
 

  



คำนำ 
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ เป็นหน่วยงานที่จัดบริการสวัสดิการสังคม  

แก่คนพิการ สังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2537 
เดิมชื่อ “สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางละมุง” ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน
นามใหม่ว่า “สถานสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศม์” มีความหมายว่า “บ้านแห่งความกรุณา”          
และในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ 

สถานคุ้มครองฯ มีภารกิจในการสงเคราะห์ดูแลคนพิการเพศหญิง อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป         
ที ่ถูกทอดทิ ้ง ขาดผู ้ดูแล ไม่มีที ่อยู ่อาศัย และเสี ่ยงต่อการถูกทารุณกรรม โดยให้การคุ้มครอง         
การสงเคราะห์ การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการพัฒนา เพื่อเตรียมพร้อมก่อนออกสู่สังคม รวมทั้ง
ส่งเสริมครอบครัว ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลคนพิการ 

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2564 เพ่ือนำเสนอ
ข้อมูลผลการดำเนินงาน และกิจกรรมต่างๆให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ตลอดจนประชาชนผู ้สนใจทั ่วไปได้รับทราบ ในโอกาสนี ้ สถานคุ ้มครองและพัฒนาคนพิการ                
การุณยเวศม์ ขอขอบคุณข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกคนของสถานคุ้มครองฯ และหน่วยงานที่ให้ก าร
สนับสนุน ให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมาและในทุกโอกาส ทำให้การดำเนินงานมีความพัฒนา
ก้าวหน้า ในการคุ้มครอง ดูแล และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ดีต่อไป 
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บทบาทภารกิจ 
 1. การดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมสำหรับคนพิการในสถาบัน  ดำเนินการจัดสวัสดิการ ดังนี้ 
   1.1 การจัดสวัสดิการด้านที่พักอาศัย การเลี้ยงดูและด้านการดำรงชีวิต โดยจัดเครื่องอุปโภค บริโภค 
ให้อย่างพอเพียง ของใช้ส่วนตัว เครื่องนุ่งห่ม เครื่องหลับนอน อาหาร ฯลฯ  
   1.2 การบริการด้านสังคมสงเคราะห์ ให้คำแนะนำ ปรึกษา แก้ไขปัญหาผู้รับบริการเป็นรายบุคคล  
และกลุ่มการจัดกิจกรรมนันทนาการ ตลอดจนงานฌาปนกิจ ผู้รับการสงเคราะห์  
   1.3 บริการด้านกายภาพบำบัด โดยการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้รับบริการ การจัดหากายอุปกรณ์เสริม    
หรือเทียม/เครื่องช่วยความพิการ  
  1.4 งานส่งเสริมด้านสุขภาพ โดยการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การนำส่งโรงพยาบาลพบแพทย์        
การจัดทำแผนการรักษาพยาบาลผู้รับบริการรายบุคคล  
   1.5 งานส่งเสริมพัฒนาการ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการทำกิจกรรมกลุ่ม กระตุ้นพัฒนาการ สอนทักษะ
การใช้ชีวิตประจำวัน การช่วยเหลือตัวเองในภาวะยากลำบาก และการช่วยเหลือผู้อื่น 
   1.6 งานอาชีวบำบัด โดยเน ้นให้ผ ู ้ร ับบริการ ใช้ศ ักยภาพที ่ม ีอย ู ่ ในการฟื ้นฟูสภาพร่างกาย               
โดยจัดเจ้าหน้าท่ีครูฝึกวิชาชีพ ในการฝึกสอน เป็นต้น   
   1.7 งานส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬา จัดให้มีเจ้าหน้าส่งเสริมในการจัดกิจกรรมการฝึกทักษะ    
ทางด้านกีฬาและส่งเจ้าหน้าท่ีเพื่อเพิ่มพูนทักษะ 
   1.8 จัดหาอาชีพให้ผู้รับการสงเคราะห์ และประสานส่งต่อทำงานภายนอก  
  2. การจัดสวัสดิการสังคมคนพิการในชุมชน  
   2.1 ให้บริการเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 
   2.2 ให้การสงเคราะห์ด้านกายอุปกรณ์ 
   2.3 โครงการส่งเสริมพัฒนาท่ีอยู่อาศัยผู้พิการในชุมชน 
   2.4 บริการให้คำแนะนำปรึกษาด้านสวัสดิการสังคมในชุมชน 
  3. ศูนย์เรียนรู้การจัดสวัสดิการคนพิการ เปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน ชมรม องค์กรท้องถิ่น 
และผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ และฝึกประสบการณ์งานด้านการจัดสวัสดิการสังคม ให้แก่คนพิการ เพื่อนำไปปรับใช้
ในชุมชนต่อไป 
  4. ศ ูนย ์ให้คำแนะนำปร ึกษาและส่งต ่อ  จ ัดบร ิการให้คำแนะนำปรึกษาโดยนักสังคมสงเคราะห์                    
และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลคำปรึกษาแก่ ผู้ประสงค์จะใช้สวัสดิการสังคมด้านคนพิการ และผู้ประสบปัญหาเดือดร้อน   
ท้ังจากภายใน และภายนอกสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ 

 
 

  

5 



 

  
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ 

ฝ่ายงานบรหิารทั่วไป 

งานธุรการ/งานสารบรรณ 

งานการเงินและบัญช ี

งานสังคมสงเคราะห์ 

งานกายภาพบำบัด 

งานพัสดุ 

งานสูทกรรม 

งานประชาสัมพันธ์และบริจาค 

งานภาคสนามและซ่อมบำรุง 

งานยานพาหนะ 

งานรักษาความปลอดภัย 

งานพยาบาล 

งานอาชีวบำบัด 

งานส่งเสริมพัฒนาการ 

งานทะเบียนประวัติ 

งานดูแลผู้รับบริการ 

งานสวัสดิการในชุมชน 

งานนโยบายและแผนงานงานอืน่  ๆที่ไม่ใช่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

ฝ่ายสวัสดิการสังคม 

โครงสร้างองค์กร 
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นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล 

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ 

ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ 

ฝ่ายบริหาร 

นางสุนันท์ โอสถานนท ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 

หัวหน้าฝา่ยบริหาร 

มูลนิธิสงเคราะห์คนพิการ 

การุณยเวศม ์

งาน
ประชาสัมพันธ์

และบริจาค 

งานธุรการ 

งานยานพาหนะ งานการเงิน 

งานภาคสนามและ
ซ่อมบำรุง งานพัสดุ 

งานรักษา 

ความปลอดภัย งานสูทกรรม 

งานส่งเสริม
พัฒนาการ 

งานสังคม
สงเคราะห ์

งานทะเบียน
ประวัติ งาน

กายภาพบำบัด 

งานดูแลผู้รับบริการ งานพยาบาล 

งานสังคม
สงเคราะห์ในชุมชน งานอาชีวบำบัด 

นางสาวอัญมณี สมตัว 

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ 

ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชลบุรี สาขา สคพ.การุณยเวศม์ 

ฝ่ายสวัสดิการสังคม 

นางสาวสุพัตรา มณีจักร 

นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 

หัวหน้าฝา่ยสวัสดิการสังคม 

แผนภูมิการบริหาร 

7 



อัตรากำลัง 
  

 ข้าราชการ 7 อัตรา 

 ลูกจ้างประจำ 11 อัตรา 

 พนักงานราชการ 15 อตัรา 

 ลูกจ้างชั่วคราว 24 อัตรา 
✓ ลูกจ้างเงินมูลนิธิฯ 11 อัตรา 
✓ ลูกจ้างเงินโครงการอาสาสมัคร 3 อัตรา 
✓ ลูกจ้างเงินงบประมาณ (จ้างเหมา) 5 อัตรา 
✓ ลูกจ้างเงินนอกงบประมาณ 5 อัตรา 

• รวม 57 อัตรา 
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งบประมาณประจำปี 2564 

งบประมาณรวม 19,941,418.52 บาท  

1.งบดำเนินงาน  15,233,266.52 บาท 

2.งบลงทุน    1,226,900.00  บาท 

3.งบบุคลากร    3,481,252.00 บาท 

งบด าเนินงาน
76%

งบลงทุน
6%

งบบุคลากร
18%
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ส่วนที่ 2 

ผลการดำเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2564 



ข้อมูลผู้รับบริการ 

สถิติผู้รับบริการ จำนวน 381 คน 
1) ประเภทของคนพิการท่ีเข้ารับการสงเคราะห์ 

• พิการทางสติปัญญา    จำนวน  134   คน 
• พิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางร่างกาย  จำนวน  109 คน 
• พิการทางการเห็น    จำนวน   28   คน 
• พิการทางการได้ยินหรือส่ือความหมาย  จำนวน  26   คน 
• พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม   จำนวน  4 คน 
• พิการทางการเรียนรู ้    จำนวน  2   คน  
• พิการทางออทิสติก    จำนวน  - คน 
• พิการมากกว่า 1 ประเภท    จำนวน  78 คน 

      รวมทั้งส้ิน จำนวน  381 คน  

2) สาเหตุท่ีคนพิการเข้ารับการสงเคราะห์ มากท่ีสุด คือ ครอบครัวฐานะยากจน   

     จำนวน 157 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.12 

3) ช่วงอายุของคนพิการท่ีเข้ารับการสงเคราะห์ มากท่ีสุด คือ ระหว่าง 41 - 50 ปี   

จำนวน 103 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.03 

4) พื้นฐานความรู้ของคนพิการท่ีเข้าการสงเคราะห์ส่วนใหญ่ คือ ไม่ได้รับการศึกษา  

จำนวน 188 ราย คิดเป็นร้อยละ 49.08 

5) อาชีพของคนพิการท่ีเข้ารับการสงเคราะห์ส่วนใหญ่ คือ ไม่มีอาชีพ  

จำนวน 197 ราย คิดเป็นร้อยละ   51.70 

6) รายได้ของคนพิการท่ีเข้ารับการสงเคราะห์ส่วนใหญ่ คือ ไม่มีรายได้   

จำนวน 381 ราย คิดเป็นร้อยละ   100.00 

7) การรับคนพิการเข้ารับการสงเคราะห์ ในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 15 คน 

8) การจำหน่ายคนพิการท่ีเข้ารับการสงเคราะห์ ในปีงบประมาณ 2564 แยกได้ดังนี้    

  ถึงแก่กรรม จำนวน  26 คน 

  ลาออก  จำนวน  3 คน 
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จำนวนผู้รับบริการ 
ยอดยกมา จำนวนผู้รับการสงเคราะห์ฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวน   381 คน 

รับใหม่เดือน ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564    จำนวน   25 คน 

จำหน่ายเดือน ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564    จำนวน   29 คน 

ยอดคงเหลือ  ณ วันที่ 30 กันยายน 2564     จำวน  381 คน 

 
 

 

 

 

 

หน่วยงานนำส่งผู้เข้ารับบริการ 
1.สถานสงเคราะห์/แรกรับ/ศูนย์   จำนวน  149 ร้อยละ 39.10% 

2.สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด จำนวน  110 ร้อยละ 28.87% 

3.บ้านพักเด็กและครอบครัว    จำนวน  34 ร้อยละ 8.92% 

4.โรงพยาบาล      จำนวน  30 ร้อยละ 7.87% 

5.ส่วนกลาง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) จำนวน  29 ร้อยละ 7.61% 

6.พลเมืองดีนำส่ง(ญาติ)    จำนวน  14 ร้อยละ 3.67% 

7.หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาล/อบต./เมืองพัทยา จำนวน  11 ร้อยละ 2.88% 

8.องค์กรเอกชน     จำนวน  2 ร้อยละ 0.52% 

9.สมัครด้วยตัวเอง     จำนวน  2 ร้อยละ 0.52% 

รวม       จำนวน  381 ร้อยละ 100%  
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สาเหตุและลักษณะความพิการ 
สาเหตุความพิการ 

พิการแต่กำเนิด    จำนวน  237 ร้อยละ 62.20% 

พิการจากการเจ็บป่วย   จำนวน  95 ร้อยละ 24.93% 

พิการจากอุบัติเหตุ   จำนวน  49 ร้อยละ 12.86% 

ลักษณะความพิการ  

คนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้  จำนวน  313 ร้อยละ 82.15% 

คนพิการที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ จำนวน  68 ร้อยละ 17.84% 

 

 

 

 

 

ประเภทของคนพิการ 
พิการทางสติปัญญา    จำนวน  134   ร้อยละ 35.17% 

พิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางร่างกาย  จำนวน  110 ร้อยละ 28.87% 

พิการทางการเห็น    จำนวน   28  ร้อยละ 7.34% 

พิการทางการได้ยินหรือส่ือความหมาย  จำนวน  26   ร้อยละ 6.82% 

พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม   จำนวน  4 ร้อยละ 1.04% 

พิการทางการเรียนรู ้    จำนวน  2   ร้อยละ 0.52%  

พิการทางออทิสติก    จำนวน  - ร้อยละ - 

พิการมากกว่า 1 ประเภท    จำนวน  78 ร้อยละ 20.47% 
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สาเหตุทีค่นพิการเข้ารับการสงเคราะห์ 
ครอบครัวมีฐานะยากจน   จำนวน  157 ร้อยละ 41.20% 

ถูกทอดท้ิง    จำนวน  114 ร้อยละ 29.92% 

ไม่มีท่ีอยู่อาศัย    จำนวน  85 ร้อยละ 22.30% 

ถูกล่วงละเมิดทางเพศ   จำนวน  15 ร้อยละ 3.93% 

ถูกทารุณ    จำนวน  10 ร้อยละ 2.62% 

 

 

 

 

 

ช่วงอายุของผู้รับบริการ 
อายุ 18 – 20 ปี    จำนวน  2 ร้อยละ 0.52% 

อายุ 21 – 30 ปี    จำนวน  77 ร้อยละ 20.20% 

อายุ 31 – 40 ปี    จำนวน  88 ร้อยละ 23.09% 

อายุ 41 – 50 ปี    จำนวน  103 ร้อยละ 27.03% 

อายุ 51 – 59 ปี    จำนวน  60 ร้อยละ 15.74% 

อายุ 61 ปี ขึ้นไป    จำนวน  51 ร้อยละ 13.38% 

 

 
ข้อมูล ณ วันที ่30 กันยายน 2564 
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การศึกษาของผู้รับบริการ 
ไม่ได้รับการศึกษา   จำนวน  187 ร้อยละ 49.08% 

ประถมศึกษาปีท่ี1-6   จำนวน  74 ร้อยละ 19.42% 

มัธยมศึกษา (ม.ต้น/ม.ปลาย)  จำนวน  16 ร้อยละ 4.19% 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   จำนวน  5 ร้อยละ 1.31% 

ปริญญาตรี,ปริญญาโท   จำนวน  2 ร้อยละ 0.52% 

ไม่มีข้อมูล    จำนวน  97 ร้อยละ 25.45% 

 

อาชีพ 
ไม่มีอาชีพ    จำนวน  197 ร้อยละ 51.70% 

ไม่มีข้อมูล    จำนวน  99 ร้อยละ 25.98% 

รับจ้าง     จำนวน  65 ร้อยละ 17.06% 

ค้าขาย     จำนวน  16 ร้อยละ 4.19% 

เกษตร     จำนวน  4 ร้อยละ 1.04% 

 

รายได้ 
ไม่มีรายได้    จำนวน  381 ร้อยละ 100% 

ข้อมูล ณ วันที ่30 กันยายน 2564 
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รักษาโดย รพ. 24 ราย
4% รักษาโดย นพ.ฤกษ์โรจน์ 84 ราย

14%

รักษาเบื้องต้นโดยงานพยาบาล 493 ราย
82%

งานพยาบาล 

สถานคุ ้มครองและพัฒนาคนพิการการ ุณยเวศม์ จัดให้มีการบริการด้านงานพยาบาล โดยมี พยาบาลวิชาชีพ           
จำนวน 1 คน และพี่เลี ้ยงปฏิบัติหน้าที่งานพยาบาล จำนวน 2 คน ปฏิบัติหน้าที่เวรพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง              
ให้การดูแลดังนี้ 

  1. จัดพี่เล้ียงให้การดูแลด้านสุขอนามัย ให้การดูแลรักษาเบื้องต้น   

   2. การดูแลภาวะโภชนาการของคนพิการ  

  3. ในกรณีที่คนพิการเจ็บป่วยเรื ้อรังหรือเกินความสามารถของเจ้าหน้าที่พยาบาลที่จะให้การดูแลรักษาได้    
ทางสถานคุ้มครองฯจะนำส่งคนพิการเข้าทำการรักษาท่ีโรงพยาบาลใกล้เคียง  

4. ให้การส่งเสริมและฟื้นฟูการให้ความรู้แก่พี่เลี้ยงถึงผลการตรวจรักษา การช่วยเหลือ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น             
การป้องกันโดยการจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องโรคต่าง ๆ  

งานพยาบาล ได้ดำเนินกิจกรรมด้านการรักษาพยาบาลประจำปีบงประมาณ 2564 ตามแผนการดำเนินงาน            
ของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ บัดนี้งานพยาบาลได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนเรียบร้อยแล้ว 
จึงขอรายงานการดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 

 1. งานด้านการรักษาและฟื้นฟู 

  1.1.การรักษาพยาบาลในสถาบัน 

   งานพยาบาลได ้จ ัดให ้ม ีการตรวจเย ี ่ยมประจำว ันตามอาคารเร ือนนอนทุกอาคาร                   
โดยพยาบาลวิชาชีพ เพื่อประเมินภาวะสุขภาพ กรณีมีคนพิการมีอาการเจ็บป่วยเพื่อพิจารณาให้การรักษาเบื ้องต้น       
ในสถาบัน และประเมินหากอาการเจ็บป่วยมีอาการท่ีสมควรได้รับการรักาโดยสถาบันการแพทย์เพื่อส่งต่อรับการรักษา
ได้ทันท่วงที โดยในปีงบประมาณ 2564 มีคนพิการเจ็บป่วยในสถาบัน โดยมีอาการแทรกซ้อนจากโรคประจำตัว         
และด้วยสาเหตุอื่นท้ังส้ิน 601 ราย นำส่งตรวจรักษาต่อ โรงพยาบาลเนื่องจากเกินศักยภาพในการรักษาท่ีสถาบัน 

   ตรวจรักษาโดยนายแพทย์ฤกษ์โรจน์ ประยูรสิทธิ อายุรแพทย์ โรงพยาบาลบางละมุง 84 ราย 
รักษาเบื้องต้น โดยงานพยาบาล 493 ราย และรักษาโดยโรงพยาบาล 24 ราย 
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การรายงานอาการเจ็บป่วยประจำวัน งานพยาบาลจัดให้มีการเข้าเวร 24 ชั่วโมง เพื่อรับรายงานการเจ็บปว่ย
ประจำวัน ท้ังในและนอกเวลาราชการ มีการเขียนรายงานประจำวันของพี่เล้ียงประจำอาการในส่วนของกิจวัตรประจำ
วันที่เกี่ยวข้องกับงานพยาบาล และอาการเจ็บป่วยประจำวัน เพื่องานพยาบาลจะรวบรวมสรุปรายงานผู้ปกครองใน
ลำดับต่อไป 

นอกจากนี้งานพยาบาลยังดำเนินการจัดยาประตัวของคนพิการ โดยให้กระบวนการตรงตามมาตรฐานของการ
ให้ยา 5 R คือ  

1. ยาท่ีให้ช่ือยาถูกต้อง (Right drug)  

2. ยาท่ีให้ปริมาณยาถูกต้อง (Right dose)              

3. ให้ยาถูกคน (Right patient)  

4. ให้ยาถูกช่องทาง (Right route)  

5. ให้ยาถูกเวลา (Right time) 

 โดยยาจะถูกจัดเก็บที่อาคารพยาบาลเพื่อรักษาคุณภาพยา และควบคุมปริมาณยาไม่ให้มีปัญหายาขาด        
งานพยาบาลจะดำเนินการจัดยาเพื่อป้องกันการจัดยาผิดพลาด และมีตารางการให้ยาเพื่อให้พี่เลี้ยงจ่ายยาให้คนพิการ 
ได้ถูกต้องตามแผนการรักษา 

1.2. การรักษาพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน 

   งานพยาบาลจัดให้มีเวรพยาบาลประจำวันทุกวันซึ่งจะอยู่ ณ ที่ตั ้งตลอดเวลา 24 ชั่วโมง  
กรณีมีเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุทั้งในและนอกเวลาราชการ จะดำเนินการประเมินอาการเจ็บป่วยเบื ้องต้น    
ประเมินสัญญาณชีพ ให้การรักษากรณีประเมินแล้วสามารถรักษาได้ในสถาบัน และหากประเมินอาการรุนแรงเกิน
ศักยภาพภายในการรักษาในสถาบัน งานพยาบาลนำส่งโรงพยาบาลทันที โดยในปีงบประมาณ 2564 คนพิการท่ี
เจ็บป่วยด้วยภาวะฉุกเฉินต้องนำส่งโรงพยาบาลท้ังส้ิน 24 ราย โดยคนพิการได้รับการรักษาโดยสถาบันการแพทย์ทุกราย 
คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งอาการสำคัญนำส่ง โรงพยาบาลดังนี้ 

 

  
อุบัติเหตุแผลฉีกขาด/แตก 10 

ราย
42%

อุบัติเหตุกระดูกหัก
ผิดรูป 2 ราย

8%

ชัก เกร็ง กระตุก 3 
ราย
13%

มีภาวะติดเชื้อ 6 
ราย
25%

ระดับความรู้สึกตัวลดลง/
ซึม 1 ราย

4%

น้ าตาลในกระแสเลือด
ต่ า 2 ราย

8%
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1.3. การรับการรักษาต่อเนื่อง 

   งานพยาบาลมีการติดตามคนพิการที่มีโรคประจำตัวโดยให้ได้รับการประเมินสัญญาณชีพ   
ค่าผลเลือดทางห้องปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้องกับโรค อาการท่ีผิดปกติ เพื่อให้แพทย์ตรวจประเมินตามนัดได้ตรงนัดทุกครั้ง 
คนพิการจึงได้รับการรักษาต่อเนื่อง และได้รับยาตามนัดทุกรายท่ีมีโรคประจำตัว ดังนี้ 

คนพิการที ่มีโรคประจำตัวและต้องได้ร ับการตรวจตามนัดต่อเนื ่องจำนวน 203 คน            
โดยจำแนกตามโรคประจำตัวดังนี้ 
    1. โรคจิตเวช   จำนวน  98 คน 

2. โรคความดันโลหิตสูง  จำนวน  50 คน 
3. โรคลมชัก   จำนวน  30 คน 
4. โรคไขมันในเลือดสูง  จำนวน  28 คน 
5. โรคเบาหวาน   จำนวน  11 คน 
6. โรคกระดูกและข้อ  จำนวน  3 คน 
7. โรคไทรอยด์   จำนวน  2 คน 

    8. โรคหัวใจ   จำนวน  1 คน 
    9. โรคมะเร็ง   จำนวน  1 คน 
หมายเหตุ  คนพิการบางคนมีโรคประจำตัวที่มีการรักษาต่อเนื่องมากกว่า 1 โรค 

1.4. หัตถการทางการพยาบาล 
    - ทำแผลในหน่วยงาน 24 คน (17,280 ครั้ง/ปี) 

    - ใส่สายปัสสาวะ 5 คน (60 ครั้ง/ปี) 

    - ใส่สายให้อาหารทางสายยาง 4 คน (48 ครั้ง/ปี) 

    - ให้ยาทางหลอดเลือดดำ/ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ 9 คน (27 ครั้ง/ปี) 

    - ฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ 18 คน (54 ครั้ง/ปี) 

    - แต่งแผลกรณีมีเนื้อตาย 4 คน (39 ครั้ง/ปี) 

    - กรีดเปิดฝี 17 คน (39 ครั้ง/ปี) 

    - ฉีดอินซูลิน 2 คน (1,536 ครั้ง/ปี) 
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2. งานด้านการส่งเสริมและป้องกัน 

  2.1. กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีของเจ้าหน้าที่และคนพิการในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ
การุณยเวศม์ เพื่อเป็นการประเมินภาวะสุขภาพในเบื้องต้น จากผลทางห้องปฏิบัติการ ผลการเอ็กซ์ เรย์ทรวงอก 
ดำเน ินการประสานไว ้แล ้ว  แต ่ด ้ วยสถานการณ ์การแพร ่ระบาดของโรคต ิดเช ื ้ อ ไวร ัสโคโรนา 201 9                                   
ทำให้บางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ 

  2.2. กิจกรรมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ดำเนินการประสานไว้แล้ว แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด          
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้บางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ 

  2.3. กิจกรรมการคัดกรองโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในสถาบัน เจ้าหน้าท่ี มีการปฏิบัติตัว ดังนี้ 

   - วัดไข ้ล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย 

   - มาตรา WFH 

   - เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 

   - ตรวจ ATK เจ้าหน้าท่ี และกักตัวตามมาตรการของสถานคุ้มครองฯ 

2.4. คนพิการในการสงเคราะห์ มีการปฏิบัติ 

- วัดไข้คนพิการทุกราย เช้า/เย็น 

- ทำความสะอาดเรือนนอนและจุดสัมผัสร่วมในอาคาร ๓ เวลา 

- ฉีดวัคซีนป้องกันเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ครบ 2 เข็ม (SV+AZ) ครบ 100% 

- ตรวจ ATK และกักตัวคนพิการกรณีท่ีออกนอกพื้นท่ีหรือกลับจากการนอนโรงพยาบาล 

2.5. การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

- จัดเตรียมชุดเวชภัณฑ์ท่ีจำเป็น ให้เพียงพอ ได้แก่ ชุด PPE, ชุด CPE, หน้ากาก N95, 

หมวก Medicap, ถุงมือไนไตร, ถุงมือยา, ชุดตรวจATK, เครื่อง Oximeter,  

Leg cover, น้ำยาฆ่าเช้ือ และ Alcohol 70% 

- จัดทำแผนรองรับสถานการณ์หากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

ในหน่วยงาน 

3. นวัตกรรมเพื่อคนพิการ “กิจกรรมพนักพิง ป้องกันการสำลัก” 
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งานส่งเสริมพัฒนาการ 
  สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีดำเนินกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ 
ให้แก่ผู้ใช้บริการ ดังนี้ 
   1. ทักษะการช่วยเหลือตนเอง ได้มีการสอนการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ได้แก่ 

- การแต่งกาย ผู้ใช้บริการสามารถสวมใส่เส้ือผ้าได้ด้วยตัวเองอย่างถูกต้อง  
-  การด ู แลความสะอาดของร ่ า งกาย  เช ่ น  การสอนการแปรงฟ ันอย ่า งถ ูกว ิ ธี                                    
และการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน  

  2. ทักษะพื้นฐานงานบ้าน ได้มีการสอนทักษะการใช้ชีวิตในบ้าน ได้แก่ การดูแลความสะอาดภายใน
อาคาร และภายนอกอาคาร การปัดกวาด เช็ดถู ทำความสะอาดอาคาร จัดเรียงส่ิงของภายในอาคารอย่างเป็นระเบียบ
เรียบร้อย เป็นต้น 
  3. ทักษะทางส ังคม ได้ม ีการจัดก ิจกรรมให้คนพิการได้ เด ินทางไปร ่วมกิ จกรรมภายนอก              
สถานคุ ้มครองฯ เพื ่อให้ผู ้ใช้บริการได้เรียนรู ้การเดินทาง และการดูแลตนเองในการเดินทางไปสถานที ่ต่าง ๆ               
ได้เรียนรู้สังคมภายนอก ซึ่งเป็นสิ่งแปลกใหม่ของผู้ใช้บริการ ทำให้ผู้ใช้บริการได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  ในสังคมภายนอก         
เพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน   
   นอกจากนี้ยังมีการสอนการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น โดยมีการจัดให้ผู ้ใช้บริการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ        
ที่องค์กรหรือบุคคลภายนอกเข้ามาจัดกิจกรรมให้แก่คนพิการในความอุปการะ เพื่อฝึกการร่วมกิจกรรมกับบุคคลอื่น    
การทำกิจกรรมกลุ ่ม เป็นการฝึกการแสดงออกและแสดงความสามารถ ศักยภาพที ่มีในตนเองให้ผู ้อ ื ่นได้รับรู้                
เช่น กิจกรรมกลุ่มเลด้ีคลับ พัทยา จากกลุ่มจิตอาสา เป็นต้น 
   ปีงบประมาณ 2564 ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ โดยจัดให้คนพิการที ่มีความพิการ             
ด้านสติปัญญาเล็กน้อย และคนพิการทางร่างกาย เข้าร ่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน โดยแบ่งกลุ ่มคนพิการ                    
ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1. พิการทางสติปัญญา กลุ่ม A จำนวน 6 คน 
▪ กิจกรรมการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเอง, ทักษะพื้นฐานงานบ้าน, ทักษะทางสังคม, 

กิจกรรมนันทนาการ 
2. พิการทางสติปัญญา กลุ่ม B จำนวน 14 คน 
▪ กิจกรรมการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเอง, ทักษะทางสังคม, ทักษะการเคล่ือนไหว

กล้ามเนื้อและเชาว์ปัญญา, ทักษะด้านภาษาและการรับรู้, กิจกรรมนันทนาการ 
3. พิการทางสติปัญญา กลุ่ม C จำนวน 30 คน 
▪ กิจกรรมการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตัวเอง, ทักษะทางสังคม, ทักษะการเคล่ือนไหว

กล้ามเนื้อและเชาว์ปัญญา, กิจกรรมนันทนาการ 
การประเมินผล 

1. พิการทางสติปัญญา กลุ่ม A ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
2. พิการทางสติปัญญา กลุ่ม B ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 10 คน  คิดเป็นร้อยละ 71 
3. พิการทางสติปัญญา กลุ่ม C ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 10 คน  คิดเป็นร้อยละ 33 
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งานอาชีวบำบัด 
เป้าหมายงานอาชีวบำบัด 
           เพื ่อฟื ้นฟูสมรรถภาพผู ้พิการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ด้วยการนำกิจกรรม หรืองานฝีมือต่างๆ                    
มาที่มีขั้นตอนไม่ซับซ้อน แต่สามารถช่วยในการฟื้นฟูกล้ามเนื้อมัดเล็ก/ใหญ่ รวมถึงการเสริมสร้างสมาธิในการเรียนรู้
จดจำ และอื่นๆ  
           ม ีการประเมินสมรรถภาพของผ ู ้พ ิการก่อนเข ้าร ่วมก ิจกรรม โดยใช้แบบประเมิน เป็นเคร ื ่องมือ                    
รวมถ ึงการประเม ินจากการสอบถามถ ึงความสามารถพ ื ้นฐานงานฝีม ือ ในการพ ิจารณาความเหมาะสม                           
ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมประเภทใดหรือต้องการฟื้นฟูพัฒนาด้านใดเป็นหลัก เมื ่อผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมระยะหนึ่ง               
จะมีการประเมินผล ถ้าสามารถทำในกิจกรรมที่จัดให้ได้ก็จะให้ทำต่อเนื่อง หรือปรับให้ทำกิจกรรมอื่นๆเพิ่มเติม              
แต่ในรายที่ประเมินแล้วไม่สามารถทำได้ ซึ่งอาจเป็นเพราะอุปสรรคจากความพิการ ก็จะมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้
เช่นกัน เพื่อให้ผู้พิการได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพท่ีสอดคล้องกับความพิการ ดังนี้  
 1. ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพด้านร่างกาย เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก/มัดใหญ่ บริเวณนิ้วมือ ข้อมือ แขน 
หัวไหล่ ข้อเท้า นิ้วเท้า เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในชีวิตประจำวัน เช่น การขึ้น -ลง รถวิลแชร์ การอาบน้ำ          
ทานข้าว ด้วยตนเอง ซึ ่งการหยิบ จับ ควบคุม วัสดุอุปกรณ์ที ่มีขนาด และรูปร่างต่างกัน ในการทำกิจกรรม                     
จะช่วยให้กล้ามเนื้อมัดเล็ก/มัดใหญ่  ได้รับการฟื้นฟู  แต่อาจจะไม่ชัดเจนจนเห็นประจักษ์ด้วยสายตา 
ในผู้พิการบางราย อาจเป็นเพราะมีความพิการในระยะท่ียาวนานหรือบางรายพิการตั้งแต่กำเนิด 
 2. ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพด้านสติปัญญา จากกิจกรรมที่มีขั ้นตอนไม่ซับซ้อน และไม่เน้นความสวยงาม        
เพื ่อฝึกสมาธิให้มีจ ิตใจจดจ่ออยู ่ก ับสิ ่งที ่ทำ เรียนรู ้สีและรูปทรงต่างๆ รวมถึงการเรียนรู ้และจดจำขั ้นตอน                    
ในการทำกิจกรรม เรียนรู้ช่ือวัสดุ-อุปกรณ์ ท่ีใช้ในการดำเนินกิจกรรม  

 3. ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพทางการสื่อสาร ผู้พิการส่วนใหญ่พิการตั้งแต่กำเนิด และไม่ได้รับการศึกษา              
จ ึงไม ่สามารถใช ้ภาษามือแบบทางการในการสื ่อสารได ้ อาศัยการใช้ภาษากาย การทำให้ด ูเป ็นต ัวอย ่าง                        
การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มนอกจากจะได้เรียนรู้งานฝีมือแล้ว ยังช่วยให้ผู้พิการได้ฝึกการส่ือสาร 

 4. จิตใจและพฤติกรรม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ การมองและแก้ไขปัญหา  เรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์  
เพื่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น        

มีผู้พิการเข้าร่วมกิจกรรมในปีงบประมาณ 2564 ท้ังส้ิน 26  คน 
ผู้พิการทางด้านร่างกายหรือการเคล่ือนไหว    14 คน 
ผู้พิการทางการได้ยินหรือส่ือความหมาย     2  คน 
ผู้พิการทางสติปัญญา     3  คน 
ผู้พิการซ้ำซ้อน                    7  คน 
มีผู้พิการท่ีได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านต่างๆดีข้ึน คิดเป็นร้อยละ 42 (11 คน) 
หมายเหตุ : เนื่องด้วยสถานการณ์โรคโควิด 19 จึงทำให้การดำเนินกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง 
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กิจกรรมอาชีวบำบัด 

1.พรมเช็ดเท้า 

2.ลูกปัดแฟนซี 

3.เปเปอร์มาเช่ 

4.ถักโครเชต์ 

5.ผลิตภัณฑ์จากดินไทย 

6.เพ้นท์รองเท้า / กระเป๋า 

7.น้ำยาล้างจาน 

8.พับถุงกระดาษ 

9.ไหพันเชือก 
 
ตารางกิจกรรมอาชีวบำบัด 

1.พรมเช็ดเท้า    ดำเนินกิจกรรมทุกวัน (เช้า – บ่าย) 
2.ลูกปัดแฟนซี    ดำเนินกิจกรรมทุกวัน (เช้า – บ่าย) 
3.เปเปอร์มาเช่    ดำเนินกิจกรรมทุกวัน (เช้า) 
4.ถักโครเชต์    ดำเนินกิจกรรมทุกวัน (เช้า) 
5.ผลิตภัณฑ์จากดินไทย   ดำเนินกิจกรรมสัปดาห์ท่ี 1 ของเดือน 
6.เพ้นท์รองเท้า กระเป๋าผ้า  ดำเนินกิจกรรมสัปดาห์ท่ี 2 ของเดือน 
7.น้ำยาล้างจาน    ดำเนินกิจกรรมสัปดาห์ท่ี 3 ของเดือน หรือจนกว่าของจะใกล้หมด 
8.พับถุงกระดาษ    ดำเนินกิจกรรมสัปดาห์ท่ี 4 ของเดือน 
9.ไหพันเชือก                                    ดำเนินกิจกรรมสัปดาห์ท่ี 4 ของเดือน 
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ผลการฟื้นฟูสมรรภภาพด้านอาชีวบำบัด 

1.พัฒนาการทางด้านร่างกาย   

 - ได้รับการฟื้นฟูกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ เช่น นิ้วมือ ข้อมือ ข้อเท้า นิ้วเท้า แขน ฯลฯ               

จากการหยิบ จับ ดึง วัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการทำกิจกรรม ช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรง สังเกตได้จากการ หยิบ จับ ดึง วัสดุ
อุปกรณ์ ได้ดีขึ้นหลุดมือน้อยครั้ง จับวัสดุได้หลากหลายขนาดมากขึ้น ช้ินงานมีความเรียบร้อย สวยงาม  

- สามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น เช่น เข็นรถวิลแชร์ได้สะดวก/เร็วมากขึ้น สามารถขึ้น -ลง    
รถวิลแชร์ด้วยตัวเองได้ดีขึ้น รวมถึงการมีอาการเจ็บปวด/เกร็ง ของกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ น้อยลง 

2.พัฒนาการทางด้านสติปัญญา  

- มีสมาธิจดจ่ออยู่กับกิจกรรมท่ีทำมากขึ้น เห็นได้จากมีข้อผิดพลาดน้อยลง  ใช้เวลาในการทำช้ินงานน้อยลง 

- การเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จะเห็นการพัฒนาท่ีชัดเจนจากความสนใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

- ในกลุ่มผู้พิการทางร่างกาย ส่วนใหญ่จะมีสติปัญญาดี จึงสามารถเข้าร่วมได้ในหลายกิจกรรม และบางคน
สามารถช่วยให้คำแนะนำกับเพื่อนได้   

3.พัฒนาการทางการส่ือความหมาย 

- เนื่องจากคนพิการไม่ได้รับการศึกษาและมีความพิการต้ังแต่กำเนิด จึงไม่สามารถใช้ภาษามือแบบเป็นทางการ
ได้  ใช้เป็นภาษามือแบบง่ายที่คิดขึ้นกันเอง เช่น แทนความรู้สึก แทนตัวบุคคล  แทนสิ่งของ แทนการกระทำ เป็นต้น 
การพูดคุยกันในกลุ่มบ่อยๆ จะช่วยให้เข้าใจและส่ือสารตรงกันมากขึ้น 

- แนะนำขั้นตอนการทำกิจกรรมด้วยการทำให้ดูทีละขั้นตอน ในระยะแรกต้องคอยประกบเพื่อให้คำแนะนำ  
เมื่อทำต่อเนื่องหลายครั้ง ก็จะสามารทำได้ด้วยตนเอง 

4.จิตใจและพฤติกรรม  

- ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น  การช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน 

- เรียนรู้การแก้ปัญหาเบ้ืองต้นด้วยตนเอง 

ส่วนในกลุ่มผู้พิการซ้ำซ้อนไม่สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้ เนื่องจากมีความพิการตั้งแต่กำเนิด แต่เห็นสมควรเข้า
ร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเกิดการยึดติดของกล้ามเนื้อ หรือเกิดอาการอ่อนแรงเพิ่มขึ้นเมื่อมีอายุมากขึ้น 
และจะได้พบปะพูดคุยกับเพื่อนๆ  
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ผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการ ท่ีได้จากการทำกิจกรรม 

น้ำยาล้างจาน       30  ขวด 

โครเชต์ท่ีสวมแก้ว       40  อัน 

พวงกญุแจลูกปัด        60  อัน 

กระเป๋าผ้าเพ้นท์ลาย           15   ใบ 

พรมเช็ดเท้า          1   ผืน 

ดอยล่ี           5   ผืน 

เปเปอร์มาเช่          8   อัน 

ไหพันเชือก          4   ใบ 

ลูกปัดสวมกล่องไม้จ้ิมฟัน        10   อัน 

ลูกปัดสวมกล่องกระดาษทิชชู    4   อัน 

ท่ีรองแก้วลูกปัด        24   อัน 

การจำหน่ายผลิตภัณฑ์มีการทำบัญชีควบคุม และปันผลให้ส้ินเดือน 
มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินกิจกรรม จำหน่ายผลิตภัณฑ์/การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติม เสนอหัวหน้าและ
ผู้ปกครองรับทราบส้ินไตรมาส 
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การส่งเสริมให้คนพิการทำงาน 
ตามมาตรา 33 และ มาตรา 35 จำนวน 6 คน ได้แก ่

• มาตรา 33 จำนวน 4 คน 
1.นางสาวสุนีรัตน์ พลระศักดิ์ มาตรา 33 บริษัทยามาโตะ เคมิคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด  

เริ่มงาน วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2558 
2.นางสาวเล็ก สุกใส มาตรา 33 บริษัทยามาโตะ เคมิคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

เริ่มงาน วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2560 
3.นางสาวมารีน ไม่ทราบนามสกุล มาตรา 33 บริษัทแคร์เท็กซ์ เอเชีย จำกัด  

เริ่มงาน วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 
4.นางสาวเดือน สุกดำ มาตรา 33 บริษัทแคร์เท็กซ์ เอเชีย จำกัด เริ่มงาน วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 

ลาออก เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 และให้นางสาวทิพยาภรณ์ แซมโพธิ์ แทนเริ่มงานวันที่ 27 มิถุนายน 2562 
 

• มาตรา 35 จำนวน 2 คน 
1.นางสาวอัมพร เรืองฤทธิ์ มาตรา 35 บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส์ ชลบุรี จำกัด 

 เริ่มงาน วันท่ี 1 มกราคม 2561 
  2.นางสาวพรทิพย์ เจียมเจริญ มาตรา 35 บริษัทโรงพยาบาลศรีราชานคร (มหาชน)  
 เริ่มงาน วันท่ี 1 มกราคม 2563 
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กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพคนพิการทางด้านกีฬา 
 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพคนพิการทางด้านกีฬาโดย
ให้บริการประเภทกีฬาท่ีเหมาะสมกับความพิการได้แก่กีฬาเปตอง บอคเซีย บอชช่ี  เพื่อให้คนพิการได้ออกกำลังกาย
ในช่วงเย็นระหว่างเวลา 17:00  - 19:00 น. และเพื่อค้นหาคนพิการ  ท่ีมีความสามารถด้านกีฬาในการส่งคนพิการเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาภายนอกตามความเหมาะสม 

 ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 ) มีคนพิการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้าน
กีฬา จำนวน 52 คน ได้แก่ 

1.กีฬาเปตอง  จำนวน  16 คน 

2.กีฬาบอคเซีย  จำนวน  21 คน 

3.กีฬาบอชช่ี  จำนวน  10 คน 

4.กีฬากรีฑา  จำนวน  5 คน 
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กิจกรรมกายภาพบำบัด 
 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ มีการจัดบริการทางกายภาพบำบัดเพื่อรักษา ส่งเสริม ฟื้นฟู 
และป้องกันสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจของผู้ใช้บริการ โดยมีนักกายภาพบำบัดให้บริการ จำนวน 1 คน ให้บริการ
ดังนี้ 

1.  ตรวจประเม ินร ่ างกายทางกายภาพบำบ ัดโยว ิธ ีทางกายภาพบำบ ัด เพ ื ่ อค ัดกรองคนพ ิการ                            
ท่ีมีความจำเป็นได้รับบริการทางกายภาพบำบัด 

2. วิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหาทางกายภาพบำบัด 
3. วางแผนการรักษา ส่งเสริม ฟื้นฟู และป้องกันทางกายภาพบำบัด 
4. เลือกวิธ ีการรักษา ส่งเสริม ฟื ้นฟู ป้องกัน /อุปกรณ์/เครื ่องมือ ทางกายภาพบำบัดให้เหมาะสม                  

กับอาการสำคัญ 
5. ให้คำแนะนำหรือให้คำแนะนำปรึกษาด้านสุขภาพ 
6. สรุปประเมินผลทางกายภาพบำบัดตามการวางเป้าหมายทางกายภาพบำบัด ระยะส้ัน/ระยะยาว 
7. ทบทวนวิธีการทางกายภาพบำบัดและแก้ไขปัญหา กรณีท่ีผลการรักษาไม่เป็นไปตามแผนทางกายภาพบำบัด 

และส่งต่อการรักษา ฟื้นฟูอื่นๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการต่อไป 
 

ลำดับ กิจกรรมกายภาพบำบัด คน ครั้ง ราย 
1. จำนวนคนพิการใช้บริการทางกายภาพบำบัด 36 1,779 335 
2. บริการตรวจประเมินทางกายภาพบำบัด 72 72 72 
3. คนพิการมีความจำเป็นต้องได้รับการบริการ 

ทางกายภาพบำบัด 
72 72 72 

4. แยกตามประเภทการให้บริการ 290 7,063 5,484 
5. พิจารณาจ่ายอุปกรณ์ช่วยเหลือ/อุปกรณ์ช่วยเดิน 

5.1. ไม้เท้า 1 จุด 
5.3. ไม้เท้าขาวสำหรับคนตาบอด 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
1 
1 

6. กิจกรรมกล่ินบำบัด 295 11 295 
7. นวัตกรรมเครื่องดึกยืดขาสำหรับคนพิการ 53 165 165 
8. นวัตกรรมเก้าอี้ปรับยืนไม่ใช้ไฟฟ้า 8 42 84 
9. จำนวนคนพิการได้รับบริการทางกายภาพบำบัด          

แล้วอาการดีข้ึน 
27 - - 
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การจัดสวัสดิการสังคมคนพิการในชุมชน 
 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ มีการดำเนินงานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ 
และเอกชนรวมถึงเทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการแก่คนพิการและครอบครัวคนพิการ                
ในชุมชนที ่ประสบปัญหาความเดือดร้อนได้แก่การลงพื ้นที ่เยี ่ยมบ้านเพื ่อให้คำแนะนำบริการประเมินปัญหา                  
ประสานความช่วยเหลือและมอบส่ิงของอุปโภค-บริ โภค แก่คนพิการในชุมชน  

 ปีงบประมาณ 2564 มีการลงพื ้นที ่ เย ี ่ยมบ้านคนพิการที ่ประสบปัญหาทางสังคมในจังหว ัดชลบ ุรี                      
จำนวน 6 ราย และมอบส่ิงของอุปโภค-บริ โภคแก่คนพิการในชุมชน จำนวน 31 ราย 
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ศูนย์บริการคนพิการ จังหวัดชลบุรี สาขาสถานคุ้มครองและพัฒนา
คนพิการ การุณยเวศม ์จังหวัดชลบุร ี 
มีผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ดังนี้ 
 

1. การออกบัตรประจำตัวคนพิการ  จำนวน  869 คน  
เพศชาย     จำนวน  437 คน 
เพศหญิง    จำนวน  361 คน 
เด็กชาย     จำนวน  47 คน 
เด็กหญิง     จำนวน  20 คน 
พระสงฆ ์    จำนวน  4 รูป 

 2. ช่วงอายุของคนพิการ ท่ีมาใช้บริการ 
  0-10 ปี       จำนวน   48   คน 
  11-20 ปี    จำนวน   67  คน 
  21 -30 ปี    จำนวน    65   คน 
  31-40 ปี     จำนวน    80   คน 
  41-50 ปี     จำนวน    143   คน 
  51-60 ปี    จำนวน     157  คน 
  61-70 ปี    จำนวน     103  คน 
  71-80 ปี     จำนวน    129  คน 
  81-90 ปี     จำนวน    62   คน 
  91-100 ปี     จำนวน    13   คน 
  101 ปีข้ึนไป     จำนวน     1  คน 

3.ประเภทการการขอรับบริการออกบัตรคนพิการ 
  รายใหม่     จำนวน     429  คน 
  บัตรสูญหาย    จำนวน    77   คน 
  บัตรหมดอายุ    จำนวน    249   คน 
  บัตรชำรุด    จำนวน   77    คน 
  เปล่ียนแปลงสาระสำคัญ   จำนวน    30   คน 
  ยกเลิกบัตร (เนื่องจาก ตาย)  จำนวน    4   คน 
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4. ประเภทความพิการ 
  พิการทางการเห็น   จำนวน  35  คน 
  พิการทางการได้ยินและส่ือความหมาย จำนวน  86 คน 
  พิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางร่างกาย จำนวน  595 คน 
  พิการทางจิตใจและพฤติกรรม  จำนวน  35 คน 
  พิการทางสติปัญญา   จำนวน  41 คน 
  พิการทางการเรียนรู ้   จำนวน  11 คน 
  พิการทางออทิสติก   จำนวน  12 คน 
  พิการซ้อน    จำนวน  50 คน 

5. สาเหตุความพิการ 
  กรรมพันธุ ์    จำนวน  5 คน 
  อุบัติเหตุ     จำนวน  87 คน 
  โรคติดเช้ือ    จำนวน  28 คน 
  หลอดเลือดสมอง    จำนวน  283 คน 
  โรคอื่นๆ     จำนวน  76 คน 
  ไม่ทราบสาเหตุ    จำนวน  389 คน 

6. บริการสนับสนุนกายอุปกรณ์ (เคร่ืองช่วยความพิการ) จำนวน  9 ราย 
มอบรถสามล้อโยก   จำนวน  5 คัน 
วอกเกอร ์    จำนวน  2 อัน 
รถเข็นนั่ง (วิลแชร์)   จำนวน  1 คัน 
ไม้เท้า (ไม้3ขา)    จำนวน  1 อัน 

7. .บริการให้ความรู้การเข้าถึงสิทธิคนพิการ จำนวน 3,169 ราย 
- บรรยายให้ความรู้คนพิการ ณ เทศบาลตำบลสัตหีบ  กลุ่มเป้าหมาย 100 คน 
- บรรยายให้ความรู้คนพิการ ณ เทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์  กลุ่มเป้าหมาย 100 คน 
- ให้ความรู้คนพิการ ประชาชน และเจ้าหน้าท่ี (เคส walk in) จำนวน   2,969 ราย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 30



8. บริการให้คำแนะนำขั้นตอนต่างๆ ว่าด้วยการใช้สิทธิคนพิการ จำนวน 5,053 ราย แบ่งเป็น 
การขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ  จำนวน   1,730  ราย 
การขอรับเบี้ยคนพิการ   จำนวน   1,492 ราย 
การขอใช้สิทธิบัตรทอง ท.74  จำนวน   1,388  ราย 
การขอกู้ยืมเงินประกอบอาชีพฯ  จำนวน   145  ราย 
การขอเข้าสถานคุ้มครองฯ     จำนวน   34  ราย 
การขอรับการสนับสนุนรถสามล้อโยก จำนวน   10  ราย 
การมีงานทำของคนพิการ   จำนวน   4  ราย 
การขอรับเงินเยียวยาคนพิการ  จำนวน   12  ราย 
การขอเงินสงเคราะห์ครอบครัว  จำนวน   30  ราย 
การขอใช้สิทธิเราชนะ   จำนวน   81  ราย 
การขอลดหย่อนภาษี   จำนวน   23  ราย 
การขอรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด  จำนวน   104  ราย 

9. จำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการ จำนวน 6 ช้ิน 

10. หน่วยงานเครือข่ายท่ีมาติดต่อขอรับบริการ สามารถแบ่งเป็นกลุ่มการให้บริการได้ดังนี้ 

10.1 ศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป ได้แก่ 

- โรงพยาบาลแหลมฉบัง   จำนวน 27 ครั้ง (คนพิการท่ีได้รับบริการ 68 คน) 
- เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์  จำนวน 21 ครั้ง (คนพิการท่ีได้รับบริการ 25 คน) 
     รวม 48 คร้ัง (รวม 93 คน) 

10.2 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้แก่ 
- สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ จำนวน  6 ครั้ง (คนพิการท่ีได้รับบริการ 9 คน) 
- ศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งจังหวัดชลบุรี จำนวน 15 ครั้ง (คนพิการท่ีได้รับบริการ 17 คน) 
- สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี จำนวน 5 ครั้ง (คนพิการท่ีได้รับบริการ 5 คน) 
- สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง จำนวน 3 ครั้ง (คนพิการท่ีได้รับบริการ 3 คน) 
- บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี จำนวน 3 ครั้ง (คนพิการท่ีได้รับบริการ 3 คน) 
     รวม 32 คร้ัง (รวม 37 คน) 
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10.3 หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก ่

- เมืองพัทยา    จำนวน 37 ครั้ง (คนพิการท่ีได้รับบริการ 61 คน) 
- เทศบาลเมืองหนองปรือ   จำนวน 27 ครั้ง (คนพิการท่ีได้รับบริการ 91 คน) 
- เทศบาลนครแหลมฉบัง    จำนวน 23 ครั้ง (คนพิการท่ีได้รับบริการ 63 คน) 
- เทศบาลตำบลหนองปลาไหล  จำนวน 23 ครั้ง (คนพิการท่ีได้รับให้บริการ 31 คน) 
- เทศบาลตำบลโป่ง    จำนวน 22 ครั้ง (คนพิการท่ีได้รับบริการ 25 คน) 
- เทศบาลตำบลบางละมุง   จำนวน 13 ครั้ง (คนพิการท่ีได้รับบริการ 23 คน) 
- เทศบาลตำบลตะเคียนเต้ีย  จำนวน 12 ครั้ง (คนพิการท่ีได้รับบริการ 22 คน) 
- เทศบาลตำบลนาจอมเทียน  จำนวน 25  ครั้ง (คนพิการท่ีได้รับบริการ 26 คน) 
- เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์   จำนวน 23 ครั้ง (คนพิการท่ีได้รับบริการ 31 คน) 
- เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักด์ิ  จำนวน 5 ครั้ง (คนพิการท่ีได้รับบริการ 5 คน) 
- เทศบาลตำบลสัตหีบ   จำนวน 10 ครั้ง (คนพิการท่ีได้รับบริการ 9 คน) 
- เทศบาลตำบลแสมสาร   จำนวน 7 ครั้ง (คนพิการท่ีได้รับบริการ 8 คน) 
- เทศบาลตำบลห้วยใหญ่   จำนวน 2 ครั้ง (คนพิการท่ีได้รับบริการ 2 คน) 
- เทศบาลตำบลศรีราชา   จำนวน 11 ครั้ง (คนพิการท่ีได้รับบริการ 8 คน) 
- เทศบาลตำบลพลูตาหลวง  จำนวน 1 ครั้ง (คนพิการท่ีได้รับบริการ 1 คน) 
- เทศบาลตำบลบ้านบึง   จำนวน 3 ครั้ง (คนพิการท่ีได้รับบริการ 3 คน) 
- เทศบาลตำบลเสม็ด   จำนวน 1 ครั้ง (คนพิการท่ีได้รับบริการ 1 คน) 
     รวม 245 คร้ัง (รวม 410 คน) 
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10.4 หน่วยงานองค์กรเอกชน ได้แก ่

- มูลนิธิบ้านครูบุญชู   จำนวน 10 ครั้ง (คนพิการท่ีได้รับบริการ 12 คน) 
- มูลนิธิคุณพ่อเรย์ เพื่อเด็กพิเศษ  จำนวน 6 ครั้ง (คนพิการท่ีได้รับบริการ 5 คน) 
- โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ ่  จำนวน 6 ครั้ง (คนพิการท่ีได้รับบริการ 6 คน) 
- สถานสงเคราะห์เด็กพัทยา  จำนวน 9 ครั้ง (คนพิการท่ีได้รับบริการ 7 คน) 
- โรงเรียนสอนคนตาบอด   จำนวน 5 ครั้ง (คนพิการท่ีได้รับบริการ 7 คน) 
     รวม 36 คร้ัง (รวม 37 คน) 
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ส่วนที่ 3 
ผลดำเนินงาน 

ด้านการเงิน  

ประจำปีงบประมาณ 2564 

 



  

 

 

รวม        19,858,526.40  บาท      คิดเป็นร้อยละ   99.59 
  

ผลการเบิกจ่าย 
  

1.งบดำเนินงาน 15,150,374.40 บาท 

2.งบลงทุน 1,226,900.00 บาท 

3.งบบุคลากร 3,481,252.00 บาท 

ผลการดำเนินงานด้านการเงิน 

ประจำปีงบประมาณ 2564 

งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร 19,941,418.52 



 
 

 

  

ส่วนที่ 4 

ภาคผนวก 



กลุ่มเป้าหมาย 
คนพิการเพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ประสบปัญหาทางสังคมครอบครัวมีฐานะยากจน ไม่มีที่อยู่อาศัย ขาดผู้อุปการะ ถูกทอดทิ้ง          
เสี่ยงต่อการถูกทารุณกรรม 

หลักเกณฑ์การรับคนพิการเข้าอุปการะ 
  1. เป็นคนพิการเพศหญิง อายุ 18 – 60 ปี  (ทั้ ง น้ีจดทะเบียนคนพิการครั้ งแรกก่อน อายุ 60 ปี )  

  2. เป็นผู้มีสัญชาติไทย 

  3. ไม่รับอุปการะคนพิการประเภทที่ 4 คือ ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม และประเภทที่ 7 ความพิการทางออทิสติก 

  4. จดทะเบียนคนพิการถูกต้องตามกฎหมาย มีเอกสารแสดงสถานะบุคคลชัดเจน ได้แก่ บั ตรประจำตัวคนพิการ                     
บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน 

  5. ไม่ เป็นโรคติดต่อร้ายแรงทุกชนิด ได้แก่ วัณโรคทุกประเภทระยะแพร่กระจายเชื้อ  โรคเท้าช้าง  
ในระยะที่ ปรากฏอาการ ติ ดยา เสพติดหรื ออยู ่ ในระหว่ า งการบำบัดรั กษาการติดยา เสพติด  พิษสุ ร า เรื ้ อ รั ง  เอดส์            
โรคเรื้อน ไวรัสตับอักเสบบี 
  6. ไม่อยู ่ในภาวะใส่สายยางให้อาหารทางจมูก/เจาะคอ/เจาะหน้าท้อง/ล้างไตทุกประเภท/ภาวะที ่ต ้องดูดเสมหะ                      
ไมเ่ป็นแผลกดทับระดับ 2 ข้ึนไป 

  7. ไม่ เป็นผู้ที่ ต้องใช้ เครื่ องช่วยหายใจและต้องใช้ออกซิ เจน หรือต้องใช้หัตถการเฉพาะทางดูแล  

  8. ไม่อ ยู่ในระยะปรากฏอาการทางด้านจิตเวช  ( เช่น ทำร้ายตนเอง ทำร้ายผู้อื่น ทำลายข้าวของ  

ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ )  

  9. ขาดผู้อุปการะ ถูกทอดทิ้ ง  เสี่ ยง ต่อการถูกทารุณกรรม และภัยอันตราย  

  10. ไม่อยู่ในระหว่างการดำเนินคดีทางกฎหมายหรือกรณีพิพาททางกฎหมายทุกรูปแบบ ทั้งทางเพ่งและอาญา  

  11. ไม่ ติดยาเสพติดหรืออ ยู่ในระหว่างการบำบัดรักษาการติดยาเสพติด  

  12. สมัครใจเข้ารับการอุปการะและยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ  

เอกสารประกอบการขอรับการสงเคราะห์ 
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
2.สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ 
3.สำเนาทะเบียนบ้าน 
4.ใบรับรองแพทย์และผล X-Ray ปอด 
5.ประวัติการรักษาโดยสรุป 
6.รูปถ่าย (ถ้ามี) 

การสมัครเข้ารับการสงเคราะห์ 
1.ผู้ที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานครฯ ให้ย่ืนความประสงค์ขอรับเข้ารับการสงเคราะห์  ได้ที่กรมส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ 
2.ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในต่างจังหวัด ใหย่ืนความประสงค์ขอรับการสงเคราะห์ได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์จังหวัดที่ตนอาศัยอยู่  
 



 

  

ภาพการจัดกิจกรรมเทศกาลวันสำคัญ  



  ภาพการจัดกิจกรรมเทศกาลวันสำคัญ  



 

 

  
ภาพการจัดกิจกรรมเทศกาลวันสำคัญ  



 

 

 

 

 

  

ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร  
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ ประจำปี 2564 

ล าดับ วันท่ีอบรม เรือง รายช่ือผู้อบรม สถานท่ี
1 27 - 28 ต.ค.63 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลสัมฤทธ์ิตัวชี้วัด น.ส.ประไพศรี สุทธิกิติวรกุล โรงแรมปร้ิน พาเลซ

และค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี มหานาค กรุงเทพฯ
งบประมาณ พ.ศ.2565

2 4 – 6 พ.ย.63 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคล่ือนแผนและแนว น.ส.ประไพศรี สุทธิกิติวรกุล โรงแรมปร้ิน พาเลซ
ทางการด าเนินการ พก.สู้การปฏิบัติประจ าปี นางสาวสุพัตรา  มณีจักร มหานาค กรุงเทพฯ
งบประมาณ 2564 

3 5 พ.ย.63 ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมติดตาม นายไมตรี  อ่ิมพชัย โรงแรมเอ-วัน เดอะรอยัล
ประเมนิผลถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ภาคีเครือข่าย นายอรรถพล  สุริยา ครูซ พัทยา ชลบุรี
ส าหรับประเมนิบ่งชี้สมรรถนะและสนับสนุน
การตัดสินใจเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา
ส าหรับผู้พิการ

4 9 – 10 พ.ย. 63 ประชุมการมอบนโยบายและขับเคล่ือนภารกิจ น.ส.ประไพศรี สุทธิกิติวรกุล โรงแรมรามาการ์เด้นส์
กระทรวงฯ ประจ าปี 2564 กรุงเทพฯ

5 16 – 18 พ.ย. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนงานและ น.ส.ประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ไมแ้ก้วด าเนินรีสอร์ท
พัฒนาทักษะชีวิตคนพิการในสถาบัน นางสาวสุพัตรา  มณีจักร จังหวัดราชบุรี

น.ส.อัญชลี เอ่ียมโอภาส
นางสายชล  เจริญคง
น.ส.สุนันทา  พูลเขตรกิจ
น.ส.วณิศรา  คีรีรัตน์

6 16 – 18 พ.ย. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการการด าเนินงานมาตรฐาน นางสุนันท์  โอสถานนท์ โรงแรมรแวอร์ไรน์เพลส
การคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ นางสาวสุพัตรา  มณีจักร จังหวัดนนทบุรี
ในสถาบันและการเตรียมความพร้อมสู่ นาสาววรางคณา  วงรักษา
การประเมนิ   

8 23 – 25 พ.ย. 63 ประชมุเชงิปฏิบัติการทบทวนผลการด าเนินงาน น.ส.ประไพศรี สุทธิกิติวรกุล โรงแรมBangkok 
และแผนงาน/โครงการปีงบประมาณ 2564 และ นางสุนันท์  โอสถานนท์ Midtown Hotle
การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการ นางสาววิลาวัลย์  วงค์อินทร์ กรุงเทพฯ
เงินการคลังและพัสดุ ของหน่วยงานในก ากับ พก. นางสาวศิริพร  กุมภัณทอง



  ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ ประจำปี 2564 

ล าดับ วันท่ีอบรม เรือง รายช่ือผู้อบรม สถานท่ี
8 21 – 22 ธ.ค. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมการขับเคล่ือน นายไมตรี  อ่ิมพชัย โรงแรมราวินทรา บีช

งานป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงใน นายอรรถพล  สุริยา รีสอร์ทแอนด์สปา
สังคมคร้ังที ่2 จังหวัดชลบุรี

9 22 - 24 ธ.ค.63 ประชุมเชิงปฏิบัติการทีม One Home เพ่ือ น.ส.ประไพศรี  สุทธิกิติวรกุล โรงแรมซันธารา เวสเนส
ขับเคล่ือนกิจกรรมภายใต้โครงการศูนย์บริการ รีสอร์ทแอนด์สปา 
วิชาการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมใน จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระดับพ้ืนที ่ประจ าปีงบประมาณ 2564

10 22 - 24 ธ.ค.63 ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการด าเนินการ นางสาวสุพัตรา  มณีจักร โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
เพ่ือขอสัญชาติไทยให้กับผู้รับบริการในสถาน นางสาววณิศรา  คีรีรัตน์
คุ้มครอง

11 18 ม.ีค.64 ประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมการใช้ Google น.ส.ชุลีพร  มณีอินทร์ ส านักงานส่งเสริมและ
Application เพ่ือการท างาน สนับสนุนวิชาการ2

12 25 ม.ีค.64 ประชมุวิชาการเร่ือง DVT ภัยเงียบของผู้ป่วย นางสาววรางคณา วงรักษา อบรมออนไลน์คณะแพทย์
ทางระบบประสาทไขสันหลัง ศาสตร์ ร.พ.รามาธิบดี

13 17-21 พ.ค..64 ประชมุการเตรียมพร้อมรับขมือและการดูแลรักษา นางสาววรางคณา วงรักษา อบรมออนไลน์คณะแพทย์
ผู้ป่วยในสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ศาสตร์ ร.พ.รามาธิบดี

14 10 ม.ิย.64 ประชมุเชงิปฏิบัติการติดตามผลการด าเนินงาน น.ส.ชุลีพร  มณีอินทร์ ส านักงานส่งเสริมและ
และถอดบทเรียนการจัดท า KM เร่ือง Google สนับสนุนวิชาการ2
Application เพ่ือการท างาน 

15 18 ม.ิย.64 อบรมการปฐมพยาบลฉุกเฉินและการกู้ชีพ นางสาววรางคณา  วงรักษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ
ข้ันพ้ืนฐาน

16 21-22  ม.ิย.64 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนงานโครงการ น.ส.ประไพศรี  สุทธิกิติวรกุล โรงแรมโกลเด้นซิต้ี
ด้านสังคมระดับพ้ืนที ่ตามแผนพัฒนาภาค จังหวัดระยอง
ตะวันออก ประจ าปีงบประมาณ 2566

17 24-25  ม.ิย.64 ประชุมเร่ือง (Cancer Nursing During นางสาววรางคณา  วงรักษา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช
Covid-19 in 2021(online) มหาวิทยาลัยมหิดล



 

 

  

ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ ประจำปี 2564 

ล าดับ วันท่ีอบรม เรือง รายช่ือผู้อบรม สถานท่ี
18 25  ม.ิย.64 อบรมความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นางสาวสุพัตรา  มณีจักร อบรมออนไลน์ของ ก.พ.

เพ่ือการท างานภาครัฐ
19 25  ม.ิย.64 อบรมออนไลน์ Digital Literacy นางสาวสุพัตรา  มณีจักร อบรมออนไลน์ของ ก.พ.

20 25  ม.ิย.64 อบรมออนไลน์ธรรมาภิบาลข้อมลูภาครัฐ นางสาวสุพัตรา  มณีจักร อบรมออนไลน์ของ ก.พ.

21 25  ม.ิย.64 ประชุมการเสริมสร้างพลังในการดูแลตนเอง นางสาววรางคณา  วงรักษา ประชุมออนนับคณะแพทย
ของผู้ป่วยมะเร็งศรีษะและล าคอในยุคโควิด ศาสตร์ ร.พ.รามาธิบดี

22 1 ก.ค.64 อบรมออนไลน์ธรรมาภิบาลภาครัฐ น.ส.ประไพศรี  สุทธิกิติวรกุล อบรมออนไลน์ของ ก.พ.

23 6 ก.ค.64 อบรมการสร้างความเข้าใจกรอบธรรมาภิบาล น.ส.ประไพศรี  สุทธิกิติวรกุล อบรมออนไลน์ของ ก.พ.
ข้อมลูภาครัฐ

24 6 ก.ค.64 อบรมธรรมาภิบาลข้อมลูภาครัฐ (Data นางวิภา  ตระกูลไพศาล อบรมออนไลน์ของ ก.พ.
Govermance for government)

25 7 ก.ค. 64 อบรมพระราชบัญญัติการบริหารงานและการ น.ส.ประไพศรี  สุทธิกิติวรกุล อบรมออนไลน์ของ ก.พ.
ให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิดัลพ.ศ.2562

26 7 ก.ค. 64 อบรมการใช้เคร่ืองมอืดิจิทัลเพ่ือการท างาน นางสาววิลางัลย์  วงค์อินทร์ อบรมออนไลน์ของ ก.พ.
ภาครัฐ

27 7 ก.ค. 64 อบรมความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นางสาวศิริพร  กุมภัณทอง อบรมออนไลน์ของ ก.พ.
อย่างมปีระสิทธิภาพ(Understanding and
Using Digital Technology)

28 7 ก.ค. 64 อบรมธรรมาภิบาลข้อมลูภาครัฐ (Data นางกนกศรี  สุภากร อบรมออนไลน์ของ ก.พ.
Govermance for government)

29 7 ก.ค. 64 อบรมความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นายไมตรี  อ่ิมพิชัย อบรมออนไลน์ของ ก.พ.
อย่างมปีระสิทธิภาพ(Understanding and
Using Digital Technology)



 

  

ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ ประจำปี 2564 

ล าดับ วันท่ีอบรม เรือง รายช่ือผู้อบรม สถานท่ี
30 7 ก.ค. 64 อบรมธรรมาภิบาลข้อมลูภาครัฐ (Data นายไมตรี  อ่ิมพิชัย อบรมออนไลน์ของ ก.พ.

Govermance for government)

31 7 ก.ค. 64 อบรมธรรมาภิบาลข้อมลูภาครัฐ (Data นางสาวพรนภา  เสือเหมง็ อบรมออนไลน์ของ ก.พ.
Govermance for government)

32 7 ก.ค. 64 อบรมความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นายอรรถพล  สุริยา อบรมออนไลน์ของ ก.พ.
อย่างมปีระสิทธิภาพ(Understanding and
Using Digital Technology)

33 7 ก.ค. 64 อบรมธรรมาภิบาลข้อมลูภาครัฐ (Data นายอรรถพล  สุริยา อบรมออนไลน์ของ ก.พ.
Govermance for government)

34 7 ก.ค. 64 อบรมความรู้พ้ืนฐานเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมลู นางสาววณิศรา  คีรีรัตน์ อบรมออนไลน์ของ ก.พ.
ส าหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทุกระดับ

35 7 ก.ค. 64 อบรมธรรมาภิบาลข้อมลูภาครัฐ (Data นางสาววณิศรา  คีรีรัตน์ อบรมออนไลน์ของ ก.พ.
Govermance for government)

36 7 ก.ค. 64 อบรมธรรมาภิบาลข้อมลูภาครัฐ (Data นางสาวจันนี  แก้วกระแสร์ อบรมออนไลน์ของ ก.พ.
Govermance for government)

37 8 ก.ค. 64 อบรมธรรมาภิบาลข้อมลูภาครัฐ (Data นางสุนันท์  โอสถานนท์ อบรมออนไลน์ของ ก.พ.
Govermance for government)

38 8 ก.ค. 64 อบรมในบทเรียนการเปล่ียนผ่านสู่องค์กร นางสุนันท์  โอสถานนท์ อบรมออนไลน์ของ ก.พ.
ดิจิทัล

39 8 ก.ค. 64 อบรมในบทเรียนการใชช้เทคโนโลยีบล็อกเซน นางสุนันท์  โอสถานนท์ อบรมออนไลน์ของ ก.พ.
ส าหรับบริการภาครัฐ

40 8 ก.ค. 64 อบรมออนไลน์ในบทเรียนความรุ้ความเข้าใจ นางสุนันท์  โอสถานนท์ อบรมออนไลน์ของ ก.พ.
เก่ียวกับปัญญาประดิษฐ์

41 8 ก.ค. 64 อบรมออนไลน์ในบทเรียนความรุ้ความเข้าใจ นางสาววิลาวัลย์  วงค์อินทร์ อบรมออนไลน์ของ ก.พ.
เก่ียวกับปัญญาประดิษฐ์

42 8 ก.ค. 64 อบรมธรรมาภิบาลข้อมลูภาครัฐ (Data นางสาวศิริพร  กุมภัณทอง อบรมออนไลน์ของ ก.พ.
Govermance for government)



 

  

ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ ประจำปี 2564 

ล าดับ วันท่ีอบรม เรือง รายช่ือผู้อบรม สถานท่ี
43 8 ก.ค. 64 อบรมการใช้เคร่ืองมอืดิจิทัลเพ่ือการท างานภาค นางสาวศิริพร กุมภัณทอง อบรมออนไลน์ของ ก.พ.

รัฐ (Essential Digital Tools for Workplace)
44 8 ก.ค. 64 อบรมการใช้เคร่ืองมอืดิจิทัลเพ่ือการท างานภาค นางวิภา  ตระกูลไพศาล อบรมออนไลน์ของ ก.พ.

รัฐ (Essential Digital Tools for Workplace)
45 8 ก.ค. 64 อบรมความรู้พ้ืนฐานเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมลู นายไมตรี  อ่ิมพิชัย อบรมออนไลน์ของ ก.พ.

ส าหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทุกระดับ
46 8 ก.ค. 64 อบรมธรรมาภิบาลข้อมลูภาครัฐ (Data นางสาวอัญชลี  เอ่ยมโอภาส อบรมออนไลน์ของ ก.พ.

Govermance for government)

47 8 ก.ค. 64 อบรมความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นางสาวอัญชลี  เอ่ยมโอภาส อบรมออนไลน์ของ ก.พ.
อย่างมปีระสิทธิภาพ(Understanding and
Using Digital Technology)

48 8 ก.ค. 64 อบรมความรู้พ้ืนฐานเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมลู นายอรรถล  สุริยา อบรมออนไลน์ของ ก.พ.
ส าหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทุกระดับ

49 8 ก.ค. 64 อบรมแนวทางในการน าเทคโนโลยีปัญญา นางสาวชุลีพร  มณีอินทร์ อบรมออนไลน์ของ ก.พ.
ประดิษฐ์มาใช้ส าหรับบริการภาครัฐ (Ai for
Government Seervices)

50 8 ก.ค. 64 อบรมความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นางสาววณิศรา  คีรีรัตน์ อบรมออนไลน์ของ ก.พ.
อย่างมปีระสิทธิภาพ(Understanding and
Using Digital Technology)

5 8 ก.ค. 64 อบรมธรรมาภิบาลข้อมลูภาครัฐ (Data นางสาสุธิมา  เจริญคง อบรมออนไลน์ของ ก.พ.
Govermance for government)

52 9 ก.ค. 64 อบรมออนไลน์ในบทเรียนความเข้าใจและการ นางสาววิลาวัลย์  วงค์อินทร์ อบรมออนไลน์ของ ก.พ.
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมปีระสิทธิภาพ

53 9 ก.ค. 64 อบรมความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นางสาวศิริพร กุมภัณทอง อบรมออนไลน์ของ ก.พ.
อย่างมปีระสิทธิภาพ(Understanding and
Using Digital Technology)



 

  

ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ ประจำปี 2564 

ล าดับ วันท่ีอบรม เรือง รายช่ือผู้อบรม สถานท่ี
54 9 ก.ค. 64 อบรมความรู้พ้ืนฐานเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมลู นางวิภา  ตระกูลไพศาล อบรมออนไลน์ของ ก.พ.

ส าหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทุกระดับ
55 9 ก.ค. 64 อบรมออนไลน์ในบทเรียน Digital Literacy นางกนกศรี  สุภากร อบรมออนไลน์ของ ก.พ.

56 9 ก.ค. 64 อบรมออนไลน์ในบทเรียน Digital Literacy นายวิษิจ  สุภากร อบรมออนไลน์ของ ก.พ.

57 9 ก.ค. 64 อบรมธรรมาภิบาลข้อมลูภาครัฐ (Data นายวิษิจ  สุภากร อบรมออนไลน์ของ ก.พ.
Govermance for government)

58 9 ก.ค. 64 อบรมการฝึกปฏิบัติการใช้งาน AI นางสาวชุลีพร  มณีอินทร์ อบรมออนไลน์ของ ก.พ.
บทแพลตฟอร์ม AI for Thai

59 9 ก.ค. 64 อบรมความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นางสาวจันทนี  แก้วกระแสร์ อบรมออนไลน์ของ ก.พ.
อย่างมปีระสิทธิภาพ(Understanding and
Using Digital Technology)

60 10 ก.ค. 64 อบรม Uses of Hadoop in Big Data นางสาวศิริพร  กุมภัณทอง อบรมออนไลน์ของ ก.พ.

61 10 ก.ค. 64 อบรมความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นางสาวลัทธิวรรณ  สารบุญ อบรมออนไลน์ของ ก.พ.
อย่างมปีระสิทธิภาพ(Understanding and
Using Digital Technology)

62 10 ก.ค. 64 อบรมความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นางสุทธิรา ล้ิมพิริยะรุ่งโรจน์ อบรมออนไลน์ของ ก.พ.
อย่างมปีระสิทธิภาพ(Understanding and
Using Digital Technology)

63 10 ก.ค. 64 อบรมธรรมาภิบาลข้อมลูภาครัฐ (Data นางขวัญใจ  คามทิศ อบรมออนไลน์ของ ก.พ.
Govermance for government)

64 10 ก.ค. 64 อบรมธรรมาภิบาลข้อมลูภาครัฐ (Data นางสาวนภัทร  เชื่อมแก้ว อบรมออนไลน์ของ ก.พ.
Govermance for government)



 

  

ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ ประจำปี 2564 

ล าดับ วันท่ีอบรม เรือง รายช่ือผู้อบรม สถานท่ี
65 10 ก.ค. 64 อบรมความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นางสาวสุธิมา  เจริญคง อบรมออนไลน์ของ ก.พ.

อย่างมปีระสิทธิภาพ(Understanding and
Using Digital Technology)

66 10 ก.ค. 64 อบรมความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นางสาวศุภรดา  พร้อมพิมพ์ อบรมออนไลน์ของ ก.พ.
อย่างมปีระสิทธิภาพ(Understanding and
Using Digital Technology)

67 10 ก.ค. 64 อบรมการใช้เคร่ืองมอืดิจิทัลเพ่ือการท างานภาค นางสาวศุภรดา  พร้อมพิมพ์ อบรมออนไลน์ของ ก.พ.
รัฐ (Essential Digital Tools for Workplace)

68 11 ก.ค. 64 อบรมออนไลน์ในบทเรียนแนวทางในการน า นางสุนันท์  โอสถานน์ อบรมออนไลน์ของ ก.พ.
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ส าหรับบริการ
ภาครัฐ

69 11 ก.ค. 64 อบรมความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นางสาวสุพรรณี  ผาสุก อบรมออนไลน์ของ ก.พ.
อย่างมปีระสิทธิภาพ(Understanding and
Using Digital Technology)

70 11 ก.ค. 64 อบรมความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นางสาวศุณัชชา  จ าปาทอง อบรมออนไลน์ของ ก.พ.
อย่างมปีระสิทธิภาพ(Understanding and
Using Digital Technology)

71 12 ก.ค. 64 อบรมธรรมาภิบาลข้อมลูภาครัฐ (Data นางกนกวรรณ์  แสงนาค อบรมออนไลน์ของ ก.พ.
Govermance for government)

72 12 ก.ค. 64 อบรมธรรมาภิบาลข้อมลูภาครัฐ (Data นางสาวผกา  แก้วระคน อบรมออนไลน์ของ ก.พ.
Govermance for government)

73 12 ก.ค. 64 อบรมความรู้พ้ืนฐานเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมลู นางสาวผกา  แก้วระคน อบรมออนไลน์ของ ก.พ.
ส าหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทุกระดับ

74 12 ก.ค. 64 อบรมความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นางสาวเสริมศรี  สุดสุวรรณ์ อบรมออนไลน์ของ ก.พ.
อย่างมปีระสิทธิภาพ(Understanding and
Using Digital Technology)



 

 

  

ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ ประจำปี 2564 

ล าดับ วันท่ีอบรม เรือง รายช่ือผู้อบรม สถานท่ี
75 13 ก.ค. 64 อบรมออนไลน์ในบทเรียนการเปล่ียนผ่านสู่ นางสาววิลาวัลย์  วงค์อินทร์ อบรมออนไลน์ของ ก.พ.

องค์กรดิจิทัล
76 13 ก.ค. 64 อบรมการเปล่ียนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล นางสาวสุนันทา  พูลเขตรกิจ อบรมออนไลน์ของ ก.พ.

77 13 ก.ค. 64 อบรมการใช้เคร่ืองมอืดิจิทัลเพ่ือการท างานภาค นางสาวสุนันทา  พูลเขตรกิจ อบรมออนไลน์ของ ก.พ.
รัฐ (Essential Digital Tools for Workplace)

78 16 ก.ค. 64 อบรม Digital Literay นางศิริรัตน์  ยุวพรม อบรมออนไลน์ของ ก.พ.

79 17 ก.ค. 64 อบรมความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นางสายชล  เจริญคง อบรมออนไลน์ของ ก.พ.
อย่างมปีระสิทธิภาพ(Understanding and
Using Digital Technology)

80 17 ก.ค. 64 อบรม Digital Literay นางสายชล  เจริญคง อบรมออนไลน์ของ ก.พ.

81 17 ก.ค. 64 อบรมการใช้เคร่ืองมอืดิจิทัลเพ่ือการท างานภาค นางพิกุล  โชติช่วง อบรมออนไลน์ของ ก.พ.
รัฐ (Essential Digital Tools for Workplace)

82 18 ก.ค. 64 อบรม Digital Literay นางสาวญาณิศา  มุง่หามณี อบรมออนไลน์ของ ก.พ.

83 18 ก.ค. 64 อบรมความรู้พ้ืนฐานเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมลู นางสาววรางคณา  วงรักษา อบรมออนไลน์ของ ก.พ.
ส าหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทุกระดับ

84 18 ก.ค. 64 อบรมการบริหารโครงการ (Project นางสาววรางคณา  วงรักษา อบรมออนไลน์ของ ก.พ.
Management)

85 19 ก.ค. 64 อบรมธรรมาภิบาลข้อมลูภาครัฐ (Data นางสาวกุลณับ  สารบุญ อบรมออนไลน์ของ ก.พ.
Govermance for government)

86 20 ก.ค. 64 อบรมธรรมาภิบาลข้อมลูภาครัฐ (Data นางสมเกียรติ  แก้วระคน อบรมออนไลน์ของ ก.พ.
Govermance for government)

87 20 ก.ค. 64 อบรมธรรมาภิบาลข้อมลูภาครัฐ (Data นางอัญชิษฐา  แก้วระคน อบรมออนไลน์ของ ก.พ.
Govermance for government)



 

  

ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ ประจำปี 2564 

ล าดับ วันท่ีอบรม เรือง รายช่ือผู้อบรม สถานท่ี
88 21 ก.ค. 64 อบรมการใช้เคร่ืองมอืดิจิทัลเพ่ือการท างานภาค นางสาวญาณิศา  มุง่หามณี อบรมออนไลน์ของ ก.พ.

รัฐ (Essential Digital Tools for Workplace)
89 22 ก.ค. 64 การเข้าร่วมอบรมให้ความรุ้เพ่ือลดภัยคุกคาม นางวิภา  ตระกูลไพศาล อบรมออนไลน์

บนท้องถนนหรือพ้ืนทีส่าธารณะ
90 22 ก.ค. 64 อบรมการสร้างความตระหนักรู้ด้านความมัน่คง นางสาวญาณิศา  มุง่หามณี อบรมออนไลน์ของ ก.พ.

ทางไซเบอร์ Cybersecurity Awareness
91 30 ก.ค. 64 อบรมความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นางสาวฃัทธิวรรณ  สารบุญ อบรมออนไลน์ของ ก.พ.

อย่างมปีระสิทธิภาพ (Understanding and
Using Digital Technology)

92 30 ก.ค. 64 อบรมธรรมาภิบาลข้อมลูภาครัฐ (Data นางราตรี  บุญมี อบรมออนไลน์ของ ก.พ.
Governance for Government)

93 30 ก.ค. 64 อบรมความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นางดวงใจ  จีรนุช อบรมออนไลน์ของ ก.พ.
อย่างมปีระสิทธิภาพ (Understanding and
Using Digital Technology)



มูลนิธิสงเคราะห์คนพิการ การุณยเวศม์ 
มูลนิธ ิน ี ้ชื ่อว่า “มูลนิธ ิสงเคราะห์คนพิการ การุณยเวศม์”  ย่อว่า มพก. เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า KARUNYAWET 

FOUNDATION FOR PERSONS WITH DISABILITIED ย่อว่า KFPWD สำนักงานของมูลนิธิตั้งอยู่ท่ี สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ
การุณยเวศม์ 

เครื่องหมายของมูลนิธิ เป็นรูปวงกลมภายในวงกลมมีรูปคนพิการ อยู่ในอุ้มมือซ้ายและขวา  ซึ่งหมายถึง ภาครัฐ
และภาคเอกชน จะประสานความร่วมมือกัน ในการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการผู้ด้อยโอกาส มีอักษรย่อภาษาไทย 
มพก. และอักษรภาษาอังกฤษ KFPWD อยู่ส่วนล่างของวงกลม และชื่อมูลนิธิสงเคราะห์คนพิกร การุณยเวศม์ ท้ัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยู่ล้อมรอบเป็นวงกลมภายนอก 
วัตถุประสงค์เพื่อ 

1.  ให ้การสน ับสน ุนการดำเน ินงาน การบร ิหารงานของสถานสงเคราะห ์คนพ ิการการ ุณยเวศม์                                 
ในการให้การสงเคราะห์ฟื ้นฟูและพัฒนาคนพิการในสถานสงเคราะห์คนพิการ การุณยเวศม์ ที ่ไร้ญาติขาดที ่พึ่ง                        
หรือ ช่วยตนเองไม่ได้ ให้มีความสุขตามควรแก่อัตภาพ ตลอดจนช่วยเหลือการฌาปนกิจและการบำเพ็ญศาสนกิจ 

2. เพื่อดำเนินการด้านสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กร การกุศลอื่น ๆ 
3. สนับสนุนการจ้างบุคลากรของสถานสงเคราะห์คนพิการ การุณยเวศม์ 
4.  เพ ื ่ อส ่ ง เสร ิมให ้คนพ ิการม ีอาช ีพ สามารถเล ี ้ ยงด ูตนเองได ้ตามสมควร และกล ับส ู ่ ครอบครัว                                

ไม่เป็นภาระแก่สังคมต่อไป 
5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใดท้ังส้ิน 

 

รายชื่อคณะผู้บริหารมูลนิธิสงเคราะห์คนพิการ การุณยเวศม์ 

(1). นายพฤฒินันท์ เหลืองไพบูลย์  ประธานกรรมการ 

(2). นางพัชราภรณ์ เอ็นดู   รองประธานกรรมการ 

(3). นางสุนันท์ โอสถานนท์  กรรมการและเหรัญญิก 

(4). นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล กรรมการและเลขานุการ 

(5). นางสาววิลาวัลย์ วงค์อินทร์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

(6). นางจิตรา เตมีศรีสุข   กรรมการ 

(7). นางเบญจวรรณ เทียนทอง  กรรมการ 

(8). นางสาวนรพร ไชยพฤกษ์  กรรมการ 

(9). ฐานันตเทพ วงศ์จินตนา  กรรมการ 

 

 



 

  
แผ
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ี่ตั้ง

 



 

 

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร 

 
http://karunyawet.go.th 

ที่ตั้ง 105 หมู่ที่ 3 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร ี20150 

เบอร์โทร 038-241741-2 โทรสาร 038-240137 

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการณุยเวศม์ จังหวัดชลบุร ี


