รายงานการประชุม
คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ ๓/๒๐๑๗
วันเสาร์ที่ ๑๙ สิ งหาคม ๒๐๑๗
ณ ห้องประชุม อาคารวันทามารีอา โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
******************************************************
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
๐๑. บาทหลวงไพรัช
๐๒. บาทหลวงโชคชัย
๐๓. บาทหลวงชัยศักดิ ์
๐๔. ผศ.นพ.วรวุฒิ
๐๕. นายแพทย์ฤทธิไกร
๐๖. นายแพทย์คานวณ
๐๗. ผศ.นาฎวิมล
๐๘. คุณอิสรี
๐๙. เซอร์มกั ดาเลนา
๑๐. เซอร์เทแรส-เบเนดิกต์
๑๑. เซอร์อากาทา
๑๒. ซิสเตอร์อรพิน
๑๓. ซิสเตอร์สมพร
๑๔. คุณฐิตาภรณ์
๑๕. คุณประภา
๑๖. คุณวัลลดา
๑๗. คุณลักษณาภรณ์
๑๘. คุณสาอางค์
๑๙. แพทย์จนี พิชญนาถ
๒๐. คุณกัลยา
๒๑. คุณสมบัติ
๒๓. คุณวรรณดี

ศรีประเสริฐ
คูรตั นสุวรรณ
ไทยสนธิ
จรรยาวนิชย์
อัครสกุลนิธโิ ชติ
อึง้ ชูศกั ดิ ์
งามศิรจิ ติ ต์
ตรีกมล
ดาวดี
ไชยดวง
นงค์สวัสดิ ์
ตัง้ ธนอารุง
ไพรีเกษม
ฮองต้น
วงศ์จอมพร
เล้ากอบกุล
โพธิ ์จันทึก
ทองอาไพ
วีรานนท์
สุขไพบูลย์
กิจสมัย
พร้อมแย้ม

จิตตาภิบาล ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ
จิตตาภิบาล ชมรมเวชบุคคลฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
จิตตาภิบาล ชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลจันทบุร ี
ทีป่ รึกษา ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ
ทีป่ รึกษา ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ
ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ
รองประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ
รองประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ
คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
กรรมการ เวชบุคคลฯสังฆมณฑลนครราชสีมา/โรงพยาบาลเซนต์เมรี่
กลุ่มเวชบุคคลฯสังฆมณฑลนครราชสีมา/โรงพยาบาลเซนต์เมรี่
กรรมการ คณะภคินีผรู้ บั ใช้คนปว่ ยแห่งนักบุญคามิลโล
กรรมการ คณะภคินีผรู้ บั ใช้คนปว่ ยแห่งนักบุญคามิลโล
ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
กรรมการ เวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่
กรรมการ เวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุร ี
กรรมการ เวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา
กรรมการ เวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
กรรมการ เวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
กรรมการ เวชบุคคลคาทอลิกฯ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
กรรมการ เวชบุคคลคาทอลิกฯ โรงพยาบาลคามิลเลียน
แผนกสุขภาพอนามัย / เลขานุ การ

เริม่ ประชุมเวลา ๐๙.๑๐ น.
คุณพ่อชัยศักดิ ์ ไทยสนธิ จิตตาภิบาลเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุรี นาสวดภาวนาเปิดการประชุมฯ
จากนัน้ ทีป่ ระชุมดาเนินการประชุมตามวาระดังนี้ :วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
การประชุ ม ครัง้ นี้ ประกอบด้ว ย คณะกรรมการเวชบุ ค คลคาทอลิก ฯ จาก คณะนั ก บวชชาย
คณะนั ก บวชหญิง โรงพยาบาลคาทอลิก กลุ่ ม เวชบุ ค คลฯระดับ สัง ฆมณฑล กรุ ง เทพ จัน ทบุ ร ี เชีย งใหม่
นครราชสีมา และท่าแร่-หนองแสง โดยมี นายแพทย์คานวณ อึง้ ชูศกั ดิ ์ ในฐานะประธานชมรมเวชบุคคลฯ
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บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ ในฐานะจิตตาภิบาลชมรมเวชบุคคลฯ ทาหน้าทีป่ ระธานการประชุมฯ ร่วมด้วย คุณพ่อ
จิตตาภิบาล มีผู้เข้าร่วมประชุมฯรวม ๒๓ ท่าน สาหรับคณะกรรมการบางท่านติดภารกิจ และกลุ่มเวชบุคคล
สังฆมณฑลอื่นๆ ตรงกับงานฉลองสาคัญ จึงไม่สามารถมาร่วมประชุมฯ

วาระที่ ๒ พิ จารณารับรองรายงานการประชุมฯ ครัง้ ที่ ๒/๒๐๑๗
ทีป่ ระชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกฯ ครัง้ ที่ ๒ /๒๐๑๗
มติทปี ่ ระชุม รับรองรายงานการประขุมคณะกรรมการฯ ครัง้ ที่ ๒/๒๐๑๗
วาระที่ ๓ ติ ดตามเรื่องสืบเนื่ อง
๓.๑ โครงการงานฟื้นฟูจติ ใจและประชุมใหญ่สามัญประจาปี ค.ศ.๒๐๑๗
เซอร์เทแรส-เบเนดิกต์ ไชยดวง ชีแ้ จงการเตรียมความพร้อมจัดงานฟื้ นฟูจติ ใจและประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปี ๒๐๑๗ ในด้านสถานที่จดั ประชุมฯ (บ้านผูส้ งู อายุราชสีมา) สถานที่พกั (บ้านผูส้ งู อายุราชสีมา รับได้ ๑๓ ห้อง)
และ โรงแรมรายาแกรนด์ นครราชสีมา / ด้านอาหาร (สั ่งอาหารมาจากภายนอก) / การแสดงจากกลุ่มเวชบุคคลฯท่าแร่
จากนั น้ ที่ป ระชุ ม พิจ ารณาก าหนดการจัด งานฯ โดย ขอให้ ป ระธานชมรมเวชบุ ค คลของแต่ ล ะ
สังฆมณฑลช่วยดาเนินการเผยแพร่ชกั ชวนสมาชิกเวชบุคคลฯให้มาร่วมงานฟื้นฟูจติ ใจและประชุมใหญ่สามัญประจาปี
๒๐๑๗ ที่ส งั ฆมณฑลนครราชสีมา (วันที่ ๒๑ - ๒๒ ตุล าคม ๒๐๑๗) โดยต้องการให้มาร่วมงานฯกันให้มากที่สุ ด
เนื่องจากครบรอบ ๕๐ ปี ของชมรมฯ และจะมีพธิ มี ุทติ าจิต ขอให้เสนอชื่อสมาชิกอาวุโสทีไ่ ด้ทาประโยชน์ให้กบั ชมรม
เพื่อเป็นตัวอย่างและร่วมในพิธมี ทุ ติ าจิต
๓.๒ การจัดกิจกรรมครบรอบ ๕๐ ปี ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ที่ประชุมขอให้ ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ รับเป็ นเจ้าภาพจัดงานฉลอง
๕๐ ปีเวชบุคคลคาทอลิกฯ และเนื่องในโอกาสวันผูป้ ว่ ยสากลครัง้ ที่ ๒๖ ปี ค.ศ.๒๐๑๘ (๑๑ กุมภาพันธ์) ณ ห้องประชุม
ชัน้ ๑๑ อาคารรวมจิตรเพียรธรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ซึ่งโอกาสดังกล่าวเสนอให้ชุมชนแห่งความเชื่อเขตวัด
ต่างๆในสังฆมณฑลฯ จัด พิธ ีศีล เจิมคนไข้ใ ห้กบั ผู้ป่ว ย ผู้สูง อายุ ผู้พกิ าร (เชิงสัญ ลักษณ์ ) ณ วัดแม่พระประจักษ์
เมืองลูรด์ พร้อมกันด้วย
๓.๓ การอบรมเตรียมผูอ้ บรมการดูแลผูป้ ว่ ยแบบประคับประคอง
เซอร์มกั ดาเลนา ดาวดี ชี้แจงการจัดอบรมการเตรียมผู้นาด้านการพยาบาลแบบประคับประคอง
(Training for the trainer in Palliative Care) ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ สิงหาคม ๒๐๑๗ ที่ ศูนย์อภิบาลสุขภาพหลุยส์
โชเวต์ สามพราน จ.นครปฐม โดยความร่ว มมือ ระหว่างชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย และชมรมการ
พยาบาลแบบประคับ ประคอง ซึ่ง ได้ร ับ ความร่ ว มมือ จากเครือ ข่ า ยการพยาบาลแบบประคับ ประคองเขต ๕ ซึ่ง
มีโรงพยาบาลนครปฐมเป็ นแม่ข่ายให้ค ณะผู้รบั การอบรมได้ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้เข้ารับการอบรมฯ
รวม ๓๕ ท่าน ประกอบด้ว ย พระสงฆ์ นัก บวช แพทย์ ทันตแพทย์ อาจารย์พยาบาล พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการ
สาธารณสุข นักสุขศึกษา อาสาสมัครสุขภาพ จาก คณะนักบวชคามิลเลียน คณะพระหฤทัยพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ สังฆมณฑลจันทบุร ี เชียงใหม่ ราชบุร ี อุบลราชธานี และนครราชสีมา
คณะกรรมการรับทราบผลการจัดอบรมฯและได้มอบหมายให้คณะทางานจัดทาหนังสือคู่มอื ฉบับย่อ
(แจกจ่ายให้สมาชิกของทุกสังฆมณฑล) เพื่อให้แต่ละสังฆมณฑลได้นาไปใชในสนามอภิบาลจริงต่อไป
๓.๔ เตรียมจัดรณรงค์เลิกบุหรีแ่ ละเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ ในเทศกาลมหาพรตและปสั กา (๙๐ วัน)
ขอให้แกนนาเวชบุคคลฯร่วมในการทาเรือ่ งเลิกบุหรีแ่ ละเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ ซึง่ จะทางานร่วมกับทาง
Caritas Thailand ภายใต้สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ ที่เริม่ การรณรงค์ในช่วงมหาพรตของปีทแ่ี ล้วใน ๕ สังฆมณฑลฯ
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๓.๕ ความคืบหน้าการเตรียมเป็ นเจ้าภาพจัด Workshop Human Life International’s 21st
Asia-Pacific Congress (ASPAC) on Faith, Life, and Family in 2017 (ตามเอกสาร)
คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ชี้แจงกาหนดการจัดประชุมระดับภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟิก 21 st
Asia-Pacific Congress on Faith, Life and Family จัดโดย องค์กรส่งเสริมชีวติ เอเชียและองค์กรส่งเสริมชีวติ
สากล Human Life International ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๐๑๗ ณ ศูนย์อภิบาล”บ้านผูห้ ว่าน”
สามพราน จ.นครปฐม คาดว่าจะมีผเู้ ข้าร่วมจากประเทศในแถบเอเชีย เข้าร่วมประชุมฯครัง้ นี้ ประมาณ ๒๐๐ คน
(ฟิลปิ ปินส์ ๑๐๐ คน) ขอเชิญให้สมาชิกเวชบุคคลฯระดับสังฆมณฑลร่วมงานฯ
มติทปี ่ ระชุม รับทราบ
วาระที่ ๔ รายงานความคืบหน้ ากิ จกรรมเครือข่ายเวชบุคคลฯระดับสังฆมณฑล
๔.๑ สังฆมณฑลจันทบุร ี บาทหลวงชัยศักดิ ์ ไทยสนธิ รายงานกิจกรรมตามแผนงานฯ
จัดออกหน่ วยตรวจสุขภาพ ร่วมกับ ศูนย์อภิบาลฯรักกางเขน จันท์ และจิตอาสาเวชบุคคลฯ ใน
โอกาสบวชพระสงฆ์ และฉลองวัด ให้บริการตรวจวัดความดัน วัดระดับน้ าตาล ฯลฯ
+ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๐๑๗ บ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา จ.ชลบุรี ผูร้ ว่ มให้บริการตรวจสุขภาพ
พยาบาล ๔ ท่าน เจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาล ๑ ท่าน ผูร้ บั บริการตรวจความดันโลหิต ๓๐ คน ตรวจระดับน้ าตาล ๗ คน
ขอรับยาแก้ปวด ๒ คน
+ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๐๑๗ โอกาสเปิ ด-เสกวัด และฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดพระหฤทัย
พระเยซูเจ้า ศรีราชา จ.ชลบุร ี ผูร้ ่วมให้บริการตรวจสุขภาพ พระสงฆ์ ๑ ท่าน ซิสเตอร์ ๑ ท่าน พยาบาล ๔ ท่าน
เทคนิคการแพทย์ ๑ ท่าน เจ้าหน้าทีธ่ ุรการโรงพยาบาลพญาไท ๑ ท่าน หมอน้อย ๑๑ คน มีผตู้ รวจวัดความดันโลหิต
๙๖ คน ตรวจระดับน้าตาล ๒๙ คน ขอรับยาแก้ปวด ๔ คน
+ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๐๑๗ งานเปิ ดศูนย์อภิบาลผูเ้ ดินทางทะเล สเตล่ามาริส แสมสาร จ.ชลบุรี
มีผใู้ ห้บริการแพทย์ ๓ ท่าน จากเวชบุคคลสังฆมณฑลราชบุร ี ๑ ท่าน เวชบุคคลสังฆมณฑลจันทบุร ี ๑ ท่าน แพทย์
จากรพ.ชลบุร ี ๑ ท่าน พยาบาลจากเวชบุคคลฯจันทบุร ี ๑ ท่าน พยาบาลจากเวชบุคคลฯราชบุร ี ๔ ท่าน ซิสเตอร์
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุร ี ๑ ท่าน และผูร้ ่วมงาน ๒ ท่าน สัตบุรุษวัดแม่พระลูกประคาสัตหีบ ๔ ท่าน Camillian
Task Force ๕ ท่าน ผูเ้ ข้ารับบริการตรวจสุขภาพรวม ๑๖๖ คน
+ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๐๑๗ ฉลองเปิด-เสกวัดนักบุญเบเนดิกต์ เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ผูร้ ่วม
ออกตรวจฯ พระสงฆ์ ๑ ท่าน ซิสเตอร์ ๒ ท่าน จิตอาสาฯ ๑๐ คน มีผขู้ อรับบริการตรวจวัดความดันโลหิต
๘๒ ราย ตรวจระดับน้าตาล ๕ ราย / ฉลองวัดแม่พระนิจจานุ เคราะห์ ระยอง ผูเ้ ข้าร่วมออกหน่ วย พระสงฆ์
๑ ท่าน ซิสเตอร์ ๑ ท่าน พยาบาล ๔ ท่าน มีผตู้ รวจ วัดความดันโลหิต ๖๘ ราย ตรวจระดับน้ าตาล ๑๐ ราย
ทาแผลอุบตั เิ หตุ ๑ ราย เป็นลม นาส่งโรงพยาบาล ๑ ราย
๔.๒ สังฆมณฑลเชียงใหม่ คุณประภา วงศ์จอมพร รายงานกิจกรรมตามแผนงานฯ
+ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๐๑๗ อบรมผูส้ งู อายุวดั บ้านขุนอมลอง ต.ยัน้ เมิง อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
เรือ่ ง “การดูแลสุขภาพในวัยสูงอายุและการดูแลตนเองเรื่องอาหารกิน” ผูส้ งู อายุเข้าร่วมจานวน ๓๗ คน
+ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๐๑๗ บริการตรวจสุขภาพโอกาสบวชพระสงฆ์ใหม่และฉลองอาสนวิหาร
พระหฤทัย เชียงใหม่ จานวนผูม้ ารับบริการทัง้ หมด ๑๑๒ คน ส่วนใหญ่จะเป็นพีน่ ้องคริสตชนในเขตวัดบนดอย
ยาทีใ่ ห้การบริการแต่ละครัง้ ก็ได้รบั การอนุเคราะห์สนันสนุนจากเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย โดยผ่านทาง
คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ มีแพทย์ไปให้บริการ ๓ ท่าน พยาบาลวิชาชีพ ๒ ท่าน และอาสาสมัครอีก ๒ ท่าน
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+ วันที่ ๒๘ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๐๑๗ บริการตรวจสุขภาพให้แก่ผสู้ งู อายุ โอกาสงานชุมนุ มผูส้ งู อายุฯ
สังฆมณฑลเชียงใหม่ ประจาปี ๒๐๑๗ ณ สานักมิสซังคาทอลิกเชียงใหม่
+ วันที่ ๑๒ -๑๔ สิงหาคม ๒๐๑๗ มีแกนนาและอาสาสมัคร ๓ คน เข้าร่วม “การอบรมเตรียมผูอ้ บรม
การดูแลผูป้ ว่ ยแบบประคับประคอง” (Training for the trainer in Palliative Care)
๔.๓ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ คุณพ่อโชคชัย คูรตั นสุวรรณ รายงานกิจกรรมตามแผนงานฯ
+ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๐๑๗ มูลนิธเิ ซนต์หลุยส์ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนทีใ่ ห้บริการ ณ ห้องเรียนรูเ้ พื่อ
เด็กและครอบครัวแรงงานเพื่อนบ้าน อยู่ในบริเวณท่าเทียบเรือสงขลา โดยมีแพทย์ตรวจรักษา ๒ ท่าน และให้ความรู้
เรื่องสุขภาพ ๑ ท่าน พร้อมทัง้ การบริการรับลงทะเบียน วัดความดันโลหิต เจาะเลือด จ่ายยา มีแรงงานเพื่อนบ้านและ
ชาวไทย ซึ่งทางานอยู่ภายในท่าเรือ ทัง้ เด็กและผูใ้ หญ่ รวม ๘๐ ราย มารับการตรวจรักษา การออกหน่ วยครัง้ นี้ ได้รบั
ความร่วมมือจากเจ้าหน้าทีศ่ นู ย์อภิบาลผูเ้ ดินทางทะเล สงขลา (Stella Maris)
+ วัน ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๐๑๗ จัดโครงการ “ฟื้ น ฟู จิต ใจสมาชิก เครือข่ายเวชบุค คลคาทอลิก ฯ
ประจาปี ๒๐๑๗ “ ณ ห้องประชุมชัน้ ๑๑ อาคารรวมจิตเพียรธรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ หัวข้อ "Family in the
Context of Catholic Teaching : ครอบครัวในบริบทของคาสอนพระศาสนจักร" พระสังฆราชซิลวีโอ สิรพิ งษ์ จรัสศรี
เป็นผูใ้ ห้การอบรม โดยมีสมาชิกเวชบุคคลฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพในระดับวัด สมาชิกเวชบุคคลฯสังฆมณฑลจันทบุรี
ราชบุรี และท่าแร่ฯ เข้าร่วมงานด้วย หลังจากจัดโครงการฟื้นฟูจติ ใจเวชบุคลฯ ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯได้จดั ให้ม ี
การประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการเวชบุคคลฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ และเวชบุคคล
ในระดับเครือข่ายวัด
๔.๔ สังฆมณฑลนครราชสีมา เซอร์เทแรส-เบเนดิกต์ ไชยดวง รายงานกิจกรรมตามแผนงานฯ
๑. ออกหน่วยปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น ร่วมกับ เวชบุคคลคาทอลิก โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ จานวน ๖ ครัง้
+ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๐๑๗ ฉลองวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร หนองไม้ตาย มีผรู้ บั บริการตรวจ
วัดความดันโลหิต ๕๔ ราย ตรวจน้ าตาลในเลือด ๓๙ ราย รับยา ๑๒ ราย
+ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๐๑๗ ฉลองวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึน้ สวรรค์ โคกไค มีผรู้ บั บริการตรวจ
วัดความดันโลหิต ๕๔ ราย ตรวจน้าตาลในเลือด ๒๐ ราย รับยา ๙ ราย
+ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๐๑๗ ฉลองวัดแม่พระประจักษ์ทเ่ี มืองลูรด์ จ.นครราชสีมา มีผูร้ บั บริการตรวจ
วัดความดันโลหิต ๓๒ ราย ตรวจน้าตาลในเลือด ๑๒ ราย รับยา ๑ ราย และ ฝงั เข็ม ๑ ราย
+ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๐๑๗ ฉลองวัดนักบุญเปโตร โนนแฝก มีผูร้ บั บริการตรวจวัดความดันโลหิต
๗๕ ราย ตรวจน้าตาลในเลือด ๓๑ ราย รับยา ๑๒ ราย , ฝงั เข็ม ๒๑ ราย ทาแผล ๑ ราย และเยีย่ มบ้าน ๑ ราย
+ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๐๑๗ ฉลองวัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า หนองบัวแดง มีผูร้ บั บริการตรวจวัด
ความดันโลหิต ๓๓ ราย ตรวจน้ าตาลในเลือด ๑๙ ราย รับยา ๑๐ ราย และฝงั เข็ม ๑ ราย
+ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๐๑๗ ฉลองวัดนักบุญยออากิม-อันนา ไร่วนานุ รกั ษ์ มีผรู้ บั บริการตรวจวัด
ความดันโลหิต ๘๒ ราย ตรวจน้ าตาลในเลือด ๒๔ ราย รับยา ๑๐ ราย ฝงั เข็ม ๑๒ ราย และทาแผล ๑ ราย
๒. จัดทาเว็บไซต์เวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑลนครราชสีมา www.koratcatholichealthcare.com
Facebook. เวชบุคคลคาทอลิก นครราชสีมา Email..koratcatholic2017@outlook.com
๓. ติดตามและพบปะเครือข่ายเวชบุคคลคาทอลิก เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงเมษายน ๒๕๖๑ เขตโคราช
๔. จัดประชุมคณะกรรมการชมรมเวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑลนครราชสีมา เมือ่ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม
๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม อังรี-ดอมินิค ชัน้ ๑ โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ เพือ่ ติดตามงานและเรือ่ งแจ้งต่อทีป่ ระชุม รวม ๑๒ ท่าน
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กิจกรรมต่อไป + วันที่ ๒๑ – ๒๒ ตุลาคม ๒๐๑๗ ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็น
เจ้าภาพจัดงานฟื้นฟูจติ ใจและประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๐๑๗/๒๕๖๐ ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ณ บ้านผูส้ งู อายุราชสีมา จ.นครราชสีมา
๔.๔ อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง คุณฐิตาภรณ์ ฮองต้น รายงานกิจกรรมตามแผนงานฯ
+ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ จัดโครงการฟื้นฟูจติ ใจให้กบั สมาชิกเวชบุคคลฯท่าแร่ ณ
วัดราชินีแห่งสันติภาพ กลาริสกาปูชนิ ท่าแร่ จ.สกลนคร มีแพทย์ พยาบาล แกนนา และอาสาสมัครสนใจเข้าร่วมฯ
ทัง้ สิน้ ๒๓ คน พร้อมกับประชุมกรรมการฯครัง้ ที่ ๓/๒๐๑๗ เพือ่ เลือกตัง้ คณะกรรมการเวชบุคคลฯชุดใหม่
+ วันที่ ๒๘- ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายดูแลผูป้ ว่ ยแบบประคับประคอง
(Palliative care) จัดโดย โรงพยาบาลสกลนคร ผูเ้ ข้าร่วมฯนาโดย คุณพ่อชัยวิชติ บรรเทา จิตตาภิบาลเวชบุคคลฯ
+ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กลุ่มเวชบุคคลฯออกหน่วยเคลื่อนทีช่ ่วยเหลือผูป้ ระสบภัยน้าท่วม
ร่วมกับ อารามรักกางเขตแห่งท่าแร่ อสม.ท่าแร่ รพสต.ท่าแร่ ออกบริการตรวจรักษา, จ่ายยาถึงบ้าน ดูแลสุขภาพ โดย
ได้รบั การสนับสนุ นเวชภัณฑ์ยาจาก โรงพยาบาลนครพนม และออกเยีย่ มผูส้ งู อายุ ผูป้ ว่ ยติดเตียง รวม ๓ ราย
มติทปี ่ ระชุม
รับทราบ
วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
๕.๑ การให้คาปรึกษาทางโทรศัพท์
คุณจิตรา แท่นชวาล นายกสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย นาเสนอโครงการศูนย์บรรเทาใจ :
ความหวังและกาลังใจของผู้ประสบปญั หาชีวติ เพื่อขอความร่วมมือจากชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯในการดาเนินงาน
เรือ่ งการให้คาปรึกษาทางโทรศัพท์
ทีป่ ระชุม ขอนาไปพิจารณาเพื่อจัดทีมประสานงานกับสมาคมคาทอลิกฯในเรือ่ งดังกล่าวต่อไป
ประชุมคณะกรรมการฯครัง้ ต่อไป วันเสาร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๐๑๗
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น. บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ นาสวดภาวนาปิ ดการประชุมฯ

บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ / ตรวจทาน
วรรณดี พร้อมแย้ม / รายงาน
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