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สาร ม.พ.พ.ท. 

ปีที่   ๑๘    ฉบับที่   ๔   เดือน  เมษายน   พุทธศักราช    ๒๕๖๒ 
เปิดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาต ิครัง้ท่ี 9 

 

เวลา 13.30 น.  พลต ารวจเอก อดลุย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงาน  เป็นประธานในพิธีเปิด“งานแข่งขันฝีมือ
คนพกิารแห่งชาต ิครัง้ที่ 9” ณ อาคาร 6 ศนูย์การแสดงสินค้าและการประชมุอิมแพ็ค เมืองทองธานี จงัหวดันนทบรีุ โดยการ
เปิดงานมีการแสดงคนพิการบนเวที และขบวนพาเหรดคนพิการท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งเป็นการแข่งขันความเป็นเลิศด้าน
ทกัษะอาชีพของคนพิการท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุในประเทศ เวทีท่ีแสดงศกัยภาพของคนพิการกว่า 222 คน จากทัว่ประเทศ เพ่ือชิงชยั
ใน 20 สาขาอาชีพ จัดงานขึน้ในระหว่างวันท่ี 24 - 26 เมษายน 2562 วัตถุประสงค์การจัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการ
แห่งชาติ 1.เพ่ือส่งเสริมและสนบัสนุนให้คนพิการได้พฒันาฝีมือทางด้านอาชีพ 2.เพ่ือพฒันาและยกระดบัมาตรฐานฝีมือคน
พิการสูม่าตรฐานสากล 3.เพ่ือยกฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคมของคนพิการ 4.เพ่ือเปิดโอกาสให้คนพิการแสดงความสามารถ
ให้เป็นท่ียอมรับของประชาชนโดยทัว่ไป 5.เพ่ือให้สงัคมเห็นคณุค่า ความสามารถ และให้โอกาสกบัคนพิการในการประกอบ
อาชีพ  สาขาอาชีพที่แข่งขัน 1.สาขาเย็บปักถกัร้อย 2.สาขาประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3.สาขาระบายสีบนผ้าไหม 4.สาขา
ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ 5.สาขาถ่ายภาพในสตูดิโอ 6.สาขาตัดเย็บเสือ้ผ้าสตรี : ระดับพืน้ฐาน 7.สาขาออกแบบ
สิ่งพิมพ์ 8.สาขาออกแบบสถาปัตยกรรมการก่อสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 9.สาขาออกแบบเวบ็เพจ 10.สาขาถกัโครเชต์ 
11.สาขาสานตะกร้า 12.สาขาประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ : ระดับ พืน้ฐาน 13.สาขาวาดภาพระบายสิ 14.สาขาประดิษฐ์
เคร่ืองปัน้ดินเผา 15.สาขาออกแบบคาแรคเตอร์ 16.สาขาตดัเย็บเสือ้ผ้าบุรุษ 17.สาขาออกแบบโปสเตอร์ 18.สาขาออกแบบ
เพ่ืองานอตุสาหกรรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 19.สาขาพิมพ์เอกสารด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 20.สาขาถกันิตติง้ 
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บัตรสวัสดกิารแห่งรัฐ แจกต่อเน่ือง! ให้กลุ่มผู้พกิาร ผู้สูงอายุ เพิ่มเตมิครัง้ท่ี 2 

 

นางญาณี แสงศรีจันทร์ ท่ีปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า 

กรมบญัชีกลางได้มอบหมายให้ส านักงานคลงัจงัหวดั หรือทีมหมอคลงัอุ่นใจ 76 จังหวดั แจกบตัรสวสัดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มี

สิทธิจากโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวสัดิการแห่งรัฐเพ่ิมเติมในกลุ่มผู้ พิการ ผู้สงูอายุ ผู้ ป่วยติดเตียง หรือผู้ ท่ีไม่สามารถเดินทาง

มาลงทะเบียนได้ในปี 2560 ท่ียงัไมไ่ด้ไปรับบตัรสวสัดิการฯ ตัง้แตว่นัท่ี 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นมา โฆษกกรมบญัชีกลาง กลา่ว

ต่อว่า กรมบัญชีกลางได้ผลิตบัตรสวัสดิการฯ ให้แก่ผู้ มีสิทธิไปแล้ว จ านวน 3,121,307 ราย โดยผลิตครัง้แรก จ านวน 

3,042,735 ราย และผลิตครัง้ท่ี 2 ส าหรับผู้มีสิทธิท่ีมีข้อมลูคลาดเคลื่อน 

ไมถู่กต้อง ไมช่ดัเจนเพ่ิมเติมอีก จ านวน 78,572 ราย โดยได้แจกบตัรสวสัดิการฯ ให้แก่ผู้มีสิทธิซึง่ได้น าไปใช้จ่ายแล้ว 

จ านวน 2,984,727 ราย คิดเป็นร้อยละ 95.62 (ข้อมลู ณ วนัท่ี 12 เมษายน 2562) ส าหรับผู้มีสิทธิท่ียงัไม่ได้รับบตัรสวสัดิการฯ 

สามารถเดินทางไปรับบัตรสวัสดิการฯ ด้วยตนเองได้ท่ีส านักงานคลังจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ตามท่ีอยู่ปัจจุบันท่ีได้

ลงทะเบียนไว้ โดยน าบตัรประจ าตวัประชาชนตวัจริงไปแสดงตน เพ่ือขอรับบตัรสวสัดิการฯ และลงลายมือช่ือเพ่ือเป็นหลกัฐาน

ยืนยันการรับบัตรสวสัดิการฯ หรือกรณีจะมอบอ านาจให้ผู้อื่นรับบัตรสวสัดิการฯ แทน ต้องด าเนินการ ดังนี  ้ให้ผู้ มีสิทธิท า

หนงัสือมอบอ านาจและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบอ านาจ น าส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้มีสิทธิท่ีเซ็นรับรองส าเนา

แล้ว แนบไปพร้อมกบัหนงัสือมอบอ านาจ ผู้ รับมอบอ านาจน าหนงัสือมอบอ านาจดงักลา่ว พร้อมแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน

ตวัจริงของผู้มีสิทธิและของผู้ รับมอบ ไปย่ืนท่ีส านกังานคลงัจงัหวดั/กรุงเทพมหานคร เพ่ือขอรับบตัรสวสัดิการฯ แทน  ส าหรับ

การใช้งานบตัรสวสัดิการฯ จะด าเนินการเช่นเดิม คือ ผู้มีสิทธิจะน าบตัรสวสัดิการฯ ไปใช้ได้หลงัจากวนัท่ีได้รับบตัรสวสัดิการฯ 

2 วนั เน่ืองจากต้องด าเนินการ Activate บตัร เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้ผู้ ท่ีไมม่ีสิทธิน าเงินในบตัรไปใช้(sanook.com 19 เม.ย.62) 

 
 
 

https://www.sanook.com/money/
https://www.sanook.com/money/513525/
https://www.sanook.com/money/
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อุปกรณ์ส่งเสริมการเคล่ือนไหว ให้คล่องตัวยิ่งขึน้ 

 

สิ่งประดิษฐ์ท่ีเรียกวา่เอก็โซสเกลเลตนั (exoskeleton) เป็น

อุปกรณ์เสมือนโครงกระดูก ท่ีคิดค้นขึน้มาเพ่ือช่วยให้ผู้ มี

ปัญหาในการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นผู้ พิการ หรือผู้สูงวัย 

ใ ห้ ไป ไหนมาไหนไ ด้ สะดวกคล่อ งตัวขึ น้ ก ว่ า เดิ ม 

โดยเฉพาะเอ็กโซสเกลเลตนัท่ีออกแบบมาใช้กับส่วนขา ท่ี

บรรดานักวิจัยมีการคิดค้นออกมาอย่างหลากหลาย

รูปแบบ ล่าสุดทีมวิศวกรเคร่ืองกลจากมหาวิทยาลยัแวน

เดอร์บิลท์ ในสหรัฐอเมริกา ได้พัฒนาสร้าง “แองเกิล เอ็ก

โซสเกลเลตัน ”  (ankle exoskeleton) ในรูปแบบใหม่  

น า้หนักเบา เหมาะกับคนท่ีมีความแข็งแรงของกล้ามเนือ้

ขาส่วนล่าง รวมถึงคนท างานท่ีต้องเดินหรือว่ิงบ่อยๆ โดย

สวมใส่ไว้ใต้เสือ้ผ้าได้ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว 

และยัง ไม่ ต้องมีอุปกรณ์อื่ นๆ  อย่างแบตเตอ ร่ีห รือ

ตัวกระตุ้ นการท างาน ท่ีมักติดตัง้ไว้ตรงอวัยวะส่วนหลัง

หรือเอวให้หนักรุงรัง การออกแบบโครงกระดูกข้อเท้าท่ี

ไม่ได้ใช้พลงังานแบตเตอร่ี ให้สวมไว้ภายในเสือ้ผ้าและอยู่

ภายใ ต้ รอง เ ท้ า  ทีม วิศวกร เ ช่ื อว่าจะผนวกเ ข้ากับ

ชีวิตประจ าวันได้อย่างราบร่ืนมากขึน้ ช่วยผู้ สูงอายุให้

ตื่นตวั หรือคนท่ีอยากแค่เดินเลน่ ไปจนถึงนกัปีนเขา นกัว่ิง 

ก็น่าจะใช้ได้ดี ท่ีส าคัญคืออุปกรณ์นีใ้ช้ต้นทุนต ่าในการ

ผลิตและยังปรับให้เหมาะกับความเร็วการเดินท่ีแตกต่าง

กนัได้ด้วย.(ไทยรัฐออนไลน์ 29 มี.ค.62) 

 

สาธารณสุขส่ังคุมเข้ม “โรคไข้หวัดใหญ่” 

นพ.ธวัช  สุนทราจารย์  

ผู้ ช่วย รมว.สาธารณสุข 

(สธ.) กลา่ว  ภายหลงัเป็น

ประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ว่า 

ท่ีประชมุมีมติเห็นชอบมาตรการป้องกนัควบคมุโรคไข้หวดั

ใหญ่ปี 2562 มุง่ลดการป่วยและเสียชีวิตและลดผลกระทบ

จากการระบาดด้วย 3 มาตรการ คือการสื่อสารความเสี่ยง

เพ่ือการป้องกนัตนเอง การให้วคัซีนแก่กลุ่มเป้าหมายและ

การเฝ้าระวังสอบสวนโรค โดยเร่งรัดการจัดหาวัคซีน

ไข้หวดัใหญ่ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงพร้อมวางระบบการเฝ้า

ระวงั สอบสวน ควบคมุโรค การชนัสตูรทางห้องปฏิบตัิการ

และส่งเสริมพฤติกรรมป้องกนัโรค ประสานงานหน่วยงาน

ทุกภาคส่วนเพ่ือความร่วมมือป้องกันโรค และให้องค์การ

เภสชักรรมผลิตและจัดหายาต้านไวรัสให้เพียงพอในการ

รักษาผู้ ป่วย นพ.ธวชักลา่ว ต่อวา่  ปี 2562 ได้เตรียมวคัซีน 

4 ล้านโดส ส าหรับกลุม่เสี่ยง 7 กลุม่ ได้แก่ 1.หญิงตัง้ครรภ์ 

อายุครรภ์มากกว่า 4 เดือน 2.เด็กอายุ 6 เดือน-2 ปี 3.

ผู้ ป่วยโรคเรือ้รัง 7 กลุ่มโรค คือ โรคปอดอุดกัน้เรือ้รัง หอบ

หืด หวัใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย เบาหวาน และผู้ ป่วย

มะเร็ง ท่ีได้รับเคมีบ าบัด 4.ผู้ สูงอายุมากกว่า 65 ปี 5.ผู้

พิการทางสมองท่ีช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 6.โรคธาลสัซีเมีย

และผู้ ท่ีมีภูมิคุ้ มกันบกพร่อง และ 7.โรคอ้วนน า้หนักตัว

มากกว่า 100 กิโลกรัม เน่ืองจากการพยากรณ์โรคผู้ ป่วย

ไข้หวัดใหญ่ในปี 2562 คาดมีแนวโน้มสูงกว่าปีท่ีผ่านมา

และสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง โดยข้อมูลของ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. 2562 

พบไวรัสไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ B มากขึน้.(ไทยรัฐออนไลน์ 

28 มี.ค.62) 
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เปิดสถติ ิ"คนพกิาร" ในไทยล่าสุด ปี 60 มี  
3.7 ล้านคน 55% ยังไม่ขึน้ทะเบียน 

 

ส านักงานสถิติฯ ร่วมยูนิเซฟ แถลงผลส ารวจความพิการ 

ล่าสุด ปี 2560 พบประชากรไทยพิการ 3.7 ล้านคน พบ

ผู้หญิงมากกว่าผู้ ชาย ส่วนใหญ่เป็นผู้สงูอายุ เหนือ-อีสาน 

มีประชากรพิการมากกว่าภาคอื่น 98.5% เข้าถึงสวสัดิการ

รักษาพยาบาล 43% ได้รับเบีย้ยงัชีพคนพิการ พบ 55% ไม่

จดทะเบียนคนพิการ เหตไุม่ต้องการจด ระดบัความพิการ

ไม่ถึง 15% ต้องการใช้เคร่ืองช่วยแต่ไม่มี วนันี ้(29 มี.ค.) 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับองค์การยูนิเซฟประเทศ

ไทย แถลงผล “การส ารวจความพิการ พ.ศ. 2560” โดย

นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้ อ านวยการส านักงานสถิติ

แห่งชาติ แถลงว่า ส านักงานสถิติแห่งชาติ ส ารวจความ

พิการเป็นประจ าทกุ 5 ปี ส ารวจมาแล้ว 3 ครัง้ ในปี 2545 , 

2550 และ 2555 ส าหรับการส ารวจปี 2560 เป็นครัง้ท่ี 4 

เก็บรวบรวมข้อมูลเดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2560 

จากจ านวนครัวเรือนตวัอย่างประมาณ 109,000 ครัวเรือน 

มีวตัถปุระสงค์เพ่ือเก็บข้อมลูเก่ียวกบัประชากรพิการ คือ ผู้

ท่ีมีความล าบากหรือปัญหาสขุภาพ หรือมีลกัษณะความ

บกพร่องทางร่างกาย จิตใจ หรือสติปัญญา อย่างน้อย 1 

ประเภท ได้แก่ ข้อมูลภาวะสุขภาพ สวัสดิการ การใช้

เคร่ืองช่วย การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต รวมทัง้

ข้อมูลผู้ ดูแลของประชากรพิการท่ีมีความล าบากในการ

ดแูลตนเอง นายภุชพงค์ กล่าวว่า  การส ารวจความพิการ 

พ.ศ. 2560 เป็นครัง้แรกท่ีใช้ชุดค าถามความพิการของเด็ก

อายุ 2-17 ปี ซึ่งพัฒนาโดยกลุ่มวอชิงตนั และองค์การยูนิ

เซฟ เพ่ือให้เหมาะสมกับลักษณะความพิการท่ีเกิดขึน้ใน

วัยเด็ก และใช้ชุดค าถามความพิการของกลุ่มวอชิงตัน 

ส าหรับผู้ ใหญ่อายุตัง้แต่ 18 ปีขึน้ไปอีกด้วย นอกจากนี ้

การส ารวจฯ ยังระบุความพิการจากลักษณะความ

บกพร่องทางร่างกาย จิตใจ หรือสติปัญญา โดยสอบถาม

ข้อมูลของประชากรทุกกลุ่มอายุตัง้แต่แรกเกิดเป็นต้นไป 

ซึ่งสะท้อนภาพรวมของผู้ พิการครบถ้วนสมบูรณ์ย่ิงขึน้ 

เพ่ือให้ประเทศมีข้อมลูสถิติผู้ พิการที่จ าเป็นต่อการก าหนด

นโยบายต่างๆ และให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง สามารถน า

ข้อมลูไปใช้ในการวางแผนนโยบายส าหรับผู้ พิการได้อย่าง

เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ เพ่ือให้ผู้ พิการมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้ นายภุชพงค์ กล่าวว่า  ผลการส ารวจ

ความพิการ พ.ศ. 2560 พบว่า ประเทศไทยมีประชากร

พิการประมาณ 3.7 ล้านคน หรือร้อยละ 5.5 ของประชากร

ทั่วประเทศ สดัส่วนเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ ชาย โดยผู้หญิง

พิการร้อยละ 5.7 ผู้ ชายร้อยละ 5.2 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม

ผู้สูงอายุ 60 ปีขึน้ไป ร้อยละ 20.6 โดยนอกเขตเทศบาลมี

ประชากรพิการร้อยละ 6.2 มากกว่าในเขตเทศบาลท่ีพบ

ร้ อ ย ล ะ  4.5 โ ด ย เ ฉ พ า ะ ภ า ค เ ห นื อ แ ล ะ ภ า ค

ตะวนัออกเฉียงเหนือมีประชากรพิการสงูกว่าภาคอื่น (ร้อย

ละ 7.0 และ 6.5 ตามล าดับ) และเมื่อพิจารณาตาม

ลกัษณะความพิการ พบว่า เป็นประชากรที่มีความล าบาก

หรือปัญหาสขุภาพท่ีเป็นข้อจ ากดัในการท ากิจกรรม มีร้อย

ละ 4.1 หรือประชากรท่ีมีลักษณะความบกพร่องทาง

ร่างกาย จิตใจ หรือสติปัญญา มีร้อยละ 4.2 ส าหรับ
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ประชากรท่ีมีทัง้สองลักษณะ คือมีความล าบาก/ปัญหา

สขุภาพ และลกัษณะความบกพร่อง มีร้อยละ 2.8 หรือ 1.9 

ล้านคน จากการส ารวจการเข้าถึงความช่วยเหลือหรือ

สวสัดิการของรัฐและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า 

ป ร ะ ช าก ร พิ ก า ร เ กื อบทุ ก คน ไ ด้ รั บ ส วัส ดิ ก า ร ค่ า

รักษาพยาบาลหลกัของรัฐ ร้อยละ 98.5 ประชากรพิการได้

จดทะเบียนคนพิการร้อยละ 44.4 ได้รับเบีย้ยงัชีพคนพิการ

ร้อยละ 43.8 และมีเพียงเลก็น้อยร้อยละ 0.6 ท่ีจดทะเบียน

แล้วแต่ยังไม่ได้รับเบีย้ยังชีพคนพิการ ซึ่งอาจจะอยู่ใน

ระหว่างด าเนินการหรือยังไม่ได้ย่ืนขอรับเบีย้ยังชีพคน

พิการ ส าหรับประชากรพิการที่ไมไ่ด้จดทะเบียนคนพิการมี

มากกวา่คร่ึง ร้อยละ 55.6 เน่ืองจากไมต้่องการจดทะเบียน 

รวมไม่คิดว่าตนเองพิการ หรือความพิการไม่อยู่ในระดบัท่ี

จดทะเบียนได้ ซึ่งมีค่อนข้างมากถึงร้อยละ 48.0 และมีอีก

เพียงเล็กน้อยร้อยละ 7.6 ท่ีไม่ได้จดทะเบียนคนพิการ 

เน่ืองจากไม่ทราบข้อมูลเก่ียวกับการจดทะเบียน ไม่มีคน

พาไป และเดินทางไม่สะดวก เป็นต้น ทัง้นี ้ยงัมีประชากร

พิการอีกร้อยละ 15.1 มีความจ าเป็นต้องใช้เคร่ืองช่วยแต่

ไม่มี และผู้ พิการ 1 ใน 5 หรือร้อยละ 21.2 ต้องการความ

ช่วยเหลือหรือสวัสดิการจากรัฐแต่ยังไม่ได้รับ ซึ่งความ

ช่วยเหลือท่ีมีความต้องการมากท่ีสดุ 5 ล าดบัแรก คือ การ

สนับสนุนผู้ ช่วยคนพิการ การกู้ ยืมเงินเพ่ือประกอบอาชีพ 

ก า ร ส่ ง เ ส ริ มก า รป ร ะกอบอา ชีพอิ ส ร ะ  ก า รป รั บ

สภาพแวดล้อม ท่ีอยู่ อาศัย  และการใ ห้ค าแนะน า

ปรึกษา นอกจากนี ้พบวา่ เดก็พิการวยัเรียนอาย ุ5-17 ปี มี

ถงึร้อยละ 37.8 ท่ีปัจจุบนัไม่ได้เรียน รวมเดก็ท่ีไม่เคยเรียน

หรือเคยเรียนแต่ปัจจุบันไม่ได้เรียน ซึ่งเหตุผลส่วนใหญ่

เน่ืองจากป่วยหรือพิการจนกระทั่งไม่สามารถเรียนได้ 

รองลงมา คือ จบการศึกษาแล้ว และมีปัญหาทางความ

ประพฤติ เป็นต้น ส าหรับประชากรพิการวยัแรงงาน อายุ 

15-59 ปี  เ พียง ร้อยละ 40.6 ท่ีมี งานท า  ส่วนการใ ช้

เทคโนโลยีสารสนเทศของประชากรพิการอายุตัง้แต่ 5 ปี

ขึน้ไปมีสดัส่วนน้อยมาก คือ ผู้ พิการท่ีใช้คอมพิวเตอร์และ

อินเทอร์เน็ตมีเพียงร้อยละ 5.8 และ 9.2 ตามล าดับ "ผล

การส ารวจข้างต้น แสดงให้เห็นว่าประชากรพิการยงัได้รับ

ความช่วยเหลือหรือสวัสดิการจากรัฐบาลไม่ครบถ้วน

เพียงพอในเร่ืองการศึกษา การประกอบอาชีพ การจด

ทะเบียนคนพิการ และอุปกรณ์เคร่ืองช่วยส าหรับผู้ พิการ 

ดังนัน้ รัฐบาลควรสนับสนุนช่วยเหลือผู้ พิการในเร่ือง

ดงักลา่วให้ครอบคลมุทัว่ถงึ เพ่ือให้ผู้ พิการมีคณุภาพชีวิตท่ี

ดีขึน้" นายภชุพงค์ กลา่ว (mgronline.com 29 มี.ค.62) 

 

 

ภาษามือ..เปิดโลกเงียบ…สู่โลกกว้าง  
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คนพกิารบุกศาลากลางโวย 
นายกสมาคมอมโควตาหวย 

ก ลุ่ ม ค น พิ ก า ร

อุ ด ร ธ า นี จ า ก  20 

อ าเภอ กว่า 100 คน 

พากันไปร้องเรียนต่อผู้ ว่าราชการจังหวัด หลังพบว่า

สมาคมคนพิการ จ.อดุรธานี บริหารงานไม่โปร่งใส เเละมี

การจดัสรรโควตาสลากกินแบ่งฯอย่างไมเ่ป็นธรรม ท่ีศาลา

กลางจังหวัดอุดรธานี กลุ่มคนพิการอุดรธานีจาก 20 

อ าเภอ กว่า 100 คน น าโดย น.ส.ธัญชนก นามวงษ์ อดีต

นายกสมาคมคนพิการ จ.อุดรธานี และผู้ พิการทางการ

เคลื่อนไหว ได้รวมตัวถือป้ายประท้วงการท างานของ 

“สมาคมคนพิการ จ.อุดรธานี” พร้อมเรียกร้องให้ผู้ ว่า

ราชการ จ.อุดรธานี แก้ไขปัญหาท่ีสะสมมานาน โดยมี

นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล หัวหน้าส านักงานจังหวัด

อดุรธานี เดินทางมารับทราบปัญหา น.ส.ธญัชนก กลา่วว่า 

ตวัเองได้ร่วมก่อตัง้สมาคมคนพิการ จ.อดุรธานี และได้รับ

ความไว้วางใจเป็นนายกฯ ต่อมาเมื่อ 4 ปีก่อน ได้มีการ

เลือกนายกสมาคมคนใหม่ ตนจึงได้ส่งมอบเงินสมาคมให้ 

กบัผู้บริหารใหม่ จ านวน 150,000 บาท แต่สมาคมฯกลบั

ย้ายท่ีท าการไปหลายแห่ง และเกิดความไม่โปร่งใสในการ

บริหารงาน ขณะเดียวกนัก็มีสมาชิกฯร้องเรียนเร่ืองโควตา

สลากกินแบ่งรัฐบาล 130 เล่ม โดยท่ีผ่านมาได้ร้องเรียน

ตัง้แต่ระดบั อ าเภอ ศูนย์ด ารงธรรม และอัยการคุ้มครอง

สิทธิ เเต่ไม่มีความคืบหน้า ซ า้ร้ายทางสมาคมคนพิการ จ.

อดุรธานี ได้ขบัไลส่มาชิกสมาคมฯ ออก อ้างวา่ ท าให้เสื่อม

เสียช่ือเสียงองค์กร จึงขอเรียกร้องให้เปิดรายช่ือกรรมการ 

และสมาชิกสมาคมฯ ในสัปดาห์หน้า รวมทัง้เปิดช่ือผู้ รับ

โควตาสลากกินแบ่งฯ 130 เล่ม ซึ่งเป็นของคนพิการ

อดุรธานี วา่มีการจดัสรรให้ใครบ้าง และขอให้มีการประชมุ

ใหญ่สมาชิกสมาคมฯ ภายใน 45 วัน ด้าน นางรณิดา 

เหลืองฐิติสกุล หวัหน้าส านกังานจงัหวดัอดุรธานี กล่าวว่า 

จะจดัเตรียมรายช่ือ กรรมการ – สมาชิกสมาคมฯให้ตามท่ี

ร้องขอ และจะเชิญประชมุใหญ่สมาชิกสมาคมฯ ในวนัท่ี 7 

พฤษภาคม 2562 ส่วนปัญหาอื่นๆขอให้ผู้ ร้องเรียน ท า

บันทึกรวมไว้ท่ีศูนย์ด ารงธรรม จ.อุดรธานี ท าให้กลุ่มคน

พิการ จ.อุดรธานี  ยอมสลายตัว และเดินทางกลับ

(springnews.co.th 30 มี.ค.62) 

BKI มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 
เพ่ือฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้พกิาร 

BKI ม อ บ ค รุ ภั ณ ฑ์

ทา งก า ร แพท ย์ เ พ่ื อ

ฟื้ น ฟู ส ม ร ร ถภ าพ ผู้

พิการ  นายชยั โสภณพ

นิช ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด 

(มหาชน) หรือ BKI และประธานกรรมการ มลูนิธิกรุงเทพ

ประกนัภยั มอบครุภณัฑ์ทางการแพทย์ ได้แก่ เคร่ืองดงึคอ

และหลงั (Traction) เคร่ืองให้การรักษาโดยสนามแมเ่หล็ก 

(Super inductive ) และเตียงผู้ ป่วย จ านวน 11 เตียง 

มลูค่ารวม 5,479,500 บาท ให้แก่ สถาบันสิรินธรเพ่ือการ

ฟืน้ฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ โดยมีนายแพทย์

ศกัรินทร์ วงศ์เลิศศิริ  ผู้อ านวยการ สถาบันสิรินธรฯ เป็น

ผู้ รับมอบ เพ่ือใช้บริการรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ และ

ป้องกันภาวะแทรกซ้อนแก่ผู้ ป่วย ผู้ พิการ และประชาชน

ทัว่ไป ณ สถาบนัสิรินธรเพ่ือการฟืน้ฟูสมรรถภาพทางการ

แพทย์แห่งชาติ อ.เมือง จ.นนทบุรี เมื่อวันท่ี 3 เมษายน 

2562(banmuang.co.th 5 เม.ย.62) 
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ศึกเรือใบ "ทอ็ป ออฟ เดอะ กัฟ รีกัตต้า"  
เพิ่มเรือใบคนพกิารเป็นครัง้แรก 

 

นักแล่นใบกว่า 30 ประเทศทั่วโลก เตรียมร่วมศึก “ท็อป 

ออฟ เดอะ กฟั รีกตัต้า” ท่ีพทัยา พร้อมเพ่ิมประเภท เรือใบ

ส าหรับคนพิการ เป็นครัง้แรก เมื่อวนัท่ี 4 เม.ย. ท่ีโรงแรม 

เชอราตนั แกรนด์ สขุุมวิท กรุงเทพฯ นาวาตรีวรวิทย์ เตชะ

สภุากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงการท่องเท่ียวและ

กีฬา พร้อมด้วย พลเรือเอกธานี ผุดผาด อปุนายกสมาคม

กีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ และ นายจตุินนัท์ ภิรมย์

ภักดี  ประธานมูลนิ ธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่ง

ประ เทศไทย , มิส เตอ ร์ วิล เลี่ ยม  แกสสัน  ประธาน

คณะกรรมการการจัดการแข่งขันเรือใบ ท็อป ออฟ เดอะ 

กฟั รีกตัต้า และนายกีรติ อสัสกุล กรรมการบริหาร บริษัท 

โอเช่ียน พรอพเพอร์ตี ้จ ากดั ร่วมแถลงข่าวจัดการแข่งขัน 

เรือใบนานาชาติ “ท็อป ออฟ เดอะ กัฟ รีกัตต้า” ปีท่ี 15 

ระหว่างวันท่ี 30 เม.ย.-5 พ.ค. ท่ีโอเช่ียน มารีน่า ยอช์ท

คลบั พทัยา จ.ชลบุรี ส าหรับการแข่งขนัครัง้นี ้จะมีนกัแล่น

เรือใบกว่า 700 คน จากกว่า 30 ประเทศทัว่โลก และคาด

ว่า จะมีเรือใบกว่า 200 ล าลงชิงชัยทัง้หมด 16 ประเภท 

อาทิ เรือใบอ็อฟติมิสต์ (ไทยแลนด์ อ็อฟติมิสต์ โอเพ่น แช

มเปีย้นชิฟ), เรือดิงกี,้ เรือปลาท,ู เรือคีลโบ๊ท, เรือมลัติฮลัล์, 

วินเซิร์ฟ และเรือใบบังคับวิทยุ โดยในปีนีไ้ด้มีการเพ่ิม

ประเภทเรือใหมใ่นการแข่งขนัคือ ประเภทเรือใบส าหรับคน

พิการ โดยการแข่งขันจะมีทัง้หมด 4 วัน และก่อนการ

แข่งขันจะมีการจัดกิจกรรมพรี-รีกัตต้า คลินิก 3 วัน โดย

เจ้าหน้าท่ีฝึกอบรมจากเรือใบโลกอีกด้วย นายกีรต ิกล่าว

ว่า ส าหรับการแข่งขนัเรือใบคนพิการ เรือ S\V 14 ซึง่เป็น

เรือดิงกีส้ าหรับสองคนท่ีได้รับการออกแบบมาเพ่ือนกักีฬา

เรือใบผู้ พิการโดยเฉพาะ และในปีนี โ้อเช่ียน มารีน่า ได้

สนับ ยอช์ทคลบั ท่ีได้ซือ้เรือใบ S\V 14 ทัง้หมด 8 ล า ซึ่ง

เรียกได้วา่ เป็น S\V 14 ฟลีทแรกของโลกเพ่ือเปิดโอกาสให้

นักแล่นเรือใบคนพิการได้ใช้ในการแข่งขันโดยมีนักแข่ง

เรือใบคนพิการจากทัว่โลกเข้าร่วมการแข่งขนัในครัง้นี ้อาทิ 

ฝร่ังเศส ออสเตรเลีย แอฟริกาใต้ ญ่ีปุ่ น อินโดนีเซีย 

เอสโตเนีย ฟิลิปปินส์ และไทย ด้านนาย จุตินนัท์ กล่าวว่า 

การแข่งขนัเรือใบคนพิการถือวา่ เป็นกีฬาทางเลือกอีกชนิด

ให้กับนักกีฬาคนพิการ ซึ่งตอนนีเ้ราได้สร้างนักกีฬาไว้ 5 

คน เช่ือว่านักกีฬาไทยมีศักยภาพและจะท าผลงานได้ดี 

โดยเราจะหานกักีฬาเพ่ิมเติมต่อไปในระยะยาว ซึง่จากนีก้็

จะพยายามผลกัดนัให้กีฬาเรือใบคนพิการไปสู่การแข่งขนั

ระดบั อาเซียนพาราเกมส์ ตอ่ไปในอนาคตด้วย ขณะท่ี พล

เรือเอกธานี เผยว่า ส าหรับรายการนีถื้อเป็นรายการท่ีนัก

แล่นใบทีมชาติไทยจะได้ลงแข่งขัน คลอบคลุมทัง้ 16 

ประเภท ถือเป็นการเตรียมพร้อมของทีมชาติไทยได้ทัง้ใน

ระดบัซีเกมส์, เอเช่ียนเกมส์ รวมไปถงึโอลิมปิกเกมส์ เพราะ

เราจะได้เจอคู่แข่งนักกีฬาระดบัโลก และนักกีฬาคู่แข่งใน

ระดับเอเชีย รวมถึงคู่แข่งในรายการควอลิฟายโอลิมปิก

เกมส์ด้วย ส าหรับผู้สนใจสามารถข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ

การแข่งขันได้ท่ีเว็บไซต์ ww.topofthegulfregatta.com 

เ ฟ ซ บุ๊ ค :  www.facebook.com/topofthegulfregatta. 

(เดลินิวส์ออนไลน์ 4 เม.ย.62) 

http://www.facebook.com/topofthegulfregatta
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ตามจับโจ๋แสบ-สวมรอยขอเก็บกล่องบริจาคเงนิ 
ผู้พกิาร ในร้านค้าสวัสดกิารทหาร 

โจ๋แสบ สวมรอยเป็น

เ จ้ า ห น้ า ท่ี เ ก็ บ ตู้

บริจาคช่วยเหลือเด็ก

พิการ แว้นรถ จยย.

เข้าไปขอเก็บกล่องเงินบริจาคดงักล่าวในร้านเบเกอร่ีแห่ง

หนึ่งย่านสัตหีบ ก่อนขับรถหลบหนี ขณะนีเ้จ้าหน้าท่ีรู้ตัว

คนร้ายแล้ว (5 เม.ย. 62) นายวิทยา หมื่นสอน เจ้าหน้าท่ี

มลูนิธิคริสเตียนเพ่ือเดก็พิการ ได้เข้าแจ้งความร้องทกุข์ กบั 

ร.ต.อ.ธนชั ศรีประมาณ รอบสารวตัรสอบสวน สภ.สตัหีบ 

อ.สตัหีบ จ.ชลบรีุ ว่าถูกคนร้าย สวมรอยเป็นเจ้าหน้าท่ีเข้า

ไปเก็บตู้ รับบริจาคเงินของมูลนิธิ ท่ีน าไปตัง้ยังสถานท่ี

ต่างๆ จนมูลนิธิได้รับความเสียหาย ขอให้เร่งติดตาม

คนร้ายมาด าเนินคดี นายวิทยา เจ้าหน้าท่ีมลูนิธิคริสเตียน

เพ่ือเดก็พิการ กลา่วว่า  มลูนิธิคริสเตียนเพ่ือเด็กพิการเป็น

องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์  ได้รับรองมาตรฐาน 

องค์กรด้านคนพิการระดับดีมาก จากกระทรวงพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ด าเนินกิจการโดยไม่

มุ่งหวังผลก าไรในการส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพเด็ก

พิการทัง้ 5 ด้าน อันประกอบด้วยด้านร่างกาย  ,จิตใจ ,

อารมณ์ , สงัคม และ สติปัญญา ตลอดจนฝึกฝนทักษะท่ี

จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในสงัคมของกลุ่มเด็กพิการเพ่ือให้

ได้รับโอกาสท่ีทัดเทียมกับกลุ่มเด็กปกติ โดยมูลนิธิฯ มี

โครงการช่วยเหลือเด็กก าพร้าพิการ และเด็กพิการใน

ชุมชน ภายใต้การดแูลประมาณ 500  คน ในพืน้ท่ีจังหวดั

นนทบุรี ปทุมธานี ชัยนาท อุทัยธานี  ซึ่งเจ้าหน้าท่ี ได้น า

กล่องบริจาคไปว่างตามจุดๆ ท่ีได้รับอนุญาตจากสถานท่ี

ราชการ ร้านค้า ในพืน้ท่ีสัตหีบเพ่ือขอรับบริจาคเข้า

มลูนิธิ  แต่วนันี ้(5 เม.ย. 62) เจ้าหน้าท่ีได้เดินทางมาเก็บ

กล่องรับบริจาคพบว่ามีชายวัยรุ่น จ านวน 1 คน มาแอบ

อ้างและเก็บกล่องบริจาคไปแล้ว ท่ี ร้านเบเกอร่ีแห่ง

หนึ่ง ภายในร้านสวสัดิการทหารสตัหีบ โดยกล้องวงจรปิด

สามารถบันทึกภาพคนร้ายได้อย่างชัดเจน  ส าหรับ

พฤติกรรมคนร้าย คือ ได้ขบัข่ี จยย. ตระเวนเข้าตามร้านดู

ท่ีมีกล่องรับบริจาคของมูลนิธิฯ แล้วแจ้งว่าเป็นเจ้าหน้าท่ี

ของมูลนิธิฯ มาขอเก็บกล่อง ก่อนจะไปเอาเงินจากกล่อง

บริจาคออกไป ด้านเจ้าหน้าท่ีต ารวจหลงัได้รับแจ้งความ 

ได้ลงพืน้ท่ีตรวจสอบคนร้ายและภาพกล้องวงจรปิด ตาม

ร้านท่ีถกูคนร้ายก่อเหต ุจนทราบช่ือคนร้าย คือ นายเอ (ขอ

สงวนช่ือนามสกุล เน่ืองจากเป็นเยาวชน) อายุ 17 ปี โดย

ใบหน้าในฐานประวัติต ารวจตรงกับ บัตรประชาชนท่ี

คนร้าย น ามาให้เจ้าของร้านแตล่ะร้านเพ่ือขอเก็บกล่องไป 

ตอนนีเ้จ้าหน้าท่ีก าลงัรวบรวมหลกัฐานเพ่ือขออนุมตัิออก

หมายเรียก มาสอบสวน เพ่ือด าเนินคดีตามกฎหมายตอ่ไป

(sanook.com 5 เม.ย.62) 
 

วิธีฟ้ืนฟูร่างกายของผู้ป่วยท่ีพกิารจากโรค  
“หลอดเลือดสมอง” 

สถ าบั น ป ร ะส าท

วิ ท ย า  ก ร ม ก า ร

แพทย์ เผยการฟื้นฟู

ผู้ ป่ ว ย โ ร ค ห ล อ ด

เลือดสมองมีความส าคญัเป็นอย่างมากท่ีจะช่วยให้ผู้ ป่วย

สามารถกลับมาเคลื่อนไหวและด าเนินชีวิตได้ปกติหรือ

ใกล้เคียงปกติมากท่ีสดุ โรคหลอดเลือดสมอง สาเหตขุอง

ความพิการ นายแพทย์สมศกัด์ิ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการ

แพทย์ เปิดเผยว่า โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุหนึ่งท่ี

http://www.sanook.com/health/10749/
http://www.sanook.com/health/10749/
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พบบ่อยของความพิการ ท าให้ผู้ ป่วยไม่สามารถประกอบ

กิจวตัรประจ าวนั เคลื่อนไหวร่างกาย และเดินได้ตามปกติ 

ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของผู้ ป่วย ซึ่งการรักษาทางเวช

ศาสตร์ฟื้นฟูจึงมีความส าคัญเป็นอย่างมากท่ีจะช่วยให้

ผู้ ป่วยสามารถกลับมาด าเนินชีวิต สามารถเคลื่อนไหว

ร่างกายและเดินได้ปกติหรือใกล้เคียงปกติมากท่ีสุด โดย

หลกัส าคญัจะต้องมีการฟื้นฟูส าหรับผู้ ป่วยกลุ่มนีค้ือ การ

ให้ผู้ ป่วยฝึกการใช้งานซ า้ๆ บ่อยๆ ในรูปแบบเดิมๆ เพ่ือให้

เซลล์ประสาทสมองท่ียังเหลืออยู่ ได้เรียนรู้และจดจ า  

สาเหตุของโรคหลอดเลือดสมอง  แพทย์หญิงไพรัตน์ 

แสงดิษฐ ผู้ อ านวยการสถาบันประสาทวิทยา กล่าว

เพ่ิมเติมว่า โรคหลอดเลือดสมองเป็นภาวะท่ีสมอง

บางสว่นขาดเลือดไปเลีย้ง เน่ืองจากหลอดเลือดตีบ หลอด

เลือดอุดตันหรือหลอดเลือดแตก ส่งผลให้เนือ้เย่ือสมอง

ส่วนนัน้ๆถูกท าลาย ไม่สามารถสั่งการให้ร่างกายท่ีถูก

ควบคมุโดยสมองส่วนนัน้ท างานได้ตามปกติ อาการของ

โรคหลอดเลือดสมอง ลกัษณะท่ีพบได้บ่อยคือ แขนขา

ออ่นแรง ชา หรือในบางรายไม่อาจรับรู้การเคลื่อนไหวของ

แขนขาได้ ท าให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวหรือใช้การได้

ตามปกติ ผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจึงจ าเป็นอย่างย่ิงท่ี

จะต้องได้รับการฟืน้ฟูร่างกายโดยเร็วและต่อเน่ือง เพ่ือให้

กลบัมาด าเนินชีวิตได้ตามปกติการฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย 

และสมอง ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง การฟืน้ฟู

สมรรถภาพครอบคลมุหลายมิติท่ีส าคญัประกอบด้วย การ

ป้องกนั เฝ้าระวงั รักษาความเจ็บป่วยและภาวะแทรกซ้อน

ท่ีเกิดขึน้ ลดความบกพร่องของระบบประสาทท่ีมีอยู่  

ชดเชยและปรับเปลี่ยนกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับ

ความพิการท่ีเหลืออยู่ ฝึกหัดให้ผู้ ป่วยช่วยเหลือตนเองได้

มากท่ีสุด โดยเป็นภาระแก่ครอบครัวและผู้ดูแลน้อยท่ีสุด 

กระตุ้นให้ผู้ ป่วยและครอบครัวยอมรับและปรับตัวทางจิต

สงัคม ส่งเสริมให้ผู้ ป่วยกลบัเข้าร่วมกิจกรรมของครอบครัว

และสงัคมรวมทัง้อาชีพ รูปแบบการบ าบดัฟืน้ฟู พิจารณา

ตามความบกพร่องและการสญูเสียสมรรถภาพด้านต่างๆ 

ในผู้ ป่วยแต่ละรายประกอบด้วยท ากายภาพบ าบดั เพ่ือฝึก

ใ ห้ผู้ ป่ วย เคลื่ อน ไหว ยืน เดิน ไ ด้อย่ างปลอดภัย  ท า

กิจกรรมบ าบดั เพ่ือกระตุ้นการท างานของแขน และมือข้าง

ทีอ่อนแรง  ฝึกกิจวัตรประจ าวัน  ท ากิจกรรมบ าบัดการ

กลืน ฝึกการรับรู้และเชาว์ปัญญา ฝึกการแก้ไขการพูด ฝึก

การควบคมุการขบัถ่าย ทัง้หมดนี ้เพ่ือให้มีคณุภาพชีวิตท่ีดี

ขึน้  และกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติโดยเร็วท่ีสุด

(sanook.com 5 เม.ย.62) 
 

3 ปี เจ็บตายจากดื่มแล้วขับ 2.3 หม่ืนคน  
เสียหาย 4.7 พันล. หนุนบังคับ กม.เข้ม 

 

สสส.-สคอ. และภาคีฯ ชวน “ดื่มไมข่บั กลบับ้านปลอดภยั” 

สถิติย้อนหลงั 3 ปี พบบาดเจ็บเสียชีวิตเพราะดื่ม 23,954 

คน เฉลี่ยปีละ 7,985 คน รวมมลูคา่ 4,762 ล้านบาท พร้อม

หนุนบังคับกฎหมายเข้มข้น ด้านเห ย่ือเคราะห์ ร้าย

ประณามพฤติกรรมดื่มแล้วขับ สร้างความสูญเสีย แลก

ชีวิตท่ีดีเหมือนเดิมไมไ่ด้ วนันี ้(9 เม.ย.) ท่ีโรงแรมริชมอนด์ 

จ.นนทบุรี ในงานแถลงข่าว “สงกรานต์ดื่มไม่ขับ ไปกลับ
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ปลอดภัย ปี 2562” จัดโดย ส านักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผู้ แทนส านักงานต ารวจ

แห่งชาติ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด 

ส านักงานเครือข่ายลดอุบตัิเหต ุและผู้ประสบเหตุจากคน

ดื่มแล้วขับ เพ่ือสร้างความตระหนักขับข่ีปลอดภัยช่วง

เทศกาลสงกรานต์ ชวนดื่มไม่ขับ ลดความเร็ว ลดความ

สูญเสี ยอันมาจากอุ บัติ เหตุทางถนน ท่ีป้ องกัน ไ ด้   

นางสาวรุ่งอรุณ ลิม้ฬหะภณั ผู้อ านวยการส านกัสนบัสนุน

การควบคมุปัจจัยเสี่ยงทางสงัคม สสส. กล่าวว่า  แต่ละปี

มีผู้ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนประมาณ 20,000 กว่า

คนต่อปี หรือวันละกว่า 60 ศพ สงกรานต์ปี 2561 เกิด

อุบัติเหตุจ านวน 3,724 ครัง้ บาดเจ็บ 3,897 คน เสียชีวิต 

418 คน สาเหตหุลกัดื่มแล้วขบั ขบัเร็ว ซึง่การดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์แล้วขับรถส่งผลให้ประสิทธิภาพในการขับรถ

ลดลง เช่น ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด 50 มิลลิกรัม

เปอร์เซ็นต์ มีโอกาสเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุขึน้เป็น 2 เท่า และ

ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด 100 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ มี

โอกาสเกิดอบุตัิเหตเุป็น 6 เท่า และปริมาณแอลกอฮอล์ใน

เลือดเกิน 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์  จะมี โอกาสเกิด

อบุตัิเหตสุงูถงึ 40 เท่า ขณะท่ีข้อมลูผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต

ท่ีเก่ียวกบัการดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตัง้แต่

ปี 2559-2561 ระบุว่ามีจ านวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจาก

การดื่ม จ านวน 23,954 คน เฉลี่ยปีละ 7,985 คน มูลค่า

ความสูญเสียคิดเป็น 4,762 ล้านบาท เฉลี่ยปีละ 1,587 

ล้านบาท และยังพบว่าผู้ เสียชีวิตท่ีขับข่ีรถจักรยานยนต์

เกือบ 50% เดินทางออกไปเสียชีวิตในรัศมี ไม่เกิน 5 

กิโลเมตร จากบ้านของตวัเอง หรือ ขบัรถใกล้แคนี่ ้แต่ชีวิต

เปลี่ยน โดยกว่า 41% เป็นหัวหน้าครอบครัว “สสส. ได้

รณรงค์ขับเคลื่อน หนุนเสริมและผลักดันการบังคับใช้

กฎหมายเพ่ือควบคมุปัจจยัเสี่ยงตอ่การเกิดอบุตัิเหตตุลอด

ทัง้ปี โดยท างานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและภาคี

เครือข่าย ตรวจวัดแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ ขับข่ีทั่ว

ประเทศ เพ่ือมุ่งหวงัท่ีจะสร้างการบังคบัใช้กฎหมายต่อผู้

ดื่มแล้วขบัให้จริงจงัและตอ่เน่ืองตลอดทัง้ปี ซึง่ในปีนี ้สสส. 

ได้รณรงค์โดยใช้หัวข้อ “สงกรานต์ ดื่มไม่ขับ กลับบ้าน

ปลอดภัย” โดยท าควบคู่ไปกับการจัดพืน้ท่ีเล่นน า้ปลอด

เหล้า ซึ่งปัจจุบันมีพืน้ท่ีเล่นน า้ปลอดเหล้ามากกว่า 164 

พืน้ท่ี มีถนนตระกลูข้าว จ านวน 51 แห่ง นอกจากนีย้งัผลิต

คลิปวิดีโอรณรงค์ผ่านบทเพลง “คิดถึงบ้าน” เพ่ือกระตุ้น

เตือนให้ประชาชนระมดัระวงัในการเดินทาง เพ่ือให้ทุกคน

กลับบ้านไปหาครอบครัวอย่างปลอดภัย” น.ส.รุ่งอรุณ 

กล่าว นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้ อ านวยการส านักงาน

เครือข่ายลดอุบัติ เหตุ (สคอ.) กล่าวว่า   สงกรานต์นี ้

ประชาชนต้องเพ่ิมความระมัดระวังในการขับรถช่วง

กลางคืน เพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากผู้ ร่วมใช้

เส้นทางท่ีดื่มแล้วขับ ซึ่งคนขับรถควรพึงตระหนักว่าห้าม

ดื่มสุราเด็ดขาด ส่วนผู้ โดยสารและคนเล่นน า้ห้ามย่ืนสุรา

ให้คนขบัรถเช่นกัน กรณีขับข่ีรถจกัรยานยนต์ต้อง “ดื่มไม่

ขับ  ลดความเ ร็ ว  สวมหมวกนิรภัย "  ผู้ ท่ี มีป ริมาณ

แอลกอฮอล์ในร่างกายเกิน 50 mg% มีอัตราโทษโทษ

จ าคุก 1 ปี ปรับ 10,000-20,000 บาทหรือทัง้จ าและปรับ 

พักใบอนุญาต 6 เดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาต ส่วนเมา

แล้วขบัเป็นเหตใุห้ผู้อื่นถงึแก่ความตาย จ าคกุ 3-10 ปี ปรับ 

60,000-200,000 บาท ห รือทั ง้จ าและปรับ เ พิกถอน

ใบอนุญาต และผู้ ท่ีมีปริมาณแอลกอฮอล์เกิน 150 mg% 

ศาลจะสัง่ใช้ก าไลคุมประพฤติทันที และมีค าสัง่ห้ามออก

นอกบ้านในยามวิกาล ฝากถงึทุกครอบครัวต้องดแูลตวัเอง

และคนในครอบครัวให้ดี อย่าให้ชีวิตต้องตกอยู่ให้ความ
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ล าบากเพียงเพราะความสนุก ฉลองแต่พอประมาณ เล่น

น า้อย่างปลอดภยั ไม่ออกไปนอกบ้านให้ชีวิตมีความเสี่ยง 

“ดื่มไม่ขับ ไปกลับปลอดภัย” นางสาวรุจิเรข คุมโสระ ผู้

ประสบเหตจุากคนดื่มแล้วขบั จ.ปทมุธานี เปิดเผยวา่  เม่ือ

ปีก่อน ท่ี อ.แม่สอด จ.ตาก หลงัจากเลิกงานได้นัง่รถตู้ของ

ร้านรวมกับพนักงานคนอื่นๆอีก 7 คน ซึ่งตนนั่งหน้าข้าง

คนขบัและหลบัไป เมื่อรถแล่นไปได้ประมาณ 1 กม. คนท่ี

โดยสารไปด้วยกันเล่าให้ฟังภายหลังว่า คนขับขับรถเร็ว

มาก พอถงึจดุเกิดเหตทุางโค้งบงัคบัรถไม่ได้ เสียหลกัพลิก

คว ่า พุ่งข้ามเกาะไปอัดกับเสาไฟฝ่ังตรงข้าม ซึ่งเป็นฝ่ังท่ี

ตนเองนั่งพอดี หลงัเกิดเหตคุนขบัรถตู้มีอาการกระดูกสนั

หลงัร้าว และยอมรับวา่ดื่มมา สว่นคนอื่นบาดเจ็บเลก็น้อย 

แต่ท่ีน่าเศร้าใจคือตนเองบาดเจ็บสาหัสท่ีสุด ปัจจุบัน

กลายเป็นผู้ พิการ สญูเสียการควบคมุและความรู้สกึตัง้แต่

ช่วงเอวลงไป“ตลอดเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา ดิฉันต้องสูญเสีย

โอกาสหลายอย่างในการใช้ชีวิต จากท่ีเคยมีรายได้หลัก

หมื่นเหลือแค่หลักพันบาทต่อเดือน ตอนแรกคิดว่า

อุบัติเหตุเป็นเร่ืองไกลตัว พอเกิดขึน้กับตนเองจึงรู้ว่าใน

สังคมไทยยังมีคนเมาแล้วขับรถบนถนนอีกมาก สร้าง

ผลกระทบให้กบัคนอื่นท่ีไมเ่ก่ียวข้อง โดยเฉพาะกบัผู้ ท่ีเป็น

เสาหลักของครอบครัว เปรียบเหมือนกับตัดอนาคตเขา

และครอบครัวของเขาไปด้วย สิ่งท่ีดิฉันได้กลบัมาจากคน

ดื่มแล้วขับมีเพียงค าว่า “ขอโทษ” แต่ชีวิตของผู้กระท าผิด

ยงัไปต่อได้อย่างสวยงาม ทิง้อีกชีวิตไว้กับความพิการ จึง

ขอฝากเตือนถึงคนท่ีก าลงัวางแผนจะขับรถเดินทาง ไม่ว่า

จะไปคนเดียวหรือไปกับครอบครัว ขอให้มีสติอยู่เสมอ 

เพราะค าว่า ‘ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ ’ แท้จริงแล้วไม่

สามารถเป็นไปได้” น.ส.รุจิเรข กล่าว(mgronline.com 9 

เม.ย.62) 

“ก้องศักด” ปูพรม 12 โปรเจกต์  
พัฒนากีฬาทัง้ระบบ 

 

ผู้ ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย เถลงนโยบายรอบ 6 

เดือน หลังเข้ารับต าเเหน่ง เน้นขับเคลื่อน วางขัน้ตอน

ท างาน ปพูรม 12 โปรเจกต์ยกัษ์ในระยะยาว ชีท้กุโครงการ

ยกระดบักีฬาไทยสูค่วามทนัสมยัในทกุมิติ หวงัสร้างรายได้

ให้เเก่ประเทศ 1 หมื่นล้านบาทต่อปีเป็นอย่างน้อย ส าหรับ

บรรยากาศภายในงานได้รับเกียรติจากผู้ บริหารกีฬา 

พร้อมบรรดานกักีฬาทีมชาติไทยและโค้ชช่ือดงัเข้าร่วมงาน

อย่างคบัคัง่  โดย 6 เดือนท่ีผ่านมาหลงัเข้ามารับต าแหน่ง

ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ตนได้เร่ิมขับเคลื่อน 12 

แผนงานเพ่ือยกระดับวงการกีฬาไทยให้เทียบเคียงกับ

ระดบันานาชาติทัง้หมดแล้ว โดยแผนงานท่ีเน้นเป็นพิเศษ

คือการน าวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ

กบันกักีฬา และสมาคมกีฬาให้มากท่ีสดุในทกุมิติ  ดร.ก้อง

ศักดยังเผยอีกว่า ขณะนีก้ าลังเร่งผลักดันจัดตัง้ศูนย์ฝึก

กีฬาแห่งชาติในโครงการ ''สมาร์ทเนชันแนล สปอร์ต 

ปา ร์ก '' ใ ห้ เ ป็นศูน ย์กลางการบ ริการทางการ กีฬา

ระดับประเทศท่ีมีมาตรฐานและทันสมัยด้วยสิ่งอ านวย

ความสะดวกแบบครบวงจร โดยจะสามารถรองรับการ

ฝึกซ้อมได้มากถงึ 20 ชนิดกีฬา ท่ีส าคญัยงัเดินทางสะดวก
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ด้วยรถไฟฟ้าท่ีเช่ือมต่อถึงทันที  ภายในบริเวณศูนย์ยังมี

การเปิดพืน้ท่ีให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาท ากิจกรรม

ร่วมกัน เ ป็นครอบค รัว  ทั ง้ การออกก าลังกายและ

นนัทนาการต่างๆ พร้อมสร้างห้างสรรพสินค้ากีฬา หรือ ''

สปอร์ตมอลล์'' ครบวงจร โดยมีทัง้ร้านค้าอปุกรณ์กีฬาจาก

แบรนด์ชัน้น า โรงเรียนฝึกสอนกีฬา ศูนย์อีสปอร์ต ดนตรี 

ศิลปะ ตลอดจนร้านอาหาร โดยจะเร่ิมท่ี การกีฬาแห่ง

ประเทศไทย หัวหมาก ก่อนพัฒนาสู่จังหวัดอื่นๆ รองรับ

ก า ร เ ป็ น ศู น ย์ ก ล า ง ด้ า น กี ฬ า ข อ ง อ า เ ซี ย น ใ น

อนาคต นอกจากนี ้ผู้ ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย ยัง

ตัง้คณะอนุกรรมการขึน้มาเพ่ือพิจารณาเร่ืองการพัฒนา

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การกีฬาทุกด้านใหม่ทัง้หมด ให้มี

ความทันสมยัทัดเทียมระดบัสากล อาทิ เร่ืองการฝึกซ้อม 

จิตวิทยา โภชนาการ สรีรวิทยา ฯลฯ โดยทัง้หมดนีไ้ด้ผ่าน

การศกึษาอย่างละเอียด รวมถึงได้เดินทางไปศึกษางานท่ี

ต่างประเทศทั ง้  ญ่ีปุ่ น , เกาหลี  รวมถึง เยอรมนี ท่ีมี

วิทยาศาสตร์การกีฬาท่ีทันสมยัล าดบัต้นๆ ของโลก และ

กาตาร์ ซึง่เป็นประเทศท่ีมีโรงพยาบาลกีฬาท่ีทนัสมยัท่ีสุด

ในโลก เพ่ือน ามาพัฒนาให้เกิดขึน้ในเมืองไทย อย่างเร็ว

ท่ีสุด ส าหรับ 12 โครงการ น า ''กีฬา '' พัฒนาประเทศ 

เศรษฐกิจ สงัคม ประกอบด้วย 1. โครงการยกระดับการ

ให้บริการของ กกท. จัดตัง้ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติท่ีมีขนาด

ใหญ่และทนัสมยัท่ีสดุ เพ่ือรองรับการฝึกนักกีฬาในระดบั

นานาชาติ โดยเร่ิมท่ี กกท. หัวหมาก ก่อนขยายไปสู่ส่วน

ภมูิภาคอ่ืนๆ / 2. โครงการยกระดบัการบริการวิทยาศาสตร์

การกีฬาและเทคโนโลยีทางการกีฬา ท่ีครอบคลุมในทุก

ด้าน รวมถึงจัดตัง้โรงพยาบาลกีฬา ท่ีรวบรวมแพทย์

ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทาง / 3. โครงการยกระดับหน่วยงาน

ด้านกฎหมายของ การกีฬาแห่งประเทศไทย เพ่ือปรับปรุง

วินยั และโทษทางวินยั ตลอดจนพฒันาบุคลากรในองค์กร

ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย , / 4. โครงการ

ยกระดบัการบริหารจัดการองค์กรทัง้ระบบ โดยน าเกณฑ์

มาตรฐานรางวลัคณุภาพแห่งชาติ มาสร้างองค์กรแห่งการ

เรียนรู้และการด าเนินงานบนหลักธรรมาภิบาล /   5. 

โครงการพัฒนารวมฐานข้อมูลด้านกีฬา พัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลนักกีฬา บุคลากร และด้านวิทยาศาสตร์การ

กีฬา, / 6. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการแข่งขัน

กีฬาและกิจกรรมกีฬาเพ่ือการท่องเท่ียว (Sports Tourism) 

สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ เพ่ิม

มลูคา่ทางเศรษฐกิจให้ประเทศ มุง่สูก่ารเป็นศนูย์กลางการ

จดัการแข่งขนักีฬาระดบัสากลในอนาคต 7. โครงการการ

จดัตัง้เมืองกีฬา จดัตัง้และพฒันาจังหวดัให้เป็นเมืองกีฬา

ท่ีครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศ กระจายความเจริญ 

เพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจ ระดับภูมิภาค , /  8. โครงการ

ยกระดับการจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติ ยกระดับการ

จัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติให้มี

มาตรฐานเทียบเคียงนานาชาติ สร้างบรรยากาศการเชียร์

กีฬา ด้วยแสง สี เสียงอนัย่ิงใหญ่ตลอดจนจดังานมหกรรม

สปอร์ตเอ็กซ์โป /   9. โครงการพัฒนานักกีฬาคนพิการ

อย่างครบวงจร พัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์ฝึกและ

สนามกีฬารองรับนกักีฬาคนพิการ พร้อมสร้างโอกาสให้ได้

เข้าร่วมการแข่งขันอย่างสม ่าเสมอ, / 10. โครงการสลาก

กีฬา จัดหาทุนส่ง เสริมด้านกีฬา นอกเหนือจากทุน

สนับสนุนจากภาครัฐ, / 11. โครงการสนับสนุน ส่งเสริม

กีฬาเอกลักษณ์ของชาติและกีฬาพืน้บ้านไทย สนับสนุน

กิจกรรมการแข่งขนักีฬาพืน้บ้านไทย เกิดการสร้างงานและ

อาชีพ สร้างช่ือเสียงและความภาคภมูิใจให้แก่ประเทศชาติ 

/12. โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬา 5 จังหวัดชายแดน
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ภาคใต้ ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และ

พัฒนาต่อยอดไปสู่ ความเป็น เลิ ศ  ทั ง้ นี ส้ ามารถดู

ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ นื ้อ ห า ข อ ง โ ค ร ง ก า ร ทั ้ง ห มด ไ ด้ ท่ี  

https://www.sat.or.th(banmuang.co.th 9 เม.ย.62) 
 

ไทยมีคนพกิาร 3.7 ล้าน ไม่ได้จดทะเบียนเกิน
คร่ึง-เดก็วัยเรียนขาดโอกาสศึกษา 

 
[b]ผลส ารวจส านักงานสถิติแห่งชาติ-องค์การยูนิเซฟ พบ
ไทยมีคนพิการประมาณ 3.7 ล้านคน คิดเป็น 5.5% ของ
ประชากรประเทศ แต่ไม่ได้จดทะเบียนคนพิการมากกว่า
คร่ึง กวา่ 1 ใน 5 ต้องการความช่วยเหลือ-สวสัดิการจากรัฐ
แต่ยังไม่ได้รับ ความช่วยเหลือท่ีต้องการมากท่ีสุดคือ 
'ผู้ช่วยคนพิการ-กู้ ยืมเงินประกอบอาชีพ-ส่งเสริมประกอบ
อาชีพอิสระ-ปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัย -การให้
ค าแนะน าปรึกษา' งานวิจยัศกึษาข้อมลูเด็กพิการแรกเกิด
ถึง 14 ปี 93,129 คน พบว่าเด็กพิการวัยเรียนส่วนใหญ่
ไม่ได้รับการศึกษา ผลการส ารวจความพิการ พ.ศ. 2560 
เมื่อวันท่ี 29 มี.ค. 2562 ส านักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับ
องค์การยูนิเซฟ (UNICEF) ประเทศไทย แถลงผล 'การ
ส ารวจความพิการ พ.ศ. 2560' โดยนายภุชพงค์ โนดไธสง 
ผู้อ านวยการส านกังานสถิติแห่งชาติ ระบวุา่ส านกังานสถิติ
แห่งชาติ ด าเนินการส ารวจความพิการเป็นประจ าทุก 5 ปี 
ได้ส ารวจมาแล้ว 3 ครัง้  ในปี 2545  2550 และ 2555 

ส าหรับการส ารวจปี 2560 นีเ้ป็นครัง้ท่ี 4  เก็บรวบรวม
ข้อมลูเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2560 จากจ านวนครัวเรือนตวัอย่าง
ประมาณ 109,000 ครัวเรือน โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือเก็บ
ข้อมลูเก่ียวกบัประชากรพิการ (คือ ผู้ ท่ีมีความล าบากหรือ
ปัญหาสขุภาพ หรือมีลกัษณะความบกพร่องทางร่างกาย 
จิตใจ หรือสติปัญญา อย่างน้อย 1 ประเภท) ได้แก่ ข้อมูล
ภาวะสุขภาพ สวัสดิการ  การใช้ เค ร่ืองช่วย การใช้
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต รวมทัง้ข้อมูลผู้ ดูแลของ
ประชากรพิการท่ีมีความล าบากในการดูแลตนเอง  ทัง้นี ้
การส ารวจความพิการ พ.ศ. 2560 เป็นครัง้แรกท่ีใช้ชุด
ค า ถ า มค วาม พิ ก า ร ข อ ง เ ด็ ก อ ายุ  2-17 ปี  (Child 
Functioning Module: CFM) ซึง่พฒันาโดยกลุม่วอชิงตนั / 
(Washington Group: WG) และองค์การยูนิเซฟ เพ่ือให้
เหมาะสมกับลกัษณะความพิการท่ีเกิดขึน้ในวยัเด็ก และ
ใช้ชุดค าถามความพิการของกลุ่มวอชิงตนั ส าหรับผู้ ใหญ่
อายุตัง้แต่ 18 ปีขึน้ไปอีกด้วย นอกจากนีก้ารส ารวจฯ ยัง
ระบุความพิการจากลักษณะความบกพร่องทางร่างกาย 
จิตใจ หรือสติปัญญา โดยสอบถามข้อมลูของประชากรทุก
กลุม่อายตุัง้แตแ่รกเกิดเป็นต้นไป ซึง่สะท้อนภาพรวมของผู้
พิการครบถ้วนสมบรูณ์ย่ิงขึน้ เพ่ือให้ประเทศมีข้อมลูสถิติผู้
พิการท่ีจ าเป็นต่อการก าหนดนโยบายต่างๆ และให้
หน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้องสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการ
วางแผนนโยบายส าหรับผู้ พิการได้อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกบัความต้องการ เพ่ือให้ผู้ พิการมีคณุภาพชีวิต
ท่ีดีขึน้ ไทยมีคนพกิาร 3.7 ล้านคน คิดเป็น 5.5% ของ

ประชากรประเทศ ผลการส ารวจความพิการครัง้นี ้พบว่า
ประเทศไทยมีประชากรพิการประมาณ 3.7 ล้านคน หรือ
ร้อยละ 5.5 ของประชากรทัว่ประเทศ โดยพบผู้หญิงมีร้อย
ละของผู้ พิการสงูกว่าผู้ชายเล็กน้อย (ร้อยละ 5.7 และ 5.2 
ตามล าดบั) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึน้
ไป) ร้อยละ 20.6  นอกจากนีย้ังพบว่า นอกเขตเทศบาลมี
ร้อยละประชากรพิการมากกว่าในเขตเทศบาล (ร้อยละ 
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6.2 และ 4.5 ตามล าดบั)  โดยเฉพาะภาคเหนือและภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือมีประชากรพิการสงูกว่าภาคอื่น (ร้อย
ละ 7.0 และ 6.5 ตามล าดับ) และเมื่อพิจารณาตาม
ลกัษณะความพิการ พบว่า เป็นประชากรที่มีความล าบาก
หรือปัญหาสขุภาพท่ีเป็นข้อจ ากดัในการท ากิจกรรม มีร้อย
ละ 4.1  หรือประชากรท่ีมีลักษณะความบกพร่องทาง
ร่างกาย จิตใจ หรือสติปัญญา มีร้อยละ 4.2  ส าหรับ
ประชากรท่ีมีทัง้สองลักษณะ คือมีความล าบาก/ปัญหา
สุขภาพ และลักษณะความบกพร่อง มีร้อยละ 2.8 (1.9 
ล้านคน) คนพิการไม่ได้จดทะเบียนมีมากกว่าคร่ึง กว่า 1 
ใน 5 ต้องการความช่วยเหลือ แตย่งัไมไ่ด้รับ ผลการส ารวจ
ส านกังานสถิติแห่งชาติ-องค์การยูนิเซฟ สะท้อนให้เห็นว่า
คนพิการยงัได้รับความช่วยเหลือหรือสวสัดิการจากรัฐบาล
ไม่ครบถ้วนเพียงพอ ในเร่ืองการศกึษา การประกอบอาชีพ 
การจดทะเบียนคนพิการ และอปุกรณ์เคร่ืองช่วยส าหรับผู้
พิการ   จากการส ารวจการเข้าถึงความช่วยเหลือหรือ
สวสัดิการของรัฐและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า
ป ร ะ ช าก ร พิ ก า ร เ กื อบทุ ก คน ไ ด้ รั บ ส วัส ดิ ก า ร ค่ า
รักษาพยาบาลหลกัของรัฐ (ร้อยละ 98.5) ประชากรพิการ
ได้จดทะเบียนคนพิการร้อยละ 44.4  ได้รับเบีย้ยังชีพคน
พิการร้อยละ 43.8  และมีเพียงเล็กน้อยร้อยละ 0.6 ท่ีจด
ทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้รับเบีย้ยังชีพคนพิการ ซึ่งอาจจะ
อยู่ในระหว่างด าเนินการหรือยังไม่ได้ย่ืนขอรับเบีย้ยังชีพ
คนพิการ ประชากรพิการท่ีไม่ได้จดทะเบียนคนพิการมี
มากกว่าคร่ึง (ร้อยละ 55.6) ทัง้นีเ้น่ืองจากไม่ต้องการจด
ทะเบียน (รวมทัง้ท่ีไม่คิดว่าตนเองพิการ) หรือความพิการ
ไม่อยู่ในระดบัท่ีจดทะเบียนได้ซึง่มีค่อนข้างมากถึงร้อยละ 
48.0 และมีอีกเพียงเลก็น้อยร้อยละ 7.6 ท่ีไมไ่ด้จดทะเบียน
คนพิการ เน่ืองจากไม่ทราบข้อมลูเก่ียวกบัการจดทะเบียน 
ไม่มีคนพาไป และเดินทางไม่สะดวก เป็นต้น ทัง้นีย้ังมี
ประชากรพิการอีกร้อยละ 15.1 มีความจ าเป็นต้องใช้
เคร่ืองช่วยแต่ไม่มี  และผู้ พิการ 1 ใน 5 (ร้อยละ 21.2) 

ต้องการความช่วยเหลือหรือสวัสดิการจากรัฐแต่ยังไม่ได้
รับ ซึง่ความช่วยเหลือท่ีมีความต้องการมากท่ีสดุ 5 ล าดบั
แรก คือ การสนับสนุนผู้ ช่วยคนพิการ การกู้ ยืมเงินเพ่ือ
ประกอบอาชีพ การส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ การ
ปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัย และการให้ค าแนะน า
ปรึกษา ส าหรับประชากรพิการวยัแรงงาน (อายุ 15-59 ปี) 
เพียงร้อยละ 40.6 ท่ีมีงานท า ส่วนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของประชากรพิการอายุตัง้แต่ 5 ปีขึน้ไปมี
สัดส่วนน้อยมาก คือ ผู้ พิการท่ีใช้คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตมีเพียงร้อยละ 5.8 และ 9.2 ตามล าดบั ผลการ
ส ารวจข้างต้น แสดงให้เห็นว่าประชากรพิการยังได้รับ
ความช่วยเหลือหรือสวัสดิการจากรัฐบาลไม่ครบถ้วน
เพียงพอในเร่ืองการศึกษา การประกอบอาชีพ การจด
ทะเบียนคนพิการ และอุปกรณ์เคร่ืองช่วยส าหรับผู้ พิการ 
ดังนัน้ รัฐบาลควรสนับสนุนช่วยเหลือผู้ พิการในเร่ือง
ดงักลา่วให้ครอบคลมุทัว่ถงึ เพ่ือให้ผู้ พิการมีคณุภาพชีวิตท่ี
ดีขึ น้  เด็กพิการวัยเ รียนส่วนใหญ่ไม่ไ ด้ รับการศึกษา 
หัวหน้าครัวเรือนไม่ได้ท างานเพ่ือดูแล ปัจจุบันพบว่าเด็ก
พิการบางส่วนไมไ่ด้รับการศกึษา โดยเฉพาะเด็กพิการทาง
สติปัญญาตัง้แต่ก าเนิดจ านวนมากกว่า 1 ใน 3 คน ไม่ได้
รับการศึกษา และย่ิงมีความพิการทางด้านร่างกายร่วม
ด้วยจะมีจ านวนถงึ 2 ใน 3 คน ไมไ่ด้รับการศกึษา ซึง่แสดง
ให้เห็นว่านโยบายการศึกษาดังกล่าวไม่สามารถน ามา
ปฏิบตัิได้จริง  ผลส ารวจส านกังานสถิติแห่งชาติ-องค์การยู
นิเซฟ ยงัพบว่าเด็กพิการวยัเรียนอายุ 5-17 ปี มีถึงร้อยละ 
37.8 ท่ีปัจจุบันไม่ได้เรียน (รวมเด็กท่ีไม่เคยเรียนหรือเคย
เรียนแต่ปัจจุบันไม่ได้เรียน) ซึ่งเหตุผลส่วนใหญ่เน่ืองจาก
ป่วยหรือพิการจนกระทัง่ไมส่ามารถเรียนได้  รองลงมา คือ 
จบการศกึษาแล้ว และมีปัญหาทางความประพฤติ เป็นต้น 
นอกจากนีใ้นงานศึกษาเร่ือง  สถานการณ์ ปัจจัยส่วน
บุคคลและครัวเรือนท่ีมีความสมัพันธ์ กับความพิการของ
เดก็ โดย รักมณี บตุรชน, สรุเดช ดวงทิพย์สิริกลุ, ศภุวรรธน์ 

http://kb.hsri.or.th/dspace/bitstream/handle/11228/5039/hsri-journal-v13n1-p106-115.pdf
http://kb.hsri.or.th/dspace/bitstream/handle/11228/5039/hsri-journal-v13n1-p106-115.pdf
http://kb.hsri.or.th/dspace/bitstream/handle/11228/5039/hsri-journal-v13n1-p106-115.pdf
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เพ่ิมผลสขุ, Saudamini Vishwanath Dabak และ ยศ ตีระ
วฒันานนท์ ท่ีเผยแพร่ในวารสารวิจยัระบบสาธารณสขุ ปีท่ี 
13 ฉบับท่ี 1 ม.ค.-มี.ค. 2562 ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูล
การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของครัวเรือน ปี 2558 
ของส านักงานสถิติแห่งชาติ โดยศึกษาเฉพาะข้อมูล
รายบุคคลของเด็กและครัวเรือนเด็กแรกเกิดถึง 14 ปี 
พบว่าในปี 2558 มีเด็กแรกเกิดถึง 14 ปี เป็นคนพิการ
จ านวน 93,129 คน คิดเป็นร้อยละ 0.87 ของกลุ่มอายุ
ดังกล่าว เมื่อพิจารณาด้านการศึกษาของเด็กพิการอายุ
ระหว่าง 5-14 ปี พบวา่เด็กพิการวยัเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้รับ
การศึกษา โดยเฉพาะเด็กพิการแต่ก าเนิดท่ีมีความพิการ
ซ า้ซ้อนทัง้ด้านร่างกายและสติปัญญา ซึ่งสอดคล้องกับ
การส ารวจของส านกังานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2545 และ 
2550 ท่ีพบว่าเด็กท่ีมีความพิการอย่างน้อย 1 อย่างมี
การศกึษาต ่ากว่าประถมศกึษา จากข้อมลูดงักล่าวสะท้อน
ให้เห็นว่าแม้ประเทศไทยจะให้ความส าคญัของการศกึษา
ในคนพิการ ดงัจะเห็นได้จากการออกนโยบายการศึกษา
พิเศษส าห รับคนพิการ ซึ่ งก าหนดแนวทางการจัด
การศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของ
คนพิการเพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมกันทางการศึกษา ทัง้
การจัดการเรียนการสอนร่วมในโรงเรียนทั่วไปหรือการ
จัดการเรียนในโรงเรียนส าหรับเด็กพิการโดยเฉพาะ 
อย่างไรก็ตาม กลบัพบว่ายังมีเด็กพิการบางส่วนไม่ได้รับ
การศึกษา โดยเฉพาะเด็กพิการทางสติปัญญาตัง้แต่
ก าเนิดจ านวนมากกว่า 1 ใน 3 คนไม่ได้รับการศกึษา และ
ย่ิงมีความพิการทางด้านร่างกายร่วมด้วยจะมีจ านวนถึง 2 
ใน 3 คนไม่ได้รับการศึกษา ซึ่งแสดงให้เห็นว่านโยบาย
การศกึษาดงักลา่วไม่สามารถน ามาปฏิบตัิได้จริง ทัง้นีอ้าจ
เน่ืองมาจากการขาดแคลนบุคลากรเฉพาะทางส าหรับเด็ก
พิเศษ หรือโรงเรียนห่างไกลไม่สะดวกในการเดินทาง การ
เรียนร่วมในโรงเรียนทัว่ไปอาจท าให้เด็กพิการถูกล้อเลียน 
ถูกรังแก หรือในบางรายอาจป่วยหรือพิการจนไม่สามารถ

เรียนได้ แม้ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 
จะระบวุา่ "คนพิการสามารถเรียนโดยไมเ่สียค่าใช้จ่าย" แต่
ยังพบว่าเด็กพิการบางส่วนไม่มีทุนทรัพย์เรียน  ทัง้นี ้ผล
จากการท่ีเด็กพิการวยัเรียนเข้าไม่ถึงการศกึษาท่ีเพียงพอ
จะท าให้เด็กเหล่านีข้าดโอกาสต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
ประกอบอาชีพ การด าเนินชีวิตในสงัคม จึงมีความจ าเป็น
และส าคัญอย่างย่ิงท่ีจะต้องให้เด็กท่ีมีความพิการเข้าถึง
การศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม นอกจากนี ้นกัวิจยัยัง
พบว่า เด็กพิการวยัเรียนจ านวน 1 ใน 10 คนท่ีก าลงัเรียน
ในระบบการศกึษาทัง้รัฐและเอกชนไม่สามารถดแูลตนเอง
ในชีวิตประจ าวัน (ร้อยละ 10.5 และ 15.6 ตามล าดับ) 
และ/หรือไม่สามารถเดินทางออกนอกเขตพืน้ท่ีได้โดย
ตนเอง ( ร้อยละ 37.9 และ 78.9 ตามล าดับ)  ดังนั น้ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการศกึษาแก่เด็กพิการควร
พิจารณาถงึความเหมาะสมของหลกัสตูรการเรียนการสอน
ในปัจจบุนัและปรับปรุงเพ่ือให้ตอบสนองตอ่ผู้ เรียนมากขึน้ 
ในงานศึกษานีย้ังพบว่า ครัวเรือนท่ีมีหัวหน้าครัวเรือนรับ
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือพนกังานบริษัทมีความชกุน้อย
กว่าครัวเรือนท่ีหัวหน้าครัวเรือนไม่ได้ประกอบอาชีพอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติ คิดเป็นร้อยละ 51 และ 41 ตามล าดบั 
ซึง่การท่ีครัวเรือนท่ีมีหวัหน้าครัวเรือนไม่ได้ประกอบอาชีพ
มีความชกุของความพิการของเดก็อายแุรกเกิดถงึ 14 ปี สงู
กว่าครัวเรือนท่ีมีหวัหน้าครัวเรือนประกอบอาชีพ อาจเป็น
เพราะความจ าเป็นในการหยุดงานเพ่ือดูแลเด็กในการ
ปกครองของตนเอง(tcijthai.com 7 เม.ย.62) 

 

 

 

 



๑๖ 

ความสุข จะเกดิขึน้ทันท ีแค่เราปล่อยวางอดีต แล้วหยุดกังวลถงึ...อนาคต 
 

ป่ินอาสา : ระดมทุนเพื่อน้องพกิารเคล่ือนไหว 

ป่ินอาสา วัน นี  ้

ไปดูเด็กรุ่นใหม่

ส มั ค ร เ ป็ น จิ ต

อาสากันครัง้แรก

ใ น ชี วิ ต  เ พ่ื อ

ระดมทุนหาเงิน

ให้แก่น้อง ๆ ผู้ พิการด้านการเคลื่อนไหว ติดตามกับคุณ

ป่ินปินัทธ์ ฐากุลวีรนนัท์  มลูนิธิซาย มฟูเม้น ก่อตัง้ขึน้เพ่ือ

ท างานช่วยเหลือเดก็พิการด้านการเคลื่อนไหว ซึง่มีอยู่กว่า 

450,000 คน ในประเทศไทย ให้ได้รับการพฒันาคณุภาพ

ชีวิตในทุกมิติ จนสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างอิสระ โดย

ตลอด 3 วัน ได้จัดบูธเพ่ือน าสินค้าวางจ าหน่าย เช่น 

คุกกี ้ ฝีมือจากน้อง ๆ ผู้ พิการได้ลงมือท าเองร่วมกับเชฟ 

และยังมีเสือ้ยืดสญัลกัษณ์แสดงถึงหัวใจของน้องผู้ พิการ

ด้านการเคลื่อนไหว ท่ีได้ออกไปปีนเขาจนส าเร็จลุล่วง 

รายได้ทัง้หมดถกูสง่มอบเข้ามลูนิธิ ซึง่สิ่งส าคญัในวนันี ้คือ 

ตวัจิตอาสาซึง่ทางมลูนิธิได้รับสมคัรจ านวน 3 คน จากการ

สงัเกตจะเห็นได้ว่าเด็ก ๆ รุ่นใหม่ได้ให้ความส าคญักบัการ

เป็นจิตอาสากันมากขึน้ เพราะอยากใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์ในวนัท่ีไม่มีเรียน เพ่ือช่วยกนัคนละไม้ละมือ ท า

ให้สงัคมนัน้น่าอยู่น้อง ๆ ท่ีรวมตวักนัมาในวนันี ้แม้ว่าน่ีจะ

เป็นการออกมาท างานจิตอาสาเป็นครัง้แรก แต่ทกุคนต่าง

พูดเป็นเสียงเดียวกัน ว่าจะมีครัง้ต่อไปอีกแน่นอน เพราะ

นึกถึงผู้ รับท่ีจะมีความสุขจากสิ่งเล็ก ๆ ท่ีเขาได้ท าเพ่ือ

สังคม  เพราะทุกการใ ห้ท า ใ ห้ จิตใจของ เราสูงขึ น้

(news.ch7.com 9 เม.ย.62) 

 

เมืองกรุงมีสะพานด้วนเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ 

 

 กทม.ลงมือสร้างสวนลอยฟ้าพระปกเกล้าสกายปาร์ค จุด

ชมวิว 360องศา แลนด์มาร์คแห่งใหม่ ย่านฝ่ังธนบุรี  

พล.ต.อ.อัศวิน ขวญัเมือง ผู้ ว่าฯกทม. เปิดเผยว่า ส านัก

การบริหารและพัฒนาเมือง ได้รายงานความคืบหน้า

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสญัจรบนโครงสร้างสะพาน

ข้ามแม่ น า้ เ จ้ าพ ระยา  บ ริ เ วณช่ อ งกลางสะพาน

พระปกเกล้า (พระปกเกล้าสกายปาร์ค) ว่า ภายหลงัจาก

โครงการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง อาทิ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรมทาง

หลวง กรมเจ้าท่า เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ดังนัน้เมื่อวันท่ี 28 

มี.ค. ท่ีผ่านมา กทม.ได้ลงนามในสญัญาว่าจ้างบริษัทเอส

จีอาร์ เอนเตอร์ไพร์ส เพ่ือสร้างทางเดินและสวนสาธารณะ

ลอยฟ้าเช่ือมต่อฝ่ังธนบุรีและฝ่ังพระนคร ระยะทาง 280 

เมตร ความกว้าง 8.5 เมตร ความสงู 850 เมตร โดยมีการ

ออกแบบโครงสร้างรัว้ดแูลความปลอดภยัของผู้ ใช้งาน ทัง้

ยังมีการติดตัง้ไฟฟ้าส่องสว่าง กล้องซีซี ทีวี เ พ่ือดูแล

ประชาชนอย่างเต็มท่ี และจะมีการก่อสร้างทางจักรยาน 

และลิ ฟ ท์ เ พ่ื อ ใ ห้ผู้ พิ ก าร  ผู้ สู ง อ ายุ  ส ามารถขึ น้ สู่

สวนสาธารณะลอยฟ้า ใช้งานได้อย่างสะดวก สว่นพืน้ท่ีใต้

สะพาน จากเดิมท่ีเป็นจุดอบั เป็นแหลง่อาชญากรรม ก็จะ

ปรับปรุงให้สวยงาม และมีความปลอดภัยมากท่ีสุด 

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวต่อว่า  ทางเดินและสวนสาธารณะ

http://news.ch7.com/detail/336009
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ลอยฟ้า  จะด า เ นินการบ ริ เวณสะพานด้วนซึ่ ง เ ป็น

สะพานลอยฟ้า ท่ีอยู่ระหว่างสะพานพระปกเกล้า และ

สะพานพระพุทธยอดฟ้าฯ ซึ่งสะพานด้วนดังกล่าว เป็น

โครงสร้างเก่า ท่ีในอดีตก่อสร้างเพ่ือเป็นเส้นทางรถไฟฟ้า

ข้ามแม่น า้เจ้าพระยา แต่โครงการระงบัไป โครงสร้างจึงไม่

ทีการพัฒนาใดๆเป็นเวลานาน โดยกทม.ได้ออกแบบ

การพัฒฯพืน้ท่ีร่วมกับประชาชนในแนวเส้นทาง โดยได้

จัดท าแบบเบือ้งต้น และสอบถามความคิ ดเห็นของ

ประชาชนในการจดัท าสวนสาธารณะลอยฟ้า ซึ่ง้ประชาชน

สว่นใหญ่ตา่งมีความต้องการให้กทม.เร่งด าเนินการพฒันา

พืน้ท่ีให้เกิดผลส าเร็จโดยเร็ว  ส าหรับโครงการดงักล่าวใช้

วงเงิน 122 ล้าน ระยะเวลาก่อสร้าง 360 วัน จะก่อสร้าง

แล้วเสร็จในวันท่ี 22 มี.ค. 63 หากด าเนินการแล้วเสร็จ

เป็นไปตามแผน จะเป็นแหลง่นนัทนาการ พกัผ่อนหย่อนใจ

และแหล่งท่องเท่ียวท่ีเปิดมุมมองแม่น า้เจ้าพระยา ท่ี

นักท่องเท่ียวสามารถชมทัศนียภาพกรุงเทพฯ ได้ 360 

องศา และเป็นแลนด์มาร์กเช่ือมเส้นทางท่องเท่ียวย่าน

เมืองเก่า ระหวา่งฝ่ังพระนครกบัฝ่ังธนบรีุ(เดลินิวส์ออนไลน์ 

17 เม.ย.62) 
 

ไทยส่งนักกีฬาคนพกิาร ร่วม แข่งขัน  
International Table Tennis  

Championship for Disabied ที่จอร์แดน 

นายชูเกียรติ สิงห์สูง นายก

สมาคมกีฬาคนพิการแห่ง

ประเทศไทย  ในพระบรม

ร า ชู ป ถั ม ภ์  เ ปิ ด เ ผ ย

ว่า สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย  ในพระบรม

ราชูปถัม ภ์  ไ ด้ส่ งส่ งนัก กีฬาคนพิการ ร่ วมแข่ ง ขัน

ปิงปอง รายการ International Table Tennis Champion

ship for Disabied/President and Members of the Nati

onal Disabied Club ร ะ ห ว่ า ง

วัน ท่ี  8- 10 เมษายน  2562 ณ  ประเทศจอร์แดน  โดย

มี พ.ต.ท.สริุยะ พ่วงสมบตั ิหวัหน้าคณะนกักีฬา พร้อมด้วย

ผู้ ฝึกสอนชายอีก 4 คน  นายอาคม พรหมวาศ /นายยศ

พงษ์ รสชุ่ม /นายค านวน ใจแก้ว ผู้ ฝึกสอน และนกักีฬายืน

ชาย  6 คน  หญิงยืน  1 คน  วีลแช ร์ชาย  2 คน  วีลแช ร์

หญิง  3 คน  ซึ่ ง ไ ด้ รับความอนุ เคราะห์จาก  นายพร

พงค์ กนิษฐานนท์ เอกอัครราชทูตไทย ประจ าประเทศ

จอร์แดน ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่คณะ

นักกีฬาเป็นอย่างดี  ซึ่งขณะนี  ้นักกีฬาสามารถคว้า

รางวัล ได้ 2 เหรียญเงิน โดยเหรียญเงินหญิงเดี่ยวหญิง

เดี่ยวคลาสนั่ง นางสาวปานวาด ศรีงาม และเหรียญเงิน

ชาย เดี่ ยวคลาสนั่ ง  นายถิรายุ  เ ชื อ้ วง ษ์  /4 เห รียญ

ทองแดง จาก นายบรรพต ศิลปคง ชายเด่ียวยืน ทองแดง /

นายสุ ริ ยน ต์  ถาแปง  ชายเดี่ ยว ยืน  ทองแดง  /นาย

ยุทธนา นามสง่า ชายเดี่ยวยืน ทองแดง/นายพิสิษฐ์ หวัง

ผลพฒันศิริ ชายเดี่ยวยืน ทองแดง และนางสาวสพุรรณี กอ

แก้ว หญิงเดี่ยวยืน ทองแดง อย่างไรก็ตาม การแข่งขันใน

ครัง้นี  ้นอกจากจะเป็นการแข่งขันเพ่ือสะสมคะแนน

ส า ห รั บ  เ ข้ า ร่ ว ม ก า ร แ ข่ ง ขั น กี ฬ า โ อ ลิ ม ปิ ก ค น

พิการ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น 2020 แล้ว ยงัเป็นเปิด

โอกาสให้นักกีฬาได้พัฒนาศกัยภาพ และความมั่นใจใน

ตนเองมากย่ิงขึน้ ซึ่งจะเป็นการจุดประกายในการแข่งขัน

รายการอื่นๆตอ่ไป ทัง้นี ้นกักีฬาทัง้หมดได้เข้ารับการฝึก ท่ี

ศู น ย์ ฝึ ก กี ฬ า ค น พิ ก า ร แ ห่ ง ช า ติ จั ง ห วั ด

สุพรรณบุรี (thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการ

ไทย 10 เม.ย.62) 
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จักษุแพทย์ไทยได้รับรางวัลระดับโลก 

 

วนัท่ี 13 เม.ย.62 จากการเปิดเผยของ รศ.นพ.ศกัด์ิชยั วง

ศกิตติรักษ์ หัวหน้าทีมประดิษฐ์นวัตกรรม ได้บอกกับ

ผู้ สื่อข่าวว่า  ทีมจักษุแพทย์ไทยคว้า 3 รางวัลจากงาน

ประกวดนวตักรรมระดบัโลกท่ีเจนีวา : จกัษุแพทย์ไทยจาก

ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ร่วมกับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 

ส ถ า บั น เ ท ค โ น โ ล ยี น า น า ช า ติ สิ ริ น ธ ร 

(SIIT)สร้าง Applications บนมือถือเพ่ือมุ่งเพ่ิมคุณภาพ

ชี วิตประชาชนคนไทย โดยไ ด้ รับการคัดเลือกจาก

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)ให้น ามา

ประกวดในงานนวัตกรรมระดับโลก 47th International 

Exhibition of Inventions Geneva ป ร ะ เ ท ศ

สวิสเซอร์แลนด์ ระหว่างวนัท่ี 10-14 เมษายน 2562 โดยมี

นกัประดิษฐ์จากไทยและหลากหลายประเทศทกุมมุโลกส่ง

ผลงานเข้าร่วมประกวดและผลงานของทีมจกัษุแพทย์ไทย

สามารถชนะรางวัลสิ่ งประดิษฐ์ระดับโลก(3 Blonze 

Medals)จ า ก  3 ผ ล ง า น ส า คั ญ คื อ  1.Application 

GlaucoApp บนมื อ ถือ ใ ช้ตรวจคัดกรอง โ รค ต้อ หิน 

2.MobilePhone Intelligence Eye Doctor ช่วยวินิจฉยัโรค

ต้อกระจก และ 3.Application ส าหรับผู้ ป่วยโรคต้อหิน 

นับเป็นความร่วมมือระหว่างแพทย์ไทยและวิศวกรท่ีอาจ

น าไปพัฒนาต่อยอดเพ่ือพลิกโฉมการตรวจรักษาโรคตา

ส าคัญๆในปัจจุบันได้  รศ.นพ.ศักด์ิชัย วงศกิตติรักษ์ 

หวัหน้าทีมประดิษฐ์นวตักรรมกล่าววา่ โรคต้อหินเป็นโรคท่ี

เป็นสาเหตุตาบอดอันดับหนึ่งของประชากรทั่วโลก 

ประมาณการว่าจากประชากรโลก 8,000 ล้านคน จะมี

ผู้ ป่วยโรคต้อหินสูงถึงเกือบ 70 ล้านคนซึ่งมากกว่า 10%

ของผู้ ป่วยเหล่านีอ้าจตาบอดโดยไม่รู้สึกตัวล่วงหน้ามา

ก่อน ดังนัน้การตรวจคัดกรองดวงตาด้วยเคร่ืองมือท่ี

ทันสมัย สะดวกและสามารถเข้าถึงในระดับชุมชนได้ 

รวมทัง้การติดตามการรักษาโรคอย่างเหมาะสมจึงเป็น

หนทางเดียวท่ีจะช่วยลดผู้ พิการตาบอดจากโรคต้อหิน

ได้  นอกจากนัน้โรคต้อกระจกซึง่เป็นโรคตาท่ีส าคญัอีกโรค

หนึ่งท่ีคนไทยรู้จักกันดีและสามารถรักษาให้หายขาดได้ 

แต่การวินิจฉัยผู้ ป่วยยงัต้องท าโดยจกัษุแพทย์ผู้ เช่ียวชาญ 

ดงันัน้การพฒันาโทรศพัท์มือถือให้สามารถช่วยวินิจฉยัโรค

ต้อกระจกจะช่วยให้ผู้ ป่วยได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที  

นอกจากรางวัลนวัตกรรมระดับโลกนี จ้ะเป็นความ

ภาคภูมิใจของคนไทยแล้ว การน าสิ่งประดิษฐ์เหล่านีไ้ป

พฒันาตอ่ยอดยงัจะช่วยเพ่ิมคณุภาพชีวิตด้านตาให้กบัคน

ไทยและคนทั่วโลกได้ต่อไปในอนาคต.(banmuang.co.th 

14 เ.ม.ย.62) 
 

รุนแรงในครอบครัว “อย่าน่ิง” ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ 

นายเลิศปัญญา 

บู ร ณ บั ณ ฑิ ต 

อธิบดีกรมกิจการ

สตรีและสถาบัน

ครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มัน่คงของมนษุย์ (พม.) กลา่ววา่  ข้อมลูจากศนูย์ช่วยเหลือ

สังคม 1300 ในปี 2562 ตัง้แต่วันท่ี 1 ต.ค.2561 ถึง 31 

มี.ค.2562 พบว่า มีผู้ ถูกกระท าความรุนแรง 1,685 คน 

แบ่งเป็น 1.ความรุนแรงในครอบครัว 1,149 คน แยกเป็น

กลุ่มเด็กและเยาวชน 492 คน ถูกท าร้าย 347 คน ถูกล่วง
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ละเมิดทางเพศ 95 คน ถกูลวนลาม กระท าอนาจาร 17 คน 

ทารกถูกทอดทิง้ในท่ีสาธารณะ 33 คน กลุ่มสตรี 550 คน 

ถูกท าร้ายร่างกาย 544 คน ถูกล่วงละเมิดทางเพศ 5 คน 

ถูกลวนลาม กระท าอนาจาร 1 คน กลุ่มผู้สงูอายุ 102 คน 

ถูกท าร้ายร่างกาย 101 คน ถูกล่วงละเมิดทางเพศ 1 คน 

และกลุ่มคนพิการ 46 คน ถูกท าร้ายร่างกาย 42 คน ถูก

ล่วงละเมิดทางเพศ 4 คน และ 2.ความรุนแรงภายนอก

ครอบครัว 536 คน แบ่งเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน 377 คน 

ถกูท าร้ายร่างกาย 104 คน ถกูลว่งละเมิดทางเพศ 216 คน 

ถกูลวนลาม กระท าอนาจาร 57 คน กลุม่สตรี 113 คน ถูก

ท าร้ายร่างกาย 73 คน ถูกล่วงละเมิดทางเพศ 19 คน ถูก

ลวนลาม กระท าอนาจาร 21 คน กลุ่มผู้สงูอายุ 32 คน ถูก

ท าร้ายร่างกาย 24 คน ถูกล่วงละเมิดทางเพศ 6 คน ถูก

ลวนลาม กระท าอนาจาร 2 คน และกลุ่มคนพิการ 25 คน 

ถกูท าร้ายร่างกาย 9 คน ถกูลว่งละเมิด ทางเพศ 12 คน ถกู

ลวนลาม กระท าอนาจาร 4 คน นายเลิศปัญญากล่าวอีก

ว่า  ความรุนแรงในครอบครัวอันดับ 1 คือการท าร้าย

ร่างกาย โดยปัจจยัเกิดจากการดื่มสุรา ยาเสพติด หึงหวง 

ความไม่เข้าใจกัน ขณะท่ีการล่วงละเมิดทางเพศในเด็ก

เพ่ิมขึน้  ส่วนใหญ่เกิดจากการกระท าของคนใกล้ชิด 

สถานท่ีเกิดเหตคุือภายในบ้าน ดงันัน้ บ้านจึงเป็นสถานท่ี

ไม่น่าอยู่ส าหรับเด็ก และการแก้ไขปัญหาเร่ืองนี ้คือต้อง

ปลูกฝังให้เด็กได้เรียนรู้การไม่ละเมิดสิทธิในร่างกายผู้อื่น 

และมีบทลงโทษท่ี รุนแรง ทัง้การท าร้ายร่างกายใน

ครอบครัวเป็นคดีอาญาทัง้หมด ใครพบเห็นต้องแจ้ง

พนักงานเจ้าหน้าท่ี เห็นแล้วอย่าอยู่น่ิง หากทุกคนเข้าใจ

กฎหมาย เช่ือว่าความรุนแรงในครอบครัวจะลดน้อยลง 

เน่ืองจากทุกคนช่วยกันสอดส่องดแูล ช่วยเหลือซึง่กนัและ

กนั.(ไทยรัฐออนไลน์ 15 เม.ย.62) 

สถานีวิทยุ จส.100 ส่งมอบรถวีลแชร์ให้ผู้พกิาร 
พ ล ต า ร ว จ โ ท

สมพงษ์ ชิงดวง ผู้

บัญชาการต ารวจ

ตระเวนชายแดน 

รับมอบรถเข็นวีลแชร์ส าหรับผู้สงูอายุ และผู้ พิการ จ านวน 

63 คัน ซึ่งจัดซื อ้จากเงินบริจาคของประชาชน ตาม

โครงการบริจาครถวีลแชร์ ท่ีจัดโดยสถานีวิทยุ จส.100 

และธนาคารเอกชน เพ่ือส่งมอบให้ผู้ พิการและผู้สูงอายุท่ี

ไม่มีทุนทรัพย์ และแจ้งความประสงค์ขอรับบริจาคไว้  พล

ต ารวจโทสมพงษ์ เปิดเผยว่า โครงการนีไ้ด้จัดท าอย่าง

ต่อเน่ือง หลงัจากท่ีมีการส่งมอบรถวีลแชร์จ านวน 59 คนั 

ผ่าน ตชด.ท่ี 21 จังหวดัสุรินทร์ โดยวีลแชร์ท่ีได้รับในวนันี ้

จะส่งให้ผู้ ขอรับบริจาคในจังหวัดพะเยา , เพชรบูรณ์ , 

กาญจนบุรี , ระยอง และจงัหวดันครศรีธรรมราช ให้ทนัใช้

งานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ท่ีจะถึงนี ้นอกจากนี ้ยงัได้สัง่

การให้หน่วย ตชด.ทัว่ประเทศ ออกส ารวจความต้องการใช้

รถวีลแชร์ของประชาชน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดหา 

และสง่มอบตอ่ไป ด้าน คณุหญิงสวิุมล ผึง่ประเสริฐ ซึง่เป็น

ตวัแทนของสถานีวิทยุ จส.100 เปิดเผยว่า ข้อมูลท่ีได้จาก 

ตชด. ท าให้สามารถส่งตอ่ความช่วยเหลือไปยงัผู้ ท่ีต้องการ

ใช้งานได้โดยตรง โดยประชาชนท่ีขดัสนทนุทรัพย์ สามารถ

ติดต่อขอรับบริจาคได้ผ่านช่องทางของ จส.100 ส่วนผู้ ท่ีมี

จิตศรัทธาท่ีต้องการบริจาคเงินเพ่ือใช้เป็นทุนในการจดัซือ้

รถวีลแชร์ สามารถบริจาคผ่านบัญชี "โครงการบริจาควีล

แชร์ จส.100 ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ" ท่ียังเปิดรับบริจาค

อยู่อย่างตอ่เน่ือง(news.ch7.com 10 เม.ย.62) 

 

 

http://news.ch7.com/detail/336116
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นักรณรงค์เพื่อคนพกิาร  
เผยภาพรถจักรยานยนต์จอดทับท่ีผู้พกิาร  

 เพจเฟซบุ๊ก "Accessibility Is Freedom" เผยภาพภายใน

ห้างสรรพสินค้า เท่ือรถจักรยานยนต์จอดในท่ีของท่ีจอดผู้

พิการ ท้าพิการจริงให้ติดต่อกลับ หากไม่พิการเรียกร้อง

ห้าง ใ ห้ ล๊อค ล้อและป รับ  เมื่ อ วัน ท่ี  16 เม .ย .  เพจ 

"Accessibility Is Freedom" เพจท่ีเก่ียวข้องกบัการรณรงค์

เพ่ือสิทธิคนพิการ ได้โพสต์รูปภาพรถจกัรยานยนต์จ านวน 

4 คัน จอดทับท่ีสึกหรับท่ีจอดรถของผู้ เพิการ ภายใน

ห้างสรรพสินค้าช่ือดังแห่งหนึ่งบนถนนพระราม 1 โดยผู้

โพสต์ได้ระบขุ้อความวา่ "มอเตอร์ไซด์ คนัไหนพิการ ติดต่อ

กลับด้วยครับ ท่ีห้าง #เทสโก้โลตัสพระราม1 จอดได้

สวยงามเป็นระเบียบดีจริงๆ ท่ีจอดรถมอเตอร์ไซด์ห่างไป

แค่ 10เมตรเองครับพ่ี น้องส่งมาพร้อมกบับอกข้อมลูให้ตะ

ก๋ีเลยครับ เรียกร้องให้ห้างตรวจสอบ CCTV ถ้าไม่ใช่คน

พิการ ล๊อคล้อและปรับครับ บอกเลยว่า มีคนพร้อมท่ีจะ

รายงานเราทุกวนัครับ" อย่างไรก็ตาม ได้มีชาวเน็ตเข้ามา

แสดงความคิดเห็นเป็นจ านวนมาก โดยมีผู้ เข้ามาแสดง

ความคิดเห็นวา่ ถงึอย่างไรทางห้างก็ไมก่ล้าต าหนิผู้ ท่ีน ารถ

มาจอดบนท่ีจอดของผู้ พิการ เน่ืองจากเป็นลูกค้าของทาง

ห้างเอง และมีผู้ เข้ามาแสดงความคิดเห็นอีกว่า พบเจอ

เหตุการณ์แบบนีอ้ยู่บ่อยครัง้(mgronline.com 17 เม.ย.

62) 

พก.เปิด ‘บ้านคนพกิาร’ 22  
แห่งชวนคนไทยท าบุญ 

บ้ านคน พิกา ร  – 

นางธนาภรณ์ พรม

สุวรรณ อธิบดีกรม

สง่เสริมและพฒันา

คุณภาพ ชี วิตคน

พิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ เปิดเผยว่า เน่ืองในเทศกาลวันสงกรานต์ 

ประจ าปี 2562 จงึจดักิจกรรม “สงกรานต์สืบสานประเพณี 

มอบสิ่งดี สร้างบุญ เกือ้หนุนคนพิการ” ปี 2562 โดยขอ

เชิญชวนประชาชนร่วมท าบุญส่งมอบความสขุ บริจาคเงิน 

สิ่งของ และท ากิจกรรมเพ่ือคนพิการ ในวนัเวลาราชการ ท่ี

หน่วยงานในสงักดั พก. จ านวน 22 แห่งทัว่ประเทศ ในการ

เร่ิมต้นท าความดีและร่วมแบ่งปันสิ่งดีๆ ให้กับผู้อื่น และ

เป็นโอกาสอนัดี ท่ีให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการ

ท ากิจกรรมต่างๆ เพ่ือคนพิการ อธิบดี พก.กล่าวอีกว่า 

ส าหรับหน่วยงานในสังกัด 22 แห่งท่ีเปิด มีอาทิ สถาน

คุ้มครองและพฒันาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวดั

นนทบุรี โทร 0-2583-4246, สถานคุ้มครองและพฒันาคน

พิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี โทร 0-2583-

8426, สถานคุ้ มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง 

จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร 0-3359-9557-8, สถานคุ้มครอง

และพัฒนาคนพิการ พระประแดง จังหวดัสมุทรปราการ 

โทร 0-2462-5232, ศูนย์พัฒนาศกัยภาพบุคคลออทิสติก 

จงัหวดัขอนแก่น โทร 0-4323-8070, ศนูย์พฒันาศกัยภาพ

และอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ โทร 0-

5310-4144, ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคน

พิการสากล) จังหวัดนนทบุ รี  โทร 0-2583-8415 ฯลฯ 
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[b]ทัง้นี ้สามารถร่วมบริจาคได้ ผ่านศูนย์บริการคนพิการ

กรุงเทพมหานคร โทร 0-2354-4284, ศูนย์รับบริจาค พม. 

โทร 0-2306-8874(theworldnews.net 19 เม.ย.62) 
 

อิหร่านส่งเสริมให้ผู้พกิารในประเทศมีชีวิตท่ีดีขึน้ 

แ ม้ อิ ห ร่ า น ต้ อ ง

เผชิญกับการคว ่า

บาตรของสหภาพ

ยุโรป หรืออียู และ

สหรัฐฯ พร้อมกัน สถานการณ์ตึงเครียดดังกล่าวกลับไม่

เป็นอปุสรรคต่อบริษัทของอิหร่านในการส่งเสริมให้ผู้ พิการ

ในประเทศมีชีวิตท่ีดีขึน้  ผลพวงจากการท่ีสหภาพยุโรป 

หรือ อียู (EU) คว ่าบาตรอิหร่าน ตัง้แต่วนัท่ี 9 มกราคมท่ี

ผ่านมาจนถึงบัดนี ้อันเน่ืองมาจากเช่ือว่าอิหร่านมีส่วน

เก่ียวข้องกบัเหตกุารโจมตีท่ีเกิดขึน้ในสหภาพยุโรป ส่งผล

กระทบต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของชาวอิหร่าน

โดยรวม แต่บริษัท ฟิรูซ ไฮจีนิค กรุ๊ป (Firooz Hygienic 

Group) ผู้ ผลิตสินค้าให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ของสหรัฐฯ 

อย่าง"จอห์นสนั แอนด์ จอห์นสนั (Johnson & Johnson)"

ตัง้แต่ปี 1974 ซึ่งตัง้อยู่ในกรุงเตหะรานของอิหร่านแห่งนี ้

ยงัคงด าเนินธุรกิจผลิตสขุภณัฑ์และผลิตภัณฑ์สขุอนามยั

ต่อไปอย่างราบร่ืน ได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อย โดยไม่

สามารถน าเข้าวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตจากอียู อนัเป็นส่วน

หนึง่ของการผลิตสินค้ามากถงึร้อยละ 70 เข้ามาในอิหร่าน

ได้ง่ายเหมือนเมื่อก่อน แต่ถึงกระนัน้"โมฮาหมัด มูวซาวิ 

(Mohammad Mousavi)"ผู้ก่อตัง้บริษัท ฟิรูซ ไฮจีนิค กรุ๊ป 

ซึ่งเป็นผู้ พิการไม่สามารถเดินได้ เน่ืองจากป่วยเป็นโรค

โปลิโอเมือยังเยาว์วัย เผยว่า บริษัทแห่งนีย้ังคงว่าจ้างผู้

พิการท างานเพ่ิมขึน้อีก หลงัจากปีท่ี ได้ว่าจ้างผู้ พิการเพ่ิม

อีก 140 คน จากเดิมท่ีมีอยู่แล้วกว่า 750 คน และปัจจุบัน

บริษัทมีพนักงานพิการมากถึงร้อยละ 90 ของพนักงาน

ทัง้หมดเกือบ 1 พนัคน ตามนโยบายขององค์กรท่ีต้องการ

เปิดโอกาสให้ผู้ พิการในประเทศมีงานท าและส่งเสริมให้

พวกเขามีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้ นับเป็นบริษัทแห่งแรกของ

อิหร่านท่ีจ้างผู้ พิการเข้าท างานในองค์กร  และประโยชน์ท่ี

ผู้ พิการได้รับนอกเหนือโอกาสท างานแล้ว บริษัทแห่งนีย้ัง

เปิดโอกาสให้ผู้ พิการเหมือนกันได้พบปะพูดคุยสร้าง

มิตรภาพ บางคนก็ไ ด้พัฒนาความสัมพันธ์จนตกลง

แต่งงานครองชีวิตคู่กนัด้วยก็มี เช่นท่ีเกิดขึน้กบัราซู จาวิด 

(Rasoul Javid) ท่ีได้พบรักแท้ ณ ท่ีแห่งนีด้้วย นอกจาก ฟิ

รูซ ไฮจีนิค กรุ๊ป จะน าร่องว่าจ้างผู้ พิการเข้าท างานแล้ว ยงั

เป็นแบบอย่างให้กับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ในเร่ืองการ

ออกแบบสถาน ท่ีท างาน แบบ"ยู นิ เวอ ร์แซลดี ไซ น์  

( Universal Design)"ห รื อ เ รี ย ก แ บ บ ไ ท ย ๆ  ว่ า "

อารยสถาปัตย์"ซึง่ช่วยให้ผู้ พิการสามารถท างาน หรือเดิน

เ ข้ าออกไ ด้อย่ างสะดวกสบายและปลอดภัย ด้วย

(news.ch3thailand.com 17 เม.ย.62) 
 

“จุตนัินท์” ตัง้เป้า  
“พาราลิมปิก 2020” ต้องมี 8 ทอง 

จุ ติ นั น ท์  ภิ ร ม ย์ ภั ก ดี  

ประธานคณะกรรมการ

พาราลิมปิกแห่งประเทศ

ไ ท ย  เ ปิ ด ก า ร ป ร ะ ชุ ม

สมชัชาใหญ่คณะกรรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย 

ประจ าปี 2561 โดยมีสมาชิกคณะกรรมการพาราลิมปิก

แห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมกนัเป็นจ านวนมาก ซึ่งมี

วาระส าคญัคือการสรุปผลงานของทพันกักีฬาคนพิการทีม



๒๒ 

ความสุข จะเกดิขึน้ทันท ีแค่เราปล่อยวางอดีต แล้วหยุดกังวลถงึ...อนาคต 
 

ชาติไทยในรอบปีท่ีผ่านมา และหารือถึงแนวทางการ

พัฒนานักกีฬาเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการเข้าร่วม

การแข่งขนัมหกรรมกีฬา “พาราลิมปิกเกมส์ 2020” ท่ีจะมี

ขึน้ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น โดยในท่ีประชุมได้มีการ

แถลงงบดุลประจ าปี 2561 ซึ่งมีรายได้ 28,458,152.53 

บาท มีรายจ่าย 23,479,491.41 บาท ท าให้สมาคมมี

รายได้สูงกว่ารายจ่าย 4,979,096.74 บาท จากนัน้ได้มี

รายงานผลงานในรอบปีท่ีผ่านมาของคณะกรรมการพารา

ลิมปิคไทย รวมถงึแผนงานในปีหน้า ขณะท่ีความส าเร็จใน

ด้านอื่นๆ ในเวลานีต้่างชาติให้ความส าคญักบัพาราลิมปิก

มากๆ โดยเฉพาะพาราลิมปิกไทย ซึ่งท่ีผ่านมาตนได้รับ

เชิญจาก มูลนิธิท่ีพัฒนานักกีฬาพาราของพาราลิมปิก

สากล ซึง่ถือเป็นตวัแทนของเอเชียไปนัง่เป็นคณะกรรมการ 

เน่ืองจากเขาไม่ได้เล็งเห็นความส าคัญในด้านกีฬาเพียง

อย่างเดียว แต่เขามองถึงเร่ืองการความร่วมมือจากทัง้

ภาครัฐ และเอกชน ซึ่งประเทศไทยท าได้ดีมากๆ  ส าหรับ

ในปี 2019 แม้จะไม่มีมหกรรรมกีฬาใหญ่ มีเพียงการ

แข่งขันกีฬาซีเกมส์ ท่ี ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งความจริงแล้ว 

ฟิลิปปินส์ ต้องจัดการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ในปี

เดียวกัน แต่ทางเจ้าภาพ ได้ขอเลื่อนไปจัดการแข่งขันใน

ต้นปีหน้า (2020) แต่อย่างก็ตาม นกักีฬาพาราลิมปิกไทย 

ได้สง่นกักีฬาออกไปแข่งขนัเพ่ือเก็บคะแนนสะสมพาราลิม

เกมส์อย่างตอ่เน่ือง รวมถงึการจดัการแข่งขนัรายการตา่งๆ 

ในประ เทศหลายรายการ  ซึ่ ง เ ป็นการพัฒนาและ

เตรียมพร้อมส าหรับปี 2020  ซึ่งจะมีการแข่งขันพาราลิ

มปิกเกมส์ ซึ่งเราตัง้เป้าหมายไว้ว่าจะต้องท าผลงานให้

ดีกวา่เม่ือ 3 ปี แล้ว ส าหรับก าหนดการมหกรรมการแข่งขนั

กีฬาคนพิการ ในระดบันานาชาติ รายการ "อาเซียนพารา

เกมส์" ท่ีเมืองซูบิค ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวนัท่ี 18-25 

มกราคม 2563 จดัการแข่งขนั 16 ชนิดกีฬา และ มหกรรม

กีฬา "พาราลิมปิก เกมส์ 2020" ท่ีนครโตเกียว ประเทศ

ญ่ีปุ่ น วนัท่ี 25 สิงหาคม - 6 กนัยายน 2563 จดัการแข่งขนั

ทัง้สิน้ 22 ชนิดกีฬา ซึง่ผลงานครัง้ท่ีผ่านมาใน ริโอ เกมส์ ปี 

2016 ไทย คว้ามาได้ 6 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 6 เหรียญ

ทองแดง ครัง้นี ้พาราลิมปิก ของไทยตัง้เป้าต้องท าได้ดีกว่า

เดิม โดยคาดหวังถึง 8 เหรียญทอง ดีกว่าเมื่อ 4 ปี ท่ี

แล้ว (banmuang.co.th 24 เม.ย.62) 
 

เดก็นักเรียนวัย 10 พกิารไม่มีมือ แต่เอาชนะ
อันดับหน่ึง "แข่งคัดลายมือระดับชาต"ิ 

 

อย่าให้สิ่งท่ีเราคิดว่าเป็นอุปสรรคต่อชีวิตของตัวเอง มา

เป็นตัวขัดขวางความพยายามของตัวเอง ซึ่ง  Sara 

Hinesley หนูน้อยวัย 10 ปีท่ีเกิดมาพิการไม่มีมือทัง้สอง

ข้างคนนีก้็ท าให้เห็นแล้วว่า ถงึจะไม่มีมือแต่มนัก็ไม่ได้เป็น

อุปสรรคท่ีจะท าให้เธอชนะการคัดลายมือระดับชาติได้  

Sara Hinesley เกิดมาพร้อมกบัความผิดปกติของร่างกาย 

ท าให้เกิดมาไม่มีมือทัง้สองข้าง โดยเธอย้ายถ่ินฐานมา

อาศยัอยู่ท่ีประเทศอเมริกา เมื่อ 2 ปี ก่อน ท่ีเธออายุได้ 8 

ขวบ ซึง่การย้ายมาอาศยัท่ีต่างประเทศมนัก็ท าให้เธอต้อง

ฝึกพูดและท าความเข้าใจภาษาใหม่ หลงัจากท่ีเธอได้มือ

เทียม เธอก็รู้จกักบัการเขียน การวาดรูป และตวัของ Sara 
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นัน้ก็พฒันาฝีมือตวัเองขึน้เร่ือยๆ จนมีลายมือท่ีสวยจนไม่

น่าเช่ือว่าเป็นลายมือของเด็กน้อยวยั 10 ขวบท่ีไม่มีมือแต่

ก าเนิด ซึ่งเธอก็น าความสามารถส่วนนีข้องเธอไปเข้า

ประกวดแข่งขันคัดลายมือ โดยการประกวดนีม้ี ช่ือ

ว่ า  Zaner-Bloser National Handwriting Contest และ

เธอก็สามารถชนะรางวลัชนะเลิศได้ด้วย ซึง่รางวลันีจ้ะถูก

มอบให้กับเธอในวันประกาศจบการศึกษานีน้ั่นเอง 

(sanook.com 25 เม.ย.62) 
 

สองล้อพกิารไทยคว้า3ทองเอเชีย 

 

สองล้อคนพิการทีมชาติไทยผงาด 3 ทองศึกเอเชีย พร้อม

กางแผนลุยศึกโลกล่าตั๋วพาราลิมปิกเกมส์ 2020  การ

แข่งขนัจกัรยานประเภทถนนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ท่ีเมือง

ทาชเคนต์ ประเทศอุซเบกิสถาน เมื่อวันท่ี 21-27 เม.ย.ท่ี

ผ่านมา โดย สมาคมกีฬาจักรยานคนพิการประเทศไทย 

ร่วมกับ สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ และ

สมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย ส่งเจ้าหน้าท่ีและ

นักกีฬาทีมชาติไทยจ านวน 18 คน เข้าชิงชัย ปรากฎว่า 

นกักีฬาจกัรยานคนพิการทีมชาติไทย ท าผลงานยอดเย่ียม 

คว้าได้ 3 ทอง, 2 เงิน และ 2 ทองแดง โดย 3 เหรียญทอง

ได้จาก สุนีย์ภรณ์ ถนอมวงค์ (นักกีฬา) และ กัญญารัตน์ 

เกษมทองหลวง (คู่ป่ัน) ในประเภท Women Individual 

Time Trial (WB) ระยะทาง 20 กม., ทณัฐฤทธ์ิ ทรงจ ารัส 

(ประเภท Men Individual Time Trial (H5) และ จิราพร 

นักกีฬา (ประเภท Women Individual Time Trial (C5) 

ด้าน ดร.แอน มหาคีตะ ผู้ จัดการทีมจักรยานคนพิการทีม

ชาติไทย กล่าวว่า เป็นครัง้ท่ีสองท่ีส่งนักกีฬาร่วมการ

แข่งขนัรายการนี ้โดยเม่ือปีท่ีแล้วท าได้แค่ 1 เหรียญทอง 1 

เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง ส่วนปีนีเ้ราตัง้เป้าไว้ 2 

เหรียญทอง แต่สามารถท าได้ถึง 3 เหรียญทอง 2 เหรียญ

เ งิน  และ 2  เห รียญทองแดง นับ เ ป็นความส า เ ร็ จ

คอ่นข้างมาก เพราะกีฬาชุดนีเ้ป็นน้องใหม ่และมีเวลาเก็บ

ตวัฝึกซ้อมเพียง 4 เดือนเต็ม “รายการดงักล่าวเป็น 1 ใน 5 

รายการใหญ่ของสหพันธ์กีฬาจักรยานนานาชาติ  มี

ประเทศในกลุ่มทวีปเอเชีย เข้าร่วมการแข่งขันค่อนข้าง

เยอะ ท่ีประทับใจคือ เหรียญทองจาก ประเภท Women 

Individual Time Trial (WB) ระยะทาง 20 กม. ซึ่ง สุนีย์

ภรณ์ ถนอมวงค์ (นักกีฬา) และ กัญญารัตน์ เกษมทอง

หลวง (คูป่ั่น) เอาชนะนกักีฬาเหรียญทองเอเชียพาราเกมส์ 

2018 ชาวมาเลเซีย โดยนักกีฬาไทยเฉือนชนะแค่ 15 

วินาที” ดร.แอน กลา่วอีกวา่ เป้าหมายตอ่ไปคือการแข่งขนั

กีฬาจักรยานคนพิการประเภทถนนชิงแชมป์โลก (UCI- 

Para Cycling Road World Cup) ระหว่างวันท่ี  6 – 13 

พ.ค.62 ท่ีเมืองคอร์โดเนีย ประเทศอิตาลี ซึ่งประเทศไทย

ส่งนกักีฬาเข้าร่วมการแข่งขนัจ านวน 5 คน เป้าหมายเพ่ือ

เก็บสะสมคะแนนเพ่ือให้ได้สิทธิในการเข้าร่วมการแข่งขัน

กีฬาพาราลิมปิคเกมส์ 2020 ประเทศญ่ีปุ่ น. (เดลินิวส์

ออนไลน์ 29 เม.ย.62) 
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เชิญชวนอุดหนุนสินค้าคุณภาพดี  
ผลิตโดยผู้พกิาร จ.อ่างทอง 

เชิญชวนคุณผู้ ชมมา

อุ ด ห นุ น สิ น ค้ า

คุณภาพดี และยังได้

เ ป็นก าลัง ใจใ ห้กับ

ผู้ผลิต ซึ่งเป็นผู้ พิการ

ท่ีจังหวัดอ่างทองพาคุณชมมาท่ี ชมรมสตรีพิการจังหวัด

อ่างทอง ตัง้อยู่ท่ีหมู่ 2 ต าบลสีบัวทอง อ าเภอแสวงหา 

จังหวัดอ่างทอง มาร่วมกันอุดหนุนกระเป๋าถือ และพวก

กุญแจท่ีท าจากลูกปัด ฝีมือผู้ พิการ การผลิตกระเป๋าถือ

รูปแบบต่าง ๆ ทางชมรมได้รับการสนับสนุนความรู้และ

อุปกรณ์จากภาคเอกชน โดยจะผลิตตามออเดอร์ ราคา

เร่ิมต้นใบละ 80 บาท ซึง่ราคาจะขึน้อยู่ตามความยากง่าย

ของชิน้งาน ส่วนพวงกญุแจลกูปัดทัง้ท่ีเป็นตวัการ์ตนู และ

รูปสตัว์ต่าง ๆ เร่ิมต้นท่ีราคา 20-50 บาท ซึ่งก็อยู่ท่ีขนาด 

และความยากง่ายของชิน้งานเช่นกัน  ประธานชมรมฯ 

เปิดเผยว่า ท่ีผ่านมา ทางชมรมฯ มองเห็นปัญหาการ

ท างานของผู้ พิการ จงึอยากให้ผู้ พิการมีโอกาสในการสร้าง

งาน สร้างรายได้ จึงมีแนวคิดให้ผู้ พิการประดิษฐ์ของใช้ 

เพ่ือน าไปจ าหน่าย สร้างรายได้จากฝีมือของตวัเอง  หาก

คุณผู้ ชมสนใจกระเป๋าถือลูกปัด ซึ่งทางชมรมฯ ยืนยันว่า 

คุณภาพคงทน แข็งแรง หรือพวงกุญแจน่ารัก ๆ ฝีมือผู้

พิการ สามารถสอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี 093-557-7165 หรือ

หากมีโอกาสไปจงัหวดัอ่างทอง จะแวะไปอุดหนุนและให้

ก าลังใจผู้ พิการท่ีชมรมสตรีพิการจังหวัดอ่างทอง ทาง

ชมรมฯก็ยินดีต้อนรับ(news.ch7.com 23 เม.ย.62) 

 

สาวช่ืนชม เจอพ่อนักสู้พาลูกพกิารมาขายของ ซึง้
ใจลูกพยายามช่วยพ่อไหว้ขอบคุณลูกค้า 

เ ป็ น อี ก ห นึ่ ง ภ า พ

ป ร ะ ทั บ ใ จ ท่ี โ ล ก

ออนไลน์ต่างพากันแชร์

ต่ออย่างหนัก หลังสาว

สดุซึง้พบคณุพ่อนกัสู้พา

ลูกพิการขายน า้แข็งใส 

ช่ืนชมลูกช่วยพ่อพยายามไหว้ขอบคณุลกูค้า โดยผู้ ใช้งาน

เฟซบุ๊ก   Anusara Sarajit ได้เผยเร่ืองราวพร้อมภาพ ของ

คุณพ่อนักสู้ท่านนึ่งท่ีได้ออกมาเข็นรถขายน า้แข็งใสเพ่ือ

เลีย้งชีพและพาลกูชายพิการออกนัง่วีลแชร์มาด้วย ซึง่คณุ

พ่อก็ดแูลลกูชายเป็นอย่างดีระหว่างขายของ ท าเอาลกูค้า

ท่ีมาซือ้ต่างประทับใจและซึง้ใจมากเพราะลูกชายเองก็

พยายามช่วยคณุพ่อโดยการไหว้ขอบคณุลกูค้าอีกด้วย ซึง่

โพสต์ระบุว่า "น่ารักมาก เห็นแล้วยิม้เฉยเลย ใครผ่านซอย 

SVOAตรงข้างๆป.กุ้ งเผา ตอนซือ้เสร็จ ลกูแกพยามแบบว่า

ให้มองนะดิน้ให้เราหนัมอง ก็ไม่อยากมอง คือสงสารจบัใจ 

พอหันลงไปมอง สิ่งท่ีเห็นเค้าไหว้เราอ่ะ โอ้ย....เค้าพิการ 

มือก็ไม่สมประกอบ เค้าก็พยามอ่ะ #แวะชือ้เลยน า้แข็งใส

เคร่ืองเยอะอร่อยมาก จะชือ้กินทุกวนั ถ้าวนัไหนเลิกเร็ว " 

ทัง้นีห้ลังจากภาพถูกเผยแพร่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจ

แชร์ต่ออย่างมาก ต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นช่ืนชมและ

ให้ก าลงัใจคุณพ่อเป็นจ านวนมาก พร้อมทัง้ถามหาพิกัด

เพ่ือท่ีจะไปอดุหนุนอีกด้วย(news.ch7.com/มลูนิธิพฒันา

คนพิการไทย 29 เม.ย.62) 

 

 

http://news.ch7.com/detail/338161
http://news.ch7.com/detail/338161
http://news.ch7.com/detail/339233
http://news.ch7.com/detail/339233
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"ไฮเออร์" จัดวิ่งมาราธอน 
 ระดมทุนช่วยผ่าตัดโรคหัวใจในเดก็ 

จัดว่ิงมาราธอนระดมทุน

ช่วยผ่าตัดหัวใจเด็ก ว่ิงให้

ใจกับ Haier | Haier Save 

Heart Running เพ่ือสนบัสนนุการมอบโอกาสในการผ่าตดั 

“ให้กบัเดก็ๆ” ได้เติบโตและมีสขุภาพท่ีแข็งแรงเพ่ือสง่มอบ

โอกาสในการให้ตอ่ไป ไฮเออร์ เปิดตวักิจกรรม ว่ิงให้ใจกบั 

Haier | Haier Save Heart Running เพ่ือน ารายได้หลงัหกั

ค่าใช้จ่ายสมทบทุนให้แก่มูลนิธิเพ่ือสนับสนุนการผ่าตัด

หวัใจเด็กเพ่ือช่วยเหลือเด็กท่ีเป็นโรคหวัใจพิการแต่ก าเนิด

ให้ได้รับการรักษาและผ่าตดัอย่างทันท่วงที โดยไม่จ ากัด

เชือ้ชาติ เพราะเล็งเห็นว่าโรคหัวใจในเด็กอันตราย ท่ีน่า

กังวล คือโรคหัวใจพิการแต่ก าเนิดท่ีพบในเด็กไทยถึง 

7,000-8,000 คนต่อปี การรวมพลังใจในครัง้นีจ้ะมีส่วน

ช่วยปัญหาสขุภาพเด็กท่ีส าคญัของไทย อีกทัง้เพ่ือป้องกนั

การเกิดภาวะแทรกซ้อนและการเสียชีวิตก่อนเวลาอนัควร 

โดยงานจะมีขึน้ในวันอาทิตย์ท่ี 26 พฤษภาคมนี ้ณ การ

รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ 

ถนนพระราม 9 พร้อมคาดวา่จะมีผู้สนใจเข้าร่วมงานครัง้นี ้

กว่า 2,000 คน โดยในความรับผิดชอบต่อสงัคม เป็นหนึ่ง

ในนโยบายหลกัของ ไฮเออร์ เรามุ่งมัน่ท่ีจะตอบแทนสงัคม

ด้วยการให้ความส าคญักบัเด็กภายใต้แนวคิด “ว่ิงให้ใจกบั 

Haier” เป็นโครงการท่ีมอบโอกาสให้เด็กทุกเชือ้ชาติ ได้รับ

โอกาสในการผ่าตดั มีหวัใจท่ีแข็งแรง เติบโตไปเป็นผู้ ใหญ่

ท่ีดีมีคณุภาพ ในอนาคตของประเทศ และไฮเออร์ ยึดมัน่ท่ี

จะตอบแทนสงัคมให้มากย่ิงขึน้ต่อไป จึงขอเชิญชวนร่วม

กิจกรรม “ว่ิงให้ใจกบัไฮเออร์” Haier Save Heart Running 

อนัเป็นกิจกรรมสร้างเสริมสขุภาพ ซึง่จะมีขึน้ในวนัอาทิตย์

ท่ี  26 พฤษภาคมนี ้ ท่ีการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง

ประเทศไทย (บริเวณหน้าอาคาร 1 เข้าทางประต ู2) เวลา 

04.00 น. – 08.30 น. โดยแบ่งระยะการว่ิงออกเป็น 2 

ประเภท ได้แก่ ว่ิงระยะฟิตรันระยะทาง 9.5 กม. และฟันรัน 

ระยะทาง 4.5 กม. (ค่าสมัคร 400 บาท ทุกระยะ) ทัง้นี  ้

ผู้สมคัรจะได้รับเสือ้ว่ิง 1 ตวั เบอร์ว่ิง (BIB) พร้อมคปูองซือ้

สินค้า Haier ราคาพิเศษ ของท่ีระลึกจาก Haier และ

เห รียญ ท่ีระลึกส าห รับนัก ว่ิ งทุ กท่ าน ท่ี เ ข้ า เ ส้ นชัย 

นอกจากนี  ้ภายในงานส าหรับนักว่ิงใจบุญ ท่ีมาร่วมว่ิง

ด้วยกันในงานนี ้ทุกหมายเลขว่ิงมีสิทธิได้รับของรางวัล

ใหญ่ เป็นผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าจาก Haier มูลค่ารวม

กวา่ 200,000 บาท ส าหรับผู้ ท่ีสนใจกิจกรรมงาน “ว่ิงให้ใจ

กับไฮเออร์” Haier Save Heart Running สามารถสมัคร

เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม ไ ด้ ท่ี  https://bit.ly/2KbHdSy LINE 

@GOODSPORTSTHAILAND สอบถามรายละเอียดท่ี 

FB : Haier Thailand และ FB: UNIQUERUNNING หรือ 

โทร.0-2949-2855(thairath.co.th 27 เม.ย.62) 

 



๒๖ 

ความสุข จะเกดิขึน้ทันท ีแค่เราปล่อยวางอดีต แล้วหยุดกังวลถงึ...อนาคต 
 

เชิญคนพกิารสมคัรงาน 

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) ท่ี
อยู่ 222/2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240 ต้องการรับคนพิการท างาน 
ต าแหน่งพนักงานคนพิการ  จ านวน 4  อัตรา  
รายละเอียดงาน ปฏิบตัิงานเอกสารทัว่ไป หรืองานท่ีได้รับ
มอบหมาย หรือปฏิบัติงานตามความเหมาะสมกับความ
พิการ คุณสมบัติ คนพิการที่สามารถช่วยเหลือตนเอง

ได้  เพศชาย/หญิง มีความขยัน อดทน และมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ี สวสัดิการ ประกันสงัคมและกองทุน
เงินทดแทน กองทุนส ารองเลีย้งชีพ ค่ารักษาพยาบาล 
เคร่ืองแบบพนักงาน เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ ปรับ
คา่จ้างและโบนสัประจ าปี งานเลีย้งสงัสรรค์ประจ าปี ฯลฯ  
ตดิต่อ…คณุอ๊อด, คณุต๋ม โทรศพัท์ 081-8709111, 065-
5189616  อีเมล์ Krisakorn.B@lalinproperty.com 

บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด ท่ี
อยู่  306  หมู่  1  ต าบลขามใหญ่  ต าบลในเมือง  จ .
อุบลราชธานี 34000  ต้องการรับคนพิการท างาน 
ต าแห น่งพนักงาน ฝ่ายผลิต  จ านวน 1  อัตรา  
รายละเอียดงาน ผลิต ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินค้าของบริษัท 
จัดเตรียมวัตถุดิบเพ่ือส่งออกตามท่ีได้รับมอบหมาย  
คุณสมบัติ คนพิการสามารถปฏิบัติงานได้ เพศชาย/
หญิง อายุ 18 ปีขึน้ไป ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา มีความ
รับผิดชอบ ขยนั อดทน ซือ้สตัย์ มีวินยั มีประสบการณ์จะ
พิจารณาเป็นพิเศษ  สวสัดิการ ชุดยนิูฟอร์ม ประกนัสงัคม 
ประกันอุบัติเหตุ โบนัสพิเศษประจ าปี ฯลฯ ติดต่อ…คุณ
อภิวฒัน์/คุณกัญญาภัคร โทรศพัท์ 099-0429786, 064-
3132560 

บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จ ากัด ท่ีอยู่ 203 
ถนนสวนสยาม แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพฯ 
10230 ท างานในพืน้ที่ มีนบุรี รามอินทรา คันนายาว 
นวมินทร์ บางกะปิ  ต้องการรับคนพิการท างาน 

ต าแหน่งพนักงานธุรการ จ านวน 2 อัตรา รายละเอียด
งาน รับเอกสาร เข้า-ออก พิมพ์รายงานการเข้า-ออก ของ
ผู้ บริหารถ่ายเอกสาร จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม ท าบัตร
พนักงานชั่วคราว  คุณสมบัติ  คนพิการที่ สามารถ

ช่วยเหลือตนเองได้ เพศชาย/หญิง อายรุะหวา่ง 25-40 ปี 
วุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรี สามารถใช้โปรแกรม Ms 
Office ได้ เช่น Word , Excel สวัสดิการ ประกันสังคม 
ตรวจสขุภาพประจ าปี ลาป่วย / ลากิจ พกัร้อน สิทธ์ิญาติ/
เพ่ือนเท่ียวสวนสยาม ติดต่อ…คุณศิรินภา โชคกุลสวสัด์ิ 
โทรศัพท์ 02-919-7200-19 ต่อ 227 แฟกซ์ 02-919-7018 
อีเมล์ sirinapa.c@siamparkcity.com  

บริษัท แมกเนท กรุ๊ป จ ากัด ท่ีอยู่ 68/940-942 
หมู่ท่ี 8 ซอยรัตนาธิเบศร์ 28 ต าบลบางกะสอ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี 11000  ต้องการรับคนพิการท างาน
ต าแหน่งพนักงานคนพิการ  จ านวน 2  อัตรา 
รายละเอียดงาน ท างานตามท่ีได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ 

คนพิการที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพศชาย/หญิง 
อายุระหว่าง 18-40 ปี ไม่จ ากัดวุฒิการศกึษา สามารถใช้
งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี สวสัดิการ ประกันสังคม 
โบนสัประจ าปี งานสมัมนาประจ าปี ติดต่อ…คณุมาราตรี  
ปัตถานัง โทรศัพท์ 02-0209200 ต่อ 3250 แฟกซ์ 02-
9657341 อีเมล์ hr_magnate.co.th 

บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟ่ี (ประเทศไทย) 
จ ากัด ท่ีอยู่ 388 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชัน้ท่ี 12,16 
ถ น น สุ ขุ ม วิ ท  แ ข ว ง ค ล อ ง เ ต ย  เ ข ต ค ล อ ง เ ต ย 
กรุงเทพมหานคร 10110 ต้องการรับคนพิการท างาน 
ต าแหน่ง Barista จ านวน 15 อัตรา คุณสมบัติ คน
พิการด้านร่างกาย สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และ
สามารถส่ือสารกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าได้ เพศ
ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึน้ไป วุฒิการศึกษาระดบั ม.6 หรือ 
ปวช. ขึน้ไป มีใจรักบริการ ท างานเป็นกะได้ สปัดาห์ละ 4 - 
6 วัน ถ้าเคยผ่านงานด้านบริการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

mailto:sirinapa.c@siamparkcity.com
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สวัสดิการ โบนัสประจ าปี  กองทุนส ารองเลี ย้งชีพ  ค่า
รักษาพยาบาล ประกันชีวิต/อุบัติเหตุ/ทุพพลภาพ รางวัล
หุ้น Bean Stock เคร่ืองแบบฟรี ของขวญัแต่งงาน วนัหยุด
ในวัน เ กิด  ส่วนลดสินค้าของบริ ษัทฯ  ติด ต่อ…คุณ
สุมณรัศม์ิ โทรศัพท์ 02-079-8688 แฟกซ์  02-079-8699 
อีเมล์  Recruitment-th@starbucks.com  รายละเอียด
เพมิเตมิที่ www.facebook.com/recruitmentSBT 

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ ากัด ท่ีอยู่ 15-18 
เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวฒันะ ออฟฟิตทาวเวอร์ เลขท่ี 99/9 
หมู ่2 ถนนแจ้งวฒันะ บางตลาด ปากเกร็ด นนทบรีุ 11120 
ต้องการรับคนพิการท างาน ต าแหน่งพนักงานคน
พิการ จ านวน 100 อัตรา  รายละเอียดงาน พนักงาน
จัดเรียงสินค้า แคชเชียร์ แม่ครัว ตรวจรับสินค้าประจ า
สาขา Top Market ใกล้บ้านทั่วประเทศ คุณสมบัติ คน

พิการทางการเคล่ือนไหว  เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึน้
ไป วฒิุการศกึษาระดบั ม.3 ขึน้ไป มีความขยนัอดทน ชอบ
งานบริการ มีความขยันอดทน สามารถเข้างานเป็นกะได้  
สวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
ประกันสงัคม ค่าเดินทาง พักร้อนประจ าปี ปรับเงินเดือน
และโบนัสประจ าปี ชุดยูนิฟอร์มฟรี ฯลฯ  ติดต่อ…คุณ
ศจิุนนัท์ เทพปน โทรศพัท์ 02-8317300 ต่อ 7659 แฟกซ์ 
02-8317364 Line:sujinantheppon 

บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จ ากัด ท่ีอยู่ 203 
ถนนสวนสยาม แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพฯ 
10230 ต้องการรับคนพิการท างานต าแหน่งแม่บ้าน 
จ านวน 3 อัตรา รายละเอียดงาน ท าความสะอาดห้องน า้ 
กวาดใบไม้ คุณสมบัต ิคนพิการทางการได้ยิน หูหนวก 

หูตึง เพศหญิง อายุ 30-45 ปี ไม่จ ากดัวฒิุการศกึษา มีใจ
รักงานบริการ ทนสภาวะอากาศร้อนได้ สวสัดิการ ลากิจ/
ลาป่วย/พักร้อน  ตรวจสุขภาพประจ าปี สิทธ์ิญาติ/เพ่ือน
เท่ียวสวนสยาม  ติดต่อ…คุณศิรินภา โชคกุลสวัส ด์ิ  

โทรศพัท์ 02-919-7200-19 ต่อ 227 แฟกซ์ 02-919-7018 
อีเมล์ sirinapa.c@siamparkcity.com  
 

คนพกิารต้องการท างาน 

นายภัทรภณ  ศรีสุวรรณ์   อายุ 23 ปี  วุฒิ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 พิการทางด้านออทิ
สติค ต้องการท างานด้านธุรการ อ าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา ติดต่อ…โทรศัพท์ 099-7971539 หรือ 
อีเมล์ snayphathrphn@gmail.com 

นางสาวณัชมนธ์  กาญจนหรัญ  อายุ 50 ปี 
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี พิการทางด้านร่างกาย 
สามารถเดินได้ (พิการแขนขวา) ต้องการงานทางด้าน
เอกสาร งานธุรการ ตามความเหมาะสม สามารถใช้
คอมพวิเตอร์ได้ดี ติดต่อ…โทรศพัท์ 086-2535400 หรือ 
อีเมล์ nutchamon.k2013@gmail.com 

นางสาวประภัสสร  ยวงแก้ว  อายุ 22 ปี วุฒิ

การศึกษาระดบัปริญญาตรี พิการทางการได้ยิน ต้องการ
งานตามความเหมาะสม ในจังหวัดแพร่ สามารถใช้
ภาษามือได้ดี ตดิต่อ…โทรศพัท์ 095-6756012 

นางสาวดวงทพิย์  สันตวิรพรต  อาย ุ35 ปี วุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาตรี  พิการทางการได้ยิน (ใส่
เคร่ืองช่วยฟัง)  ต้องการงานด้านเอกสาร ธุรการ  มี
ประสบการณ์การท างานด้านธุรการ ติดต่อ…ID line: 
thippooh2526 หรือ อีเมล์ mythippooh2526 

นางสาวกมลลักษณ์  ฉัตรธนโชติ  อายุ 28 ปี 
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี พิการทางด้านร่างกาย 
สามารถเดินได้ (แขนข้างซ้าย) ต้องการงานทางด้าน
ธุรการ งานHR งานกราฟฟิก หรืองานตามความ
เหมาะสม  สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพวิเตอร์ได้ดี 
สามารถใช้โปรแกรม adobe illustrator Photoshop ได้ 
ติ ด ต่ อ…โ ท ร ศัพ ท์  0 9 7 - 2 3 6 7 3 2 2  ห รื อ  อี เ ม ล์  
kwan_c3@live.com 

mailto:Recruitment-th@starbucks.com
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"สายสุนีย์" เบอร์แรก พาราลิมปิกไทยตัง้เป้าลุยญ่ีปุ่นอย่างน้อย 20 คน 

 

สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ ตัง้เป้าคว้าโควตานักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย ไปลุยมหกรรมกีฬาพาราลิ

มปิกเกมส์ 2020 ท่ีกรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ นในเบือ้งต้น 20 คน ชูเกียรติ สิงห์สงู นายกสมาคมฯ เผยแม้ในเวลานี ้จะได้สิทธ์ิ

เพียงคนเดียวไปก่อนหน้านี ้จาก “แวว” สายสนีุย์ จ๊ะนะ วีลแชร์ฟันดาบ แต่เวลายังมีเพียงพอ มีการแข่งขนัอีกหลายรายการ 

หลายชนิดกีฬา ให้ได้สะสมคะแนน  นายชูเกียรติ สิงห์สูง นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า ได้

มอบหมายให้ นายไมตรี คงเรือง รองเลขาธิการสมาคมฯ ไปเย่ียม และพูดคยุ เพ่ือสร้างเป้าหมายร่วมกนัระหว่างสมาคมฯ ผู้

ฝึกสอน นักกีฬายิงธนูคนพิการทีมชาติไทย ในการฝึกซ้อม เพ่ือเข้าร่วมรายการแข่งขนั ยิงธนูคนพิการชิงแชมป์โลก ประเทศ

เนเธอร์แลนด์ อีก 2 เดือนข้างหน้า ส าหรับเนือ้หาส าคญัท่ีมีการพูดคยุกนัในครัง้นี ้คือ ร่วมกนัท าความเข้าใจเกณฑ์ และสิทธ์ิท่ี

จะได้เข้าร่วมแข่งขนัพาราลิมปิกเกมส์ 2020 ท่ีกรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น ช่วยกนัก าหนดและท าความเข้าใจร่วมกนัในโครงการ

ตา่งๆ ในการเก็บตวัเตรียมทีมนกักีฬาให้ทกุคนตระหนกัในหน้าท่ีของตน หน้าท่ีนกักีฬา หน้าท่ีผู้ ฝึกสอน หน้าท่ีสมาคม เป็นต้น 

และให้ทกุคนท าหน้าท่ีของตนให้ได้ตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย พดูถงึโครงการปลกูต้นกล้านกักีฬาคนพิการ แนวทางในการ

หานกักีฬายิงธนูคนพิการหน้าใหม่ๆ เข้ามาร่วมทีม “ผมได้ย า้ไปวา่ ให้แจ้งนกักีฬา ทีมงานผู้ ฝึกสอนได้ทราบวา่ การเข้ามาของ

นกักีฬาทีมชาติ คือ การเสียโอกาสของคนอื่น ดงันัน้ แค่ค าว่าท าให้ดีท่ีสดุ ไม่เพียงพอ ต้องใช้ค าว่า ท าให้ได้ ต้องการให้นกัยิง

ธนูคนพิการทีมชาติไทย ผ่านเข้าสู่รอบสดุท้าย พาราลิมปิกเกมส์ ในปีหน้าให้ได้มากท่ีสดุ” นายชูเกียรติ กล่าว นายกสมาคม

กีฬาคนพิการฯ กล่าวต่อว่า ส่วนภาพรวมของการเตรียมนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย ไปมหกรรมกีฬาพาราลิมปิกเกมส์นัน้ 

หลงัจากเร่ิมเก็บคะแนนสะสมกันมาได้ปีเศษแล้วนัน้ แม้ว่าเวลานีส้มาคมจะได้สิทธ์ิเพียงคนเดียวไปก่อนหน้านี ้จาก “แวว” 

สายสนีุย์ จ๊ะนะ วีลแชร์ฟันดาบ แต่ถือว่าเวลายงัมีเพียงพอ มีการแข่งขนัอีกหลายรายการ หลายชนิดกีฬาให้ได้สะสมคะแนน 

ซึง่เบือ้งต้นหวงัให้กีฬาท่ีอยู่ในความดแูลของสมาคมฯ ผ่านเข้าสู่รอบสดุท้ายพาราลิมปิก ไม่น้อยกว่า 20 คน(ไทยรัฐออนไลน์ 

18 เม.ย.62) 

 



๒๙ 

ความสุข จะเกดิขึน้ทันท ีแค่เราปล่อยวางอดีต แล้วหยุดกังวลถงึ...อนาคต 
 

เชิญชวนอุดหนุนสินค้าคุณภาพดี ผลิตโดยผู้พกิาร จ.อ่างทอง 

เชิญชวนคณุผู้ชมมาอดุหนุนสินค้าคุณภาพดี และยงัได้เป็นก าลงัใจให้กบัผู้ผลิต ซึง่เป็นผู้

พิการที่จงัหวดัอา่งทอง พาคณุชมมาท่ี ชมรมสตรีพิการจงัหวดัอา่งทอง ตัง้อยู่ท่ีหมู ่2 ต าบล

สีบวัทอง อ าเภอแสวงหา จงัหวดัอ่างทอง มาร่วมกนัอดุหนุนกระเป๋าถือ และพวกกุญแจท่ี

ท าจากลกูปัด ฝีมือผู้ พิการ การผลิตกระเป๋าถือรูปแบบตา่ง ๆ ทางชมรมได้รับการสนบัสนุน

ความรู้และอุปกรณ์จากภาคเอกชน โดยจะผลิตตามออเดอร์ ราคาเร่ิมต้นใบละ 80 บาท 

ซึง่ราคาจะขึน้อยู่ตามความยากง่ายของชิน้งาน สว่นพวงกญุแจลกูปัดทัง้ท่ีเป็นตวัการ์ตนู และรูปสตัว์ต่าง ๆ เร่ิมต้นท่ีราคา 20-

50 บาท ซึ่งก็อยู่ท่ีขนาด และความยากง่ายของชิน้งานเช่นกัน  ประธานชมรมฯ เปิดเผยว่า ท่ีผ่านมา ทางชมรมฯ มองเห็น

ปัญหาการท างานของผู้ พิการ จึงอยากให้ผู้ พิการมีโอกาสในการสร้างงาน สร้างรายได้ จึงมีแนวคิดให้ผู้ พิการประดิษฐ์ของใช้ 

เพ่ือน าไปจ าหน่าย สร้างรายได้จากฝีมือของตวัเอง  หากคุณผู้ชมสนใจกระเป๋าถือลูกปัด ซึ่งทางชมรมฯ ยืนยันว่า คุณภาพ

คงทน แข็งแรง หรือพวงกุญแจน่ารัก ๆ ฝีมือผู้ พิการ สามารถสอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี 093-557-7165 หรือหากมีโอกาสไปจงัหวดั

อา่งทอง จะแวะไปอดุหนนุและให้ก าลงัใจผู้ พิการท่ีชมรมสตรีพิการจงัหวดัอ่างทอง ทางชมรมฯก็ยินดีต้อนรับ(news.ch7.com 

23 เม.ย.62) 
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