
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการมองเห็น 
 
 เป็นวธีิการท่ีก าหนดข้ึนเพื่อใหค้นพิการทางการมองเห็น ไดรั้บการรักษาอยา่งถูกตอ้งป้องกนัไม่ใหมี้
ความพิการมากข้ึน  ใชส้ายตาหรือสัมผสัอยา่งอ่ืนให้เป็นประโยชน์ตามความเหมาะสม รวมทั้งการฟ้ืนฟู
สภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ตลอดจนสังคมใหก้ลบัคืนสู่สภาพท่ีเหมาะสม และใกลเ้คียงปกติเดิมใหม้าก
ท่ีสุด  โดยยดึหลกัใหส้ามารถพึ่งพาตวัเองด ารงชีวิตไดต้ามอตัภาพ และมีคุณภาพชีวติพอสมควร  โดยทัว่ไป
แลว้เราสามารถแบ่งออกได ้๔ ดา้น คือ 

๑.   การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย ์

๒.  การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการศึกษา 
๓.   การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางสังคม 

๔.   การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางอาชีพ 
 

เพื่อใหไ้ดผ้ลสมบูรณ์ตามท่ีหวงัไว ้ จ  าเป็นตอ้งพิจารณาทั้ง ๔ ดา้นน้ีให้เหมาะสมและไปดว้ยกนั แต่
อาจเนน้ในแต่ละส่วนไม่เท่ากนั ตามสภาพและความตอ้งการของแต่ละบุคคล 
 

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ 
 คือ การรักษาและช่วยเหลือทางการแพทย ์ เพื่อใหค้นพิการสามารถท ากิจกรรมทัว่ๆ ไปไดต้ามความ
ตอ้งการ ข้ึนกบัระดบัความพิการของแต่ละบุคคล  ทั้งน้ีจ  าเป็นตอ้งมีการฝึกฝนเพื่อใหเ้กิดความช านาญยิง่ๆ 
ข้ึนไป  จึงจ าเป็นตอ้งท าอยา่งต่อเน่ือง ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งป้องกนัความพิการท่ีอาจเพิ่มข้ึนอีก อาจแบ่งเป็น
ขั้นตอนต่างๆ ได ้ดงัน้ี 
 ๑.   การวนิิจฉยัโรค และหาสาเหตุของความพิการ 

 ๒.  การใหก้ารรักษา   เพื่อแกไ้ขความพิการหรือลดระดบัความพิการใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด  รวมทั้ง
ป้องกนัไม่ใหพ้ิการมากข้ึน 
 ๓.  การวเิคราะห์และประเมินสมรรถภาพ  เพื่อดูระดบัความรุนแรงและชนิดของความพิการ 
 ๔.  การอภิปรายปัญหากบัผูพ้ิการ   เพื่อใหท้ราบความเป็นไปและความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูพ้ิการ
ในแต่ละคน 
 ๕.การตรวจพิเศษเก่ียวกบัความพิการต่างๆ ใหท้ราบวา่ผูพ้ิการคนนั้นมีสมรรถภาพอะไรเหลืออยู่
มากนอ้ยเพียงใด  เพื่อน าไปพิจารณาช่วยเหลือต่อไป 
 ๖.  การประเมินสภาพทางสังคม จิตวทิยาของผูพ้ิการ วา่มีศกัยภาพและการปรับตวัในการไดรั้บการ
สนบัสนุน ดูแลจากครอบครัวและสังคมเพียงใด 
 ๗. การน าเสนอเคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้างๆ โดยคร่าวๆ เพื่อใหผู้พ้ิการรู้จกัขอบเขตของเคร่ืองมือ 
กระตุน้ความสนใจและเป็นก าลงัใจใหพ้ฒันาตวัเอง 
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 ๘.  การเลือกแนะน าเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม  ตามความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูพ้ิการแต่ละคน ซ่ึง
จ าเป็นตอ้งสอนวธีิใชง้านอยา่งถูกตอ้งไปดว้ย 
 ๙.  การใหเ้คร่ืองมือท่ีผ  ู ้้พิการตอ้งการใช ้ ใหน้ าไปทดลองใชง้านจริง เพื่อฝึกฝนใหเ้กิดความ
ช านาญ และเรียนรู้ขอ้จ ากดัของแต่ละเคร่ืองมือ 

๑๐. การแนะน าสถานท่ีท่ีสามารถใหค้วามช่วยเหลือต่างๆ ในแต่ละทอ้งถ่ิน เพื่อใหผ้  ู ้้พิการติดต่อ 
ปรึกษา ขอความช่วยเหลือ ถา้มีปัญหาเกิดข้ึน 

๑๑.  การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางสายตาและดา้นอ่ืนๆ ท่ียงัมีปัญหา 
 ๑๒.  การจดัหาทุนและการสนบัสนุนอ่ืนๆ 

 ๑๓.  การดูแลต่อเน่ืองทั้งดา้นการตรวจรักษาโรคและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

 ๑๔.  การฝึกอบรมส าหรับเจา้หนา้ท่ีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 โดยทัว่ไปแลว้การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทยท่ี์เก่ียวกบัการมองเห็นนั้น อาจแบ่งไดเ้ป็น ๓ กลุ่ม 
คือ 

๑.  Visual Aid 
๒.  Orientation & Mobility Training 

๓.  Other Training/Advice 
 

Visual aid  คือเคร่ืองมือเพื่อช่วยใหส้ามารถใชส้ายตาใหเ้ป็นประโยชน์มากท่ีสุดในแต่ละกิจกรรม 
เราอาจแบ่งไดเ้ป็น ๒ กลุ่ม คือ Optical และ Non optical 

๑. Optical aids ไดแ้ก่ เคร่ืองมือตอ้งใช ้ lens/prism ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพิ่มคุณภาพของภาพท่ี
มองเห็น ส่วนใหญ่จะเป็นการขยายภาพใหใ้หญ่ข้ึน เพื่อท่ีจะมองเห็นไดง่้ายข้ึน โดยมีวิธีการขยายภาพได ้ ๓ 
อยา่ง คือ 
      - Relative size magnification  คือ การใชภ้าพท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน เช่น พิมพเ์ป็นตวัหนงัสือขนาด
ใหญ่ หรือการดูผา่นเคร่ือง computer โดยขยายรูปใหใ้หญ่มากข้ึน 

       -  Relative distance magnification คือ  การขยบัเขา้ไปมองใกลม้ากข้ึน  เช่น  ขยบัจากท่ีเคย
อ่านหนงัสือท่ีระยะ ๔๐ cm. เขา้ไป  เม่ือระยะ ๒๐ cm. ก็จะขยายข้ึน ๒ เท่า  แต่ขณะเดียวกนัก็ตอ้งใช ้
accommodation มากข้ึน และตอ้งมี convergence ท่ีดี 

     - Angular Magnification  คือ การใชl้ens หรือ lens system มาช่วยท าใหภ้าพขยายมากข้ึน แต่
ขณะเดียวกนั visual field ก็จะแคบลงไปดว้ย  
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นอกจากน้ีอาจมีเคร่ืองมือทาง Optical aid อยา่งอ่ืน เช่น filter lens เพื่อกรองแสงบางส่วนไปให ้
contrast ของภาพดีข้ึน, การใช ้prism และการใช ้Reverse Telescope เพื่อท าให ้Visual field กวา้งข้ึน 
  
Optical aid ท่ีใชบ้่อยไดแ้ก่ 

 -  แวน่ขยายแบบมือถือ  (Hand-held magnifier)  ตอ้งวางท่ีต าแหน่งโฟกสัพอดี จึงจะไดภ้าพขยาย
ท่ีเตม็ท่ีและเหมือนมาจากท่ีไกลๆ ไม่จ  าเป็นตอ้งใช ้ accommodation ช่วย  ใชดี้ในการอ่านทัว่ๆ ไป ช่วง
ระยะเวลาสั้นๆ สามารถพกติดตวัไปได ้ แต่ตอ้งใชมื้อช่วยถือ จึงอาจเป็นปัญหาในรายท่ีไม่มีแรงหรือมือสั่น 
และท าใหไ้ม่สามารถใชมื้อพร้อมกนัทั้ง ๒ ขา้งได ้ นอกจากน้ี visual field จะแคบลงบา้ง ท าใหอ่้านหนงัสือ
ไดช้า้ลง 
 -  แวน่ขยายแบบมีขาตั้ง (stand magnifier) มีขาวางเพื่อใหต้รงโฟกสัพอดี ท าใหใ้ชมื้อทั้ง ๒ ขา้งได้
พร้อมกนั แต่อาจมีขนาดใหญ่ข้ึน ไม่เหมาะจะพกติดตวั โดยทัว่ไปคุณสมบติัอ่ืนๆ  และการใชง้านคลา้ยกบั 
Hand held magnification 

 -  Reading Glasses หรืออาจเรียก microscope ใชไ้ดเ้ช่นเดียวกบัการใชแ้วน่อ่านหนงัสือ โดย
ตอ้งขยบัหนงัสือใหเ้ขา้มาใกลใ้นระยะท่ีก าหนด ในบางคร้ังจะใกลก้บัตามาก จนรูสึกวา่ไม่สะดวก หรือท าให้
อายคนอ่ืน  แต่ได ้visual field ท่ีกวา้งท่ีสุดในบรรดาเคร่ืองมือท่ีใชด้ว้ยกนั  ใชดี้ในการอ่านหนงัสือท่ีตอ้งใช้
เวลานาน 
 -  Loupes and Visors  ใช ้lens ไปติดกบัแวน่เพื่อใชท้  างานในเวลาท่ีตอ้งการใหส้ะดวกข้ึน เม่ือไม่
ตอ้งการใช ้สามารถเอาออกได ้   
 -  Reading Telescope  เป็นการเอา telescope ติดเขา้กบักรอบแวน่ ท าใหส้ามารถมองเห็นไดท่ี้
ระยะห่างจากแวน่ทัว่ไป (ประมาณช่วงแขน) ท าใหส้ามารถท างานในระยะดงักล่าวได ้  แต่ Depth of field 
และ Visual field จะแคบ  และถา้ศีรษะไม่น่ิงภาพก็จะไมช่ดั 

 -  Telescope  เป็นเคร่ืองมือเดียวท่ีท าใหม้องเห็นท่ีไกลๆ ไดช้ดัข้ึน จะเป็น binocular หรือ 
monocular ก็ได ้  และอาจจะเอาไปติดกบักรอบแวน่ก็ได ้  แต่การใชจ้ะค่อนขา้งยากและตอ้งการเวลาฝึกฝน  
เน่ืองจาก visual field จะแคบลงมาก ตอ้งอาศยัทกัษะในการกวาดดู(scaning) 
 -  CCTV (close circuit television)  ใชก้ลอ้ง scan ภาพเขา้ใน computer แลว้จดั font ใหมี้ขนาด
ใหญ่พอท่ีจะอ่านได ้สามารถปรับหนา้จอเพื่อเพิ่ม contrast ตามความตอ้งการได ้ ท าใหส้ามารถอ่านหนงัสือ
ไดท่ี้ระยะปกติ  แต่ยงัมีราคาแพง 
  
 ๒.  Non Optical aids  เป็นเคร่ืองมือท่ีไม่ตอ้งใช ้ lens ช่วย  แต่ท าใหส้ามารถมองเห็นไดง่้ายข้ึน 
ไดแ้ก่  หนงัสือขนาดตวัอกัษรใหญ่, Talking Dictionary computer, ของบรรทดัต่างๆ  แผงวางหนงัสือ  
ตลอดจนไฟท่ีเพิ่มความสวา่ง 
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 Orientation and Mobility Training   เพื่อใหผู้พ้ิการสามารถไปไหนมาไหนได ้รู้สภาพแวดลอ้มใน
ท่ีต่างๆ คือ รู้วา่ขณะน้ีอยูท่ี่ไหน ตอ้งการจะไปท่ีไหนและจะไปไดอ้ยา่งไร ตอ้งมีการฝึกฝนทกัษะต่างๆ เป็น
ขั้นตอน  โดยทัว่ไปการน าทางสามารถท าไดโ้ดย 
 ๑.  การใชค้นน าทาง  เป็นวิธีท่ีปลอดภยัไดผ้ลดี  แต่ตอ้งอาศยัการพึ่งพาผูอ่ื้น จึงควรใชใ้นระยะแรก 
เพื่อฝึกทกัษะอ่ืนๆ ต่อไป 
 ผูน้ าทางงอแขนแนบล าตวั ใหผู้ต้ามจบัท่ีเหนือขอ้ศอกเล็กนอ้ย ยนืหลงัจากผูน้ าทางประมาณ ½ กา้ว 
เวลาผูน้ าทางเดินใหเ้ดินน าประมาณ ๑ กา้ว และเม่ือถึงทางแคบ ประตู หรือท่ีคนพลุกพล่านใหด้นัขอ้ศอกไป
ขา้งหลงัเพื่อเตือนผูต้ามให้ระวงั  ระหวา่งน าทางควรบอกสภาพแวดลอ้มไปดว้ย โดยใชค้  าพดูท่ีชดัเจน ส่ือ
ความหมายไดดี้  และเม่ือจะปล่อยผูต้ามไวต้ามล าพงัควรจดัใหอ้ยูท่ี่ติดกบัเกา้อ้ี ผนงัหรือส่ิงแวดลอ้มอ่ืน 
 ๒.  การใชไ้มเ้ทา้  เป็นวิธีท่ีท  าไดไ้ม่ยาก ไม่ส้ินเปลือง  ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัส่ิงของและทางเดิน
ดา้นหนา้ไดเ้ฉพาะท่ีอยูก่บัพื้น  แต่ส่ิงท่ีสูงลอยข้ึนมาจะไม่สามารถตรวจสอบได ้ไมเ้ทา้ท่ีใชค้วรมีพื้นหนงัเบา 
ความยาวพอเหมาะประมาณพื้นถึงหนา้อก  โดยทัว่ไปจะใชสี้ขาวเพื่อใหเ้ป็นสัญลกัษณ์ของคนพิการทาง
สายตา 
 ๓.  การใชสุ้นขัน าทาง  มีคนใชว้ธีิน้ีนอ้ย เพราะตอ้งมีการฝึกฝนรวมกนัทั้งคนและสุนขั ผูท่ี้ใชว้ธีิน้ี
ไดก้  าหนดใหมี้อาย ุ ๑๘–๖๐ ปี  และมีสุขภาพดี การไดย้นิปกติ และตอ้งตาบอดสนิทแลว้ เพราะจะตอ้งมี
ความสามารถเพียงพอท่ีจะดูแลสุนขัเองได ้   สุนขัท่ีน ามาฝึกน าทางไดน้ั้นจะเลือกพนัธ์ุท่ีฉลาด ขนสั้น ไดแ้ก่ 
German shepherd, Golden retriever Labrador retriever และ boxer เพื่อใหดู้แลง่าย 
 ๔.  การใชเ้คร่ืองมือทาง Electronic อ่ืนๆ เช่น คล่ืนเสียง หรือ LASER เพื่อช่วยใหรู้้เก่ียวกบั
ส่ิงแวดลอ้มดีข้ึน     โดยเฉพาะท่ีอยูร่ะดบัเหนือพื้นข้ึนมา  เม่ือใชร่้วมกบัไมเ้ทา้น าทางจะท าใหส้ามารถระวงั
ตวัไดดี้ยิง่ข้ึน 
 Other Training   ไดแ้ก่ การฝึกทกัษะต่างๆ ท่ีช่วยในการมองเห็น เช่น การกวาดสายตา การมอง
หลบจุดบอด  ซ่ึงตอ้งมีการฝึกฝนพอควร  นอกจากน้ีอาจใหค้  าแนะน าในการอ่านหนงัสือส าหรับคนท่ีมี
ปัญหาทางลานสายตา เช่น Lt hemianopia จะมองจุดของบรรทดัไม่ได ้ อาจใชน้ิ้ววางไวท่ี้ตรงนั้น เพื่อให้
มองไปยงัน้ิวได ้ หรือ Rt hemianopia ท่ีจะอ่านหนงัสือล าบาก อาจเอียงหนงัสือข้ึนบนหรือลงล่างเพื่อให้
อ่านสะดวกข้ึน 
 

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการศึกษา 
เด็กตาบอดตอ้งเขา้เรียนการศึกษาภาคบงัคบัเช่นเดียวกบัเด็กปกติ การใหบ้ริการการศึกษา ข้ึนกบัระดบัสายตาท่ี

เป็นอยู ่ดงัน้ี 
 ๑) ผู้มสีายตาเลอืนลาง (ระดบั ๑-๒) สามารถจดัใหเ้รียนร่วมในชั้นเรียนปกติ โดยใชห้ลกัสูตรปกติ แต่ตอ้งมีส่ิงช่วย 
เช่น แวน่ขยายพิเศษ ส่ือการเรียนการสอนขนาดขยาย  และอาจตอ้งมีครูสอนซ่อมเสริมในบางราย 
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 ๒) ผู้ทีต่าบอด แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม 
      ๒.๑ กลุ่มท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตวัเองได ้  ควรเรียนในโรงเรียนคนตาบอด หรือเรียนในชั้นพิเศษในโรงเรียน

ปกติ ใชห้ลกัสูตรพิเศษส าหรับคนตาบอด เนน้ใหมี้ทกัษะเพ่ิมข้ึนเม่ืออยูใ่นชั้นสูงข้ึน สอนใหอ่้าน เขียนอกัษรเบรล ์ ใชต้  ารา
เป็นอกัษรเบรล ์หรือเทปบนัทึกเสียง  ในนกัเรียนตาบอดระดบั๓ และ๔ ควรสอนอกัษรธรรมดา โดยใชข้นาดตวัโตๆควบไป
ดว้ย ส่วนเวลาเรียนและการวดัผลควรมีการยดืหยุน่  

      ๒.๒ กลุ่มท่ีสามารถช่วยเหลือตวัเองได ้  สามารถเรียนร่วมในชั้นเรียนปกติ ใชห้ลกัสูตรปกติ ปรับปรุงเน้ือหา
บางวชิาท่ีเรียนไม่ได ้อาจตอ้งไดรั้บค าแนะน าจากศึกษานิเทศน ์
 

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางสังคม   
ควรเร่ิมท่ีการฝึกกริยา การแต่งตวั มารยาทในการเขา้สงัคม ขจดัพฤติกรรมแปลกๆท่ีเด็กตาบอดชอบท า เช่น การ

หลบอยูใ่นท่ีมืดๆคนเดียว การเอาน้ิวกดบริเวณลูกตา การโยกตวัไปมา  การแนะน าเร่ืองเพศศึกษา ตลอดจนนนัทนาการต่างๆ 
นอกจากน้ีตอ้งมีการจดัสภาพแวดลอ้มทางสงัคมเพ่ือช่วยเหลือคนตาบอด เช่น มีเสียงสญัญาณขา้มถนน มีทางเดินเฉพาะ
ส าหรับคนตาบอด 
 

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางอาชีพ 

 ไดแ้ก่การฝึกหดัอาชีพ ท่ีเหมาะสมเพื่อใหส้ามารถประกอบอาชีพเล้ียงตวัเอง อาชีพท่ีคนพิการ
ทางการมองเห็นท าไดดี้ไดแ้ก่ พนกังานรับโทรศพัท ์ หมอนวด นกัดนตรี พนกังานลา้งฟิลม์เอกซ์เรย ์
พนกังานรับส่งวทิย ุพนกังานพิมพดี์ด (ผา่นเคร่ืองบนัทึกเสียง) ครู ช่างไม ้ช่างปูน   
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