รายงานการประชุม
คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 2/2016
วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม ค.ศ.2016
ณ ห้องประชุมชัน้ 11 อาคารรวมจิตรเพียรธรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
******************************************************
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. นายแพทย์คานวณ
อึง้ ชูศกั ดิ ์
ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ
2. บาทหลวงโชคชัย
คูรตั นสุวรรณ จิตตาภิบาล เวชบุคคลฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
3. ผศ.นาฎวิมล
งามศิรจิ ติ ต์
รองประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ
4. คุณอิสรี
ตรีกมล
รองประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ
5. นายแพทย์ฤทธิไกร
อัครสกุลนิธโิ ชติ ทีป่ รึกษา ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ
6. เซอร์เทแรส-เบเนดิกต์ ไชยดวง
กรรมการ คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ต / ร.พ.เซนต์แมรี่
7. ซิสเตอร์อรพิน
ตัง้ ธนอารุง
กรรมการ คณะภคินีผรู้ บั ใช้คนปว่ ยแห่งนักบุญคามิลโล
8. ซิสเตอร์สมพร
ไพรีเกษม
คณะภคินีผรู้ บั ใช้คนปว่ ยแห่งนักบุญคามิลโล
9. ซิสเตอร์พทั ธยาพร
สังขรัตน์
กรรมการ / เวชบุคคลอัครสังฆมณฑลนครสวรรค์
10. คุณกัลยา
สุขไพบูลย์
กรรมการ / เวชบุคคลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
11. คุณสาอางค์
ทองอาไพ
กรรมการ / เวชบุคคลคาทอลิกฯ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
12. คุณสมบัติ
กิจสมัย
กรรมการ / เวชบุคคลคาทอลิกฯ โรงพยาบาลคามิลเลียน
13. คุณพิชญนาถ
วีรานนท์
กรรมการ / เวชบุคคลคาทอลิกฯ โรงพยาบาลเซนต์แมรี่
14. คุณลักษณาภรณ์
โพธิ ์จันทึก
กรรมการ / เวชบุคคลคาทอลิกฯ โรงพยาบาลเซนต์แมรี่
15. คุณรานี
กรรณิกา
กลุม่ เวชบุคคลอัครสังฆมณฑลนครสวรรค์
16. คุณวรรณดี
พร้อมแย้ม
แผนกสุขภาพอนามัย คณะกรรมการฯเพือ่ การพัฒนาสังคม
เปิดประชุมเวลา 09.00 น.
บาทหลวงโชคชัย คูรตั นสุวรรณ จิตตาภิบาล เวชบุคคลฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ นาสวดภาวนาเปิดการประชุมฯ
นายแพทย์คานวณ อึง้ ชูศกั ดิ ์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการและสมาชิกเวชบุคคลฯสังฆมณฑล จากนัน้ ดาเนินการ
ประชุมตามวาระดังนี้ :วาระที่ 1 พิ จารณารับรองรายงานการประชุม
นายแพทย์คานวณ อึง้ ชูศกั ดิ ์ ประธาน คณะกรรมการชมรมเวชบุคคลฯ ขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารายงาน
การประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลฯ ครังที
้ ่ 2/2016 เพื่อดาเนินการแก้ไขและเพิม่ เติมรายงานการประชุมฯ
ทีป่ ระชุมฯร่วมพิจารณา และเสนอแก้ไช :หน้าแรก หมายเลข 11. คุณสมบัติ กิจสมัคร แก้ไขเป็ น คุณสมบัติ กิจสมัย
หมายเลข 13. แพทย์แผนจีน พิชญนาถ จีรานนท์ แก้ไขเป็ น แพทย์แผนจีน พิชญนาถ วีรานนท์
มติทปี ่ ระชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครัง้ ที ่ 2 /2016
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วาระที่ 2 ติ ดตามเรื่องสืบเนื่ อง
นายแพทย์คานวณ อึง้ ชูศกั ดิ ์ ขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาและติดตามเรือ่ งสืบเนื่อง ดังนี้ :2.1 รับรองรายชือ่ คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ชุดใหม่วาระ 3 ปี
ทางส่ ว นกลางฯชี้แ จงความคืบ หน้ า ในการจัด ส่ ง แบบเสนอรายชื่อ เพื่อ ขอความร่ ว มมือ จากกลุ่ ม
เวชบุคคลฯสังฆมณฑลและสถาบันต่างๆ (แนวปฏิบตั ชิ มรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย) เสนอรายชื่อผูแ้ ทน
2 ท่าน เข้าร่วมในคณะกรรมการชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ (ตามเอกสาร) ซึ่งจากการประชุมฯที่ผ่านมา มีมติและ
รับรองรายชือ่ คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน ทีป่ รึกษา และประธานกลุ่ม เวชบุคคลฯสังฆมณฑล
อย่ างไรก็ตามมีกลุ่ม เวชบุ ค คลคาทอลิกฯที่ย ังไม่ เสนอรายชื่อ ตอบกลับมาอย่ างเป็ น ทางการ ทางส่วนกลางฯจะ
ดาเนินการติดต่อสอบถามและรวบรวมให้เสร็จภายในสิน้ เดือนพฤษภาคมนี้ เพื่อนาเสนอรายชื่อ ต่อพระสังฆราช
ผูร้ บั ผิดชอบแต่งตัง้ เป็ นทางการต่อไป
ทีป่ ระชุมร่วมแสดงความคิดเห็นและมีขอ้ เสนอ :1. ให้เพิม่ ตาแหน่งจิตตาภิบาลเวชบุคคลฯสังฆมณฑล เข้าร่วมในคณะกรรมการเวชบุคคลฯ และนาเสนอ
รายชือ่ ต่อพระสังฆราช แต่งตัง้ อย่างเป็นทางการ
2. ติดตาม/ติดต่อประสานงานกับประธานชมรมเวชบุคคลฯเพื่อสอบถามผูแ้ ทนในการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการฯ โดยส่งผ่านทางจดหมาย E-mail โทรศัพท์ หรือ จัดทาไลน์กลุม่ เฉพาะคณะกรรมการเวชบุคคลฯ
2.2 พิจารณาหัวข้อ โครงการจัดงานฟื้นฟูจติ ใจและประชุมใหญ่เวชบุคคลฯ ประจาปี 2016 กาหนดจัด
ในวันที่ 22 - 23 ตุลาคม 2016 ทีส่ งั ฆมณฑลนครสวรรค์
ทางส่วนกลางฯชี้แจงความคืบหน้ าจากการจัดส่งแบบสอบถามหัวข้อ โครงการจัดงานฟื้ นฟูจิตใจและ
ประชุมใหญ่ เวชบุคคลฯ ประจาปี 2016 มีผู้เสนอหัวข้อหลัก ”เวชบุคคลคาทอลิกในปี ศ กั ดิ ์สิทธิ ์แห่งเมตตาธรรม”/
หัวข้อย่อย“เวชบุคคลคาทอลิกสะท้อนพระเมตตารักของพระเป็ นเจ้า ในบริบาลผูเ้ จ็บปว่ ย” ให้ทป่ี ระชุมพิจารณาฯ
ซิสเตอร์พทั ธยาพร สังขรัตน์ กรรมการเวชบุคคลฯนครสวรรค์ นาเสนอ (ร่าง) โครงการจัดงานฟื้ นฟูจติ ใจ
และประชุมใหญ่เวชบุคคลฯ ประจาปี 2016 (พอสังเขป) ให้ทป่ี ระชุมรับทราบ
1. สถานทีอ่ บรม : ศูนย์อบรม Bonus pastor หรือ ห้องประชุม ชัน้ 5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ นครสวรรค์
2. อาหาร : บุฟเฟ่ จัดเป็ นซุม้ อาหาร ตามความเหมาะสม จัดภายในสถานทีอ่ บรม
3. ทีพ่ กั : 3.1 ศูนย์อบรม Bonus pastor ห้องรวม ไม่มอี าหารเช้า (ราคายังไม่กาหนด)
3.2 ห้องพักผูอ้ บรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
ก่อนขึน้ สะพานเดชาฯ ห้องละ 3 - 4 คน คนละ 200.- บาท ไม่มอี าหารเช้า
3.3 โรงแรมใกล้เคียง ราคา 600.- ถึง 1,200.-บาท มีอาหารเช้า/ไม่รบั อาหารก็ได้
4. สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว : 4.1 แม่น้า 2 สี ต้นแม่น้าเจ้าพระยา
4.2 ชมทิวทัศน์เมืองนครสวรรค์ ยอดเขากบ เขาคีรวี งศ์
4.3 สถานทีส่ าคัญ ตามความเหมาะสม
ทีป่ ระชุมร่วมแสดงความคิดเห็นและมีขอ้ เสนอ :- กาหนดหัวข้อ“ปีแห่งพระเมตตาธรรม นาทางเวชบุคคล”
1. ติดต่อเรียนเชิญพระสังฆราชฟิลปิ บรรจง ไชยรา เข้าร่วมงานฟื้นฟูจติ ใจและประชุมใหญ่สามัญประจาปี
2. เสนอ + หัวข้อ “เมตตาธรรมนาทางเวชบุคคล” โดย คุณพ่อพิเชษฐ์ แสงเทียน / ไตร่ตรองเวชบุคคล :
ผ่านพระสมณสาสน์ Laudato Si’ โดย คุณพ่อบัญชา อภิชาตวรกุล + หัวข้อ แบ่งปนั เรือ่ งการรักษาสภาพแวดล้อมโดย
เครือข่ายชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑล ทีม่ กี ารดาเนินงานด้านการรักษาสภาพแวดล้อม นาเสนอ 2 – 3 แห่ง/ซักถาม
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+ หัวข้อ ศึกษา/ดูงานโรงเรียนผูส้ งู อายุ โดย อาจารย์อรพิน แสงสว่าง และช่วงเย็นจัดงานราตรีสมั พันธ์
2.3 โครงการออกเยีย่ มกลุม่ แม่ทต่ี งั ้ ครรภ์ไม่พร้อม ทีค่ ณะภคินศี รีชมุ พาบาล ดินแดง กรุงเทพ
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯระดับชาติ และกลุม่ เวชบุคคลฯระดับสังฆมณฑล สนใจเข้าร่วมงานฟื้นฟู
จิตใจฯ และเยีย่ มกลุม่ แม่ทต่ี งั ้ ครรภ์ไม่พร้อม ร่วมกับชมรมเวชบุคคลฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ณ บ้านศรีชมุ พาบาล
ดินแดง กรุงเทพ โดยทางส่วนกลางฯจะเชิญชวนกลุม่ เวชบุคคลฯสังฆมณฑล เข้าร่วมโครงการฯด้วย
มติทปี ่ ระชุม รับทราบ
วาระที่ 3 รายงานความคืบหน้ ากิ จกรรมเครือข่ายเวชบุคคลฯในระดับสังฆมณฑล
3.1 เครือข่ายเวชบุคคลฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
คุณอิสรี ตรีกมล แจ้งเรื่องการจัดโครงการฟื้ นฟู จิตใจฯและโครงการออกเยี่ยมกลุ่มแม่ท่ตี งั ้ ครรภ์
ไม่พร้อม กาหนดจัด ขึ้นในวันเสาร์ท่ี 28 พฤษภาคม 2016 หัวข้อ “ปี ศ กั ดิ ์สิทธิ ์แห่งเมตตาธรรม และการรับพระคุณ
การุณย์ครบบริบูรณ์” ณ ห้องประชุม บ้านศรีชมุ พาบาล ดินแดง กรุงเทพ
การจัดงานฯ เริม่ เวลา 08.45 น. วจนพิธกี รรมเปิดการฟื้นฟูจติ ใจ หัวข้อ“ปีศกั ดิ ์สิทธิ ์แห่งเมตตาธรรม
และการรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ ” โดย คุณพ่อโชคชัย คูรตั นสุวรรณ / หัวข้อ “เวชบุคคลควรทาอะไรเพื่อพี่น้อง
ผูต้ ่ าต้องของเรา” โดย คุณพ่ออนุ สรณ์ แก้วขจร / หัวข้อ “งานเมตตากิจของคณะศรีชุมพาบาล” โดย ซิสเตอร์ญาณี
ภาณุรกั ษ์ และนาเยีย่ มชมกิจกรรมเมตตาจิตของคณะศรีชมุ พาบาล
ค่าใช้จ่าย : ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง (จัดเลีย้ งอาหารกลางวันแม่และเด็กทีบ่ า้ นศรีชมุ พาบาล)
จานวน 70 คน และกลุม่ เวชบุคคลฯกรุงเทพ จานวน 30 คน รวมทัง้ สิน้ 100 คน ทางบ้านศรีชมุ พาบาลคิดค่าอาหาร
รวมทัง้ สิน้ 7,000.00 บาท จึงขอให้สมาชิกเวชบุคคลฯช่วยสมทบ 230.00 บาท/คน
หากกลุม่ เวชบุคคลฯสังฆมณฑล สนใจขอให้ประสานงานกับ คุณอมรรัตน์ 02 675 5000 ต่อ 10841
ส่งใบตอบรับ โทรสาร 02 675 5200 / Email: vandasung @hotmail.com ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2016
3.2 เครือข่ายเวชบุคคลฯสังฆมณฑลนครสวรรค์
ซิสเตอร์พทั ธยาพร สังขรัตน์ รายงานผลการดาเนินงานฯทีผ่ า่ นมา
3.2.1 โครงการท่อธารหล่อเลีย้ งชีวติ ด้วยหัวใจบริการรักและรับใช้
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2016 : คุณรานี กรรณิกา เยี่ยมผู้ป่วยในเขตอาสนวิหารนักบุญอันนา อ.
ชุมแสง จ.นครสวรรค์ โอกาสวันผูป้ ่วยสากล จานวน 1 ราย นาโดยคุณพ่อนฤนาท / 2 มีนาคม 2016 เยี่ยมผูป้ ่วย
ร่วมกับกลุ่มพลมารี ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มวินเซนต์เดอปอล และกลุ่มเยาวชน อาสนวิหารนักบุญอันนา ในเขตเมือง
นครสวรรค์ จานวน 5 ราย นาโดย คุณพ่อศิรชิ าญ เอียงผาสุข โอกาสโปรดศีลผูป้ ว่ ย ทุกต้นเดือน
วันที่ 13 มีนาคม 2016 : ประชุมแกนนาจัดทาโครงการหล่อเลีย้ งชีวติ ด้วยหัวใจบริการ รักและรับใช้
โดยเป็ นการบู รณาการกิจกรรมร่วมกันระหว่างกลุ่มเวชบุคคลคาทอลิก กลุ่มพลมารี ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มวินเซนต์
เดอปอล และกลุม่ เยาวชน อาสนวิหารนักบุญอันนา โดย คุณพ่อศิรชิ าญ เอียงผาสุข เจ้าอาวาสอาสนวิหารนักบุญอันนา
เป็ นประธาน ในการเสริมสร้างวิถีชุมชนเข้ม แข็ง อย่ างเป็ น รูป ธรรมในการอุ ทิศ ตนบ าเพ็ญ ประโยชน์ แก่ ส งั คมและ
เจริญชีวติ สนิทกับพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์
3.2.2 ร่วมกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลือ่ นทีก่ บั เวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2016 : พญ.อมรมาศ เทพศิริอ านวย สมาชิก เวชบุค คลฯสัง ฆมณฑล
นครสวรรค์ (จ.อุ ทยั ธานี) ร่ วมออกหน่ วยแพทย์เคลื่อ นที่กบั เวชบุ ค คลแห่งประเทศไทย ณ อ.แจ้ห่ ม จ.ลาปาง
3.2.3 บริการด้านสุขภาพ
วันที่ 6 มีนาคม 2016 : บริการตรวจวัดความดันโลหิตและแนะนาการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ
โอกาสประชุมประจาเดือนของชมรมผูส้ งู อายุ สังฆมณฑลนครสวรรค์ ณ อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์
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3.2.4 จัดประชุมคณะกรรมการชมรมเวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑลนครสวรรค์
วันที่ 3 เมษายน 2016 : ประชุมคณะกรรมการชมรมเวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑลนครสวรรค์ ครังที
้ ่1ณ
วัดเซนต์นิโกลาส พิษณุโลก โดยบูรณาการกับชมรมผูส้ งู อายุ วัดเซนต์นิโกลาส มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม 8 คน โดยมี
คุณพ่อไพศาล ราชกิจ จิตตาภิบาลเวชบุคคลฯ เป็ นประธาน
3.2.5 เยีย่ มเยียนและพบปะกับสมาชิกเครือข่ายเวชบุคคลคาทอลิกระดับวัด (วัดแม่พระเมืองลูรด์ สระบุร)ี
วันที่ 11 มีนาคม 2016 : รายงานผลการดาเนินการและแผนปฏิบตั งิ าน ปี 2016 และเป็ นเจ้าภาพสวดภาวนา
อุทศิ แด่วญ
ิ ญาณ เปาโลวิรตั น์ จรียะธนา บิดาของสมาชิกเวชบุคคลคาทอลิก
3.2.6 เยีย่ มผูป้ ว่ ยติดเตียง
วันที่ 11 เมษายน 2016 : ซิสเตอร์พทั ธยาพร สังขรัตน์ นักบวชคณะคามิลเลียน คณะกรรมการเวชบุคคล
คาทอลิกสังฆมณฑลนครสวรรค์ เขต 3 แม่สอด ตาก เยีย่ มผูป้ ว่ ยจานวน 2 ราย
3.2.7 จัดโครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับการดูแลสุขภาพ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จาก สปสช.
วันที่ 28 เมษายน 2016 : คณะกรรมการโครงการโรงเรียนสร้างสุขผูส้ ูงวัย นครสวรรค์ ศึกษาดูงานโรงเรียน
ผูส้ งู อายุ อบต. ตาลเตีย้ จ.สุโขทัย เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดทาโครงการสร้างเสริมสุขภาพ “ โรงเรียนสร้างสุขผูส้ ูงวัย
นครสวรรค์” จัดโดยชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลนครสวรรค์ (อาสนวิหารนักบุญอันนา) ร่วมกับ ชมรมผูส้ ูงอายุ
สังฆมณฑลนครสวรรค์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ นครสวรรค์ สโมสรไลออนส์ปากน้ าโพ และชมรมรวมใจรัก โดยการ
สนับสนุ นของเทศบาลนครสวรรค์ โดยคาดว่าจะเปิ ดรับสมัครผู้สูงอายุในเดือนมิถุนายน 2559 เป็ น หลักสูตรตาม
อัธยาศัย ระยะเวลา 1 ปี เรียนจบได้รบั ประกาศนียบัตร
3.2.8 ร่วมกิจกรรมชุมนุมผูส้ งู อายุระดับชาติ
วันที่ 30 เมษายน 2016 : ร่วมกิจกรรมกับชมรมผูส้ ูงอายุ สงั ฆมณฑลนครสวรรค์ แสดงบนเวที เสร็จภารกิจ
ผูส้ ูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมกับพี่น้องเวชบุคคลคาทอลิกประเทศไทย แสดงความยินดีกบั อาจารย์ พ ญ.วนิดา นาจรุง
เวชบุคคลคาทอลิกฯกรุงเทพ ทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกเป็ นผูส้ งู อายุตวั อย่างและได้รบั ใบพรพระสันตะปาปา
3.2.9 ประชุมปรึกษาวางแผนโครงการแบ่งปนั ความรักและบริการตรวจรักษาสุขภาพในพืน้ ทีส่ งู ครังที
้ ่2
วันที่ 4 พฤษภาคม 2016 : วางแผนโครงการแบ่งปนั ความรักและบริการตรวจรักษาสุขภาพในพืน้ ทีส่ งู ครังที
้ ่ 2 กับ
คุณพ่อทศพร นารินรักษ์ ผูร้ บั ผิดชอบศูนย์แพร่ธรรมเข็กน้อ ย เพชรบูรณ์ โดยกาหนดออกหน่ วยแพทย์เคลื่อนที่ วันที่
26-28 มกราคม 2017 ในพืน้ ทีเ่ ข็กน้อย 6 วัด ประมาณ 700 ครัวเรือน
3.3 เครือข่ายเวชบุคคลฯสังฆมณฑลนครราชสีมา
เซอร์เทแรส-เบเนดิกต์ ไชยดวง รายงานผลการดาเนินงานฯทีผ่ า่ นมา
1. โครงการจัดทาเว็บไซค์งานเวชบุคคลฯ : www. diokorat.in.th/medical ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก นครราชสีมา
2. โครงการติดตามและพบปะกลุม่ เครือข่าย :
วันที่ 21 พฤษภาคม 2016 : วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน จังหวัดบุรรี มั ย์ กิจกรรม 1.ตรวจ
วัดความดันโลหิต 2.ตรวจน้าตาลในเลือด 3.ปรึกษาปญั หาสุขภาพ 4.พบปะกลุม่ เครือข่าย 5.ประชุมคณะกรรมการ
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑลนครราชสีมา
3. โครงการร่วมประชุมวิสามัญ / ฟื้นฟูจติ ใจเวชบุคคลฯระดับชาติประจาปี : วางแผนดาเนินการฟื้นฟูจติ ใจ
เดือนตุลาคม 2016
4. โครางการจัดประชุมกรรมการเวชบุคคลฯ / ร่วมประชุมกรรมการเวชบุคคลฯระดับชาติ
5. โครงการร่วมออกหน่วยปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น / หน่วยแพทย์เคลือ่ นทีก่ บั เวชบุคคลฯรพ.เซนต์แมรี่
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2016 : วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ นางรอง จ.บุรรี มั ย์ รับบริการวัด BP 53 คน
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เจาะ DTX 26 คน รับยา 8 คน
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2016 : วัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร บ้านหนองพลวง จ.นครราชสีมา รับบริการ
วัด BP 65 คน เจาะ DTX 35 คน รับยา 17 คน
วันที่ 5 มีนาคม 2016 : วัดนักบุญยอแซฟ อ.โนนงิว้ จ.นครราชสีมา รับบริการวัด BP 82 คน เจาะ DTX
19 คน รับยา 25 คน เยีย่ มบ้าน 4 ราย
วันที่ 19 มีนาคม 2016 : วัดนักบุญยอแซฟบ้านหัน อ.สีคว้ิ จ.นครราชสีมา รับบริการวัด BP 82 คน
เจาะ DTX 11 คน รับยา 3 คน
วันที่ 23 เมษายน 2016 : วัดพระเยซูเจ้าเสด็จกลับคืนชีพ จ.นครราชสีมา รับบริการวัด BP 53 คน
เจาะ DTX 29 คน แมะ 13 คน รับยา 4 คน
6. โครงการฟื้นฟูจติ ใจเวชบุคคลฯ : วันเสาร์ ที่ 11 มิถุนายน 2016 ณ โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ จ.นครราชสีมา
หัวข้อ“ ปีแห่งพระเมตตากับงานบริการสุขภาพ ”
3.4 เครือข่ายเวชบุคคลฯสังฆมณฑลราชบุร ี
ซิสเตอร์อรพิน ตัง้ ธนอารุง รายงานผลการดาเนินงานฯทีผ่ า่ นมา
1. วันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2016 : สมาชิกเวชบุคคลฯสังฆมณฑลราชบุร ี จัดเข้าเงียบฟื้นฟูจติ ใจ ประจาปี 2016
ณ บ้านไร่ยอเซฟ มาลี ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุร ี โดย บาทหลวงวุฒกิ รณ์ พันธุย์ งิ่ ยก จิตตาภิบาลฯ เป็ นวิทยากร
เปิดอบรมด้วยพิธบี ูชาขอบพระคุณพระเจ้า / แบ่งปนั พร้อมฝึกปฏิบตั วิ า่ ด้วยเรื่องของสติและสมาธิดว้ ยบรรยากาศ
เรียบง่าย ร่วมใจสวดภาวนาค่า และประชุมสามัญประจาปี 2015 / วางแผนงานปี 2016 / คัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่
2. วันที่ 15 มีนาคม 2016 : กลุม่ เวชบุคคลฯสังฆมณฑลราชบุร ี ร่วมกับ ผศ.นพ.วรวุฒ ิ จรรยาวนิชย์ ทีป่ รึกษา
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ออกหน่วยแพทย์อาสาเคลือ่ นทีใ่ ห้บริการด้านสุขภาพ จัดโดย กลุม่
สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่า คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ต.หนองหญ้าปล้อง
อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุร ี มีประชาชนมารับบริการมากกว่า 1,000 คน
3. วันที่ 3 เมษายน 2016 : จัดออกหน่วยร่วมกับศูนย์สงั คมพัฒนา และหน่วยประกาศพระวรสาร สังฆมณฑล
ราชบุร ี ตรวจสุขภาพน้องนักเรียน ค่ายคาสอนสังฆมณฑลราชบุร ี ปีน้ีชอ่ื ว่า “เมตตาดั ่งพระบิดา” กับคณะคุณพ่อ มาเซอร์
ซิสเตอร์ บราเดอร์ มาสเตอร์ ครูคาสอน ซึง่ ในปีน้ีมนี ้อง ๆ มาเรียนคาสอนกว่า 147 คน
3.5 รายงานกิจกรรมเครือข่ายเวชบุคคลฯระดับสังฆมณฑล (อ้างอิง:จดหมายข่าวแผนกสุขภาพอนามัย)
3.5.1 เครือข่ายเวชบุคคลฯสังฆมณฑลเชียงใหม่ ออกหน่วยตรวจสุขภาพในโอกาสวันผูส้ งู อายุ
วันที่ 17 เมษายน 2016 : ทางสภาอภิบาลอาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ ร่วมกับ กลุ่มวินเซนเดอปอล
และพีน่ ้องคริสตชน เขตอาสนวิหารฯ จัดกิจกรรมประเพณีรดน้ าดาหัวขอพรผูใ้ หญ่ และจัดเลีย้ งอาหาร มอบของขวัญ
ให้แก่ผสู้ ูงอายุท่มี ีอายุ 60 ปี ขน้ึ ไปทุกท่าน และโอกาสนี้ ทางสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พระหฤทัยเชียงใหม่ ได้เชิญชวน
พีน่ ้องร่วมรณรงค์ พระสมณสาส์นขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส Laudato si’ “ขอสรรเสริญพระผูเ้ ป็ นเจ้า”
3.5.2 เครือข่ายเวชบุคคลฯอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ : ออกหน่วยตรวจสุขภาพในโอกาสต่างๆ
1. วันที่ 2 เมษายน 2016 : กลุม่ เวชบุคคลฯอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ ออกหน่วยตรวจสุขภาพให้ผมู้ าร่วมงาน
ในโอกาสฉลองวัด ทีว่ ดั แม่พระราชินีแห่งสายประคาศักดิ ์สิทธิ ์ บ้านจอมแจ้ง ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร มี
สมาชิกเวชบุคคลฯจากโรงพยาบาลเขตสังฆมณฑลฯ 3 ท่าน และผูป้ ระสานงานเวชบุคคลฯ 1 ท่าน มีผมู้ าขอรับบริการ
ตรวจสุขภาพ รวม 32 คน
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3.5.3 เครือข่ายเวชบุคคลฯสังฆมณฑลจันทบุร ี : ออกหน่วยตรวจสุขภาพในโอกาสต่างๆ
1. วันที่ 30 เมษายน 2016 : เวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุร ี ร่วมกับ แผนกอภิบาลผูเ้ ดินทางทะเล
สังฆมณฑลจันทบุร ี (Stella Maris) ออกหน่ วยให้บริการตรวจสุขภาพ แรงงานประมงข้ามชาติ ณ แพศักดิ ์สุวรรณ
ชุมชนก้นปึก อ.เมือง จ.ระยอง พร้อมมอบยาให้ลกู เรือทีก่ าลังออกเรือ ยอดผูร้ บั บริการ 158 คน รับยา 153 คน ไม่รบั
ยา 5 คน ผูร้ ่วมออกหน่ วย คุณพ่อ 1 ท่าน ซิสเตอร์ 3 ท่าน พยาบาล 3 ท่าน นักกายภาพ 1 ท่าน เจ้าหน้าที่ศูนย์
คามิลเลียนฯระยอง 4 ท่าน ยุวชนรักไม้กางเขน 4 ท่าน แผนกผูอ้ ภิบาลเดินทางทางทะเล 4 ท่าน
2. วันที่ 7 พฤษภาคม 2016 : เวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลจันทบุร ี ออกหน่วยตรวจสุขภาพผูม้ าร่วมฯ
โอกาสฉลองวัดนักบุญฟิลปิ และยากอบ หัวไผ่ จ.ชลบุร ี มีผรู้ บั บริการตรวจวัดความดันโลหิต 43 ท่าน เป็ นลม 3 ท่าน
ตรวจวัดระดับน้าตาล 2 ท่าน ผูร้ ว่ มออกหน่วย คุณพ่อ 1 ท่าน คุณหมอ 1 ท่าน พยาบาล 1 ท่าน อสม. 2 ท่าน
3.5.4 ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย (แผนกสุขภาพอนามัย)
1. วันที่ 29-30 เมษายน 2016 : ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย นาโดย แพทย์หญิงวนิดา นาจรุง
เซอร์มกั ดาเลนา ดาวดี อาสาสมัคร (บ้านหลุยส์ โชเวต์) สามพราน คาริตสั ไทยแลนด์ CTF กลุ่มเวชบุคคลฯจาก
สังฆมณฑลกรุงเทพ นครสวรรค์ ราชบุร ี ฯลฯ จัดหน่ วยตรวจสุขภาพให้บริการแก่ผสู้ ูงอายุ และผูเ้ ข้าร่วมงานชุมนุ ม
ผูส้ งู อายุคาทอลิกฯระดับชาติ ณ หอประชุมนักบุญยอห์นปอล ที่ 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน นครปฐม
2. วันที่ 3 พฤษภาคม 2016 : แผนกสุขภาพอนามัย (เวชบุคคล) และ Camillian Task Force ร่วมมือกับ
ทางสถานคุม้ ครองสวัสดิภาพผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดสงขลา กองต่อต้านการค้ามนุ ษย์ สป.พม. กระทรวง
พัฒ นาสัง คม และความมั ่นคงของมนุ ษ ย์ จัด ให้มีก ารตรวจสุข ภาพให้แ ก่ ผู้เ สีย หาย จากการค้า มนุ ษ ย์ ภายใน
สถานคุ้มครองฯ จานวน 89 คน โดยผู้เสียหาย แยกตามเชือ้ ชาติ คือ ชาวเวียตนาม จานวน 38 คน ชาวโรฮิงญา
จานวน 32 คน ชาวบังคลาเทศ จ านวน 4 คน ชาวเมียนมาร์ จ านวน 13 คน และชาวไทย 2 คน โดยภาพรวม
ผูเ้ สียหายทัง้ หมดสุขภาพโดยทั ่วไปอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากได้รบั การดูแลอย่างดีจากสถานคุ้มครองทัง้ ในเรือ่ ง อาหาร
ทีพ่ กั และมีกจิ กรรมอย่างสม่าเสมอ นอกจากการตรวจสุขภาพร่างกายแก่ผเู้ สียหายแล้ว ทางคาริตสั ยังได้ร่วมมือกับ
ทางสถานสงเคราะห์ฯ จัดให้มกี ารตรวจสุขภาพจิต เป็ นรายบุคคลให้กบั ผูเ้ สียหายทุกคน
มติทปี ่ ระชุม รับทราบ
วาระที่ 4 อื่นๆ
4.1 ติดตามทะเบียนสมาชิกชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลทีเ่ ป็นปจั จุบนั
ที่ประชุมฯขอให้ส่วนกลางประสานงานกับประธานชมรมเวชบุค คลฯทัง้ 8 สังฆมณฑล เพื่อขอให้
จัดทา/ส่งข้อมูลทะเบียนรายชือ่ สมาชิกเวชบุคคลฯสังฆมณฑล ทีเ่ ป็นปจั จุบนั ให้กบั ส่วนกลางฯ เพื่อนาเสนอทีป่ ระชุม
ใหญ่สามัญประจาปี 2016 ในเดือนตุลาคม ทีส่ งั ฆมณฑลนครสวรรค์
กาหนดการประชุมตามแผนปฏิบตั งิ านเวชบุคคลฯครังที
้ ่ 3/2016 ตรงกับ วันเสาร์ที่ 20 สิ งหาคม 2016
ปิดประชุมเวลา 11.45 น. บาทหลวงโชคชัย คูรตั นสุวรรณ : นาสวดภาวนาปิดการประชุม
บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ / ตรวจทาน
วรรณดี / บันทึกการประชุม
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