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เริ่มประชุม.. เวลา 19.00 น. คุณพ่อวุฒิชัย บุญบรรลุ นาสวดภาวนาเปิดการประชุมฯ
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ
ซิสเตอร์ปราณี สิทธิ ประธานคณะอนุกรรมการฯ กล่าวต้อนรับสมาชิกคณะกรรมการฯ
คุณพ่อวุฒิชัย บุญบรรลุ อ่านรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา โดย ซิสเตอร์ปราณี สิทธิ ขอให้แก้ไขชื่อมูลนิธิว่า
มูลนิธิคณะภคินีศรีชุมพาบาล หนองคาย แทน มูลนิธิเพื่อนชาวบ้าน หนองคาย สมาชิกรับรองรายงานประชุมฯ
ซิสเตอร์ปราณี สิทธิ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฯคนใหม่ ขอความร่วมมือจากคณะกรรมการทุกคนในการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการฯ เนื่องจากเป็นชุดคณะกรรมการใหม่และไม่มเี ลขานุการประจา โดยเราจะแบ่งงานและช่วยกัน
รับผิดชอบหน้าที่ต่าง ๆ
วาระที่ 2 ติดตามแผนงานประจาปี ค.ศ.2019
หัวข้อการประชุมในครั้งนี้คอื การกาหนดรายละเอียดเพิ่มเติมสาหรับกิจกรรมต่างๆ ที่ได้วางแผนไว้ในปี 2019 ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ และหน่วยงานที่ทางานด้านเอดส์ส่วนกลาง/ระดับภาค (3 ครั้ง/ปี)
 ประชุมครั้งที่ 1/2019 วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2019 ที่ศูนย์คามิลเลียน ลาดกระบัง (คือการประชุมในครั้งนี้)
 ประชุมครั้งที่ 2/2019 กาหนด วันที่ 10 กรกฎาคม 2019 จะเป็นช่วงระหว่างการลงพื้นที่เยี่ยม
องค์กรคาทอลิกที่ทางานเอดส์ (รายละเอียด ดูกิจกรรมที่ 2)
 ประชุมครั้งที่ 3/2019 จะกาหนดอีกครั้งในการประชุมครั้งที่ 2
กิจกรรมที่ 2 การลงพื้นที่เยี่ยมเยียนองค์กรคาทอลิกที่ทางานด้านเอดส์
กาหนดเป็น ระหว่างวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2019 โดยเยี่ยมงานในเขตกรุงเทพฯ คือ
 วันที่ 9 กรกฎาคม 2019 เยีย
่ ม ศูนย์เมอร์ซี่ คลองเตย เริม่ เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง
(สมาชิกจะเดินทางตรงไปที่ศูนย์เมอร์ซี่ หรือมาขึ้นรถ ที่ศูนย์คามิลเลียน ลาดกระบัง
รถออกเวลา 11.00 น. แล้วแต่ความสะดวก)
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วันที่ 10 กรกฎาคม 2019 เยีย่ ม ศูนย์คณะฟรังซิสกัน ลาไทร เริ่มเวลา 10.00 น. และต่อด้วยการ
ประชุมครั้งที่ 2/2019 (กิจกรรมที่ 1) หลังจากนัน้ แยกย้ายกลับบ้าน
กิจกรรมที่ 3 การจัดอบรม “การให้คาปรึกษาเบื้องต้น” แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภายใต้คณะอนุกรรมการฯ 26 หน่วยงาน
กิจกรรมนี้ได้ดาเนินการระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2019 ที่ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง
ซิสเตอร์ปราณี สิทธิ เสนอให้จัดทาการประเมินจากผู้เข้าร่วมสัมมนา และจะนาไปรวบรวมข้อมูลการประเมินฯ
กิจกรรมนี้ ใช้งบประมาณของปี 2018 ปีที่ผ่านมา
กิจกรรมที่ 4 การจัดสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2019
เสนอให้จัดในช่วงปลายเดือนตุลาคม หรือ ต้นเดือนพฤศจิกายน เพือ่ ให้มีระยะเวลาก่อนงานเอดส์โลก
(1 ธันวาคม) โดยจะกาหนดหัวข้อสัมมนาอีกครัง้ หนึ่ง และอาจจะมีการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 3
ในช่วงนั้นได้ขอให้ปรึกษาหารือกันอีกครั้งระหว่างการประชุมฯ ครั้งที่ 2
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการถอดบทเรียนจากการทางานด้านเอดส์
ที่ประชุมเสนอให้ คุณเฉลิมรัฐ ปรีชา ติดต่อสอบถามคุณวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญในงานด้านเอดส์เป็นวิทยากร โดย
เน้นให้การถอดบทเรียนนี้ ได้ช่วยให้แนวทางการดาเนินงานของเราไปในทิศทางเดียวกับแผนงานด้านเอดส์
ระดับประเทศ และสากล รวมถึงมุมมองคาสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก และ CAPCHA ในเรื่อง
สถานที่ ผู้เข้าร่วม และระยะเวลาจะกาหนดอีกครั้งหลังจากการติดต่อคุณวัฒน์ แล้ว
กิจกรรมที่ 6 การจัดประกวดสื่อรณรงค์วันเอดส์โลกประจาปี 2019
คุณพ่อวุฒิชัย บุญบรรลุ รับหน้าที่รา่ งระเบียบการประกวดสื่อฯ และจะนามาเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป
กิจกรรมที่ 7 ส่งเสริม/สนับสนุนและรณรงค์วันเอดส์โลกร่วมกับทุกภาคส่วน
ขอให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมกับภาคี หรือภาครัฐในการรณรงค์วันเอดส์โลก แต่ละหน่วยงานทาได้ดีอยู่แล้ว
ขอให้ทากิจกรรมนี้ตอ่ ไป
กิจกรรมที่ 8 ติดตาม/ข้อมูล ทะเบียนรายชื่อสมาชิกเครือข่ายที่ทางานด้านเอดส์
ทางสานักงานส่วนกลางจะส่งข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ที่มอี ยู่ให้ปรับปรุงหรือเพิ่มเติม เพือ่ ให้ตรงกับ
การทางานในปัจจุบนั
กิจกรรมที่ 9 ติดตามโครงการ/กิจกรรม องค์กรเครือข่ายทีท่ างานด้านเอดส์ระดับภาค/สังฆมณฑล
ขอให้แต่ละหน่วยงานได้ตดิ ตามกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรเครือข่ายที่ทางานด้านเอดส์ เพือ่ สนับสนุน
ช่วยเหลือ และให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน
กิจกรรมที่ 10 จัดทาสือ่ เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานผ่าน E-Newsletter ของแผนกสุขภาพอนามัย
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 ประจาปี ค.ศ.2019 มีรวม 10 กิจกรรม ที่อนุกรรมการฯ
ได้วางแผนไว้ ต่อไปเป็นกิจกรรมเสริมที่น่าสนใจ..
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กิจกรรมเสริมที่น่าสนใจ
1.) การสัมมนาอบรมให้การเยียวยาแก่ผู้ทมี่ ีบาดแผล (Trauma)
วิทยากรเป็น อาจารย์จากมหาวิทาลัยเชียงใหม่ (อาจารย์กุลวดี พงษ์ไพบูลย์) ซึ่งมีเนื้อหาที่เหมาะเป็นทักษะ
ให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของเรา โดยเฉพาะหน่วยงานที่ทางานเป็นที่พัก (Shelters) แก่ผู้ด้อยโอกาส
ดังนั้น หน่วยงานในคณะอนุกรรมการของเรา (CCHA) สามารถมาเข้าร่วมสัมมนาได้ โดย CCHA อาจจะ
สามารถสนับสนุนเรื่องค่าเดินทางและที่พัก สาหรับเจ้าหน้าที่ที่สนใจ หน่วยงานละ 2 คน (ค่าใช้จ่ายประมาณคนละ
7,000 บาท) กาหนดการยัง ไม่เ ป็น ทางการ อาจจะเป็ น วั น ที่ 3 – 7 มิ ถุน ายน 2019 รายละเอี ยดที่ ชัด เจนจะ
ประชาสัมพันธ์อีกครั้ง หลังจากมีกาหนดแน่นอนแล้ว
2.) การจัดอบรมนักสังคมสงเคราะห์
คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ได้ยกประเด็นบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ มีความสาคัญและเป็นประโยชน์ต่องาน
ของเรามาก และเพื่อให้เป็นมาตรฐานในการดาเนินงานสังคมสงเคราะห์ ที่ประชุมได้แบ่งปันเรื่องนั กสังคมสงเคราะห์ของ
หน่วยงานต่างๆ สรุปได้ว่าหน่วยงานส่วนมากมีนักสังคมสงเคราะห์ประจา แต่บางหน่วยงานยังไม่มี เนื่องจากเจ้าหน้าที่
ไม่มีคุณสมบัติตามกาหนดที่จะเป็นนักสังคมสงเคราะห์ หรือได้ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ที่ประชุมเสนอว่า
 ให้สารวจหน่วยงานเครือข่ายของเราว่ามีนก
ั สังคมสงเคราะห์ประจาหรือไม่ และมีความต้องการเข้าอบรม
นักสังเคราะห์หรือไม่
 หาความเป็นไปได้ที่จะจัดการอบรมสาหรับนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ หรืออบรมทักษะการทางานของ
นักสังคมสงเคราะห์ เพือ่ เป็นความรู้และเป็นประโยชน์ในการดาเนินงานในหน่วยงานของเรา โดย
คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ เล็งเห็นว่าการอบรมนี้จะทาร่วมกับหน่วยงานด้านอื่น ๆ ของพระศาสนจักร ที่มี
ความจาเป็นต้องมีนักสังคมสงเคราะห์ประจาหน่วยงาน เช่นเดียวกับใบรับรองด้านนโยบายการคุ้มครองเด็ก
(Child Protection) ด้วย เพราะจะเป็น ข้อ บัง คับทางภาครัฐที่ ต้อ งมีเ จ้ า หน้า ที่ ที่ มีใ บรับรองทางด้า น
สังคมสงเคราะห์และนโยบายการคุ้มครองเด็กในอนาคต
3) การอบรมต่อเนื่องเรื่อง การลงพืน้ ที่เยีย่ มผู้ป่วยและข้อมูลเรื่องยาต้านเชื้อเอชไอวี
เนื่องจากทางศูนย์เมอร์ซี่ ได้จัดอบรมเรื่องนี้ ที่จังหวัดหนองคายในปีที่ผ่านมา และเป็นประโยชน์มากต่อกลุ่ม
ผู้ทางาน ซิสเตอร์ปราณี ผู้จัดการอบรมครั้งที่แล้ว ได้เสนอให้ทางศูนย์เมอร์ซี่ได้จัดการอบรมนี้ต่อเนื่อง หากทาง
ศูนย์เมอร์ซี่ มีงบประมาณในการจัดการอบรม
วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ
1) ขอความช่วยเหลือ
ซิสเตอร์อมั พร แสนเมือง ขอความช่วยเหลือในเรื่องการหางบประมาณสาหรับงานผู้ติดเชื้อในเขตจังหวัดสกลนคร
เช่น งานส่งเสริมอาชีพ สิ่งของจาเป็นให้ครอบครัวผู้ป่วยหรือเป็นค่าเดินทางสาหรับแกนนา โดยที่ประชุมได้เสนอแนะ
 ให้ทางหน่วยงานของซิสเตอร์ได้เขียนงานประจาปี และงบประมาณที่จะใช้ ไว้ เพื่อนาเสนอหน่วยงานอืน
่ ที่
สามารถช่วยเหลือได้
 เสนอความต้องการผ่านทาง Line กลุ่มของเราในเรื่องสิ่งของ เผื่อหน่วยงานอื่นมีสิ่งของเหล่านั้นที่จะสามารถ
แบ่งปันได้
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2) การเงิน
คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ แจ้งให้ทราบว่า เรามีงบประมาณอยู่ประมาณ 204,000 บาท สาหรับกิจกรรมการ
จัดอบรม “การให้คาปรึกษาเบือ้ งต้น” ที่ดาเนินงานระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2019 โดยเป็น
งบประมาณของปีที่แล้ว
ส่วนงบประมาณสาหรับปี 2019 จะต้องได้รับการอนุมัติ ซึ่งคาดว่าจะได้รับจากสภาประมุขบาทหลวงโรมัน
คาทอลิกแห่งประเทศไทย ประมาณ 400,000 บาท โดยจะส่งข้อมูลให้ คุณพ่อภูวนัย ตันติกุล เหรัญญิก เป็นผู้บันทึก
ปิดประชุมเวลา 21.00 น. โดย คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ นาสวดภาวนาปิดการประชุม
ประชุมครั้งต่อไป วันพุธที่ 10 กรกฎาคม ค.ศ. 2019 ณ ศูนย์ฟรังซิสกัน ลาไทร

ตรวจทานโดย : คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ
บันทึกโดย : คุณพ่อภูวนัย ตันติกุล
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