(ก)

คํานํา
ประเทศไทยไดมีการดําเนินงานเพื่อคนพิการโดยหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนมา
เปนเวลานาน โดยหนวยงานดังกลาวตางมี วัตถุประสงคทั้ งเพื่ อการคุมครองพิทักษสิทธิ และพัฒนา
ศักยภาพคนพิการ ใหสามารถดํารงชีวิตอยางมีคุณคา สมศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และเสมอภาคเทียบเทา
คนทั่ ว ไปในสั ง คม นอกจากนี้ เป น ที่ น า ยิ น ดี ว า ประเทศไทยได มี ก ฎหมายเฉพาะเพื่ อ คนพิ ก าร คื อ
พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550 – 2554 ซึ่งในกฎหมายฉบับดังกลาวไดใหความสําคัญกับการฟนฟูสมรรถภาพ การ
คุมครองพิทักษสิทธิ และพัฒนาศักยภาพคนพิการ ประกอบกับยุทธศาสตรตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการฯ ยุทธศาสตรที่ 2 “การสงเสริม สนับสนุน ความเขมแข็งขององคกรดานคนพิการและเครือขาย
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” ไดกําหนดใหมีการยกระดับความสามารถในการแกปญหา และการ
พัฒนากระบวนการเรียนรูขององคกรดานคนพิการและเครือขายอีกดวย
สํานั กสงเสริมและพิทั ก ษ คนพิการ (สทก.) พิ จารณาแลวเห็ น วา องค กรเอกชนดาน
คนพิการ เปนเครือขายที่มีพลังสําคัญในการขับเคลื่อนใหบังเกิดผลในระดับนโยบาย และมาตราการ
กลไก จึงจัดทําทําเนียบองคกรเอกชนดานคนพิการขึ้น เพื่อเปนขอมูลแกคนพิการในการติดตอขอรับ
บริการ และอํานวยความสะดวกแกองคกรที่ดําเนินงานดานคนพิการ ตลอดจนผูสนใจทั่วไป เพื่อเปน
ประโยชน ใ นการติ ด ตอประสานงานด านคนพิ ก าร ในโอกาสนี้ สทก. ใคร ขอขอบคุณ องคก รแตล ะ
ประเภทความพิการ ที่ไดใหความรวมมือเปนอยางดีในการใหขอมูลในสวนที่เกี่ยวของ และคาดหวังวา
ทําเนียบองคกรเอกชนดานคนพิการนี้ จะเปนประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของและผูสนใจทั่วไป

สํานักสงเสริมและพิทักษคนพิการ

(ค)

สารบัญ

คํานํา
สารบัญ
องคกรเอกชนดานคนพิการที่ใหบริการทุกประเภทความพิการ
โครงการฟนฟูผูพิการจังหวัดเลย (เชียงคานและวังสะพุง)
โครงการฟนฟูผูพิการชุมชนบานดุง อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี
ชมรมกีฬาคนพิการจังหวัดอุบลราชธานี
ชมรมคนพิการนครปฐม
มูลนิธิคณะธิดาเมตตาธรรม
มูลนิธิคนพิการไทย
มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ
มูลนิธิดวงประทีป
มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ (มพก.)
มูลนิธิราชสุดาในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
ศูนยการดํารงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี
ศูนยฟน ฟูสมรรถภาพผูพิการพระมารดาแหงพระศาสนจักร
สถานสงเคราะหเด็กพิการนักบุญเยรารดขอนแกน
สภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทย
สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
สมาคมกีฬาคนพิการแหงประเทศไทย
สมาคมคนพิการจังหวัดกาญจนบุรี
สมาคมคนพิการนนทบุรี
สมาคมคนพิการผูคาสลากแหงประเทศไทย
สมาคมคนพิการรูรักสามัคคี
สมาคมรวมปญญาคนพิการ
สมาคมสงเสริมผูพิการและผูด อยโอกาส
องคการคริสโตเฟล บลินเดิน่ มิชชั่น (ซีบีเอ็ม)
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(ง)
องคกรเอกชนดานคนพิการที่ใหบริการคนพิการทางการมองเห็น
ชมรมคนพิการนครสวรรค
มูลนิธิของคนตาบอดไทย
มูลนิธิคอลฟลดเพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
มูลนิธิชวยคนตาบอดแหงประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ
มูลนิธิดวงตาสุรนารี
มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
มูลนิธิพิทักษดวงตาชัยภูมิ
มูลนิธิสงเสริมอาชีพคนตาบอด
โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถพัทยา
ศูนยการศึกษาและฟนฟูสมรรถภาพคนตาบอดจังหวัดรอยเอ็ด
ศูนยฝกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน
ศูนยพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด
ศูนยพัฒนาอาชีพคนตาบอด
สมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย
สมาคมจักษุแพทยแหงประเทศไทย
สมาคมเพื่อความกาวหนาอาชีพคนตาบอดประเทศไทย (สกอบ.)
สมาคมวาทศาสตรคนตาบอดเพื่อการสรางสรรค (สวบส.)
สมาคมศิษยเกาโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
สมาคมศิษยเกาโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต (ส.ศ.บ.ต.)
สมาคมศิษยเกาโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ
ในพระบรมราชินูปถัมภ จังหวัดเชียงใหม
สมาคมสงเสริมการนวดแผนไทยคนตาบอด
สมาคมสงเสริมอาชีพและสวัสดิการคนตาบอด
สมาคมสตรีคนตาบอดในประเทศไทย
สมาคมสมัชชาคนตาบอดเพื่อการสงเสริมอาชีพ (สบ.พช.)
สมาพันธคนพิการผูคาสลาก ประเทศไทย
องคกรเอกชนดานคนพิการที่ใหบริการคนพิการทางการไดยินหรือการสื่อความหมาย
ชมรมคนหูหนวกจังหวัดกาญจนบุรี
มูลนิธิ “เปรม ติณสูลานนท จังหวัดสงขลา”
มูลนิธิหู คอ จมูก ชนบท
มูลนิธิ “เปรม ติณสูลานนท จังหวัดเชียงใหม”
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(จ)
มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษ
มูลนิธิอนุเคราะหคนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ
มูลนิธิอนุสารสุนทรเพื่อสงเคราะหคนหูหนวก ในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
สมาคมคนหูหนวกและหูตึงประเทศไทย
สมาคมครูหูหนวกสอนภาษามือไทย
สมาคมคนหูหนวกแหงประเทศไทย
สมาคมผูไรกลองเสียงในประเทศไทย
สมาคมศิษยเกาโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี
ชมรมคนหูหนวกในสวนภูมิภาค
องคกรเอกชนดานคนพิการที่ใหบริการคนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว
มูลนิธิสงเคราะหคนพิการพระประแดง
มูลนิธิสงเคราะหคนพิการหยาดฝน
มูลนิธิสงเคราะหและฟนฟูสภาพผูปวยพิการนครเชียงใหม
มูลนิธิสงเคราะหและฟนฟูสมรรถภาพเด็กพิการ
มูลนิธิสงเสริมและพัฒนาคนพิการ
มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร ในพระบรมราชินูปถัมภ
มูลนิธิอนุเคราะหคนพิการในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ พัทยา
สถาบันแมคเคนเพื่อการฟนฟูสภาพ
สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล
สมาคมคนพิการแหงประเทศไทย
สมาคมทหารผานศึกพิการแหงประเทศไทย
สมาคมทหารผานศึกอําเภอศรีสัชนาลัย
องคกรแฮนดิแคป อินเตอรเนชั่นแนล ประเทศไทย
องคกรเอกชนดานคนพิการที่ใหบริการคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมและบุคคลออทิสติก
มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา
มูลนิธิออทิสติกไทย
สมาคมเพื่อผูบกพรองทางจิต
สมาคมผูปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย)
สมาคมสุขภาพจิตแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
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(ฉ)
องคกรเอกชนดานคนพิการที่ใหบริการคนพิการทางสติปญญาหรือการเรียนรู
ชมรมผูปกครองเด็กกลุมอาการดาวน
มูลนิธิชวยคนปญญาออนแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ
มูลนิธิสงเคราะหเด็กออนพิการทางสมองและปญญา
มูลนิธิสถาบันแสงสวาง
สมาคมผูปกครองบุคคลที่บกพรองทางสติปญญา
สมาคมเพื่อบุคคลปญญาออนแหงประเทศไทย (สปท.)

133
135
138
139
140
141

องคกรเอกชนดานคนพิการ
ที่ใหบริการทุกประเภทความพิการ

2

3
ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย โครงการฟนฟูผูพิการจังหวัดเลย (เชียงคานและวังสะพุง)
ภาษาอังกฤษ
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
ผูอํานวยการโครงการฟนฟูผูพิการจังหวัดเลย (เชียงคานและวังสะพุง)
Website
…………………………………………
ที่อยู
ตู ปณ. 2 อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
โทรศัพท
0 4284 1142
โทรสาร
โทรศัพทมือถือ ……………………………... อีเมล
………………………………
ปที่กอตั้ง
พ.ศ. 2532
วัตถุประสงค ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
กิจกรรม/การใหบริการ
กระตุ น การพั ฒ นาการ กายภาพบํ า บั ด การศึ ก ษาพิ เ ศษ งานอาชี พ การรั ก ษา
การชวยเหลือตัวเองเกี่ยวกับกิจวัตรประจําวัน งานดานการฟนฟูทางจิตใจ สังคม อารมณ ตลอดจนการ
มีสวนรวมในสังคม
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
อําเภอเชียงคานและอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
กลุมเปาหมาย ทุกประเภทความพิการ
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
400 คน
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
ไมมี
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี

4
ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย โครงการฟนฟูผูพิการชุมชนบานดุง อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี
ภาษาอังกฤษ
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
ผูอํานวยการโครงการฟนฟูผูพิการชุมชนบานดุง อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี
Website
…………………………………………
ที่อยู
129/18 ถนนนิตโย ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท
0 4222 3518
โทรสาร
โทรศัพทมือถือ ……………………………... อีเมล
………………………………
ปที่กอตั้ง
ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533)
วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูพิการใหเขาสามารถชวยเหลือตนเองได และอยูในสังคม
อยางมีความสุข
กิจกรรม/การใหบริการ
ชวยดานสุขภาพ อนามัย ดานการศึกษา ดานอาชีพ
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี
กลุมเปาหมาย ทุกประเภทความพิการ
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
315 คน
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
ไมมี
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี

5
ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย ชมรมกีฬาคนพิการจังหวัดอุบลราชธานี
ภาษาอังกฤษ
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
ประธานชมรมกีฬาคนพิการจังหวัดอุบลราชธานี
Website
…………………………………………
ที่อยู
39/79 หมูบานดวงจันทร หมู 3 ตําบลขามใหญ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท
0 4531 4200
โทรสาร
0 4524 1815 (คุณวิทวัฒน ไชยกาล)
โทรศัพทมือถือ ……………………………... อีเมล
………………………………
ปที่กอตั้ง
พ.ศ. 2545
วัตถุประสงค 1. สงเสริมใหคนพิการไดมีกิจกรรมรวมกันทางดานกีฬา
2. ใหคนพิการไดรวมพบปะกันและเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน
3. ใหผูพิการมีกําลังใจและไมเปนภาระตอสังคม
กิจกรรม/การใหบริการ
1. ประชาสัมพันธใหกับผูพิการไดรูวามีชมรมกีฬาคนพิการฯ ในจังหวัดแลว
2. มีการแขงขันกีฬาในหนวยงานของคนพิการเอง
3. ตรวจเยี่ยมคนพิการตางอําเภอและจังหวัดใกลเคียง (ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ ยโสธร)
เพื่อทํากิจกรรมตางๆ ดวยกัน
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
ในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกลเคียง
กลุมเปาหมาย คนพิการในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกลเคียงทุกประเภท
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
ไมจํากัด
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
ไมมี
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี
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ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย ชมรมคนพิการนครปฐม
ภาษาอังกฤษ
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
ประธานชมรมคนพิการนครปฐม
Website
…………………………………………
ที่อยู
108 หมู 2 ตําบลนครชัยศรี อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม หรือ
23/15 หมู 1 ตําบลทาตลาด อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท
0 3431 1031, 0 3431 1902 โทรสาร
0 3432 4966
โทรศัพทมือถือ ……………………………... อีเมล
………………………………
ปที่กอตั้ง
21 เมษายน พ.ศ. 2539
วัตถุประสงค 1. สรางสรรคความสัมพันธอันดีระหวางคนพิการและองคกรคนพิการ
2. รณรงค รักษาสิทธิ โอกาส และผลประโยชนของคนพิการ
3. ประสานงานความชวยเหลือคนพิการ ตอหนวยงานภาครัฐและเอกชน
4. ประสานความรวมมือกับทรัพยากรบุคคลและองคกร เพื่อพัฒนาคนพิการใหรูจัก
ชวยเหลือตนเอง และบําเพ็ญตนเปนประโยชนตอสังคม
กิจกรรม/การใหบริการ
พ.ศ. 2539
โครงการเยี่ยมครอบครัวคนพิการ
พ.ศ. 2539 – 2540
โครงการหนวยจดทะเบียนคนพิการเคลื่อนที่ใน
จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. 2540 – 2541
โครงการใหความรูสิทธิและโอกาสของคนพิการ
จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. 2541
โครงการ กศน. เพื่อคนพิการจังหวัดนครปฐม
พ.ศ. 2542 – 2543
โครงการอบรมผูนําคนพิการในชุมชน (7 อําเภอ)
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
ในชุมชนระดับอําเภอ ตําบล หมูบาน ในพื้นที่ 7 อําเภอ
กลุมเปาหมาย คนพิการทุกประเภททีจ่ ดทะเบียนคนพิการตามกฎหมาย 2,700 คน
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
ไมจํากัด
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
ไมมี
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี
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ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย มูลนิธิคณะธิดาเมตตาธรรม
ภาษาอังกฤษ
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
ประธานมูลนิธิคณะธิดาเมตตาธรรม
Website
…………………………………………
ที่อยู
164 หมู 16 ถนนมะลิวัลย ตําบลบานนอยสามเหลี่ยม อําเภอเมือง
จังหวัดขอนแกน 40000
โทรศัพท
0 4324 1632, 0 4323 7981 โทรสาร
0 4323 6597
โทรศัพทมือถือ ……………………………... อีเมล
………………………………
ปที่กอตั้ง
พ.ศ. 2513
วัตถุประสงค เพื่อชวยเหลือผูพิการใหสามารถชวยเหลือตนเองไดตามศักยภาพ และไมเปนภาระของ
ครอบครัว ชุมชน และสังคม
กิจกรรม/การใหบริการ
ใหการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการดวยวิธีทางการแพทย อาทิ กายภาพบําบัด การศึกษา
พิเศษ บําบัดเด็กเล็ก ฝกพูดสําหรับเด็กที่สูญเสียการไดยิน (หูตึง) และใหการแนะนําปรึกษา
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
จังหวัดขอนแกนในเขตอําเภอเมือง อําเภอบานไผ และอําเภอน้ําพอง
กลุมเปาหมาย คนพิการทุกประเภท
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
ไมจํากัด
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
1. สถานสงเคราะหเด็กพิการนักบุญเยรารดขอนแกน มีการจัดบริการ 2 รูปแบบ คือ
ใหบริการบําบัดฟนฟูผูพิการในสถานสงเคราะหฯ เชาไป – เย็นกลับ และสงเจาหนาที่ออกใหบริการ
บําบัดฟนฟูผูพิการในเขตชุมชน
2. โครงการฟนฟูผูพิการในชุมชนจังหวัดเลย
3. โครงการฟนฟูผูพิการในชุมชนจังหวัดอุดรธานี
4. โครงการฟนฟูผูพิการในชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี
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ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย มูลนิธิคนพิการไทย
ภาษาอังกฤษ THAI WITH DISABILITY FOUNDATION
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
ประธานมูลนิธิคนพิการไทย
Website
…………………………………………
ที่อยู
78/14 หมู 1 ถนนติวานนท ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท
0 2582 0897 – 8
โทรสาร
0 2582 0899
โทรศัพทมือถือ ……………………………... อีเมล
………………………………
ปที่กอตั้ง
17 มีนาคม พ.ศ. 2543
วัตถุประสงค 1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอันเปนประโยชนตอคนพิการทั่วประเทศ
2. เพื่อสนับสนุนงานวิชาการ ขอมูล ขาวสาร การฝกอบรม และพัฒนาคนพิการดานตางๆ
3. เพื่อสนับสนุนกิจกรรม / โครงการ ของสมาคมคนพิการและองคกรคนพิการอื่นๆ
4. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการเลนกีฬาของคนพิการ รวมทั้งจัดหาและผลิตอุปกรณ
สําหรับเลนกีฬา
กิจกรรม/การใหบริการ
1. บริการใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับความพิการ และสิทธิโอกาสของคนพิการดานตางๆ
แกคนพิการ ประชาชนผูสนใจ นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน ตามที่รองขอมา
2. ใหบริการซอมบํารุงเกาอี้รถเข็นและรถสามลอโยกแกคนพิการ รวมทั้งรับผลิตและ
ดัดแปลงอุปกรณเครื่องชวยคนพิการใหเหมาะสมกับสภาพความพิการของแตละบุคคล
3. ทําการวิจัย คนควา และพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ รวมกับศูนย
เทคโนโลยี อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ละคอมพิว เตอร แ ห ง ชาติ สํ านั ก งานพัฒ นาวิท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
แหงชาติ (NECTEC)
4. ติดตอประสานงานกับผูบริจาคและเครือขายองคกรคนพิการในสวนภูมิภาค ในการ
บริจาคเกาอี้รถเข็นและรถสามลอโยกใหแกคนพิการที่ยากไร และดอยโอกาสทั่วประเทศ
ผลงานในรอบ 1 ป
1. เปนศูนยกลางในการติดตอประสานงานกับหนวยราชการ องคกรสาธารณกุศล มูลนิธิ
สมาคม และองคกรคนพิการ ในการจัดหาคนพิการที่ตองการรถเข็น และรถสามลอโยก ใหกับผูบริจาคที่
ประสงคจะบริจาครถใหแกคนพิการ ทั้งในสวนกลางและตางจังหวัด รวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง
2. จัดสงเจาหนาที่ วิทยากร และชางซอมรถเข็น เขารวมในกิจกรรมที่เกี่ยวของและ
เปนประโยชนกับคนพิการ การรวมจัดนิทรรศการแสดงผลงานที่ผลิตจากฝมือคนพิการ ทั้งในการประชุม
ฝกอบรม สัมมนา งานวันคนพิการ งานแขงขันกีฬาคนพิการ งานเปดสมาคม ชมรมคนพิการในสวน
ภูมิภาค
3. เอื้อเฟอสถานที่และอํานวยความสะดวกในการประชุม สัมมนา จัดฝกอบรม จัดพิธี
มอบรถเข็นและรถสามลอโยกคนพิการ ใหกับหนวยงานตางๆ ตามที่ขอมา พรอมใหการตอนรับคณะผู
ที่มาขอเขาเยี่ยมชมโรงงานผลิตรถเข็นคนพิการ จากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ
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4. ติดตอประสานงานและชวยเขียนโครงการฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จัดกิจกรรมที่เปนประโยชนตอคนพิการใหกับสมาคมคนพิการแหงประเทศไทย เผยแพรขอมูลใหความรู
เกี่ยวกับความพิการและสิทธิโอกาสของคนพิการแกคนพิการ นักศึกษา สื่อมวลชน และประชาชนผูสนใจ
ทั่วไปตามที่รองขอ
5. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นําความรู … สูผูนําคนพิการ” โดยเชิญผูนําคนพิการ
จาก 76 จังหวัด เขารวมสัมมนาแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณการทํางานดานคนพิการ พรอมเชิญ
วิทยากรผูทรงคุณวุฒิมาบรรยายใหความรูในเรื่องตางๆ และฝกการปฏิบัติงานสถานการณจําลองเพื่อให
พรอมสําหรับการเปนผูนําคนพิการตอไป
6. จัดกิจกรรม “การใหบริการซอมบํารุงรถเข็นและรถสามลอโยกแกคนพิการ” โดยการ
จัดหนวยใหบริการตรวจเช็คสภาพและซอมบํารุงรถเข็น / รถสามลอโยกแกคนพิการ โดยไมคิดคาใชจาย
จํานวน 3 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 129 คน กับอีก 9 หนวยงาน แบงเปน รถเข็น 175 คัน รถสามลอโยก 42 คัน
อื่นๆ รวม 217 คัน
7. ร ว มวิจั ย โครงการนํ าร อ งพั ฒ นาสิ่ งอํ า นวยความสะดวกสํ าหรับ คนพิ ก ารกั บศู น ย
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ ในการสรางตนแบบชุดขับเคลื่อนมอเตอรไฟฟา
สําหรับติดตั้งกับเกาอี้รถเข็นคนพิการสําหรับคนพิการในขั้นรุนแรง และโครงการพัฒนารถสามลอโยก
ขับเคลื่อนดวยมอเตอรไฟฟาสําหรับใชเปนพาหนะในการเดินทางสําหรับผูพิการและผูสูงอายุทั่วไป
แหลงความชวยเหลือที่องคการไดรับในปจจุบัน (ทั้งในและตางประเทศ)
1. สํ า นัก ส ง เสริ มและพิทั ก ษค นพิ ก าร สํานั ก งานส ง เสริ ม สวั ส ดิ ภ าพและพิทั ก ษ เ ด็ ก
เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
2. WHEELCHAIR AND FRIEDNSHIP CENTER OF ASIA (WAFCA)
3. มูลนิธิศูนยมิตรภาพมนุษยลอเอเชีย (ประเทศไทย) (WAFCAT)
4. ชมรมอาสาสมัครชาวตางชาติ (I.S.G)
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
ทั่วประเทศ
กลุมเปาหมาย คนพิการทุกเพศ ทุกวัย
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
ไมจํากัด
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
ไมมี
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี
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ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ
ภาษาอังกฤษ CHRISTIAN CARE FOUNDATION FOR CHILDREN WITH DISABILITIES (CCD)
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
ผูอํานวยการมูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ
Website
…………………………………………
ที่อยู
123/88 หมูบานริเวอรโฮม ถนนสุขาประชาสรร 1 ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือ ตู ปณ. 47 อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท
0 2584 6966, 0 2960 9107 โทรสาร
0 2584 6966
โทรศัพทมือถือ ……………………………... อีเมล
………………………………
ปที่กอตั้ง
6 มีนาคม พ.ศ. 2540
วัตถุประสงค เพื่อสงเสริมและฟนฟูสมรรถภาพเด็กพิการทางรางกาย จิตใจ และสติปญญา สนับสนุน
ใหครอบครัวและชุมชนมีสวนรวมในการฟนฟูสมรรถภาพของเด็กพิการดวย
กิจกรรม/การใหบริการ
ให การฟ นฟู สมรรถภาพเพื่ อให เด็ กช วยเหลื อตั วเองได และเป ดศู นย ส งเสริ มและฟ นฟู
สมรรถภาพเด็กพิการในชุมชน โดยรับเด็กอยูประจําและไป – กลับ ติดตามหาผูปกครองในกรณีเด็กที่ถูก
ทอดทิ้ง เตรี ยมความพร อมแก เ ด็กให มีชีวิตอยูแบบครอบครั ว จัด หาทุนการศึก ษาใหแ กเ ด็กที่ก ลับสู
ครอบครัว และใหความรูแกผูปกครองที่มีบุตรพิการ
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
พื้นที่หลักในเขตจังหวัดนนทบุรี และตามจังหวัดตางๆ ที่สงเด็กกลับบาน
กลุมเปาหมาย เด็กกําพราพิการในสถานสงเคราะหเด็กออนพิการทางสมองและปญญา และเด็กในชุมชน
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
30 คน
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
1. CCD Day Care Center บานเฟองฟา
78 หมู 1 ถนนติวานนท ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 0 2583 3392
2. ศูนยสงเสริมและฟนฟูสมรรถภาพเด็กพิการ (บานสายรุง)
53/1398 หมูบานกฤษดานคร ซอยราชพฤกษ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 0 2503 1270, 0 2503 1285
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี
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ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย มูลนิธิดวงประทีป
ภาษาอังกฤษ DUANG PRATEEP FOUNDATION
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
ประธานมูลนิธิดวงประทีป
Website
…………………………………………
ที่อยู
34 ถนนอาจณรงค แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท
0 2281 9270, 0 2281 9280
โทรสาร
0 2281 9270
โทรศัพทมือถือ ……………………………... อีเมล
………………………………
ปที่กอตั้ง
พ.ศ. 2542
วัตถุประสงค เพื่อชวยเหลือคนพิการใหไดรับการบริการตางๆ และสงเสริมการดูแลสุขภาพทั้งรางกาย
และจิตใจ
กิจกรรม/การใหบริการ
ประสานหนวยงานภาครัฐและสงเสริมการทํากิจกรรมกลุม
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
ชุมชนแออัดคลองเตย
กลุมเปาหมาย คนพิการทุกประเภทในชุมชนแออัดคลองเตยและบริเวณใกลเคียง
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
50 คน
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
ไมมี
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี
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ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
ภาษาอังกฤษ THAI DISABLED DEVELOPMENT FOUNDATION
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
ประธานมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
Website
…………………………………………
ที่อยู
29 อาคารชัยพฤกษ ถนนวิสุทธิกษัตริย แขวงบางขุนพรม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท
0 2381 9270, 0 2281 9280 โทรสาร
0 2281 9270
โทรศัพทมือถือ ……………………………... อีเมล
………………………………
ปที่กอตั้ง
พ.ศ. 2542
วัตถุประสงค 1. พัฒนาคนพิการแบบยั่งยืน
2. สนับสนุนการฟนฟูสมรรถภาพดานการแพทย การศึกษา อาชีพ สังคม กีฬา และ
วัฒนธรรม
3. สนับสนุนและสงเสริมความมีโอกาสอันเทาเทียมของคนพิการในสังคม และการเขาไป
มีสวนรวมของคนพิการในสังคม
4. สงเสริมงานดานวิชาการของคนพิการ ดานขอมูลขาวสาร คูมือการปฏิบัติงาน และ
งานคนควาวิจัย
5. ดํ า เนิ น การเพื่ อ สาธารณประโยชน หรื อ ร ว มมื อ กั บ องค ก ารกุ ศ ลอื่ น ๆ เพื่ อ
สาธารณประโยชน
6. ไมดําเนินการเกี่ยวของกับการเมืองแตประการใด
กิจกรรม/การใหบริการ
สงเสริมและสนับสนุนดูแลดานตางๆ ตามวิถีชีวิตของคนพิการ รวมมือกับองคกรอื่นๆ
ที่เปนสาธารณประโยชน
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
ทั่วประเทศ
กลุมเปาหมาย คนพิการทุกประเภท
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
3,000 คน
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
ไมมี
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี
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ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ (มพก.)
ภาษาอังกฤษ
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
ประธานมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
Website
…………………………………………
ที่อยู
546 ซอยลาดพราว 47 แขวงวังทองหลาง เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท
0 2539 9958, 0 2539 9706, 0 2539 2916
โทรสาร
0 2539 9958
โทรศัพทมือถือ ……………………………... อีเมล
………………………………
ปที่กอตั้ง
พ.ศ. 2529
วัตถุประสงค 1. ใหความชวยเหลื อฟนฟูเด็กพิการโดยทั่วไป ใหสามารถชวยเหลือตนเองได และ
สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขตามสมควร เชนเดียวกันหรือใกลเคียงกับคนไมพิการ
2. ให ก ารศึ ก ษาแก ชุ ม ชนและบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข อ ง ในการแก ป ญ หาความพิ ก าร
การชวยเหลือฟนฟูเด็กพิการ และการมีทัศนคติที่ดีตอคนพิการ
3. สงเสริมและสนับสนุนใหครอบครัวและชุมชน มีสมรรถภาพเพียงพอที่จะปองกัน
และฟนฟูสภาพความพิการของเด็ก
4. สนับสนุนใหมีและดําเนินการศึกษาวิจัย และรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับการฟนฟู
เด็กพิการจากแหลงขอมูลตางๆ ทั้งในและนอกประเทศ เพื่อใหบริการขอมูลแกผูสนใจคนควาทั่วไป
5. รวมมือกับองคกรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน
กิจกรรม/การใหบริการ
ฝายขอมูลและรณรงคเผยแพร
1. รวบรวมขอมูล
2. รณรงคเผยแพรทางสื่อมวลชน
3. จัดทําเอกสารเผยแพร
4. ประสานงานกับภาครัฐและภาคเอกชน
ฝายฟนฟูเด็กพิการโดยชุมชน
1. ดําเนินงานฟนฟูเด็กพิการในชนบท
2. อบรบความรูแกพอแม ผูนําชุมชน บุคลากร สาธารณสุข ครู เปนตน
3. รณรงคปองกันความพิการ
ฝายพัฒนาและฟนฟูเด็กพิการ
1. เตรียมความพรอมและฟนฟูเด็กพิการ
2. อบรมความรูกลุมผูปกครอง
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3. กลุมผูปกครองสัมพันธ
4. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็ก
ฝายอบรมและพัฒนาบุคลากร
1. อบรมความรูความเขาใจเด็กพิการ
2. แลกเปลี่ยนประสบการณและเสริมประสิทธิภาพคนทํางาน
3. จั ด อบรมใหกั บบุ คลากรกลุมตา งๆ เชน กลุ มผู ป กครอง เจา หน าที่ ทั้ ง ภาครั ฐ และ
เอกชน และผูสนใจ
4. จัดทําคูมือสําหรับการดูแลเด็กพิการ
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
อําเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลําภู
อําเภอกาบเชิง
จังหวัดสุรินทร
อําเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร
กลุมเปาหมาย เด็กพิการ
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
ไมจํากัด
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
ไมมี
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี
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ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย มูลนิธิราชสุดาในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ภาษาอังกฤษ RATCHASUDA FOUNDATION
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
ประธานมูลนิธิราชสุดาในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
Website
www.rs.mahidol.ac.th/thai/foundation.html
ที่อยู
135/111 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73171
โทรศัพท
0 2889 2204, 0 2441 0173 โทรสาร
0 2889 2203
โทรศัพทมือถือ ……………………………... อีเมล
………………………………
ปที่กอตั้ง
พ.ศ. 2533
วัตถุประสงค 1. ชวยคนพิการใหไดมีโอกาสทางการศึกษาเสมอดวยคนทั่วไปจนถึงระดับปริญญา
2. ช ว ยให ค นพิ ก ารได รั บ การฟ น ฟู สู ส ภาวะวิ ถี ชี วิ ต อิ ส ระ (Independent
living)
3. สงเสริมใหมีการผลิตสื่อ อุปกรณเครื่องชวยคนพิการ เพื่ออํานวยความสะดวกในดาน
การศึกษา และการดํารงวิถีชีวิตอิสระ
4. ดําเนิน และประสานงานกับ สถาบัน สมาพันธุ สมาคม มูลนิธิและองคกรตางๆ
ที่ทํางานเกี่ยวของกับคนพิการทั้งในและนอกราชอาณาจักร เพื่อรักษาสิทธิประโยชนอันชอบธรรมของ
คนพิการ และขยายผลไปสูความเจริญของคนพิการโดยเฉพาะในเรื่องการศึกษา และการมีวิถีชีวิตอิสระ
5. ดําเนินการเพื่อสาธารณประโยชน หรือรวมมือกับองคกรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน
และไมดําเนินการเกี่ยวของกับการเมือง
กิจกรรม/การใหบริการ
1. ใหทุนการศึกษาแกคนพิการ และทุนการศึกษาดูงานเพื่อคนพิการ
2. ใหทุนสนับสนุนวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับความพิการ
3. สนับสนุนการศึกษา อบรมวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนการผลิตสื่อการศึกษา และ
อุปกรณชวยเหลือคนพิการทุกประเภท
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
ทั่วประเทศ
กลุมเปาหมาย คนพิการทุกประเภท ผูทําหนาที่ใหบริการชวยเหลือและการศึกษา อบรมแกคนพิการ
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
ไมจํากัด
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
วิทยาลัยราชุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี
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ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
ภาษาอังกฤษ SAIJAITHAI FOUNDATION UNDER THE ROYAL PATRONAGE
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
เลขาธิการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
Website
www.saijaithai.com
ที่อยู
306/1 อาคารมูลนิธิสายใจไทย ถนนศรีอยุธยา เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท
0 2247 7157, 0 2245 8697 โทรสาร
0 2246 5565
โทรศัพทมือถือ ……………………………... อีเมล
………………………………
ปที่กอตั้ง
พ.ศ. 2518
วัตถุประสงค 1. เพื่อจัดสวัสดิการผูทุพพลภาพเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ปองกันประเทศชาติ
2. เพื่ออุปการะครอบครัวผูเสียชีวิตหรือทุพพลภาพเนื่องจากปฏิบัติหนาที่ปองกันประเทศชาติ
3. รับความรวมมือ หรือใหความรวมมือกับสถาบันอื่น ที่มีวัตถุประสงคคลายคลึงกัน
กิจกรรม/การใหบริการ
1. ช ว ยเหลื อ ด า นการเงิ น แก ผู ป ว ย คนพิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพ ตลอดจนครอบครั ว
ผูเสียชีวิตเนื่องจากปฏิบัติหนาที่ปองกันประเทศชาติ
2. ชวยเหลือดานการศึกษาแกบุตรผูเสียชีวิต
3. ชวยเหลือเวชภัณฑ เครื่องมือแพทย และเครื่องใชที่จําเปนแกทางราชการ เพื่อใชใน
การปฏิบัติงานรักษาพยาบาลผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในหนาที่ดังกลาว
4. ชว ยเหลื อฝ ก อาชีพ และจั ด หางานใหทํ า ในโรงงานของมู ลนิ ธิ เพิ่ มพู น รายได แ ก
คนพิการและทุพพลภาพเนื่องจากปฏิบัติหนาที่ดังกลาว เชน ชางเย็บหนัง ชางแกะสลักแกว โดยจัดบริการ
ดานที่พักอาศัยใหแกคนพิการและครอบครัวในระหวางการฝกอาชีพหรือปฏิบัติงานในโรงงานดวย
โรงงานดังกลาวสามารถรับคนพิการเขาฝกงานไดประมาณ 70 คน
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
กลุมเปาหมาย คนพิการและครอบครัวผูเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ปองกันประเทศชาติ
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
ไมจํากัด
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
ไมมี
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี
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ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย ศูนยการดํารงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี
ภาษาอังกฤษ NONTHABURI CENTER FOR INDEPENDENT LIVING
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
ผูอํานวยการศูนยการดํารงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี
Website
…………………………………………
ที่อยู
108/346 หมูบานกฤษดานคร 10 ซอย 29 ตําบลบางรักพัฒนา
อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทรศัพท
0 2594 2296
โทรสาร
0 2594 2296
โทรศัพทมือถือ ……………………………... อีเมล
………………………………
ปที่กอตั้ง
พ.ศ. 2549
วัตถุประสงค 1. การจัดบริการที่มีคุณภาพ “โดยคนพิการ เพื่อคนพิก าร” เพื่อสงเสริ มใหคนพิ การ
สามารถดํารงชีวิตอยางอิสระไดในชุมชน ดวยการมีสวนรวม มีความเสมอภาค มีศักดิ์ศรี และมีคุณคาในชุมชน
2. การพิ ทัก ษ สิ ท ธิ ข องคนพิ ก ารด ว ยการให ค วามรู สร า งความเข ม แข็ งแก ค นพิ ก าร
ครอบครัว และชุมชน ขจัดอุปสรรคดานกายภาพระบบสังคม และทัศนคติเชิงลบ ที่จํากัดอิสรภาพของ
คนพิการ และสรางชุมชนที่เอื้ออํานวยสําหรับคนพิการ
3. จัดทํามาตรฐานการดํารงชีวิตอิสระของคนพิการ และมาตรฐานการใหบริการของ
ศูนยการดํารงชีวิตอิสระของคนพิการในประเทศไทย
4. เปนองคกรกลางในการติดตอประสานงาน ใหการสนับสนุน ควบคุม กํากับดูแล
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของศูนยฯ
5. จัดใหมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาองคความรูดานการดํารงชีวิตอิสระของคนพิการ
ตลอดจนการพัฒนาเครือขายการทํางานของศูนยฯ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
6. เชื่อมโยง สนับสนุน และผลักดันแนวทางการดํารงชีวิตอิสระของคนพิการใหเปน
นโยบายสาธารณะ ทั้งในการบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น
กิจกรรม/การใหบริการ
1. สนับสนุนการทํางานดานการดํารงชีวิตอิสระของคนพิการในประเทศไทย
2. ขอมูลขาวสารและการสงตอ (Information and Referral)
3. การใหคําปรึกษาฉันทเพื่อน (Ppeer Counseling)
4. การฝกทักษะการดํารงชีวิตอิสระ (Independent Living Skill Training)
5. การพิทักษสิทธิ (Adocacy)
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
ทั่วประเทศ
กลุมเปาหมาย คนพิการทุกประเภท
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
ไมจํากัด
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
ไมมี
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี
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ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูพิการพระมารดาแหงพระศาสนจักร
ภาษาอังกฤษ
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูพิการพระมารดาแหงพระศาสนจักร
Website
…………………………………………
ที่อยู
48/2 หมู 1 ถนนเทวบุรี ตําบลโพธิเสด็จ อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท
0 7531 6107
โทรสาร
0 7544 1444
โทรศัพทมือถือ ……………………………... อีเมล
………………………………
ปที่กอตั้ง
พ.ศ. 2531
วัตถุประสงค 1. ปองกันความพิการที่จะเกิดขึ้นดวยการดูแลแมและเด็กตั้งแตคลอดและหลังคลอด
2. แยกเด็กที่เสี่ยงตอการเกิดความพิการที่พบในขณะทําการสํารวจและเยี่ยมบาน ซึ่งเปน
การปองกันความพิการที่จะเกิดขึ้น แลวหาวิธีที่เหมาะสมในการฟนฟูสมรรถภาพอยางทันที
3. ทําใหคนทั่วไปยอมรับวาคนพิการเปนมนุษย ใหความชวยเหลือครอบครัวคนพิการ
ในชุมชน ใหการศึกษาพิเศษกับคนพิการแตละราย แตกตางกันตามความสามารถทางสติปญญาและความ
ถนัดทางอาชีพ เพื่อคนพิการจะไดสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมดวยความพึงพอใจ
4. สนับสนุนใหคนพิการทางสมองและรางกายกับครอบครัวรวมกันทํากิจกรรม เพื่อ
พัฒนาและฟนฟูสมรรถภาพโดยการทํากายภาพบําบัด การประกอบอาชีพ ซึ่งทําใหคนพิการมีรายได
เกิดความรูสึกวาชีวิตของตนมีความหมาย
5. ขยายบริการของโครงการสําหรับคนพิการ ใหสามารถรับคนพิการในพื้นที่อําเภอ
รอนพิบูลย อําเภอจุฬาภรณ อําเภอชะอวด และอําเภอสิชล เตรียมเด็กเพื่อไปโรงเรียนปกติทั่วไป และ
สถานศึกษาพิเศษ หรือชวยกระตุนใหเด็กมีพัฒนาการดีขึ้น เชน เครื่องชวยฟง คากายอุปกรณ อุปกรณ
การประกอบอาชีพ พัฒนาความสามารถของคนพิการจนถึงขีดสุดเทาที่จะทําได
6. ใหความรูดานสุขศึกษาและใหคําปรึกษาแนะนํากับคนในครอบครัวและชุมชนของ
คนพิการ เพื่อปองกันความพิการและสรางเสริมใหบุคคลในชุมชนมีสุขภาพดีขึ้น
7. ฝกอบรมเจาหนาที่พนักงานของโครงการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการฯ สมาชิกใน
ครอบครัวของคนพิการ ผูนําชุมชน และอาสาสมัคร ใหเขาใจลักษณะของการเกิดความพิการและวิธี
ปองกัน เพื่อที่จะไดพัฒนาสมรรถภาพคนพิการเทาที่จะสงเสริมพัฒนาได
กิจกรรม/การใหบริการ
1. ใหการศึกษาพิเศษและกายภาพบําบัด
2. ใหการกระตุนเด็กในวัยเรียนและกายภาพบําบัด
3. ใหการศึกษาพิเศษและฝกพูด
4. ใหการศึกษาพิเศษและสงเสริมอาชีพ
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5. ทํากายภาพบําบัด
6. ใหทุนการศึกษา
7. ใหเครื่องชวยคนพิการ
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
อําเภอรอนพิบูลย 6 ตําบล อําเภอชะอวด 4 ตําบล อําเภอจุฬาภรณ 5 ตําบล อําเภอสิชล
3 ตําบล อําเภอปากพนัง 1 ตําบล อําเภอเมือง 1 ตําบล และกําลังสํารวจเพิ่มเติมในกิ่งอําเภอพระพรหม
กลุมเปาหมาย คนพิการทุกประเภท
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
100 – 120 คน
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
ไมมี
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี
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ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย สถานสงเคราะหเด็กพิการนักบุญเยรารดขอนแกน
ภาษาอังกฤษ ST. GERARD REHABILITATION PROGRAMME
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
ผูอํานวยการสถานสงเคราะหเด็กพิการนักบุญเยรารดขอนแกน
Website
…………………………………………
ที่อยู
ตู ปณ. 109 ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000
โทรศัพท
0 4324 1632
โทรสาร
โทรศัพทมือถือ ……………………………... อีเมล
………………………………
ปที่กอตั้ง
พ.ศ. 2524
วัตถุประสงค เพื่อฟนฟูสมรรถภาพคนพิการใหคนพิการอยูในชุมชนไดอยางใกลเคียงกับคนไมพิการ
กิจกรรม/การใหบริการ
1. การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
- กายภาพบําบัด
- การศึกษาพิเศษ
- การกระตุนพัฒนาการ
- การสอนเด็กหูตึง
2. ดานการศึกษา
- การใหเด็กเรียนรวมในชุมชน
3. ดานอาชีพ
- ฝกอาชีพใหกับคนพิการ
4. การปองกันการเกิดความพิการ
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
อําเภอเมืองและอําเภอพระยืน (บางพื้นที่) อําเภอบานไผ และอําเภอน้ําพอง (โครงการใหม)
กลุมเปาหมาย ทุกประเภทความพิการ
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
600 คน
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
1. โครงการฟนฟูผูพิการชุมชนอําเภอเมืองและอําเภอพระยืน (บางพื้นที่)
2. โครงการฟนฟูผูพิการชุมชนอําเภอบานไผ
3. โครงการฟนฟูผูพิการชุมชนอําเภอน้ําพอง (โครงการใหม)
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี
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ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย สภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทย
ภาษาอังกฤษ COUNCIL OF DISABLED PEOPLE OF THAILAND (DPI – THAILAND)
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
ประธานสภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทย
Website
…………………………………………
ที่อยู
อาคาร สว. ชั้น 5 ศูนยสงเสริมอาชีพคนพิการ ถนนเทอดดําริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท
0 2243 6828, 0 2668 2481 โทรสาร
0 2243 6828
โทรศัพทมือถือ ……………………………... อีเมล
………………………………
ปที่กอตั้ง
พ.ศ. 2526
วัตถุประสงค 1. ติดตาม คนหา และเสนอแนะระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย ที่มีประโยชนตอคนพิการ
2. คั ด ค า นระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ กฎหมาย ที่ ทํ า ให ค นพิ ก ารเสี ย สิ ท ธิ ป ระโยชน หรื อ
กอใหเกิดการแบงแยกคนพิการในสังคม
3. จัดหาและเผยแพรความรูเกี่ยวกับคนพิการตอสังคม
4. สงเสริมการฟนฟูสมรรถภาพทุกขั้นตอนของคนพิการทุกประเภท
5. ดําเนินการใหไดมาซึ่งสิทธิที่เทาเทียมกัน (ทั้งทางพฤตินัยและทางนิตินัย) สําหรับ
คนพิการทุกประเภทในการไดรับการศึกษาตามความเหมาะสม
6. สรางความมั่นใจใหคนพิการถึงโอกาสอันเทาเทียมกันในการไดรับการจางงาน
7. รวมมือและประสานงานกับหนวยงานอื่นที่มีวัตถุประสงคไมขัดกัน
8. ไมคากําไรและไมเกี่ยวของกับการเมือง
กิจกรรม/การใหบริการ
จัดการสัมมนา ฝกอบรม เผยแพรขอมูลขาวสาร
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
ทั่วประเทศ
กลุมเปาหมาย คนพิการทุกประเภท บุคคลทั่วไป
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
ไมจํากัด
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
1. สมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย
โทร. 0 2247 6031, 0 2245 9846
2. สมาคมเพื่อบุคคลปญญาออนแหงประเทศไทย
โทร. 0 2522 6149
3. สมาคมคนพิการแหงประเทศไทย
โทร. 0 2951 0445, 0 2951 0447, 0 2580 1098
4. สมาคมคนหูหนวกแหงประเทศไทย
โทร. 0 2717 1902 – 4
5. สมาคมผูปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)
โทร. 0 2411 2899
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี
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ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
ภาษาอังกฤษ NATIONAL COUNCIL ON SOCIAL WELFARE OF THAILAND
UNDER ROYAL PATRONAGE
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
ประธานสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
Website
…………………………………………
ที่อยู
ตึกมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท
0 2241 2841, 0 2241 5125 โทรสาร
โทรศัพทมือถือ ……………………………... อีเมล
………………………………
ปที่กอตั้ง
พ.ศ. 2503
วัตถุประสงค 1. เพื่อสงเสริมการรวมมือและประสานงานในการสังคมสงเคราะห การแกไขปญหา
สังคม และการพัฒนาสังคม
2. เพื่ อ ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น องค ก ารสมาชิ ก หน ว ยงาน สถาบั น ทางศาสนา
สถาบันการศึกษา ในการสังคมสงเคราะห การแกไขปญหาสังคม และการพัฒนาสังคม
3. เพื่ อ เป น ตั ว แทนขององค ก ารสั ง คมสงเคราะห และองค ก ารอาสาสมั ค รพั ฒ นา
ประเทศไทย ทั้งในประเทศและตางประเทศ
4. เพื่ อ ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การศึ ก ษาวิ จั ย และการวางแผนในการสั ง คมสงเคราะห
การแกไขปญหาสังคม และการพัฒนาสังคม
5. เพื่อรณรงคหาเงินสมทบกองทุนรวมใจสงเคราะหชุมชน การสรางจิตสํานึกความเอื้ออาทร
และการชวยเหลือซึ่งกันและกันในบรรดาประชาชน
6. เพื่อใหการสงเคราะหแกผูดอยโอกาสและผูมีปญหา ใหสามารถชวยเหลือตนเองไดในที่สุด
7. เพื่ อ ร ว มในการแก ไ ขป ญ หาสั ง คมที่ ก ระทบกระเทื อ นต อ ชี วิ ต ความเป น อยู ข อง
ประชาชน ความสงบเรียบรอยของสังคม และความมั่นคงของชาติ
8. เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย ครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยเฉพาะการพัฒนาตาม
อุดมการณแผนดินธรรมแผนดินทอง และการพัฒนาแบบยั่งยืน
9. เพื่อประชาสัมพันธการดําเนินงานของสภาสังคมสงเคราะหฯ และองคการสมาชิก และ
เผยแพรความรูเกี่ยวกับงานอาสาสมัคร การสังคมสงเคราะห การแกไขปญหาของสังคมและการพัฒนาสังคม
กิจกรรม/การใหบริการ
ให ก ารสงเคราะห แ ละพั ฒ นาคนพิ ก ารทางด า นการศึ ก ษา การฝ ก อาชี พ การฟ น ฟู
สมรรถภาพทางกายและทางสังคม นันทนาการ กีฬาคนพิการ ใหบริการแนะนําปรึกษาปญหาทุกประเภท
แกคนพิการ ใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับคนพิการในประเทศไทยกับหนวยงานตางๆ ทั้งในประเทศไทย
และตางประเทศ
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พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
ทั่วประเทศ
กลุมเปาหมาย คนพิการทุกประเภท บุคคลทั่วไป
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
150 คนตอเดือน
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
1. มูลนิธิกัลยาณวิสุทธิ์
23/12 ซอยวัดดอน ถนนเจริญกรุง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0 2211 4875
2. มูลนิธิคริสเตียนเพื่อโรคเรือ้ น
OFM ในประเทศไทย 87/419 หมู 5 ซอยวัดไผเขียวบูรพา 18 ถนนสรงประภา
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
3. มูลนิธิคอลฟลดเพื่อคนตาบอด ในพระราชูปถัมภของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี
1424/268 ซอยขางโรงเรียนดรุณพิทยา ถนนประชาสงเคราะห เขตหวยขวาง
กรุงเทพฯ 10320
โทร. 0 2276 1411
4. มูลนิธิชวยคนตาบอดแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ
420 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2246 0070
5. มูลนิธิชวยคนปญญาออนแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ
4739 ถนนดินแดง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร. 0 2245 2643
6. มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร ในพระบรมราชินูปถัมภ
25 ซอยชิดลม เพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2252 6432
7. มูลนิธิอนุเคราะหคนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ
137 ถนนพระราม 5 แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2241 5169
8. มูลนิธิอนุเคราะหคนพิการในพระราชูปถัมภของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
78/11 ถนนติวานนท ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 0 2583 9596 – 7, 0 2583 6681
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9. สภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทย
อาคาร สว. ชั้น 5 ศูนยสงเสริมอาชีพคนพิการ ถนนเทอดดําริ เขตดุสติ
กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2243 6828
10. สมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย
85/1 – 2 ซอยบุญอยู ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2245 9846
11. สมาคมคนหูหนวกแหงประเทศไทย
144/9 หมูบานฐิติพร ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0 2717 1902 – 4
12. สมาคมจักษุแพทยแหงประเทศไทย
ตึกจุมภฏพงศบริพัตร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2282 8181 ตอ 274
13. สมาคมทหารผานศึกพิการแหงประเทศไทย
29/318 หมู 4 หมูบานทหารผานศึกเกาหลี ถนนรามอินทรา เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0 2521 0962
14. สมาคมรวมปญญาคนพิการ
84/20 – 22 ถนนไทรนอย – บางกรวย อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทร. 0 2514 0767
15. สมาคมสุขภาพจิตแหงประเทศไทย
356/10 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2245 2733
16. สมาคมเพื่อบุคคลปญญาออนแหงประเทศไทย
18 ซอยสวัสดิ์อํานวยเวท ถนนประดิพัทธ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2271 4724
17. องคการสงเคราะหทหารผานศึก
420/3 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2246 0067
18. สมาคมคนพิการแหงประเทศไทย
73/7 – 8 ซอยติวานนท 8 ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0 2580 1098
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19. สมาคมคนตาบอดชาวอีสานนนทบุรี และปริมณฑล
126/230 เคหะชุมชนนนทบุรี ถนนสุขาประชาสรรค อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0 2583 4937
20. สมาคมราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ
กองโรคเรื้อน ซอยโรงพยาบาลบําราศนราดูร ถนนติวานนท อําเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0 2588 3723
21. สมาคมคนพิการพระประแดง
30/1 หมู 1 ตําบลบางยอ อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทร. 0 2463 5929
22. มูลนิธิสงเคราะหคนพิการ จังหวัดนครราชสีมา
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ถนนชางเผือก อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร. 0 4424 2009
23. มูลนิธิพิทักษดวงตาชัยภูมิ
โรงพยาบาลชัยภูมิ ถนนบรรณาการ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทร. 0 4421 1444
24. มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
ศูนยการศึกษาคนตาบอด 214 หมู 6 ถนนประชาราษฎร อําเภอเมือง
จังหวัดขอนแกน 40000
โทร. 0 4322 1611
25. มูลนิธิอนุสารสุนทรเพื่อสงเคราะหคนหูหนวก จังหวัดเชียงใหม
10 – 14 ถนนวิชยานนท อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50300
โทร. 0 5325 1271
26. สถาบันแมคเคนเพื่อการฟนฟูสภาพ
คณะแพทยศาสตร มหาวิยาลัยพายัพ ถนนแกวนวรัฐ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม 50000
โทร. 0 5327 7049
27. มูลนิธิชวยคนโรคเรื้อนจังหวัดลําปาง ในพระอุปถัมภของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ที่ทําการสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดลําปาง
ศาลากลางจังหวัด อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 52000
โทร. 0 5421 8289
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28. มูลนิธิชวยผูปวยโรคเรื้อน จังหวัดเชียงราย
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ถนนสิงหไคล ตําบลเวียง อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57000
โทร. 0 5371 1453
29. มูลนิธิชีวิตใหม ในพระอุปถัมภของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
189/3 ถนนชางคลาน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50000
โทร. 0 5323 5995
30. สมาคมทหารผานศึกศรีสัชนาลัย
1/36 ถนนพิศาลดําริ ตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี
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ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย สมาคมกีฬาคนพิการแหงประเทศไทย
ภาษาอังกฤษ
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
นายกสมาคมกีฬาคนพิการแหงประเทศไทย
Website
…………………………………………
ที่อยู
154 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท
0 2216 7728, 0 2219 2428 โทรสาร
0 2216 7972
โทรศัพทมือถือ ……………………………... อีเมล
………………………………
ปที่กอตั้ง
วัตถุประสงค 1. เพื่อสงเสริม สนับสนุน และเผยแพรการกีฬาใหแกคนพิการ
2. เพื่อสงเสริม สนับสนุน มารยาท วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมอันดีงาม
3. เพื่อสงเสริมใหคนพิการมีความสามัคคี มีรางกายแข็งแรง มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ
มีความประพฤติชอบ มีน้ําใจเปนนักกีฬา และเปนพลเมืองดี
4. เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหคนพิการรูจักใชกีฬาเปนการฟนฟูสมรรถภาพทางกาย และ
พักผอนหยอนใจในยามวาง
5. เพื่อสงเสริมความสัมพันธกับสหพันธ และสมาคมกีฬาคนพิการนานาชาติรวมกับ
องคกรอื่นที่มีวัตถุประสงคคลายคลึงกัน
6. เพื่อจัดการแขงขันกีฬาคนพิการในประเทศไทย
7. สงเสริมและสนับสนุนกีฬาคนพิการไปแขงขันตางประเทศ ทั้งนี้ไมเกี่ยวกับการเมือง
กิจกรรม/การใหบริการ
สงเสริม สนับสนุนการแขงขันกีฬาคนพิการทุกประเภท
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
กลุมเปาหมาย คนพิการทุกประเภท
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
ไมจํากัด
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
ไมมี
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี
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ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย สมาคมคนพิการจังหวัดกาญจนบุรี
ภาษาอังกฤษ THE CRIPPLE ASSOCIATION KANCHANABURI
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
นายกสมาคมคนพิการจังหวัดกาญจนบุรี
Website
…………………………………………
ที่อยู
2/2 หองแถววัดใต ถนนวิสุทธิรังษี ตําบลบานเหนือ อําเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทรศัพท
โทรสาร
0 3451 1374
โทรศัพทมือถือ 084 154 0205
อีเมล
yyborrisut@yahoo.com
ปที่กอตั้ง
พ.ศ. 2548
วัตถุประสงค 1. เพื่อจัดตั้งสวัสดิการเพื่อการประกอบอาชีพของคนพิการในเขตจังหวัดกาญจนบุรี
2. เพื่อสงเสริมโอกาสการมีงานทําของคนพิการในเขตจังหวัดกาญจนบุรี
3. เพื่อใหความชวยเหลือดานกายอุปกรณคนพิการในเขตจังหวัดกาญจนบุรี
4. เพื่อใหมีเงินอุดหนุนชวยเหลือคนพิการในเขตจังหวัดกาญจนบุรีดานกายอุปกรณ
5. ไมจัดตั้งโตะบิลเลียด
6. ไมเกี่ยวของกับการเมือง
กิจกรรม/การใหบริการ
1. เผยแพรความรู ขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอคนพิการ
2. จัดใหมีการชวยเหลือดานกายอุปกรณแกคนพิการ บริการสื่อสิ่งอํานวยความสะดวกของคนพิการ
3. สงเสริมการมีงานทําใหแกคนพิการ รวมถึงบริการจัดหางานใหแกคนพิการจังหวัดกาญจนบุรี
4. สงเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและพัฒนาศักยภาพดานการกีฬาใหแกคนพิการจังหวัดกาญจนบุรี
5. รวมมือกับองคกรคนพิการและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อการพิทักษสิทธิคนพิการ
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
จังหวัดกาญจนบุรี
กลุมเปาหมาย คนพิการทุกประเภท ทั้งที่ไดรับและไมไดรับการจดทะเบียนคนพิการในจังหวัดกาญจนบุรี
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
ไมมี
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
สมาคมฯ ได ร ว มมื อ อย า งดี กั บ สมาคมคนตาบอด และชมรมคนหู ห นวกจั ง หวั ด
กาญจนบุรี และมีแผนที่จะพัฒนาใหมีเครือขายชมรมคนพิการทุกอําเภอในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ตอไป
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ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย สมาคมคนพิการนนทบุรี
ภาษาอังกฤษ NONTHABURI SOCIETY OF DISABLED PERSONS
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
นายกสมาคมคนพิการนนทบุรี
Website
…………………………………………
ที่อยู
108/346 หมู 14 หมูบานกฤษดานคร 10 ซอยแสนผาสุข 29 ตําบลบางรักพัฒนา
อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทรศัพท
0 2594 0725
โทรสาร
0 2594 0726
โทรศัพทมือถือ ……………………………... อีเมล
………………………………
ปที่กอตั้ง
พ.ศ. 2541
วัตถุประสงค 1. เพื่อเปนตัวแทนองคกรคนพิการและครอบครัวคนพิการในจังหวัดนนทบุรี ในกิจการ
ที่เกี่ยวกับสิทธิความเสมอภาค และผลประโยชนของคนพิการเปนสวนรวม
2. เผยแพรขอมูลขาวสารและความรูที่เปนประโยชนหรือเกี่ยวของกับคนพิการหรือ
ความพิการแกสังคมทั่วไป
3. รวมมือประสานงานกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เปนหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
คนพิการหรือความพิการ
4. สงเสริมใหคนพิการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมทุกรูปแบบ
5. สรางความสัมพันธอันดีระหวางคนพิการ ครอบครัว และประชาคมนนทบุรี
กิจกรรม/การใหบริการ
1. บริการขอมูลขาวสารในทุกรูปแบบของจุลสารขาวรายเดือน
2. บริการใหคําแนะนําและปรึกษา
3. บริการจัดกิจกรรมทางสังคม เชน ทัศนศึกษา กีฬา และนันทนาการอื่นๆ
4. ฝกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวของ เชน ฝกอาชีพ ฝกผูนําคนพิการ เปนตน
5. บริการดานอาชีพ เชน ติดตอสถานที่ใหสมาชิกจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล
6. ประสานงานกับสถานประกอบการใหรับคนพิการเขาทํางาน
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
1. ใหบริการหลักในจังหวัดนนทบุรี
2. ใหบริการในสวนของขาวสารและคําแนะนําทั่วประเทศ
กลุมเปาหมาย ประชาคมจังหวัดนทบุรี และบุคคลทั่วไป
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
ไมจํากัด
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
ไมมี
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี
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ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย สมาคมคนพิการผูคาสลากแหงประเทศไทย
ภาษาอังกฤษ
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
นายกสมาคมคนพิการผูคาสลากแหงประเทศไทย
Website
…………………………………………
ที่อยู
162/241 ซอยอินทามระ 41 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท
0 2693 6655, 0 2275 6720 โทรสาร
0 2693 6799
โทรศัพทมือถือ ……………………………... อีเมล
………………………………
ปที่กอตั้ง
พ.ศ. 2537
วัตถุประสงค 1. เพื่อสงเสริมความสามัคคีในหมูคนพิการทุกประเภทที่มีอาชีพคาสลากกินแบงรัฐบาล
2. เปนตัวแทนของคนพิการที่มีอาชีพคาสลากกินแบงรัฐบาล เพื่อปกปองดูแลสิทธิและ
ผลประโยชนที่เกี่ยวของกับการคาสลากกินแบงรัฐบาล
3. เปนตัวแทนริเริ่มคนควาและสงเสริมออกสลากพิเศษที่เปนประโยชนตอสังคม และ
ไมขัดตอกฎหมาย
4. เผยแพรขาวสาร ความรู ขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของและเปนประโยชนตอคนพิการที่มี
อาชีพคาสลากกินแบงรัฐบาล และสงเสริมความรวมมือการประสานงานกับมูลนิธิ องคการ หรือสมาคม
อื่นใดที่เกี่ยวของกับคนพิการ หรือวัตถุประสงคคลายคลึงกัน
5. พัฒนาและสงเสริมอาชีพตางๆ แกคนพิการที่ไมมีความพรอมในการคาสลากกินแบง
รัฐบาล และสงเสริมใหคนพิการที่มีอาชีพคาสลากกินแบงรัฐบาล ใหมีความพรอมในการประกอบอาชีพ
อยางมีประสิทธิภาพ
กิจกรรม/การใหบริการ
1. หาโควตาสลากกินแบงรัฐบาลใหสมาชิกจํานวน 424 ราย
2. สนับสนุนการจัดกิจกรรมของคนพิการ ใหความรูดานสิทธิประโยชนที่คนพิการพึงมี
พึงไดตามกฎหมาย และใหความรูดานอาชีพที่เหมาะสมกับคนพิการ
3. สนับสนุนการกอตั้งชมรมคนพิการในภูมิภาค
4. ใหการสงเสริมและสนับสนุนนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ เพื่อสุขภาพพลานามัย และสูความเปนเลิศ
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
กรุงเทพมหานคร จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดตาก และ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
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กลุมเปาหมาย คนพิการทุกประเภท
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
800 คน
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
1. สมาคมคนพิการผูคาสลากจังหวัดตาก
2. สมาคมคนพิการผูคาสลากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. สมาคมคนพิการผูคาสลากจังหวัดลพบุรี
4. สมาคมเพื่อคนพิการพระประแดง
5. ชมรมคนพิการจังหวัดตรัง
6. ชมรมคนพิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี
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ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย สมาคมคนพิการรูรักสามัคคี
ภาษาอังกฤษ ASSOCIATION OF THE HANDICAPPED WITH THE HARMONY
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
นายกสมาคมคนพิการรูรักสามัคคี
Website
…………………………………………
ที่อยู
239/10 ซอยพัฒนาการ 25 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท
0 2319 2668
โทรสาร
โทรศัพทมือถือ 081 614 2696
อีเมล
………………………………
ปที่กอตั้ง
พ.ศ. 2545
วัตถุประสงค 1. เพื่อสงเสริม สนับสนุน การรวมกลุมของคนพิการเพื่อบําเพ็ญประโยชน
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนพิการทั้งสวนบุคคลและองคกร
3. เพื่อเผยแพรความรู ขาวสาร ขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของและเปนประโยชนตอคนพิการ
4. เพื่อสงเสริมการศึกษาและพัฒนาอาชีพคนพิการ
5. เพื่อใหความรวมมือกับองคกรคนพิการและหนวยงานที่เกี่ยวของ
6. เพื่อเสริมสรางความรูรักสามัคคีใหเกิดขึ้นในหมูมวลสมาชิกของสมาคม กับสมาคม
คนพิการทั่วประเทศ
กิจกรรม/การใหบริการ
1. สงเสริม สนับสนุน การรวมกลุมของคนพิการเพื่อบําเพ็ญประโยชน
2. เผยแพรความรู ขอมูลที่เกี่ยวของและเปนประโยชนตอคนพิการ
3. สงเสริมการศึกษาและพัฒนาอาชีพคนพิการ
4. เสริมสรางความรูรักสามัคคีใหเกิดขึ้นกับสมาคมคนพิการทั่วประเทศ
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
ในชุมชนทั่วกรุงเทพฯ ที่มีคนพิการ
กลุมเปาหมาย ทุกประเภทความพิการ
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
ไมจํากัด
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
ไมมี
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี
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ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย สมาคมรวมปญญาคนพิการ
ภาษาอังกฤษ THE ROAM PANYA KHON PIKAN ASSOCIATION
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
นายกสมาคมรวมปญญาคนพิการ
Website
…………………………………………
ที่อยู
68/6 หมู 6 ซอยมิตรอารีย ถนนไทรนอย อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทรศัพท
0 2517 7869
โทรสาร
0 2933 0317
โทรศัพทมือถือ ……………………………... อีเมล
………………………………
ปที่กอตั้ง
พ.ศ. 2536
วัตถุประสงค เพื่อชวยเหลือคนพิการใหมีที่ฝกอบรมและชวยเหลือตัวเองได
กิจกรรม/การใหบริการ
อยูประจํา และไปเชากลับเย็น
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
ทั่วประเทศ
กลุมเปาหมาย คนพิการทุกประเภท
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
100 คน
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
ไมมี
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี
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ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย สมาคมสงเสริมผูพิการและผูดอยโอกาส
ภาษาอังกฤษ ………………………………………………..
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
นายกสมาคมสงเสริมผูพิการและผูดอยโอกาส
Website
…………………………………………
ที่อยู
92 หมู 10 ตําบลหนองบัวตะเกียด อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210
โทรศัพท
……………………………... โทรสาร
……………………………...
โทรศัพทมือถือ 083 109 6571
อีเมล
………………………………
ปที่กอตั้ง
พ.ศ. 2550
วัตถุประสงค 1. สงเสริม สนับสนุน การรวมกลุมของผูพิการและผูดอยโอกาส เพื่อบําเพ็ญประโยชน
หรือประกอบอาชีพตามความสนใจและความถนัด
2. พัฒนาศักยภาพของผูพิการและผูดอยโอกาสทั้งสวนบุคคลและองคกรของคนพิการ
ใหสามารถพึ่งตนเองได
3. เผยแพรความรูเกี่ยวกับผูพิการและผูดอยโอกาสตอสาธารณชน เพื่อใหเกิดความเขาใจ
และมีเจตคติที่ดีตอผูพิการและผูดอยโอกาส
4. สงเสริมการศึกษาและพัฒนาอาชีพผูพิการและผูดอยโอกาส ทั้งในชนบทและในเมือง
5. ใหความรวมมือกับองคกรคนพิการและหนวยงานฟนฟูคนพิการที่มีวัตถุประสงค
คลายคลึงกับวัตถุประสงคของสมาคมฯ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อสาธารณกุศล
6. สงเสริมใหเกิดความรวมมือและความสัมพันธอันดีระหวางผูนําคนพิการและองคกร
ของคนพิการทุกระดับ
7. สงเสริมและสนับสนุนใหมีตัวแทนของผูพิการและผูดอยโอกาสระดับจังหวัด และ
เป น ตั ว แทนองค ก รของคนพิ ก ารระดั บ ชาติ เพื่ อ สะท อ นป ญ หาและความต อ งการของผู พิ ก ารและ
ผูดอยโอกาสแตละจังหวัดตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
8. สงเสริมสนับสนุนใหสมาชิกไดรับการพัฒนาพบปะองคกรเครือขายคนพิการที่อยู
ตางประเทศและไดเขารวมกิจกรรมในตางประเทศ รวมถึงการไปดูงาน
กิจกรรม/การใหบริการ
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
กลุมเปาหมาย คนพิการทุกประเภท
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
ไมมี
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี
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ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย องคการคริสโตเฟล บลินเดิ่นมิชชั่น (ซีบีเอ็ม)
ภาษาอังกฤษ CHRISTOFFEL BLINDENMISSION (CBM)
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
ผูแทนองคการคริสโตเฟล บลินเดิ่นมิชชั่น (ซีบีเอ็ม) ประจําภาคพื้นเอเชียกลางและตะวันออก
Website
…………………………………………
ที่อยู
37 ซอยอินทามระ 7 ถนนสุทธิสาร เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท
0 2616 9920
โทรสาร
0 2271 2457
โทรศัพทมือถือ ……………………………... อีเมล
………………………………
ปที่กอตั้ง
ค.ศ. 1908 (พ.ศ. 2451)
วัตถุประสงค 1. ใหความชวยเหลือปองกันโรคที่จะเปนสาเหตุใหเกิดการตาบอด และโรคที่ทําใหเกิด
ความพิการทุกประเภท
2. เพื่อใหการรักษาและผาตัดโรคตาทุกชนิด
3. เพื่อสงเสริมสนับสนุนจัดการศึกษาการเรียนรวมสําหรับเด็กที่พิการทางการมองเห็น
(ตาบอด) การฟนฟูสมรรถภาพและฝกอาชีพคนพิการทุกประเภทในชุมชน
กิจกรรม/การใหบริการ
1. ใหการปองกัน ผาตัด และรักษาโรคตาทุกชนิด
2. ใหการสนับสนุนจัดการเรียนรวมสําหรับเด็กที่พิการทางการมองเห็น (ตาบอด) และ
การฟนฟูสมรรถภาพและฝกอาชีพคนพิการทุกประเภท
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
พื้นที่หางไกลจากความเจริญ โดยเฉพาะอยางยิ่งในชนบทที่ไมมีจักษุแพทย หรือไมมีการ
บริการสําหรับคนพิการ การบริการมุงสูคนที่ยากจน
กลุมเปาหมาย คนพิการทางสายตา (ตาบอด) และคนพิการทุกประเภท
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
ไมจํากัด
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
องคการคริสโตเฟล บลินเดิ่นมิชชั่น (ซีบีเอ็ม) ไมไดปฏิบัติงานโครงการดวยตนเอง
แตใหการสนับสนุนโครงการตางๆ เพื่อชวยเหลือคนพิการตาบอดทั้งในดานการแพทย การศึกษา และ
การฟนฟูสมรรถภาพ ผานทางมูลนิธิหรือองคการตางๆ ที่ทําโครงการเหลานี้อยูแลว องคการหรือมูลนิธิ
ดังกลาวไมไดถือวาเปนหนวยงานในสังกัดขององคการแตเปนผูรวมโครงการ เนื่องจากการชวยเหลือ
จากองคการซีบีเอ็ม เปนเพียงสวนหนึ่งของงานหนวยงานเหลานั้น และมีรายชื่อดังตอไปนี้
1. โครงการจัดการเรียนรวมสําหรับเด็กตาบอดในโรงเรียนปกติในประเทศไทยของ
มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดฯ จังหวัดขอนแกน
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2. โครงการฟนฟูสมรรถภาพคนตาบอดในชุมชนที่จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม
และจังหวัดกาฬสินธุ ของมูลนิธิธรรมิกชนฯ
3. โครงการฟนฟูสมรรถภาพเด็กตาบอดผูพิการซ้ําซอน บางกะป กรุงเทพฯ ของมูลนิธิ
ธรรมิกชนฯ
4. โครงการปองกันตาบอดในจังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ ฯลฯ
ของมูลนิธิธรรมิกชนฯ
5. โครงการปองกันตาบอดในจังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร
ของคณะภคินีซิสเตอรรักไมกางเขนที่ทาแร จังหวัดสกลนคร
6. โครงการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการทุกประเภทของศูนยฟนฟูสมรรถภาพเด็กพิการใน
ชุมชนของเซ็นทเยรารด จังหวัดขอนแกน
7. โครงการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการทุกประเภทในชุมชนที่อําเภอวังสะพุง และอําเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย
8. โครงการปองกันตาบอดของโรงพยาบาลคริสเตียนมโนรมย จังหวัดชัยนาท
9. โครงการป อ งกั น หู ห นวกของมู ล นิ ธิ หู คอ จมู ก ในชนบท โรงพยาบาลราชวิ ถี
กรุงเทพฯ
10. โครงการฝกอาชีพคนพิการของศูนยฝกอาชีพคนพิการของสภาสังคมสงเคราะห
แหงประเทศไทยฯ กรุงเทพฯ
11. โครงการชวยเหลือเด็กพิการในสถานสงเคราะหเด็กพิการ 3 แหง ที่อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
12. โครงการชวยเหลือการฝกอาชีพแผนกชางพิมพสําหรับเด็กพิการทางการไดยินของ
โรงเรียนดอนบอสโก กรุงเทพฯ
13. โครงการฟน ฟูส มรรถภาพคนพิก ารทุก ประเภท อํ า เภอร อนพิ บู ลย และจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี

องคกรเอกชนดานคนพิการ
ที่ใหบริการคนพิการทางการมองเห็น
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ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย ชมรมคนพิการนครสวรรค
ภาษาอังกฤษ NAKHONSAWAN HANDICAPPED PERSONS CLUB
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
ประธานชมรมคนพิการนครสวรรค
Website
…………………………………………
ที่อยู
28/2 ถนนโกสียใต ตําบลปากน้ําโพ อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000
โทรศัพท
0 5622 3606
โทรสาร
โทรศัพทมือถือ 089 906 8350
อีเมล
………………………………
ปที่กอตั้ง
1 ธันวาคม พ.ศ. 2543
วัตถุประสงค 1. เพื่อรวบรวมคนตาบอดที่มีภูมิลําเนาในจังหวั ดนครสวรรคและเขามาอาศั ยอยูใ น
จังหวัดนครสวรรค เพื่อสงเสริมใหมีสัมพันธอันดีในหมูสมาชิก
2. เพื่อใหคําปรึกษา สนับสนุนและสงเสริมสมาชิกคนตาบอด ใหสามารถชวยเหลือ
ตนเอง และประกอบอาชีพไดตามศักยภาพ
3. เพื่อจัดกิจกรรมหารายได และนําไปสนับสนุนสงเสริมแกสมาชิกคนตาบอดในดาน
การศึกษา และสิทธิประโยชนอันพึงจะไดรับจากสังคม
4. เพื่อสงเสริมและเปดโอกาสใหสมาชิกคนตาบอดไดพัฒนาความสามารถในทุกดาน
ตามโอกาสอันควร
กิจกรรม/การใหบริการ
1. สํ า รวจรายชื่ อ คนตาบอดในจั ง หวั ด นครสวรรค จ ากสํ า นั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และสถานีอนามัยตางๆ ไดจํานวนประมาณ
608 คน (รวมทั้งคนตาบอดขางเดียวดวย)
2. หารายไดออกเยี่ยมเยียนคนตาบอดตามรายชื่อ เพื่อรับสมัครเปนสมาชิกของชมรม
(รวมทั้งที่นายอําเภอ อบต. ผูใหญบาน และกํานัน ชวยรับสมัครใหดวย และผูรับทราบขอมูลและปญหา
ของสมาชิก) เพื่อพยายามหาทางชวยเหลือแนะนํา
3. สงคนตาบอดที่ตองการฝกอาชีพไปรับการฝกตามศูนยพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด
ตางๆ จํานวนหนึ่ง เด็กตาบอดก็แนะนําและสงเขาโรงเรียนสอนคนตาบอดหลายแหง
4. เปดโครงการสอนอักษรเบรลลและฝกวิชาชีพใหแกคนตาบอด ดังนี้
4.1 รุนที่ 1 เปดโครงการสอนอักษรเบรลล และฝกอาชีพใหแกคนตาบอดในจังหวัด
นครสวรรค รวมกับสมาคมศิษยเกา ศูนยพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดปากเกร็ด (ก.ค. 2544)
4.2 รุนที่ 2 เปดโครงการสอนอักษรเบรลลและฝกวิชาชีพใหแกคนตาบอดและสตรี
ดอยโอกาสที่ชมรมคนตาบอดไดรับงบประมาณจากกองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ (ก.พ. 2545)
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4.3 รุนที่ 3 เปดสอนอักษรเบรลลใหคนตาบอด 11 คน ระดับประถมศึกษาปที่ 4 โดย
ไดคาตอบแทนวิทยากรจากศูนยการศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดนครสวรรค สอนเบรลลโดย นางสาว
วิวาห แยบฉาย (ส.ค. 2545) โครงการตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน คือ เปดสอนอักษรเบรลล และฝกวิชาชีพ
ใหแกคนตาบอดเฉพาะราย ซึ่งไมไดเขากลุม โดยไมไดงบประมาณจากหนวยงานใดๆ
5. ออกรานนวดและจํา หนา ยผลิ ตภัณ ฑ ในงานคอนเสิรตพงษเทพ กระโดนชํานาญ
รวมกับกลุมกองทุนซิฟ นครสวรรค (ธ.ค. 2544)
6. เขาร ว มประชุ ม กั บ สาธารณสุข จังหวั ดนครสวรรค (ก.ค. 2545) รว มเสนอขอมู ล
เกี่ยวกับการบริการดานสาธารณสุขแกคนพิการ
7. ออกรานนวดแผนไทยและนวดฝาเทากับโรงพยาบาลสวรรคประชารักษ ในงาน
ไมดอก ไมประดับ – โรตารีนครสวรรค (ต.ค. 2544)
8. เขารวมประชุมกับกลุมนครสวรรคฟอรั่ม เกี่ยวกับวิทยุชุมชน และรวมจัดรายการ
(รายการสังคมกับคนพิการ) ทางสถานีวิทยุชุมชนปากน้ําโพ (วัดโพธาราม) ตั้งแตเดือนมกราคม 2546 เปน
ตนมา จนถึงปจจุบัน
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
จังหวัดนครสวรรคและใกลเคียง
กลุมเปาหมาย จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
ไมมี
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี
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ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย มูลนิธิของคนตาบอดไทย
ภาษาอังกฤษ THAI BLIND PEOPLE’S FOUNDATION
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
ประธานมูลนิธิของคนตาบอดไทย
Website
…………………………………………
ที่อยู
85/1 – 2 ซอยบุญอยู ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท
0 2248 0555 , 0 2246 3835 โทรสาร
0 2248 0556
โทรศัพทมือถือ ……………………………... อีเมล
………………………………
ปที่กอตั้ง
วัตถุประสงค 1. สนับสนุนการดําเนินการและกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนของสมาคมคนตาบอดแหง
ประเทศไทย
2. สงเสริมการศึกษา การฝกอาชีพ เชน จัดตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดและศูนยฝก
อาชีพสําหรับคนตาบอด สงเสริมการจัดหางาน การประกอบอาชีพ เชน เกษตรกรรม จัดหาอุปกรณ
ชวยการทํางานของคนตาบอด จัดพิมพตําราอักษรเบรลล และการพัฒนาสื่อหรือเทคโนโลยีสําหรับ
คนตาบอด
3. ใหความรวมมือประสานงานกับองคกรที่มีวัตถุประสงคคลายคลึงกัน
4. ดําเนินงานเพื่อสาธารประโยชนอื่นๆ
5. ไมดําเนินงานเกี่ยวของกับการเมืองแตประการใด
6. จัดตั้งและดําเนินกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศนเพื่อคนตาบอดและ
คนพิการทางสื่อสิ่งพิมพ
7. จัดตั้งและดําเนินกิจการหองสมุดคนตาบอดแหงชาติ
กิจกรรม/การใหบริการ
มุงเนนเพื่อการบริการใหกับกลุมคนตาบอด
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
ทั่วประเทศ
กลุมเปาหมาย ผูที่ตาบอดและผูพิการทางสื่อสิ่งพิมพ
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
หองสมุดคนตาบอดแหงชาติ (ภายในบริเวณมูลนิธิของคนตาบอดไทย)
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี
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ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย มูลนิธิคอลฟลดเพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ภาษาอังกฤษ THAILAND CAUFIELD FOUNDATION FOR THE BLIND UNDER
THE ROYAL PATRONAGE OF HER ROYAL HIGHNESS
PRINCESS MAHA CHAKRI SIRINDHORN
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
ประธานมูลนิธิคอลฟลดเพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
Website
…………………………………………
ที่อยู
1424/268 ถนนประชาสงเคราะห 16 ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท
0 2276 1411, 0 2275 1979
โทรสาร
0 2275 3104
โทรศัพทมือถือ ……………………………... อีเมล
………………………………
ปที่กอตั้ง
พ.ศ. 2523
วัตถุประสงค ใหการศึกษาและวิชาชีพแกคนตาบอดนอกระบบ
กิจกรรม/การใหบริการ
1. ฟนฟูสมรรถภาพโดยใหชวยตัวเองในชีวิตประจําวัน การเคลื่อนไหวและคุนเคยกับ
สภาพแวดลอมทั้งในและนอกสถานที่
2. ใหความรู อาน เขียน อักษรเบรลลและความรูทั่วไป
3. จัดให มี การเรี ย นวิชาสามัญ เพื่อสอบเที ย บชั้นประถมศึก ษาปที่ 6 มั ธยมศึก ษา
ปที่ 3 มัธยมศึกษาปที่ 6
4. ฝกนวดแผนโบราณและทํานายโชคชะตา
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
กลุมเปาหมาย คนตาบอดทั่วไป
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
ในรอบ 1 ป ประเภทตาบอดเด็กรับได 20 คน ประเภทตาบอดผูใหญรับได 50 คน
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
ไมมี
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี
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ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย มูลนิธิชวยคนตาบอดแหงประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ
ภาษาอังกฤษ FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND UNDER
THE ROYAL PATRONAGE OF H.M. THE QUEEN
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
ประธานกรรมการมูลนิธิชวยคนตาบอดแหงประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ
Website
…………………………………………
ที่อยู
420 ถนนราชวิถี แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท
0 2246 0070, 0 2248 1365 – 8 โทรสาร
0 2248 1369
โทรศัพทมือถือ ……………………………... อีเมล
………………………………
ปที่กอตั้ง
พ.ศ. 2482
วัตถุประสงค 1. เพื่อชวยเหลือคนตาบอดทั้งหญิงและชาย โดยไมจํากัดเชื้อชาติและศาสนา
2. เพื่อใหการศึกษาสามัญและการฝกอบรมในดานวิชาชีพเพื่อชวยคนตาบอดสามารถ
ดํารงชีพอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
3. เพื่อรวมมือกับทางราชการและองคการตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อ
สงเสริมกิจกรรมที่เปนประโยชนแกคนตาบอด
กิจกรรม/การใหบริการ
ใหการศึกษาเลาเรียน การฝกวิชาชีพ
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
กรุงเทพฯ นนทบุรี นครปฐม
กลุมเปาหมาย คนตาบอดทั่วประเทศ
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
ประมาณ 400 คน
1. โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ ประมาณ 250 คน (พักประจําอยูที่โรงเรียน)
2. ศูนยพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด ประมาณ 50 คน (พักประจําอยูที่ศูนย)
3. ศูนยฝกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน ประมาณ 50 คน (พักประจําอยูที่ศูนย)
4. ศูนยพัฒนาอาชีพคนตาบอด ประมาณ 30 คน (พักประจําอยูที่ศนู ย)
5. ศูนยเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด ทั่วประเทศ
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
1. โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ
420 ถนนราชวิถี แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2246 0700 , 0 2248 1365 – 8
โทรสาร 0 2248 1369
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2. ศูนยพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด
78/2 ถนนติวานนท อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 0 2583 7327 , 0 2583 2533
โทรสาร 0 2583 2534
3. ศูนยฝกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน
42/126 หมู 5 ซอยศรีเสถียร ถนนเพชรเกษม อําเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม 73210
โทร. 0 2429 0856 , 0 2812 6246
โทรสาร 0 2812 5233
4. ศูนยพัฒนาอาชีพคนตาบอด
69/43 ซอยพระมหาการุณย ถนนติวานนท อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 0 2583 7727
โทรสาร 0 2583 2277
5. ศูนยเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด
78/2 ถนนติวานนท อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 0 2583 6518
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี
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ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย มูลนิธิดวงตาสุรนารี
ภาษาอังกฤษ DUANGTA SURANAREE FOUNDATION
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
ประธานกรรมการมูลนิธิดวงตาสุรนารี
Website
…………………………………………
ที่อยู
กลุมงานวิจัย โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 49 ถนนชางเผือก อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท
0 4434 1310 – 39 ตอ 1203 โทรสาร
0 4424 6389
โทรศัพทมือถือ ……………………………... อีเมล
………………………………
ปที่กอตั้ง
พ.ศ. 2528
วัตถุประสงค 1. เพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับตาแกประชาชน
2. เพื่อสงเคราะหผูปวยโรคตาที่ยากจนในการรักษาพยาบาลและการจัดหาแวนตาให
3. เพื่อสนับสนุนหนวยงานตางๆ ในการจัดบริการดานโรคตาและกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
พิทักษดวงตา
4. เพื่อสงเคราะหคนตาบอดและคนที่สายตาพิการ
5. เพื่อรวมมือกับองคการการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน
6. ไมดําเนินการเกี่ยวของกับการเมืองแตประการใด
กิจกรรม/การใหบริการ
1. การบริจาคแวนตาใหแกผูปวยที่มีปญหาเกี่ยวกับดวงตา
2. การชวยเหลือผูปวยอนาถาที่มารับการรักษาโรคตาจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
1. โรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา
2. ชุมชนชนบท
กลุมเปาหมาย 1. พิการทางการมองเห็น
2. สงเคราะหผูปวยโรคตาที่ยากจน คนตาบอด คนสายตาพิการ
3. เด็ก
4. ประชาชนทั่วไป
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
ไมจํากัด
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
449 ถนนชางเผือก ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร. 0 4434 1310 – 39
โทรสาร 0 4424 6389
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี
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ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
ภาษาอังกฤษ THE CHRISTIAN FOUNDATION FOR THE BLIND IN THAILAND
UNDER THE ROYAL PARTONAGE OF H.M. THE KING
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
ประธานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
Website
…………………………………………
ที่อยู
214 หมู 6 ถนนประชารักษ ตําบลบานเบ็ด อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
โทรศัพท
0 4324 2098 , 0 4323 9499 โทรสาร
0 4324 3448
โทรศัพทมือถือ ……………………………... อีเมล
………………………………
ปที่กอตั้ง
พ.ศ. 2521
วัตถุประสงค ใหบริการการศึกษาแกผูพิการทางสายตาทุกเพศ ทุกวัย
กิจกรรม/การใหบริการ
การฟนฟูสมรรถภาพ การศึกษา อาชีพ
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง
กลุมเปาหมาย ผูพิการทางสายตา
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
3,000 คน
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
1. ศูนยพัฒนศึกษาคนตาบอดขอนแกน
214 หมู 6 ถนนประชารักษ ตําบลบานเบ็ด อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
ตู ปณ. 88
โทร. 0 4324 2098 , 0 4323 9499
โทรสาร 0 4324 3448
2. ศูนยบริการการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา
149 หมู 6 ถนนมุขมนตรี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 0 4351 2989
โทรสาร 0 4351 2988
3. ศูนยการศึกษาและฟน ฟูสมรรถภาพคนตาบอดจังหวัดรอยเอ็ด
49 หมู 10 ถนนราชดําเนิน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด
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4. บานเด็กตาบอดผูพิการซ้ําซอน
21/13 ซอยอยูเย็น ถนนรามอินทรา แขวงจระเขบัว เขตลาดพราว กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0 2510 4895 , 0 2510 3625
โทรสาร 0 2943 6235
5. ศูนยพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดลําปาง
128/2 ถนนสุขสวัสดิ์ 1 ตําบลพระบาท อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
โทร. 0 5431 6395
โทรสาร 0 5422 3863
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี
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ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย มูลนิธิพิทักษดวงตาชัยภูมิ
ภาษาอังกฤษ CHAIYAPOOM EYE CARE FOUNDATION
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
ประธานมูลนิธิพิทักษดวงตาชัยภูมิ
Website
…………………………………………
ที่อยู
โรงพยาบาลชัยภูมิ ถนนบรรณาการ อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพท
0 4481 1444
โทรสาร
โทรศัพทมือถือ ……………………………... อีเมล
………………………………
ปที่กอตั้ง
พ.ศ. 2526
วัตถุประสงค ชวยเหลือผูปวยโรคตา
กิจกรรม/การใหบริการ
1. เผยแพรความรู
2. ใหการสงเคราะห
3. จัดหาแวนตา
4. รวมมือกับองคกรอื่นๆ
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดใกลเคียง
กลุมเปาหมาย ผูปวยโรคตา และโรคหู คอ จมูก
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
ไมจํากัด
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
ไมมี
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี
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ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย มูลนิธิสงเสริมอาชีพคนตาบอด
ภาษาอังกฤษ FOUNDATION FOR THE EMPLOYMENT PROMOTION OF THE BLIND
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
ประธานมูลนิธิสงเสริมอาชีพคนตาบอด
Website
…………………………………………
ที่อยู
2218/86 ถนนจันทน แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท
0 2678 0763 – 8
โทรสาร
0 2678 0765
โทรศัพทมือถือ ……………………………... อีเมล
………………………………
ปที่กอตั้ง
พ.ศ. 2536
วัตถุประสงค 1. เพื่อชวยเหลือคนตาบอดใหไดรับการฟนฟูทางการแพทย
2. ชวยเหลือคนตาบอดใหไดรับการศึกษา ฝกอาชีพ และใหมีงานทํา
3. เพื่อดํ าเนินการเพื่อสาธารณประโยชนหรือรว มมื อกับองคกรการกุ ศลอื่นๆ เพื่อ
สาธารณประโยชน ไมเกี่ยวของกับการเมือง
กิจกรรม/การใหบริการ
สอนนวดแผนโบราณ ภาษาอังกฤษ อักษรเบรลล คอมพิวเตอร ดนตรี โหราศาสตร
และพนักงานรับโทรศัพท
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
ที่มูลนิธิ
กลุมเปาหมาย คนตาบอดทั่วประเทศ
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
ครั้งละ 50 คน
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
ศูนยฝกอาชีพคนตาบอด สนามชัยเขต
328 หมู 1 ตําบลลาดกระทิง อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160
โทร. 0 3859 7840
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี
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ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถพัทยา
ภาษาอังกฤษ PATTAYA REDEMPTORTST SCHOOL FOR THE BLIND
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
ผูจัดการและครูใหญโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถพัทยา
Website
…………………………………………
ที่อยู
285/103 ถนนพัทยา – นาเกลือ ซอย 16 อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท
0 3822 5479 , 0 3822 5963 โทรสาร
0 3822 5479
โทรศัพทมือถือ ……………………………... อีเมล
………………………………
ปที่กอตั้ง
พ.ศ. 2530
วัตถุประสงค เพื่อใหการศึกษาและความรูขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับวิชาชีพแกเด็กตาบอด
กิจกรรม/การใหบริการ
ใหบริการดานการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
ภาคตะวันออก
กลุมเปาหมาย เด็กตาบอดอายุ 3 – 20 ป
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
150 คน
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
ไมมี
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี

51
ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย ศูนยการศึกษาและฟนฟูสมรรถภาพคนตาบอดจังหวัดรอยเอ็ด
ภาษาอังกฤษ EDUCATION AND REHABILITATION CENTER FOR THE BLIND
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
หัวหนาศูนยการศึกษาและฟนฟูสมรรถภาพคนตาบอดจังหวัดรอยเอ็ด
Website
…………………………………………
ที่อยู
49 หมู 10 ถนนราชดําเนิน ตําบลดงลาน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด 45000
ตู ปณ. 99
โทรศัพท
0 4351 2989
โทรสาร
0 4351 2989
โทรศัพทมือถือ ……………………………... อีเมล
………………………………
ปที่กอตั้ง
พ.ศ. 2538
วัตถุประสงค 1. เพื่อใหบริการดานการศึกษาและฝกอาชีพแกคนตาบอด
2. เพื่อใหบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน
กิจกรรม/การใหบริการ
มีโครงการตางๆ เพื่อใหบริการดังนี้
1. โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดรอยเอ็ด
2. โครงการกระตุนพัฒนาการเด็กพิการกอนวัยเรียน
3. โครงการเตรียมความพรอมเด็กตาบอด
4. ดําเนินงานดานการปองกันทางสายตา
5. ศูนยฝกอาชีพคนตาบอด
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
พื้นที่จังหวัดรอยเอ็ดและจังหวัดมหาสารคาม
กลุมเปาหมาย คนตาบอดอายุตั้งแตแรกเกิด – 60 ป
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
1. โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดรอยเอ็ด สูงสุดจํานวน 120 คน
2. ศูนยฝกอาชีพปละ 30 คน
3. โครงการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน ไมจํากัดจํานวน
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
ไมมี
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี

52
ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย ศูนยฝกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน
ภาษาอังกฤษ SAMPRAN VOCATIONAL TRAINING CENTER FOR BLIND WOMEN
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
ผูอํานวยการศูนยฝกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน
Website
…………………………………………
ที่อยู
42/126 หมู 5 ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท
0 2429 0856
โทรสาร
0 2812 5233
โทรศัพทมือถือ ……………………………... อีเมล
………………………………
ปที่กอตั้ง
พ.ศ. 2525
วัตถุประสงค เพื่อฟนฟูสมรรถภาพคนพิการและฝกฝนอาชีพเพื่อนําไปประกอบอาชีพได
กิจกรรม/การใหบริการ
ฝ ก อาชี พ การถั ก ทุ ก ชนิ ด และการนวดแผนโบราณ ต อ งอยู ป ระจํ า หลั ก สู ต ร 3 ป
คาบํารุงอาหารปละ 1,000 บาท
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
ทุกจังหวัดที่มีคนตาบอด
กลุมเปาหมาย คนตาบอดหญิงทุกจังหวัด
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
50 คน
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
1. โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ
420 ถนนราชวิถี เขตพญาไท กรุงเทพฯ
โทร. 0 2246 0070
2. ศูนยฝกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน
42/126 หมู 5 ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทร. 0 2429 0856
3. หองสมุดคอลฟลด
78/2 ถนนติวานนท อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โทร. 0 2583 6518
4. ศูนยพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด
78/2 ถนนติวานนท อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โทร. 0 2583 7327
5. ศูนยพัฒนาอาชีพคนตาบอด
60/43 ซอยพระมหาการุณย ถนนติวานนท อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 0 2583 7722
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี

53
ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย ศูนยพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด
ภาษาอังกฤษ REHABILITATION CENTER FOR THE BLIND
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด
Website
…………………………………………
ที่อยู
78/2 หมู 1 ถนนติวานนท ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท
0 2583 7372, 0 2583 2533
โทรสาร
0 2583 2534
โทรศัพทมือถือ ……………………………... อีเมล
………………………………
ปที่กอตั้ง
พ.ศ. 2506
วัตถุประสงค ชวยเหลือผูพิการทางสายตาใหไดรับการพัฒนาความสามารถที่จําเปน เพื่อสามารถ
ดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดเหมือนคนทั่วไป
กิจกรรม/การใหบริการ
สอนและใหที่พักแกผูพิการทางสายตา 2 ปเต็มตามหลักสูตร
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
กลุมเปาหมาย ผูพิการทางสายตา เพศชาย อายุ 15 – 35 ป
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
80 คน
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
ไมมี
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี

54
ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย ศูนยพัฒนาอาชีพคนตาบอด
ภาษาอังกฤษ LIGHTHOUSE FOR THE BLIND FOUNDATION FOR THE BLIND
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาอาชีพคนตาบอด
Website
…………………………………………
ที่อยู
69/43 ซอยพระมหาการุณย ถนนติวานนท ตําบลบานใหม
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท
0 2583 7722
โทรสาร
0 2583 2277
โทรศัพทมือถือ ……………………………... อีเมล
………………………………
ปที่กอตั้ง
พ.ศ. 2527
วัตถุประสงค เพื่อชวยคนตาบอดที่จบการศึกษาแลวเขาฝกอาชีพและหางานใหทํา
กิจกรรม/การใหบริการ
ฝกอาชีพชางไม นวดแผนโบราณ และพนักงานสลับสายโทรศัพท (โอเปอเรเตอร)
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
กลุมเปาหมาย คนตาบอดชาย – หญิง อายุ 18 – 45 ป
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
40 คน
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
ไมมี
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี

55
ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย สมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย
ภาษาอังกฤษ THAILAND ASSOCIATION OF THE BLIND
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
นายกสมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย
Website
…………………………………………
ที่อยู
85/1-2 ซอยบุญอยู ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท
0 2246 3835
โทรสาร
0 2245 9846
โทรศัพทมือถือ ……………………………... อีเมล
………………………………
ปที่กอตั้ง
พ.ศ. 2510
วัตถุประสงค 1. เพื่อการรวมตัวเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของคนตาบอด
2. เพื่อรวมพิทักษสิทธิและรักษาสิทธิอันพึงไดโดยชอบธรรม
3. เพื่อพัฒนา สงเสริม และสรางโอกาสใหแกคนตาบอดที่ยังขาดโอกาสในสังคม ใหมี
คุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้น
กิจกรรม/การใหบริการ
1. กิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพความเปนอยูของคนตาบอดใหมีสิทธิ
หนาที่เทาเทียมกับบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ โดยสอดคลองกับสถานภาพของแตละบุคคล เชน การฝกอาชีพ
การใหบริการดานหองสมุดแถบเสียง จัดตั้งศูนยการศึกษานอกโรงเรียน การฝกอบรมตางๆ เชน ผูนํา
คนตาบอด นักพูดตาบอด และการใหคําปรึกษาเมื่อสมาชิกหรือคนตาบอดประสบปญหา
2. พันธกิจในฐานะองคกรผูแทนของคนตาบอด สมาคมฯ มีบทบาทหนาที่หลักในการ
สงเสริม ประสานงาน ใหความรวมมือในการเรียกรอง ผลักดัน สะทอนปญหา และความตองการที่
แทจริง รวมทั้งริเริ่มดําเนินงานเปนแบบอยาง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในประเทศไทยตาม
รูปแบบที่พึงประสงค
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
ทั่วประเทศ
กลุมเปาหมาย คนตาบอดในประเทศไทย
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
2,300 คน
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
1. สมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย เขตภาคเหนือตอนลาง
210/16 ถนนบรมไตรโลกนาถ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร. 0 5528 2456, 089 642 8089, 089 193 0926

56
2. สมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
178/129 หมูบานพิมานเทพ ถนนประชาสโมสร อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000
โทร. 0 4333 8258, 085 880 0457
3. สมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1
149 หมู 6 ซอยวัชรปาน ตําบลบานใหม อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร. 084 037 1188
4. สมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2
301/38 หมูบานขอนแกนวิลลา ถนนมิตรภาพ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000
โทร. 0 4324 7441, 086 630 1975, 083 141 6607
5. สมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3
303 ถนนโสมพะมิตร ตําบลกาฬสินธุ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ 46000
โทร. 0 4382 2341, 0 4381 3335, 087 248 9037
6. สมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย สาขาภาคกลาง
6/542 หมู 1 บัวทองเคหะ ตําบลบางบัวทอง อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทร. 0 2925 8110, 085 061 4777
โทรสาร 0 2925 8205
7. สมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย สาขาภาคกลาง เขต 2
5 ถนนทาสงฆ ตําบลคลองกระแชง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทร. 0 3242 8906
8. สมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ
85/1 – 2 ซอยบุญอยู ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2246 3835 ตอ 103, 0 2247 3390
9. สมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย สาขาภาคใตตอนบน
53/193 ซอยศรีวิชัย 45 ถนนสุราษฎร – พุนพิน ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎรธานี 84000
โทร. 0 7727 5508
10. สมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย สาขาภาคใตตอนลาง
127 ซอย 5 ถนนรัตนอุทิศ ตําบลหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90000
โทร. 0 7525 4484, 081 598 7282
11. ศูนยการเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอด ธนบุรี
61 – 32 – 41 ซอยจรัญสนิทวงศ 11 แขวงวัดทาพระ เขตบางกอกใหญ กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0 2412 1382, 081 488 9582
โทรสาร 0 2412 1383
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี

57
ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย สมาคมจักษุแพทยแหงประเทศไทย
ภาษาอังกฤษ THE OPTHALMOLOGIC SOCIETY OF THAILAND
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
นายกสมาคมจักษุแพทยแหงประเทศไทย
Website
…………………………………………
ที่อยู
ตึกจุมกฏพงษบริพัตร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท
0 2256 4423
โทรสาร
0 2252 8290
โทรศัพทมือถือ ……………………………... อีเมล
………………………………
ปที่กอตั้ง
พ.ศ. 2499
วัตถุประสงค เปนที่รวมของจักษุแพทยทั่วประเทศ และดําเนินการกุศล
กิจกรรม/การใหบริการ
จัดการประชุมเกี่ยวกับดานวิชาการ และประสานงานกับองคกรเพื่อการกุศล
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
ตามแตเห็นสมควร
กลุมเปาหมาย จักษุแพทยและผูปวยโรคตาในชนบท
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
100 คน
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
ไมมี
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี

58
ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย สมาคมเพื่อความกาวหนาอาชีพคนตาบอดประเทศไทย (สกอบ.)
ภาษาอังกฤษ ASSOCIATION FOR CAREER ADVANCEMENT OF THE BLIND
THAILAND (ACAB.)
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
นายกสมาคมเพื่อความกาวหนาอาชีพคนตาบอดประเทศไทย
Website
…………………………………………
ที่อยู
93 ประชาราษฎร 28 ถนนกรุงเทพนนท แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท
……………………………… โทรสาร
………………………………
โทรศัพทมือถือ 081 847 8405
อีเมล
………………………………
ปที่กอตั้ง
พ.ศ. 2546
วัตถุประสงค 1. พิทักษอันชอบธรรมตามกฎหมายในการประกอบอาชีพของคนตาบอด
2. แกปญหาเรื่องความเสมอภาคในการประกอบอาชีพของคนตาบอด
3. ประชาสัมพันธใหคนตาบอดรูจักอาชีพที่เหมาะสมและสถานที่ฝก
4. จัดหาและเสนอแนะอาชีพเสริมใหคนตาบอดที่มีรายไดนอย เพื่อเพิ่มพูนรายไดในครอบครัว
5. ศึกษาหาความกาวหนาของเทคโนโลยี ซึ่งมีสวนชวยใหคนตาบอดสามารถประกอบ
อาชีพตามความถนัด
6. ผลักดันหนวยงานที่เกี่ยวของบรรจุวิชาชีพใหมๆ ลงในหลักสูตรของการศึกษาวิชาชีพ
ที่เหมาะสมกับคนตาบอดมากขึ้น
7. เผยแพร ค วามรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ ความสามารถของคนตาบอดให ส าธารณชน
ยอมรับคนตาบอดมากขึ้น
8. สงเสริมงานวัฒนธรรม
กิจกรรม/การใหบริการ
1. โครงการฝกอาชีพนวดแผนไทยใหคนตาบอด
2. หางานใหคนตาบอด
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
กลุมเปาหมาย ผูพิการทางสายตา
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
ไมมี
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี

59
ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย สมาคมวาทศาสตรคนตาบอดเพื่อการสรางสรรค (สวบส.)
ภาษาอังกฤษ BLIND RHETORICAL ASSOCIATION FOR CREATIVENESS (BRAC)
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
นายกสมาคมวาทศาสตรคนตาบอดเพื่อการสรางสรรค
Website
…………………………………………
ที่อยู
304/194 ซอย 2/1 เคหะชุมชนทาทราย แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท
……………………………… โทรสาร
………………………………
โทรศัพทมือถือ ……………………………... อีเมล
………………………………
ปที่กอตั้ง
พ.ศ. 2544
วัตถุประสงค 1. เผยแพรความรูขาวสาร และประสบการณเกี่ยวกับวาทศาสตร เพื่อนําพาพัฒนาการ
ใหมๆ มาใชปรับปรุงตนเอง ใหทันตอความเปลี่ยนแปลงของสังคม
2. ยกระดับวิชาวาทศาสตรใหทัดเทียมกับมาตรฐานสากล
3. สรางเสริมทักษะในเชิงวาทศาสตรใหกับคนตาบอดตลอดจนผูที่สนใจอื่นๆ
4. จัดกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับวาทศาสตรเพื่อสรางทัศนคติและความเขาใจที่ถูกตอง
5. ส ง เสริ ม ความสามั ค คี แ ละความเข า ใจอั น ดี ตลอดจนทั ศ นะคติ ที่ ถู ก ต อ งระหว า ง
คนตาบอดกับบุคคลทั่วไป ในการอยูรวมกันในสังคม
6. ใหความรวมมือกับองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
กิจกรรม/การใหบริการ
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
กลุมเปาหมาย ผูพิการทางสายตา
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
ไมมี
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี

60
ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย สมาคมศิษยเกาโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
ภาษาอังกฤษ BANGKOK SCHOOL FOR THE BLIND ALUMNI ASSOCIATION (BSAA.)
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
นายกสมาคมศิษยเกาโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
Website
…………………………………………
ที่อยู
27/9 หมู 5 ซอยพหลโยธิน 54 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท
0 2521 8747
โทรสาร
………………………………
โทรศัพทมือถือ ……………………………... อีเมล
………………………………
ปที่กอตั้ง
พ.ศ. 2546
วัตถุประสงค 1. จัดกิจกรรมเพื่อระลึกถึงมิสเจเนวีฟ คอลฟลด ผูใหกําเนิดการศึกษาแกคนตาบอดใน
ประเทศไทย
2. ใหความรวมมือและสรางความสามัคคีระหวางศิษยเกาและศิษยปจจุบัน
3. สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาแกสมาชิกและศิษยปจจุบัน
4. เผยแพรความรู ขาวสาร และประสบการณตางๆ ใหแกสมาชิก
5. ชวยดานสวัสดิการตางๆ แกสมาชิก
6. ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ความก า วหน า ชื่ อ เสี ย ง และเกี ย รติ คุ ณ ของโรงเรี ย น
สอนคนตาบอดกรุงเทพในทุกดาน
7. ใหความรวมมือแกองคกรการกุศลตางๆ ทั้งในและนอกประเทศ รวมทั้งหนวยงานของรัฐ
กิจกรรม/การใหบริการ
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
กลุมเปาหมาย ผูพิการทางสายตา
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
ไมมี
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี

61
ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย สมาคมศิษยเกาโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต (ส.ศ.บ.ต.)
ภาษาอังกฤษ SOUTH ALUMNI ASSOCIATION OF THE BLIND (SAAB.)
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
นายกสมาคมศิษยเกาโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต
Website
…………………………………………
ที่อยู
224 หมู 4 ตําบลขุนทะเล อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
โทรศัพท
……………………………… โทรสาร
………………………………
โทรศัพทมือถือ ……………………………... อีเมล
………………………………
ปที่กอตั้ง
พ.ศ. 2550
วัตถุประสงค 1. สงเสริมการรวมตัวของศิษยเกา เพื่อสรางความเปนเอกภาพและเสริมสรางความ
เขมแข็งใหแกศิษยเกา และการศึกษาของคนตาบอด
2. เปนตัวแทนของศิษยเกา ในการประสานงานและเสริมสรางความรวมมือกับโรงเรียน
หรือหนวยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาการศึกษาและประกอบอาชีพของศิษยเกา
3. สงเสริมใหศิษยเกาไดประกอบอาชีพอิสระในทองถิ่น อาทิ อาชีพเกษตรกรรม หรือ
อื่นๆ ตามความถนัด ความสนใจของศิษยเกา เพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน
4. สนับสนุนการมีสวนรวมของศิษยเกาในกิจกรรมของโรงเรียน หรือกิจกรรมอื่นใดที่
เปนไปเพื่อสาธารณประโยชน
5. สงเสริมการรับรูขอมูลขาวสาร ผานสื่อเสียง และสิ่งพิมพในรูปของอักษรเบรลล
6. สมาคมไมดําเนินการเกี่ยวของกับการเมืองแตประการใด
7. ไมจัดใหมีการตั้งโตะสนุกเกอรหรือโตะบิลเลียดแตอยางใด
8. รับสัมปทานจากรัฐในการประกอบกิจกรรมตางๆ ที่เปนการสงเสริมสนับสนุนให
คนตาบอดไดประกอบอาชีพหลากหลาย เชน คาสลาก โดยจําหนายสลากทุกประเภทที่สํานักงานสลาก
กินแบงรัฐบาลหรือรัฐบาลพิมพออกจําหนาย ทั้งนี้ตามความรูและความสนใจของแตละบุคคล
กิจกรรม/การใหบริการ
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
กลุมเปาหมาย ศิษยเกาโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
ไมมี
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี

62
ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย สมาคมศิษยเกาโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ
ในพระบรมราชินูปถัมภ จังหวัดเชียงใหม
ภาษาอังกฤษ THE ALUMNI ASSOCIATION OF CHIENGMAI SCHOOL
FOR THE BLIND (AACSB)
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
นายกสมาคมศิษยเกาโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ
จังหวัดเชียงใหม
Website
…………………………………………
ที่อยู
102/57 การเคหะรมเกลา ถนนรมเกลา แขวงคลองตนนุน เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ 10520
โทรศัพท
0 2543 9468
โทรสาร
………………………………
โทรศัพทมือถือ ……………………………... อีเมล
………………………………
ปที่กอตั้ง
พ.ศ. 2503
วัตถุประสงค เพื่อใหการศึกษาแกเด็กที่พิการทางตา
กิจกรรม/การใหบริการ
ใหการศึกษา ฝกอาชีพ
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
ผูพิการทางตาในเขตภาคเหนือ
กลุมเปาหมาย ผูพิการทางตา
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
100 คน
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
ไมมี
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี

63
ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย สมาคมสงเสริมการนวดแผนไทยคนตาบอด
ภาษาอังกฤษ NATIONAL ASSOCIATION FOR THE PROMOTION OF BLIND
THAI CLASSICAL MASSAGE (N.A.P.B.T.C.M.)
ผูบริหารสูงสุดในองคกร
นายกสมาคมสงเสริมการนวดแผนไทยคนตาบอด
Website
…………………………………………
ที่อยู
378/1 หมู 10 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท
0 2747 2749
โทรสาร
………………………………
โทรศัพทมือถือ 081 251 8251
อีเมล
………………………………
ปที่กอตั้ง
พ.ศ. 2544
วัตถุประสงค 1. เปนศูนยกลางในการประสานงานและใหความรวมมือกับองคกรตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
คนตาบอด ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและนอกประเทศ
2. ดําเนินกิจกรรมตางๆ ในการยกระดับและปรับปรุงคุณภาพการนวดแผนไทยโดยคนตาบอด
3. จัดสวัสดิการที่จําเปนตอการดํารงชีวิตใหแกสมาชิก รวมทั้งแกไข ขจัดอุปสรรคตางๆ
ที่เกิดขึ้น
4. เปนศูนยกลางแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจในการนวดแผนไทยโดยคนตาบอดและ
บุคคลทั่วไป
5. สงเสริมสนับสนุนใหสมาชิกเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
6. เผยแพร ข อ มู ล ข า วสารและจั ด กิ จ กรรมต า งๆ เพื่ อ เสริ ม สร า งทั ศ นคติ ที่ ถู ก ต อ ง
ตลอดจนความเขาใจอันดีของการอยูรวมกันในสังคมระหวางคนตาบอดที่มีความรูเชี่ยวชาญดานการนวด
กับบุคคลทั่วไป
กิจกรรม/การใหบริการ
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
กลุมเปาหมาย ผูพิการทางสายตา
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
ไมมี
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี

64
ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย สมาคมสงเสริมอาชีพและสวัสดิการคนตาบอด
ภาษาอังกฤษ THE ASSOCIATION FOR VOCATIONAL PROMOTION
AND WELFARE OF THE BLIND
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
นายกสมาคมสงเสริมอาชีพและสวัสดิการคนตาบอด
Website
…………………………………………
ที่อยู
327/15 ซอย 17 (ศรีอัมพร) ถนนเสนานิคม 1 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท
0 2579 9978, 0 2561 3211 โทรสาร
0 2579 9978, 0 2561 3211
โทรศัพทมือถือ ……………………………... อีเมล
………………………………
ปที่กอตั้ง
พ.ศ. 2524
วัตถุประสงค เพื่อชวยเหลือกลุมคนตาบอดผูคาสลากกินแบงรัฐบาล
กิจกรรม/การใหบริการ
สวัสดิการเงินทุนหมุนเวียน
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
กลุมเปาหมาย คนตาบอดที่มีอาชีพคาสลากกินแบงรัฐบาล
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
มากกวา 400 คน
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
ไมมี
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี
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ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย สมาคมสตรีคนตาบอดในประเทศไทย
ภาษาอังกฤษ THE ASSOCIATION OF BLIND WOMEN IN THAILAND
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
นายกสมาคมสตรีคนตาบอดในประเทศไทย
Website
…………………………………………
ที่อยู
329 หมู 11 ถนนนวมินทร ซอย 90 เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท
0 2519 3330
โทรสาร
0 2519 3330
โทรศัพทมือถือ ……………………………... อีเมล
………………………………
ปที่กอตั้ง
พ.ศ. 2524
วัตถุประสงค 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีตาบอด โดยการปลูกฝงความรักเกียรติและศักดิ์ศรี
ในตัวเอง ยกระดับความตระหนักและความเขาใจของสาธารณชน
2. เพื่อพิทักษและสงเสริมสิทธิของสตรีตาบอดในประเทศไทย
3. เพื่ อ ดํ า เนิ น การจั ด การโครงการต า งๆ รวมถึ ง กิ จ กรรมต า งๆ อั น เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ
สตรีตาบอด โดยประสานงานกับองคกรเพื่อการกุศลแหงรัฐและเอกชนทั้งในประเทศและระหวาง
ประเทศ
4. เพื่อสงเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณีไทยอันมีคา
(หมายเหตุ : สมาคมไมไดเกี่ยวของทางการเมืองแตอยางใด)
กิจกรรม/การใหบริการ
สตรีตาบอดในประเทศไทยมีโอกาสไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางกวางขวาง เมื่อ
สตรีเหลานี้มีความพรอมที่จะจัดการกับอุปสรรคตางๆ ในชีวิตประจําวัน โดยขอบเขตนี้สมาคมฯ ได
จัดหาสวัสดิก ารความช ว ยเหลือ แก สมาชิก โดยเฉพาะชวงเวลาที่ ตองเผชิญความลํ าบาก เช น การ
ตั้งครรภ การประสบอุบัติเหตุ เปนตน
การให โ อกาสสตรี ต าบอดมี ง านทํ า ถื อ ว า สํ า คั ญ มาก เพื่ อ พวกเธอจะได รู สึ ก ว า มี
ประโยชนตอสังคมมากกวาสรางภาระอยางที่ภายนอกมองเขามา ดวยการพัฒนาฝมือใหเกิดความชํานาญ
เปนสิ่งที่เนนหนักและใหความสนใจสําหรับสมาคมฯ เริ่มจากการฝกงานฝมือ การฝกใหเปนผูนําและ
ผูบริหาร ขณะที่สมาคมฯ ยังคงใหความชวยเหลือเรื่องทุน เพื่อสงเสริมสมาชิกไดรับการศึกษาในระดับที่
สูงขึ้นไป
นอกจากนี้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพความเปนผูนํา และเสริมสรางความมั่นใจแกสมาชิก
สมาคมไดแบงเปนกลุมยอยไปดําเนินงานในเขตตางๆ โดยแตละกลุมก็มีการคัดเลือกผูนําและจัดวางแผน
ของกลุม ผูนํากลุมที่มีศักยภาพจะไดรับเชิญใหเปนผูนําโครงการ และเปนอนุกรรมการอีกดวย และ
ไดรับการสนับสนุนใหเขารวมกิจกรรมการฝกอบรมความเปนผูนําพิเศษตางๆ
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สมาคมฯ ยังไดวางโครงการขยายงานออกไปสูชนบท เพื่อเปดโอกาสแกสตรีตาบอดที่
อยูหางไกล ใหไดรับการพัฒนาศักยภาพและไดรับสวัสดิการตางๆ ตามสมควร โดยสมาคมฯ จะขยาย
สาขาออกไปยังสวนภูมิภาคตางๆ
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
กรุงเทพมหานคร
กลุมเปาหมาย คนตาบอดทั้งสองขาง ตาบอดสนิทหรือเลือนราง
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
ศูนยการศึกษาและวิชาชีพนอกระบบแกคนตาบอด
1424/268 ถนนประชาสงเคราะห 16 เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10400
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี
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ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย สมาคมสมัชชาคนตาบอดเพื่อการสงเสริมอาชีพ (สบ.พช.)
ภาษาอังกฤษ ASSOCIATION ASSEMBLY OF THE BLIND FOR OCCUPATION
PROMOTION (AB.FO.)
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
นายกสมาคมสมัชชาคนตาบอดเพื่อการสงเสริมอาชีพ
Website
…………………………………………
ที่อยู
126/39 หมู 5 การเคหะชุมชนนนทบุรี ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท
0 2582 0143
โทรสาร
0 2964 4066
โทรศัพทมือถือ ……………………………... อีเมล
………………………………
ปที่กอตั้ง
พ.ศ. 2546
วัตถุประสงค 1. ประสานงานและรวมมือกับองคกรตางๆ ที่มีวัตถุประสงคคลายกันในการทํากิจกรรม
ที่เปนประโยชนตอสมาชิกและสังคมทั่วไป
2. ดําเนินกิจกรรมตางๆ ในการยกระดับและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของสมาชิกทั้งดาน
การศึกษา อาชีพ เศรษฐกิจ สถานภาพทางสังคม และอื่นๆ
3. จัดสวัสดิการที่จําเปนตอการดํารงชีวิตใหแกสมาชิกของสมาคม รวมทั้งรวมกันแกไข
และขจัดอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้น
4. สงเสริมความสามัคคี ความเขาใจ และความสัมพันธอันดีระหวางสมาชิกของสมาคม
5. ใหสมาชิกของสมาคมมีโอกาสพบปะสังสรรคและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจน
ประสบการณตางๆ
6. ปลูกฝงทัศนคติและสงเสริมใหสมาชิกของสมาคมไดรับประสบการณใหมๆ
7. รวมกันรักษาสิทธิและหนาที่อันพึงมีไดตามกฎหมาย
8. ส ง เสริ ม และขยายโอกาสในการประกอบอาชี พ สุ จ ริ ต ให กั บ คนตาบอดและเป น
ตั ว แทนของสมาชิ ก ในการรั บ สลากทุ ก ประเภทที่ สํ า นั ก งานสลากกิ น แบ ง รั ฐ บาลหรื อ รั ฐ บาลพิ ม พ
ออกจําหนาย เพื่อใหสมาชิกนํามาจําหนายในฐานะผูคาสลากรายยอย
กิจกรรม/การใหบริการ
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
กลุมเปาหมาย ผูพิการทางสายตา
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
ไมมี
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี
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ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย สมาพันธคนพิการผูคาสลาก ประเทศไทย
ภาษาอังกฤษ ......................................................................
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
ประธานสมาพันธคนพิการผูคาสลาก ประเทศไทย
Website
…………………………………………
ที่อยู
299 ซอยอินทามระ 41 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท
0 2248 0555 , 0 2246 3835 โทรสาร
0 2248 0556
โทรศัพทมือถือ ……………………………... อีเมล
………………………………
ปที่กอตั้ง
วัตถุประสงค 1. สนับสนุนการดําเนินการและกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนของสมาคมคนตาบอดแหง
ประเทศไทย
2. สงเสริมการศึกษา การฝกอาชีพ เชน จัดตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดและศูนยฝก
อาชีพสําหรับคนตาบอด สงเสริมการจัดหางาน การประกอบอาชีพ เชน เกษตรกรรม จัดหาอุปกรณ
ชวยการทํางานของคนตาบอด จัดพิมพตําราอักษรเบรลล และการพัฒนาสื่อหรือเทคโนโลยีสําหรับ
คนตาบอด
3. ใหความรวมมือประสานงานกับองคกรที่มีวัตถุประสงคคลายคลึงกัน
4. ดําเนินงานเพื่อสาธารณประโยชนอื่นๆ
5. ไมดําเนินงานเกี่ยวของกับการเมืองแตประการใด
6. จัดตั้งและดําเนินกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศนเพื่อคนตาบอด
และคนพิการทางสื่อสิ่งพิมพ
7. จัดตั้งและดําเนินกิจการหองสมุดคนตาบอดแหงชาติ
กิจกรรม/การใหบริการ
มุงเนนเพื่อการบริการใหกับกลุมคนตาบอด
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
ทั่วประเทศ
กลุมเปาหมาย ผูที่ตาบอดและผูพิการทางสื่อสิ่งพิมพ
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
หองสมุดคนตาบอดแหงชาติ
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี

องคกรเอกชนดานคนพิการ
ที่ใหบริการคนพิการทางการไดยินหรือการสื่อความหมาย
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ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย ชมรมคนหูหนวกจังหวัดกาญจนบุรี
ภาษาอังกฤษ KANCHANABURI DEAF CLUB
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
ประธานชมรมคนหูหนวกจังหวัดกาญจนบุรี
Website
…………………………………………
ที่อยู
2/2 หองแถววัดใต ถนนวิสุทธิรังษี ตําบลบานเหนือ อําเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทรศัพท
โทรสาร
0 3451 1374
โทรศัพทมือถือ 085 022 7814
อีเมล
yyborrisut@yahoo.com
ปที่กอตั้ง
10 ธันวาคม พ.ศ. 2544
วัตถุประสงค 1. เพื่อกอใหเกิดความสามัคคี และเปนศูนยกลางของคนหูหนวก
2. เพื่อสงเสริมสิทธิอันชอบธรรมของคนหูหนวก
3. เพื่อสงเสริมสนับสนุน ใหความชวยเหลือดานอาชีพแกสมาชิก
4. สงเสริมการรวมกลุมเพื่อชวยเหลือกันของคนหูหนวก ไดแก เยาวชน สตรีหูหนวก
5. เพื่อสงเสริมการศึกษาของคนหูหนวก
6. เพื่อสงเสริมและเผยแพรภาษามือไทย
7. เพื่อสงเสริมงานวัฒนธรรมและกีฬาใหคนหูหนวก
8. เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความรูความสามารถ และแสดงความคิดเห็นตางๆ ระหวาง
คนหูหนวกกับสังคมทั่วไป
9. เพื่อใหความรวมมือกับองคกร สมาคมคนหูหนวก และสมาคมคนพิการ ทั้งนี้โดยไม
เกี่ยวของกับการเมือง
กิจกรรม/การใหบริการ
1. เผยแพรขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนแกคนหูหนวก รวมถึงใหขอมูลกิจกรรมตางๆ
อาทิ นโยบายรัฐบาลตอคนพิการ สิทธิ และความเคลื่อนไหวของคนพิการ
2. จั ด ฝ ก อบรมใหความรูใ นเรื่ องต างๆ อาทิ ความรู เ รื่ อ งโรคเอดส กฎหมายนารู ใ น
ชีวิตประจําวัน สิทธิสตรี ใหความรูภาษามือเกี่ยวกับการจราจร เพื่อเตรียมตัวเปนสมาชิกในการเขารับการ
อบรมขับขี่ปลอดภัย และสอบใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต/รถยนต
3. จัดฝกอบรมเรื่องอาชีพ และสงเสริมการประกอบอาชีพ ไดแก ใหคําแนะนําสมาชิก
เรื่องการประกอบอาชีพ การจัดหางาน ทั้งการทํางานในสถานประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระ
วิชาการ รวมทั้งการจัดฝกอาชีพ ไดแก การทําซิลคสกรีน การประดิษฐดอกไมจากผาใยบัว การจัดดอกไม
การทําตุกตาผาเช็ดมือ การทํานาฬิกาไม เพื่อใหสมาชิกมีรายไดเสริม
4. ใหคําแนะนําปรึกษาแกคนหูหนวก และครอบครัวคนหูหนวกที่ประสบปญหา
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5. บริการลามภาษามือแกสมาชิก และประสานงานใหแกคนหูหนวกในเรื่องตางๆ ไดแก
พบแพทย คดีความ การติดตอกับราชการ ติดตอเรื่องการประกอบอาชีพ การฝกอบรม การประชุม การมี
สวนรวมทางสังคม เปนตน
6. ใหบริการลงทะเบียนแกสมาชิกที่สนใจในกิจกรรมตางๆ ไดแก กีฬาคนพิการ การ
ฝกอบรม เปนตน
7. สอนภาษามือไทยใหคนหูหนวกที่ไมรูหนังสือ อธิบายความหมาย และจดหมายตางๆ
ซึ่งไดรับมา ที่คนหูหนวกที่ไมรูหนังสือ และมีการอานเขียนหนังสือนอย ใหไดเขาใจความหมาย
8. สอนภาษามื อ ไทยให แ ก ค นหู ห นวกและผู ส นใจ อาทิ การจั ด สอนภาษามื อ ไทย
ขั้ น พื้ น ฐาน 50 ชั่ ว โมง ให แ ก นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กาญจนบุ รี เมื่ อ วั น ที่ 12 พฤศจิ ก ายน –
22 ธันวาคม 2548
9. รวมมือกับหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของในกิจกรรมประจําปตางๆ
10. จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน โดยรวมมือกับองคกรทองถิ่น จัดหาสิ่งของอุปโภค
บริโภค อุปกรณการศึกษา การกีฬา มอบใหแกเด็กในโรงเรียนที่ตั้งอยูในถิ่นทุรกันดาร ในงานวันเด็ก
แหงชาติ เปนประจําทุกป ตั้งแตป 2545 จนถึงปจจุบัน
11. จัดสงนักกีฬาเขาแขงขันกีฬาคนพิการแหงชาติ ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 22 – 25 มกราคม
2548 ที่จังหวัดราชบุรี นักกีฬาไดรับชัยชนะรางวัล 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 4 เหรียญทองแดง
12. จัดประเพณีรดน้ําดําหัว สืบสานวัฒนธรรมไทยในวันสงกรานต เพื่อปลูกฝงเยาวชน
และสมาชิก ในวัฒนธรรมไทย และการแสดงความกตัญูตอผูมีพระคุณ
13. นํ า เยาวชนและผู ป กครองบวชชี พ ราหมณ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ พระบาทสมเด็ จ พระเจาอยูหัวฯ ในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม อําเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี ระหวางวันที่ 8 – 11 มิถุนายน 2549
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
จังหวัดกาญจนบุรี
กลุมเปาหมาย คนหูหนวกและหูตึงในพืน้ ทีจ่ ังหวัดกาญจนบุรีและใกลเคียง
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
ไมมี
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ชมรมฯ ยินดีใหความรวมมือกับองคกรคนพิการตางๆ เพื่อการพัฒนาคนพิการ ชมรมฯ
เปนเครือขายกับสมาคมคนพิการจังหวัดกาญจนบุรีและสมาคมคนตาบอดจังหวัดกาญจนบุรี
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ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย มูลนิธิ “เปรม ติณสูลานนท จังหวัดสงขลา”
ภาษาอังกฤษ GENERAL PERM TINASULANOON’S FOUNDATION (SONGKLA)
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
ประธานมูลนิธิ “เปรม ติณสูลานนท จังหวัดสงขลา”
Website
…………………………………………
ที่อยู
11 ถนนกาญจนวณิช ตําบลหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท
0 7421 2516
โทรสาร
0 7421 2516
โทรศัพทมือถือ ……………………………... อีเมล
………………………………
ปที่กอตั้ง
พ.ศ. 2530
วัตถุประสงค ชวยเหลือคนพิการทางหู
กิจกรรม/การใหบริการ
ทุนการศึกษาและวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับคนพิการทางหู
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา
กลุมเปาหมาย โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
ปละ 100 คน
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
ไมมี
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี
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ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย มูลนิธิหู คอ จมูก ชนบท
ภาษาอังกฤษ RURAL EAR NOSE AND THROAT FOUNDATION
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
ประธานมูลนิธิหู คอ จมูก ชนบท
Website
…………………………………………
ที่อยู
กลุมงานโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลราชวิถี
2 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท
0 2266 4433
โทรสาร
0 2266 4433
โทรศัพทมือถือ ……………………………... อีเมล
………………………………
ปที่กอตั้ง
พ.ศ. 2524
วัตถุประสงค 1. ให บ ริ ก ารโดยไม คิ ด มู ล ค า ในการตรวจรั ก ษาผู ป ว ยโรคหู คอ จมู ก ผ า ตั ด โรค
หูน้ําหนวก ตรวจการไดยินทั้งในประเทศและตางประเทศ
2. ออกใบรับรองแกผูมีความผิดปกติทางการไดยินตาม พ.ร.บ. การฟนฟูสมรรถภาพ
คนพิการ พ.ศ. 2534
3. รวบรวมขอมูลและสถิติเกี่ยวกับความผิดปกติทางการไดยินรวมทั้งวิจัยเพื่อปรับปรุง
วิธีการรักษาและปองกันความผิดปกติทางการไดยิน
กิจกรรม/การใหบริการ
จัดหนวยแพทยหู คอ จมูก เคลื่อนที่ออกใหบริการตรวจรักษา ผาตัด และตรวจการ
ไดยินเปนประจําทุกเดือนทั่วประเทศ และเปนครั้งคราวสําหรับในตางประเทศ
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
ตรวจรักษาผาตัดและตรวจการไดยินในโรงพยาบาลชุมชนทุกอําเภอทั่วประเทศ
กลุมเปาหมาย ประชาชนที่ยากจนและผูปวยโรคหูในตางจังหวัดทั่วประเทศ
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
1. ตรวจและใหการรักษาผูปวยโรคหูไดสูงสุด 400 – 500 คนตอครั้ง ของการทํางาน 2 – 3 วัน
2. ผาตัดผูปวยโรคหูน้ําหนวกไดสูงสุดวันละ 40 – 50 คนตอครั้ง ของการทํางาน 2 – 3 วัน
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
ไมมี
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี
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ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย มูลนิธิ “เปรม ติณสูลานนท จังหวัดเชียงใหม”
ภาษาอังกฤษ GENERAL PERM TINASULANOON’S FOUNDATION (CHIANGMAI)
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
ประธานมูลนิธิ “เปรม ติณสูลานนท จังหวัดเชียงใหม”
Website
…………………………………………
ที่อยู
โทรศัพท
0 5322 1457
โทรสาร
โทรศัพทมือถือ ……………………………... อีเมล
………………………………
ปที่กอตั้ง
19 มิถุนายน พ.ศ. 2529
วัตถุประสงค 1. เพื่อสนับสนุนคาอาหารสําหรับนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรเชียงใหม
2. เพื่อสงเสริมกิจกรรมอื่นๆ ของโรงเรียนฯ ตามที่คณะกรรมการมูลนิธิฯ เห็นชอบ
3. ดํ า เนิ น การเพื่ อ สาธารณประโยชน หรื อ ร ว มมื อ กั บ องค ก รการกุ ศ ลอื่ น ๆ เพื่ อ
สาธารณประโยชน
4. ไมดําเนินการเกี่ยวของกับการเมืองแตประการใด
กิจกรรม/การใหบริการ
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรเชียงใหม
กลุมเปาหมาย นักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรเชียงใหม
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
360 คน
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรเชียงใหม
6 ถนนโสตศึกษา ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50300
โทร. 0 5322 2475
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี
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ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษ
ภาษาอังกฤษ FOUNDATION FOR SPECIAL EDUCATION
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษ
Website
…………………………………………
ที่อยู
5 ซอยประดิพัทธ 12 ถนนประดิพัทธ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท
0 2271 4120
โทรสาร
โทรศัพทมือถือ ……………………………... อีเมล
………………………………
ปที่กอตั้ง
พ.ศ. 2542 (โครงการคลีนิกฝกพูด – ฝกฟง และแกไขการพูด)
วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการใชภาษาไทยและการพูดใหแกเด็กที่บกพรองทางการไดยิน
กิจกรรม/การใหบริการ
ฝกพูด เรียนในวันเสาร โดยขอเก็บคาเรียนในราคาต่ํากวาปกติ เพื่อเปนคาตอบแทน
การสอนของครูสวนหนึ่งและมูลนิธิฯ จายอีกสวนหนึ่ง
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
กลุมเปาหมาย เด็กที่บกพรองทางการไดยินตั้งแตอายุ 2 ½ - 10 ป
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
รุนละ 20 คน
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
ไมมี
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี
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ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย มูลนิธิอนุเคราะหคนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ
ภาษาอังกฤษ THE FOUNDATION FOR THE DEAF UNDER THE ROYAL
PARTRONAGE OF HER MAJESTY THE QUEEN
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
ประธานมูลนิธิอนุเคราะหคนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ
Website
…………………………………………
ที่อยู
137 ถนนพระราม 5 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท
0 2241 5169, 0 2243 6695 โทรสาร
0 2243 6695
โทรศัพทมือถือ ……………………………... อีเมล
………………………………
ปที่กอตั้ง
พ.ศ. 2495
วัตถุประสงค สนับสนุนและสงเสริมการศึกษาของคนหูหนวก
กิจกรรม/การใหบริการ
จัดตั้งศูนยบริการเด็กหูหนวกรวมกับโรงเรียนโสตศึกษาทั่วประเทศ
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
ทั่วประเทศ
กลุมเปาหมาย คนหูหนวก
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
ไมจํากัด
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
ไมมี
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี

78
ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย มูลนิธิอนุสารสุนทรเพื่อสงเคราะหคนหูหนวกในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ภาษาอังกฤษ ANUSARN SUNTHORN DEAF FOUNDATION UNDER
THE ROYAL PATRONAGE OF HER ROYAL HIGHNESS
PRINCESS MAHA CHAKRI SIRINDHORN
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
ประธานมู ล นิ ธิ อ นุ ส ารสุ น ทรเพื่ อ สงเคราะห ค นหู ห นวก ในพระราชู ป ถั ม ภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
Website
…………………………………………
ที่อยู
10 – 14 ถนนวิชยานนท ตําบลชางมอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50000
โทรศัพท
0 5325 1271
โทรสาร
0 5352 1137
โทรศัพทมือถือ ……………………………... อีเมล
………………………………
ปที่กอตั้ง
พ.ศ. 2519
วัตถุประสงค 1. สนับสนุนการสอนคนหูหนวกในดานสวัสดิการ การศึกษาอบรม การสอนใหพูดดวย
การฝกวิชาชีพ ตลอดจนการจัดหางานอาชีพ
2. รวมมือและประสานงานกับหนวยงานราชการ องคกรตางๆ รวมทั้งเอกชน ในการ
สงเคราะหคนหูหนวก
3. สงเคราะหคนหูหนวกใหไดรับการศึกษาสูงขึ้น และใหมีโอกาสไดรับการศึกษา
อบรมหรือประกอบอาชีพ
4. ดําเนินงานดานการใหที่อยูอาศัยและเลี้ยงดูชั่วคราวแกคนหูหนวก
กิจกรรม/การใหบริการ
ใหความชวยเหลือคนหูหนวกตามวัตถุประสงค
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
จังหวัดในภาคเหนือเขตพื้นที่การศึกษา 7 และ 8
กลุมเปาหมาย นักเรียนหูหนวกในโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร และคนหูหนวกในจังหวัด
ภาคเหนือทั่วๆ ไป
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
ไมจํากัด
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรเชียงใหม
6 ถนนโสตศึกษา ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50300
โทร. 0 5322 2475
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี
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ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย สมาคมคนหูหนวกและหูตึงประเทศไทย
ภาษาอังกฤษ THAILAND DEAF FRIENDS ASSOCIATION
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
นายกสมาคมคนหูหนวกและหูตึงประเทศไทย
Website
…………………………………………
ที่อยู
76/21 ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท
0 2252 3270
โทรสาร
0 2562 0452
โทรศัพทมือถือ ……………………………... อีเมล
………………………………
ปที่กอตั้ง
พ.ศ. 2537
วัตถุประสงค เพื่อชวยเหลือคนหูหนวกที่มีปญหาในดานการประกอบอาชีพ แนะนําอาชีพที่เหมาะสม
ชวยเหลือตนเองและครอบครัวไดตามอัตภาพ จัดลามใหเวลามีปญหา
กิจกรรม/การใหบริการ
สงเสริมใหสมาชิกประกอบอาชีพ โดยไดจัดสลากกินแบงรัฐบาลใหสมาชิกไดจําหนาย
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได ในนามของสมาคมไดไมเกิน 16 คน
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
ทั่วไป
กลุมเปาหมาย กลุมคนหูหนวกผูใหญทั้งที่ไดรับการศึกษาและไมไดรับการศึกษา
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
ไมมี
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี
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ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย สมาคมครูหูหนวกสอนภาษามือไทย
ภาษาอังกฤษ THAI SIGN LANGUAGE TEACHERS ASSOCIATION
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
นายกสมาคมครูหูหนวกสอนภาษามือไทย
Website
…………………………………………
ที่อยู
135/111 อาคารสํานักงานมูลนิธิราชสุดา ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท
0 2441 0776
โทรสาร
0 2441 0775
โทรศัพทมือถือ ……………………………... อีเมล
………………………………
ปที่กอตั้ง
พ.ศ. 2550
วัตถุประสงค 1. เปนศูนยกลางแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น ประสบการณและเผยแพรขาวสาร
ขอมูลของคนหูหนวก และครูหูหนวกสอนภาษามือในประเทศไทย
2. ใหการสงเสริม พัฒนาหลักสูตร และเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชภาษามือไทย
3. รวมมือและประสานงานกับองคกรทางราชการ องคกรเอกชน สถานฝกอาชีพ และ
สถาบันการศึกษาตางๆ เกี่ยวกับการใชภาษามือไทย
4. สงเสริมใหบุคคลทั่วไป สามารถติดตอกับคนหูหนวก โดยการใชภาษามือไทย
5. ไมมีการจัดตั้งหรือเกี่ยวของกับโตะบิลเลียด
* ทั้งนี้ไมดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับการพนัน การหาผลกําไรมาแบงปน ตลอดจน
ไมทําใหเสียศีลธรรม จารีต ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของชาติ *
กิจกรรม/การใหบริการ
1. การอบรมภาษามือใหกับบุคคลทั่วไปที่สนใจเรื่องภาษามือไทย
2. การอบรมการเปนครูพี่เลี้ยง (ผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน) ใหกับศูนยการศึกษาพิเศษ
3. การจัดทําหลักสูตรภาษามือไทยชั้นสูง
4. การผลิตสื่อเพื่อการศึกษาสําหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต 0 – 3 ขวบ (ผูมีความพิการทางการไดยิน)
5. การสอนภาษามือไทยสําหรับเด็กผูมีความพิการทางการไดยิน ตั้งแตแรกเกิดเปนตนไป
6. สอนภาษามือไทยใหกับผูที่มีความบกพรองทางการไดยินที่ไมไดเรียนหนังสือ
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
- ชุมชนผูมีความบกพรองทางการไดยนิ ในชนบทของประเทศไทย โรงเรียน
กลุมเปาหมาย
- ผูที่มีการไดยิน
- ผูมีความบกพรองทางการไดยิน
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
ไมมี
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี
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ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย สมาคมคนหูหนวกแหงประเทศไทย
ภาษาอังกฤษ NATIONAL ASSOCIATION OF THE DEAF IN THAILAND (NADT)
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
นายกสมาคมคนหูหนวกแหงประเทศไทย
Website
www.geocities.com/nadtthai (เว็บไซตไมเปนทางการ)
ที่อยู
144/9 หมูบานฐิติพร ถนนพัฒนาการ 29 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท
0 2717 1902 - 3
โทรสาร
0 2717 1904
โทรศัพทมือถือ ……………………………... อีเมล
nadtthai@ksc.th.com
ปที่กอตั้ง
พ.ศ. 2527
วัตถุประสงค 1. เพื่อกอใหเกิดความสามัคคี และเปนศูนยกลางของคนหูหนวก
2. เพื่อกอใหเกิดประโยชน และสิทธิอันชอบธรรมของคนหูหนวก
3. เพื่อสงเสริมสนับสนุน และใหความชวยเหลือทางดานอาชีพแกสมาชิก
4. เพื่อพบปะ แลกเปลี่ยนความรู ความสามารถ และแสดงความคิดเห็นตาง ๆ ระหวาง
คนหูหนวกกับสังคมทั่วไป
5. เพื่อสงเสริมการศึกษาของคนหูหนวกใหมีความกาวหนาขึ้น
6. เพื่อสงเสริมสถานภาพภาษามือไทย
7. เพื่อใหความรวมมือกับองคการหรือสมาคมคนพิการทั่วโลก ทั้งนี้โดยไมเกี่ยวของกับการเมือง
กิจกรรม/การใหบริการ
1. บริการลามภาษามือ
2. ฝกอบรมคนหูหนวก
3. ใหคําแนะนําปรึกษา
4. เผยแพรขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนแกคนหูหนวก
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
ทั่วประเทศ
กลุมเปาหมาย คนหูหนวกที่เปนสมาชิกและคนหูหนวกทัว่ ไป
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
3,500 คน
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
1. กลุมสมาชิกคนหูหนวกภาคเหนือ
ศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8
เลขที่ 353 หมู 5 ถนนคลองชลประทาน ตําบลดอนแกว
อําเภอแมรมิ จังหวัดเชียงใหม 50180
โทร. / โทรสาร 0 5311 2224
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2. กลุมสมาชิกคนหูหนวกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
21/2 ซอย 18 ถนนนิพัทธสงเคราะห 1 ตําบลหาดใหญ
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
โทร. / โทรสาร 0 7436 9219
3. กลุมสมาชิกคนหูหนวกภาคกลาง
144/9 หมูบานฐิติพร ถนนพัฒนาการ 29
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0 2719 3635
4. กลุมสมาชิกคนหูหนวกภาคใต
วิทยาลัยสารพัดชางจังหวัดนครพนม
อาคาร 1 ชั้น 2 ถนนเฟองนคร
อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทร. / โทรสาร 0 4251 6284
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี
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ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย สมาคมผูไรกลองเสียงในประเทศไทย
ภาษาอังกฤษ LARYNGECTOMEES ASSOCIATION IN THAILAND
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
นายกสมาคมผูไรกลองเสียงในประเทศไทย
Website
…………………………………………
ที่อยู
โรงพยาบาลศิริราช ตึกผูปวยนอก ชั้น 5 หอง 536 แขวงศิริราช เขตบางกอกนอย
กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท
0 2570 4057
โทรสาร
0 2570 5222
โทรศัพทมือถือ ……………………………... อีเมล
………………………………
ปที่กอตั้ง
พ.ศ. 2532
วัตถุประสงค เพื่อเปนศูนยกลางเผยแพรความรูในดานการฝกพูด และฟนฟูสมรรถภาพของผูไรกลองเสียง
ใหกลับคืนสูสังคมไทยไดอยางปกติสุข
กิจกรรม/การใหบริการ
ฝกสอนการพูดโดยใชหลอดอาหารใหแกผูไรกลองเสียง
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ เชียงใหม ขอนแกน จันทบุรี สระบุรี สุโขทัย
กลุมเปาหมาย ผูไรกลองเสียงทั่วประเทศ
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
1,000 คน
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
ไมมี
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี
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ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย สมาคมศิษยเกาโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี
ภาษาอังกฤษ CHONBURI SCHOOL FOR THE DEAF ALUMNI ASSOCIATION
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
นายกสมาคมศิษยเกาโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี
Website
…………………………………………
ที่อยู
- สํานักงานใหญ 90 ถนนบางแสนลาง ตําบลแสนสุข อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20130
- สํานักงานสาขา 833, 835 หมูบานเกษรา ถนนพัฒนาการ ซอย 29 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท
0 2318 9448
โทรสาร
โทรศัพทมือถือ อีเมล
ปที่กอตั้ง
13 มิถุนายน พ.ศ. 2550
วัตถุประสงค 1. เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางครู นักเรียน และศิษยเกาของโรงเรียนฯ
2. เพื่อสนับสนุนใหการชวยเหลือกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนฯ
3. เพื่อสงเสริม เสนอแนะ การจัดกิจกรรมที่กอใหเกิดความสามัคคีและความมั่นคงของโรงเรียนฯ
4. เพื่อสงเสริมใหทุนการศึกษา
5. เพื่อเปนแหลงกลางในการพบปะสังสรรค ติดตอระหวางสมาชิก
6. เพื่อสงเสริมสนับสนุนดานอาชีพใหแกนักเรียนในโรงเรียนฯ
7. เพื่ อรว มมือกั บทางราชการ องคก ร และสมาคมอื่ น ซึ่ ง จะสง เสริม ให นั ก เรี ย นใน
โรงเรียนฯ มีความประพฤติดี สุขอนามัยดี ในอันที่จะเปนพลเมืองดีของชาติสืบไป
8. ไมดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการเมือง
9. ไมจัดตั้งโตะบิลเลียด หรือโตะสนุกเกอร ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
กิจกรรม/การใหบริการ
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
กลุมเปาหมาย จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
ไมมี
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี
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ชมรมคนหูหนวกในสวนภูมิภาค
ลําดับ
ชื่อชมรม
1 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดลําพูน

2

ชมรมคนหูหนวกจังหวัดแพร

3

ชมรมคนหูหนวกจังหวัดสุโขทัย

4

ชมรมคนหูหนวกจังหวัดพิษณุโลก

5

ชมรมคนหูหนวกจังหวัดนครสวรรค

6

ชมรมคนหูหนวกจังหวัดนครพนม

7

ชมรมคนหูหนวกจังหวัดรอยเอ็ด

8

ชมรมคนหูหนวกจังหวัดสุรินทร

9

ชมรมคนหูหนวกจังหวัดอุดรธานี

10

ชมรมคนหูหนวกจังหวัดขอนแกน

11

ชมรมคนหูหนวกจังหวัดนครราชสีมา

12

ชมรมคนหูหนวกจังหวัดชลบุรี

13

ชมรมคนหูหนวกจังหวัด
นครศรีธรรมราช
ชมรมคนหูหนวกจังหวัดยะลา

14

ที่อยู
ศูนยการศึกษาพิเศษจังหวัดลําพูน
221 หมูที่ 3 ถนนหนาวัดพระยืน ตําบลเวียงทอง
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 51000
ศูนยการศึกษาพิเศษจังหวัดแพร
444 หมูที่ 2 ตําบลนาจักร อําเภอเมือง
จังหวัดแพร 54000
204 หมูที่ 7 รานอาหารลุงจอย ถนนจรดถีถอง
ตําบลธานี อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
485 หมู 9 ตําบลวังทอง อําเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก 65130
187/1 หมู 1 ตําบลวังซาน อําเภอแมวงก
จังหวัดนครสวรรค 60150
2/34 หมูบานนพรัตน ถนนนคร-ธาตุพนม
อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
วัดสระแกว 228 ถนนเทวภิบาล ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด 45000
6/1 ถนนมูลศาสตร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดสุรินทร 32000
107 หมูที่ 2 บานผักสุวรรณ ถนนหนองตุ
ตําบลหมากแขง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9
761 ซอยปญญา ถนนมิตรภาพ ตําบลศิลา
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000
272/2 เกษตรสามัคคี ซอย1 ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
41 ถนนบางแสนลาง ตําบลแสนสุข อําเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี 20130
120 หมู 9 ซอยกิจวิบูลย ถนนสะพานยาว ตําบลโพธิ์
เสด็จ อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา
หมูที่ 6 ตําบลซุดิ อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

โทรศัพท
-

โทรสาร 0 5451 1117

โทร. 0 5564 5297
โทร. 0 5629 2049
โทรสาร 0 4352 5724
โทรสาร 0 4451 6067
โทรสาร 0 4232 3683
โทร. 0 4323 9520
โทรสาร 0 4323 9073
โทร. 0 7322 9159
โทรสาร 0 7322 9160

องคกรเอกชนดานคนพิการ
ที่ใหบริการคนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว
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ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย มูลนิธิสงเคราะหคนพิการพระประแดง
ภาษาอังกฤษ FOUNDATION FOR THE DISABLED PERSON (F.D.P.)
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
ประธานมูลนิธิสงเคราะหคนพิการพระประแดง
Website
…………………………………………
ที่อยู
374 สถานสงเคราะหคนพิการและทุพพลภาพพระประแดง อําเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท
0 2462 5232
โทรสาร
0 2463 3525
โทรศัพทมือถือ ……………………………... อีเมล
………………………………
ปที่กอตั้ง
พ.ศ. 2521
วัตถุประสงค เพื่อใหการสงเคราะหชวยเหลือคนพิการและทุพพลภาพที่ไรญาติ ขาดที่พึ่ง และไดรับ
ความทุกขยากเดือดรอน ชวยตัวเองไมได ใหไดรับการอุปการะตามปจจัยสี่ พอมีความสุขสมควร
แกอัตภาพ รวมทั้งการฟนฟูสมรรถภาพ การใสอวัยวะจําลอง และการฝกอาชีพใหสามารถเลี้ยงตนเอง
ไดตอไป
กิจกรรม/การใหบริการ
จัดนันทนาการ จัดฝกอาชีพ สงเสริมสนับสนุนการเลนกีฬา ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย
หองน้ํา – หองสวมของผูรับการสงเคราะหในสถานสงเคราะห
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
สถานสงเคราะหคนพิการและทุพพลภาพพระประแดง อําเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ
กลุมเปาหมาย คนพิการและทุพพลภาพในสถานสงเคราะหคนพิการและทุพพลภาพพระประแดง
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
550 คน
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
ไมมี
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี
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ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย มูลนิธิสงเคราะหคนพิการหยาดฝน
ภาษาอังกฤษ FOUNDATION FOR THE WELFARE OF DISABLED PERSONS
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
ประธานมูลนิธิสงเคราะหคนพิการหยาดฝน
Website
…………………………………………
ที่อยู
303 หมู 7 ตําบลสันมหาพน อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 50150
โทรศัพท
0 5347 1327
โทรสาร
0 5347 1327
โทรศัพทมือถือ ……………………………... อีเมล
………………………………
ปที่กอตั้ง
พ.ศ. 2532
วัตถุประสงค สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน
กิจกรรม/การใหบริการ
บริการดานสวัสดิการสังคมแกคนพิการ
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
17 จังหวัดในเขตภาคเหนือ
กลุมเปาหมาย คนพิการ 17 จังหวัดในเขตภาคเหนือ
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
100 คน
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
ไมมี
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี
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ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย มูลนิธิสงเคราะหและฟนฟูสภาพผูปวยพิการนครเชียงใหม
ภาษาอังกฤษ FOUNDATION FOR THE WELFARE AND REHABILITATION
OF DISABLED IN CHIANGMAI
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
ประธานมูลนิธิสงเคราะหและฟนฟูสภาพผูปวยพิการนครเชียงใหม
Website
…………………………………………
ที่อยู
ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู คณะแพทยศาสตร (โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 50202
โทรศัพท
0 5394 5546
โทรสาร
0 5394 5546
โทรศัพทมือถือ ……………………………... อีเมล
………………………………
ปที่กอตั้ง
พ.ศ. 2523
วัตถุประสงค ชวยเหลือสงเคราะห จัดหาอุปกรณ เครื่องชวยความพิการ ยา ที่จําเปน และสงเสริม
การฝกอาชีพ
กิจกรรม/การใหบริการ
จัดซื้อหรือสมทบซื้อยาและอุปกรณเครื่องชวยความพิการ ใหทุนประกอบอาชีพ ใหทุน
ฝกอาชีพ
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
จังหวัดเชียงใหมและใกลเคียง และจังหวัดอื่นที่ขอความอนุเคราะห
กลุมเปาหมาย ผูปวยพิการ และผูพิการในจังหวัดเชียงใหม และอื่นๆ
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
250 คน
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
ไมมี
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี
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ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย มูลนิธิสงเคราะหและฟนฟูสมรรถภาพเด็กพิการ
ภาษาอังกฤษ THE FOUNDATION FOR ASSISTANCE AND REHABILITATION
OF DISABLED CHILDREN
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
ประธานมูลนิธิสงเคราะหและฟนฟูสมรรถภาพเด็กพิการ
Website
…………………………………………
ที่อยู
78/5 หมู 1 ถนนติวานนท ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท
0 2583 8396
โทรสาร
0 2583 7999
โทรศัพทมือถือ ……………………………... อีเมล
………………………………
ปที่กอตั้ง
พ.ศ. 2525
วัตถุประสงค สงเคราะหและฟนฟูสมรรถภาพเด็กพิการ สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาเกี่ยวกับการ
ปองกันแกไขความพิการ และฟนฟูสมรรถภาพเด็กพิการ รวมมือกับองคกรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณะ
ประโยชน
กิจกรรม/การใหบริการ
ดานปจจัยสี่ การฟนฟูสมรรถภาพ การปองกันและแกไขความพิการ
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
สถานสงเคราะหเด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด
กลุมเปาหมาย เด็กพิการและทุพพลภาพ
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
500 คน
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
ไมมี
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี
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ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย มูลนิธิสงเสริมและพัฒนาคนพิการ
ภาษาอังกฤษ FOUNDATION FOR SUPPORT AND DEVELOPMENT
OF DISABLED PERSONS THAILAND
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
ประธานมูลนิธิสงเสริมและพัฒนาคนพิการ
Website
…………………………………………
ที่อยู
78/17 หมู 1 ซอยประชาสงเคราะห ถนนติวานนท ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท
0 2951 0805
โทรสาร
0 2951 0762
โทรศัพทมือถือ ……………………………... อีเมล
………………………………
ปที่กอตั้ง
พ.ศ. 2536
วัตถุประสงค ฟนฟูสมรรถภาพ พัฒนาความรูความสามารถ คนควา วิจัย เผยแพร ตลอดจนใหการ
สงเคราะหและชวยเหลือคนพิการในดานตางๆ ใหการดํารงชีพที่ดีขึ้น
กิจกรรม/การใหบริการ
อบรมคอมพิวเตอรแกผูพิการและฝกงานโรงพิมพใหผูพิการ
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
จังหวัดนนทบุรี
กลุมเปาหมาย ผูพิการแขนขาและลําตัว
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
60 คน/ป
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
ไมมี
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี

94
ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร ในพระบรมราชินูปถัมภ
ภาษาอังกฤษ SIRI WATTANA CHESHIRE FOUNDATION
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
ประธานมูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร ในพระบรมราชินูปถัมภ
Website
…………………………………………
ที่อยู
25 ซอยชิดลม อาคารอัลมา ลิงค ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท
0 2251 6458
โทรสาร
0 2255 7299
โทรศัพทมือถือ ……………………………... อีเมล
………………………………
ปที่กอตั้ง
พ.ศ. 2507
วัตถุประสงค เพื่อเลี้ยงดูคนพิการที่ไรที่พึ่ง ไรญาติ
กิจกรรม/การใหบริการ
ฝกอาชีพ ใหที่พักอาศัย ใหการศึกษาและสนับสนุนใหสมาชิกไดออกไปประกอบ
อาชีพเชนบุคคลธรรมดา ไมเปนภาระ
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
- ภาคกลาง
จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดปทุมธานี
- ภาคเหนือ
จังหวัดเชียงใหม
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดรอยเอ็ด
- ภาคใต
จังหวัดเพชรบุรี
กลุมเปาหมาย ผูพิการที่ไรญาติ ไมมีที่อยูอาศัย ฐานะยากจน ตองการฝกอาชีพ
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
180 คน
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
1. บานสิริวัฒนา สมุทรปราการ
182 หมู 4 ตําบลทายบาน (ใกลสวางคนิวาส) อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทร. 0 2395 0076
2. บานทองพูล รังสิต
247/19 หมู 2 ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทร. 0 2531 3078
3. บานทองอยู เชสเชียร เชียงใหม
80 หมู 3 ตําบลสันผีเสื้อ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50000
โทร. 0 5324 7499
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4. บานสุขเสมอ ชะอํา
854 หมูบานบอขลุง (ขางโรงแรมรีเจนทชะอํา) ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา
จังหวัดเพชรบุรี 76120
โทร. 0 3247 1299
5. บานอิฐรัตน รอยเอ็ด เชสเชียร
109 หมู 12 ถนนปทมานนท ตําบลรอบเมือง อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด 45000
โทร. 0 4352 6641
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี
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ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย มูลนิธิอนุเคราะหคนพิการในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ภาษาอังกฤษ FOUNDATION FOR THE WELFARE OF THE CHRIPPLED UNDER
THE ROYAL PATRONAGE OF H.R.H. THE PRINCESS MOTHER
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
ประธานมูลนิธิอนุเคราะหคนพิการในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
Website
…………………………………………
ที่อยู
78/11 หมู 1 ถนนติวานนท ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท
0 2583 9596 – 7
โทรสาร
0 2583 6681
โทรศัพทมือถือ ……………………………... อีเมล
………………………………
ปที่กอตั้ง
พ.ศ. 2498
วัตถุประสงค เพื่ อ ให ค วามช ว ยเหลื อ ด า นต า งๆ แก ผู พิ ก ารแขนขาและลํ า ตั ว ที่ มี ภู มิ ลํ า เนาอยู
ภายในประเทศ โดยไมเลือกเพศและวัย
กิจกรรม/การใหบริการ
1. การใหความชวยเหลือดานการรักษาแกไขความพิการ
2. การใหบริการดานกายภาพ
3. การใหบริการดานกายอุปกรณ
4. การใหการเลี้ยงดูสําหรับเด็กพิการซึ่งมีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัด
5. การบริการดานการศึกษา
6. การสงเสริมกีฬาและนันทนาการ
7. การใหบริการแกผูพิการในชุมชนชนบท
8. การใหบริการดานวิชาการ
9. งานสงเสริมอาชีพ
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
ภายในมูลนิธิอนุเคราะหคนพิการฯ ศูนยบริการเด็กพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย และ
พื้นที่ชุมชนในตางจังหวัด
กลุมเปาหมาย ผูพิการแขนขาและลําตัว ทั้งเด็กและผูใหญ
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
ประมาณ 270 คน
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
1. มูลนิธิอนุเคราะหคนพิการฯ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โทร. 0 2583 9596 – 7
2. ศูนยบริการเด็กพิการ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โทร. 0 2583 9596 – 7
3. โรงเรียนศรีสังวาลย อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โทร. 0 2583 8434
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี
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ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ พัทยา
ภาษาอังกฤษ REDEMPTORIST VOCATIONAL SCHOOL FOR THE HANDICAPPED
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
อาจารยใหญโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ พัทยา
Website
…………………………………………
ที่อยู
ตู ปณ. 15 เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท
0 3871 6247 – 9
โทรสาร
0 3871 6247
โทรศัพทมือถือ ……………………………... อีเมล
………………………………
ปที่กอตั้ง
พ.ศ. 2527
วัตถุประสงค เปดสอนวิชาชีพสําหรับคนพิการในสาขาคอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกส
กิจกรรม/การใหบริการ
1. ใหการบําบัดรักษา ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
2. จัดหาอาชีพใหหลังจากไดรับการฝกอบรมอาชีพแลว
3. จัดกิจกรรมกีฬาตามวาระโอกาส
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
กลุมเปาหมาย 1. บุคคลพิการอายุตั้งแต 14 ปขึ้นไป
2. สําหรับบุคคลพิการที่สนใจจะเรียนคอมพิวเตอร จะตองสําเร็จการศึกษาอยางต่ํา ม. 3
3. คนพิการที่ประสงคจะศึกษาวิชาชีพชางอิเล็กทรอนิกส ไมกําหนดความรูขั้นต่ํา
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
ไมจํากัด
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
ไมมี
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี
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ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย สถาบันแมคเคนเพื่อการฟนฟูสภาพ
ภาษาอังกฤษ MCKEAN REHABILITATION CENTER
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
ผูอํานวยการสถาบันแมคเคนเพื่อการฟนฟูสภาพ
Website
…………………………………………
ที่อยู
68 – 69 หมู 8 ตําบลปาแดด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
มูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย
ตู ปณ. 53 อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50000
โทรศัพท
0 5327 7049, 0 5381 7170 - 1 โทรสาร
0 5328 2495
โทรศัพทมือถือ ……………………………... อีเมล
………………………………
ปที่กอตั้ง
พ.ศ. 2451
วัตถุประสงค 1. เพื่อใหการรักษาและฟนฟูสภาพแกผูปวยโรคเรื้อน ผูพิการแขนขาและลําตัว โดยให
ไดรับการพัฒนาศักยภาพที่เขามีอยูใหเปนประโยชนมากที่สุด ทั้งทางรางกาย จิตใจ และสังคม และ
สามารถกลับไปดํารงชีวิตกับครอบครัว ดําเนินชีวิตในชุมชนไดอยางมีความสุขตามอัตภาพ
2. ใหการเลี้ยงดูผูพิการสูงอายุที่ไมมีญาติและยากจน จํานวน 100 คน
กิจกรรม/การใหบริการ
บําบัดรักษา และฟนฟูสภาพ
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดใกลเคียง
กลุมเปาหมาย ผูปวยโรคเรื้อน ผูพิการแขนขาและลําตัว อันเนื่องมาจากโรคตางๆ และอุบัติเหตุ
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
90 คน ในศูนยฟนฟูสภาพ
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
ไมมี
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี

99
ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล
ภาษาอังกฤษ ASSOCIATION OF PERSONS WITH PHYSICAL DISABILITY
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล
Website
…………………………………………
ที่อยู
802/410 หมู 12 หมูบานวังทองริเวอรปารค ซอย 10/4 ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา
จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท
0 2990 0331
โทรสาร
0 2990 0331
โทรศัพทมือถือ 081 735 2316
อีเมล
………………………………
ปที่กอตั้ง
พ.ศ. 2525
วัตถุประสงค 1. สงเสริมสนับสนุนการรวมกลุมของคนพิการ เพื่อบําเพ็ญประโยชนหรือประกอบ
อาชีพตามความสนใจและความถนัด
2. พัฒนาศักยภาพของคนพิการทั้งสวนบุคคลและองคกรของคนพิการใหสามารถพึ่งพา
ตนเองได
3. เผยแพรความรูเกี่ยวกับคนพิการตอสาธารณชน เพื่อใหเกิดความเขาใจและมีเจตคติที่
ถูกตองตอคนพิการ
4. สงเสริมการศึกษาและพัฒนาอาชีพของคนพิการทั้งในชนบทและในเมือง
5. ให ค วามร ว มมื อกั บองคกรของคนพิ ก ารและหน ว ยงานฟน ฟูพัฒ นาคนพิ การที่ มี
วัตถุประสงคของสมาคมทั้งภาครัฐและเอกชน และเพื่อสาธารณกุศล
6. สงเสริมใหเกิดความรวมมือและความสัมพันธอันดีระหวางผูนําคนพิการและองคกร
ของคนพิการทุกระดับ
7. สงเสริมสนับสนุนใหมีตัวแทนของคนพิการระดับจังหวัด และเปนตัวแทนของ
องคกรคนพิการระดับชาติ เพื่อสะทอนปญหาและความตองการของคนพิการแตละจังหวัดตอหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
กิจกรรม/การใหบริการ
1. ออกพื้นที่บรรยายสิทธิประโยชน ใหความรูกับคนพิการและประชาชนที่สนใจใน
กิจกรรมที่ทําโครงการ
2. สงเสริมการรวมกลุมดานอาชีพ ฝกอาชีพเปนกลุม
3. ใหความรูแกคนพิการและคนไมพิการ ผูที่จะมาเปนผูนําระดับจังหวัด
4. จัดพิมพและเผยแพรสื่อตางๆ ที่ใหความรูกับคนพิการ
5. เปนศูนยกลางความสัมพันธระหวางสมาชิก และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
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6. เปนศูนยกลางจัดกิจกรรมตางๆ ประชุม สัมมนา ดูงาน รวมกับองคกรที่เกี่ยวของ
กับคนพิการ
7. สงเสริมสนับสนุนเครื่องมือดานกายอุปกรณเทาที่จําเปน
8. รับเปนศูนยกลางใหคําปรึกษาปญหาทุกเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชนของคนพิการ
ทุกประเภท ตั้งแตแรกเกิด
9. จัดหาทุนและจัดสรรเปนบริการดานตางๆ สําหรับสมาชิก
10. ใหบริการ แนะนํา ชวยเหลือคนพิการที่ไมไดรับความเปนธรรมจากสังคมดาน
กฎหมาย
11. รั บ ความร ว มมื อ หรื อ ให ค วามร ว มมื อ กั บ องค ก รภาครั ฐ และเอกชนอื่ น ที่ มี
วัตถุประสงคใกลเคียงกัน
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
ทั่วประเทศ (ในระยะเริ่มแรก ใหบริการในพื้นที่ภาคกลาง คือจังหวัดปทุมธานีและ
สระบุรี) ในเรื่องการใหคําปรึกษาทุกๆ เรื่องที่เกี่ยวของกับคนพิการ การบรรยายใหความรูเรื่องสิทธิ
ประโยชนของคนพิการ
กลุมเปาหมาย คนพิการ ผูปกครองคนพิการ ประชาชนทั่วไป องคกรเอกชนทั่วไป
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
ขึ้นอยูกับประเภทที่มาขอรับบริการ รับคําปรึกษา หรือเขารวมรับฟงคําบรรยาย
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
1. จังหวัดปทุมธานี สํานักงานใหญ
2. จังหวัดสระบุรี
ตัวแทนสาขา นางสาวกมลทิพย คงเดช
65/211 หมู 9 ตําบลพุคําจาน อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120
โทร. 0 3632 3935
โทรสาร 0 3632 3935
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี
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ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย สมาคมคนพิการแหงประเทศไทย
ภาษาอังกฤษ ASSOCIATION OF THE PHYSICALLY HANDICAPPED OF THAILAND
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
นายกสมาคมคนพิการแหงประเทศไทย
Website
www.apht.or.th
ที่อยู
73/7-8 ซอยติวานนท 8 ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท
0 2951 0445, 0 2951 0447 โทรสาร
0 2951 0567
โทรศัพทมือถือ อีเมล apht2005@yahoo.com , apht2005@hotmail.com
ปที่กอตั้ง
พ.ศ. 2525
วัตถุประสงค
1. เปนตัวแทนคนพิการในกิจกรรมเกี่ยวกับสิทธิและผลประโยชนของคนพิการ โดย
สวนรวม และมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับคนพิการ
2. เพื่อสงเสริม รวมมือ และประสานงานกับมูลนิธิ องคกร หรือสมาคมอื่นใดที่เกี่ยวของ
กับคนพิการ หรือมีวัตถุประสงคคลายคลึงกัน
3. ใหการชวยเหลือดานกายอุปกรณ
4. สงเสริมสวัสดิการในดานที่อยูอาศัย การศึกษา การรักษาพยาบาล
5. สงเสริมการฟนฟูสมรรถภาพทางดานอาชีพ โดยจัดการฝกอาชีพ ฝกหัดการทํางาน
เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพอิสระหรือทํางานในสถานประกอบการได
6. สงเสริมความสัมพันธอันดีในหมูคนพิการดวยกัน
7. เผยแพรขาวสาร ความรู ขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของและเปนประโยชนตอคนพิการ
8. ติ ด ต อ สั ม พั น ธ กั บ องค ก ร ทั้ ง ในประเทศและระหว า งประเทศที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค
คลายกัน หรือเกี่ยวของกัน
9. ไมดําเนินการทางการเมือง
กิจกรรม / การใหบริการ
1. จัดการฝกอบรมใหกับคนพิการ จัดประชุมสมัชชาแหงชาติ จัดกิจกรรมวันคนพิการสากล
2. จัดแรลลี่ เดิน-วิ่ง การกุศล
3. การใหบริการ ใหคําปรึกษาในดานตางๆ เชน ดานอาชีพ ดานการศึกษา ดานกีฬา
ดานสังคม และดานการแพทย
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
76 จังหวัดทั่วประเทศ
กลุมเปาหมาย ผูพิการที่อยูในประเทศไทย
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
ไมจํากัดจํานวน
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี
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หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท ภาคกลางและภาคตะวันออก
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ที่อยู
ความพิการ
อุปกรณที่ใช
อัมพาต
วีลแชร
1 นายธัญญา ตั้งกิติกุล
ชมรมคนพิการจังหวัดกาญจนบุรี
161-163-165 ถนนแสงชูโต ตําบลเทศบาลทาเรือ
อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130
อัมพาต
วีลแชร
2 ปดตัว
ชมรมคนพิการจังหวัดชลบุรี
440 หมู 9 ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150
อัมพาต
วีลแชร
3 นายธีรวัตน ศรีปฐมสวัสดิ์
สมาคมคนพิการทุกประเภทจังหวัดนครปฐม
สํานักงานภายในศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73120
แขนขวาขาด
5 นายสิงหคํา มณีจันสุข
สมาคมคนพิการพระประแดง
39/14 –15 หมู 9 ตําบลทรงคนอง
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
อัมพาต
6 นายชูเกียรติ สิงหสูง
สมาคมคนพิการผูคาสลากจังหวัดลพบุรี
67 หมู 4 ตําบลโพธิ์ตลาดแกว อําเภอทาวุง
จังหวัดลพบุรี 15150
7 นายสาคร เอมสมบูรณ
ชมรมคนพิการจังหวัดระยอง 71/2 หมู 3 ตําบลพังราด
ขาขวาขาด
ไมค้ํายัน
อําเภอแถลง จังหวัดระยอง 21170
หลังงอ
8 ร.ต.บุญเลิศ บุรีงาม
ชมรมคนพิการจังหวัดปราจีนบุรี
250 หมู 2 ตําบลโคกปป อําเภอศรีมโหสถ จังหวัด
ปราจีนบุรี 25190

โทรศัพท
0 3456 1073

โทรสาร

0 3842 0340
0 3871 6538-9
081 279 8931
0 2813 9784

0 2463 5929

081 994 3780

0 3886 7316
0 3727 6008
081 306 8304
081 448 8057

0 2816 4254

103
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
9 นายสดุดี ตั้งปยะกุล

10

ร.อ.แฉลม แสงแดง

11

นายจําเนียร มงคล

12

นายดํารงไชย ภูสุวรรณ

13

นายดอกรัง บุญเรือง

14

นายวิชัย จีฟ้ ู

15

นายวรารักษ ดีรัศมี

16

นายเกษม ใจกวาง

ที่อยู
ชมรมคนพิการจังหวัดชัยนาท
111/1 ถนนหันคา-บานใหม อําเภอหันคา
จังหวัดชัยนาท 17130
ชมรมคนพิการจังหวัดเพชรบุรี
39 หมู 5 ตําบลบางจาน อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
ชมรมคนพิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
647 หมู 8 ตําบลคูยายหมี อําเภอสนามชัยเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160
ชมรมคนพิการทุกประเภทจังหวัดอางทอง
52/1 หมู 2 ตําบลปางิ้ว อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง 14000
ชมรมคนพิการจังหวัดสิงหบุรี
55 หมู 9 ตําบลตนโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดสิงหบุรี 16000
สมาคมสงเสริมพัฒนาคนพิการจังหวัดสระบุรี
165/1 ถนนเทศบาล 2 ตําบลปากเพรียว อําเภอเมือง
จังหวัดสระบุรี 18000
ชมรมคนพิการจังหวัดสระแกว
โรงพยาบาลอรัญประเทศ อําเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแกว 27120
ชมรมคนพิการจังหวัดนครนายก
26 หมู 5 ตําบลทองหลาง อําเภอบานนา
จังหวัดนครนายก 26110

ความพิการ

อุปกรณที่ใช

โทรศัพท

ขาซายขาด

ขาเทียม

0 3245 5140

อัมพาต

วีลแชร

081 301 9711

โปลิโอขา

วีลแชร

ขาซายขาด
แขนซายขาด

ขาเทียม

0 3631 2747
081 572 4919
0 3723 1010
0 3723 7836

โทรสาร

0 3622 2551

104
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
17 นายปยะพงศ ศรีพรหมมา
18

นายมานะ หินดํา

19

นายประทีป ประทุมเกษร

20

นายสมเกียรติ แกลวเขตกลาง

21

นายพนม เจือสุวรรณ

22

นายอารีย แยมอุทัย

23
24

พระไชยวัฒน อุตตมโม
พ.ต.ศิริชัย ทรัพยศิริ

25

นางสุภาพร เรืองเกษม

ที่อยู
ชมรมคนพิการจังหวัดจันทบุรี
21/1 ถนนเทศบาล ตําบลวังใหม อําเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี 22000
ชมรมคนพิการจังหวัดตราด
107 หมู 2 ตําบลคลองใหญ อําเภอแหลมงอบ
จังหวัดตราด 23120
สมาคมคนพิการรูรักสามัคคี
239/10 ซอยพัฒนาการ 25 ถนนพัฒนาการ
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
ชมรมคนพิการจังหวัดอุทัยธานี
394/1 ถนนทาชาง ตําบลอุทยั ใหม จังหวัดอุทยั ธานี 61000
ชมรมคนพิการจังหวัดราชบุรี
30 หมู 4 ตําบลคุงน้ําวน อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
26/874 ปอปปูลา หอง 26 เมืองทองธานี อาคาร
T12 ชั้น 14 ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
วัดทะเลเพลาะ อําเภอหนองหญาไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 72240
สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล
802/410 หมูที่ 12 หมูบานวังทองริเวอรปารค
ซอย 10/4 ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ชมรมคนพิการจังหวัดปราจีนบุรี
250 หมู 2 ตําบลโคกปบ อําเภอศรีมโหสถ
จังหวัดปราจีนบุรี 25190

ความพิการ

อุปกรณที่ใช

โทรศัพท
0 3931 1485

โทรสาร

0 3953 8098
โปลิโอ

เบรส ไมค้ํายัน

081 614 2696
081 407 6592

ขาขวาขาด
ใตเขา

ขาเทียม

089 563 6954
0 3237 4291
081 518 0104
081 733 0259

081 372 4201

0 2983 4677
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ลําดับ
ชื่อ-สกุล
1 นายมานิตย เดชศรี
2

นายอินจันทร เรือนสี

3

นางสาวอุทัยวรรณ พึ่งทอง

4

นายประสิทธิ์ จันทรวิศษิ ฐ

5.

นายนิคม ชาโปง

6

นางสาววารุณี ดวงตาสิทธิ์

7

นายจรัญ แซจิว

หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท ภาคเหนือ
ที่อยู
ความพิการ
อุปกรณที่ใช
ชมรมคนพิการจังหวัดกําแพงเพชร
อัมพาต
วีลแชร
194/2 หมู 1 ตําบลนครชุม อําเภอเมือง
จังหวัดกําแพงเพชร 62000
ชมรมคนพิการจังหวัดเชียงราย
74 หมู 3 บานปาบง ซอย 13 ตําบลรอบเวียง
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
สมาคมพัฒนาคนพิการจังหวัดนครสวรรค
อัมพาต
วีลแชร
148 หมู 1 ตําบลชองแค อําเภอตาคลี
จังหวัดนครสวรรค 60210
ชมรมคนพิการจังหวัดพิษณุโลก
อัมพาตครึ่งซีก
เดินได
803/5 ถนนพิชัยสงคราม ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
ชมรมคนพิการจังหวัดแพร
อัมพาต
วีลแชร
129 บานปลงศรี ตําบลบานถิ่น อําเภอเมือง
ทอนลาง
จังหวัดแพร 54000
สมาคมพัฒนาคนพิการจังหวัดลําพูน
โปลิโอ
เดินได
174 ถนนลําพูน-ปาซาง ซอยพญาอินทร ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 51000
ชมรมคนพิการจังหวัดสุโขทัย
อัมพาต
วีลแชร
203/2 ซอยมหาศรานนท 3 ตําบลวิเชียร
จังหวัดสุโขทัย 60400

โทรศัพท
0 5572 1377-8
081 605 1637
081 707 1767
081 993 9908
0 5626 9160
081 707 4232

0 5464 5312
0 5353 4134
081 460 3606
0 5561 0580
081 283 6220

โทรสาร
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ลําดับ
ชื่อ-สกุล
8 นายสันติ โกสิยานุภาพ
9

จ.ส.ต.อัศวิน บุญโยทยาน

10

นายนุชา รัตนากรพิทักษ

11

นายสําเร็จ อินตะสาร

12

ร.ท.บุญชวย พรมจันทร

13

นายศักดิ์ชัย หงษใจสี

14

นายอนุภาพ ไชยแกว

15

นายมนัส ขุนสนิท

ที่อยู
ชมรมคนพิการจังหวัดอุตรดิตถ
150/1-2 ถนนบรมอาสน อําเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ 53000
สมาคมคนพิการจังหวัดแมฮอ งสอน
63/7 ถนนขุนลุมประพาส ตําบลจองคํา อําเภอเมือง
จังหวัดแมฮองสอน 58000
ชมรมคนพิการจังหวัดนาน
105/141 ถนนมหาวงศ ตําบลในเวียง อําเภอเมือง
จังหวัดนาน 55000

ความพิการ
อัมพาต

อุปกรณที่ใช
วีลแชร

โทรศัพท
0 5541 3004

ขาขาด

ขาเทียม

0 5361 1682
081 386 6687

ชมรมคนพิการจังหวัดพะเยา
133 หมู 10 ตําบลบานถ้ํา อําเภอดอกคําใต
จังหวัดพะเยา 56120
ชมรมคนพิการจังหวัดพิจิตร
แขนขาดสองขาง
73/2 หมู 5 ตําบลเนินมะกอก อําเภอบางมูลนาก
ตาบอด 1 ขาง
จังหวัดพิจิตร 66120
ชมรมคนพิการจังหวัดลําปาง
ขาขวาขาด
เหนือเขา
474 ถนนพหลโยธิน ตําบลหัวเวียง อําเภอเมือง
จังหวัดลําปาง 52000
ชมรมคนพิการจังหวัดแพร
ขาขาด
36/1 หมู 12 ตําบลหวยออ อําเภอลอง จังหวัดแพร 54150
ชมรมคนพิการจังหวัดตาก
ตาบอด 2 ขาง
265/8 บานพักสนามบินแมสอด ถนนสายเอเชีย
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 63110

081 288 0536
081 602 2055
089 852 8216
089 838 0561
0 5445 7102
0 5663 1598
0 5663 0365
0 5431 5597
0 5422 7965
ขาเทียม
0 5554 4166
0 5553 3054

โทรสาร
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ลําดับ
ชื่อ-สกุล
1 นายฐิติ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
2

นายนุวัฒน ทองเจริญ

3

นายประเสริฐ ศรีแกว

4

นายสุพรม วิชาชัย

5

พันโทชวน ชุม ชื่น

6

นายอภิสิทธิ์ อุดมคุณ

7

นายสมชาย พูนภักดี

8

นายเชาวฤทธิ์ ประจบ

หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท ภาคใต
ที่อยู
ความพิการ
อุปกรณที่ใช
ชมรมคนพิการจังหวัดกระบี่
ขาขาด
ชมรมคนพิการจังหวัดชุมพร
331/1 หมู 1 ตําบลปากน้ําตะโก อําเภอทุงตะโก
จังหวัดชุมพร 86220
สมาคมคนพิการจังหวัดตรัง
38 ถนนพัทลุง อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
ชมรมคนพิการจังหวัดนราธิวาส
73 หมู 6 ตําบลมะรือโมออก อําเภอเจาะไอรอง
จังหวัดนราธิวาส 96030
ชมรมคนพิการจังหวัดปตตานี
245/30 หมู 6 ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง
จังหวัดปตตานี 94000
ชมรมคนพิการจังหวัดพังงา
34/20 หมู 3 ตําบลทายเมือง อําเภอทายเมือง
จังหวัดพังงา 82120
ชมรมคนพิการจังหวัดยะลา
91 หมู 2 ถนนสันติราษฎร อําเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120
ชมรมคนพิการจังหวัดระนอง
79/3 หมู 7 ตําบลปากจั่น อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 85110

ขาขวาขาด
เหนือเขา
โปลิโอ

โทรศัพท
0 7561 0010
0 7757 9196

วีลแชร

0 7521 0894
081 252 8063

แขนขาดซาย
ขาขาดใตเขา

0 7333 2508
ไมค้ํายัน

ขาขวาขาด
ใตเขา

ไมค้ํา

0 7325 0249

โทรสาร
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ลําดับ
ชื่อ-สกุล
9 นายสมศักดิ์ ผจงวงศ

10

นายเสถียร พรหมบริรักษณ

11

นายวนิช ภารกิจ

ที่อยู
ชมรมคนพิการจังหวัดสงขลา
108/22 หมู 3 ถนนสงขลา-นาทวี ตําบลเขารูปชาง
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
ssdp2000@hotmail.com
ชมรมคนพิการจังหวัดสตูล
28 ถนนบุรีวานิช ตําบลพิมาน อําเภอเมือง
จังหวัดสตูล 91000
สมาคมคนพิการจังหวัดสุราษฎรธานี
สํานักงานชั่วคราว 71/27 หมู 1 ถนนกาญจนวิถี 12
ตําบลบางกุง อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 84000

ความพิการ
โปลิโอ
ขาสองขาง

อุปกรณที่ใช

โทรศัพท
0 7431 3001

อัมพาต

วีลแชร

0 7473 1167
081 541 4909

โปลิโอ

วีลแชร

0 7721 2318
081 416 9753

โทรสาร
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ลําดับ
ชื่อ-สกุล
1 นายสมซา กอมณี
2

นายประริเชศ บุดสิงห

3

นายพงษสวัสดิ์ ทุมวงศ

4

นายโสภณ นารีรักษ

5

น.ส.นวลเนตร ทองคา

6

ส.ท.เปลี่ยน พางาม

7

นายสุรพล โสเขียว

8

นายเฉลิม มุสิกา

หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่อยู
ความพิการ
อุปกรณที่ใช
สมาคมคนพิการจังหวัดเลย
ตาบอดหนึ่งขาง
386 หมู 14 ตําบลหนองหญาปลอง อําเภอวังสะพุง
แขนลีบหนึ่งขาง
จังหวัดเลย 42130
ชมรมคนพิการจังหวัดหนองคาย
ขาขาดใตเขา
ขาเทียม
199 หมู 1 ตําบลเวียงคุก อําเภอเมือง
จังหวัดหนองคาย 43000
ชมรมคนพิการจังหวัดหนองบัวลําภู
92/14 บานศรีเจริญ ตําบลเมืองใหม อําเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลําภู 39170
ชมรมคนพิการจังหวัดชัยภูมิ
137 หมู 5 ตําบลกุดตุม อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
ชมรมคนพิการจังหวัดยโสธร
35/1 หมู 6 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาตั้ง จังหวัดยโสธร 35150
ชมรมคนพิการอําเภอกันทรลักษ
140 หมู 16 ตําบลสังเม็ก อําเภอกันทรลักษ
จังหวัดศรีสะเกษ 33110
ชมรมคนพิการจังหวัดอุดรธานี
524 หมู 2 ตําบลโนนสูง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330
ชมรมคนพิการจังหวัดอุบลราชธานี
53 หมู 3 บานหนองบก อําเภอเหลาเสือโกก
จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทรศัพท

0 4888 5049
0 4571 1579
0 4561 4553
เรียกให

0 4530 4120

โทรสาร

110
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
9 นายเรืองฤทธิ์ ศิลาคํา

10

นายบุญสง กุลแกว

11

นายลาวัลย เหลาหาโคตร

12

นายบุญเที่ยง คํามุงคุณ

13

นายณรงค โคตรธาดา

ที่อยู
ชมรมคนพิการจังหวัดอํานาจเจริญ
119 หมู 13 ตําบลสรางกอนอย อําเภอหัวตะบาน
จังหวัดอํานาจเจริญ 37000
ชมรมคนพิการจังหวัดอํานาจเจริญ
27 หมู 1 ตําบลสรางกอนอย อําเภอหัวตะบาน
จังหวัดอํานาจเจริญ 37000
ชมรมคนพิการจังหวัดสกลนคร
87 หมู 7 บานดงหลวง ตําบลบึงทวาย อําเภอเตางอย
จังหวัดสกลนคร 47260
ชมรมคนพิการจังหวัดมุกดาหาร
10 ถนนสุทธิมรรค ตําบลศรีบุญเรือง อําเภอเมือง
จังหวัดมุกดาหาร 49000
ชมรมผูพิการจังหวัดเลย
บานโนนสมบูรณ ตําบลหนองหญาปลอง
อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130

ความพิการ

อุปกรณที่ใช

โทรศัพท
0 4545 0144

089 942 1980

0 4263 2387
081 954 0046
0 4285 0882

โทรสาร
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ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย สมาคมทหารผานศึกพิการแหงประเทศไทย
ภาษาอังกฤษ THE THAI DISABLED VETERANS ASSOCCIATION
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
นายกสมาคมทหารผานศึกพิการแหงประเทศไทย
Website
…………………………………………
ที่อยู
420/3 ถนนราชวิถี แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท
0 2246 0067 ตอ 366
โทรสาร
0 2248 3296
โทรศัพทมือถือ ……………………………... อีเมล
………………………………
ปที่กอตั้ง
6 สิงหาคม พ.ศ. 2527
วัตถุประสงค 1. เทิดทูนและดํารงไวซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
2. เสริมสรางเกียรติ รักษาสิทธิ ของสมาชิก
3. เพิ่มพูนความรู เสริมสรางความสามัคคี จัดการสวัสดิการ และอื่นๆ เพื่อสมาชิก
4. บําเพ็ญกุศลสาธารณะ ดําเนินงานอันเปนประโยชนตอประเทศชาติและสวนรวม
5. รวมมือและประสานประโยชนกับทางราชการ และหนวยงานอื่นๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ
6. ประกอบการงานหรือรวมการงาน หรือสมทบกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เพื่อให
เกิดประโยชนกับทางสมาคม และใหการดําเนินงานของสมาคมบรรลุผลตามเปาหมายและวัตถุประสงค
ที่กําหนดไว ทั้งนี้ไมเกี่ยวของกับการเมือง
กิจกรรม/การใหบริการ
1. เยี่ยมเยียนสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติตามธรรมชาติ ฯลฯ
2. ให คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า ช ว ยเหลื อ แก ส มาชิ ก ทั้ ง ด า นที่ อ ยู อ าศั ย และที่ ดิ น ทํ า กิ น
โดยสมาคมเปนผูประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ฯลฯ
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
องคการทหารผานศึกเขตทั่วประเทศ
กลุมเปาหมาย ทหารผานศึกพิการทุพพลภาพจากการปฏิบัติหนาที่ปองกันประเทศ
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
ไมจํากัด
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
ไมมี
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี
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ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย สมาคมทหารผานศึกอําเภอศรีสัชนาลัย
ภาษาอังกฤษ SI – SATCHANALAI WAR VETERAN ASSOCIATION
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
นายกสมาคมทหารผานศึกอําเภอศรีสัชนาลัย
Website
…………………………………………
ที่อยู
436/3 หมู 2 ตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
โทรศัพท
0 5567 1283
โทรสาร
โทรศัพทมือถือ ……………………………... อีเมล
………………………………
ปที่กอตั้ง
พ.ศ. 2515
วัตถุประสงค ชวยเหลือทหารผานศึกที่พิการ
กิจกรรม/การใหบริการ
1. ชวยกิจกรรมทหารผานศึก
2. จัดเปนที่พักผอนสําหรับทหารผานศึก
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
หมู 2 ตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
กลุมเปาหมาย ทหารผานศึกที่พิการ
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
50 คน
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
ไมมี
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี
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ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย องคกรแฮนดิแคป อินเตอรเนชั่นแนล ประเทศไทย
ภาษาอังกฤษ HANDICAP INTERNATIONAL
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
ผูอํานวยการองคกรแฮนดิแคป อินเตอรเนชั่นแนล ประเทศไทย
Website
…………………………………………
ที่อยู
10 ถนนพหลโยธิน ซอย 3 (ซอยลือชา) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท
0 2619 7833, 0 2619 7844, 0 2619 8986
โทรสาร
0 2619 7833 กด 11
โทรศัพทมือถือ ……………………………... อีเมล
………………………………
ปที่กอตั้ง
พ.ศ. 2525
วัตถุประสงค 1. จัดอบรมชางกายอุปกรณ
2. สนับสนุนการดําเนินโครงการฟนฟูสมรรถภาพผูพิการโดยชุมชน
กิจกรรม/การใหบริการ
การฝกอบรม
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
1. ศูนยสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ จังหวัดนนทบุรี
2. โรงพยาบาลเชียงคํา โรงพยาบาลลําปาง โรงพยาบาลจุน จังหวัดพะเยา
3. สถานีอนามัยสันปูเลย สถานีอนามัยขุนควร สถานีอนามัยตําบลจุน จังหวัดพะเยา
4. โรงพยาบาลหลังสวน โรงพยาบาลทาแซะ โรงพยาบาลสวี จังหวัดชุมพร
5. ศูนยอพยพ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
กลุมเปาหมาย ผูพิการทุกประเภท
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
ไมจํากัด
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
1. โครงการสนับสนุนงานฟน ฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน
2. โครงการฝกอบรมชางทํารองเทาพิเศษสําหรับคนพิการ
3. โครงการทํากายอุปกรณเทียมสําหรับผูอพยพ
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี

องคกรเอกชนดานคนพิการ
ที่ใหบริการคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมและบุคคลออทิสติก
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ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา
ภาษาอังกฤษ SRITANYA HOSPITAL FOUNDATION
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา
Website
…………………………………………
ที่อยู
47 หมู 4 ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท
0 2525 2333 – 5 ตอ 2139, 0 2968 9945
โทรสาร
0 2968 9945
โทรศัพทมือถือ ……………………………... อีเมล
………………………………
ปที่กอตั้ง
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
วัตถุประสงค 1. สงเสริมและสนับสนุนการบริการผูปวยของโรงพยาบาลศรีธัญญา
2. ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาวิ ช าการเพื่ อ พั ฒ นาการบริ ก ารผู ป ว ยของ
โรงพยาบาลศรีธัญญา
3. ใหการสงเคราะหผูปวยทางจิตที่ยากไร
4. สงเสริมและสนับสนุนโครงการและกิจกรรมอื่นๆ ของโรงพยาบาลศรีธัญญา
5. เผยแพรเกียรติคุณของโรงพยาบาลศรีธัญญา
6. รวมกับองคกรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน
7. ไมดําเนินการเกี่ยวของกับการเมืองแตประการใด
กิจกรรม/การใหบริการ
1. ส ง ผู ป ว ยจิ ต เวชอาการทุ เ ลา และไม มี ญ าติ ม ารั บ ให ก ลั บ บ า นโดยให ค า พาหนะ
คาเสื้อผา เปนตน
2. สงเคราะหคารักษาพยาบาล เชน คาเลือด กายอุปกรณ และอื่นๆ สําหรับผูปวยยากไร
3. ทดลองจางงานผูปวยที่อาการทางจิตทุเลามากแลว เพื่อใหปรับตัวอยูในสังคมรวมกับ
ผูอื่นได เชน จางงานในโรงพยาบาล ในโรงงาน ปมน้ํามัน เปนตน
4. จัดกิจกรรมใหแกผูปวย เชน เลี้ยงอาหาร จัดงานวันสําคัญตางๆ กิจกรรมการฟนฟู
สมรรถภาพดวยเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ โครงการหนึ่งผลิตภัณฑหนึ่งตึก รานเพื่อน ศูนยกิจกรรมเพื่อ
การฟนฟูสมรรถภาพ เปนตน
5. สนับสนุนการศึกษาวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับงานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน และการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูปวยจิตเวชสูชุมชน
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
ผูปวยจิตเวชโรงพยาบาลศรีธัญญาและอื่นๆ
กลุมเปาหมาย ผูปวยทางจิตทีย่ ากไร
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
ไมมี
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี
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ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย มูลนิธิออทิสติกไทย
ภาษาอังกฤษ THAI AUTISTIC FOUNDAION (TAF)
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย
Website
www.autisticthai.org
ที่อยู
11 หมู 12 ถนนวัดแกว – พุทธมณฑล สาย 1 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท
0 2418 3399, 0 2411 2899
โทรสาร
0 2418 3399, 0 2866 5729
โทรศัพทมือถือ 081 313 8920
อีเมล
autisticthai@yahoo.com
ปที่กอตั้ง
21 มีนาคม พ.ศ. 2548
วัตถุประสงค 1. เพื่อสงเสริมใหบุคคลทั่วไปมีเจตคติตอบุคคลออทิสติก บุคคลบกพรองทางการเรียนรู
อยางสรางสรรค โดยจัดเผยแพรความรูความเขาใจผา นสื่อทุก ชนิด เช น สื่อสิ่ งพิมพ วิทยุ โทรทั ศน
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือโดยวิธีอื่นใด
2. เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม การจัดการศึกษาทุก
ระบบและระดับการศึกษา การศึกษาทางเลือก การศึกษาตามอัธยาศัยแกบุคคลออทิสติกและบุคคลที่
บกพรองทางการเรียนรู อาทิ การจัดศูนยบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม ศูนยการเรียน โรงเรียน โรงพิพม
รวมทั้งจัดอบรมเผยแพรความรูความเขาใจ ในเรื่องเกี่ยวกับบุคคลออทิสติก บุคคลที่บกพรองทางการ
เรียนรู แกผูปกครอง ชุมชน และสังคม
3. เพื่อสงเสริมสนับสนุนการฝกอาชีพ ศูนยฝกอาชีพ วิชาชีพ การจัดระบบการสงเสริม
การมีงานทําหรือการทํางาน การพัฒนาระบบการตลาด การจัดจําหนายผลิตภัณฑ การพัฒนาและฟนฟู
สมรรถภาพดานการศึกษา ดานบริการการแพทยแกบุคคลออทิสติก และบุคคลที่บกพรองทางการเรียนรู
4. เพื่อสงเสริมการจัดบริการทางสังคมในดานตางๆ แกบุคคลออทิสติกและบุคคลที่
บกพรองทางการเรียนรู อาทิ การจัดบานพิทักษสิทธิ ที่พักอาศัยหรือระบบการดูแลคุมครองทางสังคม
5. พิ ทัก ษแ ละคุมครองสิทธิบุคคลออทิซึม ใหสามารถดํา เนิน ชี วิ ตอย างอิสระและมี
คุณภาพที่ดี รวมทั้งสงเสริมความรวมมือและความสัมพันธอันดีระหวางครอบครัวของบุคคลออทิซึม
6. การสนับสนุนความรวมมือและประสานงานกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนอยาง
บูรณาการ ทั้งในประเทศและตางประเทศ ในการสงเสริมกิจการที่เปนประโยชนตอบุคคลออทิซึม
7. ดําเนินการหรือรวมมือกับองคกรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน
8. ไมดําเนินการเกี่ยวของกับการเมืองแตประการใด
กิจกรรม/การใหบริการ
1. การจัดการศึกษานอกระบบ
2. การจัดโครงการเรียนรวมระดับมัธยม
3. การศึกษาตอเนื่องระดับวิทยาลัยชุมชน
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4. การฝกอบรมอาชีพ
5. การฝกอบรมครูและผูปกครอง
6. การจัดบริการศูนยคอมพิวเตอรเพื่อสงเสริมอาชีพบุคคลออทิสติก
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
กลุมเปาหมาย ผูปกครองเด็กออทิสติก
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
ไมจํากัด
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
1. ศูนยอาชีพออทิสติกไทย
โทร. 0 2411 2899
2. ศูนยประสานงานมูลนิธิคุณพุม
โทร. 0 2866 7125 กด 0
3. ศูนยประสานงานเครือขายสุขภาพ
โทร. 0 2866 7125 กด 0
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี
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ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย สมาคมเพื่อผูบกพรองทางจิต
ภาษาอังกฤษ ASSOCIATION FOR THE MENTALLY ILL
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
นายกสมาคมเพื่อผูบกพรองทางจิต
Website
www.amithai.org
ที่อยู
โรงพยาบาลศรีธัญญา ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท
0 2968 9667
โทรสาร
0 2968 9667
โทรศัพทมือถือ 085 046 1202
อีเมล
AMI_DMH@hotmail.com
ปที่กอตั้ง
พ.ศ. 2546
วัตถุประสงค 1. ใหการปรึกษาและชวยเหลือผูบกพรองทางจิตและครอบครัว ใหสามารถดําเนินชีวิตอิสระ
2. พิทักษสิทธิในดานตางๆ ของผูบกพรองทางจิตและครอบครัว
3. รณรงคใหครอบครัว ชุมชน และสังคม มีความรูความเขาใจ มีเจตคติเชิงสรางสรรค
และยอมรับผูบกพรองทางจิต
4. ประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อการ
พัฒนาศักยภาพในดานตางๆ ของผูบกพรองทางจิต
5. สงเสริมการวิจัยเพื่อปองกัน รักษา และฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย ทางการศึกษา
ทางสังคม และทางอาชีพแกผูบกพรองทางจิต
6. สงเสริมคานิยมและวัฒนธรรมอันดี ในมวลหมูสมาชิกและสังคม
กิจกรรม/การใหบริการ
1. สงเสริมความตระหนักรูและเจตคติเชิงสรางสรรคของสังคมตอผูปวยจิตเวชและ
ครอบครัว
2. สรางเสริมและพัฒนาอาสาสมัครในการปฏิบัติงานดานสุขภาพจิ ต/จิตเวชใน
โรงพยาบาล และชุมชน
3. ขยายชองทางและโอกาสใหผูปวยจิตเวชไดแสดงศักยภาพ
4. สงเสริมและสนับสนุนใหผูปวยจิตเวชมีหลักประกันสุขภาพและเขาถึงสวัสดิการ
5. ขยายและพัฒนาความเขมแข็งของเครือขาย
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
ผูปวยทางจิตทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
กลุมเปาหมาย คนพิการทางจิต ผูมีสวนเกี่ยวของในการดูแลผูปวยจิตเวช ผูสนใจทั่วไป และสมาชิกเครือขาย
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
-
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หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
1. ชมรมกัลยาณมิตรผูปวยจิตเภทศรีธัญญา โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี
ประธานชมรม นายสมปอง เกิดแสง
โทรศัพทเคลื่อนที่ 089 124 5107
เจาหนาที่
นางเพลินพิศ จันทรศักดิ์
โทรศัพทเคลื่อนที่ 081 689 5269
ที่ตั้ง 47 หมู 4 รานเพื่อน ตึกอํานวยการเดิม โรงพยาบาลศรีธัญญา ถนนติวานนท
ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
โทร. 0 2968 9667, 0 2525 0981 - 5 ตอ 2112
โทรสาร 0 2968 9667
2. กลุมตะวันใหม สถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา กทม.
ประธานกลุม นายพิชัย สีมามหรรณพ
โทรศัพทเคลื่อนที่ 089 111 0194
เจาหนาที่
นางเพชรี คันธสายบัว
โทรศัพทเคลื่อนที่ 089 526 5886
ที่ตั้ง สถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา เลขที่ 112 ถนนสมเด็จเจาพระยา
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรสาร 0 2439 0847, 0 2873 6544
3. ชมรมเพื่อนชวยเพื่อนของสถาบันกัลยาณราชนครินทร สถาบันกัลยาณราชนครินทร กทม.
ประธานชมรม นายณรงค จูงสกุลนิรันดร
โทรศัพทเคลื่อนที่ 081 825 0959
เจาหนาที่
นางกัลปนิกา ศรีวงควรรณ
โทรศัพทเคลื่อนที่ 086 766 1221
ที่ตั้ง ฝายสงเสริมวิชาการและบริการสุขภาพจิตสวนจิตเวช สถาบันกัลยาณราชนครินทร
เลขที่ 23 หมู 8 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0 2899 9414 - 5
โทรสาร 0 2889 9083, 0 2899 9416
4. ชมรมพิทักษจิตร โรงพยาบาลจิตเวชสระแกว จังหวัดสระแกว
ประธานชมรม นายมานิตย ศิริสมถะ
เจาหนาที่
นางสาวศิริลักษณ ลวณสกุล
โทรศัพทเคลื่อนที่ 081 922 1339
ที่ตั้ง กลุมงานสังคมสงเคราะห โรงพยาบาลจิตเวชสระแกวราชนครินทร
เลขที่ 176 หมู 3 ตําบลหนองน้ําใส อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว 27160
โทร. 0 3726 1795 - 9
โทรสาร 0 3726 1798
5. ชมรมพิทักษจิตร โรงพยาบาลวัฒนานคร จังหวัดสระแกว
ประธานชมรม นางรัตนา อินทรไพร
โทรศัพทเคลื่อนที่ 089 074 2633
เจาหนาที่
นางทัศนีย พุมภักดี
โทรศัพทเคลื่อนที่ 081 364 9731
ที่ตั้ง กลุมงานสงเสริมสุขภาพจิต โรงพยาบาลวัฒนานคร
เลขที่ 231 หมู 11 ตําบลวัฒนานคร อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว 27160
โทรสาร 0 3726 1772 - 3
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6. ชมรมพิทักษจิตร โรงพยาบาลวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว
ประธานชมรม นายทองดา อินภา
เจาหนาที่
นางพจนีย จงโชคดี
โทรศัพทเคลื่อนที่ 081 295 8509
ที่ตั้ง กลุมงานสงเสริมสุขภาพจิต โรงพยาบาลวัฒนานคร
เลขที่ 304 หมู 6 ตําบลวังน้ําเย็น อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว 27210
โทร. 0 3725 1108 - 9
โทรสาร 0 3725 1108 - 9 ตอ 100
7. ชมรมพิทักษจิตร โรงพยาบาลอรัญประเทศ จังหวัดสระแกว
ประธานชมรม นายมานิตย ศิริสมถะ
เจาหนาที่
นางอภัย จันทรเขต
โทรศัพทเคลื่อนที่ 081 687 5798
ที่ตั้ง กลุมงานสงเสริมสุขภาพจิต โรงพยาบาลอรัญประเทศ
เลขที่ 4 ถนนสุวรรณศร ตําบลอรัญประเทศ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว 27120
โทร. 0 3723 3037
โทรสาร 0 3723 3037
8. ชมรมพิทักษจิตร โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ประธานชมรม ร.ต. บุญเลิศ บุรีวงศ
โทรศัพทเคลื่อนที่ 086 826 1863
เจาหนาที่
นางมะลิวัลย โมฬี
ที่ตั้ง กลุมงานสงเสริมสุขภาพจิต โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร
เลขที่ 32/7 หมู 12 อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000
โทร. 0 3721 7149, 0 3721 6145 - 64
โทรสาร 0 3721 1243, 0 3721 1523
9. ชมรมพิทักษจิตร โรงพยาบาลกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ประธานชมรม
เจาหนาที่
นายอุดม มาสแสง
ที่ตั้ง กลุมงานสงเสริมสุขภาพจิต โรงพยาบาลกบินทรบุรี
เลขที่ 74 หมู 5 ถนนฉะเชิงเทรา – นครราชสีมา ตําบลกบินทรบุรี
อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
โทร. 0 3728 8196 - 7
โทรสาร 0 3728 8196 - 7
10. ชมรมสานสัมพันธ โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม
ประธานชมรม พันเอก จรัส ลิ่มอรุณ
โทรศัพทเคลื่อนที่ 086 500 9897
เจาหนาที่
นางสาวเจริญพร กิจชนะพานิช โทรศัพทเคลื่อนที่ 081 993 3858
ที่ตั้ง กลุมงานสังคมสงเคราะห โรงพยาบาลสวนปรุง เลขที่ 131 ถนนชางหลอ
ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 51000
โทร. 0 5327 6153, 0 5327 1084
โทรสาร 0 5327 1084
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11. ชมรมสานสัมพันธสันกําแพง โรงพยาบาลสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
ประธานชมรม คุณศรีจันทร สุภาสิต
โทรศัพทเคลื่อนที่ 089 266 0048
เจาหนาที่
นางสุภาภรณ กันทา
โทรศัพทเคลื่อนที่ 083 153 4743
ที่ตั้ง สถานีอนามัยทรายมูล หมู 2 ตําบลทรายมูล อําเภอสันกําแพง
จังหวัดเชียงใหม 50130
โทร. 0 5333 1362
โทรสาร 0 5333 2026, 0 5344 6635 - 7 ตอ 148
12. ชมรมรวมใจสมานจิต ตําบลหนองตอง จังหวัดเชียงใหม
ประธานชมรม นายโสภณ พัฒนะอิ่ม
โทรศัพทเคลื่อนที่ 081 608 6801
เจาหนาที่
นางสาวพัชรินทร เตจะ
โทรศัพทเคลื่อนที่ 085 107 3864
ที่ตั้ง เทศบาลตําบลหนองตองพัฒนา ตําบลหนองตอง อําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม 50180
13. ชมรมผูปกครองเปยมดวยรัก โรงพยาบาลแมริม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
ประธานชมรม นางนที อักษรดิษฐ
เจาหนาที่
นางวรดา รัตนแสง
โทรศัพทเคลื่อนที่ 086 186 4145
ที่ตั้ง สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร เลขที่ 196 หมู 4 ถนนเชียงใหม - พราว
ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 50180
โทร. 0 5389 0238 - 44 ตอ 3112
14. ชมรมจิตอาสา โรงพยาบาลจอมทอง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
ประธานชมรม นายสมจิต ทิพยกันทา
โทรศัพทเคลื่อนที่ 084 984 1168
ที่ปรึกษา
คุณถนอม อูปคํา
โทรศัพทเคลื่อนที่ 081 961 9910
ที่ตั้ง โรงพยาบาลจอมทอง ตําบลดอนแกว อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 50160
15. ชมรมอุตรดิตถมิตรสัมพันธ โรงพยาบาลอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ
ประธานชมรม พ.ต.ต. สุพรรณ คณานันท
โทรศัพทเคลื่อนที่ 089 839 2079
เจาหนาที่
คุณประหยัด เอื้อเอียมพันธ
โทรศัพทเคลื่อนที่ 081 474 6246
ที่ตั้ง โรงพยาบาลอุตรดิตถ เลขที่ 38 ถนนเจษฎาบดินทร ตําบลทาอิฐ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ 53000
โทร. 0 5541 1064
โทรสาร 0 5541 3845
16. ชมรมปากแควสัมพันธ สอ.ตําบลปากแคว อําเภอปากแคว จังหวัดสุโขทัย
ประธานชมรม นางผองพันธ เนียมนวม
โทรศัพทเคลื่อนที่ 089 703 0411
เจาหนาที่
นางรัชนี ศีตวรรณ
โทรศัพทเคลื่อนที่ 087 308 8743
นางทิพยวรรณ หอวิจิตร
โทรศัพทเคลื่อนที่ 086 927 3508
ที่ตั้ง สถานีอนามัยตําบลปากแคว ตําบลปากแคว อําเภอปากแคว จังหวัดสุโขทัย 64000
โทร. 0 5564 5197
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17. ชมรมบางระกํารวมใจ โรงพยาบาลบางระกํา อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก
ประธานชมรม นางถวิล บางยิ้ม
โทรศัพทเคลื่อนที่ 089 704 3017
เจาหนาที่
นางถนอม ปอมกสันต
โทรศัพทเคลื่อนที่ 086 199 7320
ที่ตั้ง โรงพยาบาลบางระกํา ตําบลบางระกํา อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก 65140
โทร. 0 5537 1168
โทรสาร 0 5537 1176
18. ชมรมสายใยน้ําใจแพร โรงพยาบาลแพร อําเภอเมือง จังหวัดแพร
ประธานชมรม นายชนิทร ยนตสุวรรณ
โทรศัพทเคลื่อนที่ 085 866 8828
เจาหนาที่
คุณชวนพิศ เพ็ชรโก
โทรศัพทเคลื่อนที่ 081 960 4232
คุณเริงจิตร ตุยดง
โทรศัพทเคลื่อนที่ 081 884 5356
ที่ตั้ง แผนกจิตเวชโรงพยาบาลแพร เลขที่ 144 ถนนชอแฮ ตําบลในเวียง
อําเภอเมือง จังหวัดแพร 54000
โทร. 0 5453 3500 ตอ 1801
โทรสาร 0 5451 1096
19. ชมรมสายใยดวงใจนาน โรงพยาบาลนาน อําเภอเมือง จังหวัดนาน
ประธานชมรม พ.ต.ต. จักรวาล แสนสุข
โทรศัพทเคลื่อนที่ 086 192 7275
เจาหนาที่
นายเกรียงยุทธ กอนทอง
โทรศัพทเคลื่อนที่ 089 556 1152
ที่ตั้ง โรงพยาบาลนาน ตึกวันนานสันติสุข เลขที่ 1 หมู 1 ตําบลในเวียง อําเภอเมือง จังหวัดนาน 55000
โทร. 0 5477 1620 – 3 ตอ 3133, 3298
โทรสาร 0 5477 1620
20. ชมรมจิตเวชนครสวรรค โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค
ประธานชมรม นายประทุม ฉลาด
เจาหนาที่
นางสาวภัชรชาดา อนุคระหานนท โทรศัพทเคลื่อนที่ 085 734 5045
ที่ตั้ง โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค เลขที่ 2 หมู 4 ตําบลทาน้ํานอย
อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค 60130
โทร. 0 5626 7116
21. ชมรมแสงสวางแหงดวงใจ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ประธานชมรม นางวรรณี ชมพูบุตร
เจาหนาที่
นางสาวกิตติมาพร พืชเพี้ยน
โทรศัพทเคลื่อนที่ 086 653 3581 ,085 025 4595
ที่ตั้ง โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร เลขที่ 86 ถนนชางเผือก
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรสาร 0 4434 2677
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22. ชมรมสงเสริมสุขภาพในชุมชนโดยพระสงฆเปนแกนนําวัดหวยพรหม
อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา
ประธานชมรม ทานพระครูประโชติสังฆกิจ
เลขาชมรม
พระมานับ ปภัสสโร
โทรศัพทเคลื่อนที่ 087 257 4526, 081 790 7848
เจาหนาที่
นายยศจรัส มีมั่งคง
โทรศัพทเคลื่อนที่ 081 790 7848
ที่ตั้ง เลขที่ 38 หมู 8 วัดหวยพรหม ตําบลอุดมทรัพย อําเภอวังน้ําเขียว
จังหวัดนครราชสีมา 30307
โทรศัพทเคลื่อนที่ 081 796 5831
โทรสาร 0 4434 2677
23. ชมรมสายใยสัมพันธ โรงพยาบาลจิตเวชราชนครินทร อําเภอเมือง จังหวัดเลย
ประธานชมรม นางบุญเพ็ง ศรีภูมั่น
เจาหนาที่
นางสาววารุณี จันทสร
โทรศัพทเคลื่อนที่ 084 957 3725
นางธนยศ เทียนศรี
โทรศัพทเคลื่อนที่ 089 201 44979
ที่ตั้ง โรงพยาบาลจิตเวชราชนครินทร เลขที่ 440 หมู 1 ตําบลนาอาน
อําเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร. 0 4281 4891
24. ชมรมหอมจิตรวมใจ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ประธานชมรม นางหยกฟา บุญทิพย
เจาหนาที่
นายสํารวม อินอิ่ม
โทรศัพทเคลื่อนที่ 089 961 6183
ที่ตั้ง โรงพยาบาลจิตเวชราชนครินทร เลขที่ 210 หมู 11 ถนนนครพนม – ทาอุเทน
ตําบลอาจสามารถ อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทร. 0 4259 3103 – 7
โทรสาร 0 4259 3109
25. ชมรมสายใยสัมพันธ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแกนราชนครินทร อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
ประธานชมรม นายบัวแดง ขันธวุธ
โทรศัพทเคลื่อนที่ 089 940 7928
เจาหนาที่
นางสาวไพลิน ปรัชญคุปต
โทรศัพทเคลื่อนที่ 086 706 1911
ที่ตั้ง โรงพยาบาลจิตเวชขอนแกนราชนครินทร เลขที่ 169 ถนนชาตะผดุง
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000
โทร. 0 4322 7422 ตอ 2313
โทรสาร 0 4322 4722
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26. ชมรมเอื้ออาทรพัฒนาสงเสริมดูแลผูปวยจิตเวช โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ประธานชมรม นางนิตยา ผาธรรม
โทรศัพทเคลื่อนที่ 085 763 8906
เจาหนาที่
นางอัญชลี ศิลาเกษ
โทรศัพทเคลื่อนที่ 084 033 0869
ที่ตั้ง โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เลขที่ 212 ถนนแจงสนิท ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร. 0 4531 2550, 0 4528 1045
27. ชมรมญาติมิตรสัมพันธ โรงพยาบาลสวนสราญรมย อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี
ประธานชมรม นายเกษรา เรืองธารา
เจาหนาที่
นางอุไรวรรณ เกิดสังข
โทรศัพทเคลื่อนที่ 089 474 1803
ที่ตั้ง โรงพยาบาลสวนสราญรมย เลขที่ 298 หมู 4 ตําบลทาขาม
อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี 84130
โทร. 0 7724 0566
โทรสาร 0 7724 0565
28. ชมรมศรีตรังสายสัมพันธ มหาวิทยาลัยสงขลาราชนครินทร อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
ประธานชมรม นายอภิชาติ พูนศิลป
โทร. 0 7325 2147
เจาหนาที่
นางสาวสงวนศรี แตงบุญงาม โทรศัพทเคลื่อนที่ 089 734 4369
ที่ตั้ง ภาควิชาจิตเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลาราชนครินทร
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
โทร. 0 7432 3202
โทรสาร 0 7442 9922
29. ชมรมรุงอรุณสัมพันธ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ประธานชมรม นางกรองแกว บุญสม
โทรศัพทเคลื่อนที่ 081 541 6130
เจาหนาที่
นางผุสดี เลขะกุล
โทรศัพทเคลื่อนที่ 081 368 7969
ที่ตั้ง โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร ตําบลบอยาง อําเภอเมือง
จังหวัดสงขลา 90000
โทร. 0 7432 4868 – 9 ตอ 209, 219
โทรสาร 0 7432 3202
30. ชมรมพุทธรักษา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย อําเภอดานซาย จังหวัดเลย
ประธานชมรม นางประคอง รูปนอย
เจาหนาที่
นายพิชัย บุญมาศรี
โทรศัพทเคลื่อนที่ 086 228 0636
ที่ตั้ง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย ตําบลดานซาย อําเภอดานซาย จังหวัดเลย
โทร. 0 4289 1276, 0 4289 1314
โทรสาร. 0 4289 2379
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31. ชมรมญาติผูปวยจิตเวชเขตสาทร ศูนยบริการสาธารณสุข 63 เขตสาทร กรุงเทพฯ
ประธานชมรม
เจาหนาที่
นางสาวทัศนา วงศาโรจน
โทรศัพทเคลื่อนที่ 0 2437 0200 ตอ 4203-6
เจาหนาที่
นางสาวกลัดเพชร ปญหาพัฒนาศักดา โทรศัพทเคลื่อนที่ 0 2675 9945
ที่ตั้ง ศูนยบริการสาธารณสุข 63 เขตสาทร เลขที่ 1 / 2 ถนนจันทน 24 แขวงทุงวัดดอน
เขตสารทร กทม 10120
โทร. 0 2675 9945
โทรสาร. 0 2675 9945
32. ชมรมเพื่อนชวยเพื่อนประจวบคีรีขันธ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ประธานชมรม นายกอเซ็ม อรุณพูลทรัพย
เจาหนาที่
นางพิศมัย สุภาพไว
โทรศัพทเคลื่อนที่ 0 3261 1702
ที่ตั้ง โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ 237 ถนนพิทักษชาติ อําเภอเมือง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 77000
โทร. 0 3261 1702
โทรสาร. 0 3260 3870
33. ชมรมเพื่อนชวยเพื่อนอําเภอบางสะพาน โรงพยาบาลบางสะพาน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ
ประธานชมรม นายเกรียงศักดิ์ ลิ้มสดใส
เจาหนาที่
นางกัญญธีรา วงษสุวรรณ
โทรศัพทเคลื่อนที่ 081 856 8058
ที่ตั้ง โรงพยาบาลบางสะพาน อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 77000
โทร. 0 3269 1132-3 ตอ 252
โทรสาร. 0 3269 1756
34. ชมรมพิทักษจิตรสถานีอนามัยคลองมะนาว สถานีอนามัยคลองมะนาว อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว
ประธานชมรม นายอํานวย บุญสรรค
เจาหนาที่
นายอุดมศักดิ์ ชวยสงเคราะห โทรศัพทเคลื่อนที่ 085 286 8370
เจาหนาที่
นางสุชาดา ชวยสงเคราะห
โทรศัพทเคลื่อนที่ 081 385 6271
ที่ตั้ง สถานีอนามัยคลองมะนาว ชั้น 2 หมู 9 บานคลองมะนาว ตําบลทาเกวียน
อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว 27160
โทรศัพทเคลื่อนที่ 081 385 6271
โทรสาร. 0 3726 2224

128
ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย สมาคมผูปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย)
ภาษาอังกฤษ ASSOCIATION FO THE PARENT FOR THAIPERSONS
WITH AUTISM (AU THAI)
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
นายกสมาคมผูปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย)
Website
www.autisticthai.org
ที่อยู
140/7 ซอยวัดดงมูลเหล็ก แขวงบานชางหลอ เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท
0 2411 2899
โทรสาร
0 2866 4729
โทรศัพทมือถือ 081 806 2671
อีเมล
autisticthai@yahoo.com
ปที่กอตั้ง
มีนาคม พ.ศ. 2536
วัตถุประสงค 1. เพื่อเปนศูนยกลางความสัมพันธระหวางสมาชิก
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความเห็นอกเห็นใจและชวยเหลือซึ่งกันและกัน
3. เพื่อดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆ ใหแกเด็กอยางสอดคลองทั้งที่บาน สถานบําบัด
และโรงเรียน
4. เพื่อเปนตัวแทนในการดําเนินการและประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
5. เพื่อเผยแพรขาวสารและใหความรูแกสมาชิกในแวดวงออทิสติก
6. เพื่อประชาสัมพันธกิจกรรมชมรมใหแพรหลายเปนที่ยอมรับจากสังคมภายนอก
7. เพื่อบําเพ็ญสาธารณประโยชนและสาธารณกุศล
กิจกรรม/การใหบริการ
1. บริการขาวสาร
2. กิจกรรมการฝกอบรมผูปกครอง
3. ศูนยบริการการศึกษาเด็กออทิสติกและสมาธิสั้นแบบครบวงจร
4. การใหคําปรึกษา
5. โครงการเรียนรวม
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
กลุมเปาหมาย ผูปกครองเด็กออทิสติก
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
ไมจํากัด
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หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
1. ชมรมผูปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดเชียงราย
64/1 หมู 1 ตําบลรอบเวียง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร. 0 5374 6552
โทรสาร 0 5371 4569
อีเมล piyanoot@pitisuksa.org
2. ชมรมผูปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดเพชรบูรณ
ตําบลบานโคก อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ
โทร. 0 5672 5256
โทรสาร 0 5672 5256
3. ชมรมผูปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดสระบุรี
7/3 หมู 7 ถนนพหลโยธิน ตําบลหวยบง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
โทร. 0 3627 5279, 0 3636 9466
โทรสาร 0 3627 5279
4. ชมรมผูปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดนครศรีธรรมราช
369 หมู 10 ตําบลปากพูน อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพทเคลื่อนที่ 081 088 5903
อีเมล way_hydro7@hotmail.com
5. ชมรมผูปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดภูเก็ต
37 ถนนถาวรวองวงศ ตําบลลาดใหญ อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0 7621 4150
โทรศัพทเคลื่อนที่ 089 727 7692
โทรสาร 0 7621 4150
6. ชมรมผูปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดสุรินทร
348 หมู 7 ถนนสุรินทร – ปราสาท ตําบลนอกเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร 32000
โทร. 0 4471 3732
โทรสาร 0 4471 3732
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี
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ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย สมาคมสุขภาพจิตแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
ภาษาอังกฤษ THE MENTAL HEALTH ASSOCIATION OF THAILAND
UNDER ROYAL PARTRONAGE
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
นายกสมาคมสุขภาพจิตแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
Website
…………………………………………
ที่อยู
356/10 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท
0 2245 2733
โทรสาร
โทรศัพทมือถือ ……………………………... อีเมล
………………………………
ปที่กอตั้ง
7 เมษายน พ.ศ. 2502
วัตถุประสงค สนับสนุนใหเกิดความสนใจการศึกษา เผยแพรความรูเกี่ยวกับสุขภาพจิต และจัดบริการ
สงเสริมสุขภาพจิต
กิจกรรม/การใหบริการ
ใหบริการปรึกษาปญหาสุขภาพจิต
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
ณ สํานักงานสมาคมฯ
กลุมเปาหมาย นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
ไมจํากัด
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
ไมมี
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี

องคกรเอกชนดานคนพิการ
ที่ใหบริการคนพิการทางสติปญญาหรือการเรียนรู
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ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย ชมรมผูปกครองเด็กกลุมอาการดาวน
ภาษาอังกฤษ DOWNSYNDORWN SUPPORT GROUP
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
ประธานชมรมผูปกครองเด็กกลุมอาการดาวน
Website
…………………………………………
ที่อยู
หนวยงานเวชพันธุศาสตร ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
เลขที่ 2 ถนนพรานนก เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท
0 2419 7025, 0 2419 8547, 0 2419 8414, 0 2418 4522
โทรสาร
0 2419 8414
โทรศัพทมือถือ ……………………………... อีเมล
………………………………
ปที่กอตั้ง
14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2534
วัตถุประสงค 1. เพื่อใหความรูแกผูปกครองกลุมเด็กอาการดาวนในการดูแลและพัฒนาศักยภาพอยางดี
ที่สุด และเปนภาระตอครอบครัวนอยที่สุด
2. เพื่อการพบปะสังสรรคและแบงปนประสบการณของผูปกครองเด็กกลุมอาการดาวน
เพื่อเกื้อหนุนน้ําใจซึ่งกันและกัน มิใหรูสึกโดดเดี่ยว และหาทางชวยเหลือเด็กอื่นที่ดอยโอกาส โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในชนบทที่หางไกล
3. เพื่อกระตุนองคกรภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ใหมีความรูสึกที่
ถูกตองเกี่ยวกับเด็กพิเศษ โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กกลุมอาการดาวน และเพื่อการยอมรับที่ดีขึ้นของสังคม
โดยใหเห็นวาเด็กกลุมอาการดาวนและบุคคลปญญาออนเปนสวนหนึ่งของสังคม
4. เพื่อจัดพิมพสื่อตางๆ เชน เอกสารแผนพับและวิดีโอ สําหรับใหความรูแกแพทย
บุคลากรทางการแพทย และประชาชนทั่วไป อันจะเปนวิทยาทานและนํามาซึ่งความเขาใจที่ถูกตอง
เกี่ยวกับเด็กพิเศษเหลานี้
5.
เพื่ อ เป น การรวมพลั ง พอ แม ผูป กครองเด็ ก กลุ ม อาการดาวน ในอั น ที่ จ ะเป น
กระบอกเสียงในการเรียกรองสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กพิเศษเหลานี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีสถานศึกษา
หรือโรงเรียนที่เหมาะสม ตลอดจนการฝกฝนเพื่อประกอบอาชีพในอนาคต
6. เพื่อจัดทําระบบและหมายเลขโทรศัพทของสมาชิกชมรม (ไกดไลน) สําหรับ
ใชประโยชนในการติดตอใหความชวยเหลือ โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงเวลาวิกฤติ คือ ชวงทารกแรกเกิด
ไดรับการวินิจฉัยจากแพทย แจงใหพอแมผูปกครองทราบเปนครั้งแรกวาลูกมีปญหา กอใหเกิดความตกใจ
และเสียใจเปนอยางมาก หากมีครอบครัวที่มีประสบการณคลายคลึงกัน ชวยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน
จะเปนประโยชนอยางยิ่ง
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กิจกรรม/การใหบริการ
มีคลินิกใหบริการทั้งในและนอกเวลาราชการ
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
โรงพยาบาลศิริราช
กลุมเปาหมาย ผูปกครองเด็กกลุมอาการดาวน
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
ไมจํากัด
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
โรงพยาบาลบางกอกเนอรซงิ่ โฮม
ถนนคอนแวนต แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี
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ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย มูลนิธิชวยคนปญญาออนแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ
ภาษาอังกฤษ THE FOUNDATION FOR THE WELFARE OF
THE MENTALLY RETARDED OF THAILAND UNDER
THE ROYAL PARTRONAGE OF HER MAJESTY THE QUEEN
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
ประธานมูลนิธิชวยคนปญญาออนแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ
Website
…………………………………………
ที่อยู
4739 ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท
0 2245 2643, 0 2245 3954
โทรสาร
0 2246 8329
โทรศัพทมือถือ ……………………………... อีเมล
………………………………
ปที่กอตั้ง
พ.ศ. 2505
วัตถุประสงค 1. เพื่อสงเสริม ใหการฝกอบรม ใหการศึกษา และใหบริการสวัสดิการสังคมในดาน
ตางๆ แกบุคคลปญญาออน
2. เพื่อสํารวจและศึกษาวิจัยภาวะความบกพรองทางสติปญญาของบุคคลปญญาออน
เพื่อประโยชนทางการศึกษา การแพทย การปองกัน การฟนฟูสมรรถภาพทางสั งคม และสวัสดิการ
สังคมอื่นๆ
3. เพื่อใหการสนับสนุน รวมมือ และประสานงานกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ทั้งในประเทศและตางประเทศในการสงเสริมกิจการที่เปนประโยชนแกบุคคลปญญาออน
4. เพื่อรวมมือกับสาธารณกุศลอื่นและเพื่อสาธารณประโยชน
5. ไมดําเนินการเกี่ยวของกับการเมืองแตประการใด
กิจกรรม/การใหบริการ
1. งานการฟนฟูสมรรถภาพบุคคลปญญาออน
1.1 การฟนฟูดานการแพทย โดยทําการฟนฟูทางกายภาพบําบัด กิจกรรมบําบัด
อรรถบําบัด และพฤติกรรมบําบัด เพื่อกระตุนพัฒนาการเด็กปญญาออน ซึ่งสวนมากมีความพิการซ้ําซอน
ใหสามารถชวยเหลือตนเองได
1.2 ด า นการศึ ก ษา เพื่ อ ช ว ยให บุ ค คลป ญ ญาอ อ นสามารถเรี ย นรู ปรั บ ตั ว เข า กั บ
สั ง คมได มู ล นิ ธิ ฯ ให ก ารศึ ก ษาแก เ ด็ ก ป ญ ญาอ อ นก อ นวั ย เรี ย นเพื่ อ เตรี ย มความพร อ ม โดยจั ด เป น
ศูนยพัฒนาเด็กปญญาออน
1.3 ดานการฝกอาชีพ มูลนิธิฯ ไดจัดใหมีการฝกอาชีพแกเด็กปญญาออนวัยรุน
แบบการงานพื้ น ฐานเบื้ อ งต น โดยให ฝ ก งานโรงงานในอารั ก ษ ที่ โ รงเรี ย นป ญ ญาวุ ฒิ ก รและจั ด ตั้ ง
ศูนยฝกอาชีพปญญาคาร ใหการฝกอาชีพดานคหกรรม เกษตรกรรม และศิลปกรรม และยังมีโครงการ
ที่จะจัดสงบุคคลปญญาออนออกไปทํางานภายนอกศูนยฯ เปนงานดานการเกษตรและงานในโรงงาน
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เพื่อใหบุคคลปญญาออนมีความเปนอยูใกลเคียงกับบุคคลทั่วไป นอกจากนี้ยังสอนใหรูจักการปองกัน
ปญหาทางเพศ แนะนําผูปกครองใหเขาใจปญหาดานพฤติกรรม อารมณ และปญหาทางจิตใจของวัยรุน
แนะนําใหทําหมัน ศูนยฯ แหงนี้กอตั้งในป พ.ศ. 2532 ขณะนี้รับเด็กปญญาออนวัยรุนทั้งประเภทประจํา
และไป – กลับ ปละ 40 – 50 คน
2. งานดานสวัสดิการสังคม
มู ล นิ ธิ ฯ ได ใ ห ก ารสงเคราะห บุ ค คลป ญ ญาอ อ นที่ ค รอบครั ว มี ฐ านะยากจน
ทั้งสว นกลางและสว นภูมิ ภาค โดยใหการสงเคราะหดว ยปจ จัย 4 และดานอาหารเสริม เพื่อป องกั น
การขาดสารอาหาร ตลอดทั้งใหคําแนะนําบิดามารดา ผูปกครอง ใหรูจักวิธีการเลี้ยงดูบุคคลปญญาออน
โดยเฉพาะในส ว นภู มิ ภ าคนั้ น ได ใ ห บ ริ ก ารถึ ง ระดั บ หมู บ า นและตํ า บลในถิ่ น ทุ ร กั น ดาร เฉลี่ ย ป ล ะ
ไมนอยกวา 400 – 500 คน
3. งานวิชาการที่เปนประโยชนตอสังคม
3.1 งานดานการสงเสริมและการปองกัน โดยจัดทําเอกสารเผยแพร เชน คุณรูจัก
“ภาวะปญญาออน” ดีแคไหน แนะนําวิธีการเลี้ยงดูแกผูปกครอง โปสเตอร จัดทําวารสารรายป และ
ราย 4 เดือน
3.2 งานดานการพัฒนาบุคลากร โดย จัดอบรม ประชุม สัมมนาบุคลากร ที่ทํางาน
เกี่ยวของกับบุคคลปญญาออน ทั้งภาครัฐและเอกชนเปนระยะๆ นอกจากนี้ ยังจัดสงบุคลากรในหนวยงาน
ของมูลนิธิฯ ไปศึกษาดูงานทั้งภายในและตางประเทศ
4. งานดานอาสาสมัคร
อาสาสมัครมีความจําเปนอยางมากสําหรับองคการสาธารณกุศล มูลนิธิฯ ไดทําการ
อบรมอาสาสมัครมาแลวหลายรุน ทั่วประเทศ
นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยั งไดรว มมือกับกระทรวงการพั ฒนาสั งคมและความมั่ นคง
ของมนุษย จัดการอบรมอาสาสมัคร มาตั้งแตป 2537 จนถึงปจจุบัน จํานวนไมนอยกวา 230 รุน และมี
อาสาสมัครที่ผานการอบรมแลวมากกวา 20,000 คน
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
ทั่วประเทศ
กลุมเปาหมาย บุคคลปญญาออนทุกเพศทุกวัย
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
1,000 – 1,500 คน/ป
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
1. โรงเรียนปญญาวุฒิกร
ถนนเทศบาลสงเคราะห ประชานิเวศน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0 2589 5762, 0 2954 3089
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2. ศูนยฝกเด็กปญญาออนประภาคารปญญา
ถนนสิรินธร เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0 2448 6604, 0 2448 6510
3. ศูนยพัฒนาเด็กปญญาออนวัยกอนเรียนชุมชนคลองเตย
แฟลตการเคหะ 1 ถนนอาจณรงค เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0 2249 3168
4. ศูนยพัฒนาเด็กพิเศษชุมชนบางเขน
ถนนคลองสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0 2531 7721
5. ศูนยฝกอาชีพปญญาคาร
ซอยพระมหาการุณย ถนนติวานนท อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนทบุรี 11120
โทร. 0 2583 9994 - 5
6. ศูนยสงเคราะหบุคคลปญญาออนภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม
หมูบานน้ําผึ้งวิลเลจ ตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 50140
โทร. 0 5332 1011
7. ศูนยสงเคราะหบุคคลปญญาออนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี
ถนนอุดร – ขอนแกน ตําบลโนนสูง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร. 0 4229 5252
8. ศูนยสงเคราะหบุคคลปญญาออนภาคใต จังหวัดสงขลา
เชิงสะพานติณสูลานนท ตําบลพะวง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100
โทร. 0 7433 3755
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี
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ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย มูลนิธิสงเคราะหเด็กออนพิการทางสมองและปญญา
ภาษาอังกฤษ MENTALLY HANDICAPPED BABIES’HOME FOUNDATION
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
ประธานมูลนิธิสงเคราะหเด็กออนพิการทางสมองและปญญา
Website
…………………………………………
ที่อยู
78/9 หมู 1 ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท
0 2583 6815
โทรสาร
0 2583 4000
โทรศัพทมือถือ ……………………………... อีเมล
………………………………
ปที่กอตั้ง
7 มกราคม พ.ศ. 2536
วัตถุประสงค 1. เพื่อสงเสริมการปฏิบัติงานดานการสงเคราะหและคุมครองสวัสดิภาพของเด็กพิการ
ทางสมองและปญญา
2. รวมมือกับองคกรภาคเอกชนอื่นที่ทํางานเกี่ยวกับการสงเคราะห คุมครอง และ
พัฒนาเด็ก
3. จัดหาทุนและจัดสรรเปนบริการดานสวัสดิการ การศึกษา ตลอดจนการปรับปรุง
ซอมแซมอาคารสถานที่
4. สงเสริมและสนับสนุนเครื่องมือดานกายภาพบําบัดเพื่อบําบัดทางดานการกระตุน
พัฒนาการ ตลอดจนการกระตุนสภาพทางรางกายใหดีขึ้น
กิจกรรม/การใหบริการ
1. สงเสริมบุคลากรของหนวยงานใหมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานกับเด็กพิการ
2. ดําเนินการจัดหาทุน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการสงเคราะหและฟนฟู
สมรรถภาพเด็กพิการ
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
สถานสงเคราะหเด็กออนพิการทางสมองและปญญา
กลุมเปาหมาย เด็กพิการทางสมองและปญญา และเด็กพิการทางรางกายในสถานสงเคราะห
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
ไมมี
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี
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ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย มูลนิธิสถาบันแสงสวาง
ภาษาอังกฤษ SATABAN SEANG SAWANG FOUNDATION
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
ประธานมูลนิธิมูลนิธิสถาบันแสงสวาง
Website
…………………………………………
ที่อยู
850/34 ซอยสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท
0 2381 5362 – 3
โทรสาร
0 2711 2399
โทรศัพทมือถือ ……………………………... อีเมล
………………………………
ปที่กอตั้ง
พ.ศ. 2522
วัตถุประสงค สงเสริมใหผูปกครองและครอบครัวใหมีหนาที่ความรับผิดชอบในการเลี้ยงดูบุตรที่เปน
เด็กพิเศษ จัดหาทุนการศึกษา และจัดอบรมบุคคลากรที่ปฏิบัติงานกับเด็กพิเศษ
กิจกรรม/การใหบริการ
เปนศูนยใหการศึกษาและฟนฟูสมรรถภาพเด็กพิเศษทุกประเภท อายุ 2 ปครึ่ง – 20 ป
โดยแยกการเรียนการสอน
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
กรุงเทพมหานคร หรือจากตางจังหวัดที่ผูปกครองสามารถมีที่พักได
กลุมเปาหมาย เด็กพิเศษทุกระดับ
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
350 – 400 คน
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
ไมมี
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี
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ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย สมาคมผูปกครองบุคคลที่บกพรองทางสติปญญา
ภาษาอังกฤษ PARENTS ASSOCIATION OF THE INTELLECTUALLY IMPAIRED
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
นายกสมาคมผูปกครองบุคคลที่บกพรองทางสติปญญา
Website
…………………………………………
ที่อยู
54/725 วิลลาเจนีวา เมืองทองการเดนท ซอยพัฒนาการ 65 ถนนพัฒนาการ
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท
0 2722 1554
โทรสาร
โทรศัพทมือถือ 081 634 0141
อีเมล
………………………………
ปที่กอตั้ง
3 มิถุนายน พ.ศ. 2542
วัตถุประสงค 1. เปนตัวแทนในเรื่องสิทธิ สวัสดิการและบริการตางๆ ที่รัฐพึงจัดให
2. ประสานงาน ใหขอมูล แสดงความคิดเห็นเพื่อสรางความเขาใจในปญหาและความตองการ
3. รวมมือและประสานงานกับกลุมบุคคล หนวยงาน องคกรทั้งภาครัฐและเอกชน
4. ศึกษา รวบรวม เผยแพรขอมูลขาวสาร ที่เอื้อตอการพัฒนา
5. ริเริ่ม เสนอแนะวิธีการที่เอื้อตอบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของ
6. สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมฟนฟูสมรรถภาพ
7. จัดกิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ
กิจกรรม/การใหบริการ
1. เยี่ยมเยียนถึงบาน
2. ชวยแกปญหา ติดตอโรงเรียน ฯลฯ
3. ทําหนังสือชวยพัฒนาการทางสมอง
4. สงคนไปรับกายภาพบําบัดที่องคกรอื่น
5. จัดมีการเสวนา
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
บางกรณีจัดทั่วประเทศ บางกรณีจัดใหเฉพาะในเขตปริมณฑล
กลุมเปาหมาย ผูปกครองของเด็กที่บกพรองทางสติปญญา ออทิสติก C.P. LD. และความพิการซ้ําซอน
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
ไมมี
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี
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ชื่อหนวยงาน ภาษาไทย สมาคมเพื่อบุคคลปญญาออนแหงประเทศไทย (สปท.)
ภาษาอังกฤษ ASSOCIATION FOR THE MENTALLY RETARDED OF THAILAND (ART.)
ตําแหนงผูบริหารสูงสุดในองคกร
นายกสมาคมเพื่อบุคคลปญญาออนแหงประเทศไทย
Website
…………………………………………
ที่อยู
49/6 ซอยรามอินทรา 8 (วัดไตรรัตนาราม) ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท
0 2522 6148, 0 2971 9727
โทรสาร
0 2522 6149
โทรศัพทมือถือ ……………………………... อีเมล
sassomr@truemail.co.th
ปที่กอตั้ง
พ.ศ. 2518
วัตถุประสงค 1. เพื่อสงเสริมใหเกิดความสามัคคีและความสัมพันธอันดีระหวางผูปกครองและผูที่
เกี่ยวของกับบุคคลปญญาออน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณในการพัฒนาการใหบริการ
แกบุคคลปญญาออน
2. สงเสริมการฟนฟูสมรรถภาพทางดานการศึกษา อาชีพ และสังคม แกบุคคลปญญาออน
3. สงเสริมสวัสดิภาพของบุคคลปญญาออน
4. สงเสริมการมีงานทําของบุคคลปญญาออนและความเขมแข็งของครอบครัว
5. พิทักษสิทธิของบุคคลปญญาออนที่พึงไดรับตามกฎมหาย
6. เผยแพรองคความรูดานปญญาออนแกผูปกครองและประชาชน
7. ใหความรวมมือและประสานงานกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
เครือขายผูปกครองและอาสาสมัคร เพื่อบุคคลปญญาออนในทองถิ่นทั้งในประเทศและตางประเทศ
8. ไมเกี่ยวของกับการเมือง
กิจกรรม/การใหบริการ
1. การใหบริการฟนฟูสมรรถภาพทางดานการศึกษา อาชีพ และสังคม
1.1 จัดบริการฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตประจําวันแกบุคคล
ปญญาออนทุกระดับ
1.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะการเรียนรูทางวิชาการเบื้องตนและทักษะ
ทางสังคม ตลอดจนการเตรียมความพรอมเพื่อสงไปเรียนรวม
1.3 จัดกิจกรรมการฝกทักษะพื้นฐานอาชีพเบื้องตนแกบุคคลปญญาออนตามระดับ
ความสามารถ
1.4 จัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อสงเสริมการพัฒนาทักษะทางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม
1.5 สงตอแพทยและนักจิตวิทยาเพื่อแกไขปญหาพฤติกรรมและจิต
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1.6 ติดตอและประสานงานเพื่อสงเสริมใหบุคคคลปญญาออนมีงานทําตามความ
เหมาะสม
1.7 ใหคําปรึกษาแนะนําในการฝกอบรมและดูแลบุคคลปญญาออนแกผูปกครอง
2. งานดานวิชาการ
2.1 เผยแพร ค วามรู เ รื่ อ งสภาวะป ญ ญาอ อ นแก ผู ป กครอง นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา และ
ประชาชนทั่วไป
2.2 จัด อบรม ประชุม และสัมมนาแกผูปกครองและบุ คคลที่เกี่ยวของ ตลอดจน
ใหความรวมมือในการอบรมหลักสูตรตางๆ ขององคกรทั้งภาครัฐและเอกชน
2.3 สงเสริมและใหความรวมมือในงานวิจัยและวิชาการดานปญญาออนแกองคกรตางๆ
2.4 เขารวมประชุมดานวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ
3. กิจกรรมอื่นๆ
3.1 รวมมือกับองคกรภาครัฐและเอกชนเพื่อสงเสริมการพัฒนาบริการและคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ
3.2 รวมมือกับเครือขายองคกรคนพิการเพื่อรณรงคสิทธิตางๆ ของคนพิการ
3.3 รวมรณรงคเพื่อใหสังคมเขาใจและยอมรับคนพิการ
3.4 รวมแสดงผลงานและความสามารถของบุคคลปญญาออนในโอกาสตางๆ
3.5 รวมกิจกรรมตางๆ ของคนพิการทั่วประเทศ
พื้นที่ที่เขาไปดําเนินการใหบริการ
- ทั่วประเทศ (การใหความรูและคําปรึกษาแนะนํา)
- กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (การฟนฟูสมรรถภาพและการฝกอบรมบุคคลปญญาออน)
กลุมเปาหมาย ผูปกครองและบุคคลปญญาออน
จํานวนคนพิการที่สามารถใหบริการได
การฝกอบรมบุคคลปญญาออน 60 คน
หนวยงานสาขาหรือหนวยงานในสังกัด ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
ไมมี
ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน (ถามี)
ไมมี

