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แนวทางยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์ของ          
พระศาสนจกัร ค.ศ. 2016 

วิธีการ โครงการ/กิจกรรม ตวับง่ช้ีความส าเรจ็ /
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา งบประมาณ 
(แหล่งที่มา) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 

บทท่ี 1 
ศิษยพ์ระคริสต ์

 

ยุทธศาสตรท่ี์ 2   
พฒันาชวีติและพนัธกจิการ
ประกาศขา่วดใีหมท่ีข่อง

ชมุชนพระศาสนาจกัร (ชวีติ
หมูค่ณะในวถิชีวีติครสิตชน) 
ข้อ 2 เพือ่ฟ้ืนฟูชวีติศษิย์
พระครสิต์ ชวีติหมู่คณะใหม้ี
ความกระตอืรอืรน้ เรา่รอ้น
ในชวีติความเชือ่ ในการ
ประกาศขา่วดใีหม่  

ข้อ 3 เพือ่ใหช้วีติหมูค่ณะใน
วถิชีวีติครสิตชน เจรญิชวีติ
เป็นหนึง่เดยีวกนักบัสมาชกิ
และชวีติหมูค่ณะอืน่  

1. จดัทมีประสานงาน 
 เวชบุคคลคาทอลกิฯ  
 รว่มประชมุ และ พบปะ 
 สมาชกิเวชบุคคลใน 
 ระดบัสงัฆมณฑล               
  
 

 1. สง่เสรมิใหม้กีาร
ออกเยีย่มเยยีน 
พบปะเพือ่นพีน้่องทุก
หมูค่ณะและชมุชน 
  
2. กอ่รา่ง ชมรม 
เวชบุคคลสงัฆมณฑล 
สรุาษฎรธ์านี 

 
3. ส ารวจและสนบัสนุน 
ใหช้มรมเวชบุคคลของ 
สงัฆมณฑลต่างๆสนใจ
จดทะเบยีนเป็นองคก์ร
สาธารณประโยชน์ 

 จ านวนสงัฆณฑล 
ต่างๆจดัทมีออกเยีย่ม/ 
รว่มประชุม พบปะ
สมาชกิเวชบุคคล   
 > 4  แหง่ 
 กลุม่เวชบุคคลฯ  
ในเขตสงัฆมณฑล 
สรุาษฎรธ์าน ีสนใจ 
กอ่รา่งกลุ่มฯให้
เขม้แขง็ 
 จ านวนสงัฆมณฑล 
สนใจยืน่ค ารอ้งขอ 
จดทะเบยีนเป็นองคก์ร
สาธารณประโยชน์ 
> 2  แหง่ ในปี 2020 

ตลอดปี  
2020 

 

แผนก 
สขุภาพอนามยั 
+ คา่เดนิทาง 
+ คา่ทีพ่กั 
+ คา่อาหาร 
 

 สมาชกิเวชบุคคลฯม ี
จ านวนเพิม่ขึน้ทัง้ในระดบั 
สงัฆมณฑล ระดบัเขต / 
ระดบัวดั และมสีว่นร่วมใน
การพฒันางานเวชบุคคลฯให้
มคีวามเขม้แขง็และยัง่ยนื 
 สมาชกิเวชบุคคลฯสามารถ 
ชว่ยเหลอืชมุชนวดัไดอ้ย่าง 
เป็นรปูธรรม 
 
 ทกุสงัฆมณฑลใหก้าร
สนบัสนุนนโยบายนี้ และ
สง่เสรมิใหแ้ต่ละชมรม 
จดทะเบยีนเป็นองคก์ร
สาธารณประโยชน์ เมือ่มี
ความพรอ้ม 
 

วิสยัทศัน์  -   ประชากรของพระเจา้มสีุขภาพกายใจสมบูรณ์  
                   และร่วมเป็นหนึ่งเดยีวกนัฉนัพีน้่อง เป่ียมดว้ยคุณธรรม                 
                   ในความรกัของพระเจา้ 
 

พนัธกิจ  - ส่งเสรมิเวชบุคคล เครอืขา่ยผูสู้งอายุ เครอืขา่ยผูต้ดิเชือ้ ใหไ้ดร้บั   
                การอภบิาล และอทุศิตนในการรบัใชป้วงชนดา้นสุขภาพอนามยั   
 โดยเน้นผูย้ากไรต้ามแบบอย่างพระเยซูเจา้ 
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แนวทางยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์ของ          
พระศาสนจกัร ค.ศ. 2016 

วิธีการ โครงการ/กิจกรรม ตวับง่ช้ีความส าเรจ็ /
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา งบประมาณ 
(แหล่งที่มา) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 

 

บทท่ี 2    
เจริญชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ยุทธศาสตรท่ี์ 3 
เสรมิสรา้งชวีติศษิย์พระครสิต์  

ใหเ้ป็นชวีติเหมอืน                       
พระครสิตเจา้ 

ข้อ 3. เพือ่ใหช้มุชนศษิย์              
พระครสิต์มอีารยธรรมแหง่
รกั มชีวีติแหง่ความเป็นหนึง่
เดยีวกนัโดยการด าเนนิชวีติ
ตามพระวาจาของพระเจา้  

 

ข้อ 4. เพือ่ใหศ้ษิย์พระครสิต์
มสีายใยรกั สนทิสมัพนัธ์กบั
พระเจา้และเพือ่นมนุษย์ 
ดว้ยการเจรญิชวีติภาวนา
โดยยดึพระเยซเูจา้เป็น
ศนูย์กลาง  

   
 

2.จดัแปลและพมิพ์ 
สาสน์พระสนัตะปาปา 
และพระสงัฆราชโอกาส 
วนัผูป่้วยสากล ปี 2020 

4. สง่เสรมิศษิย์         
พระครสิต์ทุกระดบั 
ใหเ้กดิความกระหาย
ในการประกาศขา่วด ี 
 

 

 ด าเนนิการเสรจ็สิ้น
ตามก าหนดเวลา  

 

11 
กมุภาพนัธ์ 

2020 

       แผนก              
 สขุภาพอนามยั          
+ คา่จดัพมิพ ์
+ คา่จดัสง่ 
+ คา่พาหนะ  
>  14,000 บาท 

 สาสน์ไดร้บัการแปลอย่าง 
ถูกตอ้ง เสรจ็ทนัเวลา 

 

3. จดัสง่สาสน์           
พระสนัตะปาปา และ
สาสน์พระสงัฆราช 
โอกาสวนัผูป่้วยสากล 
ปี ค.ศ.2020  

  รณรงคเ์ผยแพร่ 
 สาสน์พระสนัตะปาปา 
 โอกาสวนัผูป่้วยสากล   
 ปี ค.ศ.2020 ครบทุก 

 กลุม่เป้าหมาย 
 > 1,000 แหง่ 

 เวชบุคคล/ วดั/ โรงเรยีน    
องคก์ร/สถาบนัคาทอลกิ ฯลฯ 
ทราบ/เขา้ใจเจตนารมณ์ของ
สาสน์/ พระวาจา และหรอื
น าไปใชเ้ป็นแนวทางในการ
ไตรต่รอง/ปฏบิตั ิ

 4. สง่เสรมิใหช้มรม/  
 กลุม่เวชบุคคลคาทอลกิ   
 จดัหน่วยใหบ้รกิาร 
 ตรวจสขุภาพ และ 
 รว่มงานในโอกาสวนั 
 ผูป่้วยสากล ค.ศ.2020  
ระดบัสงัฆมณฑล/วดั 

5. สง่เสรมิศษิย์         
พระครสิต์ทุกระดบั 
ใหเ้หน็คณุคา่และ 
ศกัยภาพของคนอืน่ๆ  
 

 ชมรมเวชบุคคลฯ  
สงัฆมณฑล/วดั ให ้   

 บรกิารตรวจสขุภาพ
โอกาสวนัผูป่้วยสากล  
> 10  มสิซงั / สมาชกิ
และแกนน าเวชบุคคลฯ 
รว่มงานฯ  > 7 แหง่        

กมุภาพนัธ์ 
2020 

เครอืขา่ย 
ชมรมเวชบุคคล
สงัฆมณฑล 

 เขตวดัต่างๆในสงัฆมณฑล
จดัพธิบีูชาขอบพระคณุ รบัศลี
เจมิผูป่้วย ในโอกาสวนัผูป่้วย
สากล/ จติอาสาเวชบุคคล 
โรงพยาบาลคาทอลกิฯจดั
ใหบ้รกิารตรวจสขุภาพแก่
ผูป่้วย ผูพ้กิาร ผูส้งูอายุ  ฯลฯ 

5. จดัแปล และ
จดัพมิพห์นงัสอื 
Prolife (สง่เสรมิชวีติ) 
 

  ด าเนนิการเสรจ็สิน้ 
ตามก าหนดเวลา เพือ่
รณรงคเ์ผยแพร ่/ 
สง่เสรมิชวีติ   

ตลอดปี 
2020 

แผนก 
สขุภาพอนามยั 
 

 เวชบุคคลฯ/ วดั/ โรงเรยีน      
สถาบนัคาทอลกิ ฯลฯ ของ
พระศาสนจกัรฯทราบ เขา้ใจ 
และเยีย่วยาความเจบ็ปวด
เพือ่สง่เสรมิสถาบนัครอบครวั 
และสง่เสรมิคณุคา่ชวีติ เพือ่
ประกาศขา่วดใีหม่ 
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แนวทางยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์ของ          
พระศาสนจกัร ค.ศ. 2016 

วิธีการ โครงการ/กิจกรรม ตวับง่ช้ีความส าเรจ็ /
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา งบประมาณ 
(แหล่งที่มา) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตรท่ี์ 4 
สง่เสรมิศษิย์พระครสิต์ใหเ้ป็น
หนึง่เดยีวกบัพระครสิตเจา้ 

ข้อ 3. เพือ่ใหศ้ษิย์พระครสิต์
ทีไ่ดส้มัผสัประสบการณ์        
แหง่ความเชือ่และความรกั
ของพระเจา้อย่างลกึซึง้ เป็น
แรงบนัดาลใจใหค้นอื่นได้
เปิดใจ ยอมรบัการเป็นศษิย์
ของพระครสิต์ 

6. สง่เสรมิสมาชกิ
ชมรม /กลุ่มจติอาสา
เวชบุคคลของวดั 
ชว่ยเหลอื/ ออกเยีย่ม 
ผูเ้จบ็ป่วย ผูย้ากไร ้ 

  ผูพ้กิารในเขตวดั และ 
พีน้่องต่างความเชือ่   

6. น าภูมปัิญญา 
 ทอ้งถิน่มาใชเ้พือ่ให ้
 ศษิย์พระครสิต์เขา้ถงึ 
 การเป็นหนึง่เดยีวกบั 
 องคพ์ระครสิต์  
 
  

 จ านวนผูข้อรบั 
บรกิารตรวจสขุภาพ
กบัเครอืขา่ยชมรม
เวชบุคคลคาทอลกิฯ
ระดบัสงัฆมณฑล/วดั 
> 2,000 คน   
 จ านวนครัง้ของการ
ออกเยีย่มผูส้งูอาย ุ 
ผูพ้กิาร ผูเ้จบ็ป่วย  
ผูย้ากไร ้> 70 ครัง้ 
  จ านวนสมาชกิ 
กลุม่เวชบุคคลฯ รว่ม
ออกเยีย่มผูส้งูอาย ุ 
ผูพ้กิาร ผูเ้จบ็ป่วย 
ผูย้ากไร ้> 10 คน/ครัง้   

ตลอดปี 
  2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครอืขา่ย        
ชมรมเวชบุคคล    
สงัฆมณฑล 

 

 กลุม่จติอาสาของวดัและ
ชมุชนมสีว่นรว่มในการ
พฒันาวถิชีมุชน 
 ชมรม/กลุม่จติอาสา               
เวชบุคคลฯระดบัวดั รว่มมอื
กบั รพสต.ในเขตพืน้ทีว่ดั  
จดัออกเยีย่มใหก้ าลงัใจ            
ใหค้ าปรกึษาตรวจสขุภาพ          
วดัความดนัโลหติ                    
พอกผงถ่าน นวดผอ่นคลายฯ 
  จดัหน่วยใหบ้รกิารตรวจ 
สขุภาพในโอกาสฉลองวดั / 
บวชพระสงฆ์ฯลฯ / สมาชกิ 
เวชบุคคลฯออกเยีย่มผูป่้วย 
ผูพ้กิาร ผูส้งูอายุ ในบา้นพกั/
ศนูย์/สถานสงเคราะห ์ฯลฯ 
 

 7. สง่เสรมิใหส้มาชกิ 
 ชมรม/กลุ่มเวชบุคคลฯ 
 รว่มท างานดา้นสง่เสรมิ 
 สขุภาพ โดยเฉพาะการ 
 ป้องกนัการเสพตดิ 
 ต่างๆ  
 

7. รว่มรณรงค์ 
“มหาพรต งดเหลา้  
งดบุหรี ่เป็นพลกีรรม” 
กบั คารติสั 

 มชีมรม/กลุม่ 
 เวชบุคคลฯสงัฆมณฑล  
 ท างานดา้นสง่เสรมิ 
 สขุภาพ ป้องกนั และ  
 รณรงค/์ประชาสมัพนัธ์  
 งดเหลา้/ งดบุหรี ่
> 10 สงัฆมณฑล  
  

 มสีมาชกิชมรม/ กลุม่ 
จติอาสาเวชบุคคลฯ รว่ม
รณรงคแ์ละประชาสมัพนัธ์ 
ใหค้ าปรกึษางดเหลา้/งดบุหรี ่
อย่างต่อเนื่อง 
  กลุม่เยาวชนในครอบครวั  
รว่มลด ละ เลกิ เพือ่การไม่
ดืม่เหลา้และสบูบุหรี ่
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แนวทางยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์ของ          
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  ยุทธศาสตรท่ี์ 5 
สง่เสรมิพระวาจา ศลีศกัดิส์ทิธิ ์
และการภาวนาใหเ้ป็นท่อธาร
หลอ่เลีย้งชวีติศษิย์พระครสิต์์ 

ข้อ 3 เพือ่ใหศ้ษิย์พระครสิต์ 
ไดม้กีารพบปะ เสวนา ภาวนา  
ศกึษา ไตรต่รองพระวาจา             
ในรปูแบบวถิชีมุชนครสิตชน
ย่อย 

8. สง่เสรมิใหส้มาชกิ
ชมรม/กลุม่เวชบุคคลฯ
ชว่ยเหลอื/ ออกเยีย่ม 
ผูย้ากจนในเขตวดั 
และร่วมศกึษา /
ไตรต่รองสาสน์ 
พระสนัตะปาปา  
ในโอกาสวนัระลกึถงึ 
ผูย้ากจน  
อย่างต่อเนื่อง 

8. สง่เสรมิใหศ้ษิย์ 
พระครสิต์อ่าน ศกึษา
และไตรต่รองพระวาจา
อย่างลกึซึง้ และน า
พระวาจาไปใชใ้นการ
เจรญิชวีติและแบ่งปัน
แกค่นอืน่  
 

 จติอาสาชมรม/ 
กลุม่เวชบุคคลฯระดบั 
สงัฆมณฑล/วดั น า
สาสน์พระสนัตะปาปา 
มาศกึษา ไตรต่รอง 
และน าไปปฏบิตั ิ 
 จดัทมีออกเยีย่ม/ 
ชว่ยเหลอืผูย้ากจน  
ผูย้ากไร ้ฯลฯ ครบทุก
กลุม่เป้าหมาย  

ตลอดปี 
2020 

 

เครอืขา่ย        
ชมรมเวชบุคคล    
สงัฆมณฑล 

 

 มสีมาชกิชมรม/กลุม่ 
เวชบุคคลฯสงัฆมณฑลใน 
  เขตวดัคาทอลกิรบัทราบ และ 
  หรอืเขา้ใจเจตนารมณ์ของ 
  สาสน์ และน าไปใชเ้ป็นแนว 
  ปฏบิตั ิ

 

ยุทธศาสตรท่ี์ 6 
พฒันาและส่งเสรมิศษิย์

พระครสิตใ์หเ้ป็น 
ศษิยธ์รรมทูต 

ข้อ 6. เพือ่ใหศ้ษิย์พระครสิต์
ทกุระดบั รว่มแรงรว่มใจเป็น
หนึง่กบัพระสงัฆราช ดุจเป็น
รา่งกายเดยีวกนัในการ
ประกาศขา่วดเีพือ่เสรมิสรา้ง
อาณาจกัรของพระเจา้  

ข้อ 7. เพือ่ใหศ้ษิย์พระครสิต์ 
มจีติตารมณ์ในการท างาน 
เป็นทมี ยอมรบัความแตกต่าง
และเคารพสทิธขิองกนัและกนั 

 9. จดัหน่วยแพทย์-  
 พยาบาลเคลือ่นที ่
ใหบ้รกิารดา้นสขุภาพ
ในโอกาสต่างๆ หรอื
กรณีภยัพบิตั ิแรงงาน
อพยพ ผูต้อ้งโทษ ฯลฯ 
 ในนามชมรมเวชบุคคล   
 คาทอลกิแห่งประเทศ 
 ไทย รว่มกบั จติอาสา 
เวชบุคคลฯสงัฆมณฑล 
และ CAMILLIAN 
DISASTERS 
INTERNATIONAL 
SERVICES ( CADIS ) 
 

 9. เยีย่มเยยีน 
ชว่ยเหลอืครอบครวั
และบุคคลทีป่ระสบ
ความทกุข ์/ ยากไร ้ 
ดูแลเอาใจใสผู่ส้งูอายุ
คนพกิาร 
ผูป้ระสบภยัพบิตั ิ
แรงงานอพยพ  
ผูต้อ้งโทษ ฯลฯ และ   
บ าเพญ็ประโยชน์ต่อ
สว่นรวม  
 

 จ านวนครัง้ของการ 
ออกหน่วยแพทย์
เคลือ่นที ่ในนาม 
ชมรมเวชบุคคล
คาทอลกิประเทศไทย 
> 8 ครัง้ 

แผนก 
สขุภาพอนามยั 
+ คา่เดนิทาง 
+ คา่ทีพ่กั 
+ คา่อาหาร 
   

  เกดิความร่วมมอืระหวา่ง 
ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯ  
กบัเครอืขา่ยเวชบุคคล 
สงัฆมณฑล/ กลุม่จติอาสา  
และ CAMILLIAN  
DISASTERS 
INTERNATIONAL 
SERVICES (CADIS) ในการ
ใหบ้รกิารดา้นสขุภาพ /  
ดา้นสงัคมแกช่าวบา้น  

  กลุม่ชาตพินัธ์ ผูป้ระสบภยั 
  ผูล้ ีภ้ยั และผูย้ากไร ้ฯลฯ 
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แนวทางยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์ของ          
พระศาสนจกัร ค.ศ. 2016 

วิธีการ โครงการ/กิจกรรม ตวับง่ช้ีความส าเรจ็ /
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา งบประมาณ 
(แหล่งที่มา) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 

  10. สงัฆมณฑลทีม่ ี
ชมรม/กลุม่เวชบุคคลฯ 
จดัหน่วยแพทย์- 
พยาบาลใหบ้รกิาร
โอกาสต่างๆใน 
สงัฆมณฑล 
 

 
 

 จ านวนครัง้ของการ 
ออกหน่วยแพทย์ / 
หน่วยบรกิารสขุภาพ
เคลือ่นทีใ่นสงัฆมณฑล 
โอกาสต่างๆ > 90 ครัง้ 
มกีจิกรรมทีใ่หบ้รกิาร
สขุภาพ > 4  กจิกรรม   

ตลอดปี 
2020 

 

เครอืขา่ย        
ชมรมเวชบุคคล    
สงัฆมณฑล 

 

 อาสาสมคัรและจติอาสา        
        ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯ 

สงัฆมณฑล ใหก้ารดูแล 
สขุภาพผูป่้วย ผูส้งูอาย ุและ 
สตับุรษุในเขตสงัฆมณฑล /  
ในชมุชนเขตวดั 

11. จดัหน่วยแพทย์
พยาบาล อาสาสมคัร
ชาวปากสีถาน 
เพือ่ใหก้ารชว่ยเหลอื
แรงงานอพยพ 
Asylum Seeker  
ผูล้ ีภ้ยั และผูย้ากไร ้
ในเขตชมุชนต่างๆ 

10. เยีย่มเยยีน 
ชว่ยเหลอื ใหก้ารดูแล
ตรวจรกัษาแก ่เดก็ 
สตร ีผูอ้พยพ ผูล้ ีภ้ยั 
Asylum Seeker  
และผูย้ากไร ้ 
  

 จ านวนครัง้ของการ 
  ลงพืน้ทีเ่ยีย่มเยยีน 
  ตรวจสขุภาพใหแ้ก ่
  กลุม่แรงงานอพยพ 
  ในเขตชมุชนต่างๆ  
>  1,500 ครัง้  
จ านวน  > 200  คน 

แผนก 
สขุภาพอนามยั 
- คา่ตอบแทน
อาสาสมคัร 

ชาวปากสีถาน 
- คา่ยา 
- คา่เดนิทาง 
 

 อาสาสมคัรและจติอาสา        
ออกเยีย่มผูอ้พยพ ผูล้ ีภ้ยั 
Asylum Seeker ใหไ้ดร้บั 
การดูแลเอาใจใสด่า้นสขุภาพ 
และรบัยาสามญัประจ าบา้น  
เพือ่ใชใ้นการปฐมพยาบาล 
เบื้องตน้ และสามารถดูแล 
สขุภาวะสว่นตวัไดร้ะดบัหนึง่ 

บทท่ี 3                                   
ประกาศข่าวดีใหม่ 

   
 

 

ยุทธศาสตรท่ี์ 7 
ปลกูจติส านกึการมสีว่นรว่ม
ชองศษิย์พระครสิต์ทุกระดบั
ของพระศาสนจกัรเพือ่การ

ประกาศขา่วดใีหม่ 
ข้อ 1 เพือ่ใหศ้ษิย์พระครสิต์
ทกุคนจะไดเ้ป็นเชือ้แป้ง 
เป็นเกลอืดองแผน่ดนิและ
เป็นแสงสวา่งสอ่งโลก  

12. กระตุน้ สง่เสรมิ 
ใหจ้ดัเขา้เงยีบประจ าปี
สมาชกิชมรม/กลุ่ม 
เวชบุคคลฯสงัฆมณฑล
ระดบัเขต/วดั 

11. สง่เสรมิใหค้รสิต
ชนฆราวาส มบีทบาท
ในกจิกรรมต่างๆของ
พระศาสนจกัร 
 

  จ านวนเครอืขา่ย 
 เวชบุคคลฯสงัฆมณฑล   
 จดัเขา้เงยีบ > 6 แหง่  
  จ านวนบุคลากรที ่
เขา้เงยีบประจ าปีใน 
สงัฆมณฑล > 90 คน 
 

เครอืขา่ย        
ชมรมเวชบุคคล    
สงัฆมณฑล 

 

  แกนน า/สมาชกิเวชบุคคลฯ 
ทัง้ในระดบัสงัฆมณฑล เขต/
วดั มโีอกาสไตรต่รองวชิาชพี
เขา้ใจ และมคีวามรกัต่อผูป่้วย  
ผูท้กุขท์รมานจากโรคภยั 
 คณะกรรมการ/ จติตาธกิาร                

 สมาชกิเวชบุคคลฯทัง้ในระดบั  
 เขต/วดั และสงัฆมณฑลฯ ม ี
 โอกาสไตรต่รองวชิาชพี 
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แนวทางยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์ของ          
พระศาสนจกัร ค.ศ. 2016 

วิธีการ โครงการ/กิจกรรม ตวับง่ช้ีความส าเรจ็ /
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา งบประมาณ 
(แหล่งที่มา) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 

   ข้อ 2  เพือ่ใหผู้อ้ภบิาลและ 
 ผูร้ว่มงานอภบิาลไดเ้อาใจใส ่ 
 ตดิตามครสิตชนทีพ่ลดัหลง 
 กลบัสูก่ารเป็นหนึง่เดยีวกนั 
 ของสมาชกิในครอบครวั 
 พระศาสนจกัร 

 
 

13. สง่เสรมิและ
สนบัสนุนนักศกึษา 
และพยาบาลคาทอลกิ        
(รุน่ใหม)่ เขา้รว่มเป็น 
สมาชกิเวชบุคคลฯ 
เพือ่ขบัเคลือ่นงาน                
เวชบุคคลฯทัง้ใน
ระดบัชาต/ิสงัฆมณฑล 
พรอ้มใหม้กีารจดัตัง้
คณะกรรมการ CNG 

ประเทศไทย 

  จ านวนนกัศกึษา 
คาทอลกิฯรุน่ใหม่ 
สนใจเขา้รว่มเป็น
สมาชกิฯ จากทกุ 
สงัฆมณฑล > 70 คน 

ตลอดปี 
2020 

 

เครอืขา่ย        
ชมรมเวชบุคคล    
สงัฆมณฑล 

 

 

 สมาชกิเวชบุคคลคาทอลกิฯ
รุน่ใหม ่ร่วมลงพืน้ทีใ่หบ้รกิาร
ตรวจสขุภาพ และร่วมออก
เยีย่มกลุม่สมาชกิ และพบปะ
เพือ่นสมาชกิต่างสงัฆมณฑล 

 15. จดัฟ้ืนฟูจติใจและ  
 ประชมุใหญ่สามญั 
 ประจ าปี 2020 ชมรม/ 
 กลุม่เวชบุคคลคาทอลกิ 
แหง่ประเทศไทย โดย 
สงัฆมณฑลเชยีงราย 
เป็นเจา้ภาพจดังานฯ  

  จ านวนจติตาธกิาร             
 คณะกรรมการ สมาชกิ 
 แกนน า จากเครอืขา่ย                    
 เวชบุคคลฯ มารว่ม 
 ประชมุสามญัประจ าปี  
 ค.ศ.2020  > 100 คน 
 

24 - 25 
ตุลาคม 

2020 
 

แผนก 
สขุภาพอนามยั 

และ 
ชมรมเวชบุคคล 
สงัฆมณฑล 

  คณะกรรมการเวชบุคคล 
 จติตาธกิาร สมาชกิจาก
เครอืขา่ยเวชบุคคลฯในทกุ
ระดบัมโีอกาสมาพบปะ
แลกเปลีย่นประสบการณ์  
น าความรูท้ ีไ่ดร้บัไปพฒันา 
ทมีไดอ้ย่างเป็นรปูธรรม  

16. จดัอบรมบรกิารให ้  
 ค าปรกึษาดา้นจติวทิยา  
 และจติใจส าหรบัผูป่้วย  
ญาต ิทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูใ้ช้
บุหรี ่สรุา สารเสพตดิ 
รว่มกบัสมาคมคาทอลกิ 

 จ านวนสมาชกิ 
เวชบุคคลฯ ระดบั 
สงัฆมณฑลฯ   
> 10 คน จาก > 6  
สงัฆมณฑลฯ 
เขา้รว่มอบรมฯ 

ตลอดปี 

2020 
เครอืขา่ย        

ชมรมเวชบุคคล    
สงัฆมณฑล 

 

 สมาชกิเวชบุคคลฯไดร้บั 
ความรู ้ทกัษะ ในการบรกิาร
ใหค้ าปรกึษาดา้นจติวทิยา
และจติใจ กบัญาต ิทีก่ าลงั
ประสบปัญหา ฯลฯ 
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แนวทางยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์ของ          
พระศาสนจกัร ค.ศ. 2016 

วิธีการ โครงการ/กิจกรรม ตวับง่ช้ีความส าเรจ็ /
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา งบประมาณ 
(แหล่งที่มา) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 

   17. จดัประชมุ 
  คณะกรรมการ 
  ด าเนนิงานฯชมรม 
  เวชบุคคลคาทอลกิ 
  แหง่ประเทศไทย 

  จ านวนครัง้ของการ 
จดัประชมุ > 4 ครัง้/ปี 
 มคีณะทีป่รกึษา  
จติตาธกิาร ผูแ้ทนใน
ระดบัสงัฆมณฑล    
โรงพยาบาลคาทอลกิ             
คณะนกับวชชาย/หญงิ          
เขา้รว่มประชมุ  
> 25 ทา่น/ครัง้ 

 

 
 

ฃครัง้ที ่1         
15 ก.พ.2020 

ครัง้ที ่2 

9 พ.ค.2020 

ครัง้ที ่3 

 8 ส.ค.2020 

  

ชมรมเวชบุคคล    
อคัรสงัฆมณฑล 
กรงุเทพ สมทบ 
+ คา่หอ้งประชมุ 
+ คา่อาหาร                       
       ------- 
 ชมรมเวชบุคคล       
   สงัฆมณฑล 
+ คา่เดนิทาง  

 คณะกรรมการเวชบุคคลฯ 
รบัทราบการด าเนินงานและ 
มสีว่นรว่มในการตดิตาม
ความกา้วหน้า / แกปั้ญหา 
ของชมรมเวชบุคคลคาทอลกิ
ระดบัชาต ิระดบัสงัฆมณฑล 
ท าใหง้านต่างๆประสบ
ผลส าเรจ็ 
 

18. จดัอบรม                  
“การอบรมเตรยีมผู้
อบรมการดูแลผูป่้วย
แบบประคบัประคอง” 
(Training for the 
trainer in Palliative 
Care) เพือ่พฒันา
สมาชกิ และแกนน า         
เวชบุคคลฯสงัฆมณฑล 

12. จดักจิกรรมอบรม 
Palliative Care รุน่ 3
แบบเขม้ขน้ เพือ่ให ้
ครสิตชนทกุคนเขา้ใจ
และรบัรูบ้ทบาทหน้าที่
ของตนในการประกาศ
ขา่วด ี

 คณะกรรมการ 
แกนน า และสมาชกิ 
ชมรมเวชบุคคลฯจาก 
สงัฆมณฑลฯเขา้ร่วม 
รบัการอบรมฯ                       
> 8 สงัฆมณฑล  
 จ านวนผูเ้ขา้ร่วม 
รบัการอบรม  
> 50 ทา่น   

ภายในปี 
2020 

 
 
 
 
 
 

เครอืขา่ย        
ชมรมเวชบุคคล    
สงัฆมณฑล  
--------------- 

ชมรมเวชบุคคล 
คาทอลกิฯ             

 มกีารน าแนวคดิการดูแล 
แบบประคบัประคองไปใชใ้น
งานอภบิาล  
 มกีารขยายผล/สรา้ง
เครอืขา่ยกบัหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง 
  มหีนงัสอืคูม่อืฉบบัย่อ 
เพือ่ใหแ้ต่ละสงัฆมณฑลได้
น าไปใชใ้นสนามอภบิาลจรงิ  

 

บทท่ี 4 
ขอบฟ้าใหม่                 

เพื่อการประกาศ
ข่าวดีใหม่ 

 

ยุทธศาสตรท่ี์ 14 
สรา้งศษิย์พระครสิต์ให ้
เป็นประจกัษ์พยานดา้น
ความยากจน ด ารงชวีติ

สมถะเรยีบงา่ยและพอเพยีง 
 

 

 19. สง่เสรมิ/สนบัสนุน 
 ชมรมเวชบุคคลฯทัง้ใน 
 ระดบัชาต/ิสงัฆมณฑล 
 จดัท าแผนปฏบิตังิานฯ  
 ปี ค.ศ.2016   
  

13. ใหพ้ระศาสนจกัร
ทอ้งถิน่จดัล าดบั
ความส าคญัของ
กจิกรรมในการเยยีวยา 
ชว่ยเหลอืผูย้ากไร ้
ทกุประเภท 

 เครอืขา่ยเวชบุคคล 
 ระดบัสงัฆมณฑล จดั  
 ท าแผนปฏบิตังิานฯ 
 ทีส่อดคลอ้งกบัแผน 
 ยุทธศาสตรฯ์ ครบทกุ  
 กลุม่เป้าหมาย 

ตลอดปี 
2020 

เครอืขา่ย        
ชมรมเวชบุคคล    
สงัฆมณฑล  

 

 มคีวามเขา้ใจและ 
ความพรอ้มในการจดัท าแผน 
ปฏบิตังิานฯทีส่อดคลอ้งกบั 
แผนปฏบิตังิานระดบัชาต/ิน า 
เสนอตอ่ส านกัมสิซงัฯเพือ่ขอ           
รบังบประมาณจดักจิกรรมฯ 
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แนวทางยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์ของ          
พระศาสนจกัร ค.ศ. 2016 

วิธีการ โครงการ/กิจกรรม ตวับง่ช้ีความส าเรจ็ /
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา งบประมาณ 
(แหล่งที่มา) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อ 1. เพือ่ใหศ้ษิย์พระครสิต์
ทกุระดบัมวีถิชีวีติสมถะ  
ยากจน เรยีบงา่ยและ 
พอเพยีง  
ข้อ 2. เพือ่ใหศ้ษิย์พระครสิต์
ทกุระดบัมหีวัใจรกัและรบัใช ้
ผูย้ากไร ้เหน็ความส าคญัและ
เอาใจใสต่่อคนยากจนทกุ
ประเภท  

 

20. สรา้งระบบ 

 เครอืขา่ยในการตดิตาม  
 ชว่ยเหลอืและสนบัสนุน 
 ทมีอภบิาลใหม้ ี
 ความมัน่คงและเตบิโต 
 ทัง้ดา้นจติวญิญาณและ 
 ด ารงชพี 

  จ านวนกลุม่ 
แกนน า อาสาสมคัร 
จติอาสา ตดิตาม
ชว่ยเหลอืและ
สนบัสนุน > 9 กลุม่ 
 

ตลอดปี 
2020 

เครอืขา่ย        
ชมรมเวชบุคคล    
สงัฆมณฑล  

 

 กลุม่เวชบุคคลฯสงัฆมณฑล 
สามารถจดัตัง้ทมีงานทีม่ ี
ความรู ้มสีว่นรว่มในการ
ท างาน/ ตดิตาม ชว่ยเหลอื 
สนบัสนุนแพทย์ ทนัตแพทย์ 
พยาบาล นกักายภาพบ าบดั 
เภสชักร อาสาสมคัร และ
เจา้หน้าที ่รพสต.ในพืน้ที ่

 21. จดัส ารวจสมาชกิ   
 เวชบุคคลฯ/ ท าขอ้มลู 
 รายชือ่สมาชกิเครอืขา่ย  
 เวชบุคคลคาทอลกิฯ 
 

 

 จ านวนเครอืขา่ย 
เวชบุคคลคาทอลกิฯ
สงัฆมณฑล มรีายชือ่
สมาชกิเวชบุคคลฯ  
> 8 สงัฆมณฑล 

 กลุม่เวชบุคคลฯระดบัชาต ิ
โรงพยาบาลคาทอลกิ/ กลุม่
เวชบุคคลระดบัสงัฆมณฑล  
มรีายชือ่สมาชกิเวชบุคคลฯ
ในฐานขอ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบนั 

22. จดัท าโครงการที่
เกีย่วขอ้งกบัการดูแล
สขุภาพ เพือ่ขอรบัการ 
สนบัสนุนงบประมาณ 
ส านกังานกองทุน
สนบัสนุนสรา้งเสรมิ
สขุภาพ (สสส.)   

 ชมรมเวชบุคคล 
คาทอลกิฯสงัฆมณฑล
ไดร้บังบประมาณ
สนบัสนุนจากภาครฐั
เอกชน ฯลฯ  
 

  ไดร้บัความเชือ่ถอื การ  
 สนบัสนุนจากภาครฐั และ   
 สามารถด าเนนิกจิกรรมต่างๆ 
ไดอ้ย่างคลอ่งตวั 

บทท่ี 5  
เครื่องมือและ
มาตรการเพ่ือ 

ยุทธศาสตรท่ี์ 19                     
สรา้งและพฒันาองคก์รใหเ้ป็น
ปึกแผน่หนึง่เดยีวกนัในการ

ปฏบิตัพินัธกจิ 

23. สง่/เป็นตวัแทน 
ขององคก์รคาทอลกิ 
ในการเขา้รว่มประชมุ/ 
เสวนากบัองค์กร 

14. สง่เสรมิให้
บุคลากรทกุฝ่ายของ
สถาบนั องคก์รต่างๆ 
ใหม้จีติตารมณ์และ 

 จ านวนครัง้ในการ  
เขา้รว่มกบัองค์กร
เครอืขา่ยศาสนาและ 

องคก์รภาครฐั > 1 ครัง้ 

ชมรมเวชบุคคล            
คาทอลกิแหง่
ประเทศไทย 

 กลุม่เวชบุคคลฯมสีว่นรว่ม 
ในการประกาศขา่วดกีบั 
พีน้่องต่างความเชือ่  
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พระศาสนจกัร ค.ศ. 2016 

วิธีการ โครงการ/กิจกรรม ตวับง่ช้ีความส าเรจ็ /
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ฟ้ืนฟกูารประกาศ
ข่าวดีขึน้ใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ข้อ 2. เพือ่ใหอ้งคก์รคาทอลกิ   
 ต่างๆ สรา้งเครอืขา่ยประสาน   
 สมัพนัธ์กบัองค์กรอืน่ทัง้ 
 องคก์รภาครฐัและเอกชนเพือ่ 
 การแลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ ึง่กนั 
 และกนั 
 ข้อ 3. เพือ่ใหศ้ษิย์พระครสิต์ 
ทกุระดบัมกีารประสานสมัพนัธ์  
 รว่มมอืสนบัสนุน ชว่ยเหลอื 
 ซึง่กนัและกนั  

  

ภาครฐั เพือ่สรา้ง
เครอืขา่ยในเรือ่งที่
เกีย่วกบัค าสอนทาง 
ดา้นสงัคมของ 
พระศาสนจกัรที่
เกีย่วขอ้งกบัสขุภาพฯ 

 

รูก้ระบวนการ 
การท างานเป็นทมี  
มคีวามรูส้กึรกัและ 
เป็นเจา้ของกจิการ
รว่มกนั  
 

 

 ตลอดปี 
2020 

  

ยุทธศาสตรท่ี์ 23 
พฒันาการใชเ้ทคโนโลยีแ่ละ 
การสือ่สารเพือ่การอภบิาล 
และการประกาศขา่วดใีหม่ 

 ข้อ 1.เพือ่พฒันาสือ่เทคโนโลยี ่  
 ทกุประเภทในงานอภบิาลและ 
 การฟ้ืนฟูการประกาศขา่วด ี
 ใหมใ่หม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้  
ข้อ 2. เพือ่จดัท าสือ่ทกุชนดิให้
เป็นเครือ่งมอืและอุปกรณ์ที่
ส าคญัในการประกาศขา่วด  ี

24. จดัท าสือ่
ประชาสมัพนัธ์  
น าเสนองานกลุม่ 
เวชบุคคล / ผูส้งูอายุ  
ผูท้ างานดา้นเอดส ์
ผา่นสือ่ต่างๆของ
แผนกสขุภาพอนามยั  

 

 E-Newsletter  สง่ทาง           
  E-mail / Facebook /     
  www. 
  healthpastoral.com   
 และหนงัสอืพมิพ ์ 
คาทอลกิ (อุดมสาร) 

15. สรา้งทมีงาน 
ผลติสือ่ศกึษาทุก
รปูแบบเพือ่การ
ประกาศขา่วดใีน
พระศาสนจกัรใน
ประเทศไทย  
 

  สมาชกิเครอืขา่ย 
ชมรมเวชบุคคล
คาทอลกิ / ชมรม
ผูส้งูอายุคาทอลกิ 
ครบ 11 สงัฆมณฑล 
หน่วยงาน/องคก์ร
สมาชกิงานดา้นเอดส ์ 
28 องคก์ร รบัทราบ
ความเคลือ่นไหวและ
รว่มกจิกรรมของ
แผนกสขุภาพ
อนามยั 

แผนก 
สขุภาพอนามยั 

 

 สมาชกิในพระศาสนจกัร 
ทกุระดบั สมาชกิชมรม/กลุม่
เวชบุคคลฯ กลุม่ผูส้งูอายุ  
และองค์กรงานดา้นเอดส ์ใน
ระดบัสงัฆมณฑล เขา้รว่ม
กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบังานใน
แผนกสขุภาพอนามยั  

 


