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แนวปฏิบัติของ 
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

 
บทนํา 

 
แพทย์และบุคลากรทางการแพทยมีหนาที่ตองรับผิดชอบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน

ทั่วไป  แตสําหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทยซึ่งเปนคาทอลิก  ยังมีภาระตองรับผิดชอบต่อ
สุขภาพทางจิตวิญญาณ  ทั้งของตนเองและบุคคลอื่น ๆ อีกดวย  แพทยและบุคลากรทางการแพทย
คาทอลิก  ซึ่งขาดรากฐานอันมั่นคงในเหตุผลและความรูอยางลึกซึ้งในความเช่ือคาทอลิก  โดยเฉพาะ  
อยางย่ิงในยุคที่เหตุผลและความเช่ือของชาวโลกกําลังสับสนและไขวเขวปราศจากความแนนอนเชนทุก
วันนี้  เพราะฉะนั้น  แพทยและบุคลากรทางการแพทยคาทอลิกในประเทศไทย  จึงพรอมใจกันกอตั้ง 
“ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก” ขึ้นเมื่อปคริสตศักราช 1967 และเรียกวา “ชมรมแพทยคาทอลิก” โดยไดรับ
การสนับสนุนจากคณะสงฆเยซูอิตประเทศไทย  ต่อมาพบว่าการดําเนินงานโดยแพทย์กลุ่มเดียวไม่
เพียงพอในการผลักดันกิจกรรมด้านสุขภาพ  จึงต้องรวมบุคคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆเข้าอยู่ใน
ชมรมด้วยและอยูในความอุปถัมภ์ของพระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมลฑลกรุงเทพฯ   ทั้งนี้ เพื่อให้
แพทยและบุคลากรทางการแพทยคาทอลิกสามารถรวมตัวกันไดอยางเขมแข็งพรอมเพรียง  นําไปสูการ 
รวมมือ  สงเสริม  สนับสนุนกันและกันอยางมีประสิทธิภาพทางวิชาชีพของตน  ที่แตละคนพึงปฎิบัติ   
ดวยความรับผิดชอบตามจิตตารมณคริสตชน  ที่ยึดถือความรักพระเปนเจาและรักเพื่อนมนุษย์เปนหลัก
สําคัญ “ทานจะตองรักองคพระผูเปนเจา  พระเจาของทานสุดจิตใจ  สุดวิญญาณ  สุดกําลัง  และสุด   
สติปญญาของทาน  ทานจะตองรักเพื่อนมนุษยเหมือนรักตนเอง” (ลก.10:27) 

ตามเจตนารมณของการกอตั้งนั้น  เห็นไดวา  พันธกิจของชมรมฯมุงรับใชแพทยและบุคลากร
ทางการแพทย  ซึ่งประการแรกก็คือ  มุงรับใชในเร่ืองสงเสริมความรูและความเข้าใจทางดานความเช่ือ
และหลักการทางศีลธรรมตามที่พระศาสนจักรสอน  เพื่อจะไดปฏิบัติภารกิจในวิชาชีพของตนในยุคนี้
ไดอยาง ถูกต้อง  และประการตอมา  มุงรับใชในเร่ืองจัดการรวมพลังแพทยและบุคลากรทางการแพทยที่
สามารถใหความชวยเหลือดานสุขภาพอนามัยแกผูดอยโอกาสและผูยากไร  ทุกเพศทุกวัยโดยไมเลือก
เช้ือชาติและศาสนา  จริงทีเดียววา  การชวยผูอื่นเชนนี้เปนการแสดงถึงการดํารงชีวิตอยางมีคุณคาสูงต่อ
สังคมมนุษย และเปนการเดินตามพระเยซูคริสต  พระอาจารยเจา  บนหนทางแหงความรักเมตตา  ซึ่งทํา
ใหบรรลุสันติสุขในชีวิต ดังที่พระองคตรัสไววา  “ผูมีใจเมตตา  ยอมเปนสุข  เพราะเขาจะไดรับพระ
เมตตา” (มธ.5:7) 



ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้วางแนวปฏิบัติ  ในการรับใช้แพทย์ 
บุคลากรทางการแพทยและบุคคลทั่วไป  เพื่อใหสามารถปฎิบัติงานไดทันตอเหตุการณในสังคมโลก  
ตามเจตนารมณของพระศาสนจักร  แตสิ่งสําคัญกวาก็คือ  ชมรมฯ ตองไดรับความสนใจและความรวม
มือจากแพทยและบุคลากรทางการแพทยคาทอลิกที่สังกัดในองคกรและสถาบันต่างๆ  ผลที่คาดหวังจาก
เจตนารมณของ     การกอตั้งชมรมฯ จึงจะเกิดขึ้นได  ขอทานนักบุญลูกา องคอุปถัมภของชมรมเวช
บุคคลคาทอลิกฯชวยวิงวอนเพื่อสมาชิกชมรมเวชบุคคลคาทอลิก ดวยเทอญ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวปฏิบัติ 
 
ขอที่ 1  ลักษณะของชมรมเวชบุคคลคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

“เวชบุคคลคาทอลิก  หมายถึง  คริสตชนคาทอลิกที่ประกอบอาชีพดานการรักษาพยาบาล  และ
การส่งเสริมสุขภาพอนามัย  เชน  แพทย์ ทันตแพทย   เภสัชกร  เทคนิคการแพทย  รังสีเทคนิค             
นักกายภาพบําบัด  นักจิตวิทยา  พยาบาล  ผูชวยพยาบาล  อาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์การ
แพทยและการพยาบาล  นักบวชและเจาหนาที่ที่ทํางานบริการดานสุขภาพอนามัยทุกสาขา รวมถึง
บุคลากรทางการแพทย์ที่เกษียณอายุ ” 

สมาชิกชมรมเวชบุคคลคาทอลกิประกอบดวย  เวชบุคคลคาทอลิกจากสถาบนัตาง ๆ ไดแก 
1.  เวชบุคคลคาทอลิก โรงพยาบาลเซนตหลุยส  
2.  เวชบุคคลคาทอลิก โรงพยาบาลคามิลเลียน  
3.  เวชบุคคลคาทอลิก จากโรงพยาบาลและสถาบนัที่ปฏิบัติงานด้านสุขภาพอนามัยทั้งภาครัฐและ

เอกชน 
4. เวชบุคคลคาทอลิก ในวัดต่างๆของ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
5. เวชบุคคลคาทอลิกในสถาบันนักบวชที่ทํางานดานสุขภาพอนามัย   
6. นักบวชที่ทํางานดานสุขภาพอนามัย  เชน  คณะคามิลเลียน ชาย/หญิง  คณะเซนตปอล เดอ ชารตร   
ขอที่ 2  วัตถุประสงคของชมรมเวชบุคคลคาทอลกิ  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
1.  เปนองคกรที่ประสานความสัมพันธระหวางเวชบุคคลคาทอลิก/กลุม/ชมรมจากสถาบันตาง ๆ 
2.  สงเสริมการศึกษาและถายทอดแนวความคิด  คําสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกในการทํางานที่

เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยโดยเฉพาะคําสอนจากสังคายนาวาติกันที่2และคําสอนด้านศีลธรรม
ใหม่ๆ    

3.  สงเสริมฟนฟูชีวิตคริสตชน  และพัฒนาศักยภาพการแพรธรรมใหแกสมาชิกและผูสนใจทั่วไป  
4.  เปนสื่อกลางในความรวมมือทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน  เพื่อสังคมและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ขอที่ 3  การดําเนินงานของชมรมเวชบุคคลคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
1.  ใหจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาจากตัวแทนเวชบุคคลคาทอลิกของกลุมและสถาบันตาง ๆ  
2.  ใหคณะกรรมการทําการสรรหา ประธานกรรมการและตําแหนงหนาที่อื่น ๆ เปนตนวา รองประธาน

กรรมการ  เหรัญญิก  เลขานุการ  และกรรมการในหนาที่ตาง ๆ ที่เห็นวา จําเปนตองมี  และนําเสนอ
ในการประชุม เพื่อใหสมาชิกรับรอง 

 3.  เมื่อไดรายช่ือคณะกรรมการแลว  ให้จิตตาภิบาลเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นผู
เสนอผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายสังคม เป็นผูรับผิดชอบดําเนินการแตงต้ังอยางเปนทางการ 

4.  ประธานคณะกรรมการเปนประธานชมรมเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ด้วย 



5.  คณะกรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ป นับตั้งแตวันที่ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายสังคม 
ประกาศแต่งตั้งอยางเปนทางการ  และอาจไดรับเลือกเขามาเปนกรรมการอีกโดยไมจํากัดวาระ   

  ยกเว้นตําแหน่งประธานฯ สามารถดํารงตําแหนงตอเนื่องได้ไมเกิน 2 วาระ และเมื่อพนจาก           
ตําแหนงแลว จะตองเปนกรรมการที่ปรึกษาอยางนอย 1 วาระ 

6. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย 3 เดือนตอหนึ่งคร้ัง  โดยประธานเปนผูเรียกประชุม    
พรอมทั้งกําหนดวาระการประชุม  และแจงใหทราบลวงหนาอยางนอย 1 เดือน 

7.  เมื่อมีตัวแทนกลุม/ชมรมตาง ๆ ที่เปนคณะกรรมการเปลี่ยนผูแทนของกลุมในขณะที่วาระของ
คณะกรรมการดําเนินงานชุดนั้นยังไมหมดวาระลง  ใหผูแทนคนใหมเปนสมาชิกคณะกรรมการใน
เวลาที่เหลืออยูของคณะกรรมการชุดดังกลาว 

8.  คณะกรรมการชุดป จจุบันเป นผู จัดให มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม 2 เดือนก่อนที่
คณะกรรมการชุดปจจุบันจะหมดวาระลง  หากมีเหตุขัดของที่ไมอาจดําเนินการได ใหคณะกรรมการ
ชุดปจจุบันรักษาการตอไปจนกวาจะสามารถดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม 

9. ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เปนหนวยงานภายใต ฝายสังคมของอัครสังฆ
มณฑลกรุงเทพฯ 

 ขอที่ 4  บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการชมรมเวชบุคคลคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ   
1.   การดําเนินงานของชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ ใหเปนไปตามวัตถุประสงครวมกับประธาน หรือ

เลขานุการ  
2.  บริหารจัดการการเงินของชมรม  โดยใหเหรัญญิกลงนามรวมกับกรรมการหรือเลขานุการหรือ

ประธานตามมติคณะกรรมการ   
3.  ดําเนินการตามมติของที่ประชุมของชมรมเวชบุคคลคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  
4.  รับนโยบายจากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ / ผู้ช่วยพระพระสังฆราชฝ่ายสังคม และนําไปถ่ายทอดสู่

การปฏิบัติ  
5.  เปนผูนําเสนอแนวคิดในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัย  เพื่อใหอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ รับไป

พิจารณาเพื่อประกาศเปนนโยบาย  
6. ร่วมประชุมสามัญกับเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทยอยางนอยปละ 1 ครั้ง  
7. จัดใหมีผูแทนจากคณะกรรมการไปรวมกิจกรรมและหรือประสานงานกับองคกรหรือสถาบันอื่นๆ 
    เมื่อไดรับการเชิญหรือขอความรวมมือ 
8. คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกฯ มีหนาที่สรางความเขมแข็งใหกับองคกรเครือขายใน 
    ระดับตาง ๆ เชน การจัดตั้งกลุม  การเสนอแนวทาง  วิธีการดําเนินงาน และการประสานงานในระดับ 
    เครือขายดวยกันเอง 
 
 



ขอที่ 5  การบริหารจัดการการเงิน 
1.  รับการสนับสนุนจากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  
2.  รับการสนับสนุนจากสมาชิกชมรมเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  
3.  ขอรับการสนับสนุนจากผูเขารวมกิจกรรม 
4.  จัดกิจกรรมหาทุน 
5.  ใหเหรัญญิกเปนผูมีอํานาจจายเงิน โดยเซ็นช่ือรวมกับกรรมการ/เลขานุการ/ประธาน/ตามมติ

คณะกรรมการ 
5.  ประธานคณะกรรมการมอีํานาจอนุมัติส่ังจายเงินในวงเงิน ไมเกิน 30,000 บาท 
6.  ทํารายงานการเงินเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการทุกครั้งที่มีการประชุม  
ขอที่ 6  การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ 
1.  คณะกรรมการหรือสมาชิกซึ่งไดรับการรับรองอยางนอย 2 ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมดเปนผูเสนอการ

ขอแกไขเพิ่มเติมขอบังคับได 
2.  การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ  ตองกระทําในที่ประชุมโดยใหคณะกรรมการรวบรวมความคิดของ

สมาชิกทั้งหมดและนําเสนอในที่ประชุม 
ขอที่ 7  ชื่อและสถานที่ทําการของชมรมเวชบุคคลคาทอลกิอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  
1.  ช่ือ “ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ” (The Catholic Health Care Group of 

Bangkok Archdiocese)  
2.  ตราของชมรมเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  

                                              
3.  นักบุญองคอ์ุปถัมภข์องชมรมฯคอืนักบุญลูกา ผู้นิพนธ์พระวรสาร  แพทย์และจิตรกร  
4.  ชมรมนี้เปนองคกรคาทอลิกองคกรหนึ่ง ภายใตฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
5.  สถานที่ทําการของชมรมเวชบุคคลคาทอลกิ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ตั้งอยูที่ 

ฝ่ายจิตตาภิบาล โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์   
27 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท 0-2675-5000, 0-2675-9300 : 20398-9   โทรสาร  0-2675-5200 
E-mail :      chc_bangkok@hotmail.com 
Facebook:  ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
Website:     http:/thaicatholichealthcare.com 

mailto:chc_bangkok@hotmail.com

