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 เวชบุคคลคาทอลิกประเทศไทย เป็นองค์กรคาทอลิกของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้น
ในปี ค.ศ.1967 โดยมีเจตนารมณ์เพื่อดูแลสุขภาพแบบองค์รวมแก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากและประชาชนทั่วไปให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีในทุกองค์ประกอบของชีวิต เพื่อให้เจตนารมณ์ดังกล่าวด าเนินไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จึงได้
จัดโครงสร้างของชมรมซึ่งประกอบด้วย 3 กลุ่มหลัก ดังนี้ (1) คณะกรรมการชมรมเวชบุคคลคาทอลิก (2) สมาชิก 
และ (3) แกนน ากลุ่มเวชบุคคลระดับสังฆมณฑล โดยให้ทุกกลุ่มได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีกิจกรรม
บริการด้านสุขภาพร่วมกัน  และมีการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจประจ าปีทั้งระดับศูนย์กลางและระดับสังฆมณฑล 
 ส าหรับในปี ค.ศ.2017  ซึ่งเป็นโอกาสครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้งชมรมฯ จึงได้จัดการฟื้นฟูจิตใจประจ าปี
ในหัวข้อ “50 ปีเวชบุคคลคาทอลิกประเทศไทย: ประจักษ์พยานการอภิบาลสุขภาพ (The 50th Anniversary of 
Thai Catholic Health Care Provider : The True Witness in Pastoral Heath Care)” ซึ่งเน้นบทบาทของชมรม
ฯ ในการเป็นประจักษ์พยานถึงความรักของพระคริสตเจ้าตามรูปแบบเฉพาะของกระแสเรียกในการเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพด้านสุขภาพ (Being) และในการบริการด้านสุขภาพ (Doing)  

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อตอบสนองต่อค าสอนของพระศาสนจักรสากลที่ว่า มนุษย์ทุกคนถูกสร้างมาตามภาพลักษณ์ของ           
 พระเจ้า ทุกคนจึงมีศักดิ์ศรีในฐานะบุตรพระเจ้า ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพจึงมีบทบาทโดยตรงในการ
 ส่งเสริมศักดิ์ศรีของมนุษย์ โดยเฉพาะในผู้ ป่วย ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในภาวะยากล าบากในรูปแบบต่างๆ 
2. เพื่อทบทวนบทบาทของชมรมเวชบุคคลคาทอลิกต่อสังคมไทยตลอด 50 ปี ในประเด็นการเป็น               
 “ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่”  ซึ่งเน้นการภาวนาและการศึกษาพระคัมภีร์ในการเจริญ
 ชีวิตประกาศข่าวดีในการรับใช้ชุมชนและสังคม       
3. เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์  พัฒนาความรู้ ความช านาญ และบูรณาการการด าเนินงานในลักษณะ
 เครือข่ายของสมาชิกชมรมเวชบุคคลคาทอลิกและกับองค์กรอื่น 
 

ระยะเวลา  :   วันเสาร์ที่ 21 – วันอาทิตย์ 22 ตุลาคม 2017/2560   
 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
1.  แกนน าและสมาชิกจากเครอืข่ายเวชบุคคลฯ: (1) อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (2) อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง                  
 (3) สังฆมณฑลราชบุรี (4) สังฆมณฑลจันทบุร ี(5) สังฆมณฑลนครสวรรค์ (6) สังฆมณฑลนครราชสีมา             
 (7) สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี (8) สังฆมณฑลเชยีงใหม ่ (9) สังฆมณฑลอุบลราชธาน ีและ สังฆมณฑลอุดรธานี    

2. สมาชิกหรือผู้แทนจากคณะนักบวชชาย/หญงิ ที่ท างานด้านสุขภาพอนามัย 

                            

 

ม 

 
 

  
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑลนครราชสีมา  ร่วมกับ 

                      ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
 หัวข้อ “50 ปีเวชบุคคลคาทอลิกประเทศไทย: ประจักษ์พยานการอภิบาลสุขภาพ”                                                      

(The 50th Anniversary of Thai Catholic Health Care Provider: The True Witness in Pastoral Heath Care) 
ระหว่างวันเสาร์ที่ 21 – วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม ค.ศ.2017 

 

โครงการฟ้ืนฟูจิตใจชมรมเวชบุคคลคาทอลิกประเทศไทย 
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งบประมาณ            
1. จากชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย (ค่าห้องประชุม วิทยากร เอกสาร ฯลฯ) 
2.  เครือขา่ยชมรมเวชบุคคลฯระดับสังฆมณฑล และสมาชิก  (ค่าลงทะเบียน) 
  

สถานที่  :   สบาย โฮเต็ล (Sabai Hotel)  เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.เลียบคลองชลประทาน  ต.หมื่นไวย  

  อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000   โทรศัพท์. 0-4429-5999, 08-9949-98     

  www.sabaihotelkorat.com    E-mail : sabaihotelkorat@hotmail.com 
 

ค่าที่พัก  /ค่าลงทะเบียน                                                                                                                                                  
 1  :  ห้องเดี่ยว/ห้องคู่ (ปรับอากาศ) พร้อมอาหารเช้า  + ค่าห้องประชุม                                                    
   -   ตั้งแต่เย็นวันที ่ 20  ตุลาคม – วันที่  22  ตุลาคม 2017  :  ค่าลงทะเบียน  2,300 บาท /คน ( พัก  2 คืน )             
   -   ตั้งแตว่ันที ่ 21  ตุลาคม – วันที่  22  ตุลาคม 2017  :   ค่าลงทะเบียน 1,500.00  บาท /คน  ( พัก 1 คืน ) 
 2  :   เข้าร่วมประชุม ไม่ปรารถนาพักค้างคืน  ค่าลงทะเบียน  500.00  บาท /คน  
 

อาหาร  :  วันที่ 21 ตุลาคม – 22 ตุลาคม 2017           
   -    อาหารว่างพร้อมเครือ่งดืม่  3   มื้อ  (วันที่ 21 ต.ค.60  เช้า - บ่าย, วันที่ 22 ต.ค.60 เช้า)                   

-    อาหารกลางวัน               2   มือ้  (วันที่ 21 ต.ค.60  ,  วันที่ 22 ต.ค.60)       
    -    อาหารเย็น                     1   มื้อ  (วันที่ 21 ต.ค.60)    

ผู้ประสานงาน    เซอร์เทแรส-เบเนดิกต ์ไชยดวง    

                   โทร. 098-918- 3643    Email :  FBI-be@hotmail.com 

ก าหนดการ          
วันเสาร์ที ่ 21  ตุลาคม  2017 
07.00 - 08.00  น.  ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน  /  เข้าที่พกั / อาหารเช้า   
08.00 - 09.00  น.  วจนพิธีกรรม เปิดการประชุม + ท าวัตร และประธานเทศน ์

  -   พิธีกรเชิญ (บนเวที) 
  -   ประธานในพิธีเปิดงาน / วจนพิธีกรรม   
    :   พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสทุธิ ์
  -   ประธานชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน    
   :   นายแพทย์ค านวณ อึ้งชูศักดิ์  
  -  ประธานชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา  กล่าวตอ้นรับ   

 :   ทันตแพทยม์านิต  ประกอบกจิ  
09.00 - 10.30  น.  เวชบุคคลคาทอลิก: ประจักษ์พยานการอภิบาลสุขภาพตามค าสอนพระศาสนจักร 
     วิทยากร  :   คุณพ่อชัยศักดิ์ ไทยสนธิ     คุณพ่อกิตสดา ค าศรี      
     คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ   

10.30 - 10.45  น.  พัก 

http://www.sabaihotelkorat.com/
mailto:sabaihotelkorat@hotmail.com
mailto:FBI-be@hotmail.com
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10.45 - 12.00  น.  50 ปีเวชบุคคลคาทอลิกฯ: ผลกระทบเชิงรูปธรรมของชมรมฯ ในการอภิบาลสุขภาพตอ่
 ประเทศไทย  
  วิทยากร :   คุณพ่อไพรัช  ศรีประเสริฐ  จิตตาภิบาลฯ 
12.99 - 13.00  น.  รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 - 14.00  น. การเป็นประจักษพ์ยานของสมาชกิชมรมฯ ในการอภิบาลสขุภาพต่อสังคมไทย  
  (แบ่งกลุ่มย่อยฯระดับสังฆมณฑล) 
14.00  - 15.00  น. น าเสนอแต่ละกลุ่ม  โดย    เซอร์มกัดาเลนา ดาวดี 
15.30  - 15.45  น. รับประทานอาหารว่าง 
15.45  - 16.00  น 1. สรุปการเป็นประจักษ์พยานและผลกระทบเชิงรปูธรรมของชมรมเวชบุคคลต่อสังคมไทย  
 2. น าเสนอทิศทางขา้งหนา้ของชมรมฯ    
   โดย นายแพทย์ค านวณ อึ้งชูศักดิ์  ประธานชมรมฯ 
16.00  - 17.30  น  เดินทางไปเยี่ยมศึกษาดงูานบ้านผู้สูงอายุคามิลเลียน สังฆมณฑลนครราชสีมา 
17.30  - 18.00  น. วจนพิธีกรรม + ท าวัตรเย็น    โดย   กลุ่มนกับวชหญิง 
18.00  - 21.30  น.    อาหารเย็น และงาน “แฟมิลี่ไนท”์  (เวชบุคคลฯนครราชสีมา รับจัดรูปแบบ/วิธีการจัดงานฯ) 
 -  กล่าวถึงพระราชกรณียกจิ พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 

  (จากพิพิธภัณฑ์ที่พระต าหนักภูพาน) ในรูปการแสดงละคร สไลด์ ฯลฯ  
   โดย กลุม่เวชบุคคลสงัฆมณฑลท่าแร่ฯ  
 - ค ากล่าวแสดงมุทิตาจิต รูปแบบวัฒนธรรมภาคอีสาน    
  (เชิญ ผศ.นพ.วรวุฒิ จรรยาวนิชย์ นายแพทย์ฤทธิไกร อัครสกุลนิธิโชติ แบ่งปัน) 
 -  เชิญบุคคลเด่น ๆ ในการเป็นประจกัษ์พยานงานเวชบุคคล ในสังฆมณฑล (2 - 3 ท่าน) 
                    (ให้แต่ละสังฆมณฑลเลือกและเชิญมาร่วมเข้าเงียบประจ าปี 2017)    
21.30  น.   พักผ่อน 
 

วันอาทิตย ์ 22  ตุลาคม  2017 
07.00 – 08.00  น.   รับประทานอาหารเช้า 
08.30 – 09.00  น.  ภาวนาเช้า  +  ท าวัตร         
09.00 – 11.00  น.  การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2017/2560  ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย 

    โดย  :   คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ   จิตตาภิบาล ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ 

        :   นายแพทย์ค านวณ  อึ้งชูศักดิ์  ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ 

11.00 – 11.30 น.   พัก 
11.30 – 12.30 น.  พิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้า โอกาสระลึกถึงนักบุญลูกา องคอ์ุปถัมภ์เวชบุคคลฯ  
   โดย  :   คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ 
12.30 น.   อาหารเที่ยง  
 เดินทางกลับโดยสวัสดภิาพ 


