รายงานการประชุม
คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2018
วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2018
ณ ห้องประชุมชั้น 11 อาคารรวมจิตรเพียรธรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
******************************************************
ผู้เข้าร่วมประชุม
01. บาทหลวงไพรัช
ศรีประเสริฐ
จิตตาธิการ ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
02. บาทหลวงโชคชัย
คูรัตนสุวรรณ จิตตาธิการ ชมรมเวชบุคคลฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
03. บาทหลวงชัยศักดิ์
ไทยสนธิ
จิตตาธิการ ชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลจันทบุรี
04. บาทหลวงเอกชัย
ผลวารินทร์
จิตตาธิการ ชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลเชียงใหม่
05. บาทหลวงชัยวัฒน์
นาสุย
(แทน) จิตตาธิการ ชมรมเวชบุคคลฯอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
06. ศจ.กิตติคุณ นพ.จิตร
สิทธีอมร
ที่ปรึกษา / ประธานชมรมเวชบุคคลฯอัคสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
07. ผศ.นพ.วรวุฒิ
จรรยาวนิชย์
ที่ปรึกษา ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ
08. นายแพทย์คานวณ
อึ้งชูศักดิ์
ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ
09. ผศ.นาฎวิมล
งามศิริจิตต์
รองประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ
10. เซอร์เทแรส-เบเนดิกต์ ไชยดวง
กลุ่มเวชบุคคลฯสังฆมณฑลนครราชสีมา/โรงพยาบาลเซนต์เมรี่
11. ผศ.ดร.สุวรรณา
อนุสันติ
กรรมการ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
12. แพทย์หญิงมาลินี
บุณยรัตพันธุ์ ประธาน ชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลจันทบุรี
13. คุณวัลลดา
เล้ากอบกุล
กลุ่มเวชบุคคลฯสังฆมณฑลจันทบุรี
14. คุณอัญญาณี
ฮองต้น
ประธาน ชมรมเวชบุคคลฯอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
15. คุณนิภาพร
บูรณะกิจ
ประธาน ชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลอุบลราชธานี
16. คุณเดือนดารา
เงินงอก
กลุ่มเวชบุคคลฯอุบลราชธานี
17. คุณวัฒนชัย
ทองศรี
กลุ่มเวชบุคคลฯอุบลราชธานี
18. แพทย์จนี พิชญนาถ
วีรานนท์
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
19. คุณวารุณี
ทรัพย์มาก
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
20. คุณสาอางค์
ทองอาไพ
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
21. คุณชีวา
มิ่งสูงเนิน
กลุ่มเวชบุคคลฯสังฆมณฑลนครราชสีมา/โรงพยาบาลเซนต์เมรี่
22. คุณลักษณาภรณ์
โพธิ์จนั ทึก
กลุ่มเวชบุคคลฯสังฆมณฑลนครราชสีมา/โรงพยาบาลเซนต์เมรี่
23. คุณจีรวัฒน์
เจนผาสุก
สานักเลขาธิการ กรรมาธิการฝ่ายสังคม สภาพระสังฆราชฯ
24. คุณวรรณดี
พร้อมแย้ม
แผนกสุขภาพอนามัย
เปิดประชุมเวลา 09.10 น.
บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ จิตตาธิการเวชบุคคลฯ นาสวดภาวนาเปิดการประชุม ราพึงพระวาจาพระจ้า
จากนัน้ ที่ประชุมดาเนินการประชุมตามวาระดังนี้ :1

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
การประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกฯ จาก คณะนักบวชชาย-หญิง กลุ่มเวชบุคคลฯ
ระดับสังฆมณฑลกรุงเทพ จันทบุรี เชียงใหม่ นครราชสีมา ท่าแร่ฯ อุบลราชธานี และ คาริตัสไทยแลนด์ (Caritas Thailand)
โดยมี นายแพทย์คานวณ อึ้งชูศักดิ์ ในฐานะประธานชมรมเวชบุคคลฯ บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ จิตตาธิการชมรม
เวชบุคคลฯ ทาหน้าที่ประธานการประชุมฯ ร่วมด้วย คุณพ่อจิตตาธิการ ที่ปรึกษา เข้าร่วมประชุมฯ รวม 24 ท่าน สาหรับ
คณะกรรมการบางท่านติดภารกิจ และกลุ่มเวชบุคคลฯสังฆมณฑลอื่นๆ ตรงกับงานฉลองสาคัญ จึงไม่สามารถมาร่วมประชุมฯ
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2018
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2018 และเสนอแก้ไขวาระการประชุมฯ
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ ข้อ 5.2 CHAPCHA แก้ไขเป็น CAPCHA
จากนัน้ ร่วมพิจารณารายงานการเงินคณะกรมการเวชบุคคลคาทอลิกฯ ประจาปี 2018 (ตามเอกสาร)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2018 และรับทราบรายงานการเงินชมรมฯ
วาระที่ 3 ติดตามเรื่องสืบเนื่อง
3.1 ความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจและประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2018/2561
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลอุบลราชธานี เจ้าภาพจัดงานฯ
คุณวัฒนชัย ทองศรี ผู้ประสานงาน ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลอุบลราชธานี ชี้แจง ความพร้อมในการ
เตรียมจัดงานเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจและประชุมใหญ่สามัญประจาปี ค.ศ.2018 ระหว่างวันเสาร์ที่ 27 – วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม
2018 โดยนาเสนอ หัวข้อ รูปแบบ สถานที่พัก ฯลฯ ให้คณะกรรมการพิจารณา
ที่ประชุมคณะกรรมการฯร่วมแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะหัวข้อการสัมมนาฯ พอสรุปได้ดังนี้ :หัวข้อ
: “การส่งเสริมสุขภาพกายใจ_ในบริบทการแพร่ธรรมภาคอีสาน”
วัน - เวลา
: ระหว่าง วันเสาร์ที่ 27 - วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2018
สถานที่จดั งาน : อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลราชธานี
กลุ่มเป้าหมาย : เครือข่ายชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ 10 สังฆมณฑลฯ ประมาณ 100 – 150 คน
งบประมาณ
: + ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย (ค่าห้องประชุม วิทยากร เอกสาร ฯลฯ)
+ เครือข่ายชมรมเวชบุคคลฯระดับสังฆมณฑล และสมาชิกเวชบุคคลฯ
(ค่าเดินทาง สถานที่พกั ค่าลงทะเบียน)
สถานทีพ่ ัก
: โรงแรมอีโค่ อินน์ อุบลราชธานี
ห้องพักปรับอากาศ : ห้องพักคู่ : คืน 27
(ค่าลงทะเบียน 1,100.00 บาท / คน / 1 คืน)
ห้องพักคู่ : คืน 26 และ 27
(ค่าลงทะเบียน 1,500.00 บาท /คน / 2 คืน)
ห้องพักปรับอากาศ : ห้องเดี่ยว : คืน 27
(ค่าลงทะเบียน 1,500.00 บาท / คน / 1 คืน)
ห้องเดี่ยว : คืน 26 และ 27
(ค่าลงทะเบียน 2,300.00 บาท / คน / 2 คืน)
สถานทีพ่ ัก
: ..................................
(ค่าลงทะเบียน 800.00 บาท / คน / 1 คืน)
(ค่าลงทะเบียน 1,100.00 บาท / คน / 2 คืน)
เข้าร่วมประชุม ค่าลงทะเบียน 500.00 บาท/คน
(ไม่พกั ค้างคืน)
ผู้ประสานงาน : ซิสเตอร์จันทร์จิลา ตาสว่าง โทร. 098 624 6528 Email : junjila0527@gmail.com
คุณวัฒนชัย ทองศรี โทร. 062 298 7456 Email : tongsri.wat.wattanachi@gmail.com
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กาหนดการประชุมฯ : ณ ห้องประชุม อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลราชธานี
วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2018
07.00 - 08.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน / เข้าทีพ่ ัก / อาหารเช้า
08.00 - 09.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ พระสังฆราชฟิลิปบรรจง ไชยรา : ประธานในพิธี
นายแพทย์คานวณ อึ้งชูศักดิ์ ประธานชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย : กล่าวรายงาน
หลังพิธีมิสซา
คุณนิภาพร บูรณะกิจ ประธานชมรมเวชบุคคลฯ สังฆมณฑลอุบลราชธานี : กล่าวต้อนรับ
09.00 - 10.30 น. การเสวนา..หัวข้อ “อดีตสู่ปัจจุบัน : รอยเท้าแห่งการแพร่ธรรม”
วิทยากร : พระสงฆ์หรือผู้แทนจาก 4 สังฆมณฑลอีสาน และ
ผู้ดาเนินรายการ : ..................................... (ติดต่อประสานงาน)
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00 น. หัวข้อ “ จิตตารมณ์การแพร่ธรรมผ่านภารกิจเมตตาธรรม”
วิทยากร : คุณแม่โยวานนา วนิดา ถาวร มหาธิการิณีคณะรักกางเขนแห่งอุบลฯ
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น. บทบาทเวชบุคคลและความเชือ่ มโยงระหว่างพระศาสนจักรและชุมชน “ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต
ประกาศข่าวดีใหม่” เช่น + วัดช้างมิ่ง ท่าแร่ + ตัวอย่างคนรุ่นใหม่ + โครงการรณรงค์งดเหล้าบุหรี่
ในพื้นทีน่ าร่อง และเปิดโอกาสให้ซกั ถาม
ผู้ดาเนินรายการ : คุณจีรวัฒน์ เจนผาสุก
14.00 - 15.00 น. ประชุมกลุ่มย่อย..เพื่อการไตร่ตรอง พิจารณาบทบาทของชมรมเวชบุคคลในบริบทของสังฆมณฑล
เชื่อมโยงวัด ชุมชน และหาสมาชิกรุน่ ใหม่ ฯลฯ และนาเสนอผลการประชุมกลุม่ ย่อย
15.30 - 15.45 น. พัก รับประทานอาหารว่าง (เดินทางไปสถานทีศ่ ึกษาดูงาน)
16.00 - 17.00 น. ศึกษาดูงาน + บ้านเบธานี + บ้านมารีย์อุปถัมภ์ + คณะรักกางเขนแห่งอุบล
17.30 - 18.00 น. พักผ่อน เตรียมการแสดงจากแต่ละสังฆมณฑล
18.00 - 22.00 น. อาหารเย็น และ “งานมุทิตาจิตเวชบุคคลคาทอลิกอาวุโส” และการแสดงจากสังฆมณฑลเจ้าภาพฯ
และการแสดงจากแต่ละสังฆมณฑลฯ (ที่มีความพร้อม)
22.00 น.
พักผ่อน
วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2018
07.00 - 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.00 - 09.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้า
โดย : คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ
09.00 - 12.00 น. การประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2018/2561 ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
โดย : คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ
จิตตาธิการชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ
: นายแพทย์คานวณ อึ้งชูศกั ดิ์ ประธานชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ
12.00 น.
อาหารกลางวัน / เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
มติที่ประชุม + จัดส่งโครงการและกาหนดการจัดฟื้นฟูจิตใจและประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2018 ให้เครือข่ายเวชบุคคลฯ
ระดับสังฆมณฑล รับทราบ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกเวชบุคคลฯทั้งรุ่นปัจจุบัน และรุ่นใหม่ ไป
ร่วมงานให้ได้อย่างน้อย 1 รถตู้ (10 คน / สังฆมณฑล)
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+ ติดต่อเรียนเชิญวิทยากรจากพื้นที่ ให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลฯครั้งต่อไป
+ หากมีเวชบุคคลที่สนใจจะไปถึงเช้าวันศุกร์กอ่ นวันเริ่มประชุมเพื่อทัศนศึกษาสถานที่สาคัญทาง
คริสต์ศาสนาในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น วัดสองคอน (มุกดาหาร) หรือ วัดซ้งแย้ (ยโสธร) ทางเจ้าภาพ
จะจัดเตรียมรายละเอียดให้ แต่ผู้ไปร่วมฯรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
3.2 วางแผนขับเคลื่อนงานชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯเพื่อเป็นฐานสาคัญตามจิตตารมณ์ของคาทอลิกให้กับ
กลุ่มเวชบุคคลฯรุ่นใหม่
สื บ เนื่ อ งจากการจั ด งานเสวนา “ 50 ปี ชมรมเวชบุ ค คลฯประจั ก ษ์ พ ยานแห่ ง ความเชื่ อ ” และประชุ ม
คณะกรรมการเวชบุคคลฯ ครั้งที่ 1/2018 เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2018 ที่ผ่านมา ที่ประชุมฯได้เล็งเห็นถึงความสาคัญ
ของสมาชิกเวชบุคคลคาทอลิกฯคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะในกลุ่มนักศึกษาแพทย์ พยาบาล และสาขาวิชาชีพด้านสุขภาพ ที่
สังกัดอยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆ มีข้อเสนอให้วางแผนขับเคลื่อนงานชมรมเวชบุคคลฯเพื่อเป็นฐานสาคัญตามจิตตารมณ์
ของคาทอลิกให้กับกลุ่มเวชบุคคลฯรุ่นใหม่ เช่น จัดกิจกรรมร่วมกันในกลุ่มนักศึกษาคาทอลิก เพื่อให้มีจิตใจอุทิศตนเสียสละ
มีจิตตารมณ์จิตสาธารณะเพื่อคนยากไร้ ด้อยโอกาส รู้จักแบ่งปันเพื่อคนอื่น
ที่ประชุมร่วมแสดงความเห็น และมีข้อเสนอจาก คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ สรุปได้ดังนี้ :+ ขอให้ คณะกรรมการเวชบุคคลฯระดับสังฆมณฑล 1 ท่าน ได้จัดทากลุ่มไลน์ (พูดคุยเฉพาะเรื่องงาน) เพื่อ
ชักชวนสมาชิกเวชบุคคลฯรุ่นใหม่ๆ เข้ามาร่วมกลุ่มไลน์เวชบุคคลฯแต่ละสังฆมณฑล เพื่อขยายเครือข่ายเวชบคคลฯไปยัง
กลุ่มคนรุ่นใหม่ทุกพื้นที่
+ เขียนโครงการเพื่อขับเคลื่อนงานเวชบุคคล โดยเชิญแกนนาในพื้นที่มาพบกัน (วางแผนงบประมาณ)
+ การจัดงานฟื้นฟูจิตใจและประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2018 ในช่วงเดือนตุลาคม หากมีแกนนาเวชบุคคลฯ
คนรุ่นใหม่จากสังฆมณฑลมาร่วมงานฯ จะให้การสนับสนุนงบประมาณ (ค่าที่พัก+ค่าลงทะเบียน) พื้นที่ละ 1 คน
มติที่ป ระชุม ขอให้ แพทย์จี นพิช ญนาถ วีรานนท์ ช่วยประสานงาน จัด ทาใบเชิญชวนน้อ งๆนัก ศึกษา
คาทอลิก (สายสุขภาพ) ผ่าน social media เพื่อเชิญชวนเข้าร่วมเป็นสมาชิกเวชบุคคลคาทอลิกฯ ได้รับทราบ และอาจจัด
กิจกรรมให้มาร่วมประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลฯ วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2018 หากมีการตอบรับเข้าร่วมเป็นสมาชิกฯ
3.3 ความก้าวหน้าในการจัดรณรงค์งดเหล้า งดบุหรี่ ในเทศกาลมหาพรต
คุณจีรวัฒน์ เจนผาสุก ผู้รับผิดชอบโครงการได้นาเสนอสรุปผลโครงการ (PowerPoint) โดยสรุปได้ว่า
โครงการอยู่ในการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของคาริตัสไทยแลนด์ อาศัยเครือข่ายต่างๆ ทั้งศูนย์สังคมพัฒนา และชมรม
เวชบุคคลฯ โครงการที่ผ่านมาดาเนินงานใน 15 ชุมชน 3 สังฆมณฑล เกิดผลตามที่สรุปใน PPT จากโครงการเก่าสู่
โครงการใหม่ ในลักษณะขยายผลจากการนาร่องสู่บันได 3 ปี โดยในปีแรกนี้ จะดาเนินการตามแผนงานที่เห็น ใน 4
สังฆมณฑล 22 ชุมชนวัด และโรงเรียน 2 แห่ง สรุปได้ดังนี้ :+ จะมีกิจกรรมที่โครงการเห็นควรที่จะสนับสนุนเพื่อให้ชมรมเวชบุคคลฯ ซึ่งจะเป็นส่วนสนับสนุนการ
ดาเนินงานโครงการมหาพรตฯ ปี 2 หรือ ชื่อโครงการใหม่ว่า “ชุมชนคริสตชนเข้มแข็ง ร่วมแรงต้านภัยเหล้าบุหรี่” โดยจะมี
2 กิจกรรมด้วยกัน ซึ่งโครงการควรที่จะจัดสรรงบประมาณจากโครงการในการสนับสนุนเรื่องดังกล่าวด้วย
1) กิจกรรมการรณรงค์และให้ความรู้ และให้คาปรึกษาในการลด ละ เลิกเหล้าบุหรี่ ในระหว่างการออก
หน่วยแพทย์เคลือ่ นทีฯ่
2) กิจกรรมการรณรงค์ผ่านการทาคลิป ส่งเสริมการลดเหล้าบุหรี่ ในชุมชน วัด/โรงเรียน มีการกาหนด
แนวทางการจัดประกวด ผู้ส่งประกวดได้รับใบประกาศทุกคน และมีรางวัล ประกวด และมอบรางวัลใน
เดือนตุลาคมนี้ อาจจะบูรณาการกิจกรรม
+ ในเวทีเวชบุคคลฯทั่วประเทศ ประจาปี 2018 นายแพทย์คานวณ เชิญให้ผู้ร่วมดาเนินงานโครงการเข้า
ร่วมเวที พร้อมแกนนาเครือข่ายแต่ละสังฆมณฑล 1 คนต่อสังฆมณฑลฯ
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วาระที่ 4 รายงานความคืบหน้ากิจกรรมเครือข่ายเวชบุคคลฯในระดับสังฆมณฑล
ประธาน / ผู้แทนของแต่ละสังฆมณฑลได้รายงานกิจกรรมที่ทาไปในรอบ 3 เดือน กิจกรรมที่ดาเนินการ และ
จะดาเนินการต่อไป ซึ่งมีกิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานเวชบุคคลฯในระดับสังฆมณฑลฯและสามารถจัดกลุ่มได้เป็น
+ การประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลฯระดับสังฆมณฑล
+ การออกหน่วยบริการสุขภาพในงานฉลองวัด หรือในชุมชนเป้าหมายต่างๆ
+ ออกเยีย่ มกลุ่มสมาชิกและพบปะเพือ่ นสมาชิก + การออกเยี่ยมผู้ป่วยในชุมชน ในสถานที่และโอกาสต่างๆ
+ การสนับสนุนบริการผู้สูงอายุในรูปแบบต่างๆ ทั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ และ บ้านผู้สูงอายุ
+ สนับสนุนกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบต่างๆ
คุณพ่อเอกชัย ผลวารินทร์ ผูอ้ านวยการแผนกสุขภาพอนามัย สังฆมณฑลเชียงใหม่ ขอเชิญสมาชิกเวชบุคคลฯ
ระดับสังฆมณฑล จัดหน่วยแพทย์-พยาบาลเคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ผู้ร่วมงานฉลอง +การสถาปนาสังฆมณฑล
เชียงราย + พิธีอภิเษก มุขนายก ยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม + เตรียมฉลอง 350 ปี สถาปนามิสซังสยาม ซึ่งจะจัดขึ้นใน
วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2018 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วาระที่ 5 วาระอื่นๆ
5.1 จิตอาสาเวชบุคคลราชบุรี + ส่วนกลาง + CADIS ออกหน่วยบริการงานชุมนุมผู้สูงอายุฯ
ชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลราชบุรี ร่วมกับ ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ และ CADIS จัดหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ที่มาร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันเสาร์ที่ 27 วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน ค.ศ.2018 ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม มีผู้ขอรับยา วัดความดัน
และเจาะเบาหวาน มีขอรับบริการ 2 วัน รวม 165 คน ผู้ให้บริการแพทย์ พยาบาล จิตอาสาเวชบุคคลฯ รวม 20 ท่าน
คุณพ่อไพรัช ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การออกหน่วยให้บริการครั้งนี้ ได้มอบแผ่นป้ายรณรงค์เรื่องไม่สูบ ไม่ดื่ม
ไม่เสพ และแผ่นพับอีกจานวนมากให้กับผู้แทนชมรมเวชบุคคลสังฆมณฑลราชบุรี เชียงใหม่ จันทบุรี ท่าแร่ฯ นครราชสีมา
อุบลราชธานี รวม 6 มิสซัง เพื่อใช้ติดรณรงค์ในนามหน่วยงานของพระศาสนจักร และนาเสนอแบบไวนิลในนามชมรม
เวชบุคคลคาทอลิกฯ (แผนกสุขภาพอนามัย) รวม 3 แบบ เพื่อจัดทาไวนิลมอบให้เครือข่ายชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑล
นาไปประชาสัมพันธ์และขยายเครือข่ายเวชบุคคลฯ ต่อไป
5.2 แจ้งเรื่องงานคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ ส่งเสริมงานเอดส์ และ CAPCHA ที่เมียนมาร์
คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ชี้แจงว่า คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ เป็นหน่วยงานหนึ่ง
ภายใต้แผนกสุขภาพอนามัย การดาเนินงานเริ่มจากกลุ่มเวชบุคคลฯ มี นายแพทย์ธานี ศิริยง นายแพทย์คานวณ อึ้งชูศักดิ์
และคุณพ่อยอห์น คอนตาริน ซึ่งปัจจุบันนี้ยังมีการดาเนินงานส่งเสริมงานด้านเอดส์ โดยคณะอนุกรรมการฯอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งในช่วงระหว่างวันที่ 5 – 10 พฤศจิกายน 2018 จะมีการจัดงาน CATHOLIC ASIA-PACIFIC COALITION ON HIV/AIDS
(CAPCHA) ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ จึงขอเชิญสมาชิกเวชบุคคลคาทอลิกฯ แพทย์ พยาบาล เข้าร่วมงานฯครั้งนี้
(จัดทริปทัวร์) ในวันและเวลาดังกล่าว หากได้รับรายละเอียดจะแจ้งให้รับทราบในไลน์กลุ่มเวชบุคคลฯ และกาลังประสานงาน
กับแผนกสุขภาพอนามัยภายใต้สภาพระสังฆราชฯ เรื่องการจัดงานวันผู้ป่วยสากลที่เมืองกัลกัตตา และแสวงบุญอาราม
แม่ชีเทเรซา ที่กัลกัตตา ฯลฯ
มติที่ประชุม รับทราบ
การประชุมคณะกรรมการฯครั้งต่อไป วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2018
ปิดประชุมเวลา 12.10 น. บาทหลวงชัยวัฒน์ นาสุย นาสวดภาวนาปิดการประชุมฯ
วรรณดี พร้อมแย้ม / บันทึกการประชุม
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