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รายงานการประชุม 

คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสรมิงานเอดส์ (CCHA) 
วันศุกร์ที่ 1 มนีาคม ค.ศ.2019  

ณ ห้องประชุม ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 

 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม  

 1.  คุณพ่อไพรัช  ศรีประเสริฐ   6.  Fr.Francis Xavier Sutardja, OFM 

 2. ซิสเตอร์ปราณี สิทธ ิ   7.  ซิสเตอร์อมัพร  แสนเมอืง 
 3.  คุณพ่อวุฒิชัย บุญบรรลุ   8.  ซิสเตอร์วิภากมล  ระดมกิจ 

 4.  คุณพ่อภูวนยั ตันตกิุล  9.  เซอร์อักเนสเซ  วงษ์ยรรยง 
 5.  Fr.Troung Thong Le            10. นายเฉลมิรัฐ  ปรีชา  
 

เริ่มประชุม.. เวลา 19.00 น. คุณพ่อวุฒิชัย บุญบรรล ุน าสวดภาวนาเปิดการประชุมฯ 
 

วาระที่ 1  เรื่องแจ้งให้ทราบ  

 ซสิเตอร์ปราณี สิทธิ ประธานคณะอนกุรรมการฯ กล่าวต้อนรับสมาชิกคณะกรรมการฯ  
 คุณพ่อวุฒิชัย บุญบรรลุ  อ่านรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา โดย ซสิเตอร์ปราณี สิทธ ิขอใหแ้ก้ไขชื่อมูลนิธิว่า 

มูลนิธิคณะภคินีศรีชุมพาบาล หนองคาย แทน  มูลนิธิเพื่อนชาวบ้าน หนองคาย สมาชิกรับรองรายงานประชุมฯ  
 ซิสเตอร์ปราณี สิทธิ ในฐานะประธานคณะอนกุรรมการฯคนใหม่ ขอความร่วมมือจากคณะกรรมการทกุคนในการ

ด าเนินงานของคณะกรรมการฯ เนื่องจากเป็นชดุคณะกรรมการใหม่และไม่มเีลขานกุารประจ า โดยเราจะแบ่งงานและช่วยกนั
รับผิดชอบหน้าที่ต่าง ๆ  

 

วาระที่ 2  ติดตามแผนงานประจ าปี ค.ศ.2019 
หัวข้อการประชุมในครั้งนี้คอื การก าหนดรายละเอียดเพิ่มเติมส าหรับกิจกรรมตา่งๆ ที่ได้วางแผนไว้ในปี 2019 ดังนี ้ 

กิจกรรมที่  1  การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ และหน่วยงานที่ท างานด้านเอดส์ส่วนกลาง/ระดับภาค (3 ครั้ง/ปี) 
   ประชุมครั้งที่ 1/2019  วันศุกร์ที่ 1 มนีาคม 2019 ที่ศูนย์คามิลเลียน ลาดกระบัง (คือการประชุมในครั้งนี้) 
   ประชุมครั้งที่ 2/2019 ก าหนด วันที ่10 กรกฎาคม 2019  จะเป็นช่วงระหว่างการลงพื้นที่เยี่ยม 

  องค์กรคาทอลิกที่ท างานเอดส ์ (รายละเอยีด ดกูิจกรรมที ่2) 
   ประชุมครั้งที่ 3/2019  จะก าหนดอีกครั้งในการประชุมครั้งที่ 2  

กิจกรรมที่  2  การลงพื้นที่เยี่ยมเยยีนองค์กรคาทอลิกที่ท างานด้านเอดส์  
ก าหนดเป็น ระหว่างวนัที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2019 โดยเยี่ยมงานในเขตกรุงเทพฯ คือ  
   วันที่ 9 กรกฎาคม 2019  เยีย่ม ศูนย์เมอร์ซี่ คลองเตย  เริม่เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง  

  (สมาชิกจะเดนิทางตรงไปที่ศูนย์เมอร์ซี่ หรือมาขึ้นรถ ที่ศูนยค์ามิลเลยีน ลาดกระบัง  
   รถออกเวลา 11.00 น. แล้วแต่ความสะดวก)  
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 วันที่ 10 กรกฎาคม 2019  เยีย่ม ศูนย์คณะฟรงัซิสกัน ล าไทร เริ่มเวลา 10.00 น. และต่อด้วยการ 
 ประชุมครั้งที่ 2/2019 (กิจกรรมที ่1) หลังจากนัน้แยกย้ายกลับบ้าน  

กิจกรรมที่  3  การจัดอบรม “การให้ค าปรึกษาเบื้องตน้”  แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภายใตค้ณะอนุกรรมการฯ 26 หน่วยงาน 
 กิจกรรมนี้ไดด้ าเนนิการระหวา่งวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2019 ที่ศูนย์อภิบาลคามิลเลยีน ลาดกระบัง          
 ซิสเตอร์ปราณี สิทธิ เสนอให้จัดท าการประเมินจากผู้เขา้ร่วมสัมมนา และจะน าไปรวบรวมขอ้มลูการประเมินฯ  
 กิจกรรมนี้ ใช้งบประมาณของปี 2018 ปีที่ผ่านมา 
กิจกรรมที่  4  การจัดสมัมนาและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2019  

 เสนอใหจ้ัดในช่วงปลายเดือนตุลาคม หรอื ต้นเดือนพฤศจกิายน เพือ่ให้มีระยะเวลากอ่นงานเอดส์โลก                
(1 ธันวาคม) โดยจะก าหนดหัวข้อสัมมนาอกีครัง้หนึ่ง และอาจจะมกีารประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 3 
ในช่วงนั้นไดข้อให้ปรึกษาหารือกันอกีครั้งระหวา่งการประชุมฯ ครั้งที่ 2 

กิจกรรมที่  5  กิจกรรมการถอดบทเรียนจากการท างานด้านเอดส์  
 ที่ประชุมเสนอให้ คุณเฉลิมรัฐ ปรีชา ติดต่อสอบถามคุณวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญในงานด้านเอดส์เป็นวิทยากร โดย 

เน้นใหก้ารถอดบทเรยีนนี ้ได้ช่วยให้แนวทางการด าเนินงานของเราไปในทิศทางเดียวกับแผนงานด้านเอดส์
ระดับประเทศ และสากล รวมถึงมมุมองค าสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก และ CAPCHA  ในเรื่อง
สถานที่ ผู้เขา้ร่วม และระยะเวลาจะก าหนดอกีครั้งหลังจากการติดต่อคุณวัฒน์ แล้ว 

กิจกรรมที่  6  การจัดประกวดสื่อรณรงค์วันเอดส์โลกประจ าปี 2019  
 คุณพ่อวุฒิชัย บุญบรรล ุรับหน้าที่รา่งระเบียบการประกวดสื่อฯ และจะน ามาเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป  

กิจกรรมที่  7  ส่งเสริม/สนับสนนุและรณรงค์วันเอดส์โลกร่วมกับทุกภาคส่วน  
 ขอใหห้น่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมกับภาคี หรือภาครัฐในการรณรงค์วันเอดส์โลก แต่ละหน่วยงานท าไดด้ีอยู่แล้ว  
 ขอให้ท ากิจกรรมนี้ตอ่ไป  

กิจกรรมที่  8  ติดตาม/ข้อมูล ทะเบียนรายชื่อสมาชกิเครือข่ายที่ท างานด้านเอดส ์ 
 ทางส านกังานส่วนกลางจะส่งข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ที่มอียู่ให้ปรับปรุงหรือเพิ่มเตมิ เพือ่ใหต้รงกับ 
 การท างานในปัจจุบนั 

กิจกรรมที่  9  ติดตามโครงการ/กิจกรรม องค์กรเครือขา่ยทีท่ างานดา้นเอดส์ระดับภาค/สังฆมณฑล 
 ขอให้แต่ละหน่วยงานได้ตดิตามกิจกรรมต่าง ๆ ขององคก์รเครือข่ายที่ท างานด้านเอดส์ เพือ่สนับสนุน  
 ช่วยเหลือ และใหค้วามร่วมมือซึ่งกันและกนั 

กิจกรรมที่ 10  จัดท าสือ่เผยแพร่/ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมงานผา่น E-Newsletter  ของแผนกสขุภาพอนามยั 
 ตามที่เรามีเว็บไซต์ www.healthpastoral.com และจดหมายข่าว E-Newsletter (ปีละ 6 ฉบับ)  
 หรือบางครั้ง เป็นข่าวกิจกรรมงานเอดส์ในอุดมสารรายสัปดาห์ หรือทาง Line กลุ่มของเรา หรือทางอีเมล์   
 คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ เสนอให้เราสามารถส่งข่าว/กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์งานในเครือข่ายฯ  
 ดังนั้น หากหน่วยงานใดมีกิจกรรม ขอให้ส่งข้อมูลมาที่คุณพ่อไพรัช โดยทาง Line หรือ อีเมล์ ก็ได้ 

  แผนปฏิบัติงานคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ ประจ าปี ค.ศ.2019 มีรวม 10 กิจกรรม ที่อนุกรรมการฯ   
ได้วางแผนไว้  ต่อไปเป็นกิจกรรมเสริมที่น่าสนใจ.. 
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กิจกรรมเสริมที่น่าสนใจ 
1.)  การสัมมนาอบรมใหก้ารเยยีวยาแก่ผู้ทีม่ีบาดแผล (Trauma)   
  วิทยากรเป็นอาจารย์จากมหาวิทาลัยเชียงใหม่ (อาจารย์กุลวดี พงษ์ไพบูลย์) ซึ่งมีเนื้อหาที่เหมาะเป็นทักษะ
ให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของเรา โดยเฉพาะหน่วยงานที่ท างานเป็นที่พัก (Shelters) แก่ผู้ด้อยโอกาส  

ดังนั้น หน่วยงานในคณะอนุกรรมการของเรา (CCHA) สามารถมาเข้าร่วมสัมมนาได้ โดย CCHA อาจจะ
สามารถสนับสนุนเรื่องค่าเดินทางและที่พัก ส าหรับเจ้าหน้าที่ที่สนใจ หน่วยงานละ 2 คน (ค่าใช้จ่ายประมาณคนละ 
7,000 บาท) ก าหนดการยังไม่เป็นทางการ อาจจะเป็น วันที่ 3 – 7 มิถุนายน  2019 รายละเอียดที่ชัดเจนจะ
ประชาสัมพันธ์อีกครั้ง หลังจากมีก าหนดแน่นอนแล้ว 
2.)  การจัดอบรมนักสังคมสงเคราะห์  

คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ได้ยกประเด็นบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ มีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่องาน
ของเรามาก และเพื่อให้เป็นมาตรฐานในการด าเนนิงานสังคมสงเคราะห์ ที่ประชุมได้แบ่งปันเรื่องนักสังคมสงเคราะหข์อง
หน่วยงานต่างๆ สรุปได้ว่าหน่วยงานส่วนมากมีนักสังคมสงเคราะห์ประจ า แต่บางหน่วยงานยังไม่มี เนื่องจากเจ้าหน้าที่ 
ไม่มีคุณสมบัติตามก าหนดที่จะเป็นนักสังคมสงเคราะห์ หรือได้ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ที่ประชุมเสนอว่า 

 ให้ส ารวจหน่วยงานเครือข่ายของเราว่ามีนกัสังคมสงเคราะห์ประจ าหรือไม่ และมคีวามตอ้งการเข้าอบรม 

นักสังเคราะหห์รือไม่ 
 หาความเป็นไปได้ที่จะจดัการอบรมส าหรับนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ หรอือบรมทกัษะการท างานของ 

นักสังคมสงเคราะห ์เพือ่เป็นความรู้และเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานในหน่วยงานของเรา โดย 
คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ เล็งเห็นว่าการอบรมนี้จะท าร่วมกับหน่วยงานด้านอื่น ๆ ของพระศาสนจักร ที่ม ี
ความจ าเป็นต้องมีนักสังคมสงเคราะห์ประจ าหน่วยงาน เช่นเดียวกับใบรับรองด้านนโยบายการคุ้มครองเด็ก 
(Child Protection) ด้วย เพราะจะเป็นข้อบังคับทางภาครัฐที่ต้องมีเจ้าหน้าที่ที่มีใบรับรองทางด้าน         
สังคมสงเคราะห์และนโยบายการคุ้มครองเด็กในอนาคต 

 3)  การอบรมตอ่เนื่องเรื่อง การลงพืน้ที่เยีย่มผู้ป่วยและข้อมูลเรื่องยาต้านเชื้อเอชไอวี 
เนื่องจากทางศูนย์เมอร์ซี่ ได้จัดอบรมเรื่องนี้  ที่จังหวัดหนองคายในปีที่ผ่านมา และเป็นประโยชน์มากต่อกลุ่ม           

ผู้ท างาน  ซิสเตอร์ปราณี ผู้จัดการอบรมครั้งที่แล้ว ได้เสนอให้ทางศูนย์เมอร์ซี่ได้จัดการอบรมนี้ต่อเนื่อง หากทาง                 
ศูนย์เมอร์ซี่ มีงบประมาณในการจัดการอบรม 

 

วาระที่ 3   เรื่องอื่นๆ  
1)  ขอความช่วยเหลือ 

  ซิสเตอร์อมัพร แสนเมือง ขอความช่วยเหลือในเรื่องการหางบประมาณส าหรับงานผู้ติดเชื้อในเขตจังหวัดสกลนคร   
 เช่น งานส่งเสริมอาชีพ สิ่งของจ าเป็นให้ครอบครัวผู้ป่วยหรือเป็นค่าเดินทางส าหรับแกนน า โดยที่ประชุมได้เสนอแนะ 

 ให้ทางหน่วยงานของซิสเตอร์ได้เขียนงานประจ าปี และงบประมาณที่จะใช้ไว ้เพื่อน าเสนอหน่วยงานอืน่ที่ 
 สามารถช่วยเหลอืได ้ 
 เสนอความต้องการผ่านทาง Line กลุ่มของเราในเรื่องสิ่งของ เผื่อหน่วยงานอื่นมสีิ่งของเหล่านั้นที่จะสามารถ 

แบ่งปันได้   
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2)  การเงิน 
คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ แจ้งให้ทราบว่า เรามงีบประมาณอยู่ประมาณ 204,000 บาท ส าหรับกิจกรรมการ 

จัดอบรม “การใหค้ าปรึกษาเบือ้งต้น” ที่ด าเนินงานระหว่างวันที ่28 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2019 โดยเป็น 
งบประมาณของปีที่แล้ว  

ส่วนงบประมาณส าหรับปี 2019 จะต้องได้รับการอนุมัต ิซึ่งคาดว่าจะได้รับจากสภาประมุขบาทหลวงโรมัน 
คาทอลกิแห่งประเทศไทย ประมาณ 400,000 บาท  โดยจะส่งขอ้มูลให ้คุณพ่อภูวนัย ตันติกุล เหรัญญิก เป็นผู้บันทึก  
 
ปิดประชุมเวลา 21.00 น.  โดย คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ น าสวดภาวนาปิดการประชุม  
ประชุมครั้งต่อไป  วันพุธที่ 10 กรกฎาคม ค.ศ. 2019  ณ ศูนย์ฟรังซิสกนั ล าไทร 
 
      
     ตรวจทานโดย : คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ 

บันทึกโดย :  คุณพ่อภูวนยั  ตนัติกุล 
 
 
 


