
กรมส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพกิาร

กองส่งเสรมิสิทธแิละสวสัดิการคนพกิาร

สรุปการเรียนรู้การอบรม

ตามหลักสตูรผู้ช่วยคนพกิาร พ.ศ. 2555 ภาคทฤษฎ ี

(จ านวน 24 ชั่วโมง)





สิทธิตามกฎหมายคนพกิาร

การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ให้การ

ช่วยเหลือ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

ในรูปแบบการสงเคราะห์

ส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการ สิ่งอ านวยความ

สะดวกบริการสาธารณะของรัฐให้คนพิการ

สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 



กุญแจสู่สิทธิและสวัสดิการคนพิการ

มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัตสิ่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ได้ก าหนดเพื่อประโยชนในการได รับสิทธิตามมาตรา 

20 คนพิการอาจยื่นค าขอมีบัตร ประจ าตัวคนพิการตอนายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนจังหวัด ณ ส านักงานทะเบียนกลาง ส านักงาน ทะเบียนจังหวัด หรือสถานที่อื่นตามระเบียบที่

คณะกรรมการก าหนด

• มีสัญชาติไทย

• มีสภาพความพิการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด

• ส าเนาบัตร ปชช.

• ส าเนาทะเบียนบ้าน

• รูปถ่าย 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 รูป

• ใบรับรองความพิการ

 กรณีสภาพความพิการที่สามารถเห็นได้โดย

ประจักษ์ไม่ต้องมีใบรับรองความพิการก็ได้

คุณสมบตัิ เอกสารประกอบค าขอ

บัตรประจ าตัวคนพิการ

 มีอายุ 8 ปีนับแต่วันที่ออกบัตร 

 บัตรหมดอายุให้ยื่นต่อนายทะเบียนพร้อม

หลักฐาน ก่อนบัตรหมดอายุ 30 วัน

 กรณีสูญหาย ช ารุด ให้ยื่นขอมบีัตรใหม่

 กรณีตาย /ไม่มีสภาพพิการ /ยกเลิก แจ้ง

นายทะเบียน

 ให้บุคคลถือบัตรมีอายุครบ 60 ปี หรือมี

สภาพความพิการเป็นที่เห็นได้โดยประจักษ์ 

ให้ใช้บัตรนั้นต่อไปได้ตลอดชีวิต

สถานที่ยื่นค าขอ

• ย่ืนด้วยตนเอง หรือผู้อื่นยื่นค าขอแทนได้ (ผู้ปกครอง 

ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล หรือผู้ดูแลคนพิการ)

กรุงเทพมหานคร

(1) ร.พ. สิรินธร (2 ) สถาบันราชานกุูล (3) ร.พ. ผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

(4) ร.พ.นพรัตนราชธานี (5) ร.พ. พระราม 2 (6) ร.พ. เมตตา

ประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) (7) ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพฯ

และศูนย์บริการฯ สาขา ได้แก่ มีนบุรี ลาดกระบัง และสายไหม 

จังหวัดอื่น

(1) ศูนย์บริการคนพกิารระดับจังหวัด (2) ร.พ.ประจ าจังหวัด/

อ าเภอทีม่ีศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จใน ร.พ. 3) อปท.(4) หน่วยงาน

ของรัฐอื่นตามทีผู่้ว่าราชการจังหวัดประกาศก าหนด



ประเภทความพิการ 7 ประเภท

1

ความพิการ

ทางการเห็น

3

ความพิการทางการ

เคลื่อนไหวหรือ

ทางร่างกาย

2

ความพิการทางการได้ยิน

หรือส่ือความหมาย

4

ความพิการทางจิตใจ

หรือพฤติกรรม

5

ความพิการ

ทางสติปัญญา

6

ความพิการ

ทางการเรียนรู้

7

ความพิการ

ทางออทิสติก

คนพิการ

หมายถึง บุคคลทีม่ีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือ

เข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป

ความบกพร่องของบุคคลประกอบกับมีอุปสรรคด้านต่างๆ/จ าเป็นพิเศษ

เนื่องจากมี

มาตรา 4 พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ .2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556

ประกาศกระทรวง พม. เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความ

พิการ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไข (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2555 

สาเหตุความพิการ 1.jpg
สาเหตุความพิการ 2.jpg


มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการ พ.ศ. 2550 ได้ให้ค าจ ากัดความ “คนพิการ” หมายความว่า 

บุคคลซึ่งมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือ เข้าไปมี

ส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน 

การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา 

การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรค ในด้าน

ต่าง ๆ และมีความจ าเป็นเป็นพิเศษที่จะต้องได้ รับความช่วยเหลือด้าน

หนึ่งดา้นใด เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือเข้าไปมี

ส่วนร่วมทางสังคมได้ อย่างบุคคลทั่วไป ทั้ งนี้  ตามประเภทและ

หลักเกณฑ์ที่ รมว.พม.ประกาศก าหนด

คนพิการ
ประเภทความพิการ

ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์

ความพิการ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไข (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2555 

ก าหนดประเภทความพิการ ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 จ านวน 7 ประเภทความพิการ 

ทางการเห็น

มองเห็นน้อยกว่า 3/60 (เมตร) หรือ

20/400(ฟุต) ลานสายตาแคบกว่า 10

องศา หรือตาบอดสนิทมองไม่เห็นแม้แต่แสง

มองเห็นน้อยกว่า 6/18(เมตร)หรือ 20/70(ฟุต) ลงไปจน

มองเห็นเพียงแสงสว่าง : ลานสายตาแคบกว่า 30 องศา

ตาบอด

ตาเลือนราง

ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย

หูหนวก

เมื่อตรวจการได้ยิน โดยใช้คลื่นความถี่ที่ 500 เฮิรตซ์ 1,000 เฮิรตซ์ 

และ 2,000เฮิรตซ์ ในหูข้างที่ได้ยินดีกว่าจะสูญเสียการได้ยินที่ความดัง

ของเสียง 90 เดซิเบลขึ้นไป

หูตึง

เมื่อตรวจวัดการได้ยิน โดยใช้คลื่นความถี่ที่ 500 เฮิรตซ์ 1,000 เฮิรตซ์ 

และ 2,000 เฮิรตซ์ ในหูข้างที่ได้ยินดีกว่าจะสูญเสียการได้ยินที่ความดัง

ของเสียงน้อยกว่า 90 เดซิเบลลงมาจนถึง 40 เดซิเบล

ความพิการทางการสื่อความหมาย การที่บุคคลมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรม

ในชีวิตประจ าวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความ

บกพร่องทางการส่ือความหมาย เช่น พูดไม่ได้ พูดหรือฟังแล้ว ผู้อ่ืนไม่เข้าใจ เป็นต้น

ทางการเคลื่อนไหวหรือ

ทางร่างกาย

ความพิการทางการเคลื่อนไหว

การสูญเสียความสามารถของอวัยวะในการเคลือ่นไหว ไดแ้ก่

มือ เท้า แขน ขา อาจมาจากสาเหตุ อัมพาต แขน ขา อ่อน

แรง แขน ขาขาด หรือภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังจนมีผลกระทบต่อ

การท างาน มือ เท้า แขน ขา

ความพิการทางร่างกาย 

ความผิดปกติของศีรษะ ใบหน้า ล าตัว และภาพลักษณะภายนอก

ของร่างกายที่เห็นได้ อย่างชัดเจน

ทางจิตใจหรือฤติกรรม

ความบกพร่องหรือความผิดปกติทาง

จิตใจหรือสมองในส่วนของการรับรู้

อารมณ์หรือความคิด

ทางสติปัญญา

มีพัฒนาการช้ากว่าปกติ หรือมีระดับเชาว์

ปัญญาต่ ากว่าบุคคลทั่ ว ไป  โดยความ

ผิดปกติน้ันแสดงก่อนอายุ 18 ป ี

ทางการเรียนรู้

ความบกพร่องทางสมอง ท าให้ เกิดความ

บกพร่องในด้านการอ่าน การเขียน การคิด

ค านวณ หรือกระบวนการเรียนรู้ พื้นฐานอื่นใน

ระดับความสามารถที่ต่ ากว่าเกณฑ์ มาตรฐาน

ตามช่วงอายุและระดับสติปัญญา

ทางออทิสติก

ความบกพร่องทางพัฒนาการด้านสังคม ภาษา และการ

สื่อความหมาย พฤติกรรมและอารมณ์ โดยมีสาเหตุ

มาจากความผิดปกติของสมองและความผิดปกตินั้น

แสดงก่อนอายุสองปีครึ่ง ทั้งนี้ ให้รวมถึงการวินิจฉัย 

กล่มออทิสติกสเปกตรัมอื่น ๆ เช่น แอสเปอเกอร์ 

(Asperger)

1 2 3

4 5 6 7



กรณีความพิการ เห็นโดยประจักษ์

ไม่มีลูกตา ไม่เห็นลูกตา

ลูกตาสีขาวขุ่น ลูกตาฝ่อ

ความพิการทางการได้ยินหรือส่ือความหมาย

หูหนวก  ไม่มีรูหูทั้งสองข้าง

ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย

ขาขาด    ระดับข้อเท้าขึ้นไป 

อย่างน้อยหนึ่งข้าง

ความพิการทางการเห็น

ไม่ต้องมีเอกสารรับรองความพิการ

แขนขาด  ระดับข้อมือขึ้นไป 

อย่างน้อยหนึ่งข้าง



ข้อมูลคนพิการทั่วไป
2,102,384 คน = 3.18 %

1,098,117 คน 
52.23%

1,004,267 คน 
47.77%

ของประชากรทั่วประเทศ

สาเหตุความพิการ

2. ประเภทความพิการ จ านวน (คน) ประเภทความพิการ จ านวน (คน)
1.ทางการเคลื่อนไหว 1,054,786 5. ทางสติปัญญา 143,819

2.ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย 393,027 6. ออทิสติก 17,101

3. ทางการเห็น 187,546 7. ทางการเรียนรู้ 13,711

4. ทางจิตหรือพฤติกรรม 164,710 8. รอการยืนยัน 3,849

คนพิการในหน่วยงาน พก. 4,009 คน (22 แห่ง)3.

22.15%

39.77 %
20.29%

12.50%

4.66%

พ.ร.บ การฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการ เน้นการ
ให้การสงเคราะห์และการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการ

มีการส่งเงินเข้ากองทุนฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการขึ้นเป็นคร้ังแรก
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการได้
ประกอบอาชีพ และมีงานท า

1)  ไทยให้สัตยาบันต่ออนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD)
2) พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. 2550

2538 2550 2556 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ร.บ. (ฉบับท่ี 2)  เพ่ิมมาตรการ
ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และ
การแก้ไขปัญหาการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอ านวย
ความสะดวก ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ 

2534

สาเหตุความพิการ

อุบัติเหตุโรคอ่ืนๆเจ็บป่วยแพทย์ไม่ระบุ/
ไม่ทราบสาเหตุ

มากกว่า 
1 สาเหตุ

51.22%

โรคติดเชื้อ

20.01% 14.46%
6.29%

6.06%
1.29%

4.

ข้อมูล ณ 4 ม.ค. 65

1.

0 500,000 1,000,000 1,500,000

อายุ 0-5 ปี

อายุ 6 - 14 ปี

อายุ 15 - 21 ปี

อายุ 15 - 59 ปี

อายุ 60 ปีขึ้นไป 1,029,356 คน

71,020 คน

67, 374 คน

836,304 คน

14,184 คน

วิเคราะห์ตามอายุและประเภทความพิการ
ทางการเห็น
ทางการได้ยิน/
สื่อความหมาย
ทางการเคลื่อนไหว

ทางจิตหรือพฤติกรรม
ทางสติปัญญา
ทางการเรียนรู้

ออทิสติก
มากกว่า 1 ประเภท
ไม่ระบุ

แผนภูมิแสดงอาชีพคนพิการในวัยท างาน

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

52,806 คน

102,889 คน

315,164 คน

คนพิการในวัยท างาน (อายุ 15 - 59 ปี) จ านวน 855,816 คน

ไม่ประสงค์ให้ข้อมูล และไม่ระบุข้อมูลด้านการประกอบอาชีพ 384,957 คน

คนพิการท่ีให้ข้อมูล

ด้านการประกอบอาชีพ 470,859 คน

พิการมาก ไม่สามารถ

ประกอบอาชีพ

ไม่ได้ประกอบอาชีพ ประกอบอาชีพ



ระเบียบด้านสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ

ตาม มาตรา 20 คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอ านวยความสะดวก 
อันเป็นสาธารณะตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ 

ดา้นการแพทย์

การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ
โดยกระบวนการทาง

การแพทย์และค่าใช้จ่าย
ในการรักษาพยาบาล

ดา้นการศึกษา

การศึกษาแบบทั่วไป 
การศึกษาทางเลือกหรือ
การศึกษานอกระบบ
ตามความเหมาะสม

ดา้นอาชีพ ดา้นการมีสว่นร่วม ดา้นกฎหมาย

ดา้นขอ้มูลข่าวสาร ล่ามภาษามือ อปุกรณ์ เครื่องช่วย เบี้ยสวสัดิการ สวสัดิการอืน่ใด

การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ด้านอาชีพ เพ่ือการมีงานท า 
และส่งเสริมการประกอบ

อาชีพอิสระ

การมีส่วนร่วมกิจกรรมทาง
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
เท่าเทียมกับบุคคลท่ัวไป

การช่วยเหลือทางกฎหมาย 
และการจัดหาทนายความ

ว่าต่างแก้ต่างคดี

ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร 
เทคโนโลยีสารสนเทศและ

สิ่งอ านวยความสะดวก
เพ่ือการสื่อสารส าหรับ
คนพิการทุกประเภท

บรกิารลา่มภาษามอื  

ตามระเบยีบคณะกรรมการ

ก าหนด

สิทธิได้รับสัตว์น าทาง 
เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ และ
เคร่ืองช่วยความพิการใด ๆ 

การจัดสวัสดิการ
เบ้ียความพิการ ส าหรับ

คนพิการท่ีมีบัตรประจ าตัว
เป็นต่อเดือน

การปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่
อาศัย การมีผู้ช่วยคนพิการ 
หรือการจัดให้มีสวัสดิการอื่น
ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด
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ผู้ช่วยคนพิการ (Personal Assistant : 

PA)

PA ทั่วประเทศ

1,412 คน

 ช่วยให้คนพิการด ารงชีวิตประจ าวัน

 ช่วยให้คนพิการเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมได้

หน้าที่ PA

มาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(10) การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย การมี ผู้ช่วยคนพิการ 

หรือการจัดให้มี สวัสดิการอื่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

คณะกรรมการก าหนดในระเบียบ 

กระบวนการและ

แนวทางการจัดบริการ

ผู้ช่วยคนพิการ

การฝึกอบรม

หลักสูตรผู้ช่วยคนพิการระดับพื้นฐาน พ.ศ.2555

รวม 54 ชม. 

- ภาคทฤษฎี จ านวน 24 ชม.

- ฝึกภาคปฏิบัติในพื้นที่ จ านวน 30 ชม.

การจดแจ้ง

- เป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร PA

- สถานที่ยื่นค าขอ :

 ศูนย์บริการคนพิการ กทม.

 สนง.พมจ. และหน่วยบริการในพื้นที่

การให้บริการ

คุณสมบัติคนพิการที่ขอรับบริการ PA

- มีบัตรประจ าตัวคนพิการ

- มีความจ าเป็นต้องใช้ผู้ช่วยคนพิการ

- ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ

- ค่าตอบแทนผู้ช่วยคนพิการ 50 บาท/ชม. (สูงสุดไม่เกิน 6 ชม./วัน หรือไม่เกินเดือนละ 180 ชม.)

- ค่าเดินทางส าหรับปฏิบัติหน้าที่ (เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง)

ค่าตอบแทน

ผู้ช่วยคนพิการ คือ บุคคลซึ่งให้ความช่วยเหลือ

คนพิการ เฉพาะบุคคล เพ่ือให้สามารถปฏิบัติ

กิจวัตรที่ส าคัญในการด ารงชีวิต

ความหมาย
กฎหมาย

ปฏิบัติงานจรงิ

1,261 คนระเบียบ คกก.กพช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่

คนพิการ การมีผู้ช่วยคนพิการ การช่วยเหลือคนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล และสิทธิของผู้ดูแล

คนพิการ พ .ศ.2552 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม







การช่วยเหลือคนพิการ

แต่ละประเภทความพิการ



การฝึกทักษะการด ารงชีวิต

คนพิการทางการเห็น / ตาบอดทุกคน จ าเป็นต้องได้รับการฝึกทักษะการสร้างความคุ้นเคยกับ

สภาพแวดล้อม และการเคลื่อนไหวส าหรับคนตาบอด ( Orientation and Mobility หรือ 

O&M ) เพื่อให้สามารถช่วยตนเองและด ารงชีวิตอิสระด้วยตนเอง

 ความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม (Orientation) คือความสามารถที่จะรู้ว่าตนเองอยู่ที่ใดใน

สิ่งแวดล้อมนั้นๆ

 การเคลื่อนไหว (Mobility) คือความสามารถที่จะเคลื่อนไหวจากสถานท่ีแห่งหนึ่ง ไปยัง

สถานทีต่่างๆ ในสิ่งแวดล้อมได้อย่างปลอดภัยรวดเร็วและสง่างาม

การช่วยเหลือคนพิการทางการเห็น

วัตถุประสงค์ O&M

ปลอดภัย รวดเร็ว

เป็นอิสระ สะดวก สง่างาม

 การทักทาย/บอกลา : ใช้มือสัมผัสคนตาบอดเมื่อพบกัน/อ าลา

 เมื่อพบเจอคนตาบอด :ควรกล่าวทักทาย และบอกชื่อของตนเอง 

เมื่อต้องการไปแล้วก็ต้องบอกให้คนตาบอดทราบด้วย  

 ต้องถามคนตาบอดก่อนว่า “ต้องการความช่วยเหลือ

หรือไม”่ และควรช่วยให้ถูกวิธี

การช่วยน าทางคนพิการทางการมองเห็นในสถานการณ์ต่าง ๆ 

การน าทั่วไป เมื่อจับข้อศอกข้างที่ถนัดของผู้น า

ทางแล้ว ให้ผู้น าทางเดินไปเรื่อย ๆ ตามสบายเป็น

ปกติไปในที่ที่เขาต้องการไป และไม่ ควรเดินช้า

หรือเร็วจนเกินไป ควรระวังไม่ให้ชนสิ่งกีดขวาง

ต่าง ๆ  เมื่อถึงที่ หมายบอกเขาให้ทราบด้วย 

เร่ิมต้นน าทาง ให้ยืนข้างคนพิการด้านใดด้าน

หนึ่งที่ถนัด แล้วจับมือด้านขวาของเขามาจับที่

หลังข้อศอกของคนน าทาง โดย คนพิการจะยืน

เยื้องไปด้านหลังของคนน าทางประมาณครึ่งก้าว 

การเดินน าทางในที่แคบ ให้งอ

หรือพับแขนข้างที่คนพิการจับ

ข้อศอกอยู่ ไขว้ไปข้างหลังตลอด

เส้นทางที่แคบ

น าทางไปนั่งเก้าอี้โดยการจับมอืของคน

พิการจับพนักพงิเก้าอี้แล้วเขาจะนั่งเอง

น าทางขึ้นรถ เมื่อถึงรถให้จับมือของคนพิการข้างที่จับ

ข้อศอกไปแตะขอบประตูรถ ส าหรับรถยนต์ให้สัมผัสขอบ

ประตูด้านบน ส าหรับรถตู้ให้แตะที่ขอบประตูด้านซ้าย และ

รถเมล์ให้จับมือไปสัมผัสที่ราว ประตูด้านซ้าย จากนั้นเขา

จะขึ้นไปน่ังบนรถเอง 

การน าทางคนพิการเข้าร่วมประชุม เมื่อไปถึงห้องประชุม

ควรบอกด้วยว่า ประธานนั่งตรงไหน แล้วคนพิการ

ทางการ เห็นนั่งตรงไหน บุคคลส าคัญมีใครบ้าง คนที่เข้า

ร่วมประชุมมีประมาณก่ีคน กรณีอาสาสมัครน าทางไปยัง

สถานที่ที่ยังไม่เคยไป ควรบรรยายเส้นทางว่าเป็น อย่างไร 

และมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง เป็นต้น 

การน าทางเข้าร่วมกิจกรรมทาง

สังคม ควรบอกคนพิการในเรื่องของ

การหันหน้า ให้ถูกทิศทางตามที่

ผู้อื่นปฏิบัติ การพนมมือหรือเอามือ

ลง บอกให้นั่งหรือยืน ให้สอดคล้อง

กับการปฏิบัติในกิจกรรมนั้น 

บอกเล่าสภาพแวดล้อมระหว่างน าทางคนพกิารตลอดเส้นทางทีเ่ดินว่าเปน็อย่างไร

ช่วยเหลือคนพิการระหว่างการรับประทานอาหาร

 บอกคนพิการว่า บนโต๊ะอาหารมีอะไรบ้างและ อยู่ตรงไหน โดยใช้

ต าแหน่งเข็มนาฬิกาเป็นหลัก เช่น แก้วน้ าอยู่ตรงบ่ายโมง เป็นต้น 

 ถามคนพิการว่า ต้องการรับประทานอาหาร อะไร จากนั้นตักใส่จาน

ของคนพิการทางการเห็น พร้อมบอกต าแหน่งอาหาร ในจาน โดยบอก

ต าแหน่งเข็มนาฬิกาเช่นเดิม

ช่วยดูแลความปลอดภัย และป้องกันอุบัติเหตุ

 โดยบอกคนพิการ ทางการเห็น เมื่อมีสิ่งกีดขวาง 

รถยนต์ ของมีคม หลุม บ่อ เป็นต้น 

ช่วยเหลือคนตาเห็นเลือนรางให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

 ด้วยการใช้ ตัวอักษรขนาดใหญ่ และสีให้ชัดเจน
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การช่วยเหลือคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย

การแนะแนวและให้ค าปรึกษาครอบครัวและคนพิการ

เพื่อให้คนในครอบครัวและคนพิการยอมรับความพิการ คลาย

ความเครียด ความวิตกกังวล และพร้อมที่จะรับและให้ความ

ร่วมมือกับแผนการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพทางการได้ยิน

การฝึกและการใช้เครื่องช่วยฟัง การฝึกใช้การดูใน

การสื่อความเข้าใจ

การดูพร้อมการฟังจะช่วยเสริม

ความสามารถในการรับรู้ และการสื่อ

ความเข้าใจของคนพิการทางการได้ยิน

การอนุรักษ์การได้ยินและ

ภาษา

สอน ให้ รู้ จั กก ารควบคุ ม แล ะ

ป้องกันการสูญเสียการได้ยิน

เพิ่มขึ้น

การแนะแนวด้านจิตใจและ

สังคม

แนะน าการยอมรับและการใช้ชีวิตอยู่กับ

ความพิการอย่ าง เป็นปกติ  ประกอบ

กิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ ครอบครัวและ

ผู้ดูแลคนพิการ ควรให้ความรักและเลี้ยงดู 

อบรมให้ความรัก ความอบอุ่น 

การแนะแนวด้านการศกึษา

เด็กสามารถส่ือความหมายได้โดยการใช้ภาษาพูด ควรให้เข้า

เรียนร่วมในช้ันปกติ เพราะการฝึกให้สามารถใช้ชีวิตในสังคม

ได้จริง แต่ถ้าไม่สามารถส่ือความหมายโดยการพูด และต้อง

ใช้ภาษามือ ควรส่งให้เข้าเรียนในโรงเรียนโสตศึกษาส าหรับ

คนหูหนวกซึ่งจะมีอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ  โดยทั่วไป

การแนะแนวด้านอาชีพ

ความพิการจะมีร่างกาย สติปัญญา เช่นเดียวกับ

คนทั่ว ไป สามารถประกอบอาชีพได้ตามความรู้ 

ความถนัด สังคมจึงให้การสนับสนุนและเป็นก าลังใจให้

คนพิการสามารถพึ่งพาตนเองได้และใช้ชีวิตอยู่อย่างมี

ความสุข

การประเมินผลและการติดตาม

กระบวนการฟื้นฟูความพิการทางการได้ยินหรอืสื่อความหมาย 

ควรมีการประเมินผลทั้งก่อนการฟิน้ฟ ูและหลังการฟื้นฟูอย่าง

ต่อเนื่องเพื่อให้ทราบถึงพฒันาการและน าผลมาปรบัปรงุ

กระบวนการฟื้นฟูให้เกิดความเหมาะสมที่สุด

 พอจะได้ยินเสียงอยู่บ้าง (หูตึง) วิธีการง่ายๆ คือ การน ามือ

มาป้องหูตนเองเพือ่ช่วยให้การรับฟังเสียงพรอ้มทั้งให้คู่

สนทนาใช้เสียงดังในระดับทีค่นพิการสามารถได้ยิน

 ใช้เครื่องช่วยฟงั ซึ่งเป็นเครือ่งขยายเสียงขนาดเล็กทีใ่ส่ตดิตัวได้
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กระบวนการสอนและฝกึให้คนพกิารทางการได้ยิน สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมโดยมีปัญหาน้อยที่สุดทั้งด้านการรับรู้ภาษา และการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร จิตใจ 

พฤติกรรม สังคม การศึกษา และการประกอบอาชีพ ประกอบด้วยวิธีการดังต่อไปนี้



การช่วยเหลือคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย

ให้ความเท่าเทียม

ไม่มองว่าเขาเป็นคนไร้ค่า หรือไร้

ความสามารถ รวมทั้งไม่แสดง

ท่ารังเกียจหรือหัวเราะเยาะ 

ให้โอกาสคนพิการทางร่างกายใน

การเข้าสังคมและเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ 

ถามคนพิการหรือผู้ดูแลก่อนเสมอ

ว่า ต้องการให้ช่วยเหลือหรือไม่ และ

ช่วยอย่างไร จากนั้นจึงช่วยเหลือ

ตามคนพิการต้องการ 

ห้ าม เ คลื่ อนย้ า ยสิ่ ง ของของคนพิ กา ร

โดยเฉพาะอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ 

เพราะจะท าให้คนพิการไม่สามารถนามาใช้ได้ 

ดังนั้น ก่อนจะเคลื่อนย้ายสิ่งของต่าง ๆ ควร

ถามเขาก่อนเสมอว่าจะให้วางไว้ท่ีใด

โดยทั่ วไปคนพิการสามารถเดินได้ด้วย

อุปกรณ์เหล่านี้ ยกเว้นทางเดินขรุขระหรือ

ลื่น ควรเดินตามหลังใกล้ ๆ คอยเฝ้าระวัง 

และเข้าช่วยทันทีหากเห็นว่าไม่ปลอดภัย 

นอกจากนี้ในขณะขึ้นบันได อาสาสมัครควร

รับไม้ค้ายันหรือไม้เท้ามาถือและเดินตามไป

ส่งมอบไม้เท้าหรือไม้ค้ายันให้เมื่อคนพิการ

ขึ้นบันไดเรียบร้อยแล้ว 

ถ้าคนพิการมองไม่เห็นอาหาร ใหบ้อกว่ามีอาหารอะไรบ้าง 

และในกรณีที่ไม่สามารถตักเองได้ ให้ช่วยยกจานอาหารให้

คนพิการตัก หรือตักอาหารให้คนพิการ ส าหรับคนพิการ

ระดับรุนแรงบางคนอาจไม่สะดวกที่จะตกัอาหารใส่ปาก 

อาสาสมัครควรช่วยป้อนอาหารให้ ทั้งนี้ ต้องใช้วิธีตามที่

คนพิการหรือผู้คุ้นเคยกับคนพิการแนะน า 

ช่วยเหลือคนพิการให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก

ข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป เช่น ช่วยอ่าน

หนังสือ เอกสาร บทความ และข้อมูลต่าง ๆ ให้คนพิการ

ฟัง จัดป้ายประกาศต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่คนพิการนั่ง

เก้าอี้เข็นอ่านได้ชัดเจน เป็นต้น 

พูด คุยด้ วย วิ ธี ที่ เ ห มา ะสม  ใ นกรณี ที่

คนพิการมีปัญหาในการพูด เช่น ศีรษะเอียง 

ปากบิดเบี้ยว พูดลาบาก พูดช้า พูดไม่ชัด

อาสาสมัครควรยืนตรงหน้าของคนพิการ

ทุกครั้งก่อนทักทาย หรือพูดคุยด้วยน้า

เสียงปกติและควรฟังจนจบ ไม่ควรแย่งพูด 

พูดแซงหรือต่อประโยคของคนพิการ

ช่วยส่งเสริมการปรับสภาพแวดล้อม ให้คนพิการทางร่างกายสามารถ

เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ โดยมีสิ่งอานวยความสะดวกที่ เหมาะสม ใน

สภาพแวดล้อมต่าง ๆ เช่น ทางลาด ห้องน้า ลิฟต์ รถเมล์ รถไฟ รถทัวร์ 

รถไฟฟ้า รถแท็กซี่ เป็นต้น 

ช่วยเหลืออื่น ๆ ตามที่คนพิการทางร่างกายหรือผู้ดูแล

คนพิการร่างกายร้องขอให้ช่วย

ปฏิบัติกับเขาเหมือนที่ปฏิบัติกับ

คนทั่วไปในสังคม โดยเคารพใน

ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

อย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป 

การให้เกียรติคนพิการ ให้โอกาส

สอบถามความตอ้งการ

งดการเคลื่อนย้ายเครื่องช่วยคนพิการ

โดยพละการ

วิธีช่วยคนพิการ

ใช้ไม้ค้ ายัน 

การช่วยคนพิการทางระหว่างรับประทานอาหาร 
การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก

ข้อมูลข่าวสาร

พูดคุยอย่าง

เหมาะสม

การเข้าถึงสภาพแวดล้อม
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การช่วยเหลือคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม

การช่วยเหลือเบื้องต้นและการส่งต่อ

มักจะมีอาการสับสน งุนงง เสียความจ า 

กระสับกระส่าย ประสาทหลอน เพ้อ จึงอาจ

เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่นได้ง่าย ต้อง

รีบน าส่งแพทย์เพื่อรักษาโดยด่วน เพราะ

อาจมีอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้

มักไม่ให้ความร่วมมือในการรักษาฟื้นฟู และ

อาจเกิดอันตรายขึ้น เช่น ไปท าร้ายผู้อื่นเพราะ

หวาดระแวงว่าเขาจะมาท าร้ายตน บางรายอาจ

ถึงขั้นฆ่าตัวตายได้ ควรได้รับการส่งต่อไป

รักษาฟื้นฟูในโรงพยาบาลจิตเวช

การพูดคุยกับผู้ป่วยควรท าด้วยท่าทีสงบ ไม่

ข่มขู่ คุกคาม พยายามสืบหาสาเหตุของ

พฤติกรรมก้าวร้าว รุนแรงว่าเกิดจากอะไร 

หากเขามีอาวุธควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้

มีความช านาญในการเกลี้ยกล่อมจนเขา

ยอมวางอาวุธเสียก่อน ผู้ป่วยในกรณีต้อง

รีบน าส่งโรงพยาบาลจิตเวชโดยด่วน

ควรประเมินความรุนแรงของอาการ และ

ความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ไม่ควรปล่อย

ให้คนที่มีลักษณะอาการนี้อยู่ตามล าพัง 

หรือไปพบแพทย์ตามล าพังควรมีผู้ไปเป็น

เพื่อน รวมทั้งมีมาตรการป้องกันการฆ่าตัว

ตายระหว่างน าส่งโรงพยาบาลด้วย

จะมีอาการซึมเฉย ไม่พูด ไม่กิน

อาหาร อยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนาน ๆ 

ไม่ให้ความร่วมมือในการฟื้นฟูรักษา 

ไม่ยอมกินยา ซึ่งจะส่งผลให้ เกิด

อันตรายจากการขาดน้ า อาหาร 

จึงควรส่งต่อไปรักษาในโรงพยาบาล

สามารถพูดคุยรู้ เรื่อง และสามารถ

ท า ง า น ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่  ด า เ นิ น

ชีวิตประจ าวันตามสมควร อาจแนะน า

ให้ ไปพบแพทย์ในชุมชนก่อน หากมี

ปัญหาด้านการรักษาฟื้นฟูจึงพิจารณา

ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลในจังหวัดต่อไป

โรคทางกาย หวาดระแวง

ก้าวร้าว

หรือมีพฤติกรรม

รุนแรง

ซึมเศร้า

ซึมเฉย อาการไม่รุนแรง

การดูแลคนพิการ

ทางจิตใจและพฤติกรรม

ดูแลให้ไปพบแพทย์ตามนัด และ

ให้กินยาตามแพทย์สั่ งอย่าง

สม่ าเสมอ แม้ว่าจะดูว่ามีอาการ

เป็นปกติก็ตาม เพื่อป้องกันไม่ให้

กลับมามีอาการอีก

ดูแลไม่ให้เสพสารเสพติดมึนเมา

ทุกชนิด และควรให้งดท างานที่

เกี่ยวกับเครื่องจักรเพราะอาจ

เกิดอันตรายได้ง่าย

ไม่ควรบังคับหรือตามใจคน

พิการมากเกินไปเพราะจะส่งผล

ต่อการรักษาฟิ้นฟู

หากคนพิการมีอาการโมโหง่าย 

ฉุนเฉียวให้สังเกตอาการและ

ปัจจัยกระตุ้นเหตุและพยายาม

ลดปัจจัยกระตุ้นลง
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การช่วยเหลือคนพิการทางสติปัญญา

การดูแลเด็กท่ีมีพัฒนาการล่าช้า คือ การประเมินว่ามีพัฒนาล่าช้าด้านใดบ้าง และความล่าช้าใน

แต่ละด้านอยู่ในระดับใด การช่วยเหลือกระท าได้โดยการส่งเสริมและกระตุน้พัฒนาการตั้งแต่เริ่มต้น 

เพ่ือให้เด็กเหล่านี้สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศกัยภาพทีม่ีอยู่

การตรวจสอบ เฝ้าระวัง และป้องกันคสามพิการซ้ าซ้อน หากพบต้องท าการฟ้ืนฟูศักยภาพ

ด้านนั้นควบคูไ่ปกับการเตรียมความพร้อมส าหรับการเข้าเรียนในระบบการศกึษาปกติด้วย

หลักปฏิบัติ คือ การส่งเสริมเด็กเข้าเรียนตามความสามารถ บทบาทของผู้ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือคนพิการใน

ชุมชน คือ การประสานงานกับครูและโรงเรียนในท้องถิน่ โดยเน้นให้เด็กเหล่านี้มีโอกาสเข้าสังคมกับเด็กในวัยเดียวกันใน

โรงเรียน เพื่อจะได้เรียนรู้กฎระเบียบต่างๆ ทางสังคม เช่น การเข้าแถว การเข้าห้องเรียน การท ากิจกรรมร่วมกับผูอ้ื่น เป็นต้น

ปัญหาที่พบ คือ ปัญหาด้านพฤติกรรม เช่น อยู่ไม่สุข หรืออารมณ์แปรปรวน เป็นต้น ซึ่งจะท าให้เพื่อนร่วมชั้นรังเกียจ

หรือล้อเลียน เป็นเหตุให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในตนเอง

การฟื้นฟูคล้ายกับวัยเรียน กล่าวคือ เมื่อสามารถปรับตวัเข้ากบัสังคมของเพื่อนในวัยเดียวกันได้แล้ว ก็อาจฝึกฝนการ

ท างาน หรืออาจจะท างานในชุมชนนัน้ได ้แต่ทั้งนีต้้องชี้แจงให้นายจ้างเข้าใจและจัดการฝึกท างานทีไ่ม่ซับซ้อน ทั้งต้องสอนงาน

ซ้ า ๆ หลาย ๆ ครั้ง และใช้เทคนิคการสอนหลายๆ แบบ เพ่ือมิให้เบื่อหน่าย

การฟื้นฟูศักยภาพในช่วงนี้ตอ้งอาศัยการประสานงานร่วมกับหลายๆ หน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกบับคุคลที่มีความ

บกพร่องทางสติปัญญาด้วย

วัยเด็ก

วัยเรียน

วัยท างาน
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การช่วยเหลือคนพิการทางการเรียนรู้

ความบกพร่องด้านการอา่น 

(Reading Disorder)

ไม่สามารถเข้าใจข้อความที่อ่านไม่

สามารถแปลความหมายของค าหรือ

ประโยคที่อ่านได้ ทาให้ข้อมูลที่ได้รับผิด

ไปจากความเป็นจริง บางคนอบสนอง

เป็นคาพูดที่ไม่ถูกต้อง จึงถูกมองว่า

เป็นผู้ที่มีปัญหาด้านการพูด

ความบกพร่องด้านการเขียน 

(Disorder of Written Expression) 

ไม่สามารถเขียนตัวหนังสือได้

ถูกต้อง ต้องใช้เวลาอย่างมาก

ที่จะเขียนให้ถูกต้องเรียบรอ้ย

ความบกพร่องด้านการค านวณ 

(Mathematics Disorder) 

ไม่มีความเข้าใจพื้นฐานทาง

คณิตศาสตร์ ไม่สามารถคิด

คานวณได้ แม้แต่โจทย์ง่าย ๆ ที่

เด็กวัยเดียวกันท าได้

ช่วยเหลือในการเรียนรู้ โดยวาง

แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

(IEP=Individualized Educational 

Program) มีการน าสื่อเทคโนโลยี

ต่างๆ เข้ามาประกอบในการเรียนการ

สอนตามสภาพปัญญาของเด็ก 

แก้ไขปัญหาเฉพาะที่เกิดร่วมกัน 

เ ช่น  โรคสมาธิสั้ น  ปัญหาการ

ประสานงานของกล้ามเนื้อ ปัญหา

ในด้านการพูดและการสื่อสาร

ลดความรุนแรงของผลกระทบที่

ตามมา เช่น ปัญหาการเรียน ทาง

อารมณ์ พฤติกรรม และการปรับตัว 

โดยคัดกรองปัญหาแต่แรกเริ่ม ให้

ก าลังใจ และให้ความช่วยเหลือตาม

แนวทางที่เหมาะสม

เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ

ให้กับครอบครัว เกิดความเข้าใจว่า

เป็นความบกพร่องที่ต้องให้การ

ช่วยเหลือ ไม่ต าหนิติเตียนว่าเป็น

ความไม่เอาใจใส่ของเด็กเอง

การฟื้นฟูคนพิการทางการเรียนรู้



การช่วยเหลือคนพิการทางออทิสติก

ลักษณะบุคคลออทิสติก

 เป็นบุคคลที่มีข้อจ ากัดด้านการส่ือความหมาย พฤติกรรม อารมณ์ การเรียนรู้ และ

จินตนาการ ฉะนั้น จึงชอบอยู่กับตัวเอง ไม่สบตา ไม่พูดคุยกับบุคคลอื่น ท าอะไรซ้ า ๆ 

และบางคนไม่อยู่นิ่ง เป็นต้น 

 มีระดับสติปัญญาทีแ่ตกต่างกันไปแล้วแต่บุคคล เช่น มีความเฉลียวฉลาดและมีทักษะ

พิเศษในเรื่องดนตรี หรือเป็นอัจฉริยะด้านการคิดคานวณ เป็นต้น

อาสาสมัครที่จะให้ความช่วยเหลือใด ๆ แก่

ออทิสติก  ต้องค านึ งถึ งความ เหมาะสม 

สอดคล้องกับลักษณะของบุคคลออทิสติกเป็น

ส าคัญ ซึ่งสามารถเรียนรู้ ได้จากการถาม

ผู้ปกครอง ผู้ดูแลหรือครูของออทิสติก ร่วมกับ

การสังเกตพฤติกรรมทัว่ไปของบคุคลออทิสติก

เอง

การฟื้นฟูศักยภาพบุคคลออทิสติก

ป ฏิ บั ติ กั บ บุ ค ค ล

ออทิสติกเหมือนคน

ทั่วไปในสังคม โดย

เคารพในศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย์เท่า

เทียมกับคนทั่วไป 

ไม่มองบุคคลออทิสติก ว่า

เป็นคนไร้ค่าไร้ความสามารถ 

หรือสติไม่ดี รวมทั้งไม่แสดง

ท่าทางรังเกียจ หัวเราะเยาะ 

ทั้งนี้ต้องยอมรับว่าคนเรามี

ศักยภาพไม่เท่ากัน 

ให้โอกาสในการเข้าสังคมและ

เรียนรู้ สิ่ งต่ าง ๆ  สอบถาม

บุคคลออทิสติกหรือ ผู้ดูแล 

ว่าต้องการให้ช่วยหรือไม่ และ

ช่วยอย่างไรแล้วจึงช่วยตาม

ความต้องการให้สอดคล้องกับ

ความสามารถช่วยเหลือตนเอง

และการพูดคุยสื่อสาร

ช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้

เ ช่ น  การอ่ าน  การ เ ขี ยน

หนังสือ การใช้คอมพิวเตอร์ 

และงานอาชีพอิสระ เป็นต้น 

นอกจากนี้ก็จะเป็นการช่วย

ดูแลในเรื่องการท ากิจวัตร

ประจาวัน และความปลอดภัย
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