รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ ส่งเสริมงานเอดส์ ( CCHA )
วันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 2563
ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง
รายชื่อผูเ้ ข้าร่วมประชุม
01. บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ
จิตตาธิการคณะอนุกรรมการฯ/ผูอ้ านวยการแผนกสุขภาพอนามัย
02. ซิสเตอร์ปราณี
สิทธิ
ประธานคณะอนุกรรมการฯ / มูลนิธภิ คินีศรีชมุ พาบาล หนองคาย
03. บาทหลวงวุฒชิ ยั
บุญบรรลุ
รองประธานคณะอนุกรรมการฯ/ คามิลเลียน โซเชียล เชนเตอร์ ระยอง
04. ซิสเตอร์วภิ ากมล ระดมกิจ
คณะอนุกรรมการฯ / บ้านเด็กกาพร้าลอเรนโซ จ.ชลบุรี
05. ซิสเตอร์อมั พร
แสนเมือง
คณะอนุกรรมการ / กลุม่ สร้างเพื่อนสร้างพลัง รักกางเขนท่าแร่ จ.สกลนคร
06. เซอร์ ไอดา วิลานี กล้าณรงค์การ
คณะอนุกรรมการฯ / บ้านมิตราทร
07. คุณเพ็ญทิพา
สะทู
คณะอนุกรรมการฯ / บ้านมิตราทร
08. คุณพัชนี
เกรียงทอง
คณะอนุกรรมการฯ / คามิลเลียน โซเชียล เชนเตอร์ ระยอง
09. คุณสิทธิชยั
ริทู
คณะอนุกรรมการฯ / คามิลเลียน โซเชียล เชนเตอร์ ระยอง
10. คุณพัชราภรณ์
สิทธิ
คณะอนุกรรมการฯ / มูลนิธภิ คินีศรีชมุ พาบาล หนองคาย
11. คุณวมัลลิกา
ฉิมวิฬุรห์ศริ ทิ รัพย์ คณะอนุกรรมการฯ / มูลนิธภิ คินีศรีชมุ พาบาล หนองคาย
12. คุณพิพธิ ภัณฑ์
หมายมี
คณะอนุกรรมการฯ / ศูนย์สงั คมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา
13. คุณวิเชียร
สุขตาม
คณะอนุกรรมการฯ / ศูนย์สงั คมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา
14. คุณมิตรอรัตน์
หนิหมาน
คณะอนุกรรมการฯ / ศูนย์อภิบาลผูเ้ ดินทางทะเล จ.สงขลา
15. คุณซาริณา
เจะเฮ็ง
คณะอนุกรรมการฯ / ศูนย์อภิบาลผูเ้ ดินทางทะเล จ.สงขลา
16. คุณเฉลิมรัฐ
ปรีชา
คณะอนุกรรมการฯ / มูลนิธสิ ่งเสริมการพัฒนาบุคคล ( ศูนย์เมอร์ซ่ี )
เริม่ ประชุม : เวลา 09. 00 น.
ซิสเตอร์ปราณี สิทธิ ประธานคณะอนุ กรรมการฯ และ บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ จิตตาธิการคณะอนุกรรมการฯ
กล่าวทักทายต้อนรับสมาชิกคณะอนุกรรมการฯ แต่ละเครือข่ายแนะนาตนเองให้เพือ่ นภาคีรจู้ กั
คุณพัชราภรณ์ สิทธิ คณะอนุกรรมการฯ อ่านรายงานการประชุมฯครัง้ ทีผ่ า่ นมา
วาระที่ 1 ติ ดตามความคืบหน้ าแผนการดาเนิ นงานของเครือข่ายฯ ปี 2563
- บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ จิตตาธิการคณะอนุกรรมการฯ นาพูดคุยเรื่องการติดตามเเผนการทางาน
ประจาปี 2020 ของเครือข่าย เรือ่ งไหนทีไ่ ด้ไปทาเเล้ว เเละยังไม่ได้ทา
- ซิสเตอร์ปราณี สิทธิ ประธานคณะอนุกรรมการฯ เป็ นผูน้ าดูแผนงาน
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1.1 การประชุมคณะอนุกรรมการครัง้ ที่ 2 ได้จดั ขึน้ วันที่ 24 กันยายน 2563 ทีศ่ นู ย์อภิบาลคามิลเลียนลาดกระบัง
1.2 การฟื้ นฟูจติ ใจเเละศิลปะบาบัด จากเดิมกาหนดจัดกิจกรรมที่ จ.เชียงใหม่ เเต่ดว้ ยสถานการณ์โควิด-19
จึงเปลีย่ นเป็ นจัด วันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน 2563 ที่ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง โดยเริม่ ต้น จัดให้เจ้าหน้าที่
เเต่ละบ้านทีด่ ูแลเด็กเเละผูป้ ่ วย โดยสนับสนุนองค์กรละ 3 คน และจะมีการประชุมคณะอนุกรรมการเครือข่ายคาทอลิก
ด้านเอดส์ร่วมด้วย ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563
- บาทหลวงวุฒชิ ยั บุญบรรลุ รองประธานคณะอนุกรรมการฯ ได้เเลกเปลีย่ นประสบการณ์คอร์สศิลปะบาบัด ว่า
ทางคุณพ่อเคยเข้าคอร์สศิลปะบาบัด ของเสมสิกขาลัย หลังจากนัน้ จึงได้ติดต่อวิทยากรให้มาทากิจกรรมกับ
เจ้าหน้าทีข่ องศูนย์อภิบาลคามิลเลียน จ.ระยอง เพื่อให้ทมี ทางานมีทกั ษะและประสบการณ์ด้านศิลปะบาบัด โดย
คอร์สอบรมมีจานวน 14 Section ทางศูนย์ได้จดั อบรมอาทิตย์ละ 1 Section การอบรมจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
เมื่อผูเ้ ข้าอบรมเปิ ดใจและพร้อมทีจ่ ะเรียนรู้
เสียงสะท้อนหลังการเข้าอบรมศิลปะบาบัด จากเจ้าหน้าทีด่ เู เลเด็กและผูป้ ่ วย ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน จ.ระยอง มีดงั นี้
- คุณสุทธิชยั ริทู เเบ่งปั นว่า มีบทบาทดูเเลผูป้ ่ วยจิตเวช บางครัง้ เกิดความเครียด ซึ่งกิจกรรมการอบรมจะมีการ
ทาสมาธิ ให้ปล่อยวางทุกอย่าง มีการวาดภาพ ปั น้ ดินเผา ส่งผลให้จติ ใจเกิดการปล่อยวาง เกิดศิลปะทีส่ วยงาม
- คุณพัชนี เกรียงทอง แบ่งปั นว่ากระบวนการศิลปะบาบัด มีการให้ละเลงสี ใช้สี เพื่อการบาบัดภายในจิตใจ โดย
วิทยากรจะมีกระบวนการให้ไล่ลาดับสีจากอ่อนไปหาเข้ม มีการปั น้ รูปต่างๆ สิง่ ทีไ่ ด้รบั คือ จากเมื่อก่อนตนเองไม่คอ่ ย
ชอบงานศิลปะ เเต่ในทีส่ ุดก็ทาได้ รูส้ กึ เหมือนมีเรื่องเล่าจากภายในทีไ่ ด้บอกเล่า ระบายออกมาผ่านการวาดภาพเเละ
ได้นาประโยชน์มาใช้กบั น้องๆทีม่ ภี าวะซึมเศร้า ซึ่งตอนนี้กอ็ ยู่ในกระบวนการศิลปะอยู่
- บาทหลวงวุฒชิ ยั บุญบรรลุ รองประธานคณะอนุกรรมการฯ ได้กล่าวสรุปว่า ทีมวิทยากรได้อบรมให้ทางศูนย์
อภิบาลคามิลเลียน จ.ระยอง จานวน 2 กลุ่ม คือ
1. อบรมให้เจ้าหน้าทีผ่ ทู้ างานดูแลเด็กเเละผูป้ ่ วย เกิดความผ่อนคลาย ได้ระบายความรูส้ กึ ทีอ่ ยูภ่ ายในออกมา
ผ่านการวาดภาพ
2. อบรมให้เด็กทีม่ ภี าวะซึมเศร้า
- บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ จิตตาธิการคณะอนุกรรมการฯ ให้มมุ มองเพิม่ เติมว่า ศิลปะบาบัด ไม่ได้มเี พียงแค่
การระบายสี ยังมีเรือ่ งดนตรีบาบัด และการบาบัดด้านอืน่ ๆ ซึ่งกลุม่ เหล่านี้มเี ครือข่ายอยู่ทวประเทศ
ั่
เเต่ละบ้านควรนา
ศักยภาพเครือข่ายเหล่านี้เข้ามาเป็ นภาคีและช่วยเรา โดยสร้างกลุ่ม สร้างเครือข่าย ใช้ความรูจ้ กั เพือ่ นาเครือข่ายเหล่านี้ไป
ตามบ้านต่างๆ
ปรัชญาการทางานของภาคีเครือข่ายด้านเรื่องเอดส์ เราไม่ได้ดูเเลเพียงเรื่องการเข้าถึงยารักษา มีอาหารทาน เรา
ดูเเลเรื่องคุณค่าทางจิตใจ ผลกระทบทางด้านจิตใจ การถูกทอดทิง้ ซึ่งศิลปะบาบัดจะเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งทีจ่ ะช่วยบาบัด
ด้านจิตใจได้
เครือข่ายของเรา จะเริม่ ต้นการอบรมให้เจ้าหน้าทีผ่ ดู้ ูเเล ได้มคี วามรู้หลากหลายด้าน เพราะการทางานของเรามี
เรื่องคน ความผูกพัน จิตใจ ทีต่ อ้ งทาอย่างต่อเนื่อง ดังนัน้ จึงต้องเสริมศักยภาพเจ้าหน้าทีใ่ นมิตทิ างสังคม อารมณ์ จิตใจ
หากเจ้าหน้าที่ ไม่มปี ระสบการณ์ในมิตติ ่างๆ ก็ไม่อาจเข้าใจ เข้าถึง เเละนาพาเด็กไปให้ถงึ ยังเป้ าหมายได้
- บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ จิตตาธิการคณะอนุกรรมการฯ ชวนคิด ชวนคุยเรื่องการค้นหาเครือข่ายจิตอาสา
ศิลปะบาบัด ตามภูมภิ าคต่างๆ เช่น พืน้ ทีอ่ สี าน อุดรธานี หนองคาย สกลนคร >> อาจรวมตัวกันจัดเป็ นกลุ่มทาเรือ่ งนี้
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- คุณพัชนี เกรียงทอง แจ้งความคืบหน้าว่าได้ประสานวิทยากรจัดอบรมศิลปะบาบัดเรียบร้อยเเล้ว โควต้าเข้าร่วม
อบรม องค์กรละ 3 คน
- ซิสเตอร์วภิ ากมล ระดมกิจ คณะอนุกรรมการฯบ้านเด็กกาพร้าลอเรนโซ เเลกเปลีย่ นความคิดเห็นว่าเเต่ละบ้าน
เด็กมีความจาเป็ นเเตกต่างกัน เป็ นไปได้ไหมหากจะจัดกิจกรรมกันภายในบ้านนัน้ ๆ โดยส่วนกลางช่วยสนับสนุน
งบประมาณครึง่ หนึ่ง เเละส่วนทีเ่ หลือ ให้บา้ นนัน้ ๆสนับสนุนตนเอง
- บาทหลวงวุฒชิ ยั บุญบรรลุ ให้มุมมองว่าการจัดศิลปะบาบัด อยู่ทก่ี ารออกเเบบ ซึ่งสามารถจัดเป็ น Section หรือ
จะเป็ นคอร์สเเบบ 3 วันก็ได้ เเละการอบรมทีม่ ปี ระสิทธิภาพ คือ จานวนคนทีไ่ ม่มากเกินไป
- บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ ชวนคิด ชวนคุยเรื่องคอร์สศิลปะบาบัด ให้เริม่ ทีเ่ จ้าหน้าทีด่ ูแลเด็ก ผูป้ ่ วยเเต่ละบ้าน
ก่อน เพื่อเกิดเเกนนาระดับบ้านนัน้ ๆ เเละค่อยขยายผลในระดับต่อไป
- ซิสเตอร์อมั พร แสนเมือง คณะอนุกรรมการฯกลุ่มสร้างเพื่อนสร้างพลัง รักกางเขนท่าแร่ฯ มีความสนใจเรือ่ ง
ศิลปะบาบัด เเละกิจกรรมในระดับภูมภิ าค การทางานในชุมชนร่วมผูป้ ่ วย กลุม่ จิตอาสา เครือข่ายจังหวัดใกล้เคียง เเละ
การอบรมทีต่ อ่ เนื่อง
- บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ จิตตาธิการคณะอนุกรรมการฯ แบ่งปั นเรื่องเเผนการดาเนินงานต่อไปหลังจากอบรม
1. เรื่องการทางานกับผูป้ ่ วยตามเเนวทางคาสอนของคาทอลิก ( Health Care Workers ) โดยจะมี
บาทหลวงวุฒชิ ยั บุญบรรลุ เข้ามาช่วยเรื่องนี้
2. โครงการต่อเนื่องในปี 2021/2564 คือ การการเยีย่ มเยียนองค์กรภาคีเครือข่ายเเต่ละภูมภิ าค เเบ่งเป็ นโซน
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้
1.3 เรื่องการเขียนโครงการ เพื่อของบสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ครัง้ ล่าสุด เป็ นการจัดอบรมผ่านออนไลน์เรื่องฝึก เขียนโครงการของบสนับสนุน โดยมี บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ
จิตตาธิการคณะอนุกรรมการฯ และ คุณเอ นพรัตน์ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเขียนโครงการเป็ นทีป่ รึกษา ตอนนี้ได้มไี ลน์กลุ่ม
นักเขียนโครงการคาทอลิก เพื่อให้คาแนะนาเเนวทางการเขียนโครงการ เเละข่าวสารเเหล่งทุนทีเ่ ปิ ดรับโครงการ
1.4 เรื่องการรณรงค์ดา้ นเอดส์กบั เครือข่ายระดับภูมภิ าค
กิจกรรมวันเอดส์โลก เช่น การเชิญภาคีเครือข่ายหน่วยงานต่างๆในพืน้ ทีม่ าร่วมทากิจกรรม โดยทางส่วนกลาง
จะมีการสนับสนุนเครือข่ายบ้านละ 5,000 บาท สาหรับการจัดกิจกรรมวันเอดส์โลกในพืน้ ทีข่ องตนเอง
งานเอดส์โลกเเต่ละปี กจ็ ะมีหวั ข้อสาคัญๆของงาน เพือ่ ใช้รณรงค์ เเละรูปเเบบการจัดกิจกรรมต่างๆ
- บาทหลวงวุฒชิ ยั บุญบรรลุ เเลกเปลีย่ นว่า ขึน้ อยู่กบั บริบทพืน้ ที่ เช่นที่ จ.ระยอง จะมีเครือข่าย NGO ด้านเอดส์
มีการเน้นเรื่อง RRTTR ( Reach = เข้าถึง, Recruit = นากลุม่ เป้ าหมายเข้าสู่บริการสุขภาพ, Test = ตรวจหาการติดเชือ้ ,
Treat = รักษาด้วยยาต้านไวรัส และ Retain = ทาให้คงอยู่ในระบบ) กิจกรรมการตรวจเลือดโดยสมัครใจ การรณรงค์เชิง
สัญลักษณ์ การอบรมการป้ องกัน การมีเครือข่ายเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย
- คุณเฉลิมรัฐ ปรีชา คณะอนุกรรมการฯมูลนิธสิ ่งเสริมการพัฒนาบุคคล แบ่งปั นข้อมูลกิจกรรมในพืน้ ทีก่ รุงเทพ
เน้นเรื่องความเป็ นภาคีเครือข่าย เช่น การรณรงค์ร่วมกับสภากาชาดไทย องค์กรเครือข่าย NGO สถานศึกษา หน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน, การเดินรณรงค์, กิจกรรม HIV RUN, การใช่ชอ่ งทางสือ่ ออนไลน์ ไลฟ์ สดเวทีเสวนา ในวันเอดส์โลก
เพื่อการเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้กว้างขวางขึน้ เป็ นต้น
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- บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ ให้มุมมองเรื่องปรัชญาการทางานด้านเอดส์เพือ่ ให้ผอู้ ยู่ร่วมกับเชือ้ สามารถมีชวี ติ ใน
สังคมได้อย่างคนทัวไป
่ ส่งเสริมการมีชวี ติ อยู่ร่วมกับสังคม เกิดการยอมรับ ลดการรังเกียจ กีดกัน และเลือกปฏิบตั ิ
หนุนใจให้วถิ ชี วี ติ นักบวช ได้มสี ่วนร่วมในมิตกิ ารทางานด้านกิจกรรมทางสังคม เพือ่ สร้างความรู้ ความเข้าใจกับ
สังคมเรือ่ งเอชไอวี
- คุณมิตรอรัตน์ หนิหมาน คณะอนุกรรมการฯศูนย์อภิบาลผูเ้ ดินทางทะเล จ.สงขลา เล่าว่าประสบการณ์จดั กิจกรรม
วันเอดส์โลกของศูนย์อภิบาลผูเ้ ดินทางทะเล จ.สงขลา เน้นการทางานแบบมีส่วมร่วมกับเครือข่ายภาครัฐและหน่วยงาน
ต่างๆในพืน้ ที่ รวมถึงการดึงเอาต้นทุนทรัพยากรเครือข่ายในพืน้ ทีม่ าเป็ นภาคี เช่น สสจ., อสม, รพสต ฯลฯ และไม่ได้
จัดเฉพาะวันสาคัญ หากแต่ยงั มีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องสม่าเสมอ
- ผูแ้ ทนบ้านมิตราธร และ ผูแ้ ทนจากกลุ่มสร้างเพื่อนสร้างพลังรักกางเขนท่าแร่ จ.สกลนคร ได้แบ่งปั นว่า หน่วยงาน
ของตน ก็ได้มจี ดั วิทยุกระจายเสียงในชุมชน เพือ่ ประชาสัมพันธ์งานและกิจกรรมให้ชมุ ชนทราบเช่นกัน
- ซิสเตอร์ปราณี สิทธิ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นว่า หน่วยงานของคณะภคินีศรีชมุ พาบาล จ.หนองคาย มีบริบทเป็ น
บ้านพักฟื้ นผูป้ ่ วย รูปแบบกิจกรรม จะมีการทากิจกรรมกับทางโรงพยาบาลแต่ละเดือน ร่วมกับกลุ่มผูป้ ่ วย
1.5 เรื่องการอัพเดทข่าวสารภาคีเครือข่าย
- บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ กล่าวถึงเรือ่ งการอัพเดทข้อมูลข่าวสารของภาคีเครือข่าย (Newsletter) ลงในไลน์
กลุ่ม CCHA Catholic หลังจากนัน้ ทางคุณอ้อย จะนาข่าวไปประชาสัมพันธ์ทเ่ี พจของคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อ
ส่งเสริมงานเอดส์
- ซิสเตอร์ปราณี สิทธิ หน่วยงานไหนมีขา่ วประชาสัมพันธ์เป็ นวิดโี อ หรือ Powerpoint ทีจ่ ะประชาสัมพันธ์ให้
เครือข่ายทราบก็สามารถส่งมาได้ทไ่ี ลน์กลุ่มเช่นกัน
1.6 การเลือกตัง้ คณะอนุกรรมการชุดใหม่
ด้วยล่าสุดทาง บาทหลวง Troung Thong Le,SVD รองประธานคณะอนุกรรมการฯ ได้ยา้ ยไปประจาอยู่ท่ี จ.บึงกาฬ
บาทหลวงภูวนัย ตันติกุล เหรัญญิกคณะอนุกรรมการฯได้ยา้ ยไปประจาทีม่ นี บุรี กรุงเทพฯ ดังนัน้ ตาแหน่งดังกล่าวจึงว่างลง
การประชุมรอบหน้าทาง บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ จิตตาธิการคณะอนุกรรมการฯ และ ซิสเตอร์ปราณี สิทธิ
ประธานคณะอนุกรรมการฯ จะเชิญภาคีเครือข่ายเพื่อการเลือกตัง้ คณะอนุกรรมการชุดใหม่ต่อไป
- บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ แจ้งว่า การประชุมรอบหน้าจะมีหวั ข้อเรื่องการวางแผนงานประจาปี 2021/2564
1.7 เปิ ดพืน้ ทีเ่ ยาวชนตามบ้านให้มกี ารทากิจกรรมร่วมกัน มี 2 ประเด็น คือ
- การเปิ ดพืน้ ทีใ่ ห้เยาวชนแต่ละบ้านได้มโี อกาสทากิจกรรมร่วมกัน
- การเตรียมความพร้อมเยาวชน ก่อนออกไปใช้ชวี ติ ในสังคม
- บาทหลวงวุฒชิ ยั บุญบรรลุ แลกเปลีย่ นมุมมองว่า เด็กทีเ่ ติบโตจากสถานสงเคราะห์นนั ้ การเปิ ดพืน้ ทีใ่ ห้เขาได้มี
ประสบการณ์โลกภายนอก ไม่วา่ จะเป็ นการเตรียมความพร้อมเด็กในเรื่องเพศ หรือให้เขาได้มชี วี ติ ในพืน้ ทีป่ ลอดภัย จะทา
ให้เด็กมีประสบการณ์กบั โลกภายนอกมากขึน้ มีความกล้าแสดงออกมากขึน้ เพราะอนาคตเขาไม่ได้อยู่ในสถานสงเคราะห์
ตลอดชีวติ เขาต้องออกไปใช้ชวี ติ กับสังคม หนุนใจให้แต่ละบ้านเปิ ดโอกาสให้เด็กๆได้มปี ระสบการณ์ ทากิจกรรมร่วมกัน
- คุณพัชราภรณ์ สิทธิ แบ่งปั นประสบการณ์กบั เด็กๆทีไ่ ด้ร่วมกิจกรรมกับเยาวชนบ้านเมอร์ซ่แี ละกลุ่ม Little birds
ทาให้เด็กๆเกิดความเป็ นภาคีเครือข่ายกัน
4

วาระที่ 2 เพิ่ มเติ ม
2.1 แรงงานข้ามชาติทอ่ี ยู่ร่วมกับเชือ้ เอชไอวี
- บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ สอบถามถึงเรื่องแรงงานข้ามชาติทอ่ี ยู่ร่วมกับเชือ้ กรณีพบปั ญหาการเข้าถึง
อุปกรณ์การป้ องกัน เข้าถึงยาต้านไวรัส จะทาอย่างไร
- คุณมิตรอรัตน์ หนิหมาน แลกเปลีย่ นว่า หน่วยงานศูนย์อภิบาลผูเ้ ดินทางทะเล จ.สงขลา ได้ประสาน
กรณีแรงงานข้ามชาติ กับ สคร. โครงการ NAPHA Extention ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติทไ่ี ม่มบี ตั ร ให้เข้าถึงการรับยาต้าน
ไวรัส และทางหน่วยงานมีเครือข่ายส่งต่อ เช่น มูลนิธศิ ภุ นิมติ ทีจ่ ะช่วยพาเคสเข้ารักษา ที่ รพ.พม่า ในกรณีการช่วยเหลือ
แรงงานข้ามชาติในภาคใต้ ส่งต่อโรงพยาบาล ทางโรงพยาบาลก็ไม่รบั ตม.ก็ไม่รบั ทางหน่วยงานจะช่วยเหลือเบือ้ งต้น โดย
การช่วยเหลือจะมีการเตรียมประวัตกิ ารรักษาของเคส, เอกสาร Refer ทีม่ ลี ายเซ็นแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง พร้อมกับ
ประสานทางตารวจให้ชว่ ยอานวยความสะดวกในการเดินทาง กรณีท่เี คสต้องการกลับประเทศไปอยู่กบั ญาติ ส่วนเคสทีไ่ ม่
ต้องการกลับประเทศ เข้าถึงการรักษา สุขภาพแข็งแรงดี ก็จะช่วยเรือ่ งการหางานทาให้ตามความต้องการของ
- คุณพัชราภรณ์ สิทธิ แลกเปลีย่ นว่า ทางภคินีศรีชมุ พาบาล หนองคาย จะมีชว่ ยเหลือฉุกเฉิน ทีพ่ กั ค้างคืน
ชัวคราวระหว่
่
างส่งต่อแรงงานข้ามชาติ และมีทาง คุณจันใด ผกากอง บ้านพักใจอุดรธานี ทีเ่ ป็ นเครือข่ายด้วย
- ซิสเตอร์ปราณี สิทธิ แลกเปลีย่ นว่า ในช่วงโควิด-19 ทีผ่ า่ นมา แรงงานลาวจานวนมาก ทีไ่ ม่สามารถ
ข้ามไปลาวได้ เพราะไม่ได้มกี ารเปิ ดให้เข้าประเทศ หลายรายไม่มเี งิน ไม่มที พ่ี กั ทางศูนย์กไ็ ด้ให้ความช่วยเหลือเรื่องทีพ่ กั
ค้างคืนชัวคราว
่
และได้ตดิ ต่อกับหน่วยงานทางลาวให้เปิ ดทาง เพื่อให้แรงงานลาวเข้าประเทศตนเองได้
- ซิสเตอร์อมั พร แสนเมือง มีเครือข่ายแรงงานข้ามชาติ จึงสามารถประสานภาคีการทางานร่วมกันได้
- บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ แลกเปลีย่ นว่า กรณีเคสขาดยาต้าน และต้องการความช่วยเหลือ สามารถส่ง
ข้อความแจ้งมาทางไลน์กลุม่ CCHA Catholic เพื่อทางแต่ละบ้านจะได้ชว่ ยดูวา่ พอมียาต้านชนิดเดียวกัน ทีย่ งั ไม่หมดอายุ
ทีจ่ ะแบ่งมาช่วยเหลือได้มากน้อยแค่ไหน
2.2 งานส่งเสริมอาชีพให้ผอู้ ยู่ร่วมกับเชือ้ ฯ
- คุณพิพธิ ภัณฑ์ หมายมี คณะอนุกรรมการฯ/ศูนย์สงั คมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา อัพเดทงานที่
องค์กรทา *เรื่องโครงการเยีย่ มบ้านผูอ้ ยู่ร่วมกับเชือ้ เอชไอวี ในพืน้ ทีโ่ คราช ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา, หนองบัวโคก จ.ชัยภูมิ
* โครงการให้ทุนการศึกษาเด็กทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากเอชไอวี จานวน 35 ทุนๆละ 3,000 บาท
* โครงการอบรมให้ความรู้ รณรงค์ป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี
* การประชุมฟื้ นฟูจติ ใจ แกนนาอาสาสมัครผูอ้ ยู่ร่วมกับเชือ้ ฯ
- คุณวิเชียร สุขตาม ศูนย์สงั คมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา อัพเดทเรื่องการส่งเสริมอาชีพให้ผอู้ ยู่
ร่วมกับเชือ้ เช่น การเลีย้ งไก่ในชุมชน, การเพาะเห็ดนางฟ้ า การส่งเสริมให้ผอู้ ยู่ร่วมกับเชือ้ ได้มอี าหาร ผักปลอดสารพิษ
- ซิสเตอร์ปราณี สิทธิ เสริมเรื่องการเลีย้ งกบ เลีย้ งไก่ ทีต่ น้ ทุนน้อย
- ซิสเตอร์วภิ ากมล ระดมกิจ แบ่งปั นว่าทางบ้านเด็กกาพร้าลอเรนโซ มีหมูป่าเลีย้ งจานวนมาก หากสนใจ
ต้องการเลีย้ งก็สามารถมารับได้
- บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ เสริมการสนับสนุนอาชีพอิสระให้ผอู้ ยู่ร่วมกับเชือ้ มีรายได้ เมื่อเขาเข้าถึง
ยารักษา มีอาหารการกิน เรื่องสุดท้ายก็จะเป็ นด้านฝ่ ายจิตวิญญาณ
ปิ ดประชุมเวลา 11.30 น. ซิสเตอร์ปราณี สิทธิ ประธานคณะอนุกรรมการฯ นาสวดปิ ดการประชุมฯ
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