๔.๒ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๔.๒.๑ รายงานกรณีศึกษา
๑. ความเป็นมา
ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระราชกระแสรับสั่งให้
คณะกรรมการมมูล นิธิเทคโนโลยีส ารสนเทศตามพระราชดาริฯ จัดท าโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อคนพิการ เพื่ อให้ความ
ช่วยเหลือแก่คนพิ การที่ทรงรับไว้ในพระราชานุเคราะห์ ในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการรักษา การฟื้นฟูสมรรถภาพ การศึกษา และการ
ประกอบอาชีพ รวมถึงการสนับสนุนให้สภาพเศรษฐกิจของครอบครัวคนพิการดีขึ้น โดยทรงให้จัดหาเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก
เทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาคนพิการให้สามารถดารงชีวิตได้ด้วยตนเอง โดยไม่เป็นภาระ
ของครอบครัวและสังคมมาก ตลอดจนให้มีการวางแผนการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนงบประมาณและติดตามประเมินผลร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือคนพิการอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาคณะกรรมการและคณะทางานมูลนิธิเทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชดาริฯ ได้ดาเนินการช่วยเหลือคนพิการตามพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุด า ฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๔๕ จนถึ งปัจจุบั นรวมจานวน ๒๓ คน ส่งผลให้ คนพิการเหล่านี้มี
ศักยภาพที่ดีขึ้นเป็นลาดับ มีคนพิการที่เข้าร่วมโครงการใหม่ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ จานวน ๑ คน คือ เด็กหญิงจัสมิน จาเละ เด็กพิการจาก
จังหวัดปัตตานี โดยมีการแบ่งระดับความสามารถของคนพิการที่ เข้าร่วมโครงการเป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ ๑ (ความสามารถระดับ A)
คนพิการที่สามารถดารงชีวิตประจาวันในการดูแลตนเองต่อไปได้ มีอาชีพและเข้าสู่สังคมได้ มีจานวน ๑๓ คน กลุ่มที่ ๒ (ความสามารถ
ระดับ B) คนพิการที่ครอบครัวมีความพร้อมสามารถดูแลต่อไปได้ แต่ยังต้องการได้รับการฟื้นฟูตามสภาพและการช่วยเหลือบางด้าน มี
จานวน ๔ คน และกลุ่มที่ ๓ (ความสามารถระดับ C) คนพิการที่ต้องติดตามและให้การช่วยเหลือในทุกด้านอย่างต่อเนื่องหรือเพิ่งเข้า
ร่วมโครงการใหม่ มีจานวน ๔ คน และมีคนพิ การที่ ถึงแก่ กรรม จานวน ๒ คน รายชื่อคนพิการที่เข้าร่วมโครงการแบ่งตามระดับ
ความสามารถและปี พ.ศ. ทีเ่ ข้าโครงการ มีรายละเอียดดังนี้
กลุ่มระดับความสามารถ
(กลุ่ม A – C)

ชื่อ-นามสกุล

กลุ่ม A:
กลุ่มที่มีการฟื้นฟูแล้ว สามารถดูแล
ตนเองต่อไปได้ มีอาชีพ มีรายได้และ
เข้าสู่สังคมได้ (ถึงแม้จะมีความพิการ
ระดับรุนแรง ไม่สามารถทากิจวัตร
ประจาวันได้ด้วยตนเอง แต่สามารถ
คิดวางแผนและกาหนดเป้าหมายใน
การดาเนินชีวิตได้ด้วยตนเอง)

๑) นางสาวตอยยีบะห์ สือแม
อายุ ๒๙ ปี (เกิดวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๔)
ความพิการ: ปราศจากแขนและขาทั้งสอง
ข้างตั้งแต่กาเนิด

๒) นายอับดุลเล๊าะ บาราหาแม
อายุ ๒๖ ปี (เกิดวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๓๗)
ความพิการ: ปราศจากแขนและขาทั้งสอง
ข้างตั้งแต่กาเนิด
๓) พลตารวจโทนพดล เผือกโสมณ
อายุ ๖๐ ปี
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

รับเข้า
สถานะปัจจุบัน
โครงการ
(พ.ศ.)
๒๕๔๕ มีอาชีพและรายได้ที่พอเพียงใน
การดูแลตนเองและครอบครัว
ทางานเป็นนักจัดรายการวิทยุ
ของสถานีวิทยุประจาจังหวัด
นราธิวาส ประจาสานักงาน
จังหวัด กับนางสาวโซเฟีย
สือแม น้องสาว ทีศ่ าลากลาง
จังหวัดนราธิวาส ยังเป็นลูกจ้าง
รายปีต้องต่อส้ญญาทุกปี
๒๕๔๕ มีอาชีพและรายได้ที่พอเพียงใน
การดูแลตนเองและครอบครัว
ได้ ทางานตาแหน่งพี่เลี้ยงเด็ก
พิการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา ๒ จังหวัดยะลา
๒๕๕๐ มีอาชีพและรายได้ที่พอเพียงใน
การดูแลตนเองและครอบครัว

กลุ่มระดับความสามารถ
(กลุ่ม A – C)

ชื่อ-นามสกุล

รับเข้า
โครงการ
(พ.ศ.)

สถานะปัจจุบัน

๔) จ่าสิบเอกสมเพชร ธรรมสอน
อายุ ๕๘ ปี
ความพิการ: ตาบอด
๕) นายสุภวัฒน์ เสมอภาค
อายุ ๓๑ ปี (เกิดวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๓๒)
ความพิการ: อัมพาตทั้งตัว

๒๕๕๑

มีอาชีพและรายได้ที่พอเพียงใน
การดูแลตนเองและครอบครัวได้

๒๕๕๑

๖) ร้อยโทมังกรทอง ลิ้มประเสริฐสกุล
อายุ ๓๒ ปี (เกิด ๙ พฤษภาคม ๒๕๓๑)
ความพิการ: อัมพาตซีกขวาร่วมกับปัญหา
การเรียนรู้
๗) สิบโทพงษ์พันธ์ เฟื่องมณี
อายุ ๓๔ ปี (เกิดวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๙)
ความพิการ: แขนและขาขาดหายบางส่วน
เนื่องจากถูกไฟฟ้าช็อตขณะปฏิบัตหิ น้าที่
ราชการทหาร
๘) ร้อยตรีต่วนอัมรัน กูโซะ
อายุ ๓๔ ปี (เกิด ๑๖ มกราคม ๒๕๒๙)
ความพิการ: ปราศจากขาทั้งสองข้าง

๒๕๕๒

๙) นายเอกชัย วรรณแก้ว
อายุ ๔๑ ปี (เกิดวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๒๒
ความพิการ: ปราศจากแขนและขาขาดหาย
บางส่วนตั้งแต่กาเนิด

๒๕๕๕

๑๐) นายมะนีรตั น์ เมืองแก้ว

๒๕๕๖

มีอาชีพและรายได้ที่พอเพียงใน
การดูแลตนเองและครอบครัว
ทางานเป็นเจ้าหน้าที่
ประสานงานโครงการภายใน
ประเทศขององค์การคนพิการ
สากลประจาภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก
มีอาชีพและรายได้ที่พอเพียงใน
การดูแลตนเองและครอบครัว
ทางานขายสลากกินแบ่ง
รัฐบาลและมีหอพักให้เช่า
มีอาชีพและรายได้ประจาจาก
เงินบานาญราชการทหารและ
เงินช่วยเหลืออื่นๆ ที่พอเพียง
ในการดูแลตนเองและ
ครอบครัวได้
มีอาชีพและรายได้ประจาจาก
เงินบานาญราชการทหารและ
เงินช่วยเหลืออื่น ๆ ที่พอเพียง
ในการดูแลตนเองและ
ครอบครัวได้ ปัจจุบันทางานที่
มูลนิธิสายใจไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์
มีอาชีพและรายได้ที่พอเพียงใน
การดูแลตนเองและครอบครัว
กาลังศึกษาระดับปริญญาโท
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทางานรับจ้างวาดรูปภาพและ
เป็นวิทยากรสร้างแรงบันดาลใจ
มีอาชีพและรายได้ที่พอเพียงใน

ความพิการ: ปราศจากขาทั้งสองข้าง

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

๒๕๕๒

๒๕๕๓

กลุ่มระดับความสามารถ
(กลุ่ม A – C)

ชื่อ-นามสกุล

รับเข้า
โครงการ
(พ.ศ.)

อายุ ๒๗ ปี (เกิด ๑๑ เมษายน ๒๕๓๖)
ความพิการ: อัมพาตครึ่งท่อนล่าง

กลุ่ม B:
กลุ่มที่มีความต้องการฟื้นฟูตามสภาพ
และความช่วยเหลือบางด้าน (เช่น
อยู่ระหว่างเรียนหนังสือ ต้องไปรับ
การรักษาหรือฟื้นฟูสมรรถภาพ
ร่างกายที่โรงพยาบาลตามแพทย์
นัดหมาย หรือฝึกการใช้อุปกรณ์
เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก
บางอย่าง ฯลฯ) หรือยังไม่มีอาชีพ
หรือรายได้ ครอบครัวมีความพร้อมที่
ดูแลต่อไปได้

๑๑) ร้อยโทโฆษิต ส่งแสงขจร
อายุ ๓๔ ปี (เกิด ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙)
ความพิการ: เห็นเลือนรางและอ่อนแรงของ
ขาข้างซ้าย
๑๒) นางสาวยลพัชร์ วังสาร (ชื่อเดิม:
นางสาวจันทร์จิรา อวดคม)
อายุ ๓๒ ปี (เกิด ๑๔ สิงหาคม ๒๕๓๑)
ความพิการ: ปราศจากขาทั้งสองข้าง

๒๕๕๗

๑๓) นางสาวณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์
อายุ ๒๓ ปี (เกิดวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๓๙)
ความพิ ก าร: ขาขาดระดั บ เหนื อ ข้ อ เข่ าทั้ ง
สองข้าง

๒๕๖๓

๑๓) นายธนศักดิ์ ณ เชียงใหม่
อายุ ๒๗ ปี (เกิดวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๓๖)
ความพิการ: ตาบอดร่วมกับออทิสติก

๒๕๔๘

๑๔) เด็กหญิงโฮป สุปราณี เดนนาฮี
อายุ ๑๖ ปี (เกิดวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗)
ความพิการ: ปราศจากแขนและขาทั้ง
สองข้างตั้งแต่กาเนิด

๒๕๔๘

๑๕) พันตารวจโทวรรณะ บุญชัย
อายุ ๕๙ ปี (เกิดวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๐๔)
ความพิการ: อัมพาตครึ่งซีก

๒๕๕๐

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

๒๕๕๗

สถานะปัจจุบัน

การดูแลตนเองและครอบครัว
ได้แบบพอเพียง ทางานรับจ้าง
เย็บผ้า
มีอาชีพและรายได้ประจาที่
สามารถใช้ในการดูแลตนเอง
และครอบครัวได้ รับราชการ
ทหาร
มีอาชีพและรายได้ที่พอเพียงใน
การดูแลตนเองและครอบครัว
ได้ ทาธุรกิจส่วนตัวด้าน
อสังหาริมทรัพย์และด้าน
การตลาด
มีอาชีพและรายได้เพียงพอใน
การเลีย้ งดูตนเองได้ กาลัง
ศึกษาระดับปริญญาโท คณะ
จิตวิทยา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
เรียนจบชั้น ม.๓ จากโรงเรียน
สอนคนตาบอดภาคเหนือฯ และ
กลับมาอยู่บ้านกับครอบครัว
ไม่ได้ประกอบอาชีพ ครอบครัว
มีความพร้อมที่ดูแลได้
ย้ายจากสถานสงเคราะห์เด็ก
อ่อนพิการทางสมองและ
ปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า) ไปอยู่
กับครอบครัวบุญธรรมชาว
อเมริกาที่รัฐเวอร์จีเนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ
วันที่ ๑๙ กุมภาพ ๒๕๕๕
ครอบครัวมีความพร้อมในการ
ดูแลได้เป็นอย่างดี และกาลัง
ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา
มีรายได้จากตาแหน่งราชการ
ตารวจและครอบครัวมีความ
พร้อมที่ดูแลได้ ยังต้องไปรับการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและ

กลุ่มระดับความสามารถ
(กลุ่ม A – C)

กลุ่ม C:
กลุ่มที่มีความต้องการฟื้นฟูตามสภาพ
และความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องทั้ง
การรักษา การฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
ร่างกายและการศึกษา หรือกลุ่มทีเ่ พิ่ง
เข้าร่วมโครงการและต้องได้รับการ
ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ

อื่นๆ

ชื่อ-นามสกุล

รับเข้า
โครงการ
(พ.ศ.)

๑๖) นางสาวหนึ่งฤทัย พลขีดขิน
อายุ ๒๗ ปี (เกิด ๑ ตุลาคม ๒๕๓๖)
ความพิการ: อัมพาตซีกขวาร่วมกับปัญหา
การเรียนรู้

๒๕๕๖

๑๗) เด็กชายฮาริส ดาแมยี
อายุ ๑๐ ปี (เกิดวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓)
ความพิการ: ปราศจากแขนและขาทั้งสอง
ข้างตั้งแต่กาเนิด

๒๕๕๔

๑๘) เด็กชายอับดุลวาเรส เปาะซูปายา
อายุ ๑๐ ปี (เกิดวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔)
ความพิการ: ปราศจากขาทั้งสองข้างตั้งแต่
กาเนิด

๒๕๕๔

๑๙) เด็กชายอัลฟุรกรณ์ หามะ
อายุ ๔ ปี (เกิดวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙)
ความพิการ: แขนและขาทั้งสองข้างขาดหาย
บางส่วนตั้งแต่กาเนิด

๒๕๖๐

๒๐) เด็กหญิงจัสมิน จาเละ
อายุ ๑ ปี (เกิดวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓)
ความพิการ: แขนและขาทั้งสองข้างขาดหาย
บางส่วนและมีความพิการบนใบหน้า เหงือก
ติดกันและไม่สามารถอ้าปากได้ตั้งแต่กาเนิด

๒๕๖๓

๒๐) ร้อยเอกภควัน หนุนวงษ์
(เกิดวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๒๖)
ความพิการ: อัมพาตซีกซ้ายร่วมกับปัญหา
ด้านพฤติกรรมและอารมณ์

๒๕๕๐

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

สถานะปัจจุบัน

ตรวจรักษาที่โรงพยาบาลตาม
แพทย์นัดหมายอย่างต่อเนื่อง
ไม่มีอาชีพและรายได้ประจา
แต่ครอบครัวมีความพร้อมที่
ดูแลได้ ยังต้องไปรับการตรวจ
รักษาที่โรงพยาบาลตามแพทย์
นัดหมาย
ต้องได้รับการช่วยเหลือด้าน
การรักษา การฟืน้ ฟู
สมรรถภาพร่างกาย การศึกษา
และเศรษฐกิจของครอบครัว
อย่างต่อเนื่อง
ต้องได้รับการช่วยเหลือด้าน
การรักษา การฟื้นฟู
สมรรถภาพร่างกาย การศึกษา
และเศรษฐกิจของครอบครัว
อย่างต่อเนื่อง
ต้องได้รับการช่วยเหลือด้าน
การรักษา การฟื้นฟู
สมรรถภาพร่างกาย การศึกษา
และเศรษฐกิจของครอบครัว
อย่างต่อเนื่อง
เพิ่งเข้าร่วมโครงการใหม่ ต้อง
ได้รับการช่วยเหลือด้านการ
รักษา การฟื้นฟูสมรรถภาพ
ร่างกาย การศึกษาและ
เศรษฐกิจของครอบครัวอย่าง
ต่อเนื่อง
ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๒๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ขณะอายุ
๓๗ ปี

กลุ่มระดับความสามารถ
(กลุ่ม A – C)

ชื่อ-นามสกุล

๒๑) นายเขมทัต วิศวโยธิน
ความพิการ: อัมพาตทั้งตัว เนื่องจากกระดูก
สันหลังที่ระดับคอและอกหักกดทับ
เส้นประสาทไขสันหลัง

รับเข้า
สถานะปัจจุบัน
โครงการ
(พ.ศ.)
๒๕๕๕ ถึงแก่กรรมเมื่อเดือนธันวาคม
๒๕๕๙

๒. ผลการดาเนินงานปี พ.ศ.๒๕๖๓
ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ คณะกรรมการและคณะท างานมู ล นิ ธิ เทคโนโลยี ส ารสนเทศตามพระราชด าริ ฯ มี ก ารติ ด ตามและ
ประสานงานการให้ ค วามช่ ว ยคนพิ ก ารกรณี ศึ ก ษาที่ เข้ า ร่ ว มโครงการใหม่ แ ละที่ ต้ อ งให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ ต่ อ เนื่ อ ง รวมทั้ ง ติ ด ตาม
ความก้าวหน้าในการดาเนินชีวิตของคนพิการกรณีศึกษาที่สามารถดูแลตนเองได้แล้วที่มีความคืบหน้าในการดาเนินชีวิต รวมจานวน ๖
คน ดังนี้
๒.๑ เด็กชายฮาริส ดาแมยี
เด็กชายฮาริส ดาแมยี มีความพิการปราศจากแขนและขาทั้งสองข้างตั้งแต่กาเนิด ปัจจุบันอายุ ๑๐ ปี (เกิด ๑ กรกฎาคม
๒๕๕๓) มีภูมิลาเนาอยู่อาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส รับเข้าโครงการฯ ในปี พ.ศ.๒๕๕๔ ขณะอายุได้ ๑ ปี โดยคณะกรรมการและ
คณะทางานมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริฯ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและหน่วยงานราชการในพื้นที่ สถาบัน
สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรี นครินทรา
บรมราชชนนี ดาเนินการให้ความช่วยเหลือเด็กชายฮาริสทั้งด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพร่ างกาย ด้านเศรษฐกิจของครอบครัว ด้านที่ พัก
อาศัย ด้านการจัดการศึกษาพิเศษ และการจัดหาเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อเสริมศักยภาพในการทากิจกรรมต่าง ๆ ทาให้
เด็กชายฮาริสมีพัฒนาการดีขึ้นเป็นลาดับ ด้านครอบครัว บิดาและมารดาของเด็กชายฮาริสแยกทางกันตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๕
ปัจจุบันต่างฝ่ายต่างมีครอบครัวใหม่ โดยบิดากลับไปอยู่ที่บ้านเกิดในอาเภอยี่งอ ส่วนมารดาเป็นผู้เลี้ยงดูเด็กชายฮาริสและพี่สาวอีก ๒
คน ที่บ้ านพั กในอาเภอบาเจาะ ซึ่งเป็น บ้านที่ท างอาเภอบาเจาะสร้างให้ภายใต้โครงการบ้ านท้องถิ่น ไทยเทิดไท้ องค์ราชัน ย์เฉลิ ม
พระเกียรติฯ
ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ คณะกรรมการและคณะทางานมูลนิธิฯ ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟู
สมรรถภาพฯ และมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ดาเนินการให้ความช่วยเหลือเด็กชายฮาริสในด้านต่าง ๆ โดยมีผลการดาเนินงานและ
ความก้าวหน้าดังนี้
การติดตามการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่
คณะกรรมการและคณะทางานมูลนิธิฯ เดินทางไปจังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามการให้ความช่วยเหลือเด็กชายฮาริส จานวน ๒
ครั้ง เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและหน่วยราชการ
ต่าง ๆ ในพื้นที่ ณ ศาลากลาง จังหวัดนราธิวาส และไปติดตามการให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษา ณ โรงเรียนวัดเชิงเขา (แดงอุทิศ)
พร้อมเยี่ยมบ้านของเด็กชายฮาริสในอาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
ผลการดาเนินงาน: การติดตามประเมินผลทาให้เกิดความร่วมมือในพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือเด็กชายฮาริสได้เป็นอย่างดี
โดยมีนายจิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอาเภอบาเจาะ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส (พมจ.นราธิวาส) และ
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานราธิ ว าส เขต ๑ (สพป.นราธิว าส เขต ๑) เป็ น ผู้ ป ระสานงานในพื้ น ที่ แ ละรายงาน
ความก้าวหน้าในการช่วยเหลือเด็กชายฮาริ สให้กับคณะกรรมการและคณะทางานมูลนิธิฯ ทราบอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การทางานของ
อ าเภอบาเจาะจะท างานร่ วมกั น เป็ น ที ม ทั้ งผู้ ใหญ่ บ้ า น ก านั น องค์ ก ารบริ ห ารส่ วนต าบล (อบต.) ปศุ สั ต ว์ อ าเภอ เกษตรอ าเภอ
สาธารณสุขอาเภอ ศูนย์การศึกษาพิเศษและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเครือข่ายการทางานในพื้นที่ให้เข้มแข็ง พร้อมทั้งได้นา
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

แนวทางในการดาเนินงานในการช่วยเหลือคนพิการกรณีศึกษาพระราชทานของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริฯ มาใช้ใน
การวางแผนการให้การช่วยเหลือคนพิการอื่นๆ ในอาเภอบาเจาะตามกรอบความคิด ๔ เรื่องคือ ๑) ปรับที่อยู่อาศัยให้มีสภาพที่อยู่อาศัย
ได้ตามความเหมาะสม ๒) การสร้างรายได้ให้ครอบครัว โดยสร้างอาชีพให้มีรายได้ที่มั่นคง ๓) การฟื้นฟูสมรรถภาพและการศึกษา ๔)
การสร้างเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ
การศึกษา
•
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เด็กชายฮาริสเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ ณ โรงเรี ยนวัดเชิงเขาฯ โดยโรงเรียนทางานร่วมกับ สพป.
นราธิวาส เขต ๑ และศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดนราธิวาสเพื่อจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลในการกาหนด
เป้าหมายในการเรียน ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลให้สอดคล้องต่อศักยภาพด้ านการเรียนของเด็กชาย
ฮาริส อย่างต่อเนื่อง
•
สพป.นราธิวาส เขต ๑ จัดสรรครูพี่เลี้ยงให้ ๑ คน เพื่อช่วยดูแลเด็กชายฮาริสที่โรงเรียน ตั้งแต่เด็กชายฮาริสเข้าเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ จนถึงปัจจุบัน
•
โรงเรียนบางกอกพัฒนามอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมือสองให้กับโรงเรียนวัดเชิงเขาฯ สาหรับใช้ในการจัดเรียนการสอน จานวน ๑๖
เครื่อ ง และโรงเรีย นได้ ม อบให้ แ ก่ เด็ ก ชายฮาริ ส ส าหรับ ใช้เป็ น เครื่อ งมื อ ช่ วยในเขีย นและการเรีย นรู้ จานวน ๑ เครื่อ ง โดย
คณะทางานมูลนิธิฯ จัดหาเมาส์แบบลูกบอล (Trackball) ให้เด็กชายฮาริสใช้หัวไหล่ควบคุมการเคลื่อนที่ของลูกศรบนจอภาพ
ร่วมกับการใช้โปรแกรมแป้นพิมพ์บนจอภาพ (On-Screen Keyboard Software) ในการพิพม์เพื่อป้อนข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์
ด้วยตนเอง ซึ่งเด็กชายฮาริสได้รับการฝึกใช้อุปกรณ์ช่วงที่มาเรียนเสริมวิชาการที่มูลนิธิอนุเคราะห์ค นพิการฯ ในช่วงปิดภาคเรียน
และสามารถใช้งานได้ดี นอกจากนี้ได้แนะนาการใช้งานให้แก่ครูผู้สอนเพื่อฝึกการใช้คอมพิวเตอร์ให้แก่เด็กชายฮาริสสาหรับเตรียม
ความพร้อมในการใช้เป็นเครื่องมือช่วยพิมพ์แทนการเขียนและการเรียนรู้
•
เด็กชายฮาริสเข้ารับการเรียนเสริมวิชาการกับอาจารย์อานวย หงษ์โต ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ และ
อาจารย์วราภรณ์ ปัญญาประโชติ อดีตครูคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ในช่วงปิดภาคเรียน
ระหว่ างวัน ที่ ๑๕ – ๓๑ มี น าคม ๒๕๖๓ เรี ย นพร้อ มกั บ เด็ ก ชายอั บ ดุ ล วาเรส โดยได้ เรี ย นเสริ ม วิ ชาภาษาไทย สั งคมและ
คณิตศาสตร์ พร้อมทั้งได้เรียนรู้จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมด้วย
ผลการเรียน: เด็กชายฮาริสสามารถเรียนรูส้ ิ่งที่ครูสอนและเรียนร่วมกับเพื่อนได้เป็นอย่างดี มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
อารมณ์ดี พูดเก่ง เข้ากับเพื่อน ๆ และครูได้เป็นอย่างดี ผลการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑ เด็กชายฮาริสได้คะแนน
สะสมเป็นลาดับที่ ๕ ของห้องจากนักเรียนจานวน ๒๐ คน ยังไม่มีคะแนนเกรดเฉลีย่ ต้องรอสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ มีผลการเรียนด้าน
การอ่านออกเสียงระดับดีมาก การอ่านรู้เรื่องระดับพอใช้ และด้านการเขียนระดับดี
การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและการจัดหาอุปกรณ์สิ่งอานวยความสะดวก
•
นักกายภาพบาบัดและพยาบาลกระตุ้นพัฒนาการเด็กจากโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพยาบาลจาก
โรงพยาบาลส่ งเสริ ม สุข ภาพประจาต าบลปะลุ กาสาเมาะและเครือ ข่า ย จั ด โปรแกรมเยี่ ยมบ้ านและให้ ค าแนะน าในการท า
กายภาพบาบัดกับผู้ปกครองและตรวจสุขภาพทั่วไปให้เด็กชายฮาริสเป็นระยะ
•
เด็กชายฮาริสสามารถใช้รถเข็นไฟฟ้าที่ได้รับจากสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ในการเดินทาง
ไปบริเวณต่าง ๆ ภายในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี
•
เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและเสริมวิชาการ ณ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ วันที่ ๑๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยเน้นฝึก
ออกกาลังกายเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลาตัว การนั่งทรงตัว การลุกขึ้นนั่งจากพื้น การเฝึกเดินบนพื้นราบและต่างระดับ
และการฝึกกายภาพบาบัดด้วยเทคนิควอยต้า (Vojta)
ผลพัฒนาการ: เด็กชายฮาริสสามารถกลิ้งตัวไปบนพื้นได้อย่างคล่องแคล่ว กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงมากขึ้นกว่าเดิม สามารถ
นั่งทรงตัวทากิจกรรมต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองเป็นเวลานาน สามารถเคลื่อนที่ในท่านั่งไปบนพื้นราบได้ในระยะทางไกลและคล่องแคล่วมาก
ขึ้นและสามารถกระเถิบตัวขึ้นลงบนพื้นต่างระดับที่มีความสูงประมาณ ๒ - ๔ เซนติเมตรได้ด้วยตนเอง สามารถลุกขึ้นนั่งจากพื้นลาด
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

เอียงที่มีความสูงประมาณ ๓ เซนติเมตรได้ แต่ยังไม่สามารถลุกขึ้นนั่งจากพื้นราบได้เอง สามารถขึ้นลงบันไดที่มีระดับความสูงของบันได
แต่ละขั้นประมาณ ๓ นิ้วได้ โดยสามารถลงในท่านั่งได้แต่ในการขึ้นบันไดต้องใช้การนอนคว่าและปีนขึ้นไป นอกจากนี้สามารถใช้ไหล่
ข้างซ้ายควบคุมการขับเคลื่อนรถเข็นไฟฟ้าไปยังสถานที่ต่าง ๆ ทั้งทางราบและทางลาดได้เป็นอย่างดี
สุขภาพทั่วไป
เด็กชายฮาริสมีสุขภาพทั่วไปแข็งแรงดี ภาวะโภชนาการอยู่ในเกณฑ์ปกติ แนะนาให้ควบคุมน้าหนักอย่าให้อ้วนเพราะจะทาให้
มีปัญหาในการเคลื่อนไหวร่างกาย เจ้าหน้าที่ทันตภิบาลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเชิงเขา เข้ามาดูแลสุขภาพฟันที่บ้าน
เดือนละ ๑ ครั้ง เนื่องจากเด็กชายฮาริสมีฟันผุหลายซี่ ได้ทาฟลูออไรด์เคลือบฟันให้ และสอนมารดาให้ทราบวิธีการดูแลความสะอาดใน
ช่องปาก การแปรงฟันที่ถูกต้องและการหลีกเลี่ยงการทานอาหารที่จะทาให้เกิดฟันผุ
เศรษฐกิจครอบครัว
มารดาทางานเป็นพี่เลี้ยงเด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.ปะลุกาสาเมาะ ได้รับเงินเดือน ๆ ละ ๔,๕๐๐ บาท อบต.ปะลุกาสาเมาะ
จัดสรรเบี้ยยังชีพคนพิการให้เด็กชายฮาริสเป็นรายเดือน ๆ ละ ๘๐๐ บาท รวมครอบครัวมีรายได้ต่อเดือนจานวน ๕,๓๐๐ บาท ซึ่งพอเพียงกับ
ความเป็ นอยู่ในพื้ นที่ นอกจากนี้ มีการสนับสนุนอื่น ๆ จากหน่ วยงานในพื้ นที่ ได้แก่ มู ลนิธิคุณพุ่ มมอบทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาทต่อปี
สานักงานเกษตรอาเภอมอบพันธุ์พืชผักสวนครัว สานักงานประมงอาเภอมอบพันธุ์ปลาดุก สานักงานปศุสัตว์อาเภอมอบพันธุ์ไก่ไข่และเป็ด
พร้อมอาหาร เพื่อลดค่าใช้จ่ายเป็นอาหารในครอบครัว
แผนการดาเนินงานปี พ.ศ.๒๕๖๔
• จัดหาเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกที่เหมาะสมตามพัฒนาการ
• ประสานงานนาเด็กชายฮาริสเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพและเสริมการเรียนรู้วิชาการ ณ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ อย่างน้อยปี
ละ ๑ ครั้ง
• ประสานงานและเดินทางไปติดตามการให้ความช่วยเหลือตามแผนทีว
่ างไว้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ในด้านครอบครัว
ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ด้านการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษา อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
๒.๒. เด็กชายอับดุลวาเรส เปาะซูปายา
เด็กชายอับดุลวาเรส เปาะซูปายา เด็กพิการปราศจากขาทั้งสองข้างตั้งแต่กาเนิด ปัจจุ บันอายุ ๑๐ ปี (เกิดวันที่ ๑๘ มีนาคม
๒๕๕๔) มีภูมิลาเนาอยู่อาเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส รับเข้าโครงการฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ พร้อมกับเด็กชายฮาริส โดยคณะกรรมการมูลนิธิฯ
ร่วมกับผู้ว่าราชการจั งหวัดนราธิวาสและหน่ วยงานราชการในพื้นที่ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟสมรรถภาพฯ และมูลนิ ธิอนุเคราะห์
คนพิการฯ ให้ความช่วยเหลือเด็กชายอับดุลวาเรส ทั้งด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ด้านเศรษฐกิจของครอบครัว ด้านการจัดการศึกษา
พิเศษ และการจัดหาเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก เพื่อเสริมศักยภาพในการทากิจกรรมต่าง ๆ ทาให้เด็กชายอับดุลวาเรสมีพัฒนาการดี
ขึ้นเป็นลาดับ ครอบครัวเด็กชายอับดุลวาเรสเป็นครอบครัวที่อบอุ่น มารดาและบิดาช่วยกันเลี้ยงดู มีพี่น้องร่วมบิดาเดียวกัน จานวน ๖ คน
เป็นชาย ๕ คน และหญิง ๑ คน (ต่างมารดา ๑ คน) โดยเด็กชายอับดุลวาเรส เป็นบุตรคนที่ ๖
ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ คณะกรรมการและคณะทางานมูลนิธิฯ ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟู
สมรรถภาพฯ และมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ดาเนินการให้ความช่วยเหลือเด็กชายอับดุลวาเรสในด้านต่าง ๆ โดยมีผลการดาเนินงาน
และความก้าวหน้าดังนี้
การติดตามการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่
คณะกรรมการและคณะทางานมูลนิธิฯ ได้เดินทางไปจังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามการให้ความช่วยเหลือเด็กชายอับดุลวาเรส
จานวน ๒ ครั้ง พร้อมกับการติดตามการให้ความช่วยเหลือเด็กชายฮาริส เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน
๒๕๖๓ โดยร่วมประชุมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและหน่วยราชการต่าง ๆ ในพื้นที่ ณ ห้องประชุมศาลากลาง จังหวัด
นราธิวาส และไปติดตามการให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษา ณ โรงเรี ยนบ้านบลูกาสนอ พร้อมเยี่ยมบ้านของเด็กชายอับดุลวาเรสใน
ตาบลตะปอเยาะ อาเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

ผลการดาเนินงาน: การติดตามประเมินผลทาให้เกิดความร่วมมือในพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือเด็กชายอับดุลวาเรสได้เป็น
อย่างดี โดยมีนายยาลา ใบกาเด็ม นายอาเภอยี่งอ พมจ.นราธิวาส และ สพป.นราธิวาสเขต ๑ เป็นผู้ประสานงานในพื้นที่และรายงาน
ความก้าวหน้าในการช่วยเหลือเด็กชายอับดุลวาเรส ให้กับคณะกรรมการและคณะทางานมูลนิธิฯ ทราบอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การทางาน
ของอาเภอยี่งอจะทางานร่วมกันเป็นทีมทั้งผู้ใหญ่บ้าน กานัน องค์การบริหารส่วนตาบล ปศุ สัตว์อาเภอ เกษตรอาเภอ สาธารณสุข
อาเภอ ศูนย์การศึกษาพิเศษและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเครือข่ายการทางานในพื้นที่ให้เข้มแข็งเช่นเดียวกับการช่วยเหลือ
เด็กชายฮาริสของอาเภอบาเจาะ
การศึกษา
• ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ เด็กชายอับดุลวาเรสเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ณ โรงเรียนบ้านบลูกาสนอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส โดย
การเรียนในปีที่ผ่านมาโรงเรียนทางานร่วมกับ สพป.นราธิวาส เขต ๑ และศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดนราธิวาสเพื่อจัดทา
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลในการกาหนดเป้าหมายในการเรียน ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลให้
สอดคล้องต่อศักยภาพด้านการเรียนของ เด็กชายอับดุลวาเรส
• สพป.นราธิวาส เขต ๑ จัดสรรครูพี่เลี้ยงให้ ๑ คน เพื่อช่วยดูแลเด็กชายอับดุลวาเรส ที่โรงเรียนตั้งแต่เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
๑ จนถึงปัจจุบัน
• เด็กชายอับดุลวาเรส สามารถใช้รถเข็นเดินทางไปบริเวณต่าง ๆ และเข้าห้องน้าของโรงเรียนได้ด้วยตนเอง ตามที่โรงเรียนได้ปรับ
สถานที่ให้เหมาะสมต่อการใช้รถเข็น
• โรงเรียนบางกอกพัฒนามอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมือสอง จานวน ๑๖ เครื่อง ให้แก่โรงเรียนบ้านบลูกาสนอเพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน และโรงเรียนได้มอบให้แก่เด็กชายอับดุลวาเรสสาหรับใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการเขียนและการเรียนรู้ จานวน ๑
เครื่อง
• เด็กชายอับดุลวาเรสเข้ารับการเรียนเสริมวิชาการที่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ในช่วงปิด
ภาคเรีย นพร้ อ มกั บ เด็ ก ชายฮาริ ส โดยได้ เรี ย นเสริ ม วิ ชาภาษาไทย สั งคมและคณิ ตศาสตร์ พร้ อ มทั้ งได้ เรี ย นจากบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมด้วย
ผลการเรียน: เด็กชายอับดุลวาเรสสามารถเรียนร่วมได้เป็นอย่างดี เข้ากลุ่มกับเพื่อนได้ดี กล้าพูดและกล้าแสดงออกมากขึ้น
เป็นคนที่มีความพยายามและตั้งใจเรียน มีจิตใจโอบอ้อมอารี มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม พัฒนาการทางการพูดและ
ภาษาเป็นไปตามวัย ผลการเรียนระดั บชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑ ได้คะแนนสะสมเป็นลาดับที่ ๖ ของห้องจากนักเรียน
จานวน ๑๗ คน เกรดเฉลี่ยยังไม่ออกต้องรอสอบปลายภาคผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น การพูดดีมาก ส่วนการอ่าน การเขียนและ
การคานวณอยู่ในระดับพอใช้
การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและการจัดหาอุปกรณ์สิ่งอานวยความสะดวก
•
นักกายภาพบาบัดและพยาบาลกระตุ้นพัฒนาการเด็กจากโรงพยาบาลนราธิวาสฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพยาบาลจากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจาตาบลตะปอเยาะและเครือข่าย จัดโปรแกรมเยี่ยมบ้านและให้คาแนะนาในการทากายภาพบาบัดกับผู้ปกครอง
และตรวจสุขภาพทั่วไปให้เด็กชายอับดุลวาเรสเป็นระยะ
•
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ มอบรถเข็นคันใหม่ให้เพิ่มเติม และซ่อมรถเข็นคันเก่าที่ชารุด (ได้รับในปี พ.ศ. ๒๕๖๑)
เพื่ อให้สารองไว้ใช้ที่บ้ าน เด็กชายอับดุลวาเรสสามารถใช้ รถเข็นเป็น พาหนะในการเดินทางไปสถานที่ ต่าง ๆ รวมทั้ งการนั่ งท า
กิจกรรมบนรถเข็นและการขึ้นลงรถเข็นได้ด้วยตนเองอย่างคล่องแคล่ว
•
เด็กชายอับดุลวาเรสสามารถใช้ห้องน้าที่บ้านพัก ซึ่งก่อสร้างใหม่ให้เหมาะสมกับศักยภาพในการใช้งานของเด็กชายอับดุลวาเรสได้
ด้วยตนเองเป็นอย่างดี โดยได้รับงบสนับสนุนการก่อสร้างจากสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาสและ
อบต.ตะปอเยอะ ดาเนินการก่อสร้างกลางปี พ.ศ. ๒๕๖๒

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและเสริมวิชาการ ณ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ วันที่ ๑๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยรับการ
ฝึกกายภาพบาบัดเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนทั้งสองข้างและกล้ามเนื้อแกนกลางลาตัว ฝึกการนั่งทรงตัวเมื่อมีแรง
ผลักในทิศทางต่าง ๆ และฝึกทักษะด้านกีฬาที่สนใจ
ผลพัฒนาการ: เด็กชายอับดุลวาเรสมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลาตัวและแขนทั้งสองข้างมากขึ้น สามารถควบคุมลาตัวช่วง
ล่างไม่ให้หลังแอ่นขณะนั่งทากิจกรรมได้นาน ๑ นาที และสามารถนั่งทรงตัวไม่ให้ล้มเมื่อมีแรงผลักจากภายนอกในทิศทางต่าง ๆ ได้ดี
ขึ้น สามารถควบคุมการใช้รถเข็นไปยังบริเวณต่าง ๆ ทั้งพื้นเรียบ พื้นขรุขระและพื้นต่างระดับที่มีความสูงไม่เกิน ๓ นิ้ว ได้ด้วยตนเอง
อย่างคล่องแคล่ว
•

สุขภาพทั่วไป
เด็กชายอับดุลวาเรสมีสุขภาพทั่วไปแข็งแรงดี ภาวะโภชนาการอยู่ในเกณฑ์ปกติ เจ้าหน้าที่ทันตภิบาลจากโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลตะปอเยาะ ตรวจและดูแลสุขภาพฟันให้อย่างต่อเนื่อง และสอนวิธีการแปรงฟันที่ถูกวิธี
เศรษฐกิจครอบครัว
บิดาทางานเป็นลูกจ้างที่ อบต.ตะปอเยาะ ทาหน้าที่รักษาความปลอดภัย ได้รับเงินเดือน ๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท มารดาทางานเป็น
ลูกจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.ตะปอเยาะ ได้รับเงินเดือน ๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท อบต.ตะปอเยาะ จัดสรรเบี้ยยังชีพคนพิการให้
เด็กชายอับดุลวาเรสเป็นรายเดือน ๆ ละ ๘๐๐ บาท รวมครอบครัวมีรายได้ต่อเดือน จานวน ๑๒,๓๐๐ บาท ซึ่งพอเพียงกับการดาเนิน
ชิวิตในพื้นที่ นอกจากนี้บิดาและมารดารับจ้างเย็บผ้าและขายเสื้อผ้าที่ตัดเย็บหน้าบ้านเพิ่มเติม รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ๓,๐๐๐–๖,๐๐๐
บาท (รายได้ไม่แน่นอน) และมูลนิธิคุณพุ่มมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กชายอับดุลวาเรสจานวน ๕,๐๐๐ บาทต่อปี
แผนการดาเนินงานปี พ.ศ.๒๕๖๔
•
จัดหาเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกที่เหมาะสมตามพัฒนาการ
•
ประสานงานนาเด็กชายอับดุลวาเรสเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพและเสริมการเรียนรู้วิชาการ ณ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ อย่าง
น้อยปีละ ๑ ครั้ง
•
ประสานงานและเดิ น ทางไปติด ตามการให้ ความช่วยเหลือ ตามแผนที่ วางไว้ร่ วมกั บหน่ วยงานในพื้ น ที่ อย่างต่อ เนื่อ ง ในด้ าน
ครอบครัว ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ด้านการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษา อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
๒.๓. เด็กชายอัลฟุรกรณ์ หามะ
มีความพิการแขนและขาทั้งสองข้างขาดหายบางส่วนตั้งแต่กาเนิด มีภูมิลาเนาอยู่ที่อาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ปัจจุบัน
อายุ ๓ ปี (เกิดวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙) มีภูมิลาเนาอยู่อาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส มีความพิการแขนและขาทั้งสองข้างขาดหาย
บางส่วนตั้งแต่กาเนิด โดยแขนทั้งสองข้างขาดหายระดับต่ากว่าข้อศอก ตอแขนข้างขวายาวกว่าข้างซ้ายและขาท่อนล่างทั้งสองข้างขาด
หายระดับข้อเข่า ได้รับการช่วยเหลือตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๐ ขณะอายุได้ ๑ เดือน โดยคณะกรรมการและคณะทางานมูลนิธิ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริฯ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและหน่วยงานราชการในพื้นที่ สถาบันสิรินธรเพื่อการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพฯ และสถาบันสุขภาพเด็ กแห่งชาติมหาราชินี ให้ความช่วยเหลือเด็กชายอัลฟุรกรณ์ทั้งด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ร่างกาย ด้านเศรษฐกิจของครอบครัว และการจัดหาเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก ส่งผลให้เด็กชายอัลฟุรกรณ์มีพัฒนาการดีขึ้นเป็น
ลาดับ ครอบครัวเด็กชายอัลฟุรกรณ์เป็นครอบครัวที่อบอุ่น บิดาและมารดาช่วยกันเลี้ยงดูบุตร เด็กชายอัลฟุรกรณ์เป็นบุครคนที่ ๕ มี
พี่สาว ๒ คน และพี่ชาย ๒ คน
ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ คณะกรรมการและคณะทางานมูลนิธิฯ ได้ประสานงานในการให้การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายหลังการผ่าตัด
และเดินทางไปติดตามการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ดังนี้
การติดตามการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่
คณะกรรมการและคณะทางานมูลนิธิฯ เดินทางไปจังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามการให้ความช่วยเหลือเด็กชายอัลฟุรกรณ์
จานวน ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พร้อมกับการติดตามการให้ความช่วยเหลือเด็กชายฮาริส
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

และเด็กชายอับดุลวาเรส โดยร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและหน่วยราชการต่าง ๆ ในพื้นที่ ณ ศาลากลาง จังหวัด
นราธิวาส และไปติดตามการให้ความช่วยเหลือที่บ้านพักของเด็กชายอัลฟุรกรณ์ และที่โรงเรียนบ้านอาตะบือเระ ซึ่งเด็กชายอัลฟุรกรณ์
จะไปเข้าเรียนชั้นอนุบาลในปีการศึกษา ๒๕๖๔
ผลการดาเนินงาน: การติดตามประเมินผลทาให้เกิดความร่วมมือในพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือเด็กชายอัลฟุรกรณ์ได้เป็น
อย่างดี โดยมีนายจิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอาเภอบาเจาะ พมจ.นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต ๑ และศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด
นราธิวาสเป็นผู้ประสานงานในพื้นที่และรายงานความก้าวหน้าในการช่วยเหลือเด็กชายอัลฟุรกรณ์ให้กับคณะกรรมการและคณะทางาน
มูลนิธิฯ ทราบอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับการให้ความช่วยเหลือเด็กชายฮาริสของอาเภอบาเจาะ
การผ่าตัดเพื่อแก้ไขการเคลื่อนหลุดของหัวกระดูกต้นขาออกจากเบ้าสะโพก
ในปี พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ญ.จุไรรัตน์ บัวภิบาล แพทย์ผู้ดูแลเด็กชายอัลฟุรกรณ์จากสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ ตรวจ
พบว่า เด็กชายอัลฟุรกรณ์มีข้อสะโพกทั้งสองข้างยึดติด มีข้อจากัดในการเคลื่อนไหวของเชิงกรานและข้อสะโพกในทุกทิศทาง งอข้อ
สะโพกได้เล็กน้อย ส่งผลต่อการนั่งทรงตั วในการทากิจกรรม จึงส่งไปตรวจกับนายแพทย์วีระศักดิ์ ธรรมคุณานนท์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ทางศัลยกรรมกระดูกและข้อในเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี นายแพทย์วีระศักดิ์ได้ตรวจประเมินวินัจฉัยว่า หัวกระดูก
ต้นขาเคลื่อนหลุดจากเบ้าสะโพกตั้งแต่กาเนิด และสรุปว่าต้องรับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด
เด็กชายอัลฟุรกรณ์ได้รับการผ่าตัดแก้ไขการเคลื่อนหลุดของหัวกระดูกต้นขาออกจากเบ้าสะโพกกับ นพ.วีระศักดิ์ เมื่อวันที่ ๒๘
พฤษภาคม ๒๕๖๑ และมีการตรวจติดตามหลังผ่าตัดอย่างต่อเนื่ อง ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ ได้นัดตรวจกับ นพ.วีระศักดิ์ ณ สถาบันสุขภาพ
เด็กฯ จานวน ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ปัจจุบันหัวกระดูกต้นขากลับเข้าเบ้าข้อสะโพกได้ดี มีการเจริญของหัวกระดูกมากขึน้
โดยหลังผ่าตัดได้รับการฝึกกายภาพบาบัดที่โรงพยาบาลนราธิวาสฯ สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง และเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่สถาบันสิรินธรเพื่อ
การฟื้นฟูสมรรถภาพฯ และมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ เป็นระยะ
การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและการจัดหาอุปกรณ์สิ่งอานวยความสะดวก
•
ได้รับการฝึกกายภาพบาบัดด้วยเทคนิค Vojta และเคลื่อนไหวข้อสะโพกที่โรงพยาบาลนราธิวาสฯ สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ตั้งแต่เดือน
กันยายน ๒๕๖๑ – ปัจจุบัน
•
เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ พร้อมกับเด็กชายฮาริสและ
เด็กชายอับดุลวาเรส โดยได้รับการฝึกกายภาพบาบัดโดยใช้เทคนิค Vojta เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้า มเนื้อลาตัว ฝึกการยืน
ทรงตัวและเกาะเดินโดยใช้เครื่องช่วยเดินแบบมีล้อ ฝึกการนั่งทรงตัวทากิจกรรมต่าง ๆ ฝึกกิจกรรมบาบัดในการหยิบจับสิ่งของ
และการใช้ช้อนตักสิ่งของและอาหารเพื่อรับประทานได้เอง โดยนักกิจกรรมบาบัดได้ดัดแปลงช้อนที่มีสายคาดมาผูกติดกับตอแขน
เพื่อให้สามารถทากิจกรรมในการตักอาหารหรือสิ่งของได้ด้วยตนเอง
•
นางไขแสง ศักดา อดีตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ได้ประสานงานกับช่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส และ
นักกายภาพบาบัดของโรงพยาบาลนราธิวาสฯ สนับสนุนการจัดทาเก้าอี้สุขใจ ซึ่งเป็นเก้าอี้ที่มีถาดติดด้านหน้าสาหรับวางสิ่งของ
ต่าง ๆ ให้แก่เด็กชายอัลฟุรกรณ์สาหรับใช้ในการนั่งทากิจกรรม
•
เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ณ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ ระหว่างวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน – ๑๑ ธันวาคม
๒๕๖๓ โดยเข้ารับการฟื้นฟูทางกายภาพบาบัดและกิจกรรมบาบัด เน้นการฝึกเช่นเดียวกับที่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ รวมทั้งได้
ปรับแก้ไขขาเทียมที่ได้ทาให้ในปี พ.ศ.๒๕๖๒ ให้เหมาะกับขนาดตอขาที่โตขึ้นตามอายุของเด็กชายอัลฟุรกรณ์
ผลพัฒนาการ: เด็กชายอัลฟุรกรณ์มีสุขภาพทั่วไปแข็งแรงดี มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ลาตัวมากขึ้น สามารถเคลื่อนไหว
ร่างกายไปบนพื้นราบหรือปีนขึ้นลงบนพื้นต่างระดับได้คล่องแคล่วมากขึ้น สามารถนั่งทรงตัวบนเบาะรูปลิ่มและหมุนร่างกายเพื่อใช้
ตอแขนเอื้อมไปหยิบจับสิ่งของต่าง ๆ ในขณะนั่งทรงตัวได้ด้วยตนเอง สามารถใช้ตอแขนพยุงลาตัวเกาะยืนและทากิจกรรมขณะเกาะยืน
ได้ด้วยตนเอง สามารถเกาะเดินโดยใช้เครื่องช่วยแบบมีล้อได้ด้วยตนเองในระยะทางไม่ต่ากว่า ๑๐ เมตร
การศึกษา
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

เด็กชายอัลฟุรกรณ์ได้ไปเรียนเตรียมความพร้อมในชั้นอนุบาล ๑ ณ โรงเรียนบ้านอาตะบือเระ อาเภอบาเจาะ ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม ๒๕๖๓ ผู้อานวยการโรงเรียนรายงานว่า เด็กชายอัลฟุรกรณ์สามารถเรียนรู้ได้ดีและเรียนรู้ได้เร็วกว่าเพื่อนหลายคนในห้องเรียน
ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ จะให้เข้าเรียนในชั้นอนุบาล ๒ โดย สพป.นราธิวาส เขต ๑ ได้จัดพี่เลี้ยงมาช่วยดูแลที่โรงเรียน จานวน ๑ คน
และโรงเรียนจะปรับปรุงสถานที่ต่าง ๆ ในบริเวณโรงเรีย นเพื่อรองรับ การใช้รถเข็นและให้เหมาะสมกับศั กยภาพความพิ การของ
เด็กชายอัลฟุรกรณ์ เช่น การจัดทาทางลาดบริเวณพื้นทีต่ ่างระดับ และการปรับปรุงห้องน้าในห้องเรียน เป็นต้น
เศรษฐกิจครอบครัว
บิดาเป็นสมาชิกสภา อบต.บาเระเหนือ ได้รับเงินตามตาแหน่งเป็นรายเดือน ๆ ละ ๗,๐๐๐ บาท และทางานเป็นลูกจ้างนวด
แผนไทยโรงพยาบาลนราธิวาสฯ มีรายได้จากส่วนแบ่งคนไข้ รายละ ๑๒๐ บาท เฉลี่ยเดือนละ ๔,๐๐๐ บาท มารดาทางานเป็นลูกจ้าง
อบต.บาเระเหนือ (เริ่ม ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐) ได้รับเงินเดือน ๆ ละ ๔,๕๐๐ บาท อบต.บาเระเหนือจัดสรรเบี้ยยังชีพคนพิการให้
เด็กชายอัลฟุรกรณ์ เป็นรายเดือน ๆ ละ ๘๐๐ บาท รวมรายได้ครอบครัวต่อเดือนจานวน ๑๖,๓๐๐ บาท ซึ่งพอเพียงกับความเป็นอยู่ใน
พืน้ ที่ นอกจากนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ มูลนิธิคุณพุ่มมอบทุนการศึกษาให้เด็กชายอัลฟุรกรณ์จานวน ๕,๐๐๐
บาทต่อปี สานักงานปศุสัตว์อาเภอบาเจาะมอบพันธุ์ไก่ไข่พร้อมอาหาร สานักงานประมงอาเภอบาเจาะมอบพันธุ์ปลาดุกพร้อมอาหารให้
เลื้ยงเพื่อรับประทานในครอบครัวและยังสอนการแปรรูปปลาดุกทาปลาดุกตากแห้งเพื่อให้จาหน่ายเสริมรายได้ และสานักงานเกษตร
อาเภอบาเจาะมอบพันธุ์พืชผักสวนครัวสาหรับปลูกรับประทานในครอบครัวเป็นการลดค่าใช้จ่ายของครอบครัว
แผนการดาเนินงานปี พ.ศ.๒๕๖๔
•
จัดหาเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกที่เหมาะสมตามพัฒนาการ
•
ประสานงานนาเด็กชายอัลฟุรกรณ์เข้ารับการตรวจหลังการผ่าตัดแก้ไขการยึดติดของข้อสะโพก ณ สถาบันสุขภาพเด็กฯ ตามที่
แพทย์นัดหมาย
•
ประสานงานนาเด็กชายอัลฟุรกณ์เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ณ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟู สมรรถภาพฯ และมูลนิธิ
อนุเคราะห์คนพิการฯ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
•
ประสานงานและเดินทางติดตามการให้ความช่วยเหลือตามแผนที่วางไว้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ในด้านครอบครัว
ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ด้านการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษา อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
๒.๔. เด็กหญิงจัสมิน จาเละ
เด็กหญิงจัสมิน จาเละ มีความพิการแขนและขาทั้งสองข้างขาดหายบางส่วนและมีความพิการบนใบหน้า เหงือกติดกันและไม่
สามารถอ้าปากได้ตั้งแต่กาเนิด ต้องให้นมทางสายยางผ่านทางจมูก มีภูมิลาเนาอยู่ ตาบลดอนรัก อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
ปัจจุบันอายุ ๑ ปี (เกิดวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓) เป็นบุตรคนที่ ๒ ของนายสมัน จาเละ อายุ ๓๑ ปี และนางแจะลุรี ยามา อายุ ๒๔ ปี
บุตรคนแรกเป็นผู้ชายกาลังศึกษาอยู่ระดับอนุบาล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ทรงมีพระราช
กระแสรับสั่งให้ ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ พิจารณาให้การช่วยเหลือเด็กหญิง จัสมิน ในด้านการใช้กายอุปกรณ์เมื่อเข้าวัยศึกษา โดยมารดา
ของเด็กหญิงจัสมิน คือ นางแจะลุรี ยามา ได้ พาเด็กหญิงจัสมิน ขณะอายุ ๙ เดือน ไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดาเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีวันคล้ ายวันสถาปนากรมทหาร
ราบที่ ๑๕๒ ค่ายสิรินธร ตาบลเขาตูม อาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อขอพระราชทานความช่วยเหลือ
เด็กหญิงจัสมิน และทรงรับเด็กหญิงจัสมินเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ รายละเอียดในการให้ความช่วยเหลือมีดังนี้
การช่วยเหลือด้านการรักษาแก้ไขความพิการบนใบหน้า
• วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ นางสาววันทนีย์ พันธชาติ กรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริฯ นางสาวอลิสา สุวรรณรัตน์
คณะทางานมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริฯ และนายธวัชชัย จันทร์สอาด หัวหน้างานกายอุปกรณ์ สถาบันสิรินธรเพื่อการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพฯ ได้เดินทางไปประชุมร่วมกับทีมแพทย์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องการวางแผนการรักษา
เด็กหญิงจัสมิน โดยมี ศ.ดร.ไพรัช พร้อมด้วย ศ.นพ.จรัญ มหาทุมะรัตน์ รศ.นพ.นนท์ โรจน์วชิรนนท์ และ ศ.นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้เข้าร่วมประชุมทางไกลในครั้งนี้ด้วย มติที่ประชุมเห็นชอบให้นาเด็กหญิงจัสมินมาเข้ารับการรักษาแก้ไข
พิการบนใบหน้า ณ ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เนื่องจากเด็กหญิงจัสมิน มีความพิการที่ซบั ซ้อนต้องได้รับการรักษากับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการักษา
• เด็กหญิงจัสมินได้เข้ามาตรวจสภาพความพิการบนใบหน้ากับ ศ.นพ.จรัญ และ รศ.นพ.นนท์ ณ ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความ
พิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สถากาชาดไทย ระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดย
ตรวจละเอียดด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT Scan (Computerized Tomography Scan) เพื่อดูสภาพโครงสร้างภายในช่อง
ปากและกะโหลกศีรษะ และส่งตรวจกับแพทย์ระบบต่าง ๆ เพือ่ เตรียมวางแผนการผ่าตัดแก้ไขความพิการบนใบหน้า
• วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ศ.นพ.จรัญ และ รศ.นพ.นนท์ พร้อมด้วยทีมแพทย์ศัลยกรรมและทีมวิสัญญีแพทย์ ได้ทาการผ่าตัดเพื่อแยก
ขากรรไกรบนและล่างของเด็กหญิงจัสมินให้สามารถอ้าปากได้ประมาณ ๒ เซนติเมตร โดยพบว่าเด็กหญิงจัสมินไม่มีลิ้น เห็นเป็นติ่ง
เล็กน้อยและไม่มีเพดานปาก อาจทาให้มีความยากลาบากในการดูดนมและกลืนทางปาก ต้องปรึกษานักแก้ไขการพูดและกุมารแพทย์
ต่อไป พร้อมทั้งได้ทาการผ่าตัดใส่สายให้อาหารทางหน้าท้องเพื่อให้เด็กหญิงจัสมินสามารถรับประทานอาหารได้มากขึ้น หลังผ่าตัด
เด็กหญิงจัสมินเข้าพักฟื้นในห้องไอซียูผู้ป่วยเด็กเพื่อดูอาการ เมื่ออาการคงทีถ่ อดเครื่องช่วยหายใจและย้ายมาพักที่หอผู้ป่วยศัลยกรรม
เด็ก โดย ศ.นพ.จรัญ และทีมแพทย์เข้ามาตรวจติดตามหลังผ่าตัดเป็นระยะ สอนให้มารดาดูแลการทาแผลในช่องปากและการให้นม
ผ่านสายให้อาหารทางหน้าท้องให้แก่เด็กหญิงจัสมิน
• ศ.นพ.จรัญ ประสานงานให้ ดร.กฤษณ์ ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีบ ทีมวิจัยศูนย์เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์
สวทช. ช่วยจัดทาอุปกรณ์ช่วยถ่างปาก (Mouth Dilater) เพื่อช่วยอ้าปากหลังผ่าตัดให้แก่เด็กหญิงจัสมิน ป้องกันการยึดติดของขา
กรรมไกรกลับมา พร้อมสอนการใช้อุปกรณ์ให้แก่มารดาของเด็กหญิงจัสมิน เด็กหญิงจัสมินเข้าพักรักษาเพื่อผ่าตัดแก้ไขความพิการบน
ใบหน้าที่โรงพยาบาลจุฬาฯ เป็นเวลา ๒๕ วัน ระหว่างวันที่ ๑ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ จึงเดินทางกลับบ้านพักที่จังหวัดปัตตานี และ
แพทย์นัดหมายให้เดินทางมาตรวจติดตามผลหลังผ่าตัดที่โรงพยาบาลจุฬาฯ ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔
• แพทย์โรงพยาบาลปัตตานีช่วยดูแลให้การตรวจรักษากรณีเด็กหญิงจัสมินไม่สบายมีไข้ มีปัญหาเรื่องสายให้อาหารทางหน้าท้องหรือ
ปัญหาอื่นๆ มีผลต่อสุขภาพระหว่างที่เด็กหญิงจัสมินอยู่ที่บ้านพักที่จังหวัดปัตตานี
ผลพัฒนาการ: มารดาของเด็กหญิงจัสมินได้ใช้อุปกรณ์ช่วยถ่างปากยืดขากรรไกรให้เด็กหญิงจัสมินที่บ้านทุกวัน วันละ ๒ ครั้ง
ช่วงเช้าและช่วงเย็น เด็กหญิงจัสมินสามารถอ้าปากได้ความกว้าง ๒ เซนติเมตร ตามที่แพทย์กาหนด โดยไม่ให้อ้าปากมากเกินไปเพราะจะ
ทาให้เนื้อเยื่อฉีกขาดได้ พร้อมทั้งเริ่มทดลองป้อนนมทางปากให้แก่เด็กหญิงจัสมินโดยใช้กระบอกฉีดยาขนาดเล็กดูดน้านมและค่อย ๆ ป้อน
ครั้งละประมาณ ๗ ซีซี ร่วมกับการให้นมผ่านสายให้อาหารทางหน้าท้อง (ทานนมครั้งละ ๑๕๐ ซีซีต่อมื้อ) ซึ่งเด็กหญิงจัสมินสามารถกลืน
นมได้ดีและไม่มีการสาลัก ทั้งนี้ ศ.นพ.จรัญ ให้มารดาค่อย ๆ ฝึกป้อนนมทีละน้อยก่อน ดูการตอบสนองการทางานของอวัยวะในการกลืนกิน
ของเด็กหญิงจัสมิน อย่ารีบในการเพิ่มจานวน ค่อยเป็นค่อยไป ในอนาคตถ้าฝึกให้น้องสามารถทานอาหารทางปากได้ อาจจะสามารถนาสาย
อาหารออกจากหน้าท้องได้ ปัจจุบันเด็กหญิงจัสมินเริ่มขยับปากและออกเสียงเป็นคา ๆ ได้บ้าง นอกจากนี้ในด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย
เด็กหญิงจัสมินสามารถกลิ้งไปบนพื้นได้ สามารถนั่งทรงตัวได้เองเมื่อจับให้อยู่ในท่านั่ง แต่ยังไม่สามารถลุกขึ้นนั่งจากพื้นราบได้เอง สามารถ
เคลื่อนที่บนพื้นในท่านั่งได้ และสามารถใช้ตอแขนทั้งสองข้างช่วยหยิบจับสิ่งของได้
เศรษฐกิจและการช่วยเหลือครอบครัว
๑. บิดารับจ้างกรีดยางและตัดทุเรียนตอนฤดูทุเรียน ได้รับเงินเดือนประมาณเดือนละ ๔,๐๐๐ บาท มารดาไม่ได้ทางานเป็นแม่บ้านเดิม
เคยรับจ้างกรีดยางแต่พอคลอดเด็กหญิงจัสมินจึงไม่ได้ทางานและมาดูแลเด็กหญิงจัสมิน อบต.ดอนรักจัดสรรเบี้ยยังชีพคนพิการให้แก่
เด็กหญิงจัสมินเดือนละ ๘๐๐ บาท และเงินเด็กแรกเกิดเดือนละ ๖๐๐ บาท (ให้ถึงอายุ ๓ ปี) นอกจากนี้บิดาและมารดาปลูกผักสวน
ครัวรับประทานเองที่บ้านเพื่อลดค่าใช้จ่าย ส่วนลูกชายคนโตอายุ ๖ ปี กาลังเรียนชั้นอนุบาล ๒ ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเรียน รวมมี
รายได้ต่อเดือนประมาณ ๕,๔๐๐ บาท ซึ่งพอเพียงกับความเป็นอยู่ในพื้นที๋
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

๒. สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี สานักงานสาธารณสุขอาเภอหนองจิก อบต.ดอนรัก และปลัดอาเภอ
หนองจิก ช่วยปรับพื้นที่บ้านพักก่อสร้างห้องนอนในบ้านให้แก่เด็กหญิงจัสมิน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนเป็นค่าวัสดุก่อสร้างจาก
พมจ.ปัตตานี จานวน ๒๐,๐๐๐ บาท และได้รับสมทบทุนค่าวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติมจาก นายก อบต.ดอนรัก ปลัด อบต.ดอนรัก กานัน
ตาบลดอนรักและครอบครัวเด็กจัสมัสช่วยกันออกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนการเทพื้นห้องและก่อกาแพงกั้นห้อง โดย อบต.ดอนรัก
ร่วมออกแบบและจัดหาช่างในพื้นที่มาช่วยก่อสร้าง
แผนการดาเนินงานปี พ.ศ.๒๕๖๔
๑. ประสานงานติดตามผลการรักษาความพิการบนใบหน้าและการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย
๒. จัดหาเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกที่เหมาะสมตามพัฒนาการ
๓. ประสานงานและเดินทางติดตามการให้ความช่วยเหลือร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
๒.๕. นางสาวยลพัชร์ วังสาร
นางสาวยลพัชร์ วังสาร (ชื่อเดิม: นางสาวจันทร์จิรา อวดคม) ปัจจุบันอายุ ๓๑ ปี (เกิด ๑๔ สิงหาคม ๒๕๓๑) มีภูมิลาเนาอยู่
จังหวัดน่าน มีความพิการขาขาดระดับเหนือข้อเข่าทั้งสองข้างจากการติดเชื้อในกระแสเลือดเนื่องจากอาหารเป็นพิษ จึงต้องถูกตัดขาทั้ง
สองข้าง เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๗ โดยนางสาวยลพัชร์ได้รับขาเทียมชนิด C-leg และเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพในการฝึกเดินและเพิ่มความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้ อที่ ส ถาบั นสิ รินธรฯ ปั จจุบั น อาศั ยอยู่ ที่บ้ านพั กในจังหวัดกรุงเทพฯ รายละเอีย ดความก้ าวหน้ าในการฟื้ น ฟู
สมรรถภาพร่างกายและการดาเนินชีวิตของนางสาวยลพัชร์ ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ มีดังนี้
การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและการจัดหาอุปกรณ์สิ่งอานวยความสะดวก
นางสาวยลพัชร์ไม่ได้เข้าไปทากายภาพบาบัดที่สถาบันสิรินธรฯ และไม่ได้ใช้ขาเทียมตั้งแต่ช่วงกลางปี พ.ศ.๒๕๖๓ จนถึง
ปัจจุบัน ไม่ได้ทากายภาพบาบัดที่สถาบันสิริธรฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ แต่ออกกาลังกายที่บ้าน
ด้วยตนเองวันละ ๓๐ นาที โดยการใช้ถุงทรายและยางยืดออกกาลังกายแขนและขาทั้งสองข้าง โดยนางสาวยลพัชร์แจ้งว่าที่ไม่ค่อยได้ใส่
ขาเทียมเพราะเวลาเดินนาน ๆ มีอาการเหนื่อยและปวดหลังมาก และเหงื่อออกเยอะมาก เนื่องจากนางสาวยลพัชร์มีอาการโรคหัวใจ
ร่วมด้วยอาจเป็นสาเหตุให้มีการอาการเหนื่อยมากเมื่อทากิจกรรมที่ต้องใช้พลังงานเยอะ ทั้งนี้ได้แนะนาให้นางสาวยลพัชร์พยายามใส่ขา
เทียมฝึกเดิน แต่ให้เดินในระยะสั้น ๆ เพื่อไม่ให้เหนื่อยเกินไป และให้ไปติดตามการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายที่สถาบันสิรินธรฯ เพื่อ
ตรวจประเมินสภาพร่างกายและรับคาแนะนาในการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
การประกอบอาชีพ
• เป็ น ผู้ บ รรยายรั บ เชิ ญ ในงานด้ าน Facebook Marketing Online ทางโรงงาน Red C School (โรงเรีย นสอนเกี่ ย วกั บ ธุร กิ จ
อสังหาริมทรัพย์) รายได้วันละ ๑๐,๐๐๐ บาทต่อครั้งการบรรยาย
• รับสอน Facebook Marketing Online ทั้งแบบกลุ่ม (Class) และแบบส่วนตัว (Private) โดยมีเนื้อหาในการบรรยายจานวน ๒
หลักสูตร คือ
- ขั้นพื้นฐาน (Basic): ความเข้าใจพื้นฐานในการทาการตลาดออนไลน์บน Facebook และวิธีการทาโฆษณาอย่ างไรให้
ยอดขายเพิ่มขึ้น ระยะเวลาเรียน ๑ วัน สอนแบบกลุ่มรับจานวน ๑๐-๒๐ คนต่อครั้ง ค่าเรียนคนละ ๔,๕๐๐ บาทต่อคน
สอนแบบส่วนตัวรับสอนจานวน ๑ – ๒ คนต่อครั้ง ค่าเรียนคนละ ๖,๐๐๐ บาทต่อคน (ยังไม่หักค่าใช้จ่ายสถานที่และ
อื่นๆ )
- ขั้นสูง (Advance): ความเข้าใจพื้ นฐานในการทาการตลาดออนไลน์ บน Facebook เจาะลึก ในการเข้าเนื้ อหา การ
วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายอย่างละเอียด อ่านค่า วิเคราะห์ผลการทาโฆษณา และการสร้างยอดขายให้มากขึ้น ระยะเวลา
เรียน ๒ วัน สอนแบบกลุ่มรับจานวน ๑๐-๒๐ คนต่อครั้ง ค่าเรียนคนละ ๑๐,๐๐๐ บาทต่อคน สอนแบบส่วนตัวรับสอน
จานวน ๑ – ๒ คนต่อครั้ง ค่าเรียนคนละ ๒๐,๐๐๐ บาทต่อคน (ยังไม่หักค่าใช้จ่ายสถานที่และอื่น ๆ)
(ปัจจุบันปรับรูปแบบการสอนเป็นแบบส่วนตัวทั้งหมด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙)
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

• เปิดบริษัทรับงานการทาโฆษณาบนตลาดออนไลน์ (Agency) แพลตฟอร์มหลักคือ Facebook โดยเปิดรับกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
รวมไปถึงการรับเป็นที่ปรึกษาในด้านการทาการตลาดออนไลน์ แพลตฟอร์ม Facebook ของบริษชื่อ N DIGITAL6 Co., Ltd ค่าบริการ
๕,๐๐๐ บาทขึ้นไปต่อหนึ่ง Facebook Fan Page ขึ้นอยู่กับขอบเขตและรายละเอียดของงาน ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ รับดูงานทั้งหมด
๑๘ เพจ ส่วนการรับเป็นที่ปรึกษาในด้านการทาการตลาดออนไลน์ รายได้ขึ้นอยู่กับขอบเขตและรายละเอียดของงาน
• งานนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สร้างบ้านขาย อยู่ในช่วงการเลือกที่ดินในการทาเฟสต่อไป (เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ จึงหยุดการสร้างบ้านขายชั่วคราว)
นางสาวยลพัชร์มีรายได้ต่อเดือนรวมประมาณ ๗๐,๐๐๐ - ๑๒๐,๐๐๐ บาท ขึ้นอยู่กับจานวนลูกค้าที่ใช้บริการในแต่ละเดือน
แผนการดาเนินงานปี พ.ศ.๒๕๖๔
ประสานงานและติดตามการให้ความช่วยเหลืออย่างน้อยปีละ ๒ ครัง้
๒.๖. การให้ความช่วยเหลือนางสาวณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์
นางสาวณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์ (น้องธันย์) อายุ ๒๔ ปี (เกิดวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๓๙) มีความพิการขาขาดระดับเหนือ
ข้อเข่าทั้งสองข้าง เนื่องจากตอนอายุ ๑๔ ปี ไปเรียนซัมเมอร์ช่วงปิดภาคเรียน ณ ประเทศสิงคโปร์ และประสบอุบัติเหตุถูกผู้โดยสาร
รถไฟฟ้าเบี ยดตกลงไปบนรางรถไฟฟ้าที่ชานชาลาสถานี รถไฟฟ้า Ang Mo Kio ขณะที่รถไฟฟ้ ากาลังวิ่งเข้าชานชาลา เมื่อวันที่ ๓
เมษายน ๒๕๕๔ เป็นเหตุให้ล้อรถไฟฟ้าทับขาทั้ง ๒ ข้าง จึงต้องตัดขาทั้ง ๒ ข้างทิ้ง ได้รับขาเทียมพระราชทาน C-Leg รุ่น ๓ ของบริษัท
ออตโต บ๊อก เซาท์ อีสต์ เอเชีย จากัด ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๔ ผ่านทางกรมการแพทย์ โดยขาเทียม C-Leg มีตัวควบคุมการทางานข้อเข่า
ด้วยระบบไมโครโพรเซสเซอร์ที่ช่วยให้สามารถเดินเองได้อย่างอิสระ จนปลายปี พ.ศ.๒๕๖๒ ขาเทียมเสื่อมสภาพลงและอุปกรณ์ชารุด
หลายจุดไม่สามารถซ่อมบารุ งได้ เนื่องจากขาเทียม C-Leg มีตัวควบคุมการทางานข้อเข่าด้วยไมโครโพรเซสเซอร์ที่มีอายุการใช้งาน
ประมาณ ๔ - ๕ ปี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานขาเทียมคู่
ใหม่ให้แก่นางสาวณิชชารีย์ โดยคณะกรรมการและคณะทางานมูลนิ ธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริฯ นาโดย ศ.ดร.ไพรัช
ธัชยพงษ์ ดาเนินการประสานงานให้บริษัทออตโต บ๊อกฯ ช่วยดาเนินการจัดทาขาเทียมให้ใหม่ โดยเลือกขาเทียม C-Leg รุ่น ๔ เป็นรุ่น
เดียวกับ C-Leg รุ่น ๓ ที่เหมาะสมกับการจัดหาทดแทนขาเทียมเดิมที่เสื่อมสภาพลง นางสาวณิชชารีย์ได้ฝึกการใช้ขาเทียมคู่ใหม่และ
สามารถนาไปใช้จริงเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ทัง้ นี้บริษัทออตโต บ๊อกฯ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทาขาเทียมคู่ใหม่ให้จานวน
๑ ข้าง และอีก ๑ ข้างใช้งบประมาณของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริฯ รายละเอียดความก้าวหน้าในการใช้ขาเทียม
และการดาเนินชีวิตของนางสาวณิชชารีย์ ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ มีดังนี้
ผลการใช้ขาเทียม
• ขาเทียมอยู่สภาพที่ใช้งานได้ดี ไม่ทาให้เกิดบาดแผลที่ตอขา สามารถใส่ เดินในระยะยาวได้เป็นอย่างดี โดยมีการเปลี่ยนสายชาร์จ
และซิลิโคนหุ้มตอขาไปแล้ว ๑ ครั้ง เนื่องจากชารุดและซิลิโคนฉีกขาด
• ปั จจุ บั นนางสาวณิ ชชารี ย์ ใส่ ขาเที ยมไปท ากิ จกรรมต่ าง ๆ ในชี วิ ตประจ าวั น ได้ แก่ การท างานอาสา การบรรยายและเปลี่ ยน
ประสบการณ์ตามองค์กร โรงเรียน มหาวิทยาลัย และทางานด้านพิธีกรให้กับทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
การทางาน
นางสาวณิชชารีย์ได้รับโอกาสจากผู้บริหารบริษัทบางกอก เชน ฮอสปิทอล จากัด (มหาชน) ให้เข้าทางานแบบไม่เต็มเวลา (Part
time) ที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น สาขาการตลาด ทาหน้าที่ด้านการสื่อสารองค์กรและสารวจความสุขคนไข้ รวมถึงประเมินความ
พึงพอใจเพื่อนามาปรับปรุงในการบริการ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในช่วงกลางเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ได้รับเงินเดือน ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท นอกจากนี้
ไปเป็นอาสาสมัครช่วยงานมูลนิธิ Five for all ซึ่งเป็นการรวมตัวของคนพิการทุกประเภทเพื่อทากิจกรรมดี ๆ ต่อสังคมด้วยกัน และเป็ น
ตัวแทนเยาวชนคนพิการทางานกับองค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) และองค์กร Leonard Cheshire Disability (Thailand)
ของประเทศอังกฤษ

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

การศึกษา
นางสาวณิชชารีย์ได้สอบเข้าเรียนต่อระดับปริญญาโท คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาทรัพยากรมนุษย์และการ
ทางาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เริ่มเรียนเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ขณะนี้กาลังศึกษาในภาคเรียนที่ ๒ ทั้งนี้ได้รับทุนการศึกษาเป็น
ค่าเทอมจาก University of Malaya ประเทศมาเลเซีย จานวน ๒ ปี ซึ่งนางสาวณิชชารีย์ได้สมัครทุนไปที่มหาวิทยาลัยของมาเลเซีย
เองและได้รับการตอบรับ โดยเป็นทุนที่ให้เรียนในมหาวิทยาลัยของประเทศไทยที่มหาวิทยาลัยของมาเลเซียกาหนดได้ แต่ต้องมีการ
ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับคนพิการกับประเทศมาเลเซียร่วมด้วย
แผนการดาเนินงานปี พ.ศ.๒๕๖๔
ประสานงานและติดตามการให้ความช่วยเหลืออย่างน้อยปีละ ๒ ครัง้

๔. ประเด็นที่เสนอต่อที่ประชุม:
เพื่อรับทราบผลการดาเนินงานในปี ๒๕๖๓ และพิจารณาแผนการดาเนินงานและงบประมาณสาหรับปี ๒๕๖๔

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

