มูลนิธิดวงใจพ่อ สาขาจังหวัดแพร่
ให้ความช่วยเหลือผูพ้ กิ าร ได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง
เพือ่ มีส่วนร่วมและเป็นที่ยอมรับของสังคมได้อย่างมีศักดิศ์ รี
ในปี พ.ศ. 2561 นี้ นับเป็นปีแรกที่มูลนิธิดวงใจพ่อ สาขาจังหวัดแพร่ ได้เริ่มดาเนินงานสานต่อกิจการ
ของศูนย์ยอแซฟบรรเทา จังหวัดแพร่ อย่างเป็นทางการ ภายหลังจากที่มู ลนิธิดวงใจพ่อ สาขาจังหวัดแพร่
ได้รับการจดทะเบียน เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ทั้งนีศ้ ูนย์ยอแซฟบรรเทา ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 และดาเนินการช่วยเหลือคนพิการแขน-ขา
และลาตัว อายุระหว่าง 5-25 ปี ที่มีความสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในเขตภาคเหนือตอนบนมาอย่างต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์ให้คนพิการเหล่านี้ได้มีโอกาสทางด้านการศึกษาและการฝึกอาชีพ เพื่อสร้าง
โอกาสสาหรับตนเองให้สามารถประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งมีส่วนร่วมในสังคมและเป็นที่ยอมรับของ
สังคมมากขึ้น
โดยในปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมานี้ ศูนย์ยอแซฟบรรเทา ภายใต้มูลนิธิดวงใจพ่อ สาขาจังหวัดแพร่ ได้รับ
มอบรางวัลองค์กรที่ทาคุณประโยชน์ด้านการพัฒนาสังคมจังหวัดแพร่ ประจาปี 2561 จากพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ความรัก คือ พลังแห่งพันธกิจการดาเนินงานของศูนย์ฯ โดยมุ่งเน้นที่ผู้พิการเป็นพิเศษ เพราะความ
พิการทางร่างกายนั้น นอกจากส่งผลทางด้านกายภาพแล้วยังต่อผลโดยตรงด้านจิตใจแก่ผู้พิการและครอบครัว
อีกด้วย แต่ในขณะเดียวกันไม่ว่าคนปกติหรือคนพิการ ทุกคนล้วนมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ด้วยกันทั้งสิ้น
ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนมีและได้รับอย่างเท่าเทียมกัน และสิ่งที่จะช่วยเติมในช่องว่างของความพิการก็คือความรัก

การเอาใจใส่ ความเข้าใจ การอยู่เป็นเพื่ อน ไม่ทอดทิ้งกัน สังคมหรือส่วนรวมจะเกิดสันติสุขได้ถ้าคนเราใช้
ความรักในการมอง ใช้ความรักในการทา
“ร่างกายนั้นแตกต่างกันได้ แต่ที่ทุกคนต้องการเหมือนกันก็คือ..ความรัก”

การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้พิการของศูนย์ฯ มีหลากหลายลักษณะ ดังต่อไปนี้

โครงการสนับสนุนด้านการศึกษา
สาหรับเด็กและเยาวชน
เพื่อให้เด็กพิการซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ได้มีโอกาสรับการกายภาพบาบัด ควบคู่กับการได้รับการศึกษา
และรับการอบรมด้านทักษะต่างๆ ที่จาเป็นต่อการดาเนินชีวิตในอนาคต
ทางศูนย์ยอแซฟบรรเทา ได้เปิดรับเด็กและเยาวชนผู้พิการเข้าพักประจาภายในศูนย์ โดยจัดการศึกษา
แก่ เ ด็ ก พิ ก ารที่ มี ค วามพร้ อ มทางสติ ปั ญ ญาตั้ ง แต่
ระดั บ ชั้ น อนุ บ าล-มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย โดยมี
จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ ให้ นั ก เรี ย นได้ รั บ การศึ ก ษาร่ ว มกั บ
นั ก เรี ย นปกติ ที่ โ รงเรี ย นเทพพิ ทั ก ษ์ วิ ท ยา เพื่ อ ให้
นักเรียนได้รับการเรียนรู้และพัฒนาครบทุกมิติ ทั้งด้าน
สังคม สติปัญญา ทักษะชีวิตที่จาเป็นและสาคัญต่อการ
ดารงชีวิตและเป็นพื้นฐานในการดารงชีวิตและประกอบ
อาชี พ ในอนาคต โดยจั ด ให้ มี พี่ เ ลี้ ย งคอยดู แ ลและ
ช่วยเหลือในสิ่งที่จาเป็นในขณะที่อยู่โรงเรียน
ในส่วนของนักเรียนพิการที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ทางศูนย์ฯ ได้ดาเนินการส่งไปรับการศึกษา
ที่โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล
นอกจากทางศูนย์ฯ จะดาเนินการส่งนักเรียนเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนดังกล่าวข้างต้นแล้ว ในช่วง
เวลาที่อยู่ภายในศูนย์ฯ ยังจัดให้มีการฝึกฝนและอบรมทักษะชีวิตในด้านต่างๆ รวมทั้งมีการติดต่อประสาน
ความร่วมมือกับผู้ปกครองในเรือ่ งของการเรียน พฤติกรรม สุขภาพกายและใจ เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนา
ดูแลอย่างดี

ทัศนศึกษา
นอกจากการเรียนรู้ร่วมกั นภายในศูนย์ฯ และที่ โรงเรียนแล้ว ทางศูนย์ฯ ยัง ให้ความสาคัญกับ การ
เรียนรู้นอกห้องเรียน ทั้งเพื่อการเปิดโลกกว้าง ให้ได้เห็นชีวิต ผู้คน และสถานที่ที่หลากหลาย ที่สาคัญยังเป็น
การสานความสัมพันธ์สร้างความสามัคคีทั้งกับสมาชิกภายในศูนย์ และครอบครัวอีกด้วย

การจัดการศึกษาสาหรับผู้ใหญ่
เป็นการจัดการศึก ษาตามอั ธยาศัย โดยให้เ รียนกั บ ศูนย์การศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตาม
อัธยาศัย (กศน.) รวมทั้งจัดการอบรมฝึกอาชีพให้กับผู้พิการที่เป็นผู้ใหญ่ที่ร่วมในโครงการห้องวิชาชีพของศูนย์
เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และการประกอบอาชีพในอนาคต

โครงการสนับสนุนด้านวิชาชีพ (ห้องวิชาชีพ)
ฝึก อบรมวิ ชาชี พ เพื่ อเสริม สร้า งศัก ยภาพ
ตามความถนั ดและความสนใจ เพื่อให้ผู้พิก ารเห็ น
คุณ ค่ า ของตนเอง สามารถประกอบอาชีพ เลี้ ย งดู
ตนเอง ครอบครัว และดาเนินชีวิตในสัง คมอย่างมี
ความสุขและมีศักดิ์ศรี
ทางศูนย์ฯ ได้จัดให้มี “ห้องวิชาชีพ” ภายในศูนย์ เพื่ออบรมและฝึกวิชาชีพ แก่ผู้พิการผู้ใหญ่ อย่าง
ต่อเนื่อง โดยมี ก ารประดิษฐ์ผ ลิตภัณฑ์ ต่าง ๆ ตามความถนัดของผู้พิการ และจัดจ าหน่ายทั้ ง ภายในและ
ต่างประเทศ โดยมีทั้งผู้พิการที่พักประจาภายในศูนย์ และผู้พิการจากภายนอกที่มาร่วมกิจกรรมเป็นครั้ งคราว
เมื่อมีการจัดฝึกอบรมต่าง ๆ

นอกจากนี้ ทางศูนย์ได้มีการจัดกิจกรรมฝึกวิชาชีพระยะสั้น ให้ผู้พิการสนใจ ทั้งโดยการเชิญวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญมาฝึกอบรมความรู้ภายในศูนย์ หรือการไปร่วมกับหน่วยงานภายนอกที่มีการจัดการอบรม

โครงการให้บริการผูพ้ ิการภายนอกศูนย์
ให้บริการการทากายภาพบาบัดและคาปรึกษาแก่ผู้พิการภายนอกที่มีความต้องการ โดยไม่คิดมูลค่า

ทางศูนย์ได้เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกที่มีความพิการ เข้ารับการกายภาพบาบัด รวมถึงรับความรู้
และทักษะในการฟื้นฟูสภาพร่างกาย โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม
สาหรับนักเรียน
เปิ ด โอกาสให้ นั ก เรี ย นพิ ก ารที่ อ ยู่ ใ นบริ เ วณ
ใ ก 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
กิ จ กรรมบ าบั ด และทั ก ษะที่ จ าเป็ น ในการด ารงชี วิ ต
ประจาวัน
โดยจั ด ตารางการท ากายภาพบ าบั ด และ
กิจกรรมบาบัดอย่างต่อเนื่อง และให้นักเรียนเข้ารับบริการ
ตามวันและเวลาที่กาหนด รวมถึงการทากิจกรรมหมู่คณะที่ทางศูนย์ ได้จัดให้
สาหรับผู้ใหญ่
สาหรับผู้พิการทั่วไป ทางศูนย์มีบริการให้คาปรึกษา และการทากายภาพบาบัดแก่บุคคลภายนอก โดย
ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นนักกายภาพบาบัดวิชาชีพ และนักกิจกรรมบาบัด ตามวันและเวลาที่กาหนดไว้ อย่างต่อเนื่อง

โครงการให้บริการผูพ้ ิการในชุมชน
ให้ บ ริ ก ารฟื้ น ฟู ส มรรถภาพแก่ ค นพิ ก ารในชุ ม ชนนอกสถานที่ โดยมี นั ก กายภาพบ าบั ด นั ก
กิจกรรมบาบัด ทาการบาบัดฟื้นฟูให้แก่ผู้พิการในชุมชนต่างๆ ของจังหวัดแพร่ พร้อมทั้งให้ความรู้แก่ผู้ดูแลคน
พิการในการดูแลคนพิการได้อ ย่างถูกต้อง รวมถึง ประสานงานร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการ
ช่วยเหลือผู้พิการด้านต่างๆ
ทางศูนย์ได้จัดให้มีทีมงานลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และผู้ป่วยติดเตียงตาม
อาเภอต่างๆ ในจังหวัดแพร่ โดยมีนักกายภาพบาบัด นักกิจกรรมบาบัด ออกดาเนินการตามแผนงานที่กาหนด
ไว้อย่างชัดเจน มีการติดตามผลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ
โดยนอกจากการทากิจกรรมบาบัดเพื่อให้ผู้พิการและผู้ป่วยได้ผ่อนคลายความวิตกกังวล และฟื้นฟู
สมรรถภาพด้านร่างกายและจิตใจควบคู่กันไปแล้ว ทางศูนย์ฯ ยังได้มีการเสริมกาลังใจและองค์ความรู้ด้านการ
ดูแลผู้พิการให้แก่ผู้ดูแลอีกด้วย

การดาเนินงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้พิการและผู้ป่วย เป็นงานที่ต้องใช้ความสม่าเสมอในการ
ฟื้นฟู เพื่อให้ได้รับการดูแลฟื้นฟูอ ย่างเหมาะสมและเอาใจใส่ ถึงแม้ว่าการฟื้นฟู นั้น ต้องมีความเข้าใจใน
สภาพการณ์ต่างๆ อีกทั้งระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนาน และบางครั้ง สิ้นหวัง แต่บุคคลต่างๆ นั้นสมควรได้รับ
การดูแลอย่างดีและเหมาะสมแก่ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
____________________________________

