
ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิ 

สังฆมณฑลนครราชสีมา 





1. โครงการจัดท าเวบ็ไซต์งานเวชบุคคลฯ 

2. โครงการตดิตามและพบปะกลุ่มเครือข่าย 

3. โครงการร่วมประชุมวิสามัญ/ฟ้ืนฟูจติใจเวชบุคคลฯระดับชาตปิระจ าปี 

4. โครางการจัดประชุมกรรมการเวช/ร่วมประชุมกรรมการเวชฯ
ระดับชาต ิ

5. โครงการร่วมออกหน่วยปฐมพยาบาลเบือ้งต้น/หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
กับเวชบุคคลฯรพ.เซนต์เมร่ี 

6. โครงการฟ้ืนฟูจติใจเวชบุคคลฯ 

 



1. โครงการจัดท าเว็บไซต์งานเวชบุคคลฯ 

www. Koratcatholichealthcare.com 

    อยู่ระหว่างการจัดท าใหม่ 







  
เวลา 

  

  
กิจกรรม 

  
สถานที่ 

08.00 – 10.30 น. วดัความดนัโลหิต / ตรวจน า้ตาลในเลือด 
 / ปรึกษาปัญหาสขุภาพ 

  
  
  

วดัแมพ่ระคนกลาง 
แจกจ่ายพระหรรษทาน 

11.00 – 12.00 น. 
  

พิธีบชูาขอบพระคณุ 
  

12.00 – 13.00 น. 
  

รับประทานอาหารกลางวนั 
  

13.00 – 15.00 น. 
  
  

- พบปะกลุม่เครือข่าย  
- ประชมุคณะกรรมการชมรมเวชบคุคลคาทอลกิ  
  สงัฆมณฑลนครราชสีมา 
  
  

ตารางกิจกรรม 







3. โครงการร่วมประชุมวสิามญั/ฟ้ืนฟู
จติใจเวชบุคคลฯระดบัชาตปิระจ าปี 

 







ประชุมกรรมการเวชบุคคล 
 สังฆมณฑลนครราชสีมา 

 ทุก 3 เดอืน 





5. โครงการร่วมออกหน่วยปฐม
พยาบาลเบือ้งต้น/ออกหน่วยแพทย์
เคลือ่นทีก่บัเวชบุคคลฯรพ.เซนต์เมร่ี 

 
จ านวน 16 คร้ัง 



20 ก.พ.59 
  วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ นางรอง จ.บุรีรัมย์ 

รับบริการวัด  BP  53  คน   
  เจาะ DTX  26  คน   

 รับยา  8 คน 





27 ก.พ.59 
  วดัแม่พระถวายพระกมุารในพระวหิาร   

บ้านหนองพลวง จ.นครราชสีมา 





 รับบริการวัด  BP 82 
คน  

 เจาะ DTX  19  คน  
 รับยา  25  คน      
เยี่ยมบ้าน  4  ราย 









 รับบริการวัด  BP  25  คน   
  เจาะ DTX  15  คน   

ฝังเข็ม 5 คน รับยา 1  คน 
ท าแผล 1 คน 





 รับบริการวัด  BP  53  คน   

  เจาะ DTX  29  คน   

แมะ 13 คน  

รับยา 4  คน 





  

รับบริการวัด  BP  62  คน   

  เจาะ DTX  25  คน   

รับยา 7  คน 





 
 

 
 
 





 
 

9 ก.ค. 59 
วดันักบูญเบเนดกิต์ ภักดชุีมพล จ.นครราชสีมา 

 
 





 
 

16 ก.ค. 59 
วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 

 
 





 รับบริการวัด  BP 77คน   

  เจาะ DTX  13  คน   

ฝังเข็ม 13 คน รับยา 5  คน  

 แมะ 4 คน 





3 ก.ย. 59 
วัดมารีย์สมภพ จ.นครราชสีมา 

 รับบริการวัด  BP 31คน   

  เจาะ DTX  14  คน   

ฝังเข็ม 6 คน รับยา 2  คน  

  





10  ก.ย. 59 
วดัแม่พระรับเกยีรติยกขึน้สวรรค์  กลางดง  จ.นครราชสีมา 

 รับบริการวัด  BP 56คน   

  เจาะ DTX  16  คน   

รับยา 1  คน  

  





24 ก.ย. 59 
วดัพระมารดาพระศาสนจักร หนองกงุ จ.ชัยภูมิ 

 รับบริการวัด  BP 60 คน   

  ท าแผล 1  คน  ฝังเข็ม 15 คน 

รับยา 7  คน  

  





1  ต.ค  59 
วดัมารดาพระผู้ไถ่ ท่าหินโงม จ.ชัยภูมิ 

 รับบริการวัด  BP 41 คน   

  DTX 24 คน 

รับยา 15  คน  

  





8 ต.ค59 
วดัแม่พระแห่งสายประค าศักดิ์สิทธ์ิ  จ.บุรีรัมย์ 

 รับบริการวัด  BP 57 คน   

  DTX 26 คน 

รับยา 4 คน  ท าแผล 1 คน 

  









กลุ่มเวชบคุคลคาทอลิกโรงพยาบาลเซนต์เมร่ี นครราชสีมา 



เครือข่ายชมรมเวชบุคคลคาทอลิก  
โรงพยาบาลเซนต์เมร่ี 



  รอ้งเพลงอวยพรผูป่้วยในโรงพยาบาล

โอกาสวนัผูป่้วยสากล  11  ก.พ. 59  



  ฟ้ืนฟูความเช่ือ โอกาสปีพระเมตตา   

กิจกรรมเน่ืองในโอกาสปีพระเมตตา 

จดัข้ึนในวนัท่ี  4  มีนาคม  2559  

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjW56fpjZLMAhWOW44KHWr6BsAQjRwIBw&url=http://www.kamsonbkk.com/index.php/catholic-catechism/year-of-mercy/6373-%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&bvm=bv.119745492,d.c2E&psig=AFQjCNE3dxW_lsO26erUfNlzYAWLCcrB5g&ust=1460860022805319


    เยีย่มเยยีนคนเจบ็ป่วยชุมชนโนนง้ิว  

 5 มีนาคม 2559 



เดินรูป 14  ภาค รว่มกบัพระมหาทรมานกบัพระเยซู  

ศุกร ์ที่  25  มีนาคม  2559 



  รอ้งเพลงอวยพรผูป่้วยในโรงพยาบาล

โอกาสปัสกา27  มี.ค. 59  



    เยีย่มเยยีน ใหก้ าลงัใจผูสู้งอาย ุรดน ้าขอพร 

 โอกาสวนัสงกรานต ์ 10 เมษายน 2559 



    รว่มฟ้ืนฟูจติใจ ประจ  าปี2016/2559 

 ณ บา้นศรีชุมพาบาล ดินแดง กรุงเทพฯ 

วนัเสารท่ี์  28  พฤษภาคม  2559 

 



    เยี่ยมเยียนคนเจบ็ป่วยชุมชนบา้นโนนแผก 

18 มิถุนายน 2559 



เครือข่ายเวชบุคคลคาทอลิก   
เขตบุรีรัมย์ 



    อสม.เครือข่ายเวชบุคคลคาทอลิก บา้นโคก

ปราสาท จงัหวดับุรีรมัย ์

27 สิงหาคม 2559 



    
อสม.เครือข่ายเวชบุคคลคาทอลิก บา้นโคก

ปราสาท จงัหวดับุรีรมัย ์จดักิจกรรมคดั

กรองโภชนาการเด็กอายุ 0-6 ปี  

10 กนัยายน 2559 




