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(ร่าง) รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ค.ศ. 2018 
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย 

วันอาทิตย์ที ่28 ตุลาคม ค.ศ. 2018   
ณ. ศูนย์อภิบาลสังฆมณฑลฯ ต.บุ่งไหม อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธาน ี

 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
01. คุณพ่อไพรัช   ศรีประเสริฐ จิตตาธิการ ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
02.  คุณพ่อจ าเนียร  กิจเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย  
03.  คุณพ่อเฉลียว   วาปีกัง  จิตตาธิการ ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลนครราชสีมา 
04. คุณพ่อโชคชัย  คูรัตนสุวรรณ จิตตาธิการ ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพ 
05. คุณพ่อประดับสิน  ด้วงทอง  จิตตาธิการ ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯอคัรสังฆมณฑลท่าแร่ฯ 
06. คุณพ่อภคว ี  เส็งเจริญ  จิตตาธิการ ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลราชบุรี 
07. คุณพ่อเอกชัย  ผลวารินท์      จิตตาธิการ ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลเชียงราย 
08. คุณพ่อเกรยีงไกร  สุขจิต จิตตาธิการ ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลจันทบุรี 
09. ผศ.นพ.วรวุฒิ  จรรยาวนิชย ์ ที่ปรึกษา ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย 
10.  ผศ.ดร.มนต์ชุลี  นิติพน ที่ปรึกษา ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย 
11.  ศ.กิตติคุณ นพ.ดร.จิตร  สิทธีอมร ที่ปรึกษา/ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
12. นายแพทย์ค านวณ อึ้งชูศักดิ ์ ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแหง่ประเทศไทย 
13. ผศ.นาฎวิมล  งามศิริจิตต ์ รองประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย 
14. เซอร์มกัดาเลนา  ดาวด ี คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร  
15. เซอร์เทแรส-เบเนดิกต ์ ไชยดวง คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ต / โรงพยาบาลเซนต์เมรี ่
16. เซอร์เอเดรียน  สะโน คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ต / โรงพยาบาลเซนต์หลุยส ์
17. ซิสเตอร์อรพิน  ตั้งธนอ ารุง คณะภคินีผู้รับใช้คนป่วยแห่งนักบุญคามิลโล/ สงัฆมณฑลเชียงราย 
18. ซิสเตอร์จันทร์จิลา ตาสว่าง คณะภคินีรกักางเขนแห่งอุบลฯ / สังฆมณฑลอบุลราชธานี 
19.  ทันตแพทย์มานิต  ประกอบกิจ ประธาน ชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลนครราชสีมา 
20.  คุณสมจิตร์             ศักดิ์สิทธิกร ประธาน ชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลราชบุรี 
21. อาจารยอ์รพิน         แสงสว่าง ประธาน ชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลนครสวรรค์ 

 22. คุณอัญญาณี  ฮองต้น ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ 
22. คุณนิภาพร   บูรณะกิจ ประธาน ชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลอุบลราชธานี 

 24. แพทย์จีนพิชญนาถ   วีรานนท ์ กรรมการ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพ 
 25. คุณส าอางค์           ทองอ าไพ กรรมการ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพ 
 26. คุณวารุณี  ทรัพย์มา กรรมการ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพ 
 27. คุณกัลยา  สุขไพบูลย ์ กรรมการ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพ 
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28. ทันตแพทยห์ญิงจันทนา อึ้งชูศักดิ ์ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ 
29. อาจารยค์ัคนานต ์ สรุงบุญม ี กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ/มหาวิทยาลัยมหิดล 
30. คุณสร้อยเพชร ซึมเมฆ กรรมการ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ 
31. คุณโฉมยงค ์ สีพิมสาร กรรมการ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ 
32.  คุณกัญญ์ณณัฐ ละเอียดจิตต ์ กรรมการ กลุ่มเวชบุคคลฯสังฆมณฑลจันทบุร ี
33.  คุณวัลลดา เล้ากอบกุล กรรมการ กลุ่มเวชบุคคลฯสังฆมณฑลจันทบุร ี
34. คุณชีวา  มิ่งสูงเนนิ กรรมการ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลนครราชสีมา 
35. คุณลักษณาภรณ์    โพธิ์จันทึก กรรมการ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลนครราชสีมา 
36. คุณประภา           วงศ์จอมพร กรรมการ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลเชียงใหม่ 
37. คุณวัฒนชัย ทองศรี กรรมการ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลอุบลราชธานี 
38. คุณพรทิพย ์ คงกระพนั กรรมการ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลราชบุรี 
39. คุณสุชาดา วัฒกีเจริญ กรรมการ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลราชบุรี 
40. คุณราน ี กรรณิกา กรรมการ กลุ่มเวชบุคคลฯสังฆมณฑลนครสวรรค์ 
41. คุณจีรวัฒน์ เจนผาสุก กรรมาธิการฝ่ายสงัคม (Caritas Thailand) 
42. คุณวรรณดี พร้อมแยม้ แผนกสุขภาพอนามัย  
ร่วมด้วย : สมาชิกเครือขา่ยเวชบุคคลคาทอลิก อัครสงัฆมณฑลกรุงเทพ รวม  14 คน 
   สมาชิกเครือขา่ยเวชบุคคลคาทอลิก อัครสงัฆมณฑลท่าแร่ฯ   รวม    8 คน 
   สมาชิกเครือขา่ยเวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑลนครราชสีมา   รวม    8   คน 
   สมาชิกเครือขา่ยเวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑลจันทบุรี   รวม    7   คน 
   สมาชกิเครือขา่ยเวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑลเชียงใหม ่  รวม    1 คน  
   สมาชิกเครือขา่ยเวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑลอุบลราชธาน ี รวม 35   คน 
   สมาชิกเครือขา่ยเวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑลอุดรธาน ี รวม  10  คน         

   

  ก่อนการประชุมเวลา 08.00 น. สมาชกิเวชบุคคลฯทุกคนร่วมพิธีบูชามิสซาขอบคุณพระเจ้า  โดย                               
คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ จิตตาธิการ ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย  
     จากนั้น เวลา 09.00 น. ที่ประชุมด าเนินการจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2018 ในวาระต่างๆ ดังนี้ :- 
 

วาระที่ 1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
1) ประธานชมรมเวชบุคคลฯ กล่าวขอบคุณ ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯระดับสังฆมณฑล รวม 10 แห่ง ที่มา 

ร่วมประชุมฯ อันประกอบด้วย อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ สังฆมณฑลจันทบุรี ราชบุรี             
สังฆมณฑลนครสวรรค์ เชียงใหม่ อุดรธานี นครราชสีมา เชียงราย อุบลราชธานี ส าหรับชมรมเวชบุคคลฯสุราษฎร์ธานี 
ติดภารกิจในสังฆมณฑลฯ  และขอบคุณชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลอุบลราชธานี เป็นพิเศษในฐานะเจ้าภาพ
ที่ด าเนินการเรื่องการฟื้นฟูจิตใจเวชบุคคลฯ ในวันที่ 27 ตุลาคม 2018 และการแสดงมุทิตาจิตให้สมาชิกอาวุโสในช่วง
กลางคืนอย่างดียิ่ง 
 

2) กรรมาธิการฝ่ายสังคมมีพระสังฆราชเพิ่มอีก 1 ท่าน คือ พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม ประมุข 
แห่งสังฆมณฑลเชียงราย โดยท่านได้รับมอบหมายจาก พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา ประธานกรรมาธิการฝ่ายสังคม 
สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ ดูแลงานแผนกสุขภาพ (งานเวชบุคคลฯ งานผู้สูงอายุฯ งานด้านเอดส์ และส่งเสริมชีวิต)  



3 
 

 
   

วาระที่ 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ค.ศ.2017/2560   
  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ค.ศ.2017  และรับทราบสรุปรายงานการเงินจัด
เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2017 ที่มีรับสมทบจากการจัดงานฯ 14,570.00 บาท และ
รับทราบสรุปรายงานการเงินชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ ยอดเงินคงเหลือในปี 2018 รวม 42,812.82 บาท โดยมี 
รายรับ : สมทบค่าหนังสือ รวม 5,000.00 บาท  รายจ่าย : จัดพิมพ์หนังสือ “กึ่งศตวรรษเวชบุคคลคาทอลิกแห่ง
ประเทศไทย” และจัดงาน “50ปี กึ่งศตวรรษเวชบุคคลฯ” โอกาสวันผู้ป่วยสากล รวม 34,200.00 บาท สรุปมีเงิน
คงเหลือ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2018  รวมทั้งสิ้น 13,612.92 บาท (ตามเอกสาร) โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก           
สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ คาริตัสไทยแลนด์ และเอื้อเฟื้อด้านสถานที่จัดงาน “50ปี กึ่งศตวรรษเวชบุคคลฯ”จาก
ชมรมเวชบุคคลฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ   
วาระที่ 3   ติดตามเรื่องสืบเนื่อง 
  3.1  การจัดงานฉลองครบรอบ 50 ปีเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย โอกาสวันผู้ป่วยสากล ครั้งที่ 26 
ปี ค.ศ.2018 (ตรงกับวันที่ 11 กุมภาพันธ์) 
  ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดเวทีเสวนาโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปีเวชบุคคลคาทอลิก
แห่งประเทศไทย และจัดท าหนังสือ “กึ่งศตวรรษเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย” ซึ่งมีกิจกรรมเวชบุคคลฯจาก
ทุกสังฆมณฑลฯ คุณพ่อจิตตาธิการ คณะกรรมการฯ และสมาชิกเวชบุคคลฯ ช่วยกันจัดท าหนังสือดังกล่าว มีค า
บรรยายของคุณพ่อมีเกล กาไรซาบาล เรือ่ง”เวชบุคคลคาทอลิก ประจักษ์พยานแห่งความเชื่อ” และแจกจ่ายหนังสือ
ให้ครบทุกสังฆมณฑลฯ พร้อมเผยแพร่ข่าวสารลงใน Newsletter แผนกสุขภาพอนามัย www.healthpastoral.com   
 

วาระที่ 4   รายงานการด าเนินงานเวชบุคคลคาทอลิกของแต่ละสังฆมณฑล 
  คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ  สรุปผลการด าเนินงานชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ระหว่าง
เดือนตุลาคม 2017 ถึง กันยายน 2018  

ก) จัดฟื้นฟูจิตใจและประชุมใหญ่ชมรมเวชบุคคลฯประจ าปี 2017 เมื่อวันที ่21 – 22 ตุลาคม 2017 ณ                           
บ้านพักผู้สูงอายนุครราชสมีา (ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิสังฆมณฑลนครราชสีมา เจ้าภาพจัดงานฯ) 

ข) จัดเวทีเสวนา หัวข้อ “50 ปี ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ ประจักษพ์ยานแห่งความเชื่อ” ในโอกาส 
วันผู้ป่วยสากล ครั้งที่ 26/2018  ตรงกับเดือนกมุภาพันธ ์  

ค) จัดประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ทุกสามเดือน รวม 4 ครั้ง 
ง) ออกหน่วยบริการทางการแพทย์  
จ) เครือขา่ยพยาบาลคาทอลกิประเทศไทย (Catholic Nurse Guild Thailand หรือ CICIAM THAILAND) 

ร่วมประชุมสภาพยาบาลคาทอลกินานาชาติ ครั้งที่ 20 ณ เมืองกูชิง รัฐซาลาวคั ประเทศมาเลเซีย 
จุดเน้นทีจ่ะท าในปีหน้า                  
1    เยี่ยมเยียน ช่วยเหลือ ให้การดูแลตรวจรักษาแก่ผู้อพยพ ผู้ยากไร้ และผู้ร้องขอสถานะผู้ลี้ภัย   
 Asylum Seeker ซึ่งกลุ่มเหลา่นี้ซึ่งมีมากกว่า 8,000 คน ทีพ่ระศาสนจกัรคาทอลิกไทยให้การดแูล 
2 ส่งเสริมใหม้ีการงดเหลา้ งดบหุรี่ เป็นพลกีรรมในเทศกาลมหาพรต และตลอดปี   
3 ส่งเสริมงาน Palliative care ในบริบทของชุมชน / จัดอบรม Palliative care ให้ผู้สนใจเข้าร่วมฯ  
4 ชักชวนคนรุ่นใหม่ เข้าร่วมกลุม่ไลน์เครือข่ายเวชบุคคลฯระดับชาติ/สังฆมณฑล 
5 จัดกิจกรรมฟืน้ฟูจิตตารมณ์ให้สมาชิกและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2019 และ เลือกกรรมการชุดใหม่  
6 ออกหน่วยให้บริการและกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ     

http://www.healthpastoral.com/
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 ประธาน/ผู้แทนของแต่ละสังฆมณฑลได้รายงานกิจกรรมที่ท าไปในรอบปี และกจิกรรมส าคัญที่จะท าต่อในปีนี้ 
รวมถึงปัญหาอุปสรรค (ตามเอกสารแนบ)  โดยสรุปสาระส าคัญได้ดงันี้คอื 
 กิจกรรมทีด่ าเนนิการและจะด าเนนิการตอ่มีความคล้ายคลึงกัน ซึ่งสามารถจัดกลุ่มได้เป็น 
 ก)  โครงการประชุมและพบปะเพื่อนสมาชิก เช่นการฟื้นฟูจิตใจของแต่ละสังฆมณฑล 
 ข)  การออกเยีย่มผู้ป่วยในชุมชน ในสถานที่และโอกาสต่างๆ   

ค)  การออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการสุขภาพในงานฉลองวัด หรือในชุมชนเป้าหมายต่างๆ บริการด้าน 
 สุขภาพ แก่ผู้ต้องขัง การช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง 

 ง)  การสนับสนนุบริการผู้สูงอายุในรูปแบบต่างๆ ทั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ / บ้านผู้สงูอายุ โดย  
  จัดกิจกรรมออกก าลังกายด้วยร าวงย้อนยุค 
 จ)  สนับสนุนกิจกรรมการส่งเสริมสขุภาพในรูปแบบต่างๆ 

 ฉ) อบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ อาสาสมัคร และแกนน าเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ในด้านสุขภาพ 
บทเรียนในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม                             
1 ด้านการประสานงานและการเสรมิสร้างเครือขา่ยให้เขม้แข็ง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการใหค้วามส าคัญและ 
 มอบหมายบทบาทหน้าที่ให้กับบุคลากรในท้องถิ่น 
2. สร้างแกนน าแต่ละเขตวัดในการด าเนินกิจกรรมงานเวชบุคคลให้เข้มแข็ง 

ปัญหาอุปสรรคทีพ่บร่วมกันส าหรับทกุสังฆมณฑล คือ  
1. การขาดสมาชิกรุ่นใหม่มาร่วมชมรม และการท ากิจกรรมพิเศษต่างๆมีแต่คนเดิม  
2. ชมรมเวชบุคคลของหลายสังฆมณฑลขาดงบประมาณการด าเนินงานกิจกรรมของตนเอง  
3. ยังไมส่ามารถด าเนนิงานตามเป้าหมายของโครงการและกิจกรรมที่ตั้งเอาไว้ได้  

 4. สมาชิกเวชบุคคลส่วนใหญ ่ยังต้องปฏิบัติงานราชการหรืองานอาสาสมัครดูแลสุขภาพ จึงไม่สามารถเขา้ร่วม 
   กิจกรรมตา่งๆตามแผนได ้ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 

วาระที่ 5  การด าเนินงานเวชบุคคลของชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย จุดเน้น และส่ิงที่จะท าต่อไป 
  ประธานได้สรุปการด าเนินการในปีที่ผ่านมา และมีสิ่งที่จะด าเนินการต่อไปที่ส าคัญ ได้แก่   
  5.1)  การอบรมเรื่องการดูแลรักษาแบบประคับประคอง (Palliative care) ให้แก่ผู้สูงอายุ ผูป่้วยติดเตียง และ   
การดูแลผู้ป่วย Palliative care ซึ่งมีสมาชิกหลายคนสนใจเรื่องการอบรม Palliative care ต่อเนื่องจากการจัดอบรม    
รุ่นแรกที่ผ่านมา โดย เซอร์มักดาเลนา ดาวดี จะช่วยด าเนินการจัดอบรมรุ่นที่สองให้ชมรมเวชบุคคลฯ  
  5.2)  รณรงค์ควบคุมปัญหาบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  จะจัดท าต่อยอดในปี 2019 โดยในโอกาสออก
หน่วยให้บริการทางการแพทย์ หากมีการพบปะผู้คน ตรวจวัดความดันโลหิต ขอฝากให้เครือข่ายเวชบุคคลฯทุก              
สังฆมณฑล ชักชวนคนที่มาขอรับบริการตรวจสุขภาพ (ขอให้ถามเรื่องสูบบุหรี่หรือไม่ และบอกถึงอันตรายจากการ               
สูบบุหรี่) เพื่อให้เลิกสูบบุหรี่  ซึ่งคนส่วนใหญ่จะลด ละ เลิก นั้น ทางครอบครัว (ลูก) จะมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเลิก     
สูบบุหรี่ และดื่มแอลกอฮอล์ ในขณะนี้ทาง Caritas มีการด าเนินการในพื้นที่ 4 สังฆมณฑลฯ ซึ่งต้องการความช่วยเหลือ                      
และการประสานงานในพื้นที่ โดยจัดท าป้ายรณรงค์ในหมู่บ้านให้เป็นพื้นที่ไม่สูบ ไม่ดื่ม ไม่เสพ มีโลโก้ของสสส. คาริตัส 
และในปีนี้มีการจัดประกวดคลิปวีดีโอที่มีทักษะในแต่ละเรื่องที่ดลใจกลุ่มเป้าหมายให้มาสนใจร่วมรณรงค์ควบคุมปัญหา
บุหรี่ ฯลฯ  โดยขอให้ร่วมมือกับองค์กร/กลุ่มคาทอลิกที่ท าเรื่องเยาวชน/พัฒนา เรารู้ว่าพลังที่ส าคัญคือเยาวชน ไม่อยาก
ให้เยาวชนเข้าสู่วงจร แต่ต้องการให้หันมาสนใจในกิจกรรมต่างๆของเยาวชน เช่น การเล่นกีฬา ดนตรี ฯลฯ  
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    5.3)  การชักชวนสมาชิกตั้งแต่เป็นนักศึกษา   

         จากที่ พจญ.พิชญนาถ วีรานนท์ ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าๆ และจัดท ากลุ่มไลน์เพื่อเชิญชวน
นักศึกษาคาทอลิกฯรุ่นใหม่ โดยเชิญให้เข้าร่วมในกลุ่มไลน์ จึงขอฝากน้องๆนักศึกษารุ่นใหม่ได้ชักชวนเพื่อนๆที่สนใจ
เข้าร่วมเป็นสมาชิกเวชบุคคลฯระดับสังฆมณฑล และเข้ากลุ่มไลน์ด้วย หรือจัดให้มีกิจกรมที่ตรงกับความสนใจของ              
เวชบุคคลคาทอลิกฯรุ่นใหม่  

  มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระที่ 6   พิจารณา (ร่าง) แผนปฎิบัติงานชมรมเวชบคุคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2019 
 คุณพ่อไพรัช ขอให้ที่ประชุมพจิารณา (ร่าง) แผนปฎิบัตงิานชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯในปี 2019/2562                 
และปฏิทินกิจกรรมเวชบุคคลฯ (ตามเอกสารแนบ) เพื่อเพิม่เติม/แก้ไข และบรรจุในแผนปฏิบัติงานฯ    
 ที่ประชุมขอให้  การประชุมครั้งที่ 1/2019 จากวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพนัธ์ 2019 ที่ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เป็น    
วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2 019  อาสนวิหารแมพ่ระบังเกิด เชียงราย และเข้าพบ พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม
ประมุขแห่งสังฆมณฑลเชียงราย ทีม่าดูแลรับผดิชอบงานแผนกสุขภาพอนามัย ของสภาพระสงัฆราชคาทอลกิฯ 

 

วาระที่ 8   เจ้าภาพจัดงานฟื้นฟูจติใจและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2019/2562 
 ที่ประชุมขอบคุณชมรมเวชบุคคลสังฆมณฑลอุดรธานี ที่รับเป็นเจ้าภาพในปีหน้า ซึ่งจะตรงกับวันเสาร์ที่ 
26 และอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2019 ในเขตจังหวัดหนองคาย ส าหรับผู้เดินทางมาก่อนควรได้แวะเส้นทางแสวงบุญ   
เจ้าภาพจัดงานฯจะแจ้งให้ทราบในรายละเอียดต่อไป  

         ปิดการประชุมเวลา 12.10  น.   

 

    

 

        

  

 

 
 


