บทสรุปสําหรับผูบ ริหาร
การสํารวจความพิการ พ.ศ. 2560
สํ า นั ก งานสถิ ติ แ ห งชาติ ได ดํ า เนิ น การ
สํ า รวจความพิ ก ารมาแล ว 3 ครั้ ง ในป 2545
2550 และ 2555 สํา หรับ การสํา รวจป 2560 นี้
เป น ครั้ ง ที่ 4 ดํ า เนิ น การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล
ในเดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2560 จากจํานวน
ครัวเรือนตัว อยา งประมาณ 109,000 ครัวเรือน
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเก็บขอมูลเกี่ยวกับประชากร
ที่ พิ ก าร ได แ ก ความลํ า บากหรื อป ญ หาสุ ข ภาพ
ลักษณะความบกพรอง ภาวะสุขภาพ สวัสดิการ
และอื่น ๆ รวมทั้งขอมูลผูดูแลของประชากรพิการ
ที่มีความลําบากในการดูแลตนเอง
การสํ า รวจความพิ ก าร พ.ศ. 2560
จั ด เก็ บ ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ประชากรที่ พิ ก ารที่ มี
ลัก ษณะดังต อ ไปนี้ อ ย า งน อย 1 ลั ก ษณะ ไดแ ก
1) ความลําบากหรือปญ หาสุขภาพ ซึ่งทํา ใหเกิด
ขอจํากัดในการทํากิจกรรม (รวม ความลําบากใน
การดูแลตนเองหรือทํากิจวัตรสวนตัว) โดยสอบถาม
ขอมูลของผูที่มีอายุตั้งแต 2 ปข้ึนไป 2) ลักษณะ
ความบกพรอ งทางรางกาย จิตใจ หรือสติปญญา
ซึ่งสอบถามประชากรทุ กกลุมอายุต้ังแต แรกเกิ ด
เปนตนไป เนื่องจากตองการทราบขอมูลความพิการ
ของประชากรตั้งแตอายุนอย ๆ เพื่อนําไปวางแผน
ปองกันและรักษาไดอยางรวดเร็วทันทวงที
จากผลการสํารวจในป 2560 พบวาประชากร
ที่พิการมีรอยละ 5.5 เพิ่มสูงขึ้นจากการสํารวจป 2555
ซึ่งมีเพียงรอยละ 2.2 รอยละของประชากรพิการ
ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากจํานวนประชากรพิการเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ยัง มีปจ จัย อื่น คือ มีก ารปรับ เปลี่ย น
ชุดคําถามการสํารวจในป 2560 ซึ่งใชชุดคําถาม
ของกลุมวอชิงตันและองคการยูนิเซฟ ในการระบุ
ความพิ การ โดยพิ จ ารณาจากความลําบากหรือ
ปญหาสุขภาพ อีกทั้งทัศนคติของผูตอบแบบสอบถาม
เปลี่ยนจากเดิมที่ตองการปกปดความพิการของ
สมาชิก ในครัว เรือ น แต ในป จ จุบั นยิน ดี เปด เผย

ขอมูลความพิการมากยิ่งขึ้น เนื่องจากตองการให
รัฐ ชว ยเหลื อ ตลอดจนต อ งการเข า ถึง สิ ท ธิแ ละ
สวัสดิการตาง ๆ ที่รัฐจัดใหคนพิการ ดังนั้นผลการสํารวจ
ของประชากรที่ พิ การในป 2560 จึงไมควรนํา ไป
เปรียบเทียบกับผลการสํารวจในป 2555
ผลการสํารวจที่สําคัญในป 2560 สรุปไดดังนี้
1. ประชากรที่พิการ
จากการสอบถามประชากรทุก กลุมอายุ
ในป 2560 พบมีผูพิการทั้งสิ้น จํานวน 3.7 ลานคน
หรือรอยละ 5.5 ซึ่งเปนผูที่มีลักษณะพิการอยางนอย
1 ใน 2 ลักษณะดังนี้ คือเปนประชากรที่มีความลําบาก
หรือปญหาสุขภาพที่เปนขอจํากัดในการทํากิจกรรม
รอยละ 4.1 หรือประชากรที่มีลักษณะความบกพรอง
ทางรา งกาย จิ ต ใจ หรือ สติป ญ ญามี ร อยละ 4.2
สําหรับประชากรพิ การที่มี ทั้ง สองลั ก ษณะ คื อ มี
ความลําบาก/ปญหาสุขภาพ และลักษณะความบกพรอง
มีรอยละ 2.8 (1.9 ลานคน)
แผนภูมิ 1 รอยละของประชากรที่พิการ จําแนกตามความพิการ1/
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ความพิการ
ประชากร มีความลําบาก มีลักษณะ มีทั้ง 2 ลักษณะ
ที่พิการ หรือปญหา ความบกพรอง (ความลําบากฯ
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 ญา

1/ ตอบไดมากกวา 1 ประเภท

2
รอยละของประชากรที่พิการในป 2560
มีความแตกตางตามลักษณะทางประชากร โดยพบวา
ผู หญิ งมี ร อยละของผู พิ การสู งกว าผู ชายเล็ กน อย
(รอยละ 5.7 และ 5.2 ตามลําดับ) กลุมผูสูงอายุ
(60 ปขึ้นไป) มีป ระชากรที่พิก ารรอ ยละ 20.6
สูงกวาวัยอื่น ที่มีเพียงรอยละ 0.4 – 3.0 เนื่องจาก
ผูสูงอายุมีความลําบากหรือปญหาสุขภาพตามวัย
ที ่สูง ขึ ้น จึง ถูก นับ รวมเปน คนพิก าร นอกจากนี้
พบว า นอกเขตเทศบาลมี ร อ ยละของประชากร
ที่พิการมากกวาในเขตเทศบาล (รอยละ 6.2 และ 4.5
ตามลําดับ) โดยภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มี รอยละของประชากรที่ พิ การ (รอยละ 7.0 และ
6.5 ตามลําดับ) สูงกวาภาคอื่น

ชีวิ ตที่ ดี ขึ้น และสามารถดํ า เนิ น ชีวิต ในสังคมได
อยางมีความสุข ผลการสํารวจพบวาประชากรใน
วัยเรีย นอายุ 5 – 24 ป มีจํา นวน 17.4 ลา นคน
เปนประชากรพิการเพียง 0.3 ลานคน (รอยละ 1.5)
สวนใหญเปนประชากรที่ไมพิการ จํานวน 17.1 ลานคน
(รอยละ 98.5) เมื่อพิจารณาการเขาถึงการศึกษา
ของประชากรในวัยเรียน (อายุ 5 - 24 ป) พบวา
มีความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาระหวางประชากรพิการ
และประชากรที่ไมพกิ าร เนื่องจากประชากรพิการ
เพียง 1 ใน 3 ที่ยังคงเรียนหนังสือ โดยเรียนในระดับ
ประถมศึ กษามากที่ สุ ด (ร อยละ 15.2) รองลงมา
เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน (รอยละ 8.9) และมี
เพี ย งสว นนอยที่กํ า ลังเรีย นในระดับ อนุ ป ริญ ญา
หรือสูงกวา (รอยละ 1.2) ในขณะที่ป ระชากรที่
ไมพิการถึง 2 ใน 3 กําลังเรียนหนังสือ โดยเรียน
ในระดับ ประถมศึ ก ษามากที่ สุ ด (รอยละ 28.2)
เชนเดียวกับประชากรที่พิ การ รองลงมาคือระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (รอยละ 14.1) จากการสังเกต
พบวารอยละของประชากรที่ไมพิการกําลังศึกษา
ในทุกระดับการศึกษามากกวาประชากรที่พิการ

แผนภูมิ 2 รอ ยละของประชากรที่พิก าร1/ จํ าแนกตามเพศ
กลุมอายุ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2560
ทั่วราชอาณาจักร
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ไมไดเรียนหนังสือ เนื่องจากปวยหรือพิการ (รอยละ
51.2) และจบการศึ ก ษาแล ว (ร อ ยละ 24.9)
ในขณะที่ ป ระชากรที่ ไม พิ ก ารไม เรี ย นหนั งสื อ
เนื่องจากจบการศึกษาแลว (รอยละ 78.9) ตองหา
เลี้ยงตนเองหรือครอบครัว (รอยละ 6.9)

20.6

ในเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล
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กลาง (รวม กทม.)
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
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แผนภูมิ 3 รอยละของประชากรอายุ 5 - 24 ป จําแนกตามระดับการศึกษา
ที่กําลังเรียน และความพิการ พ.ศ. 2560
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2. ระดับการศึกษาทีก่ ําลังเรียนของประชากร
อายุ 5 - 24 ป
การศึกษาเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญชวยเพิ่ม
ศักยภาพใหคนพิการสามารถพึ่งพาตนเองได มีคุณภาพ
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3. การทํางานของประชากรอายุตงั้ แต 15 ปข้นึ ไป

4. การไดรบั สวัสดิการคารักษาพยาบาลหลักของรัฐ

เมื่อพิจารณาการทํางาน (ในชวง 12 เดือน
กอ นวันสัม ภาษณ คื อ ต.ค. 2559 – พ.ย. 2560)
ของประชากรอายุ ตั้ ง แต 15 ป ขึ้ น ไป ประมาณ
56.1 ลานคน เปนประชากรที่พิการ 3.6 ลานคน
(รอยละ 6.4) และประชากรที่ไมพิการ 52.5 ลานคน
(ร อ ยละ 93.6) พบว า ประชากรพิ ก ารมี งานทํ า
คอนขางนอยรอยละ 23.9 โดยประชากรพิการใน
วัยทํางาน (อายุ 15 – 59 ป) มีงานทํารอยละ 40.6
และวัยสู งอายุ (อายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป) มีงานทํ า
เพียงรอยละ 15.2 ซึ่งประชากรพิการที่มีงานทํามี
สัดสวนนอยกวาประชากรที่ไมพิการทั้งในภาพรวม
และทั้งสองกลุมวัย สํา หรับ ประชากรที่ไ มพิการ
มีงานทํารอยละ 72.7 กลุมวัยทํางานมีงานทําถึงรอยละ
78.5 และกลุ ม วัย สู งอายุท่ี ยั งคงทํ า งานมี รอยละ
45.2 ดัง นั ้นทุก ภาคสว นควรใหค วามสํา คัญ กับ
การชว ยเหลือ และสนับ สนุนการประกอบอาชีพ
ใหประชากรพิการที่ยังไมมีงานทําโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในวัยทํางาน

รัฐบาลมีนโยบายใหบริการสวัสดิการคารักษา
พยาบาลของรัฐ 3 ประเภทหลัก คือบัตรประกันสุขภาพ
บัตรประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน และสวัสดิการ
ข าราชการ/ข าราชการบํ านาญ/รัฐวิ สาหกิ จ ให แก
ประชากรไทยครบถวนหนา โดยเฉพาะอยางยิ่งผูพิการ
ซึ่งตองการการดูแลทางดานสุขภาพรางกาย และจิตใจ
มากกวาบุคคลทั่วไป
ผลการสํารวจพบวา ประชากรเกือบทุกคน
(รอยละ 97.1) ไดรับสวัสดิการคารักษาพยาบาลหลัก
ของรัฐ โดยสวนใหญไดรับจากบัตรประกันสุขภาพ
ถึ ง ร อยละ 75.4 รองลงมาคื อ บั ตรประกั นสั งคม/
กองทุนเงินทดแทน (รอยละ 14.5) และมีประชากร
เพี ย งส ว นน อ ยที่ ไ ด รั บ สวั ส ดิ ก ารข า ราชการ/
ขาราชการบํานาญ/รัฐวิสาหกิจ (รอยละ 7.2)
ประชากรที่พิการเขาถึงสวัสดิการคารักษา
พยาบาลหลั ก ของรั ฐเกื อ บทุ ก คน (ร อ ยละ 98.5)
ครอบคลุมมากกวาประชากรที่ไมพิการ (รอยละ 97.0)
เพียงเล็กนอย ประชากรที่พิการไดรบั จากบัตรประกัน
สุขภาพ (บัตรทอง) มากที่สุดถึงรอยละ 88.5 แตใช
สิทธิบัตรทองคนพิการคอนขา งนอย เพียงรอยละ
30.4 นอกจากนี้ ได รั บจากสวั สดิ การข า ราชการ/
ขาราชการบํานาญ/ รัฐวิสาหกิจ รอยละ 7.6 และ
บัตรประกันสังคม/ กองทุนเงินทดแทนนอยที่สุด
รอยละ 2.4

แผนภูมิ 4 รอยละของประชากรที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป
ที่ ทํ างาน จํ าแนกความพิ ก าร และกลุ ม อายุ
พ.ศ. 2560
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ไมไดรับสวัสดิการคารักษาพยาบาล
ไดรับสวัสดิการคารักษาพยาบาล
บัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง)
- ทั่วไป
- คนพิการ (ท.74)
- ไมทราบประเภท
บัตรประกันสังคม/
กองทุนเงินทดแทน
- ทั่วไป
- ทุพพลภาพ
- ไมทราบประเภท
สวัสดิการขาราชการ/
ขาราชการบํานาญ/ รัฐวิสาหกิจ

* นอยกวา 0.1

รวม

ความพิการ
พิการ

ไมพิการ

100.0
(67,697,721)
2.9
97.1
75.4
73.3
1.8
0.3
14.5

100.0
(3,694,379)
1.5
98.5
88.5
58.0
30.4
0.1
2.4

100.0
(64,003,342)
3.0
97.0
74.7
74.2
0.2
0.3
15.2

14.4
*
0.1
7.2

2.0
0.4
0.1
7.6

15.1
*
0.1
7.2
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5. การใชเครื่องชวยของประชากรที่พิการ

6. การจดทะเบียนคนพิการและการไดรับเบี้ยยังชีพ
คนพิการ

การใชเครื่องชวย หมายถึง การใชอุปกรณ
หรืออวัยวะเทียม หรือเครื่องชวยคนพิการ (ไมรวม
อุปกรณที่ทําขึ้นเอง) เพื่อชวยเพิ่มความสามารถ
ในการทํ า กิ จ กรรม อํ า นวยความสะดวกหรื อ
บรรเทาความลําบากหรือปญหาในเรื่องนั้น ๆ

การจดทะเบียนคนพิการเพื่อใหคนพิการ
เขาถึงสิทธิประโยชน สิ่งอํานวยความสะดวกอันเปน
สาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความชวยเหลือ
จากรัฐ เชน บริก ารทางการแพทย การศึก ษา
การสงเสริมอาชีพ การคุมครองสิทธิคนพิการทางสังคม
และสวัสดิ การ การจั ดให มี ส่ิ งอํ านวยความสะดวก
รวมทั้งเบี้ ยยังชีพ คนพิ การ เปน ตน เพื่อ สงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประชากรพิการจํานวน 3.7 ลานคน มีเพียง
1 ใน 3 (ร อ ยละ 36.8) ที่ จํ า เป นต อ งใช อุ ป กรณ
อวัยวะเทียม หรือเครื่องชวย ซึ่งประชากรพิการ
กลุม นี้ได รับ เครื่อ งชวยจากภาครัฐ รอ ยละ 11.8
และแหลงอื่นรอยละ 9.9 แตยังคงมีรอยละ 15.1
ที่ไมไดรับเครื่องชวยจากแหลงใด

ผลการสํ า รวจ พบวา ประชากรพิก าร
นอยกวาครึ่ง (รอยละ 44.4) ที่ไดจดทะเบียนคนพิการ
และได รั บ เบี้ ย ยั ง ชี พ คนพิ ก าร ร อ ยละ 43.8 มี
ประชากรพิก ารเพีย งรอยละ 0.6 ที่จดทะเบียน
แตไ ม ไ ด รั บ เบี้ ย ยั ง ชี พ คนพิ ก าร ซึ่ งอาจจะอยู
ระหว า งดํ า เนิ น การหรื อ ยั งไม ไ ด ดํ า เนิ น การยื่ น
ขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ

สําหรับประชากรพิการที่ไมจําเปน ตองใช
เครื่ อ งช ว ยมี ม ากถึ ง ร อ ยละ 63.2 ซึ่ ง ส ว นใหญ
(ร อ ยละ 61.8) เป น กลุ ม ประชากรพิ ก ารที่ ไ ม
จํา เปนตองใชเ ครื่องชวย และมีเพีย งรอยละ 1.4
ที่ไดรับเครื่องชวยจากภาครัฐแตไมใช เหตุผลหลัก
ที่ไดรับเครื่องชวยแตไมใช เนื่องจากใชเครื่องชวย
แลวเจ็บบริเวณอวัยวะหรืออุปกรณไมพอดีกบั รูปราง
และมีความยุงยากในการใชหรือดูแลรักษา

สํา หรับ ประชากรพิการอีก รอยละ 55.6
ยั ง ไม ไ ด จ ดทะเบี ย นคนพิ ก าร ทั้ ง นี้เ นื่ อ งจาก
ไมตองการจดทะเบียน (รวม ไมคิดวาตนเองพิการ)
หรือ ความพิก ารไมอ ยูในระดับ ที่จ ดทะเบีย นได
มี ค อ นข า งมากถึ ง ร อ ยละ 48.0 และเหตุ ผ ลอื่ น
เพียงรอยละ 7.6 เชน ไมทราบขอมูลเกี่ยวกับการจด
ทะเบีย นคนพิก าร ไมมีค นพาไป และเดิน ทาง
ไมสะดวก เปนตน

แผนภูมิ 5 รอยละของประชากรที่พิการ จําแนกตามความจําเปน
ในการใชเครื่อ งชวย และการไดรับเครื่องชว ย
พ.ศ. 2560
การไดรับเครื่องชวย
ของกลุมที่
ไมจําเปนตองใช
ไดรับจาก
ภาครัฐแตไมใช

ความจําเปน
ในการใช
เครื่องชวย

ไมไดรับแต

1.4 %

ไมไดรับจาก 61.8 %
ภาครัฐและ
ไมจําเปนตองใช

การไดรับเครื่องชวย
ของกลุมที่
จําเปนตองใช

ไมจาํ เปน
63.2 %

จําเปน
36.8 %

15.1% จําเปนตองใช
9.9 %

ไดรบั จาก
แหลงอื่น

11.8 % ไดรับจาก
ภาครัฐ

แผนภูมิ 6 ร อ ยละของประชากรที่ พิ ก าร จํ า แนกตาม
การจดทะเบียนคนพิการ เหตุผลที่ไมจดทะเบียน
และการไดรับเบี้ยยังชีพคนพิการ พ.ศ. 2560
เหตุผลที่ไม
การจดทะเบียน การไดรับเบี้ยยังชีพ
จดทะเบียนคนพิการ
คนพิการ
คนพิการ
อื่น ๆ

0.6 % ไมไดรับ

7.6 %

ไมตองการหรือ 48.0 %
ความพิการไมอยูใน
ระดับที่จดทะเบียนได

ไมจดทะเบียน จดทะเบียน
55.6 %
44.4 %

43.8 % ไดรับ
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7. ความจําเปนตองไดรับความชว ยเหลือหรือ
สวัสดิการจากรัฐแตยังไมไดรับของประชากรที่พิการ
ประชากรพิการรอยละ 21.2 มีความจําเปน
ต อ งได รับ ความช ว ยเหลื อ หรื อ สวัส ดิ ก ารจากรั ฐ
แตยังไมไดรับ โดยความชวยเหลือที่ตองการมากที่สุด
5 ลํา ดับ คือ 1) การสนับ สนุน ผู ชว ยคนพิ ก าร
2) การกูยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ 3) การสงเสริม
การประกอบอาชีพอิสระ 4) การปรับสภาพแวดลอม
ที่อยูอาศัย และ 5) การใหคําแนะนําปรึกษา (รอยละ
31.5, 23.7, 19.4, 17.1 และ 15.2 ตามลําดับ)
จากผลการสํารวจขางตน แสดงใหเห็นวา
ประชากรที่ พิ การยังไมไดรับ ความชวยเหลือ หรือ
สวั ส ดิ ก ารจากรั ฐ บาลครบถ ว นเพี ย งพอ ดัง นั ้น
รัฐ บาลควรสนั บ สนุ น ช ว ยเหลื อ ผู พิ ก ารในเรื่ อ ง
ดั ง กล า วให ค รอบคลุ ม ทั่ ว ถึ ง เพื่ อ ให ผู พิ ก ารมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แผนภูมิ 7 รอยละของประชากรที่พิการ จําแนกตามความจําเปน
ตองไดรับความชวยเหลือหรือสวัส ดิการจากรัฐ
แตยงั ไมไดรับ พ.ศ. 2560
ไมจําเปนตองไดรับ
ความชวยเหลือ 78.8 %

3,694,379 คน
จําเปนตอง
ไดรับความชวยเหลือ
21.2 %

ความตองการความชวยเหลือหรือสวัสดิการจากรัฐ1 / 5 อันดับแรก
การใหคําแนะนําปรึกษา

ประชากรพิการที่
จําเปนตองไดรับ
ความชวยเหลือฯ
782,992 คน
(100%)

15.2

การปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัย

17.1

การสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ

19.4

การกูยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ

23.7

การสนับสนุนผูชวยคนพิการ

31.5
0

1/ ตอบไดไมเกิน 2 คําตอบ
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