
วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นผู้นำใน 

การสร้างเสริมพลังครอบครัวและชุมชน เพื่อการฟื้นฟู 
พัฒนาเด็กพิการ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  

โดยมีสิทธิเท่าเทียมกัน 
 

ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
มลูนธิไิดจ้ดัทำยทุธศาตร ์3 ป ี(พ.ศ. 2556-2558) ใหส้อดคลอ้งกบั 
สภาพสงัคมและสถานการณท์ีเ่ปลีย่นแปลงไปภายใตย้ทุธศาสตรใ์หม ่ 
มุง่เนน้ใหเ้ดก็มคีณุภาพชวีติทีด่ ีครอบครวัเดก็พกิารและชมุชน 
มคีวามเขม้แขง็ มพีลงัในการฟืน้ฟเูดก็พกิาร  
 
 

สร้างเสริมครอบครัว


เด็กพิการและพัฒนา
เครือข่ายครอบครัวใน

ชุมชนเมือง

ให้เข้มแข็ง


1. 2.
สร้างเสริมครอบครัว


เด็กพิการและพัฒนา

เครือข่ายครอบครัวใน

ชุมชนชนบท

ให้เข้มแข็ง
3.

พัฒนาความร่วมมือ

กับเครือข่ายคนพิการ


ระดับชาติและ

นานาชาติ
4.

พัฒนางานสื่อสารสังคม


เผยแพร่
ถ่ายทอดองค์
ความรู้
นวัตกรรมใหม่
สู่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ทุกภาคส่วน


ส่งเสริมและพัฒนา

องค์ความรู้จากบทเรียน


ประสบการณ์ในงานทุกมิติของ
องค์กร
และจัดระบบบริหาร

จัดการองค์

ความรู้


5.

เสริมสร้างความ

เข้มแข็งองค์กรอย่าง


มีส่วนร่วมและ

ยั่งยืน


6.





สารบัญ
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ (มพก.) ขอกล่าว “สวัสดีปีใหม่ 2558 แด่ ผู้อ่าน
จุลสารหอยทากปูลมทุกท่าน ขอให้ท่านมีพลังกาย ใจ และปัญญาที่เข้มแข็ง 
พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมต่อไป มีความสุขสงบ และ  
พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่ที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่งของ
โลกใบนี้ มีความหวังและความคิดเชิงบวกเพื่อช่วยกันสร้างสรรค์สังคมที่ดีกว่า
วันนี้ให้แก่คนรุ่นหลังต่อไป” 

1 ปีที่ผ่านมา มพก. มุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมพลังครอบครัวและชุมชน
ผ่านกระบวนการพัฒนาศักยภาพคน รวมถึงการสร้างเครือข่ายครอบครัวผ่าน
การรวมตัวของกลุ่มพ่อแม่ในสถานที่ต่างๆ ด้วยความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่า 
“พลังครอบครัวเป็นหัวใจในการพัฒนาเด็กพิการ” และ มพก. ยังให้
ความสำคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะทางเลือกด้านการบำบัด
ฟื้นฟูให้กับสังคมไทย ซึ่งได้แก่ การนวดไทย การฝึกการเคลื่อนไหวฟื้นฟู  
แบบญี่ปุ่น ที่เรียกว่า “โดสะโฮ” ซึ่งเน้นถึงหัวใจในการทำงานฟื้นฟูร่วมกัน
ระหว่าง ผู้ปกครองเด็กพิการกับตัวเด็กพิการเอง 

อีกทั้งยัง มุ่งมั่นสร้างกระบวนการทำงานร่วมกันในชุมชนเมืองและ
ชุมชนชนบท โดยทุกภาคส่วนร่วมกันวางแผนการทำงานผ่านแนวคิดการ
พัฒนาและฟื้นฟูคนพิการโดยชุมชน (Community Based Rehabilitation) 
โดยมีโครงการในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่ระดับจังหวัด จนถึงระดับ
ตำบล ตามแนวคิดข้างต้น และยังได้ขยายผลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาค
เอกชน ชุมชนคลองเตย และจังหวัดนครนายก ฯลฯ  

นอกจากนี้ มพก. ยังได้ประสานความร่วมมือกับภาคีด้านความ
พิการ เพื่อผลักดันให้เกิดรูปแบบหน่วยร่วมจัดบริการสุขภาพสำหรับคนพิการ 
ร่วมกับ มูลนิธิออทิสติกไทย สมาคมเพื่อผู้พิการทางสติปัญญาแห่งประเทศ
ไทย โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) ซึ่งโครงการน่าจะสำเร็จในปี 2558 และคาดหวังว่าผลของการศึกษา
จะขยายไปยังประโยชน์ให้แก่เด็กพิการทั้งสามประเภท อันได้แก่ เด็กพิการ
ทางสติปัญญา เด็กออทิสติก และเด็กสมองพิการทั่วประเทศ 

สุดท้ายนี้ มพก. ขอขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน พวกเรา
เชื่อมั่นว่าผลงานของเรายังน่าจะเป็นที่ยอมรับในระดับหนึ่ง โดยมีตัวชี้วัดคือ 
การได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ระดับดีมาก เมื่อวันที่ 3 
ธันวาคม 2556 การได้รับการบริจาคจากผู้สนับสนุนเพื่อสร้างอาคารใหม่ได้
สำเร็จ และได้ทำพิธีเปิดอาคารในกลางปีที่ผ่านมา การมีจิตอาสามาร่วมหนุน
ช่วยงานที่ทำกับเด็กและผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง 

พวกเรายังคงมุ่งมั่นต่อไปในปีใหม่นี้และตลอดไป และหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากทุกท่านดังเช่นที่ผ่านมา 
สวัสดีปีใหม่ 2558 

บรรณาธิการ


หน่วยร่วมจัดบริการสุขภาพ18

เล่าเรื่องด้วยภาพ    20

ประมวลภาพผู้บริจาค    22

จากใจผู้มีอุปการคุณ    24

1 บทบรรณาธิการ

2 หยาดน้ำพระทัย

4 ผลการดำเนินงาน ปี 2557  

27 ดนตรีเปลี่ยนชีวิต 

30 ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี    

32 ขอบคุณสถานที่วางกล่อง    

 
ด้วยความขอบคุณ

กองบรรณาธิการ : สมชาย รุ่งศิลป์, สมัญญา โสภาพล, อภิรดี วานิชกร, สุชญา เฑียรแสงทอง, ดาวดล รัมมะพล,  
  ชัยภัทร สมจิตรพรหม, มานิดา โศภิษฐพงศ์, จินตนา วอนเพียร, สุริยา สมสีลา  
พิสูจน์อักษร : อภิรดี วานิชกร, สมัญญา โสภาพล, จินตนา วอนเพียร 
เจ้าของ : มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 546 ซอยลาดพร้าว 47 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
  โทร. 0-2539-2916, 0-2539-9958 โทรสาร 0-2539-9706  
Website : www.fcdthailand.org, www.มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ.com, Email: fcdthailand@yahoo.com  
Page FB  :  มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 
ออกแบบ : บริษัท สร้างสื่อ จำกัด 
พิมพ์ที่ : พิมพ์ดี 



2       ทาก     ลม

 ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นชุมชนเมือง และชุมชน
ชนบท บรรยากาศของการดำรงอยู่คงไม่แตกต่างกันเท่าไร โดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่ด้อยโอกาส เช่น 
เด็กพิการในชนบทที่ห่างไกลความเจริญ เด็กพิการเหล่านี้ ยังคงได้รับโอกาสจากสังคมแม้จะมี
โอกาสเข้าถึงสิทธิประโยชน์ไม่มากมายเท่ากับเด็กพิการในเมือง สาเหตุเพราะมาจากระยะทาง 
ในการเดินทางจากแต่ละหมู่บ้าน ถึงอำเภอ ตำบล ..แต่สิ่งที่กล่าวมานี้ ก็ไม่ทำให้เด็กพิการ  
เหล่านี้อยู่นอกสายพระเนตรท่านเลย 
  ศูนย์ฟื ้นฟูและพัฒนาเด็กพิการเทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช มีแนวคิดการพัฒนาคนพิการของชุมชน เริ่มจากเทศบาลตำบลชะเมา มีความรู้ 
ความเข้าใจในการช่วยเหลือคนพิการโดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายประกอบด้วย เทศบาล
ตำบลชะเมา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช และมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ได้จัด
อบรมให้ความรู้แก่ครอบครัวคนพิการ/อาสาสมัครในเรื่องการดูแลเด็กพิการและบุตรหลานอย่าง
ถูกวิธี อีกทั้งร่วมกันทำงาน การสร้างความเข้มแข็ง ดำเนินการฟื้นฟูคนพิการในเชิงรุก ด้านการ
ฟื้นฟู การศึกษา อาชีพ และสังคม ณ ศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการ เปิดบริการการฟื้นฟูให้กับ
คนพิการในพื้นที่และนอกพื้นที่ รวม 16 ครอบครัว ซึ่งบริหารจัดการกลุ่มโดยผู้ปกครอง อาสา
สมัคร และพี่เลี้ยงในชุมชน ทำให้เด็กได้รับการฟื้นฟู จนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ และก็ยัง

ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องในปัจจุบัน 

หยาดน้ำพระทัย 

หยาดนำ้พระทยั
โดย :  สมัญญา  โสภาพล 
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 ด้านวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ตำบล  

ชะเมา ยังมีปรากฏให้เห็นในเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจใน

จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทรงเป็นประธานเปิดโรงสีข้าว

วิสาหกิจชุมชนที่มีการผลิตข้าวอินทรีย์ในโครงการ “นคร

เกษตรก้าวหน้า” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการ

แปรรูปสินค้าเกษตร (ข้าว) และได้เสด็จดำเนินไปยังแปลง

สาธิตการเกษตร ทรงปลูกข้าวนาโยน ณ บ้านอ่าวเคียน หมู่ที่ 

7 ตำบลชะเมา จังหวัดนครศรีธรรมราช และจากการเสด็จใน

ครั้งนี้ สมาชิกศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการเทศบาลตำบล

ชะเมา ได้มีโอกาสมารอรับเสด็จพระองค์ท่านด้วย ระหว่างรอ

รับเสด็จผู้ติดตามสมเด็จพระเทพฯ ท่านให้ความสนใจและ

สอบถามความเป็นมาของกลุ่มเด็กพิการ เพื่อถวายรายงาน  

 จากนั้น พระองค์ท่านได้เสด็จ

มายังกลุ่มผู้ปกครอง สร้างความปีติยินดี

และความประทับใจให้กับผู้ปกครองและ

เด็กพิการทุกคน พระองค์ท่านได้ดำรัส

เกี่ยวกับสิ่งที ่กลุ่มฯ ยังขาดแคลน และ

อุปกรณ์ในการฟื้นฟูที่จำเป็นกับเด็กพิการ 

จึงเป็นที่มาของการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์

ต่างๆ เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการ 

เทศบาลตำบลชะเมา เช่น บ่อลูกบอล 

หมอนสามเหลี่ยม หมอนกลม ชุดดนตรี 

ชุดการเรียนรู ้ของใช้ในชีวิตประจำวัน 

ฯลฯ และในปี 2558 นี้ ทางศูนย์ฟื้นฟูและ

พัฒนาเด็กพิการเทศบาลตำบลชะเมาจะ

ได้รับการสนับสนุนอาคารเพื่อการฟื้นฟู

เด็กพิการจากพระองค์ท่าน 1 หลัง โดย

จะสร้างในพื้นที่บริเวณโรงเรียนวัดปากเนตร 

ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช  
 

นี่คือหยาดน้ำพระทัย

ของพระองค์ท่าน



ขอพระองค์ทรงพระเจริญ’...

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ 

ข้าพระพุทธเจ้า มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ  

(ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดนครศรีธรรมราช) 
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ผลการดำเนินงานมูลนิธ ิ
เพื่อเด็กพิการ ประจำป ี

2557

ผลการดำเนินงาน
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เด็กพิการและ 
ครอบครัว  494 คน 
บุคคลทั่วไป  387 คน 

นครศรีธรรมราช 

เด็กพิการและ 
ครอบครัว  167 คน 
บุคคลทั่วไป  125 คน 

กรุงเทพฯ 
จำนวนผู้รับบริการ 

(ทุกกิจกรรม) 

สวนพลังชีวิต- 
ห้วยน้ำใส จ.ฉะเชิงเทรา 

ค่ายห้วยน้ำใส  330 คน 
สระว่ายน้ำ (ภิรมย์)   
1,326 คน 
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ดอกเบี้ยรับ 2% 
กองทุน 1% 

ร้อยละของรายรับ ปี 2557 

โครงการ 16% 

บริจาคทั่วไป 81% 

กองทุน 
โครงการ 
บริจาคทั่วไป 
ดอกเบี้ยรับ 

งานฟื้นฟู 
CBR 
พัฒนาเครือข่าย 
สื่อสารและแบ่งปัน 
บริหาร 
ค่ายห้วยน้ำใส 
อื่นๆ 
ฝีกอบรม 

ร้อยละของรายจ่าย ปี 2557 

สื่อสารและแบ่งปัน 
13% 

บริหาร 22% 

พัฒนาเครือข่าย 
5% 

CBR 14% 

งานฟื้นฟู 27% 

ค่ายห้วยน้ำใส 
4% 

อื่นๆ 14% ฝึกอบรม 1% 



ผลการดำเนินงานมูลนิธ ิ
เพื่อเด็กพิการ ประจำป ี

2557
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 สร้างเสริมครอบครัวเด็กพิการและพัฒนาเครือข่ายครอบครัวในชุมชน  
 เมืองให้เข้มแข็ง  

 
เพื่อให้ครอบครัวเด็กพิการ  มีความรู้และทักษะในการฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการได้ด้วยตนเอง   
ดังกิจกรรมต่อไปนี ้
 
* การประเมินแรกรับ และคัดกรองเด็กพิการรายใหม่เข้าสู่ระบบถึงบริการสโมสรหอยทากปูลม รวมประเมิน

แรกรับ จำนวน 14 คน รับบริการให้คำปรึกษาตามระบบ 16 คน ให้คำแนะนำทางโทรศัพท์ 45 คน และ
ประสานส่งต่อหน่วยบริการด้านความพิการประเภทอื่นจำนวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 80 คน  

* สโมสรหอยทากปูลม มีครอบครัวเด็กพิการทั้งเก่า และใหม่ จำนวน 60 ครอบครัว (200 คน) เข้าร่วม   
82 ครั ้ง โดยภายใต้กิจกรรมสโมสรหอยทากปูลม จะเป็นพื้นที่สำหรับให้ศึกษาดูงาน ให้กับบุคคล  

ทั่วไป และนักศึกษา รวมถึงสามารถเสริม
กิจกรรมพิเศษเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเด็ก
พิการและครอบครัว เช่น บริการตัดผมฟรี 
ก ิจกรรมบำบัดจากครูการศึกษาพิเศษ   
(ครูหวาน) ศิลปะบำบัดจากครูกุ้ง เสถียร-

ธรรมสถาน  

1.

* โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพครอบครัว
เด ็กพ ิการในการดูแลและฟื ้นฟูเด ็กพ ิการโดย
ครอบครัว 2 ครั้ง (อบรมพ่อแม่มือใหม่ วันที่ 2-5 
มิ.ย. 57 นวดไทยพื้นฐาน วันที่ 23-27 มิ.ย. 57, วันที่ 
21-25 ก.ค. 57 และค่ายครอบครัว วันที ่ 18-19   
ส.ค. 57) จำนวน 70 ครอบครัว (235 คน) ได้รับทุน
สนับสนุนจากกองทุนสำนักงานส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เพื ่อให้ครอบครัว  
เด็กพิการสามารถนำความรู้เบื ้องต้นที่ได้ไปดูแล  
ลูกหลานได้อย่างถูกต้อง 
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* เรียนรู้สู่โลกกว้าง ในงานสัปดาห์หนังสือแห่ง
ชาติ วันที่ 2 เม.ย. 57 จำนวน 15 ครอบครัว 
(40 คน) 

* ประเมินพัฒนาการโดยคณะสหเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เด็กพิการ วันที ่   
8, 27 ก.พ. 57 จำนวน 54 คน และจัดทำแผน 
IEP ให้เด็กพิการ จำนวน 24 คน  

* จัดอบรมการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ) 
จำนวน 2 ครั้ง วันที่ 31 ก.ค.-ส.ค. 57, 26-29 ธ.ค. 
57 รวมจำนวน 35 ครอบครัว (138 คน) 

 

* ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้คำปรึกษาครอบครัวเด็ก
พิการ จำนวน 32 ครอบครัว เพื่อติดตามประเมิน
พัฒนาการเด็ก และติดตามความคืบหน้าของ
ครอบครัวในการดูแลเด็กพิการ  
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เพื่อสร้างเสริมกลุ่มเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ
ให้สามารถบริหารจัดการตนเอง และพัฒนาให้
เกิดแกนนำ และขยายพื้นที่กลุ่มเครือข่ายครอบ-
ครัวเด็กพิการให้เพิ่มขึ้น ดังกิจกรรมต่อไปนี ้
 

* สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมความเข้มแข็งของ  
เครือข่ายครอบครัวเด็กพิการตามแผนงานของศูนย์
เรียนรู้ครอบครัวเด็กพิการ 

* เป็นที่ปรึกษาให้กับศูนย์เรียนรู้ครอบครัวเด็กพิการ วังทองหลาง ในการพัฒนาโครงการและดำเนินงาน
โครงการเสริมสร้างศักยภาพครอบครัวในการฟื ้นฟู-พัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ (การเคลื ่อนไหว)   
ม.ค.-ส.ค. 57 โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 13 กรุงเทพฯ 

เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการฟื้นฟู
และพัฒนาเด็กพิการ ดังกิจกรรมต่อไปนี ้
 
* พัฒนารูปแบบหน่วยร่วมจัดบริการสุขภาพสำหรับ

คนพิการ ระยะเวลา มิ.ย.-พ.ย. 57 โดยความร่วมมือ
ของ 3 องค์กร คือ มูลนิธิออทิสติกไทย สมาคม  
เพื ่อคนพิการทางสติป ัญญาแห่งประเทศไทย   
และมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ได้รับทุนสนับสนุนจาก 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
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 สร้างเสริมครอบครัวเด็กพิการและพัฒนาเครือข่ายครอบครัวในชุมชน  
 ชนบทให้เข้มแข็ง  
 
 เพื่อพัฒนาเด็กพิการ ครอบครัวเด็กพิการ เครือข่ายครอบครัวและองค์กรชุมชนให้สามารถดูแล

คนพิการได้ ดังกิจกรรมต่อไปนี ้

2.
* เจ้าหน้าที่และแกนนำผู้ปกครองเด็กพิการร่วมเป็น

วิทยากรฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ) 
ให้กับครอบครัวเด็กพิการ พยาบาล นักกาย-
ภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด จำนวน 70 คน   
วันที่ 11-14 มี.ค. 57 จัดโดยสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับทุนจากสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11  

* จัดอบรมการนวดไทยเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ
เด็กพิการ วันที่ 13-15 ส.ค. 57 จำนวน 16 ครอบ-
ครัว (39 คน) โดยได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุน 
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จังหวัดนครศรี-
ธรรมราช 

* จัดทำแผนพัฒนาฟื ้นฟูและพัฒนาเด็กพิการราย
บุคคล IEP ให้กับเด็กพิการ 13 พื้นที่ คือ รพ.ท่าศาลา, 
รพ.ฉวาง, รพ.ถ้ำพรรณรา, อบต.นบพิตำ, อบต.  
นาเหรง, อบต.โพธิ์ทอง, อบต.ชะเมา, อบต.เสาธง, 
เทศบาลเมืองปากพูน, อ.ชะอวด, อ.จุฬาภรณ์, ศูนย์
เรียนรู้ครอบครัวเด็กพิการเทศบาลตำบลทางพูน และ
ศูนย์เรียนรู ้ครอบครัวเด็กพิการตำบลทุ่งปรัง รวม
จำนวนเด็กพิการ 173 คน  

*  ขยายพื้นที่ “ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ” 
ตามนโยบายของสำนักบริการงานการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินงานโดย
ผู ้ปกครอง และชุมชน จำนวน 18 แห่ง โดย  
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรม-
ราช จะเป็นผู้กำกับ ติดตามประเมินผล  
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*  ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กพิการ จำนวน 27 คน 
เพื่อแนะนำสิทธิขั้นพื้นฐาน และสร้างความ
เข้าใจในการดูแลบุตรหลานได้อย่างถูกวิธี 

เพื่อให้ภาคี  เครือข่าย องค์กรในชุมชน มีความรู้ สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเด็กพิการ
แบบบูรณาการ ดังกิจกรรมต่อไปนี ้
 
* โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้สู ่สภาองค์กรชุมชนตำบล โดยการประสานให้ข้อมูลกับคณะกรรมการสภา

องค์กรชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช และลงพื้นที่สร้างความเข้าใจถึงกระบวนการ ขั้นตอนในการจดแจ้ง 
จำนวน 2 พื้นที่คือ เทศบาลตำบลทางพูน และเทศบาลตำบลชะเมา โดยได้คัดเลือกศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนา
เด็กพิการเทศบาลตำบลชะเมาเป็นต้นแบบหน่วยร่วมบริการสุขภาพสำหรับคนพิการ 

 
เพื่อนำนวัตกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการพัฒนาทักษะเด็กพิการได้อย่างเหมาะสม ดังกิจกรรมต่อไปนี ้
 

รายการให้ความช่วยเหลือเด็กพิการที่มีความยากลำบาก  
และเด็กพิการที่อยู่ในศูนย์การศึกษาพิเศษในต่างจังหวัด 

รายการ จำนวนเด็กพิการ (กรุงเทพ, ต่างจังหวัด) 

ผ้าอ้อมสำเร็จรูป, แผ่นรองซับ, สายดูดเสมหะ,  

สายให้อาหาร, สำลี, น้ำเกลือ, ของใช้สำหรับเด็ก, 

นมสำหรับเด็ก, ข้าวสาร, อาหารแห้ง, เสื้อยืด, 

เสื้อกันหนาว 

        1,074 คน 

* คณะเทคโนโลย ีอ ุตสาหกรรม มหา-
วิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผลิต
อุปกรณ์ฝึกนั ่งเพื ่อการพัฒนาทักษะ
กล้ามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่ จำนวน 6 ชุด 
และมูลนิธิฯ ได้อบรมผู้ปกครองรายใหม่ 
จำนวน 5 คน เพื่อรู้วิธีการทำเก้าอี้จาก
กล่องกระดาษสำหรับบุตรหลานของ
ตนเองได้  
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 พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายคนพิการระดับชาติ และนานาชาต ิ3.
 เพื่อสร้างหรือขยายเครือข่ายการทำงานด้าน

เด็กพิการร่วมกัน ทั้งระดับชาติ ดังกิจกรรม
ต่อไปนี้ 

 
* ร่วมเป็นคณะทำงานจัดงานเวทีสิทธิเด็กอาเซียน 

และนำข้อเสนอจากเด็กและเยาวชนเสนอให้
กับรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ วันที่ 20 พ.ย. 57 ณ ห้อง
ประชุมสหประชาชาติ  

 
 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการฟื้นฟูเด็กพิการสู่ภาคีเครือข่าย ดังกิจกรรมต่อไปนี้ 
 
* สนับสนุนงานวิชาการและงานฝึกอบรมให้แก่ ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางกรุงเทพฯ จ.นครนายก 

จ.นนทบุรี จ.อุทัยธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มูลนิธิศูนย์รวมมิตรเพื่อเด็กและเยาวชน รวม 7 ครั้ง 
จำนวน 295 คน และเป็นแหล่งเรียนรู้งานให้กับนักศึกษาฝึกงาน จำนวน 2 คน จากคณะสังคมศาสตร์ ภาค
วิชาจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ 

* ร่วมมือกับศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดนครนายก เพื่อทำประชาคมจัดตั้งศูนย์เรียนรู้  
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4.พัฒนางานสื่อสารสังคม เผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ๆ   
สู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

เพื่อเผยแพร่และรณรงค์เรื่องการป้องกันความ
พิการ ดังกิจกรรมต่อไปนี้ 

* ร่วมกับคณะทำงานด้านเด็กภายใต้โครงการ
คลองเตยโมเดลฯ จัดอบรม และรณรงค์การ
ป้องกันความพิการในพื้นที่คลองเตย จำนวน 
260 คน 

เพื่อผลักดันนโยบายต่างๆ ในการส่งเสริมและ
พิทักษ์สิทธิให้กับเด็กพิการ โดยร่วมกับภาคี
เครือข่าย และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ดังกิจกรรม
ต่อไปนี ้

* ร่วมผลักดันนโยบายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ถึง 
6 ปี ร่วมกับคณะทำงานทางสังคม จุฬาลงกรณ์ 
ยูนิเซฟ สหทัยมูลนิธิ มูลนิธิดวงประทีป มูลนิธิ
เด็กอ่อนในสลัมฯ ศูนย์เมอร์ซี่ และมูลนิธิเพื่อ
เด็กพิการ 

 
เพื่อเผยแพร่ความรู้และนวัตกรรมด้านการ
พัฒนาฟื้นฟูเด็กพิการ กิจกรรมต่างๆ รวมถึง
สิทธิสวัสดิการด้านเด็กพิการให้แก่ครอบครัว 
ชุมชน และสังคม ดังกิจกรรมต่อไปนี ้
 
* จัดปรับรูปแบบวิธ ีการสื ่อสาร จาก E-news 

fcdthailand เป็น Page Facebook ในชื่อ : มูลนิธิ
เพื่อเด็กพิการ 

* เผยแพร่ความรู้ ข่าวสาร กิจกรรม สิทธิสวัสดิ-
การ ผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ รายการโทรทัศน์เปิด
บ้าน ThaiPBS นิตยสาร A Day bulletin รายการ
วิทยุ FM92, 92.5 รายการกาละแมร์ และ Hero 
Channel 

* ออกแบบนวัตกรรมที่ใช้สำหรับสวนบำบัด (Mind 

Garden) ร่วมกับทีม Creative Move และนำเสนอในงานมหกรรมอาหารและสุขภาพวิถีไท 
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5.

เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน 6.
 เพื่อให้มูลนิธิฯ มีระบบการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืนมีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ดังกิจกรรมต่อไปนี ้

 โครงการเพื่อการจัดหาทุน ได้แก่ โครงการเสื้อนี้พี่ให้น้อง, การวางกล่องบริจาค จำนวน 
496 แห่ง โครงการตลาดเดินได้จากการจำหน่ายสินค้ามือสอง อาสาสมัครใจดีที่เข้าร่วมกิจกรรม 
โดยผ่านระบบธนาคารจิตอาสา จำนวน 90 คน และองค์กรภาคเอกชน ที่ร่วมสนับสนุนมาโดยตลอด 

ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้จากบทเรียน ประสบการณ์ในงานทุกมิติ  
ขององค์กร และจัดระบบริหารจัดการองค์ความรู้ 

* พัฒนาองค์ความรู้จากเดิมที่มูลนิธิฯ ได้เคยจัดค่าย
เด็กพิการ โดยใช้ธรรมชาติศิลปะกับเด็กพิการ   
ซึ ่งปัจจุบันได้ต่อยอดองค์ความรู ้เป็นสวนบำบัด
สำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ซึ่งจะพัฒนา
เป็นชุดความรู้เกี่ยวกับสวนบำบัดใช้ภายในปี 2558 
ต่อไป 

* พัฒนารูปแบบหน่วยร่วมจัดบริการสุขภาพสำหรับ
คนพิการ โดยความร่วมมือกับองค์กรด้านความ
พิการ คือ มูลนิธิออทิสติกไทย และสมาคมเพื่อคน
พิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย 
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ได ้แก ่ บมจ.สหว ิร ิยา สต ีลอ ินด ัสตร ี บจ.เม ็กเท ็ค 
แมนูแฟ็คเจอริ ่ง คอร์ปอเรชั ่น (ประเทศไทย) โดยใน  
รูปแบบการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเงินทุน สิ่งของ หรือ
อาสาสมัคร มูลนิธิฯ ได้นำไปใช้ดำเนินกิจกรรมในการ
ฟื้นฟูศักยภาพเด็กพิการทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
ตลอดปี 2557 ที่ผ่านมา 
 
 และที่สำคัญไม่น้อยกว่าการช่วยเหลือ
จากบุคคลทั่วไปภายนอก บุคลากรของมูลนิธิฯ 
เองก็ได้รับการพัฒนาศักยภาพเช่นกัน โดยในปี 
2557 มีเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรมรายบุคคล 
จำนวน 11 หลักสูตร (วีดีทัศน์สื่อสารอาสา, ความเสมอภาคคนพิการ, นพลักษณ์ขั้นต้น, นพลักษณ์  
ขั้นกลาง, ศิลปะบำบัด, การสื่อสารเพื่อสันติ, ทักษะการสื่อสารกับเคส, โครงการอบรมพัฒนาคนรุ่นใหม่
เพื่อการเปลี่ยนแปลง, หลักสูตรผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม, Mind storming, การใช้ภาษามือ) 
  
 การพัฒนาบุคลากรรายกลุ่ม กิจกรรมสร้างพลังกาย-ใจ เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ และกรรมการ
ดำเนินงาน จำนวน 17 คน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเรียนรู้ตนเอง ผู้อื่น และการทำงานเป็นทีมร่วม
กันอย่างมีความสุข ในหลักสูตร “งาน พลังกลุ่ม และความสุข” ณ อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 
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 กิจกรรมสภาน้ำหวาน 
เป็นกิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำ แบ่งปัน
ประสบการณ์การเร ียนรู ้ ร ่วมก ัน 
ระหว่างเจ้าหน้าที่ เพื่อนำไปปรับปรุง
พ ัฒนากระบวนการทำงาน ปร ับ
กระบวนทัศน์ และทำความเข้าใจ  
ซึ ่งกันและกัน ซึ ่งในปี 2557 จัดใน  
รูปแบบ สุนทรียสนทนา จำนวน 2 
ครั้ง ได้แก่ หัวข้อ การทำงานร่วมกัน
อย่างมีความสุข และ หัวข้อ การปรับ
โครงสร้างองค์กร 

 
- คุณชัยภัทร สมจิตรพรหม ผู้ประสานงานแผนงานสร้างเครือข่าย : อบรมหลักสูตรงาน   

พลังกลุ่ม และความสุข “ได้เรียนรู้ตัวตน และเพื่อนๆ เพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงาน รู้เขา รู้เรา 
ทำงาน 100 ครั้ง สำเร็จ 100 ครั้ง และรู้สึกดีที่ได้อยู่ร่วมกัน” 

- คุณดาวดล รัมมะพล หัวหน้าฝ่ายสำนักงาน : อบรมหลักสูตรนพลักษณ์ขั้นกลาง “ได้เรียนรู้
ความแตกต่างของแต่ละคน ที่แบ่งเป็น 9 แบบ (ลักษณ์) ได้เข้าใจ บุคลิกหลัก บุคลิกย่อย และ
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสภาวะจิตใจต่างๆ ทำให้รู้ทันความคิด อารมณ์ ความรู้สึกของตนเอง และ
เข้าใจพฤติกรรม และสิ่งที่ลักษณ์ต่างๆ ให้ความสำคัญ ซึ่งช่วยให้เกิดการพัฒนาตนเอง และการ
รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น” 
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- คุณอภิรดี วานิชกร หัวหน้าฝ่ายสื่อสารและแบ่งปันเพื่อเด็กพิการ : หลักสูตรผู ้นำเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม รุ่นที่ 2 “ตอนแรกรู้สึกกังวัลที่จะต้องไปอบรมในระยะเวลานานๆ หลายๆ ครั้ง 
แต่เมื่อเข้าร่วมตั้งแต่ครั้งแรก รวมถึงได้แลกเปลี่ยนกับพี่ๆ น้องๆ หลายองค์กรทั้งภาครัฐและภาค
ประชาสังคม ก็ยิ่งรู้สึกประทับใจ ความสัมพันธ์ของเครือข่ายที่มีให้กัน ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคในการ
ประสานงาน แต่สิ่งที่ได้ก็คือมิตรภาพ จนถึงปัจจุบัน” 

- คุณสุริยา สมสีลา เจ้าหน้าที่สื่อสาร : โครงการอบรมพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลง “รู้สึก
ดีใจที่มูลนิธิฯ ให้โอกาสเข้าร่วมโครงการฯ และให้โอกาสในการเรียนรู้การทำกิจกรรม การทำงาน  
ร่วมกับเด็กและเยาวชน และจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน” 
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กา้วเดนิในสายนำ้

ก้าวเดินในสายน้ำ 

 ในเดือนธันวาคม ของทุกๆ ปี  “สวนพลังชีวิต-ค่ายห้วยน้ำใส” ซึ ่งเป็น  
สถานที่สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ ถูกปลุกให้มีชีวิตชีวา จากเสียงของเด็กพิการตัวน้อยๆ 
ทั้งร้องไห้ และหัวเราะระคนไปทั่ว... 
      ตลอดเวลาของการฝึกฟื้นฟูทางร่างกาย นอกจากเด็กๆ จะได้รับการผ่อนคลาย 
เหยียด ยืดกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆ เพื่อให้สามารถขยับอวัยวะ แขน ขา ได้ดีขึ้นแล้วนั้น  
เวลาพักหลังจากชั่วโมงในการฟื้นฟู  ก็ถือว่าเป็นสวรรค์น้อยๆ ของเด็กๆ เนื่องจากเป็น
เวลาที่ได้ออกไปเรียนรู้โลกกว้าง รอบๆ ค่ายห้วยน้ำใส 
 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการและ
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ได้พัฒนา
พื้นที่แห่งนี้จากหลังคามุงจาก มา
เป็นอาคารโมเดิร์นที่เน้นความโล่ง 
โปร่งสบาย ในการพักผ่อน และการ
จัดสัมมนาต่างๆ นอกเหนือจาก
พื ้นท ี ่ในการจัดส ัมมนาแล้วน ั ้น   
ยังมีพื ้นที ่เสริมสร้างทักษะในการ  
ว่ายน้ำ เพื่อลดปัญหาเด็กจมน้ำใน
ชุมชน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

โดย : อภิรดี  วานิชกร 
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ก้าวเดินในสายน้ำ 
และถึงแม้ในเดือน ธ.ค. 57  อาคารภิรมย์ (สระว่าย
น้ำ) ได้ปิดบริการชั่วคราว เนื่องจากสภาพอากาศ  
เย็น เด็กๆ ที่มาฟื้นฟูในค่ายห้วยน้ำใส คงจะไม่ได้มี
โอกาสเล่นน้ำในสระแน่ๆ 
 แต่...สิ่งที่คาดไว้ ไม่ได้เป็นเช่นนั้น  เมื่อแม่
พี่เลี้ยง และอาสาสมัคร เข็นวีลแชร์เด็กน้อยมาจนถึง
อาคารสระว่ายน้ำ เด็กๆ แต่ละคนตื่นเต้น ดีใจที่จะ
ได้เล่นน้ำ ซึ่ง ณ ขณะนั้น ไม่มีน้ำในสระ ครูวันชัย 
ครูสอนว่ายน้ำประจำสระ  ก็ไม่ทำให้เด็กๆ ผิดหวัง 
...ต่างช่วยให้ทุกคนอุ้มเด็กๆ ลงสระ  

 เด็กๆ สนุกที่มีโอกาสได้ลงไปถึงก้นสระ คลานเล่นกันอย่างสนุกสนาน และไม่กี่นาทีถัดมา 
สระว่ายน้ำก็มีน้ำเพื่อให้เด็กๆ ได้เล่นสมใจ ทำให้แม่พี่เลี้ยง และอาสาสมัคร ต่างคนต่างถอดเสื้อผ้า  
เด็กน้อย และอุ้มลงไปเล่นน้ำอย่างเย็นฉ่ำ....ถึงแม้น้ำในสระจะไม่มาก นั่นก็เป็นโอกาสให้เด็กๆ ได้ลอง
ฝึกเดินในน้ำ คลานในน้ำ  เนื่องจากอาจเป็นครั้งแรกของเด็กๆ ที่ได้ลองเดินในน้ำเหมือนในครั้งนี้    
 ย่างก้าว เพียงสอง สาม ก้าว ที่ได้สัมผัสพื้น และน้ำไปพร้อมๆ กัน ทำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้  
โลกกว้าง ในมุมที่แปลกใหม่ และเหนือคำบรรยายความสนุกของเด็กๆ อย่างที่ผู ้ใหญ่อย่างเราจะ
เข้าใจ... 
       

สถานที่ : สวนพลังชีวิต-ค่ายห้วยน้ำใส  อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา   
สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณวันชัย ฤทธิ์ลิขิต 081-6523026 
 



หน่วยร่วมจัดบริการสุขภาพ
โดย : สุชญา  เฑียรแสงทอง   

การศึกษารูปแบบหน่วยร่วมจัดบริการสุขภาพ 
สำหรับคนพิการขององค์กรคนพิการ 

 ปี 2557 ที่ผ่านมา นับว่าเป็นผลงานก้าวแรกของความสำเร็จ

จากความพยายามที่ต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อผลักดันให้เกิดรูปแบบ

หน่วยร่วมจัดบริการสุขภาพสำหรับเด็กพิการ ให้เข้าสู่ระบบสุขภาพที่

รัฐพึงสนับสนุน จึงได้พัฒนาเป็นโครงการ “การศึกษารูปแบบหน่วย
ร่วมจัดบริการสุขภาพสำหรับคนพิการขององค์กรคนพิการ” 
ภายใต้ความร่วมมือของ 3 องค์กรด้านเด็กพิการ คือ มูลนิธิออทิสติก

ไทย, สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย และมูลนิธิ

เพื ่อเด็กพิการ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อทบทวน

สถานการณ์การจัดบริการสุขภาพสำหรับเด็กพิการและคนพิการใน

พื้นที่ และจัดทำร่างรูปแบบและเกณฑ์พื้นฐานของหน่วยร่วมจัดบริการ

สุขภาพสำหรับเด็กพิการและคนพิการ ตามกลุ่มเป้าหมายเด็กพิการ 3 

ประเภท คือ เด็กออทิสติก เด็กพิการทางสติปัญญา เด็กสมองพิการ

และพิการทางการเคลื่อนไหว โดยต้องมีเกณฑ์ คือ แนวทางการบริการ 

และการบริหารจัดการ 

 ที่มาของโครงการนี้ เกิดจากฐานความเชื่อและแนวคิด ที่ยึด

แนวคิดการปฏิรูประบบสุขภาพเพื ่อสุขภาวะของคนทั ้งมวลของ 

ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี ที่เน้นการพึ่งพาตนเอง และลด

ภาระการพึ่งพิง โดยรัฐบาลได้

ประกาศและส่งเสริมนโยบายใน

เรื ่องนี ้ ให้หลากหลายมากขึ ้น 

เช่น กระทรวงสาธารณสุข ได้  

จ ัดทำประกาศ เร ื ่ อง “การ
บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดย
กระบวนการทางการแพทย์ 
และค่าใช้จ่ายในการรักษา
พยาบาล ค่าอุปกรณ์เครื่อง
ช่วยความพิการและสื่อส่ง
เสริมพัฒนาการ สำหรับคน
พิการ พ.ศ. 2552” และกำหนด

ให ้คนพ ิการได ้ ร ับการฟ ื ้นฟู

สมรรถภาพในเร ื ่องต ่างๆ 26 

ประเภทบร ิการ (พฤต ิกรรม

บำบ ั ด , ก ิ จ ก ร รมบำบ ั ด , 

กายภาพบำบ ัด,  จ ิตบำบ ัด,   

การบารส ่งเสร ิมพ ัฒนาการ, 

ศิลปะบำบัด, พละบำบัด, การ

พัฒนาทักษะทางส ังคม เช ่น 

กลุ่มบำบัด เป็นต้น) 

 ต่อมา สมัชชาสุขภาพ

แห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2553 ได้

มีระเบียบวาระเรื ่อง ความเป็น

ธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพ

ของคนพิการ มีมติให้ สำนักงาน

หลักประกันส ุขภาพแห่งชาติ 

สำนักงานประกันสังคม กรม
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บัญชีกลาง (กระทรวงการคลัง) 

และก ระท ร ว งสาธา รณส ุ ข 

พัฒนาระบบการคลังเพื่อพัฒนา

ค ุณภาพคนพิการให ้ม ีความ

เสมอภาค โดยมีแนวคิด และ

การบริหารจัดการที่สอดคล้อง

กัน ซึ่งมีข้อเสนอเบื้องต้น ดังนี้ 

ออกหร ือปร ับปร ุง กฎหมาย 

ระเบียบ กฎเกณฑ์ที ่มีอยู ่ ให้  

เอื้อต่อการสนับสนุนให้หน่วยงาน

ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร

ด ้ านคนพ ิ การ และองค ์ ก ร

ปกครองส่วนท้องถิ ่นเข ้าเป็น 

“หน่วยงานร่วมจัดบริการสุขภาพ 

สำหรับคนพิการ” 

 นอกจากนี้แนวทางการ

บริหารงบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ด้านการแพทย์ พ.ศ. 2556 ของ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ ได้กำหนดวัตถุประสงค์

เรื่อง “ส่งเสริมให้เกิดความร่วม

มือระหว่างหน่วยบริการ, องค์กร

คนพิการ, องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ ่น, ชุมชนในการพัฒนา  

รูปแบบการดูแลช่วยเหลือสนับ-

สนุนและให้บริการฟื้นฟูสมรรถ-

ภาพแก่คนพิการ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ 

ที ่มีความจำเป็นต้องได้รับการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพร่วมกันในชุมชน” 

ดังนั้น นโยบายเรื ่องการร่วมจัด

บริการสุขภาพสำหรับคนพิการ 

ระหว่าง หน่วยบริการ องค์กร

คนพิการ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  ชุมชน  จึงเป็นนโยบาย

สำคัญที่จะต้องมีการดำเนินการ

โดยอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานองค์กรภาคีต่างๆ และหลังจาก

ดำเนินงานตามโครงการฯ ภายในปี 2557 ที่ผ่านมา ถือว่าประสบ

ความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจของการขับเคลื่อนรูปแบบการจัดบริการ

สุขภาพของหน่วยร่วมบริการสุขภาพสำหรับเด็กพิการ ในระดับ

นโยบายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ผลที ่ได้คือ  การทบทวน

สถานการณ์การจัดบริการสุขภาพสำหรับเด็กพิการ 3 ประเภท (เด็ก

สมองพิการ เด็กออทิสติก และเด็กพิการทางสติปัญญา) ได้ศึกษา  

รูปแบบการจัดบริการทางด้านสุขภาพสำหรับเด็กพิการ ทั้ง 3 ประเภท 

และดำเนินการทบทวนสถานการณ์การจัดบริการสุขภาพสำหรับเด็ก

พิการในพื้นที่ของตนเองตามที่แต่ละองค์กรดำเนินการอยู่ ได้ข้อมูล

ดังนี้  

 1) รูปแบบการให้บริการในพื้นที่  

 2) กลุ่มเป้าหมายที่ให้บริการ  

 3) ขอบเขตการบริการ   

 4) ผู้ให้บริการ  

  5) แนวทางการจัดบริการ  

  6) แนวทางการบริหารจัดการ  

   สิ่งที่สำคัญที่สุด คือการได้ “รูปแบบชุดบริการ (Service 
Package)” ท ี ่ม ีความชัดเจน ครอบคลุม และแสดงให้เห ็นถึง

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ระบบมาตรฐานของการจัดบริการ สำหรับ

เด็กพิการทั้ง 3 ประเภท รวมทั้งการคิดคำนวณงบประมาณ Unit Cost 

ที่ถูกต้อง ชัดเจน นำไปสู่การนำเสนอร่าง รูปแบบหน่วยร่วมบริการ

สุขภาพสำหรับเด็กพิการ ในการนำเสนอเพื่อขับเคลื่อนเชิงนโยบายต่อ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ต่อไป      
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เล่าเรื่องด้วยภาพ



21      ทาก     ลม



22      ทาก     ลม22      ทาก     ลม

ประมวลภาพผู้บริจาค

Mr.Dave & Mrs. Lee willis มอบ
เงินพ่อแม่อุปถัมภ์ให้เด็กนครศรีฯ Mrs. Sukesh Chansrichavala คุณมาสประภา นาคสุวรรณ และครอบครัว 

คุณณัฐณิชาร์ ตันติยาพงศ์ บจ. ไทยรับประกันภัย ต่อ 

บจ. ไบค์-สเปเชียล อาหาร  บจ. HMC โพลิเมอร์ 

พลตรี ทิวะพร ชะนะพะเนาว์ 

Mr.Amir Gwirtzman 

103 like fm 
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อนุสาร อสท. มอบ GPS 

สหกรณ์ออมทรัพย์ ธนชาต จำกัด บ.ฟรัสแลนด์คัมพินา จก. (มหาชน) 

คุณอโนชา จงอ่อนกลางและเพื่อน นิตยสาร A car Magazine 

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ มูลนิธิไพบูลย์-แสนสุข ศิริพรพิทักษ์ 

บจ. 1577 โฮมชอปปิ้ง มอบผ้ากันเปื้อน 

บจ. เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง ฯ บจ. ไอคอน ไอเดีย 

กลุ่มร่วมบุญ 



จากใจผู้มีอุปการคุณ
เรียบเรียงโดย... อภิรดี วานิชกร 

 ย้อนหลังไป 4-5 ปี ที่ผ่านมา 

มูลนิธิเพื ่อเด็กพิการได้ต้อนรับอาสา

สมัครล่ามภาษาญี่ปุ่น ในกิจกรรมค่าย

การฟื้นฟูเด็กพิการ (โดสะโฮ) เพื ่อให้

อาสาสมัครแปลสื่อสารภาษาไทย ญี่ปุ่น

ให ้ก ับว ิทยากร ครอบคร ัวเด ็กพ ิการ

ภายในค่าย ครั ้งแรกที ่ได้ส ัมภาษณ์   

เพื่อรับเป็นอาสาสมัคร ก็กังวลในใจว่า

อาสาสมัครท่านนี ้ จะสามารถอยู ่กับ

ครอบครัวเด ็กพิการได ้ตลอดจนจบ

กิจกรรมหรือไม่ เนื่องจากภาพลักษณ์

ภายนอก ดูเป็นนักธุรกิจ ไฮโซ...  

 แต่เมื ่อได้สัมผัสตัวตนจริงๆ 

แล้ว กลับพบว่า อาสาสมัครท่านนี้ มี

มนุษยสัมพันธ์ รอยยิ้ม มุกตลก ขำขัน 

สนุกสนาน เป็นที่น่าประทับใจต่อเด็ก

พิการ ครอบครัวและวิทยากร   

24      ทาก     ลม

คุณเสือ

สุวรรณชัยโลหะว
ัฒนกุล



 คุณเสือ พี่เสือ ลุงเสือ กลาย

เป็นอาสาสมัครใจดีภายในค่ายโดสะโฮ

ในครั้งนั้น  และถึงแม้จะจบกิจกรรมไป

แล้ว ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา คุณเสือ 
สุวรรณชัย  โลหะวัฒนกุล  ก ็ย ัง  

ช่วยเหลือมูลนิธิเพื่อเด็กพิการในด้าน

ต่างๆ คือ กิจกรรมการหาทุน และเป็น

ที่ปรึกษาในงานมูลนิธิฯ ... 

 

ความรู้สึกครั้งแรกกับงานอาสา 
 หลายป ีก ่ อน ผมได ้ เห ็น

ประกาศหาล่ามอาสาภาษาญี่ปุ ่นใน

เฟสบุ ๊คเพื ่อเข้าช่วยแปลกิจกรรมที ่

อาจารย์ชาวญี่ปุ่นเตรียมมาสอนคุณแม่

ของลูกๆ ที ่มูลนิธิเพื ่อเด็กพิการ ผม  

จึงตัดสินใจเข้าร่วมอย่างไม่ลังเล เมื่อ

ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนั้น 

ผมรู ้ต ัวทันทีว่า ผมมีหน้าที ่ที ่จะนำ

พระพรของพระที่ให้ไว้กับผม มาส่งต่อ

ให้กับผู้อื่น มากเท่าที่ผมจะทำได้ ผม

ไม่ได้มีเงินทองมากมาย แต่ผมมีความรัก

ไม่จำกัด ที ่จะแบ่งปันให้กับผู ้อื ่นได้   

ผมไม่ได้เป็นคนที่เก่งที ่สุดหรือรอบรู ้  

ทุกเรื ่อง แต่ผมก็ขวนขวายหาความรู้

อย่างต่อเนื่อง ความรู้จึงเป็นอีกสิ่งหนึ่ง

ที่ผมมอบต่อให้ผู้อื ่นโดยไม่มีวันหมด

ลง ผมรู้ว่าผมอาจจะไม่มีเวลามาเป็น

จิตอาสาแปลให้กับคุณแม่ที่เข้ามาฝึก

อบรมการบริหารกล้ามเนื ้อของลูกๆ 

เด็กพิการได้ทุกปี แต่ผมสามารถจัด

เวลาทำความดี สร้างโลกสวยให้กับ  

ผู ้อื ่นได้เท่าที ่ตนเองตั ้งเป้าหมายไว้ 

ความรักและความรู้ของผมจึงมีไว้เพื่อ

แบ่งปัน และไม่มีวันหมดอายุครับ 

ปัจจุบัน ช่วยเหลือสังคมในด้านใดบ้าง 
 ผมเริ่มตั้งเป้าหมายสอนหนังสือและแบ่งปันความรู้ให้

กับผู้อื่น ตั้งแต่มหาวิทยาลัยในระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัย

ต่างๆ และพัฒนาผู ้ประกอบการ SMEs มาอย่างต่อเนื ่อง  

เป็นเวลาหลายปี ผมตั้งใจว่าจะเดินทางไปแบ่งปันความรู้และ  

ความรัก ด้วยความปรารถนาที่จะเห็นสังคมไทยมีความรู ้ มี

คุณภาพให้ได้ทั ่วไทยใน 77 จังหวัด จนถึงบัดนี ้ ผมก็ได้ไป  

แบ่งปันแล้ว 52 จังหวัด คิดว่าก่อนถึงอายุเกษียณก็คงจะทำได้

สำเร็จครบถ้วน ดังนั้น การแบ่งปัน จึงเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจ

ของพลเมืองไทยทุกคน เพราะพวกเราเป็นกำลังของแผ่นดิน เพื่อ

ประเทศไทยที่สวยงามและน่าอยู่เพื่อลูกหลานเรา 

 

“หน่วยวัดความรักคือชั่วชีวิต

หน่วยวัดความคิดคือผลงานที่สร้างสรรค์

หน่วยวัดความรู้คือความตั้งใจในการแบ่งปัน

หน่วยวัดความฝันคือความมุ่งมั่น

ที่ไม่มีวันหมดแรง”

 จากคำนิยมในหนังสือ คิดอย่างเสือ ผมได้ถ่ายทอด

ความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือสังคมเท่าที่ผมจะทำได้ และในปัจจุบัน 

ผมมีตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม ผมจึงเชื่อว่าผมสามารถสร้างประโยชน์ให้กับ

สังคมได้มากขึ้นในฐานะนักพัฒนา SMEs ไทยในทุกระดับ 
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 นอกจากนั้น ผมยังได้รับเกียรติ

ได้รับเลือกเป็นประธานสภาภิบาลโบสถ์

แม่พระลูกประคำ วัดกาลหว่าร์ เพื ่อ  

รับใช้สัตบุรุษ ทั ้งเด็ก ทั ้งเยาวชน ทั ้ง

ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เป็นการสร้างความ

สุขให้กับทุกคนผ่านกิจกรรมต่างๆ ในวัน

สำคัญของคาทอลิกอีกด้วย 

 ในปีน ี ้ ผมได้ออกหนังสือเล่มใหม่ 

“พลังสุดขั้ว: พลังความคิด” เพื่อเป็นของขวัญวัน

ปีใหม่นี้ และรายได้ส่วนหนึ่งที่ได้จากการจำหน่ายหนังสือ

เล่มนี้ ทางสำนักพิมพ์จะมอบให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการต่อไป 

 

มีแนวคิดในเรื่องการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการอย่างไร 
 สำหรับแนวคิดในการพัฒนาเด็กพิการ ผมคิดว่าไม่  

แตกต่างไปจากเด็กทุกคน ด้วยความรักของพ่อแม่พี่น้อง ช่วยกัน

ดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มที่ สิ่งดีๆ ก็เกิดขึ้นได้เช่นกันทุกคนครับ 

 จากการที่ผมเคยได้เข้าร่วมกิจกรรมโดสะโฮ ผมเห็นชัด

ถึงความตั้งใจของทุกคนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่พ่อแม่ของเด็ก ครูอาสา

ที่มาจากญี่ปุ่น ล่าม และเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิทุกคน เห็นถึงพลัง

และกำลังใจที่ถ่ายทอดออกมาอย่างมุ่งมั่น น้องๆ เด็กพิการทุกคน

ได้รับพลังและกำลังใจนั้นติดตัวกลับไปทุกคน และผมเชื่อว่าพลัง

และกำลังใจนี้ จะทำให้เด็กทุกคนเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ 

มีความรักและรู้จักแบ่งปันให้กับสังคมต่อไป 

 ความรัก การดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มที่ และการพัฒนา

เด็กให้พึ่งพาตัวเองได้ น่าจะเป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่พ่อแม่ทุกคนจะ

มอบให้กับลูกๆ ได้ 

 

หากคนพิการไทยได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มรูปแบบ คิดว่า
สังคมไทยจะเกิดการเปลี่ยน-
แปลงอย่างไร 
 การแบ่งปัน และการมีน้ำใจ

ช่วยเหลือ น่าจะเป็นของขวัญที ่ดีที ่  

สุดที่พวกเราทุกคนจะมอบให้กับผู้ที ่  

เดือดร้อนกว่าได้ 

ไม่ต้องเก่งเป็นด็อกเตอร์

แล้วค่อยมาเปิดเผยความรู้

ไม่ต้องเต็มหลักสูตรเป็นคุณครู

แล้วค่อยลุกขึ้นมากล่าวสอน

ไม่ต้องรวยเป็นมหาเศรษฐี

แล้วค่อยมาบริจาคตามคำวิงวอน

Let’smoveonเดินหน้าไป

ด้วยหัวใจคนไทย“กล้าแบ่งปัน”
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ดนตรีเปลี่ยนชีวิต
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 Human Station กลุ่มวัยรุ่นหนุ่มสาวที่รักดนตรีและมีความฝันซีซั่นที่ 2 ก็ได้

เผยโฉมออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมด้วยบทเพลงความหมายดีๆ ที่บอกเล่าเรื่อง

ราวความรัก ความอบอุ่น ความสุขจากการให้และความอิ่มใจที่ได้รับจากความตั้งใจ

อย่างสุดขั้วของนักร้อง นักดนตรี และทีมแต่งเพลงที่ผสมผสานระหว่างคนพิการและไม่

พิการที่ได้ผ่านการพัฒนาทักษะด้านดนตรีและเวิร์คช็อปการแสดงบนเวที จนกระทั่งได้

มีการรวมวงและผลิตผลงานเพลงร่วมกันในอัลบั้ม Human Station II: Give-and-Take ได้

ศิลปินคุณภาพอย่าง หนึ่ง Etc. และ แอน ธิติมา มาร่วมเติมแต่งความฝันไปด้วยกัน 

ภายใต้การดูแลของเหล่ามืออาชีพขั้นเทพผู้อยู่เบื ้องหลังความสำเร็จของศิลปินดัง

มากมาย อาทิ ครูรักษ์ สุรักษ์ สุขเสวี: ที่ปรึกษาด้านการผลิตผลงานเพลง ครูเกศ   
ขวัญฉัตร์ กีรติยศโยธิน: ที่ปรึกษาด้านพัฒนาศิลปินและศิลปะการแสดง ครูเต๋า   
เสฏฐสันต์ เพ็งศิริ: โปรดิวเซอร์ ดูแลและควบคุมการผลิตผลงานเพลงพร้อมมิวสิค

วิดีโอ ร่วมสนับสนุนความฝันและการ “ให้” ในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านดนตรี 

โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 

 วันนี้ Human Station Season II หนุ่มสาวที่มาพร้อมกับพลังแห่งฝันและพลัง

แห่งดนตรีพร้อมแล้วที่จะส่งต่อพลังไปยังหัวใจทุกดวง มาร่วมผนึกกำลังในการ “ให้” 
และส่งต่อความรักความปรารถนาดีกันอย่างไม่รู้จบด้วยบทเพลงจากอัลบั้ม Human 

Station II: Give-and-Take เพื่อสร้างสรรค์พลังและแรงบันดาลใจให้กับผู้คนและสังคม  

 เตรียมพบกับคอนเสิร์ตเปิดอัลบั้มและนิทรรศการแสดงผลงานของเครือข่าย

ศิลปะดนตรีคนพิการ ได้เร็วๆ นี้ 

 
ติดตามข้อมูลได้ที่: www.nmad2006.org;  

facebook.com/NMAD.Thailand; facebook.com/Human.Station.Project 
ชมมิวสิควิดีโอได้ทาง: www.youtube.com/user/vrhumanstation  
Digital download: กด *4922781006 Deezer; iTunes; KKBOX 
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โครงการพิเศษ

 โครงการพิเศษที่มีที่มา มาจากหลักสูตร
ผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม รุ่นที่ 2 จัดขึ้น
โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 
สุขภาพ (สสส.)  
      ด้วยความร่วมมือจากหลายองค์กร คือ 
เสถียรธรรมสถาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร-
ศาสตร์ การเคหะแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และมูลนิธิเพื่อ
เด็กพิการ พัฒนาโครงการนี้ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์
โครงการ ดังนี้ 

1. เพื ่อพัฒนาจิตอาสานักเรียนอาชีว-
ศึกษา ในการบริการสังคม 

2. เพื่อนำศักยภาพ และองค์ความรู้ของ
นักเรียนอาชีวศึกษา มาพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย
ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 

3. เพื ่อพัฒนาระบบอาสาสมัคร และ
เครือข่ายอาสาสมัครนักเรียนอาชีวะ
ในการพัฒนาสังคม 

 จากการดำเนินงานโดยมีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นนักเร ียนอาชีวะ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษา  
เอี่ยมละออ และโครงการบ้านเอื้ออาทร สวนพลู
พัฒนา เพื่อพัฒนารูปแบบอาสาสมัคร โดยมีกิจกรรม
การลงสำรวจ  ช่วยเหลือกลุ ่มเป้าหมายในพื ้นที ่ 
ตลอดจนพัฒนาอาสาสมัครเองให้มีศักยภาพในการ
เป็นผู้นำ มีความรู้เรื่องการช่วยเหลือดูแลคนพิการ 
ผู้สูงอายุขั้นพื้นฐาน และศึกษาดูงานระบบอาสา
สมัครในชุมชน เช่น กลุ่มรักษ์เขาชะเมา จ.ระยอง 
มูลนิธิศูนย์รวมมิตรเพื่อเด็กและเยาวชน และมูลนิธิ
ศุภนิมิต จ.เชียงราย โดยตลอดกิจกรรมดังกล่าว ได้

โครงการอาชีวะอาสาพัฒนาชุมชน

ร ับความสนับสนุนจากผู ้อำนวยการว ิทยาล ัย
อาชีวศึกษาเอี ่ยมละออ และผู้นำชุมชนโครงการ
บ้านเอื้ออาทร เป็นอย่างดี 
 ถึงแม้โครงการนี ้จะเป็นเพียงโครงการ
ระยะสั้น แต่ทางวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
เป็นโครงการที ่ดี และได้พัฒนาศักยภาพตัวเด็ก
นักเรียนไปด้วย จึงยินดีที่จะสนับสนุนกิจกรรมนี้  
ต่อเนื่องภายในวิทยาลัย โดยจะพัฒนาเป็นโครงการ
โรงเรียนสีขาว เพื ่อให้เด็กนักเรียนมีส่วนร่วมใน  
ร ั ้วว ิทยาล ัย และเป ็นต ้นแบบให้ก ับว ิทยาล ัย
อาชีวศึกษาในกรุงเทพฯ เช่นเดียวกับสมาชิกใน
ชุมชนบ้านเอื้ออาทร ถึงแม้เด็กๆ อาสาจะไม่ได้มี
ส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชนมากนัก กรรมการ  
ในชุมชน ลุง ป้า น้า อา ยินดีที่จะร่วมกิจกรรมดีๆ  
กับเด็กๆ อาสาต่อไปในอนาคต และเป็นไปได้ที่จะ
ต้องการให้เกิดระบบเยาวชนอาสาในชุมชน โดยมี
ผู ้ใหญ่เป็นพี่เลี ้ยง เพื ่อช่วยลดเรื ่องยาเสพติดใน
ชุมชน 
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ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี



รายนามองค์กรสนับสนุนทุน 
1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ

สร้างเสริมสุขภาพ  
1,969,680.00 

2 สำนักงานหลักประกันสุขภาพ 
แห่งชาติ 

439,400.00 

3 กองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 

371,116.00  

4 สำนักงานพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

50,000.00  

5 สำนักงานหลักประกันสุขภาพ 
แห่งชาติ เขต 11 สุราษฏร์ธานี 

 40,000.00  

6 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

 30,000.00  

 

รายนามผู้บริจาคทั่วไป 
1 Appco Limited (Thailand) 2,804,320.00  

2 ICAP - AP (Thailand) CO.,LTD. 1,088,934.00  

3 ICAP SECURITIES CO.,LTD.  426,742.00  

4 คุณสุดธิดา  รัตนรักษ์  130,000.00  

5 มูลนิธิยุวพัฒน์  125,636.00  

6 คุณกฤตย์  รัตนรักษ์  100,000.00  

7 คุณภรณี  ชัยกิตติศิลป์  100,000.00  

8 บริษัท เอชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด  80,000.00  

9 ม.ล.ชัยวัฒน์  ชยางกูร  53,000.00  

10 Marubeni - Itochu Steel Pte Ltd, 
Bangkok Branch 

50,000.00  

11 MARUBENI - ITOCHU STEEL PTE 
LTD BANGKOK BRANCH    

50,000.00 

12 คุณพูนพร  เพ่งพันธุ์พัฒน์  50,000.00  

13 นพ.วิชาญ  พิทักษ์สิทธิ์ และ 
คุณนันทา  พิทักษ์สิทธิ์     

50,000.00 

14 บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง 
คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 

 50,000.00  

15 คุณสุพิชญา  สุรคุปต์  40,000.00  

16 คุณสุวรรณชัย  โลหะวัฒนกุล  40,000.00  

17 มูลนิธิ ไพบูลย์ - แสนสุข  
ศิริพรพิทักษ์ 

 40,000.00  

18 คุณอุไรวรรณ  เหลืองธาดา  32,000.00  

19 คุณนรชัย  เจียรวนนท์  30,000.00  

20 คุณเพียร  ลิ้มปิติ  30,000.00  

21 คุณแม่สายใจ ศิลปอาชาและ
ครอบครัว 

 30,000.00  

22 คุณยุพา  บวรรัตนารักษ์  30,000.00  

23 บริษัท พารากอน คอนสตรั๊คชั่น 
จำกัด 

 30,000.00  

24 บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด 
(มหาชน) 

 22,500.00  

25 DAVE-LEE  WILLIS  22,000.00  

26 พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
รุ่น 2014 

  20,580.00  

27 PS Steel Processing Center  20,000.00  

28 คุณกิม  อภิลิขิตสมัย  20,000.00  

29 คุณสุธี  มหาสุวรรณ   20,000.00 

30 บริษัท พีแอนดที ครีเอชั่น แอนด์ 
มัลติมิเดีย จำกัด 

 20,000.00  

31 บริษัท โอเชี่ยนนิวไลน์ จำกัด  20,000.00  

32 พญ.สุพัตรา  ศรีวณิชชากร  20,000.00  

33 คุณยรรยง  สมิทธิธนสกุล  18,000.00  

รายนามผู้บริจาคและแหล่งทุนที่สนับสนุน 10,000 บาท ขึ้นไป 
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34 PA-ORD  NOODLE  16,000.00  

35 บริษัท ไอคอน ไอเดีย จำกัด  15,165.00  

36 คุณวีรพล  ตันปิชาติ       15,000.00 

37 คุณมาลินี  ชื่อเสียง 14,800.00  

38 บ้านจี๊ฮั้ว   14,050.00  

39 คุณชัญญพัช  ชิโนชากิ  13,200.00  

40 คุณสุจินต์  หวั่งหลี    11,000.00  

41 กลุ่มพนักงาน บริษัท ไทยรับ
ประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) 

   10,405.00  

42 คุณกมลทิพย์  อินทรวิเชียร  10,000.00  

43 คุณกิตติพร  เวชสวรรค์  10,000.00  

44 คุณแก้วใจ  เผอิญโชค  10,000.00  

45 คุณเขมิกา  บุญห้อมล้อม  10,000.00  

46 คุณจันทิมา  พิศิษฏพงศ์  10,000.00  

47 คุณเจริญชัย  วงศ์ปิยะ  10,000.00  

48 คุณฉวีวรรณ  อาชวนิยุต  10,000.00  

49 คุณฉัตรชัย  ปัญญาวิวรรธน์  10,000.00  

50 คุณธนภาคย์  ยงพิพัฒน์วงศ์    10,000.00  

51 คุณพชร  จารุทัสนางกูร  10,000.00  

52 คุณไพบูลย์  ภู่เจริญ  10,000.00  

53 คุณมนตรี ณ สงขลา  10,000.00  

54 คุณรัตนชัย  ไพรินทร์ 10,000.00  

55 คุณวรัญญา  พิทักษ์สิทธิ์  10,000.00  

56 คุณวัลลี  เหล่าคงธรรม  10,000.00  

57 คุณศศิธร  พวงพ่วงรอด  10,000.00  

58 คุณสมบูรณ์  เตชะบุญอัคโข    10,000.00  

59 คุณสมหญิง  สุนทรวงษ์  10,000.00  

60 คุณสว่าง  ทั่งวัฒโนทัย  10,000.00  

61 คุณสุรชัย  ศิริวัลลภ  10,000.00  

62 คุณสุรางค์  ศุภพันธ์   10,000.00  

63 คุณอัจฉรา  จิตตยากร  10,000.00  

64 คุณอัมพร  ภูวเศรษฐ  10,000.00  

65 นายกอบชัย  ซอโสตถิกุล  10,000.00  

66 บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด 
(มหาชน) 

 10,000.00  

67 บริษัท ชื่นศิริ จำกัด    10,000.00  

68 บริษัท โปลิโฟมสุวรรณภูมิ จำกัด  10,000.00  

69 บริษัท เรือลำเลียงบางปะกง 
จำกัด 

 10,000.00  

70 ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง  10,000.00  
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ขอบคุณสถานที่วางกล่อง

สถานที่วางกล่องบริจาคสีแดง 
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โรงพยาบาล / คลินิก / ร้านขายยา  
  
 โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งกรุงเทพ, โรงพยาบาลนครธน, โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์ ในเครือเจริญแพทย์
พัฒนา, โรงพยาบาลศาลายา, โรงพยาบาลบางปะอิน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลไร่หลักทอง, คลินิค
แพทย์โครงการ 3, คลินิคหมอวิฑูร, หมอนารักษ์สัตว์, คลินิคเวชกรรมใกล้หมอ, คลินิคการแพทย์อินเตอร์เมท 
สาขาสยามอีสเทอร์น, เคหะรามคลินิกเวชกรรม, คลินิครักษ์ฟัน ดอนเมือง, ทันตกรรมปากและฟัน (Oral & Dental 
Center), ศูนย์ทันตกรรมโมเดิร์น, บริษัท อายุยืน จำกัด, ร้านยาสองเภสัชกร, ร้านยาเภสัชกร สาขาบางนา-ตราด 
46, ร้านทัพฟ้ารักษาสัตว์, ร้านวีระชัยเภสัช, ร้านกนกฟาร์มาเชน สาขาศรีวรา สาขาปากซอยสถานฑูตลาว สาขา
ลาดพร้าว 71 
 
รัฐวิสาหกิจ  
  
 สำนักงานการเคหะแห่งชาติ, สำนักงานเคหะชุมชนร่มเกล้า, สำนักงานเคหะชุมชนบางพลี, การประปา
ส่วนภูมิภาค สาขารังสิต สาขาธัญบุรี สาขาบางบัวทอง สาขาบ้านนา สาขาบางปะกง สาขา จ.นครนายก สาขา 
จ.สมุทรสาคร  สาขา จ.สมุทรสงคราม สาขา จ.ปทุมธานี สาขา จ.ฉะเชิงเทรา สาขา จ.พระนครศรีอยุธยา สาขา 
จ.สุพรรณบุรี, การประปานครหลวง สำนักงานใหญ่, การประปานครหลวง  สาขาบางเขน สาขาตากสิน  สาขา
ลาดพร้าว สาขาพระโขนง สาขามีนบุรี สาขาพญาไท สาขานนทบุรี, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา จ.นครนายก 
สาขา อ.องครักษ์ สาขา อ.บ้านนา สาขา จ.สมุทรสาคร สาขา ต.โคกขาม (สาขา 00701) สาขา จ.สมุทรสงคราม 
สาขา อ.อัมพวา สาขา จ.ปทุมธานี สาขารังสิต สาขา จ.ชลบุรี สาขาเมืองพัทยา สาขาบางแสน สาขา 
จ.พระนครศรีอยุธยา สาขาประตูน้ำพระอินทร์ สาขา อ.บางปะอิน สาขา อ.นครหลวง สาขา อ.ลำลูกกา สาขา 
อ.บางปลาม้า สาขา จ.นครปฐม สาขาเขต 3 ภาคกลาง จ.นครปฐม, ที่ทำการไปรษณีย์ สาขาประตูน้ำพระอินทร์ 
สาขาบางปะกง สาขาพุทธมณฑล สาขาอัมพวา สาขากะทู้ สาขากะรน สาขาเกาะแก้ว สาขาถลาง สาขาทวีวงศ์ 
สาขาป่าตอง สาขาภูเก็ต สาขารัษฎา สาขาราไวย์ สาขาราไวย์ 201 บีเซนเตอร์ สาขาพังงา สาขากระบี่ สาขา
คลองท่อม สาขาเหนือคลอง สาขาชุมพร สาขาปากน้ำชุมพร สาขาทุ่งคา สาขาสวี สาขาทุ่งตะโก สาขาละแม 
สาขาหลังสวน สาขาปากน้ำหลังสวน สาขาสุราษฏร์ธานี สาขาไชยา สาขาขุนทะเล สาขากาญจนดิษฐ์ สาขาท่า
ทองใหม่ สาขาดอนสัก สาขาท่าชนะ สาขาท่าฉาง สาขาปฐมพร สาขาสงขลา สาขาพะวง สาขากระแสสินธุ์ 
สาขาคลองหอยโข่ง สาขาระโนด สาขารัตภูมิ สาขาสทิงพระ สาขาสะเดา สาขาคลองแงะ สาขาปาดังเบซาร์ 
สาขาบ้านด่านนอก สาขาสิงหนคร สาขาหาดใหญ่ สาขาทุ่งลุง สาขาบ้านพรุ สาขาตรัง สาขาสิเกา สาขากันตัง 
สาขาห้วยยอด สาขาลำภูรา สาขานาวง สาขาพัทลุง สาขาควนขนุน สาขาปากคลอง สาขาเขาชัยสน สาขาแม่ขรี 
สาขานครศรีธรรมราช สาขาชะเมา สาขาปากพนัง สาขาชะอวด สาขาจันดี สาขาขนอม สาขาศาลามีชัย สาขา
ทุ่งสง สาขาสตูล สาขาละงู สาขาควนกาหลง 
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หน่วยงานเอกชน 
 
 โรงแรมรอแยล เบญจา, โรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด์, โรงแรมบ้านฉาง แกรนด์ โฮเทล, บจ.เอส.พี   
อินเตอร์ แอร์พอร์ต, โรงแรมเดอะ สยาม เฮอริเทจ, Pullman Hotel and Resort  (บจ.ริชชี่ โฮลติ้งอัลลแวนซ์),   
มันตราปุระ รีสอร์ท พัทยา, นิติบุคคลอาคารชุดจอมเทียน พลาซ่า คอนโดเทล, นิติบุคคล อาคารชุดโกลเด้น 
พัทยา คอนโดมิเนียม, นิติบุคคลอาคารชุดเคหะชุมชนแหลมฉบัง 1-3, นิติบุคคลอาคารชุดประตูน้ำเพรสตีจ, 
นิติบุคคลอาคารชุดทวิน ทาวเวอร์, นิติบุคคลอาคารชุด ซี เอ็น พี, นิติบุคคลอาคารชุดเคหะชุมชนธนบุรี 8, 
นิติบุคคลอาคารชุดฝักข้าวโพด, นิติบุคคลอาคารชุดรัชดา ซิตี้ คอนโด, นิติบุคคลอาคารชุดนิรันดร์ ซิตี้ ลาดพร้าว 
101, นิติบุคคลหมู่บ้านนันทวัน วัชรพล, นิติบุคคลอาคารชุดบ้านนวธารา ริเวอร์ไลฟ์, หสม.ยานาดิน 02, เทพลีลา 
คอนโดทาวน์, บ้านน้ำทิพย์ อพาร์ทเมนท์, DD Residence, เดอะแคปปิตอล คลับ, บมจ.แอดวานซ์  อินโฟร์ 
เซอร์วิส, บมจ.กระจกไทยอาซาฮี, บมจ.ไพลินบุ๊คเน็ต, บจ.บียู เอ็นเตอร์ไพลส์, บจ.ฤทธิ์รัตน, บจ.จัดการทรัพย์สิน
และชุมชน โครงการเคหะชุมชนคลองเตย (แฟลต 1-10), บจ.เอส.เอช.เค กรุ๊ป (นิสสัน), บจ.อีซูซุ ออโต้เซ็นเตอร์ 
สาขาพัฒนาการ, บจ.จ.เจริญชัย ฮอนด้าคาร์ส์ (อยุธยา), บจ.อีซูซุ ออโต้ เซ็นเตอร์ สาขาสุขาภิบาล 3 สำนัก-  
งานใหญ่, บจ.เทรเชอร์ ฮิลล์, บจ.โตไค ริคะ (ไทยแลนด์), Automotive Mold Technology, DTS Deraeximaier 
Automotive Systems (Thailand) Co., Ltd., บจ.ที.เทรเชอรี่ โฮลดิ้ง, บจ.ดิ เอมเมอรัลด์ 2005, บจ.อาซาฮี เทค 
เม็ททอลส์ (ประเทศไทย), บจ.ไวล์ด แอท ฮาร์ท, บจ.มีตังค์ มีเดีย กรุ๊ป, บจ.บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง, บจ.ลีโอ
เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เกตติ้ง, บจ.อุตสาหกรรมนครภัณฑ์ (คณะบุคคลก๋วยเตี๋ยวน่องไก่ตุ๋น), บจ.ไทย คันเด็นโค, 
บจ.สหวิริยา สตีล อินดรัสตรี, บจ.เอกชัยสาลี่ สุพรรณ, บจ.จัดหางาน พีอาร์ แอนด์ บิสซิเนสแมเนจเม้นท์, 
บจ.บอดี้เชฟ คอเปอร์เรชั่นกรุ๊ป, บจ.กันตนาโพสท์ โปรดักชั่น (ไทยแลนด์), บจ.เอวี ดิจิตอล เซ็นเตอร์, บจ.ดอคคิวเมนท์ 
พาร์เซล เอ็กซ์เพรส, บลจ.ซีแอล เอส เอ (ประเทศไทย), บลจ.โกลเบล็ก, บลจ.บัวหลวง, บลจ.เอเชียเสริมกิจ 
ลิซซิ่ง, ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5, ธนาคารออมสิน สาขา
ยุติธรรม, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานางเลิ้ง สาขาบางประกง 
 
สหกรณ์ออมทรัพย ์
  
 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน, กรมวิชาการเกษตร, กรมที่ดิน, กรมปศุสัตว์, กรมราชทัณฑ์,   
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, กรมการขนส่งทางบก, กรมควบคุมโรค, กรมสื่อสารอิเลคโทรนิคส์ทหารอากาศ 
จำกัด, กรมอู่ทหารเรือ, กองบัญชาการกองทัพไทย, กองบัญชาการทหารสูงสุด, ตำรวจแห่งชาติ, 17 รามอินทรา, 
ตำรวจน้ำ, ตำรวจฉะเชิงเทรา, พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, พนักงาน
รถเมล์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ, พนักงานบริษัท การบินไทย, การประปาส่วนภูมิภาค, พนักงานการประปา
นครหลวง, การสื่อสารแห่งประเทศไทย, พนักงานรัฐวิสาหกิจการท่าเรือแห่งประเทศไทย, การทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย, บริษัท ทีโอที จำกัด, สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ รถไฟแห่งประเทศไทย, สหภาพแรงงานอินโด-ไทย, 
บจ.ไทยดีคัล, สยามเคมีคอลดัสตรี้, ถิรไทย, ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด, สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, พนักงานบริษัทขนส่ง, พนักงานธนาคารออมสิน, 
พนักงานโอสถสภา, โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า, เครือโรงพยาบาลพญาไท, โรงพยาบาลหัวเฉียว, เครือสมิติเวช, 
วชิรพยาบาล, องค์การเภสัชกรรม, พนักงาน บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล, สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก, ครู
สมุทรสงคราม, ครูสมุทรสาคร, ครูระยอง, ครูฉะเชิงเทรา, ครูสุพรรณบุรี, ครูนครปฐม, ครูปทุมธานี, ครูนนทบุรี, 
ครูกรมสามัญศึกษา, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย,  ม.ศรีนครินทรวิโรฒ, ม.มหิดล, ม.ธุรกิจบัณฑิตย์, ม.สุโขทัยธรรมาธิราช, ม.หัวเฉียวเฉลิม-  
พระเกียรติ, ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, มศว. (ม.บูรพา), ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหง 
จำกัด 
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สถาบัน / สถานศึกษา  
  
 ม.ศรีปทุม, ม.ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี, ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี, วิทยาลัยราชพฤกษ์, 
วิทยาลัยนอร์ท กรุงเทพ, วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร, ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย, โรงเรียนสอน
ศิลปะต้นศิลป์ สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต, โรงเรียนสาธิตปทุม, โรงเรียนกวดวิชาชัยมงคลโรจน์, โรงเรียนการ
อาหารนานาชาติสวนดุสิต ม.ราชภัฏสวนดุสิต, สถาบันสันติราษฎร์บริหารธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ, สถาบัน  
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
ม.บูรพา, ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา, ศูนย์การศึกษาเพื่อสุขภาพ เครือโรงพยาบาลพญาไท, ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพุทธมณฑล, อาคารวิทยนิเวศน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
อาคารศศนิเวศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, โครงการอาคารที่พัก 
ม.ราชภัฏสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี, โรงเรียนสอนดนตรี MUSIC FACTOR   
 
ศูนย์หนังสือ / สำนักหอสมุด / ห้องสมุด 
 
 ศูนย์หนังสือ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางมด, ศูนย์หนังสือ ม.เกษมบัณฑิต 
วิทยาเขตพัฒนาการ, ศูนย์หนังสือ ม.เทคโนโลยีมหานคร, ห้องสมุดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, ห้องสมุดศาลฎีกา, 
ห้องสมุดกรมปศุสัตว์, ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องสมุดคณะ
วิศวกรรมศาสตร์, ห้องสมุด ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, ห้องสมุด
คณะเภสัชศาสตร์, ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล, ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล, 
ห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล, ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, 
ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ม.รามคำแหง, ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี ม.มหิดล, ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ศาล
ยุติธรรม กองวิทยบริการศาลยุติธรรม, หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์, สำนักหอสมุด ม.ศิลปากร, ห้องสมุด
ประชาชนเฉลิมราชกุมารี จ.สมุทรสาคร ห้องสมุดประชาชน จ.สมุทรสงคราม จ.นครนายก จ.ปทุมธานี จ.นครปฐม 
จ.พระนครศรีอยุธยา, หอสมุดแห่งชาติ, หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ, หอสมุดแห่งชาติ
ชลบุรี, สำนักหอสมุดกลาง ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ม.บูรพา ม.มหิดล ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า  
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ม.รามคำแหง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี วิทยาเขตบางมด ม.เกริก, สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์
บริการ, สำนักหอสมุด ม.เทคโนโลยีมหานคร, สำนักหอสมุดกลางและศูนย์สารสนเทศ ม.รังสิต, สำนักวิทย-
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ม.ปทุมธานี  ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ม.ราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ม.ราชภัฏราชนครินทร์ ม.ราชภัฏนครปฐม ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา 
ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด ม.คริสเตียน, ศูนย์
สนเทศและหอสมุด ม.ธุรกิจบัณฑิตย์, สำนักบรรณสาร ม.เกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า, สำนักบรรณสารการ
พัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, อุทยานการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสาคร  
 
หน่วยงานราชการ 
 
 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร, กรมอุตุนิยมวิทยา, กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 
กรมประมง, กรมพัฒนาที่ดิน, สถาบันอาหาร, สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, สภาการพยาบาล, สำนักงานที่ดิน 
จ.นครปฐม จ.นครปฐม สาขานครชัยศรี จ.สมุทรสาคร จ.ปทุมธานี จ.ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง  
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จ.นครนายก  จ.นนทบุรี สาขาบางบัวทอง  จ.นนทบุรี สาขาบางใหญ่  จ.ปทุมธานี สาขาลำลูกกา  จ.สมุทรสาคร  
จ.สุพรรณบุรี จ.ระยอง สาขาปลวกแดง, สำนักงานเขตภาษีเจริญ  ธนบุรี บางกอกน้อย บางพลัด ลาดกระบัง 
วังทองหลาง จ.สมุทรปราการ สาขาบางพลี, ที ่ว่าการอำเภอปากพลี อ.องครักษ์, พุทธมณฑล บางใหญ่  
ลำลูกกา บางบัวทอง บางเสาธง, สำนักงานขนส่ง พื้นที่ 3, สำนักงานขนส่ง จ.ชลบุรี สาขา อ.บางละมุง  
จ.พระนครศรีอยุธยา จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรสงคราม จ.สุพรรณบุรี, สำนักงานสรรพสามิต พื้นที่กรุงเทพมหานคร 
5, สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา, สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม, 
สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร (พื้นที่ 5, พื้นที่ 6, พื้นที่ 7, พื้นที่ 8) สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
ฉะเชิงเทรา สาขาบางประกง 
 
ห้าง / ร้าน / รายบุคคล 
 
 บจ.แกรนด์ โฮมมาร์ท, บจ.ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขาลาดพร้าว สาขาพัฒน์พงศ์ สาขาหัวหมาก, 
บจ.ออฟฟิช คลับ (ไทย) สาขาลาดพร้าว, ศูนย์อาหารราชการ อาคาร A (บจ.สุรีย์พร เมเนจเมนท์), MONKEY 
SNAKE สาขา ราม 24, ร้านเช่าวิดีโอ F1 สาขาโชคชัยร่วมมิตร สาขาลาดพร้าว 47, ร้านเช่าวิดีโอ ครอบครัว  
เที่ยงธรรม สาขา ราม 24 สาขาเสนานิคม 1, Mintra Massage & Spa, ร้านสบาย สบาย หัตถเวช นวดแผนไทย, 
กันตพร เฮิร์บ, ร.ต.พเยาว์ ธนิกกุล (ร้านค้าสวัสดิการสนามบิน อู่ตะเภา), ร้านสวัสดิการกรมราชทัณฑ์, ร้านค้า
สหกรณ์  ม.บูรพา, ม.สุโขทัยธรรมาธิราช, ม.เกษตรศาสตร์, ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ม.กรุงเทพ 
วิทยาเขตกล้วยน้ำไท, ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ สาขาราชดำเนิน สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต สาขาลาดพร้าว 
สาขาท้องฟ้าจำลอง สาขาสนามกีฬาแห่งชาติ สาขาราชบพิธ สาขาอิมพีเรียล สำโรง, ร้านอาหารศิริชัยไก่ย่าง  
ซอยรัชดา 37 ลาดพร้าว 40, ห้องอาหารประสบสุขในสวน, ร้านอาหารซ่าสูตรแม่ว่า (คุณกำภู  หุตะสังกาศ), The 
Orchard Restaurant, ร้านต้นน้ำ, บจ.ไดโซ ซังเกียว (ประเทศไทย) สาขาซอยสยามสแควร์ ซ.3, ร้านอาหารชมสวน, 
ภัตตาคารมังกรหลวง (บจ.รอยัล ดราก้อน เรสตัวรองท์), ร้านอาหารเจ (คุณเขมรัตน์ นิติธรรมสกุล), ร้าน Com 
center แฟชั่นไอซ์แลนด์ ชั้น 3, ร้านพรรณวดี ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์, ร้านพิมลชัยศึกษากรณ์, ร้านสมอล์ลเวิลด์ สาขา
ศรีนครินทร์, ร้านอัน อัน มินิมาร์ท, ร้าน V.SHOP มินิมาร์ท สาขาเคหะรามคำแหง, ร้านอาร์ แอนด์ เอส มินิมาร์ท, 
ร้านกมลา ดีไซน์ บายอภิรดี, ร้านพริมโรส, ร้านซาลอน สเตชั่น, ร้านเสริมสวย JUKE, ร้านเทคแคร์ สปา, ร้าน 
Treaths, กรีนฟลาวเวอร์, ธรรมสภา สถาบันลือธรรมและศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา, ร้านกาแฟ Coffee Station, 
เดอ ป่ามะพร้าว (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลดา การ์เดนท์ วิทย์ แอนด์ เซอร์วิส), ร้านหนมตุน, ร้านกาแฟ (สยามวีเทค), 
Coffee Ville, Coffee F, ราย๊อง คอฟฟี่, Koff & Quilt, ญ. กาแฟสด, ร้านกาแฟ คุณเอมนิกา โรจนัย, ร้านกาแฟ 
บริษัทโพร์ไฟล์ เอส เอ็นจิเนียร์ จำกัด, Coffee Time & Car care, รำมะนา คอฟฟี่, บ้านไอติม, The Sisters Bakery 
and Restaurant, May Coffee, ไออุ่นคอฟฟี่, The Shirt Coffee (คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล), Green House สาขา
ลาดพร้าว 71, Coffman Coffee (คุณอาณัต อาวัชชากร), ร้านสปา  (คุณจันทร์งาม มั่นคง),  สนามฟุตซอล   
(คุณณัฐพร ตั้งสัจจะพจน์), B sa B Central World สาขา 1, สาขา 2, Fashion Island, Future Park Rangsit, Eight 
Thonglor, Mega Bangna (บ.เจ แอนด์ พี เฟรแกรนเซส จก.) บจก.มาดาม บิวตี้, บ.เอมมี่ แอนด์ เฮอร์ เฟรนด์,   
คุณวีรสิน ณ สงขลา, ร้าน 12 นักษัตร, กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติ บ้านคีรีวง, ศูนย์กิฟฟารีน นครศรี, ศูนย์สินค้า  
โอท็อป บ้านคีรีวง, บ้านคุณธีระธร กลับวงศา, บ้านคุณเรณู แก่นบุญ, โรงพิมพ์รัตนโสภณ, หจก.เอกธำรงค์ จีแคช 
 
สถานีตำรวจ 
 
 สถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่  บางพลัด คันนายาว หลักสอง ธรรมศาลา มักกะสัน คลองตัน 
พหลโยธิน ห้วยขวาง บึงกุ่ม หนองจอก  ฉลองกรุง  ลาดกระบัง โคกคราม  นิมิตรใหม่  บางรัก ภาษีเจริญ, สถานี
ตำรวจภูธรพุทธมณฑล คูคต 
 



แบบสอบถาม 
ชื่อ...................................................................นามสกุล.....................................................อายุ.......................ปี 

ที่อยู่................................................................................................เบอร์โทร...................................................... 

E-mail .........................................................................วันเกิด............................................................................. 

  

 ชอบอ่าน และเก็บสะสมจุลสารหอยทาก ปูลม 

 ขอรับข่าวสารทางช่องทางอื่น ระบุ 

 fb: ....................................................................................................................................................... 

 line: .................................................................................................................................................... 

(กรุณาส่งแบบสอบถามให้มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 

ทาง fax. 02-539-9706 e-mail: fcdthailand@yahoo.com หรือ ไปรษณีย์ มีของที่ระลึกให้ทุกท่าน) 

 

แบบตอบรับบริจาค 
ข้าพเจ้ายินดีช่วยเหลือเด็กพิการกับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 

ชื่อ............................................................นามสกุล......................................................วันเกิด........./........./........ 

ที่อยู่.............................................................................................................รหัสไปรษณีย์.................................. 

โทรศัพท์...................................................มือถือ..........................................E-mail.............................................. 

ยินดีบริจาคโดย 
 เงินสด 
 เช็คสั่งจ่าย “มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ” 
 ธนาณัติ/ตั๋วแลกเงิน “มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ” สั่งจ่าย ณ ปท.ลาดพร้าว 10310 
 โอนผ่านธนาคารชื่อบัญชี “มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ” 
 ธ.กรุงเทพ สาขาลาดพร้าว 44 สะสมทรัพย์  เลขที่บัญชี 203-0-18163-6 

 ธ.กรุงไทย  สาขาสยามสแควร์ ออมทรัพย์   เลขที่บัญชี 052-1-16511-3 

 ธ.กสิกรไทย  สาขาสยามสแควร์ ออมทรัพย์   เลขที่บัญชี 026-2-49994-4 

 ธ.ธนชาต สาขาย่อย ร.พ.เปาโลเมโมเรียล โชคชัย 4 ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 108-2-00622-2 

 ธ.ยูโอบี  สาขาสยามสแควร์  ออมทรัพย์   เลขที่บัญชี 772-1-60008-8 

 ธ.ออมสิน  สาขายุติธรรม  เผื่อเรียก   เลขที่บัญชี 051-0901-7295-1 

 ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาสยามสแควร์  ออมทรัพย์   เลขที่บัญชี 038-2-61551-3 

 ธ.ไทยพาณิชย์ (โครงการอาคารเพื่อเด็กพิการ)   

       สาขาสยามสแควร์  ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 038-4-43150-9 

 ธ.ไทยพาณิชย์ (กองทุนเพื่อเด็กพิการในอุปถัมภ์ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)) 

       สาขาลาดพร้าวซอย 59  ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 010-4-33969-4 

 ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจตุจักร ออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 058-2-29583-0 

 เคาน์เตอร์เซอร์วิส  ทุกสาขาทั่วประเทศ 

**ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปหักภาษีเงินได้ของผู้บริจาคได้** 



หนังสือเพื่อน้อง 
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 

เปิดรับการสนับสนุน  
เพียงชุดละ 

199 บาท 

 เนื่องในเทศกาลส่งความสุข มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 

ขอเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดี ร่วมกันมอบโอกาสในการเรียนรู้

และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กพิการไทยในชนบท 

โดยจัดทำโครงการ “หนังสือเพื่อน้อง” เพื่อนำหนังสือ  

ไปมอบให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ภาคเหนือ 

และอีสาน 

วิธีการสนับสนุน 
โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ “มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ”  

ธ.ไทยพาณิชย์ สยามสแควร์ เลขที่บัญชี 038-2-61551-3  

ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมระบุชื่อโครงการ ได้ที่  

Fax. 02-5399706 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Tel. 02-5392916  

ต่อ 12-14 ฝ่ายสื่อสารและแบ่งปันเพื่อเด็กพิการ ภาพจากโครงการเสื้อนี้พี่ให้น้อง 


