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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

วันเสาร์ที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 
ณ ห้องประชุมชั้น ๑๑  อาคารรวมจิตรเพยีรธรรม โรงพยาบาลเซนต์หลยุส์  

****************************************************** 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๐๑. บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ จิตตาภิบาล ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ 
๐๒. นายแพทยค์ านวณ อึ้งชูศักดิ ์ ประธานชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ 
๐๓. ผศ.นาฎวิมล งามศิริจิตต์ รองประธานชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ 
๐๔.   ศจ.กิตติคุณ นพ.จิตร สิทธีอมร ที่ปรึกษา / ประธาน ชมรมเวชบุคคลฯอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพ 
๐๕. บาทหลวงชัยศกัดิ ์ ไทยสนธ ิ จิตตาภิบาล ชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลจนัทบุรี 
๐๖. เซอร์มักดาเลนา     ดาวด ี คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร 
๐๗. นายแพทย์เดชา คูวุฒยากรณ์ ประธาน ชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลเชียงใหม ่
๐๘. แพทยห์ญิงมาลินี    บุณยรัตพันธุ ์ ประธาน ชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลจนัทบุรี 
๐๙. คุณสมจติร์            ศักดิส์ิทธกิร ประธาน ชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลราชบุรี 
๑๐. ทันตแพทย์หญิงจันทนา อึ้งชูศักดิ ์ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ 
๑๐. แพทย์จนีพิชญนาถ    วีรานนท ์ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ 
๑๑. คุณส าอางค์          ทองอ าไพ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ 
๑๒. คุณมาลี  สันติถิรศักดิ ์      กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ 
๑๓. คุณกัญญ์ณณัฐ      ละเอียดจิตต์  กลุ่มเวชบุคคลฯสังฆมณฑลจันทบุรี 
๑๔. คุณวัลลดา           เล้ากอบกุล  กลุ่มเวชบุคคลฯสังฆมณฑลจันทบุรี 
๑๕. คุณพรทพิย์          คงกระพันธ ์ กลุ่มเวชบุคคลฯสังฆมณฑลราชบุรี 
๑๖. คุณจีราภรณ์        จิระภัทรศิลป กลุ่มเวชบุคคลฯสังฆมณฑลราชบุรี 
๑๗. คุณพนิดา            แหวกวารี  กลุ่มเวชบุคคลฯสังฆมณฑลราชบุรี 
๑๘ คุณชีวา               มิ่งสูงเนิน  กลุ่มเวชบุคคลฯสังฆมณฑลนครราชสีมา 
๑๙. คุณลักษณาภรณ์   โพธิ์จนัทกึ  กลุ่มเวชบุคคลฯสังฆมณฑลนครราชสีมา 
๒๐. คุณสุระชัย           กระมิมูล  กลุ่มเวชบุคคลฯสังฆมณฑลนครราชสีมา 
๒๑. คุณวรรณดี  พร้อมแยม้  แผนกสุขภาพอนามัย คณะกรรมการฯเพือ่การพฒันาสังคม 
 

เปิดประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
 บาทหลวงชัยศกัดิ์ ไทยสนธิ  จิตตาภิบาลชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลจนัทบุรี น าสวดบทภาวนา นักบุญลูกา
องค์อุปถัมภ์ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก  จากนัน้ทีป่ระชุมด าเนินการประชุมตามวาระดังนี้ :- 
 

วาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
   นายแพทย์ค านวณ อึ้งชูศักดิ์ ท าหน้าที่ประธานการประชุมฯ ร่วมกับ บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ  ใน

ฐานะจิตตาภิบาลชมรมเวชบุคคลฯ  การประชุมคร้ังนี้ มีคณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกฯระดับสังฆมณฑล จาก 
กรุงเทพ จันทบุรี ราชบุรี เชียงใหม่ และ นครราชสีมา รวม ๒๑ ท่าน  ส าหรับกลุ่มเวชบุคคลฯสังฆมณฑลอื่นๆตรงกับ
งานฉลองส าคัญ จึงไม่สามารถมาร่วมประชุมฯ  จากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมแนะน าตนเองให้ที่ประชุมรับทราบ  
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วาระที่  ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙       
 นายแพทยค์ านวณ อึ้งชูศกัดิ์ ประธานชมรมเวชบุคคลฯ  ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม 

คณะกรรมการเวชบุคคลฯ คร้ังที่ ๔ /๒๕๕๙  เพือ่ด าเนินการแก้ไขและเพิม่เติมรายงานการประชุมฯ     
   มติที่ประชุม      รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที่ ๔ /๒๕๕๙  
 
 

วาระที ่๓  ติดตามเรื่องสืบเนื่อง         

    ๓.๑ ความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ค.ศ.๒๐๑๗  
ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดย ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลนครราชสีมา 
   คุณชีวา มิ่งสูงเนิน  ขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลฯพิจารณา (ร่าง) โครงการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ
และประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ค.ศ.๒๐๑๗  ระหว่างวันเสาร์ที่ ๒๑ – วันอาทิตย์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐  โดยขอให้              
ที่ประชุม พิจารณาหัวข้อการจัดงานฯ หัวข้อบรรยาย สถานที่ และรูปแบบการจัดงานฯ เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการเวชบุคคลฯสังฆมณฑลนครราชสีมา   
   ที่ประชุมร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอหัวข้อการจัดงานฯ  + Palliative care ส าหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุ               
+กลุ่มเปาะบางในสังคม รวมถึงปัญหาเร่ืองยาเสพติด +สังฆมณฑลนครราชสีมา มีปัญหาอะไรที่เผชิญอยู่  +การเป็น
ประจักษ์พยานถึงความรักของพระคริสตเจ้าตามรูปแบบเฉพาะของกระแสเรียกในการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ 
(Being) และในการบริการด้านสุขภาพ (Doing) +การอภิบาล : บทบาทของเวชบุคคลในการให้คุณค่าและศักดิ์ศรีตามพระ
วาจาในพระคัมภีร์ สรุปดังนี้ :-   
หัวข้อหลัก     :   “ เวชบุคคล  ประจักษ์พยานในงานอภิบาลด้านสุขภาพ ”  (เน้นมิติทางด้านศาสนา)  
หัวข้อบรรยาย :  การอภิบาล : บทบาทเวชบุคคลในการให้คุณค่าและศักดิ์ศรีจากพระวาจาในพระคัมภีร์ 
    (อภิบาล = รับใช้ + เรียนรู้ จากกิจกรรมที่เราท า) /  นายชุมพาบาลมีหน้าที่ 4 ข้อ คือ  
    1. Teaching + Learning ให้ความรู้และเรียนรู้ จากปัญหาที่เกิด      
    2. Protecting ปกป้องรักษาผู้ที่เราให้การอภิบาล 
    3. Cleaning  การท าให้สะอาดทั้งร่างกายและจิตใจ       
    4. Healing  ท าให้สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ (เป็นการสะท้อนปัญหาต่างๆ) 
สถานที่         :  1. ขอให้กลุ่มเวชบุคคลฯนครรราชสีมา ติดต่อสอบถาม บ้านผู้สูงอายุราชสีมา มูลนิธินักบุญคามิลโล     
     แห่งประเทศไทย สังฆมณฑลนครราชสีมา (มีสถานที่พัก ห้องประชุม วัด สถานที่ศึกษาดูงาน ฯลฯ)  
    2. สถานที่จดังานอืน่ๆในเขตอ าเภอเมือง เขาใหญ่ และวังน้ าเขียว  (การเดินทางสะดวก/และปลอดภัย)         
     สถานที่จดั Exposure ศึกษาดูงาน (ลงพืน้ที่ในชมุชนฯ)  
ระยะเวลา    ระหว่างวันเสาร์ที่ ๒๑ – วันอาทิตย์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐  (สอบถามค่าที่พัก/อาหาร)    
     เข้าที่พักระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐  (พัก ๒ คืน)  
     เข้าที่พักระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐  (พัก ๑ คืน)   
งบประมาณ :  - ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย (ค่าห้องประชุม วิทยากร เอกสาร ฯลฯ)   
    - เครือข่ายชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯระดับสังฆมณฑล (ค่าลงทะเบียน) 
    - สมาชิกเวชบุคคลฯที่สามารถสนับสนุนค่าลงทะเบียนของตนเอง / สมาชิกที่มีจิตศรัทธาสนับสนุน 
 มติที่ประชุม    + ขอมอบให้ เซอร์มักดาเลนา ดาวดี  รวบรวมจัดท า Draft (ในส่วนของวิทยากร) + ขอให้กลุ่ม
เวชบุคคลคาทอลิกฯนครราชสีมา ติดต่อขอข้อมูล/รายละเอียดสถานที่จัดงานฯ (ค่าใช้จ่าย : ที่พัก/อาหาร ห้องประชุม ฯลฯ) 
สถานที่ศึกษาดูงานในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่จัดงานฯเพื่อน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯคร้ังต่อไป ในวันเสาร์ที่           
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 



3 
 

 
 

 

  ๓.๒  จัดกิจกรรมวันผู้ป่วยสากล คร้ังที่ ๒๕ ปี ค.ศ.๒๐๑๗  (๑๑ กุมภาพันธ์ หรือช่วงเดือนกุมภาพันธ์)   
     โอกาสวันผู้ป่วยสากล (๑๑ กุมภาพันธ์) แผนกสุขภาพอนามัย จัดพิมพ์สาส์นวันผู้ป่วยสากล คร้ังที่ ๒๕ 
ปี ๒๐๑๗ หัวข้อ Wonder at What God does : The Mighty One has done great things for me..(Lk ๑:๔๙)  และโอกาสครบรอบ 
๒๕ ปี ของการจัดตั้งวันผู้ป่วยสากลของพระศาสนจักร  โดยจัดส่งสาส์นวันผู้ป่วยให้แก่คณะนักบวช วัด โรงเรียน 
โรงพยาบาล หน่วยงาน/องค์กรในพระศาสนจักรคาทอลิกฯ เพื่อรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ให้ร่วมจัดกิจกรรมวันผู้ป่วยสากล 
(เชิงสัญลักษณ์) ในเขตวัดใดวัดหนึ่งของสังฆมณฑล ซึ่งจะจัดงานตรงกับวันผู้ป่วยสากล และงานฉลองวัดแม่พระ
ประจักษ์เมืองลูร์ด หรือจัดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์  จึงขอเชิญชวนสมาชิกกลุ่ม/ชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑล ได้จัด
กิจกรรมในวันดังกล่าว โดยน าสาส์นของพระสันตะปาปามาไตร่ตรอง/ เยี่ยมผู้ป่วยก่อนวันฉลองผู้ป่วยสากล และ                
ในโอกาสฉลองวันผู้ป่วยสากล ระดับสากล ปี ค.ศ.๒๐๑๙ จะจัดขึ้นที่ประเทศอินเดีย ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯควรมี
ผู้แทนเดินทางไปร่วมงานฉลองฯคร้ังนี้ด้วย 

 มติท่ีประชุม       รับทราบ 
 

วาระที่ ๔  รายงานความคืบหน้ากิจกรรมชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย 

  ๔.๑   บรรเทาทุกข์ภาคใต้และสิ่งที่ควรท าต่อ ..  
         คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ร่วมด้วย คุณจีราภรณ์ จิระภัทรศิลป  รายงานการออกหน่วยภาคใต้  
     ๔.๑.๑ ให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยภาคใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธาน ีร่วมกับ ฝ่ายสังคมสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี โดย คุณพ่อสุวัฒน์ เหลืองสะอาด โรงเรียน 
หน่วยงานคาทอลิก และคณะนักบวชชาย-หญิง (คณะนักบวชคามิลเลียน +คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์             
+คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ +คณะธิดาเมตตาธรรม +คณะภคินีผู้รับใช้คนป่วยแห่งนักบุญคามิลโล)             
จัดถุงยังชีพ เพื่อแจกจ่ายให้กับครอบครัวผู้ประสบภัย  พร้อมออกหน่วยแพทย์คาริตัส Camillian Task Force  จิตอาสา            
เวชบุคคลฯ  (ผศ.นพ.วรวุฒิ จรรยาวนิชย์  แพทย์หญิงวนิดา นาจรุง แพทย์หญิงพิชญนาถ วีรานนท์)  และพยาบาล                
รวม ๗ คน ผู้ช่วยพยาบาล ๑๐ คน ให้บริการตรวจรักษาชาวบ้านที่ประสบภัยน้ าท่วมภาคใต้ (ครั้งแรก) ระหว่าง                   
วันที่ ๑๒ – ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐  สรุปดังนี้ :- + บ้านบางหมด ต.ท่าขนาน อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ๒๔๐ ครัวเรือน 
+ บ้านเกาะชัย หมู่ ๗ ต.ปากพนัง ฝัง่ตะวันออก อ.ปากพนัง ๔ หมู่ ๓๕๐ ครัวเรือน + วัดหัวไทรม้า ต.เครง อ.ชะอวด ๔ 
หมู่ ๕๙๐ ครัวเรือน + บ้านท้ายเล ต.การเกด อ.เชียรใหญ่ มีผู้รับบริการ ๑๒๓ คน  จัดถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยน้ าท่วม    
๕๗๕ ครัวเรือน จาก ๓ หมู่บ้าน (ครั้งที่สอง) ภายในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
โดยหน่วยแพทย์คาริตัส จิตอาสาเวชบุคคล CTF รวม ๑๔ คน  ร่วมกับ ฝ่ายสังคม สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี +ซิสเตอร์              
คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระนางมารีย์ +เซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร +ซิสเตอร์คณะธิดาเมตตาธรรม +คณะครูของ
โรงเรียนดรุณศึกษา +บุคลากรทางการแพทย์จาก รพสต.จุฬาภรณ์ (แพทย์ทางเลือกฝังเข็ม) สรุปดังนี้ :- หน่วยแพทย์ 
พยาบาลคาริตัสให้บริการผู้ป่วย จ านวน ๑๙๓ คน (ฝังเข็ม ๒๐ คน เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ๓ คน) ให้บริการตรวจสุขภาพ
ผู้ประสบภัย จ านวน ๑๙๓ คน ตรวจเด็กนักเรียนประจ าของโรงเรียนดรุณศึกษา จ านวน ๒๐ คน  + ลงพื้นที่ตรวจรักษา   
หมู่ ๓ ต.เกาะทวด อ.ปากพนัง จ านวน ๒๗๔ ครัวเรือน/ หมู่ ๒ จ านวน ๘๐ คน เยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน ๓ คน จ านวน ๑๒๐ 
ครัวเรือน + ลงพื้นที่ตรวจรักษา หมู่ ๑ บ้านหูล่อง อ.ปากพนัง จ านวน ๒๑๐ ครัวเรือน/ หมู่ ๒ จ านวน ๓๕๐ ครัวเรือน /    
หมู่ ๕ จ านวน  ๓๒๐ ครัวเรือน + ตรวจรักษาบ้านหนองหนอน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช จ านวน ๓๘๐ ครัวเรือน 
   ๔.๑.๒ ออกหน่วยแพทย์เคล่ือนที่ร่วมกับทีมเวชบุคคลสังฆมณฑลนครสวรรค์ น าโดย อาจารย์อรพิน  
แสงสว่าง ประธานชมรมเวชบุคคลฯนครสวรรค์  โดยความร่วมมือของคณะแพทย์ พยาบาล จิตอาสาเวชบุคคลฯ CTF 
รวม ๔ ท่าน  ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๐   
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  ๔.๒ บทบาทของเวชบุคคลในการส่งเสริม palliative end of life care  
     ผศ.นาฎวิมล งามศิริจิตต์ ร่วมด้วย ทันตแพทย์หญิงจันทนา อึ้งชูศักดิ์ ช้ีแจงการเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ
เร่ืองการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง Palliative Care “สุข รัก เข้าใจในช่วงเวลาของชีวิต” เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเอ็นริโก ช้ัน ๖ ตึกอันตน โรงพยาบาลคามิลเลียน มีสมาชิกเวชบุคคลฯสังฆมณฑลจันทบุรี เข้าร่วม
สัมมนาฯ รวม ๖ ท่าน วิทยากรมีแพทย์ พยาบาล และกรณีศึกษา ๒ ท่าน 
  Palliative Care ความหมายคือ วิธีการดูแลที่เป็นการคณุภาพชีวิตของผู้ป่วยทีป่่วยด้วยโรคที่คกุคามตอ่
ชีวิตโดยให้การป้องกันความทุกข์ทรมานต่างๆที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยและครอบครัว ด้วยการเข้าไปดูแลปัญหาสุขภาพที่
เกิดขึ้นตั้งแต่ในระยะแรกๆของโรค  เป้าหมายของการดูแลแบบประคับประคอง  คือ เพิ่มคุณภาพชีวิต และบรรยายความ
ทุกข์ทรมานในด้านกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ กลุ่มผู้ป่วย คือ กลุ่มผู้ป่วยโรคเร้ือรัง (ไม่มีวิธีรักษาให้หายขาด) หรือ
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย และญาติที่ต้องการการดูแลแบบประคับประคอง  ซึ่งจะเน้นครอบครัว จิตใจ และจิตวิญญาณครอบครัว 
(ค าสอนของศาสนาที่ผู้เสียชีวิตนับถือ) มีการท างานสัมพันธ์กบัผู้ไปเยี่ยมผู้ป่วย ชุมชนวัด (ถ้าสามารถให้ค าแนะน า/ความรู้
กับกลุ่มพลมารีย์ วินเซนต์เดอปอล ก็จะเป็นประโยชน์) บุคคลในสังคมจึงควรมีจิตตารมณ์ที่เข้มแขง็ (เยี่ยมผู้ป่วยแล้วท าให้
คนไข้ได้รับการบรรเทาจิตใจ)  ซึ่งควรมีการจัดท าโปรแกรมการอบรมฯ โดยทีมวิทยากร คือ พระสงฆ์ แพทย์ พยาบาล จัด
อบรมตามเขตวัดต่างๆ (มีใบประกาศนียบัตรเมื่อผ่านการอบรม) จัดอบรมฯเดือนละ ๒ คร้ัง  
 มติที่ประชุม  + เสนอให้รวบรวมสาระส าคัญ จัดท า Workshop โดยให้สมาชิกได้มาเรียนรู้ และเข้าใจเร่ือง 
Palliative Care  เพื่อน าไปสู่ชุมชนฯ  กลุ่มเวชบุคคลฯมีเครือข่าย จัดกลุ่มเล็กๆยกร่าง “เวชบุคคลจะท าอะไรได้บ้าง”              
ขอมอบให้ เซอร์มักดาเลนา ดาวดี จัดท าโปรแกรมการอบรมฯ ร่วมด้วย คุณพ่อชัยศักดิ์ ไทยสนธิ  คุณพ่อกิตสดา ค าศรี  
ผศ.นาฎวิมล งามศิริจิตต์   ทพญ.จันทนา อึ้งชูศักดิ์   และขอความร่วมมือสมาชิกเวชบุคคลฯกรุงเทพ ติดต่อทาบทาม     
คุณหมอน้ าผ้ึง  (นัดประชุมนอกรอบ)  
 

วาระที ่๕ รายงานความคืบหน้ากิจกรรมเครือข่ายเวชบุคคลฯในระดับสังฆมณฑล 
  ๕.๑  สังฆมณฑลราชบุรี  คุณสมจิตร์ ศักดิ์สิทธกิร  รายงานกิจกรรมที่ผ่านมา 
    + สมาชิกเวชบุคคลฯสังฆมณฑลราชบุรี  ร่วมพิธีโมทนาขอบคุณพระเจ้า ขอพรให้แก่สมาชิกคนท างาน และ  
อุทิศแด่สมาชิกที่จากไป ๕ ท่าน  ณ วัดน้อยคามิลโล โรงพยาบาลซานคามิลโล บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 
 + ออกหน่วยปฐมพยาบาล และให้ค าปรึกษาปัญหาสุขภาพเบ้ืองต้นในโอกาสฉลองวัด จ านวน ๕ วัด คือ             
วัดในบางนกแขวก สมุทรสงคราม ,วัดนักบุญฟาบีอาโน ห้วยลึก จ.ราชบุรี , วัดนักบุญอักแนส ชัฎป่าหวาย อ.จอมบึง  
จ.ราชบุรี , วัดนักบุญยอห์นบอสโก ราชบุรี และ วัดน้อยเขาพระ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี                        
 + ออกหน่วยร่วมกับโรงพยาบาลซานคามิลโล ให้บริการผู้เจ็บป่วยหรือมีปัญหาสุขภาพ น าทีมโดย                      
ผศ.นพ.วรวุฒิ จรรยาวนิชย์  มีผู้ป่วยรับบริการ ๙๐ คน           
 + ออกหน่วยตรวจสุขภาพในวันผู้ป่วยสากล : วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด ท่าเรือ จ านวน ๑๓๘ คน มีผู้รับ                  
ศีลเจิม จ านวน ๒๔๐ คน / วัดนักบุญยอแซฟบ้านโป่ง ร่วมกับ โรงพยาบาลซานคามิลโล มีผู้รับบริการฯจ านวน ๖๐ คน  
 + ให้ความร่วมมือออกหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วมภาคใต้ ๒ รอบ เมื่อวันที ่๑๒ – ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ 
และ วันที่ ๖ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐   
 + ออกหน่วยทางไกลร่วมกับเวชบุคคลฯสังฆมณฑลนครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๑๒-๑๔ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๐ 

  แผนงานรอบต่อไป  +จดัท าแผนงานเพื่อของบประมาณปี ๒๐๑๗  +จดัเข้าเงียบประจ าปี และตรวจสุขภาพ
นักเรียนเข้าค่ายค าสอนเดือนเมษายน  
 ๕.๒  สังฆมณฑลเชียงใหม่  นายแพทย์เดชา คูวุฒยากร ฯรายงานกจิกรรมที่ผ่านมา 
 + วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๐ ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑลเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการ                  
คร้ังที่ ๑/๒๐๑๗ ณ ศูนย์สังฆมณฑล ห้องประชุมเล็ก ตึกแฮรีทิล เพื่อติดตามทะเบียนเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลฯ/         



5 
 

 
บูรณาการงานเวชบุคคลกับหน่วยงานอื่นๆ / แบ่งปันการเข้าร่วมฟื้นฟูจิตใจเวชบุคคลฯระดับชาติ /บริการสุขภาพโอกาส
บวชพระสงฆ์ และจัดกิจกรรมวันผู้ป่วยสากล / วันภาษาวัฒนธรรม ปกาเกอะญอและงานบุญข้าว  
 + วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐  บริการตรวจสุขภาพให้พี่น้องคริสตชนที่มาร่วมงานบวชพระสงฆ์ ๔๒ คน 
 + วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คุณพ่อเอกชัย ผลวารินทร์ จิตตาธิการเวชบุคคลฯสังฆมณฑลเชียงใหม่ จัดงาน
วันผู้ป่วยสากล ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ รับศีลเจิมคนไข้ กลุ่มจิตอาสาเวชบุคคลฯ น าโดย คณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ต 
ให้บริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ สัตบุรุษวัดนักบุญคามิลโล ศรีวิเชียร อ.เมือง จ.เชียงราย จ านวน ๓๔ คน 
  + วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ แผนกสุขภาพอนามัย สังฆมณฑลเชียงใหม่ ร่วมกับ ทีมอาสาสมัคร                    
ชุมชน วัดนักบุญเปโตร อ.แม่ลาน้อย จ.เชียงใหม่ ให้บริการวัดความดันให้กับกลุ่มผู้สูงอายุโอกาสวันผู้ป่วยสากล มี
ผู้สูงอายุมารับบริการ จ านวน ๔๗ คน            
 ๕.๓  สังฆมณฑลนครราชสีมา  คุณลักษณาภรณ์ โพธิ์จันทึก  รายงานกิจกรรมที่ผ่านมา 
 ออกหน่วยปฐมพยาบาลและใหค้ าปรึกษาปัญหาสุขภาพ บริการเจาะ DTX  ฝังเข็ม รับยา โอกาสฉลองชุมชน
แห่งความเช่ือ   +  วันที่ ๒๘ มกราคม   ๒๕๖๐   วัดนักบุญเปาโลกลับใจ แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ผู้รับบริการฯรวม ๑๑๗ คน
 +  วันที่ ๔  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ฉลองสามเณราลัย พระวิสุทธิวงศ์  ผู้รับบริการฯรวม ๘๖ คน 
 +   วันที่ ๑๑ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๐  อาสนวิหารแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด  จ.นครราชสีมา จัดพิธีบูชา ขอบพระคุณ 
พระสงฆ์โปรดศีลเจมิผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ในวันผู้ป่วยสากล มีผู้รับบริการฯรวม ๘๕ คน  / โรงพยาบาลเซนต์เมร่ี จัดพิธีบูชา
ขอบพระคุณ กลุ่มเวชบุคคลฯรับพรจากพระสงฆ์ อวยพรผู้ป่วย มอบดอกไม้ มพีนกังานร้องเพลงอวยพร  
    +  วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  วัดแม่พระถวายพระกุมาร ในพระวิหาร หนองพลวง อ.ประทาย  จ.นครราชสีมา
 ๕.๔  สังฆมณฑลจันทบุรี  คุณพ่อชัยศักดิ์  ไทยสนธิ  รายงานกิจกรรมที่ผ่านมา 
  ๕.๔.๑ กลุ่มเวชบุคคลฯสังฆมณฑลจันทบุรี จัดออกหน่วยตรวจสุขภาพ ร่วมกับศูนย์อภิบาลฯรักกางเขน จันท์ 
ในโอกาสบวชพระสงฆ์และฉลองวัด ให้บริการตรวจวัดความดัน  วัดระดับน้ าตาล ฯลฯ               
  + วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐  ฉลองวัดนักบุญเปาโลกลับใจ ปากน้ า ระยอง ผู้รับบริการฯ ๓๔ คน   
  +  วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ฉลองวัดอัครเทวดา โคกวัด จ.ปราจีนบุรี ผู้รับบริการฯ ๖๘ คน  
  + วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน จ.ชลบุรี จัดพิธีเปิดงาน ๕๐ ปี กลุ่มคริสตชน 
และในโอกาสวันผู้ป่วยสากล (เชิงสัญลักษณ์)  โดยจัดพิธีบูชาขอบพระคุณ และโปรดศีลเจิมผู้ป่วย รวม ๓๐๐ คน มีสมาชิก
เวชบุคคลฯสังฆมณฑลจันทบุรี  จัดหน่วยตรวจสุขภาพใหผู้้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้มาร่วมงานฯ  / นักบวชคามิลเลียน จันทบุรี 
โปรดศีลเจิมผู้ป่วย  ในวันผูป่้วยสากล (11 กุมภาพันธ์)        
  ๕.๔.๒ กลุ่มเวชบุคคลฯ อาสาสมัคร ออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้าน และ สมาชิกเวชบุคคลฯช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

 ๕.๕  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ   คุณมาลี สันติถิรศักดิ์  รายงานกิจกรรมที่ผ่านมา 
             สืบเนื่องจากเมื่อคืนวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ชุมชนริมคลองวัดสะพาน เขตคลองเตย  
กรุงเทพ  มีผู้ประสบอัคคีภัย ประมาณ ๔๐ หลังคาเรือน มีผู้ประสบภัย ๗๐ ครอบครัว ในจ านวนนี้เป็นคริสตชน ๑๓ 
หลังคาเรือน หรือประมาณ ๔๐ คน  จากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ ฝ่ายสังคมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ขอความร่วมมือในการ
ลงพื้นที่ กลุ่มเวชบุคคลฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ น าโดย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ  จิตตาธิการฯ พร้อมด้วยสมาชิก
เวชบุคคลฯ ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ประสบภัย ๖ หลังคาเรือน (สภาพแวดล้อมเป็นชุมชนแออัด ความเป็นอยู่ไม่ถูก
สุขลักษณะ)  ส่วนใหญ่จะมีอาการซึมเศร้า มีโรคเร้ือรัง และพบผู้ป่วยเป็นอัมพฤกษ์/อัมพาต ๔ คน  ซึ่งต้องการให้ฟื้นฟู
อภิบาลจิตใจหลังจากนี้ต่อไป    
 ๕.๖  สังฆมณฑลนครสวรรค์    ผลการด าเนินงานเวชบุคคลฯนครสวรรค์       

         +  บริการตรวจวัดความดันโลหิตแก่ผู้มาร่วมงานฉลองวัดนักบุญยอแซฟ ณ สามเณร จอห์นปอล  
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   +  การช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ ผู้ยากไร้ : มอบรถเข็นผู้ป่วยแก่ผู้ทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ ขาอ่อนแรงและตาพิการ 
ที่ อ.ลาดยาว จ านวน ๕ คัน/ชุมชนสะพานด า อ.เมือง จ านวน ๑ คัน/ต.มหาโพธิ์ อ.เมือง นครสวรรค์ จ านวน ๑ คัน มอบ           
ที่นอนลมให้ผู้ป่วยทุพพลภาพ อ.เมือง นครสวรรค์  / จัดกิจกรรมให้ความรู้และบริการสุขภาพแก่ผู้ต้องขัง  เรือนจ ากลาง
พิษณุโลก/ จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ อ.แม่สอด จ.ตาก 
   + หน่วยแพทย์บริการตรวจสุขภาพ : วันที่ ๑๖-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวชบุคคลคาทอลิกฯนครสวรรค์ และ        
สังฆมณฑลเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมออกค่ายอาสาพฒันาชนบทและหน่วยแพทย์เคล่ือนที่กับกลุ่มจิตอาสา Love in Grace 
ณ วัดนักบุญยอแซฟ บ้านแม่ตุ๊ และบ้านแม่สา อ.เชียงของ จ.เชียงราย มีผู้เข้ารับการรักษา จ านวน ๒๑๔ ราย  

  + โครงการค่ายแบ่งปันความรักและหน่วยแพทย์บริการตรวจรักษาในพื้นที่สูง คร้ังที่ ๒ :  วันที่ ๑๒-๑๔ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ร่วมกับชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัย อาสนวิหารนักบุญอันนา 
เทศบาลนครนครสวรรค์ โรงเรียนลาซาลโชติรวี โรงเรียนเซนต์โยเซฟ นครสวรรค์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ศรีเพชรบูรณ์  
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส พิษณุโลก  สโมสรไลออนส์ปากน้ าโพ ชมรมรวมใจรัก นครสวรรค์  ร้านทองใบเบเกอร์ร่ี
นครสวรรค์ กลุ่มจิตอาสานครสวรรค์  และกลุ่มจิตอาสา Love in Grace กรุงเทพ ณ ศูนย์แพร่ธรรมเข็กน้อย เพชรบูรณ์ 
บ้านขุนน้ าคับ  บ้านห้วยทรายเหนือ บ้านห้วยน้ าไซ บ้านใหม่ภูหินร่องกล้า และบ้านนาสะอุ้ง จ านวน ๕๓๐ ครัวเรือน 
   +  วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  วัดนักบุญเทเรซา แม่สอด จังหวัดตาก จัดงานวันผู้ป่วยสากลและโปรดศีลเจิม
ผู้ป่วย มีผู้ป่วยและผู้สูงอายุจากวัดนักบุญเทเรซา แม่สอด/ วัดนักบุญเปโตร พะเด๊ะ จากเมียนมาร์ ชายแดน ผู้สูงอายุชาว
ยุโรป/ ปกากะญอ เข้าร่วมงานฯประมาณ ๓๐ คน  
 ๕.๗  อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ    ผลการด าเนินงานเวชบุคคลฯท่าแร่-หนองแสง  
   + ออกหน่วยปฐมพยาบาลและให้ค าปรึกษ ปัญหาสุขภาพเบ้ืองต้น ในโอกาสฉลองวัด 
          วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐   วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บ้านน้ าบุ้น อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 
   วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  วัดแม่พระรับสาร หนองเดิ่น-ดอนขาว อ.พรรณนานิคม จ.สกลนคร         
   + ร่วมกับ อสม.และจิตอาสา คุณพ่อเจ้าวัดแจกของผู้สูงอายุ ผู้พิการในชุมชน  
 ๕.๘  สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี    ผลการด าเนินงานเวชบุคคลฯสุราษฎร์ธานี  
   + วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คุณพ่อยอห์น แปร์ติเล่ จิตตาธิการเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี 
และเจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หาดใหญ่ สงขลา / วินเซนต์เดอปอล พลมารีย์ และคณะกรรมการบริหารชมรม
ผู้สูงอายุฯ จัดกิจกรรมในโอกาสวันผู้ป่วยสากล ประจ าปี ค.ศ.๒๐๑๗ โดยมี คุณพ่อนิพนธ์ สาราจิตต์  อธิการโรงเรียนดอน
บอสโกวิทยา อุดรธานี เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ ขอพระพรและโปรดศีลเจิมแด่ผู้ป่วยและผู้สูงอายุ จ านวน ๘๖ คน  
 

วาระที่  ๖    เรื่องอื่นๆ 

  ๖.๑   เทศกาลมหาพรตควรท าอะไรในการเลิกเหล้า/บุหร่ี (ช่วงเข้าพรรษาในแต่ละปีมีคนเลิกเหล้า/บุหร่ี)  
ซึ่งมีองค์ประกอบ +ชักชวนให้เลิก (เชิญคนที่เลิกบุหร่ีมาเป็นวิทยากร)  +ปีหน้าชมรมเวชบุคคลฯท าหนังสือขอให้                    
พระคุณเจ้าบรรจง ไชยรา ออกจดหมายถึงคุณพ่อเจ้าวัด เพื่อเชิญชวนกลุ่มเวชบุคคลฯสังฆมณฑลต่างๆจัดอบรมผู้ที่สนใจ
จะเลิกเหล้า/บุหร่ี (สายด่วน) โดย เร่ิมในช่วงวัน ผู้ป่วยสากลรณรงค์เพื่อลด-ละ-เลิกเหล้าและบุหร่ี ลดอาหารไขมัน        
ออกก าลังกายสม่ าเสมอ/ ท าเร่ืองการป้องกันไม่ให้ป่วยจากอาการอัมพฤกษ์ อัมพาต ฯลฯ 
 คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า ทางคาริตัสไทยแลนด์ โดย คุณเอ นพรัตน์ เขียนโครงการ
รณรงค์งดเหล้า งดบุหร่ี ตลอดสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ ปี ๒๐๑๗ (จัดท าไวนิว/โปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์) โดยการสนับสนุนจาก 
สสส. คาดว่าจะมีวัดคาทอลิกลงช่ืองดเหล้า/บุหร่ี ในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ประมาณ ๒๐๐ คน 
 ที่ประชุมขอคณะกรรมการฯน าเสนอวิธีเขียนข้อความลงไวนิล และเรียนเชิญแพทย์หญิงมาลินี บุณยรัตพันธุ์  
เป็นที่ปรึกษาโครงการงดเหล้า/งดบุหร่ี  



7 
 

 

   
  ๖.๒  กลุ่มเวชบุคคลฯสังฆมณฑลอุบลราชธานี จะจัดประชุมเพื่อจัดตั้งชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯระดับ             
สังฆมณฑล อย่างเป็นทางการ ในวันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยจัดเตรียมยาและเสื้อเวชบุคคลฯ ๖ ตัว ไปมอบ 
เพื่อเป็นก าลังใจและสร้างแรงบันดาลใจ ในการจัดประชุมคร้ังนี้จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเวชบุคคลฯสังฆมณฑล ที่
เป็นสมาชิกเวชบุคคลจากเขตต่างๆ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ โดยมี คุณพ่อรังสันต์ วงอาษา ติดต่อประสานงาน
เชิญกลุ่มเวชบุคคลฯที่ปฏิบัติงานทั้งภาครัฐ/เอกชนในเขตสังฆมณฑลฯ เข้าร่วมประชุมในคร้ังนี้ด้วย 
 ๖.๓ ขอฝากกลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี ในการประสานงานติดต่อกับทาง รพสต. เพื่อขอวัคซีน
ฟรี/ ต้องจัดหาซื้อเอง เพือ่ให้เด็กได้รับวัคซนีอย่างต่อเนื่อง 

   
 

 ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๒๐  น.    การประชุมคร้ังต่อไป วันเสาร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
 คุณพอ่ไพรัช ศรีประเสริฐ     :  น าสวดภาวนาปดิการประชุม 
 
 
 
 

 บาทหลวงไพรัช  ศรีประเสริฐ /  ตรวจทาน 

        วรรณดี พร้อมแย้ม / บันทึกการประชุม 

 

 

 

  

  

 

 

 

  
วาระที 

    
 


