คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ (แผนกสุขภาพอนามัย) ภายใต้
คาริ ตั ส ไทยแลนด์ ร่ ว มกั บ คณะกรรมการฝ่ า ยสั ง คม คณะนั ก บวชคามิ ล เลี ย นประเทศไทย
ร่วมมือจัดการอบรม “โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ พี่เลี้ยงที่ดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบ HIV/AIDS”
(Training for Care_giver on Influence Factors for the Development of People living with

ระหว่ า งวั น จั น ทร์ ที่ 2 ถึ ง วั น พฤหั ส บดี ที่ 5 มิ ถุน ายน 2563 ณ ศู น ย์ อ ภิบ าล
คามิล เลีย น ลาดกระบั ง โดยที มวิ ทยากร อาจารย์ ลออ สิ ง หโชติสุ ข แพทย์ และที มงานจาก
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มรั บ การอบรมมาจากหน่ ว ยงานต่ า งๆ ที่ ด าเนิ น งานภายใต้ เ ครื อ ข่ า ย
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ ร่วม 20 องค์กร ซึ่งส่วนใหญ่ดาเนินการโดย
คณะนักบวชต่างๆ นอกจากนี้ก็มีหน่วยงานที่ดู แลเด็กและเยาวชนในเครือข่ายคาทอลิก เช่น
บ้านอบรม สถานสงเคราะห์เด็ก และเยาวชน ส่งนักบวชและเจ้าหน้ าที่เข้าร่วมรับการอบรมด้วย
เช่นกัน
การอบรมในครั้งนี้ใช้เวลาอบรมสามวันครึ่ง โดยวันแรกภาคเช้า นอกจากพิธีเปิดโดย
คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ผู้อานวยการแผนกสุขภาพอนามัย ภายใต้ คาริตัสไทยแลนด์ แล้ว
ทางวิทยากรได้เริ่มกิจกรรมละลายพฤติ กรรมและภูเ ขาน้าแข็ง (Iceberg) เนื่อ งจากผู้เข้ารั บ
การอบรมมาจากหลากหลายพื้นที่ หลากหลายบริบท เพื่อให้สามารถร่วมรับการอบรมร่วมกันได้
อย่างอิสระ นอกนี้ ยังร่วมกิจกรรมความคาดหวังของผู้เข้ารับการอบรม และอบรมการทาสมาธิ
เพื่อปล่อยใจให้ว่างพร้อมจะรับสิ่งใหม่ๆเข้าไป
ภาคบ่ ายของวั นแรกเป็ นโฟกัสกลับ แนะนาตั วเอง การทางานปัญ หาที่ พบ ฯลฯ เพื่ อ
รู้จักกันมากขึ้น และมีการบรรยายสรุปเรื่อง
- ธรรมชาติของเด็ก
- ธรรมชาติของวัยรุ่น
- ธรรมชาติของเด็กและวัยรุ่นที่มีความผิดปกติและพิการทางกาย จิต และสังคม
วันที่สองของการสัมมนา วิทยากรทบทวนความรู้กิจกรรมของวันที่ผ่านมา เพื่อบรรดา
ผู้รับการอบรมจะสามารถต่อหัวข้อประจาวันที่สอง ซึ่งเป็นเนื้อหาหลักคือ พัฒนาการเด็กและ
วัยรุ่น โดยวิทยากรได้บรรยายให้ผู้รับการอบรมได้เรียนรู้ถึงพัฒนาการด้านต่างๆของวัยทารก
วัยเด็ก และวัยรุ่น ทั้งพัฒนาการทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจ อย่างละเอียด เพื่อผู้รั บ
การอบรมจะเข้าใจการเปลี่ยนแปลงต่างๆของทารก เด็ก และวัยรุ่น รวมถึงทฤษฎีเรื่องจิตวิทยา
พัฒนาการ แนวความคิดของนักจิตวิทยาต่างๆ ที่สังคมยอมรับและนามาอ้างอิงได้ เช่น
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ทฤษฎีพัฒนาการทางบุคลิกภาพตามแนวคิดของ Erikson ซึ่งแบ่งพัฒนาการด้านจิต
สังคมของบุคคล เป็น 8 ขั้นตอน
- ทฤษฎีพัฒนาการทางความคิดของเพียเจท์ (Jean Piaget) Coonitive Theories
- ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรของโคลเบอร์ก
- ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของ “ฟรอยด์” (Psychoanalytic Theory)
- ทฤษฎีลาดับขั้นตามความต้องการของมาสโลว์ เป็นต้น
ทางวิทยากรได้อธิบายสาระสาคัญตามแนวความคิดของทฤษฎีพัฒนาการต่างๆ เพื่อ
ผู้รับการอบรมจะได้มีความเข้าใจการพัฒนาการของเด็กและเยาวชนได้มากขึ้น ทางวิทยากรได้ให้
กิจกรรมบทบาทสมมุติของ Case study หลากหลายรูปแบบ เพื่อเป็นการฝึกผู้รับการอบรมไปใช้
กับสถานการณ์จริงในสถานสงเคราะห์แต่ละแห่งที่ผู้รับการอบรมรับผิดชอบอยู่
ในวันที่ 3 ของการอบรม วิทยากรเน้นไปในเรื่องการให้คาปรึกษาเด็กและวัยรุ่น ที่มีค วาม
ผิดปกติและพิการ มีการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติและบทบาทสมมุติ ต่อการให้คาปรึกษาเรื่องประเด็น
ต่างๆ การให้คาปรึกษาเรื่องธรรมชาติและความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ สังคม จิตใจ และความ
ต้องการของเด็กและวัยรุ่นฯ การให้คาปรึกษาเรื่องเพศ และความต้องการของเด็กวัยรุ่นที่มี
ความผิดปกติและพิการ การให้คาปรึกษาปัญหาสุขภาพ ครอบครัว สังคม และสิ่งแวดล้อมของ
เด็กและวัยรุ่นที่มีความผิดปกติและพิการ เป็นต้น
ในวันสุดท้ายของการอบรม ท่านวิทยากรได้สรุปรวบยอดภาพรวมของปัญหา อุปสรรค
จุดอ่อน จุดแข็ง และโอกาสพัฒนาในการดูแลทางสังคม อารมณ์ จิตใจ และพัฒนาการของเด็ก
และวัยรุน่ ที่พิการทางกาย จิต อารมณ์ และสังคม ที่สุดมีการ Focus group ปัญหาเด็กและวัยรุ่น
โดยแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน
การอบรมจบลงด้วยการมอบใบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านเกณฑ์
ท่ า นสามารถติ ด ตามข่ า วของคณะอนุ ก รรมการคาทอลิ ก เพื่ อ ส่ ง เสริ ม งานเอดส์
(แผนกสุขภาพอนามัย) ในกรรมาธิการฝ่ายสังคม (คาริตัสไทยแลนด์) สภาพระสังฆราชคาทอลิก
แห่ ง ประเทศไทย ได้ ทาง www.healthpastoral.com / Facebook : แผนกสุข ภาพอนามั ย
และสามารถสนับ สนุ น กิ จกรรมของคณะอนุ ก รรมการคาทอลิก ส่ ง เสริ ม งานเอดส์ ได้ ที่ บั ญ ชี
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาทองหล่อ เลขที่บัญชี 255-122-0899 พร้อมส่งเอกสารการโอนเงิน
มาที่สานักงาน แฟกซ์ 02 681 5857 และในเวลาเดียวกันขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนงาน
ของคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ ด้วยดีเสมอ
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