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รายงานการประชมุ 
คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย ครัง้ที่ ๔/๒๕๕๙ 

วนัเสารท่ี์  ๓  ธนัวาคม  ๒๕๕๙ 
ณ หอ้งประชมุชัน้ ๑๑  อาคารรวมจติรเพยีรธรรม โรงพยาบาลเซนตห์ลยุส ์ 

****************************************************** 
ผูเ้ข้าร่วมประชมุ 
๑. บาทหลวงไพรชั ศรปีระเสรฐิ จติตาภบิาล ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯ 
๒. นายแพทยค์ านวณ อึง้ชศูกัดิ ์ ประธานชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯ 
๓. บาทหลวงสุรชยั ชุม่ศรพีนัธ ์ ประธานกรรมการบรหิาร โรงพยาบาลเซนตห์ลยุส ์
๔.   ศจ.กติตคิุณ นพ.จติร สทิธอีมร ทีป่รกึษา / ประธาน ชมรมเวชบุคคลฯอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพ 
๕. ผศ.นพ.วรวุฒ ิ จรรยาวนิชย ์ ทีป่รกึษา ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯ 
๖. ผศ.ดร.มนตช์ลุ ี นิตพิน  ทีป่รกึษา ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯ 
๗. ผศ.นาฎวมิล งามศริจิติต ์ รองประธานชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯ 
๘. บาทหลวงชยัศกัดิ ์ ไทยสนธ ิ จติตาภบิาล ชมรมเวชบุคคลฯสงัฆมณฑลจนัทบุร ี
๙. ซสิเตอรร์ุ่งเพชร พนัวงษา  คณะภคนิีผูร้บัใชค้นปว่ยแห่งนกับุญคามลิโล 
๑๐. ซสิเตอรส์มพร ไพรเีกษม  คณะภคนิีผูร้บัใชค้นปว่ยแห่งนกับุญคามลิโล 
๑๑. คุณสุนทร ชอ่งชนิล  กลุ่มเวชบุคคลฯสงัฆมณฑลนครราชสมีา 
๑๒. คุณราน ี  กรรณกิา  กลุ่มเวชบุคคลฯสงัฆมณฑลนครสวรรค ์
๑๓. คุณวลัลดา   เลา้กอบกุล กลุ่มเวชบุคคลฯสงัฆมณฑลจนัทบุร ี
๑๔. แพทยจ์นีพชิญนาถ วรีานนท ์   กลุ่มเวชบุคคลคาทอลกิฯ อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพ  
๑๕. คุณส าอางค ์  ทองอ าไพ   กลุ่มเวชบุคคลคาทอลกิฯ อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพ 
๑๖. คุณมาล ี  สนัตถิริศกัดิ ์      กลุ่มเวชบุคคลคาทอลกิฯ อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพ 

 ๑๗. คุณวรรณด ี  พรอ้มแยม้  แผนกสุขภาพอนามยั  
 

เปิดประชมุเวลา  ๐๙.๔๐  น. 
 บาทหลวงไพรชั ศรปีระเสรฐิ  จติตาภบิาลชมรมเวชบุคคลฯ น าสวดภาวนาเปิดการประชมุฯ 
 

วาระท่ี ๑  เรื่องเพื่อทราบ                                      
         การประชมุครัง้นี้ประกอบดว้ย คณะกรรมการเวชบุคคลฯในระดบัสงัฆมณฑลจาก จนัทบุร ีนครสวรรค์ 
ราชบุร ีและกรุงเทพ รวม ๑๗ ท่าน  ส าหรบัสงัฆมณฑลอื่นๆตรงกบังานฉลองส าคญั จงึไม่สามารถมาร่วมประชุมฯ 
น าโดย นายแพทย์ค านวณ อึ้งชูศกัดิ ์ท าหน้าที่ประธานการประชุมฯ ร่วมด้วย บาทหลวงไพรชั ศรปีระเสรฐิ  ใน
ฐานะจติตาภบิาลชมรมเวชบุคคลฯ     
 

วาระท่ี ๒ พิจารณารบัรองรายงานการประชมุคณะกรรมการ ฯ คร ัง้ท่ี ๓/๒๕๕๙   
  นายแพทยค์ านวณ  อึง้ชศูกัดิ ์ ประธานชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯ  ขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณารายงานการ
ประชมุคณะกรรมการเวชบุคคลฯ ครัง้ที่ ๓/๒๕๕๙  เพื่อด าเนินการแกไ้ขและเพิม่เตมิรายงานการประชมุฯ                                        
  มตทิีป่ระชมุ      รบัรองรายงานการประชมุคณะกรรมการฯ ครัง้ที ่๓ /๒๕๕๙  
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วาระท่ี ๓  พิจารณา (ร่าง) รายงานการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี  ๒๕๕๙/๒๐๑๖    
 การจดัท ารายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ๒๕๕๙ (ฉบบัร่าง)  เพื่อให้คณะกรรมการเวชบุคคลฯ
ระดบัสงัฆมณฑล รบัทราบและใชต้ดิตามงานระหวา่งปี ๒๕๖๐/๒๐๑๗ หากมแีกไ้ขเพิม่เตมิขอให้แจง้มายงัส่วนกลางฯ
เพื่อจดัท าฉบบัสมบูรณ์และน าเสนอเพื่อขอการรบัรองจากทีป่ระชมุใหญ่สามญัประจ าปี ๒๕๖๐ ต่อไป  
 มตทิีป่ระชมุ       รบัทราบ 

วาระท่ี ๔ ติดตามเรื่องสืบเน่ือง          
 ๔.๑  สรุปการจดัเข้าเงียบฟ้ืนฟูจิตใจและประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ๒๕๕๙/๒๐๑๖ ชมรมเวชบุคคล
คาทอลกิฯ เมื่อวนัที ่๒๒ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙  ที ่โรงแรมบา้นสวนรสีอรท์ จงัหวดันครสวรรค์   
   ทีป่ระชมุแสดงความคดิเหน็การจดัเขา้เงยีบฟ้ืนฟูจติใจฯครัง้นี้ ไดส้ะทอ้นวตัถุประสงคเ์รื่องการรกัษา
สิง่แวดล้อมแค่ไหน เพื่อให้รู้ว่าสิ่งสร้างของพระเจ้าเป็นของส าคญัถ้าท าไม่ดีก็ไม่ได้ถวายเกียรติกบัพระเจ้า  และ
ประเดน็การปฏบิตังิานเวชบุคคลฯ ม ีreflection  มากน้อยแค่ไหน ไดป้ระโยชน์อะไรบา้ง    
   ๑. การให้ความรู้เรื่องพระสมณสาส์น LAUDATO SI’ ในการเขา้เงยีบฟ้ืนฟูจติใจฯครัง้นี้ เพื่อสร้าง
แรงบนัดาลใจกบัสมาชกิเวชบุคคลฯทุกเครอืข่ายส านึกรกัษ์โลก/จดักจิกรรมต่างๆที่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม เพื่อกลุ่ม
เวชบุคคลฯทัง้ ๙ สงัฆมณฑล จะเขา้ใจและสามารถน าสิง่ที่เสนอในเรื่องแนวความคดิและค าสอนของพระศาสนจกัร  
สิง่สรา้งทัง้หลาย น าไปจดักจิกรรมและลงในแผนปฏบิตังิานเวชบุคคลฯประจ าปีได้มากน้อยเพยีงใด  (แผนปฏบิตังิาน
เริม่จากสมาชกิเวชบุคคลฯ) ชมรมเวชบุคคลฯระดบัชาตมิหีน้าที่ผลกัดนัเชงินโยบาย และต้องบูรณาการงานร่วมกบั
ฝายต่างๆดว้ย  มปีระเดน็ที่ฝ่ายสงัคมท าอย่างต่อเนื่องเช่น เรื่องการลดขยะ แยกขยะ ฯลฯ การใชส้ิง่สร้างอย่างรู้จกั
คุณค่าในประเดน็ต่างๆ เชน่ กนิแต่พอควร ใชใ้หคุ้ม้ คดิถงึคนรุ่นหลงั ดงันัน้ในแต่ละเครอืขา่ยจะตอ้งน าไปต่อยอดจาก
แรงบนัดาลใจทีไ่ดจ้ากการศกึษาพระสมสณสาสน์ LAUDATO SI’ ร่วมกนั       
   ๒. กจิกรรมการลงพืน้ทีโ่รงเรยีนผูสู้งวยั อาสนวหิารนักบุญอนันา นครสวรรค์ จะได้แนวคดิส าหรบั   
สงัฆมณฑลทีป่ระสงคจ์ะไปจดัตัง้โรงเรยีน แต่หากจดัใหส้มาชกิเวชบุคคลฯไดไ้ปสมัผสังานที่ค่ายอพยพชาวเมยีนมาร ์     
อ.แม่สอด จ.ตาก (แต่เนื่องจากมรีะยะทางไกล) กจ็ะได้สมัผสักบับรรดาสมาชกิเวชบุคคลฯที่พบความยากล าบากกบั
การท างานกบัผูย้ากไร ้ ในการจดังานครัง้ต่อไปขอใหจ้ดั Exposure ในระยะทางทีไ่ม่ไกลเกนิไป หรอืจดัดูงานเด่นๆใน
พืน้ทีอ่ยู่ใกลก้บัสถานทีจ่ดัประชมุฯ                                                              
   ๓. การจดังานฯที่ผ่านมา การประเมินผลหลงัจากฟ้ืนฟูจิตใจไม่ได้จดัท า ซึ่งควรจะมีวธิีสะท้อน
ออกมาจากผูเ้ขา้ร่วมงานฯวา่มาได้อะไร/ควรเพิม่เตมิสิง่ใดบ้าง จงึควรเตรยีมส าหรบัเรื่องนี้ในการจดังานฯครัง้ต่อไป 
 ๔.๒  ความพรอ้มของชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯสงัฆมณฑลนครราชสมีา ในการเป็นเจา้ภาพจดังานฟ้ืนฟู
จติใจและประชมุใหญ่สามญัประจ าปี ๒๐๑๗/๒๕๖๐ (โอกาสฉลองครบ ๕๐ ปี ของการเริม่งานเวชบุคคล)  
   คุณสุนทร ชอ่งชนิล  รองประธาน คณะกรรมการเวชบุคคลฯสงัฆมณฑลนครราชสมีา ชีแ้จงผลการ
ประชมุคณะกรรมการฯ ยนิดรีบัเป็นเจา้ภาพร่วมจดังานเขา้เงยีบฟ้ืนฟูจติใจและประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ๒๕๖๐ ใน
ระหวา่งวนัเสารท์ี ่๒๑ - วนัอาทติยท์ี ่๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐  โดยก าหนดสถานที่จดังาน ๒ แห่ง คอื วดันักบุญยอแซฟ 
บา้นหนั (ไม่พรอ้มดา้นสถานทีพ่กั) หรอื วดับุญราศ ีนิโคลาส บุญเกดิ กฤษบ ารุง เขาใหญ่ (น าเสนอรายละเอยีดต่อไป) 
ส าหรบัรูปแบบการจดังานฯ :- หวัขอ้การจดังานฯ/การบรรยาย การจดัประชุมใหญ่ พธิบีูชาขอบพระคุณ ทศันศกึษา 
ลงพืน้ทีใ่นชมุชนฯ (คาดวา่ทางส่วนกลางฯเป็นผูก้ าหนด) ซึ่งจะท าให้สมาชกิฯได้แนวคดิ ปรบัปรุงงานอย่างต่อเนื่อง     
   ที่ประชุมเสนอส่วนกลางฯจดัท าแบบฟอร์ม น าเสนอหวัข้อหลกัในการจดัฟ้ืนฟูจิตใจ (หวัข้อที่
น าเสนอขอให้สอดคล้องกบัทางวาตกินั ที่สมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซิส น าเสนอออกมาเป็นกจิกรรม/รูปธรรม) / 
หัวข้อย่อยในการบรรยาย (หัวข้อที่น าเสนอในเรื่องศาสนสัมพันธ์ ประวัติศาสตร์ มรดกวัฒนธรรมฯลฯ)  ให้
คณะกรรมการเวชบุคคลฯสงัฆมณฑล   ส่งตอบกลบัมาก่อนการประชมุครัง้ต่อไป เพื่อสรุปหวัขอ้ในการจดังานฯต่อไป  

 มตทิีป่ระชมุ       รบัทราบ  
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วาระท่ี ๕ เตรียมจดังาน Workshop Human Life International's 21st Asia-Pacific Congress (ASPAC) 
  on Faith, Life, and Family in 2017        
  คุณพ่อไพรชั ชีแ้จงการเตรียมจดังาน Workshop Human Life International's 21st Asia-Pacific 
Congress (ASPAC) on Faith, Life, and Family in 2017  จากการพูดคุยข ัน้ต้นกบัทมีงาน Humance Life Asia  
เสนอจดัขึน้ที ่ศนูยอ์บรมงานอภบิาล บา้นผูห้วา่น สามพราน  ระหวา่งวนัที ่๒๔ - ๒๖ พฤศจกิายน ๒๐๑๗  คาดว่า 
มีผู้เข้าร่วมงานฯจากประเทศฟิลิปปินส์ ๑๐๐ คน และประเทศอื่นๆ รวมประมาณ ๒๐๐ คน  โดยเรียนเชิญ          
พระคารด์นิลั ฟรงัซสิเซเวยีร์  เกรยีงศกัดิ ์โกวทิวาณชิ เป็นประธานพธิบีูชาขอบพระคุณ ร่วมดว้ย พระสงัฆราชฟิลปิ 
บรรจง ไชยรา ประธานกรรมาธกิารฝ่ายสงัคม สภาพระสงัฆราชคาทอลกิฯ  การเป็นเจ้าภาพจดัประชุมฯครัง้นี้ได้
ขอให้หน่วยงานต่างๆในฝ่ายสงัคม เข้ามามีส่วนร่วมในการจดังานกบัแผนกสุขภาพอนามยั  (ชมรมเวชบุคคล
คาทอลกิฯ คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูสู้งอายุ คณะกรรมการคาทอลกิเพื่อส่งเสรมิงานเอดส์  องค์กรส่งเสรมิ
ชวีติ) และเชญิแผนกครอบครวั ฝา่ยอภบิาลครสิตชน และกลุ่มต่างๆ เพื่อส่งเสรมิค าสอนของพระศาสนจกัรในเรื่อง
ส่งเสรมิชวีติ วฒันธรรมแห่งความตาย Abortion อุม้บุญ ฯลฯ ใหเ้กดิแนวความคดิใหม่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสุขภาพอนามยั 
ให้ความเห็นกับสงัคมในประเด็นส าคัญๆโดยเฉพาะรัฐบาลที่ออกกฎหมายในเรื่องดังกล่าว  (ดูข้อมูลการจัด 
Workshop Human Life International's ครัง้ที่ 21 ที่เวป็ไซด์ : Human Life International Pro-life Missionaries to 
the world)        
  มตทิีป่ระชมุ       รบัทราบ  
         
วาระท่ี  ๖ รายงานความคืบหน้ากิจกรรมเครือข่ายเวชบุคคลฯระดบัสงัฆมณฑล                  
  ๖.๑   การประชมุ 16th AFCMA ทีเ่กยีวโต โดยผูแ้ทนอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพ   
       บาทหลวงสุรชยั ชุม่ศรพีนัธุ ์ ประธานกรรมการบรหิาร โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ชีแ้จงการเขา้ร่วม
ประชมุ 16 th AFCMA ทีเ่กยีวโต ประเทศญี่ปุน่  ในประเดน็เรื่องการดูแลพระสงฆส์ูงวยัชาวญี่ปุ่น ให้เราเน้น Spiritual 
growth  มสีามรูปแบบ + บ้านผูสู้งวยัของรฐัฯ พระสงฆต์้องอยู่ร่วมกบัฆราวาส บ้านพกัพระสงฆข์องเอกชนที่ดูแล     
+ กลุ่ม Palliative Care รบักลุ่มทีแ่พทยค์าดวา่จะมอีายุยนืยาวแค่สามเดอืน แต่ไม่เกนิหกเดอืน แบบนี้มมีากหลายรอ้ย
แห่ง ค่าใช้จ่ายสูง + แบบที่สามของสงัฆมณฑล มกีารเน้นความเจริญก้าวหน้าทางด้านจิตวญิญาณด้วย Spiritual 
growth, Inner Growth,Hospice Center การดูแลผูป้ว่ยระยะสุดทา้ย พรอ้มทัง้รบัทราบประเดน็ต่างๆจากการประชุมฯ 
เพื่อใหเ้กดิความตื่นตวั น ามารื้อฟ้ืน เปลี่ยนแปลงและปรบัปรุงวธิกีารท างานในองค์กรฯลฯ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส ์
คาดวา่จะเปิดรบัฝึกอบรมบุคลากรเพื่อดูแลพระสงฆป์ว่ยหนกั พระสงฆส์ูงวยัของเราที่พกัอยู่วดั เป็นผูช้่วยเจ้าอาวาส 
สอนค าสอนผูใ้หญ่ ชว่ยเรื่องพธิกีรรม แต่กต็อ้งมผีูเ้อาใจใส่เป็นพเิศษใหก้บัท่านดว้ย    
  ๖.๒ ความคบืหน้ากจิกรรมงานเวชบุคคลฯจากสงัฆมณฑลอื่นๆ     
    ๖.๒.๑  สงัฆมณฑลจนัทบุร ี บาทหลวงชยัศกัดิ ์ไทยสนธ ิรายงานการด าเนินกจิกรรมชว่งทีผ่า่นมา 
กลุ่มเวชบุคคลฯสงัฆมณฑลจนัทบุรี ท างานตอบรบักบัแผนงานอภิบาลด้านสงัคม โดยมีสตับุรุษให้ความร่วมมือ 
ช่วยเหลือแบ่งปนัผูย้ากไร้ ให้เกดิความโดดเด่นในงานเมตตาสงเคราะห์ และปฏิบตัวิถิชีวีติครสิตชนด้วยความรกั
เมตตา ๑)จดัออกหน่วยตรวจสุขภาพ ร่วมกบั ศูนย์อภิบาลฯรกักางเขน จนัท์ ในโอกาสบวชพระสงฆแ์ละฉลองวดั:   
วดัพระนิจจานุเคราะห ์ระยอง/วดันกับุญนิโคลสั พทัยา ตรวจสุขภาพแรงงานต่างดา้วทีแ่หลมงอก/วดัแม่พระถวายองค ์
มูซู  ในการออกหน่วยทุกครัง้จะพยายามใหส้มาชกิเวชบุคคลฯในพืน้ทีเ่ป็นผูน้ า ๒)ศูนย์อภิบาลฯรกักางเขน จนัท์ จดั
ออกเยีย่มและตรวจสุขภาพผูป้ว่ยตามบา้น : ๓๑ สงิหาคม/ ๑๑ กนัยายน/ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙  ๓)ส่งสมาชกิเวชบุคคลฯ
รวม ๔ ท่าน เขา้ร่วมกจิกรรมฟ้ืนฟูจติใจและประชมุใหญ่สามญัประจ าปี ๒๕๕๙/๒๐๑๖  
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 ๖.๒.๒  สังฆมณฑลนครราชสีมา  คุณสุนทร ช่องชนิล รายงานผลด าเนินกิจกรรมช่วงที่ผ่านมา :-                   
กลุ่มเวชบุคคลฯโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ มงีานอภิบาลดูแล/เยี่ยมผูป้่วย ให้ค าปรกึษาบรรเทาใจญาตผิูป้่วย จดัอบรม
พนกังานปีละ ๔ รุ่นๆละ ๘ คน รวมประมาณ ๖๐๐ กว่าคนที่ผ่านมา  และจดักลุ่มเวชบุคคลฯลงพื้นที่ตรวจสุขภาพฯ
ร่วมกบักลุ่มเวชบุคคลฯในเขตพืน้ทีส่งัฆมณฑลนครราชสมีา ในโอกาสต่างๆ :-      
    วนัที ่๒๘ สงิหาคม ๒๕๕๙ : จดัประชมุคณะกรรมการเวชบุคคลฯสงัฆมณฑล ณ หอ้งประชมุ องัรดีอ 
มินิก โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ เพื่อติดตามผลการด าเนินงาน การฟ้ืนฟูจิตใจเวชบุคคลฯสงัฆมณฑล ส่งผู้แทนเข้า
ร่วมงานฟ้ืนฟูจติใจและประชมุใหญ่สามญัประจ าปี ๒๕๕๙ ชมรมเวชบุคคลฯระดบัชาต ิทีน่ครสวรรค์  
    วนัที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ :  เข้าร่วมฟ้ืนฟูจิตใจและประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ๒๕๕๙ ชมรม                 
เวชบุคคลคาทอลกิฯ และออกเยีย่มใหก้ าลงัใจผูอ้ยู่ในภาวะล าบาก เขตชมุชนวมิานลอย จ.นครสวรรค ์   
    วนัที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ :  ออกหน่วยฉลองวดันักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว  อ.ห้วยแถลง  เพื่อ
ตดิตามและพบปะเครอืขา่ยบา้นโคกปราสาท จ.นครราชสมีา                             
 ๖.๒.๓  สังฆมณฑลราชบุรี   ซิสเตอร์รุ่ งเพชร พันวงษา รายงานการด าเนินกิจกรรมที่ผ่านมา :-                 
ซิสเตอร์คณะภคนิีผูร้บัใชค้นป่วยแห่งนักบุญคามลิโล จดัให้ความรู้-กจิกรรมการไตร่ตรอง แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ เกมส์ 
ตรวจสุขภาพแก่ชมุชน ทีว่ดันกับุญอกัแนส ชฎัป่าหวาย อ.สวนผึง้ จ.ราชบุร ีจดัเดอืนละครัง้ รวม ๓ ครัง้ที่ไปร่วมจดั
กจิกรรมฯ/ ในส่วนของกลุ่มเวชบุคคลฯสงัฆมณฑลราชบุร ีจดักิจกรรมลงพื้นที่ออกหน่วยให้บรกิารตรวจสุขภาพใน
โอกาสต่างๆ : บวชพระสงฆ ์ฉลองวดั พบปะเครอืขา่ยเวชบุคคลฯ และตรวจสุขภาพแก่แรงงานอพยพในเขตชายแดน
บรเิวณสวนผึง้ เป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ         
 ๖.๒.๔  อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพ  ศ.นพ.จติร สทิธอีมร ประธานชมรมเวชบุคคลฯอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพ 
ชีแ้จงกจิกรรมทีผ่า่นมา :-  ๑)กจิกรรมเยีย่ม/พบปะ และตดิตามเครอืขา่ยเวชบุคคลฯ มกีารท างานร่วมกบัชุมชนวดั ณ      
วดัพระชนนีของพระเป็นเจา้ รงัสติ โดยไปพบปะพูดคุยกบักลุ่มเวชบุคคลของวดั (มพียาบาลพอสมควร) ใหบ้รกิารร่วม
ตรวจสุขภาพ และไปพบปะกลุ่มเวชบุคคลฯ ณ วดัแม่พระกุหลาบทพิย ์เมื่อวนัที ่๙ ตุลาคม ๒๕๕๙    ๒) ในโอกาส ปี
ศกัดิส์ทิธิแ์ห่งเมตตาธรรม กลุ่มเวชบุคคลฯอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพ ร่วมกบัมูลนิธโิรงพยาบาลเซนตห์ลุยส ์จดัโครงการ
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพแก่ชุมชนวดัแม่พระฟาตมิา ห้วยคลุม อ.สวนผึง้ จ.ราชบุร ีให้บริการตรวจ
สุขภาพรกัษาโรคทัว่ๆไป บรกิารตดัผม-ก าจดัเหา จดัหอ้งปฐมพยาบาล สนบัสนุนทุนอาหารกลางวนัและอุปกรณ์กฬีา
ส าหรบัเดก็ๆ  ๓)จดัท าสารชมรมเวชบุคคลคาทอลกิ อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยเป็นสารแทรกในหนังสอือุดมสาร 
ฉบบัที ่๔๘ ประจ าวนัที ่๒๐-๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๙   ๔)จดัประชมุคณะกรรมการชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯ เมื่อวนั
เสารท์ี ่ ๒๐ สงิหาคม ๒๕๕๙            
 ๖.๒.๕  สงัฆมณฑลนครสวรรค ์  คุณรานี กรรณกิา รายงานผลการด าเนินกจิกรรมทีผ่า่มมา :  
    วนัที ่๒๒-๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ :  ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯสงัฆมณฑลนครสวรรค ์เป็นเจา้ภาพร่วม
จดังานเข้าเงยีบฟ้ืนฟูจติใจและประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ๒๐๑๖/๒๕๕๙  ณ บ้านสวนรสีอร์ท จ.นครสวรรค์  และ    
ใหก้ารตอ้นรบัคณะกรรมการเวชบุคคลฯ และสมาชกิเครอืขา่ยเวชบุคคลฯระดบัสงัฆมณฑล เยี่ยมชมโรงเรยีนสร้างสุข
ผูสู้งวยั  อาสนวหิารนกับุญอนันา เทศบาลนครนครสวรรค ์ในโครงการพฒันาคุณภาพชวีติสร้างสุขผูสู้งวยั ณ อาคาร
โบนุส อาสนวหิารนกับุญอนันา นครสวรรค ์          
    วนัที ่๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๙  :  ทมีบรหิารและตวัแทนนกัเรยีนโรงเรยีนสรา้งสุขผูสู้งวยัอาสนวหิาร
นกับุญอนันา เทศบาลนครนครสวรรค ์รวม ๒๘ คน น าเสนอกระบวนการจดัตัง้ / การจดัการเรยีนการสอนและสาธติ
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวยั เพื่อเป็นแนวทางในการจดัตัง้โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวยั ใน       
สงัฆมณฑลต่างๆ แก่คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ ในงานสัมมนาและประชุมใหญ่สามญัประจ าปีระดบัชาต ิ
และเยีย่มสถานรบัเลีย้งเดก็พกิารพรอ้มสมทบทุนช่วยเหลอื ณ ศนูยอ์ภบิาลคามลิเลยีน ลาดกระบงั กรุงเทพฯ  
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  ๖.๒.๖  สงัฆมณฑลอุบลราชธานี   กจิกรรมทีผ่า่นมา :-       
        วนัที ่๒๗ ตุลาคม ๑๕๕๙ จดัออกหน่วยปฐมพยาบาลในงานชุมนุมผูสู้งอายุฯระดบัสงัฆมณฑล 
ณ บา้นเณรพระครสิตประจกัษ์ อุบลฯ (เปิดตวักลุ่มเวชบุคคลครัง้แรก)       
  ๖.๒.๗  ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย (ระดบัชาต)ิ  น าเสนอ Powerpoint  
       คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ชี้แจงว่า ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ ร่วมกับ คาริตสัไทยแลนด ์
(Caritas Thailand)  ลงพืน้ทีใ่หบ้รกิารทางสุขภาพกลุ่มประชากรทีเ่ขา้ไม่ถงึบรกิาร เช่น กลุ่มแรงงานอพยพ (Asylum 
seeker) บุคคลผู้มสีถานภาพเป็นผูล้ี้ภยั ชาวโรฮงิญา  และแรงงานขา้มชาต ิในพื้นที่ จงัหวดัระนอง และพงังา เมื่อ
วนัที่ ๒๐ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยทมีจติอาสาเวชบุคคลฯ  CTF ร่วมออกหน่วยในครัง้นี้  + จุดแรกที่ เมยีนมาร ์
สถานที่จดัให้บรกิารเป็นโรงเรยีน ผูร้บับรกิารมาจากหมู่บ้านอฉิันตายะ และหมู่บ้านอเิมยีะตายะ + จุดที่สองหน่วย
แพทย ์ใหบ้รกิารทีศ่นูยป์ระสานงานแรงงานประมงจงัหวดัพงังา ส าหรบัแรงงานต่างด้าว  + จุดที่สาม ที่ศูนย์แม่และ
เดก็ทีพ่งังา เป็นชาวโรฮงิญา แลว้ไปทีศ่นูยอ์ภบิาลผูเ้ดนิทางทะเล ส าหรบัผูล้ีภ้ยั ทีส่งขลา  และให้บรกิารที่ศูนย์สวสัดิ
ภาพและธรรมาภบิาล แรงงานประมงสงขลา มคีนไขม้ารบับรกิารครัง้นี้ประมาณ ๔๐๐ คน ..                      
   มตทิีป่ระชมุ       รบัทราบ 
 
 

วาระท่ี  ๗ เรื่องอ่ืนๆ                
  ๗.๑  วนัผูป้ว่ยสากล ครัง้ที ่๒๕ ปี ค.ศ.๒๐๑๗ (๑๑ กุมภาพนัธ)์ 
                          บาทหลวงไพรชั ศรปีระเสรฐิ  ชีแ้จงวนัผูป้่วยสากล ค.ศ.๒๐๑๗ ครัง้ที่ ๒๕ (๑๑ กุมภาพนัธ์) 
หวัขอ้ Wonder at What God does : The Mighty One has done great things for me..(Lk ๑:๔๙)  ในปี ๒๐๑๗ 
ครบรอบ ๒๕ ปี ของการจดัตัง้วนัผูป้่วยสากลของพระศาสนจกัร  โดย บาทหลวงชยัศกัดิ ์ไทยสนธ ิจดัแปลสาส์น   
วนัผูป้ว่ยสากลเป็นภาษไทย เพื่อรณรงค์เผยแพร่สาส์นให้กบัองค์กรและหน่วยงานพระศาสนจกัรคาทอลกิไทย ใน
การจดังานวนัผูป้ว่ยสากล ประจ าปี ๒๕๖๐  โดยขอใหเ้ครอืข่ายชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯ ร่วมกบั เครอืข่ายชมรม
ผูสู้งอายุคาทอลกิฯระดบัสงัฆมณฑล ร่วมจดังานในเชงิสญัลกัษณ์ ม ีโรงพยาบาลเซนตห์ลุยส ์ โรงพยาบาลเซนต์เมรี ่ 
สงัฆมณฑลจนัทบุรี (อาสนวหิารพระนางมารอีาปฏิสนธินิรมล) สงัฆมณฑลราชบุร ี(วดัแม่พระประจกัษ์เมอืงลูร์ด 
ท่าเรอื) เป็นตน้แบบการจดังานฯ   

  มตทิีป่ระชมุ       รบัทราบ 

 
ประชมุคณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลกิฯ ครัง้ที ่๑/๒๕๖๐ ครัง้ตอ่ไป ตรงกบั วนัเสารท่ี์ ๑๘ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๐ 
 
ปิดประชมุเวลา  ๑๒.๓๐  น.      
บาทหลวงไพรชั ศรปีระเสรฐิ  : น าสวดภาวนาปิดการประชมุ 
 

  

 

บาทหลวงไพรชั ศรปีระเสรฐิ / ตรวจทาน 
วรรณด ีพรอ้มแยม้ / รายงาน   

 


