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เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการด้วยตนเอง
หลักการและเหตุผล

เด็กพิการทางกาย / การเคลื่อนไหว หรือ เด็กสมองพิการ (CP) ในทางการแพทย์ จัดเด็กสมองพิการ (CP) เป็นภาวะ
พิการทางสมองชนิดหนึ่ง โดยเกิดความเสียหายของเนื้อสมองในช่วงอายุที่สมองยังเจริญไม่เต็มที่ ความเสียหายนั้น
รบกวนการเจริญและพัฒนาของเนื้อสมองส่วนนั้นๆ ด้วยเหตุนี้ ลักษณะอาการของเด็กสมองพิการ (CP) จึงมีหลากหลาย
รูปแบบ ตามเนื้อสมองส่วนที่ได้รับความเสียหาย และช่วงอายุที่เกิดความเสียหาย ผลที่เกิดจากความเสียหายนี้ ทาให้
การควบคุมกล้ามเนื้อแขนขาทาได้ไม่ดี หรือขยับการเคลื่อนไหวโดยควบคุมไม่ได้ เป็นเหตุให้เด็กทรงตัวได้ไม่ดี ขยับยืน
หรือ เดิน ลาบาก ถ้าเป็นกับกล้ามเนื้อลาคอหรือปาก จะทาให้การพูดลาบาก ไม่ชัด น้าลายยืด แต่ที่สาคัญคือ สมองส่วน
สติปัญญามักได้รับความเสียหายน้อยเด็กส่วนใหญ่จึงมีสติปัญญาดี
หลักสาคัญในการช่วยเหลือเด็กสมองพิการ (CP) อาทิเช่น การฝึกกิจวัตรประจาวันให้เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองใน
กิจวัตรประจาวันต่างๆ ได้ด้วยตนเอง หรือสามารถช่วยเหลือตนเองได้มากที่สุดเต็มตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน เช่น
การเคี้ยว, การกลืน, การจับช้อน, การถอด – ใส่เสื้อผ้า, การอาบน้า เป็นต้น ในขณะที่กายภาพบาบัด ฝึกให้เด็ก
สามารถทรงตัว นั่ง ยืน หรือเดินได้ด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความพยายามที่จะทาสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง มีความจาเป็นอย่าง
ยิ่งที่เด็กจะต้องได้รับการฟื้นฟูอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง มิฉะนั้นอาจทาให้ข้อต่างๆ ติดยึด แข็งเกร็ง หรือมีสภาพ
ความพิการเพิ่มขึ้น และต้องได้รับการฟื้นฟูทั้งด้านการแพทย์ เช่น การกายภาพบาบัด, กิจกรรมบาบัด, อรรถบาบัดหรือ
การฝึกพูด, การเตรียมความพร้อมทางการเรียน, การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม ซึง่ เด็กสมองพิการ (CP) จะต้องได้รับ
ฟื้นฟูในทุกด้านตามความเหมาะสมของเด็กแต่ละคน

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ มีภารกิจหลักที่สาคัญของมูลนิธิฯ คือการให้องค์ความรู้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กสมองพิการ
(CP) ให้แก่ผู้ปกครองเด็กพิการทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ทั้งนี้สาหรับการจัดอบรมหลักสูตรการฝึกการเคลื่อนไหว
แบบญี่ปุน (โดสะโฮ) ซึ่งเป็นหลักสูตรฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการทางเลือกจากประเทศญี่ปุน โดยมีคณะวิทยากร
เดินทางมาจากประเทศญี่ปุนเพื่อทาการฝึกอบรมที่ประเทศไทยปีละ ๒ ครั้ง อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า ๑๕
ปี หลักสูตรโดสะโฮ เป็นรูปแบบของการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุน ที่ให้ความสาคัญกับการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การ
จัดท่าทางที่สมดุลในการนั่ง ยืนเข่า ยืน และเดิน ความสัมพันธ์ของกายและจิต ทั้งระหว่างผู้ฝึก (ผู้ปกครอง) และผู้ถูกฝึก
(เด็กพิการ) และภายในตัวผู้ถูกฝึกเอง ผลคือ ทาให้เด็กสมองพิการ (CP) ได้เรียนรู้ท่วงทานองในการเคลื่อนไหวของ
ร่างกาย รู้จักการควบคุม สามารถคลายความเกร็งของกล้ามเนื้อ คลายกล้ามเนื้อที่ยึดติดออกได้มากขึ้น สามารถสั่งการ
กล้ามเนื้อได้มากขึ้น

จากประสบการณ์ในการทางานของมูลนิธิฯ พบว่า เมื่อผู้ปกครองเด็กพิการมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและ
ความสามารถในการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นผลมาจากการนาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไป
ปรับใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อสภาพความพิการของเด็ก รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพที่มูลนิธิฯ
จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอเป็นประจาทุกสัปดาห์นั้น ทาให้เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพทั้งทางด้านกายภาพ
อารมณ์ และสังคมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามลาดับ สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจาวันได้ เมื่อ
เติบโตขึ้นก็สามารถพัฒนา/เตรียมความพร้อมให้เข้าสู่ระบบบริการพื้นฐาน อาทิ ด้านการศึกษา และดาเนินชีวิตในสังคม
ได้ เป็นต้น มูลนิธิฯ จึงเห็นว่าแนวทางการทางานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการในปัจจุบัน โดยเฉพาะการให้ความรู้
เพื่อพัฒนาผู้ปกครองเด็กพิการรายใหม่ๆ ให้มีความรู้ – ทักษะในการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการได้ด้วยตนเองนั้น ยังคง
มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาอยู่ ด้วยยังมีครอบครัวเด็กพิการอีกจานวนมากที่ขาดความรู้ ความเข้าใจใน
การเลี้ยงดูและฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ทาให้ต้องพึ่งพาสถานพยาบาลและนักวิชาชีพเป็นหลัก ซึ่งในปัจจุบัน
สถานพยาบาลมีผู้ปุวยมาใช้บริการมากมายและเพิ่มจานวนขึ้นเรื่อยๆ กอปรกับนักวิชาชีพก็มีไม่เพียงพอกับความ
ต้องการ ในสถานการณ์เช่นนี้หากพัฒนาผู้ปกครองเด็กพิการให้มีความรู้ ความสามารถในการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ
ได้ด้วยตนเอง และเพื่อให้เกิดประโยชน์ยิ่งไปกว่านั้นคือ การพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองเด็กพิการให้ก้าวสู่ระดับของการ
เป็นผู้ฝึกสอน สามารถให้การแนะนา บาบัด ฝึกสอน โดยใช้หลักสูตรโดสะโฮ เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการราย
อื่นๆ นอกจากภายในครอบครัวตนเองได้ด้วย ก็จะมีส่วนช่วยลดปัญหาเหล่านี้ได้มากขึ้น
ด้วยเหตุนี้ เทศบาลตาบลชะเมา จึงได้เรียนเชิญเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเป็นวิทยากร
โครงการ ฝึกอบรมการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุน (โดสะโฮ) เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการด้วยตนเอง ขึ้น เพื่อ
จัดอบรมหลักสูตรโดสะโฮ ให้แก่ผู้ปกครองเด็กพิการและอาสาสมัครดูแลเด็กพิการตาบลชะเมาให้ได้มีความรู้ มีทักษะ

ในการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการด้วยการฝึกการเคลื่อนไหว แบบญี่ปุน (โดสะโฮ) พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพผู้ปกครอง
เด็กพิการให้เป็นผู้ฝึกสอนหลักสูตรโดสะโฮ เพื่อให้การแนะนา ช่วยเหลือผู้ปกครองเด็กพิการรายใหม่ต่อไป อีกทั้งเพื่อ
เป็นการประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และลดภาระในการพึ่งพาระบบบริการของรัฐ และที่สาคัญก็เพื่อให้เด็กพิการได้รับ
การฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างต่อเนื่อง มีพัฒนาการ และสามารถดาเนินชีวิตภายในสังคมได้อย่างแท้จริง

โครงการฝึกอบรมการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุน (โดสะโฮ) ครั้งที่ 2
สาหรับผูป้ กครองและอาสาสมัครดูแลเด็กพิการ เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตาบลชะเมา อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
*******************************
1. หลักการและเหตุผล
จากการดาเนินงานโครงการการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุน (โดสะโฮ) ในปีที่ผ่านมา ทาให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้การฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ของเด็กพิการ และยังเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองของเด็ก
พิการ และอาสาสมัครดูแลเด็กพิการ ซึ่งเป็นเรื่องสาคัญอย่างยิ่งที่จะนาความรู้ที่ได้รับไปสู่การพึ่งพาตนเองในอนาคต
เทศบาลตาบลชะเมา ภายใต้การดาเนินงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตาบลชะเมา และ ศูนย์ฟื้นฟูและ
พัฒนาเด็กพิการตาบลชะเมา ได้ร่วมกับโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการโดยชุมชน มูลนิธิ
เพื่อเด็กพิการ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่
ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในด้านทักษะการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุน (โดสะโฮ) จากประเทศญี่ปุน ส่งเสริมให้มีการจัดฝึกการอบรม
“โครงการฝึกอบรมการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุน (โดสะโฮ)
ครั้งที่ 2 ” ให้กับผู้ปกครองและอาสาสมัครดูแลเด็กพิการ ใน
โครงการการฝึกอบรมการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุน (โดสะโฮ) ครั้งที่ 2 เพื่อผู้ปกครองจะได้นาความรู้ไปใช้กับลูกตนเอง และสามารถ
ฝึกต่อ เพื่อถ่ายทอดให้กับคนอื่นๆ ที่มีลูกที่พิการได้ด้วย และเพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างแกนนาผู้ปกครองและอาสาสมัครดูแลเด็กพิการ
ในพื้นที่ตาบลชะเมาได้อีกด้วย
๒. วัตถุประสงค์โครงการ
๒.๑ เพื่อต่อยอดความรู้ และฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยการใช้ศาสตร์ความรู้ใหม่ๆ ในการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ อาทิ
เช่น ศาตสตร์การฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุน (โดสะโฮ) นามาฟื้นฟูและส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็ก
พิการ
๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้ผปู้ กครองมีความเข้มแข็งในการฟื้นฟูลูกที่พิการด้วยตนเอง และส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยการ
ส่งเสริมอาสาสมัครดูแลเด็กพิการให้มีทักษะความรู้ในหลายๆ ด้าน เพื่อช่วยชุมชนดูแลบุตรหลานที่พิการ
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและกลุ่มเปูาหมาย จานวน 30 คน รายละเอียดดังนี้
3.๑ กลุม่ เปูาหมาย
1) ครอบครัวเด็กพิการ จานวน 10 ครอบครัว รวม 20 คน
2) อาสาสมัครดูแลเด็กพิการ จานวน 3 คน
3.๒ ตัวแทนคณะทางานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป และเจ้าหน้าทีท่ ี่เกี่ยวข้อง รวม 7 คน
4. สถานที่จัดกิจกรรม
- ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช (สานักงานสนับสนุน
บริการสุขภาพ เขต ๑๑ จ.นครศรีธรรมราช)
5. ขั้นตอนและวิธีดาเนินการ (ตามเอกสารกาหนดการจัดกิจกรรม)
5.๑ ประชุมคณะทางานศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตาบลชะเมา ร่วมกับศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการ
ตาบลชะเมา เพื่อร่วมหารือและกาหนดหลักสูตรการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ และความรู้ให้กับผูป้ กครอง
และอาสาสมัครดูแลเด็กพิการ เพื่อมีมติแนวทางของการจัดโครงการประจาปี 2561
5.2 นาเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณดาเนินกิจกรรมของศูนย์บริการคนพิการทัว่ ไป
ประจาปีงบประมาณ 2561
5.3 ประชุมคณะทางานศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตาบลชะเมา ร่วมกับศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการ
ตาบลชะเมา เพื่อวางแผนการดาเนินงานตามกิจกรรม และประชาสัมพันธ์ครอบครอบเปูาหมายเข้า

ร่วมกิจกรรมตามวัน เวลาและสถานที่ที่กาหนด
5.4 ดาเนินกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
5.5 ประชุมคณะทางานศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตาบลชะเมา ร่วมกับศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการ
ตาบลชะเมา เพื่อสรุปกิจกรรม และร่วมประเมินผลการดาเนินกิจกรรมเมื่อแล้วเสร็จ
5.6 รายงานผลการดาเนินกิจกรรม
ขั้นตอนการดาเนินงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑. จัดประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาล
ตาบลชะเมา
2. ดาเนินการจัดทาโครงการเพื่อเสนอ
ขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
๔. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการฯ
5. ประชุมเพื่อสรุปผลการดาเนิน

โครงการ
6. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
7. งบประมาณ
งบประมาณที่ต้องการขอรับการสนับสนุนเพื่อดาเนินโครงการฯ ภายใต้การดาเนินงานของศูนย์บริการ
คนพิการทั่วไป
เทศบาลตาบลชะเมา ประจาปีงบประมาณ 2561 จานวน 56,200.- บาท (ห้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด
ค่าใช้จ่าย ดังนี้
7.1 ค่าห้องประชุมจานวน 3 วันๆ ละ 1,000.- บาท
เป็นเงิน 3,000.- บาท
7.2 ค่าอาหาร จานวน 30 คนๆ ละ 100 บาท 7 มื้อ
เป็นเงิน 21,000.- บาท
7.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 30 คนๆ ละ 35 บาท 6 มื้อ
เป็นเงิน 6,300.- บาท
7.4 ค่าที่พัก จานวน 30 คนๆ 120 บาท/คืน รวม 2 คืน
เป็นเงิน 7,200.- บาท
7.5 ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 18 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท
เป็นเงิน 10,800.- บาท
7.6 ค่าเดินทางของผู้ปกครองและอาสาสมัคร จานวน 13 ครอบครัวๆ ละ 300 บาท
เป็นเงิน 3,900.- บาท
7.7 ค่าวัสดุอุปกรณ์สาหรับจัดกิจกรรม และปูายโครงการ
เป็นเงิน 3,000.- บาท
7.8 ค่าดาเนินการสรุปกิจกรรมและจัดทารายงาน
เป็นเงิน 1,000.- บาท
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
8.1 หน่วยงานหลัก
งานพัฒนาชุมชน สานักปลัดเทศบาล ร่วมกับ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
เทศบาลตาบลชะเมา
8.2 หน่วยงานรอง กองช่าง และกองคลัง เทศบาลตาบลชะเมา

8.3 หน่วยงานสนับสนุน

1. มูลนิธิเพื่อเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
2. ศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการตาบลชะเมา
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ
9.๑ ผู้ปกครองเด็กพิการได้รับความรู้ในเรื่องการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุน (โดสะโฮ) เพิ่มเติม เพื่อนาไปฟื้นฟูบุตรหลานที่
พิการได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งยังสามารถสร้างความเข้มแข็ง และกาลังใจให้กับผู้ปกครองในการฟื้นฟูลูกทีพ่ ิการด้วยตนเองได้
อีกด้วย ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน เมื่อชุมชนได้ดูแลคนในชุมชนของตนเองโดยอาสาสมัครดูแลเด็กพิการ
9.๒ สามารถนาศาตสตร์การฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุน (โดสะโฮ) ซึ่งเป็นศาสตร์ความรู้ใหม่ในการฟื้นฟูสมรรถภาพและ
พัฒนาการของเด็กพิการ สามารถนามาปรับใช้กับเด็กพิการซึ่งเป็นสมาชิกศูนย์และพัฒนาเด็กพิการตาบลชะเมาได้
ลงชื่อ...............................................................ผูเ้ ขียนโครงการ
(นางสาวพัชรี นุ่นรอด)
ตาแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชานาญการ
วัน-เดือน-ปี .................................................
ความเห็นหัวหน้าสานักปลัดในการดาเนินโครงการฝึกอบรมการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุน (โดสะโฮ) ครั้งที่ 2
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
-……………………………………………………………………………………………………………………………………….....………………
ลงชื่อ...............................................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นายสุพรชัย ทองเสมอ)
ตาแหน่ง
หัวหน้าสานักปลัด
วัน-เดือน-ปี .................................................
ความเห็นปลัดเทศบาลในการดาเนินโครงการฝึกอบรมการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุน (โดสะโฮ) ครั้งที่ 2
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ...............................................................ผูเ้ ห็นชอบโครงการ
(นายสักรินทร์ ธรสินธุ์)
ตาแหน่ง ปลัดเทศบาลตาบลชะเมา
วัน-เดือน-ปี .................................................
ความเห็นรองนายกเทศมนตรีในการดาเนินโครงการสวนบาบัด : จากธรรมชาติสู่การบาบัดเพื่อฟื้นฟูคนพิการครั้งที่ 3
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
-..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายวิโรจน์ สุขเกื้อ)
ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตาบลชะเมา
วัน-เดือน-ปี .................................................

คาสั่งในการดาเนินโครงการฝึกอบรมการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุน (โดสะโฮ) ครั้งที่ 2
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
-……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………
ลงชื่อ...............................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายเอกชัย คงปาน)
ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลชะเมา
วัน-เดือน-ปี .................................................

แบบรายงานผล

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประจาปี ........2561..............
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๑. ชื่อองค์กร ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตาบลชะเมา
ที่ตั้ง เทศบาลตาบลชะเมา หมู่ที่ 6 ตาบล ชะเมา อาเภอ ปากพนัง จังหวัด นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ 075-845135 โทรสาร 075-845134
๒. ชื่อหัวหน้าองค์กร นายเอกชัย คงปาน ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลชะเมา
ที่อยู่ 84/1 หมู่ที่ 6 ตาบลชะเมา อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ /โทรศัพท์มือถือ 089-5916494 โทรสาร 075-845134 อีเมล์ ..................-...........................
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพัชรี นุ่นรอด ตาแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชานาญการ
ที่อยู่ 174 หมู่ที่ 4 ตาบลชะเมา อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์/โทรศัพท์มือถือ 097-9235496 โทรสาร 075-845134
อีเมล์ jay_1111@hotmail.com
๔. ชื่อโครงการ โครงการฝึกอบรมการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุน (โดสะโฮ)
สาหรับผู้ปกครองและอาสาสมัครดูแลเด็กพิการ เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ
ประเภทโครงการ   ฝึกอบรม และพัฒนา   ฝึกอาชีพ   อื่นๆ ..........................................................
พื้นที่ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช
(สานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต ๑๑ จ.นครศรีธรรมราช)
๕. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
5.1 เริ่มต้นโครงการ วันที่ 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561
5.2 สิ้นสุดโครงการ วันที่ 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561
5.3 รวมระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
๖. กิจกรรมของโครงการ
๖.๑ อบรมให้ความรู้การฟื้นฟูเด็กพิการด้วยวิธีการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุน (โดสะ)
๖.๒ สาธิตการฟื้นฟูเด็กพิการด้วยวิธีการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุน (โดสะ)
6.3 ฝึกปฏิบัติการฟื้นฟูเด็กพิการด้วยวิธีการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุน (โดสะ)

แบบรายงานผล

๗. งบประมาณ
7.1 งบประมาณที่เสนอขอ
7.2 งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
7.3 งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง

56,200.- บาท
56,200.- บาท
53,280.- บาท

(ห้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)
(ห้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)
(ห้าหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

๘. ผลการดาเนินงาน/ประโยชน์ที่ได้รบจากการดาเนินงานโครงการ
8.๑ ผู้ปกครองเด็กพิการได้รับความรู้ในเรื่องการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุน (โดสะโฮ) เพิ่มเติม เพื่อนาไป
ฟื้นฟูบุตรหลานที่พิการได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งยังสามารถสร้างความเข้มแข็ง และกาลังใจให้กับผู้ปกครองใน
การฟื้นฟูลูกที่พิการด้วยตนเองได้อีกด้วย ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน เมื่อชุมชนได้ดูแลคนใน
ชุมชนของตนเองโดยอาสาสมัครดูแลเด็กพิการ
8.๒ สามารถนาศาตสตร์การฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุน (โดสะโฮ) ซึ่งเป็นศาสตร์ความรู้ใหม่ในการฟื้นฟู
สมรรถภาพและพัฒนาการของเด็กพิการ สามารถนามาปรับใช้กับเด็กพิการซึ่งเป็นสมาชิกศูนย์และพัฒนา
เด็กพิการตาบลชะเมาได้
๙. จานวนกลุ่มที่เขาร่วมโครงการ/กิจกรรม
รวมจานวน 30 คน รายละเอียดผู้เข้าร่วมโครงการดังนี้
9.๑ กลุ่มเปูาหมาย
1) ครอบครัวเด็กพิการ จานวน 10 ครอบครัว รวม 20 คน
2) อาสาสมัครดูแลเด็กพิการ จานวน 3 คน
9.๒ ตัวแทนคณะทางานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวม 7 คน
๑๐. ปัญหาอุปสรรคและวิธีการแก้ไขปัญหาจากการดาเนินการ
- ไม่มี
๑๑. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
11.1 ผู้เข้าร่วมโครงการเสนอให้มีการจัดอบรมการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุน (โดสะโฮ) เป็นประจา
ทุกปี
๑๒. สรุปผลการประเมินการดาเนินงานโครงการ
๑๒.๑ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ ‰
 ผลการดาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ ๑๐๐) ‰
 ผลการดาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ ๖๐ – ร้อยละ ๙๙ ‰
 ผลการดาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ํากว่
ต่ า ๖๐ %

แบบรายงานผล

๑๒.๒ เปรียบเทียบกับเปูาหมาย ‰
 สูงกว่าเปูาหมาย เพราะ ...................................................................................
 เปูาหมาย (ร้อยละ ๑๐๐) ‰
ร้อยละ ๖๐ – ร้อยละ ๙๙ ของเปูาหมาย ‰
 ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ ของเปูาหมาย
หมายเหตุ การรายงานผลโครงการให้จัดทาเป็นรูปเล่มรายงานให้เรียบร้อย โดยเอกสารประกอบการ
รายงานมีดังนี้
๑. รายงานผลโครงการตามแบบฟอร์ม
๒. หลักฐานการใช้จ่ายเงินโครงการตามรายการที่ได้รับอนุมัติ
๓. ภาพประกอบการรายงานผลโครงการ และบรรยายใต้ภาพให้เรียบร้อย
๔. เอกสารอื่นๆ ตามความเหมาะสม แบบรายงานผล

(ลงชื่อ).............................................................ผู้รายงาน
(นางสาวพัชรี นุ่นรอด)
ตาแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชานาญการ
วันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
โทรศัพท์ 075-845135, 097-9235496

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).............................................................
(...........................................................)
ตาแหน่ง ...........................................................
วันที่.......... เดือน ....................... พ.ศ. ..............

กาหนดการ
โครงการฝึกอบรมการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุน (โดสะโฮ)
สาหรับผู้ปกครองและอาสาสมัครดูแลเด็กพิการ เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตาบลชะเมา อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัน/เวลา
วันที่ 1
๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.
๑๐.0๐ - ๑0.45 น,
๑0.45 - ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.
๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.
๑๕.๐๐ - ๑๕.๑๕ น.
๑๕.๑๕ - ๑๖.๑๕ น.
๑๖.๑๕ - ๑๘.๐๐ น.
๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น.
๑๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.
๒0.๐๐ น.

เนื้อหา

วิทยากร

ลงทะเบียน/ปฐมนิเทศ
นักพัฒนาชุมชน ทต.ชะเมา
พิธีเปิด/อาหารว่าง
นายกเทศมนตรีตาบลชะเมา
บรรยาย ๑ (ประวัติความเป็นมาของโดสะโฮ
วิทยากรจากมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
/การฝึกท่าผ่อนคลายท่านอน) แบ่งกลุ่ม/ถ่ายรูป
ประเมิน
อาหารกลางวัน
ฝึกโดสะโฮ ๑ (ฝึกปฏิบัตผิ ่อนคลายท่านอน)
คณะทางาน/วิทยากรประจากลุม่
อาหารว่าง
ฝึกโดสะโฮ ๒ (ฝึกปฏิบัตผิ ่อนคลายท่านอน ( ต่อ) ) วิทยากรจากมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
เด็กพักผ่อน/ประชุมทีมวิทยากร
คณะทางาน
อาหารเย็น
ประชุมกลุ่ม
วิทยากรจากมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
/คณะทางาน
พักผ่อน

วันที่ 2
๐๖.๐๐ น.
๐๖.๓๐ - ๐8.๐๐ น.
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.
๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น.
๑๐.๔๕ - ๑๑.๔๕ น.
๑๑.๔๕ - ๑๒.๔๕ น.
๑๒.๔๕ - ๑๔.๐๐ น.
๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
๑๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น.
๑๙.๐๐-๒๐.๐๐ น.
๒0.๐๐ น.

ตื่นนอน
เช็คสุขภาพ/ออกกาลังกาย/อาหารเช้า
บรรยาย ๒ (การฝึกท่านั่ง)
ฝึกโดสะโฮ ๓ (ฝึกปฏิบัตทิ ่านั่ง)
อาหารว่าง
ฝึกโดสะโฮ ๔ (ฝึกปฏิบัตผิ ่อนคลายท่านอน/ท่านั่ง)
อาหารกลางวัน
พักผ่อน/นอนหลับ
อาหารว่าง/นันทนาการ
ฝึกโดสะโฮ ๕ (ทบทวน ฝึกปฏิบตั ิผ่อนคลายท่า
นอน/ท่านั่ง)
เด็กพักผ่อน/ประชุมทีมวิทยากร
อาหารเย็น
ประชุมกลุ่ม
พักผ่อน

วิทยากรประจากลุ่ม/ผูป้ กครอง
วิทยากรจากมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
วิทยากรจากมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
วิทยากรจากมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
คณะทางาน/ผู้ปกครอง
วิทยากรจากมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
คณะทางาน
วิทยากร/คณะทางาน

วันที่ 3
๐๖.๐๐ น.
๐๖.๓๐ - ๐8.๐๐ น.
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.
๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น.
๑๐.๔๕ - ๑๑.๔๕ น.
๑๑.๔๕ - ๑๒.๔๕ น.
๑๒.๔๕ - ๑๔.๐๐ น.
๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ตื่นนอน
เช็คสุขภาพ/ออกกาลังกาย/อาหารเช้า
บรรยาย ๓ (การยืนเข่า/การยืนเข่าขาข้างเดียว)
ฝึกโดสะโฮ ๖ (ฝึกปฏิบัตทิ ่ายืนเข่าและท่ายืนเข่า
ข้างเดียว )
อาหารว่าง
ฝึกโดสะโฮ ๗ (ฝึกปฏิบัตทิ ่านอน/ท่านั่ง/ท่ายืนและ
ท่ายืนเข่าข้างเดียว)
อาหารกลางวัน
ฝึกโดสะโฮ ๘ ( ทบทวนการฝึกปฏิบัติทา่ นอน/ท่า
นั่ง/ท่ายืนและท่ายืนเข่าข้างเดียว)
อาหารว่าง/นันทนาการ
ถ่ายรูปประเมิน/การบ้าน/มอบวุฒิบัตร/พิธปี ิด

วิทยากรประจากลุ่ม/ผูป้ กครอง
วิทยากรจากมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
วิทยากรจากมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
วิทยากรจากมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
วิทยากรจากมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
คณะทางาน/ผู้ปกครอง
วิทยากรจากมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ/
นักพัฒนาชุมชน ทต.ชะเมา/
นายกเทศมนตรีตาบลชะเมา

