สารจากผู้อำนวยการคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง
รายงานประจำปี.พ.ศ.2557.จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานการบริหาร
จั ด การสถานการณ์ เ อชไอวี แ ละเอดส์ใ นจั ง หวั ด ระยองของคามิ ล เลี ย น.โซเชี ย ล.
เซนเตอร์.ระยอง.ในรอบปีพ.ศ.2557.(1.มกราคม-31ธันวาคม).ทั้งในด้านการดำเนิน
กิจกรรมโครงการตามวัตถุประสงค์ขององค์กร.ซึง่ ได้แบ่งประเภทงานไว้จำนวน.7 โครงการ
หลัก.ได้แก่.1).โครงการบ้านพักเด็กกำพร้าที่มีเชื้อเอชไอวีและเด็กที่ได้รับผลกระทบจาก
เอดส์.2).โครงการส่งเสริมการดำรงชีวติ โดยอิสระของเยาวชน.3).โครงการดูแลผูป้ ว่ ยเอดส์
แบบประคับประคอง.4).โครงการสวนเอเดน..5).โครงการให้การศึกษาเพือ่ ป้องกันการติด
เชื้อเอชไอวีและเอดส์..6).โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
ภาคตะวันออก.7).โครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์.และ
โครงการรองอีก.2.โครงการ.ได้แก่.1).โครงการจัดหาพ่อแม่อปุ ถัมภ์เพือ่ เด็กกำพร้าทีม่ เี ชือ้
เอชไอวีและเด็กที่ได้รบั ผลกระทบจากเอดส์.2).งานประชาสัมพันธ์และการระดมทุน.นอก
นั้นยังมีรายงานด้านการใช้จ่ายเงินงบประมาณ.ซึ่งแผนงานของโครงการเหล่านี้ได้ดำเนิน
การเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวิตทีด่ ีของคนที่ได้รบั การอบรม.ผูท้ มี่ เี ชือ้ เอชไอวีและผูท้ ี่ได้รบั ผล
กระทบจากเอดส์.หวังเป็นอย่างยิง่ ว่ารายงานประจำปีฉบับนีจ้ ะเป็นเอกสารทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อหน่วยงานต่างๆ.ทีเ่ กีย่ วข้องและผูส้ นใจทัว่ ไป.ขอขอบพระคุณบุคลากรทุกฝ่ายที่ให้ความ
ร่วมมือในการดำเนินงานทุกด้านให้สำเร็จลุลว่ งไปด้วยดี

บาทหลวงชัยศักดิ์ ไทยสนธิ
ผูอ้ ำนวยการศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง
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พื้นที่ที่มีพันธกิจของคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง
1. อำเภอเมืองระยอง 12 แห่ง
1.โรงเรียนวัดหนองแฟบ 2.โรงเรียนวัดตากวน 3. โรงเรียนมณีวรรณ 4.โรงเรียนวุฒินันท์
5.โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม 6. วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
7.วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 8.บริษัทอินโดราม่า โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด
9.บริษัทเอส อาร์ เอฟ จำกัด 10.ชุมชนชากลูกหญ้า 11.ชุมชนมาบตาพุด 12.ชุมชนตะพง
2. อำเภอบ้านค่าย 8 แห่ง
13.โรงเรียนวิบูลย์ 14.ชุมชนตาขัน 15.ชุมชนชากบก 16.ชุมชนพาณีอุทิศ 17.ชุมชนคลองน้ำ
งู 18.ชุมชนบ้านโขดคลอง 19.ชุมชนสามแยก 20. ชุมชนหนองบัว
3. อำเภอนิคมพัฒนา 4 แห่ง
21.ชุมชนมาบข่าพัฒนา 22.ชุมชนมาบข่า 23.บริษัทเรโคล แอสฟัลท์ จำกัด 24.บริษัทโตไก
อีสเทิร์นรับเบอร์ (ประเทศไทย)
4. อำเภอวังจันทร์ 1 แห่ง
25. ชุมชนพลงตาเอี่ยม

ติดต่อประสานงาน
คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง
ที่ตั้ง
1/1 ซอยคีรี ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์: +66 3868 5480, +66 3869 1480
โทรสาร: +66 3868 7480, +66 3869 1548
เว็บไซต์:
www.camillianrayong.org,	
   	
   	
   w ww.camillian-‐rayong.org,	
   	
   	
  

	
  
	
  	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   www.camillianaidsprevention.org,	
   	
   	
   	
   w ww.hiv-‐aids-‐kids.org	
   	
  
Facebook:	
   	
   camillian	
   social	
   c enter	
   rayong	
   แ ละ	
   c amillianaidsprevention

	
  

บ้านเยาวชนดำรงชีวิตอิสระ (Independent)
ที่ตั้ง
10/9 ถ.สุขุมวิท เทศบาลเมืองมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์: +66 3860 8218
โทรสาร: +66 3860 8236
สวนเอเดน (The Garden of Eden)
ที่ตั้ง
165/1 ม.3 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
โทรศัพท์: +66 3896 1568
โทรสาร: +66 3896 1568
เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ภาคตะวันออก
ที่ตั้ง
73/2 ซ.เทศบาลนครระยอง ถ.สุขมุ วิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์: +66 3862 4009-10
โทรสาร: +66 3862 4011
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สรุปข้อมูลเชิงสถิติ

(ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2557)

สถานการณ์เอดส์
รายการ

2556

จำนวนประชากรประเทศไทย (คน) ณ 31 ธันวาคม

2557

64,785,909 ยังไม่รายงาน

จำนวนผู้ป่วยเอดส์ประเทศไทย รายงานจากสถานบริการทั้งรัฐและ
เอกชนตั้งแต่ พ.ศ.2527 - 31 ตุลาคม 2557

447,640

388,621

246,046

310,000

169,729

177,862

65,000

ยังไม่รายงาน

คาดการณ์จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี รายใหม่ต่อปี (คน)

8,959

8,030

จำนวนผู้ป่วยเอดส์ จังหวัดระยอง

10,012

ยังไม่รายงาน

จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ประเทศไทยที่ขึ้นทะเบียนและ
รับยาต้านไวรัสเอชไอวีทุกสิทธิ (คน) ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2557
@ สิทธิระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
@ สิทธิระบบประกันสังคม

จำนวนเด็กกำพร้า เยาวชนกำพร้า และผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในความดูแล
ประเภท

ประจำปีพ.ศ.2557
สะสมปี 2556

รับใหม่

เสียชีวิต

กลับสู่สังคม

ส่งต่อ

คงเหลือ

เด็กกำพร้าที่มีเชื้อเอชไอวีอายุ 2- 19 ปี
มีเชื้อเอชไอวี

28

3 + 3*

1

1

5

27

ได้รับผลกระทบ

17

2

0

0

0

19

มีเชื้อเอชไอวี

18

5

0

5

3

15

ได้รับผลกระทบ

1

0

0

1

0

0

ผู้ป่วยผู้ใหญ่

83

54

20

29

0

88

รวม (ราย)

147

67

21

36

8

149

เยาวชน อายุ 14 - 23 ปี

* รับกลับคืนจากศูนย์เยาวชนฯ เพื่อฝึกความรับผิดชอบ
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โครงการที่ดำเนินงานประจำปี 2557 จำนวน 7 โครงการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

โครงการบ้านเด็กกำพร้าที่มีเชื้อเอชไอวีและได้รับผลกระทบจากเอดส์
โครงการส่งเสริมการดำรงชีวิตโดยอิสระของเยาวชน (บ้านอินดิเพนเดนท์)
โครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ในชุมชน
โครงการดูแลผู้ป่วยเอดส์แบบประคับประคอง (Palliative Care Unit: PCU)
โครงการสวนเอเดน (The Garden of Eden)
โครงการให้การศึกษาเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์
โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ภาคตะวันออก

โครงการพิเศษ ประจำปี 2557 จำนวน 9 โครงการ
1. โครงการเด็กคามิลเลียนฯ.ระยองรักสุขภาพ
2. โครงการจัดการสุขภาวะ.“ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์”.โดยคามิลเลียนและชุมชนภาค
ตะวันออก ปี 2557
3. โครงการเยียวยาผู้ดูแล (Healing the Healer)
4. โครงการเสริมศักยภาพ สร้างโอกาสและลดการตีตราผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์
5. โครงการให้การศึกษาเรื่องเอชไอวี/เอดส์.เพื่อลดการตีตราและลดการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
ของประชาชนจังหวัดระยอง
6. โครงการก้าวที่กล้า ก้าวที่ปลอดภัยจากเอดส์
7. โครงการอบรมการป้องกันโรคเอชไอวี/เอดส์ในชุมชนตะพง
8. โครงการอบรมความรู้และทักษะการป้องกันโรคเอชไอวี/เอดส์ ในโรงเรียนเขตอบต.ตะพง
9. โครงการลานชุมชน คุยเรื่องเอดส์ สัปดาห์วันเอดส์โลก
หมายเหตุ:.โครงการพิเศษ.หมายถึง.โครงการระยะสัน้ มีกำหนดระยะเวลาเริม่ ต้นและสิน้ สุดภายในปีงบประมาณ 2557

จำนวนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร 57 คน
• เจ้าหน้าที่โครงการ
จำนวน 21 คน
• เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน จำนวน 30 คน
• อาสาสมัคร
จำนวน 6 คน
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เด็กและเยาวชนติดเชื้อเอชไอวีและได้รับผลกระทบจากเอดส์
จากความเจ็บป่วย สู่การเจริญเติบโต และมีอนาคต
เด็กกำพร้าที่ติดเชื้อเอชไอวีและเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ (มีพ่อหรือแม่ติดเชื้อ
เอชไอวี) จำนวนสะสม 119 คน และเยาวชนที่ติดเชื้อเอชไอวี จำนวนสะสม 48 คน ที่คามิลเลียน.โซเชียล
เซนเตอร์ ระยอง ดูแลประคับประคองในสถานสงเคราะห์มาตั้งแต่ปีพ.ศ.2542 จนถึง พ.ศ.2557 มีการ
เจริญเติบโตขึ้นสู่วัยรุ่นและวัยหนุ่มสาว.โดยมีเพียง.10%.เท่านั้นที่เสียชีวิตจากเอดส์.แสดงให้เห็นว่าเมื่อ
เราดูแลและส่งเสริมให้เด็กได้เข้าถึงการรักษาที่รวดเร็วและถูกต้องต่อเนื่อง.ทำให้เอดส์รักษาได้ เด็กติด
เชื้อเอชไอวีสามารถเจริญเติบโตขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้เช่นเดียวกับเด็กทั่วไป
ในปีพ.ศ.2557.คามิลเลียน.โซเชียล.เซนเตอร์.ระยองได้รับเด็กกำพร้าติดเชื้อเอชไอวีเพิ่ม
จำนวน 3 คน และเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ จำนวน 2 คน ใ นระหว่างปีมีเด็กเสียชีวิต 1
คน.โดยเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่เอดส์ มีการส่งต่อเด็กกำพร้าไปยังศูนย์ส่งเสริมการดำเนินชีวิตโดย
อิสระของเยาวชน จำนวน 5 คน มีเด็กและเยาวชนจำนวน 7 คน ที่กลับสู่ครอบครัวและสังคม ณ สิ้น
ปี พ .ศ.2557.มี เ ด็ ก กำพร้ า ที่ มี เ ชื้ อ เอชไอวี แ ละเด็ ก ที่ไ ด้ ร ั บ ผลกระทบจากเอดส์ ค งเหลื อในความดู แ ล
จำนวน 46 คน เยาวชน จำนวน 15 คน

เด็กกำพร้าที่มีเชื้อเอชไอวี และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์
การดูแลแบบองค์รวม
เด็กกำพร้าที่มีเชื้อเอชไอวีจากการรับเชื้อจากแม่สู่ลูก จำนวน 27 คน มีการเปลี่ยนแปลงที่ดี
ขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อแรกรับจากครอบครัวและชุมชน.รวมทั้งเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์
จำนวน.19.คน.มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น.เมื่อโครงการบ้านเด็กกำพร้าที่มีเชื้อเอชไอวีและเด็กที่ได้รับ
ผลกระทบจากเอดส์.ได้เข้ามาช่วยเหลือให้เด็กได้รับการตรวจรักษาการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อฉวย
โอกาส.สนับสนุนให้เด็กได้มีการรักษาอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง.ควบคู่กับการมีที่อยู่อาศัย อาหาร และมี
ผู้ดูแลที่ทำหน้าที่เสมือนพ่อและแม่อย่างใกล้ชิด.ให้การดูแลด้วยความรัก.ความอบอุ่น.มีการส่งเสริม
พัฒนาการตามวัยแล้ว.เขาเหล่านั้นก็ก้าวข้ามผ่านการเสียชีวิตเพราะเอดส์มาได้.และพร้อมที่จะเจริญ
เติบโตต่อไป ในขณะที่มีเชื้อเอชไอวีอยู่ในร่างกายซึ่งสามารถควบคุมได้
นอกจากเรื่องสุขภาพแล้ว เด็กที่มีเชื้อเอชไอวีและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ ก็มีความ
ต้องการเฉกเช่นเดียวกับเด็กทั่วไป นั้นคือ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา ทักษะชีวิตในการอยู่
ร่วมและอยู่รอดในสังคมต่อไปในอนาคต โครงการบ้านเด็กกำพร้าฯ จึงส่งเด็กเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียน
ในชุมชนใกล้ๆ.ตามวัยและความสามารถ.เด็กๆสามารถเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพได้และบางคนได้ดี
มาก มีการทำกิจกรรมอื่นๆ.ควบคู่กับการเรียน.เช่น.กีฬา.การแสดง.ดนตรี.ทำให้เด็กๆ.มีความสุขที่ได้รับ
การยอมรับจากเพื่อนๆ.และคุณครู
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ในปีพ.ศ.2557.โครงการบ้านเด็กกำพร้าฯ.ได้เพิ่มทักษะแก่เด็กๆ.ด้านการใช้ชีวิตในบริบท
ต่างๆ.โดยการจัดค่ายทักษะชีวิต.ณ.สวนบ้านลุงคม.อ.ขลุง.จ.จันทบุรี.เป็นเวลา.3.วัน.กิจกรรมนี้เป็นการ
ทำต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา.โดยนำเอาทักษะการใช้ชีวิตภายนอกศูนย์ฯ.มาฝึกให้แก่เด็กๆ.เช่น.เรื่องการ
ช่ ว ยเหลื อ ตนเองและคนอื่ น การปรั บ ตั ว ปรั บ พฤติ ก รรมเพื่ อ เป็ น ที่ ย อมรั บ จากคนรอบข้ า งมาก
ขึ้น.เป็นต้น.จากประสบการณ์เล็กๆ.ที่เด็กได้สัมผัส.ทำให้เขาเกิดการเรียนรู้และค่อยๆ.ปรับเปลี่ยนตัวเอง
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มและสังคมได้ต่อไป โดยไม่มีเรื่องการติดเชื้อเอชไอวีมาเป็นอุปสรรค

สนับสนุนเด็กติดเชื้อฯ รับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ
ช่วยลดปัญหาสุขภาพ
“เด็กคามิลเลียนฯ.ระยองรักสุขภาพ”.เป็นโครงการพิเศษที่จัดทำขึ้นในปีพ.ศ.2557.เนื่อง
ด้วยภาวะสุขภาพของเด็กที่มีการเจ็บป่วยและต้องทานยาต้านไวรัสมาเป็นระยะเวลานาน.ส่งผลถึงความ
สมดุลของร่างกายต่ำกว่าเกณฑ์และมีภาวะคลอเรสเตอรอลสูง.ดังนั้นหัวใจหลักของโครงการ.คือ.ทำให้
เด็ กได้ ร ั บ ประทานอาหารที่ มี ป ระโยชน์ เ พิ่ ม ขึ้ น .เช่ น .ผั ก .ผลไม้ แ ละลดอาหารที่ ทำให้ เ กิ ด ปั ญ หา
สุขภาพ.เช่น.ของหวาน.ไขมันที่ไม่มีประโยชน์.โครงการมีการสร้างแรงบันดาลใจที่ดี.ได้แก่.รู้จักหลัก
โภชนาการแบบง่ายๆ.จากนักโภชนาการ.การแข่งขันประกอบอาหารที่มีประโยชน์.จัดเมนูอาหารสุขภาพ
ประจำเดือน.จัดรณรงค์วันรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ.กิจกรรมนี้มีแผนกโภชนาการของคามิล
เลียนฯ.ให้ความร่วมมือด้วย.พร้อมกับเสริมด้วยการออกกำลังกายที่เด็กๆ.ชอบ.ไม่ว่าจะขี่จักรยาน.เต้น
แอโรบิก เป็นต้น
ประโยชน์ที่ได้รับเพิ่มเติมขึ้น.คือ.เกิดนวัตกรรมเมนูอาหารสุขภาพ.ที่ทำให้เด็กๆ.คุ้นเคยกับ
การรับประทานผักชนิดต่างๆ.ด้วยรสชาติที่ถูกปาก.พ่อครัวแม่ครัวให้ความสำคัญกับการจัดอาหารให้
หลากหลายมากขึ้น ช่วยส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพที่ดี

ส่งเสริมทักษะการดำเนินชีวิต
เยาวชนที่มีเชื้อเอชไอวีและเยาวชนได้รับผลกระทบจากเอดส์
เมื่อเด็กเล็กเติบโตย่างเข้าสู่วัยรุ่น.ความสนใจเรื่องเพศมีมากขึ้น.มีการแสดงออกถึงความ
เป็นตัวของตัวเอง.ขาดการควบคุมอารมณ์.ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันร่วมกันภายในบ้านพัก.ผลักดัน
ให้มีความรู้สึกอยากใช้ชีวิตอิสระภายนอกเพียงลำพัง.แต่การเตรียมตัวเป็นสิ่งสำคัญ.คามิลเลียนฯ
ระยอง.จึ ง ดำเนิ นโครงการส่ ง เสริ ม การดำรงชี วิ ตโดยอิ ส ระของเยาวชนฯ.หรื อ .Independent
Living.Center.ดำเนินงานสนับสนุนให้เยาวชนได้เตรียมตัวอย่างมีความรับผิดชอบในการดูแลตนเองให้
มี สุ ข ภาพที่ แ ข็ ง แรงอย่ า งสม่ำ เสมอ.โดยมี ก ารควบคุ ม เชื้ อ เอชไอวี . ด้ ว ยการทานยาต้ า นไวรั สให้ ต รง
เวลา.ไปพบแพทย์ตามนัด.นอกจากนี้ยังมีการเรียนรู้ที่จะต้องรับผิดชอบในเรื่องการดำเนินชีวิตด้วย
ตนเองต่อไปด้วย
ค่ายทักษะชีวิตถูกนำมาใช้อีกครั้ง.โดยในครั้งนี้มีรายละเอียดเพิ่มในเรื่องการทำงานร่วมกับ
ผู้อื่น.การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ.กิจกรรมแรกที่เยาวชนได้ฝึก.คือ.การเดินทางด้วยตนเองไปยังสวนลุง
คม.อ.ขลุ ง .จ.จั น ทบุ รี . เยาวชนถู ก แบ่ ง ออกเป็ น กลุ่ ม .มี จุ ด เริ่ ม ต้ น .7.จุ ด .ได้ แ ก่ . ปากน้ำ ระยอง,.กม.10
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สัตหีบ,.ต.สำนักท้อน.อ.บ้านฉาง,.อ.นิคมพัฒนา,.อ.บ้านค่าย,.ท่าเรือเพและที่อ.แกลง.สิ่งที่เยาวชนต้อง
ทำ.คือ.การวางแผนการเดินทางร่วมกัน.ดูแลกัน.จัดสรรค่าใช้จ่ายให้เพียงพอและประหยัดสำหรับทุก
คนในกลุ่ม เมื่อถึงค่ายมีกิจกรรมต่อเนื่องจนครบ 3 วัน สิ่งที่เกิดขึ้น คือ เยาวชนได้รู้จักตนเอง รู้จักเพื่อน
ยอมรับกันมากขึ้น
นอกนั้น ยังมีการจัดให้เยาวชนได้ใช้เวลาในช่วงปิดภาคเรียน.เพื่อร่วมกิจกรรม.“งานสร้าง
คน”.โดยสนับสนุนให้เยาวชนได้ไปทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่แผนกต่างๆ.ของศูนย์คามิลเลียนฯ.รวมทั้ง
หน่วยงานภาคีภายนอก.เช่น.โรงพยาบาลวังจันทร์,.สวนสน.พารากอน.รีสอร์ท,.อู่ซ่อมรถในจังหวัด
ระยองและพักอยู่ที่ห้องเช่าภายนอกเป็นระยะเวลา.1.เดือน.เยาวชนจะต้องรับผิดชอบงานและการดูแลตัว
เอง.โดยเฉพาะการทานยาต้านไวรัส เหมือนประหนึ่งว่าต้องกลับไปใช้ชีวิตในสังคมด้วยตนเอง หลังจาก
ฝึกประสบการณ์ครบ.1.เดือน.ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเยาวชนและผู้ดูแล.โดยเยาวชน
ได้เรียนรู้ชีวิตที่ต้องปรับตัวในสังคม ต้องมีการเตรียมตัวเองและวางแผนให้ดีขึ้น

“จิตอาสา” แนวทางในการทำสิ่งดีๆ.และเสียสละเพื่อผู้อื่น
ที่ ผ่ า นมาเยาวชนกำพร้ า ที่ มี เ ชื้ อ เอชไอวี แ ละเยาวชนที่ไ ด้ ร ั บ ผลกระทบจากเอดส์ . คามิ ล
เลียนฯ.ระยอง.ได้รับโอกาสและความช่วยเหลือจากสังคม.ทำให้เรียนรู้ได้ว่าสังคมที่น่าอยู่ต้องเกิดจาก
การดูแลช่วยเหลือและแบ่งปันกัน.กลุ่มเยาวชนที่มีเชื้อฯ.จึงได้แบ่งปันของขวัญจากพี่ๆ.ใจดีให้แก่น้องๆ.ที่
อยู่ในชุมชนเขาตะแบก.ต.พลูตาหลวง.อ.สัตหีบ.จ.ชลบุรี.ในวันเด็กแห่งชาติประจำปีพ.ศ.2557.และทำ
กิจกรรมสร้างความสนุกสนานให้แก่เด็กๆ.ขณะเดียวกันชุมชนเกิดการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อ
ผู้ติดเชื้อฯ.ไปด้วย

การศึกษาในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
เรียนรู้อย่างเข้าใจ
โครงการส่งเสริมการดำรงชีวิตโดยอิสระของเยาวชนที่มีเชื้อเอชไอวีและเยาวชนที่ได้รับผล
กระทบจากเอดส์ . สนั บ สนุ นให้ เ ยาวชนได้ ร ั บ การศึ ก ษาตามวั ย และความสามารถ.ในโรงเรี ย นที่ไ ด้
มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการและส่งเสริมเยาวชนให้ได้ทำกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียน
จากการปฏิบัติ.ทำให้เกิดการเรียนรู้.และมีโอกาสที่เขาจะยืนหยัดมั่นคงในสังคมต่อไป.กิจกรรมเหล่านี้
ได้แก่.ค่ายวัยรุ่น.ชีวิตไม่ว้าวุ่น,.ความสุขเต็ม.MAX.จัดโดยหน่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น.คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี, การร่วมงานประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศครั้งที่ 1 เรื่องการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น.จัดโดยภาคีรัฐและเอกชนที่ทำงานกับเด็กและวัยรุ่น.อีกทั้งยังร่วมจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์.“ลด
การตีตราผู้ติดเชื้อเอชไอวี” ใน 3 ชุมชนจังหวัดระยอง ซึ่งจัดโดยคามิลเลียนฯ.ระยอง
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ทุนการศึกษาเพื่ออนาคตเด็กและเยาวชนที่มีเชื้อเอชไอวี
และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์
การศึ ก ษาเป็ น สิ ท ธิ ข ั้ น พื้ น ฐานที่ เ ด็ ก ทุ ก คนในผื น แผ่ น ดิ นไทยต้ อ งได้ ร ั บ .แต่ ป ั จ จั ย ที่ จะ
สนับสนุนให้เด็กได้เข้าถึงการศึกษา.นอกจากการเรียนฟรีแล้ว.จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ.ด้วย
โครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีเชื้อเอชไอวีและได้รับผลกระทบจากเอดส์ที่อยู่
ในครอบครัวและชุมชน คามิลเลียนฯ.ระยอง.ได้สนับสนุนเงินทุนเพื่อการศึกษาเป็นรายเดือนให้แก่เด็ก
และเยาวชนที่มีเชื้อเอชไอวีและได้รับผลกระทบจากเอดส์ที่อยู่ในครอบครัวซึ่งมีภาวะยากลำบาก.ใน
หลายพื้นที่ของประเทศไทย จำนวน 123 คน ทุนเดือนละ 500-1,000 บาทต่อคน อย่างน้อยเป็นค่าใช้
จ่ายสำหรับค่าอาหารหรือค่าเดินทาง.เด็กจะได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจนกว่าจะจบการศึกษาในระดับ
ที่เขาเป็นผู้เลือกเอง ที่ผ่านมากว่า 15 ปี มีเด็กได้รับทุนศึกษาจำนวนทั้งหมด 219 คน เรียนจบการศึกษา
ตั้งแต่ระดับมัธยมถึงอนุปริญญา จำนวน 59 คน

คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีและผูป้ ว่ ยเอดส์ทยี่ ากไร้ซงึ่ อยู่ในภาวะ
ยากลำบาก “ลดการเสียชีวติ จากเอดส์”และ“ลดการรังเกียจ ตีตรา”
คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ทุกคน.คือ.การที่สามารถมีชีวิตอยู่ร่วม
กับเชื้อไวรัสเอชไอวีได้.โดยไม่เจ็บป่วย.ไม่ถูกรังเกียจจากครอบครัวและสังคม.มีทางเลือกในการดำรง
ชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง จึงพยายามส่งเสริมให้ผู้ติด
เชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์รวมถึงครอบครัว.ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อย.ให้มีการเข้าถึงการดูแล
รักษาสุขภาพที่ถูกต้องและต่อเนื่อง ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ควบคู่กับการดูแลบำบัด
ด้านจิตใจ.เพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง.ส่งผลถึงสภาพจิตใจที่ดีขึ้น.เป็นการช่วยลดการเสีย
ชีวิตของบุคคลที่จะร่วมพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของชาติต่อไป

การดูแลผู้ป่วยเอดส์แบบประคับประคอง
ช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นฟูร่างกายและจิตใจได้
โครงการดู แ ลผู้ ป่ ว ยเอดส์ แ บบประคั บ ประคอง.ดำเนิ น งานในพื้ น ที่ ค ามิ ล เลี ย น.โซเชี ย ล
เซนเตอร์.ระยอง.ต.ห้วยโป่ง.อ.เมือง.จ.ระยอง.สนับสนุนให้ผู้ป่วยเอดส์ทั้งคนไทยและแรงงานข้ามชาติ
อายุตั้งแต่ 13-72 ปี ซึ่งอยู่ในภาวะยากลำบาก ไ ม่มีที่พักอาศัย ขาดคนดูแล จำนวน 88 ราย (สะสมปี
2556.จำนวน.83.ราย.รับใหม่ปี.2557.จำนวน.54.ราย เสียชีวิตจำนวน 20 ราย.และกลับสู่สังคมจำนวน
29.ราย).มี ป ั จ จั ย .4.เพื่ อ การยั ง ชี พ .ได้ เ ข้ า ถึ ง สิ ท ธิ ก ารรั ก ษาอย่ า งถู ก ต้ อ งตามมาตรฐาน.มี ก ารฟื้ น ฟู
ศักยภาพด้านร่างกายโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหว.และได้มีโอกาสทำกิจกรรม
ทางสังคม.เช่น.รวมกลุ่มฝึกอาชีพ.รวมกลุ่มรับการอบรมเรื่องเอชไอวี/เอดส์.เรียนรู้สิทธิต่างๆ.ขั้นพื้น
ฐาน.กิจกรรมฟื้นฟูด้านจิตใจ.สนับสนุนให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้มีโอกาสทำบุญตามหลักความเชื่อของตนใน
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ศาสนสถานและร่วมกิจกรรมประเพณีต่างๆ.ภายในคามิลเลียนฯ และการดูแลด้านจิตวิญญาณด้วยการ
พูดคุย สนทนากับบาทหลวง
ผลที่เกิดขึ้นนั้นช่วยให้ผู้ป่วยเอดส์มีสุขภาพแข็งแรงขึ้น.ผู้ป่วยที่มีความพิการสามารถกลับมา
เคลื่อนไหวได้สะดวกขึ้นและช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น.การเสียชีวิตจากเอดส์ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ
สถิติที่ผ่านมาในอดีต ตลอดทั้งปีพ.ศ.2557 ที่ผ่านมา.มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีจำนวน.29.ราย สามารถกลับไป
ใช้ชีวิตตามปกติในสังคม.สามารถดูแลครอบครัวของตนเองได้.บางรายสมัครใจทำงานเพื่อสังคมโดย
ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์คนอื่นๆ.ในคามิลเลียนฯ.ทำให้ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการประคับประคองในช่วงชีวิต
ที่มีความเจ็บป่วยทั้งด้านร่างกายและด้านจิตใจ ได้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
ทำได้ที่บ้าน ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม
โครงการดูแลผู้ป่วยเอดส์แบบประคับประคอง.ได้สร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยเอดส์ที่บ้าน
ร่ ว มกั บโรงพยาบาลมาบตาพุ ด .มี ก ารรวมกลุ่ ม ผู้ ป่ ว ยเอดส์ ที่ อ ยู่ใ นชุ ม ชนและมารั บ การรั ก ษาที่โ รง
พยาบาล จำนวนกว่า 300 ราย จัดตั้งเป็นกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน.ในแต่ละเดือนจะมีการทำกิจกรรมกลุ่ม
จำนวน.4.ครั้งที่โรงพยาบาล.แต่ละครั้งจะมีการพูดคุยเรื่องเอชไอวีและเอดส์.โรคติดเชื้อฉวยโอกาสและ
ผลข้างเคียงของการรับประทานยาต้านไวรัส กลุ่มยาต้านไวรัสสูตรต่างๆ เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจแนวทางใน
การรักษาที่ตนเองได้รับ.สามารถนำไปปฏิบัติด้วยตนเองที่บ้าน.และให้ความร่วมมือกับแพทย์เพื่อการ
รักษาที่ต่อเนื่อง.อีกแนวทางหนึ่งคือ.การส่งเสริมให้ครอบครัวมีแนวทางในการดูแลแบบประคับประคอง
ผู้ป่วย.เจ้าหน้าที่โครงการได้ลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่ยินดีให้เข้าเยี่ยม.มีการทบทวนการดูแลรักษากับผู้ป่วย
และผู้ดูแลที่บ้านว่า.มีความเข้าใจและมีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องหรือไม่.สอบถามปัญหาอุปสรรคและร่วม
หาแนวทางแก้ไข.ให้กำลังใจผู้ป่วยและผู้ดูแล.และความเชื่อมั่นเรื่องการอยู่ร่วมกันได้.ช่วยส่งต่อผู้ป่วยให้
ได้รับการช่วยเหลืออื่นๆ.ตามความจำเป็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้ป่วยเอดส์ที่พิการ มีคุณภาพชีวิต
การรังเกียจกับความล่าช้าในเข้าถึงการรักษา.แทบจะเป็น.“เหตุ”.และ.“ผล”.ที่คู่กันมา
ตลอดกับผู้ป่วยเอดส์.จากอดีตจนถึงปัจจุบันที่ผู้ป่วยเอดส์ในชุมชนหรือในบ้านเลือกจะไม่ไปรับการรักษา
ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน.เพราะกลัวเจอคนรู้จัก.ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ผู้ป่วยเกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อ
ฉวยโอกาสที่รุนแรง.หลังจากผ่านการรักษาแล้ว.ยังคงเหลือความพิการอยู่.ซึ่งโครงการดูแลผู้ป่วยเอดส์
แบบประคับประคอง กำลังดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีความพิการ.แต่สุขภาพแข็งแรง.จำนวน 16 ราย เขา
เหล่านี้ไม่สามารถกลับสู่สังคมได้ เนื่องจากไม่มีที่อยู่อาศัย ญาติพี่น้องปฏิเสธการดูแล
คามิลเลียนฯ.ระยอง.ได้พบกับสถานการณ์ดังกล่าวมาอย่างยาวนานและตอบสนองต่อ
สถานการณ์โดยการกระจายข้อมูลความรู้เรื่องเอดส์รักษาได้.สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอ
วีได้.ให้กับสมาชิกของชุมชนและตัวผู้ป่วยเอดส์เอง เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง รวมทั้งจัดให้มี
สถานที่ที่เหมาะสมขึ้นที่อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง และใช้ชื่อว่า.“สวนเอเดน”.ให้การดูแลฟื้นฟูผู้ป่วย
พิการให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในชีวิตประจำวัน.ได้แก่.การจัดยาต้านไวรัสด้วยตนเอง.การรับ
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ประทานอาหาร.การฟื้นฟูอวัยวะที่ยังสามารถใช้งานได้เล็กน้อย.การทำการเกษตรพอเพียงตามแนวพระ
ราชดำริ เช่น เลี้ยงจิ้งหรีด ปลูกผัก ทำงานฝีมือ เป็นต้น
สำหรับอนาคต.คามิลเลียนฯ.ระยอง.จำเป็นต้องวางแนวทางรองรับในกรณีจำเป็น.คือ.ผู้
ป่วยพิการที่ไม่สามารถกลับสู่สังคมได้.และผู้ป่วยรายใหม่ที่จะเข้ามา.โดยในปีพ.ศ.2558.จะพัฒนาสถาน
ที่ที่ใช้อยู่อาศัยให้มีความเหมาะสมและเพิ่มการฝึกประกอบอาชีพเล็กๆ.น้อยๆ.แก่ผู้พิการแต่สุขภาพแข็ง
แรง.พัฒนาผู้ติดเชื้อฯ.ที่แข็งแรงแล้ว.ให้มีจิตอาสาช่วยเหลือดูแลเพื่อนผู้พิการ.จัดหาสถานประกอบการ
รับผู้ติดเชื้อฯ.เข้าทำงาน

สวนเอเดน (The Garden of Eden) เตรียมพร้อมก่อนคืนสู่สังคม
ปลูกมะนาวนอกฤดู เลี้ยงไก่ไข่ แนวทางเกษตรผสมผสานตามพระราชดำริ
คามิ ล เลี ย นฯ.ระยองได้ใ ช้ พื้ น ที่ ก ว่ า .11.ไร่ . ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ บ้ า นเลขที่ . 165/1.หมู่ . 3.ต.หนองบั ว
อ.บ้านค่าย.จ.ระยอง.เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อฯ.ที่ผ่านการดูแลสุขภาพแล้วมีร่างกายแข็งแรงขึ้น.แต่ยังไม่
พร้อมกลับสู่สังคม.เนื่องจากไม่มีรายได้และไม่มีที่อยู่อาศัย.“โครงการสวนเอเดน”.จึงก่อกำเนิดขึ้น
เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพและการดูแลพึ่งพาตนเองได้ต่อไป
ในปีพ.ศ.2557.ผู้ติดเชื้อเอชไอวีจำนวน.30.ราย.ในโครงการสวนเอเดน.ได้เลือกปลูกมะนาว
ในปลอกท่อซีเมนต์.จำนวน.110 ต้น เพื่อกำหนดให้ออกผลเร็วและออกผลตลอดทั้งปี.เพื่อสร้างรายได้ทุก
เดือน.โดยทำแบบเกษตรอินทรีย์.ซึ่งได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่.เป็นการ
ค่อยๆ.สร้างความกลมกลืนเรื่องการอยู่ร่วมกันได้กับชุมชนไปด้วย.ในขณะเดียวกันได้ทดลองเลี้ยงไก่
ไข่.ผลปรากฎว่า.สามารถสร้างรายได้พอสมควรและรวดเร็ว.จึงได้ขยายโรงเลี้ยงเพิ่มขึ้น ปัจจุบันมีจำนวน
แม่ไก่ไข่.จำนวน.350.ตัว.ผลิตไข่ได้เฉลี่ยวันละ.10.แผง.พื้นที่ที่เหลือในโครงการยังสามารถปลูกกล้วย
แก้วมังกร ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์.เช่น วัว หมูป่า เป็ด ปลาดุก กบ จิ้งหรีด และผู้ติดเชื้อฯ.ที่มีทักษะ
ด้ า นงานฝี มื อ ยั ง ผลิ ต ตะกร้ า สาน.ดอกไม้ใ ยบั ว .เรื อไม้ . พวงกุ ญ แจ.ดอกไม้ จ ั น ทน์ .ไม้ ก วาดทาง
มะพร้าว.ไม้กวาดดอกหญ้า น้ำยาอเนกประสงค์ชีวภาพ
ผลผลิตและรายได้ที่ได้นั้นช่วยให้ผู้ติดเชื้อฯ.มีอาหารรับประทานที่เพียงพอทั้งปริมาณและ
คุณค่าทางอาหาร.ลดภาระค่าใช้จ่าย.สร้างรายได้จากการจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์.ประมาณ
เดือนละ.1,000.บาท.และในปีพ.ศ.2557.มีผู้ติดเชื้อฯที่พักอาศัย.ณ.สวนเอเดน.จำนวน.9.ราย.พร้อมกลับ
ไปใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติ
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ลดการติดเชื้อรายใหม่
มีการรายงานจากกระทรวงสาธารณสุขว่าจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในประเทศไทย
ลดลงเมื่อเทียบกับ.10.ปีที่ผ่านมาและมีความมุ่งหวังว่าอีก 5-10 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะไม่มีผู้ติดเชื้อ
รายใหม่.ซึ่งปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีในคนไทยมากกว่าร้อยละ.83.มาจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่
ป้องกัน
นอกจากคามิลเลียนฯ.ระยองจะมีการทำงานด้านการดูแลผู้ป่วยเอดส์และเด็กกำพร้าที่มี
เชื้อเอชไอวีแล้ว.ยังมุ่งมั่นทำงานด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่.โดยดำเนินการให้การศึกษา
เรื่องเอชไอวีและเอดส์แก่คนในสังคม ตั้งแต่ปีพ.ศ.2541 เป็นต้นมา มีประชาชนกว่า 56,538 ราย ที่เข้า
ร่วมกิจกรรมด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีใน.“โครงการให้การศึกษาเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
เอชไอวีและเอดส์”.ในจำนวนนี้มี.361.คน.ทำหน้าที่เป็นอาสากระตุ้นเตือนเพื่อนให้มีการป้องกัน.เอชไอวี
ในโรงเรียน.ชุมชน.สถานประกอบการ.รวมถึงสถานบันเทิง.เฉพาะในปีพ.ศ.2557.มีประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมการป้องกันการติดเช้ือเอชไอวีและเอดส์ จำนวน 6,685 ราย

ทำงานกับเด็กระดับประถมศึกษา
สร้างกลุ่มแกนนำเข้าใจเรื่องเพศ ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์
ในปีพ.ศ.2557.โครงการให้การศึกษาเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์.คามิล
เลียนฯ.ระยอง.ได้พัฒนาโครงการย่อย.2.โครงการ.เพื่อทำงานสนับสนุนเด็กระดับประถมศึกษาปีที่ 5
และ.6.ให้มีข้อมูลและฝึกทักษะเรื่องเพศและเอชไอวี/เอดส์อย่างถูกต้อง.เพื่อเป็นการเตรียมเด็กๆ.ที่จะเข้า
สู่วัยรุ่น.ซึ่งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม ถ้าไม่มีข้อมูลและทักษะที่จำเป็นเกี่ยวกับ
เรื่องเพศอาจจะทำให้เขาประสบปัญหาและแก้ไขไม่ถูกต้องปลอดภัย.ซึ่งสถานการณ์เรื่องเพศในปัจจุบัน
ของประเทศไทย.เด็กและเยาวชนมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้นและเกิดปัญหาเรื่องการตั้งครรภ์ไม่พร้อม.การ
ทำแท้ง นั่นแสดงว่าเด็กมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน.ซึ่งประเมินได้ว่า.มีโอกาสเสี่ยงต่อการรับเชื้อเอชไอวี
ได้ด้วย
โครงการย่อย.“ก้าวที่กล้า.ก้าวที่ปลอดภัยจากเอดส์”.ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องเพศและเอดส์
ให้แก่นักเรียน.4.โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด.และโครงการ.“อบรมความรู้และทักษะการ
ป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ เอชไอวี / เอดส์ ” .สำหรั บโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาในเขตองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบล
ตะพง.จำนวน.4.โรงเรียน.ซึ่งเด็กนักเรียนได้ทำกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมนอกห้องเรียน.ฝึกคิด
ฝึกปฏิบัติและฝึกพูดคุยเรื่องเพศ.ซึ่งเป็นการเปิดช่องทางให้เด็กรู้และเข้าใจว่า.เขาสามารถพูดคุยปรึกษา
เรื่องเพศได้และจะปลอดภัยมากกว่าที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่ไม่มีการควบคุมความถูกต้อง
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ลานชุมชน คุยเรื่องเอดส์ วันเอดส์โลก
ลดการตีตราผู้ติดเชื้อฯ ลดผู้ติดเชื้อรายใหม่
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเอชไอวีที่เข้ามาถึงกลุ่มเยาวชนมากขึ้น ทำให้
สถานศึกษา.3.แห่ง.ได้แก่.วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด.วิทยาลัยสารพัดช่างระยองและโรงเรียนระยอง
วิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม.ตอบสนองต่อปัญหาด้วยการร่วมมือกับ.“โครงการให้การศึกษาเพื่อป้องกัน
การติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์.คามิลเลียนฯระยอง”.โดยรณรงค์ให้นักเรียน.นักศึกษา.มีข้อมูลเรื่องเอดส์
อย่างถูกต้องและเข้าถึงอุปกรณ์เพื่อนำไปใช้ปกป้องและป้องกันตนเองได้ รวมถึงเข้าใจและยอมรับผู้ติด
เชื้อเอชไอวีด้วย
ปีพ.ศ.2557.คามิลเลียนฯ.ระยอง.ได้สนับสนุนให้สถานศึกษาทั้ง.3.แห่ง.ได้พัฒนาแผนงาน
ป้องกันเอดส์อย่างต่อเนื่องและนำเสนอกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลกที่โรงเรียน.ซึ่งผู้บริหารทั้ง.3.สถาบัน
ต่างตอบรับและสนับสนุนให้ครูและนักเรียน.รวมกว่า.90.คน.เป็นแกนนำร่วมจัดกิจกรรมกับคามิล
เลียนฯ.ระยองและภาคีเครือข่ายงานเอดส์ ได้แก่ โรงพยาบาลมาบตาพุด เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
ภาคตะวันออกและเทศบาลเมืองมาบตาพุดซึ่งสนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน.นับเป็นงานที่ประสบ
ความสำเร็จอย่างดีในแง่ของความเข้มแข็งของชุมชนต่อการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และการเผยแพร่
ข้อมูล.เพื่อลดการตีตราผู้ติดเชื้อฯ.และลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่.มีนักเรียน.นักศึกษาและครูจำนวน
1,214 คน เข้าร่วมเรียนรู้

พนักงานไม่ติดเชื้อเอชไอวี ไม่เสียชีวิตจากเอดส์ : สถานประกอบการรุ่งเรือง
พื้นที่จังหวัดระยอง.มีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมากและมีพนักงานเป็นเรือนแสน.ดัง
นั้น.การทำงานป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีกับสถานประกอบการ.จึงเป็นเหตุผลที่สมควรอย่างยิ่ง.คามิล
เลียนฯ.ระยอง.โดย.“โครงการให้การศึกษาเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์”.ได้ร่วมมือทำงาน
กับสถานประกอบการในจังหวัดระยองจำนวน.35.แห่ง.เพ่ือรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและลด
การตีตราผู้ติดเชื้อฯ.ตั้งแต่.16.ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบัน.สามารถส่งเสริมให้พนักงานในสถานประกอบการมี
ข้อมูลเกี่ยวกับเอชไอวีและมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติในเชิงบวกต่อผู้ติดเชื้อฯ.โดยเฉพาะในประเด็นเรื่อง
การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อฯ.ให้ดีขึ้นได้.
โดยสามารถวัดผลได้จากการที่มีพนักงานจำนวนมากจากหลายๆ.สถานประกอบการ.เข้า
มาเยี่ยมเยียนและร่วมบริจาคเงินและเครื่องอุปโภค-บริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อฯ.และเด็กๆ.ที่ศูนย์คา
มิลเลียนฯ.ระยองและอีกหลายแห่งที่ขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดทำโครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีใน
โรงงาน.เช่น.บริษัทอินโดราม่า.อินดัสตรี.จำกัด.จัดอบรมพนักงานใหม่.“เรื่องเอดส์และวัณโรค” อบรม
เรื่อง.“พ่อแม่สื่อสารเรื่องเพศกับลูกหลาน”,.บริษัทโตไก.อีสเทิร์น.รับเบอร์.จำกัด.จัดรณรงค์ “สงกรานต์
ปลอดเอดส์”.และ.“พกถุงยางวันปีใหม่”,.บริษัทเอสอาร์เอฟ.จำกัด.รณรงค์.“วันเอดส์โลก”,.บริษัทเรย์
โคล แอสฟัลท์ จำกัด อบรมพนักงานทุกแผนก เรื่องการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์
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กระบวนการภาคประชาชน สู่การแก้ไขปัญหาเอดส์
เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ภาคตะวันออก
เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ เป็นองค์กรของภาคประชาชนที่ก่อตั้งและรวบรวมสมาชิกผู้
ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์.เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผู้ติดเชื้อฯและครอบครัว.ทั้งด้านร่างกาย
จิตใจและสังคม.คามิลเลียน.โซเชียล.เซนเตอร์.ระยอง.ได้ให้การสนับสนุนความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้
ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ภาคตะวันออก.ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปีพ.ศ.2543.จนถึงปัจจุบัน.มีสมาชิกผู้ติดเชื้อเอช
ไอวีจำนวน.18,862.คน.สมาชิกแต่ละคนจะมีส่วนร่วมผลักดันหรือได้รับการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาผ่าน
ชมรมผู้ ติ ด เชื้ อ เอชไอวี ที่ ต ั้ ง อยู่ใ นโรงพยาบาลต่ า งๆ.ในภาคตะวั น ออก.8.จั ง หวั ด .ได้ แ ก่ . ระยอง
ชลบุรี.จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทราและสมุทรปราการ โดยปัจจุบันมีชมรมผู้ติดเชื้อเอช
ไอวีทั้งหมด 63 ชมรม
สถานการณ์ผู้ติดเชื้อฯ.ได้เข้าถึงการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม.ทุกคนอยู่ในครอบครัวและ
ชุมชนและหลายคนกลายเป็นแกนนำหลักด้านเอดส์ในชุมชนของตนเอง.สามารถให้ข้อมูลเรื่องเอดส์ การ
ดูแลรักษาและการอยู่ร่วมกันแก่เพื่อนบ้านและคนในชุมชน.เป็นมิติที่เป็นรูปธรรมสำหรับการร่วมรู้ร่วม
รักษา ร่วมแก้ไขของผู้ป่วย

เครือข่ายผู้ติดเชื้อ เร่ง ลดการเสียชีวิตจากเอดส์ ลดการตีตรา
รณรงค์ตรวจเลือดเอชไอวี โดยสมัครใจในชุมชน
ในปีพ.ศ.2557.เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีภาคตะวันออกได้มีแผนงานเชิงรุกในชุมชนเพื่อให้
สอดคล้องกับแผนงานยุทธ์ศาสตร์เอดส์ชาติ.โดยมีการริเริ่มชักชวนชมรมในพื้นที่ภาคตะวันออกมาพูดคุย
หาทิศทางเป้าหมาย.การรณรงค์ตรวจเลือดโดยสมัครใจ.(VCCT).และร่วมทำแผนงานเสนอกับแหล่ง
สนับสนุนเงินทุน.คือ.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ.โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ.คนในชุมชนภาค
ตะวันออก.มีชมรมนำร่องที่สนใจร่วมดำเนินงานด้วยกันทั้งหมด.7.ชมรม.ซึ่งเดิมเป็นกลุ่มที่ทำงานพัฒนา
ระบบบริ ก ารแบบองค์ ร วม.(ศ.อ.ร.).6.กลุ่ ม และเป็ น กลุ่ ม ทั่ วไป.1.กลุ่ ม .ได้ แ ก่ . ชมรมใจประสาน
ใจ.อ.เมือง.จ.สระแก้ว,.ชมรมเพื่อนที่รู้ใจ.อ.ท่าใหม่.จ.จันทบุรี,.ชมรมความหวังและกำลังใจ,.ชมรมกำลัง
ใจ.อ.ท่าใหม่ . จ.จั นทบุรี, .ชมรมน้ำใจสมเด็จ .อ.ศรีร าชา.จ.ชลบุ รี , .ชมรมสานวั นใหม่ . อ.สนามชั ย เขต
จ.ฉะเชิงเทรา,.ชมรมสานฝัน.อ.บ้านสร้าง.จ.ปราจีนบุรี.กลุ่มเป้าหมายนำร่องอำเภอละ.5.ตำบล.กิจกรรม
หลักๆ.ในงาน.VCCT.ชุมชน.คือ.ทำความเข้าใจแนวคิดการทำงานร่วมกับหน่วยให้บริการ.วางแผนเตรียม
รองรับผู้มารับบริการร่วมกัน.ติดต่อกับผู้นำชุมชน อสม. อบต. ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน โรงเรียน หลังจากนั้น
สนทนากลุ่มย่อย พูดคุยกับคนในชุมชน ไ ม่เกินครั้งละ.10.คน.ประเด็นการประเมินความเสี่ยงตนเอง.การ
ติดต่อเอชไอวี.ช่องทางการเข้าถึงหน่วยให้บริการ.เมื่อแกนนำชุมชนมีความเข้าใจเรื่องเอดส์มากขึ้น.จึง
ร่วมกันลงเยี่ยมชุมชน รูปแบบอบรมและหน่วยเคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์ ทั้งหมดนี้เป็นกิจกรรมที่แกนนำ
ชมรมผู้ติดเชื้อฯ ทำร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
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ผลตอบรับคือ.มีผู้มาขอรับคำปรึกษาเพื่อตรวจเลือดหาเอชไอวีทั้งหมด.546.คน.และตัดสิน
ใจตรวจเลือด.254.คน.นอกจากนี้สิ่งที่เป็นผลสะท้อนจากการทำงานคือ.แกนนำผู้ติดเชื้อฯ ได้รับการยอม
เรื่องการทำงานให้ข้อมูลเรื่องเอชไอวี/เอดส์ในชุมชนของตนเอง.ทำให้ผู้ติดเชื้อฯ.รู้สึกมีความมั่นใจและ
ภูมิใจ.รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าในการทำงานร่วมกับคนในชุมชน.เป็นแรงผลักดันให้แกนนำวางแผนขยาย
งานเชิงรุกในชุมชนเพิ่มมากขึ้น.เป็นเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในเรื่อง
เอดส์.ทั้งลดการเสียชีวิตและลดการรังเกียจผู้ติดเชื้อฯ.ได้ในอนาคตต่อไป

“ศูนย์บริการแบบองค์รวม”
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี พลิกบทบาทจาก “ผู้รับบริการ” เป็น “ผู้ร่วมให้บริการ”
เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในประเทศไทยใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมจัดบริการดูแลผู้ติด
เชื้อฯ.และผู้ป่วยเอดส์อย่างรอบด้าน.มาเป็นระยะเกือบ.10.ปี.โดยกลุ่มผู้ติดเชื้อฯ.มีบทบาทในการให้
ข้ อ มู ล ,.ให้ คำปรึ ก ษาในโรงพยาบาล,.ร่ ว มประเมิ น สภาวะสุ ข ภาพผู้ ที่ ม ารั บ บริ ก ารเพื่ อ ส่ ง ต่ อ รั บ การ
รักษา,.ติดตามดูแลสมาชิกรายบุคคลทั้งด้านสุขภาพ.เช่น.โรคติดเชื้อฉวยโอกาส.ยาต้านไวรัสและทาง
ด้านสังคมอื่นๆ.ผ่านกิจกรรมเยี่ยมบ้าน,.การให้ข้อมูลเพื่อการดูแลสุขภาพที่ต่อเนื่อง ผ่านการประชุม
สมาชิกกลุ่มประจำเดือน. เป็นต้น
สำหรับเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ภาคตะวันออก.มีกลุ่มศูนย์องค์รวมทั้งหมด.23
ศูนย์.ตั้งอยู่ใน.6.จังหวัดในเขตภาคตะวันออก.ดูแลผู้ติดเชื้อฯ.รวมทั้งสิ้น.4,104.ราย.แยกเป็นผู้ใหญ่
3,940.ราย.เด็ก.164.ราย.ผู้รับบริการมีทั้งที่คลีนิกยาต้านไวรัสผู้ใหญ่และเด็ก.และคลีนิกหญิงตั้งครรภ์
สมาชิ ก จะได้ ร ั บ การติ ด ตามให้ บ ริ ก ารอย่ า งสม่ำ เสมอ.ด้ ว ยศู น ย์ อ งค์ ร วมมี ระบบบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ด้ า น
สุขภาพ.สังคมและอื่นๆ.ที่เกี่ยวข้อง.ระบบข้อมูลนี้สามารถนำไปใช้วางแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติด
เชื้อฯ.ในระดับนโยบายด้วย.ส่งเสริมให้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับผู้ติดเชื้อฯ.ในประเทศไทย
ก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ .ซึ่งเป้าหมายลดการเสียชีวิตจากเอดส์ มีโอกาสเป็นไปได้ในไม่ช้านี้
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สังคมดูแลซึ่งกันและกัน
คามิลเลียน.โซเชียล.เซนเตอร์.ระยอง.จุดเริ่มต้นของการดูแลช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอชไอวีและ
ผู้ป่วยเอดส์ที่อยู่ในภาวะยากลำบาก.หลังจากนั้นส่งต่อถึงผู้คนในสังคม เปิดโอกาสให้ได้แสดงความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้ที่กำลังประสบปัญหาและยากลำบากกว่าตนเอง.โดยทำหน้าที่เชื่อมโยงคน.2.กลุ่ม
คือ.ผู้ให้และผู้รับ.ให้มีความสัมพันธ์กัน.โดยผ่านวิธีการระดมทุนในรูปแบบต่างๆ.เช่น.“โครงการสะพาน
แห่ ง ความหวั ง ”.(The.Bridge.of.Hope),.“โครงการเพื่ อ ชี วิ ตใหม่ ” .(One.Bed.One.Life.One
Sponsor)”,.“โครงการอาหารกลางวัน”.(น้องอิ่มท้อง.พี่อิ่มใจ),.“โครงการทำบุญวันเกิด”,.“โครงการ
โรงงานอุปถัมภ์”.และ.“กล่องรับบริจาค”.เป็นต้น.ทำให้เด็กกำพร้าที่มีเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ จำนวน
147.ราย.ได้รับการดูแลช่วยเหลือประคับประคองด้านสุขภาพ.อาหาร.เสื้อผ้า.ที่อยู่อาศัย.การศึกษา
สำหรับเด็กและเยาวชน.เพื่อทางเลือกที่ดีในอนาคต.เมื่อสิ้นปีพ.ศ.2557.มีผู้อุปถัมภ์ต่อเนื่องภายใน
ประเทศ.จำนวน 384 ราย มีพ่อแม่อุปถัมภ์สำหรับเด็กกำพร้าจำนวน.559.ราย.สังคมเรียนรู้ผลกระทบ
จากเอดส์ที่เกิดขึ้น.ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์เรียนรู้โอกาสในการอยู่ร่วมกับสังคม กลายเป็นการ
ให้ซึ่งกันและกัน

งานเลี้ยงการกุศลประจำปี (Charity Dinner) “ขอบคุณและส่งต่อ”
คามิลเลียน.โซเชียล.เซนเตอร์.ระยอง.จัดกิจกรรมงานเลี้ยงการกุศล.“สะพานแห่งความ
หวัง”.(The Bridge of Hope) .ในเดือนมกราคมของทุกปี เพื่อส่งเสริมเรื่องการแบ่งปันและการสร้างความ
สุขในวันปีใหม่ด้วยการให้และคามิลเลียนฯ.ระยอง.ได้ถือเป็นโอกาสสำหรับการพบปะผู้สนับสนุนเพื่อ
ขอบพระคุ ณ ที่ ต ลอดเวลา.1.ปี ห รื อ หลายปี ที่ ผ่ า นมา.ได้ เ ป็ น บุ ค คลสำคั ญ ที่ ส นั บ สนุ นให้ ค ามิ ล
เลียนฯ.ระยอง.สามารถส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์.ทั้งเด็กกำพร้าและผู้ใหญ่ที่
อยู่ในภาวะยากลำบากได้อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ

โครงการทำบุญวันเกิด
เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ.ที่คามิลเลียน.โซเชียล.เซนเตอร์.ระยอง.ได้รับการสนับสนุนจาก
คนในสังคมและชุมชนในจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียง.จำนวน.277.รายที่เข้าใจ.ไม่รังเกียจผู้ติดเชื้อ
เอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่ยากไร้.นำอาหารและของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันมามอบให้แก่ผู้ป่วยเอดส์
และเด็กกำพร้าที่มีเชื้อเอชไอวี.รวมทั้งเยี่ยมเยียนพูดคุยให้กำลังใจ.เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นว่าคนในชุมชน
สามารถเข้าใจและยอมรับการอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อฯ ได้
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พ่อแม่อุปถัมภ์ สู่เด็กกำพร้าที่มีเชื้อเอชไอวีและได้รับผลกระทบจากเอดส์
คามิลเลียน.โซเชียล.เซนเตอร์.ระยอง.ไม่สามารถช่วยเหลือดูแลเด็กและเยาวชนกำพร้าที่มี
เชื้อเอชไอวีได้อย่างตลอดต่อเนื่อง.หากปราศจากการสนับสนุนจากบุคคลภายนอก.“โครงการจัดหา
พ่อแม่อุปถัมภ์”.เป็นภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการเพื่อความมั่นคงในชีวิตของเด็กกำพร้าเหล่านี้.ที่พวก
เขาควรได้รับ.ทั้งด้านการศึกษา.การเข้าถึงรักษา.การมีปัจจัย.4.ในการดำรงชีวิตเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่
เหมาะสม
โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ดำเนินการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ.โดยพ่อแม่อุปถัมภ์
จากต่างประเทศได้ดำเนินการผ่านเครือข่ายองค์กรการกุศล.ตลอดระยะเวลา.8.ปีตั้งแต่พ.ศ.2549.ถึง
ปัจจุบัน.มีพ่อแม่อุปถัมภ์จากประเทศฝรั่งเศส จำนวน 559 คน อุปถัมภ์เด็กและเยาวชนกำพร้า จำนวน
59.คน.ถึ ง แม้ใ นช่ ว งพ.ศ.2556-2557.จำนวนพ่ อ แม่ อุ ป ถั ม ภ์ จ ากยุโ รปได้ ล ดจำนวนลง.เนื่ อ งจาก
เศรษฐกิจโลกตกต่ำ.คามิลเลียนฯ.ระยองก็พยายามจัดหาพ่อแม่อุปถัมภ์รายใหม่ๆ.ส่วนเด็กๆ.ได้เขียน
จดหมายถึ ง พ่ อ แม่ อุ ป ถั ม ภ์ อ ย่ า งสม่ำ เสมอ.พ่ อ แม่ อุ ป ถั ม ภ์ ที่ สะดวกมาเยี่ ย มเด็ ก ที่ ศู น ย์ ฯ .ก็ มี ก ารจั ด
กิจกรรมเพื่อเน้นการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างน้อย.1.วัน.เพื่อรับประทานอาหารร่วมกัน.ท่องเที่ยวและพูดคุย
กัน ทำให้พ่อแม่อุปถัมภ์ได้มีโอกาสเห็นสภาพความเป็นอยู่ของเด็กๆ และพันธกิจงานเพื่อสังคมของคา
มิลเลียนฯ.ระยองด้วย

รางวัลอันทรงเกียรติยศและความภาคภูมิใจ
ในปี พ .ศ.2557.คามิ ล เลี ย น.โซเชี ย ล.เซนเตอร์ . ระยอง.ได้ ร ั บ พระราชทานรางวั ล
‘ประชาบดี’.เชิดชูเกียรติองค์กรทีท่ ำคุณประโยชน์แก่ผอู้ ยู่ในภาวะยากลำบาก.จากพระเจ้าวรวงศ์
เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ.โดยสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทกั ษ์เด็ก
เยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาสและผูส้ งู อายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์.ซึง่ จัดขึน้ เป็นปีท.ี่
3.เพือ่ ประกาศเชิดชูคณ
ุ ความดีแก่บคุ คลและองค์กรทีท่ ำคุณประโยชน์.โดยส่งเสริม.พัฒนาคุณภาพชีวติ ผูอ้ ยู่
ในภาวะยากลำบากให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข.โดยมีการช่วยเหลืออย่างต่อ
เนือ่ งเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
คามิลเลียน.โซเชียล.เซนเตอร์.ระยอง.จึงขอส่งต่อรางวัลอันทรงเกียรตินี้แด่ผู้สนับสนุนทุก
ท่านทุกองค์กรมา ณ ที่นี้
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ข้อมูลสรุปงบประมาณ
1) งบประมาณรายรับประจำปีพ.ศ.2557
รายรับ

จำนวน (บาท)

%ของราย
รับรวม

1.เงินสนับสนุนโครงการต่างๆจากภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

15,445,940.42

49.61%

2. เงินบริจาคทั่วไปภายในประเทศ

8,273,492.36

26.58%

3. เงินบริจาคทั่วไปต่างประเทศ

5,671,275.51

18.22%

4. เงินสนับสนุนโครงการจากรัฐบาลส่วนกลางและท้องถิ่น

1,043,205.5

3.35%

5. เงินอื่นๆ เช่น กิจกรรมศาสนา ดอกเบี้ยธนาคาร

698,049.42

2.24%

31,131,963.21

100%

รวมรายรับ

2) งบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2557

จำนวน (บาท)

%ของราย
จ่ายรวม

12,364,433.54

46.40%

2. งบดำเนินการ

1,142,032.61

4.29%

3. เงินเดือน-ค่าจ้าง

7,863,010.92

29.51%

4. งบลงทุน-ก่อสร้าง-บำรุงรักษา

3,391,369.71

12.73%

5. งบอื่น ๆ (ระบุ) เช่น ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพิเศษ ฯลฯ

1,883,604.53

7.07%

26,644,451.31

100%

รายจ่าย
1. งบพัฒนาคุณภาพโครงการต่างๆ

รวมรายจ่าย
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รายงานบัญชี ปีพ.ศ.2557
Financial Report 2014
จำนวนเงินรับเข้าปีพ.ศ.2557 (บาท) 31,131,963.21
Total Income between January - December 2014
Exchange rate as of Dec 30, 2014
1 Euro = 39.51 Baht
รายนามผู้สนับสนุน (Items)
1. บริจาคทั่วไป ภายในประเทศ ( Individual donations in Thailand )
2..โครงการพิ เ ศษ.”เพื่ อ ชี วิ ตใหม่ ” .,”สะพานแห่ ง ความหวั ง ",."ฟุ ต บอลการ
กุศล",."อาหารกลางวัน",."หักบัตรเครดิต",."สวนเอเดน",."ดินเนอร์การกุศล",."กล่อง
บริจาค",."ละครลิง","โบว์ลิ่ง", (Public Relations activities)
3. บริจาคทั่วไป ต่างประเทศ ( Individual donations from abroad )
4. Les.Amis.de.I'Orphelinat.de.Pattaya (.Project on.Teenager living with HIV/AIDS)
5. Pro.Sa Foundation (Project on Nat)
6. Thai Children' s Trust (Project on Orphaned Children living with HIV/AIDS )
7. Divetide Limited (General Donation)
8. The Philip and Irene Toll Gage Foundation; Professor Piero and Bettie
Gambaccini (Scholarship of children affected by HIV/AIDS)
9.. Missio Austria (Project on Orphaned Children living with HIV/AIDS)
10. Symphasis Charitable Foundation (Project on Orphaned Children living with HIV/AIDS )
11. MR.John Macur (Children project and Jom’s Fund)
12. Sapphire Club (Children project and Jom’s Fund)
13. เทศบาลเมืองมาบตาพุด (Project on Orphaned Programme)
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับท้องถิ่น (Project on Prevention Programme)
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Prevention, PCU and Children project)
Mr. Fulvio De Marco (Children’s Project)
Mr. Paul Patterson (General Donation)
คุณวนิดา อังศุพันธ์ (General Donation)
บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (มหาชน) (Charity Dinner and other project)
Emmaus Zurich Switzerland (car of Prevention Programme)
ศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑล จันทบุรี (General Donation)
The Atlantic Philanthropies (General Donation)
กิจกรรมทางศาสนา (Religious activity)
Night Wish Group (Children project and Jom’s Fund)
Inpex Group (General Donation)
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787,951.49

บาท (Baht)
6,700,009.36
4,753,211.36
3,611,580.38
2,053,540.00
1,845,616.15
1,498,999.00
1,160,000.00
969,767.50
606,100.12
563,947.20
407,570.00
378,787.00
378,500.00
365,305.50
326,000.00
311,015.00
300,000.00
299,000.00
296,104.00
290,143.00
265,867.00
222,930.00
214,180.00
182,640.00

25. Angela Rusby (General Donation)
26. Stichting Vrienden V/H Camillian (The Garden of Eden project)
27. องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
(The Garden of Eden project on lime tree)
28. St. Camillus Angels' Village Foundation
(Project on Orphaned Children living with HIV/AIDS)
29. Vialle Magdeleine (Donation for Handicraft product)
30. John Dearden (Children Project)
31. คุณปรมินทร์ พันทวีศักดิ์และกลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
(General Donation)
32. บริษัท หยั่นหว่อหยุ่น จำกัด (Charity Dinner)
33. บริษัท จัดหางานเงินและทองพัฒนา จำกัด (General Donation)
34. ดร. สมบัติ พิพัฒน์พงศ์ (Children Project)
35. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (Charity Dinner)
36. บริษัท มาเรียพิซเซเรียแอนด์เรสเตอรองต์ (Charity Dinner)
37. คุณพิชัย มณีโชติ (General Donation)
38. บริษทั นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมคิ นิ กัลวาไนซิง่ (ประเทศไทย) จำกัด
(General Donation)
39. คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร (General Donation)
40. JP. Concept S.R.L (General Donation)
41. หจก. กัณฐิกา (General Donation)
42. หจก. ธนโชติทรานสปอร์ต (General Donation)
43. Three Muketeers Kids (Children Project)
44. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 ชลบุรี (Prevention Programme)
45. สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้ด้อยโอกาส (Prevention and Children Programme)
46. Touratech - Thailand Co.,ltd (General Donation)
47. Dr. Andrea Winkler Wilfurth (Jom’s Fund and general donation)
48. บริษทั จอห์นสัน คอนโทรล แอนด์ ซัมมิท อินทีเรียส์ จำกัด (General Donation)
49. คุณอดุลย์ ชูชัยเจริญ ( มูลนิธิสว่างดาวดึงส์ธรรมกรุงเทพ ) (PCU Project)
50. Pattaya International ladies Club Pattaya (Children Project)
51. Mr. Ernest W. Matti (General Donation)
52. ดอกเบี้ยธนาคาร (Bank Interests)
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179,720.00
179,000.00
150,000.00
139,998.09
124,956.00
124,760.00
120,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
83,093.13
77,100.00
77,100.00
77,323.00
75,000.00
74,400.00
66,500.00
64,185.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00
475,119.42

ยอดเงินคงเหลือประจำปีพ.ศ.2557 (Balance 2014)
1. ยอดเงินคงเหลือยกมา 31 ธันวาคม 2556
Balance brought forward from as of 31 December 2013

21,976,412.95

2. เงินเข้าปี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2557 (Income in the year 2014)

31,131,963.21

3. เงินออก 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2557 (Expenses in the year 2014)

26,644,451.31

4. เงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (Balance 31 December 2014)

26,463,924.85

4.1 ลูกหนี้เงินยืมทดลอง (Debit)

656,350.00

4.2 เงินสด (Cash)

344,206.26

4.3 เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
(Savings and Fixed Deposit in Krungsri-AYUDHYA Bank)
เงินฝากสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ (Savings Deposit in Bangkok Bank)
เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย (Savings Deposit in Krung Thai Bank)

25,463,368.59

(1) กองทุนสำหรับการบริหารโครงการทั้งหมด (Project manangment Fund)

8,322,830.88

(2) กองทุน Pasquale และ กองทุน Antonio Cotta (Restricted Fund for children’s Education)

9,151,246.00

(3) กองทุนเพือ่ สุขภาพเด็ก Jom’s Fund (Fund for the special problem of children’s health)

670,825.53

(4) กองทุนโครงการป้องกันการติดเชื้อฯ และกองทุนรณรงค์วันเอดส์โลก
(Prevention Programme and World AIDS Day Campaign)

4,204,527.74

(5) กองทุนสะสมเลี้ยงชีพสำหรับเจ้าหน้าที่ (Living Bonus)

1,680,507.00

(6) กองทุนโครงการสวนเอเดน (Garden of Eden Fund)

737,804.10

(7) กองทุนโครงการเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ภาคตะวันออก
(People living with HIV/AIDS Network)

695,627.34
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จำนวนเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมดปีพ.ศ.2557 (บาท)
Total Expenditure between January - December 2014
Exchange rate as of Dec 30, 2014

26,644,451.31

1 Euro = 39.51 Baht

674,372,34

รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการ / ฝ่าย (Detail)
โครงการดูแลเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์
1 Care for HIV/AIDS.orphaned.children.[including children affected by
HIV/AIDS at Garden of Eden] N : 46 children (25 girls 21 boys)
1.1 ดูแลทั่วไป (ที่พัก อาหาร อาหารเสริม สิ่งจำเป็น) (childcare: food clothes etc.)

จำนวนเงิน (บาท)
5,504,732.26
1,713,939.90

1.2 การศึกษา (education)

428,908.53

1.3 การดูแลรักษาสุขภาพ (caring)

266,986.00

1.4 ค่าบำรุงรักษารถยนต์ และน้ำมันเชื้อเพลิง (car maintenance and petrol)
1.5 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา แก๊ส โทรศัพท์(Utilities gas and phone)
1.6 ค่าบริหารโครงการ (office management)
1.7 ตอบแทนบุคลากร (salaries : coordinator, psychologist,.nurse,.assistant
nurse,.8 educators,.2 cleaners, 2 cooks)
โครงการศูนย์เยาวชนดำรงชีวิตอิสระ
2
Independent living Center, N : 15 youth (10 women 5 men)
2.1 ดูแลทั่วไป (youth care: food clothes etc.)
2.2 การศึกษา (education)
2.3 การดูแลรักษาสุขภาพ (health programmes)
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 ค่าซ่อมแซมศูนย์เยาวชน (maintenance )
2.8 ค่าตอบแทนบุคลากร(salaries : social worker, educator, care assistant)
โครงการสวนเอเดน Garden of Eden Project, N:46
3
The Rehabilitation Center for People Living with HIV/AIDS
3.1 ค่าฝึกและลงทุนประกอบอาชีพ (vocational training and investment)
3.2 ค่าซ่อมบำรุงอาคาร เครื่องมือ รถยนต์ (maintenance)

334,477.82
463,017.09
146,978.61
2,150,424.31
2,889,925.52
783,344.95
601,806.08
86,047.53
244,190.12
128,203.09
241,794.16
389,982.40
414,557.19
644,271.18
335,726.65
107,654.58

3.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ไฟฟ้า (Gassoline and electricity charge)

81,598.90

3.4 บริหารโครงการและค่าตอบแทนบุคลากร (Management and salary)

119,291.05
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รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการ / ฝ่าย (Detail)
โครงการดูแลผู้ป่วยเอดส์แบบประคับประคอง Palliative Care Unit Project
4 (Adult Patient) N: 58 adult patients (Including the patients in PCU at
Garden of Eden)
4.1 ค่าการดูแลทั่วไป (ที่พัก อาหาร และสิ่งจำเป็น) (accommodation, food)
4.2 ค่าการดูแลรักษาสุขภาพ (medicine, equipment)
4.3 ค่ากิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้ติดเชื้อฯ (activities)
4.4 ค่าไฟฟ้า ประปา แก๊ส (Utilities and gas)

5

จำนวนเงิน (บาท)
5,838,847.59
2,346,864.60
333,399.18
191,525.00
529,126.39

4.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ซ่อมบำรุงรถยนต์ (Gassoline and maintenance)
4.6 ค่าบริหารจัดการโครงการ (office management)
4.7 ค่าตอบแทนบุคลากร (Salaries: a nurse; 13 assistant nurses,.4 cooks)

206,747.10
123,429.32
2,107,756.00

โครงการให้การศึกษาเพื่อป้องกันเอชไอวีและเอดส์
Education on HIV/AIDS Prevention, Beneficiaries : 6,685 persons

1,257,808.00

5.1 กิจกรรมประชุม อบรม ติดตาม หนุนเสริมแกนนำและเครือข่ายป้องกัน
(Meeting,.training and follow up, 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 activities)
5.5 วัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องเขียน (office equipment)
5.6 ซ่อมบำรุงรถ/ซ่อมบำรุงอุปกรณ์สำนักงาน (maintenance)

280,381.00

5.7 ค่าตอบแทนบุคลากร (salaries; a project manager and 2 staffs)
โครงการเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ภาคตะวันออก Eastern Network
6
of People Living with HIV/AIDS; 18,862 members in 63 groups
โครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กที่ได้รบั ผลกระทบจากเอดส์ ทีอ่ ยู่ในชุมชน
7
Scholarships for orphaned children affected by HIV/AIDS, No.123
7.1 ทุนการศึกษา (Scholarships)

701,290.00

7.2 ค่าบริหารโครงการ และค่าตอบแทน (management and Salary)
8 โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ Sponsorship for Orphaned Children, No.80
8.1 ค่าบริหารจัดการโครงการ (project manangement)
8.2 ค่าตอบแทน (Salaries)

53,647.00
72,382.00
34,193.00
98,415.00
17,500.00
117,000.00
910,494.75
840,909.00
69,585.75
465,347.84
74,622.84
390,725.00
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รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการ / ฝ่าย (Detail)
9 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Public Relations

จำนวนเงิน (บาท)
2,543,671.53

9.1 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมพิเศษเพื่อระดมทุน (media produce,
special activities for fundraising : charity dinner)

1,660,616.86

9.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (Gassoline)

222,987.67

9.3 ค่าตอบแทนบุคลากร (Salaries 4 staffs)

660,067.00

10 ฝ่ายบริหารจัดการคามิลเลียนฯ Camillian Administration

2,622,072.23

10.1 ค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร (post, elephone and internet)

587,914.44

10.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน (stationary and office equipment)

223,391.68

10.3 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา สำนักงาน (Utilities)
10.4 ค่าตอบแทนฝ่ายบุคคล บัญชี ธุรการ ช่าง อาสาสมัคร (salaries : human
resource accountant clerk fixman volunteer)
ค่าก่อสร้างใหม่ เครื่องมือใหม่ ซ่อมบำรุง Construction, equipments and
11
maintenance

330,726.49
1,480,039.62
2,335,007.81

11.1 ค่าก่อสร้างใหม่ (Construction)

364,080.00

11.2 ค่าเครื่องมือใหม่ (New equipments)
11.3 ค่าซ่อมบำรุงอาคารและอื่นๆ
12 ค่าพาหนะใหม่ New car
โครงการเพื่อเด็กพิการ ลาดกระบัง Camillian Home, Home for children
13
living with disabilities
14 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Other Expenses

577,230.40
1,393,697.41
800,068.00

14.1 ค่าสังคมสงเคราะห์ (บริจาคทั่วไป) (Home Care for the poor)
14.2 ค่าเบี้ยประกันภัย (Car Insurance/registration)
14.3 งานอภิบาล (pastoral work)

SUPERIOR & Director - อธิการและผู้อำนวยการ
(บาทหลวงชัยศักดิ์ ไทยสนธิ)

BURSAR-เหรัญญิก
(บาทหลวงวุฒิชัย บุญบรรลุ)
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50,000.00
665,204.60
360,000.00
236,674.10
68,530.50

