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รายงานการประชมุ 

คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ส่งเสรมิงานเอดส ์( CCHA ) 
วนัพฤหสับด ีที ่24 กนัยายน 2563                                                                                                                        

ณ ศนูยอ์ภบิาลคามลิเลยีน ลาดกระบงั 

 
รายช่ือผูเ้ข้าร่วมประชมุ 
01. บาทหลวงไพรชั   ศรปีระเสรฐิ       จติตาธกิารคณะอนุกรรมการฯ/ผูอ้ านวยการแผนกสุขภาพอนามยั 
02.  ซสิเตอรป์ราณ ี     สทิธ ิ              ประธานคณะอนุกรรมการฯ / มูลนิธภิคนิีศรชีมุพาบาล หนองคาย 
03. บาทหลวงวฒุชิยั   บุญบรรลุ           รองประธานคณะอนุกรรมการฯ/ คามลิเลยีน โซเชยีล เชนเตอร ์ระยอง  
04. ซสิเตอรว์ภิากมล  ระดมกจิ             คณะอนุกรรมการฯ / บา้นเดก็ก าพรา้ลอเรนโซ จ.ชลบุรี 
05. ซสิเตอรอ์มัพร  แสนเมอืง           คณะอนุกรรมการ / กลุม่สรา้งเพื่อนสรา้งพลงั รกักางเขนทา่แร่ จ.สกลนคร 
06. เซอร ์ไอดา วลิาน ี กลา้ณรงคก์าร    คณะอนุกรรมการฯ / บา้นมติราทร 
07. คุณเพญ็ทพิา  สะทู                 คณะอนุกรรมการฯ / บา้นมติราทร 
08. คุณพชันี   เกรยีงทอง         คณะอนุกรรมการฯ / คามลิเลยีน โซเชยีล เชนเตอร ์ระยอง 
09. คุณสทิธชิยั   รทิู               คณะอนุกรรมการฯ / คามลิเลยีน โซเชยีล เชนเตอร ์ระยอง 
10. คุณพชัราภรณ์  สทิธ ิ             คณะอนุกรรมการฯ / มูลนิธภิคนิีศรชีมุพาบาล หนองคาย 
11.  คุณวมลัลกิา  ฉิมวฬิุรหศ์ริทิรพัย ์   คณะอนุกรรมการฯ / มูลนิธภิคนิีศรชีมุพาบาล หนองคาย 
12. คุณพพิธิภณัฑ ์ หมายม ี                คณะอนุกรรมการฯ / ศนูยส์งัคมพฒันา สงัฆมณฑลนครราชสมีา 
13. คุณวเิชยีร  สุขตาม                คณะอนุกรรมการฯ / ศนูยส์งัคมพฒันา สงัฆมณฑลนครราชสมีา 

 14. คุณมติรอรตัน์  หนิหมาน             คณะอนุกรรมการฯ / ศนูยอ์ภบิาลผูเ้ดนิทางทะเล จ.สงขลา 
15. คุณซารณิา   เจะเฮง็                 คณะอนุกรรมการฯ / ศนูยอ์ภบิาลผูเ้ดนิทางทะเล จ.สงขลา 
16. คุณเฉลมิรฐั  ปรชีา                  คณะอนุกรรมการฯ / มูลนิธสิ่งเสรมิการพฒันาบุคคล ( ศนูยเ์มอรซ์ี่ ) 
เริม่ประชมุ  :   เวลา 09. 00  น. 
      ซสิเตอรป์ราณ ีสทิธ ิประธานคณะอนุกรรมการฯ และ บาทหลวงไพรชั ศรปีระเสรฐิ จติตาธกิารคณะอนุกรรมการฯ 
กล่าวทกัทายตอ้นรบัสมาชกิคณะอนุกรรมการฯ แต่ละเครอืขา่ยแนะน าตนเองใหเ้พือ่นภาครีูจ้กั 
     คุณพชัราภรณ์ สทิธ ิ คณะอนุกรรมการฯ อ่านรายงานการประชมุฯครัง้ทีผ่า่นมา 
  

วาระท่ี 1 ติดตามความคืบหน้าแผนการด าเนินงานของเครือข่ายฯ ปี 2563 
               - บาทหลวงไพรชั ศรปีระเสรฐิ จติตาธกิารคณะอนุกรรมการฯ น าพูดคุยเรื่องการตดิตามเเผนการท างาน
ประจ าปี 2020 ของเครอืขา่ย เรือ่งไหนทีไ่ดไ้ปท าเเลว้ เเละยงัไม่ไดท้ า 
               - ซสิเตอรป์ราณ ี สทิธ ิประธานคณะอนุกรรมการฯ เป็นผูน้ าดูแผนงาน 
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1.1  การประชมุคณะอนุกรรมการครัง้ที ่2  ไดจ้ดัขึน้วนัที ่24 กนัยายน 2563 ทีศ่นูยอ์ภบิาลคามลิเลยีนลาดกระบงั 
1.2  การฟ้ืนฟูจติใจเเละศลิปะบ าบดั     จากเดมิก าหนดจดักจิกรรมที ่จ.เชยีงใหม ่ เเต่ดว้ยสถานการณ์โควดิ-19                      

  จงึเปลีย่นเป็นจดั วนัที ่6 - 8 พฤศจกิายน 2563 ที ่ศนูยอ์ภบิาลคามลิเลยีน ลาดกระบงั โดยเริม่ตน้ จดัใหเ้จา้หน้าที ่
 เเต่ละบา้นทีดู่แลเดก็เเละผูป่้วย โดยสนบัสนุนองคก์รละ 3 คน และจะมกีารประชมุคณะอนุกรรมการเครอืขา่ยคาทอลกิ 

ดา้นเอดสร์่วมดว้ย ในวนัที่ 7 พฤศจกิายน 2563 
  - บาทหลวงวฒุชิยั บุญบรรลุ รองประธานคณะอนุกรรมการฯ ไดเ้เลกเปลีย่นประสบการณ์คอร์สศลิปะบ าบดัว่า 
ทางคุณพ่อเคยเข้าคอร์สศลิปะบ าบดั ของเสมสิกขาลัย หลงัจากนัน้จึงได้ติดต่อวทิยากรให้มาท ากิจกรรมกับ
เจา้หน้าทีข่องศนูยอ์ภบิาลคามลิเลยีน จ.ระยอง เพื่อให้ทมีท างานมทีกัษะและประสบการณ์ด้านศลิปะบ าบดั โดย
คอรส์อบรมมจี านวน 14 Section ทางศนูยไ์ดจ้ดัอบรมอาทติย์ละ 1 Section การอบรมจะเกดิประสทิธภิาพสูงสุด 
เมื่อผูเ้ขา้อบรมเปิดใจและพรอ้มทีจ่ะเรยีนรู ้
 เสยีงสะทอ้นหลงัการเขา้อบรมศลิปะบ าบดั จากเจา้หน้าทีด่เูเลเดก็และผูป่้วย ศนูยอ์ภบิาลคามลิเลยีน จ.ระยอง มดีงันี้ 
    - คุณสุทธชิยั รทิู   เเบ่งปันวา่ มบีทบาทดูเเลผูป่้วยจติเวช บางครัง้เกดิความเครยีด ซึ่งกจิกรรมการอบรมจะมกีาร
ท าสมาธ ิใหป้ล่อยวางทกุอยา่ง มกีารวาดภาพ ปัน้ดนิเผา ส่งผลใหจ้ติใจเกดิการปล่อยวาง เกดิศลิปะทีส่วยงาม 
    - คุณพชันี เกรยีงทอง แบ่งปันวา่กระบวนการศลิปะบ าบดั มกีารใหล้ะเลงส ีใชส้ ีเพื่อการบ าบดัภายในจติใจ โดย
วทิยากรจะมกีระบวนการใหไ้ล่ล าดบัสจีากออ่นไปหาเขม้ มกีารปัน้รูปต่างๆ สิง่ทีไ่ดร้บัคอื จากเมื่อกอ่นตนเองไม่คอ่ย
ชอบงานศลิปะ เเต่ในทีสุ่ดกท็ าได ้รูส้กึเหมอืนมเีรื่องเล่าจากภายในทีไ่ดบ้อกเล่า ระบายออกมาผา่นการวาดภาพเเละ
ไดน้ าประโยชน์มาใชก้บัน้องๆทีม่ภีาวะซมึเศรา้ ซึ่งตอนนี้กอ็ยู่ในกระบวนการศลิปะอยู่ 
    - บาทหลวงวฒุชิยั บุญบรรลุ รองประธานคณะอนุกรรมการฯ ไดก้ล่าวสรุปวา่ ทมีวทิยากรไดอ้บรมใหท้างศนูย์
อภบิาลคามลิเลยีน จ.ระยอง จ านวน  2 กลุ่ม คอื 
          1. อบรมใหเ้จา้หน้าทีผู่ท้ างานดูแลเดก็เเละผูป่้วย เกดิความผอ่นคลาย ได้ระบายความรูส้กึทีอ่ยูภ่ายในออกมา 
ผา่นการวาดภาพ  

            2. อบรมใหเ้ดก็ทีม่ภีาวะซมึเศรา้ 
          - บาทหลวงไพรชั ศรปีระเสรฐิ  จติตาธกิารคณะอนุกรรมการฯ ใหม้มุมองเพิม่เตมิวา่ ศลิปะบ าบดั ไม่ไดม้เีพยีงแค่
การระบายส ียงัมเีรือ่งดนตรบี าบดั และการบ าบดัดา้นอืน่ๆ ซึ่งกลุม่เหล่านี้มเีครอืขา่ยอยู่ทัว่ประเทศ เเต่ละบา้นควรน า
ศกัยภาพเครอืขา่ยเหล่านี้เขา้มาเป็นภาคแีละชว่ยเรา โดยสรา้งกลุ่ม สรา้งเครอืขา่ย ใชค้วามรูจ้กั เพือ่น าเครอืขา่ยเหล่านี้ไป
ตามบา้นต่างๆ 
            ปรชัญาการท างานของภาคเีครอืขา่ยดา้นเรื่องเอดส ์เราไม่ไดดู้เเลเพยีงเรื่องการเขา้ถงึยารกัษา มอีาหารทาน เรา
ดูเเลเรื่องคุณคา่ทางจติใจ ผลกระทบทางดา้นจติใจ การถูกทอดทิง้ ซึ่งศลิปะบ าบดัจะเป็นอกีทางเลอืกหนึ่งทีจ่ะชว่ยบ าบดั
ดา้นจติใจได ้
            เครอืขา่ยของเรา จะเริม่ตน้การอบรมใหเ้จา้หน้าทีผู่ดู้เเล ไดม้คีวามรู้หลากหลายดา้น เพราะการท างานของเรามี
เรื่องคน ความผกูพนั จติใจ ทีต่อ้งท าอยา่งต่อเนื่อง ดงันัน้จงึตอ้งเสรมิศกัยภาพเจา้หน้าทีใ่นมติทิางสงัคม อารมณ์ จติใจ 
หากเจา้หน้าที ่ไม่มปีระสบการณ์ในมติติ่างๆ กไ็ม่อาจเขา้ใจ เขา้ถงึ เเละน าพาเดก็ไปใหถ้งึยงัเป้าหมายได ้
       - บาทหลวงไพรชั ศรปีระเสรฐิ จติตาธกิารคณะอนุกรรมการฯ  ชวนคดิ ชวนคยุเรื่องการคน้หาเครอืขา่ยจติอาสา
ศลิปะบ าบดั ตามภูมภิาคต่างๆ เชน่ พืน้ทีอ่สีาน อุดรธานี หนองคาย สกลนคร >> อาจรวมตวักนัจดัเป็นกลุ่มท าเรือ่งนี้ 
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       - คุณพชันี เกรยีงทอง แจง้ความคบืหน้าวา่ไดป้ระสานวทิยากรจดัอบรมศลิปะบ าบดัเรยีบรอ้ยเเลว้ โควตา้เขา้ร่วม
อบรม องคก์รละ 3 คน 
       - ซสิเตอรว์ภิากมล ระดมกจิ  คณะอนุกรรมการฯบา้นเดก็ก าพรา้ลอเรนโซ เเลกเปลีย่นความคดิเหน็วา่เเต่ละบา้น  
เดก็มคีวามจ าเป็นเเตกตา่งกนั เป็นไปไดไ้หมหากจะจดักจิกรรมกนัภายในบา้นนัน้ๆ โดยส่วนกลางชว่ยสนบัสนุน
งบประมาณครึง่หนึ่ง เเละส่วนทีเ่หลอื ใหบ้า้นนัน้ๆสนบัสนุนตนเอง 
       - บาทหลวงวฒุชิยั บุญบรรลุ  ใหมุ้มมองวา่การจดัศลิปะบ าบดั อยู่ทีก่ารออกเเบบ ซึ่งสามารถจดัเป็น Section  หรอื 
จะเป็นคอรส์เเบบ 3 วนักไ็ด ้เเละการอบรมทีม่ปีระสทิธภิาพ คอื จ านวนคนทีไ่มม่ากเกนิไป 
       - บาทหลวงไพรชั ศรปีระเสรฐิ ชวนคดิ ชวนคยุเรื่องคอรส์ศลิปะบ าบดั ใหเ้ริม่ทีเ่จา้หน้าทีดู่แลเดก็ ผูป่้วยเเต่ละบา้น
ก่อน เพื่อเกดิเเกนน าระดบับ้านนัน้ๆ เเละค่อยขยายผลในระดบัต่อไป 
      - ซสิเตอรอ์มัพร แสนเมอืง คณะอนุกรรมการฯกลุ่มสรา้งเพื่อนสรา้งพลงั รกักางเขนท่าแร่ฯ มคีวามสนใจเรือ่ง                            
ศลิปะบ าบดั เเละกจิกรรมในระดบัภูมภิาค การท างานในชมุชนร่วมผูป่้วย กลุม่จติอาสา เครอืขา่ยจงัหวดัใกลเ้คยีง เเละ 
การอบรมทีต่อ่เนื่อง 
      - บาทหลวงไพรชั ศรปีระเสรฐิ จติตาธกิารคณะอนุกรรมการฯ แบ่งปันเรื่องเเผนการด าเนนิงานต่อไปหลงัจากอบรม 

1. เรื่องการท างานกบัผูป่้วยตามเเนวทางค าสอนของคาทอลกิ ( Health Care Workers ) โดยจะม ี                      
บาทหลวงวฒุชิยั บุญบรรลุ เขา้มาชว่ยเรื่องนี้  
             2. โครงการต่อเนื่องในปี 2021/2564 คอื การการเยีย่มเยยีนองคก์รภาคเีครอืขา่ยเเต่ละภูมภิาค เเบ่งเป็นโซน 
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอสีาน ภาคใต ้
 

1.3   เรื่องการเขยีนโครงการ เพื่อของบสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครฐัและเอกชน 
       ครัง้ล่าสุด เป็นการจดัอบรมผา่นออนไลน์เรื่องฝึกเขยีนโครงการของบสนบัสนุน โดยม ีบาทหลวงไพรชั ศรปีระเสรฐิ                
จติตาธกิารคณะอนุกรรมการฯ และ คุณเอ นพรตัน์ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเขยีนโครงการเป็นทีป่รกึษา ตอนนี้ไดม้ไีลน์กลุ่ม 
นกัเขยีนโครงการคาทอลกิ เพื่อใหค้ าแนะน าเเนวทางการเขยีนโครงการ เเละขา่วสารเเหล่งทนุทีเ่ปิดรบัโครงการ 
1.4   เรื่องการรณรงคด์า้นเอดสก์บัเครอืขา่ยระดบัภูมภิาค 
       กจิกรรมวนัเอดสโ์ลก เชน่ การเชญิภาคเีครอืขา่ยหน่วยงานตา่งๆในพืน้ทีม่าร่วมท ากจิกรรม โดยทางส่วนกลาง                          
จะมกีารสนบัสนุนเครอืขา่ยบา้นละ 5,000 บาท ส าหรบัการจดักจิกรรมวนัเอดสโ์ลกในพืน้ทีข่องตนเอง 
       งานเอดสโ์ลกเเต่ละปีกจ็ะมหีวัขอ้ส าคญัๆของงาน เพือ่ใชร้ณรงค ์เเละรูปเเบบการจดักจิกรรมต่างๆ 
       - บาทหลวงวฒุชิยั บุญบรรลุ  เเลกเปลีย่นวา่ ขึน้อยู่กบับรบิทพืน้ที ่เชน่ที ่จ.ระยอง จะมเีครอืขา่ย NGO ดา้นเอดส ์                  
มกีารเน้นเรื่อง RRTTR ( Reach = เขา้ถงึ, Recruit = น ากลุม่เป้าหมายเขา้สู่บรกิารสุขภาพ, Test = ตรวจหาการตดิเชือ้, 
Treat = รกัษาดว้ยยาตา้นไวรสั และ Retain = ท าใหค้งอยู่ในระบบ) กจิกรรมการตรวจเลอืดโดยสมคัรใจ การรณรงคเ์ชงิ
สญัลกัษณ์ การอบรมการป้องกนั การมเีครอืขา่ยเยาวชนเขา้มามสี่วนร่วมดว้ย 
       - คุณเฉลมิรฐั ปรชีา  คณะอนุกรรมการฯมูลนิธสิ่งเสรมิการพฒันาบคุคล แบ่งปันขอ้มูลกจิกรรมในพืน้ทีก่รุงเทพ                             
เน้นเรื่องความเป็นภาคเีครอืขา่ย เชน่ การรณรงคร์่วมกบัสภากาชาดไทย องคก์รเครอืขา่ย NGO สถานศกึษา หน่วยงาน
ภาครฐั เอกชน, การเดนิรณรงค,์ กจิกรรม HIV RUN, การใชช่อ่งทางสือ่ออนไลน์ ไลฟ์สดเวทเีสวนา ในวนัเอดสโ์ลก                       
เพื่อการเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายไดก้วา้งขวางขึน้ เป็นตน้ 
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      - บาทหลวงไพรชั ศรปีระเสรฐิ ใหมุ้มมองเรื่องปรชัญาการท างานดา้นเอดสเ์พือ่ใหผู้อ้ยู่ร่วมกบัเชือ้สามารถมชีวีติใน
สงัคมไดอ้ย่างคนทัว่ไป ส่งเสรมิการมชีวีติอยู่ร่วมกบัสงัคม เกดิการยอมรบั ลดการรงัเกยีจ กดีกนั และเลอืกปฏบิตัิ   
        หนุนใจใหว้ถิชีวีตินกับวช ไดม้สี่วนร่วมในมติกิารท างานดา้นกจิกรรมทางสงัคม เพือ่สรา้งความรู ้ความเขา้ใจกบั
สงัคมเรือ่งเอชไอว ี 
      - คุณมติรอรตัน์ หนิหมาน  คณะอนุกรรมการฯศนูยอ์ภบิาลผูเ้ดนิทางทะเล จ.สงขลา  เล่าวา่ประสบการณ์จดักจิกรรม
วนัเอดสโ์ลกของศนูยอ์ภบิาลผูเ้ดนิทางทะเล จ.สงขลา เน้นการท างานแบบมสี่วมร่วมกบัเครอืขา่ยภาครฐัและหน่วยงาน
ต่างๆในพืน้ที ่รวมถงึการดงึเอาต้นทุนทรพัยากรเครอืขา่ยในพืน้ทีม่าเป็นภาค ีเชน่ สสจ., อสม, รพสต ฯลฯ และไมไ่ด ้
จดัเฉพาะวนัส าคญั หากแต่ยงัมกีารจดักจิกรรมต่อเนื่องสม ่าเสมอ 
     -  ผูแ้ทนบา้นมติราธร และ ผูแ้ทนจากกลุ่มสรา้งเพื่อนสรา้งพลงัรกักางเขนท่าแร่ จ.สกลนคร ไดแ้บ่งปันวา่ หน่วยงาน
ของตน กไ็ดม้จีดัวทิยุกระจายเสยีงในชมุชน เพือ่ประชาสมัพนัธง์านและกจิกรรมใหช้มุชนทราบเชน่กนั 
    - ซสิเตอรป์ราณ ี สทิธ ิ  แลกเปลีย่นความคดิเหน็วา่ หน่วยงานของคณะภคนิีศรชีมุพาบาล จ.หนองคาย มบีรบิทเป็น
บา้นพกัฟ้ืนผูป่้วย รูปแบบกจิกรรม จะมกีารท ากจิกรรมกบัทางโรงพยาบาลแต่ละเดอืน ร่วมกบักลุ่มผูป่้วย 
 

1.5  เรื่องการอพัเดทขา่วสารภาคเีครอืขา่ย 
   - บาทหลวงไพรชั ศรปีระเสรฐิ  กล่าวถงึเรือ่งการอพัเดทขอ้มูลขา่วสารของภาคเีครอืขา่ย (Newsletter) ลงในไลน์
กลุ่ม CCHA Catholic หลงัจากนัน้ทางคุณออ้ย จะน าขา่วไปประชาสมัพนัธท์ีเ่พจของคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อ
ส่งเสรมิงานเอดส ์
    - ซสิเตอรป์ราณ ี สทิธ ิ หน่วยงานไหนมขีา่วประชาสมัพนัธเ์ป็นวดิโีอ หรอื Powerpoint ทีจ่ะประชาสมัพนัธใ์ห ้              
เครอืขา่ยทราบกส็ามารถส่งมาไดท้ีไ่ลน์กลุ่มเชน่กนั 
1.6  การเลอืกตัง้คณะอนุกรรมการชดุใหม่ 
      ดว้ยล่าสดุทาง บาทหลวง Troung Thong Le,SVD รองประธานคณะอนุกรรมการฯ ไดย้า้ยไปประจ าอยู่ที ่จ.บงึกาฬ 
บาทหลวงภูวนยั ตนัตกิุล เหรญัญกิคณะอนุกรรมการฯไดย้า้ยไปประจ าทีม่นีบุร ีกรุงเทพฯ ดงันัน้ต าแหน่งดงักลา่วจงึวา่งลง 
       การประชมุรอบหน้าทาง บาทหลวงไพรชั ศรปีระเสรฐิ จติตาธกิารคณะอนุกรรมการฯ และ ซสิเตอรป์ราณ ี สทิธ ิ  
ประธานคณะอนุกรรมการฯ จะเชญิภาคเีครอืขา่ยเพื่อการเลอืกตัง้คณะอนุกรรมการชดุใหม่ต่อไป  
       - บาทหลวงไพรชั ศรปีระเสรฐิ แจง้วา่ การประชมุรอบหน้าจะมหีวัขอ้เรื่องการวางแผนงานประจ าปี 2021/2564 
1.7  เปิดพืน้ทีเ่ยาวชนตามบา้นใหม้กีารท ากจิกรรมร่วมกนั  ม ี2 ประเดน็ คอื 

- การเปิดพืน้ทีใ่หเ้ยาวชนแต่ละบา้นไดม้โีอกาสท ากจิกรรมร่วมกนั 
- การเตรยีมความพรอ้มเยาวชน ก่อนออกไปใชช้วีติในสงัคม 

      - บาทหลวงวฒุชิยั บุญบรรลุ แลกเปลีย่นมุมมองวา่ เดก็ทีเ่ตบิโตจากสถานสงเคราะห์นัน้ การเปิดพืน้ทีใ่หเ้ขาไดม้ี
ประสบการณ์โลกภายนอก ไม่วา่จะเป็นการเตรยีมความพรอ้มเดก็ในเรื่องเพศ หรอืใหเ้ขาได้มชีวีติในพืน้ทีป่ลอดภยั จะท า
ใหเ้ดก็มปีระสบการณ์กบัโลกภายนอกมากขึน้ มคีวามกลา้แสดงออกมากขึน้ เพราะอนาคตเขาไมไ่ดอ้ยู่ในสถานสงเคราะห ์                       
ตลอดชวีติ เขาตอ้งออกไปใชช้วีติกบัสงัคม หนุนใจใหแ้ต่ละบา้นเปิดโอกาสใหเ้ดก็ๆไดม้ปีระสบการณ์ ท ากจิกรรมร่วมกนั 
     - คุณพชัราภรณ์ สทิธ ิ แบ่งปันประสบการณ์กบัเดก็ๆทีไ่ดร้่วมกจิกรรมกบัเยาวชนบา้นเมอรซ์ี่และกลุ่ม Little birds 
ท าใหเ้ดก็ๆเกดิความเป็นภาคเีครอืขา่ยกนั 
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วาระท่ี 2   เพ่ิมเติม    
        2.1   แรงงานขา้มชาตทิีอ่ยู่ร่วมกบัเชือ้เอชไอว ี

                     - บาทหลวงไพรชั ศรปีระเสรฐิ สอบถามถงึเรื่องแรงงานขา้มชาตทิีอ่ยู่ร่วมกบัเชือ้ กรณพีบปัญหาการเขา้ถงึ
อุปกรณ์การป้องกนั เขา้ถงึยาตา้นไวรสั จะท าอย่างไร 
    - คุณมติรอรตัน์ หนิหมาน  แลกเปลีย่นวา่ หน่วยงานศนูยอ์ภบิาลผูเ้ดนิทางทะเล จ.สงขลา ไดป้ระสาน            
กรณแีรงงานขา้มชาต ิกบั สคร. โครงการ NAPHA Extention ในกลุ่มแรงงานขา้มชาตทิีไ่มม่บีตัร ใหเ้ขา้ถงึการรบัยาตา้น
ไวรสั  และทางหน่วยงานมเีครอืขา่ยส่งตอ่ เชน่ มูลนิธศิภุนมิติ ทีจ่ะชว่ยพาเคสเขา้รกัษา ที ่รพ.พม่า ในกรณกีารชว่ยเหลอื
แรงงานขา้มชาตใินภาคใต ้ส่งต่อโรงพยาบาล ทางโรงพยาบาลกไ็ม่รบั ตม.กไ็ม่รบั ทางหน่วยงานจะชว่ยเหลอืเบือ้งตน้ โดย
การชว่ยเหลอืจะมกีารเตรยีมประวตักิารรกัษาของเคส, เอกสาร Refer ทีม่ลีายเซน็แพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง พรอ้มกบั
ประสานทางต ารวจใหช้ว่ยอ านวยความสะดวกในการเดนิทาง กรณทีี่เคสตอ้งการกลบัประเทศไปอยู่กบัญาต ิส่วนเคสทีไ่ม่
ตอ้งการกลบัประเทศ เขา้ถงึการรกัษา สุขภาพแขง็แรงด ีกจ็ะชว่ยเรือ่งการหางานท าใหต้ามความตอ้งการของ 
    - คุณพชัราภรณ์ สทิธ ิ แลกเปลีย่นวา่ ทางภคนิีศรชีมุพาบาล หนองคาย จะมชีว่ยเหลอืฉุกเฉิน ทีพ่กัคา้งคนื
ชัว่คราวระหวา่งส่งต่อแรงงานขา้มชาต ิและมทีาง คุณจนัใด ผกากอง บา้นพกัใจอดุรธาน ีทีเ่ป็นเครอืขา่ยดว้ย 
    - ซสิเตอรป์ราณ ี สทิธ ิ แลกเปลีย่นวา่ ในชว่งโควดิ-19 ทีผ่า่นมา แรงงานลาวจ านวนมาก ทีไ่ม่สามารถ     
ขา้มไปลาวได ้เพราะไม่ไดม้กีารเปิดใหเ้ขา้ประเทศ หลายรายไมม่เีงนิ ไมม่ทีีพ่กั ทางศนูยก์ไ็ดใ้หค้วามชว่ยเหลอืเรื่องทีพ่กั                    
คา้งคนืชัว่คราว และไดต้ดิต่อกบัหน่วยงานทางลาวใหเ้ปิดทาง เพื่อใหแ้รงงานลาวเขา้ประเทศตนเองได้ 
  - ซสิเตอรอ์มัพร แสนเมอืง มเีครอืขา่ยแรงงานขา้มชาต ิจงึสามารถประสานภาคกีารท างานร่วมกนัได ้
                - บาทหลวงไพรชั ศรปีระเสรฐิ แลกเปลีย่นวา่ กรณเีคสขาดยาตา้น และตอ้งการความชว่ยเหลอื สามารถส่ง
ขอ้ความแจง้มาทางไลน์กลุม่ CCHA Catholic เพื่อทางแต่ละบา้นจะไดช้ว่ยดูวา่ พอมยีาตา้นชนิดเดยีวกนั ทีย่งัไมห่มดอายุ                     
ทีจ่ะแบ่งมาชว่ยเหลอืไดม้ากน้อยแค่ไหน  

 2.2  งานส่งเสรมิอาชพีใหผู้อ้ยู่ร่วมกบัเชือ้ฯ 
       - คุณพพิธิภณัฑ ์หมายม ีคณะอนุกรรมการฯ/ศนูยส์งัคมพฒันา สงัฆมณฑลนครราชสมีา อพัเดทงานที่                             
องคก์รท า *เรื่องโครงการเยีย่มบา้นผูอ้ยู่ร่วมกบัเชือ้เอชไอว ีในพืน้ทีโ่คราช ดา่นขนุทด จ.นครราชสมีา, หนองบวัโคก จ.ชยัภูม ิ

              * โครงการใหทุ้นการศกึษาเดก็ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากเอชไอว ีจ านวน 35 ทุนๆละ 3,000 บาท 
             * โครงการอบรมใหค้วามรู ้รณรงคป้์องกนัการตดิเชือ้เอชไอว ี
             * การประชมุฟ้ืนฟูจติใจ แกนน าอาสาสมคัรผูอ้ยู่ร่วมกบัเชือ้ฯ 

        - คุณวเิชยีร  สุขตาม ศนูยส์งัคมพฒันา สงัฆมณฑลนครราชสมีา อพัเดทเรื่องการส่งเสรมิอาชพีใหผู้อ้ยู่
ร่วมกบัเชือ้ เชน่ การเลีย้งไก่ในชมุชน, การเพาะเหด็นางฟ้า การส่งเสรมิใหผู้อ้ยู่ร่วมกบัเชือ้ไดม้อีาหาร ผกัปลอดสารพษิ 

           - ซสิเตอรป์ราณ ี สทิธ ิ  เสรมิเรื่องการเลีย้งกบ เลีย้งไก่ ทีต่น้ทุนน้อย 
                - ซสิเตอรว์ภิากมล ระดมกจิ  แบ่งปันวา่ทางบา้นเดก็ก าพรา้ลอเรนโซ มหีมูป่าเลีย้งจ านวนมาก หากสนใจ
ตอ้งการเลีย้งกส็ามารถมารบัได ้

          - บาทหลวงไพรชั ศรปีระเสรฐิ  เสรมิการสนบัสนุนอาชพีอสิระใหผู้อ้ยู่ร่วมกบัเชือ้มรีายได ้เมื่อเขาเขา้ถงึ 
ยารกัษา มอีาหารการกนิ เรื่องสุดทา้ยกจ็ะเป็นดา้นฝ่ายจติวญิญาณ 
   

     ปิดประชมุเวลา 11.30 น.  ซสิเตอรป์ราณ ี สทิธ ิ  ประธานคณะอนุกรรมการฯ น าสวดปิดการประชมุฯ 
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