
1 
 

 
 

รายงานการประชมุ 
คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย ครัง้ที่ ๒/๒๐๑๗ 

วนัเสารท่ี์  ๒๐  พฤษภาคม  ๒๐๑๗ 
ณ หอ้งประชุมชัน้ ๑๑  อาคารรวมจติรเพยีรธรรม โรงพยาบาลเซนตห์ลุยส ์ 

****************************************************** 
ผูเ้ข้าร่วมประชุม 
๐๑. บาทหลวงไพรชั ศรปีระเสรฐิ จติตาภบิาล ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯ 
๐๒. นายแพทยค์ านวณ อึง้ชศูกัดิ ์ ประธานชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯ 
๐๓. บาทหลวงโชคชยั ครูตันสวุรรณ จติตาภบิาล ชมรมเวชบุคคลฯอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ 
๐๔. บาทหลวงชยัศกัดิ ์ ไทยสนธ ิ จติตาภบิาล ชมรมเวชบุคคลฯสงัฆมณฑลจนัทบุร ี
๐๕. บาทหลวงเอกชยั ผลวารนิทร ์ จติตาภบิาล ชมรมเวชบุคคลฯสงัฆมณฑลเชยีงใหม ่
๐๖. บาทหลวงเฉลยีว วาปีกงั จติตาภบิาล ชมรมเวชบุคคลฯสงัฆมณฑลนครราชสมีา 
๐๗. บาทหลวงกติสดา ค าศร ี คณะนกับวชคามลิเลยีน 
๐๘. ผศ.นพ.วรวฒุ ิ จรรยาวนิชย ์ ทีป่รกึษา ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯ 
๐๙. เซอรม์กัดาเลนา     ดาวด ี คณะภคนีิเซนตป์อล เดอ ชารต์ร 
๑๐. เซอรเ์ทแรส-เบเนดกิต์ ไชยดวง กลุ่มเวชบุคคลฯสงัฆมณฑลนครราชสมีา/โรงพยาบาลเซนตเ์มรี ่
๑๑. ซสิเตอรจ์นัทรจ์ลิา ตาสวา่ง คณะรกักางเขนแหง่อุบลราชธานี / กลุ่มเวชบุคคลฯอุบลราชธานี 
๑๒. แพทยห์ญงิมาลนีิ    บุณยรตัพนัธุ ์ ประธาน ชมรมเวชบุคคลฯสงัฆมณฑลจนัทบุร ี
๑๓. ทนัตแพทยม์านิต ประกอบกจิ ประธาน ชมรมเวชบุคคลฯสงัฆมณฑลนครราชสมีา 
๑๔. คณุส าอางค ์ ทองอ าไพ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลกิฯ อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ 
๑๕ แพทยจ์นีพชิญนาถ    วรีานนท ์ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลกิฯ อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ 
๑๖. คณุสรอ้ยเพชร ซมึเมฆ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลกิฯ อคัรสงัฆมณฑลทา่แร่-หนองแสง 
๑๗. คณุกญัญณ์ณฐั      ละเอยีดจติต ์ กลุ่มเวชบุคคลฯสงัฆมณฑลจนัทบุร ี
๑๘. คณุวลัลดา           เลา้กอบกุล  กลุ่มเวชบุคคลฯสงัฆมณฑลจนัทบุร ี
๑๙. คณุลกัษณาภรณ์   โพธิจ์นัทกึ  กลุ่มเวชบุคคลฯสงัฆมณฑลนครราชสมีา 
๒๐. คณุนิภาพร  บรูณะกจิ  กลุ่มเวชบุคคลฯอุบลราชธานี 
๒๑. คณุสมุาล ี  สดุสขุ   กลุ่มเวชบุคคลฯอุบลราชธานี 
๒๒. คณุเดอืนดารา  เงนิงอก   กลุ่มเวชบุคคลฯอุบลราชธานี 
๒๓. คณุฉลาด  สายพร   กลุ่มเวชบุคคลฯอุบลราชธานี 
๒๔. คณุจรีวฒัน์  เจนผาสกุ  ส านกัเลขาธกิาร กรรมาธกิารฝา่ยสงัคม สภาพระสงัฆราชฯ   
๒๕. คณุวจินัทรา  วฒันศริ ิ  ส านกัเลขาธกิาร กรรมาธกิารฝา่ยสงัคม สภาพระสงัฆราชฯ   
๒๖. คณุวรรณด ี  พรอ้มแยม้  แผนกสขุภาพอนามยั  
 

 

เปิดประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
  บาทหลวงเฉลยีว วาปีกงั  จติตาภบิาลเวชบุคคลฯสงัฆมณฑลนครราชสมีา น าสวดภาวนาเปิดการประชุม  
ร าพงึพระวาจาพระจา้    จากนัน้ทีป่ระชุมด าเนินการประชุมตามวาระดงันี้ :- 
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วาระท่ี ๑  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
 การประชุมครัง้นี้ ประกอบดว้ย คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลกิฯ จาก คณะนักบวชชาย  คณะนักบวชหญงิ  
กลุ่มเวชบุคคลฯระดบัสงัฆมณฑล กรุงเทพ จนัทบุร ีเชยีงใหม่ นครราชสมีา ท่าแร่ฯ อุบลราชธานี และ คารติสัไทยแลนด ์
(Caritas Thailand)  โดยม ีนายแพทย์ค านวณ อึ้งชูศกัดิ ์ ท าหน้าทีป่ระธานการประชุมฯ  บาทหลวงไพรชั ศรปีระเสรฐิ       
ในฐานะจติตาภบิาลชมรมเวชบุคคลฯ และคุณพ่อจติตาภบิาลฯสงัฆมณฑล  รวม ๒๖ ท่าน  ส าหรบัคณะกรรมการบางท่าน
ตดิภารกจิ และกลุ่มเวชบุคคลฯสงัฆมณฑลอื่นๆตรงกบังานฉลองส าคญั จงึไม่สามารถมาร่วมประชุมฯ  จากนัน้ผูเ้ขา้ร่วมฯ
แนะน าตนเองใหป้ระชุมรบัทราบ  
 

วาระท่ี  ๒ พิจารณารบัรองรายงานการประชุมฯ  ครัง้ท่ี ๑/๒๐๑๗       
 ทีป่ระชุมพจิารณารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครัง้ที ่๑ /๒๐๑๗  และเสนอแกไ้ข/เพิม่เตมิรายงานฯ :-  
 หน้าที ่๒ วาระที ่๓  หวัขอ้ ๓.๑  มตทิีป่ระชุม  รวมรวมจดัท า Draft  (ในสว่นของวทิยากร)  แกไ้ขเป็น   

      (ในสว่นของการประชุมฟ้ืนฟูจติใจ) 
   หน้าที ่๓ วาระที ่๔  หวัขอ้ ๔.๑.๑ บรรทดัที ่๑๗  ตดัขอ้ความ   จ านวน ๑๒๐ ครวัเรอืน 
  มตทิีป่ระชุม      รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครัง้ที ่๑ /๒๐๑๗ 
 
 

วาระท่ี ๓  ติดตามเร่ืองสืบเน่ือง         

  ๓.๑ พจิารณา (รา่ง) โครงการงานฟ้ืนฟูจติใจและประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ค.ศ.๒๐๑๗   
     ๓.๑.๑   เซอรเ์ทแรส-เบเนดกิต์ ไชยดวง  ชี้แจง การประสานงานเรื่องสถานทีก่ารจดังานเขา้เงยีบฟ้ืนฟู
จิตใจและประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ค.ศ.๒๐๑๗  (วนัเสาร์ที่ ๒๑ – วนัอาทติย์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๐๑๗) พร้อมน าเสนอ
สถานทีจ่ดังานฯ ณ สบายโฮเทล (Sabai Hotel) อาหารมือ้เชา้รวมค่าทีพ่กั/อาหาร (อาหารว่างเชา้ อาหารกลางวนั อาหาร
ว่างบ่าย)/ ห้องประชุม (บริการถึงสองทุ่ม)  ก่อนการจดังานฯหน่ึงเดือน ต้องทราบจ านวนสมาชิกเข้าร่วมงานฯ และ
รายละเอยีดต่างๆ เพือ่แจง้กบัสถานทีฯ่  

   จากนัน้ทีป่ระชุมคณะกรรมการร่วมแสดงความคดิเหน็และมขีอ้เสนอ  :-      
  ๑. จดัหอ้งประชุม ๒ หอ้ง :-  หอ้งประชุม  (คา่บรกิารฟร)ี / หอ้งจดันิทรรศการ (สอบถามค่าบรกิาร)  

   ๒. ก าหนดคา่ลงทะเบยีน / คา่ทีพ่กั :- หอ้งเดีย่ว/หอ้งคู ่(ปรบัอากาศ) พรอ้มอาหารเชา้                                                   
    -    ตัง้แต่เยน็วนัที ่๒๐ ตุลาคม – วนัที ่๒๒ ตุลาคม ๒๐๑๗  :  คา่ลงทะเบยีน ๒,๓๐๐ บาท /คน ( พกั ๒ คนื )             
    -    ตัง้แต่เชา้วนัที ่๒๑ ตุลาคม – วนัที ่๒๒ ตุลาคม ๒๐๑๗  :  คา่ลงทะเบยีน ๑,๕๐๐ บาท /คน  ( พกั ๑ คนื ) 

    ๓. เขา้รว่มประชุม ไมป่รารถนาพกัคา้งคนื  คา่ลงทะเบยีน  ๕๐๐ บาท /คน 
 

 ๓.๑.๒  เซอร์มกัดาเลนา ดาวด ีชี้แจงเพิม่เตมิ (ร่าง) โครงการฟ้ืนฟูจติใจและประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 
๒๐๑๗ ทีป่ระกอบดว้ย Master Plan ทีม่าจากส่วนกลางฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา : หวัขอ้ วทิยากร และขอใหส้งัฆมลฑล 
นครราชสมีา เพิม่เตมิการศกึษา/ดงูานกจิกรรมของสงัฆมณฑลนครราชสมีา (องคก์ร/คณะนกับวช)   
 ขอ้เสนอจากทีป่ระชุมฯ  ตดิต่อเรยีนเชญิ พระสงัฆราชยอแซฟ ชศูกัดิ ์สริสิทุธิ ์ ประธานพธิเีปิด/วจนพธิกีรรม 

๑. หวัขอ้ ๑ :  เวชบุคคลคาทอลกิ : ประจกัษ์พยานการอภบิาลสขุภาพตามค าสอนพระศาสนจกัร เรยีนเชญิ             
บาทหลวงชยัศกัดิ ์ไทยสนธิ  บาทหลวงกิตสดา ค าศร ีและ บาทหลวงโชคชยั คูรตันสุวรรณ  ร่วมจดัท าเน้ือหา และเป็น
วทิยากร (ตกลงรว่มกนัเพือ่ถ่ายทอดในทีป่ระชุมฯ) 

๒.  หวัขอ้ ๒ : ๕๐ ปีเวชบุคคลคาทอลกิฯ: ผลกระทบเชงิรปูธรรมของชมรมฯในการอภบิาลสขุภาพฯ (ภาพรวม)            
บาทหลวงไพรชั ศรปีระเสรฐิ  เป็นวทิยากร  
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 ๓. หวัข้อ ๓ : การเป็นประจกัษ์พยานของสมาชิกชมรมฯ ในการอภิบาลสุขภาพต่อสงัคมไทย ขอให้เวชบุคคลฯ         
แต่ละสงัฆมณฑลไดพ้ดูคยุกนั เพื่อเป็นการสะทอ้น (reflection) จากหวัขอ้ในช่วงเชา้ (ไดร้บัอะไรบา้งและจะท าอะไรต่อไป) 
แล้วมาแลกเปลี่ยน/พูดคุยสิง่ที่ไดร้บั (Action)   จากนัน้..กลุ่มเวชบุคคลฯแต่ละสงัฆมณฑล น าเสนอประเดน็การพูดคุย    
(สิง่ทีพ่ดูจะท าอะไรต่อไป)  เสนอในทีป่ระชุมฯกลุ่มใหญ่ (เวลารวม ๒ ชัว่โมง)  

๔. หวัขอ้ ๔ :  สรปุการเป็นประจกัษ์พยานและผลกระทบเชงิรปูธรรมของชมรมเวชบุคคลต่อสงัคมไทย / น าเสนอ 
ทศิทางขา้งหน้าของชมรมเวชบุคคลฯ  โดย นายแพทยค์ านวณ อึง้ชศูกัดิ ์ ประธานชมรมฯ  (เวลา ๑๐ – ๒๐ นาท)ี 

 ๕. หวัขอ้ ๕ :  เยีย่มศกึษาดงูานบา้นผูส้งูอายุ คามลิเลยีน สงัฆมณฑลนครราชสมีา 
   ๖. หวัขอ้ ๖ :  งาน “แฟมลิีไ่นท”์  (เวชบุคคลฯนครราชสมีา รบัจดัรปูแบบ/วธิกีารจดังานฯ) 
 -  กล่าวถงึพระราชกรณียกจิ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช 

 (จากพพิธิภณัฑท์ีพ่ระต าหนกัภูพาน) ในรปูการแสดงละคร  สไลด ์ฯลฯ  
 กลุ่มเวชบุคคลสงัฆมณฑลทา่แรฯ่ รบัไปด าเนินการ 
 - ค ากล่าวแสดงมทุติาจติรปูแบบวฒันธรรมภาคอสีาน (มอบพวงมาลยั ผา้ขาวมา้)  เรยีนเชญิ 
  ผศ.นพ.วรวุฒ ิจรรยาวนิชย ์และ นายแพทยฤ์ทธไิกร อคัรสกุลนิธโิชต ิรุน่บุกเบกิเวชบุคคล
 คาทอลกิฯ รว่มแบ่งปนั 
 - เชญิบุคคลประจกัษ์พยานงานเวชบุคคล ทีป่ฏบิตังิานในดา้นดีๆ  ในสงัฆมณฑล (๒ – ๓ ทา่น)  
                    (ใหแ้ต่ละสงัฆมณฑลเลอืกและเชญิมารว่มเขา้เงยีบประจ าปีดว้ย)   

๓.๒ จดักจิกรรมวนัผูป้วยสากล ปี ๒๐๑๗ ในระดบัสงัฆมณฑล (ช่วงเดอืนกุมภาพนัธ)์    

  ทีป่ระชุมพจิารณาจดหมายขา่ว (Newsletter) ฉบบัที ่๑ (มกราคม – กุมภาพนัธ ์๒๐๑๗) มภีาพกจิกรรมการจดั 
งานเน่ืองในโอกาสวนัผูป้ว่ยสากล (เชงิสญัญลกัษณ์) เขตวดัต่างๆในระดบัสงัฆมณฑล    
  ทีป่ระชุมเสนอ  ขอใหม้กีารจดังานฉลอง ๕๐ ปีเวชบุคคลคาทอลกิฯในช่วงโอกาสวนัผูป้ว่ยสากล ค.ศ.๒๐๑๘           
(๑๑ กุมภาพนัธ)์ เป็นงาน (event) ทีม่คีวามหมาย ทีห่อ้งประชุมชัน้ ๑๑ อาคารรวมจติรเพยีรธรรม โรงพยาบาลเซนตห์ลุยส ์ 
โดยช่วงเชา้จดัพธิกีาร  เรยีนเชญิ พระคารด์นิลั มชียั กจิบุญช ูเป็นประธานฯ รว่มดว้ย คณุพอ่มเิกล กาไรซาบาล และจดัเวที
ทอลค์โชว ์(Talk show) เรือ่งสขุภาพอนามยั หรอื เรือ่งราวดีๆ ทีม่คีวามหมาย / จดับธู (นิทรรศการ) ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสขุภาพ 

 

๓.๓  จดัท าโปรแกรมการอบรมเรือ่ง Palliative Care 

       เซอรม์กัดาเลนา ดาวด ี ขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาโปรแกรมการอบรม Palliative Care ซึ่งการอบรมเน้นการดแูล 
แบบประคบัประคองทีบ่า้นผูป้ว่ยเป็นหลกั “Home Based Palliative Care Model”  
 ทีป่ระชุมพจิารณาโปรแกรมการอบรมฯ มขีอ้เสนอสรปุไดด้งันี้ :- 
 กลุ่มเป้าหมาย  : แกนน าระดบัสงัฆมลฑล (๒ – ๓ ทา่น) และสมาชกิเวชบุคคลคาทอลกิฯ (ประมาณ ๔๐ – ๕๐ ทา่น) 
 พืน้ทีแ่ละระยะเวลาด าเนินงาน  : ณ ศนูยอ์ภบิาลสขุภาพหลุยสโ์ชเวต ์ (ระยะเวลา 3 วนั/รุน่ )  
 สถานทีพ่กั  :  ศนูยอ์ภบิาลบา้นผูห้วา่น และ ศนูยอ์ภบิาลสขุภาพหลุยสโ์ชเวต ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม   
 วนั-เวลาด าเนินการ    :  (รุน่ที ่๑)  ก าหนดจดัอบรม  :  ระหวา่งวนัเสารท์ี ่๑๒ – วนัจนัทรท์ี ่๑๔ สงิหาคม ๒๐๑๗          
 ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั  :  (๑)  มกีารน าแนวคดิการดแูลแบบประคบัประคองไปใชใ้นงานอภบิาล  

 (๒)  มกีารขยายผลและสรา้งเครอืขา่ยกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  
 งบประมาณและแหล่งทีม่าของทนุ : (๑) ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแหง่ประเทศไทย (สมทบคา่เดนิทาง + คา่ทีพ่กั-อาหาร) 

(๒) ศนูยอ์ภบิาลสขุภาพหลุยสโ์ชเวต ์(วทิยากร + สถานทีจ่ดัอบรมฯ)  (๓) สมาชกิเวชบุคคลฯสงัฆมณฑล 
 การตดิตามประเมนิผลโครงการ : สรา้งแบบฟอรม์การประเมนิตนเองแบบงา่ยมตีวัชีว้ดัชดัเจน และน าเสนออย่างน้อย               

๒ ครัง้/ปี ในการประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลฯ ซึ่งมกีารประชุมทกุ ๓ เดอืน  
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 คณะท างาน ประกอบดว้ย :  (๑) บาทหลวงชยัศกัดิ ์ไทยสนธ ิ  (๒) บาทหลวงกติสดา ค าศร ี                                         
 (๓) ผ.ศ.นาฎวมิล งามศริจิติต ์ (๔) ทนัตแพทยห์ญงิจนัทนา อึง้ชศูกัดิ ์                                       
 (๕) เซอรม์กัดาเลนา ดาวด ี   

 มตทิีป่ระชุม     มอบให ้เซอรม์กัดาเลนา ดาวด ีจดัท าโครงการเขา้เงยีบฟ้ืนฟูจติใจฯ และ การอบรมเรือ่ง 
Palliative Care  (เตรยีมรายละเอยีด)  เพือ่น าเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ ครัง้ที ่๓ /๒๕๖๐  (๑๙ สงิหาคม ๒๐๑๗) 

 

๓.๔  รณรงคง์ดเหลา้ งดบุหรี ่ในเทศกาลมหาพรต  
   คณุจรีวฒัน์ เจนผาสกุ  ผูป้ระสานงาน ส านกัเลขาธกิาร คารติสัไทยแลนด ์น าเสนอ Powerpoint  การจดัประชุมเชงิ 
ปฏบิตักิาร “โครงการมหาพรตงดเหลา้ งดบุหรี ่วถิคีาทอลกิไทย” เมือ่วนัที ่๑๘ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๐๑๗ ณ หอ้งประชุม             
ชัน้ ๑๐ อาคารสภาพระสงัฆราชคาทอลกิฯ จดัโดย ส านกัเลขาธกิาร กรรมาธกิารฝา่ยสงัคม สภาพระสงัฆราชฯ รว่มกบั  
มลูนิธเิพือ่การพฒันาชุมชน สนบัสนุนโดย ส านกังานกองทนุสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) :- 
 สรุปสถานการณ์สุรา บุหรี ่ในชุมชนฯ ๑.มผีูด้ ื่ม/ผูส้บู ๒.มกีารทะเลาะ ท ารา้ยร่างกายจากการเมา ๓.มผีูป้่วยเสยีชวีติ
จากการดื่ม/สูบ ๔.มหีน้ีสนิจากการดื่ม/สบู ๕.มรีา้นคา้จ าหน่ายที่ขาดความรูไ้ม่ปฏบิตัติามกฎหมาย ๖.งานบุญ งานศพ 
งานแต่งทีว่ดัยงัมสีรุา บุหรี ่ท ัง้จ าหน่าย จดัหามาเลีย้งสงัสรรค์ ๗.พระสงฆ ์นกับวช ผูร้ณรงคไ์ดร้บัผลกระทบต่อสวสัดภิาพ 
๘.การปกปิด ปฏิเสธและเพิกเฉยทัง้ ๆ ที่รู้ถึงสถานการณ์ปญัหา ๙.ความเข้าใจผิดว่าพระสงฆ์ยงัดื่มเหล้า ทัง้ ๆ ที่
ความหมายและพฤตกิรรมต่างจากผูด้ื่มทัว่ไป  ๑๐.คาทอลกิไทยเคยด าเนินการดา้นสุรา/ยาสูบ แต่ยงัขาดประสทิธภิาพ
ขาดความต่อเนื่อง การบรูณาการกบัภาคภีายนอก และไมส่ามารถครอบคลุมทกุพืน้ทีค่าทอลกิไทย 

 ระยะเวลาการจดัโครงการฯ   ตัง้แต่ เมษายน ๒๐๑๗ - กุมภาพนัธ ์๒๐๑๘ (๑๑ เดอืน) ด าเนินงาน ๑๕ วดั น ารอ่ง           
ของ ๓ สงัฆมณฑล ไดแ้ก่ (๑) อคัรสงัฆมณฑลทา่แรฯ่  (๒) สงัฆมณฑลนครสวรรค ์และ (๓) สงัฆมณฑลอุดรธานี  
 กลุ่มเป้าหมาย  Approx. ๒,๕๐๐ คน (ผูส้บู/ดืม่+เยาวชน+ผูน้ าศาสนา)   
 พฒันาศกัยภาพใหค้วามรู ้ สรา้งสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการลด/ละ/เลกิ สรา้งความเขา้ใจ ก าหนดระเบยีบในชุมชน  
และสรปุบทเรยีนทีจ่ะน าไปสูก่ารก าหนดใหเ้ป็นนโยบายสนบัสนุน/สง่เสรมิในอนาคต 

  ทีป่ระชุมมขีอ้เสนอ :  ๑. จดัแกนน าเวชบุคคลฯ รว่มท าเรือ่งรณรงคง์ดเหลา้/บุหรี ่ในช่วงวนัที ่๕ เมษายน ๒๐๑๘  
ซึ่งอยู่ในช่วงเทศกาลมหาพรตและปสักา (๙๐ วนั)  ใหข้อ้คดิเหน็เพือ่สรา้งความเขา้ใจอย่างถกูตอ้งในเขตวดัคาทอลกิ  
 ๒. ทางสว่นกลางฯจดัท าโปสเตอรร์ณรงค ์สง่ใหก้บัเครอืขา่ยเวชบุคคลฯระดบัสงัฆมณฑล ๓. รว่มมอืกบัคารติสัไทยแลนด ์  
จดัท า Workshop  โดยเชญิแกนน าเวชบุคคลฯเขา้รว่ม (จดัทนุสงัฆมณฑลฯ ๒ คน)   
  มอบให ้แพทยห์ญงิมาลนีิ บุณยรตัพนัธุ ์เป็นแกนน าในการเสนอแนวความคดิเรือ่งงดเหลา้/บุหรี ่ โดยขอใหจ้ดัท า  
(รา่ง) โครงการงดเหลา้ งดบุหรี ่น ามาเสนอในทีป่ระชุมครัง้ต่อไป 

๓.๕  ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯสงัฆมณฑลอุบลราชธานี  จดัตัง้คณะกรรมการเวชบุคคลฯอย่างเป็นทางการ  
        ซสิเตอรจ์นัทรจ์ลิา ตาสวา่ง ชีแ้จงการจดัตัง้คณะกรรมการเวชบุคคลฯ เมือ่วนัที ่๒๔ กุมภาพนัธ ์๒๐๑๗ โดยเรยีนเชญิ  
พระสงัฆราชฟิลปิ บรรจง ไชยรา เป็นประธานฯ  มสีมาชกิเวชบุคคลคาทอลกิฯทัง้หมด ๖๓ คน (โดยเลอืกคณะกรรมการ           
จากเขตการอภบิาล ๔ เขตของสงัฆมณฑล เขตละ ๓ คน) พรอ้มจดัเลอืกตัง้คณะกรรมการฯ รวม ๒๒ คน วาระ ๒ ปี  โดยม ี 
บาทหลวงรงัสนัต ์วงอาษา เป็นจติตาธกิารเวชบุคคลฯ  
 
 

วาระท่ี ๔  รายงานความคืบหน้ากิจกรรมเครือข่ายเวชบคุคลฯระดบัสงัฆมณฑล 
   ๔.๑  สงัฆมณฑลอุบลราชธานี   ซสิเตอรจ์นัทรจ์ลิา ตาสวา่ง  รายงานกจิกรรมทีผ่า่นมา   

     ๑. จดัออกหน่วยตรวจสขุภาพเบือ้งตน้ (วดัความดนัโลหติ/วดัชพีจร/อตัราการหายใจ) ใหค้ าปรกึษาดา้น 

สขุภาพอนามยั และแจกยาดมแกว้งิเวยีน ช่วงพธิบีชูาขอบพระคณุ ในโอกาสฉลองวดัและโอกาสพเิศษต่างๆ รวม ๖ ครัง้ :-  
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+ วดันกับุญยอแซฟบา้นเซซ่ง จ.ยโสธร และฉลอง ๑๒๕ ปีชุมชนแหง่ความเชื่อ ผูร้บับรกิาร ๔๓ คน + วดันกับุญยอแซฟ  
เขตบา้นหนองทาม ผูม้ารบับรกิาร ๙๗ คน +งานปฏญิาณภคนีิคณะรกักางเขนแหง่อุบลฯ ทีอ่าสนวหิารแมพ่ระนิรมลอุบลฯ 
ผูร้บับรกิาร ๑๐๖ คน + ฉลองวดัแมพ่ระเป็นทีพ่ึง่ บา้นโนนสวา่ง จ.ศรษีะเกษ  ผูร้บับรกิาร ๗๒ คน  + อาสนวหิารแมพ่ระ-                     
นิรมลอุบลฯ โอกาสพธิปีลงศพ คณุพอ่แบรน์ารด์ กลิแมง ผูร้บับรกิาร ๕๑ คน +วดัอคัรเทวดามคีาแอล บา้นซ่งแย ้

อ.ไทยเจรญิ จ.ยโสธร ผูร้บับรกิาร ๓๗  คน           
  ๒. เยีย่มคนปว่ยและผูส้งูอายุในชุมชนของอาสนวหิารรว่มกบันายกเทศมนตรแีละเจา้หน้าทีร่พ.เอกชนรม่เกลา้   
  ปญัหา/อุปสรรค + สว่นใหญ่เป็นบุคลากรสาธารณสุขทางภาครฐั  พยาบาลวชิาชีพ อาสาสมคัรประจ าหมู่บา้น ไม่มี
แพทย์  จึงมีปญัหาในการออกหน่วย + ขาดการประสานงานและการพบปะกนักบัเครือข่ายในแต่ละเขต เน่ืองจาก
ระยะทางทีไ่กลกนั +ยา/เวชภณัฑ ์และครภุณัฑ ์ยงัขาดแคลน + สมาชกิยงัไมเ่ขา้ใจการท างานเวชบุคคลฯ  
๔.๒   อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพ  บาทหลวงโชคชยั คูรตันสุวรรณ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก             
อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ จดัโครงการฟ้ืนฟูจติใจ ประจ าปี ๒๐๑๗ ช่วงเชา้ เรยีนเชญิ พระสงัฆราชซลิวโีอ สริพิงษ์ จรสัศร  ี

เป็นผูใ้หก้ารอบรมฯหวัขอ้ "Family in the Context of Catholic Teaching : ครอบครวัในบรบิทของค าสอนพระศาสนจกัร" 
ร่วมโปรดศลีอภยับาปและเป็นประธานพธิบีูชาขอบพระคุณ ณ วดัพระจติเจ้า โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์  โอกาสน้ีขอเชิญ
เครอืขา่ยชมรมเวชบุคคลฯระดบัสงัฆมณฑลเขา้ร่วมงานฯ  จากนัน้ ช่วงบ่าย จดัประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลฯ ร่วมดว้ย 
กลุ่มเวชบุคคลระดบัวดัในเขตพืน้ที่อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ ในวนัเสารท์ี่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๐๑๗ ณ หอ้งประชุมชัน้ ๑๑ 
อาคารรวมจติรเพยีรธรรม โรงพยาบาลเซนตห์ลุยส ์ 
๔.๓   สงัฆมณฑลนครราชสมีา   เซอรเ์ทแรส-เบเนดกิต ์ไชยดวง  รายงานกจิกรรมตามแผนงานฯ  
 ๑)ออกหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น ร่วมกบั เวชบุคคลคาทอลกิโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ (ตามปฏทินิ ตารางฉลองวดั 
ตามที่ส ังฆมณฑลก าหนด) ระหว่างวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๐๑๗ รวม ๘ วัด ๒)จัดท าเว็บไซต์ 
www.koratcatholichealthcare.com/Facebookเวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลนครราชสมีา และ Email: koratcatholic 
๒๐๑๗ @outlook.com   ๓)ตดิตามและพบปะเครอืข่ายเวชบุคคลคาทอลกิ (พฤษภาคม - เมษายน ๒๕๖๐ เขตโคราช)           
๔)จดัประชุมคณะกรรมการชมรมเวชบุคคลคาทอลิก สงัฆมณฑลนครราชสมีา และร่วมประชุมชมรมเวชบุคคลคาทอลิก
ระดบัประเทศ รวม ๒ ครัง้ (๔ ครัง้/ปี)  ๕)จดัประชุม ฟ้ืนฟูจติใจ ตดิตามและพบปะคณะกรรมการเวชบุคคลฯสงัฆมณฑล
นครราชสมีา (๒๙ เมษายน ๒๐๑๗) ณ วดันกับุญเปาโลกลบัใจ แกง้ครอ้ จ.ชยัภูม ิ
๔.๔   สงัฆมณฑลเชยีงใหม ่ บาทหลวงเอกชยั ผลวารนิทร ์ รายงานกจิกรรมตามแผนงานฯ 

 ๑)ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเวชบุคคลฯสงัฆมณฑล ครัง้ที ่๒/๒๐๑๗  ณ ศนูยส์งัฆมณฑลเชยีงใหม ่(๘ เมษายน 
๒๐๑๗)  ๒)เครอืขา่ยสงัฆมณฑลฯออกหน่วยใหบ้รกิารดา้นสขุภาพในโอกาสฉลอง ๖๐ ปี ชุมชนแหง่ความเชื่อ บา้นหว้ยตอง 
อ.แมว่าง จ.เชยีงใหม ่ ผูร้บับรกิาร ๑๒๒ คน  (๒๗ - ๒๘ กุมภาพนัธ ์๒๐๑๗)  
๔.๕   สงัฆมณฑลจนัทบุร ี บาทหลวงชยัศกัดิ ์ ไทยสนธ ิ รายงานกจิกรรมตามแผนงานฯ  
 จดัออกหน่วยตรวจสุขภาพ ร่วมกบั ศูนย์อภิบาลฯรกักางเขน จนัท์ และจติอาสาเวชบุคคลฯ ในโอกาสบวชพระสงฆ ์
และฉลองวดั  ใหบ้รกิารตรวจวดัความดนั วดัระดบัน ้าตาล ฯลฯ + ฉลองวดันักบุญยอแซฟ พนัสนิคม จ.ชลบุร ีผูร้บับรกิาร 
๕๖ ราย (๑๘ มนีาคม ๒๐๑๗) + ฉลองวดันกับุญฟิลปิและยากอบ หวัไผ ่ผูร้บับรกิาร ๙๗ ราย (๖ พฤษภาคม ๒๐๑๗)  
 กจิกรรมออกหน่วยครัง้ต่อไป  กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิก สงัฆมณฑลจนัทบุร ีออกหน่วยตรวจสุขภาพผู้ใช้แรงงาน
ประมงต่างดา้ว ณ ศูนย์อภิบาลผูเ้ดนิทางทะเล (Steela Maris Center) ต.แสมสาร อ.สตัหบี จ.ชลบุร ีในวนัศุกร์ที่ ๒๓ 
มถิุนายน ๒๐๑๗  ขอเชญิชวนคณะกรรมการเวชบุคคลฯ รว่มออกหน่วยฯ 

๔.๖   สงัฆมณฑลทา่แร่-หนองแสง   คณุสรอ้ยเพชร ซมึเมฆ  รายงานกจิกรรมตามแผนงานฯ 

 จดัออกหน่วยใหบ้รกิารตรวจสุขภาพ + งานฉลอง ๒๕ ปีบวชเป็นพระสงฆ์ อาสนวหิารอคัรเทวดามคีาแอล ท่าแร ่    
จ.สกลนคร ผูร้บับรกิาร ๓๗ คน (๒๕ มนีาคม ๒๐๑๗) / รองอาสนวหิารนกับุญอนันาหนองแสง อ.เมอืง จ.นครพนม  
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ผูร้บับรกิาร ๑๑ คน (๒๖ มนีาคม ๒๐๑๗) + งานฉลองวดันกับุญยอแซฟบา้นค าเกิม้ อ.เมอืง จ.นครพนม ผูร้บับรกิาร 
๑๔ คน (๘ เมษายน ๒๐๑๗) / วดัพระเมตตาบา้นโนนคอ้ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ผูร้บับรกิาร ๑๙ คน (๑๗ เมษายน 
๒๐๑๗) + งานชุมนุมผูส้งูอายุฯระดบัชาต ิครัง้ที ่๑๒/๒๐๑๗ ณ ศาลามารต์โิน ท่าแร่ จ.สกลนคร ผูร้บับรกิาร ๑๔๘ คน          
(๒๘ - ๒๙ เมษายน ๒๐๑๗) 
๔.๗ สงัฆมณฑลราชบุร ี:  กลุ่มเวชบุคคลสงัฆมณฑลราชบุร ีร่วมกบั กลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม สงัฆมณฑลราชบุร ี  จดั
ออกหน่วยตรวจสขุภาพเบือ้งตน้ ณ วดัแมพ่ระฟาตมิา หว้ยคลุม อ.สวนผึง้ จ.ราชบุร ี (๒๘ - ๒๙ เมษายน ๒๐๑๗)  
๔.๘ สงัฆมณฑลนครสวรรค ์: ออกเยีย่มผูป้ว่ย ผูท้พุพลภาพและยากไร ้ จดัมอบทีน่อนลม เครือ่งอุปโภค-บรโิภค มุง้ 
พดัลม แพมเพรสิ  ที ่ซอยเอราวณั ๒ เทศบาลนครนครสวรรค ์ จ.นครสวรรค ์/ โครงการแบ่งปนัความรกั จดัสรา้งบา้น
ใหผู้ย้ากไรแ้ละพกิาร ทีด่อยสามหมืน่ทุง่ แมส่อด จ.ตาก จากผูม้จีติศรทัธา และชาวบา้นช่วยกนัปลกู (ใกลเ้สรจ็)  
  มตทิีป่ระชุม      รบัทราบ 
 
 

  วาระท่ี ๕  วาระอ่ืนๆ 

   ๕.๑  จดัเตรยีม Workshop Human Life International’s 21
st Asia-Pacific Congress (ASPAC) on Faith,  

Life, and Family in 2017 

   คุณจรีวฒัน์ เจนผาสุก  ชี้แจงงานสมัมนา 21
st 

Asia-Pacific Congress on Faith, Life and Family จดัโดย 
องคก์รส่งเสรมิชวีติเอเชยีและองคก์รส่งเสรมิชวีติสากล  (( Human Life International) ร่วมกบั แผนกสุขภาพอนามยั ดว้ย
ความร่วมมอืของกรรมาธิการฝ่ายสงัคม (คารติสัไทยแลนด์) จะมกีารจดัสมัมนาระหว่างวนัศุกร์ที่ ๒๔- วนัอาทติย์ที่ ๒๖ 
พฤศจกิายน ๒๐๑๗/๒๕๖๐  ณ บา้นผูห้วา่น อ.สามพราน จ.นครปฐม        

  + การประชุมสมัมนาระดบัภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก จะมีผู้เข้าร่วมจากประเทศต่างๆในภูมิภาคน้ี 
วทิยากรจะมาจากหลายประเทศ และในส่วนของประเทศไทย เราไดร้บัการรอ้งขอใหห้าวทิยากรเพื่อพดูในเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบั Moral Theology ซึ่งคณุพอ่ไพรชั ไดห้าวทิยากรจากประเทศไทย ๒ - ๓ คน หน่ึงในน้ีมคีุณพ่อเชดิชยั เลศิจติรเลขา ที่
มคีวามรูใ้นเรือ่งดงักล่าว            

  + การสมัมนาดงักล่าว ทางทมีงานน าโดย คุณพ่อไพรชั จะจดัให้มกีารประชุมเพื่อการจดัเตรยีมงานใน
รายละเอยีดในเรว็วนั 

 + ชมรมเวชบุคคลและกลุ่ม Prolife Movement จะเป็นส่วนส าคญัของงานสมัมนาดงักล่าว ทัง้ในการเขา้
รว่มสมัมนาและการมสีว่นในการจดัเตรยีมงานรว่มกบัแผนกสขุภาพอนามยั ซึ่งคณุพอ่ไพรชั เป็นผูอ้ านวยการแผนก 

    มตทิีป่ระชุม      รบัทราบ 
 
 

  การประชุมคณะกรรมการฯครัง้ต่อไป  วนัเสารท่ี์ ๑๙ สิงหาคม ๒๐๑๗  
 

  ปิดประชุมเวลา ๑๒.๕๐ น.  บาทหลวงไพรชั ศรปีระเสรฐิ   น าสวดภาวนาปิดการประชุมฯ 
       

   

 
 บาทหลวงไพรชั  ศรปีระเสรฐิ  เซอรม์กัดาเลนา ดาวด ี/  ตรวจทาน 

        วรรณด ีพรอ้มแยม้ / บนัทกึการประชุม 


