
รายงานการประชุมคณะทาํงานขบัเคลือ่นนโยบายสาธารณประเด็นผู้พกิารทางสายตา 

วนัที่ 24 มถุินายน 2554  เวลา 9.00-12.00 น. 

ณ ห้องประชุมโรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดธรรมสากล อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.ทพญ.เสมอจิต   พิธพรชยักุล คณะทนัตแพทยศ์าสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 

2.นางจนัทร์พิมพ ์  หินเทาว ์ คณะทนัตแพทยศ์าสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 

3.ทพญ.นุชรี    อคัรชะนียากร คณะทนัตแพทยศ์าสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 

4.น.ส.สุทลคัน์    ศรีเพช็น์  กลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคใต ้

5.นางธนิสร    ณ มณี  สมาคมคนหูหนวก จ.สงขลา 

6.นายไสว    นิลเพช็  สมาคมคนตาบอด จ.สงขลา 

7.นายศฤงศกัด์ิ  การเอียด สถาบนัพฒันาการศึกษาพิเศษ ม.ราชภฏัสงขลา 

8.นางปิยวรรณ  วารีกุล  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จ.สงขลา 

9.นายสกรี  สาหนู  สมาคมคนตาบอดมุสลิม 

10.น.ส.ฮมัดียะห์  อาแว  สมาคมคนตาบอดมุสลิม 

11.นายไข่  ขวญัเมือง สมาคมคนตาบอด จ.สงขลา 

12.นายเล็ก  คงสุวรรณ สมาคมคนตาบอด จ.สงลา 

13.นางสุขศรี  ใจวาท  สมาคมคนตาบอดแห่งประเทสไทย 

14.นายยงยทุธ  แสงพรหม สมาคมคนพิการจ.สงขลา 

15.นายรีะศกัด์ิ  กิตติคุณ  มูลนิธิชุมชนสงขลา 

16.นายสงวน  จวนสาง  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดธรรมสากลฯ 

17.นายสุภชยั  ยด่ีอเหละ๊ มูลนิธิธรรมสากลเพื่อคนตาบอดฯ 

18.นายแวอาราด ์ สาและ  โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดธรรมสากลฯ 

19.นายสิทธิศกัด์ิ  ดนัมงคล สถาปนิก  

20.นายมารุต  ลอยผา  รพ.หาดใหญ่ 

21.นางวรัิญญา  ตระกลูกาํจาย ชมรมผูป้กครองบุคคลออทิสติก 



22.น.ส.เกษกาญจน์ นิลสะอาด พมจ.สงขลา 

23.นายสมพร  ปาตงัตะโร พมจ.สงขลา 

24.ผศ.ดร.เนตรนภา คู่พนัธว ี คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 

25.นางหทยั  วฒันพนัธ์ กสน. อ.หาดใหญ่ 

26.น.ส.อารีรัตน์  เรืองณรงค ์ สาํนกังาน พมจ.สงขลา 

27.น.ส.ธชัชา  ภู่อุณฑโร สาํนกังาน พมจ.สงขลา 

28.น.ส.สอตรี  สาลาโด  สมาคมคนตาบอด จ.สงขลา 

29.นายล่าชิ  สาหนู   

30.นายชยัวฒิุ  เกิดช่ืน  ความร่วมมือส่ือ 101MZ 

31.นางพานทิพย ์ ชูสุทธ์ิ  สปสช.เขต 12 สงขลา 

32.นส รสสุคนธ์  เลิศม่ิง  รพ.สงขลา 

33.นางพชัราภรณ์ ลีละวฒัน์ รพ.จิตเวชสงขลานครินทร์ 

34.นางอนงค ์ สอนกชกร รพ.จิตเวชสงขลานครินทร์ 

35.นสเกษศินี  โมสุขะ  สมาคมคนตาบอด จ.สงขลา 

36.นสรุสนานี  สะแอ  สมาคมคนตาบอดมุสลิม 

37.นายอาหมะ  มะหะจ ์ สมาคมคนตาบอดมุสลิม 

38.นสรัชฎาภรณ์  ธรรมชาติ ม. ทกัษิณ 

39.นสบุญเรือง  ปลอดภยั มูลนิธิชุมชนสงขลา   

40.นายชาคริต  โภชะเรือง มูลนิธิชุมชนสงขลา 

สรุปการประชุม 

เร่ิมการประชุมเวลา 9.15 น. 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกล่าวตอ้นรับ ผูเ้ขา้ร่วมการประชุม ท่ีประชุมมีประเด็น แลกเปล่ียน

เรียนรู้ มีผลสรุปสาํคญัดงัน้ี 

1.วตัถุประสงค์การปร ะชุม เพือ่ ร่วมติดตามความเคลือ่นไหวของเครือข่าย และร่วมเรียนรู้กรณผีู้พกิาร

ทางสายตา 

 1.1ข่าวความเคลือ่นไหวของภาคีเครือข่าย 



  1.1.1 โรงพยาบาลสงขลาประชาสัมพนัธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการแก่ผูพ้ิการทาง

สายตา เร่ืองการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนตาบอดดา้นการทาํความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว 

(O&M) ซ่ึงจะช่วยใหก้ลุ่มผูพ้ิการไดเ้รียนรู้ทกัษะชีวติ สร้างประสบการชีวติ ฝึกอาชีพ เช่น ทาํยาดมสมุนไพร ซ่ึง

โรงพยาบาลดาํเนินกิจกรรม การดว้ยการคน้  หาและคดักรอง กลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงในช่วงเดือนกรกฎาคม คน้หาคดั

กรองในพื้นท่ีอาํเภอนาหม่อม  เดือนสิงหาคมจะดาํเนินการคน้หาและคั ดกรองในพื้นท่ีอาํเภอระโนด จงัหวดั

สงขลา ผูส้นใจทัว่ไปสามารถส่งช่ือผูพ้ิการทางสายท่ีมีความประสงคเ์ขา้ร่วมโครงการไดท่ี้โรงพยาบาลสงขลา   

  1.1.2 สมาคมคนตาบอดจงัหวดัสงขลา  จดัโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อ ฝึกอบรม

อาชีพนวดแผนไทยแก่ผูพ้ิการทางสายตาโดยไม่คิดค่าใชจ่้าย  ทางสมาคมจ่ายเบ้ียเล้ียงใหว้นัละ  80 บาท/วนั เป็น

ระยะเวลา  2 เดือน 

  1.1.3 สมาคมสอนคนตาบอดแห่งประเทศไทย จดักิจกรรมสัมมนาญาติคนตาบอดและ

ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  จาํนวน 55 คน จงัหวดันราธิวาส กาํหนดจดัในวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2554  จงัหวดัยะลากาํหนดจดั

วนัท่ี 19 กรกฎาคม 2554  กิจกรรมอบรมการใชค้อมพิวเตอร์ เบ้ืองตน้จดัในช่วง เดือนกนัยายน – ตุลาคม 2554  

จาํนวน 1 รุ่นๆละ  15 คน  โครงการการเพาะปลูกพืชเศร ษฐกิจสมุนไพรในช่วงเดือนสิงหาคม 2554 จาํนวน 3 

รุ่นๆละ 10 คน ผูส้นใจสามารถติดต่อเบอร์โทรศพัท ์081-766-3304  

  1.1.4 สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพ เขต 12 จงัหวดัสงขลา ประชาสัมพนัธ์ โรงบาลท่ี

เปิดอบรม โครงการ (O&M) เพื่อจดัอบรมไมเ้ทา้ขาวสาํหรับผูพ้ิการทางสายตา ในพื้นท่ีรับผดิชอบซ่ึงอบรมฟรี

ไดแ้ก่ โรงพยาบาลยะลา  โรงพยาบาลพทัลุง โรงพยาบาลกนัตงั โรงพยาบาลนราธิวาส โรงพยาบาลสงขลา รวม 

5 แห่ง ผูพ้ิการสามารถติดต่อไดท่ี้โรงพยาบาลดงักล่าวท่ีอยูใ่กลบ้า้น 

  1.1.5 ชมรมกีฬาผูพ้ิการจงัหวดัสงขลาเปิดรับลงทะเบียนผูพ้กิารซ่ึงมีความสามารถดา้น

กีฬาเพื่อเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาคนพิการ ณ จงัหวดัขอนแก่น  ทางชมรมกาํหนด การคดัตวันกักีฬาในช่วง   10-16  

สิงหาคม 2554  ในสองประเภทกีฬาคือ กรีฑาและเปตอง ประเภทอ่ืนไม่คดั 

  1.1.6 โรงเรียน การศึกษาสอนคนตาบอด จดัโครงการอบรมเสริม สร้างสุขภาพจิต

ผูป้กครองและผูดู้แลผูพ้กิารจาํนวน 100 คนช่วงวนัท่ี  10-11สิงหาคม 2554 

  1.1.7 สมาคมคนหูหนวก ประชาสัมพนัธ์ ข่าวการรับสมคัรงานคนพิการท่ีมีความรู้

คอมพวิเตอร์เบ้ืองตน้ของบริษทั แปรรูปแปสิฟิก สตั วน์ํ้า ซ่ึง ไม่จาํกดัวฒิุ การศึกษาสามารถดาํเนินการสมคัรได้



ตั้งแต่วนัน้ีเป็นตน้ไป หลกัฐานการสมคัรรูปถ่าย 1 น้ิวจาํนวน 1รูป  สาํเนาทะเบียนบา้น 3 ฉบบั สนใจติดต่อโทร . 

074-309-999  

  1.1.8 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  กาํหนดจดัโครงการวนัคน

พิการ ณ  ตาํบลท่าขา้ม วนัท่ี 17 กรกฎาคม 2554  

  1.1.9 มูลนิธิชุมชนสงขลา  ร่วมอาสาสมั ครเพื่อสังคม รับบริจาคส่ิงของ  และ

อาสาสมคัรเพื่อคดัแยกส่ิงของและช่วยทาํความสะอาจส่ิงของท่ีไดจ้ากการรับบริจาค เพื่อนาํไปจาํหน่าย ณ ตลาด

นํ้าวดัคลองแห สนใจ ติดต่อ     โทร. 085-077-4579  

  1.1.10 พมจ.สงขลา ประชาสัมพนัธ์สาํนกังานจดัหางานสงขลาประกาศรับข้ึนทะเบียน

ผูพ้ิการเพื่อทาํงาน  มีอตัราวา่ง 100 ตาํแหน่ง  ผูส้นใจสามารถติดต่อ โทร. 074- 221114  คุณ กอ้ย 086-746-7849  

 1.2ร่วมเรียนรู้กรณผีู้พกิารทางสายตา 

  1.2.1 ลกัษณะความพิการทางสายตาโดยทัว่ไป แบ่งความพิการทางสายตาออกเป็น 2 

ประเภทคือ สายตาบอดสนิท และ สายตาบอดเลือนราง สาํหรับผูท่ี้สายตาบอดขา้งใดขา้งหน่ึงไม่จดัเป็นผูพ้ิการ

ทางสายตา ทั้งน้ีจกัษุแพทยจ์ะเป็นผู ้ วนิิจฉยัและใหก้ารรับรองความพิการทางสายตา ยกเวน้ในลกัษณะท่ีผูพ้ิการ

ไม่มีลูกตาสามารถจดทะเบียนผูพ้ิการไดเ้ลย 

  1.2.2 สาเหตุความพิการ 

   1.2.2.1 ความพิการตั้งแต่กาํเนิด อาจมีสาเหตุจากครรภเ์ป็นพษิหดัเยอรมนั 

สาเหตุจากพนัธุกรรมของพอ่และแม่  ซ่ึงมีสายตาบอดทั้งคู่และมี เลือดก รุ๊ปเดียว แต่งงานกนัลูกท่ีคลอดออกมา 

สายตาจะบอดสนิท หรืออาจจะสายตาบอดเลือนราง 

   1.2.2.2 ภาวะเครียด 

   1.2.2.3 อุบติัเหตุ 

   1.2.2.4 โรคบางชนิดเช่น เบาหวาน ตอ้หิน  

   1.2.2.5 ความชรา 

   1.2.2.6 การแพย้าบางชนิด 

  1.2.3การรักษา 

   1.2.3.1 ผูพ้ิการสามารถรับบริการตรวจรักษาโรคจากจกัษุแพทยท่ี์โรงพยาบาล

ศูนย ์ซ่ึงจะมีจกัษุแพทยป์ระจาํอยู ่หรือภาควชิาจกัษุ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 



   1.2.3.2 ครอบครัวคนรอบขา้ง ใหก้าํลงัใจ และควรไม่พดูเปรียบเทียบขอ้ดี

ขอ้เสียระหวา่งคนพิการแต่ละประเภท หรือเปรียบเทียบระหว่ างคนพิการกบับุคคลปกติทัว่ไปเพราะจะส่งผลต่อ

สุขภาพจิตของผูพ้ิการ 

  1.2.4 ขั้นตอนการดูแล 

   1.2.4.1 ดาํเนินการข้ึนทะเบียนผูพ้ิการไดท่ี้ พมจ. 

   1.2.4.2 ข้ึนทะเบียนกบักองสวสัดิการของ อปท . รับเบ้ียยงัชีพเดือนละ 500

บาท 

   1.2.4.3 ข้ึนทะเบียนกบัโรงพยาบาลศูนย ์หรือโรงพยาบาลมหาลยัเพื่อรับการ

รักษา 

  1.2.5 องคก์รหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

   1.2.5.1 สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ดาํเนินการร่วมกบัสมาชิกซ่ึงเป็น

นิติบุคคล ดูแลสวสัดิการ ฝึกอาชีพ ส่งเสริมการศึกษาใหผู้พ้ิการ ไดแ้ก่  สถาบนัวจิยัและพั ฒนาคนตาบอด  

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  สมาคมคนตาบอดจงัหวดัสงขลา ซ่ึงงบประมาณส่วนหน่ึงไดรั้บการสนบัสนุน

จาก กระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์มีภารกิจ ดูแลสวสัดิการ ฝึกอาชีพ ส่งเสริม การศึกษาใหผู้ ้

พิการ เป็นตน้ 

   1.2.5.2 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ภาควชิาจกัษุ ร่วมคดักรองผูพ้กิารในเด็ก

ท่ียงัมีโอกาสรักษาไดแ้ละ ผูพ้ิการท่ีไม่สามารถรักษาได ้ซ่ึงในผูพ้ิการท่ีรักษาไดแ้พทยจ์ะใหฝึ้กใชส้ายตาอยา่ง

เตม็ศกัยภาพเพื่อพฒันาการท่ีดีทางสายตา ส่วนผูท่ี้ไม่สามารถรักษาไดจ้ะส่งเขา้โรงเรียนเพื่อเรียนการอ่านอกัษร

เบล 

  1.2.6 ปัญหา/ขอ้จาํกดั 

   1.2.6.1 การข้ึนทะเบียนผูพ้ิการยงันอ้ย 

   1.2.6.2 ความไม่เขา้ใจของผูป้กครอง 

   1.2.6.3 การใชบ้ตัรผูพ้กิารแทนสมุดผูพ้กิาร 

  1.2.7 ขอ้ควรรู้อ่ืนๆ 

   1.2.7.1 การเดินทางของผูพ้ิการสามารถใชสิ้ทธิลดราคา 

   1.2.7.2 สถานประกอบการตอ้งรับผูพ้ิการเขา้ทาํงาน ในอตัรา 100:1 



   1.2.7.3 สปสช . สบบัสนุนกายอุปกรณ์ เป็นสวสัดิการพิน้ฐาน การเขา้รับการ

รักษาในสถานบริการฟรีโดยไม่ตอ้งใชใ้บส่งตวั 

  1.2.8ขอ้เสนอ 

   1.2.8.1 ควรมีการเผยแพร่ความสาํเร็จของผูพ้ิการในดา้นต่างๆเช่น อาชีพ 

การศึกษา 

 1.3 ระบบการศึกษาสําหรับผู้พกิาร 

 การศึกษาของเด็กพิการตาม พรบ.การศึกษา เปิดโอกาสใหเ้รียนไดทุ้กระดบัชั้นการศึกษา 

  1.3.1 กลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการศึกษาไดแ้ก่ ผูป้กครอง ครู โรงพยาบาล 

  1.3.2 การศึกษาของโรงเรียนสอนคนตาบอดส่วนใหญ่  จะจดัการศึกษาตั้งแต่ระดบั

อนุบาล ถึงระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 หลงัจากนั้นจะเนน้ส่งต่อเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมในหาดใหญ่ เช่น 

โรงเรียนหาดใหญ่ราชวทิยาลยัสาํหรับผูป่้วยบอดสนิท  โรงเรียนบา้นหนา้ควน สาํหรับมองเห็นเลือนราง 

โรงเรียนหาดใหญ่อาํนวยวทิย์   โรงเรียน ศรีนคร โรงเรียน เทศบาล 2 สาํหรับการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลามีส่ือการเรียนการสอนสาํหรับการเรียนของผูพ้ิการท่ีจะศึกษาทางดา้นภาษาเช่น ครุ

ศาสตร์องักฤษ ไทย เป็นตน้ 

  1.3.3 กศน .พร้อมสนบัสนุนผูพ้ิการท่ีสามารถรวมกลุ่มกนั เพื่อเขา้รับการศึกษา ณ 

โรงเรียนสอนคนตาบอด เพื่อสิทธิทางการศึกษาท่ีเท่าเทียมกนั 

  1.3.4 ขอ้เสนอต่อระบบการศึกษา 

   1.3.4.1 ครอบครัวควรช่วยส่งเสริมสนบัสนุนพฒันาการตั้งแต่เด็กเล็ก เพื่อการ

เพิ่มโอกาสการมองเห็นในผูพ้ิการท่ีมีโอกาสมองเห็น 

   1.3.4.2 หากผูพ้ิการไม่สามารถมองเห็นผูป้กครองควรส่ง เสริมการอ่านอกัษร

เบล 

   1.3.4.3 หากเด็กไม่สามารถศึกษาต่อไดค้วรส่งเสริม การฝึกหดัอาชีพ 

   1.3.4.4 ควรมีการปรับเกณฑก์ารประเมินการสอนของการศึกษาของผูพ้ิการ 

   1.3.4.5 ควรส่งเสริมสิทธิการศึกษาของคนพิการครอบคลุมโรงเรียนขนาด

ใหญ่อ่ืนๆ เช่นโรงเรียนมหาวชิราวธุ 

           ปิดประชุม 



 

 

 
 
 
 
 


