แผนปฏิบัติงาน คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสุขภาพอนามัย (ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ) ประจาปี 2020
วิ สยั ทัศน์ - ประชากรของพระเจ้ามีสุขภาพกายใจสมบูรณ์
และร่วมเป็ นหนึ่งเดียวกันฉันพีน่ ้อง เปี่ ยมด้วยคุณธรรม
ในความรักของพระเจ้า
แนวทางยุทธศาสตร์

บทที่ 1
ศิ ษย์พระคริ สต์

แผนยุทธศาสตร์ของ
พระศาสนจักร ค.ศ. 2016
ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาชีวติ และพันธกิจการ
ประกาศข่าวดีใหม่ทขี่ อง
ชุมชนพระศาสนาจักร (ชีวติ
หมูค่ ณะในวิถชี วี ติ คริสตชน)
ข้อ 2 เพือ่ ฟื้ นฟูชวี ติ ศิษย์
พระคริสต์ ชีวติ หมู่คณะให้ม ี
ความกระตือรือร้น เร่าร้อน
ในชีวติ ความเชือ่ ในการ
ประกาศข่าวดีใหม่
ข้อ 3 เพือ่ ให้ชวี ติ หมูค่ ณะใน
วิถชี วี ติ คริสตชน เจริญชีวติ
เป็ นหนึง่ เดียวกันกับสมาชิก
และชีวติ หมูค่ ณะอืน่

พันธกิ จ - ส่งเสริมเวชบุคคล เครือข่ายผูส้ ูงอายุ เครือข่ายผูต้ ดิ เชือ้ ให้ได้รบั
การอภิบาล และอุทศิ ตนในการรับใช้ปวงชนด้านสุขภาพอนามัย
โดยเน้นผูย้ ากไร้ตามแบบอย่างพระเยซูเจ้า

วิ ธีการ

โครงการ/กิ จกรรม ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ / ระยะเวลา งบประมาณ
(แหล่งที่มา)
กลุ่มเป้ าหมาย
1. จัดทีมประสานงาน 1. ส่งเสริมให้มกี าร  จานวนสังฆณฑล
ตลอดปี
แผนก
เวชบุคคลคาทอลิกฯ ออกเยีย่ มเยียน
ต่างๆจัดทีมออกเยีย่ ม/
2020
สุขภาพอนามัย
ร่วมประชุม และ พบปะ พบปะเพือ่ นพีน่ ้องทุก ร่วมประชุม พบปะ
+ ค่าเดินทาง
สมาชิกเวชบุคคลใน หมูค่ ณะและชุมชน
สมาชิกเวชบุคคล
+ ค่าทีพ่ กั
ระดับสังฆมณฑล
> 4 แห่ง
+ ค่าอาหาร
 กลุม
่ เวชบุคคลฯ
2. ก่อร่าง ชมรม
เวชบุคคลสังฆมณฑล ในเขตสังฆมณฑล
สุราษฎร์ธานี สนใจ
สุราษฎร์ธานี
ก่อร่างกลุ่มฯให้
เข้มแข็ง
3. สารวจและสนับสนุน  จานวนสังฆมณฑล
ให้ชมรมเวชบุคคลของ สนใจยืน่ คาร้องขอ
สังฆมณฑลต่างๆสนใจ จดทะเบียนเป็ นองค์กร
จดทะเบียนเป็ นองค์กร สาธารณประโยชน์
สาธารณประโยชน์
> 2 แห่ง ในปี 2020

1

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
 สมาชิกเวชบุคคลฯมี

จานวนเพิม่ ขึน้ ทัง้ ในระดับ
สังฆมณฑล ระดับเขต /
ระดับวัด และมีสว่ นร่วมใน
การพัฒนางานเวชบุคคลฯให้
มีความเข้มแข็งและยังยื
่ น
 สมาชิกเวชบุคคลฯสามารถ
ช่วยเหลือชุมชนวัดได้อย่าง
เป็ นรูปธรรม
 ทุกสังฆมณฑลให้การ

สนับสนุนนโยบายนี้ และ
ส่งเสริมให้แต่ละชมรม
จดทะเบียนเป็ นองค์กร
สาธารณประโยชน์ เมือ่ มี
ความพร้อม

แนวทางยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์ของ
พระศาสนจักร ค.ศ. 2016

วิ ธีการ

บทที่ 2
เจริ ญชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3
เสริมสร้างชีวติ ศิษย์พระคริสต์
ให้เป็ นชีวติ เหมือน
พระคริสตเจ้า
ข้อ 3. เพือ่ ให้ชมุ ชนศิษย์
พระคริสต์มอี ารยธรรมแห่ง
รัก มีชวี ติ แห่งความเป็ นหนึง่
เดียวกันโดยการดาเนินชีวติ
ตามพระวาจาของพระเจ้า
ข้อ 4. เพือ่ ให้ศษิ ย์พระคริสต์
มีสายใยรัก สนิทสัมพันธ์กบั
พระเจ้าและเพือ่ นมนุษย์
ด้วยการเจริญชีวติ ภาวนา
โดยยึดพระเยซูเจ้าเป็ น
ศูนย์กลาง

2.จัดแปลและพิมพ์
สาส์นพระสันตะปาปา
และพระสังฆราชโอกาส
วันผูป้ ่ วยสากล ปี 2020
3. จัดส่งสาส์น
พระสันตะปาปา และ
สาส์นพระสังฆราช
โอกาสวันผูป้ ่ วยสากล
ปี ค.ศ.2020
4. ส่งเสริมให้ชมรม/
กลุม่ เวชบุคคลคาทอลิก
จัดหน่วยให้บริการ
ตรวจสุขภาพ และ
ร่วมงานในโอกาสวัน
ผูป้ ่ วยสากล ค.ศ.2020
ระดับสังฆมณฑล/วัด
5. จัดแปล และ
จัดพิมพ์หนังสือ
Prolife (ส่งเสริมชีวติ )

โครงการ/กิ จกรรม ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ / ระยะเวลา งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
(แหล่งที่มา)
กลุ่มเป้ าหมาย
4. ส่งเสริมศิษย์
11
แผนก
 สาส์นได้รบ
ั การแปลอย่าง
 ดาเนินการเสร็จสิ้น
พระคริสต์ทุกระดับ
กุมภาพันธ์ สุขภาพอนามัย ถูกต้อง เสร็จทันเวลา
ตามกาหนดเวลา
ให้เกิดความกระหาย
2020
+ ค่าจัดพิมพ์
ในการประกาศข่าวดี
+ ค่าจัดส่ง
+ ค่าพาหนะ
 รณรงค์เผยแพร่
 เวชบุคคล/ วัด/ โรงเรียน
> 14,000 บาท องค์กร/สถาบันคาทอลิก ฯลฯ
สาส์นพระสันตะปาปา
โอกาสวันผูป้ ่ วยสากล
ทราบ/เข้าใจเจตนารมณ์ของ
ปี ค.ศ.2020 ครบทุก
สาส์น/ พระวาจา และหรือ
กลุม่ เป้ าหมาย
นาไปใช้เป็ นแนวทางในการ
> 1,000 แห่ง
ไตร่ตรอง/ปฏิบตั ิ
5. ส่งเสริมศิษย์
 ชมรมเวชบุคคลฯ
กุมภาพันธ์
เครือข่าย
 เขตวัดต่างๆในสังฆมณฑล
พระคริสต์ทุกระดับ
สังฆมณฑล/วัด ให้
2020
ชมรมเวชบุคคล จัดพิธบี ูชาขอบพระคุณ รับศีล
ให้เห็นคุณค่าและ
บริการตรวจสุขภาพ
สังฆมณฑล เจิมผูป้ ่ วย ในโอกาสวันผูป้ ่ วย
ศักยภาพของคนอืน่ ๆ โอกาสวันผูป้ ่ วยสากล
สากล/ จิตอาสาเวชบุคคล
> 10 มิสซัง / สมาชิก
โรงพยาบาลคาทอลิกฯจัด
และแกนนาเวชบุคคลฯ
ให้บริการตรวจสุขภาพแก่
ร่วมงานฯ > 7 แห่ง
ผูป้ ่ วย ผูพ้ กิ าร ผูส้ งู อายุ ฯลฯ
 ดาเนินการเสร็จสิน
้
ตลอดปี
แผนก
 เวชบุคคลฯ/ วัด/ โรงเรียน
ตามกาหนดเวลา เพือ่
2020
สุขภาพอนามัย สถาบันคาทอลิก ฯลฯ ของ
รณรงค์เผยแพร่ /
พระศาสนจักรฯทราบ เข้าใจ
ส่งเสริมชีวติ
และเยีย่ วยาความเจ็บปวด
เพือ่ ส่งเสริมสถาบันครอบครัว
และส่งเสริมคุณค่าชีวติ เพือ่
ประกาศข่าวดีใหม่
2

แนวทางยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์ของ
พระศาสนจักร ค.ศ. 2016
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ส่งเสริมศิษย์พระคริสต์ให้เป็ น
หนึง่ เดียวกับพระคริสตเจ้า
ข้อ 3. เพือ่ ให้ศษิ ย์พระคริสต์
ทีไ่ ด้สมั ผัสประสบการณ์
แห่งความเชือ่ และความรัก
ของพระเจ้าอย่างลึกซึง้ เป็ น
แรงบันดาลใจให้คนอื่นได้
เปิ ดใจ ยอมรับการเป็ นศิษย์
ของพระคริสต์

วิ ธีการ

โครงการ/กิ จกรรม ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ /
กลุ่มเป้ าหมาย
6. ส่งเสริมสมาชิก
6. นาภูมปิ ั ญญา
 จานวนผูข้ อรับ
ชมรม /กลุ่มจิตอาสา ท้องถิน่ มาใช้เพือ่ ให้
บริการตรวจสุขภาพ
เวชบุคคลของวัด
ศิษย์พระคริสต์เข้าถึง กับเครือข่ายชมรม
ช่วยเหลือ/ ออกเยีย่ ม การเป็ นหนึง่ เดียวกับ เวชบุคคลคาทอลิกฯ
ผูเ้ จ็บป่ วย ผูย้ ากไร้ องค์พระคริสต์
ระดับสังฆมณฑล/วัด
ผูพ้ กิ ารในเขตวัด และ
> 2,000 คน
พีน่ ้องต่างความเชือ่
 จานวนครัง้ ของการ
ออกเยีย่ มผูส้ งู อายุ
ผูพ้ กิ าร ผูเ้ จ็บป่ วย
ผูย้ ากไร้ > 70 ครัง้
 จานวนสมาชิก
กลุม่ เวชบุคคลฯ ร่วม
ออกเยีย่ มผูส้ งู อายุ
ผูพ้ กิ าร ผูเ้ จ็บป่ วย
ผูย้ ากไร้ > 10 คน/ครัง้
7. ส่งเสริมให้สมาชิก
ชมรม/กลุ่มเวชบุคคลฯ
ร่วมทางานด้านส่งเสริม
สุขภาพ โดยเฉพาะการ
ป้ องกันการเสพติด
ต่างๆ

7. ร่วมรณรงค์
 มีชมรม/กลุม
่
“มหาพรต งดเหล้า เวชบุคคลฯสังฆมณฑล
งดบุหรี่ เป็ นพลีกรรม” ทางานด้านส่งเสริม
กับ คาริตสั
สุขภาพ ป้ องกัน และ
รณรงค์/ประชาสัมพันธ์
งดเหล้า/ งดบุหรี่
> 10 สังฆมณฑล
3

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

(แหล่งที่มา)

ตลอดปี
2020

เครือข่าย  กลุม่ จิตอาสาของวัดและ
ชมรมเวชบุคคล ชุมชนมีสว่ นร่วมในการ
สังฆมณฑล พัฒนาวิถชี มุ ชน
 ชมรม/กลุม
่ จิตอาสา
เวชบุคคลฯระดับวัด ร่วมมือ
กับ รพสต.ในเขตพืน้ ทีว่ ดั
จัดออกเยีย่ มให้กาลังใจ
ให้คาปรึกษาตรวจสุขภาพ
วัดความดันโลหิต
พอกผงถ่าน นวดผ่อนคลายฯ
 จัดหน่วยให้บริการตรวจ
สุขภาพในโอกาสฉลองวัด /
บวชพระสงฆ์ฯลฯ / สมาชิก
เวชบุคคลฯออกเยีย่ มผูป้ ่ วย
ผูพ้ กิ าร ผูส้ งู อายุ ในบ้านพัก/
ศูนย์/สถานสงเคราะห์ ฯลฯ
 มีสมาชิกชมรม/ กลุม
่

จิตอาสาเวชบุคคลฯ ร่วม
รณรงค์และประชาสัมพันธ์
ให้คาปรึกษางดเหล้า/งดบุหรี่
อย่างต่อเนื่อง
 กลุม
่ เยาวชนในครอบครัว
ร่วมลด ละ เลิก เพือ่ การไม่
ดืม่ เหล้าและสูบบุหรี่

แนวทางยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์ของ
พระศาสนจักร ค.ศ. 2016
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ส่งเสริมพระวาจา ศีลศักดิสิ์ ทธิ ์
และการภาวนาให้เป็ นท่อธาร
หล่อเลีย้ งชีวติ ศิษย์พระคริสต์์
ข้อ 3 เพือ่ ให้ศษิ ย์พระคริสต์
ได้มกี ารพบปะ เสวนา ภาวนา
ศึกษา ไตร่ตรองพระวาจา
ในรูปแบบวิถชี มุ ชนคริสตชน
ย่อย
ยุทธศาสตร์ที่ 6

พัฒนาและส่งเสริมศิษย์
พระคริสต์ให้เป็ น
ศิษย์ธรรมทูต
ข้อ 6. เพือ่ ให้ศษิ ย์พระคริสต์
ทุกระดับ ร่วมแรงร่วมใจเป็ น
หนึง่ กับพระสังฆราช ดุจเป็ น
ร่างกายเดียวกันในการ
ประกาศข่าวดีเพือ่ เสริมสร้าง
อาณาจักรของพระเจ้า

วิ ธีการ
8. ส่งเสริมให้สมาชิก
ชมรม/กลุม่ เวชบุคคลฯ
ช่วยเหลือ/ ออกเยีย่ ม
ผูย้ ากจนในเขตวัด
และร่วมศึกษา /
ไตร่ตรองสาส์น
พระสันตะปาปา
ในโอกาสวันระลึกถึง
ผูย้ ากจน
อย่างต่อเนื่อง
9. จัดหน่วยแพทย์พยาบาลเคลือ่ นที่
ให้บริการด้านสุขภาพ
ในโอกาสต่างๆ หรือ
กรณีภยั พิบตั ิ แรงงาน
อพยพ ผูต้ อ้ งโทษ ฯลฯ
ในนามชมรมเวชบุคคล
คาทอลิกแห่งประเทศ
ไทย ร่วมกับ จิตอาสา
เวชบุคคลฯสังฆมณฑล
และ CAMILLIAN

ข้อ 7. เพือ่ ให้ศษิ ย์พระคริสต์ DISASTERS
มีจติ ตารมณ์ในการทางาน INTERNATIONAL
เป็ นทีม ยอมรับความแตกต่าง SERVICES ( CADIS )
และเคารพสิทธิของกันและกัน

โครงการ/กิ จกรรม ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ /
กลุ่มเป้ าหมาย
8. ส่งเสริมให้ศษิ ย์
 จิตอาสาชมรม/
พระคริสต์อ่าน ศึกษา กลุม่ เวชบุคคลฯระดับ
และไตร่ตรองพระวาจา สังฆมณฑล/วัด นา
อย่างลึกซึง้ และนา
สาส์นพระสันตะปาปา
พระวาจาไปใช้ในการ มาศึกษา ไตร่ตรอง
เจริญชีวติ และแบ่งปั น และนาไปปฏิบตั ิ
แก่คนอืน่
 จัดทีมออกเยีย่ ม/
ช่วยเหลือผูย้ ากจน
ผูย้ ากไร้ ฯลฯ ครบทุก
กลุม่ เป้ าหมาย
9. เยีย่ มเยียน
 จานวนครัง้ ของการ
ช่วยเหลือครอบครัว ออกหน่วยแพทย์
และบุคคลทีป่ ระสบ
เคลือ่ นที่ ในนาม
ความทุกข์ / ยากไร้ ชมรมเวชบุคคล
ดูแลเอาใจใส่ผสู้ งู อายุ คาทอลิกประเทศไทย
คนพิการ
> 8 ครัง้
ผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ
แรงงานอพยพ
ผูต้ อ้ งโทษ ฯลฯ และ
บาเพ็ญประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม

4

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

(แหล่งที่มา)

ตลอดปี
2020

เครือข่าย
 มีสมาชิกชมรม/กลุม
่
ชมรมเวชบุคคล เวชบุคคลฯสังฆมณฑลใน
สังฆมณฑล เขตวัดคาทอลิกรับทราบ และ
หรือเข้าใจเจตนารมณ์ของ
สาส์น และนาไปใช้เป็ นแนว
ปฏิบตั ิ

แผนก
สุขภาพอนามัย
+ ค่าเดินทาง
+ ค่าทีพ่ กั
+ ค่าอาหาร

เกิดความร่วมมือระหว่าง
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ
กับเครือข่ายเวชบุคคล
สังฆมณฑล/ กลุม่ จิตอาสา
และ CAMILLIAN


DISASTERS
INTERNATIONAL
SERVICES (CADIS) ในการ

ให้บริการด้านสุขภาพ /
ด้านสังคมแก่ชาวบ้าน
กลุม่ ชาติพนั ธ์ ผูป้ ระสบภัย
ผูล้ ภ้ี ยั และผูย้ ากไร้ ฯลฯ

แนวทางยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์ของ
พระศาสนจักร ค.ศ. 2016

วิ ธีการ

โครงการ/กิ จกรรม ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ / ระยะเวลา
กลุ่มเป้ าหมาย
ตลอดปี
10. สังฆมณฑลทีม่ ี
 จานวนครัง้ ของการ
2020
ชมรม/กลุม่ เวชบุคคลฯ
ออกหน่วยแพทย์ /
จัดหน่วยแพทย์หน่วยบริการสุขภาพ
พยาบาลให้บริการ
เคลือ่ นทีใ่ นสังฆมณฑล
โอกาสต่างๆใน
โอกาสต่างๆ > 90 ครัง้
สังฆมณฑล
มีกจิ กรรมทีใ่ ห้บริการ
สุขภาพ > 4 กิจกรรม
11. จัดหน่วยแพทย์ 10. เยีย่ มเยียน
 จานวนครัง้ ของการ
พยาบาล อาสาสมัคร ช่วยเหลือ ให้การดูแล ลงพืน้ ทีเ่ ยีย่ มเยียน
ชาวปากีสถาน
ตรวจรักษาแก่ เด็ก
ตรวจสุขภาพให้แก่
เพือ่ ให้การช่วยเหลือ สตรี ผูอ้ พยพ ผูล้ ภ้ี ยั
กลุม่ แรงงานอพยพ
แรงงานอพยพ
Asylum Seeker
ในเขตชุมชนต่างๆ
Asylum Seeker
และผูย้ ากไร้
> 1,500 ครัง้
ผูล้ ภ้ี ยั และผูย้ ากไร้
จานวน > 200 คน
ในเขตชุมชนต่างๆ

12. กระตุน้ ส่งเสริม 11. ส่งเสริมให้คริสต  จานวนเครือข่าย
บทที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 7
ประกาศข่าวดีใหม่ ปลูกจิตสานึกการมีสว่ นร่วม ให้จดั เข้าเงียบประจาปี ชนฆราวาส มีบทบาท เวชบุคคลฯสังฆมณฑล
ในกิจกรรมต่างๆของ จัดเข้าเงียบ > 6 แห่ง
ชองศิษย์พระคริสต์ทุกระดับ สมาชิกชมรม/กลุ่ม
 จานวนบุคลากรที่
ของพระศาสนจักรเพือ่ การ เวชบุคคลฯสังฆมณฑล พระศาสนจักร
ระดับเขต/วัด
เข้าเงียบประจาปี ใน
ประกาศข่าวดีใหม่
สังฆมณฑล > 90 คน
ข้อ 1 เพือ่ ให้ศษิ ย์พระคริสต์
ทุกคนจะได้เป็ นเชือ้ แป้ ง
เป็ นเกลือดองแผ่นดินและ
เป็ นแสงสว่างส่องโลก
5

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

(แหล่งที่มา)

เครือข่าย  อาสาสมัครและจิตอาสา
ชมรมเวชบุคคล ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ
สังฆมณฑล สังฆมณฑล ให้การดูแล
สุขภาพผูป้ ่ วย ผูส้ งู อายุ และ
สัตบุรษุ ในเขตสังฆมณฑล /
ในชุมชนเขตวัด
แผนก
สุขภาพอนามัย
- ค่าตอบแทน
อาสาสมัคร
ชาวปากีสถาน
- ค่ายา
- ค่าเดินทาง

อาสาสมัครและจิตอาสา
ออกเยีย่ มผูอ้ พยพ ผูล้ ภ้ี ยั
Asylum Seeker ให้ได้รบั
การดูแลเอาใจใส่ดา้ นสุขภาพ
และรับยาสามัญประจาบ้าน
เพือ่ ใช้ในการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น และสามารถดูแล
สุขภาวะส่วนตัวได้ระดับหนึง่


เครือข่าย
 แกนนา/สมาชิกเวชบุคคลฯ
ชมรมเวชบุคคล ทัง้ ในระดับสังฆมณฑล เขต/
สังฆมณฑล วัด มีโอกาสไตร่ตรองวิชาชีพ
เข้าใจ และมีความรักต่อผูป้ ่ วย
ผูท้ กุ ข์ทรมานจากโรคภัย
 คณะกรรมการ/ จิตตาธิการ
สมาชิกเวชบุคคลฯทัง้ ในระดับ
เขต/วัด และสังฆมณฑลฯ มี
โอกาสไตร่ตรองวิชาชีพ

แนวทางยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์ของ
พระศาสนจักร ค.ศ. 2016
ข้อ 2 เพือ่ ให้ผอู้ ภิบาลและ
ผูร้ ว่ มงานอภิบาลได้เอาใจใส่
ติดตามคริสตชนทีพ่ ลัดหลง
กลับสูก่ ารเป็ นหนึง่ เดียวกัน
ของสมาชิกในครอบครัว
พระศาสนจักร

วิ ธีการ

โครงการ/กิ จกรรม ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ /
กลุ่มเป้ าหมาย
13. ส่งเสริมและ
 จานวนนักศึกษา
สนับสนุนนักศึกษา
คาทอลิกฯรุน่ ใหม่
และพยาบาลคาทอลิก
สนใจเข้าร่วมเป็ น
(รุน่ ใหม่) เข้าร่วมเป็ น
สมาชิกฯ จากทุก
สมาชิกเวชบุคคลฯ
สังฆมณฑล > 70 คน
เพือ่ ขับเคลือ่ นงาน
เวชบุคคลฯทัง้ ใน
ระดับชาติ/สังฆมณฑล
พร้อมให้มกี ารจัดตัง้
คณะกรรมการ CNG
ประเทศไทย
15. จัดฟื้ นฟูจติ ใจและ
 จานวนจิตตาธิการ
ประชุมใหญ่สามัญ
คณะกรรมการ สมาชิก
ประจาปี 2020 ชมรม/
แกนนา จากเครือข่าย
กลุม่ เวชบุคคลคาทอลิก
เวชบุคคลฯ มาร่วม
แห่งประเทศไทย โดย
ประชุมสามัญประจาปี
สังฆมณฑลเชียงราย
ค.ศ.2020 > 100 คน
เป็ นเจ้าภาพจัดงานฯ
 จานวนสมาชิก
16. จัดอบรมบริการให้
เวชบุคคลฯ ระดับ
คาปรึกษาด้านจิตวิทยา
สังฆมณฑลฯ
และจิตใจสาหรับผูป้ ่ วย
> 10 คน จาก > 6
ญาติ ทีเ่ กีย่ วข้องกับผูใ้ ช้
สังฆมณฑลฯ
บุหรี่ สุรา สารเสพติด
เข้าร่วมอบรมฯ
ร่วมกับสมาคมคาทอลิก
6

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

(แหล่งที่มา)

ตลอดปี
2020

เครือข่าย  สมาชิกเวชบุคคลคาทอลิกฯ
ชมรมเวชบุคคล รุน่ ใหม่ ร่วมลงพืน้ ทีใ่ ห้บริการ
สังฆมณฑล ตรวจสุขภาพ และร่วมออก
เยีย่ มกลุม่ สมาชิก และพบปะ
เพือ่ นสมาชิกต่างสังฆมณฑล

24 - 25
ตุลาคม
2020

แผนก
สุขภาพอนามัย
และ
ชมรมเวชบุคคล
สังฆมณฑล

ตลอดปี
2020

คณะกรรมการเวชบุคคล
จิตตาธิการ สมาชิกจาก
เครือข่ายเวชบุคคลฯในทุก
ระดับมีโอกาสมาพบปะ
แลกเปลีย่ นประสบการณ์
นาความรูท้ ไี่ ด้รบั ไปพัฒนา
ทีมได้อย่างเป็ นรูปธรรม
เครือข่าย  สมาชิกเวชบุคคลฯได้รบั
ชมรมเวชบุคคล ความรู้ ทักษะ ในการบริการ
สังฆมณฑล ให้คาปรึกษาด้านจิตวิทยา
และจิตใจ กับญาติ ทีก่ าลัง
ประสบปั ญหา ฯลฯ


แนวทางยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์ของ
พระศาสนจักร ค.ศ. 2016

วิ ธีการ
17. จัดประชุม
คณะกรรมการ
ดาเนินงานฯชมรม
เวชบุคคลคาทอลิก
แห่งประเทศไทย

18. จัดอบรม
“การอบรมเตรียมผู้
อบรมการดูแลผูป้ ่ วย
แบบประคับประคอง”
(Training for the
trainer in Palliative
Care) เพือ่ พัฒนา

สมาชิก และแกนนา
เวชบุคคลฯสังฆมณฑล
19. ส่งเสริม/สนับสนุน
ยุทธศาสตร์ที่ 14
บทที่ 4
สร้างศิษย์พระคริสต์ให้ ชมรมเวชบุคคลฯทัง้ ใน
ขอบฟ้ าใหม่
เพื่อการประกาศ เป็ นประจักษ์พยานด้าน ระดับชาติ/สังฆมณฑล
จัดทาแผนปฏิบตั งิ านฯ
ความยากจน ดารงชีวติ
ข่าวดีใหม่
สมถะเรียบง่ายและพอเพียง ปี ค.ศ.2016

โครงการ/กิ จกรรม ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ / ระยะเวลา
กลุ่มเป้ าหมาย
 จานวนครัง้ ของการ
ครัง้ ที่ 1
จัดประชุม > 4 ครัง้ /ปี
15 ก.พ.2020
 มีคณะทีป
่ รึกษา
ครัง้ ที่ 2
จิตตาธิการ ผูแ้ ทนใน
9 พ.ค.2020
ระดับสังฆมณฑล
ครัง้ ที่ 3
โรงพยาบาลคาทอลิก
คณะนักบวชชาย/หญิง 8 ส.ค.2020
เข้าร่วมประชุม
> 25 ท่าน/ครัง้
12. จัดกิจกรรมอบรม  คณะกรรมการ
ภายในปี
Palliative Care รุน่ 3 แกนนา และสมาชิก
2020
แบบเข้มข้น เพือ่ ให้ ชมรมเวชบุคคลฯจาก
คริสตชนทุกคนเข้าใจ สังฆมณฑลฯเข้าร่วม
และรับรูบ้ ทบาทหน้าที่ รับการอบรมฯ
ของตนในการประกาศ > 8 สังฆมณฑล
ข่าวดี
 จานวนผูเ้ ข้าร่วม
รับการอบรม
> 50 ท่าน
13. ให้พระศาสนจักร  เครือข่ายเวชบุคคล
ตลอดปี
ท้องถิน่ จัดลาดับ
ระดับสังฆมณฑล จัด
2020
ความสาคัญของ
ทาแผนปฏิบตั งิ านฯ
กิจกรรมในการเยียวยา ทีส่ อดคล้องกับแผน
ช่วยเหลือผูย้ ากไร้
ยุทธศาสตร์ฯ ครบทุก
ทุกประเภท
กลุม่ เป้ าหมาย
ฃ

7

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

(แหล่งที่มา)

ชมรมเวชบุคคล
อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพ สมทบ
+ ค่าห้องประชุม
+ ค่าอาหาร
------ชมรมเวชบุคคล
สังฆมณฑล
+ ค่าเดินทาง
เครือข่าย
ชมรมเวชบุคคล
สังฆมณฑล
--------------ชมรมเวชบุคคล
คาทอลิกฯ

คณะกรรมการเวชบุคคลฯ
รับทราบการดาเนินงานและ
มีสว่ นร่วมในการติดตาม
ความก้าวหน้า / แก้ปัญหา
ของชมรมเวชบุคคลคาทอลิก
ระดับชาติ ระดับสังฆมณฑล
ทาให้งานต่างๆประสบ
ผลสาเร็จ


 มีการนาแนวคิดการดูแล

แบบประคับประคองไปใช้ใน
งานอภิบาล
 มีการขยายผล/สร้าง
เครือข่ายกับหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
 มีหนังสือคูม
่ อื ฉบับย่อ
เพือ่ ให้แต่ละสังฆมณฑลได้
นาไปใช้ในสนามอภิบาลจริง
เครือข่าย  มีความเข้าใจและ
ชมรมเวชบุคคล ความพร้อมในการจัดทาแผน
สังฆมณฑล ปฏิบตั งิ านฯทีส่ อดคล้องกับ
แผนปฏิบตั งิ านระดับชาติ/นา
เสนอต่อสานักมิสซังฯเพือ่ ขอ
รับงบประมาณจัดกิจกรรมฯ

แนวทางยุทธศาสตร์

บทที่ 5
เครื่องมือและ
มาตรการเพื่อ

แผนยุทธศาสตร์ของ
พระศาสนจักร ค.ศ. 2016
ข้อ 1. เพือ่ ให้ศษิ ย์พระคริสต์
ทุกระดับมีวถิ ชี วี ติ สมถะ
ยากจน เรียบง่ายและ
พอเพียง
ข้อ 2. เพือ่ ให้ศษิ ย์พระคริสต์
ทุกระดับมีหวั ใจรักและรับใช้
ผูย้ ากไร้ เห็นความสาคัญและ
เอาใจใส่ต่อคนยากจนทุก
ประเภท

วิ ธีการ

โครงการ/กิ จกรรม ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ /
กลุ่มเป้ าหมาย
20. สร้างระบบ
 จานวนกลุม
่
เครือข่ายในการติดตาม
แกนนา อาสาสมัคร
ช่วยเหลือและสนับสนุน
จิตอาสา ติดตาม
ทีมอภิบาลให้ม ี
ช่วยเหลือและ
ความมันคงและเติ
่
บโต
สนับสนุน > 9 กลุม่
ทัง้ ด้านจิตวิญญาณและ
ดารงชีพ
21. จัดสารวจสมาชิก
เวชบุคคลฯ/ ทาข้อมูล
รายชือ่ สมาชิกเครือข่าย
เวชบุคคลคาทอลิกฯ

22. จัดทาโครงการที่
เกีย่ วข้องกับการดูแล
สุขภาพ เพือ่ ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ
สานักงานกองทุน
สนับสนุนสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.)
ยุทธศาสตร์ที่ 19
23. ส่ง/เป็ นตัวแทน
สร้างและพัฒนาองค์กรให้เป็ น ขององค์กรคาทอลิก
ปึ กแผ่นหนึง่ เดียวกันในการ ในการเข้าร่วมประชุม/
ปฏิบตั พิ นั ธกิจ
เสวนากับองค์กร

 จานวนเครือข่าย

เวชบุคคลคาทอลิกฯ
สังฆมณฑล มีรายชือ่
สมาชิกเวชบุคคลฯ
> 8 สังฆมณฑล
 ชมรมเวชบุคคล

คาทอลิกฯสังฆมณฑล
ได้รบั งบประมาณ
สนับสนุนจากภาครัฐ
เอกชน ฯลฯ

14. ส่งเสริมให้
 จานวนครัง้ ในการ
บุคลากรทุกฝ่ ายของ เข้าร่วมกับองค์กร
สถาบัน องค์กรต่างๆ เครือข่ายศาสนาและ
ให้มจี ติ ตารมณ์และ องค์กรภาครัฐ > 1 ครัง้
8
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เครือข่าย  กลุม่ เวชบุคคลฯสังฆมณฑล
ชมรมเวชบุคคล สามารถจัดตัง้ ทีมงานทีม่ ี
สังฆมณฑล ความรู้ มีสว่ นร่วมในการ
ทางาน/ ติดตาม ช่วยเหลือ
สนับสนุนแพทย์ ทันตแพทย์
พยาบาล นักกายภาพบาบัด
เภสัชกร อาสาสมัคร และ
เจ้าหน้าที่ รพสต.ในพืน้ ที่
 กลุม
่ เวชบุคคลฯระดับชาติ
โรงพยาบาลคาทอลิก/ กลุม่
เวชบุคคลระดับสังฆมณฑล
มีรายชือ่ สมาชิกเวชบุคคลฯ
ในฐานข้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั
ได้รบั ความเชือ่ ถือ การ
สนับสนุนจากภาครัฐ และ
สามารถดาเนินกิจกรรมต่างๆ
ได้อย่างคล่องตัว


ชมรมเวชบุคคล  กลุม่ เวชบุคคลฯมีสว่ นร่วม
คาทอลิกแห่ง ในการประกาศข่าวดีกบั
ประเทศไทย พีน่ ้องต่างความเชือ่

แนวทางยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์ของ
พระศาสนจักร ค.ศ. 2016

วิ ธีการ

ฟื้ นฟูการประกาศ ข้อ 2. เพือ่ ให้องค์กรคาทอลิก ภาครัฐ เพือ่ สร้าง
ข่าวดีขนึ้ ใหม่ ต่างๆ สร้างเครือข่ายประสาน เครือข่ายในเรือ่ งที่
สัมพันธ์กบั องค์กรอืน่ ทัง้
องค์กรภาครัฐและเอกชนเพือ่
การแลกเปลีย่ นเรียนรูซ้ งึ่ กัน
และกัน
ข้อ 3. เพือ่ ให้ศษิ ย์พระคริสต์
ทุกระดับมีการประสานสัมพันธ์
ร่วมมือสนับสนุน ช่วยเหลือ
ซึง่ กันและกัน

เกีย่ วกับคาสอนทาง
ด้านสังคมของ
พระศาสนจักรที่
เกีย่ วข้องกับสุขภาพฯ

24. จัดทาสือ่
ยุทธศาสตร์ที่ 23
พัฒนาการใช้เทคโนโลยีแ่ ละ ประชาสัมพันธ์
การสือ่ สารเพือ่ การอภิบาล นาเสนองานกลุม่
และการประกาศข่าวดีใหม่ เวชบุคคล / ผูส้ งู อายุ
ข้อ 1.เพือ่ พัฒนาสือ่ เทคโนโลยี่ ผูท้ างานด้านเอดส์
ทุกประเภทในงานอภิบาลและ ผ่านสือ่ ต่างๆของ
การฟื้ นฟูการประกาศข่าวดี แผนกสุขภาพอนามัย
ใหม่ให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ E-Newsletter ส่งทาง
ข้อ 2. เพือ่ จัดทาสือ่ ทุกชนิดให้ E-mail / Facebook /
เป็ นเครือ่ งมือและอุปกรณ์ท ี่ www.
สาคัญในการประกาศข่าวดี healthpastoral.com
และหนังสือพิมพ์
คาทอลิก (อุดมสาร)

โครงการ/กิ จกรรม ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ /
กลุ่มเป้ าหมาย
รูก้ ระบวนการ
การทางานเป็ นทีม
มีความรูส้ กึ รักและ
เป็ นเจ้าของกิจการ
ร่วมกัน

15. สร้างทีมงาน
ผลิตสือ่ ศึกษาทุก
รูปแบบเพือ่ การ
ประกาศข่าวดีใน
พระศาสนจักรใน
ประเทศไทย

9

สมาชิกเครือข่าย
ชมรมเวชบุคคล
คาทอลิก / ชมรม
ผูส้ งู อายุคาทอลิก
ครบ 11 สังฆมณฑล
หน่วยงาน/องค์กร
สมาชิกงานด้านเอดส์
28 องค์กร รับทราบ
ความเคลือ่ นไหวและ
ร่วมกิจกรรมของ
แผนกสุขภาพ
อนามัย
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แผนก
 สมาชิกในพระศาสนจักร
สุขภาพอนามัย ทุกระดับ สมาชิกชมรม/กลุม่
เวชบุคคลฯ กลุม่ ผูส้ งู อายุ
และองค์กรงานด้านเอดส์ ใน
ระดับสังฆมณฑล เข้าร่วม
กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับงานใน
แผนกสุขภาพอนามัย

