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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย ครัง้ที่ 2/2016 

วนัเสารท่ี์   7  พฤษภาคม  ค.ศ.2016 
ณ หอ้งประชมุชัน้ 11  อาคารรวมจติรเพยีรธรรม โรงพยาบาลเซนตห์ลุยส ์ 

****************************************************** 
ผูเ้ข้าร่วมประชมุ 
1. นายแพทยค์ านวณ อึง้ชศูกัดิ ์ ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯ 
2. บาทหลวงโชคชยั คูรตันสวุรรณ จติตาภบิาล เวชบุคคลฯ อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ 
3.    ผศ.นาฎวมิล งามศริจิติต ์ รองประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯ 
4. คุณอสิร ี ตรกีมล รองประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯ 
5.   นายแพทยฤ์ทธไิกร อคัรสกุลนิธโิชต ิ ทีป่รกึษา ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯ 
6. เซอรเ์ทแรส-เบเนดกิต ์    ไชยดวง กรรมการ คณะภคนิีเซนตป์อล เดอ ชารต์ / ร.พ.เซนตแ์มรี ่ 
7. ซสิเตอรอ์รพนิ ตัง้ธนอ ารุง กรรมการ คณะภคนิีผูร้บัใชค้นปว่ยแห่งนกับุญคามลิโล 
8. ซสิเตอรส์มพร ไพรเีกษม คณะภคนิีผูร้บัใชค้นปว่ยแห่งนกับุญคามลิโล 
9. ซสิเตอรพ์ทัธยาพร  สงัขรตัน์    กรรมการ / เวชบุคคลอคัรสงัฆมณฑลนครสวรรค ์
10.  คุณกลัยา สขุไพบูลย ์ กรรมการ / เวชบุคคลอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ 
11. คุณส าอางค ์ ทองอ าไพ  กรรมการ / เวชบุคคลคาทอลกิฯ โรงพยาบาลเซนตห์ลยุส ์
12. คุณสมบตั ิ กจิสมยั   กรรมการ / เวชบุคคลคาทอลกิฯ โรงพยาบาลคามลิเลยีน 
13. คุณพชิญนาถ วรีานนท ์   กรรมการ / เวชบุคคลคาทอลกิฯ โรงพยาบาลเซนตแ์มรี ่ 
14.  คุณลกัษณาภรณ์ โพธิจ์นัทกึ   กรรมการ / เวชบุคคลคาทอลกิฯ โรงพยาบาลเซนตแ์มรี ่ 
15. คุณราน ี กรรณกิา   กลุม่เวชบุคคลอคัรสงัฆมณฑลนครสวรรค ์

 16. คุณวรรณด ี  พรอ้มแยม้ แผนกสขุภาพอนามยั คณะกรรมการฯเพือ่การพฒันาสงัคม 
 

เปิดประชมุเวลา  09.00  น. 
    บาทหลวงโชคชยั คูรตันสวุรรณ จติตาภบิาล เวชบุคคลฯ อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ น าสวดภาวนาเปิดการประชมุฯ           
    นายแพทยค์ านวณ  อึง้ชศูกัดิ ์  กลา่วตอ้นรบัคณะกรรมการและสมาชกิเวชบุคคลฯสงัฆมณฑล  จากนัน้ด าเนินการ
ประชมุตามวาระดงันี้ :- 
วาระท่ี  1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุ        
  นายแพทยค์ านวณ  อึง้ชศูกัดิ ์  ประธาน คณะกรรมการชมรมเวชบุคคลฯ  ขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณารายงาน
การประชมุคณะกรรมการเวชบุคคลฯ ครัง้ที่ 2/2016  เพื่อด าเนินการแกไ้ขและเพิม่เตมิรายงานการประชมุฯ 

  ทีป่ระชมุฯรว่มพจิารณา และเสนอแกไ้ช :-          

หน้าแรก  หมายเลข 11.  คุณสมบตั ิกจิสมคัร  แกไ้ขเป็น   คุณสมบตั ิกจิสมยั       
    หมายเลข 13.  แพทยแ์ผนจนี พชิญนาถ จรีานนท ์ แกไ้ขเป็น  แพทยแ์ผนจนี พชิญนาถ วรีานนท ์   

  มตทิีป่ระชมุ      รบัรองรายงานการประชมุคณะกรรมการฯ ครัง้ที ่2 /2016  
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 วาระท่ี  2   ติดตามเรื่องสืบเน่ือง 
    นายแพทยค์ านวณ  อึง้ชศูกัดิ ์  ขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาและตดิตามเรือ่งสบืเนื่อง ดงันี้ :- 
    2.1  รบัรองรายชือ่คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย ชดุใหม่วาระ 3 ปี  

    ทางส่วนกลางฯชี้แจงความคืบหน้าในการจัดส่งแบบเสนอรายชื่อเพื่อขอความร่วมมือจากกลุ่ม            
เวชบุคคลฯสงัฆมณฑลและสถาบนัต่างๆ (แนวปฏบิตัชิมรมเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย) เสนอรายชื่อผูแ้ทน   
2 ท่าน เขา้ร่วมในคณะกรรมการชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯ (ตามเอกสาร)  ซึ่งจากการประชุมฯที่ผ่านมา มีมตแิละ
รบัรองรายชือ่คณะกรรมการฯ ประกอบดว้ย ประธาน รองประธาน ทีป่รกึษา และประธานกลุ่มเวชบุคคลฯสงัฆมณฑล  
อย่างไรก็ตามมีกลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯที่ย ังไม่เสนอรายชื่อตอบกลบัมาอย่างเป็นทางการ ทางส่วนกลางฯจะ
ด าเนินการติดต่อสอบถามและรวบรวมให้เสร็จภายในสิน้เดือนพฤษภาคมนี้ เพื่อน าเสนอรายชื่อต่อพระสงัฆราช
ผูร้บัผดิชอบแต่งตัง้เป็นทางการต่อไป 
   ทีป่ระชมุรว่มแสดงความคดิเหน็และมขีอ้เสนอ :- 
   1. ใหเ้พิม่ต าแหน่งจติตาภบิาลเวชบุคคลฯสงัฆมณฑล เขา้รว่มในคณะกรรมการเวชบุคคลฯ และน าเสนอ
รายชือ่ต่อพระสงัฆราช แต่งตัง้อย่างเป็นทางการ  
 2. ตดิตาม/ตดิต่อประสานงานกบัประธานชมรมเวชบุคคลฯเพื่อสอบถามผูแ้ทนในการเขา้ร่วมประชุม
คณะกรรมการฯ โดยสง่ผา่นทางจดหมาย E-mail โทรศพัท ์ หรอื จดัท าไลน์กลุม่เฉพาะคณะกรรมการเวชบุคคลฯ  
 

  2.2  พจิารณาหวัขอ้ โครงการจดังานฟ้ืนฟูจติใจและประชมุใหญ่เวชบุคคลฯ ประจ าปี 2016  ก าหนดจดั 
ในวนัที ่22 - 23  ตุลาคม 2016  ทีส่งัฆมณฑลนครสวรรค ์       
 ทางส่วนกลางฯชี้แจงความคืบหน้าจากการจดัส่งแบบสอบถามหวัข้อโครงการจดังานฟ้ืนฟูจิตใจและ
ประชุมใหญ่เวชบุคคลฯ ประจ าปี 2016  มผีู้เสนอหวัข้อหลกั ”เวชบุคคลคาทอลกิในปีศกัดิส์ทิธิแ์ห่งเมตตาธรรม”/ 
หวัขอ้ย่อย“เวชบุคคลคาทอลกิสะทอ้นพระเมตตารกัของพระเป็นเจา้ ในบรบิาลผูเ้จบ็ปว่ย” ใหท้ีป่ระชมุพจิารณาฯ 
 ซสิเตอรพ์ทัธยาพร สงัขรตัน์ กรรมการเวชบุคคลฯนครสวรรค ์น าเสนอ (รา่ง) โครงการจดังานฟ้ืนฟูจติใจ
และประชมุใหญ่เวชบุคคลฯ ประจ าปี 2016 (พอสงัเขป) ใหท้ีป่ระชมุรบัทราบ 

1. สถานทีอ่บรม : ศูนยอ์บรม Bonus pastor  หรอื หอ้งประชมุ  ชัน้  5 โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ นครสวรรค ์ 
      2.  อาหาร :  บุฟเฟ ่ จดัเป็นซุม้อาหาร ตามความเหมาะสม จดัภายในสถานทีอ่บรม 
      3.  ทีพ่กั  :   3.1   ศูนยอ์บรม Bonus pastor  หอ้งรวม ไมม่อีาหารเชา้ (ราคายงัไมก่ าหนด) 
 3.2   หอ้งพกัผูอ้บรม วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สวรรคป์ระชารกัษ์  นครสวรรค ์  
        ก่อนขึน้สะพานเดชาฯ  หอ้งละ 3 - 4 คน คนละ 200.- บาท ไม่มอีาหารเชา้  
 3.3   โรงแรมใกลเ้คยีง ราคา 600.-  ถงึ 1,200.-บาท  มอีาหารเชา้/ไม่รบัอาหารกไ็ด ้
      4.  สถานทีท่อ่งเทีย่ว :  4.1   แม่น ้า 2 ส ีตน้แม่น ้าเจา้พระยา 
  4.2   ชมทวิทศัน์เมอืงนครสวรรค ์ ยอดเขากบ  เขาครีวีงศ ์
         4.3   สถานทีส่ าคญั ตามความเหมาะสม 
  ทีป่ระชมุรว่มแสดงความคดิเหน็และมขีอ้เสนอ :- ก าหนดหวัขอ้“ปีแห่งพระเมตตาธรรม น าทางเวชบุคคล” 

1. ตดิต่อเรยีนเชญิพระสงัฆราชฟิลปิ บรรจง ไชยรา เขา้รว่มงานฟ้ืนฟูจติใจและประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 
 2.  เสนอ + หวัขอ้ “เมตตาธรรมน าทางเวชบุคคล” โดย คุณพ่อพเิชษฐ ์ แสงเทยีน  /  ไตร่ตรองเวชบุคคล :  
ผา่นพระสมณสาสน์ Laudato Si’  โดย คุณพ่อบญัชา อภชิาตวรกุล + หวัขอ้  แบ่งปนัเรือ่งการรกัษาสภาพแวดลอ้มโดย 
เครอืขา่ยชมรมเวชบุคคลฯสงัฆมณฑล ทีม่กีารด าเนินงานดา้นการรกัษาสภาพแวดลอ้ม น าเสนอ 2 – 3 แห่ง/ซกัถาม  
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+ หวัขอ้  ศกึษา/ดูงานโรงเรยีนผูส้งูอายุ โดย อาจารยอ์รพนิ แสงสวา่ง และชว่งเยน็จดังานราตรสีมัพนัธ ์   

  2.3  โครงการออกเยีย่มกลุม่แม่ทีต่ ัง้ครรภไ์มพ่รอ้ม ทีค่ณะภคนิศีรชีมุพาบาล ดนิแดง กรงุเทพ 

        ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯระดบัชาต ิและกลุม่เวชบุคคลฯระดบัสงัฆมณฑล  สนใจเขา้รว่มงานฟ้ืนฟู
จติใจฯ และเยีย่มกลุม่แม่ทีต่ ัง้ครรภไ์ม่พรอ้ม รว่มกบัชมรมเวชบุคคลฯอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ  ณ  บา้นศรชีมุพาบาล 
ดนิแดง กรงุเทพ  โดยทางสว่นกลางฯจะเชญิชวนกลุม่เวชบุคคลฯสงัฆมณฑล เขา้รว่มโครงการฯดว้ย 

 มตทิีป่ระชมุ      รบัทราบ                                                 

วาระท่ี  3   รายงานความคืบหน้ากิจกรรมเครือข่ายเวชบุคคลฯในระดบัสงัฆมณฑล  
 

      3.1  เครอืขา่ยเวชบุคคลฯอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ         
   คุณอิสร ีตรกีมล แจ้งเรื่องการจดัโครงการฟ้ืนฟูจิตใจฯและโครงการออกเยี่ยมกลุ่มแม่ที่ตัง้ครรภ์     
ไม่พรอ้ม  ก าหนดจดัขึ้นในวนัเสารท์ี่ 28 พฤษภาคม 2016  หวัข้อ “ปีศกัดิส์ทิธิแ์ห่งเมตตาธรรม และการรบัพระคุณ
การณุยค์รบบรบูิรณ์” ณ หอ้งประชมุ บา้นศรชีมุพาบาล ดนิแดง กรงุเทพ                                             
  การจดังานฯ เริม่เวลา  08.45 น. วจนพธิกีรรมเปิดการฟ้ืนฟูจติใจ หวัขอ้“ปีศกัดิส์ทิธิแ์ห่งเมตตาธรรม 
และการรบัพระคุณการุณย์ครบบรบูิรณ์” โดย คุณพ่อโชคชยั คูรตันสุวรรณ / หวัขอ้ “เวชบุคคลควรท าอะไรเพื่อพี่น้อง   
ผูต้ ่าต้องของเรา” โดย คุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร / หวัข้อ “งานเมตตากิจของคณะศรชีุมพาบาล” โดย ซิสเตอร์ญาณี    
ภาณุรกัษ์ และน าเยีย่มชมกจิกรรมเมตตาจติของคณะศรชีมุพาบาล  
   ค่าใชจ้่าย : ค่าอาหารกลางวนัและอาหารวา่ง (จดัเลีย้งอาหารกลางวนัแม่และเดก็ทีบ่า้นศรชีมุพาบาล)  
จ านวน  70 คน และกลุม่เวชบุคคลฯกรงุเทพ จ านวน 30 คน รวมทัง้สิน้ 100  คน  ทางบา้นศรชีมุพาบาลคดิค่าอาหาร     
รวมทัง้สิน้  7,000.00  บาท  จงึขอใหส้มาชกิเวชบุคคลฯชว่ยสมทบ 230.00 บาท/คน   
    หากกลุม่เวชบุคคลฯสงัฆมณฑล สนใจขอใหป้ระสานงานกบั คุณอมรรตัน์ 02 675 5000 ต่อ 10841               
สง่ใบตอบรบั โทรสาร  02 675 5200 / Email: vandasung @hotmail.com ภายในวนัที ่15 พฤษภาคม 2016  

 

 3.2   เครอืขา่ยเวชบุคคลฯสงัฆมณฑลนครสวรรค ์       
  ซสิเตอรพ์ทัธยาพร สงัขรตัน์  รายงานผลการด าเนินงานฯทีผ่า่นมา 
     3.2.1  โครงการทอ่ธารหลอ่เลีย้งชวีติดว้ยหวัใจบรกิารรกัและรบัใช้ 
   วนัที่ 17 กุมภาพนัธ์ 2016  :  คุณรานี กรรณิกา เยี่ยมผู้ป่วยในเขตอาสนวหิารนักบุญอนันา อ.
ชุมแสง จ.นครสวรรค์  โอกาสวนัผูป้่วยสากล  จ านวน 1 ราย น าโดยคุณพ่อนฤนาท / 2 มนีาคม 2016  เยี่ยมผูป้่วย
ร่วมกบักลุ่มพลมาร ี ชมรมผู้สูงอายุ  กลุ่มวนิเซนต์เดอปอล และกลุ่มเยาวชน อาสนวหิารนักบุญอนันา ในเขตเมือง
นครสวรรค ์จ านวน  5 ราย น าโดย คุณพ่อศริชิาญ เอยีงผาสขุ โอกาสโปรดศลีผูป้ว่ย ทุกตน้เดอืน   
  วนัที ่13  มนีาคม 2016 : ประชมุแกนน าจดัท าโครงการหลอ่เลีย้งชวีติดว้ยหวัใจบรกิาร รกัและรบัใช ้
โดยเป็นการบูรณาการกิจกรรมร่วมกนัระหว่างกลุ่มเวชบุคคลคาทอลกิ  กลุ่มพลมาร ีชมรมผู้สูงอายุ  กลุ่มวนิเซนต ์       
เดอปอล และกลุม่เยาวชน อาสนวหิารนกับุญอนันา  โดย คุณพ่อศริชิาญ เอยีงผาสขุ เจา้อาวาสอาสนวหิารนกับุญอนันา 
เป็นประธาน ในการเสริมสร้างวถิีชุมชนเข้มแข็งอย่างเป็นรูปธรรมในการอุทิศตนบ าเพ็ญประโยชน์แก่สงัคมและ       
เจรญิชวีติสนิทกบัพระเจา้และเพื่อนมนุษย ์         
 3.2.2    รว่มกจิกรรมออกหน่วยแพทยเ์คลือ่นทีก่บัเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย  
 วนัที่ 19-21 กุมภาพนัธ์ 2016 :  พญ.อมรมาศ เทพศริิอ านวย สมาชกิเวชบุคคลฯสงัฆมณฑล
นครสวรรค์ (จ.อุทยัธานี) ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่กบัเวชบุคคลแห่งประเทศไทย ณ อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง
 3.2.3  บรกิารดา้นสขุภาพ         
 วนัที่ 6  มีนาคม 2016  :  บรกิารตรวจวดัความดนัโลหิตและแนะน าการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ 
โอกาสประชมุประจ าเดอืนของชมรมผูส้งูอายุ สงัฆมณฑลนครสวรรค ์ ณ อาสนวหิารนกับุญอนันา นครสวรรค ์
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   3.2.4  จดัประชมุคณะกรรมการชมรมเวชบุคคลคาทอลกิ สงัฆมณฑลนครสวรรค ์ 
 วนัที ่3 เมษายน 2016  :  ประชมุคณะกรรมการชมรมเวชบุคคลคาทอลกิ สงัฆมณฑลนครสวรรค ์ ครัง้ที ่1 ณ  
วดัเซนตน์ิโกลาส พษิณุโลก โดยบูรณาการกบัชมรมผูส้งูอายุ วดัเซนตน์ิโกลาส  มสีมาชกิเขา้รว่มกจิกรรม 8 คน โดยมี
คุณพอ่ไพศาล ราชกจิ  จติตาภบิาลเวชบุคคลฯ เป็นประธาน         
 3.2.5  เยีย่มเยยีนและพบปะกบัสมาชกิเครอืขา่ยเวชบุคคลคาทอลกิระดบัวดั (วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ สระบุร)ี  
 วนัที ่11 มนีาคม 2016  :   รายงานผลการด าเนนิการและแผนปฏบิตังิาน ปี 2016 และเป็นเจา้ภาพสวดภาวนา
อุทศิแด่วญิญาณ เปาโลวริตัน์ จรยีะธนา บดิาของสมาชกิเวชบุคคลคาทอลกิ    
 3.2.6  เยีย่มผูป้ว่ยตดิเตยีง             
 วนัที่  11  เมษายน  2016  :  ซสิเตอรพ์ทัธยาพร สงัขรตัน์ นักบวชคณะคามลิเลยีน  คณะกรรมการเวชบุคคล
คาทอลกิสงัฆมณฑลนครสวรรค ์เขต 3 แม่สอด ตาก เยีย่มผูป้ว่ยจ านวน 2 ราย                  
 3.2.7    จดัโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดูแลสขุภาพ เพื่อขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณ จาก สปสช.     
 วนัที่  28  เมษายน  2016  : คณะกรรมการโครงการโรงเรยีนสรา้งสุขผูสู้งวยั นครสวรรค์ ศกึษาดูงานโรงเรยีน
ผูส้งูอายุ อบต. ตาลเตีย้ จ.สโุขทยั เพื่อเป็นแนวทางในการจดัท าโครงการสรา้งเสรมิสุขภาพ “ โรงเรยีนสรา้งสุขผูสู้งวยั 
นครสวรรค”์ จดัโดยชมรมเวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลนครสวรรค์ (อาสนวหิารนักบุญอนันา) ร่วมกบั ชมรมผูสู้งอายุ
สงัฆมณฑลนครสวรรค์ โรงเรยีนเซนต์โยเซฟ นครสวรรค์ สโมสรไลออนส์ปากน ้าโพ และชมรมรวมใจรกั โดยการ
สนับสนุนของเทศบาลนครสวรรค์  โดยคาดว่าจะเปิดรบัสมคัรผู้สูงอายุในเดือนมิถุนายน 2559 เป็นหลกัสูตรตาม  
อธัยาศยั  ระยะเวลา 1 ปี เรยีนจบไดร้บัประกาศนียบตัร  
  3.2.8  รว่มกจิกรรมชมุนุมผูส้งูอายุระดบัชาต ิ
 วนัที่  30  เมษายน 2016 :  ร่วมกจิกรรมกบัชมรมผูสู้งอายุสงัฆมณฑลนครสวรรค์ แสดงบนเวท ีเสรจ็ภารกจิ
ผูสู้งอายุเขา้ร่วมกิจกรรมกบัพี่น้องเวชบุคคลคาทอลกิประเทศไทย แสดงความยินดีกบัอาจารย์พญ.วนิดา นาจรุง     
เวชบุคคลคาทอลกิฯกรงุเทพ ทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกเป็นผูส้งูอายุตวัอย่างและไดร้บัใบพรพระสนัตะปาปา 
 3.2.9  ประชมุปรกึษาวางแผนโครงการแบ่งปนัความรกัและบรกิารตรวจรกัษาสขุภาพในพืน้ทีส่งู ครัง้ที ่2 
 วนัที ่ 4 พฤษภาคม 2016 :  วางแผนโครงการแบ่งปนัความรกัและบรกิารตรวจรกัษาสขุภาพในพืน้ทีส่งู ครัง้ที ่2 กบั
คุณพ่อทศพร นารนิรกัษ์ ผูร้บัผดิชอบศูนย์แพร่ธรรมเขก็น้อย เพชรบูรณ์ โดยก าหนดออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ วนัที ่  
26-28  มกราคม 2017  ในพืน้ทีเ่ขก็น้อย 6 วดั ประมาณ  700 ครวัเรอืน 
3.3   เครอืขา่ยเวชบุคคลฯสงัฆมณฑลนครราชสมีา  

  เซอรเ์ทแรส-เบเนดกิต ์ ไชยดวง  รายงานผลการด าเนินงานฯทีผ่า่นมา 
 1. โครงการจดัท าเวบ็ไซคง์านเวชบุคคลฯ : www. diokorat.in.th/medical ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิ นครราชสมีา
 2. โครงการตดิตามและพบปะกลุม่เครอืขา่ย   :          
     วนัที ่ 21 พฤษภาคม 2016 :  วดัแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน จงัหวดับุรรีมัย ์ กจิกรรม 1.ตรวจ            
วดัความดนัโลหติ  2.ตรวจน ้าตาลในเลอืด  3.ปรกึษาปญัหาสขุภาพ  4.พบปะกลุม่เครอืขา่ย  5.ประชมุคณะกรรมการ  
ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิ สงัฆมณฑลนครราชสมีา        
 3. โครงการรว่มประชมุวสิามญั / ฟ้ืนฟูจติใจเวชบุคคลฯระดบัชาตปิระจ าปี  :  วางแผนด าเนินการฟ้ืนฟูจติใจ     
เดอืนตุลาคม  2016            
 4. โครางการจดัประชมุกรรมการเวชบุคคลฯ / รว่มประชมุกรรมการเวชบุคคลฯระดบัชาต ิ   
 5. โครงการรว่มออกหน่วยปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ / หน่วยแพทยเ์คลือ่นทีก่บัเวชบุคคลฯรพ.เซนตแ์มรี ่  
      วนัที ่ 20 กุมภาพนัธ ์2016  :  วดัพระมารดานิจจานุเคราะห ์นางรอง จ.บุรรีมัย ์รบับรกิารวดั  BP  53  คน            
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เจาะ DTX  26  คน  รบัยา  8  คน            
 วนัที ่ 27 กุมภาพนัธ ์2016  :  วดัแม่พระถวายพระกุมารในพระวหิาร บา้นหนองพลวง จ.นครราชสมีา รบับรกิาร               
วดั BP  65  คน  เจาะ DTX  35  คน  รบัยา  17  คน         
 วนัที ่5 มนีาคม 2016  :  วดันกับุญยอแซฟ  อ.โนนงิว้ จ.นครราชสมีา รบับรกิารวดั  BP  82  คน  เจาะ DTX            
19  คน  รบัยา  25  คน  เยีย่มบา้น  4  ราย                                                                                                   
 วนัที ่19 มนีาคม 2016  :   วดันกับุญยอแซฟบา้นหนั อ.สคีิว้  จ.นครราชสมีา รบับรกิารวดั  BP  82  คน                      
เจาะ DTX 11  คน   รบัยา  3  คน          
 วนัที ่23 เมษายน 2016  :  วดัพระเยซูเจา้เสดจ็กลบัคนืชพี จ.นครราชสมีา รบับรกิารวดั  BP  53  คน                        
เจาะ DTX 29  คน  แมะ 13 คน  รบัยา  4  คน                                   
 6. โครงการฟ้ืนฟูจติใจเวชบุคคลฯ  :  วนัเสาร ์ที่ 11  มถิุนายน 2016  ณ  โรงพยาบาลเซนตเ์มรี ่จ.นครราชสมีา        
หวัขอ้“ ปีแห่งพระเมตตากบังานบรกิารสขุภาพ ”         

3.4   เครอืขา่ยเวชบุคคลฯสงัฆมณฑลราชบุร ี
        ซสิเตอรอ์รพนิ ตัง้ธนอ ารงุ  รายงานผลการด าเนินงานฯทีผ่า่นมา 

1. วนัที ่21 - 22 กุมภาพนัธ ์2016 : สมาชกิเวชบุคคลฯสงัฆมณฑลราชบุร ีจดัเขา้เงยีบฟ้ืนฟูจติใจ ประจ าปี 2016                                            
ณ บา้นไรย่อเซฟ มาล ี ต.ยางหกั อ.ปากท่อ จ.ราชบุร ีโดย บาทหลวงวฒุกิรณ์ พนัธุย์ิง่ยก จติตาภบิาลฯ เป็นวทิยากร                                             
เปิดอบรมดว้ยพธิบูีชาขอบพระคุณพระเจา้ / แบ่งปนัพรอ้มฝึกปฏบิตัวิา่ดว้ยเรื่องของสตแิละสมาธดิว้ยบรรยากาศ     

เรยีบงา่ย รว่มใจสวดภาวนาค ่า และประชมุสามญัประจ าปี 2015 / วางแผนงานปี 2016 / คดัเลอืกคณะกรรมการชดุใหม่                                     
2. วนัที ่15 มนีาคม 2016 : กลุม่เวชบุคคลฯสงัฆมณฑลราชบุร ี รว่มกบั ผศ.นพ.วรวฒุ ิจรรยาวนิชย ์ ทีป่รกึษา 

ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย   ออกหน่วยแพทยอ์าสาเคลือ่นทีใ่หบ้รกิารดา้นสขุภาพ  จดัโดย กลุม่
สมาพนัธส์มาคมศษิยเ์ก่า  คณะเซนตค์าเบรยีลแห่งประเทศไทย  ณ โรงเรยีนหนองหญ้าปลอ้งวทิยา ต.หนองหญา้ปลอ้ง 
อ.หนองหญ้าปลอ้ง จ.เพชรบุร ี มปีระชาชนมารบับรกิารมากกวา่ 1,000 คน 

3. วนัที ่3 เมษายน 2016  :  จดัออกหน่วยรว่มกบัศูนยส์งัคมพฒันา และหน่วยประกาศพระวรสาร สงัฆมณฑล 

ราชบุร ีตรวจสขุภาพน้องนกัเรยีน ค่ายค าสอนสงัฆมณฑลราชบุร ีปีนี้ชือ่วา่ “เมตตาดัง่พระบดิา” กบัคณะคุณพอ่ มาเซอร ์ 
ซสิเตอร ์บราเดอร ์มาสเตอร ์ครคู าสอน ซึง่ในปีนี้มน้ีอง ๆ มาเรยีนค าสอนกวา่ 147 คน  
 

3.5  รายงานกจิกรรมเครอืขา่ยเวชบุคคลฯระดบัสงัฆมณฑล  (อา้งองิ:จดหมายขา่วแผนกสขุภาพอนามยั) 
   3.5.1  เครอืขา่ยเวชบุคคลฯสงัฆมณฑลเชยีงใหม่  ออกหน่วยตรวจสขุภาพในโอกาสวนัผูส้งูอายุ  

     วนัที่ 17 เมษายน 2016 : ทางสภาอภบิาลอาสนวหิารพระหฤทยัเชยีงใหม่ ร่วมกบั  กลุ่มวนิเซนเดอปอล 
และพีน้่องครสิตชน เขตอาสนวหิารฯ จดักจิกรรมประเพณีรดน ้าด าหวัขอพรผูใ้หญ่ และจดัเลีย้งอาหาร มอบของขวญั
ให้แก่ผูสู้งอายุที่มีอายุ 60 ปีขึน้ไปทุกท่าน และโอกาสนี้ ทางสหกรณ์เครดติยูเนี่ยน  พระหฤทยัเชยีงใหม่ ได้เชญิชวน     
พีน้่องรว่มรณรงค ์พระสมณสาสน์ขององคส์มเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซสิ Laudato si’ “ขอสรรเสรญิพระผูเ้ป็นเจา้”  

 

 3.5.2  เครอืขา่ยเวชบุคคลฯอคัรสงัฆมณฑลท่าแรฯ่  : ออกหน่วยตรวจสขุภาพในโอกาสตา่งๆ  
  1. วนัที ่2 เมษายน 2016 :  กลุม่เวชบุคคลฯอคัรสงัฆมณฑลทา่แรฯ่ ออกหน่วยตรวจสขุภาพใหผู้ม้ารว่มงาน
ในโอกาสฉลองวดั ทีว่ดัแมพ่ระราชนิีแห่งสายประค าศกัดิส์ทิธิ ์บา้นจอมแจง้ ต.บา้นแป้น อ.โพนนาแกว้ จ.สกลนคร มี
สมาชกิเวชบุคคลฯจากโรงพยาบาลเขตสงัฆมณฑลฯ  3 ท่าน และผูป้ระสานงานเวชบุคคลฯ 1 ทา่น  มผีูม้าขอรบับรกิาร
ตรวจสขุภาพ รวม 32 คน 
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3.5.3 เครอืขา่ยเวชบุคคลฯสงัฆมณฑลจนัทบุร ี  :  ออกหน่วยตรวจสขุภาพในโอกาสตา่งๆ 
 1. วนัที ่30 เมษายน 2016 :  เวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลจนัทบุรี ร่วมกบั แผนกอภบิาลผูเ้ดนิทางทะเล 

สงัฆมณฑลจนัทบุร ี(Stella Maris) ออกหน่วยให้บรกิารตรวจสุขภาพ  แรงงานประมงขา้มชาต ิณ แพศกัดิส์ุวรรณ 
ชมุชนกน้ปึก อ.เมอืง จ.ระยอง  พรอ้มมอบยาใหล้กูเรอืทีก่ าลงัออกเรอื ยอดผูร้บับรกิาร 158 คน  รบัยา 153 คน ไม่รบั
ยา 5 คน ผูร้่วมออกหน่วย  คุณพ่อ 1 ท่าน  ซสิเตอร ์3 ท่าน พยาบาล  3 ท่าน นักกายภาพ 1 ท่าน เจ้าหน้าที่ศูนย์   
คามลิเลยีนฯระยอง 4 ท่าน ยุวชนรกัไมก้างเขน  4  ท่าน แผนกผูอ้ภบิาลเดนิทางทางทะเล  4 ท่าน                                                                                                                                          

 2. วนัที ่7 พฤษภาคม 2016 :  เวชบุคคลคาทอลกิฯสงัฆมณฑลจนัทบุร ีออกหน่วยตรวจสุขภาพผูม้าร่วมฯ 
โอกาสฉลองวดันกับุญฟิลปิและยากอบ หวัไผ ่จ.ชลบุร ี มผีูร้บับรกิารตรวจวดัความดนัโลหติ 43 ท่าน เป็นลม 3 ท่าน 
ตรวจวดัระดบัน ้าตาล 2 ท่าน   ผูร้ว่มออกหน่วย คุณพ่อ 1 ท่าน  คุณหมอ 1 ท่าน  พยาบาล 1 ท่าน  อสม. 2 ท่าน                                                                                  
 3.5.4  ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย (แผนกสขุภาพอนามยั)                                                                  
    1. วนัที ่29-30 เมษายน 2016 : ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย น าโดย แพทยห์ญงิวนิดา นาจรุง 
เซอรม์กัดาเลนา ดาวด ี อาสาสมัคร (บ้านหลุยส ์โชเวต์) สามพราน คารติสัไทยแลนด์  CTF กลุ่มเวชบุคคลฯจาก           
สงัฆมณฑลกรงุเทพ นครสวรรค์ ราชบุร ีฯลฯ  จดัหน่วยตรวจสุขภาพให้บรกิารแก่ผูสู้งอายุ และผูเ้ขา้ร่วมงานชุมนุม
ผูส้งูอายุคาทอลกิฯระดบัชาต ิ ณ หอประชมุนกับุญยอหน์ปอล ที ่2 โรงเรยีนยอแซฟอุปถมัภ ์สามพราน นครปฐม 
  2. วนัที่ 3 พฤษภาคม  2016 :  แผนกสุขภาพอนามยั (เวชบุคคล) และ Camillian Task Force ร่วมมอืกบั 
ทางสถานคุม้ครองสวสัดภิาพผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์จงัหวดัสงขลา กองต่อต้านการค้ามนุษย์ สป.พม. กระทรวง
พัฒนาสงัคม และความมัน่คงของมนุษย์ จัดให้มีการตรวจสุขภาพให้แก่ผู้เสียหาย จากการค้ามนุษย์ ภายใน         
สถานคุ้มครองฯ จ านวน 89 คน  โดยผู้เสยีหาย แยกตามเชือ้ชาติ คือ ชาวเวยีตนาม จ านวน 38 คน ชาวโรฮิงญา 
จ านวน 32 คน ชาวบงัคลาเทศ จ านวน 4 คน ชาวเมียนมาร์ จ านวน 13 คน และชาวไทย 2 คน โดยภาพรวม
ผูเ้สยีหายทัง้หมดสขุภาพโดยทัว่ไปอยู่ในเกณฑด์ ี เนื่องจากไดร้บัการดูแลอย่างดจีากสถานคุ้มครองทัง้ในเรือ่ง อาหาร 
ทีพ่กัและมกีจิกรรมอย่างสม ่าเสมอ นอกจากการตรวจสขุภาพร่างกายแก่ผูเ้สยีหายแลว้  ทางคารติสั ยงัได้ร่วมมอืกบั
ทางสถานสงเคราะหฯ์ จดัใหม้กีารตรวจสขุภาพจติ เป็นรายบุคคลใหก้บัผูเ้สยีหายทุกคน    
   มตทิีป่ระชมุ      รบัทราบ                                           

วาระท่ี 4 อ่ืนๆ               
  4.1  ตดิตามทะเบยีนสมาชกิชมรมเวชบุคคลฯสงัฆมณฑลทีเ่ป็นปจัจุบนั     
   ที่ประชุมฯขอให้ส่วนกลางประสานงานกบัประธานชมรมเวชบุคคลฯทัง้ 8 สงัฆมณฑล เพื่อขอให้
จดัท า/ส่งขอ้มูลทะเบยีนรายชือ่สมาชกิเวชบุคคลฯสงัฆมณฑล ทีเ่ป็นปจัจุบนั ใหก้บัส่วนกลางฯ เพื่อน าเสนอทีป่ระชุม
ใหญ่สามญัประจ าปี 2016 ในเดอืนตุลาคม ทีส่งัฆมณฑลนครสวรรค ์               

  ก าหนดการประชมุตามแผนปฏบิตังิานเวชบุคคลฯครัง้ที ่3/2016 ตรงกบั วนัเสารท่ี์ 20 สิงหาคม 2016 
ปิดประชมุเวลา 11.45 น.   บาทหลวงโชคชยั คูรตันสวุรรณ : น าสวดภาวนาปิดการประชมุ 

 
                               บาทหลวงไพรชั  ศรปีระเสรฐิ /  ตรวจทาน 

                                                   วรรณด ี/ บนัทกึการประชมุ  


