
 
 

บทสรุปสําหรับผูบรหิาร 
การสํารวจความพิการ พ.ศ. 2560 

สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดดําเนินการ
สํารวจความพิการมาแลว 3 ครั้ง ในป  2545 
2550 และ 2555 สําหรับการสํารวจป 2560 นี้
เปนครั้ ง ท่ี  4 ดํา เนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
ในเดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2560 จากจํานวน
ครัวเรือนตัวอยางประมาณ 109,000 ครัวเรือน 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเก็บขอมูลเก่ียวกับประชากร
ที่พิการ ไดแก ความลําบากหรือปญหาสุขภาพ 
ลักษณะความบกพรอง ภาวะสุขภาพ สวัสดิการ 
และอื่น ๆ รวมทั้งขอมูลผูดูแลของประชากรพิการ
ที่มีความลําบากในการดูแลตนเอง 

การสํ ารวจความพิ การ พ .ศ . 2560 
จัดเก็บขอมูล เก่ียวกับประชากรท่ีพิ การที่ มี
ลักษณะดังตอไปนี้อยางนอย 1 ลักษณะ ไดแก  
1) ความลําบากหรือปญหาสุขภาพ ซ่ึงทําใหเกิด
ขอจํากัดในการทํากิจกรรม (รวม ความลําบากใน
การดูแลตนเองหรือทาํกิจวัตรสวนตัว) โดยสอบถาม
ขอมูลของผูที่มีอายุต้ังแต 2 ปขึ้นไป 2) ลักษณะ
ความบกพรองทางรางกาย จิตใจ หรือสติปญญา 
ซึ่งสอบถามประชากรทุกกลุมอายุต้ังแตแรกเกิด
เปนตนไป เนื่องจากตองการทราบขอมลูความพิการ
ของประชากรต้ังแตอายุนอย ๆ เพื่อนําไปวางแผน
ปองกันและรักษาไดอยางรวดเร็วทันทวงท ี

จากผลการสํารวจในป 2560 พบวาประชากร
ที่พิการมรีอยละ 5.5 เพ่ิมสูงข้ึนจากการสํารวจป 2555 
ซึ่งมีเพียงรอยละ 2.2  รอยละของประชากรพิการ
ที่เพิ่มข้ึน เนื่องจากจํานวนประชากรพิการเพิ่มขึ้น 
นอกจากนี้ยังมีปจจัยอื่น คือมีการปรับเปลี่ยน
ชุดคําถามการสํารวจในป 2560 ซ่ึงใชชุดคําถาม
ของกลุมวอชิงตันและองคการยูนิเซฟ ในการระบุ
ความพิการ โดยพิจารณาจากความลําบากหรือ
ปญหาสุขภาพ อีกทั้งทัศนคติของผูตอบแบบสอบถาม
เปลี่ยนจากเดิมที่ตองการปกปดความพิการของ
สมาชิกในครัวเรือน แตในปจจุบันยินดีเปดเผย

ขอมูลความพิการมากย่ิงขึ้น เนื่องจากตองการให
รัฐชวยเหลือ ตลอดจนตองการเขาถึงสิทธิและ
สวัสดิการตาง ๆ  ที่รัฐจัดใหคนพิการ ดังน้ันผลการสํารวจ
ของประชากรที่พิการในป 2560 จึงไมควรนําไป
เปรียบเทียบกับผลการสํารวจในป 2555 

ผลการสํารวจที่สําคัญในป 2560 สรุปไดดังนี้ 

1. ประชากรที่พิการ 

จากการสอบถามประชากรทุกกลุมอายุ
ในป 2560 พบมีผูพิการทั้งสิ้น จํานวน 3.7 ลานคน 
หรือรอยละ 5.5 ซ่ึงเปนผูท่ีมีลักษณะพิการอยางนอย 
1 ใน 2 ลักษณะดังนี้ คือเปนประชากรที่มีความลําบาก
หรือปญหาสุขภาพที่เปนขอจํากัดในการทํากิจกรรม 
รอยละ 4.1 หรือประชากรที่มีลักษณะความบกพรอง 
ทางรางกาย จิตใจ หรือสติปญญามีรอยละ 4.2  
สําหรับประชากรพิการที่มี ท้ังสองลักษณะ คือมี
ความลําบาก/ปญหาสุขภาพ และลักษณะความบกพรอง 
มีรอยละ 2.8 (1.9 ลานคน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 
1/ ตอบไดมากกวา 1 ประเภท 
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แผนภูมิ 1 รอยละของประชากรที่พิการ จําแนกตามความพิการ1/  
            พ.ศ. 2560 
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  รอยละของประชากรที่พิการในป 2560 
มีความแตกตางตามลักษณะทางประชากร โดยพบวา
ผูหญิงมีรอยละของผูพิการสูงกวาผูชายเล็กนอย 
(รอยละ 5.7  และ 5.2 ตามลําดับ) กลุมผูสูงอายุ  
(60 ปขึ้นไป)  มีประชากรที่พิการรอยละ 20.6 
สงูกวาวัยอ่ืน ที่มีเพียงรอยละ 0.4 – 3.0 เน่ืองจาก
ผูสูงอายุมีความลําบากหรือปญหาสุขภาพตามวัย
ที ่สูงขึ ้น จึงถูกนับรวมเปนคนพิการ นอกจากนี้
พบวา นอกเขตเทศบาลมีรอยละของประชากร 
ที่พิการมากกวาในเขตเทศบาล (รอยละ 6.2 และ 4.5 
ตามลําดับ) โดยภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีรอยละของประชากรที่พิการ (รอยละ 7.0 และ 
6.5 ตามลําดับ) สงูกวาภาคอื่น 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/ รอยละของประชากรที่พิการ หมายถึง รอยละของจํานวนประชากร 

ที่พิการตอจํานวนประชากรท้ังสิ้นในแตละกลุม 

 
2. ระดับการศึกษาทีกํ่าลังเรยีนของประชากร 
    อายุ 5 - 24 ป 

การศกึษาเปนปจจัยหนึ่งท่ีสําคัญชวยเพิ่ม
ศักยภาพใหคนพิการสามารถพึ่งพาตนเองได มีคุณภาพ

ชีวิตที่ ดีข้ึน และสามารถดําเนินชีวิตในสังคมได
อยางมคีวามสุข  ผลการสํารวจพบวาประชากรใน
วัยเรียนอายุ 5 – 24 ป มีจํานวน 17.4 ลานคน 
เปนประชากรพิการเพียง 0.3 ลานคน (รอยละ 1.5) 
สวนใหญเปนประชากรท่ีไมพิการ จํานวน 17.1 ลานคน 
(รอยละ 98.5) เม่ือพิจารณาการเขาถึงการศึกษา
ของประชากรในวัยเรียน (อายุ 5 - 24 ป) พบวา
มีความเหล่ือมลํ้าทางการศกึษาระหวางประชากรพิการ
และประชากรที่ไมพกิาร เนื่องจากประชากรพกิาร
เพียง 1 ใน 3 ที่ยังคงเรียนหนังสือ โดยเรียนในระดับ
ประถมศึกษามากที่ สุด (รอยละ 15.2) รองลงมา
เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน (รอยละ 8.9) และมี
เพียงสวนนอยที่กําลังเรียนในระดับอนุปริญญา
หรือสูงกวา (รอยละ 1.2) ในขณะที่ประชากรท่ี
ไมพิการถึง 2 ใน 3 กําลังเรียนหนังสือ โดยเรียน
ในระดับประถมศึกษามากที่สุด (รอยละ 28.2) 
เชนเดียวกับประชากรที่พิการ รองลงมาคือระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (รอยละ 14.1) จากการสังเกต
พบวารอยละของประชากรที่ไมพิการกําลังศึกษา
ในทุกระดับการศึกษามากกวาประชากรที่พิการ  

สาเหตุหลักของประชากรพิการที่ปจจุบัน
ไมไดเรียนหนังสือ เนื่องจากปวยหรือพกิาร (รอยละ 
51.2) และจบการศึกษาแลว (รอยละ 24.9) 
ในขณะที่ประชากรที่ ไมพิการไม เรียนหนังสือ
เนื่องจากจบการศึกษาแลว (รอยละ 78.9) ตองหา
เล้ียงตนเองหรือครอบครัว (รอยละ 6.9) 
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แผนภูมิ 2 รอยละของประชากรที่พิการ1/ จําแนกตามเพศ 
กลุมอายุ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2560 

แผนภูม ิ3 รอยละของประชากรอายุ 5 - 24 ป จําแนกตามระดับการศึกษา 
            ที่กําลังเรียน และความพิการ พ.ศ. 2560  
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การไดรับสวสัดิการ 
คารักษาพยาบาลหลักของรัฐ 

ความพิการ 
รวม พิการ ไมพิการ 

รวม 100.0 100.0 100.0 
 (67,697,721) (3,694,379) (64,003,342) 
ไมไดรับสวสัดิการคารักษาพยาบาล 2.9 1.5 3.0 
ไดรับสวสัดิการคารกัษาพยาบาล 97.1 98.5 97.0 
   บัตรประกันสขุภาพ (บัตรทอง) 75.4 88.5 74.7 
     - ท่ัวไป 73.3 58.0 74.2 
     - คนพิการ (ท.74) 1.8 30.4 0.2 
     - ไมทราบประเภท 0.3 0.1 0.3 
   บัตรประกันสงัคม/  
      กองทุนเงินทดแทน 

14.5 2.4 15.2 

     - ท่ัวไป 14.4 2.0 15.1 
     - ทุพพลภาพ * 0.4 * 
     - ไมทราบประเภท 0.1 0.1 0.1 
   สวัสดิการขาราชการ/  
     ขาราชการบาํนาญ/ รัฐวิสาหกิจ 

7.2 7.6 7.2 

* นอยกวา 0.1  

3. การทํางานของประชากรอายุตัง้แต 15 ปข้ึนไป 

เมื่อพิจารณาการทํางาน (ในชวง 12 เดือน
กอนวันสัมภาษณ คือ ต.ค. 2559 – พ.ย. 2560) 
ของประชากรอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป ประมาณ 
56.1 ลานคน เปนประชากรที่พิการ 3.6 ลานคน 
(รอยละ 6.4) และประชากรท่ีไมพิการ 52.5 ลานคน 
(รอยละ 93.6) พบวาประชากรพิการมีงานทํา
คอนขางนอยรอยละ 23.9 โดยประชากรพิการใน
วยัทํางาน (อาย ุ15 – 59 ป) มีงานทํารอยละ 40.6 
และวัยสูงอายุ (อายุต้ังแต 60 ปขึ้นไป) มีงานทํา
เพียงรอยละ 15.2 ซึ่งประชากรพิการที่มีงานทํามี
สดัสวนนอยกวาประชากรที่ไมพิการท้ังในภาพรวม
และทั้งสองกลุมวัย  สาํหรับประชากรที่ไมพิการ 
มีงานทํารอยละ 72.7 กลุมวัยทํางานมีงานทําถึงรอยละ 
78.5 และกลุมวัยสูงอายุที่ยังคงทํางานมีรอยละ 
45.2  ดังนั ้นทุกภาคสวนควรใหความสําคัญกับ
การชวยเหลือและสนับสนุนการประกอบอาชีพ
ใหประชากรพิการท่ียังไมมีงานทําโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในวัยทํางาน 
 
แผนภูมิ 4 รอยละของประชากรที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป

ที่ทํางาน จําแนกความพิการ และกลุมอาย ุ
พ.ศ. 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. การไดรบัสวัสดิการคารักษาพยาบาลหลักของรฐั 

รัฐบาลมีนโยบายใหบริการสวัสดิการคารักษา 
พยาบาลของรัฐ 3 ประเภทหลัก คือบัตรประกันสุขภาพ 
บัตรประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน และสวัสดิการ
ขาราชการ/ขาราชการบํานาญ/รัฐวิสาหกิจ ใหแก
ประชากรไทยครบถวนหนา โดยเฉพาะอยางยิ่งผูพิการ
ซึ่งตองการการดูแลทางดานสุขภาพรางกาย และจิตใจ
มากกวาบุคคลท่ัวไป 

ผลการสํารวจพบวา ประชากรเกือบทุกคน 
(รอยละ 97.1) ไดรับสวัสดิการคารักษาพยาบาลหลัก
ของรัฐ โดยสวนใหญไดรับจากบัตรประกันสุขภาพ 
ถึงรอยละ 75.4 รองลงมาคือ บัตรประกันสังคม/
กองทุนเงินทดแทน (รอยละ 14.5) และมีประชากร
เพียงสวนนอยที่ ได รับส วัสดิการขาราชการ/
ขาราชการบํานาญ/รัฐวิสาหกิจ (รอยละ 7.2) 

ประชากรที่พิการเขาถึงสวัสดิการคารักษา 
พยาบาลหลักของรัฐเกือบทุกคน (รอยละ 98.5) 
ครอบคลุมมากกวาประชากรที่ไมพิการ (รอยละ 97.0) 
เพียงเล็กนอย ประชากรที่พิการไดรบัจากบัตรประกัน
สขุภาพ (บัตรทอง) มากที่สุดถึงรอยละ 88.5 แตใช
สิทธิบัตรทองคนพิการคอนขางนอย เพียงรอยละ 
30.4 นอกจากนี้ ได รับจากสวัสดิการขาราชการ/ 
ขาราชการบํานาญ/ รัฐวิสาหกิจ รอยละ 7.6 และ
บัตรประกันสังคม/ กองทุนเงินทดแทนนอยที่สุด 
รอยละ 2.4 

ตาราง 1  รอยละของประชากร จําแนกตามการไดรับสวัสดิการ 
           คารักษาพยาบาลหลักของรัฐ และความพิการ พ.ศ. 2560 
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5. การใชเครื่องชวยของประชากรที่พิการ 

การใชเคร่ืองชวย หมายถึง การใชอุปกรณ 
หรืออวัยวะเทียม หรือเคร่ืองชวยคนพิการ (ไมรวม
อุปกรณที่ทําขึ้นเอง) เพื ่อชวยเพิ่มความสามารถ
ในการทํ ากิจกรรม อํานวยความสะดวกหรือ
บรรเทาความลําบากหรือปญหาในเรื่องนั้น ๆ 

ประชากรพิการจํานวน 3.7 ลานคน มีเพียง 
1 ใน 3 (รอยละ 36.8) ท่ีจําเปนตองใช อุปกรณ 
อวัยวะเทียม หรือเคร่ืองชวย ซึ่งประชากรพิการ
กลุมนี้ไดรับเครื่องชวยจากภาครัฐรอยละ 11.8 
และแหลงอื่นรอยละ 9.9 แตยังคงมีรอยละ 15.1 
ที่ไมไดรับเคร่ืองชวยจากแหลงใด 

สาํหรับประชากรพิการที่ไมจําเปน ตองใช
เคร่ืองชวยมีมากถึงรอยละ 63.2 ซ่ึงสวนใหญ 
(รอยละ 61.8) เป นกลุ มประชากรพิ การที่ ไม
จําเปนตองใชเครื่องชวย และมีเพียงรอยละ 1.4 
ที่ไดรับเคร่ืองชวยจากภาครัฐแตไมใช  เหตุผลหลัก
ที่ไดรับเครื่องชวยแตไมใช เนื่องจากใชเคร่ืองชวย
แลวเจ็บบริเวณอวัยวะหรืออุปกรณไมพอดีกบัรูปราง 
และมีความยุงยากในการใชหรือดแูลรักษา 

แผนภูมิ 5 รอยละของประชากรที่พิการ จําแนกตามความจําเปน
ในการใชเครื่องชวย และการไดรับเครื่องชวย 
พ.ศ. 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. การจดทะเบียนคนพิการและการไดรับเบี้ยยังชีพ
คนพิการ 

การจดทะเบียนคนพิการเพื่อใหคนพิการ
เขาถึงสิทธปิระโยชน สิ่งอํานวยความสะดวกอันเปน
สาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความชวยเหลือ
จากรัฐ เชน บริการทางการแพทย การศึกษา 
การสงเสริมอาชีพ การคุมครองสิทธิคนพกิารทางสังคม
และสวัสดิการ การจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวก 
รวมทั้งเบี้ยยังชีพคนพิการ เปนตน เพื่อสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

ผลการสํารวจ พบวาประชากรพิการ
นอยกวาคร่ึง (รอยละ 44.4) ที่ไดจดทะเบียนคนพิการ
และได รับเบี้ยยังชีพคนพิการ รอยละ 43.8 มี
ประชากรพิการเพียงรอยละ 0.6 ที่จดทะเบียน
แต ไม ได รับเบี้ ยยั งชีพคนพิการ ซึ่ งอาจจะอยู
ระหวางดําเนินการหรือยังไมไดดําเนินการย่ืน
ขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ 

สําหรับประชากรพิการอีกรอยละ 55.6 
ยังไมไดจดทะเบียนคนพิการ ทั้งนี ้เนื่องจาก 
ไมตองการจดทะเบียน (รวม ไมคิดวาตนเองพิการ) 
หรือความพิการไมอยูในระดับที่จดทะเบียนได  
มีคอนขางมากถึงรอยละ 48.0 และเหตุผลอ่ืน
เพียงรอยละ 7.6 เชน ไมทราบขอมูลเก่ียวกับการจด
ทะเบียนคนพิการ ไมมีคนพาไป และเดินทาง
ไมสะดวก เปนตน 

แผนภูมิ 6 รอยละของประชากรที่ พิ การ จําแนกตาม 
การจดทะเบียนคนพิการ เหตุผลที่ไมจดทะเบียน 
และการไดรับเบ้ียยังชีพคนพิการ พ.ศ. 2560  
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7. ความจําเปนตองไดรับความชวยเหลือหรือ 
    สวัสดิการจากรัฐแตยังไมไดรับของประชากรที่พิการ 

 ประชากรพิการรอยละ 21.2 มีความจําเปน 
ตองไดรับความชวยเหลือหรือสวัสดิการจากรัฐ 
แตยังไมไดรับ โดยความชวยเหลือท่ีตองการมากที่สุด 
5 ลําดับ คือ 1) การสนับสนุนผูชวยคนพิการ 
2) การกูยืมเงินเพ่ือประกอบอาชีพ 3) การสงเสริม
การประกอบอาชีพอสิระ 4) การปรับสภาพแวดลอม
ที่อยูอาศัย และ 5) การใหคําแนะนําปรึกษา (รอยละ 

31.5, 23.7, 19.4, 17.1 และ 15.2 ตามลําดับ)  

 จากผลการสํารวจขางตน แสดงใหเห็นวา
ประชากรท่ีพิการยังไมไดรับความชวยเหลือหรือ
สวัสดิการจากรัฐบาลครบถวนเพียงพอ ดังนั ้น
รัฐบาลควรสนับสนุนชวยเหลือผูพิการในเร่ือง
ดังกล าวใหครอบคลุมทั่ วถึ ง เพื่ อ ใหผูพิ การมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ 7 รอยละของประชากรที่พิการ จําแนกตามความจําเปน 
ตองไดรับความชวยเหลือหรือสวัสดิการจากรัฐ 
แตยังไมไดรับ พ.ศ. 2560 
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1/ ตอบไดไมเกิน 2 คําตอบ 


