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(ร่าง)  รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ค.ศ.2021/2564 
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย 

วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม ค .ศ. 2021 
VDO Conference / FB live 

 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
01. บาทหลวงไพรัช  ศรีประเสริฐ  จิตตาภิบาล ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
02.  บาทหลวงเอกชัย โสรัจจกิจ จิตตาภิบาล ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
03.  บาทหลวงสุดใจ แสนพลอ่อน จิตตาภิบาล ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ 
04. บาทหลวงภคว ี เส็งเจริญ  จิตตาภิบาล ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี 
05.  บาทหลวงเฉลียว วาปีกัง  จิตตาภิบาล ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑลนครราชสีมา 
06.  บาทหลวงศราวุธ แฮทู  จิตตาภิบาล ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑลเชียงใหม ่
07. บาทหลวงเอกชยั ผลวารินท์      จิตตาภิบาล ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑลเชียงราย 
06. บาทหลวงเกรียงไกร สุขจิต จิตตาภิบาล ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑลจันทบุร ี
07. บาทหลวงประสงค ์ วงษ์วิบูลย์สิน จิตตาภิบาล ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑลอุดรธาน ี
08. บาทหลวงวิโรจน์ นันทจินดา จิตตาภิบาล กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิก โรงพยาบาลคามิลเลยีน 
09. บาทหลวงจีโอวานน ี คอนตารนิ อธิการบ้านผู้สูงอายุ นครราชสีมา 
10. บาทหลวงกิตสดา ค าศรี อธิการบ้านผู้สูงอายุคามิลเลียน สามพราน. 
11. นายแพทย์ค านวณ อึ้งชูศักดิ ์ ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแหง่ประเทศไทย 
12. ผศ.นาฎวิมล งามศิริจิตต ์ รองประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย 
13. นายแพทย์ฤทธิไกร อัครสกุลนิธิโชติ ที่ปรึกษา ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย 
14. เซอร์มกัดาเลนา  ดาวด ี คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร / กลุม่พยาบาลคาทอลกิฯ 
15. ซิสเตอร์ขวัญเรียม     เพียรรักษา คณะภคินีรกักางเขน จันทบุรี 
16. เซอร์เทแรส-เบเนดิกต ์  ไชยดวง คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร / บ้านหลุยส์โชเวต์ สามพราน 
17.  ซิสเตอร์ประภัสสร  กังก๋ง คณะภคินีผู้รับใช้คนป่วยแห่งนักบุญคามิลโล  
18. ซิสเตอร์สภุาพร  เจียรผัน คณะภคินีผู้รับใช้คนป่วยแห่งนักบุญคามิลโล                  
19. ซิสเตอร์พกิุลทอง  ค าเสงีย่ม คณะภคินีผู้รับใช้คนป่วยแห่งนักบุญคามิลโล  
20.  ผศ.ดร.สุวรรณา  อนุสันต ิ วิทยาลัยเซนต์หลุยส ์/ กลุ่มพยาบาลคาทอลิกฯ 
21. แพทย์จีนพิชญนาถ  วีรานนท ์ กรรมการ ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก อัครสงัฆมณฑลกรุงเทพ 
22. ผศ.ดร.คัคนานต์  สรุงบุญม ี กรรมการ ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก อัครสงัฆมณฑลกรุงเทพ 
23. นายแพทย์สรวิศ  วัยนิพิฐพงษ ์ กรรมการ ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก อัครสงัฆมณฑลกรุงเทพ 
24. นายแพทย์มานิต  ประกอบกิจ กรรมการ ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑลนครราชสีมา 
25. แพทย์หญิงมาลิน ี  บุณยรัตพันธุ์ ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑลจันทบุรี 
26. นายแพทย์เดชา  คูวุฒยากร ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑลเชียงใหม ่
27. อาจารยอ์รพิน  แสงสว่าง ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑลนครสวรรค ์
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28. คุณสมจิตร ์ ศักดิ์สิทธิกร ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี 
29. คุณชีวา  มิ่งสูงเนนิ ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑลนครราชสีมา 
30. คุณอดุลย ์ ตระกูลมา  ประธาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง 
31. Fr.Hermes  Sabid   มูลนิธิมาริสท์อเชีย ระนอง /  สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี  
32. คุณส าอางค ์ ทองอ าไพ  กรรมการ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  
33. คุณปนัดดา แสนปาก  กรรมการ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  
34. คุณกัลยา สุขไพบูลย ์  กรรมการ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  
35. คุณสมบัติ กิจสมยั    กรรมการ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  
36.. คุณกานต ์ สุรธรรมเทวกุล รองประธาน กลุม่เวชบุคคลคาทอลิก สงัฆมณฑลนครราชสีมา 
37.  คุณลักษณาภรณ์ โพธิ์จันทึก กรรมการ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑลนครราชสีมา 
38. คุณกัญญ์ณณัฐ ละเอียดจิตต ์ กรรมการ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑลจันทบุรี 
39. คุณวันทนา เอ้าเจริญ กรรมการ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑลจันทบุรี 
40. คุณพรทิพย ์ คงกระพนั กรรมการ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี 
41. คุณจีราภรณ์ จิระภัทรศิลป กรรมการ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี 
42. คุณประภา วงศ์จอมพร ผู้ประสานงาน กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑลเชียงใหม ่
43. คุณวราภรณ์ ภูกงทอง   ผู้ประสานงาน กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑลอุดรธาน ี
44. คุณสร้อยเพชร ซึมเมฆ   ผู้ประสานงาน กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิก อัครสงัฆมณฑลท่าแร่ฯ 
45. คุณวัฒนชัย ทองศรี   ผูป้ระสานงาน กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑลอุบลราชธาน ี
46. คุณจีรวัฒน์ เจนผาสุก  ผู้ประสานงาน คาริตัสไทยแลนด ์
47. คุณวรรณดี พร้อมแยม้ แผนกสุขภาพอนามัย 
 

ร่วมด้วย : สมาชิกเครือขา่ยกลุม่เวชบุคคลคาทอลิกระดับสงัฆมณฑล 11 มิสซัง ร่วมฟื้นฟูจิตใจและประชุมสามัญประจ าปี 
ก่อนการประชุมเวลา 08.30  น. ซิสเตอร์ขวัญเรียม เพยีรรักษา ภคินีคณะรักกางเขน จนัทบุรี  น าภาวนาเช้า  
       คณะกรรมการฯ และสมาชิกเวชบุคคลคาทอลิกฯ สวดภาวนาร่วมกนั 

   เวลา 10.00 น. นายแพทยค์ านวณ อึ้งชูศักดิ์ ประธานชมรมเวชบุคคลฯ กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์ 
โครงการฟืน้ฟูจิตใจและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2021 จัดโดย ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุรี ร่วมกับ  
ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย       

 

วาระที่  1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 นายแพทย์ค านวณ อึ้งชูศักดิ์  ประธานชมรมฯ ขอขอบพระคุณพระสังฆราชของแต่ละสังฆมณฑลที่สนับสนนุ
การรวมตัวกันของชมรมเวชบุคคลคาทอลกิ ขอบพระคุณท่านจิตตาภิบาลทกุคน ขอบพระคุณคณะนักบวชทุกคณะ  และ
สมาชิกทกุคน ขอพระครสิตเจ้าได้อวยพรให้เวชบุคคลทุกคนมสีุขภาพกายที่แข็งแรง มีสขุภาพใจที่สมบูรณ์  และ                    
มีจิตวิญญาณที่ดีงามตามที่พระองค์ทรงมอบไวใ้ห้เราดูแลรักษา  ขอใหพ้วกเราได้หนัเข้าหาพระองค์ทั้งยามส าเร็จหรอื             
ท้อแท้เหนด็เหนือ่ย เพื่อพระองค์จะไดเ้ป็นพละก าลัง น าทาง และร่วมงานกับเราตลอดไป 
 

วาระที่  2  การประชุมเครือข่ายแพทย์เอเชีย Asian Federation of Catholic Medical Associations  (AFCMA) 
 การประชุมเครือข่ายแพทย์เอเชีย (AFCMA)  ผู้แทนจากประเทศไทย เข้าร่วมประชุมฯ  8 ท่าน น าโดย                                   
บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ จิตตาภิบาลชมรมเวชบุคคลฯ  นายแพทยค์ านวณ อึ้งชูศักดิ ์ประธานชมรมเวชบุคคลฯ            
ร่วมด้วย  บาทหลวงภควี เส็งเจริญ  บาทหลวงเกรียงไกร สุขจิต  บาทหลวงกิตสดา ค าศรี  เซอร์มักดาเลนา ดาวด ี                    
แพทย์จีนพิชญนาถ วีรานนท์ และ คุณจีรวัฒน์ เจนผาสุก  จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 16 - 19 กันยายน 2021 (Zoom Online)            
ณ ประเทมมาเลเซีย                                         
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 บาทหลวงเกรียงไกร สุขจิต และ แพทย์จนีพิชญนาถ วีรานนท์  แบ่งปันภาพรวมจากการเข้าร่วมประชุมกับ          
สมาคมแพทย์เอเชีย Asian Federation of  Catholic Medical Associations (AFCMA)     
 เซอร์มกัดาเลนา ดาวดี  สรุปมติจาก Sicentific Congress Resolution                 
         1. ขณะที่เรายอมรับความทกุขท์รมานเป็นการร่วมการไถ่บาปของพระบุตร เราจึงถูกเรยีกร้องใหช้่วยเหลือ                 
ผู้ทนทุกขท์รมานและผู้ป่วยใกล้ตายใหส้ามารถเผชิญกับความทกุข์ทรมานได้ โดยผา่นการดูแลรักษาแบบประคับประคอง                          
   2. ในฐานะที่เป็นบุคลากรสุขภาพคาทอลิก เราต้องมีส่วนในการถูกทดสอบความยากล าบากในชว่งเวลาของ             
ภัยพิบัติและพึ่งการสวดภาวนาวอนขอจากพระผู้ทรงเป็นแหล่งพลังของเรา                                                                   
  3. เราจะเรียนรู้มโนทัศน์ผลลัพธ์คู่ทางจริยศาสตรแ์ละใช้แนวคิดนี้อยา่งชาญฉลาดในการเจรจาหาข้อตกลง
และตัดสินใจเชิงจริยธรรมทางการแพทย์   

 4.  ปัญหาและข้อท้าทายในโลกปัจจุบันทีม่ีรากฐานจากยาเสพตดิและการทารุณกรรมเด็ก ซึ่งเป็นการกระท า 
ที่ไม่อาจใหอ้ภยัได ้ความคิดเชน่นี้ต้องไม่เกิดในกลุ่มบุคลากรสขุภาพที่มคีวามเชือ่ แทนทีจ่ะตดัสินการกระท าของเขา   
เราควรแสดงความรักของพระเป็นเจ้าด้วยการช่วยเหลือพวกเขา 

 5. เราเคารพการสร้างของพระเจ้า ชีวิตคู่สมรสซึ่งเป็นการส่งเสรมิศักดิ์ศรีการสร้างของพระเจ้าในมนุษย์            
ซึ่งเป็นชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์ทัง้ในบริบทของชีวิตคู่และชีวิตครอบครัว เราสนับสนุนเดก็ที่จะเกิดมา (ชีวิต )ซึ่งเป็นของขวัญจาก  
พระเจ้า คู่สมรสมีหนา้ที่เป็นบิดามารดารับผิดชอบสอนบุตรธิดา และแสวงหาน้ าพระทยัพระเจา้ในชีวิตสมรสและเคารพ  
ทั้งต่อชีวิต และความรกัซึ่งพระเจ้าทรงสร้างมา  

 6. แพทย์คาทอลิกจะปกป้องชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์และให้บริการสุขภาพแก่ทุกคนอย่างเสมอภาค รวมถึง ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้อพยพ ด้วยความรักความเมตตาทั้งด้านร่างกาย จิตสังคมและเอือ้อ านวยให้มีส่วนแบ่งในสังคมมากขึ้น  

 7. เราถูกเรียกอย่างเข้มข้นให้เชื่อมสะพานที่ก้าวขา้มการคุกคามของชมุชนที่หลากหลายวัฒนธรรม โดย                               
สร้างแพลตฟอรม์ของกลุม่คนที่ต่างภาษา ต่างวฒันธรรมและต่างศาสนา โดยมีผู้น าศาสนาและนักเทววิทยาเป็น                                   
ผู้สร้างสะพานแห่งนี้                               

 8.  การแพทยภ์าคปฏิบัติ จะต้องมคีวามสภุาพถ่อมตนและความเห็นอกเหน็ใจเป็นคุณธรรมพื้นฐาน                                    
ซึ่งเชื่อมเราเข้าสู่แผนการของพระเจา้ แพทย์คาทอลิกทกุคนจึงควรปลูกฝังคุณธรรมเหล่านีอ้ย่างสร้างสรรค์    
 9.  เพื่อตอบสนองการเรียกให้รับใช้และปฏิบัติพันธกิจการบ าบัดรกัษาของพระเยซูเจ้าอย่างต่อเนื่อง                       
เราจะซื่อสัตย์ต่อค าสอนทางสังคมของพระศาสนจักรคาทอลกิในการดูแลบุคคลที่อยู่ในที่สุดท้าย บุคคลที่สูญเสียหรือ                            
หลงผิดและบุคคลชายขอบ  ซึ่งพวกเขาเหล่านี้เป็นพี่น้องของเรา          

 10. เราอาจค้นพบ เรยีนรู้ และประทับใจส าหรับพระพรจากธรรมชาติซึ่งเป็นสิง่สร้างของพระบิดาและเป็น                      
ความมหัศจรรย์อันยิ่งใหญ ่และพระพรของความสัมพนัธ์ระหว่างโลกและประชากรโลก เราจะเป็นด่านหน้าในการพิทกัษ์
และดูแลธรรมชาติ และจะปฏิเสธการท าลายทรพัย์สมบัติทางธรรมชาติเพื่อผลประโยชน์ระยะสัน้หรือเพือ่วัตถุนิยม 

 

วาระที่  3   งานของเวชบุคคลคาทอลิกในรอบปี 2020 – 2021 ระดับชาติ และ ระดับสังฆมณฑล  
 สรุปภาพรวม กิจกรรมส าคัญในรอบปีที่ผ่านมา การรวมตัวของสมาชกิ การแสวงหาคนรุ่นใหม และ              
สิ่งท้าทายของเครอืช่ายชมรมเวชบุคคลฯในปีหน้า และเรื่องราวส าคัญทีพ่วกเราได้ร่วมกนัท าดงัต่อไปนี้      

1) การประชุมหารือของพวกเราทกุสามเดอืน ยงัด าเนินได้อยา่งต่อเนื่อง และดูเหมอืนการร่วมประชุมกับม ี
คนเขา้ร่วมไดม้ากกว่าเดมิ เพราะเราใช้การประชุมออนไลน์ สามารถประหยัดเวลาการเดินทางจากเหนือใตอ้อกตก
ได้มาก ทกุครั้งจะมีผู้แทนเกอืบทุกสังฆมณฑลมาร่วม จ านวนรวมกนัมากกว่าห้าสิบคนเสมอ   

2) การออกแนวทางรับมอืกับวิกฤตโควดิอยา่งเร่งด่วนในเดอืนสิงหาคมขณะที่ยอดผู้ตายเพิ่มอย่าง        
น่าใจหาย  พวกเราได้แลกเปลี่ยนความเห็นและน าไปสู่ขอ้เสนอใหม้ีการร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือ 
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ผู้ต้องกักตัวเอง  ผู้ต้องแยกรักษาที่บ้านหรือที่ชมุชน (Home and Community Isolation)  การชักชวนกลุ่มเสีย่ง       
มารับวัคซีน ฯลฯ  สภาพระสังฆราชได้รับทราบและเห็นชอบและขอความร่วมมือไปยงัทุกสงัฆมณฑล   

3) สมาชิกชมรมเวชบุคคลในแต่ละสังฆมณฑลได้รว่มกับชมรมต่างๆในฝ่ายสังคมเขา้ช่วยเหลือ          
ผู้ติดเชื้อโควิด ผู้ป่วยอื่นๆ หรอืคนที่ประสบทุกข์ ทั้งการเยี่ยม การดูแล และสนับสนุนปัจจัยตา่งๆ  

4) การป้องกนัการท าแท้งถือเป็นเรือ่งใหม่ เนือ่งจากมกีารยกเลิกการบังคับใช้กฎหมายอาญามาตรา  
301 ถึง 305 ในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกับการเอาผดิหญิงหรือผู้ท าให้เกิดการแท้ง โดยหากอายุครรภไ์ม่เกนิ 12 สัปดาห์ไม่ถือ       
เป็นความผิด  ท าให้เวชบุคคลต้องเข้าร่วมมือกบักลุ่มสตรี  สภาการศึกษา และหน่วยงานคาทอลิกอื่นๆในการหาวิธกีาร              
ที่จะป้องกันสาเหตทุี่น าไปสู่การท าแท้งที่ต้นตอ หรือการให้ค าแนะน าตามทีก่ฎหมายก าหนดเพื่อใหห้ญิงได้ตัดสินใจที่
รอบคอบ  และการช่วยให้หญงิที่ประสงค์ตั้งครรภ์ต่อได้รับการช่วยเหลอื นับว่างานนี้เพิง่อยู่ในระยะเริ่มต้นคงต้อง          
ด าเนินการต่อในปีหน้า 

5) การริเริ่มกจิกรรมวิชาการที่เชือ่มโยงปัญหาการแพทย์กับแนวปฎิบัติของคริสตชน  โดยอาจารย์และ 
นักศึกษาแพทย์กลุม่เล็กๆในจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  มีการบรรยายและเสวนาในคนืวันเสารไ์ด้สองครั้งแล้ว นับว่าเป็น            
ก้าวย่างทีด่ีของการรวมตัว ซึ่งอาจต่อเนื่องเป็นชมรมแพทยค์าทอลิก 

6) การร่วมประชุมกับสมาคมแพทยค์าทอลิกแห่งอาเซียน Asian Federation of Catholic Medical  
Association (AFCMA) ผ่านระบบ Zoom ทีท่างมาเลเซียเป็นเจา้ภาพ มีหัวขอ้ที่น่าสนใจต่างๆ  และทางสมาคมมี
ความยนิดีที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมและหวังจะมีกิจกรรมต่างๆระหว่างประเทศร่วมกันตอ่ไป 

7) การมีส่วนร่วมใน Synodality ที่ก าลังเริ่มตน้  ทางชมรมได้จดัการบรรยายและมีผู้แทนร่วมประชุมกับ 
ทางสังฆมณฑล เพือ่เรียนรู้ถึงวัตถุประสงค์และวิธีการที่จะกา้วเดินไปด้วยกัน  เพือ่จะได้ใช้วิธกีารนี้ในการระดมความคิด 
ในการแพร่ธรรมและรับใช้สังคมตามจิตตารมย์คาทอลกิต่อไป 

8) การจัดกิจกรรมและเผยแพร่เอกสารที่เกีย่วข้องกับงานดา้นสขุภาพอนามัยในโอกาสต่างๆ 
9) การจัดฟื้นฟูจิตใจในโอกาสวันฉลองนกับุญลูกาองค์อุปถัมภ์ของวิชาชีพการแพทย์และการสาธารณสุข 

อย่างสม่ าเสมอ โดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ  ในปีที่แล้วจัดที่เชียงราย  และปีนี้เจา้ภาพคอืสงัฆมณฑลจันทบุรี 
    จุดเน้นในปีต่อไป  เช่น การพยายามชักชวนคนรุ่นใหม่ๆ  มารวมตัวกัน เราไดม้ีชมรมพยาบาลคาทอลกิแล้ว 
และปีหน้านี้จะพยายามส่งเสริมใหม้ีชมรมแพทย์คาทอลิก ชมรมเวชบุคคลของสงัฆมณฑลสุราษฏ์ธานี ที่เหลือเป็น     
สังฆมณฑลสุดท้าย รวมถึงการสานตอ่งานเรื่องการป้องกนั แก้ไขปัญหาการท าแท้ง และการแก้ไขปัญหาวิกฤตโควิด            
ที่แม้จะผ่อนคลายลงแต่อาจมกีารระบาดเป็นกลุม่ก้อนในบางพื้นที่ 

นายแพทย์ค านวณ อึ้งชูมักดิ์  ชี้แจงเพิ่มเตมิว่า สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดเปน็งานทีส่มาชกิชมรมเวชบุคคลคาทอลิก 
ของแต่ละสังฆมณฑลมาปรึกษาหารือและท ากจิกรรมบางอย่างทีห่น่วยงานของรัฐ ของท้องถิน่ ไมส่ามารถด าเนนิการได้
ทั้งหมด เป็นการส่งเสริมงานกับภาครัฐ ในขณะเดียวกัน เวชบุคคลกม็ีหนา้ที่หลกัในแวดวงวิชาชีพของตนเอง การรวมตัวกัน
นอกจากจะเพื่อท ากิจกรรมบางอย่าง แต่ที่ส าคญัเช่นเดียวกัน คอื การรวมตัวเพื่อส่งเสริมความเชื่อความมรัทธา และ          
การเป็นหนึง่เดียวกนักับพระเป็นเจ้า ด้วยการตอบสนองค าเรียกร้องของพระองค์   
วาระที่  5  สรรหาเครอืข่ายที่จะเป็นเจ้าภาพจัดงานฟื้นฟูจิตใจและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ค.ศ.2022 
  5.1 ข้อเสนอเจ้าภาพร่วมกันสองสงัฆมณฑล คือ  เชียงใหม ่+ เชียงราย / อดุรธาน ี+ ทา่แร่ฯ / 
นครราชสีมา + อุบลราชธาน ี/ กรุงเทพ + นครสวรรค์ / จันทบุรี / ราชบุรี + สุราษฎร์ธาน ี   
  5.2   เจ้าภาพจัดงานฟืน้ฟูจิตใจและประชุมฯ ปีหน้า 2022/2565  :  ราชบุร ี + สุราษฎร์ธาน ี    
  5.3  Theme : การบูรณาการเรื่องสุขภาพ และ เรื่องของฝ่ายสังคมทั้งหมด  

บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ จิตตาภิบาลเวชบุคคลฯ เป็น ประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ (ออนไลน์(  
พร้อมอวยพรและใหก้ าลังใจกับกลุ่มเวชบุคคลฯในการท างานด้วยรักและรับใช้ผู้ป่วยตามแบบอย่างพระเยซูคริสตเจ้า                        

     ปิดการประชุมฯ  เวลา 12.30  น. 


