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รายงานการประชุม 
คณะอนกุรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ คร้ังที่ 1/2018 

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2018 
ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 ศูนยอ์ภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 

************************************************************************************ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
01.  คุณพ่อไพรัช     ศรีประเสริฐ ผู้อ านวยการแผนกสุขภาพอนามยั สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ  
02.  คุณพอ่ชัยศกัดิ ์ ไทยสนธ ิ เหรัญญิก คณะอนกุรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์  
03. คุณพอ่ภูวนยั ตันติกุล บ้านซาร์นิลล่ี เฮ้าส์  หนองคาย       
04. คุณพอ่วุฒิชัย บุญบรรลุ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง 
05.  ซิสเตอร์กรุณา ปลาชีโน ่ คณะธิดาเมตตาธรรม นครศรีธรรมราช 
06.  ซิสเตอร์ปราณี สิทธ ิ มูลนิธิเพือ่นชาวบ้าน หนองคาย 
07. ซิสเตอร์สังวาล เนืองทอง กลุ่มสร้างเพือ่น สร้างพลัง รักกางเขนแห่งท่าแร่   
08. ซิสเตอร์อัมพร แสนเมือง กลุ่มสร้างเพือ่น สร้างพลัง รักกางเขนแห่งท่าแร่   
09. ซิสเตอร์วิภากมล ระดมกิจ บ้านเด็กก าพร้า ลอเรนโซ พนัสนคิม 
10.  ซิสเตอร์อารีย์ คีรีมาศมงคล บ้านเด็กก าพร้า ลอเรนโซ พนัสนคิม 
11. เซอร์อักเนสเซ วงษ์ยรรยง บ้านมิตราทร เชียงดาว 
12.  คุณจันใด ผกากอง บ้านพกัใจ อุดรธาน ี
13.  คุณเฉลิมรัฐ ปรีชา มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล  
14. คุณวรรณดี พร้อมแยม้ แผนกสุขภาพอนามัย 
 

เปิดการประชุมเวลา 09.00  น. 
   คุณพอ่ไพรัช ศรีประเสริฐ  ผู้อ านวยการแผนกสขุภาพอนามัย ในคณะกรรมการคาทอลิกเพือ่การพัฒนาสังคม 
ของสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ  น าสวดภาวนาเปิดการประชุมฯ ร าพึงพระวาจาพระจ้า จากนั้นทีป่ระชุมฯร่วมพิจารณา
วาระการประชุมคณะอนุกรรมการฯ คร้ังที่ 1/2018 
 

วาระที่  1 เรื่องแจ้งให้ทราบ 

   การประชุมคร้ังนี้ คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ในฐานะผู้อ านวยการแผนกสุขภาพอนามัย เป็นประธานการ
ประชุมฯ ร่วมด้วย ผู้แทนเครือข่ายที่ท างานด้านเอดส์ 8 หน่วยงาน จาก 28 หน่วยงาน เข้าร่วมประชุมฯรวม 14 ท่าน  
ส าหรับหน่วยงานที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมฯ จะขอเชิญเข้าร่วมประชุมฯในโอกาสต่อไป เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกัน 
   ผู้แทนแต่ละหน่วยงานได้รายงานกิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อ
ส่งเสริมงานเอดส์ ประจ าปี 2018 พอสรุปโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ :- 
   +   การดูแลเด็กก าพร้าที่มีเช้ือเอชไอวีและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ 
 +  ออกเยีย่มกลุ่มผู้ป่วย/ผู้ติดเช้ือ ตามบ้านในเขตชุมชน ศนูยพ์ักฟื้นและโรงพยาบาล 

 +  จัด Home Care และให้ความรู้กับเด็กวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ก่อนเวลาอันควร  
 +  จัดอบรมเพือ่พฒันาศักยภาพ ฟืน้ฟู/บ าบัดสุขภาพ ให้แก่ผู้ป่วย/ผู้ติดเช้ือเพื่อออกสู่สังคม                  
 + ให้ความรู้ในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองเอดส์ เช่น สิทธิบัตรยา สิทธิเดก็ สตรี ผู้ยากไร้ และสิทธิผู้ป่วย/ 
  ผู้ติดเช้ือเอชไอวี เพื่อความเข้าใจเร่ืองเอดส์ การตีตรา/เลือกปฏิบัต ิและการป้องกันการติดเช้ือ HIV/AIDS 
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 + ให้การดูแลผู้ป่วยเอดส์แบบประคับประคอง และผู้ติดเช้ือที่มีโรคแทรกซอ้นเร้ือรัง (วัณโรค) 

+ มอบทนุการศึกษาส าหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ ในเขตชุมชน 
 +  จัดอบรม/ใหก้ารศกึษากลุ่มแกนน า (Community Based) ในชุมชน  

+  ประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือในการศึกษาดูงาน เข้าเยี่ยมเด็กก าพร้าติดเช้ือและเด็กที่ได้รับผลกระทบจาก
เอดส์ ให้มีความเข้าใจ เอ็นดูและเมตตากับเด็ก โดยเฉพาะการเคารพสิทธิเด็ก (ห้ามถ่ายภาพเด็กลงสื่อออนไลน์) 

 

วาระที่ 1  เรื่องแจง้ให้ทราบ 
 คุณพอ่ไพรัช ศรีประเสริฐ ในฐานะผู้อ านวยการแผนกสุขภาพอนามยั สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ แจ้งให้ทราบ :-
 1.1  ทบทวนเร่ืองทศิทางการด าเนินงานของสภาพระสังฆราชฯในเร่ืองที่เกี่ยวขอ้งกับคณะกรรมการฯ 

       ส านักทิศทางอภิบาล สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดท ากฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักร 
คาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015 และแผนยุทธศาสตร์ฟื้นฟูการประกาศข่าวดีขึ้นใหม่ คริตสศักราช 2016 “ศิษย์พระคริสต์           
เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่” มีผลไม่ต่ ากว่า 10  ปี และทุกๆ 5 ปีจะมีการ update  ซึ่งได้น าแผนยุทธศาสตร์ บทที่ 1 - 5 ในเร่ือง
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย/ผู้ติดเช้ือเอชไอวี มาจัดท าแผนปฏิบัติงานคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ (ตามเอกสาร) 
เพื่อ update ข้อมูลว่ามีโครงการ/กิจกรรมอะไรบ้าง ซึ่งมีเร่ืองการจัดประชุมคณะกรรมการฯทุกๆ 3 เดือน (4 คร้ัง/ปี) เพื่อการ
ด าเนินงานและติดตามกิจกรรมต่างๆ และรับทราบปัญหา/อุปสรรค ฯลฯ   
 ในโอกาส 350 ปี การสถาปนามิสซังสยาม (ค.ศ.1669 - 2019) และปีแห่งการประกาศข่าวดี  จึงเป็นโอกาสที่ 
คณะอนุกรรมการฯจะร่วมมองย้อนกลับไปว่า คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ มีประวัติริเร่ิมมาอย่างไร ซึ่งต้อง
จัดท า Presentation เพื่อเสนอให้คนรุ่นใหม่ๆที่เข้ามาร่วมในเครือข่ายงานเอดส์ ได้เข้าใจการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ
และพัฒนาการของแต่ละหน่วยงานเป็นมาอย่างไรบ้าง จึงต้องหาบุคคลที่จะมาช่วยจัดท า Presentation ให้คณะอนุกรรมการฯ 
 1.2 เกี่ยวกับคณะอนุกรรมการ  คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ มีคณะกรรมการด าเนินงาน ซึ่ง
ปัจจุบันมี คุณพ่อกิตสดา ค าศรี (ประธานคณะกรรมการฯ) คุณพ่อชัยศักดิ์ ไทยสนธิ (เหรัญญิก) ซิสเตอร์กรุณา ปลาชิโน่ และ
ผู้แทนหน่วยงาน เป็นคณะกรรมการฯ ซึ่งจะมีการประชุมพบปะกันเป็นประจ า  ในการประชุมคร้ังต่อไปคาดว่าจะ update รายช่ือ
คณะกรรมการฯชุดใหม่ 

 1.3 แนวทางการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์  สรุปประเด็นการประชุมฯ :- 
  1.3.1  ในช่วงคร่ึงปี (กรกฎาคม – ธันวาคม) คณะอนุกรรมการฯจะด าเนินงานภายใต้แผนกสุขภาพอนามัย เพื่อ
การติดต่อประสานงาน จัดประชุมฯ และ update ข้อมูลหน่วยงาน/รายช่ือคณะกรรมการฯ  
  1.3.2 คณะอนุกรรมการฯจะมีการจัดประชุมเครือข่ายหน่วยงานที่ท างานเอดส์ คร้ังที่ 2/2018 เพื่อพบปะและ
แลกเปล่ียนประสบการณ์การท างานของแต่ละหน่วยงาน และสรรหาผู้แทนหน่วยงานที่เหมาะสมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ด าเนินงาน (บอร์ดคณะท างาน) ซึ่งจะมาช่วยเร่ืองการเขียนโครงการ ติดต่อประสานงาน เอกสาร จัดอบรมให้ความรู้ และเป็น
ตัวแทนคณะอนุกรรมการฯเข้าร่วมประชุมในระดับ International เพื่อให้การด าเนินงานเอดส์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
  คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ เสนอจัดท าแบบสอบถามข้อมูลการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรมด้านเอดส์ และ
รายช่ือเครือข่ายองค์กรสมาชิก (Network) ของเครือข่ายที่ท างานด้านเอดส์ 28 หน่วยงาน เพื่อ update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
    มติที่ประชุม รับทราบ 
 

วาระที่  2 การประชุมครั้งที่ผ่านมา 
2.1 สรุป / ทบทวนสาระ / งานที่ผ่านมา เพือ่ความเขา้ใจตรงกัน  
 การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการฯที่ผ่านมา +จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯส่งเสริมงานเอดส์ เพื่อพบปะและ 

ติดตามงานเครือข่ายที่ท างานด้านเอดส์ + จัดอบรม/สัมมนาประจ าปี เพื่อ Input และ update ข้อมูลการท างานของแต่ละ
หน่วยงาน ผู้ป่วย/ผู้ติดเช้ือเอดส์ รวมทั้งข้อมูลใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองเอดส์ + อบรมเขียนโครงการ + อบรม Counselling          
+ อบรมและพัฒนาศักยภาพใหแ้ก่บุคลากรและสมาชิกเครือข่าย Network ที่ท างานด้านเอดส์ + ออกเยี่ยมเครือข่ายที่ท างานด้าน
เอดส์ ในภูมิภาค/สังฆมณฑล + จัดฟื้นฟูจิตใจและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี คณะอนุกรรมการฯ ฯลฯ  



3 
 

 
วาระที่  3   ติดตามงาน Network International 
 3.1 ติดตามเร่ืองความคืบหน้า CAPCHA  
  คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ช้ีแจงว่า CATHOLIC ASIA-PACIFIC COALITION ON HIV/AIDS (CAPCHA) เป็น
หน่วยงานคาทอลิกในเอเชียที่ท างานกับผู้ติดเช้ือ มีการจัดประชุมทุก 2 ปี ปีนี้ก าหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 -10 พฤศจิกายน 
2018 ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการท างานด้านเอดส์ของพระศาสนจักรคาทอลิกในเอเชียและ
แปซิฟิก  คณะกรรมการเอดส์ระดับเอเชีย CAPCHA มีผู้แทน Core Team 5 ประเทศ คือ คุณพ่อกิตสดา ค าศรี ประธาน
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ เป็นผู้แทนจากประเทศไทย เป็น Secretariat Office of CAPCHA, Fr.Dan 
ผู้แทนจากฟิลิปปินส์ เป็นประธาน CAPCHA, Kazuko Ito ผู้แทนจากญี่ปุ่น และ Dr.Cho Lay Mar ผู้แทนจากประเทศเมียนมาร์ 
เป็นรองประธาน, Mr.Alvin ผู้แทนจากมาเลเซีย เป็นกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์, คุณพ่อชัยศักดิ์ ไทยสนธิ เป็นเหรัญญิก            
และ Sr.Mercedes Placino,DC ที่ปรึกษา CAPCHA โดยในปีนี้จะส่งผู้แทนคณะอนุกรรมการฯเข้าร่วมประชุม 4 - 5 คน เพื่อ
ประสานงานและเปิดโลกทัศน์ HIV/AIDS ในเอเชีย update ความร่วมมือ องค์ความรู้ และผลักดันกรรมการให้เข้าร่วมใน FABC 
สภาพระสังฆราชคาทอลิกในระดับเอเชีย อย่างไรก็ดีจะ update ข้อมูลและรายละเอียดการประชุมฯให้คณะกรรมการฯรับทราบใน
การประชุมคร้ังต่อไป เพื่อร่วมพิจารณารายช่ือผู้แทนเข้าร่วมประชุมฯ และจัดสรรงบประมาณ (ค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง ฯลฯ) 
 ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและมีข้อเสนอต่อที่ประชุม สรุปดังนี้ 
 + ขอให้จัดเตรียมข้อมูลงานด้านเอดส์ และเนื้อหา (ตามแผนงานและยุทธศาสตร์) เพื่อตอบโจทย์ให้กับ           
ที่ประชุม CAPCHA ได้รับทราบ นอกเหนือจากการส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมฯ  
 + ควรจัดเวทีถอดบทเรียนการท างานของคณะอนุกรรมการฯที่ผ่านมาว่า คณะอนุกรรมการฯท างานด้านเอดส์
ไปถึงไหน มีต้นทุน วิสัยทัศน์-พันธกิจ และเป้าหมายที่จะท างานร่วมกันอะไรบ้าง เพื่อช่วยผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน และจะก้าว
ต่อไปอย่างไรในสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อจะได้ข้อมูลน าเสนอในที่ประชุม CAPCHA  
 3.2 เครือข่ายองค์กรศาสนาด้านเอชไอวี/เอดส์ในประเทศไทย (INHAT) 
  ซิสเตอร์กรุณา ปลาชิโน่ ช้ีแจงว่า เครือข่ายองค์กรศาสนาด้านเอชไอวี/เอดส์ในประเทศไทย (Inter-faith Network 
on HIV/AIDS in Thailand INHAT) เป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างผู้น าศาสนาพุทธ คริสต์ (คาทอลิก/โปรแตสแตนท์) และ
อิสลาม เพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลสนับสนุน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ติดเช้ือเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ เด็กและผู้ได้รับผลกระทบใน
ชุมชน โดยมีองค์กรศาสนาเป็นกลไกขับเคล่ือน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก UNAIDS และรัฐบาล แต่ในช่วงที่ผ่านมา
คณะอนุกรรมการฯไม่ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมฯ จึงไม่ทราบความคืบหน้างาน INHAT และจะด าเนินการต่อไปอย่างไร 
  การประชุมร่วมกับ INHAT ที่ประชุมขอให้คณะอนุกรรมการฯส่งเสริมงานเอดส์ จัดส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมฯ 
 

วาระที่  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 สรรหาคณะกรรมการ / ให้ร่วมเป็นคณะกรรมการที่ update กับการเปล่ียนแปลงหน้าที่ในหน่วยงานเครือข่าย 

 คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ มีข้อมูลเครือข่ายงานด้านเอดส์ที่ต้องรอการ update ข้อมูล  
ทะเบียนรายช่ือสมาชิกเครือข่ายที่ท างานด้านเอดส์ เพื่อสรรหาคณะกรรมการด าเนินงานฯในการประชุมคณะอนุกรรมการฯคร้ังที่ 
2/2018 ในเดือนสิงหาคมนี้ และผู้แทนเข้าร่วมประชุมฯ CAPCHA  โดยคณะอนุกรรมการฯจะเร่ิมจัดท าโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนงานเอดส์ ตั้งแต่ต้นปีหน้าเป็นต้นไป  
 4.2 พิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติงานประจ าปี 2018 คณะอนุกรรมการฯ  (ตามเอกสาร) 
  ที่ประชุมร่วมแสดงความคิดเหน็โครงการ/กิจกรรมตาม (ร่าง) แผนปฏิบัติงานเอดส์ ประจ าปี 2018 เพื่อเสนอ
กิจกรรมทีจ่ะด าเนินการในช่วงคร่ึงปีให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที่ 2/2018 รับทราบในช่วงเดือนสิงหาคม 
  1. จัดสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2018 :- + update ข้อมูลการดูแลผู้ติดเช้ือ + จัดอบรมเพื่อสร้าง
กระบวนการเยียวยา/ทักษะ + ฟื้นฟูจิตใจโดยเน้นจิตตารมณ์แห่งพระวารสาร ความเช่ือ ความรัก (ตามหลักค าสอนแบบ
คาทอลิก) + จัดอบรมเพื่อลดการตีตราผู้ติดเช้ือเอชไอวี + พัฒนาศักยภาพให้กับกลุ่มเป้าหมาย และเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงาน/
พนักงานรุ่นใหม่ เข้าร่วมงานฯ 
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 ที่ประชุมเสนอให้จัดสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2018 คณะอนุกรรมการฯส่งเสริมงานเอดส์  ระหว่าง
วันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2018 โดยขอให้ คุณพ่อวุฒิชัย บุญบรรลุ ช่วยประสานงานการเตรียมจัดอบรมเพื่อลดการตีตรา             
ผู้ติดเช้ือเอชไอวี  และขอให้เครือข่ายที่ท างานด้านเอดส์ 28 หน่วยงาน ส่งสมาชิกเข้าร่วมงานฯ หน่วยงานละ 2 คน พร้อมกันนี้
จัดท าแบบสอบถามหัวข้อที่สนใจให้จัดสัมมนาฯ เพื่อเสนอหัวข้อต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯในเดือนสิงหาคม 2018 
 2. ออกเยี่ยมหน่วยงานเครือข่ายที่ท างานด้านเอดส์ทางภาคอีสาน 5 หน่วยงาน (เขตหนองบัวล าภู อุดรธานี เลย 
และหนองคาย) ระหว่างวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2018  โดยมี (ร่าง) ก าหนดการพอสรุปได้ดังนี้ :-  
  +  เย็นวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2018 :  ออกเดินทาง (เร่ิมที่ศูนย์คามิลเลียน ลาดกระบัง) 
  + วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2018 : เยี่ยมบ้านนิจจานุเคราะห์ หนองบัวล าภู/ บ้านพักใจ อุดรธานี/ บ้านพักใจ เลย  

และ เยี่ยมมูลนิธิเพื่อนชาวบ้าน หนองคาย 
  + วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2018 : เยี่ยมบ้านซาร์นิลล่ี เฮ้าส์  หนองคาย  และสถานที่อื่นๆ 
  + วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2018 :  ประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ คร้ังที่ 2/2018 
  ที่ประชุมมอบให้ คุณจันใด ผกากอง ผู้จัดการบ้านพักใจ อุดรธานี ช่วยติดต่อประสานงานหน่วยงานที่จะออกเยี่ยม 
และจัดท ารายงานออกเยี่ยม  โดยคณะอนุกรรมการฯจัดท าโครงการออกเยี่ยมเครือข่ายที่ท างานด้านเอดส์ และงบประมาณ  
(ค่าเดินทาง ค่าที่พัก – อาหาร ผู้ช่วยประสานงาน และของขวัญแต่ละบ้านที่เข้าเยี่ยม) และส่งให้เครือข่ายที่ท างานด้านเอดส์ 
รับทราบต่อไป  
 3. กิจกรรมวันเอดส์โลก :  ขอให้เครือข่ายผู้ท างานด้านเอดส์ จัดกิจกรรมรณรงค์โรคเอดส์ในวันเอดส์โลก (1 ธันวาคม)  
ในเชิงสัญลักษณ์ โดยคณะอนุกรรมการฯจะจัดสรรงบประมาณ (5,000 – 10,000 บาท) ส าหรับหน่วยงานที่จัดกิจกรรมฯ  
  ขอให้หน่วยงานที่สนใจจัดส่งโครงการ ภาพกิจกรรม ฯลฯ ให้คณะอนุกรรมการฯพิจารณามอบให้ในเดือนธันวาคม 
 4. ประชุมคณะอนุกรรมการฯ คร้ังที่ 3/2018 จะมีหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิงานในคณะอนุกรรมการคาทอลิก 
เพื่อส่งเสริมงานเอดส์ อย่างเป็นทางการ โดย พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา ผู้ช่วยกรรมาธิการฝ่ายสังคม สภาพระสังฆราช 
คาทอลิกฯ  (ก าหนดวันประชุมในการประชุมคร้ังต่อไป)  
 5. สื่อประชาสัมพันธ์ :  ขอให้เครือข่ายที่ท างานด้านเอดส์ ส่งเนื้อหาข่าว/รูปภาพกิจกรรมงานด้านเอดส์ของหน่วยงาน 
ทางกลุ่มไลน์ ของคณะอนุกรรมการฯ หรือ E-mail : chc@cbct.net เพื่อจัดท า Newsletter แผนกสุขภาพอนามัย (งานเอดส์                       
ผู้สูงอายุ เวชบุคคลฯ และส่งเสริมชีวิต) แผนกสุขภาพอนามัย จัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้รับทราบในกลุ่ม Line คณะอนุกรรมการ /  
ประชาสัมพันธ์ ลงใน E-mail หน่วยงาน / เว็ปไซด์ www.healthpasteral.com / Facebook แผนกสุขภาพอนามัย และจัดพิมพ์  
ในโอกาสประชุมคณะกรรมการฯ       

 มติที่ประชุม รับทราบ 
    

  ก าหนดจัดประชุมคณะอนกุรรมการฯเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ คร้ังที่ 2/2018  ในวันพุธที่  22  สิงหาคม  2018/2561  

            ณ บ้านศรีชุมพาบาลหนองคาย 

 

ปิดประชุมเวลา  12.30  น.    

คุณพอ่ไพรัช ศรีประเสริฐ  น าสวดภาวนาปิดการประชุมฯ   
 
 
 
 

    คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ  / ตรวจทาน 
วรรณดี พร้อมแย้ม / รายงาน 
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