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คาํนํา

มลูนธิกิระทอ่มพระศริ ิเป็นมลูนธิทิี�จัดตั *งขึ*นโดยผูนั้บถอืศาสนาครสิตท์ี�ใหก้ารสนับสนุนผูป่้วยที�ตดิเชื*อ

เอชไอว/ีเอดส ์ที�ยากจนและถกูปฏเิสธจากครอบครัวหรอืชมุชนของตนเองอนัสบืเนื�องจากการตดิเชื*อ

ดังกลา่ว

ปัจจบุนั มผีูป่้วยที�ตดิเชื*อ 30 คนอยูใ่นความดแูลของมลูนธิกิระทอ่มพระศริ ิทั *งนี*มลูนธิฯิ ไดจั้ดหาที�พักอาศยั

อาหาร การเดนิทางไปโรงพยาบาลตลอดรวมถงึการจัดกจิกรรมเพื�อเป็นการกระตุน้ทั *งดา้นรา่งกายและจติ

ใจใหก้บัผูป่้วยเพื�อชว่ยใหผู้ป่้วยเหลา่นั*นมชีวีติอยา่งมคีวามสขุและเตมิเต็มในสว่นที�ขาดหายไปตามหลัก

ความเชื�อในครสิตศ์าสนา  พันธกจิของมลูนธิฯิ ยงัรวมถงึการใหค้วามชว่ยเหลอืและสง่เสรมิใหผู้ป่้วยไดรั้บ

สทิธใินการรักษาที�เทา่เทยีมกนัจากภาครัฐ ดว้ยการชว่ยใหเ้ขา้ถงึบรกิารดา้นสขุภาพจากภาครัฐ

มลูนธิกิระทอ่มพระศริ ิไดใ้หค้วามชว่ยเหลอืเป็นการชั�วคราวใหก้บัผูป่้วยที�ตดิเชื*อฯ ตั *งแต ่3-6 เดอืนอกีทั *ง

ยงัใหค้วามชว่ยเหลอืผูป่้วยที�ตดิเชื*อฯ ที�มภีมูติา้นทานที�ลดลงกวา่มาตราฐานทางการแพทยแ์ละมคีวามจํา

เป็นที�จะไดรั้บการรักษาใหค้นืกลับสูช่มุชนและครอบครัวของตนเองอยา่งปกตสิขุ

กระบวนการประเมนิ

นายมนู  เพ็ญสวา่งวัฒน ์สมาชกิสมาคมฯ และ คณุวชิดุา ลิ*มศภุวานชิ อาสาสมคัรของสมาคมฯ ไดเ้ขา้เยี�ยม

มลูนธิกิระทอ่มพระศริเิมื�อวันศกุรท์ี� 11 กนัยายน พ.ศ.2558 และไดเ้ขา้พบและสมัภาษณ์คณุพรสวรรค ์ครสิต-์

พรัิกษ์ ประธานคณะกรรมการของมลูนธิฯิ

ประวตัคิวามเป็ฯมา

ในปี พ.ศ.2549 นางแซนนี� ทรพีซิอิอเน่ ชาวอเมรกินั เป็นผูก้อ่ตั *งมลูนธิกิระทอ่มพระศริ ิดว้ยความศรัทธาที�มี

ตอ่ครสิตศาสนา เพื�อใหค้วามชว่ยเหลอืประชาชนผูด้อ้ยโอกาสในประเทศไทย และหลังจากมลูนธิฯิ ไดดํ้า

เนนิงานมาได ้4 ปี เธอมคีวามจําเป็นที�จะตอ้งกลับประเทศเพื�อการรณรงคห์าทนุในการดําเนนิงานใหก้บั

มลูนธิฯิ 

ในปี พ.ศ.2553 ชดุบรหิารงานใหมไ่ดเ้ขา้มาดําเนนิงานการกศุลของมลูนธิฯิ ซึ�งนําโดย คณุพรสวรรค ์ครสิต์

พรัิกษ์ ซึ�งเป็นเพื�อนรว่มงานของนางแซนนี� ทรพีซิอิอเน่ เขา้ดํารงตําแหน่งผูอํ้านวยการมลูนธิฯิ ทั *งนี*

คณุพรสวรรค ์มปีระสพการณ์ในการใหค้วามชว่ยเหลอืผูป่้วยที�ตดิเชื*อเอชไอว/ีเอดส ์ซึ�งทําใหม้ลูนธิฯิ มุง่เนน้
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ไปยงัการใหค้วามชว่ยเหลอืตอ่ผูป่้วยที�ตดิเชื*อเอชไอว/ีเอดส์

ลกัษณะของกจิกรรมเพื�อการกศุล

 -โครงการบา้นพกัษร์กัเพื�อน เป็นโครงการที�กอ่ตั *งกอ่นการเขา้มาบรหิารงานของคณุพรสวรรค ์ครสิตพ์รัิกษ์

เป็นโครงการที�ใหก้ารดแูลผูป่้วยตดิเชื*อ เอชไอว/ีเอดส ์ที�ภมูติา้นทานอยูใ่นระดับภาวะปกตแิละชว่ยตนเองได ้

โดยไมต่อ้งไดรั้บการดแูลอยา่งใกลช้ดิจากแพทยแ์ละพยาบาล   โครงการดังกลา่วเป็นที�ใหก้ารดแูลผูป่้วย

ที�ตดิเชื*อฯ ที�พักอาศยัอยูก่บัครอบครัว โดยสมาชกิของโครงการจะเขา้เยี�ยมเยอืน ตลอดรวมถงึใหก้าร

ชว่ยเหลอืการเดนิทางระหวา่งบา้นกบัโรงพยาบาล มผีูป่้วยที�ตดิเชื*อฯ ที�อยูภ่ายใตโ้ครงการดังกลา่ว 200 คน

โครงการดังกลา่วยงัไดรั้บการสนับสนุนจากภาคธรุกจิเอกชนดว้ยการชว่ยดา้นงบประมาณกอ่สรา้งอาคาร

ที�พักผูป่้วย ที�ตั *งอยูใ่นจังหวัดสระบรุ ีและเมื�อการกอ่สรา้งอาคารเสร็จสมบรูณ์ แตไ่มส่ามารถเปิดดําเนนิการ

ไดเ้นื�องจากไดรั้บการตอ่ตา้นอยา่งรนุแรงจากชมุชนที�พักอาศยัอยูร่ะแวกเดยีวกนั จนทําใหโ้ครงการบา้น

พักษ์รักเพื�อนตอ้งยตุลิงไป

ปัจจบุนัสํานักงานและอาคารที�พักผูป่้วยที�ตดิเชื*อฯ ของมลูนธิกิระทอ่มพระศริ ิตั *งอยูอํ่าเภอบางละมงุ

จังหวัดชลบรุ ีซึ�งเป็นพื*นที�ที�เชา่ซื*อจากผูม้จีติศรัทธาในกจิกรรมการกศุลของมลูนธิฯิ  แตอ่ยา่งไรก็ตาม

ชมุชนที�พักอาศยัอยูใ่นพื*นที�ที�อยูโ่ดยรอบของมลูนธิฯิ ไดช้มุนุมตอ่ตา้นการดําเนนิงานการกศุลของมลูนธิฯิ

ในพื*นที�ดังกลา่วอยา่งรนุแรง และตอ่เนื�อง   ทั *งนี*มลูนธิฯิ ไดดํ้าเนนิงานภายในชมุชนดังกลา่วอยา่งสงบ

และระมดัระวังในการกระทบกระทั�งกบัชมุชน มหีน่วยงานจากภาครัฐในทอ้งที�ไดเ้ขา้มาประนปีระนอม

ขอ้ขดัแยง้ที�เกดิขึ*น และการตอ่ตา้นไดเ้บาบางลง  การดําเนนิงานของมลูนธิกิระทอ่มพระศริ ิจงึไดดํ้าเนนิ

งานตามโครงการตา่งๆ ไดภ้ายในพื*นที�ดังกลา่ว

ปัจจบุนั มลูนธิกิระทอ่มพระศริ ิใหก้ารดแูลผูป่้วยที�ตดิเชื*อ 30 คน ดว้ยการจัดหาที�พักอาศยัใหก้บัผูป่้วยตดิเชื*อ

ที�มฐีานะยากจน และมภีมูติา้นทานที�ผดิปกต ิซึ�งเมื�อผูป่้วยเขา้รับการดแูลจากมลูนธิฯิ ซงีจะจัดหาที�พักอาศยั

ตลอดจนเครื�องใชใ้นชวีติประจําวันที�จําเป็นตลอดจนประสานงานกบัโรงพยาบาลเพื�อใหผู้ป่้วยไดเ้ขา้รับการ

รักษา และกลับมายงัที�พักภายในบรเิวณมลูนธิฯิ   ซึ�งผูป่้วยแตล่ะคนจะพักอาศยัอยูใ่นบา้นพักของมลูนธิฯิ

ที�จัดใหร้ะหวา่ง 3 ถงึ 6 เดอืน หรอืจนกวา่ระดับภมูติา้นทานกลับสูร่ะดับปกต ิและกลับเขา้สูส่งัคมและครอบ

ครัวของตนเอง

 -โครงการอาชพีเพื�อการดาํรงชพี เป็นโครงการที�มลูนธิฯิ จัดตั *งขึ*นโดยมวีัตถปุระสงค ์เพื�อใหค้วามชว่ยเหลอื

ดา้นการประกอบอาชพีใหก้บัผูป่้วยที�ตดิเชื*อฯ ดว้ยการจัดฝึกอบรมอาชพีใหก้บัผูป่้วยฯ เพื�อใหส้ามารถสรา้ง

รายไดใ้หก้บัตนเอง  ซึ�งเป็นทักษะอาชพีที�จําเป็นสําหรับผูป่้วยที�เชื*อ เอชไอว ีเพื�อกลับคนืสูส่งัคมไดอ้ยา่งปกติ

 -โครงการพื$นที�จําหนา่ยผลติภณัฑท์ํามอื เป็นโครงการจัดหาพื*นที�ขายผลติภณัฑท์ี�ผลติโดยผูป่้วยที�ตดิ

เชื*อฯ เพื�อเป็นการสรา้งรายไดเ้สรมิใหก้บัผูป่้วยที�ตดิเชื*อฯ

- โครงการการสอนภาษาองักฤษ

เป็นโครงการที�มลูนธิฯิ จัดหาครอูาสาสมคัรเพื�อสอนภาษาองักฤษใหก้บัผูป่้วยที�ตดิเชื*อ

 -โครงการเยี�ยมผูป่้วยที�พกัอาศยัอยูก่บัครอบครวั

เป็นอกีหนึ�งโครงการหลักของมลูนธิกิระทอ่มพระศริใินการเยี�ยมผูป่้วยที�ตดิเชื*อไวรัส เอชไอว/ีเอดสท์ี�พัก

อาศยัอยูก่บัครอบครัวที�บา้นของผูป่้วย ทั *งนี*ข ึ*นอยูก่บัเวลาที�วา่งของทมีงานของมลูนธิฯิ ซึ�งสว่นใหญจ่ะ

เป็นอาสาสมคัร โดยมวีัตถปุระสงคเ์พื�อสรา้งเครอืขา่ยผูป่้วยที�ตดิเชื*อฯ และสรา้งชมุชนใหก้บัผูป่้วยเหลา่นั*น

 -กระทอ่มเพื�อผูเ้ป็นวณัโรค (โครงการในอนาคต)

เป็นโครงการที�มลูนธิกิระทอ่มพระศริ ิไดว้างแผนงานไวใ้นอนาคตในการแยกผูป่้วยที�มอีาการของวัณโรค

ออกจากผูป่้วยที�ตดิเชื*อไวรัสเอชไอว/ีเอดส ์เพื�อเป็นการป้องกนัการแพรก่ระจายของเชื*อวัณโรค

ปัจจบุนั มลูนธิกิระทอ่มพระศริ ิมพีนักงานที�ปฏบิตังิานประจําใหก้บัมลูนธิฯิ ดังนี*
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ผูจั้ดการทั�วไป 1 ทา่น

ผูช้ว่ยพยาบาล 2 ทา่น

ผูป้ระสานงานโครงการ 1 ทา่น

พนักงานยา้ยผูป่้วย 2 ทา่น

แมค่รัว 1 ทา่น

พนักงานทั�วไป 1 ทา่น

คณุคา่และความโปรง่ใส

คณุพรสวรรค ์ ครสิตพ์รัิกษ์ ประธานคณะกรรมการมลูนธิฯิ ไดนํ้าเสนอรายงานการเงนิที�ไดรั้บการสอบบญัชี

ประจําปี พ.ศ. 2557 ใหก้บัทมีงานหลังจากการเขา้เยี�ยมและไดรั้บการอนุมตัจิากคณะกรรมการมลูนธิฯิ

ทมีงานของสมาคมฯ ไดรั้บทราบวา่มลูนธิฯิ ไมม่บีคุคลากรดา้นการแพทยป์ฏบิตังิานเป็นประจําใหก้บัมลูนธิฯิ

เพื�อใหก้ารดแูลผูป่้วยที�ตดิเชื*อฯ ทั *งนี*การดแูลผูป่้วยที�ตดิเชื*อฯ ที�พักอาศยัอยูใ่นบา้นพักของมลูนธิฯิ ที�จัด

หาไวใ้หข้ ึ*นอยูก่บัอาสาสมคัรที�ผา่นการอบรมการเป็นผูช้ว่ยพยาบาล ซึ�งอาสาสมคัรบางทา่นเป็นผูป่้วยที�ตดิ

เชื*อเชน่เดยีวกนั ทั *งนี* มลูนธิฯิ จะเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ในการอบรมดังกลา่วใหก้บัอาสาสมคัร

อกีทั *งทมีงานฯ ไดท้ราบวา่มลูนธิกิระทอ่มพระศริ ิสามารถดําเนนิงานการกศุลไดนั้*น รายไดข้องมลูนธิฯิ

ที�ไดรั้บมาขึ*นอยูก่บัผูบ้รจิาคที�มจีติศรัทธาในกจิกรรมการกศุลของมลูนธิฯิ   ทั *งนี*มลูนธิฯิ ไดรั้บเงนิสนับสนุน

จากหน่วยงานการปกครองทอ้งถิ�นเมอืงพัทยาปีละเพยีง 380,000 บาทซึ�งไมเ่พยีงพอตอ่การดําเนนิงาน  

ผูบ้รจิาคสว่นใหญจ่ะมาจากชมุชนเครอืขา่ยทั *งพทุธศาสนกิชน และครสิตศ์าสนกิชน ในรปูแบบการบรจิาค

เป็นสิ�งของและการบรจิาคเป็นเงนิ  ทั *งนี*มลูนธิกิระทอ่มพระศริ ิมกีารจัดกจิกรรมการกศุลเพื�อระดมทนุโดย

รว่มมอืกบัภาคธรุกจิเอกชน อาทเิชน่การจัดคอนเสริต์เพื�อการกศุลเล็กๆ ในพื*นที�เขตเมอืงพัทยา 

ทั *งนี*จากการดําเนนิงานตามโครงการตา่งๆ ของมลูนธิกระทอ่มพระศริ ิโดยหลักแลว้ขึ*นอยูก่บัอาสาสมคัร

ที�เขา้มาชว่ยงานในแตล่ะโครงการของมลูนธิฯิ คา่ใชจ้า่ยในดา้นการบรหิารและการจัดการจงึอยูใ่นสดัสว่น

ที�ตํ�ารอ้ยละ 15 ของรายไดท้ั *งหมดที�ไดรั้บในปี พ.ศ. 2557

จากการสมัภาษณ์คณุพรสวรรค ์ครสิตพ์ทิักษ์ ทําใหท้มีงานไดรั้บทราบวา่ มลูนธิกิระทอ่มพระศริ ิมกีจิกรรม

ในการโอนยา้ยผูป่้วยระหวา่งมลูนธิฯิ และ คามลิเลี�ยนโฮม เซนตเ์ตอร ์ระยอง ซึ�งความสมัพันธร์ะหวา่ง

สององคก์รการกศุลนี* จะสามารถทําใหท้ั *งสององคก์รสรา้งโครงการรว่มกนัในการจัดการระดมทนุและ

พึ�งพาอาศยัซึ�งกนั เพื�อเป็นการลดคา่ใชจ้า่ยของแตล่ะองคก์รลงได ้

คณุพรสวรรค ์ครสิตพ์ทิักษ์ ประธานคณะกรรมการมลูนธิฯิ เป็นบคุคลที�มบีทบาทสําคัญในการบรหิารจัดการ

และการดําเนนิงานตามโครงการตลอดรวมทั *งการจัดกจิกรรมการกศุลเพื�อการระดมทนุ ซึ�งเธอสามารถ

สรา้งสายสมัพันธก์บัภาคธรุกจิในการจัดกจิกรรมการกศุลเพื�อระดมทนุใหก้บัมลูนธิฯิ อยา่งประสพผลสําเร็จ

ถงึแมจํ้านวนเงนิที�ไดรั้บจากการจัดกจิกรรมดังกลา่วจะไมม่ากนัก
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ภาคการเงนิ
บาท

องคก์ร มลูนธิกิระทอ่มพระศริ ิ
บาท มลูคา่ มลูคา่ THB

Current Asset สอบบญัชแีลว้ ของ เวลา
2557 ที�ไดรั้บบรจิาค ของอาสาสมคัร 2557

เงนิสดในมอื 15,000                 15,000               

เงนิฝากธนาคาร 305,345              305,345             

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอื�นๆ 12,000                 12,000               

รวมสนิทรัพยห์มนุเวยีน 317,345              317,345             

-                     

รายรบัและรายจา่ย

เงนิบรจิาค 2,672,971           -                2,672,971         

รายไดอ้ื�นๆ 789                      789                    

2,673,760           2,673,760         

-                     

คา่ใชจ้า่ย

คา่ใชจ้า่ยตามโครงการ

โครงการบา้นพกัษร์กัเพื�อน

คา่เชา่ซื*อที�ดนิ 108,000              4.0% 108,000             4%

คา่เสื�อมราคาอาคาร 104,957              4% 104,957             4%

คา่ใชจ้่ายสาธารณูปโภค 176,061              7% 176,061             7%

คา่ดแูลรักษา 116,083              4% 116,083             4%

คา่ประกันภัยรถยนต์ 8,474                   0% 8,474                 0%

คา่ดแูละรักษาผูป่้วย 1,423                   0% 1,423                 0%

กจิกรรมเพื�อผูป่้วย 14,584                 1% 14,584               1%

คา่ใชจ้่ายในการยา้ยผูป่้วย 207,834              8% 207,834             8%

โครงการเศรษฐกจิพอเพยีง 8,210                   0% 8,210                 0%

คา่อาหารอาสาสมัคร 109,361              4% 109,361             4%

คา่ใชจ้่ายอาสาสมัคร 6,000                   0% 6,000                 0%

คา่ใชจ้่ายอื�นๆ 12,655                 0% 12,655               0%

รวมคา่ใชจ้า่ยโครงการ 873,642              33% 873,642             33%

โครงการเพื�อสงัคม

คา่ใชจ้่ายเพื�อชว่ยเหลอืผูป่้วย 7,194                   0% 7,194                 0%

เงนิอดุหนุนโครงการอื�นๆ 39,226                 1% 39,226               1%

เงนิอดุหนุนโครงการเพื�อการศกึษา 122,436              5% 122,436             5%

คา่ใชจ้่ายเพื�อพัฒนาอาชพี 96,582                 4% 96,582               4%English courses expenses 12,000                 0% 12,000               0%

คา่ใชจ้่ายกจิกรรมเยาวชน 9,690                   0% 9,690                 0%

เงนิอดุหนุนอื�นๆ 38,663                 1% 38,663               1%

รวมคา่ใชจ้่ายโครงการเพื�อสงัคม 325,791              12% 325,791             12%

รวมคา่ใชจ้่ายโครงการ 1,199,433           45% 1,199,433         45%
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คา่ใชจ้า่ยบรหิารจดัการ

คา่ใชจ้่ายพนักงาน 298,800              11% 298,800             11%

คา่เครื�องแบบพนักงาน 9,342                   0% 9,342                 0%

คา่สอบบัญชี 16,000                 1% 16,000               1%

คา่ประกันภัย 7,400                   0% 7,400                 0%

คา่ใชจ้่ายสํานักงาน 23,951                 1% 23,951               1%

คา่ใชจ้่ายพัสดสุิ*นเปลอืง 44,498                 2% 44,498               2%

คา่ใชจ้่ายคณะกรรมการ 1,197                   0% 1,197                 0%

คา่ใชจ้่ายอื�นๆ 9,787                   0% 9,787                 0%

รวมคา่ใชจ้่ายการบรหิารจัดการ 410,975              15% 410,975             15%

รวมคา่ใชจ้่ายทั *งหมด 1,610,407           60% 1,610,407         60%

Less Volunteer time value -                -                     

Net surplus (Deficit) 1,063,353           40% 1,063,353         40%

 % of Administration Expenses

 % of Operation Expenses 45%

% Administration Expenses 15%
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