ทรงพระเจริญ

28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 สมาคมคนพิการแห่ งประเทศไทย ได้ จดั ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ
ครั้งที่ 3/2565 ณ โรงแรมทีเค พาเลช แอนด์ คอนเวนชัน่ กรุ งเทพมหานคร โดยมี นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมฯ
เป็ นประธานการประชุม พร้อมทั้งคณะกรรมการบริ หาร เพื่อสรุ ปผลการด�ำเนินงานและติดตามความคืบหน้า
ของโครงการต่างๆ

บทบรรณาธิการ
เจ้ าของ
สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย
บรรณาธิการ
นายศุภชีพ ดิษเทศ
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
นายกิตติพงษ์ หาดทวายกาญจน์
กองบรรณาธิการ
นายวิเชียร หัสถาดล
นายภัทรพันธุ์ กฤษณา
นายธัญญา ตั้งกิติกลุ
นายด�ำรงค์ สุ ริยะรังสี
นายบุญยาม เสาจันทร์
นายณรงค์ ไปวันเสาร์
นายรัตนโชติ ศักดารักษ์
นางสาวอรุ ณวดี ลิ้มอังกูร
นายยงยุทธ แสงพรหม
นางสาวนฤชล จักรภพส�ำเภา
นายวีรวิชญ์ คมกฤช
นายบุญถิ่น บุญมา
นายวีระ เขนย
ศิลปกรรม/รู ปเล่ ม
นายกิตติพงษ์ หาดทวายกาญจน์
นายโสฬส ประสงค์ศิลป์
ฝ่ ายพิสูจน์ อกั ษร
น.ส.ทิพวรรณ กุสสลานุภาพ
สายสัมพันธ์ เป็นจุลสารเผยแพร่ข่าวสารของสมาคม
คนพิการแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ด�ำรงการติดต่อและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
		 สมาชิกและสมาคมฯ
2. เผยแพร่การด�ำเนินงานของสมาคมฯ ให้สมาชิก
		 และผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ
3. เป็นแหล่งความรู้ที่เกี่ยวกับความพิการที่เป็นประโยชน์
		 ต่อคนพิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนพิการ		
		 ทางการเคลื่อนไหว หรือร่างกาย
4. เปิดโอกาสให้สมาชิกและผู้สนใจได้แสดงความคิดเห็น
		 ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงานของ
		 สมาคมฯ ตลอดจนแลกเปลีย่ นประสบการณ์ทมี่ คี ณ
ุ ค่า
		 ระหว่างกัน
บทความที่ตีพิมพ์ในจุลสาร  "สายสัมพันธ์"
เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน สมาคมคนพิการ
แห่งประเทศไทยไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ

สวัสดีครับ เพื่อน พี่นอ้ งคนพิการ
		
ครอบครัว “สายสั มพันธ์ ” ที่รักทุกท่าน
ครึ่งปี ผ่ านไปไวอย่ างรวดเร็ว พร้อมกับเรื่ องราวเยอะแยะมากมาย
ที่เราก้าวผ่านมาได้อย่างแข็งแกร่ ง นัน่ เป็ นเครื่ องยืนยันได้วา่ เราคือผูท้ ี่
ไม่ยอมแพ้และพร้อมที่จะส�ำเร็ จในเป้าหมายที่ต้ งั ไว้ ทุกประการ
มิถุนายน - กรกฎาคม ยังอยูใ่ นช่วงเวลาของหน้าฝนที่มีฝนตก
อย่างต่อเนื่อง ขอให้เพื่อนๆ พี่นอ้ งทุกท่าน ระมัดระวังเรื่ องการเดินทาง
และโรคภัยที่จะมาพร้อมกับน�้ำท่วมขัง เช่น ยุงลาย อันจะก่อให้เกิด
ไข้เลือดออก รวมถึงไข้มาลาเรี ย ด้วยนะครับ โดยเฉพาะภาคตะวันออก
เฉี ยงเหนือ เริ่ มมีการระบาดไข้เลือดออกกับลูกหลานเด็กเล็ก พี่นอ้ ง
สมาชิกผูน้ ำ� คนพิการของเรา ลงพื้นที่ร่วมกับชุมชน ให้การช่วยเหลือ
ท�ำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยงุ ลาย และให้ความรู ้ในการดูแลตัวเองเบื้องต้น
สถานการณ์ ปัจจุบัน เข้าสู่ ภาวะปกติ ภายใต้การดูแลป้องกันตัว
เองในสถานการณ์โควิด-19 เช่นเดิมนะครับ เพราะการดูแลตัวเอง
โดยการใส่ หน้ากากอนามัย การฉี ดสเปรย์แอลกอฮอล์ มันสามารถ
ป้องกันไวรัสติดเชื้อจากการสัมผัสต่างๆ ได้อย่างดีเลยทีเดียว แม้เรา
จะติ ดเชื้ อแล้ว แต่ ภูมิคุม้ กันจากโควิด-19 ก็ไม่ได้ป้องกันเราได้ถึง
3 เดือนนะครับ (ข้อมูลจากคุณหมอ) เพราะฉะนั้น “ไม่ ประมาท การ์ ด
อย่ าตก” ยังคงเป็ นคาถาป้องกันได้ดี
ก้าวเข้าสู่ เดือนสิ งหาคม “วันแม่ ” พลังแห่งความรักความอบอุ่น
ของพ่อ - แม่ และครอบครัวทุกท่าน สามารถเป็ นเกราะปกป้อง
คุม้ ครองเราทุกคน ให้มีพลังกาย พลังใจ ในการก้าวต่อไปเพื่อคนที่
เรารักนะครับ เพราะ “บ้ าน” ที่อบอวลด้วยความรักความเข้าใจ นัน่ คือ
“รากฐาน” ของความส�ำเร็ จ ….. ขอเป็ นก�ำลังใจให้ทุกคนครับ

ด้วยรักจากใจ

ศุภชีพ ดิษเทศ

นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย

สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย

77/4-5 หมู่ที่ 2 ถ.ชัยพฤกษ์ ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทร. 0 2147 1820, 0 2147 1821 โทรสาร : 0 2147 2507
www.apht-th.org , E-mail : apht2005@hotmail.com
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มหกรรรมกีฬาคนพิการอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 11 "โซโล 2022"

มหกรรรมกีฬาคนพิการอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 11 "โซโล 2022" ทีเ่ มืองโซโล ประเทศอินโดนีเซีย เปิ ดฉากชิงชัย
อย่ างเป็ นทางการ (นับเป็ นเจ้าภาพครั้งที่ 2 ในรอบ 11 ปี ของอินโดนีเซีย นับตั้งแต่ปี 2011)
วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 พิธีเปิ ดอันเรียบง่ ายแต่ ตระการตา จัดขึน้ ทีม่ านาฮาน สเตเดีย้ ม มีนักกีฬาคนพิการ เจ้ าหน้ าที่
จาก 11 ชาติอาเซียนเข้ าร่ วมพิธีเปิ ดกันอย่ างพร้ อมเพรียง โดยเจ้าภาพเน้นความเรี ยบง่าย แต่สื่อถึงมิตรภาพของเหล่านักกีฬา
คนพิการทัว่ ภูมิภาคอาเซียน การแสดงในแต่ละชุดเจ้าภาพสะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นของประเทศอินโดนีเซีย ใช้นกั แสดงกว่า
1,000 คน เน้นย�้ำให้สงั คมให้ความส�ำคัญถึงการเสมอภาคกันระหว่างผูพ้ ิการกับคนปกติทว่ั ไป
ในส่ วนประเทศไทยมี พล.อ.สมควร ทองนาค หัวหน้าส�ำนักงานประธานกรรมการคณะกรรมการการกีฬา
แห่งประเทศไทย (กกท.) พร้อมด้วยบุคลากรจาก กกท., คณะกรรมการพาราลิมปิ กแห่งประเทศไทย, สมาคมกีฬาคนพิการ
แห่งประเทศไทยฯ, สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองฯ, สมาคมกีฬาคนตาบอด, สมาคมกีฬาคนพิการทางสติปัญญา เข้าร่ วมพิธี

ขณะที่ขบวนพาเหรดน�ำโดย นายพิทกั ษ์ พลขันธ์ หัวหน้าคณะนักกีฬาไทย ตามด้วยผูถ้ ือธงชาติไทย น�ำหน้าขบวนเข้า
สู่ สนามคือ "ฟิ วส์ " อธิวฒ
ั น์ แพงเหนือ นักวีลแชร์เรซซิ่งดาวรุ่ งไทยวัย 19 ปี ดีกรี เหรี ยญทองวีลแชร์เรซซิ่ ง 100 เมตรชาย
คลาส T54 กีฬาพาราลิมปิ กเกมส์ 2020 ที่กรุ งโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โบกธงไตรรงค์ น�ำขบวนทัพนักกีฬาทีมชาติไทยและ
เจ้ าหน้ าทีเ่ ข้ าสู่ สนาม
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ส่ ว นขั้น ตอนการจุ ด ไฟในกระถางคบเพลิ ง จะมี
นักกีฬาหลายคนร่ วมวิง่ ไฟคบเพลิงน�ำโดย มูฮมั หมัด ฟาดลี่
อิมมั มัดดิน นักกีฬาพาราไซคลิ่งชาวอินโดนีเซีย วัย 37 ปี
เจ้าของ 1 เหรี ยญทอง 1 เหรี ยญเงิน 1 เหรี ยญทองแดง
เอเชี่ยนพาราเกมส์ 2018 รวมทั้ง ฟรานซิสกัา ซาเวียรุ ส ฮาดี้
รุ ดยาตโม อดีตนายกเทศมนตรี เมืองโซโล
จากนั้นเป็ นการแสดงปิ ดท้ายเป็ นอันการเปิ ดฉาก
อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 11 อย่างเป็ นทางการ ซึ่งหลังจาก
นี้นกั กีฬาคนพิการจาก 11 ชาติอาเซียน จะชิงชัยความเป็ น
เจ้ากีฬาพาราในภูมิภาคอาเซียนไปจนถึงวันที่ 6 สิ งหาคม

การแข่ งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 11 โซโล
2022 จัดขึน้ ระหว่ างวันที่ 30 กรกฎาคม – 6 สิ งหาคม 2565
โดย นักกีฬาทีมชาติไทยที่เข้าร่ วมการแข่งขัน ครบทั้ง 14
ชนิดกีฬา จ�ำนวนนักกีฬาเข้าร่ วมทั้งสิ้ น 310 คน ดังนี้ กรี ฑา
ประเภทลู่-ลาน 69 คน, ว่ายน�้ำ 40 คน, แบดมินตัน 27 คน,
เทเบิลเทนนิส 40 คน, ยกน�้ำหนัก 13 คน, วอลเลย์บอลนัง่
22 คน, วีลแชร์บาสเกตบอล 24 คน, โกลบอล 12 คน,
บอคเซีย 11 คน, ยิงธนู 13 คน, วีลแชร์เทนนิส 11 คน, หมาก
รุ ก 9 คน, ฟุตบอล 14 คน และยูโด 5 คน ส่ วนเจ้าหน้าที่
ประสานงาน แพทย์ พยาบาล ไกด์รันเนอร์ ผูช้ ่วยเหลือ
ผูฝ้ ึ กสอน และเทคนิค อีก 169 คน รวมทั้งสิ้ นทีมชาติไทย
ส่ งคณะเจ้าหน้าที่และนักกีฬาร่ วมการแข่งขัน 479 คน โดย
จะมีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยว
และกีฬา ช่อง T Sports 7 ตลอดการแข่งขัน

ที่มา : pptvhd36.com, innnews.com และ T Sports 7

T Sports 7 พร้อมถ่ายทอดสด
มหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 11

มหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 11 ทีเ่ มือง
สุ ราการ์ ตา (โซโล) ประเทศอินโดนีเซีย มีพิธีเปิ ดการแข่งขัน
อย่างเป็ นทางการ ณ สนามกีฬามานาฮาน ในวันที่ 30
กรกฎาคม 2565 โดย โจโค วิโดโด ประธานาธิบดีอนิ โด
นีเซีย จะเดินทางมาเป็ นประธานในพิธี ซึ่งมีการถ่ายทอด
สดให้แฟนกีฬาชาวไทยได้รับชมผ่านทางสถานีโทรทัศน์
เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา ช่อง T Sports 7 รวมทั้งช่องทาง
ออนไลน์ เฟซบุค๊ และยูทูบ T Sports 7 ตั้งแต่เวลา 19.00 น.
การแข่งขันครั้งนี้ การกีฬาแห่ งประเทศไทย (กกท.)
และกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่ งชาติ ให้การสนับสนุนทัพ
นักกีฬาคนพิการไทย และเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้ น 479 คน ร่ วม
ชิงชัย โดย จะมีการถ่ ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ เพื่อการ
ท่ องเทีย่ วและกีฬา ช่ อง T Sports 7 ตลอดการแข่ งขัน
แฟนกีฬาชาวไทยสามารถร่วมติดตามและส่งก�ำลังใจ
ให้นักกี ฬาที มชาติ ไทยสู ้ศึกอาเซี ยนพาราเกมส์ ครั้งที่ 11
ณ ประเทศอิ นโดนี เซี ย ผ่านการถ่ายทอดสดทางสถานี
โทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา T Sports 7 ระหว่าง
วันที่ 30 กรกฎาคม - 6 สิ งหาคมนี้

ที่มา : ทีมงาน สสพ-สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย
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เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2565 นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ พร้อมด้วย นาง
พรนิภา มาสิ ลรี ังสี รองอธิบดีกรมส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวติ
คนพิการ นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย
และ นายกิตติพงษ์ หาดทวายกาญจน์ ในฐานนะ นายกสมาคมกีฬา
วีลแชร์ ฟันดาบคนพิการไทย ร่ วมต้อนรับและแสดงความยินดีกบั
นักกีฬาคนพิการวีลแชร์ฟันดาบทีมชาติไทย ที่เดินทางกลับจากการ
แข่งขัน IWAS WHEELCHAIR FENCING WORD CUP 2022
ประเทศโปแลนด์

ที่มา : สมาคมคนพิการแห่ งประเทศไทย

สรุปผลงานของนักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบทีมชาติไทย 2 ทอง 2 เงิน 1 ทองแดง

2 เหรี ยญทอง จากประเภทดาบฟอยล์บุคคลหญิง คลาส 6 และประเภทดาบเอเป้บุคคลหญิงคลาส 6
2 เหรี ยญเงิน จากประเภทดาบเซเบอร์บุคคลหญิง คลาส 6 และประเภทดาบเอเป้ ทีมหญิง
(สายสุ รีย ์ จ๊ะนะ, ชลธชา บุษยาวิภาธร, เดือน นาคประสิ ทธิ์ , อภิญญา ทองแดง)
1 เหรี ยญทองแดง จากประเภทดาบเซเบอร์ ทีมมิกซ์
(สายสุ รีย ์ จ๊ะนะ, เดือน นาคประสิ ทธิ์ , บุญศิริ สนิทหมื่นไว , พิพฒั น์ ทองจะโป๊ ะ)
งานนี้ สายสุ นีย ์ จ๊ะนะ นอกจากจะท�ำได้รวม 5 เหรี ยญแล้ว ยังได้รับถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยีย่ มอีกด้วย
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นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายศุภชีพ ดิษเทศ
นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ร่ วมประชุมคณะ
อนุ ก รรมการบริ ห ารกองทุ น ส่ ง เสริ ม และพัฒ นาคุ ณ ภาพ
ชีวติ คนพิการครั้งที่ 7/2565 ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
Zoom Meeting ณ ห้องประชุมชั้น 2 สมาคมคนพิการแห่ง
ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายศุภชีพ ดิษเทศ
นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ร่ วมประชุมคณะ
อนุ กรรมการก�ำกับและติ ดตามการด�ำเนิ นงานโครงการ
ความร่ วมมือการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กับการพัฒนาอาชีพสู่ สงั คมดิจิทลั ส�ำหรับคนพิการ ครั้งที่
1/2564 โดยประชุ ม ผ่ า นระบบ Zoom Meeting
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย

7

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 รายการเปิ ดฟ้ า ช่วง คนละไม้ คนละมือ ตอน “เพิม่ โอกาส หาช่ องทาง เพื่อส่ งเสริมการ
จ้ างงานคนพิการ” สัมภาษณ์ นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย และกรรมการบริ หารสมาคมฯ
ประเด็นความรู ้ และน�ำเสนอแง่มุมของการท�ำงานของสมาคมฯ นโยบายภาพรวมและแนวทางในการเข้ามาส่ งเสริ มให้คน
พิการมีงานท�ำ โดยมี นายมณฑล วงษ์ ประดิษฐ์ ท�ำหน้าที่พิธีกร

นอกจากทางรายการจะสัมภาษณ์นายกสมาคมฯแล้ว ยังได้มีการสัมภาษณ์กรรมการบริ หารสมาคมฯ อีกสองท่าน
ได้แก่ นายกิตติพงษ์ หาดทวายกาญจน์ เหรัญญิกสมาคมฯ และ นายยงยุทธ แสงพรหม เลขาธิการสมาคมฯ ในประเด็น
เดียวกันอีกด้วย
รายการเปิ ดฟ้ า ออกอากาศทาง ททบ.5 ทุกวันจันทร์ เวลา 15:30 น. - 16:00 น.
ทีม่ า : ทีมงาน สสพ. สมาคมคนพิการแห่ งประเทศไทย
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นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย

ร่วมศึกษาดูงาน ‘กระท่อมเกษตรกรรมแบบยั่งยืน’

16 มิ ถุ น ายน 2565 นายศุ ภ ชี พ ดิ ษ เทศ นายก
สมาคมคนพิการแห่ งประเทศไทย พร้ อมนั กศึ กษาคณะ
รัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิต การบริหารจัดการท้ องถิน่ และ
การบริ หารการพัฒนา หลักสู ตร wil มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม ร่ วมศึ กษาดู งานการเรี ยนรู ้ เรื่ อง “กระท่ อม
เกษตรกรรม แบบยั่งยืน” และเยี่ยมชมโรงงานเครื่ องจักร
สิ นค้า และทดลองชิมผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากพืชกระท่อม
ณ บริษทั ไร่ เพชรตะวัน จ�ำกัด

กก.สพท.ร่วมประชุมคณะท�ำงาน
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดเลือก
คนพิการต้นแบบ ประจ�ำปี 2565

เมือ่ วันที่ 6 มิถนุ ายน 2565 นายยงยุทธ แสงพรหม
กรรมการบริหารสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ร่วมประชุม
คณะท�ำ งานปรั บ ปรุ ง หลัก เกณฑ์ก ารคัด เลื อ กคนพิ ก าร
ต้นแบบ เพื่อพิจารณาการปรับปรุ งเกณฑ์พิจารณาคัดเลือก
คนพิการต้นแบบ ประจ�ำปี 2565 โดยร่ วมประชุ มผ่าน
การประชุ มทางไกล Video Conference (โปรแกรม
Zoom Meeting) ณ ห้องประชุ มชั้น 2 สมาคมคนพิการ
แห่งประเทศไทย
การประชุมครั้งนี้ จัดโดย กรมส่ งเสริ มและพัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการ ณ ห้องประชุม DEP WAR ROOM
ชั้น 1 บ้านราชวิถี กรุ งเทพฯ โดยมี นางณฐอร อินทร์ ดศี รี
ผู ้เ ชี่ ย วชาญด้ า นการส่ ง เสริ มและพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
คนพิการ เป็ นประธาน มีผบู ้ ริ หาร และเจ้าหน้าที่ พก.
พร้อมด้วยหน่วยงานด้านคนพิการ ภาคีเครื อข่าย และผูแ้ ทน
จากองค์กรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่ วมประชุม
ทีม่ า : สมาคมคนพิการแห่ งประเทศไทย
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ผู้ว่าฯชัชชาติจับมือเครือข่ายคนพิการ

ผลักดันกรุงเทพฯให้เป็นเมืองที่มีคุณภาพส�ำหรับทุกคน

เมื่อวันที่ วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ที่ศาลาว่าการ
กรุ งเทพมหานคร (เสาชิงช้า) นายชัชชาติ สิ ทธิพนั ธุ์ ผูว้ า่
ราชการกรุ งเทพมหานคร เป็ นประธานการประชุมหารื อการ
ขับเคลื่อนงานด้านคนพิการของกรุ งเทพมหานคร ร่ วมกับ
ภาคีเครื อข่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิ องค์กรคนพิการ 7 ประเภท
สมาคมคนตาบอดแห่ งประเทศไทย สมาคมคนหูหนวก
แห่ งประเทศไทย สมาคมคนพิการแห่ งประเทศไทย สมาคม
เพื่อผู้ปกครองทางจิตแห่ งประเทศไทย สมาคมผู้ปกครอง
คนพิการทางสติปัญญาแห่ งประเทศไทย สมาคมผู้ปกครอง
บุ คคลออทิซึม (ไทย) สมาคมสภาคนพิการทุ กประเภท
แห่ งประเทศไทย กรมส่ งเสริ มและพัฒนาคุ ณภาพชี วิต
คนพิการ (พก.) ส� ำนักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ
(สปสช.) โดยมี นายศานนท์ หวังสร้ างบุญ รองผูว้ า่ ราชการ
กรุ งเทพมหานคร นายภาณุมาศ สุ ขอัมพร ที่ปรึ กษาของผูว้ า่
ราชการกรุ งเทพมหานคร คณะผูบ้ ริ หารกรุ งเทพมหานคร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่ วมหารื อ
ในการประชุมหารื อวันนี้กรุ งเทพมหานครได้รับฟัง
ข้อเสนอจากเครื อข่ายคนพิการเพือ่ น�ำไปเป็ นแนวทางในการ
ผลักดันการพัฒนากรุ งเทพฯให้เป็ นเมืองส�ำหรับทุกคน แบ่ง
ออกเป็ นด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย
ด้านอาชีพคนพิการ เสนอให้มกี ารส่งเสริ มการจ้างงาน
คนพิการเพิ่ม 800 อัตราใน กทม. ภายใน 2 ปี การส่ งเสริ ม
แสดงความสามารถคนพิการ ดนตรี ในสวน ศูนย์ฝึกอาชีพ
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คนพิการ การจัดอบรมฝึ กอาชี พ เพิ่มหลักสู ตรทักษะ
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั การจัดหาตลาดส่งเสริมอาชีพและผลิตภัณฑ์
คนพิการ การอบรมอาชีพคนพิการแนวใหม่ น�ำไอทีมาช่วย
ส่ งเสริ มให้สามารถท�ำงานที่บา้ นได้ โดย AI เข้ามามีบทบาท
การท�ำงานมากขึ้นให้เหมาะกับแต่ละความพิการ
ด้ านสิ่ งอ�ำนวยสะดวก อาคาร สถานที่ในกรุ งเทพฯ
เสนอให้มีการพัฒนาเป็ นเมื องการเข้าถึ งสิ่ งอ�ำนวยความ
สะะดวกเข้าถึงเท่าเทียม การตั้งคณะท�ำงานสิ่ งอ�ำนวยความ
สะดวก เร่ งปรับปรุ งแบบมาตรฐานสิ่ งอ�ำนวยความสะดวก
เป็ นแบบเดียวกัน และออกประกาศข้อบังคับน�ำไปใช้เพื่อ
ให้เห็นผลเป็ นรู ปธรรม พร้อมทั้งเสนอให้ กทม.ท�ำ inclusion
analysis เพื่อวิเคราะห์โครงการถึงผลกระทบต่าง ๆ การเปิ ด
เวทีให้ทกุ คนมีส่วนร่วมนโยบายทิศทางของกรุงเทพฯ มีระบบ
รับเรื่ องร้องเรี ยนเพื่อคนพิการ การปรับปรุ งทางเท้า ท่าเรื อ
ซอยในพื้นที่กรุ งเทพฯ พร้อมประกาศให้กรุ งเทพฯ เป็ น
มหานครแห่งการท่องเที่ยว world inclusive destination เป้า
หมายจ�ำนวน 1,000 แห่ง
ด้ านเทคโนโลยีนวัตกรรม เสนอให้สร้างแอปพลิเคชัน่
สื่ อเสี ยงเพื่อคนตาบอด คนหูหนวก เช่น สัญญาณเสี ยงภาพ
ในการอ�ำนวยความสะดวกการเดินทาง ทางข้าม พิพิธภัณฑ์
ห้องสมุด e-Book พัฒนาเว็บไซด์ที่เข้าถึงได้ทุกประเภท
ความพิการ จัดงานแฮกกาธอน ออกแบบเครื่ องแต่งกายให้
คนพิการเพื่ออ�ำนวยความสะดวกการด�ำรงชีวติ คนพิการ

ด้ านสวัสดิการสั งคม เสนอให้เตรี ยมการบริ การออก
บัตรคนพิการในศูนย์ กทม. ทุ กแห่ ง การมี ผูช้ ่ วยคนพิการ
ในหน่ วยงานของ กทม. ศูนย์บริ การคนพิการในทุ กเขต
กทม. การให้บริ การฟรี ในสถานที่ สวนสาธารณะ พิพิธภัณฑ์
การติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย การ
อ�ำนวยความสะดวกในการใช้สุนขั น�ำทางเข้าไปในสถานที่
ต่าง ๆ
ด้ านการแพทย์ เตรี ยมขับเคลื่อนกองทุนสุ ขภาพคน
พิการ การสร้างช่องทางพิเศษเข้าถึงบริ การการแพทย์คน
พิการ การผ่าตัดประสาทหูเทียมโดย รพ.กทม.
ด้ านการศึกษา ส่ งเสริ มการเรี ยนร่ วมกับคนพิการ
ในโรงเรี ยนทัว่ กรุ งเทพฯ เพิ่มการจัดตั้งศูนย์บริ การพัฒนา
เด็กพิการ ส่ งเสริ มโรงเรี ยนร่ วมนักเรี ยนทัว่ ไปกับเด็กพิการ
universal design for learning/inclusive school
นอกจากนี้ ยังครอบคลุมถึงการส่งเสริ มสิทธิสตรี พกิ าร
การป้องกันภัยพิบตั ิคนพิการ จัดรถบริ การรับ-ส่ ง กทม.
ส�ำหรับคนพิการเป้าหมาย 200 คัน เพื่อบริ การคนพิการ
การเตรี ยมปรับข้อบัญญัติให้เอื้อคนพิการในทุกมิติ การมี
คณะท�ำงานคนพิการใน 50 เขต การมีกลไกในการติดตาม
ผ่านคณะอนุกรรมการคนพิการจังหวัด การเชื่อมโยงคน
พิการ ผ่านสถานีโทรทัศน์หรื อวิทยุชุมชนเพื่อให้คนพิการ
เข้าถึงได้ และจะผลักดันด้านกฎหมายเพือ่ ปรับปรุ งข้อบัญญัติ
ระเบียบ ให้มีสภาพบังคับในการปฏิบตั ิให้เกิดแรงผลักดันที่
ชัดเจน
“การสร้างมหานครส�ำหรับทุกคน ไม่ได้มีประโยชน์
เฉพาะคนพิการเท่านั้น ผูส้ ู งอายุ เด็กก็จะได้รับประโยชน์
ด้วย และยังเป็ นการสื่ อสารถึงความห่วงใยซึ่งกันและกัน
ดูแลซึ่งกันและกัน ห่วงใยเพื่อนร่ วมเมือง เป็ นมิติที่เหนือ
กว่าแค่ดา้ นกายภาพ แต่ยงั หมายถึงด้านจิตใจที่มีการเอื้อเฟื้ อ
เผือ่ แผ่ การมีน้ ำ� ใจ เข้าใจจิตใจผูอ้ ื่น ห่วงใยเพื่อนที่อยูร่ ่ วม
เมืองเดียวกัน ซึ่งเป็ นหัวใจส�ำคัญของเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่ง
กทม.จะท�ำแต่เพียงหน่วยงานเดียวไม่ได้ ต้องได้รับความ
ร่ วมมือจากภาคีเครื อข่ายต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนร่ วมกัน เพื่อ
ท�ำให้กรุ งเทพฯดีข้ ึน” ผูว้ า่ ฯ กทม.กล่าว

นายก สพท. พร้อมกรรมการบริหาร
ร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนงาน
ด้านคนพิการของกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 นายศุภชีพ ดิษเทศ
นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ
บริ หารสมาคมฯ ร่ วมประชุมหารื อการขับเคลื่อนงานด้าน
คนพิการของกรุ งเทพมหานคร กับนายชัชชาติ สิ ทธิพนั ธุ์ ผู ้
ว่าราชการกรุ งเทพมหานคร และนายศานนท์ หวังสร้างบุญ
รองผูว้ า่ ราชการกรุ งเทพมหานคร ประชุมผ่านระบบ Zoom
Meeting ณ ห้องประชุ มชั้น 2 สมาคมคนพิการแห่ ง
ประเทศไทย

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
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พก.อบรมเสริมศักยภาพคนพิการ
หลักสูตรสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต (EDC) รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์ เทเวศร์ อธิบดีกรมส่ ง
เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ (พก.) มอบหมายให้ นางพรนิภา มาสิ ลรี ังสี รองอธิบดีฯ เป็ นประธานเปิ ดการฝึ กอบรม
การพัฒนาศักยภาพ การเตรี ยมความพร้อมและยกระดับในการพัฒนาทักษะให้กบั คนพิการและผูด้ ูแลคนพิการ หลักสู ตรการ
สร้ างความตระหนักรู้ ในการใช้ อนิ เทอร์ เน็ต (EDC) ส� ำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ รุ่นที่ 1 โดย พก. ร่ วมกับ ส� ำนักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ บูรณาการความร่ วมมือในการฝึ กอบรมฯ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คนพิการทางการ
เคลื่อนไหวหรื อทางร่ างกาย รวมทั้งผูด้ ูแลคนพิการ จ�ำนวน 30 คน เป็ นการสร้างองค์ความรู ้ให้เข้าใจความหลากหลายของ
ข้อมูลบนโลกดิจิทลั การสร้างความตระหนักรู ้ในการใช้อินเตอร์เน็ต ในการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ และรู ้เท่าทัน
ประเด็นภัยคุกคามทางไซเบอร์ ทั้งนี้ กิจกรรมประกอบด้วย การ Workshop : ร่ วมแลกเปลี่ยนแนวทางการเรี ยนรู ้ เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในทักษะตามหลักสู ตร ETDA Digital Citizen (EDC) ใน 5 ด้าน คือ ด้านที่ 1 อัตลักษณ์ดิจิทลั (Digital Identify)
ด้านที่ 2 การใช้เทคโนโลยีดิจิทลั อย่างเหมาะสม (Digital Use) ด้านที่ 3 การจัดการความปลอดภัยในโลกดิจิทลั (Digital
Security) ด้านที่ 4 การรู ้เท่าทันดิจิทลั (Digital Literacy) และด้านที่ 5 การสื่ อสารดิจิทลั (Digital Communication)

สมาคมคนพิการแห่ งประเทศไทย ส่ งสมาชิกเข้าร่ วมอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในครั้งนี้ดว้ ย

ทีม่ า : ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ กรมส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
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นายกสมาคมคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
จัดตั้ งคณะกรรมการชมรมคนพิการเทศบาลเมืองเวียง

สมาคมคนพิการภูเก็ต
มอบรถโยกให้คนพิการ

เมื่ อ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายวนิช ภาระกิจ
นายกสมาคมคนพิการจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี และ เจ้าหน้าที่
สมาคมฯ ร่ วมประชุมจัดตั้ง คณะกรรมการชมคมคนพิการ
เทศบา ล เมือง เวียง อ.เวีงสระ แทนคณะกรรมการชุดเก่า
ที่หม ด วาระล ง ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเวียง โดยมี
นายสุ พสั ศรีทองใหม่ รองนายกเทศมนตรี เป็ นประธาน

เมื่ อ วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 นางสาวปุณฑริกา
เกือ้ ส กุล เ ลขานุการสมาคมคนพิการภูเก็ต เป็ นตัวแทน
สมาคมฯ มอบรถโยกให้ นายครรชิต ณ ตะกัว่ ทุ่ง อยูบ่ า้ น
เลขที่ 53/6 หมู่ 6 ต�ำบลฉลอง อ�ำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
เพือ่ ใช้ในการด�ำรงในชีวติ ประจ�ำวันออกจากบ้านไปช่วยงานที่
วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) อ�ำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

สมาคมคนพิการภูเก็ต
มอบรถเข็นให้คนพิการ

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นางสาวปุณฑริกา
เกือ้ สกุล เลขานุการสมาคมคนพิการภู เก็ ต น�ำวีลแชร์จาก
ญาติสมาชิกมาซ่อม
ที่มา : สมาคมคนพิการภูเก็ต

ที่มา : สมาคมคนพิการจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
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นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายเชียงราย น�ำทีมสมาชิกเข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรม-ตลาดนัดคุณธรรม

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรื อร่ างกายเชียงราย น�ำทีมสมาชิกเข้าร่ วมงาน
สมัชชาคุณธรรมตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ซึ่งจัดโดย ศูนย์ คุณธรรม(องค์ กรมหาชน) ร่วมกับ ส� ำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงรายมหาลัยราชภัฏเชียงรายและ องค์ กรภาคีเครื อข่ ายจังหวัดเชียงรายณหอประชุมใหญ่มหาลัยราชภัฏเชียงราย
ประธานศูนย์ประสานงาน ส.คนพิการฯเชียงใหม่
เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพสานเข่ง ให้คนพิการ

ประธานศูนย์ประสานงาน ส.คนพิการฯเชียงใหม่
ลงพื้นที่ร่วมบริจาคสิ่งของให้คนพิการ
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายล�ำยอง กันนัย ประธาน
ศูนย์ ประสานงานสมาคมคนพิการแห่ งประเทศไทยจังหวัด
เชียงใหม่ ร่ วมบ ริ จาคสิ่ งของข้าวสารอาหารแห่ง แพมเพิส
ให้คนพิการติดเตียง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

เมื่ ว ัน ที่ 22 - 25 มิ ถุ น ายน 2565 ประธ านศู น ย์
ประสานงานสมาคม คน พิการแห่ งประเทศไทยจังห วัด
เชี ยงใหม่ เข้า ร่ วมโครงการฝึ กอบรมอาชี พคนพิการและ
ผูด้ ู แลคนพิการ ห ลักสู ตรการสานเข่งกะหล�่ำ ณ ชมรม
คนพิการ ต�ำบลบ้านหลวง อ�ำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

ที่มา : สมาคมคนพิการแห่ งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
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สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวและร่างกายจังหวัดชัยภูมิ

จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 สมาคมคนคนพิการทางการเคลื่อนไหวและ
ร่ างกายจังหวัดชัยภูมิ จัดประชุม คณะกรรมบริ หารสมาคม และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่
2/2565 ณ ส�ำนักงานสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวและร่ างกายจังหวัดชัยภูมิ
เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2564 ของสมาคมฯ
ซึ่งปกติจะต้องจัดให้มีข้ ึนภายในเดือนมีนาคมของทุกปี แต่เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ ระบาดของโควิด-19 จึงมีความจ�ำเป็ นต้องเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี
ดังกล่าว เมื่ อสถานการณ์ คลี่ คลาย คณะกรรมการบริ หารจึ งได้ประชุ มหารื อ เพื่อ
เตรี ยมความพร้อมในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี ขึ้น

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวและร่างกายจังหวัดชัยภูมิ
น�ำรถวีลแชร์ที่ ได้รับจาก มูลนิธิคนพิการไทย มอบให้คนพิการ
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวและ
ร่ างกายจังหวัดชัยภูมิ นางสุ วาสนา ศรี ยอดแส พร้อมด้วยผูใ้ หญ่บา้ น ส่ งมอบรถวีลแชร์
ที่ ได้รับจาก มู ลนิ ธิคนพิการไทย (โรงงานไทยวีล) ให้กบั คนพิการและยังเป็ นผูส้ ู ง
อายุดว้ ย ได้แก่ คุณยายสี มูลลา ให้คุณยายได้ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน ซึ่ งนอกจากคุณยาย
จะเดินไม่สะดวก ยังพิการหู หนวก แบบไม่ได้ยินอะไรเลยอีกด้วย ใช้วิธีสื่อสารกับ
คุณตาเฮียง มูลลา ผูเ้ ป็ นคู่ชีวติ และคนอื่นๆโดยการเขียนหนังสื อ
************** ที่มา : สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวและร่ างกายจังหวัดชัยภูมิ **************

สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยศรีสะเกษ ร่วมกับภาคีเครือข่าย
จัดงานเลี้ยงส่งและแสดงความยินดี ให้กับ ผอ.ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 สมาคมคนพิการแห่ งประเทศไทยศรีสะเกษ ร่ วมกับองค์ การภาคีเครื อข่ าย,ผู้ช่วยคน
พิการศรีสะเกษ และ พัฒนาสั งคมและความมัน่ คงของมนุษย์ จงั หวัดศรีสะเกษ ร่ วมกันจัดงานเลี้ยงส่ งและแสดงความยินดีให้
กับ ผอ.นงลักษณ์ ชัยชาญ ผอ.ศูนย์บริ การคนพิการจังหวัดศรี สะเกษ เนื่องในโอกาสไปรับต�ำแหน่งใหม่เป็ น ผอ.ศูนย์คุม้ ครอง
คนไร้ที่พ่ ึงจังหวัดกาฬสิ นธ์
ที่มา : สมาคมคนพิการแห่ งประเทศไทยศรี สะเกษ
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สมาคมคนพิการจังหวัดหนองบัวล�ำภู

ร่วมกับอบต.ด่านช้าง มอบรถวีลแชร์ให้คนพิการ

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นางสาวจันทร์ ใจ
สิ มดี นายกสมาคมคนพิการจังหวัดหนองบัวล�ำภู ร่ วมกับ
เครื อข่าย นางสาวนันทนา นาค�ำ นายกองค์ การบริหารส่ วน
ต�ำบลด่ านช้ าง หน่ วยรับเรื่ องร้ องเรียนฯ อื่น 50(5) ผู้น�ำ
ชุมชน, อสม.หมู่ 1 ต�ำบลด่านช้าง อ�ำเภอนากลางจังหวัด
หนองบัวล�ำภู มอบเก้าอี้รถเข็น(วีลแชร์) ให้กบั คนพิการ
ทั้งนี้ เนื่องจากทางสามาคมฯ ได้รับการประสานจาก
นางนงคราญ กุลวงษา อสม. หมู่ 1 ต�ำบลด่านช้าง อ�ำเภอ
นากลาง จังหวัดหนองบัวล�ำภู ขอให้ ทางสมาคมฯ ช่วยหา
รถเข็นให้กบั คนพิการทางการเคลื่อนไหว แขนขาอ่อนแรง
ไม่สามารถเคลื่อนย้ายตัวเองได้ เวลาท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน
ท�ำให้ผดู ้ ูแลมีความล�ำบากมาก ทางสมาคมจึงประสานไป
ยังกองทุนฟื้ นฟูฯ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดฯ จนได้รับรถ
เข็น และน�ำมามอบให้กบั คนพิการดังกล่าว

สมาคมคนพิการจังหวัดหนองบัวล�ำภู ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูฯ

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นางสาวจันทร์ ใจ สิ มดี นายกสมาคมคนพิการจังหวัดหนองบัวล�ำภูร่วมประชุม
คณะกรรมการบริ หารกองทุนฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการจังหวัดหนองบัวล�ำภูเพือ่ ติดตามการรายงานด้านการเงินการบัญชีด้านการ
แพทย์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ และพิจารณ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ ขององค์การบริ หารส่ วนต�ำบลกุดแห่
อ�ำเภอนากลาง ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลหนองแก ต�ำบลกุดสะเทียน
อ�ำเภอศรี บุญเรื อง ต�ำบลโนนทัน อ�ำเภอเมือง เทศบาลต�ำบลโนนสัง
อ�ำเภอโนนสัง 2 ที่ ต�ำบลนาแก โดย สมาคมคนพิการจังหวัด
หนองบัวล�ำภู ต�ำบลโชคชัย อ�ำเภอสุ วรรณคู หา ต�ำบลด่ านช้าง
อ�ำเภอนากลาง โครงการสร้างความตระหนักรู ้การดูแลฟื้ นฟูสุขภาพ
ของคนพิการ โดยคลินิกมนุษย์ลอ้ ฯ ณ ห้องประชุมคลินิกเซ็นเตอร์
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดหนองบัวล�ำภู โดย นายวุฒพิ งษ์ ศิริสถิตย์
นายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดหนองบัวล�ำภูเป็ นประธาน
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สมาคมคนพิการจังหวัดหนองบัวล�ำภู

ร่วมกับอบต.ด่านช้าง มอบรถวีลแชร์ให้คนพิการ

ชมรมคนพิการทางการเคลื่อนไหว
หรือร่างกายจังหวัดอุบลราชธานี
อบรมโครงการ
การฟ้ ื นฟูสมรรถภาพคนพิการและฝึกอาชีพ

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 สมาคมคนพิการจังหวัด
หนองบัวล�ำภู น�ำคนพิการจ�ำนวน 10 คน ที่ได้รับขาเทียม
และ เก้าอี้รถเข็น จากรถโมบายเคลื่อนที่ของ สถาบันฟื้ นฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ (ศูนย์สิรินธร) โดยการ
มอบครั้งนี้ นพ.โสภณ เมฆธน ผูช้ ่วยรัฐมนตรี กระทรวง
สาธารณสุ ข ซึ่ งเป็ นประธานในพิธีเปิ ดกิจกรรมโครงการ
ออกหน่วยแพทย์เฉพาะทาง อาสา กรมการแพทย์ ภายใต้
ศูนย์ประสานงานหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกลู
ส่วนกลาง (กรมการแพทย์) ณ โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา อ�ำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล�ำภู มี นางศิวพร
ฉั่วสวัสดิ์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดหนองบัวล�ำภู นพ.สุ รพงษ์
ผดุงเวียง นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดหนองบัวล�ำภู
พร้อมคณะผูบ้ ริ หารร่ วมให้เกียรติมอบ

เมื่อวันที่ 11-12 มิถุนายน 2565 ทางชมรมคนพิการ
ทางการเคลื่อนไหวหรื อร่ างกายจังหวัดอุบลราชธานี ได้จดั
อบรมโครงการ การฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการและฝึ กอาชีพ
ให้กบั คนพิการที่ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ จัดขึ้นที่
โรงแรมกิจตรงวิวล์รีสอร์ท

ประช ุมเครือข่ายรับเรือ่ งร้องเรียน

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 เครื อข่ ายรับเรื่ องร้ อง
เรียน การบริการทางการแพทย์ ภาคประชาชน เครื อข่ ายคน
พิการ เข้าร่ วมประชุม เรื่ องบทบาทหน้าที่การเป็ น เครื อข่าย
รับเรื่ องร้องเรี ยนและแนวทางการปฏิบตั ิ ณ ห้องประชุมเล็ก
ศูนย์ OTOP
ที่มา : สมาคมคนพิการจังหวัดหนองบัวล�ำภู

ที่มา : ชมรมคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรื อร่ างกายจังหวัดอุบลราชธานี
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สมาคมคนพิการจังหวัดอุดรธานี

ลงพื้นที่เยี่ยมและให้ก�ำลังใจคนพิการ

สมาคมคนพิการสุโขทัย

ร่วมประชุม กก.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายไชยา มูลสาร นายก
สมาคมคนพิการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นางบุษญา
สิ งห์ ชาลี เลขานุการสมาคมฯ ลงพื้นที่เยีย่ มและให้กำ� ลังใจ
คนพิการผูป้ ่ วยหลอดเลือดในสมองตีบ และแขนขาอ่อนแรง
ชื่อ นายสุ วทิ ย์ ลานนท์ อยูบ่ า้ นเลขที่ 244 หมู่ 3 ต.ศรี สุทโธ
อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี เพื่อให้กำ� ลังใจในการต่อสู ช้ ีวติ และ
หาแนวทางให้การช่วยเหลือต่อไป

สมาคมคนพิการจังหวัดเลย
ร่วมไว้อาลัยสมาชิกสมาคมฯ

นางวาสนา นามวงษ์ น�ำที มคณะกรรมการ
บริ หารสมาคมคนพิการจังหวัดเลยและสมาชิกสมาคมฯ
ร่ วมในพิธีสวดพระอภิธรรมศพของ นางสาวสมบูรณ์
เคระคุณ สมาชิกสมาคมฯ
สมาคมคนพิการจังหวัดเลย ขอแสดงความ
เสี ยใจ ต่อครอบครับของนางสาวสมบูรณ์ มา ณ โอกาส
นี้ดว้ ย
ที่ มา : สมาคมคนพิ การจั งหวัดเลย
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เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นายจรัญ แซ่ จวิ
นายกสมาคมคนพิการสุ โขทัย เข้าร่ วมการประชุ มคณะ
กรรมการส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคม จังหวัดสุ โขทัย
(ก.ส.จ.) ครั้งที่ 1/2565 วันอังคารที่ โดยมี นางสาวพัชรอร
วงค์ กำ� แหง รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดสุ โขทัย เป็ นประธาน
เปิ ดการประชุม ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ชั้น 4 ศาลากลาง
จังหวัดสุ โขทัย จัดโดย ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์จงั หวัดสุ โขทัย

กลุ่มเซ็นทรัล มอบเงินสนับสนุนอาชีพคนพิการ
สมาคมคนพิการจังหวัดสระบุรี

สมาคมคนพิการสุโขทัย

ร่วมประชุม สมัชชาคนพิการทุกประเภทจังหวัดสุโขทัย

เมื่อวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2565 สมาคมคนพิการ
สุ โขทัย น�ำสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่ วมประชุม โครงการ
สมัชชาคนพิการทุกประเภทจังหวัดสุ โขทัย ประจ�ำปี 2565
ประเด็น “เสริมพลังคนพิการร่ วมสร้ างสั งคมทีเ่ สมอภาค
เป็ นธรรม เท่ าเทียมโดยไม่ ทิ้งใครไว้ ข้างหลัง” โดยมี
นายโกวิทย์ ทรงกูล ประธาน CSR หอการค้าไทยจังหวัด
สุ โขทัย เป็ นประธานเปิ ด ณ โรงแรมสุ โขทัยเทรเชอร์
รี สอร์ท แอนด์ สปา ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุ โขทัย จ.สุ โขทัย
ด�ำเนิ นการโดย สภาคนพิการทุกประเภทประจ�ำจังหวัด
สุ โขทัย สนับสนุนโดย กองทุนส่ งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ คนพิการ ส� ำนักงานพัฒนาสั งคมและความมัน่ คงของ
มนุษย์ จงั หวัดสุ โขทัย

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 สมาคมคนพิการ
จังหวัดสระบุรี น�ำโดย นางสาวสุ มาลี ทวงศ์ เพ็ชร นายก
สมาคมฯ มีโอกาสให้การต้อนรับ นายสั มฤทธิ์ อนุภักดิ์
ผูช้ ่ วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กลุ่มเซ็ นทรั ล และคณะ
มามอบเงิ นให้กบั คนพิการเพื่อสนับสนุ นโครงการอาชี พ
เลี้ยงไก่พนั ธ์ไข่ 15 ราย และเพาะปลูกเห็ดภูฐาน 8 ราย
รายละ 116,245 บาท ณ สมาคมคนพิการจังหวัดสระบุรี

สมาคมคนพิการจังหวัดสระบุรี

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เมื่ อวันที่ 22 มิ ถุนายน 2565 สมาคมคนพิการ
จังหวัดสระบุ รี โดย นางสาวสุ มาลี ทวงศ์ เพ็ชร นายก
สมาคมฯ เข้าร่ วมประชุ มคณะอนุ กรรมการส่ งเสริ มและ
พัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ ประจ�ำจังหวัดสระบุรี ครั้งที่
4/2565 ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น 4 ศาลากลาง
จังหวัดสระบุรี
ที่ มา : สมาคมคนพิ การสุ โขทั ย

ที่ มา : สมาคมคนพิ การจั งหวัดสระบุรี
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สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวจังหวัดอุทัยธานี

เข้าพบรองผู้ว่าฯ ยื่นหนังสือรณรงค์เมาไม่ขับ

กิจกรรม สมาคมคนพิการจังหวัดจันทบุรี
(ทางการเคลื่อนไหว)

เมื่ อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 คณะกรรมการ
บริ หาร และสมาชิก สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหว
จังหวัดอุทัยธานี เข้าพบ นายขจรเกียรติ รั กพานิชมณี
ผูว้ ่าราชการจังหวัดอุทยั ธานี เพื่อยื่นหนังสื อเครื อข่ายเหยื่อ
เมาไม่ขบั รณรงค์ช่วงเข้าพรรษา เเละได้จดั กิจกรรมรณรงค์
หน้าศาลากลางจังหวัด อีกด้วย
เมื่ อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 สมาคมคนพิการ
จังหวัดจันทบุรี (ทางการเคลื่อนไหว) น�ำไม้เท้าสี่ ปุ่ม จ�ำนวน
5 อันมอบให้กบั คุณชวภณ พร้ อมจิตร (พี่จิตอาสา) เพื่อ
ส่ งต่อให้กบั คนพิการและผูส้ ู งอายุ ในเขตต�ำบลสี พยา-บ่อพุ
อ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวจังหวัดอุทัยธานี
ร่วมกับ อบต. ลงพื้นที่เยี่ยมคนพิการเพื่อช่วยเหลือ
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 สมาคมคนพิการ
ทางการเคลื่อนไหวจังหวัดอุทธั านี น�ำโดย นายสุ นันท์ แซ่
โล้ ว ได้ประสานงานกับ นายอัมพร จิตเนาวรัตน์ นายก
อบต.ต�ำบลโคกหม้อ ลงพื้นที่เยีย่ มบ้าน นายแก้ ว - นางบุญ
หนัก นาคบุญ สองสามีภรรยาที่ไม่สามารถเดินได้และเดิน
ไม่สะดวกเพราะขาอ่อนแรงเนื่ องจากสุ ขภาพไม่แข็งแรง
สู งอายุ ป่ วยเป็ นโรคประจ�ำตัวหลายโรค อยูด่ ว้ ยความยาก
ล�ำบาก เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป

ที่มา : สมาคมคนพิการจังหวัดจันทบุรี(ทางการเคลื่อนไหว)
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เมื่ อวันที่ 22 มิ ถุนายน 2565 สมาคมคนพิการ
จังหวัดจันทบุรี (ทางการเคลื่อนไหว) ด�ำเนินการขอมีบตั ร
ประจ�ำตัวคนพิการ (ครั้งแรก) ให้กบั นายจรินทร์ อุทธาอาจ
คนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว ที่ประสบอุบตั ิเหตุเมื่อ
หนึ่งเดือนที่ผา่ นมา พร้อมทั้งประสานงานและน�ำพาผูด้ ูแล
ไปติดต่อขอใช้สิทธิ์รับเบี้ยความพิการ ณ ส�ำนักงานเทศบาล
ต�ำบลฉมัน

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2565 สมาคมคนพิการ
จังหวัดจันทบุรี (ทางการเคลื่อนไหว) น�ำแพมเพิสและน�้ำ
ดื่มของท่านผูใ้ จบุญส่ งมอบให้กบั คนพิการจ�ำนวน 3 ราย
ดังนี้ 1. นางสาหร่ าย เช้ าเย็น ผูส้ ู งอายุที่มีความพิการร่ วมพัก
อยูใ่ นเขตต�ำบลปะตง อ�ำเภอสอยดาว 2. นายจักรี รามสู ตร
คนพิการในเขตอ�ำเภอสอยดาว 3. นางสาวทิพย์ คนพิการใน
เขตต�ำบลเทพนิมิต อ�ำเภอโป่ งน�้ำร้อน
ที่มา : สมาคมคนพิการจังหวัดจันทบุรี(ทางการเคลื่อนไหว)
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สถานภาพทางครอบครัว		
โสด
สมรส
หย่าร้าง บุตร ..............................................................คน
สาเหตุความพิการ .............................................................................................................................................................................................................................................................
สภาพความพิการ ............................................................................................................ กายอุปกรณ์ที่ใช้ .......................................................................................................
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคนพิการ.......................................................................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอสมัครเป็ นสมาชิก
สามัญ (พิการร่ างกาย/การเคลื่อนไหว) สมทบ (พิการประเภทอื่น)
ของสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย โดยจะปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯ ทุกประการ
พร้อมใบสมัครนี้ ข้าพเจ้าได้ส่ง
1.
รู ปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ�ำนวน 2 รู ป
2.
ส�ำหรับสมาชิกสามัญประเภทบุคคล ค่าสมัครแรกเข้าคนละ 20 บาท และเป็ นค่าบ�ำรุ งสมาคมฯ
		
ปี ละ 20 บาท ต่อคน รวมเป็ นเงิน 40 บาท (ปี ต่อไปช�ำระเฉพาะค่าบ�ำรุ งสมาคมฯ ปี ละ 20 บาท)
3.
ส�ำหรับสมาชิกประเภทสมทบ ค่าสมัครแรกเข้า 100 บาท ค่าบ�ำรุ งสมาชิกปี ละ 100 บาท
4.
โดยจ่ายเป็ นธนาณัติ สัง่ จ่าย ป.ณ. นนทบุรี
5.
ส�ำเนาทะเบียนบ้านและส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน พร้อมรับรองส�ำเนาถูกต้อง
6.
ส�ำเนาสมุดประจ�ำตัวคนพิการ / บัตรประจ�ำตัวคนพิการ พร้อมรับรองส�ำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ ผูส้ มัครสมาชิกต้องเป็ นบุคคลที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป
ลงชื่อ ................................................................................................ ผูส้ มัคร
(..............................................................................................)
ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ เมื่อวันที่ ................................. เดือน ............................................................................................................ พ.ศ. ........................
เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับสมัคร .................................................................. ใบเสร็ จรับเงินเล่มที่ ................... เลขที่ ...................... ลงวันที่ ..............................................

มูลนิธิเวชดุสิตฯ มอบรถวีลแชร์และวีลแชร์ปรับเอนนอน

ให้ผู้ป่วย-เด็กพิการผู้ด้อยโอกาส จังหวัดนครราชสีมา 41 คัน

ตามโครงการวีลแชร์เพื่อน้อง ของ มูลนิธิคนพิการไทย

เมื่ อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 มู ลนิ ธิเวชดุสิต
ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระพีน่ างเธอ เจ้ าฟ้ ากัลยาณิวฒ
ั นา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ร่ วมกับ BDMS และโรง
พยาบาลกรุงเทพราชสี มา จัดพิธีส่งมอบวีลแชร์ที่มีคุณภาพ
และเหมาะสมกับลักษณะความพิการของเด็กแต่ละบุคคล
ซึ่งประกอบไปด้วย วีลแชร์รุ่นมาตรฐาน รุ่ นปรับเอนนอน

ในการมอบ นายศุภชีพ ดิษเทศ ประธานมูลนิธิ
คนพิการไทย พร้อมด้วย นายกิตติพงษ์ หาดทวายกาญจน์
เหรัญญิกมูลนิธิฯ นางสาวทิพวรรณ กุสลานุภาพ พร้อม
คณะท�ำงานจาก มูลนิธิฯ เดินทางเข้าร่ วมจัดกิจกรรมในงาน
ดังกล่าว
และรุ่ น X-Series ให้แก่เด็กพิการในจังหวัดนครราชสี มารวม
41 คัน โดยสนับสนุนงบประมาณ จ�ำนวน 406,000.- บาท
(สี่ แสนหกพันบาทถ้วน) แก่โครงการ “วีลแชร์ เพื่อน้ อง”
ภายใต้การดูแลของ มูลนิธิคนพิการไทย จัดหาและประสาน
งาน โดยในการส่ งมอบครั้งนี้ ส่ งมอบให้แก่เด็กพิการของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ�ำจังหวัดนครราชสี มา จ�ำนวน 15
หน่วยบริ การ

22

ที่มา ภาพ/ข่ าว : ฝ่ ายสื่ อสารและสร้ างภาพลักษณ์ องค์ กร
มูลนิธิคนพิการไทย

ฝากติดตามและให้ก�ำลังใจพวกเราได้ทางเพจเฟสบุ๊ค "มูลนิธิคนพิการไทย โรงงานไทยวีล ปากเกร็ด" ด้วยนะคะ

ทรงพระเจริญ

3 มิถุนายน 2565
วันเฉลิมพระชนพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธา พิมลลักษณ
พระบรมราชินี

