
 

  



คำนำ 
สถานคุ ้มครองและพัฒนาคนพิการการ ุณยเวศม ์ ได ้ดำเน ินงานตามภารก ิจหน ้าที่                 

ในการสงเคราะห์ ดูแลคนพิการเพศหญิง อายุตั ้งแต่ 18 ปีข ึ ้นไป ที ่ถ ูดทอดทิ ้ง  ขาดผู ้ด ูแล                 

ไม่มีที ่อยู ่อาศัย และเสี ่ยงต่อการถูกทารุณกรรม โดยให้การคุ้มครอง การสงเคราะห์ การฟื้นฟู

สมรรถภาพ และการพัฒนา เพื ่อเตรียมความพร้อมก่อนออกสู ่สังคม และส่งเสริมครอบครัว         

ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลคนพิการ 

รายงานประจำปีฉบับนี้ เป็นรายงานผลการดำเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้หน่วยงาน

ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนทั่วไป ได้ทราบถึงภารกิจหน้าที่              

และผลการดำเนินงาน ของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ และสามารถนำข้อมูล       

ไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 

สุดท้ายนี ้ ขอขอบคุณบุคลากรของสถานคุ ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์                

ที ่ทุ ่มเททั้งกำลังกาย กำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ ให้บรรลุผลสำเร็จ และขอบคุณ              

ทุกภาคีเครือข่าย ที่ร่วมมือกัน ทำให้เกิดการคุ้มครอง ดูแล และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ      

ที่ดีตลอดไป 

  

 

 

สถานคุ้มครองและพฒันาคนพิการการุณยเวศม์ 

  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐาน 



ประวัติความเป็นมา 
ปี พ.ศ. 2535 กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (ในขณะนั้น) ได้ทำการก่อตั้ง     

สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางละมุงขึ ้น ที ่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื ่อให้การสงเคราะห์          

และเลี้ยงดูคนพิการเพศหญิงอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยเปิดทำการเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2537 ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 ได้ขอ

พระราชทานนามใหม่จากสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราช เจ้ า  กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ร า ชกุ ม า รี  ไ ด้ ท ร งพ ร ะก รุณ า โป รด เ กล้ า พ ร ะ ร า ชท า นชื่อว่า “สถานสงเคราะห์คนพิการ การุณยเวศม์”            

มีความหมายว่า “บ้านแห่งความกรุณา” ปี พ.ศ. 2546 ได้ย้ายมาสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ชื่อเดิมกรม

ประชาสงเคราะห์) เนื ่องจากการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารราชการใหม่และในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 ได้มีการ

เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างส่วนราชการ

ออกเป็น 4 กรมและ 1 สำนัก จึงได้ย้ายมาสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และเปลี่ยนชื่อเป็น  

“สถานคุ ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์”ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมส่งเสริมและพัฒนา         

คุณภาพชีวิตคนพิการ 

 

สถานท่ีต้ัง 
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ 105 หมู่ 3 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 

 

วิสัยทัศน์ 
ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการอย่างมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือเครือข่าย เปน็องค์กรหลัก  

ในการจัดสวัสดิการสังคมระดับแนวหน้า 

พันธกิจ 
1. จัดบริการสวัสดิการสังคมคนพิการให้ได้ตามมาตรฐาน เท่าเทียม และเสมอภาค 

  2. พิทักษ์ ช่วยเหลือ คุ้มครองฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนพิการ 

  3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดสวัสดิการสังคมให้กับคนพิการ 

  4. นำระบบเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 

  5. พัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับขีดความสามารถ 

  6. ส่งเสริมในบุคลากรได้รับการปลูกผังคุณธรรมจริยธรรมและสร้างจิตสำนึกด้านการให้บริการ 
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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 โดยการรักษาพยาบาลเบื ้องต้น การนำส่งโรงพยาบาลพบแพทย์        

การจัดทำแผนการรักษาพยาบาลผู้รับบริการรายบุคคล  

   1.5 งานส่งเสริมพัฒนาการ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการทำกิจกรรมกลุ่ม กระตุ้นพัฒนาการ สอนทักษะ

การใช้ชีวิตประจำวัน การช่วยเหลือตัวเองในภาวะยากลำบาก และการช่วยเหลือผู้อื่น 

   1.6 งานอาชีวบำบัด โดยเน้นให้ผ ู ้ร ับบริการ ใช้ศ ักยภาพที ่ม ีอยู ่ในการฟื ้นฟูสภาพร่างกาย               

โดยจัดเจ้าหน้าที่ครูฝึกวิชาชีพ ในการฝึกสอน เป็นต้น   

   1.7 งานส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬา จัดให้มีเจ้าหน้าส่งเสริมในการจัดกิจกรรมการฝึกทักษะ    

ทางด้านกีฬาและส่งเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มพูนทักษะ 

   1.8 จัดหาอาชีพให้ผู้รับการสงเคราะห์ และประสานส่งต่อทำงานภายนอก  

  2. การจัดสวัสดิการสังคมคนพิการในชุมชน  

   2.1 ให้บริการเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 

   2.2 ให้การสงเคราะห์ด้านกายอุปกรณ์ 

   2.3 โครงการส่งเสริมพัฒนาที่อยู่อาศัยคนพิการในชุมชน 

   2.4 บริการให้คำแนะนำปรึกษาด้านสวัสดิการสังคมในชุมชน 

  3. ศูนย์เรียนรู้การจัดสวัสดิการคนพิการ เปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน ชมรม องค์กรท้องถิ่น 

และผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ และฝึกประสบการณ์งานด้านการจัดสวัสดิการสังคม ให้แก่คนพิการ เพื่อนำไปปรับใช้

ในชุมชนต่อไป 

  4. ศ ูนย ์ให ้คำแนะนำปร ึกษาและส่งต ่อ  จ ัดบร ิการให ้คำแนะนำปรึกษาโดยนักส ังคมสงเคราะห์                    

และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลคำปรึกษาแก่ ผู้ประสงค์จะใช้สวัสดิการสังคมด้านคนพิการ และผู้ประสบปัญหาเดือดร้อน   

ทั้งจากภายใน และภายนอกสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ 
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ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ 

ฝ่ายงานบริหารทั่วไป 

งานธุรการ/งานสารบรรณ 

งานการเงนิและบัญชี 

งานสังคมสงเคราะห ์

งานกายภาพบำบัด 

งานพัสด ุ

งานสูทกรรม 

งานประชาสัมพันธ์และบริจาค 

งานภาคสนามและซ่อมบำรุง 

งานยานพาหนะ 

งานรักษาความปลอดภัย 

งานพยาบาล 

งานอาชีวบำบัด 

งานส่งเสริมพัฒนาการ 

งานทะเบียนประวัต ิ

งานดูแลผู้รับบริการ 

งานสวัสดกิารในชุมชน 

งานนโยบายและแผนงานงานอื่น ๆที่ไม่ใช่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

ฝ่ายสวัสดิการสังคม 

โครงสร้างองค์กร 
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นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล 

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ 

ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ 

ฝ่ายบริหาร 

นางสุนนัท์ โอสถานนท ์

เจ้าพนักงานการเงินและบญัชีชำนาญงาน 

หัวหน้าฝ่ายบริหาร 

มูลนิธิสงเคราะห์คนพิการ 

การุณยเวศม ์

งาน
ประชาสัมพันธ์

และบริจาค 

งานธุรการ 

งานยานพาหนะ งานการเงนิ 

งานภาคสนามและ
ซ่อมบำรุง งานพัสด ุ

งานรักษา 

ความปลอดภัย งานสูทกรรม 

งานส่งเสริม
พัฒนาการ 

งานสังคม
สงเคราะห ์

งานทะเบียน
ประวัติ งาน

กายภาพบำบัด 

งานดูแลผู้รับบริการ งานพยาบาล 

งานสังคม
สงเคราะห์ในชุมชน งานอาชีวบำบัด 

นางสาวอัญมณี สมตัว 

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ 

ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชลบุร ีสาขา สคพ.การุณยเวศม์ 

ฝ่ายสวัสดกิารสังคม 

นางสาวสุพัตรา มณีจกัร 

นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม 

แผนภูมิการบริหาร 
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อัตรากำลังบุคลากร 48  อัตรา 
  

•  ข้าราชการ 5 อัตรา 

•  ลูกจ้างประจำ 10 อัตรา 

•  พนักงานราชการ 17 อตัรา 

•  ลูกจ้างช่ัวคราว 16 อัตรา 

✓ ลูกจ้างเงินงบประมาณ (จ้างเหมา) 13 อัตรา 

✓ ลูกจ้างเงินโครงการ 2 อัตรา 

✓ ลูกจ้างเงินมูลนิธิฯ 1 อัตรา 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 

ขา้ราชการ, 5

ลกูจา้งประจ า, 10

พนกังานราชการ, 
17

ลกูจา้งชั่วคราว, 16

ขา้ราชการ ลกูจา้งประจ า พนกังานราชการ ลกูจา้งชั่วคราว



งบประมาณประจำปี 2565 
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 

ท้ังส้ิน จำนวน 15,090,365.83 บาท (สิบห้าล้านเก้าหม่ืนสามร้อยหกสิบห้าบาทแปดสิบสามสตางค์)  

2.งบดำเนินงาน  10,871,297.83 บาท 

3.งบลงทุน    709,940.00  บาท 

1.งบบุคลากร    3,509,128.00 บาท 

0.00

2,000,000.00

4,000,000.00

6,000,000.00

8,000,000.00

10,000,000.00

12,000,000.00

งบบคุลากร

งบด าเนินงาน

งบลงทนุ

งบบุคลากร, 
3,509,128.00

งบด าเนินงาน, 
10,871,297.83

งบลงทุน, 709,940.00
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ส่วนที่ 2 

ผลการดำเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2565 



ข้อมูลผู้รับบริการ 

สถิติผู้รับบริการ จำนวน 373 คน 

1) ประเภทของคนพิการที่เข้ารับการสงเคราะห ์

• พิการทางสติปัญญา    จำนวน  139   คน 
• พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรา่งกาย  จำนวน  99 คน 
• พิการทางการเห็น    จำนวน   26   คน 
• พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย  จำนวน  26   คน 
• พิการทางจิตใจหรือพฤตกิรรม   จำนวน  4 คน 
• พิการทางการเรียนรู ้    จำนวน  2   คน  
• พิการทางออทิสติก    จำนวน  - คน 
• พิการมากกว่า 1 ประเภท    จำนวน  77 คน 

      รวมทั้งสิ้น จำนวน  373 คน  

2) สาเหตุที่คนพิการเข้ารับการสงเคราะห์ มากทีสุ่ด คือ ครอบครวัฐานะยากจน   

      จำนวน 155 ราย คดิเป็นร้อยละ 41.55 

3) ช่วงอายุของคนพิการที่เข้ารับการสงเคราะห์ มากที่สุด คือ ระหว่าง 41 - 50 ปี   

จำนวน 102 ราย คดิเป็นร้อยละ 27.35 

4) พื้นฐานความรู้ของคนพิการที่เข้าการสงเคราะห์ส่วนใหญ่ คือ ไม่ไดร้ับการศึกษา  

จำนวน 183 ราย คดิเป็นร้อยละ 49.06 

5) อาชีพของคนพกิารที่เข้ารับการสงเคราะห์ส่วนใหญ่ คือ ไม่มีอาชีพ  

จำนวน 190 ราย คดิเป็นร้อยละ 50.94 

6) รายได้ของคนพกิารที่เข้ารับการสงเคราะห์ส่วนใหญ่ คือ ไม่มีรายได ้  

จำนวน 373 ราย คดิเป็นร้อยละ   100.00 

7) การรับคนพิการเข้ารบัการสงเคราะห์ ในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 22 คน 

8) การจำหน่ายคนพกิารที่เข้ารับการสงเคราะห์ ในปีงบประมาณ 2565 แยกได้ดังนี้    

  ถึงแก่กรรม จำนวน  27 คน 

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

รับใหม่เดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565    จำนวน    22 คน 

จำหน่ายเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565    จำนวน    30 คน 

ยอดคงเหลือ  ณ วันที่ 30 กันยายน 2565     จำนวน  373 คน 

 
 

 

 

 

หน่วยงานนำส่งผู้เข้ารับบริการ 
1.สถานสงเคราะห์/แรกรับ/ศูนย์   จำนวน  146 ร้อยละ 39.14% 

2.สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด จำนวน  116 ร้อยละ 31.10% 

3.บ้านพักเด็กและครอบครัว    จำนวน  30 ร้อยละ 8.04% 

4.โรงพยาบาล      จำนวน  26 ร้อยละ 6.97% 

5.ส่วนกลาง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) จำนวน  28 ร้อยละ 7.51% 

6.พลเมืองดีนำส่ง(ญาติ)    จำนวน  13 ร้อยละ 3.49% 

7.หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาล/อบต./เมอืงพัทยา จำนวน  9 ร้อยละ 2.41% 

8.องค์กรเอกชน     จำนวน  2 ร้อยละ 0.53% 

9.สมัครด้วยตัวเอง     จำนวน  3 ร้อยละ 0.80% 

รวม       จำนวน  373 ร้อยละ 100%  
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สาเหตุและลักษณะความพิการ 
สาเหตุความพิการ 

พิการแต่กำเนิด    จำนวน  238 ร้อยละ 63.81% 

พิการจากการเจ็บป่วย   จำนวน  90 ร้อยละ 24.13% 

พิการจากอุบัติเหตุ   จำนวน  45 ร้อยละ 12.06% 

ลักษณะความพิการ  

คนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได ้  จำนวน  314 ร้อยละ 84.18% 

คนพิการที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได ้ จำนวน  59 ร้อยละ 15.82% 

 

 

 

ประเภทของคนพิการ 
พิการทางสติปัญญา    จำนวน  139   ร้อยละ 37.27% 

พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรา่งกาย  จำนวน  99 ร้อยละ 26.54% 

พิการทางการเห็น    จำนวน   26  ร้อยละ 6.97% 

พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย  จำนวน  26   ร้อยละ 6.97% 

พิการทางจิตใจหรือพฤตกิรรม   จำนวน  4 ร้อยละ 1.07% 

พิการทางการเรียนรู ้    จำนวน  2   ร้อยละ 0.54%  

พิการทางออทิสติก    จำนวน  - ร้อยละ - 

พิการมากกว่า 1 ประเภท    จำนวน  77 ร้อยละ 20.64% 
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สาเหตุท่ีคนพิการเข้ารับการสงเคราะห์ 

ครอบครัวมีฐานะยากจน   จำนวน  155 ร้อยละ 41.55% 

ถูกทอดทิ้ง    จำนวน  115 ร้อยละ 30.83% 

ไม่มีที่อยู่อาศัย    จำนวน  77 ร้อยละ 20.64% 

ถูกล่วงละเมิดทางเพศ   จำนวน  16 ร้อยละ 4.29% 

ถูกทารุณ    จำนวน  10 ร้อยละ 2.68% 

 

 

 

 
ช่วงอายุของผู้รับบริการ 
อายุ 18 – 20 ป ี    จำนวน  2 ร้อยละ 0.53% 

อายุ 21 – 30 ป ี    จำนวน  85 ร้อยละ 22.79% 

อายุ 31 – 40 ป ี    จำนวน  86 ร้อยละ 23.06% 

อายุ 41 – 50 ป ี    จำนวน  102 ร้อยละ 27.34% 

อายุ 51 – 59 ป ี    จำนวน  56 ร้อยละ 15.01% 

อายุ 61 ปี ขึ้นไป    จำนวน  42 ร้อยละ 11.26% 

 

 

 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 
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การศึกษาของผู้รับบริการ 
ไม่ได้รับการศึกษา   จำนวน  183 ร้อยละ 49.06% 

ประถมศึกษาปีที่1-6   จำนวน  73 ร้อยละ 19.57% 

มัธยมศึกษา (ม.ต้น/ม.ปลาย)  จำนวน  13 ร้อยละ 3.48% 

ประกาศนียบัตรวชิาชพี   จำนวน  5 ร้อยละ 1.34% 

ปริญญาตรี,ปริญญาโท   จำนวน  2 ร้อยละ 0.54% 

ไม่มีข้อมูล    จำนวน  97 ร้อยละ 26.01% 

 

อาชีพ 
ไม่มีอาชีพ    จำนวน  190 ร้อยละ 50.94% 

ไม่มีข้อมูล    จำนวน  99 ร้อยละ 26.54% 

รับจ้าง     จำนวน  65 ร้อยละ 17.43% 

ค้าขาย     จำนวน  15 ร้อยละ 4.02% 

เกษตร     จำนวน  4 ร้อยละ 1.07% 

 

รายได้ 
ไม่มีรายได ้    จำนวน  373 ร้อยละ 100% 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 
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รักษาโดย รพ. 15 ราย
5%

รักษาโดย นพ.ฤกษ์โรจน์ 35 ราย
12%

รักษาเบื้องต้นโดยงานพยาบาล 248 ราย
83%
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งานพยาบาล 

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ จัดให้มีการบริการด้านงานพยาบาล โดยมีครูพี่เลี้ยงปฏิบัติหน้าที่งาน

พยาบาล จำนวน 1 คน และพี่เลี้ยงปฏิบัติหน้าที่งานพยาบาล จำนวน 1 คนปฏิบัติหน้าที่เวรพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง              

ให้การดูแลดังนี้ 

  1. จัดพี่เลี้ยงให้การดูแลด้านสุขอนามัย ให้การดูแลรักษาเบ้ืองต้น   

   2. การดูแลภาวะโภชนาการของคนพิการ  

  3. ในกรณีที่คนพิการเจ็บป่วยเรื้อรังหรือเกินความสามารถของเจ้าหน้าที่พยาบาลที่จะให้การดูแลรักษาได้    

ทางสถานคุ้มครองฯจะนำส่งคนพิการเข้าทำการรักษาที่โรงพยาบาลใกล้เคียง  

4. ให้การส่งเสริมและฟื้นฟูการให้ความรู้แก่พี่เลี้ยงถึงผลการตรวจรักษา การช่วยเหลือ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น             

การป้องกันโดยการจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องโรคต่าง ๆ  

งานพยาบาล ได้ดำเนินกิจกรรมด้านการรักษาพยาบาลประจำปีบงประมาณ 2565 ตามแผนการดำเนินงาน            

ของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ บัดนี้งานพยาบาลได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนเรียบร้อยแล้ว 

จึงขอรายงานการดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 

 1. งานด้านการรักษาและฟื้นฟู 

  1.1.การรักษาพยาบาลในสถาบัน 

   งานพยาบาลได ้จ ัดให ้ม ีการตรวจเย ี ่ยมประจำว ันตามอาคารเร ือนนอนทุกอาคาร                    

โดยครูพี่เลี้ยงและพี่เลี้ยงปฏิบัติหน้าที่งานพยาบาล เพื่อประเมินภาวะสุขภาพ กรณีมีคนพิการมีอาการเจ็บป่วยเพื่อ

พิจารณาให้การรักษาเบื้องต้นในสถาบัน และประเมินหากอาการเจ็บป่วยมีอาการที่สมควรได้รับการรักาโดยสถาบัน

การแพทย์เพื่อส่งต่อรับการรักษาได้ทันท่วงที โดยในปีงบประมาณ 2565 มีคนพิการเจ็บป่วยในสถาบัน โดยมีอาการ

แทรกซ้อนจากโรคประจำตัวและด้วยสาเหตุอื่นทั้งสิ้น 298 ราย นำส่งตรวจรักษาต่อ โรงพยาบาลเน่ืองจากเกินศักยภาพ

ในการรักษาที่สถาบัน 

   ตรวจรักษาโดยนายแพทย์ฤกษ์โรจน์ ประยูรสิทธิ อายุรแพทย์ โรงพยาบาลบางละมุง 35 ราย 

รักษาเบ้ืองต้น โดยงานพยาบาล 248 ราย และรักษาโดยโรงพยาบาล 15 ราย 
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การรายงานอาการเจ็บป่วยประจำวัน งานพยาบาลจัดให้มีการเข้าเวร 24 ชั่วโมง เพื่อรับรายงานการเจ็บป่วย

ประจำวัน ทั้งในและนอกเวลาราชการ มีการเขียนรายงานประจำวันของพี่เลี้ยงประจำอาการในส่วนของกิจวัตรประจำ

วันที่เกี่ยวข้องกับงานพยาบาล และอาการเจ็บป่วยประจำวัน เพื่องานพยาบาลจะรวบรวมสรุปรายงานผู้ปกครองใน

ลำดับต่อไป 

1.2. การรักษาพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน 

   งานพยาบาลจัดให้มีเวรพยาบาลประจำวันทุกวันซึ่งจะอยู่ ณ ที่ตั้งตลอดเวลา 24 ชั่วโมง  

กรณีมีเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุทั้งในและนอกเวลาราชการ จะดำเนินการประเมินอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น    

ประเมินสัญญาณชีพ ให้การรักษากรณีประเมินแล้วสามารถรักษาได้ในสถาบัน และหากประเมินอาการรุนแรงเกิน

ศักยภาพภายในการรักษาในสถาบัน งานพยาบาลนำส่งโรงพยาบาลทันที โดยในปีงบประมาณ 2565 คนพิการที่

เจ็บป่วยด้วยภาวะฉุกเฉินต้องนำส่งโรงพยาบาลทั้งสิ้น 20 ราย โดยคนพิการได้รับการรักษาโดยสถาบันการแพทยท์กุราย 

คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งอาการสำคัญนำส่ง โรงพยาบาลดังนี้ 

 

  

อุบัติเหตุแผลฉีกขาด/แตก 8 ราย
40%

มีภาวะติดเช้ือ 5 ราย
25%

ระดับความรู้สึกตัวลดลง/ซึม 4 ราย
20%

น้ าตาลในกระแสเลือดต่ า 3 ราย
15%
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1.3. การรับการรักษาต่อเน่ือง 

   งานพยาบาลมีการติดตามคนพิการที่มีโรคประจำตัวโดยให้ได้รับการประเมินสัญญาณชีพ   
ค่าผลเลือดทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับโรค อาการที่ผิดปกติ เพื่อให้แพทย์ตรวจประเมินตามนัดได้ตรงนัดทุกครั้ง 
คนพิการจึงได้รับการรักษาต่อเน่ือง และได้รับยาตามนัดทุกรายที่มีโรคประจำตัว ดังนี ้

คนพิการที ่มีโรคประจำตัวและต้องได้ร ับการตรวจตามนัดต่อเนื ่องจำนวน 203 ราย            
โดยจำแนกตามโรคประจำตัวดังนี้ 
    1. โรคจิตเวช   จำนวน  114 ราย 

2. โรคความดันโลหิตสูง  จำนวน  54 ราย 
3. โรคลมชัก   จำนวน  39 ราย 
4. โรคไขมันในเลือดสูง  จำนวน  23 ราย 
5. โรคเบาหวาน   จำนวน  14 ราย 
6. โรคกระดูกและข้อ  จำนวน  3 ราย 
7. โรคไทรอยด์   จำนวน  3 ราย 

    8. โรคหัวใจ   จำนวน  1 ราย 
    9. โรคมะเร็ง   จำนวน  2 ราย 
                                         10.โรคโลหิตจาง   จำนวน  1 ราย 
                                         11.โรคกล้ามเน้ือ/ปลายประสาท จำนวน  1 ราย 
                                         12.โรคเลือดแข็งตัว (WARFARIN) จำนวน  2 ราย 
                                         13.โรคหอบหืด   จำนวน  2 ราย 
                                         14.โรคพากินสัน   จำนวน  2 ราย 
                                         15.โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (SLE) จำนวน  1 ราย 
                                         16.โรควัณโรคปอด  จำนวน  1 ราย 
                                         17.ไวรัสตับอักเสบบี  จำนวน  1 ราย      
หมายเหตุ  คนพิการบางคนมีโรคประจำตัวที่มีการรักษาต่อเน่ืองมากกว่า 1 โรค 

1.4. หัตถการทางการพยาบาล 

    - ทำแผลในหน่วยงาน  16 คน (11,680 ครั้ง/ปี) 

    - ใส่สายปัสสาวะ   7 คน (62 ครั้ง/ปี) 

    - ใส่สายให้อาหารทางสายยาง 5 คน (63 ครั้ง/ปี) 

    - ฉีดยาเข้ากล้ามเน้ือ  3 คน (36 ครั้ง/ปี) 

- ฉีดอินซูลิน   3 คน (2,190 ครั้ง/ปี) 
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2. งานด้านการส่งเสริมและป้องกัน 

  2.1. กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 

                              - เจ้าหน้าที่และครอบครัว 84 คน 

                              - คนพิการ 375 คน 

  2.2. กิจกรรมการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถาบัน เจ้าหน้าที่ มีการปฏิบัติตัว ดังนี้ 

   - วัดไข้ ล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย 

   - มาตรา WFH 

   - เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 

   - ตรวจ ATK เจ้าหน้าที่ และกักตัวตามมาตรการของสถานคุ้มครองฯ 

2.3. คนพิการในการสงเคราะห์ มีการปฏิบัติ 

- วัดไข้คนพิการทุกราย เช้า/เย็น 

- ทำความสะอาดเรือนนอนและจุดสัมผัสร่วมในอาคาร ๓ เวลา 

- รับการฉีดวัคซีนโคโรนา 2019 

✓ ครบ 4 เข็ม จำนวน 228 คน 

✓ ครบ 3 เข็ม จำนวน 137 คน 

✓ ครบ 2 เข็ม จำนวน 8 คน 

- ตรวจ ATK และกักตัวคนพิการกรณีที่ออกนอกพื้นที่หรือกลับจากการนอนโรงพยาบาล 

2.4. การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

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

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

Leg cover, น้ำยาฆ่าเชื้อ และ Alcohol 70% 

- จัดทำแผนรองรับสถานการณ์หากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ในหน่วยงาน  
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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                            
ที่มีความจำเป็นได้รับบริการทางกายภาพบำบัด 

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

กับอาการสำคัญ 
5. ให้คำแนะนำหรือให้คำแนะนำปรึกษาด้านสุขภาพ 
6. สรุปประเมินผลทางกายภาพบำบัดตามการวางเป้าหมายทางกายภาพบำบัด ระยะสั้น/ระยะยาว 
7. ทบทวนวิธีการทางกายภาพบำบัดและแก้ไขปัญหา กรณีที่ผลการรักษาไม่เป็นไปตามแผนทางกายภาพบำบัด 

และส่งต่อการรักษา ฟื้นฟูอื่นๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการต่อไป 
 

ลำดับ กิจกรรมกายภาพบำบัด คน ครั้ง ราย 
1. จำนวนคนพิการใช้บริการทางกายภาพบำบัด 264 2,845 456 
2. บริการตรวจประเมินทางกายภาพบำบัด 264 264 264 
3. คนพิการมีความจำเป็นตอ้งได้รับการบริการ 

ทางกายภาพบำบัด 
264 264 264 

4. แยกตามประเภทการใหบ้ริการ 264 6,030 4,223 
5. พิจารณาจ่ายอุปกรณช์่วยเหลือ/อุปกรณ์ช่วยเดิน 

5.1. ไม้เท้าขาวสำหรับคนตาบอด 
5.3. สนับเข่า 

 
1 
2 

 
1 
2 

 
1 
2 

6. กิจกรรมน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 37 62 2,294 
7. กิจกรรมกลิ่นบำบัด 197 7 223 
8. การออกกำลังกายดว้ยวธิีไทเก๊ก 15 1 15 
9. จัดทำสื่อชุดความรู้เพื่อสขุภาพ - 21 - 
10. จำนวนคนพิการได้รับบรกิารทางกายภาพบำบัดแล้ว

อาการดีขึ้น 
2 - - 
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งานส่งเสริมพัฒนาการ 
จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการที่เป็นการรวมกลุ่มคนพิการข้าม

อาคารเรือนนอน ที่อาคารส่งเสริมฯ งานส่งเสริมพัฒนาการจึงได้จัดทำกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ ให้คนพิการได้ทำ
กิจกรรมบนอาคารเรือนนอนแต่ละอาคาร โดยจัดหาอุปกรณ์ และแบบฝึกหัดทักษะด้านต่างๆ ดังนี้ 

 - แบบฝึกหัดทักษะการเขียน การเขียนตัวอักษร ก - ฮ ตามเส้นประ การเขียนตัวเลขไทย 1 – 9         
ตามเส้นประ แบบฝึกหัดการนับจำนวน 

 - แบบฝึกหัดทักษะการระบายสี ระบายสีตามตัวเลข ระบายให้อยู่ภายในกรอบ 
 - การต่อบล็อกไม้ ในรูปทรงต่างๆ และเรียงตามสี 
 - การต่อจิ๊กซอว์ โฟมยาง ตัวอักษร ก - ฮ และตัวเลข 1 – 9 
 - กิจกรรมนันทนาการ ดนตรีบำบัด 
 - จัดเตรียมสี ดินสอ กระดาษ ที่เหลาดินสอ (มีเติมให้ใช้ตลอดกิจกรรม) 
คนพิการที่ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการมีจำนวนทั้งสิ้น 109 คน แบ่งตามอาคารเรือนนอน ดังนี้ 
อาคาร 1 คนพิการร่วมกิจกรรม จำนวน  12 คน 
อาคาร 2 คนพิการร่วมกิจกรรม จำนวน  10 คน 
อาคาร 3 คนพิการร่วมกิจกรรม จำนวน  12 คน 
อาคาร 4 คนพิการร่วมกิจกรรม จำนวน  11 คน 
อาคาร 5 คนพิการร่วมกิจกรรม จำนวน  12 คน 
อาคาร 6 คนพิการร่วมกิจกรรม จำนวน  10 คน 
อาคาร 7 คนพิการร่วมกิจกรรม จำนวน  11 คน 
อาคาร 8 คนพิการร่วมกิจกรรม จำนวน  7 คน 
อาคาร 10 คนพิการร่วมกิจกรรม จำนวน  12 คน 
อาคาร 11 คนพิการร่วมกิจกรรม จำนวน  12 คน 
 
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์  เพื่อเป็นการฝึกฝนทักษะ ให้คนพิการเกิดการพัฒนา       

ในด้านต่างๆ โดยมีการ จัดกิจกรรมที่อาคาร อาคารละ 1 ครั้ง ต่อสัปดาห์ ในกลุ่มคนพิการด้านสติปัญญาและการเรียนรู้ 
เพื่อให้ได้ใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ และเป็นการพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก การฝึกสมาธิ 
ศิลปะบำบัด การรับรู้และการสัมผัส เกิดความรู้ ลดความตึงเครียด ได้ผ่อนคล้ายอารมณ์ จากสถานการณ์โควิด -19    
และได้มีการสำรวจความพึงพอใจในกิจกรรมซึ่งพบว่าคนพิการมีความพึงพอใจในกิจกรรมที่จัดให้ 100% และยังสนใจ 
ที่จะทำกิจกรรมต่อไป 
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งานอาชีวบำบัด 

           งานอาชีวบำบัด จะทำการประเมินสมรรถภาพของคนพิการก่อนเข้าร่วมกิจกรรม โดยใช้แบบประเมิน        

เป็นเครื ่องมือ รวมถึงการสอบถามความสนใจตามความสามารถของคนพิการ ในการพิจารณาความเหมาะสม                 

ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมประเภทใดหรือต้องการฟื้นฟูพัฒนาด้านใดเป็นหลัก เมื่อผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมระยะหนึ่ง             

จะมีการประเมินผล ถ้าสามารถทำในกิจกรรมที่จัดให้ได้ก็จะให้ทำต่อเนื่อง หรือปรับให้ทำกิจกรรมอื่นๆเพิ่มเติม                

แต่ในรายที่ประเมินแล้ว ไม่สามารถทำได้ ซึ่งอาจเป็นเพราะอุปสรรคจากความพิการ ก็จะมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรม

เช่นกัน เพื่อให้คนพิการ ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่สอดคล้องกับความพิการ ดังนี้  

 1. ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพด้านร่างกาย เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ บริเวณนิ้วมือ ข้อมือ  แขน 

หัวไหล่ ข้อเท้า นิ้วเท้า เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การขึ้น-ลง รถวิลแชร์ ด้วยตนเอง

การหยิบ จับ ควบคุม วัสดุอุปกรณ์ที่มีขนาด และรูปร่างต่างกัน ในการทำกิจกรรม รวมถึงการกินข้าว อาบน้ำ 

 2. ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพด้านสติปัญญา จากกิจกรรมที่มีขั้นตอนไม่ซับซ้อน และไม่ได้เน้นความสวยงาม      

เพื ่อฝึกสมาธิให้มีจ ิตใจจดจ่ออยู ่ก ับสิ ่งที ่ทำ  เร ียนรู ้ส ีและรูปทรงต่างๆ รวมถึงการเร ียนรู ้และจดจำขั ้นตอน                   

ในการทำกิจกรรม เรียนรู้ชื่อวัสดุ-อุปกรณ์ หวังผลเพื่อบรรเทาการเกิดอาการหลงลืมในกลุ่มผู้สูงอายุ 

 3. ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพทางการสื่อสาร คนพิการส่วนใหญ่พิการตั้งแต่กำเนิด และไม่ได้รับการศึกษา           

จึงไม่สามารถ ใช้ภาษามือแบบทางการในการสื่อสารได้  อาศัยการใช้ภาษากาย การทำให้ดูเป็นตัวอย่าง การเข้าร่วม

กิจกรรมกลุ่มนอกจากจะได้เรียนรูงานฝีมือแล้ว ยังช่วยให้คนพิการได้ฝึกการสื่อสาร 

 4. จิตใจและพฤติกรรม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ การมองและแก้ไขปัญหา  เรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์  

เพื่อจะได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 

  

กิจกรรมอาชวีบำบัด ที่ได้จัดให้คนพิการทำได้แก ่พรมเชด็เท้า ผลติภัณฑจ์ากลูกปัด เปเปอร์มาเช่ ถักโครเชต์       

เพ้นท์รองเท้า / กระเป๋า พับถุงกระดาษ ไหพันเชอืก และถักเชือกแขวนกระถาง 
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ผลการฟื้นฟูสมรรภภาพด้านอาชีวบำบัด 

1.พัฒนาการทางด้านร่างกาย  

 - คนพิการได้รับการฟื้นฟูกล้ามเน้ือส่วนต่างๆ เช่น นิ้วมือ ข้อมือ ข้อเท้า นิ้วเท้า แขน ฯลฯ จากการหยิบ จับ ดงึ 

วัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการทำกิจกรรม ช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรง สังเกตได้จากการ หยิบ จับ ดึง วัสดุอุปกรณ์ ได้ดีขึ้น          

หลุดมือน้อยครั้ง จับวัสดุได้หลากหลายขนาดมากขึ้น ชิ้นงานมีความเรียบร้อย สวยงาม  

- คนพิการสามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันได้ดีขึ ้น เช่น เข็นรถวิลแชร์ได้สะดวก/เร็วมากขึ้น           

สามารถข้ึน-ลง รถวิลแชร์ด้วยตัวเองได้ดีขึ้น รวมถึงการมีอาการเจ็บปวด/เกร็ง ของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ น้อยลง 

2.พัฒนาการทางด้านสตปิัญญา  

- คนพิการมีสมาธิจดจ่ออยู่กับกิจกรรมที่ทำมากขึ้น เห็นได้จากมีข้อผิดพลาดน้อยลง  ใช้เวลาในการทำชิ้นงาน

น้อยลง 

- คนพิการที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหว ส่วนใหญ่จะมีสติปัญญาดี จึงสามารถเข้าร่วมได้ในหลายกจิกรรม      

และบางคนยังสามารถช่วยให้คำแนะนำกับเพื่อนได้   

3.พัฒนาการทางการสื่อความหมาย 

- เน่ืองจากคนพิการไม่ได้รับการศึกษาและมีความพิการตั้งแต่กำเนิด จึงไม่สามารถใช้ภาษามือแบบเป็นทางการ

ได้  ใช้เป็นภาษามือแบบง่ายที่คิดขึ้นกันเอง เช่น แทนความรู้สึก แทนตัวบุคคล  แทนสิ่งของ แทนการกระทำ เป็นต้น 

การพูดคุยกันในกลุ่มบ่อยๆ จะช่วยให้เข้าใจและสื่อสารตรงกันมากขึ้น 

- แนะนำขั้นตอนการทำกิจกรรมด้วยการทำให้ดูทีละขั้นตอน ในระยะแรกต้องคอยประกบเพื่อให้คำแนะนำ  

เมื่อทำต่อเน่ืองหลายครั้ง ก็จะสามารทำได้ด้วยตนเองบ้าง 

4.พัฒนาการทางจิตใจและพฤติกรรม 

- คนพกิารได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น  การช่วยเหลือดูแลซ่ึงกันและกัน 

- คนพกิารเรียนรู้การแกป้ัญหาเบ้ืองต้นด้วยตนเอง 

ส่วนในกลุ่มคนพิการซ้ำซ้อนไม่สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้ เน่ืองจากมีความพิการตั้งแต่กำเนิด แต่เห็น สมควรเข้า

ร่วมกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง เพื่อป้องกันการเกิดการยึดติดของกล้ามเน้ือ หรือเกิดอาการอ่อนแรงเพิ่มขึ้นเมื่อมีอายุมากขึ้น 

และจะได้พบปะพูดคุยกับเพื่อนๆ  
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 จากการดำเนินกิจกรรมในช่วงปีงบประมาณ 2565 ที่ผ่านมาต้องปฏิบัติตามมารตราการป้องกันโรค covid-9 

จึงทำให้คนพิการเข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง จึงเห็นผลการฟื ้นฟูทางด้านต่างๆไม่ชัดเจน สมาธิและการเรียนรู้               

ในกลุ่มคนพิการทางสติปัญญาช้าลง ต้องคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดขณะร่วมกิจกรรม ส่วนในกลุ่มคนพิการทาง

ร่างกายหรือการเคลื่อนไหว ส่วนมากมีสติปัญญาในการเรียนรู้ได้ในระดับดี สามารถทำกิจกรรมได้ดี แต่ในบางรายอาจ

ใช้เวลา ในการทำชิ้นงานสำเร็จมากขึ้น เน่ืองจากมีอาการเมื่อยล้ากล้ามเน้ือและสายตา 
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คนพิการเข้าร่วมกิจกรรมอาชีวบำบัด มจีำนวน 22 คน คือ 

- พกิารทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว  จำนวน  7 คน 

- พกิารทางสติปัญญา    จำนวน  4 คน 

- พกิารทางการได้ยินหรอืสื่อความหมาย  จำนวน  2 คน 

- พกิารซ้ำซ้อน     จำนวน  9 คน 

 

ผลิตภัณฑ์ที่คนพกิารทำกิจกรรมอาชวีบำบัด มดีงันี้ 

- เปเปอร์มาเช่   9 อัน 

- ไหพันเชือก   5 ใบ 

- กล่องกระดาษทิชช ู  3 อัน 

- เชือกแขวนกระถาง  10 อัน 

- พับถุงกระดาษ   15 ใบ 

การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จะมีการทำบัญชีควบคุม  และมีการปันผลให้ผู้รับ ทุกสิ้นเดือน รายงานผลการจำหนา่ย

ผลิตภัณฑ์ /รวมถึงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติม /การปันผล ให้หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม และผู้ปกครองฯ รับทราบ 

ทุกสิ้นไตรมาส ปัจจุบัน มีเงินทุนหมุนเวียนนำเข้าฝากบัญชี จำนวน 9,976 บาท (เก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) 
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การส่งเสริมให้คนพิการทำงาน 

ตามมาตรา 33 และ มาตรา 35 จำนวน 5 คน ได้แก่ 

• มาตรา 33 จำนวน 3 คน 
1.นางสาวสุนีรัตน์ พลระศักดิ์ มาตรา 33 บริษัทยามาโตะ เคมิคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด  

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

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

เริ่มงาน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 
 4.นางสาวทิพยาภรณ์ แซมโพธิ์ มาตรา 33 บริษัทแคร์เท็กซ์ เอเชีย จำกัด 
เริ่มงาน วันที่ 27 มิถุนายน 2562 

 

• มาตรา 35 จำนวน 1 คน 
  1.นางสาวพรทิพย์ เจียมเจริญ มาตรา 35 บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)  
 เริ่มงาน วันที่ 1 มกราคม 2565 
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กิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคนพิการ 

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคนพิการ ดังนี้ 

1. โครงการเตรียมความพร้อมคนพิการก่อนคืนสู่สังคม  
เป็นโครงการที ่มีวัตถุประสงค์เพื ่อเสริมสร้าง พัฒนาศักยภาพของคนพิการในอุปการะ เพื ่อเตรียม           

ความพร้อมคนพิการก่อนคืนสู ่ส ังคม และเพื ่อให้คนพิการสามารถดำรงชีว ิตอ ิสระในสังคมได ้อย่างย ั ่งยืน                               

ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของโครงการคือ คนพิการทำงาน ม.33 ม.35 และคนพิการเกรดเอ โดยจัดกิจกรรมรู้จักตนเอง ,    

กิจกรรมรู้ค่าของเงิน , กิจกรรมชีวิตเด็กหอ และกิจกรรมเรียนรู้การเดินทาง 

2. โครงการธรรมะอุ่นใจ 
ตามที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้คนพิการ           

ไม่สามารถออกไปร่วมกิจกรรมต่างๆ สู ่ส ังคมภายนอกได้ สถานคุ ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์                   

ได้จัดทำโครงการธรรมะอุ ่นใจ ผ่านทางเสียงตามสายโดยใช้หลักธรรม ฝึกให้มีพลังคิดบวก ต่อบุคคล รอบข้าง            

และสังคม เพื่อให้คนพิการเกิดความผ่อนคลายมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น และสามารถใช้ชีวิต ในสถานคุ้มครองและพัฒนา            

คนพิการการุณยเวศม์ ได้อย่างมีความสุข ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้จัดโครงการธรรมะอุ่นใจ จำนวน 4 ครั้ง 

(หมายเหตุ : เริ่มดำเนินการเดือนมิถุนายน 2565) 

3. โครงการเยี่ยมญาติออนไลน์ ผ่านทาง Application Line 
ตามที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ได้ให้การอุปการะเลี้ยงดูคนพิการและได้ให้ญาติ  

ของคนพิการสามารถเข้าเยี่ยมคนพิการได้ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(โควิด-19) จึงชะลอการให้ญาติเยี ่ยมคนพิการ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ จึงได้ทำโครงการ              

เยี ่ยมญาติออนไลน์ ผ่านทาง Application Line ให้ก ับคนพิการ ด้วยการพูดคุยเห็นหน้าผ่านทางวิด ีโอคอล                  

เพื่อให้คนพิการและญาติได้มีการติดต่อ พูดคุย คลายความคิดถึง และเป็นการเสริมสร้างความสุขทางใจให้กับคนพิการ 

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ดำเนินโครงการเยี่ยมญาติออนไลน์ ผ่านทาง Application Line จำนวน 8 ครั้ง       

คนพิการ 9 ราย 

4. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนพิการด้านกีฬา 
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ โดยให้บริการประเภทกีฬาที่เหมาะสมกับความพิการไดแ้ก่ 

กีฬาเปตอง บอคเซีย บอชชี ่  เพื ่อให้คนพิการได้ออกกำลังกายในช่วงเย็นระหว่างเวลา 17.00  - 19.00 น.                    

และเพื ่อค ้นหาคนพิการ ที ่ม ีความสามารถด้านกีฬาในการส่งคนพิการ  เข ้าร ่วมการแข่งขันกีฬาภายนอก                            

ตามความเหมาะสม 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ) มคีนพิการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา

ศักยภาพด้านกฬีา จำนวน 28 คน ได้แก ่

- กีฬาเปตอง  จำนวน  15 คน 

- กีฬาบอคเซีย  จำนวน  9 คน 

- กีฬาบอชชี ่  จำนวน  4 คน 

5. กิจกรรมโครงการวันสำคัญประจำปี 2565 
สถานคุ ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ได้จัดกิจกรรมโครงการวันสำคัญประจำปี 2565                      

3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมวันสงกรานต์ กิจกรรมวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา และเนื่องจาก

อยู่ในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สถานคุ้มครองและพัฒนา          

คนพิการการุณยเวศม์จึงได้กำหนดให้คัดเลือกคนพิการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว กิจกรรมละ 30 คน 

  

26



การจัดสวัสดิการสังคมคนพิการในชุมชน 
 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ มีการดำเนินงานการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการ         

และกลุ่มเป้าหมายอื่นในชุมชน โดยมีการดำเนินงานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนรวมถึง

เทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการแก่คนพิการและครอบครัวคนพิการ ในชุมชนที่ประสบปัญหา

ความเดือดร้อนได้แก่การลงพื้นที่เยี ่ยมบ้านเพื่อให้คำแนะนำบริการประเมินปัญหา  ประสานความช่ วย เหลือ           

และมอบสิ่ งของอุปโภค-บริ โภค แก่คนพิการในชุมชน ซึ่ ง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สถานคุ้มครอง

และพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ได้มีการดำเนินงานจัดสวัสดิการสังคมในชุมชน ดังนี้  

1. มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้แก่คนพิการในชุมชน    จำนวน 26 ราย 

2. ลงพื้นที่ เยี่ยมบ้านคนพิการที่ประสบปัญหาทางสังคมในจังหวัดชลบุรี  จำนวน 35 ราย 

- มอบรถวิลแชร์ จำนวน 5 ราย  

-  ช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู ้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที ่พึ ่งรายละ 2 ,000 บาท (จากแหล่งเงินสนับสนุน        

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ทั ้งเบิกที ่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์ จ ังหวัดชลบุรี )                        

จำนวน 30 ราย 

 3.  ลงพื้นที่ประสาน และเก็บข้อมูล สมุดพกครัวเรือนตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่ม

เปราะบางรายครัวเรือน ในอำเภอสัตหีบและอำเภอบ้านบึง จำนวน 145 ครัวเรือน 

 4.  ลงพื้นที่การขับเคลื่อนงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จำนวน 4 ตำบล 

 5.  ปฏิบัติหน้าที่เวรศูนย์ช่วยเหลือสังคมจังหวัดชลบุรี 1300 จำนวน 54 ครั้ง 
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ศูนย์บริการคนพิการ จังหวัดชลบุรี สาขาสถานคุ้มครอง     

และพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี  
มีผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) ดังนี ้

1.บริการออกบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 1,030 คน แบ่งเป็น 
 เพศชาย     จำนวน  505 คน 
 เพศหญิง    จำนวน  418 คน 
 เด็กชาย     จำนวน  71 คน 
 เด็กหญิง     จำนวน  34 คน 
 พระสงฆ์     จำนวน  3 รูป 
2.ประเภทการการขอรับบริการออกบัตรคนพิการ 
 รายใหม่     จำนวน  455 คน 
 บัตรหมดอายุ    จำนวน  309 คน 

บัตรสูญหาย    จำนวน  104 คน 
 เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ   จำนวน  100 คน 

บัตรชำรุด    จำนวน  41 คน 
 ยกเลิกบัตร (เนื่องจาก ตาย)  จำนวน  4 คน 
3.ประเภทความพิการ 
 พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย จำนวน  558 คน 

พิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย จำนวน  133 คน 
พิการทางสติปัญญา   จำนวน  100 คน 
พิการทางการเห็น   จำนวน  57 คน 

 พิการทางจิตใจและพฤติกรรม  จำนวน  46 คน 
 พิการทางออทิสติก   จำนวน  29 คน 
 พิการทางการเรียนรู้   จำนวน  8 คน 
 พิการซ้อน(มีความพิการมากกว่า 1 อย่าง) จำนวน  99 คน 
4. สาเหตุความพิการ 
 ไม่ทราบสาเหตุ    จำนวน  490 คน 

โรคอื่นๆ     จำนวน  166 คน 
หลอดเลือดสมอง    จำนวน  147 คน 
อุบัติเหตุ     จำนวน  114 คน 
โรคติดเชื้อ    จำนวน  86 คน 
กรรมพันธุ์    จำนวน  27 คน 

 

28



5. ช่วงอายุของคนพิการ ที่มาใช้บริการ 
 0 – 10  ปี    จำนวน  74 คน 
 11 - 20 ป ี    จำนวน  113 คน 
 21 - 30 ป ี    จำนวน  103 คน 
 31 - 40 ป ี    จำนวน  109 คน 
 41 - 50 ป ี    จำนวน  143 คน 
 51 - 60 ป ี    จำนวน  176 คน 
 61 - 70 ป ี    จำนวน  137 คน 
 71 - 80 ป ี    จำนวน  102 คน 
 81 - 90 ป ี    จำนวน  58 คน 
 91 - 100 ป ี    จำนวน  15 คน 
6.อาชีพของคนพิการ 
 ไม่มีอาชีพ     จำนวน  814 คน 

รับจ้างทั่วไป     จำนวน  84 คน 
ลูกจ้างเอกชน    จำนวน  69 คน 
ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ   จำนวน  42 คน 
ตกงาน/ว่างงาน    จำนวน  9 คน 
รับราชการ    จำนวน  8 คน 

 เกษตรกรรม    จำนวน  4 คน 
7.บริการให้ความรู้การเข้าถึงสิทธิคนพิการ (walk in )  จำนวน 2,741 ราย 
8.บริการให้คำแนะนำขั้นตอนต่างๆ ว่าด้วยการใช้สิทธิคนพิการ (walk in ) จำนวน  6,753 ราย แบ่งเป็น 
 การขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ  จำนวน  2, 977 ราย 
 การขอรับเบี้ยคนพิการ   จำนวน  1,847 ราย 
 การขอใช้สิทธิบัตรทอง ท.74  จำนวน  1,581 ราย 

การขอลดหย่อนภาษี   จำนวน  186 ราย 
การขอกู้ยืมเงินประกอบอาชีพฯ  จำนวน  43 ราย 

 การขอเข้าสถานคุ้มครองฯ  จำนวน   36 ราย 
 การใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  จำนวน  30 ราย 

การขอรับรถสามล้อโยก   จำนวน  28 ราย 
 การขออุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ  จำนวน  15 ราย 

การมีงานทำของคนพิการ   จำนวน  5 ราย 
 การฝึกงานสำหรับคนพิการ  จำนวน  5 ราย 
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9. หน่วยงานเครือข่ายและประชาชน ที่มาติดต่อขอรับบริการ 
 9.1. คนพิการมาติดต่อด้วยตนเอง (walk in) จำนวน 442 ครั้ง/คนพิการที่ให้บริการและหรือผู้ดูแล 1,202 คน 
 9.2. ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป 
  - โรงพยาบาลแหลมฉบัง   จำนวน 16 ครั้ง (คนพิการที่ให้บริการ 89 คน) 
  - เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์  จำนวน 7 ครั้ง (คนพิการที่ให้บริการ 9 คน) 
 9.3.หน่วยงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
  - ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรี  จำนวน 19 ครั้ง (คนพิการที่ให้บริการ 21 คน) 
  - สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ จำนวน 3  ครั้ง (คนพิการที่ให้บริการ 4 คน) 
  - สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี   จำนวน 3  ครั้ง  (คนพิการที่ให้บริการ 3 คน) 
  - สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง   จำนวน 2  ครั้ง (คนพิการที่ให้บริการ 2 คน) 
  - บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี   จำนวน 1  ครั้ง (คนพิการที่ให้บริการ 1 คน) 
 9.4.หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 
  - เทศบาลนครแหลมฉบัง   จำนวน 76ครั้ง (คนพิการที่ให้บริการ 154 คน) 

- เมืองพัทยา    จำนวน 63 ครั้ง (คนพิการที่ให้บริการ 78 คน) 
  - เทศบาลตำบลหนองปลาไหล  จำนวน 40 ครั้ง (คนพิการที่ให้บริการ 60 คน) 

- เทศบาลเมืองหนองปรือ   จำนวน 27 ครั้ง (คนพิการที่ให้บริการ 91 คน) 
  - เทศบาลตำบลสัตหีบ   จำนวน 19 ครั้ง (คนพิการที่ให้บริการ 27 คน) 
  - อบต. แสมสาร    จำนวน 18 ครั้ง (คนพิการที่ให้บริการ 18 คน) 

- เทศบาลตำบลนาจอมเทียน  จำนวน 18 ครั้ง (คนพิการที่ให้บริการ 18 คน) 
  - เทศบาลตำบลโป่ง   จำนวน 10 ครั้ง (คนพิการที่ให้บริการ 12 คน) 
  - เทศบาลตำบลบางละมุง   จำนวน 10 ครั้ง (คนพิการที่ให้บริการ 9 คน) 
  - เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์  จำนวน 9 ครั้ง (คนพิการที่ให้บริการ 19 คน) 

- เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย  จำนวน 6 ครั้ง (คนพิการที่ให้บริการ 7 คน) 
  - เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์  จำนวน 4 ครั้ง (คนพิการที่ให้บริการ 8 คน) 
  - เทศบาลตำบลห้วยใหญ่    จำนวน 2 ครั้ง (คนพิการที่ให้บริการ 2 คน) 
  - เทศบาลตำบลศรีราชา    จำนวน 2 ครั้ง (คนพิการที่ให้บริการ 2 คน) 
  - อบต.พลูตาหลวง    จำนวน 1 ครั้ง (คนพิการที่ให้บริการ 14 คน) 
  - อบต.บ้านช้าง     จำนวน 1 ครั้ง (คนพิการที่ให้บริการ 1 คน) 
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9.5. หน่วยงานองค์กรเอกชน ได้แก่ 
- มูลนิธิคุณพ่อเรย์ เพื่อเด็กพิเศษ  จำนวน 20 ครั้ง (คนพิการที่ให้บริการ 36 คน) 
- โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่  จำนวน 13 ครั้ง (คนพิการที่ให้บริการ 14 คน) 

  - มูลนิธิบ้านครูบุญชู   จำนวน 11 ครั้ง (คนพิการที่ให้บริการ 25 คน) 
- มหาไถ่ Hotline   จำนวน 9 ครั้ง (คนพิการที่ให้บริการ 11 คน) 
- โรงเรียนสอนคนตาบอดพัทยา  จำนวน 8 ครั้ง (คนพิการที่ให้บริการ 12 คน) 

  - สถานสงเคราะห์เด็กพัทยา  จำนวน 4 ครั้ง (คนพิการที่ให้บริการ 4 คน) 
  - โรงเรียนวัดชัยมงคล พัทยาใต้  จำนวน 2 ครั้ง (คนพิการที่ให้บริการ 1 คน) 
 
10. บริการสนับสนุนกายอุปกรณ์ (เครื่องช่วยคนพิการ) จำนวน 3 คน 
  มอบรถสามล้อโยก  จำนวน  2 คน 
  วอกเกอร์   จำนวน  1 คน 
11.บริการให้ความรู้การเข้าถึงสิทธิคนพิการ จำนวน 2,852  ราย 
  บรรยายให้ความรู้การเข้าถึงสิทธิคนพิการ ณ เทศบาลเมืองหนองปรือ กลุ่มเป้าหมาย 100 คน 
  ให้ความรู้การเข้าถึงสิทธิคนพิการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง กลุ่มเป้าหมาย 100 คน 

ให้ความรู้ขั ้นตอนทำบัตรคนพิการและขั้นตอนการเข้าใช้และเข้าถึงสิทธิคนพิการ ให้แก่ คนพิการ 
ประชาชน และเจ้าหน้าที่ ( ผ่านช่องทาง  line / message / หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ) จำนวน 2,652 ราย 
 
การทำบัตรคนพิการและการรับบัตรคนพิการ 
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การแนะนำรายระเอียดและข้ันตอนการทำบัตรคนพิการ   
   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแนะนำความรู้การเข้าถึงและใช้สิทธิสวัสดิการคนพิการ 
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การให้บรกิารจัดทำบัตรประจำตัวคนพิการเคลื่อนที่ (Mobline Unit) 
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การบรรยายให้ความรู้การเข้าถึงสิทธิคนพิการ 
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 นางสาวอัญมณี สมตัว ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชลบุรี สาขาสถานคุ้มครอง
และพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ เป็นวิทยากรให้ความรู้การเข้าถึงสิทธิคนพิการ ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมือง
หนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
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การมอบรถสามล้อโยก 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
การให้คำแนะนำหน่วยงานต่างๆ ที่มารับบรกิารขึ้นทะเบียนคนพิการ 
1.หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
       ( ศูนย์บริการทัว่ไป  รพ.แหลมฉบัง)        ( ศูนย์บริการทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชีจรรย์ ) 
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3.องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.หน่วยงานเอกชน    
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การนิเทศงานงานและการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง มาตรา 35  
การจ้างงานมาตรา 35 จำนวน 1 อัตรา คือนางหฤทยา สุขจิตต์กลม ได้รับการสนับสนุนการจ้างงานจาก บริษัทไทยออย์ 
จำกัดมหาชน เพื่อปฎิงานด้านการให้คำแนะนำขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ ณ ศูนย์บริการคนพิการ           
จังหวัดชลบุรีสาขาสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ 
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ส่วนที่ 3 

ผลดำเนินงาน 

ด้านการเงิน  

ประจำปีงบประมาณ 2565 

 



  

 

 

รวม        15,090,365.83  บาท      คิดเป็นร้อยละ   100 
  

   

1.งบบุคลากร 3,509,128.00 บาท 

2.งบดำเนินงาน 10,871,297.83 บาท 

3.งบลงทนุ 709,940.00 บาท 

ผลการดำเนินงานด้านการเงิน 

ประจำปีงบประมาณ 2565 

งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร 15,090,365.83 
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ส่วนที่ 4 

ภาคผนวก 



กลุ่มเป้าหมาย 
คนพิการเพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ประสบปัญหาทางสังคมครอบครัวมีฐานะยากจน  ไม่มีที่อยู่อาศัย ขาดผู้อุปการะ ถูกทอดทิ้ง         

เส่ียงต่อการถูกทารุณกรรม 

หลักเกณฑ์การรับคนพิการเข้าอุปการะ 
  1. เป็นคนพิการเพศหญิง อายุ  18 – 60 ปี  (ทั้ งนี้ จดทะเบียนคนพิการครั้ งแรกก่อน อายุ  60 ปี )  
  2. เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
  3. ไม่รับอุปการะคนพิการประเภทที่ 4 คือ ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม และประเภทที่ 7 ความพิการทางออทิสติก 
  4. จดทะเบียนคนพิการถูกต้องตามกฎหมาย มีเอกสารแสดงสถานะบุคคลชัดเจน ได้แก่ บัตรประจำตัวคนพิการ                      
บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน 
  5. ไม่ เป็นโรคติดต่อร้ายแรงทุกชนิด  ได้แก่ วัณโรคทุกประเภทระยะแพร่กระจายเชื้อ  โรคเท้าช้าง  
ในระยะที่ปรากฏอาการ ติ ดยา เสพติดหรืออยู ่ ในระหว่ า งการบำบัดรักษาการติดยา เสพติด  พิษสุ รา เรื ้ อ รั ง  เอดส์            
โรคเรื้อน ไวรัสตับอักเสบบี 
  6. ไม่อยู ่ในภาวะใส่สายยางให้อาหารทางจมูก/เจาะคอ/เจาะหน้าท้อง/ล้างไตทุกประ เภท/ภาวะที ่ต ้องดูดเสมหะ                     
ไม่เป็นแผลกดทับระดับ 2 ขึ้นไป 
  7. ไม่ เป็นผู้ที่ ต้องใช้ เครื่ องช่วยหายใจและต้องใช้ออกซิ เจน หรือต้องใช้หัตถการเฉพาะทางดูแล  
  8. ไม่อยู่ ในระยะปรากฏอาการทางด้านจิตเวช  ( เช่น ทำร้ายตนเอง ทำร้ายผู้อื่น  ทำลายข้าวของ  
ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ )  
  9. ขาดผู้อุปการะ ถูกทอดทิ้ ง  เสี่ ยงต่อการถูกทารุณกรรม และภัยอันตราย  
  10. ไม่อยู่ในระหว่างการดำเนินคดีทางกฎหมายหรือกรณีพิพาททางกฎหมายทุกรูปแบบ ทั้งทางเพ่งและอาญา  
  11. ไม่ติดยาเสพติดหรืออยู่ ในระหว่างการบำบัดรักษาการติดยาเสพติด  
  12. สมัครใจเข้ารับการอุปการะและยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ  
เอกสารประกอบการขอรับการสงเคราะห์ 

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

การสมัครเข้ารับการสงเคราะห์ 
1.ผู้ที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานครฯ ให้ยื่นความประสงค์ขอรับเข้ารับการสงเคราะห์  ได้ที่กรมส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ 
2.ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในต่างจังหวัด ใหยื่นความประสงค์ขอรับการสงเคราะห์ได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์จังหวัดที่ตนอาศัยอยู่  
 
 
 



 

 

  

ภาพการจัดกิจกรรมเทศกาลวันสำคัญ 

กิจกรรมทำบุญวันสงกรานต์ 

กิจกรรมทำบุญวันวิสาขบูชา 



 

  กิจกรรมทำบุญวันวิสาขบูชา 

ภาพการจัดกิจกรรมเทศกาลวันสำคัญ 

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา 



  
ภาพการจัดกิจกรรมเทศกาลวันสำคัญ 

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 

กิจกรรมปลกูต้นไม้ปลูกจิตสำนึก วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก 



  

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 

ภาพการจัดกิจกรรมเทศกาลวันสำคัญ 



 

  กิจกรรมวันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจรติ “พม.โปร่งใส ร่วมใจต่อต้านการทุจริต” 

กิจกรรมวันวาเลนไทน ์

ภาพการจัดกิจกรรมเทศกาลวันสำคัญ 

กิจกรรมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 



 

  กิจกรรมรองอธิบดีลงพืน้ที่ เยี่ยมสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการณุยเวศม์ 

ภาพการจัดกิจกรรมเทศกาลวันสำคัญ 

กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกนัโควิด-19 (COVID-19) เข็มที่ 3 



 

  

ภาพการจัดกิจกรรมเทศกาลวันสำคัญ 

กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกนัโควิด-19 (COVID-19) เข็มที่ 4 

 



โครงการธรรมะอุ่นใจ  



 

 

  
โครงเย่ียมญาติออนไลน์ 



 

 

 

 

ลำดับ วันที่อบรม เรื่อง รายชื่อผู้อบรม สถานที ่

1. 26-27 ต.ค.64 
 

ประชุมเชิงปฏิบัติการช้ีแจงการขับเคลื่อนแผน 
และแนวทางการดำเนินงาน พก.สู่การปฏิบัติ 
ประจำปี 2565 

น.ส.ประไพศรี สทุธิกิติวรกุล 
นางสุนันท์  โอสถานนท์ 
นางสาวสุพัตรา  มณีจักร 

VDO CONFERENCE 

2. 11 – 12 พ.ย.64 โครงการอบรมเพื ่อเสร ิมสร ้างทักษะด้าน
การเงิน การคลังภาครัฐ  

นางสุนันท์  โอสถานนท์ กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพ 
ชีวิตคนพิการ 

3. 17 – 18 พ.ย. 64  ประชุมเช ิงปฏิบ ัต ิการทบทวนผลสัมฤทธิ์ 
ต ัวช ี ้ ว ัด  และคำของบประมาณรายจ ่าย
ประจำปี 2566 

น.ส.ประไพศรี  สุทธิกิติวรกุล 
นางสุนันท์  โอสถานนท์ 
นางสาวสุพัตรา  มณีจักร 

Conference 

4. 25 -26 พ.ย. 64 ประชุมแสดงความคิดเห ็นว ิพากษ์  (ร ่าง)      
แ ผ น พ ัฒน าบ ุ ค ล าก ร  พก . ร ะย ะ  5  ปี               
(พ.ศ.2565-2569) แผนปฏิบ ัต ิการพัฒนา
บุคลากรกรม พก. ประจำปี 2565 และ(ร่าง)
นโยบายและท ิศทางการพ ัฒนาเส ้นทาง
ความก้าวหน้านายอาชีพของ กรมฯ 

นางสุนันท์  โอสถานนท ์
นางสาวสุพัตรา  มณีจักร 
นางสาววลิาวลัย์  วงค์อินทร์ 

Zoom  Meeting 

5. 
 

15 ธ.ค. 64 
 

ประช ุม เช ิ งปฏ ิบ ั ต ิ การท ักษะประย ุกต์           
สำหรับการทำงาน 

น.ส. ชุลีพร  มณีอินทร ์ สำนักงานส่งเสริมและ
สนับสนนุวิชาการ 2   

6. 11 ก.พ.65 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์
และ กำหนดยุทธศาสตร์ตามกลุ ่มเป้าหมาย
และการทบทวนสิทธิบริการตามภารกิจของ
กระทรวงฯ 

น.ส.ประไพศรี  สุทธิกิติวรกุล 
นางสุนันท์  โอสถานนท์  
นางสาวสุพัตรา  มณีจักร 

Conference 

7. 21 ก.พ.65 ประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดหาครอบครัว
อุปการะให้แก่คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล 

นางสาวประไพศรี สุทธิกิตวิรกลุ Conference 

8. 8 มี.ค.65 ประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดหาครอบครัว 
อุปการะให้แก่คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล 

นางสาวประไพศรี สุทธิกิตวิรกลุ
นางสาวสุพัตรา  มณีจักร 

Conference 

9. 15 มี.ค.65 ประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดหาครอบครัว 
อุปการะให้แก่คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล 

นางสาวประไพศรี สุทธิกิตวิรกลุ 
นางสาวสุพัตรา  มณีจักร 

Confeence 

10. 29 มี.ค.65 โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้าน
การเงินการคลังภาครัฐ 

นางสุนันท์  โอสถานนท ์
นายครรชิต  ชมรัตน ์

Zoom Meeting 

ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร  

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ ประจำปี 2565 



 

  

ลำดับ วันที่อบรม เร่ือง รายชื่อผู้อบรม สถานที่ 

11. 20 เม.ย.65 ประช ุ มหาร ื อก ระบวนส ่ ง ต ่ อคนพ ิ ก าร            
ระหว่าง ศูนย์แรกรับคนพิการกับสถานคุ้มครอง
และพัฒนาคนพิการ   

นางสาวประไพศรี สุทธิกิตวิรกลุ 

นางสาวสุพัตรา  มณีจักร 
นายอรรถพล  สุริยา 

สถานคุ้มครองและพัฒนา 
คนพิการ พระประแดง 

12. 21 พ.ค.65 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื ่อถอดบทเรียนและ
จัดทำแนวทางการปฏิบัติที่ดี Good practice 
ในกระบวนการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้า 
มนุษย์ กรณีพื้นที่จังหวัดภาคกลางฯ  

นางสาวประไพศรี สุทธิกิตวิรกลุ 

 
 

โรงแรมซัมมิท ไพน์เฮิร์สท 
กอล์ฟคลับ ปทุมธานี 
 

13. 15 มิ.ย.65 ประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดหาครอบครัว 
อุปการะให้แก่คนพิการท่ีไม่มีผู้ดูแล 

นางสาวประไพศรี สุทธิกิตวิรกลุ 

นางสาวสุพัตรา  มณีจักร 
ผ่านระบบ Conference 

14. 4-5 ก.ค.65 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพ    
ในการให้บริการประชาชนภายหลังการถ่ายโอน 
คู่สายศูนย์ช่วยเหลือสังคมจากส่วนกลางสู่ส่วน 
ภูมิภาค 

นางสาวญาณิศา  มุ่งหามณี โรงแรมไมด้า โฮเทล  
นนทบุรี. 

15. 20 ก.ค.65 ประชุมเช ิงปฏิบ ัต ิการแนวทางการพัฒนา
สถานะบุคคลและสัญชาติให้กับผู ้ใช้บริการ       
ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ 

นางสาวสุพัตรา  มณีจักร 
นางสาววณิศรา  คีรีรัตน์ 

โรงแรมแบงค๊อก มิดทาวน์ 
กรุงแทพฯ 

16. 25 ก.ค.65 การฝึกอบรมโครงการดีแทคเน็ตทำกินในการ
ส่งเสริมให้คนพิการรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
สินค้าและบริการ และเพิ ่มช่องทางการจัด
จำหน่ายบนช่องทางออนไลน์ 

นางสาวอัญชลี  เอี่ยมโอภาส 
นางสาวชุลีพร  มณีอินทร์ 
 

โรงแรมทีเค พาเลซ คอน
เวนชั่น กรุงเทพฯ 

17. 2 ส.ค.65 
 

โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการ 
จัดการภัยพิบัติ สำหรับคนพิการ ประจำปี 
2565 

นางสาววณิศรา  คีรัรัตน์ 
นางสาวชุลีพร  มณีอินทร์ 

องค์การบริหารส่วนตำบล 
หนองเหียง 
 

18. 4 – 5 ส.ค.65 
 

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบูรณาการ
สร้างเสร ิมชุมชนเข็มแข็งโดยใช้กลไกศูนย์
ช่วยเหลือสังคมตำบลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนในพื้นที่ 7 จังหวัด
ภาคตะวันออกฯ 

น.ส.ประไพศรี  สุทธิกิติวรกุล 
นายไมตรี  อิ่มพิชัย 
นายอรรถพล  สุริยา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพ 
พรรณี จันทบุร ี

19. 9 ส.ค.65 
 

ประช ุมหาร ือต ิดตามผลการดำเน ินงาน        
ของหน่วยงานภายในสังกัด เพื่อติดตามผลการ
ดำเน ินงานและการข ับเคล ื ่อนงานในการ
คุ ้มครองและพัฒนาคนพิการของหน่วยงาน     
ใน สังกัดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

นางสาวประไพศรี สุทธิกิตวิรกลุ 

 
กรมประชาสงเคราะห์ 
กรุงเทพฯ 

ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ ประจำปี 2565 



 

 

 

 

ลำดับ วันที่อบรม เร่ือง รายชื่อผู้อบรม สถานที่ 

20. 15-19 ส.ค.65 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพใน
หล ักส ูตรการด ูแลคนพ ิการและผ ู ้ส ู งอายุ           
ชั ้นกลางจำนวน 70 ชั ่วโมง และการอบรม
ทางไกลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

นางสาวศุภรดา  พร้อมพิมพ์ 
นางขวัญใจ  คามทิศ 
นางสาวณภัทร  เชื่อมแก้ว 

โรงแรมปริ้น พาเลซ 
กรุงเทพฯ 

21. 
 

19-20 ส.ค.65 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการขับเคล่ือน 
งานด ้านการค ุ ้มครองสว ัสด ิภาพคนพิการ           
ของบุคลากรในสังกัดกองคุ้มครองสวัสดิภาพ     
และพัฒนาคนพิการ 

นางสุนันท์  โอสถานนท์ 
นางสาวสุพัตรา  มณีจักร 
นางสาววณิศรา  คีรีรัตน์ 

โรงแรมใบหยกสวีท 
กรุงเทพฯ 

22. 22-23 ส.ค.65 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพให้บริการ 
ออกบัตรประจำตัวคนพิการให้กับผู้รับผิดชอบ
งานศูนย ์บริการคนพิการและผู ้ปฏ ิบ ัต ิงาน          
การออกบัตรประจำตัวคนพิการส่วนภูมิภาค
ประจำปี 2565 

นางสาวอัญมณี  สมตัว โรงแรมรอยัลริเวอร์ 
กรุงเทพฯ 

23. 29-31 ส.ค.65 ประชุมเช ิงปฏิบ ัต ิการส่งเสร ิมอาชีวบำบัด         
สู่การพัฒนาทักษะชีวิตคนพิการ 

นางสาวอัญชลี  เอี่ยมโอภาส 
นางสาวสุนันทา  พูลเขตรกิจ 

โรงแรมมารวย การ์เด้น 
กรุงเทพฯ 

24. 30-31 ส.ค.65 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการ
ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
และซักซ้อมการขับเคลื่อนภารกิจกรม พก. 
ประจำปีงบประมาณ 2566 
 

นางสาวประไพศรี สุทธิกิตวิรกลุ 

นางสุนันท์  โอสถานนท์ 
โรงแรมรอยัลซิตี้ 
กรุงเทพฯ 

25. 27 ก.ย.65 ประช ุมคณะทำงานพ ิจารณาการจ ั ดหา
ครอบครัวอุปการะให้คนพิการท่ีไม่มีผู้ดูแล 

นางสาวประไพศรี สุทธิกิตวิรกลุ 

นางสาวสุพัตรา มณีจักร 
นายอรรถพล  สุริยา 

Conference 

26. 27-29 ก.ย.65 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการขับเคล่ือน 
งานประเด็นตามแผนการตรวจราขการของ
กระทรวง พม.ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงาน 
ข้อจำกัด ปัญหาอุปสรรค ของการดำเนินงาน 
และเพื่อหาแนวทางการตรวจราชการประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.2566 

นางสาวประไพศรี สุทธิกิตวิรกลุ 

 
-โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 
กรุงเทพฯ 

ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ ประจำปี 2565 



  

ลำดับ วัน/เดือน/ปี หน่วยงาน จำนวน (คน) หมายเหต ุ

1. 16 กันยายน 2565 สถานคุ้มครองคนไร้ทีพ่ึ่งวังทอง 30 คน - 

กิจกรรมศึกษาดูงาน 

ข้อมูลการศึกษาดูงาน พก. หน่วยงานภายนอก 

บุคคลภายนอก ปีงบประมาณ 2565 



มูลนิธิสงเคราะหค์นพิการ การุณยเวศม์ 

มูลนิธ ินี ้ช ื ่อว่า “มูลนิธ ิสงเคราะห์คนพิการ การุณยเวศม์”  ย่อว่า มพก. เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า KARUNYAWET 

FOUNDATION FOR PERSONS WITH DISABILITIED ย่อว่า KFPWD สำนักงานของมูลนิธิตั้งอยู่ที่ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

การุณยเวศม์ 

เครื่องหมายของมูลนิธิ เป็นรูปวงกลมภายในวงกลมมีรูปคนพิการ อยู่ในอุ้มมือซ้ายและขวา  ซึ่งหมายถึง ภาครัฐ

และภาคเอกชน จะประสานความร่วมมือกัน ในการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการผู้ด้อยโอกาส มีอักษรย่อภาษาไทย 

มพก. และอักษรภาษาอังกฤษ KFPWD อยู่ส่วนล่างของวงกลม และชื่อมูลนิธิสงเคราะห์คนพิกร การุณยเวศม์ ทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยู่ล้อมรอบเป็นวงกลมภายนอก 
วัตถุประสงค์เพื่อ 

1.  ให ้การสน ับสน ุนการดำเน ินงาน การบร ิหารงานของสถานสงเคราะห ์คนพ ิการการ ุณยเวศม์                                 
ในการให้การสงเคราะห์ฟื ้นฟูและพัฒนาคนพิการในสถานสงเคราะห์คนพิการ การุณยเวศม์ ที ่ไร้ญาติขาดที่พึ่ง                        
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 ้ต ามสมควร และกล ับส ู ่ครอบครัว                               

ไม่เป็นภาระแก่สังคมต่อไป 
5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใดทั้งสิ้น 

คณะกรรมการผู้บริหารมูลนิธิสงเคราะห์คนพิการ การุณยเวศม์ 

1. นายพฤฒินันท์ เหลืองไพบูลย์  ประธานกรรมการ 

2. นางพัชราภรณ์ เอ็นดู   รองประธานกรรมการ 

3. นางจิตรา เตมีศรีสุข   กรรมการ 

4. นางเบญจวรรณ เทียนทอง  กรรมการ 

5. นางสาวนรพร ไชยพฤกษ์  กรรมการ 

6. นายฐานันตเทพ วงศ์จินตนา  กรรมการ 

7. นางสุนันท์ โอสถานนท์   กรรมการและเหรัญญิก 

8. นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล  กรรมการและเลขานุการ 

9. นางสาววิลาวัลย์ วงค์อินทร์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ช่องทางการติดต่อสื่อสาร 

 
http://karunyawet.go.th 

ที่ตั้ง 105 หมู่ที ่3 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 

เบอร์โทร 038-241741-2 โทรสาร 038-240137 

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ จังหวัดชลบุร ี


