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รายงานการประชมุ 
คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย ครัง้ที่ ๓/๒๐๑๗ 

วนัเสารท่ี์  ๑๙  สิงหาคม  ๒๐๑๗ 
ณ หอ้งประชุม อาคารวนัทามารอีา โรงพยาบาลเซนตห์ลุยส ์ 

****************************************************** 
ผูเ้ข้าร่วมประชุม 
๐๑. บาทหลวงไพรชั ศรปีระเสรฐิ จติตาภบิาล ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯ 
๐๒. บาทหลวงโชคชยั ครูตันสวุรรณ จติตาภบิาล ชมรมเวชบุคคลฯอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ 
๐๓. บาทหลวงชยัศกัดิ ์ ไทยสนธ ิ จติตาภบิาล ชมรมเวชบุคคลฯสงัฆมณฑลจนัทบุร ี
๐๔. ผศ.นพ.วรวฒุ ิ จรรยาวนิชย ์ ทีป่รกึษา ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯ 
๐๕.   นายแพทยฤ์ทธไิกร อคัรสกุลนิธโิชต ิ ทีป่รกึษา ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯ 
๐๖. นายแพทยค์ านวณ อึง้ชศูกัดิ ์ ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯ 
๐๗. ผศ.นาฎวมิล งามศริจิติต ์ รองประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯ 
๐๘. คณุอสิร ี ตรกีมล รองประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯ 
๐๙. เซอรม์กัดาเลนา     ดาวด ี คณะภคนีิเซนตป์อล เดอ ชารต์ร 
๑๐. เซอรเ์ทแรส-เบเนดกิต์ ไชยดวง กรรมการ เวชบุคคลฯสงัฆมณฑลนครราชสมีา/โรงพยาบาลเซนตเ์มรี ่
๑๑. เซอรอ์ากาทา นงคส์วสัดิ ์ กลุ่มเวชบุคคลฯสงัฆมณฑลนครราชสมีา/โรงพยาบาลเซนตเ์มรี ่

 ๑๒. ซสิเตอรอ์รพนิ   ตัง้ธนอ ารงุ   กรรมการ คณะภคนีิผูร้บัใชค้นปว่ยแห่งนกับุญคามลิโล 
 ๑๓. ซสิเตอรส์มพร   ไพรเีกษม   กรรมการ คณะภคนีิผูร้บัใชค้นปว่ยแห่งนกับุญคามลิโล 
 ๑๔. คุณฐติาภรณ์   ฮองตน้   ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลท่าแร่ฯ 
 ๑๕. คุณประภา   วงศจ์อมพร   กรรมการ เวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลเชยีงใหม่ 

๑๖. คณุวลัลดา           เลา้กอบกุล  กรรมการ เวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลจนัทบุร ี
๑๗. คุณลกัษณาภรณ์    โพธิจ์นัทกึ  กรรมการ เวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลนครราชสมีา 
๑๘. คณุส าอางค ์ ทองอ าไพ กรรมการ เวชบุคคลคาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ 
๑๙. แพทยจ์นีพชิญนาถ    วรีานนท ์ กรรมการ เวชบุคคลคาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ 
๒๐. คณุกลัยา สขุไพบลูย ์ กรรมการ เวชบุคคลคาทอลกิฯ โรงพยาบาลเซนตห์ลุยส ์
๒๑. คณุสมบตั ิ กจิสมยั กรรมการ เวชบุคคลคาทอลกิฯ โรงพยาบาลคามลิเลยีน 
๒๓. คณุวรรณด ี  พรอ้มแยม้  แผนกสขุภาพอนามยั / เลขานุการ  
 

 

เริม่ประชุมเวลา ๐๙.๑๐ น.   
 คุณพ่อชยัศกัดิ ์ไทยสนธ ิจติตาภบิาลเวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลจนัทบุร ี น าสวดภาวนาเปิดการประชุมฯ 
จากนัน้ทีป่ระชุมด าเนินการประชุมตามวาระดงันี้ :- 

 

วาระท่ี ๑  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
   การประชุมครัง้น้ี  ประกอบด้วย คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกฯ จาก คณะนักบวชชาย                 
คณะนักบวชหญิง โรงพยาบาลคาทอลิก กลุ่มเวชบุคคลฯระดับสังฆมณฑล กรุงเทพ จันทบุรี เชียงใหม ่
นครราชสมีา และทา่แร-่หนองแสง โดยม ีนายแพทยค์ านวณ อึง้ชศูกัดิ ์ ในฐานะประธานชมรมเวชบุคคลฯ  
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บาทหลวงไพรชั ศรปีระเสรฐิ ในฐานะจติตาภบิาลชมรมเวชบุคคลฯ ท าหน้าทีป่ระธานการประชุมฯ  ร่วมดว้ย คุณพ่อ
จิตตาภิบาล  มผีู้เข้าร่วมประชุมฯรวม ๒๓ ท่าน  ส าหรบัคณะกรรมการบางท่านติดภารกิจ และกลุ่มเวชบุคคล               
สงัฆมณฑลอื่นๆ ตรงกบังานฉลองส าคญั  จงึไมส่ามารถมารว่มประชุมฯ  
 

วาระท่ี  ๒ พิจารณารบัรองรายงานการประชุมฯ  ครัง้ท่ี ๒/๒๐๑๗       
 ทีป่ระชุมพจิารณารายงานการประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลกิฯ ครัง้ที ่๒ /๒๐๑๗   

  มตทิีป่ระชุม     รบัรองรายงานการประขมุคณะกรรมการฯ ครัง้ที ่๒/๒๐๑๗   
 

วาระท่ี ๓  ติดตามเร่ืองสืบเน่ือง         

  ๓.๑ โครงการงานฟ้ืนฟูจติใจและประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ค.ศ.๒๐๑๗   
      เซอรเ์ทแรส-เบเนดกิต ์ ไชยดวง ชีแ้จงการเตรยีมความพรอ้มจดังานฟ้ืนฟูจติใจและประชุมใหญ่สามญั
ประจ าปี ๒๐๑๗ ในดา้นสถานที่จดัประชุมฯ (บา้นผูส้งูอายุราชสมีา) สถานที่พกั (บา้นผูส้งูอายุราชสมีา รบัได ้๑๓ หอ้ง) 
และ โรงแรมรายาแกรนด ์นครราชสมีา / ดา้นอาหาร (สัง่อาหารมาจากภายนอก) / การแสดงจากกลุ่มเวชบุคคลฯทา่แร ่  
   จากนัน้ที่ประชุมพิจารณาก าหนดการจัดงานฯ โดยขอให้ประธานชมรมเวชบุคคลของแต่ละ                 
สงัฆมณฑลช่วยด าเนินการเผยแพรช่กัชวนสมาชกิเวชบุคคลฯใหม้าร่วมงานฟ้ืนฟูจติใจและประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 
๒๐๑๗ ที่สงัฆมณฑลนครราชสีมา (วนัที่ ๒๑ - ๒๒ ตุลาคม ๒๐๑๗) โดยต้องการให้มาร่วมงานฯกันให้มากที่สุด
เนื่องจากครบรอบ ๕๐ ปีของชมรมฯ  และจะมพีธิมีุทติาจติ ขอใหเ้สนอชื่อสมาชกิอาวุโสทีไ่ดท้ าประโยชน์ใหก้บัชมรม
เพื่อเป็นตวัอยา่งและรว่มในพธิมีทุติาจติ  
  ๓.๒   การจดักจิกรรมครบรอบ ๕๐ ปี ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย  

     ที่ประชุมขอให้ ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิอัครสงัฆมณฑลกรุงเทพ รบัเป็นเจ้าภาพจดังานฉลอง    
๕๐ ปีเวชบุคคลคาทอลกิฯ และเนื่องในโอกาสวนัผูป้ว่ยสากลครัง้ที ่๒๖ ปี ค.ศ.๒๐๑๘ (๑๑ กุมภาพนัธ)์ ณ หอ้งประชุม 
ชัน้ ๑๑ อาคารรวมจติรเพยีรธรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์  ซึ่งโอกาสดงักล่าวเสนอให้ชุมชนแห่งความเชื่อเขตวดั
ต่างๆในสงัฆมณฑลฯ จดัพิธีศีลเจมิคนไข้ให้กบัผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร (เชิงสญัลกัษณ์) ณ วดัแม่พระประจกัษ์
เมอืงลรูด์ พรอ้มกนัดว้ย                  
  ๓.๓  การอบรมเตรยีมผูอ้บรมการดแูลผูป้ว่ยแบบประคบัประคอง  
 เซอรม์กัดาเลนา ดาวด ี ชี้แจงการจดัอบรมการเตรยีมผู้น าด้านการพยาบาลแบบประคบัประคอง 
(Training  for the trainer in Palliative Care) ระหว่างวนัที ่๑๒ - ๑๔ สงิหาคม ๒๐๑๗ ที ่ศูนยอ์ภบิาลสุขภาพหลุยส์
โชเวต์ สามพราน จ.นครปฐม โดยความร่วมมอืระหว่างชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย และชมรมการ
พยาบาลแบบประคับประคอง ซึ่งได้ร ับความร่วมมือจากเครือข่ายการพยาบาลแบบประคับประคองเขต  ๕ ซึ่ง            
มโีรงพยาบาลนครปฐมเป็นแม่ข่ายให้คณะผู้รบัการอบรมได้ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ผู้เข้ารบัการอบรมฯ
รวม ๓๕ ท่าน ประกอบด้วย พระสงฆ์ นักบวช แพทย์ ทนัตแพทย์ อาจารย์พยาบาล พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการ
สาธารณสุข นักสุขศกึษา อาสาสมคัรสุขภาพ จาก คณะนักบวชคามลิเลยีน คณะพระหฤทยัพระเยซูเจา้แห่งกรุงเทพฯ 
อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ อคัรสงัฆมณฑลท่าแรฯ่ สงัฆมณฑลจนัทบุร ีเชยีงใหม ่ราชบุร ีอุบลราชธานี และนครราชสมีา 
 คณะกรรมการรบัทราบผลการจดัอบรมฯและได้มอบหมายใหค้ณะท างานจดัท าหนังสอืคู่มอืฉบบัยอ่ 
(แจกจ่ายใหส้มาชกิของทุกสงัฆมณฑล) เพื่อใหแ้ต่ละสงัฆมณฑลไดน้ าไปใชในสนามอภบิาลจรงิต่อไป 

 ๓.๔ เตรยีมจดัรณรงคเ์ลกิบุหรีแ่ละเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์ในเทศกาลมหาพรตและปสักา (๙๐ วนั)  
 ขอใหแ้กนน าเวชบุคคลฯรว่มในการท าเรือ่งเลกิบุหรีแ่ละเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์ซึง่จะท างานร่วมกบัทาง 
Caritas Thailand ภายใต้สภาพระสงัฆราชคาทอลกิฯ ที่เริม่การรณรงคใ์นช่วงมหาพรตของปีทีแ่ลว้ใน ๕ สงัฆมณฑลฯ
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    ๓.๕  ความคบืหน้าการเตรยีมเป็นเจา้ภาพจดั  Workshop Human Life International’s  21st 

 Asia-Pacific Congress (ASPAC) on Faith, Life, and Family in 2017   (ตามเอกสาร) 
        คุณพ่อไพรชั ศรปีระเสรฐิ ชี้แจงก าหนดการจดัประชุมระดบัภูมภิาคเอเชยีและแปซฟิิก 21 st 

Asia-Pacific Congress on Faith, Life and Family  จดัโดย องคก์รส่งเสรมิชวีติเอเชยีและองคก์รส่งเสรมิชวีติ
สากล  Human Life International  ระหว่างวนัที ่๒๔ - ๒๖ พฤศจกิายน ๒๐๑๗ ณ ศูนยอ์ภบิาล”บา้นผูห้ว่าน”  
สามพราน จ.นครปฐม  คาดว่าจะมผีูเ้ขา้ร่วมจากประเทศในแถบเอเชยี เขา้ร่วมประชุมฯครัง้นี้ ประมาณ ๒๐๐ คน 
(ฟิลปิปินส ์๑๐๐ คน) ขอเชญิใหส้มาชกิเวชบุคคลฯระดบัสงัฆมณฑลรว่มงานฯ  
    มตทิีป่ระชุม   รบัทราบ 
 

วาระท่ี  ๔ รายงานความคืบหน้ากิจกรรมเครือข่ายเวชบคุคลฯระดบัสงัฆมณฑล 
     ๔.๑ สงัฆมณฑลจนัทบุร ี บาทหลวงชยัศกัดิ ์ ไทยสนธ ิ รายงานกจิกรรมตามแผนงานฯ  

 จดัออกหน่วยตรวจสขุภาพ รว่มกบั ศนูยอ์ภบิาลฯรกักางเขน จนัท ์และจติอาสาเวชบุคคลฯ ใน
โอกาสบวชพระสงฆ ์และฉลองวดั  ใหบ้รกิารตรวจวดัความดนั วดัระดบัน ้าตาล ฯลฯ  
 + วนัที ่๑๐ มถิุนายน ๒๐๑๗ บา้นเณรพระหฤทยั ศรรีาชา จ.ชลบุร ี ผูร้ว่มใหบ้รกิารตรวจสขุภาพ 
พยาบาล ๔ ทา่น เจา้หน้าทีโ่รงพยาบาล ๑ ทา่น ผูร้บับรกิารตรวจความดนัโลหติ ๓๐ คน ตรวจระดบัน ้าตาล ๗ คน 
ขอรบัยาแกป้วด ๒ คน 
 + วนัที ่ ๑๗ มถิุนายน ๒๐๑๗ โอกาสเปิด-เสกวดั และฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวดัพระหฤทยั   
พระเยซูเจา้ ศรรีาชา จ.ชลบุร ีผูร้่วมใหบ้รกิารตรวจสุขภาพ พระสงฆ ์๑ ท่าน ซสิเตอร ์๑ ท่าน พยาบาล ๔ ท่าน 
เทคนิคการแพทย ์๑ ทา่น เจา้หน้าทีธุ่รการโรงพยาบาลพญาไท ๑ ทา่น หมอน้อย ๑๑ คน มผีูต้รวจวดัความดนัโลหติ 
๙๖ คน ตรวจระดบัน้าตาล ๒๙ คน ขอรบัยาแกป้วด ๔ คน 
 +  วนัที ่๒๓ มถิุนายน ๒๐๑๗ งานเปิดศูนย์อภบิาลผูเ้ดนิทางทะเล สเตล่ามารสิ แสมสาร จ.ชลบุร ี
มผีูใ้หบ้รกิารแพทย์ ๓ ท่าน จากเวชบุคคลสงัฆมณฑลราชบุรี ๑ ท่าน เวชบุคคลสงัฆมณฑลจนัทบุร ี๑ ท่าน แพทย์
จากรพ.ชลบุร ี๑ ท่าน พยาบาลจากเวชบุคคลฯจนัทบุร ี๑ ท่าน พยาบาลจากเวชบุคคลฯราชบุร ี๔ ท่าน ซสิเตอร ์
คณะรกักางเขนแห่งจนัทบุร ี๑ ท่าน และผูร้่วมงาน ๒ ท่าน สตับุรุษวดัแม่พระลูกประค าสตัหบี ๔ ท่าน Camillian 

Task Force ๕ ทา่น  ผูเ้ขา้รบับรกิารตรวจสขุภาพรวม ๑๖๖ คน 
  + วนัที ่๘ กรกฎาคม ๒๐๑๗  ฉลองเปิด-เสกวดันักบุญเบเนดกิต์ เขาฉกรรจ ์จ.สระแก้ว ผูร้่วม
ออกตรวจฯ พระสงฆ ์ ๑ ท่าน ซสิเตอร ์ ๒ ท่าน จติอาสาฯ ๑๐ คน มผีูข้อรบับรกิารตรวจวดัความดนัโลหติ        
๘๒ ราย ตรวจระดบัน้าตาล ๕ ราย / ฉลองวดัแม่พระนิจจานุเคราะห์ ระยอง ผูเ้ขา้ร่วมออกหน่วย พระสงฆ ์       
๑ ท่าน ซสิเตอร ์๑ ท่าน พยาบาล ๔ ท่าน มผีูต้รวจ วดัความดนัโลหติ ๖๘ ราย ตรวจระดบัน ้าตาล ๑๐ ราย      
ท าแผลอุบตัเิหตุ ๑ ราย เป็นลม น าส่งโรงพยาบาล ๑ ราย   
 ๔.๒ สงัฆมณฑลเชยีงใหม ่  คณุประภา วงศจ์อมพร  รายงานกจิกรรมตามแผนงานฯ  
    + วนัที ่๑๒ มถุินายน ๒๐๑๗ อบรมผูส้งูอายวุดับา้นขุนอมลอง ต.ยัน้เมงิ อ.สะเมงิ จ.เชยีงใหม่
เรือ่ง “การดแูลสุขภาพในวยัสงูอายแุละการดแูลตนเองเรื่องอาหารกนิ” ผูส้งูอายเุขา้ร่วมจ านวน ๓๗ คน 
 + วนัที ่๒๔ มถุินายน ๒๐๑๗  บรกิารตรวจสุขภาพโอกาสบวชพระสงฆใ์หมแ่ละฉลองอาสนวหิาร            

พระหฤทยั เชยีงใหม ่จ านวนผูม้ารบับรกิารทัง้หมด ๑๑๒ คน ส่วนใหญ่จะเป็นพีน้่องครสิตชนในเขตวดับนดอย     

ยาทีใ่หก้ารบรกิารแต่ละครัง้กไ็ดร้บัการอนุเคราะหส์นนัสนุนจากเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย โดยผ่านทาง 

คุณพ่อไพรชั ศรปีระเสรฐิ มแีพทยไ์ปใหบ้รกิาร ๓ ท่าน พยาบาลวชิาชพี ๒ ท่าน และอาสาสมคัรอกี ๒ ท่าน 
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 + วนัที ่๒๘ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๐๑๗  บรกิารตรวจสุขภาพใหแ้ก่ผูส้งูอายุ โอกาสงานชุมนุมผูส้งูอายฯุ 
สงัฆมณฑลเชยีงใหม ่ประจ าปี ๒๐๑๗ ณ ส านกัมสิซงัคาทอลกิเชยีงใหม่ 
 + วนัที ่๑๒ -๑๔ สงิหาคม ๒๐๑๗  มแีกนน าและอาสาสมคัร ๓ คน เขา้รว่ม “การอบรมเตรยีมผูอ้บรม 
การดแูลผูป้ว่ยแบบประคบัประคอง” (Training for the trainer in Palliative Care) 
 ๔.๓ อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ  คุณพ่อโชคชยั ครูตันสุวรรณ รายงานกจิกรรมตามแผนงานฯ        
  + วนัที ่๒๕ พฤษภาคม ๒๐๑๗  มลูนิธเิซนตห์ลุยส ์ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนทีใ่หบ้รกิาร ณ หอ้งเรยีนรูเ้พื่อ
เดก็และครอบครวัแรงงานเพื่อนบา้น อยู่ในบรเิวณท่าเทยีบเรอืสงขลา โดยมแีพทย์ตรวจรกัษา ๒ ท่าน และใหค้วามรู้
เรื่องสุขภาพ ๑ ท่าน พรอ้มทัง้การบรกิารรบัลงทะเบยีน วดัความดนัโลหติ เจาะเลอืด จ่ายยา มแีรงงานเพื่อนบา้นและ 
ชาวไทย ซึ่งท างานอยู่ภายในท่าเรอื ทัง้เดก็และผูใ้หญ่ รวม ๘๐ ราย มารบัการตรวจรกัษา การออกหน่วยครัง้น้ี ไดร้บั
ความรว่มมอืจากเจา้หน้าทีศ่นูยอ์ภบิาลผูเ้ดนิทางทะเล สงขลา (Stella Maris) 
  + วนัที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๐๑๗ จัดโครงการ “ฟ้ืนฟูจิตใจสมาชิกเครือข่ายเวชบุคคลคาทอลิกฯ              
ประจ าปี ๒๐๑๗ “ ณ หอ้งประชุมชัน้ ๑๑ อาคารรวมจติเพยีรธรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์  หวัขอ้ "Family in the 
Context of Catholic Teaching : ครอบครวัในบรบิทของค าสอนพระศาสนจกัร" พระสงัฆราชซลิวโีอ สริพิงษ์ จรสัศร ี
เป็นผูใ้หก้ารอบรม  โดยมสีมาชกิเวชบุคคลฯอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพในระดบัวดั  สมาชกิเวชบุคคลฯสงัฆมณฑลจนัทบุร ี
ราชบุร ีและท่าแร่ฯ เขา้ร่วมงานดว้ย  หลงัจากจดัโครงการฟ้ืนฟูจติใจเวชบุคลฯ ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯไดจ้ดัใหม้ี
การประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลฯ ประกอบดว้ยคณะกรรมการเวชบุคคลฯอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพ และเวชบุคคล
ในระดบัเครอืขา่ยวดั  
 ๔.๔ สงัฆมณฑลนครราชสมีา เซอรเ์ทแรส-เบเนดกิต ์ไชยดวง รายงานกจิกรรมตามแผนงานฯ 
 ๑. ออกหน่วยปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ รว่มกบั เวชบุคคลคาทอลกิ โรงพยาบาลเซนตเ์มรี ่จ านวน ๖ ครัง้ 
  +  วนัที ่๒๐ พฤษภาคม ๒๐๑๗ ฉลองวดันกับุญยอแซฟกรรมกร หนองไมต้าย มผีูร้บับรกิารตรวจ 
วดัความดนัโลหติ ๕๔ ราย ตรวจน ้าตาลในเลอืด ๓๙ ราย รบัยา ๑๒ ราย      
  + วนัที ่๒๗  พฤษภาคม ๒๐๑๗  ฉลองวดัพระเยซเูจา้เสดจ็ขึน้สวรรค ์โคกไค มผีูร้บับรกิารตรวจ 
วดัความดนัโลหติ  ๕๔ ราย ตรวจน ้าตาลในเลอืด ๒๐ ราย  รบัยา ๙ ราย      
  + วนัที ่๓ มถุินายน ๒๐๑๗ ฉลองวดัแมพ่ระประจกัษ์ทีเ่มอืงลรูด์ จ.นครราชสมีา มผีูร้บับรกิารตรวจ 
วดัความดนัโลหติ  ๓๒ ราย ตรวจน ้าตาลในเลอืด ๑๒ ราย รบัยา ๑ ราย และ ฝงัเขม็ ๑ ราย   
  + วนัที ่๑๗ มถุินายน ๒๐๑๗  ฉลองวดันกับุญเปโตร โนนแฝก มผีูร้บับรกิารตรวจวดัความดนัโลหติ 
๗๕ ราย ตรวจน ้าตาลในเลอืด ๓๑ ราย รบัยา ๑๒ ราย , ฝงัเขม็ ๒๑ ราย ท าแผล ๑ ราย  และเยีย่มบา้น ๑ ราย 
  + วนัที ่๘ กรกฎาคม ๒๐๑๗ ฉลองวดัพระหฤทยัพระเยซเูจา้ หนองบวัแดง มผีูร้บับรกิารตรวจวดั
ความดนัโลหติ  ๓๓ ราย  ตรวจน ้าตาลในเลอืด ๑๙ ราย รบัยา ๑๐ ราย และฝงัเขม็ ๑ ราย    
  + วนัที ่๕ สงิหาคม ๒๐๑๗ ฉลองวดันกับุญยออากมิ-อนันา ไรว่นานุรกัษ์ มผีูร้บับรกิารตรวจวดั 
ความดนัโลหติ  ๘๒ ราย  ตรวจน ้าตาลในเลอืด ๒๔ ราย รบัยา ๑๐ ราย ฝงัเขม็ ๑๒ ราย และท าแผล ๑ ราย  
 ๒. จดัท าเวบ็ไซตเ์วชบุคคลคาทอลกิ สงัฆมณฑลนครราชสมีา www.koratcatholichealthcare.com 
Facebook. เวชบุคคลคาทอลกิ นครราชสมีา  Email..koratcatholic2017@outlook.com 
 ๓. ตดิตามและพบปะเครอืข่ายเวชบุคคลคาทอลกิ เดอืนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ถงึเมษายน ๒๕๖๑ เขตโคราช 
 ๔. จดัประชุมคณะกรรมการชมรมเวชบุคคลคาทอลกิ สงัฆมณฑลนครราชสมีา เมือ่วนัที ่๒๘ พฤษภาคม 
๒๕๖๐ ณ หอ้งประชุม องัร-ีดอมนิิค ชัน้ ๑ โรงพยาบาลเซนตเ์มรี ่ เพือ่ตดิตามงานและเรือ่งแจง้ต่อทีป่ระชุม รวม ๑๒ ทา่น              

http://www.koratcatholichealthcare.com/
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กจิกรรมต่อไป    + วนัที ่๒๑ – ๒๒ ตุลาคม ๒๐๑๗ ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลนครราชสมีา เป็น
เจา้ภาพจดังานฟ้ืนฟูจติใจและประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ๒๐๑๗/๒๕๖๐ ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย 
ณ  บา้นผูส้งูอายุราชสมีา จ.นครราชสมีา          
 ๔.๔ อคัรสงัฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง  คุณฐติาภรณ์ ฮองตน้ รายงานกจิกรรมตามแผนงานฯ 
  + วนัที ่๑๗ มถุินายน ๒๕๖๐ จดัโครงการฟ้ืนฟูจติใจใหก้บัสมาชกิเวชบุคคลฯท่าแร่ ณ  
วดัราชนิีแห่งสนัตภิาพ กลารสิกาปชูนิท่าแร่ จ.สกลนคร มแีพทย ์พยาบาล แกนน า และอาสาสมคัรสนใจเขา้รว่มฯ  
ทัง้สิน้ ๒๓ คน  พรอ้มกบัประชุมกรรมการฯครัง้ที ่๓/๒๐๑๗  เพือ่เลอืกตัง้คณะกรรมการเวชบุคคลฯชุดใหม ่
  +  วนัที ่๒๘- ๒๙ มถิุนายน ๒๕๖๐ เขา้รว่มโครงการพฒันาเครอืขา่ยดแูลผูป้ว่ยแบบประคบัประคอง 
(Palliative care) จดัโดย โรงพยาบาลสกลนคร ผูเ้ขา้รว่มฯน าโดย คณุพอ่ชยัวชิติ บรรเทา จติตาภบิาลเวชบุคคลฯ 
  + วนัที ่๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กลุ่มเวชบุคคลฯออกหน่วยเคลื่อนทีช่่วยเหลอืผูป้ระสบภยัน ้าท่วม 

รว่มกบั อารามรกักางเขตแห่งท่าแร่  อสม.ท่าแร่ รพสต.ท่าแร่ ออกบรกิารตรวจรกัษา, จา่ยยาถงึบา้น ดแูลสุขภาพ โดย
ไดร้บัการสนับสนุนเวชภณัฑย์าจาก โรงพยาบาลนครพนม และออกเยีย่มผูส้งูอาย ุผูป้ว่ยตดิเตยีง รวม ๓ ราย 
 

  มตทิีป่ระชุม      รบัทราบ 

วาระท่ี  ๕   เรื่องอ่ืนๆ            

   ๕.๑   การใหค้ าปรกึษาทางโทรศพัท ์        
          คุณจติรา แท่นชวาล นายกสมาคมคาทอลกิแห่งประเทศไทย น าเสนอโครงการศูนยบ์รรเทาใจ : 
ความหวงัและก าลงัใจของผู้ประสบปญัหาชวีติ เพื่อขอความร่วมมอืจากชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯในการด าเนินงาน
เรือ่งการใหค้ าปรกึษาทางโทรศพัท ์          
           ทีป่ระชุม ขอน าไปพจิารณาเพื่อจดัทมีประสานงานกบัสมาคมคาทอลกิฯในเรือ่งดงักล่าวต่อไป 

 

ประชุมคณะกรรมการฯครัง้ต่อไป  วนัเสารท่ี์ ๒๓ ธนัวาคม ๒๐๑๗  
 

 ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.  บาทหลวงไพรชั ศรปีระเสรฐิ   น าสวดภาวนาปิดการประชุมฯ 
 

 
 
 

             บาทหลวงไพรชั  ศรปีระเสรฐิ / ตรวจทาน 

         วรรณด ีพรอ้มแยม้ / รายงาน 

 
 
 
 
 


