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สรปุการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2016 
ชมรมเวชบคุคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย 

วนัท่ี  23  ตลุาคม  2016  
ณ. โรงแรมบ้านสวนรีสอรต์  อ.เมือง  จ.นครสวรรค ์

************************************* 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 

1. พระสงัฆราชฟิลปิ บรรจง ไชยรา ประธานกรรมาธกิารฝา่ยสงัคม สภาพระสงัฆราชคาทอลกิฯ 
2. บาทหลวงศริชิาญ เอยีงผาสุก อุปสงัฆราช สงัฆมณฑลนครสวรรค์ 
3. บาทหลวงไพรชั   ศรปีระเสรฐิ จติตาภบิาล ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย 
4. บาทหลวงโชคชยั  ครูตันสุวรรณ จติตาภบิาล ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ 
5. บาทหลวงเอกชยั  ผลวารนิท ์   จติตาภบิาล ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯสงัฆมณฑลเชยีงใหม่ 
6. บาทหลวงชยัศกัดิ ์   ไทยสนธ ิ  จติตาภบิาล ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯสงัฆมณฑลจนัทบุร ี
7. บาทหลวงวุฒกิรณ์  พนัธุย์ ิง่ยก จติตาภบิาล ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯสงัฆมณฑลราชบุร ี
8. บาทหลวงประดบัสนิ  ดว้งทอง จติตาภบิาล กลุ่มเวชบุคคลฯสงัฆมณฑลอุบลราชธานี 
9. นายแพทยค์ านวณ  อึง้ชศูกัดิ ์ ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย 
10. ผศ.นพ.วรวุฒ ิ  จรรยาวนิชย ์ กทีป่รึ  ษา ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย 
11. ผศ.นาฎวมิล  งามศริจิติต์ รองประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย 

 12. ผศ.ดร.สุวรรณา  อนุสนัต ิ  วทิยาลยัเซนตห์ลุยส ์
 13. เซอรเ์ทแรส-เบเนดกิต์ ไชยดวง  คณะภคนิีเซนตป์อล เดอ ชารต์ / โรงพยาบาลเซนตแ์มรี ่
 14. คุณสมจติร ์           ศกัดิส์ทิธกิร  ประธาน กลุ่มเวชบุคคลฯสงัฆมณฑลราชบุร ี
 15. อาจารยอ์รพนิ        แสงสว่าง  ประธาน กลุ่มเวชบุคคลฯสงัฆมณฑลนครสวรรค ์
 16. ซสิเตอรพ์ทัธยาพร    สงัขรตัน์  กลุ่มเวชบุคคลคาทอลกิฯสงัฆมณฑลนครสวรรค ์ 
 17. แพทยจ์นีพชิญนาถ   วรีานนท ์  กลุ่มเวชบุคคลคาทอลกิฯสงัฆมณฑลกรงุเทพ 
 18. ดร.สุพชัรา            นาคสีถติย ์  กลุ่มเวชบุคคลคาทอลกิฯสงัฆมณฑลกรงุเทพ 
 19. คุณส าอางค ์          ทองอ าไพ  กลุ่มเวชบุคคลคาทอลกิฯสงัฆมณฑลกรงุเทพ 
 20. คุณลกัษณาภรณ์     โพธิจ์นัทกึ  กลุ่มเวชบุคคลคาทอลกิฯสงัฆมณฑลนครราชสมีา 

21. ซสิเตอรส์ุภาพร       เจยีรผนั กลุ่มเวชบุคคลคาทอลกิฯสงัฆมณฑลเชยีงใหม่ 
22. คุณประภา            วงศจ์อมพร กลุ่มเวชบุคคลคาทอลกิฯสงัฆมณฑลเชยีงใหม่ 
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23. คุณพชัราวด ี        วงศม์าแสน กลุ่มเวชบุคคลคาทอลกิฯอคัรสงัฆมณฑลท่าแรฯ่ 
24. คุณโฉมยงค ์         ศรพีมิสาร กลุ่มเวชบุคคลคาทอลกิฯอคัรสงัฆมณฑลท่าแรฯ่ 
25. คุณพรทพิย ์         คงกระพนัธ ์ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลกิฯสงัฆมณฑลราชบุร ี
26. คุณจรีาภรณ์         จริะภทัรศลิป กลุ่มเวชบุคคลคาทอลกิฯสงัฆมณฑลราชบุร ี
27. คุณประไพ           เสนางนารถ กลุ่มเวชบุคคลฯ โรงพยาบาลซานคามลิโล 

28. คุณสุชาดา          วฒันกเีจรญิ กลุ่มเวชบุคคลฯ โรงพยาบาลซานคามลิโล 
29. คุณวรรณด ี พรอ้มแยม้ เจา้หน้าที ่แผนกสุขภาพอนามยั / เลขานุการฯ 

 เครอืขา่ยเวชบุคคลฯ อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ   
 30. ทพญ.จนัทนา    อึง้ชศูกัดิ ์ 31. คุณมาล ี     สนัตถิริศกัดิ ์      32. คุณบงัอร  เอือ้ปกรณ์กุล  
 33. คุณปราณี   เดชวไิลศร ี  
 เครอืขา่ยเวชบุคคลฯ สงัฆมณฑลนครสวรรค ์ 
 34. ซสิเตอรป์ระภสัสร   กงัก๋ง  35. คุณกรพนิธุ ์  ทพิยบ์รรจงสุข  36. คุณรานี  กรรณกิา 
 เครอืขา่ยเวชบุคคลฯ สงัฆมณฑลเชยีงใหม่ 
 37. ผศ.ศรนีวล ววิฒัน์คุณูปการ 38. คุณแสงค า  วชริวจภีาษณ์  
 เครอืขา่ยเวชบุคคลฯ สงัฆมณฑลจนัทบุร ี
 39. คุณธนาพร พรหมเวช 40. คุณวนัทนา เอา้เจรญิ  41. คุณนิจจา  ฝน่เรอืง 
 42. คุณสุนทรา พรายงาม     
 เครอืขา่ยเวชบุคคลฯ สงัฆมณฑลราชบุร ี
 43. คุณจนิตนา เครอืเทพ   44. คุณวนัเพญ็ รตันดลิก ณ ภเูกต็ 45. คุณอารยี ์ ซาเสยีง 
 46. คุณศจ ี จริะภทัรศลิปะ  
 เครอืขา่ยเวชบุคคลฯ สงัฆมณฑลนครราชสมีา 
 47. คุณสุมาลยั ดุงศรแีกว้   48. คุณกาญจนา นพแกว้  49. คุณพุฒศิกัดิ ์    สกุลวงศาโรจน์ 
 เครอืขา่ยเวชบุคคลฯ อคัรสงัฆมณฑลท่าแร่ฯ 
 50. คุณประสบ ว่องไว   51. คุณราตร ี  อุปร ี  52. คุณภทัรเนตร   สุนารตัน์ 
 53. คุณวราพร มิง่มติรม ี   54. คุณสุดนภา จนัลา  55. คุณนิสาชล   พงษ์พศิ 
 เครอืขา่ยเวชบุคคลฯ อคัรสงัฆมณฑลอุบลราชธานี 
 56. คุณอารยี ์ หอมจนัทร ์   57. คุณนิพาพร ชยัชาญรมัย ์ 58. คุณรตันา  จนัทกาญน์ 
 59. คุณเขีย่ม ผาสุก   60. คุณสมพร  ทองศร ี  61. คุณนพเดช  แกว้เหลา 
 62. คุณบุญชู พละสวรรค ์  63. คุณฐานิตาภกัดิ ์   ธนิกวลยัรตันิน 
 64. คุณเดอืนดารา เงนิงอก 
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วาระท่ี  1  เร่ืองเพ่ือทราบ 
  1.1  การประชุมครัง้นี้ประกอบด้วยกรรมการและสมาชกิเวชบุคคลจาก 8 สงัฆมณฑล รวม 64 ท่าน โดยมี
นายแพทยค์ านวณ อึ้งชูศกัดิ ์ท าหน้าทีป่ระธานการประชุม  และอาจารยน์าฎวมิล งามศริจิติต์ ท าหน้าทีร่องประธาน 
คุณวรรณด ีพรอ้มแยม้ เป็นเลขานุการ  คุณพ่อไพรชั ศรปีระเสรฐิ ในฐานะจติตาภบิาลชมรมฯ และพระสงัฆราชฟิลปิ 
บรรจง ไชยรา ประธานคณะกรรมการคาทอลกิเพื่อการพฒันาสงัคม ใหเ้กยีรตริว่มตลอดการประชุม   
 1.2  ประธานขอบคุณสมาชกิทุกท่านที่สละเวลามาประชุม  และเป็นที่น่ายนิดทีี่เรามสีมาชิกจากหลาย
วิชาชีพและทุกระดับ  ตัง้แต่สมาชิกที่ท าหน้าที่เป็น อสม  ท างานในโรงพยาบาลต าบล โรงพยาบาลจังหวัด 
โรงพยาบาลของคณะนักบวช จนถงึระดบัประเทศตามทะเบยีน 492 ท่าน   โดยช่วยกนัท างานของชมรมเวชบุคคล
เพื่อส่งเสรมิ ป้องกนั ดูแลรกัษาและฟ้ืนฟูใหค้นในสงัคมมสีุขภาพดทีัง้กาย ใจ สงัคม และจติวญิญาณ  ตรงตามนิยาม
สุขภาพขององคก์ารอนามยัโลกและจติตารมยข์องพระครสิตเจา้ 
 

วาระท่ี 2  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมปี  2015 
 2.1  ทีป่ระชุมรบัรองรายงานการประชุมใหญ่ประจ าปี 2015  ในวนัเสารท์ี ่14 ตุลาคม 2015 ทีข่นุเขาม่านฟ้า 
รสีอรท์  อ าเภอแม่จนั  จงัหวดัเชยีงราย   

วาระท่ี 3  ติดตามเร่ืองสืบเน่ือง 
   3.1  ขอแต่ละสงัฆมณฑลช่วยทบทวนปรบัปรุงฐานข้อมูลสมาชกิและช่องทางการติดต่อให้เป็นปจัจุบนั

ภายในสิน้เดอืนพฤศจกิายน นี้ เพื่อจะไดเ้ผยแพร่ใชป้ระโยชน์ทนัปีใหม ่
 

วาระท่ี 4   คณะกรรมการเวชบคุคลคาทอลิกแห่งประเทศไทยชุดใหม่ 
              4.1  พระคุณเจา้บรรจง ไชยรา  ไดเ้ซน็ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการชุดใหม่  และมอบใหแ้ก่คณะกรรมการที่
มาร่วมประชุม  โดยคณะกรรมการชุดใหม่ได้เริ่มปฎบิตัิหน้าที่ตัง้แต่ วนัที่ 23 มนีาคม 2016  และจะสิ้นสุดวาระใน 
วนัที ่22 มนีาคม 2019  (รายนามคณะกรรมการชุดใหมใ่นภาคผนวก ๑) 
 4.2  พระคุณเจ้าบรรจง ไชยรา  ได้สรุปให้เป็นความรู้ว่า  ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
คณะกรรมการ Prolife, โครงการป้องกนัโรคเอดส.์  ชมรมผูสู้งอายุคาทอลกิฯ จดัอยู่ภายใต้แผนกสุขภาพอนามยั     
จงึควรท างานประสานบูรณาการกนั  นอกจากนี้แผนกสุขภาพซึง่เป็นหนึ่งใน 8 แผนกภายใต้คณะกรรมการคาทอลกิ
ดา้นสงัคม   ควรปรกึษาหารอืและประสานงานกนัทัง้ 8 แผนกเพื่อแกป้ญัหาทางสงัคมอนัเป็นต้นตอของปญัหาสุขภาพ
ดว้ย  รายชื่ออกี 7 แผนกไดแ้ก่ แผนกยุตธิรรมและสนัต ิ แผนกชาตพินัธุ ์แผนกสตรคีาทอลกิ  แผนกโคเออร ์ แผนก 
ผูอ้พยพ และแผนกดแูลผูท้ างานในทะเล (Seafarer)     

วาระท่ี 5   รายงานความคืบหน้ากิจกรรมเครือข่ายเวชบคุคลของแต่ละสงัฆมณฑล 
  คุณพ่อไพรชั ศรปีระเสริฐ  ได้รายงานผลการด าเนินงานของชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย  
ตามยุทธศาสตรก์ารประกาศข่าวดีปี 2016  โดยมกีารจดัประชุมเครอืข่ายตวัแทนจากสงัฆมณฑลต่างๆทุกสามเดอืน  
มกีารประชุมฟ้ืนฟูจติใจประจ าปีและการประชุมใหญ่ที่นครสวรรค์ เพื่อให้ความรู้สมณสาสน์ Lauda to Si                      
มกีารออกหน่วยบรกิารทางการแพทยใ์ห้กบักลุ่มเป้าหมายพเิศษเช่นผู้ลี้ภยัทางการเมอืงชาวโรฮญิญาฯลฯ  และ                      
จดัท าจดหมายขา่วเผยแพรก่จิกรรมของชมรมผ่านสื่ออเิลคทรอนิกส์ และ Line กลุ่ม ฯลฯ 
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ผู้แทนของคณะกรรมการเวชบุคคลของ 8 สงัฆมณฑลได้รายงานสรุปเกี่ยวกบักจิกรรมที่ด าเนินการในแต่ละ 

สงัฆมณฑลในรอบปีที่ผ่านมา  พรอ้มกบัปญัหาอุปสรรคต่างๆ  เพื่อการเรยีนรูแ้ลกเปลี่ยนกนัระหว่างกลุ่มเวชบุคคล  
โดยสรปุสาระส าคญัไดด้งันี้ 

ก. แต่ละสงัฆมณฑลไดม้กีารรวมตวักนั มกีารประชุม 1-3  ครัง้ต่อปี  บางแห่งมกีารจดักจิกรรมเขา้เงยีบ
ฟ้ืนฟูจติใจใหส้มาชกิ   

ข. มกีารท ากิจกรรมที่เกี่ยวกับการออกหน่วยบรกิารทางด้านสุขภาพ  รวมถึงการออกตรวจทางการ
แพทยใ์นที่ห่างไกลเช่นชาวเขา หรอืกลุ่มพเิศษเช่นแรงงานประมง  มกีารออกหน่วยแพทยใ์นโอกาส
ฉลองวดั 

ค. มกีารออกเยีย่มผูป้ว่ยทีต่ดิบา้น ตดิเตยีง คนสงูอาย ุคนพกิาร ผูป้ว่ยมะเรง็ ผูป้ว่ยระยะสุดทา้ย   
ง. มกีารสอนและแทรกเรือ่งสุขภาพเขา้ไปในหลกัสตูรครคู าสอนและใหค้วามรูก้บัชาวบา้นตามโอกาส 
จ. มกีารด าเนินงานเรือ่งโรงเรยีนผูส้งูอาย ุ  
ฉ. มกีารอภบิาลผูป้ว่ยทีม่ปีญัหาเรือ่งการตดิเชือ้เอดส ์
ช. การด าเนินงานบางแห่งเป็นรปูแบบศาสนสมัพนัธด์ว้ย 

ส าหรบัปญัหาอุปสรรคทีพ่บและความพยายามในการแกไ้ขไดแ้ก่ การไมม่สีมาชกิใหม่รุ่นใหม่ๆ มารว่ม 
บางสงัฆมณฑลก าลงัหาประธานและกลุ่มแกนน าทีจ่ะเริม่กจิกรรมต่างๆ  บางสงัฆมณฑลไมม่งีบประมาณ   

 รายละเอยีดผลงานโดยยอ่ของแต่ละสงัฆมณฑลอยูใ่น ภาคผนวก 2  (ขอใหแ้ต่ละสงัฆมณฑลสรุปสกัครึง่
หน้าพรอ้มรปูประมาณสองรปู เพื่อจดัท าการเผยแพร)่ 

 

วาระท่ี 6   พิจารณาแผนปฎิบติังานเวชบคุคลคาทอลิกฯปี 2017  ตามแผนยทุธศาสตรป์ระกาศข่าวดี 
  ทีป่ระชุมเหน็ชอบดว้ยกบัแผนปฎบิตัติามภาคผนวกที ่3  โดยประกอบดว้ย 
  กิจกรรมกลุ่มท่ีหน่ึง  การประชุมคณะกรรมการการด าเนินงานจากทุกสงัฆมณฑลทุก 3 เดอืน  ในวนัเสาร ์   
ทีส่ามของเดอืนซึง่จะตรงกบัเสารท์ี ่18 กุมภาพนัธ ์, วนัเสารท์ี ่20 พฤษภาคม ,  วนัเสารท์ี ่19 สงิหาคม  และวนัเสาร ์    
ที ่23 ธนัวาคม 2560  ในกรณทีีบ่างสงัฆมณฑลทีอ่ยูไ่กลและไมส่ามารถมารว่มไดทุ้กครัง้อาจรเิริม่ใช ้VDO conference   
  กิจกรรมกลุ่มท่ีสอง  การรณรงค์เผยแพร่จิตตารมย์วันผู้ป่วยสากล  โดยจะจัดแปลสาส์นจาก               
พระสนัตะปาปา พระสงัฆราช  และส่งใหทุ้กวดั โรงเรยีน เพื่อใหท้นัวนัผูป้ว่ย 11 กุมภาพนัธ ์   
  กิจกรรมกลุ่มท่ีสาม  การจดัฟ้ืนฟูจติใจเวชบุคคลและประชุมใหญ่ส าหรบัปีหน้าจะตรงกบัวนัเสารท์ี่ 21 
และวันอาทิตย์ 22 ตุลาคม 2560  ที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการให้สังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นเจ้าภาพ   
ส าหรบัหวัขอ้การฟ้ืนฟูจติใจจะไดก้ าหนดต่อไป  อนึ่งการประชุมปีหน้าจะครบรอบ 50 ปีของการเริม่งานเวชบุคคล จะ
ไดใ้ชเ้ป็นการฉลองดว้ย 
  กิจกรรมกลุ่มท่ีส่ี  การออกหน่วยบรกิารทางสุขภาพให้กลุ่มประชากรที่เข้าไม่ถึงบรกิารเช่น แรงงาน
อพยพ   ผูล้ ีภ้ยัประมาณ 2 ครัง้ 
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 กิจกรรมกลุ่มท่ีห้า  รว่มจดัประชุม  Human life international’s 21 st Asia-Pacific Congress (ASPAC) 
on faith, life, and family 2017 ในเดอืน พฤศจกิายน 
 กิจกรรมกลุ่มท่ีหก  การสื่อสารและสมาชิกสมัพนัธ์  ทางจดหมายข่าวทุก สองเดอืน และ อุดมสารราย
สปัดาหท์ุกเดอืน รวมถงึ website  
 อนึ่งอาจมกีารจดัประชุมเพิม่พนูทกัษะความรูใ้นเรือ่งต่างๆเป็นกรณพีเิศษหากมสีงัฆมณฑลต่างๆสนใจเช่น
เรือ่ง  การเยีย่มและการดแูลผูป้ว่ยในระยะสุดทา้ย 

วาระท่ี  7   รายงานการเงินในรอบปี 
  จนถงึวนัที ่ 30 มถุินายน 2559 มยีอดเงนิคงเหลอื 22,940  บาท 57 สตางค ์  (ในรอบปีไดร้บับรจิาค 
10,000 บาท  มรีายจ่าย 12,700 บาท)  รายละเอยีดในภาคผนวก ๔ 
 

วาระท่ี 8  เร่ืองอ่ืนๆ 
  อาจารยอ์รพนิ แสงสว่าง  ประธานชมรมเวชบุคคลฯนครสวรรค ์ ไดแ้นะน าวธิกีารจดทะเบยีนให ้
ชมรมเวชบุคคลของสงัฆมณฑลนครสวรรค์เป็นองค์กรสาธารณกุศล  มขีอ้ดคีอืท าให้จงัหวดัได้ทราบว่าครสิตชนมี
กจิกรรมทีด่ีๆ และใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณ หากสนใจสามารถตดิต่อขอทราบวธิกีารในรายละเอยีดได้ 
  ประธานกล่าวขอบคุณคณะกรรมการและเพื่อนสมาชกิที่มาร่วมประชุมและช่วยกนัประกาศข่าวดี
ผ่านการท างานในชวีติประจ าวนัและการท ากจิกรรมกลุ่มตามจติตารมยร์กัและรบัใชข้องพระครสิตเจา้ 

ปิดการประชุมเวลา 11.30 น.   

พรอ้มกบัมพีธิบีชูามสิซาขอบพระคุณพระเจา้ โดยพระคุณเจา้บรรจง ไชยรา และคณะจติตาธกิาร 

 

  

  


