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  คนพิการทางการมองเห็น 
 1) คนที่มีสายตาขางที่ดีกวา เมื่อใชแวนสายตาธรรมดาแลวมองเห็นนอยกวา 6/18 

หรือ 20/70 ลงไปจนมองไมเห็นแมแตแสงสวาง  
 2) คนที่มีลานสายตาแคบกวา 30 องศา 
  แตโดยทั่วไป และในทางการแพทย อาจแบงคนที่มีความบกพรองทางตา เปน                

2 ประเภท ไดแก  
  -  คนที่ตาเห็นเลือนลาง ไดแก คนที่มีความบกพรองทางสายตา สามารถมองเห็นบาง 
แตไมเทาคนปกติ หรือมีลานสายตาแคบกวา 30 องศา  
  -  คนตาบอด ไดแก คนที่มองไมเห็นหรืออาจมองเห็นบาง และไมสามารถใช
สายตาขางที่เห็นดีที่สุดใหเปนประโยชนได  
 แมจะไดอธิบายเกี่ยวกับคนพิการทางการมองเห็น แตคงไมทราบวาคนตาบอดเปนอยางไร 
เขามีส่ิงตางๆ เหมือนหรือแตกตางจากเราอยางไร เหตุผลงายๆ ก็คือ เพราะเราไมใชคนตาบอดหรือ
คนเคยตาบอดมากอน อยางไรก็ตามจากการสังเกตและคนควาจากเอกสารตางๆ ทําใหทราบวา
ธรรมชาติหรือพฤติกรรมโดยทั่วไปของคนตาบอด (แฉลม แยมเอี่ยม, 2548) มีดังนี้ 
 1) ชอบพูดเลียนเสียงของบุคคลสําคัญบางคน และเสียงธรรมชาติ คือ เสียงของสัตว
ตางๆ หรือเสียงเครื่องยนต อาจเปนเพราะไมมีกิจกรรมทํามากนักอยูเฉยๆ จึงมีสมาธิในการฟงและ
สามารถเลียนเสียงไดดี 
 2) เวลาคุยกัน ชอบจับแขนหรือจูงมือกันเดินเปนแถว ไมนั่งอยูกับที่ ทั้งนี้เพราะกลัววา
ผูอ่ืนจะแอบฟง เพราะในบางครั้งอาจคุยเร่ืองสวนตัวหรือความลับ 
 3) ชอบสรางภาษาพูดขึ้นใหม เพื่อใชพูดในหมูเดียวกัน และมักจะเปลี่ยนอยูเสมอเพื่อ
ไมใหผูอ่ืนตามทัน เปนเหตุผลเดียวกับขอ 2  
 4) บางครั้งชอบพูดเสียงดัง เพราะไมทราบวาคนที่พูดดวยอยูใกลหรือไกล จึงพูดเสียง
ดังไวกอน แตเมื่อทราบวาผูที่ตนพูดดวยอยูใกลๆ ก็จะลดเสียงลง และบางครั้งอาจไมมองหนาผูที่
กําลังพูดดวย เพราะคิดวาไดยินเสียงแลว 
 5) ไมชอบนั่งอยูนิ่ง ชอบเคลื่อนไหวอวัยวะตางๆ เชน มือ ศีรษะ และเทา เปนตน อาจ
เปนเพราะความเคยชิน หรืออยากรูอยากเห็นจึงสํารวจไปทั่ว 
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 พฤติกรรมตางๆ ที่กลาวมาไมใชวาคนตาบอดจะมีพฤติกรรมเหลานี้ทุกคน หรือมีพฤติกรรม
เหลานี้ตลอดเวลา จะเปนเฉพาะบางคนและบางเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งเวลาวาง พฤติกรรมใด           
ไมเหมาะสม ผูใกลชิดตองอธิบายใหเขาทราบและคอยชวยแกไข เพราะถาปลอยใหติดตัวไป อาจมี
ผลตอการงานและการเขาสังคมในอนาคต 
 การเรียนรูของคนตาบอด : คนตาบอดสามารถเรียนรูหรือรับรูส่ิงตางๆ ไดโดยการใช
ประสาทสัมผัสตางๆ ที่เขามีอยู ซ่ึงไดแก สายตาบางสวน การฟงเสียง การสัมผัส การดมกลิ่นและ
การลิ้มรส ตลอดจนไคแนสซิติดเซนต (Kinesthetic Sense) คือประสาทการรับรูอาการเคลื่อนไหว
ของรางกาย หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา ความจํากลามเนื้อ (Muscle memory) คนทั่วไปจะไมคุนเคย
กับประสาทสวนนี้เพราะไมไดใช เนื่องจากมองเห็นแตคนตาบอดจําเปนมากที่จะตองใชเกือบ
ตลอดเวลา 
 จากการใชประสาทสัมผัสสวนตางๆ จะทําใหเขาเขาใจหรือมีความเขาใจเกี่ยวกับความคิด
รวบยอดตางๆ (Concept) ทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม ซ่ึงแบงเปน 3 ประเภท คือ 
 1) เกี่ยวกับรางกายของตนเอง (Body concept) หมายถึง รูจักชื่อ หนาที่ ตําแหนงของ
อวัยวะสวนตางๆ ของรางกาย 
 2) เกี่ยวกับสิ่งตางๆ พื้นที่และโลกกวาง (Spatial concept) ไดแก ความเขาใจเกี่ยวกับ
รูปราง ขนาด น้ําหนัก จํานวน สี ระยะทาง ความเร็ว อุณหภูมิ เวลา ทิศทาง ตําแหนง ฯลฯ 
 3) เกี่ยวกับสิ่งรอบขางหรือโครงสรางตางๆ รอบตัว (Environment concept) เชน บาน 
หมูบาน ปา สวน ทางแยก ไฟจราจร ชนบท เมืองหลวง เปนตน 
 เกี่ยวกับการใชประสาทสัมผัส บางครั้งมีความเขาใจผิดวา คนตาบอดมีประสาทสัมผัส
ดีกวาคนทั่วไป หรือคนตาบอดสามารถใชประสาทสัมผัสสวนตางๆ ไดดีตามธรรมชาติอยูแลว   
การที่คนตาบอดสามารถใชประสาทสัมผัสตางๆ ไดดีกวาเรา เพราะเขาตองใชอยูตลอดเวลาจึงเกิด
ทักษะ ผิดกับเราที่ใชสายตามองตลอดเวลา จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองฝกใหคนตาบอดใชประสาท
สัมผัสอยางถูกตองตามขั้นตอน จึงจะทําใหเขามีพัฒนาการและมีทักษะ โดยยึดหลักในการสอน
หรือฝก ดังตอไปนี้ 
 1) สอนจากสิ่งที่ใกลตัวที่สุดกอน แลวคอยๆ ขยายวงออกไป เชน การสอนการฟงเสียง 
ใหเด็กจําเสียงของพอ แม พี่ นอง และเครื่องบิน เปนตน และไมเพียงแตใหจําเสียงไดเทานั้น 
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จะตองใหเขาทราบแหลงที่มา ระยะทาง เสียงการเคลื่อนที่ชาหรือเร็ว ตลอดจนการแยกเสียงและ
เลือกเสียงดวย 
 2) ลักษณะการสอน ตองสอนซ้ําๆ สอนใหเหมือนกันจนกวาเขาจะจําหรือทําได โดย
ไมสับสน และควรสอนจากของจริงจะดีกวาของจําลอง 
 3) ขณะสอน ควรพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูเรียนอยูเสมอ เพราะบางครั้ง 
ผูสอนสามารถเรียนรูจากประสบการณจริงของคนตาบอดได เชน ผูเขียนเคยรับรูจากคนตาบอด               
ผูหนึ่งเขาสามารถเดินไปรานอาหารไดเองอยางถูกตองโดยการรองเพลง เมื่อเนื้อเพลงถึงทอนนั้น 
เขาจะยืนอยูหนารานพอดี เปนตน 
 การฟนฟูสมรรถภาพคนตาบอด: การที่จะพัฒนาหรือฟนฟูสมรรถภาพคนตาบอด เพื่อให
เขามีวิถีชีวิตอิสระหรือมีคุณภาพชีวิตที่มีตามอัตภาพเหมือนคนทั่วไป นอกจากการฟนฟูทางดาน
การแพทยในระยะตนแลว จะตองฝกใหเขามีความรูความสามารถ และประสบการณในดานตางๆ 
(Robert Jaekle) ดังนี้ 
 1) วิชาการทําความคุนเคยกับสิ่งแวดลอมและการเคลื่อนไหว: เปนวิชาที่สอนใหคน
ตาบอดรูจักใชประสาทสัมผัสสวนตางๆ (ยกเวนการลิ้มรส) เพื่อใหเขาทราบวา ณ ขณะนั้น ตัวเขา
อยูที่ไหน ส่ิงแวดลอมตองมีอะไร และเปนอยางไร อยูทิศทางใด ตัวเขากับสิ่งแวดลอม และ
ส่ิงแวดลอมกับสิ่งแวดลอมสัมพันธกันอยางไร ตอจากนั้นเขาจะสามารถใชไมเทาเปนเครื่องมือใน
การเดินทางไปยังสถานที่หรือส่ิงที่เขาตองการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และปลอดภัยไดดวยตนเอง 
  ในปจจุบัน วิธีที่คนตาบอดเดินทางมี 4 วิธี 
  1.1) การเดินทางกับผูนํา (Sighted guide technique) 
  1.2) การใชไมเทาขาว (White cane technique) 
  1.3) การใชสุนัขนําทาง (Dog guide) 
  1.4) การใชเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส (Electronic travel aids) 
 วิธีเดินทางของคนตาบอดในประเทศเราใช 2 วิธี คือ การเดินทางกับผูนําทาง ซ่ึงเปนวิธีที่
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากที่สุด แตไมมีอิสระเหมือนการใชไมเทาขาว สวนอีก 2 วิธี คือ 
การใชสุนัขนําทาง และเครื่องอิเล็กทรอนิกส ยังไมเหมาะกับบานเรา เพราะยังไมมีผูสอนและ
คาใชจายในการฝกหรือซ้ืออุปกรณยังแพงมาก สําหรับบานเรา 
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 2) การทํากิจวัตรประจําวัน : การทํากิจวัตรประจําวันเปนสิ่งจําเปนที่ทุกคนตองทําทุกวัน 
ไมยกเวนแมแตคนตาบอด เพราะถือวาเปนเรื่องสวนตัว ถารอใหผูอ่ืนทําใหคงไมสะดวก และให
ไมไดทุกอยาง ยิ่งกวานั้นจะทําใหชีวิตของเขาประสบกับปญหาและความคับของใจอยูตลอดเวลา 
การสอนใหคนตาบอดทํากิจวัตรประจําวันไมยุงยากและซับซอนเหมือนที่บางคนคิด มีหลักงายๆ 
คือ ทําไปตามขั้นตอนที่คนทั่วๆ ไปทํา แลวคอยๆ วิเคราะห (Task analysis) ดูวามีขั้นตอนใดที่คน
ตาบอดทําไดทุกอยาง ทําไดเปนบางสวน หรือทําไมไดเลย ตอจากนั้นจึงวางแผนการสอนโดย
ปรับเปลี่ยนวิธีการหรือใชอุปกรณชวย คนตาบอดจะเรียนรูและทําไดเองในที่สุด ซ่ึงจะทําใหเขา
รูสึกภูมิใจและเห็นคุณคาในตัวเอง ไมตองเปนภาระของผูอ่ืนอีกตอไป 
 3) การติดตอส่ือสาร : มนุษยเราจะมีชีวิตอยูคนเดียวในโลกไมได ตองอยูรวมกับผูอ่ืน 
ไมวาภายในครอบครัว ภายในชุมชน ในประเทศ หรือแมแตตางประเทศก็ตาม ปจจัยสําคัญที่ทําให
คนตั้งแต 2 คนขึ้นไปอยูรวมกันได คือการติดตอส่ือสาร ซ่ึงไดแก การพูดคุย (การใชโทรศัพท)        
การเขียน (การพิมพดีด) การใชภาษาทาทาง ( Body language) และการใชภาษามือของคนหูหนวก 
 สําหรับคนตาบอด สามารถติดตอส่ือสารกับผูอ่ืนไดเกือบทุกวิธีที่กลาวมา แตบางวิธีตอง
ปรับหรือใชอุปกรณชวยบาง เชน การเขียน คนตาบอดใชอักษรเบรลลเพื่อติดตอกับเพื่อนตาบอด
ดวยกัน หรือครูผูสอนเทานั้น ถาตองการติดตอกับผูอ่ืนตองใชพิมพดีด หรือถาไดรับจดหมาย ก็วาน
ใหผูอ่ืนอานใหฟง เปนตน ส่ิงหนึ่งที่ควรเนนหรือฝกคนตาบอดแตแรกๆ คือ การใชภาษาทาทาง 
เพราะคนตาบอดมองไมเห็น จึงเลียนแบบไมได ตองอธิบายและสาธิตใหเขาเขาใจ อาจตองใชเวลา
และความพยายามมาก สําหรับคนที่ตาบอดภายหลังควรกระตุนใหเขาฝกเขียนหนังสืออยูเสมอ เพราะ
แมแตขอความสั้นๆ บางครั้ง อาจจะเปนประโยชนตอเขามาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในยามฉุกเฉิน 
เชน เขียนเปนขอความสั้นๆ ไวใหคนในครอบครัวทราบวา “จะกลับบาน 5 โมงเย็น” เปนตน 
 4) การฝกอาชีพ : ปญหาสําคัญของคนตาบอดทุกประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ประเทศที่กําลังพัฒนา คือ ปญหาการไมมีงานทํา สําหรับประเทศไทย สถานการณในดานนี้
โดยรวมดีขึ้น จากอดีตที่คิดวาคนตาบอดทําอะไรไมไดนอกจากการขอทาน มาสูอาชีพอิสระ คือ 
การขายล็อตเตอรี่และหมอนวด และงานประจํา เชน พนักงานรับโทรศัพท พนักงานคอมพิวเตอร 
นักดนตรี ครู – อาจารย และนักกฎหมาย เปนตน แมจะยังมีจํานวนนอย แตขอดีคือไดพิสูจนให
สังคมและผูที่เกี่ยวของมีความเขาใจ และเห็นความสามารถและศักยภาพของคนตาบอด เพียงแต
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สอนและฝกใหถูกวิธี ตรงกับความตองการและความสามารถ ตลอดจนใหโอกาสเขา จะทําใหเขามี
อาชีพเล้ียงตนเองและครอบครัวไดเชนเดียวกับคนอื่นๆ ในชุมชน หรือในสังคมที่เขาอาศัยอยู 
 5) การปรับตัวและมารยาททางสังคม : ดังที่กลาวมากอนแลววา มนุษยเราไมสามารถ
มีชีวิตอยูตามลําพังได จะตองอยูรวมกับผูอ่ืน การอยูรวมกันไมชาก็เร็ว ยอมมีเร่ืองที่ไมพอใจกนั ขดั
ใจกัน หรืออาจทะเลาะกัน ถือเปนเรื่องธรรมดา ถาทุกคนรูจักปรับตัวเขาหากันดวยมารยาทที่ดี 
ปญหาทุกอยางยอมลงเอยดวยดี หรืออาจจะไมเกิดขึ้นเลย จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองสอนเรื่องการ
ปรับตัวและมารยาทสังคมใหกับคนตาบอด เพราะถาเปรียบกับคนทั่วไปแลว คนตาบอดจะตอง
ปรับตัวมากกวา เพราะเปนสวนนอยในสังคมสวนใหญ 
 หลักการสอนโดยทั่วไปนอกจากจะสอนเขาโดยตรง ตองหัดใหเขาเรียนรูเองจากคน 
รอบขาง ประเพณี และวัฒนธรรมชุมชน รูจักสังเกต รูจักพูดคุย และซักถามถาไมแนใจหรือไมรู 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับมารยาททางสังคม เชน 
 5.1) มารยาทในการพูด รูจักใชถอยคํา ทําเสียง จังหวะ และทาทาง เวลาพูดทักทาย 
ขอบคุณ ขอโทษ ขอรอง ปฏิเสธ และยอมรับใหถูกกับบุคคล เวลา และสถานที่ 
 5.2) มารยาทในการแตงตัว รูจักใชเสื้อผา ชนิด แบบ สี ใหเขากับตัวเอง สถานที่ เทศกาล 
และงานตางๆ ที่สําคัญคือตัวเองตองสะอาด ตัวอยางเชน ไมใสชุดนอนไปใสบาตรหรือไปตลาด 
ไมใสชุดดําไปงานแตงงานเพื่อน หรือใสสูทไปเที่ยวเขาดิน เปนตน ถามีเพื่อนติชมหรือตักเตือน
เกี่ยวกับการแตงตัว ควรยอมรับและปรับปรุงในครั้งตอไป ตองไมแสดงความไมพอใจออกมา 
จะทําใหไมไดรับขอมูลจริงตอไป 
 5.3) มารยาทในการรับประทานอาหาร คนตาบอดบางคนอาจไมเคยรับประทานอาหาร
รวมกับคนแปลกหนาหรือผูอ่ืน ถามีโอกาสอาจทําตัวไมถูก จึงจําเปนตองสอนใหเขารูจักปฏิบัติตน 
อยาคิดหรือเดาวาเปนเรื่องธรรมดาที่ทุกคนจะตองทราบ ส่ิงจําเปนที่จะตองสอนและฝกเขา คือการ
ตรงตอเวลา การใชชอนสอม การใชชอนกลาง การไมเลือกรับประทานเฉพาะของที่อรอย ไมเคี้ยว
อาหารดัง ไมคุยขณะอาหารอยูในปาก เปนตน การฝกมารยาทในการรับประทานอาหารรวมกับผูอ่ืน 
คือหาโอกาสใหเขาไดปฏิบัติบอยๆ ในที่สุดเขาจะสามารถปฏิบัติตนไดเอง และเปนไปตามธรรมชาติ 
 5.4) มารยาทในการใชพาหนะสาธารณะ นอกจากรูจักปฏิบัติในการใช ยังไมเพียงพอ 
จะตองรูจักใชอยางมีมารยาทดวย มารยาทที่ควรเรียนรูคือการเขาคิวกอนหลัง การรอใหผูโดยสาร
ลงกอนจึงขึ้น การนั่งหรือยืนที่ไมเกะกะหรือรบกวนผูอ่ืน การไมพูดเสียงดัง การไมคุยเร่ืองสวนตัว
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กับเพื่อนใหผูอ่ืนไดยิน เตรียมตัวใหพรอมกอนจะขึ้นหรือลง รูจักขอบคุณ รูจักขอโทษ เมื่อไดรับ
ความชวยเหลือหรือรบกวนผูอ่ืน ที่สําคัญคือ ตองไมใชอภิสิทธิ์ใดๆ เหนือผูอ่ืนเพราะการตาบอด 
เชน สูบบุหร่ี เปนตน  
 5.5) มารยาทในหองประชุมหรือโรงมหรสพ ตองเรียนรูที่จะไมสรางความรําคาญหรือ
รบกวนผูชมคนอื่นๆ หรือนักแสดง รูจักปรบมือ ไมพูดกันเสียงดัง ไมขบเคี้ยวอาหารตลอดเวลา 
ควรปดโทรศัพทมือถือ และไมเยาะเยยหรือถากถางฝายตรงขาม เปนตน 
 ฉะนั้นกอนพาคนตาบอดไป ควรบอกแผนการและกําหนดการลวงหนา จะพาไปไหน 
ไปทําอะไร อยางไร ควรจะระวังในเรื่องอะไร อะไรควรทํา อะไรไมควรทํา และปฏิบัติเหมือนกัน
ทุกครั้ง เวลาพาไปทําหรือรวมกิจกรรมตางๆ กับผูอ่ืน 
 6) การพักผอนหยอนใจและการเลนกีฬา: การทุมเทและจําเจอยูกับงานประจํา
ตลอดเวลา ยอมทําใหเหนื่อย เบื่อหนาย และเครียด ทางแกไขคือ การพักผอนหยอนใจหรือการหา
กิจกรรมตางๆ ทํา เชน อานหนังสือ ฟงเพลง ดูทีวี ปลูกตนไม เลนกีฬา หรือไปคุยกับเพื่อน เปนตน 
ทั้งนี้เพื่อเปนการบรรเทาและเปลี่ยนบรรยากาศ คนตาบอดอาจจะเสียเปรียบอยูบาง เพราะมองไมเห็น 
ทํากิจกรรมตางๆ ไมไดมาก แตก็มีทางเลือกโดยทํากิจกรรมตางๆ ที่ตนเองทําได หรือดัดแปลง
วิธีการเลนหรือใชเครื่องมือพิเศษชวย เชน เลนฟุตบอล เลนปงปอง วายน้ํา และเตนรํา เปนตน 
 การเลนกีฬา นอกจากจะเปนการพักผอน ออกกําลังกายและคลายเครียดแลว ยังไดฝก
ทักษะทางสังคมและเพื่อนใหมๆ ดวย เปนการลดชองวางระหวางคนตาบอดและคนทั่วไป อยางนอย
จะทําใหพวกเขาเขาใจคนตาบอดยิ่งขึ้น 
 จากขอมูลและรายละเอียดที่กลาวมาทั้งหมด คือ ถาคนตาบอดสามารถชวยเหลือตนเอง
ในการเดินทาง การทํากิจวัตรประจําวัน การติดตอส่ือสารกับผูอ่ืน รูจักปรับตัวดวยมารยาทสังคมที่ดี 
สามารถประกอบอาชีพ และทํากิจกรรมตางๆ รวมกับผูอ่ืนได จะทําใหชีวิตความเปนอยูของเขาไม
ตางจากคนทั่วไป เขาจะรูสึกภูมิใจในคุณคาของตนเอง รูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของสังคม ไม
ถูกแบงแยก และเปนที่ยอมรับ ซ่ึงเปนการตอบสนองหรือเปนไปตามนโยบายของรัฐในการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ   
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  คนพิการทางการไดยินหรือการสื่อความหมาย 
 คนพิการทางการไดยินหรือการสื่อความหมาย หมายถึง  
 1) คนที่ไดยินเสียงที่ความถี่ 500 เฮิรตซ 1000 เฮิรตซ หรือ 2000 เฮิรตซ ในหูขางที่
ดีกวาที่มีความดังเฉลี่ยดังตอไปนี้  
  1.1 สําหรับเด็กอายุไมเกิน 7 ป เกิน 40 เดซิเบลขึ้นไป จนไมไดยินเสียง 
  1.2 สําหรับคนทั่วไปเกิน 55 เดซิเบลขึ้นไปจนไมไดยินเสียง  
 2) คนที่มีความผิดปกติหรือความบกพรองในการเขาใจ หรือการใชภาษาพูดจนไม
สามารถสื่อความหมายกับคนอื่นได 
 จากคํานิยามขางตน เปนคํานิยามตามพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการฯ   
แตโดยทั่วไปเพื่อใหเขาใจงายขึ้น เราอาจแบงคนพิการประเภทนี้ออกเปน 2 ประเภทคือ  
   คนหูตึง ไดแก คนที่ยังสามารถไดยินเสียงอยูบาง บางคนอาจตองใชเครื่องชวยฟง 

ซ่ึงอาจจะพบวาคนพิการกลุมนี้ อาจใชภาษาพูดแตพูดไมชัด 
   คนหูหนวก ไดแก คนที่สูญเสียการไดยินมาก จนไมสามารถเขาใจหรือใชภาษา

พูดไดสวนมากใชภาษามือในการติดตอส่ือความหมายกับผูอ่ืน 

 ขอสังเกต จะเห็นวา จะไมเรียกคนหูตึง หูหนวกวา คนใบ เนื่องจากคําวา “ใบ” มีความหมาย
ทางลบ หรือไมฉลาด ซ่ึงถือเปนการลิดรอนสิทธิและดูถูกเหยียดหยามคนพิการ 
 ลักษณะทางพฤติกรรมและสังคมของคนพิการทางการไดยินจิต (จิตประภา ศรีออน 2548) 
ดังนี้  
 คนหูตึง เนื่องจากไมสามารถรับฟงคําพูดของคนทั่วไปไดอยางปกติ คนหูตึงจะมี
ความสามารถทางภาษาและการพูด แตกตางจากเด็กทั่วไป ดังนี้ 

- พูดไดชากวาเด็กทั่วไป 
- ขาดความตอเนื่องของคําพูด ใชถอยคําสั้นๆ ประโยคขาดความสมบูรณ 
- พูดไมชัด มีปญหาเรื่องระดับเสียงและจังหวะการพูด 
- เวลาพูดจะจองหนาผูพูด ในผูใหญหูตึง จะยังคงพูดไมชัด และจองหนาผูพูด

เมื่อมีการพูดคุยกับผูอ่ืน 
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 การชวยเหลือและการฟนฟูสมรรถภาพคนหูตึงนั้น ในกรณีที่พบความผิดปกติตั้งแตกําเนิด
แลวใหความชวยเหลือเปนพิเศษ โดยการใสเครื่องชวยฟงทันที และฝกการฟงและหัดพูดผาน
เครื่องชวยฟง สอนใหอานริมฝปากจะเปนการชวยใหเขาใจภาษาพูดของผูอ่ืนไดดีขึ้น ทั้งหมดนี้จะ
ชวยใหเด็กสามารถพูดสื่อความหมายได แมจะไมไดถึงระดับปกติ 
 การฝกฟง : เครื่องชวยฟงเปนเครื่องขยายเสียงที่ชวยใหเด็กไดยินมากขึ้น ซ่ึงจะตองปรับ
ใหเหมาะสมกับการไดยินของเด็กแตละคน โดยนักโสตสัมผัสวิทยาซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญเรื่องการไดยิน 
ไมควรซื้อเครื่องชวยฟงมาใชเอง ที่สําคัญที่สุดตองมีการฝกฟงรวมดวย เพื่อใหใชประโยชนของ
เครื่องชวยฟงไดเต็มที่ 
 การฝกพูด: การฝกฟงและฝกพูดควรทําตั้งแตอายุยังนอยจึงจะไดผลดี ถาสอนไดในชวง
อายุ 1-4 ป จะดีมากเพราะเปนชวงเวลาสําคัญของการเรียนรูภาษาและการพูด การสอนภาษาและ
การหัดพูดสามารถทําไดตลอดเวลา 
 การฝกอานริมฝปาก : การฝกอานริมฝปากนั้น ผูพูดควรจะพูดตามปกติไมตองชามาก 
หรือจีบปากจีบคอพูด 
 คนหูหนวก ในมุมมองของนักมานุษยวิทยา หมายถึง คนกลุมนอยที่มีภาษาและวัฒนธรรม
เปนของตนเอง และมักจะตั้งคําถามและศึกษาคนควาเกี่ยวกับประเด็นตอไปนี้ 
  - ทําไมคนหูหนวกจึงเปนกลุมคนที่มีภาษาและวัฒนธรรมของตนเอง 
  - วัฒนธรรมของคนหูหนวกคืออะไร 
  - ภาษาของคนหูหนวกคืออะไร 
 คนหูหนวกรอยละ 90 เกิดในครอบครัวที่มีพอแมเปนคนที่มีการไดยิน ซ่ึงใชการพูดและ
การฟง ในการสื่อสาร แตคนหูหนวกไมไดยินและพูดไมได จึงไมมีความสุขในการอยูรวมกับคน
ใชภาษาพูด เปนเหตุผลที่ทําใหคนหูหนวกรวมกลุมกันตามสถานที่ตางๆ เพื่อพูดคุยกันดวยภาษามือ 
การรวมกลุมของคนหูหนวกทําใหเกิดวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตของคนหูหนวกขึ้น  
 วัฒนธรรมของคนหูหนวก คือ การมองโลกของคนหูหนวกดวยตา ผานภาษามือ เชน 
การใชภาษามือ ช่ือภาษามือ การสะกิดเรียกผูอ่ืน ฯลฯ คนหูหนวกจะถายทอดวัฒนธรรมสูรุนตอไป
โดยการเลาเรื่องผานภาษามือ 
 ภาษาของคนหูหนวก คือ ภาษามือ ภาษามือของคนหูหนวกแตละชาติไมเหมือนกัน 
แตกตางกันตามวัฒนธรรมของแตละชาติ ภาษามือไทย คือ ภาษาของคนหูหนวกไทย ภาษามือไทย
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เปนภาษาหนึ่งเหมือนกับภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ฯลฯ ภาษามือไทยเปนภาษาภาพที่เชื่อมโยงกับ
ความหมาย มีไวยากรณเปนของตนเอง ซ่ึงแตกตางกับไวยากรณของภาษาไทย 
 ตัวอยาง ภาษาไทย  : แมว กิน ปลา 
   ภาษามือไทย : ปลา + แมว + กิน 
 ที่สําคัญอีกประการหนึ่งภาษามือ 1 ทา หรือ 1 คําประกอบดวย 1) ทามือ 2) ตําแหนง 
และทิศทางการหันของมือ 3) การเคลื่อนไหวของมือ และ 4) สีหนาทาทาง เชน คําวา “สบายดี” 
ดังแสดงในภาพ  
 
 
 
 
 
 

 มีความเขาใจผิดในการปฏิบัติตอคนหูหนวกอยูหลายประการ จึงขอสรุปขอควรปฏิบัติ
ตอบุคคลเหลานี้ดังนี้ 

- เรียกเขาวาคนหูหนวก หรือเรียกชื่อภาษามือของเขา 
- เรียกภาษาของคนหูหนวก วา ภาษามือไมใชภาษาใบ 
- เรียกคนหูหนวกดวยการสะกิดเบาๆ ที่ขอศอก ไมใชการขวางปา หรือใชไม 
- เวลาพูดคุยหรือใชภาษามือกับคนหูหนวก ใหยืนหันหนาเขาหากัน 
- ควรหลีกเลี่ยงการยืนในที่มีแสงสวางจา และใชสีสะทอนแสง 
- ถาจะใหอานริมฝปากควรพูดธรรมดา ไมตองจีบปากจีบคอ 

  คนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว 
 คนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว แบงออกไดเปน 2 ประเภท ไดแก  
 1) คนที่มีความผิดปกติ หรือบกพรองทางดานรางกายที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน 
และไมสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได  
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 2) คนที่สูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหว มือ แขน ขาหรือลําตัวอันเนื่องมาจาก
แขน ขาขาด เปนอัมพาตหรือออนแรง เปนโรคขอ หรือมีอาการปวดเรื้อรัง หรือเปนโรคเรื้อรังของ
ระบบการทํางานของรางกายทําใหไมสามารถประกอบกิจวัตรประจําวันของตนเองหรือปฏิบัติตน
เหมือนคนปกติธรรมดาได  
 ความพิการทางรางกายมีสาเหตุที่พบไดบอย ดังนี้ 
 1) โรคทางพันธุกรรม เชน ภาวะโรคไขสันหลังฝอ กลามเนื้อพิการ โรคกระดูกออน
หักงาย โรคขอติดยึด เปนตน  
 2) ความผิดปกติระหวางตั้งครรภ เชน ขณะตั้งครรภ มารดาไดรับอุบัติเหตุ เจ็บปวย 
เกิดภาวะทุโภชนาการ ไดรับยา แสงกัมมันตภาพรังสี หรือสารพิษที่ทําใหการเจริญเติบโต หรือ
พัฒนาการของทารกผิดปกติ  
 3) ความผิดปกติระหวางคลอด เชน คลอดยาก ใชเครื่องชวยคลอด คลอดทาผิดปกติ 
คลอดกอนหรือหลังกําหนด ผาตัดคลอด ไดรับบาดเจ็บระหวางคลอด เปนตน 
 4) อุบัติเหตุ / การบาดเจ็บ ที่เกิดกับอวัยวะสวนใดสวนหนึ่ง ไขสันหลัง หรือสมอง 
 5) การเจ็บปวย อักเสบ หรือติดเชื้อ เชน โรคขออักเสบ โรคโปลิโอ โรคสมองอักเสบ 
โรคหัวใจ เนื้องอกในสมอง โรคไต โรคหอบ โรคเลือด โรคเอดส เปนตน  
 ขอจํากัดหรือขอเสียเปรียบของคนที่มีความบกพรองทางรางกายที่สําคัญซึ่งทําให
แตกตางจากคนทั่วไป ไดแก 
 1) การเคลื่อนไหวรางกาย หรืออวัยวะสวนใดสวนหนึ่ง เชน เคลื่อนไหวไมได
เคลื่อนไหวชา หรือเคลื่อนไหวลําบาก เปนตน เปนเหตุใหตองใชกายอุปกรณ หรือเครื่องชวยคน
พิการ เชน ขาเทียม เหล็กประคองขา ไมค้ํายัน เครื่องชวยเดิน เกาอี้เข็น เปนตน 
 2) การสื่อสาร เชน พูดไมได พูดไมชัด พูดชา จังหวะการพูดผิดปกติ เขียนชา เขียน
ดวยมือไมได ตองใชเทา ปาก หรืออวัยวะอื่นในการเขียน และบางคนอาจมีปญหาในการไดยินดวย  
 3) การเรียนรู คนที่มีความบกพรองทางรางกายบางคนอาจมีขอจํากัดในการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู เนื่องจากมีความบกพรองทางสติปญญารวมดวย  
 4) สภาพรางกายไมแข็งแรง เชน เหนื่อยออนงาย หายใจลําบาก อยูในทาใดทาหนึ่ง
นานๆ ไมได สมาธิส้ัน เปนตน 
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 สําหรับความตองการจําเปนพิเศษของคนพิการทางรางกายและการเคลื่อนไหว              
(พวงแกว กิจธรรม, มปป) มีดังตอไปนี้ 
 1) อุปกรณ และเครื่องชวยในการเคลื่อนไหวแบงเปน 2 กลุมใหญๆ ไดแก  
  1.1) กายอุปกรณ หมายถึง อุปกรณที่ใสติดกับตัว เชน แขนเทียม เหล็กประคองขา
เฝอก ดามมือ และรองเทาพิเศษ เปนตน 
  1.2) เครื่องชวยคนพิการ หมายถึง เครื่องมือที่ชวยใหสามารถเคลื่อนไหวได เชน 
เครื่องชวยเดิน ไมค้ํายัน และเกาอี้เข็นคนพิการ เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
        
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

   ขาเทียม   
 
แขนเทียม 

 

เคร่ืองชวยเดนิและไมค้ํายัน 
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 2) ส่ิงอํานวยความสะดวก แบงเปน 4 กลุมใหญๆ ไดแก  
  2.1) ส่ิงอํานวยความสะดวกในการเดินทาง หมายถึง การจัดสภาพแวดลอม 
ส่ิงกอสราง หรืออุปกรณทั้งภายในและภายนอกอาคาร ที่ชวยคนซึ่งมีความบกพรองทางรางกาย
หรือสุขภาพใหสามารถเดินทางได เชน ราวจับ ทางลาด ลิฟตในอาคาร หรือเครื่องยกเกาอี้เข็นของ
รถโดยสาร เปนตน 
  2.2) ส่ิงอํานวยความสะดวกในการสื่อสาร หมายถึงอุปกรณ เครื่องมือ และเทคโนโลยี
ที่ชวยใหคนที่มีความบกพรองทางรางกายหรือสุขภาพ สามารถสื่อสารได เชน บัตรภาพ บัตรคํา 
กระดานสื่อสาร อุปกรณส่ือสารแบบพกพา สวิตชพิเศษ พิมพดีด คอมพิวเตอร อุปกรณดัดแปลง
เพื่อใชกับคอมพิวเตอร โปรแกรมคอมพิวเตอร เครื่องชวยพูด บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน              
เปนตน 
  2.3) ส่ิงอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน หมายถึง อุปกรณ 
เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ชวยใหคนที่มีความบกพรองทางรางกายหรือสุขภาพสามารถปฏิบัติ
กิจวัตรประจําวันได เชน ราวจับหองน้ําที่มีอุปกรณสําหรับคนพิการ แปรงสีฟนไฟฟา อุปกรณ
ดัดแปลงเพื่อใชอาบน้ํา แปรงสีฟนดัดแปลง ชอนดามยาว จาน ชอน และสอมแบบพิเศษ ที่ตัดเล็บ
ดัดแปลง แผนกันล่ืน เบาะรองนั่ง โตะและเกาอี้แบบพิเศษที่ปรับระดับหรือความลาดเอียงได 
ดินสอดามใหญ ที่วางหนังสือ ที่เปดหนังสือ เปนตน 
  2.4) ส่ิงอํานวยความสะดวกในการประกอบอาชีพ หมายถึง อุปกรณ เครื่องมือ และ
เทคโนโลยีที่ชวยใหคนที่มีความบกพรองทางรางกายหรือสุขภาพสามารถประกอบอาชีพได เชน 
คอมพิวเตอรแบบพิเศษ อุปกรณดัดแปลงเพื่อใชกับคอมพิวเตอร โปรแกรมคอมพิวเตอร โตะและ
เกาอี้แบบพิเศษที่ปรับระดับ หรือความลาดเอียงได เครื่องคํานวณที่แสดงผลเปนอักษรตัวใหญ 
เปนตน  
 3) ส่ือ หมายถึง อุปกรณ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ชวยใหคนที่มีความบกพรองทาง
รางกายหรือสุขภาพสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู เชน บัตรภาพ บัตรคํา พิมพดีด หนังสือ              
สันกระดูกงู หนังสือที่มีแผนกระดาษหนาเปนพิเศษ วิดีทัศน โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน เปนตน  
 4) อุปกรณกีฬา และนันทนาการ หมายถึง อุปกรณ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ชวยให
คนที่มีความบกพรองทางรางกายหรือสุขภาพสามารถพัฒนาทักษะการเลนกีฬา เลนดนตรี และ
รวมกิจกรรมนันทนาการ เชน เกาอี้เข็นสําหรับเลนกีฬา บ็อกเชีย เครื่องเลนดนตรี เปนตน  



มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะหผูพิการ 

118 ภาคผนวก  จ  

  คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 
 คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม หมายถึง คนที่มีความผิดปกติหรือความบกพรอง
ทางดานจิตใจหรือสมอง ในสวนของการรับรู อารมณ ความคิด จนไมสามารถควบคุมพฤติกรรมที่
จําเปนในการดูแลตนเองหรืออยูรวมกับผูอ่ืน  
 คนพิการประเภทนี้ ไดแก คนที่เรามักเรียกวา คนวิกลจริต หรือโรคจิต ซ่ึงมักพบเห็นอยูตาม 
โรงพยาบาลจิตเวช ดวยความที่พฤติกรรมของคนพิการทางจิต มักเปนไปในลักษณะไมรับรูตัวตนที่
แทจริงของตนเอง บางคนเงียบเหงาเศราซึม บางคนพูดคนเดียว บางทาทางดูนากลัว สกปรก ทําอะไร
ผิดแผกแตกตางกับคนปกติ และมีจํานวนไมนอยที่แสดงความกาวราว หรือทํารายคนอื่นๆ จึงไมมี          
คนอยากจะเขาใกล รูจัก หรือพูดคุย เพราะไมทราบวาควรปฏิบัติตอเขาเหลานั้นอยางไร และบางก็กลัว
ถูกทําราย แมแตครอบครัวของคนพิการทางจิตเอง สวนใหญยังมีความเชื่อวา คนพิการทางจิตเกิด
จากคนในครอบครัว บุพการี หรือตัวคนพิการเองไดสรางบาปกรรมไว ไมในชาติกอนก็ชาตินี้ จึงรูสึก
อับอาย เกรงสังคมประณาม และรังเกียจ พยายามปกปดไมใหใครรูวามีคนพิการทางจิตในครอบครัว
ไมกลาพาคนพิการทางจิตไปรักษาที่โรงพยาบาล หรือพาไปอยางหลบๆ ซอนๆ คนพิการทางจิต จึงมัก
ถูกเก็บซอนตัวไวในบาน บางคนถึงกับถูกลามโซหรือกักขัง และเปนภาระที่ครอบครัวตองเลี้ยงดูไป
ตลอดชีวิต  
 เมื่อครอบครัว ไมสามารถรับภาระได คนพิการทางจิต จึงถูกละเลย และทอดทิ้งคนพิการ 
ทางจิตสวนหนึ่ง จึงตองไปอยูในการดูแลของรัฐในโรงพยาบาลรักษาโรคจิต จนสถานที่ใน
โรงพยาบาลไมเพียงพอ และคนพิการทางจิตสวนหนึ่งเรรอนอยางโดดเดี่ยวอยูตามถนนทั่วไป 
อยางที่เห็นๆ กันอยู อันที่จริง ดวยประสิทธิภาพทางการแพทย คนพิการทางจิต ที่ไดรับการดูแล 
และรักษาอยางถูกตอง ตอเนื่องสม่ําเสมอ สามารถที่จะหายจากอาการทางจิต และดําเนินชีวิตได
เชนเดียวกับคนทั่วไป ไมวาจะเปนดานการศึกษา การประกอบอาชีพและการรวมกิจกรรมตางๆ
ของสังคม 
 สวน โรคจิตเภท เปนโรคทางจิตเวชชนิดหนึ่งที่มีความผิดปกติในการทําหนาที่ของ
สมองในดานบูรณาการทําใหมีความคิด อารมณ พฤติกรรมที่ผิดปกติ เปนโรคที่เร้ือรังและทําให
เกิดความบกพรองในการดําเนินชีวิตและการทํางานจนอาจถึงขั้นพิการทางจิตได มักเริ่มเปน
ในชวงวัยรุนตอนปลายถึงวัยผูใหญตอนตน  
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 ในทางการแพทย คนพิการทางจิตที่ไดรับการบําบัดรักษาที่ถูกตอง โดยเฉพาะการใชยา 
และการบําบัด หรือการฟนฟูสมรรถภาพดานอื่นๆ เพื่อชวยผูปวยใหปรับตัวไดดีขึ้น เชน การทํา
กิจกรรมนันทนาการ การฝกทักษะตางๆ การเขารวมโครงการฝกอาชีพ เปนตน จะสามารถชวยคน
พิการทางจิตสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดเชนเดียวกับคนปกติทั่วไป แตกระบวนการดังกลาว 
อาจจะตองใชเวลามากตามสมควร ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข จึงไดจัดตั้งโรงพยาบาล ในความ
รับผิดชอบของกรมสุขภาพจิตใหการรักษาดูแลคนพิการทางจิตทั้งในกรุงเทพมหานคร และใน
ภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศ 
 นอกจาก “คนวิกลจริตหรือโรคจิต” ซ่ึงจัดเปนความพิการประเภทหนึ่ง และเปนที่รูจัก
สังเกตเห็นไดอยางชัดเจนแลว ยังพบวามีความพิการอีกประเภทหนึ่งที่จัดเปนคนพิการในกลุมนี้              
ที่มักพบในเด็กและยังไมเปนที่รูจักในสังคมทั่วไปและมีจํานวนมากขึ้น ปจจุบันมีการคนพบและ
วินิจฉัยที่ชัดเจน จึงทําใหคนพิการประเภทนี้ดูเหมือนวามีจํานวนเพิ่มขึ้น คือ “ออทิสติก” หรือ          
“ออทิสซึม” (Autistic หรือ Autism)  
 ออทิสติก (Autistic) หรือ ออทิสซึม (Autism) เปนอาการหนึ่งที่ถูกจัดอยูในกลุมความ
บกพรองของการพัฒนาการรอบดาน (Pervasive Developmental Disorders: PDDs) สวนใหญจะ
เกิดในเด็กชายมากกวาเด็กหญิง (อัตราสวนประมาณ 4 ตอ 1) และมีความลาชาหรือความผิดปกติ
ของพัฒนาการในดานปฏิสัมพันธกับสังคม ภาษาที่ใชส่ือสารและเลนตามจินตนาการ กอนอายุ 3 ป 
และเปนอาการที่ยังไมมีวิธีทางการแพทยที่สามารถรักษาใหหายขาดได นอกจากการบําบัดใหดีขึ้น 
(จักรกฤษณ เมธชนัน อางใน www.autismthaiparents.org-1, 2548) ไดสรุปลักษณะสําคัญเกี่ยวกับ
ออติสติก ไวดังนี้ 
 สาเหตุ: ยังไมมีรายงานยืนยันสาเหตุที่แนชัดที่ทําใหเด็กมีความผิดปกติดังกลาว แตมีขอ
สันนิษฐานเชน พันธุกรรม วัคซีนหัด/หัดเยอรมัน (MMR) ส่ิงแวดลอมและอาหารที่มารดาบริโภค
ในขณะตั้งครรภ ความกระทบกระเทือนทางสมองหรือขาดออกซิเจนระหวางการคลอด เปนตน  
 อาการและอาการแสดง: ลักษณะอาการหรือความผิดปกติที่เดนชัดของเด็กออทิสติก 
จะมีลักษณะอาการแสดงดังนี้ 
 1) ดานปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น (Social Interaction) : ไมสบตา ไมแสดงสีหนาอาการ
และอารมณ สรางความสัมพันธกับเพื่อนไมเหมาะสมกับวัย ไมอยากเขารวมกิจกรรมกับคนอื่นๆ 
ไมมีอารมณตอบสนองกับสังคม  
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 2) ดานภาษาและการสื่อสาร (Language and Communication) : พัฒนาในการพูดชา
หรือไมพูดเลย ไมสามารถเริ่มพูดหรือสนทนาตอเนื่องกับคนอื่นๆได ใชคําพูดซ้ําๆ หรือใชภาษา
ของตนเองโดยคนอื่นไมเขาใจ ไมมีการเลนสมมติหรือเลนตามจินตนาการ  
 3) ดานกิจกรรมและความสนใจ (Activities and Interest) : หมกมุนอยูกับพฤติกรรม
ซํ้าๆ เชนการหมุนสิ่งของตางๆ หรือจองสิ่งของตางๆ เปนเวลานานๆ ไมมีการยืดหยุนในกิจวัตร
ประจําวัน มีการกระตุนตัวเองเปนระยะๆ เชน การสะบัดมือ โยกตัว หรือเดินเขยงปลายเทา  
 การปองกัน: เมื่อยังไมทราบสาเหตุที่แนชัดจึงไมสามารถทําการปองกันไดตั้งแตระยะที่
มารดาตั้งครรภ แตผูปกครองควรเฝาสังเกตพัฒนาการของลูกวาเปนไปตามวัยและปกติหรือไม 
ถาหากพบความผิดปกติทางดานพัฒนาการเร็วเทาใด ก็สามารถชวยเหลือเด็กดวยวิธีการบําบัดได
มากเทานั้น ดังนั้นหากผูปกครองทานใดพบความผิดปกติของเด็กตั้งแตอายุ 18 เดือนขึ้นไป ถามี
พฤติกรรมตามลักษณะอาการเหลานี้อยางนอย 2 ขอ เด็กอาจจะเขาขายอาการออทิสติก ควรรีบนํา
บุตรหลานไปปรึกษาแพทยหรือผูเชี่ยวชาญ 
 โดยสรุปคือ เด็กออทิสติก มิใช เด็กปญญาออน อาจมีความสามารถพิเศษเฉพาะดาน เชน 
มีความสามารถเฉพาะคณิตศาสตร หรือ ดานดนตรี แตจะมีปญหาดานภาษา การสื่อสาร การ
ปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นเทานั้น 
 แนวทางการดูแลรักษา : ดังที่กลาวมาแลวขางตนวายังไมมีวิธีการรักษาที่ชวยใหหายขาด
จากอาการออทิสติกได แตสามารถชวยใหเด็กมีพัฒนาการอาการดีขึ้นไดดวยการผสมผสานวิธีการ
ตางๆ และถาหากผูปกครองใหความสนใจในการดูแล และหมั่นเฝาคอยสังเกตพัฒนาการของเด็ก
ตั้งแตอายุยังนอย และหากพบวามีความผิดปกติและพัฒนาการลาชาแลวใหการชวยเหลือในระยะ
เร่ิมแรก (Early Intervention) ดวยวิธีการบําบัดรักษาเร็วเทาใดก็จะสามารถชวยเหลือเด็กใหดีขึ้น
มากเทานั้น แนวทางการรักษานั้นขึ้นอยูกับระดับความรุนแรงของอาการ และภายใตการแนะนํา
จากแพทยผูเชี่ยวชาญ โดยยึดหลักสําคัญคือ "เด็กเปนตัวตั้ง ครอบครัวเปนตัวหาร ผูเชี่ยวชาญเปน
ตัวชวย" 
 เด็กเปนตัวตั้ง เนื่องจากอาการของเด็กแตละคนมีทั้งความเหมือนและความแตกตางกัน 
มีความสามารถ และมีความบกพรอง การดูแลรักษา ตองสอดคลองกับศักยภาพของเด็กเปนสําคัญ 
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 ครอบครัวเปนตัวหาร ผูปกครองและครอบครัวนับวาเปนหนวยที่มีบทบาทสําคัญที่สุด 
ในการดูแลเด็ก ไมใชเปนหนาที่ของสมาชิกคนใดคนหนึ่งในครอบครัว แตเปนหนาที่ของสมาชิก
และองคประกอบของครอบครัวทั้งระบบ เด็กที่ไดรับการดูแลอยางถูกตอง เหมาะสมและสม่ําเสมอ
อยางตอเนื่อง จะทําใหพัฒนาการของเด็กดีขึ้นอยางเห็นไดชัด ดังนั้นพลังของครอบครัว ก็คือพลัง
แหงความสําเร็จในการดูแลใหเด็กออทิสติกมีพัฒนาการที่ดีขึ้น 
 ผูเชี่ยวชาญเปนตัวชวย ทีมงานผูเชี่ยวชาญประกอบไปดวย ครู แพทย พยาบาล นักจิตวิทยา 
นักอรรถบําบัด นักกิจกรรมบําบัด ฯลฯ เปนผูคอยใหคําแนะนําคําปรึกษา รวมถึงใหกําลังใจแก
ผูปกครอง โดยมีการรวมมือจากผูเชี่ยวชาญแบบบูรณาการและตอเนื่อง 

 คนพิการทางสติปญญาหรือการเรียนรู 
 คนพิการทางดานสติปญญาหรือการเรียนรู หมายถึง คนที่มีความผิดปกติหรือบกพรอง
ทางสติปญญาหรือทางสมอง จนไมสามารถเรียนรูดวยวิธีการปกติได ซ่ึงสามารถแบงออกเปน 2 
ประเภท ไดแก  
 1) คนที่เรียนรูไดชา (Learning disability) ไดแก คนที่มีความสามารถในการเรียนรู           
ไดลาชากวาคนปกติ  
 2) คนปญญาออน (Mental retardation) ไดแก คนที่มีพัฒนาการทางสติปญญาลาชา 
ซ่ึงแบงไดดังนี้  
 คูมือการวินิจฉัยของสมาคมจิตแพทยอเมริกัน ฉบับที่ 4 (DSM - IV) ซ่ึงเปนเกณฑ          
ที่แพทย นักจิตวิทยาของไทย มักใชกําหนดลักษณะของคนปญญาออนไวดังนี้ 
  A. มีระดับเชาวปญญาต่ํากวาเฉลี่ยอยางมีนัยสําคัญ คือ มี IQ ประมาณหรือต่ํากวา 

70 จากการทดสอบ IQ รายบุคคล 
  B. มีความบกพรอง หรือไมสามารถปรับตัวใชชีวิตในปจจุบัน อยางนอย 2 ดาน 

ตอไปนี้คือ การสื่อสาร การดูแลตนเอง ชวยตนเองในบาน ทักษะการเขาสังคม 
การหาความชวยเหลือ รูจุดมุงหมายของตนเอง ทักษะในการเรียน การทํางาน 
การพักผอน สุขภาพ และความปลอดภัย  

  C. เร่ิมมีอาการอายุ 18 ป 
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 ทั้งนี้ไดมีการแบงระดับของปญญาออน เปน 4 ประเภท ตามระดับ IQ ที่ทดสอบ หรือ
ประเมินโดยนักจิตวิทยา ดังนี้ 
  2.1) ปญญาออนระดับนอย  (Mild mental retardation) หมายถึง  มี  IQ 50-70 
สามารถเรียนรูและปรับตัวเขากับสังคมได มีความบกพรองทางสติปญญาไมมากนัก มีพัฒนาการ
ลาชา ซ่ึงเปนอุปสรรคตอการเรียนรู ผลการประเมินพฤติกรรมการปรับตัวต่ํากวาเกณฑปกติ  
  2.2) ปญญาออนระดับปานกลาง (Moderate mental retardation) หมายถึง มี IQ 35-
50 สามารถเรียนรูไดบาง สามารถรับการฝกอบรมการทํางาน หรืองานอาชีพงายๆ ได และชวยเหลือ
ตนเองไดบาง  
  2.3) ปญญาออนระดับมาก (Severe mental retardation) หมายถึง มี IQ 20- 35 มัก
ตองมีผูดูแล พี่เล้ียงคอยดูแล สามารถชวยเหลือตนเองไดนอย ความสามารถในเรียนรูหรือฝกหัด
เปนไปไดคอนขางยาก 
  2.4) ปญญาออนระดับรุนแรงมาก (Profound mental retardation) หมายถึง มี IQ 
ต่ํากวา 20 กลุมนี้ไมสามารถชวยเหลือตนเองไดอยางสิ้นเชิง ไมสามารถฝกหัดหรือเรียนรูใดๆ                  
ไดตองมีผูดูแลชวยเหลือตลอดเวลา 

 ความเชื่อและความจริงเกี่ยวกับความพิการและคนพิการ 
  คนทั่วไปจะมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องความพิการและคนพิการที่แตกตางกัน ตัวอยางความ
เชื่อเกี่ยวกับความพิการและความจริง (จิตประภา ศรีออน, 2548 อางแลว) ดังนี้ 
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ตารางที่ 2 : แสดงความเชื่อ และความจริงเก่ียวกับความพิการ 
ความเชื่อ ความจริง 

1. - ความพิการเกิดจากเวรกรรม  
    - ผูหญิงที่ต้ังครรภไมควรพบปะกับ         

คนพิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. คนพิการเปนคนบาปที่ถูกลงโทษ 
 ไมสามารถพัฒนาและพึ่งตนเองได  
 
 
3. การชวยเหลือคนพิการเปนการทําบุญ 

1. สาเหตุของความพิการเกิดจาก 
1.1 กรรมพันธุ 
1.2 สาเหตุจากแม เชน 

- แมมีสุขภาพไมแข็งแรงระหวางตั้งครรภ เชน         
ขาดอาหาร โลหิตจาง 

 - แมปวยเปนโรคหัดเยอรมัน 
 - แมมีโรคประจําตัว เชน เบาหวาน 
 - แมกินยาบางชนิดที่มีผลตอเด็กในครรภ เชน 
ควินิน ทาลิโอไมค  

 - แมที่ต้ังครรภผิดปกติ เชน แพทองมาก มีอาการ
เลือดออกระหวางตั้งครรภ 

1.3 สาเหตุจากการคลอด 
 - การคลอดกอนกําหนด 
 - การคลอดยาก 
 - การคลอดผิดปกติ 

1.4 การติดเชื้อคางทูม เชน เยื่อหุมสมองอักเสบ 
1.5 อุบัติเหตุ 
1.6 เนื้องอก เชน เนื้องอกในสมอง 
1.7 ไดรับสารพิษ เชน สารตะกั่ว ยาฆาแมลง 

2. คนพิการที่ไดรับการเลี้ยงดูที่เหมาะสม ไดรับการปรับ
สภาพความพิการ และไดรับการฟนฟูสมรรถภาพจะ
พัฒนาใหสามารถพึ่งตนเอง และชวยเหลือผูอื่นได
เชนเดียวกับคนทั่วไป 

3. การชวยเหลือคนพิการเปนการทํางานที่ตองอาศัย ความรู
ความชํานาญในแตละสาขาวิชาชีพ 

 


