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28. คุณขวัญใจ วรจันทร กลุมเวชบุคคลคาทอลิกฯ อัครสังฆมณฑลทาแรฯ 
29. คุณวรรณดี พรอมแยม แผนกสุขภาพอนามัย คณะกรรมการฯเพื่อการพัฒนาสังคม 
 

เปดประชุมเวลา  09. 10  น. 
  

 บาทหลวงวุฒิกรณ พันธุย่ิงยก จิตตาภิบาลฯเวชบุคคลสังฆมณฑลราชบุรี  นําสวดภาวนาเปดการประชุมฯ  
จากนั้น บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ จิตตาภิบาลฯ กลาวตอนรับคณะกรรมการ และกลุมเวชบุคคลฯอัครสังฆมณฑล   
ทาแรฯที่มารวมประชุม และขอทุกทานแนะนําตนเองเพื่อที่ประชุมรับทราบฯ  พรอมกับดําเนินการประชุมตามวาระดังน้ี 
 

วาระท่ี 1 เรื่องแจงใหทราบ 
 บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ  แจงเร่ืองใหที่ประชุมรับทราบ 
 1.1  โครงการออกหนวยแพทยพยาบาลชวยเหลือผูอพยพ / แรงงานอพยพ โรฮิงญา ภาคใต เปน
โครงการที่เก่ียวของกับโรฮิงญา ที่มีผูสอบถามวาพระศาสนจักรไดชวยอะไรกับผูที่ถูกกระทํา จึงเปนประเด็นหนึ่งที่
พระศาสนจักรใหความสนใจเรื่องการคามนุษย  ในปน้ีจึงจัดทําโครงการฯและไดรับการสนับสนุนจาก CRS Caritas 
สหรัฐอเมริกา  โดยจัดทําโครงการฯ รวมกับ บาทหลวงสุวัฒน เหลืองสะอาด ผูอํานวยการฝายสังคม สังฆมณฑล        
สุราษฎรธานี  โดยดําเนินกิจกรรม :- 
 1. เรื่องการดูแลสุขภาพ   มีการจัดออกหนวยเคลื่อนที่ดูแลสุขภาพฯ มาตั้งแตปลายป ค.ศ. 2010 – 2012  
รวมทั้งใหการชวยเหลือเร่ืองการศึกษา / ความเปนอยู รวมทั้งส้ิน  9 คร้ัง เพื่อใหการดูแลชาวโรฮิงญา แม และเด็ก ใน
ภาคใต   จัดออกหนวยฯรอบหนึ่ง ประมาณ 5 วัน ทํางาน  4 วัน ในแตละพื้นที่  ซ่ึงในชวงตนเดือนกันยายนนี้จะจัด   
ออกหนวยฯอีกคร้ังหน่ึง ขณะนี้อยูระหวางพูดคุยเร่ืองตารางเวลา  
 2. การทํางานแบบบูรณาการ  ระหวางหนวยงานตางๆภายใตพระศาสนจักรทองถิ่น ในเร่ืองการให
การศึกษาโรฮิงญา โดยจัดหาลาม /  การเตรียมความพรอมเร่ืองอาชีพ  สวนใหญเปนชาวพมากับบังคลาเทศ เปนกลุม
คนที่ไมถูกรับรู  ถูกทอดทิ้ง  และไมไดรับการรับรอง  ย่ิงกวาน้ันยังถูกเอารัดเอาเปรียบ/การคามนุษย  พระศาสนจักรจึง
ตองเอาใจใสใหเกิดความยุติธรรมในสังคม และใหเปนที่รับรูวามีหนวยงานของพระศาสนจักรทํางานเรื่องการคามนุษย 
ซ่ึงมีดานตรวจคนเขาเมือง (ตม.) ที่กักขังคนที่เขามาผิดกฎหมาย ภายใตการดูแลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย   
  หากไดกําหนดตารางเวลาที่แนนอนเม่ือไร จะแจงใหกลุมเวชบุคคลฯไดรับทราบทาง E-mail / Line กลุม 
เวชบุคคลฯ   ในการออกหนวยฯแตละครั้งหากมีจิตอาสาฯเชน แพทย 2-3 คน พยาบาลวิชาชีพ 3-4 คน และผูที่มี
ประสบการณในโรงพยาบาล ไปรวมออกหนวยฯดวยก็ยินดีเปนอยาง  โดยจัดรถตูตามจํานวนจิตอาสา ไมมีคาตอบแทน 
ระหวางเดินทางจะดูแลเรื่องที่พัก อาหาร  รถรับ-สง ฯลฯ     

 1.2  (ราง) แผนยุทธศาสตรการประกาศขาวดีใหม คริสตศักราช 2015 ของพระศาสนจักรคาทอลิกแหง
ประเทศไทย   “ศิษยพระคริสตเจริญชีวิตประกาศขาวดีใหม”  ที่เปนผลสืบเนื่องมาจากสมัชชาพระศาสนจักรคาทอลิก 
ประเทศไทย เม่ือวันที่ 20 - 24 เมษายน 2015 ซ่ึงจะมีการประกาศใชในโอกาสตอไป ที่มีคณะกรรมการฯรวมกันศึกษา
บริบทสังคมไทยวามีปญหาอะไรท่ีเปนปจจุบันและตอบสนองกับส่ิงที่เปนปจจุบัน  ทางสมัชชาจะประกาศก็ตอเม่ือทาง
สมณกระทรวงใหการรับรองฯ  ฉบับที่มานําเสนอที่ประชุมฯเปน (ฉบับราง) จึงยังประกาศใชไมได  และในขณะเดียวกัน
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ จะตองจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป ค.ศ.2016  หากมีการรับรองในชวงการประชุมใหญ
สามัญประจําปเวชบุคคลฯในเดือนตุลาคม จะจัดสรุปทํา (ราง) แผนปฏิบัติงานฯนําไปเสนอในที่ประชุม   
 จึงขอใหชมรมเวชบุคคลฯในระดับสังฆมณฑลชวยติดตามแผนยุทธศาสตร ค.ศ.2015 ที่จะประกาศใช      
เวชบุคคลฯแตละองคกรมีบริบทของทองถิ่ ที่แตกตางกัน และจะตอบสนองกับพระศาสนจักรทองถิ่นไดอยางไร  
 มติที่ประชุม       รับทราบ 
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วาระท่ี  2 พิจารณารับรองรายงานการประชุม       
 นายแพทยฤทธิไกร อัครสกุลนิธิโชติ ประธานชมรมเวชบุคคลฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม
คณะกรรมการเวชบุคคลฯ คร้ังที่ 2/2015  เพื่อดําเนินการแกไขและเพิ่มเติมรายงานการประชุมฯ 

      มติที่ประชุม      รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที่ 2 /2015  
 

วาระท่ี  3 ติดตามเรื่องสืบเนื่อง 

 3.1 พิจารณา (ราง) โครงการจัดงานฟนฟูจิตใจและประชุมใหญเวชบุคคลฯ วันที่ 23 - 24 ตุลาคม 2015 
ที่จังหวัดเชียงราย 

 

   บาทหลวงเอกชัย ผลวารินทร  ผูอํานวยการแผนกสุขภาพอนามัย สังฆมณฑลเชียงใหม ขอใหที่
ประชุมพิจารณา (ราง) โครงการจัดงานฟนฟูจิตใจและประชุมใหญเวชบุคคลฯประจําป 2015 ซ่ึงเปนขอสรุปจากการ
ประชุมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลเชียงใหม :-  
สถานที่  :  ขุนเขามานฟา รีสอรท อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย   
งบประมาณ   :  คาลงทะเบียน  (ตามจายจริง) 
หัวขอในการบรรยาย  :  นําเสนอเรื่องครอบครัว ความชื่นชมยินดีในความเช่ือ  
กําหนดการจัดงานฟนฟูจิตใจประชุมใหญสามัญประจําป  :   
วันศุกรท่ี  23  ตุลาคม  2015  

08.00 – 09.00 น.  ลงทะเบียนผูเขารวมงาน / เขาที่พัก / อาหารเชา   
09.00 – 09.30 น.  วจนพิธีกรรม เปดการประชุม 

 -   ประธานในพิธีเปดงาน / วจนพิธีกรรม  :   บาทหลวงไพรัช  ศรีประเสริฐ  
 -   ประธานชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแหงประเทศไทย กลาวรายงาน    
  :   นายแพทยฤทธิไกร  อัครสกุลนิธิโชติ   

 -  ประธานชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม กลาวตอนรับ   
 :   นายแพทยเดชา คูวุฒยากร   

09.30  – 10.30 น.  ปญหาและอุปสรรคตอครอบครัวและการดําเนินชีวิตในการขับเคลื่อนงานสุขภาพอนามัย 
   วิทยากร  :   นางสาวก่ิงแกว จั๋นติ๊บ 
10.30  – 11.00 น.  พัก 
11.00  – 12.00 น.  ปญหาและอุปสรรคตอครอบครัวและการดําเนินชีวิตทางดานสุขภาพอนามัยเขตภาคเหนือ   

   วิทยากร : คุณรุงรัศมี ศรีวงศพันธ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
12.00  – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน  
13.30  – 15.00 น. หัวขอไตรตรองเวชบุคคล :  แนวคิดและแรงบันดาลใจจากพระคัมภีรและคําสอนพระศาสนจักร         

 ในการชวยเหลือดานสุขภาพอนามัย 
 วิทยากร   :  บาทหลวงอนุรักษ  ประจงกิจ  พระสงฆคณะธรรมฑูต 

15.00  – 15.30 น. รับประทานอาหารวาง 
13.30  – 15.00 น เดินทางไปเย่ียมชุมชน 
16.00  น. แนวทางการแกปญหาทางดานสุขภาพอนามัย : พระเยซูเจาทรงรักษาเด็กพิการ 
                            โดย :   ทีมงานบานเก้ือกูลและตัวแทนชุมชน 
17.45  น.  พิธีบูชาขอบพระคุณพระเจา  : บาทหลวงไพรัช  ศรีประเสริฐ  
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18.30  น.   รับประทานอาหารเย็น  
20.30  น.               กิจกรรมคืนแหงแสงไฟและดวงดาว 
21.30  น. พักผอน 
 

วันเสารท่ี 24 ตุลาคม 2015 
07.00 – 08.00  น.   รับประทานอาหารเชา 
08.30 – 09.00  น.  ภาวนาเชา 
09.00 – 11.00 น.  การประชุมใหญสามัญประจําป 2015/2558  ของชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ 

    โดย  :   บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ    จิตตาภิบาล ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก 
        :   นายแพทยฤทธิไกร อัครสกุลนิธิโชติ   ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ 
                   :   นายแพทยคํานวณ  อึ้งชูศักดิ์    รองประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ 

11.00 –11.30 น.   พัก 
11.30 –12.30 น.  พิธีบูชาขอบพระคุณพระเจา โอกาสระลึกถึงนักบุญลูกา  
   โดย  :   บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ 
12.30 น.   อาหารเที่ยง  /  เดินทางกลับบานโดยสวัสดิภาพ   

 บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ  ขอใหกลุมเวชบุคคลฯระดับสังฆมณฑล ที่สนใจเขารวมงานฯไดประสานงาน
จัดสงรายชื่อ จํานวนผูเขารวมฯ ทาง E-mail  ใหกับ บาทหลวงเอกชัย ผลวารินทร  เบอรโทรศัพท 089 045 4156  
และสําเนาถึง คุณประภา วงศจอมพร  เบอรโทรศัพท 085 423 5493 ผูประสานงานระดับสังฆมณฑล และทาง
สวนกลางฯ โดยขอใหจัดสงตามเวลาที่กําหนด เพื่อประสานงานติดตอจองที่พักกับสถานที่จัดงานฯ อยางไรก็ตาม
เอกสารจดหมายเชิญ / โครงการ และแบบฟอรมยืนยันการตอบรับเขารวมฯ ทางสวนกลางฯจะดําเนินการจัดสงใหกับ
คณะกรรมการเครือขายชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑล ไดรับทราบทาง E-mail  ดวย 
 มติที่ประชุม       รับทราบ 
 

3.2  งานสัมมนาวิชาการ "พัฒนานโยบายแหงชาติสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย" เม่ือวันที่ 13 สิงหาคม 2015         
 จัดโดย กรมพัฒนาการแพทยแผนไทย และการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

 บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ  ช้ีแจงวา  เม่ือวันที่ 13 สิงหาคม 2015 กรมพัฒนาการแพทยแผนไทย และ
การแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จัดสัมมนาวิชาการ "พัฒนานโยบายแหงชาติสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย" 
โดยการนําหลักธรรมทางศาสนา และเชิญผูนําศาสนา 5 ศาสนา : พุทธ อิสลาม คริสต (คาทอลิก คริสเตียน) 
พราหมณ-ฮินดู และซิกข  ที่เปนศาสนาหลักที่ไดรับการรับรองจากราชการ ที่ผานมามีการประชุมรวมกันแลว 4 – 5 
รอบ และนําเสนอยุทธศาสตรคําสอนดานศาสนาเก่ียวกับสุขภาพเพื่อเปนนโยบายแหงชาติ โดยสงมอบยุทธศาสตร
ดังกลาวใหทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ในวันงานดังกลาวดวย 
 ในการรวมเสวนาหัวขอ  "ยกระดับคุณภาพชีวิต คนไทยดวยวิถีธรรม วิถีไทยอยางพอเพียง”  ผูแทนศาสนา
คริสต คือ บาทหลวงกิตสดา คําศรี ปจจุบันเปนอธิการศูนยอภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง / ประธานเพื่อการอภิบาล
ของคณะคามิลเลียน และประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสงเสริมงานเอดส เปนวิทยากรในหัวขอ "การดูแลสุขภาพ
ตามวิถีคริสต" มีการจัดบูทภายในงานและเปนโอกาสที่มาพบและรูจักกัน  ในสวนขององคกรคริสต มีเร่ืองหลากหลาย
ที่นําเสนอ  คือ งานอภิบาลผูปวยในโรงพยาบาลคาทอลิก : โรงพยาบาลเซนตหลุยส  โรงพยาบาลเซนแมรี่ 
โรงพยาบาลคามิลเลียน และโรงพยาบาลซานคามิลโล  ซ่ึงเขาใหความสนใจและติดตอขอดูงานอภิบาลที่โรงพยาบาล
คามิลเลียน เม่ือวันที่ 6 สิงหาคม 2015 ที่ผานมา โดยสรุปใหเขาฟงเร่ืองงานอภิบาลผูปวยในโรงพยาบาล ที่มีลักษณะ
แบบไหน การเย่ียมและอภิบาลผูปวยในแตละวัด ฯลฯ  การอภิบาลผูปวยมีการปฏิบัติที่เหมือนกันทุกโรงพยาบาลฯ 
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 3.3  การเขารวมประชุม the 20th Human Life International Asia-Pacific Congress (ASPAC) on  
  Faith, Life  and Family   ระหวางวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน  2015  ที่ประเทศไตหวัน 
 

  บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ  ช้ีแจงวา  ในปน้ีผูจัดประชุมฯเนนหัวขอปชีวิตครอบครัว ความรูเร่ือง
สุขภาพ  เร่ืองครอบครัว  ซ่ึงขณะนี้ยังไมมีใครแจงความประสงคจะเขารวมประชุมฯ  หากสนใจเขารวมประชุมฯจะใช
เวลาเพิ่มอีกสองวัน เพื่อไปดูงานผูสูงอายุและเด็กพิการที่ไตหวัน  คาลงทะเบียน 300 เหรียญ รวมคาที่พัก (หองพัก
สองคน)  คาอาหาร (ไมรวมคาตั๋ว) หากทานใดสนใจขอใหแจงมาทาง  E-mail  โดยตรง 

   มติที่ประชุม       รับทราบ 
 

วาระท่ี  4  รายงานความคืบหนากิจกรรมเครือขายเวชบุคคลฯในระดับสังฆมณฑล 
     นายแพทยคํานวณ อ้ึงชูศักด์ิ  ขอใหเครือขายเวชบคุคลฯรายงานความคืบหนากิจกรรมในชวงที่ผานมา 
 4.1 เครือขายเวชบุคคลฯอัครสังฆมณฑลทาแร 
   คุณพัชราวดี วงศมาแสน ผูประสานงานเวชบุคคลฯทาแร รายงานกิจกรรมฯในชวงที่ผานมา 
 วันเสารที่ 20 มิถุนายน 2015 : ฟนฟูและประชุมคณะกรรมการชมรมเวชบุคคลระดับสังฆมณฑล วิทยากร     
โดย บาทหลวงวีระเดช  ใจเสรี  อุปสังฆราช , บาทหลวงชัยวิชิต  บรรเทา  จิตตาธิการชมรมเวชบุคคลของสังฆมณฑล  
บาทหลวงธนกฤต  นามโยธา จิตตาธิการวัดบานนาโพธ์ินอย รวมดวย พยาบาล จากโรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร  
โรงพยาบาลอําเภอกุสุมาลย  โรงพยาบาลอําเภอนาหวา  โรงพยาบาลรักษสกล รพสต.ตําบลชางม่ิง และอสม. 
อาสาสมัครจากวัดตาง ๆ จํานวน 10 วัด  รวมผูเขารวม 34  คน  รวมจัดตั้งคณะกรรมการชมรมเวขลุคคลฯ ดังน้ี :- 
จิตตาธิการ   :  คุณพอชัยวิชิต   บรรเทา      ประธาน  : นางสมัย  ศรีวรกุล       จากวัดทาแร 
รองประธาน :  นางโฉมยงค   ศรีพิมพสาร  วัดชางม่ิง   เลขานุการ : นายวชิระ  ปูธิรัตน   วัดหนองเดิ่น-ดอนขาว
ผูชวยเลขานุการ  :  นางวารุณี  ผิวเงิน    วัดดอนมวย   เหรัญญิก  :  นางวิไล  คงภักดิ์กิจ  วัดดอนทอย-หนองสนุก
ผูชวยเหรัญญิก  :    นางหนูกัน  เนืองทอง   วัดนาโพธ์ินอย  
ผูประสานงานแผนกสุขภาพอนามัยของสังฆมณฑล  :  คุณพัชราวดี วงศมาแสน 
 วันเสารที่  4 กรกฎาคม 2015     :   ออกหนวยโอกาสบวชพระสงฆใหม 
 วันจันทรที่  6 กรกฎาคม  2015  :    ออกหนวยมิสซาแรก บาทหลวงฉัตรชัย  นิลเขต  ที่บานโนนคอ 
 วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม  2015  :  ออกหนวยมิสซาแรก บาทหลวงณัฐพงษ  แสนสุริวงศ  ที่บานหนองเดิ่น-ดอนขาว 
 วันอาทิตยที่ 18 กรกฎาคม 2015 :   ออกหนวยงานโครงการวัดสงเสริมสุขภาพ ชมรมผูสูงอายุ และกิจกรรม 

     วันแมแหงชาติ  บานนาโพธิ์ใหญ  อําเภอกุสุมาลย  จังหวัดสกลนคร 
แผนงานออกหนวย เดือน สิงหาคม-ตุลาคม 2015 
วันเสารที่ 22 สิงหาคม 2015   :   ฉลองศาสนาม หลุยส จําเนียร สันติสุขนิรันดร 
วันเสารที่ 12 กันยายน 2015 :    ฉลองอารามรักกางเขนทาแร 
วันอังคารที่ 15  กันยายน 2015 :     ประชุมรวมกับคณะกรรมการชมรมผูสูงอายุระดับสังฆมณฑล   
    และประชุมคณะกรรมการเวชบุคคล 
วันเสารที่  3 ตุลาคม 2015  :   งานรวมพลังชมรมผูสูงอายุระดับสังฆมณฑล 
วันเสารที่ 10 ตุลาคม 2015  :   ฉลองบานเณรฟาติมาทาแร 
วันเสารที่ 17 ตุลาคม 2015 :    ฉลองวัดสองคอน 
วันที่  23-25  ตุลาคม 2015 :    รวมงานฟนฟูจิตใจเวชบุคคลฯ ที่ อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
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 4.2 เครือขายเวชบุคคลฯอัครสังฆมณฑลเชียงใหม 
  คุณประภา วงศจอมพร  ผูประสานงานเวชบุคคลฯเชียงใหม  รายงานกิจกรรมฯในชวงที่ผานมา   
 วันที่ 13 มิถุนายน 2015 :  บริการตรวจสุขภาพใหบุคคลทั่วไปโอกาสฉลองอาสนวิหารพระหฤทัยและบวชพระสงฆ 

ณ ลานอาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม มีผูเขามารับบริการจํานวน 54 คน สวนใหญเปนพี่นองชาติพันธุที่มาจาก
พื้นที่ไกล นําโดย นายแพทยเดชา  คูวุฒยากร และอาจารยศรีนวล วิวัฒนคุณูปการ 
 วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2015 : จัดสัมมนาและฟนฟูจิตใจกรรมการสุขภาพ อาสาสมัครเวชบุคคล แกนนําผูสูงอายุ 
ระดับสังมณฑลประจําป ค.ศ.2015  หัวขอ “ชุมชนศิษยพระคริสตรวมพันธกิจแบงปนขาวดีใหมสูคนทุกวัย”             
มีอาสาสมัคร และแกนนําผูสูงอายุเขารวมจํานวน 55 คน  การจัดสัมมนาและฟนฟูจิตใจในครั้งน้ี เพื่อใหแกนนํา 
กลุมผูสูงอายุและอาสาสมัครสุขภาพไดตระหนักถึงบทบาทสําคัญในฐานะเปนศิษยพระคริสต ไดมีเวลาไตรตรองชีวิต
และงาน และเพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางสมาชิกเครือขายทั้งสองภายใตแผนกสุขภาพอนามัย โดยไดเชิญ 
บาทหลวงบุญเลิศ  สรางกุศลในพสุธา (อุปสังฆราชสังฆมณฑลฯ) มาเปนประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณเปดการ
สัมมนา และบาทหลวงณรงคชัย  หม่ันศึกษา มาแบงปนในหัวขอ “ชุมชนศิษยพระคริสตรวมพันธกิจแบงปนขาวดีใหม”
บาทหลวงเอกชัย ผลวารินทร  หัวขอ “แบบอยางการประกาศขาวดีประจักษพยานยืนยันความเชื่อ” และ 
บาทหลวงไพรัช  ศรีประเสริฐ  แบงปนในหัวขอ “บทบาทอาสาสมัครและแกนนําผูสูงอายุในฐานะศิษยพระคริสต” 
 4.3 เครือขายเวชบุคคลฯสังฆมณฑลนครราชสีมา 
  คุณชีวา ม่ิงสูงเนิน   รายงานกิจกรรมฯในชวงที่ผานมา 
1. โครงการประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลฯ   
 วันที่ 9 และ 21 มิถุนายน  2015 :  ชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลนครราชสีมา จัดประชุมคณะกรรมการฯ นําโดย 
บาทหลวงวิชญะ ปทุมมา จิตตาภิบาลฯ  โดยมี เซอรเทแรส-เบเนดิกต ไชยดวง  เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติงานใหถูกตอง 
และทบทวนคณะกรรมการชุดใหม  และติดตามติดตามความกาวหนาของแตละโครงการ  
2. โครงการฟนฟูจิตใจของเวชบุคคลฯเวชบุคคลคาทอลิก  (โรงพยาบาลเซนตเมร่ี นครราชสีมา)  
 วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2015 :  ณ ไรวนานุรักษ 
3. โครงการออกหนวยปฐมพยาบาลวัดตางๆของมิสซัง 
 วันที่ 20 มิถุนายน  :   ฉลองวัดโนนแฝก อ.หวยแถลง จ.นครราชสีมา รับบริการวัด BP   30 คน รับบริการ 

 เจาะ DTX   14 คน  รับยา  7 คน ฝงเข็ม  7 คน  ออกหนวยรวม  9 คน มาเซอร 3 ทาน 
 วันที่ 27 มิถุนายน  :  บานเณรเล็กเปาโล  อ.เมือง จ.นครราชสีมา  รับบริการวัด BP  50 คน รับบริการ 

 เจาะ DTX  21 คน รับยา  1 คน   ออกหนวยรวม  6 คน  
 วันที่ 11 กรกฎาคม :  วัดพระกุมารเยซู โปรงนคร อ.เมือง จ.ชัยภูมิ  รับบริการวัด BP  60 คน รับบริการ 

 เจาะ DTX  17 คน  รับยา  7 คน  ฝงเข็ม 10 คน  ออกหนวยรวม  4 คน มาเซอร 1 ทาน 
 วันที่ 18 กรกฎาคม :  วัดพระหฤทัยพระเยซูเจา  อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ   รับบริการวัด BP 44 คน  

 รับบริการเจาะ DTX  16 คน  รับยา 1 คน ฝงเข็ม 9 คน ออกหนวยรวม  7 คน มาเซอร 2 ทาน 
 วันที่ 1 สิงหาคม  :  วัดนักบุญยออากิมและอันนา อ.วังนํ้าเขียว จ.นครราชสีมา  รับบริการวัด BP 80 คน  

รับบริการเจาะ DTX  27 คน รับยา 7 คน ฝงเข็ม+แมะ  7 คน ทําแผน 1 คน ออกหนวยรวม  6 คน   
มาเซอร  3  ทาน 
 

 4.4 เครือขายเวชบุคคลฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ 

 คุณอิสรี ตรีกมล   รายงานผลการดําเนินงานโครงการฯในชวงที่ผานมา 
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1. โครงการประชุมเวชบุคคลฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
 คร้ังที่ 1 วันเสารที่ 7 กุมภาพันธ  2015  ณ หองประชุมช้ัน  11  อาคารรวมจิตเพียรธรรมโรงพยาบาลเซนตหลุยส   

คร้ังที่ 2 วันอาทิตยที่ 31 พฤษภาคม  2015   ณ วัดนักบุญยอแซฟ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2. โครงการฟนฟูจิตใจ   
 วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2015  หัวขอ “ปนักบวช และการรับพระคุณการุณยครบบริบูรณ” ณ วัดนักบุญยอแซฟ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวนผูเขารวม  48  คน    ชาย 10 คน  หญิง  38 คน 
นําโดย บาทหลวงสุรชัย  ชุมศรีพันธุ  จิตตาธิการเวชบุคคลฯ  บาทหลวงทวีศักดิ์  กิจเจริญ “กลุมบุคลากรตางๆใน
พระศาสนจักรคาทอลิก ”  บาทหลวงสัมพันธ วาปโส  “ ชีวิตนักบวชชายในโลกปจจุบัน ” (จิตตารมณ และการดําเนิน
ชีวิต  คณะคามิลเลียน)  เซอรมักดาเลนา ดาวดี “ ชีวิตนักบวชหญิงในโลกปจจุบัน ”  (จิตตารมณ และการดําเนินชีวิต  
คณะภคินี เซนตปอล เดอ ชารต)  และบราเดอร   สาระสําคัญจากการฟนฟูจิตใจไปปรับใชกับงานเวชบุคคล ดังน้ี 

• ใหบริการดานสุขภาพ ในงานของชุมชนวัด 
• สรางเครือขายทั้งภายในและภายนอกวัด 
• มีการประสานงาน เปนครอบครัวมากขึ้น 
• มีการแบงปนใหมากข้ึน  

3. โครงการติดตามเครือขายเวชบุคคลฯ  วัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู และนําไปสูการพัฒนางานของกลุม 
 เครือขายเวชบุคคลฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ตอไป 
 คร้ังที่ 1 : ติดตามเครือขาย เม่ือวันที่ 1 มีนาคม  2015   สถานที่ดําเนินการ  วัดแมพระกุหลาบทิพย 
  จํานวนผูเขารวม  11 คน    ชาย 3 คน   หญิง 8 คน 
 คร้ังที่ 2   :   สรางเครือขาย วันที่ 13 มิถุนายน 2015   สถานที่ดําเนินการ   วัดศีลมหาสนิท  ตล่ิงชัน 
   จํานวนผูเขารวม  23  คน    ชาย 7 คน  หญิง  16 คน  ไดเครือขายเพิ่ม 6 คน 
4. โครงการออกหนวยแพทย   
 วันที่ 13  มิถุนายน  2015 : สถานที่ดําเนินการ  วัดศีลมหาสนิท  ตล่ิงชัน  จํานวนผูเขารวม 40 คน     

ชาย 14 คน    หญิง  26 คน 
5. โครงการจัดทําสารเวชบุคคลฯ   ฉบับที่ 5 : ลงอุดมสาร ฉบับที่ 12/1515  วันที่ 15-21 มีนาคม 2515   
 จํานวน 10,000  ฉบับ 
6. โครงการประสานงานกับเวชบุคคลฯแหงประเทศไทย 
 คร้ังที่ 1  :  วันที่ 7 กุมภาพันธ 2015  หองประชุมช้ัน  11  อาคารรวมจิตเพียรธรรม โรงพยาบาลเซนตหลุยส  
 คร้ังที่ 2  :  วันที่ 9 พฤษภาคม 2015  ณ หองประชุม  โรงพยาบาลคามิลเลียน 
นําเสนอเรื่องเพ่ือพิจารณา :  
1. โครงการฟนฟูจิตใจเวชบุคคลฯ วันศุกรที่ 23- วันเสารที่24 ตุลาคม 2015 รวมกับ เวชบุคคลฯแหงประเทศไทย 
2. โครงการออกหนวยแพทยเคล่ือนที่   - ตุลาคม  2015  อารามกลาริส  กาปูชิน 
โครงการที่จะดําเนินงานป 2016 
1. โครงการประชุมเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และประสานงานเวชบุคคลฯแหงประเทศไทย 
2. โครงการฟนฟูจิตใจเวชบุคคลฯ   
3. โครงการติดตามเครือขายเวชบุคคลฯ  
4. โครงการออกหนวยแพทยเคล่ือนที่ 
5. โครงการจัดทําสารเวชบุคคลฯ  6. โครงการเขารวมประชุมเวชบุคคลคาทอลิกระดับนานาชาติ 
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วาระท่ี 5   อ่ืนๆ   
  5.1  การดูแลสุขภาพชาวปากีสถาน 
   บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ  ช้ีแจงวา ในชวงที่ผานมามีปญหาเร่ืองชาวปากีสถานที่อยูในประเทศ
ไทย  ขณะนี้มีปญหาเร่ืองอีสุกอีใส ที่สามารถติดตอกันได ซ่ึงจะมีพยาบาลอาสาสมัครชาวปากีสถาน 10 คน เปน  
ผูจัดยาและใหการดูแลเบื้องตน  ซ่ึงนาจะมีปญหาในเรื่องที่พักที่แออัด แตที่ไดรับทราบมามีบางคนที่เปนวัณโรค    
แตไมยอมบอกเพราะเกรงจะไมใหอาศัยอยู  มองในภาพรวมหากมีเช้ือไวรัสบางตัวในผูปวยที่เปนวัณโรค ก็จะติดตอ 
กับคนอื่นๆ ซ่ึงไดบอกอาสาสมัครใหหาผูปวยที่เปนวัณโรค (ไมเปดเผย) มารักษา  จากสถานของพวกเขาจะตองไป
รักษาที่โรงพยาบาลราชวิถี ที่มีคนไขจํานวนมาก  จึงจัดสงยาใหกับอาสาสมัครไปดูแลรักษากับผูปวยวัณโรคดวย    

  5.2  จัดสํารวจเด็กพิการที่ยังไมไดรับการฟนฟูสมรรถภาพ  
  บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ  ช้ีแจงวา มีรายงานจากคุณแมวิไลวรรณ ยนปลัดยศ  คณะผูรับใชดวง
หทัยนิรมล ราชบุรี  ซ่ึงไดมีการออกเย่ียมชุมชนเขตสวนผึ้ง และไดพบเด็กพิการที่ยังไมไดมีฟนฟูสมรรถภาพรางกาย  
จึงมีความคิดเห็นวาควรมีการจัดรวบรวมรายชื่อเด็กพิการในพื้นที่ โดยมีการทํางานรวมกับคนในชุมชนดวย ดังเชน
ทางคณะคามิลเลียน จัดโครงการอบรมเพื่อเปนการปรับทัศนคติของผูดูแลคนพิการหรือเด็กพิการ โดยมีผูเขารวม 
เปนคนพิการและเด็กพิการจํานวน 25 คน และผูปกครองของผูพิการ/เด็กพิการ 25 คน และพี่เล้ียงอีกจํานวน       
10 กวาทาน มีผูเขารวมรับการอบรมจํานวน 60 คนจากพื้นที่ 5 เขต ของกรุงเทพ คือ เขตมีนบุรี เขตลาดกระบัง   
เขตหนองจอก เขตคลองสามวา และเขตประเวศ โดยมีนักกายภาพบําบัด และนักกิจกรรมบําบัด มาอบรมใหความรู  
  หากในแตละครอบครัวไมไดทําการฟนฟูสมรรถภาพใหกับเด็กพิการ เพียงแตใหดูแลการใช
ชีวิตประจําวันเทาน้ัน โดยไมไดสอนใหเขารูจักดูแลตนเอง  การทํางานในเร่ืองนี้หากสามารถลงไปในเขตพื้นที่  
สวนผ้ึง ซ่ึงจัดเปนชุมชนศิษยพระคริสตก็จะเปนตัวอยางที่ดี ซ่ึงในเชิงนโยบายทางสวนกลางฯจะจัดหาแพทย
พยาบาลวิชาชีพ ลงไปใหความชวยเหลือ รวมกับ กลุมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลราชบุรี และบานสิทธิดา เพื่อใหความ
ชวยเหลือแกผูปกครองเด็กใหไดรับความรูเบื้องตนภายในบานของเขา 
 

  5.3 การสัมมนาเรื่อง  CLIMATE CHANGE  ของสภาพระสังฆราชระดับเอเชีย  
   บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ  ช้ีแจงวา จากการสัมมนาเรื่อง  Climate Change ของสภา
พระสังฆราชเอเชีย ณ ศูนยอภิบาลลาดกระบัง ที่ผานมา  มีผูเขารวมประชุมรวม 55 ทาน  ในที่ประชุมไดมี
การศึกษาพระสมณสาสน LAUDATO SI’ “ขอสรรเสริญองคพระผูเปนเจา” (การดูแลรักษาโลก บานที่เราอาศัยอยู
รวมกัน) ในระดับพระศาสนจักร  ซ่ึงพระสังฆราช พระสงฆ นักบวช และฆราวาส ใหความสนใจมาก เน่ืองจาก
สงผลกระทบและปญหาในเรื่องสุขภาพ ฯลฯ หนังสือ LAUDATO SI’ ภาคภาษาไทย แปลโดย เซอรมารี หลุยส   
พรฤกษงาม  จะออกในชวงเดือนกันยายน  จึงขอใหเวชบุคคลทุกคนไดไตรตรองในเชิงรุกวาจะรักษาเร่ืองภาวะ 
โลกรอน  อาหาร  เร่ืองสุขภาพไดอยางไร และขอใหนําหัวขอดงักลาวลงในแผนปฏิบัติงานประจําป ค.ศ.2016 ดวย 
  อาจารยมนตชุลี นิติพน ช้ีแจงเพิ่มเติมวา  ในวันที่ 1 กันยายน น้ี องคสมเพ็จพระสันตะปาปา
กําหนดใหเปนวันส่ิงแวดลอมโลก ซ่ึงในทุกภาคสวนคิดวาจะทําอะไรกันไดบาง เพื่อเขามารวมรณรงคในเรื่อง
ส่ิงแวดลอม  ส่ิงที่ทํางายที่สุด คือ ลดการใชถุงพลาสติก และใหพยายามคิดวาจะทําอะไร โดยเรงดวนที่สุด 
   มติที่ประชุม       รับทราบ 
 

ปดประชุมเวลา  13.10  น.    
บาทหลวงเอกชัย  ผลวารินทร : นําสวดภาวนาปดการประชุม 

 บาทหลวงไพรัช  ศรีประเสริฐ /  ตรวจทาน 

 วรรณดี พรอมแยม / บันทึกการประชุม 


