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ข้อมูลความต้องการสิ่งประดิษฐข์องผู้พิการ 

(ข้อมูลจากศูนย์พัฒนาคณุภาพชีวติคนพิการ จังหวัดนครราชสมีา) 

      จากการส ารวจความต้องการความช่วยเหลือของผู้พิการ ยากไร้ด้อยโอกาส จากศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
จังหวัดนครราชสีมา  ได้เสนอความต้องการขอรับอุปกรณ์ช่วยเหลือในการด ารงชีวิต ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

Case ที่ 1 นายปริว  จุติตรี 
ข้อมูลทั่วไป 
เพศชาย   อายุ  37  ปี 
ที่อยู่  เลขท่ี 426/549 หมู่ที่ 2  ต าบลหนองบัวศาลา  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  30000 
เบอร์โทรศัพท์  089 - 6296094 
อาชีพ  ไม่ได้ประกอบอาชีพ 
ผู้ดูแลหลัก    นางสุภาวิตา  โปรยโคกสูง มีความสมัพันธ์เป็น มารดา เบอร์โทรศัพท์ 086 - 8979006    
ภาวะสุขภาพ/โรคประจ าตัว 
โรคประจ าตัว   ไม่ม ี
แผลกดทับ มี  แผลกดทับบริเวณก้นด้านซา้ย  และบรเิวณก้นด้านขวา 
ข้อติด  มี  บริเวณเข่าซ้ายเล็กน้อย 
ลักษณะความบกพร่อง เป็นอัมพาตท่ีขาทั้ง 2 ข้าง และแขนขวา สามารถพลิกตะแคงตัวได้ โดยใช้แขนซ้าย  ลุกนั่งต้องไดร้ับ 
                        การช่วยเหลือปานกลาง สามารถนั่งได้ไมล่้ม 
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ความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง 

 สรุปภาพรวมของความพิการ    ค่อนข้างหนกั    หนัก   หนักมาก 

ความต้องการอุปกรณ์เพ่ือช่วยในการดูแลตนเอง 

 ผู้ป่วยต้องการรถเข็นท่ีใช้งานด้วยการใช้มือซ้ายเพียงอย่างเดียว ขณะนี้ก าลังฝึกการเคลื่อนย้ายจากเตียงไปยังรถเข็นและ
จากเข็นไปยังเตียง  มือซ้ายใช้งานได้ดี มือขวาใช้งานได้บางส่วน 

  
 การวัดตัวในท่านั่งส าหรับผู้ขอรถเข็น (ข้อมูลส ำรวจเบื้องต้น) 
 A : ความกว้างของที่นั่ง  11 นิ้ว 
 B : ความลึกของท่ีนั่ง  14  นิ้ว 

 C : ความยาวจากเข่าถึงเท้า  15 นิ้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม ท าเองได้ ท าได้แต่มีผู้อื่นช่วย ท าไม่ได้ 
1. การท าความสะอาดร่างกาย (ล้างหน้า แปรงฟัน โกนหนวด)    
2. การใช้ห้องส้วม (ท าความสะอาดตนเอง ราดน้ าหรือกดชักโครก)    
3. การอาบน้ าด้วยตนเอง    
4. การแต่งตัว (สวมและถอดเสื้อผ้า)    
5. การควบคุมการถ่ายอุจจาระ    
6. การควบคุมการถ่ายปสัสาวะ    
7. การลุกนั่งจากท่ีนอนหรือจากเตียงไปยังเก้าอ้ี    
8. การเดินบนพ้ืนราบ     
9. การใช้รถเข็น    
10. การขึ้น-ลงบันได    
11. การรับประทานอาหาร    
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Case ที่ 2 เด็กหญิงสุธัญญา แอบผักแว่น  

ข้อมูลทั่วไป 
เพศชาย   อายุ  14  ปี 
ที่อยู่  เลขท่ี 193  หมู่ที่ 13  ต าบลทุ่งอรุณ  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  30190 
เบอร์โทรศัพท์  061 - 1140971 
อาชีพ  ไม่ได้ประกอบอาชีพ 
ผู้ดูแลหลัก   นางฉลวย   แอบผักแว่น    มีความสัมพันธ์เป็น มารดา  เบอร์โทรศพัท์  061 – 1140971, 096 - 0201450 
ภาวะสุขภาพ/โรคประจ าตัว 
โรคประจ าตัว แขนและขาท้ังสองข้างอ่อนแรง 
แผลกดทับ   ไม่ม ี
ข้อติด  ไม่ม ี
ลักษณะความบกพร่อง ประเภทความพิการด้านการเคลื่อนไหว  การสื่อความหมาย 2,3 มีอาการแขนและขาทั้งสองข้างอ่อน

แรง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได ้
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ความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง 

  สรุปภาพรวมของความพิการ   ค่อนข้างหนกั    หนัก   หนักมาก 

ความต้องการอุปกรณ์เพ่ือช่วยในการดูแลตนเอง 

 เด็กหญิงสุธัญญา  แอบผักแว่น คนพิการ อาศัยอยู่กับนางฉลวย  แอบผักแว่น มารดา มีพี่น้องทั้งหมด 3 คน รวมเด็กหญิง
สุธัญญาด้วย  มีความพิการมาตั้งแต่ก าเนิด มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง ควบคุมกล้ามเนื้อไม่ได้ ปัจจุบันอายุ 14 ปี ได้รับเงิน
ช่วยเหลือจาก อบต.ทุ่งอรุณ อ.โชยชัย จ.นครราชสีมา เป็นค่าเบี้ยคนพิการเดือนละ 500 บาท มารดามีอาชีพรับจ้าง ท าไร่ ท านา 
และเลี้ยงดูเด็กหญิงสุธัญญาไปด้วย 

 ลักษณะบ้านเป็นบ้านช้ันเดียว ติดพื้น มีห้องน้ า มีห้องนอน มีห้องครัว แยกชัดเจน เด็กหญิงสุธัญญาไม่เคยเข้ารับ
การศึกษา เนื่องจากสภาพร่างกายจะแกร่ง แข็ง แขนขาจะมีอาการแกร่ง  เป็นบางครั้งบางคราว ในแต่ละวันไม่สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้เลย 

 เคยได้รับรถเข็น จากศูนย์การศึกษาพิเศษ นครราชสีมา ซึ่งปัจจุบันรถเข็นมีสภาพเก่าและช ารุดมาก  มีความประสงค์ขอ
รถวิลแชร์แบบปรับเอนนอนได้ ตามสภาพของความพิการ และขนาดของเด็กหญิงสุธัญญา 

 
 การวัดตัวในท่านั่งส าหรับผู้ขอรถเข็น (ข้อมูลส ำรวจเบื้องต้น) 
 A : ความกว้างของที่นั่ง  30 เซนติเมตร 
 B : ความลึกของท่ีนั่ง  25  เซนติเมตร 
 C : ความยาวจากเข่าถึงเท้า  40 เซนติเมตร    
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรม ท าเองได้ ท าได้แต่มีผู้อื่นช่วย ท าไม่ได้ 
1. การท าความสะอาดร่างกาย (ล้างหน้า แปรงฟัน โกนหนวด)    
2. การใช้ห้องส้วม (ท าความสะอาดตนเอง ราดน้ าหรือกดชักโครก)    
3. การอาบน้ าด้วยตนเอง    
4. การแต่งตัว (สวมและถอดเสื้อผ้า)    
5. การควบคุมการถ่ายอุจจาระ    
6. การควบคุมการถ่ายปสัสาวะ    
7. การลุกนั่งจากท่ีนอนหรือจากเตียงไปยังเก้าอ้ี    
8. การเดินบนพ้ืนราบ     
9. การใช้รถเข็น    
10. การขึ้น-ลงบันได    
11. การรับประทานอาหาร    
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Case ที่ 3 นายบุญทวี  ฤทธิ์ขจร 
ข้อมูลทั่วไป 
เพศชาย   อายุ  34  ปี 
ที่อยู่  เลขท่ี 10   หมู่ที่ 3  ต าบลมะเริง  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสมีา  30000 
เบอร์โทรศัพท์  084 - 3011733 
อาชีพ  รับจ้าง 
ผู้ดูแลหลัก นางสาวธมลพรรณ์  จันทร์กระจ่าง มีความสมัพันธ์เป็น  -      เบอร์โทรศัพท์  081 - 6633159 
ภาวะสุขภาพ/โรคประจ าตัว 
โรคประจ าตัว   ไม่ม ี
แผลกดทับ ไม่ม ี
ข้อติด  ไม่ม ี
ลักษณะความบกพร่อง     ขาขวา และขาซ้ายลบีอ่อนแรงไมส่ามารถใช้งานได้   
                         เดินหรือยืนไม่ได ้
                 

ความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง 

 สรุปภาพรวมของความพิการ     ค่อนข้างหนกั   หนัก    หนักมาก 

ความต้องการอุปกรณ์เพ่ือช่วยในการดูแลตนเอง 

  เครื่องช่วยในการพาตัวเองไปในที่ต่างๆ ที่สามารถขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าหรือไม่ต้องออกแรงมาก เนื่องจากผู้พิการ                       
มีน้ าหนักค่อนข้างเยอะ  และเครื่องช่วยในการขึ้นลงทางที่ต่างระดับเป็นลักษณะแบบการพกพามีน้ าหนักเบา เพื่อช่วยในการขึ้นลง
ทางต่างระดับ 

 

 

 

กิจกรรม ท าเองได้ ท าได้แต่มีผู้อื่นช่วย ท าไม่ได้ 
1. การท าความสะอาดร่างกาย (ล้างหน้า แปรงฟัน โกนหนวด)    
2. การใช้ห้องส้วม (ท าความสะอาดตนเอง ราดน้ าหรือกดชักโครก)    
3. การอาบน้ าด้วยตนเอง    
4. การแต่งตัว (สวมและถอดเสื้อผ้า)    
5. การควบคุมการถ่ายอุจจาระ    
6. การควบคุมการถ่ายปสัสาวะ    
7. การลุกนั่งจากท่ีนอนหรือจากเตียงไปยังเก้าอ้ี    
8. การเดินบนพ้ืนราบ     
9. การใช้รถเข็น    
10. การขึ้น-ลงบันได    
11. การรับประทานอาหาร    
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Case ที่ 4  นายสายหยุด หวังกุนกลาง 

ข้อมูลทั่วไป 
เพศชาย   อายุ  52  ปี 
ที่อยู่  เลขท่ี 90   หมู่ที่ 7  ต าบลพะงาด  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสมีา  30290 
เบอร์โทรศัพท์  088 - 2163499 
อาชีพ  ไม่ได้ประกอบอาชีพ 
ผู้ดูแลหลัก   (ไม่ระบุ)  มีความสมัพันธ์เป็น  (ไมร่ะบุ)  
ภาวะสุขภาพ/โรคประจ าตัว 
โรคประจ าตัว ไม่ม ี
แผลกดทับ ไม่ม ี
ข้อติด  ไม่ม ี
ลักษณะความบกพร่อง มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวร่างกายไดล้ าบาก ขาซ้ายและขาขวาไม่มีแรงไมส่ามารถเดินได ้
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ความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง 

 

 สรุปภาพรวมของความพิการ     ค่อนข้างหนกั   หนัก    หนักมาก
ความต้องการอุปกรณ์เพ่ือช่วยในการดูแลตนเอง 

 ต้องการอุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนที่ เช่น รถเข็นคนพิการหรือรถเข็นไฟฟ้า เป็นต้น 
 
 การวัดตัวในท่านั่งส าหรับผู้ขอรถเข็น (ข้อมูลส ำรวจเบื้องต้น) 
 A : ความกว้างของที่นั่ง  20 นิ้ว 
 B : ความลึกของท่ีนั่ง  20  นิ้ว 

 C : ความยาวจากเข่าถึงเท้า  22 นิ้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม ท าเองได้ ท าได้แต่มีผู้อื่นช่วย ท าไม่ได้ 
1. การท าความสะอาดร่างกาย (ล้างหน้า แปรงฟัน โกนหนวด)    
2. การใช้ห้องส้วม (ท าความสะอาดตนเอง ราดน้ าหรือกดชักโครก)    
3. การอาบน้ าด้วยตนเอง    
4. การแต่งตัว (สวมและถอดเสื้อผ้า)    
5. การควบคุมการถ่ายอุจจาระ    
6. การควบคุมการถ่ายปสัสาวะ    
7. การลุกนั่งจากท่ีนอนหรือจากเตียงไปยังเก้าอ้ี    
8. การเดินบนพ้ืนราบ     
9. การใช้รถเข็น    
10. การขึ้น-ลงบันได    
11. การรับประทานอาหาร    
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Case  ที่ 5  ด.ญ.ปิยะวดี  จาบสันเทียะ   

ข้อมูลทั่วไป 
เพศหญิง   อายุ  17  ปี 
ที่อยู่  เลขท่ี 25   หมู่ที่ 1  ต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา  30290 
เบอร์โทรศัพท์  ติดต่อ คณุศรินญา  โทรศัพท์ 089-211-1349  (เจ้าหน้าท่ี อบต.เมืองเกษตร) 
อาชีพ  ไม่ได้ประกอบอาชีพ 
ผู้ดูแลหลัก (ไม่ระบุ)   
ภาวะสุขภาพ/โรคประจ าตัว 
โรคประจ าตัว ไม่ม ี
แผลกดทับ ไม่ม ี
ข้อติด  ไม่ม ี
ลักษณะความบกพร่อง มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว ขาซ้ายเป็นอัมพาต กล้ามเนื้อออ่นแรง 
 

                 
 

               
 
 



โครงการพัฒนาศักยภาพคนพกิาร: การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมส าหรับคนพิการ (ต่อยอด: แบบมุ่งเป้า)                              
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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ความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง  

  สรุปภาพรวมของความพิการ     ค่อนข้างหนกั   หนัก    หนักมาก 

ความต้องการอุปกรณ์เพ่ือช่วยในการดูแลตนเอง 
  ต้องการอุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนที่ เช่น รถเข็นรถสามล้อโยกส าหรบัคนพิการ หรือรถเข็นไฟฟ้า 
 

 การวัดตัวในท่านั่งส าหรับผู้ขอรถเข็น (ข้อมูลส ำรวจเบื้องต้น) 
 A : ความกว้างของที่นั่ง  35 เซนติเมตร 
 B : ความลึกของท่ีนั่ง  20  เซนติเมตร 

 C : ความยาวจากเข่าถึงเท้า  18 เซนติเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม ท าเองได้ ท าได้แต่มีผู้อื่นช่วย ท าไม่ได้ 
12. การท าความสะอาดร่างกาย (ล้างหน้า แปรงฟัน โกนหนวด)    
13. การใช้ห้องส้วม (ท าความสะอาดตนเอง ราดน้ าหรือกดชักโครก)    
14. การอาบน้ าด้วยตนเอง    
15. การแต่งตัว (สวมและถอดเสื้อผ้า)    
16. การควบคุมการถ่ายอุจจาระ    
17. การควบคุมการถ่ายปสัสาวะ    
18. การลุกนั่งจากท่ีนอนหรือจากเตียงไปยังเก้าอ้ี    
19. การเดินบนพ้ืนราบ     
20. การใช้รถเข็น    
21. การขึ้น-ลงบันได    
22. การรับประทานอาหาร    



โครงการพัฒนาศักยภาพคนพกิาร: การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมส าหรับคนพิการ (ต่อยอด: แบบมุ่งเป้า)                              
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Case ที่ 6   นายช่วย  ดีดพิมาย 
ข้อมูลทั่วไป 
เพศหญิง   อายุ 49  ปี 
ที่อยู่  เลขท่ี 71/1   หมู่ที่ 2  ต าบลธารละหลอด  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสมีา  30110 
เบอร์โทรศัพท์       081 - 9991225  (เจ้าหน้าที่สาธารณสุขท่ีดูแล) 
อาชีพ  ไม่ได้ประกอบอาชีพ 
ผู้ดูแลหลัก   (ไม่ระบุ)   
ภาวะสุขภาพ/โรคประจ าตัว 
โรคประจ าตัว ไม่ม ี
แผลกดทับ   ไม่ม ี
ข้อติด  ไม่ม ี
ลักษณะความบกพร่อง ผู้พิการไม่สามารถเคลื่อนย้ายตัวเองได้ 
                                    ขาทั้ง 2 ข้างลีบเล็กเหนือเข่า 

ความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง 

 สรุปภาพรวมของความพิการ     ค่อนข้างหนกั   หนัก    หนักมาก 
 
ความต้องการอุปกรณ์เพ่ือช่วยในการดูแลตนเอง 

 ต้องการอุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนที่ เช่น รถสามล้อไฟฟ้าส าหรับคนพิการ เนื่องจากแขนท่ีใช้โยกเริ่มออ่นแรง 
 

 
 

 
 
 

กิจกรรม ท าเองได้ ท าได้แต่มีผู้อื่นช่วย ท าไม่ได้ 
1. การท าความสะอาดร่างกาย (ล้างหน้า แปรงฟัน โกนหนวด)    
2. การใช้ห้องส้วม (ท าความสะอาดตนเอง ราดน้ าหรือกดชักโครก)    
3. การอาบน้ าด้วยตนเอง    
4. การแต่งตัว (สวมและถอดเสื้อผ้า)    
5. การควบคุมการถ่ายอุจจาระ    
6. การควบคุมการถ่ายปสัสาวะ    
7. การลุกนั่งจากท่ีนอนหรือจากเตียงไปยังเก้าอ้ี    
8. การเดินบนพ้ืนราบ     
9. การใช้รถเข็น    
10. การขึ้น-ลงบันได    
11. การรับประทานอาหาร    

 



โครงการพัฒนาศักยภาพคนพกิาร: การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมส าหรับคนพิการ (ต่อยอด: แบบมุ่งเป้า)                              
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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Case  ที่ 7  นางสาวเพียงตา  จงฝังกลาง 
ข้อมูลทั่วไป 
เพศชาย   อายุ  46 ปี 
ที่อยู่  เลขท่ี  184  หมู่ที่ 6  ต าบลเมืองนาก  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา  30290 
เบอร์โทรศัพท์  094 - 6617234 
ผู้ดูแลหลัก (ไม่ระบุ)  
ภาวะสุขภาพ/โรคประจ าตัว 
โรคประจ าตัว ลมชัก 
แผลกดทับ ไม่ม ี
ข้อติด  ไม่ม ี
ลักษณะความบกพร่อง ผู้พิการสามารถสามารถเคลื่อนย้ายตัวเองบ้าง  
    มีบริเวณขาซ้ายและขาขวาเป็นอัมพาต 
 
 

ความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง  

 สรุปภาพรวมของความพิการ      ค่อนข้างหนัก   หนัก    หนักมาก 

ความต้องการอุปกรณ์เพ่ือช่วยในการดูแลตนเอง 
  ผู้พิการอยากได้ถาดหรือกระบะสี่เหลี่ยมแบบมีล้อลากจูงไปมาได้   เนื่องผู้พิการไมส่ามารถนั่งรถเข็นได ้ 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม ท าเองได้ ท าได้แต่มีผู้อื่นช่วย ท าไม่ได้ 
12. การท าความสะอาดร่างกาย (ล้างหน้า แปรงฟัน โกนหนวด)    
13. การใช้ห้องส้วม (ท าความสะอาดตนเอง ราดน้ าหรือกดชักโครก)    
14. การอาบน้ าด้วยตนเอง    
15. การแต่งตัว (สวมและถอดเสื้อผ้า)    
16. การควบคุมการถ่ายอุจจาระ    
17. การควบคุมการถ่ายปสัสาวะ    
18. การลุกนั่งจากท่ีนอนหรือจากเตียงไปยังเก้าอ้ี    
19. การเดินบนพ้ืนราบ     
20. การใช้รถเข็น    
21. การขึ้น-ลงบันได    
22. การรับประทานอาหาร    

 



โครงการพัฒนาศักยภาพคนพกิาร: การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมส าหรับคนพิการ (ต่อยอด: แบบมุ่งเป้า)                              
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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Case  ที่ 8 นายสมาน  ด้วงจุมพล 
ข้อมูลทั่วไป 
เพศชาย   อายุ 39 ปี 
ที่อยู่  เลขท่ี 14  หมู่ที่ 8  ต าบลบัวใหญ่  อ าเภอบัวใหญ่    จังหวัดนครราชสีมา  30120 
เบอร์โทรศัพท์  088 - 3550800 
ผู้ดูแลหลัก นางมี ด้วงจุมพล มีความสมัพันธ์เป็น  มารดา 
ภาวะสุขภาพ/โรคประจ าตัว 
โรคประจ าตัว ไม่ม ี
แผลกดทับ ไม่ม ี
ข้อติด  ไม่ม ี
ลักษณะความบกพร่อง ขาข้างซ้ายขาดใต้เข่า   

               

ความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง 

 สรุปภาพรวมของความพิการ    ค่อนข้างหนกั    หนัก   หนักมาก 

ความต้องการอุปกรณ์เพ่ือช่วยในการดูแลตนเอง 
  รถสามล้อไฟฟ้าแบบขึ้นลงสะดวกและมีที่ใส่ของ 

กิจกรรม ท าเองได้ ท าได้แต่มีผู้อื่นช่วย ท าไม่ได้ 
1. การท าความสะอาดร่างกาย (ล้างหน้า แปรงฟัน โกนหนวด)    
2. การใช้ห้องส้วม (ท าความสะอาดตนเอง ราดน้ าหรือกดชักโครก)    
3. การอาบน้ าด้วยตนเอง    
4. การแต่งตัว (สวมและถอดเสื้อผ้า)    
5. การควบคุมการถ่ายอุจจาระ    
6. การควบคุมการถ่ายปสัสาวะ    
7. การลุกนั่งจากท่ีนอนหรือจากเตียงไปยังเก้าอ้ี    
8. การเดินบนพ้ืนราบ     
9. การใช้รถเข็น    
10. การขึ้น-ลงบันได    
11. การรับประทานอาหาร    



โครงการพัฒนาศักยภาพคนพกิาร: การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมส าหรับคนพิการ (ต่อยอด: แบบมุ่งเป้า)                              
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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Case  ที่ 9  นายเปี้ย  ชาญเสาร์ 
ข้อมูลทั่วไป 
เพศชาย   อายุ  67  ปี 
ที่อยู่  เลขท่ี  7   หมู่ที่ 1  ต าบลหนองหญ้าขาว อ าเภอสคีิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  30140 
เบอร์โทรศัพท์   044-760-836    ติดต่อ นักพัฒนาชุมชน/เจ้าหน้ารับผดิชอบงานด้านคนพิการ 
ผู้ดูแลหลัก (ไม่ระบุ)   มีความสัมพันธ์เป็น   (ไม่ระบุ) 
 
ภาวะสุขภาพ/โรคประจ าตัว 
โรคประจ าตัว  ไม่ม ี
แผลกดทับ ไม่ม ี
ข้อติด  ไม่ม ี  
ลักษณะความบกพร่อง ทางการเคลื่อนไหว 
 
 

 

ความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง 

  สรุปภาพรวมของความพิการ    ค่อนข้างหนกั    หนัก   หนักมาก 

ความต้องการอุปกรณ์เพ่ือช่วยในการดูแลตนเอง 
 ต้องการรถสามล้อโยกคนพิการ  เนื่องจากรถโยกคันเก่าช ารดุใช้งานไม่ได ้
 

 
 
 
 

กิจกรรม ท าเองได้ ท าได้แต่มีผู้อื่นช่วย ท าไม่ได้ 
1. การท าความสะอาดร่างกาย (ล้างหน้า แปรงฟัน โกนหนวด)    
2. การใช้ห้องส้วม (ท าความสะอาดตนเอง ราดน้ าหรือกดชักโครก)    
3. การอาบน้ าด้วยตนเอง    
4. การแต่งตัว (สวมและถอดเสื้อผ้า)    
5. การควบคุมการถ่ายอุจจาระ    
6. การควบคุมการถ่ายปสัสาวะ    
7. การลุกนั่งจากท่ีนอนหรือจากเตียงไปยังเก้าอ้ี    
8. การเดินบนพ้ืนราบ     
9. การใช้รถเข็น    
10. การขึ้น-ลงบันได    
11. การรับประทานอาหาร    

 



โครงการพัฒนาศักยภาพคนพกิาร: การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมส าหรับคนพิการ (ต่อยอด: แบบมุ่งเป้า)                              
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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Case  ที่ 10 นายทินสิบปวิชญ์ ศรีสุวอ 
ข้อมูลทั่วไป 
เพศชาย   อายุ 39  ปี 
ที่อยู่  เลขท่ี 17   หมู่ที่ 3  ต าบลบัวลาย อ าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา  30120 
เบอร์โทรศัพท์  087 – 2225732 ผู้ติดต่อประสานงาน : นายนพทีป  เพ็ชรกลาง  (นักพัฒนาชุมชน อบต.บัวลาย) 
  087 – 2435396  ผู้ติดต่อประสานงาน : คุณดวงพร  สมาชิก อบต. ผู้ดูแลคนพิการ 
อาชีพ  ไม่ได้ประกอบอาชีพ 
ผู้ดูแลหลัก   นางบุญ  ยารังษี    มีความสัมพันธ์เป็น ยาย 
ภาวะสุขภาพ/โรคประจ าตัว 
โรคประจ าตัว ไม่ม ี
แผลกดทับ   ไม่ม ี
ข้อติด  ไม่ม ี
ลักษณะความบกพร่อง ด้านการเคลื่อนไหวแขนขาอ่อนแรง  
ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้  เนื่องจากประสบอุบัติเหตุรถชนกัน 
ไม่สามารถปฏิบัติงานหรือใช้ชีวิตประจ าวันได้ตามปกติ  
หาเลี้ยงครอบครัวไม่ได้ 

ความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง 

 สรุปภาพรวมของความพิการ    ค่อนข้างหนกั     หนัก    หนักมาก 

ความต้องการอุปกรณ์เพ่ือช่วยในการดูแลตนเอง 
       เตียงท่ีสามารถเคลื่อนย้ายได ้มีอุปกรณ์ช่วยพลิกตัว (เนื่องจากไม่สามารถพลิกตัวเองได้)  และสามารถอาบน้ าบนรถเข็นได้  
 

  

กิจกรรม ท าเองได้ ท าได้แต่มีผู้อื่นช่วย ท าไม่ได้ 
1. การท าความสะอาดร่างกาย (ล้างหน้า แปรงฟัน โกนหนวด)    
2. การใช้ห้องส้วม (ท าความสะอาดตนเอง ราดน้ าหรือกดชักโครก)    
3. การอาบน้ าด้วยตนเอง    
4. การแต่งตัว (สวมและถอดเสื้อผ้า)    
5. การควบคุมการถ่ายอุจจาระ    
6. การควบคุมการถ่ายปสัสาวะ    
7. การลุกนั่งจากท่ีนอนหรือจากเตียงไปยังเก้าอ้ี    
8. การเดินบนพ้ืนราบ     
9. การใช้รถเข็น    
10. การขึ้น-ลงบันได    
11. การรับประทานอาหาร    
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Case  ที่ 11 นายพนมกร   กว้างนอก 
ข้อมูลทั่วไป 
เพศชาย   อายุ 30  ปี 
ที่อยู่  เลขท่ี 52   หมู่ที่ 6  ต าบลช่อระกา  อ าเภอบ้านเหลื่อม  จังหวัดนครราชสมีา  30350 
เบอร์โทรศัพท์  082 – 1541695 ผู้ติดต่อประสานงาน : นายสัญญา  กองขุนทด นักพัฒนาชุมชน อบต.ช่อระกา 
  083 – 3748182 ผู้ติดต่อประสานงาน : นายพัน  มะลิวัลย ์ ผู้ใหญ่บ้านหนองรังกา  
อาชีพ  ไม่ได้ประกอบอาชีพ 
ผู้ดูแลหลัก   นางธูป   กว้างนอก  มีความสมัพันธ์เป็น  มารดา 
ภาวะสุขภาพ/โรคประจ าตัว 
โรคประจ าตัว ชักกระตุก 
แผลกดทับ   ไม่ม ี
ข้อติด  ไม่ม ี
ลักษณะความบกพร่อง มีอาการผิดปกติของกล้ามเนื้อแขนและขา 
 มือขวาจะเกรงและแข็งมากไม่สามารถควบคุมได้จึงต้องมัดมือขวาไว้กับ 
รถเข็นเพื่อควบคุมเวลาที่มีการเกรงหรือกระตุก เพราะหากมีอาการมือ 
จะชี้ฟัดไปท่ัว ส่วนมือซ้ายนั้น น้ิวมือมีอาการหงิกๆ งอๆ ยังพอใช้ได้ 
บ้างเล็กๆ น้อยๆ แต่ไม่สามารถหยิบหรือจับอะไรได้ ส่วนขาทั้งสองข้าง 
นอกจากจะมีปัญหาเรื่องเส้นเอ็นกระตุกแล้ว ยังมีลักษณะผิดปกติคือ 
รีบและเล็ก แต่ขาซ้ายยังพอมีแรงสามารถควบคุมได้อยู่บ้าง 
ด้วยอาการเหล่านี้จึงส่งผลให้นายพนมกรต้องทานยาคลายกล้ามเนื้อ 
เพราะหากขาดยาเมื่อไหร่ เส้นเอ็นจะกระตุกบัดรัดกัน 
ต้องนอนดิ้นไปมาอยู่ที่พ้ืน  แม้ตนจะรู้ตัวแต่ไม่สามารถควบคุมร่างกายได้  
อาการเหมือนคนจะขาดใจ 
 
ความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง 

  สรุปภาพรวมของความพิการ    ค่อนข้างหนกั    หนัก   หนักมาก 

กิจกรรม ท าเองได้ ท าได้แต่มีผู้อื่นช่วย ท าไม่ได้ 
1. การท าความสะอาดร่างกาย (ล้างหน้า แปรงฟัน โกนหนวด)    
2. การใช้ห้องส้วม (ท าความสะอาดตนเอง ราดน้ าหรือกดชักโครก)    
3. การอาบน้ าด้วยตนเอง    
4. การแต่งตัว (สวมและถอดเสื้อผ้า)    
5. การควบคุมการถ่ายอุจจาระ    
6. การควบคุมการถ่ายปสัสาวะ    
7. การลุกนั่งจากท่ีนอนหรือจากเตียงไปยังเก้าอ้ี    
8. การเดินบนพ้ืนราบ     
9. การใช้รถเข็น    
10. การขึ้น-ลงบันได    
11. การรับประทานอาหาร    
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ความต้องการอุปกรณ์เพ่ือช่วยในการดูแลตนเอง 
 การใช้ชีวิต นายพนมกร  ใช้รถเข็นเดินทาง โดยได้ดัดแปลงรถเข็นเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อม 

เนื่องจากรถเข็นท่ีมีค่อนข้างเก่า และช ารุด ผู้ดูแลจะเข็นไปไหนก็ล าบาก เพราะพื้นบ้านเป็นดินขรุขระจงึคิดดัดแปลงรถโดยใช้ระเขน็ 
(รถใส) ล้อใหญ่ ที่ชาวบ้านได้บรรทุกสิ่งของมาเป็นฐาน แล้วน ารถเข็นของตนขึ้นไปบรรทุกไว้ในรถเข็นของ แล้วใช้เชือกผูกมัด               
จนแน่น ใช้ไม้ค้ าส าหรับผยุงรถไว้เวลาหยุดรถ  ดังนั้น ผู้พิการต้องการรถเข็นนวัตกรรมใหม่ เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย 

   
 

หมายเหตุ : ส าหรับบุคลากรทีส่ังกัดวิทยาเขต เพื่อความสะดวกในการด าเนินงาน สามารถติดต่อเจ้าหน้าท่ีประสานงาน  
               เครือข่ายคนพิการต่างจังหวัด ได้ที ่

1. จังหวัดขอนแกน่   
   ติดต่อ : คุณสมสง่า  ทะสา  ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น  

โทรศัพท์  081-769-1645  
2. จังหวัดกาฬสินธุ์ 

คุณไพฑูรย์  ไชยนาเมือง โรงพยาบาลกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  
โทรศัพท์  080-765-4113   

3. จังหวัดสกลนคร 
คุณนาวา  ฐานะวงษ์  โรงพยาบาลอากาศอ านวย อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 
 โทร. 085-798-8913 / หรือ 088-219-6123 
 

 

 


