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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย คร้ังที่ 1/2016 
วันเสาร์ที่  20  กุมภาพันธ์  ค.ศ.2016 

ณ ห้องประชุมช้ัน 11  อาคารรวมจิตรเพียรธรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์  
****************************************************** 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ จิตตาภิบาล ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ 
2. นายแพทยค์ านวณ อึ้งชูศักดิ ์ รองประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ 
3. บาทหลวงโชคชัย คูรัตนสุวรรณ จิตตาภิบาล เวชบุคคลฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ 
4.    ผศ.นาฎวิมล งามศิริจิตต์ เหรัญญิก 
5.   ผศ.นพ.วรวุฒ ิ จรรยาวนิชย ์ ที่ปรึกษา 
6. เซอร์เทแรส-เบเนดิกต ์ ไชยดวง กรรมการ / เวชบุคคลสังฆมณฑลนครราชสมีา 
7. ซิสเตอร์อรพนิ ตั้งธนอ ารุง  กรรมการฯ / คณะภคนิีผู้รับใช้คนป่วยแห่งนักบุญคามิลโล 
8. ซิสเตอร์ปริศนา ถนอมชาต ิ  คณะภคินีผู้รับใช้คนป่วยแห่งนักบุญคามิลโล 
9. คุณสมจติร์ ศักดิส์ิทธกิร  ประธานเวชบุคคลฯ สังฆมณฑลราชบุรี 
10. คุณกัลยา สุขไพบูลย ์  กรรมการ / เวชบุคคลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ 
11. คุณสมบัต ิ กิจสมคัร   กรรมการ / เวชบุคคลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ 
12. คุณส าอางค ์ ทองอ าไพ   กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 
13. พจ.พิชญนาถ วีรานนท ์   กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯ โรงพยาบาลเซนต์แมร่ี  
14. คุณสุนทร ช่องชนิล   กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯ โรงพยาบาลเซนต์แมร่ี 
15. คุณพรทพิย ์ คงกระพัน   กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯ สังฆมณฑลราชบุรี 
16. คุณพนิดา แหวกวารี   กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯ สังฆมณฑลราชบุรี 

 17. คุณวรรณดี  พร้อมแยม้  แผนกสุขภาพอนามัย คณะกรรมการฯเพือ่การพฒันาสังคม 
 

เปิดประชุมเวลา  09.10  น. 
 บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ  จิตตาภิบาลชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ น าสวดภาวนาเปิดการประชุมฯ พร้อม
กล่าวต้อนรับคณะกรรมการและสมาชิกเวชบุคคลฯสังฆมณฑล  จากนัน้ด าเนนิการประชุมตามวาระดังนี้ :- 

 

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ 
 บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ  แจ้งเร่ืองให้ที่ประชุมรับทราบ  

1.1 การประชุม  The 16
th

 AFCMA Congress 2016 (Asian Federation of Catholic Medical   

Associations)   ตามเอกสาร  First announcement :-   

Main Theme :     What should We Do for the Least of Our Brethen? (Matthew,25:40)   

Date   :   November 13 – 15, 2016  

Venue    :   Shiran Kaikran in Kroto University, Kyoto, Japan   

Host :   Japan  Catholic Medical Association (jCMA)     
  

 จึงขอเรียนให้แพทยท์ี่สนใจเขา้ร่วมประชุมฯรับทราบ (สามารถติดตามที่  http://www.afcma2016.org)    
ทางส่วนกลางฯจะจัดส่งเอกสารใหค้ณะกรรมการและสมาชิกเวชบุคคลฯสังฆมณฑลรับทราบทาง E-mail  

http://www.afcma2016.org/
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 1.2 เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2016 สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย  จัดประชุมหัวข้อ 
“ทิศทางงานอภิบาลฉบับใหม่” ซึ่งเป็นผลจากการจัดสมัชชาพระศาสนจักรท้องถิ่นของสังฆมณฑล 4 อีสานและจาก
ส่วนกลาง 6 สังฆมณฑล (กรุงเทพ เชียงใหม่ นครสวรรค์ จันทบุรี ราชบุรี สุราษฏร์ธานี ) เมื่อเดือนเมษายน 2015      
ที่ผ่านมา  จากแผนยุทธศาสตร์ประกาศข่าวดีใหม่ บทที่ 4 เกี่ยวข้องกับงานด้านสังคม มีประเด็นให้กลุ่มวิชาชีพ        
เอาใจใส่ดูแลคนเจ็บป่วย ผู้ติดเช้ือ ฯลฯ   
 1.3 ระหว่างวันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์  2016 ทีมหน่วยแพทย์จากคาริตัสไทยแลนด์ ชมรมเวชบุคคลฯ  
CTF  จัดหน่วยแพทย์พยาบาลออกให้บริการแก่ชาวบ้านซึ่งเป็น ชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ ลาหู่ ม้ง ในเขตแพร่ธรรม
พื้นที่ ใน เขตภู เขา อ .แจ้ห่ม  จ .ล าปาง   โดยร่วมกับ เวชบุคคลคาทอลิกสั งฆมณฑลเชียงใหม่  น า โดย              
นายแพทย์เดชา คูวุฒยากร  ประธานชมรมฯ คุณประภา วงศ์จอมพร ผู้ประสานงาน มี บาทหลวงบรูโน ซอปเปลซา 
(Triveneto)  หัวหน้าเขต 3 สังฆมณฑลเชียงใหม่ (แจ้ห่ม, ล าปาง,พะเยา, แพร่, น่าน) ติดต่อขอให้ช่วยจัดออกหน่วยฯ 

 มติที่ประชุม      รับทราบ  
 

วาระที่  2 พิจารณารับรองรายงานการประชุม       
 บาทหลวงไพรัช  ศรีประเสริฐ  จิตตาภิบาลคณะกรรมการชมรมเวชบุคคลฯ  ขอให้ที่ประชุมพิจารณา
รายงานการประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลฯ คร้ังที่ 4/2015  เพื่อด าเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมรายงานการประชุมฯ 

     มติที่ประชุม      รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4 /2015  
 

วาระที่  3 ติดตามเรื่องสืบเนื่อง 
  บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ  ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและติดตามเร่ืองสืบเนื่องจากเอกสาร Powerpoint 
(ภาพกิจกรรม) น าเสนอ ดังนี้ :-          
  3.1 การออกหน่วยแพทย์พยาบาลช่วยเหลือผู้อพยพ / แรงงานอพยพ โรฮิงญา ภาคใต้ ทริปที่ 3             
ระหว่าง วันที่ 17 - 21 มกราคม  2016 ใน 3 พื้นที่ ประกอบด้วย จังหวัดระนอง พังงา และสงขลา โดยทีมหน่วยแพทย์
จากคาริตัสไทยแลนด์ ชมรมเวชบุคคลฯ  CTF น าโดย บาทหลวงอัครพันธ์ นันทวานิช  แพทย์หญิงวนิดา นาจรุง และทีม
จิตอาสาฯตรวจสุขภาพให้ชาวโรฮิงญา ณ บ้านพักชาย และบ้านพักเด็กรวม 60 คน ชุมชนปากคลอง 80 คน ที่ จ.ระนอง 
และด่านตรวจคนเข้าเมือง อ.สะเดา จ.สงขลา จ านวน 61 คน และแรงงานข้ามชาติชาวเมียนม่า (ประมงต่อเนื่อง) ณ    
ท่าเทียบเรือ สงขลา จ.สงขลา จ านวน 100 คน  การจัดหน่วยตรวจสุขภาพชาวโรฮิงญาภาคใต้ คร้ังต่อไปก าหนดวันที่ 
27 – 31 มีนาคม 2016  ขอเชิญสมาชิกเวชบุคคลฯที่สนใจร่วมออกหน่วยในทริปนี้ด้วย    
  3.2 การออกหน่วยแพทย์ “ค่ายแบ่งปันความรักและบริการตรวจรักษาสุขภาพในพื้นที่สูง ”  ณ               
วัดนักบุญเปาโล  ดอยสามหมื่นทุ่ง  ต.พะวอ  อ.แม่สอด  จ.ตาก  ระหว่าง 29 – 31  มกราคม 2016  โดยมีทีมแพทย์ 
พยาบาล เภสัชกร ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย จิตอาสา CTF ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาชาวบ้าน
กลุ่มชาติพันธุ์ ผู้สูงอายุ เด็ก มีผู้รับริการตรวจรักษา จ านวน 127 ราย  พร้อมกันนี้จัดมอบกระเป๋ายาแก่อาสาสมัครดูแล
สุขภาพ เพื่อใช้ในเขตพื้นที่สูง          
  3.3 รายงานการเข้าร่วมประชุม the 20th Human Life International Asia-Pacific Congress (ASPAC) on 
Faith, Life and Family ที่ประเทศไต้หวัน          
  องค์กรส่งเสริมชีวิตเอเชียและองค์กรส่งเสริมชีวิตสากล (Human life International HLI – Asia Oceania) 
ร่วมกับคณะกรรมการว่าด้วยเร่ืองครอบครัวของสภาพระสังฆราชแห่งภูมิภาคจีน(ไต้หวัน) จัดสัมมนาเร่ือง “ความเช่ือ 
ชีวิต และครอบครัวระดับภูมิภาค เอเชีย-โอเชียเนีย คร้ังที่ 20 [20th Asia Pacific Congress on Faith Life and Family 
(20th ASPAC)] ทางสมณกระทรวงว่าด้วยเร่ือครอบครัวได้จัดตั้งหน่วยงานแยกออกเป็น 3 หน่วยงาน เพื่อให้ครอบคลุม 
งานของกระทรวงที่มีขอบเขตกว้างขึ้นได้แก่ 1. หน่วยงานว่าด้วยเร่ืองครอบครัว 2. หน่วยงานว่าด้วยเร่ืองฆราวาส        
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3. หน่วยงานว่าด้วยเร่ือง “ชีวิต” และจัดการบรรยายในหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว ที่น่าสนใจอีก 8 หัวข้อ  
  อย่างไรก็ตาม รายงานการเข้าร่วมประชุม the 20th Human Life International Asia-Pacific Congress 
(ASPAC) on Faith, Life and Family สมาชิกเวชบุคคลฯสามารถติดตามได้จากหนังสืออุดมสารรายสัปดาห์ และ 
Newsletter ฉบับที่ 1/2016 ( มกราคม – กุมภาพันธ์ ) แผนกสุขภาพอนามัย 

 มติที่ประชุม      รับทราบ  
 

วาระที ่ 4 รายงานความคืบหน้ากิจกรรมเครือข่ายเวชบุคคลฯในระดับสังฆมณฑล  
  4.1   เครือข่ายเวชบุคคลฯสังฆมณฑลนครราชสีมา  
    เซอร์เทแรส-เบเนดิกต์  ไชยดวง  รายงานผลการด าเนินงานฯที่ผ่านมา 

 คณะกรรมการเวชบุคคลฯสังฆมณฑลนครราชสีมา จัดท าแผนปฏิบัติงานปี ค.ศ. 2016  
1. โครงการจัดท าเว็บไซค์งานเวชบุคคลฯ :  www. ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก นครราชสมีา 

  2. โครงการติดตามและพบปะกลุ่มเครือข่าย : เขตจังหวัดนครราชสีมา : วัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว
เขตจังหวัดบุรีรัมย์ :  วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน โคกปราสาท 
  3. โครงการร่วมประชุมวิสามัญ / ฟืน้ฟจูิตใจเวชบุคคลฯระดับชาติประจ าปี   
  4. โครางการจัดประชุมกรรมการเวชบุคคลฯ / ร่วมประชุมกรรมการเวชฯระดับชาติ   
  5. โครงการร่วมออกหน่วยปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น/หน่วยแพทย์เคล่ือนทีก่ับเวชบุคคลฯรพ.เซนต์แมร่ี  

 วันที่ 12 ธันวาคม 2015  :  วัดแม่พระคนกลางแจกจา่ยพระหรรษทาน โคกประสาท  
     วันที่ 13 มกราคม 2016  :   วัดแม่พระะประจักษ์ที่เมอืงลูร์ด รับบริการวัด  BP  44  คน   
    เจาะ DTX  34  คน  รับยา  2 คน  ฝังเข็ม  2  คน  แมะ  10  คน  
   วันที่ 30 มกราคม 2016  :  วัดนักบุญเปาโลกลับใจ แก้งคร้อ รับบริการวัด  BP  55  คน         
    เจาะ DTX  24  คน   รับยา  12  คน   ฝังเข็ม  8  คน 
  6. โครงการฟืน้ฟูจิตใจเวชบุคคลฯ  
 

4.2   เครือข่ายเวชบุคคลฯสังฆมณฑลราชบุรี 
   คุณสมจิตร์ ศักดิ์สิทธิกร ประธานเวชบุคคลฯสังฆมณฑลราชบุรี  รายงานผลการด าเนินงานฯที่ผ่านมา 

 วันที่ 11 มกราคม 2016 : กลุ่มเวชบุคคลฯสังฆมณฑลราชบุรี และสมาชิกเวชบุคคลฯ พร้อมใจกัน                                                              
จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ เพื่อเป็นการระลึกถึงการจากไปของ บาทหลวงสิรนนท์ สรรเพ็ชร์   และสมาชิกเวชบุคคลฯอีก              
3 ท่าน คือ นายแพทย์บุญน า ชัยวิสุทธิ์  คุณเยาวดี พรศิริกาญจน์  คุณกาญชฎา จิตต์เจริญ  โดย บาทหลวงวุฒิกรณ์  
พันธุ์ยิ่งยก  จิตตาภิบาลเวชบุคคลฯ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ วัดน้อยคามิลโล อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  

 วันที่ 24 มกราคม 2016  :  กลุ่มเวชบุคคลสังฆมณฑลราชบุรี ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพเบ้ืองต้น                   
วัดนักบุญอักแนส ชัฏป่าหวาย อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  

 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2016  :  ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพเบ้ืองต้นแก่ผู้สูงอายุ รวม 150 คน      
ในโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเช่ือ โปรดศีลเจิมผู้ป่วยให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้เจ็บป่วย ณ วัดแมพ่ระประจักษ์เมอืงลูร์ด ท่าเรือ         
จ.กาญจนบุรี และออกเยี่ยมครอบครัวของสมาชิกเวชบุคคลฯที่เจ็บป่วย 2 ท่าน                                                    
กิจกรรมตอ่เนื่อง  

1. จัดออกหน่วยร่วมกับศูนยส์ังคมพฒันา และหน่วยประกาศพระวรสาร สังฆมณฑลราชบุรี 
  2.  วันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2016 : สมาชิกเวชบุคคลฯสังฆมณฑลราชบุรี ก าหนดจัดเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ 
ประจ าปี  2016  ณ บ้านไร่ยอเซฟ มาลี  ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี โดย บาทหลวงวุฒิกรณ์ พันธุ์ยิ่งยก เป็นวิทยากรฯ 
  3.  วันที่ 3 เมษายน 2016 : จัดออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพนักเรียนค่ายค าสอน “เมตตาดั่งพระบิดา”
ภาคฤดูร้อน 2016 สังมณฆมณฑลราชบุรี  
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4.3  เครือข่ายเวชบุคคลฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ 
 คุณส าอางค์ ทองอ าไพ   รายงานผลการด าเนินงานฯที่ผ่านมา 

  1. โครงการประชุมและประสานงานเวชบุคคลฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ  (4 คร้ัง/ปี) 
 วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2015  :  จัดประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ             

คร้ังที่ 4/2015  ณ ห้องประชุมช้ัน 11  อาคารรวมจิตรเพียรธรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์  จัดประชุมฯต่อจากการประชุม
คณะกรรมการเวชบุคคลฯระดับชาติ  
  2. โครงการฟื้นฟูจิตใจเวชบุคคลฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ :        

 ก าหนดจัดงานฯ วันที่ 28 – 29  พฤษภาคม 2016  หัวข้อ “ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเมตตาธรรม” ในการประชุม
คณะกรรมการฯในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2016 จะร่วมแผนงานเพื่อก าหนดโครงการ รูปแบบ และสถานที่จัดงานฯ  

   3. โครงการออกหน่วยแพทย์เคล่ือนที ่ :  จัดออกหน่วยฯตามร้องขอ 
   4. โครงการจัดท าสารเวชบุคคลฯ ปีละ 2 ฉบับ  
 

4.4  เครือข่ายเวชบุคคลฯสังฆมณฑลนครสวรรค ์
 วันที่ 10 มกราคม  2016 : กลุ่มเวชบุคคลฯสังฆมณฑลนครสวรรค์ น าโดย อาจารย์อรพิน แสงสว่าง 

ประธาน และสมาชิกเวชบุคคลฯ ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ณ อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์ ในงาน
ประชุมผู้สูงอายุฯ  

 วันที่ 29 - 31 มกราคม 2016  :    ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลนครสวรรค์  ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุ 
สังฆมณฑลนครสวรรค์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ สโมสรไลออนส์ ปากน้ าโพ และกลุ่มจิตอาสา จัดท าโครงการสะพานบุญ...
ค่ายแบ่งปันความรัก และบริการตรวจรักษาสุขภาพในพื้นที่สูง ณ ดอยสามหมื่นทุ่ง ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก โอกาส
ฉลองเปิดวัดใหม่ (วัดนักบุญเปาโล)  จัดกิจกรรม :-   1. ตรวจรักษาโดยทีมแพทย์ พยาบาล เภสัชกร ชมรมเวชบุคคล
คาทอลิกแห่งประเทศไทย และทีมงานเวชบุคคล จิตอาสา CTF ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาชาวบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ 
ผู้สูงอายุ  เด็ก มีผู้รับริการตรวจรักษา จ านวน 127 ราย  2. เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงบนดอยสูงห่างไกล ตรวจ
สุขภาพ ให้ค าแนะน าการดูแลตนเอง  3.มอบรถเข็นผู้ป่วย ที่นอนลม เคร่ืองวัดความดันโลหิต เวชภัณฑ์ แก่ อสม. ผอ.รพ
สต. และครูค าสอน เพื่อใช้บริการผู้ป่วย  4.มอบผ้าห่ม ยาสามัญบ้าน และเคร่ืองอุปโภคบริโภค จ านวน 750 ราย           
5.กิจกรรมมอบความสุข สอยดาวฟรี แจกของขวัญของรางวัล 6.กิจกรรมนันทนาการ เล่นรอบกองไฟ และการแสดง    
ของนักเรียน  7.บริการอาหารเช้า กลางวัน เย็นและกลางคืน แจกขนมเค้ก 1 ,000 ช้ิน  8.จ าหน่ายเสื้อผ้ามือสองที่ผู้มี    
จิตศรัทธาบริจาค ตัวละ 5/10 บาท เพื่อให้ชาวบ้านเห็นคุณค่าในสิ่งของ รายได้ทั้งหมดถวาย สมทบสร้างวัดนักบุญเปาโล  

 
 

4.5  เครือข่ายเวชบุคคลฯสังฆมณฑลเชียงใหม ่
 วันที่ 15 มกราคม  2016 :  ประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกฯ คร้ังที่ 1/2016 ณ ศูนย์มิสซัง

คาทอลิกเชียงใหม่ (ห้องประชุม ช้ัน 2 ตึกแฮร่ีทิล) น าโดย บาทหลวงเอกชัย ผลวารินทร์ จิตตาภิบาลเวชบุคคลฯ 
นายแพทย์เดชา คูวุฒยากร ประธานเวชบุคคลฯเชียงใหม่ ร่วมด้วย ผศ.ศรีนวล วิวัฒน์คุณูปการ และทีมงาน เพื่อ            
ประเมินแผนกิจกรรมปีที่ผ่านมา / พิจารณาแผนกิจกรรมที่จะด าเนินกิจกรรมฯ ในปี 2016  และพิจารณาแผนกิจกรรมการ
ออกหน่วยบริการ ตรวจสุขภาพตามหมู่บ้าน ร่วมกับ ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ในพื้นที่ เขต                            
วัดราชินีแห่งสันติภาพ ซึ่งจะจัดในวันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2016                          

 วันที่ 16 มกราคม 2016  :  ชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลเชียงใหม่ น าโดย นายแพทย์เดชา คูวุฒยากร 
ประธานชมรมฯ ผศ.ศรีนวล วิวัฒน์คุณูปการ และทีมงาน ให้บริการตรวจสุขภาพแก่สัตบุรุษ ที่มาร่วมพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ 
ของสังฆมณฑลฯ  ณ อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 

 

4.6  เครือข่ายเวชบุคคลฯสังฆมณฑลจนัทบุรี   :  ออกหน่วยตรวจสุขภาพในโอกาสตา่งๆ 
 วันที่ 24 มกราคม 2016 :  ออกหน่วยตรวจสุขภาพ ผู้มาร่วมงานฯในโอกาสฉลองวัดนักบุญเปาโล กลับใจ 

ปากน้ า จังหวัดระยอง  ผู้ร่วมออกหน่วย พระสงฆ์ 1 ท่าน  ซิสเตอร์ 4 ท่าน พยาบาล 2 คน ผู้ฝึกหัด 2 คน และหมอนอ้ย 
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5 คน  มีผู้รับการตรวจวัดความดนั 25 คน ตรวจน้ าตาล 6 คน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 วันที่ 6 กุมภาพันธ์  2016 : โอกาสฉลองวัดอารักขเทวดา โคกวัด ปราจีนบุรี และปิดปีนักบวชสากล ตรวจ

สุขภาพแก่สัตบุรุษ และนักบวชที่มาร่วมงานฉลองฯ ผู้ร่วมตรวจสุขภาพ พระสงฆ์ 1 ท่าน ซิสเตอร์ 4 ท่าน                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
เทคนิคการแพทย์ลูกวัด 1 คน  หมอน้อย 7 คน มีผู้ตรวจวัดความดัน 32 คน ตรวจน้ าตาล 6 คน 

 วันที  14  กุมภาพันธ์  2016 : ให้บริการตรวจสุขภาพแก่บรรดาสัตบุรุษ ผู้มาร่วมฉลองวัดแม่พระประจักษ์
เมืองลูร์ด บางแสน ชลบุรี  โดยมี คุณหมอมาลินี ผู้อ านวยการสภาภิบาลน าทีม พร้อมสมาชิกมาร่วมตรวจสุขภาพฯ ใน
ระหว่างพิธีบูชาขอบพระคุณ มีพิธี โปรดศีลเจิมผู้ป่วยโอกาสวันผู้ป่วยสากลด้วย 

 

4.7  เครือข่ายเวชบุคคลฯอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ 
 วันที่  9 มกราคม  2016  :  กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิก อัครสังฆมณฑลท่าแร่ ร่วมกับ รพ.สต. หนองโคก    

ต.ช้างมิ่ง ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพ ในโอกาสฉลองวัดบ้านนาค า อ.พรรณนานิคม จ.สกลนคร  มีผู้รับบริการฯ  55 คน  
4.8  กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกเขตสงขลา สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี  : ออกหน่วยตรวจสุขภาพในโอกาสต่างๆ 

 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2016  :  กลุ่มเวชบุคคลฯวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด ให้บริการตรวจสุขภาพใน
โอกาสวันผู้ป่วยสากล ที่วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดย คุณพ่ออรรคเดช ทับปิง และคุณพ่อ
ยอห์น ลิสซันดริน เจ้าอาวาสและจิตตาภิบาลเวชบุคคลฯ จัดพิธีศีลเจิมและอวยพรแก่ผู้ป่วยและผู้สูงอายุ 

 วันที่ 14 กุมภาพันธ์  2016  :  โอกาสฉลองวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หาดใหญ่ และพิธีเปิดประตู
ศักดิ์สิทธิ์ ให้บริการวัดความดันโลหิตแก่ผู้มาร่วมงาน ฯ 45 คน สมาชิกเวชบุคคลฯร่วมให้บริการ  8 คน  

 

 วาระที ่ 5  เตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ชุดใหม่ วาระ 3 ป ี

 บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ  ช้ีแจงว่า จากการสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2015 ที่ประชุมขอให้
ส่วนกลางฯด าเนินการสรรหาประธานชมรมเวชบุคคลฯ เพื่อเตรียมการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ วาระ 3 ปี (โดยมีผล
ตั้งแต่ 23 มีนาคม 2016 ถึง 22 มีนาคม 2019) นั้น  ทางส่วนกลางฯได้จัดส่งแบบฟอร์มเสนอช่ือให้คณะกรรมการ       
เวชบุคคลฯระดับสังฆมณฑล    จึงขอให้ที่ประชุมฯพิจารณาผู้ที่เหมาะสมกับต าแหน่งดังกล่าว ซึ่ งมีคณะกรรมการฯ      
ตอบแบบฟอร์มฯส่งกลับมารวม 17 ท่าน   
 ที่ประชุมฯร่วมกันพิจารณาตามล าดับคะแนนที่คณะกรรมการแต่ละพื้นที่เสนอรายช่ือ ผลการนับคะแนน :-  
นายแพทยค านวณ  อึ้งชูศักดิ์ : ประธานคณะกรรมการฯ คนใหม่ (ตามคะแนนโหวตจากสมาชิกฯอย่างเป็นทางการ)     
ผศ.นาฎวิมล งามศิริจิตต์  คุณอิสรี ตรีกมล รองประธานคณะกรรมการฯ  และเรียนเชิญ ศจ.ดร.นายแพทย์จิตร สิทธีอมร 
ผศ.นพ.วรวุฒิ จรรยาวนิชย์ นายแพทย์ฤทธิไกร อัครสกุลนิธิโชติ และ ผศ.ดร.มนต์ชุลี นิติพน ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ
ร่วมด้วยสมาชิกชมรมเวชบุคคลคาทอลิกจากสถาบันต่างๆ ได้แก่ กลุ่ม/ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์  
โรงพยาบาลคามิลเลียน /โรงพยาบาลซานคามลิโล/โรงพยาบาลเซนต์แมรี/โรงพยาบาลและสถาบันเกี่ยวกับสขุภาพอนามยั
ของรัฐ, กลุ่ม/ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกในสังฆมณฑลต่างๆ,กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกในสถาบันนักบวชที่ท างานด้านสุขภาพ
อนามัย เช่น คณะคามิลเลียนชาย/หญิง,คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร,คณะธิดาเมตตาธรรม คณะรักกางเขนท่าแร่ ฯลฯ  
และกลุ่มแพทย์คาทอลิก / กลุ่มพยาบาลคาทอลิก (ตามแนวปฏิบัตชิมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย)                    
  บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ  ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า  ทางส่วนกลางฯจะน าเสนอรายช่ือคณะกรรมการเวชบุคคลฯ
ที่ได้รับการคดัเลือก เพือ่ขอให้ พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา ผู้รับผิดชอบฯ ประกาศแต่งตั้งอยา่งเป็นทางการต่อไป 
 มติที่ประชุม      รับรองรายชื่อคณะกรรมการฯ และร่วมแสดงความยินดกีับประธานชมรมเวชบุคคลฯ 
วาระที่ 6   อื่นๆ     บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ  แจ้งที่ประชุมรับทราบ 

 6.1  วันที่ 19 -22 กุมภาพันธ์ 2016  ออกหน่วยแพทย์พยาบาลเคล่ือนที่ให้บริการแก่ชาวบ้าน ซึ่งเป็นชาวเขา
เผ่าปกาเกอะญอ ลาหู่ ม้ง ในเขตแพร่ธรรมพื้นที่ภูเขา อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง มีวัดคาทอลิกแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ เป็น   
วัดแม่และมีวัดลูกที่อยู่ภายใต้การดูแล รวม 40 หมู่บ้าน น าโดย นายแพทย์เดชา คูวุฒยากร ประธานเวชบุคคลฯเชียงใหม่                 
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คุณประภา วงศ์จอมพร ผู้ประสานงาน  การจัดออกหน่วยฯเป็นไปตามค าร้องขอจาก บาทหลวงบรูโน ซอปเปลซา 
(Triveneto) หัวหน้าเขต 3 สังฆมณฑลเชียงใหม่ (แจ้ห่ม, ล าปาง, พะเยา, แพร่, น่าน) ติดต่อผ่าน บาทหลวงยอดชาย          
เล็กสุวรรณ  ผู้อ านวยการฝ่ายสังคมฯกรุงเทพ  ซึ่งการจัดหน่วยแพทย์พยาบาลฯ เวชบุคคลระดับชาติ ร่วมมือกับ 
Camillian Task Force (CTF) และประสานงานจิตอาสา แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล เภสัชกร ตามโรงพยาบาลทั้ง
ภาครัฐและเอกชน รวม 15 ท่าน มาร่วมออกหน่วยฯคร้ังนี้ด้วย 
 6.2 วันที่ 27 – 31 มีนาคม 2016  จัดหน่วยแพทย์พยาบาลฯเพื่อติดตามเหยื่อการค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญา ที่อยู่
ในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  จังหวัดระนอง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์  ซึ่งเป็นการช่วยเหลือตามค าร้องขอจากสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี 
 6.3 ตามแผนปฏิบัติงานเวชบุคคลฯในช่วงเดือนตุลาคม ก าหนดจัดฟื้นฟูจิตใจและประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี 2016  ซึ่งได้ติดต่อพูดคุยกับ อาจารย์อรพิน แสงสว่าง ประธานชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลนครสวรรค์     
เพื่อการเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงานฯ ร่วมกับ ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย  ส าหรับหัวข้อการจัดเข้าเงียบ
ฟื้นฟูจิตใจเวชบุคคลฯนั้น ทางส่วนกลางฯจะจัดท าแบบฟอร์มขอความร่วมมือจากคณะกรรมการฯเพื่อน าเสนอหัวข้อ
การจัดเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ ประจ าปี 2016 
 มติที่ประชุม      รับทราบ 
 

     6.4  เนื่องในปี ค.ศ. 2016 ปีแห่งเมตตาธรรม  ในนามชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวน
สมาชิกเวชบุคคลฯ จัดกิจกรรมไปเยี่ยมแม่ที่ตั้งครรภ์ คณะภคินีศรีชุมพาบาล ดินแดง กรุงเทพ ที่ให้การดูแลหญิงตั้งครรภ์ 
ให้ความช่วยเหลือสตรีที่ไม่ยอมท าแท้ง มีปัญหาครอบครัว  และเห็นว่าในช่วงคร่ึงปีแรกนี้ควรจัดรณรงค์เพื่อช่วยเหลือและ
ให้การสนับสนุน จัดระดมทุน และน าสิ่งของไปมอบให้กับคณะภคินีศรีชุมพาบาล ซึ่งมี 3 ศูนย์ที่ดูแลหญิงตั้งครรภ์ 
(กรุงเทพ เชียงใหม่ และพัทยา) โดยจัดไปเยี่ยมอย่างเป็นทางการ จึงขอให้ที่ประชุมฯร่วมแสดงความคิดเห็นเร่ืองดังกล่าว    
 มติที่ประชุม      ที่ประชุมเสนอให้จัดโครงการเยี่ยมบ้านแม่และเด็ก คณะภคินีศรีชุมพาบาล ดินแดง กรุงเทพ  
ในวันที่ 28 – 29  พฤษภาคม 2016  พร้อมกับการจัดโครงการฟื้นฟูจิตใจเวชบุคคลฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ   
 จากนั้นที่ประชุมร่วมแสดงความคิดเห็นการจัดโครงการฯ :-   

 โครงการรณรงค์ฯควรจัดท าเพื่อแจ้งให้ทราบว่ามีวัตถุประสงค์อะไร ซึ่งคณะภคินีศรีชุมพาบาล มีศูนย์การ 
เรียนรู้ให้กับเด็กชาวปากีสถาน เนอร์สเซอร่ี บ้านแม่ที่ตั้งครรภ์ และศูนย์ฝึกอาชีพ  แต่การจัดโครงการรณรงค์ฯนี้จัดขึ้น
เพื่อ กลุ่มแม่ที่ตั้งครรภ์ ซึ่งทุกปีจะมีกลุ่มแม่ที่ตั้งครรภ์อย่างน้อย 10 - 20 คน   

 ควรรวบรวมรายละเอียดกิจกรรม ความต้องการ เพื่อจัดท ากิจกรรมสาธารณกุศลในปีแห่งเมตตาธรรม ว่ามี
กิจกรรมอะไรบ้าง จากนั้นจัดส่งเพื่อประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกฯรับทราบ และขอความร่วมมือสละเวลาอย่างน้อยปีละหนึ่ง
หรือสองวัน  หากสนใจขอเชิญไปร่วมกิจกรรมในนามชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย แต่ถ้าไม่สามารถไปร่วม
กิจกรรมฯก็สามารถบริจาคเงินสมทบเข้าร่วมโครงการฯ    
 ผศ.นพ.วรวุฒิ  จรรยาวนิชย์  ช้ีแจงเพิ่มว่า  สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
ติดต่อขอความช่วยเหลือในการจัดออกหน่วยแพทย์อาสาเคล่ือนที่ ณ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ต.หนองหญ้าปล้อง 
อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี  โดยเปิดให้บริการตรวจสุขภาพฯแก่ประชาชน ในวันที่ 15 มีนาคม 2016  ตั้งแต่เวลา 
08.00 น. – 15.00 น. จึงขอให้ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯติดต่อแพทย์ พยาบาล นักกายภาพ พร้อมยาและเวชภัณฑ์     
ไปร่วมออกหน่วยในคร้ังนี้ด้วย ส าหรับการจัดโครงการเยี่ยมแม่ที่ตั้งครรภ์ ยินดีให้ความร่วมมือและสมทบเงินสนับสนุนด้ว 
  ก าหนดการประชุมตามแผนปฏิบัติงานเวชบุคคลฯคร้ังที่ 2/2016 ตรงกับ วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2016 
ปิดประชุมเวลา  12.00  น.   ซิสเตอร์อรพิน ต้ังธนอ ารุง  : น าสวดภาวนาปิดการประชุม 

 

                                 บาทหลวงไพรัช  ศรีประเสริฐ /  ตรวจทาน  


