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วิสัยทัศน์ขององค์กร / Vision
ผูท้ ไี่ ด้รบั การอบรม ผูท้ มี่ เี ชือ้ เอชไอวีและผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบจากเอดส์ ทีอ่ ยูใ่ นความดูแล
ของคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง สามารถด�ำรงชีวติ ได้สมศักดิศ์ รีกบั ความเป็นบุคคล
มนุษย์ ตามหลักความเชือ่ ของแต่ละศาสนาตามวัฒนธรรม และประเพณีอนั ดีงามของตน
People who got prevention training, people living with and affected by HIV/AIDS
who are in the care of Camillian Social Center Rayong live with human dignity based on
their religious beliefs and good cultures and traditions.
วัตถุประสงค์ขององค์กร / Objectives
ให้การศึกษาอบรมแก่สาธารณชนเกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์และพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ในการดูแลสนับสนุนคำ้ จุนผู้ป่วยเอดส์ อภิบาลดูแลสนับสนุน ช่วยเหลือคนอนาถาโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีและผูป้ ว่ ยเอดส์ ช่วยเหลือเด็กก�ำพร้าทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวี ให้ได้เข้าถึงการ
รักษาด้วยยาต้านไวรัส การศึกษาและให้การดูแลอุปการะเด็กทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากเอดส์ ให้
ค�ำปรึกษาโดยตรงและผ่านสือ่ ต่างๆ รวมทัง้ เครือข่ายผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี/เอดส์ภาคตะวันออก และ
ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ เอกชน ร่วมกันบริหารจัดการสถานการณ์เอชไอวี/เอดส์
ทุกระดับทัว่ ประเทศ
1. Facilitate education and learning process for the public on HIV/AIDS and build capacity
of people in AIDS communication and care of AIDS patients.
2. Provide care and support to vulnerable people, especially people living with HIV and
AIDS patients.
3. Give assistance to orphans living with HIV to have access to antiretroviral medicines
and education, and care of children affected by AIDS.
4. Give direct counseling and through media, eastern network of people living with HIV/
AIDS, and collaborate with state agencies and NGOs in mutual management of HIV/
AIDS situation at all levels throughout the country.

คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง
Camillian Social Center Rayong

สารบัญ
สาส์นจากผู้อ�ำนวยการคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง
บริบทจังหวัดระยอง
บทสรุปภาพรวม
ความคืบหน้าโครงการต่างๆ
1. โครงการบ้านเด็กก�ำพร้าที่มีเชื้อเอชไอวีและได้รับผลกระทบจากเอดส์
2. โครงการส่งเสริมการด�ำรงชีวิตโดยอิสระของเยาวชน (Independent Living Center)
3. โครงการทุนการศึกษาส�ำหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ในชุมชน
4. โครงการดูแลผู้ป่วยเอดส์แบบประคับประคอง (Palliative Care Unit: PCU)
5. โครงการฟื้นฟูสุขภาพผู้ตดิ เชื้อเอชไอวีหรือสวนเอเดน (The Garden of Eden)
6. โครงการให้การศึกษาเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์
7. โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ตดิ เชื้อเอชไอวี/เอดส์ภาคตะวันออก
งานสนับสนุน
1. ฝ่ายงานสังคมสงเคราะห์
2. โครงการจัดหาพ่อแม่อุปถัมภ์
3. ฝ่ายงานอภิบาล
สถานการณ์เอชไอวี/เอดส์
การประชาสัมพันธ์และการระดมทุน
โครงการพิเศษ
ทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
การเงิน		
รวมภาพกิจกรรม

1/1 ซอยคีรี ต�ำบลห้วยโป่ง อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
1/1 Soi Kiri, Huaypong Sub-District, Muang District, Rayong 21150
Tel. +66 3868 5480, +66 3869 1480 Fax: +66 3868 7480, +66 3869 1548
Email: cscrayon@loxinfo.co.th Website: www.camillianrayong.org, www.hiv-aids-kids.org
Facebook: camillian social center rayong และ camillianaidsprevention
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สาส์นจากผู้อ�ำนวยการ

บริบทจังหวัดระยอง

คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง

รายงานประจ�ำปี พ.ศ.2561 จัดท�ำขึน้ เพือ่ รายงานผลการด�ำเนินงานและการบริหารจัดการสถานการณ์เอชไอวี/
เอดส์ในจังหวัดระยองของคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ตลอดปี พ.ศ.2561 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม) รวมทั้ง
ด้านการด�ำเนินกิจกรรมโครงการ ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ตามประเภทงานต่างๆ จ�ำนวน 7 โครงการหลัก ได้แก่
1) โครงการบ้านเด็กก�ำพร้าที่มีเชื้อเอชไอวีและได้รับผลกระทบจากเอดส์
2) โครงการส่งเสริมการด�ำรงชีวิตโดยอิสระของเยาวชน (Independent Living Center)
3) โครงการทุนการศึกษาส�ำหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ในชุมชน
4) โครงการดูแลผู้ป่วยเอดส์แบบประคับประคอง (Palliative Care Unit: PCU)
5) โครงการฟื้นฟูสุขภาพผู้ตดิ เชื้อเอชไอวีหรือสวนเอเดน (The Garden of Eden)
6) โครงการให้การศึกษาเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์
7) โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ตดิ เชื้อเอชไอวี/เอดส์ภาคตะวันออก
		 และยังมีโครงการรองอื่นๆ อีก 4 โครงการ อันได้แก่
		 • โครงการจัดหาพ่อแม่อุปถัมภ์เพื่อเด็กก�ำพร้าที่มีเชื้อเอชไอวีและได้รับผลกระทบจากเอดส์
		 • งานประชาสัมพันธ์และการระดมทุน
		 • งานพัฒนาบุคลากรและงานด้านสังคมสงเคราะห์
		 • งานอภิบาล
นอกนัน้ ยังมีรายงานด้านรายรับ-รายจ่ายเงินงบประมาณด้วย ซึง่ แผนงานของโครงการเหล่านีไ้ ด้ดำ� เนินการเพือ่
พัฒนาคุณภาพชีวติ ที่ดขี องคนที่ได้รับการอบรมทัง้ ผู้ที่มเี ชือ้ เอชไอวีและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่ารายงานประจ�ำปีฉบับนี้จะเป็นเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สนับสนุนโครงการ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและ
ผู้ที่สนใจทั่วไป ขอขอบพระคุณบุคคลกรทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการด�ำเนินงานทุกด้านให้ส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

บาทหลวงวุฒชิ ัย บุญบรรลุ

ผู้อ�ำนวยการคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง

โครงการหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศที่ส�ำคัญที่สุดในเวลานี้ คงหนีไม่พ้นโครงการระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridorหรือ EEC) บนพื้นที่ 3 จังหวัดคือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง
เพื่อพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมการประกอบพาณิชยกรรม
และอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ทันสมัย สร้างนวัตกรรม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โจทย์ที่ท้าทายอย่างยิ่ง
ส�ำหรับ EEC คือ การพัฒนาคนในจังหวัดเหล่านีใ้ ห้เท่าทันต่อการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว ซึง่ คาดว่าจะเกิดขึน้ อย่างรวดเร็ว
“ระยอง” เป็นจังหวัดทีข่ บั เคลือ่ นเรือ่ งการสร้างคนรับ EEC ได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมทีส่ ดุ ผูว้ า่ ราชการจังหวัด
ได้ประกาศเป้าหมายทีจ่ ะจัดการศึกษาส�ำหรับคนทุกช่วงวัย อย่างเท่าเทียม ทัว่ ถึง ตอบโจทย์บริบทของระยองทีต่ อ้ งการ
ให้เป็นเมืองน่าอยู่ และเป็นต้นแบบในการผลิต พัฒนาก�ำลังคนสู่การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจและสังคมอย่างยัง่ ยืน (หน้า 11
หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ | ฉบับ 3370 วันที่ 31 พค. - 2 มิย.. 2561)
ด้านโครงสร้างประชากรจังหวัดระยอง มีประชากรตามหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
จ�ำนวนทั้งสิ้น 723,316 คน (ระบบสถิติทางการทะเบียนปี2561) โดยมากอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ อ.เมืองระยอง อ.แกลง
และ อ.บ้านฉาง ประชากรส่วนใหญ่เป็นวัยแรงงาน (อายุ 25 ปีขึ้นไป – 60 ปีบริบูรณ์) รองลงมา คือ เด็ก (อายุต�่ำกว่า
18 ปีบริบูรณ์), ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีข้นึ ไป) และเยาวชน (อายุ 18 ปีข้นึ ไป – 25 ปีบริบูรณ์) ตามล�ำดับ
สถานการณ์ทางสังคม ปี 2560 ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง รายงานว่ามี
มิติสถานการณ์เชิงกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
•
สถานการณ์เด็ก
		
ส่วนใหญ่ประสบปัญหาสถานะความเป็นอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านการอาศัยอยูก่ บั ครอบครัวยากจน/
ยากล�ำบาก ประเด็นปัญหาของประชากรกลุ่มวัยเด็ก คือ การมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและการตัง้ ครรภ์ก่อนวัยอันควร
ไม่พร้อมในการเลี้ยงดูบุตร
•
		
แอลกอฮอล์

สถานการณ์เยาวชนและวัยแรงงาน
ส่วนใหญ่ประสบปัญหาการมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการติดเหล้า/ เครื่องดื่ม

•
สถานการณ์ครอบครัว
		ส่วนใหญ่ประสบปัญหาการมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ครอบครัวที่มีการกระท�ำความรุนแรงต่อกัน
•
สถานการณ์ชุมชน
		
มีการเพิม่ ขึน้ ของจ�ำนวนร้านขายเหล้า/ บุหรีท่ มี่ อี ยู่ในชุมชนและพืน้ ทีส่ ร้างสรรค์ เช่น ลานกีฬา สถานที่
ออกก�ำลังกาย ในขณะที่สถานประกอบการเริงรมย์ในชุมชน เช่น ร้านคาราโอเกะ สนุกเกอร์ ร้านเกมส์ ฯลฯ มีจ�ำนวน
ลดลง
•
สถานการณ์ด้านสุขภาพ
		
ในรอบปีท่ผี ่านมามีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา ด้วย 5 โรคส�ำคัญ ได้แก่
		
โรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูง, โรคหัวใจขาดเลือด, โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง นอกจาก
นี้มี ผู้ตดิ เชื้อและผู้ป่วยเอดส์ กว่า 7,000 คน
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บทสรุปภาพรวม
คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์และเป็นสถานสงเคราะห์เด็กเอกชนที่
ด�ำเนินงานด้านเอชไอวีและเอดส์ ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง ด�ำเนินงานภายใต้มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย
ระยะเวลารายงาน
1 ปี ระหว่าง 1 มกราคม – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

•

		
		

•

		

•

		

•

		
		

•

		

•

		

โดยสร้างกลไกเครือข่ายความร่วมมือกับโรงเรียน สถานประกอบการหรือโรงงาน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ชุมชน สถานบันเทิง และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจังหวัดระยองและชลบุรี จ�ำนวน 32 แห่ง
สนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และเข้าใจเรื่องเอดส์และมีการป้องกันตนเองจากการมีเพศสัมพันธ์
ที่ไม่ปลอดภัยมากขึ้น รวมถึงมีทัศนคติที่ดีขึ้นต่อผู้ตดิ เชื้อเอชไอวี เข้าใจการอยู่ร่วมกัน และลดการตีตรา

•

		

โครงการดูแลเด็กก�ำพร้าที่มเี ชื้อเอชไอวีและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์

ดูแลเด็กทั้งหมด 22 คน อายุ 3 ปี – 14 ปี เป็นเด็กหญิงชายจ�ำนวนเท่ากัน ซึ่งเด็กเกือบทั้งหมด
ก�ำพร้าบิดาและหรือมารดา เด็กที่มีเชื้อเอชไอวีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ร่าเริง วิ่งเล่นตามวัย ด้วย
ได้ รั บ การช่ ว ยเหลื อ ด้ า นสุ ข ภาพอย่ า งถู ก ต้ อ งและต่ อ เนื่ อ งตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุ ข
ดังนั้นจึงไม่มีเด็กชีวิตจากเอดส์ เด็กที่มีสุขภาพดีได้รับการส่งเข้าเรียนตามโรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัด
ระยอง เด็กมีศักยภาพในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเหมือนกับเด็กทั่วไป ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นได้

โครงการส่งเสริมการด�ำรงชีวิตโดยอิสระของเยาวชน (Independent Living Center)

ดูแลเยาวชนชายหญิงทั้งหมด 18 คน อายุระหว่าง 13 ปี – 24 ปีขึ้นไป เยาวชนสามารถด�ำรงชีวิตอิสระ
ด้วยตนเอง ผ่านการดูแลช่วยเหลือในด้านเศรษฐกิจ การศึกษา สุขภาพ มีการให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำอย่าง
สม�่ำเสมอ และการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะชีวิต พัฒนาศักยภาพ

โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ภาคตะวันออก

เครือข่ายผูต้ ดิ เชือ้ ฯภาคตะวันออก ยังมีการพัฒนาศักยภาพการร่วมบริการผ่านรูปแบบศูนย์องค์รวม ทัว่ 7
จังหวัดภาคตะวันออก และมีการรวมกลุม่ ของผูต้ ดิ เชือ้ ฯทีไ่ ปรับบริการทีโ่ รงพยาบาลต่างๆ ในลักษณะชมรม
ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีและผูป้ ว่ ยเอดส์ มีทงั้ หมด 63 ชมรม จ�ำนวนสมาชิกผูต้ ดิ เชือ้ ฯทัง้ หมด 11,467 คน แต่ใน
ปีนี้ คามิลเลียนฯได้ยตุ กิ ารสนับสนุนทรัพยากรแก่เครือข่ายผูต้ ดิ เชือ้ ฯภาคตะวันออก ด้วยเหตุสำ� คัญด้าน
เศรษฐกิจ แต่ถงึ กระนัน้ ยังมีการประสานงาน ส่งต่อข้อมูล และร่วมกิจกรรม เป็นการท�ำงานลักษณะภาคี

ความคืบหน้าโครงการต่างๆ
โครงการ

ดูแลเด็กก�ำพร้าที่มีเชื้อเอชไอวี
และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์

โครงการทุนการศึกษาส�ำหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ในชุมชน

ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กทั้งหมด 65 คน ซึ่งเด็กทุกคนยังใช้ชวี ิตปกติอยู่ในครอบครัวและสังคม

โครงการดูแลผู้ป่วยเอดส์แบบประคับประคอง (Palliative Care Unit: PCU)

ดูแลผู้ป่วยในระหว่างปีทั้งหมด 106 คน ผู้ป่วยส่วนใหญ่สุขภาพแข็งแรงขึ้นหลังจากได้รับการช่วย
เหลือดูแลด้านร่างกาย จิตใจ สังคม สนับสนุนให้เข้าถึงสิทธิด้านการรักษาอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง
ณ โรงพยาบาล ท�ำให้การเสียชีวิตจากเอดส์มเี พียง 8 คน ผู้ป่วยที่แข็งแรงขึ้นบางส่วนกลับไปใช้ชวี ิตตาม
ปกติในสังคม แต่มผี ้ปู ่วยจ�ำนวนกว่า 40 คนทีไ่ ม่สามารถกลับไปใช้ชวี ติ ได้ด้วยตนเอง เพราะมีอาการจาก
ความพิการด้านต่างๆ

โครงการฟื้นฟูสุขภาพผู้ตดิ เชื้อเอชไอวีหรือสวนเอเดน (The Garden of Eden)

มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่อยู่ในโครงการ 14 คน มีสุขภาพแข็งแรงไม่ป่วยเอดส์แต่มีความพิการด้านต่างๆ
จึงให้การฟื้นฟูสุขภาพและอาชีพด้วยกิจกรรมทางกายผ่านการท�ำสวนเกษตร ปลูกผักและเลี้ยงสัตว์
ท�ำงานฝีมือ แต่ในปี 2561 พื้นที่สวนเอเดนประสบปัญหาน�ำ้ ท่วมขังเป็นเวลานาน มะนาวที่ปลูกไว้ 150
ต้นตายทัง้ หมด พื้นที่ส�ำหรับปลูกผักเลี้ยงสัตว์เสียหาย

โครงการให้การศึกษาเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์

รณรงค์ให้มีการป้องกันปัญหาจากเพศและเอชไอวี/เอดส์แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับประถมจนถึงระดับ
มัธยม อาชีวะ รวมทั้งประชาชนที่ท�ำงานในสถานประกอบการ ชุมชน สถานบันเทิง รวมกว่า 5,052 คน
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เป้าหมายส�ำคัญ

เด็กก�ำพร้า 22 คน ซึ่งเป็นเด็กที่มีเชื้อเอชไอวี 13 คน และเด็กก�ำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ 9 คน ได้รับ
การช่วยเหลือดูแล พัฒนาศักยภาพ และสามารถด�ำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

แนวทางการด�ำเนินงานในการดูแลเด็ก 4 ด้าน ได้แก่
•
•
•
•

ส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ด้วยการเข้าถึงบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
สร้างเสริมศักยภาพ ด้วยการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
ส่งเสริมให้เด็กใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่นื ในสังคมได้ตามปกติ
ปลูกฝังหลักการด�ำเนินชีวิต ด้วยคุณธรรม จริยธรรม (จิตวิญญาณ)

ผลลัพธ์

การท�ำงานอย่างหนักของโครงการฯ โดยอาศัยประสบการณ์องค์ความรู้ด้านการดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบ
จากเอดส์มาเป็นเวลากว่า 20 ปี และการเริ่มน�ำเอาการพัฒนากระบวนการทางความคิดในสมองส่วนหน้า หรือเรียก
ว่า EF (Executive Functions) มาใช้กับเด็กและผู้ดูแลด้วย ท�ำให้สามารถช่วยเหลือดูแลเด็กก�ำพร้าที่พ่อหรือแม่เสียชีวิต
จากเอดส์ ครอบครัวไม่พร้อมเลี้ยงดู ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่เสียชีวิตจากเอดส์ ซึ่งเด็กทั้งหมด 22 คน อายุระหว่าง
3-14 ปี มีสขุ ภาพร่างกายทีแ่ ข็งแรงขึน้ เมือ่ เทียบจากแรกรับเข้ามา อันส่งผลต่อสุขภาพจิตใจของเด็กทีด่ ขี นึ้ มีพฤติกรรม
การแสดงออกตามวัยเหมือนเด็กทัว่ ไป รวมถึงมีพฒ
ั นาการด้านต่างๆ ทีด่ ขี นึ้ ภายหลังจากได้รบั การกระตุ้นและส่งเสริม
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สนับสนุนภายใต้บรรยากาศแบบครอบครัว มีความสามารถในการเรียนและการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเพื่อนและคุณครูที่
โรงเรียนได้

กระบวนการดูแลเด็ก

1. การดูแลและส่งเสริมสุขภาพ

			 ในปี 2561 รับเด็กเข้ามาใหม่ จ�ำนวน 3 คน เป็นเด็กติดเชื้อเอชไอวี ที่มีภาวะป่วยเอดส์ เด็กได้รับการ
คัดกรองสุขภาพ และน�ำส่งโรงพยาบาลรับการตรวจวินิจฉัย รักษาและรับยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่อง
โครงการฯยังจัดให้มีการตรวจสุขภาพเด็กทุกคนที่คามิลเลียนฯ โดยพยาบาลวิชาชีพจิตอาสา เดือนละ
1 ครัง้ และการตรวจรักษาฟัน เคลือบฟลูออไรด์แก่เด็ก ปีละ 2 ครัง้ ออกก�ำลังกายด้วยการวิ่งทุกวันเสาร์
ในช่วงเช้าและเย็น ซึ่งเป็นทั้งการส่งเสริมความแข็งแรงของร่างกายและอารมณ์

2. การศึกษา

5. กิจกรรมพัฒนาผู้ดูแลเด็ก

		

•

		
		
		
		

•
•
•
•

		

•

		

•

			 เมือ่ เด็กมีสขุ ภาพร่างกายทีแ่ ข็งแรง และสามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้ โครงการได้นำ� เด็กเข้าเรียน
ในสถานศึกษาในจังหวัดระยอง มีเด็กได้เข้าเรียนทัง้ หมด 18 คน ระดับชัน้ ตัง้ แต่อนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6

3. กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต

		

•

		

•

		

•

		

•

		

•

		

•

จัดท�ำโครงการฝึกต้นกล้า เพือ่ ให้เด็กได้มคี วามเป็นผู้นำ� ในการดูแลตนเองและดูแลน้องๆ มีเด็กเข้า
ร่วม 6 คน
จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษให้กบั เด็กด้านศิลปะ ซึง่ มีจติ อาสามาท�ำการสอนศิลปะให้
กับเด็กเดือนละ 1 ครัง้
โครงการเด็กเยี่ยมบ้าน โดยให้ญาติมารับเด็กหรือเจ้าหน้าที่โครงการพาเด็กไปส่งกลับบ้าน ไปใช้
ชีวิตกับครอบครัวเดิมเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดี พบปะญาติพี่น้อง เป็นเวลา 1-2 สัปดาห์
จัดขึ้นในช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ 7 – 16 เมษายน 2561
จัดกิจกรรมเข้าค่ายทักษะชีวิต วันที่ 27-30 เมษายน 2561 ที่จังหวัดจันทบุรี เป็นค่ายของเด็กเล็ก
ที่เน้นให้เด็กได้ท�ำอะไรด้วยตัวเอง ช่วยเหลือตัวเองในการด�ำรงชีวิตประจ�ำวันให้ได้มากที่สุดและมี
การสอดแทรกกิจกรรมศิลปะบ�ำบัดเข้าไปด้วยเพือ่ เสริมสร้างจินตนาการทางด้านความคิด อารมณ์
ที่แจ่มใส
1-2 กันยายน 2561 เด็กเข้ารับการอบรมท�ำผ้ามัดย้อมร่วมกับโครงการเยาวชนฯ หลังจากนั้นได้มี
การเข้าฝึกท�ำผ้ามัดย้อมในช่วงวันหยุดเสาร์และอาทิตย์
ส่งเด็กไปช่วยงานทีแ่ ผนกครัว งานระดมทุนต่างประเทศ งานฝ่ายบุคคล งานฝ่ายป้องกัน ในช่วงปิด
ภาคเรียน

4. กิจกรรมพัฒนากระบวนการทางความคิดในสมองส่วนหน้า หรือ EF (Executive Functions)

		
		
		
		

ส�ำหรับเด็ก
• ปลูกผักสวนครัวและเลีย้ งปลาบริเวณรอบ ๆ ทีพ่ กั เด็ก โดยเด็กมีสว่ นร่วมตัง้ แต่การเตรียม การปลูก
การดูแล การเก็บ และการจ�ำหน่าย หรือน�ำไปท�ำเป็นอาหาร ซึ่งสามารถน�ำออกจ�ำหน่ายและกิน
เองในโครงการบ้านเด็กเองด้วย
• กิจกรรมท�ำน�ำ้ สมุนไพรออกจ�ำหน่าย แล้วน�ำเงินรายได้เข้ากองทุนบ้านเด็กเพือ่ ใช้ในโอกาสพิเศษต่างๆ
• กิจกรรมท�ำอาหารทานเอง ทุกวันเสาร์ตอนเย็น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กส�ำหรับ
การไปอยู่บ้านเยาวชน
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วันที่ 2-6 เมษายน 2561 ทีมผู้ดูแลเด็กและดูแลเยาวชนได้ไปศึกษาดูงานที่สถานสงเคราะห์เด็ก
บ้านเวียงพิงค์ บ้านมิตราทร บ้านอากาเป้ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 7-8 เมษายน 2561 เข้ารับการอบรมความรู้เรื่องเอชไอวี/เอดส์กับฝ่ายโครงการป้องกัน
วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2561 เข้ารับการอบรมเรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561 เข้ารับการอบรมการเข้าใจเด็กด้วยวินัยเชิงบวก
วันที่ 27-28 กันยายน 2561 เข้ารับการอบรมทักษะสมอง(EFs)และทักษะชีวติ ส�ำหรับเด็กเพือ่ ชีวติ ที่
มีความสุข วิทยากรโดยคุณรณสิงห์ รือเรือง นักจิตวิทยาคลินกิ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2561 เข้ารับการอบรมศิลปะบ�ำบัด ที่คามิลเลียนฯ วิทยากรโดย คุณเพ็ชร
ลดา ซึ้งจิตสิริโรจน์ และทีม ซึ่งเป็นกลุ่มวิทยากรอิสระ
จัดประชุมเจ้าหน้าทีโ่ ครงการทุกวันในตอนเช้า จะมีการส่งเวรของผูด้ แู ลเด็กเพือ่ รายงานสถานการณ์
ของเด็กประจ�ำวันเพือ่ รับทราบ ติดตาม แก้ไขร่วมกัน และประชุมประจ�ำเดือน สรุปงานและวางแผน
การท�ำงานในอนาคตร่วมกัน

ปัญหาและอุปสรรค

มีเด็กในโครงการมีปัญหาด้านสุขภาพจิต ซึ่งทางผู้ดูแลไม่มคี วามเชี่ยวชาญทางด้านนี้ท�ำให้เกิดปัญหาการเข้า
ถึงการเข้าใจอารมณ์แปรปรวนของเด็ก อีกทั้งยังเกิดความหวาดกลัวในกลุ่มของเด็กเล็กด้วย

แนวทางแก้ไข

น�ำเด็กไปพบแพทย์เพือ่ จ่ายยาให้เหมาะสม และจัดหากิจกรรมให้เด็กท�ำ เช่น เป็นผูช้ ว่ ยเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยจัดเก็บของ

ข้อเสนอแนะ

จัดให้มีการอบรมผู้ดูแลเด็กในเรื่องการดูแลเด็กที่มีปัญหาด้านอารมณ์แปรปรวน จิตเวช

โครงการ

ส่งเสริมการด�ำรงชีวิตโดยอิสระของเยาวชน
ที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์
(บ้านอินดิเพนเดนท์)

เป้าหมายส�ำคัญ

ส่งเสริม สนับสนุนให้เยาวชนเข้าถึงระบบการรักษาสุขภาพ.การศึกษาและเตรียมความพร้อม
ให้กับเยาวชนเพื่อที่จะสามารถกลับไปใช้ชวี ิตในสังคมได้ด้วยตนเอง

ผลลัพธ์

เยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ จ�ำนวน 17 คน สามารถด�ำรงชีวิตโดยอิสระ ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง และ
ได้รับการศึกษาที่สถานศึกษาภายในจังหวัดระยอง 6 แห่ง ต่างจังหวัด 3 แห่ง ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จ�ำนวน 2 คน มัธยมศึกษาตอนต้น 4 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นต้น (ปวช.) 4
คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 3 คน และระดับมหาวิทยาลัย 4 คน ระหว่างปีมเี ยาวชนจ�ำนวน 3 คน
ส�ำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) และ 2 คนส�ำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา(มหาวิทยาลัย)
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โดยเยาวชนทัง้ 5 คน สามารถเลือกและประกอบอาชีพที่ตนเองสนใจ นอกจากนี้มีเยาวชนอีก 1 คน ได้กลับไปใช้ชวี ิต
ร่วมกับครอบครัว

กิจกรรม

1.

กิจกรรมด้านการดูแลและส่งเสริมสุขภาพอนามัย

2.

กิจกรรมด้านการศึกษา

		
จัดอบรมการดูแลสุขภาพในช่องปาก ฟัน เหงือก วิธีการแปรงฟันอย่างถูกต้อง และจัดให้เยาวชน
ได้รับการตรวจฟันและช่องปากทุก 6 เดือน และรับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจ�ำปี การส่งเสริมสุขภาพ
ได้ส่งเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายทักษะกีฬาฟุตบอลกับชุมชนในช่วงเวลาหลังเลิกเรียน จัดเล่นกีฬากระชับมิตรกับ
เยาวชนจากสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยองภาคตะวันออกที่สนามกีฬาสถานคุ้มครองฯ และส่งเยาวชนเข้าร่วม
กิจกรรมอบรมต่อเนื่องเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์กับมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ประเทศไทย

4.

		
จัดกิจกรรมสร้างอาชีพส�ำหรับเยาวชน โดยร่วมมือกับบริษทั สตาร์ปโิ ตรเลียม รีไฟน์นงิ่ จ�ำกัด (มหาชน)
สนับสนุนงบประมาณและครูผู้สอน โดยจัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกอาชีพภายใต้ชื่อ “โครงการผูก-พัน สานฝันให้น้อง” สอน
การท�ำผ้ามัดย้อม เพือ่ ส่งเสริมให้เยาวชนได้มรี ายเสริมใช้เวลาว่างให้เกิดกระโยชน์ และสามารถน�ำเอาไปต่อยอดในการ
ประกอบอาชีพในอนาคตได้ ควบคูก่ บั การศึกษาภาคปกติ ซึง่ โครงการฯได้มกี ารติดตามและช่วยเหลือให้คำ� ปรึกษาแนะแนว
การเรียนให้กบั เยาวชนตามความสนใจและศักยภาพทีม่ เี พือ่ ทีจ่ ะสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างตลอดต่อเนือ่ งจนจบ ซึง่
เยาวชนหลังจากจบการศึกษาระดับมัธยมต้นแล้ว สนใจการเรียนด้านสายอาชีวะหรือวิชาชีพมากกว่าสายสามัญด้วยเพราะ
จังหวัดระยองมีตลาดแรงงานด้านอาชีวะเป็นจ�ำนวนมากนัน้ เอง

3.

		
• จัดกิจกรรม Family Day & Family Night ให้กับเด็กและเยาวชนทุกวันเสาร์ส้นิ เดือนเพื่อให้เด็กและ
เยาวชนในแต่ละบ้านได้มาเจอกันและท�ำกิจกรรมร่วมกัน โดยเริม่ มาตัง้ แต่เดือนสิงหาคม 2560 กิจกรรมนีท้ ำ� ให้เด็กและ
เยาวชนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมฯ (เด็กหอ) และเด็กที่พักอยู่ในโครงการเด็กและเยาวชนทัง้ สามบ้านได้
มาเจอ พูดคุยถามไถ่ และท�ำกิจกรรม, ทานอาหารร่วมกัน ซึ่งกิจกรรมนี้ท�ำให้พี่ได้มาเจอน้อง ได้แบ่งปันประสบการณ์
ของตนเองให้กับน้อง น้องได้แบ่งปันความรู้สกึ ความคิดให้พี่ฟัง
		
• จัดอบรมลดการตีตราภายในตนเองของผูต้ ดิ เชือ้ ฯ 1 ครัง้ ในวันที่ 28-30 เมษายน 2561 ทีบ่ า้ นมารี
อา อ�ำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี มีเยาวชนในโครงการฯและเยาวชนทีก่ ลับสูส่ งั คมไปแล้ว ร่วมกับเยาวชนทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบจากเอดส์จากบ้านพระคุณจันทบุรี เยาวชนจากบ้านพักจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมอบรม จ�ำนวนรวมทัง้ หมด 31 คน
วิทยากรจัดกระบวนการจากมูลนิธศิ นู ย์คมุ้ ครองสิทธิดา้ นเอดส์ จากกิจกรรมนีเ้ ยาวชนได้เรียนรูภ้ ายในตนเอง เข้าใจตนเอง
และเข้าใจคนอืน่ มากขึน้ มีพลังงานเชิงบวกเพิม่ ขึน้ และได้ความรูท้ จี่ ะน�ำไปต่อยอดส�ำหรับการใช้ชวี ติ ร่วมกับคนในสังคม

กิจกรรมด้านการส่งเสริมทักษะชีวิต

		
• โครงการฯ ได้นำ� เอากระบวนการฝึกทักษะชีวติ เพือ่ เตรียมความพร้อมกลับสู่สงั คมมาใช้อย่างจริงจัง
และต่อเนือ่ งกับเยาวชนผ่านการท�ำกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การท�ำอาหารกินเองประจ�ำทุกวัน การท�ำงานช่วงปิดภาคเรียน
จัดส่งเยาวชนหญิง 1 คน ไปท�ำงานบริบาลที่บ้านผู้สูงอายุ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ จันทบุรี เยาวชนชาย 2 คน
ท�ำงานดูแลสวนและช่างทั่วไปที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง
		
• เมือ่ เยาวชนทีม่ อี ายุ 20 ปีขนึ้ ไป จะเสนอทางเลือกให้เยาวชนลองไปด�ำรงชีวติ ด้วยตนเองโดยการอาศัย
อยูท่ หี่ อพักชัว่ คราวข้างนอก เป็นเวลา 1 ปี ดูแลจัดการรับผิดชอบในเรือ่ งชีวติ ประจ�ำวัน สุขภาพ การศึกษาด้วยตนเอง
มีนักสังคมสงเคราะห์และทีมผู้ดูแลคอยเป็นที่ปรึกษาให้ มีการติดตามผลเป็นระยะและนัดพบเยาวชนทุกคนที่เข้าร่วม
โครงการทุก 6 เดือน แบ่งปันความสุข ความทุกข์ ความห่วงใยให้กนั และกัน ซึง่ กิจกรรมนีไ้ ด้ดำ� เนินการมาตัง้ แต่เดือน
ตุลาคม 2559 จนถึงปัจจุบนั เป็นระยะเวลา 2 ปีกว่า เยาวชนได้สะท้อนว่า ท�ำให้มวี ฒ
ุ ภิ าวะมากขึน้ รูจ้ กั คิด ตัดสินใจและ
รับผิดชอบในการท�ำสิง่ ต่างๆด้วยตนเอง กิจกรรมนีจ้ ะยังคงด�ำเนินการต่อไป เพือ่ ให้เยาวชนในรุน่ ต่อๆ ไปได้มโี อกาสค้นหา
ทางเดินในชีวติ ของตนเองและพบแนวทางทีเ่ หมาะสมกับตนเองหลังจากกลับสูส่ งั คม
		
• จัดให้เยาวชนกลับไปเยีย่ มและใช้ชวี ติ ร่วมกับครอบครัว ทีภ่ มู ลิ ำ� เนาเดิมของตน คนละ 1 สัปดาห์ โดย
ให้เดินทางกลับด้วยตนเอง กิจกรรมนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ รักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวและเป็นการทดลองใช้ชวี ติ ร่วม
กับครอบครัว ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็น ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา ได้รับผลตอบรับที่ดี เยาวชนเกิดความเข้าใจมากขึ้นใน
เรื่องสาเหตุท่ที �ำไมตนเองถึงต้องอยู่ในศูนย์ฯ ความสัมพันธ์และความรู้สึกดีๆ ที่มีต่อครอบครัวจึงกลับมา และได้มีการ
สานสัมพันธ์กับครอบครัว ติดต่อพูดคุยกับญาติอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เยาวชนคิดและวางแผนในการใช้ชวี ิตมากขึ้นใน
การกลับสู่ครอบครัวหรือสังคมต่อไป
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กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

		
• จัดกิจกรรมเยาวชนอาสาสมัครดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เป็นการสร้างความมีจิตอาสาให้
เกิดขึ้นในเยาวชน โดยท�ำงานเต็มเวลา 8 ชั่วโมงต่อวันร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลฯ กิจกรรมนี้ท�ำในช่วงเดือนพฤษภาคม
2561 เป็นต้นมา เยาวชนบางคนพบว่าตนเองมีความสนใจและท�ำงานด้านดูแลผู้ป่วยได้ดี
		
• จัดให้มีการเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา โครงการฯจะน�ำเยาวชนไปร่วมพิธีกรรมที่โบสถ์วัดแม่พระ
นิจจานุเคราะห์ จังหวัดระยอง และโบสถ์วัดแม่พระองค์ความรอดของคนไข้ คามิลเลียนฯ และกิจกรรมในวันส�ำคัญ
ต่างๆ ในทุกๆวันศุกร์ต้นเดือน รับศีลอภัยบาป และสนับสนุนให้เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายธรรมะกับการด�ำเนินชีวิต
กับโรงเรียนที่ตนเองศึกษาอยู่

ปัญหา อุปสรรค
•
•
•

เยาวชนชายบางส่วนก�ำลังอยูใ่ นช่วงวัยรุน่ ตอนต้นทีม่ คี วามอยากรู้ อยากลอง ติดเพือ่ น ติดเกมส์ทำ� ให้เกิด
ปัญหาในการเรียน และการด�ำเนินชีวิต
ช่วงอายุที่เกินเกณฑ์ของเยาวชนที่บางส่วนอายุมากกว่าเพื่อนร่วมชัน้ เดียวกัน ท�ำให้เกิดการเปรียบเทียบ
การล้อเลียน รวมถึงการข่มเหงเพื่อนร่วมชั้นที่อายุน้อยกว่า
เยาวชนชายและหญิง เข้าสู่วัยรุ่นวัยเจริญพันธุ์ ภาวะทางอารมณ์มีการเปลี่ยนแปลง อยากรู้อยากลอง
ท�ำให้การยับยัง้ ชั่งใจน้อย

แนวทางแก้ไข
•
•
•

จัดกิจกรรมที่จะส่งเสริมเรื่องการด�ำเนินชีวิตของเยาวชนทั้งชายและหญิง กระตุ้นให้เยาวชนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ และพูดคุยถึงการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นทัง้ ทางร่างกายและอารมณ์
มีการติดตาม และประสานกับคุณครูทปี่ รึกษาทีโ่ รงเรียน และวางแผนร่วมกันในการดูแลเยาวชนทัง้ ทีบ่ า้ น
และที่โรงเรียน
จัดกิจกรรมอบรมอนามัยเจริญพันธุ์ให้กับเยาวชนชายและหญิง

แผนงานต่อไป
•
•

•

จัดกิจกรรมที่เฉพาะด้านส�ำหรับกลุ่มเยาวชนชาย และกลุ่มเยาวชนหญิงในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับเยาวชน
เช่น การวางตัว การดูแลสุขอนามัย การเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี
ผู้ดูแลพูดคุยกับเยาวชน และกระตุ้นให้เยาวชนได้เห็นถึงประโยชน์ของการวางแผนอนาคต ไม่ว่าจะเรื่อง
การศึกษา การประกอบอาชีพ การด�ำเนินชีวติ และ เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ลองผิดลองถูกในการท�ำตาม
แผนอนาคตของตนเอง โดยมีครูผู้ดูแลคอยให้ค�ำปรึกษา

จัดกิจกรรมและอบรมอนามัยเจริญพันธุ์ วิถเี พศในวัยรุน่ การจัดการกับอารมณ์ ทางต่อตนเองและต่อผูอ้ นื่
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โครงการ

ทุนการศึกษาส�ำหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบ
จากเอดส์ในชุมชน

เป้าหมายส�ำคัญ

เด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ท่อี ยู่กับครอบครัวหรือญาติ จ�ำนวน 100
คน รับการช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ผลลัพธ์

ปีการศึกษา 2560 มีเด็กจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 1 คน และจบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
4 คน ในขณะที่มีเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ ยังคงรับทุนการศึกษาต่อเนื่องทั้งหมด 100 คน โดยก�ำลังศึกษาระดับ
อนุบาล จ�ำนวน 5 คน ประถมศึกษา จ�ำนวน 31 คน มัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพจ�ำนวน 58 คน และระดับ
อุดมศึกษาจ�ำนวน 7 คน

กิจกรรมสนับสนุนการดูแลเยาวชน ภายในปีการศึกษา 2560

คามิลเลียนฯ ระยอง ได้จัดหาทุนการศึกษาส�ำหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ท่ยี ังอาศัยอยู่กับครอบครัว
ในชุมชนของตนเอง.โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เด็กได้รับการศึกษาตามความเหมาะสม ซึ่งมีองค์กรเอกชน
ต่างประเทศได้ช่วยเหลือหาเงินทุนให้ต่อเนื่องทุกปี การให้ทุนการศึกษาเป็นการให้อย่างต่อเนื่องจนกว่าเด็กจะจบการ
ศึกษาหรือยุตกิ ารศึกษา โดยมอบทุนการศึกษาให้เป็นรายเดือนๆ ละ 500 บาท และทุนการศึกษา 1,000 บาทส�ำหรับ
เด็กที่เรียนระดับอุดมศึกษา โดยเด็กที่มีท่ีอยู่อาศัยอยู่ใกล้กับศูนย์คามิลเลียนฯ จะเดินทางมารับทุนด้วยตนเองพร้อม
ญาติผู้ใหญ่ ส่วนเด็กที่ไม่สะดวกมารับทุนการศึกษาด้วยตนเอง ทางคามิลเลียนฯ จัดส่งทุนการศึกษาให้ทางไปรษณีย์
ธนาณัติ

การติดตามเด็ก

ทุกเดือนเด็กๆ จะมีการเขียนจดหมายรายงานตนเองถึงผู้รบั ผิดชอบโครงการฯ.และทุกภาคการศึกษาเด็กทีร่ บั
ทุนการศึกษาจะต้องส่งผลการเรียนมาให้กบั ทางโครงการ นอกนัน้ ผูบ้ ริหารโครงการจะมีการสุม่ เลือกเยีย่ มบ้านเด็กบาง
ราย เพื่อพบปะพูดคุยกับครอบครัวและตัวเด็กด้วย

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

จากสภาพปัญหาทางด้านเศรษฐกิจของโลก.ส่งผลกระทบต่อองค์กรทีใ่ ห้ทนุ .ท�ำให้จำ� นวนเงินสนับสนุนลดลง.
คามิลเลียนฯ.ระยอง.จึงจ�ำเป็นต้องมีการบริหารจัดการ โดยก�ำหนดขอบเขตจ�ำกัดผูท้ จี่ ะได้รบั ทุนใหม่ แต่ยงั คงสนับสนุน
ให้ทุนกับเด็กที่เคยได้รับทุนการศึกษาอยู่

โครงการ

			

ดูแลผู้ป่วยเอดส์แบบประคับประคอง
(Palliative Care Unit: PCU)

เป้าหมายส�ำคัญ

ผู้ป่วยเอดส์จ�ำนวน 107 คนที่ถูกทอดทิ้งและยากจน.ได้รับการช่วยเหลือดูแลอย่างมี
คุณค่าสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สามารถกลับไปใช้ชวี ิตอยู่ร่วมกับสังคมได้

แนวทางการด�ำเนินงานดูแลผู้ป่วย
•
•
•

ส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการเข้าถึงสิทธิด้านบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
เตรียมความพร้อมให้กับผู้ป่วยที่มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ.เพื่อจะสามารถกลับสู่สังคม.
สามารถพึ่งพาตนเองได้.ด้วยการให้ความรู้เรื่องเอชไอวี/เอดส์ การดูแลรักษา การป้องกัน และการอยู่
ร่วมกันกับคนอื่นๆ ในสังคม
ดูแลช่วยเหลือผู้ที่ไม่สามารถกลับสู่สังคมและผู้อยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิตด้วยความเคารพในคุณค่า
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ผลลัพธ์
•
•
•

ผู้ป่วยเอดส์ฯ ที่ประสบปัญหาขาดผู้ดูแล ไม่มีที่อยู่อาศัย จ�ำนวนทั้งหมด 107 คน ได้รับการดูแลอย่าง
เหมาะสมท�ำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งขณะที่มีชีวิตอยู่และภายหลังการเสียชีวิต
ผูป้ ว่ ยเอดส์ทมี่ สี ขุ ภาพดีขนึ้ พ้นภาวะภูมคิ มุ้ กันบกพร่องซึง่ เรียกว่าผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี จ�ำนวน 11 คน สามารถ
กลับไปใช้ชีวติ ตามปกติในสังคมได้ด้วยตนเอง
ผู้ป่วยที่มีความพิการร่วมด้วย จ�ำนวน 40 ราย ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ไม่เกิดภาวะเส้นยึดข้อติดและ
พอที่จะสามารถช่วยเหลือตนเองได้ดใี นระดับหนึ่ง

สถานการณ์ของผู้ป่วยเอดส์ในโครงการ

		
มีผ้ตู ดิ เชือ้ เอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์เข้ารับการช่วยเหลือเพิม่ จ�ำนวน 32 คน ผู้ป่วยทีอ่ ยู่ในความดูแลช่วย
เหลือของโครงการฯส่วนใหญ่เป็นผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามพิการร่วมด้วย ซึง่ มีทงั้ พิการทางการมองเห็น ทางร่างกายหรือสุขภาพ
ทางสติปัญหา และพิการซ้อน นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยติดเตียงจ�ำนวน 14 คน และมีผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุ ซึ่งบุคคลเหล่านี้
ไม่สามารถกลับสู่ครอบครัวหรือสังคมได้ จ�ำเป็นที่โครงการฯต้องดูแลตลอดไป
		
ด้านสุขภาพระหว่างปี 2561 พบมีผู้ป่วยวัณโรค 5 คน ซึ่งมีทั้งเป็นวัณโรคระยะแรกเริ่ม และวัณโรค
ดื้อยา โครงการฯ ได้ท�ำการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อฯ โดยการส่งผู้ป่วยทุกรายและผู้ดูแลไปรับการตรวจ
คัดกรองวัณโรคทีโ่ รงพยาบาล และแยกผู้ป่วยทีอ่ ยู่ระหว่างการรักษาออกจากผู้ป่วยคนอืน่ มีการติดตามและสนับสนุน
ให้กินยา/ฉีดยารักษาต่อเนื่อง

ขั้นตอนการดูแลผู้ป่วย

1.

การดูแลและส่งเสริมสุขภาพ

		
ผู้ป่วยรายใหม่ทเี่ ข้ามาจะได้รบั การคัดกรองสุขภาพร่างกายและท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับการดูแลรักษา
เบือ้ งต้น ตรวจสอบสิทธิการรักษา และส่งต่อไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล ในส่วนของผู้ป่วยเก่า ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ป่วย
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พิการทีไ่ ม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ จัดให้มกี ารท�ำกายภาพโดยใช้อปุ กรณ์อย่างต่อเนือ่ งเพือ่ อาการทีเ่ ป็นอยู่จะไม่แย่
ไปกว่าเดิม ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ช่วงเวลา 08.00น.- 08.30 น.

2.

การดูแลด้านจิตใจ และจิตวิญญาณ

		
ผู้ป่วยมีปัญหาเรื่องยังไม่สามารถรับผลเลือดของตนเองได้ หรือผู้ป่วยเก่าที่มีความพิการจะรู้สึกหมด
ก�ำลังใจ หดหู่ เจ้าหน้าทีผ่ ดู้ แู ลจะพูดคุยเสริมสร้างก�ำลังใจ เป็นตัวอย่างให้ผปู้ ว่ ยเห็นว่าเอดส์รกั ษาได้ และยังคงสามารถ
ด�ำเนินชีวิตได้เหมือนคนทั่วไป พร้อมๆกับท�ำกิจกรรมต่างๆให้กับผู้ป่วยอย่างสม�่ำเสมอ โดยผู้ป่วยที่พักอยู่ในโครงการ
สวนเอเดน จะปลูกผัก เลีย้ งสัตว์ เล็กน้อยๆ เพือ่ ส่งเสริมให้ผปู้ ว่ ยได้เห็นคุณค่าของตนเองและมีแรงใจทีจ่ ะมีชวี ติ อยูต่ อ่ ไป
ส�ำหรับผูเ้ สียชีวติ 7 ราย ก่อนการเสียชีวติ ได้สวดและน�ำดวงจิตไปกับศาสนาทีผ่ ปู้ ว่ ยนับถือ และจัดพิธศี พให้ตามประเพณี

3.

การดูแลด้านสังคม

		
เป็นรูปแบบของการเรียนรู้ที่จะอยู่ในสังคมได้ด้วยตนเองโดยจัดให้ผู้ป่วยเดินทางไปรับการรักษาเอง
ที่โรงพยาบาล ในรายที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากและแข็งแรง เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้มากกว่าเดิมในการดูแล
ตัวเองและการใช้ชวี ิตประจ�ำวันในสังคม
		
พาผูป้ ว่ ยกลับไปเยีย่ มบ้าน เพือ่ ท�ำให้ผปู้ ว่ ยได้ใกล้ชดิ กับญาติมากขึน้ และท�ำให้ผปู้ ว่ ยไม่เกิดความคิดว่า
ตัวเองโดดเดี่ยวหรือถูกทอดทิ้ง เป็นการส่งเสริมด้านสังคมและยังได้ในเรื่องของจิตใจอีกด้วย
		
จัดกลุ่มให้ผู้ป่วยที่มสี ุขภาพร่างกายแข็งแรงได้ดแู ลเพื่อนผู้ป่วยคอยช่วยเหลือซึง่ กันและกันเป็นอย่างดี
ท�ำให้ผู้ป่วยมีสังคมเพื่อน

กิจกรรม
•
•
•
•
•

•

กิจกรรมจิตอาสา จัดเดือนละ 1 ครั้ง มีผู้ป่วยเข้าร่วม 15-20 คนต่อครั้ง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล และ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพ่อแม่บ้าน เป็นการท�ำความสะอาดสถานที่ทั้งภายในและบริเวณรอบๆ คามิลเลียนฯ
เป็นกิจกรรมที่สร้างเสริมคุณค่าภายในให้ผู้ป่วยจากการมีจิตอาสาบ�ำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมท�ำขนม จัดทุกวันพฤหัสบดีของเดือน มีผปู้ ว่ ยเข้าร่วมกิจกรรม 20-25 คน เป็นกิจกรรมทีส่ นับสนุน
ให้ผปู้ ว่ ยน�ำเอาทักษะ ประสบการณ์ทมี่ อี ยูม่ าทบทวนและลงมือท�ำ ได้เห็นว่าเอชไอวีไม่ได้ทำ� ให้สงิ่ เหล่านัน้
หายไป กิจกรรมนี้จัดร่วมกับการร้องเพลงและงานวันเกิดผู้ป่วยที่เกิดภายในเดือน
กิจกรรมศิลปะบ�ำบัด จัดขึน้ 1-2 ครัง้ ต่อเดือน โดยมีฝ่ายนักสังคมสงเคราะห์เป็นผู้นำ� กิจกรรม ได้แก่ การ
วาดรูป ระบายสี ผ้ามัดย้อม ซึ่งช่วยท�ำให้ผู้ป่วยได้ส่อื สารออกมาจากรูปภาพ ท�ำให้เกิดความผ่อนคลาย
จัดกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีไทย ได้แก่ วันสงกรานต์ วันลอยกระทง
จัดอบรมลดการตีตราภายในตนของผูต้ ดิ เชือ้ ฯ วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ มีผปู้ ว่ ยและเจ้าหน้าทีผ่ ดู้ แู ล เข้ารับ
การอบรมจ�ำนวนทัง้ หมด 33 คน จัดที่คามิลเลียนฯ เชิญวิทยากรจากมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
กิจกรรมนีช้ ่วยท�ำให้มกี ารค้นหาสาเหตุแห่งการตีตรา แท้จริงเกิดจากสังคมและตัวเราเอง การปรับความ
คิดและมุมมองทีม่ ตี ่อตนเองให้เป็นเชิงบวกมากยิง่ ขึน้ กิจกรรมนีช้ ่วยท�ำให้ผ้เู ข้าร่วมมีมมุ มองต่อตนเองดี
ขึ้น มีก�ำลังใจในการใช้ชวี ิตร่วมกับเชื้อเอชไอวีมากขึ้น
จัดอบรมเรื่องแนวทางการรักษาผู้ตดิ เชื้อฯและผู้ป่วยเอดส์ จ�ำนวน 2 ครั้ง วันที่ 27 มีนาคม วันที่ 7-8
เมษายน 2561 ทีค่ ามิลเลียนฯ ระยอง มีผ้ปู ่วยและเจ้าหน้าทีผ่ ้ดู แู ลและเจ้าหน้าทีโ่ ครงการอืน่ ๆ เข้ารับการ
อบรมทั้งหมด 79 คน วิทยากรโดยคุณอารีย์ คุ้มพิทักษ์ ผลที่ผู้เข้าร่วมได้รับคือ มีข้อมูลเรื่องการรักษา
ด้วยยาต้านไวรัส ไวรัสตับอักเสบ และวัณโรค อย่างถูกต้องเพิ่มมากขึ้น และได้รับสื่อ วิธีการจัดกิจรรม
ให้กับผู้อื่นต่อไป
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ปัญหาและอุปสรรค
•
•
•
•

ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่สามารถกลับสู่สังคมได้เนื่องจากความพิการที่เกิดขึ้นจากโรคติดเชื้อฉวยโอกาสใน
ผู้ป่วยเอดส์จงึ เป็นปัญหาในการส่งต่อ ท�ำให้ผู้ป่วยต้องอยู่กับศูนย์ตลอด จึงเกิดปัญหาไม่สามารถให้การ
ช่วยเหลือรับผู้ป่วยใหม่ได้
ผูป้ ว่ ยบางรายมีสภาวะทางจิต ถูกส่งต่อมาโดยไม่ได้แจ้งข้อมูลประเด็นนีอ้ ย่างครบถ้วน ซึง่ เจ้าหน้าทีผ่ ดู้ แู ล
ไม่มคี วามรู้หรือทักษะเฉพาะทีจ่ ำ� เป็นต่อการดูแลผู้ป่วย บางครัง้ ผู้ป่วยหนีออกจากคามิลเลียนฯ บางราย
ก็กลับมา บางรายก็ไม่กลับมา
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลป่วยด้วยวัณโรค 2 คน ท�ำให้ต้องหยุดการท�ำหน้าที่ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ที่เหลือต้องท�ำงาน
เข้าเวรเพิ่มขึ้น
เจ้าหน้าทีม่ ขี อ้ จ�ำกัดเรือ่ ง ทักษะการจัดกิจกรรมพัฒนาผูป้ ว่ ย ท�ำให้แผนงานทีว่ างไว้ ไม่สามารถท�ำได้ครบ
หรือขาดประสิทธิภาพ

แนวทางแก้ไข
•
•
•

ปัจจุบนั คามิลเลียนฯได้มที มี นักสังคมสงเคราะห์ทำ� หน้าทีค่ ดั กรองในการรับผูป้ ว่ ยทีจ่ ะเข้ามารับการฟืน้ ฟู
จะได้ไม่เป็นอุปสรรคหรือข้อจ�ำกัดในการดูแลและส่งต่อ และไม่เกิดปัญหาของผู้ป่วยตกค้างอยู่กับศูนย์
ตลอด
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลต้องเฝ้าระวังมากขึ้น ตรวจสอบทางเข้าและทางออกจากคามิลเลียนฯ ที่คิดว่าผู้ป่วย
สามารถหนีออกได้ ดูให้แน่นหนาและปลอดภัยขึ้น
มีการปรับรูปแบบการท�ำงาน งานด้านการพัฒนาศักยภาพผู้ป่วยให้ทีมนักสังคมสงเคราะห์รับผิดชอบ
ท�ำร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล

แผนงานต่อไป
•

•
•

ดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนือ่ งทัง้ ในคามิลเลียนและผู้ป่วยกลับสู่สงั คมเพือ่ ให้กลุ่มทีไ่ ด้รบั การฟืน้ ฟูใช้ชวี ติ อย่าง
มีคุณค่าและศักดิ์ศรี ป้องกันการที่จะกลับมาป่วยซ�้ำ จัดการเตรียมความพร้อมและหางานที่สามารถ
รองรับกับกลุ่มผู้ตดิ เชื้อฯที่จะกลับสู่สังคม เพื่อจะได้มงี านประจ�ำหรืองานฝีมือติดตัวไว้เป็นอาชีพ และมี
การติดตามและเฝ้าระวัง
การท�ำกายภาพจะมีผลที่ดีข้ึนเนื่องจากปรับเปลี่ยนอาคารสิทธิดาให้เป็นห้องกายภาพโดยเฉพาะ
เป้าหมายต่อไปคาดว่าผู้ป่วยจะได้รับการฟื้นฟูและมีสุขภาพที่ดขี ึ้นแน่นอน
ให้มีการอบรมเรื่องการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมอย่างสม�่ำเสมอ ในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงได้ในทุกๆ
ด้าน เพื่อพัฒนาทีมท�ำงานให้เกิดความเข้าใจในมิติของชีวิตมากขึ้น
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โครงการ

ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวี
หรือสวนเอเดน (Garden of Eden)

เป้าหมายส�ำคัญ

ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี 20 คน มีความพร้อมด้านสุขภาพและทักษะชีวติ ก่อนกลับสูส่ งั คมตลอด

แนวทางการด�ำเนินงาน มี 2 ด้าน ได้แก่

1. เสริมสร้างทักษะการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมและหัตถกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. สนับสนุนการกลับสู่สังคมด้วยการส่งเสริมด้านสุขภาพ อาชีพและทักษะชีวิต

ผลลัพธ์ของโครงการ
•
•
•
•
•

มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ท�ำอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองได้อย่างต่อเนื่อง จ�ำนวน 8 คน ดังนี้
ผู้ติดเชื้อฯ 2 คน ท�ำงานให้บริการนวดแผนโบราณที่บริษัทแห่งหนึ่งในนิคมโรจนะ ได้ค่าตอบแทนวันละ
1,250 บาท ท�ำงานสัปดาห์ละ 2 วัน
ผู้ติดเชื้อฯ 4 คน.มีรายได้จากการขายไม้กวาดดอกหญ้า 1,400-1,500 บาทต่อเดือน
ผู้ติดเชื้อฯ 2 คน ขายดอกไม้จันทน์รายได้ 3,000 บาทต่อ 3 เดือน
มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีจ�ำนวน 5 คน ผู้ชาย 3 คน ผู้หญิง 2 คน สามารถกลับไปใช้ชวี ิตในสังคมได้ด้วยตนเอง

สถานการณ์

ในปี 2561 และปีกอ่ นโครงการสวนเอเดนประสบปัญหาน�ำ้ ท่วมขังเกือบตลอดทัง้ ปี ซึง่ ในปีนนี้ นั้ มีฝนตกบ่อยครัง้
ยาวนานจนถึงพฤศจิกายน ประกอบกับทีต่ งั้ โครงการเป็นพืน้ ทีต่ ำ�่ และลักษณะดินเป็นดินทรายส่วนใหญ่ เหล่านีเ้ ป็นสาเหตุ
ให้มะนาวทีป่ ลูกไว้ในวงบ่อซีเมนต์จำ� นวนกว่า 150 ต้น ตายหมด การเลีย้ งสัตว์ทำ� ได้ไม่ดนี กั ได้มกี ารน�ำเรือ่ งดังกล่าวเสนอ
ต่อคณะท�ำงานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทีไ่ ด้กรุณาลงพืน้ ทีไ่ ปดูและได้ประสานให้กรมชลประทานน�ำเครือ่ งสูบน�ำ้
ขนาดใหญ่มาช่วยสูบน�ำ้ ออก เมือ่ น�ำ้ แห้งแล้วโครงการวางแผนทีจ่ ะขุดสระน�้ำขนาดใหญ่และปรับพืน้ ทีใ่ ห้สงู ขึน้ เพือ่ จะได้
ปลูกพืชได้ตอ่ แต่คา่ ใช้จา่ ยในแผนดังกล่าวสูงมากจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องขอรับความช่วยเหลือจากองค์การบริการส่วนจังหวัด
ระยองในเรือ่ งดังกล่าวต่อไป โครงการยังมีพนื้ ทีบ่ นเขาอีกแห่งหนึง่ ซึง่ ได้รบั การบริจาคมาหลายปีแล้ว ในปีนไี้ ด้นำ� ต้นกล้า
ประเภทไม้ผล มะนาว และไม้ยนื ต้นต่างๆ รวมกว่า 500 ต้น ไปปลูกและจัดให้สมาชิกของโครงการเป็นผูด้ แู ลประจ�ำ 3 คน
ส�ำหรับสมาชิกโครงการสวนเดเอน ได้รับผู้ติดเชื้อฯจากการส่งต่อของโครงการดูแลผู้ป่วยฯเพิ่มอีกจ�ำนวน 6
คน เพื่อส่งเสริมอาชีพและการพึ่งพาตนเอง แต่ข้อจ�ำกัดคือสมาชิกมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นคนพิการ ดังนั้นการประกอบ
อาชีพเพื่อพึ่งพาตนเองสามารถท�ำได้เล็กน้อย
การมีส่วนร่วมกับชุมชน ปีนอ้ี งค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองบัว อ.บ้านค่ายได้จดั กิจกรรมส�ำหรับชุมชนและได้
เชิญสมาชิกโครงการสวนเอเดนเข้าร่วมด้วย ทั้งการฝึกอาชีพ กิจกรรมนันทนาต่างๆ ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในการ
อยู่ร่วมกันและพึ่งพากันได้ดีย่งิ ขึ้น

กิจกรรมหรือการประกอบอาชีพ
•

การเกษตรและเลีย้ งสัตว์ จัดสมาชิกเป็นกลุ่มๆละ 2-3 คน ตามความสมัครใจเพือ่ ปลูกแก้วมังกร ผักสวน
ครัวในวงล้อรถยนต์ ทานตะวันงอก ผักบุ้งงอก โต๊ะเมีย๋ วงอก เห็ดฟาง การเลีย้ งสัตว์ ได้แก่ วัว หมูป่า ห่าน
เป็ด ไก่ นกกระทา ปูนา ปลาหมอ ผลผลิตที่ได้ส่วนใหญ่สมาชิกไว้รับประทานเอง ส่วนที่เหลือน�ำออก
จ�ำหน่ายเพื่อน�ำรายได้มาซื้อปัจจัยการผลิตต่อไป
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•
•
•
•

•

งานฝีมือ สมาชิก 5 คน ที่มฝี ีมือยังท�ำไม้กวาดอ่อนและพวงกุญแจลูกปัด จ�ำหน่าย
การฝึกอาชีพ ส่งสมาชิก 4 คน เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมท�ำหมอนสมุนไพร กับอบต.หนองบัว ร่วมกับ
ประชาชนจากหมู่บ้านต่างๆ 1 ครัง้
การจ�ำหน่ายผลผลิต โครงการได้น�ำสมาชิกออกร้านในงานจังหวัดเคลื่อนที่ทุกเดือนและงานในโอกาส
พิเศษต่างๆของบริษทั และชุมชน บริษทั ซังโก๊ะ มีออเดอร์ไม้กวาดอ่อนทุกเดือนๆละ 12 อัน แต่ปนี โี้ ครงการ
ประสบปัญหาน�้ำท่วมท�ำให้มีผลผลิตทางการเกษตรน้อยไม่เพียงพอต่อการจ�ำหน่าย
กิจกรรมร่วมกับชุมชน ส่งสมาชิกคนพิการ 6 คน เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการกับอบต.หนองบัว 1 ครั้ง
ในกิจกรรมนันทนาการส�ำหรับคนพิการและผู้สงู อายุในหมู่ต่างๆ โดยมีการสอนการเล่นเครือ่ งดนตรีของ
เช่น ระนาด เป่าขลุ่ย ตีกลอง ตีฉิ่งฉาบ ร้องเพลง และส่งสมาชิก 3 คน เป็นวิทยากรกิจกรรมฝึกการ
ท�ำไม้กวาดอ่อน ของหมู่ท่ี 3 ต.หนองบัว 1 ครัง้ มีชาวบ้านเข้าร่วม 20 คน
อบรมการช่วยเหลือคนพิการทางสายตา จัดโดยสมาคมคนตาบอด จ.ระยอง ที่โรงแรมร่มไม้คันทรีคลับ
อ.แกลง จ.ระยอง มีสมาชิกคนพิการ 7 คนพร้อมเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของโครงการ

ปัญหาและอุปสรรค
•
•
•

น�้ำท่วมพื้นที่ท�ำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์เป็นเวลานานท�ำให้ต้นไม้ท่ปี ลูกไว้ตาย
สมาชิกส่วนใหญ่เป็นคนพิการซับซ้อน ท�ำให้มขี อ้ จ�ำกัดเรือ่ งการประกอบอาชีพและประสิทธิภาพของงาน
เจ้าหน้าที่มีจ�ำนวนน้อยและมีการเปลี่ยนแปลงเข้าออกบ่อย ท�ำให้การบริหารโครงการไม่ต่อเนื่อง

แนวทางแก้ไข
•
•

ปรับปรุงพื้นที่โดยการขุดสระขนาดใหญ่เพื่อรองรับน�้ำและปรับพื้นที่ให้เหมาะสมต่อการปลูกพืช
จัดหาอาชีพที่เหมาะสมกับคนพิการและสร้างแรงจูงใจในการท�ำงาน

โครงการ

ให้การศึกษาเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์

เป้าหมายส�ำคัญ

ประชาชนในกลุม่ นักเรียน นักศึกษา พนักงานสถานประกอบการ หญิงบริการในสถาน
บันเทิงและชุมชนในจังหวัดระยอง.ร่วมมือกันปกป้องและป้องกันเอชไอวี/เอดส์ และมีการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของตนเอง

กระบวนการงานป้องกัน “สร้างการมีส่วนร่วม”

•
•
		
•
•

สร้างความตระหนักต่อผู้บริหาร ก�ำหนดนโยบาย
พัฒนาแผนปฏิบัติการ (Action plan) สร้างกลุ่มแกนน�ำและพัฒนาศักยภาพ สร้างแผนปฏิบัติการ
และสนับสนุนต่อเนื่อง
ติดตามงาน กลุ่มเป้าหมาย
สร้างเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายการป้องกันเอชไอวี

สถานการณ์

เริ่มต้นป้องกันเอชไอวีง่ายๆ เพียงพูดคุยกันให้มากขึ้น รวมถึงคุยเรื่องเพศ
		
การสนับสนุนให้ประชาชนมีการป้องกันตนเองจากการติดเชือ้ ไวรัสเอชไอวี ถือเป็นเป้าหมายส�ำคัญของ
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การยุติปัญหาเอดส์ในประเทศไทยรวมถึงประเทศต่างๆทั่วโลก และเป็นภารกิจหนึ่งของ
		
คามิลเลียนฯระยอง ภายใต้“โครงการให้การศึกษาเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์” ซึ่งได้
มุ่งมั่นสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รัฐ เอกชน กลุ่มประชาชนและผู้ติดเชื้อฯ ให้มีความตระหนักและแผนปฏิบัติ
การป้องกันเอดส์ถึงตัวบุคคลในองค์กรและชุมชนอย่างต่อเนื่อง และได้เชื่อมโยงทุกภาคส่วนเข้าด้วยกันเพื่อสนับสนุน
การด�ำเนินการยุติปัญหาเอดส์ในจังหวัดระยอง ทั้งน�ำเอาประเด็นที่เกี่ยวข้องเช่น การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การพูดคุย
เรื่องเพศกับพ่อแม่ที่มีลูกวัยรุ่น วัณโรค การตรวจเลือดเอชไอวีโดยสมัครใจ เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน
ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี นั่นรวมถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปอย่างยั่งยืน
		
ดังนั้นเพื่อให้การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีเข้าใกล้เป้าหมาย “โครงการให้การศึกษาเพื่อป้องกันการ
ติดเชือ้ เอชไอวีและเอดส์” จึงได้พฒ
ั นาแผนงานโครงการย่อยเพือ่ ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของสถานศึกษา สถานประกอบ
การ ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จ�ำนวน 5 โครงการ ได้แก่ “โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์โรคเอดส์” สนับสนุน
งบประมาณโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง “โครงการสือ่ สารอย่างสร้างสรรค์ในครอบครัวป้องกันท้องป้องกัน
เอดส์” สนับสนุนงบประมาณโดยส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง “โครงการจิตอาสา
สร้างโอกาสลด เลีย่ ง เสีย่ งเพศและเอดส์” สนับสนุนงบประมาณโดยส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี “โครงการ
พ่อ แม่ ลูก เปิดใจคุยเรือ่ งเพศและเอชไอวี/เอดส์เพือ่ ก้าวย่างทีป่ ลอดภัย” สนับสนุนงบประมาณโดยบริษทั เอสแอนด์แอล
และ“โครงการคิด(KID)อาสาป้องกันเพศและเอดส์” สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
หรือสสส. พร้อมกับให้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการสถานการณ์เอดส์ ด้วย

ผลลัพธ์
•

•
•
•
•
•

ผู้ที่เข้าเรียนรู้เรื่องเอชไอวี/เอดส์ เรียนรู้ว่าช่องทางความเสี่ยงเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน
ส�ำหรับการใช้ชวี ิตประจ�ำวันร่วมกับผู้ตดิ เชื้อฯ ไม่เสี่ยง และเรียนรู้ว่าเอดส์รักษาได้ ท�ำให้ทัศนคติต่อเรื่อง
เอดส์และผู้ติดเชื้อฯดีขึ้น มีการขอรับถุงยางอนามัยเพื่อน�ำไปใช้ป้องกันตนเอง จ�ำนวนรวมกว่า 16,000
ชิ้น ผู้ร่วมกิจกรรมการสื่อสารเรื่องเพศโดยเฉพาะเด็กและพ่อแม่ เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อการพูด
คุยเรื่องเพศ เห็นความส�ำคัญที่ต้องมีการพูดคุยเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกัน และเห็นว่าต้องเริ่มที่การ
สร้างความสัมพันธ์ท่ดี ีกับลูกเป็นอันดับแรก
โรงเรียนและวิทยาลัย 11 แห่ง มีแผนงานเรื่องเพศและเอดส์ต่อเนื่องมีความเข้าใจในสถานการณ์ของเด็ก
และเยาวชน จึงร่วมกันส่งเสริมให้เด็ก/เยาวชนมีโอกาสเรียนรูแ้ ละได้รบั ข้อมูลทีร่ อบด้านเพือ่ ป้องกันตนเอง
เริม่ ตัง้ แต่นกั เรียนระดับประถม และเด็กเยาวชนทีป่ ระเมินว่าตนเองมีโอกาสเสีย่ งขอรับแจกถุงยางอนามัย
โรงงาน/สถานประกอบการ 6 แห่ง มีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการสถานการณ์เอชไอวี/เอดส์ในชุมชนโดย
จัดกิจกรรมเรื่องการป้องกันเอชไอวี/เอดส์และวัณโรคแก่พนักงาน และบริษัทเอสแอนด์แอลได้สนับสนุน
โครงการสื่อสารเรื่องเพศแก่นักเรียนและพ่อแม่ด้วย
ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง เป็นเจ้าของโครงการและงบประมาณเพื่อด�ำเนินงานเรื่อง
เอดส์ในชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่ของตนเอง
เครือข่ายแกนน�ำมีความเข้มแข็งร่วมแรงกันผลักดันให้โรงเรียน โรงงาน ชุมชนจัดกิจกรรมรณรงค์เรื่อง
เอดส์อย่างต่อเนื่อง
หน่วยงานภาคี ได้แก่ ศูนย์ธารชีวติ แผนกนักเรียนสตรี จ.ชลบุรี รร.ดาราสมุทร และวท.อาชีวะพระมหาไถ่
จ.ชลบุรี จัดท�ำแผนการเรียนรู้เรื่องเอชไอวี/เอดส์ ที่ศูนย์การเรียนรู้เรื่องเอดส์ คามิลเลียนฯต่อเนื่องทุกปี
และสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง ริเริ่มโครงการด้านเพศและเอดส์

กิจกรรม

1. กิจกรรมสร้างความตระหนัก ก�ำหนดนโยบาย น�ำเสนอโครงการกับผู้บริหารและผู้ท่เี กี่ยวข้องใน
การตัดสินใจ จ�ำนวน 31 หน่วยงาน รวม 42 ครัง้ มีผู้เข้าร่วม 715 คน ดังนี้
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•

ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 2 ครั้ง ได้แก่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง และกลุ่มบริษัท
IPP (ระยอง) ซึ่งมีสมาชิก 4 บริษัท
		 • พูดคุยกับเจ้าหน้าทีแ่ ละแกนน�ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แกนน�ำชุมชน และโรงเรียน น�ำเสนอ
โครงการเรื่องเพศและเอชไอวี แก่ 6 หน่วยงาน 6 ครัง้
		 • อบรมระยะสัน้ และให้ข้อมูลเอชไอวี/เอดส์กบั พนักงานบริษทั เอสแอนด์แอล บริษทั มิตซุยสยาม และ
บริษัท SPRC จ�ำนวน 3 ครั้ง มีพนักงานรับการอบรม 65 คน พนักงานเข้าใจช่องทางความเสี่ยงต่อ
เอชไอวีได้ถูกต้องเพิ่มขึ้น
		 • ส่งemail/โทร.ถึงจนท.ฝ่ายบุคคล ฝ่ายความปลอดภัย ของรง. จ�ำนวน 12 หน่วยงาน 12 ครัง้
		 • ให้บริการศึกษาดูงาน ที่ศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการสถานการณ์เอดส์ จ�ำนวน 17 ครั้ง
มีผู้เข้าเรียนรู้ทงั้ หมด 619 คน มาจาก 7 หน่วยงาน เช่น โรงเรียน มูลนิธิ องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ในจังหวัดชลบุรี จันทบุรี ระยอง และกรุงเทพมหานคร โดยได้รับการอบรมสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเอชไอวี ช่องทางความเสี่ยง การแบ่งปันประสบการณ์จากผู้ตดิ เชื้อฯ และเยี่ยมชม
การท�ำงานของโครงการดูแลผูป้ ว่ ยฯ และโครงการดูแลเด็ก ท�ำให้ผเู้ ข้าเรียนรูม้ คี วามเข้าใจเรือ่ งการ
อยู่ร่วมกับผู้ตดิ เชื้อฯได้ถูกต้องเพิ่มมากขึ้น และเข้าใจถึงช่องทางความเสี่ยงต่อเอชไอวี มีการขอรับ
ถุงยางอนามัยเพื่อน�ำไปใช้และฝากคนอื่น
2. กิจกรรมจัดท�ำแผนปฏิบัติการ (Action plan) เรื่องเพศและเอดส์กับโรงเรียน โรงงาน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ�ำนวนรวม 29 แห่ง จ�ำนวน 79 ครัง้ ผู้เข้าร่วม 4,698 คน ดังนี้
		 • พูดคุยกลุ่มย่อย เขียนแผนปฏิบัติการและติดตามการจัดท�ำแผนกับเจ้าหน้าที่ 13 หน่วยงาน จ�ำนวน
21 ครั้ง ผู้เข้าร่วม 35 คน
		 • จัดอบรมและเป็นวิทยากรอบรมกลุ่มแกนน�ำรวม 29 แห่ง จ�ำนวน 49 ครั้ง ผู้รับการอบรม จ�ำนวน
รวม 2,009 คน
			 • เรื่องเพศจ�ำนวนทัง้ หมด 1,041 คน แบ่งเป็นนักเรียนประถม 595 คน จาก 9 โรงเรียน นักเรียน
มัธยม 242 คน จาก 3 โรงเรียนและพ่อแม่/ผู้ปกครอง จ�ำนวน 204 คน จาก 6 ชุมชน
			 • เรื่องเอชไอวี/เอดส์ ทั้งหมด 968 คน แบ่งเป็น นร.มัธยม/อาชีวะ 620 คน 4 โรงเรียน พนักงาน
ในสถานประกอบการ 68 คน 3 แห่ง สถานบันเทิง 280 คน 4 แห่ง
		 • ร่วมรณรงค์ป้องกันเอดส์ในสัปดาห์ความปลอดภัยในสถานประกอบการ 2 แห่ง รณรงค์วันเอดส์
โลกในชุมชน 3 แห่ง รวมทัง้ หมด 6 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 384 คน
		 • ประสานโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จัดบริการตรวจเลือดเอชไอวี โดยสมัครใจ
ในสถานบันเทิง 3 แห่ง 3 ครัง้ ครั้ง มีพนักงานบริการเข้ารับบริการ 57 คน
3. กิจกรรมติดตามผลที่เกิดขึ้นจากงานป้องกันกับโรงเรียน 4 แห่ง สถานบันเทิง 2 แห่ง รวม 6 ครั้ง
ดังนี้
		 • พูดคุยกลุ่มย่อยและแจกถุงยางอนามัย กับวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอก
หมู และสถานบันเทิงพาราไดซ์นวดแผนโบราณ รอแยลนวดแผนโบราณ รวม 4 ครัง้
		 • ประชุมกลุม่ กับแกนน�ำนักเรียนและนักเรียนทีไ่ ด้รบั การขยายผลจากแกนน�ำของโรงเรียนนิคมวิทยา
จ�ำนวน 11 คน และวิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ จ�ำนวน 30 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์
ติดตามการให้ข้อมูลร่วมกับการพูดคุยแลกเปลี่ยนสถานการณ์เรื่องเพศของนักเรียน
4. กิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายการป้องกันเอชไอวี/เอดส์จ.ระยอง ดังนี้
		 • ประชุมคณะท�ำงานเอดส์โลก 2 ครัง้ วันที่ 2 ตุลาคม,9 พฤศจิกายน 2561 ที่คามิลเลียนฯ มีแกนน�ำ
เครือข่ายและตัวแทนหน่วยงานภาคีรัฐ เอกชน และท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม 67 คน
		 • รณรงค์วันเอดส์โลก 1 ครั้ง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ที่คามิลเลียนฯระยอง มีผู้ร่วมงาน 625 คน
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จาก 44 หน่วยงาน มีแกนน�ำนักเรียนร่วมด�ำเนินกิจกรรมรณรงค์ จ�ำนวน 84 คน
		 • อบรมพัฒนาทักษะสื่อสารเรื่องเพศและเอดส์แก่เครือข่ายแกนน�ำ 1 ครั้ง แกนน�ำนักเรียนเข้าร่วม
จ�ำนวน 43 คน วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2561 ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง
		 • จัดท�ำโครงการย่อยเพือ่ สนับสนุนการท�ำงานของกลุม่ เป้าหมาย จ�ำนวน 5 โครงการ ซึง่ ได้รบั สนับสนุน
งบประมาณจากอบจ.รย. สคร.6 พม. สสส.และบ.เอสแอนด์แอล
5. ร่วมมือกับภาคีจัดกิจกรรมด้านเอดส์และเพศ จ�ำนวน 14 หน่วยงาน 15 ครัง้
		 • สนับสนุนวิทยากรแก่อบต.ทุ่งควายกิน รพ.สมเด็จพระเทพฯ กรมประมง ทต.มาบตาพุด อบต.
หนองบัว สภาเด็กและเยาวชนมาบข่า ทต.นาจอมเทียน ทม.แกลง อบรมสร้างความตระหนักเรื่อง
เอดส์และการตัง้ ครรภ์ไม่พร้อม แก่ นักเรียน 1,180 คน จาก 11 โรงเรียนนอกกลุ่มเป้าหมาย และ
คนในชุมชนต.ทุ่งความกิน ต.พลงตาเอี่ยม ต.กองดิน และต.วังหว้า รวม 176 คน
		 • ร่วมประชุมและจัดบูทรณรงค์ป้องกันเอดส์ในวันวาเลนไทน์ กับคณะท�ำงานอ.บ้านฉาง 1 ครั้ง มี
เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมที่บูท 65 คน
6. การพัฒนาบุคลากรของโครงการ
			 เจ้าหน้าที่โครงการ 4 คน เข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองทัง้ ความรู้ ทักษะ ทั้งหมด 9 หลักสูตร ดังนี้
“การจัดการความรู้ (Knowledge Manangment:KM) KM.4.0” “แนวทางการดูแลรักษาผู้ตดิ เชือ้ เอช
ไอวี/ผูป้ ว่ ยเอดส์ปี 2560” “วัณโรค” “ไวรัสตับอักเสบ” “ลดการตีตราภายในผูต้ ดิ เชือ้ ” “การฟังด้วย
หัวใจ” “ชีวิตที่คิดไม่ถึง” “Executive Function หรือ EF” และ“ศิลปะบ�ำบัด”

ปัญหาและอุปสรรค
•
•
•

การด�ำเนินงานตามแผนงานที่วางไว้มีความล่าช้า เนื่องจากผู้รับผิดชอบงานของโรงเรียน โรงงาน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงขาดการส่งต่องานอย่างเข้าใจ
แกนน�ำนักเรียน โรงงาน มีภารกิจรับผิดชอบในส่วนการเรียนและการท�ำงาน ท�ำให้การมีส่วนร่วมด้าน
การจัดกิจกรรมหรือการรณรงค์น้อย และไม่ต่อเนื่อง
งบประมาณสนับสนุนงานด้านการป้องกันเอชไอวี/เอดส์จากหน่วยงานภาครัฐมีจ�ำนวนน้อยและขอการ
สนับสนุนได้ยาก ซึ่งไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม

•
•

ส่งเสริมความเข้มแข็งเครือข่าย
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ภาคตะวันออก

เป้าหมายส�ำคัญ

ผู้ติดเชื้อเอชไอวีจ�ำนวน 11,467 คน จาก 63 ชมรม และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอ
วี/เอดส์ในภาคตะวันออก.มีศกั ยภาพในการจัดการด้านสุขภาพของตนเอง จัดการปัญหาการถูกเลือกปฏิบัติ การตีตรา
และการถูกละเมิดสิทธิ

สถานการณ์

เครือข่ายผู้ตดิ เชื้อเอชไอวี/เอดส์ภาคตะวันออก ได้มีการปรับเปลี่ยนการบริหารและด�ำเนินงาน โดยได้ยกเลิก
ส�ำนักงานเครือข่ายฯ เนื่องจากไม่มีงบประมาณเพียงพอด้านบริหารจัดการ รวมถึงลดจ�ำนวนเจ้าหน้าที่ในการท�ำงาน
โดยได้ใช้บ้านพักของประธานเครือข่ายฯเป็นศูนย์กลางการติดต่องานกับสมาชิก ซึ่งปัจจุบันอยู่ท่ีจังหวัดจันทบุรี การ
ด�ำเนินงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้ชมรมผู้ติดเชื้อฯที่เป็นสมาชิกมีความเข้มแข็งและรวมกลุ่มกันต่อไป ใช้ช่องทางกลไก
ของเครือข่ายผูต้ ดิ เชือ้ จังหวัดเป็นฐานในการท�ำงาน ร่วมกับการท�ำงานประสานและสนับสนุนการท�ำงานพัฒนาคุณภาพ
บริการ “ศูนย์องค์รวม” และการลงหนุนช่วยกระบวนการทางความคิด การติดตามและการประเมินผลการท�ำงานร่วมกัน
การท�ำงานระหว่างคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง กับ เครือข่ายผู้ตดิ เชื้อฯภาคตะวันออก จึงเป็นการ
ประสานงาน ส่งต่อข้อมูลและความร่วมมือเป็นลักษณะกิจกรรมเฉพาะเท่านัน้ มิได้มีเรื่องการพัฒนาศักยภาพดังเช่นที่
ผ่านมา หรือการสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ จ�ำเป็นต้องยุตลิ งเนื่องจากคามิลเลียนฯ ประสบปัญหาเรื่องงบประมาณใน
การด�ำเนินงานเช่นกัน

งานสนับสนุน

			

1. ฝ่ายงานสังคมสงเคราะห์

แนวทางการแก้ไข
•

โครงการ

สร้างความเข้าใจต่อประเด็นและแนวทางการท�ำงานแก่ผู้รับผิดชอบใหม่ รวมทั้งมีการติดตามงานตาม
แผนจากต่อเนื่อง
ติดต่อและส่งข้อมูลข่าวสารการท�ำงานของเครือข่ายแกนน�ำให้อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อมิให้แกนน�ำขาดหาย
ไปอย่างถาวร
น�ำข้อเสนอโครงการเสนอต่อสถานประกอบการ ให้เป็นภาคีเสริมพลังโดยการสนับสนุนงบประมาณ
ส�ำหรับการท�ำงานกับกลุ่มเป้าหมายนักเรียนและชุมชน ซึ่งต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสถาน
ประกอบการด้านงานสังคมด้วย

แผนงานต่อไป

ฝ่ายงานสังคมสงเคราะห์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ได้เปิดด�ำเนินงานตัง้ แต่เดือนมิถุนายน พ.ศ.
2559 เป็นต้นมา โดยมีการท�ำงานร่วมกันระหว่างนักสังคมสงเคราะห์กบั เจ้าหน้าทีโ่ ครงการดูแลผูป้ ว่ ยฯ ในการประเมิน
แรกรับ แก้ไขปัญหา ปรับพฤติกรรม พัฒนาศักยภาพ เตรียมความพร้อมก่อนกลับสูส่ งั คมให้กบั ผูร้ บั การสงเคราะห์ และ
ติดตามผู้รับการสงเคราะห์หลังจากกลับสู่สังคม

ภารกิจ

ให้การสงเคราะห์ ปรับแก้พฤติกรรมและส่งเสริม สนับสนุนให้ผรู้ บั การสงเคราะห์ได้เข้าถึงระบบสวัสดิการรักษา
สุขภาพ สวัสดิการด้านสังคม การศึกษา อาชีพ รวมถึงเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของผู้รับการสงเคราะห์
ให้สามารถกลับไปใช้ชวี ิตในสังคมได้ด้วยตนเอง

การส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายแกนน�ำโรงเรียน โรงงาน สถานประกอบการ และชุมชน ให้มีความเข้ม
แข็ง และร่วมกันรณรงค์สนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย ทุกเพศ และทุกอาชีพ มีการป้องกันตนเองจากเอชไอวี/เอดส์
และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม และสร้างช่องทางการมีส่วนร่วมของภาคี ให้เสริมพลังในการขับเคลื่อนและยุตปิ ัญหาเอดส์
ใน จ.ระยองร่วมกัน

ผู้รบั การสงเคราะห์ส่วนใหญ่มกี ำ� ลังใจทีด่ ขี นึ้ มีความสุข หลังจากได้กลับไปบ้านของตนเองหรือมีญาติมาเยีย่ ม
ให้ก�ำลังใจ ส่งผลให้ผู้รับการสงเคราะห์ให้ความร่วมมือในการฟื้นฟูสุขภาพ และพัฒนาศักยภาพของตนเองมากขึ้น
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ผลลัพธ์

ขั้นตอนการสงเคราะห์

1.

งานประเมินแรกรับ

		
ปี 2561 ได้มีการประเมินแรกรับในกลุ่มผู้รับการสงเคราะห์รายใหม่ทงั้ หมด 26 ราย โดยได้รับข้อมูล
เบือ้ งต้นจากหน่วยงานน�ำส่งและลงพืน้ ทีเ่ พือ่ หาข้อมูลเพิม่ เติมร่วมกับหน่วยงานน�ำส่งไม่วา่ จะเป็น โรงพยาบาล ส�ำนักงาน
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัด ศูนย์ค้มุ ครองคนไร้ทพี่ งึ่ บ้านพักเด็กและครอบครัวและหน่วยงานต่างๆ
ทีมเจ้าหน้าทีส่ งั คมสงเคราะห์และทีมดูแลฯร่วมกันพิจารณารับผูร้ บั การสงเคราะห์โดยยึดเกณฑ์ทสี่ ภาพปัญหาของผูร้ บั
การสงเคราะห์ และศักยภาพในการดูแลผู้รับการสงเคราะห์ของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล ขัน้ ตอนในการประเมินแรกรับมีดังนี้
		
ขั้นตอนที่ 1 รับแจ้งจากหน่วยงาน/บุคคลที่ประสงค์จะขอเข้ารับบริการ
		
ขั้นตอนที่ 2 พิจารณาข้อมูล ผ่านทางเอกสารทีไ่ ด้รบั และลงเยีย่ มเพือ่ ดูสภาพความเป็นอยู่จริงของ
ผู้รบั การสงเคราะห์ รวมทัง้ ให้การช่วยเหลือเบือ้ งต้นในเรือ่ งเครือ่ งอุปโภคบริโภค การ
ให้ค�ำแนะน�ำในเรื่องการดูแลสุขภาพและการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้
เข้าถึงสิทธิสวัสดิการเบื้องต้น
		
ขั้นตอนที่ 3 ประชุมทีมผูด้ แู ล นักสังคมสงเคราะห์ พยาบาลและนักจิตวิทยา โดยอาศัยข้อมูลจริงทีไ่ ด้รบั
ประกอบกับความสามารถและศักยภาพในการดูแลผูร้ บั สงเคราะห์ของเจ้าหน้าทีผ่ ดู้ แู ล
		
ขั้นตอนที่ 4 หากพิจารณารับผูร้ บั สงเคราะห์เข้ารับการสงเคราะห์ จะแจ้งให้กบั หน่วยงานทีส่ ง่ เรือ่ ง
ด�ำเนินการส่งผู้รับบริการเข้ารับการสงเคราะห์
				
หากพิ จ ารณาแล้ ว พบว่ า ทางศู น ย์ ฯ ไม่ มี ศั ก ยภาพในการดู แ ลผู ้ ป ระสงค์ เ ข้ า รั บ การ
สงเคราะห์ จะแจ้งให้กบั หน่วยงานทีส่ ง่ เรือ่ งทราบและประสานส่งต่อไปยังหน่วยงานอืน่ ต่อไป
มีผรู้ บั การสงเคราะห์ทงั้ เด็กและผูใ้ หญ่รายใหม่ซงึ่ ประสบปัญหาผลกระทบจากเอดส์ขาดผูด้ แู ล ขาดอาหารทีจ่ ำ� เป็น
ต่อร่างกาย และไม่ได้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐทีม่ อี ยู่ ได้รบั การช่วยเหลือสงเคราะห์ จ�ำนวน 26 ราย

2.

งานปรับแก้พฤติกรรมและพัฒนาศักยภาพผู้รับการสงเคราะห์

		
ฝ่ายงานสังคมสงเคราะห์จะมีบทบาทในการปรับแก้พฤติกรรมและพัฒนาศักยภาพผูร้ บั การสงเคราะห์
โดยจะส่งเสริมให้ผรู้ บั การสงเคราะห์ได้รบั การพัฒนาทัง้ ทางร่างกาย จิตใจและสังคม เพือ่ ให้ผรู้ บั การสงเคราะห์สามารถ
ดูแลตนเองได้ และพร้อมที่จะกลับไปใช้ชวี ิตในสังคมเช่นเดิม
		
ในปี 2561 มีการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพให้กับผู้รับการสงเคราะห์จ�ำนวน 3 ครัง้ โดยแบ่ง
		
กลุ่มผู้ใหญ่ จ�ำนวน 2 ครั้ง คือ กิจกรรมการท�ำผ้ามัดย้อม กิจกรรมการถักพรมเช็ดเท้าและเปลญวณ
จากเศษผ้า กลุ่มเด็กและเยาวชน จ�ำนวน 1 ครัง้ คือ กิจกรรมการท�ำผ้ามัดย้อม

3.

งานประเมินและเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคม

		
เมื่อผู้รับการสงเคราะห์ได้รับการปรับแก้พฤติกรรมและพัฒนาศักยภาพแล้ว หากผู้รับการสงเคราะห์
มีความพร้อม ทางฝ่ายงานสังคมสงเคราะห์จะร่วมกับทีมเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล ประเมินความพร้อมของผู้รับการสงเคราะห์
โดยพิจารณาจากสภาพร่างกาย สภาพจิตใจ สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ผู้รับการสงเคราะห์จะไปอยู่ เพื่อให้ผู้รับการ
สงเคราะห์สามารถไปกลับไปใช้ชวี ติ ด้วยตนเองและอยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ ในสังคมได้ มีผรู้ บั การสงเคราะห์กลับสูส่ งั คมจ�ำนวน
23 ราย ซึ่งในจ�ำนวนนี้ มี 15 ราย ได้รับการประเมินและเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคม ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเยาวชน
ทีจ่ บการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงและระดับอุดมศึกษา มีผ้รู บั การสงเคราะห์ซงึ่ เป็นคนพิการจ�ำนวน
39 คน ได้รับบัตรผู้พกิ ารเพื่อเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ

4.

งานติดตามและเยี่ยมบ้าน

		
งานติดตาม จะมีการติดตามผูร้ บั การสงเคราะห์ใน 2 ช่วง คือ ช่วงติดตามการฟืน้ ฟูสขุ ภาพและส่งเสริม
ศักยภาพขณะที่เข้ารับการสงเคราะห์ในทุกเดือน เป็นเวลา 3 เดือน และช่วงติดตามผู้รับการสงเคราะห์หลังจากกลับสู่
สังคม ซึ่งแบ่งการติดตามเป็น 4 ระยะ คือ ระยะ 2 สัปดาห์, 1 เดือน, 3 เดือนและ 6 เดือน รวมถึงการติดตามหาญาติ
ในกรณีที่ผู้รับการสงเคราะห์ท่อี ยู่ในศูนย์ฯ ประสงค์จะพบญาติ
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งานเยี่ยมบ้าน จะมีการเยี่ยมบ้านของผู้รับการสงเคราะห์ทั้งในกลุ่มสมาชิกของสถานสงเคราะห์เด็กฯ
และโครงการดูแลผูป้ ว่ ยฯ เพือ่ สร้างสัมพันธภาพระหว่างผูร้ บั การสงเคราะห์และญาติให้เกิดแนวทางร่วมกันในการดูแล
และประคับประคองผูร้ บั สงเคราะห์ให้สามารถกลับมาใช้ชวี ติ ในสังคมรวมกับครอบครัวได้ โดยงานเยีย่ มบ้านจะเป็นงาน
ที่อยู่ในทุกกระบวนการในการท�ำงานกับผู้รับการสงเคราะห์ เช่น การประเมินแรกรับ การติดตามหาข้อเท็จจริง การ
เตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคม และการติดตามหลังกลับสู่สังคม
ในปี 2561 ได้มีการติดตามสืบเสาะหาครอบครัวของผู้รับการสงเคราะห์จ�ำนวน 5 ราย ติดตามเยี่ยมบ้าน
ผู้รับการสงเคราะห์ท่กี ลับสู่สังคมจ�ำนวน 7 ราย และพาผู้รับการสงเคราะห์กลับไปเยี่ยมบ้านครอบครัว จ�ำนวน 5 ราย

ปัญหา อุปสรรค
•
•
•
•

ผูร้ บั สงเคราะห์บางรายไม่ให้ความร่วมมือในการให้ขอ้ มูลข้อเท็จจริงของตนเอง ส่งผลท�ำให้การช่วยเหลือ
และการปรับพฤติกรรม การปรับทัศนคติของผู้รับการสงเคราะห์เป็นไปอย่างยากล�ำบาก
การให้ความร่วมมือในการเข้ารับกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมฝึกอาชีพของผู้เข้ารับการสงเคราะห์
เนือ่ งจากผูเ้ ข้ารับการสงเคราะห์เกิดภาวะเจ็บป่วยมาเป็นเวลานาน เมือ่ แข็งแรงดีขนึ้ จึงมีความสนใจในการ
พัฒนาศักยภาพตนเองค่อนข้างน้อย
อัตราก�ำลังของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลที่มีอยู่ มีจ�ำนวนน้อย เมื่อเทียบกับอัตราผู้เข้ารับการสงเคราะห์ที่สภาพ
ความพิการและช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
ผู้เข้ารับการสงเคราะห์ในช่วงปี 2561 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มติดเตียง ผู้สูงอายุและมีสภาพความพิการ รวม
ถึงมีภาวะจิตเวช ท�ำให้งานดูแลต้องรับภาระงานที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลมีเพียงความรู้ในเรื่อง
เอชไอวีและเอดส์ ยังขาดความรู้ในเรื่องการดูแลกลุ่มอาการนอกเหนือ ท�ำให้การดูแล ฟื้นฟูสุขภาพของ
ผู้เข้ารับการสงเคราะห์จ�ำต้องใช้ระยะเวลานาน

แนวทางแก้ไข
•
•
•
•

พูดคุยและสร้างสัมพันธภาพกับผู้รับการสงเคราะห์ รวมทั้งสร้างความไว้วางใจและรักษาความลับ ของ
ผู้รับการสงเคราะห์
กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้กับผู้รับการสงเคราะห์ โดยการหากิจกรรมใหม่ๆ และสนับสนุนกิจกรรม
ที่ผู้ให้การสงเคราะห์ประสงค์จะท�ำ
สร้างอาสาสมัครผู้ดูแล โดยเฉพาะผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ท่เี ป็นผู้ใหญ่ ได้มีการจัดกิจกรรมให้เยาวชน
อาสาสมัครทีอ่ ยู่ในโครงการบ้านเยาวชนอินดิเพนเดนท์ ได้เข้ามาช่วยดูแลผู้รบั การสงเคราะห์ทชี่ ่วยเหลือ
ตนเองได้น้อย
ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเข้ารับการอบรมในเรื่องการดูแลผู้รับการสงเคราะห์กลุ่มที่มีความเจ็บป่ายทางด้าน
จิตใจ และการฟื้นฟูสุขภาพด้านร่างกาย

แผนงานต่อไป
•
•
•

สร้างระบบการดูแลแบบ Home Care ส�ำหรับผู้ทปี่ ระสงค์จะเข้ารับการสงเคราะห์ทมี่ ปี ญ
ั หาในเรือ่ งความ
รู้ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยเอดส์/ผู้ตดิ เชื้อที่มีที่พักอาศัยในพื้นที่จังหวัดระยอง
จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและกิจกรรมเสริมสร้างพลังและก�ำลังใจให้กับผู้เข้ารับการสงเคราะห์และ
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล
ด�ำเนินการให้ผู้เข้ารับการสงเคราะห์ได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการที่ควรได้รับให้ครบทุกคน
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โครงการ

จัดหาพ่อแม่อุปถัมภ์ (Sponsorship)

เป้าหมาย

เพื่อเด็กที่อยู่ในการดูแลของศูนย์ได้รับการศึกษาที่เหมาะสมส�ำหรับการด�ำรงชีวิต และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีโดยผ่านการช่วยเหลือของพ่อแม่อุปถัมภ์
โครงการนีค้ ามิลเลียนฯ ระยองได้ดำ� เนินการร่วมกับเครือข่ายองค์กรการกุศลจากประเทศฝรัง่ เศสและอังกฤษ
ในการจัดหาพ่อแม่อปุ ถัมภ์สำ� หรับเด็กและเยาวชนทีอ่ ยูใ่ นความดูแลของ คามิลเลียนฯ ระยอง เพือ่ น�ำเงินทีไ่ ด้รบั บริจาค
มาใช้เป็นทุนการศึกษาและเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กก�ำพร้าที่ติดเชื้อเอชไอวีและเด็กที่ได้รับ
ผลกระทบจากเอดส์.ซึ่งคามิลเลียนฯ ระยอง มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 5,000 บาท/คน/เดือน
มีเด็กและเยาวชนก�ำพร้าที่มีเชื้อเอชไอวี 25 คน และที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ 17 คน รวมทัง้ หมด 42 คนที่อยู่ใน
ความดูแลของคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง รวมเด็กอีก 5 คนอยู่ท่บี ้านเด็กพิการลาดกระบัง กรุงเทพฯ ซึ่ง
เป็นเด็กก�ำพร้าที่ติดเชื้อเอชไอวีและมีพัฒนาการทางร่างกายที่พิการทางศูนย์คามิลเลียนฯระยองได้ให้เด็กไปพักเพื่อ
ท�ำกายภาพบ�ำบัดเพื่อพัฒนาทักษะทางร่างกาย

ผลลัพธ์

มีคนไทยและคนต่างชาติ จ�ำนวน รวม 559 คน เข้าร่วมโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ มอบทุนและเยี่ยมเยียนให้
ก�ำลังใจเด็กทีศ่ นู ย์อย่างต่อเนือ่ ง ในจ�ำนวนนีเ้ ป็นพ่อแม่อปุ ถัมภ์ทสี่ นับสนุนผ่านทางสมาคมทีป่ ระเทศอังกฤษและฝรัง่ เศส
จ�ำนวน 78 คน ปี 2561 มีพ่อแม่อุปถัมภ์จ�ำนวน 10 คน มาเยี่ยมเยียนเด็กที่คามิลเลียนฯ
จากการอุปถัมภ์ทุนการศึกษาช่วยสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนก�ำพร้าที่มีเชื้อเอชไอวีและได้รับผลกระทบ
จากเอดส์ 3 คน จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและเรียนต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในปีการศึกษา
ที่ 2561 เยาวชนก�ำพร้าที่มีเชื้อเอชไอวีและได้รับผลกระทบจากเอดส์ 4 คน เรียบจบในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง และอีก 2 คน เรียนจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย รับใบปริญญาเรียบร้อยและมีงานท�ำแล้ว

ขั้นตอนการจัดหาพ่อแม่อุปถัมภ์

•
•
•
		
•
•

ท�ำงานกับภาคีสมาคม/เครือข่ายองค์กรการกุศลประเทศฝรั่งเศสและอังกฤษ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสังคมออนไลน์ทงั้ ในประเทศและต่างประเทศ ด�ำเนินงานโดยค�ำนึงถึงสิทธิเด็ก
การโต้ตอบจดหมายระหว่างผู้ประสานงานโครงการกับพ่อแม่อุปถัมภ์ และจดหมายระหว่างเด็ก
กับพ่อแม่อุปถัมภ์
มอบของที่ระลึกระหว่างเด็กและพ่อแม่อุปถัมภ์ตามวาระและโอกาสพิเศษ
จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อใช้เวลาร่วมกัน

ปัญหาและอุปสรรค

จ�ำนวนพ่อแม่อุปถัมภ์และเงินสนับสนุนลดน้อยลง เพราะสภาพเศรษฐกิจ

แนวทางแก้ไข
•
•

เขียนจดหมายและส่งการ์ดอวยพรถึงพ่อแม่อุปถัมภ์ทั้งรายเก่าและใหม่อย่างสม�่ำเสมอ
ประชาสัมพันธ์รับสมัครพ่อแม่อุปถัมภ์เพิ่มเติมทั้งภายในและต่างประเทศ
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ฝ่ายงานอภิบาล
เป้าหมาย

หลักธรรมทางศาสนา

มนุษย์ทุกคนที่ได้รับผลกระทบจาก เอชไอวี/เอดส์ ด�ำเนินชีวติ อย่างมีศักดิ์ศรีตามคุณค่า และ

กิจกรรม
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

เยีย่ มอภิบาลผูป้ ว่ ย โดยบาทหลวงผูท้ ำ� หน้าทีอ่ ภิบาลจะลงเยีย่ มเยียนผูป้ ว่ ยและเจ้าหน้าทีแ่ ต่ละแผนกเป็นประจ�ำ
เพื่อพูดคุยและให้ก�ำลังใจพร้อมทั้งรับฟังปัญหาและความต้องการต่างๆ ของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
และสามารถแสวงหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือต่อไป
บริการให้ค�ำปรึกษาแก่เด็ก ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ ที่ต้องการความช่วยเหลือ ช่วยให้ผู้รับการช่วยเหลือและ
เกิดความความสบายใจ
ด้านพิธีกรรมและศาสนกิจ จัดให้มีพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณทุกวัน เป็นพิเศษทุกวันศุกร์ต้นเดือนส�ำหรับเด็ก
และเยาวชนและผู้ป่วย ส่งผลท�ำให้ผู้เข้าร่วมได้รับการหล่อเลี้ยงส่งเสริมชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ และไดรับการ
อบรมคุณธรรมจริยธรรม
บริการด้านศีลศักดิ์สิทธิ์แก่ผู้ป่วย ได้แก่ ศีลล้างบาปและศีลเจิมผู้ป่วย
ส่งเยาวชนคาทอลิกเข้าร่วมค่ายค�ำสอนภาคฤดูร้อนเพื่อเตรียมตัวรับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ได้แก่ เตรียมรับศีล
มหาสนิท 1 คน และศีลก�ำลัง 2 คน
ส่งเด็กเล็กจ�ำนวน 2 คนเข้าร่วมพิธีบวชสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดบ้านมาบตาพุต จ.ระยอง
จัดพิธีกรรมในโอกาสพิเศษต่างๆ ได้แก่ วันขึ้นปีใหม่ วันผู้ป่วยสากล เทศกาลมหาพรต ปัสกา วันระลึกถึง
ผู้ล่วงลับ และวันคริสต์มาส เป็นต้น
จัดอบรมเรือ่ งงานอภิบาลให้แก่บคุ ลกร จ�ำนวน 2 ครัง้ ได้แก่ การอภิบาลผู้ป่วยตามจิตตารมณ์แห่งความรักของ
ท่านนักบุญคามิลโล เดอ แลลลิส และบริการรักและรับใช้อัตลักษณ์ของเราชาวคามิลเลียนระยอง
ส่งตัวแทนเจ้าหน้าทีศ่ นู ย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรม วันจิตตารมนักบุญคามิลโล ณ บ้านผู้สงู อายุคามิลเลียนพัฒนาการ
ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมเกิดความรักสมัครสมานสามัคคี ได้แสดงออกซึ่งความตระหนักรักต่อองค์กร และเรียนรู้
จิตตารมการรักรับใช้ผู้ป่วยด้วยความรัก
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ จ�ำนวน 3 ครั้ง พร้อมทั้งเป็นเจ้าภาพประชุม
สมัชชาสามัญประจ�ำปี คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ จ�ำนวน 1 ครั้ง
ส่งตัวแทนเข้าร่วมการประชุมเครือข่ายคาทอลิกทีท่ ำ� งานด้านเอดส์ ในเอเชียแปซิฟคิ ณ นครย่างกุง้ ประเทศพม่า
ศูนย์ศกึ ษาเรียนรูด้ า้ นงานอภิบาลผูป้ ว่ ย โดยในปีทผี่ า่ นมาได้ตอ้ นรับกลุม่ จากภายนอกทีม่ าศึกษาดูงานด้านการ
อภิบาลผูป้ ว่ ยจ�ำนวนทัง้ สิน้ 7 กลุม่ ได้ แก่ กลุม่ เยาวชนนักเรียนค่ายแสวงหาสังฆมณฑล จันทบุร,ี กลุม่ นักเรียน
คาทอลิกโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง, กลุม่ เจ้าหน้าทีพ่ นักงานโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ, กลุม่ นักเรียนโครงการ
รณรงค์จติ ตารมมหาพรตสังฆมณฑลจันทบุร,ี และตัวแทนจากค่ายผูน้ ำ� เยาวชนคาทอลิกระดับชาติ เป็นต้น

ปัญหาและอุปสรรค
•

จ�ำนวนบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านด้านงานอภิบาลไม่เพียงพอ ส่งผลให้ยากต่อการจัดกิจกรรมด้านงานอภิบาล
ต่างๆ ที่น่าสนใจ

แนวทางแก้ไข
•
•

จัดตั้งทีมฝ่ายงานอภิบาลที่ประกอบด้วยกลุ่มบุคลากรที่รับผิดชอบหน้าที่นี้โดยเฉพาะ
ประสานและร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพือ่ รับการสนับสนุนทัง้ ด้านบุคคลากรและกิจกรรมด้านงานอภิบาล
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จ�ำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ของคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง

สถานการณ์เอชไอวี/เอดส์

จ�ำนวนผู้รับบริการสะสมตั้งแต่พ.ศ.2539 จนถึง 31 ธันวาคม 2561 จ�ำนวน 1,845 คน

จากรายงานของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) ปีค.ศ. 2017 หรือ พ.ศ.2560
		

สถานการณ์

ทั่วโลก

ประเทศไทย

ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์สะสม 1, 2 จ�ำนวน
36.9 ล้านคน		440,000 คน
					
(ระยอง 9,368 คน)
		 • เป็นเด็กอายุ 0-14 ปี จ�ำนวน
2.1 ล้านคน		 3,400 คน
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี รายใหม่ จ�ำนวน
1.8 ล้านคน		 5,500 คน
						(ระยอง 500 คน)
ผู้เสียชีวิตจากเอดส์ จ�ำนวน

0.94 ล้านคน		 15,000 คน

ผู้ติดเชื้อฯ ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส จ�ำนวน				316,629 คน
		 • เป็นเด็ก อายุ 0-14 ปี				 2,859 คน
หมายเหตุ
		

ผู้รับบริการ
			
			

เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีและ เยาวชนที่ติดเชื้อเอชไอวี
ได้รับผลกระทบจากเอดส์ ได้รับผลกระทบจากเอดส์
(ราย)
(ราย)

ผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อเอชไอวี
และผู้ป่วยเอดส์
(ราย)

คงเหลือปี 2560

20

17

75

รับใหม่ 2561

3

0		

31

เสียชีวิต 2561

0

0		

8

กลับสู่สังคม 2561

1

4		

11

คงเหลือ ปี 2561

22

13

87

				

รวม

122 ราย

1 ผู้ตดิ เชื้อฯและผู้ป่วยเอดส์สะสมทั่วโลกตัง้ ปี ค.ศ.1990-2017
2 ผู้ตดิ เชื้อฯและผู้ป่วยเอดส์สะสมประเทศไทย ตัง้ ปี ค.ศ.1994-2017

การแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี/เอดส์
ในประเทศไทย
ปัจจัยหลักที่ท�ำให้คนติดเชื้อฯ ได้แก่ การมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน (มากกว่าร้อยละ 84) การใช้เข็มร่วมกัน
ของผู้ใช้สารเสพติดประเภทฉีดเข้าเส้น ส่วนการรับเชือ้ ในเด็กตัง้ แต่แรกเกิดลดต�ำ่ ลงกว่าร้อยละ 2 (ระดับต�ำ่ กว่าร้อยละ
2 หรือไม่มโี รคเอดส์ในเด็กยุคต่อไป /ข้อมูลจากสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย (www.thaiaidssociety.org)

นโยบายและมาตรการในการป้องกันเพือ่ หยุดเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

(ที่มาข้อมูล The Bangkok Insight, https://www.thebangkokinsight.com/69566/)

นายแพทย์สวุ รรณชัย วัฒนายิง่ เจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้ขอ้ มูลว่าจากจ�ำนวนผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีทมี่ ชี วี ติ
อยู่ในประเทศไทย ได้รับการวินิจฉัยและรู้สถานะการติดเชื้อของตนเองแล้ว 98% แต่มีเพียง 75% ของกลุ่มดังกล่าวได้
รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส ซึ่งในกลุ่มนี้มี 84% ที่กดเชือ้ ไวรัสได้ส�ำเร็จ จากสถานการณ์ดังกล่าวเทียบกับนโยบาย
ขององค์การสหประชาชาติ 90 – 90 - 90 ภายในปีพ.ศ.2573 (ค.ศ.2030) ประเทศไทยถือว่าเข้าใกล้เป้าหมาย โดย
ทั้งนี้ประเทศไทยมี 4 มาตรการด�ำเนินงาน ได้แก่ การตรวจเลือดเอชไอวี เป็นเรื่องปกติ ตรวจได้ฟรีทุกสิทธิปีละ 2 ครั้ง
รู้ผลภายในวันเดียว ส่งเสริมผู้ตดิ เชื้อฯเริ่มยาเร็ว ไม่จ�ำกัดซีดโี ฟร์ (CD4) และเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกให้แก่สังคมใน
การอยู่ร่วมกับผู้ตดิ เชื้อฯ
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จ�ำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์และเป็นคนพิการ
ของคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง
				
1.
2.
3.
4.
5.
		
		
		

ประเภทความพิการ

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น (ตาบอด และเห็นเลือนราง)
บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา
บุคคลที่มีความพิการซ้อน
1) การเห็นและสติปัญญา
2) ทางร่างกายหรือสุขภาพและการพูดและภาษา
3) ทางร่างกายหรือสุขภาพและการได้ยิน

				
				

จ�ำนวนรวมทั้งหมด
เป็นคนพิการที่มีบัตรคนพิการ
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จ�ำนวน (คน)
9
2
26
1
1
2
1
42
39

การประชาสัมพันธ์และระดมทุน

(Public Relations and Donations)

เป้าหมายการด�ำเนินงาน

เพื่อประชาสัมพันธ์ การด�ำเนินงานของศูนย์ฯ ในด้านต่างๆ ตาม
โครงการทัง้ 7 โครงการ เพื่อให้ศูนย์ฯ เป็นที่รู้จักของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้เป็น
ประโยชน์ต่อการด�ำเนินงานของศูนย์ฯ และต่อสังคม
เพื่อระดมทุน หารายได้สนับสนุนการด�ำเนินงานของศูนย์ฯ ให้เพียงพอต่อการด�ำเนินงานด้านการสงเคราะห์ผู้
ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี / เอดส์

•
•
•
•
•

ผลลัพธ์

กลุม่ บุคคล หน่วยงาน ทัง้ ในจังหวัดระยองและทัว่ ประเทศ รูจ้ กั การด�ำเนินงานของคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์
ระยอง มากขึ้น มีการสนับสนุนโดยการบริจาคสิ่งของอุปโภค-บริโภค เงิน ผ่านช่องทาง กิจกรรม และโครงการต่างๆ
อย่างสม�่ำเสมอ ท�ำให้คามิลเลียนฯ มีเงินบริจาครวม 5,394,932.68 บาท ซึ่งได้น�ำไปใช้ในการด�ำเนินโครงการต่างๆ
รวมถึงเป็นค่าใช้จ่ายส�ำหรับการบริหารจัดการองค์กรด้วย

กิจกรรมเพื่อการระดมทุน (Fundraising Activities)
•

การด�ำเนินงานที่ผ่านมา ปี 2561 แบ่งการด�ำเนินงานออกเป็น 3 รูปแบบ

งานประชาสัมพันธ์ (Information)
•
•
•
•

ลงข่าวและกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ฯ ผ่านทาง Page Facebook: www.facebook.com/csc.rayong และ
Website: camillianrayong.org
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์กับสื่อประชาสัมพันธ์ท้องถิ่น ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาป้ายไฟ Website Page
Facebook และติดป้ายประชาสัมพันธ์ตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วจังหวัดระยอง
ส่งเอกสารประชาสัมพันธ์กจิ กรรมและโครงการต่างๆ ให้กบั ผู้สนับสนุนทีม่ ฐี านข้อมูลอยู่ และกลุ่มบุคคล
– หน่วยงาน ที่เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์ฯ
กล่าวแนะน�ำการด�ำเนินงานต่างๆพร้อมทั้งให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเอชไอวี / เอดส์ กับกลุ่มบุคคล –
หน่วยงาน ที่เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์ฯ

งานระดมทุน (Donation)
•
•
•
•
•
•
•
•

โครงการพ่อแม่อปุ ถัมภ์ “สะพานแห่งความหวัง” เดือนละ 100 บาท/คน โดยในปี 2561 มีผ้ใู ห้การอุปถัมภ์
จ�ำนวน 288 ท่าน เป็นงบประมาณ 168,500.00 บาท
โครงการหักบัตรเครดิตสะสมแต้มบริจาคเป็นจ�ำนวนเงิน โดยในปี 2561 มีผู้ให้การสนับสนุน จ�ำนวน 23
ท่าน เป็นงบประมาณ 4,800.00 บาท
โครงการหักบัตรเครดิตผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์ฯ โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา มีผู้ให้การสนับสนุน จ�ำนวน
8 ท่าน เป็นงบประมาณ 29,700.00 บาท
โครงการบริจาคเนื่องในวันคล้ายวันเกิด โดยในปี 2561 มีผู้ให้การสนับสนุน จ�ำนวน 15 ท่าน เป็นงบ
ประมาณ 48,210.00 บาท
โครงการบริจาคอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ โดยในปี 2561 มีผู้ให้การสนับสนุน จ�ำนวน 31 ท่าน เป็นงบ
ประมาณ 89,437.00 บาท
จัดวางกล่องขอรับบริจาค ตามร้านค้าทั้งภายในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง จ�ำนวนทัง้ สิ้น 644 กล่อง รวม
รายรับจากกล่องขอรับบริจาค จ�ำนวน 253,707.00 บาท
โครงการเลีย้ งอาหารกลางวัน มีผใู้ ห้การสนับสนุน จ�ำนวน 45 ท่าน เป็นงบประมาณ 202,576.00 บาท
กิจกรรมระดมทุนตามวัตถุประสงค์ของศูนย์ฯ มีผู้ให้การสนับสนุน จ�ำนวน 38 ท่าน เป็นงบประมาณ
8,291.00 บาท
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เข้าร่วมกิจกรรม “มูลนิธิสว่างดาวดึงส์ธรรม” เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ได้รับเงินสนับสนุนจ�ำนวน
108,000.00 บาท
เข้าร่วมกิจกรรม “ฅนเหล็ก ครัง้ ที่ 11” เมือ่ วันที่ 16 ธันวาคม 2561 ได้รบั เงินสนับสนุนจ�ำนวน100,000.00 บาท
ได้รับการสนับสนุนครุภัณฑ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด คิดเป็นมูลค่า 150,000.00 บาท
จัดส่งการ์ดอวยพรวันเกิดให้กับผู้มอี ุปการคุณ ที่มวี ันคล้ายวันเกิดในเดือนต่างๆ (จากฐานข้อมูลผู้ท่เี คย
มาบริจาคและให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของศูนย์ฯ)
มีผใู้ ห้การสนับสนุนการด�ำเนินงานของศูนย์ฯ โดยการเข้ามาบริจาคสิง่ ของอุปโภค-บริโภค จ�ำนวน 929
กลุม่ และสนับสนุนงบประมาณในการด�ำเนินงานต่างๆของศูนย์ฯ จ�ำนวน 995 กลุม่ รวมทัง้ สิน้ 1,924 กลุม่
มีบคุ คลและกลุม่ บุคคลเดิม ตัง้ แต่ปี 2557 – 2560 จ�ำนวน 9,995 กลุม่ และมีบคุ คลและกลุม่ บุคคลกลุม่
ใหม่ ในปี 2561 จ�ำนวน 441 กลุม่ และหน่วยงานใหม่ จ�ำนวน 53 หน่วยงาน รวมทัง้ สิน้ จ�ำนวน 494 กลุม่

•

จัดกิจกรรมระดมทุน โดยใช้ช่อื ว่า “The Bridge of hope หรือ สะพานแห่งความหวัง” อย่างต่อเนื่อง มา
เป็นปีที่ 7 ซึ่งจัดขึ้น เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมภูริมาศ บีช แอนด์ สปา จังหวัดระยอง ได้
รับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมฯ ดังกล่าว จากหน่วยงานและบุคคล จ�ำนวน 1,295,093.50 บาท จาก
การจ�ำหน่ายสลากการกุศล จ�ำนวน 790,020.00 บาท รวมรายรับจากการจัดกิจกรรมฯ ดังกล่าว จ�ำนวน
2,085,113.50 บาท และมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฯ ทัง้ สิ้น จ�ำนวน 281 ท่าน
จัดกิจกรรมระดมทุน โดยใช้ชื่อว่า “Run for Kids วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยรัก” ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 ณ โรงเรียน
วัดชากลูกหญ้า จังหวัดระยอง ได้รับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมฯ ดังกล่าว จากหน่วยงานและบุคคล
945,678.18 บาท จากการรับสมัครวิ่ง จ�ำนวน 1,200,900.00 บาท รวมรายรับจากการจัดกิจกรรมฯ
ดังกล่าว จ�ำนวน 2,146,578.18 บาท และมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฯ ทัง้ สิ้น จ�ำนวน 3,059 ท่าน

ปัญหาและอุปสรรค
•
•
•
•

การประชาสัมพันธ์และการใช้สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการต่างๆของศูนย์ฯ ยังไม่สามารถด�ำเนิน
การได้อย่างเต็มระบบ เนื่องการการถูกจ�ำกัดในเรื่องของการท�ำงานด้านเอชไอวี และเด็กก�ำพร้าที่ได้รับ
ผลกระทบจากเอดส์
สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั ท�ำให้ประชาชนส่วนใหญ่ ไม่ค่อยเข้ามาบริจาคงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆของศูนย์ฯ
ไม่สามารถด�ำเนินกิจกรรมระดมทุนเชิงรุก, หรือจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกได้ เนื่องจากจ�ำนวน
เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ
มีมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เพื่อแอบอ้างเข้าไปเก็บกล่องขอรับบริจาคของศูนย์ฯ ตาม
ร้านค้างต่างๆ ท�ำให้หลายๆหน่วยงานยกเลิกการวางกล่องขอรับบริจาค

แนวทางแก้ปัญหา
•
•
•
•

เปลีย่ นรูปแบบการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของการขอความอนุเคราะห์บคุ คลทีเ่ ข้ามาท�ำบุญ ให้ชว่ ยบอก
ต่อว่าทางศูนย์ฯ ยังคงต้องการความช่วยเหลืออยู่อย่างสม�่ำเสมอ
ขอรับบริจาคสิ่งของที่มีความจ�ำเป็นต้องใช้เร่งด่วน ประจ�ำในแต่ละเดือนเพื่อทางศูนย์ฯ จะได้ไม่สูญเสีย
งบประมาณในการจัดซื้อ
ด�ำเนินการขอความอนุเคราะห์ฝากข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างๆ ในสื่อท้องถิ่นต่างๆ ตามแต่จะ
ละหน่วยงานจะให้ความอนุเคราะห์
ด�ำเนินการติดตามตัวมิจฉาชีพ มาด�ำเนินคดี แต่เนื่องจากบุคคลดังกล่าวยังเป็นเยาวชนอยู่ จึงสามารถ
ด�ำเนินคดีทางกฎหมายได้
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การเงิน

โครงการพิเศษ
1. โครงการเพือ่ การประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์(ระบบSOLAR CELL)

และโครงการศูนย์เรียนรูแ้ ละฝึกอาชีพการท�ำผ้ามัดย้อม เป็นสองโครงการใหญ่ทไี่ ด้รบั การสนับสนุนจาก บริษทั
สตาร์ปโิ ตรเลียมรีไฟน์นงิ่ จ�ำกัด (มหาชน) /SPRC ทีส่ ง่ ผลท�ำให้ศนู ย์คามิลเลียนระยองสามารถลดค่าใช้จา่ ยด้านพลังงาน
ไฟฟ้าลงจากเดิมมากกว่า 30% นอกจากนีย้ งั ท�ำให้เด็กเยาวชนและผูป้ ว่ ยของเรามีทกั ษะในการท�ำผลิตภัณฑ์ผา้ มัดย้อม
ที่น�ำไปสู่การสร้างรายได้อกี ทางหนึ่งได้อีกด้วย

2. โครงการติดตัง้ ระบบไฟฟ้าเพือ่ พัฒนาพืน้ ทีก่ ารเกษตรส�ำหรับผูต้ ดิ เชือ้ เอสไอวี/เอดส์

ได้รบั การสนับสนุนจาก St. Camillus Angels’ Village Foundation & St. Joseph The Worker Parish เป็นโครงการ
ที่ช่วยพัฒนาพื้นที่บนภูเขาเขต อ.บ้านค่าย จะระยองที่ได้รับบริจาคจากผู้มจี ิตศรัทธา ส่งผลท�ำให้พ้นื ที่ดังกล่าวมีระบบ
ไฟฟ้าเพือ่ ใช้ในการพัฒนาการท�ำเกษตรแบบพอเพียงส�ำหรับผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีและผูป้ ว่ ยเอดส์ทยี่ งั ไม่สามารถกลับสูส่ งั คม
ได้ นอกจากนีโ้ ครงการดังกล่าวยังได้รบั การสนับสนุนจากคณะผูบ้ ริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนมารียว์ ทิ ยา จ.ปราจีนบุรี
ที่ช่วยจัดค่ายอาสพัฒนาปลูกพืชเศรษฐกิจจ�ำนวนมากให้แก่สวนของเรา

1. รายรับประจ�ำปี 2561
			

รายรับ

จ�ำนวน (บาท)

%ของรายรับรวม

10,174,204.14

58.00

2. เงินบริจาคทั่วไปภายในประเทศ

3,455,165.00

19.70

3. เงินบริจาคทั่วไปต่างประเทศ

3,109,987.50

17.70

4. เงินอื่นๆ เช่น กิจกรรมศาสนา ดอกเบี้ยธนาคาร

410,518.48

2.34

5. เงินสนับสนุนการด�ำเนินงานจากหน่วยงานภาครัฐ

395,900.00

1. เงินสนับสนุนการด�ำเนินงานจากภาคเอกชน
		 ทั้งในและต่างประเทศ

			

รวมรายรับ

2.26

17,545,775.12

100.00

จ�ำนวน (บาท)

%ของรายจ่ายรวม

1. เงินเดือน-ค่าจ้าง		

6,464,175.00

33.54

2. งบพัฒนาคุณภาพ 7 โครงการ

4,881,874.23

25.33

3. งบด�ำเนินการ/บริหารจัดการ

4,364,343.06

22.64

4. งบอื่นๆ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพิเศษ งานสงเคราะห์

1,903,737.49

9.88

5. งบลงทุน-ก่อสร้าง-บ�ำรุงรักษา

1,659,147.33

8.61

19,273,277.11

100.00

ทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
เป้าหมาย

มีบุคลากรที่มีคุณภาพ ร่วมทีมกันพัฒนางานและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์

รับผิดชอบการก�ำหนดนโยบายในการบริหารบุคลากร บริหารงานด้านสรรหาว่าจ้าง วางแผนก�ำลังคน พัฒนา
และฝึกอบรม บริหารผลตอบแทน และพนักงานสัมพันธ์ เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพ ต้นทุนบุคลากรเหมาะสมและ
บุคลากรมีความพึงพอใจในการท�ำงานกับองค์กร
•
การจัดอบรมพัฒนาบุคลากร
•
อบรมหลักสูตรจิตวิทยาการปรึกษา วันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2561
•
อบรมศิลปะบ�ำบัด วันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 2561
•
เข้าร่วมงานจิตตารมณ์นักบุญคามิลโล วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
•
เข้าร่วมกิจกรรมฟังด้วยหัวใจ Listening by Heart
•
การประชุมพนักงานประจ�ำเดือน 12 ครัง้
มีวาระผูบ้ ริหารแจ้งให้ทราบเกีย่ วกับงานด้านต่างๆ รวมถึงชีแ้ จงนโยบายการบริหารบุคลากร การรายงานความ
คืบหน้าของโครงการและฝ่ายงานต่างๆทัง้ หมด และการน�ำเสนอปัญหาอุปสรรคในการท�ำงาน
อัตราการเข้า-ออกบุคลากร
•
พนักงานเข้าท�ำงานใหม่		
จ�ำนวน
2 คน
•
พนักงานลาออก			
จ�ำนวน
7 คน
•
พนักงานเกษียณอายุการท�ำงาน จ�ำนวน
0 คน
•
พนักงานปฏิบัติงาน		
จ�ำนวน
40 คน
•
อาสาสมัคร 			
จ�ำนวน
3 คน
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2. รายจ่ายประจ�ำปี 2561
			

			

รายจ่าย

รวมรายจ่าย
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3
1

โครงการดูแลผู้ป่วยเอดส์
แบบประคับประคอง

Palliative Care Unit (PCU)

โครงการบ้านเด็กก�ำพร้าที่มี
เชื้อเอชไอวีและได้รับผลกระทบจากเอดส์

Handomeaffectedfor orphaned
childrenliving with
by HIV/AIDS

4

2
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โครงการสวนเอเดน

Garden of Eden

โครงการส่งเสริมการด�ำรงชีวิต
โดยอิสระของเยาวชน

Iforndependent
Living Center
Youth (IDP)
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5

โครงการให้การศึกษาเพื่อป้องกัน
การติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์

Education for HIV/AIDS Prevention

6

9

งานฝ่ายสังคมสงเคราะห์

7

8

โครงการทุนการศึกษาส�ำหรับเด็ก
ที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์

SHIV/AIDS
cholarship for children affected by

10

โครงการจัดหาพ่อแม่อุปถัมภ์เพื่อเด็กก�ำพร้าที่มีเชื้อไวรัสเอชไอวีและได้รับผลกระทบจากเอดส์
ponsorship for Orphans living with and affected by HIV/AIDS

S

แผนกประชาสัมพันธ์และระดมทุน

Public Relations and Resource Development

งานอภิบาล

โครงการพิเศษ

Pastoral Activities

Special Project
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This annual report for 2018 has been prepared to report on results of operation and management of situation of
HIV/AIDS in Rayong undertaken by Camillian Social Center Rayong in 2018 (January 1-December 31), as well as activities
implemented to achieve its objectives under its 7 main programmes as follows.
•
Care for orphaned children living with HIV and affected by AIDS
•
Independent Living Center
•
Scholarship for children affected by AIDS in communities
•
Palliative Care Unit: PCU
•
The Garden of Eden
•
Education for prevention of HIV and AIDS
•
Empowerment of the Eastern Network of People Living with HIV/AIDS
There are also 4 secondary programmes as follows.
•
Sponsorship
•
Public relations and Donations
•
Human resource development and Social Welfare
•
Pastoral work
In addition, there is also a report on receipts and expenditures of the budget. These programmes have been
implemented to develop good quality of life of those who got training, including those living with HIV and affected by AIDS.
I do hope that this annual report would be useful for those who support our programmes, concerned organisations and
interested people in general. I thank you all parties who have collaborated in programmes to be successfully implement.

Fr. Wuthichai Boonbunlue

Director of Camillian Social Center Rayong
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Context of Rayong

Overview

One most important project in the national strategies to drive the country at this moment is nothing but Eastern
Economic Corridor or EEC in the areas of 3 provinces, namely Chachoengsao, Chonburi and Rayong. It will develop
the areas systematically and correspond to the principle of sustainable development by promoting commerce and
industries that use high, modern, innovative and environmental friendly technologies. The significant challenge for EEC is
a development of people in these provinces to be alert of such changes, which are expected to occur rapidly.
“Rayong” is a province that drives development of human resources to respond to EECT most clearly and
concretely, addressing the context of Rayong that wants to be a livable city and a model in production, developing
human resources towards driving sustainable economy and society. (Thansettakij Newspaper, p 11, issue no. 3370,
May 31-June 2, 2018).
Regarding structure of population of Rayong Province, its total population according to the population registration
database dated December 31, 2018, is at 723,316 (Official registration statistical system 2018). Most of them are living
in the areas of Muang Rayong, Klaeng and Baan Chang Districts. Majority of the population is a working population
(from 25-60 years old), followed by children (below 18 years old), the elderly (over 60 years old) and youth (from 18 to
25 years old) respectively.
Looking at social situation, in 2017, Rayong provincial office of social development and human security reported
situation of the target population as follows.
		 •
Regarding situation of the children, most of them are facing problem of livelihood, especially when
they live with poor families with great difficulties. Problems of the children population is inappropriate
behaviours and youth pregnancy without being prepared to raise a child.
		 •
On situation of youth and working population, most of them have a problem of inappropriate
			
behaviours, especially in alcoholic addiction.
		 •
On family, most families have a problem of inappropriate behaviours. There is domestic violence.
		 •
On situation of communities, there is an alarming increase in the number of shops selling alcohol and
cigarettes in local communities and in creative spaces, such as sports ground, places for exercise,
while entertainment enterprises in communities, such as Karaoke shops, snooker clubs and games
shops, and so on, are decreasing.
		 •
On health situation, in the past year, patients coming for medical treatment were sick with 5 main
diseases, namely diabetes, hypertension, ischemic heart disease, stroke and cancer. In addition,
there are over 7,000 people living with HIV and AIDS patients.
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Camillian Social Center Rayong is a charitable organization and a private children welfare center working to address
HIV and AIDS. It is located in Rayong and is operated under St. Camillus Foundation of Thailand.
Period of the Report
1 year from January 1– December 31, 2018
• Care for orphaned children living with HIV and affected by AIDS
		 This programme took care of 22 children in total, from 3 to 14 years old with the same number of girls and boys.
Almost all of them are orphaned either father or mother. Children living with HIV are healthy, joyful and play according to their
ages, with the assistance on proper and ongoing healthcare according to the standards of Ministry of Public Health. Therefore,
there was no child die of AIDS. Children with good health are supported to go to various schools in the area of Rayong Province.
The children have capacity in learning and self-development like other children. They can live together with other people.
• Independent Living Center
		 This programme took care of 18 young women and men at the age of 13 to 24. They could live life on their
own independently with assistance on economic support, education and health with regular counselling and advice and life skill
promotion and capacity building activities.
• Scholarship for children affected by AIDS in communities
		 This programme provided scholarship to 65 children. All of them live normal life in their families and societies.
• Palliative Care Unit: PCU
		 Throughout the year, this programme took care of 106 patients. Most of them are healthy after getting assistance
on physical, mental and social care with support to have access to proper and ongoing medical care at hospitals, which led to
only 8 patients died of AIDS. Some healthy patients are reintegrated with society. However, more than 40 patients still could
not go back to live life on their own due to different disabilities.
• The Garden of Eden
		 There are 14 people living with HIV in this program. They are healthy, but have different kinds of disability. So,
there is health and occupational rehabilitation through physical activities, such as farming, vegetable cultivation, animal raising
and handicrafts. However, in 2018, the compound of the Garden of Eden was flooded for a long time, and all 150 lemon trees
died, and areas for vegetable cultivation and animal raising were also damaged.
• Education for prevention of HIV and AIDS
		 This programme launched campaign on prevention of problems from sex and HIV/AIDS with students from elementary
to secondary and vocational education, as well as people in workplaces, communities and entertainment places, in total over 5,052
people. It built a mechanism of network of cooperation with schools, workplaces or factories, local administration organisations,
communities, entertainment places, public and private organisations in Rayong and Chonburi, in total 32 partners. It supported the
target population to gain better knowledge and understanding on AIDS and self-prevention from unsafe sex, as well as developing
positive attitudes towards people living with HIV, understanding how to live together and reducing stigmatization.
• Empowerment of the Eastern Network of People Living with HIV/AIDS
		 The Eastern Network of People Living with HIV/AIDS continues to build its capacity in co-providing services
through centers for comprehensive and continuous care (CCCs) in all 7 eastern provinces. There are also organization of people living with HIV seeking services at various hospitals as 63 groups of people living with HIV and AIDS patients with a total
membership of 11,467 people. However, this year, Camillian Social Center (CSC) Rayong has stopped providing resources to
the Eastern Network due mainly to economic situation. Yet, there is still coordination, sharing of information and participation
in common activities and an operation as partnership.
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Progress of Different Programmes
1. Care for orphaned children living with HIV
and affected by AIDS

		
		

		

Main Goal

22 orphaned children, of whom 13 are living with HIV and 9 orphaned children affected by AIDS have to assistance,
care, capacity building and could living in society happily according to their human dignity.

Operational direction in the 4-dimension are listed below.
•
•
•
•

Promote health by having access to ongoing standard health services.
Build capacity with standard education.
Support the children to live normally together with other people in society.
Form principles of a living with morality and ethics (spirituality).

Hard work of the programme through experience and knowledge in caring for children affected by AIDS in the
past 20 years, and introduction of development of a process of thinking in the forebrain, or which is called executive
functions (EF) for use with children and the caretakers, helped us to be able to take care of orphaned children whose
father or mother died of AIDS and their families are not prepared to take care of them, so that they would have a better
quality of life. As a result, all 22 children at the age of 3-14 did not die of AIDS, but are healthy as compared to when
they were accepted into CSC Rayong. This results in their better mental health with behaviours expressed like other
children in general. They have also better development in various aspects after getting motivation and promotion under
familial atmosphere. They are able to study and live together with their friends and teachers at schools.

Process of Childcare

1. Healthcare and Promotion
		 In 2018, CSC accepted 3 new children who are living with HIV with sickness resulted from AIDS. Their
health has been screened and sent to hospital for diagnosis, ongoing treatment with antiretroviral medicines (ARVs). The
programmes also organized medical checkup for all children at CSC once a month with dental care and fluoride treatment
twice a year. They had physical exercise with jogging in the morning and evening every Saturday to promote physical
and emotional health.
2. Education
		 When children are healthy and can help themselves, the programme would enroll them in educational
institution in Rayong. In total, 18 children have been enrolled in kindergarten to grade 6 of elementary education.

3. Live Skill Promotion Activities
•

		
4.
		
		

Results

		

		

CSC initiated a project on training seedlings to help the children develop their leadership in self-care
and caring for their younger friends. Six children took part in this project.
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•

CSC organized activity to promote special capacity for children in arts with volunteers coming in to
teach arts to the children once a month.
•
A project on home visitation was organized by encouraging relatives to come and pick up the children, or CSC brought the children to their homes to spend time with their original families to build
good relationship and meet their relatives for 1-2 weeks. This project was organized during major
school break between 7-16 April 2018.
•
CSC organized life skill camp activity on April 27-30, 2018 at Chantaburi. It was a camp for small
children helping the children to do things by themselves, help themselves in their daily life as much as
possible, with supplementary activities on arts therapy to promote imagination and pleasant emotion.
•
On September 2018, the children took part in a traditional dyeing with the youth at the Independent
Living Center on weekends of Saturday and Sunday.
•
CSC sent the children to help in a kitchen at the foreign fund raising, human resource and prevention
programmes during school breaks.
Activities to Develop Process of Thinking in the Forebrain or executive functions (EF) for children
•
Cultivation of vegetable and fish culture around children accommodation was supported where
they took part in preparation, cultivation, care, harvest and marketing, or use the yield for
cooking, which they could sell the produce and also for consumption in the children center.
•
CSC supported an activity on making herbal juice for sale, the income from which is put in the children
center’s fund for use in various special occasions.
•
The children were encouraged to cook by themselves every Saturday evening to prepare them for
transfer to the Independent Living Center.
•
Activity on Development of Caretakers
•
On April 2-6, 2018, the team of caretakers of children and youth went on a study trip to visit Wiang
Ping Children Welfare Home, Baan Mitratorn, and Agape Home in Chiangmai.
•
On April 7-8, 2018, the caretakers took part in training on HIV/AIDS organized by the Prevention
Programme.
•
On May 25-26, 2018, the caretakers attended a training on Child Protection Act B.E. 2546 (CE 2003).
•
On July 17-18, 2018, the caretakers attended a training on understanding children with positive discipline.
•
On September 27-28, 2018, the caretakers attended a training on brain skills (EFs) and life skills
for children to have happy life with Mr. Ronnasing Ruerueng, a clinical psychologist from Ratcha
Nagarindra Children Development Institute as a resource person.
•
On November 6-7, 2018, the caretakers took part in an art therapy training at CSC with Ms. Petlada
Sungjitsirirote and team, which are independent group of resource persons, as resource persons.
•
Meeting of the programme staff was held every morning when there was handover of shift of children caretaker to report daily situation of children for information, follow-up, and monthly meeting
to summary the work and mutually plan future work.

Problems and Obstacles

There are children in the programme with mental health problem that the caretakers were not specialized in this
field. As a result, there was a problem in approaching and understanding unstable emotion of the children, while this
situation caused smaller children also to be afraid.
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Solution

Take the children to meet doctor for appropriate prescription, and initiate activities for the children to do, such
as being assistant to store keepers.

Recommendations

Organise training for children caretakers on caring for children with unstable emotion and sick with psychiatry.

Independent Living Center (IDP)
Main Goal:

Promote and support youth to have access to healthcare and education, and prepare them so that they would
be able to be reintegrated with society by themselves.

Results

Youth affected by AIDS, altogether 17 youth, could live their life independently. All of them are healthy and got
education at 6 educational institutions in Rayong Province and 3 in other provinces, 2 in grade 6 of elementary education, 4 in junior secondary education, 1 in senior secondary education, 4 in primary vocational diploma, 3 in high level
vocational diploma and 4 in undergraduate education. During the year, 3 youth have completed high level vocational
diploma and 2 finished undergraduate education (university). These 5 youths could choose jobs that they are interested.
Furthermore, 1 more youth have been reintegrated with his family.

Activity

1. Activity on healthcare and health promotion
		 CSC organized training on dental care, proper way of tooth brushing, and arranged for youth to get dental care every six month and annual vaccination against flu. It also promoted health by sending youth to take part in
football sports skill with communities after their study class. It organized friendly sports game with youth from Children
Welfare Protection Center of Rayong at the sports ground of the Center, and sent youth to take part in ongoing training
on reproductive health with AIDS Access Thailand.
2. Educational activity
		 CSS organized vocational promotion activities for youth by collaborating with Star Petroleum and Refining
(Public) Company, which provided budget and instructors by setting up vocational training center under the title “The
Project on Commitment and Materialisation of the Dreams of Youth”, which teaches cloth dyeing to promote youth to
earn supplementary income to make use of free time beneficially and could be carried on for their future occupation.
This was done side by side with regular education. The Project has followed up and helped give advice and counseling
on study for the youth as per their interested and capacity so that they could develop themselves further until they finish
their education. After finishing their junior secondary education, they were interested to continue in vocational education
rather than general education because Rayong Province has greater demand for big number of vocational workers.
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3. Life Skills Promotion Activities
		 •
The Programme has applied a process of life skill training to seriously and continuously prepare youth
for reintegration with society for youth through various activities, such as cooking by themselves
every day, work during school break. The Programme sent a young woman to provide care at Camillian
Social Center Home for the Aged in Chantaburi, and 2 young men to take care of garden and general
technician at a resort in Rayong Province.
		 •
When the youth are over 20 years old, the Programme would offer choices for them to try living
on themselves by living at a dormitory outside temporary for 1 year and take care of their daily
life and health and their education by themselves with a social worker and a team of caretakers
as advisors. There was regular follow-up and meeting of all youth taking part in the programme
every six months to share happiness, sorrow and concern for one another. This activity has been
started since October 2016 for over 2 years until now. The youth has expressed that this activity
helped them to be more matured, know how to think, make decision and be responsible in different
things they do by themselves. This activity will be carried on so that youth in the next groups will
have opportunity to search for a path for their life and find appropriate direction for them after being
reintegrated with society.
		 •
The Programme supported youth to go back and spend 1 week with their families at their hometown
by travelling on their own. This activity has an objective of maintaining relationship with family and
trying to live with families, who are mainly grandparents or senior cousins. This activity was well
accepted. Youth have gained better understanding on why they have to be at IDP, and also good
relationship and feelings towards their families back, as well as renewing relationship with their
families, regularly contacting and conversing with their cousins. As a result, youth think and plan to
live a life being reintegrated with their families or society.
		 •
The Programme organise an activity on Family Day & Family Night for children and youth on the last
Saturday of the month so that the children and youth in each home would meet and implement activity
together. This activity has been started since August 2017 and helped the children and youth in the
preparation activity (youth living in dormitory outside) and those living in the 3 homes to meet, talk and
implement activity together. This activity helped elder youth to meet younger children and share their
experience to their young children who also share their feeling and thoughts to the elder youth.
		 •
The Programme organized a training on self-stigmatisation of people living with HIV on April 28-30,
2018 at Baan Maria, Nayai-arm District, Chantaburi Province. Altogether there were 31 youth in the
programme and those who have already been reintegrated with society and youth affected by AIDS
from Housing and Homeless Shelter (House of Grace Foundation) in Chantaburi and Chonburi Shelter
taking part in the training. The resource persons and facilitators were from AIDS Access Foundation.
This activity helped the youth to learn from within themselves, understand themselves and others more
with more positive energy and knowledge to be applied in living together with other people in society.
4.
		

Activity on Moral and Ethical Promotion
•
The Programme organized activity for volunteer youth to take palliative care of patients so as to
develop the spirit of volunteerism within youth by working fully 8 hours a day with the caretakers.
This activity was done in May 2018 onward. Some youth found that they were interested and could
do this work on care of the patients well.
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•

The Programme encouraged participation in religious activities by accompanying youth to take part
in liturgy at Our Lady of Perpetual Help Parish of Rayong, and a Chapel of Our Lady of the Sick at
CSC, as well as activities on important days on the first Friday of the month, give confession, and
supported youth to take part in religious camp and a living with the schools where they are studying.

Problems and Obstacles
•
•
•

Some young men were in the initial teenage with curiosity, attached to friends and games, resulted in
problems in their study and living.
The overage of some youth who are older than their classmates led to comparison, bullying and molesting
their classmates who are younger.
Young men and women entering puberty with emotional changes and curiosity, resulted in being less cautious.

Solution
•
•
•

Organise activities to promote the way of living of young women and men, motivate them to spend free
time worthily, and discuss changes in youth, physically and emotionally.
There is follow-up and contact with advising teachers at schools and mutually plan to take care of the
youth both at home and at school.
Organise training on reproductive health for young women and men.

Future Plan
•
•
•

Organise activities specifically for young men group and young women group on different topics related to
youth, such as how to behave, healthcare, being gentleman and lady.
Caretakers talk to youth and motivate them to realize the use of planning for the future, such as education,
occupation, a living, and provide opportunity for youth to trial an error in implementing their plan for the
future with the caretaker teachers as advisor.
Organise training on reproductive health, sexuality in youth, management of emotion in themselves and
towards others.

cation, while there still 100 children affected by AIDS continued to receive scholarship. Five of them are in kindergarten,
31 in elementary education, 58 in secondary and vocational education, and 7 in under graduate education.

Activities supporting youth care in school year 2017

CSC Rayong has mobilized fund for scholarship for children affected by AIDS who are still living with families in their
communities with the objective to support children to get appropriate education. In this regards, foreign private organisations
have raised fund to support this scholarship program every year. Provision of scholarship is given until the children finish or stop
their education. The scholarship is given monthly at 500 THB, and a scholarship of 1,000 THB for children in undergraduate
education. Children who live near CSC Rayong will come to get the scholarship by him/herself with relative. Children who
is not convenient to come get the scholarship by him/herself, CSC Rayong will send the scholarship by money order.

Children Follow-up

Every month, the children will write letter reporting him/herself to the programme responsible, and on every
semester, the children receiving scholarship will send his/her study report to the Programme. In addition, the Programme
executive will do random selection of some children for home visitation to talk with families and the children as well.

Problems/Obstacles and Solution

Given the problem of global economy affecting donors, the fund supporting CSC Rayong decreased. Therefore,
it is necessary for management by limiting the number of new scholarship recipients, but still support scholarship for the
children who use to receive the scholarship.

Palliative Care Unit: PCU
Main Goal

107 AIDS poor and abandoned patients got assistance and care appropriate to their human dignity and can be
reintegrated with society.

Scholarship for children affected
by AIDS in communities
Main Goal

Children and youth affected by AIDS living with families or relatives, in total 100 children and youth got assistance
for their ongoing education.

Operational direction on care of the patients
•
•
•

Promote healthiness by having access to ongoing standard health services.
Prepare the patients to be physically and mentally prepared for reintegration with society, and to be
self-supporting through providing knowledge on HIV/AIDS, care, prevention and living together with other
people in society.
Care and assist those who cannot be reintegrated with society and those in their last hours with respect
in their human dignity.

Results

Results

In school year 2017, a young people finished his bachelor degree, 4 completed their high level vocational edu- 44 -

•

107 AIDS patients who did not have any caretaker and are homeless got appropriate care and had improved
quality of life while they are still alive and after their death.
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•
•

11 AIDS patients have improved health and are treated from AIDS who are called people living with HIV
and could be reintegrated with society to live normally by themselves.
40 patients who are also living with disabilities have got rehabilitation with no problem of muscle and could
help themselves well to some extent.

Situation of AIDS Patients in the Programme

There are 32 new people living with HIV and AIDS patients accepted for assistance. Most patients under the care
of this Programme are patients living also with disabilities in sight, physical or health, intellectual and multiple disabilities.
In addition, there also 14 bed ridden patients and old aged patients who cannot be reintegrated with families or society.
It is necessary for the Programme to take care of them.
On health condition during 2018, 5 patients with tuberculosis were found, both initial stage and resistance stage.
The Programme has controlled spread of TB by sending all patients to get TB screening at hospital and separate patients
in the course of treatment from other patients. There was follow-up and support on ongoing medication/treatment.

Steps in care of the patients

1 Healthcare and promotion
		 New patients will be screened on their physical health and understand initial care, check their rights to
health coverage and referral for treatment at hospital.
		 For old patients, which at present are patients with disabilities and cannot help themselves, the Programme
organizes regular physical exercise with equipment on every Monday to Friday from 08.00-08.30 to maintain health
conditions so that they will not to get worsened
2. Mental and spiritual care
		 The patients have a problem of being unable to get their result of their blood test, or old patients will be
discouraged and depressed. The caretakers will talk to give them encouragement and provide example for the patients to
see that AIDS can be treated and they can still live like other people. The Programme also regularly organized different
activities for the patients. Those living at the Garden of Eden will grow vegetable and raise some animals to support the
patients to realise their own value with courage to live on. For 7 patients who died, there was prayer and led spirit of
the patients along with their belief before their death, and traditional funeral was organized for the dead.
3. Social Care
		 This is a pattern of learning to live in society by themselves by supporting the patients to seek medical care
at hospital by themselves for the cases who can help themselves more and are healthy so that they would have better
understanding in self-care and live daily life in society.
		 The Programme also took the patients to visit their homes so that they would be closer to their relatives,
which helped the patients from thinking that they were alone or abandoned. It is a social as well as mental promotion.
		 The Programme also organized healthy patients to take care of their fellow patients for mutual support,
enabling them to have friends.

Activities
•

•

•
•
•
		
		
•

Problems and Obstacles
•
•
•
•
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Most patients could not be reintegrated with society due to their disabilities caused by opportunistic
infections in AIDS patients. Therefore, it was a problem for referral, resulted in that the patients have to
live at CSC. This creates a problem that new patients could not be admitted.
Some patients have mental problems and were referred to CSC without providing information on this issue
correctly, while the caretakers did not have knowledge or skills necessary for car of the patients. Sometimes,
the patients run away from CSC, some returned, but some did not.
Two caretakers were sick with TB and had to stop working. As a result, the remaining caretakers had to
take more shifts.
The caretakers have limitation on skills in organizing activities to develop the patients. As a result, the set
plan could be completely carried on or lack efficiency.

Solution
•
•
•

Volunteer activity was organized once a month with 15-20 patients taking part per time together with the

caretakers and housekeepers to clean the area inside and around CSC. It is an activity to promote internal
values of the patients from the volunteerism doing good things for the public.
Snack cooking was organized on every Thursday with 20-25 patients taking part. It is an activity supporting
the patients to review their skills and experience and practice so that they would be aware that HIV does
not make these properties to lose. This activity was done together with singing and birthday activity for
patients whose birthdays are in that month.
Art therapy was organized 1-2 times a month with social worker leading the activity, such as drawing,
painting, cloth dyeing, which helped the patients to communicate in drawing and become relaxed.
Religious and Thai traditional activities were organized, such as Songkran and Loy Krathong Festivals.
Training on reduction of self-stigmatisation of people living with HIV was organized on February 21-22
with 33 patients and caretakers taking part in the training, which was organized at CSC by inviting
resource persons from Foundation for AIDS Rights to lead the training. This activity helped the patients to
discovered causes of stigmatization, which was actually started in society and ourselves, adjusting thinking
and perception on themselves more positively. This activity helped the participants to have better perception
on them with more courage to live with HIV.
Training on direction for treatment of people living with HIV and AIDS patients was organized twice on March
27 and April 7-8, 2018 at CSC, with 79 patients, caretakers and other programme staff attending the
training. The resource person is Ms. Aree Khumpitak. The result was that the participants have got more
proper information on treatment with antiretroviral medicines, hepatitis and TB, and also got media and method
to organize activity for others as well.

At present, CSC has a team of social workers doing screening in admitting patients to get rehabilitation so
that it won’t be obstacles or limitation in care and referral, and it won’t be problems for patients remaining
with CSC for a long time.
The caretakers have to be more alert, checking entrance and exit from CSC that they think the patients
could escape, to make sure that it is safe.
There is adjustment of operational pattern on the work on building capacity of the patients by assigning
the team of social workers to be responsible with the caretakers.
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Future Plan
•

•
•

Take care of the patients continuously both in CSC and patients who have been reintegrated with society
so that the group getting rehabilitation would live their life with value and dignity and prevent themselves
from falling sick again. It will help prepare and find jobs that could absorb people living with HIV to be
reintegrated with society so that they would have permanent jobs or craftsmanship to take up jobs. There
will be follow-up and surveillance.
Physical exercise will yield good results because of change of Sitthida Building as a room specifically for physical
exercise. The next goal expects that the patients would surely be rehabilitated and have improved health.
Regularly organize training on holistic care of the patients in the form that it could approach all dimension
to develop the teamwork to have understanding on the dimension of life more.

The Garden of Eden

has been donated to CSC several years ago. This year, the Programme grew more than 500 seedlings of fruit trees, lemon
and other perennial trees and assigned 3 Programme members to take care the plants fulltime.
		 As for members of the Garden of Eden, we have accepted 6 more people living with HIV referred from the
Palliative Care Unit to promote their occupation and self-supporting. A limitation is that more than half of the members
are living with disabilities. Therefore, doing occupation for self-supporting could be done only a little.
		 Regarding participation with local communities, this year Nong Bua Sub-District Administration Organisation in
Baan Khai District has organized activities for the community and has invited members of the Garden of Eden to take part in
vocational training and various recreational activities which promoted better understanding on living together and mutual aid.

Activity or Vocation
•

•
•

Main Goal

20 people living with HIV are healthy with life skills before being reintegrated with society.

•

Operational Direction has 2 dimensions as follows.
•
•

Develop vocational skill in farming and handicrafts according to the philosophy of sufficiency economy.
Support reintegration with society by promoting health, vocations and life skills.

•

Project Results

1.
		
		
		

2.

There are 8 people living with HIV who did their occupations and continuously earn income with the following details.
•
Two people living with HIV provide service on traditional massage at a company in Rojana Industrial
Estate with a daily income of 1,250 THB, working 2 days a week.
•
Four people living with HIV earn income of 1,400-1,500 THB per month from selling grass brooms.
•
Two people living with HIV earn income of 3,000 THB per quarter from selling paper flower for
funeral ceremony.
There are 5 people living with HIV (2 women and 3 men) who could reintegrate with society and live by themselves.

Situation

		 In 2018 and the year before, the Garden of Eden was flooded almost the whole year. That year, there was
rainfall often until as long as November. In addition, the location of the Garden of Eden is low mainly with sandy soil. As
a result, all 150 lemon trees grown in cement ring died. Animal raising was not good. This issue was presented to the
working group of Princess Sirindhon who was kind to visit the location and contacted Department of Irrigation to install
large water pump to pump out the water. When, it was dried, the Programme plans to dig a large pond and level the
area to make it higher so that we could continue growing plants. However, this plan is quite expensive and it is necessary
to seek assistance from Rayong Provincial Administration Organisation. The Programme still has a plot on a mountain which
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•
		
		

Farming and animal raising, the Programme organized the members into smaller groups of 2-3 members
as per their willingness to grow dragon fruit, vegetable in used wheels, sunflower seedlings, morning glory
seedlings, pea seedlings, and mushroom. Animal raising include cow, wild boar, geese, chicken, quail,
field crab, tilapia. Most of the yields are for domestic consumption with surplus for sale to earn income to
buy inputs for the next production.
Handicrafts, 5 members who have the skill in making soft broom and bead key ring for sale.
Vocational training, the Programme sent 4 members to take part in a training on making
herbal pillow with Nong Bua Sub-District Administration Organisation with people from different villages.
Sale of produce, the Programme accompanied its members to open a shop at a mobile provincial event
every month and on special occasions of companies and communities. Sanko Company has placed order
for 12 soft brooms every month. However, this year the Garden of Eden was flooded, it could produce
small volume of farm yields not enough for sale.
Activity with community, the Programme sent 6 members living with disabilities to take part in recreational
activities once with Nong Bua Sub-District Administration Organisation. In recreational activities for people living
with disabilities and the elderly from various villages, there was teaching on how to play musical instruments,
such as xylophone, flute, drum, cymbal and singing. It also sent 3 members as resource person in training
on how to make soft broom once for village 3 of Nong Bua Sub-District, with a participation of 20 villagers.
Training on assistance to people with eye sight disability, which was organized by Association
of the Blind of Rayong at Rom Mai Hotel Country Club in Klaeng District, Rayong Province.
Seven members with disabilities and the programme staff and volunteers taking part in this training.

Problems and Obstacles

•
•
•

Areas for farming and animal raising were flooded for a long time, resulted in death of plants

that were grown.
Most members are living with multiple disabilities, resulted in limitation on vocation and efficiency of the work.
The number of staff was small with high rate of turnover, resulted in discontinuity of programme management.

Direction of Solution
•
•

Improve the area by digging large pond to catch water, and level the area appropriate for cultivation of crops.
Identify occupations appropriate for people living with disabilities and promote incentives in the work.
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Education for prevention of HIV and AIDS
•

Main Goal:

Students, employees in enterprises, women in entertainment complex and communities in Rayong take part in
prevention of HIV/AIDS and develop their quality of life.

Process of Prevention “Foster Participation”

•
•
		
•
•

Sensibilise executives to determine policies.
Develop action plan, building and peer groups and build their capacity, develop action plan
and provide ongoing support.
Follow up the target population.
Empower network of HIV prevention.

Situation

Starting HIV prevention is easy, just talk with one another more, including on sexuality.
Supporting the people to prevent themselves from infecting HIV is the main goal in ending AIDS in Thailand and
other countries in the world, and it is a mission of CSC Rayong under a programme “Education for prevention of HIV and
AIDS”, which aims at fostering participation of all sectors, state, private, people’s groups and people living with HIV to be
aware and have action plan on continuous prevention of AIDS in individuals in organisations and communities. It fosters
link with all sectors to support operation to end AIDS in Rayong, as well as raising related issues, such as teen pregnancy,
conversation of sexuality with parents who have teen children, TB, voluntary blood test for HIV to help increase efficiency
in prevention to be more extensive so that the people will have good health, including sustainable good quality of life.
Therefore, to support prevention of HIV to achieve the goal of “Education for Prevention of HIV and AIDS”, the
Programme has developed 5 small projects to promote participation of educational institutions, enterprises, communities
and local administration organization, namely ‘Project on AIDS Campaign’ with financial support from Rayong Provincial
Administration Organisation, ‘Project on Creative Communication in Family Preventing Pregnancy and AIDS’ with financial
support from Rayong Provincial Office for Social Development and Human Security, ‘Project on Volunteers Providing
Opportunity to Reduce and Avoid Risk to Sex and AIDS’ with financial support from Disease Control Office Region 6
Chonburi, ‘Project on Father, Mother, Children Openly Discuss Sexuality and AIDS for Safe Steps’ with financial support
from S&L Company, and ‘Project on KID Volunteering to Prevent Sex and AIDS’ with financial support from Thai Health
Promotion Foundation, with service on learning center for management of AIDS situation.

Results
•

•

People participated in activities on learning HIV/AIDS have learned channels of risk from unprotected sexual
relations for daily living together with people living with HIV without risk, and also learned that AIDS can be
treated. This situation has helped improved attitude towards AIDS and people living with HIV. In total, over
16,000 condoms have been requested to prevent themselves. Participants on communication on sexuality,
especially children and parents have changed their attitude on conversation on sexuality and realized the
importance to talk for prevention and it is necessary to build good relationship with their children first.
Eleven schools and colleges have ongoing action plan on sexuality and AIDS with good understand of
children and youth in the situation. So, they worked together to promote children/youth to have opportunity
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•
•
•

to learn and get comprehensive information to prevent themselves, starting from students at elementary
education. And children and youth who assess themselves of having risk have asked for condoms.
Six factories/enterprises took part in management of HIV/AIDS situation in their communities by organizing
activities on HIV/AIDS and TB prevention for their employees, and S&L Company has supported the on
sexuality communication for students and their parents as well.
Eight communities and local administration organisations are owners of projects and budget for operation
on AIDS in communities and schools in their areas.
Network of leaders are empowered in pushing schools, factories and communities to continuously organise
activities to campaign on AIDS.
Partner organisations including Fountain of Life Center (women center) in Chonburi, Dara Samut School
and Redemptorist Vocational Center in Chonburi, have developed action plan on learning HIV/AIDS at the
AIDS learning center, CSC Rayong every year, and Rayong Child Welfare Protection Centre has initiated
project on sexuality and AIDS.

Activities
1.

		
		
		
		
		

2.
		
		
		

Activity on Sensibilisation, Policy Making and Presentation of Project to Executives and People Concerned
in Decision-Making, in total 31 organisations with 42 times and 715 participants with the following details.
•
Two meetings were held with executive and personnel of Rayong Child Welfare Protection Center
and IPP group of companies with 4 affiliate companies
•
Discussion with personnel and leaders of local administration organisations, community leaders and
schools to present the project on sexuality and HIV to 6 organisations altogether 6 times.
•
Organised short training course and provided information on HIV/AIDS to employees of S&L company,
Mitsui Siam company and SPRC company, altogether 3 times for 65 employees who have gained
better understanding on channel of risk to HIV.
•
Sent emails and made phone calls to human resource and safety departments of 12 factories, 12 times.
•
Provide services for study trips at the learning center for management of AIDS situation, altogether
17 times for a total number of 619 participants from 7 organisations, such as schools, foundations,
local administration organisations from Chonburi, Chantaburi, Rayong and Bangkok who got training
on situation on spread of HIV, channels of risks, sharing of experience from people living with HIV
and visit to programmes on Palliative Care Unit and Care for orphaned children living with HIV, and
affected by AIDS, which helped the participants to gain better knowledge and understanding on
living together with people living with HIV and channel of risk to HIV. They also asked for condom
for their own use and to give to other people.
Activity on Development of Action Plan on Sexuality and AIDS in Schools, Factories, Local Administration
Organisations, altogether 29 organisations, 79 times with participation of 4,698 people with the following details
•
CSC has discussed in small groups to develop action plan and followed up the action plan with
personnel of 13 organisations for 21 times with 35 participants.
•
CSC organised training and provide resource persons for training of leaders at 29 organisations 49
times for a total number of 2,009 participants.
•
On sexuality for 1,041 participants who are 595 students in elementary education from 9 schools,
242 students in secondary education from 3 schools, and 204 parents from 6 communities.
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•

		

•

		

•

On HIV/AIDS for 968 participants who are 620 students in secondary and vocational education in 4
schools, 63 employees from 3 workplaces and 280 employees from 4 entertainment complexes.
CSC participated in campaign preventing AIDS on safety week in 2 enterprises, campaign on World
AIDS Day in 3 communities, altogether 6 times with 384 participants.
CSC contacted Chalerm Phrakiat Somdej Phra Thep to provide service on voluntary blood test for
HIV, at 3 entertainment complexes for 3 times for 57 entertainment workers.

3. Activity on Follow-Up on Prevention with 4 Schools and 2 Entertainment Complexes, altogether 6
times with the following details.
		 • CSC discussed in small groups and distributed condoms to Maptaput Technical College, Wat
Nong Kork Moo Community School, and Paradise Traditional Massage and Royal Traditional
Massage Parlours, altogether 4 times.
		 • CSC held meetings with student leaders and students who learned from leaders of Nikhom
Witthaya School, in total 11 students, and Rayong Business Management Technological College,
in total 30 students using interview form for follow-up and provided information as well as
sharing on experience on sexuality with the students.
4. Activity to Empower Rayong Provincial Network of HIV/AIDS Prevention with the following details.
		 • CSC held 2 meetings of the working group on World AIDS Day on October 2 and November 9,
2018 at CSC Rayong with 67 network leaders and representatives of state agencies, private
sector and local organisations.
		 • CSC launched campaign on World AIDS Day on November 30, 2018 at CSC Rayong with 625
participants and 84 student leaders taking part in organizing the campaign activities.
		 • CSC provided a skill training on communication on sexuality and AIDS for network leaders with
participation of 43 student leaders on November 16-17, 2018 at Rayong Golden City Hotel.
		 • CSC formulated 5 small projects to support operation of the target population with financial
support from Rayong Provincial Administration Organisation, Disease Control Office Region 6,
Provincial Office of Social Development and Human Security, Thai Health Promotion Foundation
and S&L Company.
5. Collaboration with Partners in Implementing Activities on AIDS and Sexuality, altogether 14 organisations 15 times.
		 • CSC provided resource persons for Thung Kwai Gin Local Administration Organisation, Somdej
Phra Thep Hospital, Fisheries Department, Maptaput Municipality, Nong Bua Local Administration Organisation, Mab Kha children and youth council, Na Jomthian Municipality, and
Klaeng Municipality at training on sensibilisation on AIDS and unprepared pregnancy for 1,180
students from 11 schools which are not the target population, and community members of
Thung Kwai Gin, Plong Ta Iam, Gong Din and Wang Wah Sub-Districts, altogether 176 people.
		

6.
		

•

CSC attended a meeting with Baan Chang District and organized a booth on AIDS prevention on
Valentine’s Day with 65 youth taking part in activities at the booth.
Human Resource Development for Personnel of the Programme
Four programme staff members attended knowledge and skill self-development training, in total 9 courses
- 52 -

on ‘Knowledge Management (KM 4.0)’, ‘direction on care of people living with HIV and AIDS patients 2017’,
‘TB’, ‘Hepatitis’, ‘Reduction of Self-Stigmatisation in People Living with HIV’, ‘Listening with Heart’, ‘Life
Beyond Expectation’, Executive Function-EF’, and ‘Art Therapy’.

Problems and Obstacles
•
•
•

Implementation of the set plan was delayed because there was change in persons responsible for the work
in schools, factories and local administration organizations and lack of handing over the work to new ones.
Student and employee leaders had their tasks and responsibility in study and work, resulted in less and
discontinued participation in organizing activities or campaign.
Budget for support to the work on HIV/AIDS prevention from state agencies was small and it was difficult
to ask for support, which was not enough to implement planned activities.

Direction for Solution
•
•
•

Promote understanding on issues and operational direction to new persons responsible for the work with
regular follow-up of the action plan.
Regular contact and share information and news on the work of network leaders to prevent permanent loss
of the leaders.
Submit projects to enterprises as partners by providing financial support for the work of target population of
students and communities, which corresponds to objectives of enterprises on corporate social responsibility.

Future Plan

		 Empower network leaders in schools, factories, enterprises and communities, and collaborate in campaign
to support people in all groups, ages, genders and professions to prevent themselves from HIV/AIDS and unprepared
pregnancy, as well as promoting channel for participation of partners in driving and ending AIDS in Rayong.

Empowerment of the Eastern Network
of People Living with HIV/AIDS
Main Goal

11,467 people living with HIV from 63 associations and people affected by HIV/AIDS in eastern region have the
capacity to manage their own health, discrimination, stigmatization and rights violation.

Situation

Eastern network of people living with HIV/AIDS has changed its administration and operation by terminating its
office due to insufficient budget for administration, as well as reduction of the number of staff, and turns to use the home of
the network chairperson as the center for communication with its members, which is now located in Chantaburi Province.
Its operations to support empowerment of its member associations of people living with HIV/AIDS to continue organizing
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themselves use the channel of provincial networks of people living with HIV/AIDS as the base for operation together with
coordination and support the work on development service quality of “Center for Comprehensive and Continuous Care”
(CCC) and field support on process of thinking, monitoring and mutual evaluation of the operation.
The work between CSC Rayong and the Eastern Network of People Living with HIV/AIDS is, therefore,
coordination, sharing of information and collaboration in particular activities without capacity building as in the past, or
providing support on resources, which is stopped because CSC Rayong also faced problem on budget for its operation.

Support Programmes
1. Social Welfare

		 Social welfare programme of CSC Rayong has started its operation since June 2016 with collaboration
between social workers and personnel of palliative care unit in screening to accept new patients, solving problems,
adjusting behavior, build capacity and prepare the patients before reintegration with society, as well as following up the
patients after being reintegrated with society.

Mission

Provide welfare, adjust behavior and promote and support the patients to have access to welfare on healthcare
system, social welfare, education and vocation, as well as preparing and building capacity of the patients to be able to
reintegrate with society by themselves.

Results

Most patients are encouraged and happy after returning home or when relatives come to visit and give them
encouragement. As a result, the patients collaborate in health rehabilitation and capacity building more.

Steps of Welfare

1. Screening before Accepting

		 In 2018, there was screening of 26 new patients after getting initial information from the referring
organization and field visit to look for additional information in collaboration with the referring organisations including
hospitals, provincial office of social development and human security, Protection Center for the Destitute, shelters for
children and families and various agencies. The social workers team and the caretakers team mutually consider accepting
patients based on the criteria on problems of the patients seeking welfare, capacity of the caretakers in caring the patients
with the following steps of assessment for acceptance.
		
Step 1 Get information from agency/person willing to get services.
		
Step 2 Consider information in documents that we have received and make visit to see real situation
of the patients, as well as providing initial assistance on basic necessities, advice on healthcare
and coordination with various agencies so that the patients would have access to initial welfare.
		
Step 3 Hold meeting of the caretakers, social workers, nurses and psychologist team using information
we have received and capacity and potential of the caretakers in caring for the patients.
Step 4 If it was considered to accept the patients, we will inform the referring agency to send the
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patients for the welfare at CSC Rayong.
		 If it is considered that CSC Rayong does not have potential to care for the patients asking for welfare, we
will inform the referring agency so that the latter would refer the patients to other agencies.
		 There were 26 new patients, both children and adults, who are facing problems of impacts from AIDS and
lacked caretakers and basic food for the body, and do not have access to public welfare, accepted into CSC Rayong for caring.
2. Work on adjusting behaviours and building capacity of the patients
		 The social welfare team has a role in adjusting behaviours and building capacity of the patients by promoting
the patients to get physical, mental and social development so that they would be able to take care of themselves and
are prepared for reintegration with society as before.
		 In 2018, the team organized 3 vocational training sessions for the patients with the following details.
		 For adults, 2 training sessions were organized on cloth dyeing, knitting doormat and hammock from rags.
For children and youth, a training session was organized on cloth dyeing.
3. Assessment and Preparation before Social Reintegration
		 After the patients adjusted their behaviours and got capacity building and if they are prepared, the social
welfare team will work with the caretakers’ team to assess whether they are prepared or not by considering their
physical and mental conditions as well as the environment of the place that the patients would go to stay. This would
enable the patients to live their life on their own and together with other people in society. There were 23 patients
who are reintegrated with society. Among them, 15 have been assessed and prepared before social reintegration, most
of them are youth who finished high level vocational and undergraduate education. There are 39 patients living with
disabilities have got disability card to have access to public welfare.
4. Follow-up and Home Visitation
		 Follow-up: There is follow-up of the patients at 2 stages, namely a stage of following up health recovery
and capacity building monthly for 3 months when getting welfare at CSC Rayong, and the stage of following up the
patients after social reintegration, which will be done at 4 intervals, namely at 2 weeks, 1 month, 3 months and 6 months,
as well as following up relatives in case the patients living at CSC Rayong would like to meet their relatives.
		 Home visitation: There will be home visitation to the patients who are members of home for orphaned
children and palliative care unit to build relationship between the patients and their relatives to have a common direction
in palliative care of the patients so that they could live together with society and families. The home visitation is in
all processes of the work with the patients, such has screening before accepting, fact finding, preparation for social
reintegration and follow-up after social reintegration.
			
In 2018, the team has identified families of 5 patients, made home visitation to 7 patients who have
been reintegrated with society, and took 5 patients to visit their home and families.

Problems and Obstacles

•
•
•

Some patients did not give cooperation in providing factual information on themselves, resulted
in difficulties for assistance, adjustment of behaviours and attitudes of the patients.
There was a problem of the patients cooperating in attending capacity building and vocational
training. Since they have been sick for a long time, when they get healthier, they are less
interested in capacity building.
The number of caretakers is small comparing to the number of patients living with disabilities
and could help themselves very little.
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•

Most patients admitted in 2018 are bed-ridden, the elderly living with disabilities as well as
having psychiatric problem. Therefore, the burden on care increased. In addition, the caretakers only have knowledge on HIV and AIDS, but still lack knowledge on care of patients with
other symptoms. As a result, care and health rehabilitation of the patients take longer time.

Direction for Solution
•
•
•
•

Talk and build relationship with the patients, as well as building trust and keep secret of the patients.
Motivate and give incentive to the patients by initiating new activities and support activities that the patients
would like to take up.
Develop caretaker volunteers, especially caretakers for adult patients. Initiate activities for youth volunteers
from IDP to come and help in care of the patients who could help themselves very little.
Sent the caretakers for training on care of patients with mental sickness and physical health rehabilitation.

•
•

Steps in Identifying Sponsors
•
•
•
•
•

CSC Rayong worked with its partner association/network of charitable organisations in Franc end England.
Do public relations through online social media in the country and abroad by considering the rights of the child.
Correspondence between the programme coordinator and sponsors and letters between the children and their sponsors.
Distribute souvenirs between children and sponsors occasionally and on special occasion.
Organise special activities to spend time together.

Problems and Obstacles

The number or sponsors decreased due to economic situation.

Direction for Solution		

Future Plan
•

by AIDS finished their high level vocational education, and 2 more finished their undergraduate education from universities
who have already got their degree and jobs.

Develop care system as Home Care for patients willing to come to CSC Rayong and have problem in
knowledge and understanding on care of AIDS patients/people living with HIV who live in Rayong Province.
Organise capacity building activities and empowerment for the patients and caretakers.
Arrange for all patients to have access to welfare that they are entitled to.

Sponsorship

•
•

Write letter and send cards regularly to sponsors, both old and new.
Do public relations to attract more sponsors from within the country and abroad.

Pastoral Work
Goal:

All human being affected by HIV/AIDS live their life with dignity along religious values and teachings.

The goal of this programme is to help children under the care of CSC Rayong to get education appropriate to
their living with good quality of life through sponsors.
CSC Rayong has started this programme by working with network of charitable organisations in France and
England to identify sponsors for children and youth in the care of CSC Rayong. The donation it receives will be used as
scholarship and expenses on development of quality of life of orphaned children living with HIV and children affected by
AIDS, which CSC Rayong has average expenses of 5,000 THB per child per month.
There are 25 orphaned children and youth living with HIV and 17 children and youth affected by AIDS, in total
42 children and youth under the care of CSC Rayong. There are also 5 children living at the Home for Children Living
with Disabilities at Lat Krabang, Bangkok, who are orphaned children living with HIV and disabilities, where CSC Rayong
has sent these children to stay for physical therapy and skill development.

Results

There are 559 Thais and foreigners taking part in this sponsorship programme by providing fund and making
regular visits to give encouragement to the children. Among these sponsors, there are 78 people providing sponsorship
through associations in England and France. In 2018, 10 sponsors visited the children at CSC Rayong.
The sponsorship has helped 3 orphaned children living with HIV and affected by AIDS to finish junior secondary
education and continue in vocational education in the school year 2018. Four orphaned youth living with HIV and affected
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Activities

•
•
•
•
•
•
•

Priest in charge of pastoral care regularly visited and provided pastoral care for the sick and
staff in each programme in order to talk and give encouragement, as well as listening to problems and

needs of the patients and staff in order to find means and ways to provide assistance.
The priest gave counseling to children, the patients and staff who need assistance, helping relieve those
who need help.
On liturgy and religious activities, Holy Mass was celebrated every day, in particular on the first Friday of
the month for children, youth and the patients, helping them to have spiritual nourishment and moral and
ethical formation.
The priest administered the Sacraments for the sick, such as baptism and sacrament of the sick.
The priest sent Catholic youth to take part in summer catechetical camp to prepare for receiving various
sacraments. One has got the first communion, and 2 got confirmation.
CSC Rayong sent 2 small children to take part in summer Buddhist ordination at Wat Baan Maptaput,
Rayong Province.
Liturgy was organized on special occasions, such as New Year Day, International Day of the Sick, Lent,
Paschal, Day for Memory of the Dead and Christmas, and so on.
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•
•
•
•

CSC Rayong organized 2 training sessions on pastoral work with a topic on pastoral care of the sick according to the spirit of love of St. Camillo de Lellis, and the service of love and service as our identity at
Camillian Social Center.
CSC Rayong sent its personnel to take part in activities on the spirit of St. Camillo Day at the home for the
elderly in Pattanakarn, which helped the participants to express love and unity to the organization, and
learn the spirit of love and service to the sick.
CSC sent a representative to attend a network of Catholic organisations working on AIDS in Asia and Pacific
at Yangon, Myanmar.
The center of learning on pastoral care of the sick in the past year has welcomed 7 groups of visitors coming
to study the work on pastoral care of the sick. They are student youth camp in search from Chantaburi
Diocese, Catholic students from Assumption Rayong School, personnel of Assumption Samutprakan School,
students in the project on Lenten Campaign of Chantaburi Diocese, and representatives of national Catholic
student leaders camp, and so on.

Problems and Obstacles
•

The number of personnel for pastoral care is not enough, which make it difficult to organise interesting
activities on pastoral care.

Direction for Solution
•
•

Set up a pastoral care team comprising a group of personnel specifically responsible for this work.
Contact and collaborate with network of partners to seek support on personnel and activities on pastoral care

Prevalence of HIV/AIDS in Thailand
The main factors leading people to infect HIV are unprotected sex (over 84%), shared needle among intravenous
drug users, while mother-to-child transmission is lower than 2%.
(Below 2% or no AIDS in children in the next generation/information from Thai AIDS Society (www.thaiaidssociety.org)

Policies and Measures in Prevention to End AIDS and Sexuality Transmitted
Diseases (Source: The Bangkok Insight, https://www.thebangkokinsight.com/69566/)

Dr. Suwannachai Wattanayingcharoenchai, director general of the Disease Control Department, gave information that
98% of people living with HIV in Thailand who are still living have got diagnosis and knew their status of being HIV positive.
However, only 75% of this group has got antiretroviral therapy. Of this group, 84% could successfully suppress the virus.
With this situation as compared to UN policy of 90-90-90 by the year 2030, it is likely that Thailand is near the target. In
this regard, Thailand has implemented 4 measures, namely blood test for HIV as a normal practice with free blood test twice
a year with result known in the same day, promote people living with HIV to start medication immediately without considering
the level of CD4, and promote positive attitude in society for living together with people living with HIV.

Number of People Living with HIV and AIDS Patients in CSC Rayong
Total accumulated number of patients since 1996 until December 31, 2018 is at 1,845

Patients
		
		

Situation on HIV/AIDS
Taken from UNAIDS Report in 2017

		

Situation

Global

Thailand

Children living with HIV
and affected by AIDS
(Cases)

Youth living with HIV
and affected by AIDS
(Cases)

Adults living with HIV
and affected by AIDS
(Cases)

Total at the end of 2017

20

17

75

Accumulated number of people living with
36.9 million		440,000 people
HIV and AIDS patients 1, 2			
(Rayong 9,368 people)
		 • Number of children at 0-14 years old
2.1 million 		 3,400 people

Accepted new cases in 2018

3

0

31

Death in 2018

0

0

8

Number of new cases of people living HIV
1.8 million		 5,500 people
					
(Rayong 500 people)

Social reintegration

1

4

11

Total at the end of 2018

22

13

87

Number of death of AIDS

0.94 million

15,000 people

					

Total

Number of people living with HIV				316,629 people
under antiretroviral therapy				
		 • Number of children at 0-14 years old
			 2,859 people
Remark 1. Accumulated global number of people living with HIV and AIDS patients from 1990-2017
2. Accumulated number of people living with HIV and AIDS patients in Thailand from 1994-2017
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122 cases

Number of People Living with HIV and AIDS Patients
who are Living with Disabilities
				

Types of Disability

Number (persons)

1.
2.
3.
4.
5.
		
		
		

Disability in sight (blind and blur)
Intellectual disability
Physical or health disability
Spoken and language disability
Multiple disabilities
1) Sight and intellectual disabilities
2) Physical or health and spoken and language disabilities
3) Physical or health and hearing disabilities

9
2
26
1

		
		

Total		
Total people living with disabilities having disability card

42
39

1
2
1

Public Relations and Donations
Goal of Operation

To publicise the work of CSC Rayong in various aspects along the 7 programmes so that CSC Rayong will be
known to different state agencies, private organisations and people in general for the benefits of operation of CSC Rayong
and society as a whole.
To raise fund for enough income to support operation of CSC Rayong in providing welfare to people living with
HIV and AIDS patients and children affected by HIV and AIDS.

Results

Groups of people and agencies in Rayong and across the country have more knowledge on operation of CSC
Rayong and provided support through regular donation of consumer goods and money through channels of various
activities and programmes. As a result, CSC Rayong got a total donation of 5,394,932.68 THB in cash, which were used
to implement different programmes and organizational management.

Activities implemented in 2018 can be categorized into 3 groups

1.
		

Information
•
Uploaded news and activities of CSC Rayong through Facebook at: www.facebook.com/csc.rayong
and website at: camillianrayong.org
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•

		

•

		

•

2.
		

Donation
•
Sponsorship programme on “Bridge of Hope’, 100 THB per person per month, which in 2018 there
were 288 sponsors who donated a total amount of 168,500 THB.
•
A project on donation of credit card points, which in 2018 there were 23 people donating 4,800 THB.
•
A project on donation by deducting credit card on website of CSC Rayong, which in 2018 there were
8 people donated 29,700 THB.
•
A project on donation on birthdays, which in 2018 there were 15 people donating 48,210 THB.
•
A project on other donations as per their objectives, which in 2018 there were 31 people donating
a total amount of 89,437.00 THB.
•
We have put donation boxes at various shops in the province and neighbouring areas, altogether
644 boxes and could collect a total donation of 253,707 THB.
•
A project on lunch programmes was supported by 45 people with a total budget of 202,576 THB.
•
Activities on fundraising as per objectives of CSC Rayong had 38 people donated an amount of 8,291 THB.
•
Participation in activity of ‘Sawang Daodung Dharma Foundation’ on August 12, 2018 and got a
donation of 108,000 THB.
•
Participation in an activity the 11th ‘Ironman’ on December 16, 2018 and got a donation of 100,000 THB.
•
CSC Rayong has got a support on stationeries to support its operation from Electricity Development
Fund of Maptaput Industrial Estate with a value of 150,000 THB.
•
Sent birthday cards to sponsors on their birthdays in different months (from database of those who
use to donate and support activities of CSC Rayong.
•
There were people supporting operation of CSC Rayong by donating consumer goods, altogether
929 groups, and 995 groups which supported budget for operation of CSC Rayong, in total 1,924
groups. From 2014-2017, there are 9,995 groups with 441 new individuals and groups, and 53
new organisations in 2018, in total 494 new groups.

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Public relations through local media, both publications and billboards, website and Facebook pages,
and public relations board at various spots across Rayong Province.
Sent documents publicizing various activities and programmes to supportors in our database and
groups of people and agencies visited CSC Rayong.
Introduction of various operations as well as giving basic knowledge on HIV/AIDS to groups of people
and organisations visiting CSC Rayong.

3. Fundraising Activities
		 •
The programme has continuously organized fundraising activity under the name “The Bridge of
Hope”, which this year is the 7th year organized on February 24, 2018 at Purimas Beach and Spa
Hotel, Rayong Province. This activity raised donation of 1,295,093.50 THB from individuals and
organisations, and also 790,020 THB from sale of raffle tickets. In total, this activity could raise a
total amount of 2,085,113.50 THB from a total 281 interested people.
		 •
The programme organized fundraising activity under the name “Run for Kids”, which has been
			
organized for the third year at Wat Chark Look Ya School, Rayong Province. This activity got support
			
from organisations and individuals with a total amount 945,678.18 THB and from participation
fee with a total amount of 1,200,000 THB, making a total income of 2,146,578.18 THB with
			
a participation of 3,059 people.
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Problems and Obstacles

Human Resources and Organisational Development

•

Goal

•

•
•

Public relations and the use of media to publicise various programmes of CSC Rayong still could not be
done fully due to limitation of the work on HIV and orphaned children affected by AIDS.
The current economic situation prevented most people from donating money to support various activities
of CSC Rayong.
CSC Rayong could not be proactive in fundraising or implement proactive public relations due to limited
number of personnel.
There were bandits claiming to be staff of CSC Rayong to collect donation boxes placed at different shops.
As a result, several organisations refused us to place donation boxes at their organisations.

Director for Solution
•
•
•
•

Change pattern of public relations in the form of asking for support from individual coming in to donate to
help tell others that CSC Rayong still need regular support.
Ask for donation on basic necessities each month so that CSC Rayong does not have to buy these stuff.
Ask for assistance from local media to publicise activities of CSC Rayong according to each agency could give.
Try to arrest burglars for legal action. However, these burglars are still youth and could not be taken for

legal action.

Special Projects
1. Project on energy saving from solar cell system and the project on learning center and
		 vocational training on cloth dyeing are the two major projects that got financial support from
Star Petroleum Refining (Public) Company (SPRC) that helped CSC Rayong to save expenses
on electricity down more than 30%. Besides, it also helped children, youth and the patients
to have skill in making cloth dyeing products leading to income generation as well.
2. Project on installing electricity system to develop farming areas for people living with HIV has
got financial support from St. Camillus Angels’ Village Foundation & St. Joseph the Worker
Parish. It is a project that helps develop mountainous area in Baan Khai District, Rayong
		 Province, which got donations from generous people. As a result, this area has electricity system
for use in developing farming for self-sufficiency for people living with HIV and AIDS patients
who still could not be reintegrated with society. In addition, this project also got support from
executive personnel, teachers and students from Mary Witthaya School, Prachinburi Province,
that helped organize a camp volunteering to grow large quantity of cash crops for our garden.
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There are quality personnel in the team for continuous development of the work and the
organization.

Objective

Be responsible for formulating policies on personnel and recruitment management, planning on
human resources, development and training, management of remuneration and personnel relations so that
the personnel will have capacity with appropriate cost and the personnel are satisfied in working with the
organization.
• Training on Personnel Development
• Training on counselling psychology on October 6-7, 2018
• Training on art therapy on November 6-7, 2018
• Participation in the event on spirit of St. Camillo on November 17, 2018
• Participation in activity on ‘Listening by Heart’
• Twelve monthly staff meeting
There was agenda that the executive informed on various activities, as well as explaining policies
on personnel management, report on progress of all the programmes, as well as presenting problems and
obstacles in the work.
• The rate of staff turnover
• อัตราการเข้า-ออกบุคลากร
• The number of new staff members
2 people
• The number of staff resigned		
7 people
• The number of retired staff		
0 people
• The number of active personnel		
40 people
• The number of volunteers 		
3 people
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Finance
1. Annual Income 2018
			

Income

Amount (THB)

% of Total Income

10,174,204.14

58.00

2. General donation in the country

3,455,165.00

19.70

3. General donation from abroad

3,109,987.50

17.70

4. Other monies, such as religious activities, bank interest

410,518.48

2.34

5. Fund for the operation from state agencies

395,900.00

1. Donation to support operation from private
		 sector both in the country and from abroad.

			

Total Income

17,545,775.12

2.26
100.00

4.2 Annual Expenditures 2018
			

Expenditures

Amount (THB) % of Total Expenditures

1. Expenses on quality development of various programmes

6,464,175.00

33.54

2. Expenses on operation		

4,881,874.23

25.33

3. Salaries and wages		

4,364,343.06

22.64

4. Investment-construction-maintenance

1,903,737.49

9.88

5. Other expenses, such as public relations,
		 special activities, and so on.

1,659,147.33

8.61

19,273,277.11

100.00

			

Total Expenditures
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