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รายงานการประชุม
คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครังที
้ ่ 1/2020
วันเสาร์ท่ี 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2020
ณ ห้องประชุมชัน้ 11 อาคารรวมจิตรเพียรธรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
01. บาทหลวงไพรัช
ศรีประเสริฐ
จิตตาธิการ ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
02. บาทหลวงโชคชัย
คูรตั นสุวรรณ
จิตตาธิการ ชมรมเวชบุคคลฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
03. บาทหลวงเอกชัย
ผลวารินทร์
จิตตาธิการ ชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลเชียงราย
04. บาทหลวงภควี
เส็งเจริญ
จิตตาธิการ ชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลราชบุร ี
05. บาทหลวงเกรียงไกร สุขจิต
จิตตาธิการ ชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลจันทบุร ี
06. นายแพทย์คานวณ
อึง้ ชูศกั ดิ ์
ประธานชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ
07. ผศ.นาฎวิมล
งามศิรจิ ติ ต์
รองประธานชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ
08. เซอร์มกั ดาเลนา
ดาวดี
คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ต
09. ซิสเตอร์ประภัสสร
กังก๋ง
คณะภคินีผรู้ บั ใช้คนปว่ ยแห่งนักบุญคามิลโล
10. แพทย์จนี พิชญนาถ
วีรานนท์
กลุม่ เวชบุคคลคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
11. คุณสาอางค์
ทองอาไพ
กลุม่ เวชบุคคลคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
12. คุณวารุณี
ทรัพย์มาก
กลุม่ เวชบุคคลคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
13. แพทย์หญิงมาลินี
บุณยรัตนพันธุ์
ประธาน กลุม่ เวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑลจันทบุร ี
14. คุณกัญญ์ณณัฐ
ละเอียดจิตต์
กลุม่ เวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑลจันทบุร ี
15. คุณสมจิตร์
ศักดิ ์สิทธิกร
ประธาน กลุม่ เวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุร ี
16. คุณพรทิพย์
คงกระพันธ์
กลุม่ เวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุร ี
17. คุณชีวา
มิง่ สูงเนิน
ประธาน กลุม่ เวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑลนครราชสีมา
18. คุณลักษณาภรณ์
โพธิ ์จันทึก
กลุม่ เวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑลนครราชสีมา
19. คุณองุน่
วัชราทิตย์
กลุม่ พยาบาลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
20. คุณจีรวัฒน์
เจนผาสุก
กรรมาธิการฝา่ ยสังคม (คาริตสั ไทยแลนด์)
21. คุณอนันต์
วริศนราทร
สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย
22. คุณวรรณดี
พร้อมแย้ม
แผนกสุขภาพอนามัย
เปิดประชุมเวลา 09.10 น.
บาทหลวงเอกชัย ผลวารินทร์ จิตตาธิการเวชบุคคลฯสังฆมณฑลเชียงราย นาสวดภาวนาเปิดการประชุมฯ กล่าวถึง
สาส์นพระสันตะปาปาฟรังซิส โอกาสวันผูป้ วยสากล ครังที
้ ่ 28 (หัวข้อที่ 1 – 4 เกีย่ วข้องกับเวชบุคคลฯ) เพื่อไตร่ตรอง
“ท่านทัง้ หลายทีเ่ หน็ดเหนือ่ ยและแบกภาระหนัก..จงมาหาเราเถิด..เราจะให้ท่านได้พกั ผ่อน” (มธ.11-28)
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ
การประชุมครังนี
้ ้ ประกอบด้วย คณะกรรมการเวชบุคคลฯจาก คณะนักบวชชาย-หญิง โรงพยาบาลคาทอลิก
กลุม่ เวชบุคคลฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังฆมณฑลราชบุร ี จันทบุร ี เชียงราย นครราชสีมา กลุม่ พยาบาลคาทอลิกฯ
สมาคมคาทอลิกฯ คาริตสั ไทยแลนด์ ร่วมด้วย คุณพ่อจิตตาธิการเวชบุคคลฯสังฆมณฑล เข้าร่วมประชุมฯรวม 22 ท่าน
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สาหรับคณะกรรมการบางท่านติดภารกิจ และ ตรงกับงานฉลองสาคัญในเขตสังฆมณฑลฯ จึงไม่สามารถมาร่วมประชุมฯ
จากนัน้ ทีป่ ระชุมพิจารณาวาระการประชุมฯ ดังนี้ :วาระที่ 2 พิ จารณา + รับรองรายงานการประชุมฯ ครัง้ ที่ 3/2019
+ (ร่าง) รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2019/2562
ทีป่ ระชุมมีมติรบั รองรายงานการประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกฯ ครังที
้ ่ 3/2019 และพิจารณา
(ร่าง) รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2019 หากคณะกรรมการฯมีเพิม่ เติม/แก้ไข ขอให้แจ้งส่วนกลางฯเพื่อ
ดาเนินการแก้ไข และนาเสนอให้คณะกรรมการฯรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2020/2563

วาระที่ 3 ติ ดตามเรื่องสืบเนื่ อง
3.1 การจัดโครงการอบรม Palliative care ประจาปี 2020/2563
เซอร์มกั ดาเลนา ดาวดี ชีแ้ จงการจัดอบรม Palliative care ในช่วง 3 ปีทผ่ี า่ นมา + ปีแรก ดูเนื้อหาสาระ
Palliative Care เพื่อนาไปใช้อบรม + ปี ทส่ี อง จัดทาเอกสารเผยแพร่เฉพาะกลุม
่ ผูด้ ูแล + ปีทส่ี าม ขยายผลเพือ่ นาไปให้
ผูร้ บั บริการ (ผูป้ ว่ ย และ ญาติทต่ี อ้ งดูแลผูป้ ว่ ย) และเยีย่ มผูป้ ว่ ยระยะสุดท้าย จึงเห็นว่าชมรมเวชบุคคลฯควรจัดให้มที มี
เวชบุคคลอย่างเป็ นทางการ กาหนดวิธกี ารและรูปแบบการติดต่อประสานงาน เพือ่ แจ้งให้อาสาสมัครทีร่ บั ผิดชอบไปให้
ความช่วยเหลือผูป้ ว่ ย (Serviecs) ในเขตพืน้ ทีช่ มุ ชนนัน้ ๆ โดยเน้นผูป้ ว่ ยนอนติดเตียงทีม่ คี รอบครัวดูแล
การดาเนินจัดอบรมฯในปี 2020/2563 คาดว่าจะจัดให้กบั กลุม่ พยาบาลคาทอลิก เน้นเรือ่ งเนื้อหาสาระ
การนาไปใช้อบรมฯ ไม่เน้นในแง่มมุ ของพระศาสนจักร โดยมีกลุม่ พยาบาลคาทอลิกฯทีห่ นองคาย ได้วางแผนทีจ่ ะจัดอบรม
Palliative care โดยเน้นกลุม่ พยาบาลคาทอลิกจากกลุม่ /ชมรมเวชบุคคลฯในเขตพืน้ ทีส่ งั ฆมณฑลต่างๆมาร่วมอบรมฯ
3.2 เตรียมการหาคณะกรรมการชุดใหม่และสมาชิกนักศึกษา
3.2.1 ขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณา (เอกสาร) แนวปฏิบตั เิ วชบุคคลคาทอลิก ข้อที่ 1 ลักษณะของชมรม
เวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย “เวชบุคคลคาทอลิก หมายถึง คริสตชนคาทอลิกทีป่ ระกอบอาชีพด้านรักษาพยาบาล
และการส่งเสริมสุขภาพอนามัย เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร เทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค นักกายภาพบาบัด
นักจิตวิทยา พยาบาล ผูช้ ว่ ยพยาบาล อาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และการพยาบาล รวมถึง
นักบวชและเจ้าหน้าทีท่ ท่ี างานบริการด้านสุขภาพอนามัยทุกสาขา” สมาชิกชมรมเวชบุคคลคาทอลิกประกอบด้วย
เวชบุคคลคาทอลิกจากสถาบันต่างๆ :- โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ โรงพยาบาลคามิลเลียน โรงพยาบาลซานคามิลโล
โรงพยาบาลเซนต์แมรี่ โรงพยาบาลและสถาบันเกีย่ วกับสุขภาพอนามัยของรัฐ สถาบันนักบวชทีท่ างานด้านสุขภาพ
อนามัย เช่น คณะคามิลเลียนชาย/หญิง,คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร,คณะธิดาเมตตาธรรม และคณะรักกางเขนท่าแร่
ฯลฯ กลุ่มแพทย์คาทอลิกและกลุ่มพยาบาลคาทอลิก และกลุ่ม/ชมรมเวชบุคคลาทอลิกในสังฆมณฑลต่างๆ ซึ่งมีรายชือ่
ผูแ้ ทนจากกลุม่ ต่างๆเข้าร่วมใน คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย (ปี ค.ศ.2016 – 2019) รวมทัง้ สิน้
50 ท่าน ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน คณะทีป่ รึกษา คุณพ่อจิตตาธิการเวชบุคคลฯ (โดยตาแหน่ง) และผูแ้ ทน
ของแต่ละกลุ่ม/ชมรม เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดาเนินงานฯ
ทีป่ ระชุมเสนอขอให้กลุ่ม/ชมรมได้ไปติดต่อทาบทามบุคคลทีจ่ ะเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดาเนินงาน
เวชบุคคลฯระดับชาติ โดยส่งรายชือ่ ผูแ้ ทนก่อนการจัดประชุมครัง้ ต่อไป เพื่อเตรียมการสรรหาตาแหน่งต่างๆ โดยมี
บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ และ นายแพทย์คานวณ อึง้ ชูศกั ดิ ์ เป็นผูต้ ดิ ต่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเวชบุคคลฯ
3.2.2 แนวทางการหาสมาชิกนักศึกษา (รุ่นใหม่)
ขอให้ผแู้ ทนเวชบุคคลคาทอลิกระดับสังฆมณฑลฯ ชีแ้ จงการหาสมาชิกนักศึกษา (รุ่นใหม่) /
เยาวชน เพือ่ ให้มาร่วมกิจกรรมเครือข่ายเวชบุคคลฯทัง้ ในระดับชาติและสังฆมณฑลฯ
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+ ชมรมเวชบุคคลฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ จากแบบฟอร์มใบสมัคร มีนกั ศึกษาสนใจเข้าร่วมเป็ นสมาชิกฯ
ประมาณ 60 คน แต่ทส่ี นใจมาเข้าร่วมกิจกรรมฯ 10 คน ซึง่ ได้ตดิ ต่ออาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล ขอพบปะพูดคุยกับ
นักศึกษาคาทอลิก เพือ่ ขยายกลุม่ สมาชิกนักศึกษารุน่ ใหม่เพิม่ ขึน้
+ ชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลจันทบุร ี มีสมาชิกนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา คณะสาธารณสุขศาสตร์ สนใจ
เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยให้บริการสุขภาพฯ 10 คน ซึง่ นักศึกษาส่วนใหญ่เมือ่ เรียนจบจะกลับไปทางานในพืน้ ทีฯ่ ตนเอง
+ ชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลราชบุร ี จัดให้แกนนาเยาวชนได้รจู้ กั กับสมาชิกกลุม่ เวชบุคคลฯ (กลุม่ เยาวชนมี
หลากหลายความสามารถในด้านอื่นๆประมาณ 40 - 50 คน) แต่มเี ยาวชนประมาณ 4 - 5 คน ทีป่ ฏิบตั งิ านอยู่ในแวดวง
สุขภาพอนามัย และสนใจมาร่วมเป็ นจิตอาสาช่วยเหลือผูอ้ ่นื ออกหน่วยในเขตพืน้ ทีห่ ่างไกลของสังฆมณฑลฯ
+ ชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลนครราชสีมา ติดต่อขอให้นกั ศึกษาได้มาร่วมกิจกรรมเวชบุคคลฯแต่ไม่มนี กั ศึกษา
สนใจเข้าร่วมฯ คณะกรรมการฯได้วางแผนและหาวิธกี ารใหม่ ซึง่ ต้องมีผรู้ บั ผิดชอบในการติดต่อประสานงานโดยตรง
+ ชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลเชียงราย มีนกั ศึกษาประมาณ 10 คน รวมกลุม่ กันเพื่อช่วยจัดกิจกรรมของ
สังฆมณฑลฯ แต่มปี ญั หาเรือ่ งเวลาทีไ่ ม่ตรงกับกิจกรรมฯ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่วนใหญ่มาจาก
พืน้ ทีส่ งั ฆมณฑลอื่นๆ ช่วงปิดเทอมจะเดินทางกลับบ้าน (การติดต่อประสานงานจึงขาดความต่อเนื่อง)
ข้อเสนอจากทีป่ ระชุม :1. ควรมีการจัดกิจกรรมให้กบั แกนนานักศึกษาคาทอลิกฯระดับสังฆมณฑลฯให้ได้มาจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่าง
เครือข่ายชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑล 2 หรือ 3 สังฆมณฑลฯ เพื่อสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์รว่ มกัน โดยระบุชอ่ื
โครงการ/กิจกรรมบรรจุในแผนปฏิบตั งิ านเวชบุคคลฯเพือ่ ของบประมาณสนับสนุน 2. กระตุน้ ให้มกี ารชักชวนแนะนาให้
ครอบคลุมในทุกสังฆมณฑลฯ 3. คณะกรรมการเวชบุคคลฯสังฆมณฑล ติดต่อเชิญแกนนานักศึกษา/เยาวชนคาทอลิก
มาร่วมเป็ นคณะกรรมการฯ เพือ่ เป็ นแกนนาในการหาสมาชิกนักศึกษา/เยาวชน (รุน่ ใหม่)
3.3 งดบุหรีง่ ดเหล้าเป็ นพลีกรรมเทศกาลมหาพรต ร่วมกับ คาริตสั ไทยแลนด์
คุณจีรวัฒน์ เจนผาสุก นาเสนอกิจกรรมรณรงค์ลด ละ เลิกเหล้าบุหรี่ ในเทศกาลมหาพรต” ประจาปี 2020/2563
โดยความร่วมมือภายในภาคีเครือข่ายคาทอลิก ร่วมกับภาคีภาครัฐ และภาคประชาสังคมไทย ภายใต้โครงการ“ชุมชน
คริสตชนเข้มแข็ง ร่วมแรงต้านภัยเหล้าบุหรี”่ บริหารโครงการโดย คาริตสั ไทยแลนด์ ร่วมกับ สานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธเิ พือ่ การพัฒนาชุมชน ซึง่ มีเป้าหมายสูงสุดทีค่ าดหวัง 3 ข้อด้วยกัน คือ
1. เชิญชวน คริสตชนคาทอลิกไทย ร่วมใจ ลด ละ เลิกพฤติกรรมดื่มเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ และ สูบบุหรี่
2. ส่งเสริมวิถชี มุ ชนคริสตชนเข้มแข็งปลอดภัย จากเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ภายใต้แคมเปญ "มหาพรตงดเหล้า
บุหรี่ ปี 2020” เริม่ ตัง้ แต่ วันพุธรับเถ้า วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึงสัปดาห์ศกั ดิ ์สิทธิ ์ รวม 40 วันตลอดเทศกาลมหาพรต
3. เกิดความต่อเนื่องในการลด ละ เลิกเหล้าบุหรี่ เป็ นเทศกาลเช่น “มหาพรตงดเหล้าบุหรี”่
สาหรับแผนงานปจั จุบนั มีระยะเวลาตัง้ แต่ 1 กันยายน 2019 - 31 สิงหาคม 2020 โดยทีมงานทัง้ 5 สังฆมณฑล
ได้แก่ นครสวรรค์ อุดรธานี ท่าแร่ อุบลราชธานี และ เชียงราย ได้ดาเนินงานตามกิจกรรมในชุมชนในช่วงทีผ่ า่ นมา ซึง่ มี
ทัง้ หมด 25 ชุมชน และ โรงเรียน 10 แห่ง (สังฆมณฑลละ 5 ชุมชน และ โรงเรียน 2 แห่ง) ทางานร่วมกับภาคีภายนอก
ในการรณรงค์และจัดกิจกรรมเพื่อกระตุน้ ในกลุม่ ชุมชนให้ความสาคัญกับเรือ่ งเหล้าบุหรีม่ ากกว่านี้ โดยเฉพาะการทางาน
ร่วมกับคุณพ่อเจ้าวัดและสภาภิบาลวัด ...และในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ทจ่ี ะถึงนี้ จะมีการจัดเวทีแถลงการณ์ รณรงค์มหาพรต
งดเหล้าบุหรี่ ปี 2020 โดยพระสังฆราชบรรจง ไชยรา ประธานคาริตสั ไทยแลนด์ ร่วมกับพระสังฆราชจากบางสังฆมณฑล
โดยได้เชิญ ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ผูแ้ ทนจากกรรมาธิการฝา่ ยต่างๆ ของสภาพระสังฆราชฯ สานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีผแู้ ทนหน่วยงานต่างๆ อาทิ สานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
(สคล.) ให้มาร่วมในเวทีดว้ ย
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3.4 ร่วมมือกับสมาคมคาทอลิกอบรมทักษะการฟงั และแนะนา
คุณอนันต์ วริศนราทร ชีแ้ จงว่า สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดอบรมเทคนิคบริการให้การปรึกษารายบุคคล
และทางโทรศัพท์ รุน่ ที่ 31 เป็ นหลักสูตรทักษะการฟงั และแนะนา เพื่อดูแลผูอ้ น่ื ทีป่ ระสบปญั หาความทุกข์ใจต่างๆด้วยเทคนิค
การฟงั อย่างตัง้ ใจ โดยจัดอบรมกลุม่ จิตอาสาให้คาปรึกษาทางออนไลน์ เพื่อรับฟงั และให้คาปรึกษาผูท้ ม่ี ปี ญั หาในชีวติ เครียด
สิน้ หวัง ท้อแท้ ไม่รจู้ ะปรึกษาหรือระบายให้ใครฟงั การอบรมจะจัดขึน้ ระหว่างวันเสาร์ท่ี 7 – วันอาทิตย์ท่ี 8 มีนาคม 2563
ณ ห้องประชุม อาคารมารีอา โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ (ค่าใช้จ่าย 900 บาท/คน)
ทีป่ ระชุมเสนอ 1. ขอให้กลุม่ /ชมรมเวชบุคคลประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกกลุม่ เวชบุคคลฯ อสม.ในพืน้ ทีเ่ ข้าร่วมการ
อบรมหลักสูตรฯ ซึง่ จะมีประโยชน์ในการให้บริการด้านคาปรึกษาทีเ่ น้นเรือ่ งจิตใจ แก้ไขสถานการณ์ และนาความรูเ้ พื่อเป็ น
อาสาสมัครช่วยเหลือผูป้ ว่ ยในพืน้ ทีข่ องตนเอง 2. การอบรม Palliative care ขอให้เชิญคุณอนันต์ มาร่วมในการจัดอบรมฯ
วาระที่ 4 ความพร้อมการเป็ นเจ้าภาพจัดเข้าเงียบฟื้ นฟูจิตใจและประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2020
บาทหลวงเอกชัย ผลวารินทร์ จิตตาธิการเวชบุคคลฯสังฆมณฑลเชียงราย ชีแ้ จงความพร้อมการเป็ นเจ้าภาพ
จัดงานฟื้นฟูจติ ใจและประชุมใหญ่สามัญประจาปี ค.ศ.2020 (ตามเอกสาร) ระหว่างวันที่ 24 – 25 ตุลาคม 2020
หัวข้อ : “เวชบุคคลปฏิบตั กิ จิ แห่งรัก รากฐานจากพระคัมภีร”์ (ลก.5,12-16 / 1 คร.13 : 1-13)
สถานทีจ่ ดั งาน : บ้านเณรคามิลเลียน ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย
ทีพ่ กั : ศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ เชียงราย / รีสอร์ท (บริเวณใกล้กบั บ้านเณร/ศูนย์ฯ)
ทีป่ ระชุมพิจารณา (ร่าง) โครงการฟื้นฟูจติ ใจและประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2020 มีขอ้ เสนอแนะและขอให้
ปรับกาหนดการเพื่อความเหมาะสมในการจัดงานฯ มานาเสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการฯใน วันเสาร์ท่ี 9 พฤษภาคม 2020
วาระที่ 5 ความคืบหน้ ากิ จกรรมเครือข่ายเวชบุคคลฯระดับสังฆมณฑลฯ
ทีป่ ระชุมรับทราบกิจกรรมกลุม่ เวชบุคคลฯจากผูแ้ ทนเวชบุคคลฯสังฆมณฑลทีเ่ ข้าร่วมประชุมฯ และกิจกรรม
เวชบุคคลฯสังฆมณฑลทีต่ ดิ ภารกิจ จาก Newsletter ฉ.4/2019 (แผนกสุขภาพอนามัย) ซึง่ กิจกรรมแต่ละสังฆมณฑลมี
ความคล้ายคลึงกันและสามารถจัดกลุม่ ฯ
+ การออกเยีย่ มผูป้ ว่ ยในชุมชน ในสถานทีแ่ ละโอกาสต่างๆ
+ การออกหน่วยบริการสุขภาพในงานฉลองวัด หรือในชุมชนเป้าหมายต่างๆ
+ การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ/บริการผูส้ งู อายุในรูปแบบต่างๆ (โรงเรียนผูส้ งู อายุ และ บ้านผูส้ งู อายุ)
+ การชักชวนให้สมาชิกนักศึกษา/เยาวชน (รุน่ ใหม่) มาร่วมกิจกรรมเวชบุคคลฯ
+ เผยแพร่กจิ กรรมผ่านสือ่ ต่างๆ (Newsletter , Facebook , เว็ปไซด์สงั ฆมณฑล ฯลฯ)
วาระที่ 6 การจัดอบรมเรื่องศิ ลปะบาบัด (Art Therapies)
บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ ชีแ้ จงว่า คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ ส่งเสริมงานเอดส์ (แผนกสุขภาพอนามัย)
จะจัดให้มกี ารอบรมเรือ่ งศิลปะบาบัด (Art Therapies) และการนามาประยุกต์ใช้ตามบริบทของแต่ละกลุม่ เป้าหมายของ
ศูนย์ดูแลผูต้ ดิ เชือ้ บ้านต่างๆภายใต้เครือข่าย ระหว่างวันอังคารที่ 14 - วันพฤหัสบดีท่ี 16 กรกฎาคม 2020 ณ ศูนย์อภิบาล
คามิลเลียน ลาดกระบัง จึงขอเชิญคณะกรมการและสมาชิกเครือข่ายเวชบุคคลฯเข้าร่วมการอบรมฯ
บาทหลวงเกรียงไกร สุขจิต จิตตาธิการเวชบุคคลฯสังฆมณฑลจันทบุร ี : นาสวดภาวนาปิดการประชุมฯ
การประชุมคณะกรรมการครังต่
้ อไป ตรงกับ วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2020
ปิดประชุมเวลา 12.20 น.
วรรณดี พร้อมแย้ม / บันทึกการประชุมฯ

