รายงานการประชุม
คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2019
วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ.2019
ณ ห้องประชุมชั้น 11 อาคารรวมจิตเพียรธรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
ผู้เข้าร่วมประชุม
01. คุณพ่อโชคชัย
คูรัตนสุวรรณ
จิตตาธิการ ชมรมเวชบุคคลฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
02. คุณพ่อสัมพันธ์
วาปีโส
จิตตาธิการ กลุ่มเวชบุคคลโรงพยาบาลคามิลเลียน
03. คุณพ่อภควี
เส็งเจริญ
จิตตาธิการ ชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลราชบุรี
04. คุณพ่อรังสรรค์
ภานุรักษ์
จิตตาธิการ ชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลอุดรธานี
05. ศ.กิตติคุณ นพ.จิตร สิทธีอมร
ที่ปรึกษา / ประธานชมรมเวชบุคคลฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
06. นายแพทย์คานวณ อึ้งชูศักดิ์
ประธานชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ
07. ผศ.นาฎวิมล
งามศิริจิตต์
รองประธานชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ
08. ซิสเตอร์พกิ ุลทอง
คาเสงี่ยม
คณะภคินีผู้รับใช้คนป่วยแห่งนักบุญคามิลโล
09. นายแพทย์เดชา
คูวุฒยากร
ประธาน ชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลเชียงใหม่
10. แพทย์หญิงมาลินี
บุณยรัตพันธุ์
ประธาน ชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลจันทบุรี
11. ทันตแพทย์มานิต
ประกอบกิจ
ประธาน ชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลนครราชสีมา
12. คุณสมจิตร์
ศักดิส์ ิทธิกร
ประธาน ชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลราชบุรี
13. คุณพรทิพย์
คงกระพันธ์
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี
14. คุณกานต์
สุธรรมเทวกุล
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑลนครราชสีมา
15. คุณองุ่น
วัชราทิตย์
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
16. คุณมาลี
สันติถิรศักดิ์
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
17. คุณวารุณี
ทรัพย์มาก
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
18. คุณจีรวัฒน์
เจนผาสุก
กรรมาธิการฝ่ายสังคม (คาริตัสไทยแลนด์)
19. คุณวรรณดี
พร้อมแย้ม
แผนกสุขภาพอนามัย
เปิดประชุมเวลา 09.00 น.
คุณพ่อสัมพันธ์ วาปีโส จิตตาธิการกลุม่ เวชบุคคลฯโรงพยาบาลคามิลเลียน นาสวดภาวนาก่อนเริ่มการประชุมฯ
ด้วยบทสวดภาวนาของนักบุญฟรังซิส อัสซีซี
การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมฯรวม 19 ท่าน ประกอบด้วย คณะที่ปรึกษา คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกฯ
คณะนักบวชชาย-หญิง กลุ่ม/สมาชิกเวชบุคคลฯในโรงพยาบาลคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลราชบุรี เชียงใหม่ จันทบุรี อุดรธานี และ คาริตัสไทยแลนด์ โดยมี นายแพทย์คานวณ อึ้งชูศักดิ์ ในฐานะประธาน
ชมรมเวชบุคคลฯ ทาหน้าที่ประธานการประชุมฯ ร่วมด้วย คุณพ่อจิตตาธิการ สาหรับคณะกรรมการบางท่านติดภารกิจ และ
ตรงกับงานฉลองสาคัญในเขตสังฆมณฑลฯ จึงไม่สามารถมาร่วมประชุมฯ
จากนั้น ที่ประชุมพิจารณาเพื่อติดตามหัวข้อประเด็นสาคัญต่างๆ ตามวาระการประชุมฯ ดังนี้ :1

วาระที่ 1 ฟื้นฟูจิตตารมณ์ เรื่อง “การภาวนา”
คุณพ่อสัมพันธ์ วาปีโส จิตตาธิการกลุม่ เวชบุคคลฯโรงพยาบาลคามิลเลียน ให้เกียรตินาฟื้นฟูจติ ใจ จิตตารมณ์
เรื่อง “การภาวนา” ( PRAYER is the key that unlocks all doors )
การภาวนา คือ การยืนอยู่ตอ่ หน้าพระ ด้วยสติปัญญาอยู่ในหัวใจ (WITH THE MIND IN THE HEART)
การสนทนากับพระเป็นเจ้าเพื่อจุดประสงค์ 4 ประการหลัก คือ
1) เพื่อนมัสการ เราต้องนมัสการพระเป็นเจ้าเพราะพระองค์ทรงสร้างเรามา และทรงสร้างสิ่งสารพัดเพื่อเรา
การนมัสการ เป็นการแสดงคารวะถวายความเคารพชั้นสูงสุด คาว่านมัสการในศาสนาคาทอลิกเราจึงใช้กับพระเป็นเจ้าเท่านั้น
2) เพื่อขอบพระคุณ แน่นอนว่าเราต้องโมทนาคุณ หรือ ขอบคุณพระเป็นเจ้าด้วยสิน้ สุดจิตใจของเราจริงๆ
ถ้าหากว่าเราสานึกถึงพระเมตตาอันยิ่งใหญ่ทพี่ ระองค์ทรงประทานพระพรแก่ชีวิตของเรา เราไม่มที างที่จะขอบพระคุณ
พระเป็นเจ้าได้สมกับความรักที่ทรงมีต่อเรา เราจึงต้องโมทนาคุณพระองค์อย่างเต็มที่ดังที่ได้กล่าวแล้ว
3) เพื่อขอขมาโทษ เป็นหน้าทีข่ องเราที่จะต้องสานึกในข้อบกพร่องและความผิดที่เรากระทา ต้องพร้อมเสมอ
ที่จะกราบขอโทษพระองค์ด้วยความสุภาพถ่อมตน ด้วยจริงใจและตั้งใจที่จะไม่กระทาความผิดอีกต่อไป
4) เพื่อวอนขอพระพรที่เราต้องการ ข้อนี้เป็นข้อที่เราทุกคนกระทากันบ่อยที่สดุ เพราะเมื่อพูดถึงการภาวนา
ส่วนใหญ่เกือบร้อยทั้งร้อยก็จะคิดว่าสวดภาวนาวอนขออะไรจากพระ จนทาให้คาว่า “สวดขอพระ” ติดปากติดใจของเราทุกคน
เมื่อเป็นเช่นนี้เวลาเราภาวนา เราควรจะคานึงจุดประสงค์ทั้ง 4 ประการ ของการภาวนาด้วย มิใช่กระทาเพียง
ประการที่ 4 คือ ภาวนาเพือ่ ขอเพียงอย่างเดียวดังที่กระทากันอยู่ในปัจจุบัน
ถ้าจะพูดถึง วิธีการภาวนา เราสามารถแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ การภาวนาส่วนรวม และการภาวนาส่วนตัว
การภาวนาส่วนร่วม คือ การร่วมกันหลายภาวนาพร้อมๆกัน เช่น การสวดสายประคาร่วมกัน การร่วมถวาย
บูชามิสซา ซึ่งเป็นการภาวนาที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ฯลฯ ลักษณะของการภาวนาร่วมกัน จึงต้องมีบทสวดเดียวกัน ให้ทุกคนได้
ภาวนาด้วยกัน จึงเป็นการภาวนาออกเสียง อาจะเป็นคาสวดหรือเป็นบทเพลงก็ได้.. การภาวนาด้วยกันนี้เป็นพระประสงค์
ของพระเป็นเจ้าที่ทรงต้องการให้ประชากรของพระองค์ “ชุมนุม” กันเพื่อกราบนมัสการสรรเสริญพระองค์ ดังพระวาจาที่
บอกว่า “ที่ใดมี 2-3 คนชุมนุมกันภาวนาในนามของเรา เราจะประทับอยู่ในท่ามกลางพวกเขา..” (มธ.18 19-20) ..ดังนัน้
พระศาสนจักรจึงสนับสนุนส่งเสริมให้เราร่วมกันภาวนา การไปชุมนุมกันทุกวันอาทิตย์ ร่วมถวายมิสซาจึงเป็นสิ่งจาเป็นและ
สาคัญ เป็นคาตอบว่า “ทาไมเราต้องไปร่วมพิธีมสิ ซาด้วยกันที่วัด” ได้เป็นอย่างดี การร่วมกันภาวนายังเป็นโอกาสให้เราได้
พบปะเป็นกาลังใจให้กนั และกันในการดาเนินชีวติ ประจาวันอีกด้วย
การภาวนาส่วนตัว คือ การอธิษฐานภาวนาโดยลาพังตนเอง กระทาได้ในทุกโอกาส ทุกสถานที่ เพราะเป็น
เรื่องส่วนตัว เช่น อาจจะภาวนาได้ในขณะเดินทาง ขณะทางาน ใช้เวลาเล็กน้อยก่อนเดินทางขอความปลอดภัยในการ
เดินทาง ก่อนนอน ตื่นนอน ฯลฯ .. การภาวนาส่วนตัวนี้จึงกระทาได้ง่าย ไม่จาเป็นต้องมีบทภาวนาที่แน่นอนตายตัวเหมือน
การภาวนาส่วนรวม เราสามารถอธิษฐานตามที่เราต้องการ เหมือนกับการสนทนากับผูท้ ี่เราเคารพ รัก ไว้ใจ รู้สึกอย่างไร
ก็บอกอย่างนัน้ ต้องการอะไรก็กราบทูลตามที่ประสงค์ เรามักจะเรียกการภาวนาส่วนตัวนี้ว่า “ราพึงภาวนา” หลายคนชอบ
การภาวนาเช่นนี้ เพราะตรงประเด็น ตรงตามความต้องการ แต่อย่าลืมว่าความดีส่วนรวมย่อมมาก่อนความดีส่วนตัวเสมอ
ดังนั้น จะต้องไม่ลืมให้ความสาคัญของการภาวนาส่วนรวมเป็นสิ่งสาคัญทีข่ าดไม่ได้เช่นกัน
การภาวนา 7 ระดับ ได้แก่ 1) บริกรรมการภาวนา (ภาวนาด้วยคาพูด – วาจา เช่น สวดออกเสียงบทสวดต่างๆ)
2) ราพึงภาวนา (คิดราพึงภาวนา) 3) รักและศรัทธาภาวนา ยกใจระลึกถึงพระบ่อยๆ และไม่ยดึ ติดสิ่งของในโลกนี้
4) สารวมจิตภาวนา ใจจดจ่ออยู่กับปัจจุบนั ที่ลมปราณพระเจ้า เมื่อสารวมมากๆแล้วจะตัดกิเลสได้ เราเป็นคนบาป เราต้อง
พึ่งพระเจ้าตลอดเวลา 5) ภาวนาฝึกจิตมีสติตนื่ รู้อยู่ ปัจจุบัน ภายใน และไม่สงสัย ปล่อยให้เป็นไปตามน้าพระทัย
6) ภาวนาเพื่อแสวงหาแต่น้าพระทัยพระเจ้า 7) ภาวนาเพือ่ ความเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเจ้า
2

นายแพทย์คานวณ อึ้งชูศักดิ์ กล่าวขอบคุณ คุณพ่อสัมพันธ์ วาปีโส ที่ให้ความรู้ ความเข้าใจและความหมาย
เรื่อง “การภาวนา” เพื่อเป็นแนวทางการดาเนินชีวิต ตามกฤษฎีกาสมัชชา“ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ประกาศข่าวดีใหม่”

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2019
ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกฯ ครั้งที่ 1/2018

วาระที่ 3 ติดตามเรื่องสืบเนื่อง
3.1 ความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดเข้าเงียบฟื้นฟูจติ ใจและประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2019/2562
คุณพ่อรังสรรค์ ภานุรักษ์ จิตตาธิการชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลอุดรธานี ชี้แจงโครงการฟืน้ ฟูจิตใจ
และประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2019/2562 ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย (ตามเอกสารแนบ)
หัวข้อ
: “ตุ้มโฮม ตุม้ ฮัก ด้วยรักและรับใช้”
วัน - เวลา
: ระหว่าง วันเสาร์ที่ 26 - วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2019
สถานที่จดั งาน : ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพชนบท หนองคาย (คณะภคินีศรีชุมพาบาล)
กลุ่มเป้าหมาย : สมาชิก/กลุ่มเครือข่ายชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ 11 สังฆมณฑลฯ
สมาชิกหรือผู้แทนจากคณะนักบวชชาย/หญิง ที่ทางานด้านสุขภาพอนามัย รวมประมาณ 100 คน
งบประมาณ : + ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย (ค่าห้องประชุม วิทยากร เอกสาร ฯลฯ)
+ เครือข่ายชมรมเวชบุคคลฯระดับสังฆมณฑล และสมาชิกเวชบุคคลคาทอลิกฯ
(ค่าเดินทาง / ค่าทีพ่ ัก + ค่าลงทะเบียน)
สถานทีพ่ ัก :
ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพชนบท หนองคาย / บ้านสบายริมโขง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย
จากนัน้ ที่ประชุมร่วมแสดงความคิดเห็น และพิจารณา (ร่าง) กาหนดการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจฯ สรุปได้ดังนี้ :วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2018
07.00 - 08.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน / เข้าทีพ่ ัก / อาหารเช้า
08.00 - 09.00 น. วจนพิธีกรรมเปิด : คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ จิตตาธิการเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
กล่าวรายงาน
: นายแพทย์คานวณ อึ้งชูศักดิ์
ประธานชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
กล่าวต้อนรับ
: คุณพ่อรังสรรค์ ภานุรักษ์
จิตตาธิการเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลอุดรธานี กล่าวต้อนรับ
09.00 - 09.45 น. เนื้อหาที่ 1 “อดีตสู่ปัจจุบนั : รอยเท้าแห่งการแพร่ธรรม ภาค 2”
วิทยากร
: คุณพ่อไมเกิ้ล เช (สงฆ์คณะพระมหาไถ่)
09.45 - 10.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.00 - 11.30 น. เนื้อหาที่ 2 “ศิษย์พระคริสต์ประกาศข่าวดี ด้วยการรักและรับใช้”
เวทีเสนา : ซิสเตอร์ปราณี สิทธิ (คณะภคินศี รีชุมพาบาล) ซิสเตอร์คณะแม่เทเรซา
ซิสเตอร์คณะธิดาเมตตาธรรม คุณพ่อภูวนัย ตันติกุล (สงฆ์คณะพระมหาไถ่)
สงฆ์คณะ SVD (รอบแรก เสวนาท่านละ 8 นาที / รอบสอง สรุปท่านละ 3 นาที)
ผู้ดาเนินรายการ : ซิสเตอร์สุทสิ า อุทาลุน
รับประทานอาหารกลางวัน
11.30 น.
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13.00 - 14.00 น. เนื้อหาที่ 4 “ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ประกาศข่าวดีใหม่ ยุค 4.0” / “การไตร่ตรองชีวิตคริสตชน”
วิทยากร : คุณพ่อสมพงษ์ เตียวตระกูล (อุปสังฆราชสังฆมณฑลอุดรธานี)
14.00 - 14.15 น. เตรียมการประชุมกลุ่มย่อย นาโดย : ศ.กิตติคุณ นพ.ดร.จิตร สิทธีอมร
14.15 - 15.45 น. ประชุมกลุ่มย่อย...เพื่อการไตร่ตรอง (พักรับประทานอาหารว่างระหว่างประชุม)
15.45 - 18.00 น. ศึกษาดูงาน (1) มูลนิธศิ รีชุมพาบาล / (2) บ้านซาร์นิลลี่ เฮาส์ / (3) ศูนย์คนพิการ
. พักผ่อน (เตรียมกิจกรรมสัมพันธ์)
18.00 น.
กิจกรรมสัมพันธ์ “ตุ้มโฮมสัมพันธ์ เชื่อมใจกันด้วยงาน รักและรับใช้"
รับประทานอาหารเย็น
20.00 น.
พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2019
เดิน / วิ่งการกุศล “ตุ้มโฮม ตุ้มฮัก ด้วยรักและรับใช้” (ลงทะเบียน 200 บาท ได้เสื้อ 1 ตัว)
06.00 น.
07.00 - 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า
08.30 - 09.00 น. ภาวนาเช้า + ทาวัตร
โดย : ซิสเตอร์จินตนา พิมสาร
09.00 - 11.00 น การประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2019/2562 ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
โดย : คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ จิตตาธิการชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ
: นายแพทย์คานวณ อึ้งชูศกั ดิ์ ประธานชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ
- มีวาระการประชุมที่จะแจ้งไปล่วงหน้า
- เวลารายงาน 7-10 นาทีต่อสังฆมณฑล/เสริมการจัดนิทรรศการนาเสนองานระหว่างสัมมนา
11.00 – 11.20 น. รับประทานอาหารว่าง
11.20 – 12.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย : พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานในพิธี
12.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน / เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
ที่ประชุมร่วมพิจารณาแนวทางการไตร่ตรองผ่านกระบวนกลุ่มภาคบ่าย (1.30 ชั่วโมง) และสรุปวิธีการ :1) รับฟังเรื่องราวของการประกาศข่าวดีและจิตตารมย์คาทอลิกในช่วงเช้าโดยคุณพ่อและคณะนักบวชต่างๆ
2) ไตร่ตรองเป็นส่วนตัว ว่าเราได้ทาตามจิตตารมย์และพระประสงค์มากน้อยเพียงใด โดยเขียนเรื่องด้านบวก
ที่คิดว่าได้ทาสักสองสามประโยคในกระดาษสีเหลือง และอีกแผ่นเขียนสิ่งที่เราคิดว่าควรทาแต่ยังไม่ได้ทา
ในอีกสีหนึ่ง โดยไม่ต้องระบุชื่อ เพื่อนาไปแลกเปลี่ยนในที่ประชุมกลุม่
3) ในที่ประชุมกลุ่มตอนบ่าย จะจัดให้เข้ากลุ่มตามการจับฉลาก ประมาณสิบกลุม่ กลุ่มละประมาณ 10 ถึง 12 คน
แต่ละกลุ่มจะมีวิทยากรกระบวนการคอยกระตุ้นการสนทนาและควบคุมเวลา พร้อมสรุปสาระสาคัญ
4) วิทยากรกระบวนการขอให้ทาความรู้จกั กันสัก 10 นาที ด้วยวิธีการแนะนาตัวตามเดือนเกิด
5) วิทยากรขอให้แต่ละท่านเล่าประสบการณ์ด้านบวก ท่านละ 2 นาที รวมประมาณ 30 นาที
6) วิทยากรขอให้ที่ประชุมเลือกเรื่องทีน่ ่าสนใจสักหนึ่งหรือสองเรื่องเพื่อขยายความและเรียนรู้ประเด็นนั้นให้มากขึ้น เช่น
ทาอย่างไร มีปญ
ั หาอุปสรรคอย่างไร แก้ไขอย่างไร มีข้อเสนอแนะจากกลุ่มอย่างไรในการขยายผล ใช้เวลาอีก 20 นาที
7) วิทยากรสรุปข้อคิดเห็นที่สาคัญและข้อตั้งใจจากที่ประชุมและพยายามสรุปสั้นๆ และนาสวดภาวนาสั้นๆ เพื่อขอให้
พระคริสตเจ้าประทานพละกาลังให้สมาชิกเวชบุคคลได้ใช้พระพร เพื่อพัฒนาชีวิตของตนเองและผู้อื่นอันตรงกับคาที่ว่า
“เจริญชีวิตและประกาศข่าวดีด้วยการรักและรับใช้” (กระดาษที่เขียนไว้จะนาไปติดที่บอร์ดทีจ่ ัดให้)
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คุณพ่อรังสรรค์ ภานุรักษ์ แจ้งเพิ่มเติมว่า ชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลอุดรธานี จะจัดทัศนศึกษา/ท่องเที่ยว
สปป.ลาว สมาชิก/กลุ่มเครือข่ายเวชบุคคลฯสนใจเดินทางเข้า สปป.ลาว ในช่วงเช้า วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2019 ขอให้
ติดต่อประสานงานล่วงหน้ากับคุณพ่อ..Tel.099 294 1269 / Emial : rangsantms@gmail.com หรือ shopping
(ตลาดอินโดจีน) ฯลฯ ในช่วงบ่าย วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2019 ..
3.2 จัดอบรม Palliative Care ร่วมกับ ฝ่ายสังคม (คาริตัสไทยแลนด์) โครงการอบรมแกนนาอาสาสมัคร “คนสู้ชีวิต”
คุณจีรวัฒน์ เจนผาสุก ผู้ประสานงานโครงการฯคาริตัสไทยแลนด์ ชี้แจง (ร่าง) แผนการอบรมพัฒนาศักยภาพ
แกนนาอาสาสมัครในการดูแลผู้พกิ าร ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย palliative care ระหว่างวันที่ 11 – วันที่ 13 มิถุนายน 2019 ณ
ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง + กลุม่ เป้าหมาย : แกนนาอาสาสมัครชุมชนที่ทางานกับผูส้ ูงอายุ ผู้ป่วย และคนพิการ
ในชุมชน (บางคนเป็นอสม.) มาจาก 9 สังฆมณฑลทั่วประเทศ ได้แก่ (1) เชียงใหม่ (เชียงใหม่) (2) นครสวรรค์ (เพชรบูรณ์/
ตาก) (3) นครราชสีมา (นครราชสีมา/ชัยภูมิ) (4) อุดรธานี (หนองบัวลาภู/อุดรธานี) (5) อุบลราชธานี (อุบลฯ/ศรีสะเกษ)
(6) ท่าแร่ฯ (สกลนคร) (7) กรุงเทพฯ (กรุงเทพฯ) (8) ราชบุรี (ราชบุรี) และ (9) จันทบุรี (สระแก้ว) ผู้เข้าร่วมประมาณ 40 คน
+ เป้าหมาย : เพือ่ ให้แกนนาอาสาสมัครทีท่ างานในโครงการสามารถพัฒนาทักษะการดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย
(อาจจะมีคนพิการ ผู้สูงอายุ คนป่วย ในระยะสุดท้ายบ้าง แต่ไม่ทั้งหมด) เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการดูแล
เอาใจใส่ผู้อยู่ในภาวะลาบากทั้ง 3 กลุ่มดังกล่าว + วัตถุประสงค์ : เพื่อให้แกนนา/ผู้ดูแลสามารถนาความรู้ที่ได้รับการอบรม
ไปปฏิบัติแก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้านได้อย่างถูกต้อง + กระบวนการ : เน้นให้เข้าใจ+วิธีปฏิบัติ โดยเฉพาะ
การสื่อสาร การใช้คาพูด การฟังทีด่ ี และการปฏิบัติง่ายๆ ขณะเยี่ยมหรือช่วยเหลือเบื้องต้น. อาจใช้สถานการณ์จริงช่วยได้
และ role play เป็นการฝึกปฏิบัติ นาประสบการณ์มาเล่า และได้เคยปฏิบัติอย่างไร เพื่อเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน
+ ทีมวิทยากร : นาโดย มาเซอร์มกั ดาเลนา สุภาพร ดาวดี และคณะ
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 4 ความคืบหน้ากิจกรรมเครือข่ายเวชบุคคลฯระดับสังฆมณฑล
ที่ประชุมรั บทราบกิจ กรรมกลุ่ม /ชมรมเวชบุค คลคาทอลิ ก ฯ อั ครสั งฆมณฑลกรุงเทพฯ / สั งฆมณฑลราชบุ รี
สังฆมณฑลนครราชสีมา / สังฆมณฑลเชียงใหม่ / สังฆมณฑลอุดรธานี / สังฆมณฑลจันทบุรี ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งกิจกรรม
แต่ละสังฆมณฑลมีความคล้ายคลึงกัน และสามารถจัดกลุ่ม ได้ดังนี้ :1) สร้างกลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯในระดับวัด (อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ รวม 6 วัด) / แสวงหาและเชื้อเชิญ
บุคลากรทางด้านสาธารณสุขและเยาวชนในการร่วมมือกับชมรมฯ (สังฆมณฑลราชบุรี)
2) การประชุมและพบปะเพื่อนสมาชิก (ประชุมคณะกรรมการฯ / การฟื้นฟูจิตใจของแต่ละสังฆมณฑลฯ)
3) การออกเยี่ยมผู้ป่วยในชุมชน ในสถานที่และโอกาสต่างๆ
4) การจัดออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นโอกาสฉลองชุมชนความเชื่อ และชุมชนเป้าหมายต่างๆ
5) การสนับสนุนบริการผู้สูงอายุในรูปแบบต่างๆ ทั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ และ บ้านผู้สูงอายุ
6) สนับสนุนกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบต่างๆ
การประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกฯ ครั้งที่ 3/2019 : ตรงกับ วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2019
คุณพ่อสัมพันธ์ วาปีโส ขอให้ที่ประชุมร่วมภาวนา..บทภาวนาของนักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส์
ปิดการประชุมฯ 12.10 น.
นายแพทย์คานวณ อึ้งชูศักดิ์ / ตรวจทาน
วรรณดี พร้อมแย้ม / บันทึก
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