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แถลงผล “การสํารวจความพิการ พ.ศ. 2560”
วันศุก รที่ 29 มีนาคม 2562 สํา นักงานสถิติแ หงชาติ รว มกับ องคการยูนิเซฟประเทศไทย แถลงผล
“การสํารวจความพิการ พ.ศ. 2560” ณ โรงแรม รอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ พรอมจัดเสวนาในหัวขอ “การนํา
ผลการสํา รวจความพิ ก ารไปใช ใ นการกํ า หนดนโยบาย” โดยมี ผู ร ว มเสวนา ได แ ก 1) นางณฐอร อิ น ทร ดี ศ รี
ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2) แพทยหญิงวัชรา ริ้วไพบูลย
คณบดีวิทยาลัยราชสุดา 3) นายปราโมทย ธรรมสโรช เลขานุการสมาคมผูป กครองบุ คคลออทิ ซึ ม (ไทย) และ
ดําเนินการเสนวนา โดย นายกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปตยเพื่อคนทั้งมวล
การสํารวจความพิการครั้งนี้ องคการยูนิเซฟประเทศไทย สนับสนุนทางดานวิชาการและทรัพยากร เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภ าพการดํา เนินการสํารวจและผลิตขอมูล ที่มีคุณภาพสามารถสะทอนสถานการณข องผูพิการของ
ประเทศไทยไดอยางชัดเจน
นายภุชพงค โนดไธสง ผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ แถลงผลการสํารวจความพิการ พ.ศ. 2560
กลาววา สํานักงานสถิติแหงชาติ ดําเนินการสํารวจความพิการเปนประจําทุก 5 ป ไดสํารวจมาแลว 3 ครั้ง ในป 2545
2550 และ 2555 สําหรับการสํารวจป 2560 นี้เปนครั้งที่ 4 เก็บรวบรวมขอมูลเดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2560
จากจํานวนครัวเรือนตัวอยางประมาณ 109,000 ครัวเรือน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเก็บขอมูลเกี่ยวกับประชากรพิการ
(คือ ผูท่มี ีความลําบากหรือปญหาสุขภาพ หรือมีลักษณะความบกพรองทางรางกาย จิตใจ หรือสติปญญา อยางนอย
1 ประเภท) ไดแก ขอมูลภาวะสุขภาพ สวัสดิการ การใชเครื่องชวย การใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต รวมทั้งขอมูล
ผูดูแลของประชากรพิการที่มีความลําบากในการดูแลตนเอง
การสํารวจความพิการ พ.ศ. 2560 เปนครั้งแรกที่ใชชุดคําถามความพิการของเด็กอายุ 2-17 ป (Child
Functioning Module: CFM) ซึ่งพัฒนาโดยกลุมวอชิงตัน1/ (Washington Group: WG) และองคการยูนิเซฟ เพื่อให
เหมาะสมกับลักษณะความพิการที่เกิดขึ้นในวัยเด็ก และใชชุดคําถามความพิการของกลุมวอชิงตัน สําหรับผูใหญอายุ
ตั้งแต 18 ปขึ้นไปอีกดวย นอกจากนี้การสํารวจฯ ยังระบุความพิการจากลักษณะความบกพรองทางรางกาย จิตใจ หรือ
สติปญญา โดยสอบถามขอมูลของประชากรทุกกลุ มอายุ ตั้งแต แรกเกิดเปนตน ไป ซึ่งสะทอนภาพรวมของผูพิก าร
ครบถวนสมบูรณยิ่งขึ้น เพื่อใหประเทศมีขอมูลสถิติผูพิการที่จําเปนตอการกําหนดนโยบายตาง ๆ และใหหนวยงานที่
เกี่ยวของ สามารถนําขอมูลไปใชในการวางแผนนโยบายสําหรับผูพิการไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับความตองการ
เพื่อใหผูพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

1/

กลุมวอชิงตัน (Washington Group on Disability Statistics (WG)) เปนกลุมสมาชิกสหประชาชาติ กอตั้งเมื่อป ค.ศ. 2001 มีหนาที่รับผิดชอบในการพัฒนาขอมูล
ความพิการใหสามารถเปรียบเทียบกันไดระหวางประเทศ ดังนั้นจึงพัฒนาชุดคําถามที่ใชในการระบุความพิการที่เหมาะสําหรับนําไปใชเก็บขอมูลและผลิตขอมูล
สถิติความพิการ ดวยวิธีการสํามะโนหรือสํารวจ โดยใชแนวคิดของบัญชีสากลเพื่อการจําแนกการทํางาน ความพิการ และสุขภาพ (International
Classification of Functioning, Disability and Health: ICF) ขององคการอนามัยโลก เพื่อใหขอมูลสถิติความพิการสามารถเปรียบเทียบกันไดระหวาง
ประเทศ สมาชิกของ WG ประกอบดวย ผูแ ทนจากสํานักงานสถิตแิ หงชาติประเทศตาง ๆ ผูเชี่ยวชาญทางดานความพิการ ผูแทนคนพิการ ผูใชขอ มูลพิการ
และองคกรระหวางประเทศที่เกี่ยวของ ปจจุบันสมาชิกของ WG มีทั้งหมด 133 ประเทศ 7 องคกรระหวางประเทศ และ 6 องคกร/สมาคมคนพิการ

-2ผลการสํารวจความพิการครั้งนี้ พบวา ประเทศไทยมีประชากรพิการประมาณ 3.7 ลานคน หรือรอยละ 5.5
ของประชากรทั่วประเทศ โดยพบผูหญิงมีรอยละของผูพิการสูงกวาผูชายเล็กนอย (รอยละ 5.7 และ 5.2 ตามลําดับ)
สวนใหญเปนกลุมผูสูงอายุ (อายุ 60 ปขึ้นไป) รอยละ 20.6 นอกจากนี้ยังพบวา นอกเขตเทศบาลมีรอยละประชากรพิการ
มากกวาในเขตเทศบาล (รอยละ 6.2 และ 4.5 ตามลําดับ) โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
ประชากรพิการสูงกวาภาคอื่น (รอยละ 7.0 และ 6.5 ตามลําดับ) และเมื่อพิจารณาตามลักษณะความพิการ พบวา
เปนประชากรที่มีความลําบากหรือปญหาสุขภาพที่เปนขอจํากัดในการทํากิจกรรม มีรอยละ 4.1 หรือประชากรที่มี
ลักษณะความบกพรองทางรางกาย จิตใจ หรือสติป ญญา มีรอยละ 4.2 สําหรับประชากรที่มีทั้งสองลักษณะ คือ
มีความลําบาก/ปญหาสุขภาพ และลักษณะความบกพรอง มีรอยละ 2.8 (1.9 ลานคน)
จากการสํารวจการเขา ถึงความชว ยเหลือหรื อสวัสดิการของรัฐและการใชเทคโนโลยี สารสนเทศ พบวา
ประชากรพิการเกือบทุกคนไดรับสวัสดิการคารักษาพยาบาลหลักของรัฐ (รอยละ 98.5) ประชากรพิการไดจดทะเบียน
คนพิการรอยละ 44.4 ไดรับเบี้ยยังชีพคนพิการรอยละ 43.8 และมีเพียงเล็กนอยรอยละ 0.6 ที่จดทะเบียนแลวแตยัง
ไมไดรับเบี้ ย ยัง ชี พคนพิ ก าร ซึ่งอาจจะอยูในระหว างดําเนินการหรือยังไมไดยื่ นขอรั บเบี้ ยยั งชี พคนพิ การ สําหรับ
ประชากรพิการที่ไมไดจดทะเบียนคนพิการมีมากกวาครึ่ง (รอยละ 55.6) ทั้งนี้เนื่องจากไมตองการจดทะเบียน (รวม
ไมคิดวาตนเองพิการ) หรือความพิการไมอยูในระดับที่จดทะเบียนไดซึ่งมีคอนขางมากถึงรอยละ 48.0 และมีอีกเพียง
เล็กนอยรอยละ 7.6 ที่ไมไดจดทะเบียนคนพิการ เนื่องจากไมทราบขอมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียน ไมมีคนพาไป และ
เดินทางไมสะดวก เปนตน ทั้งนี้ยังมีประชากรพิการอีกรอยละ 15.1 มีความจําเปนตองใชเครื่องชวยแตไมมี และผูพิการ
1 ใน 5 (รอยละ 21.2) ตองการความชวยเหลือหรือสวัสดิการจากรัฐแตยังไมไดรับ ซึ่งความชวยเหลือที่มีความตองการ
มากที่สุด 5 ลําดับแรก คือ การสนับสนุนผูชวยคนพิการ การกูยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ การสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
การปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัย และการใหคําแนะนําปรึกษา
นอกจากนี้พบวาเด็กพิการวัยเรียนอายุ 5-17 ป มีถึงรอยละ 37.8 ที่ปจจุบันไมไดเรียน (รวมเด็กที่ไมเคย
เรียนหรือเคยเรียนแตปจจุบันไมไดเรียน) ซึ่งเหตุผลสวนใหญเนื่องจากปวยหรือพิการจนกระทั่งไมสามารถเรียนได
รองลงมา คือ จบการศึกษาแลว และมีปญหาทางความประพฤติ เปนตน สําหรับประชากรพิการวัยแรงงาน (อายุ 15-59 ป)
เพียงรอยละ 40.6 ที่มีงานทํา สวนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของประชากรพิการอายุตั้งแต 5 ปขึ้นไปมีสัดสวนนอยมาก
คือ ผูพิการที่ใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตมีเพียงรอยละ 5.8 และ 9.2 ตามลําดับ
ผลการสํารวจขางตน แสดงใหเห็นวาประชากรพิการยังไดรับความชวยเหลือหรือสวัสดิการจากรัฐบาล
ไมครบถวนเพียงพอในเรื่องการศึกษา การประกอบอาชีพ การจดทะเบียนคนพิการ และอุปกรณเครื่องชวยสําหรับผูพิการ
ดังนั้นรัฐบาลควรสนับสนุนชวยเหลือผูพิการในเรื่องดังกลาวใหครอบคลุมทั่วถึง เพื่อใหผูพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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