รายงานการประชุม
คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 1/2019
วันเสาร์ท่ี 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2019
ณ ห้องประชุมชัน้ 11 อาคารรวมจิตเพียรธรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
01. คุณพ่อโชคชัย
02. คุณพ่อสันติ
03. ศจ.กิตติคุณ นพ.จิตร
04. นายแพทย์ฤทธิไกร
05. ผศ.ดร.มนต์ชลุ ี
06. นายแพทย์คานวณ
07. ผศ.นาฎวิมล
08. เซอร์มกั ดาเลนา
09. ซิสเตอร์พกิ ุลทอง
10. ซิสเตอร์ผอ่ งศรี
11. ซิสเตอร์ปราณี
12. ผศ.ดร.สุวรรณา
13. แพทย์จนี พิชญนาถ
14. คุณสาอางค์
15. คุณวารุณี
16. คุณมาลี
17. คุณสายฝน
18. คุณอัญญาณ๊
19. คุณอรอนงค์
20. คุณสมจิตร์
21. คุณพรทิพย์
22. คุณพนิดา
23. คุณวัลลดา
24. คุณชีวา
25. คุณกานต์
26. คุณลักษณาภรณ์
27. คุณวัฒนชัย
28. คุณจีรวัฒน์
29. คุณวรรณดี

คูรตั นสุวรรณ
ยอเปย
สิทธีอมร
อัครสกุลนิธโิ ชติ
นิตพิ น
อึง้ ชูศกั ดิ ์
งามศิรจิ ติ ต์
ดาวดี
คาเสงีย่ ม
แสงยาอรุณ
สิทธิ
อนุสนั ติ
วีรานนท์
ทองอาไพ
ทรัพย์มาก
สันติถริ ศักดิ ์
มั ่งสูงเนิน
ฮองต้น
มงคลล้อม
ศักดิ ์สิทธิกร
คงกระพันธ์
แหวกวารี
เล้ากอบกุล
มิง่ สูงเนิน
สุธรรมเทวกุล
โพธิ ์จันทึก
ทองศรี
เจนผาสุก
พร้อมแย้ม

จิตตาธิการ ชมรมเวชบุคคลฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
จิตตาธิการ ชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลเชียงใหม่
ทีป่ รึกษา / ประธานชมรมเวชบุคคลฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษา
ประธานชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ
รองประธานชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ
คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ต
คณะภคินีผรู้ บั ใช้คนป่ วยแห่งนักบุญคามิลโล
คณะภคินีผรู้ บั ใช้คนป่ วยแห่งนักบุญคามิลโล
มูลนิธภิ คินีศรีชมุ พาบาล หนองคาย
กลุม่ พยาบาลคาทอลิก
กลุม่ เวชบุคคลคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
กลุม่ เวชบุคคลคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
กลุม่ เวชบุคคลคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
กลุม่ เวชบุคคลคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
กลุม่ เวชบุคคลคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ประธาน กลุม่ เวชบุคคลคาทอลิก อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
กลุม่ เวชบุคคลคาทอลิก อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
ประธาน กลุม่ เวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุร ี
กลุม่ เวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุร ี
กลุม่ เวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุร ี
กลุม่ เวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑลจันทบุร ี
กลุม่ เวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑลนครราชสีมา
กลุม่ เวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑลนครราชสีมา
กลุม่ เวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑลนครราชสีมา
กลุม่ เวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑลอุบลราชธานี
กรรมาธิการฝ่ ายสังคม (คาริตสั ไทยแลนด์)
แผนกสุขภาพอนามัย
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เปิ ดประชุมเวลา 09.10 น.
คุณพ่อโชคชัย คูรตั นสุวรรณ จิตตาธิการเวชบุคคลฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ นาสวดภาวนาเปิ ดการประชุมฯ
การประชุมครัง้ นี้ ประกอบด้วย คณะที่ปรึกษา คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกฯ จาก คณะนักบวชชาย-หญิง
โรงพยาบาลคาทอลิก กลุม่ เวชบุคคลฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ท่าแร่-หนองแสง สังฆมณฑลราชบุร ี จันทบุร ี เชียงใหม่
สังฆมณฑลอุบลราชธานี นครราชสีมา อุดรธานี และ คาริตสั ไทยแลนด์ โดยมี นายแพทย์คานวณ อึ้งชูศกั ดิ ์ ในฐานะ
ประธานชมรมเวชบุคคลฯทาหน้ าที่ประธานการประชุมฯ ร่วมด้วย คุณพ่อจิตตาธิการ เข้าร่วมประชุมฯรวม 29 ท่าน
สาหรับคณะกรรมการบางท่านติดภารกิจ และ ตรงกับงานฉลองสาคัญในเขตสังฆมณฑลฯ จึงไม่สามารถมาร่วมประชุมฯ
จากนัน้ ทีป่ ระชุมพิจารณาวาระการประชุมฯ ดังนี้ :วาระที่ 1 เรียนรู้เรื่องของพระศาสนจักร เรื่อง “สมณลิ ขิตจงชื่นชมยิ นดีเถิ ด”
ศจ.นพ.ดร.จิตร สิทธีอ มร ที่ปรึก ษาคณะกรรมการเวชบุ คคลคาทอลิกฯ ให้เกีย รติมาร่วมบรรยายหัวข้อ
เรือ่ ง ”สมณลิขติ จงชืน่ ชมยินดีเถิด” ในหัวข้อ 1) ศิ ษย์พระคริ สต์ = คุณค่าพระวรสาร / ความเชื่อศรัทธา + พระเจ้าเป็ น
ผู้ส ร้า งสรรพสิง่ ทัง้ หลาย และสร้างมนุ ษย์ใ นฉายาของพระองค์ + พระเยซู ค ริสต์เ ป็ นบุต รพระเจ้า ในสภาพมนุ ษ ย์
รับทรมาน เพื่อไถ่บาปมนุ ษย์ รับทรมาน ถูกตรึงกางเขน พระองค์ฟ้ื นคืนพระชนมชีพ ชนะความตายและนาความรอด
ทีพ่ ระองค์ทาเช่นนี้เพื่อแสดงความยุตธิ รรม ความรัก/การให้อภัย และความนบนอบต่อพระบิดาเจ้า + การกลับใจจากบาป
เข้มแข็ง กล้าสวนกระแสโลก เป็ นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์ ด้วยการตายต่อตนเอง และเชื่อแนวทางการดาเนิ นชีวติ ด้วย
ความรัก การรับใช้ การให้อภัย และดารงรักษาความยุตธิ รรมตามแบบพระเยซูเจ้า จะนาไปสู่ความรอดและชีวติ นิรนั ดร
+ ผู้มีความเชื่อ รวมตัวกัน เป็ นชุมชนความเชื่อ ด าเนิ นชีวติ ตามแนวทางความรัก ที่พ ระเยซูเ จ้า ทรงสอนไว้ (Basic
Ecclesial Communities Becs)

2) เจริ ญชีวิต : + ความจริงใจ + การไตร่ตรองภาวนา + มโนธรรม วิจารณาญาณความกล้าหาญเชิงศีลธรรม + อิสรภาพ
+ ความยินดี + ความเคารพศักดิ ์ศรี (มนุษย์ถูกสร้างตามพระฉายาของพระเจ้า) + ความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน (ทุกคน
มีด)ี + ความซื่อตรง + ความเรียบง่าย/ความพอดี
3) ประกาศข่าวดี ใหม่ ข้อ 11 พลังขับเคลือ่ นการประกาศข่าวดีใหม่ = คุณค่าพระวรสาร (ความรัก ให้อภัยแม้แต่ศตั รู)
ข้อ 12 : เมตตา คือ ความคิดปรารถนาที่จะให้เขาเป็ น สุข กรุณา คือ ปรารถนาให้เขาพ้นทุกข์ จาเป็ นต้องร่ วมทุกข์กบั
คนที่มีค วามทุ กข์ เพื่อ เข้าถึงความรู้สกึ และความต้องการของผู้อ่ืน (compassion) ข้อ 13 : ความกตัญญู รู้คุ ณ
ข้อ 14 การงาน/หน้าที ่ : อาชีพ วิชาชีพ ทางานเพื่อเงิน หรือ ทางานเพื่องาน ข้อ 15 การรับใช้ : วิธแี สดงความรัก คือ
การรับใช้ พระเยซูทรงสอนว่า “ถ้าข้าพเจ้าทัง้ หลายรักกันและกัน ดังนี้แหละคนทัง้ ปวงก็จะรูไ้ ด้ว่าคนทัง้ หลายเป็ นสาวก
ของเรา” (ยอห์น 13:35) ข้อ 16 ความยุตธิ รรม : เป็ นพืน้ ฐานของสันติภาพ ให้หว่านข้าวดี คือ ความรักและความยุตธิ รรม
ข้อ 17 สันติ/การคืนดี พระเยซูตรัสว่า พระองค์มอบสันติของพระองค์แก่เรา สันติเป็ นผลมาจากความยุตธิ รรม ข้อ 18
การอภัย : พระเยซูสอนศิษย์ให้ภาวนาต่อพระบิดาเสมอๆว่า โปรดอภัยแก่ขา้ พเจ้า เหมือนข้าพเจ้าให้อภัยให้ผอู้ ่นื ข้อ 19
ความเป็ นหนึง่ /ความเป็ นชุมชน พระเยซูสอนว่า มนุษย์ทุกคนเป็ นพีน่ ้องกัน ทุกคนมีพระเจ้าเป็ นบิดาองค์เดียวกัน ดังนัน้
มนุษย์ตอ้ งสร้างสังคมมนุษย์ให้น่าอยู่ (Unity of Purpose Diverse Function) ข้อ 20 การพิศเพ่งสิง่ สร้าง/รักษ์ธรรมชาติ
เราต้องเอาใจใส่ดูแลหวงแหนธรรมชาติ อนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อม พิทกั ษ์โลก และคุณค่าพระวรสาร ข้อ 21 ความหวัง :
ความหวังเป็ นแรงบันดาลใจให้เรายึดมั ่นในคุณค่าพระวรสาร โดยเฉพาะในเวลาที่เกิดอุปสรรค ท้อถอยในการดาเนิน
ตามกฤษฏีกาสมัชชา “ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวติ ประกาศข่าวดีใหม่”
นายแพทย์คานวณ อึง้ ชูศกั ดิ ์ กล่าวขอบคุณอาจารย์ทใ่ี ห้ความรู้ ความเข้าใจ ในเรือ่ ง “สมรณลิขติ จงชืน่ ชมยินดี”
แนวทางการดาเนินชีวติ ตามกฤษฎีกาสมัชชา “ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวติ ประกาศข่าวดีใหม่”
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วาระที่ 2 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมฯ ครังที
้ ่ 1/2019
ทีป่ ระชุมพิจารณาและมีมติรบั รองรายงานการประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกฯ ครังที
้ ่ 1/2019

วาระที่ 3 ติ ดตามเรื่องสืบเนื่ อง
3.1 สรรหาคณะกรรมการกลุม่ พยาบาลคาทอลิ ก
คณะกรรมการเวชบุคคลฯ ทาการสรรหาและเลือกประธานกลุม่ พยาบาลคาทอลิกฯ ในตาแหน่งหน้าทีอ่ น่ื ๆ
เป็ นต้นว่า ประธาน รองประธาน กรรมการ เหรัญญิก เลขานุการ เพื่อให้สมาชิกรับรอง โดยใช้วธิ กี ารเสียงข้างมากตัดสิน
ในการคัดเลือก โดย คณะกรรมการกลุม่ พยาบาลคาทอลิก จะมีวาระ 3 ปี (ตุลาคม 2019 – ตุลาคม 2022)
จากการเสนอรายชือ่ พยาบาลฯ รวม 6 สังฆมณฑลฯ มีสมาชิกกลุม่ พยาบาลเป็ นผูล้ งคะแนน สรุปดังนี้ :สังฆมณฑล
1. อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
2. อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
3. สังฆมณฑลราชบุร ี
4. สังฆมณฑลนครราชสีมา
5. สังฆมณฑลจันทบุรี
6. สังฆมณฑลอุบลราชธานี

รายชือ่
คุณสายฝน
มั ่งสูงเนิน
คุณอัญญาณี
ฮองต้น
คุณจีราภรณ์
จิรภัทรศิลป
คุณกานต์
สุธรรมเทวกุล
คุณวันทนา
เอ้าเจริญ
คุณเดือนดารา เงินงอก

ประธานกลุม่ พยาบาลคาทอลิกฯ คือ คุณอัญญาณี ฮองต้น ประธานกลุม่ เวชบุคคลฯอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
รองประธาน คือ เซอร์มกั ดาเลนา ดาวดี (ยินดีรบั หน้าที)่ ผูช้ ว่ ยรองประธาน คือ คุณกานต์ สุธรรมเทวกุล กลุม่ เวชบุคคลฯ
นครราชสีมา เหรัญญิก คือ คุณสายฝน มั ่งสูงเนิน และพยาบาลตัวแทนจากเครือข่ายสังฆมณฑลฯ (เป็ นกรรมการฯ)
โดยมี ผศ.ดร.สุวรรณา อนุสนั ติ (อดีตประธานกลุม่ พยาบาลฯ) เป็ นทีป่ รึกษากลุม่ พยาบาลคาทอลิกฯ

3.2 งดบุหรี่งดเหล้าเป็ นพลีกรรมมหาพรต
คุณจีรวัฒน์ เจนผาสุก ได้นาเสนอแคมเปญ “มหาพรตงดเหล้าบุหรี่ ปี ค.ศ.2019” โดยความร่วมมือ
ภายในภาคีคาทอลิก ร่วมกับภาคีภาครัฐ และภาคประชาสังคมไทย ภายใต้โครงการ “ชุมชนคริสตชนเข้มแข็ง ร่วมแรง
ต้านภัยเหล้าบุหรี่” บริหารโครงการโดย คาริตสั ไทยแลนด์ ร่วมกับ มูลนิธเิ พื่อการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีเป้ าหมายสูงสุดที่
คาดหวัง 3 ข้อด้วยกัน คือ (1) คริสตชนลด ละ เลิกการดื่ม/สูบ (2) ผูน้ าศาสนา/กลุม่ องค์กรในชุมชนวัด สังฆมณฑล และ
ระดับ ชาติค าทอลิก รวมทัง้ ร้านค้า คาทอลิกครอบครัวคริสตชนคาทอลิก มีส่วนร่วมแก้ไขปั ญ หา (กระบวนการแบบ
คาทอลิก) และ (3) เกิดความต่อเนื่องในการลด ละ เลิกเหล้าบุหรี่ เป็ นเทศกาลเช่น “มหาพรตงดเหล้าบุหรี่” มีพ้นื ที่
เป้ าหมายของโครงการในปี ค.ศ.2019 รวมทัง้ สิน้ ชุมชนวัด 22 แห่ง และโรงเรียน 2 แห่ง ใน 12 จังหวัดของ 4 สังฆมณฑล
นาร่อง คือ อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง สังฆมณฑลอุบลราชธานี สังฆมณฑลอุดรธานี และ สังฆมณฑลนครสวรรค์
โดยมีกลุม่ เป้ าหมาย ปี ค.ศ.2019 แบ่งเป็ นกลุ่มต่างๆ คือ ผูด้ ่มื /ผูส้ ูบ โดยเฉพาะที่เป็ นคาทอลิก ร้านค้า/ผูจ้ าหน่ ายเหล้า
บุหรี่ ผูน้ าศาสนา ผูน้ ากลุม่ องค์กรในชุมชนวัด และสังฆมณฑล รวมถึงระดับชาติคาทอลิก เด็กเยาวชน แม่บา้ น และ
ผูส้ งู อายุ (แนวร่วม) ตลอดจน ผูน้ าภาครัฐในพืน้ ที่ ภาคีในท้องถิน่ เช่น รพสต., อสม., กานัน, ผูใ้ หญ่บา้ น, อบต.
โครงการดังกล่าวมีแผนงานในการป้ องกันแก้ไขเหล้าบุหรีใ่ นชุมชนวัดคาทอลิก อาศัยกิจกรรม ต่างๆ อาทิ การ
สารวจงานบุญชุมชนทีม่ เี หล้า การสารวจครัวเรือนคาทอลิกที่ด่มื เหล้า/สูบบุหรี่ การสารวจพฤติกรรมผูด้ ่มื เหล้า/สูบ บุหรี่
การลงชือ่ ลด ละ เลิกเหล้าบุหรี่ คริสต์มาส-มหาพรต การจัดอบรมช่วยเลิกเหล้า 1 ครัง้ 10 คน การจัดเวทีประชาคม
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คืนข้อมูล และกาหนดกติการะดับชุมชนวัด การติดป้ าย รณรงค์ ให้วดั โรงเรียน ศาลาอเนกประสงค์ สนามกีฬา ห้องน้า เป็ น
พืน้ ทีป่ ลอดเหล้า บุหรี่ การค้นหาคริสตชนตัวอย่างเลิกเหล้า/บุหรีไ่ ด้ และวัดคาทอลิกตัวอย่างป้ องกันแก้ไขเหล้า/บุหรีแ่ ละ
จัดทาสือ่ เผยแพร่ การนาเสนอผลงานโครงการสูเ่ ครือข่ายคาทอลิก ภาครัฐ และภาคประชาสังคม และการถอดบทเรียนรู้
โครงการ
ตลอดช่วงปี 2017-2018 ทีผ่ า่ นมา โครงการดาเนินงานใน 3 สังฆมณฑลในปี แรก มีการรณรงค์ลด ละ เลิก มีการ
กาหนดวัดนาร่อง และมอบป้ ายวัดต่างๆ เป็ น สถานทีป่ ลอดสุรา ยาสูบ และยาเสพติดทุกชนิด รวมทัง้ การจัดตัง้ คณะทางาน
เครือข่าย ทีป่ ระกอบด้วยภาคีภายในและภายนอกคาทอลิก สูพ่ ฒ
ั นาการทีน่ าไปสูก่ ารจัดตัง้ คณะทางานในระดับสังฆมณฑล
และระดับวัดด้วย สาหรับแผนความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในปี ค.ศ. 2019 นี้ เราได้รบั ความร่วมมือจากกรมควบคุมโรค
ซึ่งมีหนังสือถึงผูน้ าศาสนาคริสต์คาทอลิก ขอความร่วมมือใช้โอกาสเทศกาลมหาพรต ปี 2019 ในการรณรงค์ลด ละ เลิก
เหล้าบุหรี่ ลงนามโดย อธิบดีกรมควบคุมโรค (มหาพรตคาทอลิกปี น้ี มีช่วงเวลาสอดคล้องกับช่วง “รณรงค์ 7 วันอันตราย
เทศกาลสงกรานต์”) โดยภาคีภายนอกแสดงความพร้อมช่วยเผยแพร่แคมเปญ “มหาพรตงดเหล้าบุหรี”่ ผ่านสือ่ วิทยุทอ้ งถิน่
(กรมประชาสัมพันธ์) เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก ส์ ของภาครัฐ ภาคีประชาสังคมการสนับสนุ นสื่อ ป้ าย ฯลฯ การแถลงข่าวเปิ ด
แคมเปญ “มหาพรตงดเหล้าบุหรี”่ ปี ค.ศ. 2019 โดยผูน้ า/ตัวแทนคาทอลิก ร่วมกับผูน้ าภาครัฐ ภาคีภาคประชาสังคม
3.3 จัดอบรม Palliative Care ประจาปี ค.ศ.2019
จากการประชุมครัง้ ที่ผ่านมา ที่ประชุมฯเสนอขอให้ เซอร์มกั ดาเลนา ดาวดี จัดอบรม Palliative Care ให้กบั
เครือข่ายเวชบุคคลฯ หรือ หน่วยงานอื่นๆ ทีส่ นใจ คุณจีรวัฒน์ จึงได้เสนอว่าคาริตสั ไทยแลนด์มโี ครงการ "คนสูช้ วี ติ " เป็ น
โครงการทีป่ ระสานงานกับสังฆมณฑล มีแนวทางทีส่ ร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชนในการดูแลเอาใจใส่ผอู้ ยู่ในภาวะลาบาก
เนื่องจากมีแผนในการจัดอบรมให้กบั แกนนาอยู่แล้ว โดยนาเอาเนื้อหาที่ เซอร์มกั ดาเลนา ดาวดี นาเสนอ มาจัดอบรมให้กบั
กลุม่ ของโครงการคนสูช้ วี ติ คาดว่ามีผสู้ นใจเข้าร่วมโครงการฯประมาณ 50 คน
ทีป่ ระชุมฯ เสนอให้การจัดอบรม Palliative Care ในปี น้ี จะร่วมมือกับฝ่ ายสังคม “โครงการสูช้ วี ติ ” เพื่อให้
ผู้ผ่านการอบรมได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และถ้าชมรมฯสามารถทาคู่มือเล่มเล็กๆเพื่อให้เข้าใจแนวความคิดและ
จิตวิญญาณ ก็จะสามารถช่วยป้ องกันปัญหาผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย ผูป้ ่ วยติดเตียง ฯลฯ จึงควรมีการจัดอบรมทุกสังฆมณฑลฯ

3.4 ผลการขอรับบริ จาคทุนในโอกาสวันฉลองพระคริ สตสมภพ ปี ค.ศ.2018
ทีป่ ระชุมฯ รับทราบยอดเงินบริจาคทุนในโอกาสวันฉลองพระคริสตสมภพ ปี ค.ศ.2018 เพื่อสมทบทุนกิจกรรม
ต่าง ๆ ของชมรมฯ ทีแ่ สดงออก“ความรักในเพือ่ นมนุษย์” จานวนเงิน 11,500.00 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
3.5 ความพร้อมการเป็ นเจ้าภาพจัดเข้าเงียบฟื้ นฟูจิตใจและประชุมใหญ่ สามัญประจาปี 2019
ซิสเตอร์ปราณี สิทธิ ประธานมูลนิธภิ คินีศรีชมุ พาบาล หนองคาย (ผูแ้ ทนเวชบุคคลฯสังฆมณฑลอุดรธานี ) ชีแ้ จง
ความพร้อมของชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลอุดรธานี ในการเป็ นเจ้าภาพจัดงานฟื้ นฟูจติ ใจเวชบุคคลฯประจาปี 2019
ระหว่างวันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2019 ณ ศูนย์ฝึกอบชีพภคินีศรีชมุ พบาล หนองคาย และนาเสนอให้ทป่ี ระชุมรับทราบ :กาหนดหัวข้อ “ฟื้ นฟูชวี ติ จิตเวชบุคคลคาทอลิก” ช่วงเช้า : เน้นเรื่องฟื้ นฟูจติ ใจ + การแพร่ธรรม + สุขภาพดีปลอดเหล้า/
บุหรี่ ฯลฯ และช่วงบ่าย : จัดศึกษาดูงาน (ไม่ไกลจากศูนย์ฯ) สถานทีจ่ ดั งาน : ศูนย์ฝึกอาชีพภคินีศรีชมุ พบาล หนองคาย
สถานทีพ่ กั : ทีพ่ กั ภายในศูนย์ฯเป็ น + ห้องรวมใหญ่ + ห้องคู่ (เตียงคู่ 7 ห้อง) + ห้องเดีย่ ว (บริเวณใกล้สถานทีจ่ ดั งานฯ)
สาหรับรายละเอียดหัวข้อการจัดฟื้ นฟูจติ ใจฯจะมีการประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลฯในวันเสาร์ท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2019
นาโดย คุณพ่อเปรม คุณโดน จิตตาธิการเวชบุคคลฯ และสมาชิกเวชบุคคลฯอุดรธานี
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ทีป่ ระชุมฯ ขอให้กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑลอุดรธานี ติดต่อขอข้อมูล/รายละเอียดสถานที่จดั งานฯ
ศูนย์ฝึกอาชีพฯ โรงแรม รีสอร์ท ในเรือ่ งค่าใช้จ่าย : ทีพ่ กั /อาหาร ห้องประชุม ฯลฯ สถานที่แสวงบุญ ศึกษาดูงาน (ในบริเวณ
ใกล้เคียงกับสถานทีจ่ ดั งานฯ) เพื่อนาเสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการฯครังต่
้ อไป ในวันเสาร์ท่ี 11 พฤษภาคม 2019

3.6 การหาสมาชิ กรุ่นใหม่
พจ.พิชญนาถ วีรานนท์ ชีแ้ จงการหาสมาชิกรุ่นใหม่ ของ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
นาโดย คุณพ่อโชคชัย คูรตั นสุวรรณ จิตตาธิการเวชบุคคลฯ นาทีมไปตามวัดต่างๆในเขตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เช่น
ทีผ่ า่ นมา ไปประชุมร่วมกับสภาภิบาลวัดศีลมหาสนิท และ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึน้ สวรรค์ พบกับสมาชิกเวชบุคคลฯ และ
ได้ตอ้ นรับสมาชิกใหม่ทเ่ี ป็ นพยาบาล นักภายภาพบาบัด และจิตอาสาในเขตวัด
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2019 พจ.พิชญนาถ นาทีมไปแนะนาพบปะ-พูดคุยกับนักศึกษาคาทอลิกมหิดล ที่ศูนย์
การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พร้อมแจกเอกสารแนะนา แสกน QR ไลน์กลุ่ม ให้รจู้ กั ชมรมเวชบุคคลและกลุ่ม
Young Catholic Health Care
ทีป่ ระชุมฯ ขอให้ชมรมเวชบุคคลฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ติดต่อเชิญ ผศ.นพ.วรวุฒ ิ จรรยาวนิชย์
นายแพทย์ฤทธิไกร อัครสกุลนิธโิ ชติ และ นายแพทย์คานวณ อึง้ ชูศกั ดิ ์ ร่วมพบปะกับสมาชิกรุน่ ใหม่ หากมีการจัดกิจกรรมฯ
วาระที่ 4 ความคืบหน้ ากิ จกรรมเครือข่ายเวชบุคคลฯระดับสังฆมณฑล
ทีป่ ระชุมรับทราบกิจกรรมกลุม่ เวชบุคคลฯระดับสังฆมณฑล ในช่วง 2 เดือน (พฤศจิกายน – ธันวาคม 2018)
จาก (Newsletter ฉ.4/2018 แผนกสุขภาพอนามัย) ซึง่ กิจกรรมแต่ละสังฆมณฑลมีความคล้ายคลึงกันและสามารถจัดกลุ่ม
ได้เป็ น
+ การประชุมและพบปะเพื่อนสมาชิก เช่นการฟื้ นฟูจติ ใจของแต่ละสังฆมณฑล
+ การออกเยีย่ มผูป้ ่ วยในชุมชน ในสถานทีแ่ ละโอกาสต่างๆ
+ การออกหน่วยบริการสุขภาพในงานฉลองวัด หรือในชุมชนเป้ าหมายต่างๆ
+ การสนับสนุนบริการผูส้ งู อายุในรูปแบบต่างๆ ทัง้ โรงเรียนผูส้ งู อายุ และ บ้านผูส้ งู อายุ
+ สนับสนุนกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบต่างๆ
ปิ ดประชุมเวลา 12.10 น.
การประชุมคณะกรรมการครังต่
้ อไป ตรงกับ วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2019
คุณพ่อสันติ ยอเปย จิตตาธิการเวชบุคคลฯสังฆมณฑลเชียงใหม่

: นาสวดภาวนาปิ ดการประชุม

นายแพทย์คานวณ อึง้ ชูศกั ดิ ์ / ตรวจทาน
วรรณดี พร้อมแย้ม / บันทึก
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