
รายละเอียดของการสํารวจความพิการ พ.ศ. 2560 

ความเปนมา 
สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดดําเนินการสํารวจขอมูลเกี่ยวกับความพิการมาตั้งแต  พ.ศ. 2517  

โดยรวมไวในโครงการสํารวจเก่ียวกับอนามัยและสวัสดิการ จนกระทั่งถึง พ.ศ. 2544 รวมจํานวน 10 คร้ัง 

ปจจุบันความตองการใชขอมูลความพิการมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึนเปนลําดับ สํานักงาน
สถิติแหงชาติ จึงไดพิจารณาแยกขอถามความพิการออกจากโครงการสํารวจเก่ียวกับอนามัยและ
สวัสดิการ และไดจัดทําโครงการสํารวจความพิการและภาวะทุพพลภาพข้ึนเปนครั้งแรกใน พ.ศ. 2545 
ตอมา พ.ศ. 2550  2555 และ 2560 ซึ่งเปนการสํารวจคร้ังที่ 4  โดยมีแผนการสํารวจทุก 5 ป 

ท้ังนี้ตั้งแต พ.ศ. 2550  สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดเปลี่ยนชื่อการสํารวจเปน“การสํารวจ
ความพิการ” เพ่ือใหสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนคํานิยามของความพิการตามแนวคิดของบัญชีสากล 
เพ่ือการจําแนกการทํางาน ความพิการ และสุขภาพ (International Classification of Functioning, 
Disability and Health: ICF) ขององคการอนามัยโลก เพื่อใหมีขอมูลเปนมาตรฐานสากล 

การสํารวจความพิการ พ.ศ. 2560 ไดใชชุดคําถามของกลุมวอชิงตัน (Washington 
Group) และองคการยูนิเซฟรวมกันพัฒนาตามแนวคิด ICF เพ่ือใชในการระบุความพิการ ซึ่งพิจารณา
ความพิการจากความลําบากหรือปญหาสุขภาพ การสํารวจ พ.ศ. 2560 ใชคําถามความพิการของ
องคการยูนิเซฟ สําหรับเด็กอายุ ๒ – ๔ ป และสําหรับเด็กอายุ ๕ – ๑๗ ป ซึ่งยูนิเซฟไดพัฒนาข้ึน
เพื่อใหเหมาะสมกับลักษณะความพิการที่เกิดขึ้นในวัยเด็ก นอกจากนี้ไดใชคําถามความพิการของ
กลุมวอชิงตัน สําหรับผูใหญอายุตั้งแต ๑๘ ปข้ึนไป  คําถามเหลานี้กลุมวอชิงตันและองคการยูนิเซฟ
สงเสริมใหประเทศตาง ๆ นําไปใชในการสํารวจความพิการ เพ่ือใหขอมูลสามารถเปรียบเทียบกันได
ระหวางประเทศ และหนวยงานตาง ๆ สามารถนําขอมูลไปใชในการวางแผนสําหรับใหความชวยเหลือ 
จัดบริการฟนฟูสมรรถภาพ และจัดสวัสดิการตาง ๆ ใหผูพิการไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับความตองการ
ของผูพิการ เพ่ือใหผูพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

วัตถุประสงค 
การสํารวจความพิการ พ.ศ. 2560 (สคพ.60) มีวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ 
1) ประชากรที่พิการ คือ ประชากรท่ีมีลักษณะ ดังตอไปนี้ อยางนอย 1 อยาง ไดแก 

- ประชากรที่มีความลําบากหรือปญหาสุขภาพในดานตาง ๆ (รวม ความลําบาก 
ในการดูแลตนเอง) 

- ประชากรที่มคีวามบกพรองลักษณะตาง ๆ 
2) ผูดูแลของประชากรท่ีมีความลําบากในการดูแลตนเอง 
3) ภาวะสุขภาพ การใชเครื่องชวย สวัสดิการ การใชคอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ต 

ของประชากรท่ีมีความพิการ 

ขอบขายของการสํารวจ 
ครัวเรือนที่อยูในขอบขายของการสํารวจความพิการ พ.ศ. 2560 ไดแก ครัวเรือนสวนบุคคล 

ทั้งในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาลทั่วประเทศ 
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เวลาอางอิง  

ระหวาง 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ  

หมายถึง  ระยะเวลานับจากเดือนกอนเดือนสัมภาษณยอนหลังไป 12 เดือน ดังน้ี 
ถาสัมภาษณ ต.ค. 60 คือ ชวง ต.ค. 59 – ก.ย. 60 
ถาสัมภาษณ พ.ย. 60 คือ ชวง พ.ย. 59 – ต.ค. 60 
ถาสัมภาษณ ธ.ค. 60  คือ ชวง ธ.ค. 59 – พ.ย. 60 

วธิกีารเลือกตัวอยาง 
สํารวจนี้เปนการสํารวจดวยตัวอยาง (Sample Survey Method) โดยใชแผนการสุม

ตัวอยางแบบ Stratified Two Stage Sampling โดยมีกรุงเทพมหานคร และภาค (4 ภาค) เปนสตราตัม 
(Stratum) ซึ่งมีทั้งสิ้น 5 สตราตัม  และในแตละสตราตัม (กทม.และภาค)  ไดแบงออกเปน 2 สตราตัมยอย
ตามลักษณะการปกครอง คือ ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล โดยมีเขตแจงนับ (EA) เปน
ตัวอยางขั้นที่หนึ่ง ครัวเรือนสวนบุคคลเปนตัวอยางขั้นที่สอง ซึ่งมีจํานวนครัวเรือนตัวอยางทั้งสิ้น
ประมาณ 109,000 ครัวเรือน 

การเก็บรวบรวมขอมูล โดยใหเจาหนาที่ของสํานักงานสถิติแหงชาติไปสัมภาษณสมาชิก
ของครวัเรอืนตัวอยางในเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม พ.ศ. 2560 

รายการขอมูลที่เก็บรวบรวม 
1) ลักษณะทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน 
2) การศกึษา 
3) การทาํงานระหวาง 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ 
4) ความลําบากหรอืปญหาสุขภาพของเดก็อายุ 2 - 4 ป 
5) ความลําบากหรอืปญหาสุขภาพของเดก็อายุ 5 - 17 ป 
6) ความลําบากหรอืปญหาสุขภาพของของผูใหญอายุตั้งแต18 ปขึ้นไป 
7) ผูดูแลของผูที่มีความลําบากในการดูแลตนเอง 
8) ลักษณะความบกพรอง 
9) ภาวะสุขภาพ 
10) การใชเคร่ืองชวย สวัสดิการ การใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 
11) ลักษณะของครัวเรือน 

คํานยิาม 

1. ความพิการ (Disability) 
ความพิการมีความหมายไดหลายมิติ อาจมองวาพิการจาก 1) ลักษณะภายนอก หรือ 

2) ความสามารถในการทํากิจกรรมตาง ๆ  หรือ 3) ความสามารถเขารวมในสังคม  ตัวอยางเชน คนที่
ถูกตัดขาใตเขา เมื่อมองจากภายนอก คือ พิการขาขาด เมื่อมองที่ความสามารถจะกลาววาพิการ
เดินลําบาก และเมื่อมองท่ีความสามารถในการเขารวมสังคม อาจกลาววาคนนี้มีความพิการไมสามารถ
ประกอบอาชีพเดิมได ดังนั้นแนวทางของ International Classification of Functioning, Disability 
and Health (ICF) จึงกลาววา “ความพิการมีความหมายครอบคลุมความบกพรอง (Impairments)  
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ขอจํากัดในการทํากิจกรรม (Activity limitations) และขอจํากัดในการมีสวนรวม (Participation 
restrictions)” มีดังนี้ 

- ความบกพรอง (Impairment) 
หมายถึง การสูญเสียหรือความผิดปกติของโครงสรางของรางกาย หรือการใชงาน

ของรางกาย (รวมถึงการทํางานดานจิตใจ) ที่สังเกตหรือเห็นไดชัด ดังนั้น ความบกพรองจะพิจารณาท่ี 
“อวัยวะ” หรือ “ระบบการทํางาน” ของสวนตาง ๆ ของมนุษย เชน ตาบอดหูหนวก  แขน/ขาขาด  
อัมพาต  โรคจิต/วิกลจริต  ออทิสติก  เปนตน  

- ขอจํากัดในการทํากิจกรรม (Activity limitation)  
หมายถึง ความยากลําบากในการกระทํากิจกรรมของแตละบุคคลเมื่อเปรยีบเทียบ

กับบุคคลทั่วไปท่ีไมมีปญหาทางสุขภาพจะพึงทําได อาจมีความยากลําบากไดตั้งแตระดับเล็กนอย
จนถึงระดับมาก  ดังนั้นขอจํากัดในการทํากิจกรรมจะพิจารณาท่ี “ความสามารถ”ของบุคคลโดยรวม
วาสามารถทํากิจกรรมหนึ่ง ๆ จนเสรจ็สิ้นไดหรือไม ถาไดจะตองทําดวยความลําบากหรอืไม  โดยไมสนใจ
วาบุคคลนั้นมีความบกพรองอะไรบาง 

- ขอจํากัดในการมีสวนรวม (Participation restriction) 
หมายถึง ปญหาท่ีบุคคลประสบเมื่ออยูในสถานการณหน่ึงของชีวิต โดยเปรียบเทียบ

สิ่งที่บุคคลนั้นทําไดกับสิ่งที่คาดหวังวาบุคคลที่ไมมีความพิการสามารถทําได ในสังคมหรือวัฒนธรรม
เดียวกัน เชน การประกอบอาชีพ การเดินทาง การดูแลบุตร การทํางานบาน และการเขารวมกิจกรรม
ในชุมชน เปนตน 

ในการสํารวจความพิการ พ.ศ. 2560 นี้  พิจารณาความพิการเฉพาะลักษณะ
ความบกพรอง และขอจํากัดในการทํากิจกรรมเทานั้น 

2. ความลําบาก 
หมายถึง ความลําบากอันสืบเนื่องมาจากปญหาสุขภาพทางรางกาย หรือจิตใจ 

3. ปญหาสุขภาพ 
หมายถึง รางกาย จิตใจ หรืออารมณมีความผิดปกติ เชน ความเจ็บปวย โรคหรือภาวะเรื้อรัง 

มีลักษณะความบกพรอง อวัยวะตาง ๆ ทํางานหรือทําหนาที่ไมไดตามปกติ เปนตน 

4. เครื่องชวย 
หมายถึง อุปกรณ อวัยวะเทียมหรือเครื่องชวยคนพิการ รวมทั้งอุปกรณที่ทําข้ึนเอง 

เพ่ือชวยเพ่ิมความสามารถใหทํางาน ทํากิจกรรมทั่วไป และกิจกรรมสําคัญของชีวิตได หรือเพื่ออํานวย
ความสะดวก หรือบรรเทาความลําบากหรือปญหาในเร่ืองดังกลาว 

ยกเวน แวนตาและคอนแท็กซเลนสสําหรับสายตาสั้น ยาว และเอียง ที่สามารถซื้อได
ตามรานตัดแวนท่ัวไป 

5. ยา  
หมายถึง ยาที่ใชรักษา ควบคุม หรือบรรเทาความลําบากหรือปญหาสุขภาพในเร่ืองนั้น ๆ 

 



 4
คําอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับประชากรที่พิการ 

การสํารวจความพิการ พ.ศ. 2560 เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับประชากรที่พิการ คือ 
ประชากรที่มีลักษณะดังตอไปนี้อยางนอย 1 ลักษณะ  ไดแก 

1) ความลําบากหรือปญหาสุขภาพ มีดังนี้ 
1.1) ความลําบากหรือปญหาสุขภาพของเด็กอายุ 2 – 4 ป (เด็กเล็ก) ไดแก ความลําบาก

ในการมองเห็น การไดยิน การเดิน การใชมือหยิบจับสิ่งของขนาดเล็ก การสื่อสาร การเรียนรู การเลน 
การเตะ กัดหรือตีเด็กคนอื่นหรือผูใหญ 

1.2) ความลําบากหรือปญหาสุขภาพของเด็กอายุ 5 – 17 ป ไดแก ความลําบากใน
การมองเห็น การไดยิน การเดิน การดูแลตนเอง การสื่อสาร การเรียนรู การจดจําหรือมีสมาธิ การยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงกิจวัตรประจําวัน การควบคุมพฤติกรรม การคบเพ่ือนใหม อาการวิตกกังวล 
หงุดหงิดหรือกลุมใจ และอาการเสียใจหรือซึมเศรา 

1.3) ความลําบากหรือปญหาสุขภาพของผูใหญอายุ 18 ปข้ึนไป ไดแก ความลําบาก
ในการมองเห็น การไดยิน การเดิน การสื่อสาร การจดจําหรือมีสมาธิ การดูแลตนเอง การเคลื่อนไหว
รางกายสวนบน อาการกลุมใจ หงุดหงิด หรือวิตกกังวล  อาการเสียใจหรือซึมเศรา และการลุกจาก
การนอนเปนทานั่ง 

2) ลักษณะความบกพรอง มีจํานวน 25 ลักษณะ ไดแก 
3.1 ตาบอด 2 ขาง  3.13 แขน ขา มือ ลําตัว คดงอ เกร็ง โกง กระตุก สั่น   
3.2 สายตาเลือนราง 2 ขาง   3.14 แขน 2 ขาง/ขา 2 ขางไมเทากัน   
3.3 ตาบอด 1 ขางและเลือนราง 1 ขาง 3.15 เทาปุก เทาตะแคง เทากลับ   
3.4 หูหนวก 2 ขาง   3.16 อัมพาต 
3.5 หูตึง 2 ขาง   3.17 อัมพฤกษ   
3.6 สื่อความหมายดวยการพูดและการฟงไมได   3.18 โรคจิต/วิกลจริต   
3.7 แขนขาด   3.19 ออทิสติก   
3.8 ขาขาด   3.20 ปญญาออน/ดาวนซินโดรม   
3.9 มือขาด   3.21 บกพรองทางการเรียนรู   
3.10 น้ิวมือขาด ไมสามารถหยิบจับสิ่งของได 3.22 ปากแหวง/เพดานโหว   
3.11 นิ้วหัวแมเทาขาด   3.23 ศีรษะใหญ/เล็กผิดปกติ 
3.12 แขน ขา ลีบ/เหยียดงอไมได   3.24 ใบหนาผิดรปู/ผิดปกติ   
 3.25 คนแคระ/คนยักษ 

โดยการสํารวจประชากรที่มีความพิการ  เนื่องจากมีความลําบากหรือปญหาสุขภาพ 
เฉพาะผูที่มีอายุตั้งแต 2 ปข้ึนไป เพราะคนกลุมน้ีสามารถทราบหรือผูอ่ืนสังเกตเห็นไดถึงความลําบาก
หรือปญหาสุขภาพในเรื่องท่ีกลาวมาขางตน สวนลักษณะความบกพรองของประชากรนั้น สํารวจ
ประชากรทุกกลุมอายุ (แรกเกิดเปนตนไป) 


