
ประสบการณศึกษาดูงานดานการฟนฟูสมรรถภาพคนตาบอดหูหนวก 
ณ Helen Keller National Center for Deaf-Blind Youths and Adults 

มลรัฐนิวยอรก  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ณุชนาฎ  โตะดี  และณัฐมาศ  ชัยวัฒนกุลวานิช1

Deafblind เปนคําเรียกคนพิการประเภทหนึ่งที่มีความพิการทางการมองเห็นและการไดยิน ไดแก สายตาเลือนรางหู
ตึง  สายตาเลือนรางหูหนวก  ตาบอดหูตึง  และตาบอดหูหนวก  ซ่ึงเรียกเปนภาษาไทยวา “คนตาบอดหูหนวก”  ในประเทศ
ไทยไมมีหนวยงานใหบริการฟนฟูสมรรถภาพคนตาบอดหูหนวกโดยเฉพาะ  การจัดบริการยังคงรวมอยูในหนวยงาน
ใหบริการคนตาบอดหรือคนหูหนวก  และไมมีรูปแบบการบริการที่ชัดเจน  รวมทั้งขาดบุคลากรที่มีความรูดานการฟนฟู
สมรรถภาพคนตาบอดหูหนวกอีกดวย 
 ผูเขียนไดรับโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ Helen Keller National Center for Deaf-Blind Youths and Adults 
(HKNC) ตั้งอยูเลขที่ 141 Middle Neck Road,  Sands Point, New York เปนสถาบันฟนฟูสมรรถภาพคนตาบอดหูหนวก
โดยเฉพาะ  ขณะที่ศึกษาดูงานมีคนตาบอดหูหนวกจากรัฐตางๆ  ในประเทศสหรัฐอเมริกามารับบริการ จํานวน 30 คน 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

รูปท่ี 2  อาคารฝกอบรม  

 

รูปท่ี 1  ปายช่ือสถาบันหนาอาคารฝกอบรม 
 

 

1นักวิชาการศึกษา  วิทยาลัยราชสุดา  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

รูปท่ี 3  อาคารหอพัก

 
 
 

 

 

 

 

 



หลักสูตรการฟนฟูสมรรถภาพคนตาบอดหูหนวกใน HKNC 
เปนหลักสูตรที่มีระยะเวลาการฝกสอนอยางนอย 3 เดือนเปนตนไป  โดยคาใชจายในการฝกอบรมทั้งหมดของ

ผูใชบริการนั้น ไดรับจากสวัสดิการของรัฐที่ผูใชบริการอาศัยอยูเปนผูรับผิดชอบจายใหในอัตราคาฝกอบรม 350$ ตอสัปดาห 
และคาอาหารพรอมที่พัก 350$ รวมเปนเงิน 700$ ตอสัปดาห  ซ่ึงแตละคนจะมีระยะเวลาและตารางการอบรมที่แตกตางกัน  
ดังรูปที่ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4  ตารางการฝกอบรมของผูใชบริการ  

 
การใหบริการตางๆ ของแตละแผนก 
1. Communications Learning Center (C.L.C.) แผนกนี้มีเจาหนาที่ประจํา 7 คน เปนแผนกบริการสอนการสื่อสารเพื่อนําไปใช
ในชีวิตประจําวัน  โดยใหสอดคลองกับสถานการณจริงของแตละบุคคล ซ่ึงใช 
 
วิธีการสื่อสารและเทคโนโลยีชวยในการสอน ไดแก ภาษามือ ภาษามือสัมผัส เขียนอักษรบนฝามือ บัตรคําขอความชวยเหลือ 
อักษรเบรลล อักษรขยายใหญ และอุปกรณเครื่องชวยตางๆ ดังรูปที่ 5-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5  ภาษามือสัมผัส (Tactile Sign) รูปท่ี 6  การเขียนอักษรบนฝามือ (Print on Palm)  



2. Vocational Services Department แผนกนี้มีเจาหนาที่ประจํา 7 คน เปนแผนกใหบริการฝกอาชีพโดยใหผูใชบริการไดมี
โอกาสฝกงานหลายๆ งาน ในสถานที่ทํางานจริง เชน  
  - จัดเตรียมเสื้อผาใสไมแขวนกอนนําไปขายในหางสรรพสินคา 

 - การรีดผาโดยใชเครื่องรีดขนาดใหญในโรงแรม 
 - การพับผาในโรงพยาบาล 
 - การพับจดหมายใสซอง ประทับตราและติดแสตมป 
 และในแผนกนี้ยังใหบริการชวยเหลือในเรื่องของการสมัครงาน การแตงกาย การสัมภาษณ ติดตามผล รวมทั้งใหการ

ชวยเหลือนอกสถานที่เมื่อผูใชบริการตองการ 
3. Mobility Service มีเจาหนาที่ประจํา 1 คน และไมประจํา 2 คน เปนแผนกสอนเรื่องการเดินทาง ไดแก การวางแผนเดินทาง 
การศึกษาเสนทางจากแผนที่  การสรางความคุนเคยกับสภาพแวดลอม  การใชบัตรขอความชวยเหลือในการขามถนนและ
โดยสารรถประจําทาง  สอนเรื่องสิทธิประโยชนที่ไดรับจากการเดินทาง (Able Ride)  การใชไมเทาขาว  เทคนิคการใชไมเทา
ขาวและการใชอุปกรณชวยในการเดินทาง (Electronic Traveller Aids)  ดังรูปที่ 7-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปท่ี 7  บัตรขอความชวยเหลือในการโดยสารรถประจําทาง รูปท่ี 8  บัตรขอความชวยเหลือในการขามถนน 

 
4. Interpreting Department มีเจาหนาที่ประจํา 3 คน และไมประจํา 2 คน เปนแผนกใหบริการลามภาษามือสําหรับการสอน  
การประชุมโดยใชภาษามือ ASL (American Sign Language) และภาษามือสัมผัส 
5. Rehab Teaching มีเจาหนาที่ประจํา 4 คน เปนแผนกสอนกิจวัตรประจําวัน โดยเนนการประกอบอาหาร การจัดเก็บ การ
แยกประเภทหรือชนิดของอาหารและการทําความสะอาดภาชนะ เชน การทําอาหารแบบงายๆ ไดแก แซนวิส  คุกกี้  การแยก
ประเภทอาหารที่มีอยูในภาชนะรูปทรงเหมือนกัน  โดยใชอักษรเบรลลติดบอกชนิดของอาหาร  ดังรูปที่ 9-10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 9  ผูใชบริการฝกทําอาหาร รูปท่ี 10  ภาชนะใสเครื่องปรุงติดอักษรเบรลลและอักษรขยายใหญ  

 

6. Individualized Support Service Department (ISSD) มีเจาหนาที่ประจํา 3 คน เปนแผนกที่ประสานงานรวมกับแผนกอื่นๆ เพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูใชบริการ เชน พฤติกรรมหัวโขกพื้น แกโดยการที่เจาหนาที่จะเตือนโดยการแตะตัวหมายถึงการ
หาม  พฤติกรรมการพนน้ําลายแกโดยเจาหนาที่จับมือผูใชบริการมาปดปากตัวเอง  พฤติกรรมการจับหนาอกตัวเองแกโดยการ
ที่เจาหนาที่หาสิ่งของหรืองานมาใหทํา เพื่อไมใหมือวาง 
7. Technology Department มีเจาหนาที่ประจํา 5 คน เปนแผนกสอนการใชเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวก  เพื่อใชใน
ชีวิตประจําวัน  การติดตอส่ือสารและการประกอบอาชีพ  ดังรูปที่ 11-16 

 

 

 

                                               
            
           รูปท่ี 11  Screen Braille Communicator                                                    รูปท่ี 12  Pac mate 
 



                                                  
                      รูปท่ี 13  Braille Display                                                              รูปท่ี 14  Clear View 
                              

                                                      
                          รูปท่ี 15  TTY (Tele Typewriter)                                           รูปท่ี 16  VRS (Video Relay System) 

 

8. Case Management มีเจาหนาที่ประจํา 5 คน และเจาหนาที่ฝกงาน 1 คน เปนแผนกแรกที่พบกับผูใชบริการ  โดยมีการ
ประสานงานกับแผนกตางๆ เพื่อรางแผนการอบรม  กําหนดระยะเวลา  มีการติดตามประเมินผลและรวบรวมรายงานการสอน
ของแตละแผนก  รวมทั้งมีการประสานงานประชุมสรุปและทบทวนแผนการอบรม  เจาหนาที่แตละคนจะมีผูใชบริการอยูใน
ความดูแล 6-8 คน  และกําหนดวันพบผูใชบริการ 1 คร้ังตอสัปดาหหรือมากกวานั้น ตามความตองการของผูใชบริการ  ซ่ึงความ
ตางของระยะเวลาการอบรมของผูใชบริการแตละคนขึ้นอยูกับความตองการและเงินสนับสนุนจากรัฐของผูใชบริการ 
9. PATH มีเจาหนาที่ 7 คน เปนแผนกที่ใหบริการคนตาบอดหูหนวกที่มีความพิการทางสมองรวมดวย  โดยจัดการเรียนการ
สอนรายบุคคลเนนใหสามารถชวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวันได  เชน การเลือกอาหาร  ทานอาหารและจัดเก็บภาชนะ  ทําความ
สะอาดโตะ  ลางจาน  รวมทั้งการดูแลรักษาทําความสะอาดตนเอง  โดยจะมีเจาหนาที่ชวยดูแลและฝกทักษะตางๆ ตั้งแตเวลา 
7.30-15.00 น. จํานวน 4 คน  ชวงเวลา 15.15- 23.00 น. จํานวน 3 คน และ 1ใน 3 คน นั้นจะอยูคางคืนจนถึงเชา  ดังรูปที่ 17-20 

 

 



                                             
 

              รูปท่ี 17  สมุดกิจกรรมประจําวัน                                                  รูปท่ี 18  หองอาหารของแผนก 
 

 

 

 

                                       
              รูปท่ี 19  ฝกการเรียนรูจากสิ่งของจริง                                       รูปท่ี 20  บอรดกิจกรรมประจําวัน 
                        

10. Residence Building มีเจาหนาที่ 24 คน แบงเปนงานตางๆ ไดแก งานดูแลหอพักและผูใชบริการ 11 คน  งานครัวและนักการ 
7 คน  งานซอมบํารุง 6 คน  โดยการทํางานของเจาหนาที่แผนกนี้จะทํางานเปนเวลา ดังนี้ เวลา 10.00-21.00 น.  เวลา 15.00-
21.00 น.  เวลา 16.00-24.00 น. และเวลา 24.00-08.00 น.  งานหลักของที่นี่เปนการใหบริการที่พัก อาหารและนันทนาการ  
เชน การใหบริการหองพักแกผูใชบริการ  ผูศึกษาดูงานหรือผูเขารวมสัมมนา จํานวน 43 หอง  โดยมีอาหารบริการ 3 มื้อ  และ
กิจกรรมนันทนาการนอกเวลาฝกอบรมในวันธรรมดาและวันหยุด  ดังรูปที่ 21-26 



 

                   
 

                               รูปท่ี 21  หองพัก                                                                       รูปท่ี 22  โรงอาหาร 
                                                          

 

 

                               
  

      รูปท่ี 23  ตารางกิจกรรมนันทนาการนอกเวลา         รูปท่ี 24  บอรดลงชื่อผูที่ตองการรวมกิจกรรมนันทนาการแตละวัน 

 

                                             
 

     รูปท่ี 25  ตารางกิจกรรมนันทนาการนอกเวลา                          รูปท่ี 26  หองนั่งเลนและทํากิจกรรมนันทนาการ 
              



 นอกจากแผนกตางๆ แลว  ยังมีงานและหองใหบริการอื่นๆ ดังนี้  
  1. ภายในอาคารฝกอบรม  

 - หองพยาบาล บริการปฐมพยาบาล  จัดยาใหกับผูใชบริการ 
 - หอง Low Vision ตรวจประเมินการใชอุปกรณเครื่องชวยสายตาและนัดหมายแพทย 
 - หองศิลปะ สอนงานฝมือ  วาด  ถัก  ทอและสาน 
 - หองสมุด บริการยืมหนังสือทั่วไป  หนังสือเบรลล  หนังสือเสียง  วิดีโอและเครื่อง

เลน 
 - หองธุรการ บริการรับสงจดหมายทั้งภายในและนอกประเทศ 
 - หอง Gym บริการเครื่องออกกําลังกาย  

 2. ภายในอาคารหอพัก 
 - หองพยาบาล บริการปฐมพยาบาล  จัดยาใหกับผูใชบริการ 
 - หองคอมพิวเตอร บริการเครื่องคอมพิวเตอร  เครื่อง CCTV และเครื่อง VRS   
 - หองกิจกรรม บริการเกมสตางๆ  โทรทัศน  และมีอุปกรณจัดเล้ียง 

 
จากการศึกษาดูงานครั้งนี้ ผูเขียนไดรับความรูที่สามารถนํามาประยุกตใชในงานฟนฟู

สมรรถภาพคนพิการไดเปนอยางดี ไมวาจะเปนดานสื่อ เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกและการ
บริการชวยเหลืออ่ืนใดสําหรับคนตาบอดหูหนวก  และที่สําคัญที่สุดดานทัศนคติ  ผูเขียนเชื่อมั่นวา
คนตาบอดหูหนวกเปนผูที่มีความสามารถ  และพัฒนาศักยภาพไดเชนเดียวกับคนตาบอดหรือคนหู
หนวก  ซ่ึงทําใหเกิดประกายแหงความหวังแกนักฟนฟูสมรรถภาพคนพิการทุกคนที่จะเขามา
รวมกันผลักดันและขับเคลื่อนใหเกิดกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพคนตาบอดหูหนวกตอไป 
 


