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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย ครัง้ที่ ๔/๒๐๑๗ 

วนัเสารท่ี์  ๒  ธนัวาคม  ๒๐๑๗ 
ณ หอ้งประชมุ ชัน้ ๑๑ อาคารรวมจติรเพยีรธรรม โรงพยาบาลเซนตห์ลยุส ์ 

****************************************************** 
ผูเ้ข้าร่วมประชมุ 
๐๑. บาทหลวงไพรชั ศรปีระเสรฐิ จติตาภบิาล ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯ 
๐๒. บาทหลวงโชคชยั คูรตันสวุรรณ จติตาภบิาล ชมรมเวชบุคคลฯอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ 
๐๓. บาทหลวงชยัศกัดิ ์ ไทยสนธ ิ จติตาภบิาล ชมรมเวชบุคคลฯสงัฆมณฑลจนัทบุร ี
๐๔.   บาทหลวงเอกชยั ผลวารนิทร ์ จติตาภบิาล ชมรมเวชบุคคลฯสงัฆมณฑลเชยีงใหม ่
๐๕. บาทหลวงสมัพนัธ ์ วาปีโส จติตาภบิาล กลุม่เวชบุคคลฯโรงพยาบาลคามลิเลยีน  
๐๖. ผศ.ดร.มนตช์ลุ ี           นิตพิน ทีป่รกึษา ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯ 
๐๗. นายแพทยค์ านวณ อึง้ชศูกัดิ ์ ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯ 
๐๘. ผศ.นาฎวมิล งามศริจิติต ์ รองประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯ 
๐๙. ผศ.ดร.สวุรรณา อนุสนัต ิ กรรมการ กลุม่พยาบาลคาทอลกิ 

 ๑๐. ซสิเตอรส์มพร   ไพรเีกษม   กรรมการ คณะภคนิีผูร้บัใชค้นป่วยแห่งนกับุญคามลิโล 
 ๑๑. ซสิเตอรผ์อ่งศร ี  แสงยาอรุณ   คณะภคนิีผูร้บัใชค้นป่วยแห่งนกับุญคามลิโล 
 ๑๒. ซสิเตอรจ์นัจลิา  ตาสวา่ง   กรรมการ ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลอุบลราชธานี 
 ๑๓. คุณนิภาพร   บูรณะกจิ   กรรมการ ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลอุบลราชธานี 
 ๑๔. คุณสุดารตัน์   ส่วนบุญ   กรรมการ ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลอุบลราชธานี 
 ๑๕. คุณฐติาภรณ์   ฮองตน้   ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลท่าแร่ฯ 

๑๖. แพทยห์ญงิมาลนิี          บุณยรตัพนัธุ ์ กรรมการ เวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลจนัทบุร ี
๑๗. คุณวลัลดา           เลา้กอบกุล  กรรมการ เวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลจนัทบุร ี
๑๘. คุณกญัญ์ณณฐั  ละเอยีดจติต ์ กรรมการ เวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลจนัทบุร ี
๑๙. แพทยจ์นีพชิญนาถ    วรีานนท ์ กรรมการ เวชบุคคลคาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ 
๒๐. คุณส าอางค ์ ทองอ าไพ กรรมการ เวชบุคคลคาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ 
๒๑. คุณสมบตั ิ กจิสมยั กรรมการ เวชบุคคลคาทอลกิฯ โรงพยาบาลคามลิเลยีน 
๒๒. คุณจรีวฒัน์  เจนผาสกุ   ผูป้ระสานงาน  Caritas Thailand 
๒๓ คุณวรรณด ี  พรอ้มแยม้  แผนกสขุภาพอนามยั / เลขานุการ  
 

 

เริม่ประชมุเวลา ๐๙.๐๐ น.   
 คุณพ่อชยัศกัดิ ์ไทยสนธ ิ จติตาภบิาลเวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลจนัทบุร ี น าสวดภาวนาเปิดการประชมุฯ 
จากนัน้ทีป่ระชมุด าเนนิการประชมุตามวาระดงันี้ :- 
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วาระท่ี ๑   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
               การประชุมครัง้นี้ ประกอบด้วย คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลกิฯ จาก คณะนักบวชชาย คณะนักบวชหญิง 
โรงพยาบาลคาทอลกิ กลุม่เวชบุคคลฯระดบัอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ  ท่าแร-่หนองแสง  สงัฆมณฑลจนัทบุร ี เชยีงใหม่ และ  
สงัฆมณฑลอุบลราชธานี  ม ีนายแพทยค์ านวณ อึ้งชศูกัดิ ์ ในฐานะประธานชมรมเวชบุคคลฯ บาทหลวงไพรชั ศรปีระเสรฐิ 
ในฐานะจิตตาภิบาลชมรมเวชบุคคลฯ ท าหน้าที่ประธานการประชุมฯ  ร่วมด้วย คุณพ่อจิตตาภิบาล  มีคณะกรรมการ        
เขา้รว่มประชมุฯรวม  ๒๓  ท่าน  ส าหรบัคณะกรรมการบางท่านตดิภารกจิ และกลุม่เวชบุคคลสงัฆมณฑลอื่นๆ ตรงกบังาน
ฉลองส าคญั  จงึไม่สามารถมารว่มประชมุฯ  
 

วาระท่ี  ๒   พิจารณารบัรองรายงานการประชมุฯ  คร ัง้ท่ี ๓/๒๐๑๗       
  ทีป่ระชมุพจิารณาและมมีตริบัรองรายงานการประชมุคณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลกิฯ ครัง้ที ่๓ /๒๐๑๗   

 

 วาระท่ี ๓   ติดตามเรื่องสืบเน่ือง 
   ๓.๑  การส่งเสรมิความรูแ้ละแนวปฏบิตัใินเรื่องการดูแลรกัษาแบบประคบัประคอง (Palliative care)  

                    ทีป่ระชมุไดส้อบถามผูแ้ทนสงัฆมณฑลต่างๆและพบวา่สงัฆมณฑลท่าแร่และจนัทบุรไีดม้กีารด าเนิน
กจิกรรมเรือ่งนี้อย่างตอ่เนื่อง  หากสงัฆมณฑลอื่นสนใจสามารถศกึษาดูงานและสามารถแลกเปลีย่นประสบการณ์ได้ 
    ผศ.นาฎวมิล งามศริจิติต ์ขอน าเรื่อง Palliative care  ไปร่วมปรกึษากบั เซอรม์กัดาเลนา ดาวด ี 
วา่ควรจดักจิกรรมต่อเนื่องในเรื่องอะไรไดบ้า้ง  
  ๓.๒  การท างานเรือ่งเลกิบุหรีแ่ละเครื่องดืม่แอลกอฮอล ์ในเทศกาลมหาพรต  

  ทีป่ระชมุร่วมปรกึษาหารอืและน่าจะเกดิในทางปฏบิตัริ่วมกนั คอื 
 ๑)  จดัท า spot วทิยุ เพื่อรณรงคเ์ผยแพร่ (ตอ้งการหาผูท้ีถ่นดัเขยีนชว่ยร่างสปอต มคีนอา่น/ท าสปอต) 
 ๒)  ประกวดคลปิวดีโีอ รณรงค ์“มหาพรต งดเหลา้ งดบุหรี ่เป็นพลกีรรม" กรอบเวลา สิน้เดอืน 

 มกราคม ๒๐๑๘ เพื่อมอบรางวลัในวนัที ่๑๐ กมุภาพนัธ ์๒๐๑๘ วนัผูป่้วยสากล และงานฉลอง              
 ๕๐ ปีเวชบุคคลคาทอลกิฯ มรีางวลั แบ่งเป็น ๓ ประเภท + ประเภทนกัเรยีน + ระดบัอุดมศกึษา  
 และประเภทบุคคลทัว่ไป  โดยจะจดัหางบประมาณ จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท 

๓)  จดัท าโปสเตอรร์ณรงคต์ามวดัต่างๆ เพือ่สง่ไปพรอ้มกบัการรณรงคจ์ติตารมณ์มหาพรต 
๔)  จดัท า role up ประชาสมัพนัธโ์ครงการ เพือ่เวชบุคคลจะไดน้ าไปรณรงคร์ะหวา่ง 
     การออกหน่วยแพทยฯ์ของแต่ละสงัฆมณฑล 

  ๕)  จดัท าสื่อรณรงคร์่วมกบัสื่อมวลชนคาทอลกิแห่งประเทศไทย สมัภาษณ์แกนน าหลกั  
                 (ขอใหป้รกึษาหารอืเพิม่เตมิ) 
 จากนัน้ ทีป่ระชมุเหน็ชอบกบักจิกรรมต่างๆ และขอให ้คุณจรีวฒัน์ เจนผาสุก จาก Caritas Thailand   

ชว่ยยกร่างเกณฑก์ารประกวดคลิป๊สง่ใหท้างประธานชมรมเวชบุคคลพจิารณาโดยด่วนเพื่อทนัเวลา และควรท า
โครงการปีทีส่องขอทุนจาก สสส แต่ใหท้างชมรมเวชบุคคลทุกสงัฆมณฑลเขา้ร่วมเป็นผูร้บัผดิชอบโครงการดว้ย 
 

  ๓.๓  การใหค้วามร่วมมอืกบัสมาคมคาทอลกิฯในการใหค้ าปรกึษาทางโทรศพัท ์ 
  ทางสมาคมคาทอลกิขอใหเ้วชบุคคลเขา้ร่วมเป็นเจา้ของโครงการดว้ยกนั  โดยเสนอใหเ้ริม่ดว้ยกจิกรรม
การอบรมครัง้แรกคอื โครงการจดัอบรมหลกัสตูรใหค้ าปรกึษาทางโทรศพัท ์โดยคาดวา่จะมผีูเ้ขา้ร่วมฯ ๘๐ คน ระยะเวลา  
๒ วนั ค่าลงทะเบยีนคนละ ๓๐๐ บาท ที ่โรงพยาบาลเซนตห์ลุยส ์ 
  ผศ.ดร.สุวรรณา อนุสนัต ิสรุปประเดน็ส าคญัในการปรกึษาร่วมกบัสมาคมคาทอลกิฯ   

๑) ขอใหจ้ดัอบรมหลกัสูตรร่วมกนั และเชญิวทิยากรบางท่านเขา้ร่วมฯ โดยเน้นขอ้ค าสอนดา้น 
    ศาสนาคาทอลกิ โดยจะมวีทิยากรภาครฐัเป็นวทิยากรหลกั 
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๒) ขอใหป้ระชาสมัพนัธเ์ชญิชวนสมาชกิเวชบุคคลระดบัสงัฆมณฑลทุกมสิซงัเขา้ร่วมฯ    
๓)  ขอใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมไดร้่วมเป็นอาสาสมคัรใหค้ าปรกึษาทางโทรศพัท ์( Hotline )  

  ขอ้เสนอจากทีป่ระชมุฯ ขอใหส้อบถามสมาคมคาทอลกิฯเพื่อขอสนบัสนุนงบประมาณ (ค่าลงทะเบยีน)  
ใหก้บัสมาชกิเวชบุคคลฯระดบัสงัฆมณฑล (เนื่องจากมคีา่ใชจ้่ายเดนิทาง คา่ทีพ่กั-อาหาร)     
  ทีป่ระชมุเหน็ชอบกบัการเขา้ร่วมด าเนินการและขอให ้ผศ.ดร.สุวรรณา อนุสนัต ิเป็นผูป้ระสานจดัท า 
โครงการยอ่เพื่อใชเ้ป็นเอกสารอา้งองิตอ่ไป 
 

 ๓.๔ การจดักจิกรรมครบรอบ ๕๐ ปีชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯในชว่งวนัผูป่้วยสากล  
         จากการประชมุครัง้ทีผ่า่นมา ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพ รบัเป็นเจา้ภาพจดังาน
ฉลอง ๕๐ ปีเวชบุคคลคาทอลกิฯ และโอกาสวนัผูป่้วยสากล ครัง้ที ่๒๖ ปี ค.ศ.๒๐๑๘ (๑๑ กุมภาพนัธ)์ ซึ่งจะจดัขึน้
ใน วนัเสารท์ี ่๑๐ กมุภาพนัธ ์๒๐๑๘  ณ หอ้งประชมุ  ชัน้ ๑๑ อาคารรวมจติรเพยีรธรรม โรงพยาบาลเซนตห์ลุยส ์  
การจดังานครัง้นี้มเีป้าหมายเพือ่เชญิชวนสมาชกิเวชบุคคลทุกสาขาทัง้รุ่นเก่าและรุ่นใหม่ร่วมงานอยา่งน้อย ๕๐ ทา่น                
หวัขอ้เสวนาเน้นเรือ่งค าสอนทีถู่กตอ้งเกีย่วกบัเรื่องสุขภาพอนามยั และสาระส าคญัๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัเวชบุคคลฯ 
   ทีป่ระชมุร่วมแสดงความคดิเหน็และมขีอ้เสนอการจดังานดงันี้ :- 

๑) เรยีนเชญิพระคารด์นิลั ไมเกิล้ มชียั กจิบุญช ู เป็นประธานพธิีบูชาขอบพระคุณ/พธิเีปิด  
   และ คุณพ่อมเิกล กาไรซาบาล  ร่วมงานฯ 

๒) ออกจดหมายเชญิเวชบุคคลทุกสาขาวชิาชพีทางการแพทยแ์ละพยาบาล คณะนกับวชชาย/หญงิ 
 ทีท่ างานดา้นสุขภาพอนามยั โรงพยาบาลคาทอลกิ เขา้ร่วมงานฯ  
๓) จดังานมุทติาจติ พรอ้มมอบใบพรสมเดจ็พระสนัตะปาปาและใบประกาศเกยีรตคิุณแด ่
 สมาชกิเวชบุคคลฯทีเ่หน็วา่สมควรไดร้บัการประกาศเกยีรตคิุณ  
      (ส่วนกลางฯตดิต่อรายชือ่สมาชกิเวชบุคคลรุ่นเก่าเพือ่เรยีนเชญิเขา้ร่วมงานฯ) 
๔) เรยีนเชญิครอบครวัสมาชกิเวชบุคคลฯรุ่นเกา่ทีเ่สยีชวีติมาร่วมงานฯ 
๕) จดัพธิศีลีเจมิคนไขใ้หก้บัผูป่้วย ผูพ้กิาร ผูสู้งอายุ (เชงิสญัลกัษณ์) ทีม่าร่วมงานฯ 
๖) ขอใหเ้ครอืขา่ยเวชบุคคลคาทอลกิระดบัสงัฆมณฑล จดัท าประวตักิารกอ่ตัง้เวชบุคคลตัง้แต่เริม่จดัตัง้ 
 จนถงึปัจจุบนั พรอ้มรูปถ่ายกลุ่มสมาชกิ (๒ หน้ากระดาษ A๔)  

  จากนัน้ทีป่ระชมุเสนอใหม้คีณะท างาน :-   คุณพ่อไพรชั ศรปีระเสรฐิ จติตาภบิาลเวชบุคคลฯ  
นายแพทยค์ านวณ อึง้ชศูกัดิ ์ ประธานชมรมฯ  ผศ.นาฎวมิล งามศริจิติต ์ คุณอสิร ีตรกีมล รองประธานฯ  ร่วมดว้ย
คณะทีป่รกึษาเวชบุคคลฯ :  ศ.นพ.จติร สทิธอีมร นายแพทยว์รวฒุ ิจรรยาวนิชย์ นายแพทยฤ์ทธไิกร อคัรสกุลนิธโิชต ิ
ผศ.ดร.มนตช์ลุ ีนิตพิน คุณพ่อโชคชยั คูรตันสุวรรณ จติตาภบิาลเวชบุคคลฯกรุงเทพ และ คุณจรีวฒัน์ เจนผาสกุ จาก 
Caritas Thailand (ชว่ยท าสื่อรณรงคม์หาพรต)  ทพญ.จนัทนา อึง้ชศูกัดิ ์(ชว่ยจดัท าหนงัสอื ๕๐ ปีเวชบุคคลฯ) 
 

๓.๕  สรุปผลการจดังาน Workshop Human Life International’s 21st Asia-Pacific Congress (ASPAC) on 
Faith,and Family in 2017   (วนัที ่๒๔ – ๒๖ พฤศจกิายน ๒๐๑๗) 

   คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ชี้แจงการจัดประชุมระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 21st Asia-Pacific 
Congress on Faith, Life and Family  จดัโดย องคก์รส่งเสรมิชวีติเอเชยีและองคก์รส่งเสรมิชวีติสากล  Human Life 
International เมื่อวนัที ่๒๔ - ๒๖ พฤศจกิายน ๒๐๑๗ ทีผ่า่นมา ณ ศูนยอ์ภบิาลบา้นผูห้ว่าน สามพราน จ.นครปฐม
มผีูเ้ขา้ร่วมประชุมฯจากประเทศในแถบเอเชยี ประมาณ ๒๐๐ กว่าคน  ซึ่งจะสรุปให้ที่ประชุมรบัทราบต่อไป หรอื 
สามารถตดิตามรายละเอยีดการจดังานฯทีเ่วป็ไซด ์(www.human life international)  
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        การจดังาน Workshop Human Life International’s ครัง้ที ่๒๒ จะจดัขึน้ในปี ค.ศ.๒๐๑๙ ทีป่ระเทศ
 อนิเดยี  หากสมาชกิเวชบุคคลฯสนใจขอใหเ้ตรยีมความพรอ้มเดนิทางไปประชมุฯร่วมกนั  
  มตทิีป่ระชมุ   รบัทราบ 
 
 

วาระท่ี  ๔   รายงานความคืบหน้ากิจกรรมเครือข่ายเวชบุคคลฯระดบัสงัฆมณฑล 
   ๔.๑   อคัรสงัฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง  คุณฐติาภรณ์ ฮองตน้ รายงานกจิกรรมเวชบุคคลฯในชว่งทีผ่า่นมา 

                 +  วนัที ่๒๑ – ๒๒ ตลุาคม ๒๐๑๗  ออกหน่วยตรวจสุขภาพ ทีบ่า้นสองคอน จ.มุกดาหาร 
       +  วนัที ่๒๑ – ๒๒ ตลุาคม ๒๐๑๗  ร่วมงานฟ้ืนฟูจติใจและประชมุใหญ่สามญัประจ าปี ๒๐๑๗                                     

            ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย ณ บา้นผูสู้งอายุราชสมีา  
 +  วนัที ่๑๔ – ๑๖ พฤศจกิายน ๒๐๑๗  ร่วมใหบ้รกิารดา้นสุขภาพแก่ศษิยเ์ก่าพระสงฆปี์นงั 

         +   วนัที ่๒๐ - ๒๒ พฤศจกิายนยน ๒๐๑๗ ใหบ้รกิารเวชภณัฑย์า ในงานสมัมนาศาสนสมัพนัธ ์ที ่
       โรงแรมดุสติ สกลนคร  โดย อคัรสงัฆมลฑณท่าแร่ –หนองแสง เป็นเจา้ภาพจดังานฯ 
 กลุ่มเวชบุคคลฯอคัรสงัฆณฑลท่าแร่-หนองแสง  ขอเสนอทีป่ระชมุใหเ้ลื่อนก าหนดจดังานฟ้ืนฟูจติใจและ 
 ประชมุใหญ่สามญัประจ าปี ๒๐๑๘ วนัที ่๒๐ – ๒๑ ตุลาคม ๒๐๑๘  ใหจ้ดังานก่อนหรอืหลงัทีไ่ดก้ าหนดไว ้
 ที่ประชุมรบัขอ้เสนอ  และก าหนดจดังานฟ้ืนฟูจติใจและประชุมฯ เป็นวนัที่ ๒๗ – ๒๘ ตุลาคม ๒๐๑๘ โดย
 ขอใหก้ลุม่เวชบุคคลฯสงัฆมณฑลอุบลราชธานี น าไปพจิารณาวนัและเวลาจดังานฯ เสนอทีป่ระชมุฯครัง้ต่อไป 

  ๔.๒ สงัฆมณฑลจนัทบุร ี  คุณกญัญ์ณณฐั  ละเอยีดจติต ์ รายงานกจิกรรมเวชบุคคลฯในชว่งทีผ่า่นมา 
             +  วนัที ่๑๓ พฤศจกิายน ๒๐๑๗  ออกหน่วยบรกิารตรวจสขุภาพ นครสวรรค ์ในนามสงัฆมณฑล 

    จนัทบุร ีรว่มกบั กลุม่เวชบุคคลสงัฆมณฑลนครสวรรค ์ตรวจรกัษาชาวบา้นทีถู่กน ้าท่วมมาเป็น 
    เวลานาน ๕ เดอืน ที ่อบต.พนมเศษ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ โดยความร่วมมอืจาก สโมสร 

      ไลออนส์ปากน ้าโพ นครสวรรค์ มคีุณพ่อทีเ่ป็นแพทยจ์ากต่างประเทศมาร่วมใหบ้รกิารตรวจและ
    แจกยา  ซึง่มชีาวบา้นทีป่ระสบภยัมาขอรบับรกิารจ านวนมาก 
        +  วนัที ่๓๐ กนัยายน ๒๐๑๗ ฉลองวดัและพธิบีวชพระสงฆ ์๒ องค ์ณ วดัอคัรเทวดามคีาแอล  
   จ.ปราจนีบุร ี มผีูร้ว่มออกหน่วย พระสงฆ ์๑ ท่าน ซสิเตอร ์๒ ท่าน พยาบาล ๔ ท่าน หมอน้อย ๖ คน 
   และหมอนวดตาบอด ๒ ท่าน  ผูเ้ขา้รบับรกิารตรวจความดนัโลหติ ๗๙ คน ตรวจวดัระดบัน ้าตาล ๙ คน 
   เป็นลม ๒ คน และลมชกั ๑ คน  

๔.๓ สงัฆมณฑลอุบลราชธานี  ซสิเตอรจ์นัจลิา  ตาสวา่ง   รายงานกจิกรรมเวชบุคคลฯในชว่งทีผ่า่นมา 
  ๑) ออกเยีย่มผูป่้วยตามหมู่บา้นและโรงพยาบาลใหก้ าลงัใจและมอบความสขุแก่ผูป่้วย                              

     +  วนัที ่๕ พฤศจกิายน ๒๐๑๗  ออกพืน้ทีใ่นเขตอาสนวหิาร ตรวจวดัความดนัโลหติและสอบถาม
  ปัญหา  สุขภาพในชมุชน  

    ๒) ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบือ้งตน้ ใหค้ าปรกึษาดา้นสุขภาพโอกาสต่างๆ                                                                            
    +  วนัที ่๓ – ๔  พฤศจกิายน  ๒๐๑๗  โอกาสเสกสุสานอาสนวหิารแมพ่ระปฎสินธนิิรมลอุบลฯ           
     ผูร้บับรกิาร ๓๓ คน  ฉีดวคัซนีไขห้วดัใหญ่ ๑ คน                                                                                     
    +  วนัที ่๙ พฤศจกิายน ๒๐๑๗ ออกหน่วยตรวจสุขภาพงานชมุนุมผูสู้งอายุสงัฆมณฑลอุบลราชธานี             
     ครัง้ที ่๓ “กจิเมตตา ศษิยพ์ระครสิต ์ชวีติจติผูส้งูวยั" ณ บา้นเณรครสิตประจกัษ์ ผูร้บับรกิาร 
     ๑๘๐ คน คุณฐานิตาภกัดิ ์ ธนิกวลยัรตันิน รองประธานกลุ่มเวชฯ เป็นวทิยากรแบ่งปันความรู้
     และการปฏบิตัตินในหวัขอ้ “การดูแลสุขภาพในผูสู้งอายุ”                                                                      
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   +  วนัที ่๑๘ พฤศจกิายน  ๒๐๑๗  ออกหน่วยฉลองชมุชนวดัแมพ่ระฟาตมิา นคิมแปลง ๒  อ.ชานุมาน                          

   จ.อ านาจเจรญิ บรกิารตรวจสขุภาพเบือ้งตน้ ใหค้ าปรกึษาสุขภาพ ผูร้บับรกิาร  ๗๖  คน ร่วมมอืกบั 
           ฝ่ายเจา้ภาพจดัเตรยีมสถานที ่ เพือ่เสรมิสรา้งความศรทัธาและความเป็นหนึ่งเดยีวกนัในชมุชน 
 ๓) ตดิตามจดัหาจ านวนสมาชกิเพิม่ สมาชกิครัง้แรก ๖๔ คน  (๒๔ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๐) สมาชกิเพิม่ ๑๑ คน   

       รวมทัง้หมด  ๗๕  คน  ( เดอืนพฤศจกิายน ๒๕๖๐ ) โดยม ีแพทยห์ญงิวภิาดา เชาวกุล รองผูอ้ านวยการ
ฝ่ายบรหิาร รพ.อุบลรกัษธ์นบุร ี ร่วมเป็นสมาชกิฯ 

๔.๔ สงัฆมณฑลเชยีงใหม่  คุณพ่อเอกชยั ผลวารนิทร์  รายงานกจิกรรมเวชบุคคลฯในชว่งทีผ่า่นมา 
 + วนัที ่๕ พฤศจกิายน ๒๐๑๗ อบรมแกนน าอาสาสมคัรของอาสนวหิารพระหฤทยัเชยีงใหม่ จ านวน ๑๐ คน 
  ตามความตอ้งการของผูอ้ านวยการและสภาอภบิาลวดัอาสนวหิารพระหฤทยั เรื่องการดูแลสุขภาพและฝึก
  ปฏบิตัวิดัสญัญาณชพี โดยนายแพทยเ์ดชา คูวฒุยากร และ ผศ.ศรนีวล ววิฒัน์คุณูปการ เพื่ออาสาสมคัรจะได้
  มคีวามรูแ้ละสามารถชว่ยใหก้ารบรกิารแก่ผูสู้งอายุและบุคคลทัว่ไป (หลงัวดัสายของทุกวนัอาทติย)์ 
 +  วนัที ่๑๘ – ๑๙ พฤศจกิายน ๒๐๑๗ บรกิารตรวจสุขภาพวดัความดนัโลหติและตรวจเบาหวานใหแ้ก่ผูสู้งอายุ 
  โดยอาสาสมคัร บา้นป่าหมากแม่ลาน้อย โอกาสอบรมฟ้ืนฟูจติใจแกนน าผูสู้งอายุเขตวดันกับญุยอหน์บปัตสิต์
  แม่โถ และวดันกับุญเปโตรแม่ลาน้อย จ านวน ๙๑ คน 
 +  วนัที ่๒๔ – ๒๖ พฤศจกิายน ๒๐๑๗ บรกิารตรวจสุขภาพ โอกาสวนัชมุนุมครอบครวัคาทลกิระดบัชาติ
  ประจ าปี ๒๐๑๗ น าโดย นายแพทยเ์ดชา คูวฒุยากร และ ผศ.ศรนีวล ววิฒัน์คุณูปการ และทมีงานเวชฯ
  เชยีงใหม่ จ านวนผูม้ารบับรกิารจ านวน ๑๒๑ คน 

๔.๕ อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ   รายงานกจิกรรมเวชบุคคลฯในชว่งทีผ่า่นมา 
 + วนัอาทติยท์ี ่๒๔ กนัยายน ๒๐๑๗ ลงพืน้ทีว่ดันกับุญฟรงัซสิเซเวยีร ์สามเสน เพือ่สรา้งเครอืขา่ย และคน้หา 
  สมาชกิเวชบุคคลฯใหม่ พรอ้มใหบ้รกิารตรวจวดัความดนัโลหติ และตรวจน ้าตาลในเลอืด มผีูม้ารบับรกิาร   
  ๕๙  คน และตอ้นรบัสมาชกิใหม่ในสาขาศลัยแพทย ์วสิญัญแีพทย ์นกักายภาพบ าบดั  เภสชักร  นกัจติวทิยา    
  และในวนัดงักลา่ว ทางมูลนิธโิรงพยาบาลเซนตห์ลุยส ์จดัหน่วยแพทยเ์คลือ่นทีต่รวจสขุภาพ ใหก้บัเดก็และ 
  ผูใ้หญ่ชาวเมยีนมาร ์และมอบยาในการรกัษา โดยไมม่คี่าใชจ้่าย มผีูม้ารบับรกิารตรวจรกัษาจ านวน ๑๔๖ คน  
 +  วนัที ่๑๖ กนัยายน ๒๐๑๗ คุณพ่อโชคชยั คูรตันสุวรรณ  แพทยจ์นีพชิญนาถ วรีานนท์ และกลุ่มเวชบุคคล 
  โรงพยาบาลเซนตห์ลุยส ์ร่วมดว้ย บาทหลวงอนุรตัน์ ณ สงขลา  โรงเรยีนสามคัคสีงเคราะห ์ น าทมีจติอาสา  
  ตรวจรกัษาผูป่้วยเดนิไม่ไดท้ีช่มุชนคลองเตย 

 มตทิีป่ระชมุ   รบัทราบ 
 

 

  ตามแผนปฏบิตังิานเวชบุคคลฯประจ าปี ๒๐๑๘ ก าหนดจดัประชมุคณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลกิฯ ครัง้แรก 

     ใน วนัเสารท่ี์ ๑๗ กมุภาพนัธ ์๒๐๑๘  ณ หอ้งประชมุชัน้ ๑๑ อาคารรวมจติรเพยีรธรรม โรงพยาบาลเซนตห์ลยุส ์

     ปิดประชมุเวลา ๑๒.๑๐ น.  บาทหลวงไพรชั ศรปีระเสรฐิ   น าสวดภาวนาปิดการประชมุฯ 

             
 

          วรรณด ีพรอ้มแยม้ / บนัทกึการประชมุ 


