(ร่าง) รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ค.ศ. 2019
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม ค.ศ.2019
ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพชนบท หนองคาย )คณบาคมนีศรีชนมพาบาค(
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
01. บาทหลวงไพรัช
ศรีประเสริฐ
02. บาทหลวงโชคชัย
คูรัตนสุวรรณ
03. บาทหลวงเฉลียว
วาปีกัง
04. บาทหลวงภควี
เส็งเจริญ
05. บาทหลวงเอกชัย
ผลวารินท์
06. บาทหลวงเกรียงไกร สุขจิต
07. บาทหลวงรังสรรค์
ภานุรักษ์
08. ผศ.นพ.วรวุฒิ
จรรยาวนิชย์
09. นายแพทย์คานวณ
อึ้งชูศักดิ์
10. เซอร์มกั ดาเลนา
ดาวดี
11. เซอร์อากาทา
นงค์สวัสดิ์
12. ซิสเตอร์สภุ าพร
เจียรผัน
13. ซิสเตอร์ปราณี
สิทธิ
14. ทันตแพทย์หญิงจันทนา อึ้งชูศักดิ์
15. นายแพทย์เดชา
คูวุฒยากร
16. ทันตแพทย์มานิต
ประกอบกิจ
17. คุณสมจิตร์
ศักดิ์สิทธิกร
18. คุณอัญญาณี
ฮองต้น
19. คุณนิภาพร
บูรณะกิจ
20. แพทย์จีนพิชญนาถ วีรานนท์
21. คุณสาอางค์
ทองอาไพ
22. คุณวารุณี
ทรัพย์มาก
23. ดร.คัคนานต์
สรุงบุญมี
24. ดร.พัชรี
คมจักรพันธน์
25. คุณชีวา
มิ่งสูงเนิน
26. คุณลักษณาภรณ์
โพธิ์จันทึก
27. คุณสร้อยเพชร
ซึมเมฆ
28. คุณโฉมยงค์
สีพิมสาร
29. คนณวราารณ์
าูกงทอง

จิตตาธิการ ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
จิตตาธิการ ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
จิตตาธิการ ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลนครราชสีมา
จิตตาธิการ ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลราชบุรี
จิตตาธิการ ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลเชียงราย
จิตตาธิการ ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลจันทบุรี
จิตตาธิการ ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลอุดรธานี
ที่ปรึกษา ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ต / โรงพยาบาลเซนต์เมรี่
คณะภคินีผู้รับใช้คนป่วยแห่งนักบุญคามิลโล/ สังฆมณฑลเชียงราย
คณบาคมนีศรีชนมพาบาค หนองคาย / สังฆมณฑลอุดรธานี
ผู้อานวยการแผนกสตรี สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกฯ
ประธาน ชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลเชียงใหม่
ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลนครราชสีมา
ประธาน ชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลราชบุรี
ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
ประธาน ชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลอุบลราชธานี
กรรมการ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
กรรมการ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
กรรมการ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ/มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
กรรมการ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลนครราชสีมา
กรรมการ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลนครราชสีมา
กรรมการ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
กรรมการ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
กรรมการ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลอุดรธานี
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30. คุณประภา
วงศ์จอมพร
กรรมการ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลเชียงใหม่
31. คุณวันทนา
เอ้าเจริญ
กรรมการ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลจันทบุรี
32. คุณวัลลดา
เล้ากอบกุล
กรรมการ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลจันทบุรี
33. คุณวัฒนชัย
ทองศรี
กรรมการ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลอุบลราชธานี
34. คุณพรทิพย์
คงกระพัน
กรรมการ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลราชบุรี
35. คุณสุชาดา
วัฒกีเจริญ
กรรมการ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลราชบุรี
36. คนณวรรณดี
พร้อมแย้ม
แผนกสนขาาพอนามัย
ร่วมด้วย : สมาชมกเครือข่ายเวชบนคคคคาทอคมก อัครสังฆมณฑคกรนงเทพฯ อัครสังฆมณฑคท่าแร่ฯ สังฆมณฑคราชบนรี
สังฆมณฑคจันทบนรี สังฆมณฑคนครราชสีมา สังฆมณฑคสนราษฎร์ธานี สังฆมณฑคเชียงใหม่ สังฆมณฑคอนบคราชธานี
สังฆมณฑคเชียงราย รวม 22 คน แคบ สมาชมกเวชบนคคคคาทอคมกอนดรธานี 87 คน มีสมาชมกเข้าร่วมงานฯรวม 145 คน
คาปรบชนม : เครือข่ายเวชบนคคคคาทอคมกสังฆมณฑคนครสวรรค์
ก่อนการประชุมเวลา 09.00 น. สมาชิกเวชบุคคลคาทอลิกฯสวดภาวนาเช้าร่วมกัน
วาระที่ 1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
นายแพทย์คานวณ อึ้งชูศักดิ์ ประธานชมรมเวชบุคคลฯ แจ้งเรื่องที่ประชุมรับทราบ :1.1 ข้อเสนอต่ออายุคณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกฯ (ค.ศ.2017 – ค.ศ.2019) เพื่อขอให้คณะกรรมการฯ
ได้ร่วมทางานต่อไปอีก 1 ปี และภายในปี ค.ศ.2020 จะเตรียมการหาคณะกรรมการชุดใหม่ จึงขอคารับรองจาก
คณะกรรมการในที่ประชุมฯ
1.2 การให้บริการทางการแพทย์ได้มีวิวัฒนาการเรื่องการรักษาพยาบาลเป็นหลัก เช่น จัดออกหน่วย
ให้บริการในเขตชุมชนหนองแขม และชุมชนในเขตสังฆมณฑลต่างๆ ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อสังคม มีระบบบริการที่
ครอบคลุม มีความต้องการใหม่ๆเสริม และขณะนี้เยาวชนติดเหล้า/บุหรี่ เป็นสิ่งที่ทุกข์ทรมานในครอบครัว จึง ร่วมกับ
ฝ่ายสังคม สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิก (คาริตัสไทยแลนด์) จะจัดทาโครงการมาพรตงดเหล้า เพื่อพลีกรรม
1.3 จากสถานการณ์ยาเสพตมด ความรนนแรงในครอบครัว ตมดเหค้า/ยาเสพตมด ที่ต้องการการเยียวยาที่ไม่
จาเป็นต้องใช้ยา แต่เข้าใจความรัก จึงมีโครงการร่วมมือกับสมาคมคาทอคมก ปรบเทศไทย )ศูนย์บรรเทาใจ( จัดอบรม
ทักษบการฟังแคบแนบนา )ผู้ฟังที่ดี( เพื่อเสรมมทาให้คนมีกาคังใจ )เวคาไปเยี่ยมคนป่วย(
1.4 การจัดอบรม palliative care นาโดย เซอร์มักดาเคนา ดาวดี เซอร์เทแรส-เบเนดมกต์ ไชยดวง แคบ
กคน่ม พยาบาค เป็น วมทยากรการอบรมเรื่อ ง “การดู แคผู้ ป่วยแคบผู้สู งอายนแ บบปรบคับปรบคองตามพรบราชบั ญญั ตม
สาธารณสนขแห่งชาตม แ คบตามค าสอนของพรบศาสนจั กร” ให้ กับกคน่ม เวชบน ค คคคาทอคมก ฯ แกนน าอาสาสมัค รแคบ
เจ้าหน้าที่ รวม 35 คน จากรบดับสังฆมณฑคฯที่เข้าร่วมโครงการ “คนสู้ชีวมต” เพื่อนาคาสอนพรบศาสนจักรเรื่องชีวมต
วารบสนดท้าย แคบความตาย ไปขยายผคในสังฆมณฑคฯของตนเอง )ควรมีการจัดอบรม palliative care ให้กับกคน่ม
พคมารีย์ เพื่อเป็นการส่งเสรมมกมจกรรมร่วมกัน(
1.5 บาทหควงไพรัช ศรีปรบเสรมฐ ชี้แจงว่า Dr.Ligaya Acosta ส่งเรื่องแจ้งการจัดปรบชนม Prolife ที่
เกี่ยวข้องกับเวชบนคคคฯ ในหัวข้อ “HLI's 22nd Asia-Pacific Congress on Faith, Life and Family
(ASPAC)” Kerala, India รบหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2020 จัดบรรยายหัวข้อ “กฎบัตรคาสอนพรบศาสนจักร
เรื่องสนขาาพอนามัย” )ยังไม่ได้จัดแปค( จึงขอให้ ดร.คัคนานต์ สรุงบุญมี ที่เป็นบนคคากรที่เข้าใจด้านาาษามาร่วมใน
การอ่านแคบแปคคาสอนพรบศาสนจักรฯ โอกาสนี้หากสมาชมกสนใจเข้าร่วมปรบชนมฯ ขอเชมญคงทบเบียนได้ค่วงหน้า..
ที่ประชุม
รับทราบ
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วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ค.ศ.2018/2561
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ค.ศ.2018/2561 และรับทราบสรุปรายงานการเงิน
จัดเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจและประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2018/2561
วาระที่ 3 รายงานการดาเนินงานเวชบุคคลคาทอลิกของแต่ละสังฆมณฑล
ประธาน/ผู้แทนของแต่ละสังฆมณฑลได้รายงานกิจกรรมที่ดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และกิจกรรมสาคัญที่
จะทาต่อไปในปีนี้ รวมถึงปัญหาอุปสรรค (ตามเอกสารแนบ) โดยสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้คือ
กิจกรรมทีด่ าเนินการและจะดาเนินการต่อมีความคล้ายคลึงกัน ซึ่งสามารถจัดกลุ่มได้เป็น
1) โครงการประชุมและพบปะเพื่อนสมาชิก เช่น การฟื้นฟูจิตใจของแต่ละสังฆมณฑล
2) การออกเยีย่ มผู้ป่วยในชุมชน ในสถานที่และโอกาสต่างๆ
3) การออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการสุขภาพโอกาสฉลองวัดในเขตสังฆมณฑลฯ หรือในชุมชนเป้าหมาย
ต่างๆ ให้บรมการด้านสนขาาพแก่ผู้ต้องขัง การช่วยเหคือผู้ทนพพคาาพ ผู้ป่วยตมดบ้าน - ตมดเตียง
4) การสนับสนุนบริการผู้สูงอายุในรูปแบบต่างๆ ทั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ / บ้านผู้สงู อายุ ฯลฯ
5) สนับสนุนกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบต่างๆ
6) สร้างเครือข่ายสมาชิกเวชบุคคลฯในระดับนักศึกษา
7( อบรมพัฒนาศักยาาพคณบกรรมการ อาสาสมัคร แคบแกนนาเพื่อเพม่มทักษบความรู้ในด้านสนขาาพ
8( ปรบชาสัมพันธ์กมจกรรมผ่านสื่อออนไคน์ ฯคฯ
บทเรียนในการดาเนมนโครงการหรือกมจกรรม
1) ด้านการปรบสานงานแคบการเสรมมสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็ง โดยเฉพาบอย่างยม่งการให้ความสาคัญ
แคบมอบหมายบทบาทหน้าที่ให้กับบนคคากรในท้องถม่น
2.) สร้างแกนนาแต่คบเขตวัดในการดาเนมนกมจกรรมงานเวชบนคคคให้เข้มแข็ง
ปัญหาอุปสรรคทีพ่ บร่วมกันสาหรับทุกสังฆมณฑล คือ
1) ชมรมเวชบุคคลของหลายสังฆมณฑลขาดงบประมาณการดาเนินงานกิจกรรมของตนเอง
2( สมาชมกเวชบนคคคส่วนใหญ่ ยังต้องปฏมบัตมงานราชการหรืองานอาสาสมัครดูแคสนขาาพ จึงไม่สามารถ
เข้าร่วมกมจกรรมต่างๆตามแผนได้
3) คนรน่นใหม่ส่วนหนึ่งมีจมตตารมณ์ในการรัก รับใช้ แต่มีเวคาจากัดจึงไม่สามารถเข้าร่วมงานได้สม่าเสมอ
ที่ประชุม
รับทราบ
วาระที่ 4 การดาเนินงานและสิ่งที่จะทาต่อไปของชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ปรบธานชี้แจงโครงการและกิจกรรมทีจ่ ะดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานเวชบุคคลฯ ในปี ค.ศ.2020
สรุปได้ดังนี้ :- 1) เตรียมการหากรรมการชนดใหม่ ชนดนี้ขอยืดเวคาทางานไปหนึ่งปี แคบสมาชมกนักศึกษา
2) การทางานด้านส่งเสรมมสนขาาพ โดยเฉพาบการป้องกันการเสพตมดต่างๆ แคบการให้คาปรึกษา
ร่วมโครงการงดบนหรี่งดเหค้าเป็นพคีกรรมเทศกาคมหาพรต ร่วมกับ คารมตัสไทยแคนด์
3) เผยแพร่เรื่อง Palliative care แคบการเยี่ยมให้กาคังใจผู้ป่วยทีด่ ี
4) การออกหน่วยให้บรมการสนขาาพ )ตามคาร้องขอ( แคบในกรณีาัยพมบัตมต่างๆ
5) การชักชวนสมาชมกรน่นใหม่ๆ แคบการชักชวนให้เกมดชมรมที่สังฆมณฑคสนราษฎร์ธานี
6) การฟื้นฟูจมตใจแคบเผยแพร่คาสอนของพรบศาสนจักรที่เกี่ยวข้องกับเวชบนคคค
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7) ประชุม Prolife คาสอนเรื่องสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับเวชบุคคลฯ “HLI's 22nd

Asia-Pacific
Congress on Faith, Life and Family (ASPAC)” January 17-19, 2020 at Kerala, India

8( ร่วมมือกับสมาคมคาทอคมกอบรมทักษบการฟังแคบแนบนา )ศูนย์บรรเทาใจ(
ที่ประชุม
รับทราบ
วาระที่ 5 เจ้าภาพจัดงานฟื้นฟูจติ ใจและประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2020/2563
ที่ประชุมขอบคุณชมรมเวชบุคคลสังฆมณฑลเชียงราย รับเป็นเจ้าภาพจัดงานฟื้นฟูจิตใจและประชุมใหญ่
สามัญประจาปี 2020 ในปีหน้า ซึ่งจะตรงกับวันเสาร์ที่ 24 และ วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2020 ในเขตจังหวัดเชียงราย
สาหรับผู้เดินทางมาก่อนควรได้แวะเส้นทางแสวงบุญ เจ้าภาพจัดงานฯจะแจ้งให้ทราบในรายละเอียดต่อไป
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขมิสซังอุดรธานี เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณปิดการประชุมฯ
ร่วมกับ คุณพ่อจิตตาธิการเวชบุคคลฯสังฆมณฑล พร้อมอวยพรและให้กาลังใจกับกลุม่ เวชบุคคลฯในการทางานด้วยรัก
และรับใช้ผู้ป่วยตามแบบอย่างพระเยซูคริสตเจ้า
ประธานชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ กล่าวขอบคุณ
- คณะสงฆ์คณะนักบวชสังฆมณฑลอุดรธานี เป็นพิเศษในฐานะเจ้าภาพ
- คณะภคินีศรีชุมพาบาล หนองคาย ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ และร่วมจัดกิจกรรมเดิน/วิ่ง “ตุ้มโฮม ตุ้มฮัก ด้วยรัก
และรับใช้ ”ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการ“Healthy Meeting ”จาก สสส. จานวน 40,000 บาท
- คณะนักบวชพระมหาไถ่ที่ให้พวกเราได้ศึกษาดูงาน
- คณะสงฆ์คามิลเลียนที่มาร่วมอภิบาล สร้างความเป็นกันเอง
- คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกและสมาชิกกลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกจากทุกสังฆมณฑลฯ
ปิดการประชุมเวลา 12.30 น.

วรรณดี พร้อมแย้ม / บันทึกการประชุมฯ
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