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สาร ม.พ.พ.ท.
ปี ที่ ๒๑ ฉบับที่ ๐๕ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
ส่องแบรนด์แฟชั่นทีใ่ ห้ความสาคัญ เปิ ดกว้างให้กับผู้พกิ าร

ยุคนีเ้ ป็ นยุคแห่งความเท่าเทียมกันของมนุษย์ทุกคน ไม่ว่าจะวงการไหนต่างก็เริ่มให้ความสาคัญกับความเท่าเทียม
ทางเพศ ชาติพนั ธุ์ และผูบ้ กพร่องทางด้านร่างกายหรือผูพ้ ิการ ในวงการแฟชั่นก็เช่นกันที่แบรนด์ตา่ งๆ ให้ความสาคัญและเปิ ด
กว้างกับผูพ้ ิการ
Savage x Fenty แบรนด์ชุดแซ่บของ Rihanna สนับสนุนความเท่าเทียม ไม่ว่าจะสาวไซส์ไหนก็มีความสวยในแบบ
ของตัวเอง ได้คว้าMiss5thave นางแบบผูพ้ ิการมีแขนเพียงข้างเดียวมาเป็ นนางแบบให้กบั แบรนด์ เพื่อกระตุน้ ให้สาวๆ มีพลัง
บวกและภูมิใจกับรู ปร่างของตัวเอง
Diesel Diesel แบรนด์แ ฟชั่น ชื่ อ ดังจากอิต าลี เป็ น อีก แบรนด์ท่ี ใ ห้ความส าคัญ กับ ผู้พิ ก าร และเห็ น ถึง ความเท่ า
เที ย ม เมื่ อ ปี 2014 ได้เ ผยแฟชั่น เซ็ ต แคมเปญพิ เ ศษที่ ไ ด้ Jillian Mercado มาเป็ น นางแบบ ซึ่ง เธอมี ค วามปกติ เ กี่ ย วกับ
กล้ามเนือ้ แต่ส่ิงนีก้ ็ไม่ได้เป็ นอุปสรรคกับการทางาน แถมเธอยังนาเสนอเสือ้ ผ้าของดีเซลออกมาได้งานงดงาม
Tommy Hilfiger เป็ นเวลาหลายปี ท่ี Tommy Hilfiger ได้ทางานร่วมกับ กับ Runway of Dreams องค์กรไม่แสวงผล
กาไรที่ผลักดันเรื่องเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนือ้ ได้ออกแบบเสือ้ ผ้าไลน์ Tommy Adaptive ที่ออกแบบมาเพื่อผูบ้ กพร่อง
ทางด้านร่างกาย เปิ ดโอกาสให้กบั ผูท้ ่ีมีความบกพร่องด้านร่างกาย ให้พวกเขาก้าวมาเป็ นส่วนสาคัญในการนาเสนอแฟชั่นที่ให้
ความสาคัญกับทุกคนเท่าเทียมกัน(springnews.co.th 13 พ.ค. 65)
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สิทธิบัตรทอง แจกผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้ "ผู้สูงอายุ-ผู้พกิ าร" คนละกี่ชนิ้ เริ่มวันไหนเช็กเลย
สปสช. แจกผ้าอ้อมผูใ้ หญ่ "ผูส้ งู อายุ-ผูพ้ ิการ" คนละ 3
ชิ น้ ต่อวัน ลดภาระค่าใช้จ่าย นายอนุทิ น ชาญวี รกูล
รองนายกรัฐ มนตรี และ รมว.สาธารณสุข ในฐาน
ประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(บอร์ด สปสช.) เปิ ดเผยว่า ที่ ป ระชุ มบอร์ด สปสช.
2 พ.ค. 65 ที่ ผ่านมาได้มีมติเห็นชอบ บรรจุ “ผ้าอ้อม
ผูใ้ หญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย” ให้เป็ นสิทธิประโยชน์
ในระบบหลัก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ (บั ต รทอง)
สาหรับ คนไทยทุก คน มีผ ล 2 พ.ค. 2565 เป็ น ต้น ไป ทั้งนี ส้ ิ ท ธิ ป ระโยชน์ผ ้าอ้อมผู้ใ หญ่ แผนรองซับ การขับ ถ่ าย เป็ น การ
ดาเนินการเพื่อดูแลผูท้ ่ีอยู่ในภาวะติดบ้าน ติดเตียง กลุ่มที่มีปัญหาการกลัน้ อุจจาระปั สสาวะไม่ได้ และมีค่าคะแนนระดับ
ความสามารถในการดาเนินกิจวัตรประจาวัน ตามดัชนี ADL ระหว่าง 0-6 หรือตามแผนดูแลรายบุคคล ซึ่งมีจานวน 53,356
ราย โดยสนับสนุนผ้าอ้อมผูใ้ หญ่ แผ่นรองซับขับถ่าย จานวน 3 ชิ น้ ต่อคนต่อวัน ตามคาแนะนาของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข สาหรับในส่วนของงบประมาณรองรับนัน้ ให้เป็ นการดาเนินการผ่าน “กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพืน้ ที่ ” (กองทุนสุขภาพตาบล) ในการจัดสรรค่าใช้จ่าย ที่เป็ นไปตามความเห็นของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่ ง ชาติ โดยให้ห น่ ว ยบริ ก าร ศูน ย์ดูแ ลผู้สูงอายุ หรื อองค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น จัดท าโครงการเพื่ อ ขอรับ สนับ สนุ น
งบประมาณจาก กปท. ตามกลุ่มเป้าหมายที่มีแผนดูแลรายบุคคล เป็ นการรับงบประมาณเพิ่มเติมจากอัตราเดิมที่ได้รบั นาย
อนุทิน กล่าวว่า สาหรับสิทธิประโยชน์นีก้ าหนดให้เริ่มดาเนินการในปี งบประมาณ 2565 จากจานวนกลุม่ เป้าหมายข้างต้น เมื่อ
คานวณกับต้นทุนผ้าอ้อมผูใ้ หญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย อยู่ท่ี 9.5 บาทต่อชิน้ โดยใช้จานวน 3 ชิน้ ต่อคนต่อวัน และจานวนวัน
153 วัน ของปี งบประมาณที่เหลืออยู่ คาดว่าจะใช้งบประมาณทัง้ สิน้ จานวน 232.66 ล้านบาท
“ด้วยสิทธิประโยชน์นีจ้ ะช่วยให้ผทู้ ่ีอยู่ในภาวะติดบ้าน ติดเตียง กลุม่ ที่มีปัญหาการกลัน้ อุจจาระปั สสาวะไม่ได้ ไม่วา่
จะเป็ นผูส้ งู อายุ ผูป้ ่ วยกลุม่ ต่างๆ ที่มีปัญหาการขับถ่าย โดยไม่จากัดอายุ นอกจากมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขนึ ้ แล้ว ยังเป็ นการลด
ภาระค่าใช่จ่ายครัวเรือนในด้านสุขภาพได้ ซึง่ จากมติท่ีประชุมในวันนี ้ ยังได้ให้เพิ่มรู ปแบบผลิตภัณฑ์ให้หลากหลาย เช่น แผ่น
รองซับ ผ้าอ้อมทางเลือก เป็ นต้น และขอให้เน้นผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตในประเทศที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน”
สอบถามเพิม่ เติมการใช้สิทธิบัตรทอง ได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330 หรือช่องทางระบบออนไลน์ ทัง้ ไลน์
สปสช. (ไลน์ไอดี @nhso) หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6 และ Facebook : สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
www.facebook.com/NHSO.Thailand(sanook.com 11 พ.ค.65)
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ข้าวแกง 10 บาท คนชรา คนท้อง คนพิการ
ทานฟรี ร้านข้าวใจดีในช่วงของแพง
ร้า นข้า วราดแกง
10 บาท ของ น.ส.
ชลฑิชา น้อยกลิ่น
อายุ 44 ปี ที่ มา
เช่ า พื น้ ที่ เ ปิ ด ร้า น
สนิ ม ข้า วราดแกง ในราคาประหยั ด มานานกว่ า 4 ปี
บริ เวณใกล้เคีย งแยกวุ่น วาย ถนนไปทางเข้า ม.ราชภัฏ
พิ บู ล สงครามประตู 3 อ. เมื อ งพิ ษ ณุ โ ลก ที่ ยั ง คงสวน
กระแสวิกฤติขา้ วยากหมากแพง ต้นทุน อาหารสูงขึน้ เป็ น
ประวัติการณ์ในรอบ 4 ปี ตัง้ แต่เปิ ดร้านมา แต่ยังคงสูต้ ่อ
ยืนหยัดขายในราคา 10 บาทเท่าเดิมไม่ปรับราคา คนท้อง
คนชรา คนตกงาน ทานฟรีเหมือนเดิม สูเ้ ท่าที่สไู้ หวไม่ไหว
ก็ปิดร้าน น.ส.ชลฑิชา น้อยกลิ่น บอกว่า ตอนนีต้ น้ ทุนทุก
อย่างปรับขึน้ หมดเลย ทัง้ หมู ไก่ ไข่ ผัก แก๊ส เรียกได้ว่าทุก
อย่างที่ปรับขึน้ มันเป็ นวัตถุดิบที่รา้ นข้าวแกงอย่างเราต้อง
ใช้ ในรอบ 4 ปี ที่เปิ ดมา รอบนีห้ นักสุดจริงๆ แต่ก็พยายาม
ปรับตัวทุกอย่างแล้ว คือจากเดิมที่ มีลูกจ้างในร้านหลาย
คน ก็ พ อเขาออกไปเราก็ ไ ม่รับ เพิ่ ม แล้ว ตอนนี ค้ ือ เหลื อ
ตัวเองคนเดียว ทาเองทุกอย่าง ทุกขัน้ ตอนในร้าน ตัง้ แต่ซือ้
วัตถุดิบ เปิ ดร้าน ทากับข้าว ยันเก็บร้าน ล้างจาน เพราะ
เราเซฟค่าใช้จ่ า ย ส่วนเมนู อาหารก็ ป รับ ลดลง วัน ปกติ
จันทร์-ศุกร์ จะทาอาหาร 20-30 อย่าง เสาร์-อาทิ ตย์ จะ
ทาอาหาร 15-20 อย่าง แล้วก็จะทารอบเดียว เพราะอยู่คน
เดี ย วไม่ทัน จริ ง ๆ ลูก ค้าที่ มาทานข้าวส่วนใหญ่ ก็ จ ะเป็ น
ลูกค้าเก่า จะทราบอยู่แล้ว ว่าทานข้าวเสร็จก็ตอ้ งเก็บจาน
เอง และคิดเงินเอง จ่ายเอง ทอนเงินเอง ได้เลย เพราะว่า
เราไม่ทันบางทีก็อยู่หลังร้าน ที่ผ่านมาก็มีบา้ งเงินสูญหาย

จ่ า ยเงิ น ไม่ ค รบบ้า ง ไม่ จ่ า ยเงิ น บ้า ง แต่ เ ราก็ คิ ด ซะว่ า
เหมือนทาบุญเขาคงลาบาก เขาคงไม่มีเงินจริงๆ ตอนนีก้ ็
จะบอกลูกค้าเสมอว่า เราช่วยลูกค้าก็อยากให้ลูกค้าช่วย
เราด้วย ส าหรับคนที่ ซื อ้ กลับ บ้าน ให้พกกล่องข้าว หรื อ
ปิ่ นโต มาด้วย เราจะได้เซฟต้นทุนของการซือ้ ถุง เดือนๆ
หนึ่งก็หลายบาทอยู่ ลูกค้าส่วนใหญ่เข้าใจให้ความร่วมมือ
ดีเพราะนอกจากจะลดต้นทุนแล้ว เรายังลดโลกร้อน ลด
การใช้ขยะได้ดว้ ย ร้านทุกวัน จันทร์-ศุกร์ จะเปิ ดตี 5 ถึง 2
ทุ่ม เสาร์-อาทิตย์ 06.00-14.00 น.ราคาอาหารข้าวราดแกง
1 อย่างก็ 10 บาท 2 อย่าง 15 บาท 3 อย่าง 20 บาท คน
ท้อง คนชรา คนพิ การ คนตกงาน ไม่มีเงิน ให้มาทานฟรี
ตนก็ยังไม่แน่ใจว่าร้านข้าวแกงจะไปต่อได้อีกนานแค่ไหน
แต่ก็สญ
ั ญาว่าจะไปต่อให้นานที่สดุ เพราะเห็นใจคนที่เขา
ไม่มีจริงๆ(sanook.com 3 เม.ย.65)

ซัมซุงรับโล่ประกาศเกียรติคุณ
ในงานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 25

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จากัด เข้ารับโล่ประกาศ
เกียรติคณ
ุ ในงานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครัง้ ที่ 25 จัด
ขึน้ ณ โรงแรมคุม้ ภูคา จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23 –
27 เมษายน 2565 ในฐานะองค์กรภาคเอกชนที่สนับสนุน
การดาเนิ นงานให้แก่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
โดยมี นายจองชุง ปาร์ค ผู้อานวยการฝ่ ายบริก ารลูกค้า
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จากัด เป็ นตัวแทนในการ
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รั บ โล่ ป ระกาศเกี ย รติ คุ ณ จาก นายจุ ติ ไกรฤกษ์
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ซึ่งให้เกียรติเป็ นประธานในพิธี สมาคมคนตา
บอดได้ด าเนิ น การเพื่ อ ผลัก ดัน ให้ค นพิ ก ารทางสายตา
เข้าถึง สิท ธิ์ ต่างๆ ทั้งในการด ารงชี วิตและการงานอาชี พ
อย่างต่อเนื่ องกว่า 55 ปี และมีการจัดงานสมัชชาคนตา
บอดเป็ นประจาทุกปี โดยวัตถุประสงค์หลักของงานครัง้ นี ้
จัดขึน้ เพื่อเป็ นเวทีให้แก่คนพิการทางสายตาทั่วประเทศได้
ร่วมกันแลกเปลี่ยน เรี ยนรู ้ และหาแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพชี วิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ใน
รู ปแบบการจัดงานทัง้ ออนไซต์และออนไลน์ ซึ่งจะช่วยให้
กลุ่ ม คนพิ ก ารทางสายตาทั่ ว ประเทศสามารถเข้า ร่ ว ม
ประชุมได้โดยไม่มีขอ้ จากัด ทัง้ นี ้ โล่ประกาศเกียรติคุณที่
มอบโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยถือ เป็ นรางวัล
ที่ ม อบให้แ ก่ อ งค์ก รและธุ ร กิ จ ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนที่
สนับ สนุ น กิ จ กรรมของสมาคมฯ ตลอดจนหน่ ว ยงานที่
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการทางสายตา
ในทุกด้าน ซึ่งซัมซุงได้รบั รางวัลนีต้ ิดต่อกันเป็ นปี ท่ี 2 ด้วย
เพราะความคานึงถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์และมอบการ
บริการที่ ครอบคลุมและใส่ใจในทุกรายละเอียดเพื่ อที่ จะ
มอบประสบการณ์ท่ี ดี ท่ี สุ ด ให้เ ข้า ถึ ง ผู้ใ ช้ทุ ก กลุ่ ม โดย
ผลิตภัณฑ์ของซัมซุงมีฟีเจอร์ท่ี รองรับการใช้งานสาหรับ
กลุ่มผูพ้ ิ ก ารทางสายตาอย่างครอบคลุม พร้อมทั้งมีการ
บริการพิเศษโดยมีทีมงานคอลเซ็นเตอร์ท่ีได้รบั การอบรม
มาเพื่อให้บริการกับผูพ้ ิการทางสายตาโดยเฉพาะ รวมไป
ถึ ง ก าร ใ ห้ ค าป รึ ก ษา ใ น โห ม ด ตั ว ช่ ว ย ก า ร เ ข้ า ถึ ง
(Accessibility) ที่จะช่วยทาให้ผพู้ ิการทางสายตาสามารถ
ใช้งานอุปกรณ์และเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างสมบูรณ์แบบ
มากยิ่งขึน้ นอกจากนี ้ ภายในงาน ซัมซุงยังมอบบริการและ
สิทธิ พิเศษสาหรับคนพิการทางสายตาที่ใช้สมาร์ทโฟนซัม

ซุงกาแลคซี่ ไม่ว่าจะเป็ น การสอนการใช้งานฟั งก์ชนั การ
ตั้ ง ค่ า ตั ว เครื่ อ งโดยเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ เ ชี่ ยวชาญ Galaxy
Consultant การตรวจเช็คสมาร์ทโฟนด้วยโปรแกรมพิเศษ
ของซั ม ซุ ง จ านวน 72 รายการ ส่ ว นลดค่ า อะไหล่
สูงสุด 50% สาหรับการซ่อมสมาร์ทโฟน จากศูน ย์บริการ
ทั่ว ประเทศส าหรับ ลูก ค้า ที่ ล งทะเบี ย นในงาน ระหว่ า ง
วัน ที่ 24 – 26 เมษายน 2656 รวมไปถึ ง ส่ ว นลดการซื ้อ
สิ น ค้า สมาร์ท โฟน แท็ บ เล็ ต และอุ ป กรณ์ เ สริ ม สู ง สุ ด
ถึ ง 35% อี ก ด้ว ย ซัม ซุ ง เชื่ อ ว่ า หั ว ใจส าคัญ ส าหรับ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อมอบประสบการณ์การใช้
งานที่ ค รอบคลุมและเท่ าเที ย ม มาจากการรับ ฟั ง ความ
คิดเห็นและความเข้าใจอย่างลึกซึง้ ต่อผูพ้ ิการทางสายตา
โดยซัมซุงมุ่งมั่นที่ จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง และต่อยอดความร่วมมือกับสมาคมคนตา
บอดแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ช่วยให้ผพู้ ิการ
ทางการมองเห็ น สามารถใช้ ง านสมาร์ ท ดี ไ วซ์ แ ละ
เครื่ อ งใช้ไ ฟฟ้ า ต่ า งๆ ได้อ ย่ า งเต็ม ประสิ ท ธิ ภ าพ พร้อ ม
อานวยความสะดวก news.samsung.com 5 พ.ค.65)

ชาว ต.วังหลวง รวมพลังสร้างบ้านทันใจ
ชาว ต.วั ง หลวง
ร ว ม พ ลั ง สุ ด ๆ
สร้า งบ้ า นทั น ใจ
แล้วเสร็จ ภายใน
วั น เ ดี ย ว ใ ห้
ครัวเรือนยากจน เมื่อเย็นวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา
16.30 น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผูว้ ่าราชการจังหวัดแพร่
ร่วมเยี่ยมให้กาลังใจและมอบบ้านที่อยู่อาศัย ให้แก่ นาย
คา (สงวนามสกุล) อายุ 76 ปี ชาวตาบลวังหลวง ซึ่งเดิม
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อาศัยอยู่บา้ น ม.3 ต.วังหลวง อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ เป็ น
บ้านของนางปรานอม คาแจ้ (นายจ้างเก่า) หลังประสบ
อุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ มีความพิการทางร่างกายที่
บริเวณขา และได้ยา้ ยมาพักอาศัย ณ กระท่อมปลายนา
เพียงลาพังโดยมี นางประนอม คาแจ้ เป็ นผูด้ แู ลเอาใจใส่
ซึ่งปั จจุบันได้รบั เงินเบีย้ ยังชีพผูส้ ูงอายุเดือนละ 700 บาท
และเบีย้ ความพิการ เดือนละ 800 บาท โดยชาวตาบลวัง
หลวง โดยการน าของ นายรัฐ กานต์ จัน ทนู ก านัน ต.วัง
หลวง นายกสมาคมก านัน ผู้ใ หญ่ บ ้า นจัง หวัด แพร่ ด ้ว ย
ความร่วมมือร่วมใจกันบริจาคเงินสร้างที่อยู่อาศัยซึง่ เดิมมี
สภาพทรุ ดโทรมมาก โดยมีหลวงพ่อพระครู พุทธบทบริบาล
(สมคิ ด ปั ญญาฑี โ ป) ได้ ม อบเงิ น เพื่ อ จั ด ตั้ ง กองทุ น
ซ่ อ มแซมบ้ า นให้ ผู้ ย ากไร้ เ ป็ นเงิ นตั้ ง ต้ น และทาง
คณะกรรมการหมู่บา้ น ผูน้ าตาบลวังหลวง ฝ่ ายปกครอง
ห้างร้านเอกชน รวมถึงราษฏรตาบลวังหลวงได้ร่วมกันสบ
ทบและร่วมแรงในการสร้างบ้านขึน้ ซึ่งในการก่อสร้างนัน้
แล้วเสร็จ ภายในวัน เดีย วโดยใช้สล่าและคนในตาบลวัง
หลวง หมุนเวียนมาช่ วยกัน กว่า 70 คน โดยเริ่มก่อสร้าง
ตัง้ แต่เวลา 07.00 น. แล้วเสร็จเวลา 16.00 น. สาหรับการ
ให้ช่วยเหลือที่ผ่านมาทางอาเภอหนองม่วงไข่ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่ น ได้น าเครื่ องอุป โภคบริ โภค เสื อ้ ผ้า
เครื่ อ งนอน เครื่ อ งใช้ต่ า งๆ ให้กับ นายค า ส่ า งค า เป็ น
ประจาทุกเดือน พร้อมทัง้ ได้ประสานกับสานักงานพัฒนา
สัง คมและความมั่น คงของมนุ ษ ย์จั ง หวัด แพร่ ใ ห้ค วาม
ช่วยเหลือต่อไป(chiangmainews.co.th 5 พ.ค.65)

ช่วยแชร์ ไรเดอร์นา้ ใจงาม ช่วยดันรถคนพิการ

ภาพเหตุการณ์เพียงไม่ก่ีวินาที ก็ทาให้รูส้ ึกว่าสังคมจะน่า
อ ยู่ ถ้ า พ วก เ ร า ช่ ว ย กั น ส ร้ า ง โ ด ย ผู้ ใ ช้ ติ๊ ก ต็ อ ก :
@kanitta_mee ได้โพสต์คลิปเผยให้เห็น ไรเดอร์นา้ ใจงาม
ท่านหนึ่ง กาลังช่วยดันรถให้คนพิการ ขายลอตเตอรี่ โดยมี
เจ้าของคลิป ช่วยบังรถให้อีกทาง พร้อมระบุขอ้ ความว่ า
"เห็นพี่เขาช่วยดันรถ ตัง้ แต่พระราม 3 จนข้ามสะพานมาฝั่ ง
เจริญนคร ดันมาไกลมาก ใจพี่ สุดยอดมาก เราทาได้แค่
ช่วยเซฟบังให้อีกทางนะคะ" ขณะที่ชาวเน็ตต่างก็เข้ามาชื่น
ชม ถึ ง ความมี น ้ า ใจของไรเดอร์ แ ละเจ้ า ของคลิ ป
(news.ch7.com 3 เม.ย.65)

ภาษามือ..เปิ ดโลกเงียบ...สู้โลกกว้าง
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ม.มหิดล สร้างสรรค์นวัตกรรมถังขยะพูดได้
ออกแบบด้วยแนวคิดInclusive Design
ไม่ทงิ้ ผู้พกิ ารไว้ข้างหลัง
ใ น สั ง ค ม แ ห่ ง
ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง
หลากหลายเช่ น
ปั จ จุ บั น ยั ง มี ค น
อี ก ก ลุ่ ม ห นึ่ ง ที่
ถึงแม้จะมีร่างกาย
บางส่วนบกพร่อง
และมัก ถูก ทอดทิ ง้ แต่ก็ยังพยายามที่ จ ะใช้ชีวิตอยู่ดว้ ย"
ศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์" ในสภาวการณ์ท่ีทุกคนต้อง
อยู่กบั ตัวเอง และช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สดุ เช่นวิกฤติ
COVID-19 ที่มาพร้อมกับปั ญหาขยะล้นเมือง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจากการสั่งซือ้ สินค้าออนไลน์ หรืออาหารบริการส่ง
ถึงที่(Delivery) ทาให้มีปริมาณขยะจากหีบห่อภาชนะเพิ่ม
มากขึน้ เท่าทวีคณ
ู แม้จะมีการรณรงค์จดั การขยะกันโดยจัด
ให้มี ถั ง รองรับ ต่ า งสี แต่ ไ ม่ มี ใ ครเลยที่ จ ะนึ ก ถึ ง ผู้พิ ก าร
ทางการมองเห็น ที่ถึงแม้จะเป็ นส่วนน้อย แต่ก็ถือเป็ นส่วน
หนึ่งของสังคมที่แตกต่างหลากหลาย และมีความต้องการ
ที่จะใช้ชีวิตอย่างปกติเฉกเช่นคนทั่วไป รองศาสตราจารย์
ดร.ภัท รานิ ษฐ์ ศรี จัน ทราพัน ธุ์ รองคณบดีฝ่ ายวิ จัย และ
บริการวิชาการ และอาจารย์ผูส้ อนหลักสูตรสิ่งแวดล้อม
ศึก ษา ภาควิ ช าศึ ก ษาศาสตร์ คณะสัง คมศาสตร์แ ละ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวในฐานะผูน้ าทีม
วิ จัย สร้างสรรค์น วัตกรรม "ถังขยะพูดได้ส าหรับ ผู้พิ ก าร
ทางการมองเห็น" จากความต้องการของผูใ้ ช้จริงครัง้ แรก
ว่า เป็ นนวัตกรรมที่ ริเริ่มขึน้ โดยตัง้ โจทย์จ ากข้อจากัดใน
การแยกขยะของผูพ้ ิ การทางการมองเห็น ซึ่งไม่อาจแยก

ขยะตามสีของถังขยะได้เหมือนคนทั่วไป อีกทัง้ ไม่อาจแยก
ได้เพียงจากการสัมผัสป้ ายอักษรเบรลล์ เนื่องจากจะเป็ น
การสัมผัสเชือ้ โรคที่มากับขยะด้วย จึงได้ร่วมกับ อาจารย์
ดร.อิ ศ วรา ศิ ริ รุ่ ง เรื อ ง อาจารย์ป ระจ าภาควิ ช าฟื ้ นฟู
สมรรถภาพคนพิการวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
ซึ่งเป็ นผู้พิก ารทางการมองเห็น ออกแบบและพัฒ นาถัง
ขยะขึน้ ใหม่ ให้มีเซนเซอร์คอยส่งเสียงให้แยกและทิง้ ขยะ
ได้อย่างถูกต้อง กลุ่มเป้าหมายเริ่มต้นที่ นักเรียนโรงเรียน
สอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พั ท ยา เนื่ อ งจากต้อ งการ
ปลูกฝั งจิ ตสานึกของคนไทยให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่ ย่ ังยื น
ตัง้ แต่วยั เยาว์ อีกทัง้ ได้เป็ นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน
เรื่องการแยกขยะให้กับนักเรี ยนและขยายผลสู่การสร้าง
รายได้จากแปรรู ปขยะต่อไปได้อีกด้วยนอกจากนี ้ เพื่อการ
ปรับตัวให้เข้ากับ COVID-19 ก้าวต่อไปทีมวิจัยเตรียมจะ
พัฒนาถังขยะพูดได้รองรับหน้ากากอนามัยและขยะติ ด
เชื อ้ สาหรับผูพ้ ิการทางการมองเห็น และจะขยายผลการ
พัฒ นานวัต กรรมถัง ขยะพู ด ได้ส าหรับ ผู้พิ ก ารทางการ
มองเห็ น ดังกล่ า วออกไปในวงกว้า ง ทั้ง ในภาครัฐ และ
เอกชนรวมถึงในระดับนโยบายต่อไปอีกด้วย จุดเด่นของ
นวัตกรรมอยู่ท่ีการเลือกใช้วสั ดุท่ีมีราคาไม่แพงง่ายต่อการ
ดู แ ลรัก ษา และท าขึ ้น จากพลาสติ ก ที่ มี ค วามทนทาน
แข็งแรง และปลอดภัยจากเหตุไฟรั่ว แม้ใช้พลังงานจาก
ไฟฟ้า และง่ายต่อการดูแลรักษา โดยเตรียมมอบถังขยะ
พูดได้ พร้อมอบรมการใช้สาหรับโรงเรียนสอนคนตาบอด
14 แห่ ง ทั่ ว ประเทศให้ ส ามารถน าไปดู แ ลด้ว ยตั ว เอง
ตลอดจนปลู ก ฝั งจิ ต ส านึ ก แห่ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้กับเยาวชนคนตาบอดได้ต่อไป
ซึ่ ง เป็ นหนึ่ ง ในผลงานอั น เป็ น "ปั ญญาของแผ่ น ดิ น "
ดาเนินการยื่นจดทรัพย์สินทางปั ญญา โดย สถาบันบริหาร
จั ด ก า ร เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม ( iNT) ที่
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มหาวิ ท ยาลัย มหิ ดลภาคภูมิ ใ จ อาจารย์ ดร.อิ ศวรา ศิ ริ
รุ ่งเรือง อาจารย์ประจาภาควิชาฟื ้ นฟูสมรรถภาพคนพิการ
วิ ท ยาลั ย ราชสุ ด า มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ลซึ่ ง เป็ นผู้พิ ก าร
ทางการมองเห็ น ที่ ร่วมพัฒนานวัตกรรมถังขยะพูดได้ฯ
กล่าวเสริมว่า แม้ผูพ้ ิการจะมีความแตกต่างด้วยข้อจากัด
ทางสภาพร่างกาย แต่ก็สามารถอยู่รว่ มกับสังคมแห่งความ
แตกต่างหลากหลายนีไ้ ด้ดว้ ยศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
เช่นเดียวกัน จากการเรียนรู ท้ ่ีจะแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคม ด้วยการใส่ใจปั ญหาสิ่งแวดล้อม เรียนรู ท้ ่ีจะจัดการ
กับขยะด้วยความรับผิดชอบ หวังว่านวัตกรรมถังขยะพูด
ได้สาหรับผูพ้ ิการทางการมองเห็นที่ได้ร่วมพัฒนานีจ้ ะเป็ น
ความหวังใหม่ของสังคมแห่งความแตกต่างหลากหลายที่
ออกแบบด้วย Inclusive Design โดยไม่ทิง้ ผูพ้ ิการไว้ขา้ ง
หลัง ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้
ที่ www.mahidol.ac.th(ryt9.com 5 พ.ค.65)

นักวิ่งสาวผู้พกิ ารใส่ขาเทียม วิ่งมาราธอน
ติดต่อกัน 104 วัน ระดมทุนการกุศล

ไวรัล ต่ า งประเทศ แจ๊ ค กี ้ ฮั น ท์ - โบรเออร์ส ม่ า ท าสิ่ ง ที่
เหลือเชื่อมากๆ เพราะเธอเป็ นผูพ้ ิ การใส่ขาเทียม แต่เธอ
สามารถทาสถิติโลกวิ่ง มาราธอน 104 วันติดต่อกัน และ
กิ จ กรรมนี ้ เธอสามารถระดมทุ น ช่ ว ยเหลื อ การกุ ศ ลได้

มากมายถึงราวๆ $192,523 เหรียญสหรัฐฯ หรือเกือบๆ 7
ล้านบาท ไวรัลต่างประเทศ มาจากประเทศสหรัฐฯ เป็ น
เรื่องราวคนเก่งหัวใจแกร่ง อย่าง แจ๊คกี ้ ฮันท์-โบรเออร์สม่า
(Jacky Hunt-Broersma) ซึ่ง เธอท าสิ่ ง ที่ เ หลื อ เชื่ อ มากๆ
เพราะเธอเป็ นผูพ้ ิ การใส่ขาเทียม แต่เธอสามารถทาสถิ ติ
โลกวิ่ง มาราธอน (ระยะ 42.195 กิโลเมตร หรือราวๆ 26.2
ไมล์) 104 วันติดต่อกัน และกิจกรรมนี ้ เธอสามารถระดม
ทุ น ช่ ว ยเหลื อ การกุ ศ ลได้ม ากมายถึ ง ราวๆ $192,523
เหรียญสหรัฐ หรือเกื อบๆ 7 ล้านบาทเลยที เดียว สาหรับ
เรื่องราวอันน่าเหลือเชื่อนี ้ มีสารตัง้ ต้นมาจาก แจ๊คกี ้ ฮันท์โบรเออร์สม่า (Jacky Hunt-Broersma) นักวิ่งพิการใส่ขา
เทียม วัย 46 ปี จาก อริโซน่า สหรัฐฯ เริ่มวิ่งทางไกลระยะ
มาราธอนติดต่อกันยาวนานถึง 104 วัน ซึ่งนับได้วา่ เธอทา
สิ่งที่เหลือเชื่อเกินกว่ามนุษย์จะทานทนรับไหว สิ่งที่ แจ๊คกี ้
ฮันท์-โบรเออร์สม่า (Jacky Hunt-Broersma) ทาได้นนั้ ถือ
ว่า เป็ นการทาลายสถิติโลกเดิม ของ เคท เจย์เด้น (Kate
Jayden) นัก วิ่งสาวชาวอังกฤษวัย 35 ปี ที่ เวิ่ งมาราธอน
ติดต่อกัน 101 วันไปสด ๆ ร้อน ๆ เมื่อช่วงต้นเดือนเมษายน
ที่ผ่านมานี่เอง สาหรับ แจ๊คกี ้ ฮันท์-โบรเออร์สม่า (Jacky
Hunt-Broersma) เธอเหมื อ นโดนฟ้ า กลั่ นแกล้ ง ด้ ว ย
โชคชะตา เพราะขาซ้ายของเธอถูกพรากไปเพราะมะเร็ง
เนือ้ เยื่ออ่อน ตอนที่เธออายุ 26 ปี ซึ่งพบได้ยากมาก และ
เริ่ ม ต้น วิ่ ง ตอนปี 2016 ด้ว ยระยะ 5km. และพั ฒ นามา
วิ่งอัลตรามาราธอนอย่างรวดเร็ว เธอเป็ นผูพ้ ิการคนแรกที่
จบระยะ 100 ไมล์ไ ม่ถึง 24 ชม. ด้วย และที่ ส าคัญ ที่ สุด
การวิ่งเหนือมนุษย์ วิ่งมาราธอน 104 ครัง้ ติดต่อกันใน 104
วัน แบบไม่มีวนั หยุดของเธอ ทาให้เธอระดมทุนช่วยองค์กร
การกุศล ได้เกื อบๆ 7 ล้านบาท ในการหาเงิ นในการท า
อุปกรณ์ขาเทียม ให้กบั ผูพ้ ิการต่างๆ(springnews.co.th 6
พ.ค.65)
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‘คนพิการทีต่ กหล่น’ ด้วยวิธีการประเมินของไทย
| ภาคภูมิ จตุพธิ พรจันทร์

รัฐ บาลไทยมีน โยบายช่ว ยเหลือ ผู พ้ ิก ารหลายนโยบาย
เช่น เบีย้ ความพิการ บริการปรับสภาพที่อยู่อาศัย บริการ
ฟื ้ น ฟูส มรรถภาพ เป็ น ต้น อย่า งไรก็ต ามยัง มีผู พ้ ิก าร
จ านวนมากที ่ไ ม่ไ ด้ร บั การขึ น้ ทะเบีย นคนพิก าร หรือ
กล่าวคือ เกิดการตกหล่นคนพิการ ซึ่งการตกหล่นนีส้ ่งผล
ให้ผู พ้ ิก ารไม่ส ามารถเข้า ถึง บริก ารที่ค วรจะได้ร บั การ
ส ารวจความพิก ารโดยส านัก งานสถิต ิแ ห่ง ชาติใ นปี
2560 พบว่าประเทศไทยมีคนพิการจานวน 3.69 ล้านคน
แต่มีเพียง 1.64 ล้านคน หรือร้อยละ 44.4 ของผูพ้ ิการที่
พ บ ใ น ก า ร ส า ร ว จ เ ท ่า นั น้ ที ่ม ีบ ตั ร ป ร ะ จ า ต วั ค น
พิการ ตัวเลขดังกล่าวก็ใกล้เคียงกับสถิติจานวนผูม้ ีบตั ร
ประจ าตัว ผู พ้ ิก าร จากฐานข้อ มูล ของกรมพัฒ นาและ
ส่ง เสริม พัฒ นาคุณ ภาพชีวิต คนพิก ารในปี 2560 (1.86
ล้านคน) สาเหตุอันดับหนึ่งของการตกหล่นที่พบจาก
การสารวจดังกล่าว ก็คือ ความพิการของผู ้ที่ตกหล่นนัน้
ไม่เข้าข่ายความพิการที่ขึน้ ทะเบียนได้ (ร้อยละ 45.1 ของ
ผูต้ กหล่น) ซึ่ง ปั ญ หานี เ้ กิดจากวิธีก ารประเมินความ
พิก ารของประเทศไทย ทีม่ ีค วามไม่ส อดคล้อ งกับ
หลัก การสากลและนิย ามของคนพิก ารที ไ่ ด้ม ีก าร
กาหนดในกฎหมาย คนทั่วไปมักจะมองความบกพร่อง
ทางร่ายกาย เช่น แขนขาด ขาขาด แขนขาอ่อนแรง ว่า

เป็ นสาเหตุหลักที่ส่งผลให้ผูม้ ีความบกพร่องประสบความ
ยากลาบากในการทากิจกรรมและการมีส่วนร่วมในสังคม
อย่า งไรก็ต ามยัง มีปั จ จัย แวดล้อ มอื่น อีก จ านวนมากที่
ส่ง ผลต่อ สมรรถภาพของบุคคลในการท ากิจ กรรมและ
การมีส่วนร่วม เช่น ทักษะ อุปกรณ์ช่วยเหลือ ทัศนคติของ
คนรอบข้าง สถาปั ตยกรรม ดังนัน้ ผู้ทมี่ ีความบกพร่อง
ทางร่างกายเหมือนกันสองคน อาจจะมีสมรรถภาพ
ในการใช้ชีวิตไม่เท่ากันก็ได้ เนื่องจากทัง้ สองคนนั้น
เผชิญ กับ ปั จ จัย แวดล้อ มที แ่ ตกต่า งกัน ซึ ่ง แนวคิด
เกี ่ย วกับ ความพิก ารที ่ก ว้า งกว่า และเป็ น ที ่ย อมรับ กัน
ข้างต้น นี ไ้ ด้ถ ูก สะท้อนในนิย ามของคนพิก ารใน พ.ร.บ.
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ที่
ระบุว ่า คนพิก ารหมายถึง “บุค ลลซึ ่ง มีข ้อ จ ากัด ใน
การปฏิบ ัต ิก ิจ กรรมในชีว ิต ประจาวัน หรือ เข้า ไปมี
ส่ว นร่ว มทางสัง คม เนื ่อ งจากมีค วามบกพร่อ ง
ประกอบกับ อุป สรรคในด้า นต่า ง ๆ” อย่า งไรก็ต าม
แม้แ นวคิดจะทัน สมัย และถูก ต้อง แต่ใ นเชิงปฏิบ ตั ิ การ
ประเมิน ความพิก ารเพื่อออกบัตรประจาตัวคนพิก ารใน
ประเทศไทยยัง มีค วามไม่ส อดคล้อ งกับ นิย ามของคน
พิการที่ได้มีการบัญญัติไว้ในกฎหมายข้างต้น ซึ่งนาไปสู่
การตกหล่นของคนพิการ โดยการประเมินความพิการ
ในประเทศไทยมีอ ยู ่ 2 ปั ญ หาหลัก ได้แ ก่ 1.การ
ประเมินใช้ความบกพร่องและโรคเป็ นข้อมูลหลัก ใน
การตัดสิน ว่าผูเ้ ข้ารับ การประเมิน ควรจะได้ขึน้ ทะเบีย น
คนพิก ารหรือ ไม่ ถึง จะมีก ารคานึง ถึง ความสามารถใน
การปฏิบตั ิกิจกรรมและมีส่วนร่วมอยู่บา้ ง แต่มีเพียงผูเ้ ข้า
รับ การประเมิน บางกลุ่ม เท่า นัน้ ที่จ ะได้ร บั การประเมิน
ความสามารถในการท ากิจ กรรมและการมีส ่ว น
ร่วม กล่าวคือ มีเฉพาะผูป้ ่ วยโรคจิตเวชรุ นแรง และผูเ้ ข้า
รับการประเมินความพิการทางสติปัญญาเท่านัน้ ที่ได้รบั
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การประเมินทัง้ ความสามารถในการทากิจกรรมและการ
มีส ่วนร่วม ส่วนผู เ้ ข้ารับ การประเมิน รายอื่น ก็ไ ด้ร บั การ
ประเมิน เพีย งความสามารถในการท ากิจ กรรมพื น้ ฐาน
เช่น การเดิน การพูด นอกจากนี ้ เนื่องจากแพทย์ซึ่งท า
หน้า ที่เป็ น ผูป้ ระเมิน ไม่ส ามารถใช้เวลาประเมิน ความ
พิก ารได้ม ากนัก เพราะมีภ าระงานอย่า งอื่น มาก จึง มัก
ไม่ไ ด้ม ีก ารสัม ภาณณ์เ ชิง ลึก ไม่ไ ด ม้ ีก ารตรวจสอบ
สถานที่อยู่อาศัยจริง แต่มกั ใช้ขอ้ มูลความบกพร่องหรือ
โรคมาคาดการณ์ร ะดับ สมรรถภาพในการท ากิจ กรรม
และการมีส ่ว นร่ว มของผู เ้ ข้า รับ การประเมิน ซึ ่ง อาจไม่
เที่ย งตรงและแม่น ย าเพีย งพอได้ 2.การก าหนดให้ผู้ที่
สามารถขึน้ ทะเบียนเป็ นคนพิการได้นั้นต้องเป็ นผู้มี
ความพิก ารประเภทใดประเภทหนึ่ง จากกลุ่ม ความ
พิก าร ประเภทตามกฎหมาย อัน ได้แ ก่ ความพิก าร
ทางการมองเห็น ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ทาง
จิตใจหรือพฤติกรรม ทางสติปัญญา ทางการเรียนรู ้ และ
ทางออสทิส ติก อันทาให้ล ะเลยความพิก ารประเภทอื่น
ได้ ปั ญ หาสองประการข้างต้น ส่งผลให้ผูท้ ี่ไ ม่ไ ด้มีความ
บกพร่องหรือโรครุ นแรงในกลุ่มความพิการ 7 ประเภทนัน้
ไม่ส ามารถขึ น้ ทะเบีย นคนพิก ารได้ เช่น ผู ต้ าบอดหนึ่ง
ข้าง ไม่สามารถขึน้ ทะเบียนคนพิการได้ เพราะไม่เข้าหลัก
คุณสมบัติการเป็ นผูพ้ ิก ารทางสายตา ทัง้ ที่ใ นความเป็ น
จริง แล้ว ส าหรับ หลาย ๆ คน ถึง แม้จ ะไม่ไ ด้ม ีค วาม
บกพร่องหรือโรครุ น แรงในกลุ่มความพิก ารด้านใดด้า น
หนึ่งโดยเฉพาะ แต่เมื่อรวมผลกระทบจากความบกพร่อง
หรือ โรคหลายอย่างที่มี และผลจากปั จ จัย แวดล้อ มเข้า
ด้ว ยกัน แล้ว ความบกพร่อ งหรือ โรคที ่ไ ม่รุ น แรงนั น้ ก็
สามารถส่ง ผลให้บุคคลหนึ่งมีข อ้ จากัดในการใช้ชีวิ ตได้
อย่างมาก เช่น ผูต้ าบอดหนึ่งข้างที่มีความบกพร่องด้าน
อื่นหรือโรคอื่น ร่วมด้วยถึงแม้จะไม่รุ นแรง อาทิ อาการหู

ตึงเล็กน้อย โรควิตกกังวลและตื่นตระหนก และเผชิญกับ
ปั จจัยแวดล้อมที่เป็ นอุปสรรค อาทิ ไม่มีครอบครัวใกล้ชิด
ที่ส ามารถช่วยดูแลได้ หรืออยู่ใ นสังคมที่ไ ม่เข้าใจความ
บกพร่องประเภทนี ้ ก็เป็ นไปได้ว่าผูเ้ ข้ารับการประเมินคน
นีอ้ าจมีขอ้ จากัดในการทากิจกรรมและมีส่วนร่วมไม่นอ้ ย
ไปกว่า ผู ต้ าบอดสองข้า งก็ไ ด้ มีก รณีต วั อย่า งหนึ ่ง ที่
สะท้อนให้เห็นถึงปั ญหาของการประเมินความพิการของ
ประเทศไทยอย่า งชัด เจน งานวิจ ยั ของคณะสัง คม
สงเคราะห์ศ าสตร์ มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ในปี
2562 พบว่ามีเด็กที่ป่วยเป็ นโรคสมาธิสนั้ ซึ่งไม่สามารถ
ขึน้ ทะเบียนคนพิการได้ แต่มีขอ้ จากัดในการใช้ชีวิตอย่าง
มาก โดยผู ป้ กครองของผู ป้ ่ วยระบุว ่า บุต รของตนมี
พฤติก รรมวิ่งออกไปยืน บนถนนโดยไม่ใ ส่เสื อ้ ผ้า และมี
พฤติก รรมใช้มีด ท าร้า ยพ่อ แม่ ซึ่ง พฤติก รรมที่เ กิด ขึ น้ นี ้
เป็ นไปได้ว่าอาจเกิดจากการที่ผูป้ ่ วยมีความบกพร่องทาง
จิตใจหรือสติปัญญาที่ไม่รุนแรงอื่น ๆ ร่วมด้วย ดังนั้น จึง
มีความจาเป็ นอย่างยิ่งทีจ่ ะต้องมีการปรับปรุ งวิธีการ
ประเมินความพิการในประเทศไทยเพื่อแก้ไขปั ญหา
การตกหล่นคนพิการ ดังนี ้ 1.กาหนดให้ผู้เข้ารับการ
ประเมินทุกคนควรจะได้รับการประเมินสมรรถภาพ
ในการท ากิจ กรรมและการมีส ่ว นร่ว ม โดยอาจ
กาหนดให้ผูเ้ ข้ารับการประเมินทุกราย ได้รบั การประเมิน
ด้วยชุดคาถามมาตรฐานเดีย วกัน ซึ่งสามารถนาเอาชุด
ค าถามที ่จ ดั ท าโดย WHO อาทิ ICF Checklist หรือ
WHODAS 2.0 มาใช้ได้เลยหรือปรับปรุ งให้เหมาะสมกับ
ประเทศไทยมากขึ น้ เนื ่อ งจากชุด ค าถามทั ง้ สองมี
แนวทางในการประเมินความพิการที่กว้างขวางกว่าแนว
ปฏิบ ตั ิข อ ง ไท ย ปั จ จ ุบ นั โด ย ผู ท้ าห น า้ ที ่ป ระ เ มิน
สมรรถภาพส่ว นนี อ้ าจเป็ น นัก สัง คมสงเคราะห์ หรือ
ผู เ้ ชี ่ย วช าญ ด า้ น เ วช ศ า ส ต ร ฟ์ ื ้ น ฟ ูอื ่น ๆ เ ช่น น กั
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กิจกรรมบาบัด นักจิตบาบัด เป็ นต้น 2.ควรใช้ทัง้ ข้อมูล
ความบกพร่อง สมรรถภาพในการทากิจกรรม และ
สมรรถภาพในการมีส่วนร่วม ในการตัดสินว่าผู้เข้า
รับ การประเมิน เป็ นผู้พ ิก ารหรือ ไม่ องค์ป ระกอบทัง้
สามนี เ้ ป็ นองค์ประกอบของความพิการตามนิยามสากล
ทัง้ นี ข้ อ้ มูลเกี่ยวกับโรคนัน้ อาจไม่จาเป็ น ต่อการประเมิน
ว่าผูเ้ ข้ารับการประเมินเป็ นผูพ้ ิการหรือไม่ เพราะผลของ
โรคนัน้ ถูกสะท้อนอยู่ในข้อมูลความบกพร่องอยู่แล้ว 3.ไม่
ควรจ ากัด ว่า ผู ้พ ิก ารจะต้อ งมีเ พีย ง 7 ประเภท
เท่า นั ้น กล่าวคือ ผูเ้ ข้ารับ การประเมิน ควรสามารถขึน้
ทะเบียนเป็ นคนพิการได้หากเป็ นผูท้ ี่ มีขอ้ จากัดในการทา
กิจ กรรมและมีส ่ว นร่ว มอย่า งมาก และ/หรือ มีค วาม
บกพร่องทางร่างกายหลายอย่าง โดยอาจจัดให้ผูพ้ ิก าร
กลุ ่ม นี เ้ ป็ น ‘ผู พ้ ิก ารประเภทอื่น ๆ’ ส่ว นเกณฑ์ส าหรับ
ตัด สิน ว่า ผู เ้ ข้า รับ การประเมิน เป็ น ผู พ้ ิก ารประเภทใด
ประเภทหนึ่ง ในกลุ่ม ความพิก าร 7 ประเภทนัน้ ยังอาจ
สามารถใช้เกณฑ์กาหนดว่าต้องมีโรคหรือความบกพร่อง
ในความพิการประเภทนัน้ ระดับรุ นแรงได้เหมือนเดิม การ
ปรับ ปรุ ง แนวทางการประเมิน ความพิก ารให้ส อดคล้อง
กับ หลัก การสากล และนิย ามของคนพิก ารที ่ไ ด้ม ีก าร
กาหนดในกฎหมายนัน้ ไม่ใช่เรื่องง่ายและอาจใช้เวลา
ยาวนาน ต้องมีก ระบวนการพัฒนาคู่มือประเมิน ความ
พิก ารฉบับ ใหม่ การปรึก ษาหารือ กับ ผู ม้ ีส ่ว นเกี่ย วข้อ ง
อย่างรอบด้าน การสร้างความเข้าใจกับทัง้ เจ้าหน้าที่และ
สังคม แต่อย่า งไรก็ตามปั ญหาการตกหล่นดัง กล่า ว
ควรได้รับการแก้ไขเป็ นอย่างยิ่ง เพื่อทาให้คนพิการ
ทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงบัตรประจาตัวคนพิการ
และได้รับ บริก ารส่ง เสริม ให้ส ามารถใช้ช ีว ิต อยู ่ใ น
สังคมไทยได้อย่างมีคุณภาพ.(bangkokbiznews.com
6 พ.ค.65)

นายกผู้ค้าสลากคนพิการจวกรัฐกองสลากยิง่ แก้ยงิ่ เละปั ญหาขายเกินราคาเฉ่งยับไล่ตัดสิทธิรายย่อย

เชียงใหม่ - นายกสมาคมผูค้ า้ สลากคนพิการเชียงใหม่จวก
รัฐบาลและกองสลาก ยิ่งแก้ไขปั ญหาสลากกินแบ่งรัฐบาล
เกิ น ราคา กลายเป็ นยิ่ งท าให้ร าคาแพงขึน้ ไปกว่าเดิ ม ชี ้
เหมือน “ลิ งแก้แ ห” พร้อมแนะควรปล่อยให้เป็ น ไปตาม
กลไกตลาด ยา้ ทาไม่ถกู ต้องที่เที่ยวไปไล่ยดึ สิทธิผคู้ า้ สลาก
เสรีท่ี เป็ นรายย่อ ย วันนี ้ (8 พ.ค. 65) รายงานข่าวแจ้งว่า
จากการสังเกตการณ์ตามแผงขายสลากกิ นแบ่ง รัฐ บาล
ตามจุดต่างๆ ในเชียงใหม่พบว่ายังคงมีการขายสลากกิน
แบ่ ง รัฐ บาลเกิ น ราคา 80 บาทให้พ บเห็ น อยู่ ท่ ัว ไป โดย
สลากกิ น แบ่ ง แบบใบเดี่ย วนั้น เกื อบทุ ก แผงวางขายใน
ราคาใบละ 100 บาท แม้บางรายจะติดป้ายว่าสลากราคา
80 บาท แต่เป็ นเพียงการติดไว้เพื่อตบตาเจ้าหน้าที่เท่านัน้
ซึ่งจากการสอบถามผูข้ ายต่างบอกตรงกันว่าจาเป็ นต้อง
ขายเกิ น ราคาในราคาใบละ 100 บาท เนื่ อ งจากต้น ทุ น
สลากที่ รับมาจากยี่ ป๊ ั วอยู่ท่ี ใ บละ 90-92 บาท แล้ว ส่วน
สลากที่ เป็ น ชุดจะขายในราคาที่ แพงกว่า อย่างชุด 5 ใบ
วางขายชุดละ 700-800 บาท ทั้งนี ้ นายธาตรี ขุน อิน ทร์
นายกสมาคมเพื่อนผูพ้ ิการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็ นตัวแทน
กลุ่มผูพ้ ิการที่ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในจังหวัดเชียงใหม่
แสดงความเห็ น ว่า ความพยายามแก้ไ ขปั ญหาการขาย
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สลากกินแบ่งรัฐบาลเกิ นราคาของรัฐบาลและสานักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาล เมื่อพิจารณาแล้วเป็ นไปได้ยาก และ
ดูเหมือนว่ายิ่งพยายามแก้ไขปั ญหามากเท่าใด ปั ญหายิ่ง
เพิ่ มความยุ่งยากซับซ้อนอีนุงตุงนังเพิ่ มมากขึน้ ไปเรื่อยๆ
เหมือนลิงแก้แห โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้วิธีการตัดสิทธิ
และยึดสิทธิ จากกลุ่มผูค้ า้ สลากเสรีแล้วนาไปจัดสรรใหม่
อย่างไม่เป็ นธรรม ขณะเดียวกันไม่ได้คานึงถึงความเป็ น
จริงด้วยว่าผูท้ ่ี ถูกตัดสิ ทธิ นับหมื่น รายนั้น ส่วนใหญ่ ลว้ น
เป็ นคนยากคนจน คนพิการด้อยโอกาส หรือผูม้ ีรายได้นอ้ ย
ที่ยึดอาชีพขายสลากรายย่อยเลีย้ งชีวิตและครอบครัว ซึ่ง
การจะไปอ้างว่าตรวจพบมี การนาไปขายต่อเกิ นราคาใน
ช่องทางออนไลน์นั้น มองว่าไม่ถูกต้อง เพราะผูข้ ายราย
ย่อยเหล่านีไ้ ม่น่าจะรู เ้ รื่องด้วย เพียงแต่ว่าเมื่อมีผมู้ าขอซือ้
และเห็นว่าได้กาไรเป็ นที่น่าพอใจก็ย่อมต้องขายเป็ นเรื่อง
ปกติ จากนั้นผูท้ ่ี ซือ้ ไปแล้วจะนาไปทาอย่างไร จึงไม่ได้รู ้
เห็ น ด้ว ย ซึ่ง หากจัด การปั ญ หาจริ ง ๆ ควรไปจัด การกับ
นายทุ น ใหญ่ ห รื อ ยี่ ป๊ ั วที่ เ ป็ นต้น ตอตั ว จริ ง ของปั ญ หา
มากกว่า สาหรับ ความพยายามของสานักงานสลากกิ น
แบ่งรัฐบาลที่จะพัฒนาเปิ ดช่องทางการขายเหมือนมังกร
ฟ้า หรือ กองสลากพลัส นัน้ โดยส่วนตัวเห็นว่าเป็ นสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง เนื่องจากสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็ นผูอ้ อก
สลากกิ น แบ่ ง รั ฐ บาล ส่ ว นทางเอกชนที่ คิ ด ค้น พั ฒ นา
แบบฟอร์มช่องทางขายขึน้ มาได้และเก็บค่าบริการ ก็ควร
ยกความดีความชอบให้ไป ไม่ใช่มาทาเสียเอง ควรทาแค่
จัดเก็บรายได้ภาษี ก็พอแล้ว ทั้งนี ม้ องว่าการแก้ไขปั ญหา
การขายสลากเกินราคาที่ดีท่ีสุดก็คือ การปล่อยให้เป็ นไป
ตามกลไกตลาด ไม่ ใ ช่ ก ารบุ ก ตรวจมัง กรฟ้ า หรื อ กอง
สลากพลัส แล้วไล่ตดั สิทธิรายย่อย ที่ดเู หมือนยิ่งแก้ย่ิงทา
ให้ปัญหายุ่งเหยิงกว่าเดิม(mgronline.com 9 พ.ค.65)

‘กองทัพเรือ’ แสดงจุดยืนต่อต้านโฆษณาใช้ความ
พิการบุคคล ชักชวนซือ้ สินค้า

วอนขอประชาชนไม่ อ ดทนอดกลั้น 'กองทัพ เรื อ ' แสดง
จุด ยื น ต่อ ต้า นโฆษณาใช้ค วามพิ ก ารบุ ค คล ชัก ชวนซื อ้
สิ น ค้า เหตุชี น้ าท าให้สังคมไทยตกต่ า เมื่ อวัน ที่ 9 พ.ค.
พล.ร.ท.ปกครอง มนธาตุผ ลิ น เจ้า กรมกิ จ การพลเรื อ น
ทหารเรื อ ในฐานะโฆษกกองทัพ เรื อ เปิ ด เผยว่า ตามที่
แพลตฟอร์ม จ าหน่ า ยสิ น ค้า ออนไลน์ แ ห่ ง หนึ่ ง ได้ล ง
โฆษณาที่ มีลักษณะล้อเลียนผูพ้ ิ การนั้น กองทัพเรือ โดย
พล.ร.อ.สมประสงค์ นิ ล สมั ย ผู้ บั ญ ชาการทหารเรื อ
(ผบ.ทร.) มีความเป็ น ห่ วงในการน าความบกพร่องของ
บุคคลอื่นมาล้อเลียน จึงขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณ
ในการรับชม ทัง้ นี ้ กรณีดงั กล่าวนับว่าเป็ นเรื่องที่สงั คมไม่
ควรยอมรับ หรื อ ปล่ อ ยผ่ า น โดยปกติ เ รื่ อ งแบบนี ้จ ะไม่
เกิ ด ขึน้ ในประเทศที่ ผู้คนมี จิ ตใจที่ พัฒ นาแล้ว จึ ง อยาก
ขอให้ใช้วิจารณญาณอย่างยิ่งยวดในการนาผูป้ ่ วย ผูพ้ ิการ
รวมถึงผูท้ ่ีมีความอ่อนแอในด้านต่างๆ มาใช้ เพราะจะชีน้ า
ทาให้สงั คมคนไทยของเราตกต่า และวอนขอประชาชนไม่
อดทนอดกลัน้ (zero tolerance) กับการกระทารู ปแบบนี ้
วอนเจ้าของผลิตภัณฑ์เจ้าของบริษัทโฆษณา เจ้าของสื่อ
ในรู ปแบบต่ า งๆ คั ด กรองโฆษณาที่ ใ ช้ ก ารล้อ เลี ย น
ส่อเสียด และมาช่วยกันสนับสนุนสื่อโฆษณาที่สร้างสรรค์
เห็นอกเห็นใจกัน มาช่วยกันสร้างสังคมที่มีความรักความ
เข้าใจ อยู่รว่ มกันอย่างสงบสุขต่อไป(เดลินิวส์ 10 พ.ค.65)
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อดีตสตั๊นท์แมนกลายเป็ นคนพิการ เศร้าซา้ สอบ
ติดข้าราชการ 4 เดือน ถูกบังคับลาออก

หนุ่มพิการสอบติดข้าราชการ ทางานได้ 4 เดือน ถูกบังคับ
ลาออกทั้งที่ ไม่ได้ทาอะไรผิ ด เคยร้องเรียนมา 4-5 ปี แต่
เรื่องเงียบ วอนขอความเป็ นธรรม (8 พ.ค.65) นายเอกชัย
ชาญประโคน อายุ 39 ปี อดีตนักแสดงคิวบู๊หรือสตั๊นท์
แมน ฉายา ซี สตั๊นท์ ซึ่งปั จจุบนั พิการทางการเคลื่อนไหว
จากผลพวงที่ ป่วยด้วยอาการเส้นเลื อดในสมองแตกเมื่อ
กว่ า 10 ปี ที่ ผ่ า นมา ได้อ อกมาร้อ งขอความเป็ น ธรรม
หลังจากเมื่อปี 2560 ได้ใช้ความสามารถของตัวเอง ทัง้ ที่
สภาพร่างกายพิการแต่ยังพอทางานและช่วยเหลือตัวเอง
ได้ สอบติ ด พนั ก งานราชการ ต าแหน่ ง นั ก วิ ช าการ
อุ ต สาหกรรม กลุ่ ม บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ฝ่ าย
กฎหมาย สั ง กั ด กรมส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม แต่ทางานได้เพียง 4 เดือน หัวหน้ากลุม่ งานที่
ตนทางานอยู่ ก็บีบบังคับให้ตนเองเซ็นใบลาออกทัง้ ที่ไม่ได้
ทาอะไรผิด และไม่ได้บอกเหตุผลอะไร ตอนนัน้ พยายาม
โทรศัพท์ไปสอบถามผูบ้ ังคับบัญชาระดับกรมแต่ไม่ได้รับ
คาตอบ จึงทาหนังสือร้องเรียนไปยังสานักนายกรัฐมนตรี
แต่เรื่องก็เงียบหาย จนสุดท้ายก็ตอ้ งยอมเซ็นใบลาออก จึง
ตัด สิ น ใจเดิ น ทางกลับ บ้า นเพื่ อ มาหางานท าแถวบ้า น
พยายามไปสมัครงานหลายที่แต่ถกู ปฏิเสธ อาจเพราะเห็น
ว่าตนเองเป็ นคนพิการ ทุกวันนีก้ ็อาศัยเพียงเบีย้ คนพิการ

ในการยั ง ชี พ จากกรณี ดั ง กล่ า วก็ อ ยากจะเรี ย กร้อ งขอ
ความเป็ นธรรมที่ บีบบังคับให้ตนเองเซ็นใบลาออก ทั้ง ที่
ไม่ ไ ด้ท าผิ ดอะไร จนต้อ งกลายเป็ น คนตกงานและเป็ น
ภาระให้กั บ พ่ อ แม่ หากเป็ น ไปได้ก็ อ ยากให้ห น่ ว ยงาน
ภาครัฐ หรือผูใ้ จบุญช่วยเหลือ หางานที่ม่ นั คงสาหรับคน
พิการให้ทา หรือให้ทนุ สาหรับประกอบอาชีพที่ สามารถหา
เลีย้ งตัวเองได้ จะได้ไม่ตอ้ งเป็ นภาระให้กบั ครอบครัว พ่อ
ตอนนีพ้ ่อแม่ก็อายุมากและมีโรคประจาตัวด้วย นายเอก
ชั ย กล่ า วว่ า ตอนที่ ต นเองศึ ก ษาที่ ม หาวิ ท ยาลั ย รั ต น
บัณ ฑิ ต กรุ งเทพมหานคร ก็ ไ ม่ ไ ด้ล าบากพ่ อแม่ เพราะ
ท างานไปด้ว ยเรี ย นไปด้ว ย โดยการเป็ น นั ก แสดงคิ ว บู๊
หรื อ สตั๊ น ท์ แ มน กระทั่ งปี 2549 หลั ง กลั บ จากกอง
ละคร กลับไปยังห้องพักก็มีอาการปวดศีรษะรุ นแรงชัก
หมดสติ มีคนที่เช่าห้องพักตึกเดียวกันพาส่ง รพ. รู ส้ ึกตัว
อีกทีแขนขาทัง้ สองข้างไม่ตอบสนองแล้ว สมองก็ชา้ กว่า
ปกติ หมอบอกเป็ น เส้น เลื อ ดในสมองแตก เนื่ อ งจาก
พักผ่อนน้อย ก็รกั ษาตัวอยู่ท่ี รพ.ในกรุ งเทพฯ นานกว่า 1
เดือน แล้วหมอก็ให้กลับมารักษาตัวต่อที่บา้ น จ.บุรีรมั ย์ มี
แม่คอยดูแลทุกอย่างทัง้ ป้อนข้าว ป้อนนา้ ป้อนยา อาบนา้
และกายภาพบาบัด เป็ น เวลานานกว่า 1 ปี จึง เริ่มขยับ
แขน ขาได้ จากนัน้ จึงพยายามช่วยเหลือตัวเองเท่าที่ทาได้
ก็เริ่มดีขนึ ้ เรื่อยๆ กระทั่งประมาณปี 2558 – 2559 สอบติด
ครู ท่ีโรงเรียนราชินี อยู่ได้ประมาณ 1 ปี เขาก็มีการเปิ ดสอบ
พนักงานราชการ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม จึงลองไป
สอบก็ ส อบติ ด ต าแหน่ ง นั ก วิ ช าการอุ ต สาหกรรม ได้
เงิ น เดื อ นละ 18,000 บาท แต่ ไ ม่ ค าดคิ ด ว่ า ท าได้แ ค่ 4
เดือนจะถูกบีบบังคับให้ลาออกโดยไม่มีเหตุผล จึงอยากจะ
เรี ย กร้องขอความเป็ น ธรรมและขอความช่ วยเหลื อด้วย
เพราะทุ ก วัน นี ต้ ้องกลายเป็ น คนตกงาน เดื อดร้อนมาก
หากใครอยากจะช่วยเหลือ (sanook.com 9 พ.ค.65)

ที่สดุ ของคน คือการเป็ นคนธรรมดา ที่มีความสุข
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สปสช.เพิม่ สิทธิ ผู้สูงอายุ- คนพิการ แจก“ผ้าอ้อม
ผู้ใหญ่” 3 ชิน้ ต่อวัน

สปสช.เพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่ ดูแล ผูส้ งู อายุ ผูพ้ ิการ แจก
“ผ้าอ้อมผูใ้ หญ่ ” 3 ชิน้ /คน/วัน ลดภาระค่าใช้จ่าย คาดใช้
งบราว 230 ล้านบาท 8 พ.ค.2565 - ที่ประชุมบอร์ด สปสช.
ล่าสุดมีมติเห็นชอบ บรรจุ “ผ้าอ้อมผูใ้ หญ่ แผ่นรองซับการ
ขับถ่าย” ให้เป็ นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (บัตรทอง) สาหรับคนไทยทุกคน โดยมีผลตัง้ แต่
2 พ.ค. 2565 เป็ นต้นไป ทัง้ นี ้ สิทธิประโยชน์ผา้ อ้อมผูใ้ หญ่
แผนรองซับการขับถ่าย เป็ นการดาเนินการเพื่อดูแลผูท้ ่ีอยู่
ในภาวะติดบ้าน ติดเตียง กลุ่มที่มีปัญหาการกลัน้ อุจจาระ
ปั สสาวะไม่ได้ และมีค่าคะแนนระดับความสามารถในการ
ดาเนินกิจวัตรประจาวัน ตามดัชนี ADL ระหว่าง 0-6 หรือ
ตามแผนดูแลรายบุคคล (Care plan) ซึง่ มีจานวน 53,356
ราย โดยสนั บ สนุ น ผ้า อ้อ มผู้ใ หญ่ แผ่ น รองซับ ขั บ ถ่ า ย
จานวน 3 ชิน้ ต่อคนต่อวัน ตามคาแนะนาของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุ ข ส าหรับ ในส่ ว นของงบประมาณ
รองรับนัน้ ให้เป็ นการดาเนินการผ่าน “กองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพืน้ ที่ ” (กปท.) ในการจัดสรร
ค่ า ใช้จ่ า ย ที่ เ ป็ น ไปตามความเห็ น ของสภาพั ฒ นาการ
เศรษฐกิ จ และสัง คมแห่งชาติ โดยให้ห น่วยบริ การ ศูน ย์
ดูแ ลผู้สู ง อายุ หรื อ องค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ด ท า

โครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณจาก กปท. ตาม
กลุ่ ม เป้ า หมายที่ มี แ ผนดู แ ลรายบุ ค คล เป็ นการรั บ
งบประมาณเพิ่ ม เติ ม จากอัต ราเดิ ม ที่ ไ ด้รับ นายอนุ ทิ น
ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ใน
ฐานประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(บอร์ด สปสช.) เปิ ดเผยว่ า ส าหรับ สิ ท ธิ ป ระโยชน์นี ้
ก าหนดให้เ ริ่ ม ด าเนิ น การในปี งบประมาณ 2565 จาก
จ านวนกลุ่ ม เป้ า หมายข้า งต้น เมื่ อ ค านวณกั บ ต้น ทุ น
ผ้าอ้อมผูใ้ หญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย อยู่ท่ี 9.5 บาทต่อ
ชิน้ โดยใช้จานวน 3 ชิน้ ต่อคนต่อวัน และจานวนวัน 153
วัน ของปี งบประมาณที่เหลืออยู่ คาดว่าจะใช้งบประมาณ
ทัง้ สิน้ จานวน 232.66 ล้านบาท “ด้วยสิทธิประโยชน์นีจ้ ะ
ช่วยให้ผทู้ ่ีอยู่ในภาวะติดบ้าน ติดเตียง กลุม่ ที่มีปัญหาการ
กลัน้ อุจจาระปั สสาวะไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็ นผูส้ ูงอายุ ผูป้ ่ วย
กลุ่ ม ต่ า งๆ ที่ มี ปั ญหาการขั บ ถ่ า ย โดยไม่ จ ากั ด อายุ
นอกจากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขนึ ้ แล้ว ยังเป็ นการลดภาระค่า
ใช่จ่ายครัวเรือนในด้านสุขภาพได้ ซึ่งจากมติท่ีประชุมใน
วันนี ้ ยังได้ให้เพิ่ มรู ปแบบผลิตภัณฑ์ให้ห ลากหลาย เช่ น
แผ่ น รองซับ ผ้า อ้อ มทางเลื อ ก เป็ น ต้น และขอให้เ น้น
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ผ ลิ ต ใ น ป ร ะ เ ท ศ ที่ มี คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
มาตรฐาน” ทัง้ นี ้ รายละเอียดเพิ่ มเติม สามารถสอบถาม
เพิ่มเติมการใช้สิทธิ บัตรทอง ได้ท่ี สายด่วน สปสช. 1330
หรื อ ช่ อ งทางระบบออนไลน์ ทั้ง ไลน์ สปสช. (ไลน์ไ อดี
@nhso) ห รื อ ค ลิ ก https://lin.ee/zzn3pU6 แ ล ะ
Facebook : ส า นั ก ง า น ห ลั ก ป ร ะ กั น สุ ข ภ า พ
แห่งชาติ (thansettakij.com 9 พ.ค.65)

ที่สดุ ของคน คือการเป็ นคนธรรมดา ที่มีความสุข
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พก. จับมือ ธนาคาร CIMB พัฒนาทักษะ
เจ้าหน้าทีธ่ นาคาร อานวยความสะดวก เข้าถึง
บริการธุรกรรมทางการเงินสาหรับคนพิการทุก
ประเภท

นางสาวสราญภัทร อนุมตั ิราชกิจ อธิ บดีกรมส่งเสริมและ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร เป็ นประธานเปิ ดการ
ฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการการสร้างความตระหนัก เรื่อง “สิทธิ
และความเสมอภาคของคนพิ ก ารกับ การให้บ ริ ก ารทาง
ธนาคาร” กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิ การ
(พก.) โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุ ษ ย์ (พม.) ร่ ว มกั บ ธนาคารซี ไ อเอ็ ม บี ไ ทย จ ากั ด
(มหาชน) ตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของการพั ฒ นา
ศักยภาพของบุคลากร ในการให้บริการและอานวยความ
สะดวกสาหรับ คนพิ การในการเข้าถึงบริก ารและการท า
ธุ ร กรรมทางการเงิ น ส าหรับ คนพิ ก ารทุ ก ประเภท อย่ า ง
ถูกต้องและเหมาะสม จึงได้รว่ มกันจัดฝึ กอบรมดังกล่าวขึน้
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างความรู ้ ความเข้าใจ และปรับ
มุมมองในเชิงบวกของผูเ้ ข้ารับการอบรมต่อคนพิการและ
ความพิ ก าร รวมทั้ ง การพั ฒ นาทั ก ษะของเจ้ า หน้ า ที่
ธนาคารในการช่วยเหลือและอานวยความสะดวกสาหรับ
คนพิ การที่ มารับบริการกับทางธนาคาร โดยนาความรู ท้ ่ี
ได้รบั ไปเพื่ อขยายผลองค์ความรู แ้ ละทักษะการจัดบริการ

ของทางธนาคารซีไ อเอ็มบี ไทย โดยมีผู้เข้ารับ การอบรม
ประกอบด้ว ย เจ้า หน้า ที่ ธ นาคารซี ไ อเอ็ ม บี ไ ทย จ ากั ด
(มหาชน) พร้อ มด้ว ย นายเศรษฐจั ก ร ลี ย ากาศ รอง
กรรมการผู้จั ด การใหญ่ แ ละผู้บ ริ ห ารสู ง สุ ด ก ากั บ การ
ปฏิบัติงาน ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน) คณะ
ผูบ้ ริหารธนาคาร ผูแ้ ทนคนพิการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
พก. ที่ เ กี่ ย วข้อ งเข้า ร่ ว มการอบรมฯ ทั้ง นี ้ รู ป แบบการ
ฝึ กอบรมประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลักคือ 1) ภาคทฤษฎี
เป็ นการสร้างความรู ค้ วามเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับคนพิการ
อาทิ กฎหมายด้านธุรกรรมทางการเงิน ที่เกี่ ยวข้องกับคน
พิการ และการบริการทางธนาคาร สถานการณ์คนพิการ
ในปั จ จุ บัน และการปรับ ทัศ นคติ ส าหรับ คนพิ ก ารและ
แนวคิด สิทธิ และความเสมอภาคคนพิการ 2) ภาคปฏิบตั ิ
เป็ นการจาลองสถานการณ์จริงพร้อมทัง้ แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
โดยเน้นกระบวนการสร้างความเข้าใจ และการฝึ กทักษะ
ในการให้บ ริ ก ารเบื อ้ งต้น เกี่ ย วกับ คนพิ ก ารทางการเห็ น
การให้บริการคนพิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย
การให้บ ริ ก ารคนพิ ก ารทางการเคลื่ อ นไหว และการ
ให้บริการคนพิ การและผูด้ ูแลคนพิการทางออทิสติก/ทาง
สติปั ญ ญาและการเรี ยนรู ้ โดยวิ ทยากรผู้เชี่ ย วชาญร่วม
ถ่ายทอดความรู แ้ ละฝึ กทักษะ นาไปสู่การปรับใช้แนวคิด
เชิ ง สังคมของคนพิ ก าร (Social Model of Disability) ได้
อย่ า งเหมาะสม รวมถึ ง เป็ น การสร้า งความตระหนั ก รู ้
เกี่ ย วกับ สิ ท ธิ แ ละความเสมอภาคของคนพิ ก าร การจัด
สวัสดิการและสนับสนุนการดาเนินงานด้านคนพิการต่อไป
(banmuang.co.th 13 พ.ค.65)
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แม่เฒ่าสู้ชวี ิตอยู่ตัวคนเดียว แถมพิการ
ต้องออกหาขุดปูนาประทังชีวิต
รายได้วันละ 18-60 บาท แทบไม่พอยาใส้

สุรินทร์-พบแม่เฒ่าสูช้ ีวิตตัวคนเดียว พิการหลังค่อมออก
ขุดปูนาประทังชีวิต รายได้วนั ละ 18-60 บาท แทบไม่พอยา
ใส้ มีลูก เหมือนไม่ มี วัน ที่ 9 พฤษภาคม 2565 ผู้ส่ื อ ข่ า ว
รายงานว่ า พบคุณ ยาย ชื่ อ นางผาด โพธิ์ สี วัย 65 ปี มี
ลักษณะหลังค่อม เดินเหินลาบาก อาศัยอยู่ตวั คนเดียวใน
บ้านเลขที่ 9809 หมู่ 14 บ้านนานวน ต.เมืองลี ง อ.จอม
พระ จ.สุรินทร์ โดยในทุกเช้า นางผาด จะเดินออกจากบ้าน
พร้อมเสียม ถังสี ห่อหมากพลู และขวดใส่นา้ เพื่ อหาขุดปู
ตามทุ่งนามาจาหน่ายให้ชาวบ้าน หรือร้านค้าที่ ตอ้ งการ
ซึ่ง ระยะทางที่ เดิ นในแต่ละวันอยู่ท่ี ร าวๆ 5-10 กิ โลเมตร
โดยนางผาดต้อ งใช้ค วามช านาญในการสัง เกตุรู ปูเ ป็ น
อย่างมาก เพราะรู เล็กและมีตน้ หญ้าปกคลุมอยู่ ซึ่งกว่าจะ
ขุด ปูไ ด้แ ต่ล ะตัว ต้องใช้ค วามพยายามอีก มาก โดยรู มี
ความลึกมากกว่า 1 ศอก ในช่วงที่ แดดร้อนจัดก็จะทาให้
ดินแห้ง หากมีฝนตกจนทาให้ดินอุม้ นา้ ก็จะขุดได้ง่ายขึน้
ส่วนราคาปูนาในตอนนี ้ อยู่ท่ีกิโลกรัมละ 60 บาท หรือตก
ขีดละ 6 บาท ซึ่งในแต่ละวัน นางผาด จะขุดได้ 3 ถึง 5 ขีด
สูงสุดอยู่ท่ีวนั ละ 1 กิโลกรัม โดย นางผาด โพธิ์สี ได้เล่าให้

ผูส้ ่ือข่าวฟั งว่า ตนเองอาศัยอยู่ในบ้านหลังนีค้ นเดียว ซึ่งได้
เลิ ก รากับ สามีไ ปหลายสิ บ ปี แ ล้ว มี ลูก อยู่ดว้ ยกัน 3 คน
ชาย 2 หญิ ง 1 ซึ่ ง ลู ก ชายได้เ สี ย ชี วิ ต ไป 1 อี ก 1 หาย
สาบสู ญ ส่ ว นลู ก สาวออกไปมี ค รอบครั ว และไม่ ไ ด้
ติดต่อกันนานแล้ว สาหรับรายได้ของตนจะได้รบั เบีย้ ยังชีพ
ผูส้ ูงอายุเดือนละ 600 บาท เบี ย้ คนพิการ 800 บาท และ
รายได้ในการออกหาขุดปูนาขายอีกไม่มาก แต่ก็ไม่พอค่า
ครองชี พ ข้า วสาร และสิ่ ง ของต่ า งๆที่ จ าเป็ น ต้อ งใช้ใ น
ชีวิตประจาวัน ในการออกไปหาขุดปูนา ตนจะออกไปแต่
เช้า จนถึง 5 โมงเย็น บางวันแดดก็รอ้ นจ้า เหงื่อ แตก บาง
วันก็ฝนตก ตนก็ตอ้ งสู้ เพราะถ้าไม่ทา ไม่สู้ แล้วดูใครจะหา
เลีย้ งเรา ยายผาดกล่าว อย่างไรก็ตาม หากผูใ้ จบุญสงสาร
อยากช่วยเหลือคุณยาย สามารถเข้ามาด้วยตนเอง หรือส่ง
สิ่งของช่วยเหลือได้ตามที่อยู่นี ้ นางผาด โพธิ์สี บ้านเลขที่
9809 หมู่ 14 บ้านนานวน ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
รหัสไปรษณีย ์ 32180(topnews.co.th 9 พ.ค.65)

วอนภาคเอกชนจ้างงานคนพิการ
เพิม่ รายได้ลดเหลื่อมลา้ กลุ่มเปราะบาง

สสสส.12 สถาบั น พระปกเกล้ า ร่ ว มถอดบทเรี ย น
แลกเปลี่ยนความรู ้ “ความหวังของกลุ่มเปราะบางกับการ
ร่วมสร้างสันติสขุ ในชายแดนภาคใต้” วอนภาคเอกชนช่วย
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จ้า งงานคนพิ ก าร เพิ่ ม รายได้- ลดความเหลื่ อ มล า้ กลุ่ ม
เปราะบาง เมื่อวันที่ 12 พ.ค. ที่ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนา
ภิเษก จ.ปั ตตานี คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
ชั้น สูง การเสริ มสร้างสังคมสัน ติสุข รุ ่น ที่ 12 (สสสส.12)
สถาบันพระปกเกล้า เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู ร้ ่วมเพื่อการ
พัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนใต้ โดยมี น.อ.
ภราดร คุม้ ทรัพย์ ประธานมูลนิธิพฒ
ั นาศักยภาพคนพิการ
ผูอ้ านวยการวิท ยาลัยเทคนิ คกาญจนาภิ เษก จ.ปั ตตานี
และภาคี เ ครื อ ข่ า ยให้ก ารต้อ นรั บ พร้อ มร่ ว มกั น ถอด
บทเรียนแลกเปลี่ยนความรู ้ ประเด็ น “ความหวังของกลุ่ม
เปราะบางกับ การร่วมสร้างสัน ติสุขในชายแดนภาคใต้ ”
โดยมี นายวิ ท วั ส ชั ย ภาคภู มิ รองเลขาธิ ก ารสถาบั น
พระปกเกล้า นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวฒ
ั น์ ผอ.สานักสันติวิธี
และธรรมาภิ บ าล คณาจารย์ และนั ก ศึ ก ษา เข้า ร่ ว ม
แลกเปลี่ ย นความรู ้ ทั้ง นี ้ น.อ.ภราดร ได้ก ล่ า วถึ ง การ
ขับ เคลื่ อ นในเชิ ง รุ ก ของศูน ย์เ รี ย นรู ร้ ่ ว มเพื่ อการพัฒ นา
ศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้ โดยภาคีเครือข่าย
ประกอบด้วย หน่วยงานฝ่ ายความมั่นคง กองกาลังทาง
อากาศเฉพาะกิจที่ 9 ปั ตตานี ฝ่ ายงานด้านสาธารณสุข จ.
ปั ต ตานี ฝ่ ายงานด้า นการศึ ก ษาทางวิ ท ยาลัย เทคนิ ค
กาญจนาภิเษกปั ตตานี ช่วยผลักดันสร้างเยาวชนแกนนามี
จิตอาสา เสียสละ และทาคุณประโยชน์แก่สงั คม ทัง้ นีเ้ ป็ น
การฝึ กฝนทักษะวิชาชีพ และต่อยอดด้านวิชาชีพ ทางศูนย์
เรี ย นรู ้ร่ ว มเพื่ อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพคนพิ ก ารจั ง หวั ด
ชายแดนใต้ ยังเป็ นแกนหลักในการผลักดัน และอยากเห็น
หน่วยงานภาคเอกชนให้ความสาคัญ ด้วยการหันมาจ้าง
งานคนพิการ แทนการส่งเงิ นเข้าระบบตามกฎหมายการ
จ้างงานคนพิ ก าร เพื่ อเป็ น การสร้างรายได้ สร้างโอกาส
สร้า งความสุ ข และช่ ว ยลดปั ญ หาความเหลื่ อ มล ้า ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้(เดลินิวส์ออนไลน์ 13 พ.ค. 65)

ชาวเน็ตซึง้ นา้ ตาร่วง! หนุ่มนา้ ใจงาม
เหมาลอตเตอรี่ชายพิการ แจกช่างก่อสร้าง

โดนแชร์กระหน่าโซเชียล สาหรับคลิปนึงที่เรียกนา้ ตาให้กบั
ชาวเน็ ต เฟสบุ๊ ค ที่ ใ ช้ช่ื อ Tithivat Trading Coach คลิ ป
ดังกล่าว เป็ นเรื่องราวของ หนุ่มนา้ ใจงาม ที่จอดรถริมถนน
ดักรอชายพิการที่น่ งั รถวีลแชร์ แบกร่างตัวเอง พร้อมด้วย
แผงขายลอตเตอรี่ มาบนถนน ชายคนดังกล่าวได้เข้าไปซือ้
ลอตเตอรี่ แ บบเหมาแผงจ านวน250ใบ โดยให้เ งิ น ชาย
พิ การทั้งหมด30,000 บาท ดูจากคลิป จะเห็ นได้ว่า ชาย
พิการที่ขายลอตเตอรี่นนั้ มีอาการดีใจมาก ที่ขายลอตเตอรี่
หมด จากนัน้ ก็รีบกดโทรศัพท์ดว้ ยเท้าตัวเอง ซึ่งหนุ่มนา้ ใจ
งามคิดว่าจะโทรให้คนมารับ เพราะขายลอตเตอรี่หมดแล้ว
แต่ ค วามจริ ง ที่ ท าเอาชาวเนตที่ เห็ น คลิ ป นี ้ถึ ง กับ ตื น้ ตัน
น า้ ตาซึม คงเป็ น จังหวะที่ ช ายพิ ก าร กดโทรศัพ ท์ แต่ว่ า
ไม่ได้กดให้คนมารับ แต่เป็ นการกดเผื่ อเปิ ดกล้องถ่ายรู ป
เพื่ อจะขอเซลฟี่ กับ หนุ่ม น า้ ใจงามที่ เ หมาลอตเตอรี่ ข อง
ตนเองนั่นเอง เรียกว่าเป็ นภาพที่ประทับใจ ส่วนหนุ่มนา้ ใจ
งามในคลิปนัน้ ทราบมาว่าชื่อ นาย “ธิติวจั น์ ห้วยหงษ์ทอง”
CEO INDY TRADER ได้เขียนแคปชั่นใต้โพสต์นีไ้ ว้วา่ ” ใน
เวลาที่ยากลาบาก มันยากเหลือเกินที่จะบอกให้ทกุ คน”ลุก
ขึน้ สู”้ เพราะแค่คาพูดมันไม่สามารถให้กาลังใจกันได้มาก
พอ อยากให้ทกุ คนดูคลิปนี ้ แล้วตัดสินใจสูต้ อ่ เป็ นกาลังใจ
ให้กับเพื่อนร่วมประเทศ ของเราทุกคนด้วยกันครับ และที่
พีคไปกว่านั้นคือ หนุ่มนา้ ใจงามไม่ได้เก็บลอตเตอรี่ 250
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ใบไว้แม้แต่ใบเดียว แต่เอาแจกให้กบั คนงานก่อสร้างที่อยู่
บริ เวณนั้น ทั้งหมด นับ ว่าเป็ นคนมีน า้ ใจต่อเพื่ อนมนุษย์
ด้วยหัวใจอย่างแท้จริง(sanook.com 13 พ.ค.65)

รัฐบาลแจงแผนดูแล 'คนพิการ'
จังหวัดชายแดนใต้

14 พ.ค.2565 - นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจา
สานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกรรมการผูแ้ ทนพิเศษของ
รัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ เปิ ดเผยว่า จาก
การที่ ไ ด้ล งพื น้ ที่ ร่วมกับ นางสาวเสาวลัก ษณ์ ทองก๊ ว ย
นายกสมาคมส่งเสริมศักยภาพสตรีพิการ เพื่อติดตามการ
ดาเนิ น การด้านการดูแ ลคนพิ ก ารในจังหวัดชายแดนใต้
ตามแนวทาง “ไม่ทิ ง้ ใครไว้ขา้ งหลัง ” พบว่าการส่งเสริ ม
โอกาสเพื่อการมีงานทาและรายได้ เป็ นสิ่งที่คนพิการและ
ผู้ดู แ ลคนพิ ก ารต้อ งการอย่ า งมาก ซึ่ ง ในช่ ว งที่ ผ่ า นมา
รัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณจากพ.ร.ก.เงิ นกูเ้ พื่อการ
เยียวยาและฟื ้ นฟูเศรษฐกิจจากโควิด-19 แก่โครงการสร้าง
อาชีพ เช่น การทาเกษตรปลอดสาร การเลีย้ งผึง้ ชันโรง การ
ทาผ้ามัดย้อม การทาอาหาร แก่คนพิการ กว่าหนึ่งพันคน
ซึง่ เป็ นโครงการที่เครือข่ายคนพิการเสนอบนพืน้ ฐานความ
ต้องการ ขณะนีส้ ามารถสร้างรายได้เสริม และเป็ นรายได้
หลักให้แ ก่ห ลายครอบครัวแล้ว นางสาวรัช ดา กล่าวต่อ
ถึงเลการดูแลคนพิการให้มีพัฒนาการดีขึน้ ลดภาระการ
ดูแลของสมาชิกในครอบครัวจะได้มีเวลาในการประกอบ

อาชี พ ขณะนี ้ ศอ.บต. ได้นาร่องกิ จกรรมเพื่ อสนับ สนุน
โอกาสให้คนพิการได้มีอปุ กรณ์ท่ีมีมลู ค่าสูงและจาเป็ นต้อง
ใช้ในการฟื ้ นฟูสภาพ โดยร่วมมือกับสถาบันสิรินธรเพื่อการ
ฟื ้ นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และหน่วยงานทุก
ภาคส่วนในพืน้ ที่จงั หวัดยะลา ปั ตตานี และนราธิวาส อาทิ
สาธารณสุข จัง หวั ด พัฒ นาสัง คมและความมั่น คงของ
มนุษ ย์จัง หวัด ศูน ย์ก ารศึก ษาพิ เศษประจ าจัง หวัด และ
โรงพยาบาลยะลา เพื่ อจัดตั้งเป็ น “ธนาคารอุป กรณ์ค น
พิการจังหวัดชายแดนภาคใต้” ทาหน้าที่รวบรวมอุปกรณ์ท่ี
ได้รับการสนับสนุน บริจาค หรือผลิตขึน้ และบูรณาการ
การทางานกับสถานบริการสาธารณสุขในการค้นหา คัด
กรอง สนับสนุน และส่งต่อการให้ความช่วยเหลือคนพิการ
ที่ ผ่ านมาได้ใ ห้ความช่ วยเหลื อเด็ก พิ ก ารในพื น้ ที่ จัง หวัด
ชายแดนภาคใต้ ได้แก่ เก้าอีส้ ขุ ใจ (สาหรับผูป้ ่ วยติดเตียง
ให้ประคองตัวขึน้ นั่ง) รองเท้าสั่งตัด เตียงฝึ กยืน วอล์คเกอร์
อุปกรณ์ฟื้นการทรงตัว รวมทัง้ สิน้ กว่าหนึ่งพันชุด นางสาว
รัชดา ยังกล่าวถึงความคืบหน้าโครงการ “ 1 ข้าราชการ 1
ครัวเรือนยากจน” ซึ่งจะเป็ นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อน
งานด้านคนพิการ เพื่อให้การช่วยเหลือแบบตรงจุด ขณะนี ้
เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ได้ดาเนินการสารวจครัวเรือนยากจนทัง้
379 ครัวเรือนเรียบร้อยแล้ว จากนีจ้ ะเป็ นการนาข้อมูลเข้า
สูท่ ่ีประชุมเพื่อจาแนกปั ญหาของแต่ละครัวเรือนที่พบใน 5
มิ ติ คื อ จนสุข ภาพ จนรายได้ จนการศึ ก ษา จนความ
เป็ นอยู่ และจนการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ เพื่อนามาแก้ไข
ให้เกิดความยั่งยืน โดยตัง้ เป้าให้เป็ นครัวเรือนต้นแบบ เพื่อ
ด าเนิ น การให้ค รอบคลุ ม 13,000 ครั ว เรื อ นในจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ในปี งบประมาณต่อไป หากมีครัวเรือนที่
หน่วยงานทุกหน่วยเห็นพ้องต้องได้รับความช่วยเหลือใช้
งบประมาณ ก็ จ ะจัด สรรงบประมาณให้ จากโครงการ
ตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(thaipost.net 17 พ.ค.65)
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๑๘

เปิ ดใจ 2 สาวเวียดนามผู้พกิ ารสายตา
ใช้หัวใจร่วมเชียร์กีฬาผ่านซีเกมส์
ผ่านครึ่งทางของการ
แ ข่ ง ขั น ม ห ก ร ร ม
กี ฬ า ซี เ กมส์ ครั้ง ที่
31 ที่ ป ร ะ เ ท ศ
เ วี ย ด น า ม เ ป็ น
เ จ้ า ภ า พ จั ด ก า ร
แข่งขัน ซึ่งอาจติดขัด
ปั ญ หาบางอย่ า ง ทั้ง รถรับ ส่ ง นัก กี ฬ า โรงแรมที่ พัก แต่
เจ้าภาพก็พยายามปรับแก้สถานการณ์ทกุ อย่างให้ผ่านพ้น
ไปได้ดว้ ยดี แต่ส่ิ งหนึ่งที่ เวี ยดนามสร้างความประทับใจ
ให้กับการแข่งขันซีเกมส์ครัง้ นีค้ ือ การเปิ ดให้แฟนกีฬาเข้า
ชมการแข่ ง ขัน แบบไม่เสี ย ค่าตั๋วเข้าชม และก็ ไ ด้ก ระแส
ตอบรับที่ ดีจากชาวเวียดนามที่ คลั่งไคล้กี ฬาทุกประเภท
และเข้าชมในสนามจนแน่นขนัดทกุชนิ ดกี ฬาเลยที เดียว
อีกหนึ่งแฟนกีฬาชาวเวียดนามที่ สร้างความประทับใจได้
อย่ างสุดซึง้ คือ เหวี ยน ทาว ดาน และ ฟาม ถิ เทื อง คู่คู่
เพื่อนซีว้ ยั 22 ปี ซึ่งเดินทางมาร่วมชมเกมกีฬา แต่เธอทัง้ คู่
นัน้ เป็ นผูพ้ ิการทางสาย แต่ใช้หวั ใจมาร่วมเชียร์กีฬาซีเกมส์
ครัง้ นีอ้ ย่างแท้จริง เหวียน ทาว ดาน และ ฟาม ถิ เทือง เป็ น
เพื่ อนกันตัง้ แต่เมื่อ 7 ปี ก่อน ซึ่งทั้งคู่หลงใหลในการเชี ยร์
กีฬาเป็ นอย่างมาก แม้วา่ จะไม่สามารถมองเห็นได้ แต่พวก
เธอใช้การฟั งในการเชียร์กีฬา โดยมีโทรศัพท์มือถือในการ
หาข้อมูล และเดินทางไปยังสนามแข่งขันกีฬาต่างๆ ตัง้ แต่
เวี ย ดนามเป็ นเจ้ า ภาพซี เ กมส์ ครั้ ง แรก เมื่ อ ปี 2003
จนกระทั่งถึงครัง้ นีเ้ ป็ นเวลากว่า 19 ปี ทาให้ทงั้ เหวียน ทาว
ดาน และ ฟาม ถิ เทือง ต้องการที่จะมีร่วมเชียร์กีฬา และ
ซึมซับบรรยากาศในสนามที่ ชาติของตัวเองได้รับเกี ยรติ

เป็ น เจ้า ภาพมหกรรมกี ฬ าอาเซี ย นอีก ครั้ง เหวี ย น ทาว
ดาน และ ฟาม ถิ เทือง เปิ ดใจร่วมกันว่า เป็ นเวลากว่า 19
ปี แล้วที่ เวียดนามไม่ได้เป็ นเจ้าภาพซีเกมส์ จนอยากเข้า
ร่วมเป็ น ส่วนหนึ่งของการแข่งขัน ครั้งนี ้ โดยทั้ง คู่มีความ
สนใจกีฬาหลายชนิด และปกติตอนอยู่ท่ีบา้ นก็จะดูกีฬาอยู่
แล้ว 2 สาวเวี ยดนามกล่าวอีก ว่า ที่ ผ่านมามีการจัดการ
แข่งขันกีฬาที่อยู่ค่อนข้างไกล ทาให้ไม่ค่อยสะดวกในการ
เดิน ทางไปเข้าชมการแข่ งขัน แต่ครั้งนี เ้ วีย ดนามได้เป็ น
เจ้าภาพ จึงอยากไปเข้าชมในสนาม กีฬาที่ชอบดูบ่อยๆ คือ
ฟุตบอล วอลเลย์บอล และยกนา้ หนัก “แม้พวกฉันจะมอง
ไม่เห็น แต่ก็ยงั ฟั งได้ และสิ่งที่ฉันชอบคือการเชียร์นกั กีฬา
เวียดนาม และพวกเราก็ไปเชียร์กีฬาด้วยกันบ่อยๆ เราเจอ
กัน เมื่อ 7-8 ปี แ ล้ว ซึ่งเวลาที่ ว่าง และมีก ารแข่ ง ขัน กี ฬ า
ต่างๆ เราก็ไปด้วยกัน ” ทัง้ คู่เปิ ดใจผ่านล่ามชาวเวียดนาม
เหวียน ทาว ดาน และ ฟาม ถิ เทือง กล่าวเพิ่มเติมว่า ครัง้
นีเ้ ป็ นครัง้ ที่ 2 ที่เวียดนามในจัดการแข่งขันซีเกมส์ และรอ
คอยมานานถึง 19 ปี โดยครัง้ นีก้ ็จะเป็ นการเปิ ดเผยให้คน
ทั่วโลกได้รูจ้ ักประเทศเวียดนามมากขึน้ ส่วนตัวพวกเธอก็
หวังว่าทัพนักกีฬาเวียดนามจะคว้าเจ้าเหรียญทองมาครอง
ได้ส าเร็ จ “พวกฉั น เดิ น ทางจากบ้า นมาสนามราว 6-7
กิโลเมตร เพื่อชมกีฬาซีเกมส์ ซึง่ ครัง้ นีถ้ ือเป็ นโอกาสที่จะได้
ดูกีฬาซีเกมส์ เพราะในอนาคตไม่รูว้ ่าการเป็ นเจ้าภาพครัง้
ต่อไปของเวียดนาม พวกฉันจะมีสุขภาพพอที่จะไปเชี ยร์
กีฬาแบบนีไ้ หม ดังนัน้ ครัง้ นีพ้ วกฉันจึงทาเต็มที่ ” พวกเธอ
กล่ า วทิ ้ง ท้า ย นั บ เป็ น อี ก หนึ่ ง ความประทั บ ใจเล็ ก ๆ ที่
ยิ่งใหญ่ ของแฟนกีฬาชาวเวียดนามคู่นี ้ ซึ่งแม้พวกเธอจะ
มองไม่เห็น แต่พวกเธอใช้หัวใจในการเข้าถึงกี ฬา เชื่อว่า
พวกเธอจะเป็ นแรงบันดาลใจครัง้ สาคัญให้กับแฟนกี ฬา
ทั่ว ไปได้หัน มาสนใจเชี ย ร์กี ฬ ากัน เพิ่ มขึ น้ ไม่ มากก็ น ้อ ย
(matichon.co.th 18 พ.ค. 65)
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เพิม่ ศักยภาพเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัตงิ านคนพิการ
เ พิ่ ม ศั ก ย ภ า พ
เ จ้ า ห น้ า ที่
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านคน
พิ ก า ร พ ร้ อ ม
ให้บริการผู้พิการ
อย่ า งมี คุณ ภาพยกระดั บ ความรู้ พั ฒนาทัก ษะฝี มื อ
บุ ค ลากร เจ้ า หน้ า ที่ผู้ ป ฏิบั ติง านคนพิ ก าร โดยกรม
พัฒนาฝี มือแรงงาน มอบให้สถาบันพัฒนาฝี มือแรงงาน 19
เชียงใหม่ พัฒนาศักยภาพกาลังแรงงาน ภายใต้นโยบาย
รัฐบาลที่ ใ ห้ความสาคัญกับแผนพัฒนาคุณภาพชี วิตคน
พิ ก าร ฉบับ ที่ 3 เพื่ อ ความเท่ า เที ย ม เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ระบบการดูแลสุขภาพคนพิ การ การรักษาพยาบาล การ
ฟื ้ นฟูสมรรถภาพ อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ เพื่อให้คน
พิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ฝึ กยกระดับฝี มือ “การพัฒนาทักษะผูป้ ฏิบตั ิงานคนพิการ”
รุ น่ ที่ 4 ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2565 จานวน 35
คน รวมด าเนิ น การทั้งสิ น้ 207 คน นางณฐมน ปั ทมะ
สุ คนธ์ ผู้ อานวยการสถาบันพัฒนาฝี มื อแรงงาน 19
เชียงใหม่ กล่าวว่า กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน ตระหนักถึง
ความสาคัญในการยกระดับความรู ้ และพัฒนาทักษะฝี มือ
ให้แ ก่ บุ ค ลากร เจ้า หน้า ที่ ผู้ป ฏิ บั ติ ง านคนพิ ก ารอย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ มี ค วามพร้อ มทั้ ง ร่ า งกายและจิ ต ใจ
ตลอดจน มี ทัศ นคติ ท่ี ดี สามารถปฏิ บั ติ ง านได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิ ภาพ ซึ่งการเปิ ดฝึ กยกระดับฝี มือ หลักสูตร การ
พัฒนาทักษะผูป้ ฏิบตั ิงานคนพิการ 18 ชั่วโมง ในรุ ่นที่ 4 นี ้
มีผเู้ ข้ารับการฝึ ก จานวน 35 คน ประกอบไปด้วยบุคลากร
เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงานคนพิการ อาสาสมัครที่มีหน้าที่ดแู ล
คนพิ ก าร ผู้ป่ วย ผู้สูงอายุ ของหน่ ว ยสาธารณสุข ระดับ
ท้องถิ่น โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจา

ชุ ม ชน ศู น ย์ฟื้ นฟู สุข ภาพ มู ล นิ ธิ สมาคม องค์ก ร และ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) ช่าง
กายอุปกรณ์และช่างเครื่องช่วยคนพิการที่กาลังศึกษาใน
ชั้ น ปี สุ ด ท้ า ย โดยมี ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ผู้ เ ชี่ ย วชาญจาก
โรงพยาบาลนครพิ งค์ ร่วมกัน วิ เคราะห์ จัดท าหลัก สูต ร
เป็ นคณะวิทยากรถ่ายทอดความรู ้ ทักษะที่สาคัญ เพื่อให้ผู้
เข้ารับการฝึ ก สามารถทางานได้อย่างถูกต้อง มีจิตบริการ
และยังสามารถประดิษ ฐ์ ประยุก ต์ เครื่ องกายอุป กรณ์
อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการในชีวิตประจาวันอย่างง่ายได้
ได้แ ก่ ช้อ นพิ เ ศษส าหรั บ ผู้พิ ก ารทางการเคลื่ อ นไหว
อุปกรณ์ช่วยดันตัว อุปกรณ์บริหารนิว้ อุปกรณ์ป้องกันเท้า
ตก สเก็ตบอร์ดบริหารไหล่ อุปกรณ์ฝึกกระดกข้อมือ และ
เบาะรองนั่งสาหรับ wheel chair นอกจากนี ้ ยังสามารถ
ดูแ ล บ ารุ ง รัก ษา ซ่ อ มแซมรถนั่ ง คนพิ ก าร เบื ้อ งต้น ได้
ตอบสนองความต้อ งการพัฒ นาศัก ยภาพแรงงานของ
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น ค น พิ ก า ร ใ น ร ะ ดั บ พื ้ น ที่
(chiangmainews.co.th 20 พ.ค.65)

สตรอแมนน์เติมเต็มรอยยิม้ ให้ผู้ป่วย
“ปากแหว่งเพดานโหว่”
“ปากแหว่ ง เพดานโหว่ ”
เป็ นภาวะที่หลายคนคุน้ หู
และได้ยินมานาน บางคง
อาจมองเป็ นเรื่องไกลตัว
แ ต่ ภ า ว ะ นี ้ ส า ม า ร ถ
เกิดขึน้ ได้กบั เด็กทารกทุก
คน จากการส ารวจของโรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์
สภากาชาดไทย พบว่าในประเทศไทยพบผูป้ ่ วยปากแหว่ง
เพดานโหว่ประมาณ1-2คนต่อทารกแรกเกิด 1,000คนโดย

ที่สดุ ของคน คือการเป็ นคนธรรมดา ที่มีความสุข

๒๐

เกิ ด จากหลายสาเหตุ ทั้ง การถ่ า ยทอดทางพั น ธุ ก รรม
รวมถึ ง ปั จจั ย ภายนอก อย่ า งการขาดสารอาหาร
ผลข้างเคียงของยาหรือสารเคมีบางอย่างรวมถึงการติด
เชือ้ แต่ในปั จจุบนั สามารถรักษาให้หายขาดได้ แม้บางราย
จะใช้ระยะเวลาในการรัก ษาที่ ยาวนาน แต่ยังมีเด็ก ไทย
และคนไทยจานวนไม่นอ้ ยที่ยังขาดทุนทรัพย์ในการรักษา
ล่าสุด บริษัท สตรอแมน์ กรุ ๊ป ประเทศไทยผูน้ าด้านทันตก
รรมรากเทียมระดับโลก จึงได้ร่วมมือกับ ศูนย์ตะวันฉาย
ของมหาวิ ท ยาลัย ขอนแก่น ซึ่งเป็ นศูน ย์รัก ษาผู้ป่ วยปาก
แหว่งเพดานโหว่ ที่ใหญ่ท่ีสดุ ในประเทศไทยเป็ นศูนย์กลาง
ในการช่วยเหลือ ดูแล รักษา ผ่าตัดผูป้ ่ วยปากแหว่งเพดาน
โหว่และพิการทางศีรษะ เพื่อเติมเต็มรอยยิม้ สร้างความ
มั่น ใจ และยกระดับ คุณ ภาพการใช้ชี วิตสู่สังคม นางนง
ลักษณ์กิจเจริญการกุลประธานบริหารบริษัทสตรอแมนน์
(ประเทศไทย)บริษัทสตรอแมนน์กรุ ๊ปประเทศไทยผูน้ าเข้า
รากฟั นเที ยมกล่าวว่า “โรคปากแหว่งเพดานโหว่ ถื อเป็ น
ปั ญหาสาคัญของสุขภาพช่องปากและฟั นผูป้ ่ วยที่เป็ นโรค
ดังกล่าวจะใช้ชีวิตด้วยความยากลาบาก เพราะรู ป หน้า
ผิ ด ปกติ การสบกัน ของฟั น ผิ ด ปกติ ท าให้ก ารบดเคี ย้ ว
อาหารไม่สมบูรณ์ บางรายอาจมีอาการนา้ คั่งในหูชนั้ กลาง
ส่งผลให้การได้ยินลดลง ไปจนถึงทาให้มีปัญหาด้านการ
พู ด การสื่ อ สารไม่ ชั ด เจนส่ ง ผลกระทบต่ อ การด าเนิ น
ชีวิตประจาวัน และบางรายอาจจะเกิดความเครียดส่งผล
เสียต่อจิ ตใจถึง แม้ว่าในปั จจุบัน โรคดังกล่าวจะสามารถ
รักษาได้ และทาให้ผปู้ ่ วยกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ แต่ก็
ยัง มี ผู้ป่ วยจ านวนไม่ น ้อ ยที่ ข าดแคลนทุ น ทรัพ ย์ใ นการ
รักษา สตรอแมนน์ในฐานะผูน้ าด้านรากเทียมที่มีส่วนแบ่ง
ทางการตลาด ที่มากที่สดุ ของโลก และในประเทศไทย ที่มี
นโยบายช่ วยเพิ่ มรอยยิ ม้ ของคนทั้งโลก และเล็งเห็ น ถึ ง
ความส าคัญ ของปั ญ หาดังกล่าวที่ ตอ้ งเร่งช่ วยเหลื อ ซึ่ง

สอดคล้องกับ นโยบายขององค์ก ร ที่ ต ้องการสร้า งและ
ยกระดับให้สงั คมไทยเป็ นสังคมที่ มีสุขภาพช่องปากและ
ฟั นที่ ดี เพราะช่องปากและฟั นถื อเป็ นด่านหน้าในการรับ
สารอาหารต่างๆ เข้าสู่ร่างกาย หากด่านหน้าเกิดปั ญหาก็
ย่ อ มส่ ง ผลกระทบต่ อ ระบบภายในของร่ า งกายอย่ า ง
แน่นอน ดังนัน้ ด้วยประสบการณ์ดา้ นการดาเนินธุรกิจทัน
ตกรรมประดิษฐ์กว่า20 ปี ในประเทศไทย และได้รบั ความ
ไว้วางใจจากทันตแพทย์ชั้น นาในเรื่องรากฟั น เที ย มและ
ผลิตภัณฑ์วัสดุชีวภาพมาอย่างยาวนานจึงได้ร่วมมือกับ
ศูนย์ตะวันฉายซึ่งมีพันธกิจหลักเพื่อช่วยเหลือผูป้ ่ วยปาก
แหว่งเพดานโหว่และผูพ้ ิการทางศีรษะและใบหน้าที่เป็ นผู้
ยากไร้ให้ได้มีโอกาสเข้ารับการรักษาด้วยการร่วมมือกัน
จัด ตั้งโครงการมอบอุป กรณ์ท างการแพทย์ส าหรับ การ
รักษาผูป้ ่ วยปากแหว่งเพดานโหว่ เพื่อเติมเต็มรอยยิม้ สร้าง
ความมั่น ใจและยกระดับ คุ ณ ภาพการใช้ชี วิ ต ในสัง คม
สาหรับโครงการนี ้ สตรอแมนน์ให้การสนับสนุน ชุดรากฟั น
เที ย มทั้ง 2 แบรนด์คื อ สตรอแมนน์แ ละนี โ อเด้น วัส ดุ
กระดูก และเมมเบรนของสตรอแมนน์ (Bone material
and Membranes) ชุ ด จั ด ฟั น ใส (Clear Correct) ให้แ ก่
ศูนย์ตะวันฉาย เพื่ อใช้สาหรับการรักษาผูป้ ่ วยปากแหว่ง
เพดานโหว่ ท่ี ต ้อ งได้รับ การรัก ษา ในกรณี ท่ี ต ้อ งผ่ า ตัด
ขากรรไกร และการจัดฟั น ด้าน (ผูบ้ ริหาร) ศูนย์ตะวันฉาย
กล่าวว่า “การได้รบั การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์
และที ม แพทย์ผู้เ ชี่ ย วชาญในการเข้า มาดูแ ล พร้อ มทั้ง
ช่วยเหลือผูป้ ่ วยปากแหว่งเพดานโหว่ของศูนย์ตะวันฉาย
ในครัง้ นี ้ นับเป็ นภารกิจที่มีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง ที่จะ
ช่วยคืนรอยยิม้ ให้กบั ผูป้ ่ วย และช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
กลับ คืน สู่ผู้ป่ วยปากแหว่ง เพดานโหว่ ท่ี ย ากไร้ ให้ไ ด้ลุก
ขึน้ มามีโอกาสในการใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบทัง้ ทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ”(banmuang.co.th 18 พ.ค.65)

ที่สดุ ของคน คือการเป็ นคนธรรมดา ที่มีความสุข

๒๑

“ชัชชาติ” คราบนา้ ตานีเ้ พื่อลูก แรงผลักดันสู่ชัย
ชนะ สานนโยบายผู้พกิ าร

เป็ นหน้าประวัติศาสตร์ใ หม่ในการเลื อกตัง้ ผูว้ ่าราชการ
กรุ งเทพฯ ของ “ชัชชาติ สิทธิ พันธุ์” ที่ชนะอย่างขาดลอย
ด้วยคะแนนเสียง 1.3 ล้านเสียง ครองตาแหน่งผูว้ ่าฯ คนที่
17 ท่ามกลางเสี ยงยิ น ดี แต่เบื อ้ งหลังชัย ชนะ หลายครั้ง
ระหว่างหาเสียง จะเห็นการแสดงออกทางภาษามือ และ
วิ สัย ทั ศ น์น โยบายเกี่ ย วกั บ ผู้พิ ก าร ภายใต้ร อยยิ ้ม อั น
แข็งแกร่ง ที่มีบางช่วงชีวิตต้องเสียนา้ ตา จนทาให้เ ปลี่ยน
มุมมองความคิด หลังรู ว้ ่า “ลูกชาย” มีภาวะหูหนวก สิ่งนี ้
เป็ นแรงขับเคลื่อนสาคัญ ก่อนทุกคนได้เห็นชัยชนะอันหอม
หวานในวันนี ้ บนเส้นทางชีวิตของผูว้ า่ ฯ กรุ งเทพฯ คนที่ 17
ภาพการวิ่ ง ทุ ก เช้า กลายเป็ น สัญ ลัก ษณ์ท่ี ซ อ้ นทับ ด้ว ย
ความหมายที่ “ชัชชาติ สิทธิพนั ธุ”์ เคยให้สมั ภาษณ์วา่ การ
ออกวิ่งทุกเช้าวันละ 13 กิโลเมตร เพราะต้องการมีสขุ ภาพ
ที่แข็งแรง เพื่ออยู่ดแู ลลูกชายให้นานที่สดุ เพราะลูกชายผม
“หูหนวก” สิ่งนีท้ าให้คนเป็ นพ่อหัวใจแทบสลาย นา้ ตาที่
ไหลออกมาแทนคาตอบทุกสิ่ง จากคาบอกของ "ชัชชาติ"
เคยสัมภาษณ์กบั “เพจมนุษย์กรุ งเทพฯ” ว่า ช่วงที่ลกู ชาย
อายุ 1 ขวบ ร่างกายแข็งแรงปกติเหมือนเด็กทั่วไป แต่พอ
เรียก กลับไม่หัน เมื่อไปตรวจกับแพทย์หลายท่านยืนยัน
ตรงกันว่า “หูหนวก” หัวอกคนเป็ นพ่อจึงพยายามทาทุก
ทาง ตั้ง แต่ เ ปิ ด เพลงใส่ หูฟั ง ให้ลูก ได้ยิ น เวลาหลับ เพื่ อ

กระตุน้ ประสาทหู ไปจนถึงบนบานศาลกล่าวไปทั่วสารทิศ
แต่ความพยายามเป็ น เพี ย งภาพฝั น หลอกตัวเอง ทุก สิ่ ง
อย่ างไม่มีวัน เปลี่ ยนได้ หากไม่เรี ย นรู ท้ ่ี จ ะอยู่กับ มัน ท า
ให้ชชั ชาติเปลี่ยนตัวเองด้วยการทาความเข้าใจกับภาวะหู
หนวก ผ่านหนังสือและภาษามือ จนค้นพบว่าเด็กที่มีภาวะ
นี ้ หากไม่มีการฝึ กใช้ภาษามือเพื่อสื่อสาร โลกของพวกเขา
จะหดแคบลง แต่ในอีกมุมหนึ่ง การผ่าตัดประสาทหูเทียม
เป็ นอี ก ทางออกที่ น่ า สนใจ แต่ มี เ ด็ ก บางส่ ว นท าแล้ว
กลับมาพูดไม่ได้ นั่นจึงเป็ นทางแยกสาคัญ ที่หวั อกพ่อต้อง
เลือกเดิน การตัดสินใจผ่าตัดประสาทหูเทียม ความยาก
ไม่ใช่แค่การผ่าตัด แต่หลังจากนัน้ คนรอบข้างต้องทาความ
เข้าใจการใช้เครื่องมือเพื่อให้คนไข้พกั ฟื ้ น และเครื่องมือที่
ฝั งไว้ในร่างกายทางานได้เต็มประสิทธิ ภาพ โรงพยาบาล
ในออสเตรเลียจึงเป็ นเป้าหมายของการผ่าตัดครัง้ นี ้ การ
ตัดสินใจสาคัญ เมื่อมาถึงเขาได้ใช้ความพยายามทัง้ หมด
ที่มี สอบให้ได้ทุนวิจัยของออสเตรเลีย ตามที่ วางแผนไว้
เพื่อจะใช้ช่วงเวลาระหว่างว่างดูแลลูกชาย โดยหวังว่าลูก
จะได้ยินเสียงพ่อชัดเจนสักครัง้ ทุกอย่างเป็ นไปตามแผน
การผ่าตัดลุล่วงไปด้วยดี แต่ช่วงแรกลูกชายกลับไม่พูด ยิ่ง
ท าให้พ่ อเครี ย ด แต่ ก็ ตอ้ งฝึ ก การใช้เครื่ อ งอาทิ ต ย์ล ะ 3
ชั่วโมง เพื่อกลับมาฝึ กการได้ยินของลูกที่บา้ น จากความ
พยายาม ลูกชายก็ค่อยๆ เรียนรู ้ ตอบสนองการได้ยิน จน
ตอนนี เ้ ป็ นเด็กหูหนวกไม่ก่ี คน ที่ เรียนในโรงเรียนกับเด็ก
ปกติไ ด้ จากความผิ ดหวัง ภาพฝั น ของคนเป็ น พ่ อ วัน นี ้
กลายเป็ นแรงผลักดันสู่เก้าอีผ้ วู้ ่าฯกรุ งเทพฯ คนที่ 17 หนึ่ง
ในนโยบายสาคัญ คือ การสร้างเครือข่าย การดูแลคนใน
ครอบครั ว ที่ พิ ก าร ด้ว ยการสร้า งเครื อ ข่ า ยช่ ว ยเหลื อ
สนับ สนุ น เทคโนโลยี ร่ ว มกัน เพื่ อ เกื ้อ หนุ น ให้ก รุ ง เทพฯ
ปลอดภัยกับผูพ้ ิการ(ไทยรัฐออนไลน์ 24 พ.ค.65)

ที่สดุ ของคน คือการเป็ นคนธรรมดา ที่มีความสุข
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‘มหาไถ่-ธ.ก.ส.’ชวนคนไทยช่วย
ชาวนาเลีย้ งคนพิการ

มูลนิธิพระมหาไถ่ฯร่วมกับ ธ.ก.ส. ชวนคนไทยใจบุญ
ร่วมโครงการ ‘ทาบุญรับปี เสือ... ช่วยชาวนา เลีย้ งคน
พิการ’ช่วยน้ องพิการได้อ่ิมท้อง ช่วยชาวนามีรายได้
ดร.สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ เลขาธิ การ มูลนิ ธิพระมหาไถ่
เพื่อการพัฒนาคนพิการ เปิ ดเผยถึงโครงการ “ทาบุญรับปี
เสือ… ช่วยชาวนา เลีย้ งคนพิการ” ว่า ได้รบั การสนับสนุน
จาก ธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.
ก.ส.) เพื่อรณรงค์หาข้าวสารสาหรับนักเรียนและนักศึกษา
พิการของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ให้ได้
เพี ย งพอกับการบริโภคในระหว่างการพัฒ นาทัก ษะการ
เรี ย นรู ้แ ละฝึ ก อาชี พ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และเพิ่ ม ช่ อ งทางจั ด
จาหน่ายข้าวสารของชาวนาไทยให้กบั ผูบ้ ริโภคโดยตรงใน
ราคาที่เหมาะสม สร้างวิถีสังคมแห่งการแบ่งปั นและเห็น
คุณ ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ท างการเกษตรของชาวนาไทย ทั้ง นี ้
มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ องค์กรสาธารณประโยชน์ท่ีดาเนินงาน
ด้านการศึกษาสาหรับคนพิ การ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.

ก.ส.) จัดโครงการ “ทาบุญรับปี เสือ… ช่วยชาวนา เลีย้ งคน
พิ ก าร” เพื่ อหาข้าวสารให้เพี ยงพอให้กับ ผู้พิ ก ารที่ อยู่ใ น
ความดูแลของมูลนิ ธิ ฯ รวมทั้งยังได้ช่ วยเหลื อชาวนาซึ่ง
ขายข้า วสารโดยตรงถึง ผู้บ ริ โ ภคในราคายุ ติธ รรม เผย!
ทาบุญเพียงครัง้ เดียวแต่ได้บญ
ุ ถึงสองต่อ…จึงขอเชิญชวน
ผู้ใ จบุ ญ ทั่ ว ประเทศร่ ว มบริ จ าคเงิ น 300 บาท เพื่ อ ซื ้อ
ข้าวสาร 10 กก. ธ.ก.ส.ร่ วมสมทบอี ก 10 กก. ทัน ที !!!
ตัง้ แต่วนั นี ้ ถึง 30 มิถนุ ายนนี ้ โดยผูบ้ ริจาคจะได้รบั ใบเสร็จ
จากมูล นิ ธิ ฯ เพื่ อ น าไปลดหย่ อ นภาษี ไ ด้ด ้ว ยด้า น นาย
สมเกี ยรติ กิมาวหา รองผูจ้ ัดการธนาคารเพื่ อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า เป็ นนโยบายของ
ธ.ก.ส. ที่ ตอ้ งการยกระดับ ชี วิต เกษตรกรไทยสู่สัง คมที่
ภาคภูมิ และมุง่ มั่นกับภารกิจพัฒนาชนบทภายใต้ปรัชญา
ของเศรษฐกิ จพอเพี ยง โดยเฉพาะการส่งเสริ มคุณ ภาพ
ชี วิ ต ของเกษตรกร เพื่ อ ให้เ กษตรกรมี ฐ านะและความ
เป็ นอยู่ท่ีดีขนึ ้ ทัง้ นีก้ ารดาเนินโครงการ “ทาบุญรับปี เสือ…
ช่วยชาวนา เลีย้ งคนพิการ” ในครัง้ นีเ้ ป็ นการรณรงค์ให้ผูม้ ี
จิ ตศรัทธาได้ร่วมท าบุญ ในปี ใหม่ 2565 โดยการบริ จาค
ข้าวสารหรือบริจาคเงินซือ้ ข้าวสาร สาหรับการบริโภคของ
นักเรียนและนักศึกษาพิการที่อยู่ในความดูแลของมูลนิ ธิ
พระมหาไถ่ ฯ ซึ่ง นอกจากจะท าให้มูล นิ ธิ ฯ มี ข ้า วสารที่
เพียงพอสาหรับการดูแลคนพิการได้อย่างต่อเนื่องแล้ว ยัง
เป็ นการช่วยเหลือชาวนาให้มีช่องทางการจาหน่ายข้าวสาร
ที่ส่งตรงถึงผูบ้ ริโภคในราคายุติธรรมโดยไม่ผ่านพ่อค้าคน
กลาง ซึ่งถื อได้ว่าเป็ นการทาบุญเพียงครัง้ เดียวแต่ได้บุญ
ถึงสองต่อ ทัง้ ช่วยให้คนพิการได้มีโอกาสทางการศึกษาสู่
การมีอาชีพที่ย่ งั ยืน และช่วยให้ชาวนาให้มีรายได้อีกด้วย
โดยสามารถเข้า ร่ว ม โครงการ “ท าบุญ รับ ปี เ สื อ …ช่ ว ย
ชาวนา เลี ย้ งคนพิ ก าร” ได้ดว้ ยการบริ จ าคข้าวสารโดย
ตรงที่ มูลนิ ธิพระมหาไถ่เพื่ อการพัฒนาคนพิ การ จังหวัด
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ชลบุรี หรือจะร่วมบริจาคเงินเพื่อซือ้ ข้าวสารได้ท่ีธนาคาร
กรุ งเทพ สาขาบางละมุง ชื่ อบัญ ชี มูลนิ ธิพระมหาไถ่เพื่ อ
การพัฒนาคนพิการ เลขที่บญ
ั ชี 342-3-04066-0 ซึ่งท่าน
บริจาคเงิน 300 บาท สามารถซือ้ ข้าวสารได้ 10 กก. และ
ทาง ธ.ก.ส. จะบริจาคข้าวสารสมทบให้อีก 10 กก. ทันที
ตัง้ แต่วนั นีจ้ นถึง 30 มิถุนายน 2565 นี ้ ซึ่งผูม้ ีจิตศรัทธาที่
บริจาคเงิ นเพื่ อซือ้ ข้าวสาร หรือบริจาคข้าวสาร จะได้รับ
ใบเสร็จการซือ้ ข้าวสารจากมูลนิ ธิพระมหาไถ่ฯ สามารถ
น าไปลดหย่ อ นภาษี ไ ด้ ส่ ว นผู้ มี จิ ต ศรั ท ธาสนใจร่ ว ม
สนับ สนุน โครงการในด้า นอื่ น ๆ โดยสามารถสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีเบอร์โทรศัพท์ 0-2572-4042 ต่อ 8300
หรือ 08-9936-7598(เดลินิวส์ออนไลน์ 20 พ.ค.65)

Apple พรีวิวฟี เจอร์สาหรับผู้พกิ าร ระบบตรวจจับ
ประตู, ขยายจอ Apple Watch, Live Captions

ประตู และให้ เ สี ย งค าอธิ บ ายร่ ว มกั บ การเตื อ นผ่ า น
haptics ความสามารถถัดมาคือการ Mirror หน้าจอ Apple
Watch มาไว้ใน iPhone สาหรับผูม้ ีปัญหาการเคลื่อนไหว
เพื่อให้กดปุ่ มสั่งการกับ Apple Watch ที่คอยตรวจจับค่า
ต่าง ๆ ได้ดี ขึน้ รวมทั้ง สั่ง งานเสี ย งได้เ หมื อนใช้ง านกับ
Apple Watch สุดท้ายคือ Live Captions ฟี เจอร์สาหรับผู้
มีปัญหาการได้ยิน รองรับบน iPhone, iPad และ Mac โดย
ทาได้ทงั้ การแปลงเสียงที่ได้ยินเป็ นข้อความ และโต้ตอบได้
ด้วยการพิมพ์ขอ้ ความ และแปลงกลับเป็ นเสียงสาหรับคู่
ส น ท น า น อ ก จ า ก นี ้ ยั ง มี ฟี เ จ อ ร์ อ่ื น เ ช่ น Buddy
Controller ให้เพื่ อนช่วยเล่นเกม โดยรวมตัวควบคุมสอง
อันเป็ นหนึ่ง, Siri Pause Time แก้ไขเวลาที่ Siri จะรอคาสั่ง
ตอบสนอง, Voice Control Spelling Mode ใช้คาสั่งเสียง
แบบสะกดที ล ะตัวอัก ษร, คุณ สมบัติเหล่านี จ้ ะมีอัพ เดต
ผ่านซอฟต์แวร์ภายในปี นีb้ lognone.com 15 พ.ค.65)

แอปเปิ ลเปิ ดตัว พรีวิวฟี เจอร์สาหรับผูพ้ ิการหลายรายการ
เพื่อช่วยในการนาทาง สุขภาพ การติดต่อสื่อสาร และอื่น
ๆ โดยเป็ นการทางานร่วมกันทัง้ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และ
Machine Learning บนแพลตฟอร์มของแอปเปิ ล ฟี เจอร์
คือ Door Detection สาหรับผูม้ ีปัญหาทางสายตาหรือการ
มองเห็น อาศัยการทางานของเซ็นเซอร์ LiDAR ในกล้อง
iPhone, iPad โดยจะท างานในแอป Magnifier ตรวจจับ
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Microsoft เปิ ดตัวชุดเมาส์และคียบ์ อร์ด ทีอ่ อกแบบมาให้ผู้พกิ ารสามารถใช้งานได้สะดวกยิง่ ขึน้

Microsoft ประกาศเปิ ดตัวชุดเมาส์และคียบ์ อร์ดโฉมใหม่ ทีอ่ อกแบบมาเพือ่ ให้ผู้พกิ ารสามารถใช้งานได้
สะดวกสบายมากยิง่ ขึน้
โดยสาหรับชุดนี ้ จะแบ่งออกเป็ น 3 หมวดหลัก ๆ ได้แก่ Adaptive Mouse, Adaptive Button และ Adaptive Hub ซึง่
มีฟังก์ชนั การใช้งานแตกต่างกันออกไป
ในด้านของเมาส์ จะเน้นรู ปล่างที่มีขนาดเล็ก และมีทรงสี่เหลี่ยมเพื่อให้สามารถควบคุมได้ดว้ ยฝ่ ามือ ส่วน Adaptive
Button จะเป็ นปุ่ มขนาดใหญ่ท่สี ามารถกดได้ง่าย และตัง้ โปรแกรมไว้ลว่ งหน้าได้วา่ จะให้ทาอะไร (เช่น ตัง้ ให้เป็ น Shortcut ที่
ยากต่อการกด) ซึง่ ปุ่ มเหล่านีก้ ็จะถูกเชื่อมต่อรวมกันด้วย Adaptive Hub และส่งคาสั่งไปสูเ่ ครื่องคอมพิวเตอร์หรือมือถือได้
ในทันที
นับเป็ นอีกครัง้ ที่ Microsoft แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจต่อผูพ้ ิการ และพัฒนา
นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้เทคโนโลยีของพวกเขาสามารถเข้าถึงผูใ้ ช้งานทุกคน
ได้อย่างแท้จริง ยิ่งถ้าเป็ นผูใ้ ช้งาน Xbox ก็จะคุน้ เคยกับเรื่องเหล่านีเ้ ป็ นอย่าง
ดีอยู่แล้ว เพราะเครื่องคอนโซลของพวกเขาก็มีฟังก์ชนั ‘Copilot Mode’ ที่มี
ผูใ้ ช้งานจริงมากมาย
ส่วนชุดอุปกรณ์ท่ีเปิ ดตัวมาล่าสุดนี ้ ทาง Microsoft มีแผนจะวางจาหน่าย
ในช่วงฤดูใบไม้รว่ งที่กาลังจะถึง (กันยายน – พฤศจิกายน) โดยยังไม่มีการเปิ ดเผยราคาแต่อย่างใด(gamingdose.com 11
พ.ค.65)
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ร่วมบริจาคเงิน มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
ร่วมบริจาคเงินกับทางมูลนิธิพฒ
ั นาคนพิการไทย ได้ท่ี QR CODE
“ส่ง เสริม ความเท่าเที ยม เต็ม เปี่ ยมไมตรี เวทีข่าวสาร เพื่ อ...คน
พิการไทย”
มูลนิธิพฒ
ั นาคนพิการไทย เลขที่ 23 ชัน้ 2 ถนนวิสทุ ธิกษัตริย ์ แขวง
บางขุนพรหม เขตพระนคร กรุ ง เทพมหานคร 10200 หรือ เขี ยน
ความประสงค์ท่ี ตอ้ งการขอรับเครื่องช่วยฟั ง ส่งมาที่มูลนิธิพฒ
ั นา
คนพิการไทย
สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 0-2281-9280 โทรสาร. 0-2281-9270
อีเมล์: tddfoffice@gmail.com

มูลนิธิพฒ
ั นาคนพิการไทย
เลขที่ ๒๓ ชัน้ ๒ ถ.วิสทุ ธิกษัตริย ์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. ๑๐๒๐๐
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๙๒๘๐ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๙๒๗๐
www.tddf.or.th E-mail : tddfoffice@gmail.com
เวลาทาการ เปิ ดทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

รายนามกรรมการมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย นายสาเริง วิระชะนัง - ที่ปรึกษา
นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา - ประธานกรรมการ นายชูศกั ดิ์ จันทยานนท์ - รองประธานกรรมการ
นายศุภชีพ ดิษเทศ - กรรมการ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ - กรรมการ อธิบดีกรมการแพทย์ - กรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน - กรรมการ อธิบดีกรมพลศึกษา - กรรมการ นายนิกร จานง - กรรมการและเหรัญญิก
นายสุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ – กรรมการและเลขาธิการ
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