รายงานการประชุม
คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ ๔/๒๐๑๗
วันเสาร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๐๑๗
ณ ห้องประชุม ชัน้ ๑๑ อาคารรวมจิตรเพียรธรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
******************************************************
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
๐๑. บาทหลวงไพรัช
ศรีประเสริฐ
จิตตาภิบาล ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ
๐๒. บาทหลวงโชคชัย
คูรตั นสุวรรณ จิตตาภิบาล ชมรมเวชบุคคลฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
๐๓. บาทหลวงชัยศักดิ ์
ไทยสนธิ
จิตตาภิบาล ชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลจันทบุร ี
๐๔. บาทหลวงเอกชัย
ผลวารินทร์
จิตตาภิบาล ชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลเชียงใหม่
๐๕. บาทหลวงสัมพันธ์
วาปี โส
จิตตาภิบาล กลุม่ เวชบุคคลฯโรงพยาบาลคามิลเลียน
๐๖. ผศ.ดร.มนต์ชลุ ี
นิตพิ น
ทีป่ รึกษา ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ
๐๗. นายแพทย์คานวณ
อึง้ ชูศกั ดิ ์
ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ
๐๘. ผศ.นาฎวิมล
งามศิรจิ ติ ต์
รองประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ
๐๙. ผศ.ดร.สุวรรณา
อนุสนั ติ
กรรมการ กลุม่ พยาบาลคาทอลิก
๑๐. ซิสเตอร์สมพร
ไพรีเกษม
กรรมการ คณะภคินีผรู้ บั ใช้คนป่ วยแห่งนักบุญคามิลโล
๑๑. ซิสเตอร์ผอ่ งศรี
แสงยาอรุณ
คณะภคินีผรู้ บั ใช้คนป่ วยแห่งนักบุญคามิลโล
๑๒. ซิสเตอร์จนั จิลา
ตาสว่าง
กรรมการ ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลอุบลราชธานี
๑๓. คุณนิภาพร
บูรณะกิจ
กรรมการ ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลอุบลราชธานี
๑๔. คุณสุดารัตน์
ส่วนบุญ
กรรมการ ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลอุบลราชธานี
๑๕. คุณฐิตาภรณ์
ฮองต้น
ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
๑๖. แพทย์หญิงมาลินี
บุณยรัตพันธุ์ กรรมการ เวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุร ี
๑๗. คุณวัลลดา
เล้ากอบกุล
กรรมการ เวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุร ี
๑๘. คุณกัญญ์ณณัฐ
ละเอียดจิตต์
กรรมการ เวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุร ี
๑๙. แพทย์จนี พิชญนาถ
วีรานนท์
กรรมการ เวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
๒๐. คุณสาอางค์
ทองอาไพ
กรรมการ เวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
๒๑. คุณสมบัติ
กิจสมัย
กรรมการ เวชบุคคลคาทอลิกฯ โรงพยาบาลคามิลเลียน
๒๒. คุณจีรวัฒน์
เจนผาสุก
ผูป้ ระสานงาน Caritas Thailand
๒๓ คุณวรรณดี
พร้อมแย้ม
แผนกสุขภาพอนามัย / เลขานุการ
เริม่ ประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
คุณพ่อชัยศักดิ ์ ไทยสนธิ จิตตาภิบาลเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุรี นาสวดภาวนาเปิ ดการประชุมฯ
จากนัน้ ทีป่ ระชุมดาเนินการประชุมตามวาระดังนี้ :1

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
การประชุมครังนี
้ ้ ประกอบด้วย คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกฯ จาก คณะนักบวชชาย คณะนักบวชหญิง
โรงพยาบาลคาทอลิก กลุม่ เวชบุคคลฯระดับอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ท่าแร่-หนองแสง สังฆมณฑลจันทบุร ี เชียงใหม่ และ
สังฆมณฑลอุบลราชธานี มี นายแพทย์คานวณ อึ้งชูศกั ดิ ์ ในฐานะประธานชมรมเวชบุคคลฯ บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ
ในฐานะจิตตาภิบาลชมรมเวชบุคคลฯ ทาหน้ าที่ประธานการประชุมฯ ร่วมด้วย คุณ พ่อจิตตาภิบาล มีคณะกรรมการ
เข้าร่วมประชุมฯรวม ๒๓ ท่าน สาหรับคณะกรรมการบางท่านติดภารกิจ และกลุม่ เวชบุคคลสังฆมณฑลอื่นๆ ตรงกับงาน
ฉลองสาคัญ จึงไม่สามารถมาร่วมประชุมฯ
วาระที่ ๒ พิ จารณารับรองรายงานการประชุมฯ ครังที
้ ่ ๓/๒๐๑๗
ทีป่ ระชุมพิจารณาและมีมติรบั รองรายงานการประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกฯ ครัง้ ที่ ๓ /๒๐๑๗
วาระที่ ๓ ติ ดตามเรื่องสืบเนื่ อง
๓.๑ การส่งเสริมความรูแ้ ละแนวปฏิบตั ใิ นเรื่องการดูแลรักษาแบบประคับประคอง (Palliative care)
ทีป่ ระชุมได้สอบถามผูแ้ ทนสังฆมณฑลต่างๆและพบว่าสังฆมณฑลท่าแร่และจันทบุรไี ด้มกี ารดาเนิน
กิจกรรมเรือ่ งนี้อย่างต่อเนื่อง หากสังฆมณฑลอื่นสนใจสามารถศึกษาดูงานและสามารถแลกเปลีย่ นประสบการณ์ได้
ผศ.นาฎวิมล งามศิรจิ ติ ต์ ขอนาเรื่อง Palliative care ไปร่วมปรึกษากับ เซอร์มกั ดาเลนา ดาวดี
ว่าควรจัดกิจกรรมต่อเนื่องในเรื่องอะไรได้บา้ ง
๓.๒ การทางานเรือ่ งเลิกบุหรีแ่ ละเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์ ในเทศกาลมหาพรต
ทีป่ ระชุมร่วมปรึกษาหารือและน่าจะเกิดในทางปฏิบตั ริ ่วมกัน คือ
๑) จัดทา spot วิทยุ เพื่อรณรงค์เผยแพร่ (ต้องการหาผูท้ ถ่ี นัดเขียนช่วยร่างสปอต มีคนอ่าน/ทาสปอต)
๒) ประกวดคลิปวีดโี อ รณรงค์ “มหาพรต งดเหล้า งดบุหรี่ เป็ นพลีกรรม" กรอบเวลา สิน้ เดือน
มกราคม ๒๐๑๘ เพื่อมอบรางวัลในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๘ วันผูป้ ่ วยสากล และงานฉลอง
๕๐ ปี เวชบุคคลคาทอลิกฯ มีรางวัล แบ่งเป็ น ๓ ประเภท + ประเภทนักเรียน + ระดับอุดมศึกษา
และประเภทบุคคลทัวไป
่ โดยจะจัดหางบประมาณ จานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
๓) จัดทาโปสเตอร์รณรงค์ตามวัดต่างๆ เพือ่ ส่งไปพร้อมกับการรณรงค์จติ ตารมณ์มหาพรต
๔) จัดทา role up ประชาสัมพันธ์โครงการ เพือ่ เวชบุคคลจะได้นาไปรณรงค์ระหว่าง
การออกหน่วยแพทย์ฯของแต่ละสังฆมณฑล
๕) จัดทาสื่อรณรงค์ร่วมกับสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย สัมภาษณ์แกนนาหลัก
(ขอให้ปรึกษาหารือเพิม่ เติม)
จากนัน้ ทีป่ ระชุมเห็นชอบกับกิจกรรมต่างๆ และขอให้ คุณจีรวัฒน์ เจนผาสุก จาก Caritas Thailand
ช่วยยกร่างเกณฑ์การประกวดคลิป๊ ส่งให้ทางประธานชมรมเวชบุคคลพิจารณาโดยด่วนเพื่อทันเวลา และควรทา
โครงการปี ทส่ี องขอทุนจาก สสส แต่ให้ทางชมรมเวชบุคคลทุกสังฆมณฑลเข้าร่วมเป็ นผูร้ บั ผิดชอบโครงการด้วย
๓.๓ การให้ความร่วมมือกับสมาคมคาทอลิกฯในการให้คาปรึกษาทางโทรศัพท์
ทางสมาคมคาทอลิกขอให้เวชบุคคลเข้าร่วมเป็ นเจ้าของโครงการด้วยกัน โดยเสนอให้เริม่ ด้วยกิจกรรม
การอบรมครัง้ แรกคือ โครงการจัดอบรมหลักสูตรให้คาปรึกษาทางโทรศัพท์ โดยคาดว่าจะมีผเู้ ข้าร่วมฯ ๘๐ คน ระยะเวลา
๒ วัน ค่าลงทะเบียนคนละ ๓๐๐ บาท ที่ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
ผศ.ดร.สุวรรณา อนุสนั ติ สรุปประเด็นสาคัญในการปรึกษาร่วมกับสมาคมคาทอลิกฯ
๑) ขอให้จดั อบรมหลักสูตรร่วมกัน และเชิญวิทยากรบางท่านเข้าร่วมฯ โดยเน้นข้อคาสอนด้าน
ศาสนาคาทอลิก โดยจะมีวทิ ยากรภาครัฐเป็ นวิทยากรหลัก
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๒) ขอให้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกเวชบุคคลระดับสังฆมณฑลทุกมิสซังเข้าร่วมฯ
๓) ขอให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้ร่วมเป็ นอาสาสมัครให้คาปรึกษาทางโทรศัพท์ ( Hotline )
ข้อเสนอจากทีป่ ระชุมฯ ขอให้สอบถามสมาคมคาทอลิกฯเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ (ค่าลงทะเบียน)
ให้กบั สมาชิกเวชบุคคลฯระดับสังฆมณฑล (เนื่องจากมีคา่ ใช้จ่ายเดินทาง ค่าทีพ่ กั -อาหาร)
ทีป่ ระชุมเห็นชอบกับการเข้าร่วมดาเนินการและขอให้ ผศ.ดร.สุวรรณา อนุสนั ติ เป็ นผูป้ ระสานจัดทา
โครงการย่อเพื่อใช้เป็ นเอกสารอ้างอิงต่อไป
๓.๔ การจัดกิจกรรมครบรอบ ๕๐ ปี ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯในช่วงวันผูป้ ่ วยสากล
จากการประชุมครัง้ ทีผ่ า่ นมา ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ รับเป็ นเจ้าภาพจัดงาน
ฉลอง ๕๐ ปี เวชบุคคลคาทอลิกฯ และโอกาสวันผูป้ ่ วยสากล ครัง้ ที่ ๒๖ ปี ค.ศ.๒๐๑๘ (๑๑ กุมภาพันธ์) ซึ่งจะจัดขึน้
ใน วันเสาร์ท่ี ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๘ ณ ห้องประชุม ชัน้ ๑๑ อาคารรวมจิตรเพียรธรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
การจัดงานครัง้ นี้มเี ป้ าหมายเพือ่ เชิญชวนสมาชิกเวชบุคคลทุกสาขาทัง้ รุ่นเก่าและรุ่นใหม่ร่วมงานอย่างน้อย ๕๐ ท่าน
หัวข้อเสวนาเน้นเรือ่ งคาสอนทีถ่ ูกต้องเกีย่ วกับเรื่องสุขภาพอนามัย และสาระสาคัญๆทีเ่ กีย่ วข้องกับเวชบุคคลฯ
ทีป่ ระชุมร่วมแสดงความคิดเห็นและมีขอ้ เสนอการจัดงานดังนี้ :๑) เรียนเชิญพระคาร์ดนิ ลั ไมเกิล้ มีชยั กิจบุญชู เป็ นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ/พิธเี ปิ ด
และ คุณพ่อมิเกล กาไรซาบาล ร่วมงานฯ
๒) ออกจดหมายเชิญเวชบุคคลทุกสาขาวิชาชีพทางการแพทย์และพยาบาล คณะนักบวชชาย/หญิง
ทีท่ างานด้านสุขภาพอนามัย โรงพยาบาลคาทอลิก เข้าร่วมงานฯ
๓) จัดงานมุทติ าจิต พร้อมมอบใบพรสมเด็จพระสันตะปาปาและใบประกาศเกียรติคุณแด่
สมาชิกเวชบุคคลฯทีเ่ ห็นว่าสมควรได้รบั การประกาศเกียรติคุณ
(ส่วนกลางฯติดต่อรายชือ่ สมาชิกเวชบุคคลรุ่นเก่าเพือ่ เรียนเชิญเข้าร่วมงานฯ)
๔) เรียนเชิญครอบครัวสมาชิกเวชบุคคลฯรุ่นเก่าทีเ่ สียชีวติ มาร่วมงานฯ
๕) จัดพิธศี ลี เจิมคนไข้ให้กบั ผูป้ ่ วย ผูพ้ กิ าร ผูส้ ูงอายุ (เชิงสัญลักษณ์) ทีม่ าร่วมงานฯ
๖) ขอให้เครือข่ายเวชบุคคลคาทอลิกระดับสังฆมณฑล จัดทาประวัตกิ ารก่อตัง้ เวชบุคคลตัง้ แต่เริม่ จัดตัง้
จนถึงปั จจุบนั พร้อมรูปถ่ายกลุ่มสมาชิก (๒ หน้ากระดาษ A๔)
จากนัน้ ทีป่ ระชุมเสนอให้มคี ณะทางาน :- คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ จิตตาภิบาลเวชบุคคลฯ
นายแพทย์คานวณ อึง้ ชูศกั ดิ ์ ประธานชมรมฯ ผศ.นาฎวิมล งามศิรจิ ติ ต์ คุณอิสรี ตรีกมล รองประธานฯ ร่วมด้วย
คณะทีป่ รึกษาเวชบุคคลฯ : ศ.นพ.จิตร สิทธีอมร นายแพทย์วรวุฒ ิ จรรยาวนิชย์ นายแพทย์ฤทธิไกร อัครสกุลนิธโิ ชติ
ผศ.ดร.มนต์ชลุ ี นิตพิ น คุณพ่อโชคชัย คูรตั นสุวรรณ จิตตาภิบาลเวชบุคคลฯกรุงเทพ และ คุณจีรวัฒน์ เจนผาสุก จาก
Caritas Thailand (ช่วยทาสื่อรณรงค์มหาพรต) ทพญ.จันทนา อึง้ ชูศกั ดิ ์ (ช่วยจัดทาหนังสือ ๕๐ ปี เวชบุคคลฯ)
๓.๕ สรุปผลการจัดงาน Workshop Human Life International’s 21st Asia-Pacific Congress (ASPAC) on
Faith,and Family in 2017 (วันที่ ๒๔ – ๒๖ พฤศจิกายน ๒๐๑๗)
คุ ณ พ่ อ ไพรัช ศรีป ระเสริฐ ชี้แ จงการจัด ประชุม ระดับ ภู มิภ าคเอเชีย และแปซิฟิ ก 21 st Asia-Pacific
Congress on Faith, Life and Family จัดโดย องค์กรส่งเสริมชีวติ เอเชียและองค์กรส่งเสริมชีวติ สากล Human Life
International เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๐๑๗ ทีผ่ า่ นมา ณ ศูนย์อภิบาลบ้านผูห้ ว่าน สามพราน จ.นครปฐม
มีผเู้ ข้าร่วมประชุมฯจากประเทศในแถบเอเชีย ประมาณ ๒๐๐ กว่าคน ซึ่งจะสรุปให้ท่ปี ระชุมรับทราบต่อไป หรือ
สามารถติดตามรายละเอียดการจัดงานฯทีเ่ ว็ปไซด์ (www.human life international)
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การจัดงาน Workshop Human Life International’s ครัง้ ที่ ๒๒ จะจัดขึน้ ในปี ค.ศ.๒๐๑๙ ทีป่ ระเทศ
อินเดีย หากสมาชิกเวชบุคคลฯสนใจขอให้เตรียมความพร้อมเดินทางไปประชุมฯร่วมกัน
มติทปี ่ ระชุม
รับทราบ
วาระที่ ๔ รายงานความคืบหน้ ากิ จกรรมเครือข่ายเวชบุคคลฯระดับสังฆมณฑล
๔.๑ อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง คุณฐิตาภรณ์ ฮองต้น รายงานกิจกรรมเวชบุคคลฯในช่วงทีผ่ า่ นมา
+ วันที่ ๒๑ – ๒๒ ตุลาคม ๒๐๑๗ ออกหน่วยตรวจสุขภาพ ทีบ่ า้ นสองคอน จ.มุกดาหาร
+ วันที่ ๒๑ – ๒๒ ตุลาคม ๒๐๑๗ ร่วมงานฟื้ นฟูจติ ใจและประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๐๑๗
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ณ บ้านผูส้ ูงอายุราชสีมา
+ วันที่ ๑๔ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๐๑๗ ร่วมให้บริการด้านสุขภาพแก่ศษิ ย์เก่าพระสงฆ์ปีนงั
+ วันที่ ๒๐ - ๒๒ พฤศจิกายนยน ๒๐๑๗ ให้บริการเวชภัณฑ์ยา ในงานสัมมนาศาสนสัมพันธ์ ที่
โรงแรมดุสติ สกลนคร โดย อัครสังฆมลฑณท่าแร่ –หนองแสง เป็ นเจ้าภาพจัดงานฯ
กลุ่มเวชบุคคลฯอัครสังฆณฑลท่าแร่-หนองแสง ขอเสนอทีป่ ระชุมให้เลื่อนกาหนดจัดงานฟื้ นฟูจติ ใจและ
ประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๐๑๘ วันที่ ๒๐ – ๒๑ ตุลาคม ๒๐๑๘ ให้จดั งานก่อนหรือหลังทีไ่ ด้กาหนดไว้
ที่ประชุมรับข้อเสนอ และกาหนดจัดงานฟื้ นฟูจติ ใจและประชุมฯ เป็ นวันที่ ๒๗ – ๒๘ ตุลาคม ๒๐๑๘ โดย
ขอให้กลุม่ เวชบุคคลฯสังฆมณฑลอุบลราชธานี นาไปพิจารณาวันและเวลาจัดงานฯ เสนอทีป่ ระชุมฯครังต่
้ อไป
๔.๒ สังฆมณฑลจันทบุร ี คุณกัญญ์ณณัฐ ละเอียดจิตต์ รายงานกิจกรรมเวชบุคคลฯในช่วงทีผ่ า่ นมา
+ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๐๑๗ ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพ นครสวรรค์ ในนามสังฆมณฑล
จันทบุร ี ร่วมกับ กลุม่ เวชบุคคลสังฆมณฑลนครสวรรค์ ตรวจรักษาชาวบ้านทีถ่ ูกน้ าท่วมมาเป็ น
เวลานาน ๕ เดือน ที่ อบต.พนมเศษ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ โดยความร่วมมือจาก สโมสร
ไลออนส์ปากน้ าโพ นครสวรรค์ มีคุณพ่อทีเ่ ป็ นแพทย์จากต่างประเทศมาร่วมให้บริการตรวจและ
แจกยา ซึง่ มีชาวบ้านทีป่ ระสบภัยมาขอรับบริการจานวนมาก
+ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๐๑๗ ฉลองวัดและพิธบี วชพระสงฆ์ ๒ องค์ ณ วัดอัครเทวดามีคาแอล
จ.ปราจีนบุร ี มีผรู้ ว่ มออกหน่วย พระสงฆ์ ๑ ท่าน ซิสเตอร์ ๒ ท่าน พยาบาล ๔ ท่าน หมอน้อย ๖ คน
และหมอนวดตาบอด ๒ ท่าน ผูเ้ ข้ารับบริการตรวจความดันโลหิต ๗๙ คน ตรวจวัดระดับน้าตาล ๙ คน
เป็ นลม ๒ คน และลมชัก ๑ คน
๔.๓ สังฆมณฑลอุบลราชธานี ซิสเตอร์จนั จิลา ตาสว่าง รายงานกิจกรรมเวชบุคคลฯในช่วงทีผ่ า่ นมา
๑) ออกเยีย่ มผูป้ ่ วยตามหมู่บา้ นและโรงพยาบาลให้กาลังใจและมอบความสุขแก่ผปู้ ่ วย
+ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๐๑๗ ออกพืน้ ทีใ่ นเขตอาสนวิหาร ตรวจวัดความดันโลหิตและสอบถาม
ปั ญหา สุขภาพในชุมชน
๒) ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบือ้ งต้น ให้คาปรึกษาด้านสุขภาพโอกาสต่างๆ
+ วันที่ ๓ – ๔ พฤศจิกายน ๒๐๑๗ โอกาสเสกสุสานอาสนวิหารแม่พระปฎิสนธินิรมลอุบลฯ
ผูร้ บั บริการ ๓๓ คน ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ๑ คน
+ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๐๑๗ ออกหน่วยตรวจสุขภาพงานชุมนุมผูส้ ูงอายุสงั ฆมณฑลอุบลราชธานี
ครัง้ ที่ ๓ “กิจเมตตา ศิษย์พระคริสต์ ชีวติ จิตผูส้ งู วัย" ณ บ้านเณรคริสตประจักษ์ ผูร้ บั บริการ
๑๘๐ คน คุณฐานิตาภักดิ ์ ธนิกวลัยรัตนิน รองประธานกลุ่มเวชฯ เป็ นวิทยากรแบ่งปั นความรู้
และการปฏิบตั ติ นในหัวข้อ “การดูแลสุขภาพในผูส้ ูงอายุ”
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+ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๐๑๗ ออกหน่วยฉลองชุมชนวัดแม่พระฟาติมา นิคมแปลง ๒ อ.ชานุมาน
จ.อานาจเจริญ บริการตรวจสุขภาพเบือ้ งต้น ให้คาปรึกษาสุขภาพ ผูร้ บั บริการ ๗๖ คน ร่วมมือกับ
ฝ่ ายเจ้าภาพจัดเตรียมสถานที่ เพือ่ เสริมสร้างความศรัทธาและความเป็ นหนึ่งเดียวกันในชุมชน
๓) ติดตามจัดหาจานวนสมาชิกเพิม่ สมาชิกครัง้ แรก ๖๔ คน (๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) สมาชิกเพิม่ ๑๑ คน
รวมทัง้ หมด ๗๕ คน ( เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ) โดยมี แพทย์หญิงวิภาดา เชาวกุล รองผูอ้ านวยการ
ฝ่ ายบริหาร รพ.อุบลรักษ์ธนบุรี ร่วมเป็ นสมาชิกฯ
๔.๔ สังฆมณฑลเชียงใหม่ คุณพ่อเอกชัย ผลวารินทร์ รายงานกิจกรรมเวชบุคคลฯในช่วงทีผ่ า่ นมา
+ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๐๑๗ อบรมแกนนาอาสาสมัครของอาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ จานวน ๑๐ คน
ตามความต้องการของผูอ้ านวยการและสภาอภิบาลวัดอาสนวิหารพระหฤทัย เรื่องการดูแลสุขภาพและฝึก
ปฏิบตั วิ ดั สัญญาณชีพ โดยนายแพทย์เดชา คูวฒ
ุ ยากร และ ผศ.ศรีนวล วิวฒ
ั น์คุณูปการ เพื่ออาสาสมัครจะได้
มีความรูแ้ ละสามารถช่วยให้การบริการแก่ผสู้ ูงอายุและบุคคลทัวไป
่ (หลังวัดสายของทุกวันอาทิตย์)
+ วันที่ ๑๘ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๐๑๗ บริการตรวจสุขภาพวัดความดันโลหิตและตรวจเบาหวานให้แก่ผสู้ ูงอายุ
โดยอาสาสมัคร บ้านป่ าหมากแม่ลาน้อย โอกาสอบรมฟื้ นฟูจติ ใจแกนนาผูส้ ูงอายุเขตวัดนักบุญยอห์นบัปติสต์
แม่โถ และวัดนักบุญเปโตรแม่ลาน้อย จานวน ๙๑ คน
+ วันที่ ๒๔ – ๒๖ พฤศจิกายน ๒๐๑๗ บริการตรวจสุขภาพ โอกาสวันชุมนุมครอบครัวคาทลิกระดับชาติ
ประจาปี ๒๐๑๗ นาโดย นายแพทย์เดชา คูวฒ
ุ ยากร และ ผศ.ศรีนวล วิวฒ
ั น์คุณูปการ และทีมงานเวชฯ
เชียงใหม่ จานวนผูม้ ารับบริการจานวน ๑๒๑ คน
๔.๕ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ รายงานกิจกรรมเวชบุคคลฯในช่วงทีผ่ า่ นมา
+ วันอาทิตย์ท่ี ๒๔ กันยายน ๒๐๑๗ ลงพืน้ ทีว่ ดั นักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน เพือ่ สร้างเครือข่าย และค้นหา
สมาชิกเวชบุคคลฯใหม่ พร้อมให้บริการตรวจวัดความดันโลหิต และตรวจน้าตาลในเลือด มีผมู้ ารับบริการ
๕๙ คน และต้อนรับสมาชิกใหม่ในสาขาศัลยแพทย์ วิสญ
ั ญีแพทย์ นักกายภาพบาบัด เภสัชกร นักจิตวิทยา
และในวันดังกล่าว ทางมูลนิธโิ รงพยาบาลเซนต์หลุยส์ จัดหน่วยแพทย์เคลือ่ นทีต่ รวจสุขภาพ ให้กบั เด็กและ
ผูใ้ หญ่ชาวเมียนมาร์ และมอบยาในการรักษา โดยไม่มคี ่าใช้จ่าย มีผมู้ ารับบริการตรวจรักษาจานวน ๑๔๖ คน
+ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๐๑๗ คุณพ่อโชคชัย คูรตั นสุวรรณ แพทย์จนี พิชญนาถ วีรานนท์ และกลุ่มเวชบุคคล
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ร่วมด้วย บาทหลวงอนุรตั น์ ณ สงขลา โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ นาทีมจิตอาสา
ตรวจรักษาผูป้ ่ วยเดินไม่ได้ทช่ี มุ ชนคลองเตย
มติทปี ่ ระชุม รับทราบ
 ตามแผนปฏิบตั งิ านเวชบุคคลฯประจาปี ๒๐๑๘ กาหนดจัดประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกฯ ครังแรก
้
ใน วันเสาร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๘ ณ ห้องประชุมชัน้ ๑๑ อาคารรวมจิตรเพียรธรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
ปิ ดประชุมเวลา ๑๒.๑๐ น. บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ นาสวดภาวนาปิ ดการประชุมฯ
วรรณดี พร้อมแย้ม / บันทึกการประชุม
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