
สถานการณ์การบริการ

ส าหรับคนพิการและเด็กพิการ

พัชรมณฑ ์ปิติปัญญากุล

ผู้อ านวยการกองส่งเสรมิสิทธแิละสวสัดิการคนพกิาร

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ



ข้อมูลคนพิการทั่วไป

สาเหตุความพิการ

2,108,536 คน = 3.18 %ของประชากรทั่วประเทศ
22.18%

39.68 %
20.95%

12.51%

4.68%

ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 65
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อายุ 0-5 ปี

อายุ 6 - 14 ปี

อายุ 15 - 59 ปี

อายุ 60 ปีขึ้นไป 1,178,550 คน

66,463 คน

852,033 คน

11,489 คน

วิเคราะห์ตามอายุและประเภทความพิการ
ทางการเห็น
ทางการได้ยิน/
สื่อความหมาย
ทางการเคลื่อนไหว

ทางจิตหรือพฤติกรรม
ทางสติปัญญา
ทางการเรียนรู้

ออทิสติก
มากกว่า 1 ประเภท
ไม่ระบุ

ปฐมวัย วัยเรียน วัยท างาน สูงอายุ
รวม

0 - 5 6 - 14 15 - 59 60 ขึ้นไป
11,489 66,463 852,033 1,178,550 2,108,535 

อาชีพ จ านวน (คน) อาชีพ จ านวน (คน)
เกษตรกรรม 167,299 (53.26) ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท 17,901 (5.70)
รับจ้าง 71,473 (22.75) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3,636 (1.16)
ไม่ระบุอาชีพ 22,845 (6.95) กิจการส่วนตัว/ค้าขาย 908 (0.29)
กิจการส่วนตัว/อาชีพอิสระ 19,144 (6.09) อื่น ๆ 11,921 (3.79)

อาชีพคนพิการ = 314,127 คน

1,101,837 คน
52.26%

1,006,699 คน 
47.74%

สาเหตุความพิการ

อุบัติเหตุภาวะ
เจ็บป่วย

ไม่ทราบ
สาเหตุ

แพทย์ไม่ระบุ/
ไม่ทราบสาเหตุ

พันธุกรรม

46.46%

พิการแต่ก าเนิด

24.63% 20.55%
7.64%

0.67%
0.05%

ประเภทความพิการ จ านวน (คน) ประเภทความพิการ จ านวน (คน)
1.ทางการเห็น 186,701 (8.86) 5. ทางสติปัญญา 144,288 (6.85)

2.ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย 393,998 (18.68) 6. ทางการเรียนรู้ 13,986 (0.66)

3.ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 1,061,096 (50.33) 7. ออทิสติก 17,466 (0.83)

4. ทางจิตหรือพฤติกรรม 165,260 (7.84) 8. พิการซ้อน 123,757 (5.86)
หมายเหตุ : ไม่ระบุประเภทความพิการ 1,984 คน (0.09)

หมายเหตุ : ยอดรวมคนพิการ 2,108,535 เนื่องจากคนพิการไม่มีขอ้มูลวันเดือนปีเกิดจ านวน 1 คน

การศึกษา ชาย หญิง รวม ร้อยละ
อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ 1,145 892 2,037 0.10
อายุถึงเกณฑ์แต่ไม่ได้เรียน 9,150 10,576 19,726 0.94

ต่ ากว่าประถมศึกษาตอนต้น 1,964 1,552 3,516 0.17

ประถมศึกษา 682,848 650,068 1,332,916 63.22

มัธยมศึกษา 128,597 63,246 197,843 9.10

อุดมศึกษา 15,761 11,376 27,137 1.29

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา 27,965 12,076 40,041 1.90

อนุปริญญา 162 102 264 0.01

ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 927 612 1,539 0.07

สูงกว่าปริญญาตรี 2,874 1,802 4,676 0.22

ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 0 1 1 0.00

อื่น ๆ 13,404 8,794 22,198 1.05

ไม่ระบุการศึกษา 6,898 5,764 12,662 0.60

ไม่ได้รับการศึกษา 5,938 5,871 11,809 0.56

ไม่มีข้อมูล 204,204 233,967 438,171 20.78

รวม 1,101,837 1,006,699 2,108,536 100.00



3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ

เท่าเทียมกันในสังคม

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างความเป็นธรรมลด
ความเหล่ือมล  าในสังคม

วิสัยทัศน์ : คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง ด ารงชีวิตอิสระใน
สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ 
EQUAL เท่าเทียม

กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
ท่ีส่งเสริมพิทักษ์และรับรองให้คนพิการ
ไ ด้รั บการคุ้ มครองสิ ทธิ มนุษยชน
เสรีภาพขั้นพื้นฐาน

“ท าสิทธิให้เป็นจริง” ส าหรับ
คนพิการในภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟิก

10 การสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียม
17 สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

กฎหมาย
ที่ส าคัญ

ปี 50 ไทยให้สัตยาบนัตอ่อนสุัญญาว่าด้วยสทิธิคนพกิาร (CRPD)



ทิศทางแผนปฏิบัติการ

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ พ.ศ.2563-2565

EQUAL  

ความเท่าเทียม

“คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง  ด ารงชีวิตอิสระ  ในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน”

(Make the Right Real for Persons with Disabilities towards Independent Living in Sustainable Inclusive Society)

EMPOWERMENT เสริมพลังคนพกิารและ
องค์กรด้านคนพกิารให้มศีักยภาพและความ
เข้มแข็ง 
QUALITY MANAGEMENT พัฒนาคุณภาพ
การบรหิารจดัการ ขจัดการเลือกปฏิบตั ิเพื่อให้
คนพิการเขา้ถงึสิทธิไดจ้รงิ 

UNDERSTANDING เสริมสร้างความเข้าใจและ
เจตคติเชิงสร้างสรรคต์่อคนพกิารและความ
พิการ
ACCESSIBILITY สร้างสภาพแวดลอ้มและ
บริการสาธารณะท่ีทุกคน เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 

LINKAGE ส่งเสริม การบรูณาการเครอืข่ายและ
สร้างการมสี่วนรว่ม เพื่อพัฒนาคณุภาพชีวติ
คนพิการอยา่งยัง่ยืน 
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กฎกระทรวงแบง่สว่นราชการกรมส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2559

ประสานและร่วมมือ
ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์

วิเคราะห์  ส ารวจและ
รวบรวมข้อมูลด้านคนพิการ

บริหารจัดการ ICT และเป็น
ศูนย์กลางข้อมูลด้านคนพิการ

ส่งเสริม คุ้มครองและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ

ส่งเสริม สนับสนุนความ
เข้มแข็งองค์กรด้านคนพิการ

คุ้มครองสวัสดิภาพและ
พัฒนาอาชีพคนพิการ

จัดต้ัง ก ากับ ดูแล
ศูนย์บริการคนพิการ

ส่งเสริมกิจการของ
กองทุนคนพิการฯ

ตรวจสอบสิทธิประโยชน์
และขจัดการเลือกปฏิบัติ

แนะน า ปรึกษาและช่วยเหลือ
ให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิ

หน้าที่อื่น
ตามท่ีกฎหมายก าหนด



มาตรการช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19

การปรับเบี้ยความพิการ

800 บาท ต่อเดือน เป็น

1,000 บาท ต่อเดือน

กู้ยืมเงินฉุกเฉิน

เพ่ือประกอบอาชีพส าหรับคนพิการ

และผู้ดูแลคนพิการ วงเงิน 10,000 

บาท ไม่ต้องมีผู้ค้ าประกัน 

เงินเยียวยา

 เงินเยียวยาคนพิการท่ีได้รับผลกระทบจาก COVID-19 จ านวนเงิน 3,000 บาท 1 เดือน

 เงินเยียวยาคนพิการท่ีประกอบอาชีพเกษตร จ านวนเงิน 5,000 บาท 3 เดือน

 เยียวยาคนพิการคนละ 1,000 บาท 1 ครั้ง 

 เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือกลุ่มเปราะรายละไม่เกิน 3,000 บาท ไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี

เรามีเรา

พก. ด าเนินโครงการ “เรามีเรา” เพ่ือช่วยเหลือ

คนพิการท่ีมีภาวะความเสี่ยงในสถานการณ์ 

COVID - 19 ท่ัวประเทศ

รพ.สนาม/ศูนย์พักคอย

 โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพ่ือคนพิการ

 โรงพยาบาลสนามราชานุกูลเพ่ือเด็กพิเศษและครอบครัว

ศูนย์พักคอยเพ่ือส่งต่อ (Community Isolation for the 

Blind : CIB) ส าหรับผู้ป่วยโควิด - 19 พิการทางสายตา

การฉีดวัคซีนส าหรับคนพิการ

ให้กับคนพิการทั้งในความดูแลของกรม พก. และคนพิการในเขต กทม. ปริมณฑล และภูมิภาค

ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง

 ระดมสิ่งของบริจาค 

 1 กรม 1 พ้ืนที่ ชุมชนล าชะล่า

 Mr. เขต กรุงเทพเหนือ 7 เขต

ขยายเวลาบัตรคนพิการ

ขยายเวลาบัตรฯ 

คนพิการที่หมดอายุ

อีก 6 เดือน

สิ่งอ านวยความสะดวก

ผ่านกิจกรรมการปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยส าหรับคนพิการ ภายในวงเงินหลังละ 40,000 บาท/

หลัง การรณรงค์ส่งเสริมการจัดท าการส ารวจสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐานส าหรับคนพิการ 

ตรวจสอบสถานท่ีท่ีเป็นมิตรส าหรับคนพิการและทุกคน (Accessibility) ครบท้ัง 5 ประเภท



ระเบียบด้านสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ

ตาม มาตรา 20 คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอ านวยความสะดวก 
อันเป็นสาธารณะตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ 

ดา้นการแพทย์

การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ
โดยกระบวนการทาง

การแพทย์และค่าใช้จ่าย
ในการรักษาพยาบาล

ดา้นการศึกษา

การศึกษาแบบทั่วไป 
การศึกษาทางเลือกหรือ
การศึกษานอกระบบ
ตามความเหมาะสม

ดา้นอาชีพ ดา้นการมีสว่นร่วม ดา้นกฎหมาย

ดา้นขอ้มูลข่าวสาร ล่ามภาษามือ อปุกรณ์ เครื่องช่วย เบี้ยสวสัดิการ สวสัดิการอืน่ใด

การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ด้านอาชีพ เพ่ือการมีงานท า 
และส่งเสริมการประกอบ

อาชีพอิสระ

การมีส่วนร่วมกิจกรรมทาง
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
เท่าเทียมกับบุคคลท่ัวไป

การช่วยเหลือทางกฎหมาย 
และการจัดหาทนายความ

ว่าต่างแก้ต่างคดี

ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร 
เทคโนโลยีสารสนเทศและ

สิ่งอ านวยความสะดวก
เพ่ือการสื่อสารส าหรับ
คนพิการทุกประเภท

บรกิารลา่มภาษามอื  

ตามระเบยีบคณะกรรมการ

ก าหนด

สิทธิได้รับสัตว์น าทาง 
เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ และ
เคร่ืองช่วยความพิการใด ๆ 

การจัดสวัสดิการ
เบี ยความพิการ ส าหรับ

คนพิการท่ีมีบัตรประจ าตัว
เป็นต่อเดือน

การปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่
อาศัย การมีผู้ช่วยคนพิการ 
หรือการจัดให้มีสวัสดิการอื่น
ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10



กลไกการขับเคลือ่นการด าเนนิงาน

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

โดย นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

โดย ปลัดกระทรวง พม. เป็นประธาน

คณะอนุกรรมการ 

ตามประเภทความพิการ 

และคณะอนุกรรมการประเด็นต่าง ๆ 

รวม 31 ชุด

คณะอนุกรรมการส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการประจ าจังหวัด



เครือข่ายการท างานด้านคนพกิารทีส่ าคญั

ผู้ช่วยคนพิการ 

(1,406 คน)

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนษุยเ์ชีย่วชาญ

ด้านคนพิการ (อพมก.)

(52,263 คน)

องค์กรด้านคนพิการ

(868 องค์กร) 

ศูนย์บรกิารคนพิการทั่วไป

(3,147 แห่ง)

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนษุย ์(อพม.)

(203,790 คน)



โครงการส าคัญประจ าปี 2565

ช่วยเหลือ

กลุ่มเปราะบาง

ครอบครัวอุปการะ

• ผลักดันกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• จัดหาครอบครัวอุปการะให้คนพิการ

• คนพิการถูกทอดทิ้ง ไม่มีผู้ดูแล

• รอเข้าสถานสงเคราะห์จ านวนมาก

• ลดคนพิการท่ีรอเข้าสถานคุ้มครอง 10 %

• ลดค่าใช้จ่ายภาครัฐในการดูแลคนพิการ

• คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับการ

ดูแลจากครอบครัว

ระบบการให้บริการ

• พัฒนาระบบภายใน 2 ระบบ
• บริการคนพกิาร 1 ระบบ
• กองทุนฯ 1 ระบบ

Digital 

& DATA

ปฏิรูปการขึ้น

ทะเบียนคนพิการ

ขึ้นทะเบยีนคนพิการ

• ลดเอกสารส าเนาขอมีบัตร อ านวยความสะดวก
คนพิการ 1 แสนคนต่อปี

• ปรับปรุงการประเมินความพิการ    
• One Stop Services  40 แห่ง
• เชื่อมโยงข้อมูล รพ. 15 แห่ง

• คนพิการตกหล่น/ไม่ได้รับความช่วยเหลือ

• ขั้นตอนยุ่งยากในการท าบัตรคนพิการ

• อ านวยความสะดวกให้คนพิการได้

เข้าถึงการท าบัตร ฯ ได้สะดวกรวดเร็ว

• คนพิการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน

อย่างเท่าเทียม

อาชีพคนพิการ

• รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก

• ผลกระทบจาก COVID -19

• BCG  Economy

• คนพิการมีความยากล าบากใน

การเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ

• คนพิการไม่ได้รับความช่วยเหลือ

อย่างทั่วถึง

• คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิ 

สวัสดิการ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

• คนพิการได้รับความช่วยเหลือ

อย่างท่ัวถึง

อาชีพใหม่

คนพิการ

• คนพิการได้รับการส่งเสริมอาชีพ

ที่สอดคล้องกับสถานการณ์โลก

• คนพิการมีอาชีพมีรายได้มั่นคง

VulnerableGuidance Reform Development

10 % ของคนพิการ
ที่รอเข้าสถานคุ้มครอง

พัฒนา 4 ระบบ
• หลักสูตร Digital 4 หลักสูตร
• อาชีพ AI 1,000 อัตรา
• น าร่องสวนเกษตร 4 ศูนย์



แปรรูปและยกระดับ

ผลิตภัณฑ์สวนเกษตร 

“สวนต้มย าคนพิการ”

“พลังเพื่อก้าวต่อไป 

ในโอกาส 130 ปี โอสถสภา”

ยกระดับสินค้า

“อุ่นใจอาสา 

พัฒนาอาชีพ”

เสริมทักษะ Digital

Youtuber

และ Digital Literacy

Graphic Design

- อาชีพ (AI) ปัญญาประดิษฐ์

-E - Commerce

การพัฒนาทักษะ Reskill & Upskill  

ตลาดสินค้าการเกษตร

พลิกอาชีพ 

ต่อยอดศักยภาพ

 แพ็คเกจพิเศษเพ่ือคนพิการและผู้ดูแล

 เน็ตท ากิน เพ่ือเพ่ิมทักษะดิจิทัลให้คนพิการ

 เปิดดีแทคคอลเซ็นเตอรเ์พ่ือคนหูหนวก

ยกระดับแบรนด์ 

คนพิการ

ตระหนักรู้การใช้ 

Internet



ผู้ช่วยคนพิการ (Personal Assistant : 

PA)

PA ทั่วประเทศ

1,406 คน

 ช่วยให้คนพิการด ารงชีวิตประจ าวัน

 ช่วยให้คนพิการเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมได้

หน้าที่ PA

มาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(10) การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย การมี ผู้ช่วยคนพิการ 

หรือการจัดให้มี สวัสดิการอื่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

คณะกรรมการก าหนดในระเบียบ 

กระบวนการและ

แนวทางการจัดบริการ

ผู้ช่วยคนพิการ

การฝึกอบรม

หลักสูตรผู้ช่วยคนพิการระดับพื้นฐาน พ.ศ.2555

รวม 54 ชม. 

- ภาคทฤษฎี จ านวน 24 ชม.

- ฝึกภาคปฏิบัติในพื้นที่ จ านวน 30 ชม.

การจดแจ้ง

- เป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร PA

- สถานที่ยื่นค าขอ :

 ศูนย์บริการคนพิการ กทม.

 สนง.พมจ. และหน่วยบริการในพื้นที่

การให้บริการ

คุณสมบัติคนพิการที่ขอรับบริการ PA

- มีบัตรประจ าตัวคนพิการ

- มีความจ าเป็นต้องใช้ผู้ช่วยคนพิการ

- ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ

- ค่าตอบแทนผู้ช่วยคนพิการ 50 บาท/ชม. (สูงสุดไม่เกิน 6 ชม./วัน หรือไม่เกินเดือนละ 180 ชม.)

- ค่าเดินทางส าหรับปฏิบัติหน้าที่ (เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง)

ค่าตอบแทน

ผู้ช่วยคนพิการ คือ บุคคลซึ่งให้ความช่วยเหลือ

คนพิการ เฉพาะบุคคล เพ่ือให้สามารถปฏิบัติ

กิจวัตรที่ส าคัญในการด ารงชีวิต

ความหมาย
กฎหมาย

ปฏิบัติงานจรงิ

1,246 คนระเบียบ คกก.กพช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่

คนพิการ การมีผู้ช่วยคนพิการ การช่วยเหลือคนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล และสิทธิของผู้ดูแล

คนพิการ พ .ศ.2552 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม







ขอบคุณ......


