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คํานํา 

 

 รายงานการดำเนินกิจการของมูลนิธิดวงใจพ่อ สาขาจังหวัดแพร่ ประจำปี 2561 ฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้น
เพื่อบันทึกและรายงานการดำเนินงานในโครงการต่าง ๆ ตลอดปี 2561 ของมูลนิธิฯ สาขาจังหวัดแพร่ เพื่อให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบ  

 โดยในปี 2561 ซึ่งนับเป็นปีที่ 11 ของการดำเนินงานของมูลนิธิดวงใจพ่อ นอกจากมูลนิธิฯ สำนักงาน
ใหญ่ อำเภอแม่สรวย จะยังคงดำเนินโครงการต่าง ๆ ทั้งในด้านการศึกษา สงเคราะห์และพัฒนา ตาม
วัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ อย่างต่อเนื่องจากท่ีผ่านมาตลอด 10 ปีแล้ว ยังเป็นปีแรกที่เริ่มต้นการดำเนินงานของ
มูลนิธิดวงใจพ่อ สาขาจังหวัดแพร่ ซึ่งได้ดำเนินกิจการต่าง ๆ เพื่อผู้พิการในเขตภาคเหนือตอนบนอย่างเข้มข้น 
ดังปรากฏในรายงานการดำเนินงานเล่มน้ี 

 หวังเป็นอย่างย่ิงว่า ท่านจะได้รู้จักและเข้าใจเป้าหมาย รวมถึงกิจการต่าง ๆ ของมูลนิธิดวงใจพ่อ สาขา
จังหวัดแพร่อย่างดีย่ิงขึ้น จากรายงานฉบับน้ี  

 

     คณะผู้จัดทำ 
      กุมภาพันธ์ 2562 
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มูลนิธิดวงใจพ่อ สาขาจังหวัดแพร่ 
ให้ความช่วยเหลือผู้พิการ ได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง  

เพื่อมีส่วนรว่มและเป็นท่ียอมรับของสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี 
 
 ในปี พ.ศ. 2561 น้ี นับเป็นปีแรกที่มูลนิธิดวงใจพ่อ สาขาจังหวัดแพร่  ได้เริ่มดำเนินงานสานต่อกิจการ
ของศูนย์ยอแซฟบรรเทา จังหวัดแพร่อย่างเป็นทางการ  ภายหลังจากที่มูลนิธิดวงใจพ่อ สาขาจังหวัดแพร่ ได้รับ
การจดทะเบียน เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 ทั้งน้ีศูนย์ยอแซฟบรรเทา ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 และดำเนินการช่วยเหลือคนพิการแขน-ขา
และลำตัว อายุระหว่าง 5-25 ปี ที่มีความสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในเขตภาคเหนือตอนบนมาอย่างต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์ให้คนพิการเหล่านี้ได้มีโอกาสทางด้านการศึกษาและการฝึกอาชีพ เพื่อสร้าง
โอกาสสำหรับตนเองให้สามารถประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งมีส่วนร่วมในสังคมและเป็นที่ยอมรับของ
สังคมมากขึ้น   

 โดยในปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมานี้ ศูนย์ยอแซฟบรรเทา ภายใต้มูลนิธิดวงใจพ่อ สาขาจังหวัดแพร่ ได้รับ
มอบรางวัลองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ด้านการพัฒนาสังคมจังหวัดแพร่ ประจำปี 2561 จากพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่ 

 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

 ความรัก คือ พลังแห่งพันธกิจการดำเนินงานของศูนย์ฯ โดยมุ่งเน้นที่ผู้พิการเป็นพิเศษ เพราะความ
พิการทางร่างกายนั้น นอกจากส่งผลทางด้านกายภาพแล้วยังต่อผลโดยตรงด้านจิตใจแก่ผู้พิการและครอบครัว
อีกด้วย แต่ในขณะเดียวกันไม่ว่าคนปกติหรือคนพิการ ทุกคนล้วนมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ด้วยกันทั้งสิ้น  
ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนมีและได้รับอย่างเท่าเทียมกัน และสิ่งที่จะช่วยเติมในช่องว่างของความพิการก็คือความรัก 
การเอาใจใส่ ความเข้าใจ การอยู่เป็นเพื่อน ไม่ทอดทิ้งกัน  สังคมหรือส่วนรวมจะเกิดสันติสุขได้ถ้าคนเราใช้
ความรักในการมอง ใช้ความรักในการทำ  

“ร่างกายน้ันแตกต่างกันได้ แต่ที่ทุกคนต้องการเหมือนกันก็คือ..ความรัก” 
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การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือช่วยเหลือผู้พิการของศูนย์ฯ มีหลากหลายลักษณะ ดังต่อไปน้ี 
 

โครงการสนบัสนุนด้านการศึกษา 

สำหรับเด็กและเยาวชน 

 เพื่อให้เด็กพิการซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ได้มีโอกาสรับการกายภาพบำบัด ควบคู่กับการได้รับการศกึษา 
และรับการอบรมด้านทักษะต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในอนาคต 

 
 ทางศูนย์ยอแซฟบรรเทา ได้เปิดรับเด็กและเยาวชนผู้พิการเข้าพักประจำภายในศูนย์ โดยจัดการศึกษา
แก่เด ็กพิการที ่ม ีความพร้อมทางสติป ัญญาตั ้งแต่
ระดับชั ้น อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยมี
จุดประสงค์เพื ่อให้นักเรียนได้ร ับการศึกษาร่วมกับ
นักเร ียนปกติที ่โรงเร ียนเทพพิทักษ์ว ิทยา  เพื ่อให้
นักเรียนได้รับการเรียนรู้และพัฒนาครบทุกมิติ ทั้งด้าน
สังคม สติปัญญา ทักษะชีวิตที่จำเป็นและสำคัญต่อการ
ดำรงชีวิตและเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและประกอบ
อาชีพในอนาคต  โดยจัดให้มีพี ่เล ี ้ยงคอยดูแลและ
ช่วยเหลือในสิ่งที่จำเป็นในขณะที่อยู่โรงเรียน   
 ในส่วนของนักเรียนพิการที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ทางศูนย์ฯ ได้ดำเนินการส่งไปรับการศึกษา
ที่โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล     
 นอกจากทางศูนย์ฯ จะดำเนินการส่งนักเรียนเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนดังกล่าวข้างต้นแล้ว ในช่วง
เวลาที่อยู่ภายในศูนย์ฯ ยังจัดให้มีการฝึกฝนและอบรมทักษะชีวิตในด้านต่างๆ รวมทั้งมีการติดต่อประสาน
ความร่วมมือกับผู้ปกครองในเรื่องของการเรียน พฤติกรรม สุขภาพกายและใจ  เพ่ือให้นักเรยีนได้รับการพัฒนา 
ดูแลอย่างดี  
 

 

 โดยในปี พ.ศ.2561 มีนักเรียนต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 4 พักประจำในศูนย์ จำนวน
ทั้งสิ้น 17 คน เป็นชาย 8 คน หญิง 9 คน มีพ่ีเลี้ยงผู้ดูแลเด็ก 5 คน และพนักงานขับรถ 1 คน 
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ทัศนศึกษา 
 นอกจากการเรียนรู้ร่วมกันภายในศูนย์ฯ และที่โรงเรียนแล้ว ทางศูนย์ฯ ยังให้ความสำคัญกับการ
เรียนรู้นอกห้องเรียน ทั้งเพื่อการเปิดโลกกว้าง ให้ได้เห็นชีวิต ผู้คน และสถานที่ที่หลากหลาย ที่สำคัญยังเป็น
การสานความสัมพันธ์สร้างความสามัคคีทั้งกับสมาชิกภายในศูนย์ และครอบครัวอีกด้วย 
 

   
 พาแม่นั่งรถไฟเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่ ณ สวนสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสวันแม่ เมื่อวันที่ 11 -12 
สิงหาคม 2561  เพ่ือกระชับความสัมพันธ์และความรักระหว่างแม่และลูก 
 

เที่ยวกว๊านพะเยา  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2561 
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การจัดการศึกษาสำหรับผู้ใหญ ่ 

 เป็นการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย โดยให้เรียนกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (กศน.) รวมทั้งจัดการอบรมฝึกอาชีพให้กับผู้พิการที่เป็นผู้ใหญ่ที่ร่วมในโครงการห้องวิชาชีพของศูนย์ 

เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และการประกอบอาชีพในอนาคต 

 

   

 

        ร่วมกิจกรรมป่ันไปไม่ทิ้งกัน  
        ณ กาดสามวัย จังหวัดแพร่  
     เมื่อวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2561 

 

 

 

 

 

รับมอบของอุปโภคและบริโภค จาก
บริษัทแสงไทยแพร่ จำกัด ในโอกาส
ฉลองงานครบรอบ 21 ปี มาร์คโฟร์  
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 
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โครงการสนบัสนุนด้านวชิาชพี (ห้องวิชาชีพ) 

 ฝึกอบรมวิชาชีพ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพตามความถนัดและความสนใจ เพื่อให้ผู้พิการเห็นคุณค่าของ
ตนเอง สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเอง ครอบครัว และดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขและมีศักด์ิศรี 

 ทางศูนย์ฯ ได้จัดให้มี “ห้องวิชาชีพ” ภายในศูนย์ เพื่ออบรมและฝึกวิชาชีพ แก่ผู้พิการผู้ใหญ่อย่าง
ต่อเนื ่อง โดยมีการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ตามความถนัดของผู้พิการ และจัดจำหน่ายทั้งภายในและ
ต่างประเทศ  

 ในปี พ.ศ.2561 มีผู้พิการผู้ใหญ่ที่พักประจำภายในศูนย์ จำนวน 4 คน นอกเหนือจากผู้พิการที่มาร่วม
กิจกรรมเป็นครั้งคราว เมื่อมีการจัดฝึกอบรมต่างๆ 

 นอกจากนี้ ทางศูนย์ได้มีการจัดกิจกรรมฝึกวิชาชีพระยะสั้น ให้ผู้พิการสนใจ ทั้งโดยการเชิญวิทยากร
ผู้เช่ียวชาญมาฝึกอบรมความรู้ภายในศูนย์ หรือการไปร่วมกับหน่วยงานภายนอกที่มีการจัดการอบรม 

 

ร่วมการฝึกอบรมทำรถเข็น 

เมื่อวันที่ 26-30 มีนาคม 2561 
จัดโดย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ 
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โครงการให้บริการผู้พิการภายนอกศูนย์ 

 ให้บริการการทำกายภาพบำบัดและคำปรึกษาแก่ผู้พิการภายนอกที่มีความต้องการ โดยไม่คิดมูลค่า 
 

 ทางศูนย์ได้เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกที่มีความพิการ เข้ารับการกายภาพบำบัด รวมถึงรับความรู้
และทักษะในการฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม  
 

สำหรับนักเรียน 

 

  เปิดโอกาสให้นักเร ียนพิการที ่อยู ่ในบริเวณ
ใกล ้เค ียงก ับศ ูนย ์ ได ้ร ับบร ิการกายภาพบำบัด 
กิจกรรมบำบัด และทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิต
ประจำวัน 

 โดยจ ัดตารางการทำกายภาพบำบ ัด  และ
กิจกรรมบำบัดอย่างต่อเนื่อง และให้นักเรียนเข้ารับ
บริการตามวันและเวลาที ่กำหนด รวมถึงการทำ
กิจกรรมหมู่คณะที่ทางศูนย์ ได้จัดให้ 

 
 

สำหรับผู้ใหญ ่

  

 สำหรับผู้พิการทั่วไป ทางศูนย์มีบริการให้คำปรึกษา และการทำกายภาพบำบัดแก่บุคคลภายนอก โดย
ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นนักกายภาพบำบัดวิชาชีพ และนักกิจกรรมบำบัด ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ อย่างต่อเนื่อง 
โดยในปี 2561 มีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 4 คน  
 

โครงการให้บริการผู้พิการในชุมชน 

 ให้บร ิการฟื ้นฟูสมรรถภาพแก่คนพิการในชุมชนนอกสถานที ่ โดยมีน ักกายภาพบำบัด นัก
กิจกรรมบำบัด ทำการบำบัดฟื้นฟูให้แก่ผู้พิการในชุมชนต่างๆ ของจังหวัดแพร่ พร้อมทั้งให้ความรู้แก่ผู้ดูแลคน
พิการในการดูแลคนพิการได้อย่างถูกต้อง  รวมถึงประสานงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการ
ช่วยเหลือผู้พิการด้านต่างๆ 
 
 ทางศูนย์ได้จัดให้มีทีมงานลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และผู้ป่วยติดเตียงตาม
อำเภอต่างๆ ในจังหวัดแพร่ โดยมีนักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด ออกดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด
ไว้อย่างชัดเจน มีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ  
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 โดยนอกจากการทำกิจกรรมบำบัดเพื่อให้ผู้พิการและผู้ป่วยได้ผ่อนคลายความวิตกกังวล และฟื้นฟู
สมรรถภาพด้านร่างกายและจิตใจควบคู่กันไปแล้ว  ทางศูนย์ฯ ยังได้มีการเสริมกำลังใจและองค์ความรู้ด้านการ
ดูแลผู้พิการให้แก่ผู้ดูแลอีกด้วย  

 

  
 

 
 
 ในปี พ.ศ. 2561 มีการให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่ผู้พิการและผู้ป่วย  ดังน้ี 
 
 1. อำเภอเมืองแพร ่  จำนวน  7  ราย   
 2. อำเภอเด่นชัย   จำนวน  1 ราย 
 3. อำเภอสูงเม่น   จำนวน  1  ราย 
 4. อำเภอร้องกวาง  จำนวน  2  ราย 
 5. อำเภอสอง   จำนวน  6 ราย 
 6. อำเภอหนองม่วงไข่  จำนวน  1 ราย 
 
 การดำเนินงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้พิการและผู้ป่วย เป็นงานที่ต้องใช้ความสม่ำเสมอในการ
ฟื้นฟู เพื่อให้ได้รับการดูแลฟื้นฟูอย่างเหมาะสมและเอาใจใส่  ถึงแม้ว่าการฟื้นฟูนั้น  ต้องมีความเข้าใจใน
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สภาพการณ์ต่างๆ อีกทั้งระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนาน และบางครั้งสิ้นหวัง  แต่บุคคลต่างๆ นั้นสมควรได้รับ
การดูแลอย่างดีและเหมาะสมแก่ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 
 
 
การพัฒนาบุคลากร 
 

 

  
 ด้วยตระหนักดีว่างานดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้พิการนั้น เป็นงานที่ต้องอาศัยทั้งพลังกาย พลังใจ 
และสติปัญญา ที่จะคอยอยู่เป็นเพื่อน ช่วยเหลือและเดินเคียงข้างพวกเขาและเธอให้มีความหวังและกำลังใจ 
ทางศูนย์จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรที่ดูแลผู้พิการอย่างสม่ำเสมอ โดยการจัดให้มีการอบรมความรู้ 
และทักษะด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการภาวนาฟื้นฟูด้านจิตวิญญาณร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในทุกมิติให้แก่บุคลากร อันจะส่งผลดีต่อตัวผู้พิการให้ได้รับการดูแลอย่างดีที ่สุด สมดังเป้าหมายของการ
ดำเนินงานของศูนย์อย่างย่ังยืนต่อไป 
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