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เวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรคาทอลิกของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ซึ่งได้
ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1967 โดยมีเจตนารมณ์เพื่อส่งเสริมจิตตารมณ์คาทอลิกให้สมาชิกได้ให้การดูแลสุขภาพ
แบบองค์รวมแก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากและประชาชนทั่วไปให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกองค์ประกอบของชีวิต เพื่อให้
เจตนารมณ์ดังกล่าวด าเนินไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จึงได้จัดโครงสร้างของชมรม ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มหลัก 
คือ คณะกรรมการชมรมเวชบุคคลคาทอลิก กลุ่มเวชบุคคลระดับสังฆมณฑล โดยให้ทุกกลุ่มได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีกิจกรรมทั้งด้านการฟื้นฟูจิตใจและการบริการด้านสุขภาพร่วมกัน โดยมีการ           
เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจประจ าปีทั้งระดับศูนย์กลางและระดับสังฆมณฑล 
 ในปี ค.ศ.2020  ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก            
สังฆมณฑลเชียงราย จัดเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจประจ าปีในหัวข้อ “เวชบุคคลปฏิบัติกิจแห่งรัก รากฐานจาก          
พระคัมภีร์” (ลก.5,12-16  / 1 คร.13 : 1-13) 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้สมาชิกชมรมเวชบุคคลของทุกสังฆมณฑลได้ ไตร่ตรองการด าเนินชีวิตของตนเอง                
ในรอบปีที่ผ่านมาว่าเราได้ท าตามพระประสงค์ของพระเจ้าที่ต้องการให้เราใช้ความรู้ ความสามารถ 
และพระพรต่างๆในการช่วยเหลือด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ขัดสน ผู้ถูกทอดทิ้งใน
สังคมที่เราอาศัยอยู่มากน้อยเพียงใด  

2.  เพื่อส่งเสริมจิตตารมย์ความเชื่อที่ว่ามนุษย์ทุกคนถูกสร้างมาตามภาพลักษณ์ของพระเจ้า ทุกคนจึงมี
ศักดิ์ศรีในฐานะบุตรพระเจ้า ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพจึงควรต้องให้ความเคารพในศักดิ์ศรีของ
มนุษย์โดยเฉพาะในผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในภาวะยากล าบากในรูปแบบต่างๆ 

3.  เพื่อเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์การเป็น“ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่” ซึ่งเน้นการ
ภาวนา การศึกษาพระคัมภีร์เพื่อที่จะช่วยพวกเขาใช้ความพยายามทุกวันที่จะเป็นประจักษ์พยานถึง
ค าสอนของพระคัมภีร์ และการรักรับใช้ผู้อื่น 

ระยะเวลา   :   ระหว่างวันศุกร์ที่ 23 – วันอาทิตย์ 25 ตุลาคม 2020/2563 
 สถานที่      :    ณ  ลักษวรรณ รีสอร์ต  ต.ริมกก  อ.เมือง  จ.เชียงราย 

โครงการฟื้นฟูจิตใจชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย                    
ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิสังฆมณฑลเชียงราย                                                 

รว่มกับ                                                                                                                         

ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย                                                            

หัวข้อ “ เวชบุคคลปฏบัิติกิจแห่งรัก รากฐานจากพระคัมภีร์ ”                                         

( ลก.5,12-16  / 1 คร.13 : 1-13 )                                                                           

ระหว่าง วันศุกร์ที่ 23 – วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม ค.ศ.2020                                         

ณ  ลักษวรรณ รีสอร์ต  ต.รมิกก  อ.เมอืง  จ.เชียงราย 
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กลุ่มเป้าหมาย: 
 1. แกนน าและสมาชกิจากเครือข่ายเวชบุคคลฯ 11 สังฆมณฑลฯ   (1)  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ                                       

(2)  อัครสงัฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง  (3)  สังฆมณฑลราชบุรี              (4)  สังฆมณฑลจันทบุรี                                    
(5)  สังฆมณฑลนครสวรรค ์                 (6)  สังฆมณฑลนครราชสีมา       (7)  สังฆมณฑลสุราษฎร์ธาน ี                                 
(8)  สังฆมณฑลเชียงใหม ่  (9)  สังฆมณฑลอุบลราชธาน ี   (10) สังฆมณฑลอุดรธาน ี                            
(11) สังฆมณฑลเชียงราย  

2.  สมาชกิหรือผู้แทนจากคณะนักบวชชาย/หญงิ ที่ท างานด้านสุขภาพอนามัย 
 

งบประมาณ  :           
1. ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย (ค่าห้องประชุม วิทยากร เอกสาร ฯลฯ) 
2.  เครือขา่ยชมรมเวชบุคคลฯระดับสังฆมณฑลและสมาชิก  (ค่าทีพ่ัก / คา่เดินทาง ฯลฯ) 
 

 

ก าหนดการ  :  

 
 

 
 

 

17.00  –  18.00 น.    ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด เชียงราย 
18.00  – 19.00 น. รับประทานอาหาร ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกดิ เชียงราย                                                          

(อาสนวิหารแมพ่ระบังเกิด เป็นเจ้าภาพ) 
19.00 – 19.30 น.   พิธีบูชาขอบพระคุณ เปิดการฟืน้ฟูจิตใจ 
   โดย :   พระสังฆราช ยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม   ประมุข สังฆมณฑลเชียงราย 

 ประธานชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน    
  โดย : นายแพทย์ค านวณ อึ้งชูศักดิ ์

20.00 น.        พักผ่อน ณ ลักษวรรณ รีสอร์ต  ต.ริมกก  อ.เมอืง  จ.เชียงราย 
 

 

 

       
 

07.00 – 09.00 น.    รับประทานอาหารเชา้ / ชมนิทรรศการน าเสนองานของสังฆมณฑลต่างๆ 
09.00 – 10.00 น.    หัวข้อ  “เวชบุคคลปฏิบัติกิจแห่งรัก รากฐานจากพระคมัภีร์ ” (ลก.5,12-16  / 1 คร.13 : 1-13) 
      โดย : พระสังฆราช ยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม    
10.00 – 10.30 น.    รับประทานอาหารว่าง 
10.30 – 12.00 น.    New Charter for Health Care Workers (ธรรมนูญใหม่ส าหรับผู้ท างานด้านการดูแลสุขภาพอนามยั)   
  โดย :   คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ  ผู้ช่วยกรรมาธิการฝ่ายสังคม  
    สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกฯ / ผู้อ านวยการแผนกสขุภาพอนามยั 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง 
13.00 – 13.45 น. แยกสองห้องย่อย 
 ห้องแรก  นวดกดจุดเทา้และการแพทย์ทางเลอืกเพื่อการบ าบัด 
  โดย :   รศ. ดร. มณฑา เกง่การพานิช 

วันศุกร์ที่  23  ตุลาคม 2020     

 

 

วันเสาร์ที่  24 ตุลาคม 2020     
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 ห้องที่สอง  การรับฟังเสียงเรียกจากพระเจา้ (Spiritual discernment)  
     โดย :  คุณพ่อพิเชฐ  แสงเทียน  SJ.  (พระสงฆ์คณะเยซูอิต)  
 14.00 – 14.30 น. เดินทางไปเยี่ยมเด็กพิเศษ 

14.30 – 15.30 น.   ดูงานบ้านเกื้อกูล 
15.30 – 16.30 น.  ดูงานเดก็ศูนยค์ามิลเลยีน โซเชียล เซนเตอร์ เชียงราย 
16.30 – 17.30 น.  ไตร่ตรองร่วมกนั ณ ศูนย์อบรมเยาวชนคามิลเลยีน 
17.30 – 18.00 น.  เยี่ยมวัดนักบุญคามิลโล  
18.00 – 18.30 น.  พิธีบูชาขอบพระคุณ ณ วัดนักบุญคามิลโล 
      โดย :  คุณพ่อไพรัช  ศรีประเสริฐ 
18.30 – 20.00 น.   รับประทานอาหารเย็น ณ วัดนกับุญคามิลโล 
                                (จิตอาสาโคเออร์วัดนกับุญคามิลโล เจ้าภาพ)  +  การแสดง 
20.00 น.   เดินทางกลับ / พักผ่อนตามอัธยาศัย 

 
 

07.00 – 08.30 น.      รับประทานอาหารเชา้ / ชมนิทรรศการน าเสนองานของสังฆมณฑลต่างๆ 
08.30 – 09.00 น.       ภาวนาเช้า โดย :  คณะภคินีผู้รับใช้คนป่วยแห่งนักบุญคามิลโล 
09.00 – 11.00 น.       การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2020/2563  ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
   โดย คุณพ่อไพรัช  ศรีประเสริฐ       จิตตาธิการชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ 
    นายแพทย์ค านวณ  อึ้งชูศักดิ์    ประธานชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ 
  (เวลารายงาน 7 นาที/สังฆมณฑล ไม่ต้องใช ้slide )  
11.00 – 11.20 น.  อาหารว่าง 
11.30 – 12.30 น.  พิธีบูชาขอบพระคุณ ณ ลักษวรรณ รีสอร์ต   
   โดย  คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ 
12.30 – 13.30 น.  อาหารกลางวัน  
14.00 น.  ท่องเที่ยวจงัหวัดเชียงราย / เดนิทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
15.00 – 16.30 น. ออกหน่วยร่วมกัน ณ วัดนกับุญแคธริน ลาบูเร บ้านป่าซันหัวลาย 

 

               ประมาณค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูจิตใจ 

 รายการ 2     23 ตุลาคม 63        24 ตุลาคม 63        25 ตุลาคม 63 ร     รวมค่าใช้จ่าย/คน 
1. พักเดี่ยว + อาหาร 2 ม้ือ + อาหารว่าง 2 ม้ือ 800.00 1,000.00 200.00 2,000.00  
2. พักคู่ + อาหาร 2 ม้ือ + อาหารว่าง 2 ม้ือ 400.00 600.00 200.00 1,200.00 
3. พักแบบประหยัด (บ้านเณร) 100.00 200.00 200.00   500.00 

 

หมายเหตุ : 1. ส าหรับผู้ประสงค์พักคา้งคนืตั้งแต่คืน  เป็นต้นไป ( มีคา่ที่พักเพิ่มตามวันทีพ่ัก )                     วันที่ 25 ตุลาคม 2020 
       2. มื้อเย็นรับประทานขา้งนอก  +  เยน็ วันที่ 23 ตุลาคม 2020   รับประทานที่อาสนวิหารแม่พระบังเกิด เชียงราย 

                       +  เยน็ วันที่ 24 ตุลาคม 2020   รับประทานทีว่ัดนักบุญคามิลโล ศรีวิเชียร 

วันอาทิตย์ที่  25 ตุลาคม 2020                    

 


