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รายงานการประชุม                                                                                         

คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย ครัง้ที ่1/2019                                                       
วนัเสารท์ี ่9 กุมภาพนัธ ์ค.ศ.2019                                                                                                

ณ หอ้งประชมุชัน้ 11 อาคารรวมจติเพยีรธรรม โรงพยาบาลเซนตห์ลุยส ์

 

ผูเ้ข้าร่วมประชมุ 

01.  คุณพอ่โชคชยั  คูรตันสวุรรณ  จติตาธกิาร ชมรมเวชบุคคลฯอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ  

02.  คุณพอ่สนัต ิ ยอเปย   จติตาธกิาร ชมรมเวชบุคคลฯสงัฆมณฑลเชยีงใหม่  
03.  ศจ.กติตคิุณ นพ.จติร  สทิธอีมร  ทีป่รกึษา / ประธานชมรมเวชบุคคลฯอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ 
04.  นายแพทยฤ์ทธไิกร อคัรสกุลนิธโิชต ิ ทีป่รกึษา 
05.  ผศ.ดร.มนตช์ลุ ี นิตพิน ทีป่รกึษา 
06.  นายแพทยค์ านวณ  อึง้ชศูกัดิ ์ ประธานชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯ      

07. ผศ.นาฎวมิล งามศริจิติต ์ รองประธานชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯ  
08.  เซอรม์กัดาเลนา ดาวด ี คณะเซนตป์อล เดอ ชารต์ 
09. ซสิเตอรพ์กิุลทอง ค าเสงีย่ม คณะภคนิีผูร้บัใชค้นป่วยแห่งนกับุญคามลิโล 
10. ซสิเตอรผ์อ่งศร ี แสงยาอรณุ คณะภคนิีผูร้บัใชค้นป่วยแห่งนกับุญคามลิโล 
11. ซสิเตอรป์ราณ ี สทิธ ิ มูลนิธภิคนิีศรชีมุพาบาล หนองคาย  
12. ผศ.ดร.สวุรรณา อนุสนัต ิ กลุม่พยาบาลคาทอลกิ 
13. แพทยจ์นีพชิญนาถ วรีานนท ์ กลุม่เวชบุคคลคาทอลกิ อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ 
14. คุณส าอางค ์ ทองอ าไพ กลุม่เวชบุคคลคาทอลกิ อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ 
15. คุณวารณุ ี ทรพัยม์าก กลุม่เวชบุคคลคาทอลกิ อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ 
16. คุณมาล ี สนัตถิริศกัดิ ์ กลุม่เวชบุคคลคาทอลกิ อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ 
17. คุณสายฝน มัง่สงูเนิน กลุม่เวชบุคคลคาทอลกิ อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ 
18. คุณอญัญาณ๊ ฮองตน้ ประธาน กลุม่เวชบุคคลคาทอลกิ อคัรสงัฆมณฑลท่าแรฯ่ 
19. คุณอรอนงค ์ มงคลลอ้ม กลุม่เวชบุคคลคาทอลกิ อคัรสงัฆมณฑลท่าแร่ฯ 
20. คุณสมจติร ์ ศกัดิส์ทิธกิร ประธาน กลุม่เวชบุคคลคาทอลกิ สงัฆมณฑลราชบุร ี
21. คุณพรทพิย ์ คงกระพนัธ ์ กลุม่เวชบุคคลคาทอลกิ สงัฆมณฑลราชบุร ี
22. คุณพนิดา แหวกวาร ี กลุม่เวชบุคคลคาทอลกิ สงัฆมณฑลราชบุร ี
23. คุณวลัลดา เลา้กอบกุล กลุม่เวชบุคคลคาทอลกิ สงัฆมณฑลจนัทบุร ี
24. คุณชวีา มิง่สงูเนิน กลุม่เวชบุคคลคาทอลกิ สงัฆมณฑลนครราชสมีา 
25. คุณกานต ์ สธุรรมเทวกุล กลุม่เวชบุคคลคาทอลกิ สงัฆมณฑลนครราชสมีา 
26. คุณลกัษณาภรณ์ โพธิจ์นัทกึ กลุม่เวชบุคคลคาทอลกิ สงัฆมณฑลนครราชสมีา 
27. คุณวฒันชยั ทองศร ี กลุม่เวชบุคคลคาทอลกิ สงัฆมณฑลอุบลราชธาน ี
28. คุณจรีวฒัน์ เจนผาสกุ กรรมาธกิารฝ่ายสงัคม (คารติสัไทยแลนด)์ 
29. คุณวรรณด ี พรอ้มแยม้ แผนกสขุภาพอนามยั                        
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เปิดประชมุเวลา 09.10 น. 
 คุณพ่อโชคชยั คูรตันสุวรรณ จติตาธกิารเวชบุคคลฯอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพ น าสวดภาวนาเปิดการประชมุฯ  

 

 การประชุมครัง้นี้ ประกอบด้วย คณะที่ปรกึษา คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลกิฯ จาก คณะนักบวชชาย-หญิง  
โรงพยาบาลคาทอลกิ กลุม่เวชบุคคลฯอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ  ท่าแร-่หนองแสง  สงัฆมณฑลราชบุร ี จนัทบุร ีเชยีงใหม่  
สงัฆมณฑลอุบลราชธานี  นครราชสมีา  อุดรธานี  และ คารติสัไทยแลนด์  โดยม ีนายแพทย์ค านวณ อึ้งชูศกัดิ ์ ในฐานะ
ประธานชมรมเวชบุคคลฯท าหน้าที่ประธานการประชุมฯ ร่วมด้วย คุณพ่อจิตตาธิการ เข้าร่วมประชุมฯรวม 29 ท่าน  
ส าหรบัคณะกรรมการบางท่านตดิภารกจิ และ ตรงกบังานฉลองส าคญัในเขตสงัฆมณฑลฯ  จงึไม่สามารถมาร่วมประชุมฯ  
จากนัน้ ทีป่ระชมุพจิารณาวาระการประชมุฯ ดงันี้ :- 

 
 
 

วาระท่ี 1  เรียนรู้เรื่องของพระศาสนจกัร เรื่อง “สมณลิขิตจงช่ืนชมยินดีเถิด”  
 ศจ.นพ.ดร.จิตร สทิธีอมร  ที่ปรกึษาคณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกฯ ให้เกียรติมาร่วมบรรยายหวัข้อ              
เรือ่ง ”สมณลขิติจงชืน่ชมยนิดเีถดิ”  ในหวัขอ้ 1) ศิษยพ์ระคริสต์ = คุณค่าพระวรสาร / ความเชื่อศรทัธา + พระเจ้าเป็น
ผู้สร้างสรรพสิง่ทัง้หลาย และสร้างมนุษย์ในฉายาของพระองค์ + พระเยซูคริสต์เป็นบุตรพระเจ้า ในสภาพมนุษย ์                    
รบัทรมาน  เพื่อไถ่บาปมนุษย์ รบัทรมาน ถูกตรงึกางเขน พระองค์ฟ้ืนคนืพระชนมชพี ชนะความตายและน าความรอด              
ทีพ่ระองคท์ าเชน่นี้เพื่อแสดงความยุตธิรรม ความรกั/การใหอ้ภยั และความนบนอบต่อพระบดิาเจา้ + การกลบัใจจากบาป 
เขม้แขง็ กลา้สวนกระแสโลก เป็นหนึ่งเดยีวกับพระครสิต์ ด้วยการตายต่อตนเอง และเชื่อแนวทางการด าเนินชวีติด้วย
ความรกั การรบัใช ้การให้อภยั และด ารงรกัษาความยุตธิรรมตามแบบพระเยซูเจ้า จะน าไปสู่ความรอดและชวีตินิรนัดร               
+ ผู้มีความเชื่อ รวมตัวกันเป็นชุมชนความเชื่อ ด าเนินชีวติตามแนวทางความรกัที่พ ระเยซูเจ้าทรงสอนไว้ (Basic 

Ecclesial Communities Becs)   
2) เจริญชีวิต :  + ความจรงิใจ + การไตรต่รองภาวนา + มโนธรรม วจิารณาญาณความกลา้หาญเชงิศลีธรรม + อสิรภาพ  
+ ความยนิด ี + ความเคารพศกัดิศ์ร ี(มนุษยถู์กสรา้งตามพระฉายาของพระเจา้)  + ความสภุาพอ่อนน้อมถ่อมตน (ทกุคน
มดี)ี  + ความซื่อตรง  + ความเรยีบงา่ย/ความพอด ี  
3) ประกาศข่าวดีใหม่ ขอ้ 11 พลงัขบัเคลือ่นการประกาศข่าวดใีหม่ = คุณค่าพระวรสาร (ความรกั ให้อภยัแม้แต่ศตัรู)  
ขอ้ 12 : เมตตา  คอื ความคดิปรารถนาที่จะให้เขาเป็นสุข กรุณา คอื ปรารถนาให้เขาพ้นทุกข ์จ าเป็นต้องร่วมทุกขก์บั    
คนที่มีความทุกข์ เพื่อเข้าถึงความรู้สกึและความต้องการของผู้อื่น (compassion)  ข้อ 13 : ความกตัญญูรู้คุณ                
ขอ้ 14 การงาน/หน้าที ่: อาชพี วชิาชพี ท างานเพื่อเงนิ หรอื ท างานเพื่องาน  ขอ้ 15 การรบัใช ้:  วธิแีสดงความรกั คอื 
การรบัใช ้พระเยซูทรงสอนว่า “ถ้าขา้พเจ้าทัง้หลายรกักนัและกนั ดงันี้แหละคนทัง้ปวงก็จะรูไ้ด้ว่าคนทัง้หลายเป็นสาวก
ของเรา” (ยอหน์ 13:35)  ขอ้ 16 ความยุตธิรรม : เป็นพืน้ฐานของสนัตภิาพ ใหห้วา่นขา้วด ีคอื ความรกัและความยุตธิรรม  
ขอ้ 17 สนัต/ิการคนืด ีพระเยซูตรสัว่า พระองค์มอบสนัตขิองพระองค์แก่เรา สนัตเิป็นผลมาจากความยุตธิรรม  ขอ้ 18           
การอภยั : พระเยซูสอนศษิยใ์หภ้าวนาต่อพระบดิาเสมอๆวา่ โปรดอภยัแก่ขา้พเจา้ เหมอืนขา้พเจา้ใหอ้ภยัใหผู้อ้ ื่น  ขอ้ 19 
ความเป็นหนึง่/ความเป็นชมุชน  พระเยซูสอนวา่ มนุษยท์ุกคนเป็นพีน้่องกนั ทุกคนมพีระเจา้เป็นบดิาองค์เดยีวกนั ดงันัน้ 
มนุษยต์อ้งสรา้งสงัคมมนุษยใ์หน่้าอยู่ (Unity of Purpose  Diverse Function)  ขอ้ 20 การพศิเพ่งสิง่สรา้ง/รกัษ์ธรรมชาติ 
เราต้องเอาใจใส่ดูแลหวงแหนธรรมชาติ อนุรกัษ์สิง่แวดล้อม พิทกัษ์โลก และคุณค่าพระวรสาร  ข้อ 21 ความหวงั : 
ความหวงัเป็นแรงบันดาลใจให้เรายดึมัน่ในคุณค่าพระวรสาร โดยเฉพาะในเวลาที่เกิดอุปสรรค ท้อถอยในการด าเนิน            
ตามกฤษฏกีาสมชัชา “ศษิยพ์ระครสิต ์เจรญิชวีติ ประกาศขา่วดใีหม่” 
 นายแพทยค์ านวณ อึง้ชศูกัดิ ์ กลา่วขอบคุณอาจารยท์ีใ่หค้วามรู ้ความเขา้ใจ ในเรือ่ง “สมรณลขิติจงชืน่ชมยนิด”ี
แนวทางการด าเนินชวีติ ตามกฤษฎกีาสมชัชา  “ศษิยพ์ระครสิต ์เจรญิชวีติ ประกาศขา่วดใีหม่” 
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วาระท่ี  2 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุฯ  คร ัง้ท่ี 1/2019      
  ทีป่ระชมุพจิารณาและมมีตริบัรองรายงานการประชมุคณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลกิฯ ครัง้ที ่1/2019    
 

วาระท่ี  3 ติดตามเร่ืองสืบเน่ือง           
   3.1 สรรหาคณะกรรมการกลุ่มพยาบาลคาทอลิก       
    คณะกรรมการเวชบุคคลฯ ท าการสรรหาและเลอืกประธานกลุม่พยาบาลคาทอลกิฯ ในต าแหน่งหน้าทีอ่ืน่ๆ 
เป็นตน้วา่ ประธาน รองประธาน กรรมการ เหรญัญกิ เลขานุการ เพื่อใหส้มาชกิรบัรอง โดยใชว้ธิกีารเสยีงขา้งมากตดัสนิ                
ในการคดัเลอืก โดย คณะกรรมการกลุม่พยาบาลคาทอลกิ จะมวีาระ  3 ปี  (ตุลาคม 2019 – ตุลาคม 2022)    
       จากการเสนอรายชือ่พยาบาลฯ รวม 6 สงัฆมณฑลฯ มสีมาชกิกลุม่พยาบาลเป็นผูล้งคะแนน สรปุดงันี้  :-  

สงัฆมณฑล รายชือ่ 
1. อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ   คุณสายฝน         มัง่สงูเนิน 
2. อคัรสงัฆมณฑลท่าแร-่หนองแสง   คุณอญัญาณ ี      ฮองตน้ 
3. สงัฆมณฑลราชบุร ี   คุณจรีาภรณ์       จริภทัรศลิป 
4. สงัฆมณฑลนครราชสมีา   คุณกานต ์         สธุรรมเทวกุล 
5. สงัฆมณฑลจนัทบุร ี   คุณวนัทนา         เอา้เจรญิ 
6. สงัฆมณฑลอุบลราชธาน ี   คุณเดอืนดารา     เงนิงอก 

 

       ประธานกลุม่พยาบาลคาทอลกิฯ คอื คุณอญัญาณ ีฮองตน้ ประธานกลุม่เวชบุคคลฯอคัรสงัฆมณฑลท่าแรฯ่        
รองประธาน คอื เซอรม์กัดาเลนา ดาวด ี(ยนิดรีบัหน้าที)่ ผูช้ว่ยรองประธาน คอื คุณกานต ์สธุรรมเทวกุล  กลุม่เวชบุคคลฯ
นครราชสมีา  เหรญัญิก คอื คุณสายฝน มัง่สูงเนิน และพยาบาลตวัแทนจากเครอืข่ายสงัฆมณฑลฯ (เป็นกรรมการฯ)   
โดยม ีผศ.ดร.สวุรรณา อนุสนัต ิ(อดตีประธานกลุม่พยาบาลฯ) เป็นทีป่รกึษากลุม่พยาบาลคาทอลกิฯ  
 

  3.2 งดบุหรี่งดเหล้าเป็นพลีกรรมมหาพรต          
   คุณจรีวฒัน์ เจนผาสุก ได้น าเสนอแคมเปญ “มหาพรตงดเหลา้บุหรี่ ปี ค.ศ.2019” โดยความร่วมมือ
ภายในภาคคีาทอลกิ ร่วมกบัภาคภีาครฐั และภาคประชาสงัคมไทย ภายใต้โครงการ “ชุมชนครสิตชนเขม้แขง็ ร่วมแรง
ต้านภยัเหลา้บุหรี่” บรหิารโครงการโดย คารติสัไทยแลนด์ ร่วมกบั มูลนิธเิพื่อการพฒันาชุมชน ซึ่งมเีป้าหมายสูงสุดที่
คาดหวงั  3 ขอ้ดว้ยกนั คอื (1) ครสิตชนลด ละ เลกิการดื่ม/สบู (2) ผูน้ าศาสนา/กลุม่องค์กรในชุมชนวดั สงัฆมณฑล และ
ระดบัชาติคาทอลิก รวมทัง้ร้านค้าคาทอลกิครอบครวัคริสตชนคาทอลกิ มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา (กระบวนการแบบ
คาทอลกิ) และ (3) เกดิความต่อเนื่องในการลด ละ เลกิเหลา้บุหรี่ เป็นเทศกาลเช่น “มหาพรตงดเหล้าบุหรี่” มีพื้นที่
เป้าหมายของโครงการในปี ค.ศ.2019 รวมทัง้สิน้ชมุชนวดั 22 แห่ง และโรงเรยีน 2 แห่ง ใน 12 จงัหวดัของ 4 สงัฆมณฑล
น ารอ่ง คอื อคัรสงัฆมณฑลท่าแร-่หนองแสง สงัฆมณฑลอุบลราชธานี สงัฆมณฑลอุดรธานี และ สงัฆมณฑลนครสวรรค ์
โดยมกีลุม่เป้าหมาย ปี ค.ศ.2019 แบ่งเป็นกลุ่มต่างๆ คอื  ผูด้ื่ม/ผูสู้บ โดยเฉพาะที่เป็นคาทอลกิ รา้นค้า/ผูจ้ าหน่ายเหลา้
บุหรี ่ ผูน้ าศาสนา ผูน้ ากลุม่องคก์รในชมุชนวดั และสงัฆมณฑล รวมถงึระดบัชาตคิาทอลกิ  เดก็เยาวชน แม่บา้น และ 
ผูส้งูอายุ (แนวรว่ม)  ตลอดจน ผูน้ าภาครฐัในพืน้ที ่ภาคใีนทอ้งถิน่ เชน่ รพสต., อสม., ก านนั, ผูใ้หญ่บา้น, อบต. 
     โครงการดงักลา่วมแีผนงานในการป้องกนัแกไ้ขเหลา้บุหรีใ่นชมุชนวดัคาทอลกิ อาศยักจิกรรม ต่างๆ อาท ิการ
ส ารวจงานบุญชมุชนทีม่เีหลา้ การส ารวจครวัเรอืนคาทอลกิที่ดื่มเหลา้/สูบบุหรี ่ การส ารวจพฤตกิรรมผูด้ื่มเหลา้/สูบบุหรี ่   
การลงชือ่ ลด ละ เลกิเหลา้บุหรี ่ครสิตม์าส-มหาพรต  การจดัอบรมชว่ยเลกิเหลา้ 1 ครัง้ 10 คน  การจดัเวทปีระชาคม 
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คนืขอ้มูล และก าหนดกตกิาระดบัชมุชนวดั การตดิป้าย รณรงค ์ใหว้ดั โรงเรยีน ศาลาอเนกประสงค ์สนามกฬีา หอ้งน ้า เป็น 
พืน้ทีป่ลอดเหลา้ บุหรี ่ การคน้หาครสิตชนตวัอย่างเลกิเหลา้/บุหรีไ่ด ้และวดัคาทอลกิตวัอย่างป้องกนัแกไ้ขเหลา้/บุหรีแ่ละ  
จดัท าสือ่เผยแพร ่การน าเสนอผลงานโครงการสูเ่ครอืขา่ยคาทอลกิ ภาครฐั และภาคประชาสงัคม และการถอดบทเรยีนรู ้
โครงการ 
  ตลอดชว่งปี 2017-2018 ทีผ่า่นมา โครงการด าเนินงานใน 3 สงัฆมณฑลในปีแรก มกีารรณรงค์ลด ละ เลกิ มกีาร
ก าหนดวดัน ารอ่ง และมอบป้ายวดัต่างๆ เป็น สถานทีป่ลอดสรุา ยาสบู และยาเสพตดิทุกชนิด รวมทัง้การจดัตัง้คณะท างาน
เครอืขา่ย ทีป่ระกอบดว้ยภาคภีายในและภายนอกคาทอลกิ สูพ่ฒันาการทีน่ าไปสูก่ารจดัตัง้คณะท างานในระดบัสงัฆมณฑล 
และระดบัวดัดว้ย  ส าหรบัแผนความรว่มมอืกบัภาคเีครอืขา่ยในปี ค.ศ. 2019 นี้ เราได้รบัความร่วมมอืจากกรมควบคุมโรค             
ซึ่งมหีนังสอืถงึผูน้ าศาสนาครสิต์คาทอลกิ ขอความร่วมมอืใชโ้อกาสเทศกาลมหาพรต ปี 2019 ในการรณรงค์ลด ละ เลกิ
เหลา้บุหรี ่ลงนามโดย อธบิดกีรมควบคุมโรค (มหาพรตคาทอลกิปีนี้ มชี่วงเวลาสอดคลอ้งกบัช่วง “รณรงค์ 7 วนัอนัตราย 
เทศกาลสงกรานต”์)  โดยภาคภีายนอกแสดงความพรอ้มชว่ยเผยแพรแ่คมเปญ “มหาพรตงดเหลา้บุหรี”่ ผา่นสือ่วทิยุทอ้งถิน่                
(กรมประชาสมัพนัธ์) เว็บไซต์ เฟสบุ๊กส์ ของภาครฐั ภาคีประชาสงัคมการสนับสนุนสื่อ ป้าย ฯลฯ การแถลงข่าวเปิด
แคมเปญ “มหาพรตงดเหลา้บุหรี”่ ปี ค.ศ. 2019 โดยผูน้ า/ตวัแทนคาทอลกิ รว่มกบัผูน้ าภาครฐั ภาคภีาคประชาสงัคม 
 

 

 3.3 จดัอบรม Palliative Care ประจ าปี ค.ศ.2019         
  จากการประชุมครัง้ที่ผ่านมา ที่ประชุมฯเสนอขอให้ เซอรม์กัดาเลนา ดาวดี จดัอบรม Palliative Care ให้กบั
เครอืขา่ยเวชบุคคลฯ หรอื หน่วยงานอื่นๆ ทีส่นใจ  คุณจรีวฒัน์ จงึไดเ้สนอวา่คารติสัไทยแลนด์มโีครงการ "คนสูช้วีติ" เป็น
โครงการทีป่ระสานงานกบัสงัฆมณฑล มแีนวทางทีส่รา้งความเขม้แขง็ให้กบัชุมชนในการดูแลเอาใจใส่ผูอ้ยู่ในภาวะล าบาก 
เนื่องจากมแีผนในการจดัอบรมใหก้บัแกนน าอยู่แลว้ โดยน าเอาเนื้อหาที ่เซอรม์กัดาเลนา ดาวด ีน าเสนอ มาจดัอบรมให้กบั
กลุม่ของโครงการคนสูช้วีติ คาดวา่มผีูส้นใจเขา้รว่มโครงการฯประมาณ 50 คน 
  ทีป่ระชุมฯ  เสนอให้การจดัอบรม Palliative Care ในปีนี้ จะร่วมมอืกบัฝ่ายสงัคม “โครงการสูช้วีติ” เพื่อให ้            
ผู้ผ่านการอบรมได้มีการพฒันาอย่างต่อเนื่อง และถ้าชมรมฯสามารถท าคู่มือเล่มเล็กๆเพื่อให้เข้าใจแนวความคิดและ                
จติวญิญาณ กจ็ะสามารถชว่ยป้องกนัปัญหาผูป่้วยระยะสดุทา้ย ผูป่้วยตดิเตยีง ฯลฯ จงึควรมกีารจดัอบรมทุกสงัฆมณฑลฯ 
 
 

3.4  ผลการขอรบับริจาคทุนในโอกาสวนัฉลองพระคริสตสมภพ ปี ค.ศ.2018      

 ทีป่ระชมุฯ รบัทราบยอดเงนิบรจิาคทุนในโอกาสวนัฉลองพระครสิตสมภพ ปี ค.ศ.2018 เพื่อสมทบทุนกจิกรรม 

ต่าง ๆ ของชมรมฯ ทีแ่สดงออก“ความรกัในเพือ่นมนุษย”์ จ านวนเงนิ 11,500.00 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพนัหา้รอ้ยบาทถว้น) 
 
 

3.5  ความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจดัเข้าเงียบฟ้ืนฟจิูตใจและประชมุใหญ่ สามญัประจ าปี 2019  
 ซสิเตอรป์ราณ ีสทิธ ิประธานมูลนิธภิคนิีศรชีมุพาบาล หนองคาย (ผูแ้ทนเวชบุคคลฯสงัฆมณฑลอุดรธานี) ชีแ้จง 

ความพรอ้มของชมรมเวชบุคคลฯสงัฆมณฑลอุดรธานี ในการเป็นเจา้ภาพจดังานฟ้ืนฟูจติใจเวชบุคคลฯประจ าปี 2019  
ระหวา่งวนัที ่26 - 27 ตุลาคม 2019 ณ ศนูยฝึ์กอบชพีภคนิีศรชีมุพบาล หนองคาย และน าเสนอใหท้ีป่ระชมุรบัทราบ :-  
ก าหนดหวัขอ้ “ฟ้ืนฟูชวีติจติเวชบุคคลคาทอลกิ”  ชว่งเชา้ : เน้นเรื่องฟ้ืนฟูจติใจ + การแพร่ธรรม + สุขภาพดปีลอดเหลา้/ 
บุหรี ่ฯลฯ  และชว่งบ่าย : จดัศกึษาดูงาน (ไม่ไกลจากศนูยฯ์) สถานทีจ่ดังาน : ศนูยฝึ์กอาชพีภคนิีศรชีมุพบาล หนองคาย   
สถานทีพ่กั :  ทีพ่กัภายในศนูยฯ์เป็น + หอ้งรวมใหญ่ + หอ้งคู่ (เตยีงคู่ 7 หอ้ง) + หอ้งเดีย่ว (บรเิวณใกลส้ถานทีจ่ดังานฯ)   
ส าหรบัรายละเอยีดหวัขอ้การจดัฟ้ืนฟูจติใจฯจะมกีารประชมุคณะกรรมการเวชบุคคลฯในวนัเสารท์ี ่26 กุมภาพนัธ ์2019   
น าโดย คุณพ่อเปรม คุณโดน จติตาธกิารเวชบุคคลฯ และสมาชกิเวชบุคคลฯอุดรธานี  
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 ทีป่ระชุมฯ   ขอให้กลุ่มเวชบุคคลคาทอลกิสงัฆมณฑลอุดรธานี  ตดิต่อขอขอ้มูล/รายละเอยีดสถานที่จดังานฯ 
ศูนยฝึ์กอาชพีฯ โรงแรม รสีอรท์ ในเรือ่งค่าใชจ้่าย : ทีพ่กั/อาหาร หอ้งประชุม ฯลฯ  สถานที่แสวงบุญ ศกึษาดูงาน (ในบรเิวณ
ใกลเ้คยีงกบัสถานทีจ่ดังานฯ)  เพื่อน าเสนอทีป่ระชมุคณะกรรมการฯครัง้ต่อไป ในวนัเสารท์ี ่11 พฤษภาคม 2019 
 

3.6   การหาสมาชิกรุ่นใหม่ 
 พจ.พชิญนาถ วรีานนท์  ชีแ้จงการหาสมาชกิรุ่นใหม่ ของ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  

น าโดย คุณพ่อโชคชยั คูรตันสวุรรณ  จติตาธกิารเวชบุคคลฯ น าทมีไปตามวดัต่างๆในเขตอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ เช่น 
ทีผ่า่นมา ไปประชมุรว่มกบัสภาภบิาลวดัศลีมหาสนิท และ วดัพระเยซูเจ้าเสด็จขึน้สวรรค์ พบกบัสมาชกิเวชบุคคลฯ และ
ไดต้อ้นรบัสมาชกิใหม่ทีเ่ป็นพยาบาล นกัภายภาพบ าบดั และจติอาสาในเขตวดั      
 เมื่อวนัที ่23 มกราคม 2019  พจ.พชิญนาถ น าทมีไปแนะน าพบปะ-พูดคุยกบันกัศกึษาคาทอลกิมหดิล ที่ศูนย์
การเรยีนรู ้มหาวทิยาลยัมหดิล ศาลายา พรอ้มแจกเอกสารแนะน า แสกน QR ไลน์กลุ่ม ให้รูจ้กัชมรมเวชบุคคลและกลุ่ม 
Young Catholic Health Care  
 ทีป่ระชมุฯ   ขอใหช้มรมเวชบุคคลฯอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ ตดิตอ่เชญิ ผศ.นพ.วรวฒุ ิจรรยาวนิชย ์               
นายแพทยฤ์ทธไิกร อคัรสกุลนิธโิชต ิและ นายแพทยค์ านวณ อึง้ชศูกัดิ ์ รว่มพบปะกบัสมาชกิรุน่ใหม่ หากมกีารจดักจิกรรมฯ 
 

วาระท่ี 4  ความคืบหน้ากิจกรรมเครือข่ายเวชบุคคลฯระดบัสงัฆมณฑล 
  ทีป่ระชมุรบัทราบกจิกรรมกลุม่เวชบุคคลฯระดบัสงัฆมณฑล ในช่วง 2 เดอืน (พฤศจกิายน – ธนัวาคม 2018) 
จาก (Newsletter ฉ.4/2018 แผนกสขุภาพอนามยั) ซึง่กจิกรรมแต่ละสงัฆมณฑลมคีวามคลา้ยคลงึกนัและสามารถจดักลุ่ม 
ไดเ้ป็น     +  การประชมุและพบปะเพื่อนสมาชกิ  เชน่การฟ้ืนฟูจติใจของแต่ละสงัฆมณฑล 

 + การออกเยีย่มผูป่้วยในชมุชน ในสถานทีแ่ละโอกาสต่างๆ   
 + การออกหน่วยบรกิารสขุภาพในงานฉลองวดั หรอืในชมุชนเป้าหมายต่างๆ 
 + การสนบัสนุนบรกิารผูส้งูอายุในรปูแบบต่างๆ ทัง้โรงเรยีนผูส้งูอายุ และ บา้นผูส้งูอายุ 
 +  สนบัสนุนกจิกรรมการสง่เสรมิสขุภาพในรปูแบบต่างๆ 

 
ปิดประชมุเวลา 12.10 น.    

การประชมุคณะกรรมการครัง้ต่อไป ตรงกบั วนัเสารท่ี์ 11 พฤษภาคม 2019 

คุณพอ่สนัต ิ ยอเปย  จติตาธกิารเวชบุคคลฯสงัฆมณฑลเชยีงใหม่     :  น าสวดภาวนาปิดการประชมุ 

 

 
 

 

  นายแพทยค์ านวณ  อึง้ชศูกัดิ ์/ ตรวจทาน 

                                                                              วรรณด ีพรอ้มแยม้ / บนัทกึ 
 

  

   


