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สาร ม.พ.พ.ท. 

ปีที่   ๑๘    ฉบับที่   ๕   เดือน  พฤษภาคม   พุทธศักราช    ๒๕๖๒ 
แห่งเดียวในไทย! สะพานลอยข้ามทางลอดพัทยาพร้อมลิฟต์หน้ามูลนิธิพระมหาไถ่ จ.ชลบุรี 

 

วนัท่ี 16 พ.ค. 2562 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดสะพานลอยข้ามทาง

ลอดพทัยากลาง บริเวณหน้ามลูนิธิพระมหาไถ่เพ่ือการพฒันาคนพิการ จังหวดัชลบุรี ซึง่มีนายกฤชเทพ สิมลี อธิบดีกรมทาง

หลวงชนบท เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวตัถุประสงค์และความเป็นมาของสะพานลอยดงักลา่ว โดยมีนายสนธยา คณุปลืม้ นายก

เมืองพทัยา กลา่วต้อนรับ ณ บริเวณทางลอดพทัยากลาง จงัหวดัชลบุรี นายกฤชเทพ สิมลี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กลา่วว่า 

ท่ีผ่านมากรมได้ด าเนินการก่อสร้างทางลอดพทัยากลางและเปิดใช้งานเม่ือเดือนสิงหาคม 2560 เพ่ือช่วยลดปัญหาการจราจร

ติดขดั เพ่ิมความปลอดภยั บริเวณทางแยกถนนพทัยากลาง เพ่ิมศกัยภาพของเมืองพทัยา ส่งผลให้เกิดความสะดวกปลอดภยั

แก่นกัท่องเท่ียวจากทัว่โลก นอกจากนีย้งัได้ตระหนกัถึงการส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการให้สามารถด ารงชีวิตได้

สะดวกมากขึน้ ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ทช.จึงได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการก่อสร้าง

สะพานลอยข้ามทางลอดพทัยากลางบริเวณหน้ามลูนิธิพระมหาไถ่ฯ ทัง้นี ้เพ่ือให้ผู้ พิการได้รับความสะดวกสบายในการใช้งาน

สะพานลอยดงักล่าว จงึได้จดัให้มีลิฟต์โปร่งแสงและสิ่งอ านวยความปลอดภยัส าหรับผู้ พิการ ซึง่ผู้ พิการที่จะข้ามไปท าธุระฝ่ัง

ตรงข้ามหรือจะมาท่ีมูลนิธิพระมหาไถ่ไม่จ าเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างรถโดยสารในการข้ามฝ่ังเหมือนแต่เดิม โดย

ลักษณะของสะพานลอยฯ เป็นแบบโครงเหล็กถัก ความยาว 42.780 เมตร พร้อมก่อสร้างลิฟต์แก้วแบบโปร่งแสง

(prachachat.net/มลูนิธิพฒันาคนพิการไทย 16 พ.ค.62) 
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บอคเซียไทยคว้า 2 ทอง ชิงแชมป์โลก 

 

ทัพบอคเซียไทยสร้างช่ือกระหึ่มโลกผงาดคว้า   2ทอง 1เงิน 1ทองแดงใน การแข่งขันบอคเซียชิงแชมป์โลก ท่ี

ฮ่องกง  โดยได้จาก วิษณุ ฮวดประดิษฐ์  และ วชัรพล วงษา  ตามท่ี สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย ภายใต้

การบริหารงานของ  ร.ท.ณัยณพ ภิรมย์ภกัดี  นายกสมาคมฯ ได้สง่ทีมนกักีฬาบอคเซียทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขนักีฬาบอค

เซียชิงแชมป์โลก รายการ  BISFed 2019 Hong Kong Boccia World Open ท่ีเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ในช่วงระหว่าง

วนัท่ี 13 -19พฤษภาคม 2561 

โดยไฮไลต์อยู่ท่ีประเภทบุคคล บีซี 1รอบชิงชนะเลิศ วิษณุ ฮวดประดิษฐ์ ดีกรีแชมป์โลก ในรายการเวิลด์ แชมเปีย้นชิพ คน

ลา่สดุ ลงสนามพบกบั ชิว เวย่ ลนุ นกักีฬาบอคเซียคู่ปรับเก่าจากมาเลเซีย  โดยการแข่งขนัปรากฎว่า วิษณุ โชว์ฟอร์มได้อย่าง

ยอดเย่ียมโยนต้อนเอาชนะ ชิว เว่ย ลุน ไปได้แบบขาดลอย 9-0ผงาดคว้าแชมป์โลกมาในรายการนีม้าครองได้ส าเร็จ 

ขณะเดียวกนั ธนาวฒิุ ดีมาก อีกนกักีฬาไทย สามารถคว้าเหรียญทองแดง ในประเภทนีม้าครองได้อีก  1เหรียญ หลงัเอาชนะ 

คริสโตส คีริโอติส จากรีซ ในรอบชิงอนัดบั 3ได้ 3-2คะแนน 

ขณะท่ีประเภทบุคคลบีซี 2รอบชิงชนะเลิศ ซึ่ง วัชรพล วงษา และ วรวฒิุ แสงอ าภา  ผ่านเข้าชิงกันเอง ท าให้การแข่งขันเป็น

อย่างเข้มข้นสนุกทุกแต้มก่อนท่ีจะเป็น วชัรพล วงษา ท่ีโยนท าแต้มได้แม่นย ากว่าเฉือนเอาชนะ วรวุฒิ แสงอ าภา ไปได้แบบ

หวุดหวิด 4-2คะแนน พร้อมคว้าต าแหน่งแชมป์โลกในรายการนีไ้ปครอง ส่วน วรวุฒิ ได้รองแชมป์โลก (anmuang.co.th 19 

พ.ค.62) 
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ร้องเอาผิดเจ้าหน้าที่โกงเงินคนพกิาร จ.กาฬสินธ์ุ 

 

จากกรณีผู้ ปกครองคนพิการทางสติปัญญา ในจังหวัด

กาฬสินธุ์  ร้องเรียนต่อเครือข่ายพิทักษ์สิทธิคนพิการ ให้

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และส านักนายกรัฐมนตรี , ป.ป.ท., 

ป.ป.ช., สตง. และ DSI ตรวจสอบเงินคา่จ้างเหมาดแูลคน

พิการทางสติปัญญา ตามมาตรา 35 โดยอ้างว่าถูกชมรม

ผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวดักาฬสินธุ์ หกัหัว

คิวเงินค่าจ้าง และบริหารจัดการส่อไปในทางไม่โปร่งใส 

จ่ายคา่จ้างให้เพียงเดือนละ 2,000-5,000 บาท จากคา่จ้าง

จริงเดือนละ 9,125 บาท หรือปีละ 109,500 บาท กระทั่ง 

ป.ป.ท. และ DSI ได้ลงพืน้ท่ีตรวจสอบในเชิงลกึ ตามข่าวท่ี

เสนอแล้วนัน้ วนันีท่ี้ศนูย์ประสานงานเครือข่ายพิทกัษ์สิทธิ

คนพิการ จังหวดักาฬสินธุ์ นางอรษา วงษา รองประธาน

เครือข่ายพิทกัษ์สิทธิคนพิการ จงัหวดักาฬสินธุ์ เผยว่าเมื่อ

วันท่ี 26 เมษายน 2562 ท่ีผ่านมา ป.ป.ท.ได้สรุปผลการ

สอบกรณี ข้อร้องเรียนหกัเงินค่าจ้างผู้ดแูลคนพิการ พร้อม

ระบุว่าเข้าข่ายการกระท าผิดใน 2 จังหวัด คือ กาฬสินธุ์  

และนครพนม ซึง่หลงัทราบผลสอบ ทุกคนต่างดีใจว่า การ

เรียกร้องสิทธิให้แก่คนพิการไม่สญูเปล่า ข้อสรุปจาก ป.ป.

ท.ว่า มีการหักหัวคิวเงินจ้างงานคนพิการจริงหลังจากนี  ้

ทุกคนจะเดินหน้าต่อไป เพ่ือรักษาผลประโยชน์ให้แก่คน

พิการ และให้คนพิการทกุประเภททัว่ประเทศได้เข้าถงึสิทธิ

ของตนอย่างแท้จริง และอยากให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

ด าเนินการกบัผู้ ท่ีเก่ียวข้องให้ถึงท่ีสดุ ส าหรับการร้องเรียน 

เร่ืองการหักเงินหัวคิว ท่ีจังหวัดกาฬสินธุ์  สืบเน่ืองจากมี

การพบความผิดปกติ ท่ีชมรมได้เก็บสมุดบัญชีเงินฝาก 

และบตัร ATM ผู้ พิการไว้ น ามาสู่การร้องเรียน เมื่อวนัท่ี 5 

ตุลาคม 2561 หลังการตรวจสอบระบุว่าชมรมคนพิการ

ทางสติ ปัญญา จังหวัดกาฬสินธุ์  ท าผิดกฎระเบียบ

ข้อบังคับของสมาคมฯ จริงจึงมีผลให้ยกเลิกใบอนุญาต

ตัง้แต่วันท่ี 16 ตุลาคม 2561 พร้อมตัง้กรรมการสอบ

ข้อเท็จจริง(news.ch7.com 30 เม.ย.62) 
 

หนุ่มผู้พกิาร กับการแข่งวิ่ง 1 กม. พร้อมไม้ค า้ 
ความมุ่งม่ันเตม็ร้อย ชนะใจคนทัง้ประเทศ 

  

หนุ่มผู้ พิการ ขอร่วมสอบแข่งว่ิง 1 กม. แม้ร่างกายไม่

สมบูรณ์ แต่ขอท าทุกอย่างด้วยตัวเอง แม้ครูบอกไม่ต้อง

ร่วมสอบก็ได้ สดุท้ายได้คะแนนเตม็ พร้อมมอบแรงบนัดาล

ใจแก่ผู้คนมากมาย เกา หยานเหนิง คือเด็กหนุ่มวยั 17 ปี 

ท่ีอาจไม่ได้มีร่างกายสมบูรณ์พร้อมเช่นคนอื่น ๆ แต่นั่น

ไม่ได้หมายความว่าเขาจะมองว่าตวัเองแตกต่าง ส าหรับ

เขาแล้ว ไม่มีอะไรที่ท าไมไ่ด้ด้วยร่างกายเช่นนี ้แรงใจคือสิ่ง

ท่ีส าคญัท่ีสดุ ซึง่เขาก็ได้พิสจูน์ให้คนทัง้หลายได้เห็นถึงสิ่ง

นัน้แล้ว ผ่านการแข่งว่ิง ระยะทาง 1 กิโลเมตร อนัเป็นส่วน

หนึ่งของการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เพ่ือการสอบเข้า

ชัน้มธัยมปลาย ด้วยสภาพร่างกายท่ีพิการ เกา หยานเหนิง 

http://news.ch7.com/detail/339339
https://hilight.kapook.com/view/187425
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ได้รับการยกเว้นให้ไม่ต้องเข้าร่วมการสอบแข่งว่ิงดงักล่าว 

โดยท่ีครูจะให้คะแนนผ่านแก่เขา แต ่เกา หยานเหนิง กลบั

ยืนกรานท่ีจะเข้าร่วมการแข่ง เพราะเขามองว่า ตัวเอง

สามารถท าคะแนนได้ดีกว่าแค่  60% ท่ีไม่ได้เกิดจาก

ความสามารถของเขาเอง โดยรายงานจากเว็บไซต์เดลี่

เมล วันท่ี 29 เมษายน 2562 เผยว่า ในการทดสอบว่ิงท่ี

โรงเรียนมัธยมในเมืองลัวปิง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน 

เหล่าเพ่ือนนักเรียนและครูผู้ คุมสอบ ต่างก็รู้สึกทึ่งและ

ได้รับแรงบนัดาลใจผ่านการว่ิงของหนุ่มน้อยเกา หยานเห

นิง ท่ีตดัสินใจร่วมแข่งว่ิง 1 กิโลเมตร พร้อมกับไม้เท้าค า้

ยันของเขา เมื่อการแข่งเร่ิมขึน้ เพ่ือน ๆ ต่างก็ว่ิงผ่าน เกา 

หยานเหนิง ไปอย่างรวดเร็ว เขารัง้ท้ายเพ่ือน ๆ ตัง้แต่ต้น

การแข่งขนั และแม้วา่จากนัน้เพ่ือน ๆ จะถึงเส้นชยักนัแล้ว 

แต ่เกา หยานเหนิง ก็ยงัคงพยายามมุง่ไปข้างหน้าอยู่บนลู่

ว่ิงตามล าพัง ด้วยไม้ค า้ยันท่ีมี เขาค่อย ๆ กระโดดไป

ข้างหน้า ออกว่ิงทีละก้าวแม้จะมีขาเพียงข้างเดียว จนใน

ท่ีสุดเขาก็พาตัวเองไปถึงเส้นชัยจนได้ ท่ามกลางเสียง

ปรบมือของเพ่ือน ๆ ท่ีต่างเอาใจช่วยเขาตลอดการแข่งขัน 

แม้ว่า เกา หยานเหนิง จะท าเวลาในการว่ิงอยู่ท่ี 3 นาที 50 

วินาที ซึง่เป็นท่ีโหล่ แต่เหล่าครูผู้คมุสอบต่างก็ตกลงใจจะ

มอบรางวัลพิเศษแก่ความพยายามของเขา เป็นคะแนน

เต็มในการแข่งว่ิง "วันนีม้ีเด็กพิเศษเข้าร่วมการทดสอบ

ด้านกีฬา และสามารถสิน้สดุการแข่งนีไ้ด้ เขาสอ่งประกาย

ความสดใส เผยให้เห็นจิตวิญญาณการตอ่สู้และความแข็ง

เกร่ง" ครูคนหนึ่งเผย พร้อมชีว้่าสิ่งท่ีเด็กคนนีท้ า คือการ

แสดงใ ห้ทุกคนไ ด้ เห็นแ ล้วว่ าอะไ รคือคุณค่าและ

ความหมายของการมีชีวิต "ผมต้องการได้คะแนนสูงกว่า

แค่พอผ่าน ผมรู้วา่ตวัเองสามารถได้คะแนนผ่านแม้ไมต้่อง

ว่ิงเอง แต่มันไม่ได้เกิดจากความสามารถของผม คนท่ีมี

ความพิการนัน้ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ได้โดยพึง่พาความเอือ้อาทร

ของผู้ อื่นเพียงอย่างเดียว ดงันัน้ผมจึงยืนกรานจะขอร่วม

การแข่งว่ิงนีจ้นจบ" เกา หยานเหนิง กล่าว  ทัง้นี ้รายงาน

เผยว่าเด็กหนุ่มยงัเข้าร่วมการแข่งอีกหลายอย่าง ไม่ว่าจะ

เป็นวอลเลย์บอล การวิดพืน้ ซิทอปั ในวนัท่ี 24 เมษายน ท่ี

ผ่านมา ซึ่งเขาก็ท ามันได้ดี ขณะท่ีครูใหญ่ของโรงเรียน

ดงักล่าว เผยว่า เกา หยานเหนิง ไม่เคยคิดเลยว่าตัวเอง

ต่างจากเด็กคนอื่น ๆ ท่ีมีร่างกายสมบูรณ์พร้อม แม้เขาจะ

ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องยืนต่อคิวท่ีโรงอาหารตอนพัก

กลางวัน  แต่ เขาก็ยังมักจะไปต่อคิว ร่วมกับเพ่ือน ๆ 

เสมอ อนึ่ง เกา หยานเหนิง เป็นลูกคนสุดท้ายในบรรดาพ่ี

น้องทัง้ 5 คน ครอบครัวของเขามีฐานะคอ่นข้างยากจน ท า

ให้ไม่สามารถพาเขาไปหาหมอได้อย่างเหมาะสม ตอนท่ี

เขาพลัดตกจากหลังคาบ้านเมื่อตอนอายุ 6 ขวบ พ่อแม่

เลือกจะใช้สมนุไพรมารักษาแผลของเขา แตน่ัน่ท ากลบัท า

ให้อาการของเกา หยานเหนิง เลวร้ายลง จนหมอไม่มี

ทางเลือก นอกจากต้องตัดขาขวาของเขาเพ่ือยือ้ชีวิต

ไว้ ด้านชาวเน็ตเมื่อได้เห็นภาพการว่ิงของเด็กหนุ่ม ต่างก็

แสดงความช่ืนชมเขาและเห็นพ้องกนัวา่พวกเขาต่างได้รับ

แรงบนัดาลใจจากความมุง่มัน่ของเดก็คนนี ้และหวงัวา่เขา

จะได้มีอนาคตท่ีดีตอ่ไป(hilight.kapook.com 2 พ.ค.62) 
 

เปิดใจพ่อขายน า้แข็งไสเลีย้งลูกพกิาร 
ทุกวันนีมี้ความสุขท่ีได้อยู่กับลูก 

คน เ ร ามี ต้ นทุ น ชี วิ ต ไม่

เท่ากัน และคนเราก็เลือก

เกิดไม่ได้ แต่เราเลือกท่ีจะ

ใช้ชีวิตในแบบของตนเอง

ได้ ดงัเช่นเร่ืองราวของนาย

https://www.dailymail.co.uk/news/article-6971945/Amputee-student-completes-1-000m-run-crutches-PE-exam-teacher-grants-marks.html?ito=social-twitter_mailonline
https://www.dailymail.co.uk/news/article-6971945/Amputee-student-completes-1-000m-run-crutches-PE-exam-teacher-grants-marks.html?ito=social-twitter_mailonline
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นิวฒัน์ เสถียรชยัสกลุ อายุ 58 ปี พ่อค้าขายน า้แข็งไส คณุ

พ่อผู้มีความสขุกบัการได้อยู่กบัลกู... แม้ว่าลกูจะพิการ แต่

ก็ไม่เคยคิดทอดทิง้ ซึ่งก่อนหน้านีโ้ลกโซเชียลได้แห่แชร์

เร่ืองราวของนายนิวฒัน์ ท่ีมีอาชีพขายน า้แข็งไส โดยจะพา

ลกูชายพิการนัง่บนวีลแชร์มาด้วย เพ่ือจะได้ดแูลกันอย่าง

ใกล้ชิด จันจึงลงพืน้ท่ีไปพูดคุยกับคุณพ่อนิวฒัน์ โดยคุณ

พ่อนิวฒัน์ เปิดใจกับอีจันว่า ตอนนีน้้องเกรฟลูกชายอายุ 

19 ปี แล้ว ซึ่งตอนท่ีลูกชายตนเกิดมาได้แค่ 1 วัน ก็ต้อง

รักษาตวัในตู้อบแตห่มอไมไ่ด้บอกวา่ลกูตนเป็นอะไร ตนยงั

จ าวันนัน้ได้ดีว่าท่ีฝ่ามือของลูกทัง้สองข้างมีรูเข็มข้างละ 

100 กว่ารู ตนเป็นพ่อก็น า้ตาตกว่าท าไมลูกถึงเป็นแบบนี ้

ทัง้ท่ีเพ่ิงคลอดแค่วันเดียว ตนก็ถามหมอแต่หมอก็ยังไม่

บอกอะไรกบัตน หลงัจากท่ีลกูตนออกจากตู้อบกลบัมาอยู่

บ้านจนเข้าเดือนท่ี 8 ตนเร่ิมเห็นความผิดปกติของลกูชาย 

คือกระดกูคอไม่ตัง้ และไม่สามารถเดินได้ และลกูชายก็มี

อาการชกัเกร็ง ตนจึงตดัสินใจพาลกูชายไปหาหมอซึง่หมอ

บอกว่าลูกชายถูกเจาะกระดูกสันหลัง แต่ไม่ทราบว่าถูก

เจาะเพราะเหตุใด จนตอนนีต้นก็ยังไม่ทราบว่าลูกเป็น

อะไร หลงัจากนัน้ไมน่านตนก็เลิกกบัภรรยา โดยตนเป็นคน

ดแูลน้องเกรฟ ซึ่งก่อนหน้านีพ้่อของตนจะช่วยดูแลลูกให้

เวลาท่ีตนไปท างาน แต่เมื่อพ่อเสียชีวิต ตนจึงลาออกจาก

งานมาดูแลลูก และหันมาขายน า้แข็งไสเลีย้งชีพ ซึ่งตน

ต้องตื่นแต่เช้าไปซือ้ของ เมื่อกลับจากซือ้ของ ตนก็จะอุ้ม

ลกูชายใส่ไว้ท่ีรถเข็นแล้วพาไปขายน า้แข็งไสด้วยกนั ย่าน

ถนนราษฎร์บูรณะ และใต้สะพานภูมิพล  คุณพ่อนิวัฒน์ 

บอกอีกว่า แต่พอขายเสร็จตนจะยังไม่กลับบ้าน ตนจะ

นั่งเล่นอยู่กับลูกท่ีใต้สะพานภูมิพล และจะกลบัเข้าบ้าน

ช่วง 17.00 น. ทัง้นีต้นจะขายน า้แข็งไสตัง้แตว่นัจนัทร์ - วนั

เสาร์ หยุดทกุวนัอาทิตย์ เงินท่ีได้จากการขายน า้แข็งไสตน

ก็เอามาซือ้อาหารให้ลกูชายกินตลอด และตนจะกินอาหาร

ตอ่จากลกูชายทกุครัง้ และมีความสขุท่ีได้ดแูลลกู "ทุกวนันี ้

ผมเช่ือในตวัเองว่าผมรักเขาเต็มร้อย ชีวิตผมก็เหมือนกับ

ชีวิตเขา ชีวิตเขาก็เหมือนกบัชีวิตผม ไปไหนไปด้วย จะกิน

จะอยู่ให้เขาอิ่ม ผมจะท าทุกวนัให้ดีขึน้ไปเร่ือยๆ ทุกวนันี ้

ผมมีความสุขมาก ท่ีได้อยู่กับเขา เล่นกับเขา ไปไหนไป

ด้วยกัน มนัพูดยากความสุขของคนพิการกับคนไม่พิการ 

ถามว่าพ่อพิการไหมพ่อก็พิการเหมือนกนัถ้ามองดีๆ แล้วก็

จะรู้ตาข้างขวาพ่อบอด" คุณพ่อนิวัฒน์ กล่าว  คุณพ่อ

นิวัฒน์ บอกอีกว่า ตนอยากได้ยินเสียงลูกบอกรักแต่

โอกาสไม่มี  แต่ตนก็อยากบอกกับลูกว่า "พ่อรักลูก "

(ejan.co 3 พ.ค.62) 

 

 

ภาษามือ..เปิดโลกเงียบ…สู่โลกกว้าง  
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ลุงหมีชายขาพกิาร มุ่งหน้าหาดใหญ่  
หาเงนิช่วย 3 รพ.ภาคใต้ 

 

เมื่อเวลา 07.00 น. วันนี ้( ท่ี 3 พ.ค.62) ท่ีบริเวณหน้า

โรงแรมวีว่า ถนนนครนอก เขตเทศบาลนครสงขลา  นาย

สาธิต จันทะรังสี  อายุ 56 ปี หรือ ลุงหมี ชาวจังหวัด

พิษณุโลก ชายพิการขาอ่อนแรงไม่สามารถเดินได้ ออก

สตาร์ทจากเขตเทศบาลนครสงขลามุ่งหน้าเข้าอ าเภอ

หาดใหญ่ หลงัหยุดพักผ่อน 1 วนั เพ่ือปรับสภาพร่างกาย

และตรวจเช็กสภาพวีลแชร์ โดยมีก าหนดป่ันวีลแชร์ในตวั

เมืองหาดใหญ่ 2 วนั เพ่ือรับบริจาคเงินจากประชาชนชาว

หาดใหญ่และนักท่องเท่ียวชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ 

หลงัจากนัน้จะออกเดินทางต่อไปยังอ าเภอจะนะ อ าเภอ

เทพาและเข้าอ าเภอหนองจิก จงัหวดัปัตตานี คาดวา่จะถึง

จังหวัดนราธิวาสกลางเดือนพฤษภาคม นี  ้ในการป่ันวีล

แชร์ออกจากตวัเมืองสงขลาโดยใช้เส้นทางถนนเตาอิฐ เข้า

ถนนราษฎร์อุทิศ 1 ไปออกถนนกาญจนวณิชย์ ผ่าน

มหาวิทยาลยัราชภัฎและมหาวิทยาลยัทกัษิณ ถึงห้าแยก

เกาะยอ ไปถนนกาญจนวณิชย์ สายสงขลา-หาดใหญ่ สาย

เก่า เน่ืองจากมีบ้านเรือนประชาชนและชมุชนตลอด 2 ข้าง

ทาง และมีประชาชนชาวสงขลาร่วมบริจาคเงินเพ่ือร่วม

สมทบทุนซือ้อปุกรณ์การแพทย์ ตลอดเส้นทางท่ีลงุหมีป่ัน

วีลแชร์ผ่าน ส าหรับการป่ันรถวีลแชร์เชียงใหม่-นราธิวาส 

ของลุงหมี เพ่ือรับบริจาคเงินระดมทุนเพ่ือซือ้อุปกรณ์

การแพทย์ช่วยโรงพยาบาลในภาคใต้ ประกอบด้วย รพ.

สงขลา รพ.ปัตตานี และ รพ.นราธิวาส ซึ่งเป้าหมายจะ

สิน้สุดท่ีโรงพยาบาลนราธิวาส โดยสตาร์ทออกเดินทาง

จาก จ.เชียงใหม่ เมื่อวันท่ี 16 ก.พ.2562 และถึงเมือง

สงขลาเมื่อวานนี ้(ท่ี 2 พ.ค. 62)จะต้องเดินทางต่อไปอีก 2 

จงัหวดั คือ จงัหวดัปัตตานีและนราธิวาส ซึง่จะต้องใช้เวลา

ในการป่ันวีลแชร์อีกประมาณ 10 -15 วนั เน่ืองจากเส้นทาง 

สงขลา-ปัตตานี-นราธิวาส บางช่วงไม่อาจป่ันวีลแชร์ได้ 

ทางฝ่ายความมั่นคงจะให้นั่งรถยนต์ไปลงในเส้นทางท่ี

ปลอดภัย แล้วจะป่ันวีลแชร์ต่อโดยมี อส.ในแต่ละพืน้ท่ี

คอยดูแลความปลอดภัยให้ คาดจะถึงจังหวัดนราธิวาส

กลางเดือนพฤษภาคม นี  ้ลุงหมี มีความมุ่งมั่นป่ันวีลแชร์

ร ะดมทุนน า เ งิ นบ ริ จาคของป ระชาชนช่ วย เหลื อ

โรงพยาบาลต่างๆ มาอย่างสม ่าเสมอ เมื่อปี 2561 ท่ีผ่าน

มา ได้ป่ันวีลแชร์จากหาดใหญ่-เชียงใหม่ ได้ยอดบริจาค

จากประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ 3.8 ล้านบาท ได้มอบ

เงินทัง้หมดให้โรงเรียนปัญญานุกูล ส าหรับเด็กพิการ 48 

แห่ง ในปี 2562 นี ้ลงุหมีป่ันรถวีลแชร์เชียงใหม่-นราธิวาส 

รับบริจาคเงินระดมทุนเพ่ือซือ้อุปกรณ์การแพทย์ช่วย

โรงพยาบาลใต้ ประกอบด้วย รพ.สงขลา รพ.ปัตตานี และ 

รพ.นราธิวาส เป้าหมายจะสิน้สดุท่ีโรงพยาบาลนราธิวาส 

โดยตัง้เป้าการรับบริจาคไว้ท่ี 3 ล้านบาท ผู้ สนใจร่วม

ท าบุญกบัลงุหมีได้ตามเส้นทาง หรือ โอนเงินเข้าสมทบทุน

กบัลงุหมีได้ ท่ีบญัชี นายสาธิต จนัทะรังสี ธนาคารกรุงไทย

สาขาโรงพยาบาลสงขลา บญัชีเลขท่ี 677-8-51692-5 เม่ือ

เข้าจังหวัดใด จะน าเงินทุกบาทท่ีประชาชนบริจาคเข้า

บญัชีธนาคารทกุวนั(news.ch7.com 3 พ.ค.62) 

 

http://news.ch7.com/detail/339950
http://news.ch7.com/detail/339950
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จังหวัดบึงกาฬขับเคล่ือนแผนการพัฒนาสตรี
พกิาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560-2564 

 

 วนันี ้(3 พ.ค.62) เวลา 09.00 น นายวรทศัน์ ธุลีจนัทร์ รอง

ผู้ ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬได้รับมอบหมายจากนายนิ

รัตน์  พงษ์สิทธิถาวร  ผู้ ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ  เป็น

ประธานนิพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  ขับเคลื่อน

แผนกา รพัฒนาสต รี พิ ก า ร  ฉบับ ท่ี  2 พ .ศ . 2560-

2564 ภายใต้โครงการ “เฝ้าระวังและป้องกันการกระท า

ความรุนแรงต่อเด็กพิการ และสตรีพิการ” ณ โรงแรมเดอะ

วัน  อ.เมืองบึงกาฬ  จ.บึงกาฬ  โดยมีผู้ เ ข้าร่วมประชุม

จ านวน 100 คน นายยงยุทธ วิชัยธรรม พัฒนาสงัคมและ

มัน่คงของมนุษย์จังหวดับึงกาฬ กล่าวว่า สตรีพิการส่วน

ใหญ่ยงัขาดโอกาสเข้าไม่ถึงสิทธิสวสัดิการ และสิ่งอ านวย

ความสะดวก ถูกเลือกปฏิบัติ ตลอดจนขาดโอกาสในการ

ในการมีสว่นร่วมในกิจกรรมตา่งๆของสงัคม ขาดความรู้ใน

การจัดการสุขภาพของตนเอง  และยังถูกกระท าความ

รุนแรง และถกูลว่งละเมิด กรมสง่เสริมและพฒันาคณุภาพ

ชีวิตคนพิการ จงึได้ก าหนดแผนการพฒันาสตรีพิการ ฉบบั

ท่ี 2 พ.ศ.2560-2564 และ ก าหนดวิสัยทัศน์ “สตรีพิการ

เข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียม ไม่ถกูเลือกปฏิบตัิ ในสงัคมท่ีอยู่

เย็นเป็นสขุร่วมกนัอย่างยัง่ยืน” โดยก าหนดจดัการประชุม

ในวัน ท่ี  2- 4 พฤษภาคม  2562( thainews.prd.go.th 3 

พ.ค.62) 

กาชาดสุราษฎร์ฯ เร่งช่วยเหลือผู้ป่วยตดิเตียง
ฐานะยากจนถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมฉลอง

พระราชพธีิบรมราชาภเิษก ร.10 
เ ห ล่ า ก า ช า ด

จังหวัดสุราษฎร์

เร่งออกช่วยเหลือ

ดู แ ล ผู้ สู ง อ ายุ ท่ี

เป็นผู้ ป่วยติดเตียง

และฐานะยากจนในเขตอ าเภอเมืองจ านวน 9 ราย เพ่ือ

ถวายเป็นพระราชกศุลเฉลิมฉลองพระราชบรมราชาภิเษก 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 10 นางอุรสา จิน

โต  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุร าษฎ ร์ธานีพ ร้อม

คณะกรรมการเหล่ากาชาดฯ ได้ลงพืน้ท่ีตรวจเย่ียมปลอบ

ขวญัและให้ก าลงัใจพร้อมทัง้มอบอุปกรณ์ของใช้ท่ีจ าเป็น

เช่น แพมเพิส แผ่นรองกนัชืน้ และผ้าขนหนู พร้อมเงินสด

จ านวน 3,000 บาทให้แก่ผู้สงูอายฐุานะยากจนเป็นผู้ พิการ

และเป็นผู้ ป่วยติดเตียงช่วยเหลือตวัเองไม่ได้ ในเขตพืน้ท่ี

อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจ านวน 9 ราย ประกอบด้วย 1.

นางสาวจินดา ประดิษฐ์ อาย ุ74 ปี 2.นางเข ชเูมฆ อาย ุ87 

ปี 3.นางพะยอม ศรีบญุรอด 4.นายชยัวลิต เพชรแบน อายุ 

60 ปี 5.นายจิตติพงศ์ โสธนะ 6.นายสุรชาติ ชมพูนะ 7.

นายระวีวงศ์ อินแก้ว อายุ 75 ปี 8.นางลกัขณา เรณู และ 

9.นายเรียน เนียเนตร พร้อมทัง้มอบเงินสดให้รายละ 

3,000 บาทเพ่ือให้ผู้ ป่วยได้ใช้จ่ายในสิ่งจ าเป็นเพ่ือเป็นการ

ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบือ้งต้น พร้อมทัง้

ประสานเจ้าหน้าท่ีแพทย์ อสม.ให้ช่วยเหลือดูแลรักษา

อย่างต่อเน่ือง เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมฉลองพระ

ราชบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาล

ท่ี 10(banmuang.co.th 07 พ.ค.62) 
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ผู้พกิารจากจังหวัดกาญจนบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศ
ในการแข่งขันฝีมือคนพกิารแข่งชาติ ครัง้ท่ี 9 

นายจ า เ นี ย ร  ขาว

จันทร์  ผู้ อ านวยการ

ส า นั ก ง านพัฒน า

ฝี มื อ แ ร ง ง า น

กาญจนบุรี เปิดเผย

วา่  ส านกังานพฒันา

ฝี มื อ แ ร ง ง า น

กาญจนบุรี  ได้ส่งผู้

พิการเข้าร่วมแข่งขันในงานฝีมือคนพิการแห่งชาติ  ครัง้

ท่ี 9 ระหว่างวนัท่ี 24-25 เมษายน 2562 ณ อาคาร 6 ศนูย์

แสดงสินค้าและการประชมุ อิมแพ็ค เมืองทองธานี อ าเภอ

ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  จ านวน 2 สาขา ได้แก่ นาย

ภาณุวัฒน์ คชายุทธ ร่วมแข่งขันในสาขาการออกแบบ

โปสเตอร์ และนายสพุจน์ นุ่มวฒันา สาขา ประดิษฐ์สิ่งของ

จากวัสดุเหลือใช้  โดยผลการแข่งขันผลงานของ  นายสุ

พจน์ นุ่มวัฒนา ได้รับรางวัลชนะเลิศ  สาขา ประดิษฐ์

สิ่งของจากวสัดุเหลือใช้ ช่ือผลงาน "ข้าวของพ่อ" ได้รับเงิน

รางวัล 30,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณจากพล

ต ารวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

แรงงาน  ทั ง้ นี  ้นายสุพจ น์  นุ่ มวัฒนา  เ ป็นผู้ พิ การ

ประ เภท  การบกพ ร่องทางการ ไ ด้ ยิน  ท่ี มี ความ รู้

ความสามารถด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นอย่าง

มาก ปัจจุบันรับราชการครู ท่ีโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด

กาญจนบุรี เป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่ผู้ พิการในการประกอบ

อาชีพและด า ร ง ชี วิตอยู่ ในสังคมอย่ างมี ความสุข

(thainews.prd.go.th 2 พ.ค.62) 

 

นายกเล็กอ่างทองซือ้วีลแชร์ ให้กับผู้พกิาร 

นายก เทศมนต รี เมื อ ง

อ่างทองซือ้รถเข็นวีลแชร์

มอบให้กับผู้ พิการ 6 คัน 

รพ.อีก 2 คัน ส่งเสริมคุณภาพชีวิต นางสาวอรวรรณ สุว

พนัธุ์ รองนายเทศมนตรีเมืองอ่างทอง กลา่ววา่ นายชยั สวุ

พนัธุ์ นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ได้ใช้เงินส่วนตวัซือ้รถ

เขนวีลแชร์ จ านวน 8 คนั มอบรถเข็นวีลแชร์ให้กับผู้ พิการ 

ผู้ ป่วยติดเตียง ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง จ านวน 6 คนั 

และโรงพยาบาลอ่างทอง 2 จ านวน 2 คนั หลงัจากทราบ

วา่มีจ านวนผู้ ท่ีต้องการรถเข็นวีลแชร์ และมีผู้ ป่วยติดเตียง

เคลื่อนไหวไปไหนไมไ่ด้ มีความจ าเป็นต้องใช้รถเข็นวีลแชร์

ในการอ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวนั จึงได้ใช้เงิน

ส่วนตัวท าการซือ้รถเข็นวีลแชร์ และได้น าไปมอบให้แก่

ผู้ ป่วยติดเตียง และทางโรงพยาบาลอา่งทอง 2 เพ่ือสง่เสริม

คณุภาพชีวิตให้ให้กับผู้ พิการและผู้ ป่วยติดเตียง เพ่ือเป็น

การช่วยเหลือผู้ ป่วยท่ีด้อยโอกาส ให้พวกเขาได้ใช้รถเข็น

แทนขาท่ีไม่อาจใช้การไ ด้ เ ป็นปกติ  ออกมาสู่สังคม

ภายนอก อันจะเป็นการสร้างขวัญก าลังใจ และพัฒนา

คุณภาพชีวิตของผู้ ป่วย ให้พวกเขาได้ออกมาต่อสู้ ชีวิต

ตอ่ไป (innnews.co.th 3 พ.ค.62) 
 

สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัย 
 จัดฝึกอาชีพคนพกิาร 

เ พ่ือส ร้ างโอกาสเ เละ

สนับสนุนให้คนพิการได้

ความรู้เเละทักษะในการ

ประกอบอา ชีพอิ ส ระ 

เเละมีรายได้เลีย้งดูตนเองได้สภาสังคมสงเคราะห์แห่ง
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ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ร่วมกับ  หลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียน

การเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิตโดยการสนับสนุนจาก

โครงการสลากการกุศล  จัดโครงการฝึกอบรมทักษะ

ช่างฝีมือ การท าอาหาร และศิลปะประดิษฐ์ ส าหรับคน

พิการ ผู้ดูแลคนพิการ คนในครอบครัวของคนพิการ เพ่ือ

เสริมทักษะประกอบอาชีพท่ีเข้าไม่ถึงสิทธิตาม พ.ร.บ.คน

พิการ  ระหว่า งวัน ท่ี  24-26 เมษายน  ท่ี ผ่ านมา  ณ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต 

กรุงเทพฯ โดยมี พลเอกสิงหา เสาวภาพ  ประธานสภา

สังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งเป็นการ

ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสัน้ให้คนพิการ โดยได้รับความ

ร่วมมือจากอธิการบดีมหาวิทยาลยัสวนดุสิต มอบหมาย

ให้ ผศ.เอกพล อ่อนน้อมพันธุ์ประธานกรรมการ  บริหาร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ ทรงคุณวุฒิ

และมีความเช่ียวชาญด้านอาหารไทยเป็นผู้ ด าเนินการ

ฝึกอบรม เเบ่งเป็นกิจกรรม 2 หลกัสตูร ได้แก่ การท าอาหาร 

ห่อหมก ข้าวเหนียวมูน ปาท่องโก๋ เเละศิลปะประดิษฐ์ 

ได้แก่ การพับผ้าเช็ดหน้า การร้อยมาลัยดอกไม้สด เเละ

การจดัดอกไม้สด โดยมีคนพิการจากองค์กรคนพิการเเละ

ครอบครัวคนพิการให้ความสนใจเข้าร่วมฝึกอบรม นบัเป็น

การสร้างโอกาสและสนับสนุนให้ได้มีความรู้และทักษะ

ต่างๆ ท่ีสามารถประกอบอาชีพได้จริง โดยเน้นเป็นอาชีพ

อิสระท่ีสามารถท าได้ในครอบครัวหรือชุมชน ซึ่งคนพิการ

สามารถท าอยู่ท่ีบ้านได้ ผู้ดูแลหรือคนในครอบครัว ท่ีต้อง

ดแูลคนพิการในบ้านก็สามารถใช้เวลาว่างท าได้ไปพร้อม

กับดูแลคนพิการ และมีรายได้เพียงพอส าหรับครอบครัว

(naewna.com 7 พ.ค.62) 

 

คนร้ายขโมยลอตเตอร่ีสาวพกิาร 500 ใบ  
พร้อมเงินสด 

พนัต ารวจโทกิตติพิชญ์ ภู

ตะโชติ สารวตัรสอบสวน 

สภ.เมืองอุดรธานี เ ข้า

สอบปากค า  นางสาว

พิกุล หินกอง อายุ 30 ปี ผู้ พิการทางร่างกาย ท่ีบ้านหลัง

หนึ่ง ในต าบลสามพร้าว อ าเภอเมือง จังหวดัอุดรธานี อยู่

หลงัสมาคมรวมใจคนพิการ หลงัรับแจ้งว่ามีคนร้ายเข้าไป

ลกัทรัพย์สินหลายรายการ นางสาวพิกุล นัง่อยู่บนรถเข็น

ไฟฟ้าอยู่ในอาการเสียใจ ให้การว่า หลงัไปรับลอตเตอร่ี ก็

แวะนอนพักท่ีห้องเช่าของเพ่ือน ท่ีเป็นหญิงพิการด้วยกัน 

โดยน าลอตเตอร่ี พร้อมเงินและสร้อยคอทองค า เก็บไว้ใน

กระเป๋าสะพาย และแขวนท่ีมือจับรถเข็นไฟฟ้า กระทั่งจะ

กลบับ้าน จงึจบัท่ีกระเป๋าพบวา่ เบาผิดสงัเกต เมื่อเปิดดจูึง

รู้ว่าทรัพย์สินและลอตเตอร่ีหายทัง้หมด โดยทรัพย์สินท่ีถูก

ขโมยประกอบด้วย ลอตเตอร่ี จ านวน 500 ใบ มูลค่า 

40,000 บาท, เงินสดจ านวน 17,000 บาท ซึง่ส่วนหนึ่งตน

ต้องน าไปใช้จ่ายในการน าลูกไปรักษาโรคกระดูกพรุน

ตัง้แตก่ าเนิดช่วงกลางเดือนนี ้และสร้อยคอทองค าพร้อมจี ้

รูปโบว์ น า้หนัก 50 สตางค์ รวมมูลค่าทรัพย์สินประมาณ 

67,000 บาท พันต ารวจเอก สรายุทธ ฉ ่าผิว ผู้ก ากับการ 

สภ.เมืองอดุรธานี เผยวา่ จากการตรวจสอบ เช่ือวา่ คนร้าย

ต้องเคยเข้าออกหรือคุ้นเคย กบัห้องเช่าบริเวณดงักลา่ว ซึง่

ต ารวจชุดสืบสวนจะเชิญตวัผู้ ต้องสงสยัมาสอบปากค าใน

วันนี ้เพ่ือหาเบาะแสคนร้ายมาด าเนินคดีตามกฎหมาย

(news.ch7.com 6 พ.ค.62) 
 

http://news.ch7.com/detail/340227
http://news.ch7.com/detail/340227
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ท าความดีด้วยหัวใจ เย่ียมผู้ป่วยตดิเตียงถวาย
เป็นพระราชกุศล 

ผู้ สูงอายุ  ผู้ ป่วยติด

เตี ยง  ผู้ พิ การและ

ผู้ ด้อยโอกาสสุดปลืม้

เหล่ากาชาดจงัหวดัสุ

ราษฎร์ธานีเร่งออก

ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ตามโครงการ “เราท าความดี ด้วย

หวัใจ”ถวายเป็นพระราชกุศลและเทิดไท้องค์ราชนัย์ โดยท่ี

น่าปลืม้ใจอย่างมากเมื่อทุกบ้านมีพระบรมฉายาลักษณ์ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั  ติดไว้ท่ีฝาผนงับ้านมานาน

กว่า 20-30 ปี นางอรุสา จินโต นายกเหล่ากาชาดสรุาษฎร์

ธานีพร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี

ได้ลงพืน้ท่ีตรวจเย่ียมให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ ป่วยติด

เตียง ผู้ พิการ และผู้ ด้อยโอกาส มีฐานะยากจน ท าให้ได้รับ

ความเดือดร้อนอย่างหนัก  ซึ่งทางเหล่าชาดจังหวัดสุ

ราษฎร์ธานีได้มอบสิ่งของท่ีจ าเป็นและเงินช่วยเหลือ

ครอบครัวละ 3,000 บาท เพ่ือเป็นการบรรเทาทุกข์ใน

เบือ้งต้นพร้อมประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมาให้การ

ช่วยเหลือต่อไป นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดสุ

ราษฎร์ธานี กล่าวว่าเน่ืองในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ลงพืน้ท่ีออกตรวจ

เย่ียมให้ความช่วยเหลือแก่ ผู้ ด้วยโอกาส ผู้ ป่วยติดเตียง 

ผู้สูงอายุ และผู้ พิการในพืน้ท่ีอ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานีไป

แล้วจ านวน 20 รายและในโอกาสต่อไปเหล่ากาชาด

จังหวดัสุราษฎร์ธานีจะได้ออกตรวจเย่ียมในพืน้ท่ีอ าเภอ

ตา่งๆอีก 18 อ าเภอ  ตามโครงการจิตอาสา “เราท าความดี 

ด้วยหัวใจ”เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล และเทิดไท้องค์

ราชนัย์(banmuang.co.th 9 พ.ค.62) 

มอบสิ่งของเคร่ืองใช้คนพิการ  
เน่ืองในวันแรงงานแห่งชาต ิ

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด

ยโสธร บ้านศาลาแดง ต าบลตาดทอง อ าเภอเมือง จงัหวดั

ยโสธร นางสาวสิริมา วฒัโน รองผู้วา่ราชการจงัหวดัยโสธร 

ได้เดินทางไปมอบสิ่งของเคร่ืองใช้ให้กับคนพิการและ

นักเรียนและผู้ ด้อยโอกาส พร้อมบรรยายพิเศษให้กับ

ผู้ปกครองและครูในการดูแลเด็กพิการพร้อมเลีย้งอาหาร

กลางวันนอกจากนัน้แล้วยังได้มอบทุนการศึกษาให้กับ

นกัเรียน และ ทุนด ารงชีพให้กบัผู้ พิการด้วย และนอกจาก

กิจกรรมของนกัเรียนและผู้ ด้อยโอกาสแล้วภายในงานยงัมี

การสาธิตการประกอบอาหารท่ีเป็นอาชีพอิสระคือการท า

ผัดไทยพร้อมทัง้จัดนิทรรศการต่างๆเพ่ือให้ผู้ ไปร่วมงาน

ศกึษาเรียนรู้โดยกิจกรรมดงักล่าวทางส านกังานสวสัดิการ

และคุ้มครองแรงงานจงัหวดัยโสธรได้จดัขึน้เน่ืองในโอกาส

วนัแรงงานแห่งชาติsiamrath.co.th 1 พ.ค.62 
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รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พกิาร มอบรถสามล้อโยกคนพกิาร 

 

รองอธิบดีกรมส่ง เส ริมและพัฒนาคุณภาพชี วิตคน

พิการ    เป็นประธานส่ง  นายค าพา  คนพิการทางการ

เคลื่อนไหว กลับบ้านจ. พิษณุโลก พร้อมมอบรถสามล้อ

โ ย ก ค น พิ ก า ร  แ ล ะ ร ถ เ ข็ น นั่ ง ส า ห รั บ ค น

พิการ   วันท่ี 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หน้า

อาคาร  60 ปี กรมประชาสงเคราะห์  นางสาวอณิรา  ธิ

นนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการ เป็นประธานส่ง นายค าพา แก้วจีน อายุ 53 ปี คน

พิการทางการเคลื่อนไหว  เดินทางโดยใช้รถสามล้อ

โยก จากจงัหวดัพิษณโุลก เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2562 เพ่ือ

เข้าร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยใน

โอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 

 ณ  บริเวณพระท่ีนั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท  พระบรม 

มหาราชวงั ในพิธีถวายพระพรชัยมงคลของพสกนิกรชาว

ไทยในการเสด็จออกสีหบัญชร  ในวันท่ี 6 พฤษภาคม ท่ี

ผ่านมา ทัง้นี ้พก. ได้อ านวยความสะดวกโดยไปส่งถงึบ้าน

ท่ีจังหวัดพิษณุโลก  พร้อมกับมอบรถสามล้อโยกคน

พิการ และรถเข็นนัง่ส าหรับคนพิการให้กบันายค าพา โดย

มีข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ี เข้าร่วม(thainews.prd.go.th 

8 พ.ค.62) 

พก. จัดกิจกรรม “ส่ือสารเชิงสร้างสรรค์ฯ” 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 

ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม

แ ล ะ พั ฒ น า

คุณภ าพ ชี วิ ต

คน พิ ก า ร  จั ด

กิจกรรม สื่อสารเชิงสร้างสรรค์ สู่สังคมแห่งความเข้าใจ 

เพ่ือสร้างความตระหนกัรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัคนพิการ ณ 

ศนูย์การค้าเซน็ทรัลเวิลด์ วนัท่ี 9 พ.ค. 62 ณ ลานอีเดน ชัน้ 

3 ศนูย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ โดย

กรมส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ จดักิจกรรม

เสริมสร้างเจตคติสังคมเพ่ือคนพิการ Back to school 

สื่อสารเชิงสร้างสรรค์ สู่สังคมแห่งความเข้าใจ เพ่ือสร้าง

ความตระหนกัรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัคนพิการ ในการสร้าง

โอกาส ให้เกียรติ ให้ก าลังใจ มองเห็นศักยภาพคนพิการ 

และขจัดการเลือกปฏิบตัิอย่างไม่เป็นธรรม นางธนาภรณ์ 

พรมสวุรรณ อธิบดีกรมสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคน

พิการ หรือ พก. บอกวา่ ขณะนีไ้ทยมีคนพิการที่ขึน้ทะเบียน 

และมีบตัรประจ าตวัแล้วกวา่ 1 ล้าน 9 แสนคน ขณะนี ้พก. 

ส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการในด้านต่างๆ ให้กับคนพิการ 

เช่น การสนับสนุนการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก การรับ

บริการสขุภาพ การสง่เสริมการประกอบอาชีพและการจ้าง

งานคนพิการ  ซึ่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ ก าหนดให้คนพิการได้รับสิทธิ

ประโยชน์และความคุ้มครองเพ่ือไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติ 

โ ด ย ไ ม่ เ ป็ น ธ ร ร ม  แ ล ะ เ ข้ า ถึ ง ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ

(workpointnews.com 9 พ.ค.62) 
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ภาพเดียวสะเทือนจิตส านึก  
คนปกตแิย่งใช้ลิฟต์ผู้พกิาร 

สาวโพสต์ภาพให้

ฉุกคิด "จิตส านึก

ห า ย ไ ป ไ ห น " 

ห นุ่ ม พิ ก า ร นั่ ง

ร ถ เ ข็ น โ ดนคน

ปกติแย่งใช้ลิฟต์คนพิการ ท าไมไม่ยอมใช้บนัไดเลื่อนทัง้ท่ี

อยู่ข้างๆ เม่ือวนัท่ี 9 พ.ค. สมาชิกทวิตเตอร์ใช้ช่ือวา่ "ปอนด์

มีพุง @pondvs97kg" ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่า 

"เห็นแล้วเศร้าแทนเลยหวะ เจอรูปมาจาก facebook" ซึ่ง

เป็นภาพคนพิการ ก าลังรอคอยลิฟต์ท่ีชานชาลาของ

รถไฟฟ้าใต้ดินส าหรับคนพิการใช้รถเข็น แต่คนปกติ

กลบัมาใช้ลิฟต์โดยสารกนัแน่นจนรถเข็นไม่สามารถเข้าได้ 

ทัง้ท่ีมีบนัไดเลื่อนทางขึน้ทางลงอยู่ นอกจากนีย้งัมี สมาชิก

เฟซบุ๊ก Wan Tulyada ได้แชร์ภาพดงักล่าวพร้อมข้อความ

ระบุว่า “อย่าท าแบบนีเ้ลยค่ะ **mrt สถานีเตาปูน มีบนัได

เลื่อนทัง้ทางขึน้และลงค่ะ** **มีพนักงานเข้ามาให้ความ

ช่วยเหลือ แต่คุณพ่ีท่านนัน้น่าจะปฏิเสธ และไปต่อแถว

ด้านหลังเองค่ะ โดยเลื่อนผ่านแถวยาวๆ ตอนแรกไป

ต่อท้าย** *ขออนุญาติไม่เหมารวมทุกคนท่ีใช้ลิฟต์นะคะ 

ถ้าหากผู้สูงอายุหรือบางคนท่ีมีปัญหาไม่สามารถเดินไหว

จริงๆ ขอให้เป็นกรณียกเว้นนะคะ แตอ่ย่างน้อยก็สมควรให้

ผู้ ท่ี ’จ าเป็น’ ได้รับสิทธิของเขาก่อนนะคะ*” ภายหลงัได้มี

ชาวเน็ตได้เข้ามาแสดงความคิดวิจารณ์อย่างกว้างขวางว่า 

เข้าใจผิดหรือเปล่า ลิฟต์ส าหรับคนพิการและผู้สูงอายุใช้

นะ, พวกพิการทางสายตา และพิการทางจิตส านกึ, พวกนี ้

จิตส านกึพิการ...นึกถึงแตต่วัเอง, ป้ายก็มีบอกอยู่นะ ข้างๆ

ประตลูิ (เดลินิวส์ออนไลน์ 9 พ.ค.62) 

“มะขามหวานเกมส์” แข่ง 9 กีฬา 147 เหรียญทอง 

 

สนามกีฬาสถาบนัการพลศกึษา จ.เพชรบูรณ์ ดร.สนัติ ป่า

หวาย อธิบดีกรมพลศกึษาเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน

กีฬาผู้ สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั ้ง ท่ี  13 ประจ า ปี  

2562 “มะขามหวานเกมส์”โดยมี นายสืบศักด์ิ เ อ่ียม

วิจารณ์ ผู้ว่าราชการจงัหวดัเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร

กรมพลศึกษา และผู้ แทนหน่วยงานต่างๆ  ร่ วมใน

พิธี วตัถุประสงค์ของการแข่งขนัเพ่ือส่งเสริมให้ผู้สงูอายทุัว่

ประเทศมีสุขภาพท่ีสมบูรณ์แข็งแร่ง ทัง้ร่างกายและจิตใจ

ด้วยการเล่นกีฬา ออกก าลังกายและประกอบกิจกรรม

นันทนาการ โดยบรรยากาศในพิธีเปิดการแข่งขันฯ  เร่ิม

ด้วยการเดินขบวนเข้าสู่สนามของคณะเจ้าหน้าท่ีและ

นักกีฬาจ านวน 5,138 คน จากทัง้ 76 จังหวัด ตามด้วย

ขบวนจิตอาสา“เราท าความดี ด้วยหวัใจ” ของชาวจงัหวดั

เพชรบูรณ์ จากนัน้ ดร.วินิตย์ จันทร์มนตรี ผู้ อ านวยการ

ส านักการกีฬา กรมพลศึกษา กล่าวรายงานการแข่งขัน

ต่อ ดร.สนัติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศกึษา ท าพิธีเปิดการ

แข่งขันอย่างเป็นทางการ ไฮไลท์ในพิธีเปิดการแข่งขนัครัง้

นีค้ือ การจุดไฟในกระถางคบเพลิง มีนายพิศ ขวญัอ้นอิน 

นกักีฬากรีฑา, นายศิริ ปิตจุาตรุนต์ อดีตนกักรีฑาคนพิการ

ทีมชาติไทย ก่อนจะส่งคบเพลิงต่อให้ ผศ.จ่าสิบเอกณรงค์ 

ค าจันทร์ นักกีฬากรีฑา เป็นผู้ จุดไฟในกระถาง ส่วนการ

แสดงในพิธีเปิดการแข่งขนัฯ เจ้าภาพจดัไว้ 2 ชุด ในช่ือชุด 
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“หนึ่ งจังหวัดหลากหลายวัฒนธรรม และ  “อันซีน

เพชรบูรณ์” ซึง่นกัแสดงทัง้หมด เป็นผู้สงูอายุจากโรงเรียน

ผู้สงูอายุของจังหวดัเพชรบูรณ์ ส าหรับจัดการแข่งขนักีฬา

ผู้ สู ง อ า ยุ แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ค รั ้ง ท่ี  13 ป ร ะ จ า ปี  

2562 “มะขามหวานเกมส์”  จะท าการแข่งขันระหว่าง

วนัท่ี 9-12 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ชิงชัย

ทั ง้ สิ น้  147 เห รียญทอง  มีการแข่ งขัน  9 ชนิด กีฬา 

ประกอบด้วย กรีฑา, กอล์ฟ, ตะกร้อ,แบดมินตนั, เปตอง

, ลีลาศ, วู้ ดบอล, หมากรุกไทย, แอโรบิกมวยไทย  กีฬา

สาธิตอีก 1 ชนิดกีฬา คือเกทบอล และกิจกรรมนนัทนาการ

อีก  1 ชนิด คือ  การประกวด ร้องเพลงคาราโอเกะ

(banmuang.co.th 9 พ.ค.62) 
 

หัวใจแกร่ง! นักเรียนพกิารขาขาดใจสู้  
ขอสอบวิ่ง 1,000 เมตร 

 เอามาเป็นแรงใจให้ใครท่ีก าลัง

เหน่ือย ก าลงัท้อ อยากให้ดหูวัใจ

ของน้องคนนี ้ ท่ี เป็นนักสู้ เต็ม 

100 เ ป็นภาพการทดสอบ ว่ิง 

1,000 เมตร ของนกัเรียนในโรงเรียนเมืองฉว่ีจิง้ มณฑลยูน

นาน ทางจีนตะวนัตกเฉียงใต้ อยากท่ีเห็นในภาพ นอังกาว 

เย่ียนเหนิง อายุ 17 ปี เป็นผู้ พิการ มีขาเพียงข้างเดียว 

เพราะสญูเสียข้างขวาจากอบุตัิเหตไุปตัง้แตย่งัเด็ก แต่ใจสู้  

ใช้ไม้ค า้ยันช่วย พยายามว่ิงไปตามลู่ให้เร็วท่ีสดุ เพราะใน

วิชาพลศึกษาต้องมีการทดสอบว่ิง แม้ว่าเขาจะได้รับการ

ยกเว้นจากบททดสอบนี ้แต่เขายืนกรานจะร่วมทดสอบ

เหมือนเพ่ือน ๆ โดยเขาใช้เวลาว่ิงนานท่ีสดุในชัน้เรียน แต่

คณุครูก็มอบคะแนนเต็มให้เป็นก าลงัใจและคลิปนีก้็สร้าง

ความประทบัใจให้ใครอีกหลายคน (news.ch7.com) 

นักเรียนสกลฯเจ๋ง!  
สอบโอเน็ตคะแนนเตม็กว่า 80 คน 

 

วันท่ี 10 พฤษภาคม 2562   ท่ีห้องประชุม โรงแรมอิมพี

เรียล จังหวัดสกลนคร นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผวจ.

สกลนคร เป็นประธานในพิธี และมอบนโยบายพัฒนา

การศึกษาของจังหวัดสกลนคร ให้กับหัวหน้าหน่วยงาน

การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผอ.โรงเรียน ครู และผู้ปกครอง 

ในการจดัถอดบทเรียนผลการทดสอบการศกึษาระดบัชาติ 

(o-net) สู่ ข้อเสนอเชิงนโยบาย เพ่ือยกระดับคุณภาพ

การศึกษาจังหวัดสกลนครอย่างยั่งยืน ซึ่งส านักงาน

ศึกษาธิการจังหวดัสกลนคร จัดขึน้ โดยนายวิทยา จันทร์

ฉลอง ผวจ.สกลนคร  ได้กล่าวมอบนโยบายวา่ ให้เน้นการ

พัฒนาคนเก่งควบคู่กับการเป็นคนดี เพ่ือเป็นฐานราก

ส าคัญในการพัฒนาจังหวัดสกลนคร   ใ ห้มีความ

เจริญก้าวหน้าและมีอนาคตท่ีสดใส ซึง่การศกึษาเป็นส่วน

ส าคญัในการช่วยแก้ปัญหาได้ในทุกเร่ือง  พร้อมทัง้มอบ

เกียรติบตัรให้กบัผู้อ านวยการโรงเรียน ครู และนกัเรียนท่ีมี

ผลการสอบทางการศกึษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (o-net) ปี

การศึกษา 2561 ท่ีได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในวิชา

คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ รวมจ านวน 80 คน ใน

จ านวนนีเ้ป็นนกัเรียนท่ีได้คะแนนเตม็ 2 วิชา จ านวน 2 คน 

และนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางด้านร่างกาย จ านวน 1 

คน จากนัน้ ได้แบ่งกลุ่มกิจกรรมถอดบทเรียน จ านวน 6 

กลุ่ม ได้แก่  กลุ่มหัวหน้าหน่วยงานการศึกษา กลุ่ม

http://news.ch7.com/detail/339893
http://news.ch7.com/detail/339893


๑๔ 

อย่าไปจมกับสิ่งหน่ึง.. สิ่งใด ไม่ว่าสิ่งนัน้ จะเป็นสุข หรือ ทุกข์ 
 

ผู้ อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล กลุ่ม

ผู้ อ านวยการโรงเรียน กลุ่มครู กลุ่มผู้ปกครอง และกลุ่ม

นกัเรียน จดัท าร่างเสนอเชิงนโยบาย เพ่ือยกระดบัคณุภาพ

การศึกษาจังหวดัสกลนครอย่างยั่งยืนต่อไป  ขณะท่ี นาง

เพียงจันทร์  ไชยยศ  ครูวิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนบ้านบะนกทา ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.

สกลนค ร   สั ง กั ด ส า นั ก ง าน เ ขต พื ้น ท่ี ก า ร ศึ กษา

ประถมศึกษา   สกลนคร   เขต 3 กล่าวว่า ตนสอนวิชา

คณิตศาสตร์ ชัน้ ป5-6 ในกิจกรรมการเรียนการสอน ผลท า

สอบระดบัชาติและผลทางการเรียน  จะต้องมีการประเมิน

และวิเคราะห์ผู้ เรียนเป็นรายบุคคล ว่ามีความตัง้ใจมาก

น้อยเพียงใด ตนเองได้วางแผนการเรียนการสอนวิเคราะห์

ตัวชีว้ัด ท าให้นักเรียนสอบ  O-net ได้คะแนนเต็ม โดย

นักเรียนไม่ได้ไปเรียนพิเศษ เป็นผลงานของโรงเรียนเอง 

ทัง้นี ้ความส าเร็จดงักล่าวมาจากตวันักเรียน ผู้สอน และ

ผู้ ปกครอง ล้วนเอาใส่ในเด็กนับเป็นความภูมิใจของ

โรงเรียนเป็นอย่างย่ิง ด้านเด็กหญิง ฐิรญา นิระปะกะ 

นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6  โรงเรียนบ้านจาร ต.มว่ง อ.

บ้านม่วง จ.สกลนคร    เป็นหนึ่งในนักเรียนท่ีสอบได้

คะแนน  100 เ ต็ม  และ พิการ แขน ซ้ าย  เ ข้ า รับ ใบ

ประกาศนียบตัรกบั ผวจ.สกลนคร เปิดเผยวา่ ตนนัน้พิการ

แขนซ้ายมาตัง้แต่ก าเนิดแต่ไม่เคยย่อท้อเพราะมีก าลงัใจ

จากครอบครัวและคุณครู จนท าให้สอบได้คะแนนเต็ม 

เคล็ดลับไม่มีอะไรมาก แค่เพียงตัง้ใจศึกษาทบทวนทัง้ท่ี

บ้านและท่ีโรงเรียน ถึงแม้จะมีท้อบ้างแต่ไม่เป็นอุปสรรค 

จึงอยากฝากถึงรุ่นน้องว่า ให้ดูตนเป็นแบบอย่างแม้จะไม่

ปกติเหมือนคนอื่นเขาก็สามารถท าได้ ส่วนอนาคตโต

มาแล้วอยากเป็นอะไรนัน้ ตนอยากเป็นครูเพ่ือกลบัมาสอน

และพฒันาคนดีให้สูส่งัคมตอ่ไป.(banmuang.co.th) 

หนุ่มใหญ่พกิารกาย ไม่พิการใจ.. เก็บกระเป๋าที่มี
ทัง้เงินสดและทองตามหาเจ้าของ 

 

จนัทบรีุ - พิการกาย ไมพิ่การใจ..หนุ่มใหญ่พิการขาขาดยดึ

อาชีพเร่ขายลอตเตอร่ีใน อ.ขลุง จ.จันทบุรี เก็บกระเป๋าท่ี

ภายในมีทัง้เงินสดและทองรูปพรรณให้ ตร.ช่วยตามหา

เจ้าของ เผยกลัวเจ้าของเดือดร้อน เมื่อเวลา 17.00 น.

วนันี ้( 12 พ.ค.) นายอดุลย์ เกษมโอภาส อายุ 56 ปี ชาว 

อ. ขลุง จ.จันทบุรี หนุ่มใหญ่ผู้ พิการขาขาดซึ่งยึดอาชีพเร่

ขายลอตเตอร่ีได้เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง

มายงั สภ.ขลงุ เพ่ือเข้าพบ ร.ต.อ.คมกฤษ สมจิตร รอง สว.

สอบสวน ก่อนส่งมอบกระเป๋าเงินใบใหญ่ท่ีเก็บได้บริเวณ

ตลาดนัดคลองถม ซึ่งภายในมีเงินสดและทองรูปพรรณ

จ านวนหนึ่งเพ่ือลงบันทึกประจ าวนัไว้เป็นหลกัฐาน และ

ขอให้เจ้าหน้าท่ีต ารวจช่วยติดตามหาเจ้าของเพราะเกรงว่า

จะได้รับความเดือดร้อนจากกระเป๋าหายดังกล่าว  นาย

อดุลย์ เผยว่าตนเองยึดอาชีพเร่ขายลอตเตอร่ีตามตลาด

นัดต่างๆ ในพืน้ท่ีมานานหลายปี โดยในแต่ละวันจะข่ี

รถจักรยานยนต์พ่วงข้างพร้อมแผงลอตเตอร่ีไปตาม

สถานท่ีต่างๆท่ีมีคนพลุกพล่าน ไม่เว้นแม้แต่งานศพหรือ

งานบวช และเมื่อช่วงเย็นท่ีผ่านมาขณะก าลังนั่งขาย

ลอตเตอร่ีท่ีตลาดนดัคลองถม ได้มีคนตะโกนถามตนเองว่า

ท ากระเป๋าสตางค์ตกหรือไม่ เน่ืองกระเป๋าสตางค์ใบ

ดงักล่าวตกอยู่กลางใกล้กับจุดท่ีตนเองนั่งขายลอตเตอร่ี 
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และด้วยความเป็นห่วงว่าเจ้าของกระเป๋าจะเดือดร้อน

ตนเองจึงได้เก็บกระเป๋าใบดังกล่าวมาวางไว้ตรงแผง

ลอตเตอร่ี เผ่ือรอให้เจ้าของกลบัมาตามหา “ แต่ผ่านไป 1 

ชัว่โมงก็ไม่มีใครจึงตดัสินใจน ากระเป๋าสตางค์ใบดงักล่าว

ส่งมอบให้ร้อยเวร สภ.ขลุง เพ่ือตามหาเจ้าของท่ีแท้จริง 

ขณะเดียวกนัก็ได้น าภาพกระเป๋าสตางค์โพสต์ลงในเฟซบุ๊

คส่วนตัวเ พ่ือช่วยกระจายข่าว ทัง้ นี เ้ จ้าของกระเป๋า

สามารถติดต่อขอรับคืนได้ท่ี เจ้าหน้าท่ีต ารวจ สภ.ขลุง”

นายอดลุย์ กลา่ว(mgronline.com 12 พ.ค.62) 
 

 

สถาบันโรคผิวหนัง ตรวจ "ครีมหน้าขาว" 
 ผู้ป่วย เจอสารอันตรายเพียบ 

 

สถาบนัโรคผิวหนงั ตรวจ "ครีมหน้าขาว" จากผู้ ป่วยท่ีซือ้ใน

ตลาดนดั-ออนไลน์ พบใส่สารอนัตรายถึง 25% เจอ "สาร

ปรอท" มากอันดับหนึ่ง ตามด้วยไฮโดรควิโนน และกรด

วิตามินเอ ชีเ้กิดพิษต่อร่างกายถึง 5 ด้าน แนะส่งตรวจ

เคร่ืองส าอางท่ีไม่มั่นใจได้ ไม่มีค่าใช้จ่าย   นพ.สมศักด์ิ 

อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าว  ถึงกรณีเจ้าหน้าท่ี

กองบงัคบัการปราบปรามการกระท าความผิดเก่ียวกบัการ

คุ้ มครองผู้ บริโภค (บก.ปคบ.) บุกแหล่งครีมกวนเองใน

พืน้ท่ี จ.หนองคาย หรือผู้ ผลิต “ครีมหมี ปริญญา” หลัง

ผู้บริโภคหลงเช่ือซือ้มาใช้แล้วได้รับความเสียหาย และยงัมี

แหล่งผลิตครีมนีอ้ยู่อีกมากในภาคอีสาน ว่า กระแสความ

นิยมของการมีผิวขาวเพ่ิมขึน้ ตลอดจนกระแสการขาย

เคร่ืองส าอาง ทัง้ขายตรงและเคร่ืองส าอางออนไลน์เพ่ิม

มากขึน้ มีผู้ เข้าสู่ตลาดนีไ้ด้ง่ายและมากขึน้ ท าให้มีการ

ลกัลอบใช้สารปรอทในเคร่ืองส าอางเพ่ือรักษาฝ้า จุดด่าง

ด า หรือท าให้ผิวขาวกลบัมาอีกระลอกหนึง่ และนบัว่าเป็น

เร่ืองท่ีอันตรายอย่างย่ิง เพราะพิษของสารปรอทนัน้มี

ผลกระทบหลายระบบของร่างกาย สารปรอทไม่ใช่สาร

อนัตรายตวัใหมท่ี่เพ่ิงใช้กนัในสงัคมไทย ในช่วง 20 - 30 ปี

ท่ีผ่านมา สารปรอทเคยเป็นสารอันตรายอันดับหนึ่งของ

เคร่ืองส าอางท่ีใช้ในไทยมาก่อนเช่นกัน โดยนิยมผสมใน

ครีมท่ีเรียกกนัว่า “ครีมไข่มกุ” อย่างไรก็ตาม เมื่อทางรัฐได้

เข้มงวดมากขึน้ ครีมปรอทเหล่านีจ้ึงได้ลดความนิยมลง

และเป็นท่ีรู้จักในวงแคบหรือในตลาดใต้ดิน พญ.มิ่งขวญั 

วิชัยดิษฐ ผู้ อ านวยการสถาบันโรคผิวหนัง กล่าวว่า จาก

การศกึษาของสถาบนัโรคผิวหนงั ซึง่ตรวจสารอนัตรายใน

เคร่ืองส าอางจากท่ีผู้ ป่วยส่งตรวจและจากท่ีได้จากการซือ้

ขายผ่านตลาดนัดและตลาดออนไลน์ ระหว่างปี 2561-

2562 จ านวน 420 ตัวอย่าง พบว่า ผลิตภัณฑ์เหล่านัน้ 

สว่นใหญ่จะเรียกว่า “ครีมหน้าขาว” มีสารอนัตรายถึงร้อย

ละ 25 คือ ทกุๆ 4 ตลบัจะพบสารอนัตราย 1 ตลบั โดยสาร

ปรอทเป็นสารอันตรายท่ีพบบ่อยท่ีสุด รองลงมาคือ สาร

ไฮโดรควิโนน และกรดวิตามินเอ ทัง้นี ้พิษท่ีส าคญัของสาร

ปรอทต่อร่างกาย มีดงันี ้1. พิษต่อผิวหนงั แม้วา่สารปรอท

จะมีผลท าให้เม็ดสีลดลง แตพ่บวา่อาจท าให้เกิดอาการแพ้

ได้ หากใช้ในระยะยาว จะท าให้ผิวบางลง เกิดจุดด าท่ีผิว

เพ่ิมขึน้ เกิดฝ้าถาวร หรือในบางจุดจะท าให้เกิดผิวด่าง

ถาวร 2. พิษต่อระบบประสาท ท าให้มีอาการสั่น ปลาย
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ประสาทอักเสบ การทรงตัวผิดปกติ ชักกระตุก ซึมเศร้า

หรือเกิดประสาทหลอนได้ 3. พิษต่อตบัและไต ท าให้เกิด

ภาวะตับอกัเสบ และไตอักเสบได้ในระยะยาว 4. พิษต่อ

ระบบเลือด ท าให้เกิดภาวะโลหิตจาง 5. หากใช้ระหว่าง

ตัง้ครรภ์ สารปรอทจะดดูซมึสู่ทารก และมีความเสี่ยงท่ีจะ

ท าให้ทารกสมองพิการและปัญญาออ่นได้  "จากการศกึษา

ของสถาบนัโรคผิวหนงัดงักล่าวข้างต้น จะเห็นวา่ ผู้บริโภค

มีความเสี่ ยง ท่ีจะไ ด้ รับอันตรายจากสารปรอทใน

เคร่ืองส าอางค่อนข้างสูง จึงขอให้พึงระวังในการใช้

เคร่ืองส าอางจากแหล่งท่ีเช่ือถือได้มากท่ีสุด หากผู้บริโภค

ท่านใดไม่มัน่ใจในผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ สามารถส่งผลิตภัณฑ์

ดงักล่าวมาขอรับการตรวจสอบสารอนัตรายเบือ้งต้นได้ท่ี 

สถาบันโรคผิวหนัง  โครงการตรวจสารอันตรายใน

เ ค ร่ื อ ง ส า อ า ง  420/7 ถน น ร า ช วิ ถี  เ ข ต ร า ช เ ท วี  

กรุงเทพมหานคร 10400 โดยไมต้่องเสียคา่ใช้จ่ายแต่อย่าง

ใด" พญ.มิ่งขวญั กลา่ว(mgronline.com 13 พ.ค.62) 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิเก้าต้น 
 ส่งเสริมอาชีพผู้พกิาร เพ่ือหารายได้เสริม 

เ มื่ อ วั น ท่ี  14 

พฤษภาคม 2562 ว่า

ท่ีร้อยตรีนิสิต ปัญญา 

ปลัดองค์การบริหาร

ส่วนต าบล  ป ฏิบัติ

หน้าท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิเก้าต้น ได้จัด

โครงการอบรมให้ความรู้การด าเนินชีวิตและสง่เสริมอาชีพ

ของผู้ พิการขึน้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล

โพธ์ิเก้าต้น โดยได้รับเกียรติจากนางสมร ไสวพิมพ์ทอง 

อาสาสมคัรประจ าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 9 ต าบลโพธ์ิเก้าต้น เป็น

วิทยากร ซึ่งในช่วงเช้าได้มีการบรรยายและให้ความรู้การ

สง่เสริมอาชีพผู้ พิการ ความส าคญัด้านการประกอบอาชีพ 

ส าหรับช่วงบ่ายมีการจัดสาธิตการท าน า้ยาอเนกประสงค์

และน า้ยาล้างจาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ พิการได้ฝึกปฏิบัติ

จริงอีกด้วย โครงการอบรมให้ความรู้การด าเนินชีวิตและ

สง่เสริมอาชีพของผู้ พิการ จดัท าขึน้โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือ

พฒันาศกัยภาพของผู้ พิการให้มีประสิทธิภาพ อนัจะสร้าง

ประโยชน์สงูสดุให้เกิดขึน้ในชมุชนและเสริมสร้างระบบการ

ดูแล สนับสนุนผู้ พิการให้เข้มแข็ง อยู่ในสังคมได้อย่างมี

ความสุข ซึ่งผู้ พิการในพืน้ท่ีต าบลโพธ์ิเก้าต้นส่วนใหญ่

ญาติและครอบครัวต้องดูแลและให้การช่วยเหลือทัง้ใน

เร่ืองกิจวัตรประจ าวัน การเลีย้งชีพ ประกอบกับผู้ พิการ

บางคนยังพอมีความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานได้และไม่

อยากเป็นภาระของครอบครัวและของสังคมอีกต่อไป

(siamrath.co.th 14 พ.ค.62) 
 

 ช่วยเหลือคนพกิาร-พาข้ามถนน จ.ชลบุรี 

 สงัคมไทยไมส่ิน้คนดี 

ผู้สื่อข่าวสนามข่าว 7 

สี พบคนมีน า้ใจ ให้

การช่ วยเหลือชาย

พิการนั่งรถเข็น ขณะ

ก าลังข้ามถนน ช่ืนชมคนมีน า้ใจ ช่วยเหลือคนพิการ จ.

ชลบุรี  เ ร่ืองราวดี ๆ นี  ้ เกิดขึน้บริเวณริมถนนใกล้กับ

โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง อ าเภอเมืองชลบรีุ จากภาพจะเห็น

วา่เยาวชนชายจ านวน 2 คน และผู้หญิงอีก 1 คน ก าลงัให้

การช่วยเหลือพาชายคนหนึ่งซึ่งพิการนั่งรถเข็นข้ามถนน 

ทีมสนามข่าวเข้าไปสอบถามรายละเอียดจากเหล่า

พลเมืองดี นายภสนนท์ วิจิตรปัญญา และ นายพฒิุเมธ ศรี

http://news.ch7.com/detail/341490
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วิศร อายุ 15 ปี นักเรียนชัน้ ม.4 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง 

เล่าว่า ระหว่าง ท่ีก าลัง เดินออกจากประตูโรงเ รียน 

สงัเกตเห็นบริเวณแยกสญัญาณไฟจราจร มีชายพิการคนนี ้

ก าลังรอท่ีจะข้ามถนน ด้วยความสงสารและอยาก

ช่วยเหลือ เยาวชนชายทัง้คูจ่ึงเข้าไปเข็นรถเข็นเพ่ือพาชาย

พิการข้ามถนน จงัหวะนัน้ มีผู้หญิงอีกคนขบัรถกระบะผ่าน

มา พร้อมจอดรถสอบถามวา่มีอะไรให้ช่วยเหลือหรือไม ่จน

เกิดเป็นภาพประทบัใจ ชายพิการ บอกว่า เขาก าลงัจะเข็น

รถเข็นกลบัท่ีพกั ซึ่งเป็นร้านค้า ตัง้อยู่ห่างจากโรงเรียนชล

ราษฎรอ ารุงประมาณ 2 กิโลเมตร พลเมืองดีทัง้หมดจึง

ช่วยกันพาชายพิการขึน้รถกระบะ แล้วไปส่งยังปลายทาง

อย่างปลอดภยั(news.ch7.com 14 พ.ค.62) 
 

เหล่ากาชาดจังหวัดระยองออกเยี่ยมผู้ป่วยตดิเตียง  
ผู้พกิาร ผู้สูงอายุ ที่ยากไร้ ประจ าปี 2562 

 

เหล่ากาชาดจังหวัดระยองออกเย่ียมผู้ ป่วยติดเตียง  ผู้

พิการ ผู้สูงอายุ ท่ียากไร้ ประจ าปี 2562 และรับมอบเงิน

และสิ่งของเพ่ือสนับสนุนโครงการกาชาดสร้างบ้านให้ผู้

ยากไร้ วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. นางวรา

ภ ร ณ์  เ จ ริญศิ ริ โ ช ติ  น ายก เ ห ล่ า ก า ช า ด จั ง ห วั ด

ร ะ ย อ ง /  ป ร ะ ธ า น แ ม่ บ้ า น ม ห า ด ไ ท ย จั ง ห วั ด

ระยอง คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด

ระยอง ร่วมมอบเตียง และของใช้ท่ีจ าเป็นให้แก่ผู้ ป่วยติด

เตียง ซึ่งได้ออกเย่ียมตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัด

ระยอง  ออกเย่ียมผู้ ป่วยติดเตียง  ผู้ พิการ  ผู้ สูงอายุ  ท่ี

ยากไร้ ประจ าปีงบประมาณ 2562 รายของนายคะนอง ศรี

แ ก้ว  อายุ  63 ปี  บ้ าน เลข ท่ี  128/1 หมู่ ท่ี  15 ต าบล

ต ะ พ ง  อ า เ ภ อ เ มื อ ง ร ะ ย อ ง  จั ง ห วั ด

ระยอง จากนัน้  เวลา  11.30 น นางวราภรณ์  เจริญศิ ริ

โชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/  นายกสมาคม

สง่เสริมวฒันธรรมหญิงจงัหวดัระยอง พร้อมด้วยรองนายก

ฯ คณะกรรมการและสมาชิกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรม

หญิงจงัหวดัระยอง ร่วมรับมอบเงิน จากวฒันธรรมจงัหวดั

ระยอง ซึง่เป็นรายได้หลงัหกัคา่ใช้จ่าย ในกิจกรรมเดินแบบ

ผ้าไทย เพ่ือการกุศล เมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2562 ภายใต้

งานมหกรรมเล่าขานต านานเมืองระยองฯ เน่ืองในงานวนั

อนุรักษ์มรดก ไทย ประจ าปี 2562 จ านวน 587,401 บาท 

 ณ ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง  อ าเภอเมือง

ระยอง จังหวดัระยอง จากนัน้ร่วมรับมอบสิ่งของจากการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง เพ่ือสนุบสนุนโครงการ

กาชาดส ร้ า ง บ้ าน ใ ห้ ผู้ ย าก ไ ร้  ไ ด้ แ ก่  - หลอด ไฟ

แอลอีดี  ขนาด  16 วัตต์  จ านวน  30 หลอด  - หลอดไฟ

แอลอีดี ขนาด 18 วัตต์ จ านวน 30 หลอด - ตู้ เมนเบรก

เกอร์ควบคมุไฟฟ้า จ านวน 5 ชดุ ณ ส านกังานเหลา่กาชาด

จังหวัดระยอง  อ า เภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง

(thainews.prd.go.th 13 พ.ค.62) 
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สองล้อพกิารไทย 
มีลุ้นไวล์การ์ดพาราลิมปิกเกมส์ 2020 

 

สองล้อคนพิการไทยมีลุ้ นโควตาไวล์การ์ดพาราลิมปิก

เกมส์ 2020 ท่ีกรุงโตเกียว หลงัท าผลงานได้น่าประทับใจ

ในศึกสองล้อชิงแชมป์โลกท่ีอิตาลี      การแข่งขันกีฬา

จกัรยานคนพิการประเภทถนนชิงแชมป์โลก รายการยซูีไอ-

พาราไซคลิ่ง โร้ด เวิลด์ คัพ (UCI- Para Cycling Road 

World Cup) ระหว่างวนัท่ี 6-13 พฤษภาคม 2562 ท่ีเมือง

คอร์โดเนีย ประเทศอิตาลี โดยรายการนีส้มาคมกีฬาคน

พิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งนักกีฬา

เข้าร่วมการแข่งขันจ านวน 5 คน ประกอบด้วย ภูยิน 

ค านวณ, สุมาส พนาลยั, กฤษณ์ ขุนทอง,อรรถพันธ์ ทอง

สุทธิไตรวิช, สุทัศน์ ยามี ซึ่งรายการนีเ้ป็นรายการเก็บ

สะสมคะแนนเพ่ือให้ได้สิทธ์ิเข้าร่วมการแข่งขนักีฬาพาราลิ

มปิกเกมส์ 2020 ประเทศญ่ีปุ่ น ส าหรับผลการแข่งขนัเมื่อ

ช่วงดกึของวนัท่ี 13 พ.ค. ท่ีผ่านมา เป็นวนัสดุท้าย นกักีฬา

คนพิการไทยมี โปรแกรมลงชิงชัย  ในประเภทถนน 

ระยะทาง 72.8 กิโลเมตร โดยในคลาสเอ็มซี 5 สทุศัน์ ยามี 

นักป่ันคนพิการทีมชาติไทย ท่ีเพ่ิงเร่ิมเล่นกีฬาชนิดนีไ้ด้

เพียงแค ่4 เดือน ซึง่ในสเตจนีต้้องเจอกบัเส้นทางท่ีท้าทาย 

แม้จะเจ้าตัวโดนผู้ น าน็อค 2 รอบ แต่สามารถจบการ

แข่งขันในอับดับท่ี 18 เหนือ อามัต ตามีซี ซูราเฮล ของ

มาเลเซีย ซึ่งเป็นแชมป์อาเซียนพาราเกมส์ และเอเชียน

พาราเกมส์ ขณะท่ีแชมป์เป็นของ ดาเนียล อบับราฮมั เกบรู 

จากเนเธอร์แลนด์ ท าเวลา 2 ชั่วโมง 28 วินาที ดร.แอน 

มหาคีตะ ผู้ จัดการทีมจักรยานคนพิการทีมชาติไทย 

กลา่วถงึภาพรวมของการแข่งขนัในครัง้นีว้า่ "แม้ว่านกักีฬา

ไทยไม่สามารถคว้ารางวลัในรายการนีไ้ด้ แต่ถือว่าทุกคน

ท าผลงานได้เป็นท่ีน่าประทับใจ เน่ืองจากเป็นการส่งทีม

เข้าร่วมแข่งขันในรายการระดบัชิงแชมป์โลกครัง้แรก ซึ่ง

เ ป้ า หมายหลัก คื อ ต้ อ ง ก า ร ใ ห้ นั ก กี ฬ า เ ก็ บ เ ก่ี ย ว

ประสบการณ์ และประเมิณผลงานตัวเองว่าอยู่ในระดับ

ไหน เมื่อเทียบกับ นักกีฬาระดับโลก"     ขณะเดียวกัน 

ผู้ จัดการทีมจักรยานคนพิการทีมชาติไทย ยังกล่าวอีกว่า 

"ในปีนีท้พัสองล้อคนพิการไทยยงัเหลือโปรแกรมแข่งขนัอีก 

4รายการ ในระดบัดิวิชัน่ 1 เร่ิมจาก รายการ "ไทยแลนด์โอ

เพ่น" ประเภทถนน และ ประเภทลู่ ระหว่างวันท่ี 24-26 

มิ.ย. ท่ีจ.สุพรรณบุรี และในช่วงเดือน ส.ค.- ก.ย. จะมี

แข่งขัน 3 รายการ ท่ีประเทศมาเลเซีย ซึ่งทุกรายการจะมี

การเก็บคะแนนสะสมเพ่ือเข้าร่วมแข่งขันในพาราลิมปิก

เกมส์ 2020 ท่ีกรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น" นอกจากนีด้ร.

แอน ยงัเผยอีกว่า ทางสหพนัธ์จกัรยานนานาชาติ (UCI) มี

โควต้าไวล์การ์ดพาราลิมปิกซึง่จะมอบให้นกักีฬาจากชาติ

ต่างๆ ซึ่งทัพสองล้อคนพิการไทยอยู่ในข่าย และมีโอกาส

สงูท่ีจะได้ไวล์การ์ด 1 โควต้า จาก แฮนด์ไซคลิ่ง (นอนป่ัน) 

โดยทางสมาคมกีฬาคนพิการฯ จะประเมิณจากการ

ฝึกซ้อม และผลงานจากการแข่งขันรายการท่ีเหลือ ซึ่ง

มัน่ใจว่าจะคดัเลือกนักกีฬาท่ีฝีมือดีท่ีสุด และพร้อมท่ีสุด

ไปเข้าร่วมแข่งขนัในพาราลิมปิกเกมส์ 2020 ท่ีกรุงโตเกียว 

ประเทศญ่ีปุ่ น แน่นอน(siamsport.co.th 14 พ.ค.62) 
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แพทย์จุฬาฯ ย า้ 7 กลุ่มเส่ียง 
 ต้องรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 

 

องค์การอนามัยโลก (WHO) คาดการณ์ว่าภาระของโรค

ไข้หวดัใหญ่ทัว่โลกในปี พ.ศ. 2562-2573 ประชากรผู้ใหญ่

ทั่วโลกจะป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ 5-10% ต่อปี และเด็กจะ

ป่วย 20-30% ต่อปี ในแต่ละปีจะพบผู้ ป่วยทั่วโลกกว่า 

1,000 ล้านคน เป็นไข้หวัดใหญ่ชนิดรุนแรง 3-5 ล้านคน 

เสียชีวิต 2.9-6.5 แสนคนต่อปี ส าหรับประเทศไทยปีนีโ้รค

ไข้หวดัใหญ่ระบาดเร็วกว่าปกติ 2-3 เดือน โดยตัง้แต่เดือน

มกราคม-เมษายนท่ีผ่านมา พบผู้ ป่วย 130 ราย เสียชีวิต 9 

ราย ผู้ ป่วยส่วนใหญ่อายุระหว่าง 7-9 ปี จ านวนของผู้ ป่วย

เพ่ิมขึน้ถึง 3 เท่าเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2561 รศ.นพ.ชิษณุ 

พนัธุ์เจริญ สาขาวิชาโรคติดเชือ้และศนูย์เช่ียวชาญเฉพาะ

ทางด้านวิจัยโรคติดเชือ้เด็กวัคซีน ภาควิชากุมารเวช

ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เปิดเผยว่า โรคไข้หวดัใหญ่ยังเป็นปัญหาทางสาธารณสุข

ของประเทศ ในแต่ละปีมีแนวโน้มว่าจ านวนผู้ ป่วยจะ

เ พ่ิมขึ น้  ผู้ ป่ วยส่วนหนึ่ งอาจมีอาการ รุนแรงและมี

ภาวะแทรกซ้อน โดยเฉพาะในผู้ ป่วยกลุม่เสี่ยง เมื่อคนกลุ่ม

เสี่ยงป่วยเป็นไข้หวดัใหญ่อาจจะมีอาการรุนแรงมาก อาจ

พบภาวะปอดบวมจากเชือ้ไวรัสไข้หวดัใหญ่หรือจากเชือ้

แบคทีเรียท่ีมาซ า้เติม นอกจากนีก้ารติดเชือ้ไวรัสไข้หวัด

ใหญ่ในผู้ สูงอายุอาจส่งเสริมให้เกิดภาวะกล้ามเนือ้หัวใจ

ขาดเลือด ซึง่โรคไข้หวดัใหญ่เกิดจากเชือ้ไวรัสไข้หวดัใหญ่

ซึ่งมีหลากหลายสายพันธุ์  พบบ่อยในช่วงฤดูฝนและฤดู

หนาว เชือ้ไข้หวดัใหญ่แพร่ระบาดได้ง่ายผ่านการไอจามรด

กนัและการสมัผสัเชือ้ทางมือ รศ.นพ.ชิษณุ พนัธุ์เจริญ ขอ

รณรงค์เชิญชวนให้ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงมารับการฉีด

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ในโรงพยาบาลของรัฐ โดยส านักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่ งชาติ  (สปสช. )  ไ ด้จัดสรร

งบประมาณสนบัสนนุวคัซีนแบบ 3 สายพนัธุ์ โดยเพ่ิมจาก 

3.5 ล้านโด๊สในปี พ.ศ. 2561 เป็น 4 ล้านโด๊สในปีนี ้ส าหรับ

ผู้ ป่วย 7 กลุ่มเสี่ยงประกอบด้วย 1) หญิงตัง้ครรภ์ 4 เดือน

ขึน้ไป 2) เด็กเล็ก 6 เดือน-3 ปี 3) ผู้ ป่วยท่ีมีโรคประจ าตัว 

ได้แก่ โรคปอดอุดกัน้เรือ้รัง โรคหอบหืด โรคหัวใจ โรค

หลอดเลือดสมอง โรคไตวาย โรคมะเร็งระหว่างได้รับเคมี

บ าบัด และโรคเบาหวาน 4) ผู้ สูงอายุ (65 ปีขึน้ไป) 5) ผู้

พิการทางสมองท่ีช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 6) โรคธาลสัซีเมีย 

ผู้ ท่ีภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมทัง้ผู้ ติดเชือ้เอชไอวีท่ีมีอาการ 

และ 7) โรคอ้วน (น า้หนกั 100 กิโลกรัมขึน้ไปหรือ BMI 35 

ขึน้ไป) หลายปีท่ีผ่านมามีประชาชนกลุม่เสี่ยงมารับบริการ

วคัซีนไข้หวดัใหญ่เพียง 10% ซึ่งยังต ่ากว่าเป้าหมายมาก 

ปีนี ห้น่วยงานต่างๆ จึงมีการประชาสัมพัน ธ์เ พ่ือให้

ประชาชนกลุม่เสี่ยงเล็งเห็นถงึความส าคญัในการฉีดวคัซีน

ไข้หวดัใหญ่มากขึน้ พร้อมแนะน าให้ฉีดเป็นประจ าทุกปี 

อย่างไรก็ตามหากประชาชนรับรู้ แต่เพิกเฉย ไม่ลงมือ

ปฏิบัติ ก็ย่อมไม่เกิดผลดีทัง้ต่อตนเอง คนใกล้ชิด สังคม 

และประเทศชาติ ชมรมผู้ ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ ได้น านโยบายไปสู่การปฏิบัติจริงเพ่ือให้เกิด

ความคุ้มค่าของวัคซีนและเกิดประสิทธิผลต่อกลุ่มเสี่ยง 

โดยชมรมฯ ได้จดักิจกรรมส าหรับสมาชิกจ านวนเกือบ 200 

คน เพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจท่ีถกูต้องเก่ียวกบัการ
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ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นประจ าทุกปี และมีบริการฉีด

วัคซีนให้กับสมาชิกท่ีมาร่วมกิจกรรมด้วย  วัคซีนไข้หวัด

ใหญ่ในประเทศไทยมีให้เลือกใช้สองชนิดคือ วคัซีนไข้หวดั

ใหญ่ชนิด 3 สายพันธุ์  ซึ่งประกอบด้วยเชือ้ไวรัสชนิดเอ 

จ านวน 2 สายพันธุ์  และเชือ้ไวรัสชนิดบี จ านวน 1 สาย

พันธุ์  และวัคซีน ไ ข้หวัด ใหญ่ช นิด  4 สายพันธุ์  ซึ่ ง

ประกอบด้วยเชือ้ไวรัสชนิดเอ จ านวน 2 สายพนัธุ์ และเชือ้

ไวรัสชนิดบี จ านวน 2 สายพนัธุ์ ซึง่ท าให้มีประสิทธิภาพใน

การป้องกันไข้หวดัใหญ่ได้มากกว่าวคัซีนชนิด 3 สายพนัธุ์

เล็กน้อย แต่มีราคาสูงกว่า วัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถ

ป้องกนัโรคได้ดีในระดบัปานกลาง ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสายพนัธุ์

ของเชือ้ไวรัสท่ีระบาดในช่วงเวลานัน้ๆ ตรงตามสายพนัธุ์ท่ี

บรรจุไว้ในวัคซีนหรือไม่ รศ.นพ.ชิษณุ พันธุ์ เจริญ กล่าว

แนะน าให้ครอบครัวท่ีมีสมาชิกเป็นคนกลุ่มเสี่ยงมาฉีด

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นวัคซีนชนิดเชือ้

ตาย จงึมีความปลอดภยัสงู มีผลข้างเคียงหลงัฉีดน้อยมาก 

บางรายอาจมีไข้ต ่าๆ แต่อาการจะดีขึน้และหายไปได้เอง

ภายใน 1-2 วนั หรืออาจมีอาการบวมเฉพาะบริเวณท่ีฉีด

ซึง่มกัไม่รุนแรงและหายได้เอง เน่ืองด้วยวคัซีนไข้หวดัใหญ่

อาจป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในคนกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะ

ผู้ สูงอายุได้ไม่ดีเท่ากับคนท่ีมีสุขภาพแข็งแรงทั่วไป โดย

สร้างภูมิคุ้มกันในระดบัท่ีต ่ากว่า จึงแนะน าให้สมาชิกใน

ครอบครัวท่ีมีผู้ ป่วยกลุ่มเสี่ยงฉีดวคัซีนด้วย เพ่ือไม่ให้คนท่ี

เรารักป่วยเป็นไข้หวดัใหญ่และยังช่วยไม่ให้แพร่เชือ้ไวรัส

ไข้หวัดใหญ่มายังคนในครอบครัว รศ.นพ.ชิษณุ พันธุ์

เจริญ กล่าวทิง้ท้ายว่า “หลายคนมกัเข้าใจผิดว่าฉีดวคัซีน

แล้วยงัป่วยเป็นไข้หวดัใหญ่ ขออธิบายว่า ไม่มีวคัซีนชนิด

ใดท่ีสามารถป้องกนัโรคได้ 100% ดงันัน้เมื่อฉีดวคัซีนแล้ว 

โอกาสในการติดเชือ้และความรุนแรงของโรคจะลดลง การ

ฉีดวัคซีนเป็นประจ าทุกปี จะสร้างภูมิคุ้ มกันให้ร่างกาย

แข็งแรง ช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชือ้ไข้หวัดใหญ่ 

นับ เ ป็นการลงทุน ท่ีคุ้ มค่าและมีคุณค่าอย่างมาก ”

(mgronline.com 15 พ.ค.62) 
 

รพ.ธรรมศาสตร์แถลงผลงานนวัตกรรมทาง
การแพทย์และคว้ารางวัลนวัตกรรมระดับโลก 

 

เ มื่ อ เ วล า  13.00 น .  วัน ท่ี  15 พฤษภาคม  2562 ท่ี

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์รังสิต 

ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี รศ.

นพ.พฤหสั ต่ออดุม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์

เฉลิมพระเกียรติ พร้อมทีมแพทย์ประกอบด้วย รศ.นพ.

ศกัด์ิชยั วงศกิตติรักษ์, รศ.พญ.มญัชิมา มะกรวฒันะ, ผศ.

นพ.ณวพล กาญจนารัณย์, อ.นพ.สธีุ อนนัต์ประเสริฐ, นพ.

พชรพล ศิลป์สัมฤทธ์ิ, พญ.จุไรพร สันติร่วมใจรักษ์ ร่วม

แถลงข่าวเร่ือง นวตักรรมทางการแพทย์ท่ีบคุลากรของ รพ.

คิดค้นขึน้ พร้อมได้จดลิขสิทธ์ิทางปัญญา บางส่วนได้

รางวัลระดับนานาชาติท่ีเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 

รศ.นพ.พฤหัส  ต่ออุดม ผู้ อ านวยการโรงพยาบาล

ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า โรงพยาบาล

ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมีวิสัยทัศน์ โรงพยาบาล

ธรรมศาสตร์ 4.0 มุ่งสู่องค์กรแห่งอนาคตเพ่ือประชาชน 

TUH 4.0 ORGANIZATION OF THE FUTURE FOR ALL 
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หมายถึงองค์กรแห่งคุณภาพ ท่ีมีความทันสมัย โดยน า

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาขับเคลื่อนให้มีความเป็น

เลิศในด้านบริการสุขภาพ ด้านบริหาร และด้านวิชาการ 

สามารถเป็นท่ีพึ่งของบุคลากร ประชาชน และสังคม ใน

การน าไปสู่ความส าเร็จของโรงพยาบาล โดยใช้ Digital 

Service และ Innovation เพ่ือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและ

พัฒนาโรงพยาบาลสู่ยุคเศรษฐกิจ ท่ีใ ช้ความรู้และ

นวัตกรรมในการพัฒนา โดยค านึงถึงประโยชน์ในการ

ให้บริการ และรักษาประชาชนเป็นหลัก โรงพยาบาลได้

สนับสนุนและส่ ง เส ริมใ ห้บุคลากรทุกระดับมีการ

เปลี่ยนแปลงตนเองและโรงพยาบาล โดยหล่อหลอม

ค่านิยม Think “TRANSFORM” เพ่ือให้บุคลากรภายใน

องค์กรทุกระดบั กล้าท่ีจะคิดนอกกรอบ กล้าทดลองท าสิ่ง

ใหม่ๆ และมีความสนใจใฝ่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้เกิด

การ เปลี่ยนแปลงท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์กร นอกจากนีย้ัง

มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนและผลักดันงาน

นวัตกรรมอย่างครบวงจร อาทิ นวัตกรรมตา แอพยา 

อุปกรณ์ส าหรับช่วยพยุงตัวผู้ ป่วย อุปกรณ์ยันเท้าผ่าตัด

เปลี่ยนข้อเข่าเทียม ชุดบรรเทาผ่ืนภูมิแพ้ผิวหนังส าหรับ

เด็ก แปรงสีฟันดดูของเหลวในช่องปาก ผลการด าเนินการ

น าไปสู่การสร้างความส าเร็จด้านนวัตกรรมท่ีก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อผู้ ป่วยและประชาชน โรงพยาบาลมีผลงาน

นวัตกรรมท่ีย่ืนจดขอรับความคุ้ มครองทรัพย์สินทาง

ปัญญารวมทัง้สิน้ 18 เ ร่ือง ได้แก่ ลิขสิทธ์ิ 2 เ ร่ือง อนุ

สิทธิบตัรสิทธิบตัร 14 เร่ือง และการออกแบบผลิตภณัฑ์ 2 

เร่ือง ส าหรับปีนีที้มพัฒนาคุณภาพผู้ ป่วยจักษุร่วมกับ

นกัศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีนานาชาติสิ

รินธร (SIIT) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ได้สร้างนวตักรรม 

Applications บนมือถือเพ่ือมุ่งเพ่ิมคณุภาพชีวิตประชาชน

คนไทย 3 ผลงานส าคัญ ได้แก่ Application GlaucoApp 

บนมือถือใช้ตรวจคัดกรองโรคต้อหิน MobilePhone 

Intelligence Eye Doctor ช่วยวินิจฉัยโรคต้อกระจก และ 

Application ส าหรับผู้ ป่วยโรคต้อหิน ผลงานนวัตกรรม

ดังกล่าวได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับโลก (3 Blonze 

Medals) ในงานนวตักรรมระดบัโลก “47th International 

Exhibition of Inventions Geneva” ป ร ะ เ ท ศ

สวิสเซอร์แลนด์ ระหว่างวัน ท่ี  10-14 เมษายน 2562 

นวตักรรมดงักลา่วนบัเป็นการพลิกโฉมการตรวจรักษาโรค

ตา ท าให้สามารถตรวจคัดกรองดวงตาด้วยเคร่ืองมือท่ี

ทันสมัย สะดวกและสามารถเข้าถึงในระดับชุมชนได้ 

รวมทัง้มีการติดตามการรักษาโรคอย่างเหมาะสม ด้าน รศ.

นพ.ศักด์ิชัย วงศกิตติรักษ์ หัวหน้าศูนย์ตาธรรมศาสตร์ 

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และหวัหน้าทีม

ประดิษฐ์นวัตกรรมดังกล่าว เผยว่า โรคต้อหินเป็นโรคท่ี

เป็นสาเหตุตาบอดอันดับหนึ่งของประชากรทั่วโลก 

ประมาณการว่าจากประชากรโลก 8,000 ล้านคน จะมี

ผู้ ป่วยโรคต้อหินสงูถึงเกือบ 70 ล้านคน ซึ่งมากกว่า 10% 

ของผู้ ป่วยเหล่านีอ้าจตาบอดโดยไม่รู้สึกตัวล่วงหน้ามา

ก่อน ดังนัน้การตรวจคัดกรองดวงตาด้วยเคร่ืองมือท่ี

ทนัสมยั สะดวก สามารถเข้าถึงในระดบัชุมชนได้ รวมถึง

การติดตามการรักษาโรคอย่างเหมาะสมจึงเป็นหนทาง

เดียวท่ีจะช่ วยลดผู้ พิการตาบอดจากโรคต้อหินได้  

นอกจากนัน้โรคต้อกระจกซึ่งเป็นโรคตาท่ีส าคัญอีกโรค

หนึ่งท่ีคนไทยรู้จักกนัดีและสามารถรักษาให้หายขาดได้ก็

เป็นอีกโรคหนึ่งท่ีการวินิจฉัยผู้ ป่วยยังต้องท าโดยจักษุ

แพทย์ผู้ เช่ียวชาญ ดังนัน้การพัฒนาโทรศัพท์มือถือให้

สามารถช่วยวินิจฉัยโรคต้อกระจกจะช่วยให้ผู้ ป่วยได้รับ

การรักษาอย่างทันท่วงที รางวัลนวัตกรรมระดับโลกนี ้
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นบัเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย ซึ่งการน าสิ่งประดิษฐ์

เหล่านีไ้ปพัฒนาต่อยอดยังจะช่วยเพ่ิมคุณภาพชีวิตด้าน

ตาให้กับคนไทยและคนทั่วโลกได้ต่อไปในอนาคต.

(banmuang.co.th 15 พ.ค.62) 
 

เชียร์นักฟุตบอลพกิารทางสมองไทยสู่ฟุตบอลโลก 

ทีมฟตุบอลคน

พิการทางสมอง

ทีมชาติไทย สร้าง

ทีมพฒันา

ความสามารถจนก้าวขึน้ไปอยู่หวัแถวของทวีปเอเชีย โดย

ลา่สดุเตรียมเดินทางไปสู้ศกึการแข่งขนัฟตุบอลโลกเป็น

สมยัแรกในเดือนกรกฎาคมนี ้แสงแดดสดใสและผืนหญ้า

อนัเขียวขจีของสนามฟตุบอล อามา่ ซอคเกอร์ คลบั อ.ท่า

ยาง จงัหวดัเพชรบรีุ ได้กลายเป็นดินแดนแห่งความฝันของ

คนไทยกลุม่หนึง่ ในการพิสใูจน์คณุคา่ในตวัเองให้สงัคม

ได้รับรู้ และสร้างเกียรติยศให้แก่ชาติบ้านเมือง พวกเขาคือ 

ทีมฟตุบอลคนพิการทางสมอง 7 คน ทีมชาติไทย ซึง่ได้ก่อ

ร่างสร้างตวัลงแข่งขนัระดบันานาชาติมาแล้วเป็นเวลา 4 ปี 

ตลอดเส้นทางเคยคว้าแชมป์อาเซียนพาราเกมส์ และเก็บ

คะแนนสะสมติดเป็นอนัดบั 3 ของทวีปเอเชียจนสามารถ

คว้าตัว๋ลยุศกึฟตุบอลโลก ท่ีเมืองเซบีญ่าของสเปน ใน

เดือนกรกฎาคมคมนี ้ยอดทีมจากเอเชียอย่างเกาหลีใต้

และมาเลเซีย เดินทางมาร่วมฟาดแข้งรายการพิเศษ CP 

INVITATIONAL CHAMPIONSHIP 2019 เพ่ือเพ่ิม

ประสบการณ์ในสนามแข่งขนัจริง และยงัเป็นการสาน

สมัพนัธ์ท่ีดีโดยใช้กีฬาเป็นเคร่ืองมือ หลงัจากนีที้มฟตุบอล

คนพิการทางสมองทีมชาติไทยจะตดัตวัผู้ เลน่เหลือ 14 คน 

ก่อนออกเดินทางสูป่ระเทศสเปน ซึง่ในรอบแรกทีมช้างศกึ 

แรงกิง้อนัดบัท่ี 15 ของโลก ถกูจบัให้อยู่ในกลุม่ D ร่วมกบั 

รัสเซีย, เนเธอร์แลนด์ และแคนาดา โดยวางเป้าหมายผ่าน

เข้าสูร่อบสองให้ได้เป็นอย่างน้อย(news.ch3 

thailand.com 15 พ.ค.62) 
 

“พลอย สโรชา” ฟันฝ่าโลกมืดสู่ฝันท่ีเป็นจริง 
 เรียนดี-ดนตรีเด่น-กีฬาเลิศ! 

 

รายการ ฅนจริงใจไม่ท้อ เสาร์ท่ี 11 พฤษภาคม 2562 พา

คุณผู้ชมไปพบกับเร่ืองราวของ “พลอย” สาวตาบอด แต่

ความสามารถรอบด้าน ทัง้การเรียน-งานเขียน-ดนตรี-กีฬา 

อะไรท าให้เธอประสบความส าเร็จแทบทกุด้านขนาดนี  ้สโร

ชา กิตติสิริพันธุ์  หรือพลอย อาจโชคไม่ดีท่ีสูญเสียการ

มองเห็นตัง้แตเ่ด็ก เน่ืองจากเป็นมะเร็งท่ีจอประสาทตา แต่

เธอโชคดีท่ีเกิดมาในครอบครัวท่ีให้ความรักความอบอุ่น

และพร้อมส่งเสริมสนับสนุนให้เธอได้ท าในสิ่งท่ีเธอชอบ 

เธอรัก กระทัง่ท าให้เธอมีความสามารถในหลากหลายด้าน 

และประสบความส าเร็จในเส้นทางท่ีเธอเลือกเดิน  หลัง

เรียนจบจากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ พลอยเรียน

ตอ่ระดบัมธัยมฯ ท่ีโรงเรียนเซน็ต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 

โดยมีความสามารถด้านดนตรีติดตัวมาด้วยจากความ

สนใจและได้เรียนพิเศษ ก่อนสอบชิงทุนเข้าศึกษาต่อท่ี
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คณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ได้ส าเร็จเป็น 

1 ใน 15 ท่ีทางมหาวิทยาลัยให้ทุน  ชอบ “ภาษาและ

วรรณคดีไทย” เป็นชีวิตจิตใจ “ตอนนัน้พลอยเรียนเอก

ภาษาและวรรณคดีไทย (ถาม-ท าไมเลือกเรียนเอกนี ?้) 

พลอยอ่านหนังสือเยอะ พอดีมีคนอ่านหนังสือให้เราฟัง

เยอะ พ่อ พ่ี อาเจ็ก อ่าน เราเลยได้มีโอกาสอ่านหนังสือ

หลากหลายแนว เราเห็นว่าในหนังสือมันมีจินตนาการ 

อ่านแล้วมันหัวเราะได้ มันร้องไห้ได้ ตัวหนังสือมันเป็น

อย่างนัน้ มนัมีความรู้อยู่ข้างใน มนัมีภาพบางอย่างท่ีเรา

ไม่สามารถเห็นได้ในชีวิตประจ าวนั เพราะเรามองไม่เห็น 

เช่น การยกัไหล ่การพยกัหน้า เวลาเราอยู่ในชีวิตประจ าวนั 

เราไม่เห็นว่าเขาท ากิริยาอะไร แล้วมันหมายความว่า

อย่างไร แต่เวลาเราอ่านหนังสือ คนเขียนเขาจะสื่อสิ่ง

เหล่านีด้้วยภาษา เลยท าให้เราเร่ิมเห็นเวลาเขามองค้อน 

แปลว่าเขาเร่ิมงอนแล้ว ไม่พอใจ” “เราเร่ิมจินตนาการ

ท่าทางของคน พอเกิดขึน้บ่อยๆ เร่ิมรู้สกึว่าหนงัสือมนัสนุก 

ตอน ม.ปลาย พลอยชอบอ่านวรรณคดี สนใจมาก ค าฉันท์ 

ค าประพันธ์แปลกๆ ก่อนหน้านัน้อ่านแต่กลอน พอ ม.

ปลายเร่ิมเจอค าฉันท์ เจอโคลง เรารู้สึกว่า เสียงท่ีคล้อง

จองกนั มนัน่าฟัง ความหมายมนัตีได้กว้างกวา่ท่ีเราพูดกนั

ปกติ เลยเร่ิมสนใจวรรณคดีเยอะขึน้ และอยากเรียนต่อ

ด้านนี ้อยากเขียนถ่ายทอดความคิดของเรา เรียนอะไรก็ได้

ท่ีได้อ่านหนังสือวรรณกรรมเยอะๆ”  มีรางวัลการันตี 

“พลอย” มีฝีมือเร่ืองเขียน “ตอนนัน้เธอเรียนชัน้ปี 3 เอก

ภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มาสมัครเรียน ก็รับไว้ มี

ปัญหาว่า วิชานี ้เรามีงานหลกัคือเขียนบันทึก คนมองไม่

เห็น ไม่รู้จะเขียนอย่างไร เขาบอกเขาพิมพ์ได้ พิมพ์เป็น

กระดาษได้  ก็อนุ โลม แทนท่ีจะเขียนด้วยลายมือ ” 

“การบ้านของพลอยเป็นการบ้านท่ีสมบรูณ์แบบ บนัทกึทุก

วนั เป็นบันทึกท่ีดี มีทัศนคติท่ีดีต่อชีวิต มีความเห็นเร่ือง

ตา่งๆ ท่ีดี พอสอนไปได้สกั 2 สปัดาห์ ผมอา่นบนัทกึทกุวนั 

ก็รู้แล้วว่า ต้นฉบับนี ้การบ้านท่ีส่งนี ้จะเป็นหนังสือได้ ใน

สปัดาห์ท่ีสาม ก็ประกาศหน้าชัน้วา่ น่ีคือนกัเขียนคนตอ่ไป 

หลงัจากจบเทอมแรก เราก็พยายามรวบรวมต้นฉบบั ในปี

รุ่งขึน้ พลอยก็มาลงทะเบียนเรียนอีกวิชาหนึ่ง เพราะฉะนัน้

พอเรียนไปได้ครบ 2 เทอม ต้นฉบับมากพอท่ีจะเป็น

หนงัสือเล่มหนึ่ง ก็รวบรวมเป็นหนงัสือ พิมพ์เสร็จ ก็ส่งเข้า

ประกวด ได้รับรางวัลในปีนัน้” อ.มกุฏ อรฤดี อาจารย์

พิเศษวิชาบรรณาธิการศึกษา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ 

และศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ /บรรณาธิการ

ส านกัพิมพ์ผีเสือ้ ช่ืนชมงานเขียนของพลอย งานเขียนของ

พลอยคว้ารางวลัจากกระทรวงศึกษาธิการมาแล้ว 2 เล่ม 

เล่มแรก “จนกว่าเด็กปิดตาจะโต” ส่วนอีกเล่ม “ก ไก่ 

เดินทาง นิทานระบายสี” พลอยไม่เพียงเป็นคนตาบอดท่ี

พิมพ์ตวัอกัษรได้ แต่เธอยงัเขียนตวัหนงัสือด้วยลายมือได้ 

รวมทัง้สามารถวาดรูปได้อีกด้วย  “พอขึน้มหาวิทยาลยั คิด

วา่ ถ้าเราไม่กล้าท าในสิ่งท่ีเราอยากท าแบบนีไ้ปเร่ือยๆ มนั

ไม่ไหวแล้ว มันไม่มีความสุข เราต้องเรียนในสิ่งท่ีเราไม่

ชอบ เราจะต้องไปในท่ีท่ีเราไม่อยากไป ก็เสียโอกาส 

เสียเวลาในสิ่งท่ีเราอยากท า เพราะมหาวิทยาลยัก็มีครัง้

เดียว เราเลยรู้สกึวา่ งัน้ต่อไปนี ้อยากท าอะไร จะท าเลย ก็

ต้องรวบรวมความกล้าเหมือนกัน ตอนนัน้ท่ีจะสมคัรเข้า

ชมรม C.U. Band เพราะเพ่ือนท่ีคณะท่ีรู้จกั ก็ไม่มีใครเข้า

ชมรมนี”้ พลอยยืนยนัว่า การเล่นเปียโนของเธอ ไม่ได้เล่น

เพ่ือแสดง หรือซ้อมให้เก่ง แต่จุดประสงค์ท่ีแท้จริงคือเล่น

เ พ่ื อ ค ล า ย เ ค รี ย ด  เ ล่ น เ พ่ื อ ใ ห้ ตั ว เ อ ง บั น เ ทิ ง

มากกว่า ความสามารถด้านดนตรีของพลอย ไมเ่พียงผ่าน

การเล่นเปียโนหรือร้องเพลง แต่เธอยงัแต่งเพลงได้อีกด้วย 
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เช่น แตง่เพลง “เพ่ือนฝัน” ให้โครงการฝึกฝนผู้ดวงตาพิการ

ให้เขียนหนงัสือ ฯลฯ ไมเ่ท่านัน้ คนตามองไมเ่ห็นเช่นพลอย

ยังมีความสามารถด้านกีฬาอีกต่างหาก และคว้าเหรียญ

รางวลัมาแล้วมากมาย “สว่นใหญ่เป็นเหรียญว่ิง จดุเร่ิมต้น

ของการว่ิง คือ พ่ีสาวพลอยไปลงว่ิงแข่งการกุศล ตอนนัน้

เราไปยืนเฝ้าเขาหน้าเส้นชยั เราเห็นบรรยากาศเขาว่ิง รู้สกึ

วา่เป็นกิจกรรมท่ีดนู่าสนกุดี ได้ออกก าลงักายด้วย ตอนนัน้

รู้สกึว่าเราอยากท าอะไรบางอย่างร่วมกบัครอบครัว เห็นว่า

การว่ิงเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีท าด้วยกันได้ ท าให้เราแข็งแรง

ขึน้ด้วย เลยเร่ิมชวนพ่อ พ่ี ไปซ้อมว่ิง ประกอบกบัตอนนัน้มี

กลุม่กิจกรรมหนึง่ ช่ือ ว่ิงด้วยกนั กลุม่นีเ้ป็นกลุม่ท่ีเชิญชวน

คนท่ีพิการกบัไม่พิการมาว่ิงด้วยกนั กรณีอย่างพลอยมอง

ไมเ่ห็น จะว่ิงไปได้ ต้องมีคนน าทาง ว่ิงกบัพ่อ จะได้มมุมอง

ใหม่ๆ กลบัมาตลอด ไม่เฉพาะกับพ่อ พลอยว่าการว่ิงเป็น

สิ่งท่ีให้อะไรหลายๆ อย่างกับพลอย เราไปด้วยกันเป็น

ครอบครัว มนัอุ่นใจ ได้ใช้เวลาร่วมกัน” ถ้าการสอบได้ทุน

เข้าเรียนคณะอกัษรศาสตร์ จฬุาฯ และความสามารถด้าน

การเขียน-ดนตรี-กีฬา เป็นเร่ืองน่าทึ่งส าหรับคนตาบอด

แล้ว พลอยยงัท าได้มากกว่านัน้ เพราะเธอจบปริญญาตรี

โดยได้เกียรตินิยมอนัดับ 1 อีกด้วย “โห! เกียรตินิยมเลย

เหรอ ไม่ต้องก็ได้ เราก็ดีใจ ไม่ต้องเกียรตินิยมก็ได้ เดี๋ยว

เรียนโท ก็เหน่ือย ผมก็บอก ผมก็คอยเป็นก าลงัใจให้เขาอยู่

เร่ือย" นพดล กิตติสิริพันธุ์  พ่อดีใจลูกได้เกียรตินิยม  “ได้

เกียรตินิยมอนัดบั 1 แม่ดีใจ เพราะลกูเราส าเร็จไปขัน้ตอน

หนึ่งแล้วนะ พร้อมท่ีจะก้าวสู่โลกอีกแบบหนึ่งแล้ว โลกการ

ท างาน คุณครูมกุฏก็รับ เป็นบรรณาธิการฝึกหัด และให้

น้องพลอยเขียนหนงัสือด้วย ...ตอนนีน้้องพลอยหยุดก่อน 

น้องศกึษาต่อ เรียนจิตวิทยา ปริญญาโท” จารุกร กิตติสิริ

พันธุ์  แม่ดีใจเช่นกันท่ีลูกสาวได้เกียรตินิยม  “พลอย” 

ขอบคณุก าลงัใจจาก “พ่อ-แม่-พ่ีสาว” “พลอยว่า สว่นหนึ่ง

ท่ีพลอยรู้สึกว่าเป็นความโชคดีของพลอยคือ พ่อกับแม่ 

ไม่ได้กดดนัว่า พลอยจะต้องเก่ง จะต้องท าอนันีใ้ห้ได้ ต้อง

ส าเร็จ ส าเร็จก็ได้ ไมส่ าเร็จก็ได้นะ ขอแค่เราได้ลองท า พ่อ

กับแม่จะคอยซัพพอร์ตเราอยู่ตรงนี ้เราเลยรู้สึกว่า เรา

ผิดพลาดได้ ท าใ ห้เราไม่กลัวการทดลองอะไรเลย ” 

“ขอบคุณพ่อกับแม่ พ่ีสาว ทัง้สามคนเป็นก าลงัใจส าคัญ

มากๆ ของพลอย และเป็นคนท่ีท าให้พลอยยงัอยากท าสิ่ง

ตา่งๆ ตอ่ไป” “พลอยอยากบอกคนที่พิการทางสายตา อย่า

ให้ความพิการมาปล้นชิงคุณค่าในตวัเราไป อย่าให้มนัมา

เอาความสุขของเราไป ตวัเรามีคุณค่า มีความสุขได้ การ

มองไม่เห็นไม่ใช่สิ่งท่ีจะก าหนดวา่ เราจะมีคณุค่ามากหรือ

น้อย มีความสุขมากหรือน้อย เราท าได้ทุกอย่าง ถ้าเรา

สนุกและอยากจะท า” ติดตามรับชมรายการ ฅนจริงใจไม่

ท้ อ  ไ ด้  ทุ ก วั น เ ส า ร์  เ ว ล า  09.00-10.00 น .  ท า ง

สถา นี โท รทั ศ น์  NEWS1 ( IPM ช่ อ ง  64 / PSI ช่ อ ง 

211  (mgronline.com 16 พ.ค.62) 
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เชิญคนพกิารสมคัรงาน 

บริษัท ลากัวร์เทค กรุ๊ป จ ากัด ที่อยู่  49/7 หมู่ 
9 ต าบลบางมว่ง อ าเภอบางใหญ่ นนทบรีุ 11140 ต้องการ
รับคนพกิารท างาน ต าแหน่งพนักงานทั่วไป จ านวน 1 
อัตรา รายละเอียดงาน ท างานด้านเอกสาร คุณสมบัติ          

คนพิการทางด้านร่างกาย เพศหญิง  อายุ 25 ปีขึน้ไป 
วฒิุการศกึษาระดบั ปวช.-ปวส. มีความละเอียดรอบครอบ         
มีความอดทน สามารถช่วยเหลือตนเองได้ สามารถใช้
คอมพิวเตอร์  โปรแกรม Word,Excel ไ ด้ เ ป็นอย่างดี  
สวสัดิการ อาหารกลางวนั เบีย้ขยนั ชุดยูนิฟอร์ม กองทุน
ส ารองเลีย้งชีพ กองทุนประกันสังคม งานเลีย้งประจ าปี  
ตดิต่อ 02-4437300-16 อีเมล surang@laquatech.com 

บริษัท ไฮ-พี (ไทยแลนด์) จ ากัด ท่ีอยู่ นิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตีร้ะยอง ซอย  A3 (สารสิน) เลขท่ี 
7/132 หมู่ 4 ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จังหวดั
ระยอง 21140 ต้องการรับคนพิการท างาน ต าแหน่ง
พนักงานฝ่ายผลิต จ านวน 1 อัตรา  รายละเอียดงาน 
ตรวจเช็คชิน้งานด้วยเคร่ืองไมโครสโคป แก้ไขชิน้งานเบือ้
ต้น (Rework) ด้วนคตัเตอร์ กรรไกร นั่งจัดเรียงชิน้งานลง
ในถาดพลาสติก  คุณสมบั ติ  คนพิการทางการ

เคล่ือนไหว ช่วยเหลือตนเองได้ เพศชาย/หญิง อายุ
ระหว่าง 20-40 ปี วฒิุการศึกษาระดบั ป.6 ขึน้ไป มีความ
รับผิดชอบ กระตือรือร้น ซือ้สัตย์ มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี 
สามารถท างานเป็นทีมด้วย สวสัดิการ รถรับ-ส่ง พนกังาน 
คา่อาหาร คา่เช่าบ้าน ประกนัอุบตัิเหต ุกองทนุส ารองเลีย้ง
ชีพ เบีย้ขยันรายเดือน ท างานจันทร์-ศุกร์  ติดต่อ 038-
6504329 ตอ่ 5934 อีเมล์ hip_75@trustmail.jobthai.com 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ล๊ัค.กี  ้ท่ีอยู่ 209/1 ม.4 
ถนนพหลโยธิน กม.62 ต.ล าไทร อ.วังน้อย จ.อยุธยา 
13170 ต้องการรับคนพกิารท างาน ต าแหน่งพนักงาน
คนพิการ จ านวน 3 อัตรา รายละเอียดงาน ตามความ

เหมาะสมกับสภาพร่างกาย  คุณสมบัติ คนพิการที่

สามารถช่วยเหลือตนเองได้  เพศชาย/หญิง อายุ 
ระหว่าง 18-40 ปี ไม่จ ากัดวุฒิการศกึษา สามารถท างาน
ตามท่ีได้รับมอบหมายได้ดี มีปฏิภาณ ไหวพริบ ท างาน
ภายใต้ภาวะกดดนัได้ดี มีความขยันอดทน จริงจังในการ
ท างาน สามารถเดินทางมาท างานเองได้ สวสัดิการ ชุดยูนิ
ฟอร์ม เบีย้ขยัน โบนัส OT. ฝ่ายผลิต สวัสดิการตาม
กฎหมายก าหนด ติดต่อ...คุณพัฒนฉัตร (สาขาโรงงาน
อยุธยา)  โทรศัพท์  035 -272623 -28  คุณพรพิมล 
(ส านกังานใหญ่สาทร) โทรศพัท์ 02-2122410-4 

บริษัท ชอคโกวิลล์ จ ากัด ท่ีอยู่ 23, 23/1-16 
ซอยนวมินทร์ 74 ถ.เกษตร-นวมินทร์ตัดใหม่ แขวงราม
อินทรา เขตคนันายาว กทม. 10230 ต้องการรับคนพกิาร
ท างาน ต าแหน่งพนักงานครัว จ านวน 1 อัตรา  
รายละเอียดงาน จัดเตรียมผัก ตักอาหาร จัดจาน ดูแล
ความเ รียบ ร้อยของสถาน ท่ี  งานอื่นๆ  ตามท่ีไ ด้ รีบ
มอบหมาย คุณสมบัติ คนพิการทางด้านร่างกาย เพศ
ชาย/หญิง อายุระหว่าง 18-35 ปี ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
ไม่มีรอยสกัหรือประวตัิอาชญากรรม มีใจรักในงานบริการ 
รักความสะอาด มีความรับผิดชอบในหน้าท่ี ซื่อสตัย์ ตรง
ตอ่เวลา สามารถท างานในวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ได้ สวสัดิการ 
ประกันสังคม สิทธิในการเบิกค่าทันตกรรม ค่าท างาน
ลว่งเวลา เงินโบนสัตามผลงาน อาหารเลีย้งพนกังาน ตาม
ข้อตกลงของบริษัท ฯลฯ ติดต่อ...ฝ่ายบุคคล โทรศัพท์ 
095-9540027 อีเมล์ chocolateville.hr@gmail.com 

บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จ ากัด ท่ีอยู่ 46 
อาคารมหาจกัร ชัน้ 3 ฝ่ายบคุคล ถนนสขุมุวิท ซอยสขุมุวิท 
3 (นานาเหนือ) คลองเตยเหนือ วฒันา กรุงเทพฯ ต้องการ
รับคนพิการท างาน ต าแหน่งพนักงานคนพิการ 
จ านวน 3 อัตรา  รายละเอียดงาน งานด้านเอกสารทัว่ไป 
แพ็คสินค้า รับโทรศัพท์ ประสานงาน จัดเก็บเอกสาร รับ
เร่ืองจากผู้มาติดต่อทัง้ภายในและภายนอก คุณสมบัติ 
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คนพกิารที่สามารถเดนิได้ เพศชาย/หญิง อายไุมเ่กิน 45 
ปี วฒิุการศกึษาระดบั ม.6 ขึน้ไป มีทกัษะการประสานงาน 
มีการสื่อสารท่ีดี  ติดต่อ...คณุกอยา ลาเต๊ะ โทรศพัท์ 02-
2560020 ตอ่ 397 อีเมล์ korya@mahajak.com 

บริษัท อัลฟ่าก รุ๊ป จ ากัด  ท่ีอยู่  139 ซอย
นวลจันทร์ 34 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจนัทร์ เขตบึงกุ่ม 
กทม. 10230 ต้องการรับคนพิการท างาน ต าแหน่ง
เจ้าหน้าที่ ธุรการ จ านวน 1 อัตรา   รายละเอียดงาน 
ดูแลงานเอกสารและช่ วยเหลืองานต่างๆในแผนก 
คุณสมบัติ คนพิการที่สามารถเดินได้  เพศชาย/หญิง 
อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิการศึกษามธัยมศึกษาปีท่ี 6 ขึน้ไป 
สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ ติดต่อ...คุณกานต์ธิดา  
โทรศพัท์ 02-7929333  อีเมล์ kds@alphagroup.co.th 

บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จ ากัด  ท่ีอยู่  เลขท่ี 
26/56 อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ ชัน้ 5 ถนนจันทน์ตัดใหม่ 
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120 ต้องการรับคน
พิการท างาน ต าแหน่งพนักงานธุรการ จ านวน 2 
อัตรา รายละเอียดงาน เดินเอกสาร พิมพ์รายงาน และ
งานต่างๆตามท่ีได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ คนพิการ

ทางการได้ยิน  เพศชาย/หญิง อายุ  18 - 30 ปี  วุฒิ
การศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) ใช้
คอมพิวเตอร์ได้ สวสัดิการ ประกันชีวิต / ประกนัสขุภาพ / 
ประกนัสงัคม / ค่ารักษาพยาบาลผู้ ป่วยนอก 10,000 บาท 
(เบิกให้ครอบครัวได้) /  ค่าเทอมบุตร ติดต่อ. . .คุณ
สมเกียรติ วงละคร โทรศพัท์ 02-678-7777 ต่อ 1119 หรือ 
081-732-2835 Line ID : ARTIYA2002 อี เ ม ล์  
tpi_concrete@yahoo.com  

บริษัท มายกี ้จ ากัด ท่ีอยู่ 54-54/1 ซ.วชิรธรรม
สาธิต 37 ถ.สุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง 
กทม. 10260 ต้องการรับคนพิการท างาน ต าแหน่ง
พนักงานบรรจุหีบห่อ จ านวน 10 อัตรา  รายละเอียด
งาน งานบรรจุหีบห่อ ติดสติ๊กเกอร์สินค้า เช็คสินค้า 

คุณสมบัติ คนพิการทางการได้ยิน หูหนวก หูตึง ไม่
จ ากดัเพศ             อายุ 20 - 40 ปี ไม่จ ากดัวฒิุการศกึษา 
อา่นออก-เขียนได้ สวสัดิการ เงินช่วยเหลือพิเศษ ชุดฟอร์ม 
เบี ย้ขยัน โบนัสประจ าปี  รางวัลพนักงานดี เด่น เ งิน
ช่วยเหลืองานศพ ฯลฯ ติดต่อ...คุณนันธิดา คณารักษ์ 
โทรศพัท์ 02-7462005 อีเมล์ nanthida@mykiethai.com  

บริษัท เคซี ออโต้โมทีฟ แพสชั่น กรุ๊ป จ ากัด 
ท่ีอยู่ 99/9 ม.2 ถ.เศรษฐกิจ1 ต.นาดี อ.เมืองสมทุรสาคร จ.
สมุทรสาคร 74000 ต้องการ รับคนพิการท างาน 

ต าแหน่ง IT SUPPORT จ านวน 1 อัตรา  รายละเอียด
งาน Support User ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์และoffice Automation ดแูลระบบ Network 
ภายในองค์กร ก าหนดสิทธิในการใช้ ลบ ในการใช้สิทธิ 
INTERNET,EMAIL,AD(Active Directory) แ ล ะ  File 
Sharing ดู แ ล Page Facebookแ ล ะ  Line@ ฯ ล ฯ 
คุณสมบัติ คนพิการทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหว 
ช่วยเหลือตนเองได้  เพศชาย อาย ุ25 ปีขึน้ไป การศกึษา
ระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ท างาน 2 ปี สามารถ
ปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายได้ สวสัดิการ ชดุฟอร์ม 
เบีย้ขยนัอตัราก้าวหน้า ปรับเงินประจ าปี (ตามผลประกอบ
การณ์) โบนัส (ตามผลประกอบการณ์) ซือ้สินค้าบริษัทฯ 
ไ ด้ รับส่วนลด 50% เ งินทุนการศึกษาบุตร  เ งินช่วย
ฌาปนกิจ (บิดา/มารดา) ติดต่อ...คุณเกศรินทร์ อิ่มแช่ม  
062-8758696 อีเมล์ ketsarin.maew@gmail.com  

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จ ากัด (มหาชน) ท่ี
อยู่ 273/2 หมู่ 6 ถนนพระราม 2 แสมด า บางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร 10150 ต้องการรับคนพิการท างาน 
ต าแหน่งพนักงานแรงงานสัมพันธ์-ธุรการ จ านวน 1 
อัตรา รายละเอียดงาน ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงาน
ต่างๆ จัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ขององค์กร คีย์ข้อมูล
และงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ คนพิการ

ทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้  เพศชาย/หญิง อายุ
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ระหว่าง 22-35 ปี วุฒิการศึกษา ม.6 ขึน้ไป ติดต่อ...คุณ
อญัชลีภรณ์ (จอม) โทรศพัท์ 061-4108877, 02-4150054 
#2806 อีเมล์ recruitment@asiabiomass.com 

บริษัท เอส.ดับบลิว ฟู้ดเทค จ ากัด ท่ีอยู่ เลขท่ี 
9 รามอินทรา 19 แยก 3 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์  
เขบางเขน กทม. ต้องการรับคนพิการท างาน ต าแหน่ง
พนักงานธุรการ จ านวน 1 อัตรา   รายละเอียดงาน 
จดัเรียงเอกสารงานขายเข้าแฟ้ม คุณสมบัติ พิการด้าน

ร่างกาย (ไม่พิการทางสายตา แขนขา) เพศหญิง อายุ 
25 ปีขึน้ไป การศกึษามธัยมศกึษาปีท่ี 6 มีมนษุยสมัพนัธ์ดี 
สวสัดิการ ประกันสงัคม ตามกฎหมายก าหนด ติดต่อ...
คณุวีณา อศัวธ ารงกิติ โทรศพัท์ 0-2522-6175-6 แฟกซ์ 0-
2521-8893 อีเมล์ hr@swfoodtech.co.th 

ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ท่ีอยู่ ส านัก
บริหารทรัพยากรบุคคล ชัน้ 6 อาคารกระทรวงการคลัง 
ถนนพระรามท่ี 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
10400 ต้องการรับคนพิการท างาน ต าแหน่งพนักงาน
บริการ จ านวน 1 อัตรา  รายละเอียดงาน  การดูแล 
บ ารุงรักษาและใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ภายใน
ส านักงาน ส่งหนงัสือทัง้ในและนอกส านกังาน ดแูลความ
เ รียบ ร้อยในส านักงานให้มีสภาพใ ช้งานเ ป็นปกติ  
ปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ คน
พิการทางด้านร่างกาย การได้ยินหรือส่ือความหมาย 
เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึน้ไป วุฒิการศึกษาระดบั ม.3 
หรือ ปวช.ขึน้ไป รายละเอียดการรับสมคัร ก าหนดวนัรับ
สมัคร ตัง้แต่วันท่ี 28 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2562 
สามารถโหลดรายละเอียดได้ท่ี http://gg.gg/e22rh ติด
ต่อ...ส่วนบริหารงานบุคคล  โทรศพัท์ 02-1265800 ต่อ 
2549 โทรสาร 02-2816788  

บริษัท สินชัยห้องเยน็ จ ากัด ท่ีอยู่ 57/34 หมู ่4 
ถนนเอกชยั ต าบลโคกขาม อ าเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดั
สมุทรสาคร 74000 ต้องการรับคนพิการท างาน 1. 

ต าแหน่งเจ้าหน้าที่สโตร์ช่าง (เบิกจ่ายอุปกรณ์ใน
ห้องสโตร์) จ านวน 1 อัตรา รายละเอียดงาน เบิกจ่าย
อุปกรณ์ในห้องสโตร์ และท าตัดสต๊อก ในการเบิกจ่าย
อุปกรณ์ในคอมพิวเตอร์ 2. ต าแหน่งนักการ/พ่อบ้าน 

จ านวน 1 อัตรา รายละเอียดงาน งานพ่อบ้านประจ า
โรงงาน ดูแลต้นไม้ และงานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
คุณสมบัติ คนพิการเพศชาย สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ (สามารถพูดและฟังได้ดี)  อายุระหว่าง 20-
40 ปี ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ สวัสดิการ จัดหาท่ีพักให้
ส าหรับผู้ ท่ีอยู่ไกล หรือเดินทางไมส่ะดวก ประกนัสงัคม ชุด
ฟอร์ม โบนสัประจ าปี เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ อื่นๆตามท่ี
กฎหมายก า หนด  ติ ด ต่ อ  0 3 4 - 8 34 2 7 2  อี เ ม ล์  
waraporn@ruxchaigroup.com 

บริษัท ธนกูล เวิร์คกรุ๊ป จ ากัด ท่ีอยู่ 130/7 
ซอยเทียนทะเล 24 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล ต าบลท่า
ข้าม อ าเภอบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 
ต้องการรับคนพิการท างาน ต าแหน่งธุรการ จ านวน 
2  อั ต ร า  ร ายละ เอี ยดงาน  ตอบ รับ โทรศัพ ท์  คี ย์
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ คุณสมบัติ คนพิการที่ สามารถ

ส่ือสารไ ด้  เพศชาย/หญิง  ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
สวสัดิการ ประกนัสงัคม งานเลีย้งสงัสรรค์ประจ าปี โบนัส
ประจ าปี อบรม สมัมนา ฯลฯ ตดิต่อ...ฝ่ายบคุคล โทรศพัท์ 
02-6838300  

บริษัท ลิตเติลโฮม เบเกอร่ี (1966) จ ากัด ท่ี
อยู่ 99-101 ถนนวรจักร แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อม
ปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 ต้องการรับคน
พิการท างาน ต าแหน่งพนักงานล้างจาน จ านวน 1 
อัตรา รายละเอียดงาน ล้างจาน ท าความสะอาดอปุกรณ์
ในครัว ดูแลความเรียบร้อยของอุปกรณ์ภายในครัว อื่นๆ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ คนพิการที่สามารถ

ปฏิบัติงานได้  เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึน้ไป วุฒิ
การศึกษาระดับ ป.6 ขึน้ไป สามารถท างานภายใต้แรง
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กดดันได้ มีความขยัน รักงานบริการ เร่ิมงานได้ทันทีจะ
พิจารณาเป็นพิเศษ สวสัดิการ ประกนัสงัคม เบีย้ขยนั ยูนิ
ฟอร์ม โบนสัประจ าปี งานเลีย้งประจ าปี ฯลฯ ตดิต่อ...ฝ่าย
บุคคล  โทรศพัท์ 095-3687977, 02-2247800 ต่อ 330 
อีเมล์ rakphumai_s@littlehome.co.th 

Asia Green Energy Public Co.,Ltd. ท่ี อ ยู่  
273/1 ถนนพระรามท่ี 2 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพฯ ต้องการรับคนพิการท างาน ต าแหน่งเจ้าหน้าที่
ธุรการ จ านวน 1 อัตรา รายละเอียดงาน งานธุรการ
ทั่วไป งานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ คน

พกิารที่สามารถปฏิบัติงานได้ เพศชาย/หญิง อาย ุ20 ปี
ขึน้ไป วุฒิการศึกษาระดบั ม.6 ขึน้ไป สามารถท างานใน 
Office ได้ สวสัดิการ ประกนัสงัคม กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
เสือ้ฟอร์มพนกังาน เงินช่วยเหลือกรณีตา่งๆ ฯลฯ ตดิต่อ...
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทรศพัท์ 02-8940088 ตอ่ 312/503 
อีเมล์ recruitment@agecoal.com 
 

คนพกิารต้องการท างาน 

นายธณัตพล  วิริยวงษานพ  อายุ 25 ปี วุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาโท พิการทางด้านร่างกาย 
สามารถเดินได้ (ขาขาด 1  ข้าง) ต้องการท างานงาน
ราชการ หรืองานประจ า มีประสบการณ์การท างาน
ในหน่วยงานราชการมาก่อน ติดต่อ...โทรศพัท์/Line : 
081-5695919  หรือ อีเมล์ sa@outlook.com 

นายฑิฏิวรรษ  เจริญควร  อายุ 55 ปี วุฒิ

การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) 
พกิารทางด้านร่างกาย เดนิได้ ต้องการงานคลังสินค้า 
งานสโตร์ หรือแผนกซ่อมบ ารุง มีประสบการณ์การ
ท างานด้าน store มาก่อน ติดต่อ ...โทรศัพท์ 080-
6 0 6 0 1 2 7  ID Line : thi-pepsi93598 ห รื อ  อี เ ม ล์  
thitivaspepsl1217  

นายภัทรภณ  ศรีสุวรรณ์  อายุ 23 ปี วุฒิ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี  6 พิการออทิสติก 
ต้องการท างานด้านธุรการในเขตพืน้ที่  หาดใหญ่ 
สงขลา มีประสบการณ์การท างานทางด้านธุรการมา
ก่อน ตดิต่อ099-7982639 nayphathrphn@gmail.com 

นายทศพร  จรโคกกรวด   อายุ 26 ปี วุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาตรี พิการทางด้านออทิสติก 
(สามารถท างานได้เหมือนคนปกติ) ต้องการท างาน
ตามความเหมาะสม สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ คีย์
ข้อมูลได้ดี มีประสบการณ์การฝึกงานใน Office มา
ก่อน ติดต่อ...โทรศัพท์ 094-4572442, 086-3418456 
หรือ อีเมล์ songabuszil@gmail.com 

นางสาวนภา  แสงเมือง   อายุ 26 ปี วุฒิ

การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 (ก าลงัศึกษาในระดบั
ปริญญาตรี) พิการทางด้านร่างกาย (ข้อมือด้านซ้าย) 
ต้องการงานทางด้านธุรการ จัดพิมพ์เอกสาร หรือ
งานอื่ นๆ  ตามความเหมาะสม ใรพืน้ท่ีกรุงเทพและ
ปริมณฑล มีประสบการณ์การท างานด้านเอกสาร 
พิมพ์ งานคอมพิว เตอร์  สามารถใ ช้ โปรแกรม 
Microsoft Office ได้  ติดต่อ...โทรศัพท์ 092-3324496 
หรือ อีเมล์ napha37@gmail.com 

นางสาวพรพิมล  หงษาค า   อายุ 34 ปี วุฒิ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี  3 พิการทางด้าน
ร่างกาย (ขาเทียม) ต้องการท างานด้านคอมพิวเตอร์ 
ธุรการ งานโอเปอเรเตอร์ สามารถใช้คอมพวิเตอร์ได้  
ติ ด ต่ อ . . . โ ท รศัพ ท์  0 6 2 - 7 0 55 17 6  ห รื อ  อี เ ม ล์  
miniza25@hotmail.com 

นายณัฐวัฒน์ จ าปาแดง อาย ุ32 ปี วุฒิ

การศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) 
พกิารทางด้านร่างกาย สามารถเดนิได้ ต้องการงาน
ประจ าตามความเหมาะสม มีประสบการณ์งานด้าน 
Call Center, ธุรการ ตดิต่อ...โทรศพัท์ 084-0814278 
หรือ อีเมล์ nongtae_8@hotmail.com 

mailto:sa@outlook.com


๒๙ 

อย่าไปจมกับสิ่งหน่ึง.. สิ่งใด ไม่ว่าสิ่งนัน้ จะเป็นสุข หรือ ทุกข์ 
 

ร้านกาแฟชื่อดังในจีน เปิดตัว "คาเฟ่แห่งความเงียบงัน" ไม่ต้องใช้เสียงพูด 

 

"สตาร์บคัส์" ในประเทศจีน เปิดตวั "คาเฟ่แห่งความเงียบงนั" ท่ีไมต้่องใช้เสียงพดูในการสัง่ออเดอร์ เพ่ือมอบโอกาสให้การ

ท างานกบัผู้ พิการทางการได้ยิน  "สตาร์บคัส์" ยกัษ์ใหญ่แห่งวงการร้านกาแฟ ได้เปิดร้านแห่งใหม ่ท่ีมีคอนเซป็ต์วา่ "คาเฟ่แห่ง

ความเงียบงนั" โดยร้านแห่งนีต้ัง้อยู่ในมณฑลกวา่งตง ทางตอนใต้ของประเทศจีน เน่ืองจากท่ีร้านสาขานีม้ีพนกังานราวๆ 

คร่ึงหนึง่เป็นผู้พิการทางการได้ยิน เพ่ือเป็นการเดินหน้าการสนบัสนนุการจ้างงานผู้ พิการ 

ลีโอ ช่าย ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบตัิการของสตาร์บคัส์ประจ าประเทศจีน กลา่ววา่ "ท่ีน่ีอาจเป็นร้านสตาร์บคัส์ท่ีมีความ

เงียบสงบมากท่ีสดุ เม่ือเทียบกบัสาขาอื่นๆ อีกกวา่ 3,800 แห่งทัว่จีนแผ่นดินใหญ่" 

ตามรายงานระบวุา่คาเฟ่แห่งความเงียบงนันัน้ ตัง้อยู่ในเขตเย่ว์ซิ่วของนครกวา่งโจว และเปิดต้อนรับลกูค้าอย่างเป็นทางการ

เม่ือช่วงสดุสปัดาห์ท่ีผ่านมา โดยมีพนกังานทัง้หมด 30 คน รวมทัง้เป็นผู้ พิการทางการได้ยินถงึ 14 คน 

โดยร้านแห่งนีม้ีระบบสัง่ซือ้ท่ีถกูออกแบบเป็นพิเศษ เพ่ือช่วยให้ลกูค้าสามารถสัง่ซือ้เคร่ืองดื่มและอาหารโดยไมต้่องออก

เสียงพดู แตใ่ช้วิธีบอกหมายเลขประจ าเมนดู้วยภาษามือ และยงัสามารถเขียนกระดาษบอกความต้องการเพ่ิมเติมได้อีกด้วย 

เฉิน ซื่อถิง หนึง่ในพนกังานผู้ พิการทางการได้ยิน กลา่ววา่ "ผมเช่ือวา่คนจ านวนมากท่ีเป็นเหมือนผมจะได้พบงานท่ีพวกเขาท า

แล้วมีความสขุได้ในอนาคต เราพร้อมเสิร์ฟกาแฟรสเลิศแม้จะไมไ่ด้ยินคณุพดู" 

ขณะท่ี จ ูเจีย้อิง กรููกาแฟท่ีเป็นผู้ พิการทางการได้ยินคนแรกของสตาร์บคัส์ในเมืองจีน เป็นหนึง่ในสามผู้จดัการที่พิการทางการ

ได้ยินประจ าอยู่ท่ีร้านสาขาใหมนี่ ้โดยจท่ีูท างานกบัสตาร์บคัส์มานาน 7 ปี หวงัวา่ร้านนีจ้ะเป็นเวทีแห่งความเป็นไปได้ของผู้

พิการในอนาคต(sanook.com 21 พ.ค.62) 

http://www.sanook.com/news/7738018/
https://www.sanook.com/travel/tag/%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9F/
https://www.sanook.com/travel/restaurant/


๓๐ 

อย่าไปจมกับสิ่งหน่ึง.. สิ่งใด ไม่ว่าสิ่งนัน้ จะเป็นสุข หรือ ทุกข์ 
 

แอร์พอร์ตลิงก์เปิดตัวอุปกรณ์ช่วยผู้พกิาร 

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดตวัอปุกรณ์ทางพาดพบัส าหรับรถเข็นวีลแชร์ ช่วย

ผู้ ทุพพลภาพ คนพิการขึน้รถไฟฟ้าได้สะดวก ปลอดภัย  นายสุเทพ พันธุ์ เพ็ง 

กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากดั หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้า

แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดเผยวา่ ลา่สดุบริษัทได้จดัหาอปุกรณ์ทางพาดพบัได้ส าหรับ

รถเข็นวีลแชร์ (Portable wheelchair ramp) เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายและ

ความปลอดภยัในการใช้บริการให้แก่ผู้ โดยสารทุพพลภาพ และคนพิการท่ีต้องใช้

รถเข็นวีลแชร์ในการเข้าสู่ขบวนรถไฟ ซึง่ถือเป็นครัง้แรกท่ีมีการจดัหาอปุกรณ์ดงักล่าวเพ่ือใช้ในระบบขนส่งสาธารณะทางราง

ของไทย ทัง้นีบ้ริษัทได้จัดเตรียมคู่มือการใช้งาน และอบรมขัน้ตอนการใช้งาน

อุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าท่ีประจ าสถานี  และเจ้าหน้าท่ีรักษาความ

ปลอดภยัเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้อปุกรณ์ดงักล่าวเพ่ือช่วยอ านวย

ความสะดวกให้แก่ผู้ โดยสารทุพพลภาพ และคนพิการที่ต้องการใช้บริการอย่าง

ถกูต้องและมีประสิทธิภาพ (innnews.co.th 22 พ.ค.62) 

 

 

 

 

 

 

 

รายนามกรรมการมูลนิธิพัฒนาคนพกิารไทย นายชศูกัดิ์ จนัทยานนท์ - ที่ปรึกษา   นายส าเริง    วิระชะนงั   -  ที่ปรึกษา   
นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา - ประธานกรรมการ นางขนิษฐา เทวินทรภกัติ -  รองประธานกรรมการ  
นายธีรวฒัน์  ศรีปฐมสวสัดิ์ - กรรมการ นายศภุชีพ ดษิเทศ - กรรมการ  อธิบดีกรมสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ - กรรมการ 

อธิบดีกรมการแพทย์ - กรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน - กรรมการ  อธิบดีกรมพลศกึษา - กรรมการ  นายนิกร 

จ านง  - กรรมการและเหรัญญิก   - นายสภุรธรรม  มงคลสวสัดิ ์– กรรมการและเลขาธิการ 

 

                               มลูนิธิพฒันาคนพิการไทย   

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

                               โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๙๒๘๐  โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๙๒๗๐  

                               http:// www.tddf.or.th  E-mail : office@ tddf.or.th, tddf_or_th@hotmail.com 

     เวลาท าการ เปิดทกุวนั จนัทร์-ศกุร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 
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