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นิยามศัพท ์

ค าศัพท์ท่ีใช้ในหลักสูตรอบรมน้ี  

รถน่ังคนพิการท่ีเหมาะสม 
(Appropriate wheelchair) 

รถนั่งคนพิการที่ตอบสนองความต้องการของผู้ ใ ช้งาน 
ตลอดจนเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม มีขนาดพอดีและให้การ
รองรับร่างกาย  มีความปลอดภัยและทนทาน สามารถจัดหา
ได้ในประเทศนั้นๆ สามารถเข้าถึงและการดูแลรักษา และมี
บริการที่ยั่งยืนภายในประเทศ ในราคาประหยัดและสามารถ
ซื้อได ้

รถน่ังคนพิการแบบขับเคลื่อนด้วยแรงคน 
(manual wheelchair) 
 

รถนั่งคนพิการที่ขับเคลื่อนโดยผู้ใช้งาน หรือเข็นโดยผู้อื่น 

รถน่ังคนพิการ 
(wheelchair) 
 

อุปกรณ์เครื่องช่วยในการเคลื่อนที่ด้วยลอ้และมีที่นั่งส าหรับ
บุคคลที่มีความยากล าบากในการเดินหรือการเคลือ่นที่ 

การจัดหารถน่ังคนพิการ 
(wheelchair provision) 
 

เป็นศัพทก์ว้างๆที่ครอบคลุมการออกแบบ การผลิต การ
สนับสนุนและให้บริการรถนั่งคนพกิาร 

บริการรถน่ังคนพิการ 
(wheelchair service) 
 

เป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการรถนั่งคนพกิาร เน้นการท าให้
ผู้ใช้งานได้รับรถนั่งคนพิการที่เหมาะสม 

บุคลากรผู้ท่ีให้บริการรถน่ังคนพิการ 
(wheelchair service personnel) 
 

บุคคลที่มทีักษะด้านการให้บริการรถนัง่คนพิการที่เหมาะสม 

ผู้ใช้รถน่ังคนพิการ 
(wheelchair user) 
 

บุคคลที่มีความยากล าบากในการเดินหรือการเคลือ่นที่และใช้
รถนั่งคนพิการเพื่อการเคลื่อนที ่

 

 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              ค าน า 
              เกี่ยวกบัหลักสูตรการอบรมเรือ่งการใหบ้ริการรถนั่งคนพิการ: ระดับพื้นฐาน 
             A. ความรู้หลกั 
             A .1 : ผู้ใช้รถนั่งคนพิการ 
                    ประโยชน์ของรถนั่งคนพกิาร 
                    “รถนั่งคนพิการทีเ่หมาะสม” คืออะไร? 
                     อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการขององค์การสหประชาชาติ 
 

          A.2 : บริการรถนั่งคนพกิาร 
          A.3 : การใช้รถนั่งคนพิการ 
         A.4 : การนั่งตัวตรง 
         A.5 : แผลกดทับ 
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                เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของผู้ใช้ 
                ขนาดพอดีและให้การรองรบัร่างกาย   
       A.7: เบาะรองนั่ง 
       A.8: การเคลื่อนย้ายตัว 
       B. ข้ันตอนการให้บริการรถนั่งคนพกิาร 
     ข้ันตอนที่ 1 การส่งต่อและนัดหมาย 
     ข้ันตอนที่ 2 การประเมิน 
    ข้ันตอนที่ 3 การพิจารณา (เลือก) รถนัง่คนพิการ 
    ข้ันตอนที่ 4  งบประมาณและการสั่งซือ้ 
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   ข้ันตอนที่ 6 การลองอปุกรณ์ 
  ข้ันตอนที่ 7 การฝึกผู้ใช้รถนั่งคนพิการ 
  ข้ันตอนที่ 8 : การดูแลรักษา  ซ่อมแซม และติดตามผล 

 



ค าน า 
 
รถนั่งคนพิการเป็นหนึ่งในอุปกรณ์เครื่องช่วยที่มีการใช้อย่างแพร่หลายเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการเคลื่อนที่
ของบุคคล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิมนุษยชน และการด ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี ทั้งนี้เพื่อให้คนพิการสามารถเป็น
สมาชิกที่มีคุณค่าของสังคม  การได้รับรถนั่งคนพิการที่มีการออกแบบและขนาดที่เหมาะสม จึงเป็นก้าวแรกในการ
มีส่วนหนึ่งและมีส่วนร่วมในสังคมของคนพิการ 
 
องค์การสหประชาชาติได้ออกกฎ Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons 
with Disabilities, the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and World Health 
Assembly resolution WHA58.23  ซึ่งเกี่ยวข้องกับความพิการ ทั้งด้านการป้องกัน การดูแลและฟื้นฟู
สมรรถภาพ และเน้นความส าคัญของรถนั่งคนพิการและอุปกรณ์เครื่องช่วยต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าคนพิการสามารถ
เข้าถึงรถนั่งคนพิการที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคต่างๆของโลกที่มีทรัพยากรจ ากัด องค์การอนามัย
โลกได้พัฒนาแนวทางการให้บริการรถนั่งคนพิการแบบขับเคลื่อนด้วยแรงคนในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจ ากัด 
(Guidelines on the provision of manual wheelchairs in less resourced settings)ทั้งนี้โดยได้รับความ
ร่วมมือจาก United States Agency for International Development (USAI D) and the International 
Society for Prosthetics and Orthotics (ISPO). 
 
องค์การอนามัยโลกได้พัฒนาหลักสูตรการอบรมเรื่องการให้บริการรถนั่งคนพิการ : ระดับพื้นฐาน ข้ึนเพื่อใช้
ฝึกอบรมบุคคากรที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม และมีระบบการให้บริการรถนั่งคนพิการบนพื้นฐานของแนวทางการ
ให้บริการฯ ขององค์การอนามัยโลกดังกล่าว 
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เกี่ยวกับหลักสูตรการอบรมเร่ืองการให้บริการรถนั่งคนพิการระดับพ้ืนฐาน 
 

บทน า 

หลังจากมีการเผยแพร่ แนวทางการให้บริการรถนั่งคนพิการแบบขับเคลื่อนด้วยแรงคนในพื้นทีท่ีม่ทีรพัยากร
จ ากัด (Guidelines on the provision of manual wheelchairs in less resourced settings)1  ในปี 
2008 แล้ว ต่อมาองค์การอนามัยโลกได้พัฒนา หลักสูตรอบรมเรื่องการให้บริการรถนั่งคนพิการ – 
ระดับพื้นฐาน  (Wheelchair Service Training Package – Basic Level) ข้ึน 
 

รถนั่งคนพิการเป็นหนึ่งในอุปกรณ์เครื่องช่วยที่มีการใช้อย่างแพร่หลาย เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการ
เคลื่อนที่ ในบุคคลที่มีความยากล าบากในการเดิน รถนั่งคนพิการที่ตอบสนองความต้องการด้านกายภาพ 
เหมาะสมกับวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมถือเป็นเครื่องมือที่มีความจ าเป็นในการส่งเสริมพวกเขาให้มีสุขภาวะ
ที่ดี ทั้งด้านสุขภาพ สังคมและเศรษฐกิจ    การเคลื่อนที่เป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลสามารถเข้ารับ
การศึกษา ไปท างาน  เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและเข้าถึงบริการต่างๆ เช่น บริการด้านสุขภาพ     
การเคลื่อนที่เปิดโอกาสส าหรับผู้ใช้รถนั่งคนพิการในการศึกษา ท างาน และเข้าร่วมในกิจกรรมด้านสังคม 
และเข้าถึงบริการต่างๆ เป็นต้นว่า การดูแลสุขภาพ  
 

ความส าคัญของการเคลื่อนที่ได้ระบุไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการขององค์การสหประชาชาติ (the 
United Nations Convention on the Rights of Persons with a Disability; UNCRPD)  ซึ่งได้
สนับสนุน  "มาตรการที่มีประสิทธิผลเพื่อให้แน่ใจว่าคนพิการสามารถเคลื่อนที่ได้โดยอิสระมากที่สุดเท่าที่
เป็นไปได้"  เพื่อให้การเคลื่อนที่ที่มีประสิทธิผล ผู้ใช้งานต้องการรถนั่งคนพิการที่ขนาดพอดีและตรงกับความ
ต้องการที่จ าเพาะเจาะจง ซึ่งต้องมีวิธีการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้รถนั่งคนพิการ 
 

วิธีหนึ่งที่มีประสิทธิผลในการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งาน นั่นคือการให้บริการผ่านบริการรถนั่ง
คนพิการ  อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลทางสถิติแสดงให้เห็นว่ามีน้อยกว่าร้อยละ 5 ของผู้ที่มีความ
ต้องการรถนั่งคนพิการที่ได้รับรถนั่งคนพิการที่เหมาะสม  นอกจากนี้ยังมีบุคลากรผู้ให้บริการยังมีโอกาสใน
การเพิ่มพูนทักษะที่จ าเป็นในการพิจารณารถนั่งคนพิการอย่างมีประสิทธิผล 
 

หลักสูตรการอบรมเรื่องการให้บริการรถนั่งคนพิการ – ระดับพื้นฐาน  มีความตั้งใจเพื่อให้การสนับสนุน
เพิ่มเติมความรู้แก่บุคลากรผู้เกี่ยวข้องทั้งในบทบาททางเทคนิคและทางคลินิกในการให้บริการรถนั่งคน
พิการ (ดูแนวทางการให้บริการรถนั่งคนพิการแบบขับเคลื่อนด้วยแรงคนในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจ ากัด ตาราง 
4.2) ในระดับพื้นฐาน   หลักสูตรนี้มีทั้งเนื้อหาด้านทฤษฎีและปฏิบัติที่จ าเป็นในการให้บริการแก่ผู้ใช้รถนั่ง
คนพิการที่สามารถนั่งได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ประคองท่าทาง   หลักสูตร ประกอบด้วย วิธีการประเมิน
ความต้องการรายบุคคล การช่วยเหลือเพื่อเลือกและปรับรถนั่งคนพิการที่เหมาะสมที่สุดที่มีอยู่ การฝึกใช้
งานและดูแลรถนั่งคนพิการแก่ผู้ใช้และผู้ดูแล ตลอดจนการติดตามผล 
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หลักสูตรการอบรมนี้ใช้เวลาประมาณ 35-40 ช่ัวโมง ซึ่งอาจปรับเพิ่มหรือลดเวลาได้ข้ึนอยู่กับความ

ต้องการจเพาะเจาะจงและทรัพยากรที่มีในแต่ละบริบท  ควรมีการฝกึปฏิบัติเพิ่มเติมกับที่ปรึกษาเพื่อสร้าง

เสริมสมรรถนะและความสามารถในการปฏิบัติงานโดยอิสระ 

องค์การอนามัยโลกหวังว่าหลักสูตรนีจ้ะถูกน าไปใช้ทัง้เป็นการฝึกระยะสั้นส าหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และมี

การบรูณาการสู่หลักสูตรการฝึกอบรมส าหรบับุคลากรด้านการฟื้นฟูด้วย 

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม 

หลักสูตรอบรมนี้ใช้ส าหรับบุคลากรหรืออาสาสมัครที่มีหน้าที่บริการรถนั่งคนพิการในที่ท างานของพวกเขา  

ซึ่งอาจได้แก่ บุคลากรด้านสาธารณสุข  ด้านการฟื้นฟู หรือบุคลากรทาช่างเทคนิค  เจ้าหน้าที่ด้านการฟื้นฟู

สมรรถภาพในชุมชน (CBR)  นักกิจกรรมบ าบัด นักกายภาพบ าบัด นักกายอุปกรณ์เสริม นักกายอุปกรณ์

เทียม ช่างฝีมือในท้องถ่ิน ช่างเทคนิค รวมทั้งผู้ใช้รถนั่งคนพิการ 

เป้าประสงค ์

หลักสูตรอบรมระดับพื้นฐานนีอ้อกแบบเพื่อสนับสนุนการอบรมบุคลากรหรืออาสาสมัครในหารใหบ้รกิารรถ
นั่งคนพิการแบบขับเคลื่อนด้วยแรงคนและเบาะรองนั่งที่เหมาะสมส าหรับคนทุกเพศทุกวัยที่มีที่มีความ
บกพร่องทางการเคลื่อนไหวที่สามารถนั่งตรงได้โดยไม่ต้องมีการรองรับท่าทางเพิ่มเติม  
 

เป้าประสงค์หลักของหลักสูตรการอบรมนี้คือการพฒันาความรู้และทักษะแกบุ่คลากรทีม่ีส่วนเกี่ยวกับการ
ให้บรกิารรถนั่งคนพิการ  โดยการให้การอบรมตามหลักสูตรนี้จะช่วยให ้

 เพิ่มจ านวนผู้ใช้รถนั่งคนพิการที่ได้รบัรถนัง่คนพิการที่ตรงกบัความต้องการของเขาเหล่าน้ัน 

 เพิ่มจ านวนผู้ใช้รถนั่งคนพิการที่ได้รบัการสอนวิธีการใช้งานและดูแลรักษารถนั่งคนพกิาร รวมทั้งดูแลให้
มีสุขภาพดีเมือ่ใช้รถนั่งคนพิการ  

 เพิ่มจ านวนบุคลากรที่ได้ผ่านการฝึกอบรมการให้บริการรถนัง่คนพิการระดับพื้นฐาน 

 เพิ่มระดับความสามารถของบุคลากรผู้ใหบ้ริการรถนัง่คนพิการ  

 เพิ่มคุณภาพของการให้บริการรถนัง่คนพิการ 

 บรรลุถึงการบูรณาการของบริการรถนัง่คนพิการในงานฟื้นฟสูมรรถภาพมากข้ึน 
 

ขอบเขตของเนือ้หา  
หลักสูตรนีป้ระกอบด้วย 
 



3 

 

 
 
 เนื้อหาโดยรวมของข้ันตอนในการใหบ้รกิารรถนั่งคนพิการ 8 ข้ันตอน ดังอธิบายใน แนวทางการ

ให้บรกิารรถนั่งคนพิการแบบขับเคลื่อนด้วยแรงคนในพื้นที่ทีม่ีทรัพยากรจ ากัดขององค์การอนามัยโลก 
(ตาราง 1) 

 ร่วมกับผู้ใช้รถนั่งคนพิการเพื่อประเมินความต้องการในการเคลื่อนที่และระบุหนทางแกป้ัญหาที่ดีทีสุ่ด 
 การใหร้ถนั่งคนพิการที่เหมาะสมพร้อมด้วยเบาะรองนั่งทีเ่หมาะสม 
 แก้ไขปัญหาเพื่อดัดแปลงเบื้องต้นเพือ่ให้รถนัง่คนพิการมีขนาดพอดีกับผู้ใช้มากทีสุ่ด 
 การดแูลรักษาและซ่อมแซมรถนัง่คนพิการ 
 ฝึกการใช้งานแก่ผู้ใช้รถนัง่คนพิการให้ใช้งานได้อย่างดีทีสุ่ด 
 การผลิตเบาะรองนัง่ฟองน้ าแบบเข้ารูป 

การให้ความรู้ในการดัดแปลงรถนั่งคนพิการอย่างง่ายจะมีประโยชน์อย่างมากในพื้นที่ที่มีข้อจ ากัดในเรื่อง
ของชนิดและขนาดของรถนั่งคนพิการ จึงมักจ าเป็นต้องดัดแปลงรถนั่งคนพิการง่ายๆเพื่อให้เหมาะสมกับ
ผู้ใช้ 
 

การให้บริการรถโยกไม่รวมอยู่ในรายละเอียดของหลักสูตรนี้ แม้ว่ารถโยกจะมีประโยชน์กับผู้ใช้รถนั่งคน
พิการที่ต้องการเดินทางในระยะไกลข้ึน  
 

ตารางท่ี 1 ขั้นตอนหลักในการให้บริการรถน่ังคนพิการ  
ขั้นตอนท่ี 1 การสง่ต่อและนัดหมาย (referral and appointment) 
ขั้นตอนท่ี 2 การประเมิน (assessment) 
ขั้นตอนท่ี 3 การพิจารณา/เลือก (prescription/selection) 
ขั้นตอนท่ี 4 การหางบประมาณและการสัง่ซื้อ (funding and ordering) 
ขั้นตอนท่ี 5 การจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ (รถนั่งคนพิการ) (Product (wheelchair) preparation)  
ขั้นตอนท่ี 6 การลองอปุกรณ์(fitting) 
ขั้นตอนท่ี 7 การฝกึผู้ใช้รถนัง่คนพิการ (user training) 
ขั้นตอนท่ี 8 การดูแลรักษา  ซ่อมแซม และติดตามผล (maintenance, repairs, and follow-up) 

 

ความรู้และทกัษะที่จ าเป็น การอบรมเรื่องการใหบ้รกิารรถนั่งคนพิการนี้ ผู้เข้าอบรมไม่จ าเป็นต้องมี
ประสบการณ์มากอ่น อย่างไรก็ตามควรมีทักษะและความรูเ้บื้องต้น ต่อไปนี้ 

 สามารถอ่านและเขียนภาษาที่ใช้ในการอบรมได ้
 มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพทั่วไป หรือความบกพร่องด้านร่างกายต่างๆซึง่อาจสง่ผลใหผู้้คน

ต้องใช้รถนั่งคนพิการ ได้แก่ ภาวะสมองพิการ การสูญเสียอวัยวะส่วนล่างของร่างกาย โรคโปลิโอ การ
บาดเจบ็ไขสันหลงั และโรคหลอดเลือดสมอง 
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ในกรณีที่ผูเ้ข้าอบรมไมม่ีความรู้พื้นฐานเหล่าน้ี ผูส้อนควรเพิม่เติมเนื้อหาเหล่าน้ีในเนื้อหาของความรู้หลัก 
(core knowledge) ด้วย 
 

ขอบเขตเนื้อหา 

หลักสูตรการอบรมเรื่องการให้บริการรถนั่งคนพิการระดับพืน้ฐานถูกออกแบบเพือ่ให้ท าการฝึกอบรมโดย
ผู้สอนที่มีทกัษะด้านการให้บริการรถนั่งคนพกิารระดับพื้นฐานและมสีมรรถนะในการสอน โดยมีวัสดุ
อุปกรณ์ประกอบการอบรมดังนี ้
 คู่มือและอปุกรณ์ส าหรับผูส้อน 
 คู่มือประกอบการอบรมส าหรบัผูเ้ข้าอบรม (ฉบับนี้) 
 ใบงานส าหรบัผูเ้ข้าอบรม 
 แบบฟอร์มการใหบ้รกิารรถนั่งคนพิการ 

 แบบบันทึกการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของรถนัง่คนพิการ 
 สื่อต่างๆ ประกอบด้วย สไลด์น าเสนอ วีดีโอและโปสเตอร ์

กระบวนการพฒันา 

ภายหลังการเผยแพร่ แนวทางการให้บริการรถนั่งคนพิการแบบขับเคลื่อนด้วยแรงคนในพื้นที่ที่มีทรัพยากร
จ ากัด (องค์การอนามัยโลก 2008)  องค์การอนามัยโลกได้แต่งตั้งคณะท างานเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรม
เรื่องการให้บริการรถนั่งคนพิการข้ึน การประชุมครั้งแรกของคณะท างานจัดโดยองค์การอนามัยโลกในเดอืน
ตุลาคม ปีค.ศ. 2008 เพื่อก าหนดขอบเขตและเนื้อหาของหลักสูตร   หลังจากนั้นได้ส่งให้ผู้เช่ียวชาญที่
เกี่ยวข้องให้ความเห็นจ านวนกว่า 20 คน จากนั้นคณะท างานหลักจึงจัดท าหลักสูตรน าร่อง 

ในปีค.ศ. 2010 ได้เริ่มโครงการน าร่องในประเทศอินเดีย เกาะโซโลมอนและประเทศเคนย่า โครงการน าร่อง
ดังกล่าวมีผู้สังเกตการณ์จากคณะท างานของคณะท างานพัฒนาหลักสูตร  ความคิดเห็นจากผู้สอน ผู้เข้า
อบรมและผู้ใช้รถนั่งคนพิการได้ถูกน ามาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรจนเป็นฉบับล่าสุด   นอกจากนี้ 
หลักสูตรฉบับน าร่องนี้ได้ถูกส่งให้ผู้เช่ียวชาญที่เกี่ยวข้องเพื่ออ่านทบทวน (peer review) และให้ความ
คิดเห็นที่มีคุณค่า  

ผู้แต่งทุกคนที่มสี่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรได้ลงลายมือช่ือไว้ในประกาศยืนยันแหง่ผลประโยชน์ 
(Declaration of Interest; DOI) และไม่แสดงผลประโยชนท์ับซ้อนใดๆ 
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A. ความรู้หลัก 
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A.1: ผู้ใช้รถนั่งคนพิการ (wheelchair user) 

ผู้ใช้รถนั่งคนพิการคือบุคคลที่มรีถนั่งคนพิการอยู่แล้วหรือบคุคลจะได้รบัประโยชน์จากการใช้รถนัง่คนพิการ

อันเนื่องมาจากมีข้อจ ากัดในการเดิน   ผู้ใช้รถนั่งคนพิการ ประกอบด้วย 

 เด็ก ผู้ใหญ่ ผูสู้งอายุ ทั้งเพศชาย เพศหญิง เด็กผู้หญิงและเดก็ผู้ชาย 

 บุคคลที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนทีรู่ปแบบต่างๆ ที่มีความแตกต่างของรปูแบบการด าเนินชีวิต 
และภูมิหลังของชีวิต 

 บุคคลผู้อาศัยและท างานในสิ่งแวดล้อมต่างๆ ประกอบด้วยชนบท กึ่งชนบทกึ่งเมือง และในสงัคมเมือง 
ถึงแม้ความต้องการของผู้ใช้รถนั่งคนพิการจะมีความแตกต่างกัน แต่ทุกคนล้วนแต่ต้องการรถนัง่คน
พิการทีเ่หมาะสม 

 

ประโยชน์ของรถนั่งคนพกิารมีอะไรบ้าง? 

      
 การเคลื่อนท่ี : รถนั่งคนพิการช่วยให้ผู้คนไปไหนมาไหนได้โดยอิสระและท าสิ่งที่ต้องการได้ 

 สุขภาพ : รถนั่งคนพิการสามารถส่งเสริมสุขภาพของผู้ใช้งานได้หลายด้าน รถนั่งคนพิการที่ขนาดพอดี 
พร้อมด้วยเบาะรองนั่งที่สามารถลดปัญหาต่างๆ เช่น แผลกดทับ หรือ การท่าทางที่ไม่ดีได้  รถนั่งคน
พิการที่ใช้งานได้ดี  มีขนาดพอดีและสามารถปั่นง่ายจะช่วยเพิ่มการท ากิจกรรมทางร่างกายของผู้ใช้รถ
นั่งคนพิการได้จึงเป็นการส่งเสริมสุขภาพด้วย 

 ความเป็นอิสระ : ผู้ใช้รถนั่งคนพิการสามารถเป็นอิสระมากขึ้นและควบคุมชีวิตตนเองได้มากข้ึน 

 ความมั่นใจและความภาคภูมิใจในตนเอง : ผู้ใช้รถนั่งคนพิการจะมีความมั่นใจและความภาคภูมิใจ
เพิ่มข้ึน เมื่อได้รับรถนั่งคนพิการที่เหมาะสม และสามารถใช้งานได้ดี 

 การเข้าสู่สังคม : รถนั่งคนพิการท าให้ผู้ใช้สามารถเข้าสู่สังคม เช่น ท าให้สามารถไปท างาน ไปโรงเรียน 
เยี่ยมเยียนเพื่อน และเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมอื่นๆได ้
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รถนั่งคนพิการที่เหมาะสมคืออะไร?  

รถนั่งคนพิการที่เหมาะสม คือ รถนั่งคนพิการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน 
 เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของผู้ใช้งาน 
 มีขนาดเหมาะสมกับผู้ใช้งาน 
 ช่วยรองรับท่าทาง (ช่วยให้ผู้ใช้งานนั่งในแนวตรง) 
 สามารถบ ารุงรักษาและซ่อมแซมได้ในท้องถ่ิน 
 

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการขององค์การสหประชาชาติ 
 

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการขององค์การสหประชาชาติ (the United Nations Convention on the 
Rights of Persons with a Disability; UNCRPD) ประกาศใช้เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 
2008) 

มนุษย์ทุกคนมีสิทธิ  อนุสัญญาฯฉบับนี้ได้เน้นให้ทุกๆคนเข ้าใจว่าคนพิการก็มีสิทธิต่างๆเท่าเทียมกับบุคคล
ทั่วไปซึ่งในอนุสัญญานี้มี 50 หมวด 

หมวด 20 เกี่ยวกับ  ‘การเคลื่อนที่ของบุคคล’ ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการเคลื่อนที่ในรูปแบบและ
เวลาที่บุคคลต้องการ  ในหมวด 20 กล่าวไว้ว่า ‘ประเทศสมาชิกจะใช้มาตรการที่มีประสิทธิผลเพื่อให้
มั่นใจว่าคนพิการสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างเป็นอิสระมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้’ 

รถนั่งคนพิการและบริการรถนั่งคนพิการมีความส าคัญในการช่วยผู้มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนที่ ส่วน
ใหญ่ให้สามารถเคลื่อนที่ได้  บุคลากรผู้ให้บริการรถนั่งคนพิการสามารถช่วยในการปรับใช้หมวด 20 ของ 
อนุสัญญาได้โดย 
 ให้บริการรถนั่งคนพิการที่เหมาะสมแก่ผู้มารับบริการ 
 ช่วยให้ผู้ใช้รถนั่งคนพิการเรียนรู้วิธีการเคลื่อนย้ายตัวเข้าและออกจากรถนั่งคนพิการด้วยตนเอง 
 สอนวิธีการปั่นรถนั่งคนพิการด้วยตนเอง 
 กระตุ้นสมาชิกในครอบครัวให้ช่วยเหลือและส่งเสริมให้ผู้ใช้รถนั่งคนพิการเป็นอิสระเท่าที่เป็นไปได้ 

นอกจากนี้ยังมีหลักสิทธิมนุษยชนอีกหลายข้อที่ระบุว่าบุคคลที่มีความยากล าบากในการเคลื่อนที่สามารถมี
ความสุขในการด าเนินชีวิตได้มากข้ึน หากได้รับรถนั่งคนพิการที่เหมาะสม  ได้แก่ 
 ด ารงชีวิตอย่างเป็นอิสระและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน (หมวด 19) 
 สิทธิในการศึกษา (หมวด 24) 
 สิทธิในการมีสุขภาพในระดบัมาตรฐานสงูสุดที่บรรลุได้ (หมวด 25)  
 สทิธิในการท างานและการจ้างงาน (หมวด 27) 
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 สิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการใช้ชีวิตในที่สาธารณะ (หมวด 29) 
 สิทธิในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรม กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมยามว่างและกีฬา     

(หมวด 30) 

อนุสัญญาฯ 
(หมวด 20 – การเคลื่อนท่ีส่วนบุคคล ) 
ประเทศสมาชิกจะใช้มาตรการที่มีประสิทธิผล
เพื่อให้มั่นใจว่าคนพิการสามารถเคลื่อนที่ได้อย่าง
เป็นอิสระมากที่ สุด เท่ าที่ จะ เป็นไปได้  อัน
ประกอบด้วย 
a) ส่งเสริมความสามารถในการเคลื่อนที่ของคน

พิการให้เหมาะสมกับเวลาและรูปแบบที่คน
พิการเลือกและด้วยค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม 

b) ส่งเสริมการเข้าถึงอุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนที่ 
อุปกรณ์ช่วยเหลือ เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความ
สะดวกมีคุณภาพ และรูปแบบของสื่อกลางและ
การช่วยเหลือในการด าเนินชีวิต  และในราคาที่
สามารถเข้าถึงได้ 

c) ให้การฝึกทักษะการเคลื่อนที่แก่คนพิการและ
บุคลากรที่ท างานร่วมกับคนพิการอุปกรณ์
ช่วยเหลือ และเทคโนโลยีสิ่ งอ านวยความ
สะดวก 

d) ส่งเสริมให้ภาคส่วนต่างๆผลิตอุปกรณ์ช่วยใน
การเคลื่อนที่  อุปกรณ์เครื่องช่วย ตลอดจน
เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกโดยค านึงถึง
ทุกด้านของการเคลื่อนที่ของคนพิการ 

 

หมายถึง 
 
ประเทศต่างๆ ควรส่งเสริมให้คนพิการมีความเป็น
อิสระให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ โดย 
 ช่วยให้ผู้คนเข้าใจประเด็นนี้ 
 ช่วยเหลือให้ได้รับรถนั่งคนพิการที่มีคุณภาพใน

ราคาที่เหมาะสม 
 ให้การฝึกวิธีการใช้งาน 
 กระตุ้นให้ภาคส่วน/บริษัทต่างๆค านึงถึงความ

ต้องการที่แตกต่างๆกันทุกด้านของคนพิการ  

 

A.2: บริการรถนั่งคนพิการ (wheelchair services) 

บริการรถนั่งคนพิการเป็นการช่วยให้ผู้ใช้งานได้รับรถนั่งคนพิการที่เหมาะสมที่สุดเท่าที่มีให้บริการ  แนว
ทางการให้บริการรถนั่งคนพิการแบบขับเคลื่อนด้วยแรงคนในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจ ากัดขององค์การอนามัย
โลกได้กล่างถึงข้ันตอนหลักของการให้บริการรถนั่งคนพิการ 8 ข้ันตอน โดยได้สรุปไว้ในหน้าถัดไป และ
รายละเอียดของแต่ละข้ึนตอนอยู่ในหมวด B ของคู่มือนี้ 
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ขั้นตอนท่ี สรุป  
1.การสง่ต่อและนัดหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การส่งต่อผู้ใช้รถนั่งคนพิการเพื่อรับบริการมี
หลายวิธี อาจเป็นการมารับบริการด้วยตนเอง
หรือส่งต่อจากเครือข่าย จากบุคลากรด้าน
สุขภาพและสาธารณสุข ทั้ งจากหน่วยงาน
รัฐบาลและเอกชนหรืออาสาสมัครในชุมชน 
อ าเภอหรือระดับภูมิภาค ในบางหน่วยงานอาจ
ต้องระบุศักยภาพของผู้ใช้รถนั่งคนพิการด้วยว่า
เขาเคยได้รับบริการทางสุขภาพหรือทางสังคม 
การเข้าร่วมในโรงเรียน ท างานหรือกิจกรรม
ทางสังคม 

 

 

2. การประเมิน 
 

ผู้ใช้รถนั่งคนพิการจ าเป็นต้องได้รับการประเมนิ
รายบุคคล เกี่ยวกับวิถีชีวิต การท างาน และ
สภาวะร่างกายและสภาพแวดล้อม 
 
 
 

 

 
3. การพิจารณา (เลอืก) 
 

การพิจารณารถนั่งคนพิการ โดยใช้ข้อมูลจาก
การประเมินและเป็นการด าเนินการร่วมกับผูใ้ช้
รถนั่งคนพิการ ครอบครัวหรือผู้ดูแล การ
พิจารณา (เลือก) เป็นก าหนดรายละอียดชนิด
และขนาด  ลักษณะและการดัดแปลงรถนั่งคน
พิการที่เลือก ตลอดจนทักษะที่ผู้ใช้งานต้องฝึก 
เพื่อให้สามารถใช้งานและดูแลรถนั่งคนพิการ
ได้อย่างเหมาะสม 

 

 

4. งบประมาณและการ
สั่งซือ้ 
 

การระบุแหล่งงบประมาณ และรถนั่งคนพิการ
จะเบิกจากจ านวนที่มีอยู่ในคลังหรือสั่งซื้อจาก
ผู้ผลิต 

 

5. การเตรียมผลิตภัณฑ์ 
(รถนั่งคนพิการ) 
 

บุคลากรที่ผ่านการอบรมท าการเตรียมรถนัง่คน
พิการเพื่อปรับเบื้องต้น ซึ่งข้ึนอยู่กับผลิตภัณฑ์
ที่มีอยู่และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ อาจเป็นการ
ประกอบรถนั่งคนพิการและดัดแปลงที่สามารถ
ท าได้ หรือผลิตภัณฑ์สั่งจากโรงงานผลิต หรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในห้องปฏิบัติงาน 
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ขั้นตอนท่ี สรุป  
6. การปรบัใหเ้หมาะสม 
 
 
 
 
 

เป็นข้ันตอนที่ผู้ใช้ลองใช้รถนั่งคนพิการ และ
ตัดสินใจว่ารถนั่งคนพิการเหมาะสมหรือไม่ 
กรณีที่ต้องดัดแปลงหรือจัดหาอุปกรณ์ประคอง
ท่าทางอาจจ าเป็นต้องมีการลองและปรับให้
เหมาะสมอีกครั้ง 
 

 

 
7.การฝกึทักษะการใช้งาน 
 

ผู้ใช้รถนั่งคนพิการและผู้ดูแลได้รับการสอน
วิธีการใช้งานและการดูแลรถนั่งคนพิการอย่าง
ปลอดภัยและมีประสิทธิผล 
 

 
8.การดูแลรักษา ซ่อมแซม 
และติดตามผล 

หน่วยบริการรถนั่งคนพิการให้บริการดูแล
รักษา ซ่อมแซมปัญหาทางเทคนิคที่ไม่สามารถ
แก้ไขได้ภายในชุมชน    กาติดตามผลควร
ด าเนินการภายในชุมชนให้มากที่สุดเท่าที่
เป็นไปได้  การนัดติดตามผลเป็นโอภาสที่จะได้
ตรวจสอบความพอดีของรถนั่งคนพิการและ
การฝึกและสนับสนุนเพิ่มเติม   ระยะเวลาใน
การติดตามผล ข้ึนอยู่ กับความจ าเป็นของ
ผู้ใช้งานและบริการอื่นๆที่มี   หากพบว่ารถนั่ง
คนพิการไม่เหมาะสมแล้วควรพิจารณารถนั่ง
คนพิการคันใหม่ โดยเริ่มจากข้ันตอนการ
ให้บริการที่ 1 อีกครั้ง 

 

 

ที่มา : World Health Organization. Guidelines on the provision of manual wheelchairs in 
less resourced settings, Table 3.2. Geneva, 2008:76.  

A.3: การใช้รถนั่งคนพิการ (wheelchair mobility) 

ผู้ใช้รถนั่งคนพิการจ านวนมากอาศัยและท างานในพื้นที่ที่เคลื่อนที่ได้ยากล าบาก เช่น พื้นขรุขระ พื้นทราย
หรือโคลน มีข้ันบันได ขอบทาง หรือพื้นที่แคบ  

การฝึกทักษะการใช้รถนั่งคนพิการจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเอาเคลื่อนที่ผ่านอุปสรรคต่างๆได้ไม่ว่าจะท า
ด้วยตนเองและโดยการช่วยเหลือจากผู้อื่น 
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ทักษะต่างๆ ใน การใช้รถน่ังคนพิการ ดังอธิบายต่อไปน้ี 

ทักษะการใช้รถน่ังคนพิการ: 

การเข็น  

 

 การเข็นที่ถูกตอ้งจะใช้แรงน้อย 
 เข็นจากต าแหนง่ 10 นาฬิกา ไปยัง 2 นาฬิกา 
 ใช้การเข็นแบบนุม่นวลยาวๆบ  

การเลี้ยว 

 

 จับวงปั่นข้างหนึง่ดันไปด้านหน้าและอีกข้างหนึง่ดงึไป
ด้านหลัง 

 ดึงมือที่อยู่ด้านหน้ามาด้านหลังและดันข้างที่อยู่
ด้านหลังไปด้านหน้าพร้อมๆกัน 

การขึ้นทาง
ลาด 

 

 โน้มตัวไปด้านหน้า-เพื่อป้องกันการหงายหลงั 
 ในขณะที่ฝึกปฏิบัติ ต้องมผีู้ช่วยเหลืออยู่ด้านหลังด้วย 
 หากต้องการหยุดหรือพัก-ให้จอดรถนั่งคนพิการ

ขวางทางลาด 

การลงทาง
ลาด 

 
 

 เอนตัวไปด้านหลัง 
 ปล่อยให้วงปั่นหมุนผ่านมือช้าๆ 
 ผู้ใช้รถนั่งคนพิการที่มีประสบการณ์ที่สามารถท ายกล้อ

หน้าได้ (เป็นการทรงตัวของรถนั่งคนพิการบนล้อหลัง
อย่างเดียว) สามารถใช้เทคนิคนี้ในการลงทางลาดได้โดย
การใช้ล้อหลัง วิธีนี้มีประสิทธิภาพมาก 

การขึ้นบันได
โดยการ
ช่วยเหลือ 

 

 ข้ึนด้านหลัง  
 เอนรถนั่งคนพกิารไปทางด้านหลงั เลื่อนให้ลอ้หลังชิด

ข้ันบันได 
 ผู้ช่วยเหลือดึงรถนั่งคนพิการไปทางด้านหลังและยกข้ึน

ตามขั้นบันได 
 ผู้ใช้รถนั่งคนพิการอาจช่วยเโดยดงึวงปั่นไปด้านหลงั 
 ผู้ช่วยเหลือคนทีส่องสามารถช่วยเหลือโดยจบัที่โครง

ด้านหน้ารถนั่งคนพิการ (ห้ามจบับริเวณที่พักเท้า) 
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การลงบันได
โดยการ
ช่วยเหลือ 

 

 ลงด้านหน้า 

 เอนรถนั่งคนพิการไปทางด้านหลังให้ล้อหน้ายกลอยข้ึน 

 ผู้ช่วยเหลือค่อยๆ ปล่อยให้ล้อหลังของรถเลื่อนลงตาม
ข้ันบันไดที่ละข้ัน 

 ผู้ใช้รถนั่งคนพิการสามารถช่วยโดยควบคุมรถด้วยการ
จับวง  

 ผู้ช่วยเหลือคนที่สองช่วยในการประคองรถนั่งคนพิการ
ด้านหน้าโดยจับบริเวณโครงรถ (ห้ามจับที่พักเท้า) 

การยกล้อ
หน้าชั่วครู่ 

 

 

 การยกล้อหน้าช่ัวครู่ได้มีประโยชน์ต่อผู้ใช้รถนั่งคนพิการ
อย่างมาก 

 ผู้ใช้รถนั่งคนพิการสามารถยกล้อหน้าเพื่อข้ามสิ่งกีด
ขวางต่างๆ เช่น ขอบถนน ก้อนหินและเนิน  

 หมุนล้อไปทางด้านหลังจนกระทั่งมืออยู่ที่ต าแหน่ง 10 
นาฬิกา จากนั้นดันไปด้านหน้าอย่างรวดเร็ว 

 ล้อหน้าของรถนั่งคนพิการจะยกลอยข้ึน 

 ถ้าฝึกบ่อยๆจะสามารถยกล้อหน้าได้ถูกจังหวะเพื่อข้าม
สิ่งกีดขวาง 

 ต้องแน่ใจว่ามีผู้ช่วยเหลืออยู่ด้านหลังตลอดเวลาที่ฝึกใน
ข้ันตอนน้ี 

   
 

วิธีฝึกใช้รถนั่งคนพกิารอย่างปลอดภัย 

 ห้ามยืนบนที่พักเท้าขณะเข้าและออกจากรถนั่งคนพิการ 

 ระวังอย่างให้นิ้วมือเข้าซี่ล้อและเบรก 

 ขณะฝึกข้ึนหรือลงทางลาด ต้องมีผู้ช่วยเหลอือยู่ด้านหลังเสมอ เพื่อป้องกันการหงายหลัง 

 อย่าให้การช่วยเหลือในการเข็นรถนั่งคนพิการข้ึนและลง จนกว่าจะมั่นใจว่าสามารถควบคุม 
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A.4: การนั่งตัวตรง (sitting upright) 

ผู้ใช้รถนั่งคนพิการส่วนใหญ่ใช้เวลาหลายช่ัวโมงในท่านั่ง ดังนั้นรถนั่งคนพิการจึงไม่เป็นเพียงแค่อุปกรณ์ช่วย

ในการเคลือ่นที่แต่ยังช่วยประคองให้พวกเขาน่ังตัวตรงอย่างสบายด้วย 
 

การนั่งตัวตรง/ท่านั่งแบบธรรมชาติ  
 

ท่าทางหมายถึงอะไร? 

ท่าทาง หมายถึง รูแบบการจัดวางส่วนต่างๆของร่างกาย รถนั่งคนพิการที่มีขนาดเหมาะสมควรช่วยรองรับ

ร่างกายของผู้ใช้รถนั่งคนพิการให้อยู่ในท่านั่งตัวตรง  บางครั้งการนั่งตัวตรงอาจเรียกว่า ท่านั่งแบบธรรมชาติ  
 

เพราะอะไรการน่ังตัวตรงจึงมีความส าคัญ ? 

การนั่งตัวตรงมีประโยชน์ต่อผู้ใช้รถนั่งคนพิการในหลายด้าน ดังนี้ :  

 สุขภาพ: ท่านั่งตัวตรงช่วยในการย่อยอาหารและการหายใจ 

 ความมั่นคง: ท่านั่งตัวตรงช่วยให้มีความมั่นคงมากข้ึน 

 การกระจายน้ าหนัก: ขณะนั่งตัวตรงน้ าหนักของร่างกายกระจายอย่างทั่วถึง-ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยง

ต่อการเกิดแผลกดทับ 

 ความสบาย: เมื่อร่างกายมีการกระจายน้ าหนักอย่างทั่วถึงจะท าให้เกิดความสบายมากขึ้นแก่ผู้นั่ง 

 ป้องกันปัญหาด้านท่าทาง: การนั่งตัวตรงจะช่วยลดโอกาสในการผิดรูปของกระดูกสันหลังในอนาคต 

 ความมั่นใจและความภาคภูมิใจในตนเอง: การนั่งตัวตรงจะช่วยให้ผู้ใช้รถนั่งคนพิการเกิดความรู้สึกดี

กับตนเอง 

แม้ว่าการนั่งตัวตรงจะมีประโยชน์มากมาย  แตห่ากไม่มีการรองรับท่าทางอาจเป็นเรื่องยากที่จะคงท่านั่งนี้

ไดท้ั้งวัน     นั่นเป็นเหตุผลที่คนที่ไม่พิการต้องมีการเปลี่ยนท่าทางตลอดทั้งวัน  ดังนั้นผู้ที่ต้องนั่งบนรถนั่ง

คนพิการตลอดทั้งวัน จ าเป็นต้องได้รับการรองรับท่าทางอย่างเพียงพอเพื่อให้สามารถนั่งตัวตรงได้อย่าง

สบาย 
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วิธีการพิจารณาว่าบุคคลน้ันน่ังตัวตรง 
มองจากด้านข้างและตรวจสอบ: 
 เชิงกรานตัง้ตรง 
 หลงัอยู่ในแนวโค้งตามแนวปกติ 3 ส่วน 
 ข้อสะโพกงอใกล้เคียง 90 องศา 
 ข้อเข่าและข้อเท้างอใกล้เคียง 90 องศา 
 ส้นเท้าอยู่ในแนวเดียวกับข้อเข่าหรืออยู่ด้านหน้าหรือ

ด้านหลังเลก็น้อย 
 เท้าวางราบบนพื้น 

 

 

มองจากด้านข้างและตรวจสอบ: 
 เชิงกรานเสมอกัน 
 ไหล่เสมอกัน แขนสามารเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ 
 ขากางออกเล็กนอ้ย 
 ศีรษะตั้งตรงและสมดลุเหนือร่างกาย 

 

 
 

 

เชิงกรานมีผลตอ่ท่านั่งอย่างไร 

เชิงกรานเป็นฐานส าหรับท่านั่งตัวตรง  ตึกที่ต้องการความแข็งแรงและมั่นคง ย่อมต้องการรากฐานที่
แข็งแรง เช่นเดียวกันกับการนั่งที่ต้องการความมั่นคง  เชิงกรานต้องแข็งแรงและมั่นคง 
 
เมื่อผู้ใช้รถนั่งคนพิการนั่งตัวตรง เชิงกรานจะ 

 อยู่ในระดับเดียวกัน (มองจากด้านหน้า) และ 

 อยู่ในแนวตั้งตรง หรือเอียงไปทางด้านหน้าเล็กนอ้ย 
(มองจากด้านข้าง)  

 
 

มองจากด้านหน้า  
มองจากด้านข้าง 

 

การเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดต่อเชิงกรานจะส่งผลให้เกิดการปลี่ยนแปลงที่ส่วนอื่นๆของร่างกาย  หากเชิง
กรานไม่อยู่ในท่าต้ังตรงย่อมเป็นการยากที่จะนั่งตัวตรง 
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เชิงการมีการเคลื่อนไหวได้หลายทิศทาง ตารางต่อไปนี้แสดงการเคลื่อนไหวของเชิงกรานใน 4 ทิศทาง และ

อธิบายการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตอ่การเคลื่อนไหวแต่ละทิศทาง 

การเคลื่อนไหว ภาพแสดง การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย 
เอียงไปด้านหน้า 

 
ภาพด้านข้างของเชิงกราน 

 ล าตัวเหยียดแอ่นออกขณะที่ข้อไหล่ถูกดึง
ไปด้านหลงั 

 ส่วนโค้งของกระดูกสันหลังเหนอืกเชิงกราน
ข้ึนไปมีความโค้งแอ่นมากขึ้น 

เอียงไปด้านหลงั  

 
ภาพด้านข้างของเชิงกราน 

 ล าตัวงอไปด้านหน้ามากขึ้นและข้อไหลห่่อ
ไปด้านหน้า 

เอียงไปด้านข้าง  

 
ภาพด้านหลังของเชิงกราน 

 ล าตัวเอียงไปทางด้านข้าง 

หมุน  

 
ภาพด้านบนของเชิงกราน 

 ล าตัวส่วนที่เหลอืมีการหมุน 
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A.5: แผลกดทับ (pressure sores) 

แผลกดทับ คือบริเวณผิวหนังและกล้ามเนื้อที่เกิดความเสียหาย สามารถเกิดข้ึนได้ในเวลาไม่กี่ช่ัวโมงแต่
ส่งผลกระทบเป็นระยะเวลานานหลายเดือนและอาจเป็นสาเหตุการเสียชีวิตได้ 
 

สาเหตุของแผลกดทับ 
สาเหตุหลักของการเกิดแผลกดทบัมี 3 ประการ ดังนี ้

 

แรงกดทับ (pressure): แผลกดทับอาจเกิดจากแรงกดทับบนผิวหนังจากการนั่ง
หรือนอนในท่าเดิมเป็นเวลานานเกินไปโดยไม่มีการเคลื่อนไหว 
 
ผู้ใช้รถนั่งคนพิการเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงเนื่องจากใช้เวลาน่ังบนรถนั่งคนพิการแต่
ละวันเป็นเวลานาน    หากไม่มีการลดแรงกดทับ แผลกดทับจะเกิดข้ึนง่ายมาก 
 

 

การเสียดสี (friction):  การเสียดสี เป็นการถูไปมาบนผิวหนัง  ตัวอย่างเช่น แขน
ถูไปมากับล้อ/ที่พักแขนในขณะที่รถนั่งคนพิการเคลื่อนอาจเกิดแผลกดทับได ้
 
 
 

 

แรงเฉือน (shear):  เกิดจากการที่ผิวหนังอยู่น่ิงถูกยืดหรือบีบเนื่องจากกล้ามเนื้อ
หรือกระดูกเคลื่อนที่   
 
ตัวอย่างในผู้ใช้รถนั่งคนพิการที่นั่ง “ตัวงอโค้งไปด้านหน้า” ผิวหนังจะเกิดอันตราย
จากการฉีกขาดที่เกิดข้ึนบริเวณปุ่มกระดูกรองนั่ง เนื่องจากเชิงกรานจะหมุนไป
ทางด้านหลัง หรือเกิดจากปุ่มกระดูกสันหลังถูกับพนักพิง 
 

 

ปัจจัยเสี่ยงของการเกดิแผลกดทับ 
 
นอกเหนือจากสาเหตุส าคัญ 3 ประการที่ท าให้เกิดแผลกดทับแล้ว ยังมีอีกหลายสิ่งที่เพิ่มโอกาสการเกิดแผล
กดทับได้ง่ายข้ึน ซึ่งเรียกว่า “ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ” (pressure sore risk factors” 
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 บุคคลท่ีสุญเสียการรับความรู้สึก : บุคคลที่สูญเสียหรือไม่สามารถรับรู้ความรู้สึกสัมผัสบริเวณก้น 
(โดยเฉพาะในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งท่อนและผู้ป่วยอัมพาตทั้งตัว) มีโอกาสเกิดแผลกดทับบริเวณก้นและขา  

 บุคคลท่ีไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ : ผู้ที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้จะไม่สามารถลดแรงกดได้ 
 ความชื้นจากเหง่ือ น้ าหรือปัสสาวะ/อุจจาระเล็ดราด : ความช้ืนท าให้ผิวหนังนุ่มและท าให้เกิด

อันตรายได้ง่าย ถ้าผู้ป่วยไม่ทราบวิธีจัดการกับปัสสาวะ/อุจจาระที่เหมาะสม ปัสสาวะและอุจจาระจะ
ระคายเคืองต่อผิวหนัง 

 การอยู่ในท่าทางท่ีไม่ดี : การไม่น่ังตัวตรงจะท าให้เกิดแรงกดในบริเวณใดบริเวณหน่ึงมากกว่าปกต ิ
 เคยมีหรือก าลังมีแผลกดทับ 
 โภชนาการไม่ดีและดื่มน้ าน้อย : การได้รับสารอาหารครบถ้วนและดื่มน้ าอย่างพอเพียงจะท าให้ผิวหนัง

มีสุขภาพดีและท าให้ขบวนการหายของแผลเป็นไปได้ด้วยดี 
 ผู้สูงอายุ : ผู้สูงอายุมักผอมและมีผิวหนังที่เปราะบางซึ่งท าให้เกิดอันตรายได้ง่าย 
 น้ าหนัก (น้ าหนักท่ีมากเกินหรือน้อยเกินไป) : ผู้ที่อ้วนจะมีการไหลเวียนโลหิตบริเวณผิวหนังไม่ดีท าให้เกิด

อันตรายได้ง่ายและบาดแผลจะหายยาก ผู้ใช้รถน่ังคนพิการที่มีน้ าหนักน้อยจะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ
เพราะผิวหนังจะอยู่ติดกับกระดูก ท าให้ผิวหนังบริเวณนั้นเกิดอันตรายได้รวดเร็ว 

 

บริเวณที่พบแผลกดทับได้บ่อย: 
มุมมองด้านข้าง                มุมมองด้านหลัง 

        
ระยะของแผลกดทับ 4 ระยะ3 การแก้ไข 

1 

 

 

 

เป็นจุดสีแดงหรือสีเข้มบนผิวหนัง และเม่ือไม่
มีแรงกดทับบริเวณน้ันแล้ว สีแดงหรือสีเข้า
ดังกล่าวยังไม่หายไปภายใน 30 นาที  
 

 ขจัดแรงกดในบริเวณน้ันทันที 
 ไม่กดทับบนผิวหนังที่มีปัญหาจนกว่าผิวหนังจะกลับ คืนสู่

สภาพปกติ 
 หาสาเหตุและจัดการกับปัญหาเหล่าน้ัน 
 สอนผู้ใช้รถน่ังคนพิการใหท้ราบถึงการเกิดแผลกดทับและ

การป้องกันแผลกดทับไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคต 
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ระยะของแผลกดทับ 4 ระยะ3 การแก้ไข 

2 

 

เป็นแผลตื้นและเริ่มมกีารหลุดลอกของ
ผิวหนังช้ันบนหรอืมรีอยช้ า 
 
 
 
 
 

 ปฏิบัติตามค าแนะน าส าหรบัแผลกดทบัระยะที่ 1  

 ส่งต่อเพื่อการรกัษาแผลกดทับโดยผูเ้ช่ียวชาญ 

 แผลกดทับทีเ่ป็นแผลเปิดต้องได้รบัการล้างท าความ
สะอาดแผล และต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด
เพื่อให้แน่ใจว่าแผลหายและไม่ติดเช้ือ 

 แผลกดทับระยะที่ 4 อาจต้องได้รับการผ่าตัด 

3 เป็นแผลลึก ช้ันของผิวหนงัทัง้หมด
หายไป 

4 เป็นแผลลึกมาก แผลลามลึกลงไปถึงช้ัน
กล้ามเนื้อและอาจลึกถึงกระดูก 

 

การปอ้งกันแผลกดทบั 

 

ใช้เบาะรองน่ังลดแรงกดทับ: เบาะรองนัง่ลดแรงกดทบัจะช่วยลดแรงกด     
ผู้ที่เสี่ยงตอ่การเกิดแผลกดทับควรได้รบัเบาะรองนั่งลดแรงกดทับ 
 
 

 

น่ังตัวตรง: การนั่งตัวตรงช่วยกระจายแรงกดให้สม่ าเสมอ ซึง่ช่วยลดแรง
กดทับต่อปุ่มกระดูกและช่วยลดการเกิดแผลกดทับที่มสีาเหตุมาจากแรง
กดทับได ้  การนั่งตัวตรงสามารถยังช่วยลดการเกิดแผลกดทับที่มสีาเหตุ
จากแรงเฉือน (shear) 

ผู้ให้บริการสามารถช่วยผู้ใช้รถนั่งคนพิการให้นั่งตัวตรงได้โดยตรวจสอบ
ความพอดีของขนาดของรถนั่งคนพิการซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้รถนั่งคนพิการ
สามารถนั่งตัวตรงได้ดีข้ึน และอธิบายถึงความส าคัญของการนั่งตัวตรง 
 

 

ใช้เทคนิคลดแรงกด: การลดแรงกดอย่างสม่ าเสมอเป็นการป้องกันแผล
กดทับทีม่ีประสิทธิผล  รายละเอียดเกี่ยวกบัวิธีลดแรงกดทบัจะได้กล่าว
ต่อไป 
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รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์และดื่มน้ ามากๆ: การรับประทานอาหาร
ให้ครบถ้วนทั้งผัก ผลไม้และเนือ้สัตว์สามารถช่วยป้องกันแผลกดทบัได ้

การดื่มน้ าในปริมาณมากจะช่วยใหผ้ิวหนังไม่แห้งและป้องกนัแผลกดทับได ้

หากท่านกงัวลเกี่ยวกับภาวะโภชนาการของผู้ใช้รถนั่งคนพิการ – พิจารณา
ส่งต่อไปยงัหน่วยงานที่สามารถช่วยเหลือได ้

 

 

หลีกเลี่ยงการเสียดส:ี  ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารถนั่งคนพิการขนาดพอดีและ
ไม่มีขอบแหลมคม 
สอนผู้ใช้รถนัง่คนพิการที่สญูเสียการรบัความรูส้ึกให้หมั่นตรวจสอบส่วน
ต่างๆของร่างกายไม่ให้เกิดการเสียดสีกับรถนั่งคนพิการ 

สอนใหผู้้ใช้รถนั่งคนพิการใหร้ะมัดระวังขณะเคลื่อนย้ายตัวเข้าและออกจาก
รถนั่งคนพิการ 
 

 

หลีกเลี่ยงความชื้น: ผู้ใช้รถนั่งคนพิการตอ้งได้รบัค าแนะน าให้เปลี่ยนเสื้อผ้า
ที่เปียกช้ืนหรอืเปือ้นดินทันที และห้ามใช้เบาะรองนัง่ที่เปียก 

การฝึกการดูแลปัสสาวะและอุจจาระช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับความช้ืนได้  ส่ง
ผู้ใช้รถนั่งคนพิการที่มีปัญหาการควบคุมปัสสาวะ/อุจจาระไปหน่วยงานที่
สามารถช่วยเหลือได้ 
 

 

 

ตรวจสอบผิวหนังทุกวัน:  แผลกดทับสามารถเกิดข้ึนได้อย่างรวดเร็ว 
ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องตรวจสอบให้พบแผลกดทับและใหก้ารดแูลอย่างรวดเร็ว 

กระตุ้นให้ผู้ใช้รถนั่งคนพิการที่เสี่ยงต่อเกิดแผลกดทับตรวจสอบผิวหนังของ
ตัวเองทุกวันโดยใช้กระจกส่องหรือให้สมาชิกในครอบครัวช่วยตรวจสอบ 

ให้ผู้นั่งรถคนพิการลดแรงกดบริเวณผิวหนังทันทีที่ตรวจพบว่าผิวหนังมีสี
แดงหรือสีเข้ม (ระยะที่ 1)  

 

 

ขณะท่ีนอนหรือน่ัง ให้เปลี่ยนท่าอย่างสม่ าเสมอ: การเปลี่ยนท่าอย่าง
สม่ าเสมอจะช่วยลดแรงกด  ตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนท่านัง่ไปเป็นท่านอน 

การเปลี่ยนท่าบ่อยๆจะมีความประโยชน์อย่างมากในผู้ใช้รถนั่งคนพิการที่
มีปัจจัยเสี่ยงตอ่การเกิดแผลกดทับสูงหรือในผู้ที่แผลกดทับพึ่งหาย 

ผู้ที่ไมส่ามารถเปลี่ยนท่าได้ด้วยตนเองจะมปีัจจัยเสี่ยงตอ่การเกิดแผลกด
ทับสงู 
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 เทคนคิลดแรงกดทบั 

ผู้ใช้รถนั่งคนพิการสามารถลดแรงกดบริเวณปุ่มกระดูกรองนั่งด้วยตัวเอง ขณะอยู่ในนรถนั่งคนพิการวิธีการ
ลดแรงกดสามารถกระท าได้หลายวิธี โดยข้ึนอยู่กับความแข็งแรงและความสามารถในการนั่งทรงตัวของเขา
เหล่าน้ัน 

 
ผู้ให้บริการรถนั่งคนพิการควรสอนวิธีการลดแรงกดอย่างน้อย 1 วิธีให้ผู้ใช้รถนั่งคนพิการที่เสี่ยงต่อการเกิด
แผลกดทับ 
การโน้มตัวไปด้านหน้า 

(Bending forward):  เทคนิค

นี้เหมาะสมกับผู้ใช้รถนั่งคน

พิการทกุคน 

ท าได้ด้วยตัวเอง 

(independence) : ส าหรบัผู้ใช้

รถนั่งคนพิการที่ก าลังกล้ามเนื้อ

แข็งแรงและการทรงตัวที่ดี 

 

มีผู้ช่วยเหลือ (with assistance) : 

ส าหรับผู้ใช้รถนั่งคนพิการที่ก าลัง

กล้ามเนื้อไม่แข็งแรงและการทรงตัวที่

ไม่ด ี

 

การ เ อีย งตั ว ไปด้ านข้ า ง 
(side to side leaning): 
เทคนิคนี้เหมาะส าหรับผู้ใช้รถ
นั่ ง คนพิ กา ร ที่ มี ข้ อ จ า กั ด
ทางด้านความแข็งแรงและ
ความสามารถในการทรงตัว 

 

 
 

คล้องแขนกับที่จบัเข็นเพื่อช่วยในการ
ประคองตัว 
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A. 6: รถนั่งคนพิการท่ีเหมาะสม (appropriate wheelchair) 

ส่วนประกอบของรถนัง่คนพิการ 

 

ค าจ ากัดความของ “รถนั่งคนพกิารที่เหมาะสม”  

ดูเนื้อหาในบท  A.1 ผู้ใช้รถนั่งคนพิการ 

ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน 

รถนั่งคนพิการที่เหมาะสมควรช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถท าสิ่งต่างๆ ที่ต้องการได้ง่ายข้ึน ผู้ใช้รถนั่งคนพิการ

ควรสามารถเข้าและออกจากรถนั่งคนพิการ  ปั่นและพับรถนั่งคนพิการเพื่อเก็บ เดินทาง และท ากิจกรรม

ต่างๆ ในแต่ละวัน ประเภทของรถนั่งคนพิการที่เหมาะสม สามารถท าให้ผู้ใช้รถนั่งคนพิการท ากิจกรรมต่างๆ 

ได้สะดวก ดังตัวอย่างข้างล่าง 

พนักพิง 

ท่ีพักแขน 

ด้ามจับเข็น 

ล้อหลัง 

เบาะรองน่ัง 
ท่ีรองน่ัง 

ผ้ารองน่อง 

ท่ีพักเท้า 
ล้อหน้า 

วงป่ัน 

แกนรองน่ัง 

แกนท่ีพักเท้า 



22 

 

 

การเคลือ่นย้ายตัว 

การเคลื่อนย้ายตัวเข้าและออกจากรถน่ังคนพิการ 

การเข้าและออกจากรถนั่งคนพิการท าได้หลายวิธี ข้ึนอยู่กับความสามารถทางร่างกาย  ลักษณะต่างๆของ
รถนั่งคนพิการท าให้การเคลื่อนย้ายตัวท าได้ง่ายข้ึน ส่วนประกอบของรถนั่งคนพิการที่ส่งผลต่อวิธีการ
เคลื่อนย้ายตัว 3 ส่วน ได้แก่ ที่พักแขน ที่พักเท้า และเบรก 
 
ที่พักแขนที่ถอดออกได้หรือที่พักแขนที่โค้งตามรูปวงล้อหลังจะช่วย
ให้การเคลื่อนย้ายตัวด้านข้างท าได้ง่ายข้ึน 

ผู้ใช้รถนั่งคนพิการที่ใช้วิธีการเคลื่อนย้ายตัวในท่ายืนอาจต้องการที่
พักแขนเพื่อช่วยในการลุกขึ้นยืน 

 

 

ที่พักเท้าทีส่ามารถถอดได้จะช่วยให้การเคลื่อนย้ายตัวแบบการยืน
ท าได้ง่ายข้ึน 

ผู้ใช้รถนั่งคนพิการที่ต้องการเคลื่อนย้ายข้ึน/ลงระหว่างรถนั่งกับพื้น 
ควรใช้รถนั่งคนพิการทีส่ามารถถอดที่วางเท้าได้ 
 

 

เบรคของรถนั่งคนพกิารมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการตรึงเพื่อ

ไม่ให้รถนั่งขยับไปมาขณะที่ท าการเคลื่อนย้ายตัว 

 

การปัน่รถนั่งคนพกิาร  
 

การขับเคลื่อนรถนั่งคนพิการท าได้หลายวิธี ผู้ใช้จ านวนมากขับเคลื่อนโดยใช้แขน 2 ข้าง  ผู้ใช้รถนั่งคนพิการ
บางกลุ่มขับเคลื่อนโดยการใช้เท้า 2 ข้าง - หรือใช้เท้า 1 ข้างและมือ 1 ข้าง  ผู้ใช้บางรายต้องมีบุคคลอื่นเข็น
รถนั่งคนพิการให้เป็นบางครั้งหรือตลอดเวลา 
 

การปั่นรถนั่งคนพิการด้วยมือจะท าได้ง่าย ถ้าพนักพิงและทีพ่ักแขนมีความสูงในระดับที่เหมาะสม 
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พนักพิงที่สูงเกินไป  ผู้ใช้
ร ถ นั่ ง ค น พิ ก า ร ไ ม่
สามารถเคลื่อนไหวไหล่
และแขนเพื่อปั่นรถได ้
 

 

ที่พั กแขนที่ สู ง เ กิน ไป 
ผู้ใช้รถนั่งคนพิการ  ไม่
สามารถเอื้อมไปที่ล้อ
เพื่อปั่นได ้

                             

 

หากพนกัพิงต่ าลง ผู้ใช้รถนั่งคนพิการสามารถเคลื่อนไหวหัวไหล่เพื่อปั่นรถได ้
 
ส าหรับผู้ใช้รถนั่งคนพิการที่ทรงตัวดี  ระดับนีเ้ป็นความสูงของพนักพงิที่
เหมาะสม 

 
การปั่นรถนั่งคนพิการจะท าได้ง่ายข้ึน หากผู้ใช้สามารถเอื้อมมาจับวงปั่นได้สะดวก 
 
ต าแหน่งล้อหลังที่ เหมาะสมคือ
ต าแหน่งที่เมื่อผู้ใช้รถนั่งคนพิการ
วางมือบนขอบบนสุดของวงปั่น
แล้วข้อศอกจะงอ 90 องศา 
  

นี่คือต าแหน่งที่ดสี าหรับการปั่น 

หากลอ้หลังเลื่อนไปข้างหลังมาก
เกินไป จะท าใหผู้้ใช้รถนั่งคนพิการ
เหนื่อยมากขึ้นเมือ่ปั่นรถ 

 
รถนั่งคนพิการบางรุ่นสามารถปรับต าแหน่งของล้อหลังได้   ต าแหน่งของล้อหลังส่งผลต่อความยากง่ายใน
การยกล้อหน้า 
 
การยกล้อหน้ามีประโยชน์เมื่ อ
เคลื่อนที่บนพื้นผิวขรุขระหรือข้ึน/
ลงพื้นต่างระดับ 
 

 

ถ้าต าแหน่งของล้อหลังที่ เลื่อนมา
ข้างหน้าจะท าให้ง่ายต่อการยกล้อ
หน้า   

ถ้าต าแหน่งของล้อหลังเลื่อนอยู่ไปขา้ง
หลังจะมีความมั่นคงมากกว่าแต่จะยก
ล้อหน้ายากกว่า 
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การปั่นรถนั่งคนพิการโดยใช้
เท้าจะท าได้ง่ายหากผู้ ใ ช้มี
ก าลังขาเพียงพอและสามารถ
นั่งโดยเชิงกรานชิดพนักพิงได้
ดีและเท้าต้องสามารถวาง
ราบกับพื้นได้ 
 

 

ในกรณีนี้ ความสูงของที่รองนั่งถึงพื้น (รวม
เบาะรองนั่งแล้ว) มีความส าคัญอย่างมาก 

ที่วางเท้าที่สามารถถอดออกได้มีความจ าเป็น
เช่นกัน 

ผู้ใช้รถนั่งคนพิการบางรายทีป่ั่นด้วยวิธีนี้ อาจ
ต้องการถาดหรือที่พักแขนเพือ่โน้มตัวไป
ข้างหน้าขณะปั่น 
 

รถนั่งคนพิการที่มีน้ าหนักมาก
จะใช้แรงในการปั่นมากกว่า –  
ไม่ว่าจะปั่นโดยมอื เท้า หรือ
ผู้อื่นช่วยเข็นให ้

อย่างไรก็ตาม หากรถนั่งคน
พิการมีการออกแบบและมี
สมดุลที่ดี ปัจจัยด้านน้ าหนัก
ของรถอาจไม่มีผลมากนัก 

 

ปัจจัยด้านน้ าหนักของรถนั่งคนพิการจะมีผล
อย่างมากในผู้ใช้ที่เป็นเด็ก รถนั่งคนพิการที่มี
น้ าหนักมากอาจท าให้ผู้ ใ ช้งานที่ เป็นเด็ก
ควบคุมได้ยาก 

 
 

การพับรถนั่งคนพกิาร 
การพับรถนั่งคนพิการมปีระโยชน์ต่อการเก็บหรือการขนย้าย รถนั่งคนพิการสามารถพบัเก็บได้ 2 วิธี                                 
                              

 

 

รถนั่งคนพิการที่มีโครงพับกากบาท (cross-folding frame) สามารถพับ
ได้โดยดึงให้โครงทั้งสองด้านพับเข้าหากัน บางครั้งอาจถอดล้อหลังออกได้
ด้วย 

รถนั่งคนพิการที่โครงพับกากบาท มีประโยชน์ในการพับให้แคบลงเมื่อ
เคลื่อนที่ผ่านเข้าประตูแคบ 

ผู้ใช้รถนั่งคนพิการที่เดินทางบ่อยอาจชอบรถนั่งคนพิการที่โครงพับ
กากบาท ตัวอย่างเช่น อาจมีขนาดเล็กขึ้นรถเมล์ได้ 

ข้อด้อยของรถนั่งคนพกิารแบบนี้คือกลไกลการพบัไม่แข็งแรง ท าให้รูส้ึก
ว่ารถนั่งคนพิการไมม่ั่นคง และเป็นผลให้ปั่นยากข้ึน 
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 รถนั่งคนพิการที่โครงแบบแข็ง (rigid frame) 
สามารถพับเก็บได้โดยการพับที่พนักพิงลงมา
หาที่รองนั่งและล้อหลังสามารถถอดออกได้ 

ข้อดขีองโครงแข็งคือมีความคงทนมากกว่า
เนื่องจากมสี่วนประกอบที่มกีารเคลื่อนเข้า
ออกน้อยกว่า 

การท ากิจกรรมต่างๆ 

ลักษณะหลายอย่างของรถนั่งคนพิการที่ส่งผลต่อความง่ายในการท ากิจกรรมต่างๆ  ตัวอย่างเช่น ลักษณะที่
ช่วยให้ผู้ใช้รถนั่งคนพิการปั่นรถ (ดังอธิบายไว้ข้างบน) ส่งผลต่อความสะดวกในการท ากิจกรรมต่างๆ ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

 

ความยาวของโครงรถน่ังคนพิการ (frame length): ความยาวของ
โครงรถนั่งคนพิการมีผลต่อการใช้งานในพื้นที่แคบ  ส าหรับผู้ใช้เวลาส่วน
ใหญ่ภายในอาคาร รถนั่งคนพิการที่มีความยาวไม่มากถือเป็นทางเลือกที่
ดีที่สุด 

ความยาวนี้วัดจากต าแหน่งหลังสุดไปยังต าแหนง่หน้าสุดของรถนั่งคน
พิการ 

 
 

 

ท่ีพักแขน: ที่พักแขนสูงจะท าให้ยากล าบากในการเข้าชิดโต๊ะ 

 

ข้อควรจ า: รถนั่งคนพิการที่เหมาะสมจะตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน รวมถึงท าให้พวกเขาสามารถ

ท าสิ่งต่างๆทีจ่ าเป็นและที่ต้องการท าได้ง่ายข้ึน 
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เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของผู้ใช้รถนั่งคนพกิาร  
รถนั่งคนพิการชนิดต่างๆ มีความเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ลักษณะของรถนั่งคนพิการที่
ส่งผลต่อการใช้งานในสภาพแวดลอ้มที่ต่างกันคือ 

 ระยะระหว่างล้อหน้าและล้อหลงั (ระยะฐานล้อ/wheelbase) 

 ขนาดความกว้างของล้อ 
 

ระยะระหว่างล้อหน้าและล้อหลัง (wheelbase) 
 

 

ระยะระหว่างล้อหน้ากับล้อหลงัมีความส าคัญ 

ถ้าล้อหน้ากบัลอ้หลังอยูห่่างกัน เรียกว่า ระยะฐานล้อยาว (long 
wheelbase)  หากอยู่ใกล้กัน เรียกว่า ระยะฐานล้อสั้น (short 
wheelbase) 

รถนั่งคนพิการที่มีระยะฐานล้อยาว จะมีความมั่นคงมากกว่าและมีการ
คว่ าไปข้างหน้าน้อยกว่า  ซึ่งเหมาะส าหรับบุคคลที่ใช้เวลาส่วนใหญ่
กลางแจ้งและใช้งานบนพื้นขรุขระหรือพื้นที่ไม่เรียบ 

รถนั่งคนพิการที่มรีะยะฐานล้อยาวนีม้ีทัง้แบบ 3 ล้อ และ 4 ล้อ 

 

 

รถนั่งคนพิการแบบสาม

ล้อ เป็นตัวอย่างของรถ

นั่งคนพิการที่มีระยะฐาน

ล้อยาว ซึ่งมีความมั่นคง

สูงเหมาะส าหรบัใช้

กลางแจ้งและพื้นขรุขระ 
 

รถนั่งคนพิการแบบสี่ล้อ

ที่มี ล้อหน้ าอยู่ ใต้ที่ พัก

เท้าจะท าให้มีระยะฐาน

ล้อยาวข้ึน 

รถนั่งคนพิการที่มีระยะฐานล้อสั้นเหมาะสมส าหรับการใช้งานบนพื้นเรียบหรือพื้นที่แคบ เช่น ในอาคาร  
รถนั่งคนพิการที่มีระยะฐานล้อสั้นมีแนวโน้มที่จะล้มไปทางด้านหน้าในขณะที่ลงเนินหรือเมื่อล้อหน้าชนสิ่ง
กีดขวาง 
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ตั วอย่ า ง ขอ ง รถนั่ ง คน
พิ ก า ร แ บ บ ธ ร ร ม ด า 
(orthopaedic 
wheelchair) ที่มีระยะ
ฐานล้อสั้น 

รถนั่งคนพิการชนิดนี้ ใ ช้

ง าน ในพื้ นที ข รุ ข ร ะ ได้

ล าบาก 

 

 

ผู้ ใ ช้ร ถนั่ ง คนพิการที่ มี

ทักษะดีอาจใช้รถนั่งคน

พิการที่มีระยะฐานล้อสั้น

ภายนอกอาคารโดยการ

ยกล้อหน้าขณะลงเนิน

หรือขณะใช้งานบนพื้น

ขรุขระ 

 

ขนาดและความกว้างของล้อ 

 

ล้อที่ใหญ่กว่าจะท าใหก้ารเคลื่อนทีผ่่านพื้นที่ไม่ราบเรียบ 

ล้อหลังขนาดใหญ่และล้อหน้าทีห่น้ายางกว้างและใหญ่จะช่วยป้องกัน
ไม่ให้รถนัง่คนพกิารจมลงไปในพื้นทรายหรือโคลน 

  

ข้อควรจ า : รถนั่งคนพิการที่เหมาะสมต้องเหมาะกับสภาพแวดล้อมของผู้งาน – ซึ่งหมายถึงพื้นที่ผู้ใช้รถนั่ง
คนพิการใช้เวลาส่วนใหญ่อยู ่
 

มีขนาดและรองรับร่างกายอย่างเหมาะสม 

ผู้ใช้รถนั่งคนพิการแต่ละคนมีขนาดร่างกายแตกต่างกัน  รถนั่งคนพิการต้องขนาดพอดีกับขนาดของผู้ใช้งาน
เพื่อให้รองรับร่างกายอย่างเหมาะสม  รถนั่งคนพิการหลายชนิดที่ผลิตมาหลายขนาดหรือสามารถปรบัขนาด
ได้  ซึ่งจะช่วยให้ปรับให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานได้ง่ายกว่ารถนั่งคนพิการที่มีเพียงขนาดเดียว  ลักษณะหรือ
ส่วนประกอบของรถนั่งคนพิการที่จะกล่าวต่อไปนี้จะส่งผลต่อขนาดเหมาะสมกับผู้ใช้งานและช่วยให้นั่งตัว
ตรงได้ 
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ที่รองน่ัง 

 

ท่ีรองน่ัง: ที่รองนั่งอาจเป็นแบบยืดหยุ่นหรือแบบแข็ง  
 
ในภาพน้ีแสดงที่รองนั่งแบบแข็ง ซึ่งอาจท าด้วยไม้หรือพลาสติก  ที่รองนั่ง
ที่แข็งจะต้องมีเบาะรองนั่งด้านบนเสมอ 
 

 

ที่รองนั่งแบบยืดหยุ่นมักจะท าจากผ้าใบ  
 
ที่รองนัง่แบบยืดหยุ่นที่ท าจากผ้าใบและยึดกบัโครงรถนั่งคนพิการแต่ละ
ข้าง   ผ้าใบที่ด้อยคุณภาพจะหย่อนง่ายเมือ่ใช้งาน ซึ่งจะท าให้นั่งใน
ท่าทางไม่ด ี   ผู้ชายในภาพทางซ้ายมือนี้น่ังบนรถนั่งคนพิการที่มทีี่รองนั่ง
หลวมและหยอ่น ซึ่งไม่ช่วยรองรบัร่างกายของเขา ท าให้เขาไม่สมารถนัง่
ตัวตรงได ้

 

 

พนักพิง: พนักพิงอาจเป็นแบบยืดหยุ่นหรือแบบแข็ง  พนักพิง
แบบแข็งทุกช้ินต้องมีแผ่นรองหรือเบาะหุ้มไว้ 

รถนั่งคนพิการมีความสูงของพนักพิงแตกต่างกัน รถนั่งคน
พิการบางชนิดสามารถปรับความสูงของพนักพิงได้ ความสูง
ของพนักพิงที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับผู้ใช้รถนั่งคนพิการแต่ละคน 

ท่ีพักแขน: ที่พักแขนยังช่วยในการรองรับร่างกาย 

ที่พักแขนบางแบบสามารถปรับสูงต่ าได้  หากไม่สามารถปรับ
ได้ อาจดัดแปลงให้ช่วยเพิ่มการประคองส าหรับผู้ใช้งานที่
จ าเป็น 

เบาะรองน่ัง: เบาะรองนั่งช่วยให้นั่งสบายข้ึน  ช่วยลดแรงกด
ทับ และยังช่วยรองรับร่างกายและป้องกันการเลื่อนตัวไป
ข้างหน้า 

ท่ีพักเท้า: ที่พักเท้าช่วยรองรับผู้ใช้รถนั่งคนพิการ ต้องปรับ
ความสูงต่ าของที่พักเท้าให้มีความสูงเหมาะสมซึ่งส าคัญมาก  
ด้วยเหตุผลนี้ โดยทั่วไปที่พักเท้าจะสามารถปรับได้  

ที่พักเท้าบางแบบยังสามารถปรับองศาการเอียงและระยะห่าง
จากรถนั่งคนพิการได้อีกด้วย 

 

ข้อควรจ า : รถนั่งคนพิการที่เหมาะสมต้องมีขนาดพอดี และรองรับร่างกายผู้ใช้ 
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A.7: เบาะรองนั่ง (cushions) 
 

เบาะรองนั่งมีไว้เพื่ออะไร? 
เบาะรองนัง่เป็นส่วนทีส่ าคัญมากในรถนั่งคนพิการทุกคัน  เบาะรองนั่งช่วยให:้ 

 ให้ความสบาย 

 รองรับท่าทาง (ช่วยให้นั่งตัวตรงข้ึน) 

 ลดแรงกด 
 

ผู้ใช้รถนั่งคนพิการทุกรายควรรู้สึกสบายขณะนั่งในรถนั่งคนพิการ  และเบาะรองนั่งที่ดีจะช่วยให้ให้นั่ง
ตัวตรงได้ง่ายและสบายข้ึน   จึงเป็นเหตุผลที่รถนั่งคนพิการทุกคันควรมีเบาะรองนั่ง   แต่ไม่จ าเป็นที่ผู้ใช้รถ
นั่งคนพิการทุกคนต้องมีเบาะรองนั่งลดแรงกดทับ 
 

ชนิดของเบาะรองนั่ง 

เบาะรองนัง่มหีลายแบบ ซึ่งสามารถจ าแนกได้หลายวิธี ได้แก่ 

 ตามวัสดุที่ท า เช่น ฟองน้ า ใยมะพร้าว 

 ตามวัสดุที่บรรจุข้างใน เช่น อากาศ ของเหลวหรือเจล 

 ตามหน้าที่หลักของเบาะ เช่น ลดแรงกด ความสบาย จัดท่าทาง 

 ตามรูปร่าง เช่น แบนหรือโค้งเข้ารูป 
 ตามวิธีการท า เช่น เบาะฟองน้ าอาจท าโดยการหล่อข้ึนรปูเป็นช้ินเดียวหรอืท าจากการตัดฟองน้ าเป็น

แผ่นแล้วน ามาติดกันเป็นช้ันๆ 

 

เบาะรองนัง่ฟองน้ าเป็นชนิดทีห่าได้ทั่วไปและราคาถูกทีสุ่ด สามารถผลิตได้ง่ายในที่ที่มีฟองน้ าและสามารถ
ดัดแปลงให้เหมาะกบัผู้ใช้แต่ละคนได ้
 

ใครบ้างท่ีต้องใช้เบาะรองน่ัง? 

 

ผู้ใช้รถนั่งคนพิการทุกคนควรมเีบาะรองนั่ง 
 
กรณีทีผู่้ใช้มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับควรไดร้ับเบาะรองนัง่ลด
แรงกด 
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เบาะรองน่ังลดแรงกดทับ 

 
ลักษณะส าคัญของเบาะฟองน้ าลดแรงกดทับ ได้แก่ 
 

 

 
 
 
 
 

 

ฐานแน่นมั่นคง: ฐานของเบาะรองนั่งลดแรงกดทับต้องเป็นฐานที่
แน่น  ซึ่งจะท าให้เบาะรองนั่งช่วยรองรับร่างกายของผู้ใช้รถนั่งคน
พิการและเบาะจะไม่เคลื่อนที่เมื่อผู้ใช้รถนั่งคนพิการมีการเคลื่อนไหว 
 
ชั้นบนสุด: บนฐานของเบาะควรมีช้ันเพื่อความสบาย (comfort 
layer) ช้ันนี้ควรเป็นฟองน้ านุ่ม (อาจมีมากกว่า 1 ช้ัน)  ฟองน้ าช้ัน
บนสุดควรมีความนุม่เพียงพอที่ท าให้ปุ่มกระดูกรองนั่งจมลงไปได้  แต่
ไม่ควรนิ่มเกินไปจนกระทั่งปุ่มกระดูกรองนั่งจมลงไปจนถึงฐานของ
เบาะที่แข็งหรือถึงที่รองนั่งของรถนั่งคนพิการ 
 
เบาะรองนั่งลดแรงกดทับจะช่วยลดแรงกดโดย 

 กระจายน้ าหนักของผู้ใช้รถนั่งคนพิการให้เท่ากันบนพื้นผิวของที่
รองนั่ง 

 ลดแรงกดทับในจุดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดแผลกดทับ (ปุ่ม
กระดูกรองนั่ง กระดูกสะโพก กระดูกก้นกบ) 

 ลดแรงเฉือน (shear) โดยการช่วยให้ผู้ใช้รถนัง่คนพิการนัง่ตวัตรง 
 

 
การรูปทรงบนเบาะรองน่ังลดแรงกดทับ 
 

 
 

เบาะรองนัง่ลดแรงกดทับมหีลากหลาย รูปทรงที่เห็นบนเบาะรองนัง่ลด
แรงกดทบัอาจมีดังนี:้ 

 มีแอ่ง (well) ใต้ปุ่มกระดูกรองนัง่ เพื่อลดแรงกดทบั 

 รองรับบรเิวณกระดูกสะโพก เพื่อช่วยกระจายน้ าหนัก 
 เนินด้านหน้าของปุ่มกระดูกรองนัง่ช่วยให้เชิงกรานตั้งตรงและ

ป้องกันการเลื่อนไปข้างหน้า 
 ร่องรองรับกระดกูต้นขาส่วนบน  
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เบาะรองนั่งลดแรงกดทบัชนดิลม/ของเหลว/เจล 
 

 
 

 เบาะรองนัง่แบบขยายตัว (flotation cushion) ได้แก่เบาะที่บรรจุ
ด้วยลม ของเหลวหรือเจล 

 เบาะรองนัง่แบบเจลควรมฐีานที่ท าด้วยฟองน้ าแน่นคล้ายกบัเบาะ
รองนัง่แบบโค้งเข้ารูป 

 ด้านบนของฐานจะมีถุงทีบ่รรจุด้วยเจลหรือของเหลว 
 ถุงที่บรรจุด้วยเจลจะเข้ารปูกบัผู้ใช้รถนั่งคนพกิารโดยอัตโนมตัิ ซึ่งจะ

ช่วยให้เกิดการกระจายน้ าหนักของผู้ใช้รถนั่งคนพิการอย่างสม่ าเสมอ
และช่วยลดแรงกดทับบรเิวณปุ่มกระดูกต่างๆ 

 

เบาะรองนั่งชนดิใดที่ควรใช้? 
ทั้งเบาะรองนั่งชนิดฟองน้ าเข้ารปูและแบบบรรจุด้วยลม/เจล/ของเหลวมีทัง้ข้อดีและข้อดอ้ย 

 ข้อด ี ข้อด้อย 
เบาะฟองน้ า
โค้งเข้ารูป 

 สามารถผลิตได้ในท้อง ถ่ิน (ในที่ที่มี
ฟองน้ าคุณภาพดี) 

 สามารถดัดแปลงได้ในท้องถ่ินเพื่อให้
เหมาะกับความต้องการที่ต่างกัน 

 เบาะไม่แบนแฟบแบบทันทีทันใด 
(เบาะลม/เจลที่รั่ว ท าให้เกิดการแบน
ของเบาะอย่างทันทีทันใด และไม่ช่วย
ลดแรงกดทับ) 

 ช้ันบนสุดของเบาะสามารถเปลี่ยนได้
ง่ายและสามารถใช้วัสดุราคาถูกได ้
(แทนที่จะเปลี่ยนเบาะใหม่ทั้งช้ิน) 

 ฟองน้ าจะแบนลงและแข็งข้ึนเมื่อใช้งาน
ตามระยะเวลาที่ผ่านไป ดั งนั้นควร
ตรวจสอบเบาะรองนั่งอย่างสม่ าเสมอ
และเปลี่ยนช้ินใหม่ทุกๆ  
1-2 ป ี

 ใช้เวลาในการผึ่ง ให้แห้ง (เป็นปัญหา
ส าหรับผู้ที่มีปัญหาปัสสาวะ/อุจจาระเลด็
ราด) 

 การระบายอากาศไม่ดีท าให้เนื้อเยื่อมี
อุณหภูมิสูงข้ึน  

เบาะลม/เจล  แรงกดจะกระจายอย่างสม่ าเสมอบนที่
รองนั่ง 

 แผ่นรองที่เป็นเจลจะเปลี่ยนรูปให้เข้า
กับส่วนของร่างกายโดยอัตโนมัติใน
ขณะที่มีการเคลื่อนไหวหรือเมื่อเปลี่ยน
ท่า 

 เบาะลม/เจล/ของเหลวมีราคาแพงและ
หายาก เมื่อเทียบกับเบาะแบบฟองน้ า
โค้งเข้ารูป 

 ผู้ใช้รถนั่งคนพิการบางรายจะรู้สึกไม่
มั่นคงเมื่อนั่งบนเบาะลม/ของเหลว/เจล 

 อาจเกิดการแบนแฟบทันทีทันใดได ้หาก
ผู้ใช้รถนั่งคนพิการที่ไม่สามารถหาเบาะ
รองนั่งอันใหม่มาทดแทนไดอ้ย่างรวดเร็ว 
อาจเกิดปัญหาตามมาได้ 
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ผ้าหุ้มเบาะรองนัง่ 
 

เบาะรองนั่งลดแรงกดทับควรมีผ้าหุ้มซึ่งสามารถถอดซักได้และกันน้ าได้   วัสดุที่น ามาหุ้มเบาะรองนั่งลดแรง
กดควรยืดและหลวมพอที่จะปล่อยให้ปุ่มกระดูกรองนั่งจมลงในฟองน้ าได้     ถ้าผ้าที่หุ้มไม่สามารถยืดได้ 
การใช้ผ้าบางเป็นวิธีที่ดีเนื่องจากรอยพับของผ้าบางมีแนวโน้มจะท าให้เกิดรอยที่ผิวหนังน้อยและก่อให้เกิด
แผลกดทับน้อยด้วย  กรณีที่มีพลาสติกบางรองใต้ผ้าคลุมควรหลวมพอที่ปุ่มกระดูกรองนั่งจะจมลงในฟองน้ า
ได ้
 

ควรแนะน าผู้ใช้รถนั่งคนพิการว่าหากเบาะรองนั่งหรือผ้าหุ้มเบาะเปียก ควรท าให้แห้งและน ามาใช้เมื่อแห้ง
แล้วเท่านั้น   ส าหรับผู้ใช้รถนั่งคนพิการที่มีปัญหาในการควบคุมปัสสาวะ/อุจจาระและมีความเสี่ยงต่อการ
เกิดแผลกดทับ ควรมีเบาะรองนั่ง 2 อัน เพื่อใช้สลับกัน 
 
กรณีที่ไมส่ามารถหาผ้าหุ้มเบาะทีก่ันน้ า(water proof/water resistant) ได ้

หากเป็นไปได้ ผู้ใช้รถนั่งคนพิการที่ที่มีปัญหาในการควบคุมปัสสาวะ/อุจจาระ ควรได้รับผ้าหุ้มเบาะรองนั่ง
ชนิดกันน้ าและกันของเหลวไม่ให้สัมผัสกับผิวหนังของผู้ใช้ 

หากไม่มีผ้าหุ้มเบาะรองนั่งชนิดกันน้ า: 
 หาวิธีการช่วยเหลือส าหรับปัญหาการกลั้นปัสสาวะ/อุจจาระ 
 ให้เบาะรองนั่ง 2 ช้ิน เพื่อสลับใช้งานเมื่ออีกช้ินหนึ่งเปียก 
 ปกป้องเบาะรองนั่งด้วยการหุ้มด้วยพลาสติกแบบบางไว้ด้านใน 
ในกรณีที่ใช้แผ่นพลาสติกหุ้ม 
 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นพลาสติกไม่ท าให้ผู้ใช้รถนั่งคนพิการมีการ “ตัวไหลเลื่อน” เมื่อนั่งบนเบาะ 
 ผู้ใช้รถนั่งคนพิการต้องแน่ใจว่าไม่มี “ของเหลวต่างๆ” ขังอยู่บนแผ่นพลาสติก ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการ

เกิดแผลกดทับมากขึ้น 
 ผู้ใช้รถนั่งคนพิการต้องแน่ใจว่าผ้าหุ้มเบาะแห้งสนิทและพลาสติกที่หุ้มต้องสะอาดหรือเปลี่ยนใหม่ 
 

วิธีตรวจสอบว่าเบาะรองนัง่ลดแรงกดทับสามารถลดแรงกดได้หรือไม่   
 

ทุกครั้งมีการพิจารณาเบาะรองนั่งลดแรงกดทับแก่ผู้ใช้รถนั่งคนพิการ ควรมีการทดสอบแรงกดทบัด้วยมือ
อย่างง่ายเพื่อตรวจสอบว่าเบาะรองนั่งช่วยลดแรงกดทบัใต้ปุม่กระดกูร่องนั่งหรือไม่ 
 
ในการทดสอบผู้ทดสอบต้องใช้มือสอดใต้ปุ่มกระดกูรองนั่งของผู้ใช้รถนัง่คนพิการโดยตอ้งมกีารอธิบายสิ่งที่
จะท าและประโยชน์ของการท าดงักล่าวแกผู่้ใช้รถนั่งคนพิการก่อนทกุครั้ง 
 
ท าการทดสอบเช่นน้ีกับเบาะรองนั่งอันเดิมและรถนั่งคนพิการให้บริการแก่ผู้ใช้ 
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การทดสอบแรงกดทับด้วยมือ 
A 

 

 อธิบายต่อผู้ใช้รถน่ังคนพิการว่าจะประเมินอะไร ท าอย่างไรและมี
ความส าคัญอย่างไร โดยใชค้ าอธิบายงา่ยๆ 

B 

 

 ให้ผู้ใช้รถน่ังคนพิการยกตวัขึ้นหรือโน้มตัวไปข้างหน้าเพื่อให้ปลาย
น้ิวของผู้ประเมินอยู่ใต้ปุ่มกระดูกรองน่ัง (หงายมือขึ้น) 

 ท าประเมินโดยการสอดมือจากด้านหลงั 

C 

 

 ให้ผู้ใช้รถน่ังคนพิการเอนตัวกลับไปน่ังทับบนมือของผู้ประเมิน 
 ให้ผู้ใช้รถน่ังคนพิการน่ังตัวตรงและวางมือลงบนหน้าขา เพื่อให้

ม่ันใจว่าผู้ใช้รถน่ังคนพิการจะน่ังในท่าเดิมขณะที่ท าการประเมิน
อีกด้านหน่ึง 

 ในกรณีที่ปลายน้ิวของผู้ประเมินไม่อยู่ในต าแหน่งทีถู่กต้องและไม่
สามารถรับรู้แรงกดทบัไดด้ี ใหผู้้ใช้รถน่ังคนพิการยกตัวขึ้นและผู้
ประเมินเปลี่ยนต าแหน่งของน้ิวใหม ่

D ระบุระดับของแรงกดทับใตปุ้่มกระดูกรองน่ังข้างที่หน่ึง โดยใหเ้ป็น 3 ระดับ 
ระดับที่ 1 = ปลอดภัย: ปลายน้ิวสามารถกระดิกขึ้นลงได้ไม่น้อยกว่า 5 มม.  
ระดับที่ 2 =  เตือน: ไม่สามารถกระดิกปลายน้ิวขึ้นลงได้  แต่สามารถเลื่อนมือออกได้ง่าย 
ระดับที่ 3 = ไม่ปลอดภัย: ปลายน้ิวถูกกดแน่น  เลื่อนมือออกได้ยาก 

E ท าการประเมินซ้ าที่ปุ่มกระดูกรองน่ังอีกข้างหน่ึง 
 
วิธีลดแรงกดทับระดับ “เตือน”  และ “ ไม่ปลอดภัย”  
เมื่อพบแรงกดทับปุ่มกระดูกรองนั่ง ระดับที่ 2 (เตือน) และระดับที่ 3 (ไม่ปลอดภัย) จ าเป็นต้องลดแรงกด
ทับ วิธีแก้ไขง่ายๆ คือ การเพิ่มช้ันฟองน้ า ซึ่งเรียกว่า “แผ่นฟองน้ าเสริม” ส่วนที่น ามารองนี้ควรหนา
ประมาณ 20 มิลลิเมตร และตัดร่องบริเวณใต้ปุ่มกระดูกรองนั่ง   แผ่นฟองน้ าเสริมนี้จะเสริมระหว่างช้ัน
ฟองน้ าส่วนฐานและช้ันฟองน้ านุ่มของเบาะรองนั่ง ในบางครั้งอาจต้องการช้ันแผ่นฟองน้ าเสริมนี้มากกว่า 1 
ช้ัน ผู้ให้บริการควรเพิ่มช้ันแผ่นฟองน้ าเสริมนี้ทีละช้ันแล้วท าการประเมินแรงกดทับ    ถ้าแรงกดทับยังอยู่ใน
ระดับ 2 หรือ 3 ให้เพิ่มแผ่นฟองน้ าเสริมเข้าไปอีก 



34 

 

A.8: การเคลื่อนย้ายตัว (transfers)  
 

การเขา้และออกจากรถน่ังคนพิการ 
 

ความสามารถเข้าและออกจากรถนั่งคนพิการได้ง่ายและปลอดภัยทั้งด้วยตนเองและโดยการช่วยเหลือจาก
ผู้อื่นจะช่วยผู้ใช้รถนั่งคนพิการในการใช้ชีวิตประจ าวัน ซึ่งเรียกว่า “การเคลื่อนย้ายตัว” 
 
เพราะอะไรผู้ใช้รถน่ังคนพิการต้องเรียนรู้วิธีเคลื่อนย้ายตัว? 

ผู้ใช้รถนั่งคนพิการอาจต้องเข้าและออกจากรถนั่งคนพิการวันละหลายครั้ง   พวกเขาจ าเป็นต้องมีวิธีการที่
ปลอดภัย รวดเร็วและใช้พลังงานน้อย  ผู้ใช้รถนั่งคนพิการใช้วิธีต่างกันข้ึนอยู่กับระดับความสามารถของแต่
ละคน  
 

ผู้ใช้รถนั่งคนพิการบางรายสามารถเข้าและออกจากรถนั่งคนพิการด้วยตนเอง  ในขณะที่บางคนอาจ
ต้องการความช่วยเหลือ บางคนใช้วิธีการเคลื่อนย้ายตัวแบบยืน ในขณะที่บางคนไม่สามารถใช้วิธีนี้ได้ 
 
วิธีการเขา้และออกจากรถน่ังคนพิการ 3 วิธี 

ก่อนให้ค าแนะน าหรือฝึกผู้ใช้รถนั่งคนพิการในการเคลื่อนย้ายตัว  ผู้ให้บริการควรทราบก่อนว่าผู้ใช้รถนั่งคน
พิการรายนั้นสามารถเคลื่อนย้ายตัวได้ด้วยตัวเองหรือต้องการความช่วยเหลือ  
 

 การเคลื่อนย้ายตัวด้วยตนเองในท่านั่ง   ต้องตรวจสอบว่าผู้ใช้รถนั่งคนพิการสามารถยกตัวเองได้โดยใช้
ก าลังแขนของตนเอง ในกรณีที่ไม่สามารถท าได้ ต้องให้ความช่วยเหลือในขณะเคลื่อนย้ายตัว 

 การเคลื่อนย้ายตัวด้วยตัวเองในท่ายืน  ต้องตรวจสอบว่าผู้ใช้รถนั่งคนพิการสามารถยืนและลงน้ าหนัก
ด้วยขาของตนเองได้ ในกรณีที่ไม่สามารถท าได้เองต้องให้ความช่วยเหลือในขณะเคลื่อนย้ายตัว 

 
วิธีการเคลื่อนย้ายตัวอื่นๆ มีดงัต่อไปนี ้

การเคลื่อนย้ายตัวในท่าน่ังด้วยตนเอง (จากรถน่ังคนพิการไปเตียง) 
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 เลื่อนรถนั่งคนพิการให้ชิดกบัเตียง และกดเบรค 

 ยกเท้าออกและเหว่ียง(หรือถอด)ที่พักเท้าออก (แล้วแต่กรณีตามความเหมาะสม) 

 ถอดที่พักแขนด้านที่ชิดเตียงออก 

 ยกตัวข้ึนและเลือ่นตัวมาด้านหน้าของรถนั่งคนพิการ 

 วางมือข้างหนึง่บนเตียง มืออกีข้างวางทีร่ถนั่งคนพิการ ยกตัวข้ึนแล้วย้ายตัวมายังเตียง 

 ในกรณีที่ผู้ใช้รถนั่งคนพิการมีการทรงตัวไม่ดีหรือไม่สามารถยกตัวได้สูงหรือไมส่ามารถเหว่ียงตัวมา
ทางด้านข้างได้ไกลพอ ให้ใช้กระดานเคลื่อนย้ายตัว (transfer board) ช่วย 

 

อธิบาย : 

 การเคลื่อนย้ายตัวไปที่เตียง  ผู้ใช้รถนั่งคนพิการบางรายอาจ
ชอบใช้วิธียกขาไปวางขาบนเตียงก่อน แล้วจงึเคลื่อนย้ายตัว
ไป 

 

การเคลื่อนย้ายตัวในท่าน่ังแบบมีผู้ช่วยเหลือและใช้กระดานเคลื่อนย้ายตัว (จากรถน่ังคนพิการไปเตียง) 
 
 

 

 
 

 

 เลื่อนรถนั่งคนพิการให้ชิดกบัเตียง กดเบรค 

 น าเท้าออกและเหว่ียง(หรือถอด)ทีพ่ักเท้าออก (แล้วแต่
กรณีตามความเหมาะสม) 

 ถอดที่พักแขนด้านที่ชิดเตียงออก 

 ช่วยผู้ใช้รถนั่งคนพิการเคลื่อนตัวมาด้านหน้า 

 สอดกระดานเคลื่อนย้ายตัวไว้ใต้ก้นและวางพาดจากรถ
นั่งคนพิการกบัเตียง 

 ผู้ใช้รถนั่งคนพิการออกแรงมากทีสุ่ดเท่าที่จะท าได้เพื่อ
เคลื่อนย้ายตัวเองจากรถนั่งคนพกิารไปยงัเตียง 

 ผู้ให้การช่วยเหลือยืนด้านหลังของผู้ใช้รถนัง่คนพิการ
และจบัสะโพกของผู้ใช้รถนั่งคนพกิารเคลื่อนไปยังเตียง 

 
การเคลื่อนย้ายตัวในท่ายืนแบบมีผู้ช่วยเหลือ (จากเตียงไปรถน่ังคนพิการ) 
 
 
 

 
 
 

 เลื่อนรถนั่งคนพิการให้ชิดกบัเตียง กดเบรค 

 น าเท้าออกและเหว่ียง(หรือถอด)ทีพ่ักเท้าออก (แล้วแต่
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กรณีตามความเหมาะสม) 

 ถอดที่พักแขนด้านที่ชิดเตียงออก 

 ช่วยผู้ใช้รถนั่งคนพิการเคลื่อนตัวมาด้านหน้าและวาง
เท้าบนพื้น 

 ผู้ช่วยเหลืออยู่ด้านหน้าและใช้ขาประคองขาผู้ใช้รถนัง่
คนพิการจากด้านข้างของหัวเข่า (ห้ามดันหัวเข่าจาก
ด้านหน้า) 

 โน้มตัวของผู้ใช้รถนั่งคนพกิารมาด้านหน้าและดึงล าตัว
ข้ึนโดยให้การช่วยเหลือบรเิวณสะบัก 

 บิดล าตัวผู้ใช้รถนั่งคนพกิารออกจากรถนั่งคนพกิารและ
ให้นั่งลงบนเตียงอย่างนุ่มนวล 

 

กระดานเคลื่อนย้ายตัวคืออะไร? 
 

กระดานเคลื่อนย้ายตัวคือแผ่นกระดานที่บางและแข็งแรง ซึ่งช่วยปิดช่องว่างระหว่างรถนั่งคนพิการและ
พื้นผิวที่ผู้ใช้รถนั่งคนพิการจะเคลื่อย้ายตัวไป 
 

กระดานเคลื่อนย้ายตัวมีประโยชน์ส าหรับผู้ที่ฝึกเคลื่อนย้ายตัวด้วยตนเอง หรือผู้ความแข็งแรงของแขนมี
น้อย  ผู้ใช้รถนั่งคนพิการสามารถเคลื่อนย้ายตัวโดยการยกตัวที่ละน้อยเป็นช่วงๆแทนการยกตัวสูงๆครั้ง
เดียว กระดานเคลื่อนย้ายยังช่วยลดการช่วยเหลือจากผู้อื่นด้วย 
 

กระดานเคลื่อนย้ายตัวอาจผลิตเองในท้องถ่ินโดยท าจากไม้หรือไม้อัด กระดานควรบาง แข็งแรง และเรียบ
มากๆ    ลบขอบให้บาง  ขนาดที่แนะน าคือ 300 x 600 มิลลิเมตร ความหนาของกระดานข้ึนอยู่กับความ
แข็งแรงของวัสดุ โดยความหนาทั่วไปอยูร่ะว่าง 20- 25 มิลลิเมตร 
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การเคลื่อนย้ายตัวด้วยตนเองจากพ้ืนไปรถน่ังคนพิการ 
 การเคลื่อนย้ายตัวแบบนี้ผู้ใช้รถนั่งคนพิการต้องมีแขนที่แข็งแรงมีการทรงตัวที่ดี 
 ผู้ใช้รถนั่งคนพิการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับควรนั่งบนเบาะรองนั่งลดแรงกดทับตลอดเวลา

ขณะนั่งบนพื้น 

    

 นั่งด้านหน้าของรถนั่งคนพิการและงอเข่าต้ังข้ึนให้ชิดตัวมากที่สุด 
 ก้มหน้าไว้ตลอดเวลาที่ยกตัว 
 วางมือข้างหนึง่บนพื้น อีกข้างวางบนด้านหน้าของที่นัร่องนัง่รถนั่งคนพิการ 
 ดันตัวเองโดยการออกแรงหัวไหล่และแขนเพื่อให้ยกก้นลอยจากพื้นและยกตัวข้ึนมายังด้านหน้าของที่

รองนัง่รถนั่งคนพกิาร 
 นั่งลงบนทีร่องนัง่แล้วเลื่อนตัวไปด้านหลัง เอื้อมมือหยบิเบาะรองนัง่ 
 เอียงตัวไปทางด้านใดด้านหนึ่งเพื่อสอดเบาะรองนั่งให้เข้าที่ 
 

เมื่อเคลื่อนย้ายตัวจากรถน่ังคนพิการไปพ้ืน 
 นั่งด้านหน้าของรถนั่งคนพิการ 
 ยกเท้าออกจากที่วางเท้าแล้ววางไขว้ไปด้านข้าง (ในทิศทางที่ตรงข้ามกับทิศทางที่จะเคลื่อนย้ายตัว) 
 วางเบาะรองนั่งลงบนพื้น 
 วางมือข้างหนึ่งบนที่รองนั่งของรถนั่งคนพิการ เอื้อมมืออีกข้างเพื่อวางลงบนพื้น 
 ใช้ก าลังจากไหล่และแขนเพื่อควบคุมให้ก้นวางลงบนเบาะรองนั่งที่วางบนพื้นอย่างนุ่มนวล 
 

วิธีการเขา้และออกจากรถน่ังคนพิการอย่างปลอดภัย 
ส าหรับผู้ใช้รถนั่งคนพิการ 

 กดเบรคทุกครัง้เมื่อย้ายตัวเข้าและออกจากรถนั่งคนพกิาร 
 ตรวจสอบบริเวณทีจ่ะย้ายตัวไป ให้แน่ใจว่าไม่มสีิ่งกีดขวาง 
 ให้ยกตัว ห้ามลากตัว เนื่องจากจะท าใหผ้ิวหนังเป็นแผลและน าไปสู่แผลกดทบั 

ส าหรับผู้ให้การช่วยเหลือ 
 ก่อนให้การช่วยเหลือ ต้องมั่นใจว่าท่านสามารถช่วยรับน้ าหนักผู้ใช้รถนั่งคนพิการ 
 อธิบายต่อผู้ใช้รถนั่งคนพกิารว่าจะท าอะไร 
 ใช้วิธีการยกตัวที่ปลอดภัย 
 ห้ามให้การช่วยเหลือ หากท่านก าลังตั้งครรภ์หรือมปีัญหาเกีย่วกับหลัง 
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B. ขั้นตอนการให้บริการรถน่ังคนพิการ 
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ข้ันตอนท่ี 1 การส่งต่อและนัดหมาย (referral and appointment) 
 

การส่งต่อ 
 

การส่งต่อ หมายถึง การส่งหรือแนะน าให้บุคคลไปรับการรักษาหรือขอความช่วยเหลือในสถานที่ที่ถูกต้อง 
การส่งต่อผู้ใช้รถนั่งคนพิการเพื่อรับบริการท าได้หลายวิธี ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้รถนั่งคนพิการอาจ 

 ได้รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบริการรถนั่งคนพิการและเดินทางมารับบริการด้วยตนเอง 

 ได้รับการแนะน าจากโรงพยาบาลในท้องถ่ิน ศูนย์บริการสุขภาพในชุมชน บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ในชุมชน ผู้น าหมู่บ้าน/ผู้น าชุมชน/วัด องค์กรด้านคนพิการ หรือผู้ใช้รถนั่งคนพิการด้วยกัน 

 

หน่วยบริการรถนั่งคนพิการสามารถช่วยเพิ่มจ านวนของผู้ใช้รถนั่งคนพิการที่ได้รับการส่งต่อมายัง หน่วย
บริการของตนเอง โดยการท าให้แหล่งส่งต่อที่เป็นไปได้เหล่าน้ีรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเข้ารับบริการรถ
นั่งคนพิการ 
 

หน่วยบริการรถนั่งคนพิการแต่ละแห่งต้องออกแบบแบบฟอร์มส่งต่อ  มีข้อมูลใดบ้างที่ต้องมีในแบบฟอร์ม 
และจะใช้แบบฟอร์มนั้นอย่างไร เช่น ส่งแบบฟอร์มทางไปรษณีย์ไปให้หน่วยบริการรถนั่งคนพิการ หรือให้
ผู้ใช้รถนั่งคนพิการน าไปติดต่อหน่อวยบริการ) 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์มส่งต่อ อยู่ในหน้าถัดไป 
 

การนัดหมาย 
 

เมื่อผู้ใช้รถนั่งคนพิการได้รับการส่งต่อไปที่หน่วยบริการรถนั่งคนพิการ ผู้ใช้รถนั่งคนพิการดังกล่าวควรได้รับ
การนัดหมายเพื่อตรวจประเมิน ซึ่งการนัดอาจเป็นได้ทั้งให้ผู้ใช้รถนั่งคนพิการไปพบเจ้าหน้าที่ในหน่วย
บริการ หรือให้เจ้าหน้าที่ออกไปพบผู้ใช้รถนั่งคนพิการ 

 

ระบบการนัดช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถบริหารจัดการเวลาของตนเองได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ใช้รถนั่งคน
พิการหลีกเลี่ยงการรอคอยเพื่อรับบริการ 
 

วิธีนัดหมายข้ึนอยู่กับความสะดวกในการส่งข่าวสารให้กับผู้ใช้รถนั่งคนพิการได้รับทราบ 

 

ในบางกรณีผู้ใช้รถนั่งคนพิการอาจเดินทางมาโดยไม่ได้นัดหมาย   ถ้าผู้ใช้รถนั่งคนพิการดังกล่าวเดินทางมา
ไกลจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพยายามหาเวลาเพื่อพบและให้บริการกับบุคคลเหล่าน้ัน    
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การส่งต่อและการนัดหมายท่ีดี 

 จัดท าแฟ้มประวัตผิู้ใช้รถนั่งคนพิการแต่ละรายเมื่อถูกสง่ต่อมารับบรกิาร 
 ให้ข้อมูลเกี่ยวกบับริการรถนั่งคนพิการและวิธีการสง่ต่อแก่แหลง่สง่ต่อ 
 ให้แบบฟอรม์สง่ต่อแก่แหล่งส่งต่อ 
 กรณีที่มผีู้ใช้รถนั่งคนพิการหลายราย หน่วยบรกิารควรจัดล าดับผู้ทีจ่ะได้รบับริการก่อน  โดยพิจารณา

จากความจ าเป็นของเด็กและผูท้ี่มีภาวะที่เป็นอันตรายตอ่ชีวิต เช่น มีแผลกดทบั 
 

กรุณากรอกแบบฟอร์มและสง่ไปที่:                                                             
ช่ือหน่วยบริการรถนัง่คนพิการและทีอ่ยู:่ 
ช่ือของผู้สง่ต่อ:                                                                                              . 
หน่วยงานของผู้สง่ต่อ:                                                                                           . 
ที่อยู่ส าหรบัการติดต่อผูส้่งต่อ (วิธีที่ดีที่สุดในการติดต่อท่าน):                                                   . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
ช่ือผู้ใช้รถนั่งคนพิการ:                                      . วันเกิด:                                       . 
ผู้ปกครอง/ผู้ดูแล:                                      . 
ที่อยู:่                                                      . 
                                                                   . 
จะติดต่อผู้ใช้รถนัง่คนพิการได้อย่างไร?                 . 
ทางไปรษณีย ์        โทรศัพท์ของเขาเอง       โทรศัพท์ของเพื่อน/เพือ่นบ้าน  
กรณีโดยโทรศัพท์ เบอรโ์ทร:                                                                                    . 
ความพิการของผู้ป่วย  หากทราบ:                                                                            . 
เหตผุลทีส่ง่ต่อ: 
 ไม่มีรถนั่งคนพิการ 
 รถนั่งคนพิการช ารุด 
 มีรถนั่งคนพิการแต่ไม่ตรงกับความต้องการ 

 
 
 
 

กรุณาให้ข้อมลูเพิ่มเตมิเกี่ยวกบัผูป้่วยที่ท่านคิดว่าส าคัญที่หน่วยบริการรถนั่งคนพิการควรทราบ: 
                                                                . 
                                                                . 
                                                                . 
ผู้ป่วยเห็นด้วยกับการสง่ต่อน้ีแล้วหรือยงั?   เห็นด้วย          ไม่เห็นด้วย   
ลายมือช่ือของผูส้่งต่อ:                                                                                            . 
วันที่:                                                                                                                . 

แบบฟอร์มการส่งต่อควรมีข้อมูลให้ติดต่อที่ชัดเจนเพ่ือ
การบริการ ได้แก่ ชื่อหน่วยบริการ ที่อยู่และเบอร์
โทรศัพท์ 
 

จากแบบฟอร์มการส่งต่อนี้  หน่วยบริการจะติดต่อ
ผู้ใช้รถนั่งคนพิการเพ่ือนัดหมายมารับบริการ ซ่ึงหาก
ไม่มีที่อยู่ข้อมูลนี้  หน่วยบริการอาจยอมรับแบบฟอร์ม
นี้โดยไม่ได้นัดหมาย 
 

ผู้ใช้รถนั่งคนพิการควรได้รับข้อมูลเก่ียวบริการรถนั่ง
คนพิการอย่างครบถ้วนและเห็นด้วยกับการส่งต่อนี ้
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ข้ันตอนท่ี 2:  การประเมิน (assessment) 
 

ใครคือผู้ท่ีต้องใช้รถน่ังคนพิการ? 
 

เมื่อมีผู้มารับบริการที่หน่วยบริการรถนั่งคนพิการ สิ่งส าคัญคือต้องแน่ใจว่า บุคคลนั้นจ าเป็นต้องใช้รถนั่งคน
พิการอย่างแท้จริง บุคคลต้องใช้รถนั่งคนพิการถ้าซ 

 ไม่สามารถเดินได้ 

 เดินได้ แต่ด้วยความยากล าบาก หรือเดินได้เพียงระยะทางสั้นๆ 
 

ท าไมต้องท าการประเมิน? 
 

การประเมินเป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อ: 

 เลือกรถนั่งคนพิการที่เหมาะสมที่สุดส าหรับผู้ใช้งานจากจ านวนรถนั่งคนพิการที่มีอยู่ 

 เลือกส่วนประกอบรถนั่งคนพิการที่เหมาะสมที่สุดจากจ านวนที่มีอยู่ 

 ค้นหาว่าผู้ใช้รถนั่งคนพิการ และ/หรือครอบครัวต้องได้รับการฝึกสอนด้านใดบ้างเพื่อให้สามารถใช้รถ
นั่งคนพิการได้ดีที่สุด 

 

ควรท าการประเมินท่ีไหน 
การประเมินควรด าเนินการในสถานที่ที่
เงียบและสะอาด 

 

อาจเป็นพื้นที่ ในหน่วยบริการรถนั่งคน
พิการ หรือที่หน่วยบริการด้านสุขภาพหรือ
หน่วยงานในชุมชน รวมถึงบ้านของผู้ใช้รถ
นั่งคนพิการ 

 

หากจ าเป็นต้องตรวจสอบว่าบุคคลนั้นมี
แผลกดทับหรือไม่ - ให้ตรวจสอบในที่
มิดชิด 
 

เคารพศักดิ์สรีและความเป็นส่วนตัวของ
ผู้ใช้รถนั่งคนพิการ โดยไม่แบ่งแยกอายุ 
เพศ ศาสนาหรือสถานะทางสังคม 
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การประเมิน 2 ส่วน: 

 การสัมภาษณ์ 

 การประเมินทางร่างกาย 
 

1. การสัมภาษณ์ 
 

วิธีการที่ดีที่สุดในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้รถนั่งคนพิการ คือการถามค าถาม 
แบบประเมินเพื่อพิจารณารถนัง่คนพิการจะช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถถามค าถามที่ส าคัญเพื่อการพิจารณา
รถนั่งคนพิการได้ 
 
หัวข้อค าถามหลัก 4 ข้อ ได้แก่ 

 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้รถนั่งคนพิการ 

 สภาวะทางร่างกาย 

 วิถีชีวิตและสภาพแวดล้อม 

 รถนั่งคนพิการที่มีอยู่ 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้รถนัง่คนพิการ: 
 

ช่ือผู้รับบรกิาร                                                                                                          . 
หมายเลข                        .. อายุ                              . เพศ       ชาย      หญิง 
โทรศัพท ์                        . ที่อยู ่                                                                           . 
                                                                                                                          . 
เป้าหมาย:   
 

                                                                                                          . 

. 

ค าถามเหล่าน้ีมีความส าคัญ ในการติดต่อกับผู้ใช้รถนั่งคนพิการในอนาคต และยังเป็นข้อมลูทางสถิติ
เกี่ยวกับผู้รบับริการในหน่วยบริการ 
 

ในหัวข้อ “เป้าหมาย”  ให้เขียนว่าเหตุใดผู้ใช้รถนั่งคนพกิารจึงต้องการรถนั่งคนพิการ และต้องการท าอะไร
ได้บ้างในการใช้รถนั่งคนพกิาร 
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ข้อควรจ าในการถามค าถาม: 

 อธิบายแก่ผู้ใช้รถนั่งคนพิการเข้าใจถึงความส าคัญของข้อมูลเหล่าน้ีทุกครั้ง 

 ถามค าถามกับผู้ใช้รถนั่งคนพิการโดยตรง (ไม่ใช่กับผู้ช่วยเหลือ/สมาชิกในครอบครัว) ยกเว้นกรณีเป็น
เด็กเล็กหรือเป็นผู้ที่ไม่สามารถเข้าใจหรือตอบค าถามได้ 

 ใช้วิธีการสื่อสารที่ดี 

 ข้อมูลที่ได้ อาจไม่เรียงล าดับตามแบบประเมิน ท่านต้องสร้างความคุ้นเคยกับแบบประเมินเพื่อให้
สามารถบันทึกได้ถูกที่ 

 
สภาวะทางร่างกาย 
 

ข้อมูลส่วนน้ีมีความส าคัญ เนื่องจากสภาวะสุขภาพสามารถส่งผลกระทบต่อการเลือกรถนั่งคนพกิาร 
ตัวอย่างเช่น 
 

สภาวะทางรา่งกาย 

 
 สมองพิการ     โปลโิอ                 บาดเจ็บไขสันหลัง     โรคหลอดเลอืดสมอง 
 กล้ามเนื้ออ่อนแรว      กล้ามเนือ้เกร็ง/มีการเคลื่อนไหวที่ควบคุมไม่ได้  
 ขาขาดเหนือเข่าขวา    ขาขาดใต้เข่าขวา        ขาขาดเหนือเข่าซ้าย   ขาขาดใต้เข่าซ้าย   
 มีปัญหาการขับถ่ายปสัสาวะ   มีปัญหาการขับถ่ายอจุจาระ  
ถ้ามีปัญหาการขับถ่ายปัสสาวะ/อุจจาระ  คนพิการได้รับการจัดการทีเ่หมาะสม?   
 ใช่      ไม่ใช่ 
อื่นๆ: __________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 

 

ภาวะต่างๆที่ส่งผลต่อการพิจารณา (เลือก)รถนั่งคนพกิาร 
 สิ่งที่ต้องรู ้ ข้อควรจ า 
สมองพิการ(Cerebral 
palsy) 

 

ภาวะสมองพิการ ส่งผลต่อบุคคลแตกต่าง
กันมาก 

บุคคลที่มีภาวะสมองพิการที่สามารถน่ังตัว
ตรงได้  พึงระลึกไว้เสมอว่าพวกเขาอาจมี
ความยากล าบากในการทรงท่าในท่าน่ังได้
นานๆเน่ืองจากความเหน่ือย  ซ่ึงจะท าให้
ท ากิจกรรมต่างๆได้ยากขึ้นและเหน่ือยง่าย 

การรองรับร่างกายทีด่ีมีความ 
ส าคัญมาก 

บุคคลที่ มีภาวะสมองพิการอาจ
จ า เป็ นต้อ ง ได้ รับ อุปกรณ์ช่ วย
ประคองท่าทางในรถน่ังคนพิการ   
ซ่ึงผู้เข้าอบรมจ าเป็นต้องผ่านการ
ฝึกอบรมในระดับกลางก่อน 

โปลิโอ (Poliomyelitis) 
 

 

ผู้ที่มีภาวะโปลิโอ อาจมีปัญหาการอ่อนแรง
หรืออ่อนปวกเปียกตามส่วนต่างๆของ
ร่างกาย  ภาวะโปลิโอสามารถส่งผลต่อขา 
แขน และหลัง แต่ส่วนใหญ่จะเกิดกับส่วน
ของขา 

กล้ามเน้ือและกระดูกของผู้ที่มีภาวะโปลิโอ
มักลีบลง และส่วนของระยางค์ไม่ค่อยมีการ
เจริญเติบโตมากนัก ส่งผลให้แขนขาสั้น 

หากเกิดผลกระทบที่ล าตัว จะท าใหล้ าตวั
สั้นลง 

แม้ว่าผู้มีภาวะโปลิโอจะมีการรับ
ความรู้สึกปกติ แต่เบาะรองน่ังยังมี
ความส าคัญเพื่อให้เกิดความสบาย 

เบาะรองน่ังที่สูงกว่า หรือหนากว่า 
จะท าให้รู้สึกสบายในขณะปั่นรถ
มากกว่า 

บาดเจบ็ไขสันหลงั (Spinal 
cord injury) 

 

ผู้ที่มีภาวะบาดเจ็บไขสันหลัง มักเสี่ยงต่อ
การเกิดแผลกดทับ 

ทั้งน้ีเน่ืองมาจากบุคคลเหล่าน้ีไม่สามารถรับ
ความรู้สึกตั้งแต่ระดับที่ต่ ากว่ารอยโรคลงไป 
 

ควรพิจารณาเบาะรองน่ังลดแรงกด
ทับแก่บุคคลเหล่าน้ีเสมอ 
 

โรคหลอดเลือดสมอง
(Stroke) 

 
 

ผู้มีภาวะโรคหลอดเลือดสมอง มักมีปัญหา
อ่อนแรงซีกหน่ึงของร่างกาย ซ่ึงหมายความ
ว่าผู้ป่วยอาจล้มไปด้านใดด้านหน่ึงในขณะที่
น่ังอยู่บนรถน่ังคนพิการ 
ผู้มีภาวะโรคหลอดเลือดสมองอาจมีการรับ
ความรู้สึกที่ผิดปกติในซีกร่างกายด้านที่
อ่อนแรง 
ผู้มีภาวะโรคหลอดเลือดสมองอาจเข้าและ
ออกจากรถน่ังคนพิการได้โดยการยืน 

การรองรับร่างกายเป็นสิ่งส าคัญ 

ตรวจสอบการรับความรู้สึกว่าปกติ
หรือไม่ – เขา/เธออาจจ าเป็นต้อง
ใช้เบาะรองน่ังลดแรงกดทับ 

ผู้มีภาวะโรคหลอดเลือดสมองมัก
ชอบรถน่ังคนพิการที่สามารถพับที่
พั ก เ ท้ า ไ ด้  เ พื่ อ ใ ห้ ส า ม า ร ถ
เคลื่อนย้ายตัวในท่ายืนได้ 
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ต่อ 

 สิ่งท่ีต้องรู้ ข้อควรจ า 
ขาขาด (Lower limb 
amputation) 

 

ผู้ที่ตัดขาทั้งสองข้าง จะไม่มีน้ าหนักของขา
เพื่อป้องกันการหงายไปด้านหลังของรถน่ัง
คนพิการ 
 

การให้บุคคลตัดขาทดลองใช้รถน่ังคนพิการเป็น
ครั้งแรกต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก 

ตรวจสอบสมดุลของรถน่ังคนพิการ   ล้อหลัง
อาจต้องเลื่อนไปด้านหลังมากขึ้นเพื่อเพิ่มความ
ม่ันคงให้กับรถน่ังคนพิการ 

ภาวะอ่อนแรง (Frail) 
 

 
 

ผู้สูงอายุอาจต้องการใช้รถน่ังคนพิการด้วย
เหตุผลที่แตกต่างกัน  โดยทั่วไปมักเกิด
จากมีความยากล าบากในการเดิน  รถน่ัง
คนพิการจะช่วยให้สามารถท ากิจกรรม
ต่างๆร่วมกับครอบครัวและใช้ชี วิตใน
ชุมชนได้ง่ายขึ้น 

ผู้สูงอายุอาจเคลื่อนย้ายตัวในท่ายืนได้ จึง
อาจต้องการที่พักเท้าที่ เป็นพับได้หรือ
เหว่ียงไปด้านข้างได้ 

ผู้สูงอายุควรได้รับรถน่ังคนพิการที่มีการรองรับ
ร่างกายที่ดีและน่ังสบาย เพื่อช่วยให้น่ังได้ดีและ
หลีกเลี่ยงปัญหาจากการน่ังในท่าทางไม่ดี 

ที่พักเท้าที่พับขึ้นหรือเหว่ียงไปด้านข้างได้อาจ
เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดส าหรับผู้ใช้รถน่ังคนพิการ
กลุ่มน้ี 

ภาวะเกร็งหรือกระตุก 
(Spasms or jerky 
movements)  

 

ผู้รับบริการบางคนอาจมีปัญหาเรื่องการ
เคลื่อนไหวของร่างกายแบบกระตุกที่ไม่
สามารถควบคุมได้ 

ภาวะเหล่าน้ีจะท าให้น้ าหนักตัวเคลื่อนไป
ด้านหลังซ่ึงอาจท าให้รถน่ังคนพิการหงาย
ไปข้างหลังได้    

การเคลื่อนไหวเหล่าน้ีอาจท าให้เท้าเลื่อน
ออกจากที่พักเท้าได้ ซ่ึงอาจก่อให้ เกิด
อันตรายในขณะที่ปั่นรถน่ังคนพิการ   

เลือกรถน่ังคนพิการล้อหลังอยู่ในต าแหน่งเลื่อน
ไปข้างหลังเพื่อเพิ่มความม่ันคง 

อาจใช้สายรัดเพื่อจัดต าแหน่งเท้า 

หมายเหตุ : สายรัดควรเป็นแบบตีนตุ๊กแก
เพื่อให้สามารถปลดออกได้ หากผู้ใช้รถน่ังคน
พิการตกจากรถ  
 

ปัญหาการขับถา่ยปสัสาวะ 
หรืออุจจาระ (Bowel or 
bladder problems) 
 

 

ผู้ รับบริการบางรายอาจมีปัญหาการ
ควบคุมการขับถ่ายอุจจาระ/ปัสสาวะ  

ปัญหาเหล่าน้ีสามารถแก้ไขได้หากได้รับ
อุปกรณ์ ยา หรือการฝึกที่ถูกต้อง 

ผู้รับบริการกลุ่มน้ีต้องไม่น่ังบนเบาะรองน่ัง
ที่อับชื้นหรือสกปรก เน่ืองจากผิวหนังจะ
เกิดแผลได้ง่าย นอกจากน้ีสิ่งสกปรกต่างๆ
ที่อยู่ ในอุจจาระอาจเข้าไปในแผลและ
น าไปสู่การติดเชื้ออย่างรวดเร็วได้ 

ระบุผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในพื้นที่เช่น แพทย์และ
พยาบาลเฉพาะทาง ที่สามารถให้ค าแนะน า
หรือให้โปรแกรมการฝึกต่างๆเหล่าน้ีได้ 

ให้เบาะรองน่ังที่หุ้มด้วยวัสดุที่สามารถกันน้ าได้ 

สอนวิธีท าความสะอาดและการท าให้เบาะแห้ง
แก่ผู้ใช้งาน 

การให้เบาะรองน่ังอันที่สองอาจช่วยให้ผู้ใช้รถ
น่ังคนพิการมีเบาะส ารองใช้ขณะที่รอเบาะอีก
หน่ึงอันแห้ง 
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วิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมทีอ่ยู ่

ค าถามเหล่าน้ีเป็นการรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับที่สถานที่ที่ผู้ใช้รถน่ังคนพิการใช้ชีวิตอยู่ และต้องการท าอะไรได้บ้างในการใช้
รถน่ังคนพิการ 
 

วิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมท่ีอยู่ 

อธิบายสภาพแวดล้อมที่คนพิการจะใช้รถนั่งคนพกิาร 
_____________________________________________________________________________ 
ระยะทางที่ใช้รถนั่งคนพกิารในแต่ละวัน:   ประมาณ1ก.ม.    1-5 ก.ม.  มากกว่า 5 ก.ม. 
ระยะเวลาที่นั่งในรถนั่งคนพิการในแต่ละวัน?  น้อยกว่า1ช.ม. 1-3ช.ม.   3-5ช.ม.  

  5-8 ช.ม.        มากกว่า 8 ช.ม. 
ขณะที่ไม่ได้นั่งในรถนั่งคนพิการ  คนพิการนอน/นั่งอยูอ่ย่างไร (ท่าทาง และลักษณะพื้นผิวที่นั่ง/นอน) 
_____________________________________________________________________________ 
การเคลื่อนย้ายตัว   ท าได้เอง  ต้องมีผู้ช่วยเหลือ     ท่ายืน     ท่านั่ง  อุ้ม    อื่นๆ 
ลักษณะส้วม          แบบนั่งยอง   แบบชักโครก     ดัดแปลง 
คนพิการเดินทางโดยรถสาธารณะบ่อยหรือไม่?     ใช่    ไม่ใช่ 
ถ้าใช่ ชนิดไหน:      รถยนต์       แท็กซี่    อื่นๆ __________________________________ 
 

รถนั่งคนพกิารที่ใช้อยู ่
ค าถามเหล่าน้ีช่วยใหรู้้ว่ารถนั่งคนพิการที่มอียู่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้หรือไม่ ถ้าไม่เป็นเพราะอะไร 

รถน่ังคนพิการท่ีใช้อยู่ (กรณีเคยได้รับรถน่ังคนพิการแล้ว) 

รถนั่งคนพิการตรงตามความต้องการของคนพิการหรือไม่?    ใช่       ไม่ใช่ 
รถนั่งคนพิการตรงกับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการหรือไม่?   ใช่       ไม่ใช่ 
รถนั่งคนพิการมีขนาดเหมาะสมและช่วยให้คนพิการอยู่ในทา่ทางที่ดีหรือไม่?   ใช่       ไม่ใช่ 
รถนั่งคนพิการปลอดภัยและคงทนหรือไม?่      ใช่       ไม่ใช่ 
เบาะรองนัง่ที่ใช้ช่วยป้องกันแผลกดทับไดห้รือไม่? 
 (กรณีคนพิการรายนี้มีความเสี่ยงตอ่การเกิดแผล)?      ใช่       ไม่ใช่ 
ความเห็น: _____________________________________________________________________ 
 
ถ้าตอบ “ใช่” ทุกข้อ หมายความว่า คนพิการรายนี้ไมจ่ าเปน็ต้องเปลี่ยนรถนั่งคนพิการ 
ถ้าตอบ “ไม่ใช่”  ข้อใดข้อหนึ่ง  หมายความว่า คนพิการรายนี้สมควรได้รบัการพิจารณาเปลี่ยนรถนัง่คน
พิการหรือเบาะรองนัง่  หรือพิจารณาซ่อมแซมรถนัง่คนพิการ 



47 

 

 
 

2: การประเมินทางร่างกาย  

     หัวข้อค าถามหลัก 3 ประเด็น ได้แก ่
ภาวะแผลกดทบัทั้งในปัจจุบัน และอดีต และความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ 
 วิธีการปั่นรถนั่งคนพกิาร 
 การวัดขนาดร่างกาย 

แผลกดทับ 

/// = ไม่รู้สึก    O = เคยมีแผลกดทับ      
 = ก าลังเป็นแผลกดทับ  

 

การรับความรู้สึกปกติหรือไม่?     ใช่  ไม่ใช่ 

เคยมีแผลกดทับหรือไม่?  ใช่  ไม่ใช่ 
ก าลังเป็นแผลกดทับหรือไม่?  ใช่  ไม่ใช่ 

ถ้าใช่ อยู่ในระยะ1 – 4 หรือไม่?  ใช่  ไม่ใช่ 

ระยะเวลาที่เป็นแผลและสาเหตุของการเกิดแผลครั้งน้ี: ___       
____________________________________________ 

มคีวามเสี่ยง*ต่อการเกิดแผลกดทับหรอืไม?่ (A)* …สูญเสียการรับความรู้สึก  
หรือ (B) มีอย่างน้อย 3 ปัจจัยเสี่ยงต่อไปน้ี …เคลื่อนไหวไม่ได้…ความอับชื้น …อยู่ในท่าไม่ดี 
 …มีประวัติเป็นแผลกดทับ …โภชนาการไม่ดี  …สูงอายุ    …น้ าหนักมาก/น้อยเกินไป 

 ใช่  ไม่ใช่ 

 

ท าเครื่องหมายบนร่างกาย: 
 ต าแหน่งที่ผู้ใช้รถน่ังคนพิการไม่สามารถรับความรู้สึกได้   ให้ท าเครื่องหมาย  /// 
 ต าแหน่งที่ผู้ใช้รถน่ังคนพิการเคยมีแผลกดทับในอดีต      ให้ท าเครื่องหมาย  
 ต าแหน่งที่ผู้ใช้รถน่ังคนพิการเคยมีแผลกดทับในปัจจุบัน  ให้ท าเครื่องหมาย  

กรณีผู้ใช้รถน่ังคนพิการมีแผลกดทับ ให้ขอดูแผลดังกล่าว โดยท าในพื้นที่มิดชิดเป็นส่วนตัว 

ผู้ใช้รถน่ังคนพิการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ จากการไม่สามารถรับความรู้สึกได้หรือมีปัจจัยเสี่ยงดังต่อไปน้ี 
 บกพร่องหรือสูญเสียการรับความรู้สึก  
 ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้  
 ความชื้นจากเหงื่อ  น้ าหรือปัสสาวะ/อุจจาระเล็ดราด  
 อยู่ในท่าทางไม่ดี  
 เคยมีหรือก าลังมีแผลกดทับ  
 โภชนาการไม่ดี หรือดื่มน้ าน้อย  
 สูงอายุ  
 น้ าหนักร่างกาย  มากหรือน้อยเกินไป  

ข้อควรจ า: ผู้ใช้รถน่ังคนพิการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ จ าเป็นต้องได้รับเบาะรองน่ังลดแรงกดทับและได้รับการ
สอนวิธีป้องกันแผลกดทับ 
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วิธีการป่ันรถ 
คนพิการเข็นรถด้วยวิธีไหน?    ใช้แขนสองข้าง   ใช้แขนซ้าย   ใช้แขนขวา    

      ใช้ขาสองข้าง      ใช้ขาซ้าย     ใช้ขาขวา      มีผู้อื่นเข็นให ้
ความเห็น: _____________________________________________________________________ 
 

การค้นหาวิธีการที่ใช้ขับเคลื่อนรถนั่งคนพิการมีความส าคัญ เพราะมีผลต่อการเลือกและการประกอบรถนัง่
คนพิการ (ดูรายละเอียดใน บทที่ A.6: รถนั่งคนพิการที่เหมาะสม หัวข้อย่อย “วิธีการปั่นรถนั่งคนพกิาร”) 
 

การวัดร่างกาย 
การวัดร่างกายผู้ใช้รถนั่งคนพกิาร 4 ข้อต่อไปนี้ มีความจ าเปน็ต่อการเลือกขนาดรถนั่งคนพิการที่ดีทีสุ่ดที่มี
อยู่ส าหรับบุคคลนั้น การวัดขนาดร่างกายแต่ละข้อมีความสมัพันธ์กับขนาดของรถนั่งคนพิการ 
 

 การวัดขนาดร่างกาย ขนาด
ร่างกาย 
(มม.) 

การค านวณขนาดร่างกายไปสู ่
ขนาดของรถน่ังคนพิการที่เหมาะสม 

ขนาดของ 
รถน่ังคน
พิการ 

A ความกว้างของสะโพก  ความกว้างของสะโพก= ความกว้างของที่รองน่ัง  
B ความลึกของที่น่ัง ซ้าย  B ลบออก 30 – 50 มม. = ความลึกของที่รองน่ัง 

 
 

ขวา  
C ความยาวของน่อง ซ้าย  

 
= จากขอบบนของเบาะรองนั่งถึงขอบหลงัของที่
วางเท้า  หรือ 
= จากขอบบนของเบาะรองนั่งถึงพ้ืน  กรณีคน
พิการใช้เท้าเข็นรถ  

 

ขวา   

D ระยะจากที่น่ังถงึชายโครง  = ระยะจากขอบบนของเบาะรองน่ังถึงขอบบน
ของพนักพิง 
(วัดระยะ D หรือ E – ขึ้นอยู่กับความต้องการของ
คนพิการ) 

 
E ระยะจากที่น่ังถงึฐานสะบัก   

*การวัดระยะ C, D และ E ให้ค านึงถึงความหนาของเบาะรองนั่งที่คนพิการใช้ดว้ย 
 

อุปกรณ์วัด 
 ใช้ตลับเมตร (ภาพขวา) 
 กระดาษแข็ง/หนังสือสามารถใช้เพื่อให้วัดได้แม่นย า (ดูหัวข้อ 

การวัดขนาดร่างกาย) 
 คาลิปเปอร์ (caliper) ขนาดใหญ่ เป็นเครื่องมืออีกชิ้นที่มี

ประโยชน์มาก สามารถท าเองในท้องถิ่นโดยท าจากไม้ 
 ฐานวางเท้า ใช้เพื่อจัดต าแหน่งเท้าของผู้ใช้รถน่ังคนพิการให้อยู่

ในระดับความสูงที่เหมาะสม 
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วิธีการวัดขนาดร่างกาย 

  ให้ผู้ใช้รถน่ังคนพิการน่ังในท่าตั้งตรงที่สุดเท่าที่จะท าได้ 

เท้าของผู้ใช้รถน่ังคนพิการควรวางาบกับพื้นหรือวางบนฐานวางเท้า หากเท้าไม่
สามารถวางถึงพื้นได้พอดี 

ในการวัดทุกครั้ง ต้องแน่ใจว่า ดึงสายวัดตรงและผู้ใช้รถน่ังคนพิการน่ังในท่าตั้ง
ตรง การวางกระดาษแข็ง/หนังสือที่ด้านข้างของผู้ใช้รถน่ังคนพิการ จะช่วยให้วัด
ได้แม่นย าขึ้น 

ก้มตัวลงดูเพื่อให้ม่ันใจว่าท่านเห็นสายวัดในมุมที่ถูกต้อง 

               
 

A ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งใดอยู่ในกระเป๋ากางเกงของผู้ใช้รถนั่งคนพิการก่อนท าการวัด  วัดสะโพกหรือส่วนที่
กว้างที่สุดของต้นขา  จับใช้แผ่นกระดานหรือหนังสือตั้งทาบไว้ด้านข้างทั้งสองข้างของผู้ใช้รถนั่งคน
พิการจะช่วยให้ตัวเลขที่ได้มีความแม่นย าข้ึน 

B วางแผ่นกระดาน/หนังสือที่ด้านหลังของผู้ใช้รถนั่งคนพิการเพื่อช่วยให้วัดแม่นย า  วัดจากด้านหลังของ
เชิงกรานถึงด้านหลังของเข่าในแนวเส้นตรง 
วัดขาทั้ง 2 ข้างเสมอ  หากมีความแตกต่างกันระหว่างขาทั้งสองข้าง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้รถนั่งคน
พิการนั่งตัวตรง  เชิงกรานทั้งสองข้างอยู่ในระดับเดียวกัน หากยังได้ความยาวที่แตกต่างอยู่ให้บันทึก
ความยาวของขาข้างที่สั้นกว่า 

C วัดจากด้านหลังของเข่าไปถึงส้นเท้า ตรวจดูให้ข้อเท้าของผู้ใช้รถนั่งคนพิการอยู่ในท่างอ 90 องศา (หาก
เป็นไปได)้ วัดขาทั้งสองข้าง  ถ้าผู้ใช้รถนั่งคนพิการใส่รองเท้า ให้วัดในขณะที่ใส่รองเท้าคู่ที่ใส่เป็นประจ า 

D วัดจากที่รองนั่งข้ึนไปยังกระดูกชายโครง (rib cage)   การหาต าแหน่งของชายโครงท าได้โดยการ
วางมือลงบนกระดูกเชิงกรานทั้งสองข้าง บีบมือเบาๆแล้วเลื่อนข้ึน ส่วนล่างสุดของชายโครงอยู่เหนือ
ระดับเอวที่จับนั้น 

E วัดจากที่รองนั่งไปยังส่วนล่างสุดของกระดูกสะบักในแนวตั้ง การหาต าแหน่างล่างสุดของกระดูกสะบัก
ท าได้โดยให้ผู้ใช้รถนั่งคนพิการยักไหล่ข้ึน 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเกีย่วกับขนาดท่ีเหมาะสมของรถน่ังคนพิการ อยู่ในหัวข้อขั้นตอนท่ี 6: การลองอุปกรณ์  
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ขั้นตอนที่ 3: การพิจารณา (การเลอืก) (Prescription (selection)) 
 

การพิจารณา(เลือก)คืออะไร? 

การพิจารณา (เลือก) หมายถึง หมายถึง การเลือกรถนั่งคนพิการที่ดทีี่สุดทีม่ีอยู ่ที่ตรงกบัความต้องการของ
ผู้ใช้งานมากทีสุ่ด  

การพิจารณา (เลือก)รถนั่งคนพกิาร ควรเป็นการตัดสินใจร่วมกับผู้ใช้รถนั่งคนพิการ รวมทัง้สมาชิกใน
ครอบครัว หรือผู้ดูแล 

การพิจารณา (เลือก) รถนั่งคนพิการ ประกอบด้วย 
 การเลือกขนาดของรถนั่งคนพิการและเบาะรองนั่งที่ถูกต้อง 
 การเลือกชนิดของรถนั่งคนพิการ  เบาะรองนั่ง และส่วนประกอบที่ถูกต้อง  
 ท าความตกลงกับผู้ใช้รถนั่งคนพิการเกี่ยวกบัการฝึกที่จ าเป็นที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถใช้งานและ

ดูแลรักษารถนั่งคนพิการและเบาะรองนัง่ได้รถนั่งคนพิการ และเบาะรองนั่งที่มีในท้องถ่ิน 
 

การคัดเลือกรถนั่งคนพิการที่มีขนาดเหมาะสมมีความส าคัญมาก เพราะขนาดที่เหมาะสมจะช่วยให้เกิด
ความสบาย รองรับร่างกายขณะนั่ง และง่ายต่อการใช้งาน ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขนาดที่เหมาะสมของรถ
นั่งคนพิการ อยู่ในข้ันตอนที่ 6: การลองอุปกรณ์ 
 โครงสร้าง - เช่น เป็นแบบที่มีระยะฐานล้อและความยาวของโครงยาวหรือสั้น โครงพับได้หรือพับไม่ได้ 
 ลักษณะส าคัญ – ได้แก่ รวมถึงชนิดของที่นั่ง พนักพิง ที่พักเท้า ที่พักแขน ล้อหน้า ล้อหลัง 
 ขนาดของรถนั่งคนพิการ ซึ่งโดยทั่วไปจะบอกด้วยความกว้างของที่รองนั่ง  บางครั้งอาจบอกความลึก

ด้วย นอกจากนี้หากทราบระดับความสูงของที่รองนั่งซึ่งวัดจากพื้นจะเกิดประโยชน์ด้วย 
 ทางเลือกในการปรับ : ส่วนประกอบใดบ้างที่สามารถปรับได้ และปรับได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งส่วนใหญ่

จะสามารถปรับได้ต้ังแต่ 2 ต าแหน่งขึ้นไป เช่น รถนั่งคนพิการส่วนใหญ่จะสามาถปรับความสูงของที่พัก
ได้ ระยะของการปรับจะเริ่มจากน้อยที่สุดไปถึงมากที่สุด 

 เบาะรองนั่ง: เบาะรองนั่งที่มากับรถนั่งคนพิการเป็นแบบใด (ถ้ามี) หรือมีเบาะรองนั่งที่ให้แยกต่างหาก 
 
บริษัทผู้ผลิตรถนั่งคนพิการบางราย อาจให้ 
 แผ่นพับหรือสรุปข้อมูลผลิตภัณฑ์ 
 ข้อมูลลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ (รถนั่งคนพิการ) 
 
ข้อมูลเหล่านี้ มักประกอบไปด้วย ขนาด น้ าหนัก ลักษณะของรถนั่งคนพิการ และบางครั้งอาจรวมถึง
ส่วนประกอบเพิ่มเติมของรถนั่งคนพิการด้วย 

ควรมีการตรวจสอบเสมอว่ารถนั่งคนพิการที่เราพิจารณา (เลือก) มีข้อมูลต่างๆอยู่หรือไม่ ควรอ่านข้อมูล
เหล่าน้ีเพื่อให้คุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ 

ถ้าผู้ผลิตไม่ได้ให้ข้อมลูเหล่าน้ีไว้ – ควรขอข้อมูลนี้ด้วย 
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บันทึกการพิจารณา (เลือก)รถน่ังคนพิการ 
 

ควรมีการบันทึกข้อมูลการพิจารณา(เลือก)รถนั่งคนพิการ ดังตัวอย่างแบบฟอร์มด้านล่าง ซึ่งสามารถ
ดัดแปลงส าหรับหน่วยบริการในท้องถ่ินได้ โดยการระบุชนิดรถนั่งคนพิการ เบาะรองนั่งและขนาดที่มี
ให้บริการ 
 

แบบฟอร์มการพิจารณารถนั่งคนพิการ 
 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้รถนั่งคนพิการ 

ชื่อผู้รับบริการ  หมายเลข                                     .. 

วันที่ประเมิน  วันที่นัดลอง                                   . 

ชื่อผู้ประเมิน   

2. ชนิดของรถนั่งคนพิการและขนาดท่ีเลือก 
การเลือกชนิดของรถน่ังคนพิการ 
 พูดคุยกับผู้ใช้รถน่ังคนพิการ 
 พูดคุยเก่ียวกับความต้องการที่ส าคัญที่สุดของผู้ใช้รถน่ังคนพิการ 
 ตรวจสอบ: โครงรถ  ล้อหน้าและล้อหลัง ที่พักเท้า ที่พักแขน  ความสูงของพนักพิง (หรือปรับได้หรือไม่)  ต าแหน่งล้อ

หลัง การรองรับร่างกายและความสบาย 
 
ชนิดของรถน่ังคนพิการ  ขนาด 
   
   
   
   
             
 
3. เบาะรองนั่ง 

ชนิดของเบาะรองนั่ง  ขนาด 
เช่น เบาะรองนั่งลดแรงกดทับ   
เช่น เบาะฟองน้ าแบบเรียบ   
   
 

4. ลงชื่อเห็นด้วย 
ลายมือชื่อของผู้ใช้รถน่ังคนพิการ:                                                              . 
ลายมือชื่อของผู้ประเมิน:                                                                        . 
ลายมือชื่อของผู้จัดการ:                                                                          . 
 

 

ระบุชนิดรถนั่งคนพิการที่มีให้บริการในหน่วย

บริการของท่าน 

ระบุชนิดและขนาดเบาะรองนั่งที่มีให้บริการ 
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ขั้นตอนที่ 4: งบประมาณและการสัง่ซื้อ (funding and ordering) 

งบประมาณ 
 

เมื่อได้พิจารณารถนั่งคนพิการแล้ว   ควรสามารถประมาณราคาของรถนั่งคนพิการที่เลือกอย่างแม่นย า   
เราต้องรู้ว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ซึ่งอาจเป็นผู้ใช้รถนั่งคนพิการออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดเอง ออก
ค่าใช้จ่ายโดยรัฐ   องค์กรเอกชน  ได้บริจาค หรือบริษัทประกันภัยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้   ในประเทศที่
ก าลังพัฒนา ประชาชนที่จ าเป็นต้องใช้รถนั่งคนพิการจ านวนมากไม่สามารถซื้อรถนั่งคนพิการเองได้    
อย่างไรก็ตาม บุคคลใดที่มีความจ าเป็นต้องใช้รถนั่งคนพิการควรได้รับสิทธิในการได้รับรถนั่งคนพิการตาม
ก าลังในการจ่ายที่ตนมี     ดังนั้นการหาแหล่งทุนจึงมีความจ าเป็นส าหรับผู้ใช้รถนั่งคนพิการที่ต้องการความ
ช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่าย  การให้บริการโดยส่วนใหญ่จ าเป็นต้องการระบุแหล่งงบประมาณก่อนการสั่งซื้อรถ
นั่งคนพิการ 

 
การสั่งซื้อรถนั่งคนพิการมักเป็นหน้าที่ของบุคลากรฝ่ายอ านวยการหรือผู้จัดการ ไม่ใช่บุคลากรทางคลิกนิก 
หรือช่าง   หากบทบาทนี้ผู้ให้บริการต้องรับผิดชอบด้วย  ควรจัดระบบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถนั่ง
คนพิการด้วย 

 
การสั่งซื้อ 
 

เมื่อได้เลือกรถนั่งคนพิการที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้ และมีการพิจารณาให้รถนั่งคนพิการแล้ว จ าเป็นต้องมีการ
สั่งซื้อรถนั่งคนพิการให้กับผู้ใช้ 
 
หากบริการมีรถนั่งคนพิการอยู่ในคลังแล้ว  ข้ันตอนนี้อาจหมายถึงการกรอกแบบฟอร์มเพื่อขออนุมัติจาก
ผู้จัดการของหน่วยบริการ  หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ผ็รับผิดชอบจะท าการเตรียมรถนั่งคนพิการ 
 
หากหน่วยบริการไม่มีรถนั่งคนพิการอยู่ในคลัง ข้ันตอนน้ีอาจหมายถึงการสั่งซื้อจากบริษัทผู้ขาย  
 
ระบบการสั่งซื้อรถนั่งคนพิการมีความแตกต่างกันไปในแต่ละหน่วยบริการ  ให้ผู้สอนบันทึกสิ่งจ าเป็นที่ควร
จ าในการสั่งซื้อรถนั่งคนพิการในหน่วยบริการในท้องถ่ิน 
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วิธีการสั่งซื้อรถน่ังคนพิการในหน่วยบริการในท้องถิ่นของฉัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการสั่งที่ด ี

 การมรีถนั่งคนพิการในคลัง จะช่วยลดเวลาการรอคอยของผูใ้ช้รถนั่งคนพิการ 

 การออกใบสัง่ซื้อตอ้งท าให้เร็วที่สุดเพื่อป้องกันความล่าช้า 

 แจ้งแกผู่้ใช้รถนั่งคนพิการให้ทราบถงึก าหนดเวลาทีจ่ะได้รบัรถนั่งคนพิการเสมอ 
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ขั้นตอนที่ 5: การเตรียมผลติภณัฑ์ (รถนั่งคนพกิาร)  
                (product (wheelchair) preparation) 
 

การเตรียมรถน่ังคนพิการคืออะไร? 
การเตรียมรถนั่งคนพิการประกอบด้วย: 
 การเตรียมรถนั่งคนพิการที่ได้รบัการประกอบแล้วให้ตรงกบัรถนั่งคนพิการที่พจิารณาให้กบัผู้ใช้  
 ตรวจสอบความปลอดภัยและพร้อมใช้ของรถนั่งคนพกิาร เพื่อให้มั่นใจว่ามีความปลอดภัย พร้อมใช้ 

และส่วนประกอบต่างๆท างานไดเ้ป็นปกต ิ
 

การเตรียมรถน่ังคนพิการ 

1. ตรวจสอบความกว้างและความลึกของที่รองนั่งของรถนั่งคนพิการว่าถูกต้องตามที่ได้พิจารณา ไว้
หรือไม่  

2. ตรวจสอบความกว้างและความลึกของเบาะรองนั่งว่าเท่ากับที่รองนั่งหรือไม่ 
3. ปรับ (ถ้าเป็นไปได้): 

 ความสูงของพนักพิง 

 ความสูงของที่พักแขน 

 ต าแหน่งของล้อหลัง 

 ต าแหน่งของเบรค  
 ความสูงของที่พักเท้า 

 ความสูงของด้ามจับเข็น 

 การปรับอื่นๆที่สามารถท าได้ 
4. ตรวจสอบ “ความปลอดภัยและพร้อมใช้ของรถนั่งคนพกิาร” 

 

วิธีท่ีดีในการเตรียมรถน่ังคนพิการ 
 ติดช่ือผู้ใช้รถนั่งคนพิการไว้ทีร่ถนั่งคนพิการที่เตรียมไว้ 
 การดัดแปลงรถนั่งคนพิการต่างๆ ควรท าโดยผู้มีความรู้และทักษะที่เหมาะสม เนือ่งจากการ

ดัดแปลงจะส่งผลต่อความแข็งแรงและการใช้งานของรถนั่งคนพิการ 
 ตรวจสอบความปลอดภัยและพร้อมใช้ของรถนั่งคนพกิารกอ่นให้ผู้ใช้งานทดลองใช้ 

 

การตรวจสอบความปลอดภัยและพร้อมใช้ของรถน่ังคนพิการ 
 
ใช้แบบตรวจสอบต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยและความพร้อมใช้ของแต่ละส่วนส่วนประกอบ โดย
ตรวจสอบก่อนให้ผู้ใช้รถนั่งคนพิการทดลองใช้เสมอ 
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แบบตรวจสอบ: รถน่ังคนพิการปลอดภัยและพร้อมใช้งานหรอืไม่? 

รถน่ังคนพิการท้ังคัน วิธีตรวจสอบ 
ไม่มีขอบคม  ตรวจสอบรถนั่งคนพิการทั้งคัน ทั้งด้วยการ

มองดูและการสัมผัส ไม่มีส่วนใดฉีกขาดหรอืช ารุด  
รถนั่งคนพิการเคลือ่นที่ในแนวตรง  ผลักให้รถนัง่คนพิการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า 

ตรวจสอบว่าล้อหน้าอยู่ในต าแหนง่ที่ถูกต้อง
ก่อนเรมิผลัก 

ล้อหน้า  
หมุนโดยอสิระ  หงายรถนัง่คนพิการข้ึน แล้วหมุนลอ้หน้า 
หมุนโดยไมส่ัมผัสตะเกียบ  
น๊อตขันแน่น  ตรวจสอบว่าขันแน่น แต่ไม่แน่นเกินไป 
ลูกปืนล้อหน้า  
ตะเกียบหมุนโดยอิสระ  หงายรถนัง่คนพิการข้ึน แล้วหมุนลอ้หน้า

รอบๆ 
ล้อหลัง  
หมุนโดยอสิระ  เอียงรถนั่งคนพิการไปด้านข้างใหล้้อหลงัข้าง

หนึ่งลอยข้ึน แล้วหมุนล้อทีล่อยเพื่อตรวจสอบ 
น๊อตยึดแกนล้อขันแน่น  ตรวจสอบว่าหมุนแน่น แต่ไม่แน่นเกินไป 
ยางมีลมพอเหมาะ (ใช้นิ้วหัวแม่มือกด
แล้วยางยุบลงน้อยกว่า 5 มม.) 

 ใช้นิ้วหัวแม่มือกดยาง ยางควรถูกกดลงไป
เล็กนอ้ยแต่ไม่เกิน 5 มม. 

วงปั่นมีความมั่นคง  ตรวจสอบ 
เบรค  
ท าหน้าที่อย่างเหมาะสม  กดเบรค แล้วตรวจสอบว่ารถนัง่คนพิการยงั

เคลื่อนที่ไดห้รือไม ่
ท่ีพักเท้า  
ที่พักเท้ายึดอย่างมั่นคง  ตรวจสอบ 
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โครงรถ  
ส าหรับรถนั่งคนพิการแบบพับได ้– 
สามารถพบัและกางได้โดยง่าย 

 พับรถนั่งคนพกิารเพื่อตรวจสอบว่ากลไกต่างๆ
ท างานได้ดี 

ส าหรับรถนั่งคนพิการแบบพับพนกัพิง
ลง – สามารถพับและกางได้โดยง่าย 

 

เบาะรองน่ัง  
เบาะรองนัง่อยู่ในผ้าหุ้มอย่างถูกต้อง  ปกติขอบผ้าหุ้มเบาะ  จะอยู่ด้านหลังของเบาะ

รองนั่ง โดยอยู่ใต้เบาะ 
เบาะรองนัง่วางบนทีร่องนั่งอย่าง
ถูกต้อง 

 กรณีเป็นเบาะชนิดโค้งเข้ารูป แอ่งรองรับปุ่ม
กระดูกรองนั่งจะอยู่ทางด้านหลังของที่นั่ง 

ผ้าหุ้มเบาะรองนั่งตึงแต่ไม่ตงึเกินไป  ผ้าหุ้มเบาะรองนั่งบริเวณส่วนโค้งของเบาะ
ต้องไม่ตึงเกินไป  

ถ้ารถนั่งคนพิการเป็นแบบทีร่องนัง่แข็ง: 
เบาะรองนัง่คลุมทั่วที่รองนั่งแข็ง 

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีส่วนใดของที่นั่ง 
ที่เกินออกมาจากเบาะรองนั่ง ข้อนี้ส าคัญมาก
ส าหรับที่นั่งชนิดแข็ง 

 

การผลิตเบาะรองนั่ง 
 
กรณีที่มีฟองน้ า ผู้ให้บริการสามารถจัดท าเบาะฟองน้ าลดแรงกดทับได้จากเครื่องมือเพียงไม่กี่ช้ิน 
 
เจ้าหน้าที่ต้องรู้ว่าจะใช้ฟองน้ าชนิดใดและรู้จักมิติที่ส าคัญในการท าเบาะรองนั่ง ซักถามจากผู้สอนของท่าน
เกี่ยวกับฟองน้ าที่มีในพื้นที่เพื่อค้นหาฟองน้ าที่เหมาะกับการท าเบาะลดแรงกดทับ 
 
ข้ันตอนต่อไปนีจ้ะแสดงวิธีการจัดท าเบาะฟองน้ าลดแรงกดอย่างง่าย ที่มีส่วนโค้ง 2 ส่วน และมีแอ่งรองรับ
ใต้ปุ่มกระดูกรองนั่ง และมีขอบด้านหน้าปุ่มกระดูกรองนั่ง 
  

ลักษณะและมิติของเบาะรองนั่ง  

 
ลักษณะส าคัญของเบาะฟองน้ าลดแรงกดทับอย่างง่าย ประกอบด้วย 
ชั้นฐาน ท าจากฟองน้ าแน่น (เช่น ฟองน้ าอัด) 
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แอ่งรองรับปุ่มกระดูก 

 ลดแรงกดทับใต้ปุ่มกระดูกรองนั่งและกระดกูกน้
กบ 

 ช่วยประคองให้กระดูกเชิงกรานตั้งตรงอยู่ส่วน
หลังของเบาะรองนั่ง 

ฐานเบาะส าหรับที่รองนั่งหย่อน 
 ถ้าเบาะรองนั่งนั้นต้องใช้กับที่รองนั่งแบบหย่อน 

ขอบล่างของเบาะรองนั่งจะตัดให้มีเอียง 

 การตัดขอบล่างให้เอียงนี้จะช่วยให้เข้ากับรูปร่าง
ของที่รองนั่งที่หย่อน โดยส่วนบนของเบาะรอง
นั่งยังคงความตรงราบ ไม่ห่อตามที่รองนั่ง 

 
ชั้นบน ท าจากฟองน้ าท่ีมีความนุ่มสบาย 

 

 
 

ฟองน้ าช้ันบนสุด: 

 ช่วยให้นั่งสบาย 
 

 
 
วิธีท าฐานเบาะลดแรงกดทับ 
 
แนวทางต่อไปนี้เป็นวิธีท าเบาะขนาดกว้าง 400 มม. x ลึก 400มม. x  สูง 50 มม.  โดยมีแอ่งรองรับปุ่ม
กระดูกรองนั่ง ขนาดกว้าง 200 มม. x ลึก 200 มม. x สูง 35 มม. เบาะรองนั่งนี้เหมาะสมส าหรับผู้ใช้รถนั่ง
คนพิการที่มีขนาดความกว้างของที่รองนั่ง 400 มม. 
 
ดัดแปลงมิติต่างๆให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละราย ดังอธิบายในตารางด้านล่าง 
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1. ขีดเส้นท่ีจะตัดลงบนแผ่นฟองน้ าแน่น 

 ใช้ฟองน้ าชนิดเนื้อแน่น ขนาด 400 มม. x 400 มม. x  50 มม.   

 จุดกึ่งกลางของแอ่งรองรับปุ่มกระดูกรองนั่งต้องอยู่กึ่งกลางของเบาะรองนั่ง 

 แอ่งรองรับปุ่มกระดูกรองนั่งควรมีขนาด 200 มม. x 200 มม. x 35 มม. 

 วาดเส้นที่จะตัดด้วยหมึกสีด าบนฟองน้ าทั้ง 6 ด้าน 

 

 
 
แอ่งรองรับปุ่มกระดูกรองน่ัง 
 

 

ปรับขนาดของเบาะและแอง่รองรบัปุม่กระดูกรองนัง่ให้เหมาะ
กับผู้ใช้แต่ละราย โดย 

 แอ่งรองรบัปุ่มกระดกูรองนั่งกว้าง = ½ ของความกว้าง
ของที่นั่ง หรือ 200 มม [a] 

 ความลึกของทีร่องรบัปุ่มกระดกูรองนั่ง (จากหน้าไปหลัง) 
= ½ ของความกว้างของที่นัง่ หรอื 200 มม [b] 

 ความสูงของที่รองรบัปุ่มกระดกูรองนั่ง = 35 มม ส าหรบั
ผู้ใหญ่และ 20-25 มม ส าหรบัเด็ก [c] 
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2. ตัดส่วนแอ่งรองรับปุ่มกระดูกรองน่ัง: ใช้เลื่อยหรือมีดยาวที่คมตัดช้าๆเป็นแถบยาว การดึงแล้วตัดจะ

ท าให้ควบคุมการตัดได้ดี 
 

 
 

เริ่มจากตัดผ่านด้านหลังของเบาะไปถึงส่วนลึกของ
แอ่งรองรบัปุ่มกระดกูรองนั่ง 
 

 
 

จากนั้นตัดขอบด้านข้างของแอ่งรองรับปุ่มกระดูก
รองนัง่ออก 
 

 
 

ทากาวที่ขอบฟองน้ าแน่นด้านข้างแอ่งทัง้ 2 ข้าง
ปล่อยให้กาวเกอืบแหง้สนทิแล้วกดฟองน้ าเข้าหากัน 
 

 
 

3. ตัดส่วนลาดเอียงท่ีมุมด้านในของแอ่งรองรับปุ่ม
กระดูกรองน่ัง 

 

4. ส าหรับท่ีรองน่ังแบบหย่อน: ตัดเป็นมุมลาด
เอียงท่ีฐาน(ด้านล่าง)ท้ัง 2 ข้าง 

 ท าเครื่องหมายดังตัวอย่าง แล้วตัด 

 การตัดส่วนน้ีจะช่วยให้เข้ากับรูปร่างของทีร่อง
นั่งที่หย่อน 
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5. วางฟองน้ าชั้นบนสุดทับลงบนเบาะรองน่ัง 

 วางส่วนฐานและส่วนบนของเบาะรองนั่งเข้าด้วยกัน 

 ไม่จ าเป็นต้องติดกาวระหว่างฟองน้ าทั้งสองช้ัน 

 หากช้ันบนสุดเปื้อนหรือขาด  สามารถซัก ตากให้แห้งหรือเปลี่ยนใหม่ได้ 

 อาจเพิ่มแผ่นฟองน้ าเสริมในผ้าหุ้มเพื่อเพิ่มความลึกของที่รองรับปุ่มกระดูกรองนั่งได้ 
 
ค าถามท่ีพบบ่อยเกี่ยวกับเบาะฟองน้ าลดแรงกดทับ 
 
ควรใช้ผ้าแบบใดมาท าเป็นผ้าหุ้มเบาะรองนั่ง? 

 เลือกผ้าที่ยืดได้ และกันน้ า กรณีเป็นผ้ากันน้ าไดไ้ม่ควรหนาเกินไป เพราะรอยพับอาจท าให้ผิวหนังเป็น
รอยและเกิดแผลกดทับได้ 

 การเลือกข้ึนอยู่กับผ้าที่สามารถหาได้ ซึ่งบางครั้งอาจมีข้อจ ากัด 

 กรณีมีผ้าให้เลือกแต่ไม่แน่ใจ ควรให้ผู้ใช้รถนั่งคนพิการทดลองหลายๆชนิด 

 ผู้ให้บริการรถนั่งคนพิการจะมีประสบการณ์เพิ่มข้ึน จากการลองใช้ผ้าหลายชนิด 
 
เบาะรองนั่งชนิดนีเ้หมาะกับผู้ใช้ทุกรายหรือไม่? 

 ไม่-เบาะรองนั่งนี้ไม่ได้เหมาะสมกับผู้ใช้ทุกราย 

 อย่างไรก็ตาม ข้อดีประการหนึ่งของเบาะรองนั่งชนิดนี ้คือสามารถดัดแปลงได้ง่าย 
 
เบาะรองนั่งชนิดนีร้้อนหรือท าให้เหงื่อออกหรือไม่? 

 เบาะรองนั่งชนิดฟองน้ านี้อาจท าให้ร้อนหรือเหงื่อออกได้ 

 อย่างไรก็ตาม เบาะรองนั่งนี้มีประโยชน์หลายอย่าง ข้อเสียน้ีจึงพอยอมรับได้ 
 
ผู้ใช้รถนั่งคนพิการทุกรายต้องใช้เบาะรองนั่งลดแรงกดทับหรือไม่? 
 ไม่ – ไม่ใช่ผู้ใช้รถนั่งคนพิการทุกรายที่ต้องใช้เบาะรองนั่งลดแรงกดทับ 

 พิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับตามที่ได้เรียนมา เพื่อตัดสินใจว่าผู้ใช้รถนั่งคนพิการมีความ
เสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับหรือไม่ 

 แม้ว่าบางครั้งไม่จ าเป็นต้องใช้เบาะรองนั่งเพื่อลดแรงกดทับ แต่เบาะรองนั่งยังสามารถช่วยประคอง
ร่างกายและท าให้เกิดความสบาย แม้ในผู้ที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ 
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จะเกิดอะไรข้ึน หากใช้เบาะรองนั่งโดยวางกลับด้านหน้า-หลัง หรือสลับบน-ล่าง? 

 เบาะจะใช้งานได้ไม่ดี และอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดแผลกดทับ 

 ควรแน่ใจว่าผู้ใช้รถนั่งคนพิการตลอดจนสมาชิกในครอบครัวเข้าใจวิธีการใช้และการดูแลเบาะรองนั่ง
อย่างถูกต้อง 

 กรณีจ าเป็น อาจท าเครื่องหมายระบุด้านหน้า-หลัง ด้านบน-ล่างไว้ที่เบาะรองนั่ง 
 
เบาะรองนั่ง สามารถใช้กับเด็กได้หรือไม่? 

 ได้ เบาะรองนั่งสามารถใช้กับเด็กได้ แต่แอ่งรองรับปุ่มกระดูกรองนั่งควรมีขนาดเล็กลง ดูวิธีการวัด
ขนาดส าหรับเด็กในเนื้อหาด้านบน 

 เด็กที่ใช้รถนั่งคนพิการจ านวนมาก ต้องการการรองรับท่าทางเพิ่มเติม เบาะรองนั่งนี้อาจไม่รองรับ
ท่าทางอย่างเพียงพอ 

 

เบาะรองน่ังท่ีพอดี 
 

 
 
 

ตรวจสอบทกุครั้งว่าปุม่กระดูกรองนัง่อยู่ในแอ่งอย่าง
ถูกต้อง ไม่ใช่อยู่บนขอบหรือส่วนทีสู่งของเบาะรองนั่ง 
 
ขณะลองอปุกรณ์ให้ตรวจสอบเสมอว่า 

 แรงกดทบับริเวณใต้ปุ่มกระดกูรองนั่งอยู่ในระดับ 
"ปลอดภัย" (ดหูัวข้อ วิธีทดสอบว่าเบาะรองนั่งช่วยลด
แรงกดทบัหรือไม)่ และ 

 ปุ่มกระดูกรองนัง่อยู่ในแอ่ง ไม่ใช่อยูบ่นขอบหรือช้ันบน
ของเบาะรองนั่ง 
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ขั้นตอนที่ 6: การลองอปุกรณ ์

การลองอุปกรณ์ประกอบด้วยอะไรบ้าง? 
ในระหว่างการลองอุปกรณ์  ผู้ใช้รถนั่งคนพิการและผู้ให้บริการจะตรวจสอบดังหัวข้อต่อไปนี้ 

 รถนั่งคนพิการมีขนาดถูกต้องและได้รับการลองอุปกรณ์แล้ว 

 รถนั่งคนพิการและเบาะรองนั่งช่วยรองรับผู้ใช้รถนั่งคนพิการให้นั่งตัวตรง 
หากมีการพิจารณาเบาะรองนั่งลดแรงกดทับด้วย – ตรวจสอบว่าเบาะรองนั่งนั้นช่วยลดแรงกดทับ 
 
การปฏิบัติท่ีดีในการลองอุปกรณ์  

 ถ้าเป็นไปได้ ผู้ประเมินและผู้ให้ลองรถนั่งคนพิการควรเป็นคนเดียวกัน 

 ตรวจสอบทั้งขณะรถนั่งคนพิการอยู่นิ่งและขณัขบเคลื่อนรถนั่งคนพิการหรือขณะที่บุคคลอื่นเข็นให้ 

 ให้การลองอุปกรณ์ตามล าดับดังนี้ 
 ตรวจสอบขนาดและการปรับส่วนต่างๆ 

 ตรวจสอบท่าทาง 

 ตรวจสอบแรงกดทับ 

 ตรวจสอบความพอดขีองรถนั่งคนพิการขณะที่ผู้ใช้รถนั่งคนพิการมีการเคลื่อนไหว 

 แบบตรวจสอบการลองอุปกรณ์เพื่อใหจ้ าข้ันตอนต่างๆได ้

 
ตรวจสอบขนาดและการปรับส่วนต่างๆ 
 
ความกว้างของท่ีรองน่ัง 
ขนาดที่พอดี: ควรพอดีกับร่างกาย 

 

วิธีตรวจสอบ 

 เลื่อนปลายนิ้วผ่านระหว่างด้านข้างของต้นขาผู้ใช้รถนั่งคนพิการกับขอบ
ข้างของรถนั่งคนพิการ นิ้วควรผ่านได้พอดีไม่แน่น  

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านข้างของรถนั่งคนพิการไม่กดขาของผู้ใช้ ข้อนี้ส าคัญ
มากส าหรับผู้ที่ไม่สามารถรับรู้แรงกดใต้ต้นขา (การรับความรู้สึกผิดปกติ) เพราะ
แรงกดที่ต้นขาจากด้านข้างของรถนั่งคนพิการนี้ท าให้เกิดแผลกดทับได้ 

ความลึกของท่ีน่ัง 
ขนาดที่พอดี: วางนิ้วมือสองนิ้ว (30 มม.) ระหว่างด้านหลังของเข่ากับเบาะรองนั่ง 
  ต่อ... 
 



63 

 

 
 

 

 

วิธีตรวจสอบ 
 ตรวจสอบว่าผู้ใช้รถน่ังคนพิการอยู่ในท่าน่ังตัวตรง 
 เลื่อนมือระหว่างด้านหน้าของเบาะรองน่ังกับด้านหลังของเข่าของผู้ใช้รถน่ังคนพิการ 

แล้วนับว่าสอดน้ิวได้ก่ีน้ิว – ปกติควรมีช่องว่างประมาณ 2 น้ิวมือ (30 มม.) ส าหรับ
ผู้ใช้รถน่ังคนพิการที่ขายาว อาจมีช่องว่างขนาดใหญ่ถึง 60 มม. 

 เลื่อนมือลงตามแนวด้านหลังน่องและตรวจสอบให้แน่ใจว่าน้ิวไม่สัมผัสที่รองน่ังหรือ
เบาะรองน่ัง  

 ตรวจสอบทั้งสองข้าง 
ขนาดที่พอดี จะช่วยรองรับต้นขา และลดแรงกดใต้ปุ่มกระดูกรองน่ังป้องกันแผลกดทับ ถ้า
ที่รองน่ังยาวเกินไป ผู้ใช้จะไม่สามารถน่ังตัวตรงได้ 
ถ้ามีความแตกต่างระหว่างข้างซ้ายกับข้างขวา ให้ใช้ค่าการวัดขาที่สั้นกว่า 

ความสูงของที่พักเท้า 
ขนาดที่พอดี: ต้นขาได้รับการรองรับเต็มที่บนเบาะรองน่ังโดยไม่มีช่องว่าง และเท้าได้รับการรองรับเต็มที่

บนที่พักเท้าโดยไม่มีช่องว่างเช่นกัน 
 

 

วิธีตรวจสอบ 
 เลื่อนมือเข้าระหว่างต้นขากับเบาะรองน่ังควรมีแรงกดทับอย่างสม่ าเสมอและไม่มี

ช่องว่างระหว่างต้นขากับเบาะ  
 ดูที่เท้าบนที่พักเท้า  เท้าวางราบเต็มฝ่าเท้าบนที่พักเท้าโดยไม่มีช่องว่าง 
หากมีช่องว่างใต้ต้นขาอาจเป็นเพราะที่พักเท้าสูงเกินไป  หากมีช่องว่างใต้ฝ่าเท้าอาจเป็น
เพราะที่พักเท้าต่ าเกินไป 

 
ความสูงของพนักพิง 
ขนาดที่พอดี: ขนาดที่พอดีควรให้การรองรับแก่ผู้ใช้รถน่ังคนพิการตามที่ต้องการ และสามารถเคลื่อนไหว

หัวไหล่เพื่อปั่นรถได้อย่างอิสระ  
วิธีตรวจสอบ 
 สอบถามผู้ใช้รถน่ังคนพิการว่าพนักพิงให้ความสบายหรือไม่ 
 สังเกตว่าล าตัวมีความสมดุลกับสะโพกหรือไม่ 
 ผู้ใช้รถน่ังคนพิการสามารถปั่นรถได้โดยพนักพิงไม่เป็นอุปสรรคหรือไม่ 
ความสูงของพนักพิงขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้ ผู้ใช้รถน่ังคนพิการที่ปั่นรถด้วยตนเองต้องการพนักพิงที่ท าให้สามารถ
เคลื่อนไหวหัวไหล่ได้อย่างอิสระ   ขณะที่ผู้ใช้ที่มีความยากล าบากในการทรงท่าต้องการพนักพิงสูง ซ่ึงให้การรองรับกระดูก
สันหลังได้มากกว่า 

ในแบบประเมินเพื่อพิจารณารถน่ังคนพิการ มีการวัดความสูงของพนักพิง 2 ระดับ (ดูขั้นตอนที่ 2: การประเมิน หัวข้อ 
"การวัดขนาด") ควรวัดทั้ง 2 ระดับ เน่ืองจากบางครั้งผลอาจไม่ชัดเจนว่าพนักพิงสูงระดับใดจะให้ความสบายแก่ผู้ใช้มาก
ที่สุด 
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พนักพิงที่ให้การรองรบัไปถึงบรเิวณฐานซี่โครงของผู้ใช้รถนั่งคนพิการ เป็นระดับ
ความสูงทีเ่หมาะสมในกรณีทีผู่้ใช้รถนั่งคนพกิาร 

 แข็งแรงและคล่องแคล่ว 

 สามารถนัง่ตัวตรงไดแ้ละการทรงตัวด ี

 สามารถปั่นรถได้เอง และต้องการอิสระในการเคลือ่นไหว 
ความสูงของพนกัพิง D (ฐานซี่โครง) 
 

 

 

พนักพิงที่ให้การรองรบัไปถึงบรเิวณฐานสะบกัของผู้ใช้รถนั่งคนพิการ เป็นความ
สูงทีเ่หมาะสมในผู้ใช้รถนัง่คนพิการที ่

 มีแนวโน้มเหนือ่ยง่าย เช่น สูงอายุ หรือมีโรคความเสื่อมต่างๆ 

 มีความยากล าบากในการนัง่ตัวตรง 
พนักพิงทีสู่งระดบันี้ ยังให้อสิระในการเคลื่อนไหวหัวไหล่ไดบ้างส่วน ส าหรบัผู้ใช้
รถนั่งคนพิการที่ปั่นรถด้วยมือ 
ความสูงของพนกัพิง E  (ฐานสะบกั) 
 

ต าแหน่งของล้อหลัง – ส าหรับการป่ันรถด้วยมือ 
ขนาดที่พอดี: เมื่อจับที่วงปั่น ข้อศอกของผู้ใช้รถนั่งคนพิการควรงอในมุมทีเ่หมาะสม 

 

 

วิธีตรวจสอบ 

 ให้ผู้ใช้รถนั่งคนพกิารจับทีส่่วนบนสุดของวงปั่น ข้อศอกควรงอ 90 องศา 

 ตรวจสอบว่าล้อหลังอยู่ในต าแหนง่ทีเ่หมาะสมเพื่อให้ทรงตัวได้ดี (อยู่
ด้านหน้าเพื่อคล่องแคล่ว (active) อยู่ด้านหลงัเพือ่ความปลอดภัย (safe)) 

กรณีทีผู่้ใช้รถนั่งคนพิการต้องการใหล้้อหลงัอยู่ในต าแหน่ง "ปลอดภัย" (อยู่
ด้านหลัง) คือแขนย่ืนมาด้านหลงัเพือ่การปั่น ให้อธิบายสิ่งเหล่าน้ีต่อผู้ใช้งาน 
หากมีการปรับใดๆต่อต าแหน่งล้อหลงั เบรคควรได้รับการปรับและการ
ตรวจสอบซ้ าเช่นกัน 

ความสูงของท่ีน่ัง- ส าหรับการป่ันรถด้วยเท้า 
ขนาดที่พอดี:  เมื่อนั่งตัวตรงและเชิงกรานชิดพนักพงิแล้ว เท้าของผู้ใช้รถนัง่คนพิการควร

วางราบกบัพื้นได ้
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วิธีตรวจสอบ 
ให้ผู้ใช้รถนั่งคนพิการนั่งโดยเชิงกรานชิดพนักพิงโดยเท้าข้างที่ใช้เข็นวางราบกับ
พื้น ตรวจสอบว่าเท้ามาสามารถวางราบกับพื้นได้หรือไม่ 
กรณีที่รองนั่งมีระดับสูงเกินไป ผู้ให้บริการอาจ 

 ลดความสูงของเบาะรองนั่ง 

 ติดที่รองนั่งแบบแข็งให้มีระดับต่ ากว่าที่รองนั่งเดิม (ควรขอค าแนะน าหรือ
การช่วยเหลือทางเทคนิค) 

ส าหรับผู้ใช้รถนั่งคนพิการที่ปั่นรถด้วยเท้าหนี่งข้าง และเท้าอีกข้างวางบนที่พัก
เท้า ให้ตรวจสอบแรงกดใต้ปุ่มกระดูกรองนั่งด้านที่วางเท้าบนที่พักเท้า (ดูในบทที่ 
A 7: การเลือกเบาะรองนั่ง หัวข้อ “วิธีทดสอบว่าเบาะรองนั่งลดแรงกดทับ
หรือไม่”) 

 
ตรวจสอบท่าทาง 

 

ขณะผู้ใช้นั่งบนรถนั่งคนพิการ ให้ตรวจสอบว่าผู้ใช้นั่งในท่าตั้ง
ตรงหรือไม่ โดยตรวจสอบทั้งจากด้านหน้าและด้านข้าง 

 

ผู้ใช้รถนั่งคนพิการบางรายชอบสอดเท้าไว้ด้านใน ซึ่งสามารถท าได้ในรถนั่งคน
พิการบางชนิด หากผู้ใช้รถนั่งคนพิการรู้สึกสบายและทรงตัวดีก็สามารถท าได้ 

ตรวจสอบแรงกด 

 

ผู้ใช้รถนั่งคนพิการทุกรายที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ – ควรตรวจสอบ
ว่าแรงกดใต้ปุ่มกระดูกรองนั่งอยู่ในระดับปลอดภัย  
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ตรวจสอบความพอดีของรถน่ังคนพิการในขณะท่ีผู้ใช้รถน่ังคนพิการมีการเคลื่อนไหว 
 
ข้ันตอนสุดท้ายของการลองอุปกรณ์คือการตรวจสอบความพอดีขณะรถนั่งคนพิการก าลังเคลื่อนที่ กรณีที่
ผู้ใช้งานไม่สามารถปั่นรถได้อง ให้สมาชิกในครอบครัวหรือผู้ดูแลช่วยเข็นรถให้ 
 

 

สิ่งที่ต้องตรวจสอบ ได้แก่: 

 พนักพิงท าให้ผู้ใช้รถนัง่คนพิการมีอสิระในการเคลื่อนไหว
หัวไหล่ในการปั่นรถได้หรือไม?่ 

 พนักพิงสามารถช่วยรองรบัส่วนของร่างกายได้เพียงพอ
หรือไม?่ 

 ต าแหน่งของล้อหลังเหมาะสมกบัผู้ใช้งานหรือไม?่  

 

 
แบบตรวจสอบการลองอุปกรณ ์
 
1. รถน่ังคนพิการพร้อมใช้งานหรือไม่? 
 

รถนั่งคนพิการได้รับการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่ามีความปลอดภัยและส่วนต่างๆใช้งานไดห้รือไม่?   
 

2. ตรวจสอบขนาดและการปรับส่วนต่างๆ 
 

ความกว้างของท่ี
รองน่ัง: 
ควรมีขนาดพอดี 
  

 
 
 

ความลึกของท่ีรองน่ัง:  
มีช่องว่างระหว่างหลัง
เข่ากับขอบที่รองนั่ง
หรือเบาะรองนั่ง
ประมาณ 2 นิ้วมือ 

 

 

ความสูงของท่ีพักเท้า:  
ต้นขาวางราบบนเบาะรองนัง่โดยไม่มีช่องว่าง    เท้าทั้งสองข้างวางราบบน
ที่พักเท้าโดยไม่มีช่องว่าง 
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ความสูงของพนักพิง:  
ผู้ใช้รถนั่งคนพิการได้รับการประคองเท่าที่ต้องการและมีอสิระในการ
เคลื่อนทีห่ัวไหล่ในการปั่นรถ (กรณีปั่นด้วยตนเอง) 
  

 
 
 

ต าแหน่งของล้อหลัง (ส าหรับการป่ันด้วยมือ): 
เมื่อเหยียดแขนลงด้านข้าง  แขนของผู้ใช้รถนั่งคนพิการอยู่ในแนว
เดียวกับแกนล้อหลัง 

เมื่อวางมอืที่ขอบบนสุดของวงปั่น  ข้อศอกของผู้ใช้รถนั่งคนพิการควรงอ
ประมาณ 90 องศา 

 

 
 
 

เบรค: เบรคท าหน้าที่ได้อยู่หรือไม?่   
ความสูงของท่ีรองน่ัง (ส าหรับการป่ันด้วยเท้า): 
เมื่อผู้ใช้รถนั่งคนพิการนั่งตัวตรง หลงัชิดพนักพิง และเท้าควรวางราบ 
บนพื้น   

 

 
 
 

 

3. ตรวจสอบท่าทาง 

ผู้ใช้รถนั่งคนพิการสามารถนั่งตัวตรงได้อย่างสบายหรือไม?่  
ตรวจสอบท่าทางจากด้านข้าง  
ตรวจสอบท่าทางจากด้านหน้า/ด้านหลัง  

 

4. ตรวจสอบแรงกดทับ 

ตรวจสอบแรงกดทับใต้ปุ่มกระดูกรองน่ังในผู้ใช้รถน่ังคนพิการทุกรายท่ีมีความเสี่ยงต่อการเกิด 
แผลกดทับ 
A 

 
 

อธิบายการทดสอนแกผู่้ใช้รถนั่งคนพิการ 

B 

 

บอกใหผู้้ใช้รถนั่งคนพกิารยกตัวข้ึนหรือโนม้ตัวไปข้างหน้า 
สอดปลายนิ้วของผูป้ระเมินเข้าใต้ปุ่มกระดกูรองนั่ง  
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C 

 

บอกใหผู้้ใช้รถนั่งคนพกิารเอนตัวกลบัไปนั่งทับบนมือของผูป้ระเมิน 
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้รถนั่งคนพิการนั่งตัวตรงและวางมือลงบนต้น
ขา  

 
D ระบรุะดับของแรงกดทบั: 

ระดับท่ี 1 = ปลอดภัย: ปลายนิ้วสามารถกระดิกข้ึนลงได้ไมน่้อยกว่า 5 มม.  
ระดับท่ี 2 =  เตือน: ไม่สามารถกระดิกปลายนิ้วข้ึนลงได้  แต่สามารถเลื่อนมือออกได้ง่าย 
ระดับท่ี 3 = ไม่ปลอดภัย: ปลายนิ้วถูกกดแน่น  เลือ่นมือออกได้ยาก 

E ท าการประเมินซ้ าที่ปุม่กระดูกรองนั่งอีกข้างหนึง่ 
 

5. ตรวจสอบความพอดีขณะรถน่ังคนพิการเคลื่อนท่ี 

พนักพิงช่วยให้ผู้ใช้รถนั่งคนพิการมีอสิระในการเคลื่อนไหวหวัไหล่ไปปั่นรถหรือไม่?  
พนักพิงช่วยรองรบัร่างกายของผู้ใช้รถนั่งคนพิการอย่างเพียงพอหรอืไม่?  
เท้าของผู้ใช้รถนั่งคนพิการวางบนที่พักเท้าหรือไม่?  
ต าแหน่งของล้อหลังเหมาะสมส าหรับผู้ใช้งานหรือไม่?  

 

6. การปฏิบัติ? 

จ าเป็นต้องมกีารด าเนินการใดเพิ่มเตมิหรือไม่? เขียนสิ่งที่ตอ้งด าเนินการลงในแฟ้มประวัติของผู้ใช้
รถนั่งคนพิการ 

 

 

การแก้ไขปัญหา 
 

ในบางครั้งผู้ให้บริการอาจพบปัญหาในการท ารถนั่งคนพิการที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับผู้ใช้รถนั่งคนพิการ 
ปัญหาดังกล่าวอาจเกิดจาก 

 ความจ ากัดในเรื่องประเภทและขนาดของรถนั่งคนพิการ 

 ผู้ใช้รถนั่งคนพิการต้องการส่วนที่รองรับเป็นพิเศษเพื่อให้ร่างกายสามารถอยู่ในท่าต้ังตรงได้และมีความ
สบาย 

 

ต่อไปนี้เป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นส าหรับปัญหาพื้นฐานที่พบบ่อย การดัดแปลงและการการประคอง
ท่าทางจะมีเนื้อหามากข้ึนในการฝึกอบรมระดับกลาง (intermediate - level training)  
 

การแก้ไขปัญหาทั้งหมดในบทนี้ เป็นการสมมติว่าได้เลือกรถนั่งคนพิการที่ขนาดใกล้เคียงที่สุดเท่าที่ มีอยู่
ส าหรับผู้ใช้งานแล้ว  ตรวจสอบให้แน่ใจทุกครั้งก่อนท าการดัดแปลงรถนั่งคนพิการ 
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ปัญหา: ที่รองนั่งสั้นเกินไป 

หากความลึกของที่รองนั่ง (วัดจากขอบด้านหลัง) สั้นกว่าความลึกของที่รองนั่งที่เหมาะกับผู้ใช้งานเกินกว่า 
100 มม. ถือว่าเป็นปัญหา เนื่องจากผู้ใช้งานจะไม่ได้รับการรองรับเพียงพอให้นั่งได้อย่างสบาย และการลด
แรงกดทับจะท าได้น้อยลง จึงจ าเป็นต้องเพิ่มความลึกของที่รองนั่ง 
 
การแก้ไขปัญหา: มีวิธีแก้ไข 3 วิธีดังน้ี 

วิธีแก้ไข ข้อควรระวัง 
1.เพิ่มความลกึของทีร่องนั่งให้ยาวข้ึนโดยขยายโครงทีร่องนัง่และเปลี่ยนผ้าใบรองนัง่ใหม ่
 ถ้ารถนั่งคนพิการเป็นแบบที่โครงพับได้ 

ให้ตรวจสอบว่าโครงที่รองนั่งยึดติดกับ
โครงรถหรือไม่ ซึ่งหมายถึงโครงที่รองนั่ง
อาจแยกส่วนจากโครงสร้างรถ 

 ในกรณีนี้ จะสามารถเพิ่มความยาวของ
โครงที่รองนั่งและผ้าใบรองนั่งได ้

 

2. เพิ่มความลึกของทีร่องนัง่โดยเปลี่ยนผ้าใบรองนัง่ 
 ถ้าโครงสร้างของรถนั่งคนพกิารเป็นแบบ

โครงแข็ง ไม่สามารถพบัได้  ให้
ตรวจสอบว่าโครงที่รองนั่งยื่นเลยผ้าใบ
รองนัง่หรือไม ่

 ในกรณีนี ้อาจเปลี่ยนเฉพาะผ้าใบรองนั่ง 
โดยให้ผ้าใบมีความยาวที่ถูกต้องและยึด
ติดกับโครงเดิมที่มีอยู่แล้ว 

 

3. เพิ่มความลึกของทีร่องนัง่โดยเสรมิแผ่นกระดานแข็งพร้อมเบาะรองนั่ง 
 แผ่นกระดานแข็งนีอ้าจท าจากไม้ 

พลาสตกิ หรือ วัสดุอื่นๆทีม่ีความแข็ง   
ที่ไม่หักงอหรือแตก 

 สามารถน าไปยึดติดด้านบนของโครงที่
รองนัง่ 

 เพิ่มเบาะรองนัง่ที่มีขนาดเดียวกันกับ
ขนาดของแผ่นรองทีเ่สริมด้วย 

 

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่รองนั่งมีความแข็งแรงพอที่จะ
รองรับน้ าหนักของผู้ใช้รถนั่งคนพกิารตรวจสอบว่าที่
รองนัง่นั้นไม่งอหรอืแตกบริเวณที่ขยายออกไป 

 ถ้าใช้ที่รองนั่งแบบแข็ง ใหเ้บาะรองนัง่แก่ผู้ใช้รถนั่ง
คนพิการทุกรายเสมอ 

 ตรวจสอบระหว่างลองอุปกรณ์ว่าความสูงของพนัก
พิงและที่พักเท้าว่ามีความสงูอยู่ในระดบัที่ถูกต้อง 
เนื่องจากแผ่นเสริมแบบแข็งและเบาะรองนั่งที่ใหจ้ะ
ท าให้ตัวผู้ใช้รถนั่งคนพิการสูงข้ึนอีกขณะนั่ง 
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ปัญหา: ที่รองนั่งลึกเกินไป 

ถ้าที่รองนั่งที่สั้นที่สุดก็ยังมีขนาดลึกเกินไปส าหรับผู้ใช้รถนั่งคนพิการ   ผู้ใช้รถนั่งคนพิการจะไม่สามารถนั่ง
ตัวตรงได้ ต้องท าที่รองนั่งให้สั้นลง 

การแก้ไขปัญหา: มีวิธีแก้ไขดังน้ี 

วิธีแก้ไข ข้อควรระวัง 
1. ลดความลึกของที่นั่ง 
 ท าเครื่องหมายที่ระยะที่รองนั่งที่ต้องการและ

ลดความลึกของที่รองนั่งลง 

 ถ้าที่ รองนั่ง เป็นแบบผ้าใบรอง- ให้น าผ้าใบ
ออกมาตัดให้สั้น (ใช้จักรอุตสาหกรรม) และใส่
ใหม่ 

 ถ้าที่รองนั่งเป็นแผ่นแข็งให้แกะออกมาท าให้สั้น
แล้วใส่กลับเข้าไปใหม่ 

 ท าเบาะรองนั่งให้สั้นลงเพื่อให้ได้ขนาดเดียวกัน
กับขนาดของที่รองนั่ง 

 หากเป็นการตัดที่รองนั่งที่เป็นแผ่นแข็ง ต้อง
ตรวจสอบเสมอว่าส่วนของขอบเรียบ ไม่มีคม 

 ในการตัดเบาะรองนั่ง ต้องตัดส่วนด้านหน้า
เสมอ เพื่อให้ส่วนด้านหลังที่ท าหน้าที่ลดแรงกด
ทับยังเหมือนเดิม 

 
 
 

 

ปัญหา : ที่พักเท้าต่ าเกินไป 

ถ้าที่พักเท้าอยู่ต่ าเกินไป ผู้ใช้รถนั่งคนพิการจะเกิดความไม่สบายในขณะที่วางเท้า และยงัเป็นสาเหตุให้ตัว
ผู้ใช้อาจเลื่อนไปด้านหน้า หรอือาจมีความรู้สกึว่าน่ังไม่มั่นคง   ผู้ใช้รถนั่งคนพิการจะไม่ได้รบัการประคองให้
นั่งตัวตรงอย่างสบาย  จึงควรปรับเพิ่มความสงูของที่พักเท้า  
 

การแก้ไขปัญหา: มีวิธีแก้ไข 2 วิธีดังน้ี 

วิธีแก้ไข ข้อควรระวัง 
1. ยกที่พักเท้าข้ึน - โดยตัดแกนที่พักเท้าให้สั้นลง 
 รถนั่งคนพิการแบบสี่ล้อส่วนใหญ่แกนที่พักเท้า

สามารถตัดให้สั้นลงได ้
ตรวจสอบเสมอว่ากลไกการท างานยังคงเหมือนเดิม 

 
2. เพิ่มความสูงของที่พักเท้า - โดยการเสริมแผ่นที่พักเท้า 
 ใช้ไม้หรือวัสดุทีม่ีความแข็งแรงในการเพิ่มความ

สูงใหก้ับทีพ่ักเท้า 
ตรวจสอบว่าส่วนที่เสริมขึ้นมาไม่ไปขัดขวางการพับ
ข้ึนของแผ่นที่พักเท้า 

 

 

เพิ่มความสงูของที่พักเท้าโดยการเสรมิแผ่นพกัเท้า (ตามรูปเป็นการเพิ่มความ
สูงของแผ่นพักเท้าเพียงข้างเดียวเพื่อให้รองรบัขาข้างทีส่ั้นกว่า) 
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ปัญหา: ที่พักเท้าสูงเกินไป 

ถ้าที่พักเท้าสูงเกินไป ต้นขาของผู้ใช้รถนั่งคนพิการจะไม่สามารถวางที่รองนั่งได้อย่างสบาย ที่พักเท้าที่สูง
เกินไปยังอาจส่งผลให้เกิดแรงกดที่ปุ่มกระดูกรองนั่งเพิ่มข้ึนด้วย จึงจ าเป็นต้องปรับให้ต่ าลง 
 

การแก้ไขปัญหา: มีวิธีแก้ไข 2 วิธีดังน้ี 

วิธีแก้ไข ข้อควรระวัง 
1. ปรับความสูงของที่พักเท้าให้ต่ าลง - โดยการเพิ่มความยาวของท่อในของแกนที่พักเท้า 
 ตรวจสอบว่าท่อในสามารถเปลี่ยนเป็น

ท่อที่ยาวกว่าได้หรือไม่ 
 ถ้าได้-สามารถเปลี่ยนท่อดังกล่าวกับ

วัสดุที่ใกล้เคียงกันทั้งขนาดและความ
แข็งแรง 

หากปรับที่พักเท้าให้ต่ าลง -ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ต่ าเกินไปจนสัมผัสพื้น 
ถ้าหากมีการสัมผัสกับพื้นให้ใช้วิธีการที่สองในการเพิ่มความสูงแทน และถ้า
ยังไม่ได้ระดับแสดงว่ารถน่ังคนพิการน้ันไม่เหมาะสมกับผู้ใช้รถน่ังคนพิการ
น้ัน 

2. เพิ่มความสูงของเบาะรองน่ัง 

 เพิ่มความสูงของเบาะรองน่ังหรือยกที่
รองน่ังให้สูงขึ้นโดยการเสริมวัสดุที่มี
ความแข็งเข้าไปใต้เบาะ 

 

ไม่ควรใช้ฟองน้ าน่ิมในการเพิ่มความสูงของเบาะรองน่ัง เน่ืองจากตัวฟองน้ า
น่ิมจะยุบตัวและจะรู้สึกไม่ม่ันคงด้วย 

ตรวจสอบว่าพนักพิงและที่พักแขนอยู่ในระดับความสูงที่ถูกต้อง   เบาะรอง
น่ังที่สูงขึ้นจะยกตัวของผู้ใช้ให้สูงขึ้นด้วย 

ตรวจสอบว่าการเพิ่มความสูงของเบาะรองน่ังไม่ท าให้การท าทักษะต่างๆ
เปลี่ยนไป ยกตัวอย่างเช่น หลังจากเสริมเบาะรองน่ังแล้วผู้ใช้รถน่ังคนพิการ
อาจไม่สามารถปั่นรถน่ังคนพิการเข้าไปใต้โต๊ะได้ 

ปัญหา: ขาหมุนเข้าด้านในหรือหมุนออกด้านนอก 

บางครั้งขาของผู้ใช้รถนั่งคนพิการอาจมีการหมุนเข้าด้านในหรือออกด้านนอก  ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากความ
เคยชินในการนั่งของแต่ละคน หรือ เป็นเพราะปัญหาทางด้านร่างกาย  (เช่นกล้ามเนื้ออ่อนแรง )             
การปรับเปลี่ยนที่รองนั่งหรือเบาะรองนั่งแบบพื้นฐานสามารถช่วยลดปัญหาเหล่าน้ีได้ 

การแก้ไขปัญหา: มีวิธีแก้ไข 3 วิธีดังน้ี 

วิธีแก้ไข 
1. ตรวจสอบความสูงของที่พักเท้าอีกครั้ง 
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความสูงของที่พักเท้าช่วยในรองรับผู้ใช้รถน่ังคนพิการได้อย่างถูกต้อง (ระดับแรงกดต่อเท้าและต่อใต้
ขาควรเท่ากัน) 
2. ตรวจสอบความตึงของที่รองน่ังว่ามีความพอดี 

 ถ้ารถน่ังคนพิการน้ันมีที่รองน่ังท าจากผ้าใบ ให้ตรวจสอบความตึงให้อยู่ในระดับที่พอดี 
 ถ้ารถน่ังคนพิการน้ันมีที่รองน่ังที่หย่อนห้อยลงจะท าให้ขาของผู้ใช้รถน่ังคนพิการหมุนเข้าด้านใน 

3. เสริมลิ่มเข้าไปในเบาะรองน่ังเพื่อจัดขาให้อยู่ในท่าที่ปกติ (ดังที่แสดงไว้ใน DVD และภาพตัวอย่างประกอบ) หรือให้เบาะ
รองน่ังที่แบบโค้งเข้ารูปหรือปรับเบาะรองน่ังถ้าจ าเป็น 
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 เบาะลดแรงกดแบบโคง้เข้ารูปบางชิ้นจะมีส่วนที่สงูขึ้นระหวง่ต้นขาทั้งสอง ซ่ึงช่วยใหข้าแยกจากกัน ส่วน
ดังกลา่วน้ีสามารถปรับให้สงูขึ้นได้อีกเพื่อเพิ่มการรองรับ 

 เบาะลดแรงกดแบบโคง้เข้ารูปบางชิ้นจะมีร่องรองรับขา ร่องน้ีสามารถเพิ่มขึ้นได้เพื่อป้องกันไม่ให้ขาหมุนออก
ดา้นนอก 

 

 

เสริมฟองน้ ารปูลิม่ที่กึง่กลางบริเวณด้านหน้าของเบาะรองนัง่จะช่วยให้ขา

ของผู้ใช้รถนั่งคนพกิารแยกจากกัน 

 

 

เสริมฟองน้ ารปูลิม่ที่ขอบข้างส่วนหน้าของเบาะรองนั่งเพื่อช่วยให้ต้นขาของ
ผู้ใช้รถนั่งคนพิการไม่กางออกเกินไป  

ปัญหา: เท้าเลือ่นหลดุออกจากทีพ่กัเท้าได้ง่าย   

บางครั้งเท้าของผู้ใช้รถนั่งคนพิการอาจมีการเลื่อนหลุดออกจากที่พักเท้า  ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากปัญหา
ทางร่างกาย (เช่น กล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือกล้ามเนื้อที่มีการเกร็ง) 

การแก้ไขปัญหา: มีวิธีแก้ไข 3 วิธีดังน้ี 

วิธีแก้ไข ข้อควรระวัง 
1. ตรวจสอบความสงูของทีพ่ักเท้าอีกครั้ง 

 ต้องให้แน่ใจว่าความสูงของที่พักเท้าช่วยรองรับ
ร่างกายของผู้ใช้รถนั่งคนพิการได้อย่างถูกต้อง 
(แรงกดทับใต้ขาและใต้ฝ่าเท้าเท่ากัน) 

 

2. ปรับมุมของที่พักเท้า (ถ้าเป็นไปได้)  
 ตรวจสอบดูว่ามุมของที่พักเท้าสามารถปรับได้

หรือไม่ 
 ถ้าสามารถท าได้ ให้เพิ่มมุมของที่พักเท้า ซึ่งจะ

สามารถช่วยให้เท้าอยู่กับที่ ไม่เลื่อนไหลตกจากที่
พักเท้า 

ตรวจสอบว่ามีแรงกดอย่างสม่ าเสมอบริเวณใต้
เท้าและใต้ต้นขา 

ต่อ 
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3. ติดสายรัด  
 ติดสายรัดตรงต าแหน่งข้อเท้า 

 ถ้าเท้าเลื่อนหลุดไปด้านหลัง สายรัดควรอ้อมไป
ด้านหลังของขาด้วย 

 ถ้าเท้าเลื่อนหลุดไปด้านหน้า สายรัดควรอยู่
ด้านหน้าของขา 

 

ต้องให้แน่ใจว่าสายรัดสามารถแกะออกได้ง่าย 
เพื่อให้ผู้ใช้รถนั่งคนพิการสามารถเคลื่อนย้าย
ตัวเข้าและออกรถนั่งคนพิการได้โดยไม่ยาก
มาก 

ตรวจสอบว่าผู้ใช้รถนั่งคนพิการสามารถเอื้อม
มือถึงสายรัดได้โดยไม่ต้องช่วยและสามารถติด
สายรัดได้ง่าย 

 

สายรัดน่องช่วยให้ขาของผู้ใช้รถนั่งคนพกิารอยูก่ับที่ 

 

 

 

สายรัดด้านหลังของเท้าจะให้การรองรบัมากขึ้น ช่วยป้องกันไม่ให้เท้าของ
ผู้ใช้รถนั่งคนพิการเลื่อนหล่นทางด้านหลังของที่พักเท้า 

 

ปัญหา: รถนั่งคนพกิารกว้างเกนิไป   

บางครั้งรถนั่งคนพิการขนาดเล็กที่สุดที่มียังมีขนาดที่กว้างเกินไปส าหรับผู้ใช้รถนั่งคนพิการบางคน ถ้าที่รอง
นั่งกว้างเกินไป ผู้ใช้รถนั่งคนพิการจะนั่งตั้งตรงได้ยากและล าตัวจะเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง  การเสริมฟองน้ า
อย่างง่ายสามารถช่วยประคองให้ผู้ใช้รถนั่งคนพิการนั่งตัวตรงข้ึนได้ 

การแก้ไขปัญหา: มีวิธีแก้ไข 1 วิธีดังน้ี 

วิธีแก้ไข ข้อควรระวัง 
1. เสริมฟองน้ าที่ด้านข้างของเชิงกรานทัง้สองด้าน 
 วัดช่องว่างระหว่างตัวผู้ใช้รถนั่งคนพิการกับด้านข้างของ

ที่พักแขน (ในขณะที่นั่งอยู่ตรงกลางรถนั่งคนพิการ หลัง
ชิดกับพนักพิง)  

 ตัดแผ่นฟองน้ าและใส่ลงไปตรงช่องว่างด้านข้างระหว่าง
ผู้ใช้รถนั่งคนพิการกับด้านข้างของรถนั่งคนพิการ 

 ตรวจสอบความพอดี 
 หุ้มผ้าและติดฟองน้ ากับรถ ถ้าที่พักแขนเป็นวัสดุแข็งอาจ

ติดฟองน้ าเข้ากับที่พักแขน หรืออาจติดกับด้านบนของ
เบาะรองนั่ง 

แผ่นฟองน้ าควรอยู่ห่างจากล าตัวผู้ใช้รถนั่งคนพิการ 

ท าเบาะรองนั่งให้มีขนาดพอดีกับที่รองนั่ง  

หากที่รองนั่งกว้างมาก  จะท าให้ผู้ใช้รถนั่งคนพิการ
เอื้อมไปจับวงปั่นอย่างยากล าบากด้วย  

การต้องเอื้อมแขนอย่างมากเพื่อไปจับวงปั่น จะท าให้
เกิดการบาดเจ็บของหัวไหล่ได้  จึงควรพิจารณาอย่าง
ระมัดระวังว่ารถนั่งคนพิการนั้นปลอดภัยส าหรับผู้ใช้
หรือไม่ก่อนพิจารณาให้เขา  
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การเสริมฟองน้ าจะลดความกว้างภายในรถน่ังคนพิการลง 

 

ขั้นตอนที่ 7: การฝึกผู้ใช้รถนั่งคนพิการ (user training)  ข้อมูลและการฝึกเกี่ยวกับรถนั่งคน
พิการสามารถช่วยให้ผู้ใช้งานได้ประโยชน์สูงสุดจากรถนั่งคนพิกาของตนเอง    ถ้าปราศจากข้ันตอนนี้ อาจ
เป็นไปได้ว่ารถนั่งคนพิการที่ได้รับจะไม่สามารถช่วย/เกิดประโยชน์กับผู้ใช้รถนั่งคนพิการได้เท่าที่ควรจะเป็น 

ทักษะที่เป็นประโยชน์ส าหรับผู้ใช้รถนั่งคนพิการ   
 

 
 

สิ่งส าคัญที่ต้องสอน 6 ข้อ ประกอบด้วย 
 การพับ-กางรถนั่งคนพกิาร 
 การเคลื่อนย้ายตัวเข้า-ออกจากรถนั่งคนพกิาร 
 การขับเคลื่อนรถนั่งคนพิการ-ให้เหมาะกบัความต้องการของผู้ใช้งาน 
 การป้องกันแผลกดทับและการดูแลกรณีมีแผลกดทับ 
 การดูแลรถนั่งคนพิการและเบาะรองนั่งทีบ่้าน 
 สิ่งที่ต้องปฏิบัติหากเกิดปญัหา 
 

ในแบบตรวจสอบการฝึกผู้ใช้รถนั่งคนพิการจะมีรายการทักษะต่างๆที่อาจเป็นประโยขน์ต่อผู้ใช้รถนั่งคน
พิการที่ต้องเรียนรู้ ซึ่งผู้ใช้รถนั่งคนพิการบางคนอาจได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะเหล่าน้ีแล้ว และผู้ใช้รถนั่งคน
พิการทุกคนไม่จ าเป็นที่จะต้องฝึกทุกทักษะ 
 

หน่วยบริการรถนั่งคนพิการบางแห่งอาจใช้แบบตรวจสอบนี้เป็นแบบฟอร์มหลักที่เก็บไว้ในแฟ้มประวัติ
ของผู้ใช้รถนั่งคนพิการ ผู้ให้บริการสามารถบันทึกเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ใช้รถนั่งคนพิการจ าเป็นต้องไดร้บัการสอน
ในแบบฟอร์มนี้ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะมาจากการประเมินและการสอบถามจากผู้ใช้รถนั่งคนพิการ   
นอกจากนี้ผู้ให้บริการยังสามารถบันทึกสิ่งที่ได้สอนไปแล้วลงในแบบฟอร์มด้วย 
 

ถามผู้ใช้รถนั่งคนพิการว่าต้องการให้สอนผู้ดูแลด้วยหรือไม่ ผู้ใช้รถนั่งคนพิการจ านวนมากที่ยังต้องได้รับ
ความช่วยเหลือจากครอบครัวหรือผู้ดูแลอยู่ ซึ่งหากทุกคนได้มีส่วนร่วมและเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะในการใช้
งานและการดูแลรักษารถนั่งคนพิการไปพร้อมกันย่อมจะเป็นประโยชน์อย่างมาก 

การฝึกผู้ใช้รถนั่งคนพิการให้ประสบผลส าเร็จ 

 ค้นหาว่าสิ่งใดที่ผู้ใช้รถน่ังคนพิการรู้อยู่แล้ว 

 อธิบาย สาธิตให้ดู จากน้ันให้โอกาสผู้ใช้รถน่ังคนพิการได้ทดลองปฏิบัติ 
 ใช้ภาษาที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้ 
 ให้ผู้ใช้รถน่ังคนพิการสอนผู้ใช้รถน่ังคนพิการด้วยกันเอง 
 ใช้ทักษะการสื่อสารที่ดี 
 ให้ก าลังใจ 
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แบบตรวจสอบการฝกึผู้ใช้รถนั่งคนพกิาร 

 ทักษะ 
ที่ต้องสอน 

ทักษะ 
ที่สอนแลว้ 

การใชร้ถน่ังคนพิการ   
   การพับและกางรถ   
   การยกรถ   
   การถอดใสล่้อหลัง   
   การใช้เบรค   
   การใช้เบาะรองน่ัง รวมถึงการวางเบาะอย่างถูกต้อง   
   การวางเบาะรองน่ังบนรถ   
การเคลื่อนย้ายตัว   
   แบบท าด้วยตนเอง   
   แบบมผีู้อ่ืนช่วยเหลือ   
   ด้วยวิธีอ่ืน   
การใชร้ถน่ังคนพิการ   
  การปั่นอยา่งถูกวิธ ี   
  การขึ้นและลงทางลาดชัน   
  การขึ้นและลงพื้นต่างระดับ   
  การเคลื่อนที่ผ่านพื้นขรุขระ   
  การยกล้อหน้าชั่วครู่   
การปอ้งกันแผลกดทับ   
  การตรวจสอบแผลกดทบั   
  เทคนิคการลดแรงกดทบั   
  การรับประทานอาหารที่ดแีละดื่มน้ ามากๆ   
  สิง่ทีต่้องท าเม่ือมีแผลกดทับ   
การดูแลรักษารถน่ังคนพิการที่บ้าน   
 ท าความสะอาดรถน่ังคนพิการ ซักและผึง่เบาะรองน่ังและผา้หุ้มให้แหง้   
  หยอดน้ ามันส่วนที่ท าให้รถน่ังคนพิการเคลื่อนที่   
  เติมลมยาง   
  ขันน๊อตและสลักตา่งๆให้แน่น (หากหลวม)   
  ขันซ่ีล้อใหแ้น่น (หากหลวม)   
  ตรวจสอบผ้าใบ   
  ตรวจสอบสนิม   
  ตรวจสอบเบาะรองน่ัง   
จะท าอย่างไรหากเกิดปัญหา   
  หากรถน่ังคนพิการจ าเป็นต้องซ่อมแซม   
  หากรถน่ังคนพิการขนาดไม่พอดีหรือน่ังไม่สบาย   
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ขั้นตอนที่ 8: การดูแลรักษาและซ่อมแซม (maintenance, repairs and follow up) 
 

การดูแลรักษารถนั่งคนพิการและเบาะรองนั่งอย่างสม่ าเสมอจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและป้องกันการ
บาดเจ็บและปัญหาระยะยาวต่อร่างกายของผู้ใช้รถนั่งคนพิการ  รถนั่งคนพิการที่ได้รับการดูแลรักษาจะท า
ให้รู้สึกสบายและใช้งานง่ายข้ึน  เบาะรองนั่งที่ได้รับการดูแลจะยังคงท าหน้าที่ลดแรงกดทับและรองรับ
ร่างกาย 

 

ผู้ให้บริการรถนั่งคนพิการต้องสอนผู้ใช้รถนั่งคนพิการถึงวิธีการดูแลรักษารถนั่งคนพิการและเบาะรองนั่ง
ด้วย 

 

ป้องกันการซ่อมแซม : การดูแลรักษา 
 

มีสิ่งที่ควรท าเพื่อดูแลรักษารถนั่งคนพิการและเบาะรองนั่ง 6 อย่าง  ควรสาธิตวิธีการดูแลรักษารถนั่งคน
พิการแก่ผู้ใช้งาน พร้อมอธิบายถึงความส าคัญของการดูแลรักษา    ตารางในหน้าถัดไปเป็นการอธิบายสิ่งที่
ควรท า  ความส าคัญและวิธีการท า 
 
ทรัพยากรในท้องถิ่นส าหรับการซ่อมแซมรถน่ังคนพิการ 
ค้นหาว่ามีใครในท้องถ่ินที่อาจซ่อมแซมรถนั่งคนพิการได้บ้าง ซึ่งอาจได้แก่ 
 ช่างซ่อมจักรยาน 

 ช่างซ่อมรถยนต์ หรือจักรยานยนต์ 

 ห้องปฎิบัติงาน – ช่างเช่ือม  ช่างประปา (ส่วนที่เป็นโลหะ) ช่างไม้ ช่างเฟอร์นิเจอร์ (ส่วนที่เป็นไม้) 
 ผู้ใช้รถนั่งคนพิการ ครอบครัวของผู้ใช้รถนั่งคนพิการ ญาติ  หรือเพื่อนบ้าน 

 ช่างตัดเสื้อส าหรับการซ่อมแซมผ้าใบ 

 หน่วยบริการรถนั่งคนพิการ 
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การดูแลรักษารถน่ังคนพิการที่บ้าน 
 ความส าคัญ วิธีการ 
1.ท าความสะอาดรถนั่งคน
พิการและเบาะรองนั่ง 

 

ไม่ให้ส่วนทีเ่ป็นโลหะเกิดสนิม  
 
ไม่ให้ส่วนทีเ่ป็นไมห้รือผ้าเปื่อย 
  
ไม่ให้เกิดความเสียหายจากเศษ
ดินเข้าไปอัดในส่วนที่ท าให้รถ
เคลื่อนที ่ 
 

ใช้น้ าอุ่นและสบู ่

เช็ดและผึง่ให้แห้ง 

ควรให้ความสนใจส่วนที่เคลื่อนที่และ
จุดที่ผ้าใบยึดติดกับโครงรถ 

ถอดเบาะรองนัง่จากผ้าหุม้และแยก
ท าควมสะอาด 

เบาะรองนัง่ควรผึง่ในร่มเสมอ -ห้าม
ตากแดด 

2.หยอดน้ ามันในจุดที่ท าใหร้ถ
นั่งคนพิการเคลื่อนที ่

 

ช่วยให้ส่วนต่างๆใหส้่วนต่างๆ
เคลื่อนทีอ่ย่างนุ่มนวล  

ป้องกันการเกิดสนมิ 

ท าความสะอาดรถนัง่คนพิการและผึ่ง
ให้แห้งกอ่น 

ใช้น้ ามันหล่อลื่น เช่น น้ ามันหล่อลื่น 

หยอดจุดทีท่ าใหร้ถนั่งคนพิการ
เคลื่อนทีทุ่กจุด 

3.เติมลมยาง (กรณีเป็นยางลม) 

 

ยางมีอายุการใช้งานนานข้ึน 
 
เข็นง่าย ใช้แรงน้อยลง 
 
เบรคท างานได้ดี 
 

ใช้นิ้วหัวแม่มือกดที่ยางเพื่อตรวจสอบ
ลมยาง โดยควรมรีอยกดลงเลก็น้อย 
(5มม) 

ลมยางควรเท่ากันทุกล้อ 

เติมลมโดยใช้ที่เติมลมจักรยานหรือสิ่ง
อื่นที่ใกลเ้คียง  การลดลมยางท าโดย
ปล่อยลมออกจากจุกปิดลมยาง 

4. ขันน๊อตและสลักต่างๆให้
แน่น (หากหลวม)  

 

น๊อตที่หลวมจะท าให้ช้ินส่วน
ต่างๆเคลื่อนจากที ่
 
ส่งผลให้เกิดความไมส่ะดวกใน
การใช้งาน และช้ินส่วนต่างๆ
หลุดและสญูหาย 
 

ตรวจสอบรถนั่งคนพิการว่าแกนต่างๆ
หลวมหรือไม่ ขันให้แน่นด้วยประแจ 
 
อย่าขันแน่นจนเกินไป 
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 ความส าคัญ วิธีการ 
5. ขันซี่ล้อให้แน่น (หากหลวม)  

 

 
 

ซี่ล้อที่หลวมท าใหล้้อโคง้งอ และแตก
ได ้

บีบซีล่้อทลีะ 2 ซี่เข้าหากัน  หากดึง
เบาๆแล้วซี่ลอ้หลุดออก อาจ
เนื่องจากซีล่้อหลวมเกินไป ให้ขันให้
แน่นด้วยประแจ 

ซี่ล้ออาจแน่นเกินไป  หากรูส้ึกว่าซี่
ล้อแข็งมาก อาจเป็นเพราะขันแน่น
เกินไป ควรคลายใหห้ลวม 

6. ตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ 
ตรวจสอบสนิมและผ้าใบ 
 

 

สนิมท าให้วัสดุต่างๆ ไม่ทนทาน 

ท าให้ส่วนต่างๆแตกหกัและเป็น
อันตรายต่อผู้ใช้ 

ผ้าใบควรอยู่ในสภาพที่ดีเพือ่ให้
สามารถรองรับร่างกายและท าให้เกิด
ความสบาย 

ถ้าผ้าใบฉีกขาดทันทีทันใด ผู้ใช้อาจ
ได้รับบาดเจบ็ 

ตรวจสอบส่วนที่เป็นโลหะทีท่าสีว่า
ผุกรอ่นหรือมสีนิมหรือไม ่

ถ้าพบสนิม ให้ใช้กระดาษทรายหรือ
แปรงขัดเหล็กขัดสนมิออก 
ท าความสะอาดด้วยทินเนอร์ ผ้า 
และทาสีใหม ่

ส ารวจส่วนทีส่ึก ขาด สกปรก หรือ
ส่วนที่ หลุดห้อยออกมา 

ตรวจสอบความตึงของที่นั่งและ
พนักพิงว่าเหมาะสมหรือไม ่
ถ้าผ้าใบ ขาด ตึงหรือหย่อน ให้
ซ่อมแซม 

ตรวจสอบเบาะรองนัง่ 

 

เบาะรองนั่งควรสะอาดและแห้ง เพื่อ
ปกป้องผิวหนังได้ 

เบาะรองนั่งจะมีอายุการใช้งานน้อย
กว่ารถนั่งคนพิการ 

การตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอจะท า
ให้รู้เวลาที่ควรเปลี่ยนเบาะรองนั่ง 

ถอดผ้าหุ้มเบาะ 

ตรวจสอบส่วนที่ฉีกขาด สกปรก
และรทูั้งในผ้าหุ้มและฟองน้ า 

ถ้าเบาะรองนั่งขาด ควรได้รับการ
ตรวจสอบโดยผู้ใหบ้ริการรถนัง่คน
พิการ บางทีอาจตอ้งเปลี่ยนใหม ่

 

การซ่อมรถน่ังคนพิการและเบาะรองน่ังโดยท่ัวไป 

บางกรณีอาจจ าเป็นต้องซอ่มแซมรถนั่งคนพกิารและเบาะรองนั่ง   ผู้ให้บริการรถนั่งคนพิการต้องสามารถ
ซ่อมหรือแนะน าผู้ใช้งานเกี่ยวกบัสถานที่ทีส่ามารถไปขอความช่วยเหลอื   ผู้ใช้บางรายสามารถซอ่มได้เองใน
ขณะที่บางรายต้องการความช่วยเหลอื อย่างไรก็ตามผู้ใช้งานรถนั่งคนพิการทุกรายควรได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ
แหล่งที่ซ่อมรถนั่งคนพกิารได ้
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การติดตามผลคืออะไร? และมีวิธีการอย่างไร? 

การติดตามผลเกิดหลังจากผู้ใช้ได้รับและใช้รถนั่งคนพิการสกัระยะ การนัดหมายติดตามผล เป็นโอกาสที่จะ 
 รวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้รถนั่งคนพิการ 
 ตรวจสอบว่ารถนั่งคนพกิารใช้งานได้ดีหรือไม่ 
 ตรวจสอบว่ารถนั่งคนพกิารมีขนาดพอดีหรือไม่ 

ผู้ใช้ทุกรายล้วนแต่ได้ประโยชนจ์ากการเยี่ยมติดตาม และส าคัญมากส าหรบั 
 เด็กเด็ก 

 ผู้ใช้รถนั่งคนพิการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ 

 ผู้ใช้รถนั่งคนพิการที่มีภาวะโรคแบบเสื่อม (progressive conditions) 
 ผู้ใช้รถนั่งคนพิการที่ยังไมส่ามารถท าทกัษะต่างๆที่เคยได้รบัฝึก 

ไม่มีกฏเกณฑ์ว่าเมื่อใดควรท าการติดตามผลในแต่ละครั้ง    แต่มักพบว่าการติดตามผลภายในระยะเวลา 6 
สัปดาห์หลังการให้บริการเป็นช่วงที่มีประโยชน์   ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความจ าเป็นของผู้ใช้รถนั่งคนพิการ อย่างไร
ก็ตาม    ส าหรับเด็ก ควรติดตามผลทุก 6 เดือน เนื่องจากเด็กมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากการ
เจริญเติบโตของร่างกาย 

การนัดติดตามผลอาจท าที่บ้านของผู้ใช้รถนั่งคนพิการ  หน่วยบริการรถนั่งคนพิการ  หรือสถานที่ใดๆที่
สะดวกส าหรับผู้ใช้รถนั่งคนพิการและผู้ให้บริการ 
 

สิ่งท่ีต้องท าในกาติดตามผล โดยท่ัวไปได้แก ่
 ตรวจสอบว่ารถนั่งคนพกิารอยู่ในสภาพดีหรือไม่ 
 ให้ค าแนะน าหรือการฝึกเพิ่มเติม   
 กรณีจ าเป็น 

o ปรับรถน่ังคนพิการใหม่ 
o ให้การดูแลและซ่อมแซมเบื้องต้น 
o พิจารณาแนวทางการซ่อมใหญ่หรือช่วยผู้ใช้งานในการติดต่อด้านการซ่อม 

แบบฟอร์มในหน้าถัดไปสามารถใช้เป็นแนวทางในการติดตามผล ผู้ใหบ้ริการควรบันทึกว่าควรท าอะไรต่อ
หลงัจากติดตามผลไปแล้ว 

วิธีด าเนินการนัดหมายเพ่ือติดตามผล 
 นัดหมายการติดตามผล เมื่อผู้ใช้รถนั่งคนพิการได้รับรถนั่งคนพิการ 

 ไปเยี่ยมบ้านผู้ใช้รถนั่งคนพิการเพื่อติดตามผล (ถ้าเป็นไปได้) 
 ติดตามผลผ่านการเยี่ยมบ้านตามปกติของเจ้าหน้าที่ฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนซึ่งผ่านการอบรม

เกี่ยวกับการติดตามผลแล้ว 

 ติดตามผลทางโทรศัพท์  ส าหรบัพื้นทีท่ี่เดินทางล าบาก และผู้ใช้รถนั่งคนพิการมีโทรศัพท ์
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แบบฟอร์มติดตามผล 
แบบฟอร์มนีใ้ช้บันทึกข้อมูลที่ได้จากการติดตามผล 
 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้รถน่ังคนพิการ 

ชื่อผู้ใช้รถน่ังคนพิการ  หมายเลข                                     .. 

วันที่ลองอุปกรณ์  วันที่ติดตามผล                               . 
ชื่อผู้ติดตามผล          
การติดตามผลด าเนินการที่:  บ้านของผู้ใช้รถน่ังคนพิการ    หน่วยบริการรถน่ังคนพิการ    อ่ืนๆ  
 

2. การสัมภาษณ์ 

คุณได้ใช้รถน่ังคนพิการมากเท่าที่คุณต้องการหรือไม่?  ใช่      ไม่ใช่  

ถ้าไม่ใช่- เพราะอะไร? 

คุณมีปัญหาจากการใช้งานรถน่ังคนพิการหรือไม่?  ใช่      ไม่ใช่  

ถ้าใช่ – มีปัญหาอะไร? 

คุณมีค าถามเก่ียวกับการใช้งานรถน่ังคนพิการหรือไม่?  ใช่      ไม่ใช่  

ถ้าใช้ – ค าถามเก่ียวกับอะไร? จ าเป็นต้องฝึกเพิ่มเติมหรือไม่? 

ผู้ใช้รถน่ังคนพิการทีแผลกดทับหรือมไม่?  ใช่      ไม่ใช่  

บรรยาย (ต าแหน่งและระยะของแผล) 
คุณจะให้คะแนนความพึงพอใจต่อรถน่ังคนพิการของคุณก่ีคะแนน
จาก 1-5? (1 =ไม่พึงพอใจ  และ 5 = พึงพอใจมาก) 

คะแนน:  

ความเห็น:  

 

3. ตรวจสอบรถน่ังคนพิการและเบาะรองน่ัง 

รถน่ังคนพิการอยู่ในสภาพดีและปลอดภัยในการใช้งานหรือไม่?  ใช่      ไม่ใช่  

เบาะรองน่ังอยู่ในสภาพดีและปลอดภัยในการใช้งานหรือไม่?  ใช่      ไม่ใช่ 
ถ้าข้อใดข้อหน่ึงตอบไม่ใช่ – มีปัญหาอะไร? 
 

4. ตรวจสอบความพอดี 

รถน่ังคนพิการขนาดพอดีหรือไม่?  ใช่      ไม่ใช่  
 ถ้าไม่ใช่ – มีปัญหาอะไร? 

การทดสอบแรงกดทับ (1=ปลอดภัย  2=เตือนภัย 3=ไม่ปลอดภัย)   
(กรณีที่ผู้ใช้รถน่ังคนพิการมีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ) 

ซ้าย: 

ขวา: 

ผู้ใช้รถน่ังคนพิการน่ังตัวตรงทั้งขณะอยู่น่ิง  ขณะเคลื่อนที่และ
ระหว่างวันหรือไม่? 

 ใช่      ไม่ใช่ 

ถ้าไม่ใช่ – มีปัญหาอะไร? 
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