รายงานการประชุม
คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ ๒/๒๐๑๗
วันเสาร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๐๑๗
ณ ห้องประชุมชัน้ ๑๑ อาคารรวมจิตรเพียรธรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
******************************************************
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
๐๑. บาทหลวงไพรัช
ศรีประเสริฐ
จิตตาภิบาล ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ
๐๒. นายแพทย์คานวณ
อึง้ ชูศกั ดิ ์
ประธานชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ
๐๓. บาทหลวงโชคชัย
คูรตั นสุวรรณ จิตตาภิบาล ชมรมเวชบุคคลฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
๐๔. บาทหลวงชัยศักดิ ์
ไทยสนธิ
จิตตาภิบาล ชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลจันทบุร ี
๐๕. บาทหลวงเอกชัย
ผลวารินทร์
จิตตาภิบาล ชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลเชียงใหม่
๐๖. บาทหลวงเฉลียว
วาปี กงั
จิตตาภิบาล ชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลนครราชสีมา
๐๗. บาทหลวงกิตสดา
คาศรี
คณะนักบวชคามิลเลียน
๐๘. ผศ.นพ.วรวุฒิ
จรรยาวนิชย์
ทีป่ รึกษา ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ
๐๙. เซอร์มกั ดาเลนา
ดาวดี
คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
๑๐. เซอร์เทแรส-เบเนดิกต์ ไชยดวง
กลุ่มเวชบุคคลฯสังฆมณฑลนครราชสีมา/โรงพยาบาลเซนต์เมรี่
๑๑. ซิสเตอร์จนั ทร์จลิ า
ตาสว่าง
คณะรักกางเขนแห่งอุบลราชธานี / กลุ่มเวชบุคคลฯอุบลราชธานี
๑๒. แพทย์หญิงมาลินี
บุณยรัตพันธุ์
ประธาน ชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลจันทบุร ี
๑๓. ทันตแพทย์มานิต
ประกอบกิจ
ประธาน ชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลนครราชสีมา
๑๔. คุณสาอางค์
ทองอาไพ
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
๑๕ แพทย์จนี พิชญนาถ
วีรานนท์
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
๑๖. คุณสร้อยเพชร
ซึมเมฆ
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯ อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
๑๗. คุณกัญญ์ณณัฐ
ละเอียดจิตต์
กลุ่มเวชบุคคลฯสังฆมณฑลจันทบุร ี
๑๘. คุณวัลลดา
เล้ากอบกุล
กลุ่มเวชบุคคลฯสังฆมณฑลจันทบุร ี
๑๙. คุณลักษณาภรณ์
โพธิ ์จันทึก
กลุ่มเวชบุคคลฯสังฆมณฑลนครราชสีมา
๒๐. คุณนิภาพร
บูรณะกิจ
กลุ่มเวชบุคคลฯอุบลราชธานี
๒๑. คุณสุมาลี
สุดสุข
กลุ่มเวชบุคคลฯอุบลราชธานี
๒๒. คุณเดือนดารา
เงินงอก
กลุ่มเวชบุคคลฯอุบลราชธานี
๒๓. คุณฉลาด
สายพร
กลุ่มเวชบุคคลฯอุบลราชธานี
๒๔. คุณจีรวัฒน์
เจนผาสุก
สานักเลขาธิการ กรรมาธิการฝา่ ยสังคม สภาพระสังฆราชฯ
๒๕. คุณวิจนั ทรา
วัฒนศิร ิ
สานักเลขาธิการ กรรมาธิการฝา่ ยสังคม สภาพระสังฆราชฯ
๒๖. คุณวรรณดี
พร้อมแย้ม
แผนกสุขภาพอนามัย
เปิดประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
บาทหลวงเฉลียว วาปี กงั จิตตาภิบาลเวชบุคคลฯสังฆมณฑลนครราชสีมา นาสวดภาวนาเปิ ดการประชุม
ราพึงพระวาจาพระจ้า จากนัน้ ทีป่ ระชุมดาเนินการประชุมตามวาระดังนี้ :1

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
การประชุมครัง้ นี้ ประกอบด้วย คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกฯ จาก คณะนักบวชชาย คณะนักบวชหญิง
กลุ่มเวชบุคคลฯระดับสังฆมณฑล กรุงเทพ จันทบุร ี เชียงใหม่ นครราชสีมา ท่าแร่ฯ อุบลราชธานี และ คาริตสั ไทยแลนด์
(Caritas Thailand) โดยมี นายแพทย์คานวณ อึ้งชูศก
ั ดิ ์ ทาหน้าทีป่ ระธานการประชุมฯ บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ
ในฐานะจิตตาภิบาลชมรมเวชบุคคลฯ และคุณพ่อจิตตาภิบาลฯสังฆมณฑล รวม ๒๖ ท่าน สาหรับคณะกรรมการบางท่าน
ติดภารกิจ และกลุ่มเวชบุคคลฯสังฆมณฑลอื่นๆตรงกับงานฉลองสาคัญ จึงไม่สามารถมาร่วมประชุมฯ จากนัน้ ผูเ้ ข้าร่วมฯ
แนะนาตนเองให้ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๒ พิ จารณารับรองรายงานการประชุมฯ ครัง้ ที่ ๑/๒๐๑๗
ทีป่ ระชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครัง้ ที่ ๑ /๒๐๑๗ และเสนอแก้ไข/เพิม่ เติมรายงานฯ :หน้าที่ ๒ วาระที่ ๓ หัวข้อ ๓.๑ มติทปี ่ ระชุม รวมรวมจัดทา Draft (ในส่วนของวิทยากร) แก้ไขเป็น
(ในส่วนของการประชุมฟื้ นฟูจติ ใจ)
หน้าที่ ๓ วาระที่ ๔ หัวข้อ ๔.๑.๑ บรรทัดที่ ๑๗ ตัดข้อความ จานวน ๑๒๐ ครัวเรือน
มติทปี ่ ระชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครัง้ ที ่ ๑ /๒๐๑๗
วาระที่ ๓ ติ ดตามเรื่องสืบเนื่ อง
๓.๑ พิจารณา (ร่าง) โครงการงานฟื้นฟูจติ ใจและประชุมใหญ่สามัญประจาปี ค.ศ.๒๐๑๗
๓.๑.๑ เซอร์เทแรส-เบเนดิกต์ ไชยดวง ชี้แจง การประสานงานเรื่องสถานทีก่ ารจัดงานเข้าเงียบฟื้ นฟู
จิตใจและประชุมใหญ่สามัญประจาปี ค.ศ.๒๐๑๗ (วันเสาร์ท่ี ๒๑ – วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๐๑๗) พร้อมนาเสนอ
สถานทีจ่ ดั งานฯ ณ สบายโฮเทล (Sabai Hotel) อาหารมือ้ เช้ารวมค่าทีพ่ กั /อาหาร (อาหารว่างเช้า อาหารกลางวัน อาหาร
ว่างบ่า ย)/ ห้องประชุ ม (บริการถึง สองทุ่ม ) ก่อ นการจัดงานฯหนึ่ ง เดือ น ต้อ งทราบจานวนสมาชิก เข้าร่วมงานฯ และ
รายละเอียดต่างๆ เพือ่ แจ้งกับสถานทีฯ่
จากนัน้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นและมีขอ้ เสนอ :๑. จัดห้องประชุม ๒ ห้อง :- ห้องประชุม (ค่าบริการฟรี) / ห้องจัดนิทรรศการ (สอบถามค่าบริการ)
๒. กาหนดค่าลงทะเบียน / ค่าทีพ่ กั :- ห้องเดีย่ ว/ห้องคู่ (ปรับอากาศ) พร้อมอาหารเช้า
- ตัง้ แต่เย็นวันที่ ๒๐ ตุลาคม – วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๐๑๗ : ค่าลงทะเบียน ๒,๓๐๐ บาท /คน ( พัก ๒ คืน )
- ตัง้ แต่เช้าวันที่ ๒๑ ตุลาคม – วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๐๑๗ : ค่าลงทะเบียน ๑,๕๐๐ บาท /คน ( พัก ๑ คืน )
๓. เข้าร่วมประชุม ไม่ปรารถนาพักค้างคืน ค่าลงทะเบียน ๕๐๐ บาท /คน
๓.๑.๒ เซอร์มกั ดาเลนา ดาวดี ชี้แจงเพิม่ เติม (ร่าง) โครงการฟื้ นฟูจติ ใจและประชุมใหญ่สามัญประจาปี
๒๐๑๗ ทีป่ ระกอบด้วย Master Plan ทีม่ าจากส่วนกลางฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณา : หัวข้อ วิทยากร และขอให้สงั ฆมลฑล
นครราชสีมา เพิม่ เติมการศึกษา/ดูงานกิจกรรมของสังฆมณฑลนครราชสีมา (องค์กร/คณะนักบวช)
ข้อเสนอจากทีป่ ระชุมฯ ติดต่อเรียนเชิญ พระสังฆราชยอแซฟ ชูศกั ดิ ์ สิรสิ ทุ ธิ ์ ประธานพิธเี ปิ ด/วจนพิธกี รรม
๑. หัวข้อ ๑ : เวชบุคคลคาทอลิก : ประจักษ์พยานการอภิบาลสุขภาพตามคาสอนพระศาสนจักร เรียนเชิญ
บาทหลวงชัยศักดิ ์ ไทยสนธิ บาทหลวงกิตสดา คาศรี และ บาทหลวงโชคชัย คูรตั นสุวรรณ ร่วมจัดทาเนื้ อหา และเป็ น
วิทยากร (ตกลงร่วมกันเพือ่ ถ่ายทอดในทีป่ ระชุมฯ)
๒. หัวข้อ ๒ : ๕๐ ปี เวชบุคคลคาทอลิกฯ: ผลกระทบเชิงรูปธรรมของชมรมฯในการอภิบาลสุขภาพฯ (ภาพรวม)
บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ เป็ นวิทยากร
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๓. หัวข้อ ๓ : การเป็ นประจักษ์ พยานของสมาชิกชมรมฯ ในการอภิบาลสุขภาพต่อสังคมไทย ขอให้เวชบุคคลฯ
แต่ละสังฆมณฑลได้พดู คุยกัน เพื่อเป็ นการสะท้อน (reflection) จากหัวข้อในช่วงเช้า (ได้รบั อะไรบ้างและจะทาอะไรต่อไป)
แล้วมาแลกเปลี่ยน/พูดคุยสิง่ ที่ได้รบั (Action) จากนัน้ ..กลุ่มเวชบุคคลฯแต่ละสังฆมณฑล นาเสนอประเด็นการพูดคุย
(สิง่ ทีพ่ ดู จะทาอะไรต่อไป) เสนอในทีป่ ระชุมฯกลุ่มใหญ่ (เวลารวม ๒ ชั ่วโมง)
๔. หัวข้อ ๔ : สรุปการเป็ นประจักษ์พยานและผลกระทบเชิงรูปธรรมของชมรมเวชบุคคลต่อสังคมไทย / นาเสนอ
ทิศทางข้างหน้าของชมรมเวชบุคคลฯ โดย นายแพทย์คานวณ อึง้ ชูศกั ดิ ์ ประธานชมรมฯ (เวลา ๑๐ – ๒๐ นาที)
๕. หัวข้อ ๕ : เยีย่ มศึกษาดูงานบ้านผูส้ งู อายุ คามิลเลียน สังฆมณฑลนครราชสีมา
๖. หัวข้อ ๖ : งาน “แฟมิลไ่ี นท์” (เวชบุคคลฯนครราชสีมา รับจัดรูปแบบ/วิธกี ารจัดงานฯ)
- กล่าวถึงพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
(จากพิพธิ ภัณฑ์ทพ่ี ระตาหนักภูพาน) ในรูปการแสดงละคร สไลด์ ฯลฯ
กลุ่มเวชบุคคลสังฆมณฑลท่าแร่ฯ รับไปดาเนินการ
- คากล่าวแสดงมุทติ าจิตรูปแบบวัฒนธรรมภาคอีสาน (มอบพวงมาลัย ผ้าขาวม้า) เรียนเชิญ
ผศ.นพ.วรวุฒ ิ จรรยาวนิชย์ และ นายแพทย์ฤทธิไกร อัครสกุลนิธโิ ชติ รุน่ บุกเบิกเวชบุคคล
คาทอลิกฯ ร่วมแบ่งปนั
- เชิญบุคคลประจักษ์พยานงานเวชบุคคล ทีป่ ฏิบตั งิ านในด้านดีๆ ในสังฆมณฑล (๒ – ๓ ท่าน)
(ให้แต่ละสังฆมณฑลเลือกและเชิญมาร่วมเข้าเงียบประจาปีดว้ ย)
๓.๒ จัดกิจกรรมวันผูป้ วยสากล ปี ๒๐๑๗ ในระดับสังฆมณฑล (ช่วงเดือนกุมภาพันธ์)
ทีป่ ระชุมพิจารณาจดหมายข่าว (Newsletter) ฉบับที่ ๑ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๐๑๗) มีภาพกิจกรรมการจัด
งานเนื่องในโอกาสวันผูป้ ว่ ยสากล (เชิงสัญญลักษณ์) เขตวัดต่างๆในระดับสังฆมณฑล
ทีป่ ระชุมเสนอ ขอให้มกี ารจัดงานฉลอง ๕๐ ปี เวชบุคคลคาทอลิกฯในช่วงโอกาสวันผูป้ ว่ ยสากล ค.ศ.๒๐๑๘
(๑๑ กุมภาพันธ์) เป็ นงาน (event) ทีม่ คี วามหมาย ทีห่ อ้ งประชุมชัน้ ๑๑ อาคารรวมจิตรเพียรธรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
โดยช่วงเช้าจัดพิธกี าร เรียนเชิญ พระคาร์ดนิ ลั มีชยั กิจบุญชู เป็ นประธานฯ ร่วมด้วย คุณพ่อมิเกล กาไรซาบาล และจัดเวที
ทอล์คโชว์ (Talk show) เรือ่ งสุขภาพอนามัย หรือ เรือ่ งราวดีๆทีม่ คี วามหมาย / จัดบูธ (นิทรรศการ) ทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาพ
๓.๓ จัดทาโปรแกรมการอบรมเรือ่ ง Palliative Care
เซอร์มกั ดาเลนา ดาวดี ขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาโปรแกรมการอบรม Palliative Care ซึ่งการอบรมเน้นการดูแล
แบบประคับประคองทีบ่ า้ นผูป้ ว่ ยเป็ นหลัก “Home Based Palliative Care Model”
ทีป่ ระชุมพิจารณาโปรแกรมการอบรมฯ มีขอ้ เสนอสรุปได้ดงั นี้ : กลุ่มเป้าหมาย : แกนนาระดับสังฆมลฑล (๒ – ๓ ท่าน) และสมาชิกเวชบุคคลคาทอลิกฯ (ประมาณ ๔๐ – ๕๐ ท่าน)
 พืน
้ ทีแ่ ละระยะเวลาดาเนินงาน : ณ ศูนย์อภิบาลสุขภาพหลุยส์โชเวต์ (ระยะเวลา 3 วัน/รุน่ )
 สถานทีพ
่ กั : ศูนย์อภิบาลบ้านผูห้ ว่าน และ ศูนย์อภิบาลสุขภาพหลุยส์โชเวต์ อ.สามพราน จ.นครปฐม
 วัน-เวลาดาเนินการ : (รุน
่ ที่ ๑) กาหนดจัดอบรม : ระหว่างวันเสาร์ท่ี ๑๒ – วันจันทร์ท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๐๑๗
 ผลทีค
่ าดว่าจะได้รบั : (๑) มีการนาแนวคิดการดูแลแบบประคับประคองไปใช้ในงานอภิบาล
(๒) มีการขยายผลและสร้างเครือข่ายกับหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
 งบประมาณและแหล่งทีม
่ าของทุน : (๑) ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย (สมทบค่าเดินทาง + ค่าทีพ่ กั -อาหาร)
(๒) ศูนย์อภิบาลสุขภาพหลุยส์โชเวต์ (วิทยากร + สถานทีจ่ ดั อบรมฯ) (๓) สมาชิกเวชบุคคลฯสังฆมณฑล
 การติดตามประเมินผลโครงการ : สร้างแบบฟอร์มการประเมินตนเองแบบง่ายมีตวั ชีว้ ดั ชัดเจน และนาเสนออย่างน้อย
๒ ครัง้ /ปี ในการประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลฯ ซึ่งมีการประชุมทุก ๓ เดือน
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(๑) บาทหลวงชัยศักดิ ์ ไทยสนธิ (๒) บาทหลวงกิตสดา คาศรี
(๓) ผ.ศ.นาฎวิมล งามศิรจิ ติ ต์ (๔) ทันตแพทย์หญิงจันทนา อึง้ ชูศกั ดิ ์
(๕) เซอร์มกั ดาเลนา ดาวดี
มติทปี ่ ระชุม มอบให้ เซอร์มกั ดาเลนา ดาวดี จัดทาโครงการเข้าเงียบฟื้ นฟูจติ ใจฯ และ การอบรมเรือ่ ง
Palliative Care (เตรียมรายละเอียด) เพือ่ นาเสนอทีป
่ ระชุมคณะกรรมการฯ ครัง้ ที ่ ๓ /๒๕๖๐ (๑๙ สิงหาคม ๒๐๑๗)
๓.๔ รณรงค์งดเหล้า งดบุหรี่ ในเทศกาลมหาพรต
คุณจีรวัฒน์ เจนผาสุก ผูป้ ระสานงาน สานักเลขาธิการ คาริตสั ไทยแลนด์ นาเสนอ Powerpoint การจัดประชุมเชิง
ปฏิบตั กิ าร “โครงการมหาพรตงดเหล้า งดบุหรี่ วิถคี าทอลิกไทย” เมือ่ วันที่ ๑๘ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๐๑๗ ณ ห้องประชุม
ชัน้ ๑๐ อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ จัดโดย สานักเลขาธิการ กรรมาธิการฝา่ ยสังคม สภาพระสังฆราชฯ ร่วมกับ
มูลนิธเิ พือ่ การพัฒนาชุมชน สนับสนุ นโดย สานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) : สรุปสถานการณ์สุรา บุหรี่ ในชุมชนฯ ๑.มีผด
ู้ ่มื /ผูส้ บู ๒.มีการทะเลาะ ทาร้ายร่างกายจากการเมา ๓.มีผปู้ ่วยเสียชีวติ
จากการดื่ม/สูบ ๔.มีหนี้สนิ จากการดื่ม/สูบ ๕.มีรา้ นค้าจาหน่ ายที่ขาดความรูไ้ ม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ๖.งานบุญ งานศพ
งานแต่งทีว่ ดั ยังมีสรุ า บุหรี่ ทัง้ จาหน่ าย จัดหามาเลีย้ งสังสรรค์ ๗.พระสงฆ์ นักบวช ผูร้ ณรงค์ได้รบั ผลกระทบต่อสวัสดิภาพ
๘.การปกปิ ด ปฏิเ สธและเพิกเฉยทัง้ ๆ ที่รู้ถึง สถานการณ์ ปญั หา ๙.ความเข้าใจผิดว่า พระสงฆ์ยงั ดื่ม เหล้า ทัง้ ๆ ที่
ความหมายและพฤติกรรมต่างจากผูด้ ่มื ทั ่วไป ๑๐.คาทอลิกไทยเคยดาเนินการด้านสุรา/ยาสูบ แต่ยงั ขาดประสิทธิภาพ
ขาดความต่อเนื่อง การบูรณาการกับภาคีภายนอก และไม่สามารถครอบคลุมทุกพืน้ ทีค่ าทอลิกไทย
 ระยะเวลาการจัดโครงการฯ ตัง้ แต่ เมษายน ๒๐๑๗ - กุมภาพันธ์ ๒๐๑๘ (๑๑ เดือน) ดาเนินงาน ๑๕ วัด นาร่อง
ของ ๓ สังฆมณฑล ได้แก่ (๑) อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ (๒) สังฆมณฑลนครสวรรค์ และ (๓) สังฆมณฑลอุดรธานี
 กลุ่มเป้าหมาย Approx. ๒,๕๐๐ คน (ผูส้ บ
ู /ดืม่ +เยาวชน+ผูน้ าศาสนา)
 พัฒนาศักยภาพให้ความรู้ สร้างสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการลด/ละ/เลิก สร้างความเข้าใจ กาหนดระเบียบในชุมชน
และสรุปบทเรียนทีจ่ ะนาไปสูก่ ารกาหนดให้เป็ นนโยบายสนับสนุ น/ส่งเสริมในอนาคต
ทีป่ ระชุมมีขอ้ เสนอ : ๑. จัดแกนนาเวชบุคคลฯ ร่วมทาเรือ่ งรณรงค์งดเหล้า/บุหรี่ ในช่วงวันที่ ๕ เมษายน ๒๐๑๘
ซึ่งอยู่ในช่วงเทศกาลมหาพรตและปสั กา (๙๐ วัน) ให้ขอ้ คิดเห็นเพือ่ สร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องในเขตวัดคาทอลิก
๒. ทางส่วนกลางฯจัดทาโปสเตอร์รณรงค์ ส่งให้กบั เครือข่ายเวชบุคคลฯระดับสังฆมณฑล ๓. ร่วมมือกับคาริตสั ไทยแลนด์
จัดทา Workshop โดยเชิญแกนนาเวชบุคคลฯเข้าร่วม (จัดทุนสังฆมณฑลฯ ๒ คน)
มอบให้ แพทย์หญิงมาลินี บุณยรัตพันธุ์ เป็ นแกนนาในการเสนอแนวความคิดเรือ่ งงดเหล้า/บุหรี่ โดยขอให้จดั ทา
(ร่าง) โครงการงดเหล้า งดบุหรี่ นามาเสนอในทีป่ ระชุมครัง้ ต่อไป
๓.๕ ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลอุบลราชธานี จัดตัง้ คณะกรรมการเวชบุคคลฯอย่างเป็ นทางการ
ซิสเตอร์จนั ทร์จลิ า ตาสว่าง ชีแ้ จงการจัดตัง้ คณะกรรมการเวชบุคคลฯ เมือ่ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๗ โดยเรียนเชิญ
พระสังฆราชฟิลปิ บรรจง ไชยรา เป็ นประธานฯ มีสมาชิกเวชบุคคลคาทอลิกฯทัง้ หมด ๖๓ คน (โดยเลือกคณะกรรมการ
จากเขตการอภิบาล ๔ เขตของสังฆมณฑล เขตละ ๓ คน) พร้อมจัดเลือกตัง้ คณะกรรมการฯ รวม ๒๒ คน วาระ ๒ ปี โดยมี
บาทหลวงรังสันต์ วงอาษา เป็ นจิตตาธิการเวชบุคคลฯ


คณะทางาน ประกอบด้วย :

วาระที่ ๔ รายงานความคืบหน้ ากิ จกรรมเครือข่ายเวชบุคคลฯระดับสังฆมณฑล
๔.๑ สังฆมณฑลอุบลราชธานี ซิสเตอร์จนั ทร์จลิ า ตาสว่าง รายงานกิจกรรมทีผ่ า่ นมา
๑. จัดออกหน่ วยตรวจสุขภาพเบือ้ งต้น (วัดความดันโลหิต/วัดชีพจร/อัตราการหายใจ) ให้คาปรึกษาด้าน
สุขภาพอนามัย และแจกยาดมแก้วงิ เวียน ช่วงพิธบี ชู าขอบพระคุณ ในโอกาสฉลองวัดและโอกาสพิเศษต่างๆ รวม ๖ ครัง้ :4

+ วัดนักบุญยอแซฟบ้านเซซ่ง จ.ยโสธร และฉลอง ๑๒๕ ปี ชุมชนแห่งความเชื่อ ผูร้ บั บริการ ๔๓ คน + วัดนักบุญยอแซฟ
เขตบ้านหนองทาม ผูม้ ารับบริการ ๙๗ คน +งานปฏิญาณภคินีคณะรักกางเขนแห่งอุบลฯ ทีอ่ าสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ
ผูร้ บั บริการ ๑๐๖ คน + ฉลองวัดแม่พระเป็ นทีพ่ ง่ึ บ้านโนนสว่าง จ.ศรีษะเกษ ผูร้ บั บริการ ๗๒ คน + อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ โอกาสพิธปี ลงศพ คุณพ่อแบร์นาร์ด กิลแมง ผูร้ บั บริการ ๕๑ คน +วัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้
อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร ผูร้ บั บริการ ๓๗ คน
๒. เยีย่ มคนปว่ ยและผูส้ งู อายุในชุมชนของอาสนวิหารร่วมกับนายกเทศมนตรีและเจ้าหน้าทีร่ พ.เอกชนร่มเกล้า
ปญั หา/อุปสรรค + ส่วนใหญ่เป็ นบุคลากรสาธารณสุขทางภาครัฐ พยาบาลวิชาชีพ อาสาสมัครประจาหมู่บา้ น ไม่ม ี
แพทย์ จึง มีปญั หาในการออกหน่ ว ย + ขาดการประสานงานและการพบปะกัน กับเครือ ข่า ยในแต่ ล ะเขต เนื่ องจาก
ระยะทางทีไ่ กลกัน +ยา/เวชภัณฑ์ และครุภณ
ั ฑ์ ยังขาดแคลน + สมาชิกยังไม่เข้าใจการทางานเวชบุคคลฯ
๔.๒ อัครสัง ฆมณฑลกรุง เทพ บาทหลวงโชคชัย คูรตั นสุวรรณ แจ้ง ให้ท่ปี ระชุ ม ทราบว่า ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดโครงการฟื้นฟูจติ ใจ ประจาปี ๒๐๑๗ ช่วงเช้า เรียนเชิญ พระสังฆราชซิลวีโอ สิรพิ งษ์ จรัสศรี
เป็ นผูใ้ ห้การอบรมฯหัวข้อ "Family in the Context of Catholic Teaching : ครอบครัวในบริบทของคาสอนพระศาสนจักร"
ร่วมโปรดศีลอภัยบาปและเป็ นประธานพิธบี ูชาขอบพระคุณ ณ วัดพระจิตเจ้า โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ โอกาสนี้ขอเชิญ
เครือข่ายชมรมเวชบุคคลฯระดับสังฆมณฑลเข้าร่วมงานฯ จากนัน้ ช่วงบ่าย จัดประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลฯ ร่วมด้วย
กลุ่มเวชบุคคลระดับวัดในเขตพืน้ ที่อคั รสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในวันเสาร์ท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๐๑๗ ณ ห้องประชุมชัน้ ๑๑
อาคารรวมจิตรเพียรธรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
๔.๓ สังฆมณฑลนครราชสีมา เซอร์เทแรส-เบเนดิกต์ ไชยดวง รายงานกิจกรรมตามแผนงานฯ
๑)ออกหน่ วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น ร่วมกับ เวชบุคคลคาทอลิกโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ (ตามปฏิทนิ ตารางฉลองวัด
ตามที่ส ัง ฆมณฑลก าหนด) ระหว่ า งวัน ที่ ๑๘ กุ ม ภาพัน ธ์ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๐๑๗ รวม ๘ วัด ๒)จัด ท าเว็บ ไซต์
www.koratcatholichealthcare.com/Facebookเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา และ Email: koratcatholic
๒๐๑๗ @outlook.com ๓)ติดตามและพบปะเครือข่ายเวชบุคคลคาทอลิก (พฤษภาคม - เมษายน ๒๕๖๐ เขตโคราช)
๔)จัดประชุมคณะกรรมการชมรมเวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑลนครราชสีมา และร่วมประชุมชมรมเวชบุคคลคาทอลิก
ระดับประเทศ รวม ๒ ครัง้ (๔ ครัง้ /ปี ) ๕)จัดประชุม ฟื้ นฟูจติ ใจ ติดตามและพบปะคณะกรรมการเวชบุคคลฯสังฆมณฑล
นครราชสีมา (๒๙ เมษายน ๒๐๑๗) ณ วัดนักบุญเปาโลกลับใจ แก้งคร้อ จ.ชัยภูม ิ
๔.๔ สังฆมณฑลเชียงใหม่ บาทหลวงเอกชัย ผลวารินทร์ รายงานกิจกรรมตามแผนงานฯ
๑)ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานเวชบุคคลฯสังฆมณฑล ครัง้ ที่ ๒/๒๐๑๗ ณ ศูนย์สงั ฆมณฑลเชียงใหม่ (๘ เมษายน
๒๐๑๗) ๒)เครือข่ายสังฆมณฑลฯออกหน่ วยให้บริการด้านสุขภาพในโอกาสฉลอง ๖๐ ปี ชุมชนแห่งความเชื่อ บ้านห้วยตอง
อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ผูร้ บั บริการ ๑๒๒ คน (๒๗ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๗)
๔.๕ สังฆมณฑลจันทบุร ี บาทหลวงชัยศักดิ ์ ไทยสนธิ รายงานกิจกรรมตามแผนงานฯ
จัดออกหน่ วยตรวจสุขภาพ ร่วมกับ ศูนย์อภิบาลฯรักกางเขน จันท์ และจิตอาสาเวชบุคคลฯ ในโอกาสบวชพระสงฆ์
และฉลองวัด ให้บริการตรวจวัดความดัน วัดระดับน้ าตาล ฯลฯ + ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม จ.ชลบุรี ผูร้ บั บริการ
๕๖ ราย (๑๘ มีนาคม ๒๐๑๗) + ฉลองวัดนักบุญฟิ ลปิ และยากอบ หัวไผ่ ผูร้ บั บริการ ๙๗ ราย (๖ พฤษภาคม ๒๐๑๗)
กิจกรรมออกหน่ วยครัง้ ต่อไป กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑลจันทบุร ี ออกหน่ วยตรวจสุขภาพผู้ใช้แรงงาน
ประมงต่างด้าว ณ ศูนย์อภิบาลผูเ้ ดินทางทะเล ( Steela Maris Center) ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุร ี ในวันศุกร์ท่ี ๒๓
มิถุนายน ๒๐๑๗ ขอเชิญชวนคณะกรรมการเวชบุคคลฯ ร่วมออกหน่ วยฯ
๔.๖ สังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง คุณสร้อยเพชร ซึมเมฆ รายงานกิจกรรมตามแผนงานฯ
จัดออกหน่ วยให้บริการตรวจสุขภาพ + งานฉลอง ๒๕ ปี บวชเป็ นพระสงฆ์ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
จ.สกลนคร ผูร้ บั บริการ ๓๗ คน (๒๕ มีนาคม ๒๐๑๗) / รองอาสนวิหารนักบุญอันนาหนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม
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ผูร้ บั บริการ ๑๑ คน (๒๖ มีนาคม ๒๐๑๗) + งานฉลองวัดนักบุญยอแซฟบ้านคาเกิม้ อ.เมือง จ.นครพนม ผูร้ บั บริการ
๑๔ คน (๘ เมษายน ๒๐๑๗) / วัดพระเมตตาบ้านโนนค้อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ผูร้ บั บริการ ๑๙ คน (๑๗ เมษายน
๒๐๑๗) + งานชุมนุ มผูส้ งู อายุฯระดับชาติ ครัง้ ที่ ๑๒/๒๐๑๗ ณ ศาลามาร์ตโิ น ท่าแร่ จ.สกลนคร ผูร้ บั บริการ ๑๔๘ คน
(๒๘ - ๒๙ เมษายน ๒๐๑๗)
๔.๗ สังฆมณฑลราชบุร ี : กลุ่มเวชบุคคลสังฆมณฑลราชบุร ี ร่วมกับ กลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม สังฆมณฑลราชบุรี จัด
ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบือ้ งต้น ณ วัดแม่พระฟาติมา ห้วยคลุม อ.สวนผึง้ จ.ราชบุร ี (๒๘ - ๒๙ เมษายน ๒๐๑๗)
๔.๘ สังฆมณฑลนครสวรรค์ : ออกเยีย่ มผูป้ ว่ ย ผูท้ พุ พลภาพและยากไร้ จัดมอบทีน่ อนลม เครือ่ งอุปโภค-บริโภค มุง้
พัดลม แพมเพริส ที่ ซอยเอราวัณ ๒ เทศบาลนครนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ / โครงการแบ่งปนั ความรัก จัดสร้างบ้าน
ให้ผยู้ ากไร้และพิการ ทีด่ อยสามหมืน่ ทุง่ แม่สอด จ.ตาก จากผูม้ จี ติ ศรัทธา และชาวบ้านช่วยกันปลูก (ใกล้เสร็จ)
มติทปี ่ ระชุม
รับทราบ

วาระที่ ๕ วาระอื่นๆ
๕.๑ จัดเตรียม Workshop Human Life International’s 21st Asia-Pacific Congress (ASPAC) on Faith,
Life, and Family in 2017

คุณจีรวัฒน์ เจนผาสุก ชี้แจงงานสัมมนา 21st Asia-Pacific Congress on Faith, Life and Family จัดโดย
องค์กรส่งเสริมชีวติ เอเชียและองค์กรส่งเสริมชีวติ สากล ( Human Life International) ร่วมกับ แผนกสุขภาพอนามัย ด้วย
ความร่วมมือของกรรมาธิการฝ่ายสังคม (คาริตสั ไทยแลนด์) จะมีการจัดสัมมนาระหว่างวัน ศุกร์ท่ี ๒๔- วันอาทิตย์ท่ี ๒๖
พฤศจิกายน ๒๐๑๗/๒๕๖๐ ณ บ้านผูห้ ว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม
+ การประชุ ม สัม มนาระดับ ภู ม ิภ าคเอเชีย และแปซิฟิ ก จะมีผู้เ ข้าร่ ว มจากประเทศต่ า งๆในภู ม ิภ าคนี้
วิทยากรจะมาจากหลายประเทศ และในส่วนของประเทศไทย เราได้รบั การร้องขอให้หาวิทยากรเพื่อพูดในเรื่องทีเ่ กี่ยวข้อง
กับ Moral Theology ซึ่งคุณพ่อไพรัช ได้หาวิทยากรจากประเทศไทย ๒ - ๓ คน หนึ่งในนี้มคี ุณพ่อเชิดชัย เลิศจิตรเลขา ที่
มีความรูใ้ นเรือ่ งดังกล่าว
+ การสัมมนาดังกล่าว ทางทีมงานนาโดย คุณพ่อไพรัช จะจัดให้มกี ารประชุมเพื่อการจัดเตรียมงานใน
รายละเอียดในเร็ววัน
+ ชมรมเวชบุคคลและกลุ่ม Prolife Movement จะเป็ นส่วนสาคัญของงานสัมมนาดังกล่าว ทัง้ ในการเข้า
ร่วมสัมมนาและการมีสว่ นในการจัดเตรียมงานร่วมกับแผนกสุขภาพอนามัย ซึ่งคุณพ่อไพรัช เป็ นผูอ้ านวยการแผนก
มติทปี ่ ระชุม
รับทราบ
(

การประชุมคณะกรรมการฯครัง้ ต่อไป วันเสาร์ที่ ๑๙ สิ งหาคม ๒๐๑๗
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๕๐ น. บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ นาสวดภาวนาปิ ดการประชุมฯ

บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ เซอร์มกั ดาเลนา ดาวดี / ตรวจทาน
วรรณดี พร้อมแย้ม / บันทึกการประชุม
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