
มูลนิธิดวงใจพ่อ สาขาจังหวัดแพร่ 

ใหค้วามช่วยเหลือผูพ้กิาร ได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง  

เพือ่มีส่วนร่วมและเปน็ที่ยอมรับของสังคมไดอ้ย่างมีศักดิศ์รี 

 
 ในปี พ.ศ. 2561 นี้ นับเป็นปีแรกที่มูลนิธิดวงใจพ่อ สาขาจังหวัดแพร่  ได้เริ่มด าเนินงานสานต่อกิจการ
ของศูนย์ยอแซฟบรรเทา จังหวัดแพร่อย่างเป็นทางการ  ภายหลังจากที่มูลนิธิดวงใจพ่อ สาขาจังหวัดแพร่ 
ได้รับการจดทะเบียน เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 ทั้งนีศู้นย์ยอแซฟบรรเทา ได้ก่อตั้งข้ึนต้ังแต่ปี พ.ศ. 2538 และด าเนินการช่วยเหลือคนพิการแขน-ขา
และล าตัว อายุระหว่าง 5-25 ปี ที่มีความสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในเขตภาคเหนือตอนบนมาอย่างต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์ให้คนพิการเหล่าน้ีได้มีโอกาสทางด้านการศึกษาและการฝึกอาชีพ เพื่อสร้าง
โอกาสส าหรับตนเองใหส้ามารถประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งมีส่วนร่วมในสังคมและเป็นที่ยอมรับของ
สังคมมากข้ึน   

 โดยในปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมานี้ ศูนย์ยอแซฟบรรเทา ภายใต้มูลนิธิดวงใจพ่อ สาขาจังหวัดแพร่ ได้รับ
มอบรางวัลองค์กรที่ท าคุณประโยชน์ด้านการพัฒนาสังคมจังหวัดแพร่  ประจ าปี 2561 จากพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่ 

 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

 ความรัก คือ พลังแห่งพันธกิจการด าเนินงานของศูนย์ฯ โดยมุ่งเน้นที่ผู้พิการเป็นพิเศษ เพราะความ
พิการทางร่างกายนั้น นอกจากส่งผลทางด้านกายภาพแล้วยังต่อผลโดยตรงด้านจิตใจแก่ผู้พิการและครอบครัว
อีกด้วย แต่ในขณะเดียวกันไม่ว่าคนปกติหรือคนพิการ ทุกคนล้วนมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ด้วยกันทั้งสิ้น  
ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนมีและได้รับอย่างเท่าเทียมกัน และสิ่งที่จะช่วยเติมในช่องว่างของความพิการก็คือความรัก 



การเอาใจใส่ ความเข้าใจ การอยู่เป็นเพื่อน ไม่ทอดทิ้งกัน  สังคมหรือส่วนรวมจะเกิดสันติสุขได้ถ้าคนเราใช้
ความรักในการมอง ใช้ความรักในการท า  

“ร่างกายนั้นแตกต่างกันได้ แต่ที่ทุกคนต้องการเหมือนกันกคื็อ..ความรัก” 
 

 
การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้พิการของศูนย์ฯ มีหลากหลายลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
 

โครงการสนับสนุนด้านการศึกษา 

ส าหรับเด็กและเยาวชน 

 เพื่อให้เด็กพิการซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ได้มีโอกาสรับการกายภาพบ าบัด ควบคู่กับการได้รับการศึกษา 

และรับการอบรมด้านทักษะต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในอนาคต 

 

 ทางศูนย์ยอแซฟบรรเทา ได้เปิดรับเด็กและเยาวชนผู้พิการเข้าพักประจ าภายในศูนย์ โดยจัดการศึกษา

แก่ เด็กพิการที่ มีความพร้อมทางสติปัญญาตั้งแต่

ระดับ ช้ัน อนุบาล -มัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยมี

จุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษาร่วมกับ

นักเรียนปกติที่โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา  เพื่อให้

นักเรียนได้รับการเรียนรู้และพัฒนาครบทุกมิติ ทั้งด้าน

สังคม สติปัญญา ทักษะชีวิตที่จ าเป็นและส าคัญต่อการ

ด ารงชีวิตและเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิตและประกอบ

อาชีพในอนาคต  โดยจัดให้มีพี่ เลี้ยงคอยดูแลและ

ช่วยเหลือในสิ่งที่จ าเป็นในขณะที่อยู่โรงเรียน   

 ในส่วนของนักเรียนพิการที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ทางศูนย์ฯ ได้ด าเนินการส่งไปรับการศึกษา

ที่โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล     

 นอกจากทางศูนย์ฯ จะด าเนินการส่งนักเรียนเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนดังกล่าวข้างต้นแล้ว ในช่วง

เวลาที่อยู่ภายในศูนย์ฯ ยังจัดให้มีการฝึกฝนและอบรมทักษะชีวิตในด้านต่างๆ รวมทั้งมีการติดต่อประสาน

ความร่วมมือกับผู้ปกครองในเรือ่งของการเรยีน พฤติกรรม สุขภาพกายและใจ  เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนา 

ดูแลอย่างดี  



 

 

 
 
ทัศนศึกษา 
 นอกจากการเรียนรู้ร่วมกันภายในศูนย์ฯ และที่โรงเรียนแล้ว ทางศูนย์ฯ ยังให้ความส าคัญกับการ
เรียนรู้นอกห้องเรียน ทั้งเพื่อการเปิดโลกกว้าง ให้ได้เห็นชีวิต ผู้คน และสถานที่ที่หลากหลาย ที่ส าคัญยังเป็น
การสานความสัมพันธ์สร้างความสามัคคีทั้งกับสมาชิกภายในศูนย์ และครอบครัวอีกด้วย 

 
  การจัดการศึกษาส าหรับผู้ใหญ่  

 เป็นการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย โดยให้เรียนกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย (กศน.) รวมทั้งจัดการอบรมฝึกอาชีพให้กับผู้พิการที่เป็นผู้ใหญ่ที่ร่วมในโครงการห้องวิชาชีพของศูนย์  

เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน และการประกอบอาชีพในอนาคต 



  

โครงการสนับสนนุด้านวิชาชีพ (ห้องวิชาชีพ) 

 ฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ตามความถนัดและความสนใจ เพื่อให้ผู้พิการเห็น
คุณค่าของตนเอง สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดู
ตนเอง ครอบครัว และด าเนินชีวิตในสังคมอย่างมี

ความสุขและมีศักดิ์ศรี 
 

ทางศูนย์ฯ ได้จัดให้มี “ห้องวิชาชีพ” ภายในศูนย์ เพื่ออบรมและฝึกวิชาชีพ แก่ผู้พิการผู้ใหญ่อย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ตามความถนัดของผู้พิการ และจัดจ าหน่ายทั้งภายในและ
ต่างประเทศ โดยมีทั้งผู้พิการที่พักประจ าภายในศูนย์ และผู้พิการจากภายนอกที่มาร่วมกิจกรรมเป็นครั้ งคราว 
เมื่อมีการจัดฝึกอบรมต่าง ๆ 

  นอกจากนี้ ทางศูนย์ได้มีการจัดกิจกรรมฝึกวิชาชีพระยะสั้น ให้ผู้พิการสนใจ ทั้งโดยการเชิญวิทยากร

ผู้เช่ียวชาญมาฝึกอบรมความรู้ภายในศูนย์ หรือการไปร่วมกับหน่วยงานภายนอกที่มีการจัดการอบรม 

 

โครงการใหบ้รกิารผูพ้ิการภายนอกศนูย์ 

 ให้บริการการท ากายภาพบ าบัดและค าปรึกษาแก่ผู้พิการภายนอกที่มีความต้องการ โดยไม่คิดมูลค่า 



 

 ทางศูนย์ได้เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกที่มีความพิการ เข้ารับการกายภาพบ าบัด รวมถึงรับความรู้

และทักษะในการฟื้นฟูสภาพร่างกาย โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม  
 

ส าหรับนักเรียน 

 

      เปิดโอกาสให้นักเรียนพิการที่อยู่ในบริเวณ

ใก ล้ เ คี ย ง กั บ ศู น ย์  ไ ด้ รั บ บ ริ ก า ร ก า ย ภ า พ บ า บั ด 

กิจกรรมบ าบัด และทักษะที่จ า เป็นในการด ารงชีวิต

ประจ าวัน 

     โดยจัดตารางการท ากายภาพบ าบัด และ

กิจกรรมบ าบัดอย่างต่อเนื่อง และให้นักเรียนเข้ารับบริการ

ตามวันและเวลาที่ก าหนด รวมถึงการท ากิจกรรมหมู่คณะที่ทางศูนย์ ได้จัดให้ 

ส าหรับผู้ใหญ่ 

  

 ส าหรับผู้พิการทั่วไป ทางศูนย์มีบริการให้ค าปรึกษา และการท ากายภาพบ าบัดแก่บุคคลภายนอก โดย

ผู้เช่ียวชาญที่เป็นนักกายภาพบ าบัดวิชาชีพ และนักกิจกรรมบ าบัด ตามวันและเวลาที่ก าหนดไว้ อย่างต่อเนื่อง  

 

โครงการใหบ้รกิารผูพ้ิการในชุมชน 

 ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่คนพิการในชุมชนนอกสถานที่  โดยมีนักกายภาพบ าบัด นัก
กิจกรรมบ าบัด ท าการบ าบัดฟื้นฟูให้แก่ผู้พิการในชุมชนต่างๆ ของจังหวัดแพร่ พร้อมทั้งให้ความรู้แก่ผู้ดูแลคน
พิการในการดูแลคนพิการได้อย่างถูกต้อง  รวมถึงประสานงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการ
ช่วยเหลือผู้พิการด้านต่างๆ 
 
 ทางศูนย์ได้จัดให้มีทีมงานลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และผู้ป่วยติดเตียงตาม
อ าเภอต่างๆ ในจังหวัดแพร่ โดยมีนักกายภาพบ าบัด นักกิจกรรมบ าบัด ออกด าเนินการตามแผนงานที่ก าหนด
ไว้อย่างชัดเจน มีการติดตามผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ  
 โดยนอกจากการท ากิจกรรมบ าบัดเพื่อให้ผู้พิการและผู้ป่วยได้ผ่อนคลายความวิตกกังวล และฟื้นฟู
สมรรถภาพด้านร่างกายและจติใจควบคู่กันไปแลว้  ทางศูนย์ฯ ยังได้มีการเสริมก าลังใจและองค์ความรู้ด้านการ
ดูแลผู้พิการให้แก่ผู้ดูแลอีกด้วย  



 
  

 การด าเนินงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้พิการและผู้ป่วย เป็นงานที่ต้องใช้ความสม่ าเสมอในการ
ฟื้นฟู เพื่อให้ได้รับการดูแลฟื้นฟูอย่างเหมาะสมและเอาใจใส่  ถึงแม้ว่าการฟื้นฟูนั้น  ต้องมีความเข้าใจใน
สภาพการณ์ต่างๆ อีกทั้งระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนาน และบางครั้งสิ้นหวัง  แต่บุคคลต่างๆ นั้นสมควรได้รับ
การดูแลอย่างดีและเหมาะสมแก่ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
 

____________________________________ 


