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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
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สามารถชว่ยเหลอืตวัเองได ้ มอีาชพี และดำรงชวีติไดอ้ยา่ง
คนปกตทิัว่ไปตามอตัภาพ  
 คลนิกิสายตาเลอืนรางเปน็หนว่ยงานทีพ่ฒันาขึน้เพือ่ให้
บรกิารการดแูลและฟืน้ฟสูมรรถภาพในดา้นตา่งๆ แกผู่ป้ว่ยที่
มคีวามบกพรอ่งทางการมองเหน็ ทัง้ในผูป้ว่ยเดก็และผู้ใหญ ่
รวมทั้งผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นที่เป็นมา  
ตัง้แตก่ำเนดิหรอืมคีวามบกพรอ่งภายหลงั การดแูลและฟืน้ฟู
ผู้ป่วย เหล่านี้มีความเหมือนและแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ  
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยแต่ละคน ดังนั้นจึงต้องม ี 
การประเมนิปญัหาและความตอ้งการของผูป้ว่ยในทกุดา้น 
เพือ่ใหก้ารดแูลและฟืน้ฟสูมรรถภาพในดา้นตา่งๆ ไดอ้ยา่ง
ครอบคลมุ และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูป้ว่ย ทำให้
ผู้ป่วยเหล่านั้นมีทักษะในการใช้สายตาที่เหลืออยู่ให้เกิด
ประโยชนม์ากทีส่ดุ สามารถชว่ยเหลอืตวัเองในการทำกจิวตัร
ประจำวนัได ้ ไมเ่ปน็ภาระแกค่รอบครวัและสงัคม รวมทัง้
ดำรงชวีติอยู่ไดอ้ยา่งมคีวามสขุและมคีณุภาพชวีติทีด่ ี  
 
ความหมายของความบกพร่องทางการมองเห็น
 ความบกพรอ่งทางการมองเหน็ หรอื ภาวะตาบอด
และ/หรอืภาวะสายตาเลอืนราง หมายถงึ ความบกพรอ่ง
ของการมองเหน็หลงัจากไดร้บัการรกัษาทางการแพทยอ์ยา่ง
ครบถ้วนแล้ว การมองเห็นไม่ดีขึ้นแม้จะแก้ ไขด้วยแว่น
สายตา2 ในผูป้ว่ยสายตาเลอืนรางสามารถประกอบภารกจิ
ประจำวันได้ตามปกต ิ แต่มีข้อจำกัดในบางประการ เช่น 
การเข้าศึกษาในบางสาขา หรือมีปัญหาในการประกอบ

อาชพีทีต่อ้งใชส้ายตาละเอยีด โดยมีโรคทีม่สีาเหตเุชน่เดยีว
กับผู้ป่วยตาบอด แต่เป็นในระดับที่รุนแรงน้อยกว่า หรือ
รกัษาได้ในระดบัหนึง่ จงึทำใหส้มรรถภาพการมองเหน็พอ
เหลอือยูบ่า้ง สว่นใหญเ่ปน็โรคของจอประสาทตา เชน่ จอ
ประสาทตาหลดุลอก  จอประสาทตาเสือ่มในผูส้งูอาย ุและ
โรคของเสน้ประสาทตา2  
 สมาคมจกัษแุพทยแ์หง่ประเทศไทย  ใชค้ำวา่ “สายตา
พิการ” ในความหมายเดียวกับคำว่า “สายตาเลือนราง”   
โดยใหน้ยิามภาวะความบกพรอ่งทางการมองเหน็เชน่เดยีว
กบัองคก์ารอนามยัโลก ดงันี ้2, 6  
 1. สายตาพกิารหรอืสายตาเลอืนราง (Low vision) 
หมายความว่า การมีสายตาข้างที่ดีที่สุดเมื่อใช้แว่นตา
ธรรมดาโดยไมร่วมเครือ่งชว่ยสายตาพเิศษ (Visual aids) 
แล้วระดับสายตา (Visual Acuity: VA)ด้วยแผ่นทดสอบ 
Snellen Chart จากระยะทาง(เมตร)ตอ่ระยะภาพ  พบผล
นอ้ยกวา่ 6/18 จนถงึ 3/60 หรอืมลีานสายตาโดยเฉลีย่แคบ
กวา่ 30 องศาไปจนถงึ 10 องศา 
 2. ตาบอด (Blind) หมายความวา่การมสีายตาขา้งทีด่ี
ทีส่ดุเมือ่ใชแ้วน่ตาธรรมดาแลว้ระดบัสายตา จากระยะทาง 
(เมตร) ตอ่ระยะภาพ พบผลนอ้ยกวา่ 3/60 ลงไปจนถงึบอด
สนทิ หรอืมลีานสายตาโดยเฉลีย่แคบกวา่ 10 องศา  
 ระดับความพิการทางการมองเห็นแบ่งได ้ 5 ระดับ 
จากการวัดสายตาด้วย Snellen Chart โดยพิจารณา  
จากระดับการมองเห็น และความกว้างของลานสายตา   
ดงัตารางที ่1 

ตารางที ่1 ระดบัความพกิารทางการมองเหน็ (Categories of visual impairment) 

ลกัษณะความพกิาร 
สายตาเลอืนราง 
 
ตาบอด 
 
 

ระดบัที ่
1 
2 
3 
4 
5 

ระดบัการมองเหน็ 
นอ้ยกวา่ 6/18 ลงไปถงึ 6/60 
นอ้ยกวา่ 6/60 ถงึ 3/60 
นอ้ยกวา่ 3/60 ถงึ 1/60 
นอ้ยกวา่ 1/60 ถงึเหน็เพยีงแสงสวา่ง (PL) 
มองไมเ่หน็แมแ้ตแ่สงสวา่ง (No PL) 

ความกวา้งของลานสายตา 
นอ้ยกวา่ 30๐  ถงึ  20๐ 

นอ้ยกวา่ 20๐  ถงึ 10๐ 

นอ้ยกวา่ 10๐  ถงึ  5๐   
นอ้ยกวา่  5๐   ถงึ 0๐ 

0๐ 

ดัดแปลงจาก: International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. 10th 
version. Genena: World Health Organization; 1992.7 
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  การวินิจฉัยของแพทย์ว่ามีการสูญเสียสมรรถภาพ
ทางการมองเหน็อยา่งถาวรมคีวามสำคญัมาก เพราะอาจจะ
มีการเปลี่ยนแปลงของการมองเห็นในภายหลัง ตามกฎ
กระทรวง ฉบบัที ่2 พ.ศ. 2537 ผูท้ีม่คีวามบกพรอ่งทางการ
มองเห็น หมายถึงผู้ที่มีความผิดปกติทางการมองเห็นทุก
ระดบัภายใตเ้งือ่นไข ดงันี2้ 

 1. เมื่อภาวะตาอักเสบได้รับการรักษาแล้วอย่างน้อย   
3 เดอืน 
 2. หลงัการผา่ตดัเปน็เวลาไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 
 3. ในรายที่ มี ความผิ ดปกติ ของกล้ าม เนื้ อตา 
(extraocular muscle) ต้อกระจกที่เกิดจากอุบัติเหต ุ
(traumatic cataract) ภาวะเลอืดออกในนำ้วุน้ลกูตาจาก
อุบัติเหต ุ (traumatic vitreous hemorrhage) และเส้น
ประสาทตาฝ่อ (optic atrophy) ควรวินิจฉัยหลังได้รับ
อนัตรายตอ่ตาเปน็เวลาไมน่อ้ยกวา่ 12 เดอืน   
 
สาเหตขุองการเกดิภาวะสายตาเลอืนราง3 

 1. โรคที่เป็นมาตั้งแต่กำเนิด (Congenital) เช่น 
ต้อกระจก (cataract) ต้อหิน (glaucoma) ตาเล็ก 
(microphthalmos) ตาเหล ่ (strabismus) ประสาทตาฝอ่ 
(optic atrophy) สายตาสัน้มากๆ (high myopia) มะเรง็ที่
จอประสาทตา (retinoblastoma) ความผิดปกติของจอ
ประสาทตาในทารกคลอดก่อนกำหนด (retinopathy of 
prematurity) โรคเผือก (albinism) โรคไม่มีม่านตา 
(aniridia) ตาสั่นแต่กำเนิด (congenital nystagmus) 
เปน็ตน้  
 2. อุบัติเหตุและสารเคม ี (Trauma and chemical 
injury) อบุตัเิหตแุละสารเคมทีัง้หลายทีม่ผีลตอ่อวยัวะตา่งๆ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการมองเหน็ เชน่ กระจกตา จอประสาทตา  
ประสาทตา เปน็ตน้ 
 3. การอกัเสบ (Inflammation) ไดแ้ก ่ การอกัเสบของ  
ยเูวยี (Uveitis) การแพย้า (Stevens-Johnson) ประสาทตา
อกัเสบ (Optic neuritis) เปน็ตน้ 
 4. การติดเชื้อ (Infection) เช่น กระจกตาเป็นแผล 
(Corneal ulcer) การตดิเชือ้ภายในลกูตา (Endophthalmitis) 
เปน็ตน้ 
 5. การเสือ่มสภาพ เชน่ จดุรบัภาพเสือ่มเนือ่งจากอาย ุ
(aged related macular degeneration) เปน็ตน้  
 6. ผลขา้งเคยีงจากการเปน็โรคอืน่ เชน่ จอประสาทตา

ผิดปกติจากเบาหวาน (diabetic retinopathy) ต้อหิน 
(glaucoma) ตอ้กระจก (cataract) ขาดวติามนิเอ (vitamin 
A deficiency) จอประสาทตาลอก (retinal detachment) 
ผลจากการใช้ยา  เช่น ยารักษาวัณโรคอีแธมบูธอล 
(ethambutal) ยาสเตยีรอยด ์(steroid) เปน็ตน้ 
 7. ความผิดปกติทางระบบประสาท (Neurological 
disorder) ไดแ้ก ่ เนือ้งอกในสมอง (brain tumor) โรคทีม่ี
บรเิวณแขง็กระดา้งหลายแหง่ในสมองและไขสนัหลงัทำใหม้ี
อาการสัน่กระตกุ (multiple sclerosis)   เปน็ตน้ 
 8. โรคถา่ยทอดทางพนัธกุรรม เชน่ โรคเมด็สีในจอรบั
ภาพเสือ่ม (retinitis pigmentosa) โรคเสน้ประสาทตาฝอ่ 
(Leber’s hereditary optic neuropathy) เปน็ตน้ 
 
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทาง
การมองเหน็      
 การฟื้นฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation) เป็นวิธีที ่ 
สง่เสรมิใหผู้ท้ีม่คีวามบกพรอ่งทางการมองเหน็มกีารฟืน้ตวัจาก
โรคทางจักษุที่เป็นอยู่ได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
ปอ้งกนัไม่ใหเ้กดิความผดิปกตหิรอืภาวะแทรกซอ้นมากขึน้ 
รวมทั้งให้สามารถใช้เครื่องช่วยการมองเห็นที่เหมาะสม   
การให้การฟื้นฟูสภาพแบบองค์รวมโดยฟื้นฟูสภาพทั้งทาง
กาย จติใจ และสงัคมใหก้ลบัคนืมาสูส่ภาพทีเ่หมาะสมและ
ใกล้เคียงปกติเดิมมากที่สุด มีจุดมุ่งหมายหลักคือ ทำให้
บคุคลทีม่คีวามบกพรอ่งทางการมองเหน็พึง่ตนเองได ้สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่การงาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามอัตภาพ   
การฟืน้ฟสูมรรถภาพจำเปน็ตอ้งทำอยา่งตอ่เนือ่ง โดยอธบิาย
ใหผู้ป้ว่ยยอมรบั มคีวามอดทน หมัน่ฝกึฝนตามกระบวนการ
ฟืน้ฟสูมรรถภาพ นอกจากนัน้ผู้ใกลช้ดิและครอบครวัตอ้งมี
ความสนใจกระตอืรอืรน้ ใหก้ำลงัใจ และใหค้วามรว่มมอื
อย่างเต็มที ่ สำหรับผู้เกี่ยวข้องในการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ประกอบด้วย จักษุแพทย ์ พยาบาลที่เชี่ยวชาญด้านจักษ ุ 
นกัจติวทิยา นกักจิกรรมบำบดั นกัการศกึษาและแนะแนว
อาชพีและนกัสงัคมสงเคราะห ์ เพือ่ใหก้ารฟืน้ฟสูมรรถภาพ
แบบองคร์วมดงักลา่ว ครอบคลมุทัง้ 4 ดา้นดงันี ้คอื2,6,8 

 1. การฟืน้ฟสูมรรถภาพทางการแพทย ์ คอื การดแูล 
และช่วยเหลือทางการแพทย์เพื่อให้ผู้ที่มีความบกพร่อง
ทางการมองเห็น สามารถทำกิจกรรมทั่วไปได้ตามความ
ตอ้งการ ขึน้กบัระดบัความบกพรอ่งของแตล่ะบคุคล ทัง้นี้
ตอ้งมกีารฝกึฝนอยา่งตอ่เนือ่งเพือ่ใหเ้กดิความชำนาญมาก  
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ยิง่ขึน้ ในขณะเดยีวกนัตอ้งปอ้งกนัความบกพรอ่งทีอ่าจเกดิ
เพิม่ขึน้อกี โดยทัว่ไปแลว้การฟืน้ฟสูมรรถภาพทางการแพทย์
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการมองเหน็นัน้ อาจแบง่ไดเ้ปน็ 3 กลุม่ คอื 
  1.1 การใชอ้ปุกรณช์ว่ยการมองเหน็ (Visual Aids) 
คอื ใชเ้ครือ่งมอืเพือ่ชว่ยใหส้ามารถใชส้ายตาใหม้ปีระโยชน์
มากทีส่ดุ ผูป้ว่ยแตล่ะรายอาจตอ้งการอปุกรณช์ว่ยการมอง
เหน็แตกตา่งกนัขึน้อยูก่บัความตอ้งการและความเหมาะสม
ของแตล่ะกจิกรรม เชน่ ใชด้หูนงัสอื ใชด้รูะยะไกล ใชดู้
โทรทศัน ์ เปน็ตน้การยอมรบัการใชอ้ปุกรณช์ว่ยการมองเหน็
ของผูป้ว่ยขึน้อยูก่บัความตอ้งการและความกระตอืรอืรน้ทีจ่ะ
ใชแ้ละเลอืกอปุกรณท์ีเ่หมาะสม แบง่ไดเ้ปน็ 2 กลุม่ ดงันี ้ 
   1.1.1 อุปกรณ์และวิธีการที่ไม่ใช้ระบบเลนส ์
(non optical aids) เปน็อปุกรณท์ี่ไมต่อ้งใชเ้ลนสช์ว่ยแต่
ทำให้สามารถมองเห็นได้ง่ายขึ้น เช่น การใช้แสงสว่างที ่ 
พอเหมาะ การฝกึใหม้องวตัถใุนระยะใกลห้รอืชดิตากวา่ปกติ
จะทำใหภ้าพมขีนาดใหญข่ึน้ การใชป้ากกาหรอืดนิสอสเีขม้
จะทำใหต้วัหนงัสอืชดัเจนยิง่ขึน้ การใชต้วัหนงัสอืทีม่ขีนาด
ใหญ ่ การใช้เครื่องมือกำกับบรรทัดจะช่วยให้อ่านไม่หลง
บรรทดั การใชแ้ผน่กรองแสง (filter) ตดิบนแวน่ปกตทิีส่วม
อยูเ่พือ่ลดความสวา่งจะชว่ยใหม้องเหน็ชดัขึน้ การใชเ้ทป
บันทึกเสียงเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้คนตาบอดเรียนรู้จากการ
ไดย้นิและจดัหาหรอืปรบัอปุกรณท์ี่ใชป้ระจำ เชน่ โทรศพัท์
ปรบัใหม้เีลขหนา้ปดัใหญ ่ นาฬกิาทีม่เีสยีงบอกเวลา การจดั
บ้านให้ผู้ที่เห็นเลือนรางไม่เดินชน เช่น ทาสีขอบประต ู 
หน้าต่าง ขั้นบันไดให้สว่าง ใช้ลูกบิดสีแตกต่างจากประต ู 
รวมทัง้การฝกึทกัษะตา่งๆ ทีช่ว่ยในการมองเหน็ เชน่ การ
กวาดสายตา การมองหลบจุดบอดซึ่งต้องมีการฝึกฝนพอ
สมควร นอกจากนีอ้าจใหค้ำแนะนำในการฝกึอา่นหนงัสอื
สำหรบัคนทีม่ปีญัหาทางลานสายตา 
   1.1.2 อปุกรณท์ี่ใชร้ะบบเลนส ์ (optical aids) 
ไดแ้ก ่ เครือ่งมอืทีต่อ้งใชเ้ลนสห์รอืปรซิมึทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
เพิม่คณุภาพของภาพทีม่องเหน็ สว่นใหญจ่ะเปน็การขยาย
ภาพให้ใหญข่ึน้ เพือ่ทีจ่ะมองเหน็ไดง้า่ยขึน้ เชน่ พมิพเ์ปน็
ตัวหนังสือขนาดใหญ่หรือการดูผ่านเครื่องคอมพิวเตอร ์
(Close Circuit Television หรอื CCTV) ทีข่ยายรปูให้ใหญ่
ขึน้ หรอืการใชก้ลอ้งมาชว่ยทำใหภ้าพขยายมากขึน้ แตจ่ะ
ทำใหล้านสายตาแคบลงไปดว้ย เชน่ แวน่ขยายแบบมอืถอื 
(Hand held magnifier) แว่นขยายมือถือแบบมีขาตั้ง 
(Stand magnifier) กลอ้งสอ่งทางไกล (Telescope) เปน็ตน้ 

  1.2 การฝกึทำความคุน้เคยกบัสิง่แวดลอ้มและการ
เคลือ่นไหว (Orientation & Mobility Training; O&M) เพือ่
ให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นสามารถเดินทางได้
ดว้ยตนเอง ตอ้งมกีารฝกึทกัษะเปน็ขัน้ตอน โดยทัว่ไปสามารถ
ทำได้โดยการใชค้นนำทาง การใช้ไมเ้ทา้ การใชส้นุขันำทาง
และการใช้เครื่องมือนำทางอิเลกทรอนิกส์อื่นๆ เช่น   
คลืน่เสยีงหรอืเลเซอรเ์พือ่ชว่ยใหรู้เ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้มดขีึน้   
  1.3 การฝกึทกัษะการทำกจิวตัรประจำวนั (Activity 
of Daily Living) เพือ่ใหผู้ท้ีม่คีวามบกพรอ่งทางการมองเหน็
ทำกจิวตัรประจำวนัไดด้ว้ยตวัเอง เชน่ เขา้หอ้งนำ้ อาบนำ้ 
แตง่ตวั เตรยีมอาหาร รบัประทานอาหาร รนินำ้ การใชย้า 
และการหยอดตา เปน็ตน้ 
 2. การฟืน้ฟสูมรรถภาพทางการศกึษา เดก็ทีม่คีวาม
บกพรอ่งทางการมองเหน็ตอ้งเขา้เรยีนการ ศกึษาภาคบงัคบั
เชน่เดยีวกบัเดก็ปกต ิ ดงันัน้จงึตอ้งมกีารกระตุน้การมองเหน็
และฝกึพฒันาการตา่งๆ ตามวยัเพือ่เตรยีมความพรอ้มใน
การเรียนรู้ ให้เด็กก่อนเข้าเรียน เป็นการช่วยเหลือระยะ  
แรกเริม่ หรอืใหก้ารศกึษาระยะแรกเริม่ เปน็กระบวนการ
ระยะยาวมีหลายขั้นตอนและต้องเริ่มพัฒนาตั้งแต่ระยะ  
แรกเกิดหรือทันทีที่พบว่าเด็กมีความบกพร่องหรือพิการ   
เพื่อให้เด็กได้พัฒนาไปตามขั้นตอนเช่นเดียวกับเด็กปกต ิ
หรือใกล้เคียงกับเด็กปกติมากที่สุด9 โดยอาจต้องส่งต่อไป  
ยงัหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง และใหค้ำแนะนำการดแูล
เดก็และสถานทีส่ง่ตอ่แกผู่ป้กครองใหน้ำเดก็เขา้รบัการศกึษา
ตามโรงเรียนต่างๆ ทั้งการศึกษาพิเศษและการเรียนร่วม  
เมือ่ถงึวยัตามความเหมาะสม 
 3. การฟืน้ฟสูมรรถภาพทางสงัคม มจีดุหมายเพือ่ให้
สงัคมยอมรบัความสามารถของคนทีม่คีวามผดิปกตเิกีย่วกบั
การเหน็ ใหค้นตาบอดไดร้บัการยอมรบัเปน็สมาชกิสว่นหนึง่
ของสังคม ให้โอกาสแก่คนพิการ ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม   
การฟืน้ฟสูมรรถภาพทางสงัคมเริม่ดว้ยการฝกึกริยิามารยาท
ในการพดูจา การแตง่ตวั สามารถเปลีย่นอริยิาบถไดอ้ยา่ง  
ถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ ขจัดพฤติกรรมแปลกๆ   
ทีเ่ดก็ตาบอดชอบทำ เชน่ การหลบมมุอยู่ในทีเ่งยีบๆ คนเดยีว 
เอานิว้กดบรเิวณลกูตา การโยกตวัไปมาและลกัษณะที่ไมค่อ่ย
อยูน่ิง่ เปน็ตน้ รวมทัง้การแนะนำเรือ่งเพศศกึษา ตลอดจน
กจิกรรมนนัทนาการตา่งๆ นอกจากนีต้อ้งจดัสภาพแวดลอ้ม
ทางสังคมเพื่อช่วยเหลือคนตาบอด เช่น มีเสียงสัญญาณ  
ขา้มถนน  มทีางเดนิเฉพาะของคนตาบอด เปน็ตน้ 
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  4. การฟืน้ฟสูมรรถภาพทางอาชพี ไดแ้กก่ารฟืน้ฟฝูกึ
อาชพีทีเ่หมาะสม เพือ่ใหส้ามารถประกอบอาชพีเลีย้งตวัเอง 
อาชีพที่คนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นทำได้ดีใน
ปัจจุบัน เช่น ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล นวดแผนโบราณ   
พนักงานรับโทรศัพท ์ นักดนตร ี พยากรณ์ชะตาชีวิต   
พนกังานลา้งฟลิม์เอกซเรย ์พนกังานรบัสง่วทิย ุพนกังานพมิพ์
ดดี (ผา่นเครือ่งบนัทกึเสยีง) คร ูชา่งไมแ้ละชา่งปนู เปน็ตน้ 
 การฟืน้ฟสูมรรถภาพผูพ้กิารทางการมองเหน็จะไดผ้ล
สมบรูณน์ัน้ จำเปน็ตอ้งใหก้ารฟืน้ฟทูัง้ 4 ดา้นนี้ใหเ้หมาะสม
และไปดว้ยกนั แตอ่าจเนน้ในแตล่ะดา้นมากนอ้ยไมเ่ทา่กนั
ตามสภาพและความตอ้งการของแตล่ะคนซึง่คลนิกิสายตา
เลอืนราง ได้ใหบ้รกิารฟืน้ฟสูมรรถภาพดงักลา่วตามความ
ตอ้งการของผูป้ว่ยทีม่คีวามบกพรอ่งทางการมองเหน็ทีม่ารบั
บรกิาร โดยเฉพาะการใหก้ารฟืน้ฟสูมรรถภาพทางการแพทย ์
ส่วนการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านอื่นๆ คลินิก
สายตาเลอืนรางจะใหบ้รกิารในเบือ้งตน้กอ่น  โดยสอดแทรก
คำแนะนำ ใหข้อ้มลู และใหค้ำปรกึษาในขณะใหก้ารฟืน้ฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์ควบคู่กันไป นอกจากนี้จะให้
ข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ป่วยและญาติเพื่อใช้
ประกอบการตดัสนิใจในการดำเนนิ ชวีติของผูป้ว่ยตอ่ไป   
 ในผูป้ว่ยเดก็ตอ้งไดร้บัการดแูลชว่ยเหลอืตัง้แตร่ะยะ
แรกเกดิหรอืทนัททีีพ่บความผดิปกตทิางการมองเหน็ของเดก็ 
ทางคลนิกิสายตาเลอืนรางจะใหก้ารดแูลและฟืน้ฟโูดยเรว็
ทีส่ดุ เนือ่งจากสายตามสีว่นสำคญัมากตอ่การพฒันาดา้น
อืน่ๆ ดว้ย เชน่ ดา้นสงัคม สตปิญัญา และการเคลือ่นไหว
ของร่างกาย ทำให้ผู้ป่วยเด็กเหล่านี้มีพัฒนาการต่างๆ   
ชา้กวา่ปกต ิ เมือ่เดก็สญูเสยีสายตา พอ่แม ่ ผูป้กครองหรอื  
ผู้เลี้ยงดูเด็กจะต้องได้รับคำแนะนำถึงวิธีกระตุ้นประสาท
สัมผัสอย่างอื่นทดแทน เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านอื่นๆ  
ไปดว้ยในขณะเดยีวกนั การพฒันาแตล่ะดา้นเปน็สิง่จำเปน็
มากและมคีวามสมัพนัธก์นั เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางการ
มองเหน็ควรไดร้บัการฝกึหดัใหม้ทีกัษะตา่งๆ ดงันี9้  
 1. ทกัษะการใชก้ลา้มเนือ้มดัใหญ ่เชน่ กลา้มเนือ้แขน ขา 
ลำตวั เปน็ตน้ ซึง่มคีวามจำเปน็ตอ่การนัง่ คลาน เดนิและวิง่   
 2. ทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก เช่น กล้ามเนื้อนิ้ว 
มอื เปน็ตน้ ซึง่ใช้ในการหยบิ จบัสิง่ของตา่งๆ รวมทัง้ทกัษะ
การใช้ลิ้นและริมฝีปาก เด็กจะใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเหล่านี้
สำรวจและเรยีนรูร้ายละเอยีดของสิง่ของทีอ่ยูร่อบตวั 
 3. ทักษะทางด้านภาษา เป็นทักษะที่เด็กต้องใช้ใน  

การตดิตอ่สือ่สารกบัผูอ้ืน่ เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางการมอง
เหน็จะหดัพดูไดช้า้กวา่เดก็ปกต ิ จงึตอ้งฝกึเดก็ใหรู้จ้กัความ
สมัพนัธข์องสิง่ทีเ่ดก็พดูกบัสิง่ทีเ่ดก็ไดย้นิหรอืสมัผสั จบัตอ้ง
อยู ่ ถา้มคีนชว่ยใหเ้ดก็มปีระสบการณแ์ละเขา้ใจโลกรอบๆ 
ตวั จะทำใหเ้ดก็ใชภ้าษาไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
 4. ทกัษะความสามารถทางการเรยีนรู ้ เดก็ตาบอดจะมี
วธิกีารเรยีนรูต้ามธรรมชาตโิดยการสำรวจสิง่ตา่งๆ รอบตวั 
ด้วยการใช้ประสาทสัมผัสต่างๆ เช่น การฟัง การสัมผัส   
การดมกลิ่นและการลิ้มรส จะพบว่าเด็กตาบอดมักจะดม  
สิง่ตา่งๆ หรอืใชล้ิน้เลยี เพราะตอ้งการหารายละเอยีดมาก
ยิ่งขึ้น ดังนั้นจะต้องส่งเสริมให้เด็กตาบอดได้ใช้ประสาท
สมัผสัทีเ่หลอือยูอ่ยา่งมปีระสทิธภิาพ สว่นเดก็สายตาเลอืน
รางซึง่ยงัมกีารมองเหน็เหลอือยูบ่า้ง กต็อ้งสง่เสรมิใหเ้ขาใช้
สายตาที่เหลืออยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เพื่อให้เด็ก
สามารถเรยีนรูส้ิง่ตา่งๆ เขา้ใจโลกรอบๆ ตวัและสามารถ
ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณต์า่งๆ ได ้ การทีเ่ดก็จะมคีวาม
สามารถดังกล่าวได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับผู้เลี้ยงดู
สามารถกระตุ้น หรือส่งเสริมเด็กให้อยากรู้อยากเห็น   
อยากปฏบิตั ิและอยากสำรวจดว้ยตนเองอยา่งอสิระ 
 5. ทกัษะการชว่ยเหลอืตนเอง เปน็ทกัษะทีฝ่กึใหเ้ดก็ทำ
กิจวัตรประจำวันได้ด้วยตัวเอง เพื่อให้เด็กสามารถดูแล
ตนเองได้โดยไมเ่ปน็ภาระของผูอ้ืน่ 
 6. ทักษะทางด้านสังคม เป็นทักษะที่เด็กใช้ในการ
ตดิตอ่กบัผูอ้ืน่ โดยการฝกึใชป้ระสาทสมัผสัอืน่ๆทีม่อียูร่วม
ทั้งการเคลื่อนไหว เพื่อให้การเรียนรู้ทางสังคมของเด็ก
ดำเนนิไปไดด้ว้ยด ี
 7. ทักษะความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการ
เคลื่อนไหว เป็นทักษะที่รวมอยู่ ในทักษะของกล้ามเนื้อ 
เปน็การฝกึทกัษะใหเ้ดก็รูว้า่ตนเองอยู ่ณ ที่ใดในสิง่แวดลอ้ม 
และสามารถเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งหรือไปยัง
สถานทีต่า่งๆ ไดด้ว้ยตวัเองอยา่งปลอดภยั  ทกัษะนีเ้ริม่ฝกึ
ใหเ้ดก็ไดต้ัง้แตแ่รกเกดิ โดยฝกึใหเ้ดก็คุน้เคยกบัสิง่แวดลอ้ม
รอบตวั ฝกึการสงัเกต และการเคลือ่นไหวรว่มกบัทกัษะการ
ใชก้ลา้มเนือ้ตา่งๆ ตลอดจนใหม้ปีระสบการณก์บัการเลน่ใน
รปูแบบตา่งๆ และฝกึใหเ้ดนิทางไปในทีต่า่งๆ กบัผูน้ำทาง 
หรอืการฝกึใช้ไมเ้ทา้  การฝกึความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้ม
และการเคลื่อนไหวให้เด็กในระยะแรกๆ ของชีวิตจากสิ่ง
แวดลอ้มภายในบา้นจะชว่ยใหเ้ดก็พฒันาไปสูค่วามคุน้เคย
กบัสิง่แวดลอ้มของโลกภายนอกตอ่ไป 
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 ทักษะต่างๆ เหล่านี้มีหลายขั้นตอนต้องใช้เวลาและ
ความอดทนในการฝกึฝน ซึง่จะตอ้งมผีูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทาง
จากทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมกันประเมินและวางแผนการ
ชว่ยเหลอื ใหค้ำแนะนำและฝกึฝนใหแ้กเ่ดก็และครอบครวั 
โดยการจัดทำแผนบริการเฉพาะครอบครัว (Individual 
Family Service Plan: IFSP) ในเดก็แรกเกดิ – 3 ป ีและ
แผนการศกึษาเฉพาะบคุคล (Individual Education Plan: 
IEP) ในเด็กที่มีอายุมากกว่า 3 – 21 ป ี หน่วยงานที่ให้
บริการด้านนี้ โดยเฉพาะ ได้แก ่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ   
เขตการศกึษา 1 จงัหวดันครปฐม มลูนธิคิรสิเตยีนเพือ่เดก็
พกิาร  และศนูยก์ารศกึษาพเิศษ สถาบนัราชภฏัสวนดสุติ10        
 
การให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการมองเห็นใน
คลินิกสายตาเลือนราง
 การฟืน้ฟสูมรรถภาพทางการมองเหน็เปน็บรกิารหลกั
ที่คลินิกสายตาเลือนราง ให้กับผู้ป่วยที่มีความบกพร่อง
ทางการมองเหน็  โดยพยาบาลและเจา้หนา้ทีท่ี่ไดร้บัการฝกึ
อบรมเฉพาะทางดา้นนี ้ ซึง่มขีัน้ตอนการใหบ้รกิารการฟืน้ฟู
สมรรถภาพทางการมองเหน็  ดงันี ้  
 1. การประเมนิสภาพผูป้ว่ย (Assessment) 
  1.1 ซักประวัต ิ ควรให้ความสำคัญกับผู้ป่วย 
พยายามใหผู้ป้ว่ยรูส้กึวา่การซกัประวตัเิปน็การพดูคยุเพือ่ให้
ได้รายละเอียดที่จำเป็นต่อการช่วยเหลือตัวผู้ป่วยเองใน
อนาคต ในระหวา่งทีม่กีารสนทนาควรสงัเกตการตอบสนอง
ของผูป้ว่ยรว่มไปดว้ย  เปน็ผูร้บัฟงัทีด่ ี ควรใหผู้ด้แูลผูป้ว่ย
หรอืผูท้ีผู่ป้ว่ยไวว้างใจอยูด่ว้ยจะทำใหผู้ป้ว่ยอบอุน่ใจมากขึน้ 
การซกัประวตัทิีด่คีวรมเีนือ้หาครอบคลมุ ดงันี ้11 

  - ประวัติการวินิจฉัย สาเหตุของการสูญเสีย
สมรรถภาพทางการมองเหน็ 
  - ประวตักิารตรวจตาและการรกัษาในปจัจบุนัและ
ในอดตี รวมทัง้การผา่ตดั 
  - ประวตักิารไดร้บัการฟืน้ฟสูมรรถภาพทางการมอง
เหน็  
  - ประวตัคิวามผดิปกตทิางสายตาในครอบครวั  
  - ประวตัคิวามเจบ็ปว่ยโรคอืน่ๆ ทัง้ทีเ่กีย่วขอ้งและ
ไมเ่กีย่วขอ้งกบัการสญูเสยีการมองเหน็ 
  1.2 ประเมินสภาวะและความต้องการของผู้ป่วย 
โดยทัว่ไปปญัหาของผูป้ว่ยสายตาเลอืนรางคอื มองใกลแ้ละ
มองไกลไมช่ดัเจน เหน็ภาพมวัตามโครงรา่ง บอกรายละเอยีด

ไม่ได ้ แยกความแตกตา่งระหวา่งสีใกลเ้คยีงไม่ไดจ้ากการ
สญูเสยีความไวในการแยกความแตกตา่งของส ี (contrast 
sensitivity) แพแ้สงจา้ ลานสายตาแคบกวา่ 30 องศา ระดบั
การมองเหน็ตำ่กวา่ 6/18 ใชแ้วน่ตาธรรมดา หรอืเลนสส์มัผสั
แลว้การมองเหน็ไมด่ขีึน้ ตอ้งใชเ้ครือ่งชว่ยสายตาทีเ่หมาะสม
กบัสภาพสายตาทีค่งเหลอือยู1่2 นอกเหนอืจากปญัหาเหลา่นี้
ซึง่เปน็ปญัหาทีม่ผีลมาจากความบกพรอ่งทางการมองเหน็
แลว้ การประเมนิสภาวะและความตอ้งการของผูป้ว่ยอยา่ง
ครอบคลมุในดา้นอืน่ๆ จะทำให้ไดข้อ้มลูเพือ่นำมาวเิคราะห ์
วางแผนใหก้ารดแูลทีเ่หมาะสมและใหก้ารชว่ยเหลอืไดอ้ยา่ง
ถูกต้องตรงกับความต้องการของผู้ป่วย โดยการประเมิน
สภาวะตา่งๆ ดงันี1้3 

  - สภาวะการสญูเสยีสายตา ปญัหาการสญูเสยี
สายตามากหรือน้อยมีความเกี่ยวข้องกับช่วงเวลาที่เกิด
เหตุการณ ์ ถ้าเป็นเหตุการณ์ที่ปัจจุบันทันด่วนแม้ว่าเสีย
สายตาไม่มากแต่จะมีผลกระทบกระเทือนจิตใจได้อย่าง
รุนแรง   แต่ถ้าเป็นผู้ป่วยเรื้อรังแม้ว่ามองเห็นน้อยก็
สามารถปรบัตวัไดด้ ี
  - สภาวะโรคและความรุนแรง โรคตามีหลาย
ชนิดซึ่งมีอาการ อาการแสดงแตกต่างกัน บางรายอาจมี
อาการเจบ็ปวด หรอืตอ้งเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลเปน็
เวลานาน หรอืมีโรคเรือ้รงัอืน่ๆ รว่มดว้ย ทำใหผู้ป้ว่ยทอ้แท ้
ซมึเศรา้ และอาจมปีญัหาทางเศรษฐกจิรว่มอกีดว้ย 
  - สถานภาพทางวยัวฒุขิองผูป้ว่ย ซึง่มทีกุระดบั
อาย ุ ตั้งแต่แรกเกิดจนสูงวัย ทำให้มีปัญหาและความ
ตอ้งการทีแ่ตกตา่งกนั  ซึง่ตอ้งดตูามความตอ้งการของแตล่ะ
บคุคล 
  - สถานภาพทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม ผูป้ว่ย
บางรายอาจใช้จ่ายเงินไปกับการรักษา หรือไม่สามารถ
ทำงานได ้ทำใหม้ปีญัหาทางการเงนิ  นอกจากนัน้ปญัหาทาง
สงัคมสิง่แวดลอ้มทีแ่ตกตา่งกนัทำใหผู้ป้ว่ยมปีญัหาแตกตา่ง
กนัออกไปดว้ย 
  - สภาพจติใจและอารมณ ์ ผูป้ว่ยมคีวามสามารถ
ในการปรบัตวัและสตปิญัญาแตกตา่งกนั ระดบัปญัหาดา้น
จิตใจ ย่อมแตกต่างเช่นกัน ดังนั้นพยาบาลจะต้องเข้าใจ
ภาวะดา้นจติใจของผูป้ว่ยและกระตุน้สง่เสรมิ ใหก้ำลงัใจแก่
ผูป้ว่ยเกดิความเขม้แขง็ทีจ่ะเผชญิกบัสิง่ตา่งๆ 
  - ความสามารถในการทำกจิวตัรประจำวนั  
  - ความสามารถในการเคลือ่นไหวหรอืเดนิทาง 
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 2. การใหค้ำปรกึษา (Counseling) ผูป้ว่ยที่ไดร้บัการ
ประเมินแล้วพบว่ามีปัญหาด้านจิตใจ มักจะไม่พร้อม  
สำหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ดังนั้นจึงต้องให้การปรึกษา 
(Counseling) ซึง่อาจตอ้งใชเ้วลา จะมากหรอืนอ้ยในแตล่ะ
คนจะไมเ่ทา่กนั การใหก้ารปรกึษาเปน็กระบวนการสำคญัใน
การเตรยีมความพรอ้มดา้นจติใจในการฟืน้ฟสูมรรถภาพของ
ผูป้ว่ย ซึง่จะตอ้งทำอยา่งตอ่เนือ่งตามสภาวะของผูป้ว่ย 
 3. การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการมองเห็น (Visual 
rehabilitation) 
  3.1 ตรวจความสามารถในการเหน็ (Visual Acuity: 
VA) ทัง้ในระยะไกลและระยะใกล ้ ระดบัสายตา (Refraction)  
ความคมชดัของภาพ (contrast sensitivity) ลานสายตา 
(visual fields) ความ สามารถในการแยกส ี (color vision 
test) บนัทกึสภาพการมองเหน็นัน้ไว ้  
  3.2 ทดสอบการมองเหน็ทัง้ระยะไกลและระยะใกล ้ 
โดยทดสอบการมองระยะไกลดว้ยการใชก้ลอ้งสอ่งทางไกล 
(telescope) และทดสอบการมองระยะใกล้ด้วยการใช้
อุปกรณ์ช่วยกับไม่ใช้อุปกรณ์ช่วยเพื่อดูว่าแบบใดดีกว่ากัน 
โดยการทดสอบเปน็ชดุๆไป จากการใชแ้วน่ตา ใชแ้วน่ขยาย
มอืถอื ใชแ้วน่ขยายแบบวางตัง้ และใชท้วีขียายภาพ ซึง่จะมี
กำลงัขยายแตกตา่งกนัไป                       
  3.3 เมื่อทดสอบจนได้อุปกรณ์ช่วยที่เหมาะกับ
ตอ้งการแลว้ ใหผู้ป้ว่ยฝกึใชอ้ปุกรณช์ว่ยในการมองระยะใกล้
และมองระยะไกลเพือ่ใหเ้กดิความชำนาญ ถา้มองระยะไกล
ใหผู้ป้ว่ยฝกึใชอ้ปุกรณช์ว่ยอา่นปา้ยตา่งๆ ถา้มองระยะใกล้
ใหผู้ป้ว่ยฝกึใชอ้ปุกรณช์ว่ยอา่นหนงัสอืพมิพ ์ และนติยสาร
ตา่งๆ  
  3.4 บรกิารใหอ้ปุกรณช์ว่ยการมองเหน็ตามสทิธขิอง
คนพิการ โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้ป่วยว่าจะนำ
อุปกรณ์ช่วยไปใช้มองไกล มองใกล ้ ใช้ในด้านการศึกษา 
หรือใช้ในการทำงานซึ่งต้องดูชนิดของงานด้วย ทั้งนี้ต้อง
คำนึงถึงเศรษฐกิจ ฐานะและเหตุผลของผู้ป่วยแต่ละราย
ประกอบกนัไปดว้ย 
  3.5 แนะนำและฝกึทกัษะทีช่ว่ยในการมองเหน็ เชน่ 
การกวาดสายตา และการมองหลบจดุบอด เปน็ตน้  
  3.6 ในผูป้ว่ยเดก็ (0-6 ป)ี จะกระตุน้การมองเหน็  
ให้เด็ก เพื่อพัฒนาและเรียนรู้การใช้การมองเห็นที่มีอยู ่ 
ใหเ้กดิประโยชนม์ากทีส่ดุ ดว้ยวธิกีารตา่งๆ เชน่ กระตุน้ดว้ย  
แสงไฟ ด้วยของเล่นและกระตุ้นการมองเห็นในห้องเล็กๆ 

(little room) เปน็ตน้ โดยเนน้ใหผู้ด้แูลเดก็มสีว่นรว่มและ
หมั่นกระตุ้นบ่อยๆ นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำในการฝึก
ทกัษะตา่งๆ ดงักลา่วขา้งตน้ และพฒันาการตามวยั ควรเริม่
กระตุน้และใหค้ำแนะนำทนัททีีพ่บเดก็ เพือ่ใหก้ารดแูลและ
ฟืน้ฟโูดยเรว็ทีส่ดุ หลงัจากนัน้จะพจิารณาสง่ตอ่หนว่ยงานที่
เกีย่วขอ้งตามความเหมาะสม    
 4. การให้คำแนะนำและฝึกผู้ป่วยในการทำกิจวัตร
ประจำวนั (Activity of Daily Living: ADL) การสญูเสยี
การมองเหน็อาจเปน็อปุสรรคในการทำงานประจำ หรอืการ
ทำกจิวตัรประจำวนัของผูป้ว่ยได ้เชน่ การเตรยีมและการรบั
ประทานอาหาร การแปรงฟนั การรนินำ้ การทำงานบา้น 
เปน็ตน้ การฝกึทำกจิวตัรประจำวนั จะชว่ยใหผู้ป้ว่ยสามารถ
ทำกจิวตัรประจำวนัไดด้ว้ยตวัเอง  
 5. การให้คำแนะนำและฝึกทำความคุ้นเคยกับสิ่ง
แวดลอ้มและการเคลือ่นไหว (Orientation & Mobility 
หรอื O&M) เพือ่ใหผู้ป้ว่ยสามารถเคลือ่นไหวและเดนิทางได้
ดว้ยตวัเอง ดว้ยไมเ้ทา้ หรอืมผีูน้ำทางไดอ้ยา่งถกูตอ้งและ
ปลอดภยั เชน่ ฝกึใหเ้ดนิขึน้ ลงบนัได ลงจากเตยีง เดนิเขา้
หอ้งนำ้  เดนิเลาะทาง เปน็ตน้ 
 การฝกึทำกจิวตัรประจำวนั และทำความคุน้เคยกบัสิง่
แวดลอ้มและการเคลือ่นไหว จะมนีกัสงัคมสงเคราะหข์อง
คลนิกิสายตาเลอืนรางซึง่ผา่นการอบรมหลกัสตูรนีม้า เปน็ผู้
ฝกึอบรมใหผู้ป้ว่ยและญาต ิ และมกีารประเมนิเปน็ระยะๆ 
หากผูป้ว่ยไมส่ะดวกมาฝกึทีค่ลนิกิ ตอ้งประสานงานเพือ่สง่
ตอ่ไปยงัหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งทีอ่ยู่ใกลบ้า้นผูป้ว่ย 
 6. การใหค้ำแนะนำการใชช้วีติประจำวนัแกผู่ป้ว่ย
และญาติ โดยแนะนำใหผู้ป้ว่ยใชป้ระสาทสมัผสัดา้นอืน่ๆ 
รบัรูส้ิง่ตา่งๆ เชน่ การไดย้นิ การดมกลิน่แทนการมองเหน็ 
พยายามจำรปูทรง สแีละตำแหนง่ของสิง่ของตา่งๆ แทนที่
จะพยายามดดูว้ยตา เพิม่แสงสวา่งของไฟฟา้หรอืปลดมา่น
บงัตาออกจากหนา้ตา่งจะทำใหก้ารเหน็ชดัเจนขึน้ สมาชกิทกุ
คนในบา้นควรเกบ็ของตา่งๆ เขา้ที่ใหเ้รยีบรอ้ยหลงัจากใช้
แลว้เพราะจะหาไดง้า่ย ปดิหนา้ตา่งและประตใูหส้นทิหรอื
เปดิใหก้วา้งทีส่ดุ เพือ่ปอ้งกนัอบุตัเิหต ุ ควรใชส้ทีีต่ดักนัเพือ่
ใหม้องเหน็ของใชช้ดัเจนยิง่ขึน้ เชน่ สขีองโตะ๊ เกา้อีต้ดักบัสี
ผนงับา้น สผีา้ปโูตะ๊ตดักบัสจีาน ชาม แกว้นำ้ เปน็ตน้ ทาสี
ขอบประต ู หนา้ตา่งและขัน้บนัไดดว้ยสสีวา่งสดใสหรอืใช้
แถบสีติดขั้น บันได ควรใช้อักษรตัวเลขที่ตัวโตๆ ชัดเจน  
และสทีีต่ดักบัหนา้ปดัของนาฬกิาและโทรศพัท ์ ใชแ้วน่ขยาย
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ชว่ยในการอา่นเขยีนหนงัสอื หรอือาจถอืหนงัสอืให้ใกลต้า 
ใช้ปากกาเส้นใหญ่หรือหมึกดำที่ตัดกับการะดาษสีขาว   
ใช้แผ่นกระดาษแข็งเจาะช่องกลางเมื่อต้องการเซ็นชื่อ   
ขณะอ่านหนังสือใช้ ไม้บรรทัดหรือแผ่น กระดาษตัดเป็น  
ชอ่งยาววางใตบ้รรทดัทีอ่า่นและใหเ้ลือ่นลงไปทลีะบรรทดั 
การใช้ไมเ้ทา้ขาวจะชว่ยใหป้ลอดภยัในการเดนิ เมือ่เดนิทาง
กลางแจง้เวลาแดดจดั ควรใสแ่วน่กนัแดดหรอืสวมหมวกมี
ปกีจะชว่ยลดความจา้ของแสงและเวลาเดนิทางกลางคนือาจ
ใช้ไฟฉายอนัเลก็ๆ สอ่งทางขา้งหนา้14 เปน็ตน้   
 7. การบริการการขึ้นทะเบียนคนพิการและการ
แนะนำสทิธติา่งๆ มขีัน้ตอน ดงันี ้  
  7.1 การออกใบรบัรองความพกิารโดยแพทยเ์พือ่ขึน้
ทะเบยีนคนพกิารนัน้ ในคลนิกิสายตาเลอืนราง จะมอีาจารย์
แพทยป์ระจำคลนิกิและแพทยป์ระจำบา้นหมนุเวยีนเขา้มา
ดแูลผูป้ว่ย โดยการออกใบ รบัรองความพกิารอยู่ในความรบั
ผดิชอบของแพทยแ์ละเปน็สว่นหนึง่ของการใหบ้รกิารของ
คลนิกิ  
  7.2 แนะนำการขึ้นทะเบียนคนพิการที่สำนักงาน
พฒันาสงัคมและสวสัดกิารจงัหวดั  ใช้ใบรบัรองความพกิาร 
สำเนาบตัรประชาชน สำเนาทะเบยีนบา้น และรปูถา่ยขนาด 
2 นิว้จำนวน 2 รปู 
  7.3 แนะนำการใช้สิทธิ์ในการขอรับอุปกรณ์ตาม
พระราชบัญญัติคนพิการ รวมทั้งสิทธิในการรับการรักษา
พยาบาล 
 8. การติดต่อ ประสานงานและส่งต่อผู้ป่วยไปยัง
หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ หนว่ยงานดา้นการศกึษา ศนูย์
ฝกึอาชพี เปน็ตน้ โดยพจิารณาตามความตอ้งการและความ
เหมาะสมของผูป้ว่ย  
 9. การตดิตามและประเมนิผลเปน็ระยะๆ  โดยนดั
มาตรวจทีค่ลนิกิสายตาเลอืนรางและนดัพบแพทยเ์จา้ของไข้
ตามความจำเป็นและตามความเหมาะสมเพื่อติดตามและ
ประเมนิผลผลการฟืน้ฟสูมรรถภาพในดา้นตา่งๆ และภาวะ
โรคของผูป้ว่ย 
 
สรุป
 ความบกพรอ่งทางการมองเหน็ หมายถงึ การตาบอด
หรอืการมสีายตาเลอืนราง ผูป้ว่ยทีม่คีวามบกพรอ่งดงักลา่ว
ทำให้มีข้อจำกัดต่อการทำกิจวัตรประจำวันและกิจกรรม
ต่างๆ พึ่งพาตัวเองได้น้อย ขาดความมั่นใจในตัวเอง  

ขาดทักษะทางสังคม เก็บตัวอยู่แต่ในบ้าน ท้อแท้ต่อโชค
ชะตา ซมึเศรา้ และหากไมม่กีารเคลือ่นไหวเทา่ทีค่วร อาจมี
ปญัหาสขุภาพกายตามมา ฉะนัน้จงึจำเปน็ตอ้งมหีนว่ยงานที่
ใหบ้รกิารแนะนำ ชว่ยเหลอื ฟืน้ฟสูมรรถภาพ และฝกึทกัษะ
ในด้านต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งในด้านการแพทย ์
ดา้นสงัคม ดา้นการศกึษาและดา้นอาชพี เพือ่ใหผู้ป้ว่ยทีม่ี
ความบกพรอ่งทางการมองเหน็สามารถชว่ยเหลอืตวัเองได ้
มอีาชพี และดำรงชวีติไดอ้ยา่งคนปกตทิัว่ไป คลนิกิสายตา
เลือนรางเป็นหน่วยงานที่ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพให้กับ  
ผูป้ว่ยทีม่คีวามบกพรอ่งทางการมองเหน็เหลา่นัน้ไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพและครอบคลมุในทกุดา้น โดยคำนงึถงึความ
ต้องการที่เป็นไปได้ของผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยเหล่านั้นมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี หรือได้ใช้ชีวิตได้อย่างคนปกติทั่วไปหรือ  
ใกลเ้คยีงมากทีส่ดุ  
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