
สวัสดิการและบริการ 
ส าหรับเด็กพิการ: 

สถานการณ์ ความท้าทาย และแนวนโยบาย



โครงสร้างการน าเสนอ

• วัตถุประสงค์ และ วิธีการศึกษา

• สถานการณ์การบริการส าหรับเด็กพิการในปัจจุบัน
• สิทธิที่พึ่งจัดสรร
• การบริการและสวัสดิการในปัจจุบัน
• ปัญหาการเข้าถึงบริการและสวัสดิการ
• สาเหตุของปัญหาการเข้าไม่ถึงฯ

• ศึกษาประเด็นส าคัญพร้อมประสบการณ์จาก
ต่างประเทศ
• การศึกษาส าหรับเด็กพิการ
• ผู้ช่วยคนพิการ 

• แนวนโยบายที่เป็นไปได้ในอนาคต
• ปัญหาการเข้าถึงบริการ
• การศึกษาส าหรับเด็กพิการ
• ผู้ช่วยคนพิการ



วัตถุประสงค์
1. ทบทวนสวัสดิการและบริการ

ส าหรับเด็กพิการ

2. ศึกษาระบบสวัสดิการและบริการที่
เหมาะสมส าหรับเด็กพิการ

3. ผลักดันให้มีการพัฒนาสวัสดิการ
และบริการส าหรับเด็กพิการใน
ประเทศไทย

วิธีการศึกษา
1. ทบทวนสถานการณ์ สิทธิ สวัสดิการ และบริการส าหรับผูพ้ิการไทย 

2. วิเคราะห์ช่องว่างของสวัสดิการและบริการส าหรับผูพ้ิการของไทยกับรูปแบบสวัสดกิาร
และบริการที่ผูพ้ิการควรจะได้รบั

3. ทบทวนประสบการณ์ตา่งประเทศ ในประเด็นที่เป็นปญัหาส าคัญส าหรับการบริการเพือ่
เด็กพิการในไทย

4. ประชุม focus group discussion หรือ in-depth interview 
• พิจารณารูปแบบสวัสดกิารและบริการที่เด็กพิการตอ้งการและควรจะได้รบั
• พิจารณาแนวทางในการพัฒนาสวัสดกิารและบริการท่ีเหมาะสม

5. จัดท าข้อเสนอแนวทางการพัฒนาสวัสดิการและบริการส าหรบัผู้พิการในประเทศไทย

วัตถุประสงค์และวิธีการศึกษา



4

สถานการณ์การบริการ
ส าหรับเด็กพิการ



การบริการที่ควรจัดสรร

บริการทางสังคมทีค่วรจดัสรร มีอยู่ 2 มุมมอง 
1. ยึดตามสิทธทิี่พึงได้รับ

สิทธิที่เป็นที่ยอมรับทางสากล เช่น สิทธิตาม Convention on the Rights of PWD (CRPWD)

2. ยึดตาม Outcome: 
• มีพัฒนาการที่ดีขึ้น (สุขภาพ ความสุขในชีวิต ฯลฯ)
• อยู่ในระบบเศรษฐกิจได้ดีขึ้น (มีงานท า) productive inclusion (working, higher earning)

ตัวอย่างสวัสดกิารที่ควรไดร้ับ
เบี้ยความพิการ, เงินสนับสนุนที่อยู่อาศัย, ผู้ช่วยคนพิการ (personal assistance), การเข้าถึงบริการทางการแพทย์ 
(access to health care and well-being services), การฝึกอาชีพ และ ความคุ้มครองทางสังคม ฯลฯ



ประเทศไทยจัดสรรบริการที่เด็กพิการ
ค่อนข้างสมบูรณ์ตาม CRPD

ตัวอย่างบริการทีจ่ดัสรร
• บริการด้านการแพทย์ : รักษาพยาบาลฟรี ท.74 และการฟื้นฟูสมรรถภาพ

• บริการด้านการศึกษา : เรียนฟรีจนจบป.ตรี พร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยี และ

ความช่วยเหลือทางการศึกษา

• บริการด้านอาชีพ : การจ้างงานคนพิการ การฝึกอาชีพ การกู้ยืมเงินทุน

ประกอบอาชีพ

• บริการด้านการเดินทาง : ลดหย่อนค่าโดยสารสาธารณะ

• บริการด้านสังคมและอื่นๆ : ผู้ช่วยคนพิการส าหรับ ล่ามภาษามือ ปรับ

สภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัย



ครัวเรือนของเดก็พิการ

จ านวนผู้พิการไทย 3,694,378 คน จ านวนผู้พิการรุนแรงไทย 716,263 คน 

จ านวนเด็กพิการไทย (0-17 ปี) 139,334 คน (~0.9% ของเด็ก) จ านวนเด็กพิการรุนแรงไทย (0-17 ปี) 35,190 คน
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แหล่งข้อมูล การส ารวจความพิการส านักสถิติแห่งชาติ 2560



การจดทะเบียนคนพิการ

จดทะเบียนคนพิการหรือไม่ CWD PWD (รวม CWD)

จดทะเบียน 53.71% 44.36%
ไม่ได้จด เพราะความพิการไม่อยู่

ในระดับที่จดทะเบียนได้
17.20% 25.13%

ไม่ได้จด เพราะไม่ทราบข้อมูล 10.89% 3.56%
ไม่ได้จด เพราะคิดว่าตนเองไม่พิการ 8.10% 15.06%

ไม่ได้จด เพราะไม่ต้องการจดทะเบียนคนพิการ 7.88% 7.79%
ไม่ได้จด เพราะไม่มีคนพาไป 0.97% 1.50%

ไม่ได้จด เพราะอื่นๆ 0.82% 1.09%
ไม่ได้จด เพราะเดินทางไม่สะดวก 0.28% 1.24%

ไม่ได้จด เพราะไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน 0.11% 0.07%
ไม่ได้จด เพราะไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชน 0.05% 0.20%

• ระดับความพิการไม่อยู่ในระดับจด

ทะเบียนได้เป็นปัญหาที่ท าใหค้นไม่

จดทะเบียน รองลงมาจึงเป็น

ความคิดว่าตนเองไม่พิการ

• ส าหรับเด็กพิการนั้นปัญหาการไม่

ทราบข้อมูลเป็นเรื่องส าคัญอีกเรื่อง



ปัญหาการเข้าถึงสวัสดิการของคนพิการ

• คนพิการ ระบุว่ามีความจ าเป็นต้องการ

การสนับสนุนผู้ช่วยคนพิการ เป็นอันดับ

แรก และการกู้ยืมเงินเป็นอันดับสอง

• เด็กพิการ ระบุว่ามีความจ าเป็นต้องการ

การช่วยเหลือทางการศึกษา สูงเป็นอันดับ

แรก และผู้ช่วยคนพิการเป็นอันดับสอง

มีความจ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือหรือสวัสดิการแต่ยัง
ไม่ได้รับ

CWD
PWD
(รวม
CWD)

ไม่จ าเป็น 72.49% 78.81%
จ าเป็น ต้องการช่วยเหลือทางการศึกษา 12.92% 0.78%
จ าเป็น ต้องการสนับสนุนผู้ช่วยคนพิการ 3.26% 5.76%

จ าเป็น ต้องการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ 2.21% 3.99%
จ าเป็น ต้องการค าแนะน าปรึกษา 2.21% 2.14%

จ าเป็น ต้องการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ 2.14% 2.05%
จ าเป็น ต้องการอื่นๆ (ระบุ) 2.09% 1.38%

จ าเป็น ต้องการให้เพิ่มเบี้ยคนพิการ 1.35% 1.48%
จ าเป็น ต้องการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 0.93% 2.83%
จ าเป็น ต้องการความช่วยเหลือทางกฎหมาย 0.30% 0.77%

จ าเป็น ต้องการบริการล่ามภาษามือ 0.10% 0.02%



ปัญหาการเข้าถึงสวัสดิการของเด็กพิการ - ความรุนแรง

• ส าหรับคนพิการอายุระหว่าง 5-17 ปี

• ผู้ที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือหรือ

สวัสดิการสูงขึ้นตามระดับความ

รุนแรงของความล าบาก

• การช่วยเหลือทางการศึกษา ยังคง

เป็นบริการอันดับแรกที่เด็กพิการ

ต้องการ

• เด็กพิการรุนแรงต้องการ กู้ยืมเงิน

เพื่ออาชีพฯ จ านวนมาก

มีความจ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือหรือ
สวัสดิการแต่ยังไม่ได้รับ

คนพิการที่อายุระหว่าง 5-17 ปี (incl.) 

ความล าบากในการดูแล
ตัวเองระดับรุนแรง

ไม่มีความล าบากในการ
ดูแลตัวเองระดับรุนแรง

ไม่จ าเป็น 61.04% 75.20%

จ าเป็น ต้องการช่วยเหลือทางการศึกษา 17.63% 12.40%
จ าเป็น ต้องการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชพี 6.88% 0.59%
จ าเป็น ต้องการสนับสนุนผู้ช่วยคนพิการ 6.17% 2.37%

จ าเป็น ต้องการค าแนะน าปรึกษา 3.28% 1.44%
จ าเป็น ต้องการให้เพิ่มเบี้ยคนพิการ 1.71% 1.35%

จ าเป็น ต้องการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 1.53% 0.75%
จ าเป็น ต้องการอื่นๆ (ระบ)ุ 0.70% 2.51%

จ าเป็น ต้องการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ 0.49% 3.07%
จ าเป็น ต้องการบริการล่ามภาษามือ 0.29% 0.04%

จ าเป็น ต้องการความช่วยเหลือทางกฎหมาย 0.28% 0.29%



ปัญหาการเข้าถึงสวัสดิการของคนพิการ - ความรุนแรง

• ส าหรับคนพิการที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป 

• ผู้ที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือหรือ

สวัสดิการสูงขึ้นตามระดับความ

รุนแรงของความล าบาก

• การสนับสนุนผู้ช่วยคนพิการ เป็นที่

ต้องการสูง

• การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย/

การกู้ยืมเงินเพื่ออาชีพ รองลงมา

มีความจ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือหรือ
สวัสดิการแต่ยังไม่ได้รับ

คนพิการที่อายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป 

ความล าบากในการดูแล
ตัวเองระดับรุนแรง

ไม่มีความล าบากในการ
ดูแลตัวเองระดับรุนแรง

ไม่จ าเป็น 71.51% 80.54%

จ าเป็น ต้องการสนับสนุนผู้ช่วยคนพิการ 10.41% 4.66%
จ าเป็น ต้องการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 4.04% 2.54%
จ าเป็น ต้องการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ 3.50% 4.13%

จ าเป็น ต้องการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ 2.84% 1.87%
จ าเป็น ต้องการค าแนะน าปรึกษา 2.33% 2.08%

จ าเป็น ต้องการให้เพิ่มเบี้ยคนพิการ 1.52% 1.47%
จ าเป็น ต้องการอื่นๆ (ระบ)ุ 1.49% 1.35%

จ าเป็น ต้องการความช่วยเหลือทางกฎหมาย 1.22% 0.67%
จ าเป็น ต้องการช่วยเหลือทางการศึกษา 1.11% 0.68%

จ าเป็น ต้องการบริการล่ามภาษามือ 0.03% 0.02%
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สาเหตุของปัญหาการเข้าถึง
การบริการส าหรับเด็กพิการ
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ความไม่รู้ เป็นสาเหตุส าคัญของการเข้าไมถ่ึงบริการ

ส ำหรับเด็กพิกำรที่ระบวุ่ำต้องกำรช่วยเหลอืทำงกำรศึกษำจำกรฐัแต่ยังไม่ได้รับ มำจำกเหตุผลส ำคญัดังนี้
1. ไม่ทราบว่าจะไปรับบริการที่ใด (58.2%)

2. เดินทางไม่สะดวก/อยู่ห่างไกล (15.8%)

3. ไม่มีเวลาไปรับบริการ (17.5%)

ส ำหรับเด็กพิกำรที่ระบวุ่ำต้องกำรกำรสนบัสนุนผู้ชว่ยคนพิกำรแต่ยังไม่ได้รับ มำจำกเหตุผลส ำคัญดังนี้
1. ไม่ทราบว่าจะไปรับบริการที่ใด (49.7%)

2. เป็นข้อจ ากัดของผู้ให้บริการ (14.9%)

3. เดินทางไม่สะดวก/อยู่ห่างไกล (13.6%)



สอดคล้องกับงานวิจัยในอดีต

ควำมต้องกำรส ำคัญ 3 อันดับแรกส ำหรับเด็กพิกำร ได้แก่
1. ค่าเดินทางไปโรงเรียนหรือโรงพยาบาล (85.5 %)

2. การรักษาพยาบาลหรือนัดหมายกับหมอ (81.5%) 

3. การช่วยเหลือทางการศึกษา (74.6%)

ควำมต้องกำรส ำคัญ 3 อันดับแรกส ำหรับครอบครัวเด็กพิกำร ได้แก่
1. ข้อมูลเรื่องสิทธิและสวัสดิการของเด็กพิการ (97.1%) 

2. ทุนหรือเงินกู้ส าหรับการประกอบอาชีพอิสระ (96.0%) 

3. การอบรมพัฒนาฝีมือ (90.0%)

Policy Implementation Analysis on Disability Grant of Thailand Faculty of Social Administration, Thammasat University (2019) 

หมายเหตุ ตอบได้หลายข้อ



การจดทะเบียนคนพิการ กับ 
สาเหตุปัญหาการเข้าถึงบริการ

กำรเชื่อมโยงระหว่ำงกำรจดทะเบียนและ

กำรบริกำรช่วยเหลือยังเป็นชอ่งว่ำงท่ี

พัฒนำได้
ปัญหา การไม่ทราบถึงสถานที่/วิธีการรับการ

บริการ เป็นปัญหาส าคัญทั้งกลุ่มที่จดทะเบียน

และไม่ได้จดทะเบียนในสัดส่วนใกล้เคียงกัน

ถ้าการเชื่อมโยงระหว่างทะเบียนคนพิการกับการ

บริการดีขึ้น สัดส่วนของกลุ่มแรกควรจะน้อยลง

เพราะเหตุใด จึงไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือสวัสดิการ
จากรัฐ

เด็กพิการที่มีความต้องการบริการแต่ยังไม่ได้รับ

จดทะเบียน ไม่จดทะเบียน

ไม่ทราบว่าจะไปรับบริการที่ใด 50.82% 50.18%

เดินทางไม่สะดวก/อยู่ห่างไกล 12.70% 6.82%
เป็นข้อจ ากัดของผู้ให้บริการ 12.07% 2.44%
ไม่มีค่าเดินทางไปรับบริการ 6.97% 0.78%

ได้รับสวัสดิการนั้นแล้ว แต่ยังไม่เพียงพอ 6.53% 0.00%
ไม่มีผู้พาไปรับบริการ 3.47% 4.07%
ไม่มีเวลาไปรับบริการ 2.75% 19.66%

ไม่เชื่อมั่นหรือไม่ประทับใจในหน่วยบริการหรือผู้
ให้บริการ

2.31% 10.85%

คิวยาว/ต้องรอนาน 1.71% 0.49%
อื่นๆ 0.68% 4.70%
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ปัญหาการเข้าไม่ถึงข้อมูล ข่าวสาร

• Local Offer (England)

• กฎหมาบบังคับให้ในทุกท้องถิ่น

• รวบรวมข้อมูลบริการที่เด็กพิการสามารถ

รับและช่องทางติดต่อ อาทิ
• สถานศึกษา, การเดินทาง, การอบรมอาชีพ 

• ทุกท้องถิ่น ต้อง ปรึกษาเด็กพิการและ

ครอบครัวในการจัดสรรและปรับปรุง 

local offer
• ‘CO-production’ approach

Westminster

Suffolk



ปัญหาการเข้าไม่ถึง
การบริการที่เหมาะสม

• คู่มือสิทธิคนพิกำร (Finland)
• รวบรวมสิทธิและสวัสดิการของ PWD

• บริการที่มีสิทธิ (ต้องได้หากผ่านเกณฑ์)

• บริการตามความเหมาะสม (ได้หากมีทรัพยากรเหลือ)

• สถิติ งานวิจัยและกฎหมายที่ส าคัญ

• จัดท าโดย หน่วยงานวิชาการอิสระภายใต้กระทรวง

กิจการสังคมและสาธารณสุข (THL) 

• ผู้ใช้: นักสังคมสงเคราะห์ท้องถิ่น (local social 

workers), นักเรียนนักศึกษา

Personal service plan (Finland)
• PWD สามารถขอการประเมิน ความต้องการบริการ 

จากท้องถิ่นได้

• ต้องระบุความเห็นของผู้รับบริการลงไปในแผนแม้จะเห็น

ต่างจากนักสังคมสงเคราะห์

• แม้จะได้รับแผนแล้วก็อาจจะไม่ได้บริการตามแผน 

จ าเป็นต้องได้รับการอนุมัติบริการจากท้องถิ่นอีกด้วย



แคนาดา (รัฐบริตชิโคลัมเบยี)
• มีหน่วยงานกลางที่ให้ข้อมูล, ค าปรึกษา และประสานงานเพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวผู้พิการรวมไปถึง

ผู้ดูแลผู้พิการ
• The Office of the Advocate for Service Quality (OASQ) ขึ้นกับ the Minister of Social Development and Poverty 

Reduction

• มีการรวมกลุ่มระหว่างครอบครัวผู้พิการเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมไปถึงให้การช่วยเหลือ 
• Family Network for Deaf Children (FNDC) ด าเนินการโดยครอบครัวผู้ปกครองของเด็กที่มีความพิการทางการได้ยินรวมถึงผู้ที่ใช้หรือสนใจภาษามือ 

ให้บริการผ่านการจัดสันทนาการต่าง ๆ รวมไปถึงการฝึกทักษะให้แอก่เด็กที่มีความพิการด้านการได้ยิน

• Family Support Institute of BC (FSI) ที่ให้ค าปรึกษา, ส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างครอบครัวที่มีผู้พิการ

ปัญหาการเข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสาร
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บริการด้านการศึกษาส าหรับเด็กพิการในปัจจุบัน

รูปแบบกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับเด็กพิกำร
1. การเรียนร่วม

2. โรงเรียนศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ

3. การจัดในครอบครัว

4. การจัดโดยชุมชน

5. การจัดในสถานพยาบาล

6. การจัดในศูนย์การศึกษาพิเศษ

7. การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย

อ้างอิง คู่มือสิทธิคนพิกาา 

สิทธิด้ำนกำรศึกษำของเด็กพิกำร 
1. ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือ

พบความพิการจนตลอดชีวิต

2. ได้รับเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ
และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

3. ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพ
การศึกษา

4. ให้สถานศึกษาในทุกสังกัดจัดท าแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล

มาต า 5, 8 พ. .บ. กาา จัดกาา ศึกาษาส าห ับคนพิกาา  



บริการด้านการศึกษาส าหรับเด็กพิการในปัจจุบัน

เด็กพิกำรจ ำนวนมำกเรียนรวม
อ้างอิงปี 2560 ในการเทียบข้อมูล

• ข้อมูลเด็กพิการที่เรียนโรงเรียนในสพฐ. (~4 แสน
คน) มีสูงกว่าแบบส ารวจความพิการของส านักสถิติ 
(~1.4 แสนคน)

• เด็กจ านวนมากเรียนในรูปแบบการเรียนรวม ~90%

• การศึกษาผ่านโรงเรียนพิเศษ (รร.เฉพาะ หรือ 
การศึกษาสงเคราะห)์ ไม่ได้ขยายมากขึ้น

• การเรียนนอกศูนย์การศึกษาพิเศษ (บ้าน รพ.) และ
การเรียนรวมมีแนวโน้มสูงขึ้น
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โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนเฉพาะความพิการ

รับบริการในศูนย์การศึกษาพิเศษ รับบริการนอกศูนย์การศึกษาพิเศษ



ตัวอย่างบริการด้านการศึกษาฯ โดยท้องถิ่น

อบต. ขะเนจื้อ อ ำเภอแม่ระมำด จังหวัดตำก
• พาหนะรับส่งเพื่อคนพิการเดินทางไปรับการศึกษา

• สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา 
• ค่าอาหารกลางวัน 
• ค่าสาธารณูปโภค 
• สิ่งอ านวยความสะดวก

อ้างอิง ข้อบัญญัติองค์กาา บ ิหา ส่วนต าบลขะเนจ้ือ 2561

อบต. บำงบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
• จัดให้มีการอบรม ส่งเสริมให้ความรู้ด้านอาชพีที่

เหมาะสมแก่คนพิการตามแต่ละประเภทของความ
พิการเพื่อให้สามารถน าไปประกอบอาชีพเลี้ยงตน
ได้

อ้างอิง ข้อบัญญัติองค์กาา บ ิหา ส่วนต าบลบางบัวทอง 2559



คนพิการจ านวนหนึ่งอยู่ในสภาพเรียนได้
แต่ไม่ได้เรียนหนังสือ

คนพิการที่จบการศึกษาสูงกว่ามัธยมต้นมีเพียง 9.5% ในขณะที่ผู้ที่ไม่มีความพิการจบการศึกษาสูงกว่ามัธยมต้น ถึง 34%

สาเหตสุ าคญั 5 อันดบัแรกส าหรบัคนพิการ* ไมไ่ดเ้รยีนหนงัสอื ได้แก่
1. ป่วยหรือพิการจนไม่สามารถเรียนได้ (68.8%)

2. ไม่สนใจหรือคิดว่าไม่มีประโยชน์ที่จะเรียน (11.0%) 

3. พิการ เรียนได้ แต่ถูกเพื่อนล้อเลียน/แกล้ง (4.3%)

4. ไม่มีโรงเรียนพิเศษ ส าหรับคนพิการ (4.1%)

5. ไม่มีทุนทรัพย์เรียน (3.6%)

6. อื่นๆ (8.2%)

*ส าห ับผูท่ี้ไม่ได้เ ียนหนังสืออยู่ ไม่ได้ ะบุว่าจบกาา ศึกาษาห ืออายุไม่ถึงเกาณฑ์

หมายเหตุ ตีความว่าผู้ท่ีไม่ตอบว่า ‘ป่วยห ือพิกาา จนไม่สามา ถเ ียนได้’ สามา ถเ ียนได้หากาต้องกาา และมีท ัพยากา เพียงพอ



สอดคล้องกับงานวิจัยในอดีต

สาเหตสุ าคญั 3 อันดบัแรกส าหรบัเดก็พิการทีไ่มไ่ดร้บัการศกึษาไดแ้ก่
1. ป่วยหรือพิการรุนแรง (68.9%)

2. ครอบครัวกังวลจนไม่ยอมให้ลูกไปโรงเรียน (32.2%) 

3. สภาพแวดล้อมไม่เอื้อต่อการเข้าถึงการบริการ อาทิ การเดินทางขนส่งที่ไม่ทั่วถึง (21.1%)

สาเหตสุ าคญั 4 อันดบัแรกส าหรบัเดก็พกิารทีม่กีารศกึษาแตไ่มไ่ดเ้รยีนต่อแลว้ ได้แก่
1. ครอบครัวกังวลจนไม่ยอมให้ลูกไปโรงเรียน (51.1%) 

2. ไม่มีโรงเรียนพิเศษ ส าหรับคนพิการ (44.4%) 

3. ไม่มีทุนทรัพย์เรียน (44.4%)

4. ป่วยหรือพิการรุนแรง (37.8%)

หมายเหตุ ตอบได้หลายข้อ
ท่ีมา Policy Implementation Analysis on Disability Grant of Thailand Faculty of Social Administration, Thammasat University (2019)
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การแก้ไขปัญหาการศึกษาของเด็กพิการ
แนวทางต่างประเทศ

• ปัญหาการไม่รับทราบถึงแหล่งความช่วยเหลือ ท าให้เด็กพิการเข้าไม่ถึงการช่วยเหลือทางการศึกษา
• ผู้เชี่ยวชาญในโรงเรียนและหน่วยงานในท้องถิ่นช่วยแนะน าความช่วยเหลือส าหรับเด็กพิการ

• ปัญหาการเดินทางล าบาก ท าให้เด็กพิการเข้าไม่ถึงการช่วยเหลือทางการศึกษา
• อุดหนุนค่าเดินทาง ฝึกฝนการเดินทางโดยตัวคนเดียว

• ท้องถิ่นและเมืองมักจะเป็นผู้สนับสนุนหลักทั้งการศึกษา การเดินทางไปเรียน



การแก้ไขปัญหาการศึกษาของเด็กพิการ
แนวทางต่างประเทศ (2)

เด็กพิการหลายคนน่าจะเรียนได้แต่ไม่เรียน 
• สาเหตุ ได้แก่ คิดว่าไม่มีประโยชน์ที่จะเรียน, ไม่มีโรงเรียนพิเศษ, ครอบครัวไม่ส่งเรียน, เพือ่นแกล้ง

• เด็กพิการควรจะได้เรียนร่วมกับเด็กไม่พิการเป็น default และยกระดับความช่วยเหลือตามความ

เหมาะสม

• ต่างประเทศ (ฟินแลนด์ อังกฤษ และแคนาดา) มีความช่วยเหลือหลายระดับและ individualized
• แม้ในยุโรปการท า IEP ที่มีคุณภาพก็เป็นเรื่องท้าทาย (Ebersold et al., 2011) 

• เด็กที่โดน bully รุนแรงสามารถได้รับช่วยเหลือพิเศษ หรือการย้ายโรงเรียนไปยังสถานศึกษาพิเศษที่ชื่อ

ว่า Alternative Provision



ฟินแลนด์ – ครอบคลุม + ใช้ท้องถิ่นน า

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Those having received special support or intensified 
support (percentage of total pupils)

0

20

40

60

80

100

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Comprehensive school level special 
education schools

Private Central government
Local government Joint municipal authority



ฟินแลนด์ - งบประมาณไม่บานปลาย
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สหราชอาณาจักร – ครอบคลุม

• ความช่วยเหลือส าหรับ SEND

นอกจากโรงเรียนพิเศษมีความ

ครอบคลุมประมาณ 15% ในปี

การศึกษา 2019/20, 2020/21 
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สถิติครอบคลุมเฉพาะ อังกฤษ (England)



การรับมือปัญหา bully

ส าหรับเดก็และเดก็พิการใน UK
• มาตรการมาตรฐาน

• การลงโทษคน bully ด้วย disciplinary sanctions (อาทิ ตักเตือน, พักการเรียน)

• อาศัยความร่วมมือจากองค์กรภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญ

• ท างานร่วมกับต ารวจและหน่วยงานดูแลเด็ก 

• กรณีที่การ bully รุนแรง
• Guideline ไม่สนับสนุนการแยกเด็กออกจากโรงเรียน ทางเลือกอันดับต้นๆ คือ การจัดการศึกษาแยกออกมาที่

โรงเรียนเดิมชั่วคราวเพ่ือให้ได้พักผ่อน (respite) จากการถูกกลั่นแกล้ง 

• หากรุนแรงสามารถย้ายโรงเรียนแต่ยังเป็น mainstream school

• กรณีจ าเป็นถึงที่สุดจึงย้ายไปยัง Alternative Provision โดยการร่วมกันตัดสินใจของผู้ปกครอง เด็ก และ สหวิชาชีพ



ตัวอย่างการจัดสรรงบฯ 
ตามลักษณะความพิการ

British Columbia (Canada)
Level Special needs

Level 1 - ผู้พิการท่ีไม่สามารถดูแลตนเองได้ (dependent handicapped) 
- ผู้พิการทางการได้ยินและการมองเห็น

Level 2 - ผู้ท่ีมีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาในระดับกลางถึงสูง (student with 
moderate/profound intellectual disabilities)

- ผู้พิการทางกายหรือผู้ท่ีมีปัญหาสุขภาพเรื้อรัง (physical disabilities or chronic 
health impairments)

- ผู้บกพร่องทางการมองเห็น (visual impairments)
- ผู้มีภาวะออทิสซึม (autism spectrum disorder)
- ผู้บกพร่องทางการได้ยิน (หูหนวก และหูตึง) (deaf or hard hearing)

Level 3 - ผู้ท่ีต้องการการบ าบัดรักษาเชิงพฤติกรรมระดับสูง (intensive behavioral
interventions)

- ผู้ท่ีมีภาวะอาการทางจิตเวชขั้นรุนแรง (serious mental illness)

year 
funding per student

level 1 level 2 level 3
2016/17 $37,700 $18,850 $9,500
2017/18 $38,140 $19,070 $9,610
2018/19 $38,800 $19,400 $9,800
2019/20 $42,400 $20,200 $10,250
2020/21 $43,000 $20,400 $10,300
2021/22 $44,850 $21,280 $10,750
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คนในครอบครัวเป็นคนดูแลจ านวนมาก
จ านวนผู้ช่วยไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

บิดา/มารดามักเป็นผู้ดูแลเด็กพิการ 

ผู้ดูแลเด็กพิการระดับรุนแรงจ านวนมากเป็น 

• บิดา/มารดา (66.8%) 

• ญาติ (26.7%)

คนพิการระดับรุนแรงโดยท่ัวไปที่มีผู้ดูแลเป็น 

• บุตร (34.8%) 

• คู่สมรส (20.7%) 

• บิดา/มารดา (13.4%)

ผู้ดูแลในแบบสอบถามไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้มีชื่อหลังบัต คนพิกาา 

จ านวนผู้ช่วยคนพิการ

• ผู้ช่วยคนพิการจดแจ้งกับกรมพก. มีจ านวน 1,571 คน

และผู้ช่วยคนพิการที่ปฏิบัติงานต่อเนื่องจ านวน 1,473

คน (นฤณธร รอดทอง, 2021)

• การส ารวจความพิการ พ.ศ. 2560 
• จ านวนคนพิการรุนแรง 716,263 คน 

• จ านวนผู้ช่วยคนพิการเท่ากับ 0.2% ของคนพิการรุนแรง



รายได/้ชม.การท างานของผู้ดูแล CWD
สูงกว่าผู้ดูแล PWD

จากแบบสอบถามคนพกิาร พ.ศ. 2560
• รายได้สุทธิก่อนออกจากงานของผู้ดูแลเด็กพิกำร (ที่มีความล าบากฯรุนแรง) มีค่าเฉลี่ย ที่ 2,100 บาท ต่อเดอืน

• รายได้สุทธิก่อนออกจากงานของผู้ดูแลคนพิกำร (ที่มีความล าบากฯรุนแรง) มีค่าเฉลี่ย ท่ี 1,090 บาท ต่อเดอืน

• จ านวนชั่วโมงเฉลี่ยต่อวันที่ผู้ดูแลใช้ในการดูแลเด็กพิกำร เฉลี่ยแล้วเท่ากับ วันละ 13.04 ชม. 

• จ านวนชั่วโมงเฉลี่ยต่อวันที่ผู้ดูแลใช้ในการดูแลคนพิกำร เฉลี่ยแล้วเท่ากับ วันละ 11.44 ชม.

• สะท้อน Opp cost. ในการดูแลเด็กพิการสูง รัฐบาลสามารถสนับสนุนผู้ช่วยหรือผู้ดูแลได้โดยที่ไม่ให้เขาออกจากงาน

น่าจะดีกับสังคม

• จ านวนชั่วโมงการดูแลของผู้ดูแลสูงกว่าจ านวนชั่วโมงที่ประกาศก าหนดให้ค่าตอบแทนแก่ผู้ช่วย (6 ชม.ต่อวัน)
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การแก้ไขปัญหาการ PA (ของเด็กพิการ)
แนวทางต่างประเทศ

• ปัญหาการเข้าไม่ถึงผูช้่วยคนพิการ
• ก าหนดสัดส่วน PA ต่อคนพิการในท้องที่ให้เหมาะสม

• สัดส่วนของฟินแลนด์อยู่ที่ 120 ต่อประชากร 100,000 คน
• จ านวนผู้ช่วยคนพิการเท่ากับ 0.2% ของคนพิการรุนแรง

• รูปแบบการจัดสรร PA ที่ยืดหยุ่น ภาคเอกชนมีส่วนร่วม ภาครัฐหรือท้องถิ่นท าหนา้ที่ตรวจสอบสถานบริการมากขึ้น
• (1) จ้างงานโดยมีคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเป็นผู้จ้าง หรือ (2) แจกคูปอง/เงินไปเลือกรับบริการผู้ช่วยจากสถานบริการที่ได้รับการรับรอง

• หลายประเทศในยุโรปสามารถจ้างผู้ปกครองหรือสมาชิกในครอบครัวเป็น PA ได้ด้วย (Informal care)
• อาจจะมี condition บางประการ เช่น ได้รับเงินน้อยกว่า

• ในต่างประเทศ ท้องถิ่นมีบทบาทสูงในการจดัสรรผูช้่วยคนพิการ
• การดูแลเดก็พิการมแีนวโน้มว่าจะใช้เวลามากกว่าการดแูลคนพิการโดยเฉลีย่

• การสนับสนนุดา้น caring ของ UK ผันแปรตามระดบัความรนุแรง (DLA for children – Care component)
• ใน Helsinki (Finland) ความเข้นข้นของการได้รบับริการ PA และจ านวนค่าจ้างมีความยืดหยุ่น 

• ให้อ านาจนักสังคมสงเคราะห์ตัดใจได้ว่าค่าจ้างจะเป็นเท่าไร



PA ครอบคลุมสูง

ฟินแลนด์
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หมายเหตุ: ประชากรตัวส่วนกับตัวเศษต่างกันอยู่บ้าง ตัวส่วนไม่มีวัย 17 ปี



ฟินแลนด์ – Informal Care
• Informal Care: การดูแลที่บ้านของคนพิการ/ผู้สูงวยัดว้ย

การช่วยเหลือจากสมาชิกในครอบครัวหรอืคนใกลช้ิด
• สถิติ

• ~50,500 (2020) ที่ได้รับ informal care ในฟินแลนด์
• จ านวนของผู้ดูแล informal carers อยู่ที่ประมาณ 50,000 คน
• 80% ของผู้ดูแล ดูแลสมาชิกในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดเกือบ 

24 ชม.
• หากปราศจาก informal carer แล้ว 57% ของผู้ที่ได้รับ IC 

จะต้องไปอยู่ในสถานดูแลเข้มข้น (intensive home care or 
care home with 24-hrs assistance)

• มีการเพิ่มการสนบัสนุน informal care ในรูปแบบต่างๆ ทัง้
เงินและสิ่งของอย่างต่อเนื่อง

มีการสนับสนุน informal care อีกทาง

Support for informal care, carers who have made an 
official care agreement in services funded by the 

municipality, during year



สหราชอาณาจกัร
ผู้ดูแลสามารถได้รับเงินสนับสนุน (£67.60 a week) จากภาครฐัได้ 

ถ้าดูแลผู้ท่ีได้รับสิทธิคนพิการ/เด็กพิการ (DLA/CDP) อยา่งน้อย 35 

ชม. ต่อสัปดาห์

• Carer’s Allowance/EHC plan ไม่ได้จ ากัดห้ามผู้ปกครองไม่ได้

ให้รับ

การจ้างคนในครอบครัวเป็นอีกหนึ่งทางเลือก
เนเธอรแ์ลนด์
คนพิการสามารถเลือกได้ว่าจะรับบริการ (care in-kind) รับเงิน (cash-
for-care) หรือผสมกัน เลือกผู้ให้บริการเองได้ไม่จ าเป็นต้องเป็นภาครัฐ
โอนเงินตรงเข้าสู่ผู้ดูแลคนพิการแทนการรับบริการ

จ้างคนในครอบครัวเป็นผู้ช่วยฯได้
การจ้าง family members as PA ท าได้แต่จะได้รับ

ค่าบริการรายชั่วโมงเพียง 20 EUR ต ่ากว่าทั่วไปที่สูงสุด 80 EUR 
(ENIL, 2015)

การจ้างงานสมาชิกในครอบครวัเปน็ PA – Informal care
• European Network on Independent Living (2015) สรุปจาก 20 ประเทศในฐานข้อมูลว่า

• สามารถจ้างได้ 8 ประเทศ

• สามารถจ้างได้แต่มีเงื่อนไข 2 ประเทศ

• ไม่สามารถจ้างได้ 6 ประเทศ

• อาจจะจ้างได้หรือไม่ได้ 2 ประเทศ

• ไม่มีข้อมูล 2 ประเทศ



แคนาดา
• Unpaid caregiver (คนในครอบครัวหรือเพื่อน) มีบทบาทสูงมาก 

• ป ะชากา อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปกาว่า 1 ใน 4 (7.8 ล้านคน) มีป ะสบกาา ณ์กาา ดูแลผู้พิกาา ห ือผู้ป่วยภายในค อบค ัว ใน อบ 12 

เดือนท่ีผ่านมา

• นโยบายส่วนกลาง Federal จะเป็น tax credit ที่มอบให้แก่ caregiver ที่เป็นสมาชิกาในค อบค ัว

• มีการช่วยค่าจ้าง PA ในชื่อ attendant care

• การสนับสนุนนี้ไม่สามารถใช้จ้างสมาชิกในครอบครัว

• เปิดรับ immigrant 5,500 คนต่อปีเพื่อมาท างาน caregiver ที่ขาดแคลน

• เน้นบทบาทของท้องถิ่นในการจัดสรรสวัสดิการข้างต้น

นอกภูมิภาคยุโรปก็มีแนวโน้มใกล้เคียงกัน



แคนาดา รัฐบริตชิโคลัมเบยี
• โครงการด้าน PA มีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ 

• การให้เงินโดยตรง
• มีการให้เงินที่เรียกว่า Respite for Families เพื่อดูแลสุขภาพจิตแก่ unpaid caregiver กล่าวคือ caregiver จะได้มีเวลาพักผ่อนจาก

การดูแล care receiver โดยจะมี caregiver มาดูแลแทน
• Community Living BC (CLBC services) จะแบ่งเป็น Direct-funded respite (ให้เงินแก่ครอบครัวเพื่อใปหาผู้ดูแลผู้พิการเอง)

และ Contracted respite (CLBC ร่วมกับ service provider agency ในการจัดหาผู้ดูแล)

• การให้การบริการ
• เช่น Nursing Support Services ที่จะให้ความช่วยเหลือด้าน respite care แก่เด็กและเยาวชนตั้งแต่ 0-19 ปี ที่ต้องการการดแูล

ภายใต้พยาบาลวิชาชีพ จะเป็นการเข้าไปดูแลที่บ้าน ซึ่งผู้ที่เข้าเกณฑ์จะมีความซับซ้อนทางการแพทย์ (medical complexities) อาทิ 
ผู้ที่มีการเจาะคอ (tracheostomy) หรือผู้ที่ต้องล้างไตทางช่องท้อง (Peritoneal Dialysis)

นอกภูมิภาคยุโรปก็มีแนวโน้มใกล้เคียงกัน
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แนวนโยบายที่เป็นไปได้ในอนาคต



ทบทวนสถานการณ์ในไทย

• ตามกฎหมายแล้ว ประเทศไทยได้มีการจัดสรรสิทธิและบริการให้คนพิการและเด็กพิการครบถ้วนตามสิทธิ
ใน CRPD 

• แต่ในทางปฏิบัติการบริการยังขาดคุณภาพที่เพียงพอต่อความต้องการของเด็กพิการ โดยเฉพาะ ความ
ช่วยเหลือด้านการศึกษา และ ผู้ช่วยคนพิการ 
• สาเหตุหลักที่เข้าไม่ถึงคือ การไม่ทราบว่าต้องรับบริการที่ใด
• การเดินทาง เป็นอีกสาเหตุอันดับหลักของทั้งสองปัญหานี้

• การจดทะเบียนและการเข้าถึงการบริการ
• ยังมีช่องว่างให้พัฒนาในการเชื่อมโยงระหว่างการจดทะเบียนไปสู่การบริการ
• ส าหรับเด็กพิการ การไม่ทราบข้อมูล เป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักที่ไม่จดทะเบียนคนพิการ

• ยิ่งพิการรุนแรง ยิ่งต้องการได้รับความช่วยเหลือสูงขึ้น



แนวทางการแก้ไขปัญหา
การรับทราบสิทธิสวัสดิการ

• ให้ท้องถิ่นทุกท้องถิ่นเป็นตัวกลางในการกระจายข้อมูลสิทธิและสวัสดิการ
• มีคู่มือคนพิการรวมถึงเจ้าหน้าที่ประจ าท้องถิ่น

• ตั้งเป้าหมายขยายศูนย์บริการคนพิการทั่วไปให้ครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

• ขยายความร่วมมือขององค์กรด้านคนพิการระดับท้องถิ่นมากขึ้น 
• เป็น partner ในการยกระดับให้ผ่านมาตรฐานไปสู่ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

• สนับสนุนให้คนพิการและครอบครัวทุกคนเข้าถึงการรวมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล



แนวทางการแก้ไขปัญหา
การศึกษาของเด็กพิการ

• มีต าแหน่งที่แน่นอนในโรงเรียนที่ดูแลด้านคนพิการโดยเฉพาะ
• ท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานไปยังหน่วยบริการอื่นๆ และ

• ให้ข้อมูล ข่าวสาร ด้านสิทธิและบริการที่เด็กพิการควรได้รับ

• สนับสนุนให้ท้องถิ่นจัดสรรการเดินทางไปโรงเรียนส าหรับเด็กพิการ
• ขยายตัวจากอบต.และหน่วยงานที่ท าแล้ว

• จัดการศึกษาที่ยืดหยุ่นให้ตรงกับเด็กพิการ
• เป้าหมายพึ่งให้เด็กรู้สึกว่าการเรียนมีประโยชน์จริง

• ยืดหยุ่นส าหรับเด็กพิการที่โดนแกล้งอาจจะมีการแยกเรียนหรือเรียนที่บ้านในกรณีที่โดนแกล้งรุนแรง

• ขยายผลจากการจัดการศึกษานอกศูนย์การศึกษาพิเศษ (เรียนที่บ้าน/รพ.) 



การแก้ไขปัญหาการ PA (ของเด็กพิการ)
แนวทางต่างประเทศ

• สนับสนุนให้ท้องถิ่นหรือส่งเสริมองค์กรด้านคนพิการที่พร้อมจัดการอบรมผู้ช่วยคนพิการดว้ยตนเอง 

• พิจารณาความเป็นไปได้ในการการจัดสรร PA ผ่านภาคเอกชน (โมเดลคูปอง) 
• ภาครัฐหรือท้องถิ่นท าหน้าที่ตรวจสอบสถานบริการมากขึ้น

• อาจให้นักสังคงสงเคราะห์ร่วมประเมินกับสหวิชาชีพถึงความเขน้ขน้และค่าจ้าง (ไม่ fixed ค่าจ้าง)

• อนุญาตให้จ้างผู้ปกครองหรือสมาชิกในครอบครัวเป็น PA ในกรณีที่ qualified เกณฑ์
• นอกจากสนับสนุนค่าใช้จ่าย อาจจะสนับสนุนเป็นความรู้หรืออุปกรณ์เสริม



Focus Group 
Discussion



ตัวอย่างประเด็นระดมสมอง

สถำนกำรณ์โดยรวม
ทั้งเด็กพิการและคนพิการ แต่เน้นหนักไปยังปัญหาของเด็กพิการ

• ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็น บริการอื่นๆ ตามสิทธิหรือนอกเหนือจากการบริการหรือไม่
• การบริการให้ เด็กพิการ ได้เพิ่มเติมจาก CRPD

• สถานการณ์การเข้าไม่ถึงบริการที่จ าเป็นส าหรับเด็กพิการ 
• ความเห็นต่อ incidence (การเข้าถึง) ส าหรับเด็กพิการ ใน Survey
• สาเหตุที่ท าไมเข้าไม่ถึง ส าหรับเด็กพิการ ใน Survey
• การแก้ไขการเข้าไม่ถึงอย่างไรได้บ้าง ส าหรับเด็กพิการ ใน Survey



ตัวอย่างประเด็นระดมสมอง

PA
• จะขยายการดูแล/PA ให้กับเด็กพิการได้

อย่างไร
• เพิ่มการอบรม – หาคนมาอบรมเพิ่ม
• การให้สมาชิกในครัวเรือนได้รับเงิน

ช่วยเหลือในการดูแล ใกล้เคียงผู้ดูแลคน
พิการ มีความเหมะสมแค่ไหน

ควำมเชื่อมโยงของกำรบริกำร 
• จะท าอย่างไรให้คนพิการที่จดทะเบียนเข้าถึงบริการได้มาก

ขึ้น อย่างน้อยควรมากกว่าคนที่ไม่ได้จดทะเบียน
• จะใช้ข้อมูลจากกระบวนการการประเมินความพิการ/การ

จัดล าดับความรุนแรงมาใช้ประโยชน์อย่างไรต่อการจัดสรร
การบริการ



ตัวอย่างประเด็นระดมสมอง

กำรศึกษำส ำหรับเด็กพิกำร
• เหตุใดครอบครัวจึงกังวลจนไม่ส่งเด็กพิการไปโรงเรียน

• เด็กพิการและครอบครัวควรได้การสนับสนุนทางการศึกษาเพิ่มเติมอย่างไร
• โดยเฉพาะครอบครัวที่เรียนนอกสถานศึกษา (เรียนนอกศูนย์การศึกษาพิเศษฯ)

• ท าอย่างไรให้เด็กพิการที่สามารถเรียนได้ ได้รับการศึกษา

• ขยายผลการบริการของท้องถิ่นที่ท้ังจากส่วนกลางและท้องถิ่น อย่างไรได้บ้าง 
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คนพิการเข้าถึงการบรกิารและการฟื้นฟูได้ดี 
แต่ยังมีปัญหาการเดินทางและค่าใช้จ่าย

คนพกิารจ านวนน้อยเทา่นัน้ทีเ่คยปว่ยและจ าเปน็ตอ้งไดร้บัการรกัษาแตไ่มไ่ดร้บัการตรวจ 
4.2% ส าหรับคนพิการทกุช่วงอายุ 

3% ส าหรับเด็กพิการ อายุ 1-17 ปี

การไมส่ามารถเดนิทางไปรบัการตรวจเปน็ปญัหาหลกั
สาเหตุสองอนัดบัแรกส าหรับคนพิการทกุช่วงอายุได้แก่ 

‘ไม่มีผู้พาไปรับการรักษา’ (1.5%) 

‘เดินทางไม่สะดวก/อยู่ห่างไกล’ (0.7%) 

สาเหตุสองอนัดบัแรกส าหรับเด็กพิการ ได้แก่ 

‘ไม่มีผู้พาไปรับการรักษา’ (0.7%) 

‘ไม่มีค่าเดินทางไปรับการรักษา’ (0.3%)

สาเหตปุญัหาส าหรบัการฟืน้ฟูใกลเ้คยีงกัน
สาเหตุสองอนัดบัแรกส าหรับคนพิการทกุช่วงอายุได้แก่ 

‘ไม่มีผู้พาไปรับการรักษา’ (1.2%) 

‘ไม่มีเงินจ่ายค่าบริการฟื้นฟ’ู (0.7%)

สาเหตุสองอนัดบัแรกส าหรับเด็กพิการ ได้แก่ 

‘ไม่ทราบว่าจะไปรับบรกิารฟื้นฟูทีใ่ด’ (0.7%) 

‘ไม่มีเงินจา่ยค่าบริการฟื้นฟู’ (0.6%)


