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คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ผู้อานวยการแผนกสุขภาพอนามัย ในคณะกรรมการคาทอลิกเพือ่ การพัฒนาสังคม
ของสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ นาสวดภาวนาเปิดการประชุมฯ ราพึงพระวาจาพระจ้า จากนั้นทีป่ ระชุมฯร่วมพิจารณา
วาระการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2018
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ
การประชุมครั้งนี้ คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ในฐานะผู้อานวยการแผนกสุขภาพอนามัย เป็นประธานการ
ประชุมฯ ร่วมด้วย ผู้แทนเครือข่ายที่ทางานด้านเอดส์ 8 หน่วยงาน จาก 28 หน่วยงาน เข้าร่วมประชุมฯรวม 14 ท่าน
สาหรับหน่วยงานที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมฯ จะขอเชิญเข้าร่วมประชุมฯในโอกาสต่อไป เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกัน
ผู้แทนแต่ละหน่วยงานได้รายงานกิจกรรมที่ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อ
ส่งเสริมงานเอดส์ ประจาปี 2018 พอสรุปโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ :+ การดูแลเด็กกาพร้าที่มีเชื้อเอชไอวีและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์
+ ออกเยีย่ มกลุ่มผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อ ตามบ้านในเขตชุมชน ศูนย์พักฟื้นและโรงพยาบาล
+ จัด Home Care และให้ความรู้กับเด็กวัยรุน่ ที่ตั้งครรภ์ก่อนเวลาอันควร
+ จัดอบรมเพือ่ พัฒนาศักยภาพ ฟืน้ ฟู/บาบัดสุขภาพ ให้แก่ผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเพื่อออกสู่สังคม
+ ให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเอดส์ เช่น สิทธิบัตรยา สิทธิเด็ก สตรี ผู้ยากไร้ และสิทธิผู้ป่วย/
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี เพื่อความเข้าใจเรื่องเอดส์ การตีตรา/เลือกปฏิบัติ และการป้องกันการติดเชื้อ HIV/AIDS
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ให้การดูแลผู้ป่วยเอดส์แบบประคับประคอง และผู้ติดเชื้อที่มีโรคแทรกซ้อนเรื้อรัง (วัณโรค)
มอบทุนการศึกษาสาหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ ในเขตชุมชน
จัดอบรม/ให้การศึกษากลุ่มแกนนา (Community Based) ในชุมชน
ประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือในการศึกษาดูงาน เข้าเยี่ยมเด็กกาพร้าติดเชื้อและเด็กที่ได้รับผลกระทบจาก
เอดส์ ให้มีความเข้าใจ เอ็นดูและเมตตากับเด็ก โดยเฉพาะการเคารพสิทธิเด็ก (ห้ามถ่ายภาพเด็กลงสื่อออนไลน์ )
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ
คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ในฐานะผู้อานวยการแผนกสุขภาพอนามัย สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ แจ้งให้ทราบ :1.1 ทบทวนเรื่องทิศทางการดาเนินงานของสภาพระสังฆราชฯในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการฯ
สานักทิศทางอภิบาล สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดทากฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักร
คาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015 และแผนยุทธศาสตร์ฟื้นฟูการประกาศข่าวดีขึ้นใหม่ คริตสศักราช 2016 “ศิษย์พระคริสต์
เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่” มีผลไม่ต่ากว่า 10 ปี และทุกๆ 5 ปีจะมีการ update ซึ่งได้นาแผนยุทธศาสตร์ บทที่ 1 - 5 ในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวี มาจัดทาแผนปฏิบัติงานคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ (ตามเอกสาร)
เพื่อ update ข้อมูลว่ามีโครงการ/กิจกรรมอะไรบ้าง ซึ่ง มีเรื่องการจัดประชุมคณะกรรมการฯทุกๆ 3 เดือน (4 ครั้ง/ปี) เพื่อการ
ดาเนินงานและติดตามกิจกรรมต่างๆ และรับทราบปัญหา/อุปสรรค ฯลฯ
ในโอกาส 350 ปี การสถาปนามิสซังสยาม (ค.ศ.1669 - 2019) และปีแห่งการประกาศข่าวดี จึงเป็นโอกาสที่
คณะอนุกรรมการฯจะร่วมมองย้อนกลับไปว่า คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ มีประวัติ ริเริ่มมาอย่างไร ซึ่งต้อง
จัดทา Presentation เพื่อเสนอให้คนรุ่นใหม่ๆที่เข้ามาร่วมในเครือข่ายงานเอดส์ ได้เข้าใจการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ
และพัฒนาการของแต่ละหน่วยงานเป็นมาอย่างไรบ้าง จึงต้องหาบุคคลที่จะมาช่วยจัดทา Presentation ให้คณะอนุกรรมการฯ
1.2 เกี่ยวกับคณะอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ มีคณะกรรมการดาเนินงาน ซึ่ง
ปัจจุบันมี คุณพ่อกิตสดา คาศรี (ประธานคณะกรรมการฯ) คุณพ่อชัยศักดิ์ ไทยสนธิ (เหรัญญิก) ซิสเตอร์กรุณา ปลาชิ โน่ และ
ผู้แทนหน่วยงาน เป็นคณะกรรมการฯ ซึ่งจะมีการประชุมพบปะกันเป็นประจา ในการประชุมครั้งต่อไปคาดว่าจะ update รายชื่อ
คณะกรรมการฯชุดใหม่
1.3 แนวทางการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ สรุปประเด็นการประชุมฯ :1.3.1 ในช่วงครึ่งปี (กรกฎาคม – ธันวาคม) คณะอนุกรรมการฯจะดาเนินงานภายใต้แผนกสุขภาพอนามัย เพื่อ
การติดต่อประสานงาน จัดประชุมฯ และ update ข้อมูลหน่วยงาน/รายชื่อคณะกรรมการฯ
1.3.2 คณะอนุกรรมการฯจะมีการจัดประชุมเครือข่ายหน่วยงานที่ ทางานเอดส์ ครั้งที่ 2/2018 เพื่อพบปะและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทางานของแต่ละหน่วยงาน และสรรหาผู้แทนหน่วยงานที่เหมาะสมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ดาเนินงาน (บอร์ดคณะทางาน) ซึ่งจะมาช่วยเรื่องการเขียนโครงการ ติดต่อประสานงาน เอกสาร จัดอบรมให้ความรู้ และเป็น
ตัวแทนคณะอนุกรรมการฯเข้าร่วมประชุมในระดับ International เพื่อให้การดาเนินงานเอดส์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ เสนอจัดทาแบบสอบถามข้อมูลการดาเนินงาน โครงการ/กิจกรรมด้านเอดส์ และ
รายชื่อเครือข่ายองค์กรสมาชิก (Network) ของเครือข่ายที่ทางานด้านเอดส์ 28 หน่วยงาน เพื่อ update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
มติที่ประชุม
รับทราบ
วาระที่ 2 การประชุมครั้งที่ผ่านมา
2.1 สรุป / ทบทวนสาระ / งานที่ผ่านมา เพือ่ ความเข้าใจตรงกัน
การดาเนินงานของคณะอนุกรรมการฯที่ผ่านมา +จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯส่งเสริมงานเอดส์ เพื่อพบปะและ
ติดตามงานเครือข่ายที่ทางานด้านเอดส์ + จัดอบรม/สัมมนาประจาปี เพื่อ Input และ update ข้อมูลการทางานของแต่ละ
หน่วยงาน ผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอดส์ รวมทั้ งข้อมูลใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเอดส์ + อบรมเขียนโครงการ + อบรม Counselling
+ อบรมและพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรและสมาชิกเครือข่าย Network ที่ทางานด้านเอดส์ + ออกเยี่ยมเครือข่ายที่ทางานด้าน
เอดส์ ในภูมิภาค/สังฆมณฑล + จัดฟื้นฟูจิตใจและประชุมใหญ่สามัญประจาปี คณะอนุกรรมการฯ ฯลฯ
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วาระที่ 3 ติดตามงาน Network International
3.1 ติดตามเรื่องความคืบหน้า CAPCHA
คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ชี้แจงว่า CATHOLIC ASIA-PACIFIC COALITION ON HIV/AIDS (CAPCHA) เป็น
หน่วยงานคาทอลิกในเอเชียที่ทางานกั บผู้ติดเชื้อ มีการจัดประชุมทุก 2 ปี ปีนี้กาหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 -10 พฤศจิกายน
2018 ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการทางานด้านเอดส์ของพระศาสนจักรคาทอลิกในเอเชียและ
แปซิฟิก คณะกรรมการเอดส์ระดับเอเชีย CAPCHA มีผู้แทน Core Team 5 ประเทศ คือ คุณพ่อ กิตสดา คาศรี ประธาน
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ เป็นผู้แทนจากประเทศไทย เป็น Secretariat Office of CAPCHA, Fr.Dan
ผู้แทนจากฟิลิปปินส์ เป็นประธาน CAPCHA, Kazuko Ito ผู้แทนจากญี่ปุ่น และ Dr.Cho Lay Mar ผู้แทนจากประเทศเมียนมาร์
เป็นรองประธาน, Mr.Alvin ผู้แทนจากมาเลเซีย เป็นกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ , คุณพ่อ ชัยศักดิ์ ไทยสนธิ เป็นเหรัญญิก
และ Sr.Mercedes Placino,DC ที่ปรึกษา CAPCHA โดยในปีนี้จะส่งผู้แทนคณะอนุกรรมการฯเข้าร่วมประชุม 4 - 5 คน เพื่อ
ประสานงานและเปิดโลกทัศน์ HIV/AIDS ในเอเชีย update ความร่วมมือ องค์ความรู้ และผลักดันกรรมการให้เข้าร่วมใน FABC
สภาพระสังฆราชคาทอลิกในระดับเอเชีย อย่างไรก็ดีจะ update ข้อมูลและรายละเอียดการประชุมฯให้คณะกรรมการฯรับทราบใน
การประชุมครั้งต่อไป เพื่อร่วมพิจารณารายชื่อผู้แทนเข้าร่วมประชุมฯ และจัดสรรงบประมาณ (ค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง ฯลฯ)
ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและมีข้อเสนอต่อที่ประชุม สรุปดังนี้
+ ขอให้จั ดเตรี ยมข้อ มูล งานด้ านเอดส์ และเนื้อ หา (ตามแผนงานและยุ ทธศาสตร์ ) เพื่อ ตอบโจทย์ใ ห้กั บ
ที่ประชุม CAPCHA ได้รับทราบ นอกเหนือจากการส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมฯ
+ ควรจัดเวทีถอดบทเรียนการทางานของคณะอนุกรรมการฯที่ผ่านมาว่า คณะอนุกรรมการฯทางานด้านเอดส์
ไปถึงไหน มีต้นทุน วิสัยทัศน์-พันธกิจ และเป้าหมายที่จะทางานร่วมกันอะไรบ้าง เพื่อช่วยผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน และจะก้าว
ต่อไปอย่างไรในสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อจะได้ข้อมูลนาเสนอในที่ประชุม CAPCHA
3.2 เครือข่ายองค์กรศาสนาด้านเอชไอวี/เอดส์ในประเทศไทย (INHAT)
ซิสเตอร์กรุณา ปลาชิโน่ ชี้แจงว่า เครือข่ายองค์กรศาสนาด้านเอชไอวี/เอดส์ในประเทศไทย (Inter-faith Network
on HIV/AIDS in Thailand INHAT) เป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างผู้นาศาสนาพุทธ คริสต์ (คาทอลิก/โปรแตสแตนท์) และ
อิสลาม เพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลสนับสนุน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ เด็กและผู้ได้รับผลกระทบใน
ชุมชน โดยมีองค์กรศาสนาเป็นกลไกขับเคลื่อน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก UNAIDS และรัฐบาล แต่ในช่วงที่ผ่านมา
คณะอนุกรรมการฯไม่ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมฯ จึงไม่ทราบความคืบหน้างาน INHAT และจะดาเนินการต่อไปอย่างไร
การประชุมร่วมกับ INHAT ที่ประชุมขอให้คณะอนุกรรมการฯส่งเสริมงานเอดส์ จัดส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมฯ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 สรรหาคณะกรรมการ / ให้ร่วมเป็นคณะกรรมการที่ update กับการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ในหน่วยงานเครือข่าย
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ มีข้อมูลเครือข่ายงานด้านเอดส์ที่ต้องรอการ update ข้อมูล
ทะเบียนรายชื่อสมาชิกเครือข่ายที่ทางานด้านเอดส์ เพื่อสรรหาคณะกรรมการดาเนินงานฯในการประชุมคณะอนุกรรมการฯครั้งที่
2/2018 ในเดือนสิงหาคมนี้ และผู้แทนเข้าร่วมประชุมฯ CAPCHA โดยคณะอนุกรรมการฯจะเริ่ม จัดทาโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนงานเอดส์ ตั้งแต่ต้นปีหน้าเป็นต้นไป
4.2 พิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติงานประจาปี 2018 คณะอนุกรรมการฯ (ตามเอกสาร)
ที่ประชุมร่วมแสดงความคิดเห็นโครงการ/กิจกรรมตาม (ร่าง) แผนปฏิบัติงานเอดส์ ประจาปี 2018 เพื่อเสนอ
กิจกรรมทีจ่ ะดาเนินการในช่วงครึ่งปีให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2018 รับทราบในช่วงเดือนสิงหาคม
1. จัดสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2018 :- + update ข้อมูลการดูแลผู้ติดเชื้อ + จัดอบรมเพื่อสร้าง
กระบวนการเยียวยา/ทักษะ + ฟื้นฟูจิตใจโดยเน้นจิ ตตารมณ์แห่งพระวารสาร ความเชื่อ ความรัก (ตามหลักคาสอนแบบ
คาทอลิก) + จัดอบรมเพื่อลดการตีตราผู้ติดเชื้อเอชไอวี + พัฒนาศักยภาพให้กับกลุ่มเป้าหมาย และเปิดโอกาสให้ผู้ ปฏิบัติงาน/
พนักงานรุ่นใหม่ เข้าร่วมงานฯ
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ที่ประชุมเสนอให้จัดสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2018 คณะอนุกรรมการฯส่งเสริมงานเอดส์ ระหว่าง
วันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2018 โดยขอให้ คุณพ่อวุฒิชัย บุญบรรลุ ช่วยประสานงานการเตรียมจัดอบรมเพื่อลดการตีตรา
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี และขอให้เครือข่ายที่ทางานด้านเอดส์ 28 หน่วยงาน ส่งสมาชิกเข้าร่วมงานฯ หน่วยงานละ 2 คน พร้อมกันนี้
จัดทาแบบสอบถามหัวข้อที่สนใจให้จัดสัมมนาฯ เพื่อเสนอหัวข้อต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯในเดือนสิงหาคม 2018
2. ออกเยี่ยมหน่วยงานเครือข่ายที่ทางานด้านเอดส์ทางภาคอีสาน 5 หน่วยงาน (เขตหนองบัวลาภู อุดรธานี เลย
และหนองคาย) ระหว่างวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2018 โดยมี (ร่าง) กาหนดการพอสรุปได้ดังนี้ :+ เย็นวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2018 : ออกเดินทาง (เริ่มที่ศูนย์คามิลเลียน ลาดกระบัง)
+ วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2018 : เยี่ยมบ้านนิจจานุเคราะห์ หนองบัวลาภู/ บ้านพักใจ อุดรธานี/ บ้านพักใจ เลย
และ เยี่ยมมูลนิธิเพื่อนชาวบ้าน หนองคาย
+ วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2018 : เยี่ยมบ้านซาร์นิลลี่ เฮ้าส์ หนองคาย และสถานที่อื่นๆ
+ วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2018 : ประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ ครั้งที่ 2/2018
ที่ประชุมมอบให้ คุณจันใด ผกากอง ผู้จัดการบ้านพักใจ อุดรธานี ช่วยติดต่อประสานงานหน่วยงานที่จะออกเยี่ยม
และจัดทารายงานออกเยี่ยม โดยคณะอนุกรรมการฯจัดทาโครงการออกเยี่ยมเครือข่ายที่ทางานด้านเอดส์ และงบประมาณ
(ค่าเดินทาง ค่าที่พัก – อาหาร ผู้ช่วยประสานงาน และของขวัญแต่ละบ้านที่เข้าเยี่ยม) และส่งให้เครือข่ายที่ทางานด้านเอดส์
รับทราบต่อไป
3. กิจกรรมวันเอดส์โลก : ขอให้เครือข่ายผู้ทางานด้านเอดส์ จัดกิจกรรมรณรงค์โรคเอดส์ในวันเอดส์โลก (1 ธันวาคม)
ในเชิงสัญลักษณ์ โดยคณะอนุกรรมการฯจะจัดสรรงบประมาณ (5,000 – 10,000 บาท) สาหรับหน่วยงานที่จัดกิจกรรมฯ
ขอให้หน่วยงานที่สนใจจัดส่งโครงการ ภาพกิจกรรม ฯลฯ ให้คณะอนุกรรมการฯพิจารณามอบให้ในเดือนธันวาคม
4. ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2018 จะมีหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานในคณะอนุกรรมการคาทอลิก
เพื่อส่งเสริมงานเอดส์ อย่างเป็นทางการ โดย พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา ผู้ช่วยกรรมาธิการฝ่ายสังคม สภาพระสังฆราช
คาทอลิกฯ (กาหนดวันประชุมในการประชุมครั้งต่อไป)
5. สื่อประชาสัมพันธ์ : ขอให้เครือข่ายที่ทางานด้านเอดส์ ส่งเนื้อหาข่าว/รูปภาพกิจกรรมงานด้านเอดส์ของหน่วยงาน
ทางกลุ่มไลน์ ของคณะอนุกรรมการฯ หรือ E-mail : chc@cbct.net เพื่อจัดทา Newsletter แผนกสุขภาพอนามัย (งานเอดส์
ผู้สูงอายุ เวชบุคคลฯ และส่งเสริมชีวิต) แผนกสุขภาพอนามัย จัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้รับทราบในกลุ่ม Line คณะอนุกรรมการ /
ประชาสัมพันธ์ ลงใน E-mail หน่วยงาน / เว็ปไซด์ www.healthpasteral.com / Facebook แผนกสุขภาพอนามัย และจัดพิมพ์
ในโอกาสประชุมคณะกรรมการฯ
มติที่ประชุม รับทราบ
กาหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ ครั้งที่ 2/2018 ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2018/2561
ณ บ้านศรีชุมพาบาลหนองคาย
ปิดประชุมเวลา 12.30 น.
คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ นาสวดภาวนาปิดการประชุมฯ

คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ / ตรวจทาน
วรรณดี พร้อมแย้ม / รายงาน
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