๔.๒ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ
๔.๒.๑ รายงานกรณีศึกษา
(ผู้ถวายรายงาน: นางสาววันทนีย์ พันธชาติ)
๑. ความเป็นมา
ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระราชกระแสรับสั่งให้
คณะกรรมการมมูล นิธิเทคโนโลยีส ารสนเทศตามพระราชดำริฯ จัดทำโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อคนพิการ เพื่ อให้ความ
ช่วยเหลือแก่คนพิก ารที่ท รงรับ ไว้ในพระราชานุ เคราะห์ ในด้านต่างๆ ทั้ งด้านการรักษา การฟื้ นฟู สมรรถภาพ การศึ กษา และการ
ประกอบอาชีพ รวมถึงการสนับสนุนให้สภาพเศรษฐกิจของครอบครัวคนพิการดีขึ้น โดยทรงให้จัดหาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
เทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาคนพิการให้สามารถดำรงชีวิตได้ด้วยตนเอง โดยไม่เป็นภาระ
ของครอบครัวและสังคมมาก ตลอดจนให้มีการวางแผนการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนงบประมาณและติดตามประเมินผลร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือคนพิการอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาคณะกรรมการและคณะทำงานมูลนิธิเทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชดำริฯ ได้ดำเนินการช่วยเหลือคนพิการตามพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุด า ฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้ งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๔๕ จนถึงปัจจุบั นรวมจำนวน ๒๑ คน ส่งผลให้ คนพิการเหล่านี้มี
ศักยภาพที่ดีขึ้นเป็นลำดับ โดยมีคนพิการทีส่ ามารถดำรงชีวิตประจำวันในการดูแลตนเองต่อไปได้ มีอาชีพและเข้าสู่สังคมได้ จำนวน ๑๒
คน (ความสามารถระดับ A) คนพิการที่ครอบครัวมีความพร้อมสามารถดูแลต่อ ไปได้แต่ยังต้องการได้รับการฟื้นฟูตามสภาพและการ
ช่วยเหลือบางด้าน จำนวน ๔ คน (ความสามารถระดับ B) คนพิการที่ยังต้องติดตามและให้การช่วยเหลือ ในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง
จำนวน ๓ คน (ความสามารถระดับ C) และมีคนพิการที่ถึงแก่กรรมจำนวน ๒ คน รายชื่อคนพิการที่เข้าร่วมโครงการแบ่งตามลำดับ
ความสามารถและปี พ.ศ.ที่เข้าโครงการมีต่อไปนี้
กลุ่มระดับความสามารถ
(กลุ่ม A – C)

ชื่อ-นามสกุล

รับเข้าโครงการ
(พ.ศ.)

สถานะปัจจุบัน

กลุ่ม A:
กลุ่มที่มีการฟื้นฟูแล้ว สามารถดูแลตนเอง
ต่อไปได้ มีอาชีพ มีรายได้และเข้าสู่สังคมได้
(ถึงแม้จะมีความพิการระดับรุนแรง ไม่
สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเอง
แต่สามารถคิดวางแผนและกำหนด
เป้าหมายในการดำเนินชีวิตได้ด้วยตนเอง)

๑) นางสาวตอยยีบะห์ สือแม
อายุ ๒๘ ปี (เกิดวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๔)
ความพิการ: ปราศจากแขนและขาทั้งสอง
ข้าง
๒) นายอับดุลเล๊าะ บาราหาแม
อายุ ๒๖ ปี เกิดวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๓๗
ความพิการ: ปราศจากแขนและขาทั้งสอง
ข้าง
๓) พลตำรวจโทนพดล เผือกโสมณ
อายุ ๕๙ ปี
ความพิการ: ปราศจากขาทั้งสองข้าง

๒๕๔๕

๔) จ่าสิบเอกสมเพชร ธรรมสอน
อายุ ๕๗ ปี
ความพิการ: ตาบอด

๒๕๕๑

๕) นายสุภวัฒน์ เสมอภาค

๒๕๕๑

มีอาชีพและรายได้
ทีพ่ อเพียงในการ
ดูแลตนเองและ
ครอบครัวได้
มีอาชีพและรายได้
ทีพ่ อเพียงในการ
ดูแลตนเองและ
ครอบครัวได้
มีอาชีพและรายได้
ทีพ่ อเพียงในการ
ดูแลตนเองและ
ครอบครัวได้
มีอาชีพและรายได้
ทีพ่ อเพียงในการ
ดูแลตนเองและ
ครอบครัวได้
มีอาชีพและรายได้

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

๒๕๔๕

๒๕๕๐

กลุ่มระดับความสามารถ
(กลุ่ม A – C)

ชื่อ-นามสกุล

รับเข้าโครงการ
(พ.ศ.)

อายุ ๓๑ ปี เกิดวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๓๒
ความพิการ: อัมพาตทั้งตัว
๖) ร้อยโทมังกรทอง ลิ้มประเสริฐสกุล
อายุ ๓๑ ปี (เกิด ๙ พฤษภาคม ๒๕๓๑)
ความิพการ: อัมพาตซีกขวาร่วมกับ ปัญหา
การเรียนรู้
๗) สิบโทพงษ์พันธ์ เฟื่องมณี
อายุ ๓๓ ปี (เกิดวันที่ ๕ พฤศจิกายน
๒๕๒๙)
ความพิการ: แขนและขาขาดหายบางส่วน

๒๕๕๒

๘) ร้อยตรีต่วนอัมรัน กูโซะ
อายุ ๓๓ ปี (เกิด ๑๖ มกราคม ๒๕๒๙)
ความพิการ: ปราศจากขาทั้งสองข้าง

๒๕๕๓

๙) นายเอกชัย วรรณแก้ว
อายุ ๔๐ ปี (เกิดวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๒๒
ความพิการ: ปราศจากแขนและขาขาดหาย
บางส่วน

๒๕๕๕

๑๐) นายมะนีรตั น์ เมืองแก้ว
อายุ ๓๖ ปี (เกิด ๑๑ เมษายน ๒๕๓๖)
ความพิการ: อัมพาตครึ่งท่อนล่าง

๒๕๕๖

๑๑) ร้อยโทโฆษิต ส่งแสงขจร
อายุ ๓๔ ปี (เกิด ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙)
ความพิการ: เห็นเลือนรางและอ่อนแรงของ
ขาข้างซ้าย

๒๕๕๗

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

๒๕๕๒

สถานะปัจจุบัน
ทีพ่ อเพียงในการ
ดูแลตนเองและ
ครอบครัวได้
มีอาชีพและรายได้
ทีพ่ อเพียงในการ
ดูแลตนเองและ
ครอบครัวได้
มีอาชีพประจำแต่
รายได้ประจำจาก
เงินบำนาญ
ราชการทหารและ
เงินช่วยเหลืออื่นๆ
ทีพ่ อเพียงในการ
ดูแลตนเองและ
ครอบครัวได้
มีอาชีพและรายได้
ทีพ่ อเพียงในการ
ดูแลตนเองและ
ครอบครัวได้
มีอาชีพและรายได้
ที่สามารถใช้ใน
การดูแลตนเอง
และครอบครัวได้
และกำลังศึกษา
ระดับปริญญาโท
ณ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
มีอาชีพและรายได้
ทีพ่ อเพียงในการ
ดูแลตนเองและ
ครอบครัวได้แบบ
พอเพียง
มีอาชีพและรายได้
ประจำทีส่ ามารถ
ใช้ในการดูแล
ตนเองและ

กลุ่มระดับความสามารถ
(กลุ่ม A – C)

กลุ่ม B:
กลุ่มที่มีความต้องการฟื้นฟูตามสภาพและ
ความช่วยเหลือบางด้าน (เช่น อยู่ระหว่าง
เรียนหนังสือ ต้องไปรับการรักษาหรือฟื้นฟู
สมรรถภาพร่างกายที่โรงพยาบาลตาม
แพทย์นัดหมาย หรือฝึกการใช้อุปกรณ์
เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกบางอย่าง
ฯลฯ) หรือยังไม่มีอาชีพหรือรายได้
ครอบครัวมีความพร้อมทีด่ ูแลต่อไปได้

ชื่อ-นามสกุล

รับเข้าโครงการ
(พ.ศ.)

๑๒) นางสาวยลพัชร์ วังสาร (ชื่อเดิม:
นางสาวจันทร์จิรา อวดคม)
อายุ ๓๑ ปี (เกิด ๑๔ สิงหาคม ๒๕๓๑)
ความพิการ: ปราศจากขาทั้งสองข้าง
๑๓) นายธนศักดิ์ ณ เชียงใหม่
อายุ ๒๗ ปี เกิดวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๓๖
ความพิการ: ตาบอดร่วมกับออทิสติก

๒๕๕๗

๑๔) เด็กหญิงโฮป สุปราณี เดนนาฮี
อายุ ๑๕ ปี (เกิดวันที่ ๒๒ กรกฎาคม
๒๕๔๗)
ความพิการ: ปราศจากแขนและขาทั้ง
สองข้าง

๒๕๔๘

๑๕) พันตำรวจโทวรรณะ บุญชัย
อายุ ๕๘ ปี
ความพิการ: อัมพาตครึ่งซีก

๒๕๕๐

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

๒๕๔๘

สถานะปัจจุบัน
ครอบครัวได้
มีอาชีพและรายได้
ทีพ่ อเพียงในการ
ดูแลตนเองและ
ครอบครัวได้
เรียนจบชั้น ม.๓
จากโรงเรียนสอน
คนตาบอด
ภาคเหนือฯ และ
กลับมาอยู่บ้านกับ
ครอบครัว ไม่ได้
ประกอบอาชีพ
ครอบครัวมีความ
พร้อมที่ดูแลได้
ย้ายจากสถาน
สงเคราะห์เด็ก
อ่อนพิการทาง
สมองและปัญญา
(บ้านเฟื่องฟ้า) ไป
อยู่กับครอบครัว
บุญธรรมชาว
อเมริกาที่รัฐเวอร์
จีเนีย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เมื่อ
วันที่ ๑๙ กุมภาพ
๒๕๕๕ครอบครัวมี
ความพร้อมในการ
ดูแลได้เป็นอย่างดี
และกำลังศึกษา
ระดับชั้น
มัธยมศึกษา
มีรายได้จาก
ตำแหน่งราชการ
ตำรวจและ
ครอบครัวมีความ
พร้อมที่ดูแลได้ ยัง

กลุ่มระดับความสามารถ
(กลุ่ม A – C)

กลุ่ม C:
กลุ่มที่มีความต้องการฟื้นฟูตามสภาพและ
ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องทั้งการรักษา
การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและการศึกษา
หรือกลุ่มที่เพิ่งเข้าร่วมโครงการและต้อง
ได้รับการช่วยเหลือในด้านต่างๆ

ชื่อ-นามสกุล

รับเข้าโครงการ
(พ.ศ.)

๑๖) นางสาวหนึ่งฤทัย พลขีดขิน
อายุ ๒๖ ปี (เกิด ๑ ตุลาคม ๒๕๓๖)
ความพิการ: อัมพาตซีกขวาร่วมกับปัญหา
การเรียนรู้

๒๕๕๖

๑๗) เด็กชายฮาริส ดาแมยี
อายุ ๙ ปี (เกิดวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓)
ความพิการ: ปราศจากแขนและขาทั้งสอง
ข้าง

๒๕๕๔

๑๘) เด็กชายอับดุลวาเรส เปาะซูปายา
อายุ ๙ ปี (เกิดวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔)
ความพิการ: ปราศจากขาทั้งสองข้าง

๒๕๕๔

๑๙) เด็กชายอัลฟุรกรณ์ หามะ
อายุ ๓ ปี (เกิดวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙)
ความพิการ: แขนและขาทั้งสองข้างขาดหาย
บางส่วน

๒๕๖๐

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

สถานะปัจจุบัน
ต้องไปรับการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ร่างกายและตรวจ
รักษาที่
โรงพยาบาลตาม
แพทย์นัดหมาย
อย่างต่อเนื่อง
ไม่มีอาชีพและ
รายได้ประจำ แต่
ครอบครัวมีความ
พร้อมที่ดูแลได้ ยัง
ต้องไปรับการ
ตรวจรักษาที่
โรงพยาบาลตาม
แพทย์นัดหมาย
ต้องได้รับการ
ช่วยเหลือด้านการ
รักษา การฟื้นฟู
สมรรถภาพ
ร่างกาย การศึกษา
และการเศรษฐกิจ
ของครอบครัว
อย่างต่อเนื่อง
ต้องได้รับการ
ช่วยเหลือด้านการ
รักษา การฟื้นฟู
สมรรถภาพ
ร่างกาย การศึกษา
และเศรษฐกิจของ
ครอบครัวอย่าง
ต่อเนื่อง
ต้องได้รับการ
ช่วยเหลือด้านการ
รักษา การฟื้นฟู
สมรรถภาพ
ร่างกาย การศึกษา

กลุ่มระดับความสามารถ
(กลุ่ม A – C)

อื่นๆ

ชื่อ-นามสกุล

๒๐) ร้อยเอกภควัน หนุนวงษ์
(เกิดวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๒๖)
ความพิการ: อัมพาตซีกซ้ายร่วมกับปัญหา
ด้านพฤติกรรมและอารมณ์
๒๑) นายเขมทัต วิศวโยธิน
ความพิการ: อัมพาตทั้งตัว เนื่องจากกระดูก
สันที่ระดับคอและอกหักกดทับเส้นประสาน
ไขสันหลัง

รับเข้าโครงการ
(พ.ศ.)

๒๕๕๐

๒๕๕๕

สถานะปัจจุบัน
และเศรษฐกิจของ
ครอบครัวอย่าง
ต่อเนื่อง
ถึงแก่กรรมเมื่อ
วันที่ ๒๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ขณะอายุ ๓๗ ปี
ถึงแก่กรรมเมื่อ
เดือนธันวาคม
๒๕๕๙

๒. ผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๒
ในปี พ.ศ.๒๕๖๒ คณะกรรมการและคณะทำงานมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ มีการติดตามการให้ความ
ช่วยคนพิการกรณีศึกษาที่ต้องให้การช่วยเหลือต่อเนื่องและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินชีวิตของคนพิการกรณีศึกษาที่สามารถ
ดูแลตนเองได้แล้วที่มีความคืบหน้าในการดำเนินชีวิต รวมจำนวน ๗ คน ดังนี้
๒.๑ เด็กชายฮาริส ดาแมยี
เด็กชายฮาริส ดาแมยี มีความพิการปราศจากแขนและขาทั้งสองข้างตั้งแต่กำเนิด ปัจจุบัน อายุ ๙ ปี (เกิด ๑ กรกฎาคม
๒๕๕๓) มีภูมิลำเนาอยู่ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส รับเข้าโครงการฯ ในปี พ.ศ.๒๕๕๔ ขณะอายุได้ ๑ ปี โดยคณะกรรมการและ
คณะทำงานมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ร่วมกับผูว้ ่าราชการจังหวัดนราธิวาสและหน่วยงานราชการในพื้นที่ สถาบันสิ
รินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครนิทรา
บรมราชชนนี ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเด็กชายฮาริสทั้งด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ด้านเศรษฐกิจของครอบครัว ด้านที่พัก
อาศัย ด้านการจัดการศึกษาพิเศษ และการจัดหาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเสริมศักยภาพในการทำกิจกรรมต่างๆ ทำให้
เด็กชายฮาริสมีพัฒนาการดีขึ้นเป็นลำดับ ด้านครอบครัว บิดาและมารดาของเด็กชายฮาริสแยกทางกันตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๕
ปัจจุบันต่างฝ่ายต่างมีครอบครัวใหม่ โดยบิดากลับไปอยู่ที่บ้านเกิดในอำเภอยี่งอ ส่วนมารดาเป็นผู้เลี้ยงดูเด็กชายฮาริสและพี่สาวอี ก ๒
คน ที่บ้านพักในอำเภอบาเจาะ ซึ่งเป็นบ้านที่ทางอำเภอบาเจาะสร้างให้ภายใต้โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชันย์เฉลิมพระ
เกียรติฯ
ในปี ๒๕๖๒ คณะกรรมการและคณะทำงานมูลนิธิฯ ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ สถาบันสิรินธรฯ และมูลนิธิอนุเคราะห์
คนพิการฯ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเด็กชายฮาริสในด้านต่างๆ โดยมีผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าดังนี้
การติดตามการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่
คณะกรรมการและคณะทำงานมูลนิธิฯ เดินทางไปจังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามการให้ความช่วยเหลือเด็กชายฮาริส จำนวน ๒
ครั้ง เมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและหน่วย
ราชการต่างๆ ในพื้นที่ ณ ศาลากลาง จังหวัดนราธิวาส และไปติดตามการให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษา ณ โรงเรียนวัดเชิงเขา (แดง
อุทิศ) พร้อมเยี่ยมบ้านของเด็กชายฮาริสในอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

ผลการดำเนินงาน: การติดตามประเมินผลทำให้เกิดความร่วมมือในพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือเด็กชายฮาริสได้เป็นอย่างดี
โดยมีนายจิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอบาเจาะ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาสและสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ เป็นผู้ประสานงานในพื้นที่และรายงานความก้าวหน้าในการช่วยเหลือเด็กชายฮาริสให้กับ
คณะกรรมการและคณะทำงานมูลนิธิฯ ทราบอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การทำงานของอำเภอบาเจาะจะทำงานร่วมกันเป็นทีมทั้งผู้ใหญ่บ้าน
กำนัน องค์การบริหารส่วนตำบล ปศุสัตว์อำเภอ เกษตรอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ ศูนย์การศึกษาพิเศษและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่ อ สร้างเครือ ข่ายการทำงานในพื้ น ที่ ให้ เข้ม แข็ ง พร้อ มทั้ งได้ นำแนวทางในการดำเนิ น งานในการช่ วยเหลือ คนพิ การกรณี ศึก ษา
พระราชทานของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ มาใช้ในการวางแผนการให้การช่วยเหลือคนพิการอื่นๆ ในอำเภอบา
เจาะตามกรอบความคิด ๔ เรื่องคือ ๑) ปรับที่อยู่อาศัยให้มีสภาพที่อยู่อาศัยได้ตามความเหมาะสม ๒) การสร้างรายได้ให้ครอบครัว โดย
สร้างอาชีพให้มีรายได้ที่มั่นคง ๓) การฟื้นฟูสมรรถภาพและการศึกษา ๔) การสร้างเครือข่ายครอบครัวเด็กพิก าร โดยให้ผู้ปกครองที่มี
ลูกพิการได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการดูแลลูกพิการและให้แนวทางในการดูแลลูกพิการ
การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและการจัดหาอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก
•
นั ก กายภาพบำบั ด และพยาบาลกระตุ้ น พั ฒ นาการเด็ ก จากโรงพยาบาลนราธิวาสฯ พร้ อมด้ ว ยเจ้ าหน้ า ที่ แ ละพยาบาลจาก
โรงพยาบาลส่ งเสริ ม สุข ภาพประจำตำบลปะลุ กาสาเมาะและเครือ ข่า ย จั ด โปรแกรมเยี่ ยมบ้ านและให้ ค ำแนะนำในการทำ
กายภาพบำบัดกับผู้ปกครองและตรวจสุขภาพทั่วไปให้เด็กชายฮาริสเป็นระยะ
•
เด็กชายฮาริสสามารถใช้รถเข็นไฟฟ้าที่ได้รับจากสถาบันสิรินธรฯ เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ในการเดินทางไปบริเวณต่างๆ ภายใน
โรงเรียนได้เป็นอย่างดี ปัจจุบั นรถเข็นไฟฟ้าอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี หนังพลาสติกที่หุ้ มเบาะนั่งและถาดวางด้านหน้ารถเข็นมี
เสื่อมสภาพบ้าง ทางโรงพยาบาลนราธิวาสฯ ได้จัดหาช่างในพื้นที่ไปช่วยซ่อมบำรุงให้เรียบร้อย
•
เด็ กชายฮาริส เข้ารับการฟื้ นฟู สมรรถภาพร่างกายและเสริม วิชาการ ณ มูลนิ ธิอนุ เคราะห์ คนพิ การฯ วันที่ ๑๘ มี นาคม – ๕
เมษายน ๒๕๖๒ พร้อมกับเด็กชายอับดุลวาเรสและเด็กชายอัลฟุรกรณ์ โดยเน้นฝึกออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
ลำตัว การนั่งทรงตัว การเคลื่อนที่ไปบนพื้นในท่านั่ง การลุกขึ้นนั่งจากพื้น การขึ้นลงบันได ฝึกกายภาพบำบัดด้วยเทคนิควอยต้า
(Vojta) และการฝึกทักษะการใช้รถเข็นไฟฟ้า
ผลพัฒนาการ: เด็กชายฮาริส สามารถเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายได้เป็นอย่างดี สามารถกลิ้งตัวไปบนพื้นได้อย่าง
คล่องแคล่ว กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงมากขึ้นกว่าเดิม สามารถนั่งทรงตัวและเคลื่อนที่บนพื้นในท่านั่งได้คล่องแคล่วมากขึ้น สามารถลุก
ขึ้นนั่งจากหมอนสามเหลี่ยมที่มีความสูง ๓ นิ้วได้ สามารถขึ้นลงบันไดที่ มีระดับความสูงของบันไดแต่ละขั้นประมาณ ๓ นิ้วได้ โดย
สามารถลงในท่านั่งได้ แต่ในการขึ้นบันไดต้องใช้การนอนคว่ำและปีนขึ้นไป นอกจากนี้สามารถใช้ไหล่ข้างซ้ายควบคุมการขับเคลื่อน
รถเข็นไฟฟ้าไปยังสถานที่ต่างๆ ทั้งทางราบและทางลาดได้เป็นอย่างดี
สุขภาพทั่วไป
•
เด็กชายฮาริสมีสุขภาพทั่วไปแข็งแรงดี ภาวะโภชนาการอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่แนะนำให้ควบคุมน้ำหนักอย่าให้อ้วนเพราะจะทำให้มี
ปัญหาในการเคลื่อนไหวร่างกาย
•
เจ้าหน้าที่ทันตภิบาลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชิงเขา เข้ามาดูแลสุขภาพฟันที่บ้านเดือนละ ๑ ครั้ง เนื่องจาก
เด็กชายฮาริสมีฟันน้ำนมผุหลายซี่ ได้ทำการอุดฟันและทาฟลูออไรด์เคลือบฟันให้ และสอนมารดาให้ทราบวิธีการดูแลความสะอาด
ในช่องปาก การแปรงฟันที่ถูกต้องและการหลีกเลี่ยงการทานอาหารที่จะทำให้เกิดฟันผุ ส่วนฟันแท้ที่ขึ้นมาใหม่ยังไม่มีฟันผุ
การศึกษา
•
ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ เด็กชายฮาริสเรียนต่อ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ณ โรงเรียนวัดเชิงเขา (แดงอุทิศ) และในปีการศึกษา
๒๕๖๓ จะเข้าเรียนต่อในระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โดยโรงเรียนทำงานร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต ๑ (สพป.นราธิวาส เขต ๑) และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสเพื่อจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคลในการกำหนดเป้าหมายในการเรียน ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลให้สอดคล้องต่อศักยภาพด้านการ
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

เรียนของเด็กชายฮาริสอย่างต่อเนื่อง เช่น การสอนการฝึกคิดเลขในใจ (จินตคณิต) เพื่อช่วยในการคำนวณ การปรับกิจกรรมใน
วิชาพลศึกษา วิชานาฏศิลป์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเขียน เป็นต้น
•
สพป.นราธิวาส เขต ๑ จัดสรรครูพี่เลี้ยงให้ ๑ คน เพื่อช่วยดูแลเด็กชายฮาริสที่โรงเรียน ตั้งแต่เด็ กชายฮาริส เข้าเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ จนถึงปัจจุบัน
•
โรงเรียนจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ตามที่ได้รับคำแนะนำ ได้แก่ การปรับอุปกรณ์ช่วยการเขียน การใช้ลูกคิดช่วยในการ
คำนวณ จัดทำทางลาดตามบริเวณที่ ต่างระดั บ ปรับปรุงห้ องน้ ำให้ ส ะดวกกับ การใช้งานของเด็ กชายฮาริส ที่ใช้รถเข็น ในการ
เคลื่อนทีโ่ ดยได้รับความร่วมมือจากช่างในพื้นที่ช่วยดำเนินการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก
•
ครูผู้สอนได้ฝึกให้เขียนหนังสือด้วยปากโดยใช้อุปกรณ์ช่วยเขียนตามที่คณะทำงานได้แนะนำอย่างต่อเนื่อง โดยใช้จุกยางดูดนมของ
เด็กมาสวมที่ด้ามดินสอ และให้เด็กชายฮาริสใช้ปากคาบด้ามดินสอด้านที่มีจุกยางหุ้มในการเขียน เพื่อป้องกันสิ่งสกปรกและให้เกิด
ความกระชับในการใช้ปากคาบด้ามดินสอ รวมทั้งการปรับหน้าหนังสือให้เปิดได้ง่าย โดยให้ใช้ปากคาบด้ามดินสอที่ปลายอีกข้าง
หนึ่งสวมเข้ากับอุปกรณ์ปลายแบนเพื่อเปิดหน้าหนังสือด้วยตนเอง และปรับให้ใช้ยางลบแบบเป็นแท่งดินสอเพื่อให้เด็กชายฮาริส
สามารถคาบแท่งยางลบมาลบคำผิดได้เอง โดยจัดดินสอและแท่งยางลบใส่ในกล่องมีความสูงในระดับที่ปลายแท่งดินสอและ
ยางลบโผล่ออกมาเพื่อให้เด็กชายฮาริสสามารถก้มไปคาบแท่งดินสอและยางลบได้เอง
•
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสร่วมกับนักกายภาพบำบัดของโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์มอบเก้าอี้สุขใจ ซึ่งเป็นเก้าอี้ไม้
ที่มีถาดติดด้านหน้าสำหรับการทำกิจกรรมให้กับเด็กชายฮาริสใช้นั่งเรียนในชั้นเรียน เพื่อจะได้อยู่ในท่าทางที่เหมาะสมในการนั่งทำ
กิจกรรมระยะยาวมากกว่าการนั่งบนรถเข็นไฟฟ้า
•
โรงเรียนได้ส่งเด็กชายฮาริสไปแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่
๑ - ๖ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ชนะเลิศ และได้เป็นตัวแทนนักเรียนพิการของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาสไปเข้าร่วมแข่งขันการเล่านิทาน
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ในศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ : ภาคใต้
ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลปรากฏว่าเด็กชายฮาริสได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ลำดับ
ที่ ๗ จากผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน ๑๘ คน
•
เด็กชายฮาริสเข้ารับการเรียนเสริมวิชาการกับอาจารย์อำนวย หงษ์โต ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ และ
อาจารย์วราภรณ์ ปัญญาประโชติ อดีตครูคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ในช่วงปิดภาคเรียน
ระหว่างวันที่ ๑๘ มีนาคม – ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เรียนพร้อมกับเด็กชายอับดุลวาเรส โดยได้เรียนเสริมวิชาภาษาไทย สังคมและ
คณิตศาสตร์ พร้อมทั้งได้เรียนรู้จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมด้วย คณะทำงานร่วมกับครูผู้สอนฝึกให้เด็กชายฮาริสใช้เมาส์
แบบลูกบอล (Trackball) ติดตั้งบริเวณหัวไหล่ควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของลูกศรบนจอภาพ ทำให้สามารถควบคุมการป้อน
ข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ได้ดี มีความสนุกสนานเพลิดเพลินกับการเรียนรู้จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ผลการเรียน: ครูประจำชั้นและครูพี่เลี้ยงรายงานว่าเด็กชายฮาริสสามารถเรียนรู้สิ่งที่ครูสอนและเรียนร่วมกับเพื่อนได้เป็น
อย่างดี มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ อารมณ์ดี พูดเก่ง เข้ากับเพื่อนๆ และครูได้เป็นอย่างดี สามารถเขียน วาดภาพและระบายสี
กับปากได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น พัฒนาการด้านจิตใจและอารมณ์เด็กชายฮาริสมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และการอยู่กับเพื่อนได้อย่างดี
มีความกล้าแสดงออกและมุ่งมั่นการทำงานเพื่อให้งานสำเร็จ ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลาและมีความสุขในการทำกิจกรรม
ต่างๆ พัฒนาการด้านสติปัญญาเด็กชายฮาริสสามารถจำแนกและเปรียบเทียบ ความเหมือน ความแตกต่าง การลำดับเหตุการณ์ การ
แก้ไขปัญญาได้ตามวัย สามารถอ่านและเขียนได้คล่อง มีความคิดสร้างสรรค์และมีจินตนาการเป็นของตนเอง ผลการเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ ๒ เด็ก ชายฮาริส สอบได้ลำดับ ที่ ๔ จากนั กเรีย นจำนวน ๒๐ คน เกรดเฉลี่ย ๓.๘๒ และผลการเรียนระดั บชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ได้คะแนนสะสมเป็นลำดับที่ ๘ ของห้องจากนักเรียนจำนวน ๒๐ คน เกรดเฉลี่ย ยังไม่ออกต้องรอ
สอบปลายภาคในกลางเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ โดยเด็กชายฮาริสมีความสามารถด้านการอ่านและเขียนในระดับดีมาก ส่วนการฟังใน
ระดับดี
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

เศรษฐกิจครอบครัว
มารดาทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ปะลุกาสาเมาะ ได้รับเงินเดือนๆ ละ
๔,๕๐๐ บาท และอบต.ปะลุกาสาเมาะ จัดสรรเบี้ยยังชีพคนพิการให้เด็กชายฮาริสเป็นรายเดือน จำนวน ๘๐๐ บาทต่อเดือน รวมรายได้
ต่อเดือนจำนวน ๕,๓๐๐ บาท ซึ่งพอเพียงกับการดำเนินชิวิตในพื้นที่ นอกจากนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ มูลนิธิ
คุณพุ่มมอบทุนการศึกษาจำนวน ๕,๐๐๐ บาทต่อปี สำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะมอบพันธุ์พืชผักสวนครัว สำนักงานประมงอำเภอ
บาเจาะมอบพันธุ์ปลาดุก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบาเจาะมอบพันธุ์ไก่ไข่พร้อมอาหารเพื่อลดค่าใช้จ่ายเป็นอาหารในครอบครัว
แผนการดำเนินงานปี พ.ศ.๒๕๖๓
• จัดหาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมตามพัฒนาการ
• ประสานงานนำเด็กชายฮาริสเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพและเสริมการเรียนรู้วิชาการ ณ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ อย่างน้อยปี
ละ ๑ ครั้ง
• ประสานงานและเดินทางไปติดตามการให้ความช่วยเหลือตามแผนทีว
่ างไว้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ในด้านครอบครัว
ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ด้านการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษา อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
๒.๒. เด็กชายอับดุลวาเรส เปาะซูปายา
เด็กชายอับดุลวาเรส เปาะซูปายา เด็กพิการปราศจากขาทั้งสองข้างตั้งแต่กำเนิด ปัจจุ บันอายุ ๙ ปี (เกิดวันที่ ๑๘ มีนาคม
๒๕๕๔) มีภูมิลำเนาอยู่ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส รับเข้าโครงการฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ พร้อมกับเด็กชายฮาริส โดยคณะกรรมการ
มูลนิธิฯ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและหน่วยงานราชการในพื้นที่ สถาบันสิรินธรฯ และมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ให้ความ
ช่วยเหลือเด็กชายอับดุลวาเรส ทั้งด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ด้านเศรษฐกิจของครอบครัว ด้านการจัดการศึกษาพิเศษ และการ
จัดหาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อเสริมศักยภาพในการทำกิจกรรมต่างๆ ทำให้เด็กชายอับดุลวาเรสมีพัฒนาการดีขึ้นเป็น
ลำดับ ครอบครัวเด็กชายอับดุลวาเรสเป็นครอบครัวที่อบอุ่น มารดาและบิดาช่วยกันเลี้ยงดู มีพี่น้องร่วมบิดาเดียวกัน จำนวน ๖ คน
เป็นชาย ๕ คน และหญิง ๑ คน (ต่างมารดา ๑ คน) โดยเด็กชายอับดุลวาเรส เป็นบุตรคนที่ ๖
ในปี ๒๕๖๒ คณะกรรมการและคณะทำงานมูลนิธิฯ ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ สถาบันสิรินธรฯ และมูลนิธิอนุเคราะห์
คนพิการฯ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเด็กชายฮาริสในด้านต่างๆ โดยมีผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าดังนี้
การติดตามการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่
คณะกรรมการและคณะทำงานมูลนิธิฯ ได้เดินทางไปจังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามการให้ความช่วยเหลือเด็กชายอับดุลวาเรส
จำนวน ๒ ครั้ง เช่นกับที่ติดตามการให้ความช่วยเหลือเด็กชายฮาริส เมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และวันที่ ๒๑ สิงหาคม
๒๕๖๒ โดยร่วมประชุมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและหน่วยราชการต่างๆ ในพื้น ที่ ณ ห้องประชุมศาลากลาง จังหวัด
นราธิวาส และไปติดตามการให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านบลูกาสนอ พร้อมเยี่ยมบ้านของเด็กชายอับดุลวาเรส ใน
ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
ผลการดำเนินงาน: การติดตามประเมินผลทำให้เกิดความร่วมมือในพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือเด็กชายอับดุลวาเรสได้เป็น
อย่างดี โดยมีนายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส และสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต ๑ เป็นผู้ประสานงานในพื้นที่และรายงานความก้าวหน้าในการช่วยเหลือเด็กชายอับดุลวาเรส
ให้กับคณะกรรมการและคณะทำงานมูลนิธิฯ ทราบอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การทำงานของอำเภอยี่งอจะทำงานร่วมกันเป็นทีมทั้งผู้ใหญ่บ้าน
กำนัน องค์การบริหารส่วนตำบล ปศุสัตว์อำเภอ เกษตรอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ ศูนย์การศึกษาพิเศษและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานในพื้นที่ให้เข้มแข็งเช่นเดียวกับการช่วยเหลือเด็กชายฮาริสของอำเภอบาเจาะ
การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและการจัดหาอุปรกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก
•
นั ก กายภาพบำบั ด และพยาบาลกระตุ้ น พั ฒ นาการเด็ ก จากโรงพยาบาลนราธิว าสฯ พร้ อ มด้ วยเจ้ าหน้ าที่ แ ละพยาบาลจาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลตะปอเยาะและเครือข่าย จัดโปรแกรมเยี่ยมบ้านและให้คำแนะนำในการทำกายภาพบำบัด
กับผู้ปกครองและตรวจสุขภาพทั่วไปให้เด็กชายอับดุลวาเรสเป็นระยะ
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

สถาบันสิรินธรฯ ได้เปลี่ยนรถเข็นคันใหม่ให้แทนรถเข็นคันเก่าที่ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ และโรงพยาบาลนราธิวาสฯ ให้รถเข็นอีก
๑ คัน สำหรับใช้งานที่บ้าน เด็กชายอับดุลวาเรสสามารถใช้รถเข็นได้อย่างคล่องแคล่วและใช้ในการเดินทางไปสถานที่ต่างๆ เป็น
ประจำ ทำให้ยางและล้อรถเข็นที่ได้รับจากสถาบันสิรินธรฯ ชำรุด โรงพยาบาลนราธิวาสฯ ช่วยประสานงานหาช่างในพื้นที่มาซ่อม
ล้อรถเข็นให้สามารถใช้งานได้ในเบื้องต้น และทางคณะทำงานมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ช่วยประสานงานกับ
สถาบันสิรินธรฯ เพื่อขอความอนุเคราะห์จัดหายางล้อรถเข็นให้ใหม่ ส่วนรถเข็นที่ได้รับจากโรงพยาบาลนราธิวาสฯ ลูกปืนล้อแตก
และได้รับการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว
•
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับ อบต.ตะปอเยาะ ได้จัดสรรงบประมาณในการสร้างห้องน้ำที่บ้านพักของ
เด็ กชายอับ ดุล วาเรสเพื่อ ให้ส ะดวกต่อ การใช้งานตามศัก ยภาพความพิ การของเด็ กชายอั บ ดุล วาเรส โดยนายอำเภอยี่งอช่ วย
ประสานงานในการออกแบบห้องน้ำที่เหมาะสมกับคณะทำงานมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ และประสานงานการ
ดำเนินงานก่อสร้างกับช่างในพื้นที่ โดยมีบิดาของเด็กชายอับดุลวาเรสร่วมเป็นช่างในการจัดทำห้องน้ำด้วย ขณะนี้ห้องน้ำสร้างเสร็จ
เรียบร้อยแล้วและเด็กชายอับดุลวาเรสสามารถใช้ห้องน้ำได้อย่างสะดวกด้วยตนเอง
•
เด็กชายอับดุลวาเรสเข้ารับการฟื้นฟู สมรรถภาพร่างกายและเสริมวิชาการ ณ มูลนิ ธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ระหว่างวันที่ ๑๘
มีนาคม - ๕ เมษายน ๒๕๖๒ พร้อมกับเด็กชายฮาริสและเด็กชายอัลฟุรกรณ์ โดยรับการฝึกกายภาพบำบัดเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อแขนทั้งสองข้างและกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว โดยฝึกให้สามารถเกร็งกล้ามเนื้อ ลำตัวเมื่อมีแรงผลักในทิศทางต่างๆ
ฝึกนั่งทรงตัวบนลูกบอลและฝึกวิดพื้นให้ลำตัวลอยจากพื้น นอกจากนี้ฝึกทักษะการใช้รถเข็นในการขึ้นลงทางต่างระดับที่มีความสูง
ประมาณ ๓ นิ้ว และการเข็นรถในพื้นที่ขรุขระ
ผลพัฒนาการ: เด็กชายอับดุลวาเรสมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลำตัว และแขนทั้งสองข้างมากขึ้น สามารถใช้แขนทั้งสอง
ข้างพยุงร่างกายเพื่อทำกิจกรรมการเคลื่อนไหวต่างๆ หรือ เคลื่อนย้ายตัวเองขึ้นลงรถเข็นหรือเก้าอี้หรือเคลื่อนที่ไปยังบริเวณต่างๆ ได้
อย่างคล่องแคล่วด้วยตนเอง สามารถควบคุมลำตัวช่วงล่างไม่ให้หลังแอ่นขณะทำท่าวิดพื้นให้ลำตัวลอยจากพื้นได้นาน ๑ นาที สามารถ
นั่งทรงตัวและเกร็งกล้ามเนื้อลำตัวได้เมื่อมีแรงผลักในทิศทางด้านหน้าและด้านหลัง สามารถควบคุมการใช้รถเข็นได้อย่างคล่องแคล่ว
โดยสามารถกระดกล้อหน้าของรถเข็นขึ้นบนทางต่างระดับ ที่มีความสูงประมาณ ๓ นิ้วได้ แต่ผลักล้อหลังขึ้นได้เป็นบางครั้ง สามารถ
กระดกล้อหน้าขึ้นและเลี้ยงล้อหลังเพื่อลงทางต่างระดับได้เองอย่างปลอดภัย
•

สุขภาพทั่วไป
•
เด็กชายอับดุลวาเรสมีสุขภาพทั่วไปแข็งแรงดี ภาวะโภชนาการอยู่ในเกณฑ์ปกติ
•
เจ้าหน้าที่ทันตภิบาลจาก ร.พ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล ต.ตะปอเยาะ ช่วยตรวจและดูแลสุขภาพฟัน ให้กับเด็กชายอับดุลวาเรส โดย
พบว่ามีฟันน้ำนมผุ จึงทำการอุดฟันและทาฟลูออไรด์เคลือบฟันให้ ส่วนฟันแท้ยังไม่ผุ พร้อมทั้งสอนมารดาและเด็กชายอับดุลวาเรส
ให้ทราบวิธีการดูแลความสะอาดในช่องปาก การแปรงฟันที่ถูกต้องและการหลีกเลี่ยงการทานอาหารที่จะทำให้เกิดฟันผุ
การศึกษา
•
ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ เด็กชายอับดุลวาเรสเข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ณ โรงเรียนบ้านบลูกาสนอ อำเภอยี่งอ จังหวัด
นราธิวาส และในปีการศึกษา ๒๕๖๓ จะเข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โดยการเรียนในปีที่ผ่านมาโรงเรียนทำงานร่วมกับ
สพป.นราธิวาส เขต ๑ และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสเพื่อจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลในการกำหนด
เป้าหมายในการเรียน ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลให้สอดคล้องต่อศักยภาพด้านการเรียนของเด็กชาย
อับดุลวาเรส
•
สพป.นราธิวาส เขต ๑ จัดสรรครูพี่เลี้ยงให้ ๑ คน เพื่อช่วยดูแลเด็กชายอับดุลวาเรส ที่โรงเรียนตั้งแต่เข้าเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่
๑ จนถึงปัจจุบัน
•
โรงเรียนได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ตามที่ได้รับคำแนะนำ จัดทำทางลาดตามบริเวณที่ต่างระดับและมีปรับปรุงห้องน้ำ
เพื่อให้เด็กชายอับดุลวาเรส สามารถใช้รถเข็นเดืนทางไปบริเวณต่างๆ และเข้าห้องน้ำได้ด้วยตนเอง

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

โรงเรียนได้ส่งเด็กชายอับดุลวาเรสเป็นตัวแทนไปแข่งขันวาดรูป ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ จังหวัดนราธิวาส โดยได้รางวัลระดับเหรียญทอง อับดับที่ ๒ ทั้งนี้มีผู้เข้า
ประกวด ๒ คน โดยคนที่ชนะเลิศจะได้ไปแข่งขันต่อระดับชาติที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้โรงเรียนมีแผนจะส่งเด็กชายอับดุลวาเรส
เข้าร่วมแข่งขันวาดรูปด้วยโปรแกรม Paint อีกหนึ่งรายการ ซึ่งต้องส่งเป็นทีมจำนวน ๒ คน แต่เพื่อนที่เป็นทีมของเด็กชายอับดุลวาเรส
ถึงแก่กรรมก่อนที่จะไปแข่งขันด้วยโรคกล้ามเนื้อเสื่อมสลาย จึงไม่ได้ไปร่วมแข่งขัน
•
เด็กชายอับดุลวาเรสเข้ารับการเรียนเสริมวิชาการที่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ระหว่างวันที่ วันที่ ๑๘ มีนาคม - ๕ เมษายน
๒๕๖๒ ในช่วงปิดเทอมพร้อมกับเด็กชายฮาริส โดยได้เรียนเสริมวิชาภาษาไทย สังคมและคณิ ตศาสตร์ พร้อมทั้งได้เรียนจาก
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ผลการเรียน: ครูประจำชั้นรายงานว่าเด็กชายอับดุลวาเรส สามารถเรียนร่วมได้เป็นอย่างดี มีปฏิสัมพันธ์กับครูและเพื่อนดีขึ้น
เข้ากลุ่มกับเพื่อนได้ดี กล้าพูดและกล้าแสดงออกมากขึ้น เป็นคนที่มีความพยายามและตั้งใจเรียน มีจิตใจโอบอ้อมอารี เมื่อทำงานของ
ตนเองเสร็จก็จะมาช่วยเหลือเพื่อน ๆ ที่ยังทำไม่เสร็จ มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม พัฒนาการทางการพูดและภาษา
เป็นไปตามวัย ชอบมาเล่าเรื่องราวต่างๆ ให้ครูฟัง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น การพูดดีมาก ส่วนการอ่าน การเขียนและการคำนวณ
อยู่ในระดับพอใช้ แต่เมื่อฝึกฝนมากขึ้นจะพัฒนาไปได้ดี ผลการเรียนในชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๒ สอบได้ลำดับที่ ๗ เกรดเฉลี่ย ๓.๑๒ และ
ผลการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ได้คะแนนสะสมเป็นลำดับที่ ๔ ของห้องจากนักเรียนจำนวน ๑๗ คน เกรดเฉลี่ย
ยังไม่ออกต้องรอสอบปลายภาคในกลางเดือนมีนาคม ๒๕๖๓
•

เศรษฐกิจครอบครัว
บิดาทำงานเป็นลูกจ้างที่ อบต.ตะปอเยาะ ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัย ได้รับเงินเดือน ๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท มารดาทำงานเป็น
ลูกจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.ตะปอเยาะ ได้รับเงินเดือน ๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท อบต.ตะปอเยาะจัดสรรเบี้ยยังชีพคนพิการให้
เด็กชายอับดุลวาเรสเป็นรายเดือน จำนวน ๘๐๐ บาทต่อเดือน รวมรายได้ต่อเดือนจำนวน ๑๒,๓๐๐ บาท ซึ่งพอเพียงกับการดำเนิ น
ชิวิตในพื้นที่ นอกจากนี้บิดาและมารดารับจ้างเย็บผ้าเพิ่มเติม รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ๓,๐๐๐–๖,๐๐๐ บาท (รายได้ไม่แน่นอน) และ
มูลนิธิคุณพุ่มมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กชายอับดุลวาเรสจำนวน ๕,๐๐๐ บาทต่อปี
แผนการดำเนินงานปี พ.ศ.๒๕๖๓
•
จัดหาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมตามพัฒนาการ
•
ประสานงานนำเด็กชายอับดุลวาเรสเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพและเสริมการเรียนรู้วิชาการ ณ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ อย่าง
น้อยปีละ ๑ ครั้ง
•
ประสานงานและเดินทางไปติดตามการให้ความช่วยเหลือตามแผนที่วางไว้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ในด้านครอบครัว
ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ด้านการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษา อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
๒.๓. เด็กชายอัลฟุรกรณ์ หามะ
มีความพิการแขนและขาทั้งสองข้างขาดหายบางส่วนตั้งแต่กำเนิด มีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิ วาส ปัจจุบัน
อายุ ๓ ปี (เกิดวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙) มีภูมิลำเนาอยู่ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส มีความพิการแขนและขาทั้งสองข้างขาดหาย
บางส่วนตั้งแต่กำเนิด โดยแขนทั้งสองข้างขาดหายระดับต่ำกว่าข้อศอก ตอแขนข้างขวายาวกว่าข้างซ้ายและขาท่อนล่างทั้งสองข้างขาด
หายระดับ ข้อเข่า ได้รับการช่วยเหลือตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๐ ขณะอายุได้ ๑ เดือน โดยคณะกรรมการและคณะทำงานมูลนิธิ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและหน่วยงานราชการในพื้นที่ สถาบันสิรินธรฯ และ
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ให้ความช่วยเหลือเด็กชายอัลฟุรกรณ์ทั้งด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ด้านเศรษฐกิจของ
ครอบครัว และการจัด หาเทคโนโลยีสิ่ งอำนวยความสะดวก ส่ งผลให้ เด็ก ชายอั ลฟุ รกรณ์ มี พั ฒ น าการดี ขึ้น เป็ น ลำดับ ครอบครั ว
เด็กชายอัลฟุรกรณ์เป็นครอบครัวที่อบอุ่น บิดาและมารดาช่วยกันเลี้ยงดูบุตร เด็กชายอั ลฟุรกรณ์เป็นบุครคนที่ ๕ มีพี่สาว ๒ คน และ
พี่ชาย ๒ คน
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

ในปี พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ญ.จุไรรัตน์ บัวภิบาล แพทย์ผู้ดูแลเด็กชายอัลฟุรกรณ์จากสถาบันสิรินธรฯ ตรวจพบว่า เด็กชายอัลฟุรกรณ์ มี
ข้อสะโพกทั้งสองข้างยึดติด มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวของเชิงกรานและข้อสะโพกในทุกทิศทาง งอข้อสะโพกได้เล็กน้อย ส่งผลต่อการ
นั่งทรงตัวในการทำกิจกรรม จึงได้ส่งไปตรวจกับนายแพทย์วีระศักดิ์ ธรรมคุณานนท์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางศัลยกรรมกระดูกและข้อใน
เด็กของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี นายแพทย์วีระศักดิ์ได้ตรวจประเมินวินัจฉัยว่า หัวกระดูกต้นขาเคลื่อนหลุ ดจากเบ้า
สะโพกตั้งแต่กำเนิด และสรุปว่าต้องรับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด โดยได้รับการผ่าตัดแก้ไขเพื่อนำหัวกระดูกต้นขากลับเข้าเบ้าสะโพก
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และมีการติดตามประเมินผลหลังการผ่าตัดเป็นระยะ ปัจจุบันหัวกระดูกต้นเข้ากลับเข้าเบ้าสะโพกได้ดี
และมีความมั่นคง การงอข้อสะโพกอาจจะทำไม่ได้เต็มองศาการเคลื่อนไหวเนื่องจากมีการหดสั้นของกล้ามเนื้อในการเหยียดสะโพกและ
กล้ามเนื้อในการช่วยงอข้อสะโพกไม่มีตั้งแต่กำเนิด เป้าหมายในการผ่าตัดเพื่อให้สามารถนั่งทรงตัวได้ดีขึ้น สามารถเกาะยืนและเดินใน
ระยะทางใกล้ๆ โดยใช้กายอุปกรณ์ช่วยในการพยุงตอขาทั้งสองข้างได้
ในปี ๒๕๖๒ คณะกรรมการและคณะทำงานมูลนิธิฯ ได้ประสานงานในการให้การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายหลังการผ่าตัดและ
เดินทางไปติดตามการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ดังนี้
การติดตามการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่
คณะกรรมการและคณะทำงานมูลนิธิฯ เดินทางไปจังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามการให้ความช่วยเหลือเด็กชายอัลฟุรกรณ์
จำนวน ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เช่นกับที่ติดตามการให้ความช่วยเหลือเด็กชาย
ฮาริสและเด็กชายอับดุลวาเรส โดยร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและหน่วยราชการต่างๆ ในพื้นที่ ณ ศาลากลาง จังหวัด
นราธิวาส และไปติดตามการให้ความช่วยเหลือที่บ้านพักของเด็กชายอัลฟุรกรณ์
ผลการดำเนินงาน: การติดตามประเมินผลทำให้เกิดความร่วมมือในพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือเด็กชายอัลฟุรกรณ์ได้เป็น
อย่างดี โดยมีนายจิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอบาเจาะ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาสและ ศูนย์
การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสเป็นผู้ประสานงานในพื้นที่และรายงานความก้าวหน้าในการช่วยเหลือเด็กชายอัลฟุรกรณ์ให้กับ
คณะกรรมการและคณะทำงานมูลนิธิฯ ทราบอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับการให้ความช่วยเหลือเด็กชายฮาริสของอำเภอบาเจาะ
การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและการจัดหาอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก
การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายของเด็กชายอัลฟุรกรณ์เน้นเรื่องการฟื้นฟูความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลและการเคลื่อนไหวข้อ
สะโพกหลังการผ่าตัดข้อสะโพก รวมทั้งการใช้ตอแขนที่เหลืออยู่ในการทำกิจกรรมต่างๆ โดยมีการให้ความช่วยเหลือดังนี้
•
เด็กชายอัลฟุรกรณ์ ได้รับโปรแกรมการฟื้นฟูที่บ้าน และได้ไปฝึกกายภาพบำบัดด้วยเทคนิค Vojta และเคลื่อนไหวข้อสะโพกที่
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๖๑ – ปัจจุบัน
•
เด็กชายอัลฟุรกรณ์ เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ระหว่างวันที่ ๑๘ มีนาคม - ๕ เมษายน ๒๕๖๒
พร้อมกับเด็กชายฮาริสและเด็กชายอับดุลวาเรส โดยได้รับการฝึกกายภาพบำบัดโดยใช้เทคนิค Vojta เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อลำตัว ฝึกการยืนทรงตัวและเกาะเดินโดยใช้เครื่องช่วยเดินแบบมีล้อ ฝึกการนั่งทรงตัวทำกิจกรรมบนเบาะรูปลิ่มที่ช่าง
กายอุ ป กรณ์ ข องมู ล นิ ธิ อนุ เคราะห์ ค นพิ ก ารฯ จั ด ทำให้ ดั ด ข้ อ สะโพกเพื่ อ เพิ่ ม องศาการเคลื่ อ นไหวข้อ สะโพกในการงอ ฝึ ก
กิจกรรมบำบัดในการหยิบจับสิ่งของและการใช้ช้อนตักสิ่งของและอาหารเพื่อรับประทานได้เอง โดยนักกิจกรรมบำบัดได้ดัดแปลง
ช้อนที่มีสายคาดมาผูกติดกับตอแขนเพื่อให้สามารถทำกิจกรรมในการตักอาหารหรือสิ่งของได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ได้เข้ารับการ
ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพร่างกาย ณ สถาบั น สิ ริน ธรฯ ระหว่างวัน ที่ ๑๔ พฤษภาคม – ๗ มิ ถุน ายน ๒๕๖๒ โดยเน้ น เรื่ องการฟื้ น ฟู
สมรรถภาพร่างกายหลังการผ่าตัดข้อสะโพกเช่นกับที่ได้รับการฟื้นฟูที่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
•
สถาบันสิรินธรฯ จัดทำขาเทียมสำหรับใช้ในการยืนและเดินชั่วคราวให้กับเด็กชายอัลฟุรกรณ์ จำนวน ๑ คู่ สำหรับใช้ฝึกยืนลง
น้ำหนักและฝึกเกาะเดินกับอุปกรณ์ช่วยเดิน โดยได้มอบอุปกรณ์ช่วยเดินแบบประคองด้านหลัง (Posterior Walker) ให้จำนวน ๑
คัน พร้อมกันนี้ได้มอบรถเข็นคันใหม่ สำหรับใช้ในการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ แทนรถเข็นคันเดิมที่มีขนาดเล็กไปไม่พอดีกับ
ลำตัวของเด็กชายอัลฟุรกรณ์

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ช่วยจัดทำเบาะรองนั่งรูปลิ่ม จำนวน ๑ อัน ให้เด็กชายอัลฟุรกรณ์ใช้รองนั่งบนพื้นหรือบนที่นั่งบน
รถเข็นหรือเก้าอี้ เพื่อช่วยพยุงลำตัวขณะนั่งให้ตั้งตรงขึ้น และมอบเครื่องช่วยเดินแบบเดินประคองด้านหน้า (Anterior Walker)
ให้เด็กชายอัลฟุรกรณ์สำหรับช่วยเกาะเดิน
ผลพัฒนาการ: เด็กชายอัลฟุรกรณ์มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและเคลื่อนไหวร่างกายได้คล่องแคล่วมากขึ้น สามารถกลิ้ง
และใช้ข้อศอกยันตัวเคลื่อนไปบนพื้นได้อย่างรวดเร็ว สามารถทรงตัวในท่านั่งบนเบาะรูปลิ่ม และหมุนร่างกายเพื่อใช้ตอแขนเอื้อมไป
หยิบจับสิ่งของต่างๆ ในขณะนั่งทรงตัวได้ด้วยตนเอง แต่ต้องมีคนคอยช่วยระวังอยู่ด้านข้างเพราะถ้าเคลื่อนไหวเกินจุดรับน้ำหนักจะล้ม
เวลานั่งมีอาการโก่งของกระดูกสันหลังส่วนล่างลดลง ข้อสะโพกงอได้มากขึ้น สามารถใช้ตอแขนพยุงลำตัวเกาะยืนเองได้และสามารถยืน
ทรงตัวโดยใช้แขนเกาะข้างเดียวได้นาน ๑๐ วินาที สามารถเดินด้วยเครื่องช่วยเดินที่ปรับระดับความสูงของด้ามจับให้เหมาะสมได้ด้วย
ตนเองในระยะทาง ๓ เมตร
•

เศรษฐกิจครอบครัว
บิดาเป็นสมาชิกสภา อบต.บาเระเหนือ ได้รับเงินตามตำแหน่งเป็นรายเดือน ๆ ละ ๗,๐๐๐ บาท และทำงานเป็นลูกจ้างนวด
แผนไทยโรงพยาบาลนราธิวาสฯ มีรายได้จากส่วนแบ่ งคนไข้ รายละ ๑๒๐ บาท เฉลี่ยเดือนละ ๔,๐๐๐ บาท มารดาทำงานเป็นลูกจ้าง
อบต.บาเระเหนือ (เริ่ม ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐) ได้รับเงินเดือน ๆ ละ ๔,๕๐๐ บาท อบต.บาเระเหนือจัดสรรเบี้ยยังชีพคนพิการให้
เด็กชายอัลฟุรกรณ์ เป็นรายเดือน ๆ ละ ๘๐๐ บาท รวมรายได้ครอบครัวต่อเดือนจำนวน ๑๖,๓๐๐ บาท ซึ่งพอเพียงกับความเป็นอยู่ใน
พื้นที่ นอกจากนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ มูลนิธิคุณพุ่มมอบทุนการศึกษาให้เด็กชายอัลฟุรกรณ์จำนวน ๕,๐๐๐
บาทต่อปี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบาเจาะมอบพันธุ์ไก่ไข่พร้อมอาหาร สำนักงานประมงอำเภอบาเจาะมอบพันธุ์ปลาดุกพร้อมอาหารให้
เลื้ยงเพื่อรับประทานในครอบครัวและยังสอนการแปรรูปปลาดุกทำปลาดุกตากแห้งเพื่อให้จำหน่ายเสริมรายได้ และสำนักงานเกษตร
อำเภอบาเจาะมอบพันธุ์พืชผักสวนครัวสำหรับปลูกรับประทานในครอบครัวเป็นการลดค่าใช้จ่ายของครอบครัว
แผนการดำเนินงานปี พ.ศ.๒๕๖๓
•
จัดหาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมตามพัฒนาการ
•
ประสานงานนำเด็กชายอัลฟุรกรณ์เข้ารับการตรวจหลังการผ่าตัดแก้ไขการยึดติดของข้อสะโพก ณ สถาบันสุขภาพเด็กฯ ตามที่
แพทย์นัดหมาย
•
ประสานงานนำเด็กชายอัลฟุรกณ์เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ณ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ และมูลนิธิอนุเคราะห์
คนพิการฯ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
•
ประสานงานและเดินทางติดตามการให้ความช่วยเหลือตามแผนที่วางไว้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ในด้านครอบครัว
ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ด้านการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษา อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
๒.๔. นางสาวยลพัชร์ วังสาร
นางสาวยลพัชร์ วังสาร (ชื่อเดิม: นางสาวจันทร์จิรา อวดคม) ปัจจุบนั อายุ ๓๑ ปี (เกิด ๑๔ สิงหาคม ๒๕๓๑) มีความพิการขา
ขาดระดับเหนือข้อเข่าทั้งสองข้าง จากการติดเชื้อในกระแสเลือดเนื่องจากอาหารเป็นพิษ จึงต้องถูกตัดขาทั้งสองข้าง อาศัยอยู่ที่บ้านพัก
ในกรุงเทพฯ แต่มีภมู ิลำเนาอยู่จังหวัดน่าน โดยนางสาวยลพัชร์ ได้รบั ขาเทียมชนิด C-leg และเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพในการฝึกเดิน
และเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่สถาบันสิรินธรฯ อย่างต่อเนื่องดังนี้
การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและการจัดหาอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก
•
จัดทำเบ้าขาเทียมและเปลี่ยนอุปกรณ์รองเบ้า (Silicone Liner ) ใหม่ เนื่องจากตอขามีการเปลี่ยนแปลงจากการออกกำลังกาย
และการใช้งานขาเทียม ทำให้เบ้ามีขนาดเล็กลง
•
ฝึกการเดินด้วยขาเทียมชนิด C-Leg ที่สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ ด้วยอุปกรณ์ช่วยเดิน สามารถและเดินด้วยขาเทียมพร้อม
ไม้ค้ำยันระยะทาง ๑๐๐-๒๐๐ เมตร

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

การประกอบอาชีพ
•
ทำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ร่วมกับเพื่อน โดยสร้างบ้านขายที่จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายในการ
ก่อสร้างประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาทต่อโครงการ
•
รับทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์และออกแบบ Facebook Marketing โดยมีรายได้ประมาณ ๒๐,๐๐๐ – ๒๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน
แผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๓
•
ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย: เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพแบบผู้ป่วยนอก ณ สถาบันสิรินธรฯ เพือ่ มาฝึกเดินขาเทียมและทำ
กายภาพบำบัด
•
ประสานงานและติดตามการให้ความช่วยเหลืออย่างน้อยปีละ ๒ ครัง้
๒.๕. นางสาวหนึ่งฤทัย พลขีดขิน
นางสาวหนึ่งฤทัย พลขีดขิน ปัจจุบันอายุ ๒๖ ปี (เกิด ๑ ตุลาคม ๒๕๓๖) รับเข้าโครงการฯ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๖ อาศัยอยู่กับ
มารดาที่บ้านพักในตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับบาดเจ็บที่สมองเนื่องจากประสบอุบัติเหตุถูกรถชน เมื่อวันที่
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ทำให้ มีภาวะน้ำคั่งในโพรงสมอง สมองส่วนการรับรู้และสมองควบคุมการเคลื่อนไหวบางส่วนได้รับการ
กระทบกระเทือน ส่งผลให้มีความพิการเป็น อัมพาตครึ่งซีกขวา แขนและขาข้างขวาอ่อนแรงและมีปัญหาการรับรู้ ความทรงจำและ
ความคิดร่วมด้วย โรงพยาบาลบุรีรัมย์ได้ส่งตัวมารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และได้เข้าร่วมโครงการ
“ผ่าตัดซ่อมแซมความบกพร่องของกะโหลกศีรษะเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา” โดยได้รับการผ่าตัดเมื่อ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ และได้
เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ สถาบันสิรินธรฯ และโรงพยาบาลบุรีรัมย์
จนอาการดีขึ้นเป็นลำดับ สามารถพูดคุยสื่อสารโต้ตอบกับผู้อื่นได้เข้าใจ มีทักษะสังคมดี ยิ้มแย้ม แต่ถ้าต้องใช้ความคิดเพื่อแสดงเหตุผล
จะทำไม่ค่อยได้ เนื่องจากมีปัญหาที่สมองส่วนการรับรู้ร่วมด้วย สามารถเดินเองได้โดยใช้ไม้เท้าสามขาร่วมกับใส่อุปกรณ์ประคองข้อเท้า
ข้างขวาช่วยในการเดิน สามารถช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวันได้
นางสาวหนึ่งฤทัยได้รับโอกาสเข้าเรียนต่อที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดบุรีรัมย์ จนสำเร็จการศึกษาเทียบเท่าระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๖๑ โดยครู รับนางสาวหนึ่งฤทัยเข้าเรียนเพื่อเปิดโอกาสให้นางสาวหนึ่งฤทัยได้เข้าสังคมและมีเพื่อน
ส่วนด้านวิชาการไม่สามารถเรียนรู้ได้ตามระดับความรู้ที่เรียนเนื่องจากมีปัญหาการรับรู้ มารดาเปิดร้านซักรีดในอำเภอเมืองบุรีรัมย์แต่ไม่ได้
พานางสาวหนึ่งฤทัยไปช่วยงานที่ร้านซักรีดเนื่องจากการเดินทางลำบาก นางสาวหนึ่งฤทัยจะอยู่บ้านช่วยทำงานบ้านและช่วยเหลือ
ตัวเองในการทำกิจวัตรประจำวันได้เป็นอย่างดี นางสาวหนึ่งฤทัยมีความต้องการอยากทำงานและเข้าสังคม ในปี พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ผ่านมา
คณะกรรมการและคณะทำงานมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดบุรีรัมย์และหน่วยราชการในพื้นที่ติดตามการให้ความช่วยเหลือดังนี้
การติดตามการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่
เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการและคณะทำงานมูลนิธิ เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ได้เดินทางไป
ติดตามการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและการให้ความช่วยเหลือนางสาวหนึ่งฤทัย โดยได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ที่
เกี่ยวข้อง ณ บ้านพักของนางสาวหนึ่งฤทัย ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ และร่วมกันวางแผนการช่วยเหลือดังนี้
•
มารดาของนางสาวหนึ่งฤทัยอยากให้นางสาวหนึ่งฤทัยขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นอาชีพเสริม โดยคณะทำงานมูลนิธิ เทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชดำริฯ จะประสานงานกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเพื่อขอโคว์ต้าล็อตเตอรี่ให้ต่อไป
•
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์นำการปลูกเห็ดมาสาธิตและทำโรงเรือนทดลองบริเวณบ้านเพื่อให้ทดลองปลูกเห็ดและ
จัดทำแปลงปลูกผักสวนครัว
•
อบต.สวายจีกจะรับนางสาวหนึ่งฤทัยเข้าไปทำงานแบบจิตอาสา เพื่ออยากให้โอกาสนางสาวหนึ่งฤทัยได้ทำงานเพื่อสร้างคุณค่าใน
ตัวเอง
•
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ได้ร่วมวางแผนอาชีพระยะยาวให้กับนางสาวหนึ่งฤทัย ถ้านางสาวหนึ่งฤทัยมี
ความพร้อม โดยรับดำเนินการประสานงานในการเข้าฝึกอาชีพคนพิการที่ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งไม่ต้องเสีย
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

ค่าใช้จ่ายใดๆ ในเบื้องต้นหากมีการประชุมหรือมีกิจกรรมที่ศูนย์ฝกึ อาชีพจะพานางสาวหนึ่งฤทัยและมารดาไปร่วมสังเกตการณ์และ
ดูการฝึกอาชีพรวมถึงสถานที่พักเพื่อประกอบการตัดสินใจ โดยมีเงื่อนไขว่าต้องไปอยู่ฝึกประจำที่นั่นและเมื่อฝึกเสร็จจะมีโอกาสได้
งาน มีบริษัทติดต่อให้งานทำต่อไป
ผลการดำเนินงาน:
๑. คณะทำงานมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ได้ประสานงานกับสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อขอโควต้าสลากกิน
แบ่งรัฐบาลให้กับนางสาวหนึ่งฤทัย ซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์ฯ แจ้งว่าถ้าคนพิการได้รับโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาล คนพิการ
ต้องมารับสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยตนเองที่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ทุกเดือน ไม่สามารถส่งใครมารับแทนได้ จึงเป็นไปไม่ได้ที่
มารดาและนางสาวหนึ่งฤทัยจะเดินทางจากบุรีรัมย์มารับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ทุกเดือนได้ ดังนั้นจึง
ได้ประสานงานกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ในการหาช่องทางขอโควต้าสลากกินแบ่ง
รัฐบาลในจังหวัดบุรีรัมย์ต่อไป เช่น การขอโควต้าจากสำนักงานเหล่ากาชาดบุรีรัมย์
๒. มารดาของนางสาวหนึ่งฤทัยตัดสินใจไม่อยากให้นางสาวหนึ่งฤทัยไปฝึกอาชีพที่ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการจังหวัดอุบลราชธานี
เนื่องจากเป็นห่วง ไม่กล้าปล่อยให้ไปอยู่ฝึกงานคนเดียว กลัวจะเกิดอุบัติเหตุกับนางสาวหนึ่งฤทัยได้ แต่มารดาได้เริ่มพา
นางสาวหนึ่งฤทัยไปช่วยงานที่ร้านซักรีดสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง ทำให้นางสาวหนึ่งฤทัยคลายเหงาและมีความสุขที่ได้ทำงาน
ขณะนี้มีพี่ชายที่เป็นญาติของนางสาวหนึ่งฤทัยกลับมาทำงานแถวบ้าน สามารถขับรถพานางสาวหนึ่งฤทัยไปช่วยงานที่
ร้านซักรีดได้ต่อเนื่อง
๓. นางสาวหนึ่งฤทัยไม่ได้ไปฝึกงานที่ อบต.สวายจีก เนื่องจากมารดาได้พานางสาวหนี่งฤทัยมาช่วยงานที่ร้านซักรีดแล้ว
อย่างไรก็ตามคณะทำงานมูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บุรีรัมย์ได้พูดคุยกับ
มารดาแล้ ว พิ จ ารณาเห็ น ว่ า ถ้ า นางสาวหนึ่ งฤทั ย ได้ มี โอกาสไปฝึ ก งานที่ อบต.สวายจี ก ร่ ว มด้ ว ย จะช่ ว ยให้ ได้ รั บ
ประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับคนอื่นและรู้จักการเข้าสังคมกับบุคคลอื่นๆ มากขึ้น ทาง พมจ.บุรีรัมย์ รับเรื่องไป
ประสานงานกับ อบต.สวายจีก ต่อไป
การรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย
•
นางสาวหนึ่งฤทัยเข้ารับการตรวจเพื่ อติดตามผลการรักษากับแพทย์แผนกศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ฯ ตามนัด
หมายเป็นประจำทุก ๖ เดือน และเข้ารับการตรวจติดตามผลการรักษากับแพทย์ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ตามนัดหมายเป็นครั้งๆ
•
ปัจจุบันนางสาวหนึ่งฤทัยเดินโดยใช้ไม้เท้า ๓ ขา และใส่อุปกรณ์ประคองข้อเท้าขวาบริเวณบ้าน เดินออกกำลังกายในชุมชนและปั่น
จักรยานออกกำลังกายที่บ้าน ขณะนี้อุปกรณ์ประคองข้อเท้าและไม้เท้าชำรุดต้องทำการซ่อมบำรุง โดยพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ได้ติดต่อประสานงานกับงานกายอุปกรณ์ แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลบุรีรัมย์ เพื่อดำเนินการซ่อม
กายอุปกรณ์ให้เรียบร้อยแล้ว
•
โรงพยาบาลส่วนตำบลสวายจีกได้จัดนักกายภาพบำบัดมาช่วยในการดูแลด้านสุขภาพและการฝึกกายภาพบำบัดที่บ้าน
เศรษฐกิจครอบครัว
อบต.สวายจีกจัดสรรเบี้ยยังชีพคนพิการให้กับนางสาวหนึ่งฤทัยเดือนละ ๘๐๐ บาท และมีรายได้จากการเปิดร้านซักรีดของ
มารดา รายได้พอเพียงกับการดำรงชีวิตของครอบครัว
แผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๓
•
ประสานงานและติดตามการให้ความช่วยเหลืออย่างน้อยปีละ ๑ ครัง้
๒.๖. นางสาวตอยยีบะห์ สือแม
นางสาวตอยยีบะห์ ปัจจุบันอายุ ๒๗ ปี (เกิดวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๔) มีความพิการปราศจากแขนและขาทั้งสองข้างตั้งแต่
กำเนิด มีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลบ้านปลักปลา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ได้รับการช่วยเหลือตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
โรงเรียนบ้านปลักปลา ในปี ๒๕๔๕ ทั้งในด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย การศึกษา การช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน การปรับ
สภาพบ้านและเศรษฐกิจของครอบครัว ตลอดจนจัดหาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมเพื่อเสริมศักยภาพในการทำ
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

กิจกรรมต่างๆ ทำให้สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองทั้งการเรียนและการช่วยเหลือตนเองได้ดีขึ้นตามลำดับ จนสามารถสำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในปีการศึกษา
๒๕๕๗ และเข้ารั บ พระราชทานปริญ ญาบั ต รจากสมเด็จ พระเจ้าลู ก เธอเจ้าฟ้ าจุ ฬ าภรณวลั ยลั ก ษณ์ อั ค รราชกุม ารี ในวัน ที่ ๒๙
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยมีนางสาวโซเฟีย สือแม (น้องสาว) เรียนคู่กับนางสาวตอยยีบะห์มาตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงระดับปริญญาตรี
ในปี ๒๕๖๒ คณะกรรมการและคณะทำงานฯ ได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าในการทำงานและการใช้ชีวิตของนางสาว
ตอยยีบะห์พร้อมกับการไปติดตามการให้ความช่วยเหลือเด็กชายฮาริส เด็กชายอับดุลวาเรสและเด็กชายอัลฟุรกรณ์ ณ จังหวัดนราธิวาส
จำนวน ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมีความก้าวหน้าดังนี้
การประกอบอาชีพ
นางสาวตอยยีบะห์และนางสาวโซเฟียทำงานในตำแหน่งนักจัดรายการวิทยุประจำหวัดนราธิวาส คลื่นความถี่ FM 89.50
MHZ ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุ บัน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้ปรับเงินเดือน
เพิ่มจากเดิม ๙,๐๐๐ บาท เป็นจำนวน ๑๑,๖๘๐ บาท มีหน้าที่จัดรายการวิทยุ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของจังหวัดนราธิวาส เป็น
พิธีกรในกิจกรรมต่างๆ ของจังหวัด ซึ่งนางสาวตอยยีบะห์และนางสาวโซเฟียสามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ในช่วงปี ๒๕๖๒ สถานี
วิทยุปิดชั่วคราว เนื่องจากหมดสัญญากับ กสทช. ทางจังหวัด ได้ดำเนินการทำเรื่องต่อสัญญาสถานีวิทยุแล้ว ระหว่างที่สถานีวิทยุปิด
ชั่วคราว นางสาวตอยยีบะห์และนางสาวโซเฟียช่วยจัดทำข้อมูลข่าวสารให้กับรายการผู้ว่าพบประชาชนผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทยทุกๆ วันศุกร์ และช่วยจัดทำข่าวข้อมูลประชาสัมพันธ์หรือข้อมูลต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากห้องประชาสัมพันธ์
นอกจากนี้ พันเอกวิศรุต ภิรมย์ราบ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการข่าวสารกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า
(กอ.รมน.ภาค ๔) ได้ให้การช่วยเหลือและดูแลนางสาวตอยยีบะห์ โดยการจ้างให้ทำงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานและ
ช่วยเหลือสังคมทางด้านต่างๆ และให้เดือนละ ๔,๕๐๐ บาท เพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับนางสาวตอยยีบะห์
รวมรายได้ประจำต่อเดือนของครอบครัวนางสาวตอยยีบะห์ จำนวน ๓๑,๖๖๐ บาท มีรายละเอียดดังนี้
๑. เงินเดือนของนางสาวตอยยีบะห์ เดือนละ ๑๑,๖๘๐ บาท
๒. เงินเดือนของนางสาวโซเฟีย เดือนละ ๑๑,๖๘๐ บาท
๓. เงินค่าตอบแทนของ กอ.รมน.ภาค ๔ ของนางสาวตอยยีละห์ เดือนละ ๔,๕๐๐ บาท
๔. เบี้ยยังชีพคนพิการของนางสาวตอยยีบะห์ เดือนละ ๘๐๐ บาท
๕. นายวรพจน์ ศรีมหาโชตะ มอบเงินให้เดือนละ ๓,๐๐๐ บาท (โดยมอบให้ตั้งแต่นางสาวตอยยีบะห์เรียนในระดับมัธยมศึกษา)
รายได้ของครอบครัวพอเพียงต่อการดำรงชีวิต ซึ่งมารดาของนางสาวตอยยีบะห์ไม่ได้ทำงานแล้ว ลูกๆ ช่วยกันดูแลค่าใช้จ่าย
ในบ้าน ทั้งนี้นางสาวโซเฟียแต่งงานกับนายสุไลมาน มะแอลีมา เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ สามีเป็นคนจังหวัดยะลา ทำธุรกิจเปิดอู่
ซ่อมรถยนต์ ขณะนี้นางสาวโซเฟีย มีลูกชาย ๑ คน อายุ ๓ ปี
การทำกิจกรรมพิเศษต่างๆ เพื่อช่วยสังคม
นางสาวตอยยีบะห์มีความคิดและดำเนินการในการทำประโยชน์ให้กับสังคมเช่นเดียวกับที่ตนเองได้รับโอกาสจากสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จนสามารถเป็นต้นแบบของคนพิการและมีส่วนร่วมใน
การทำกิจกรรมต่างๆ ในการช่วยเหลือคนพิการอื่นๆ ของจังหวัดนราธิวาสและคนในสังคม ดังนี้
•
นางสาวตอยยีบะห์ได้รับรางวัลคนพิการต้นแบบประเภทความพิการด้านร่ายกายในงานวันคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๒ ของสภา
สังคมสงเคราะห์ฯ
•
นางสาวตอยยีบะห์เป็นประธานชมรม Narapeace (นราสันติ) ประจำจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ที่ก่อตั้ง
ขึ้นมาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ภ าครัฐและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ
ในพื้นที่ โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ จัดแสดงคอนเสิร์ตให้กับทหารในพื้นที่ได้ผ่อนคลาย การลงพื้นที่ตามสถานที่ต่างๆ เพื่อไป
พูดคุยและให้กำลังใจแก่ชาวบ้านท่ามกลางความรุนแรงในพื้นที่ การจัดกิจกรรมงานวันเด็กให้กับเด็กๆ ในจังหวัดนราธิวาสที่
บ้านพักของนางสาวตอยยีบะห์ โดยมีการประชาสัมพันธ์ขอสนับสนุนของขวัญและงบประมาณมาจัดงาน ซึ่งเป็นตัวอย่างของ
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

•

โครงการให้คนในสังคมได้รู้จักทำประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวมมากขึ้น โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นที่ปรึกษา
โครงการและหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือที่ ๓๓ ให้การสนับสนุนโครงการ
นางสาวตอยยีบะห์ เข้าร่วมทำงานกับสภาคนพิการประจำจังหวัดนราธิวาส โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและประชาสัมพันธ์ของ
สภาคนพิการฯ และเป็นพิธีกรสร้างแรงบันดาลใจให้กับหน่วยงานต่างๆ

การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและสุขภาพ
นางสาวตอยยีบะห์มีน้ำหนั กตัวมาก ซึ่งส่งผลต่อปัญหาสุขภาพ ได้แก่ มีอาการปวดหลัง เคลื่อนไหวร่างกายลำบาก หายใจ
ลำบากและเหนื่อยง่าย และมีผลกระทบต่อคนดูแลคือ มารดาและน้องสาวที่ต้องคอยอุ้มและเคลื่อนย้ายนางสาวตอยยีบะห์ในการช่วย
การทำกิจวัตรประจำวัน ซึ่งอาจทำให้มีอาการบาดเจ็บและปวดกล้ามเนื้อได้บ่อยครั้ง จึงแนะนำให้นางสาวตอยยีบะห์ออกกำลังกายและ
ฝึกการหายใจ เคลื่อนไหวร่างกายให้มากขึ้น เช่น ให้ลงมาขยับเดินหรือกลิ้งตัวบนพื้น เพื่อช่วยให้ระบบการทำงานของหัวใจและปอดดี
ขึ้น ควรใส่ใจสุขภาพตัวเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๒.๗. นายอับดุลเล๊าะ บาราหาแม
นายอับดุลเล๊าะ บาราหาแม ปัจจุบันอายุ ๒๕ ปี (เกิดวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๓๗) มีความพิการปราศจากแขนและขาทั้งสอง
ข้างตั้งแต่กำเนิด มีภูมิลำเนาอยู่อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ได้รับการช่วยเหลือจากมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ตั้งแต่
เดือนธันวาคม ๒๕๔๕ ขณะที่อายุได้ ๙ ปี ทั้งในด้านการศึกษา การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย การช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน การ
ปรับสภาพบ้านและการประกอบอาชีพ ตลอดจนจัดหาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมเพื่อเสริมศักยภาพในการทำ
กิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้นายอับดุลเล๊าะสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองทั้งการเรียนและการช่วยเหลือตนเองได้ดีขึ้นตามลำดับ
นายอับดุลเล๊าะสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ วิทยาลัยเทคนิคยะลา ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ และเข้ า
ทำงานตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๒ จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จนถึงปัจจุบัน
โดยนายเกษมสุข พสุนธราธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๒ ช่วยเหลือในการจัดหางบประมาณในการจ้างนาย
อับดุลเล๊าะทำงาน นายอับดุลเล๊าะยังคงใช้รถเข็นไฟฟ้าในเดินทางไปในบริเวณที่ทำงานด้วยตนเอง รถเข็นไฟฟ้าอยู่ในสภาพใช้งานได้
ปกติ มี ล้ อ ยางที่ เสื่อ มสภาพและได้ รับ การเปลี่ ย นเรีย บร้อ ยแล้ ว ส่ วนด้ านสุ ข ภาพ คณะทำงานมู ล นิ ธิเทคโนโลยี สารสนเทศตาม
พระราชดำริฯ ได้ประสานงานให้นักกายภาพบำบัดของศูนย์การศึกษาพิเศษฯ ช่วยดูแลการออกกำลังกายและให้นายอับดุลเล๊าะคอย
เคลื่อนไหวร่างกายให้มากๆ และควบคุมการรับประทานอาหาร
คณะทำงานมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินชีวิตของนายอับดุลเล๊าะ
ได้รับทราบว่านายอับดุลเล๊าะทำงานด้านธุรการให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษาฯ มีหน้าที่จัดทำแบบฟอร์มต่างๆ เช่นใบ
ลงทะเบียนอบรม/ประชุม แบบฟอร์มขอรับสื่อสิ่งอำนวยความสะดวก นอกจากนี้ได้ช่วยดูแลเด็กพิการภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ ร่วม
กิจกรรมต่างๆ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เป็นต้น ได้รับเงินเดือนๆ ละ ๙,๐๐๐ บาท (หักประกันสังคม ๔๕๐ บาท) ยอดรับ ๘,๕๕๐ บาท
เงินค่าตอบแทนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๓,๕๐๐ บาท และเบี้ยยังชีพคนพิการเดือนละ ๘๐๐ บาท รวมมี
รายรับจำนวน ๑๒,๘๕๐ บาทต่อเดือน โดยนายอับดุลเล๊าะแบ่งเงินเดือนเก็บ ฝากเข้าธนาคารและแบ่งเงินช่วยซื้อของใช้จำเป็นภายใน
บ้าน เช่น เครื่องอุปโภคและบริโภค ซึ่งสามารถช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวได้ ส่วนมารดาและบิดายังรับจ้างกรีดยางได้รายได้ต่อ
เดือนประมาณ ๘,๐๐๐ – ๙,๐๐๐ บาทต่อเดือน ทั้งนี้รายรับของครอบครัวเพียงพอต่อความเป็นอยู่ในพื้นที่
๓. การให้ความช่วยเหลือนางสาวณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้ ศ.ดร.
ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ช่วยดำเนินการประสานงานให้ความช่วยเหลือ
นางสาวณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์ (น้องธันย์) ในการจัดทำขาเทียมคู่ใหม่ทดแทนขาเทียมคู่เดิมที่เสื่อมสภาพลง โดยให้ใช้งบประมาณ
ของมู ลนิ ธิเทคโนโลยีส ารสนเทศตามพระราชดำริฯ เป็ น ค่าใช้ จ่ายในการจั ดทำขาเที ยมให้ กับ นางสาวณิ ชชารีย์ ปั จจุบั น นางสาว
ณิชชารีย์ อายุ ๒๓ ปี (เกิดวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๓๙) มีความพิการขาขาดระดับเหนือข้อเข่าทั้งสองข้าง เนื่องจากตอนอายุ ๑๔ ไป
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

เรียนซัมเมอร์ช่วงปิดภาคเรียน ณ ประเทศสิงคโปร์ และประสบอุบัติเหตุถูกผู้โดยสารรถไฟฟ้าเบียดตกลงไปบนรางรถไฟฟ้าที่ชานชาลา
สถานีรถไฟฟ้า Ang Mo Kio ขณะที่รถไฟฟ้ากำลังวิ่งเข้าชานชาลา เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๔ เป็นเหตุให้ล้อรถไฟฟ้าทับขาทั้ง ๒ ข้าง
จึงต้องตัดขาทั้ง ๒ ข้างทิ้ง โดยนางสาวณิชชารีย์ ได้รับขาเทียมพระราชทาน C-Leg 3 ของบริษัทออตโต บ๊อก (Ottobock) ตั้งแต่ปี
๒๕๕๔ ผ่านทางกรมการแพทย์ โดยขาเทียม C-Leg มีตัวควบคุมการทำงานข้อเข่าด้วยระบบไมโครโพรเซสเซอร์ที่ช่วยให้สามารถเดิน
เองได้อย่างอิสระ ขณะนี้ขาเทียมที่ได้รับพระราชทานครั้งแรกเสื่อมสภาพลงและอุปกรณ์ชำรุดหลายจุด เนื่องจากตัวควบคุมการทำงาน
ข้อเข่าด้วยไมโครโพรเซสเซอร์มีอายุการใช้งานประมาณ ๔ – ๕ ปี แต่นางสาวณิชชารีย์ใช้งานมามากกว่า ๙ ปี ทำให้ประสิทธิภาพการ
ทำงานลดลงมาก มีการสั่งงานควบคุมข้อเข่าช้าลงมาก ทำให้เวลาเดินล้มลงไปที่พื้นบ่อยครั้งและขาเทียมส่วนบนหลวมทำให้เกิดการ
เสียดสีที่ตอขาเป็นแผลเกิดขึ้นทุกวัน
คณะกรรมการและคณะทำงานมู ล นิ ธิ เทคโนโลยี ส ารสนเทศตามพระราชดำริฯ นำโดย ศ.ดร.ไพรั ช ได้ ป ระสานงาน
วางแผนการดำเนิ น การจัด ทำขาเที ยมให้ แก่ นางสาวณิ ชชารีย์ร่วมกับ บริษัท ออตโต บ๊ อก เซาท์ อี สต์ เอเซี ย จำกัด โดยพิ จารณา
เปลี่ยนเป็นขาเทียม C-Leg 4 ที่เป็นขาเทียมรุ่นเดียวกับ C-Leg 3 แต่มีการพัฒนาปรับปรุงให้มีฟังก์ชันการควบคุมการทำงานของข้อเข่า
ที่ดีขึ้นและเป็นรุ่นที่เหมาะสมกับการจัดหาทดแทนขาเทียมเดิมที่เสื่อมสภาพลง เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ขาเทียมแบบเดิมที่ นางสาวณิช
ชารีย์เคยใช้ เพราะเหมาะสมกับสภาพร่างกายและการทำงานของกล้ามเนื้อที่ นางสาวณิชชารีย์ได้ใช้งานเป็นเวลานานจนควบคุมได้ดี
เสมือนเป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย
ผลการดำเนินงาน: บริษัทออตโต บ๊อก เซาท์ อีสต์ เอเซีย จำกัด ได้ดำเนินการจัดทำขาเทียมตามขั้นตอนและแผนการจัดทำ
ขาเทียมเสร็จเรียบร้อยแล้ว นางสาวณิชชารีย์ได้ฝึกทดลองการใช้ขาเทียมคู่ใหม่และสามารถนำกลับไปใช้งานในชีวิตประจำวันได้เป็น
อย่างดี ซึ่งนางสาวณิชชารีย์รายงานว่า สวมใส่แล้วรู้สึกดีมาก ไม่รู้สึกปวดตรงบาดแผลเดิมแล้วและควบคุมการเดินได้อิสระมากขึ้น
๔. ประเด็นที่เสนอต่อที่ประชุม:
เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในปี ๒๕๖๒ และพิจารณาแผนการดำเนินงานและงบประมาณสำหรับปี ๒๕๖๓

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

