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ค าน า 

 

 รายงานมูลนิธิดวงใจพ่อ ประจำปี 2564 ฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อบันทึกและรายงานการดำเนินงาน
โครงการต่าง ๆ ตลอดปี 2564 รวมถึงรายงานงบการเงินของมูลนิธิดวงใจพ่อ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง
รับทราบ  

 ท้ังนี้ ในปี พ.ศ. 2564  มูลนิธิดวงใจพ่อได้มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการดำเนินงานของมูลนิธิ โดย
เป็นปีแรกท่ีมูลนิธิดวงใจพ่อได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้ย้ายสำนักงาน
ใหญ่ไปอยู่ที่ บ้านเลขที่ 47 หมู่ 17 บ้านขัวแคร่ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นับตั้งแต่
วันท่ี 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564  โดยมีการดำเนินงานของสาขาอีก 2 แห่ง คือ  

สาขาแห่งที่ 1 มูลนิธิดวงใจพ่อ สาขาแม่สรวย ซึ่งเคยเป็นสำนักงานหลักของมูลนิธิดวงใจพ่อตั้งแต่
เริ่มต้นจดทะเบียน เมื่อวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2551  ยังคงต้ังอยู่ท่ีเดิมคือ บ้านเลขท่ี 158 หมู่ 12 บ้านจอมแจ้ง 
ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เพื่อทำงานกับพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่องต่อไป 

และสาขาแห่งท่ี 2 คือ มูลนิธิดวงใจพ่อ สาขาจังหวัดแพร่ ต้ังอยู่ท่ี บ้านเลขท่ี 71/1 หมู่ 6 ซอย 6 บ้าน
เหมืองค่า ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ได้รับการแต่งต้ังเป็นสาขาของมูลนิธิดวงใจพ่ออย่าง
เป็นทางการ เมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม 2560 มีเป้าหมายหลักในการทำงานกับผู้พิการในเขตภาคเหนือตอนบน 

 โดยตลอดปี พ.ศ. 2564 ทั้งมูลนิธิดวงใจพ่อ สำนักงานใหญ่ เชียงราย ที่กำลังเตรียมเปิดงานใหม่ท่ี
อำเภอเมืองเชียงราย รวมถึงสาขาแม่สรวยและสาขาจังหวัดแพร่ ต่างยังคงดำเนินโครงการต่าง ๆ ทั้งในด้าน
การศึกษา งานสงเคราะห์และพัฒนาพี ่น ้องกลุ ่มชาติพันธุ ์ ผู ้พ ิการ และกลุ ่มเปราะบางในสังคม ตาม
วัตถุประสงค์ของมูลนิธิอย่างต่อเนื่อง ดังปรากฏในรายงานการดำเนินงานฉบับนี้     

  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการดำเนินงานของมูลนิธิดวงใจพ่อในปนีี้ จะช่วยให้ท่านได้รู้จักและเข้าใจ
เป้าหมาย รวมถึงกิจการต่าง ๆ ของมูลนิธิดวงใจพ่อในปัจจุบันอย่างดียิ่งขึ้น และหากมีข้อผิดพลาดประการใด 
คณะผู้จัดทำขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย 

 

     คณะผู้จัดทำ 
      ธันวาคม 2564 
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มูลนิธิดวงใจพ่อ สำนักงานใหญ่ เชียงราย 
  

ภายหลังจากได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการให้เป็นมูลนิธิดวงใจพ่อ สำนักงานใหญ่ เชียงราย เมื่อวันท่ี 
13 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา มูลนิธิดวงใจพ่อ เชียงรายก็ได้เริ่มภารกิจเพื่อพี่น้องกลุ่มเปราะบางในจังหวัด
เชียงราย ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ ซึ ่งได้ประชุมหารือและวางแผนงานเบื้องต้นไว้ในการประชุมสามัญ
คณะกรรมการมูลนิธิดวงใจพ่อก่อนหน้านี้แล้ว 

โดยภารกิจแรกท่ีมูลนิธิดวงใจพ่อ สำนักงานใหญ่ จะได้เริ่มต้นดำเนินงานเพื่อการสงเคราะห์และพัฒนา
กลุ่มเปราะบางในสังคม คือการให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่กลุ่มแรงงานข้ามชาติในเขตเมืองเชียงราย 
ภายใต้ “โครงการการศึกษาเพื่อชีวิตและวัฒนธรรมแรงงานข้ามชาติ ในเขตเมืองเชียงราย” ด้วยตระหนักว่า
กลุ่มแรงงานข้ามชาติและผู้ติดตาม เป็นกลุ่มคนชายขอบของสังคมและมีเป็นจำนวนมากในเขตเมืองเชียงราย 
ทั้งตัวเลขที่ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวถูกต้องตามกฎหมายและอีกจำนวนไม่น้อยที่ไม่มีตัวตนตามกฎหมาย 
ดังนั้น การให้ความรู้พื้นฐานท่ีจำเป็นสำหรับการปรับตัวในสังคมไทย โดยเฉพาะทักษะการใช้ภาษาไทย ย่อมจะ
เป็นประโยชน์ท้ังต่อตัวแรงงานเองและชุมชนท้องถิ่นด้วย 

ภายหลังได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นจากการประสานงานกับผู้ประสานงานเครือข่ายแรงงานข้ามชาติ 
จังหวัดเชียงราย ถึงความจำเป็นและความต้องการของเครือข่ายแล้ว คณะกรรมการด้านสังคม มูลนิธิดวงใจพ่อ 
จึงได้มีข้อสรุปร่วมกันให้นำประสบการณ์การจัดการศึกษาภาษาไทย ใหแ้ก่กลุ่มชาติพันธุ์ในเขตอำเภอแม่สรวย 
ในโครงการการศึกษาเพื่อชีวิต ที่มูลนิธิดวงใจพ่อได้ทำมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 มาดำเนินงานกับกลุ่มเป้าหมาย
ใหม่นี้ ภายใต้โครงการการศึกษาเพื่อชีวิตและวัฒนธรรมแรงงานข้ามชาติ ในเขตเมืองเชียงราย ซึ่งจะเป็น
การทำงานโดยความร่วมมือของ 3 องค์กรคือ มูลนิธิดวงใจพ่อ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นท่ี สำนัก
วิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และศูนย์ช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติจังหวัดเชียงราย 

โดยในช ่วงท ี ่ ผ ่ านมา ทาง
เ จ ้ า ห น ้ า ท่ี ม ู ล น ิ ธ ิ ด ว ง ใ จพ ่ อ ไ ด้
ประสานงานร่วมกับผู้จัดการศูนย์วิจัย
นวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง และศูนย์ช่วยเหลือแรงงาน
ข้ามชาติหลายครั ้งเพื ่อเตรียมความ
พร้อมในด้านต่าง ๆ โดยมีแผนงานท่ีจะ
เร ิ ่มต้นโครงการนี้ในเดือนมกราคม 
พ.ศ. 2565 
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นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2565 มูลนิธิดวงใจพ่อ เชียงราย ยังมีแผนท่ีจะเริ่มงานให้การศึกษาอบรมแก่ผู้นำ
กลุ่มชาติพันธุ์ในเครือข่ายการทำงานของมูลนิธิดวงใจพ่อ เพื่อให้ตระหนักถึงปัญหาด้านสังคมต่าง ๆ อาทิปัญหา
ด้านส่ิงแวดล้อม และมีแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ดีขึ้นในบริบทของตัวเองได้ 
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สาขาแม่สรวย เชียงราย 
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มูลนิธิดวงใจพ่อ สาขาแม่สรวย 
  

1. สถานสงเคราะหเ์ด็กบ้านพักพระจิตเจ้า 

 “สถานสงเคราะห์เด็กบ้านพักพระจิตเจ้า”  ได้รับการอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้ต้ัง

เป็นสถานสงเคราะห์ภายใต้มูลนิธิดวงใจพ่ออย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 ภายหลังจากได้
ดำเนินงานให้การสงเคราะห์และพัฒนาด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตอำเภอแม่สรวย 
จังหวัดเชียงราย มาอย่างต่อเนื่องนับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2533  

วัตถุประสงค์ของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านพักพระจิตเจ้า 

1. รับอุปการะเด็กชายและหญิง อายุระหว่าง  5 – 18 ปี ท่ีพึงได้รับการสงเคราะห์ ในเขตอำเภอแม่สรวย 
และใกล้เคียง  

2. จัดให้เด็กในความอุปการะได้รับการดูแลตามมาตรฐานการให้บริการสวัสดิการสังคม เพื่อพัฒนาให้เด็ก
มีความเจริญเติบโตท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคม และสติปัญญา ได้แก่ 
1. บริการด้านการเลี้ยงดูทางกายภาพ โดยการจัดที่พัก อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และของใช้ที่จำเป็น

ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงสุขภาพอนามัยเป็นสำคัญ 
2. บริการด้านการรักษาพยาบาล และอนามัย ตรวจสุขภาพ ให้ภูมิคุ้มกันโรค ให้การรักษาพยาบาล

เบ้ืองต้น และการจัดส่งเข้ารับการรักษาพยาบาลในกรณีท่ีมีความรุนแรง 
3. บริการด้านการศึกษา ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ โดยการจัดการให้เด็กในสถานสงเคราะห์

ทั ้งหมดเข้าเรียนในสถานศึกษาที่ได้มาตรฐานภายนอกสถานสงเคราะห์ แบบเช้าไปเย็นกลับ 
ต้ังแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ตามความเหมาะสม
ตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมเสริมความรู้และทักษะในการดำเนินชีวิต
ด้านต่าง ๆ ในช่วงเวลาท่ีอยู่ในสถานสงเคราะห์ 
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4. ให้การอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ตามหลักความเช่ือของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 
5. บริการด้านสังคมสงเคราะห์ มีการสอบประวัติและการจัดทำประวัติเด็ก แก้ไขปัญหาพฤติกรรม

ของเด็ก ปัญหาด้านการปรับตัวเข้ากับบุคลอื่น ปัญหาจิตใจและอารมณ์ เป็นต้น 
6. เย่ียมบ้านเด็กในการอุปการะ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และทำความรู้จักครอบครัวของเด็ก อันจะ

ทำให้เข้าใจตัวตนของเด็กและช่วยส่งเสริมในการเติบโตของเด็กมากยิ่งขึ้น  

จำนวนนักเรียนและกิจกรรมภายในสถานสงเคราะห์ 

ในปีการศึกษา 2564 นี้   สถานสงเคราะห์เด็กบ้านพักพระจิตเจ้า  ได้ปรับนโยบายการรับเด็กในสถาน 
สงเคราะห์ โดยนอกจากแผนกมัธยมแล้ว ยังได้มีการเปิดแผนกประถมเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีข้อมูล
เกี่ยวกับจำนวนนักเรียนและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในสถานสงเคราะห์ โดยสรุป ดังนี้ 

ระดับการศึกษา จำนวนนักเรียน (คน) 
จำแนกตามเพศ 

ชาย หญิง 
ประถมศึกษา 31 15 16 
มัธยมศึกษาตอนต้น 23 10 13 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 2 - 2 

รวม 56 25 31 

 
โดยนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นทั้งหมดเข้าเรียนที่โรงเรียนเซนต์มารีอา 

อำเภอแม่สรวย ส่วนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าเรียนท่ีโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม  
 

 



11 รายงานการดำเนินงานมูลนิธิดวงใจพ่อ ประจำปี พ.ศ. 2564 
 

 

นอกเหนือจากช่วงเวลาเรียนที่โรงเรียน ทางสถานสงเคราะห์ได้มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายโดย
มุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาทางด้านศักยภาพและคุณภาพของเด็กนักเรียนอย่างครอบคลุมในทุกมิติ 
ท้ังกิจกรรมด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาสติปัญญาและพรสวรรค์ต่าง ๆ , กิจกรรมด้านศาสนาและจริยธรรม เพื่อ
พัฒนาจิตวิญญาณ , กิจกรรมงานบ้านเพื่อฝึกวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม , กิจกรรม
นันทนาการและกีฬา , กิจกรรมทัศนศึกษา และกิจกรรมจิตอาสา เป็นต้น 

 ทั้งนี้ รายละเอียดและภาพของการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานสงเคราะห์ สามารถติดตามได้ใน
รายงานประจำปีของสถานสงเคราะห์ฯ ท่ีจัดทำเพื่อเสนอต่อพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชียงราย 
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2. โครงการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน บา้นพักนักบุญโกราโด 

 นอกเหนือจากการให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านพัก
พระจิตเจ้า แม่สรวย ที่กล่าวมาแล้ว มูลนิธิดวงใจพ่อยังมีโครงการที่มีวัตถุประสงค์และนโยบายการบริหาร
เดียวกัน คือโครงการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน บ้านพักนักบุญโกราโด ท่ีดำเนินการในลักษณะเป็นบ้านพัก
เด็กและเยาวชนเช่นเดียวกัน แต่เนื่องจากเป็นบ้านพักสำหรับเยาวชนระดับอาชีวศึกษา จึงไม่ได้อยู่ภายใต้สถาน
สงเคราะห์โดยตรง แต่ดำเนินงานเป็นเครือข่ายของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านพักพระจิตเจ้า ภายใต้มูลนิธิดวงใจ
พ่อเช่นเดียวกัน โดยบ้านพักนักบุญโกราโด ต้ังอยู่ท่ีหมู่บ้านเหมืองลึก อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  

 ในปีการศึกษา 2564  บ้านพักนักบุญ   
โกราโด ยังคงนโยบายเดิมในการเปิดโอกาส
ทางการศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษาแก่เยาวชนท่ี
ต้องการศึกษาต่อในระดับที ่ส ูงข ึ ้น  โดยในปี
การศึกษานี้ มีนักศึกษาในบ้านพักทั้งสิ ้น 15 คน 
เป็นชาย 9 คน และหญิง 6 คน ท้ังหมดกำลังศึกษา
ที ่ว ิทยาลัยเทคนิกกาญจนาภิเษก อำเภอเมือง
เชียงราย โดยแบ่งตามระดับการศึกษาได้ดังนี้ 

 

ระดับการศึกษา ระดับช้ัน จำนวน (คน) 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ระดับ ปวช. 1 6  
ระดับ ปวช. 2 5 
ระดับ ปวช. 3 4 

 

ร่วมสร้างเยาวชนที่มีความรู้ คู่คุณธรรม มีความเป็นผู้นำท่ีมีจิตอาสาเพื่อร่วมพัฒนาท้องถิ่นและสังคมต่อไป 
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3. โครงการพัฒนาชีวติสตรแีละเด็กพิการ 

ในงานด้านสงเคราะห์และพัฒนาสตรีและเด็กพิการ ภายใต้โครงการพัฒนาชีวิตสตรีและเด็กพิการ 
ของมูลนิธิดวงใจพ่อ ได้แบ่งเนื้อหางานออกเป็น 2 ส่วนตามกลุ่มเป้าหมาย คือเด็กพิการและสตรี ดังนี้ 

3.1. งานด้านสงเคราะห์และพัฒนาเด็กเยาวชนผูพิ้การ  
 ในปีการศึกษา 2564 มูลนิธิได้ให้การดูแลและช่วยเหลือเด็กเยาวชนผู้พิการ ใน 4 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 

 3.1.1. เด็กประจำภายในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านพักพระจิตเจ้า 

 แม้ว่าตั้งแต่ในปีการศึกษา 2564 ทางสถานสงเคราะห์เด็กบ้านพักพระจิตเจ้า จะไม่ได้แยกการดูแล
และอบรมเด็กภายในสถานสงเคราะห์เป็นแผนกเด็กพิการโดยเฉพาะเช่นท่ีผ่านมาแล้ว เนื่องจากได้มีการเปล่ียน
นโยบายเพื่อส่งเสริมให้เด็กพิการในสถานสงเคราะห์ ซึ่งปีนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 3 คน อยู่แผนกมัธยม 2 คนและ
แผนกประถม 1 คน ให้ได้รับการอบรมและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามวัยพร้อมกับเพื่อน ๆ ในแต่ละแผนก 
อย่างไรก็ตามทางสถานสงเคราะห์ยังคงจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีดูแลและติดตามพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็กพิการ
อย่างใกล้ชิด 1 คน  
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3.1.2. เด็กท่ีเคยอยู่ในสถานสงเคราะหฯ์ และส่งไปเรียนต่อที่อื่น 

 สำหรับเด็กพิการที่เรียนจบจากสถานสงเคราะห์แล้วและต้องการศึกษาต่อ หรือผู้ที่จำเป็นต้องได้รับ
การศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะสำหรับผู้พิการ หรือผู้ท่ีช่วยตัวเองไม่ได้มากนักต้องการผู้ดูแลใกล้ชิด ทางมูลนิธิ
ได้มีการส่งตัวไปรับการศึกษาหรืออยู่ในความรับผิดชอบของผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
และพัฒนาการของเด็กในแต่ละกรณี ในปีการศึกษา 2564 มีรายละเอียดดังนี้ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ระดับการศึกษา จำนวน (คน) 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก เชียงราย     ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 1 1 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่  พัทยา ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 1 1 
ศูนย์คำสอนแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ช้ันปีท่ี 1 1 

โรงเรียนศรีสังวาลย์ จ.เชียงใหม่ 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 2 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3. เด็กเยาวชนผู้พิการจากชุมชนในความดูแลของมูลนิธิที่ไปศึกษาต่อท่ีโรงเรียนผู้พิการเฉพาะทาง 

เนื่องจากเด็กและเยาวชนในชุมชนบางส่วนมีความพิการท่ีแตกต่างกันไปเช่นหูหนวกเป็นใบ้ บกพร่อง
ทางสติปัญญา และออทิสติก เป็นต้น ซึ ่งเด็กเหล่านี้สามารถมีพัฒนาการได้ตามความสามารถเมื่อได้รับ
การศึกษาในโรงเรียนเฉพาะทาง ทางมูลนิธิจึงได้ให้ความช่วยเหลือ ติดตามเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจพร้อมแนะนำ
และประสานให้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนสำหรับผู้พิการเฉพาะทางตามลักษณะความบกพร่องในเขตพื้นท่ี 
และติดตามเยี่ยมเยียนและประเมินพัฒนาการเป็นระยะ ดังนี้ 
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3.1.3.1. เด็กและเยาวชนที่บกพร่องทางการได้ยินและการสื่อสาร จำนวน 3 คน ปัจจุบันกำลังรับ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที ่ 5, ประถมศึกษาปีที ่ 1 และอนุบาล 1 ท่ีโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 
จังหวัดเชียงใหม่ 

3.1.3.2. เด็กและเยาวชนที่บกพร่องทางสติปัญญาหรือการเรียนรู้ จำนวน 4 คน ปัจจุบันกำลังศึกษา 
อยู่ท่ีโรงเรียนปัญญานุกูล เชียงราย ชั้นมัธยมปีที ่ 6 จำนวน 2 คน และมัธยมปีที ่ 3 จำนวน 1 คน และ
ประถมศึกษาปีท่ี 6 จำนวน 1 คน 

3.1.4. เด็กและเยาวชนผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน  

เนื่องจากมีเด็กเยาวชนและผู้ป่วยบางส่วนในชุมชนท่ีมีความพิการด้านร่างกาย การมองเห็นหรือการ
สื่อสาร ซึ่งทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือช่วยเหลือตัวเองได้เพียงเล็กน้อย ทางมูลนิธิจึงได้ให้ความ
ช่วยเหลือ ให้กำลังใจทางครอบครัว มีการทำกายภาพบำบัดให้เหมาะสม พร้อมทั้งมีแผนการติดตามประเมิน
สุขภาพเด็กและผู้ป่วยโดยทีมงาน ซึ่งประกอบด้วยผู้รับผิดชอบโครงการและนักกายภาพบำบัดโดยความร่วมมือ
จากคามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์เชียงราย ภายใต้มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย อย่างน้อยเดอืน
ละ 1 ครั้ง โดยเด็กและผู้ป่วยในความดูแลของมูลนิธิในกลุ่มนี้ ปัจจุบันมีท้ังหมด 5 คน  
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นอกจากนี้ยังมีเด็กและเยาวชนผู้บกพร่องด้านสติปัญญา การได้ยิน หรือส่ือความหมาย ท่ีอาศัยอยู่กับ
ครอบครัวยากจนในชุมชน อีก 3 คนท่ีในปีนี้ทางมูลนิธิให้การดูแลและติดตามให้คำแนะนำ กำลังใจและให้
ความช่วยเหลือปัจจัยในการดำรงชีวิตและด้านต่าง ๆ ตามท่ีเป็นไปได้ 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิจึงงดลง
พื้นท่ี ระหว่างเดือนเมษายน จนถึงเดือนตุลาคม 2564 ตามนโยบายของชุมชนท่ีไม่อนุญาตให้มีบุคคลภายนอก
เข้าหมู่บ้าน 

3.2. งานด้านพัฒนาชีวิตและสุขภาพของสตรี  

ในปี 2564 ที่ผ่านมา มูลนิธิได้ให้ความอนุเคราะห์ชาวบ้านกลุ่มสตรีและเด็กในชุมชนที่มีความ
เดือดร้อนลำบากในด้านต่างๆ อาทิ ให้ท่ีพักอาศัย อาหาร การดูแลให้กำลังใจ สำหรับคนป่วยในหมู่บ้านห่างไกล 
ท่ีมาพักในมูลนิธิระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาล หรือสตรีท่ีมารอคลอดบุตรท่ีโรงพยาบาล เป็นต้น 
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มลูนิธิดวงใจพ่อ 

สาขาจงัหวดัแพร ่
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มูลนิธิดวงใจพ่อ สาขาจังหวัดแพร ่
  

มูลนิธิดวงใจพ่อ สาขาจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินงานให้ความช่วยเหลือผู้พิการแขน ขาและลำตัว ในเขต
ภาคเหนือตอนบนอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ที่เริ่มดำเนินงานภายใต้ชื่อ “ศูนย์ยอแซฟบรรเทา” 
โดยปัจจุบันมีการให้ความช่วยเหลือผู้พิการในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 

1. งานด้านการศึกษา 
 

 

1.1. ศูนย์ยอแซฟบรรเทา : บ้านพักเด็กและเยาวชนผู้พิการ 
  

 เปิดรับเด็กและเยาวชนผู้พิการเข้าพักประจำภายในศูนย์ โดยจัดการศึกษาแก่เด็กพิการท่ีมีความพร้อม
ทางสติปัญญาต้ังแต่ระดับช้ัน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษา
ร่วมกับนักเรียนปกติ เพื่อให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้และพัฒนาครบทุกมิติ ท้ังด้านสังคม สติปัญญา ทักษะชีวิต
ท่ีจำเป็นและสำคัญต่อการดำรงชีวิตและเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพในอนาคต  โดยจัดให้มี
พี่เล้ียงคอยดูแลและช่วยเหลือในส่ิงท่ีจำเป็นในขณะท่ีอยู่โรงเรียน   

ในส่วนของนักเรียนพิการท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ทางศูนย์ฯ ได้ดำเนินการส่งไปรับการศึกษา
ท่ีโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล 

โดยในปี พ.ศ.2564 มีนักเรียนต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาล 3 – มัธยมศึกษาปีท่ี 6 พักประจำในศูนย์ จำนวน
ทั้งสิ ้น 18 คน มีครูพี ่เลี ้ยงผู ้ดูแลเด็กจำนวน 5 คน ที่ดูแลเด็กประจำและไปคอยช่วยดูแลเด็กท่ีไปเรียน ท่ี
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา  

 

รถตู้คันใหม่ สำหรับเดินทางไปโรงเรียน สร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นแก่เด็กนักเรียน 
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กิจกรรมภายในศูนย์ 
ในช่วงเวลาท่ีเด็กเยาวชนอยู่ภายในศูนย์ฯ นอกจากทางมูลนิธิจะจัดให้มีนักกายภาพบำบัดคอยติดตาม

ทำกายภาพบำบัดและจัดกิจกรรมบำบัดให้เป็นประจำทุกวันแล้ว ยังได้จัดให้มีกิจกรรมและการฝึกฝนอบรม
ทักษะชีวิตในด้านต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ 
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กิจกรรมทัศนศึกษา 

นอกจากการเรียนรู้ร่วมกันภายในศูนย์ฯ และที่โรงเรียนแล้ว ทางศูนย์ฯ ยังให้ความสำคัญกับการ
เรียนรู้นอกห้องเรียน ทั้งเพื่อการเปิดโลกกว้าง ให้ได้เห็นชีวิต ผู้คน และสถานที่ที่หลากหลาย ที่สำคัญยังเป็น
การสานความสัมพันธ์สร้างความสามัคคีระหว่างสมาชิกภายในศูนย์อีกด้วย 
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1.2. การช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาผู้พิการภายนอกศูนย์ 
 
นอกเหนือจากการให้บริการกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด สำหรับนักเรียนผู้พิการภายนอกศูนย์

ดังท่ีกล่าวมา ในหัวข้อ 1 ข้างต้น 
สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่เรียนจบจากศูนย์ยอแซฟบรรเทาแล้ว หรือนักเรียนที่ไม่ได้อยู่ในศูนย์ ทาง

มูลนิธิดวงใจพ่อ สาขาจังหวัดแพร่ ยังให้ความช่วยเหลือในด้านทุนการศึกษา และการติดตามชีวิตอย่างต่อเนื่อง 
โดยในป ี2564 มีนักเรียนนักศึกษาท่ีอยู่ในความดูแลของมูลนิธิ จำแนกตามสถานศึกษา ดังนี้ 

 
สถานศึกษา จำนวนรวม 

1. โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 22 คน 
2. โรงเรียนแพร่ปญัญานุกูล 1 คน 
3. วิทยาลัยอาชีวะ แพร่ 2 คน 
4. วิทยาลัยอาชีวะมหาไถ่ พัทยา 5 คน 

รวม 30 คน 
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2. งานให้บริการผู้พิการในชุมชน 
 

2.1. กิจกรรมบำบัดและงานกายภาพบำบัด 
 สำหรับงานกิจกรรมบำบัดและงานกายภาพบำบัด นอกจากทางมูลนิธิจะจัดสำหรับนักเรียนประจำ
ภายในศูนย์แล้ว ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนพิการภายนอก ได้เข้ามารับบริการกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด
ท่ีมูลนิธิในช่วงเย็นหลังโรงเรียนเลิกด้วย  โดยในปี 2564  มีผู้พิการมารับบริการ แบบไป-กลับ จำนวน 12 คน 
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2.2. งานชุมชน 

มูลนิธิดวงใจพ่อ สาขาจังหวัดแพร่ ได้จัดให้มีทีมงานลงพื้นท่ีเย่ียมเยียนและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 
และผู้ป่วยติดเตียงตามอำเภอต่างๆ ในจังหวัดแพร่ โดยมีนักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด ออกดำเนินการ
ตามแผนงานท่ีกำหนดไว้อย่างชัดเจน มีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ  

 โดยนอกจากการทำกิจกรรมบำบัดเพื่อให้ผู้พิการและผู้ป่วยได้ผ่อนคลายความวิตกกังวล และฟื้นฟู
สมรรถภาพด้านร่างกายและจิตใจควบคู่กันไปแล้ว  ทางศูนย์ฯ ยังได้มีการเสริมกำลังใจและองค์ความรู้ด้านการ
ดูแลผู้พิการใหแ้ก่ผู้ดูแลอีกด้วย  

 ในปี 2564 มีผู้พิการในชุมชนท่ีทางมูลนิธิออกไปทำกายภาพบำบัดให้ท่ีบ้าน จำนวน 20 คน 
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3. แหล่งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้พิการ  

  นอกจากกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมูลนิธิดวงใจพ่อ สาขาจังหวัดแพรได้ดำเนินงานเพื่อผู ้พิการโดยตรงแล้ว 
มูลนิธิดวงใจพ่อ ยังเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้สนใจศึกษาเรียนรู้ ฝึกงาน หรือมาร่วมแบ่งปันเป็นจิตอาสาด้วย 

 โดยในปี 2564 ท่ีผ่านมา ได้ต้อนรับคณะนักศึกษาแพทย์ จากโรงพยาบาลแพร่ มาศึกษาเรียนรู้ท่ีมูลนิธิ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


