
 

ศิลปะบ าบดัในงานดูแลผูติ้ดเช้ือเอชไอวีและผูป่้วยเอดส ์

 คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพ่ือส่งเสริมงานเอดส์ ภายใต้ แผนกสุขภาพอนามัย ในกรรมาธิการ                   

ฝ่ายสังคม (คาริตัสไทยแลนด์) สภาประมุขบาดหลวงโรมันคาทอลิก จัดอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่เครือข่าย

คาทอลิกต่างๆที่ให้การดูแลผู้ติดเช้ือเอชไอวี และผู้ป่วยเอดสจ์ากทุกภมูิภาค ด้วยการจัดอบรมศิลปะบ าบัด

แน วม นุ ษย์ ป รั ชญ า  (Triklang Art Therapy group) ใ ห้ บ ร รด า เ จ้ า ห น้ า ที่-พ่ี เ ลี้ ย ง ข อ ง ส ถ าน

สงเคราะห์ บ้านพักศูนย์ต่างๆ เพ่ือพัฒนาตัวของเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรม จะได้พัฒนา อันดับแรก

คือ พัฒนาตัวเองให้เป็นผู้ที่มีความสขุด้วยการน าศิลปะมาใช้ในการพัฒนาอารมณ์ ช่วยให้ผู้มีปัญหาทางด้าน

อารมณ์และจิตใจ ได้ระบายปัญหา ความขับข้องใจ ความรู้สกึที่ซ่อนเร้นในจิตใจ ผ่านออกมาทางงานศิลปะ 

ทางคณะอ นุกรรมการฯไ ด้มีความเห็นจาก ข่ าว ในสั งคม  คนในปัจ จุบั น ด้ วยการบีบคั้ นท า ง

เศรษฐกิจ สังคม และปัญหาสังคมต่างๆ ท าให้เกิดภาวะความเครียด ความขับข้องใจ ฯลฯ ทั้งที่รู้ตัวและ   

ไม่รู้ ตัว แต่ก็แสดงออกในชีวิตผ่านทางค าพูด ความประพฤติ ปฏิบัติ  ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นที่อ ยู่           

รอบข้าง หรือผู้ที่ตนเองดูแล ด้วยเหตุเหล่าน้ี ทางคณะอนุกรรมการฯส่งเสริมงานเอดส์ จึงมีความคิดร่วมกัน

ว่าควรน าเอาศิลปะมาเป็นเครื่องมือ น าเอากระบวนการน้ีมาใช้กบักลุ่มของผู้ที่ต้องดูแลใกล้ชิดเดก็และผู้ป่วย

เร้ือรังเป็นเวลานาน  เป็นการอบรมที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะกลุ่มคนเหล่าน้ีเป็นกลุ่มคนที่มักจะมีความ

ขุ่นมัวในจิตใจ มีความตึงเครียดและวิตกกงัวลจากการท างานติดต่อกนัเป็นเวลานาน   หากไม่ได้รับการท าให้

รู้สกึผ่อนคลาย ลดความขุ่นมัวในจิตใจ และบุคคลน้ันไม่เข้าใจและรับรู้อารมณ์ต่างๆของตนเอง รู้สกึเครียด

หรือเหน่ือยล้า ความรู้สกึเหล่าน้ีกจ็ะถูกถ่ายทอดไปสู่ผู้ที่ได้รับการดูแลด้วยเช่นกนั 

ทางคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพ่ือส่งเสริมงานเอดส์ มีความตั้ งใจให้การท างานของสมาชิก                  

เครือข่ายที่ท างานดูแลผู้ติดเ ช้ือ ผู้ป่วยเอดส์ ดูแลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้ น   

คณะอนุกรรมการฯจึงได้เลง็เหน็ความส าคัญในการดูแลสขุภาพจิตของเจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลที่ท างานในหน่วยงาน

คาทอลิกที่อยู่ในเครือข่ายฯ ได้ดูแลและเยียวยาจิตใจตนเอง เพ่ือฟ้ืนฟูคุณค่าภายในของตนเอง สร้างพลังใจ

ในการท างานดูแล และสามารถน ากระบวนการน้ีไปใช้กบัตนเอง รวมถึงผู้ที่ต้องดูแลด้วย 

การอบรมศิลปะบ าบัดแนวมนุษย์ปรัชญา (Triklang Art Therapy group) ในคร้ังน้ี ได้รับเกียรติจาก

คุณครูสุพัฒนา วิริยะสุมน (ครูจุ๋ม) คุณครูสพร่ังพร ชยานุภัทร์กุล คุณครูพรทิพย์ ถาวรวุฒิ  ซึ่งเป็น       

นักศิลปะบ าบัดแนวมนุษย์ปรัชญา โดยเฉพาะคุณครูสพัุฒนา วิริยะสมุน หรือ ครูจุ๋ม ART THERAPIST  นัก

ศิลปะบ าบัดแนวทางมนุษย์ปรัชญา  ท่านผ่านการอบรมนักศิลปะบ าบัดแนวมนุษย์ปรัชญา (Postgraduate) 

จากสถาบันศิลปะบ าบัดแนวทางมนุษย์ปรัชญาประเทศไทย ภายใต้การรับรองจาก European Academy for 

Anthroposophical Art Therapies (EA) Goetheanum, School of Spiritual Science in Dornach, 

Switzerland   วิทยากรผ่านการท างานที่หลากหลาย เป็นครูสอนศิลปะเดก็และศิลปะเดก็พิเศษโรงเรียน
เอกชน นักศิลปะบ าบัดฝึกหัด ศูนย์บ าบัดฯเมืองชตุทท์การ์ท ประเทศเยอรมนี  (Therapeutikum am 
Kraherwald)  นักศิลปะบ าบัดสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเดก็และเยาวชนระยอง วิทยากรโครงการศิลปะ     

สร้างสขุ ศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง   จิตอาสาสอนศิลปะเดก็ในชุมชน จิตอาสาท างานร่วมกับ
กลุ่ม TRIKLANG ART THERAPY GROUP  ชมรมศิริราชอาวุโส  ท าเพจศิลปะสขุใจ Art  For Happiness  



 

ให้ความรู้ เร่ืองศิลปะบ าบัด  ค าอธิบายที่เป็น keyword  ของอาจารย์คือ “ศิลปะเน้นความสวยงาม ความ

ละเอียดของงาน แต่ศิลปะบ าบัดเน้นที่ขบวนการ” ฉะน้ันในการท ากิจกรรมศิลปะบ าบัด แต่ละกิจกรรมจึง

เน้นที่ process การท าตามขั้นตอนที่วิทยากรแนะน า/บอก 

นอกจากการจัดการอบรมให้แก่สมาชิกในคร้ังน้ีแล้ว ทางคณะอนุกรรมการฯได้ถือโอกาสประชุม

คณะอนุกรรมการฯ คร้ังที่ 3/2563 ในช่วงเย็นของวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563  ในการประชุม

คณะอนุกรรมการเครือข่ายคร้ังน้ี ทางคณะอนุกรรมการได้ร่วมกันวางแผนกิจกรรมที่จะท าร่วมกันส าหรับ

ปี 2564/2021 คือ  

1)  การประเมินผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการฯในรอบ 3 ปี ของทมีงานคณะอนุกรรมการฯ

ปัจจุบัน ซึ่งวาระก าลังจบลงว่าสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้หรือไม่อย่างไร และสัมพันธก์ับกฤษฎีกา

ของพระศาสนจักรท้องถิ่นที่ครบรอบ 5 ปีหรือไม่ 

 2)  การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆภายใต้เครือข่ายฯตามความต้องการของสมาชิก 

และการดูงาน/เยี่ยมหน่วยงานอื่นๆ  

 3) การจัดรณรงค์วันเอดสโ์ลก (1 ธ.ค.ของทุกปี) ร่วมกบัหน่วยงานอื่นๆ โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ 

 4) ส าหรับการเลือกตั้งคณะอนุกรรมการฯชุดใหม่ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท ์ให้คณะอนุกรรมการ

ชุดปัจจุบัน ซึ่ งมี ซิสเตอร์ปราณี สิทธิ เป็น ประธานคณะอนุกรรมการฯ คุณพ่อวุฒิชัย บุญบรรลุ เป็น       

รองประธานฯ มีผู้อ านวยการของหน่วยงานภายใต้คณะอนุกรรมการฯเป็นสมาชิกกรรมการ เหรัญญิก ให้ 

ทางแผนกสุขภาพอนามัย ท าหน้าที่ และ คุณเฉลิมรัฐ ปรีชา ผู้แทนศูนย์เมอร์ซี่ มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนา

บุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 

ทางคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพ่ือส่งเสริมงานเอดส์ ภายใต้แผนกสุขภาพอนามัย ภายใต้

กรรมาธิการฝ่ายสังคม (คาริตัสไทยแลนด์) ขอขอบคุณบรรดาพ่ีน้องที่ ได้สนับสนุนกิจกรรมของ

คณะอนุกรรมการฯอย่างสม ่าเสมอ ท าให้คณะอนุกรรมการฯสามารถน าการสนับสนุนเหล่าน้ันมาพัฒนา

เครือข่ายคาทอลิกในการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส ์อย่างมีประสทิธภิาพต่อไป.. 

 

 


