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โครงการอบรมสั มมนาบุคลากรทีใ่ ห้ คาปรึ กษาและให้ การดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อเอชไอวี
หลักสู ตร “จิตวิทยาการให้ คาปรึกษาเบื้องต้ น (BASIC COUNSELING)”
ระหว่ าง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 4 มีนาคม 2562
ณ ศูนย์ อภิบาลคามิลเลียนลาดกระบัง กรุงเทพฯ
หลักการเหตุผล
ตามที่ ทางคณะอนุ กรรมการคาทอลิ ก เพื่อ ส่ ง เสริ ม งานเอดส์ ประเทศไทย ได้อ อกเยี่ยมตามองค์ก ร
คาทอลิกในเครื อข่ายที่ทางานเกี่ยวกับผูไ้ ด้รับผลกระทบจากการติดเชื้อเอชไอวีในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
และภาคตะวันออกในปี พ.ศ.2561 ที่ผา่ นมา และหลังจากคณะอนุกรรมการฯได้ปรึ กษาหารื อกันถึงความต้องการ
ที่จาเป็ นในการส่งเสริ มการทางานขององค์กรในเครื อข่ายให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
ผลการประชุมลงความเห็นว่าความต้องการขององค์กรหรื อหน่ วยงานที่ทางานส่ วนมากยังต้องการให้
เจ้าหน้าที่บุคลากรของตนได้พฒั นาทักษะในการให้คาปรึ กษาและให้การดูแลผูไ้ ด้รับผลกระทบจากการติดเชื้อ
เอชไอวี เพือ่ ให้เขาสามารถมีทกั ษะความรู ้และความเข้าใจในการปฏิสัมพันธ์กบั กลุ่มบุคคลที่เราช่วยเหลืออย่าง
เหมาะสม และตามคุณธรรมและจิตตารมณ์ ของคริ สตชน เพราะปั ญหาที่พบเห็นคือ เจ้าหน้าที่ ผปู ้ ฎิบตั ิงานขาด
ทักษะการดูแลและการให้คาปรึ กษาแก่ผทู ้ ี่หน่ วยงานช่วยเหลือ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ใหม่ หรื อผูท้ ี่ไม่เคยเข้ารับ
การอบรมเรื่ องเหล่านี้ นอกจากได้รับความรู ้แล้วยังเป็ นโอกาสการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทางาน และรับรู ้
เหตุการณ์และสถานการณ์ของหน่วยงานอื่นๆ ที่ทางานในรู ปแบบเดียวกัน
ดังนั้น ทางคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ ส่งเสริ มงานเอดส์ประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสาคัญในการ
ให้ความรู ้และทักษะแก่บุคลากรผูท้ างานในหน่ วยงาน เพื่อเป็ นการเสริ มทักษะและความรู ้ที่จะได้รับและแรง
บันดาลใจในการปฏิบตั ิงาน และสุดท้ายจะเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อเอชไอวีที่เราได้
ช่วยเหลือ ให้เขาได้มีกาลังใจ เข้าใจชีวติ มีความหวังและเป้าหมายในชีวติ ต่อไป จึงได้มีการจัดการอบรมสัมมนา
บุคลากรที่ให้คาปรึ กษาและให้การดูแลผูไ้ ด้รับผลกระทบจากการติดเชื้อเอชไอวีในครั้งนี้ข้ นึ มา
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ได้รับความเข้าใจและทักษะพื้นฐานของการให้คาปรึ กษาและการดูแลผูอ้ ื่น
2. เพือ่ เข้าใจจิตวิทยา การพัฒนา และความต้องการของมนุษย์แต่ละวัน
3. เพือ่ เป็ นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทางานกับผูไ้ ด้รับผลกระทบจากการติดเชื้อเอชไอวี และ
สามารถเรี ยนรู ้ซ่ ึงกันและกัน
4. เพือ่ สร้างกาลังใจในระหว่างบุคลากรที่ทางานเพือ่ ผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคม
5. เพือ่ เสริ มสร้างคุณธรรม การทางานร่ วมกัน และจิตตารมณ์ในความรักและการรับใช้ผอู ้ ื่น และความดีส่วนรวม
ระยะเวลา การอบรมจานวน 5 วัน คือ วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562
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สถานทีอ่ บรม ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุ งเทพฯ
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรในเครื อข่ายองค์กรคาทอลิกที่ทางานด้านเอดส์ โดยมีตวั แทนจากองค์กรหรื อหน่วยงาน
อย่างน้อย 3 คน จานวนผูเ้ ข้าร่ วมอบรมฯ 40 - 60 คน
วิทยากร

อาจารย์ลออ สิงหโชติสุขแพทย์
อาจารย์กมลรัตน์ ชัวนินี
อาจารย์ววิ รรณธนี ศาสตร์พนั ธุ์
จาก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1. ผูเ้ ข้ารับการอบรมได้รับความเข้าใจและทักษะพืน้ ฐานของการให้คาปรึ กษาและการดูแลผูอ้ ื่น
2. ผูเ้ ข้ารับการอบรมได้เข้าใจจิตวิทยา การพัฒนา และความต้องการของมนุษย์แต่ละวัน
3. ผูเ้ ข้ารับการอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทางานกับผูไ้ ด้รับผลกระทบจากการติดเชื้อเอชไอวี
และสามารถเรี ยนรู ้ซ่ ึงกันและกัน
4. ผูเ้ ข้ารับการอบรมได้รับกาลังใจในระหว่างบุคลากรที่ทางานเพือ่ ผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคม
5. ผูเ้ ข้ารับการอบรมได้รับการส่งเสริ มคุณธรรม การทางานร่ วมกัน และจิตตารมณ์ในความรักและ
การรับใช้ผอู ้ ื่น และความดีส่วนรวม
งบประมาณ คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ ส่งเสริ มงานเอดส์ประเทศไทย สนับสนุนค่าใช้จ่าย ดังนี้
1. สนับสนุนค่าเดินทาง ค่าอาหารและที่พกั ในระหว่างสัมมนาสาหรับผูเ้ ข้าร่ วมอบรมฯ โดย
- สนับสนุนค่าใช้จ่ายได้สูงสุด 3 คน ต่อ 1 หน่วยงาน
- หากหน่วยงานส่งเกิน 3 คน ทางหน่วยงานต้นสังกัดจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่าย
2. สนับสนุนค่าวิทยากรและเอกสารในระหว่างสัมมนาฯ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ ส่งเสริ มงานเอดส์
อีเมล์ chc@cbct.net / ccathailand@hotmail.com
โทร./ แฟกซ์ 02 681 5857
โทร.0 2 681 3900 ต่อ 1309

