โอกาสใหม่และข้อท้าทายของการจัดเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก (Assistive
Technology–AT) เป็ นกลุ่มประเภทใหม่ของเครื่ องมือแพทย์
“ความต้องการ AT ในฐานะสิ ทธิ พ้น
ื ฐาน”
งานประชุมวิชาการและนิทรรศการศูนย์ เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ แห่ งชาติ ประจาปี

2561

วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 13:00 – 16:15 น.
ห้ อง Meeting Room 2 ศูนย์ การประชุมแห่ งชาติสริ ิกติ ์ ิ
ดร. นันทนุช สุวรรนาวุธ
1. คานิ ยามที่เกี่ยวข้อง
- คนพิการ
- เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก (AT)
- สิทธิพื ้นฐาน

2. คนพิการคือใคร

คนพิการ หมายถึง บุคคลซึง่ มีข้อจากัดในการปฏิบตั ิกิจกรรมในชีวิตประจาวันหรื อเข้ าไปมีสว่ นร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความ
บกพร่องทางการเห็น การได้ ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรี ยนรู้ หรื อความบกพร่อง
อื่นใด ประกอบกับมีอปุ สรรคในด้ านต่างๆ และมีความจาเป็ นเป็ นพิเศษที่จะต้ องได้ รับความช่วยเหลือด้ านหนึ่งด้ านใดเพื่อให้
สามารถปฏิบตั ิกิจกรรมในชีวิตประจาวันหรื อเข้ าไปมีสว่ นร่วมทางสังคมได้ อย่างบุคคลทัว่ ไป

3. สถานการณ์คนพิการในประเทศไทย
- ทางการเคลื่อนไหวหรื อทางกาย

จานวน 942,658 คน

- ทางการได้ ยินและสื่อความหมาย

จานวน 352,503 คน

- ทางการเห็น

จานวน 195,646 คน

- ทางจิตใจหรื อพฤติกรรม

จานวน 143,037 คน

- ทางสติปัญญา

จานวน 130,754 คน

- ทางออทิสติก

จานวน 11,331 คน

- ทางการเรี ยนรู้

จานวน 9,300 คน

- พิการมากกว่า 1 ประเภท

จานวน 122,341 คน

- ไม่ระบุ

จานวน 9,720 คน

- รวม 1,916,828 คน
(ข้อมูลจากกรมส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิ การ มี นาคม 2561)

4. สถานการณ์ประชากรรวมและคนพิการในประเทศไทย
- ประชากรรวมทัว่ ประเทศ 66 ล้ านคน
- จานวนเด็ก 13 ล้ านคน และจานวนเยาวชน 7 ล้ านคน
- จานวนผู้สงู อายุ 10.22 ล้ านคน
- จานวนนักเรี ยนพิการ ในระบบ สพฐ. 374,203 คน
- จานวนคนพิการในวัยแรงงาน 49 %

5. เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก (AT) คืออะไร

เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก หมายถึง "เทคโนโลยีที่เพิ่มขีดความสามารถของผู้พิการให้ สามารถทางานหรื อกิจกรรมต่างๆ
ในชีวิตประจาวันได้ แบบพึง่ พิงตัวเอง(Independent living) หรื อพึง่ พิงผู้อื่นน้ อยที่สดุ "
(https://www.gotoknow.org/posts/212467)

6. สิ ทธิ พ้ืนฐานของคนพิการ
- บริ การทางการแพทย์และการฟื น
้ ฟู
- บริ การทางการศึกษา
- บริ การทางอาชีพ

- สนับสนุนการเข้ าถึงนโยบายสาธารณะ และการช่วยเหลือต่างๆ
- การมีสว่ นร่ วมอย่างเต็มที่ในกิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

7. สิ ทธิ พ้ืนฐานกับความต้องการ AT
- การเข้ าถึงบริ การด้ าน ICT และสื่อสาธารณะ

เช่น บริการล่ามภาษามือ

- สิทธิในการนาสัตว์หรื ออุปกรณ์นาทาง หรื อสิ่งอานวยความสะดวกอื่นใด
- การปรับที่พกั อาศัยและสภาพแวดล้ อมอย่างเหมาะสม

8. การใช้งาน AT สาหรับกลุ่มคนพิการด้านต่างๆ
- กลุม
่ คนตาบอด
- กลุม
่ คนหูหนวก
- กลุม
่ คนพิการทางร่างกาย
- กลุม
่ คนพิการทางสติปัญญา/ออทิสติก

9. ปั ญหาของกลุ่มคนพิการและ AT
- ได้ รับอุปกรณ์ที่ไม่ตรงกับความต้ องการ
- อุปกรณ์ที่มีคณ
ุ ภาพต่า
- การออกแบบที่ไม่ทน
ั สมัย การผลิตอุปกรณ์เฉพาะบุคคล การปรับแต่งและการประยุกต์ใช้
- ราคาอุปกรณ์ที่สงู
- อุปกรณ์ที่ล้าสมัย
- การดูแล/รักษา/ซ่อมแซม
- การประสานงานและการหาความร่ วมมือในการให้ บริ การอุปกรณ์

การฝึ กหรื อให้ ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆในการใช้ อปุ กรณ์

10. แนวทางการแก้ปัญหา/ข้อเสนอแนะ
- การประเมินผู้ใช้ ให้ เหมาะกับอุปกรณ์
- สนับสนุนกลไกทางการตลาดเปิ ดโอกาสให้ เกิดการแข่งขันให้ มากขึ ้น
- จัดสรรงบประมาณเพิ่มมากขึ ้น
- เพิ่มสัดส่วนจานวน/กระจายจุดให้ บริ การ AT ในชุมชน
- จัดทาบัญชีกลาง AT

พร้ อมช่องทางการเข้ าถึงข้ อมูล

11. Thank you for your Attention!

ขอบคุณค่ะ
nantanoot_s@hotmail.com

