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วสิัยทัศน์ขององค์กร / Vision

 ผูท้ีไ่ด้รบัการอบรม ผูท้ีม่เีชื้อเอชไอวแีละผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบจากเอดส์ ทีอ่ยูใ่นความดูแล
ของคามลิเลยีน โซเชยีล เซนเตอร์ ระยอง สามารถด�ารงชวีติ ได้สมศักดิศ์รกีบัความเป็นบคุคล
มนษุย์ ตามหลกัความเชือ่ของแต่ละศาสนาตามวฒันธรรม และประเพณอีนัดงีามของตน
 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
ในการดแูลสนบัสนุนคำ้จนุผูป่้วยเอดส์ อภบิาลดแูลสนับสนนุ ช่วยเหลอืคนอนาถาโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ผู้ตดิเชื้อเอชไอวแีละผูป่้วยเอดส์ ช่วยเหลอืเด็กก�าพร้าทีต่ดิเชื้อเอชไอว ีให้ได้เข้าถงึการ
รักษาด้วยยาต้านไวรสั การศกึษาและให้การดแูลอปุการะเดก็ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากเอดส์ ให้
ค�าปรกึษาโดยตรงและผ่านสือ่ต่างๆ รวมทัง้เครอืข่ายผูต้ดิเชื้อเอชไอว/ีเอดส์ภาคตะวนัออก และ
ประสานความร่วมมอืกบัองค์กรภาครัฐ เอกชน ร่วมกนับรหิารจดัการสถานการณ์เอชไอว/ีเอดส์ 
ทกุระดบัทัว่ประเทศ
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.

1/1 ซอยครี ีต�าบลห้วยโป่ง อ�าเภอเมอืง 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

คามลิเลยีน โซเชยีล เซนเตอร์ ระยอง
Cami l l i an  Soc ia l  Cente r  Rayong
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สาส์นจากผู้อ�านวยการ
คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง

 รายงานประจ�าปี พ.ศ.2561 จดัท�าขึ้นเพือ่รายงานผลการด�าเนนิงานและการบรหิารจดัการสถานการณ์เอชไอว/ี

เอดส์ในจังหวัดระยองของคามลิเลยีน โซเชยีล เซนเตอร์ ระยอง ตลอดปี พ.ศ.2561 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม) รวมทัง้

ด้านการด�าเนนิกจิกรรมโครงการ ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ตามประเภทงานต่างๆ  จ�านวน 7 โครงการหลัก ได้แก่

 1) โครงการบ้านเด็กก�าพร้าที่มเีชื้อเอชไอวแีละได้รับผลกระทบจากเอดส์

 2) โครงการส่งเสรมิการด�ารงชวีติโดยอสิระของเยาวชน (Independent Living Center)

 3) โครงการทุนการศกึษาส�าหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ในชุมชน

 4) โครงการดูแลผู้ป่วยเอดส์แบบประคับประคอง (Palliative Care Unit: PCU)

 5) โครงการฟื้นฟูสุขภาพผู้ตดิเชื้อเอชไอวหีรอืสวนเอเดน (The Garden of Eden)

 6) โครงการให้การศกึษาเพื่อป้องกันการตดิเชื้อเอชไอวแีละเอดส์

 7) โครงการส่งเสรมิความเข้มแข็งเครอืข่ายผู้ตดิเชื้อเอชไอว/ีเอดส์ภาคตะวันออก

  และยังมโีครงการรองอื่นๆ อกี 4 โครงการ อันได้แก่

  • โครงการจัดหาพ่อแม่อุปถัมภ์เพื่อเด็กก�าพร้าที่มเีชื้อเอชไอวแีละได้รับผลกระทบจากเอดส์

  • งานประชาสัมพันธ์และการระดมทุน

  • งานพัฒนาบุคลากรและงานด้านสังคมสงเคราะห์

  • งานอภบิาล

 นอกนัน้ยงัมรีายงานด้านรายรบั-รายจ่ายเงนิงบประมาณด้วย ซึง่แผนงานของโครงการเหล่านี้ได้ด�าเนนิการเพือ่

พัฒนาคุณภาพชวีติที่ดขีองคนที่ได้รับการอบรมทัง้ผู้ที่มเีชื้อเอชไอวแีละผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์  หวังเป็นอย่างยิ่ง

ว่ารายงานประจ�าปีฉบับนี้จะเป็นเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สนับสนุนโครงการ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและ

ผู้ที่สนใจทั่วไป ขอขอบพระคุณบุคคลกรทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมอืในการด�าเนนิงานทุกด้านให้ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี

บาทหลวงวุฒชิัย  บุญบรรลุ
ผู้อ�านวยการคามลิเลยีน โซเชยีล เซนเตอร์ ระยอง

บริบทจังหวัดระยอง

 โครงการหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศที่ส�าคัญที่สุดในเวลานี้ คงหนีไม่พ้นโครงการระเบียง

เศรษฐกจิภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridorหรอื EEC) บนพื้นที่ 3 จังหวัดคอื ฉะเชงิเทรา ชลบุร ีและระยอง 

เพื่อพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมการประกอบพาณิชยกรรม

และอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ทันสมัย สร้างนวัตกรรม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โจทย์ที่ท้าทายอย่างยิ่ง 

ส�าหรบั EEC คอื การพฒันาคนในจังหวัดเหล่านี้ให้เท่าทันต่อการเปลีย่นแปลงดังกล่าว ซึง่คาดว่าจะเกดิขึ้นอย่างรวดเรว็

 “ระยอง” เป็นจงัหวัดทีข่บัเคลือ่นเรือ่งการสร้างคนรบั EEC ได้อย่างชดัเจนเป็นรปูธรรมทีสุ่ด ผู้ว่าราชการจังหวัด

ได้ประกาศเป้าหมายทีจ่ะจดัการศกึษาส�าหรบัคนทกุช่วงวยั อย่างเท่าเทยีม ทัว่ถงึ ตอบโจทย์บรบิทของระยองทีต้่องการ

ให้เป็นเมอืงน่าอยู่ และเป็นต้นแบบในการผลติ พฒันาก�าลังคนสู่การขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคมอย่างยัง่ยนื (หน้า 11 

หนังสอืพมิพ์ฐานเศรษฐกจิ | ฉบับ 3370 วันที่ 31 พค. - 2 มยิ.. 2561) 

 ด้านโครงสร้างประชากรจงัหวัดระยอง มปีระชากรตามหลกัฐานทางทะเบยีนราษฎร์ ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2561 

จ�านวนทัง้สิ้น 723,316 คน (ระบบสถติทิางการทะเบยีนปี2561) โดยมากอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ อ.เมอืงระยอง อ.แกลง 

และ อ.บ้านฉาง ประชากรส่วนใหญ่เป็นวัยแรงงาน (อายุ 25 ปีขึ้นไป – 60 ปีบรบิูรณ์) รองลงมา คอื เด็ก (อายุต�่ากว่า 

18 ปีบรบิูรณ์), ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) และเยาวชน (อายุ 18 ปีขึ้นไป – 25 ปีบรบิูรณ์) ตามล�าดับ 

 สถานการณ์ทางสังคม ปี 2560 ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง รายงานว่ามี

มติสิถานการณ์เชงิกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

 • สถานการณ์เด็ก
  ส่วนใหญ่ประสบปัญหาสถานะความเป็นอยู ่โดยเฉพาะอย่างยิง่ด้านการอาศยัอยูกั่บครอบครวัยากจน/ 

ยากล�าบาก ประเด็นปัญหาของประชากรกลุ่มวยัเด็ก คอื การมพีฤตกิรรมไม่เหมาะสมและการตัง้ครรภ์ก่อนวยัอนัควร 

ไม่พร้อมในการเลี้ยงดูบุตร 

 • สถานการณ์เยาวชนและวัยแรงงาน

  ส่วนใหญ่ประสบปัญหาการมพีฤตกิรรมไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการตดิเหล้า/ เครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ 

 • สถานการณ์ครอบครัว
  ส่วนใหญ่ประสบปัญหาการมพีฤตกิรรมไม่เหมาะสม ครอบครัวที่มกีารกระท�าความรุนแรงต่อกัน 

 • สถานการณ์ชุมชน
  มกีารเพิม่ขึ้นของจ�านวนร้านขายเหล้า/ บุหรีท่ี่มอียู่ในชุมชนและพื้นทีส่ร้างสรรค์ เช่น ลานกฬีา สถานที่

ออกก�าลังกาย ในขณะที่สถานประกอบการเรงิรมย์ในชุมชน เช่น ร้านคาราโอเกะ สนุกเกอร์ ร้านเกมส์ ฯลฯ มจี�านวน

ลดลง

 • สถานการณ์ด้านสุขภาพ
  ในรอบปีที่ผ่านมามผีู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา ด้วย 5 โรคส�าคัญ ได้แก่ 

  โรคเบาหวาน, โรคความดันโลหติสูง, โรคหัวใจขาดเลอืด, โรคหลอดเลอืดสมอง โรคมะเร็ง นอกจาก

นี้ม ีผู้ตดิเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ กว่า 7,000 คน
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บทสรุปภาพรวม

 คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์และเป็นสถานสงเคราะห์เด็กเอกชนที่

ด�าเนนิงานด้านเอชไอวแีละเอดส์ ตัง้อยู่ในจังหวัดระยอง ด�าเนนิงานภายใต้มูลนธิคิณะนักบุญคามลิโลแห่งประเทศไทย 

 ระยะเวลารายงาน 1 ปี ระหว่าง 1 มกราคม – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

 • โครงการดูแลเด็กก�าพร้าที่มเีชื้อเอชไอวแีละเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ 
  ดูแลเด็กทั้งหมด 22 คน อายุ 3 ปี – 14 ปี เป็นเด็กหญิงชายจ�านวนเท่ากัน ซึ่งเด็กเกือบทั้งหมด

ก�าพร้าบิดาและหรือมารดา เด็กที่มีเชื้อเอชไอวีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ร่าเริง วิ่งเล่นตามวัย ด้วย

ได้รับการช่วยเหลือด้านสุขภาพอย่างถูกต้องและต่อเนื่องตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 

  ดังนั้นจึงไม่มีเด็กชีวิตจากเอดส์ เด็กที่มีสุขภาพดีได้รับการส่งเข้าเรียนตามโรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัด

ระยอง เด็กมีศักยภาพในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเหมือนกับเด็กทั่วไป ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นได้

 • โครงการส่งเสรมิการด�ารงชวีติโดยอสิระของเยาวชน (Independent Living Center)
  ดูแลเยาวชนชายหญงิทัง้หมด 18 คน อายุระหว่าง 13 ปี – 24 ปีขึ้นไป เยาวชนสามารถด�ารงชวีติอสิระ

ด้วยตนเอง ผ่านการดูแลช่วยเหลอืในด้านเศรษฐกจิ การศกึษา สุขภาพ มกีารให้ค�าปรกึษาแนะน�าอย่าง

สม�่าเสมอ และการจัดกจิกรรมที่ส่งเสรมิทักษะชวีติ พัฒนาศักยภาพ

 • โครงการทุนการศกึษาส�าหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ในชุมชน
  ให้ทุนการศกึษาแก่เด็กทัง้หมด 65  คน ซึ่งเด็กทุกคนยังใช้ชวีติปกตอิยู่ในครอบครัวและสังคม

 • โครงการดูแลผู้ป่วยเอดส์แบบประคับประคอง (Palliative Care Unit: PCU)
  ดูแลผู้ป่วยในระหว่างปีทั้งหมด 106 คน ผู้ป่วยส่วนใหญ่สุขภาพแข็งแรงขึ้นหลังจากได้รับการช่วย

เหลือดูแลด้านร่างกาย จิตใจ สังคม สนับสนุนให้เข้าถึงสิทธิด้านการรักษาอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง 

  ณ โรงพยาบาล ท�าให้การเสยีชวีติจากเอดส์มเีพยีง 8 คน ผู้ป่วยที่แข็งแรงขึ้นบางส่วนกลับไปใช้ชวีติตาม

ปกตใินสังคม แต่มผีูป่้วยจ�านวนกว่า 40 คนทีไ่ม่สามารถกลับไปใชช้วีติไดด้ว้ยตนเอง เพราะมอีาการจาก

ความพกิารด้านต่างๆ

 • โครงการฟื้นฟูสุขภาพผู้ตดิเชื้อเอชไอวหีรอืสวนเอเดน (The Garden of Eden)
  มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่อยู่ในโครงการ 14 คน มีสุขภาพแข็งแรงไม่ป่วยเอดส์แต่มีความพิการด้านต่างๆ           

จึงให้การฟื้นฟูสุขภาพและอาชีพด้วยกิจกรรมทางกายผ่านการท�าสวนเกษตร ปลูกผักและเลี้ยงสัตว์ 

ท�างานฝีมอื แต่ในปี 2561 พื้นที่สวนเอเดนประสบปัญหาน�า้ท่วมขังเป็นเวลานาน มะนาวที่ปลูกไว้ 150 

ต้นตายทัง้หมด พื้นที่ส�าหรับปลูกผักเลี้ยงสัตว์เสยีหาย 

 • โครงการให้การศกึษาเพื่อป้องกันการตดิเชื้อเอชไอวแีละเอดส์
  รณรงค์ให้มีการป้องกันปัญหาจากเพศและเอชไอวี/เอดส์แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับประถมจนถึงระดับ

มัธยม อาชวีะ รวมทัง้ประชาชนที่ท�างานในสถานประกอบการ ชุมชน สถานบันเทงิ รวมกว่า 5,052 คน 

โดยสร้างกลไกเครอืข่ายความร่วมมอืกับโรงเรยีน สถานประกอบการหรอืโรงงาน องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ชุมชน สถานบันเทงิ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจังหวัดระยองและชลบุร ีจ�านวน 32 แห่ง 

สนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และเข้าใจเรื่องเอดส์และมีการป้องกันตนเองจากการมีเพศสัมพันธ์

ที่ไม่ปลอดภัยมากขึ้น รวมถงึมทีัศนคตทิี่ดขีึ้นต่อผู้ตดิเชื้อเอชไอว ีเข้าใจการอยู่ร่วมกัน และลดการตตีรา

 • โครงการส่งเสรมิความเข้มแข็งเครอืข่ายผู้ตดิเชื้อเอชไอว/ีเอดส์ภาคตะวันออก
  เครอืข่ายผูต้ดิเชื้อฯภาคตะวันออก ยังมกีารพัฒนาศักยภาพการร่วมบรกิารผ่านรปูแบบศนูย์องค์รวม ทัว่ 7 

จังหวดัภาคตะวนัออก และมกีารรวมกลุ่มของผูต้ดิเชื้อฯทีไ่ปรับบรกิารทีโ่รงพยาบาลต่างๆ ในลกัษณะชมรม

ผูต้ดิเชื้อเอชไอวแีละผูป่้วยเอดส์ มทัีง้หมด 63 ชมรม จ�านวนสมาชกิผูต้ดิเชื้อฯทั้งหมด  11,467 คน แต่ใน

ปีนี้ คามลิเลยีนฯได้ยตุกิารสนบัสนุนทรพัยากรแก่เครอืข่ายผูต้ดิเชื้อฯภาคตะวนัออก ด้วยเหตสุ�าคญัด้าน

เศรษฐกจิ แต่ถงึกระนัน้ยังมกีารประสานงาน ส่งต่อข้อมูล และร่วมกจิกรรม เป็นการท�างานลักษณะภาคี

ความคืบหน้าโครงการต่างๆ

 โครงการ ดูแลเด็กก�ำพร้ำที่มีเชื้อเอชไอวี
	 	 	 และเด็กที่ได้รับผลกระทบจำกเอดส์

 เป้าหมายส�าคัญ
 เด็กก�าพร้า 22 คน ซึ่งเป็นเด็กที่มเีชื้อเอชไอว ี13 คน และเด็กก�าพร้าที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ 9 คน ได้รับ

การช่วยเหลอืดูแล  พัฒนาศักยภาพ และสามารถด�ารงชวีติในสังคมได้อย่างมคีวามสุขสมศักดิ์ศรคีวามเป็นมนุษย์

 แนวทางการด�าเนนิงานในการดูแลเด็ก 4 ด้าน ได้แก่ 
 •    ส่งเสรมิสุขภาพให้แข็งแรง ด้วยการเข้าถงึบรกิารสุขภาพที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

 •    สร้างเสรมิศักยภาพ ด้วยการศกึษาตามเกณฑ์มาตรฐาน

 •    ส่งเสรมิให้เด็กใช้ชวีติร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ตามปกต ิ

 •    ปลูกฝังหลักการด�าเนนิชวีติ ด้วยคุณธรรม จรยิธรรม (จติวญิญาณ) 

 ผลลัพธ์ 
 การท�างานอย่างหนักของโครงการฯ โดยอาศัยประสบการณ์องค์ความรู้ด้านการดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบ

จากเอดส์มาเป็นเวลากว่า 20 ปี และการเริ่มน�าเอาการพัฒนากระบวนการทางความคดิในสมองส่วนหน้า หรอืเรยีก

ว่า EF (Executive Functions) มาใช้กับเด็กและผู้ดูแลด้วย ท�าให้สามารถช่วยเหลอืดูแลเด็กก�าพร้าที่พ่อหรอืแม่เสยีชวีติ

จากเอดส์ ครอบครัวไม่พร้อมเลี้ยงดู ให้มคีุณภาพชวีติที่ดขีึ้น ไม่เสยีชวีติจากเอดส์ ซึ่งเด็กทัง้หมด 22 คน อายุระหว่าง 

3-14 ปี มสีขุภาพร่างกายทีแ่ขง็แรงขึ้นเมือ่เทยีบจากแรกรบัเข้ามา  อนัส่งผลต่อสขุภาพจติใจของเดก็ทีด่ขีึ้น มพีฤตกิรรม

การแสดงออกตามวยัเหมอืนเด็กท่ัวไป รวมถงึมพีฒันาการด้านต่างๆ ทีด่ขีึ้นภายหลังจากได้รบัการกระตุ้นและส่งเสรมิ
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สนับสนุนภายใต้บรรยากาศแบบครอบครัว มีความสามารถในการเรียนและการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเพื่อนและคุณครูที่

โรงเรยีนได้ 

 กระบวนการดูแลเด็ก
 1. การดูแลและส่งเสรมิสุขภาพ
   ในปี 2561 รับเด็กเข้ามาใหม่ จ�านวน 3 คน เป็นเด็กตดิเชื้อเอชไอว ีที่มภีาวะป่วยเอดส์ เด็กได้รับการ

คัดกรองสุขภาพ และน�าส่งโรงพยาบาลรับการตรวจวินิจฉัย รักษาและรับยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่อง         

โครงการฯยังจัดให้มีการตรวจสุขภาพเด็กทุกคนที่คามิลเลียนฯ โดยพยาบาลวิชาชีพจิตอาสา เดือนละ         

1 ครัง้ และการตรวจรักษาฟัน เคลอืบฟลูออไรด์แก่เด็ก ปีละ 2 ครัง้ ออกก�าลังกายด้วยการวิ่งทุกวันเสาร์

ในช่วงเช้าและเย็น ซึ่งเป็นทัง้การส่งเสรมิความแข็งแรงของร่างกายและอารมณ์  

 2. การศกึษา
   เมือ่เด็กมสุีขภาพร่างกายทีแ่ขง็แรง และสามารถดูแลช่วยเหลอืตนเองได้ โครงการได้น�าเด็กเข้าเรยีน

ในสถานศกึษาในจงัหวดัระยอง มเีดก็ได้เข้าเรยีนทัง้หมด 18 คน ระดบัชัน้ตัง้แต่อนุบาลถงึประถมศกึษาปีที ่6 

 3. กจิกรรมส่งเสรมิทักษะชวีติ 
  • จดัท�าโครงการฝกึต้นกล้า เพือ่ให้เดก็ได้มคีวามเป็นผู้น�าในการดแูลตนเองและดแูลน้องๆ มเีดก็เข้า

ร่วม 6 คน

  • จดักจิกรรมส่งเสรมิความสามารถพเิศษให้กับเดก็ด้านศลิปะ ซึง่มจีติอาสามาท�าการสอนศลิปะให้

กับเด็กเดอืนละ 1 ครัง้

  • โครงการเด็กเยี่ยมบ้าน โดยให้ญาติมารับเด็กหรือเจ้าหน้าที่โครงการพาเด็กไปส่งกลับบ้าน ไปใช้

ชวีติกับครอบครัวเดมิเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันด ีพบปะญาตพิี่น้อง เป็นเวลา 1-2 สัปดาห์ 

จัดขึ้นในช่วงปิดภาคเรยีน ระหว่างวันที่ 7 – 16 เมษายน 2561 

  • จัดกจิกรรมเข้าค่ายทักษะชวีติ วันที่ 27-30 เมษายน 2561 ที่จังหวัดจันทบุร ีเป็นค่ายของเด็กเล็ก

ที่เน้นให้เด็กได้ท�าอะไรด้วยตัวเอง ช่วยเหลอืตัวเองในการด�ารงชวีติประจ�าวันให้ได้มากที่สุดและมี

การสอดแทรกกจิกรรมศลิปะบ�าบดัเข้าไปด้วยเพือ่เสรมิสร้างจนิตนาการทางด้านความคดิ อารมณ์

ที่แจ่มใส 

  • 1-2 กันยายน 2561 เด็กเข้ารับการอบรมท�าผ้ามัดย้อมร่วมกับโครงการเยาวชนฯ หลังจากนัน้ได้มี

การเข้าฝึกท�าผ้ามัดย้อมในช่วงวันหยุดเสาร์และอาทติย์

  • ส่งเด็กไปช่วยงานทีแ่ผนกครวั งานระดมทนุต่างประเทศ งานฝา่ยบคุคล งานฝา่ยป้องกนั ในช่วงปิด

ภาคเรยีน 

 4. กจิกรรมพฒันากระบวนการทางความคดิในสมองส่วนหน้า หรอื EF (Executive Functions) 
  ส�าหรับเด็ก
  • ปลูกผกัสวนครัวและเลี้ยงปลาบรเิวณรอบ ๆ  ทีพ่กัเดก็ โดยเดก็มส่ีวนร่วมตัง้แต่การเตรยีม การปลกู 

การดูแล การเก็บ และการจ�าหน่าย หรอืน�าไปท�าเป็นอาหาร ซึ่งสามารถน�าออกจ�าหน่ายและกนิ

เองในโครงการบ้านเด็กเองด้วย

  • กจิกรรมท�าน�า้สมนุไพรออกจ�าหน่าย แล้วน�าเงนิรายได้เข้ากองทนุบ้านเดก็เพือ่ใช้ในโอกาสพเิศษต่างๆ

  • กิจกรรมท�าอาหารทานเอง ทุกวันเสาร์ตอนเย็น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กส�าหรับ

การไปอยู่บ้านเยาวชน

 5. กจิกรรมพัฒนาผู้ดูแลเด็ก
  • วันที่ 2-6 เมษายน 2561 ทีมผู้ดูแลเด็กและดูแลเยาวชนได้ไปศึกษาดูงานที่สถานสงเคราะห์เด็ก

บ้านเวยีงพงิค์  บ้านมติราทร บ้านอากาเป้ จังหวัดเชยีงใหม่

  • วันที่ 7-8 เมษายน 2561 เข้ารับการอบรมความรู้เรื่องเอชไอว/ีเอดส์กับฝ่ายโครงการป้องกัน

  • วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2561 เข้ารับการอบรมเรื่องพระราชบัญญัตคิุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

  • วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561 เข้ารับการอบรมการเข้าใจเด็กด้วยวนิัยเชงิบวก 

  • วนัที ่27-28 กนัยายน 2561 เข้ารบัการอบรมทกัษะสมอง(EFs)และทกัษะชวีติส�าหรบัเดก็เพือ่ชวีติที่

มคีวามสุข วทิยากรโดยคุณรณสงิห์ รอืเรอืง  นกัจติวทิยาคลนิกิ สถาบันพัฒนาการเดก็ราชนครนิทร์

  • วันที่ 6-7 พฤศจกิายน 2561 เข้ารับการอบรมศลิปะบ�าบัด ที่คามลิเลยีนฯ วทิยากรโดย คุณเพ็ชร

ลดา ซึ้งจติสริโิรจน์  และทมี ซึ่งเป็นกลุ่มวทิยากรอสิระ

  • จัดประชุมเจ้าหน้าทีโ่ครงการทุกวันในตอนเช้า จะมกีารส่งเวรของผูดู้แลเดก็เพือ่รายงานสถานการณ์

ของเดก็ประจ�าวันเพือ่รบัทราบ ตดิตาม แก้ไขร่วมกนั และประชมุประจ�าเดอืน สรุปงานและวางแผน

การท�างานในอนาคตร่วมกัน

 ปัญหาและอุปสรรค
 มเีด็กในโครงการมปีัญหาด้านสุขภาพจติ ซึ่งทางผู้ดูแลไม่มคีวามเชี่ยวชาญทางด้านนี้ท�าให้เกดิปัญหาการเข้า

ถงึการเข้าใจอารมณ์แปรปรวนของเด็ก  อกีทัง้ยังเกดิความหวาดกลัวในกลุ่มของเด็กเล็กด้วย

 แนวทางแก้ไข
 น�าเด็กไปพบแพทย์เพือ่จ่ายยาให้เหมาะสม และจดัหากจิกรรมให้เดก็ท�า เช่น เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าทีฝ่่ายจัดเกบ็ของ

 ข้อเสนอแนะ
 จัดให้มกีารอบรมผู้ดูแลเด็กในเรื่องการดูแลเด็กที่มปีัญหาด้านอารมณ์แปรปรวน จติเวช 

 โครงการ ส่งเสริมกำรด�ำรงชีวิตโดยอิสระของเยำวชน
	 	 	 ที่ได้รับผลกระทบจำกเอดส์	
	 	 	 (บ้านอินดิเพนเดนท์)

 เป้าหมายส�าคัญ  ส่งเสรมิ สนบัสนนุให้เยาวชนเข้าถงึระบบการรกัษาสขุภาพ.การศกึษาและเตรยีมความพร้อม

ให้กับเยาวชนเพื่อที่จะสามารถกลับไปใช้ชวีติในสังคมได้ด้วยตนเอง 

 ผลลัพธ์
 เยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ จ�านวน 17 คน สามารถด�ารงชวีติโดยอสิระ ทุกคนมสีุขภาพแข็งแรง  และ

ได้รับการศึกษาที่สถานศึกษาภายในจังหวัดระยอง 6 แห่ง ต่างจังหวัด   3 แห่ง ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

จ�านวน 2 คน  มัธยมศกึษาตอนต้น 4 คน  มัธยมศกึษาตอนปลาย  1 คน ระดับประกาศนยีบัตรวชิาชพีขัน้ต้น (ปวช.) 4 

คน ระดับประกาศนยีบัตรวชิาชพีชัน้สูง (ปวส.) 3 คน และระดับมหาวทิยาลัย 4 คน ระหว่างปีมเียาวชนจ�านวน 3 คน 

ส�าเรจ็การศกึษาระดับประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) และ 2 คนส�าเรจ็การศกึษาระดบัอดุมศกึษา(มหาวทิยาลยั) 
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โดยเยาวชนทัง้ 5 คน สามารถเลอืกและประกอบอาชพีที่ตนเองสนใจ นอกจากนี้มเียาวชนอกี 1 คน ได้กลับไปใช้ชวีติ

ร่วมกับครอบครัว 

 กจิกรรม
 1. กจิกรรมด้านการดูแลและส่งเสรมิสุขภาพอนามัย
  จัดอบรมการดูแลสุขภาพในช่องปาก ฟัน เหงือก วิธีการแปรงฟันอย่างถูกต้อง และจัดให้เยาวชน         

ได้รับการตรวจฟันและช่องปากทุก 6 เดือน และรับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจ�าปี การส่งเสริมสุขภาพ          

ได้ส่งเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายทักษะกีฬาฟุตบอลกับชุมชนในช่วงเวลาหลังเลิกเรียน จัดเล่นกีฬากระชับมิตรกับ

เยาวชนจากสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยองภาคตะวันออกที่สนามกีฬาสถานคุ้มครองฯ และส่งเยาวชนเข้าร่วม

กจิกรรมอบรมต่อเนื่องเรื่องอนามัยเจรญิพันธุ์กับมูลนธิเิข้าถงึเอดส์ประเทศไทย 

 2. กจิกรรมด้านการศกึษา
  จดักจิกรรมสร้างอาชพีส�าหรับเยาวชน โดยร่วมมอืกบับรษิทัสตาร์ปิโตรเลยีม รไีฟน์นิง่ จ�ากดั (มหาชน) 

สนับสนุนงบประมาณและครูผู้สอน โดยจัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกอาชีพภายใต้ชื่อ “โครงการผูก-พัน สานฝันให้น้อง” สอน

การท�าผ้ามัดย้อม เพือ่ส่งเสรมิให้เยาวชนได้มรีายเสรมิใช้เวลาว่างให้เกดิกระโยชน์ และสามารถน�าเอาไปต่อยอดในการ

ประกอบอาชพีในอนาคตได้ ควบคูก่บัการศกึษาภาคปกต ิซึง่โครงการฯได้มกีารตดิตามและช่วยเหลอืให้ค�าปรกึษาแนะแนว                      

การเรยีนให้กบัเยาวชนตามความสนใจและศกัยภาพทีม่เีพือ่ทีจ่ะสามารถพฒันาตนเองได้อย่างตลอดต่อเนือ่งจนจบ ซึง่

เยาวชนหลงัจากจบการศกึษาระดับมัธยมต้นแล้ว สนใจการเรยีนด้านสายอาชวีะหรอืวชิาชพีมากกว่าสายสามญัด้วยเพราะ

จงัหวัดระยองมตีลาดแรงงานด้านอาชวีะเป็นจ�านวนมากนั้นเอง

 3. กจิกรรมด้านการส่งเสรมิทักษะชวีติ  
  •  โครงการฯ ได้น�าเอากระบวนการฝึกทกัษะชวีติเพือ่เตรยีมความพร้อมกลบัสู่สงัคมมาใช้อย่างจรงิจัง

และต่อเนือ่งกับเยาวชนผ่านการท�ากจิกรรมต่างๆ ได้แก่ การท�าอาหารกนิเองประจ�าทกุวนั การท�างานช่วงปิดภาคเรยีน 

จัดส่งเยาวชนหญงิ 1 คน ไปท�างานบรบิาลที่บ้านผู้สูงอายุ คามลิเลยีน โซเชยีล เซนเตอร์ จันทบุร ีเยาวชนชาย 2 คน 

ท�างานดูแลสวนและช่างทั่วไปที่รสีอร์ทแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง  

  •  เมือ่เยาวชนทีม่อีาย ุ20 ปีขึ้นไป จะเสนอทางเลอืกให้เยาวชนลองไปด�ารงชวีติด้วยตนเองโดยการอาศัย

อยู่ทีห่อพกัช่ัวคราวข้างนอก เป็นเวลา 1 ปี ดแูลจัดการรับผดิชอบในเรือ่งชวีติประจ�าวัน สขุภาพ การศกึษาด้วยตนเอง           

มีนักสังคมสงเคราะห์และทีมผู้ดูแลคอยเป็นที่ปรึกษาให้ มีการติดตามผลเป็นระยะและนัดพบเยาวชนทุกคนที่เข้าร่วม

โครงการทกุ 6 เดอืน แบ่งปันความสขุ ความทกุข์ ความห่วงใยให้กนัและกนั ซึง่กจิกรรมนี้ได้ด�าเนนิการมาตัง้แต่เดอืน

ตลุาคม 2559 จนถงึปัจจุบนั เป็นระยะเวลา 2 ปีกว่า เยาวชนได้สะท้อนว่า ท�าให้มวีฒุภิาวะมากขึ้น รูจ้กัคดิ ตดัสนิใจและ

รบัผดิชอบในการท�าสิง่ต่างๆด้วยตนเอง กจิกรรมนี้จะยังคงด�าเนนิการต่อไป เพือ่ให้เยาวชนในรุน่ต่อๆ ไปได้มโีอกาสค้นหา

ทางเดนิในชวีติของตนเองและพบแนวทางทีเ่หมาะสมกบัตนเองหลงัจากกลับสูส่งัคม

  •  จดัให้เยาวชนกลบัไปเยีย่มและใช้ชวีติร่วมกับครอบครวั ทีภ่มูลิ�าเนาเดมิของตน คนละ 1 สปัดาห์ โดย

ให้เดนิทางกลบัด้วยตนเอง กจิกรรมนี้มวีตัถปุระสงค์เพือ่รกัษาความสมัพนัธ์ในครอบครวัและเป็นการทดลองใช้ชวีติร่วม

กับครอบครัว ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็น ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา ได้รับผลตอบรับที่ด ีเยาวชนเกดิความเข้าใจมากขึ้นใน

เรื่องสาเหตุที่ท�าไมตนเองถงึต้องอยู่ในศูนย์ฯ ความสัมพันธ์และความรู้สกึดีๆ  ที่มตี่อครอบครัวจงึกลับมา และได้มกีาร

สานสัมพันธ์กับครอบครัว ตดิต่อพูดคุยกับญาตอิย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เยาวชนคดิและวางแผนในการใช้ชวีติมากขึ้นใน

การกลับสู่ครอบครัวหรอืสังคมต่อไป

  •  จัดกจิกรรม Family Day & Family Night ให้กับเด็กและเยาวชนทุกวันเสาร์สิ้นเดอืนเพื่อให้เด็กและ

เยาวชนในแต่ละบ้านได้มาเจอกนัและท�ากจิกรรมร่วมกนั โดยเริม่มาตัง้แต่เดอืนสงิหาคม 2560 กจิกรรมนี้ท�าให้เดก็และ

เยาวชนที่ได้เข้าร่วมกจิกรรมเตรยีมความพร้อมฯ (เด็กหอ) และเด็กที่พักอยู่ในโครงการเด็กและเยาวชนทัง้สามบ้านได้

มาเจอ พูดคุยถามไถ่ และท�ากจิกรรม, ทานอาหารร่วมกัน ซึ่งกจิกรรมนี้ท�าให้พี่ได้มาเจอน้อง ได้แบ่งปันประสบการณ์

ของตนเองให้กับน้อง น้องได้แบ่งปันความรู้สกึ ความคดิให้พี่ฟัง

  •  จัดอบรมลดการตตีราภายในตนเองของผูต้ดิเชื้อฯ 1 ครัง้ ในวันที ่28-30 เมษายน 2561 ทีบ้่านมารี

อา อ�าเภอนายายอาม จังหวดัจันทบุร ี  มเียาวชนในโครงการฯและเยาวชนทีก่ลับสู่สังคมไปแล้ว ร่วมกบัเยาวชนทีไ่ด้รบั 

ผลกระทบจากเอดส์จากบ้านพระคุณจันทบุร ีเยาวชนจากบ้านพกัจังหวัดชลบุร ีเข้าร่วมอบรม จ�านวนรวมทัง้หมด 31 คน 

วทิยากรจดักระบวนการจากมลูนธิศินูย์คุม้ครองสทิธด้ิานเอดส์ จากกจิกรรมนี้เยาวชนได้เรยีนรูภ้ายในตนเอง เข้าใจตนเอง

และเข้าใจคนอืน่มากขึ้น มพีลังงานเชงิบวกเพิม่ขึ้น และได้ความรูท้ี่จะน�าไปต่อยอดส�าหรับการใช้ชวีติร่วมกับคนในสังคม 

 4. กจิกรรมส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม
  •  จัดกจิกรรมเยาวชนอาสาสมัครดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง  เป็นการสร้างความมจีติอาสาให้

เกิดขึ้นในเยาวชน โดยท�างานเต็มเวลา 8 ชั่วโมงต่อวันร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลฯ กิจกรรมนี้ท�าในช่วงเดือนพฤษภาคม 

2561 เป็นต้นมา  เยาวชนบางคนพบว่าตนเองมคีวามสนใจและท�างานด้านดูแลผู้ป่วยได้ดี

  •  จัดให้มกีารเข้าร่วมพธิกีรรมทางศาสนา  โครงการฯจะน�าเยาวชนไปร่วมพธิกีรรมที่โบสถ์วัดแม่พระ

นิจจานุเคราะห์ จังหวัดระยอง และโบสถ์วัดแม่พระองค์ความรอดของคนไข้ คามิลเลียนฯ และกิจกรรมในวันส�าคัญ

ต่างๆ ในทุกๆวันศุกร์ต้นเดอืน รับศลีอภัยบาป และสนับสนุนให้เยาวชนเข้าร่วมกจิกรรมค่ายธรรมะกับการด�าเนนิชวีติ 

กับโรงเรยีนที่ตนเองศกึษาอยู่ 

 ปัญหา อุปสรรค
 • เยาวชนชายบางส่วนก�าลังอยูใ่นช่วงวัยรุ่นตอนต้นทีม่คีวามอยากรู ้อยากลอง ตดิเพือ่น ตดิเกมส์ท�าให้เกดิ

ปัญหาในการเรยีน และการด�าเนนิชวีติ

 • ช่วงอายุที่เกนิเกณฑ์ของเยาวชนที่บางส่วนอายุมากกว่าเพื่อนร่วมชัน้เดยีวกัน ท�าให้เกดิการเปรยีบเทยีบ 

การล้อเลยีน รวมถงึการข่มเหงเพื่อนร่วมชัน้ที่อายุน้อยกว่า

 • เยาวชนชายและหญิง เข้าสู่วัยรุ่นวัยเจริญพันธุ์ ภาวะทางอารมณ์มีการเปลี่ยนแปลง อยากรู้อยากลอง 

ท�าให้การยับยัง้ชั่งใจน้อย

 แนวทางแก้ไข
 • จัดกิจกรรมที่จะส่งเสริมเรื่องการด�าเนินชีวิตของเยาวชนทั้งชายและหญิง กระตุ้นให้เยาวชนใช้เวลาว่าง

ให้เกดิประโยชน์ และพูดคุยถงึการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นทัง้ทางร่างกายและอารมณ์

 • มกีารตดิตาม และประสานกบัคณุครทูีป่รกึษาทีโ่รงเรยีน และวางแผนร่วมกนัในการดูแลเยาวชนทัง้ทีบ้่าน

และที่โรงเรยีน

 • จัดกจิกรรมอบรมอนามัยเจรญิพันธุ์ให้กับเยาวชนชายและหญงิ 

 แผนงานต่อไป
 • จัดกจิกรรมที่เฉพาะด้านส�าหรับกลุ่มเยาวชนชาย และกลุ่มเยาวชนหญงิในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับเยาวชน 

เช่น การวางตัว การดูแลสุขอนามัย การเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี

 • ผู้ดูแลพูดคุยกับเยาวชน และกระตุ้นให้เยาวชนได้เห็นถงึประโยชน์ของการวางแผนอนาคต ไม่ว่าจะเรื่อง

การศกึษา การประกอบอาชพี การด�าเนนิชวีติ และ เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ลองผดิลองถูกในการท�าตาม

แผนอนาคตของตนเอง โดยมคีรูผู้ดูแลคอยให้ค�าปรกึษา

 • จดักจิกรรมและอบรมอนามัยเจรญิพนัธ์ุ วถิเีพศในวยัรุน่ การจัดการกบัอารมณ์ ทางต่อตนเองและต่อผู้อืน่
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 โครงการ ทุนกำรศึกษำส�ำหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบ
	 	 	 จำกเอดส์ในชุมชน

 เป้าหมายส�าคัญ เด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ที่อยู่กับครอบครัวหรอืญาต ิจ�านวน 100 

คน รับการช่วยเหลอืให้ได้รับการศกึษาอย่างต่อเนื่อง 

 ผลลัพธ์
 ปีการศกึษา 2560  มเีด็กจบการศกึษาระดับปรญิญาตร ี1 คน และจบประกาศนยีบัตรวชิาชพีชัน้สูง (ปวส.) 

4 คน ในขณะที่มเีด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ ยังคงรับทุนการศกึษาต่อเนื่องทัง้หมด 100 คน โดยก�าลังศกึษาระดับ

อนุบาล จ�านวน 5 คน ประถมศกึษา จ�านวน 31 คน มัธยมศกึษาและประกาศนยีบัตรวชิาชพีจ�านวน 58 คน และระดับ

อุดมศกึษาจ�านวน 7 คน 

 กจิกรรมสนับสนุนการดูแลเยาวชน ภายในปีการศกึษา 2560
 คามลิเลยีนฯ ระยอง ได้จัดหาทุนการศกึษาส�าหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ที่ยังอาศัยอยู่กับครอบครัว

ในชุมชนของตนเอง.โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เด็กได้รับการศึกษาตามความเหมาะสม ซึ่งมีองค์กรเอกชน      

ต่างประเทศได้ช่วยเหลือหาเงินทุนให้ต่อเนื่องทุกปี การให้ทุนการศึกษาเป็นการให้อย่างต่อเนื่องจนกว่าเด็กจะจบการ

ศกึษาหรอืยุตกิารศกึษา โดยมอบทุนการศกึษาให้เป็นรายเดอืนๆ ละ 500 บาท และทุนการศกึษา 1,000 บาทส�าหรับ

เด็กที่เรียนระดับอุดมศึกษา โดยเด็กที่มีที่อยู่อาศัยอยู่ใกล้กับศูนย์คามิลเลียนฯ จะเดินทางมารับทุนด้วยตนเองพร้อม

ญาตผิู้ใหญ่ ส่วนเด็กที่ไม่สะดวกมารับทุนการศกึษาด้วยตนเอง ทางคามลิเลยีนฯ จัดส่งทุนการศกึษาให้ทางไปรษณยี์

ธนาณัติ

 การตดิตามเด็ก
 ทกุเดอืนเดก็ๆ จะมกีารเขยีนจดหมายรายงานตนเองถงึผูร้บัผดิชอบโครงการฯ.และทกุภาคการศกึษาเด็กทีร่บั

ทนุการศกึษาจะต้องส่งผลการเรยีนมาให้กบัทางโครงการ นอกนัน้ผูบ้รหิารโครงการจะมกีารสุม่เลอืกเยีย่มบ้านเดก็บาง

ราย เพื่อพบปะพูดคุยกับครอบครัวและตัวเด็กด้วย

 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
 จากสภาพปัญหาทางด้านเศรษฐกจิของโลก.ส่งผลกระทบต่อองค์กรที่ให้ทุน.ท�าให้จ�านวนเงนิสนับสนนุลดลง. 

คามลิเลยีนฯ.ระยอง.จงึจ�าเป็นต้องมกีารบรหิารจดัการ โดยก�าหนดขอบเขตจ�ากดัผู้ทีจ่ะได้รบัทนุใหม่ แต่ยงัคงสนบัสนนุ

ให้ทุนกับเด็กที่เคยได้รับทุนการศกึษาอยู่

 โครงการ ดูแลผู้ป่วยเอดส์แบบประคับประคอง
   (Palliative Care Unit: PCU) 

 เป้าหมายส�าคัญ ผู้ป่วยเอดส์จ�านวน 107 คนที่ถูกทอดทิ้งและยากจน.ได้รับการช่วยเหลือดูแลอย่างมี
คุณค่าสมศักดิ์ศรคีวามเป็นมนุษย์ สามารถกลับไปใช้ชวีติอยู่ร่วมกับสังคมได้

 แนวทางการด�าเนนิงานดูแลผู้ป่วย
 • ส่งเสรมิสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการเข้าถงึสทิธดิ้านบรกิารสุขภาพที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

 • เตรียมความพร้อมให้กับผู้ป่วยที่มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ.เพื่อจะสามารถกลับสู่สังคม.

สามารถพึ่งพาตนเองได้.ด้วยการให้ความรู้เรื่องเอชไอวี/เอดส์ การดูแลรักษา การป้องกัน และการอยู่

ร่วมกันกับคนอื่นๆ ในสังคม

 • ดูแลช่วยเหลือผู้ที่ไม่สามารถกลับสู่สังคมและผู้อยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิตด้วยความเคารพในคุณค่า

ศักดิ์ศรคีวามเป็นมนุษย์

 ผลลัพธ์
 • ผู้ป่วยเอดส์ฯ ที่ประสบปัญหาขาดผู้ดูแล ไม่มีที่อยู่อาศัย จ�านวนทั้งหมด 107 คน ได้รับการดูแลอย่าง

เหมาะสมท�าให้มคีุณภาพชวีติที่ด ีทัง้ขณะที่มชีวีติอยู่และภายหลังการเสยีชวีติ

 • ผูป่้วยเอดส์ทีม่สีขุภาพดขีึ้น พ้นภาวะภมูคิุม้กนับกพร่องซึง่เรยีกว่าผูต้ดิเชื้อเอชไอว ีจ�านวน 11 คน สามารถ

กลับไปใช้ชวีติตามปกตใินสังคมได้ด้วยตนเอง

 • ผู้ป่วยที่มคีวามพกิารร่วมด้วย จ�านวน 40 ราย ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ไม่เกดิภาวะเส้นยดึข้อตดิและ

พอที่จะสามารถช่วยเหลอืตนเองได้ดใีนระดับหนึ่ง 

 สถานการณ์ของผู้ป่วยเอดส์ในโครงการ
  มผีู้ตดิเชื้อเอชไอวแีละผู้ป่วยเอดส์เข้ารบัการช่วยเหลอืเพิม่ จ�านวน 32 คน ผู้ป่วยที่อยู่ในความดแูลช่วย

เหลอืของโครงการฯส่วนใหญ่เป็นผูป่้วยทีม่คีวามพกิารร่วมด้วย ซึง่มทีัง้พกิารทางการมองเหน็ ทางร่างกายหรอืสขุภาพ 

ทางสตปิัญหา และพกิารซ้อน นอกจากนี้ยังมผีู้ป่วยตดิเตยีงจ�านวน 14 คน และมผีู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุ ซึ่งบุคคลเหล่านี้

ไม่สามารถกลับสู่ครอบครัวหรอืสังคมได้ จ�าเป็นที่โครงการฯต้องดูแลตลอดไป  

  ด้านสุขภาพระหว่างปี 2561 พบมผีู้ป่วยวัณโรค 5 คน ซึ่งมทีัง้เป็นวัณโรคระยะแรกเริ่ม และวัณโรค

ดื้อยา โครงการฯ ได้ท�าการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อฯ โดยการส่งผู้ป่วยทุกรายและผู้ดูแลไปรับการตรวจ                 

คดักรองวณัโรคทีโ่รงพยาบาล และแยกผู้ป่วยทีอ่ยู่ระหว่างการรกัษาออกจากผู้ป่วยคนอืน่ มกีารตดิตามและสนบัสนนุ

ให้กนิยา/ฉดียารักษาต่อเนื่อง 

 ขั้นตอนการดูแลผู้ป่วย
 1. การดูแลและส่งเสรมิสุขภาพ
  ผู้ป่วยรายใหม่ทีเ่ข้ามาจะได้รบัการคดักรองสุขภาพร่างกายและท�าความเข้าใจเกีย่วกบัการดแูลรกัษา

เบื้องต้น ตรวจสอบสทิธกิารรักษา และส่งต่อไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล  ในส่วนของผู้ป่วยเก่า ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ป่วย
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พกิารทีไ่ม่สามารถช่วยเหลอืตวัเองได้ จดัให้มกีารท�ากายภาพโดยใช้อปุกรณ์อย่างต่อเนือ่งเพือ่อาการทีเ่ป็นอยู่จะไม่แย่

ไปกว่าเดมิ ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ช่วงเวลา 08.00น.- 08.30 น. 

 2. การดูแลด้านจติใจ และจติวญิญาณ
  ผู้ป่วยมีปัญหาเรื่องยังไม่สามารถรับผลเลือดของตนเองได้ หรือผู้ป่วยเก่าที่มีความพิการจะรู้สึกหมด

ก�าลงัใจ หดหู่ เจ้าหน้าทีผู่ด้แูลจะพดูคยุเสรมิสร้างก�าลงัใจ เป็นตวัอย่างให้ผูป่้วยเหน็ว่าเอดส์รกัษาได้ และยงัคงสามารถ

ด�าเนินชีวิตได้เหมือนคนท่ัวไป พร้อมๆกับท�ากิจกรรมต่างๆให้กับผู้ป่วยอย่างสม�่าเสมอ โดยผู้ป่วยที่พักอยู่ในโครงการ

สวนเอเดน จะปลกูผกั เลี้ยงสตัว์ เลก็น้อยๆ เพือ่ส่งเสรมิให้ผูป่้วยได้เหน็คณุค่าของตนเองและมแีรงใจทีจ่ะมชีวีติอยูต่่อไป 

ส�าหรับผูเ้สยีชวีติ 7 ราย ก่อนการเสยีชวีติได้สวดและน�าดวงจติไปกบัศาสนาทีผู่ป่้วยนบัถอื และจดัพธิศีพให้ตามประเพณี

 3. การดูแลด้านสังคม
  เป็นรูปแบบของการเรียนรู้ที่จะอยู่ในสังคมได้ด้วยตนเองโดยจัดให้ผู้ป่วยเดินทางไปรับการรักษาเอง    

ที่โรงพยาบาล ในรายที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากและแข็งแรง เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้มากกว่าเดิมในการดูแล

ตัวเองและการใช้ชวีติประจ�าวันในสังคม

  พาผูป่้วยกลบัไปเยีย่มบ้าน เพือ่ท�าให้ผูป่้วยได้ใกล้ชดิกบัญาตมิากขึ้นและท�าให้ผูป่้วยไม่เกดิความคดิว่า

ตัวเองโดดเดี่ยวหรอืถูกทอดทิ้ง เป็นการส่งเสรมิด้านสังคมและยังได้ในเรื่องของจติใจอกีด้วย

  จัดกลุ่มให้ผู้ป่วยที่มสีุขภาพร่างกายแขง็แรงได้ดแูลเพื่อนผู้ป่วยคอยช่วยเหลอืซึง่กันและกนัเปน็อย่างด ี

ท�าให้ผู้ป่วยมสีังคมเพื่อน

 กจิกรรม
 • กจิกรรมจติอาสา จัดเดอืนละ 1 ครัง้ มผีู้ป่วยเข้าร่วม 15-20 คนต่อครัง้ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล และ 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพ่อแม่บ้าน เป็นการท�าความสะอาดสถานที่ทั้งภายในและบริเวณรอบๆ คามิลเลียนฯ               

เป็นกจิกรรมที่สร้างเสรมิคุณค่าภายในให้ผู้ป่วยจากการมจีติอาสาบ�าเพ็ญประโยชน์

 • กจิกรรมท�าขนม จดัทกุวนัพฤหสับดขีองเดอืน มผีูป่้วยเข้าร่วมกจิกรรม 20-25 คน เป็นกจิกรรมทีส่นับสนุน

ให้ผูป่้วยน�าเอาทกัษะ ประสบการณ์ที่มอียูม่าทบทวนและลงมอืท�า ได้เหน็ว่าเอชไอวไีม่ได้ท�าให้สิง่เหล่านัน้

หายไป กจิกรรมนี้จัดร่วมกับการร้องเพลงและงานวันเกดิผู้ป่วยที่เกดิภายในเดอืน

 • กจิกรรมศลิปะบ�าบดั จดัขึ้น 1-2 ครัง้ต่อเดอืน โดยมฝี่ายนักสงัคมสงเคราะห์เป็นผู้น�ากจิกรรม ได้แก่ การ

วาดรูป ระบายส ี ผ้ามัดย้อม ซึ่งช่วยท�าให้ผู้ป่วยได้สื่อสารออกมาจากรูปภาพ ท�าให้เกดิความผ่อนคลาย

 • จัดกจิกรรมทางศาสนาและประเพณไีทย ได้แก่ วันสงกรานต์ วันลอยกระทง 

 • จดัอบรมลดการตตีราภายในตนของผู้ตดิเชื้อฯ วนัที ่21-22 กมุภาพนัธ์ มผีูป่้วยและเจ้าหน้าทีผู่ด้แูล เข้ารบั

การอบรมจ�านวนทัง้หมด 33 คน จัดที่คามลิเลยีนฯ เชญิวทิยากรจากมูลนธิศิูนย์คุ้มครองสทิธดิ้านเอดส์ 

กจิกรรมนี้ช่วยท�าให้มกีารค้นหาสาเหตแุหง่การตตีรา แท้จรงิเกดิจากสงัคมและตวัเราเอง การปรบัความ

คดิและมมุมองทีม่ตี่อตนเองให้เป็นเชงิบวกมากยิง่ขึ้น  กจิกรรมนี้ช่วยท�าให้ผู้เข้าร่วมมมีมุมองต่อตนเองดี

ขึ้น มกี�าลังใจในการใช้ชวีติร่วมกับเชื้อเอชไอวมีากขึ้น

 • จัดอบรมเรื่องแนวทางการรักษาผู้ตดิเชื้อฯและผู้ป่วยเอดส์  จ�านวน 2 ครัง้ วันที่ 27 มนีาคม วันที่ 7-8 

เมษายน 2561 ทีค่ามลิเลยีนฯ ระยอง มผีูป่้วยและเจา้หน้าทีผู่ดู้แลและเจา้หน้าทีโ่ครงการอืน่ๆ เข้ารบัการ

อบรมทัง้หมด 79 คน วทิยากรโดยคุณอารยี์ คุ้มพทิักษ์ ผลที่ผู้เข้าร่วมได้รับคอื มขี้อมูลเรื่องการรักษา

ด้วยยาต้านไวรัส ไวรัสตับอักเสบ และวัณโรค อย่างถูกต้องเพิ่มมากขึ้น และได้รับสื่อ วธิกีารจัดกจิรรม

ให้กับผู้อื่นต่อไป

 ปัญหาและอุปสรรค
 • ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่สามารถกลับสู่สังคมได้เนื่องจากความพิการที่เกิดขึ้นจากโรคติดเชื้อฉวยโอกาสใน        

ผู้ป่วยเอดส์จงึเป็นปัญหาในการส่งต่อ ท�าให้ผู้ป่วยต้องอยู่กับศูนย์ตลอด จงึเกดิปัญหาไม่สามารถให้การ

ช่วยเหลอืรับผู้ป่วยใหม่ได้

 • ผูป่้วยบางรายมสีภาวะทางจติ ถกูส่งต่อมาโดยไม่ได้แจ้งข้อมลูประเดน็นี้อย่างครบถ้วน ซึง่เจ้าหน้าทีผู้่ดูแล

ไม่มคีวามรู้หรอืทักษะเฉพาะทีจ่�าเป็นต่อการดูแลผู้ป่วย บางครัง้ผู้ป่วยหนอีอกจากคามลิเลยีนฯ บางราย

ก็กลับมา บางรายก็ไม่กลับมา

 • เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลป่วยด้วยวัณโรค 2 คน ท�าให้ต้องหยุดการท�าหน้าที่ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ที่เหลอืต้องท�างาน

เข้าเวรเพิ่มขึ้น 

 • เจ้าหน้าทีม่ข้ีอจ�ากดัเรือ่ง ทกัษะการจดักจิกรรมพฒันาผูป่้วย ท�าให้แผนงานทีว่างไว้ ไม่สามารถท�าได้ครบ

หรอืขาดประสทิธภิาพ

 แนวทางแก้ไข
 • ปัจจุบันคามลิเลยีนฯได้มทีมีนักสังคมสงเคราะห์ท�าหน้าทีคั่ดกรองในการรบัผู้ป่วยทีจ่ะเข้ามารบัการฟ้ืนฟู

จะได้ไม่เป็นอุปสรรคหรือข้อจ�ากัดในการดูแลและส่งต่อ และไม่เกิดปัญหาของผู้ป่วยตกค้างอยู่กับศูนย์

ตลอด

 • เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลต้องเฝ้าระวังมากขึ้น ตรวจสอบทางเข้าและทางออกจากคามิลเลียนฯ ที่คิดว่าผู้ป่วย

สามารถหนอีอกได้ ดูให้แน่นหนาและปลอดภัยขึ้น

 • มีการปรับรูปแบบการท�างาน งานด้านการพัฒนาศักยภาพผู้ป่วยให้ทีมนักสังคมสงเคราะห์รับผิดชอบ   

ท�าร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล

 แผนงานต่อไป
 • ดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนือ่งทัง้ในคามลิเลยีนและผู้ป่วยกลับสู่สังคมเพือ่ให้กลุ่มทีไ่ด้รบัการฟ้ืนฟูใช้ชวีติอย่าง

มีคุณค่าและศักดิ์ศรี ป้องกันการที่จะกลับมาป่วยซ�้า จัดการเตรียมความพร้อมและหางานที่สามารถ

รองรับกับกลุ่มผู้ตดิเชื้อฯที่จะกลับสู่สังคม เพื่อจะได้มงีานประจ�าหรอืงานฝีมอืตดิตัวไว้เป็นอาชพี และมี

การตดิตามและเฝ้าระวัง

 • การท�ากายภาพจะมีผลที่ดีขึ้นเนื่องจากปรับเปลี่ยนอาคารสิทธิดาให้เป็นห้องกายภาพโดยเฉพาะ              

เป้าหมายต่อไปคาดว่าผู้ป่วยจะได้รับการฟื้นฟูและมสีุขภาพที่ดขีึ้นแน่นอน

 •   ให้มีการอบรมเรื่องการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมอย่างสม�่าเสมอ ในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงได้ในทุกๆ 

ด้าน เพื่อพัฒนาทมีท�างานให้เกดิความเข้าใจในมติขิองชวีติมากขึ้น
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 โครงการ ศูนย์ฟื้นฟูสุขภำพผู้ติดเชื้อเอชไอวี
	 	 	 หรือสวนเอเดน	(Garden	of	Eden)

 เป้าหมายส�าคัญ ผูต้ดิเชื้อเอชไอว ี20 คน มคีวามพร้อมด้านสขุภาพและทกัษะชวีติก่อนกลบัสูส่งัคมตลอด 

 แนวทางการด�าเนนิงาน ม ี2 ด้าน ได้แก่ 
 1. เสริมสร้างทักษะการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมและหัตถกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 2. สนับสนุนการกลับสู่สังคมด้วยการส่งเสรมิด้านสุขภาพ อาชพีและทักษะชวีติ

 ผลลัพธ์ของโครงการ 
 • มผีู้ตดิเชื้อเอชไอวทีี่ท�าอาชพีสร้างรายได้ให้กับตนเองได้อย่างต่อเนื่อง จ�านวน 8 คน ดังนี้

 • ผู้ตดิเชื้อฯ 2 คน ท�างานให้บรกิารนวดแผนโบราณที่บรษิัทแห่งหนึ่งในนคิมโรจนะ ได้ค่าตอบแทนวันละ 

1,250 บาท ท�างานสัปดาห์ละ 2 วัน

 • ผู้ตดิเชื้อฯ 4 คน.มรีายได้จากการขายไม้กวาดดอกหญ้า 1,400-1,500 บาทต่อเดอืน 

 • ผู้ตดิเชื้อฯ 2 คน ขายดอกไม้จันทน์รายได้ 3,000 บาทต่อ 3 เดอืน 

 • มผีู้ตดิเชื้อเอชไอวจี�านวน 5 คน ผู้ชาย 3 คน ผู้หญงิ 2 คน สามารถกลับไปใช้ชวีติในสังคมได้ด้วยตนเอง

 สถานการณ์
 ในปี 2561 และปีก่อนโครงการสวนเอเดนประสบปัญหาน�า้ท่วมขงัเกอืบตลอดทัง้ปี ซึง่ในปีนี้นัน้มฝีนตกบ่อยครัง้

ยาวนานจนถงึพฤศจกิายน ประกอบกบัทีต่ัง้โครงการเป็นพื้นทีต่�า่และลกัษณะดนิเป็นดนิทรายส่วนใหญ่ เหล่านี้เป็นสาเหตุ

ให้มะนาวทีป่ลกูไว้ในวงบ่อซเีมนต์จ�านวนกว่า 150 ต้น ตายหมด การเลี้ยงสัตว์ท�าได้ไม่ดนีกั ได้มกีารน�าเรือ่งดังกล่าวเสนอ

ต่อคณะท�างานในสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ ทีไ่ด้กรณุาลงพื้นทีไ่ปดแูละได้ประสานให้กรมชลประทานน�าเครือ่งสูบน�า้

ขนาดใหญ่มาช่วยสบูน�า้ออก เมือ่น�า้แห้งแล้วโครงการวางแผนทีจ่ะขดุสระน�้าขนาดใหญ่และปรบัพื้นทีใ่ห้สงูขึ้นเพือ่จะได้

ปลกูพชืได้ต่อ แต่ค่าใช้จ่ายในแผนดังกล่าวสูงมากจ�าเป็นทีจ่ะต้องขอรบัความช่วยเหลอืจากองค์การบรกิารส่วนจงัหวดั

ระยองในเรือ่งดังกล่าวต่อไป โครงการยงัมพีื้นทีบ่นเขาอกีแห่งหนึง่ซึง่ได้รับการบรจิาคมาหลายปีแล้ว ในปีนี้ได้น�าต้นกล้า

ประเภทไม้ผล มะนาว และไม้ยนืต้นต่างๆ รวมกว่า 500 ต้น ไปปลูกและจดัให้สมาชกิของโครงการเป็นผูด้แูลประจ�า 3 คน

 ส�าหรับสมาชิกโครงการสวนเดเอน ได้รับผู้ติดเชื้อฯจากการส่งต่อของโครงการดูแลผู้ป่วยฯเพิ่มอีกจ�านวน 6 

คน เพื่อส่งเสรมิอาชพีและการพึ่งพาตนเอง แต่ข้อจ�ากัดคอืสมาชกิมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นคนพกิาร ดังนัน้การประกอบ

อาชพีเพื่อพึ่งพาตนเองสามารถท�าได้เล็กน้อย 

 การมสี่วนร่วมกบัชมุชน ปีนี้องค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองบวั อ.บ้านค่ายได้จัดกจิกรรมส�าหรบัชุมชนและได้

เชญิสมาชกิโครงการสวนเอเดนเข้าร่วมด้วย ทัง้การฝึกอาชพี กจิกรรมนันทนาต่างๆ ส่งเสรมิให้เกดิความเข้าใจในการ

อยู่ร่วมกันและพึ่งพากันได้ดยีิ่งขึ้น

 กจิกรรมหรอืการประกอบอาชพี
 • การเกษตรและเลี้ยงสัตว์ จดัสมาชกิเป็นกลุ่มๆละ 2-3 คน ตามความสมคัรใจเพือ่ปลกูแก้วมงักร ผกัสวน

ครัวในวงล้อรถยนต์ ทานตะวนังอก ผกับุง้งอก โต๊ะเมี๋ยวงอก เห็ดฟาง การเลี้ยงสตัว์ ไดแ้ก่ วัว หมปู่า ห่าน 

เป็ด  ไก่  นกกระทา  ปูนา  ปลาหมอ ผลผลติที่ได้ส่วนใหญ่สมาชกิไว้รับประทานเอง ส่วนที่เหลอืน�าออก

จ�าหน่ายเพื่อน�ารายได้มาซื้อปัจจัยการผลติต่อไป

 • งานฝีมอื สมาชกิ 5 คน ที่มฝีีมอืยังท�าไม้กวาดอ่อนและพวงกุญแจลูกปัด จ�าหน่าย 

 • การฝึกอาชพี ส่งสมาชกิ 4 คน เข้าร่วมกจิกรรมฝึกอบรมท�าหมอนสมุนไพร กับอบต.หนองบัว ร่วมกับ

ประชาชนจากหมู่บ้านต่างๆ 1 ครัง้ 

 • การจ�าหน่ายผลผลิต โครงการได้น�าสมาชิกออกร้านในงานจังหวัดเคลื่อนที่ทุกเดือนและงานในโอกาส

พเิศษต่างๆของบรษิทัและชมุชน บรษิทัซงัโก๊ะ มอีอเดอร์ไม้กวาดอ่อนทกุเดอืนๆละ 12 อนั แต่ปีนี้โครงการ

ประสบปัญหาน�า้ท่วมท�าให้มผีลผลติทางการเกษตรน้อยไม่เพยีงพอต่อการจ�าหน่าย

 • กจิกรรมร่วมกับชุมชน ส่งสมาชกิคนพกิาร  6 คน เข้าร่วมกจิกรรมนันทนาการกับอบต.หนองบัว 1 ครัง้ 

ในกจิกรรมนนัทนาการส�าหรบัคนพกิารและผู้สูงอายใุนหมู่ต่างๆ โดยมกีารสอนการเล่นเครือ่งดนตรขีอง 

เช่น  ระนาด เป่าขลุ่ย  ตกีลอง  ตฉีิ่งฉาบ ร้องเพลง และส่งสมาชกิ 3 คน เป็นวทิยากรกจิกรรมฝึกการ

ท�าไม้กวาดอ่อน ของหมู่ที่ 3 ต.หนองบัว 1 ครัง้ มชีาวบ้านเข้าร่วม 20 คน

 • อบรมการช่วยเหลอืคนพกิารทางสายตา  จัดโดยสมาคมคนตาบอด จ.ระยอง ที่โรงแรมร่มไม้คันทรคีลับ 

อ.แกลง จ.ระยอง มสีมาชกิคนพกิาร 7 คนพร้อมเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของโครงการ 

 ปัญหาและอุปสรรค 
 • น�า้ท่วมพื้นที่ท�าการเกษตรและเลี้ยงสัตว์เป็นเวลานานท�าให้ต้นไม้ที่ปลูกไว้ตาย 

 • สมาชกิส่วนใหญ่เป็นคนพกิารซบัซ้อน ท�าให้มข้ีอจ�ากดัเรือ่งการประกอบอาชพีและประสทิธภิาพของงาน

 • เจ้าหน้าที่มจี�านวนน้อยและมกีารเปลี่ยนแปลงเข้าออกบ่อย ท�าให้การบรหิารโครงการไม่ต่อเนื่อง 

 แนวทางแก้ไข 
 • ปรับปรุงพื้นที่โดยการขุดสระขนาดใหญ่เพื่อรองรับน�้าและปรับพื้นที่ให้เหมาะสมต่อการปลูกพชื

 • จัดหาอาชพีที่เหมาะสมกับคนพกิารและสร้างแรงจูงใจในการท�างาน 

 โครงการ ให้กำรศึกษำเพื่อป้องกันกำรติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์

 เป้าหมายส�าคัญ ประชาชนในกลุม่นักเรยีน นกัศกึษา พนกังานสถานประกอบการ หญงิบรกิารในสถาน

บนัเทงิและชมุชนในจงัหวดัระยอง.ร่วมมอืกนัปกป้องและป้องกนัเอชไอว/ีเอดส์ และมกีารพฒันาคณุภาพชวีติของตนเอง

 กระบวนการงานป้องกัน “สร้างการมสี่วนร่วม”
 • สร้างความตระหนักต่อผู้บรหิาร ก�าหนดนโยบาย

 • พัฒนาแผนปฏบิัตกิาร (Action plan) สร้างกลุ่มแกนน�าและพัฒนาศักยภาพ สร้างแผนปฏบิัตกิาร

  และสนับสนุนต่อเนื่อง

 • ตดิตามงาน กลุ่มเป้าหมาย

 • สร้างเสรมิความเข้มแข็งเครอืข่ายการป้องกันเอชไอวี

 สถานการณ์
 เริ่มต้นป้องกันเอชไอวงี่ายๆ เพยีงพูดคุยกันให้มากขึ้น รวมถงึคุยเรื่องเพศ
  การสนบัสนนุให้ประชาชนมกีารป้องกนัตนเองจากการตดิเชื้อไวรัสเอชไอว ีถอืเป็นเป้าหมายส�าคัญของ
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การยุตปิัญหาเอดส์ในประเทศไทยรวมถงึประเทศต่างๆทั่วโลก และเป็นภารกจิหนึ่งของ

  คามิลเลียนฯระยอง ภายใต้“โครงการให้การศึกษาเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์” ซึ่งได้      

มุ่งมั่นสร้างการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน รัฐ เอกชน กลุ่มประชาชนและผู้ตดิเชื้อฯ ให้มคีวามตระหนักและแผนปฏบิัติ

การป้องกันเอดส์ถึงตัวบุคคลในองค์กรและชุมชนอย่างต่อเนื่อง และได้เชื่อมโยงทุกภาคส่วนเข้าด้วยกันเพื่อสนับสนุน

การด�าเนินการยุติปัญหาเอดส์ในจังหวัดระยอง  ทั้งน�าเอาประเด็นที่เกี่ยวข้องเช่น การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การพูดคุย

เรื่องเพศกับพ่อแม่ที่มีลูกวัยรุ่น วัณโรค การตรวจเลือดเอชไอวีโดยสมัครใจ เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน

ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนมสีุขภาวะที่ด ีนั่นรวมถงึการมคีุณภาพชวีติที่ดตี่อไปอย่างยั่งยนื

  ดังนั้นเพื่อให้การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีเข้าใกล้เป้าหมาย “โครงการให้การศึกษาเพื่อป้องกันการ     

ตดิเชื้อเอชไอวแีละเอดส์” จงึได้พฒันาแผนงานโครงการย่อยเพือ่ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของสถานศกึษา สถานประกอบ

การ ชมุชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จ�านวน 5 โครงการ ได้แก่ “โครงการจดักจิกรรมรณรงค์โรคเอดส์” สนบัสนนุ

งบประมาณโดยองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดระยอง “โครงการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในครอบครวัป้องกันท้องป้องกนั

เอดส์” สนับสนุนงบประมาณโดยส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง “โครงการจติอาสา

สร้างโอกาสลด เลีย่ง เสีย่งเพศและเอดส์” สนบัสนนุงบประมาณโดยส�านกังานป้องกนัควบคมุโรคที ่6 ชลบรุ ี“โครงการ

พ่อ แม่ ลกู เปิดใจคยุเรือ่งเพศและเอชไอว/ีเอดส์เพือ่ก้าวย่างทีป่ลอดภยั” สนบัสนุนงบประมาณโดยบรษิทัเอสแอนด์แอล 

และ“โครงการคดิ(KID)อาสาป้องกันเพศและเอดส์” สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพ 

หรอืสสส. พร้อมกับให้บรกิารศูนย์การเรยีนรู้ด้านการบรหิารจัดการสถานการณ์เอดส์ ด้วย

 ผลลัพธ์
 • ผู้ที่เข้าเรียนรู้เรื่องเอชไอวี/เอดส์ เรียนรู้ว่าช่องทางความเสี่ยงเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน  

ส�าหรับการใช้ชวีติประจ�าวันร่วมกับผู้ตดิเชื้อฯ ไม่เสี่ยง และเรยีนรู้ว่าเอดส์รักษาได้ ท�าให้ทัศนคตติ่อเรื่อง

เอดส์และผู้ติดเชื้อฯดีขึ้น มีการขอรับถุงยางอนามัยเพื่อน�าไปใช้ป้องกันตนเอง จ�านวนรวมกว่า 16,000 

ชิ้น ผู้ร่วมกจิกรรมการสื่อสารเรื่องเพศโดยเฉพาะเด็กและพ่อแม่ เกดิการปรับเปลี่ยนทัศนคตติ่อการพูด

คุยเรื่องเพศ เห็นความส�าคัญที่ต้องมกีารพูดคุยเตรยีมความพร้อมเพื่อป้องกัน และเห็นว่าต้องเริ่มที่การ

สร้างความสัมพันธ์ที่ดกีับลูกเป็นอันดับแรก

 • โรงเรยีนและวทิยาลัย 11 แห่ง มแีผนงานเรื่องเพศและเอดส์ต่อเนื่องมคีวามเข้าใจในสถานการณ์ของเด็ก

และเยาวชน จงึร่วมกนัส่งเสรมิให้เด็ก/เยาวชนมโีอกาสเรยีนรูแ้ละได้รบัข้อมลูทีร่อบด้านเพือ่ป้องกนัตนเอง

เริม่ตัง้แต่นกัเรยีนระดบัประถม และเดก็เยาวชนทีป่ระเมนิว่าตนเองมโีอกาสเสีย่งขอรบัแจกถุงยางอนามยั 

 • โรงงาน/สถานประกอบการ 6 แห่ง มส่ีวนร่วมในการบรหิารจดัการสถานการณ์เอชไอว/ีเอดส์ในชมุชนโดย

จัดกจิกรรมเรื่องการป้องกันเอชไอว/ีเอดส์และวัณโรคแก่พนักงาน และบรษิัทเอสแอนด์แอลได้สนับสนุน

โครงการสื่อสารเรื่องเพศแก่นักเรยีนและพ่อแม่ด้วย

 • ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง เป็นเจ้าของโครงการและงบประมาณเพื่อด�าเนนิงานเรื่อง

เอดส์ในชุมชนและโรงเรยีนในพื้นที่ของตนเอง 

 • เครือข่ายแกนน�ามีความเข้มแข็งร่วมแรงกันผลักดันให้โรงเรียน โรงงาน ชุมชนจัดกิจกรรมรณรงค์เรื่อง

เอดส์อย่างต่อเนื่อง 

 • หน่วยงานภาค ีได้แก่ ศนูย์ธารชวีติ แผนกนกัเรยีนสตร ีจ.ชลบรุ ีรร.ดาราสมทุร และวท.อาชวีะพระมหาไถ่ 

จ.ชลบุร ีจัดท�าแผนการเรยีนรู้เรื่องเอชไอว/ีเอดส์ ที่ศูนย์การเรยีนรู้เรื่องเอดส์ คามลิเลยีนฯต่อเนื่องทุกปี 

และสถานคุ้มครองสวัสดภิาพเด็กระยอง รเิริ่มโครงการด้านเพศและเอดส์

 กจิกรรม
 1. กจิกรรมสร้างความตระหนัก ก�าหนดนโยบาย น�าเสนอโครงการกับผู้บรหิารและผู้ที่เกี่ยวข้องใน

การตัดสนิใจ จ�านวน 31 หน่วยงาน รวม 42 ครัง้ มผีู้เข้าร่วม 715 คน ดังนี้

  • ประชุมผู้บรหิารและเจ้าหน้าที่ 2 ครัง้ ได้แก่ สถานคุ้มครองสวัสดภิาพเด็กระยอง และกลุ่มบรษิัท 

IPP (ระยอง) ซึ่งมสีมาชกิ 4 บรษิัท 

  • พดูคยุกบัเจ้าหน้าทีแ่ละแกนน�าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แกนน�าชมุชน และโรงเรยีน น�าเสนอ

โครงการเรื่องเพศและเอชไอว ีแก่ 6 หน่วยงาน 6 ครัง้

  • อบรมระยะสัน้และให้ข้อมลูเอชไอว/ีเอดส์กบัพนกังานบรษัิทเอสแอนด์แอล บรษิทัมติซยุสยาม และ

บรษิัท SPRC จ�านวน 3 ครัง้ มพีนักงานรับการอบรม 65 คน พนักงานเข้าใจช่องทางความเสี่ยงต่อ

เอชไอวไีด้ถูกต้องเพิ่มขึ้น 

  • ส่งemail/โทร.ถงึจนท.ฝ่ายบุคคล ฝ่ายความปลอดภัย ของรง. จ�านวน 12 หน่วยงาน 12 ครัง้

  • ให้บริการศึกษาดูงาน ที่ศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการสถานการณ์เอดส์ จ�านวน 17 ครั้ง              

มผีู้เข้าเรยีนรู้ทัง้หมด 619 คน มาจาก 7  หน่วยงาน เช่น โรงเรยีน มูลนธิ ิองค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่น ในจังหวัดชลบุรี จันทบุรี ระยอง และกรุงเทพมหานคร โดยได้รับการอบรมสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของเอชไอว ีช่องทางความเสี่ยง การแบ่งปันประสบการณ์จากผู้ตดิเชื้อฯ และเยี่ยมชม

การท�างานของโครงการดแูลผูป่้วยฯ และโครงการดแูลเดก็ ท�าให้ผูเ้ข้าเรยีนรู้มคีวามเข้าใจเรือ่งการ

อยู่ร่วมกับผู้ตดิเชื้อฯได้ถูกต้องเพิ่มมากขึ้น และเข้าใจถงึช่องทางความเสี่ยงต่อเอชไอว ีมกีารขอรับ

ถุงยางอนามัยเพื่อน�าไปใช้และฝากคนอื่น

 2. กิจกรรมจัดท�าแผนปฏิบัติการ (Action plan) เรื่องเพศและเอดส์กับโรงเรียน โรงงาน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ�านวนรวม 29 แห่ง จ�านวน 79 ครัง้ ผู้เข้าร่วม 4,698 คน ดังนี้

  • พูดคุยกลุ่มย่อย เขยีนแผนปฏบิัตกิารและตดิตามการจัดท�าแผนกับเจ้าหน้าที่ 13 หน่วยงาน จ�านวน 

21 ครัง้ ผู้เข้าร่วม 35 คน 

  • จัดอบรมและเป็นวทิยากรอบรมกลุ่มแกนน�ารวม 29 แห่ง จ�านวน 49 ครัง้ ผู้รับการอบรม จ�านวน

รวม 2,009 คน

   • เรื่องเพศจ�านวนทัง้หมด 1,041 คน แบ่งเป็นนักเรยีนประถม 595 คน จาก 9 โรงเรยีน นักเรยีน

มัธยม 242 คน  จาก 3 โรงเรยีนและพ่อแม่/ผู้ปกครอง จ�านวน 204 คน จาก 6 ชุมชน 

   • เรื่องเอชไอว/ีเอดส์ ทัง้หมด 968 คน แบ่งเป็น นร.มัธยม/อาชวีะ 620 คน 4 โรงเรยีน พนักงาน

ในสถานประกอบการ 68 คน 3 แห่ง สถานบันเทงิ 280 คน 4 แห่ง 

  • ร่วมรณรงค์ป้องกันเอดส์ในสัปดาห์ความปลอดภัยในสถานประกอบการ 2 แห่ง รณรงค์วันเอดส์

โลกในชุมชน 3 แห่ง รวมทัง้หมด 6 ครัง้ มผีู้เข้าร่วมกจิกรรม 384 คน

  • ประสานโรงพยาบาลเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระเทพฯ จัดบรกิารตรวจเลอืดเอชไอว ีโดยสมัครใจ

ในสถานบันเทงิ 3 แห่ง 3 ครัง้ ครัง้ มพีนักงานบรกิารเข้ารับบรกิาร 57 คน

 3. กจิกรรมตดิตามผลที่เกดิขึ้นจากงานป้องกันกับโรงเรยีน 4 แห่ง สถานบันเทงิ 2 แห่ง รวม 6 ครัง้ 

ดังนี้

  • พูดคยุกลุ่มย่อยและแจกถุงยางอนามัย กับวทิยาลัยเทคนคิมาบตาพดุ โรงเรยีนชุมชนวัดหนองคอก

หมู และสถานบันเทงิพาราไดซ์นวดแผนโบราณ รอแยลนวดแผนโบราณ รวม 4 ครัง้

  • ประชุมกลุ่มกบัแกนน�านักเรยีนและนักเรยีนทีไ่ด้รบัการขยายผลจากแกนน�าของโรงเรยีนนคิมวทิยา 

จ�านวน 11 คน และวทิยาลัยเทคโนโลยรีะยองบรหิารธุรกจิ จ�านวน 30 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์

ตดิตามการให้ข้อมูลร่วมกับการพูดคุยแลกเปลี่ยนสถานการณ์เรื่องเพศของนักเรยีน

 4. กจิกรรมส่งเสรมิความเข้มแข็งเครอืข่ายการป้องกันเอชไอว/ีเอดส์จ.ระยอง ดังนี้

  • ประชุมคณะท�างานเอดส์โลก 2 ครัง้ วันที่ 2 ตุลาคม,9 พฤศจกิายน 2561 ที่คามลิเลยีนฯ มแีกนน�า

เครอืข่ายและตัวแทนหน่วยงานภาครีัฐ เอกชน และท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม 67  คน

  • รณรงค์วันเอดส์โลก 1 ครัง้ วันที่ 30 พฤศจกิายน 2561 ที่คามลิเลยีนฯระยอง มผีู้ร่วมงาน 625 คน 
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จาก  44 หน่วยงาน มแีกนน�านักเรยีนร่วมด�าเนนิกจิกรรมรณรงค์ จ�านวน 84 คน

  • อบรมพัฒนาทักษะสื่อสารเรื่องเพศและเอดส์แก่เครือข่ายแกนน�า 1 ครั้ง แกนน�านักเรียนเข้าร่วม

จ�านวน 43 คน วันที่ 16-17 พฤศจกิายน 2561 ที่โรงแรมโกลเด้นซติี้ระยอง

  • จดัท�าโครงการย่อยเพือ่สนบัสนุนการท�างานของกลุม่เป้าหมาย จ�านวน 5 โครงการ ซึง่ได้รบัสนบัสนนุ

งบประมาณจากอบจ.รย. สคร.6 พม. สสส.และบ.เอสแอนด์แอล

 5. ร่วมมอืกับภาคจีัดกจิกรรมด้านเอดส์และเพศ จ�านวน 14 หน่วยงาน 15 ครัง้ 

  • สนับสนุนวิทยากรแก่อบต.ทุ่งควายกิน รพ.สมเด็จพระเทพฯ กรมประมง ทต.มาบตาพุด อบต.

หนองบัว สภาเด็กและเยาวชนมาบข่า ทต.นาจอมเทยีน ทม.แกลง อบรมสร้างความตระหนักเรื่อง

เอดส์และการตัง้ครรภ์ไม่พร้อม แก่ นักเรยีน 1,180 คน จาก 11 โรงเรยีนนอกกลุ่มเป้าหมาย และ

คนในชุมชนต.ทุ่งความกนิ ต.พลงตาเอี่ยม ต.กองดนิ และต.วังหว้า รวม 176 คน

  • ร่วมประชุมและจัดบูทรณรงค์ป้องกันเอดส์ในวันวาเลนไทน์ กับคณะท�างานอ.บ้านฉาง 1 ครั้ง มี

เยาวชนเข้าร่วมกจิกรรมที่บูท 65 คน

 6. การพัฒนาบุคลากรของโครงการ
   เจ้าหน้าที่โครงการ 4 คน เข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองทัง้ความรู้ ทักษะ ทัง้หมด 9 หลักสูตร ดังนี้ 

“การจดัการความรู ้(Knowledge Manangment:KM) KM.4.0” “แนวทางการดแูลรกัษาผูต้ดิเชื้อเอช

ไอว/ีผูป่้วยเอดส์ปี 2560” “วณัโรค” “ไวรสัตับอักเสบ” “ลดการตตีราภายในผูต้ดิเชื้อ” “การฟังด้วย

หัวใจ” “ชวีติที่คดิไม่ถงึ” “Executive Function หรอื EF” และ“ศลิปะบ�าบัด”

 ปัญหาและอุปสรรค 
 • การด�าเนินงานตามแผนงานที่วางไว้มีความล่าช้า เนื่องจากผู้รับผิดชอบงานของโรงเรียน โรงงาน และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมกีารเปลี่ยนแปลงขาดการส่งต่องานอย่างเข้าใจ

 • แกนน�านักเรียน โรงงาน มีภารกิจรับผิดชอบในส่วนการเรียนและการท�างาน ท�าให้การมีส่วนร่วมด้าน

การจัดกจิกรรมหรอืการรณรงค์น้อย และไม่ต่อเนื่อง

 • งบประมาณสนับสนุนงานด้านการป้องกันเอชไอวี/เอดส์จากหน่วยงานภาครัฐมีจ�านวนน้อยและขอการ

สนับสนุนได้ยาก ซึ่งไม่เพยีงพอต่อการจัดกจิกรรม

 แนวทางการแก้ไข
 • สร้างความเข้าใจต่อประเด็นและแนวทางการท�างานแก่ผู้รับผิดชอบใหม่ รวมทั้งมีการติดตามงานตาม

แผนจากต่อเนื่อง 

 • ตดิต่อและส่งข้อมูลข่าวสารการท�างานของเครอืข่ายแกนน�าให้อย่างสม�่าเสมอ เพื่อมใิห้แกนน�าขาดหาย

ไปอย่างถาวร 

 • น�าข้อเสนอโครงการเสนอต่อสถานประกอบการ ให้เป็นภาคีเสริมพลังโดยการสนับสนุนงบประมาณ

ส�าหรับการท�างานกับกลุ่มเป้าหมายนักเรียนและชุมชน ซึ่งต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสถาน

ประกอบการด้านงานสังคมด้วย

 แผนงานต่อไป  
 การส่งเสรมิความเข้มแข็งของเครอืข่ายแกนน�าโรงเรยีน โรงงาน สถานประกอบการ และชุมชน ให้มคีวามเข้ม

แข็ง และร่วมกันรณรงค์สนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย ทุกเพศ และทุกอาชพี มกีารป้องกันตนเองจากเอชไอว/ีเอดส์ 

และการตัง้ครรภ์ไม่พร้อม และสร้างช่องทางการมสี่วนร่วมของภาค ีให้เสรมิพลังในการขับเคลื่อนและยุตปิัญหาเอดส์

ใน จ.ระยองร่วมกัน

 โครงการ ส่งเสริมควำมเข้มแข็งเครือข่ำย
	 	 	 ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์	ภำคตะวันออก

 เป้าหมายส�าคัญ ผู้ตดิเชื้อเอชไอวจี�านวน 11,467 คน จาก 63 ชมรม และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอ

ว/ีเอดส์ในภาคตะวนัออก.มศีกัยภาพในการจดัการด้านสุขภาพของตนเอง จดัการปญัหาการถูกเลอืกปฏบิัต ิการตตีรา

และการถูกละเมดิสทิธิ

 สถานการณ์
 เครอืข่ายผู้ตดิเชื้อเอชไอว/ีเอดส์ภาคตะวันออก ได้มกีารปรับเปลี่ยนการบรหิารและด�าเนนิงาน โดยได้ยกเลกิ

ส�านักงานเครือข่ายฯ เนื่องจากไม่มีงบประมาณเพียงพอด้านบริหารจัดการ รวมถึงลดจ�านวนเจ้าหน้าที่ในการท�างาน 

โดยได้ใช้บ้านพักของประธานเครือข่ายฯเป็นศูนย์กลางการติดต่องานกับสมาชิก ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่จังหวัดจันทบุรี การ

ด�าเนินงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้ชมรมผู้ติดเชื้อฯที่เป็นสมาชิกมีความเข้มแข็งและรวมกลุ่มกันต่อไป ใช้ช่องทางกลไก

ของเครอืข่ายผูต้ดิเชื้อจงัหวัดเป็นฐานในการท�างาน ร่วมกับการท�างานประสานและสนบัสนนุการท�างานพัฒนาคณุภาพ

บรกิาร “ศูนย์องค์รวม” และการลงหนุนช่วยกระบวนการทางความคดิ การตดิตามและการประเมนิผลการท�างานร่วมกนั 

 การท�างานระหว่างคามลิเลยีน โซเชยีล เซนเตอร์ ระยอง กับ เครอืข่ายผู้ตดิเชื้อฯภาคตะวันออก จงึเป็นการ

ประสานงาน ส่งต่อข้อมูลและความร่วมมอืเป็นลักษณะกจิกรรมเฉพาะเท่านัน้ มไิด้มเีรื่องการพัฒนาศักยภาพดังเช่นที่

ผ่านมา หรอืการสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ จ�าเป็นต้องยุตลิงเนื่องจากคามลิเลยีนฯ ประสบปัญหาเรื่องงบประมาณใน

การด�าเนนิงานเช่นกัน

 งานสนับสนุน
   
 1.  ฝ่ายงานสังคมสงเคราะห์ 
 ฝ่ายงานสังคมสงเคราะห์คามลิเลยีน โซเชยีล เซนเตอร์ ระยอง ได้เปิดด�าเนนิงานตัง้แต่เดอืนมถิุนายน พ.ศ. 

2559 เป็นต้นมา โดยมกีารท�างานร่วมกนัระหว่างนักสังคมสงเคราะห์กบัเจ้าหน้าทีโ่ครงการดแูลผู้ป่วยฯ ในการประเมนิ

แรกรบั แก้ไขปัญหา ปรบัพฤตกิรรม พฒันาศักยภาพ เตรยีมความพร้อมก่อนกลบัสูส่งัคมให้กับผู้รบัการสงเคราะห์ และ

ตดิตามผู้รับการสงเคราะห์หลังจากกลับสู่สังคม

 ภารกจิ 
 ให้การสงเคราะห์ ปรบัแก้พฤตกิรรมและส่งเสรมิ สนบัสนุนให้ผูร้บัการสงเคราะห์ได้เข้าถงึระบบสวสัดกิารรกัษา

สุขภาพ สวัสดกิารด้านสังคม การศกึษา อาชพี รวมถงึเตรยีมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของผู้รับการสงเคราะห์

ให้สามารถกลับไปใช้ชวีติในสังคมได้ด้วยตนเอง 

 ผลลัพธ์
 ผู้รบัการสงเคราะห์ส่วนใหญ่มกี�าลังใจทีด่ขีึ้นมคีวามสุข หลังจากได้กลับไปบ้านของตนเองหรอืมญีาตมิาเยีย่ม

ให้ก�าลังใจ ส่งผลให้ผู้รับการสงเคราะห์ให้ความร่วมมอืในการฟื้นฟูสุขภาพ และพัฒนาศักยภาพของตนเองมากขึ้น 
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 ขั้นตอนการสงเคราะห์
 1. งานประเมนิแรกรับ
  ปี 2561 ได้มกีารประเมนิแรกรับในกลุ่มผู้รับการสงเคราะห์รายใหม่ทัง้หมด 26 ราย โดยได้รับข้อมูล

เบื้องต้นจากหน่วยงานน�าส่งและลงพื้นทีเ่พือ่หาข้อมลูเพิม่เตมิร่วมกบัหน่วยงานน�าส่งไม่ว่าจะเป็น โรงพยาบาล ส�านักงาน

พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์จังหวดั ศนูย์คุ้มครองคนไร้ทีพ่ึง่ บ้านพกัเดก็และครอบครวัและหน่วยงานต่างๆ 

ทมีเจ้าหน้าทีส่งัคมสงเคราะห์และทมีดูแลฯร่วมกนัพจิารณารบัผูร้บัการสงเคราะห์โดยยดึเกณฑ์ทีส่ภาพปัญหาของผูร้บั

การสงเคราะห์ และศักยภาพในการดูแลผู้รับการสงเคราะห์ของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล ขัน้ตอนในการประเมนิแรกรับมดีังนี้

  ขัน้ตอนที่ 1 รับแจ้งจากหน่วยงาน/บุคคลที่ประสงค์จะขอเข้ารับบรกิาร   

  ขัน้ตอนที่ 2 พจิารณาข้อมลู ผ่านทางเอกสารทีไ่ดร้บัและลงเยีย่มเพือ่ดสูภาพความเป็นอยูจ่รงิของ

ผู้รบัการสงเคราะห์ รวมทัง้ให้การช่วยเหลอืเบื้องต้นในเรือ่งเครือ่งอปุโภคบรโิภค การ

ให้ค�าแนะน�าในเรื่องการดูแลสุขภาพและการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้

เข้าถงึสทิธสิวัสดกิารเบื้องต้น

  ขัน้ตอนที่ 3 ประชมุทมีผูดู้แล นกัสงัคมสงเคราะห์ พยาบาลและนกัจติวทิยา โดยอาศยัข้อมลูจรงิทีไ่ด้รบั

ประกอบกบัความสามารถและศกัยภาพในการดแูลผูร้บัสงเคราะห์ของเจ้าหน้าทีผู่ดู้แล

  ขัน้ตอนที่ 4 หากพจิารณารบัผูร้บัสงเคราะห์เข้ารับการสงเคราะห์ จะแจ้งให้กบัหน่วยงานทีส่่งเรือ่ง

ด�าเนนิการส่งผู้รับบรกิารเข้ารับการสงเคราะห์

    หากพิจารณาแล้วพบว่าทางศูนย์ฯ ไม่มีศักยภาพในการดูแลผู ้ประสงค์เข้ารับการ

สงเคราะห์ จะแจ้งให้กบัหน่วยงานทีส่่งเรือ่งทราบและประสานส่งต่อไปยังหน่วยงานอืน่ต่อไป

 มผีูร้บัการสงเคราะห์ทัง้เดก็และผูใ้หญ่รายใหม่ซึง่ประสบปัญหาผลกระทบจากเอดส์ขาดผูดู้แล ขาดอาหารทีจ่�าเป็น

ต่อร่างกาย และไม่ได้เข้าถงึสวสัดกิารของรฐัทีม่อียู ่ได้รบัการช่วยเหลอืสงเคราะห์ จ�านวน 26 ราย 

 2. งานปรับแก้พฤตกิรรมและพัฒนาศักยภาพผู้รับการสงเคราะห์
  ฝ่ายงานสงัคมสงเคราะห์จะมบีทบาทในการปรบัแก้พฤตกิรรมและพฒันาศักยภาพผูร้บัการสงเคราะห์ 

โดยจะส่งเสรมิให้ผูร้บัการสงเคราะห์ได้รบัการพฒันาทัง้ทางร่างกาย จติใจและสงัคม เพือ่ให้ผูร้บัการสงเคราะห์สามารถ

ดูแลตนเองได้ และพร้อมที่จะกลับไปใช้ชวีติในสังคมเช่นเดมิ

  ในปี 2561 มกีารจัดกจิกรรมฝึกอาชพีให้กับผู้รับการสงเคราะห์จ�านวน 3 ครัง้ โดยแบ่ง 

  กลุ่มผู้ใหญ่ จ�านวน 2 ครัง้ คอื กจิกรรมการท�าผ้ามัดย้อม กจิกรรมการถักพรมเช็ดเท้าและเปลญวณ

จากเศษผ้า กลุ่มเด็กและเยาวชน จ�านวน 1 ครัง้ คอื กจิกรรมการท�าผ้ามัดย้อม

 3. งานประเมนิและเตรยีมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคม
  เมื่อผู้รับการสงเคราะห์ได้รับการปรับแก้พฤตกิรรมและพัฒนาศักยภาพแล้ว หากผู้รับการสงเคราะห์

มคีวามพร้อม ทางฝ่ายงานสังคมสงเคราะห์จะร่วมกับทมีเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล ประเมนิความพร้อมของผู้รับการสงเคราะห์ 

โดยพจิารณาจากสภาพร่างกาย สภาพจติใจ สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ผู้รับการสงเคราะห์จะไปอยู่ เพื่อให้ผู้รับการ

สงเคราะห์สามารถไปกลบัไปใช้ชวีติด้วยตนเองและอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ในสงัคมได้ มผีูร้บัการสงเคราะห์กลบัสูส่งัคมจ�านวน 

23 ราย ซึ่งในจ�านวนนี้ ม ี15 ราย ได้รับการประเมนิและเตรยีมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคม ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเยาวชน

ทีจ่บการศกึษาในระดับประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงูและระดบัอดุมศกึษา มผีูร้บัการสงเคราะหซ์ึง่เป็นคนพกิารจ�านวน 

39 คน ได้รับบัตรผู้พกิารเพื่อเข้าถงึสวัสดกิารของรัฐ

 4. งานตดิตามและเยี่ยมบ้าน
  งานตดิตาม จะมกีารตดิตามผูร้บัการสงเคราะห์ใน 2 ช่วง คอื ช่วงตดิตามการฟ้ืนฟสูขุภาพและส่งเสรมิ

ศักยภาพขณะที่เข้ารับการสงเคราะห์ในทุกเดอืน เป็นเวลา 3 เดอืน และช่วงตดิตามผู้รับการสงเคราะห์หลังจากกลับสู่

สังคม ซึ่งแบ่งการตดิตามเป็น 4 ระยะ คอื ระยะ 2 สัปดาห์, 1 เดอืน, 3 เดอืนและ 6 เดอืน รวมถงึการตดิตามหาญาติ

ในกรณทีี่ผู้รับการสงเคราะห์ที่อยู่ในศูนย์ฯ ประสงค์จะพบญาติ

  งานเยี่ยมบ้าน จะมีการเยี่ยมบ้านของผู้รับการสงเคราะห์ทั้งในกลุ่มสมาชิกของสถานสงเคราะห์เด็กฯ 

และโครงการดูแลผูป่้วยฯ เพือ่สร้างสัมพนัธภาพระหว่างผูร้บัการสงเคราะห์และญาตใิห้เกดิแนวทางร่วมกันในการดแูล

และประคบัประคองผูรั้บสงเคราะห์ให้สามารถกลบัมาใช้ชวีติในสังคมรวมกบัครอบครวัได้ โดยงานเยีย่มบ้านจะเป็นงาน

ที่อยู่ในทุกกระบวนการในการท�างานกับผู้รับการสงเคราะห์ เช่น การประเมินแรกรับ การติดตามหาข้อเท็จจริง การ 

เตรยีมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคม และการตดิตามหลังกลับสู่สังคม

 ในปี 2561 ได้มีการติดตามสืบเสาะหาครอบครัวของผู้รับการสงเคราะห์จ�านวน 5 ราย ติดตามเยี่ยมบ้าน

ผู้รับการสงเคราะห์ที่กลับสู่สังคมจ�านวน 7 ราย และพาผู้รับการสงเคราะห์กลับไปเยี่ยมบ้านครอบครัว จ�านวน 5 ราย 

 ปัญหา อุปสรรค
 • ผูร้บัสงเคราะห์บางรายไม่ให้ความร่วมมอืในการให้ข้อมลูข้อเทจ็จรงิของตนเอง ส่งผลท�าให้การช่วยเหลอื

และการปรับพฤตกิรรม การปรับทัศนคตขิองผู้รับการสงเคราะห์เป็นไปอย่างยากล�าบาก

 • การให้ความร่วมมอืในการเข้ารับกจิกรรมพัฒนาศกัยภาพ กจิกรรมฝึกอาชพีของผู้เข้ารับการสงเคราะห์ 

เนือ่งจากผูเ้ข้ารับการสงเคราะห์เกดิภาวะเจบ็ป่วยมาเป็นเวลานาน เมือ่แขง็แรงดขีึ้นจงึมคีวามสนใจในการ

พัฒนาศักยภาพตนเองค่อนข้างน้อย

 • อัตราก�าลังของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลที่มีอยู่ มีจ�านวนน้อย เมื่อเทียบกับอัตราผู้เข้ารับการสงเคราะห์ที่สภาพ

ความพกิารและช่วยเหลอืตัวเองได้น้อย

 • ผู้เข้ารับการสงเคราะห์ในช่วงปี 2561 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มตดิเตยีง ผู้สูงอายุและมสีภาพความพกิาร รวม

ถึงมีภาวะจิตเวช ท�าให้งานดูแลต้องรับภาระงานที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลมีเพียงความรู้ในเรื่อง        

เอชไอวแีละเอดส์ ยังขาดความรู้ในเรื่องการดูแลกลุ่มอาการนอกเหนอื ท�าให้การดูแล ฟื้นฟูสุขภาพของ

ผู้เข้ารับการสงเคราะห์จ�าต้องใช้ระยะเวลานาน

 แนวทางแก้ไข
 • พูดคุยและสร้างสัมพันธภาพกับผู้รับการสงเคราะห์ รวมทัง้สร้างความไว้วางใจและรักษาความลับ ของ

ผู้รับการสงเคราะห์

 • กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้กับผู้รับการสงเคราะห์ โดยการหากิจกรรมใหม่ๆ และสนับสนุนกิจกรรม      

ที่ผู้ให้การสงเคราะห์ประสงค์จะท�า

 • สร้างอาสาสมัครผู้ดูแล โดยเฉพาะผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ที่เป็นผู้ใหญ่ ได้มกีารจัดกจิกรรมให้เยาวชน

อาสาสมคัรทีอ่ยูใ่นโครงการบ้านเยาวชนอนิดเิพนเดนท์ ได้เข้ามาช่วยดูแลผูร้บัการสงเคราะห์ทีช่่วยเหลอื

ตนเองได้น้อย

 • ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเข้ารับการอบรมในเรื่องการดูแลผู้รับการสงเคราะห์กลุ่มที่มีความเจ็บป่ายทางด้าน

จติใจ และการฟื้นฟูสุขภาพด้านร่างกาย

 แผนงานต่อไป
 • สร้างระบบการดูแลแบบ Home Care ส�าหรบัผู้ทีป่ระสงค์จะเข้ารบัการสงเคราะห์ทีม่ปัีญหาในเรือ่งความ

รู้ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยเอดส์/ผู้ตดิเชื้อที่มทีี่พักอาศัยในพื้นที่จังหวัดระยอง

 • จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและกิจกรรมเสริมสร้างพลังและก�าลังใจให้กับผู้เข้ารับการสงเคราะห์และ 

เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล

 • ด�าเนนิการให้ผู้เข้ารับการสงเคราะห์ได้เข้าถงึสทิธสิวัสดกิารที่ควรได้รับให้ครบทุกคน
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 โครงการ จัดหำพ่อแม่อุปถัมภ์	(Sponsorship)

 เป้าหมาย เพื่อเด็กที่อยู่ในการดูแลของศูนย์ได้รับการศึกษาที่เหมาะสมส�าหรับการด�ารงชีวิต และมี

คุณภาพชวีติที่ดโีดยผ่านการช่วยเหลอืของพ่อแม่อุปถัมภ์ 

 โครงการนี้คามลิเลยีนฯ ระยองได้ด�าเนนิการร่วมกับเครอืข่ายองค์กรการกศุลจากประเทศฝรัง่เศสและองักฤษ 

ในการจัดหาพ่อแม่อปุถมัภ์ส�าหรบัเดก็และเยาวชนทีอ่ยูใ่นความดแูลของ คามลิเลยีนฯ ระยอง เพือ่น�าเงนิทีไ่ด้รบับรจิาค

มาใช้เป็นทุนการศึกษาและเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กก�าพร้าที่ติดเชื้อเอชไอวีและเด็กที่ได้รับ      

ผลกระทบจากเอดส์.ซึ่งคามลิเลยีนฯ ระยอง มคี่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 5,000 บาท/คน/เดอืน

มเีด็กและเยาวชนก�าพร้าที่มเีชื้อเอชไอว ี 25 คน และที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ 17 คน รวมทัง้หมด 42 คนที่อยู่ใน

ความดูแลของคามลิเลยีน โซเชยีล เซนเตอร์ ระยอง รวมเด็กอกี 5 คนอยู่ที่บ้านเด็กพกิารลาดกระบัง กรุงเทพฯ ซึ่ง

เป็นเด็กก�าพร้าที่ติดเชื้อเอชไอวีและมีพัฒนาการทางร่างกายที่พิการทางศูนย์คามิลเลียนฯระยองได้ให้เด็กไปพักเพื่อ

ท�ากายภาพบ�าบัดเพื่อพัฒนาทักษะทางร่างกาย

 ผลลัพธ์
 มีคนไทยและคนต่างชาติ จ�านวน รวม 559 คน เข้าร่วมโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ มอบทุนและเยี่ยมเยียนให้

ก�าลงัใจเดก็ทีศ่นูย์อย่างต่อเนือ่ง ในจ�านวนนี้เป็นพ่อแม่อปุถมัภ์ทีส่นับสนนุผ่านทางสมาคมทีป่ระเทศองักฤษและฝร่ังเศส

จ�านวน 78 คน ปี 2561 มพี่อแม่อุปถัมภ์จ�านวน 10 คน มาเยี่ยมเยยีนเด็กที่คามลิเลยีนฯ 

 จากการอุปถัมภ์ทุนการศึกษาช่วยสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนก�าพร้าที่มีเชื้อเอชไอวีและได้รับผลกระทบ

จากเอดส์ 3 คน จบการศกึษาในระดับมัธยมศกึษาตอนต้นและเรยีนต่อในระดับประกาศนยีบัตรวชิาชพีในปีการศกึษา

ที่ 2561  เยาวชนก�าพร้าที่มเีชื้อเอชไอวแีละได้รับผลกระทบจากเอดส์ 4 คน เรยีบจบในระดับประกาศนยีบัตรวชิาชพี               

ชัน้สูง และอกี 2 คน เรยีนจบปรญิญาตรจีากมหาวทิยาลัย รับใบปรญิญาเรยีบร้อยและมงีานท�าแล้ว

 ขั้นตอนการจัดหาพ่อแม่อุปถัมภ์
 • ท�างานกับภาคสีมาคม/เครอืข่ายองค์กรการกุศลประเทศฝรั่งเศสและอังกฤษ

 • ประชาสัมพันธ์ผ่านสังคมออนไลน์ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ด�าเนนิงานโดยค�านงึถงึสทิธเิด็ก

 • การโต้ตอบจดหมายระหว่างผู้ประสานงานโครงการกับพ่อแม่อุปถัมภ์ และจดหมายระหว่างเด็ก

  กับพ่อแม่อุปถัมภ์

 • มอบของที่ระลกึระหว่างเด็กและพ่อแม่อุปถัมภ์ตามวาระและโอกาสพเิศษ

 • จัดกจิกรรมพเิศษเพื่อใช้เวลาร่วมกัน

 ปัญหาและอุปสรรค
 จ�านวนพ่อแม่อุปถัมภ์และเงนิสนับสนุนลดน้อยลง เพราะสภาพเศรษฐกจิ 

 แนวทางแก้ไข  
 • เขยีนจดหมายและส่งการ์ดอวยพรถงึพ่อแม่อุปถัมภ์ทัง้รายเก่าและใหม่อย่างสม�่าเสมอ

 • ประชาสัมพันธ์รับสมัครพ่อแม่อุปถัมภ์เพิ่มเตมิทัง้ภายในและต่างประเทศ

 ฝ่ำยงำนอภิบำล

 เป้าหมาย มนุษย์ทุกคนที่ได้รับผลกระทบจาก เอชไอว/ีเอดส์  ด�าเนนิชวีติอย่างมศีักดิ์ศรตีามคุณค่า และ

หลักธรรมทางศาสนา

 กจิกรรม
 • เยีย่มอภบิาลผูป่้วย โดยบาทหลวงผูท้�าหน้าทีอ่ภบิาลจะลงเยีย่มเยยีนผูป่้วยและเจ้าหน้าทีแ่ต่ละแผนกเป็นประจ�า 

เพื่อพูดคุยและให้ก�าลังใจพร้อมทั้งรับฟังปัญหาและความต้องการต่างๆ ของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน 
และสามารถแสวงหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลอืต่อไป

 • บริการให้ค�าปรึกษาแก่เด็ก ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ ที่ต้องการความช่วยเหลือ ช่วยให้ผู้รับการช่วยเหลือและ          
เกดิความความสบายใจ

 • ด้านพิธีกรรมและศาสนกิจ จัดให้มีพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณทุกวัน เป็นพิเศษทุกวันศุกร์ต้นเดือนส�าหรับเด็ก
และเยาวชนและผู้ป่วย ส่งผลท�าให้ผู้เข้าร่วมได้รับการหล่อเลี้ยงส่งเสริมชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ และไดรับการ
อบรมคุณธรรมจรยิธรรม

 • บรกิารด้านศลีศักดิ์สทิธิ์แก่ผู้ป่วย ได้แก่ ศลีล้างบาปและศลีเจมิผู้ป่วย
 • ส่งเยาวชนคาทอลิกเข้าร่วมค่ายค�าสอนภาคฤดูร้อนเพื่อเตรียมตัวรับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ได้แก่ เตรียมรับศีล        

มหาสนทิ 1 คน และศลีก�าลัง 2 คน
 • ส่งเด็กเล็กจ�านวน 2 คนเข้าร่วมพธิบีวชสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดบ้านมาบตาพุต จ.ระยอง
 • จัดพิธีกรรมในโอกาสพิเศษต่างๆ ได้แก่ วันขึ้นปีใหม่ วันผู้ป่วยสากล  เทศกาลมหาพรต ปัสกา วันระลึกถึง          

ผู้ล่วงลับ และวันครสิต์มาส เป็นต้น
 • จดัอบรมเรือ่งงานอภบิาลให้แก่บคุลกร จ�านวน 2 ครัง้ ได้แก่ การอภบิาลผูป่้วยตามจติตารมณ์แห่งความรักของ

ท่านนักบุญคามลิโล เดอ แลลลสิ  และบรกิารรักและรับใช้อัตลักษณ์ของเราชาวคามลิเลยีนระยอง
 • ส่งตวัแทนเจ้าหน้าทีศู่นย์ฯ เข้าร่วมกจิกรรม วันจติตารมนกับญุคามลิโล ณ บ้านผู้สงูอายคุามลิเลยีนพัฒนาการ  

ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมเกิดความรักสมัครสมานสามัคคี ได้แสดงออกซึ่งความตระหนักรักต่อองค์กร และเรียนรู้        
จติตารมการรักรับใช้ผู้ป่วยด้วยความรัก

 • เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อส่งเสรมิงานเอดส์ จ�านวน 3 ครัง้ พร้อมทัง้เป็นเจ้าภาพประชุม
สมัชชาสามัญประจ�าปี คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อส่งเสรมิงานเอดส์ จ�านวน 1 ครัง้

 • ส่งตวัแทนเข้าร่วมการประชมุเครอืข่ายคาทอลกิที่ท�างานด้านเอดส์ ในเอเชยีแปซฟิิค ณ นครย่างกุง้ ประเทศพม่า
 • ศูนย์ศกึษาเรยีนรูด้้านงานอภบิาลผูป่้วย โดยในปีทีผ่่านมาได้ต้อนรบักลุม่จากภายนอกทีม่าศกึษาดงูานด้านการ

อภบิาลผูป่้วยจ�านวนทัง้สิ้น 7 กลุม่ได้ แก่ กลุม่เยาวชนนักเรยีนค่ายแสวงหาสงัฆมณฑล จนัทบรุ,ี กลุม่นกัเรยีน
คาทอลกิโรงเรยีนอสัสมัชญัระยอง, กลุม่เจ้าหน้าทีพ่นกังานโรงเรยีนอัสสมัชญัสมทุรปราการ, กลุม่นกัเรยีนโครงการ

รณรงค์จติตารมมหาพรตสังฆมณฑลจนัทบรุ,ี และตวัแทนจากค่ายผูน้�าเยาวชนคาทอลกิระดบัชาต ิเป็นต้น

 ปัญหาและอุปสรรค
 • จ�านวนบุคลากรทีป่ฏบิตังิานด้านงานอภบิาลไม่เพยีงพอ ส่งผลให้ยากต่อการจดักจิกรรมด้านงานอภบิาล

ต่างๆ ที่น่าสนใจ

 แนวทางแก้ไข
 • จัดตัง้ทมีฝ่ายงานอภบิาลที่ประกอบด้วยกลุ่มบุคลากรที่รับผดิชอบหน้าที่นี้โดยเฉพาะ
 • ประสานและร่วมมอืกบัภาคเีครอืข่ายเพือ่รบัการสนบัสนนุทัง้ด้านบคุคลากรและกจิกรรมด้านงานอภบิาล
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สถานการณ์เอชไอวี/เอดส์
จากรายงานของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาต ิ(UNAIDS) ปีค.ศ. 2017 หรอื พ.ศ.2560

  สถานการณ์ ทั่วโลก ประเทศไทย

 ผู้ตดิเชื้อเอชไอวแีละผู้ป่วยเอดส์สะสม 1, 2 จ�านวน 36.9 ล้านคน  440,000 คน
     (ระยอง 9,368 คน)
  •  เป็นเด็กอายุ 0-14 ปี จ�านวน 2.1 ล้านคน  3,400  คน

 ผู้ตดิเชื้อเอชไอว ีรายใหม่ จ�านวน 1.8  ล้านคน  5,500  คน
      (ระยอง 500 คน)

 ผู้เสยีชวีติจากเอดส์ จ�านวน 0.94  ล้านคน  15,000  คน

 ผู้ตดิเชื้อฯ ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส จ�านวน    316,629 คน
  •  เป็นเด็ก อายุ 0-14 ปี    2,859 คน

หมายเหตุ  1 ผู้ตดิเชื้อฯและผู้ป่วยเอดส์สะสมทั่วโลกตัง้ปี ค.ศ.1990-2017

  2 ผู้ตดิเชื้อฯและผู้ป่วยเอดส์สะสมประเทศไทย ตัง้ปี ค.ศ.1994-2017

การแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี/เอดส์
ในประเทศไทย

 ปัจจัยหลักที่ท�าให้คนตดิเชื้อฯ ได้แก่ การมเีพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน (มากกว่าร้อยละ 84) การใช้เข็มร่วมกัน

ของผูใ้ช้สารเสพตดิประเภทฉดีเข้าเส้น ส่วนการรบัเชื้อในเดก็ตัง้แต่แรกเกดิลดต�า่ลงกว่าร้อยละ 2 (ระดบัต�า่กว่าร้อยละ 

2 หรอืไม่มโีรคเอดส์ในเด็กยุคต่อไป /ข้อมูลจากสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย (www.thaiaidssociety.org)

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

 นายแพทย์สวุรรณชยั วฒันายิง่เจรญิชยั อธบิดกีรมควบคมุโรค ให้ข้อมลูว่าจากจ�านวนผูต้ดิเชื้อเอชไอวทีีม่ชีวีติ

อยู่ในประเทศไทย ได้รับการวนิจิฉัยและรู้สถานะการตดิเชื้อของตนเองแล้ว 98% แต่มเีพยีง 75% ของกลุ่มดังกล่าวได้

รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส ซึ่งในกลุ่มนี้ม ี84% ที่กดเชื้อไวรัสได้ส�าเร็จ จากสถานการณ์ดังกล่าวเทยีบกับนโยบาย

ขององค์การสหประชาชาต ิ90 – 90 - 90 ภายในปีพ.ศ.2573 (ค.ศ.2030) ประเทศไทยถอืว่าเข้าใกล้เป้าหมาย โดย

ทัง้นี้ประเทศไทยม ี4 มาตรการด�าเนนิงาน ได้แก่ การตรวจเลอืดเอชไอว ีเป็นเรื่องปกต ิตรวจได้ฟรทีุกสทิธปิีละ 2 ครัง้ 

รู้ผลภายในวันเดยีว ส่งเสรมิผู้ตดิเชื้อฯเริ่มยาเร็ว ไม่จ�ากัดซดีโีฟร์ (CD4) และเสรมิสร้างทัศนคตเิชงิบวกให้แก่สังคมใน

การอยู่ร่วมกับผู้ตดิเชื้อฯ

จ�านวนผู้ตดิเชื้อเอชไอวแีละผู้ป่วยเอดส์ของคามลิเลยีน โซเชยีล เซนเตอร์ ระยอง
จ�านวนผู้รับบรกิารสะสมตัง้แต่พ.ศ.2539 จนถงึ 31 ธันวาคม 2561 จ�านวน 1,845 คน

 ผู้รับบรกิาร เด็กที่ตดิเชื้อเอชไอวแีละ เยาวชนที่ตดิเชื้อเอชไอวี ผู้ใหญ่ที่ตดิเชื้อเอชไอวี
   ได้รับผลกระทบจากเอดส์ ได้รับผลกระทบจากเอดส์ และผู้ป่วยเอดส์
   (ราย) (ราย) (ราย)

 คงเหลอืปี 2560 20 17 75

 รับใหม่ 2561 3 0  31

 เสยีชวีติ 2561 0 0  8

 กลับสู่สังคม 2561 1 4  11

 คงเหลอื ปี 2561 22 13 87

    รวม 122 ราย

จ�านวนผู้ตดิเชื้อเอชไอวแีละผู้ป่วยเอดส์และเป็นคนพกิาร
ของคามลิเลยีน โซเชยีล เซนเตอร์ ระยอง

           ประเภทความพกิาร จ�านวน (คน)

 1. บุคคลที่มคีวามบกพร่องทางการเห็น (ตาบอด และเห็นเลอืนราง) 9

 2. บุคคลที่มคีวามบกพร่องทางสตปิัญญา 2

 3. บุคคลที่มคีวามบกพร่องทางร่างกายหรอืสุขภาพ 26

 4. บุคคลที่มคีวามบกพร่องทางการพูดและภาษา 1

 5. บุคคลที่มคีวามพกิารซ้อน
  1) การเห็นและสตปิัญญา 1
  2) ทางร่างกายหรอืสุขภาพและการพูดและภาษา 2
  3) ทางร่างกายหรอืสุขภาพและการได้ยนิ 1

    จ�านวนรวมทั้งหมด 42

    เป็นคนพกิารที่มบีัตรคนพกิาร 39
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 การประชาสัมพันธ์และระดมทุน
	 (Public	Relations	and	Donations)

 เป้าหมายการด�าเนนิงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ การด�าเนินงานของศูนย์ฯ ในด้านต่างๆ ตาม
โครงการทัง้ 7 โครงการ เพื่อให้ศูนย์ฯ เป็นที่รู้จักของหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้เป็น
ประโยชน์ต่อการด�าเนนิงานของศูนย์ฯ และต่อสังคม
 เพื่อระดมทุน หารายได้สนับสนุนการด�าเนนิงานของศูนย์ฯ ให้เพยีงพอต่อการด�าเนนิงานด้านการสงเคราะห์ผู้
ตดิเชื้อเอชไอว ีผู้ป่วยเอดส์ และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอว ี/ เอดส์

 ผลลัพธ์
 กลุม่บคุคล หน่วยงาน ทัง้ในจงัหวดัระยองและทัว่ประเทศ รู้จกัการด�าเนนิงานของคามลิเลยีน โซเชยีล เซนเตอร์
ระยอง มากขึ้น มกีารสนับสนุนโดยการบรจิาคสิ่งของอุปโภค-บรโิภค เงนิ ผ่านช่องทาง กจิกรรม และโครงการต่างๆ 
อย่างสม�่าเสมอ ท�าให้คามลิเลยีนฯ มเีงนิบรจิาครวม 5,394,932.68 บาท ซึ่งได้น�าไปใช้ในการด�าเนนิโครงการต่างๆ 
รวมถงึเป็นค่าใช้จ่ายส�าหรับการบรหิารจัดการองค์กรด้วย

 การด�าเนนิงานที่ผ่านมา ปี 2561 แบ่งการด�าเนนิงานออกเป็น 3 รูปแบบ
 งานประชาสัมพันธ์ (Information)
 • ลงข่าวและกจิกรรมต่างๆ ของศูนย์ฯ ผ่านทาง Page Facebook: www.facebook.com/csc.rayong และ 

Website: camillianrayong.org
 • ฝากข่าวประชาสัมพันธ์กับสื่อประชาสัมพันธ์ท้องถิ่น ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาป้ายไฟ Website Page 

Facebook และตดิป้ายประชาสัมพันธ์ตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วจังหวัดระยอง
 • ส่งเอกสารประชาสมัพนัธ์กจิกรรมและโครงการต่างๆ ให้กับผู้สนับสนุนทีม่ฐีานข้อมลูอยู่ และกลุ่มบุคคล 

– หน่วยงาน ที่เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์ฯ
 • กล่าวแนะน�าการด�าเนินงานต่างๆพร้อมทั้งให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเอชไอวี / เอดส์ กับกลุ่มบุคคล – 

หน่วยงาน ที่เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์ฯ

 งานระดมทุน (Donation)
 • โครงการพ่อแม่อปุถมัภ์ “สะพานแห่งความหวัง” เดอืนละ 100 บาท/คน โดยในปี 2561 มผีู้ให้การอุปถมัภ์ 

จ�านวน 288 ท่าน เป็นงบประมาณ 168,500.00 บาท
 • โครงการหักบัตรเครดติสะสมแต้มบรจิาคเป็นจ�านวนเงนิ โดยในปี 2561 มผีู้ให้การสนับสนุน จ�านวน 23 

ท่าน เป็นงบประมาณ 4,800.00 บาท
 • โครงการหักบัตรเครดติผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์ฯ โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา มผีู้ให้การสนับสนุน จ�านวน 

8 ท่าน เป็นงบประมาณ 29,700.00 บาท
 • โครงการบริจาคเนื่องในวันคล้ายวันเกิด โดยในปี 2561 มีผู้ให้การสนับสนุน จ�านวน 15 ท่าน เป็นงบ

ประมาณ 48,210.00 บาท
 • โครงการบริจาคอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ โดยในปี 2561 มีผู้ให้การสนับสนุน จ�านวน 31 ท่าน เป็นงบ

ประมาณ 89,437.00 บาท
 • จัดวางกล่องขอรับบรจิาค ตามร้านค้าทัง้ภายในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคยีง จ�านวนทัง้สิ้น 644 กล่อง รวม

รายรับจากกล่องขอรับบรจิาค จ�านวน 253,707.00 บาท
 • โครงการเลี้ยงอาหารกลางวัน มผีูใ้ห้การสนบัสนนุ จ�านวน 45 ท่าน เป็นงบประมาณ 202,576.00 บาท
 • กิจกรรมระดมทุนตามวัตถุประสงค์ของศูนย์ฯ มีผู้ให้การสนับสนุน จ�านวน 38 ท่าน เป็นงบประมาณ 

8,291.00 บาท

 • เข้าร่วมกิจกรรม “มูลนิธิสว่างดาวดึงส์ธรรม” เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ได้รับเงินสนับสนุนจ�านวน 
108,000.00 บาท

 • เข้าร่วมกจิกรรม “ฅนเหล็ก ครัง้ที ่11” เมือ่วันที ่16 ธันวาคม 2561 ได้รบัเงนิสนับสนนุจ�านวน100,000.00 บาท
 • ได้รับการสนับสนุนครุภัณฑ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุด คดิเป็นมูลค่า 150,000.00 บาท
 • จัดส่งการ์ดอวยพรวันเกดิให้กับผู้มอีุปการคุณ ที่มวีันคล้ายวันเกดิในเดอืนต่างๆ (จากฐานข้อมูลผู้ที่เคย

มาบรจิาคและให้การสนับสนุนกจิกรรมต่างๆของศูนย์ฯ)
 • มผู้ีให้การสนบัสนนุการด�าเนนิงานของศนูย์ฯ โดยการเข้ามาบรจิาคสิง่ของอปุโภค-บรโิภค จ�านวน 929 

กลุ่ม และสนับสนุนงบประมาณในการด�าเนนิงานต่างๆของศูนย์ฯ จ�านวน 995 กลุม่ รวมทัง้สิ้น 1,924 กลุม่ 
มบุีคคลและกลุ่มบุคคลเดมิ ตัง้แต่ปี 2557 – 2560 จ�านวน 9,995 กลุ่ม และมบีคุคลและกลุม่บคุคลกลุม่
ใหม่ ในปี 2561 จ�านวน 441 กลุ่ม และหน่วยงานใหม่ จ�านวน 53 หน่วยงาน รวมทัง้สิ้น จ�านวน 494 กลุม่

 กจิกรรมเพื่อการระดมทุน (Fundraising Activities)
 • จัดกจิกรรมระดมทุน โดยใช้ชื่อว่า “The Bridge of hope หรอื สะพานแห่งความหวัง” อย่างต่อเนื่อง มา

เป็นปีที่ 7 ซึ่งจัดขึ้น เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมภูรมิาศ บชี แอนด์ สปา จังหวัดระยอง ได้
รับงบประมาณสนับสนุนกจิกรรมฯ ดังกล่าว จากหน่วยงานและบุคคล จ�านวน 1,295,093.50 บาท จาก
การจ�าหน่ายสลากการกศุล จ�านวน 790,020.00 บาท รวมรายรบัจากการจัดกจิกรรมฯ ดงักล่าว จ�านวน 
2,085,113.50 บาท และมผีู้สนใจเข้าร่วมกจิกรรมฯ ทัง้สิ้น จ�านวน 281 ท่าน

 • จัดกจิกรรมระดมทุน โดยใช้ชื่อว่า “Run for Kids วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยรัก” ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 ณ โรงเรยีน
วัดชากลูกหญ้า จังหวัดระยอง ได้รับงบประมาณสนับสนุนกจิกรรมฯ ดังกล่าว จากหน่วยงานและบุคคล 
945,678.18 บาท จากการรับสมัครวิ่ง จ�านวน 1,200,900.00 บาท รวมรายรับจากการจัดกจิกรรมฯ 
ดังกล่าว จ�านวน 2,146,578.18 บาท และมผีู้สนใจเข้าร่วมกจิกรรมฯ ทัง้สิ้น จ�านวน 3,059 ท่าน

 ปัญหาและอุปสรรค
 • การประชาสัมพันธ์และการใช้สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการต่างๆของศูนย์ฯ ยังไม่สามารถด�าเนิน

การได้อย่างเต็มระบบ เนื่องการการถูกจ�ากัดในเรื่องของการท�างานด้านเอชไอว ีและเด็กก�าพร้าที่ได้รับ
ผลกระทบจากเอดส์

 • สภาวะเศรษฐกจิในปัจจุบันท�าให้ประชาชนส่วนใหญ่ ไม่ค่อยเข้ามาบรจิาคงบประมาณสนบัสนุนกจิกรรม
ต่างๆของศูนย์ฯ

 • ไม่สามารถด�าเนินกิจกรรมระดมทุนเชิงรุก, หรือจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกได้ เนื่องจากจ�านวน   
เจ้าหน้าที่ไม่เพยีงพอ

 • มีมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เพื่อแอบอ้างเข้าไปเก็บกล่องขอรับบริจาคของศูนย์ฯ ตาม      
ร้านค้างต่างๆ ท�าให้หลายๆหน่วยงานยกเลกิการวางกล่องขอรับบรจิาค

 แนวทางแก้ปัญหา
 • เปลีย่นรปูแบบการประชาสมัพนัธ์ในรปูแบบของการขอความอนเุคราะห์บคุคลที่เข้ามาท�าบญุ ให้ช่วยบอก

ต่อว่าทางศูนย์ฯ ยังคงต้องการความช่วยเหลอือยู่อย่างสม�่าเสมอ
 • ขอรับบริจาคสิ่งของที่มีความจ�าเป็นต้องใช้เร่งด่วน ประจ�าในแต่ละเดือนเพื่อทางศูนย์ฯ จะได้ไม่สูญเสีย

งบประมาณในการจัดซื้อ
 • ด�าเนนิการขอความอนุเคราะห์ฝากข่าวประชาสัมพันธ์และกจิกรรมต่างๆ ในสื่อท้องถิ่นต่างๆ ตามแต่จะ

ละหน่วยงานจะให้ความอนุเคราะห์

 • ด�าเนินการติดตามตัวมิจฉาชีพ มาด�าเนินคดี แต่เนื่องจากบุคคลดังกล่าวยังเป็นเยาวชนอยู่ จึงสามารถ

ด�าเนนิคดทีางกฎหมายได้



- 30 - - 31 -

 โครงการพิเศษ
 1.  โครงการเพือ่การประหยดัพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทติย์(ระบบSOLAR CELL)
 และโครงการศูนย์เรยีนรู้และฝึกอาชพีการท�าผ้ามดัย้อม เป็นสองโครงการใหญ่ทีไ่ด้รบัการสนับสนนุจาก บรษิทั 

สตาร์ปิโตรเลยีมรไีฟน์นิง่ จ�ากดั (มหาชน) /SPRC ที่ส่งผลท�าให้ศนูย์คามลิเลยีนระยองสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลงังาน

ไฟฟ้าลงจากเดมิมากกว่า 30% นอกจากนี้ยงัท�าให้เดก็เยาวชนและผูป่้วยของเรามทีกัษะในการท�าผลติภณัฑ์ผ้ามัดย้อม

ที่น�าไปสู่การสร้างรายได้อกีทางหนึ่งได้อกีด้วย 

 2. โครงการตดิตัง้ระบบไฟฟ้าเพือ่พฒันาพืน้ทีก่ารเกษตรส�าหรบัผูต้ดิเชือ้เอสไอว/ีเอดส์
 ได้รับการสนบัสนนุจาก St. Camillus Angels’ Village Foundation & St. Joseph The Worker Parish เป็นโครงการ

ที่ช่วยพัฒนาพื้นที่บนภูเขาเขต อ.บ้านค่าย จะระยองที่ได้รับบรจิาคจากผู้มจีติศรัทธา ส่งผลท�าให้พื้นที่ดังกล่าวมรีะบบ

ไฟฟ้าเพือ่ใช้ในการพฒันาการท�าเกษตรแบบพอเพยีงส�าหรบัผูต้ดิเชื้อเอชไอวแีละผูป่้วยเอดส์ทีย่งัไม่สามารถกลับสู่สังคม

ได้ นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยงัได้รบัการสนบัสนนุจากคณะผู้บรหิาร ครแูละนกัเรยีนโรงเรยีนมารย์ีวทิยา จ.ปราจนีบุรี 

ที่ช่วยจัดค่ายอาสพัฒนาปลูกพชืเศรษฐกจิจ�านวนมากให้แก่สวนของเรา

 ทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
 เป้าหมาย มบีุคลากรที่มคีุณภาพ ร่วมทมีกันพัฒนางานและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง

 วัตถุประสงค์
 รบัผดิชอบการก�าหนดนโยบายในการบรหิารบคุลากร บรหิารงานด้านสรรหาว่าจ้าง วางแผนก�าลงัคน พฒันา
และฝึกอบรม บริหารผลตอบแทน และพนักงานสัมพันธ์ เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพ ต้นทุนบุคลากรเหมาะสมและ
บุคลากรมคีวามพงึพอใจในการท�างานกับองค์กร
 • การจัดอบรมพัฒนาบุคลากร
 • อบรมหลักสูตรจติวทิยาการปรกึษา วันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2561
 • อบรมศลิปะบ�าบัด วันที่ 6 - 7 พฤศจกิายน 2561
 • เข้าร่วมงานจติตารมณ์นักบุญคามลิโล  วันที่ 17 พฤศจกิายน 2561
 • เข้าร่วมกจิกรรมฟังด้วยหัวใจ Listening by Heart 
 • การประชุมพนักงานประจ�าเดอืน 12 ครัง้ 
 มวีาระผูบ้รหิารแจ้งให้ทราบเกีย่วกบังานด้านต่างๆ รวมถงึชี้แจงนโยบายการบรหิารบคุลากร การรายงานความ
คบืหน้าของโครงการและฝ่ายงานต่างๆทัง้หมด และการน�าเสนอปัญหาอุปสรรคในการท�างาน
 อัตราการเข้า-ออกบุคลากร
 • พนักงานเข้าท�างานใหม่  จ�านวน        2      คน
 • พนักงานลาออก   จ�านวน        7      คน
 • พนักงานเกษยีณอายุการท�างาน จ�านวน        0      คน
 • พนักงานปฏบิัตงิาน  จ�านวน       40      คน

 • อาสาสมัคร    จ�านวน        3      คน

 การเงิน

 1.  รายรับประจ�าปี 2561

   รายรับ จ�านวน (บาท) %ของรายรับรวม

 1. เงนิสนับสนุนการด�าเนนิงานจากภาคเอกชน 10,174,204.14 58.00 

  ทัง้ในและต่างประเทศ

 2. เงนิบรจิาคทั่วไปภายในประเทศ 3,455,165.00 19.70 

 3. เงนิบรจิาคทั่วไปต่างประเทศ 3,109,987.50 17.70 

 4. เงนิอื่นๆ เช่น กจิกรรมศาสนา ดอกเบี้ยธนาคาร 410,518.48    2.34 

 5. เงนิสนับสนุนการด�าเนนิงานจากหน่วยงานภาครัฐ 395,900.00 2.26 

   รวมรายรับ 17,545,775.12 100.00

 2. รายจ่ายประจ�าปี 2561

   รายจ่าย จ�านวน (บาท) %ของรายจ่ายรวม

 1. เงนิเดอืน-ค่าจ้าง  6,464,175.00 33.54 

 2. งบพัฒนาคุณภาพ 7 โครงการ 4,881,874.23 25.33 

 3. งบด�าเนนิการ/บรหิารจัดการ 4,364,343.06 22.64 

 4. งบอื่นๆ ประชาสัมพันธ์ กจิกรรมพเิศษ งานสงเคราะห์ 1,903,737.49 9.88 

 5. งบลงทุน-ก่อสร้าง-บ�ารุงรักษา 1,659,147.33 8.61 

   รวมรายจ่าย 19,273,277.11 100.00
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3
โครงการดูแลผู้ป่วยเอดส์
แบบประคับประคอง   

Palliative Care Unit (PCU)

4 โครงการสวนเอเดน

Garden of Eden

2 โครงการส่งเสรมิการด�ารงชวีติ
โดยอสิระของเยาวชน

Independent Living Center 
for Youth  (IDP) 5 โครงการให้การศกึษาเพื่อป้องกัน

การตดิเชื้อเอชไอวแีละเอดส์  

Education for HIV/AIDS Prevention

โครงการบ้านเด็กก�าพร้าที่มี
เชื้อเอชไอวแีละได้รับผลกระทบจากเอดส์

Home for orphaned childrenliving with 
and affected by HIV/AIDS

1
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10

โครงการจัดหาพ่อแม่อุปถัมภ์เพื่อเด็กก�าพร้าที่มีเชื้อไวรัสเอชไอวแีละได้รับผลกระทบจากเอดส์

Sponsorship for Orphans living with and affected by HIV/AIDS

แผนกประชาสัมพันธ์และระดมทุน

Public Relations and Resource  Development

8

6 งานฝ่ายสงัคมสงเคราะห์

งานอภบิาล
 Pastoral Activities

โครงการทุนการศกึษาส�าหรับเด็ก
ที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์  

Scholarship for children affected by 
HIV/AIDS

โครงการพเิศษ

Special Project

9

7
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Message from
The Director of Camillian Social Center Rayong

 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

 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.

Overview
 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 peo-

ple 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).

 Results 
 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 
  • 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.

  • 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 chil-

dren, 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.

 4. 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 chil-

dren 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 educa-

tion, 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 den-

tal 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.

 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.

	 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.

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

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.

 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
 • 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
 • 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.

 Problems and Obstacles
 • 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
 • 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

 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. 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. 

 2. 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 

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
 • 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 

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. 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.

 2. 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 organ-
isations 15 times. 

  • CSC provided resource persons for Thung Kwai Gin Local Administration Organisation, Somdej 
Phra Thep Hospital, Fisheries Department, Maptaput Municipality, Nong Bua Local Admin-
istration 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. 

  • 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.

 6. Human Resource Development for Personnel of the Programme

  Four programme staff members attended knowledge and skill self-development training, in total 9 courses 

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 

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 care-
takers 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.

 Future Plan
 • 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

 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 

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.

 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  
 • 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.

 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 ac-

cording 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

Situation on HIV/AIDS
Taken from UNAIDS Report in 2017

  Situation Global Thailand

 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

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

 Number of death of AIDS 0.94  million 15,000  people

 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

 Patients Children living with HIV Youth living with HIV Adults living with HIV
  and affected by AIDS and affected by AIDS and affected by AIDS
  (Cases) (Cases) (Cases)

 Total at the end of 2017 20 17 75

 Accepted new cases in 2018 3 0 31

 Death in 2018 0 0 8

 Social reintegration 1 4 11

 Total at the end of 2018 22 13 87

     Total         122  cases

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

           Types of Disability Number (persons)

 1. Disability in sight (blind and blur) 9

 2. Intellectual disability 2

 3. Physical or health disability 26

 4. Spoken and language disability 1

 5. Multiple disabilities
  1) Sight and intellectual disabilities 1
  2) Physical or health and spoken and language disabilities 2
  3) Physical or health and hearing disabilities 1

  Total  42

  Total people living with disabilities having disability card 39

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

  • 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.

 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.

 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
 • 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.

	 Human	Resources	and	Organisational	Development

 Goal
 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

 1. Donation to support operation from private 10,174,204.14 58.00

  sector both in the country and from abroad.

 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 2.26 

   Total Income 17,545,775.12 100.00

 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,  1,659,147.33 8.61 

  special activities, and so on. 

   Total Expenditures 19,273,277.11 100.00



- 66 - - 67 -



- 68 - - 69 -



- 70 - - 71 -



- 72 -


