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1. ชื่อโครงการ 
โครงการทําขาเทียมเพ่ือคนพิการขาขาดชนกลุมนอย 

2. หลักการและเหตุผล     
เนื่องดวยในอดีต พ้ืนท่ีชายแดนของจังหวัดเชียงราย และจงัหวัดใกลเคียง เปนพ้ืนท่ีท่ีมีการสูรบกัน และ

ยังคงมีกับระเบิดหลงเหลืออยูเปนจํานวนมาก อันสงผลใหมีคนพิการแขนขาขาดและสูญเสียอวัยวะอ่ืนเปน
จํานวนมาก โดยคนพิการสวนใหญเปนชนกลุมนอยท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีซ่ึงทุรกันดาร มีฐานะยากจน และยากตอการ
เขาถึงบริการทางการแพทย และโดยมากเปนหัวหนาครอบครัว เม่ือมีความพิการขาขาด จึงประสบความ
ยากลําบากในการดําเนนิชีวิต ตองใชไมค้ํายันหรือทําขาเทียมดวยตนเองซ่ึงไมมีคุณภาพ เปนอุปสรรคในการ
ปฏิบัติกิจวตัรประจําวันและการประกอบอาชีพการงาน และเปนภาระใหแกครอบครวั  

ดวยเหตุนี้ มูลนิธิปนรกั โดยศาสนาจารยหลุย แอแลน ยูแบงค ทราบขาววา มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระ
ศรีนครนิทราบรมราชชนนี จะออกหนวยเคล่ือนท่ี รกัษาผูพิการ ณ โรงพยาบาลอําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย  

ประมาณเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 เปนมูลนิธิองคกรการกุศลซ่ึงทําขาเทียมใหแกคนพิการขาขาดโดยไมเลือก
เช้ือชาติศาสนาและไมคิดมูลคา มูลนิธิคุณความดจีึงทําการสํารวจและพบวา มีคนพิการขาขาดผูยากไรในพ้ืนท่ี
อําเภอแมสายและพ้ืนท่ีใกลเคียงท้ังส้ิน 63 คน จึงไดประสานงานมายังองคกรปารกัษน้ําแหงประเทศไทย เพ่ือขอ
เขารวม โครงการขาเทียมแกคนพิการผูยากไรเหลานั้น  

องคการปารกัษน้ําแหงประเทศไทยพิจารณาแลวเห็นวา หากสามารถดําเนินการประสานงานเพ่ือใหเกิด
หนวยทําขาเทียมพระราชทานเคล่ือนท่ีของมูลนิธิขาเทียมฯ ซ่ึงมอบขาเทียมท่ีมีคุณภาพสูงใหคนพิการขาขาด
เหลานี้แลว จะทําใหคนพิการเหลานีมี้คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น สามารถประกอบกิจวัตรประจําวนัดวยตนเองได และ
สามารถประกอบอาชีพการงานเพ่ือเล้ียงตนและครอบครัวได   
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และเนื่องดวยวันท่ี 5 ธันวาคม 2557 เปนวันคลายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ภูมิพลอดุลยเดชฯครบ 87 พรรษา องคการปารักษน้ําฯ จึงเล็งเห็นวาจะเปนโอกาสอันดีหากจัดกิจกรรมนี้เพ่ือ
ถวายเปนพระราชกุศลเนื่องในโอกาสดังกลาว องคการปารักษน้ําฯ จึงใครขอรับการสนับสนุนจากมูลนิธิขา-
เทียมฯ และหนวยงานอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหสามารถจัดกจิกรรมดังกลาวไดตอไป    

 
3. วัตถุประสงค   

3.1 เพ่ือมอบขาเทียมใหแกคนพิการขาขาดในพ้ืนท่ีทุรกันดารและยากตอการเขาถึงตอบรกิารทาง
การแพทย ซ่ึงสวนใหญเปนชนกลุมนอยตามแนวชายแดน  

3.2 เพ่ือใหคนพิการขาขาดผูไดรับขาเทียมพระราชทาน สามารถทํากิจวตัรประจําวันไดดวยตนเอง 
และสามารถหาเล้ียงตัวและครอบครัว อันเปนการเพ่ิมคุณภาพชีวิต 

3.3  เพ่ือเฉลิมพระเกียรติและถวายเปนพระราชกุศลแกพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลย-
เดชฯ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา วันท่ี 5 ธันวาคม 2557 

3.4 เพ่ือใหคนพิการขาขาดผูไดรับขาเทียมพระราชทาน สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบรม
วงศานุวงศ ซ่ึงแผไพศาลไปยังทุกท่ีในแผนดิน 

 

4. กลุมเปาหมาย 
คนพิการขาขาดในพ้ืนท่ีอําเภอแมสาย จังหวดัเชียงราย และพ้ืนท่ีใกลเคียง ซ่ึงจากผลการสํารวจโดย

มูลนิธิคุณความดีพบคนพิการจํานวน 63 คนดังนี ้

4.1 คนพิการขาขาดเหนือเขาท่ีไมเคยมีขาเทียม จํานวน 13 คน (ขางซาย 8 คน ขางขวา 5 คน) 
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4.2 คนพิการขาขาดใตเขาท่ีไมเคยมีขาเทียม จํานวน 48 คน (ขางซาย 24 คน ขางขวา 24 คน)   

4.3. คนพิการขาขาดใตเขาท่ีเคยมีขาเทียมแลวแตชํารดุใชงานไมได จํานวน 1 คน (ขางขวา)  

4.4 คนพิการแขนขาดใตศอกท่ีไมเคยมีแขนเทียม จํานวน 1 คน (ขางซาย) 

 

5. สถานที่ปฏิบัตงิาน  
5.1 ออกหนวยทําขาเทียมพระราชทานเคล่ือนท่ี ณ โรงพยาบาลแมลาว อําเภอแมลาว จังหวัด   

              เชียงราย 

5.2    ท่ีพักเจาหนาท่ี ณ สวนแกวรีสอรทเชียงราย   อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย 

5.3        ท่ีพักผูเขารับบรจิาคขาเทียม ณ คริสตจกัรเซเวนเดย  ตาํบลแมลาว อําเภอแมลาว จังหวัด    

       เชียงราย 

6. ระยะเวลาการดําเนินงาน  
 6.1  ขั้นเตรียมการ 

  – ประสานงานหนวยงานตางๆ ระหวาง 1 ธันวาคม 2556 – 1 กันยายน 2557  
  – ประชาสัมพันธกิจกรรม ระหวาง 1 – กันยายน 2557  
 6.2  ขั้นดําเนนิการ  

  – หนวยทําขาเทียมพระราชทานเคล่ือนท่ีปฏิบัติงาน ระหวาง 11-16 พฤษภาคม 2557 
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7. ผูดําเนินโครงการ   

 - อาจารย พัลลภ  สุวรรณมาลิก ประธานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวดัเชียงใหม  

 - อาจารย ภูสวัสดิ ์ สุขเล้ียง  ประธานองคการปารักษน้ําแหงประเทศไทย        

 

8. ผูสนับสนุนหลักของโครงการ  

 มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ี

 

9. ผูรวมสนับสนนุงบประมาณ  

 9.1  มูลนิธิปนรัก โดยศาสนาจารยหลุย แอแลน ยูแบงค 

 9.2 คริสตจกัรบานหวยหมอ โดยศาสนาจารยยอเซฟ 

 

10.งบประมาณการโครงการ 

 10.1 งบประมาณหลักจาก ธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม และองคการปารักษน้ําแหงประเทศไทย 
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 10.2 งบประมาณดานอาหารและเครื่องดื่ม จากมูลนิธิปนรัก  

 10.3 งบประมาณดานท่ีพัก จากมูลนิธิปนรกั 

 

 

เสนอโครงการโดย  

 

      …………………………………………………. 

    (ภูสวัสดิ์   สุขเล้ียง) 
ประธานองคการปารักษน้ําแหงประเทศไทย        

     เลขานุการโครงการฯ 

       ………. / ………. / ………. 

 

      …………………………………………………. 

  (พัลลภ   สุวรรณมาลิก) 
ประธานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวดัเชียงใหม  

      ประธานโครงการฯ 

       ………. / ………. / ………. 


