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Abstract:
Visual rehabilitation is a method that promotes recovery from 
eye disease in patients who suffer visual impairment. It also 
prevents the increase of impairment and facilitates the 
appropriate use of visual aids, enhances the physical, mental, 
and social rehabilitation in order for patients to return to 
normal or nearly normal health status. The major goal of visual 
rehabilitation is that patients with a visual impairment will 
become independent, be able to perform their duties and daily 
activities, and have good quality of life according to their 
healthy conditions. The low vision clinic is the unit that 
provides visual rehabilitation services including medical, social, 
educational and occupational rehabilitation for patients, 
enabling them to live independently and achieve those goals 
perfectly.    
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บทคดัยอ่:  
 เปน็วธิกีารหนึง่ทีช่ว่ยสง่เสรมิใหผู้ป้ว่ยทีม่คีวามบกพรอ่งทางการมองเหน็
มกีารฟืน้ตวัจากโรคทางจกัษทุีเ่ปน็อยู ่ ปอ้งกนัไม่ใหเ้กดิความผดิปกตเิพิม่มาก
ขึ้น รวมทั้งช่วยให้ใช้เครื่องช่วยการมองเห็นที่เหมาะสมและได้รับการฟื้นฟู
สภาพทางกาย ทางใจและทางสงัคมใหก้ลบัคนืสูภ่าวะสขุภาพทีเ่หมาะสมและ
ใกลเ้คยีงปกตเิดมิมากทีส่ดุ เปา้หมายหลกัในการฟืน้ฟสูมรรถภาพทางการมอง
เห็นคือการช่วยให้บุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นพึ่งตนเองได ้
สามารถปฏิบัติหน้าที่และกิจวัตรประจำวัน รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ด ี 
ตามอตัภาพ คลนิกิสายตาเลอืนราง เปน็หนว่ยงานหนึง่ที่ใหบ้รกิารการฟืน้ฟู
สมรรถภาพทางการมองเหน็ทัง้ดา้นการแพทย ์ดา้นสงัคม ดา้นการศกึษา และ
ดา้นอาชพี เพือ่ใหผู้ป้ว่ยทีม่คีวามบกพรอ่งทางการมองเหน็สามารถดำเนนิชวีติ
ไดด้ว้ยตวัเองตามเปา้หมายหลกัดงักลา่วไดส้มบรูณท์ีส่ดุ  
 
 
 
คำสำคัญ: การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการมองเห็น ความบกพร่องทางการ  
มองเหน็ สายตาเลอืนราง 
 

 การมองเห็นมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตอย่างมี
คณุภาพของมนษุย ์ เนือ่งจากการมองเหน็เปน็การรบัรูส้มัผสั
อยา่งหนึง่ของรา่งกาย เพราะในแตล่ะวนัคนเรารบัรูส้มัผสั
ตา่งๆ จากการมองเหน็ ประมาณรอ้ยละ 801 ทำใหม้นษุย์
สามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ และมีปฏิสัมพันธ์กับสังคม
รอบตัวและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบัน
แมว้า่จะมเีทคโนโลยทีางการแพทยใ์นการรกัษาโรคทางจกัษุ
กา้วหนา้มากขึน้ ยงัมผีูป้ว่ยอกีสว่นหนึง่ทีแ่ม้ ไดร้บัการรกัษา
อยา่งเตม็ทีแ่ลว้ แต่ไมส่ามารถกลบัไปมองเหน็ไดอ้ยา่งปกต ิ
ทำใหเ้ปน็ผูท้ีม่คีวามบกพรอ่งทางการมองเหน็ ซึง่จะหมายถงึ
คนตาบอดและผูม้สีายตาเลอืนราง2 ในอดตีภาวะบกพรอ่ง
ทางการมองเหน็ถกูมองวา่เปน็เรือ่งของเวรกรรม ไมส่ามารถ
ใหก้ารชว่ยเหลอืได ้ แต่ในความเปน็จรงิแลว้ การดแูลและ
ฟืน้ฟผููป้ว่ยทีม่คีวามบกพรอ่งทางการมองเหน็ทัง้ดา้นรา่งกาย 
จติใจและดา้นสงัคม จะชว่ยใหผู้ป้ว่ยสามารถดำเนนิชวีติได้

อย่างมีความสุขตามอัตภาพมากขึ้น ไม่เป็นภาระแก่
ครอบครวัและสงัคม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกลุม่คนสายตา
เลอืนราง หากไดร้บัการดแูล ฟืน้ฟ ูหรอืชว่ยเหลอืเหมอืนกบั
คนที่ไมส่ามารถมองเหน็ไดแ้ลว้ ทกัษะการใชส้ายตาของคน
กลุม่นีจ้ะหยดุพฒันา3 ทำใหก้ลุม่คนเหลา่นีม้สีภาพไมต่า่ง
จากคนตาบอด เกดิความไมม่ัน่ใจในตวัเอง มขีอ้จำกดัตอ่
การทำกจิวตัรประจำวนัและกจิกรรมตา่งๆ ไมส่ามารถพึง่พา
ตัวเองได ้ รู้สึกเป็นภาระของครอบครัว ขาดทักษะทาง
สงัคม4 เกบ็ตวัอยูแ่ต่ในบา้น ไมม่กีารพฒันาตนเอง ทอ้แท ้
มปีญัหาสขุภาพจติ ซมึเศรา้5 และหากไมม่กีารเคลือ่นไหว
เพือ่ทำกจิกรรมเทา่ทีค่วร อาจมปีญัหาสขุภาพกายตามมา 
และที่สำคัญจะทำให้สังคมสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ที่
สามารถพฒันาศกัยภาพได ้ ดงันัน้จงึจำเปน็ตอ้งมหีนว่ยงาน
ที่ใหบ้รกิารแนะนำ ชว่ยเหลอื ฟืน้ฟ ู และฝกึทกัษะในดา้น
ต่างๆ เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น

J Nurs Sci_Vol 27 No3.indd   14 1/29/10   10:53:01 PM




