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รายการ 13ศิลปะบำ�บัด

คำ�นิย�ม

“ศิลปะบำ�บัด” (Art Therapy) หมายถึง การใช้กิจกรรมทางศิลปะเพื่อวินิจฉัยหาข้อบกพร่อง ความผิดปกติ

บางประการของกระบวนการทางจิตใจ และใช้กิจกรรมทางศิลปะที่เหมาะสม ช่วยในการบำาบัดรักษา และฟื้นฟู

สมรรถภาพให้ดีขึ้น ศิลปะบำาบัด มีประโยชน์ในด้าน การพัฒนาอารมณ์ สติปัญญา สมาธิ ความคิดสร้างสรรค์ 

รวมถึงการช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก และการประสานงานการเคลื่อนไหวของร่างกาย นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือ

สำาคัญที่ช่วยกระตุ้นการสื่อสาร และเสริมสร้างทักษะสังคมด้วย ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะของงาน

ศิลปะในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารกับบุคคลอื่นโดยอาศัยชิ้นงานศิลปะเป็นสื่อกลาง การใช้ภาพวาดในการ

อธิบายความหมายต่างๆ รวมถึงขั้นตอนในการประดิษฐ์ชิ้นงานศิลปะของคนไข้ เป็นสื่อกลางในการสะท้อนให้เห็นถึง 

ความสามารถของร่างกาย สมอง การพัฒนาการ บุคลิกภาพ ความสนใจในสิ่งต่างๆ รวมถึงความรู้สึกขัดแย้งต่างๆ 

(สมาคมศิลปะบำาบัดแห่งสหรัฐอเมริกา)

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อการพัฒนากล้ามเนื้อมือ ตอบสนองการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างอิสระและเป็นธรรมชาติ ตาม

ระดับความสามารถของคนพิการ ทำาให้เกิดการเรียนรู้พัฒนากล้ามเนื้อและประสานงานกับการเคลื่อนไหว

ของร่างกายและสมองดียิ่งขึ้น 

2. เพื่อพัฒนาให้คนพิการมีบุคลิกภาพที่ดี มีสมาธิ มีจิตใจที่ละเอียดอ่อน มีความประณีต รู้จักการแก้ปัญหา

อย่างมีระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักควบคุมตัวเอง สามารถติดต่อสื่อสารแสดงออกถึงความรู้สึกได้

อย่างถูกต้อง รู้จักปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในสังคม 

3. เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าใจถึงความรู้สึกของผู้ป่วย 

4. ศิลปะบำาบัดสำาหรับผู้สูงอายุและผู้ที่หย่อนสมรรถภาพทางด้านร่างกายเป็นการกระทำากิจกรรมเพื่อการพัฒนา

อารมณ์ สติปัญญา สมาธิ ความคิด สร้างสรรค์ รวมถึงการช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก และการประสานงาน

เคลื่อนไหวของร่างกายแก่คนพิการ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 

5. เพื่อกระตุ้นการสื่อสาร และเสริมสร้างทักษะสังคม
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กลุ่มเป้�หม�ย  

คนพิการทุกประเภท

กิจกรรมให้บริก�ร 

ในการทำาศิลปะบำาบัด ไม่มีกระบวนการและรูปแบบที่ตายตัว แต่จะต้องออกแบบการบำาบัดรักษาให้เหมาะสม

กับแต่ละบุคคล และตามสภาพปัญหา มีการวางแผนการบำาบัดรายบุคคล โดยมีขั้นตอนหลักๆ ดังนี้ 

1. ก�รประเมินผู้รับก�รบำ�บัดรักษ� 

v ศึกษาข้อมูลประวัติส่วนตัว และประวัติทางการแพทย์ 

v ประเมินปัญหาและเป้าหมายที่ต้องการบำาบัด 

v ประเมินสุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และทักษะการคิด 

2. ว�งแผนก�รบำ�บัดรักษ� ออกแบบโปรแกรมที่เหมาะสมเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม โดยยึดเป้าหมาย

เป็นสำาคัญ มีรูปแบบผสมผสานกระบวนการต่างๆทางศิลปะบำาบัด เช่น การวาดภาพ การระบายสี การปั้น 

เป็นต้น 

3. ดำ�เนินก�รบำ�บัดรักษ� สร้างความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์กับคนพิการและ

ผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้ศิลปะเป็นสื่อ 

4. ประเมินผลก�รบำ�บัดรักษ� ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และปรับแผนการบำาบัดให้เหมาะสม

กิจกรรมศิลปะบำ�บัด ที่เหมาะสมสำาหรับคนพิการและผู้เกี่ยวข้อง ควรเป็นกิจกรรมที่มีความหลากหลาย  ควร

เป็นกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนาน เพลิดเพลินใจ เปิดโอกาสให้คนพิการและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกิจกรรม เพื่อ

ให้ผู้รับบริการได้มีการแสดงออกได้ปลดปล่อยอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ตามความต้องการของแต่ละคนผ่าน

การทำากิจกรรมศิลปะบำาบัด กิจกรรมดังกล่าว ได้แก่

1. ศิลปะพัฒน�คว�มคิดสร้�งสรรค์ คือ งานศิลปะที่มีลักษณะของความคิดที่มีหลายมิติ หลายมุมมอง 

หลายทิศทาง สามารถคิดได้กว้างไกล ไร้กรอบ ไร้ขอบเขต ประกอบด้วย ความคิดริเริ่ม ความคล่องแคล่ว ความยืดหยุ่น 

และความละเอียดลออ นำาไปสู่การคิด ประดิษฐ์ สิ่งแปลกใหม่และ บูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้มาจาก

ประสบการณ์เดิมเชื่อมโยงกับสถานการณ์ใหม่สร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ และเกิดนวัตกรรมตามมา ยกตัวอย่างกิจกรรม 

เช่น การวาดภาพระบายสีต่างๆ ตามจินตนาการ การทำาการ์ดตกแต่งจากวัสดุธรรมชาติ การทำาที่คั่นหนังสือ 

การทำาโมบาย  การทำาที่รองแก้ว การทำาที่ใส่ของ งานสาน งานฝีมือต่างๆ เช่น การเย็บปลอกหมอน การเย็บ

ตุ๊กตาผ้า  เป็นต้น

2. ศิลปะพัฒน�อ�รมณ์ เป็นการนำาศิลปะมาใช้ในการพัฒนาอารมณ์ จะช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาด้านอารมณ์ และ

จิตใจ ได้ระบายปัญหา ความคับข้องใจ ความรู้สึกที่ซ้อนเร้นในใจ ผ่านออกมาทางงานศิลปะ ระบายอารมณ์ออกมา

ในหนทางที่สร้างสรรค์ ผ่านการวาดรูป ระบายสี การปั้น และกระบวนการอื่นๆ ทางศิลปะ ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย

ลดความขุ่นมัวในจิตใจ สามารถยับยั้งและควบคุมได้ดีขึ้น มีสมาธิ ลดความตึงเครียด และความวิตกกังวลลงได้

ในที่สุด
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3. ศิลปะเสริมสร้�งทักษะสังคม คือ ศิลปะช่วยให้เรียนรู้ทักษะสังคมผ่านการทำากิจกรรมศิลปะร่วมกันเป็นกลุ่ม 

รู้จักรอคอย ผลัดกันทำา ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังเรียนรู้ที่จะแสดงออกซึ่งอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด 

ความต้องการของตนเอง และการเข้าใจผู้อื่น โดยใช้ศิลปะเป็นสื่อ ยกตัวอย่างกิจกรรมเช่น การจัดทำาบอร์ดเนื่อง

ในโอกาสวันสำาคัญต่างๆ โดยที่สมาชิกทุกคนช่วยกันจัดทำาผลงานร่วมกันขึ้นมา 1 ชิ้น

4. ศิลปะพัฒน�กล้�มเนื้อและก�รเคลื่อนไหว คือ ศิลปะตอบสนองการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างอิสระ 

และเป็นธรรมชาติตามระดับพัฒนาการของกล้ามเนื้อและการประสานงานของการเคลื่อนไหวของร่างกายสามารถ

ควบคุมการเคลื่อนไหวอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบจนบรรลุเป้าหมายงานที่กำาหนดไว้ได้ ยกตัวอย่างกิจกรรม

เช่น การทำาแป้งโด การปั้นดินน้ำ�มัน การพับ/การม้วนกระดาษ การฉีกกระดาษทำาภาพปะติด การใช้กรรไกร

ตัดกระดาษ  เป็นต้น 

ผู้ให้บริก�ร 

1. บุคลากรที่จบปริญญาตรี สาขาศิลปะบำาบัด

2. บุคลากรในหน่วยบริการสุขภาพ ทีมสหวิชาชีพ เช่น  นักกายภาพบำาบัด นักกิจกรรมบำาบัด พยาบาล ที่ผ่าน

การอบรมศิลปะบำาบัด

:
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รายการ 14ก�รฟื้นฟูสมรรถภ�พท�งก�รได้ยิน

คว�มหม�ย

ก�รฟื้นฟูสมรรถภ�พท�งก�รได้ยิน เป็นการบริการและวิธีการ เพื่อกระตุ้นการรับรู้และการแสดงออกในการ

สื่อสารสำาหรับคนที่มีความพิการทางการได้ยินให้สามารถสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

เพื่อลดการสูญเสียการได้ยินโดยใช้การฟื้นฟูด้วยวิธีต่างๆร่วมกับการแก้ไขการพูด การอ่าน เช่น Sensory 

management, instruction, perceptual training, counseling และ speech reading situational training

กลุ่มเป้�หม�ย 

คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย  

กิจกรรมให้บริก�ร 

1. การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

2. การให้บริการเครื่องช่วยฟัง (Hearing Aids)

3. บริการฟื้นฟูการได้ยินหลังผ่าตัดเปลี่ยนประสาทหูเทียม (Cochlear Implants)
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1. ก�รตรวจสมรรถภ�พก�รได้ยิน

คำ�นิย�ม 

ก�รตรวจสมรรถภ�พก�รได้ยิน เป็นการตรวจการได้ยินเสียง ณ ความถี่ต่างๆ ตั้งแต่ระดับความถี่เสียงสนทนา 

จนถึงเสียงเครื่องจักร ซึ่งเป็นความถี่ที่ไม่ได้ยินกันในชีวิตประจำาวัน หรือคนทั่วไปที่ไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรง

จะไม่ได้มีโอกาสสัมผัส โดยการตรวจจะนำาข้อมูลไปแปลผลว่ามีสมรรถภาพการได้ยินเป็นอย่างไร

กลุ่มเป้�หม�ย 

คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย

กิจกรรมให้บริก�ร 

ก�รตรวจก�รได้ยิน (Audiogram) คือ ภาพกราฟที่แสดงความสามารถในการได้ยินและระดับการสูญเสีย

การได้ยินของบุคคลในหูแต่ละข้าง แนวด้านบนของกราฟจะมีตัวเลขเรียงกันตั้งแต่ 125 ถึง 8000 ตัวเลขเหล่านี้

แสดงความถี่ของเสียงหรือระดับเสียงที่แตกต่างกันออกไป

1. Otoscopy การตรวจโดยใช โอโตสโคป ดูสภาพภายในช่องหูชั้นนอก และเงาของชองหูชั้นกลาง เพื่อตรวจ

ดูสภาวะภายในช่องหู

2. การตรวจการได้ยินโดยใช้ ส้อมเสียง (tuning-fork) ใช้ เพื่อทดสอบการได้ยินอย่างคร่าวๆ

3. การตรวจการได้ยินด้วยเครื่อง Audiometer เป็นการตรวจวัดระดับความดังเสียงต่ำ�สุด ที่ผู้เข้ารับการ

ตรวจสอบสามารถได้ยินที่ความถี่ต่างๆ

4. OAE (Otoacoustic emission) เป็นวิธีการตรวจคัดกรอง โดยจับสัญญาณการตอบสนองของหูชั้นใน เมื่อมี

ตัวกระตุ้นสัญญาณนี้ จะเดินทางผ่านหูชั้นกลางและหูชั้นนอกออกมาเข้าสู่ไมโครโฟน วิธีการนี้สามารถตรวจวัด

ได้อย่างรวดเร็ว ไม่รบกวนผู้ป่วย

5. ตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง เป็นการตรวจวัดการได้ยิน โดยใช้อิเลคโตรตติดที่หนังศีรษะ เพื่อบันทึก

คลื่นสมองที่ได้จากการใช้เสียงกระตุ้น สามารถตรวจหาตำาแหน่งของความผิดปกติ ตั้งแต่ระดับโคเคลียถึง

ก้านสมอง สามารถบอกระดับของการได้ยินได้

ผู้ให้บริก�ร  

1. นักโสตสัมผัสวิทยาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยิน

2. แพทย์ โสต ศอ นาสิก 

2. ก�รให้บริก�รเครื่องช่วยฟัง

คำ�นิย�ม 

เครื่องช่วยฟัง คือ เครื่องขยายเสียง ขนาดเล็ก นิยมใช้กับคนที่มีปัญหาในการรับฟังเสียง ประกอบไปด้วย

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น ไมโครโฟน ลำาโพง และเครื่องขยายเสียง ปัจจุบันมีหลายรูปแบบและมีการพัฒนา

คุณภาพให้ดีมากขึ้น 

42

www.sn
mri.g

o.t
h



วัตถุประสงค ์

วัตถุประสงค์ที่สำาคัญที่สุดของการเลือกเครื่องช่วยฟัง  เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้การได้ยินที่เหลืออยู่(residualhearing)

ให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุด เครื่องที่มีเสียงรบกวนน้อยที่สุด ซึ่งจะส่งผลให้การฟังเข้าใจคำาพูดดีขึ้นมีความเพี้ยนของ

เสียงที่ได้ยินน้อยลง เครื่องช่วยฟังที่มีราคาแพงที่สุดไม่ใช่จะดีที่สุดสำาหรับท่านเสมอไป สิ่งสำาคัญที่จะพิจารณาต้อง

ขึ้นอยู่กับประเภทและระดับความรุนแรงของการสูญเสียการได้ยินเป็นหลัก

กลุ่มเป้�หม�ย    

คนพิการทางการได้ยิน

กิจกรรมให้บริก�ร 

1. พบแพทย์ในรายที่มีปัญหาบกพร่องทางการได้ยิน  เพื่อให้คำาแนะนำาปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง หรือ พิจารณา

ใส่เครื่องช่วยฟัง

2. ผู้รับบริการที่มีความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย  ส่งพบนักตรวจการได้ยิน เพื่อประเมินเครื่องช่วยฟัง

ที่เหมาะสมตามสิทธิต่างๆ

3. นัดหมายคนพิการเข้ารับเครื่องช่วยฟัง  และสอนทักษะการใช้เครื่องที่เหมาะสมโดยนักตรวจการได้ยิน

4. ประเมินผลการใช้ หลังใส่เครื่อง

ผู้ให้บริก�ร  

นักโสตสัมผัสวิทยาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยิน

3. บริก�รฟื้นฟูก�รได้ยินหลังผ่�ตัดเปลี่ยนประส�ทหูเทียม

คำ�นิย�ม

หลังจากผ่าตัดแล้ว แผลผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมจะหายสนิทหลังผ่านไปได้ 3-5 สัปดาห์ จากนั้นนักตรวจ

การได้ยินจะทำาการปรับแต่งเสียงให้ได้ระดับที่พอเหมาะ ซึ่งการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมนี้ จะมีประสิทธิภาพมาก

แค่ไหน ก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้ป่วยเอง เพราะหลังจากฝังประสาทหูเทียมแล้ว ผู้ป่วยจะต้องมารับการบำาบัดฟื้นฟู และ

เรียนรู้การแปลความหมายของเสียงที่ได้ยินจากเครื่อง ซึ่งจะเป็นเหมือนกับหุ่นยนต์ ให้เกิดความเคยชิน โดยระยะ

เวลาการเรียนรู้จะแตกต่างไปในแต่ละบุคคล 

กรณีเด็กเล็กที่ผ่าตัดประสาทหูเทียมมานั้น อาจจะไม่เคยได้รับการฝึกพัฒนาการทางภาษามาก่อน ทำาให้

ต้องมีคนในครอบครัว ครู เพื่อน ๆ หรือนักอรรถบำาบัด ให้ความร่วมมือคอยกระตุ้นตลอดเวลา

v

43

www.sn
mri.g

o.t
h



กลุ่มเป้�หม�ย  

ผู้ปกครองและเด็กพิการที่ทำาการผ่าตัดประสาทหูเทียมแล้ว ควรมีการวัดและประเมินการได้ยิน และศึกษา

เรื่องการผ่าตัดประสาทหูเทียมจนเข้าใจก่อน เพื่อจะช่วยให้มีการพัฒนาทักษะการได้ยินที่ดี

กิจกรรมให้บริก�ร 

1. นักตรวจการได้ยินจะทำาการปรับแต่งเสียงการปรับเครื่องแปลงสัญญาณ (Mapping) ในเด็กอาจต้องทำา

อย่างค่อยเป็นค่อยไป

2. พ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็ก เพื่อให้เกิดความเคยชินในเวลาที่เด็กอยู่บ้าน ซึ่งจะช่วยให้

มีพัฒนาการที่เร็วขึ้น ตลอดจนมีแรงบัลดาลใจที่จะพยายามสื่อสารจากเสียงที่ได้ยินใหม่ด้วย

3. การบริการดูแลรักษาเครื่อง ทำาความสะอาดและตรวจการทำางานเครื่อง ชิ้นส่วนที่อยู่ภายนอกร่างกาย

สามารถเปลี่ยนและซ่อมได้

ผู้ให้บริก�ร  

นักโสตสัมผัสวิทยาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยิน

`
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รายการ 15ก�รพัฒน�ทักษะในก�รสื่อคว�มหม�ย

คำ�นิย�ม

“ก�รพัฒน�ทักษะในก�รสื่อคว�มหม�ย” หมายถึง การพัฒนาและฟื้นฟูทักษะต่างๆที่บกพร่องไป เนื่องจาก

ความผิดปกติของภาษาและการพูด เพื่อให้คนพิการมีความสามารถในการสื่อความหมายในชีวิตประจำาวันได้ตามศักยภาพ

และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุข

ประเภทของคว�มผิดปกติของภ�ษ�และก�รพูด

1. ทางการพูด ได้แก่ พูดไม่ชัด จังหวะการพูดผิดปกติ  

2. ความผิดปกติของภาษา ได้แก่ พัฒนาการทางภาษาและการพูดล่าช้ากว่าวัย เนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น  

ออทิสติก, เด็กสมองพิการ

3. ความผิดปกติของเสียง ได้แก่  เสียงพูดผิดปกติ, คนพิการที่ผ่าตัดกล่องเสียงทำาให้พูดไม่มีเสียง

4. ความผิดปกติขององค์รวม ได้แก่ คนพิการที่เป็นปากแหว่งเพดานโหว่ อาการอะแพรกเซีย (Apraxia)และ

อาการดิสอาเทรีย (Dysartria)

5. ความผิดปกติทางการเรียนรู้
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วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้สามารถใช้ทักษะอื่นๆในการสื่อความหมายทดแทนการพูด

2. เพื่อให้สามารถสื่อสารในชีวิตประจำาวันได้ตามศักยภาพ

3. เพื่อให้พัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยการพูดต่อไป

กลุ่มเป้�หม�ย

คนพิการทางการสื่อความหมาย , ออทิสติก, ทางสติปัญญาและการเรียนรู้

กิจกรรมก�รให้บริก�ร

1. พัฒน�ทักษะท�งก�รสื่อคว�มหม�ยโดยตรง เป็นก�รฟื้นฟูและพัฒน�ให้คนพิก�รส�ม�รถสื่อส�รได้ด้วย

ก�รพูด เช่น

1.1 การบริหารอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการพูดทั้งแบบ Active และ Passive เพื่อให้พูดได้ชัดเจนขึ้นและ

สามารถสื่อสารได้

1.2 การฝึกหายใจร่วมกับการเปล่งเสียงที่ถูกต้องและเพียงพอ เพื่อให้คนพิการสามารถออกเสียงได้ครบ

ตามที่ต้องการจะพูดและมีคุณภาพของเสียงที่ดีขึ้น

1.3 การฝึกกระตุ้นความเข้าใจและภาษา การแยกแยะและการจำาระลึกคำาศัพท์

1.4 การกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองด้วยท่าทางหรือคำาพูด เป็นต้น

2. ก�รพัฒน�ทักษะท�งก�รสื่อคว�มหม�ยโดยท�งอ้อม

เป็นการพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ เพื่อใช้ทดแทนการสื่อสารด้วยการพูด เพื่อให้คนพิการสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้

และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุข ในกรณีที่ไม่สามารถสื่อสารด้วยการพูดได้นั้น นักแก้ไขการพูด

(นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย) จะทำาการประเมินความสามารถ เพื่อใช้การสื่อสารอื่นแทนการพูด หรือที่เรียกว่า 

Augmentative and Alternative communication (AAC)

`ก�รใช้ AAC มี 2 ประเภทได้แก่

1. ก�รใช้ AAC ที่ไม่ใช้เครื่องมือ เช่น 

1.1 การพัฒนาการเขียนสื่อสารแทนการพูดสื่อสารในกรณีที่คนพิการพอจะเขียนเองได้บ้าง ควรให้ผู้ป่วยสื่อสาร

ด้วยการเขียนก่อนในช่วงแรก เนื่องจากคนพิการไม่สามารถสื่อสารโดยการใช้คำาพูดได้

1.2 การฝึกการใช้ท่าทางในการสื่อความหมายง่ายๆในชีวิตประจำาวัน เช่น การพยักหน้าตอบรับ, การส่ายหน้า

เพื่อปฏิเสธ เป็นต้น

1.3 การใช้ภาษามือในการสื่อสาร เช่น ในคนพิการหูหนวกหรือหูตึง

2. ก�รใช้ AAC แบบใช้เครื่องมือ สามารถแบ่งได้เป็นอีก 2 ประเภท ดังนี้

2.1 Low technology การใช้เครื่องมือเทคโนโลยีขั้นต่ำ� เช่น 

การผึกใช้ Picture communication board/book (การใช้บอร์ดภาพหรือหนังสือภาพเพื่อสื่อสาร) หรือ 

Word communication board / book (การใช้บอร์ดคำาหรือหนังสือคำาเพื่อสื่อสาร) การผึกใช้โปรแกรม PECS คือ 

การสื่อสารโดยใช้สัญลักษณ์รูปภาพ เป็นต้น
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2.2  High technology การใช้เครื่องมือเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น

v การฝึกใช้เครื่องมืออัดเสียงสื่อสารแบบพกพา (voice output communication aids) 

v การผึกใช้โปรแกรมวาจาโดยใช้การประสมคำา (โปรแกรมสังเคราะห์เสียงโดยใช้คอมพิวเตอร์)

v การฝึกใช้โปรแกรมปราศัย โดยใช้ภาพสื่อสารทางคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

ผู้ให้บริก�ร 

นักแก้ไขการพูด หรือนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย

v
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รายการ 16ก�รส่งเสริมพัฒน�ก�ร  บริก�รช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม

คำ�นิย�ม

“ก�รส่งเสริมพัฒน�ก�รเด็ก” หมายถึง การกระทำาในการช่วยเหลือผู้ที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและ

สติปัญญา ในด้านการเคลื่อนไหว (Gross motor) การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา (Fine motor) ความเข้าใจ

ภาษา (Receptive language) การใช้ภาษา (Expressive language) และการช่วยเหลือตนเอง/สังคม ให้สามารถ

ดำารงชีวิตตามวัย (Independence living) ร่วมกับครอบครัว ชุมชนและสังคมได้เต็มตามศักยภาพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บุคคลที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญามีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามศักยภาพ

2. เพื่อให้ผู้ดูแลบุคคลที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญามีความรู้ ความสามารถในการดูแลบุคคล

ที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาได้ด้วยตนเอง

กลุ่มเป้�หม�ย

1. บุคคลที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา 

2. ผู้ดูแลบุคคลที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา

กิจกรรม

1. การประเมินแรกรับ (Assesment) ได้แก่

2. การประเมินพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว (Gross motor) การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา (Fine motor)

ความเข้าใจภาษา (Receptive language) การใช้ภาษา (Expressive language) และ การช่วยเหลือตนเอง/สังคม

3. การประมินพฤติกรรมไม่พึงประสงค์

4. การประเมินสภาพปัญหาและความต้องการทางการแพทย์ การฟื้นฟูสมรรถภาพโดยสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 

ได้แก่ แพทย์ นักจิตวิทยา นักกายภาพบำาบัด นักกิจกรรมบำาบัด นักแก้ไขการพูด เป็นต้น

5. การประเมินความเครียดและความพร้อมในการดูแลของผู้ปกครอง

6. การวางแผน (Planning) ได้แก่

o การวางแผนระยะยาว (Long term plan)

o การวางแผนระยะสั้น(Short term plan)

o การวางแผนการดูแล รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แพทย์ นักจิตวิทยา  

    นักกายภาพบำาบัด นักกิจกรรมบำาบัด นักแก้ไขการพูด เป็นต้น

o การวางแผนการให้ความรู้และฝึกทักษะการส่งเสริมพัฒนาการและการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมให้แก่ 

    ผู้เกี่ยวข้อง
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7. การวางแผนการจำาหน่าย (Discharge planning) เป็นรายบุคคล

8. การส่งเสริมพัฒนาการ ได้แก่

o การส่งเสริมพัฒนาการรายบุคคลตามแผนด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา (Fine motor)  

    ความเข้าใจภาษา (Receptive language)

o การส่งเสริมพัฒนาการแบบกลุ่มด้านการเคลื่อนไหว(Gross motor)การใช้ภาษา (Expressive language) 

    และการช่วยเหลือตนเอง/สังคม

o การให้ความรู้และฝึกทักษะ การส่งเสริมพัฒนาการและการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมให้แก่ผู้ดูแล

9. การดูแล รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ตามมาตรฐานของสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 

10 การประเมินผลลัพธ์ (Evaluation) ได้แก่

o การประเมินพัฒนาการหลังการฝึกทั้งด้านการเคลื่อนไหว (Gross motor) การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและ

  สติปัญญา (Fine motor) ความเข้าใจภาษา (Receptive language) การใช้ภาษา (Expressive  

    language) และการช่วยเหลือตนเอง/สังคม

o การประเมินความพร้อมในการเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ

o การประเมินผลลัพธ์ตามมาตรฐานของสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

o การประเมินผลการให้ความรู้และฝึกทักษะ การส่งเสริมพัฒนาการและการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของ

    ผู้ดูแล
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11. การจำาหน่าย ได้แก่ 

o จำาหน่ายเพื่อไปเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ

o จำาหน่ายกลับภูมิลำาเนา

o การส่งต่อทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข

12. การดูแลต่อเนื่อง ได้แก่ การเยี่ยมบ้าน การเยี่ยมโรงเรียน

ผู้ให้บริก�ร        

o พยาบาลวิชาชีพ สำาเร็จการการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (หลักสูตรพยาบาลศาสตร์และ   

    ผดุงครรภ์ชั้นสูง) และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะทางการพยาบาล

o ทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นักกายภาพบำาบัด นักกิจกรรมบำาบัด นักจิตวิทยา แพทย์ เป็นต้น

-
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รายการ 17

m

ก�รบริก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์ท�งเลือก

คำ�นิย�ม

“ก�รแพทย์แผนไทย” หมายถึง กระบวนการทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย บำาบัด หรือป้องกันโรค

หรือการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ การนวดไทย และหมายความรวมถึง การเตรียมการผลิตยาแผนไทย ประดิษฐ์

อุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ โดยอาศัยความรู้หรือตำาราที่ได้ถ่ายทอดและสืบต่อกันมา

“ก�รแพทย์ท�งเลือก” เป็นศาสตร์เพื่อการวินิจฉัย รักษา และป้องกันโรคนอกเหนือจากศาสตร์การแพทย์

แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านไทย เป็นศาสตร์ที่ผสมผสานทั้งวิชาการทางการแพทย์และ

วิชาการที่ว่าด้วยมนุษย์และสิ่งมีชีวิตในทุกมิติ

วัตถุประสงค์

ให้บริการครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน บำาบัด แก้ไข และฟื้นฟูสมรรถภาพ และการให้

คำาปรึกษาแก่คนพิการและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้คนพิการสามารถดำาเนินชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพสูงสุด

กลุ่มเป้�หม�ย

คนพิการทุกประเภท 

กิจกรรมที่ให้บริก�ร

1. การบำาบัดโรคตามแพทย์แผนไทย เพื่อให้ผลรักษา/ฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งทางร่างกาย และจิตใจ เช่น 

กายบำาบัด การนวดและการบริหารร่างกาย อายุรเวท เป็นต้น

2. การบำาบัดโรคด้วยการแพทย์ทางเลือก เช่น การฝังเข็ม กดจุด เทคนิค Vojta

ผู้ให้บริก�ร

 บุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว
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รายการ 18ก�รพัฒน�ทักษะท�งสังคม  สังคมสงเคร�ะห์  และสังคมบำ�บัด

คำ�นิย�ม

“สังคมสงเคร�ะห์” หมายความว่า การจัดบริการทางสังคม ซึ่งเกี่ยวกับการป้องกัน การแก้ไขปัญหา 

การพัฒนา และการส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม เพื่อตอบสนองความจำาเป็นขั้นพื้นฐานของคนพิการให้มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้อย่างเหมะสม และให้เป็นไปตามมาตรฐานทั้งทางด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย  

การทำางานและการมีรายได้  โดยคำานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิคนพิการจะต้องได้รับ

วัตถุประสงค์

เป็นการให้บริการครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การศึกษา ที่อยู่อาศัย การมีอาชีพ และการให้คำาปรึกษา

แก่คนพิการและผู้เกี่ยวข้อง  เพื่อให้คนพิการสามารถดำาเนินชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพและมีคุณค่าความเป็นมนุษย์

กลุ่มเป้�หม�ย

คนพิการทุกประเภท

กิจกรรมที่ให้บริก�ร

1. สัมภาษณ์ ค้นหาตรวจสอบข้อเท็จจริงของคนพิการที่มีปัญหาในการใช้ชีวิต และหาแนวทางการแก้ปัญหา

ร่วมกับคนพิการเพื่อให้คนพิการเห็นคุณค่าในตนเอง และสามารถดึงศักยภาพของตนเองที่มีอยู่มาใช้ให้เกิด

ประโยชน์

2. ประสานงานและดำาเนินการให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการกับหน่วยงานหรือองค์กรบริการทางสังคม เพื่อให้

ทราบว่าคนพิการมีความเดือดร้อนเรื่องใด และต้องจัดส่งไปยังหน่วยงานที่ให้การบริการต่างๆ เช่น หาอาชีพ

ที่เหมาะสม หาทุนประกอบอาชีพ แหล่งที่พัก โรงพยาบาลและสวัสดิการอื่นๆ ที่จำาเป็น  

3. ประชุมร่วมกับทีมสหวิชาชีพ เช่น แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำาบัด นักกิจกรรมบำาบัด เพื่อแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและหาแนวทางช่วยเหลือคนพิการที่มีปัญหาร่วมกัน เพื่อให้ช่วยเหลือตรงกับปัญหาและความต้องการ

ที่แท้จริง

4. ให้ข้อมูลความรู้ทางด้านเรื่องสิทธิประโยชน์และเข้าถึงสวัสดิการสังคม ให้คนพิการได้รับทราบข้อมูลที่

ถูกต้อง

5. ติดตามและประเมินผลในการให้บริการด้านสวัสดิการสังคมแก่คนพิการ

ผู้ให้บริก�ร

นักสังคมสงเคราะห์ มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ สำาเร็จการศึกษาขั้นต่ำ�ระดับปริญญาตรี  

v สาขาสังคมสงเคราะห์  

v สาขาจิตวิทยา หรือผู้ปฏิบัติงานในตำาแหน่งนักสังคมสงเคราะห์
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รายการ 19ก�รประเมินและเตรียมคว�มพร้อมก่อนประกอบอ�ชีพ

=

คำ�นิย�ม

“ก�รประเมินและเตรียมคว�มพร้อมก่อนสู่ง�นอ�ชีพ” หมายถึง กระบวนการที่คนพิการจะได้รับโดยมีการตรวจ 

ประเมิน วิเคราะห์ศักยภาพ เพื่อให้คนพิการมีความพร้อมเข้าสู่การทำางานภายหลังจากได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ

และการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเตรียมความพร้อมฝึกอาชีพให้คนพิการทำางานได้ และประสานให้คนพิการมีงาน

2. เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาศักยภาพด้านทักษะการปรับตัวทางสังคม และทักษะพื้นฐานในการทำางาน

แก่คนพิการ ให้มีความพร้อมในการทำางานและสามารถอยู่ร่วมกับคนปกติได้  

3. เพื่อให้ครอบครัว ชุมชนและสังคม เกิดเจตคติที่ดี ยอมรับและสร้างโอกาสการมีงานทำาให้กับคนพิการ

4. พัฒนาเครือข่ายการดำาเนินงานด้านสังคมและการเตรียมความพร้อมคนพิการสู่การทำางาน

กลุ่มเป้�หม�ย

คนพิการทุกประเภท ที่มีความพร้อมที่จะประกอบอาชีพได้

กิจกรรมก�รให้บริก�ร ประกอบด้วย

H  ต้องผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน

H  ประเมินความสามารถ ความถนัด ความต้องการของคนพิการ

H  ทดลองฝึกงานและ มี Job Coach เป็นผู้ดูแล

H  ประเมินผลการฝึกงาน

H  ประสานสถานประกอบการ

H  ทดลองฝึกงานในสถานประกอบการ

H  ติดตามประเมินผล และส่งต่อโปรแกรมการเตรียมความพร้อมก่อนสู่งานอาชีพต่อเนื่องในชุมชน 

ระยะเวล�โปรแกรมก�รประเมินและเตรียมคว�มพร้อมก่อนสู่ง�นอ�ชีพ 

6 เดือน – 1 ปี หรือ ตามสภาพปัญหาคนพิการแต่ละราย  

ผู้ให้บริก�ร  

1. ทีมสหวิชาชีพด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพเฉพาะความพิการแต่ละประเภท

2. ทีมสหวิชาชีพจิตเวช 
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1. ก�รฟื้นฟูสมรรถภ�พท�งก�รเห็น

คำ�นิย�ม

ก�รฟื้นฟูสมรรถภ�พท�งก�รเห็น หมายถึง การเสริมสร้างสมรรถภาพหรือความสามารถของคนพิการทางการเห็น

ให้มีสภาพที่ดีขึ้น หรือดำารงสมรรถภาพหรือความสามารถที่มีอยู่เดิมไว้ โดยอาศัยกระบวนการทางการแพทย์ เพื่อให้

คนพิการทางการเห็นได้ปรับสภาพทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อแก้ไข และปรับสภาพความพิการทางการเห็นเพื่อให้ดำารงสมรรถภาพหรือความสามารถที่มีอยู่เดิมหรือ

เสริมสร้างให้ดีขึ้น

2. เพื่อให้สามารถดำารงชีวิตอิสระ อยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป

3. เพื่อให้สามารถทำางานหรือประกอบอาชีพได้ตามศักยภาพที่มีอยู่

4. เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และพึ่งตนเองได้

รายการ 20
ก�รฟื้นฟูสมรรถภ�พท�งก�รเห็น 

ก�รสร้�งคว�มคุ้นเคยกับสภ�พแวดล้อมและก�รเคลื่อนไหว

59

www.sn
mri.g

o.t
h



กลุ่มเป้�หม�ย

คนพิการทางการเห็น

กิจกรรมก�รบริก�ร

1. การฟื้นฟูทางการแพทย์ (Medical rehabilitation) ได้แก่ การตรวจประเมินความพิการ การตรวจติดตาม

เป็นระยะเพื่อป้องกันไม่ให้มีการสูญเสียสายตามากขึ้น หรือให้การดูแลรักษาโรคแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น

ภายหลัง

2. การกระตุ้นการเห็นในเด็กที่มีความพิการทางการเห็น (Vision stimulation) เพื่อพัฒนาการมองเห็น

ให้สามารถใช้ทักษะการมองเห็นในชีวิตประจำาวันให้มีศักยภาพมากที่สุด ร่วมไปกับการพัฒนาทางด้านร่างกาย

และสติปัญญา

3. การให้บริการอุปกรณ์เครื่องช่วยสายตาเลือนราง (Low vision care) เพื่อให้ผู้พิการสามารถนำาอุปกรณ์ไปใช้

ตามความจำาเป็น เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ การดำาเนินอาชีพ การช่วยเหลือดูแลตนเองในชีวิตประจำาวันได้

อย่างเหมาะสม

4. การให้บริการปรึกษา ให้คำาแนะนำา (Counseling) เพื่อให้สามารถปรับตัวรับการสูญเสียการเห็นได้ทั้งด้าน

ร่างกาย จิตใจ และสังคม

ผู้ให้บริก�ร

1. จักษุแพทย์ (Ophthalmologist)

2. พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา (Ophthalmic nurse)

3. นักทัศนมาตร (Optometrist)

4. ผู้ให้บริการอุปกรณ์เครื่องช่วยสายตาเลือนราง (Low vision assistance / optician)

2. ก�รสร้�งคว�มคุ้นเคยกับสภ�พแวดล้อมและก�รเคลื่อนไหว (Orientation and Mobility)

คำ�นิย�ม  

“คว�มคุ้นเคยกับสภ�พแวดล้อม”  หมายถึง  ความสามารถที่จะรู้ว่าตนเองอยู่ที่ใดในสิ่งแวดล้อมนั้นๆ 

“ก�รเคลื่อนไหว” หมายถึง ความสามารถในการที่จะเคลื่อนไหวจากสถานที่แห่งหนึ่ง ไปยังสถานที่ต่างๆ

ในสิ่งแวดล้อมได้ 

“บริก�รฝึกทักษะก�รสร้�งคว�มคุ้นเคยกับสภ�พแวดล้อมและก�รเคลื่อนไหว” หมายถึง การฝึกให้คนตาบอด

หรือสายตาเลือนรางรู้จักใช้ประสาทสัมผัสพื้นฐาน ได้แก่ การมองเห็นที่เหลืออยู่ การสัมผัส  การได้ยิน และการดมกลิ่น 

ช่วยให้รับรู้สภาพแวดล้อมที่ตนเองอยู่ ณ ขณะนั้น และรู้ว่าสิ่งแวดล้อมสัมพันธ์กับตนเองอย่างไร  สิ่งแวดล้อมสัมพันธ์

กับสิ่งแวดล้อมอย่างไร เพื่อให้สามารถดำาเนินชีวิตประจำาวันและเคลื่อนไหวไปที่ต่างๆได้อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ 

และสง่างาม
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วัตถุประสงค์  

เป็นการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้คนพิการทางการเห็นสามารถกลับไปดำาเนินชีวิตประจำาวันได้อย่าง

เต็มศักยภาพ

กลุ่มเป้�หม�ย

คนพิการทางการเห็น

กิจกรรมที่ให้บริก�ร

การฝึกทักษะการสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว  ประกอบด้วย กิจกรรมบริการ ดังนี้

1. การประเมินด้านทักษะการสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว  

2. การฝึกทักษะการใช้ประสาทสัมผัสพื้นฐานในการรับรู้สภาพแวดล้อม

3. การฝึกทักษะการเดินทางกับคนนำาทาง

4. การฝึกทักษะก่อนใช้ไม้เท้าขาว

5. การฝึกทักษะการเดินทางโดยใช้ไม้เท้าขาว

6. การฝึกทักษะการทำากิจวัตรประจำาวัน งานบ้าน งานครัว

ผู้ให้บริก�ร  

ผู้ฝึกทักษะการสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ผ่านการอบรมหลักสูตรครูผู้สอนทักษะการสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว ซึ่งมี

ระยะเวลาการอบรมอย่างน้อย 200 ชั่วโมง

2. ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือหน่วยงานอื่นที่มีอำานาจ

 

=
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รายการ 21ก�รบริก�รข้อมูลข่�วส�รด้�นสุขภ�พผ่�นสื่อในรูปแบบ
ที่เหม�ะสมกับคว�มพิก�รซึ่งคนพิก�รเข้�ถึงและใช้ประโยชน์ได้

Z

63

นิย�ม   

“ข้อมูลข่�วส�รด้�นสุขภ�พ” หมายถึง การให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านการแพทย์

และการสาธารณสุขของคนพิการ โดยจัดให้อยู่ในรูปแบบที่คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้        

“รูปแบบที่คนพิก�รเข้�ถึงและใช้ประโยชน์” หมายถึง วิธีการหรือเงื่อนไขของการใช้และได้รับบริการด้าน

ข้อมูลข่าวสารที่คนพิการสามารถเข้าถึงหรือใช้ประโยชน์ได้โดยสะดวกโดยการออกแบบหรือดัดแปลงให้เหมาะสม

กับประเภทของคนพิการ

วัตถุประสงค์   

เพื่อให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ รวมทั้งหน่วยงานที่ให้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิ

ประโยชน์ด้านสุขภาพของคนพิการอย่างทั่วถึง

กลุ่มเป้�หม�ย

คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ บุคลากรด้านการแพทย์ และอาสาสมัคร

กิจกรรมที่สถ�นบริก�รจะต้องจัดให้มีบริก�ร  เช่น

1. การจัดทำาสื่อและประชาสัมพันธ์ หรือการบริการข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพผ่านสื่อในรูปแบบที่เหมาะสม

กับความพิการ เช่น 

H ข้อมูลภาพ อักษรวิ่งสำาหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 

H ข้อมูลเสียงสำาหรับคนพิการทางการเห็น 

H อุปกรณ์ที่ให้บริการเป็นส่วนรวม เช่น โทรศัพท์สาธารณะ รถเข็นคนพิการ ไม้เท้า จุดน้ำ�ดื่ม   

ถังขยะ การจัดลำาดับในการให้บริการ  

2. การจัดให้มีแผนที่การใช้บริการหรือแผนผังช่องทางการให้บริการที่เหมาะกับคนพิการ  

3. การจัดพื้นที่พักรอสำาหรับผู้ใช้รถเข็นคนพิการ รวมทั้งข้อมูลและการประชาสัมพันธ์  

4. การจัดให้มีโต๊ะบริการสำาหรับผู้มาติดต่อซึ่งผู้ใช้รถเข็นคนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 

5. การจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร 

6. การจัดให้มีหรือติดต่อล่ามภาษามือในกรณีคนพิการมีความบกพร่องทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
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คำ�นิย�ม 

“ก�รฝึกอบรมและพัฒน�ทักษะแก่คนพิก�ร ผู้ดูแลคนพิก�รและผู้ช่วยคนพิก�ร” หมายถึง การฝึกอบรมและ

พัฒนาทักษะที่จำาเป็นแก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ที่ทำาให้ผู้ดูแลคนพิการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความพิการ 

ความบกพร่อง สามารถดูแลคนพิการได้ดีขึ้นกว่าเดิม 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้คนพิการ /ญาติ/ผู้ดูแลคนพิการได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความพิการ ความบกพร่อง

2. เพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างญาติ/ผู้ดูแลคนพิการกับคนพิการดีขึ้น  ทำาให้เกิดสุขภาพจิตที่ดีในครอบครัว 

3. เพื่อให้ผู้ดูแลคนพิการ/ญาติลดความรู้สึกคับข้องใจ  รู้วิธีคลายเครียดด้วยตัวเอง  และมีกำาลังใจในการดูแล

คนพิการ

กลุ่มเป้�หม�ย

คนพิการทุกประเภท  ผู้ดูแล ผู้ช่วยคนพิการ

กิจกรรมให้บริก�ร

กระบวนการอบรม ใช้รูปแบบดำาเนินกิจกรรมกลุ่มแบบมีส่วนร่วม หรือ แบบเดี่ยว โดยดูจากสภาพปัญหา

แต่ละราย เช่น

รูปแบบดำ�เนินกิจกรรมกลุ่มแบบมีส่วนร่วม ได้แก่

1. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

2. เปิดเผยความรู้สึกต่าง ๆ ต่อสมาชิกกลุ่ม

3. ประชุมปรึกษาแสดงความคิดเห็นต่อกัน

4. ผู้นำากลุ่มสรุปและบรรยายประเด็นสำาคัญ

5. ฝึกปฏิบัติโดยการสวมบทบาทสมมติ

ผู้ให้บริก�ร 

ทีมสหวิชาชีพด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพเฉพาะความพิการ

รายการ 22ก�รฝึกอบรมและพัฒน�ทักษะแก่คนพิก�ร 
ผู้ดูแลคนพิก�รและผู้ช่วยคนพิก�ร

\
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รายการ 23
ก�รเยี่ยมบ้�น กิจกรรมก�รให้บริก�รเชิงรุก 

หรือก�รฟื้นฟูสมรรถภ�พคนพิก�รในครอบครัวและชุมชน

คำ�นิย�ม

กิจกรรมก�รให้บริก�รเชิงรุกจ�กโรงพย�บ�ลสู่ชุมชน เช่น การเยี่ยมบ้าน หรือการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

ในครอบครัวและชุมชน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อประเมินผลความก้าวหน้าในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จากกิจกรรมที่จัดไว้

2. เพื่อเพิ่มระยะเวลาในการอยู่ชุมชนให้นานขึ้น ป้องกันการป่วย/ลดภาวะแทรกซ้อน/พิการซ้ำ�ซ้อน

3. เพื่อให้ผู้ดูแลคนพิการหรือญาติมีพลังใจและทักษะในการดูแล

4. เพื่อให้มีกิจกรรม/ การบริการฟื้นฟูที่บ้าน

5. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเข้าใจปัญหาความพิการของคนในชุมชน และมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูโดยชุมชน

กลุ่มเป้�หม�ย

คนพิการทุกประเภท

กิจกรรมที่ให้บริก�ร

1. ให้การดูแลตามสภาพปัญหาและอาการที่พบ รวบรวมข้อมูลเพื่อค้นหาปัญหา และวางแผนการช่วยเหลือ

เพื่อเพิ่มความสามารถของคนพิการ

2. การให้คำาปรึกษาแก่คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการหรือญาติทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต

3. การให้คำาแนะนำา/ให้ความรู้ตามโปรแกรมสุขภาพกายและสุขภาพจิตศึกษา  ได้แก่

o สาเหตุ/อาการของโรค/อาการเตือนที่ควรมาพบแพทย์/คำาแนะนำาแก่ญาติหรือผู้ดูแลคนพิการเบื้องต้น 

เช่น การรับประทานยา การพักผ่อน และการออกกำาลังกาย

o ทักษะการใช้ชีวิตประจำาวัน/ทักษะสังคม/การปรับพฤติกรรม/การดูแลทั่วไป

o ฤทธิ์ข้างเคียง/ข้อปฏิบัติขณะได้รับยาต่างๆ และยาทางจิตเวช

o การสื่อสารภายในครอบครัว/การฟื้นฟูสมรรถภาพเบื้องต้น

4. การให้ความรู้แก่จิตอาสาในชุมชน หรือผู้ดูแลคนพิการในชุมชน

ผู้ให้บริก�ร 

ทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำาบัด นักกิจกรรมบำาบัด นักให้คำาปรึกษา

นักสังคมสงเคราะห์ นักโภชนากร นักจิตวิทยา เป็นต้น

`
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รายการ 24ก�รฝึกทักษะก�รเรียนรู้ขั้นพื้นฐ�น

69

คำ�นิย�ม

 “ก�รฝึกทักษะก�รเรียนรู้ขั้นพื้นฐ�น” เช่น การฝึกทักษะชีวิต การฝึกทักษะการดำารงชีวิตอิสระสำาหรับ

คนพิการ คือ การที่คนพิการสามารถดำารงชีวิตประจำาวันหรือจัดการกับวิถีชีวิตของตนเองได้ โดยพึ่งตนเองให้มากที่สุด 

ภายใต้การดูแล/ช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือสังคมเท่าที่จำาเป็น ขึ้นอยู่กับสภาพความพิการของแต่ละบุคคล สิ่งที่สำาคัญ 

คือ คนพิการจะต้องมีอิสระในความรู้สึกนึกคิด มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาต่างๆได้

ด้วยตัวเองหรือตั้งกลุ่มช่วยกันแก้ปัญหาด้วยความมั่นใจเพื่อให้ดำารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้คนพิการมีความรู้ ความเข้าใจ และยอมรับในสภาพความพิการของตนเอง มีเจตคติที่ดีต่อคนพิการ

และคนอื่นๆในสังคม  สามารถดูแลตนเองได้ในชีวิตประจำาวัน 

2. ประการสำาคัญเพื่อให้คนพิการได้รับประสบการณ์ด้านความคิด สามารถวางแผนดำาเนินชีวิตหรือเลือก

ทางเดินชีวิตด้วยตนเองได้เหมาะสม ปลอดภัย ทั้งนี้คนพิการจะต้องปรับตัว เพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม

ได้ทัดเทียมกับบุคลอื่นอย่างเต็มภาคภูมิ

กลุ่มเป้�หม�ย

คนพิการทุกประเภท

กิจกรรมที่ให้บริก�ร

1. ซักประวัติ ประเมิน วิเคราะห์ปัญหา วางแผนการให้บริการ

2. ให้บริการฝึกทักษะการดำารงชีวิตอิสระ เช่น 

•	 การตั้งเป้าหมายชีวิต

•	 การรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและการดูแลสุขภาวะของตนเอง

•	 การติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น

•	 การสร้างและการมีปฏิสัมพันธ์

•	 การบริหารจัดการด้านการเงิน

•	 การบริหารจัดการเวลา

•	 การซื้อของ การเตรียมอาหารและประกอบอาหาร

•	 การใช้สิ่งอำานวยความสะดวกในสังคม เป็นต้น

3. ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารและการส่งต่อ

4. ให้บริการให้คำาปรึกษา

5. ให้บริการฝึกกิจกรรมนันทนาการ

6. บริการกิจกรรมที่สนับสนุนในการกลับเข้าสู่สังคม เช่น การไปวัด การใช้สถานที่สาธารณะ เป็นต้น

7. ให้บริการพิทักษ์สิทธิคนพิการ
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ผู้ให้บริก�ร

บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์การดำารงชีวิตอิสระคนพิการที่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการให้

บริการฝึกทักษะการดำารงชีวิตอิสระสำาหรับคนพิการและได้รับประกาศนียบัตรจากศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

a
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รายการ 25ก�รบริก�รท�งทันตกรรรม
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คำ�นิย�ม

“ก�รบริก�รท�งทันตกรรม”  หมายถึง  การให้การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก  การป้องกันโรคในช่องปาก 

การรักษาโรคต่างๆ ในช่องปากทั้งโรคปริทันต์และโรคฟันผุ การฟื้นฟูสภาวะภายในช่องปาก ทั้งฟันและอวัยวะต่างๆ 

ให้อยู่ในสภาพที่ปราศจากโรคและสามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมถึงการใส่ฟันเทียมและรากฟันเทียมเพื่อช่วยเหลือ  

คนพิการที่อยู่ในสภาวะการสูญเสียฟันให้สามารถดำารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข โดยในกรณีที่คนพิการไม่สามารถ

ดูแลตัวเองได้ ยังรวมไปถึงการให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพในช่องปากแก่ผู้ดูแล เพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพ

ช่องปากคนพิการได้ถูกวิธี และลดความเสี่ยงของการเกิดโรคของฟันและอวัยวะปริทันต์ในอนาคต

วัตถุประสงค์

เป็นการให้บริการทางทันตกรรมที่ครอบคลุม ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาโรค

ในช่องปากและการฟื้นฟูสภาวะในช่องปากของคนพิการ เพื่อให้คนพิการสามารถดำารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข

กลุ่มเป้�หม�ย

คนพิการทุกประเภท
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กิจกรรมที่ให้บริก�ร

1. การให้คำาแนะนำาและทันตสุขศึกษา ตลอดจนการฝึกทักษะในการดูแลสุขภาพช่องปากแก่คนพิการและ

ผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงการใช้อุปกรณ์เสริมเพื่อการทำาความสะอาดตามที่จำาเป็น

2. การให้บริการด้านทันตกรรมป้องกัน เช่น การเคลือบหลุมร่องฟัน การเคลือบฟลูออไรด์ และการจ่ายฟลูออไรด์

ทั้งในรูปแบบรับประทาน และน้ำ�ยาบ้วนปาก

3. การซักประวัติ ตรวจร่างกาย และประเมินสภาวะโรคทางระบบ

4. การซักประวัติ ตรวจภายในช่องปาก รวมถึงการตรวจโดยเครื่องมือพิเศษ เช่น เครื่อง x-ray เพื่อนำาไปสู่

การวิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัย และการวางแผนการรักษาทางทันตกรรมที่ถูกต้องและเหมาะสมกับคนพิการ

5. การประเมินพฤติกรรมในคนพิการ ด้านสติปัญญาร่วมด้วย เพื่อเลือกให้วิธีการปรับพฤติกรรมที่เหมาะสม 

โดยบางรายอาจใช้วิธีการปรับพฤติกรรมทางจิตวิทยาด้วย

6. ในรายที่มีปัญหาทางทันตกรรมน้อย หรือมีระดับสติปัญญาต่ำ�ไม่มาก อาจจำาเป็นต้องให้การจับยึด (physical 

restrain) โดยผู้ช่วยทันตแพทย์ และการใช้เครื่องห่อรัด (papoose board)

7. ในรายที่มีปัญหาทางทันตกรรมปานกลางถึงมาก หรือมีระดับทางสติปัญญ�ต่ำ�ปานกลางถึงมาก อาจต้อง

ใช้ยา เพื่อช่วยให้สงบ (conscious sedation) หรือ ใช้วิธีดมยาสลบ (general anesthesia) และให้การรักษา

ในห้องผ่าตัดร่วมด้วย เพื่อให้การรักษาทางทันตกรรมทำาได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

8. การรักษาโรคในช่องปาก เช่น การอุดฟัน การขูดหินน้ำ�ลาย การถอนฟัน การรักษารากฟัน การครอบฟัน

9. การฟื้นฟูสภาวะการสูญเสียฟัน โดยการใส่สะพานฟัน การใส่ฟันเทียม และการใส่รากฟันเทียม เพื่อให้

คนพิการสามารถดำารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข

ผู้ให้บริก�ร

ทันตแพทย์ผู้มีใบประกอบโรคศิลป์
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รายการ 26ก�รให้บริก�รเกี่ยวกับก�ยอุปกรณ์เทียม ก�ยอุปกรณ์เสริม 
เครื่องช่วยคว�มพิก�รหรือสื่อส่งเสริมพัฒน�ก�ร

1. ก�รให้บริก�รเกี่ยวกับก�ยอุปกรณ์เทียม ก�ยอุปกรณ์เสริม 

คำ�นิย�ม  

“ก�ยอุปกรณ์” หมายความว่า การกระทำาต่อร่างกายมนุษย์เกี่ยวกับการตรวจประเมินความพิการ การผลิต

อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์เทียมภายนอกร่างกาย สำาหรับใช้ทดแทนส่วนของร่างกายที่สูญเสียหรือบกพร่อง เกี่ยวกับ

ระบบประสาท กล้ามเนื้อ และกระดูก ตามที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้วินิจฉัยสั่งการรักษา 

วัตถุประสงค์  

เป็นการให้บริการ โดยครอบคลุมขั้นตอนและวิธีการทางกายอุปกรณ์ ได้แก่ กระบวนการตรวจประเมิน ผลิต

กายอุปกรณ์ และติดตามผล  การใช้งาน รวมทั้งการให้คำาแนะนำากับผู้ที่มารับบริการและญาติ ในเรื่องวิธีการใช้และ

การดูแลรักษากายอุปกรณ์อย่างถูกวิธี และสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ใกล้เคียงกับปกติมากที่สุด

กลุ่มเป้�หม�ย 

1. คนพิการทางการเคลื่อนไหวประเภทต่างๆ เช่น คนพิการแขน-ขาขาด 

2. เด็กพิการ เช่น เด็กสมองพิการ เด็กที่มีความพิการแต่กำาเนิด

3. คนพิการที่มีปัญหาโรคทางระบบประสาทและกล้ามเนื้อ เช่น กลุ่มผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยโปลิโอ 

ผู้ป่วยไขสันหลังบาดเจ็บ รวมทั้งผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกสันหลังคด เป็นต้น
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กิจกรรมที่ให้บริก�ร

 1. การตรวจประเมินคนพิการ โดยใช้ความรู้และวิธีการทางกายอุปกรณ์ ได้แก่ ความรู้ทางด้านกายวิภาคศาสตร์ 

สรีรวิทยา ชีวกลศาสตร์ วัสดุศาสตร์ พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์การฟื้นฟูสมรรถภาพ ภาวะหรือโรคที่ก่อให้เกิด

ความพิการ 

 2. การออกแบบกายอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับคนพิการทางการเคลื่อนไหว

 3. การคัดเลือกวัสดุและส่วนประกอบที่นำามาผลิต  เพื่อผลิตกายอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับคนพิการทางการ

เคลื่อนไหว

 4. ผลิตกายอุปกรณ์เทียมที่เหมาะสมกับคนพิการทางการเคลื่อนไหว แขน-ขาขาดในระดับต่างๆ 

 5. ผลิตกายอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสมให้กับคนพิการที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว อันเกิดจากความผิดปกติ

ของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ เช่น ผู้ป่วยเกี่ยวกับหลอดเลือดในสมอง คนพิการในรายที่มีภาวะกล้ามเนื้อ

อ่อนแรง เด็กสมองพิการ และผู้ป่วยไขสันหลังบาดเจ็บ เป็นต้น 

 6. ผลิตรองเท้าดัดแก้ความพิการที่เหมาะสมให้กับลักษณะความพิการ

 7. การผลิตแผ่นเสริมฝ่าเท้าในรูปแบบต่างๆตามความเหมาะสมกับภาวะของโรคหรือความผิดปกติของคนพิการ

แต่ละราย 

 8. การตรวจประเมิน การทดลองใช้งานกายอุปกรณ์แต่ละประเภท เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม ถูกต้องและ

ความปลอดภัยของกายอุปกรณ์ ก่อนการนำาไปใช้งานจริง

 9. การฝึกทักษะการใช้งานเบื้องต้นของกายอุปกรณ์ประเภทต่างๆให้กับคนพิการ

10. การซ่อม/ดัดแปลงแก้ไขกายอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับสภาวะการใช้งานของคนพิการ

11. ให้คำาแนะนำาคนพิการและผู้เกี่ยวข้องในเรื่องวิธีการใช้กายอุปกรณ์แต่ละประเภทและการดูแลรักษาได้

อย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนในภายหลัง และกลับคืนสภาวะปกติ หรือช่วยเหลือตนเองให้ได้

มากที่สุด รวมถึงการให้ความรู้และคำาแนะนำาให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

12. การติดตามผลการใช้งานกายอุปกรณ์ 

13. การสรุปผลการใช้งานกายอุปกรณ์ตามระยะที่กำาหนด 

14. การหาแนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างต่อเนื่องร่วมกับทีมสหวิชาชีพให้เหมาะสมกับสภาพของคนพิการ

ทางการเคลื่อนไหวในรายที่มีความพิการซับซ้อน

ผู้ให้บริก�ร 

1. นักก�ยอุปกรณ์หรือช่�งก�ยอุปกรณ์ มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1.1 นักก�ยอุปกรณ์  

v สำาเร็จการศึกษาขั้นต่ำ�ระดับปริญญาตรี สาขากายอุปกรณ์จากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการวิชาชีพ

สาขากายอุปกรณ์รับรอง

v ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขากายอุปกรณ์
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1.2 ช่�งก�ยอุปกรณ์

~ ได้รับประกาศนียบัตรต ่ ำ�กว่าหรือเทียบเท่า ปริญญาสาขากายอุปกรณ์จากสถาบันการศึกษา ที่คณะกรรมการ

วิชาชีพสาขากายอุปกรณ์รับรอง  

~ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขากายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ

2. เครื่องช่วยคว�มพิก�ร

คำ�นิย�ม

“เครื่องช่วยคว�มพิก�ร” หมายถึง อุปกรณ์ภายนอกร่างกายที่ออกแบบเป็นพิเศษสำาหรับคนพิการใช้ เพื่อเพิ่ม 

คงสภาพ หรือพัฒนาระดับความสามารถของคนพิการในการทำากิจกรรมต่างๆหรือในการดำาเนินชีวิตประจำาวัน

“บริก�รเครื่องช่วยคว�มพิก�ร” หมายถึง กระบวนการที่คนพิการได้รับการประเมิน พิจารณาเลือกเครื่องช่วย

ความพิการที่เหมาะสม  รวมทั้งได้รับคำาแนะนำาและฝึกการใช้งานเครื่องช่วยความพิการ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้คนพิการมีความสามารถเพิ่มขึ้น หรือคงระดับความสามารถในการทำากิจกรรมต่างๆอย่างเต็มศักยภาพ

กลุ่มเป้�หม�ย

คนพิการทุกประเภท 

กิจกรรมที่ให้บริก�ร

กระบวนการให้บริการเครื่องช่วยความพิการ ประกอบด้วย

1. การประเมินความต้องการจำาเป็น (Needs) ในการใช้เครื่องช่วยความพิการ

2. การให้คำาแนะนำาเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องช่วยความพิการที่เหมาะสมสำาหรับคนพิการแต่ละราย

3. การจัดหาเครื่องช่วยความพิการที่เหมาะสม

4. การให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับวิธีการใช้งาน และฝึกทักษะการใช้เครื่องช่วยความพิการ

5. การดัดแปลงเครื่องช่วยความพิการเพื่อให้เหมาะสมกับคนพิการเฉพาะราย

6. การซ่อมแซมเครื่องช่วยความพิการ

ผู้ให้บริก�ร    

เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ด้านการให้บริการเครื่องช่วยความพิการ เช่น แพทย์  นักกายภาพบำาบัด  

นักกิจกรรมบำาบัด นักกายอุปกรณ์ หรือบุคลากรอื่นตามที่หน่วยบริการกำาหนด
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3. สื่อส่งเสริมพัฒน�ก�ร

คำ�นิย�ม 

“สื่อส่งเสริมพัฒน�ก�ร”  หมายถึง อุปกรณ์หรือของเล่นใดๆที่สามารถนำามาใช้ในการส่งเสริมหรือกระตุ้น

พัฒนาการของเด็กพิการทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา อารมณ์ และสังคม  เพื่อให้มีการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ

จนใกล้เคียงกับพัฒนาการของเด็กทั่วไปในวัยเดียวกัน   อุปกรณ์หรือของเล่นเหล่านั้นอาจมีการปรับเปลี่ยนไปตาม

ระดับพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไป

“บริก�รสื่อส่งเสริมพัฒน�ก�ร” หมายถึง กระบวนการที่เด็กพิการได้รับการประเมิน และพิจารณาอุปกรณ์

หรือของเล่นที่เหมาะสม และมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กพิการแต่ละราย รวมทั้งได้รับคำาแนะนำา

ถึงวิธีการใช้งานสื่อส่งเสริมพัฒนาการเหล่านั้น

o
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วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กพิการมีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคมเพิ่มขึ้น จนสามารถทำากิจกรรมต่างๆ

ได้ใกล้เคียงหรือเช่นเดียวกับเด็กทั่วไปในวัยเดียวกัน

กลุ่มเป้�หม�ย

คนพิการทางสติปัญญา  ออทิสติก

กิจกรรมที่ให้บริก�ร

กระบวนการให้บริการเครื่องช่วยความพิการ ประกอบด้วย

1. การประเมินความต้องการจำาเป็น (needs) ในการใช้สื่อส่งเสริมพัฒนาการ

2. การจัดหาสื่อส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมสำาหรับคนพิการแต่ละราย

3. การให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับวิธีการใช้งาน และฝึกทักษะการใช้สื่อส่งเสริมพัฒนาการ

ผู้ให้บริก�ร

เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ด้านการให้บริการด้านสื่อส่งเสริมพัฒนาการ เช่น แพทย์ พยาบาล  

นักกิจกรรมบำาบัด นักกายภาพบำาบัด  หรือบุคลากรอื่นตามที่หน่วยบริการกำาหนด
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ภาคผนวก

m พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550

m ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

     โดยกระบวนการทางการแพทย์ฯ

m คำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่าง แนวทางตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ
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ประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข 

เรื่อง ก�รบริก�รฟื้นฟูสมรรถภ�พโดยกระบวนก�รท�งก�รแพทย์ฯ
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คำ�สั่งแต่งตั้งคณะกรรมก�รยกร่�งแนวท�งต�มประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุขฯ

www.sn
mri.g

o.t
h



100

www.sn
mri.g

o.t
h



1.  World Health Organization TWB. World Report on Disability: WHO Press; 2011. 

2.  สำานักงานสถิติแห่งชาติ. การสำารวจความพิการ พ.ศ. 2550 – พ.ศ.2551 

3. สำานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ. สถิติข้อมูลคนพิการที่มีขึ้นทะเบียนคนพิการ จำาแนกตาม

ภูมิภาค และเพศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2537 - วันที่ 1 มกราคม 2556. 2556; Available from: http://nep.go.th/

index.php?mod=tmpstat. 

4. สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. รายงานสถานการณ์คนพิการปี พ.ศ. 2551. 2551; Available from: http://

thaisocialwork.org/. 

5. สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.). รายงานประจ าปี 2554. [cited 2556 25 Feb]; Available from: 

http://www.nhso.go.th/FrontEnd/page-about_result.aspx. 

6.สำานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ.อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ Convention on the Rights 

of Persons with  Disbilities (CRPD).พิมพ์ครั้งที่ 1.หจก.ไอเดีย สแควร์

เอกสาร

อ้างอิง

•

101

www.sn
mri.g

o.t
h



www.sn
mri.g

o.t
h


	________________
	แนวทางชุด1
	แนวทางชุด2



