
บทบาทของศนูยสิ์รินธรเพื่อการฟ้ืนฟฯูกบับริการ
ผูป่้วยสายตาเลือนราง 

 

                                          พญดารณี สุวพันธ์ 



ศูนย์สิรินธรเพือ่การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ  
เป็นศูนย์วิชาการ สังกดักรมการแพทย์  กระทรวงสาธาณสุข ก่อต้ังเมื่อวันท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2534 

โดยพระมหากรุณาธิคุณของ “สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” 
 

ปัจจุบัน ศูนย์สิริธรเพือ่การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ  ได้พฒันาตนเองให้ก้าวสู่การ  
"เป็นองค์กรน าด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ระดบัสากลมุ่งสู่คุณภาพชีวิตท่ีดขีอง

ประชาชนโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน" 

 



 

ภารกจิส าคัญขององค์กร 



ภารกจิตามกฎกระทรวง 2552 

 

ตามประกาศเร่ือง “กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ .ศ. 2552”        
ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 126 ตอนที่ 98 ก 
ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2552   
 

ก าหนดบทบาทให้ศูนย์สิรินธรเพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์แห่งชาต ิ 

 
 

 

 
 



มอี านาจหน้าทีด่งัต่อไปนี ้
 1 

• ให้บริการ
ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ
ทางการ
แพทย์แก่
คนพิการ
และผู้ป่วย
ตาม
กฎหมายว่า
ด้วยการ
ส่งเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพ
ชีวิตคน
พิการ 

2 

• ศึกษา 
วิเคราะห์ 
และวิจัย
เพื่อพัฒนา
องค์ความรู้
และ
เทคโนโลยี
ทางการ
แพทย์ด้าน
การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ
ทางการ
แพทย์
โดยเฉพาะ
ในกลุ่มคน
พิการ 

3 

• ถ่ายทอดองค์
ความรู้และ
เทคโนโลยี
ทางการแพทย์
ด้านการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ
ทางการแพทย์
โดยเฉพาะ
กลุ่มคนพกิาร
แก่สถาน
บริการ
สุขภาพทัง้
ภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

4 

• จัดให้มี
บริการเพื่อ
รองรับการ
ส่งต่อผู้ป่วย
ระดับตติย
ภูมิด้านการ
ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ
ทางการ
แพทย์
โดยเฉพาะ
ในกลุ่มคน
พิการ 

5 

• ให้การ
เพิ่มพูน
ความรู้และ
ทักษะการ
ปฏิบัตงิาน
ด้านการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ
ทางการ
แพทย์แก่
แพทย์และ
บุคลากร
ทางด้าน
สุขภาพใน
สถานบริการ
สุขภาพทัง้
ภาครัฐและ
ภาคเอกชน 



ภารกจิตามพรบ.ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพกิาร พ.ศ.2550 

 

มาตรา 20 คนพกิารมีสิทธิเข้าถงึและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่ง
อ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดกิารและ
ความช่วยเหลืออ่ืนจากรัฐดังต่อไปนี ้
 

(1) การบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์และ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์ เคร่ืองช่วยความพิการและสื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการ เพื่ อปรับสภาพทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือเสริมสร้างสมรรรถภาพให้ดีขึน้ 
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนด  

 



น ามาสู่... 
    ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง การบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดย
กระบวนการทางการแพทย์และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์ 
เคร่ืองช่วยความพิการและส่ือส่งเสริมพัฒนาการ ส าหรับคนพิการ 
พ.ศ.2552 

 
ข้อ 2 ได้ระบุถงึการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในเร่ืองต่างๆ จ านวน 26 รายการ (จาก
เดมิ13 รายการ) 

 

ข้อ 6 ให้ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟ้ืนฟูฯเป็นหน่วยประสานงานและสนับสนุนงาน
ด้านวิชาการ เทคโนโลยีด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์    การวิจัย
พัฒนานวตกรรม รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์เคร่ืองช่วยความพิการที่มีมูลค่า
สูงเฉพาะกรณี ที่กฎหมายหรือระเบียบของหน่วยงาน ของรัฐมิได้ก าหนดไว้ 



 

พ.ร.บ. ส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 

 
พญ.ดารณี สวุพนัธ์ 

ศนูย์สริินธรเพื่อการฟืน้ฟสูมรรถภาพทางการแพทย์แหง่ชาติ 





 
 
 
 

1.สถิตคินพกิาร 
 
 
 
 

1.การส ารวจความพกิารส านักงานสถติแิห่งชาติ 

 

2.สถิติการด าเนินงานจดทะเบียนคนพิการทัว่ประเทศ;  
   พ .ม. 

 



1.การส ารวจความพิการในประเทศไทย 2550 

ส านักงานสถติแิห่งชาติ 
 

ความชุก     2.9%    ประชากร 
              

                              =  1,899,500 
 

 
 
 
 
 
           

1. 



การส ารวจความพิการในประเทศไทย 
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สถติกิารจดทะเบียนคนพกิารทั่วประเทศ 
ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพกิาร พ.ศ. 2550 

ข้อมูล ณ  วนัที ่ 1 มกราคม 2556 

กลาง-ตะวนัออก 276,391 คน 20.65% 
เหนือ 307,549 คน 22.98% 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 515,514 คน 38.51% 
ใต้ 149,060 คน 11.14% 
กรุงเทพมหานคร 50,641 คน 3.78% 
ไม่ระบุ 39,353 คน 2.94% 
รวม 1,338,508 คน 100.00% 



ประเภทความพกิาร 
ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพกิารพ.ศ. 2550 

 

1.ความพิการทางการเหน็ 

2.ความพิการทางการได้ยนิหรือส่ือความหมาย 

3.ความพิการทางร่างกายหรือทางการเคลื่อนไหว 

4.ความพิการทางจิตใจหรือพฤตกิรรม 

5.ความพิการทางสตปัิญญา 

6.ความพิการทางการเรียนรู้ 

7. ออทสิตกิ 
 



สถติกิารจดทะเบียนคนพกิารจ าแนกตามประเภทความพกิาร                   
ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพกิาร พ.ศ. 2550 
ตัง้แต่วันท่ี  1  พฤศจิกายน 2537 ถงึ วันท่ี  1 มกราคม 2556    
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  พ.ร.บ.การฟ้ืนฟูฯ พ.ศ. 2534 

 

 

  

มาตรา 4 คนพิการ หมายความว่า  
คนที่มีความผิดปกติหรือบกพร่อง  
ทางร่างกาย  ทางสติปัญญา  หรือ 
จิตใจตามประเภทและหลักเกณฑ์ 
ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 
  กระทรวงมหาดไทยขณะนัน้ได้มอบให้

กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ออก
กฎกระทรวงฉบับที่ 2 

  พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 

 

มาตรา 4  หมายความว่า  บุคคลซึ่ง
มีข้อจ ากัดในการปฏิบัติ
กิจกรรมในชีวิตประจ าวัน  
หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม   
เน่ืองจากมี ความบกพร่องทางการ
เห็น   การได้ยนิ การเคลื่อนไหว 
การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์   
พฤติกรรม   สติปัญญา การเรียนรู้ 
หรือความบกพร่องอื่นใด ประกอบ
กับมอุีปสรรคในด้านต่าง ๆ 



กฎกระทรวง ฉบับที ่ 2 ว่าด้วยประเภทและ
การวนิจิฉยั คนพกิารแบง่เปน็  5  
ประเภท 

 

1. พิการทางการมองเหน็ 
2. พิการทางการได้ยินหรือส่ือ 
   ความหมาย 
 3. พิการทางกายหรือการเคล่ือนไหว  
4. พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 
5. พิการทางสติปัญญาหรือการเรียนรู้ 

   

และมีความจ าเป็นเป็นพิเศษที่จะต้อง
ได้รับความช่วย เหลือด้านหน่ึงด้าน
ใดเพื่อสามารถปฏิบัติกิจกรรม ใน
ชีวิตประจ าวัน หรือเข้าไปมีส่วนร่วม
ทางสังคมได้ อย่างบุคคลทั่วไปทัง้นี ้
ตามประเภทและหลักเกณฑ์  ที่
รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพัฒนา
สังคม  และความ มั่นคงของมนุษย์
ประกาศก าหนด  

   ประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมฯ 
เร่ือง ก าหนดประเภท และ
หลักเกณฑ์ความพิการ 
 

   





ประเภทความพกิาร 
1. พกิารทางการมองเหน็ 

2. พกิารทางการได้ยนิหรือส่ือ 

   ความหมาย 

3. พกิารทางกายหรือการเคล่ือนไหว  

4. พกิารทางจติใจหรือพฤตกิรรม 

5. พกิารทางสตปัิญญาหรือการ
เรียนรู้ 

 

1.ความพิการทางการเห็น 

2.ความพิการทางการได้ยนิหรือสื่อ
ความหมาย 

3.ความพิการการเคลื่อนไหวหรือทาง
ร่างกาย 

4.ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม  

5.ความพิการทางสติปัญญา 

6.ความพิการทางการเรียนรู้ 

7. ออทิสติก 
 



1.พิการทางการเห็น 

   1.ตาบอด  หมายถึง  การที่บุคคลมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน
หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพร่องใน
การเหน็  เมื่อตรวจวัดการเหน็ของสายตาข้างที่ดีกว่าเมื่อใช้แวน่สายตาธรรมดา
แล้ว อยูใ่นระดบัแยก่วา่   ๓  สว่น ๖๐ เมตร (๓/๖๐)  หรือ ๒๐ สว่น ๔๐๐ ฟตุ(๒๐/
๔๐๐) ลงมาจนกระทัง่มองไมเ่ห็นแม้แตแ่สงสวา่ง  หรือมีลานสายตาแคบกวา่ ๑๐ 
องศา 

2.ตาเหน็เลือนราง  หมายถงึ  การที่บุคคลมีข้อจ ากดัในการปฏิบัติกจิกรรม
ในชีวิตประจ าวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกจิกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผล
มาจากการมีความบกพร่องในการเหน็  เมื่อตรวจวัดการเห็นของสายตา
ข้างที่ดีกว่า เมื่อใช้แว่นสายตาธรรมดาแล้ว อยู่ในระดับตัง้แต่๓ ส่วน ๖๐ 
เมตร (๓/๖๐) หรือ ๒๐ ส่วน ๔๐๐ ฟุต(๒๐/๔๐๐) ไปจนถงึแย่กว่า ๖ ส่วน ๑๘ 
เมตร (๖/๑๘) หรือ ๒๐ ส่วน ๗๐ ฟุต (๒๐/๗๐) หรือมีลานสายตาแคบกว่า  
๓๐ องศา 
 



หลกัการพจิารณา 

• วัดค่าการเหน็(Visual Acuity:VA) หรือค่าลานสายตาVisual Field 

• ตรวจทัง้ 2 ข้าง แต่ใช้ข้างที่ดีกว่าตัดสิน 

• ตรวจ snellen ให้ใส่แว่นท่ีใช้อยู่ 

• ถ้าตรวจแล้วไม่แน่ใจให้ส่งหมอตา 

• ต้องผ่านการรักษาและสิน้สุดมาแล้ว 

 



ความผดิปกติทางการเห็น 

พจิารณาทีส่ายตา พจิารณา 

ทีล่านสายตา 

ลกัษณะ 

ความพกิาร 

1. 
 

2. 
 

6/18 ลงไปถึง 6/60   

(สายตาเลอืนราง) 

น้อยกว่า  6/60   ลงไปถึง  1/60 
(สายตาเลอืนราง) 

 

แคบกว่า   30  องศาจนถึง  
10  องศา 

 

สายตาพกิาร 

3. 
 

4. 

 

5. 

น้อยกว่า  3/60  ลงไปถึง  1/60 

 

น้อยกว่า  1/60  ลงไปถึงเห็นเพยีง
แสงสว่าง 

มองไม่เห็นแม้แต่แสงสว่าง 

แคบกว่า  10  องศาจนถึง  
5  องศา 

แคบกว่า  5  องศาลงไป 

ตาบอดขั้นหนึ่ง 

 

ตาบอดขั้นสอง 

 

ตาบอดขั้นสาม 



   สูญเสียสายตา   สายตาปกติ            สูญเสียลานสายตา 
                   

           เปรียบเทียบการสูญเสียสายตาและการสูญเสียลานสายตา 



Snellen chart  E chart  



Tangent screen  

Arch perimeter  

Automated 

perimeter
   

 Peripheral VF 

Central VF 



คนพกิารตามกฎหมาย  ไม่ครอบคลุมบุคคลต่อไปนี ้

• ตาบอดเพียง  1  ข้าง 

• ตาบอดสี 

• ตาเข ตาเหล่ 
• สายตาสัน้/ยาว  แต่ใส่แว่นตาธรรมดาแล้ว

เหน็ชัด 

     



การจดทะเบยีน
คนพกิาร 

บตัรประจ าตวั
คนพกิาร 



• ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม (หมอ) เป็น
ผูต้รวจวนิจิฉยั  และออกใบรบัรองความ
พกิาร  โดยระบปุระเภทความพกิาร 

 
 

• ไมต่อ้งตรวจวนิจิฉยั หากนายทะเบยีนเห็น
วา่มสีภาพความพกิาร ทีส่ามารถมองเห็น
ไดโ้ดยประจกัษ ์

ใบรบัรองความพกิาร 

      ษ-,       ษ์ ว.     ฏช            ง     ื         ช   
      ษ์แ           ษ์แ     



• เพือ่รบัสทิธปิระโยชนต์าม มาตรา ๒๐ 
(๑)-(๑๐)  

 

• ใหค้นพกิาร /ผูแ้ทนขอมบีตัรประจ าตวั
คนพกิารตอ่นายทะเบยีน 
 

• คนพกิารเฉพาะผูม้สีญัชาตไิทย 

• มอีาย ุ6 ปี 

บตัรประจ าตวัคนพกิาร 
 

การมบีตัร = Password 



มาตรา ๒๐ 

(๑) ฟ้ืนฟสูมรรถภาพ บรกิารการแพทย ์
(๒) การศกึษา 
(๓) การอาชพี 
(๔) การยอมรบั/รว่มในสงัคม อยา่งเทา่เทยีม 
(๕) การชว่ยเหลอืใหเ้ขา้ถงึโครงการ กฏหมาย 
(๖) ขอ้มลูขา่วสาร 
(๗) ลา่มภาษามอื 
(๘) สตัวน์ าทาง/อปุกรณ์ 
(๙) เบีย้ความพกิาร 
(๑๐) ทีอ่ยูอ่าศยั 
 

 
 













เครือข่ายดา้นเวชกรรมฟ้ืนฟดูา้นบริการ 

4.3เครือข่ายO +M 
 





 เครือข่ายอุปกรณ์เคร่ืองช่วยความพกิารท่ีมีมูลค่าสูง 



เครือข่ายอุปกรณ์เคร่ืองช่วยความพิการท่ีมีมูลค่าสูง 

 

• การเห็น 

• รถเข็น,รถนัง่สามล้อส าหรับพืน้ผิวขรุขระ(Triwheeler) 

• กายอปุกรณ์ 

• ส่ือสง่เสริมพฒันาการ 

 



เครือข่ายดา้นเวชกรรมฟ้ืนฟดูา้นบริการ 

4.4เครือข่ายอปุกรณ์เคร่ืองช่วยความพกิารท่ีมีมลูค่าสงู 
   4.4.เครือขา่ย LOW VISION 



รายการอุปกรณ์เคร่ืองช่วยความพกิาร ที่มีมูลค่าสูง 
1.หมวดอุปกรณ์ทางการมองเหน็ 

1. แวน่ขยายมือถือแบบพกพาที่มีแสงไฟในตวั  ก าลงัขยาย  ๕  เทา่   

2.  แวน่ขยายมือถือแบบพกพาที่มีแสงไฟในตวั  ก าลงัขยาย  ๗  เทา่   

3.   อปุกรณ์แวน่ขยายแบบวางตัง้ ก าลงัขยาย  ๑๒.๕ เทา่ชนิดมีด้ามถือพร้อมแสงไฟในตวั   

4.   กล้องสอ่งตาเดียว แวริโอ พลสั ระบบปริซมึ   

5.   แวน่ขยายมือถือแบบพกพาที่มีแสงไฟในตวัหน้าเลนส์กว้าง ก าลงัขยาย ๓.๕ เทา่   

6.   แวน่ขยายมือถือแบบพกพาที่มีแสงไฟในตวั ก าลงัขยาย ๔ เทา่  

7.   แวน่ขยายมือถือแบบพกพาที่มีแสงไฟในตวั ก าลงัขยาย ๑๐ เทา่  

8.   แวน่ขยายมือถือแบบพกพาที่มีแสงไฟในตวั ใช้มองใกล้พร้อมมีกล้องสอ่ง  

ทางไกลใช้มองไกลในตวัเดียวกนัก าลงัขยาย มองใกล้ ๓.๒เทา่ มองไกล๒.๕ เทา่   

9.   แวน่ขยายมือถือแบบพกพาที่มีแสงไฟในตวัหน้าเลนส์กว้าง  ก าลงัขยาย ๖.๒๕ 

10  กล้องสอ่งดไูกล ขนาดเล็กชนิดพกพา ก าลงัขยาย ๘ เทา่  

รูปอุปกรณ์ตา
รูปอุปกรณ์ตา
รูปอุปกรณ์ตา
รูปอุปกรณ์ตา


รายการอุปกรณ์เคร่ืองช่วยความพกิาร ที่มีมูลค่าสูง 
1. หมวดอุปกรณ์ทางการมองเหน็ 

11.  กล้องสอ่งดไูกล ชนิดตาเดียว ก าลงัขยาย ๖ เทา่ 
12.  กล้องสอ่งดไูกล ชนิดสองตา รุ่น NB๒๓-๑๐๒๕c 

13.  กล้องสอ่งดไูกลชนิดตาเดียว ก าลงัขยาย ๘ เทา่  
14.  กล้องสอ่งดไูกลหน้าเลนส์สีเ่หลีย่มส าหรับมองสิง่รอบตวัได้ในระยะ ๑ เมตร  
15.  เลนส์ขยายภาพชนิดรวมแสงใช้วางทาบบนวตัถ ุขนาด ๒ x๕๐ mm  

16.  เลนส์ขยายภาพชนิดรวมแสงใช้วางทาบบนวตัถ ุขนาด ๒ x ๖๕ mm  

17.  เลนส์ขยายภาพชนิดรวมแสงใช้วางทบับนวตัถ ุก าลงัขยาย ๖ เทา่  
18.  แวน่ขยายชนิดพกพาขนาดเลก็ ก าลงัขยาย ๑๐  เทา่  
19.  แวน่ขยายชนิดพกพาขนาดเลก็ ก าลงัขยาย ๔ เทา่  
20.  แวน่ขยายชนิดพกพาขนาดเลก็ ก าลงัขยาย ๗ เทา่  
21.  แวน่ขยายระบบ video เพื่อขยายภาพออกจอโทรทศัน์ ก าลงัขยาย ๑๗.๕ เทา่  



รายการอุปกรณ์เคร่ืองช่วยความพกิาร ที่มีมูลค่าสูง 

1. หมวดอุปกรณ์ทางการมองเหน็ 

22.  แวน่ตาขยายภาพชนิดเลนส์นนู ก าลงัขยาย ๕X เลนส์มีข้างเดียว 

23.  แวน่ตาขยายภาพชนิดเลนส์นนู ก าลงัขยาย ๕X เลนส์มีสองข้าง  

24.  แวน่ตาขยายภาพชนิดเลนส์นนู ก าลงัขยาย ๖X มีเลนส์ข้างเดียว  

25.  แวน่ตาขยายภาพชนิดเลนส์นนู ก าลงัขยาย ๖X เลนส์มีสองข้าง  

26.  แวน่ตาขยายภาพชนิดเลนส์นนู ก าลงัขยาย ๘X เลนส์มีข้างเดียว 

27.  แวน่ตาขยายภาพชนิดเลนส์นนู ก าลงัขยาย ๘X เลนส์มีสองข้าง  

28.  แวน่ตาขยายภาพชนิดเลนส์นนู ก าลงัขยาย ๔X เลนส์มีสองข้าง  

29.  แวน่ตาขยายภาพชนิดเลนส์นนู ก าลงัขยาย ๔X เลนส์มีข้างเดียว 



 รายการปัจจุบนัศนูยสิ์รินธร 16/2/2012  

1. เลนส์ขยายภาพชนิดรวมแสง
ใช้วางทับบนวัตถุ ขนาด  45  
มม  

2. แว่นขยายมือถือแบบพกพาท่ีมี
แสงไฟในตวัหน้าเลนส์กว้าง
ก าลงัขยาย 3.5,4,5,7,10 เท่า 



 รายการปัจจุบนัศนูยสิ์รินธร 16/2/2012  

3. แว่นขยายมือถือแบบพกพาที่มีแสงไฟในตัว ใช้
มองใกล้ 
พร้อมมีกล้องส่อง ทางไกลใช้มองไกลในตัว
เดียวกัน 
ก าลังขยาย มองใกล้ 3.2 เท่า มองไกล 2.5 เท่า 

 
4.   อุปกรณ์แว่นขยายแบบวางตัง้   

ชนิดมีด้ามถือพร้อมแสงไฟในตัว   
ก าลังขยาย 12.5 เท่า  



รายการปัจจุบนัศนูยสิ์รินธร 16/2/2012 

5. กล้องสอ่งดไูกลชนิดตาเดียว แวริ
โอ-พลสั ระบบปริซมึ 

6. แว่นขยายชนิดพกพาขนาด
เล็กก าลังขยาย 4,7,10 เท่า 



รายการปัจจุบนัศนูยสิ์รินธร 16/2/2012 

7. อุปกรณ์แว่นขยายแบบวางตัง้ 
ก าลังขยาย 6,10 เท่า ชนิดมีที่
สอดปากกาที่ฐาน 

8. กล้องส่องดูไกลขนาดเล็กน า้หนักเบา
พับเก็บได้ ส าหรับผู้มีสายตาเลือนราง
ใช้พกพา สามารถมองสิ่งรอบตัวได้ใน
ระยะ 1.5 เมตร ก าลังขยาย 8 เท่า 



9. กล้องส่องดูไกลหน้าเลนส์ส่ีเหล่ียม
ส าหรับมองสิ่งรอบตัวได้ในระยะ 
ใกล้ 1 เมตร ก าลังขยาย 6 เท่า 

10. แว่นตาขยายภาพแบบสองตาซึ่งมี 
Optics ชนิด Diffractive 
ก าลังขยาย 2.5x (10 D) 



11. แว่นตาขยายภาพแบบ
กรอบคร่ึงตา ก าลังเลนส์ 
+6D,8D,10D 

12. แว่นขยายภาพชนิดเลนส์นูนที่
มีก าลังขยายสูง 4,5,6,8,10,12 
เท่า (เลนส์มีสองข้าง) 



13. แว่นขยายภาพชนิดเลนส์นูนที่มี
ก าลังขยายสูง4 ,5,6,8,10,12เท่า 
(เลนส์มีข้างเดียว) 

14. แว่นกรองแสงส าหรับผู้มีสายตา
เลือนลาง(กรองแสงท่ี 450nm) 
(กรองแสงที่ 511nm) 
(กรองแสงที่ 527nm) 



รายการปัจจุบนัศนูยสิ์รินธร 16/2/2012 

15. แว่นขยายมือถือแบบพกพาก าลังขยาย 
2,2.25,2.5,3.25 เท่า 



รายการอุปกรณ์เคร่ืองช่วยความพกิาร ที่มีมูลค่าสูง 

3.หมวดรถน่ังคนพกิาร 

1. รถนัง่คนพิการชนิดปรับให้เหมาะสมกบัความพิการ และขนาดของผู้
พิการ แบบส าหรับเดก็ท่ีพิการทางสมอง 

2.     รถนัง่ชนิด3ล้อใช้บนพืน้ไมเ่รียบ 





บริการรถน่ังคนพิการและระบบจัดท่าน่ัง (Seating) 

บริการรถน่ังคนพิการแบบ 3 ล้อส าหรับ
ใช้ในชนบท (Three wheeler)  



รายการอุปกรณ์เคร่ืองช่วยความพกิาร ที่มีมูลค่าสูง 
2.หมวดแขน - ขาเทยีม 

1.   แขนเทียมระดบัหวัไหล ่แบบแกนใน ข้อไหลแ่บบบานพบั ข้อมือแบบพบังอได้ 

2.   แขนเทียมระดบัหวัไหล ่แบบแกนใน ข้อไหลแ่บบหมนุได้หลายทิศทาง ข้อมือแบบพบังอได้ 

3.   แขนเทียมระดบัข้อไหล ่แบบแกนใน ข้อไหลแ่บบหมนุได้หลายทิศทาง 

4.   แขนเทียมระดบัเหนือศอก แบบแกนใน 

5.   แขนเทียมระดบัเหนือศอก แบบแกนใน ส าหรับความยาวตอแขนสัน้ 

6.   แขนเทียมไฟฟ้าชนิดมือมีอปุกรณ์ตรวจจบั 

7.   แขนเทียมไฟฟ้าชนิดมือควบคมุ 2 ชอ่งทาง 

8.   แขนเทียมไฟฟ้าชนิดมือมีระบบป้องกนัการอ้ามือออก 

9.   ขาเทียมระดบัใต้เข่าแบบแกนในเท้าแกนเดี่ยว 

10. ขาเทียมระดบัใต้เข่าแบบแกนในเท้ามีแรงสง่ 

11. ขาเทียมระดบัเข่าแบบแกนในเท้าแกนเดี่ยว 

12. ขาเทียมระดบัเข่าแบบแกนในเท้ามีแรงสง่ 



รายการอุปกรณ์เคร่ืองช่วยความพกิาร ที่มีมูลค่าสูง 
4.หมวดอุปกรณ์สื่อส่งเสริมพัฒนาการ 

1. ชดุส่ือสง่เสริมกระตุ้นพฒันาการส าหรับเดก็อายุ0-1ปี 
2.     ชดุส่ือสง่เสริมกระตุ้นพฒันาการส าหรับเดก็อายุ1-2ปี 
3.     ชดุส่ือสง่เสริมกระตุ้นพฒันาการส าหรับเดก็อายุ2-3ปี 
4.     ชดุส่ือสง่เสริมกระตุ้นพฒันาการส าหรับเดก็อายุ3-4ปี 
5.     ชดุส่ือสง่เสริมกระตุ้นพฒันาการส าหรับเดก็อายุ4-5ปี 
6.     คูมื่อกระตุ้นพฒันาการพร้อมCDส าหรับเดก็0-1ปี 
7.     คูมื่อกระตุ้นพฒันาการพร้อมCDส าหรับเดก็1-2ปี 
8.     คูมื่อกระตุ้นพฒันาการพร้อมCDส าหรับเดก็2-3ปี 
9.     คูมื่อกระตุ้นพฒันาการพร้อมCDส าหรับเดก็3-4ปี 
10.    คูมื่อกระตุ้นพฒันาการพร้อมCDส าหรับเดก็4-5ปี 

รายละเอียดสื่อส่งเสริมพัฒนาการ[ราชานุกูล].doc
รายละเอียดสื่อส่งเสริมพัฒนาการ[ราชานุกูล].doc


รายการอุปกรณ์เคร่ืองช่วยความพกิาร ที่มีมูลค่าสูง 
2.หมวดแขน – ขาเทยีม 

13.   ขาเทียมระดบัเหนือเขา่ข้อเท้าแกนเดีย่วข้อเขา่ชนิดแกนเดีย่ว 
14.   ขาเทียมระดบัเหนือเขา่ข้อเท้าแกนเดีย่วข้อเขา่ชนิดหลายแกน 
15.   ขาเทียมระดบัสะโพกแบบแกนใน 
16.   เบ้าออ่นขาเทียมใต้เขา่ระบบเดอืย 
17.   เบ้าออ่นขาเทียมใต้เขา่ระบบวาวล์เดีย่ว 
18.   เบ้าออ่นขาเทียมใต้เขา่ระบบดดูสญูญากาศ 
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แนวทางการให้การสนับสนุนอปุกรณ์เคร่ืองช่วยความพิการแก่
สถานพยาบาลในปี 2554 

สถานพยาบาลต้องมีศกัยภาพด้านสถานท่ี 

สถานพยาบาลต้องมีผูเ้ช่ียวชาญสามารถประเมินการให้อปุกรณ์ฯ      
แก่คนพิการในแต่ละประเภทความพิการได้ 

ต้องมีการฝึกการใช้อปุกรณ์ฯให้กบัคนพิการ 

มีการติดตามประเมินผล 

มีระบบรายงานกลบัเพ่ือเป็นฐานข้อมลูน าเสนอต่อคณะกรรมการ
ต่อไป 



ผลการด าเนินงานและปัจจัยสู่ความส าเร็จของการ
จัดบริการฝึกทักษะ O&M ส าหรับคนตาบอด 



รูปแบบที่ 1: ฝึกเป็นกลุ่มใน
ชุมชน 



รูปแบบที ่2: ฝึกโดยจ้างเหมาองค์กรคนพกิาร 

 



รูปแบบที่ 3: ให้บริการแบบเดี่ยว(OPD/IPD) 

 

  



แนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน (กรณปีกติ) 
ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2556 

ตัวชีว้ัด: ร้อยละของคลนิิกผู้สูงอายุ ผู้พกิาร
คุณภาพ 
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 38.2 ร้อยละของคลนิิกสายตาเลอืนรางใน รพศ./รพท.  
                     ทีม่คุีณภาพ (ร้อยละ 70) 
 

 38.3 ร้อยละของคลนิิกเวชกรรมฟ้ืนฟูใน รพศ./รพท.  
                     ทีม่คุีณภาพ (ร้อยละ 70)    
 

ตัวชีว้ัด 38   ร้อยละคลินิกผู้สูงอายุ ผู้พกิารคุณภาพ    
                 (ไม่น้อยกว่า 70) 



 
พืน้ที่เป้าหมายคลินิกสายตาเลือนราง  จ านวน 10 แห่ง  

 
ล าดับ ชื่อสถานพยาบาล เครือข่ายบริการ 

1 รพ.ล าปาง 1 
2 ร.พ.พหลพลพยหุเสนา 5 
3 รพ.เมตตาประชารักษ์ นครปฐม 5 
4 รพ.ชยัภมูิ 9 
5 รพ.มกุดาหาร 10 
6 รพ.อ านาจเจริญ 10 
7 รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ 12 
8 รพ.ราชวถีิ  กทม. 

9 สถาบนัประสาทวทิยา  กทม.  

10 สถาบนัสขุภาพเดก็แหง่ชาตมิหาราชินี กทม 



ประเดน็การตรวจราชการ 

เกณฑ์คุณภาพคลินิกสายตาเลือนราง 
 

 ร่างเกณฑ์มาตรฐาน: ก าหนดแบบ Milestone 5 ระดับ เช่น 
 

 ระดับที่ 1   มีบุคลากรและเคร่ืองมือที่จ าเป็น(input) 
 ระดับที่ 2  มีข้อ 1 และมีการประเมินพืน้ฐานตามมาตรฐาน(process) 
    ระดับที่ 3   มีข้อ 2  และมีการให้บริการพืน้ฐานตามมาตรฐาน  

                     (process) 
 ระดับที่ 4 มีข้อ 3 และมีระบบส่งต่อทัง้ภายในและภายนอกหน่วยบริการ 
             (process) 
 ระดับที่ 5   มีข้อ 4 และมีการประเมินผลลัพธ์การให้บริการ(output) 

   (ICF ) 
 




