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แนวปฏิบัติชมรมเวชบุคคลคาทอลิก  
อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง 

ปี 2010 
 
บทน า 

การก่อตั้งชมรมเวชบุคคลคาทอลิกเพื่อให้แพทย์ พยาบาลและบุคลากรด้านสุขภาพอนามัยคาทอลิก
สามารถรวมตัวกันได้อย่างเข้มแข็งพร้อมเพรียงเพื่อน าไปสู่การร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนกันและกันอย่างมี
ประสิทธิภาพทางวิชาชีพของตน ที่แต่ละคนพึงปฎิบัติด้วยความรับผิดชอบตามจิตตารมณ์คริสตชน  ที่ยึดถือความ
รักพระเป็นเจ้าและรักเพื่อนมนุษย์เป็นหลักส าคัญ    “ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านสุดจิตใจ  
สุดวิญญาณ สุดก าลัง และสุดสติปัญญาของท่าน  ท่านจะต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง” (ลก.10:27) 
 ตามเจตนารมณ์ของการก่อตั้งนั้น เห็นได้ว่า พันธกิจของชมรมเวชบุคคลคาทอลิก คือ  มุ่งรับใช้ในเร่ือง
ส่งเสริมความรู้และความเข้าใจทางด้านความเช่ือและหลักการทางศีลธรรมตามที่พระศาสนจักรสอน   เพื่อจะได้
ปฎิบัติภารกิจในวิชาชีพของตนในยุคนี้ได้อย่างถูกต้อง และประการต่อมา  ก็มุ่งรับใช้ในเร่ืองจัดการรวมพลัง
บรรดาแพทย์  พยาบาลและบุคลากรด้านสุขภาพอนามัย  ที่เห็นว่าควรให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพอนามัยแก่
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ทุกเพศ ทุกวัยโดยไม่เลือกเช้ือชาติและศาสนา  การช่วยผู้อื่นเช่นนี้เป็นการแสดงถึงการ
ด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่าสูงต่อสังคมมนุษย์ และเป็นการเดินตามพระเยซูคริสต์   พระอาจารย์เจ้า บนหนทางแห่ง
ความรักเมตตา ซึ่งท าให้บรรลุสันติสุขในชีวิต ดังที่พระองค์ตรัสไว้ว่า    “ผู้มีใจเมตตา  ย่อมเป็นสุข   เพราะเขาจะ
ได้รับพระเมตตา”  (มธ.5:7) 
  เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของพระศาสนจักรคาทอลิกแห่งประเทศไทยตาม “ทิศทางงานอภิบาล”    
ปี 2000 – 2010 ในส่วนที่ 2 แผนกิจกรรมงานอภิบาล ค.ศ. 2000   
ข้อ 2.10 ที่กล่าวถึง นักวิชาชีพคาทอลิก ในเร่ืองบทบาทนักวิชาชีพคาทอลิกในสังคมวิชาชีพ  

1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตจิตและมโนธรรมที่ถูกต้อง 
2. น าแนวทางค าสอนทางด้านสังคมของพระศาสนจักรมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทาง 
3. มีคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย 
4.  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม  

ทั้งนี้บุคคลากรทางด้านสุขภาพอนามัยภายใต้สถาบันต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีจ านวนพอสมควร
และในหลายๆสถาบันบุคลากรเหล่านี้ เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการดูแล รักษา ส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟูให้
ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 

ดังนั้น อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง   จึงได้มีนโยบายส่งเสริมให้มีการรวมตัวบุคลากรที่ท างานด้าน
สุขภาพอนามัย ระดับสังฆมณฑลขึ้น โดยยึดแนวปฏิบัติของชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย เป็น
แนวทางในการจัดตั้ง พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติในบางประการให้เหมาะสมกับบริบทของอัครสังฆมณฑล
ท่าแร่-หนองแสง  เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของบรรดาสมาชิกเวชบุคคลและนโยบายของอัครสังฆมณฑล
ท่าแร่-หนองแสง    จึงก าหนดแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
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ข้อ 1. ลักษณะของชมรมเวชบุคคลคาทอลิก อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง 
เวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง  หมายถึง คริสตชนคาทอลิกที่ประกอบอาชีพด้าน

รักษาพยาบาล และการส่งเสริมสุขภาพอนามัย เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร เทคนิคการแพทย์ นักจิตวิทยา  นัก
กายภาพบ าบัด พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล อาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และการพยาบาล 
รวมถึงพระสงฆ์ นักบวชและบุคลากรที่ท างานบริการด้านสุขภาพอนามัยทุกสาขา  ในเขตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-
หนองแสง   
 

ข้อ 2. วัตถุประสงค์ของชมรมเวชบุคคลคาทอลิก อัครสังฆมณฑลท่าแร-่หนองแสง   
1. เป็นองค์กรที่ประสานความสัมพันธ์ในการด าเนินงานด้านสุขภาพอนามัยระหว่างกลุ่ม/สถาบันต่างๆ 

ภายในเขตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง   
2. ส่งเสริมการศึกษาและถ่ายทอดแนวความคิด ค าสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกในการท างานที่เกี่ยวข้อง

กับสุขภาพอนามัย เช่น ด้านจริยธรรมการแพทย์ ซึ่งสมาชิกชมรมเวชบุคคลคาทอลิกรับผิดชอบอยู่ใน
สถาบันต่างๆ 

3. ส่งเสริมฟื้นฟูชีวิตคริสตชน และพัฒนาศักยภาพการแพร่ธรรมให้แก่สมาชิกชมรเวชบุคคลมและผู้สนใจ
ทั่วไปของสมาชิกชมรม 

4. เป็นสื่อกลางในความร่วมมือท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
5. เป็นผู้แทนของอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ในงานเวชบุคคล 

 

ข้อ 3. สมาชิกชมรมเวชบุคคลคาทอลิก อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง   
         1.    จิตตาภิบาลของชมรมเวชบุคคลคาทอลิก อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง   
  (คุณพ่อผู้รับผิดชอบงานสุขภาพอนามัยระดับสังฆมณฑล เป็นจิตตาภิบาลโดยต าแหน่ง) 

2     พระสงฆ์  คณะนักบวช ที่ปฏิบัติงานด้านสุขภาพอนามัยในเขตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง   
3.    เวชบุคคลคาทอลิก ที่ปฏิบัติงานในภาครัฐ ภาคเอกชน ในเขตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง   

     
ข้อ 4. การด าเนินงานของชมรมเวชบุคคล อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง   

1. จัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจาก ตัวแทนเวชบุคคลคาทอลิกของกลุ่ม/สถาบันต่างๆ 
2. ให้คณะกรรมการสรรหา ประธานกรรมการและต าแหน่งอื่น ที่เห็นว่าจ าเป็นและน าเสนอต่อ จิตตาภิบาล 

ของชมรมเพื่อเสนอสังฆมณฑลพิจารณาและแต่งต้ังอย่างเป็นทางการ 
3.   คณะกรรมการมีวาระการท างาน 2 ปี  นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งจากพระสังฆราชจากอัครสังฆมณฑล 
ท่าแร่-หนองแสง   

 4.  จัดการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน อย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง พร้อมทั้งก าหนดวาระการประชุมและแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน 

5.  สมาชิกชมรม เป็นผู้มีสิทธิเสนอช่ือและเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินงานชุดใหม่ ในการประชุมสามัญ
ประจ าปี อย่างน้อย 2 เดือนก่อนที่กรรมการชุดปัจจุบันจะหมดวาระลง หากมีเหตุขัดข้องที่ไม่อาจด าเนินการ
ได้ให้คณะกรรมการชุดปัจจุบันรักษาการณ์ต่อไป   จนกว่าจะสามารถด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการชุด
ใหม่ 
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ข้อ 5. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินงาน 
1. ด าเนินการชมรมเวชบุคคลสัอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง  ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชมรมและ

ตอบสนองต่อนโยบายของอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง  และทิศทางการอภิบาลของพระศาสนจักร 
โดยการจัดท าแผนงานประจ าปีน าเสนอต่อคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม  

2. บริหารจัดการการเงินของชมรม อย่างโปร่งใส 
3. รับนโยบายจากอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง  และจิตตาภิบาลไปด าเนินการ 
4. เป็นผู้เสนอแนวคิดเร่ืองเวชบุคคลให้ทางอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง   
5. จัดให้มีผู้แทนจากคณะกรรมการไปร่วมกิจกรรมหรือประสานงานกับองค์กรอื่นๆ   เมื่อได้รับเชิญหรือ   

ขอความร่วมมือ 
6. จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 

ข้อ 6. การบริหารจัดการด้านการเงิน 
1. รับเงินสนับสนุนจากทางอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง   
2. ขอรับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธา 
3. จัดกิจกรรมหาทุนเพื่อใช้ในการด าเนินการ 
4. ประธานคณะกรรมการมีอ านาจอนุมัติส่ังจ่ายเงินตามแผนงานที่ได้วางไว้ และเพื่อการบริหารจัดการชมรม

ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
5.  เหรัญญิกเป็นผู้มีอ านาจจ่ายเงินโดยเซ็นต์ช่ือร่วมกับประธาน เลขานุการ ตามมติของคณะกรรมการ

ด าเนินงานและสมาชิก  
6. เหรัญญิกท ารายงานงบการเงินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการทุกคร้ังที่มีการประชุม 

 

ข้อ 7. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
1. คณะกรรมการหรือสมาชิกซึ่งได้รับการรับรองอย่างน้อย 1 ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมด เป็นผู้เสนอการแก้ไข

เพิ่มเติมข้อบังคับได้ 
2. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ต้องกระท าในที่ประชุมใหญ่โดยให้คณะกรรมการด าเนินงานรวบรวม

ความคิดของสมาชิกทั้งหมดและน าเสนอในที่ประชุมสามัญประจ าปี โดยนับจากผู้ให้ความสนใจตอบรับ
และเสนอแนะทางจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ร่วมกัน 2 ใน 3 ของผู้ที่เข้าร่วมประชุม 

3. อัครสังฆมณฑล โดยจิตตาภิบาล เห็นควรมีการปรับปรุง ให้เหมาะสมกับนโยบายของอัครสังฆมณฑล   
ท่าแร่-หนองแสง   

 

ข้อ 8. ชือ่และสถานที่ท าการของชมรมเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง   
1. ช่ือ “ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ”  

 (The Catholic Health Care Provider Association of Tharae-Nongeang Archdiocese ) 
2. ตราของชมรมเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง  ให้ใช้ตราที่สอดคล้องกับชมรมเวช

บุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย  โดยปรับช่ือและภาพ แบบที่เป็นของอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง  
ดังนี ้
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งู  หมายถึง    ความรอบรู้   สมาชิกเวชบุคคลต้องหมั่นแสวงหาความรู้ในวิชาชีพ
ของตนเอง และในเร่ืองค าสอนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัย 

กางเขน   หมายถึง   พระเยซู  ผู้ต้องผ่านหนทางกางเขนก่อนที่จะไปสู่ความรุ่งโรจน์ 
       สมาชิกเวชบุคคลก็เช่นเดียวกัน ต้องเสียสละ อดทนในการใช้ 

วิชาชีพของตน เพื่อความดีและความสุขของพ่ีนอ้ง โดยเฉพาะ 
ผู้ยากไร้ เพื่อพวกเขาจะได้มีสุขภาพที่ดีทั้งครบ 

เปลวไฟ เหนือกางเขน หมายถึง    เวชบุคคลต้องเป็นดั่งเปลวไฟที่ให้ความสว่างในวิชาชีพ 
ของตนตามหลักค าสอนคาทอลิก 

แผนที่หลังกางเขน หมายถึง  อัครสังฆมณฑลทา่แร่-หนองแสง ซ่ึงเป็นสนามงานของสมาชิก  
ใบมะกอก  หมายถึง   สันติภาพ สมาชิกเวชฯต้องเป็นผู้น าสันติภาพไปสู่ทุกคน 
สีทอง   หมายถึง  พระศาสนจักร  สมาชิกมุ่งรับใช้พระศาสนจักรโดยอาศัย 
     วิชาชีพของตน 
สีเขียว   หมายถึง  สิ่งแวดล้อม  สมาชิกเวชฯให้ความเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อม 
 
 

3. *  อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง  มีพื้นที่ครอบคลุม 4 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์  นครพนม  มุกดาหาร  
และสกลนคร  
  ชมรมเวชบุคคลฯนี้เป็นองค์กรคาทอลกิองค์กรหนึ่งในงานด้านสุขภาพอนามัยของอัครสังฆมณฑลท่าแร่-

หนองแสง  ภายใต้กรรมาธิการฝ่ายสังคม 
 

4.  สถานที่ท าการของชมรมเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง   
   ส านักงานมิสซังท่าแร่-หนองแสง 
   369 ม.2  ถ.หนองบัวใหญ่  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 
   โทรศัพท์ 0-4271-1272  โทรสาร 0-4271-2023 
   E-mail : catholicthare@hotmail.com 
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            หรือติดต่อ  คุณวิภาพรรณ  พิชัย   ประธานชมรมเวชบุคคลอัครสังฆมณฑลทา่แร่-หนองแสง   
   ที่ท างาน         โรงพยาบาลสกลนคร  อ.เมือง  จ.สกลนคร 
          บ้าน          733/34 ถ.เฉลิมพระเกียรติ   ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000  

โทรศัพท์  081 888 0465   E-mail :  wipapan_me@hotmail.com 
          หรือ คุณอัญญาณี  ฮองต้น  รองประธานชมรมเวชบุคคลอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง 
 บ้าน 733/62 หมู่บ้านอารียา 2  ถ.นิตโย  ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง  จ.สกลนคร 47000 
 โทรศัพท์ 087 227 1964     
 E-mail : anyanee1@yahoo.co.th  ,  ananyung@hotmail.co.th 
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