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คาทอลิกจัดรณรงค์วันเอดส์โลก 

 หน่วยงานเครือข่ายคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ จัดรณรงค์วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม ของทุปี โดยใน
ปีนี้ หน่วยงานในเครือข่ายจัดรณรงค์วันเอดส์โลกในพื้นที่ของเครือข่าย โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนที่ท างานด้านเอดส์ โดยเริ่มจาก 

- บ้านพักใจอุดรธานี  ภายใต้ แผนกผู้อพยพย้ายถิ่น NCCM น าโดย คุณจันใด ผกากอง ผู้จัดการ
บ้านพักใจอุดร หน่วยงานในจังหวัดที่ร่วมเดินรณรงค์วันเอดส์โลกในจังหวัดอุดรธานี มี  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด, โรงพยาบาลอุดรธานี, บ้านพักใจอุดรธานี, M friend อุดรธานี, 
เครือข่ายอุดรเพื่อพัฒนางานเอดส์จังหวัดอุดรธานี, บริษัทอุดรกระจกรถยนต์, บริษัทศรีวิไล     
อะไหล่ยนต์, บริษัทช.กิจสวัสดิ์, บริษัทอุดรกิตติ, โรงแรมพาราไดซ์อุดรธานี และเครือข่ายคนที่
ท างานด้านเอดส์ จัดรณรงค์ขบวนพาเหรด เพื่อสร้างความตระหนักในความร่วมมือกันทุก                
ภาคส่วน เพื่อลดการติดเชื้อ HIV ลดผู้ป่วย AIDS ฯลฯ 

- คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง โดย บาทหลวงวุฒิชัย บุญบรรลุ ผู้อ านวยการศูนย์ ได้
ร่วมกับทางจังหวัดระยอง โดยมีรายนามแขกพิเศษ - นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ระยอง  เป็นประธานพิธีเปิดงาน - นางอนงค์ลักษณ์ มูลสุวรรณ ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง
ระยอง  - นายประสาน บุญเต็ม รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง    
- นางวิลาวัลย์ เอี่ยมสะอาด นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดระยอง (หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค)  - นางสาวสุนีรัตน์ สิงหเสมานนท์ นักพัฒนาสังคม
ช านาญการ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง และ นางสาวยุพา 
วันแรม  หัวหน้างาน ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง  
      จ านวนผู้เข้าร่วมที่ลงทะเบียน มีทั้งหมด 625 คน  ประกอบด้วย โรงเรียน 32 แห่ง จ านวน 
12 คน สถานประกอบการ 4 แห่ง จ านวน 10 คน หน่วยงานราชการ 1 แห่ง  จ านวน 10 คน  
      คณะท างานจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านเอดส์ 14 แห่ง จังหวัดระยอ จ านวน 84 คน 
(โรงเรียน สถานประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาล และเครือข่ายผู้ติดเชื้อ 
เอชไอวี/เอดส์ จังหวัดระยอ)  

- บ้านลอเรนโซ พนัสนิคม จ.ชลบุรี บ้านพักเด็กซึ่งด าเนินงานโดย คณะภคินีผู้รับใช้ผู้ป่วยแห่ง
นักบุญคามิลโล ได้จัดงานฉลองศูนย์ โดยเชิญเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและเครือข่ายผู้ติดเชื้อ และ
สัตบุรุษอื่นๆ ร่วมบูชาขอบพระคุณและจัดนิทรรศการ เพื่อร่วมรณรงค์ยุติเอดส์ในปี 2030 ตาม
นโยบายหลักของชาติในเรื่องเอดส์ เช่นเดียวกัน จ านวนผู้เข้าร่วมงานฯประมาณ 300 ท่าน 

- มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (ศูนย์เมอร์ซี่) ร่วมกับ  ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย 
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถานศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องใน “งานเทียนส่องใจ” 
เนื่องในวันเอดส์โลก เส้นทางจุดเริ่มต้นจากคลินิกนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ถึง
อาคารจามจุรีสแควร์ ในธีม “U = U รักษาแล้วไม่เจอเท่ากับไม่แพร่” โดยมีประธานเปิดงาน คือ 
คุณสายสม วงศาสุลักษณ์ (ประธานกรรมการฝ่ายหารายได้) และ ศาสตราจารย์ กิตติคุณ 
นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ร่วมเปิดงาน
ดังกล่าว ผู้เข้าร่วมเดินรณรงค์ประมาณ 1,300 คน 
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อนึ่งในช่วงระหว่างวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ส่งเสริมงานเอดส์ ได้จัด

สัมมนาประจ าปี และการประชุมสามัญประจ าปี 2018 ณ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ และมาประชุม
สามัญประจ าปีของคณะอนุกรมการฯ ที่ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง 

 ในการประชุมสามัญประจ าปีครั้งนี้ ได้มีการวางแผนงานประจ าปี 2019/2562 ซึ่งสอดคล้องตาม        
กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015 ร่วมกันดังนี้ คือ 

1. จัดการประชุมติดตามงานระดับชาติ ทุก 4 เดือน (ปีละ 3 ครั้ง) 
2. จัดอบรม “การให้ค าปรึกษาเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่หน่วยงาน ภายใต้คณะอนุกรรมการฯทั้ง     

28 หน่วยงาน 
3. จัดให้มีการถอดบทเรียนจากการท างานด้านเอดส์ 
4. จัดประกวดสื่อรณรงค์วันเอดส์โลกประจ าปี 2019 ฯลฯ 

 การประชุมสามัญประจ าปีนี้ คุณพ่อกิตสดา ค าศรี มาแบ่งปันเรื่องงานอภิบาลแบบคาทอลิก  
Wounded Healer และได้มีการเลือกตั้งสมาชิกคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ ใหม่ โดย 
ผู้ที่ได้รับหน้าที่ในคณะกรรมการบริหารชุดใหม่มีดังนี้ 

1. ประธานคณะอนุกรรมการฯ  ซิสเตอร์ปราณี สิทธิ  จาก มูลนิธิภคินีศรีชุมพาบาลหนองคาย 
2. รองประธานคณะอนุกรรมการฯ  บาทหลวงวุฒิชัย บุญบรรลุ จาก คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ 

ระยอง 
3. ผู้ช่วยประธานคณะอนุกรรมการฯ  บาทหลวง Truong Thong Le  จากบ้านนิจจานุเคราะห์ 

คณะ SVD (คณะพระวจนาถ)  จ.หนองบัวล าภู 
4. เหรัญญิก  บาทหลวงภูวนัย  ตันติกุล  จากบ้านซาร์นิลลี่ (คณะพระมหาไถ่)  จ.หนองคาย 
5. ตัวแทนจากองค์กรเครือข่าย เป็น กรรมการ 
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ เป็นหน่วยงาน 1 ใน 4 หน่วยงาน ภายใต้ 
(คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม) แผนกสุขภาพอนามัย สภาพระสังฆราชคาทอลิก
แห่งประเทศไทย  ติดตามงานได้จาก www.healthpastoral.com / Facebook  และ Newsletter 

ของแผนกสุขภาพอนามัย  
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