์ ได้มีเวลาไตร่ตรองชีวิตและงาน และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่างสมาชิกเครือข่ายทั้งสองภายใต้แผนกสุขภาพอนามัย โดยได้เชิญ บาทหลวงบุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา(อุปสังฆราช
สังฆมณฑลฯ)เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดการสัมมนา / บาทหลวงณรงค์ชัย หมั่นศึกษา มาแบ่งปันในหัวข้อ
“ชุมชนศิษย์พระคริสต์ร่วมพันธกิจแบ่งปันข่าวดีใหม่” / บาทหลวงเอกชัย ผลวารินทร์ หัวข้อ “แบบอย่างการประกาศข่าวดี
ประจักษ์พยานยืนยันความเชื่อ” / บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ แบ่งปันในหัวข้อ “บทบาทอาสาสมัครและแกนนาผูส้ ูงอายุ
ในฐานะศิษย์พระคริสต์”
6.5 เครือข่ายเวชบุคคลฯอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
คุณพัชราวดี วงศ์มาแสน ชี้แจงกิจกรรมเวชบุคคลท่าแร่-หนองแสง ประจาปี 2015 (ภาพกิจกรรม power point)
1.ฟื้นฟูและประชุมคณะกรรมการชมรมเวชบุคคลระดับสังฆมณฑล
วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2015 : ฟื้นฟูจิตใจและประชุมคณะกรรมการชมรมเวชบุคคลฯ คณะวิทยากรนาโดย
บาทหลวงวีระเดช ใจเสรี อุปสังฆราช/ บาทหลวงชัยวิชิต บรรเทา จิตตาธิการชมรมเวชบุคคลฯ / บาทหลวงธนกฤต นามโยธา
จิตตาธิการวัดบ้านนาโพธิ์น้อย กลุ่มพยาบาลคาทอลิกฯ (รพ.จังหวัดสกลนคร/ รพ.อาเภอกุสุมาลย์/ รพ.อาเภอนาหว้า /
รพ.รักษ์สกล/ รพ.สต.ตาบลช้างมิ่ง และอสม.อาสาสมัครจากวัดต่างๆ จานวน 10 วัด ผู้เข้าร่วมฯ 34 คน และประชุมจัดตั้ง
คณะกรรมการชุดใหม่ : 1)บาทหลวงชัยวิชิต บรรเทา จิตตาธิการชมรมฯ 2)นางสมัย ศรีวรกุล ประธานชมรมเวชบุคคลฯจาก
วัดท่าแร่ 3)นางโฉมยงค์ ศรีพิมพ์สาร รองประธานฯ จากวัดช้างมิ่ง 4)นายวชิระ ปูธิรัตน์ เลขานุการ จากวัดหนองเดิ่น ดอนขาว ร่วมด้วยคณะกรรมการจากวัดต่างๆ โดยมีคุณพัชราวดี วงศ์มาแสน เป็นผู้ประสานงานฯ
2.โครงการออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพ : 1) วันที่ 6 กรกฎาคม 2015 ออกหน่วยตรวจสุขภาพบ้านโนนค้อ /
7 กรกฎาคม 2015 วัดหนองเดิ่น-ดอนขาว 2)16 สิงหาคม 2015 ออกหน่วยงานโครงการคนภูไทห่วงใยสุขภาพ ชมรม
ผู้สูงอายุ และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ บ้านนาโพธิ์ใหญ่ จัดโดย โรงพยาบาลอาเภอกุสมุ าลย์ จังหวัดสกลนคร 3) 22 สิงหาคม
2015 ฉลองศาสนาม พระอัครสังฆราชหลุยส์ จาเนียร สันติสขุ นิรันดร์ 4) 12 กันยายน 2015 ฉลองอารามรักกางเขนท่าแร่ /
15 กันยายน 2015 ประชุมร่วมกับคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล และประชุมคณะกรรมการเวชบุคคล/
3 ตุลาคม 2015 งานรวมพลังชมรมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล / 10 ตุลาคม 2015 ฉลองบ้านเณรฟาติมาท่าแร่ / 17 ตุลาคม
2015 ร่วมงานฉลองวัดสองคอน
วาระที่ 7 พิจารณาแผนปฏิบตั ิงานเวชบุคคลฯ ปี 2016 ตามแผนยุทธศาสตร์การประกาศข่าวดีใหม่ ค.ศ.2015
บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ ขอให้ที่ประชุม พิจารณาแผนปฏิบัติงานเวชบุคคลฯ (ตามเอกสาร Powerpoint)
สรุปได้ดังนี้ บทที่ 2 เจริญชีวิต ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมพระวาจา ศีลศักดิ์สิทธิ์ และการภาวนาให้เป็นท่อธารหล่อเลี้ยง
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ชีวิตศิษย์พ ระคริสต์ กิจกรรม :- 1)จัดแปลและพิมพ์สาส์นของพระสันตะปาปา ในโอกาสวันผู้ป่วยสากล ปี ค.ศ.2015
2)รณรงค์เผยแพร่สาส์นวันผู้ป่วยสากล และสาส์นพระสังฆราช โอกาสวันผู้ป่วยสากล ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนผู้
ที่เป็นทั้งศิษย์และธรรมทูต ให้มีหัวใจใฝ่บริการ รักและรับใช้ กิจกรรม :- 1)ให้ความช่วยเหลือครอบครัวหรือบุคคลที่ยากไร้ /
บาเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม เอาใจใส่ผู้สูงอายุ และคนพิการ โดย ส่งเสริมสมาชิกเวชบุคคลฯร่วมกับกลุ่มจิตอาสาของวัดให้
ความช่วยเหลือ ออกเยี่ยม ผู้เจ็บป่วย ผู้ยากไร้ ผู้พิการในเขตวัด และพี่น้องต่างความเชื่อและ ต่างนิกาย 2) ออกหน่วย
แพทย์เคลื่อนที่/ หน่วยบริการสุขภาพ ในนามชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯและระดับสังฆมณฑล เพื่อให้บริการด้านสุขภาพฯ
3) ออกหน่วยแพทย์พยาบาลช่วยเหลือแรงงานอพยพ ผู้ลี้ภัย Asylum Seeker และผู้ยากไร้ โดยให้การตรวจรักษาแก่
ผู้อพยพ สตรีและเด็กชาวโรฮิงญา ที่บ้านพักเด็กและครอบครัว และผู้ต้องกักกันชาวโรฮิงญา ที่พักอยู่ที่ด่านกักกันผู้หลบหนี
เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ใน 3 พื้นที่ภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา และจังหวัดสงขลา 4) สังฆมณฑล
ที่มีชมรม/กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯจัดหน่วยแพทย์พยาบาลให้บริการโอกาสต่างๆในสังฆมณฑล
บทที่ 3 ประกาศข่าวดีใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลุกจิตสานึกการมีส่วนร่วมศิษย์พระคริสต์ทุกระดับของพระศาสนจักร
เพื่อการประกาศข่าวดีใหม่ กิจกรรม :- 1) จัดสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2016/2559 คณะกรรมการชมรม
เวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย 2)จัดฟื้นฟูจิตใจเวชบุคคคาทอลิกฯระดับชาติ ประจาปี 2016/2559 3)กระตุ้น ส่งเสริม
ให้จัดเข้าเงียบประจาปีของชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯระดับสังฆมณฑล ระดับเขต และระดับวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
สนับสนุนให้วิถีชุมชนวัด เป็นวิถีหลักสาคัญของงานอภิบาลศิษย์พระคริสต์ กิจกรรม :- 1)ร่วมประชุมและพบปะกับ
พระสังฆราช / จิตตาภิบาล สมาชิกเครือข่ายเวชบุคคลสังฆมณฑลต่างๆ 2)สร้างทีมอภิบาล ระดับชาติ สังฆมณฑล และ
ระดับวัด อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม / สร้างกรรมการเครือข่ายเวชบุคคลฯ ในสังฆมณฑลภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีก
2 สังฆมณฑล 3) สร้างความเข้มแข็งให้กับแกนนาเพื่อขยายเครือข่ายชมรมเวชบุคคลฯในสังฆมณฑล
บทที่ 4 ขอบฟ้าใหม่เพื่อการประกาศข่าวดีใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างศิษย์พระคริสต์ให้เป็นประจักษ์พยานด้านความ
ยากจน ดารงชีวิตสมถะ เรียบง่าย และพอเพียง กิจกรรม :- 1)สร้างกลุ่มเครือข่ายแกนนา (network) ชักชวนอาสาสมัค ร
(volunteers) ในกลุ่มต่าง ๆ ที่มีความเชื่อ ความรู้ ประสบการณ์เข้ามามีส่วนร่วมในงาน 2) สร้างระบบเครือข่ายในการ
ติดตามช่วยเหลือ และสนับสนุนทีมอภิบาลให้มีความมั่นคงและเติบโตทั้งทางด้านจิตวิญญาณและการดารงชีพ 3)จัดทา
ข้อมูลรายชื่อสมาชิกเครือข่ายเวชบุคคลคาทอลิก ให้เป็นปัจจุบัน 4) จัดทาโครงการที่เกี่ยวข้อ งกับการดูแลสุขภาพ
5) ติ ดตามผู้ผ่านการอบรมอาสาสมัครดู แลสุข ภาพ 6)กลุ่ม เวชบุ คคลคาทอลิ กฯระดับสัง ฆมณฑลฯสารวจสมาชิ ก
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการอภิบาลและการประกาศข่าวดีใหม่ กิจกรรม :- 1) จัดทา
สื่อประชาสัมพันธ์ / นาเสนองานกลุ่มเวชบุคคลผ่านสื่อต่างๆของแผนก เช่น จดหมายข่าว E-Newsletter / ส่งทาง E-mail /
เว็บไซด์ www.healthpastoral.com / หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิก (อุดมสารราสัปดาห์ / อุดมศานต์)
บทที่ 5 เครื่องมือและมาตรการเพื่อการประกาศข่าวดีใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างและพัฒนาองค์กรให้เป็นปึกแผ่นหนึ่ง
เดียวกันในการปฏิบัติพันธกิจ กิจกรรม :- ส่ง/เป็นตัวแทนขององค์กรคาทอลิก ในการเข้าร่วมประชุม/ เสวนากับองค์กร
ภาครัฐ การสร้างเครือข่าย ในเรื่องที่เกี่ยวกับคาสอนทางด้านสังคมของพระศาสนจักรที่เกีย่ วข้องกับสุขภาพอนามัย
มติที่ประชุม ขอให้มีแก้ไขบางประเด็นในเรื่องตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จ
จากนั้นที่ประชุมรับรองแผนปฏิบัติงานเวชบุคคลฯ ประจาปี ค.ศ.2016
ปิดการประชุมเวลา 11.30 น.
พิธีบูชาขอบพระคุณปิดการประชุม โดย : บาทหลวงเอกชัย ผลวารินทร์ จิตตาภิบาล ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ
สังฆมณฑลเชียงใหม่ ร่วมด้วย บาทหลวงชัยศักดิ์ ไทยสนธิ จิตตาภิบาล ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลจันทบุรี
บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ / ตรวจทาน
วรรณดี / รายงานการประชุม
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