ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ
ที่ตั้ง

คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง
1/1 ซอยคีรี ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
Tel: +66 3868 5480, +66 3869 1480 Fax: +66 3868 7480, +66 3869 1548
Website: www.camillianrayong.org, www.camillianaidsprevention.org, www.hiv-aids-kids.org
Facebook: camillian social center rayong และ camillianaidsprevention
ดำเนินงาน
ด้านเอชไอวีและเอดส์ ทั้งด้านการป้องกัน การดูแลให้การสงเคราะห์
เขตพื้นที่ดำเนินการ จังหวัดระยองและภาคตะวันออก
ประวัติโดยย่อ
คามิลเลียน.โซเชียล.เซนเตอร์.ระยอง.เป็นงานหน่วยหนึ่งของมูลนิธิคณะนักบุญคามิลโล
แห่งประเทศไทย เดิมใช้ช่อื ว่า “ศูนย์บรรเทาใจ” ตั้งอยู่ในซอยเรวดี จ.นนทบุรี (พ.ศ.2535) เปิ ดให้
บริการที่พกั ชั่วคราวแก่ผ้ปู ว่ ยเอดส์และให้คำปรึกษาแก่ผ้ทู ่ตี ดิ เชื้อเอชไอวีและครอบครัว.โดยมีบาทหลวง
โจวันนี.คอนตาริน เป็นผู้อำนวยการคนแรก แต่ดว้ ยคนในชุมชนที่ไม่มคี วามรู้เรื่องเอชไอวี/เอดส์อย่าง
แท้จริง จึงเกิดการรวมตัวขึ้นเพื่อต่อต้านและปฏิเสธการมีอยู่ของศูนย์ฯภายในชุมชน.โดยมีการชุมนุม
ประท้วงให้มกี ารย้ายศูนย์ฯออกจากพื้นที่ชมุ ชน มีการลอบวางระเบิดและลอบยิง
หลังจากนั้น.“ศูนย์บรรเทาใจ”.จึงได้ย้ายมาเปิดดำเนินการแห่งใหม่ที่จังหวัดระยองและใช้ชื่อ
ว่า.“คามิลเลียน โซเชี ยล เซนเตอร์ ระยอง”.โดยมีพธิ เี ปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 มกราคม
พ.ศ.2539.โดยมีบุคคลสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขประเทศไทย กรมอนามัยโลกและผู้นำทาง
ศาสนาคริสต์นกิ ายโรมันคาทอลิกในประเทศไทย ร่วมเป็นประธานในพิธเี ปิด
คามิลเลียน.โซเชียล.เซนเตอร์.ระยอง.มีการดำเนินงานด้านเอชไอวีและเอดส์อย่างรอบด้าน
โดยมีการขยายงานต่างๆ เป็นระยะ แบ่งลักษณะงานออกเป็นโครงการ ปัจจุบนั มีท้งั หมด 8 โครงการ
ในปี พ .ศ.2556.คามิล เลี ย น.โซเชี ย ล.เซนเตอร์. ระยอง.ได้ รับ รางวั ล.“หน่ว ยงาน/องค์ ก ร
สนับสนุน”.งานมิตรภาพบำบัดดีเด่น.ระดับเขต.จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ.(สปสช)
เขต 6 ระยอง

แผนที่คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง
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2. ข้อมูลผู้บริหารคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง

อธิการและผู้อำนวยการ ชื่อ-สกุล บาทหลวงชัยศักดิ์ ไทยสนธิ
โทรศัพท์ +66 3868 5480, +668 1929 2519
e-mail: chaisakt@outlook.com
วาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่ กรกฎาคม พ.ศ.2556 – 30 มิถนุ ายน พ.ศ.2559

เหรัญญิก ชื่อ-สกุล บราเดอร์วฒ
ุ ชิ ยั บุญบรรลุ
โทรศัพท์ +66 3868 5480, +669 0473 0737
e-mail: michelejoe_2528@hotmail.com
วาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่ กรกฎาคม พ.ศ.2556 – 30 มิถนุ ายน พ.ศ.2559

จิตตาภิบาล ชื่อ-สกุล บาทหลวงยออากิม เหงียน วัน ถั่น
โทรศัพท์ +66 3868 5480, +668 8543 9949
e-mail: yoakim05@yahoo.com
วาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่ กรกฎาคม พ.ศ.2556 – 30 มิถนุ ายน พ.ศ.2559
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3. สรุปสถิตทิ ่สี ำคัญ ปีพ.ศ.2556
2555

รายการ

2556

จำนวนประชากรประเทศไทย (คน) 1

64.45 ล้าน ยังไม่รายงาน

จำนวนผู้ตดิ เชื้อเอชไอวีและผู้ปว่ ยเอดส์ ประเทศไทยสะสมตั้งแต่ปี
2527.(คน)2 (คาดประมาณโดยทีมนักวิชาการของประเทศไทย)

1,157,589

1.2 ล้าน

376,274

447,640

166,312
46,114
9,473
9,312

169,729
65,000
8,959
10,012

จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ประเทศไทย รายงานจาก
โรงพยาบาล (คน)
จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ประเทศไทย3 (คน)
1.รักษาด้วยยาต้านไวรัสภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2. รักษาด้วยยาต้านไวรัสภายใต้ระบบประกันสังคม
การคาดประมาณจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี รายใหม่ต่อปี (คน)
จำนวนผู้ป่วยเอดส์ จังหวัดระยอง4

1. ข้อมูลประชากรจาก สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง : 31 ธ.ค.55
2. ข้อมูลเอดส์จาก สำนักระบาดวิทยา: สถิติ ณ 30 ก.ย.55
3. ข้อมูลจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55, 30 ก.ย.56
และสำนักงานประกันสังคม 30 ต.ค.55, 31 พ.ค.56
4. ข้อมูลสถานการณ์เอดส์จังหวัดระยอง : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง รายงาน พ.ย.55 และ พ.ย.56

สถิตผิ ้ตู ดิ เชื้อเอชไอวีและผู้ปว่ ยเอดส์ ที่ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง
คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2556
2554 2555 2556

ประเภท
เด็กกำพร้าที่ติดเชื้อเอชไอวี อายุ 2-20 ปี (คน)

36

32

28

เด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ อายุ 2-15 ปี (คน)
เยาวชนกำพร้าที่ติดเชื้อเอชไอวี อายุ 13-22 ปี (คน)

17
13
1

17
15
1

17
18
1

107

90

83

174

155

147

เยาวชนกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ อายุ 13-22 ปี (คน)
ผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ อายุ 16-มากกว่า 60 ปี (ราย)
(PCU&EDEN)
รวมทั้งหมด
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4. ข้อมูลเจ้าหน้าที่-อาสาสมัคร

4.1 จำนวนเจ้าหน้าที่ประจำ (ณ 31 ธ.ค. 56)
4.2 จำนวนอาสาสมัคร
4.3 เจ้าหน้าที่ลาออกระหว่างปี

จำนวน
จำนวน
จำนวน

49 คน
6 คน
7 คน

5. ข้อมูลอาคารสถานที่

5.1สถานที่ 1/1 ซ.คีรี ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง ที่ตั้งศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง
5.1.1 อาคารที่พักผู้ป่วยผู้ใหญ่และเด็ก
จำนวน
5 หลัง
5.1.2 อาคารสำนักงาน
จำนวน
1 หลัง
5.1.3 อาคารประกอบ (ห้องประชุม ห้องอาหาร ที่พักนักบวช) จำนวน
1 หลัง
5.1.4 สระว่ายน้ำ
จำนวน
1 สระ
5.1.5 สนามเด็กเล่น
จำนวน
1 สนาม
5.1.6 ห้องออกกำลังกาย
จำนวน
1 ห้อง
5.1.7 อื่น ๆ (ระบุ) ลานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยที่มีอาการแขนขาอ่อนแรง ห้องซักรีดเสื้อผ้า
และเครื่องใช้สำหรับผู้ป่วย

5.2 สถานที่ 10/9 ถ.สุขุมวิท เทศบาลเมืองมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง ที่ตั้งโครงการเยาวชนฯ
5.2.1 อาคารที่พักเยาวชน
จำนวน
1 หลัง
5.2.2 สนามกีฬา
จำนวน
1 สนาม
5.2.3 อื่นๆ สวนหย่อมและพื้นที่เพาะปลูกสวนครัว
5.3 สถานที่ 165/1 ม.3 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ที่ตั้งโครงการสวนเอเดน, PCU-เอเดน
และโครงการเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์
5.3.1 อาคารที่พัก
จำนวน
2 หลัง
5.3.2 บ้านพักคนพิการ
จำนวน
5 หลัง
5.3.3 ห้องแถว (บ้านพักครอบครัว)
จำนวน
10 ห้อง
5.3.4 สนามเด็กเล่น
จำนวน
1 สนาม
5.3.5 พื้นที่ทำการเกษตร ทำสวนผัก ผลไม้ เลี้ยงสัตว์
5.3.6 อื่น ๆ (ระบุ) ห้องโถงทำกิจกรรมกลุ่ม โกดังเก็บเครื่องมือทางการเกษตร ห้องสำนักงาน
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6. ข้อมูลสรุปงบประมาณ
6.1 งบประมาณรายรับประจำปีพ.ศ.2556
จำนวน (บาท)

%ของ
รายรับ
รวม

14,126,681.76

48.37%

2. เงินบริจาคทั่วไปภายในประเทศ

6,546,368.55

22.43%

3. เงินบริจาคทั่วไปต่างประเทศ

6,300,798.38

21.57%

4. เงินสนับสนุนโครงการจากรัฐบาลส่วนกลางและท้องถิ่น

1,805,560.85

6.18%

424,373.69

1.45%

29,203,783.23

100%

รายรับ
1.เงินสนับสนุนโครงการต่างๆจากภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

5. เงินอื่นๆ เช่น กิจกรรมศาสนา ดอกเบี้ยธนาคาร
รวมรายรับ
6.2 งบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2556
รายจ่าย

จำนวน (บาท)

1. งบพัฒนาคุณภาพโครงการต่างๆ

%ของราย
จ่ายรวม

13,684,890.28

49.91%

859,131.34

3.13%

3. เงินเดือน-ค่าจ้าง

7,910,761.00

28.85%

4. งบลงทุน-ก่อสร้าง-บำรุงรักษา

1,503,324.63

5.48%

5. งบอื่น ๆ (ระบุ) เช่น ประชาสัมพันธ์ ระดมทุน บริจาค

3,462,319.34

12.63%

27,420,426.59

100%

2. งบดำเนินการ

รวมรายจ่าย
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ตอนที่ 2
ผลการดำเนินงานด้านเอชไอวีและเอดส์ ประจำปี พ.ศ. 2556
คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง
ความครอบคลุมตามเป้าหมายยุทธศาสตร์เอดส์ชาติปีพ.ศ.2555-2559ของ
ประเทศไทย
ไม่มีการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่

อัตราการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ภาพรวมทั้งจังหวัดระยองเมื่อสิ้นปีพ.ศ.2556.สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดระยองยังไม่รายงาน แต่จากการสุ่มตรวจเลือดในกลุ่มประชากรตัวแทนในช่วงครึ่ง
ปีแรกหรือ 30 มิถุนายน ในชายทหารเกณฑ์ใหม่ .ไม่พบการติดเชื ้อเอชไอวี กลุ่มหญิงตั้งครรภ์พบการ
ติดเชื้อเอชไอวีในครรภ์แรก.ร้อยละ.1.04.และกลุ่มหญิงบริการทางเพศ(แบบตรง).ร้อยละ.2.แต่ใน
ขณะเดียวกันในกลุ่มประชากรที่สมัครใจตรวจเลือดกับคลินิกตรวจเลือดเคลื่อนที่ของสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดระยอง พบการติดเชื้อร้อยละ 3 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย.

ไม่มีการเสียชีวิตเนื่องจากเอดส์

ภายในปีพ.ศ.2556.มีผู้ปว่ ยเอดส์ผู้ใหญ่ท่เี สียชีวิตจำนวน.18.คน.คิดเป็นร้อยละ.14.06.ของ
จำนวนผู้ป่วยเอดส์ท่ีเข้ารับการสงเคราะห์ภายในคามิลเลียน.โซเชียล.เซนเตอร์.ระยอง.จำนวนทั้งหมด
128.ราย.การเสียชีวิตเนื่องจากเอดส์ลดลง.เปรียบเทียบกับปีพ.ศ.2555.ซึ่งมีผู้ป่วยเอดส์เสียชีวิต
จำนวน.23.ราย.จากผู้ปว่ ยจำนวนทั้งหมด.108.ราย.คิดเป็นร้อยละ.21.29.ในขณะที่ในปีพ.ศ.2556.ไม่มี
เด็กติดเชื้อฯ.ที่เสียชีวติ จากเอดส์

ไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี.ผู้ป่วยเอดส์และผู้ที่ได้รับผลกระ
ทบจากเอดส์

ร้อ ยละ.96.88.ของเด็ กและเยาวชนติ ด เชื้อ เอชไอวี แ ละที่ไ ด้ รั บผลกระทบจากเอดส์ ใ น
คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง จำนวนทั้งหมด 64 คน ที่มีความพร้อมด้านสุขภาพและอายุ.ได้
รับการคุ้มครองสิทธิด้านการศึกษา.โดยสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาในพื้นที่ ตามวัยและพัฒนาการ
ของเด็ กอย่ า งเหมาะสม.มีเ พีย งเด็ก .2.คนที่ไ ด้ รับ การปฏิ เ สธให้ เ ข้ า ศึ ก ษาในสถานศึก ษาของรั ฐ
สถานการณ์การตีตราและเลือกปฏิบัติยังคงมีอยู่.แต่สถานการณ์โดยภาพรวมถือว่าดีขึ้นมาก.รวมทั้ง
คามิลเลียน.โซเชียล.เซนเตอร์.ระยองสามารถส่งตัวผู้ป่วยที่เข้ารับการสงเคราะห์ให้กลับสู่สังคมได้ถึง
42 คน

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

คามิลเลียน.โซเชียล.เซนเตอร์.ระยอง.สร้างและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายป้องกันเอชไอวี/
เอดส์จ.ระยอง และมีการพัฒนาความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีสมาชิกแกนนำจำนวน 361 คน
ประกอบด้วยแกนนำนักเรียน.พนักงานของสถานประกอบการ.อาสาสมัครของชุมชนและอาสาสมัคร
ของสถานบันเทิงในจังหวัดระยองจำนวน.68.แห่ง.แกนนำเหล่านี้ร่วมมือกันทำกิจกรรมส่งเสริมการ
ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์.รวมถึงสร้างความเข้าใจเรื่องการอยู่ร่วมกันแก่ประชาชนในกลุ่ม
เด็ก.เยาวชน.คนวัยแรงงานในสถานประกอบการ.ชุมชนและสถานบันเทิงในจังหวัดระยองและจังหวัด
ใกล้เคียงและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง.5.แห่ง.มีส่วนร่วมในแผนปฏิบัติ
การเรื่องเอดส์ของเครือข่ายการป้องกันฯ.ซึ่งได้สนับสนุนการดำเนินโครงการแก่แกนนำเครือข่ายป้อง
กันฯ จำนวน 7 โครงการ
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ด้า นเครื อข่า ยการดู แ ลผู้ป่ว ยเอดส์ที่บ้า น.มีก ารเชื่อ มต่ อ ประสานงานกัน ระหว่ า ง
คามิลเลียน.โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ซึ่งดู แลผู้ป่วยเอดส์ในสถานที่พักฟื้นกับเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอ
วีภาคตะวันออกและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา
และจังหวัดปราจีนบุรี รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดูแลผู้ป่วยเอดส์ที่บ้านหรือในชุมชน มี
ผู้ป่วยได้รับการดูแลจำนวนทั้งหมด 62 คน

การบริหารเงินที่ได้รับการสนับสนุน

คามิลเลียน.โซเชียล เซนเตอร์ ระยองได้ใช้เงิน รวม 27,420,426.59 บาท จากจำนวนเงินที่
ได้รับการสนับสนุนทั้งหมด.29,203,783.23.บาท.คิดเป็นร้อยละ.93.89.จากการบริหารจัดการเงินฯ
อย่างมีประสิทธิภาพ.ทำให้สามารถพัฒนาการดูแลเด็ก.เยาวชน.ผู้ป่วยและงานการป้องกันได้อย่างต่อ
เนื่อง.ก่อให้เกิดประสิทธิผลในการทำงานดังที่กล่าวข้างต้น

โครงการริเริ่มหรือพัฒนาระบบการช่วยเหลือป้องกัน

คามิลเลียน.โซเชียล.เซนเตอร์.ระยอง.ได้พฒ
ั นาโครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
และการดู แ ลสุ ข ภาวะทางเพศให้ กั บ เด็ ก ในระดั บ ชั้น ประถมศึ ก ษาในเขตพื้น ที่เ ทศบาลเมื อ ง
มาบตาพุด จำนวน 5 แห่ง เพื่อให้เด็กได้มโี อกาสสร้างทางเลือกที่ปลอดภัยสำหรับตนเองในอนาคตโดย
อาศัยข้อมูลที่มีอยู่อย่างถูกต้องและเพียงพอ.ผลที่ได้รบั อย่างน้อยเด็กมีความเข้าใจที่ถูกต้องมากขึ้น
เกี่ยวกับสุขภาวะทางเพศและการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวีท่มี ากับเพศสัมพันธ์ท่ไี ม่ได้ปอ้ งกันและเปิด
โอกาสให้เด็ก.ครู.พ่อแม่ได้พดู คุยแลกเปลี่ยนกันเกี่ยวกับเรื่องเอดส์และเพศ นอกจากนั้น ยังมีการพัฒนา
ระบบการช่วยเหลือพนักงานบริการหญิงในสถานบันเทิงระหว่างคามิลเลียน.โซเชียล.เซนเตอร์.ระยองกับ
โรงพยาบาลระยองและมูลนิธศิ นู ย์ค้มุ ครองสิทธิดา้ นเอดส์จงั หวัดระยอง.ทำให้พนักงานบริการหญิงเหล่า
นี้ได้เข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขอันเกี่ยวข้องกับเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ปีพ.ศ.2556.คามิลเลียน.โซเชียล.เซนเตอร์.ระยอง..ได้ริเริ่มให้เยาวชนที่อยู่ภายใต้การดูแล
ของศูนย์ฯได้ออกไปทำงานพิเศษภายนอกในช่วงปิดภาคเรียน.เพื่อพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตร่วมกับผู้
อื่นในสังคม.โดยให้เยาวชนดำเนินการทุกอย่างด้วยตนเอง.โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลให้คำแนะนำและ
สนับสนุน
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การดำเนินงานด้านเอดส์ ประจำปีพ.ศ.2556
1. โครงการบ้านเด็กกำพร้าที่มีเชื้อเอชไอวีและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์
โครงการดูแลเด็กกำพร้าที่มเี ชื้อเอชไอวีและเด็กที่ได้รบั ผลกระทบจากเอดส์.เริ่มดำเนินการตั้งแต่
ปีพ.ศ.2542.จนถึงสิ้นปีพ.ศ.2556.รวมเป็นเวลา.14.ปี..ได้ดแู ลช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่มเี ชื้อเอชไอวีและ
เด็กที่ได้รบั ผลกระทบจากเอดส์ ซึ่งครอบครัวไม่พร้อมที่จะดูแลเนื่องจากฐานะยากจน ผู้ดแู ลเป็นผู้สงู
อายุ ผู้ดแู ลไม่มขี อ้ มูลเรื่องการอยู่รว่ มกันและการดูแลรักษา.ทำให้เกิดความไม่เข้าใจในการอยู่รว่ มกับ
เด็ก.ทั้งนี้เป้าหมายการดำเนินงานของโครงการเพื่อเด็กกำพร้าที่มเี ชื้อเอชไอวีและเด็กที่ได้รบั ผลกระทบ
จากเอดส์คอื .ทำให้เด็กสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ.โดยได้รบั ปัจจัยสี่ในการดำรงชีวติ อย่าง
เหมาะสม.ได้รับการดูแลและเข้าถึงการรักษาอย่างถูกต้อง.ได้รบั การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพและการ
ดูแลที่สง่ เสริมพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ
ผลการดำเนินงานภายใต้เป้าหมาย Getting to Zero ขององค์การสหประชาชาติเรื่องโรคเอดส์และ
ของประเทศไทย.พบว่าในปีพ.ศ.2556.เด็กกำพร้าที่อยู่ในโครงการฯ.ไม่มีเด็กเสียชีวิตเนื่องจาก
เอดส์.เด็กทารกซึ่งเกิดจากแม่ท่ีติดเชื้อเอชไอวีในโครงการดูแลผู้ป่วยเอดส์แบบประคับประคองของ
คามิลเลียน.โซเชียล.เซนเตอร์.ระยองไม่ตดิ เชื้อจากแม่ส่ลู กู และเด็กทุกคนเข้าถึงการรักษาและได้รบั การ
ศึกษา ซึ่งเป็นตัวชี้วัดหนึ่งถึงเรื่องไม่มีการตีตราหรือเลือกปฏิบัติ.แต่อย่างไรก็ดีในระหว่างปียังมีเด็กกำ
พร้าฯจำนวน.8.คน.ได้รบั การส่งตัวมาอยู่ในความดูแลของคามิลเลียน.โซเชียล.เซนเตอร์.ระยอง.เนื่องจาก
ครอบครัวไม่พร้อมที่จะดูแลเพราะมีฐานะยากจน พ่อแม่ของเด็กเจ็บป่วยและขาดรายได้ อีกทั้งพบว่าเด็ก
ที่ได้รับการส่งตัวมามีสุขภาพไม่ดีเนื่องจากได้รับการดูแลรักษาที่ไม่ถูกต้อง.อันเนื่องมาจากพ่อแม่ขาด
ข้อมูลการดูแลรักษา
ตารางที่1 สถิติเด็กกำพร้าที่มีเชื้อเอชไอวีและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ อายุระหว่าง 2-20 ปี
เด็กกำพร้าจำนวนรวม.45.คน เป็นเด็กที่มเี ชื้อเอชไอวี 28 คน เด็กที่ได้รบั ผลกระทบจากเอดส์
คน แบ่งเป็นเด็กชาย 21 คน เด็กหญิง 24 คน
17
รายการ

2542-2555 2556

สะสมถึง
31ธ.ค.56

1. จำนวนเด็กที่มีเชื้อเอชไอวี รับใหม่ (ราย)

109

5

114

2. จำนวนเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ รับใหม่ (ราย)

35

3

38

3.จำนวนเด็กส่งต่อโครงการเยาวชน(รวมส่งต่อโครงการ
เด็กพิการลาดกระบัง)

47

7

54

4. จำนวนเด็กที่มีเชื้อเอชไอวี เสียชีวิต (คน)

18

0

18

5. จำนวนเด็กกลับสู่ครอบครัว (ราย)

36

4

40

6. จำนวนเด็กที่มีเชื้อเอชไอวีและเด็กที่ได้รับผลกระ
ทบจากเอดส์คงเหลือ ณ สิ้นปี (คน)

48

45

-
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สำหรับการพัฒนางานปีพ.ศ.2556.โครงการบ้านเด็กกำพร้าฯ.ได้จัดกิจกรรมเพื่อการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพและทักษะการดำเนินชีวิตให้แก่เด็ก.โดยได้ส่งเด็กจำนวน.11 คน เข้ารับการอบรมเรื่อง
อนามัยเจริญพันธุ์ที่กระทรวงสาธารณสุข.กรุงเทพฯ.ได้ส่งเด็กจำนวน.4.คน.เข้าค่ายฝึกผู้นำเยาวชนที่
บ้านลอเรนโซ ชลบุรี และโครงการเด็กฯได้จัดค่ายพัฒนาทักษะชีวิตที่.อ.ขลุง.จ.จันทบุร.ี ให้กับเด็กทุก
คน.ในปีนี้โครงการเด็กฯ.ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนรับเด็กกำพร้าที่มีเชื้อฯ.ที่มีความสนใจเข้า
รับการศึกษาหลักสูตรช่างตัดเย็บเสื้อผ้า.โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย.เป็นการส่งเสริมให้เด็กมีทักษะด้าน
วิชาชีพที่จะสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตเพื่อพึ่งพาตนเองได้
นอกจากการดูแลเด็กในคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยองแล้ว เจ้าหน้าที่โครงการฯ.ได้ออก
เยี่ยมครอบครัวเด็กที่มีเชื้อฯ.ที่อาศัยอยู่ในชุมชน.อ.บ้านค่าย,อ.บ้านฉางและอ.เมือง.จ.ระยอง.ซึ่งได้รับ
การประสานงานจากโรงพยาบาล สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยองและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.ได้ให้คำแนะนำเรื่องการดูแลรักษาของเด็กและพ่อแม่ การอยู่ร่วมกันที่ถูก
ต้อง ผลที่เกิดขึ้นคือเด็กและพ่อแม่ได้เข้าถึงการรักษา ทำให้ไม่เสียชีวิต

ปัญหาอุปสรรค

ยังคงมีเด็กเข้าใหม่ที่มีปัญหาเรื่องการดื้อยา การกินยาไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากขาดการดูแลเอาใจ
ใส่จากครอบครัวเดิม ทำให้เด็กมีสุขภาพอ่อนแอและปัญหาทุพโภชนาการในเด็ก

แนวทางแก้ไข

จัดโครงการเยี่ยมบ้านเด็ก เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับครอบครัวเดิม ให้ความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพเด็กที่มีเชื้อเอชไอวี การกินยาอย่างถูกต้องและตรงเวลา
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2. โครงการส่งเสริมการดำรงชีวิตโดยอิสระของเยาวชน (บ้านอินดิเพนเดนท์)
โครงการส่ ง เสริ ม การดำรงชี วิ ต โดยอิ ส ระของเยาวชน.เปิ ด อย่ า งเป็ น ทางการเมื่อ วัน ที่.
7.สิงหาคม.พ.ศ.2549.จนถึงปัจจุบนั .รวมเป็นระยะเวลากว่า.7.ปี.นับเป็นศูนย์นำร่องระดับเอเชียสำหรับ
เยาวชนกำพร้าที่มเี ชื้อเอชไอวีและได้รบั ผลกระทบจากเอดส์.ในการดำเนินงานโครงการฯ.ถึง 31.ธันวาคม
พ.ศ.2556 สามารถช่วยเหลือเยาวชน จำนวน 43 คน และสนับสนุนให้เยาวชนกลับสู่สงั คมได้ 24 คน
ในช่วงเดือนมีนาคม.พ.ศ.2556.โครงการฯ.ได้รบั ดูแลเยาวชนซึ่งส่งต่อมาจากโครงการเด็กฯเพิ่ม
เติมและเดือนกุมภาพันธ์.มีนาคม.สิงหาคมและเดือนพฤศจิกายน.มีเยาวชนที่กลับสู่สงั คมทั้งหมด.4.คน
ได้มีการเตรียมความพร้อมโดยการให้คำปรึกษา.ช่วยหาข้อมูลในการวางแผนอนาคตให้กับเยาวชน.ทั้ง
ข้อมูลในการศึกษาต่อและพูดคุยเสริมสร้างกำลังใจ.โดยเยาวชนกลับไปอยู่กับครอบครัวที่จังหวัด
สระแก้ว 1.คน.จังหวัดระยอง.2.คน.ซึ่งเด็กทั้ง.3.คนวางแผนจะศึกษาต่อในอนาคตพร้อมประกอบอาชีพ
ไปด้วยและอีกหนึ่งคนได้เริ่มทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการที่กรุงเทพฯ
ตารางที่2 สถิตเิ ยาวชนกำพร้าที่มเี ชื้อเอชไอวีและได้รบั ผลกระทบจากเอดส์.ได้รบั ประโยชน์จากโครงการ
อายุระหว่าง อายุ 13-22 ปี จำแนกรายปี
ณ 31 ธั นวาคม พ.ศ.2556 มี เยาวชนกำพร้าที่มเี ชื้อเอชไอวี 18 คน และเยาวชนที่ได้รบั ผลกระ
ทบจากเอดส์ 1 คน แบ่งเป็นเยาวชนหญิง 11 คน เยาวชนชาย 8 คน
2549-2555

2556

สะสมถึง
31ธ.ค.56

1. จำนวนเยาวชน (ราย)

36

7

43

2.จำนวนเยาวชนจบการศึกษาและเลือกกลับสู่สังคม
(คน)

20

4

24

3. จำนวนเยาวชนคงเหลือสิ้นปี (คน)

16

19

รายการ

ในช่วงปีพ.ศ.2556.นั้น.ได้มกี ารปรึกษาประชุมร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่โครงการและเยาวชนใน
เรื่องของการจัดกิจกรรมต่างๆ.ที่จะส่งเสริมให้เยาวชนได้ฝกึ คิดและริเริ่มกิจกรรมด้วยความสนใจจากตัว
เยาวชนเอง.โดยอาศัยการมีสว่ นร่วมของเยาวชนในทุกกิจกรรม ตั้งแต่เริ่มหาข้อมูล คิดวางแผน ดำเนิน
การ รวมถึงร่วมกันเรียนรู้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เผชิญด้วยกัน.ซึ่งในบางกิจกรรมเยาวชนเป็นผู้ดำเนิน
กิจกรรมด้วยตนเองโดยมีผ้ดู แู ลเป็นเพียงพี่เลี้ยงที่ปรึกษาและสนับสนุนในการหาข้อมูลเพื่อทำกิจกรรม
ต่างๆ.ให้ได้ตามเป้าประสงค์ของเยาวชน.นอกจากนี้ยงั มีการส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาให้เยาวชนได้รว่ มทำ
กิจกรรมมากขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้มสี ว่ นร่วมในการทำสิ่งดีๆ และเสียสละเพื่อผู้อ่นื ด้วย
ประเด็นท้าทายหรือแผนงานพัฒนาในอนาคต คือการเตรียมความพร้อมเยาวชน ทั้งในเรื่อง
การศึกษาและการดำเนินชีวิต.เพื่อสักวันหนึ่งเยาวชนเหล่านี้จะต้องดำเนินชีวิตของตนเองในสังคมต่อ
ไป.พร้อมทั้งส่งเสริมด้านอาชีพให้กับเยาวชนมากขึ้น.เพื่อให้เยาวชนได้มที างเลือกในการประกอบอาชีพ
หลักหรืออาชีพเสริม เมื่อกลับสู่สงั คม
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กิจกรรมที่ดำเนินการภายในปีพ.ศ.2556

1.กิจกรรมด้านสุขภาพอนามัยและส่งเสริมสุขภาพ
• จัดอบรมทบทวนความรู้เรื่องเอชไอวี.ยาต้านไวรัส.โรคฉวยโอกาส.ภูมิคุ้มกันของร่างกายและ
แนวทางการดูแลรักษาสุขภาพ.สุขอนามัยเบื้องต้น.โดยพยาบาลประจำศูนย์ฯ.ร่วมกับเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียลและโรงพยาบาลระยอง
• ทั ศ นศึ ก ษาที่พิ พิธ ภั ณ ฑ์ ว างแผนครอบครั ว .กองอนามัย เจริญ พัน ธุ์. กรมอนามัย .กระทรวง
สาธารณสุข ได้รับฟังการอบรมเรื่องวิธีการคุมกำเนิดและสุขภาพที่เกี่ยวกับกระบวนการและการ
ทำหน้าที่ของระบบการเจริญพันธุ์ของมนุษย์ตลอดช่วงชีวิต.รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้
เชี่ยวชาญ นักวิชาการ
• ศึกษาดูงานเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการตั้งครรภ์อันไม่พึงประสงค์ที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก
พัทยา เยาวชนได้จัดกิจกรรมสันทนาการ แลกเปลี่ยนความคิดกับน้องๆ
• ออกกำลั ง กายโดยใช้ เ วลาระหว่ า ง17.30.–.19.00.น..ทุก วั น จั น ทร์ – ศุ ก ร์ เล่ น ฟุ ต บอล
บาสเกตบอล ตะกร้อ.แบดมินตันและในระหว่างเดือนมีการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมเยาวชนกับ
ทีมผู้ดแู ลและอาสาสมัครชาวต่างชาติ โดยจะจัดการแข่งขันเดือนละ 2 ครั้ง
2. การศึกษา ส่งเยาวชนทั ้งหมด 19 คน เข้ารั บการศึ กษาภาคปกติในโรงเรียน 4 แห่ง ในจังหวัดระยอง
โดยศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน.10.คน.มัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน1คน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นต้น(ปวช.)จำนวน.7.คน.และประกาศนียบัตรชั้นสูง(ปวส.)จำนวน
1.คน.เมื่อสิ้นปีการศึกษา.2556.(มีนาคม.2557).จะมีเยาวชนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย.จำนวน.1.คน.และจะเข้า ศึก ษาต่ อคณะบริ ห ารธุ ร กิ จ และศึ ก ษาทั่ว ไป.สาขาวิ ช า
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์.ในปีการศึกษา.2557.และมีเยาวชนจะสำเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3.จำนวน 3 คน
3. กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต
• มีกิจกรรมการให้ข้อคิดและอบรมทักษะชีวิตทุกวันศุกร์.มีการพูดคุยแบ่งปันให้ข้อคิด.รวมถึง
เล่าเรื่องราวต่างๆ.และใช้สื่อภาพยนตร์ที่สอดแทรกแง่คิดเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง.การค้นหา
ตนเอง การทบทวนตนเองและกิจกรรมการให้คำปรึกษาเสริมสร้างกำลังใจให้กับเยาวชน
• กิจกรรมร่วมกับชุมชน.เช่น.กิจกรรมอบรมเรื่องยาเสพติด.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องใน
โอกาสสำคัญต่างๆ
• ค่ายทักษะชีวิต.ให้เยาวชนได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน.การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ.ซึ่งหลัง
จากกิจกรรมค่ายทักษะชีวติ ก็ได้มกี จิ กรรมสานต่อกิจกรรมค่ายอย่างต่อเนื่อง.โดยมีทมี วิทยากร
อาสาสมัค รมาดำเนิ น การจั ด กระบวนการ.นอกจากนั้ น ที ม วิ ท ยากรยัง ได้ ร ่ ว มกั บ นั ก
สังคมสงเคราะห์ และผู้ดแู ลสังเกตความเปลี่ยนแปลง การตอบรับกิจกรรมของเยาวชน เพื่อนำมา
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวติ ในครั้งต่อไป เพื่อให้เยาวชนได้รบั การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
• กิจกรรมส่งเสริมอาชีพในช่วงปิดภาคเรียน เปิดโอกาสเยาวชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปหรือศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นต้นไป.ได้มีโอกาสทำงานระยะสั้น (part time) ในช่วงปิดภาค
เรียน.ซึ่งเป็นงานที่เยาวชนเป็นผู้เลือกเองตามความถนัด.โดยเยาวชนเป็นผู้ดำเนินการเอง
ตั้งแต่การยื่นใบสมัคร.การเข้าทำงาน.การจัดตารางเวลาในการทำงานของตนเอง.รวมถึงการรับ
เงินตอบแทนในการทำงาน
4. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
• เข้าร่วมพิธีกรรมตามหลักศาสนาคริสต์.โดยจะผลัดเปลี่ยนไปร่วมพิธีกรรมที่โบสถ์พระมารดา
นิจจานุเคราะห์.จ.ระยอง.และโบสถ์ที่ศูนย์คามิลเลียน.โซเชียล.เซนเตอร์.ระยอง.เพื่อเป็นการ
สร้างสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นการส่งเสริมการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมและยังร่วมกิจกรรม
กับทางโบสถ์ในวันสำคัญต่าง ๆ
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• ร่วมทำบุญและพิธีลอยอัฐิอังคารของสมาชิกศูนย์ฯ ที่เสียชีวิตในช่วง.10.ปีที่ผ่านมา.ณ.ฐานทัพ
เรือสัตหีบ
• เข้าค่ายผู้นำ 3 ข..(ค่ายผู้นำ ขั้น เข้ ม ข้น ) กับสมาชิกบ้ านลอเรนโซ (ศูนย์ดแู ลเด็กกำพร้าและได้
รั บ ผลกระทบจากเอดส์ ) .ณ.ศูน ย์ ซี น าปี ส .อ.พนัส นิ ค ม.จ.ชลบุ รี. โดยมีตัว แทนเยาวชนจา
กบ้านลอเรนโซ.เยาวชนบ้านแกร์ดา้ .จ.ลพบุร.ี เข้าร่วมเป็นเวลา.10.วัน.ซึ่งค่ายนี้จะฝึกให้เยาวชนมี
ความเป็นผู้ใหญ่.ฝึกกระบวนการคิด.วางแผนและเสริมสร้างความสามัคคีและการดำเนินชีวติ ใน
สังคมปัจจุบนั ร่วมกับคนในสังคม
5. กิจกรรมส่งเสริมด้านสังคม
• เยาวชนร่วมกับนักสังคมสงเคราะห์ประจำศูนย์ฯ.ได้ทำกิจกรรมจิตอาสาเยี่ยมบ้านครอบครัวที่มี
เด็กที่ป่วยเรื้อรัง.ติดเชื้อเอชไอวีและได้รับผลกระทบจากเอดส์ .รวมถึงครอบครัวที่มีฐานะ
ยากจน.มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ.ซึ่งอาศัยอยู่ในชุมชนต่างๆ.ในจังหวัดระยอง.เยาวชน
ได้รว่ มพูดคุยให้กำลังใจ แบ่งปันสิ่งของที่ตนเองมี .ไม่วา่ จะเป็นเสื้อผ้า ตุ๊กตาให้กบั เด็กๆ ที่อยู่ใน
ชุมชน
• เยาวชนได้เข้าร่วมกับกลุ่มคลื่นวิทยุรว่ มด้วยช่วยระยอง FM 94.5 และกลุ่มเฟสบุ๊คระยอง ซ่อม
บำรุง.ปรับปรุงเครื่องเล่นศูนย์เด็กเล็กและปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณโรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม
อ.บ้านฉาง จ.ระยอง และร่วมกันเก็บขยะบริเวณชายหาดพีเอ็มวาย พร้อมรณรงค์ไม่ท้งิ ขยะและ
สิ่งปฏิกลู ลงทะเลและชายหาด ซึ่งเยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

ปัญหา อุปสรรค

1. เยาวชนเริ่มเข้าสู่ชว่ งวัยรุ่น.เริ่มสนใจเพศตรงข้ามมากขึ้นและแสดงออกถึงความเป็นตัวของตัวเองมาก
ขึ้น.ส่งผลต่อการใช้ชวี ติ ร่วมกันของเยาวชนและในบางครั้งก็เกิดผลกระทบต่อตารางเวลาและหน้าที่
รับผิดชอบของตนเอง รวมถึงการจัดการชีวติ ประจำวันของตนเอง
2. เยาวชนเริ่มมีความคิดที่อยากจะออกไปใช้ชีวิตภายนอก.ในขณะที่ยังตนเองยังไม่ความพร้อม.โดย
ขาดสติและการคิดไตร่ตรองให้รอบคอบเสียก่อน อันเนื่องมาจากความอยากรู้อยากลอง อยาก
แสดงออกถึงความสามารถในการดูแลตนเอง.จึงก่อให้ผลกระทบตามมา เช่น การขาดเรียนเพื่อไป
เที่ยวกับเพื่อน การกินยาไม่ตรงเวลาเนื่องจากกลับบ้านช้า การไม่ไปพบแพทย์ตามนัดหมาย เป็นต้น

แนวทางแก้ไข

1. มีการพูดคุยกับเยาวชนในประเด็นที่เกิดขึ้นให้มากขึ้น.จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวติ และทัศนคติท่ดี ี
และให้ เ ยาวชนได้ แ ลกเปลี่ ย นทั ศ นคติ ข องตนเองที่ มี ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมของ
เพื่อนๆ.ภายในโครงการฯเพื่อจะให้เกิดการเปิดใจ.เข้าใจถึงลักษณะนิสยั หรือตัวตนของเพื่อนเยาวชน
คนอื่นให้มากขึ้นและเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งกันภายในบ้าน
2. มีการชวนคุยชวนคิดกับเยาวชนทั้งรายบุคคลและส่วนรวม.ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมและ
ประเมินถึงความพร้อมในการออกไปใช้ชวี ติ ภายนอกของเยาวชนแต่ละคน.ร่วมกันนักสังคมสงเคราะห์
และผู้ดแู ล
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3. โครงการดูแลผู้ป่วยเอดส์แบบประคับประคอง
โครงการดูแลผู้ปว่ ยเอดส์แบบประคับประคอง.เริ่มดำเนินการตั้งแต่เปิดคามิลเลียน.โซเชียล
เซนเตอร์.ระยองในปีพ.ศ.2539.จนถึง.พ.ศ.2556.รวมระยะเวลากว่า.17.ปีแล้ว.รองรับผู้ป่วยเอดส์ท่ี
ยากจน.ไม่มที ่พี กั อาศัย.ไม่มผี ้ดู แู ล.ถูกรังเกียจจากครอบครัวและสังคมได้.40.เตียง.โดยมีเป้าหมายเพื่อ
ทำให้ผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ใหม่.
จากการที่ผ้ตู ดิ เชื้อฯ.ได้รบั การรักษาอย่างถูกต้องทำให้ไม่เสียชีวติ .แต่มคี วามพิการหลงเหลืออยู่
ซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตนเองหรือกลับสู่สงั คมได้.ดังนั้นคามิลเลียน.โซเชียล.เซนเตอร์.ระยอง.จึงจำเป็น
ต้องขยายพื้นที่รองรับผู้ปว่ ยกลุ่มนี้.รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่ดแู ล ซึ่งเรียกว่า พีซยี ู เอเดน (PCU-Eden) รองรับ
ผู้ปว่ ยได้สงู สุด 20 เตียง
ตารางที่ 3 สถิตผิ ้ปู ว่ ยเอดส์ในโครงการดูแลผู้ปว่ ยเอดส์แบบประคับประคอง อายุ 16 ปีถงึ 60+ ปี
เมื่อสิ้นปีพ.ศ.2556 ผู้ปว่ ยเอดส์ท่ยี งั คงเหลือจำนวน 43 ราย เป็นผู้ปว่ ยที่พกิ ารทางสายตา พิการ
ทางการเคลื่อนไหว พิการทางสมอง ช่วยเหลือตนเองได้นอ้ ยถึง 33 ราย (รวม.11.รายที่พซี ยี ู เอเดน)
2539-2555

2556

สะสมถึง
31ธ.ค 56

1,775

85

1,851

2. จำนวนผู้ป่วยกลับสู่สังคม (ราย)

609

42

651

3.จำนวนผู้ป่วยส่งต่อโครงการสวนเอเดน (ราย)

125
816

25

150
834

รายการ
1.จำนวนผู้ป่วยเอดส์เข้าโครงการ (ราย)

4. จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิต (คน)
(เสียชีวิตจากวัณโรค)
5.จำนวนผู้ป่วยคงเหลือ สิ้นปี (ราย)

43

18
(9)
43

ณ.สิ้นปีพ.ศ.2556.โครงการดูแลผู้ป่วยเอดส์แบบประคับประคอง.ได้มีการพัฒนาแผนงาน
โครงการย่อยขึ้นมาอีก.1.โครงการ.ชื่อโครงการร่วมด้วยช่วยกันป้องกันฟื้นฟูสขุ ภาพผู้ตดิ เชื้อเอชไอวีและ
ผู้ป่วยเอดส์จากคามิลเลียนสู่ชุมชนภาคตะวันออก.ปีพ.ศ.2556.ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต.6.ระยอง.วัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพ
กาย.ฟื้นฟูจติ ใจ.จิตวิญญาณและสังคมให้แก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี.ผู้ปว่ ยเอดส์อย่างเป็นระบบและเป็นเครือ
ข่ายภายในและภายนอกชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออก.ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ป่วยเอดส์ในความดูแล
ของคามิลเลียน.โซเชียล.เซนเตอร์.ระยองและผู้ป่วยเอดส์ท่ีอยู่ในชุมชนจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้
เคียง.รวมถึงผู้ดแู ลผู้ป่วยของคามิลเลียน.โซเชียล.เซนเตอร์.ระยองและครอบครัวผู้ป่วยในชุมชน.อาสา
สมัครในชุมชน.ผลที่เกิดขึ้นในภาพรวมของการดำเนินการ.ผู้ปว่ ยเอดส์(รวมเด็กและผู้ดแู ลเด็กและผู้ดแู ล
ผู้ป่วย)ของคามิลเลียน.โซเชียล.เซนเตอร์.ระยอง.จำนวน.92.ราย.และผู้ป่วยเอดส์ในชุมชน.จำนวน.
60.ราย.ได้รบั สนับสนุนให้มกี ารดูแลรักษาสุขภาพอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง.ผู้ปว่ ยเอดส์ในชุมชนยังคงได้
รับการดูแลที่บา้ น.ไม่จำเป็นต้องได้รบั การส่งต่อมายังคามิลเลียน.โซเชียล.เซนเตอร์.ระยอง สำหรับการ
เสียชีวิตของผู้ป่วยเอดส์ที่คามิลเลียน.โซเชียล.เซนเตอร์.ระยองดูแล.มีจำนวนลดลงเปรียบเทียบกับ
ปีพ.ศ.2555 ซึ่งมี 23 ราย แต่ในปีพ.ศ.2556 มีจำนวน 18 ราย ซึ่งในจำนวนนี้เสียชีวติ เนื่องจากวัณโรค
จำนวน 9 ราย (ปีพ.ศ.2555 มีจำนวน10 ราย)
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ปีพ.ศ.2557.มีประเด็นท้าทาย.สำหรับคามิลเลียน.โซเชียล.เซนเตอร์.ระยอง.คือ.ต้องมีการพัฒนา
แนวทางการทำงานการประคับประคองและสร้างเสริมความสามารถให้ผู้ป่วยที่ร่างกายแข็งแรง.แต่มี
ความพิการ.ช่วยเหลือตนเองได้นอ้ ยหรือไม่สามารถกลับสู่สงั คมได้.ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในเบื้องต้น
นอกจากนี้ยงั ต้องทำงานในประเด็นเรื่องสิทธิประโยชน์ตา่ งๆที่ผ้ปู ว่ ยควรจะได้รบั .การพัฒนาผู้ตดิ เชื้อเอช
ไอวีให้มีความรู้ถึงเรื่องโรคและการรักษาจะได้ทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาโดยเร็วและทันท่วงที.ฟื้นฟู
ร่างกายและฝึกการช่วยเหลือตนเองให้ผ้พู กิ าร.พัฒนาศักยภาพผู้ดแู ลฯด้านการทำงานและประสานงาน
กับโรงงานหรือชุมชนในพื้นที่ท่คี วรเฝ้าระวัง

กิจกรรมที่ได้ดำเนินงานภายในปีพ.ศ.2556

1. จัดกิจกรรมดูแลและส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยในคามิลเลียน.โซเชียล.เซนเตอร์.ระยองและ
พีซยี เู อเดนแบบองค์รวม กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 206 ราย กิจกรรม ได้แก่
1.1 ฟื้นฟูสมรรถภาพกายด้วยอุปกรณ์ เช่น ยางยืด เหล็กบีบ ที่ยนื หันตัว รอกดึงแขน ราวยืนและวิ่ง
ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เป็นระยะเวลา 15-30 นาที
1.2 วารีบำบัดจำนวน 9 ครั้ง สำหรับผู้ปว่ ยและเด็ก
1.3 งานฝีมอื บำบัด 9 ประเภท เช่น น้ำยาชีวภาพอเนกประสงค์.ไม้กวาดทางมะพร้าว.มีการฝึก
อบรม และปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่องเป็นประจำ งานฝีมอื บางชนิดผู้ปว่ ยสามารถทำเป็นงานฝีมอื เพื่อ
หาราย ได้ เช่น ดอกไม้จนั ทน์ สบู่ชวี ภาพ เป็นต้น
1.4 อบรมความรู้เรื่องระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย.โรคติดเชื้อฉวยโอกาส.ยาต้านไวรัสแก่ผ้ปู ่วยที่แข็ง
แรง จำนวน 5 ครั้ง
1.5 จัดกิจกรรมพินยั กรรมชีวติ จำนวน 6 ครั้ง เป็นเตรียมความพร้อมก่อนการเสียชีวติ
2. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดูแลสำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยเอดส์ของคามิลเลียน.โซเชีย
ล.เซนเตอร์.ระยองและผู้ดแู ลผู้ปว่ ยอาสาสมัครชุมชน.เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัด
ระยอง.ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรแี ละชลบุรี หลักสูตร 2 วัน จำนวนรวม 3 ครั้ง ผู้เข้าร่วมจำนวน 102 คน
3. เยี่ยมบ้านผู้ปว่ ยเอดส์ในจังหวัดระยอง ฉะเชิงเทราและปราจีนบุรี จำนวน 62 คน
4. สนับสนุนทุนประกอบอาชีพให้แก่ผ้ปู ว่ ยและผู้ดแู ลที่อยู่ในชุมชน จำนวน 11 ครอบครัว
5. จัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจผู้ป่วยและผู้ดูแล.ด้วยธรรมชาติ.ศาสนาและวัฒนธรรม.จำนวน.3.ครั้ง.ผู้เข้า
ร่วม จำนวน 152 คน
6. จัดเวทีสรุปติดตามและประเมินผลโครงการ 2 ครั้ง ผู้เข้าร่วมจำนวน 102 คน

ปัญหาอุปสรรค

1. ขาดความต่อเนื่องในการจัดกิจกรรมฟื้นฟูสง่ เสริมศักยภาพของผู้ปว่ ยให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้
เนื่องจากข้อจำกัดของผู้ดแู ลฯ ที่ขาดทักษะในการจัดกิจกรรมหรือการพัฒนารูปแบบกิจกรรม
2. ขาดพยาบาลประจำในการดูแลเรื่องการรักษาที่ได้รบั หรือการเจ็บป่วยของผู้ปว่ ย.เนื่องจากพยาบาล
ประจำได้ลาออกระหว่างปี

แนวทางแก้ไข

1. ผู้บริหารร่วมหาแนวทางแก้ไขและติดตาม.สนับสนุน.ให้ผู้ดูแลพัฒนาตนเองและพัฒนางาน.เพื่อให้
ผู้ป่วยได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม
2. รับสมัครพยาบาลใหม่และขอความช่วยเหลือจากพยาบาลที่เคยทำงานร่วมกัน.ให้เข้ามาช่วยเหลือ
ในลักษณะไม่ประจำเป็นการชั่วคราว
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4. โครงการสวนเอเดน (The Garden of Eden)
เนื่อ งจากผู้ติ ด เชื้อ เอชไอวี แ ละผู้ป่ ว ยเอดส์ ที่ไ ด้ เ ข้ า รั บ การช่ ว ยเหลื อ โดยการส่ ง ตั ว ของนั ก
สังคมสงเคราะห์.มายังคามิลเลียน.โซเชียล.เซนเตอร์.ระยองเป็นผู้ที่ยากจน.ไร้ที่อยู่อาศัย.ขาดเอกสาร
สิทธิ์หรือเป็นแรงงานต่างชาติ.หลายคนถูกครอบครัวและสังคมทอดทิ้งเมื่อครั้งยังป่วยเป็นเอดส์.หลัง
จากได้เข้าพักฟื้นฟูที่คามิลเลียน.โซเชียล.เซนเตอร์.ระยอง.เป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วในโครงการดูแลผู้
ป่วยเอดส์แบบประคับประคองที่คามิลเลียน.โซเชียล.เซนเตอร์.ระยอง.จนกระทั่งมีสุขภาพร่างกายดี
ขึ้นสามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้ แต่พวกเขาเหล่านี้ไม่สามารถกลับไปดำเนินชีวิตกับครอบครัว.ญาติ
พี่น้องและไม่สามารถไปทำงานในสถานประกอบการเดิมได้.เนื่องจากกังวลเรื่องการรังเกียจและขาด
ปัจจัยในการดำรงชีวิต.จำเป็นต้องหาที่อยู่และที่ทำงานแห่งใหม่
ดังนั้นในปีพ.ศ.2546.คามิลเลียน.โซเชียล.เซนเตอร์.ระยอง.จึงได้เริ่มโครงการสวนเอเดนที.่
165/1.หมู่.3.ต.หนองบัว.อ.บ้านค่าย.จ.ระยอง.โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีมีความพร้อม
ก่อนกลับสู่สังคม ทั้งนี้คามิลเลียน.โซเชียล.เซนเตอร์.ระยอง.ได้จัดให้ผู้ติดเชื ้อฯ.มีที่อยู่อาศัยชั่วคราว.มี
พื้นที่สำหรับการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม.หัตถกรรมและสนับสนุนด้านการตลาด.รายได้ที่เกิด
จากการทำงานจะเป็นของผู้ติดเชื้อฯเพื่อให้สามารถเลี้ยงดูตนเองได้หรือเตรียมความพร้อมเพื่อกลับสู่
สังคม.ในขณะเดียวกันจะมีการเตรียมความพร้อมเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพที่ถูกต้องและต่อเนื่อง
เพื่อลดโอกาสการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากภูมิคุ้มกันบกพร่องด้วย
ตารางที่4 สถิตผิ ้ปู ว่ ยเอดส์ได้รบั ประโยชน์จากโครงการสวนเอเดน อายุระหว่าง 16-60+ ปี จำแนกรายปี
จำนวนผู้ตดิ เชื้อเอชไอวีและผู้ปว่ ยเอดส์ 40 ราย เป็นผู้ชาย 19 ราย ผู้หญิง 21 ราย
2546-2555

2556

สะสมถึง
31ธ.ค 56

1.จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี (รายใหม่)

366

25

391

2. จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีกลับสู่สังคม (ราย)

274

26

300

45

6

51

47

40

รายการ

3.จำนวนผู้ติ ด เชื้อ เอชไอวี . ส่ ง ต่ อ โครงการผู้ป่ว ย
เอดส์ฯ (PCU) และจำนวนผู้เสียชีวิต (ราย)
4.จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี คงเหลือสิ้นปี (ราย)

ในปีพ.ศ.2556.สมาชิกโครงการสวนเอเดนและอาสาสมัครจากประเทศไอร์แลนด์.ได้รว่ มกัน
ทำการปรับปรุงพื้นที่สวนเอเดนและมีการปลูกต้นไผ่.ปลูกหญ้าแฝกเป็นรั้วกั้น.สร้างคอกวัวและเล้า
ไก่.พร้อมกับได้จัดทำโครงการปลูกกล้วยด้วยความรัก.จำนวน.100.ต้น.ซึ่งได้รับการบริจาคหน่อกล้วย
จากกลุ่มผู้ใจดีและเพื่อนๆจากต.มาบตาพุดและอ.บ้านฉาง.ซึ่งขณะนี้ได้ให้ผลผลิตแล้ว.นอกจากนั้นยังได้
ทำการเกษตรปลูกผัก ทำสวนผลไม้และงานฝีมือใหม่ๆ.ทำให้มีผลผลิตเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เพิ่ม
ขึ้ น .โดยสรุป ผู้ ต ิ ด เชื้อ ฯมีร ายได้ จ ากการทำอาชี พ ตามความสนใจของตนเอง.เฉลี่ย คนละ.
300-1,000.บาท/เดือน.มีอาหารที่ได้จากการเกษตรสำหรับการดำรงชีวติ
สถานการณ์สำคัญในปีน้โี ครงการสวนเอเดน.ยังคงเป็นเรื่องการได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำ
ฝนมากทำให้นำ้ ไหลหลากเข้ามาทำเสียหาย สวนกล้วย มะนาว 15 ต้น บ่อปลา 2 บ่อ เล้าไก่ เล้ าเป็ด
เป็นต้น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว.อ.บ้านค่าย.จ.ระยอง.ได้มอบเงิ นช่วยเหลือทดแทนความ
เสียหายเบื้องต้น
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กิจกรรมที่ดำเนินการทั้งหมดภายในปีพ.ศ.2556

1.การทำเกษตรกรรม
1.1ปลูกผัก.ได้แก่.ผักบุ้ง.ใบกะเพรา.โหระพา.สะระแหน่.ข่า.มะนาว.ฝัก.บวบ.กวางตุ้ง.ใบแมงลัก.ผัก
โขม มะเขือพวง.โดยปลูกในลักษณะแปลงผักข้างบ้านพัก บริโภคในครัวเรือนส่วนที่เหลือจำหน่าย
ที่ตลาด
1.2การทำสวนผลไม้.เป็นการดูแลให้น้ำและปุ๋ย.พรวนดิน.ผลไม้ที่ปลูกได้แก่.มะม่วง.กล้วย.ขนุน
กระท้อน.มะพร้าว.มะนาวนอกฤดู(ปลูกในบ่อปูน).ผลผลิตใช้สำหรับรับประทานภายในศูนย์ฯ
และใส่กระเช้ามอบให้ผ้มู อี ปุ การะคุณและจำหน่าย
2.การปศุสตั ว์ ได้แก่
2.1 เลี้ยงโคจำนวน.8.ตัว.ขายไป 2 ตัว คงเหลือ 6 ตัว มีการสร้างคอกวัวให้ วั วอยู อ่ ย่างเป็นระเบียบมาก
ขึ้น
2.2 เลี้ยงสุกร(หมูปา่ ).จำนวน.11.ตัว พ่อแม่พนั ธุ์ 3 ตัว.ขยายพันธุ์ได้ลกู หมู จำนวน 8 ตัว เอาไว้บริโภค
และเป็นรายได้เสริมของสมาชิกสวนเอเดน
2.3 เป็ดเทศ 30 ตัว ห่าน.13.ตัว.เป็ดเชอรี่ 10.ตัว เป็ดไข่.40 ตัว ขยายพันธุ์เลี้ยง เอาไว้บริโภคหรือเป็นราย
ได้เสริม
2.4 เลี้ยงปลาดุกเอาไว้บริโภคเอง
2.5 กบ เพิ่งจะเปลี่ยนคนดูแลในปีน้ี อยู่ในขั้นตอนการผสมพันธุ์และขยายพันธุ์ เพาะเลี้ยง
2.6 จิ้งหรีด จำนวน 3 บ่อ เลี้ยงเพื่อไว้ขยายพันธุ์และบริโภค
2.7 ไก่บา้ น 40 ตัว ไก่งวง 2 ตัว ไก่ญ่ปี ่นุ 23 ตัว ไก่ไข่ 100 ตัว บริโภคหรือเป็นรายได้เสริม
3.งานฝีมอื .ได้แก่.ผีเสื้อ.แมลงปอและผึ้งแม่เหล็กสำหรับติดตู้เย็น.กระเป๋าสะพาย.หมวกทำจากกระป๋อง
น้ำอัดลม.ตะกร้าสาน.พวงกุญแจร้อยลูกปัดเป็นรูปต่างๆ.กรอบรูป.กล่องรูปหัวใจ.การ์ดอวยพรทำจาก
กระดาษสา ฯลฯ
4.ส่ งเสริม การประกอบอาชี พ อื่น ๆ.ได้ แ ก่ . ทำดอกไม้ จั น ทน์. ไม้ก วาดทางมะพร้ า ว.ไม้ก วาดดอก
หญ้า.น้ำยาชีวภาพอเนกประสงค์ เพื่อเป็นรายได้เสริมให้กบั ครอบครัวและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
มากที่สดุ
5.ส่งเสริมให้มชี ว่ งเวลาของการฟื้นฟูจติ วิญญาณ .ให้ดำเนินชีวติ อย่างมีศลี ธรรม ด้วยการจัดกิจกรรม
ร่วมพิธกี รรมทางศาสนา ทั้งพุทธศาสนาและคริสตศาสนา.เช่น.กิจกรรมพินยั กรรมชีวติ .การสวดภาวนา
และสวดมนต์กอ่ นเข้านอน

ปัญหาและอุปสรรค

1.ปัญหาจากสมาชิก.ทั้งการเมาสุรา.การไม่ให้ความร่วมมือกิจกรรมส่วนรวม.ขาดความสามัคคี.ไม่เอื้อ
อาทรกันและกัน ขาดวิสยั ทัศน์และศักยภาพอีกมาก เช่น การทำกิจกรรมร่วมกับคนพิการ เป็นต้น
2.ขาดความรอบรู้ในการประกอบอาชีพ.เช่น.การนำห่านกับเป็ดเลี้ยงในเล้าเดียวกัน.ทำให้ลกู เป็ดถูกห่านจิกตาย
3.ปัญหาการระบายน้ำได้น้อยและใช้เวลานานหลายวันในช่วงสถานการณ์น้ำท่วม.ส่งผลเสียหายต่อ
การเกษตร
4.ปัญหาเรื่องสุขภาพผู้ป่วยที่เกิดจากการประสานส่งต่อประวัติการรักษาจากโครงการดูแลผู้ป่วยเอดส์
แบบประคับประคองไม่ละเอียดพอ ทำให้การดูแลหรือส่งต่อโรงพยาบาลไม่ตอ่ เนื่อง

แนวทางการแก้ไข
1.
2.
3.
4.
5.

ออกกฎระเบียบใหม่ในเรื่องสุรา
จัดหาเจ้าหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างคนพิการและคนปกติ
จัดอบรมความรู้ด้านการประกอบอาชีพที่ถูกต้องเพิ่มเติม
สร้างเล้าสำหรับเลี้ยงห่านใหม่
จัดหาเครื่องสูบน้ำไว้สำรองเมื่อเกิดน้ำท่วม
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6. จัดระบบการส่งต่อผู้ป่วยหรือจดบัญทึกการส่งต่อ

5.โครงการให้การศึกษาเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์

โครงการให้การศึกษาเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์.เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีพ.ศ.
2541 จนถึงปัจจุบนั .รวมระยะเวลากว่า.15.ปี.มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ประชาชนชาวจังหวัด
ระยองและจังหวัดใกล้เคียง.ซึ่งแต่ละปีมกี ารดำเนินงานผ่านการทำโครงการระยะยาวและโครงการระยะ
สั้นควบคู่กันไป.วัตถุประสงค์.เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งบุคคลและหน่วยงานมีสว่ นร่วมในการ
ป้องกันเอชไอวี/เอดส์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีประชาชนที่ได้รบั ประโยชน์จากโครงการ
รวมแล้ว 56,538 ราย สร้างแกนนำและพัฒนาศักยภาพให้มขี อ้ มูลและทักษะในการสื่อสารเรื่องการป้อง
กันเอชไอวีได้ถงึ .361.คนและสนับสนุนให้โรงเรียน.โรงงาน.ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดระยองและใกล้เคียงจำนวน.68.แห่ง.มีกจิ กรรมด้านเอดส์อย่างสม่ำเสมอและมีเครือข่ายการ
ทำงานด้านเอดส์ท่ปี ระกอบด้วยภาครัฐ เอกชน เครือข่ายผู้ตดิ เชื้อฯ ที่เข้มแข็ง
ในปีพ.ศ.2556.โครงการป้องกันฯ.มีการจัดทำแผนงานโครงการระยะสั้นทั้งหมด.7.โครงการ
โดยมีโครงการริเริ่มป้องกันสุขภาวะทางเพศและเอชไอวี/เอดส์กบั เด็กระดับชั้นประถมศึกษาปีท่.ี 5.และ.
6.จำนวน.5.โรงเรียนในเขตพื้นที่มาบตาพุด.โดยมีเทศบาลเมืองมาบตาพุดสนับสนุนงบประมาณ.ผลการ
ดำเนินงานสามารถส่งเสริมให้เด็ก.คุณครู.มีประเด็นสื่อสารเรื่องเพศและเอชไอวี/เอดส์.ได้งา่ ยขึ้น.เด็กมี
ประสบการณ์ในการรับรู้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเพศที่ถกู ต้องก่อนการมีเพศสัมพันธ์ท่ไี ม่พร้อม.นอกจากนั้น
ในปี พ.ศ.2556.โครงการฯ ได้สร้างแกนนำเยาวชนใหม่เพิ่มขึ้น จำนวน 63 คน แกนนำใหม่ ได้ รว่ มมือกับ
แกนนำเก่าจัดกิจกรรมด้านเอชไอวี/เอดส์อย่างต่อเนื่องในพื้นที่ของตนเองและทำหน้าที่เป็นผู้กระตุ้น
เตือนและสนับสนุนให้คนใกล้ชดิ ให้ปกป้องตนเองจากการมีเพศสัมพันธ์ท่ไี ม่ปลอดภัย.รวมถึงเข้าถึงการ
ปรึกษาและแหล่งบริการสุขภาพเมื่อมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับด้านเพศ.เอชไอวี/เอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์
โครงการให้การศึกษาเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์.ยังคงมีการดำเนินต่อไป.เพราะ
การป้องกันเกี่ยวข้องกับพฤติกรรม.ซึ่งพฤติกรรมจะเปลี่ยนต้องอาศัยความเข้าใจและแรงจูงใจอย่างถูก
ต้อง.รวมถึงการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง.ดังนั้นในปีพ.ศ.2557.โครงการฯ.ได้วางแผนดำเนินงานส่งเสริม
ความเข้มแข็งของเครือข่ายการป้องกันฯที่มีอยู่ให้มีการพัฒนาแผนปฏิบัติการด้านเอดส์อย่างต่อเนื่อง
และพัฒนาเทคนิค.วิธีการ.รวมถึงรูปแบบที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงตามวิถีชีวิตของคนใน
สังคม.เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับนานาชาติท่จี ะทำให้เอดส์ส่เู ป้าหมายที่เป็น.“ศูนย์”.3.ประการ.คือ.ไม่มผี ู้
ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่.ไม่มผี ้เู สียชีวติ เนื่องจากเอดส์และไม่มกี ารตีตราและเลือกปฏิบตั ติ อ่ ผู้ตดิ เชื้อเอช
ไอวีและผู้ปว่ ยเอดส์.ภายในปี พ.ศ.2559 นี้
ตารางที่5.จำนวนผู้ได้รบั ประโยชน์จากโครงการให้การศึกษาเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์
รายการ

2541-2555

2556

สะสมถึง
31ธ.ค 56

1.จำนวนโรงเรียน.สถานประกอบการ.ชุมชนและสถานบันเทิง
ในจังหวัดระยองที่มแี ผนปฏิบตั เิ อชไอวี/เอดส์ตอ่ เนื่อง (แห่ง)

33

2

35

293

68

361

27,888

3,234

31,122

2.จำนวนนักเรียน.พนักงานโรงงาน.คนในชุมชนและ
พนักงานบริการที่เป็นแกนนำป้องกันเอชไอวี/เอดส์ (คน)
3.จำนวนผู้ท่ีได้รับการอบรมเป็นแกนนำและผู้ท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมตามแผนปฏิบตั กิ ารด้านเอดส์ (ราย)
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รายการ

2541-2555

2556

สะสมถึง
31ธ.ค 56

4.จำนวนผู้ท่ีเข้าศึกษาดูงานเอชไอวี/เอดส์แบบองค์รวม
และอาสาสมัครฝึกงาน (ราย)

23,496

1,920

25,416

จำแนกผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการตามกลุ่ม/หน่วยงาน.ในปีพ.ศ.2556 รวมทั้งสิ้น 5,154 ราย ดังนี้
1.นักเรียน นักศึกษาและครูอาจารย์ จาก 32 โรงเรียน/วิทยาลัย/สถาบัน จำนวน 3,258 ราย
1)โรงเรียนบ้านมาบตาพุด.2)โรงเรียนวัดห้วยโป่ง.3)โรงเรียนวัดมาบชลูด.4)วิทยาลัยเทคนิค
มาบตาพุด.5)โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด.6)โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า.7)วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง.8)วิทยาลัย
เทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ(R-TEC).9)โรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม.10)โรงเรียนวัดป่า
ประดู่.11)โรงเรียนโปลีเทคนิคระยอง.12)โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง.13)โรงเรียนบ้านค่าย.14)โรงเรียนวัดมาบ
ข่า.15)โรงเรียนชำนาญสามัคคีวทิ ยา.16)โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร.17)โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอก
หมู.18)โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน.19)โรงเรียนวัดห้วงหิน.20)โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง.จ.ระยอง.21)โรงเรียน
บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา.22)โรงเรียนวัดชากหมาก.23)โรงเรียนวิบลู วิทยา.24)วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย.
25)โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์.จ.นครปฐม.26)กศน.อ.บ่อทอง.27)โรงเรียนอีสเทิร์นบริบาล.จ.ชลบุรี.
28)โรงเรียนดาราสมุทร.จ.ชลบุร.ี 29)โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่.จ.ชลบุร.ี 30)มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์.31)มหาวิทยาลัยบูรพา 32)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ
2.ผู้บริหารระดับกลาง.ระดับปฏิบตั กิ ารและเจ้าหน้าที่จาก 15 สถานประกอบการ จำนวน 946 ราย
1)บริษทั อินโดรามา.โพลีเอสเตอร์.อินดัสตรี้ส.์ จำกัด.(มหาชน).2)บริษทั ยูนติ ้.ิ อินดัสเตรียล.จำกัด
3)บริษทั แอร์โรแฟล็กซ์.จำกัด.4)บริษทั โตไก.อิสเทิรน์ รับเบอร์.(ประเทศไทย).จำกัด.5)บริษทั เรย์โคลแอส
ฟัลท์.จำกัด.6)บริษทั เอสอาร์เอฟ.จำกัด.7)ศูนย์ธารชีวติ .8)บริษทั อีซซู .ุ จำกัด.9)บริษทั ไทยแทงค์.เทอร์มิ
นั ล.จำกั ด 10)บริ ษั ท เคเอสทอนด์ ซิ น .จำกัด .11)บริ ษั ท ดาน่ า .สไปร์ เ ซอร์. จำกัด .12)บริษัท ทิ ป
โก้.ระยอง.จำกัด.13)บริษทั .ฟอร์ด จำกัด 14)บริษทั ผาแดง 15)บริษทั เคิรน์ ไลเบอร์ส
3.ผู้บริหารระดับสูง.ระดับกลางและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.17.แห่ง.ผู้นำชุมชนและ
สมาชิกชุมชน 6 ชุมชน จำนวนรวมทั้งหมด 326 ราย
จ.ระยอง.1)เทศบาลเมืองมาบตาพุด.2)เทศบาลตำบลบ้านค่าย.3)เทศบาลตำบลชากบก
4)เทศบาลเมืองบ้านฉาง.5)เทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา.6)เทศบาลตำบลบ้านเพ.7)เทศบาลตำบล
กองดิน.8)เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา.9)เทศบาลตำบลพลา.10)องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา.
11)องค์การบริหารส่วนตำบลตาขัน.12)องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง.13)องค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักท้อน.14)เทศบาลตำบลพานทอง.จ.ชลบุรี.15)เทศบาลตำบลสระบัว.จ.ปราจีนบุรี.16)องค์การ
บริ ห ารส่ ว นตำบลหนองปลิ ง จ.พระนคร ศรี อ ยุ ธ ยา.17)องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลบางยอ
จ.สมุทรปราการ
และชุมชนในจังหวัดระยอง.1)ชุมชนมาบข่าพัฒนา.2)ชุมชนพาณีอุทิศ.3)ชุมชนคลองน้ำงู.
4)ชุมชนบ้านโขดคลอง 5)ชุมชนสามแยก 6)ชุมชนชากบก
4.ผู้จัดการและพนักงานบริการในสถานบันเทิง 3 แห่ง จำนวน 431 ราย
1) เมอร์เมด 2) พาราไดซ์นวด 3) พาราไดซ์คาราโอเกะ
5.ผู้บริหารระดับกลาง.เจ้าหน้าที่และสมาชิกจากหน่วยงานรัฐ.เอกชน.กลุ่ม/สมาคมต่างๆ.
7.แห่ง.จำนวน.193 ราย
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1).สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง.2).สมาชิกกลุ่มอสังหาริมทรัพย์.จ.ระยอง.3).สโมสร
ชลบุรี เอฟซี.4).ศูนย์พฒ
ั นาสังฆมณฑลจันทบุร.ี 5).กลุ่มทำงานด้านเอดส์ ประเทศอินโดนีเซีย.6).กลุ่มผู้
ร่วมประชุมเอดส์เอเซียแปซิฟกิ (ICAAP) ครั้งที.่ 10 ณ ประเทศไทย.7).โรงแรมแมริออท กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมที่ดำเนินการในปีพ.ศ.2556 ทั้งหมด

กิจกรรม
1.ประชุมจัดทำนโยบายและแผนปฏิบัติการเรื่องเอชไอวี/เอดส์
2.อบรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์
3.อบรมเพศศึกษาและเอชไอวี/เอดส์เด็กประถม
4.อบรมพนักงานบริการเรื่องอนามัยเจริญพันธ์ุและเอชไอวี/เอดส์
5.อบรมแกนนำเรื่องสุขภาวะทางเพศ
6.อบรมแกนนำเรื่องการให้คำปรึกษาเอชไอวี/เอดส์
7.อบรมแกนนำเรื่องการเป็นวิทยากรสื่อสารเรื่องเอชไอวี/เอดส์
8.ค่ายเครือข่ายแกนนำป้องกันเอชไอวี/เอดส์จ.ระยอง
9.ติดตามสนับสนุนการทำกิจกรรมตามแผนฯของแกนนำป้องกัน
10.ส่งต่อกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการให้คำปรึกษาตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี/เอดส์ ที่ Drop In Center และโรงพยาบาล
11.รับกลุ่มศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เรื่องเอชไอวี/เอดส์
12.กิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก
13.กิจกรรมรณรงค์สร้างความเข้าใจเพื่อลดการตีตรา(ฉายหนังสั้น)
14.จัดทำและเผยแพร่จดหมายข่าวงานป้องกัน
15.ผลิตหนังสือคู่มือการป้องกันเอชไอวี/เอดส์
16.ประชุมกลุ่มย่อยติดตามประเมินผลหลังโครงการ

กิจกรรมที่เข้าร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย
กิจกรรม

1.ประชุมจัดทำแผนและติดตามผลการดำเนินงานด้านเอดส์
ด้านสุขภาพจังหวัดระยองกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
2.รณรงค์สร้างความเข้าใจเรื่องเอชไอวี/เอดส์กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

ปัญหาอุปสรรค

จำนวน (ครั้ง)
8
9
14
15
3
2
1
1
55
3
46
1
5
2
5,000 เล่ม
14

จำนวน (ครั้ง)
4
1

1. งบประมาณในการดำเนินงานด้านการป้องกันจากภาครัฐไม่ต่อเนื่องและไม่เพียงพอ
2. กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้รับผิดชอบงานและที่เป็นแกนนำมีการปรับเปลี่ยน.แต่ยังขาดการส่งต่อแผน
งานระหว่างกันทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน รวมถึงเลื่อนการจัดกิจกรรมตามแผนออกไป
3. เจ้าหน้าที่โครงการมีการเปลี่ยนแปลงเข้าออก.ส่งผลกระทบต่อการทำงานพัฒนาและขาดความต่อ
เนื่องในเรื่องการติดตามสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้

แนวทางแก้ไข
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1. พัฒนางานด้านการระดมทุนจากบุคคลให้เพิ่มมากขึ้น มีการจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ รวมถึงสะท้อน
ปัญหาให้หน่วยงานต่างๆ รับทราบและร่วมมือกันแก้ไขปัญหา
2. ประสานงานกับผู้บริหารและทบทวนแผนการทำงานกับแกนนำและผู้รบั ผิดชอบงานอย่างสม่ำเสมอ
3. พัฒนาเจ้าหน้าที่โครงการใหม่.ส่งต่องานให้ทมี งานช่วยและใช้ชอ่ งทางสื่อสารทางโทรศัพท์และโซเชียล
เน็ตเวิรค์ เพิ่มขึ้น

6. โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ตดิ เชื้อเอชไอวี/เอดส์ ภาคตะวันออก

เครือข่ายผู้ตดิ เชื้อฯภาคตะวันออก เป็นการรวมตัวของชมรมผู้ตดิ เชื้อฯ ในภาคตะวันออก เพื่อแก้ไข
ปัญหาผู้ตดิ เชื้อฯและผู้ปว่ ยเอดส์โดยผู้ตดิ เชื้อฯ.จำนวน.65.ชมรม.มีจำนวนสมาชิก18,862.คน.ซึ่ง
คามิลเลียน.โซเชียล.เซนเตอร์.ระยอง.ได้สนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายผู้ตดิ เชื้อฯ.ในรูปแบบการจัด
ทำโครงการร่วมกันและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในปีพ.ศ.2556.เครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ.มีกจิ กรรมสำหรับการพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายฯ
ได้แก่.การทำกิจกรรมชมรมผู้ติดเชื้อเอชไอวี.การอบรมพัฒนาทักษะให้แก่แกนนำชมรมผู้ติดเชื้อฯ.ใน
ประเด็นการมีสว่ นร่วมพัฒนาระบบการดูแลติดตามผู้ตดิ เชื้อฯและผู้ปว่ ยเอดส์ท้งั ก่อนและหลังได้รบั การ
รักษา.ประเด็นการสร้างการมีสว่ นร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ใน
พื้นที่.มีการจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ.เพื่อติดตามและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่ง ขึ้น.รวมถึง การเข้ า ร่ ว มรณรงค์ เ ชิง นโยบายอั น เกี่ย วข้อ งกับ การพั ฒ นาระบบสุ ข ภาพของ
ประเทศไทย.โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์.เช่น.การทำการค้า
เสรี.ไทย-อีย.ู (ไม่เอาทริปส์พลัส).อันจะส่งผลกระทบถึงผู้ปว่ ยในประเทศไทยในเรื่องยารักษาโรคที่ตดิ
สิทธิบตั รยายาวนานขึ้น.ผู้ปว่ ยเข้าถึงไม่ได้.การร่วมรณรงค์ลดการตีตราต่อผู้ตดิ เชื้อเอชไอวีและผู้ได้รบั ผล
กระทบจากเอดส์โดยเฉพาะเด็ก
ผลการทำงานของเครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ.ทำให้ผู้ติดเชื้อฯและผู้ปว่ ยเอดส์.ได้รบั ผลประโยชน์อนั
ได้แก่ทำให้เกิดการพัฒนาเกณฑ์การเข้าถึงการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเร็วขึ้น.ผู้ป่วยลดโอกาสในการเจ็บ
ป่วยหรือเสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อฉวยโอกาสที่รุนแรง.ผู้ป่วยที่เข้าร่วมกิจกรรมชมรมได้รับข้อมูลอันเป็น
ประโยชน์สำหรับการดูแลตนเองและให้ความร่วมมือในการรักษากับบุคลากรทางการแพทย์.ส่งผลดีตอ่ ผู้
ป่วยเอง สังคมได้รบั รู้ประเด็นการอยู่รว่ มกันได้มากขึ้น ทำให้การรังเกียจผู้ตดิ เชื้อฯลดลง
เป้าหมายการทำงานของเครือข่ายผู้ตดิ เชื้อฯภาคตะวันออก.ยังคงอยู่ท่กี ารพัฒนาความเข้มแข็ง
ของเครือข่ายฯ.ภายใต้สถานการณ์ชวี ติ ที่เปลี่ยนไปของสมาชิกและการส่งเสริมให้ผ้ตู ดิ เชื้อฯสามารถอยู่
ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติ การรังเกียจและเลือกปฏิบตั ติ อ่ ตัวผู้ตดิ เชื้อฯและครอบครัวคนใกล้ชดิ ลดลง

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ภายในปีพ.ศ.2556

1.ประชุมกรรมการเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ภาคตะวันออก.เป็นกิจกรรมที่จัดทุก.4.เดือน
กรรมการผู้ตดิ เชื้อฯ.จะหารือติดตามและวางแผนงานของชมรมและเครือข่ายฯ.เพื่อให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันและมีเป้าหมายร่วมกัน
2.ประชุมเครือข่ายผู้ตดิ เชื้อเอชไอวี/เอดส์.8.จังหวัด.กิจกรรมนี้เป็นการดำเนินงานโดยจังหวัด.ซึ่งแต่ละ
จังหวัดจะมีการนัดประชุมแตกต่างกัน.มีประชุมทุกเดือนหรือทุก.2-3.เดือน.เพื่อติดตามและวางแผนงานใน
ระดับจังหวัดและส่งต่อข้อมูลถึงสมาชิก.ประชุมไปทั้งหมด 23 ครั้ง
3.มีการลงพื้นที่หนุนเสริมชมรมผู้ตดิ เชื้อฯ.จำนวน.63.แห่งใน.7.จังหวัด.จำนวนรวม.101.ครั้ง.มีผ้ตู ดิ
เชื้อฯเข้าร่วม.818.คน.เป็นผู้หญิง.426.คน.ผู้ชาย.392.คน.ประเด็นในการหนุนเสริม.เช่น.นโยบายของรัฐที่
เกี่ยวข้องกับผู้ตดิ เชื้อฯ การพัฒนาความเข้มแข็งของชมรมและเครือข่ายผู้ตดิ เชื้อฯ
Z22

4.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ตดิ เชื้อฯและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้.จำนวน.1.ครั้ง.อบรมเรื่องการ
ดูแลรักษา.ผู้ตดิ เชื้อฯ.ผู้ปว่ ยเอดส์กบั กรณีด้อื ยาต้านไวรัส.มีแกนนำใหม่ของ.10.ชมรม.ศูนย์องค์รวม.จาก.5
จังหวัด ได้รบั การอบรม 19 คน ผู้หญิง 8 คน ผู้ชาย 11 คน
5.เวทีสรุปงานศูนย์องค์รวม จำนวน 5 ครั้ง ติดตามการพัฒนางานการร่วมให้บริการแก่ผ้ตู ดิ เชื้อฯ.โดยผู้
ติดเชื้อฯ.ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ของชมรมผู้ตดิ เชื้อฯ ทั้งหมด 22 ชมรม จากทั้งหมด 65 ชมรม ซึ่ง
เป็นรูปแบบที่มกี ารทำงานอย่างมีสว่ นร่วมที่เป็นรูปธรรม.รวมถึงการทำงานกับชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจต่อ
ผู้ตดิ เชื้อฯ.จากเวทีสรุปงานพบว่ามีงานบริการด้านสุขภาพยังไม่สำเร็จตามตัวชี้วดั .แกนนำรู้ถงึ จุดอ่อนและมี
แนวทางแก้ไข.เช่น.ศูนย์องค์รวมจังหวัดจันทบุร.ี 6.ศูนย์องค์รวม.มีแผนติดตามการทำงานร่วมกันในจังหวัด
เพื่อที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
6.จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร.“นโยบายสาธารณะ”จำนวน.1.ครั้ง.เรื่อง.“FTA.ไทย-อีย”ู .ผู้เข้าร่วมประชุม
เป็นกรรมการเครือข่ายจังหวัด.ทีมหนุนเสริมจังหวัด.ซึ่งมีบทบาทไปจัดกระบวนการส่งต่อข้อมูลและรวบรวม
พลังความร่วมมือจากสมาชิกชมรมต่อไป
7.จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร.“กระบวนการทำงานกับชุมชน”.จัดประชุม.1.ครั้ง.ผู้เข้าร่วมเป็นกรรมการ
เครือข่ายจังหวัดและทีมหนุนเสริมจังหวัดปราจีนบุร.ี จำนวน.16.คน.เนื้อหาที่ได้เรียนรู้คอื .กลไกและระบบ
ระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.กองทุนสุขภาพตำบลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล.ความ
สำคัญและความเกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการทำงานด้านสุขภาพในชุมชน.ฝึกวางแผน
และนำเสนอแผนงานด้านสุขภาพกับชุมชน.หลังการประชุมมีกรรมการจังหวัดปราจีนบุรีได้นำแผนการ
ทำงานกับชุมชนไปเสนอต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด.เพื่อหาภาคีรว่ มทำงานกับองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นในพื้นที่.ซึ่งกรรมการปราจีนบุรีได้ทำโครงการป้องกันเอชไอวี/เอดส์ในชุมชนโดยมีอบต.นาดีให้งบ
สนับสนุน
8.จัดเวทีพฒ
ั นาการมีสว่ นร่วมระบบบริการสุขภาพ.จำนวน.6.ครั้ง.6.จังหวัด.กิจกรรมนี้เป็นการจัดโดยมี
การประสานแผนกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแต่ละจังหวัด.เพราะจะสามารถดึงการมีสว่ นร่วมจากท้อง
ถิ่นให้เข้ามาร่วมจัดระบบบริการสาธารณสุขในชุมชนสำหรับผู้ตดิ เชื้อเอชไอวี/ผู้ปว่ ยเอดส์.โดยเฉพาะเด็ก
9.ร่วมกิจกรรมรณรงค์เชิงนโยบาย.มีตวั แทนผู้ตดิ เชื้อฯเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีการติดตามเรื่องการค้าเสรี
ไทย-อียู (ไม่เอาทริปส์พลัส) กับกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงสาธารณสุข
10.การบริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์.เปิดให้บริการวันจันทร์-วันเสาร์.ส่วนใหญ่เป็นผู้ตดิ เชื้อฯ.ขอคำ
ปรึกษาเรื่องการกินยาต้านไวรัส.การจัดการกับผลข้างเคียง.การใช้สทิ ธิประโยชน์ตา่ งๆและแนะนำสถาน
บริการ.รวมถึงงานชมรมผู้ตดิ เชื้อฯ.นอกจากนั้นมีการขอข้อมูลเรื่องเอชไอวี/เอดส์.การประเมินโอกาสเสี่ยง
สถานที่รบั ตรวจเลือด.การป้องกันการติดเชื้อฯจากแม่ส่ลู กู
11.กิจกรรมคาราวานหนังLOVE+ ในโรงเรียน 3จังหวัด (จันทบุร,ี ระยอง,ชลบุร)ี
12.เวทีหนังสั้นรณรงค์ลดการตีตราเด็กในชุมชน
13.เวทีเคลื่อนที่เรื่องเอดส์ร้เู ร็วรักษาได้

ปัญหาอุปสรรค
1. ระดับการมีสว่ นร่วมของสมาชิกและแกนนำในระดับกลุ่มจังหวัดลดลงเนื่องมาจากวิถชี วี ติ ของผู้ตดิ เชื้อที่
เปลี่ยนไป
2. คนทำงานในระดับจังหวัด ระดับภาคไม่สมดุลย์กบั ประเด็นสถานการณ์การทำงานในพื้นที่
3. ศักยภาพในการทำงานของแกนนำผู้ติดเชื้อยังมีข้อจำกัดบางอย่างส่งผลให้การทำงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์
4. ความต่อเนื่องการประสานเชื่อมกับภาคีหรือองค์กรที่ทำงานด้านสุขภาพในระดับต่างๆยังไม่ครอบคลุม
5. งบประมาณและทรัพยากรยังไม่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนการบริหารงานในองค์กรที่ย่งั ยืน
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แนวทางแก้ไข
1. ทบทวน.กระตุ้น.แนวคิดการมีสว่ นร่วมความสำคัญของการเป็นเครือข่ายให้กบั แกนนำและสมาชิกโดย
ผ่านรูปแบบกิจกรรมหนุนเสริมจังหวัด/กลุ่มผู้ตดิ เชื้ออย่างมีคณ
ุ ภาพและต่อเนื่อง
2. การพัฒนาศักยภาพส่งเสริมทักษะที่จำเป็นให้กบั แกนนำเพื่อให้แกนนำสามารถทำงานได้
3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารงานเครือข่ายฯระดับจังหวัดให้สามารถดำเนินงานได้ดว้ ยตนเองอย่าง
ยั่งยืน.เช่น.การบริหารจัดการคน.ประเด็นการเชื่อมงานเครือข่ายกับองค์กรภาคี.การเข้าถึงแหล่ง
ทรัพยากรในพื้นที่
4. การปรับกลไกทำงานในระดับต่างๆให้เหมาะสมสอดคล้องกับประเด็นงาน

7. โครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์
โครงการเริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ.2542.จนถึงปัจจุบัน.โดยเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนเด็กและ
เยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ท่ีอยู่ในชุมชน.ให้ได้รบั การศึกษาอย่างน้อยตามเกณฑ์ภาค
บังคับของกระทรวงศึกษาธิการ.ซึ่งที่ผา่ นมาโครงการได้ชว่ ยเหลือเด็กและเยาวชนได้สำเร็จการศึกษา.บาง
คนมีงานทำ มีรายได้พอเลี้ยงดูตนเอง.บางคนไปศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของ
ตนเอง.โดยเมื่อสิ้นปีพ.ศ.2556 คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง มีเด็กที่ยงั คงได้รบั ทุนจำนวน 130
คน
ผลที่เกิดขึ้น ในปีพ.ศ.2556 มีเยาวชนที่ได้รบั ทุน เรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6
จำนวน 7 คน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 2 คน
ตารางที่ 6

สถิติเด็กและเยาวชนกำพร้าที่ติดเชื้อเอชไอวี และได้รับผลกระทบจากเอดส์
2542-2555 2556 สะสมถึง
31ธ.ค 56

รายการ
1.จำนวนเด็กและเยาวชนที่รับทุน (คน)

203

16

219

2. จำนวนเด็กและเยาวชนที่จบการศึกษา (คน)

44

9

53

3.จำนวนเด็กและเยาวชนที่ยุติการให้ทุน

27

9

36

4.จำนวนเด็กรับทุนยังคงเหลือเมื่อสิ้นปีรายงาน (คน)

132

130

ทุนการศึกษา ปีพ.ศ.2556
1. จัดสรรทุนการศึกษา จำนวน12 ครั้งหรือเดือนละ1 ครั้ง จำนวน 76 ทุน.โดยเด็กและเยาวชนจำนวน.
16.คน.มารับทุนด้วยตนเองที่คามิลเลียน.โซเชียล.เซนเตอร์.ระยอง.ส่วนอีก.60.ทุน.เจ้าหน้าที่
โครงการจัดส่งเป็นธนาณัติ
2. การติดตาม.ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ได้พูดคุยกับเด็กและผู้ปกครองทุกครั้งที่มารับทุน.โดย
สอบถามเรื่อง.ความเป็นอยู่ท่วั ไป.การศึกษา.ซึ่งเด็กจะนำผลการเรียนมาให้ด.ู สำหรับเด็กที่ได้รบั ทุน
ทางไปรษณียจ์ ะเขียนจดหมายตอบกลับมาเมื่อได้รบั ทุนประจำสม่ำเสมอ

ปัญหาและอุปสรรค
1. เด็กและเยาวชนได้รับทุนการศึกษาทางไปรษณีย์บางคนขาดการติดต่อกับเจ้าหน้าที่โครงการ
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2. การติดตามโดยลงเยี่ยมบ้านไม่ครอบคลุม เนื่องจากข้อจำกัดของเจ้าหน้าที่โครงการมีน้อยและ
พื้นที่ห่างไกล เช่น ต่างจังหวัด ไม่สะดวกทั้งเวลาและงบประมาณในการดำเนินการ

แนวทางแก้ไข

1. มีการติดตามเด็กที่ขาดการติดต่อ และทำการยุติการให้ทุนถ้าติดตามไม่ได้
2. ติดต่อครอบครัว องค์กร หรือกลุ่มผู้ติดเชื้อฯที่เป็นผู้ประสานงานส่งต่อเด็กมารับการช่วยเหลือให้
ติดตามและกระตุ้นเด็กหรือผู้ปกครองติดต่อมายังเจ้าหน้าทีโ่ ครงการ

8.โครงการจัดหาพ่อแม่อปุ ถัมภ์เพื่อเด็กกำพร้าที่มเี ชื้อเอชไอวีและเด็กที่ได้รบั ผลกระ
ทบจากเอดส์
โครงการจัดหาพ่อแม่อุปถัมภ์ฯมีเป้าหมายเพื่อเด็กและเยาวชนกำพร้าที่มีเชื้อเอชไอวีและได้รับ
ผล กระทบจากเอดส์ท่อี ยู่ในความดูแลของคามิลเลียน.โซเชียล.เซนเตอร์.ระยอง.จำนวนทั้งหมด.80.คน
(รวมเด็กที่ได้รบั ผลกระทบจากเอดส์ท่บี า้ นคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ.ลาดกระบัง).อายุ.2-22.ปี.เป็นเด็ก
และเยาวชนกำพร้าที่มีเชื้อเอชไอวี.57.คน.และได้รับผลกระทบจากเอดส์.23.คน.ให้ได้รบั การศึกษาที่
เหมาะสมสำหรับการดำรงชีวติ และมีคณ
ุ ภาพชีวติ ที่ด.ี โดยส่งเสริมให้บคุ คลที่ตอ้ งการช่วยเหลือเด็กกำพร้า
ได้เป็นพ่อแม่อุปถัมภ์สร้างโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กและเยาวชน
กำพร้าที่มเี ชื้อเอชไอวี.การดำเนินงานลักษณะเครือข่าย.ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครือข่ายจากต่างประเทศในนาม
องค์กรการกุศล.มีการนำเสนอสถานการณ์ของเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์.ซึ่งขาดปัจจัยใน
การดำรงชีวติ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
ตารางที่7.สถิตเิ ด็กและเยาวชนกำพร้าที่มเี ชื้อเอชไอวีและได้รบั ผลกระทบจากเอดส์ได้รบั ประโยชน์จาก
โครงการ อายุระหว่าง อายุ 2-22 ปี จำแนกรายปี
สะสมถึง
2549-2555 2556 31ธ.ค 56
72
8
80*

รายการ
1.จำนวนเด็กและเยาวชน (คน)
2. จำนวนเด็กและเยาวชนที่มีพ่อแม่อุปถัมภ์ (คน)

50

1

51

3.จำนวนพ่อแม่อุปถัมภ์ (คน)

572

28

570

* จำนวนรวมเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ ที่บ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ ลาดกระบัง 16 คน

ผลการดำเนินโครงการปีพ.ศ.2556.โครงการจัดหาพ่อแม่อุปถัมภ์ฯ.มีพ่อแม่อุปถัมภ์ท้ังหมด.
570.คน.แต่ยังเหลือเด็กที่ไม่มพี ่อแม่อุปถัมภ์จำนวน.26.คน.อย่างไรก็ดีคามิลเลียน.โซเชียล.เซนเตอร์
ระยอง.ได้บริหารจัดการให้เด็กเยาวชนทุกคนได้รับการศึกษาและการดูแลรักษาสุขภาพอย่างเท่าเทียม
กัน.ภายในปีน้ีมีเด็กและเยาวชนกำพร้าที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี.3.จำนวน.3.คนและมีความ
ประสงค์กลับสู่สังคม.ในขณะที่มเี ด็กอีก.5.คน.ที่ครอบครัวพร้อมที่จะดูแลรับผิดชอบเด็กเอง.สรุปปีพ.ศ.
2556.มีเด็กและเยาวชนกลับสู่สงั คม.จำนวน.8 คน

กิจกรรมที่ดำเนินการในปีพ.ศ.2556
1.จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกซ์ประจำเดือนส่งถึงพ่อแม่อุปถัมภ์ทุกคนผ่านเว็บไซต์ของคามิลเลียน.
โซเชียล.เซนเตอร์ ระยองและเว็บไซด์ของตัวแทนในต่างประเทศ
2. จดหมายโต้ตอบระหว่างพ่อแม่อุปถัมภ์กับเด็ก เฉลี่ย 1-2 เดือน/ครั้ง
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3. พ่อแม่อุปถัมภ์เยี่ยมเยียนเด็ก
4. จัดหาพ่อแม่อุปถัมภ์รายใหม่โดยผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ เฟซบุค๊ เป็นต้น
5. รายงานความก้าวหน้าของเด็กเรื่องการเรียน สุขภาพ พัฒนาการด้านสังคม ทุก 6 เดือน

ปัญหาอุปสรรค
ปีพ.ศ.2556.สมาชิกเครือข่ายจากทวีปยุโรปได้รบั ผลกระทบจากเศรษฐกิจตกต่ำ.ทำให้มขี อ้ จำกัด
หลายด้าน เช่น ลดการมาเยี่ยมเยียนเด็ก ลดจำนวนเงินสนับสนุน หรือยุตกิ ารส่งเงินสนับสนุน

แนวทางแก้ไข
โครงการยังคงค้นหาสมาชิกใหม่ๆ เพิ่มขึ้นและมีการจัดทำโครงการพิเศษเพื่อหาผู้สนับสนุนภายใน
ประเทศเพิ่มขึ้น

9.งานประชาสัมพันธ์และการระดมทุน
เป้าหมาย รายรับจากการระดมทุนของแผนกเพียงพอกับค่าใช้จ่าย
วัตถุประสงค์

1. ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์
ระยอง
2. สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ฯ
3. สร้างและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของศูนย์ฯ
4. ระดมทุนเพื่อนำรายได้มาใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ฯ

กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและบุคคลทั่วไป

พื้นที่ดำเนินงาน
ทุกจังหวัดภายในประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดบริเวณใกล้เคียง

งานฝ่ายประชาสัมพันธ์ แบ่งตามลักษณะงานออกเป็น 3 รูปแบบ
1) งานประชาสัมพันธ์
2) งานระดมทุน
3) กิจกรรมการระดมทุน

1. งานประชาสัมพันธ์ (Public Relation)
1.1ฝากข่าวประชาสัมพันธ์กับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น.สถานีวิทยุท้องถิ่น.เคเบิ้ลท้องถิ่น.ผู้สื่อข่าว
โทรทัศน์ท้องถิ่นและนิตยสารต่างๆ ในจังหวัดระยอง
1.2 จัดทำ Newsletter เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของศูนย์ฯ ให้กบั ผู้บริจาคและบุคคลภายนอก
1.3 ลงประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ www.camillianrayong.org, www.facebook.com
1.4 เปิดบูธประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ
1.5 จัดส่งแผ่นพับโครงการพ่อแม่อปุ ถัมภ์ “สะพานแห่งความหวัง” ไปยังรายบุคคลที่เป็นฐานลูกค้าใหม่
1.6 จัดส่งการ์ดอวยพรวันเกิดให้กบั ฐานลูกค้าที่เกิดในเดือนนั้นๆ.(ฐานลู กค้าที่เคยสนับสนุนกิจกรรม
ศูนย์ฯ)
2. งานระดมทุน (DONATION)
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2.1 โครงการ.พ่อแม่อปุ ถัมภ์.“สะพานแห่งความหวัง”.(The.Bridge.of.Hope).เดือนละ.100.บาท/คน
จำนวนผู้อปุ การะแบบต่อเนื่องจำนวน 70 ราย / อุปการะแบบไม่ตอ่ เนื่อง จำนวน 172 ราย
2.2โครงการเพื่อชีวติ ใหม่.1.เตียง.1.ชีวติ .1.อุปถัมภ์ (One.bed,.One.life,.One.sponsor).เดือนละ
4,000 บาท/เตียง จำนวนผู้อปุ การะแบบต่อเนื ่องจำนวน1 ราย/อุปการะแบบไม่ ตอ่ เนื่องจำนวน 8
ราย
2.3 โครงการฟื้นฟูสุขภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือสวนเอเดน (The Garden of Eden) เดือนละ 300
บาท อุปการะแบบต่อเนื่อง 1 ราย
2.4 โครงการโรงงานอุปถัมภ์ .(Today’ dream is Tomorrow’s Reality) ปีละ 30,000 บาทแบบต่อเนื่อง
2.5 โครงการเลี้ยงอาหารกลางวัน (น้องอิ่มท้อง พี่อ่มิ ใจ) มื้อละ 5,000 บาท
2.6 โครงการทำบุญวันเกิด จำนวน 205 ราย ประจำปีพ.ศ.2556
2.7 เข้าร่วมโปรแกรมหักเงินผ่านบัตรเครดิต.ธนาคารกรุงศรีอยุธยาและสะสมแต้มบัตรเครดิตกับ
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ สะสมแต้มบัตรเครดิตเทสโก้โลตัส
2.8 วางกล่องรับบริจาคในหน่วยงานต่างๆ.ในเขตพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียงจำนวน.
420 กล่อง ประจำปีพ.ศ.2556
2.9 ส่งหนังสือเพื่อขอรับการสนับสนุนให้กับแหล่งทุนต่างๆ
3. กิจกรรมเพื่อการระดมทุน
งานเลี้ยงการกุศลประจำปี (Charity Dinner) จัดปีละ 1 ครั้ง (เดือนมกราคมของทุกปี )

ผลที่เกิดขึ้น

มีกลุ่มประชาชน.องค์กรเอกชนและสถานศึกษา.จำนวนรวม.57.แห่ง.ที่มีความเข้าใจและให้การ
สนับสนุนการดำเนินงานของคามิลเลียน.โซเชียล.เซนเตอร์.ระยองอย่างสม่ำเสมอ.ซึ่งในปีพ.ศ.2556
คามิลเลียน.โซเชียล.เซนเตอร์.ระยองได้รับเงินบริจาคและเงินสนับสนุนโครงการพิเศษต่างๆ.เป็นเงิน
จำนวนพอสมควรและได้รับการบริจาคสิ่งของเครื่องใช้สำหรับเด็กและผู้ป่วย.รวมถึงอาหาร.อาหารแห้ง
และสิ่งจำเป็นอื่นๆ
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ตอนที่ 3 รายงานบัญชี ปีพ.ศ.2556
Financial Report 2013
จำนวนเงินรับเข้า ปีพ.ศ.2556 (บาท)
Total Income between January 1 - December 31, 2013
Exchange rate as of Dec27, 2013 1 EUR per 44.72 Baht

29,222,657.00

ที่
รายนามผู้สนับสนุน (Items)
1 เงินบริจาคทั่วไป ภายในประเทศ ( Individual donations in Thailand )
2 เงินบริจาคทั่วไป ต่างประเทศ ( Individual donations from abroad)
เงินสนับสนุนโครงการพิเศษ.”เพื่อชีวติ ใหม่”,”สะพานแห่งความหวัง”,"อาหารกลาง
การกุศล","หักบัตรเครดิต","สวนเอเดน","ดินเนอร์การ
3 วักุนศ","ภาพยนตร์
ล","กล่องบริจาค","ฟุตบอลการกุศล","คอนเสิร์ตการกุศล","Paypal"
………………… (Income of the project of Public Relations)
4 Thai Children's Trust ( Project on Orphaned Children living with HIV / AIDS)
5 Les Amis de l ' Oraphelinat de Pattaya (ProjectonTeenagerlivingwithHIV/AIDS)
6 Pro .Sa Foundation ( Project on Nat )
7 Symphasis Charitable Foundation ( Project on Orphaned Programme )
Philip And Irene Toll Gage Foundation; Professor Piero and
8 The
Bettie Gambaccini ( Scholarship of children affected by HIV/AIDS)
9 Camel Bar ( Charity Golf Tournament )
10 Fulvio De Marco ( Project on orphaned children living with HIV/AIDS )
11 กรมชลประทาน ( Project On the Garden of Eden )
12 จัดกิจกรรมวันเอดส์โลก ( World AIDS Day Activities )
13 Emmaus Zurich (Project on Prevention Programme)
14 Sapphire Club (Donation for Orphaned Children)
15 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง (Project on PCU)
16 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ( Project on Prevention Programme )
องมาบตาพุด กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับท้องถิ่น
17 เทศบาลเมื
( Project on Prevention Programme )
18 Missio Austria ( Project on Orphaned Children living with HIV / AIDS)
19 Marco & Kathrin Sesso (Donation for Orphaned children)
20 Sticht Vrienden V/H Camillian (Project for Garden of Eden)
21 Mr. Paul Patterson (Mini-Marathon)
22 คุณสุพรรษา เนื่องภิรมย์ (Calendar 2014)
23 Vialle Magdeleine (Donation for Handicraft product)

บาท (Baht)
3,651,398.55
3,454,722.46
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653,458.34

3,002,465.84
2,276,920.00
1,962,116.99
1,897,480.00
1,351,459.50
1,208,537.50
1,061,735.00
707,800.00
557,299.85
513,510.00
499,400.00
402,408.75
390,486.00
350,000.00
317,775.00
293,137.67
285,400.00
238,360.00
251,000.00
245,000.00
229,104.30

Camillus Angels' Village Foundation
24 St.
( Project on Orphaned Children living with HIV/AIDS)

240,366.76

25 กิจกรรมทางศาสนา ( Pastoral Work )
26 สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย ( TCHA ) Bike For Kids
27 Bridge of Hope Charity Thailand (Project on Orphaned Children)
28 บริษัท หงษา แอสเซท จำกัด (Donation for Orphaned Children)
29 Francesco Galdelli (Calendar 2014)
30 J.P. Concept S.R.L
31 บริษทั ไออาร์พซี ี จำกัด (มหาชน) (Donation for Orphaned Children)
32 เทศบาลเมืองมาบตาพุด (Project on Orphaned Children living with HIV/AIDS)
33 Dr. Andrea Winkler Wilfurth (General Donation)
34 Mr. John Dearden (Golf Tournament)
35 อาจารย์สมบัติ พิพัฒน์พงศ์ (Education programme)
36 คณะบุคคลมาเรียพิซเซเรียแอนด์เรสเตอรองต์ (General Donation)
37 Seventeen (Donation for Orphaned Children)
38 บริษัท สยามยูไนเต็ด สตีล และบริษัทอื่น ๆ (General Donation)
39 คุณชวน กิติเกียรติศักดิ์ (Charity Dinner)
40 บริษัท สิทธิพันธุ์มิกซ์โฮม จำกัด (Football Charity)
41 Cat Com Co.,Ltd
42 มูลนิธิสว่างดาวดึงส์ธรรมกรุงเทพ (Donation for HIV/AIDS patients)
43 Gaisce Society ( Project on the Garden of Eden )
44 โรงเรียนนานาชาติชรููวส์เบอร์รี่ (Education programme)
45 Bob Usher (Charity Dinner)
46 Gruppo Amici Bar Delportico (General Donation)
47 Pattaya International Ladies Club (Donation for Orphaned Children)
48 Pattya Sport Club (Donation for Orphaned Children)
49 บริษัท ฟอร์ดมอเตอร์ จำกัด (General Donation)
50 Tetra Laval International (Generl Donation)
51 Night Wish Bar (General Donation)
52 คุณณัฐนันท์ เอี่ยมพูลทรัพย์ (General Donation)
53 กลุ่ม ปตท. กรุ๊ป (Charity Dinner )
54 คุณสมบัติ พิพัฒน์พงศ์ ( Charity Dinner )
55 โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ( Charity Dinner )
56 คุณสุชาวดี อมรประโยชน์ (Charity Dinner )

228,700.00
223,677.00
196,044.00
178,200.00
168,500.00
163,930.74
159,235.00
150,000.00
133,950.00
106,500.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
90,750.00
80,000.00
75,959.00
75,000.00
70,000.00
67,504.00
60,000.00
53,220.00
55,000.00
52,781.40
52,218.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
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57 คุณอาทิตย์- คุณวนิดา ปฐมวาณิชย์ ( Charity Dinner )
58 หจก. แสงชัยพานิชเครื่องเขียน (Charity Dinner)
59 Lodge Pattaya West Wins (General Donation)
60 Mr. Norman Vernon (Donation on Orphaned Children programme)
61 Mr. Drolf Hammesten (General Donation)
62 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 ชลบุรี (Project on Prevention programme)
63 คุณพิสิษฐ์ เอื้ออำพน (Education programme)
64 Hubb Becker ( Project on the Garden of Eden )
65 ดอกเบี้ยธนาคาร ( Bank Interests )

ยอดเงินคงเหลือ Balance
1. ยอดเงินคงเหลือยกมา 31 ธันวาคม พ.ศ.2555
Balance brought forward from as of December 31, 2012
2. เงินเข้า1 มกราคม - 31 ธันวาคม พ.ศ.2556 (Income in the year 2013)
3. เงินออก 1 มกราคม - 31 ธันวาคม พ.ศ.2556 (Expenses in the year 2013)
4. เงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2556
(Balance December 31, 2013)
4.1 ลูกหนี้เงินยืมทดลอง (Debit)
4.2 เงินสด (Cash)
4.4 เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
(Saving Deposits in Krungsri-Aydhaya Bank)
(1) กองทุนสำหรับการบริหารโครงการทั้งหมด (Project manangment
Fund)
(2) กองทุน Pasquale (Education Funds)
(3) กองทุนโครงการป้องกันการติดเชื้อฯ และกองทุนรณรงค์วนั เอดส์โลก
(Prevention programme and World AIDS Day Campaign)
(4) กองทุนสะสมเลี้ยงชีพสำหรับเจ้าหน้าที่ (Living Bonus)
(5) กองทุนโครงการสวนเอเดน (Garden of Eden Fund)
(6) กองทุนโครงการเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ภาคตะวันออก
(People living with HIV/AIDS Network)
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50,000.00
50,000.00
50,000.00
47,000.00
45,750.00
40,000.00
33,380.00
31,800.00
195,673.69

บาท (Baht)
20,193,056.31
29,222,657.00
27,420,426.59
21,995,286.72
453,520.00
581,379.20
20,960,387.52
9,146,364.36
4,811,246.00
4,133,875.72
1,693,370.00
837,804.10
337,727.34

จำนวนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ปีพ.ศ.2556 27,420,426.59
TotalExpendituresbetweenJanuary1-December31,2013
Exchange rate as of Dec 27, 2013 1EUR per 44.72 Baht 613,158.02
รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการ / ฝ่าย
List of Expenses
โครงการบ้านเด็กกำพร้าที่ได้รบั ผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์
for orphans living with and affected by HIV/AIDS
1 Home
[ including children affected by HIV/AIDS at Garden of Eden ]
No. : 45 children (21 girls 24 boys)
1.1 ดูแลทั่วไป (ที่พกั อาหาร อาหารเสริม สิ่งจำเป็น) ( General childcare )
1.2 การศึกษา (Education)
1.3 การดูแลรักษาสุขภาพ (Health Caring)
1.4 ค่าบำรุงรักษารถยนต์ และน้ำมันเชื้อเพลิง (Car maintenance and gassoline)
1.5 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา แก๊ส โทรศัพท์(Utilities gas and Phone)
1.6 ค่าบริหารโครงการ (office management)
1.7 ตอบแทนบุคลากร (salaries : coordinator, psychologist, nurse, nurse
assistants, 6 educators, 2 cleaners, 2 cooks)
งเสริมการดำรงชีวติ โดยอิสระของเยาวชน
2 โครงการส่
Independent Living Center, No.: 19 youth (11 women 8 men)
2.1 ดูแลทั่วไป (General youth care: food clothes etc.)
2.2 การศึกษา (Education)
2.3 การดูแลรักษาสุขภาพ (Health Caring)
2.4 ค่ากิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต (Building on life skill activities)
2.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ซ่อมบำรุงรถยนต์ (Gassoline and car maintenance)
2.6 ค่าน้ำ ไฟฟ้า แก๊ส โทรศัพท์ (utilities electric gas transformer and phone)
2.7 ค่าซ่อมบำรุงศูนย์ ( General maintenance )
2.8 ค่าตอบแทนบุคลากร (salaries : social worker, educator, care assistant)
โครงการดูแลผู้ปว่ ยเอดส์แบบประคับประคอง Palliative Care Unit
3 Project (Adult Patient) No.:128 adult patients (431+852)
(Including 11 patients in PCU Garden of Eden)
3.1 ค่าการดูแลทั่วไป (ที่พกั อาหาร และสิ่งจำเป็น) (accommodation, food)
3.2 ค่าการดูแลรักษาสุขภาพ (medicine, equipment)
3.3 ค่ากิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้ติดเชื้อฯ (activities)
Footnote 1 = Number of the patient at the end of the year 2012
Footnote 2 = Number of new admitted patient on the year 2013
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จำนวนเงิน
(Baht)
5,435,092.24
1,850,661.44
410,922.55
286,922.54
308,079.10
406,918.45
125,018.16
2,046,570.00
2,663,021.04
809,227.51
615,012.91
80,922.75
169,430.82
127,698.00
393,654.45
52,074.60
415,000.00
5,808,329.97
2,213,422.88
491,815.39
272,414.60

รายการค่าใช้จา่ ยตามโครงการ / ฝ่าย
List of Expenses
3.4 ค่าไฟฟ้า ประปา แก๊ส (Utilities and gas)
3.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ซ่อมบำรุงรถยนต์ (Gassoline and maintenace)
3.6 ค่าบริหารจัดการโครงการ (office management)
3.7 ค่าตอบแทนบุคลากร (Salaries: a nurse; 13 nursing assistants,4 cooks)
Garden of Eden, N:72 (471+252)
4 โครงการสวนเอเดน
The Rehabilitation Center for People living with HIV/AIDS
4.1 ค่าฝึกและลงทุนประกอบอาชีพ (vocational training and investment)
4.3 ค่าซ่อมบำรุงโรงปุ๋ยและศาลากิจกรรม (maintenance)
4.2 ค่าบริหารจัดการโครงการ (management)

จำนวนเงิน
(Baht)
555,821.93
210,785.17
116,874.00
1,947,196.00
472,586.30
202,562.26
187,709.05
82,314.99

Footnote 1 = Number of the patient at the end of the year 2012
Footnote 2 = Number of new admitted patient on the year 2013

โครงการให้การศึกษาเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์
5 Education for HIV/AIDS Prevention, Beneficiaries : 5,154
5.1 กิจกรรมประชุม อบรม ติดตาม หนุนเสริมแกนนำและเครือข่ายป้องกัน
(Meeting,Training, follow up and support with Peer and Prevention Network)
5.2 ศูนย์การเรียนรู้ เรื่องการบริหารจัดการสถานการณ์เอชไอวี/เอดส์
(Learning center on HIV/AIDS management)
5.3 กิจกรรมวันเอดส์โลก (World AIDS Day campaign)
5.4 กิจกรรมเพื่อระดมทุน (Fundraising)
5.5 วัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องเขียน (office equipment and suplies)
5.6 ซ่อมบำรุงรถ / ซ่อมบำรุงอุปกรณ์สำนักงาน (General maintenance)
5.7 ค่าตอบแทนบุคลากร (salaries; project management and 4 staffs)
โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ตดิ เชื้อเอชไอวี/เอดส์ภาคตะวันออก
6 Eastern Network of People Living with HIV/AIDS;18,862 members,
65 groups
6.1.กิจกรรมประชุม.อบรม.หนุนเสริมแกนนำผู้ติดเชื้อเอชไอวีและรณรงค์เชิง
นโยบาย (Meeting Training and Support with People living with HIV/AIDS
Leaders and policy-oriented campaign)
6.2 ค่าบริหารจัดการ (office administration)
6.2 ค่าตอบแทนบุคลากรประจำ (salaries)
นการศึกษาสำหรับเด็กที่ได้รบั ผลกระทบจากเอดส์
7 โครงการทุ
Scholarship for children affected by HIV/AIDS, No,:130
7.1 ทุนการศึกษา (scholarships)
7.2 วัสดุ อุปกรณ์ จัดเก็บข้อมูล (filing materials)
7.3 ไปรษณีย์/โทรศัพท์ (postage/telephone)
7.4 ค่าตอบแทน (Salaries)
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2,376,044.75
861,820.25
94,936.00
333,849.50
85,160.00
34,867.00
20,859.00
944,553.00
447,519.00
293,639.00
55,550.00
98,330.00
1,915,308.14
1,802,177.91
10,705.00
48,425.23
54,000.00

รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการ / ฝ่าย
List of Expenses

จำนวนเงิน
(Baht)

8 โครงการพ่อแม่อปุ ถัมภ์ Sponsorship for Orphaned Children, No,:80
527,362.84
8.1 ค่าบริหารจัดการโครงการ (project manangement)
72,637.84
8.2 ค่าตอบแทน (Salaries)
454,725.00
9 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Public Relation
1,818,453.04
9.1 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษเพื่อระดมทุน
1,201,451.94
(media production, special activities for fundraising : charity dinner)
9.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (Gassoline)
91,776.10
9.3 ค่าตอบแทนบุคลากร (Salaries 4 staffs)
525,225.00
10 ฝ่ายบริหารจัดการคามิลเลียนฯ Camillian Administration
2,284,293.34
10.1 ค่าการติดต่อสื่อสาร ไปรษณีย์ โทรศัพท์ (post and telephone)
363,189.20
10.2 ค่าวัสดุอปุ กรณ์ เครื่องเขียน (stationary and office equipment)
102,287.59
10.3 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา สำนักงาน (Utilities)
393,654.55
10.4 ค่าตอบแทนฝ่ายบุคคล บัญชี ธุรการ ช่าง แม่บา้ น อาสาสมัคร
(salaries : human resource, accountant, clerk, fixman, housekeeper,volunteer) 1,425,162.00
11 ค่าก่อสร้างใหม่ๆ และซ่อมแซม Construction and maintenance
1,503,324.63
11.1 ค่าก่อสร้างใหม่ (Construction)
96,569.60
11.2 ค่าซ่อมบำรุงศูนย์ ซ่อมบำรุงรถยนต์ (maintenance)
1,406,755.03
12 ค่าอุปกรณ์ใหม่ New equipments
978,096.24
12.1 อุปกรณ์ใหม่ (new equipments)
978,096.24
โครงการเพื่อเด็กพิการ ลาดกระบัง
13 Camillian Home, Home for children living with disabilities
550,000.00
13.1 ค่าใช้จา่ ยในการดูแล ฟื้นฟูและการศึกษา เด็กที่ได้รบั ผลกระทบจากเอดส์
550,000.00
(Childcare)
14 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Other Expenses
640,995.06
14.1 ค่าสังคมสงเคราะห์ (บริจาคทั่วไป) (Home Care for the poor)
355,000.00
14.2 ค่าซ่อมบำรุงรักษารถ และต่อทะเบียน (car maintenance /registration)
187,579.06
14.3 งานอภิบาล (pastoral work)
98,416.00

SUPERIOR-อธิการและผู้อำนวยการ______________________________________
(บาทหลวงชัยศักดิ์ ไทยสนธิ)
BURSAR-เหรัญญิก

_______________________________
(บราเดอร์วุฒิชัย บุญบรรลุ)
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