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ค าน า 

 

 รายงานมูลนิธิดวงใจพ่อ ประจำปี 2563 ฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อบันทึกและรายงานการดำเนินงาน

โครงการต่าง ๆ ตลอดปี 2563 ของมูลนิธิดวงใจพ่อ สำนักงานใหญ่ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย และสาขา

จังหวัดแพร่ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ  

 โดยในปี 2563 นี้ มูลนิธิดวงใจพ่อ สำนักงานใหญ่และสาขาจังหวัดแพร่ ยังคงดำเนินโครงการต่าง ๆ  

ทั้งในด้านการศึกษา สงเคราะห์และพัฒนาพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ ผู้พิการ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และผู้ต้องขัง ตาม

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิอย่างต่อเนื่อง ดังปรากฏในรายงานการดำเนินงานฉบับนี้     

  อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 เป็นตน้มา 

ทำให้ในปีนี้ทางมูลนิธิต้องมีการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวในการดำเนินโครงการต่าง ๆ  หลายโครงการ อาทิ การ

งดจัดค่ายอบรมเด็กและเยาวชนช่วงปิดเทอมตามคำสั ่งของทางราชการ  การเปลี่ยนแปลงการสนับสนุน

โครงการรถรับส่งนักเรียน ของสำนักงานใหญ่ รวมทั้งโครงการเยี่ยมบ้านเด็กช่วงปิดภาคเรียน ของสาขาจังหวัด

แพร่ เป็นต้น แต่ทั้งนี้โครงการหลักด้านการศึกษา โดยเฉพาะโครงการสถานสงเคราะห์และบ้านพักนักเรียน

นักศึกษาทั้งที่สำนักงานใหญ่ แม่สรวย และที่สาขาจังหวัดแพร่ก็ยังคงดำเนินต่อไปด้วยมาตรการป้องกันการ

แพร่ระบาดอย่างเข้มข้น 

จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการดำเนินงานของมูลนิธิดวงใจพ่อในปีนี้ จะช่วยให้ท่านได้รู้จักและ

เข้าใจเป้าหมาย รวมถึงกิจการต่าง ๆ ของมูลนิธิดวงใจพ่อในปัจจุบันอย่างดียิ่งขึ้น และหากมีข้อผิดพลาด

ประการใด คณะผู้จัดทำขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย 

 

     คณะผู้จัดทำ 

      กุมภาพันธ์ 2564 
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มูลนิธิดวงใจพ่อ สำนักงานใหญ่ 
  

นับตั้งแต่มูลนิธิดวงใจพ่อ ได้รับการจดทะเบียนจัดต้ังสาขาจังหวัดแพร่อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 12 

ธันวาคม พ.ศ. 2560  มูลนิธิดวงใจพ่อ ซึ่งเริ่มต้นจดทะเบียนที่อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 1 

เมษายน พ.ศ. 2551 (ดูรายละเอียดความเป็นมาของมูลนิธิดวงใจพ่อ ในภาคผนวกท้ายเล่ม) จึงได้ถูกเรียกอย่าง

เป็นทางการภายใต้ข้อบังคับใหม่ของมูลนิธิว่า มูลนิธิดวงใจพ่อ สำนักงานใหญ่ โดยยังคงดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ 

ด้านการศึกษาและพัฒนาสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวในเขตอำเภอแม่สรวย อย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ.

2563 ที่ผ่านมา ไดม้ีการดำเนินโครงการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ ดังนี้ 

1. สถานสงเคราะห์เด็กบ้านพักพระจิตเจ้า 
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 “สถานสงเคราะห์เด็กบ้านพักพระจิตเจ้า”  ได้รับการอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้ตั้ง

เป็นสถานสงเคราะห์ภายใต้มูลนิธิดวงใจพ่ออย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 ภายหลังจากได้

ดำเนินงานให้การสงเคราะห์และพัฒนาด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธ์ุในเขตอำเภอแม่สรวย 

จังหวัดเชียงราย มาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533  

วัตถุประสงค์ของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านพักพระจิตเจ้า 

1. รับอุปการะเด็กชายและหญงิ อายุระหว่าง  5 – 18 ปี ที่พึงได้รับการสงเคราะห ์ในเขตอำเภอแม่สรวย 

และใกล้เคียง  

2. จัดให้เด็กในความอุปการะไดร้ับการดูแลตามมาตรฐานการให้บริการสวัสดิการสงัคม เพื่อพัฒนาใหเ้ดก็

มีความเจริญเติบโตทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคม และสติปัญญา ได้แก่ 

1. บริการด้านการเลี้ยงดูทางกายภาพ โดยการจัดที่พัก อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และของใช้ที่จำเป็น

ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงสุขภาพอนามัยเป็นสำคัญ 

2. บริการด้านการรักษาพยาบาล และอนามัย ตรวจสุขภาพ ให้ภูมิคุ้มกันโรค ให้การรักษาพยาบาล

เบื้องต้น และการจัดส่งเข้ารับการรักษาพยาบาลในกรณีที่มีความรุนแรง 

3. บริการด้านการศึกษา ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ โดยการจัดการให้เด็กในสถานสงเคราะห์

ทั้งหมดเข้าเรียนในสถานศึกษาที่ได้มาตรฐานภายนอกสถานสงเคราะห์ แบบเช้าไปเย็นกลับ 

ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ตามความเหมาะสม

ตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมเสรมิความรู้และทักษะในการดำเนินชีวิต

ด้านต่าง ๆ ในช่วงเวลาที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ 

4. ให้การอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ตามหลักความเช่ือของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 
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5. บริการด้านสังคมสงเคราะห์ มีการสอบประวัติและการจัดทำประวัติเด็ก แก้ไขปัญหาพฤติกรรม

ของเด็ก ปัญหาด้านการปรับตัวเข้ากับบุคลอื่น ปัญหาจิตใจและอารมณ์ เป็นต้น 

6. เยี่ยมบ้านเด็กในการอุปการะ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และทำความรู้จักครอบครัวของเด็ก อันจะ

ทำให้เข้าใจตัวตนของเด็กและช่วยส่งเสริมในการเติบโตของเด็กมากยิ่งข้ึน  

จำนวนนักเรียนและกิจกรรมภายในสถานสงเคราะห์ 

ในปีการศึกษา 2563 นี้   สถานสงเคราะห์เด็กบ้านพกัพระจิตเจ้า  ได้ปรับนโยบายการรับเด็กในสถาน 

สงเคราะห์ โดยนอกจากแผนกมัธยมแล้ว ยังได้มีการเปิดแผนกประถมเพิ่มขึ้น โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน

นักเรียนและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในสถานสงเคราะห์ โดยสรุป ดังนี ้

ระดับการศึกษา จำนวนนักเรียน (คน) 
จำแนกตามเพศ 

ชาย หญิง 
ประถมศึกษา 34 20 14 
มัธยมศึกษาตอนต้น 26 13 13 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 3 - 3 

รวม 63 33 30 

โดยนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นทั้งหมดเข้าเรียนที่โรงเรียนเซนต์มารีอา 

อำเภอแม่สรวย ส่วนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าเรียนที่โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม  
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นอกเหนือจากช่วงเวลาเรียนที่โรงเรียน ทางสถานสงเคราะห์ได้มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายโดย

มุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาทางด้านศักยภาพและคุณภาพของเด็กนักเรียนอย่างครอบคลุมในทุกมิต ิ

ทั้งกิจกรรมด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาสติปัญญาและพรสวรรค์ต่าง ๆ , กิจกรรมด้านศาสนาและจริยธรรม เพื่อ

พัฒนาจิตวิญญาณ , กิจกรรมงานบ้านเพื่อฝึกวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม , กิจกรรม

นันทนาการและกีฬา , กิจกรรมทัศนศึกษา และกิจกรรมจิตอาสา เป็นต้น 
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 ทั้งนี้ รายละเอียดและภาพของการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานสงเคราะห์ สามารถติดตามได้ใน

รายงานประจำปีของสถานสงเคราะห์ฯ ที่จัดทำเพื่อเสนอต่อพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชียงราย 

2. โครงการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน 

 นอกเหนือจากการให้ความช่วยเหลอืด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านพกั

พระจิตเจ้า แม่สรวย ที่กล่าวมาแล้ว มูลนิธิดวงใจพ่อยังได้มีโครงการที่มีวัตถุประสงค์และนโยบายการบริหาร

เดียวกัน คือโครงการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน ที่ดำเนินการในลักษณะเป็นบ้านพักเด็กและเยาวชน

เช่นเดียวกับสถานสงเคราะห์ แตใ่นปีการศึกษา 2563 โครงการนี้เหลือเพียงบ้านพักนักบุญโกราโด ซึ่งตั้งอยู่ที่

หมู ่บ้านเหมืองลึก อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เนื ่องจากคณะกรรมการฯ ได้พิจารณามีมติให ้ปิด

บ้านพักอัสสัมชัญ ที่หมู่บ้านห้วยน้ำเย็น ตำบลวาวี เพื่อให้นักเรียนทั้งหมดซึ่งกำลังศึกษาในระดับประถมศึกษา

ไดล้งมารับการศึกษาอบรมอย่างมีคุณภาพเดียวกัน ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านพักพระจิตเจ้า แม่สรวย 

 ในปีการศึกษา 2563 บ้านพักนักบุญโกราโด 

ยังคงนโยบายเดิมในการเปิดโอกาสทางการศึกษาต่อ

ระดับอาชีวศึกษาแก่เยาวชนที่ต้องการศึกษาต่อใน

ระดับที่สูงข้ึน โดยในปีการศึกษาน้ีมีนักศึกษาทั้งสิ้น 17 

คน เป็นชาย 8 คน และหญิง 9 คน ทั้งหมดศึกษาที่

วิทยาลัยเทคนิกกาญจนาภิเษก อำเภอเมืองเชียงราย 

โดยแบ่งตามระดับการศึกษาได้ดังนี้ 

ระดับการศึกษา ระดับช้ัน จำนวน (คน) 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ระดับ ปวช. 1 6  
ระดับ ปวช. 2 4 
ระดับ ปวช. 3 6 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ระดับ ปวส. 1 1 
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ร่วมสร้างเยาวชนที่มีความรู้ คู่คุณธรรม มีความเป็นผู้นำทีม่ีจติอาสาเพื่อร่วมพฒันาท้องถ่ินและสังคมต่อไป 

3. โครงการรถรับส่งนักเรียน 

 ส่งเสริมโอกาสในการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในท้องถิ่น ให้มีโอกาสเดินทางไปโรงเรียนได้อย่างสะดวก

รวดเร็ว เพิ่มความสามารถในการเรียนรู้อย่างสดใสและสม่ำเสมอ และได้อยู่ใกล้ชิดครอบครัว 

 จากการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาเด็กนักเรียนขาดเรียน ไปโรงเรียนสาย และเหน็ดเหนื่อยจากการ

เดินทางจนส่งผลต่อการเรียนรู้ ตลอดจนถึงการที่พ่อแม่ต้องส่งลูกไปพักอยู่ประจำในที่ต่าง ๆ ที่ห่างไกลท้องถ่ิน 

เพื่อให้ลูกได้มีโอกาสในการศึกษา อันเป็นสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอแม่สรวยเมื่อราว 20 ปีก่อน มูลนิธิดวงใจ

พ่อ จึงได้เริ่มต้นโครงการรถรับส่งนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และได้ดำเนินการให้การช่วยเหลือเด็ก

นักเรียนในท้องถ่ินอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมูลนิธิจนถึงปัจจุบัน   

 อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19 ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2563 ส่งผล

ให้โครงการประสบปัญหาด้านงบประมาณ เพราะเงิน

บริจาคหลักได้ลดลงอย่างมาก ทำให้มีงบประมาณไม่

เพียงพอที่จะดำเนินการสนับสนุนรายจ่ายโครงการ

ดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา 

 ในป ีการศ ึกษา 2563 นี ้  การดำเน ินการ

โครงการจึงเปลี่ยนเป็นการจา่ยเงินสนับสนุนค่าเดินทาง

ให้แก่ครอบครัวของเด็กจำนวน 500 บาทต่อเด็ก 1 คน 
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แทนการจ้างรถรับส่งนักเรียนให้ทกุเดือน โดยยังมีหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 10 หมู่บ้านเช่นเดิม 

ดังนี้ 

1. หมู่บ้านกิ่วจำป ี  ตำบลป่าแดด  จำนวนเด็ก 9 คน 

2. หมู่บ้านห้วยมะแกง   ตำบลป่าแดด  จำนวนเด็ก 9 คน 

3. หมู่บ้านแม่ตาช้าง    ตำบลป่าแดด  จำนวนเด็ก 21 คน 

4. หมู่บ้านย่านำ    ตำบลวาวี  จำนวนเด็ก 49 คน 

5. หมู่บ้านห้วยนากาด   ตำบลวาวี  จำนวนเด็ก 25 คน 

6. หมู่บ้านแสนเจรญิใหม่   ตำบลวาวี  จำนวนเด็ก 30 คน 

7. หมู่บ้านห้วยน้ำอุ่น   ตำบลวาวี  จำนวนเด็ก 40 คน 

8. หมู่บ้านปางซาง  ตำบลวาวี  จำนวนเด็ก 27 คน 

9. หมู่บ้านห้วยธาตุ  ตำบลวาวี  จำนวนเด็ก 47 คน 

     10.       หมู่บ้านห้วยข้ีเหล็กใหม่    ตำบลวาวี        จำนวนเด็ก       56       คน 

  รวมจำนวนเด็กที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น   313 คน 

 

4. โครงการพัฒนาชีวิตสตรีและเด็กพิการ 

ในงานด้านสงเคราะห์และพัฒนาสตรีและเด็กพิการ ภายใต้โครงการพัฒนาชีวิตสตรีและเด็กพิการ 

ของมูลนิธิดวงใจพ่อ ได้แบ่งเนื้อหางานออกเป็น 2 ส่วนตามกลุ่มเป้าหมาย คือเด็กพิการและสตรี ดังนี ้

4.1. งานด้านสงเคราะห์และพัฒนาเด็กเยาวชนผู้พิการ  

 ในปีการศึกษา 2563 มูลนิธิได้ให้การดูแลและช่วยเหลือเด็กเยาวชนผู้พิการ ใน 4 กลุ่ม ดังต่อไปนี ้

 4.1.1. เด็กประจำภายในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านพักพระจิตเจ้า 
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 แม้ว่าตั้งแต่ในปีการศึกษา 2563 ทางสถานสงเคราะห์เด็กบ้านพักพระจิตเจ้า จะไม่ได้แยกการดูแล

และอบรมเด็กภายในสถานสงเคราะห์เป็นแผนกเด็กพิการโดยเฉพาะเช่นที่

ผ่านมาแล้ว เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนนโยบายเพื่อส่งเสริมให้เด็กพิการใน

สถานสงเคราะห์ ซึ่งปีนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 5 คน อยู่แผนกมัธยม 3 คนและ

แผนกประถม 2 คน ให้ได้รับการอบรมและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามวัย

พร้อมกับเพื่อน ๆ  ในแต่ละแผนก อย่างไรก็ตามทางสถานสงเคราะห์ยังคง

จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลและติดตามพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็กพิการอย่าง

ใกล้ชิด 1 คน โดยนอกเหนือจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำร่วมกับเพื่อนในสถาน

สงเคราะห์ดังที ่กล่าวมาแล้ว ยังม ีช่วงเวลา เฉพาะเพื ่อติดตามพัฒนาการของเด็กพิการ ได้แก่การทำ

กายภาพบำบัดประจำวัน เป็นต้น 

4.1.2. เด็กท่ีเคยอยู่ในสถานสงเคราะห์ฯ และส่งไปเรียนต่อท่ีอ่ืน 
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 สำหรับเด็กพิการที่เรียนจบจากสถานสงเคราะห์แล้วและต้องการศึกษาต่อ หรือผู้ที่จำเป็นต้องได้รับ

การศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะสำหรับผู้พิการ หรือผู้ที่ช่วยตัวเองไม่ได้มากนักต้องการผู้ดูแลใกล้ชิด ทางมูลนิธิ

ได้มีการส่งตัวไปรับการศึกษาหรืออยู่ในความรับผดิชอบของผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา

และพัฒนาการของเด็กในแต่ละกรณี ในปีการศึกษา 2563 มีรายละเอียดดังนี้ 

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ ระดับการศึกษา จำนวน (คน) 
ศูนย์ฝึกอาชีพอาชีพคนพิการหยาดฝน จ.เชียงใหม ่ เตรียม ปวช. ด้านคอมพิวเตอร ์ 1 

มูลนิธิดวงใจพ่อสาขาจงัหวัดแพร ่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 

โรงเรียนศรีสงัวาลย์ จ.เชียงใหม่ 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 

4.1.3. เด็กเยาวชนผู้พิการจากชุมชนในความดูแลของมูลนิธิท่ีไปศึกษาต่อท่ีโรงเรียนผู้พิการเฉพาะทาง 

เนื่องจากเด็กและเยาวชนในชุมชนบางส่วนมีความพิการที่แตกต่างกันไปเช่นหูหนวกเป็นใบ้ บกพร่อง

ทางสติปัญญา และออทิสติก เป็นต้น ซึ ่งเด็กเหล่านี้สามารถมีพัฒนาการได้ตามความสามารถเมื ่อได้รับ

การศึกษาในโรงเรียนเฉพาะทาง ทางมูลนิธิจึงได้ให้ความช่วยเหลือ ติดตามเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจพร้อมแนะนำ

และประสานให้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนสำหรับผู้พิการเฉพาะทางตามลักษณะความบกพร่องในเขตพื้นที่ 

และติดตามเยี่ยมเยียนและประเมินพัฒนาการเป็นระยะ ดังนี้ 

4.1.3.1. เด็กและเยาวชนที่บกพร่องทางการได้ยินและการสื่อสาร จำนวน 1 คน ปัจจุบันกำลังรับ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 
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4.1.3.2. เด็กและเยาวชนที่บกพร่องทางสติปัญญาหรือการเรียนรู้ จำนวน 4 คน ปัจจุบันกำลังศึกษา 

อยู ่ที่โรงเรียนปัญญานุกูล เชียงราย ชั ้นมัธยมปีที ่ 5 จำนวน 2 คน และมัธยมปีที ่ 2 จำนวน 1 คน และ

ประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 1 คน 

4.1.4. เด็กและเยาวชนผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน  

เนื่องจากมีเด็กเยาวชนและผู้ป่วยบางส่วนในชุมชนที่มีความพิการด้านร่างกาย การมองเห็นหรือการ

สื่อสาร ซึ่งทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือช่วยเหลือตัวเองได้เพียงเล็กน้อย ทางมูลนิธิจึงได้ให้ความ

ช่วยเหลือ ให้กำลังใจทางครอบครัว มีการทำกายภาพบำบัดให้เหมาะสม พร้อมทั้งมีแผนการติดตามประเมิน

สุขภาพเด็กและผู้ป่วยโดยทีมงาน ซึ่งประกอบด้วยผู้รับผดิชอบโครงการและนักกายภาพบำบัดโดยความร่วมมอื

จากคามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์เชียงราย ภายใต้มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย อย่างน้อยเดือน

ละ 1 ครั ้ง โดยเด็กและผู ้ป่วยในความดูแลของมูลนิธิในกลุ่มนี้  

ปัจจุบันมีทั้งหมด 5 คน  

 

 

 

 

 

 

นอกจากนี้ยังมีเด็กและเยาวชนผู้บกพร่องด้านสติปัญญา การได้ยิน หรือสื่อความหมาย ที่อาศัยอยู่กับ

ครอบครัวยากจนในชุมชน อีก 3 คนที่ในปีนี้ทางมูลนิธิให ้การ

ดูแลและติดตามให้คำแนะนำ กำลังใจและให้ความช่วยเหลือ

ปัจจัยในการดำรงชีวิตและด้านต่าง ๆ ตามที่เป็นไปได้ 
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4.2. งานด้านพัฒนาชีวิตและสุขภาพของสตรี  

ในงานด้านพัฒนาชีวิตและสุขภาพของสตรี ภายใต้โครงการพัฒนาชีวิตสตรีและเด็กพิการ ในปี 2563 
ที่ผ่านมา ได้พักการดำเนินกิจกรรมช่ัวคราวเนื่องจากข้อจำกัดด้านบุคลากร 

5. ความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายต่าง ๆ 

โครงการความร่วมมือกับมูลนิธิซิสเตอร์คามิลเลียนอนุสรณ์ 

มูลนิธิดวงใจพ่อ ได้ร่วมกับมูลนิธิซิสเตอร์คามิลเลียนอนุสรณ์ แม่สรวย ในโครงการบ้านพระจิตองค์

บรรเทา ภายใต้ศูนย์คาทอลิกพระจิตเจ้า เพื่อดำเนินงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้อยู่กับเช้ือในเขต

อำเภอแม่สรวย อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้  

1. เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้อยู่กับเช้ือ  ในความดูแลได้รับการรักษาพยาบาลที่ดี เอื้อต่อการ

มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 

2. เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้อยู่กับเช้ือ  ในความดูแลมีโอกาสและเข้าถึงสวัสดิการต่างๆ ที่

จำเป็นในด้านการรักษาพยาบาล 

3. เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้อยู่กับเช้ือ  ในความดูแลมีโอกาสฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกาย 
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   ในปี 2563 มีกลุ่มเป้าหมายในความดูแลในอำเภอแม่สรวย จำนวนประมาณ 200 คน ประกอบด้วย 

1. กลุ่มผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ออกดูแลให้การพยาบาลตามบ้าน รวมทั้งทำความสะอาดบ้าน

ที่อยู่อาศัย และมอบเครื่องอุปโภคบรโิภคหมนุเวียนกันไปเป็นประจำทุกวันจันทร์ – ศุกร์ และวันเสาร์ - อาทิตย์

ในกรณีฉุกเฉิน จำนวน 170 คน  

2. กลุ่มผู้ป่วยอยู่กับเชื้อ ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ จำนวนประมาณ 15 คน มีศูนย์กลางพบปะและ

จัดกิจกรรมเดือนละครั้ง ที่สวนผู้หว่าน หมู่บ้านห้วยน้ำเย็น ตำบลวาวี  

3. กลุ่มผู้พิการในเขตแม่สรวย ที่ได้รับการดูแลฟื้นฟู

สมรรถภาพและให้บรกิารรบัสง่ทำกายภาพบำบดั  จำนวน 8 คน โดย

ม ีการจ ัดก ิจกรรมเด ือนละคร ั ้ ง  นอกจากน ี ้ ได้ จ ัดก ิจกรรม

กายภาพบำบัดร่วมกับผู้ชำนาญการให้แก่เด็กพิการในเขตแม่สรวย 

จำนวน 6 คน ที่ศูนย์คาทอลิกพระจิตเจ้า ทุก 3 เดือน 

 

นอกจากงานดูแลผู้ป่วย ผู้พิการและผู้สูงอายุแล้ว ซิสเตอร์ยังร่วมให้การอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่

นักเรียนระดับประถมศึกษาในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านพักพระจิตเจ้าอย่างต่อเนื่อง ทุกวันเสาร์ 

โครงการความร่วมมือกับมูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย 
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 มูลนิธิดวงใจพ่อ ได้ร่วมมือกับ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ เชียงราย ภายใต้

มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย ในการติดตาม ดูแลและให้ความช่วยเหลือเด็กเยาวชนผู้พิการใน

เขตอำเภอแม่สรวย ภายใต้โครงการพัฒนาชีวิตสตรีและเด็กพิการ ของมูลนิธิดวงใจพ่อ  
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 โดยทางคามิลเลียน  โซเชียล เซนเตอร์ จะส่งนักกายภาพบำบัดและบุคลากรมาร่วมกับทีมงานของ

มูลนิธิดวงใจพ่อ เพื่อเข้าไปเยี่ยมเยียนและทำกายภาพบำบัดใหผู้้พิการในชุมชนเดือนละครั้ง พร้อมกับให้ความรู้

และกำลังใจในการดูแลผู้พิการแก่ครอบครัว 

ในปี 2563 มีเด็กเยาวชนผู้พิการในชุมชนเขตแม่สรวยที่ทางมูลนิธิให้การติดตามช่วยเหลืออย่าง

ต่อเนื่องในกลุ่มนี้ จำนวน 5 คน ดังรายละเอียดที่ได้รายงานแล้วในรายงานโครงการฯ (หน้า 11-13) 

โครงการความร่วมมือกับศูนย์คาทอลิกพระจิตเจ้า และฝ่ายสังคม เขตศาสนปกครอง

เชียงราย (สังฆมณฑลเชียงราย) 

 โครงการเยี่ยมเยียนผู้ต้องขังในเรือนจำกลางจังหวัดเชียงราย เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มูลนิธิดวงใจพ่อได้

ร่วมมือกับองค์กรเครือข่าย คือศูนย์คาทอลิกพระจิตเจ้า แม่สรวย ซึ่งได้ดำเนินการเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง 

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ที่ทางศูนย์คาทอลิกพระจิตเจ้าได้เริ่มต้นติดต่ออย่างเป็นทางการกับทางเรือนจำกลาง

เชียงรายเพื่อขอนำทีมงานเข้าไปเยี่ยมเยียนและจัดกจิกรรมฟื้นฟูจติใจให้แก่ผูต้้องขังทีน่ับถือศาสนาคริสต์นิกาย

โรมันคาทอลิก หลังจากในระยะแรกที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้ติดตามเยี่ยมเยียนชาวบ้านที่รู้จักบางคนซึ่งเข้าไป

เป็นผู้ต้องขังอยู่ในขณะนั้น และได้รับทราบความต้องการด้านศาสนาของผู้ต้องขังอื่น ๆ ที่มีจำนวนไม่น้อย 
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 ต่อมาในปี พ.ศ. 2561 เมื ่อพระศาสนจักรคาทอลิกได้มีการตั ้งเขตศาสนปกครองใหม่เชียงราย  

โครงการนี้จึงได้ยกระดับจากงานในเขตศาสนปกครองอำเภอแม่สรวย เป็นงานความร่วมมือด้านความยุติธรรม

และสันติ ร่วมกับฝ่ายสังคม เขตศาสนปกครองเชียงรายนับแต่นั้นเป็นต้นมา อย่างไรก็ตามลักษณะกิจกรรม 

ย ังคงต ่อเน ื ่องในการมุ ่ง เน้นเสร ิมสร ้าง

ก ำล ั ง ใ จ  บ ำ ร ุ ง ค ว าม เ ช ื ่ อศ ร ั ทธ า ใน

คริสตศาสนาด้วยการประกอบพิธีกรรมทาง

ศาสนาให้แก่ผู้ต้องขังชายหญิงในแดนต่าง ๆ 

ตามที่ทางเรือนจำเป็นผู้กำหนดในแต่ละครั้ง 

รวมท ั ้ งให ้ความรู ้และความบันเทิงตาม

เทศกาล เช่นในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส 

เป็นต้น โดยที ่ผ ่านมาก่อนช่วงการแพร่

ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทางเรือนจำได้อนุญาตให้ทีมงานของโครงการเข้าไปจัดกิจกรรมได้ประมาณเดือนละ 

1 ครั้ง  

 ในปี 2563 แม้จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปจัดกิจกรรมให้ผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่องเช่นเคย คงเหลือเพียง 

3 ครั้ง นับตั้งแต่ช่วงก่อนการแพร่ระบาดในเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายน แต่ทางโครงการก็ได้มอบ

ของขวัญในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสแก่ผู้ต้องขังจำนวน 186 คน โดยฝากไว้กับเจ้าหน้าที่เรือนจำ พร้อมกันนี้ 

ทางศูนย์คาทอลิกพระจิตเจ้า ยังได้ทำหนังสือรับรองให้แก่ผู้ต้องขังแต่ละคนที่ร่วมรับการอบรมจิตใจตามความ

เช่ือคริสต์ศาสนา เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขอรับการอภัยโทษ  นอกจากนี้ ทางโครงการยังไดใ้ห้การสนับสนนุ

กล้ากาแฟจากหมู่บ้านดอยช้าง ตำบลวาวี จำนวน 20 ต้น เพื่อนำไปปลูกในบริเวณเรือนจำช่ัวคราวดอยฮาง  

กิจกรรมพัฒนาบุคลากรของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านพักพระจิตเจ้า 
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 เมื่อวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ทางมูลนิธิได้ส่งเจ้าหน้าที่ของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านพกั

พระจิตเจ้า จำนวน 7 คน เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ผู้ให้บริการปรึกษาทางโทรศัพท์และรายบุคคล” ที่

โรงแรมธัญญาอินน์ จังหวัดเชียงราย ซึ่งจัดโดย

สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมกับชมรม

เวชบุคคลคาทอลิก และ Caritus Thailand เพื่อ

พัฒนาบุคลากรของมูลนิธิ ซึ่งเป็นครูและพี่เลี้ยง

ผู้ดูแลเด็กในสถานสงเคราะห์ฯ ให้รู้จักวิธีการให้

คำปรึกษาแก่ผ ู ้ท ี ่ต ้องการรับคำปรึกษาอย่าง

ถ ูกต ้องตามหล ักว ิชาการจากว ิทยากรผ ู ้มี

ประสบการณ์ และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการดูแลเด็ก ๆ ในสถานสงเคราะห์ไดต้่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

มลูนิธิดวงใจพ่อ 

สาขาจงัหวดัแพร ่
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มูลนิธิดวงใจพ่อ สาขาจังหวัดแพร่ 
  

มูลนิธิดวงใจพ่อ สาขาจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินงานให้ความช่วยเหลือผู้พิการแขน ขาและลำตัว ในเขต

ภาคเหนือตอนบนอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ที่เริ่มดำเนินงานภายใต้ชื่อ “ศูนย์ยอแซฟบรรเทา” 

โดยปัจจุบันมีการให้ความช่วยเหลือผู้พิการในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 

 ด้านการศึกษา 
 

1. ศูนย์ยอแซฟบรรเทา : บ้านพักเด็กและเยาวชนผู้พิการ 
  

 เปิดรับเด็กและเยาวชนผู้พิการเข้าพักประจำภายในศูนย์ โดยจัดการศึกษาแก่เด็กพิการที่มีความพร้อม

ทางสติปัญญาต้ังแต่ระดับช้ัน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษา

ร่วมกับนักเรียนปกติ เพื่อให้นักเรียนได้รับการเรยีนรู้และพัฒนาครบทุกมิติ ทั้งด้านสังคม สติปัญญา ทักษะชีวิต

ที่จำเป็นและสำคัญต่อการดำรงชีวิตและเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพในอนาคต  โดยจัดให้มี

พี่เลี้ยงคอยดูแลและช่วยเหลือในสิ่งที่จำเป็นในขณะที่อยู่โรงเรียน   
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ในส่วนของนักเรียนพิการที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ทางศูนย์ฯ ได้ดำเนินการส่งไปรับการศึกษา

ที่โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล 

โดยในปี พ.ศ.2563 มีนักเรียนตั้งแต่ระดับช้ันอนุบาล 3 – มัธยมศึกษาปีที่ 5 พักประจำในศูนย์ จำนวน

ทั้งสิ้น 20 คน เป็นชาย 9 คน หญิง 11 คน มีพี่เลี้ยงผู้ดูแลเด็ก 7 คน แบ่งกันไปดูแลเด็กที่เข้าเรยีนทั้งทีโ่รงเรยีน

เทพพิทักษ์วิทยา และโรงเรียนสานฝัน แพร่   

ผู้อำนวยการมูลนิธิดวงใจพ่อ สาขาจังหวัดแพร่ และผู้บริหารโรงเรียนเทพพิทักษ์ ร่วมกับนักเรียน   

ของมูลนิธิฯ ร่วมต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ที่โรงเรียนเทพพิทักษ์ จังหวัดแพร่ 
 

นอกเหนือจากชีวิตที่โรงเรียน ในช่วงเวลาที่เด็กเยาวชนอยู่ภายในศูนย์ฯ นอกจากทางมูลนิธิจะจัดให้มี

นักกายภาพบำบัดคอยติดตามทำกายภาพบำบัดและจัดกิจกรรมบำบัดให้เป็นประจำทุกวันแล้ว ยังได้จัดให้มี

กิจกรรมและการฝึกฝนอบรมทักษะชีวิตในด้านต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ 

กิจกรรมบำบัดและงานกายภาพบำบัด 

 สำหรับงานกิจกรรมบำบัดและงานกายภาพบำบัด นอกจากทางมูลนิธิจะจัดสำหรับนักเรียนประจำ

ภายในศูนย์แล้ว ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนพิการภายนอก ได้เข้ามารับบริการกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด

ที่มูลนิธิในช่วงเย็นหลังโรงเรียนเลิกด้วย  โดยในปี 2563 มีผู้พิการมารับบริการแบบไป - กลับจำนวน 10 คน 
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กิจกรรมภายในศูนย์ 
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ผักสวนครัว รั้วกินได้ : กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมวันพอ่ : เดก็ ๆ ขอพรจากคุณพ่ออีโว้ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ สาขาแพร่  

 

 

 

 

 

 

 



26 รายงานการดำเนินงานมูลนิธิดวงใจพ่อ ประจำปี พ.ศ. 2563 
 

 

 

กิจกรรมปิดท้ายปขีองเด็กๆ  ในเทศกาลคริสตม์าส 
 

ทัศนศึกษา 
 นอกจากการเรียนรู้ร่วมกันภายในศูนย์ฯ และที่โรงเรียนแล้ว ทางศูนย์ฯ ยังให้ความสำคัญกับการ
เรียนรู้นอกห้องเรียน ทั้งเพื่อการเปิดโลกกว้าง ให้ได้เห็นชีวิต ผู้คน และสถานที่ที่หลากหลาย ที่สำคัญยงัเป็น
การสานความสัมพันธ์สร้างความสามัคคีระหว่างสมาชิกภายในศูนย์อีกด้วย 
 ในปี 2563 มูลนิธิได้รับความอนุเคราะห์จากโรงแรมโคซี่บีช พัทยา ให้เด็กๆ พี่เลี้ยง และพนักงาน
มูลนิธิฯ สาขาจังหวัดแพร่ ไปใช้ชีวิตร่วมกัน สร้างความประทับใจให้เด็ก ๆ ที่ได้มีโอกาสสัมผัสกับน้ำทะเล 
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ปิดท้ายด้วยการเข้าชมและสัมผัส

ความสนุกสนานในดินแดนแห่งเทพนิยาย 

ดรีมเวิลด์ 

 

 

2. การช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาผู้พิการภายนอกศูนย์ 

 

สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่เรียนจบจากศูนย์ยอแซฟบรรเทาแล้ว หรือนักเรียนที่ไม่ได้อยู่ในศูนย์ ทาง

มูลนิธิดวงใจพ่อ สาขาจังหวัดแพร่ ยังให้ความช่วยเหลือในด้านทุนการศึกษา และการติดตามชีวิตอย่างต่อเนื่อง 

โดยในปี 2563 มีนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิ จำแนกตามสถานศึกษา ดังนี้ 

 

สถานศึกษา พักประจำในศูนย์  พักภายนอกศูนย์ จำนวนรวม 
1. โรงเรียนเทพพทิักษ์วิทยา 13 คน 4 คน 17 คน 
2. โรงเรียนสานฝัน แพร ่ 5 คน 1 คน 6 คน 
3. โรงเรียนแพร่ปญัญานุกลู 2 คน - 2 คน 
4. วิทยาลัยอาชีวะ แพร่ - 2 คน 2 คน 
5. โรงเรียนสารพัดช่าง แพร ่ - 1 คน 1 คน 
6. วิทยาลัยอาชีวะมหาไถ่ พัทยา - 2 คน 2 คน 

รวม 20 คน 10 คน 30 คน 
 



28 รายงานการดำเนินงานมูลนิธิดวงใจพ่อ ประจำปี พ.ศ. 2563 
 

งานด้านวิชาชีพ : ห้องวิชาชีพ 

 มูลนิธิดวงใจพ่อ สาขาจังหวัดแพร่ ได้จัดให้มี “ห้องวิชาชีพ” ภายในศูนย์ เพื่อให้การอบรมและฝึก

ทักษะวิชาชีพ แก่ผู้พิการผู้ใหญ่อย่างต่อเนื่อง โดยมีการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ตามความถนัดของผู้พิการ 

และจัดจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ  

 ในปี 2563 มีผู้พิการที่เป็นผู้ใหญ่ จำนวน 3 คน ทำงานฝึกอาชีพในห้องวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยพัก

ประจำภายในศูนย์ 

 

 

 

 

 

 

 



29 รายงานการดำเนินงานมูลนิธิดวงใจพ่อ ประจำปี พ.ศ. 2563 
 

 

 

 

 

 

งานให้บริการผู้พิการใน

ชุมชน 

 
 มูลนิธิดวงใจพ่อ สาขาจังหวัดแพร่ ได้จัดให้มีทีมงานลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 
และผู้ป่วยติดเตียงตามอำเภอต่างๆ ในจังหวัดแพร่ โดยมีนักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด ออกดำเนินการ
ตามแผนงานที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน มีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ  

 โดยนอกจากการทำกิจกรรมบำบัดเพื่อให้ผู้พิการและผู้ป่วยได้ผ่อนคลายความวิตกกังวล และฟื้นฟู
สมรรถภาพด้านร่างกายและจิตใจควบคู่กันไปแล้ว  ทางศูนย์ฯ ยังได้มีการเสริมกำลังใจและองค์ความรู้ด้านการ
ดูแลผู้พิการให้แก่ผู้ดูแลอีกด้วย  



30 รายงานการดำเนินงานมูลนิธิดวงใจพ่อ ประจำปี พ.ศ. 2563 
 

 ในปี 2563 มีผู้พิการในชุมชนที่ทางมูลนิธิออกไปทำกายภาพบำบัดให้ที่บ้าน จำนวน 20 คน 

 

 

 

 

 

ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
 

มูลนิธิดวงใจพ่อ สาขาจังหวัดแพร่ ได้ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในงานสัมมนาวิชาการต่าง ๆ  กับ

ภาครัฐและเอกชนภายนอก เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ ความรู้ทั้งในงานและเพื่อให้ทันเหตุการณ์โลกปัจจุบัน

มากขึ้น อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานให้กว้างขวางยิ่งข้ึน 



31 รายงานการดำเนินงานมูลนิธิดวงใจพ่อ ประจำปี พ.ศ. 2563 
 

ในปี 2563 มูลนิธิดวงใจพ่อ สาขาจังหวัดแพร่ ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อม

สำหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ และการฟื้นฟูเยียวยาคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ จัดโดย 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


