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สาร ม.พ.พ.ท. 

ปีที ่  ๒๐    ฉบับที ่  ๐๕   เดอืน  พฤษภาคม   พุทธศักราช    ๒๕๖๔ 
คุณกัญจนา ศิลปอาชา มูลนิธิพัฒนาคนพกิารไทย มอบเงนิบริจาค 

 

 คุณกัญจนา ศิลปอาชา(คุณนา)ประธานมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (มพพท) มอบเงินจ านวน 1,200,000บาท  

แก่มูลนิธิออทิสติกไทย 1 ลา้นบาท สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย 2 แสนบาท เพ่ือจดัถุงยงัชีพมอบใหแ้ก่คนพิการและ

ครอบครวั โดยมอบหมายใหส้ภาคนพิการทกุประเภทแห่งประเทศ และ องคก์ารคนพิการระดบัชาติ รบัหนา้ท่ีส่งมอบถงุยงัชีพ

แก่คนพิการ ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จ านวนรวม 1,500 ชุด โดยมีคุณนิกร จ านง กรรมการมูลนิธิฯ 

และสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร พรรคชาติไทยพฒันา รว่มเป็นเกียรติในการมอบเงิน  

 อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยคุณสุชาติ โอวาทวรรณสกุล  

นายกสมาคมผูป้กครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย คุณเอกกมล แพทยานันท ์นายกสมาคมคนตาบอดแห่ง

ประเทศไทย คณุกิตติพงษ ์หาดทวายกาญจน ์กรรมการสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย อ.ปราโมทย ์ธรรมสโรช คณุกิจจาพร 

ช่ืนบุญ มลูนิธิออทิสติกไทย คณุธิติวฒัน ์สิทธิพนูปวีร ์ผูแ้ทนเครือข่าย สมาคมเพ่ือผูบ้กพรอ่งทางจิตแห่งประเทศไทย คณุชีวา

นนท ์พรรตันธ์นิกกลุ นายกสมาคมสหพนัธแ์รงงานคนพิการไทยรว่มรบัมอบเงินบริจาคดงักลา่ว 
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กรมเจ้าท่า เร่งปรับปรุงป้ายบอกทาง “ล้อ-ราง-เรือ” ครบทุกท่า ก.ค.64 นี ้

 

  “กรมเจ้าท่า” เร่งท าป้ายบอกทางแบบ “ล้อ-ราง-เรือ” หลังท าเสร็จแล้ว 10 ท่า จะทยอยท าให้ครบภายใน 
ก.ค. 2564 ขณะเดยีวกันเล็งท าหอ้งน ้าอ านวยความสะดวกหลังก่อสร้างไปแล้ว 2 ท่า “เทเวศร-์สะพานพุทธ” วนัท่ี 27 
พฤษภาคม 2564 นายวิทยา ยามว่ง อธิบดีกรมเจา้ท่า (จท.) เปิดเผยวา่ กรมเจา้ท่าไดม้ีการพฒันาการใหบ้ริการท่าเรือโดยสาร
สาธารณะในแม่น า้เจา้พระยาใหเ้พียงพอและสามารถรองรบัการใชง้านของผูโ้ดยสารไดอ้ย่างสะดวกและปลอดภัย รวมทัง้
พฒันาการเช่ือมโยงกบัระบบขนส่งรูปแบบอื่น เช่น รถไฟฟ้า รถประจ าทาง ซึ่งปัจจุบนัไดจ้ดัท าแผนการพัฒนาการใหบ้ริการ
ท่าเรือร่วมกบัภาครฐัและภาคเอกชน เป็นการเพ่ิมศกัยภาพพรอ้มยกระดบัการโดยสารทางน า้ในทุกมิติ รวมทัง้ไดด้  าเนินการ
ติดตัง้ป้ายบอกทางเพ่ือเช่ือมต่อระบบขนส่งในรูปแบบอื่น อาทิ รถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟฟ้าใตด้ิน รถเมล ์และแหล่งท่องเท่ียว
โดยรอบท่าเรือ 

 เร่งท าป้าย “ล้อ-ราง-เรือ” ครบทุกท่า ก.ค. 2564 โดยไดด้  าเนินการติดตัง้ป้ายแลว้เสร็จจ านวน 10 ท่าเรือ ไดแ้ก่ 
ท่าเรือสาทร ท่าเรือโอเรียนเต็ล ท่าเรือสี่พระยา ท่าเรือกรมเจา้ท่า ท่าเรือราชวงศ ์ท่าเรือท่าดินแดง ท่าเรือสะพานพุทธ ท่าเรือ
ราชินี ท่าเรือเทเวศร ์และท่าเรือนนทบรุี ส  าหรบัท่าเรืออ่ืน ๆ กรมเจา้ท่าจะเรง่ด าเนินการติดตัง้ป้ายบอกทางใหแ้ลว้เสรจ็ ภายใน
เดือนกรกฎาคม 2564 นี ้ทัง้นี ้นอกจากการปรบัปรุงท่าเทียบเรือ ติดตัง้ป้ายบอกทางเพ่ือเช่ือมต่อระบบขนส่งรูปแบบอื่น กรม
เจา้ท่าไดใ้หค้วามส าคญัแก่ผูม้าใชบ้ริการภายในท่าเรือ โดยไดท้ าการก่อสรา้งหอ้งน า้ส  าหรบัใหบ้ริการแก่ประชาชนทั่วไปและ
หอ้งน า้ส  าหรบัผูพิ้การในรูปแบบท่ีทันสมยั สวยงาม ไดม้าตรฐาน สะอาด และสะดวกสบาย เพ่ือใหป้ระชาชนรวมถึงผูพิ้การ
และนกัท่องเท่ียวไดร้บัความสะดวกในการใชบ้ริการระหว่างเดินทางมากย่ิงขึน้ ปัจจบุนัการใชบ้ริการเรือโดยสารสาธารณะใน
แมน่ า้เจา้พระยาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของประชาชนและนกัท่องเท่ียวในการเดินทาง เน่ืองจากมีความสะดวกรวดเรว็ อีกทัง้ยงั
ช่วยลดปัญหาการจราจรติดขดัในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

 เตรียมท าหอ้งน า้ประจ าทา่เรือใหค้รบ แตม่ีบางสถานท่ียงัไมม่ีหอ้งสขุาใหบ้ริการ ส  าหรบัขนาดของหอ้งน า้ของแต่

ละท่าเรือ เกณฑก์ารพิจารณาจะขึน้อยู่กบัจ านวนผูโ้ดยสารท่ีมาใชบ้ริการผ่านท่าเรือ โดยกรมเจา้ท่าไดอ้อกแบบไว ้2 ขนาด 

ไดแ้ก่ 1.ขนาด M ประกอบดว้ย หอ้งน า้ชาย 2 หอ้ง หอ้งน า้หญิง 3 หอ้ง หอ้งน า้ผูพิ้การ 1 หอ้ง 2.ขนาด S ประกอบดว้ย หอ้งน า้

ชาย และหอ้งน า้หญิง 1 หอ้ง หอ้งน า้ผูพิ้การ 1 หอ้ง 
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ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย ์ยนืยัน เตรียมแผนรองรับใหค้วามช่วยเหลือ

กลุ่มเปราะบาง 

 

ปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์

ยืนยนั เตรียมแผนรองรบัใหค้วามช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง

ท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรค

โควิด-19 ไวแ้ลว้ นางพัชรี อาระยะกุล ปลดักระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวใน

รายการ NBT รวมใจสูภ้ยัโควิด-19 ถึงประเดน็การเยียวยา

ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่

ร ะ บ า ด ข อ ง โ ค วิ ด - 19 ว่ า  ไ ด้ เ ต รี ย ม พ ร้ อ ม ดู แ ล

ประชาชน 3 ส่วน โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเปราะบาง

คือ ผูส้งูอาย ุผูพิ้การเดก็ เยาวชน แมเ่ลี่ยงเดี่ยวและคนไรท่ี้

พึ่ง โดยใหอ้าสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย(์อพม.) ร่วมกับอาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.) ลง

พืน้ท่ีสรา้งความรูค้วามเขา้ใจใหรู้จ้ักวิธีป้องกันตนเองใน

การป้องกันโรคอย่างถูกตอ้งและเหมาะสม  ควบคู่ไปกับ

การติดตามว่าบุคคลกลุ่มนี ้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด -

19 ครบถ้วนหรือไม่  เ พ่ือไม่ให้มีผู ้ท่ีตกหล่น  ส่วนเชิง

ช่ ว ย เ ห ลื อ ไ ด้ ก า ห น ด รั บ แ จ้ ง เ ห ตุ ส า ย

ดว่น พม. โทร 1300 ส าหรบัผูท่ี้ไดร้บัผลกระทบจากโควิด-

19 และไม่มีคนดูแล โดยเจา้หนา้ท่ีจะประสานส่งต่อไปยัง

หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสขุเพ่ือประเมินกลุม่เสี่ยง

ว่าอยู่ในกลุ่มใดระหว่างสีเขียว เหลืองและแดง โดยหาก

เป็นสีเขียวเจา้หนา้ท่ีของ พม. ท่ีผ่านการฝึกอบรมการดแูล

และป้องกันตรเองอย่างถูกตอ้งจากกระทรวงสาธารณสุข

จะสามารถไปรับตัวผู้ป่วยได้ นอกจากนี้ พม. เปิดศูนย์

รองรับกรณีเด็ก ผู้สูงอายุและผู้พิการ ท่ีไดร้ับผลกระทบ

จากโควิด-19 และไม่มีคนดูแล  เช่น  กรณีหากคนใน

ครอบครัวติดโควิด-19 แต่ตนเองได้รับการยืนยันจาก

หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขแล้วว่าไม่พบเชือ้ก็

สามารถเขา้มาอยู่ในส่วนนีไ้ด  ้ส่วนกรณีไม่สะดวกมาอยู่ท่ี

ศูนย์แห่งนี ้ พม.ได้เตรียมให้ อสม.ลงพื้นท่ีไปแจกจ่าย

อาหารตามครวัเรือน อย่างไรก็ตาม หากสถานการณก์าร

แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลาย พม.จะร่วมกับ

หน่วยงานภาครฐัดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยจะ

ช่วยสร้างงาน  สร้างอาชีพและรายได้ให้กับผู้ท่ี ได้รับ

ผลกระทบตอ่ไป(thainews.prd.go.th 2 พ.ค.64) 
 

ไฟเขียวจ่ายชดเชยกรณีเสียหายจากฉีดวัคซีนโค
วิด ตาย-พกิารถาวรไม่เกิน 4 แสนบาท 

 

บอรด์สปสช.ไฟเขียวค่าฉีดวคัซีนโควิด-19 พรอ้มเงินจ่าย

ชดเชยผลข้างเคียงจากการรับวัคซีนโควิด กรณีตาย/

ทุพพลภาพถาวร ไม่เกิน 4 แสนบาท ผู้สื่อข่าวรายงาน

ว่า ผลการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ (บอรด์ สปสช.) ผ่านระบบออนไลนเ์มื่อวันท่ี 3 
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พ.ค.2564 นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการส านักงาน

หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ (สปสช.) กลา่วว่า ท่ีประชมุมี

มติเห็นชอบใหป้รบัหลกัเกณฑแ์ละแนวทางการจ่ายบริการ

โควิด-19 ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ใน 3 ดา้น ดงันี ้1. 

ค่าบริการสาธารณสุขส าหรับโรคโควิด-19 ได้แก่ การ

เพ่ิมเติมการจ่ายส าหรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อัตรา

ครั้งละ 20 บาท 2. เตรียมหลักเกณฑ์ แนวทางการจ่าย

รองรับ กรณีกระทรวงสาธารณสุขประกาศมาตรฐาน

บริการดูแลผู้ป่วยกรณีเข้าเกณฑ์การแยกกักตัวท่ีบ้าน 

(Home Isolation / Home quarantine) รวมถึงผูป่้วยท่ีอยู่

ระหวา่งการพกัรกัษาท่ีพกัอาศยัภายใตก้ารดแูลของหน่วย

บริการนอกจากจะจ่ายชดเชยตาม DRG แล้ว ยังจ่าย

ชดเชยเพ่ิมเติมในอัตราไม่เกินวันละ 1,000 บาท รวม

อาหาร 3 มือ้ ใหก้ับหน่วยบริการ และสนับสนุนวสัดุทาง

การแพทย์ท่ีจ าเป็น 3 อย่าง ไดแ้ก่ “เครื่องวัดความดัน-

ปรอทวดัไข-้เครื่องวดัออกซิเจนปลายนิว้”ใหก้บัประชาชน 

โดยใชง้บประมาณจาก พ.ร.ก.กูเ้งินฯ วงเงินไมเ่กิน 22 ลา้น

บาท 3. เงินจ่ายเพ่ือช่วยเหลือเบือ้งตน้กรณีประชาชนไทย

ทกุคนท่ีไดร้บัความเสียหายจากการรบัวคัซีนป้องกนัโควิด-

19 แบ่งเป็น ตาย/ทพุพลภาพถาวร ไมเ่กิน 4 แสนบาท เสีย

อวยัวะ/พิการ ไม่เกิน 2.4 แสนบาท และบาดเจ็บ/เจ็บป่วย

ต่อเน่ือง ไม่เกิน 1 แสนบาท โดย สปสช. จะแต่งตัง้กลไก

เพ่ือให้สามารถจ่ายได้ภายใน 5 วัน หลัง ย่ืนค าร้อง 

นอกจากนี้ท่ีประชุมยังเห็นชอบให้ปรับเพ่ิมอัตราจ่าย

คา่บริการผูป่้วยใน กรณีบริการในเขตเพ่ือเพ่ิมสภาพคล่อง

ทางการเงิน ให้แก่หน่วยบริการในระบบหลักประกัน

สขุภาพแห่งชาติ (บตัรทอง) โดยจะเพ่ิมอตัราการจ่ายตาม

ค่าน า้หนักสมัพัทธก์ลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG) ใหม่ จาก 

8,350 บาทตอ่น า้หนกัสมัพทัธ ์เป็น 8,750 บาท ตอ่น า้หนกั

สมัพัทธ ์ซึ่งจะประมวลผลจ่ายตามผลงานยอ้นหลงั ต.ค.

2563 - ก.ย. 2564 ใชง้บประมาณเพ่ิม 2,596.13 ลา้นบาท 

โดยจะใช้กลไกคณะท างานก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายเพ่ือ

บริการสาธารณสขุ ภายใตอ้นุกรรมการก าหนดหลกัเกณฑ์

การด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุน รับผิดชอบ

ด าเนินการตอ่รองราคา และมอบใหเ้ครือข่ายหน่วยบริการ

ดา้นยาและเวชภณัฑด์ าเนินการจดัหาตามแผนและวงเงิน

ท่ีก าหนด(thansettakij.com 5 เม.ย.64) 
 

"มทบ.17" ลงพืน้ทีช่่วยเหลือผู้พกิารและผู้ยากไร้ 

 

"มทบ.17" ลงพื้นท่ี เ ย่ียมเยียนช่วยเหลือประชาชนผู้

ยากไร ้ ผูพิ้การ ผูป่้วยติดเตียง ผูช้ราภาพ และผูย้ากจน ใน

พืน้ท่ีรบัผิดชอบ ต.สนามชยั อ.เมือง จว.สพุรรณบุรี  พรอ้ม

มอบถงุยงัชีพเครื่องและเงินช่วยเหลือในดา้นการด ารงชีวิต

ประจ าวัน เมื่อวันท่ี 4 พ.ค. ชุดปฏิบัติการ จ.สุพรรณบุรี 

มณฑลทหารบกท่ี 17 (มทบ.17) น าโดย พ.อ.เชาว ์  ธีระ

ชาติ หวัหนา้กองการข่าว (หก.กขว.) มทบ.17 รว่มกบั น.ส.

น า้เพ็ชร ศรีกุลยนันทน ์ประธานคณะท างานดา้นเด็กสตรี

และครอบครวัต าบลสนามชัย, เจา้หนา้ท่ี อบต.สนามชัย, 

ก านัน-ผูใ้ญ่บา้น และประชาชนจิตอาสาในพืน้ท่ี ลงพืน้ท่ี

เย่ียมเยียนช่วยเหลือประชาชนผูย้ากไร ้ผูพิ้การ ผูป่้วยติด

เตียง ผูช้ราภาพ และผูย้ากจน ในพืน้ท่ีรบัผิดชอบ ต.สนาม

ชัย อ.เมือง จว.สุพรรณบุรีจ  านวน 3 ราย ประกอบดว้ย 
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น.ส.ทิพย ์นาคะ อายุ 79 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 52/1 หมู่ 5 นาย

ปกิต หอมค านงึ อาย ุ21 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 126/4 หมู ่2 และ

นางมณี หมอยาดี อายุ 58 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 5 หมู่ 5 พรอ้ม

มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค-บริโภค และเงินจ านวนหนึ่ง

เพ่ือช่วยเหลือในดา้นการด ารงชีวิตประจ าวัน รวมทั้งหา

แนวทางในการหาความช่วยเหลือในดา้นต่างๆ เพ่ือใหม้ี

ความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ ดา้น น.ส.ทิพย ์กล่าวว่า รูส้ึกดีใจเป็น

อย่างมาก และมีก าลังใจมากขึน้ ท่ีส่วนราชการเข้ามา

ช่วยเหลือดแูล ท าใหม้ีก าลงัใจในการใชชี้วิตตอ่ไป เดลินิวส์

ออนไลน ์4 พ.ค.64) 
 

“ดร.นฤมล” เล็งดึงยุทธศาสตรค์วามยากจนจีน
ปรับใช้ในไทยลดความเหล่ือมล า้ 

 

รัฐมนตรีช่ วยว่าการกระทรวงแรงงานเตรียมดึงดึง

ยทุธศาสตรค์วามยากจนจีนปรบัใชใ้นไทยลดความเหลื่อม

ล ้ า  ย ก ร ะ ดั บ คุณ ภ า พ ชี วิ ต  ด ร . น ฤ ม ล  ภิ ญ โญ

สินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงแรงงาน  เปิดเผยว่า 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาประเทศจีนมีประเด็นน่าสนใจ ท่ี

สามารถน ามาปรับใหเ้หมาะสม เพ่ือใชใ้นการขับเคลื่อน

ประเทศไทยได ้ ซึ่งตนไดม้อบนโยบายใหผู้เ้ก่ียวขอ้งช่วย

ดู แ ล ก ลุ่ ม ค น ท่ี อ ยู่ ใ น ก ลุ่ ม เ ป ร า ะ บ า ง ข อ ง

ประเทศ  โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการ กลุ่มผูส้งูอายุ กลุ่มท่ีมี

รายไดน้อ้ย ซึ่งในกลุ่มผูม้ีรายไดน้อ้ยไดร้ิเริ่มโครงการบตัร

สวัสดิการแห่งรัฐ เปิดใหล้งทะเบียนกับผูท่ี้มีรายไดน้อ้ย

หรือมีรายไดไ้ม่เกิน 100,000 บาทตอ่ปี โดยปัจจุบนัมียอด

ผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

จ านวน  14.6 ล้านคน นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มคนพิการท่ี

ไดร้บับัตรคนพิการจ านวน  2.05 ลา้นคนโดยในจ านวนนี้

ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1.1 ล้านคน และยังมีกลุ่ม

ผูสู้งอายุอีก 11.35 ลา้นคนในประเทศไทยในจ านวนนี ้5 

ลา้นคนไดร้บับตัรสวสัดิการแห่งรฐั  จงึใหค้วามส าคญัเป็น

อย่างย่ิงตอ่ผูท่ี้มีรายไดน้อ้ยหรือผูท่ี้ยากจนในประเทศ ดว้ย

การพยายามผลักดันนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลไปสู่การ

ขับเคลื่อนโครงสรา้งพืน้ฐานสิ่งจ าเป็น และพัฒนาทักษะ

ฝีมือเพ่ือหางานให้ท า เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนได้

อย่างยั่ งยืน  "มีการศึกษาความเป็นไปได้ท่ีจะน าแนว

ทางการแก้ไขปัญหาระดับครัวเรือนมาปรับใช ้มากกว่า

มุง่เนน้การแกไ้ขปัญหาความยากจนเป็นรายบคุคล รวมถึง

ศึกษาแนวทางประเทศจีนท่ีร่วมมือกันระหว่างรัฐและ

เอกชน ในการเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาความยากจน

ประชาชนใหเ้กิดความยั่งยืน" ส าหรบัเรื่องท่ีจะท าตอ่ไปคือ 

การขับเคลื่อนโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นดิจิทัล ถือเป็นเรื่อง

ส าคญั เพราะเทคโนโลยีจะสรา้งความเหลื่อมล า้ใหเ้กิดขึน้

ได ้หากไม่มีการเร่งพัฒนา โดยร่วมกันหลายหน่วยงานท่ี

เ ก่ียวข้อง เตรียมจัดท าโครงการดิ จิทัล  ภายใต้การ

ด า เ นินงานกระทรวงดิ จิทัล  ตามนโยบายของรอง

นายกรัฐมนตรี   เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนท่ีอยู่ในชุมชน

ห่างไกลเขา้ถึงอินเทอรเ์น็ต Wifi และใหค้วามรูด้ิจิทัลขั้น

พืน้ฐานท่ีส  าคญั(thansettakij.com 2 พ.ค.64) 
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“นักท่องเทีย่วคนพกิาร” ตลาดใหม่  
ความท้าทายของการท่องเทีย่วไทย 

 

นกัท่องเท่ียวคนพิการ : ความทา้ทายใหมข่องอตุสาหกรรม

ท่องเท่ียวไทย (ภาพ : nuttys Adventures) นกัวิชาการ ม.

ธุรกิจบัณฑิตย์ เผยนักท่องเท่ียวคนพิการมีการใช้จ่าย

มากกว่านกัท่องเท่ียวปกติ 1.16 เท่า นับเป็นนกัท่องเท่ียว

กลุ่มใหม่ท่ีน่าสนใจย่ิงส าหรับอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทย 

ผศ.ดร. กลัยา สวา่งคง คณะการท่องเท่ียวและการโรงแรม 

และ RDI มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดเผยรายงาน

เก่ียวกบักลุม่นกัท่องเท่ียวคนพิการ ในหวัขอ้ “นกัท่องเท่ียว

คนพิการ : ความทา้ทายใหม่ของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว

ไทย” ดงันี ้ปัจจุบันสงัคมโลกเขา้สู่ “สงัคมสูงวยั” (Aging 

society) และ  “สังคมคนพิการ ”  (Disabled society) 

เน่ืองจากประชากรโลกมีแนวโนม้เป็นผูส้งูอายุมากขึน้และ

อายุท่ีเพ่ิมมากขึน้มีความสมัพันธก์ับการเกิดความพิการ 

จากการคาดการณข์ององคก์ารสหประชาชาติสดัส่วนของ

ประชากรผูส้งูอายุทั่วโลกเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ืองจากรอ้ยละ 

9.2 ในปี 2533 เป็นรอ้ยละ 11.7 ในปี 2556 และอาจเพ่ิม

สงูถงึรอ้ยละ 21.1 ในปี 2593 ในขณะท่ีขอ้มลูจากองคก์าร

อนามยัโลก (WHO) แสดงใหเ้ห็นวา่ตวัเลขคนพิการในโลก

มีสูงถึง  785 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 15 ของ

ประชากรโลก ทั้งนีม้ีการคาดการณ์ว่าจ านวนคนพิการ

ยังคงเพ่ิมขึน้เรื่อย ๆ ทั้งในญ่ีปุ่ น เกาหลีใต้ ยุโรปและ

สหรฐัอเมริกา โดยคาดการณว์่าจะมีคนพิการมากถึง 160 

ลา้นคนในปี 2025 ในยุโรป และ 100 ลา้นคนในปี 2030 

ในสหรัฐอเมริกา ซึ่ งประเทศเหล่านี ้ล ้วนแล้วแต่เป็น

นักท่องเ ท่ียวหลักของประเทศไทยทั้งสิ ้น  ประเด็นท่ี

น่าสนใจก็คือแมค้นพิการจะมีขอ้จ ากดัในการเดินทางแต่ก็

ยังคงตอ้งการประสบการณ์ท่ีน่าตื่นเตน้จากการเดินทาง

ท่องเท่ียว ซึ่งเมื่อคนพิการเดินทางท่องเท่ียวมากขึน้ก็จะ

ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวม มีงานวิจัยในยุโรปท่ี

เก่ียวขอ้งกับพลงัในการใชจ้่ายของกลุ่มคนพิการแสดงให้

เห็นว่ารอ้ยละ 70 ของประชากรท่ีเป็นคนพิการในยุโรปมี

ความพรอ้มทั้งสภาพทางการเงินและความสามารถทาง

รา่งกายในการเดินทางท่องเท่ียวและนกัท่องเท่ียวคนพิการ

จะใช้จ่ ายมากกว่านักท่ อง เ ท่ี ยวปกติถึ ง  1.16 เท่ า 

นอกจาก นี้ยั งมี ง าน วิจัย ท่ี ไ ด้พยากรณ์มูลค่ าของ

อุตสาหกรรมท่องเท่ียวส าหรับคนพิการในยุโรปตัง้แต่ ปี 

2005-2025 เอาไว้ ( ท่ีมา ปรับปรุงจาก Bowell 2015) 

ไดแ้ก่ -ความตอ้งการเดินทางท่องเท่ียวของคนพิการ : ปี 

2005 มี จ า น ว น  123,761,185 ส่ ว น ปี  2025 อ ยู่ ท่ี  

159,726,936 คน  -ค่าใช้จ่ าย เฉลี่ ยต่อหัวต่อครั้งของ

นักท่องเท่ียวพิการ :  ปี  2005 อยู่ ท่ี  618 ยูโร , ปี 2025 

เพ่ิมขึน้เป็น 792 ยูโร -รายไดท้างการท่องเท่ียว (กรณีคน

พิการเดินทางโดยล าพงั) : ปี 2005 มีจ านวน 53.5 พนัลา้น

ยูโร, ส่วนปี 2025 เพ่ิมขึน้เป็น 88.6 พันลา้นยูโร -รายได้

ทางการท่องเท่ียว (กรณีคนพิการเดินทางพร้อมเพ่ือน/

ครอบครวั คา่เฉลี่ยผูร้ว่มเดินทางท่ี 0.5) : ปี 2005 มีจ านวน 

80.3 พันลา้นยูโร, ปี 2025 เพ่ิมเป็น 132.8 พันลา้นยูโร –

รายไดท้างการท่องเท่ียว  (กรณีคนพิการเดินทางพรอ้ม

เพ่ือน/ครอบครัว ค่าเฉลี่ยผูร้่วมเดินทางท่ี 2) : ปี 2005 มี

จ านวน 160.6 พันล้านยู โร , ปี  2025 เ พ่ิม เ ป็น  265.6 

พันลา้นยูโร ส าหรับความน่าสนใจของนักท่องเท่ียวคน
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พิการคือพลังในการใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ท่องเท่ียวตามท่ี

ตอ้งการ โดยค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเท่ียวนั้นจะ

ทวีคณูเสมอเน่ืองจากตอ้งมีผูท่ี้ร่วมเดินทางไปดว้ยทุกครัง้ 

กลุ่มคนพิการจึงเป็นนักท่องเท่ียวกลุ่มใหม่ท่ีมีความ

น่าสนใจทั้งในดา้นจ านวนและพลังในการใชจ้่าย  ดังนั้น

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว (ไทย) จึงควร

เตรียมความพรอ้มเพ่ือรองรับตลาดนักท่องเท่ียวกลุ่มนี ้ 

อย่างไรก็ดีปัญหาส าคญัคือผูป้ระกอบการที่ใหค้วามสนใจ

กับกลุ่มนักท่องเท่ียวคนพิการมีค่อนขา้งนอ้ย ขอ้มูลจาก

การสมัภาษณผ์ูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียวของไทยพบว่า 

จ านวนบริษัทท่ีรบัจดัน าเท่ียวใหค้นพิการมีเพียงไม่ก่ีบริษัท 

บริษัทส่วนใหญ่ยังไม่มีการน าเสนอรายการน าเท่ียวท่ี

เฉพาะส าหรบัคนพิการ นอกจากนีใ้นแหลง่ท่องเท่ียว ท่ีพกั 

รา้นอาหาร และรา้นขายของท่ีระลึกส่วนใหญ่ยังขาดสิ่ง

อ  านวยความสะดวกและบริการท่ีเหมาะสมส าหรับคน

พิการ เน่ืองมาจากความไม่เขา้ใจความตอ้งการของคน

พิการ ความกลัวท่ีจะไม่สามารถดูแลหรือให้บริการท่ี

ถกูตอ้งเหมาะสมได ้การไม่มีตวัเลขทางสถิติยืนยนัจ านวน

นักท่ อ ง เ ท่ี ย วคน พิกา ร  ร วมทั้ ง ค วาม ไม่ แน่ ใ จถึ ง

ความสามารถในการเดินทางและก าลงัในการใชจ้่ายของ

คนพิการสอดคล้องกับข้อมูลจากงานวิจัยในประเทศ

องักฤษท่ีแสดงใหเ้ห็นว่ารอ้ยละ 63 ของบริษัทน าเท่ียวไม่

เคยขายผลิตภัณฑ์ท่ี เ ก่ียวข้องกับคนกลุ่มนี ้เลย  ทั้งนี ้

ปัจจุบนัท่ีผ่านมาองคก์รต่าง ๆ ในโลกต่างใหค้วามส าคญั

กับสิทธิของคนพิการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงสิทธิในการ 

เดินทางท่องเท่ียวเพราะเป็นสิทธิขัน้พืน้ฐานของมนุษยท์ุก

คน จึงมีการออกขอ้ก าหนดและแผนพฒันาการท่องเท่ียว

เ พ่ือคนพิการอย่างต่อ เ น่ือง  ส าหรับประเทศไทยมี

แผนพฒันาต่าง ๆ ท่ีใหค้วามส าคญักบัการปรบัโครงสรา้ง

ภาคบริการ เนน้การพฒันาการท่องเท่ียวส าหรบัคนทัง้มวล

และการใหบ้ริการที่เท่าเทียม รวมทัง้การแกไ้ขปัญหาความ

เหลื่อมล า้ในสงัคม แผนพฒันาต่าง ๆ นับเป็นสญัญาณท่ี

แสดงใหเ้ห็นวา่ภาครฐัใหค้วามส าคญักบัการใหบ้ริการคน

พิการ เมื่อผนวกกับขอ้มูลทางสถิติจากหลายประเทศท่ี

ยืนยันถึงจ านวนท่ีเพ่ิมขึน้ ความตอ้งการในการเดินทาง

ท่องเท่ียวและพลังในการใช้จ่ายของคนพิการ ท าให้

นกัท่องเท่ียวคนพิการเป็นนกัท่องเท่ียวกลุ่มใหม่ท่ีน่าสนใจ

อย่างย่ิงส าหรับอุตสาหกรรมท่องเ ท่ียวไทย  ส าหรับ

แนวทางการด าเนินงานนัน้จะตอ้งอาศยัความร่วมมือจาก

ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐ  ภาคเอกชน ภาค

การศึกษา โดยควรเริ่มตน้จากการก าหนดนโยบายหรือ

แนวปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรม มีการให้ความรูท่ี้ถูกตอ้งเพ่ือ

น าไปสู่การพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วน และเร่งพฒันา

สิ่งอ  านวยความสะดวกในดา้นต่าง ๆ ท่ีจะเอือ้ใหค้นพิการ

สามารถเดินทางและเข้าถึงข้อมูลทางการท่องเท่ียวได้

อย่างไม่จ ากัด  ทั้ง นี ้ผู ้ประกอบการในอุตสาหกรรม

ท่องเท่ียวควรจะวิเคราะห์สถานการณ์และข้อมูลต่าง ๆ 

เพ่ือท าความเขา้ใจถึงความทา้ทายในการใหบ้ริการกลุ่ม

นักท่องเท่ียวคนพิการอันจะน าไปสู่การตอบสนองความ

คาดหวังของคนกลุ่มนี ้ได้อย่ างเต็ม รูปแบบ  ซึ่ งการ

จัดบริการใหค้นพิการนัน้นอกจากจะเกิดประโยชนท์ั้งใน

ด้านการตอบสนองสิทธิพื ้นฐานของคนพิการและเพ่ือ

พฒันาความสามารถในการใหบ้ริการอนัจะน าไปสู่โอกาส

ใหม่ทางธุรกิจของผู้ประกอบการเองแล้ว ยังเป็นสร้าง

ความแตกต่างท่ีสง่ผลอนัย่ิงใหญ่ต่อจิตใจผูค้นในสงัคมอีก

ดว้ย(mgronline.com 8 พ.ค.64) 

 

 

 



๘ 

ไม่ตอ้งไปหาความสขุ ความสมบรูณแ์บบท่ีไหนไกล แค่ใจเรางสบ นั่นแหละคือชีวิตท่ีดีแลว้ 

ส่งมอบของบริจาค 'เรามีเรา'ช่วยเหลือ 'คนพกิาร' 

 

พม. พก. ผนึกก าลงัภาคเอกชน สง่มอบของบริจาค พรอ้ม

ขับเคลื่อนทีม "เรามีเรา" ช่วย "คนพิการ"ช่วงโควิด-19 ณ 

อาคาร  60 ปี  บ้านราช วิ ถี  กรมประชาสง เคราะห์ 

กรุงเทพมหานคร น.ส.สราญภทัร อนุมตัิราชกิจ อธิบดีกรม

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต "คนพิการ" รบัมอบแพม

เพิส ถุงอเนกประสงค ์ถุงยังชีพ ขา้วสารและน า้ดื่ม พรอ้ม

เงินบริจาค จากภาคเอกชนและภาคีเครือข่าย เพ่ือน าไป

ช่ ว ย เ ห ลื อ ป ร ะ ช าช น กลุ่ ม เ ป ร า ะ บ า ง  อ า ทิ  "คน

พิการ"  ผู้สูงอายุ  และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ซึ่ ง เป็น

กลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ท่ีประสบปัญหาความ

เดือดรอ้นและความยากล าบากจากสถานการณก์ารแพร่

ร ะบาดของโรคติด เ ชื ้อ ไ วรัส โคโรนา  2019 "โค วิด -

19" ในขณะนี้ พร้อมส่งต่อความห่วงใย  "มอบสิ่ งของ"

บริจาคจ านวน 300 ชุด ให้กับองคก์ร "คนพิการ" 7 แห่ง 

ได้แก่ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สมาคมคน

พิการแห่งประเทศไทย สมาคมผูป้กครองออทิสซึม(ไทย) 

สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย สมาคมผูป้กครองคน

พิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย  สมาคมเพ่ือผู้

บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย สมาคมสภาคนพิการทุก

ประเภทแห่งประเทศไทย เพ่ือน าไปแจกจ่ายสิ่ งของ

เครื่องใชจ้  าเป็นใหก้ับ "คนพิการ"ท่ีไดร้บัผลกระทบในช่วง

สถานการณ์ "โควิด-19"ต่อไป(bangkokbiznews.com 9 

พ.ค.64) 

กศน กับการส่งเสริมสมรรถนะเดก็และเยาวชน 

ทีม่ีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

 

วันนี1้0.00น.นัดประชุมOnline ทีมการศึกษามูลนิธิออทิ

สติกไทย ทีมสมาคมผูป้กครองบุคคลออทิซึม(ไทย) และ

ทีม กศน หารือการท างานรว่มมือกบั กศน. ตามขอ้ตกลงท่ี

ไดล้งนามไว ้เมื่อปลายปี 2563 แต่เน่ืองจากปัจจัยจาก 

Covid และการจัดการของระบบงานของหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง จงึท าใหเ้ริ่มโครงการไม่ได ้ในวิกฤตย่อมมีโอกาส 

วันนี ้จึงนัดทีมงาน”ประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมการ

ด าเนินโครงการจัดการศึกษานอกระบบตามอัธยาศัย

ส าหรบับุคคลออทิสติกและบคุคลท่ีมีความตอ้งการจ าเป็น

พิเศษ”ในพืน้ท่ีทดลองนวตักรรม 14 แห่ง โดยใชฐ้านการ

จัดการ เ รี ยน รู ้ ท่ี มุ่ ง เน้นการพัฒนาสมรรถนะ  หรื อ 

Competency Based Curriculum (CBC) การพัฒนา

สมรรถะบนฐานความสามารถส าหรบัเด็กพิเศษ ในระบบ

การศึกษานอกโรงเรียนในชุมชน ท่ีใช้กระบวนการของ

Special Education Processในการจัดการเรียนรู ้หากได้

ขอ้สรุป คาดว่า ตน้ มิถุนายน 2564 คงเริ่มด าเนินการกับ

กลุ่มทดลอง 70 คนใน 14 แห่ง โดยด าเนินการควบคู่กับ 

ศนูยส์ง่เสริมทกัษะชีวิตบคุคลออทิสติก ในเครือข่าย มลูนิธิ

ออทิสติกไทย และใช้ระบบการสนอนแลบผสมผสาน 

Multi-Hybrid(Online Offline Onsite) ชศูกัดิ ์จนัทยานนท ์ 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%99?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXuMsDwa_65K6u20YgvQw5DtMXab8RkrhQ0FUikFLOd8up85v7nRb-aXMojGaRtkqNeAXbUQtMRwuDrMmwPNOyypKc3yir88aMdQ86ngnzGGaQtAJP4hC7kkS2wi31zzmfJ39cjVQ1InTw4VNMJJZae&__tn__=*NK-R
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ไม่ตอ้งไปหาความสขุ ความสมบรูณแ์บบท่ีไหนไกล แค่ใจเรางสบ นั่นแหละคือชีวิตท่ีดีแลว้ 

พบคนพกิารใน กทม.ตดิโควิด 10 ราย  
ส่วนใหญ่ตดิเชือ้จากคนในครอบครัว 

 

น.ส.สราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและ

พฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยถึง

สถานการณ์ผู้ติดเชือ้โควิด-19 ในกลุ่มคนพิการว่า การ

ระบาดระลอกใหม่ตัง้แตช่่วงหลงัเทศกาลสงกรานตพ์บคน

พิการใน กทม.ติดเชือ้โควิด-19 จ านวน 10 คน แยกเป็น

พิการทางการไดยิ้น 1 คน ซึง่หายและกลบับา้นแลว้ พิการ

ทางการมองเห็นหรือตาบอด 1 คน ขณะนีย้งัรกัษาตวัอยู่ท่ี 

รพ.สนามคาดอีก 2-3 วันจะกลับบ้านได ้พิการทางกาย

รวมถึงบางคนติดเตียง 4 คน ออทิสติก 3 คน และมี

ผูสู้งอายุพิการซ า้ซอ้นทัง้ตาเลือนลาง หูหนวก ติดเตียง 1 

คน ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง และไดร้ับการรักษาอยู่ใน

โรงพยาบาล ปัจจัยเสี่ยงส่วนใหญ่เป็นการติดเชือ้จากคน

ในครอบครวั อย่างกรณีรายหนึ่ง ตายายเดินทางไปเย่ียม

ลูก จึงติดเชือ้มาจากลูกและน าเชือ้มาสู่หลานท่ีเป็นออทิ

สติก ส่วนต่างจังหวดัยังไม่ไดร้บัรายงานจ านวนผูพิ้การท่ี

ติดเชื ้อ อย่างไรก็ตามพม.ได้จัดท าโครงการเรามีเรา 

มอบหมายให้ทุกกรมในสังกัดเข้าไปดูแลช่วยเหลือ

กลุม่เป้าหมายในการเฝา้ระวงั คดักรอง และช่วยเหลือดา้น

ต่างๆ อธิบดี พก.กล่าวอีกว่า นอกจากนีย้ังมอบหมายให้

เจา้หน้าท่ี พก.โทรศัพท์ติดต่อสอบถามคนพิการต่างๆท่ี

เป็นลกูคา้กองทุนต่างๆ ลกูคา้กูยื้มเงิน หรือท่ีเขา้มาขอรบั

บริการต่างๆ รวมถึงท่ีขึน้ทะเบียนคนพิการ เพ่ือติดตาม

ความเป็นอยู่หรือความตอ้งการช่วยเหลือดา้นต่างๆ บาง

ครอบครวัไม่สามารถออกจากบา้นได ้ก็จะประสานจดัส่ง

สิ่งของเครื่องอปุโภคบริโภคไปให ้ช่วงนีม้ีการระบาดมาก

ในหลายพืน้ท่ีเจา้หนา้ท่ีไมส่ามารถลงพืน้ท่ีไปเย่ียมชุมชนก็

ใชวิ้ธีจัดส่งสิ่งของทางไปรษณีย ์หรือประสานใหป้ระธาน

ชมุชนเขา้ไปน าสง่แทน พรอ้มทัง้ใหเ้ครือข่ายในพืน้ท่ีชมุชน 

อาสาสมคัรพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์(อพ

ม . )  ช่ ว ย ติ ด ต า ม ดู แ ล ค น พิ ก า ร ใ น แ ต่ ล ะ พื้ น ท่ี .

(thairath.co.th 10 พ.ค.64) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาษามือ..เปิดโลกเงยีบ...สู้โลกกว้าง 

https://www.thairath.co.th/news/local/2088193
https://www.thairath.co.th/news/foreign/2087580
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จุตนัินท ์ประธานพาราฯไทย  
ปลืม้นักยกเหล็กพาราไทย 

 

จตุินนัท ์ภิรมยภ์กัดี ช่ืนชมผลงานทพันกักีฬายกน า้หนกัคน

พิการไทยท่ีสร้างผลงานได้อย่างยอดเย่ียม ในศึกยก

น า้หนกัคนพิการนานาชาติ “บิ๊กนิดหน่อย” จุตินนัท ์ภิรมย์

ภกัดี ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย 

ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬายก

น า้หนกัคนพิการนานาชาติ รายการนี ้กล่าววา่ ขอขอบคณุ

คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ และเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง

ทุกฝ่าย ร่วมถึงผูส้นับสนุน ท่ีร่วมดว้ยช่วยกันเนรมิตรการ

แข่งขันศึกยกน า้หนักคนพิการนานาชาติ ท่ีตอ้งจัดการ

แข่งขันภายใตม้าตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเขม้งวด 

ออกมาไดอ้ย่างยอดเย่ียม และผ่านพน้มาไดด้ว้ยดี ซึ่งท า

ใหป้ระเทศไทย ไดร้ับความเช่ือมั่นจากนานาชาติไดเ้ป็น

อย่างมาก เช่ือว่าการแข่งขนัรายการนีจ้ะถูกยกใหเ้ป็นหนึ่ง

ในตน้แบบของการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการในยุคนิ

วนอรม์อล “ส าหรบัผลงานของทพันกักีฬาไทยถือเป็นเรื่อง

ท่ีตอ้งยินดีดว้ยเช่นกนั ครัง้นี ้อรวรรณ บตุรโพธ์ิ ท าผลงาน

ดีและมีโอกาสลุน้ท่ีจะควา้โควตา้ไปพาราลิมปิกเกมสท่ี์

โตเกียว ซึ่งตอ้งรอบทสรุปจากแข่งขันอีกสนามหนึ่งท่ีจะมี

การชิงชยักนัท่ีดไูบสนามสดุทา้ย อย่างไรก็ดีสิ่งส  าคญัท่ีสดุ

ในครัง้นี ้คือการท่ีไดเ้ห็นผลงานนกักีฬาหนา้ใหม่หลายคน

ท าสถิติผลงานออกมาไดด้ี และจะเป็นอนาคตของทีมชาติ

ไทยต่อไป จึงอยากขอบคุณกับทุกคนท่ีช่วยกันสร้าง

ช่ือเสียงใหก้ับประเทศไทยและช่วยสรา้งความเช่ือมั่นกับ

นานาชาติไดเ้ป็นอย่างดีจากเป็นเจา้ภาพของเรา” ประมุข

พาราลิมปิกไทย กล่าวปิดท้าย โดยการแข่งขันกีฬายก

น ้าหนักคนพิการนานาชาติ  รายการ Bangkok 2021 

World Para Powerlifting World Cup” แข่ งขัน ระหว่าง

วนัท่ี 6-8 พฤษภาคม 2564 ท่ีโรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิ 

แอรพ์อรต์ สนบัสนุนโดย บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ  ากัด , 

กองทุนพฒันาการกีฬาแห่งชาติ, การกีฬาแห่งประเทศไทย 

และ บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นการควอลิฟาย

เก็บแรงกิง้เพ่ือสิทธ์ิเขา้ร่วมการแข่งขันพาราลิมปิกเกมส?์ 

กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น ในเดือนสิงหาคม 2564 มี

นักกีฬาจาก 9 ประเทศ เขา้ร่วมชิงชัย ไดแ้ก่ คาซคัสถาน 

ตรุกี มาเลเซีย อินโดนิเซีย อิหรา่น อิรกั จอรเ์จีย เบนิน และ

ประเทศไทย เจา้ภาพ จ านวนนักกีฬารวม 65 คน ภายใต้

มาตรการ ก ากับควบคุมของทีมงานดา้นการแพทยแ์ละ

สาธารณสุข จากกรมควบคุมโรค ท่ีจะเขา้ไปก ากับดูแล

ควบคมุตลอดช่วงการจดัการแข่งขนัอย่างเขม้งวด ส าหรบั

ผลงานนักกีฬาไทยในการแข่งขันยกน ้าหนักคนพิการ

น า น า ช า ติ  ร า ย ก า ร  Bangkok 2021 World Para 

Powerlifting World Cup” ทพันกักีฬายกน า้หนักพาราทีม

ชาติไทย สามารถควา้เหรียญรางวลัมาครองได ้3 เหรียญ

ทอง จาก บุญยัง บุตรพรม รุ่น 49 กก. ชาย สถิติ 95 กก., 

กมลพรรณ กระราชเพ็ชร รุ่น 45 กก. หญิง สถิติ 65 กก., 

อมรเทพ ป้องเศรา้ รุ่น 59 กก. ชาย สถิติ 153 กก. ได ้5 

เหรียญเงิน จาก อรวรรณ บุตรโพธ์ิ รุ่น 73 กก. หญิง สถิติ 

105 กก., วรเกียรติ บญุลอ้ม รุน่ 54 กก. ชาย สถิติ 70 กก., 

หัด โหมดนอก รุ่น 61 กก. หญิง สถิติ 80 กก., ตน้ ญาณ

ไพโรจน ์รุ่น 88 กก. ชาย สถิติ 120 กก., นพคณุ เงาปัชชา 

รุน่ 49 กก. ชาย สถิติ 80 กก. และ 4 เหรียญทองแดง จาก 



๑๑ 

ไม่ตอ้งไปหาความสขุ ความสมบรูณแ์บบท่ีไหนไกล แค่ใจเรางสบ นั่นแหละคือชีวิตท่ีดีแลว้ 

พิกุล พลโต รุ่น 61 กก. หญิง สถิติ 75 กก., ชินภพ ค าด า 

รุ่น 80 กก. ชาย สถิติ 162 กก., อภิวฒัน ์น่านนอ้ง รุ่น 54 

กก. ชาย สถิติ 60 กก., พุทธชาติ พนมเขต รุน่ 65 กก. ชาย 

สถิติ 107 กก.(khaosod.co.th 9 พ.ค.64) 
 

ศูนยคุ้์มครองคนไร้ทีพ่ึ่งจับมือเทศบาลเมืองเข
ลางคน์คร รุดช่วยเหลือ  

หนุ่มพกิารสมองขวัญใจชุมชนมีจิตอาสา 

 

วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2564 นายจ าลกัษ์ กนัเพ็ชร ์รองผูว้่า

ราชการจังหวัดล าปางมอบหมาย นาย ณรงคฤ์ทธ์ิ นุปิง 

ผู้อ  านวยการศูนย์คุ ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ งจังหวัดล าปาง 

เจา้หนา้ท่ี พรอ้มดว้ย นกัสงัคมสงเคราะห ์ศูนยบ์ริการคน

พิการฯ และนายศักดา กันหาเวียง รองปลัดเทศบาลฯ 

นกัพฒันาชุมชน นกัสงัคมสงเคราะหเ์ทศบาลเมืองเขลางค์

นคร ,ศูนย์บริการคนพิการ ส  านักงานพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมลงเย่ียม นาย ส าเริง (นาม

สมมุติ) อายุ 40 ปี ชาวบา้นล าปางกลาง ม.3 ต.ปงแสน

ทอง อ.เมืองล าปาง จ.ล  าปาง ซึ่งเป็นคนพิการทางสมอง

สติปัญญามาแตก่ าเนิด แตใ่นชีวิตประจ าวนัชอบช่วยเหลือ

ชาวบา้นมีจิตอาสามีน า้ใจ แบ่งเบาภาระใหก้บัชุมชนท าให้

ชุมชนสงสาร แต่ฐานะค่อนข้างล าบาก อาศัยอยู่กับ

นอ้งชาย มีอาชีพรบัจา้งรายวนัๆละ 350 บาท การใชชี้วิต

แต่ละวนัจะช่วยกนัหุงขา้วท าอาหาร ร่วมท าความสะอาด

ภายในบ้านแบบนี้เป็นประจ า ศูนย์คุ ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง

จงัหวดัล าปาง ไดใ้หก้ารช่วยเหลือเงินสงเคราะหผ์ูม้ีรายได้

นอ้ยจ านวน 3,000 บาท พรอ้มของใชเ้ครื่องอปุโภคบริโภค 

โดยร่วมบูรณาการกบัเทศบาลเมืองเขลางคน์คร มอบเงิน

สดจ านวน 1,700 บาทพรอ้มของใชใ้นครวัเรือนรวมมลูค่า 

3,000 บาทรวมเงินช่วยเหลือ 2 หน่วยงาน รวมเป็นเงิน 

6,000 บาทในการช่วยเหลือครัง้นี(้chiangmainews.co.th 

11 พ.ค.64) 
 

‘คาเมร่อน เลสล่ี’ ตดิทมีชาตนิิวซีแลนด ์ 
ลุยพาราลิมปิกเกมส ์2 ชนิดกีฬา 

 

คาเมร่อน เลสลี่ นักกีฬาคนพิการทีมชาตินิวซีแลนด ์เป็น

นักกีฬาคนพิการของเมืองกีวีคนแรกในรอบ 33 ปีท่ีได้

แข่งขันใน 2 ชนิดกีฬา ในศึกพาราลิมปิกเกมส ์2020 ท่ี

กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น  เลสลี่มีช่ือติดทีมชาติทั้งกีฬา

วา่ยน า้และรกับี ้เป็นนกักีฬานิวซีแลนดท่ี์ไดแ้ข่งมากกวา่ 1 

ชนิดกีฬาในพาราลิมปิกต่อจากจาเน็ตต ์คอรเ์ดรี่ ้ท่ีแข่งทัง้

กรีฑาและว่ายน า้ ในพาราลิมปิกเกมส ์1988 ท่ีกรุงโซล 

ประเทศเกาหลีใต  ้เลสลี่กล่าวว่า การติดทีมชาติไปแข่ง

พาราลิมปิกถึง 2 กีฬาเป็นเรื่องท่ีน่าภูมิใจมากๆ ท่ีผ่านมา

พยายามท าใหไ้ด ้และโชคดีท่ีครัง้นีท้  าส  าเร็จ  นักกีฬาคน

พิการวยั 31 ปี เคยไดเ้หรียญทองในกีฬาว่ายน า้ พาราลิ

มปิกเกมสม์าแลว้ใน 3 สมัยหลังสุด และมีลุน้ท าไดเ้ป็น

สมยัท่ี 4(matichon.co.th 4 พ.ค.64) 



๑๒ 

ไม่ตอ้งไปหาความสขุ ความสมบรูณแ์บบท่ีไหนไกล แค่ใจเรางสบ นั่นแหละคือชีวิตท่ีดีแลว้ 

ถูกเลิกจ้างเซ่นโควิด! หนุ่มใหญ่ช า้ ไร้เยียวยาจาก
รัฐ ยืน่เร่ืองก็เงียบ อาศัยเงนิพกิารเมียยังชีพ 

 

ถูกเลิกจา้งเซ่นโควิด! หนุ่มใหญ่ช า้ มาหาผูว้่าฯ ภูเก็ต รอ้ง

ขอความเป็นธรรม ไรเ้ยียวยาจากรัฐ ย่ืนเรื่องเกือบปียัง

เงียบ อาศัยเงินพิการเมียพยุงชีพ  วันท่ี 11 พ.ค.64 ท่ี

บริเวณสนามหนา้ศาลากลางจังหวดัภูเก็ต นายณรงค ์วุ่น

ซิว้ ผูว้า่ราชการจงัหวดัภเูก็ต พรอ้มดว้ย นายปิยพงศ ์ชวูงศ ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าท่ีจากศูนย์ด  ารง

ธรรมจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าท่ีส  านักงานประกันสังคม

จังหวัดภูเก็ต และเจา้หนา้ท่ีส  านักงานพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษยจ์ังหวดัภูเก็ต ร่วมรบัเรื่องรอ้งเรียน

ของ  นายจ า เ ริญ  (ขอสงวนนามสกุล )  ท่ีถูกสถาน

ประกอบการเลิกจา้ง เน่ืองจากสถานประกอบการประสบ

ปัญหาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดย นาย

จ าเริญ ไดเ้ขียนป้ายข้อความว่า ผมถูกให้ออกจากงาน

เพราะโควิดระบาดครับ ผมไม่ได้ออกจากงานเพราะ

เกษียณอายุ เงินเยียวยาผูต้กงานประกนัสงัคมก็ไม่ให ้เงิน

ช่วยเหลือจากรฐับาลก็ไมเ่ขา้เกณฑ ์แลว้ลกูผมจะกินอะไร

ละครบั ย่ืนอทุธรณก์ับประกันสงัคมเกือบปีแลว้หายเงียบ

ไปเลย งานนีค้งไม่เป็นโควิดตายหรอกครบั แต่จะอดตาย

ครับ นายจ าเริญ กล่าวว่า ซึ่งเรื่องดังกล่าวตนไดม้ีการ

รอ้งเรียนกรณีขึน้ทะเบียนวา่งงานสาเหตเุลิกจา้ง เน่ืองจาก

พิษของการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 แต่อายุเกิน 55 

ปี  จึ งท า ให้ไม่ ได้รับ เ งินทดแทนกรณีว่ างงานจาก

ประกันสังคม และได้ย่ืนเรื่องดังกล่าวกับส านักงาน

ประกนัสงัคมจงัหวดัภูเก็ต ตัง้แต่เดือน ม.ค.ท่ีผ่านมา และ

ได้ติดตามเรื่ องมาโดยตลอด ซึ่ ง ไม่มีความคืบหน้า 

นอกจากนี้ยังมีการย่ืนค าอุทธรณ์ให้ทางประกันสังคม 

ขณะนี้ยังอยู่ ระหว่างการพิจารณา และตนมีความ

ยากล าบากเน่ืองจากไม่มีงานท า และตนเป็นก าลังหลัก

ของครอบครัว ขณะนีค้รอบครัวล าบากมาก อาศัยเพียง

เงินจากคนพิการของภรรยาและลูกชายในการด ารงชีพ 

และก็หวงัไดเ้งินชดเชยมาใชใ้นการด ารงชีพในครอบครวั 

ดา้น นายณรงค์ กล่าวว่า ตนได้มอบหมายให้รองผู้ว่า

ราชการจงัหวดั เป็นผูป้ระสานและติดตามในเรื่องดงักล่าว 

ซึ่งเจา้หนา้ท่ีประกนัสงัคมจงัหวดัภูเก็ต จะไดต้ิดตามเรื่อง

กบัทางส่วนกลาง และในวนัศกุรนี์ค้าดว่าน่าจะไดค้  าตอบ

จากส่วนกลาง โดยจะขอให้คณะกรรมการอุทธรณ์

พิจารณาในเรื่องดังกล่าวอย่างเร่งด่วน นอกจากนี้ยัง

มอบหมายใหส้  านกังานพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของ

มนุษยจ์ังหวดัภูเก็ต หาแนวทางในการใหค้วามช่วยเหลือ

ครอบครวัอีกดว้ย ส่วนเรื่องการหางานใหท้ าก็จะไดม้ีการ

ใหค้วามช่วยเหลือต่อไป ทัง้นี ้นายเจริญ ไดข้อบคุณผูว้่า

ราชการจงัหวดัภูเก็ต ท่ีลงมารบัเรื่องดว้ยตวัเอง ซึ่งท าใหม้ี

ความหวังและขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ท่ีให้การ

ช่วยเหลือ โดยในวันศุกรนี์ ้ก็จะไดต้ิดตามเรื่องว่ามีการ

พิจารณาอย่างไรบา้ง ก่อนกลบัผูว้่าราชการจังหวดัภูเก็ต 

ไดม้อบขา้วสารใหเ้พ่ือเป็นการช่วยเหลือในเบือ้งตน้อีกดว้ย

(khaosod.co.th 11 พ.ค.64) 

 

 

 



๑๓ 

ไม่ตอ้งไปหาความสขุ ความสมบรูณแ์บบท่ีไหนไกล แค่ใจเรางสบ นั่นแหละคือชีวิตท่ีดีแลว้ 

อบจ.ราชบุรีมอบหน้ากากอนามัยป้องกันโควิด
ระลอกใหม่ กลุ่มผู้เสี่ยงสูง  หน่วยงานรัฐ อปท.  

และกลุ่มองคก์รสาธารณประโยชนอ์ื่นๆ 

 

อบจ.ราชบุรีมอบหนา้กากอนามยัป้องกันการแพร่ระบาด

และการติดเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่   (เดือน

เมษายน 2564) ให้แก่กลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูง  หน่วยงาน

ของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และกลุ่มองค์กร

สาธารณประโยชนอ์ื่นฯ วนัท่ี 11 พค. 64  เวลา 10.00 น. ท่ี

โรง ยิมเนเซี่ ยม จังหวัดราชบุรี   นายรณภพ เหลือง

ไพโรจน์  ผูว้่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี

มอบหนา้กากอนามยั   เพ่ือป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรค

ติดเช่ือไวรสัโคโรนา 2019 ระลอกใหม ่ซึ่งโครงการดงักลา่ว

ด าเนินงานโดยองคก์ารบริหารส่วนจังหวดัราชบุรี   มีนาย

วิวัฒน  ์ นิติกาญจนา นายกองคก์ารบริหารส่วนสจังหวัด

ราชบุรี  เป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ ทั้งนี ้มี  

พล.ต.ต.ปรัชญา ประสานสุข ผบก.ภ.จวราชบุรี แพทย์

หญิงปาจรีย์  อารีย์รบ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

ราชบุรี   นส.กลุวลี  นพอมรบดี สส.ราชบุรี เขต 1 นางบุญ

ย่ิง นิติกาญจนา สส.ราชบุรี  เขต 2 พรรคพลังประชา

รฐั  นายอคัรเดช วงษ์พิทกัษโ์รจน ์ สส.ราชบรุี เขต 4 พรรค

ประชาธิปัตย ์ คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาองคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดัราชบุรี ขา้ราชการร่วมในงานดงักล่าว  ในการ

นีม้ีผูม้ารบัมอบทัง้หมด 35 หน่วยงาน รวมรายช่ือทัง้หมด 

65,000 รายช่ือ ประกอบด้วย สถานีต ารวจภูธรจังหวัด

ราชบุรี  ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั

ราชบุรี   ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน

จังหวัดราชบุรี  และองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัด

ราชบุรี โดยเฉพาะผูท่ี้ไดร้ับผลกระทบท่ีมีความเสี่ยงสูง 

ผู้สูงอายุ ผู ้พิการ และผู้ท่ีปฎิบัติหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง  นาย

วิวัฒน์  นิติกาญจนา  นายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด

ราชบุรี กล่าวว่า ดว้ยสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรค

ติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ปัจจุบันไดเ้กิด

การ ระบาดระลอกใหม่ขึ ้น ในช่ วง เดื อน  เมษายน 

๒๕๖๔  การแพรร่ะบาดระลอกใหมนี่ย้งัสง่ผลใหม้ีผูต้ิดเชือ้

เ พ่ิ มสู ง ขึ ้น แล ะมี ผู ้ เ สี ย ชี วิ ต จ า น วน เ พ่ิ มขึ ้น อย่ า ง

ต่อเน่ือง   นอกจากนี้ยังทวีความรุนแรงมากขึ ้นทั่ วทั้ง

ประเทศ  จ านวนผูต้ิดเชือ้สะสมและผูต้ิดเชือ้รายใหม่ ซึ่ง

เป็นการติดเชือ้ในประเทศไดเ้พ่ิมจ านวนขึน้อย่างต่อเน่ือง 

ส่วนใหญ่ผูต้ิดเชือ้จะไม่แสดงอาการหรือแสดงอาการนอ้ย

มากในระยะแรก ท าให้การแพร่ระบาดระลอกใหม่นีไ้ด้

กระจายออกไปในหลายพื้นท่ีอย่างรวดเร็ว   ซึ่งสาเหตุ

ดงักลา่วมีปัจจยัเสี่ยงสมัพนัธก์บัสถานบนัเทิง กิจกรรมการ

รวมกลุ่ม  งานเลีย้งสังสรรค ์กลุ่มเพ่ือน ท่ีท างาน และ

แพร่กระจายโรคติดเชือ้ฯ สู่บุคคลในครอบครัว ตลอดจน

กลุ่มผู้สูงอายุ ผู ้พิการ ผู้ป่วย อันส่งผลกระทบต่อความ

ปลอดภยัและการด ารงชีวิตโดยปกติสขุของประชาชน และ

ต่อระบบการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข

โดยรวม  กระทรวงสาธารณสขุประกาศใหโ้รคติดเชือ้ไวรสั

โคโรน่า 2019 (COVID-19)      เป็นโรคติดต่ออันตราย 

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ช่ือและอาการส าคัญ ของ

โรคติดตอ่อนัตราย (ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ. 2563 พระราชบญัญตัิ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 45 (8) 



๑๔ 

ไม่ตอ้งไปหาความสขุ ความสมบรูณแ์บบท่ีไหนไกล แค่ใจเรางสบ นั่นแหละคือชีวิตท่ีดีแลว้ 

องคก์ารบริหารส่วนจังหวดั มีหนา้ท่ีด าเนินกิจการภายใน

เขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดท ากิจการใดๆ อันเป็น

อ านาจหน้าท่ีของราชการส่วนท้องถ่ินอื่นท่ีอยู่ในเขต

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และกิจการนัน้เป็นการสมควร

ให้ราชการส่วนท้องถ่ินอื่นร่วมกันด าเนินการหรือให้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท า กฎกระทรวง (พ.ศ. 

2541) ออกตามความ   ในพระราชบญัญัติองคก์ารบริหาร

ส่ วนจังหวัด  พ .ศ .  2540 (14) กิจการป้ องกัน  และ

บ าบัดรักษาโรคเป็นกิจการท่ีราชการส่วนท้องถ่ินอื่น

สมควรใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการ หรือให้

อ งค์ก า รบ ริ ห า รส่ วนจั ง หวัดจัดท า  ตามระ เ บี ยบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือ

ประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๓, ๑๕ องคก์รปกครองส่วน

ท้องถ่ินสามารถด าเนินการสนับสนุนให้มีการป้องกัน 

ควบคุม และระงบัการแพร่ระบาดและจดัหาวสัดอุุปกรณ ์

ฯลฯ  จังหวัดราชบุรีไดม้ีค  าสั่งจังหวัดราชบุรี ท่ี ๑๖๖๗/

๒๕๖๔ เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดราชบุรี สวม

หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ท่ีออกนอก

เคหสถาน หรือสถานท่ีพ านัก กรณีผูใ้ดผ่าฝืน  ไม่ปฏิบัติ

ตามค าสั่งฉบับดังกล่าว มีโทษตามนัยมาตรา ๕๑ แห่ง

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ตอ้งระวางโทษ

ปรับไม่เกินสองหมื่นบาทถ้วน ประกอบกับตามมติ ท่ี

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจงัหวดัราชบุรี ครัง้ท่ี ๑๙/

๒๕๖๔  เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 

จดัหาหนา้กากอนามยั มอบใหก้ลุ่มผูท่ี้ไดร้บัผลกระทบท่ีมี

ความเสี่ยงสงูไดแ้ก่ ผูส้งูอายุ ผูพิ้การ และผูท่ี้ปฏิบตัิหนา้ท่ี

ท่ีเก่ียวขอ้งกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้

ไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) เพ่ือป้องกันและควบคุม

โ ร คติ ด เ ชื ้อ ไ ว รั ส โ ค โ ร น่ า  ๒๐๑๙   แล ะ ร ะ เ บี ยบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือ

ประชาชนฯ ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการใน

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีในการช่วยเหลือประชาชน การ

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและป้องกันและระงับ

โรคติดต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ในฐานะ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีอ  านาจหนา้ท่ีในการป้องกัน

และควบคุมโรคติดต่อ จึงมีความจ าเ ป็นต้องจัดหา

หนา้กากอนามัยและเจลแอลกอฮอลล์า้งมือ ใหก้ลุ่มผู้ท่ี

ไดร้บัผลกระทบท่ีมีความเสี่ยงสูง ไดแ้ก่ ผูสู้งอายุ ผูพิ้การ

และผู้ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกับการป้องกันการแพร่

ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (Covid-19) เพ่ือ

ป้องกันและควบคุมโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า ๒๐๑๙  เพ่ือ

ป้องกนัการแพรร่ะบาดและการติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า ๒๐๑๙ 

(COVID-19) ระลอกใหม่  ซึ่งเป็น “สาธารณภัยฉุกเฉิน” 

องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จึงไดจ้ัดท าโครงการ

จดัหาหนา้กากอนามยัป้องกนัการแพร่ระบาดและการติด

เชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (เดือน

เมษายน 2564) ใหแ้ก่ หน่วยงานของรัฐ องคก์รปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน และกลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์อื่น ฯ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 34 หน่วยงาน 

จ านวน 65,000 กล่อง  โดยมีวัตถุประสงค ์เพ่ือเป็นการ

ป้องกนัและควบคมุการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโค

โรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม ่และเพ่ือใหป้ระชาชน

กลุม่ผูท่ี้ไดร้บัผลกระทบท่ีมีความเสี่ยงสงู ไดแ้ก่ ผูส้งูอาย ุผู้

พิการและ ผูท่ี้ปฏิบัติหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งมีหนา้กากอนามัย

และเจลแอลกอฮอลล์า้งมือในการป้องกนัการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอก

ใหม่ อีกทัง้เพ่ือเป็นการลดภาระค่าใชจ้่ายใหก้บัประชาชน

กลุม่ผูท่ี้ไดร้บัผลกระทบท่ีมีความเสี่ยงสงูในการป้องกนั 



๑๕ 

ไม่ตอ้งไปหาความสขุ ความสมบรูณแ์บบท่ีไหนไกล แค่ใจเรางสบ นั่นแหละคือชีวิตท่ีดีแลว้ 

มาถูกทาง..ร้านเหล้าดังอุทัยธานีปรับขาย
ก๋วยเตีย๋วบุฟเฟตสู้์โควิด อิ่มละ 50 คน 

ตรึมยอดพุ่งวันละ 500 ชาม 

 

อทุยัธานี - หลงัโดนสั่งปิดสกดัโควิดยาว “นมโตคาเฟ่” รา้น

เหลา้ดงัเมืองอทุัยปรบัแนวเปิดรา้นก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟตไ์ม่

อัน้อิ่มละ 50-ผูพิ้การ/คนยากไรกิ้นฟรี ยอดขายดีถึง 500 

ชามต่อวนั บอกถึงวนัวิกฤตคลายอาจขายก๋วยเตี๋ยวเชา้-

ขายเหล้าค ่ า  หลังจ านวนผู้ติดเชื ้อโควิด -19 ในพื้น ท่ี

อุทัยธานียังคงเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง ล่าสุดมีผูป่้วยสะสม

แล้ว 21 ราย ท าให้คณะกรรมการโรคติดต่อฯ ต้องปิด

สถานท่ีสุ่มเสี่ยงท่ีอาจเป็นแหล่งแพร่ระบาดทั้งรา้นเหลา้ 

ผับ บาร์ คาราโอเกะ ฯลฯ ต่อไปชนิดท่ีว่ายังไม่รู ้จะได้

กลับมาเปิดบริการกันได้ตามปกติอีกเมื่อไหร่  บรรดา

ผูป้ระกอบการสถานบริการเสี่ยงท่ีไดร้ับผลกระทบขาด

รายไดก้ันถว้นหนา้ทัง้นายจา้ง-ลูกจา้ง หลายรายตอ้งเร่ง

ปรบัตวัเพ่ือความอยู่รอด รวมถึง “นมโตคาเฟ่ ย่านสนาม

กีฬาจงัหวดัอทุยัธานี ต.อทุยัใหม่ อ.เมืองอทุยัธานี” ท่ีปรบั

ร้านเหล้า-ร ้านอาหาร เป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวไก่แบบ

บุฟเฟตกิ์นไดไ้ม่อัน้ทัง้เครื่องทั้งเสน้ อิ่มละ 50 บาท แถม

คนยากไร ้คนพิการกินฟรี เปิดเพียงไมถ่งึสปัดาห ์แตก่ลบัมี

ลกูคา้เขา้มาอดุหนนุแน่นรา้น ยอดขายไมต่  ่ากวา่ 300-500 

ชามทุกวนั น.ส.ประกายดาว สมจิตมลู อายุ 35 ปี เจา้ของ

รา้นนมโตคาเฟ่ เล่าว่า ปกติครอบครวัตนเปิดรา้นเหลา้-

รา้นอาหาร ซึ่งโดนสั่งปิดบริการชั่ วคราวเพ่ือป้องกันการ

แพร่ระบาดของโควิด-19 มาตัง้แต่วนัท่ี 4 เมษายนท่ีผ่าน

มา และยงัไมม่ีว่ีแวววา่จะไดก้ลบัมาเปิดรา้นอีกเมื่อไหร ่ท า

ให้ครอบครัวและลูกน้องท่ีร ้านไร้งานขาดรายได้ จึง

ตัดสินใจเปลี่ยนรา้นเหลา้ให้กลายเป็นรา้นก๋วยเตี๋ยวไก่

บฟุเฟต ์ขายตัง้แต ่10.00-16.00 น.แทน ซึง่ก๋วยเต๋ียวท่ีรา้น

จะเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่แบบบุฟเฟตท์ัง้เครื่องทัง้เสน้ เพียงอิ่ม

ละ 50 บาท ลูกค้าสามารถเติมเครื่องท่ีมี ทั้งเนื ้อไก่ฉีก 

เลือดไก่ ปีกบนไก่ ขาไก่ ขอ้ไก่ และเมนูเสน้ไดแ้บบไม่อัน้

จนกว่าจะอิ่ม โดยท่ีไม่ตอ้งจ่ายเพ่ิมเลยสกับาท น า้เปล่าท่ี

รา้นก็มีบริการฟรีพรอ้มแกว้แบบใชแ้ลว้ทิง้ โต๊ะจดัใหน้ั่งใน

ท่ีโล่งแจง้ และเวน้ระยะห่าง ตามมาตรการป้องกันไวรัส

ระบาด “ผลตอบรบัดีเกินคาด ดว้ยรสชาติท่ีอร่อยถูกปาก

ครบรสแบบไม่ต้องปรุงเพ่ิม จากฝีมือของแม่ท่ีเคยขาย

อาหารมาก่อน ประกอบกบัราคาท่ีไม่แพงมาก สามารถกิน

ไดจ้นอิ่ม กินไดทุ้กกลุ่มอาชีพทุกช่วงวยั มีรายไดไ้ม่มากก็

สามารถกินได ้ส่วนใครท่ียากไรห้รือเป็นผูพิ้การท่ีรา้นก็ให้

กินฟรี ท าใหช้่วงนีท่ี้รา้นทัง้ตวัเองและลกูนอ้งจงึพอมีรายได้

เลีย้งตนเองและครอบครัวได ้และหากไปไดส้วยก็จะยึด

อาชีพนีเ้พ่ิมอีกช่องทาง พอถึงวนัท่ีสามารถกลับมาใชชี้วิต

กันได้ตามปกติก็จะเปิดรา้นก๋วยเตี๋ยวแบบนีใ้นช่วงเช้า 

และเปิดรา้นเหลา้ในช่วงค ่า” นางสาวประกายดาวกล่าว

(mgronline.com 12 พ.ค.64) 

 

 

 

 



๑๖ 

ไม่ตอ้งไปหาความสขุ ความสมบรูณแ์บบท่ีไหนไกล แค่ใจเรางสบ นั่นแหละคือชีวิตท่ีดีแลว้ 

คกก.จัดงานโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งจัดกิจกรรม
“วันผู้พกิารจีนปี 2021” 

 

วนัท่ี 15 พฤษภาคม เน่ืองในโอกาสตอ้นรับวันช่วยเหลือ

คนพิการแห่งชาติจีนครัง้ท่ี 31 ซึ่งปีนีต้รงกบัวนัท่ี 16 พ.ค. 

คณะกรรมการจัดงานกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปักก่ิงจัด

กิจกรรมในหัวข้อ “บรรลุความฝันงานกีฬาโอลิมปิกฤดู

หนาว ร่วมแบ่งปันอย่างกลมกลืน” ท่ีกรุงปักก่ิง นายโจว 

ฉางขยุ รองประธานคณะกรรมการจดังานกีฬาโอลิมปิกฤดู

หนาวปักก่ิง รองประธานสหพนัธค์นพิการแห่งประเทศจีน

กล่าวค าปราศรยัว่า การเชิดชูเจตนารมณกี์ฬาพาราลิมปิก 

ส่งเสริมการพัฒนาของคนพิการอย่างกลมกลืน ผลักดัน

การสรา้งสงัคมอย่างเปิดกวา้ง เป็นเป้าหมายส าคัญของ

การจัดงานกีฬาพาราลิมปิกฤดูหนาว โดยคณะกรรมการ

จัดตั้งงานกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปักก่ิงจะแสดงบทบาท

ส าคญัในการปลกูฝังจิตส านึกช่วยเหลือคนพิการในสงัคม

จีน ผลกัดนังานปรบัปรุงมาตรการที่เอือ้ประโยชนส์ขุแก่คน

พิการ ใหก้ าลังใจคนพิการในสูชี้วิตอย่างไม่ย่อท้อต่อไป 

นอกจากนี ้ภายในงานยงัไดเ้ปิดตวัซองจดหมายและสินคา้

ท่ีระลึกงานพาราลิมปิกปักก่ิงปี 2022 พรอ้มมอบของท่ี

ระลกึแก่ผูแ้ทนนกักีฬาแะคนพิการจีนดว้ย (thai.cri.cn 16 

พ.ค.64) 

 

เตรียมเสนอ ศบค. เปิด รพ.สนามผู้พกิาร 

 

เ ป็นข้อ เสนอของ  นายจุ ริ นทร์ ลักษณ วิศิษฏ์ รอง

นายกรัฐมนตรี  ในฐานะท่ี เ ป็นประธานการประชุม

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ

แห่งชาติ ท่ีจะให ้ศบค. พิจารณา ช่องทางพิเศษใหก้ับผู้

พิการไดส้ามารถฉีดวคัซีน เพราะขณะนีม้ีผูพิ้การจ านวน 8 

แสนคน ท่ียังไม่เขา้ข่ายเป็นผูสู้งอายุ รวมไปถึงผูพิ้การท่ีมี

อายุเกิน 18 ปีดว้ย เพ่ือใหค้นกลุ่มนีไ้ดร้ับสิทธิในการฉีด

วัคซีน ในล าดับต้นๆ  เช่ น เดี ย วกับ  กลุ่ ม เสี่ ย งอื่ น ๆ 

ขณะเดียวกนั ยงัจะเสนอให ้เร่งรดัเปิดโรงพยาบาลสนาม 

พรอ้มสิ่งอ  านวยความสะดวก ส าหรับผู้ป่วยโควิด-19 ท่ี

เป็นผูพิ้การ เพราะผูพิ้การมีความหลากหลาย ดงันัน้ก็อาจ

ท าใหก้ารเขา้ไปอยู่ในโรงพยาบาลสนามร่วมกับคนปกติ

เป็นเรื่องยุ่งยาก และตอ้งไดร้ับการดูแล มากกว่า ผูป่้วย

ปกติ  โดยขณะนี้ได้เ ริ่ มด า เ นินการแล้ว  ท่ี อุทยาน

วิทยาศาสตรศ์ิรินทร คลองหลวง ปทุมธานี ซึ่งในวนัพุธท่ี 

26 พฤษภาคม นี ้ตนเองพรอ้มกบั คณะกรรมการส่งเสริม

และพฒันาคณุภาพชีวิตผูพิ้การแห่งชาติ ไปติดตามความ

คืบหน้า โดยตั้ง เป้าว่าจะเปิดให้บริการได้ในวันท่ี  1 

มิถุนายนนี ้นอกจากนี ้ยงัมีมาตรการอื่นๆ ในการใหค้วาม

ช่วยเหลือผู้พิการดว้ยการพักช าระหนี้ กองทุนผู้พิการ , 

ขยายเวลา ใหผู้พิ้การขอกูเ้งินรายละไม่เกิน 10,000 บาท 

เพ่ือไปประกอบอาชีพโดยไม่ตอ้งมีหลักทรัพยค์  า้ประกัน 

ออกไปอีก4 เดือน, (news.ch7.com 15 พ.ค.64) 

http://thai.cri.cn/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย


๑๗ 

ไม่ตอ้งไปหาความสขุ ความสมบรูณแ์บบท่ีไหนไกล แค่ใจเรางสบ นั่นแหละคือชีวิตท่ีดีแลว้ 

เยาวชนเชียงค ารวมกลุ่มช่วยเหลือลุงพกิาร
สายตา หลังมาหลบฝนทีบ้่านพบลุงเป็นผู้ยากไร้ 

เ ย า ว ช น เ ชี ย ง ค า

รวมกลุ่มช่วยเหลือ

ลงุพิการสายตา หลงั

เด็ก ๆ มาขอหลบฝน

ท่ีบา้นพบลุงคนนีเ้ป็นผูย้ากไร้ วันท่ี 16 พ.ค.64 ผูส้ื่อข่าว

รายงานว่า ท่ีบ้านผาฮาว ม.6 ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงค า จ.

พะเยา นายอ านาจ วงศร์าษฎร ์อายุ 24 ปี ประธานกลุ่ม

เยาวชนเครือข่ายสวนลุงคง ได้พาสมาชิกกว่า 30 คน 

เดินทางมาซ่อมแซมบ้านและมอบของใชท่ี้จ าเป็นให้กับ

นายสาคร แสงศรีจนัทร ์อาย ุ48 โดยพบว่าเป็นผูพิ้การทาง

สายตา(มา่นตาอกัเสบ) ตัง้แตเ่กิด ซึง่อาศยัอยู่บา้นในพืน้ท่ี 

ม.6 บา้นผาฮาว นอกจากนีย้งัช่วยกนัซอ่มแซมบา้นและจดั

สถานท่ีใหใ้หม่ดว้ย โดยนายอ านาจ ไดก้ล่าวว่า ส  าหรับ

กิจกรรมช่วยเหลือชาวบา้นในครัง้นีส้ืบเน่ืองมาจากนอ้ง ๆ 

ในกลุ่มไร้สังกัดช่วงนั้นไปเท่ียวตามท่ีต่าง ๆ เมื่อขับ

รถจักรยานยนตม์าท่ีบ้านผาฮาวแห่งนีพ้บว่ามีฝนตกใน

พืน้ท่ีเป็นจ านวนมากนอ้ง ๆ กลุ่มนัน้จึงขอเขา้ไปหลบฝน

ของบา้นนายสาคร นายอ านาจ กลา่วว่า ทัง้นีเ้ด็ก ๆ ไดพ้บ

เห็นว่าบา้นนายสาครค่อนขา้งช ารุดทรุดโทรมรวมทั้งตัว

นายสาครเองเป็นผู้พิการทางสายตา เมื่อสอบถามโดย

ละเอียดจึงรูว้่าทางดา้นสายตาของนายสาครนัน้ไดพิ้การ

มาตัง้แต่เกิด หลงัจากนัน้กลุ่มของนอ้ง ๆ ไดม้าปรกึษากบั

พวกตนวา่อยากช่วยเหลือลงุคนดงักลา่ว จงึไดพ้ากนัขอรบั

บริจาคเสือ้ผา้ ขา้วสาร อาหารแหง้ ปูนซีเมนต ์หลอดไฟ 

เพ่ือมาซอ่มแซมบา้นและมอบของท่ีจ าเป็นใหก้บันายสาคร

ท่ีอาศยัอยู่บา้นเพียงล าพังแห่งนี ้โดยเด็ก ๆ ในกลุ่มท่ีตน

ดแูลอยู่นัน้ส่วนใหญ่เต็มท่ีจะช่วยเหลือชาวบา้นเป็นอย่าง

มาก หากในพืน้ท่ี อ.เชียงค าพบว่ามีชาวบา้นยากไรพ้วก

ตนก็พรอ้มจะช่วยเหลือสงัคมดว้ยเช่นกนั ทางดา้นนายภูว

นยั หัวนา อายุ 27 ปี หนึ่งในสมาชิกในกลุ่มไดก้ล่าวเสริม

ในเรื่องนีว้่า หลงัท่ีตนเองไดท้ราบข่าวของลุงสาครคนนีก้็

ไดร้ะดมทุนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นขา้วสาร อาหารแหง้ ไข่ไก่ 

ปูนซีเมนต์และหลอดไฟ พร้อมด้วยก าลังแรงงานจาก

สมาชิกในกลุ่มเดินทางเขา้ช่วยเหลือในการซ่อมแซมบา้น

พรอ้มทั้งมอบของท่ีจ าเป็นใหก้ับนายสาครไวป้ระทังชีวิต

ชีวิตต่อไป นายภูวนัย ระบุว่า รูส้ึกดีใจท่ีเยาวชนในกลุ่ม

รวมทัง้ตนเองไดห้นัมาช่วยเหลือชาวบา้นท่ียากไร ้โดยการ

ท่ีลงพืน้ท่ีช่วยเหลือนัน้ก็อยากใหช้าวบา้นท่ียากไรไ้ดม้ีชีวิต

ความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ และยงัเป็นการสอนนอ้ง ๆ ในกลุม่ใหรู้ ้

ถงึการแบ่งปันช่วยเหลือเพ่ือนมนุษยด์ว้ยกนั ดีกว่าท่ีจะไป

ท าใหช้าวบา้นร  าคาญพวกตน ซึง่นอ้ง ๆ ทกุคนต่างเห็นดีท่ี

จ ะ ช่ ว ย เ ห ลื อ ช า ว บ้ า น อ ย่ า ง เ ต็ ม ท่ี แ ล ะ เ ต็ ม ใ จ 

(matichon.co.th 16 พ.ค.64)  
 

พกิารเพยีงร่างกายใช่จิตใจ 

 

ตอ้งยอมรับว่าระยะหลัง ๆ หลายองคก์รเริ่มรับคนพิการ

เข้ามาท างานกับพนักงานปกติเพ่ิมขึน้ ทั้งนั้น อาจเป็น

เพราะสงัคมเปิดกวา้งและยอมรบัคนพิการมากขึน้ เห็นได้

จากมหกรรมกีฬาระดับโลกอย่างพาราลิมปิกเกมส ์ท่ีคน



๑๘ 

ไม่ตอ้งไปหาความสขุ ความสมบรูณแ์บบท่ีไหนไกล แค่ใจเรางสบ นั่นแหละคือชีวิตท่ีดีแลว้ 

พิการสามารถว่ิงแข่ง, ว่ายน า้, กระโดดไกล, ฟันดาบ และ

อื่น ๆ อีกมากมาย จนบางคนกลายเป็นแรงบันดาลใจ

ใหก้ับคนปกติท่ีดีพรอ้มทุกอย่างเสียดว้ย  ไม่ตอ้งถามว่า

ท าไมเขาถึงสามารถท าสิ่งเหล่านีไ้ด ้? เพราะค าตอบรูก้ัน

อยู่แลว้ว่า เขาและเธอเหล่านัน้นอกจากจะไม่ยอมแพต้่อ

โชคชะตา เขายังอยากท่ีจะมีท่ีอยู่ ท่ียืนเพ่ือให้คนปกติ

ยอมรับ  ยอมรับว่าท าได้ ยอมรับว่าเขาและเธอไม่ได้

แตกต่างไปจากคนปกติทั่ วไป ท่ีส  าคัญ เขาและเธอไม่

อยากใหใ้ครรูส้ึกสงสาร สมเพช หรือพลอยรังเกียจไปกับ

ความพิการของเขา ผลเช่นนี ้จงึท าใหห้ลายประเทศทั่วโลก

ต่างใหค้วามส าคญัต่อคนพิการค่อนขา้งมาก ไม่ว่าจะเป็น

เรื่องการให้บริการสาธารณูปโภค รวมไปถึงสิทธิและ

โอกาสในการท างานดา้นต่าง ๆ ดว้ย ส าหรบัประเทศไทย

ในปัจจุบันมีหลายองคก์รเริ่มรับคนพิการเข้ามาท างาน

มากขึน้ เหมือนอย่างในอดีตท่ีแผนกคอลเซ็นเตอรข์องคา่ย

มือถือแห่งหนึ่ง เคยรบัคนพิการทางสายตา หรือพิการทาง

รา่งกายเขา้ท างาน รวมถึงท็อปส ์ซูเปอรม์ารเ์ก็ต, เพาเวอร์

บาย และหา้งสรรพสินคา้บิ๊กซี ก็รับคนพิการเข้าท างาน

เช่นกัน ทัง้ในส่วนของพนักงานจัดวางสินคา้, แกไ้ข ซ่อม 

เครื่องใชไ้ฟฟ้า และอื่น ๆ หรือแดรี่ควีน ก็เคยรบัคนพิการ

ทางการได้ยินมารับออร์เดอร์ลูกค้า โดยท าเมนูเฉพาะ

เพ่ือใหล้กูคา้ชีส้ินคา้ท่ีตอ้งการ ฉะนัน้ จะเห็นว่าการรบัคน

พิการเขา้ท างาน ไม่ว่าจะเป็นพิการทางสายตา พิการแขน 

ขา หรือพิการทางการไดยิ้น จริง ๆ แลว้สามารถร่วมงาน

กบัคนปกติไดท้ัง้นัน้ ขอใหม้ีต  าแหน่งท่ีเหมาะสมและตรง

กบัความสามารถของเขาและเธอก็จะท าใหพ้วกเขาแสดง

ศักยภาพออกมาอย่างเต็มท่ี  เรื่องการรับคนพิการเข้า

ท างาน จริง ๆ แลว้มีพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 33 ก าหนดให้

นายจา้ง หรือเจา้ของสถานประกอบการตอ้งรับคนพิการ

เขา้ท างานตามลกัษณะของงาน ในอตัราส่วนท่ีเหมาะสม

กับผู้ป ฏิบัติ ง านในสถานประกอบการ  ทั้ง นี ้  ตาม

กฎกระทรวงก าหนดจ านวนคนพิการท่ีนายจ้าง หรือ

เจา้ของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรฐัจะตอ้ง

รบัเขา้ท างาน และจ านวนเงินท่ีนายจา้ง หรือเจา้ของสถาน

ประกอบการจะตอ้งน าส่งเขา้กองทุนส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2554(prachachat.net 15 

พ.ค.64) 
 

Mobile ปันสุข พัฒนาคุณภาพชีวิต เพือ่คนพกิาร 

 

สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์

แห่งชาติ เดินหนา้โครงการ Mobile ปันสุขเพ่ือคนพิการ 

ถ่ายทอดความรูเ้จา้หนา้ท่ีสาธารณสุข จัดอบรมส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ บ าบัด ซ่อมแซม ผลิต 

แขนขาเทียม ตรวจความเคลื่อนไหว สถาบันสิรินธรเพ่ือ

การ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่ งชาติ  เ ป็น

โรงพยาบาลที่มีหน่วยบริการดแูลคนไขเ้ฉพาะทางทางดา้น

งานการอปุกรณ ์เครื่องช่วยอปุกรณค์นพิการ จงึไดเ้ลง็เห็น

ความส าคัญของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทยต์่อ



๑๙ 

ไม่ตอ้งไปหาความสขุ ความสมบรูณแ์บบท่ีไหนไกล แค่ใจเรางสบ นั่นแหละคือชีวิตท่ีดีแลว้ 

คณุภาพชีวิตของคนพิการเพ่ือสรา้งความหวงัและก าลงัใจ

ใหแ้ก่คนพิการท่ีไมส่ามารถเดินไดใ้หก้ลบัมาเดินไดอ้ีกครัง้

อีกทั้งยังด ารงชีวิตในสงัคมไดเ้หมือนคนปกติทั่วไป  วันนี ้

(20 พ.ค. 64) นายแพทยส์มศกัดิ ์อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการ

แพทย ์ชีแ้จงว่า จุดเริ่มตน้เล็กๆ ท่ีเล็งเห็นการขาดโอกาส

ของกลุ่มคนพิการในประเทศไทยมีมากขึน้ ซึ่งในประเทศ

ไทยมีคนพิการจ านวนเพ่ิมขึน้โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการ

เคลื่อนไหวทางร่างกายจ านวนมากท่ีสุดเมื่อวัดจากคน

พิการทัง้หมด เครือข่ายงานกายอปุกรณส์ามารถใหบ้ริการ

ขาเทียมแก่คนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ีวัดและ

ประเมินผลดว้ยความพึงพอใจของคนพิการ ย่ิงไปกว่านัน้ 

ยงัส่งผลใหคุ้ณภาพชีวิตคนพิการสามารถพัฒนาไดอ้ย่าง

รวดเร็ว เพราะคนพิการสามารถประกอบอาชีพไดแ้ละ

สามารถช่วยเหลือตวัเองได ้สาเหตุความพิการส่วนใหญ่

เกิดจากภาวะความเจ็บป่วยและโรคต่างๆ ซึ่งมีแนวโนม้ท่ี

เพ่ิมมากขึน้จากกลุ่มโรคเรือ้รังรวมทั้งอุบัติเหตุทางถนน

และอุบัติเหตุอื่นๆ มีวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวนปัจจัยท่ี

เก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิตของบุคคลท่ีมีขาเทียมลดลง 

พบว่าปัจจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับคุณภาพชีวิตของผูท่ี้มีขาเทียม

ลดลงมีดงัต่อไปนี ้ปัจจยัดา้นสขุภาพประกอบดว้ยสาเหตุ

ของการตดัแขนขา ความผิดปกติของอวยัวะ ความสมัพนัธ์

ทางสงัคม ดงันั้น ทีมสหสาขาวิชาชีพควรใหค้วามส าคัญ

กับปัจจัยเหล่านีเ้พ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนฟ้ืนฟู

และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ท่ีมีขาเทียมลดลง จึงได้

มอบหมายให้สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

ทางการแพทย์แห่งชาติจัดหน่วยส่งเสริมสนับสนุนการ

เขา้ถึงกายอุปกรณ์ และเครื่องช่วยอุปกรณ์คนพิการเพ่ือ

ช่วยเหลือเติมเต็มใหแ้ก่กลุ่มคนพิการไดม้ีโอกาสเปิดกวา้ง

มากขึน้และยังสามารถด ารงชีวิตไดป้กติเหมือนคนทั่วไป 

นายแพทย์สาธิต สันตดุสิต ผูอ้  านวยการสถาบันสิรินธร

เพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ  กล่าว

เพ่ิมเติมว่า ในปัจจุบันกลุ่มคนพิการมีจ านวนมากขึน้

สถาบนัสิรินธรเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ จึงไดม้ีการพฒันาระบบการ

ใหบ้ริการและพฒันาบุคลากรใหม้ีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

เพ่ือรองรบักลุม่คนพิการที่เขา้มารบับริการที่สถาบนัสิรินธร

เพ่ือการฟ้ืนฟฯู อีกทัง้ยงัมีกลุม่คนพิการท่ีขาดโอกาสในการ

เข้าถึงบริการทางด้านงานกายอุปกรณ์หรือเครื่องช่วย

อุปกรณ์คนพิการ เบือ้งตน้จะต้องขอรับค าปรึกษาจาก

แพทย ์นกักายภาพบ าบดั และนกักายอปุกรณซ์ึ่งสถาบนัสิ

ริ นธร เ พ่ือการ ฟ้ืนฟู ฯ  เ ป็นอีกหนึ่ งทาง เลื อก ท่ี เ ป็น

โรงพยาบาลเฉพาะทางดา้นงานกายอุปกรณ ์หรืออาจจะ

เป็นเครื่องช่วยอปุกรณค์นพิการอย่างครบวงจรโดยสถาบนั

สิรินธรเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ ด าเนินการใหค้วามช่วยเหลือแก่ผู ้

พิการและผูป่้วยท่ียากไรท่ี้จ าเป็นตอ้งใส่ขาเทียม สืบเน่ือง

จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ท่ีทรงเล็ง เห็น

ความส าคัญของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทยต์่อ

คณุภาพชีวิตของคนพิการ ทรงพระกรุณาพระราชทานรถ

ท าแขน-ขาเทียมเคลื่อนท่ีใหแ้ก่สถาบนัสิรินธรเพ่ือการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ 

กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชนส์ูงสุด

ต่อคนพิการท่ีอยู่ในพืน้ท่ีห่างไกล ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มตน้ของ

การด าเนินงาน Mobile ปันสขุเพ่ือคนพิการ นอกจากนี ้ยงั

มีการถ่ายทอดความรูใ้หแ้ก่เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขในพืน้ท่ี

เป้าหมายโดยจัดการอบรมเพ่ิมพูนทักษะประเมินความ

พิการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการซึ่งถือเป็น

ความร่วมมือของหน่วยงานและบุคลากรหลาย โดยมี

จดุมุ่งหมายเพ่ือใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อคนพิการที่มารบั

บริการโดยการด าเนินงาน Mobile ปันสุขเพ่ือคนพิการ 

เป็นการด าเนินงานแบบเบ็ดเสร็จประกอบดว้ยกิจกรรม



๒๐ 

ไม่ตอ้งไปหาความสขุ ความสมบรูณแ์บบท่ีไหนไกล แค่ใจเรางสบ นั่นแหละคือชีวิตท่ีดีแลว้ 

ต่างๆ ดังนี ้ การตรวจประเมินความพิการทางด้านการ

เคลื่อนไหว การผลิตและซอ่มแซมแขน-ขาเทียม เครื่องช่วย

อุปกรณ์คนพิการต่าง ๆ การสอนวิธีการกายภาพบ าบัด 

กิจกรรมบ าบดั การออกเอกสารรบัรองความพิการและจด

ทะเบียนคนพิการ จึงถือเป็นจุดเริ่มตน้ของการด าเนินงาน 

Mobile ปันสุขเพ่ือคนพิการแบบเบ็ดเสร็จและยังเป็นการ

ด า เ นิ น ง า น อ ย่ า ง ต่ อ เ น่ื อ ง จ น ถึ ง ปั จ จุ บั น

(bangkokbiznews.com 20 พ.ค.64) 
 

''อ านวย-สุจิรัตน'์' รวมพลังกวาด 3 แชมป์ขนไก่
พาราสเปน 

 

"แก่น" อ านวย เวชวิฐาน กับ "ปุ๊ " สุจิรัตน์ ปุกค า น าทัพ

แบดมินตนัคนพิการไทยผงาด 3 แชมป์แบดมินตนัสแปนิช 

พารา แบดมินตัน อินเตอรเ์นชั่นแนล 2021 การแข่งขัน

แบดมินตันรายการสแปนิช พารา แบดมินตัน อินเตอร์

เนชั่นแนล 2021 ท่ีเมืองการต์าเกนา ประเทศสเปน เม่ือวนั

อาทิตยท่ี์ 16 พ.ค.64 ท่ีผ่านมาเป็นการแข่งขันในรอบรอง

ชนะเลิศ โดยรายการนีเ้ป็นรายการเก็บคะแนนสะสมไป

เล่นพาราลิมปิกเกมส ์2020 ท่ีกรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น 

โดยมีนัก กีฬาแบดมินตันผ่านเข้ามาถึงรอบนี้ถึง  4 

ประเภท ประเภทหญิงเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ  WH2 "แก่น" 

อ านวย เวชวิฐาน มือวางอันดับ 3 ของรายการ ไล่ตบ

เอาชนะ แทเทียน่า กูรีว่า จากรสัเซียไป แบบขาดลอย 2-0 

เกม 21-12,21-12 ใชเ้วลาแข่งขัน 37 นาที ประเภทหญิง

เด่ียว WH1 "ปุ๊ " สจิุรตัน ์ปกุค า มือวางอนัดบั 2 ของรายการ 

เอาชนะ  อเลสกา้ โนบลคั มือวางอนัดบั 1 ของรายการจาก

เยอรมนี 2-0 เกม 21-16 และ 21-17  ประเภทชายเดี่ยว 

SL3 มงคล บุญสุน มือวางอนัดับ 6 ของรายการ แพ ้ ดา

เน่ียล บีเธล มือวางอนัดบั 1 ของรายการจากองักฤษ 0-2 

เกม 4-21 , 9-21 ใชเ้วลาแข่งขัน 39 นาที ประเภทหญิงคู่ 

WH2-WH2 "แก่น" อ านวย เวชวิฐาน กบั "ปุ๊ " สจิุรตัน ์ปกุค า 

ช่วยกนัท าคะแนนเอาชนะ คู่ของ คงุ จงุคมั กบั ลี ซูเอ จาก

เกาหลีใตไ้ปได ้2-0 เกม 21-12 และ 21-5 สรุปการแข่งขนัส

แปนิช พารา แบดมินตัน อินเตอร์เนชั่นแนล 2021 ทัพ

แบดมินตันคนพิการไทยกวามาได ้3 เหรียญทอง กับ 1 

เหรียญเงิน(siamsport.co.th 16 พ.ค.64) 
 

จิตอาสาพระราชทาน มทบ.32 ล าปาง มอบของ
ช่วยเหลือผู้ป่วย / ผู้พกิาร กระทบโควิด-19 

ศูน ย์อ  า น วยก าร จิ ต

อ า ส าพ ร ะ ร า ช ท า น

มณฑลทหารบกท่ี 32 

ได้จัดผู้บั งคับบัญชา

และก าลังพลจิตอาสา

ของหน่วยเดินทางไปแจกสิ่งของช่วยเหลือผูป่้วย/ผูพิ้การ

ในพื้นท่ีจังหวัด จ านวน 20 คน เพ่ือเป็นการช่วยเหลือ

บรรเทาทุกขป์ระชาชนในหว้งสถานการณก์ารแพร่ระบาด

ของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน ทัง้นีก้ารจัดกิจกรรมวนันีส้ืบ

เน่ืองจากพระอาจารยเ์อกชัย สิริญาโณ มีเมตตาจิตมอบ

สิ่งของท่ีเหมาะส าหรบัผูป่้วย/ผูพิ้การ ไดแ้ก่ผา้ออ้มส าหรบั

ผูใ้หญ่ สิ่งของบริโภคและอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาด

โรคโควิด-19 เช่น หนา้กากอนามยัและแอลกอฮอล ์ใหก้ับ



๒๑ 

ไม่ตอ้งไปหาความสขุ ความสมบรูณแ์บบท่ีไหนไกล แค่ใจเรางสบ นั่นแหละคือชีวิตท่ีดีแลว้ 

หน่วยเพ่ือน าไปช่วยเหลือผูป่้วยหรือผูพิ้การในพืน้ท่ี โดย 

พล.ต.อโณทัย ชัยมงคล ผบ.มทบ.32/ผอ.ศอ.จอส.

พระราชทาน มทบ.32 ได้ให้ความส าคัญกับการมอบ

สิ่งของดงักล่าวไปถึงมือผูป่้วย/ผูพิ้การในพืน้ท่ีโดยเร็ว ได้

ก าหนดผูม้อบแบ่งเป็น 8 เสน้ทาง ตามพืน้ท่ีอยู่ของผูป่้วย

จ านวน 20 ราย ในพืน้ท่ี 4 อ าเภอไดแ้ก่ อ.เมือง, อ.แมเ่มาะ

, อ.เกาะคา และ อ.แจห้่ม (จากฐานขอ้มลูผูป่้วย/ผูพิ้การท่ี 

รพ.คา่ยสรุศกัดิม์นตรี มีอยู่แลว้) ซึง่ญาติพ่ีนอ้งของผูป่้วยท่ี

หน่วยไดเ้ดินทางมามอบสิ่งของไดแ้สดงความรูส้กึขอบคณุ

หน่วยทหารท่ีไดห้่วงใยและช่วยเหลือประชาชนบรรเทา

ความเดือดรอ้น ในยามวิกฤติยากล าบากจากสถานการณ์

ก า ร แ พ ร่ ร ะ บ า ด ข อ ง โ ร ค โ ค วิ ด - 19 ใ น ปั จ จุ บั น

(77kaoded.com 19 พ.ค.64) 
 

สมาคมคนพกิารจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดอบรม
สร้างตัวตนและท าคอนเทนตแ์ก่ผู้พกิาร ผ่านส่ือ

ออนไลน ์(Influencer) 

 

สมาคมคนพิการจงัหวดัฉะเชิงเทรา จดั “โครงการฝึกอบรม

และส่งเสริมการสรา้งตัวตนให้แก่ผู ้พิการเป็นผู้ท  าคอน

เทนตเ์ผยแพร่ทางสื่อออนไลน ์(Influencer)” โดยกองทุน

วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนแ์ละ

กิจการโทรคมนาคม เ พ่ือประโยชน์สาธารณะ เป็น

ผูส้นับสนุน งานนีไ้ด ้เภสชักรหญิงโสภา พิมพส์ิริพาณิชย ์

(โซอี)้ นางฟ้าการตลาดดิจิตอล เจา้ของเพจ “โซอี ้Digital 

Shortcut : การตลาดออนไลน์” และคุณพยุงศักดิ์ เสริม

สนัติวาณิช (Producer ยุง) อดีตโปรดิวเซอร ์17 ปี บริษัท 

Gmm grammy เจ้าของเพจ “โปรดิวเซอร์ ยุง” ร่วมเป็น

วิทยากรถ่ายทอดความรูแ้ละเทคนิคทางการตลาด รวมถึง

การคิดคอนเทนตแ์ละการใชส้ื่อบนโลกออนไลนน์อกจากนี ้

ยังมี Influencer ช่ือดัง ท่ีมาร่วมแชรป์ระสบการณ์ต่างๆ 

และแนะแนวทางการสรา้งตัวตนบนโลกออนไลน ์อย่าง

คณุบุญธิดา ชินวงศ ์หรือท่ีทุกคนรู ้จกักันในนาม “ฝ้าย ใช้

เทา้แต่งหนา้” ท่ีมีผูต้ิดตามมากกว่า 200,000 คน และคณุ

อ านาจ ศรีสังข์ “อูด้ OZEEOOS” แร็ปเปอรผ์ู ้พิการทาง

สายตา จากรายการ The Rapper ถือได้ว่างานนี้ได้ทั้ง

ความรูจ้ากวิทยากรท่ีมากดว้ยประสบการณ์ ความสนุก

ความเพลิดเพลินและแนวทางดีๆ จากคนดังรับเชิญท่ีมี

ผูค้นใหค้วามสนใจเป็นจ านวนมาก ซึง่ผูเ้ขา้รว่มโครงการท่ี

มีธุรกิจทางออนไลนอ์ยู่แลว้ก็สามารถน าเนือ้หาความรูไ้ป

ต่อยอดธุรกิจของแต่ละท่านไดเ้ป็นอย่างดี หรือผูท่ี้คิดจะ

เริ่มตน้การสรา้งรายไดจ้ากช่องทางออนไลน์ก็สามารถ

น าไปใชไ้ดอ้ย่างเกิดประโยชน์(mgronline.com 19 พ.ค.

64) 

 

 

 

 

 

 



๒๒ 

ไม่ตอ้งไปหาความสขุ ความสมบรูณแ์บบท่ีไหนไกล แค่ใจเรางสบ นั่นแหละคือชีวิตท่ีดีแลว้ 

พกิารแต่ตัวแต่ใจสู้ ขายพวงมาลัยเลีย้งชีพ 

เชียงใหม่ 18 พ.ค.- หนุ่มสูชี้วิต! สดุยอดหนุ่มแมพิ้การแขน 

2 ขา้ง แต่ใจไมย่อมแพเ้ดินเรข่ายพวงมาลยัเลีย้งครอบครวั 

สรา้งรายไดว้ันละหลายรอ้ย นาย แสงเมือง คุณซอ อายุ 

46 ปี พิการแขนทั้ง 2 ข้าง ใช้ต้นแขนคล้องพวงมาลัย

ดอกไมส้ด เดินเร่ขายใหก้บัประชาชน และรา้นคา้หนา้หา้ง

คา้ปลีกโลตสัในตวัเมืองเชียงใหม่  ซึ่งก็จะมีรา้นคา้รวมทัง้

ประชาชน ช่วยอดุหนุนขายพวงละ 20 บาท ลกูคา้จ่ายเงิน

ในกระเป๋า และหยิบเงินทอนเอง จากนั้นก็จะตระเวนไป

ขายตามริมถนน หรือตามสี่แยกในตัวเมืองเชียงใหม่ มี

รายไดว้นัละหลายรอ้ยบาท โดยรบัพวงมาลยัดอกไมส้ดมา

จากรา้นคา้ ราคาพวงละ 12 บาท น ามาขายตอ่พวงละ 20 

บาท ขายทั้งวันจนกว่าจะหมด นายแสงเมือง บอกว่าปี 

2542 ขณะอายุ 22 ปี  มีอาชีพเดินสายโทรศัพท์บนเสา

ไฟฟ้าแต่เกิดอุบัติเหตุ ถูกกระแสไฟฟ้าดูดจนตอ้งตดัแขน

ทัง้สองขา้งทิง้ เพ่ือรกัษาชีวิตท าใหร้อดชีวิตมาได ้ไม่อยาก

เป็นภาระใคร ช่วยเหลือตนเองจึงรบัพวงมาลยัมาขาย จน

สามารถเลีย้งตวัเองและครอบครัว มีภรรยาและลูกอีก 2 

คน คนโตเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และคนเล็กอายุ 7 

ขวบ ก าลังเขา้เรียนชั้นประถม 1 ทั้งนีถื้อเป็นตัวอย่างใน

การท ามาหากิน โดยมีข้อคิดว่าคนเราแมว้่าร่างกายจะ

พิการ แต่หวัใจไม่พิการไม่ตอ้งทอ้แท ้ชีวิตนีต้อ้งสู้ โดยเจา้

ตวัยงัสามารถขบัรถยนตไ์ดไ้มต่อ้งเป็นภาระในการเดินทาง 

ใชเ้ทา้สตารท์เครื่องยนต ์และใชต้น้แขนขา้งซา้ย เขา้เกียร์

ออโต ้ตน้แขนขา้งขวาถือพวงมาลยัรถ และใชเ้ทา้เหยียบ

คันเร่งหรือเหยียบเบรก ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุแม้แต่ครั้ง

เดียว.-ส  านกัข่าวไทย(tna.mcot.net18 พ.ค.64) 
 

เร่ืองเล่าดีๆ  จาก ‘กาละแมร’์ กับลุงขายธูปผู้พกิาร
ทางสายตาทีไ่ม่ยอมแพ้กับชีวิต 

 

เรื่องเล่าดีๆ จาก “กาละแมร”์ กับลุงขายธูปผู้พิการทาง

สายตาท่ีไม่ยอมแพก้ับชีวิตมีเรื่องราวดีๆ มาเล่าใหแ้ฟนๆ 

ฟังอยู่ตลอด ส าหรบัสาว “กาละแมร ์พชัรศรี” ท่ีล่าสดุเจา้

ตวัก็ไดน้  าเรื่องราวของคณุลุงพิการทางสายตา ซึ่งนั่งขาย

ธูปไรค้วัน โดยไม่งอมืองอเทา้ พรอ้มทัง้ใหข้อ้มูลหากใคร

อยากจะช่วยอุดหนุนคุณลุงไวด้ว้ยว่า “แมรม์ีเรื่องราวมา

เล่าใหฟั้งค่ะ “ลุงถวิล นัดทะยาย” ชายผูพิ้การทางสายตา 

วัย 55 ปี ท่ีไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา แมจ้ะมองเห็นเพียง

เลือนลาง หน าซ  า้ขายงัมาเจ็บจนตอ้งใชไ้มเ้ทา้ แต่ลุงก็ไม่

ยอมแพ้ต่อโชคชะตา ไปรับธูปแบบควันน้อยมาขายท่ี

บริเวณทางเช่ือม BTS ช่องนนทรีย์ ในราคาแพคละ 40 

บาท ขายตัง้แต่ 12.00-22.00 น. บางวนัขายไม่ไดก้็อยู่ไป

จนถึง 23.00 น. ลงุท าเช่นนีม้านานกว่า 30 ปีแลว้ บางวนั

ก็ขายไดม้าก บางวนัก็ขายไดน้อ้ย ย่ิงช่วงนีเ้จอสถานการณ์

โควิด-19 ท าใหแ้ทบขายไม่ไดเ้ลย แต่ลุงก็ตอ้งมาขายทุก



๒๓ 

ไม่ตอ้งไปหาความสขุ ความสมบรูณแ์บบท่ีไหนไกล แค่ใจเรางสบ นั่นแหละคือชีวิตท่ีดีแลว้ 

วนั ดว้ยภาระค่าใชจ้่ายท่ีมี แมจ้ะอยู่ตวัคนเดียวแตย่งัมีค่า

เช่าหอ้ง ค่ากิน ค่าขา้วของเครื่องใช ้และค่าแท็กซี่ (ลงุเดิน

เขา้ซอยบา้นไมไ่หวเพราะขาเจ็บ และย่ิงช่วงดกึไม่มีรถเมล์

ผ่านดว้ย) วันนีแ้มรจ์ึงช่วยอุดหนุนธูปคุณลุงไป 100 ห่อ 

ใครสนใจตามไปอดุหนุนคณุลงุไดต้รงทางเช่ือม BTS ช่อง

นนทรีย ์หรือโทรไปหาคณุลุงถวิลท่ี 08-9455-7842 ไดน้ะ

คะ คณุลงุจะจดัสง่ ปณ.ใหไ้ดค้ะ่” อย่างไรก็ตาม หลงัโพสต์

ดังกล่าวมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจ านวนมาก 

พรอ้มช่วยชีจุ้ดว่า บางวันก็ไปนั่ งขายท่ีสถานีศาลาแดง 

และธูปดีจริงๆ ไม่มีควนั เป็นลกูคา้ลงุมานานแลว้ บา้งก็ว่า

บางวันเห็นลุงนั่งกินขา้วกับน า้เปล่า(matichon.co.th 20 

พ.ค.64) 

ตั้งทมีช่วยเดก็ออทสิตกิและ 
คนพกิารกลุ่มเส่ียงกักตัวในบ้าน 

 

เมื่อเวลา 08.30วนันี ้ผูอ้  านวยการเขตภาษีเจริญ นายณัฐ

พงษ ์มีโภคกิจ พรอ้มผูช้่วยผูอ้  านวยการเขตทัง้สองท่าน น า

ทีมศูนย์บริการสาธารณสุข 47 และส านักพัฒนาสังคม 

ร่วมกันประเมินคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กออทิ

สติกท่ีพ่อแมต่ิดเชือ้โควิด หลงัจากท่ีไดพ้ดูคยุกบัเด็กพบว่า

เด็กมีความตอ้งการจะอยู่ท่ีบา้นมากกว่าจะไปกักตวัท่ีอื่น 

และได้โทรศัพท์พูดคุยกับมารดาของเด็กแจ้งว่าเด็ก

ประสงคจ์ะอยู่รอมารดาอยู่ท่ีบา้น มารดาก็ยินยอมตามท่ี

เด็กตอ้งการ ดัง้นั้นทีมท่ีลงไปประเมินจึงลงความเห็นว่า

ควรจะให้เด็กกักตัวอยู่ท่ีบ้านซึ่งเป็นสถานท่ีท่ีปลอดภัย

มากท่ีสดุและเป็นไปตามมาตราการการควบคมุโรคติดเชือ้

โตวิด 19 สว่นเรื่องการดแูลอาหาร ทัง้ 3 มือ้จะมีเพ่ือนบา้น

ท่ีคอยช่วยเหลือดแูล และทาง สนข. ศนูยส์าธารณสขุฯ 47 

จะสับเปลี่ยนและหมุนเวียนกันเข้ามาดูเป็นระยะและ

ติดตามประเมินอาการเด็กอย่างต่อเน่ืองขอบคุณส านัก

อนามัย ส  านักพัฒนาสังคมและส านักงานเขตท่ีเข้าไป

ช่วยเหลือมลูนิธิพฒันาคนพิการไทย 24 พ.ค.64 

 

 

 

 



๒๔ 

ไม่ตอ้งไปหาความสขุ ความสมบรูณแ์บบท่ีไหนไกล แค่ใจเรางสบ นั่นแหละคือชีวิตท่ีดีแลว้ 

เชิญคนพกิารสมคัรงาน 

บริษัท อนิโนลาเทก็ซ ์(ประเทศไทย) จ ากัด ท่ี
อยู่  E 1-6 เขตอุตสาหกรรมส่งออก นิคมอุตสาหกรรม
ภาคใต ้(นิคมฉลุง-บา้นกลาง) หมู่ 4 ต าบลฉลุง อ าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 90110 ต้องการรับพนักงานคน
พกิาร จ านวน 3 อัตรา  รายละเอียดงาน ปฏิบตัิงานตาม
ความเหมาะสมกับลักษณะความพิการ คุณสมบัติ คน

พิการที่สามารถปฏิบัติงานเองได้ เพศชาย/หญิง อายุ
ระหว่าง 18-40 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ป.6 ขึ ้นไป – 
ปริญญาตรี สวสัดิการ ประกนัสงัคม โบนสัประจ าปี ชดุยูนิ
ฟอร์มพนักงาน ลาพักร้อน ฯลฯ ติดต่อ…คุณสมพงศ์ 
โทรศพัท ์074-206111 ตอ่ 272 โทรสาร 074-206112  

โรงพยาบาลเลอลักษณ์  ท่ีอยู่ 11 ถนนนคร
อินทร์ ต  าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัด
นนทบุรี 11000 ต้องการรับพนักงานคนพิการ จ านวน 
1  อัตรา  รายละเอียดงาน  ปฏิบัติ งานตามท่ี ได้รับ
มอบหมายได้  คุณสมบั ติ  คนพิ ก า รที่ ส าม า รถ

ปฏิบัติงานได้ เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ ้นไป วุฒิ
การศึกษาระดับ ม.6 ขึน้ไป มีความรับผิดชอบต่องานท่ี
ไดร้ับมอบหมาย มีระเบียบวินัย และมีความประพฤติดี  
สวัสดิการ  ประกันสังคม เครื่ องแบบพนักงาน  ปรับ
เงินเดือนและค่าตอบแทน ทุกปี (ตามต าแหน่ง) OT  มีกา
รันตีรายได ้และค่าคอมมิชชั่น ฯลฯ ติดต่อ…ฝ่ายบุคคล 
โ ท ร ศั พ ท์  02-888-2888 ต่ อ  417 อี เ ม ล์  
hr_lelux_46@trustmail.jobthai.com  

บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จ ากัด ท่ีอยู่ 43 
ถนนรามค าแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง 
กรุงเทพมหานคร 10240 ต้องการรับพนักงานติดสติ
เกอร ์จ านวน 1 อัตรา รายละเอียดงาน ติดสติ๊กเกอรบ์น
กล่องสินคา้ ยกกล่องสินคา้ ย้ายกล่องสินคา้ ช่วยเหลือ
งานในคลังสินค้า  ท างาน 5 วัน/สัปดาห์ (หยุดเสาร์-
อาทิตย)์ สถานท่ีปฏิบตัิงาน ประจ าสาขารามค าแหง (ซอย

รามค าแหง151/1) คุณสมบัติ  คนพิการที่สามารถ

ปฏิบัติงานได้  เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ ้นไป วุฒิ
การศึกษาระดับ ม.3 ขึ ้นไป สามารถท างานภายใน
คลั ง สิ น ค้า ไ ด้  ส วัส ดิ ก า ร  เ งิ น โบนั สต ามผล งาน 
ประกนัสงัคม คา่ท างานล่วงเวลา คา่ใชจ้่ายในการเดินทาง 
ทุนการศึกษา ค่ายานพาหนะ ตามข้อตกลงของบริษัท 
ติดต่อ…สมัครและสัมภาษณ์งานทันท่ี (วันจันทรถ์ึงวัน
พฤหสั) สมคัรดว้ยตวัเองเท่านัน้  โทรศพัท ์09-6659-6859, 
0-2378-9999 # 197 Line@ : @vpr6250t  อี เ ม ล์  
Lalita@mahajak.com 

บริษัท โคฟอร์จ จ ากัด ท่ีอยู่ 1858/17 อาคาร
อินเตอรล์ิงคท์าวเวอร ์ชัน้ 6 ถนนเทพรตัน แขวงบางนาใต ้
เขตบางนา  กรุงเทพฯ ต้องการรับพนักงานบัญชี /
การเงิน  (Executive – Account + Admin) จ านวน 1 
อัตรา เงินเดือน 25,000 บาทขึน้ไป คุณสมบัต ิคนพิการ

ด้านร่างกาย-เดินได้ เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึน้ไป วฒิุ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี ท าบญัชี จดัซือ้ admin ทั่วไป 
ประสานงานกับทุกหน่วยงาน ใช้ภาษาอังกฤษคล่อง 
สวสัดิการ วนัหยุดประจ าปี 14 วนั ประกนัสขุภาพ ประกนั
ชีวิต ฯลฯ ติดต่อ…คุณพิชญ์นุช พันธ์ไพศาล  โทรศัพท์ 
085-9182266 แ ฟ ก ซ์  02-6643038  อี เ ม ล์  
pitchanut.p@coforgetech.com 

บริษัท แคลิเบรช่ัน แลบอราทอรี จ ากัด  ท่ีอยู่ 
2/10-11,14,55 ซอยประเสริ ฐมนู กิจ  29 แยก 4 ถนน
ประเสริฐมนูกิจ แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 10230  ต้องการรับพนักงานธุรการ 
จ านวน 1 อัตรา รายละเอียดงาน จัดท าเอกสาร และ
ติดต่อประสารงานภายในองคก์ร คุณสมบัติ คนพิการที่

สามารถปฏิบัติงานได้ เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 20-
30 ปี สวสัดิการ ค่าครองชีพ กองทุนส ารองเลีย้งชีพ เงิน
รางวัล Incentive โบนัส เบี ้ยขยัน ประกันชี วิต ตรวจ
รา่งกายประจ าปี ปรบัเงินเดือนประจ าปี ชดุยูนิฟอรม์ งาน

tel:02-888-2888
mailto:hr_lelux_46@trustmail.jobthai.com
https://www.jobbkk.com/jobs/lists/1/%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99,%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%20%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%20%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94,%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94,%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%94.html?keyword_type=2
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๒๕ 

ไม่ตอ้งไปหาความสขุ ความสมบรูณแ์บบท่ีไหนไกล แค่ใจเรางสบ นั่นแหละคือชีวิตท่ีดีแลว้ 

เลีย้งปีใหม่ จัดอบรม/ท่องเท่ียวประจ าปี งาน sport day 
ฯลฯ ติดต่อ…อัญชิตา มีโภคาโทรศัพท์ 089-2032601 
แฟกซ.์02-5782672 Email : ad@cal-laboratory.com 
 Advice IT Infinite Co., Ltd ท่ี อยู่  74/1 หมู่ ท่ี  1 

ถนนราชพฤกษ์ ต าบลท่าอิฐ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัด

นนทบรุี 11120 ตอ้งการรบัพนกังานธุรการ จ านวน 1 อตัรา 

รายละเอียดงาน รับผิดชอบงานตามท่ีไดร้ับมอบหมาย 

งานเอกสาร คุณสมบัติ คนพิการท่ีสามารถปฏิบัติงาน

ตามท่ีได้รับมอบหมายได้ เพศชาย/หญิง สามารถใช้

โปรแกรม Excel ได้ สวัสดิการ โบนัสประจ าปี ตรวจ

สขุภาพประจ าปี เบีย้ขยนั เงินช่วยเหลือกรณีตา่งๆ กองทุน

ส ารองเลีย้งชีพ สิทธิประกันสงัคม ปรบัเงินเดือนประจ าปี 

(ปีละ 2 ครัง้) ค่าเดินทางและเบีย้เลีย้ง (กรณีเดินทางไป

ปฏิบัติงานนอกสถานท่ี)  เสือ้ฟอรม์พนักงาน - กิจกรรม

เสริมสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร  ฯลฯ ติดต่อ…ฝ่าย

บริหารทรพัยากรบคุคล โทรศพัท ์02-5470000 -703, 084-

4237456 อีเมล ์advice_hr_204@trustmail.jobthai.com 

บริษัท เลค คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด ท่ีอยู่ 688/99-
100 ชัน้ 2 ตกึB อาคารศภุาลยัปารค์ศรีนครินทร ์(ตรงขา้ม
โรงแรมโนโวเทล บางนา) ถนนศรีนครินทร ์แขวงหนองบอน 
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 สถานท่ีปฏิบัติงาน 
ท างานในร้าน XAIOMI ชั้น6 เดอะมอลล์งามวงศ์วาน 
ต าบลบางเขน อ าเภอเมืองนนทบรุี จงัหวดันนทบรุี (ท างาน
ท่ีบ้านไม่ต้อง เข้าบริ ษัท )  ต้องการ รับ เ จ้ าห น้ าที่

ประสานงานฝ่ายขายทางอินเทอร์เน็ต จ านวน 3 
อัตรา รายละเอียดงาน ประสานงานเก่ียวกบัการายสินคา้
ทางอินเตอรเ์น็ต ตอบแชทลกูคา้ ตกแต่งภาพ ฯลฯ (ท างาน
ท่ีบา้นไม่ตอ้งเขา้บริษัท) คุณสมบัติ คนพิการที่สามารถ

ปฏิบัติง านได้  เพศชาย/หญิง มีความรู ้การใช้งาน
คอมพิวเตอร ์สวสัดิการ ประกนัสงัคม กองทุนส ารองเลีย้ง
ชีพ เบีย้ขยัน หยุดนักขัตฤกษ์ ไม่นอ้ยกว่าปีละ 13 วนั ขึน้

เงินเดือนประจ าปี โบนสัประจ าปี ค่าเบีย้เลีย้ง (บางกรณี) 
ค่ า พ า ห น ะ  ( บ า ง ก ร ณี )  ฯ ล ฯ  ติ ด ต่ อ …LINE 
ID: joylakecom lakecom_21@trustmail.jobthai.com 

บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท ์ไทย จ ากัด(มหาชน) 
ท่ีอยู่ คลัง KCMA 93 หมู่3 ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ต้องการรับพนักงานท าความ
สะอาด จ านวน 1 อัตรา  รายละเอียดงาน  ท าความ
สะอาดพืน้ท่ีในคลงัสินคา้ / ในส านกังาน / หอ้งน า้ (เฉพาะ
พืน้ท่ีของบริษัท เท่านัน้) ท างาน 6 วนั จันทร ์- เสาร ์เวลา 
8.30 - 17.30 น. เงินเดือน 9800 บาท สถานท่ีท างาน (อยู่
ใกล้ๆ โรงพยาบาลวังน้อย จ.อยุธยา)  คุณสมบัติ คน

พิการที่สามารถปฏิบัติงานได้  เพศชาย/หญิง อายุ
ระหวา่ง 20-45 ปี ไมจ่  ากดัวฒิุการศกึษา สามารถเดินทาง
เองได ้ไม่มีรถรับส่ง ไม่มีทีพัก ไม่เก่ียงงาน ตัง้ใจท างาน 
ขยนัท างาน สวสัดิการ กองทุนประกนัสงัคม ตรวจสขุภาพ
ประจ าปี โบนัส (ตามผลประกอบการ) ชุดยูนิฟอร์ม 
กิจกรรมท่องเท่ียวประจ าปี งานเลีย้งประจ าปี วันหยุด
พิเศษ ส่วนลดในการซือ้สินคา้ ฯลฯ ติดต่อ…คณุวทัธิกาล 
ศรีเกื ้อกูล โทรศัพท์ 081-3588114 / 02-9545281-3 ต่อ 
203 แ ฟ ก ซ์  02-5912851 อี เ ม ล์  
wathikran.s@hifithai.co.th  

บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท ์ไทย จ ากัด(มหาชน) 
ท่ีอยู่ คลัง KCMA 93 หมู่3 ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ต้องการ รับพนักงาน

คลังสินค้า จ านวน 2 อัตรา รายละเอียดงาน ท างาน 6 
วัน จันทร ์- เสาร ์เวลา 8.30 - 17.30 น. เงินเดือน 9800 
บาท สถานท่ีท างาน (อยู่ใกล้ๆ โรงพยาบาลวังน้อย จ.
อยุธยา) คุณสมบัติ คนพิการด้านร่างกาย-เดินได้ 

สื่อสารได้ดี เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 20-45 ปี ไม่
จ ากัดวุฒิการศึกษา สามารถเดินทางเองได ้ไม่มีรถรบัส่ง 
ไม่มีทีพกั ไมเ่ก่ียงงาน ตัง้ใจท างาน ขยนัท างาน สวสัดิการ 
กองทุนประกันสงัคม ตรวจสุขภาพประจ าปี โบนัส (ตาม

tel:02-547-0000
tel:084-423-7456
tel:084-423-7456
mailto:advice_hr_204@trustmail.jobthai.com
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๒๖ 

ไม่ตอ้งไปหาความสขุ ความสมบรูณแ์บบท่ีไหนไกล แค่ใจเรางสบ นั่นแหละคือชีวิตท่ีดีแลว้ 

ผลประกอบการ) ชุดยูนิฟอรม์ กิจกรรมท่องเท่ียวประจ าปี 
งานเลีย้งประจ าปี วนัหยุดพิเศษ ส่วนลดในการซือ้สินคา้ 
ฯลฯ ติดต่อ…คุณวัทธิกาล ศรี เกื ้อกูล โทรศัพท์ 081-
3588114 / 02-9545281-3 ต่อ 203 แฟกซ์ 02-5912851 
อีเมล ์wathikran.s@hifithai.co.th  

บริษัท แดน-ไทย อคีวิปเม้นท ์จ ากัด ท่ีอยู่ 732 
ซอยพระรามท่ี 2 ซอย 75 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพฯ 10150 ต้องการรับเจ้าหน้าทีธุ่รการ จ านวน 
1 อัตรา รายละเอียดงาน  เอกสารทั่ วไปและติดต่อ
ประสานงาน รับโทรศัพทแ์ละงานอื่นท่ีไดร้ับมอบหมาย 
คุณสมบัต ิคนพกิารด้านร่างกาย-เดนิได้ เพศชาย/หญิง 
อาย ุ22 ปีขึน้ไป ไม่จ ากดัวฒิุการศกึษา มีความสามารถใน
การใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส  านักงานเบื ้องต้นได้ 
สวัสดิการ โบนัส (ตามผลประกอบการ) ชุดยูนิฟอร์ม 
ทุนการศึกษาบุตร อื่น ๆ เป็นต้น  ติดต่อ…คุณนงนุช 
โ ท ร ศั พ ท์  066-113-3698 อี เ ม ล์  
nongnuch.m@danthaigroup.com   

บริษัท เมกาโฮม เซ็นเตอร ์จ ากัด ท่ีอยู่ เลขท่ี 
49 หมู่ท่ี 5 ต าบลคลองหนึ่ง อ  าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี 12120 ประจ าสาขา กบินทรบ์ุรี จ.ปราจีนบุรี  
ต้องการรับพนักงานคนพิการ จ านวน 1 อัตรา 
รายละเอียดงาน ท างานตามความเหมาะสม เน่ืองจาก
ตอ้งพิจารณาความสามารถของผูส้มคัรก่อน คุณสมบัติ           

คนพิการที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพศชาย/หญิง 
อายุ 18 ปีขึน้ไป วุฒิการศึกษาระดบั ม.3 ขึน้ไป สามารถ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื ้นฐานในการท างานได้ดี มี
ความขยนั รกังานบริการ มีมนุษยสมัพนัธด์ี สวสัดิการ ค่า
ครองชีพ เงินรางวลัจากยอดขาย เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ 
ค่ารักษาพยาบาล กองทุนส ารองเลีย้งชีพ ตรวจสุขภาพ
ประจ าปี ฯลฯ ตดิต่อ…โทรศพัท ์                082-9937627 
คณุเหมียว / ID Line : hrcentermeaw 

บริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด  ท่ีอยู่ 
ส  านักงานใหญ่ 31 ถนนประชาช่ืนนนทบุรี บางเขน เมือง
นนทบุรี นนทบุรี 11000 ประจ าสาขา เพชรเกษม (หนอง
แขม) กทม. ต้องการรับพนักงานคนพิการ จ านวน 1 
อัตรา  รายละเอียดงาน  ท างานตามความเหมาะสม 
เน่ืองจากต้องพิจารณาความสามารถของผู้สมัครก่อน 
คุณสมบัติ คนพิการที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึน้ไป วุฒิการศึกษาระดบั ม.3 
ขึน้ไป สามารถใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรพื์น้ฐานในการ
ท างานไดด้ี มีความขยัน รกังานบริการ มีมนุษยสมัพนัธด์ี  
สวัสดิการ ค่าครองชีพ เงินรางวัลจากยอดขาย เงิน
ช่วยเหลือกรณีตา่งๆ คา่รกัษาพยาบาล กองทนุส ารองเลีย้ง
ชีพ ตรวจสขุภาพประจ าปี ฯลฯ ติดต่อ…คุณจูน โทรศพัท ์
082-3239964 Line ID : 0823239964  

บริษัท ซีเค พาวเวอร ์จ ากัด มหาชน ท่ีอยู่ 587 
อาคารวิริยะถาวร ชั้น 19 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวง
รชัดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ต้องการ
รับพนักงานธุรการประสานงานทั่วไป จ านวน 1 อัตรา  
รายละเอียดงาน ท างานเอกสารทั่วไป งานตาม         ท่ี
ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ  คนพิการที่สามารถ

ปฏบิัตงิานได้  สามารถสื่อสารได ้ เพศชาย/หญิง อายุ 22 
ปีขึน้ไป ไม่จ ากัดวฒิุการศกึษา (หากจบป.ตรีจะไดร้บัการ
พิจารณาเป็นพิเศษ) ใชง้านคอมพิวเตอร ์และโปรแกรม 
MS-Office ได ้ติดต่อ…คณุทิพยอ์าภรณ ์พัฒนะกุลก าจร 
โ ท ร ศั พ ท์  087-3587458  อี เ ม ล์  
thiparporn.p@ckpower.co.th 

กรมเจ้าท่า ท่ีอยู่ 1278 ถนนโยธา แขวงตลาด
น้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 ต้องการรับ
พนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) จ านวน 6 อัตรา 
รายละเอียดงาน ปฏิบตัิงานเก่ียวกบัธุรการ งานสารบรรณ 
และงานบริหารทั่วไป รวบรวมขอ้มลูจดัเก็บขอ้มลูทางสถิติ 
เอกสารหลกัฐานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ด าเนินการเก่ียวกบัพสัด ุ

mailto:wathikran.s@hifithai.co.th
mailto:nongnuch.m@danthaigroup.com
mailto:thiparporn.p@ckpower.co.th


๒๗ 

ไม่ตอ้งไปหาความสขุ ความสมบรูณแ์บบท่ีไหนไกล แค่ใจเรางสบ นั่นแหละคือชีวิตท่ีดีแลว้ 

ครุภณัฑข์องส านกังานและงานอื่นๆ ตามท่ีผูบ้ังคบับญัชา
มอบหมาย คุณสมบัติ คนพิการที่สามารถปฏิบัติงาน

ได้ เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึน้ไป วุฒิการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทุกสาขา วิ ธีการรับสมัคร ผู้
ประสงคส์มัครสอบ สมัครได้ทาง Internet ตั้งแต่วันที่ 
7-20 มิถุนายน 2564  ได้ https://md.thaijobjob.com/ 
2021062/index.php# รายละ เอี ยดการ รับส มัคร

เ พิ่ ม เ ติ ม   https://file.job.thai.com/prakad/md202 
1062/md2021062_1 
 

 

คนพกิารตอ้งการท างาน 
นางสาวจิตรลดา  ทองนพเก้า อายุ 32 ปี วุฒิ

การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาปีท่ี 6 พกิารทางด้านร่างกาย 
สามารถเดินได้ ต้องการงานทางด้านเอกสาร/คีย์
ข้อมูล รับโทรศัพท์ ประสานงานต่างๆ สามารถใช้
คอมพิวเตอรไ์ดด้ี ติดต่อ...โทรศพัท ์084-0977608 อีเมล ์
chitada2532@gmail.com 

นางสาวสาลิ นี  แสงฝาก   อายุ 34 ปี   วุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรี  พิการทางด้ านการ
เคลื่อนไหว พูดไม่ชัด สามารถเดินได้ ต้องการงาน
ทางด้านเอกสาร ธุรการ งานตามความเหมาะสม มี
ประสบการณ์การท างานดา้นเอกสารมาก่อน  ติดต่อ...
โทรศพัท ์062-9070399  Line. 0629070399 

นางสาวเสาวลักษณ ์ ทองสุข  อายุ 31 ปี วุฒิ
การศกึษาระดบัปริญญาตรี พิการทางด้านร่างกาย-เดิน
ได้ ต้องการงานเอกสาร งานธุรการ หรืองานตาม
ความเหมาะสม ในพืน้ท่ีใกลเ้คียง  ฟิวเจอรพ์ารค์-รงัสิต 
หรือเลียบคลองรงัสิต มีประสบการณก์ารท างานคียข์อ้มลู 
งานเอกสาร ตรวจสอบเอกสารต่างๆ  ติดต่อ...โทรศพัท ์
080-6198497  อีเมล ์saowalukthongsuk@gmail.com 

นางสาวการะเกตุ  จันทรก์ลิ่น อายุ 33 ปี วุฒิ
การศกึษาระดบัปริญญาตรี พิการทางด้านร่างกาย-เดิน
ได้   ต้องการงานธุรการ คีย์ข้อมูล งานติดต่อ
ประส านง าน  พื ้น ท่ี ใ กล้เคี ย งกับ เส้น รถไฟฟ้ า  มี
ประสบการณ์การท างานธุรการมาก่อน สามารถใชง้าน
คอมพิวเตอรไ์ดด้ี ติดต่อ...โทรศพัท ์096-2134305 /083-
2935744 อีเมล ์tukta-jaa@hotmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://md.thaijobjob.com/%0b2021062/index.php
https://md.thaijobjob.com/%0b2021062/index.php
https://file.job.thai.com/prakad/md202
http://tddf.or.th/job/Line.%200629070399


๒๘ 

ไม่ตอ้งไปหาความสขุ ความสมบรูณแ์บบท่ีไหนไกล แค่ใจเรางสบ นั่นแหละคือชีวิตท่ีดีแลว้ 

ส่งหุ่นยนตข์นาดเล็กบังคับมือ “ป่ินโต 2” ช่วยโรงพยาบาลสนาม 

 

 นพ.ปฐม สวรรคปั์ญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบ์ริการ(วศ.) กระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและ

นวตักรรม (อว.) เปิดเผยวา่ วศ.สง่หุ่นยนตข์นาดเลก็บงัคบัมือ “ป่ินโต 2” จ านวน 1 ตวั ใหก้บัส  านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพ่ือไปใชง้าน ส าหรบัแพทย ์พยาบาล และเจา้หนา้ท่ีในการดแูลผูป่้วยโควิด-19 ในหอผูป่้วย

โรงพยาบาลสนามบา้นวิทยาศาสตรส์ิรินธรเพ่ือคนพิการ ท่ีอทุยานวิทยาศาสตรป์ระเทศไทย จ.ปทมุธานี ซึง่จะเปิดด าเนินการ

รบัผูป่้วยตัง้แตว่นัท่ี 1 มิ.ย. เป็นตน้ไป 

 ส าหรบัหุน่ยนต ์“ป่ินโต 2” พฒันาโดยทีมนกัวิทยาศาสตรข์อง วศ. มีคณุสมบตัิเดน่คือน าไปใชข้นสง่อาหาร น า้ ยา

และเวชภณัฑแ์ก่ผูต้ิดเชือ้ โดยการใชร้ถเข็นควบคมุทางไกลเพ่ือลดความเสี่ยงและเพ่ิมระยะห่างระหวา่งบคุลากรทางการแพทย์

กบัผูต้ิดเชือ้ ใชง้านง่ายสามารถควบคมุผ่านทางรีโมตคอนโทรลระยะไกลได ้อีกทัง้มีระบบแสดงผลการเคลื่อนท่ีผ่าน

จอแสดงผล เพ่ือเพ่ิมความแม่นย าและลดความเสียหายของอปุกรณข์ณะใชง้านอีกดว้ย โดยพฒันาระบบจดัเก็บแบตเตอรี่ให้

ใชไ้ดต้ิดตอ่กนันานถงึ 8-9 ชั่วโมง โดย วศ.ก าลงัเรง่ผลิตเพ่ิมอีก 10 ตวั เพ่ือสนบัสนนุโรงพยาบาลสนามอ่ืนๆ สนใจสอบถาม

เก่ียวกบันวตักรรมหุ่นยนตส์นบัสนนุทางการแพทย ์ไดท่ี้ www.dss.go.th และโทร. 0-2 201-7000.(ไทยรฐัออนไลน ์24 พ.ค.

64) 

 

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%95+2
http://www.dss.go.th/


๒๙ 

ไม่ตอ้งไปหาความสขุ ความสมบรูณแ์บบท่ีไหนไกล แค่ใจเรางสบ นั่นแหละคือชีวิตท่ีดีแลว้ 

ร่วมบริจาคเงนิ มูลนิธิพัฒนาคนพกิารไทย 

รว่มบรจิาคเงินกบัทางมลูนิธิพฒันาคนพิการไทย ไดท่ี้ QR CODE 

“ส่งเสริมความเท่าเทียม เต็มเป่ียมไมตรี เวทีข่าวสาร เพ่ือ...คน

พิการไทย” 

มลูนิธิพฒันาคนพิการไทย เลขท่ี 23 ชัน้ 2 ถนนวิสทุธิกษัตริย ์แขวง

บางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 หรือ เขียน

ความประสงคท่ี์ตอ้งการขอรบัเครื่องช่วยฟัง ส่งมาท่ีมูลนิธิพฒันา

คนพิการไทย 

สอบถามเพิ่มเตมิ  

โทร. 0-2281-9280 โทรสาร. 0-2281-9270  

อีเมล:์ office@tddf.or.th, tddf123456@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายนามกรรมการมูลนิธิพัฒนาคนพกิารไทย นายชศูกัดิ ์จนัทยานนท ์- ที่ปรกึษา   นายส าเรงิ    วิระชะนงั   -  ที่ปรกึษา   
นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา - ประธานกรรมการ นางขนิษฐา เทวินทรภกัติ -  รองประธานกรรมการ  
นายธีรวฒัน ์ ศรปีฐมสวสัดิ ์- กรรมการ นายศภุชีพ ดษิเทศ - กรรมการ  อธิบดีกรมสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ - กรรมการ 

อธิบดีกรมการแพทย ์- กรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน - กรรมการ  อธิบดีกรมพลศกึษา - กรรมการ  นายนิกร 

จ านง  - กรรมการและเหรญัญิก   - นายสภุรธรรม  มงคลสวสัดิ ์– กรรมการและเลขาธิการ 

 

                               มลูนิธิพฒันาคนพิการไทย   

                               เลขที่ ๒๓ ชัน้ ๒  ถ.วิสทุธิกษัตรยิ ์  แขวงบางขนุพรหม เขตพระนคร  กทม. ๑๐๒๐๐   

                               โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๙๒๘๐  โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๙๒๗๐  

                               http:// www.tddf.or.th  E-mail : office@ tddf.or.th, tddf123456@gmail.com 

     เวลาท าการ เปิดทกุวนั จนัทร-์ศกุร ์เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 

 

 

 

 

mailto:tddf123456@gmail.com

