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“…งานช่วยเหลือคนพิการนี้ ก็มีความส�าคัญอย่างยิ่ง เพราะว่าผู้พิการไม่ได้อยากจะเป็นผู้พิการและ 

อยากช่วยเหลอืตนเอง ถ้าเราไม่ช่วยเขาให้สามารถท่ีปฏบัิติงานอะไร เพือ่ชวิีตและเศรษฐกจิของครอบครวั 

จะท�าให้เกิดสิ่งที่หนักในครอบครัว หนักแก่ส่วนรวม ฉะนั้นนโยบายที่จะท�าก็คือ ช่วยเขาให้ช่วยเหลือ

ตนเองได้ เพื่อจะท�าให้เขาสามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคม…”

พระราชด�ารัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  พระราชทานแก่

คณะกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

ณ พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ 



บทน�า
 

													กำรด�ำเนินงำนพัฒนำระบบดูแลสุขภำพคนพิกำรเป็นภำรกิจส�ำคัญท่ีกระทรวงสำธำรณสุขมุ่งมั่นด�ำเนินงำน 

บูรณำกำรกับทุกภำคส่วน	ทั้งระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ	องค์กรเอกชน	และภำคประชำสังคมเพ่ือมุ่งหมำยให้เกิดระบบ

กำรดูแลสุขภำพแบบองค์รวมทั้งกำรส่งเสริมสุขภำพ	กำรป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ	ภำวะควำมพิกำรซ�้ำซ้อน	กำรรักษำ	

และกำรฟื้นฟูสมรรถภำพทำงกำรแพทย์	รวมถึงกำรจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องช่วยควำมพิกำรที่เหมำะสมส�ำหรับ

กำรด�ำรงชีวิตของคนพกิำร	เพือ่เป็นมำตรกำรส่งเสรมิและสนบัสนนุให้คนพกิำรสำมำรถด�ำรงชวีติได้อย่ำงอสิระ	เตม็ศกัยภำพ	

โดยกระบวนกำรด�ำเนินงำนเหล่ำน้ีจ�ำเป็นต้องมีแผนยุทธศำสตร์มำตรกำรที่สำมำรถชี้เป้ำประสงค์	ชี้แนะแนวทำงแก ่

ผู้ปฏิบัติกำรให้สำมำรถขับเคลื่อนไปได้อย่ำงชัดเจน	กระทรวงสำธำรณสุขในฐำนะหน่วยงำนหลักที่มีภำรกิจหน้ำที่

ในกำรจัดบริกำรและสนับสนุนกำรพัฒนำระบบกำรดูแลสุขภำพคนพิกำรตำมมำตรำ	๒๐	(๑)	ของพระรำชบัญญัติ

ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร	พ.ศ.	๒๕๕๐ได้จัดท�ำแผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	ฉบับที่	๑ 

พ.ศ.	๒๕๕๗	–	๒๕๕๙	ขึ้น	นับเป็นแผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรดูแลสุขภำพคนพิกำรฉบับแรกของประเทศไทย	และ 

สอดรับกับแผนพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรแห่งชำติ	ฉบับที่	๔	พ.ศ.	๒๕๕๕	–	๒๕๕๙	ที่ใช้ในกำรขับเคลื่อนงำน 

ด้ำนคนพิกำร	ซึ่งบัดนี้แผนดังกล่ำวได้ครบวำระลงแล้ว	และกระทรวงสำธำรณสุขได้น�ำผลวิเครำะห์ผลกำรด�ำเนินงำน 

จำกแผนฉบับที่	๑		มำพัฒนำต่อยอดร่วมกับหลำยภำคส่วนทั้งภำครัฐ	และเอกชน	ผู ้เชี่ยวชำญ	นักวิชำกำร 

โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงผู้แทนสมำคมคนพิกำร	ผู้ดูแลคนพิกำรทุกประเภทซ่ึงเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงเพื่อมุ่งหวังให ้

แผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	ฉบับท่ี	๒	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔	นี้เป็นแผนยุทธศำสตร์ที่สำมำรถน�ำไปใช้ได้จริง 

ในทุกระดับ	มีกำรก�ำหนดกรอบกำรด�ำเนินงำน	มีแผนปฏิบัติกำรและแหล่งงบประมำณเพ่ือให้แต่ละหน่วยงำนที่ 

เกี่ยวข้องสำมำรถน�ำไปก�ำหนดแผนปฏิบัติงำนและจัดสรรงบประมำณรองรับครอบคลุมทุกประเภทควำมพิกำรและ

บูรณำกำรทุกภำคส่วนซึ่งจะเกิดประโยชน์แก่คุณภำพชีวิตคนพิกำรและครอบครัว	ชุมชน	สังคม	และประเทศชำติต่อไป

กระทรวงสำธำรณสุข
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สารบัญ

หน้า

พระราชด�ารัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ค�าน�า

สารบัญ 

บทสรุปส�าหรับผู้บริหาร 

ส่วนที่ ๑		นโยบำยและกฎหมำยด้ำนคนพิกำร	

ส่วนที่ ๒		ระบำดวิทยำและสถำนกำรณ์กำรด�ำเนินงำนด้ำนคนพิกำร	

ส่วนที่ ๓		แนวโน้มของปัจจัยต่ำง	ๆ	ที่มีผลต่อกำรพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	

ส่วนที่ ๔		ทิศทำงกำรด�ำเนินงำนด้ำนสุขภำพ	กระทรวงสำธำรณสุข	

													-		วิสัยทัศน์		

													-		พันธกิจ		

													-		กรอบแนวคิดพัฒนำ	

            ยุทธศาสตร์ที่ ๑	พัฒนำระบบบริกำรสุขภำพคนพิกำร	เพื่อให้คนพิกำร	ทุกประเภทสำมำรถเขำ้ถึงได้

            ยุทธศาสตร์ที่ ๒	ส่งเสริมให้คนพิกำร	ครอบครัว	บุคลำกรทำงกำรแพทย์และผู้เกี่ยวข้อง	เข้ำใจสิทธิ

																																	ประโยชน์และเข้ำถึงกำรดูแลสุขภำพ

            ยุทธศาสตร์ที่ ๓	พัฒนำสภำพแวดล้อม	เทคโนโลยี	ส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวก	นวัตกรรม	และข้อมูล

																																	ข่ำวสำรในหน่วยบริกำรสุขภำพท่ัวประเทศ

            ยุทธศาสตร์ที่ ๔	พัฒนำงำนวิจัย	เทคโนโลยี	นวัตกรรม	ดำ้นสุขภำพคนพิกำร

            ยุทธศาสตร์ที่ ๕	ส่งเสริมให้หน่วยบริกำรสุขภำพด�ำเนินงำนด้ำนกำรดูสุขภำพคนพิกำรและป้องกัน

																																		ควำมพกิำรกับชุมชนอยำ่งมีส่วนร่วม	

ส่วนที่ ๕		กำรติดตำมและประเมินแผนสู่กำรปฏิบัติ	

													-		ตัวอย่ำงแบบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำน	

ภาคผนวก 

													-		ค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	

													-		ค�ำสั่งแต่งตั้งคณะท�ำงำนจัดท�ำแผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	

													-		ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข	เรื่องกำรบริกำรฟื้นฟูสมรรถภำพโดยกระบวนกำรทำงกำรแพทย์

															และค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำล	ค่ำอุปกรณ์	เครื่องช่วยควำมพิกำร	และสื่อส่งเสริมพัฒนำกำร														

														ส�ำหรับคนพิกำร	พ.ศ.	๒๕๕๒	

													-		ประกำศคณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร	เรื่อง	ก�ำหนด

															อัตรำวงเงินและรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่กองทุนให้กำรสนับสนุนแผนงำนหรือโครงกำรเกี่ยวกับ

																กำรส่งเสริม	และพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร	
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สารบัญตาราง

หน้า

ตาราง/แผนภูมิ 

๑.๑		แสดงกำรวิเครำะห์กฎหมำย	นโยบำย	ยุทธศำสตร	์ประเด็นกำรด�ำเนินงำนดำ้นคนพิกำรในระดับสำกล	

๑.๒		แสดงกฎหมำย	นโยบำย	ยุทธศำสตร์	กำรด�ำเนินงำนด้ำนคนพิกำรในระดับประเทศ	

๒.๑		แสดงสถิติข้อมูลคนพิกำรที่รับกำรจดทะเบียนและมีบัตรประจ�ำตัวคนพิกำรจ�ำแนกตำมภูมิภำค	

๒.๒		แสดงสถิติข้อมูลคนพิกำรที่รับกำรจดทะเบียนและมีบัตรประจ�ำตัวคนพิกำรจ�ำแนกตำมประเภท

							ควำมพิกำร	

๒.๓		แสดงจ�ำนวนประชำกรพิกำรที่มีลักษณะควำมบกพร่อง	จ�ำแนกตำมสำเหตุที่ท�ำให้มีลักษณะ

							ควำมบกพร่อง	เพศ	และเขตกำรปกครอง	ทั่วรำชอำณำจักร	พ.ศ.๒๕๕๕	

๒.๔		แสดงร้อยละของประชำกรทีพ่กิำร	จ�ำแนกตำมแหล่งกำรได้รับสวสัดิกำรกำรรักษำพยำบำลหลักของรัฐ

							ปี	พ.ศ.	๒๕๕๕	

๒.๕		แสดงคะแนนคุณภำพชีวิตของคนพิกำร	จ�ำแนกตำมประเภท	และเฉลี่ยคะแนนทุกประเภทควำมพิกำร	

๒.๖		แสดงคะแนนคุณภำพชีวิตของคนพิกำรแยกรำยละเอียดตำมองค์ประกอบทั้ง	๔	ด้ำน	ได้แก่

							ด้ำนสุขภำพกำย	

๓.๑		แสดงหน่วยงำนที่มีภำรกิจเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำรในดำ้น	และระดับตำ่งๆ	

๓.๒		ควำมเชื่อมโยงของกำรบูรณำกำรกำรด�ำเนินงำนดำ้นคนพิกำรระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง	

๔.๑		สรุปแผนปฏิบัติกำร/มำตรกำร/แนวทำงด�ำเนินงำน	ตำมยุทธศำสตร์ที่	๑	พัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ

							คนพิกำร	เพื่อให้คนพิกำรทุกประเภทสำมำรถเขำ้ถึงได้	
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บทสรุปส�าหรับผู้บริหาร

แผนพัฒนาการดูแลสุขภาพคนพิการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๑.  ที่มาและความส�าคัญของการจัดท�าแผนพัฒนาการดูแลสุขภาพคนพิการ ฉบับที่ ๑ และ ๒

	 		กระทรวงสำธำรณสุขเป็นหน่วยงำนหลักที่มีภำรกิจหน้ำที่ในกำรจัดบริกำรและสนับสนุนกำรพัฒนำ

ระบบกำรดูแลสุขภำพคนพิกำรตำมมำตรำ	๒๐	(๑)	ของพระรำชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

พ.ศ.	๒๕๕๐	บทบำทและทิศทำงกำรด�ำเนนิงำนเชงินโยบำยด้ำนคนพกิำรในระดบัสำกลได้รเิริม่โดยองค์กำรสหประชำชำติ

ได้ตระหนักว่ำคนพิกำรส่วนใหญ่นั้นอำศัยอยู่ในประเทศก�ำลังพัฒนำ	ซึ่งมีสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกและสิ่งที่ตอบสนอง

ควำมต้องกำรด้ำนต่ำงๆ	ของคนพิกำรน้อยมำก	คนพิกำรส่วนใหญ่ยังทุกข์ทรมำนจำกกำรเลือกปฏิบัติ	และมีมำตรฐำน

ของกำรด�ำรงชีวิตที่ด้อยกว่ำคนทั่วไป	ดังนั้นเพื่อเป็นกำรแก้ปัญหำเหล่ำนี้	องค์กำรสหประชำชำติจึงเข้ำมำมีบทบำท

ในกำรสร้ำงควำมตระหนักถึงปัญหำควำมพิกำร	และกำรคุ้มครองสิทธิ	สวัสดิกำรของคนพิกำรเพื่อเป็นกำรส่งเสริม

ให้เกิดควำมเสมอภำคกัน	รวมทั้งส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของคนพิกำรทำงด้ำนสังคม	เศรษฐกิจ	และกำรเมืองภำยใน

ประเทศ	นับตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๔๙๑	สมัชชำใหญ่แห่งองค์กำรสหประชำชำติได้ลงมติรับรอง	“ปฏิญญาสากลว่า

ด้วยสิทธิมนุษยชน”โดยมุ่งหวังให้ประเทศสมำชิกก�ำหนดมำตรกำร	แนวทำงกำรด�ำเนินงำนคุ้มครองสิทธิข้ันพื้นฐำน

ของมนุษย์ทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติรวมถึงกำรคุ้มครองคนพิกำรและในปี	พ.ศ.	๒๕๑๘	องค์กำรสหประชำชำติได ้

ประกำศ“ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิคนพิการ”	มีสำระส�ำคัญมุ่งให้คนพิกำรได้รับสิทธิโดยปรำศจำกกำรเลือกปฏิบัต ิ

โดยครอบคลมุสทิธกิำรเป็นพลเมอืงของคนพกิำรเช่นเดียวกบับคุคลทัว่ไป	นอกจำกนีใ้นปี	พ.ศ.	๒๕๒๓	องค์กำรอนำมยัโลก

ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับกำรฟื้นฟูสมรรถภำพคนพิกำรโดยให้ควำมส�ำคัญกับกำรฟื้นฟูสมรรถภำพด้ำนกำรแพทย	์

กำรศึกษำ	อำชีพ	และสังคม

	 		ประเทศไทยในฐำนะประเทศสมำชิกขององค์กำรสหประชำชำติ	ได้ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรด�ำเนินงำนด้ำน

คนพิกำร	โดยจัดท�ำแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๔ ก�ำหนดให้คนพิกำรควร

ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ	ให้มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวอยู่ในสังคมอย่ำงมีคุณค่ำและมีควำมสุข	เน้นกำรฟื้นฟู

สมรรถภำพคนพิกำรที่ส�ำคัญ	๔	ด้ำนคือ	ด้ำนกำรแพทย์	กำรศึกษำ	อำชีพ	และกำรมีส่วนร่วมในสังคมต่อมำมี

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙	โดยมีเป้ำหมำยในกำรเสริมสร้ำงเจตคติ

เชิงสร้ำงสรรค์และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคนพิกำร	มีกำรพัฒนำกลไกทำงกฎหมำยเพื่อพัฒนำและคุ้มครอง

สิทธิคนพิกำรให้มีควำมเสมอภำค	ตลอดจนกำรพัฒนำคนพิกำรในทุกมิติ	รวมถึงกำรส่งเสริมควำมเข้มแข็งขององค์กร

ด้ำนคนพิกำร	ต่อเนื่องถึงแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔	และ

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙	ที่ใช้ในกำรขับเคลื่อนงำนด้ำนคนพิกำร		

ซ่ึงมียุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร	คือ	กำรสร้ำงสังคมบูรณำกำรเพื่อคนพิกำรและทุกคนในสังคม	สร้ำง

สภำพแวดล้อม	พัฒนำเทคโนโลยี	และข้อมูลข่ำวสำรที่คนพิกำรสำมำรถเข้ำถึงและใช้ประโยชน์ได้	สร้ำงพลังอ�ำนำจให้

คนพิกำรสำมำรถเข้ำถึงบริกำรต่ำง	ๆ	สร้ำงควำมเข้มแข็งขององค์กรด้ำนคนพิกำรและเครือข่ำย	ในกำรขับเคล่ือน

กำรด�ำเนนิงำนด้ำนคนพกิำรอย่ำง	เป็นระบบ	และสร้ำงเสรมิเจตคตเิชงิสร้ำงสรรค์ต่อควำมพกิำรและคนพกิำร	ซึง่ปัจจบุนั

ก�ำลังอยู ่ระหว่ำงด�ำเนินกำรร่ำง	แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

ในขณะที่กระทรวงสำธำรณสุขซึ่งมีภำรกิจหลักในกำรดูแลสุขภำพของประชำชนยังไม่มีแผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรดูแล

สุขภำพคนพิกำรโดยเฉพำะ	ท�ำให้กำรด�ำเนินงำนขำดควำมชัดเจน	ขำดกำรบูรณำกำรที่มีประสิทธิภำพ

แผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	
ฉบับที่ 	๒	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔
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												ดังน้ันกระทรวงสำธำรณสุขร ่วมกับหน่วยงำนภำครัฐ	เอกชน	และองค์กรคนพิกำร	ร ่วมกันจัดท�ำ

แผนพัฒนาการดูแลสุขภาพคนพิการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙	ขึ้น	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือ

ช่วยก�ำหนดทิศทำงและแนวทำงกำรด�ำเนินงำนในกำรพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	เน้นกำรบูรณำกำรทุกภำคส่วน

ในกำรดแูลสขุภำพคนพกิำร	เพือ่ให้เกดิกำรขบัเคลือ่นงำนให้เป็นรูปธรรม	น�ำไปสู่กำรมคีณุภำพ	สอดคล้องกบัควำมต้องกำร

และควำมจ�ำเป็นของคนพิกำรแต่ละประเภท	ที่เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน	รวมทั้งเป็นเครื่องมือในกำรประเมินผล

กำรปฏิบัติงำน	กำรพัฒนำงำนให้เกิดประสิทธิภำพมีควำมเชื่อมโยงและสอดคล้องกัน	มุ่งสร้ำงโอกำสให้คนพิกำร

และทุกคนในสังคมสำมำรถเข้ำถึงบริกำรทำงด้ำนสุขภำพที่มีคุณภำพ	ทั่วถึง	ไม่เลือกปฏิบัติ	เสริมสร้ำงพลังของ

คนพิกำร	และครอบครัว	ตลอดท้ังชุมชนท่ีเอื้อในกำรดูแลสุขภำพ	มีอิสระทำงควำมคิด	สำมำรถเลือกและตัดสินใจใน

กำรดูแลสุขภำพด้วยตนเอง	โดยมีหน่วยบริกำรสุขภำพท�ำหน้ำที่ให้บริกำรและให้กำรสนับสนุน	ภำยใต้สภำพแวดล้อม

ที่ปรำศจำกอุปสรรค	เพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตคนพิกำรให้ดีขึ้น	โดยแผนพัฒนาการดูแลสุขภาพคนพิการฉบับที่ ๑ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙	นับเป็นแผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรดูแลสุขภำพคนพิกำรฉบับแรกของประเทศไทย	และต่อเนื่อง

ถึงแผนพัฒนาการดูแลสุขภาพคนพิการฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔	นี้	มุ่งเน้นให้เป็นแผนยุทธศำสตร์ท่ีสำมำรถ

น�ำไปใช้ได้จริงในทุกระดับ	มีกำรก�ำหนดกรอบกำรด�ำเนินงำน	มีแผนปฏิบัติกำรและแหล่งงบประมำณเพื่อให้แต่ละ

หน่วยงำนที่เก่ียวข้องสำมำรถน�ำไปก�ำหนดแผนปฏิบัติงำนและงบประมำณรองรับครอบคลุมทุกประเภทควำมพิกำร

และบูรณำกำรทุกภำคส่วน	โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งคนพิกำรทุกประเภทมีโอกำสเข้ำมำร่วมพัฒนำแผนเพ่ือให้ตอบสนองกับ

ควำมต้องกำรจ�ำเพำะ	รวมทั้งมีระบบกำรดูแลคนพิกำรที่ต่อเนื่องและเชื่อมโยงระหว่ำงหน่วยงำนครอบคลุมกำรเข้ำสู่

สังคมและกำรได้รับกำรศึกษำ	กำรประกอบอำชีพ	หรือกำรด�ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณภำพของคนพิกำร

ประเด็นเพิ่มเติมระหว่างแผนพัฒนาการดูแลสุขภาพคนพิการ ฉบับที่ ๑ และ ๒

ฉบับที่ ๑ ฉบับที่ ๒

•		เป็นแผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	

			ฉบับแรกของประเทศไทย

•		ยุทธศำสตร์ทั้ง	๕	ข้อ	มีควำมครอบคลุม	เนื้อหำกำร			

			ปฏิบัติงำนดูแลสุขภำพคนพิกำร

•		มุ่งเน้นกำรน�ำเสนอมำตรกำร	แนวทำงปฏิบัติ	เพื่อให	้

			หน่วยงำนระดับพื้นที่สำมำรถน�ำไปใช้ได้

•		ครอบคลุมทุกประเภทควำมพิกำร	ทุกกลุ่มวัยประชำกร		

			และทุกดำ้นของงำนสำธำรณสุข

•		เสนอตัวอย่ำงกลยุทธ์ที่ได้จำกผลกำรวิเครำะห์ปัจจัย		

			บริบทที่เกี่ยวข้อง	และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

•		เน้นกำรดูแลสุขภำพคนพิกำรแบบองค์รวม	ครอบคลุม

			ทั้งมิติกำย	ใจ	อำรมณ์	สังคม 

แผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	
ฉบับที่ 	๒	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔
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๒. สถานการณ์ด้านระบาดวิทยาและการด�าเนินงานด้านคนพิการ

	 		จำกรำยงำนขององค์กำรอนำมยัโลกปี	ค.ศ.	๒๐๑๐	ได้ประมำณกำรจ�ำนวนคนพิกำรทัว่โลก	คดิเป็นร้อยละ	๑๕

ของประชำกรโลกหรอืประมำณ	๗๘๕	ล้ำนคน	ซึง่สงูกว่ำกำรคำดกำรณ์ในปี	ค.ศ.	๑๖๗๐	ซึง่ประมำณกำรไว้ทีร้่อยละ	๑๐

ของประชำกรโลก	โดยในจ�ำนวนดังกล่ำวน้ีมีกำรส�ำรวจพบว่ำประมำณ	๑๑๐	ล้ำนคน	หรือคิดเป็นร้อยละ	๒.๒	

มีควำมยำกล�ำบำกในกำรด�ำเนินชีวิต	และยังพบว่ำคนพิกำรมีโอกำสเข้ำถึงบริกำรสุขภำพน้อยกว่ำคนทั่วไปถึง	๒	เท่ำ

และถูกเลือกปฏิบัติมำกกว่ำคนทั่วไปถึง	๔	เท่ำ	โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในประเทศด้อยพัฒนำและก�ำลังพัฒนำส�ำหรับ

ประเทศไทยข้อมูลสถิติคนพิกำรอ้ำงอิงจำกแหล่งข้อมูลส�ำคัญที่ท�ำกำรส�ำรวจและรวบรวมข้อมูลโดยหน่วยงำนภำครัฐ	

ได้แก่	รำยงำนกำรส�ำรวจควำมพิกำร	(สพค.)	ของส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ	ที่ด�ำเนินกำรส�ำรวจล่ำสุดในปี	พ.ศ.	๒๕๕๕	

และฐำนข้อมูลคนพิกำรท่ีมีบัตรประจ�ำตัวคนพิกำรจำกฐำนข้อมูลทะเบียนกลำงคนพิกำร	กรมส่งเสริมและพัฒนำ

คณุภำพชวีติคนพกิำร	ข้อมลู	ณ	วนัที	่๓๐	มถินุำยน	พ.ศ.	๒๕๕๙	พบว่ำมคีนพกิำรทีม่ชีวีติอยูร่วมทัง้สิน้	๑,๕๙๗,๗๗๕	คน 

เป็นเพศชำย	๘๑๖,๒๐๔	คน	และเพศหญิง	๗๑๓,๕๓๐	คน	ในกำรส�ำรวจควำมพิกำร	พ.ศ.	๒๕๕๕	ยังพบว่ำ	คนพิกำร	

คิดเป็นร้อยละ	๘๐.๘	ต้องกำรควำมช่วยเหลือหรือสวัสดิกำรที่เกี่ยวกับกำรดูแลจำกรัฐเพิ่มเติม	และข้อมูลประเภท

ควำมช่วยเหลือทีค่นพกิำรทีต้่องกำรมำกทีส่ดุ	๕	อนัดบั	ได้แก่	ต้องกำรเงนิสนบัสนนุ	กำรมงีำนทีส่ร้ำงรำยได้ท�ำทีส่ะดวก

เช่น	ท�ำงำนที่บ้ำน	เมื่อเจ็บป่วยมีพยำบำล	หรือเจ้ำหน้ำที่มำเยี่ยม	ดูแลที่บ้ำน	สำมำรถเข้ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำล

เมื่อจ�ำเป็นได้โดยสะดวก	และบริกำรพำหนะช่วยพำเดินทำงไปท่ีต่ำงๆ	ซ่ึงพบว่ำมีควำมต้องกำรหลักๆ	ของคนพิกำร

ที่เกี่ยวข้องกับกำรดูแลสุขภำพที่บ่งชี้ถึงสภำวะปัญหำกำรเขำ้ถึงระบบบริกำรสำธำรณสุขส�ำหรับคนพิกำร

												กระทรวงสำธำรณสขุมกีำรก�ำหนดนโยบำยและแผนด�ำเนนิงำนด้ำนคนพิกำร	ซ่ึงจะเหน็ได้จำกกำรด�ำเนนิกำร

ตำมเจตนำรมณ์แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร	พ.ศ.	๒๕๕๐	โดยเฉพำะมำตรำ	๒๐

ที่ระบุว่ำ	“คนพิกำรมีสิทธิเข้ำถึงและใช้ประโยชน์ได้จำกสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกอันเป็นสำธำรณะ	ตลอดจนสวัสดิกำร

และควำมช่วยเหลอือืน่จำกรฐั”	โดย	มำตรำ	๒๐(๑)	กล่ำวถึงกำรจัดบริกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพโดยกระบวนกำรทำงกำรแพทย์

และค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำล	ค่ำอุปกรณ์	เครื่องช่วยควำมพิกำร	และสื่อส่งเสริมพัฒนำกำรเพ่ือปรับสภำพทำง

ร่ำงกำย	จิตใจ	อำรมณ์	สังคม	พฤติกรรม	สติปัญญำกำรเรียนรู้	หรือเสริมสร้ำงสมรรถภำพให้ดีขึ้น	ตำมที่รัฐมนตรี

ว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสขุประกำศก�ำหนดและเพ่ือให้เกดิกำรขับเคล่ือนจำกนโยบำยสู่กำรปฎบิติั	กระทรวงสำธำรณสขุ

ได้มอบหมำยให้กรมกำรแพทย์โดยสถำบนัสรินิธรเพือ่กำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพทำงกำรแพทย์แห่งชำติ	เป็นหน่วยประสำนงำน

ด้ำนวชิำกำรในกำรจดัท�ำประกำศกระทรวงสำธำรณสขุ	เรือ่ง	กำรบรกิำรฟ้ืนฟสูมรรถภำพโดยกระบวนกำรทำงกำรแพทย์

และค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำล	ค่ำอุปกรณ์	เครื่องช่วยควำมพิกำร	และส่ือส่งเสริมพัฒนำกำรส�ำหรับคนพิกำร

พ.ศ.	๒๕๕๒	โดยเชญิผูเ้ชีย่วชำญจำกรำชวทิยำลยัแพทย์	สมำคมวชิำชพี	แพทย์และนกัวชิำชพีเฉพำะทำงสมำคมคนพกิำร

เพื่อร่วมจัดท�ำประกำศฯ	แบบมีส่วนร่วม	ซึ่งสำระส�ำคัญของประกำศกระทรวงฯ	กล่ำวถึง	กำรบริกำรฟื้นฟูสมรรถภำพ

โดยกระบวนกำรทำงกำรแพทย์	ซึง่ระบุกจิกรรมกำรฟ้ืนฟไูว้	๒๖	รำยกำร	จำกเดมิทีร่ะบไุว้เพยีง	๑๓	รำยกำร	ในกฎกระทรวง

ฉบับที่	๓	(พ.ศ.	๒๕๓๗)	ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภำพคนพิกำร	พ.ศ.	๒๕๓๔	พร้อมกันนี้ยัง

ร่วมกันจัดท�ำแนวทำงกำรด�ำเนินงำนตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขเรื่อง	กำรบริกำรฟื ้นฟูสมรรถภำพโดย

กระบวนกำรทำงกำรแพทย์ฯ	เพื่อให้หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขและหน่วยงำนด้ำนสุขภำพที่เกี่ยวข้อง

ใช้เป็นแนวทำงในกำรจดับรกิำรส�ำหรบัคนพกิำร	ครอบคลมุทกุประเภทแต่กย็งัพบว่ำสถำนพยำบำลของรฐัหลำยแห่ง	หลำย

ระดับยังไม่สำมำรถจัดบริกำรให้ครอบคลุมทุกรำยกำร	ซึ่งเป็นภำรกิจส�ำคัญที่กระทรวงสำธำรณสุขและหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้องต้องร่วมกันผลักดันและสนับสนุนให้เกิดกำรบริกำรต่อไป

แผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	
ฉบับที่ 	๒	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔
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๓. ข้อสรุปแนวโน้มของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาการดูแลสุขภาพคนพิการ

	 		กำรวิเครำะห์หำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรพัฒนำระบบกำรดูแลสุขภำพคนพิกำรเป็นที่มำของกำรวิเครำะห์

หำแนวโน้มของปัจจยัต่ำงๆ	ทีอ่ำจส่งผลต่อกำรพฒันำกำรดแูลสขุภำพคนพกิำรของประเทศไทยโดยพจิำรณำครอบคลมุ

ทั้งมิติด้ำนสุขภำพ	ด้ำนอำชีพและสังคมควำมเป็นอยู่	ด้ำนกำรศึกษำ	ทั้งในระดับผู้ก�ำหนดนโยบำย	และระดับผู้ปฏิบัติ

หรือผู้ให้บริกำรประชำชน	ดังแสดงรำยละเอียดในแผนภูมิ

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร

ผู้ก�ำหนดนโยบำย	(Policy	maker)

ด้ำนสุขภำพ ด้ำนสังคม ด้ำนกำรศึกษำ

กระทรวงสำธำรณสุข

-	พรบ.หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ	

พ.ศ.๒๕๔๕	

-	พรบ.สุขภำพแห่งชำติ	พ.ศ.	๒๕๕๐

-	พรบ.สุขภำพจิต	พ.ศ.	๒๕๕๑

-	พรบ.ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพ

ชีวิตคนพิกำร	พ.ศ.	๒๕๕๐	และฉบับ

แก้ไขเพิม่เตมิ	พ.ศ.	๒๕๕๖	(มำตรำ๔	

มำตรำ	๒๐(๑)

-	หลักเกณฑ์กำรตรวจประเมินและ

วินิจฉัยควำมพิกำร

	-	ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข	

เรือ่ง	กำรบรกิำรฟ้ืนฟสูมรรถภำพโดย

กระบวนกำรทำงกำรแพทย์ฯ	พ.ศ.	๒๕๕๒

-	แผนพฒันำกำรดูแลสขุภำพคนพกิำร

ฉบบัที	่๒	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔

-	กำรก�ำหนดตัวชี้วัดด้ำนคนพิกำร

ในกำรตรวจรำชกำรและนิเทศงำน

กระทรวงสำธำรณสุข

กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำม

มั่นคงของมนุษย์

-พรบ.ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพ

ชีวิตคนพิกำร	พ.ศ.	๒๕๕๐	และฉบับ

แก้ไขเพิ่มเติม	พ.ศ.	๒๕๕๖

-	แผนพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

แห่งชำติ	ฉบับที่	๕	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	

๒๕๖๔

-	คณะกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำ

คุณภำพชีวิตคนพิกำรแห่งชำติ

-	คณะกรรมกำรกองทุนส่งเสริมและ

พัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

-	ผลักดันให้คนพิกำร	เข้ำถึงสิทธิคน

พิกำรทำงสวัสดิกำรสังคม

			-	กำรรับรองมำตรฐำนและกำร

พัฒนำศักยภำพองค์กรด้ำนคนพิกำร

		-	สิทธิกำรเข้ำถึงกองทุนส่งเสริม

และพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

กระทรวงศึกษำธิกำร

-พรบ.กำรศึกษำแห่งชำติ	พ.ศ.	

๒๕๔๒	มำตรำ	๒๐	และ	๖๐

-พรบ.กำรจัดกำรศึกษำส�ำหรับคน

พิกำร	พ.ศ.	๒๕๕๑

-	คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดกำร

ศึกษำส�ำหรับคนพิกำร

-	คณะกรรมกำรกองทุนส่งเสริมและ

พัฒนำกำรศึกษำส�ำหรับส�ำหรับคน

พิกำร

-ส�ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ

ด้ำนอำชีพ ด้ำนสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก

กระทรวงแรงงำน

-กฎกระทรวงก�ำหนดจ�ำนวนคนพิกำรที่นำยจ้ำงหรือ

เจ้ำของสถำนประกอบกำรและหน่วยงำนของรัฐจะต้อง

รับเข้ำท�ำงำน	และจ�ำนวนเงินที่นำยจ้ำงหรือเจ้ำของ

สถำนประกอบกำรจะต้องน�ำส่งเข้ำกองทุนส่งเสริมและ

พัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร	พ.ศ.๒๕๕๔	(กำรจ้ำงงำน

คนพิกำรในอัตรำ	๑	ต่อ	๑๐๐)

กระทรวงมหำดไทย

-กฎกระทรวง	ก�ำหนดสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกในอำคำร

ส�ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพและคนชรำ	พ.ศ.๒๕๕๘

ส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี

-มติคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงำนรำชกำรส�ำรวจและจัด

สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกให้คนพิกำรเข้ำถึงได้

แผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	
ฉบับที่ 	๒	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔
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ผู้ปฏิบัติงำน	(Provider)

ด้ำนสุขภำพ

-	กระทรวงสำธำรณสขุและหน่วยงำน 

ในสังกัด:	จัดบริกำรทำงกำรแพทย์:	

ส่งเสรมิ	ป้องกนั	รกัษำ	ฟ้ืนฟ	ูอปุกรณ์ 

เครื่องช่วยควำมพิกำร)

-	สุขภำพกำย	:	กรมกำรแพทย์	

(สถำบันสิรินธรเพื่อกำรฟื้นฟูฯ)

-	สุขภำพจิต	:	กรมสุขภำพจิต	

-	ส�ำนกังำนหลกัประกนัสขุภำพแห่งชำต ิ

(พัฒนำระบบบริกำรฟื้นฟูและ

อุปกรณ์เครื่องช่วยควำมพิกำร

-	กรมบัญชีกลำง	(สวัสดิกำรรักษำ

พยำบำล	ส�ำหรับข้ำรำชกำร	ลูกจ้ำง

ประจ�ำที่พิกำร)

-	ส�ำนักงำนประกันสังคม	(สวัสดิกำร

รักษำพยำบำลส�ำหรับผู้ประกันตนที่

พิกำร)

-	สถำบันสิรินธรเพื่อกำรฟื้นฟูฯ	

สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยควำม

พิกำรที่มีมูลค่ำสูง				-	รพ.สังกัด

ทบวงมหำวิทยำลัย	/กระทรวง

มหำดไทย	/ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ		

และอ่ืน	ๆ	ที่เก่ียวข้อง

ด้ำนสังคม

-	กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและ

ควำมมั่นคงของมนุษย์

-	กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพ

ชีวิตคนพิกำร	

-	ส�ำนักงำนกำรพัฒนำสังคมและ

ควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด	(พมจ.)

-	ศูนย์บริกำรคนพิกำรระดับจังหวัด

-	ศูนย์บริกำรคนพิกำรทั่วไป

-	ศูนย์บริกำรคนพิกำรระดับจังหวัด

-	ศูนย์บริกำรคนพิกำรทั่วไป

ด้ำนอำชีพ

-	กระทรวงแรงงำน

-	ส�ำนักงำนประกันสังคม

-	ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัด

-	ส�ำนักงำนประกันสังคม	กทม.	พื้นที่	

๑-๑๒

-	ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพคนงำน

กำรศึกษำ

-	กระทรวงศึกษำธิกำร

-	ส�ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ

-	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ

ขั้นพื้นฐำน

-	ส�ำนักเขตพื้นที่กำรศึกษำ

-	ส�ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอก

ระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย

-	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร

อำชีวศึกษำ

-	โรงเรียนเฉพำะควำมพิกำร

-	โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์

-	ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

-	อื่น	ๆ	ฯลฯ

กำรจัดสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกส�ำหรับ

คนพิกำร

-๑๙	กระทรวง	ส�ำนักงำนนำยก

รัฐมนตรีและส�ำนักงำนต�ำรวจแห่ง

ชำติ

-	องค์กรเอกชน	ฯลฯ

แผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	
ฉบับที่ 	๒	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔
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๔. ทิศทางการด�าเนินงานแผนพัฒนาการดูแลสุขภาพคนพิการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

	 		แผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	ฉบับที่	๒	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔	นี้	มีวิสัยทัศน์ที่จะส่งเสริมให้คนพิกำร

ได้รับกำรดูแลสุขภำพอย่ำงมีคุณภำพครอบคลุมทุกประเภทควำมพิกำรอย่ำงทั่วถึงเป็นธรรมและโดยกำรมีส่วนร่วมจำก

ทุกภำคส่วนเพื่อคุณภำพชีวิตที่ดี	โดยมีพันธกิจส�ำคัญ	ได้แก่	

													๑)		พัฒนำระบบกำรดูแลสุขภำพคนพิกำรอย่ำงมีคุณภำพ	ท้ังด้ำนกำรรักษำพยำบำล	กำรส่งเสริมสุขภำพ					

																		กำรป้องกันโรคและภัย	กำรฟื้นฟูสมรรถภำพและอุปกรณ์เครื่องช่วยควำมพิกำร	เพื่อให้คนพิกำรทุก						

																	ประเภทสำมำรถเขำ้ถึงได้

													๒)		ส่งเสริม	สนับสนุนให้คนพิกำร	ครอบครัวคนพิกำร	บุคลำกรทำงกำรแพทย์และผู้เกี่ยวข้องเข้ำใจและ

																	เข้ำถึงสิทธิประโยชน์อย่ำงทั่วถึง	

													๓)		พัฒนำสภำพแวดล้อม	เทคโนโลยี	สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก	นวัตกรรม	และข้อมูลข่ำวสำรคนพิกำร	เพื่อ	

																		ให้คนพิกำรทุกประเภทและผู้เกี่ยวข้องสำมำรถเข้ำถึงและใช้ประโยชน์ได้

													๔)		ส่งเสริม	สนับสนุน	กำรพัฒนำงำนวิจัย	เทคโนโลยี	นวัตกรรม	ด้ำนสุขภำพคนพิกำร		

													๕)		ส่งเสริม	สนับสนุน	ให้หน่วยบริกำรสุขภำพ	หน่วยงำนภำครัฐทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรดูแลสุขภำพ

																	คนพิกำร	เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

												แผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	ฉบับที่	๒	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔	ประกอบด้วย	๕	ยุทธศำสตร์หลัก	

ได้แก่	

            ยุทธศาสตร์ที่ ๑		พัฒนำระบบบริกำรสุขภำพคนพิกำร	เพื่อให้คนพิกำรทุกประเภทสำมำรถเข้ำถึงได้

            ยุทธศาสตร์ที่ ๒		ส่งเสริมให้คนพิกำร	ครอบครัว	บุคลำกรทำงกำรแพทย์	และผู ้เกี่ยวข้องเข้ำใจสิทธิ											

																																		ประโยชน์และเข้ำถึงกำรดูแลสุขภำพ

            ยุทธศาสตร์ที่ ๓		พัฒนำสภำพแวดล้อม	เทคโนโลยี	สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก	นวัตกรรม	และข้อมูลข่ำวสำร																		

																																		คนพิกำรในหน่วยบริกำรสุขภำพทั่วประเทศ

   ยุทธศาสตร์ที่ ๔		พัฒนำงำนวิจัย	เทคโนโลยี	นวัตกรรม	ด้ำนสุขภำพคนพิกำร

   ยุทธศาสตร์ที่ ๕		ส่งเสริมให้หน่วยบริกำรสุขภำพด�ำเนินงำนด้ำนกำรดูแลสุขภำพคนพิกำรและป้องกันควำม

																																		พิกำรกับชุมชนอย่ำงมีส่วนร่วม	

												กระบวนกำรจัดท�ำแผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	ฉบับที่	๒	นี้ผ่ำนกำรประชุมระดมควำมคิดจำก

ทุกภำคส่วน	รวมถึงผู้แทนคนพิกำรทุกประเภทควำมพิกำร	เพื่อให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของคนพิกำรทุก

ประเภท	ทุกกลุ่มวัย	และน�ำสู่กำรปฏิบัติได้จริง	เพื่อเป็นเครื่องมือชี้แนะทิศทำงกำรด�ำเนินงำนดูแลสุขภำพคนพิกำร

ของหน่วยงำนภำครัฐ	ในทุกระดับ	เพื่อให้บรรลุเป้ำประสงค์ของแผนที่จะส่งเสริมให้คนพิกำรได้รับกำรดูแลสุขภำพ

อย่ำงมีคุณภำพครอบคลุมทุกประเภทควำมพิกำรอย่ำงทั่วถึงเป็นธรรมเพื่อคุณภำพชีวิตที่ดีของคนพิกำรไทย	

แผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	
ฉบับที่ 	๒	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔
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ส่วนที่ ๑

นโยบายและกฎหมายด้านคนพิการ

๑.๑ นโยบายด้านคนพิการ

												บทบำทและทิศทำงกำรด�ำเนินงำนเชิงนโยบำยด้ำนคนพิกำรในระดับสำกลได้ริเริ่มโดยองค์กำรสหประชำชำติ	

นับตั้งแต่ได้ประกำศ	“ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน”โดยมุ่งหวังให้ประเทศสมำชิกก�ำหนดมำตรกำร	แนวทำง

กำรด�ำเนินงำนด้ำนคนพิกำร	ในปี	พ.ศ.	๒๔๖๐	องค์กำรสหประชำชำติได้ประกำศ	“ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ

คนพิการทางสติปัญญา”ส่งผลให้คนพิกำรทำงสติปัญญำมีสิทธิเท่ำเทียมบุคคลอื่น	ๆ		ในด้ำนสิทธิทำงกำรศึกษำ

กำรฝึกอบรม	กำรฟื้นฟู	และกำรแนะแนว	โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสิทธิควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ	เช่น	สิทธิในกำรท�ำงำน

หรือกำรประกอบอำชีพอ่ืนใดท่ีคนพิกำรทำงสติปัญญำสำมำรถพัฒนำควำมสำมำรถได้เต็มศักยภำพ	เป็นต้น	ในปี

พ.ศ.	๒๕๑๘	องค์กำรสหประชำชำติได้ประกำศ	“ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิคนพิการ”มีสำระส�ำคัญมุ่งให้คนพิกำร

ได้รับสิทธิโดยปรำศจำกกำรเลือกปฏิบัติ	ซึ่งเป็นสิทธิกำรเป็นพลเมืองของคนพิกำรเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป	นอกจำกนี้

ในปี	พ.ศ.	๒๕๒๓	องค์กำรอนำมัยโลกได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับกำรฟื้นฟูสมรรถภำพคนพิกำรโดยให้ควำมส�ำคัญกับ

กำรฟ้ืนฟสูมรรถภำพด้ำนกำรแพทย์	กำรศกึษำ	อำชพี	และสังคม	จำกนัน้ต่อมำในปี	พ.ศ.	๒๕๒๔	องค์กำรสหประชำชำติ

ได้ประกำศให้เป็น	“ปีคนพิการสากล”	เพื่อให้ประเทศสมำชิกตระหนักถึงสิทธิคนพิกำร	เน้นให้คนพิกำรสำมำรถใช้

ชีวิตในสังคมได้เช่นเดียวกับคนทั่วไป	สร้ำงควำมเสมอภำคแห่งโอกำสและเป็นหน้ำที่ของสังคมหรือรัฐ	ที่จะต้องขจัด

อุปสรรคเพื่อให้คนพิกำรมีส่วนร่วมในสังคมอย่ำงสมบูรณ์	ในปี	พ.ศ.	๒๕๒๖	–	๒๕๓๕	องค์กำรสหประชำชำติได้

ประกำศ	“ทศวรรษคนพิการสากล”และประกำศแผนปฏิบัติกำรว่ำด้วยเรื่องคนพิกำร	(World	Program	of	Action	

Concerning	Disabled	Persons)	เพื่อเป็นแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร	ก่อนสิ้นทศวรรษคนพิกำรสำกล					

ในปี	พ.ศ.	๒๕๓๕	องค์กำรสหประชำชำติได้ประกำศให้วันที่	๓	ธันวำคมของทุกปี	เป็น	“วันคนพิกำรสำกล”	ซึ่งท�ำให้

เกิดกิจกรรมต่ำง	ๆ	ด้ำนคนพิกำรท่ัวโลก	ต่อมำในปี	พ.ศ.	๒๕๓๖	–	๒๕๔๕	ภูมิภำคเอเชียและแปซิฟิก	มีกำรประชุม

คณะกรรมำธิกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก	(ESCAP)	และประกำศ	“ทศวรรษคนพิการแห่งเอเชีย

และแปซิฟิก”พร้อมก�ำหนดแผนปฏิบัติกำรที่เน้นกำรมีส่วนร่วมอย่ำงเท่ำเทียมของคนพิกำร

												ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๕	รัฐบำลของประเทศสมำชิกในภูมิภำคเอเชียและแปซิฟิก	รวมท้ังผู้แทนจำกองค์กร

ภำคประชำสังคม	องค์กรของคนพิกำรและองค์กรเพื่อคนพิกำรได้ประชุมร่วมกัน	ณ	เมืองอินชอน	สำธำรณรัฐเกำหลี

ระหว่ำงวันที่	๒๙	ตุลำคม	–	๒	พฤศจิกำยน	พ.ศ.	๒๕๕๕	เพื่อก�ำหนดทศวรรษใหม่ของคนพิการแห่งเอเชียและ

แปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๕	โดยมีคณะกรรมำธิกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก	(ESCAP)	และ

รัฐบำลของสำธำรณรัฐเกำหลีเป็นเจ้ำภำพ	โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสรุปกำรด�ำเนินงำนทศวรรษที่สองของคนพิกำรแห่ง

เอเชียและแปซิฟิก	พ.ศ.	๒๕๔๖	–	๒๕๕๕	และประกำศทศวรรษใหม่พร้อมกันนี้ได้ให้กำรรับรองปฏิญญารัฐมนตรีว่า

ด้วยทศวรรษคนพิการแห่งเอเชยีและแปซฟิิก พ.ศ.  ๒๕๕๖ – ๒๕๖๕	ยทุธศำสตร์อนิชอน	เพือ่	“ท�าสทิธใิห้เป็นจรงิ”

ส�ำหรับคนพิกำรในภูมิภำคเอเชียและแปซิฟิก	

												ทัง้นีย้ทุธศาสตร์อนิชอนมกีำรก�ำหนดเป้ำประสงค์ในกำรพัฒนำแบบบรูณำกำรด้ำนนควำมพิกำรเป็นครัง้แรก

ของภูมิภำคและของโลก	โดยมีรำกฐำนมำจำกอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิคนพิกำร	และกรอบกำรปฏิบัติงำน	และกึ่งกลำง

ของกรอบกำรปฏิบัติงำนแห่งสหัสวรรษจำกทะเลสำบบิวำสู่สังคมบูรณำกำร	ปรำศจำกอุปสรรค	และตั้งอยู่บนฐำนสิทธิ

ส�ำหรับคนพิกำรในภูมิภำคเอเชียและแปซิฟิก	ยุทธศำสตร์อินชอนจะเอื้อให้ภูมิภำคเอเชีย	และแปซิฟิกสำมำรถวัด

ควำมก้ำวหนำ้ในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรเติมเต็มสิทธิคนพิกำรจ�ำนวน	๖๕๐	ล้ำนคนในภูมิภำคนี้

แผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	
ฉบับที่ 	๒	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔
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												ตำมที่ประเทศไทยได้รับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนเป็นเป้ำหมำยที่ต่อเนื่องมำจำก	Millennium	Development	Goals	(MDGs)	คือ	

เป้ำหมำยกำรพัฒนำแห่งสหัสวรรษ	(Millennium	Development	Goals-MDGs)	ซึ่งในปี	พ.ศ.๒๕๔๓	เกือบ

ทุกประเทศทั่วโลกได้มำรวมตัวกันในกำรประชุมสุดยอดแห่งสหัสวรรษขององค์กำรสหประชำชำติ	ที่นครนิวยอร์ก

ในกำรประชุมผู ้น�ำรัฐได้ตกลงตั้งเป้ำหมำยในกำรพัฒนำที่ทุกประเทศจะต้องบรรลุให้ได้ภำยใน	พ.ศ.	๒๕๕๘	

ระยะเวลำ	๑๕	ปีผ่ำนมำเป้ำหมำยกำรพัฒนำแห่งสหัสวรรษได้สิ้นสุดลง	องค์กำรสหประชำชำติจึงได้ก�ำหนดเป้ำหมำย

กำรพัฒนำขึ้นใหม่โดยอำศัยกรอบควำมคิดที่มองกำรพัฒนำเป็นมิติของเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	ให้มี

ควำมเชื่อมโยงกัน	เรียกว่ำ	เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน	หรือ	Sustainable	Development	Goals	(SDGs)

โดยจะใช้เป็นทิศทำงกำรพัฒนำตั้งแต่เดือนกันยำยนปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	ถึงเดือนสิงหำคม	ปี	พ.ศ.	๒๕๗๓	ครอบคลุมระยะ

เวลำ	๑๕	ปี	กำรด�ำเนินกำรของไทย	มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรเพ่ือกำรพัฒนำท่ียั่งยืน	(กพย.)	เมื่อ	๒๔	กรกฎำคม	

พ.ศ.	๒๕๕๖	โดยมเีลขำธกิำรส�ำนกังำนนโยบำยและแผนส่ิงแวดล้อมเป็นกรรมกำรและเลขำนกุำร	ร่วมกบักำรจัดกำรประชมุ

Asia-Pacific	Ministerial	Dialogue:	From	the	Millennium	Development	Goals	to	the	United	Nations

Development	Agenda	beyond	2015	ร่วมกับเอสแคป	ในระหว่ำงวันที่	๒๖	–	๒๘	สิงหำคม	พ.ศ.	๒๕๕๖	

ณ	กรุงเทพมหำนคร	โดยท่ีประชุมได้รับรอง	Bangkok	Declaration	of	the	Asia-Pacific	region	on	the	United

Nations	Development	Agenda	beyond	2015	ประเด็นที่ไทยมีบทบำทน�ำและสำมำรถผลักดันได้ในเวที

สหประชำชำติที่ส�ำคัญและเกี่ยวข้องกับคนพิกำรคือ	กำรเข้ำถึงคนจำกทุกภำคส่วนในสังคมส�ำคัญต่อนโยบำยที่ยึดคน

เป็นศูนย์กลำง	ดังนั้น	ควรให้ควำมส�ำคัญกับกำรลดควำมไม่เท่ำเทียมกัน	ทั้งในประเทศและระหว่ำงประเทศโดยรัฐจะ

ต้องให้ควำมส�ำคัญเป็นพิเศษแก่	กลุ่มเปรำะบำง	โดยเฉพำะเด็ก	สตรี	ผู้พิกำร	และผู้สูงอำยุ	ซึ่งยังคงถูกละเลยและเพื่อ

บรรลุกำรพัฒนำที่ครอบคลุมทุกภำคส่วนและลดควำมไม่เสมอภำค

												ทั้งนี้	ประเทศไทยในฐำนะประเทศสมำชิกขององค์กำรสหประชำชำติ	ได้ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรด�ำเนินงำน

ด้ำนคนพิกำร	โดยเริ่มจำกมีกฎหมำยด้ำนคนพิกำรคือ	พระรำชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

พ.ศ.	๒๕๓๔	ต่อมำมีกำรจัดท�ำแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๔	ก�ำหนดให้

คนพิกำรควรได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ	ให้มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวอยู่ในสังคมอย่ำงมีคุณค่ำและมีควำมสุข

เน้นกำรฟื้นฟูสมรรถภำพคนพิกำรที่ส�ำคัญ	๔	ด้ำนคือ	กำรแพทย	์กำรศึกษำ	อำชีพ	และกำรมีส่วนร่วมในสังคม	ต่อมำมี

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙	โดยมีเป้ำหมำยในกำรเสริมสรำ้งเจตคติ

เชิงสร้ำงสรรค์และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคนพิกำร	มีกำรพัฒนำกลไกทำงกฎหมำยเพื่อพัฒนำและคุ้มครอง

สิทธิคนพิกำรให้มีควำมเสมอภำค	ตลอดจนกำรพัฒนำคนพิกำรใน	ทุกมิติ	รวมถึงกำรส่งเสริมควำมเข้มแข็งขององค์กร

ด้ำนคนพิกำรและต่อเนื่องถึงแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔	ซึ่งมี

จุดเน้นที่ส�ำคัญในกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงและกลไกกำรด�ำเนินงำนด้ำนคนพิกำรในระดับชำติ	โดยเฉพำะ

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ	ที่มีนำยกรัฐมนตรีเป็นประธำน	ซึ่งท�ำให้กำรด�ำเนิน

งำนด้ำนคนพิกำรมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น	เป้ำหมำยที่ส�ำคัญของแผนฉบับนี้	คือ	กำรปฏิรูประบบบริหำรจัดกำร

ด้ำนคนพิกำรทั้งด้ำนกำรแพทย์	กำรศึกษำ	อำชีพ	และบริกำรสังคม	รวมถึงประเด็นกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง

ให้แก่องค์กรคนพิกำร	กำรเสริมสร้ำงเจตคติเชิงสร้ำงสรรค์ต่อคนพิกำรและควำมพิกำร	ตลอดจนกำรเสริมสร้ำง

สภำพแวดล้อมที่ปรำศจำกอุปสรรคต่อ				คนพิกำร	ในปัจจุบันมแีผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๔

พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙	ที่ใช้ในกำรขับเคลื่อนงำนด้ำนคนพิกำร		ซึ่งมียุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร	คือ	

การสร้างสังคมบูรณา การเพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม สร้างสภาพแวดล้อม พัฒนาเทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสาร

แผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	
ฉบับที่ 	๒	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔
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ทีค่นพกิารสามารถเข้าถงึและใช้ประโยชน์ได้ สร้างพลังอ�านาจให้คนพิการสามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ สร้างความเข้มแขง็

ขององค์กรด้านคนพิการและเครือข่าย ในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานด้านคนพิการอย่างเป็นระบบ และสร้างเสริม

เจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการ ซึ่งแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรที่ผ่ำนมำ	ได้ก้ำวข้ำมกำร

ท�ำงำนบนฐำนกำรสงเครำะห์มุ่งสู่กำรด�ำเนินงำนบนฐำนสิทธิมำกยิ่งขึ้น	มีกำรส่งเสริมศักยภำพให้คนพิกำรและองค์กร

คนพิกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรก�ำหนดนโยบำย	แผนงำน	โครงกำร	กิจกรรมทำงสังคม	ส่งผลให้คนพิกำรได้รับ

ควำมช่วยเหลอืทำงกฎหมำย	เข้ำถงึข้อมลูข่ำวสำร	และเทคโนโลยสีิง่อ�ำนวยควำมสะดวกต่ำง	ๆ	ตลอดจนบรกิำรสำธำรณะ

											ด ้ำนสุขภำพคนพิกำร	องค ์กำรอนำมัยโลก	ยังได ้พัฒนำแนวคิดกำรฟ ื ้นฟู โดยมีชุมชนเป ็นฐำน

(Community-based	rehabilitation	หรือ	CBR)	ซึ่งริเริ่มขึ้นหลังจำกกำรประชุม	International	Conference

on	Primary	Health	Care	ในปี	ค.ศ.	๑๙๗๘	ปฏิญญำอัลมำ-อตำ	(Declaration	of	Alma-Ata)	มีกำรประกำศใช้

CBR	เป็นยุทธศำสตร์ ท่ีช ่วยให้คนพิกำรเฉพำะในประเทศก�ำลังพัฒนำให้สำมำรถเข้ำถึงบริกำรฟื ้นฟูต ่ำงๆ

อย่ำงไรก็ตำมในช่วงเวลำ	๓๐	ปีท่ีผ่ำนมำได้มีกำรขยำยขอบเขตของ	CBR	ให้ครอบคลุมประเด็นต่ำงๆ	มำกขึ้น

จำกกำรประชุม	International	consultation	to	review	community-based	rehabilitation	ที่กรุงเฮลซิงกิ

ในปี	ค.ศ.	๒๐๐๓	มีข้อเสนอแนะที่ส�ำคัญส�ำหรับ	CBR	อันน�ำไปสู่กำรปรับเปล่ียนดังท่ีระบุไว้ในเอกสำรจุดยืน

ร่วมกันในเรื่อง	CBR	ระหว่ำงองค์กรแรงงำนระหว่ำงประเทศ	(ILO)	องค์กำรกำรศึกษำ	วิทยำศำสตร์และ

วัฒนธรรมแห่งสหประชำชำติ	(UNESCO)	และองค์กำรอนำมัยโลก	(WHO)	ว่ำ	CBR	เป็นยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำ

ชุมชนโดยทั่วไปเพื่อกำรฟื้นฟู	ก่อให้เกิดโอกำสที่เท่ำเทียมกัน	ลดควำมยำกจนและท�ำให้คนพิกำรเป็นส่วนหนึ่ง

ของสังคมและในปี	ค.ศ.	๒๐๐๕	กำรประชุมสมัชชำอนำมัยโลก	(World	Health	Assembly)	ได้มีมติในเรื่อง

กำรป้องกันควำมพิกำรและกำรฟื้นฟูโดยเชื้อเชิญให้ประเทศสมำชิก	“สนับสนุนและเสริมควำมแข็งแกร่งให้กับ

โครงกำรฟื้นฟูที่มีชุมชนเป็นฐำน...”

											องค์กำรอนำมัยโลกได้น�ำแนวคิดควำมพิกำร	ด้ำนชีวะ	จิต	สังคม	(Biopsychosocial	model)	โดย 

ให้กำรรับรองรหัส	ICF	(The	International	Classification	of	Functioning,	Disability	and	Health)	

เพื่อใช้เป็นภำษำมำตรฐำนส�ำหรับกำรสื่อสำรข้อมูลด้ำนสถำนะสุขภำพระหว่ำงผู้เกี่ยวข้อง	ท้ังในด้ำนสุขภำพ

และสังคม	รวมทั้งสำมำรถใช้เปรียบเทียบข้อมูลระหว่ำงประเทศได้	ดังนั้นกำรบันทึกข้อมูลด้วยรหัส	ICF	ร่วมกับ 

รหัส	ICD	(International	Classification	of	disease)	จะสำมำรถแสดงภำพรวมของสถำนะสุขภำพของประชำกร

ได้เป็นอย่ำงด	ี

           การประชุมสมัชชาอนามัยโลก	โดยมีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข	หรือผู ้รับผิดชอบงำนด้ำน

สำธำรณสุขระดับผู ้น�ำของประเทศสมำชิกเป็นตัวแทนเข้ำร่วมประชุมสำระส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับคนพิกำร	มีกำร

น�ำเสนอร่างแผนปฏิบัติการคนพิการระดับโลกขององค์การอนามัยโลก ปี ค.ศ. ๒๐๑๔ – ๒๐๒๑: เพื่อสุขภาพ

คนพิการที่ดีกว่า (Draft WHO global disability action plan 2014–2021: Better health for all

people with disabilities)	ซึ่งเป้ำประสงค์ส�ำคัญ	คือ	กำรท�ำให้คนพิกำรบรรลุกำรมีสุขภำพ	มีควำมสำมำรถ

หรือสมรรถนะ	และมีควำมเป็นอยู่ท่ีดีและมีสิทธิในควำมเป็นมนุษย์ในระดับที่เหมำะสม	โดยใช้ยุทธศำสตร์ที่ส�ำคัญ

๓	ประกำร	คือ

											๑)		ขจัดอุปสรรคและปรับปรุงกำรเข้ำถึงบริกำรสุขภำพของคนพิกำร

											๒)		สร้ำงควำมเข้มแขง็และขยำยระบบบริกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพ	อปุกรณ์เคร่ืองช่วยควำมพิกำร	ควำมช่วยเหลอื

																และระบบสนบัสนนุ	รวมทัง้งำนฟ้ืนฟสูมรรถภำพโดยชมุชน	(Community	based	rehabilitation;	CBR)

													๓)		สร้ำงควำมเข้มแขง็ระบบรวบรวมข้อมลูควำมพกิำร	บรกิำรและงำนวจิยั	ทีส่ำมำรถใช้งำนได้ทัง้ในระดบัชำติ

																		และส�ำหรบักำรเปรยีบเทยีบกบันำนำชำติ

แผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	
ฉบับที่ 	๒	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔
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												ในปี	พ.ศ.๒๕๕๙	มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรองค์กำรอนำมัยโลก	สมัยท่ี	๑๓๙	(WHO	Executive	

Board	139th	Session”)	ระหว่ำงวันที่	๓๐	–	๓๑	พฤษภำคม	พ.ศ.	๒๕๕๙	ณ	ส�ำนักงำนใหญ่องค์กำรอนำมัยโลก

นครเจนีวำ	สหพันธรัฐสวิส	โดยสำระส�ำคัญจำกกำรประชุมฯ	ที่เกี่ยวข้องกับคนพิกำรมี	ดังนี้

            ๑) Improving access to assistive technology	โดยให้ควำมส�ำคัญกับกำรเข้ำถึงอุปกรณ์เครื่องช่วย

คนพิกำร	(Assistive	technology)	ที่มีคุณภำพในรำคำที่เหมำะสม		ที่ประชุมได้น�ำเสนอ	Global	Cooperation	on

Assistive	Technology	Initiative	ซึ่งมี	๔	องค์ประกอบ	คือ	

												•		ด้ำนนโยบำย	จัดให้มี	AT	Policy	Framework	

												•		ด้ำนผลิตภัณฑ์	มีกำรจัดท�ำ	Priority	Assistive	Products	list	

												•		ด้ำนบุคลำกร		ให้มีหลักสูตรอบรมด้ำนอุปกรณ์เครื่องช่วยควำมพิกำร

												•		กำรจดับรกิำร		สนบัสนนุให้ม	ีSingle	window	service		ทัง้นีอ้ยูบ่นหลกักำรของควำมคุม้ค่ำประสทิธภิำพ																

															และต้องมีกำรพัฒนำปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้คนพิกำร

            ๒) การพัฒนาข้อมตสิมชัชาอนามยัโลกใหม่และแผนปฏบิติัการส�าหรบัการป้องกันการสญูเสยีการ  ได้ยนิ

และหูหนวก	โดยสำระกำรถึงปัญหำกำรสูญเสียกำรได้ยินซึ่งเกิดจำกหลำยสำเหตุ	กำรป้องกันและกำรดูแลสุขภำพ

ประชำชนกลุ่มนี้ซึ่งยังมีข้อจ�ำกัด	ทั้งนี้มีควำมก้ำวหน้ำในกำรด�ำเนินงำนในหลำยด้ำนส�ำหรับคนพิกำร	เช่น	World

report	on	disability,	WHO	global	disability	action	plan	2014	–	2021	แต่ยังไม่มีมติเพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่ำง

เป็นทำงกำร

												กระทรวงสำธำรณสุขมีหน้ำท่ีรับผิดชอบดูแลสุขภำพของประชำชน	โดยกำรจัดให้มีระบบบริกำรสุขภำพ

ที่ครอบคลุมทั้งกำรส่งสริมสุขภำพ	กำรป้องกันโรค	กำรรักษำพยำบำลและกำรฟื้นนฟูสภำพ	มีกำรจัดระบบบริกำร

สุขภำพออกเป็นหลำยระดับ	ได้แก่	บริกำรระดับปฐมภูมิ	(Primary	Care)	บริกำรระดับทุติยภูมิ	(Secondary	Care)

และบรกิำรระดบัตตยิภมู	ิ(Tertiary	Care)	โดยมุง่หวงัให้บรกิำรแต่ละระดบัมบีทบำทหน้ำทีท่ีแ่ตกต่ำงกนั	และเชือ่มโยงกัน

ด้วยระบบส่งต่อ	(Referral	System)	เพื่อให้สำมำรถจัดบริกำรสุขภำพที่มีคุณภำพ	และเกิดกำรใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่

อย่ำงจ�ำกัดอย่ำงมีประสิทธิภำพ	ตลอดจนเป็นระบบบริกำรสุขภำพที่มีศักยภำพรองรับปัญหำทำงกำรแพทย์และ

สำธำรณสุขที่มีควำมซับซ้อนในระดับพื้นที่	ปีงบประมำณ	พ.ศ.	๒๕๕๙	กระทรวงสำธำรณสุข	ได้ก�ำหนดยุทธศำสตร์

กระทรวงสำธำรณสุข	(เฉพำะยุทธศำสตร์เน้นหนัก)	และก�ำหนดวิสัยทัศน์	“ภายในทศวรรษต่อไป คนไทยทุกคนจะมี

สุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างยั่งยืน”

ประกอบด้วย	๓	ยุทธศำสตร์	ได้แก่

            ยุทธศาสตร์ที่ ๑	พัฒนำสุขภำพตำมกลุ่มวัย

            ยุทธศาสตร์ที่ ๒	พฒันำและจดัระบบบรกิำรทีม่คีณุภำพมำตรฐำน	ครอบคลมุ	ประชำชนสำมำรถเข้ำถงึบรกิำรได้

            ยุทธศาสตร์ที่ ๓	พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเพื่อสนับสนุนกำรจัดบริกำร

												นอกจำกน้ีมีกำรทบทวนแนวทำงกำรพัฒนำหน่วยบริกำรให้มีทิศทำงที่ชัดเจนและเป็นระบบ	และจัดท�ำ

แผนพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ	(Service	Plan)	โดยมีระยะเวลำอย่ำงน้อย	๕	ปี	(พ.ศ.	๒๕๕๕-๒๕๕๙)	เพื่อมุ่งพัฒนำ

ระบบบริกำรทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ	ทุติยภูมิ	ระดับตติยภูมิ	กำรพัฒนำควำมเชี่ยวชำญระดับสูง	สร้ำงระบบที่

เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ำยทั้งภำยในจังหวัด	ภำยในเขต	และเป็นเครือข่ำยระดับประเทศ	และจัดท�ำแผนกำรสนับสนุน

ทรัพยำกรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ	ทั้งนี้ได้มอบหมำยให้กรมกำรแพทย์เป็นกรมวิชำกำรหลัก

ในกำรขับเคล่ือนงำนด้ำนคนพิกำรในกลุ่มวัยผู้สูงอำยุและคนพิกำร	และบูรณำกำร	ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำระบบ

สุขภำพร่วมกับกรมสุขภำพจิตและกรมวิชำกำรอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	โดยที่ผ่ำนมำมีกำรด�ำเนินงำนกำรก�ำหนดตัวชี้วัดด้ำน

คนพิกำรในกำรตรวจรำชกำรและนิเทศงำนกระทรวงสำธำรณสุข	กำรจัดท�ำโครงกำรของขวัญปีใหม่และวันเด็ก

แม้ว่ำปัจจบุนัจะยงัไม่มกีำรก�ำหนด	Service	Plan	สำขำฟ้ืนฟสูมรรถภำพเพือ่พฒันำระบบกำรดูแลสขุภำพคนพกิำรทีค่รอบคลมุ

แผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	
ฉบับที่ 	๒	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔
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ทั้ง	๗	ประเภทควำมพิกำร	ผู้ป่วยและผู้ท่ีมีเสี่ยงที่อำจเกิดควำมพิกำรถำวรที่	Service	Plan	ในสำขำหลักของกระทรวง

สำธำรณสขุ	แต่พบว่ำมกีำรผนวกกำรฟ้ืนฟสูมรรถภำพ	Service	Plan	สำขำ	เช่น	Service	Plan	สำขำตำ	มกีำรกล่ำวถงึ 

กำรคัดกรอง	และเฝ้ำระวังควำมพิกำรทำงตำในเด็กที่คลอดก่อนก�ำหนด	กำรรักษำฟื้นฟูในกลุ่มต้อหิน	ต้อกระจก 

เป็นต้น	Service	Plan	สำขำทำรกแรกเกดิ	ซึง่ให้ส�ำคญักำรให้กำรดูแลทำรกคลอดก่อนก�ำหนด	และดูแลเด็กควำมเสีย่ง

ที่จะเกิดควำมพิกำรเพื่อให้รับกำรรักษำและฟื้นฟูที่ทันท่วงที	ส�ำหรับด้ำนสุขภำพจิต	มีกำรจัดท�ำ	Service	Plan	สำขำ

สุขภำพจิต	จิตเวชและยำเสพติด	มีกำรพัฒนำเครื่องมือในกำรคัดกรองในกำรประเมิน	รักษำและฟื้นฟูแต่ไม่มีแนวทำง

มำตรกำรในกำรดูแลคนพิกำร	ดังนั้นจึงถือเป็นควำมท้ำทำยในอนำคตในกำรก�ำหนดนโยบำย	Service	Plan	สำขำ

ฟื้นฟูสมรรถภำพ	เป็นหนึ่งในสำขำหลัก	เพื่อให้ทั้งประเทศมีกำรก�ำหนดนโยบำยทิศทำงกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรฟื้นฟู

สมรรถภำพให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน	รวมถึงกำรก�ำหนดกรอบ	อัตรำก�ำลัง	และแผนงำน/โครงกำรที่สอดรับกับ

แผนการพัฒนาการดูแลสุขภาพคนพิการฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

												กำรด�ำเนินงำนที่ผ่ำนมำกระทรวงสำธำรณสุข	โดยสถำบันสิรินธรเพ่ือกำรฟื้นฟูสมรรถภำพทำงกำรแพทย์

แห่งชำติ	ได้น�ำแนวคิดกำรฟื้นฟูสมรรถภำพคนพิกำรโดยชุมชน	(Community-based	rehabilitation	หรือ	CBR)	

มำเป็นเคร่ืองมือหนึ่งในกำรด�ำเนินงำนตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๓๕	มีกำรแปลและเรียบเรียงหนังสือ“Training	in	the

Community	for	People	with	Disabilities”	เพ่ือเผยแพร่และใช้ในกำรด�ำเนินงำน	นอกจำกนี้ได้ร่วมกับส�ำนัก

นโยบำยและยุทธศำสตร์	ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข	ด�ำเนินกำรพัฒนำและจัดท�ำคู่มือมำตรฐำนกลำงประเมิน

ควำมสำมำรถตำมประเภทควำมพิกำรและให้รหัส	ICF	(The	International	Classification	of	Functioning,

Disability	and	Health)		เพือ่ประโยชน์และเป็นเคร่ืองมอืทำงสถติิในกำรประสำนและเชือ่มโยงข้อมลูได้ในระดับประเทศ

อันจะท�ำให้กำรบริหำรจัดกำรในระบบสุขภำพด้ำนคนพิกำรมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น

๑.๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านคนพิการ

												องค์กำรสหประชำชำต	ิได้ประกำศ	“อนสุญัญาว่าด้วยสทิธขิองคนพกิาร” (Convention on the Rights

of Persons with Disabilities : CRPD)	ซึ่งเป็นกฎหมำยระหว่ำงประเทศที่มีควำมส�ำคัญและมีผลต่อกำรก�ำหนด

นโยบำยด้ำนคนพิกำร	โดยประเทศไทยได้ลงสัตยำบันต่ออนุสัญญำฯ	เมื่อวันที่	๒๙	กรกฎำคม	พ.ศ.	๒๕๕๑	และมีผล 

บงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที	่๒๘	สงิหำคม	พ.ศ.	๒๕๕๑	อนสัุญญำฉบบันีม้วีตัถุประสงค์รองรับกำรใช้สิทธขิองคนพิกำร	มุง่ส่งเสรมิ 

คุ้มครองและประกันให้คนพิกำรได้ใช้สิทธิมนุษยชนและเสรีภำพขั้นพื้นฐำนอย่ำงเต็มที่และเท่ำเทียม	ตลอดจนส่งเสริม

กำรเคำรพในสิทธิของตนเอง	มีหลักกำรส�ำคัญในกำรเคำรพในศักดิ์ศรี	กำรไม่เลือกปฏิบัติ	กำรมีส่วนร่วมและกำรเข้ำ 

ร่วมในสังคม	กำรเคำรพในควำมแตกต่ำงและกำรยอมรับควำมหลำกหลำยของมนุษยชน	ควำมเสมอภำคทำงโอกำส 

ควำมสำมำรถเข้ำถงึสทิธ	ิโดยรฐัภำคมีพีนัธกรณทีีจ่ะต้องขจัดกำรเลือกปฏบิติัต่อคนพิกำรในทุกรูปแบบ	ท้ังในด้ำนกฎหมำย

กำรปกครอง	และปฏิบัติต่ำง	ๆ	รวมถึงกำรก�ำหนดมำตรกำรท่ีเหมำะสมเพ่ือประกันกำรเข้ำถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่ำง

เท่ำเทียมกันของคนพิกำร					

												ทั้งนี้ในอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิของคนพิกำร	ได้กล่ำวในประเด็นสุขภำพ	กำรส่งเสริมสมรรถภำพและกำรฟื้นฟู

สมรรถภำพ	ใจควำมว่ำ	“รัฐภาคียอมรับว่าคนพิการมีสิทธิในการอุปโภคมาตรฐานสาธารณสุขที่สูงสุดเท่าที่จะหาได้โดย

ปราศจากการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความพิการ ให้รัฐภาคีด�าเนินมาตรการที่ เหมาะสมทั้งปวงเพื่อประกันให้

คนพิการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขโดยค�านึงถึงเพศ รวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ให้รัฐภาคี

												๑.	จัดให้มีบริกำรด้ำนสุขภำพโดยไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยหรือท่ีสำมำรถจ่ำยได้ส�ำหรับคนพิกำรในระดับคุณภำพ

และมำตรฐำนเช่นเดียวกับกำรที่จัดให้บุคคลอื่นรวมถึงบริกำรดำ้นสุขภำพทำงเพศและอนำมัยเจริญพันธุ	์และโปรแกรม

สำธำรณสุขที่มีให้กับประชำชนทั่วไป

แผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	
ฉบับที่ 	๒	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔
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												๒.	จัดให้มีบริกำรด้ำนสุขภำพที่จ�ำเป็นส�ำหรับคนพิกำร	โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งที่เกี่ยวกับควำมพิกำรรวมทั้งกำร 

บ่งชี้และช่วยเหลือในระยะแรกเริ่มอย่ำงเหมำะสมและกำรบริกำรที่จัดให้เพื่อจ�ำกัดระดับควำมพิกำรให้น้อยที่สุด

และป้องกันไม่ให้เกิดควำมพิกำรเพิ่มขึ้น	ทั้งนี้รวมทั้งในเด็กและผู้สูงอำยุ

												๓.	จัดให้มีบริกำรด้ำนสุขภำพเหล่ำนี้	ให้อยู่ใกล้เคียงมำกท่ีสุดกับชุมชนท่ีคนพิกำรอำศัยอยู่เท่ำท่ีจะเป็นไปได	้

รวมทั้งในพื้นที่ชนบท

												๔.	ก�ำหนดให้บุคลำกรทำงกำรแพทย์ให้กำรดูแลคนพิกำรด้วยคุณภำพเดียวกันกับที่ให้กำรดูแลแก่	คนอ่ืน

รวมถึงบนพื้นฐำนของควำมยินยอมโดยสมัครใจและโดยได้รับข้อมูลข่ำวสำร	ด้วยกำรสร้ำงควำมตระหนักด้ำนสิทธ ิ

มนษุยชน	ศกัดิศ์ร	ีกำรอยูไ่ด้ด้วยตนเอง	และควำมต้องกำรจ�ำเป็นของคนพกิำรโดยวธิฝึีกอบรมและประกำศใช้มำตรฐำน

จรรยำบรรณส�ำหรับกำรดูแลสุขภำพโดยภำครัฐและเอกชน

												๕.	ห้ำมกำรเลือกปฏิบัติต่อคนพิกำรในกำรประกันสุขภำพและกำรประกันชีวิต	ซึ่งต้องจัดให้มีอย่ำงยุติธรรม

และสมเหตสุมผล	และในกรณกีำรประกนัชวีติ	ให้เป็นไปตำมกฎหมำยภำยในของรฐันัน้ทีก่�ำหนดให้มกีำรประกนัชวีติได้

													๖.	ป้องกันกำรปฏิเสธกำรดูแลด้ำนสุขภำพหรือกำรบริกำรด้ำนสุขภำพหรืออำหำรและสำรเหลวโดยเลือก

ปฏิบัติด้วยเหตุแห่งควำมพิกำร

												๗.	ให้รัฐภำคีด�ำเนินมำตรกำรที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล	รวมถึงกำรสนับสนุนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน	เพื่อ

ให้คนพิกำรสำมำรถบรรลุและรักษำควำมเป็นอิสระไว้อย่ำงสูงสุด	เต็มควำมสำมำรถท้ังทำงร่ำงกำย	จิตใจ	สังคมและ

กำรอำชีพ	และกำรรวมเป็นส่วนหนึ่งและมีส่วนร่วมอย่ำงเต็มที่ในทุกด้ำนของชีวิต	เพื่อกำรนี้	ให้รัฐภำคีจัดบริกำร	และ

โปรแกรมด้ำนกำรส่งเสริมสมรรถภำพและกำรฟื้นฟูสมรรถภำพที่ครอบคลุม	โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในด้ำนสุขภำพ 

กำรว่ำจ้ำงงำน	กำรศึกษำและบริกำรสังคม	ในลักษณะที่บริกำรและโปรแกรมเหลำ่นี้

	 										(ก)	เริ่มด�ำเนินกำรตั้งแต่ในระยะแรกสุดเท่ำที่จะเป็นไปได้	และบนพื้นฐำนกำรประเมินควำมต้องกำร

จ�ำเป็นและจุดแข็งของแต่ละบุคคลโดยหลักสหวิชำชีพ	

	 										(ข)	สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมในชุมชนและกำรเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนและทุกด้ำนของสังคม	โดยให้เป็น

ไปตำมควำมสมัครใจของคนพิกำร	และจัดไว้ให้ใกล้เคียงกับชุมชนที่คนพิกำรอำศัยอยู่เท่ำที่จะเป็นไปได้	รวมทั้งในพื้นที่

ชนบท

												๘.	ให้รัฐภำคีส่งเสริมกำรพัฒนำกำรฝึกอบรมขั้นต้นและต่อเนื่องส�ำหรับนักวิชำชีพและเจ้ำหน้ำที่ที่ท�ำงำน

ด้ำนบริกำรส่งเสริมสมรรถภำพและฟื้นฟูสมรรถภำพของคนพิกำร

												๙.	ให้รัฐภำคีส่งเสริมกำรจัดให้มีไว้	กำรให้ควำมรู้	และกำรใช้อุปกรณ์	และเทคโนโลยีสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก

ที่ออกแบบส�ำหรับคนพิกำรซึ่งต่ำงล้วนเกี่ยวเนื่องกับกำรส่งเสริมสมรรถภำพและกำรฟื้นฟูสมรรถภำพ		คนพิกำร

กฎหมำยในประเทศไทย	ได้ให้สิทธิของคนพิกำรในกำรเข้ำใช้บริกำรจำกรัฐไว้ตำมกฎหมำยรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	๒๕๕๐	

ในปัจจุบันในปี	พ.ศ.	๒๕๕๙	ประเทศไทยอยู่ระหว่ำงกำรร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับใหม่	ซึ่งได้รับควำมสนใจจำกประชำชน

ทั่วไปและกลุ่มประชำกรเฉพำะ	ได้แก่	เด็ก	เยำวชน	ผู้ด้อยโอกำส	คนพิกำร	และผู้สูงอำยุ	เพื่อรักษำสิทธิและกำรเข้ำถึง

บริกำรอันเป็นสำธำรณะในภำครัฐ	เมื่อเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับ	พบว่ำมีสำระรำยละเอียดที่เกี่ยวข้องกับคน

พิกำรและสุขภำพ	ดังนี้	

แผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	
ฉบับที่ 	๒	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔
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• มาตรา ๓๐“บุคคลย่อมเสมอภาคกันในทาง

กฎหมาย และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

เท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน 

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะ

เหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�าเนิด เชื้อชาติ 

ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางร่างกาย

หรือสุขภาพ สถานะบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจหรือ

สังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือ

ความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติ

แห่งรัฐธรรมนูญจะกระท�ามิได้”

• มาตรา ๔๐“บุคคลย่อมมีสิทธิในกระบวนการ

ยุติธรรม ... (๖) เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ 

หรือผูพ้กิารหรอืทพุพลภาพ ย่อมมสีทิธไิด้รบัความ

คุม้ครอง

ในการด�าเนินกระบวนพิจารณาคดีอย่างเหมาะสม 

และย่อมมีสิทธิได้รับการปฏิบัติท่ีเหมาะสมในคดี

เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ”

• มาตรา ๔๙“บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการ

รับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้

อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้

ยากไร้ผูพ้กิารหรอืทพุพลภาพหรอืผูอ้ยูใ่นสภาวะยาก

ล�าบากต้องได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่ง”

• มาตรา ๕๔“บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ 

มสีทิธเิข้าถงึและใช้ประโยชน์จากสวสัดกิาร สิง่อ�านวย 

ความสะดวกอันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลือ

ที่เหมาะสมจากรัฐ”

• มาตรา ๘๐“รัฐต้องด�าเนินการตามแนว 

นโยบายด้านสงัคม การสาธารณสขุ การศกึษา และ

วฒันธรรม ดังต่อไปนี้

	(๑)	คุม้ครองและพฒันาเดก็และเยาวชน สนบัสนนุ

การเลี้ยงดู และให้การศึกษาปฐมวัย ส่งเสริมความ

เสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒนา

ความเป็นปึกแผ่นของสถาบันครอบครัวและชุมชน 

รวมทั้งต้องสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูง

อายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และผู้อยู่ใน

สภาวะยากล�าบาก ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและ

พึ่งพิงตนเองได้”

รัฐธรรมนูญฉบับนี้	ได้กล่ำวถึง	สิทธิ	เสรีภำพ	และกำรได้รับ 

ควำมคุม้ครองตำมกฎหมำย	ควำมเท่ำเทียมสิทธริะหว่ำงชำยหญงิ

กำรเลือกปฏบิติัโดยไม่เป็นธรรมต่อบคุคล	ไม่ว่ำด้วยสาเหตุความแตกต่าง

ในเรือ่งถิน่ก�าเนดิ เชือ้ชาต ิภาษา เพศ อาย ุความพกิาร สภาพทางกาย

หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล	ฐำนะทำงเศรษฐกิจหรือสังคม	

ควำมเชือ่ทำงศำสนำ	กำรศกึษำ	อบรม	หรอืควำมคดิเหน็	ทำงกำรเมอืง

อันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือเหตุอื่นใดจะกระท�ำ

มิได้ในมิติด้ำนสุขภำพ	ได้ระบุบทบำทของรัฐที่ต้องด�ำเนินกำร

ให้ประชำชนได้รบับรกิำรสำธำรณสขุทีม่ปีระสทิธภิำพอย่ำงทัว่ถงึ

เสริมสร้ำงให้ประชำชนมีควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับ	กำรส่งเสริม

กำรป้องกนัโรค	ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้มกีำรพฒันำภมูปัิญญำ

ด้วยแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด

							โดยบรกิำรสำธำรณสขุ	ต้องครอบคลมุกำรส่งเสรมิสขุภำพ

กำรควบคุมและป้องกันโรค	กำรรักษำพยำบำลและกำรฟื้นฟู

สุขภำพ	ตลอดจนรัฐต้องพัฒนำกำรบริกำรสำธำรณสุขให้มี

คุณภำพมีมำตรฐำนสู่ข้ึนอย่ำงต่อเนื่องโดยรัฐต้องเสริมสร้ำง

ควำมเข้มแขง็ของครอบครวัอนัเป็นองค์ประกอบพืน้ฐำนทีส่�ำคญั

ของสังคม	จัดให้ประชำชนมีที่อยู่อำศัยอย่ำงเหมำะสม	ส่งเสริม

และพัฒนำกำรสร้ำงเสริมสุขภำพเพื่อให้ประชำชนมีสุขภำพที่ 

แขง็แรงมจีติใจเข้มแขง็	รวมตลอดทัง้ส่งเสรมิและพฒันำกำรกีฬำ

ให้ไปสู่ควำมเป็นเลิศและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชน	

นอกจำกนี้ได้กล่ำวถึง	บทบำทรัฐพึงให้ควำมช่วยเหลือเด็ก	

เยำวชน	สตรี	ผู้สูงอำยุ	คนพิการ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสให้ 

สามารถด�ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และคุ้มครองป้องกันมิให ้

บุคคลดังกล่าว ถูกใช้ความรุนแรงหรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 

รวมตลอดทั้งให้การบ�าบัด ฟื้นฟูและเยียวยาผู้ถูกกระท�าการ 

ดงักล่าว	ทัง้นี	้รฐัต้องส่งเสรมิกำรสร้ำงควำมเข้มแขง็ของ

ครอบครวั 

รวมถึงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรสร้ำงเสริมสุขภำพเพื่อ

ให้ประชำชนมสีขุภำพทีแ่ขง็แรงและมจีติใจเข้มแขง็	และให้ควำมช่วย

เหลอื 

เด็ก	เยำวชน	สตร	ีผูส้งูอำย	ุคนพิกำร	ผูย้ำกไร้	และผูด้้อยโอกำส

ให้สำมำรถด�ำรงชีวิตได้อย่ำงมีคุณภำพ	และได้รับกำรคุ้มครอง

จะเห็นได้ว่ำ	(ร่ำง)	รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่ำว		ไม่ได้ระบุถึง

คนพิกำรโดยเฉพำะ	ซึ่งสะท้อนให้เห็นมุมมองของสังคมใน 

ปัจจุบันที่เปลี่ยนไป	ที่มองคนพิกำรเป็นส่วนหนึ่งของบุคคล

ทั่วไปที่ต้องได้รับกำรคุ้มครองสิทธิ	ที่เสมอภำค	เท่ำเทียม 

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐
ร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับลงประชำมติ

วันที่	๗	สิงหำคม	พ.ศ.	๒๕๕๙

แผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	
ฉบับที่ 	๒	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔
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												ทั้งนี้ประเทศไทยได้มีกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับคนพิกำรโดยตรงคือ	“พระราชบัญญัติฟื ้นฟูสมรรถภาพ 

คนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔”ซึ่งต่อมำมีกำรยกเลิกและประกำศใช้	“พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

คนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๐”ซึง่ถือเป็นกำรปรบัปรงุกฎหมำยให้สอดรบักบั	อนสุญัญำว่ำด้วยสทิธขิองคนพกิำร	(Convention	 

on	the	rights	of	Persons	with	Disabilities:	CRPD)	สำระได้ก�ำหนดมำตรกำรในกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพ

ชีวิตคนพิกำร	กำรสร้ำงกลไกเพื่อกำรคุ้มครองคนพิกำรในเชิงนโยบำยไว้	เพ่ือให้คนพิกำรได้รับสิทธิและโอกำส	และ 

กำรคุม้ครองจำกรฐั	มุง่ให้คนพกิำรเข้ำถงึและใช้ประโยชน์จำกบริกำรต่ำง	ๆ	จำกส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวกอนัเป็นสำธำรณะ 

ตลอดจนสวสัดกิำรและควำมช่วยเหลอืจำกรฐัทัง้ในด้ำนกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพโดยกระบวนกำรทำงกำรแพทย์	กำรศึกษำ

อำชีพและสวัสดิกำรสังคม	

												สำระส�ำคัญที่ เกี่ยวกับสิทธิทำงกำรแพทย ์และสำธำรณสุข	ไว ้กล ่ำวไว ้ ในมาตรา ๒๐ (๑)		ว ่ำ																	

“คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอ�านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการ และ

ความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ ได้รับการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์ และค่าใช้จ่ายในการรักษา 

พยาบาล ค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ และสื่อส่งเสริมพัฒนาการ เพื่อปรับสภาพทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 

สังคม พฤติกรรม สติป ัญญา การเรียนรู ้  หรือเสริมสร้างสมรรถภาพให้ดีขึ้น”ภำยใต้พระรำชบัญญัติฉบับนี ้

กระทรวงสำธำรณสุข	จึงได้ออก	เพื่อให้คนพิกำรได้รับอุปกรณ์	เวชภัณฑ์	และบริกำรเพื่อกำรฟื้นฟูสมรรถภำพและ 

ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข	เรื่อง	“กำรบริกำรฟื้นฟูสมรรถภำพโดยกระบวนกำรทำงกำรแพทย์และค่ำใช้จ่ำยใน 

กำรรักษำพยำบำล	ค่ำอุปกรณ์เครื่องช่วยควำมพิกำร	และสื่อส่งเสริมพัฒนำกำรส�ำหรับคนพิกำร	พ.ศ.	๒๕๕๒”	บริกำร

ทำงกำรแพทย์อย่ำงเหมำะสม	และเป็นกำรลดภำระค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว	จ�ำนวน	๒๖	รำยกำร	เช่น	กำยภำพบ�ำบัด	

กิจกรรมบ�ำบัด	กำรฟื้นฟูสมรรถภำพทำงกำรได้ยิน	กำรพัฒนำทักษะในกำรสื่อควำมหมำย	กำรศัลยกรรม	เป็นต้น	

นอกจำกนี้ยังมีกฎหมำยด้ำนสุขภำพที่ส�ำคัญ	ได้แก่	

            พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕	ก�ำหนดให้บุคคลทุกคนมีสิทธิได้รับ 

กำรบริกำรสำธำรณสุขท่ีมีมำตรฐำนและมีประสิทธิภำพเพื่อกำรเสริมสร้ำงสุขภำพ	กำรป้องกันโรค	กำรตรวจวินิจฉัย	

กำรรักษำพยำบำล	และกำรฟื ้นฟูสมรรถภำพท่ีจ�ำเป็นต่อสุขภำพและกำรด�ำรงชีวิต	ท้ังน้ีให้รวมถึงกำรบริกำร 

ทำงกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลอืก	และกำรฟ้ืนฟสูมรรถภำพของคนพกิำรทีม่รีะดบัควำมพกิำรอยูใ่นเกณฑ์ 

ที่ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติก�ำหนด	และกำรลงทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ	ซ่ึงจะได้รับ	

“บัตรทอง ท.๗๔”	สิทธิประโยชน์เฉพำะส�ำหรับคนพิกำรที่นอกเหนือจำกสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภำพ

ถ้วนหน้ำ	คือ	สิทธิได้รับกำรฟื้นฟูสมรรถภำพทั้งในและนอกหน่วยบริกำรโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย	ได้แก่	กำยภำพบ�ำบัด	 

กจิกรรมบ�ำบดั	กำรประเมนิ/แก้ไขกำรพดู	จติบ�ำบดั	พฤตกิรรมบ�ำบดั	กำรฟ้ืนฟทูำงกำรได้ยนิ	กำรรบัอปุกรณ์เครือ่งช่วย 

ตำมประเภทควำมพิกำร	และกำรพัฒนำศักยภำพในรูปแบบอื่น	

            พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๖	สุขภำพของหญิงในด้ำนสุขภำพทำงเพศและ

สขุภำพของระบบเจรญิพนัธ์ุซึง่มคีวำมจ�ำเพำะ	ซบัซ้อนและมอีทิธพิลต่อสขุภำพหญงิตลอดช่วงชวีติ	ต้องได้รับกำรสร้ำงเสรมิ 

และคุ้มครองอย่ำงสอดคล้องและเหมำะสม	สุขภำพของเด็ก	คนพิกำร	คนสูงอำยุ	คนด้อยโอกำสในสังคมและกลุ่มคน 

ต่ำงๆ	ที่มีควำมจ�ำเพำะในเรื่องสุขภำพต้องได้รับกำรสร้ำงเสริมและคุ้มครองอยำ่งสอดคล้องและเหมำะสมด้วย

												นอกจำกนี้ในพระรำชบัญญัติฯ	ดังกล่ำว	ได้ก�ำหนดบทบำทให้มี	“สมัชชาสุขภาพ”	ซ่ึงเป็นกระบวนกำรที่

ให้ประชำชนและหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปล่ียนองค์ควำมรู้และเรียนรู้อย่ำงสมำนฉันท์เพ่ือน�ำไปสู ่

กำรเสนอแนะนโยบำยสำธำรณะเพื่อสุขภำพหรือควำมมีสุขภำพของประชำชน	โดยจัดให้มีกำรประชุมอย่ำงเป็นระบบ 

และอย่ำงมีส่วนร่วมไว้ใน	มาตรา ๔๐	กำรจัดสมัชชำสุขภำพเฉพำะพื้นที่หรือสมัชชำสุขภำพเฉพำะประเด็น	หรือ 

สนับสนุนให้ประชำชนรวมตัวกันเพื่อจัดสมัชชำสุขภำพเฉพำะพ้ืนท่ีหรือ	สมัชชำสุขภำพเฉพำะประเด็นให้เป็นไปตำม

หลักเกณฑ์	และวิธีกำรที่	คสช.ก�ำหนด	ซึ่งถือเป็นกลไกส�ำคัญอันหนึ่งในกำรขับเคล่ือนงำนด้ำนคนพิกำรแบบมีส่วนร่วม

แผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	
ฉบับที่ 	๒	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔
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ทีผ่่ำนมำมีกำรเสนอประเดน็นโยบำยผ่ำนกระบวนกำรนีใ้นมต	ิ“ความเป็นธรรมในการเข้าถงึบรกิารสขุภาพคนพกิาร” 

ในขณะที่ก็มีอีกหลำยมติที่เกี่ยวข้องกับคนพิกำร

            พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๗๐	ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนใน

กรณีทุพพลภำพ	ได้แก่	ค่ำตรวจวินิจฉัยโรค	ค่ำบ�ำบัดทำงกำรแพทย์	ค่ำยำและเวชภัณฑ์	ค่ำกินอยู่และรักษำพยำบำล 

ในสถำนพยำบำล	ค่ำรถพยำบำลหรือค่ำพำหนะรับส่งผู้ทุพพลภำพ	ค่ำฟื้นฟูสมรรถภำพทำงร่ำงกำย	จิตใจ	อำชีพ	และ

ค่ำบริกำรอื่นที่จ�ำเป็น

												ต่อมำได้มีกำรปรับปรุงเพิ่มเติมสำระอื่นๆ	ใน	พระรำชบัญญัติประกันสังคม	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๓๗	และ	

พระรำชบญัญตัปิระกนัสงัคม	(ฉบับท่ี	๓)	พ.ศ.	๒๕๔๒	และมกีำรปรบัเพิม่สำระอกีครัง้ใน	พระราชบญัญติัประกันสงัคม

(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘	ซึ่งได้ประกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว	เมื่อวันที่	๒๒	มิถุนำยน	๒๕๕๘	ซึ่งจะมีผลบังคับ

ใช้ภำยใน	๑๒๐	วันนับตั้งแต่วันที่ประกำศหรือเริ่มต้ังแต่วันท่ี	๒๐	ตุลำคม	๒๕๕๘	โดยมีสำระส�ำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิ

ด้ำนสุขภำพผู้ทุพพลภำพ	ดังนี้

สิทธิประโยชน์
สิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติประกัน

สังคมฉบับเดิม

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติ

ประกันสังคม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๘

กรณปีระสบ

อนัตรำย

หรือเจ็บป่วย

มีสิทธิได ้รับเฉพำะค่ำตรวจวินิจฉัยโรค	 

ค่ำบ�ำบัดทำงกำรแพทย์	ค่ำกินอยู่	และรักษำ

พยำบำลในสถำนพยำบำล	ค่ำยำ	และค่ำ

เวชภัณฑ์	ค่ำรถพยำบำล	หรือค่ำพำหนะรับ

ส่งผู้ป่วย

เพ่ิมค่ำส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคและ

ค่ำใช้จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก  ่

ผูป้ระกนัตน	ในกรณไีด้รบัควำมเสยีหำยจำก

กำร 

รับบริกำรทำงกำรแพทย์

ผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง	

หรือผู้ทุพพลภำพ

ไม่มสีทิธไิด้รบัประโยชน์ทดแทน	กรณเีสยีชวีติ เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตแก่ผู้เจ็บป่วย

เร้ือรัง/	ผู้ทุพพลภำพ	แม้ส่งเงินสมทบไม่ครบ

ตำมสิทธิ

กรณีทุพพลภำพ ผู ้ประกันตนต้องสูญเสียสมรรถภำพของ 

ร่ำงกำยร้อยละ	๕๐	ถงึจะมสิีทธไิด้รับประโยชน์ 

ทดแทนกรณีทุพพลภำพ

*ผู้ทุพพลภำพอยู่ก่อนวันที่	๓๑	มีนำคม	พ.ศ.	

๒๕๓๘	ได้รับเงินทดแทนกำรขำดรำยได้	 

๑๕	ปี

ผูป้ระกนัตนซึง่สญูเสยีสมรรถภำพ	ไม่ถงึร้อยละ	

๕๐	ของร่ำงกำยมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน

กรณีทุพพลภำพ

*ผู้ทุพพลภำพอยู่ก่อนวันที่	๓๑	มีนำคม	พ.ศ.	

๒๕๓๘	ได้รับเงินทดแทนกำรขำดรำยได้ตลอด

ชีวิต

            พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๔	กำรรักษำพยำบำลหมำยควำมว่ำ 

กำรให้บริกำรด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุขโดยตรงแก่ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิ	เพื่อกำรรักษำโรค 

กำรตรวจวินิจฉัย	กำรฟื้นฟูสมรรถภำพที่จ�ำเป็นต่อสุขภำพและกำรด�ำรงชีวิต	รวมถึงกำรตรวจสุขภำพ	กำรสร้ำงเสริม 

สุขภำพและกำรป้องกันโรค	เพื่อประโยชน์ด้ำนสำธำรณสุข	ซ่ึงรวมค่ำอวัยวะเทียม	ค่ำอุปกรณ์ในกำรบ�ำบัดรักษำโรค	

และค่ำซ่อมแซมอุปกรณ์

แผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	
ฉบับที่ 	๒	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔
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            พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ มีบทบัญญัติก�ำหนดสิทธิของผู้ป่วย	โดยให้ได้รับกำรบ�ำบัดรักษำ 

ตำมมำตรฐำนทำงกำรแพทย์	และได้รับกำรปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับกำรเจ็บป่วยและกำรบ�ำบัดรักษำไว้เป็นควำมลับ	เว้น

แต่มีกฎหมำยบัญญัติไว้ให้เปิดเผยได้	ได้รับกำรคุ้มครองจำกกำรวิจัย	ได้รับกำรคุ้มครองในระบบประกันสุขภำพและ 

ประกันสังคมและระบบอ่ืนๆ	ของรัฐอย่ำงเสมอภำคและเท่ำเทียมกัน	ตลอดจนห้ำม	มิให้มีผู ้ใดเปิดเผยข้อมูลด้ำน

สุขภำพของผูป่้วยซึง่จะท�ำให้เกดิควำมเสยีหำยแก่ผูป่้วย

            บทสรปุ

													จำกกฏหมำยและมำตรกำรต่ำงๆ	ทั้งระดับชำติและระดับสำกลแสดงให้เห็นว่ำทุกภำคส่วนมีควำมพยำยำม

ที่จะพัฒนำ	ปรับปรุงและขับเคลื่อนมำตรกำรทำงกฏหมำยอย่ำงต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้คนพิกำรได้รับประโยชน์จำก 

บรกิำรของรฐัอย่ำงทัว่ถงึ		แม้ว่ำยงัมข้ีอจ�ำกดัในด้ำนกำรบงัคบัใช้กฏหมำย	ควำมเป็นเอกภำพของกฏหมำย	กำรผลกัดนั 

นโยบำยลงสู่กำรปฏิบัติและกำรสร้ำงแรงจูงใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียต่ำงๆ	จำกงำนวิจัยของรศ.ดร.ทวี	เชื้อสุวรรณทวี	และ 

คณะ	(พ.ศ.	๒๕๕๖)	ระบุว่ำ	กฎหมำยและนโยบำยต่ำงๆ	ยังมีควำมซับซ้อนและไม่เป็นเอกภำพ	ซึ่งอำจท�ำให้คนพิกำร

เข้ำถงึสทิธหิรอืบรกิำรต่ำงๆ	ได้อย่ำงไม่ทัว่ถงึ	อกีทัง้กำรสร้ำงแรงจงูใจและมำตรกำรในกำรปรบัสภำพแวดล้อมให้เหมำะสม 

กบัคนพกิำร	เช่น	ทำงลำด	ลฟิต์	ห้องน�ำ้คนพกิำร	เป็นต้น	ในสถำนพยำบำลยงัไม่เพยีงพอ	เนือ่งจำกข้อจ�ำกดัด้ำนค่ำใช้จ่ำย 

นอกจำกนีก้ฎหมำยและนโยบำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ส่วนใหญ่จะเป็นลกัษณะกำรสงเครำะห์	โดยเน้นกำรจ่ำย 

เบี้ยควำมพิกำรเป็นหลัก	ซึ่งไม่มีกำรดูแลและบริกำรคนพิกำรในเชิงพัฒนำหรือเชิงระบบอย่ำงยั่งยืน

ตารางที่ ๑.๑	แสดงกำรวิเครำะห์กฎหมำย	นโยบำย	ยุทธศำสตร์	ประเด็นกำรด�ำเนินงำนด้ำนคนพิกำรในระดับสำกล

ประเด็น CRPD Incheon 
strategy SDGs

WHA
2014

WHO Global 
Action Plan 
2014-2021

สทิธคินพกิาร 4 4 4 4 4

ความเสมอภาค 4 4 4 4 4

การเข้าถงึ 4 4 4 4 4

หมายเหตุ: 4	ในอนุสัญญำ	นโยบำย	ยุทธศำสตร์	แผนฯ	มีกำรกล่ำวระบุ	หรือกล่ำวถึง

ตารางที่ ๑.๒	แสดงกฎหมำย	นโยบำย	ยุทธศำสตร์	กำรด�ำเนินงำนดำ้นคนพิกำรในระดับประเทศ

ประเด็น พรบ.

ส่งเสริม

และพัฒนา

คุณภาพ

ชีวิต 

คนพิการ

พรบ.

สุขภาพ

จิต

พรบ.

การ

ศึกษา

ส�าหรับ

คนพิการ

พรบ.

หลัก

ประกัน

สุขภาพ

แผน

คุณภาพ

ชีวิต

คนพิการ 

ฉบับ ๔

แผน

คุณภาพ

ชีวิต

คนพิการ 

ฉบับ ๕

แผน

พัฒนาการ

ดูแล

สุขภาพ

คนพิการ 

ฉบับ ๑

แผน

พัฒนาการ

ดูแล

สุขภาพ

คนพิการ 

ฉบับ ๒

สทิธคินพกิาร 4 4 4 4 4 4 4 4

ความเสมอภาค 4 4 4 4 4 4

การเข้าถงึ 4 4 4 4 4 4 4 4

หมายเหตุ: 4	ในกฎหมำย	นโยบำย	ยุทธศำสตร์	แผนฯ	มีกำรกล่ำวระบุ	หรือกล่ำวถึง

แผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	
ฉบับที่ 	๒	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔

-๑๖-
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ส่วนที่ ๒

ระบาดวิทยาและสถานการณ์การด�าเนินงานด้านคนพิการ

๒.๑ ระบาดวิทยาและโครงสร้างประชากรคนพิการ 

	 		คนพิกำรทั่วโลกมีมำกกว่ำ	๑,๐๐๐	ล้ำนคน	หรือคิดเป็นร้อยละ	๑๕	ของประชำกรโลก	หรือ	๑	ใน	๗ 

ของคนทั้งโลก	จำกจ�ำนวนดังกล่ำวมีผู้ใหญ่ประมำณ	๑๑๐	-	๑๙๐	ล้ำนคน	ประสบปัญหำที่มีนัยส�ำคัญต่อกำรท�ำหน้ำที่

ของร่ำงกำย	และประมำณกำรว่ำ	มีเด็กประมำณ	๙๓	ล้ำนคน	หรือคิดเป็น	๑	ใน	๒๐	ของเด็กอำยุต�่ำกว่ำ	๑๕	ป ี

มีควำมพิกำรระดับปำนกลำงหรือระดับรุนแรง	จ�ำนวนคนพิกำรเพิ่มขึ้นเมื่อประชำกรเข้ำสู่วัยชรำ	และพบว่ำทั่วโลกม ี

ปัญหำสุขภำพเร้ือรังมำกข้ึน	นอกจำกนี้แนวโน้มปัญหำสุขภำพ	ปัจจัยทำงสิ่งแวดล้อม	และปัจจัยอื่นๆ	เช่น	อุบัติเหตุ

จำกกำรจรำจรทำงบก	กำรตกจำกที่สูง	กำรใช้ควำมรุนแรง	ภำวะฉุกเฉินทำงมนุษยธรรม	ภัยธรรมชำติและเหตุขัดแย้ง	

กำรทำนอำหำรไม่ถูกสุขลักษณะ	และกำรใช้สำรเสพติด	ล้วนส่งผลกระทบต่อแบบแผนระดับชำติดำ้นควำมพิกำร	

												ส�ำหรับประเทศไทยข้อมูลสถิติคนพิกำรอ้ำงอิงจำกแหล่งข้อมูลส�ำคัญที่ท�ำกำรส�ำรวจและรวบรวมข้อมูล

โดยหน่วยงำนภำครัฐ	ได้แก่	รำยงำนกำรส�ำรวจควำมพิกำร	(สพค.)	ของส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ	ที่ด�ำเนินกำรส�ำรวจ

ล่ำสุดในปี	พ.ศ.	๒๕๕๕	และฐำนข้อมูลคนพิกำรท่ีมีบัตรประจ�ำตัวคนพิกำร	จำกฐำนข้อมูลทะเบียนกลำงคนพิกำร	

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร	ข้อมูล	ณ	วันที่	๓๐	มิถุนำยน	พ.ศ.	๒๕๕๙	พบว่ำมีคนพิกำรที่มีชีวิตอยู่

รวมทั้งสิ้น	๑,๕๙๗,๗๗๕	คน	เป็นเพศชำย	๘๑๖,๒๐๔	คน	และเพศหญิง	๗๑๓,๕๓๐	คน	โดยจ�ำแนกตำมถิ่นที่อำศัย

ดังรำยละเอียดใน	ตำรำงที่	๒.๑	แสดงสถิติข้อมูลคนพิกำรที่รับกำรจดทะเบียนและมีบัตรประจ�ำตัวคนพิกำรจ�ำแนก

ตำมภูมิภำค	และแผนภูมิท่ี	๒.๒	แสดงข้อมูลสถิติคนพิกำรที่รับกำรจดทะเบียนและมีบัตรประจ�ำตัวคนพิกำรจ�ำแนก

ตำมประเภทควำมพิกำร	จำกฐำนข้อมูลทะเบียนกลำงคนพิกำร	กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร	พบว่ำ

คนพิกำรจ�ำนวน	๖๘,๐๔๑	คน	อำศัยอยู่ในกรุงเทพมหำนคร	(คิดเป็นร้อยละ	๔.๒๖)	ขณะที่ส่วนใหญ่ร้อยละ	๙๕.๗๔	

อำศยัในส่วนภมูภิำค	โดยอำศยัในภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอืมำกท่ีสุด	รองลงมำ	คอื	ภำคเหนอื	ภำคกลำง	ภำคตะวนัออก 

และภำคใต้ตำมล�ำดับส่วนข้อมูลสถิติคนพิกำรจ�ำแนกตำมประเภทควำมพิกำรนั้น	พบว่ำ	ประเภทควำมพิกำรท่ีพบมำก

ที่สุด	ได้แก่	คนพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวหรือทำงร่ำงกำย	จ�ำนวน	๗๖๗,๒๕๑	รำย	คิดเป็น	ร้อยละ	๔๘	รองลงมำคือ

คนพิกำรทำงกำรได้ยินหรือสื่อควำมหมำย	จ�ำนวน	๒๘๗,๕๑๐	รำย	คนพิกำรทำงกำรเห็นจ�ำนวน	๑๗๐,๙๒๑	รำย

คนพิกำรทำงจิตใจหรือพฤติกรรม	คนพิกำรทำงสติปัญญำ	คนพิกำรซ�้ำซ้อนหรือพิกำรมำกกว่ำ	๑	ประเภท	คนพิกำร

ออทิสติก	และคนพิกำรทำงกำรเรียนรู	้ตำมล�ำดับ

													ในประเทศไทยข้อมูลเชงิระบำดวทิยำเกีย่วกบัรำยละเอยีดสำเหตขุองควำมพกิำรทำงกำยและกำรเคลือ่นไหว 

ปัจจัยที่เก่ียวข้องในกำรเกิดควำมพิกำรอุบัติกำรณ์	ควำมชุก	แนวโน้มของกำรเกิดควำมพิกำร	รวมถึงพฤติกรรมหรือ

ภำวะเสี่ยงและปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ	ที่เสี่ยงต่อกำรเกิดควำมพิกำรนั้นยังมีกำรศึกษำเผยแพร่น้อยและไม่เป็นปัจจุบัน

มีกล่ำวถึงในรำยงำนส�ำรวจควำมพิกำร	พ.ศ.	๒๕๕๕	ของส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ	แต่เป็นข้อมูลในภำพกว้ำงและไม่

สำมำรถน�ำมำวิเครำะห์ในรำยละเอียด	เพื่อหำแนวโน้มหรือเฝ้ำระวังป้องกันในกำรเสนอแนะเชิงนโยบำยได้แสดง 

รำยละเอียดใน	ตำรำงที่	๒.๓	แสดงจ�ำนวนประชำกรพิกำรที่มีลักษณะควำมบกพร่อง	จ�ำแนกตำมสำเหตุที่ท�ำให้มี

ลักษณะควำมบกพร่อง	เพศ	และเขตกำรปกครอง	ทั่วรำชอำณำจักร	พ.ศ.	๒๕๕๕

แผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	
ฉบับที่ 	๒	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔

-๑๗-
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ตารางที่ ๒.๑ แสดงสถิติข้อมูลคนพิกำรที่รับกำรจดทะเบียนและมีบัตรประจ�ำตัวคนพิกำร	จ�ำแนกตำมภูมิภำค				และ

เพศ	ตั้งแต่	๑	พฤศจิกำยน	พ.ศ.	๒๕๓๗	ถึงวันที่	๓๐	มิถุนำยน	พ.ศ.	๒๕๕๙

                  ภูมิภาค จ�านวน (ราย)

                            ชาย                หญิง                 รวม

กรุงเทพมหานคร	 																																									๓๗,๕๗๕											๓๐,๔๖๖										๖๘,๐๔๑

ภูมิภาค																																																														 ๘๑๖,๒๐๔									๗๑๓,๕๓๐								๑,๕๒๙,๗๓๔

รวมทั้งสิ้น                          ๘๕๓,๗๗๙        ๗๔๓,๙๙๖      ๑,๕๙๗,๗๗๕ 

          ภูมิภาค ประกอบด้วย

๑.ภาคกลางและภาคตะวันออก																																				๑๘๑,๐๘๔								๑๕๐,๙๐๒									๓๓๑,๙๘๖

๒.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ																																									๓๓๒,๘๖๔								๓๐๑,๘๗๑									๖๓๔,๗๓๕

๓.ภาคใต	้ 																																																					๑๐๑,๐๙๔									๘๒,๔๒๐										๑๘๓,๕๑๔

๔.ภาคเหนือ	 																																																					๑๙๕,๒๔๓								๑๗๓,๑๒๕									๓๖๘,๓๖๘

๕.ไม่ระบ	ุ																																																															๕,๙๑๙													๕,๒๑๒												๑๑,๑๓๑

        รวม                                                      ๘๑๖,๒๐๔        ๗๑๓,๕๓๐       ๑,๕๒๙,๗๓๔

ที่มำ	:	จำกฐำนข้อมูลทะเบียนกลำงคนพิกำร	กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

ตารางที ่๒.๒	แสดงสถิตข้ิอมลูคนพกิำรท่ีรบักำรจดทะเบยีนและมบีตัรประจ�ำตัวคนพกิำรจ�ำแนกตำมประเภท	ควำมพกิำร

แผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	
ฉบับที่ 	๒	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔

-๑๘-

ทีม่ำ:	ข้อมูลประมวลผลจำกฐำนข้อมูลทะเบียนกลำงคนพิกำร	กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรแห่งชำต ิ
								ณ	วนัที	่๓๐	มถุินำยน	พ.ศ.	๒๕๕๙
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ตารางที่ ๒.๓	แสดงจ�ำนวนประชำกรพิกำรที่มีลักษณะควำมบกพร่อง	จ�ำแนกตำมสำเหตุที่ท�ำให้มีลักษณะควำม					

บกพร่อง	เพศ	และเขตกำรปกครอง	ทั่วรำชอำณำจักร	พ.ศ.	๒๕๕๕

 

รวม

สาเหตุที่ทําใหมีลักษณะความบกพรอง
1/

Total ชาย หญิง ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล Cause of impairments
1/

Male Female Municipal Non-municipal

รวม 1,077,446 538,940 538,506 228,207 849,239 Total

อุบัติเหตุจากการทํางาน 57,311 41,776 15,535 9,619 47,691 Accident of work

อุบัติเหตุจากการจราจรทางบก 84,199 64,549 19,650 17,573 66,626 Land traffic accident

อุบัติเหตุจากการเลน/ทางน้ํา/กับระเบิด/ Playing/water/land mine accident/

     อุบัติภัยหรือจราจล 23,875 17,575 6,300 4,117 19,758      riot accident

หกลม 33,899 11,971 21,928 10,662 23,237 Fell

ถูกยิง ถูกทําราย/ตกจากที่สูง (ที่ไมใชจากการเลน Shot or injured/fell from a high place (excluded in play or work)/

     หรือการทํางาน)/ สารเคมี/ยา /ถูกไฟ/น้ํารอนลวก 34,541 22,940 11,601 7,004 27,538      chemical substance or medicine/being burnt, scalded

โรคภัยไขเจ็บ 297,621 133,244 164,377 67,363 230,258 Disease, illness

จากกรรมพันธุ 35,345 18,554 16,791 6,047 29,298 Hereditary

จากการตั้งครรภ/คลอด 109,039 60,620 48,419 22,656 86,383 Pregnancy or delivery

ชราภาพ 240,676 82,816 157,860 53,575 187,100 Old age

ไดรับการกระทบดานจิตใจ 16,697 7,995 8,702 3,113 13,584 Psychological impact

ไมทราบสาเหตุ 151,483 77,036 74,447 27,553 123,930 Unknown cause 

อื่น ๆ 22,961 13,184 9,777 5,081 17,880 Others  

               

                  

           

              

เขตการปกครอง     Areaเพศ     Sex

ที่มำ:	กำรส�ำรวจควำมพิกำร	พ.ศ.	๒๕๕๕	ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ

	 		คนพิกำรในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นผลเนื่องมำจำกวิถีชีวิต	บริบททำงสังคมและพฤติกรรมกำร

บรโิภคทีเ่ปลีย่นไป	ส่งผลให้เกดิกำรเปลีย่นแปลงแบบแผนกำรเจบ็ป่วย	เกดิภำวะโรคเรือ้รงั	เช่น	โรคหลอดเลอืดทำงสมอง 

ภำวะควำมดนัโลหติสงู	โรคเบำหวำน	ฯลฯ	มำกข้ึน	นอกจำกนีย้งัพบว่ำมผีูบ้ำดเจบ็จำกอบุติัเหตุด้วยสำเหตุต่ำงๆ	เพิม่ขึน้ 

อย่ำงต่อเนื่อง	รวมถึงปัญหำสุขภำพจำกกำรใช้สำรเสพติด	ภำวะโภชนำกำรเกิน	กำรขำดกำรออกก�ำลังกำย	ควำมไม ่

ปลอดภัยด้ำนอำหำรและยำ	จำกโครงสร้ำงประชำกรของไทยเปลี่ยนแปลงไป	อัตรำเกิดที่ลดต�่ำลง	คนมีแนวโน้ม 

อำยุยืนยำวขึ้น	ส่งผลให้สังคมไทยก้ำวเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุอย่ำงรวดเร็วนั้น	ซ่ึงคำดว่ำใน	ปีพ.ศ.	๒๕๖๔	ประเทศไทยจะ

กลำยเป็นสังคมผู้สูงอำยุอย่ำงสมบูรณ์	(Aged	Society)	และคำดกำรณ์ในปี	พ.ศ.	๒๕๗๔	ประเทศไทยจะมีสัดส่วน

ประชำกรสูงอำยุ	๖๕	ปีขึ้นไป	คิดเป็นร้อยละ	๒๐	ขึ้นไป	ผลที่ตำมมำของสังคมที่มีคนสูงวัยขึ้นคือ	โอกำสเสี่ยงต่อ 

ควำมพิกำรที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้

๒.๒ สถานการณ์การด�าเนินงานด้านคนพิการ

												ควำมพิกำรส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อผู้หญิง	ผู้สูงอำยุ	และผู้มีฐำนะยำกจน	นอกจำกนี้	เด็กจำกครอบครัว

ยำกจน	คนพื้นเมือง	และชนกลุ่มน้อยมีควำมเสี่ยงสูงอย่ำงมีนัยส�ำคัญที่จะประสบควำมพิกำร	ขณะที่ผู้หญิงพิกำรและ

เด็กหญิงพิกำรมีแนวโน้มจะถูก	“เลือกปฏิบัติซ�้ำซ้อน”	เช่น	ควำมรุนแรงทำงเพศ	กำรล่วงละเมิดทำงเพศ	และกำรท�ำให้

เป็นคนชำยขอบอันเนื่องด้วยเพศ	ดังนั้น	เมื่อเทียบกับผู้ชำยพิกำรหรือผู้หญิงปกติ	ผู้หญิงพิกำรจะด้อยโอกำสยิ่งกว่ำ	

นอกจำกนี้	คนพิกำรที่เป็น	ชำวพื้นเมือง	ผู้พลัดถิ่นภำยในประเทศ	คนไร้รัฐ	ผู้ลี้ภัย	ผู้อพยพ	หรือนักโทษ	มักพบปัญหำ

กำรเข้ำถึงบริกำรต่ำงๆ	ทั้งนี้	ประเทศที่มีฐำนะยำกจนมีจ�ำนวนคนพิกำรมำกกว่ำประเทศท่ีมีรำยได้สูง	โดยเอกสำร

ผลลัพธ์กำรประชุมระดับสูงว่ำด้วยควำมพิกำรและกำรพัฒนำ	พ.ศ.	๒๕๕๖	ของสมัชชำใหญ่แห่งสหประชำชำติ	ระบุว่ำ	

ร้อยละ	๘๐	ของคนพิกำรอำศัยอยู่ในประเทศก�ำลังพัฒนำ	และเน้นย�้ำถึงควำมจ�ำเป็นในกำรท�ำให้มั่นใจว่ำคนพิกำร

ได้เป็นส่วนหนึง่ในทุกด้ำนของกำรพฒันำ	เช่น	วำระกำรพฒันำหลงั	พ.ศ.	๒๕๕๘	(Post-2015	Development	Agenda)

คนพิกำรเผชิญอุปสรรคมำกมำยในกำรเข้ำถึงบริกำรต่ำงๆ	รวมทั้งบริกำรสำธำรณสุข	ได้แก่	บริกำรทำงกำรแพทย์

กำรบ�ำบัดรักษำ	กำรฟื้นฟูสมรรถภำพทำงกำรแพทย์	และเทคโนโลยีส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวกส�ำหรับ	คนพิกำร	เป็นต้น

แผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	
ฉบับที่ 	๒	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔
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รวมทั้งกำรศึกษำ	กำรจัดหำงำน	และบริกำรทำงสังคมอื่นๆ	เช่น	ที่อยู่อำศัยและกำรขนส่ง	อุปสรรคเหล่ำนี้เกิดจำก

หลำยสำเหตุ	เช่น	กฎหมำย	นโยบำย	และยุทธศำสตร์ที่มีไม่เพียงพอ	กำรไม่มีบริกำร	ปัญหำกำรให้บริกำร	กำรขำด

ควำมตระหนักและควำมเข้ำใจเกี่ยวกับคนพิกำร	ทัศนคติเชิงลบ	และกำรเลือกปฏิบัติ	กำรไม่สำมำรถเข้ำถึงบริกำรได้

มีทนุไม่เพยีงพอ	และกำรไม่มส่ีวนร่วมในกำรตดัสนิใจในสิง่ทีก่ระทบต่อชวีติคนพกิำรนอกจำกนี	้คนพกิำรยงัประสบอปุสรรค 

บำงประกำรเป็นกำรเฉพำะ	เช่น	ควำมสำมำรถในกำรแสดงควำมเห็น	รวมทั้ง	กำรค้นคว้ำ	กำรรับ	และกำรถ่ำยทอด

ข้อมูลข่ำวสำรและควำมคิดต่ำงๆ		ได้อยำ่งเท่ำเทียมกับผู้อื่นโดยผ่ำนช่องทำงสื่อสำรที่คนพิกำรได้เลือกด้วยตนเอง

	 		จำกกำรคำดกำรณ์ว่ำประเทศไทยก�ำลงัเข้ำสูส่งัคมผูส้งูอำย	ุและปัจจยักระทบหลำยๆ	ส่วนทีส่่งผลให้แนวโน้ม 

ประเทศไทยจะมีประชำกรพิกำรเพิ่มขี้นนั้น	สอดคล้องกับรำยงำนฉบับสมบูรณ์สถำนกำรณ์คนพิกำรในสังคมไทย	:	กำร

วิเครำะห์ข้อมูลกำรส�ำรวจควำมพิกำร	และทุพพลภำพ	ของส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ	ปี	พ.ศ.	๒๕๔๕	และ	๒๕๕๐	ของ

แผนงำนติดตำมสถำนกำรณ์ควำมเป็นธรรมด้ำนสุขภำพ	(Health	Equity	Monitoring	Project)	ส�ำนักงำนพัฒนำ

นโยบำยสุขภำพระหว่ำงประเทศ	(IHPP)	กระทรวงสำธำรณสุข	พบว่ำควำมพิกำรในกลุ่มผู้สูงอำยุมำกกว่ำกลุ่มอำยุอื่นๆ	

ผลกำรศึกษำยงัพบว่ำ	คนพกิำรส่วนใหญ่อยูน่อกเขตเทศบำลและมแีนวโน้มเพิม่ขึน้	มกีำรใช้อปุกรณ์	เครือ่งช่วยน้อยกว่ำ 

ในเขตเทศบำล	เนือ่งจำกไม่สำมำรถเข้ำถงึกำรบรกิำรสำธำรณสุข	แต่คนพิกำรซ�ำ้ซ้อนส่วนใหญ่อยูใ่นเขตเทศบำลขำดโอกำส

กำรเข้ำถึงบริกำรฟื้นฟูสมรรถภำพ	กำรรักษำ	กำรสร้ำงเสริมสุขภำพและป้องกันโรคท่ีเหมำะสม	เนื่องจำกสถำนบริกำร

ทำงกำรแพทย์ในเขตเทศบำล	จะเน้นเรื่องกำรรักษำภำวะเจ็บป่วยเฉียบพลันมำกกว่ำ	อีกทั้งยังมีคนพิกำรมำกกว่ำครึ่ง

เป็นผู้สูงอำยุและยังมีคนพิกำรที่ไม่ได้รับสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำล	ในส่วนของกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินงำน

ด้ำนสำธำรณสุขของคนพิกำร	ยังมีควำมซับซ้อน	ไม่เป็นเอกภำพและไม่มีควำมยั่งยืน	ซึ่งอำจท�ำให้คนพิกำรไม่สำมำรถ

เข้ำถึงสิทธิหรือบริกำรต่ำงๆ	ทำงด้ำนสำธำรณสุข

												ปัจจุบันประเทศไทยมีคนพิกำรที่ขึ้นทะเบียนคนพิกำรประมำณ	๑.๕	ลำ้นคน	และยังมีคนพิกำรจ�ำนวนมำกที่

เข้ำไม่ถงึบรกิำรหรอืสวสัดกิำรของรฐัทัง้ทีม่คีวำมจ�ำเป็น	ประตดู่ำนแรกทีน่�ำคนพกิำรสูส่ทิธปิระโยชน์คอื	กำรตรวจประเมิน 

และวนิจิฉยัควำมพกิำร	ซึง่ตำมประกำศกระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนษุย์เรือ่ง	ประเภทและหลักเกณฑ์

ควำมพิกำร	ได้ก�ำหนดให้แพทย์เป็นผู้ตรวจวินิจฉัยและออกเอกสำรรับรองควำมพิกำรเพ่ือเป็นเอกสำรประกอบค�ำขอมี

บัตรประจ�ำตัวพิกำร	เว้นแต่บุคคลนั้นมีสภำพควำมพิกำรที่สำมำรถมองเห็นได้โดยเชิงประจักษ์	นำยทะเบียนก็สำมำรถ

ข้ึนทะเบียนคนพิกำรได้เลยโดยไม่มีต้องตรวจวินิจฉัย	ซ่ึงในกำรปฏิบัติยังพบว่ำ	คนพิกำรบำงกลุ่มเช่น	คนพิกำรติดบ้ำน

ติดเตียง	หรือมีควำมยำกล�ำบำกในกำรเดินทำง	ยังเขำ้ไม่ถึงบริกำรดังกลำ่ว	ประกอบในโรงพยำบำลชุมชนส่วนใหญ่เป็น

แพทย์จบใหม่ซึ่งยังควำมทักษะ	ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำงในกำรตรวจประเมินวินิจฉัยควำมพิกำร	แต่อย่ำงไรก็ตำม

กระทรวงสำธำรณสุขโดยสถำบันสิรินธรเพื่อกำรฟื้นฟูฯ	ได้ร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรและ

แพทย์ผู้เชี่ยวชำญจำกรำชวิทยำลัยแพทย์ที่เกี่ยวข้อง	จัดท�ำคู่มือกำรวินิจฉัยและตรวจประเมินควำมพิกำรตำมประกำศ

กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์เร่ือง	ประเภทและหลักเกณฑ์ควำมพิกำร	(ฉบับท่ี	๒)	พ.ศ.๒๕๕๕	

ขึน้เพือ่เป็นช่องทำงหนึง่ในกำรเผยแพร่และถ่ำยทอดองค์ควำมรูค้วบคูก่ำรกำรจดัอบรมให้แพทย์และบคุลำกรทำงแพทย์ 

ในพื้นที่สำมำรถคัดกรอง	ตรวจวินิจฉัยและออกเอกสำรรับรองควำมพิกำรได้อย่ำงถูกต้อง	อนึ่งยังพบว่ำสำเหตุหนึ่งที ่

ท�ำให้คนพิกำรเข้ำไม่ถึงสิทธิทำงกำรแพทย์ภำยหลังขึ้นทะเบียนแล้ว	ไม่ทรำบว่ำต้องแจ้งเปลี่ยนสิทธิจำกสิทธิประกัน

สขุภำพทัว่ไป	เป็นสทิธคินพกิำรในบตัรทอง	ท.๗๔		นอกจำกนีก้ำรทีค่นพิกำรเข้ำไม่ถงึบริกำรสุขภำพโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ 

กำรฟื้นฟูสมรรถภำพทำงกำรแพทย์และอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิกำรเกิดจำกอุปสรรคหลำยประกำร	เช่น	ต้องเดินทำง

ไกลไปรับบริกำร	ไม่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง	ไม่มีค่ำรักษำพยำบำล	รวมถึงสิทธิกำรรักษำพยำบำลของคนพิกำร	ที่แม้

ระบบประกันสุขภำพภำครัฐ	ได้แก่	ระบบหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ	ระบบประกันสังคม	และระบบสวัสดิกำรรักษำ

พยำบำลข้ำรำชกำร	จะระบุหลักกำรเรื่องควำมครอบคลุมสิทธิประโยชน์ที่จ�ำเป็นส�ำหรับคนพิกำร	แต่ในทำงปฏิบัติ

แผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	
ฉบับที่ 	๒	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔
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ยงัมีควำมแตกต่ำงในด้ำนรำยกำรสทิธปิระโยชน์	กำรบรหิำรจดักำร	และกลไกกำรจ่ำยค่ำบรกิำรตำมสทิธ	ิรวมทัง้ในส่วน 

ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิกำร	ปัจจัยเหล่ำนี้ท�ำให้คนพิกำรบำงกลุ่มเข้ำไม่ถึงบริกำรท่ีจ�ำเป็น	ดังนั้นจึงจ�ำเป็น

ต้องพัฒนำนโยบำยและมำตรกำรเพื่อลดช่องว่ำงและแก้ไขปัญหำควำมเหลื่อมล�้ำดังกล่ำว	

												จำกปัญหำดังกล่ำวน�ำสู่กำรขับเคลื่อนประเด็นกำรใช้สิทธิประกันสุขภำพ	โดยเฉพำะท่ีเกี่ยวกับกำรรักษำ

พยำบำลและกำรฟื้นฟูสมรรถภำพทำงกำรแพทย์ของคนพิกำรที่เข้ำสู่ระบบประกันตนตำมกฎหมำยประกันสังคมเมื่อได้

รับกำรจ้ำงงำนในหลำยช่องทำง	เช่น	คณะกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรแห่งชำติ	คณะกรรมกำร

สุขภำพแห่งชำติ	คณะกรรมกำรประกันสังคม	แลอนุกรรมำธิกำรด้ำนคนพิกำร	เป็นต้น	โดยกล่ำวได้ว่ำ	เริ่มขึ้นตั้งแต่

กำรขับเคลื่อนให้เกิดมติสมัชชำสุขภำพแห่งชำติ	คร้ังที่	๓	พ.ศ.	๒๕๕๓	มติที่	๒		“ควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึงบริกำร

สุขภำพของคนพิกำร”	และมติสมัชชำสุขภำพครั้งที่	๕	มติที่	๑๐	“เร่งรัดกำรสร้ำงเสริมควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึง

บริกำรสุขภำพของคนพิกำร”	มีกำรหยิบยกประเด็นอุปสรรคในกำรเข้ำถึงบริกำรอุปกรณ์เคร่ืองช่วยควำมพิกำรขึ้นมำ

พจิำรณำ	มีกำรสนบัสนนุกำรท�ำวจิยัภำยใต้โครงกำรประเมนิเทคโนโลยแีละนโยบำยด้ำนสขุภำพ	(HIPP)	“Policy	brief 

สทิธปิระโยชน์ด้ำนสขุภำพส�ำหรบัคนพกิำร:	อกีหนึง่ควำมเหลือ่มล�ำ้ในระบบประกนัสขุภำพไทย”	มรีำยงำนกำรทบทวน 

ชุดสิทธิประโยชน์และกำรเข้ำถึงบริกำรอุปกรณ์เครื่องช่วยควำมพิกำรของทั้ง	๓	ระบบประกันสุขภำพ	ซึ่งได้แก่	ระบบ

สวัสดิกำรข้ำรำชกำร	ระบบประกันสังคม	และระบบประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ	ซ่ึงพบว่ำ	สิทธิประโยชน์ด้ำนกำรฟื้นฟู

สมรรถภำพและบริกำรอุปกรณ์เครื่องช่วยควำมพิกำรในระบบประกันสังคมจะค่อนข้ำงน้อยกว่ำระบบอื่น	ๆ	และมีกำร

จ�ำกัดกำรเลือกหน่วยบริกำรที่จะเขำ้รับบริกำร	อีกทั้งยังมีวิธีกำรจำ่ยค่ำบริกำรบำงกรณีที่ก�ำหนดให้คนพิกำรต้องส�ำรอง

จ่ำยก่อนแล้วไปขอเบิกคืนภำยหลัง	ซึ่งก่อให้เกิดอุปสรรคในกำรเข้ำถึงบริกำรและสร้ำงควำมไม่เป็นธรรมในกำรเข้ำถึง

บรกิำรของคนพกิำร	ดงันัน้เพือ่ให้เกดิควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถงึบริกำรของคนพิกำร	จีงได้มข้ีอเสนอให้มกีำรปรบัปรงุ

สิทธิประโยชน์กำรเข้ำรับบริกำร	ตลอดจนกลไกกำรจ่ำยค่ำบริกำรของแต่ละกองทุนฯ	ให้เอื้อต่อกำรเข้ำถึงบริกำรของ

คนพิกำรและมีควำมเท่ำเทียมกันระหว่ำง	๓	กองทุนมำกขึ้น	ต่อคณะกรรมกำรประสำนงำนกองทุนภำยใต้ระบบหลัก 

ประกันสุขภำพแห่งชำติ	และคณะกรรมกำรประกันสังคม	ซึ่งได้รับกำรตอบรับที่จะไปด�ำเนินกำรแต่ก็ยังไม่บรรลุผล	

	 		ต่อมำเมื่อมีกำรส่งเสริมกำรจ้ำงงำนคนพิกำรตำมมำตรำ	๓๓	ในพระรำชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพ

ชีวิตคนพิกำร	พ.ศ.	๒๕๕๐	ท�ำให้คนพิกำรที่ได้รับกำรจ้ำงงำนโดยภำคเอกชนมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น	ซึ่งคนเหล่ำนี้จะได้รับ

กำรเปลีย่นสทิธปิระกนัสขุภำพจำกระบบประกนัสขุภำพถ้วนหน้ำ	(บตัรทอง)	ประเภท	ท.๗๔		ไปเป็นระบบประกนัสงัคม 

โดยอัตโนมัติ	ทั้งนี้ตำมพระรำชบัญญัติประกันสังคม	พ.ศ.๒๕๓๓	มำตรำ	๔๖	และ	มำตรำ	๕๔	ประเด็นสิทธิประโยชน์

ของระบบประกนัสงัคมและกำรร่วมจ่ำยของผูป้ระกนัตน	นำยจ้ำง	และรฐั	มำตรำ	๕๔/๑		ของพระรำชบญัญตัปิระกนัสงัคม

พ.ศ.	๒๕๓๓	(ฉบับแก้ไข	พ.ศ	.๒๕๕๘)	โดยระบบประกันสังคมจะให้สิทธิที่นอกเหนือจำกประกันสุขภำพด้ำนกำรรักษำ

พยำบำลและกำรฟื้นฟูสมรรถภำพอีกหลำยด้ำน	ได้แก่	กำรคลอด	เสียชีวิต	สงเครำะห์บุตร	ชรำภำพ	ทุพพลภำพ	และ

กำรว่ำงงำน	เป็นต้น	ท้ังนี้ในกรณีประกันสังคมมีแหล่งที่มำของเงินที่เข้ำกองทุนจำก	๓	ฝ่ำยคือ	ผู้ประกันตน	นำยจ้ำง	

และรัฐบำล	ในขณะที่ระบบหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำจะมีแหล่งที่มำของเงินจำกงบประมำณรัฐ	เช่นเดียวกับระบบ

สวัสดิกำรข้ำรำชกำร	แม้ว่ำในระบบประกันสังคมจะมีสิทธิอื่นๆ	เพิ่มขึ้นแต่คนพิกำรยังมีควำมจ�ำเป็นด้ำนสุขภำพระยะ

ยำวโดยเฉพำะด้ำนกำรฟื้นฟูสมรรถภำพทำงกำรแพทย์และกำรรับอุปกรณ์เคร่ืองช่วยควำมพิกำร	ท่ีต้องได้รับบริกำร

อย่ำงต่อเนื่อง	เมื่อสิทธิมีขอบเขตท่ึแคบลง	มีกำรจ�ำกัดหน่วยบริกำร	และมีระบบที่ต้องส�ำรองจ่ำยท�ำให้คนพิกำรเข้ำถึง

บริกำรยำกขึ้นหรือไม่สำมำรถเข้ำถึงบริกำรตำมควำมจ�ำเป็นได้เช่นที่เคยได้รับในระบบสุขภำพถ้วนหน้ำ	ในที่สุดอำจมี

ผลกระทบต่อสุขภำพและระดับควำมสำมำรถโดยรวมท่ีอำจถดถอยลงได้	จนส่งผลต่อกำรด�ำรงชีวิตของกำรท�ำงำนของ

คนพิกำรได้	ดังนั้นเพื่อให้คนพิกำรมีโอกำสท�ำงำนและมีรำยได้เลี้ยงตนเองได้	และยังคงสำมำรถเข้ำถึงบริกำรสุขภำพ

ตำมควำมจ�ำเป็นได้ไม่น้อยกว่ำเดมิท่ีเคยได้รบัจำกสทิธอิืน่	ๆ	ตำมกำรคุม้ครองทีร่ะบไุว้ในมำตรำ	๕๔/๑	ของพระรำชบญัญตัิ

ประกันสังคม	พ.ศ.	๒๕๓๓	และแก้ไขเพิ่มเติม	พ.ศ.	๒๕๕๘	อันถือเป็นกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิต	คนพิกำร

แผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	
ฉบับที่ 	๒	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔
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ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชิวิตคนพิกำร	พ.ศ.๒๕๕๐	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	พ.ศ.	๒๕๕๖	จึงได้เกิด

ควำมร่วมมือจำกหลำยฝ่ำยในกำรจัดท�ำข้อเสนออันเป็นทำงเลือกที่จะจัดกำรให้คนพิกำรได้เข้ำถึงบริกำรตำมที่จ�ำเป็น

ได้ไม่น้อยกว่ำสทิธเิดมิทีเ่คยได้รบัก่อนกำรได้รบักำรจ้ำงงำนแล้วเข้ำสูร่ะบบประกนัสงัคม	อำทเิช่น	กำรเร่งรดัให้คนพกิำร

ที่ได้รับกำรจ้ำงงำนและมีกำรเปลี่ยนสิทธิหลักประกันสุขภำพจำกระบบบัตรทอง	ท.๗๔	ไปเป็นผู้ประกันตนในระบบ

ประกันสุขภำพยังคงสำมำรถเข้ำถึงบริกำรรักษำพยำบำลและกำรฟื้นฟูสมรรถภำพทำงกำรแพทย์	รวมถึงอุปกรณ์

เครือ่งช่วยควำมพกิำรตำมควำมจ�ำเป็นไม่น้อยกว่ำท่ีเคยได้รับ	จนกว่ำระบบประกนัสังคมจะมกีำรปรับปรุงสิทธปิระโยชน์

ด้ำนกำรรักษำและกำรฟื้นฟูสมรรถภำพทำงกำรแพทย์	เงื่อนไขกำรเลือกเข้ำใช้บริกำรตำมโรงพยำบำลต่ำง	ๆ	วิธีจ่ำยค่ำ

บริกำรที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อผู้รับบริกำร	ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรจัดท�ำข้อเสนอรัฐบำลเพื่อก�ำหนดเป็นแนวทำงและมำตรกำร

ด�ำเนินงำนต่อไป

	 		กระทรวงสำธำรณสขุมกีำรก�ำหนดนโยบำยและแผนด�ำเนนิงำนด้ำนคนพกิำร	ซึง่จะเหน็ได้จำกกำรด�ำเนนิกำร

ตำมเจตนำรมณ์แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยเฉพำะมาตรา ๒๐ 

ที่ระบุว่ำ	“คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอ�านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจน

สวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ”

	 		โดยมาตรา ๒๐(๑)	ของ	พรบ.ฉบับน้ีกล่ำวถึงกำรจัดบริกำรฟื้นฟูสมรรถภำพโดยกระบวนกำรทำงกำรแพทย์

และค่ำใช้จ่ำยในกำรรกัษำพยำบำล	ค่ำอุปกรณ์	เครือ่งช่วยควำมพกิำร	และสือ่ส่งเสรมิพฒันำกำรเพือ่ปรบัสภำพทำงร่ำงกำย	

จิตใจ	อำรมณ์	สังคม	พฤติกรรม	สติปัญญำกำรเรียนรู ้	หรือเสริมสร้ำงสมรรถภำพให้ดีขึ้น	ตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำร

กระทรวงสำธำรณสุขประกำศก�ำหนดและเพื่อให้เกิดกำรขับเคล่ือนจำกนโยบำยสู่กำรปฎิบัติ	กระทรวงสำธำรณสุขได ้

มอบหมำยให้กรมกำรแพทย์	โดยสถำบันสรินิธรเพือ่กำรฟ้ืนฟสูมรรถภำพทำงกำรแพทย์แห่งชำติ	เป็นหน่วยประสำนงำน 

ด้ำนวิชำกำรในกำรจัดท�ำประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทาง 

การแพทย์และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ และสื่อส่งเสริมพัฒนาการ

ส�าหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยเชิญผู้เช่ียวชำญจำกรำชวิทยำลัยแพทย์	สมำคมวิชำชีพ	แพทย์และนักวิชำชีพ

เฉพำะทำง	สมำคมคนพิกำร	เพื่อร่วมจัดท�ำประกำศฯ	แบบมีส่วนร่วม	ซึ่งสำระส�ำคัญของประกำศกระทรวงฯ	กล่ำวถึง	

กำรบริกำรฟื้นฟูสมรรถภำพโดยกระบวนกำรทำงกำรแพทย์	ซ่ึงระบุกิจกรรมกำรฟื้นฟูไว้	๒๖	รำยกำร	จำกเดิมท่ีระบุไว้

เพยีง	๑๓	รำยกำร	ในกฎกระทรวง	ฉบบัที	่๓	(พ.ศ.	๒๕๓๗)	ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัฟ้ืินฟสูมรรถภำพคนพกิำร 

พ.ศ.	๒๕๓๔	พร้อมกันนี้ยังร่วมกันจัดท�ำแนวทำงกำรด�ำเนินงำนตำมประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง การบริการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์ฯ	เพื่อให้หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขและหน่วยงำน 

ด้ำนสุขภำพที่เก่ียวข้องใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดบริกำรส�ำหรับคนพิกำรแต่ก็ยังพบว่ำยังไม่สำมำรถจัดบริกำรให้

ครอบคลุมทุกรำยกำร	ซึ่งเป็นภำรกิจส�ำคัญท่ีกระทรวงสำธำรณสุขและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันผลักดันและ

สนับสนุนให้เกิดกำรบริกำรต่อไป

												เมื่อพิจำรณำถึงกำรเข้ำถึงสิทธิด้ำนกำรรักษำพยำบำลของคนพิกำรในประเทศไทย	รำยงำนจำกกำรส�ำรวจ

ควำมพิกำร	พ.ศ.	๒๕๕๕	ดังแสดงรำยละเอียดใน	แผนภูมิที่ ๒.๔	พบว่ำ	คนพิกำรส่วนมำกที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	๙๒

มีสิทธิประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ	รองลงมำ	คือ	มีสิทธิสวัสดิกำรข้ำรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจ	ร้อยละ	๔.๙	และสิทธิประกัน

สังคม	หรือกองทุนเงินทดแทน	ร้อยละ	๑.๔	ส่วนคนพิกำร	ร้อยละ	๑.๖	ยังไม่ได้รับสิทธิสวัสดิกำร	ซึ่งในกลุ่มประชำกร

ดังกล่ำวนี้เป็นภำรกิจส�ำคัญของภำครัฐในกำรพิจำรณำให้สิทธิสวัสดิกำรท่ีเหมำะสมตำมสิทธิมนุษยชน	และสิทธ ิ

คนพิกำรต่อไป

แผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	
ฉบับที่ 	๒	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔
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แผนภูมิที่ ๒.๔	แสดงร้อยละของประชำกรท่ีพิกำร	จ�ำแนกตำมแหล่งกำรได้รับสวัสดิกำรกำรรักษำพยำบำลหลัก 

ของรัฐ	ปี	พ.ศ.	๒๕๕๕

 

สิทธิหลักประกันสุขภาพถวน

หนา, ๙๒.๑๐% 

สิทธิสวัสดิการขาราชการ/

รัฐวิสาหกิจ, ๔.๙% 

สิทธิประกันสังคม/กองทุน

เงินทดแทน, ๑.๔๐% 

ไมไดรับสวัสดิการ, ๑.๖๐% 

อื่น ๆ ๓% 

ที่มำ:	กำรส�ำรวจควำมพิกำร	พ.ศ.	๒๕๕๕	ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ

												ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	กระทรวงสำธำรณสุข	โดยกรมกำรแพทย์ได้ด�ำเนินกำรผ่ำนสถำบันสิรินธรเพ่ือกำรฟื้นฟู

สมรรถภำพทำงกำรแพทย์แห่งชำติ	และเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำรจำกมหำวิทยำลัย	และวิทยำลัยพยำบำล

ในส่วนภูมิภำค	มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำคุณภำพชีวิตคนพิกำรไทยครอบคลุมทุกประเภทควำมพิกำร	และประเมิน

ผลลัพธ์ของกำรพัฒนำระบบบริกำรฟื้นฟูสมรรถภำพทำงกำรแพทย์	อันจะเป็นฐำนข้อมูลที่ส�ำคัญต่อกำรพัฒนำ

ระบบสุขภำพของประเทศ	รวมถึงกำรพัฒนำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยด้ำนคนพิกำรที่ตรงกับสภำพปัญหำ	สอดคล้อง

กับควำมต้องกำรจ�ำเป็นของคนพิกำรไทยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพในอนำคต	โดยได้ส�ำรวจคุณภำพชีวิตคนพิกำร

ทุกประเภทควำมพิกำรทั่วประเทศ	สุ ่มส�ำรวจเก็บข้อมูลจำก	๒๕	พ้ืนท่ี	มุ ่งเน้นกลุ่มคนพิกำรท่ีมีบัตรประจ�ำตัว

คนพิกำรและอำศัยอยู่ในชุมชน	จ�ำนวน	กว่ำ	๑๕,๐๐๐	รำย	กำรส�ำรวจดังกล่ำว	พบว่ำมีคุณภำพชีวิตระดับปำนกลำง

(คะแนนรวมเฉลี่ย	๘๖.๓๔	+	๑๕.๐๓	คะแนน)	เมื่อแยกองค์ประกอบของคุณภำพชีวิตทั้ง	๔	ด ้ำน	ได ้แก ่

ด้ำนสุขภำพกำย	ด้ำนจิตใจ	สัมพันธภำพทำงสังคม	และด้ำนสิ่งแวดล้อม	เมื่อเปรียบเทียบคะแนนคุณภำพชีวิตกับ

ประเภทควำมพิกำรแล้ว	พบว่ำ	คนพิกำรทำงกำรเห็น	และทำงกำรได้ยิน	มีคะแนนรวมคุณภำพชีวิตสูงกว่ำค่ำเฉลี่ย	

คนพิกำรทำงร่ำงกำยมีคะแนนคุณภำพชีวิตใกล้เคียงค่ำเฉลี่ย	หำกพิจำรณำระดับคะแนนคุณภำพชีวิตใน	๔	

องค์ประกอบ	ได้แก่	ด้ำนสุขภำพกำย	ด้ำนจิตใจ	ด้ำนสัมพันธภำพทำงสังคม	และด้ำนส่ิงแวดล้อม	เปรียบเทียบกับ 

ประเภทควำมพิกำรแล้ว	พบว่ำ	คนพิกำรประเภทออทิสติกและพิกำรซ�้ำซ้อน	มีคะแนนคุณภำพชีวิตในแต่ละ

องค์ประกอบต�่ำกว่ำคะแนนเฉลี่ย	และยังพบว่ำปัจจัยที่มีผลต่อระดับคุณภำพชีวิตของคนพิกำร	คือ	กำรด�ำรงชีวิตได้

อย่ำงอิสระและไม่มีโรคประจ�ำตัว		ส่วนประเด็นกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรแพทย์และประวัติกำรเข้ำรับกำรฟื้นฟู

สมรรถภำพทำงกำรแพทย์ของคนพิกำร	พบว่ำคนพิกำร	ร้อยละ	๗๕.๗	สำมำรถเข้ำรับบริกำรทำงกำรแพทย์ได้	และ

คนพิกำรร้อยละ	๕๕.๑	เคยเข้ำรับกำรฟื้นฟูสมรรถภำพทำงกำรแพทย์	ดังแสดงรำยละเอียดค่ำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

แผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	
ฉบับที่ 	๒	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔

-๒๓-
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แต่ละประเภท	และค่ำเฉลี่ย	ในแผนภูมิที่ ๒.๕	และรำยละเอียดคะแนนตำมองค์ประกอบ	แสดงในแผนภูมิที่ ๒.๖

แผนภูมิท่ี ๒.๕	แสดงคะแนนคุณภำพชีวิตของคนพิกำร	จ�ำแนกตำมประเภท	และเฉลี่ยคะแนนทุกประเภท

ควำมพิกำร	จำกคะแนนเต็ม	๑๓๐	คะแนน	(โดยใช้แบบประเมินมำตรฐำน	WHO	–	QOL	BREF	Thai	) 

แผนภูมิที่ ๒.๖	แสดงคะแนนคุณภำพชีวิตของคนพิกำรแยกรำยละเอียดตำมองค์ประกอบทั้ง	๔	ด้ำน	ได้แก่

ด้ำนสุขภำพกำย	(คะแนนเต็ม	๓๕	คะแนน)	ด้ำนจิตใจ	(คะแนนเต็ม	๓๐	คะแนน)	ดำ้นสัมพันธภำพทำงสังคม	(คะแนน	

๑๕	คะแนน)	และด้ำนสิ่งแวดล้อม	(คะแนนเต็ม	๔๐	คะแนน)	จ�ำแนกตำมประเภทควำมพิกำร

แผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	
ฉบับที่ 	๒	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔

-๒๔-
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ส่วนที่ ๓

แนวโน้มของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาการดูแลสุขภาพคนพิการ

กำรพิจำรณำวิเครำะห์ผลกระทบ	และแนวโน้มของปัจจัยตำ่งๆ	ที่อำจมีผลทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อกำรพัฒนำกำรดูแล

สขุภำพคนพิกำรนัน้	จ�ำเป็นต้องพจิำรณำวเิครำะห์ถงึผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีให้รอบด้ำน	โดยเฉพำะอย่ำงยิง่หน่วยงำนภำครฐั 

ที่มีภำรกิจ	หน้ำที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	ทั้งทำงตรง	และทำงอ้อม	ได้แก่	ด้ำนสุขภำพ	

ด้ำนอำชีพและสังคม	กำรด�ำรงชีวิต	ด้ำนกำรศึกษำ	เป็นต้น	อีกทั้งควรพิจำรณำบทบำทในระดับผู้ก�ำหนดนโยบำย	

จนถึงผู้ปฏิบัติงำน	หรือผู้น�ำนโยบำยต่ำงๆ	ไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดกิจกรรม	โครงกำร	บริกำร	หรือระบบงำนที่ส่งผล 

กระทบโดยตรง	หรือโดยอ้อมกับคนพิกำร	และครอบครัวดังแสดงรำยละเอียดหน่วยงำนด้ำนต่ำงๆ	ที่เกี่ยวข้องใน

แผนภูมิที่	๓.๑	และรำยละเอียดกำรวิเครำะห์ควำมเชื่อมโยง	บูรณำกำรกำรด�ำเนินงำนด้ำนคนพิกำรระหว่ำงหน่วยงำน

ที่เกี่ยวข้องในแผนภูมิที	่๓.๒

แผนภูมิที่ ๓.๑	แสดงหน่วยงำนที่มีภำรกิจเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำรในดำ้น	และระดับตำ่งๆ

แผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	
ฉบับที่ 	๒	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔

-๒๕-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาการดูแลสุขภาพคนพิการ 

ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านอาชีพและสังคม 

 กระทรวงสาธารณสุข : 
 แผนพัฒนาการดูแลสุขภาพคนพิการฉบับที่ ๑ 
 พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

พ.ศ.2550 มาตรา 20(1) 
 เกณฑ์ในการประเมินคนพิการเพ่ือจดทะเบียน

คนพิการ 
 พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

พ.ศ. 2545  มาตรา 5 ข้อ 2 

 

 กระทรวงศึกษาธิการ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

มาตรา 10 และ 60 
 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับ       

คนพิการ พ.ศ. 2551  
 ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ: จัดท า

ข้อเสนอนโยบาย และแผนการจัดการศึกษา
พิเศษเพ่ือคนพิการและผู้ด้อยโอกาส รวมทั้ง
ประเมินและรายงานผล 

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ : 
 แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับที่ ๔ 
 พรบ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 กระทรวงแรงงาน: กฏกระทรวงการจ้างงานคนพิการ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 กระทรวงมหาดไทย:  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย      

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ยุทธศาสตร์ที ่๔ พัฒนาสังคมดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 

 

ผู้ก าหนดนโยบาย (Policy maker) 

ผูป้ฏิบัติงาน (Provider) 

 สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ: อุปกรณ์มูลค่าสูงส าหรับคนพิการ, 
ฟื้นฟูคนพิการระยะกึ่งเฉียบพลัน 

 รพ.มหาวิทยาลัย: พิการระยะเฉียบพลันและกึ่งเฉียบพลัน, 
อุปกรณ์เคร่ืองช่วยความพิการ 

 รพศ. รพท.: ฟื้นฟูคนพิการในระยะเฉียบพลัน, อุปกรณ์
เคร่ืองช่วยความพิการ 

 รพช.: ฟื้นฟูคนพิการระยะกึ่งเฉียบพลัน  
 รพ.สต และ.อสม.: ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนในระยะ

ยาว 
 คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อ

สุขภาพประจ าจังหวัด และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อ
สุขภาพประจ าต าบล 

 ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด: จดทะเบียนคนพิการ, เบี้ยปรับบ้าน, เบี้ย
กู้ยืมประกอบอาชีพ, อุปกรณ์ที่ไม่ใช่อุปกรณ์
การแพทย์ เช่น รถโยก,ศูนย์บริการคนพิการ 

 กรมจัดหางานจังหวัด 
 อบต. อปท. นักพัฒนาชุมชน: เบี้ยคนพิการ, 

โครงการอบรมอสม., สนับสนุนอาชีพ, รถบริการ
รับส่งคนพิการ 

 อบจ.: ศูนย์ฟื้นฟูระดับต าบล, โครงการอบรม อสม. 

 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด:  
โรงเรียนเรียนร่วม  โรงเรียนเฉพาะความ
พิการ  ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ            
พัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ   
บุคลากรทีจ่ัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
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แผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	
ฉบับที่ 	๒	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔
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												จำกข้อมลูสถำนกำรณ์กำรด�ำเนนิงำนด้ำนกำรดูแลสขุภำพคนพกิำรและปัจจยัต่ำงๆ	ทีส่่งผลกระทบต่อสขุภำพ 
คนพิกำร	สำมำรถน�ำมำสรุปวิเครำะห์เป็นปัจจัยแต่ละด้ำนที่มีผลต่อกำรพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำรได้ดังนี้

ประเด็น จุดแข็ง		(Strengths) จุดอ่อน	(Weakness)

ด้านบุคลากร
-	หน่วยงำนภำครฐั/เอกชน
ที่เกี่ยวข้องกับกำรดูแล
สุขภำพคนพิกำร
-	บุคลำกรทำงกำรแพทย์
ที่เกี่ยวข้อง
-	องค์กรดำ้นคนพิกำร
-	คนพิกำร
-	ครอบครัวคนพิกำร
-	ผู้ดูแลคนพิกำร

-	มีหน่วยงำนระดับตติยภูมิ	รับผิดชอบงำน
ด ้ำนคนพิกำรโดยเฉพำะทำงกำย	เช ่น	
สถำบันสิรินธรเพื่อกำรฟื ้นฟูสมรรถภำพ
ทำงกำรแพทย์แห่งชำติ	สถำบันสุขภำพเด็ก
แห่งชำติมหำรำชินี	โรงพยำบำลรำชวิถี
โรงพยำบำลเมตตำประชำรักษ์	(วัดไร่ขิง)	
ทำงจิตใจ	ได้แก่	สถำบันรำชำนุกูล	สถำบัน
จิตเวชศำสตร์สมเด็จเจำ้พระยำ	โรงพยำบำล
ศรธีญัญำ	โรงพยำบำลยวุประสำทไวทโยปถัมภ์	
เป็นต้น
-	ในสถำนพยำบำลระดับตติยภูมิ	มีบุคลำกร	
ซึง่เป็นผูเ้ชีย่วชำญเฉพำะทำงและทมีสหวชิำชพี
ทำงกำย	ได้แก่	แพทย์เฉพำะทำง	พยำบำล
ฟื้นฟูสภำพ	นักกำยภำพบ�ำบัด	นักกิจกรรม
บ�ำบัด	นัก/ช่ำงกำยอุปกรณ์	นักแก้ไขกำรพูด	
นักโสตสัมผัสวิทยำ	ฯลฯ
ทำงจิตใจ	ได้แก่	จิตแพทย์	นักจิตวิทยำ	
กุมำรแพทย์ด้ำนพัฒนำกำร	ฯลฯ
-	มีองค์กรคนพิกำรระดับประเทศที่มีควำมรู้	
ควำมเข้ำใจสทิธ	ิและมกีำรรวมกลุ่มคนพิกำร 
มคีวำมเข้มแข็ง	โดยเฉพำะคนพกิำรทำงกำรเหน็
-	คนพิกำรมีส่วนร่วมในกำรก�ำหนดแผนงำน
ด้ำนคนพิกำร	เช่น	เข้ำร่วมประชุมกำรจัดท�ำ
แผนพฒันำกำรดแูลสขุภำพคนพกิำร	กำรแสดง 
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมต้องกำรจ�ำเป็น
ของคนพิกำรผ ่ำน	กำรประชุมสมัชชำ
สุขภำพแห่งชำติ	เป็นต้น

-	ขำดแคลนบคุลำกรทำงกำรแพทย์เฉพำะทำง
เช่น	แพทย์เวชศำสตร์ฟื ้นฟู	จิตแพทย์	
กมุำรแพทย์	นกักำยภำพบ�ำบดั	นกักจิกรรม
บ�ำบัด	นัก/ช่ำงกำยอุปกรณ์	ฯลฯ	
ในโรงพยำบำลส ่วนภูมิภำค	พบว ่ำมี
จ�ำนวนจ�ำกัด	มีกระจำยตัวเฉพำะใน
โรงพยำบำลขนำดใหญ่	ท�ำให้ไม่เพียงพอ
ต่อกำรให้บริกำร	
-	บุคลำกรทำงกำรแพทย์	บำงส่วนขำด
ควำมรู ้ 	ควำมเข ้ำใจ	และทัศนคติที่ดี
ต่อกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร
-	กำรประสำนงำน	ระหว่ำงหน่วยงำนยัง
ขำดควำมชัดเจนทั้งในระดับกระทรวงซึ่ง
เป ็นหน่วยก�ำหนดนโยบำย	และระดับ
พื้นที่ที่ปฏิบัติงำน	
-	แม้ว่ำจะมีระบบกำรส่งต่อกำรให้บริกำร
แต่ยังไม่ครอบคลุมสถำนพยำบำลทุกระดับ
และยังไม่เชื่อมโยงถึงชุมชน
-	ยังไม่มีกำรบูรณำกำรแผนกำรด�ำเนินงำน
ร่วมกัน
-	มีกำรวำงแผนในกำรด�ำเนินกำรร่วมกัน
ระหว่ำงองค์คนพิกำรและภำครัฐแต่ยัง
ขำดกำรก�ำกับ	ติดตำม	และประเมินผล
ที่เป็นรูปธรรม	
-	คนพิกำรและผู ้ดูแลคนพิกำรยังขำด
ควำมรู ้ เ กี่ ยวกับสิทธิและกำรเข ้ ำถึ ง
บริกำรสุขภำพ

แผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	
ฉบับที่ 	๒	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔
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ประเด็น จุดแข็ง		(Strengths) จุดอ่อน	(Weakness)

ด้านบุคลากร (ต่อ) -	มีกำรรวมตัวของคนพิกำรทั่วประเทศ	
ในรูแบบกำรจัดตั้งสมำคม/ชมรมคนพิกำร
เช่น	ศนูย์วถิชีวีติอสิระประจ�ำจังหวดั	เป็นต้น
-	มกีำรรวมกลุม่ของผูป้กครองของเด็กพกิำร
ได้แก่	สมำคมผู้ปกครองในกลุ่มเด็กออทิสติก
ศนูย์กำรเรยีนรูบ้้ำนแม่นก	ซึง่มคีวำมเข้มแขง็
และเป็นต้นกำรดูแลภำคประชำชน
-	มีองค์กรอิสระท่ีท�ำงำนด้ำนคนพิกำร	เช่น
มูลนิธิเพื่อเด็กพิกำร	มูลนิธิธิดำเมตตำธรรม
จังหวัดเลย	มูลนิธิพิทักษ์ดวงตำ	ล�ำปำง		
เป็นต้น
-	มีผู้แทนขององค์กรด้ำนคนพิกำร	เข้ำร่วม
เป็นคณะกรรมกำร	/คณะอนุกรรมกำร	/	
คณะท�ำงำน	ร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐและ
เอกชน	ท�ำให ้มีส ่วนร ่วมในกำรก�ำหนด
นโยบำย	แผนกำรด�ำเนินงำนด้ำนคนพิกำร	
-	มรีำชวทิยำลยัแพทย์	สมำคม	ชมรมวชิำชพี
ทีห่ลำกหลำยและมคีวำมเข้มแขง็ทำงวชิำกำร

-	คนพิกำรบำงประเภทและผู ้เกี่ยวข้อง
เข้ำไม่ถงึข้อมลูข่ำวสำรด้ำนสขุภำพเนือ่งจำก
ไม ่มีช ่องทำงในกำรสื่อสำรในสถำนที่
รำชกำร	และเอกชน	เช่น	ไม่มล่ีำมภำษำมือ/
อักษรวิ่งส�ำหรับคนพิกำรทำงกำรได้ยิน	
ไม่มอีกัษรเบลล์ส�ำหรับคนพิกำรทำงกำรเหน็
เป็นต้น
-	คนพิกำร	ครอบครัว	ชุมชนมีส่วนร่วมใน
กำรดูแลสุขภำพน้อย	ส่วนใหญ่มีบทบำท
เป็นผู ้ใช้บริกำรมำกกว่ำกำรมีส่วนร่วม
ดูแลสุขภำพ

งบประมาณ
-	งบประมำณด้ำนคนพกิำร
-	กองทุนสนับสนุนต่ำงๆ
-	รำยได้/อตัรำค่ำตอบแทน
-	สวัสดิกำร

-	มีงบสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนด้ำนสุขภำพ
คนพกิำร	จำกกองทนุต่ำงๆ	ดงันี้
-	ระดับประเทศ	:	กองทุนหลักประกัน
สุขภำพแห่งชำติ	(สปสช.)	/กองทุนส่งเสริม
และพฒันำคณุภำพชวีติคนพกิำร	ฯลฯ
-	ระดับจังหวัด	:	กองทุนฟื้นฟูสมรรถภำพที่
จ�ำเป็นต่อสุขภำพระดับจังหวัด	(สปสช.)
ร่วมกบัองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั	(อบจ.)	/
กองทุนส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิต
คนพกิำรประจ�ำจงัหวดั	ฯลฯ

-	มีงบประมำณจ�ำกัด	ประกอบกับต้นทุน
บริกำรท่ีสูง	ท�ำให้ไม่สำมำรถจัดบริกำร
บำงประเภทได้ครอบคลุมและท่ัวถึงทุก
พื้นที่	เช่น	กำรให้บริกำรแขนและขำเทียม
-	บุคลำกรทำงกำรแพทย ์ไม ่ทรำบถึง
แหล่งทุนในกำรด�ำเนินงำนด้ำนคนพิกำร	
บำงหน่วยงำนขำดทักษะในกำรเขียน
โครงกำร	กำรบริหำรจัดกำรโครงกำร
เป็นต้น	
-	ระเบียบกำรใช้งบประมำณแต่ละแหล่ง
มีควำมแตกต่ำงกัน	และไม่ครอบคลุมใน
บำงกจิกรรม	ท�ำให้ผู้ปฏบิติัเกดิควำมกงัวลใจ	

แผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	
ฉบับที่ 	๒	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔
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ประเด็น จุดแข็ง		(Strengths) จุดอ่อน	(Weakness)

ด้านบุคลากร (ต่อ) -	ระดับต�ำบล	:	กองทุนหลักประกันสุขภำพ
ในระดับท้องถิ่น	ร่วมกับองค์กำรบริหำร
ส่วนต�ำบลหรือเทศบำล	
-	สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข	(สวรส)	/	
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห ่งชำติ	
(วช.)	เป็นต้น
-	หน่วยงำนภำครัฐมีกำรจัดท�ำค�ำของบ
ประมำณประจ�ำปี	ในกำรด�ำเนินโครงกำร
สนับสนุนกำรด�ำเนินงำนด้ำนคนพิกำร
-	กองทุนบุคคลท่ีมีปัญหำสถำนะและสิทธ	ิ
(กลุ่มประกันสุขภำพ	กระทรวงสำธำรณสุข)
โดยจดัสรรงบประมำณให้แก่	สสจ.	ด�ำเนนิกำร
(ปี	๒๕๕๘	ได้รบัอนุมตั	ิ๑,๙๐๐	บำท/คน/ปี)	

-	กำรเป็นสมคัรกองทนุเป็นรปูแบบสมัครใจ
ระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ	(พม./	สปสช.	
ร่วมกับ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ระดับต่ำงๆ	)	จึงมีไม่ครอบคลุมทุกจังหวัด
-	ผูบ้ริหำรและเจ้ำหน้ำท่ีกองทุนฯบำงพืน้ที่
ยังขำดควำมรู ้	ควำมเข้ำใจด้ำนสุขภำพ
คนพิกำร	ท�ำให้ไม่มีกำรจัดสรรงบประมำณ
เพื่อด�ำเนินกำรด ้ำนสุขภำพคนพิกำร
เท่ำที่ควร

เครื่องมือ อุปกรณ์ 
สถานที่
-	อำคำรสถำนที่
-	วัสดุ	อุปกรณ	์
เทคโนโลยีสิ่งอ�ำนวย
ควำมสะดวก
-	งำนวิจัย
-	ฐำนข้อมูล

-	สถำนพยำบำลภำครฐัมกีำรด�ำเนนิงำนตำม
ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข 	 เรื่ อ ง
กำรบรกิำรฟ้ืนฟสูมรรถภำพโดยกระบวนกำร
ทำงกำรแพทย์และค่ำใช้จ่ำยในกำรรกัษำพยำบำล
ค่ำอุปกรณ์	เครื่องช่วยควำมพิกำร	และสื่อ
ส ่ ง เ ส ริ มพัฒนำกำรส� ำห รับคน พิกำ ร
พ.ศ.	๒๕๕๒	ซึง่ออกตำมควำมในมำตรำ	๒๐	
(๑)	และมำตรำ	๔๕	แห่งพระรำชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร	
พ.ศ.	๒๕๕๐
-	สถำนพยำบำลเฉพำะทำง	โรงพยำบำลศนูย์/
	โรงพยำบำลขนำดใหญ่มีเครื่องมือ	อุปกรณ	์
และเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ที่ทันสมัย
-	มีกำรลงนำมควำมร่วมมือระหว่ำง	๑๙	
กระทรวงและ	๒	ส�ำนกังำน	ในกำรจดัสิง่แวดล้อม
และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกส�ำหรับคนพิกำร
และทุกคนในสงัคมให้เข้ำถงึและใช้ประโยชน์ได้

-	สถำนพยำบำลให้บริกำรยังไม่ครอบคลุม
ทั้ง	๒๖	รำยกำรตำมประกำศกระทรวง
สำธำรณสุข
-	กำรให ้บริกำรฟ ื ้นฟูสมรรถภำพโดย
กระบวนกำรทำงกำรแพทย์ฯ	ตำมสิทธิ
ของ	สปสช.	ในปัจจุบันสถำนพยำบำล
สำมำรถเบิกค่ำบริกำรส�ำหรับคนพิกำร
ตำมกฎหมำยได้เพียง	๑๐	รำยกำร	
(กำยภำพบ�ำบัด	กิจกรรมบ�ำบัด	กำรแก้ไข
กำรพู ด 	 จิตบ� ำบั ด 	พฤ ติกรรมบ� ำบั ด
กำรฟื้นฟูทำงได้ยิน	กำรฟื้นฟูทำงกำรเห็น
Early	Intervention,	Phenol	block	
และ	อุปกรณ์เครื่องช่วยควำมพิกำร	เช่น	
อุปกรณ์เสริม/อุปกรณ์เทียม	เป็นต้น)	
จำก	๒๖	รำยกำรตำมประกำศกระทรวง
สำธำรณสุขฯ	เน่ืองจำกควำมไม่พร้อม
ของสถำนบริกำร

แผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	
ฉบับที่ 	๒	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔
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ประเด็น จุดแข็ง		(Strengths) จุดอ่อน	(Weakness)

เครื่องมือ อุปกรณ์ 
สถานที่ (ต่อ)

-	มีกำรลงนำมควำมร ่ วมมือระหว ่ ำง
สถำนพยำบำล	มหำวิทยำลัยในสังกัดทบวง
มหำวิทยำลัย	และกรมส่งเสริมและพัฒนำ
คุณภำพชีวิตคนพิกำร	ในกำรผลักดันและส่ง
เสรมิในกำรเกดิกำรด�ำเนนิงำนวจิยัด้ำนคนพกิำร
-	มกีำรบรูณำกำรควำมร่วมมอืในกำรเชือ่มโยง 
ฐำนข้อมลูคนพกิำร	เพือ่ประโยชน์ในกำรอ้ำงองิ	
วำงแผน	และบริหำรจัดกำรด้ำนคนพิกำร
-	มกีำรบรูณำกำรควำมร่วมมอืสถำนพยำบำล
และ	Nectec	กำรผลตินวตักรรมด้ำนคนพกิำร
ในเชิงพำณิชย์
-	สถำนพยำบำลเฉพำะทำง	มีเครื่องมือและ
อปุกรณ์ทดสอบมำตรฐำนอปุกรณ์เครือ่งช่วย
ควำมพิกำรเพื่อรับรองมำตรฐำน	ISO	
-	มีกำรศึกษำวิจัยด้ำนคนพิกำร	
-	มกีำรจดัสรรอปุกรณ์เครือ่งช่วยควำมพกิำร
ให้กับคนพิกำรตำมสิทธิในแต่ละกองทุน
-	มีกำรน�ำร่องเพื่อพัฒนำโปรแกรมระบบ
ทะเบียนข้อมูลเด็กพิกำรแต่ก�ำเนิด	(Birth	
Defects	Registry)	ในกระทรวงสำธำรณสุข	
ควบคูก่บักำรพฒันำคลนิกิเพือ่ให้กำรรกัษำ	ฟ้ืนฟู
-	มีกำรดูแลเด็กในคลินิกสุขภำพเด็กด	ี
(Well	baby	Clinic)	เพื่อตรวจประเมิน
คัดกรอง	และส่งต่อเด็กที่มีควำมบกพร่อง
เพื่อรักษำ	และฟื้นฟูที่ทันท่วงที

-	สถำนพยำบำลขนำดเลก็บำงแห่ง		มเีครือ่งมอื
และอปุกรณ์ทำงกำรแพทย์ไม่เพยีงพอต่อกำร
ให้บริกำร
-	ในกำรก่อสร้ำงสถำนพยำบำลใหม่	ยังใช้
แบบแปลนเดิมที่เอื้อส�ำหรับคนพิกำร	กรณี
สถำนพยำบำลเก่ำขำดแคลนงบประมำณในกำร
ปรับปรุงสถำนที่
-	สถำนพยำบำลยังขำดแคลนบุคลำกร
ทำงกำรแพทย์ที่มีควำมรู้	ควำมสนใจ	และ
มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิจัย	
-	บุคลำกรขำดแรงใจในกำรผลิตงำนวิจัย
-	กำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงกระทรวงยัง
ไม่สำมำรถด�ำเนนิกำรได้	เนือ่งมำจำกข้อจ�ำกดั
ด้ำนโปรแกรมข้อมูล	สิทธิส่วนบุคคล	และ
ชัน้ควำมลบัในกำรเปิดเผยข้อมลูบคุคล	เป็นต้น
-	มีกำรผลิตนวัตกรรมเกี่ยวกับอุปกรณ์
เครื่องช่วยควำมพิกำรในประเทศน้อย	
ส่วนใหญ่เป็นกำรน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ	
บำงอปุกรณ์ไม่ได้ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำน
ภำยในประเทศ
-	สิทธิด้ำนอุปกรณ์เครื่องช่วยควำมพิกำร
ในแต่ละสิทธิยังมีควำมเหลื่อมล�้ำกัน
-	กำรจัดหำและสนบัสนนุอปุกรณ์เคร่ืองช่วย
ควำมพิกำรในแต่ละพื้นที่	มีกำรบริหำร
จัดกำรท่ีแตกต่ำงกันส่งผลให้บำงพื้นที่
ขำดแคลนอุปกรณ์เคร่ืองช่วยควำมพิกำร
บำงประเภท
-	เครื่องมือ	อุปกรณ์บำงอย่ำงมีรำคำค่อน
ข้ำงสูง	ท�ำให้จัดซ้ือได้ไม่ครอบคลุมทุก
สถำนพยำบำล

แผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	
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ประเด็น จุดแข็ง		(Strengths) จุดอ่อน	(Weakness)

เครื่องมือ อุปกรณ์ 
สถานที่ (ต่อ)

-	กำรน�ำผลกำรศึกษำวิจัยไปประยุกต์ใช้
ในทำงกำรด�ำเนินงำนมีจ�ำนวนน้อย	งำน
วิจัยบำงประเภทขำดกำรพัฒนำต่อเนื่อง
-	กำรศึกษำเรื่องทุนและประสิทธิผลด้ำน
เครื่องมือและอุปกรณ์ยังมีน้อย

การบริหารจัดการ
-	ระบบบริหำรจัดกำร
-	ระบบกำรติดตำมและ
ประเมินผล
-	กำรบูรณำกำรกำร
ท�ำงำนระหวำ่งหน่วยงำน

-	กระทรวงสำธำรณสุขมีกำรแบ่งเขตบริกำร
สุขภำพเป็น	๑๒	เขต	แต่ละเขตสำมำรถ
ก�ำหนด	service	plan	เพือ่แก้ปัญหำในพืน้ที่
ของตนเองได้	
-	มเีขตบรกิำรสขุภำพบำงเขตทีใ่ห้ควำมส�ำคญั
กบังำนฟ้ืนฟโูดยก�ำหนดให้เป็น	service	plan
ของเขต	ท�ำให้มกีำรจดัสรรงบประมำณ	อตัรำ
ก�ำลงัคน	กำรบรหิำรจดักำร	ฯลฯ
-มรีะบบกำรส่งต่อและกำรให้ค�ำปรึกษำในกำร
ให้บรกิำรคนพกิำรตัง้แต่ระดบั	รพศ.	รพช.	รพ.สต.
-	มีกำรขับเคลื่อนงำนด้ำนสุขภำพคนพิกำร
ผ่ำนตัวชี้วัดตรวจรำชกำรและนิเทศงำน
กระทรวงสำธำรณสุข	และมีกำรติดตำมผล
กำรด�ำเนินงำนด้ำนคนพิกำรตำมตัวชี้วัด
กระทรวงสำธำรณสขุ
-	มีนโยบำยในกำรดูแลสุขภำพผู ้สูงอำยุ	
คนพกิำร	ผูป่้วยตดิบ้ำนตดิเตยีง	ผ่ำนโครงกำร
ส�ำคัญ	เช่น	หมอครอบครัว/	ระบบกำรดูแล
ระยะยำว	(Long	term	care)/กำรดแูลระยะ
สดุท้ำย/กำรดแูลประคบัประคอง	(palliative 
care)	เป็นต้น
-	สถำนพยำบำลและรำชวิทยำลัยแพทย์
เวชศำสตร ์ฟ ื ้นฟู 	มีกำรศึกษำแนวทำง
กำรด�ำเนินงำนในกำรดูแลผู้ป่วยในระยะกึ่ง
เฉยีบพลนั	(Sub	acute	care)	เพือ่ผูป่้วยได้
รับกำรฟื้นฟูท่ีถูกต้อง	ต่อเนื่อง	ป้องกันกำร
เกดิควำมพกิำรถำวร

-	กระทรวงสำธำรณสุขมีกำรก�ำหนด	
Service	plan	ด้ำนสุขภำพจิตและจิตเวช
ซ่ึงให้ควำมส�ำคัญกับฝ่ำยจิต	(จิตใจและ
พฤติกรรมกรรม/	สติปัญญำ	กำรเรียนรู ้
และออทิสติก)	ยังขำดควำมครอบคลุม
ทำงดูแลสุขภำพฝ่ำยกำย	(ทำงกำรเห็น	
ทำงกำรได้ยนิหรอืสือ่ควำมหมำย	ทำงร่ำงกำย
หรือกำรเคล่ือนไหว)
-	กระทรวงสำธำรณสุขมีนโยบำยและให้
ควำมส�ำคัญพัฒนำระบบสุขภำพผ่ำน	
Service	Plan	และกำรดูแลสุขภำพตำม
กลุ ่มวัย	ซึ่งคนพิกำรถูกรวมไว ้ในกลุ ่ม
วัยผู้สูงอำยุยังไม่มีกำรแยกกลุ่มคนพิกำร
เฉพำะ	ซึ่งควำมเป็นจริงพบว่ำคนพิกำร
อยู่ในทุกกลุ่มวัย	
-	กำรติดตำมตัวชี้วัดผ่ำนกำรตรวจรำชกำร
บำงครั้งผู้ตรวจรำชกำรให้ควำมส�ำคัญใน
ประเด็นคนพิกำรในล�ำดับรอง
-	ในอดีตที่ผ ่ำนมำ	กรมกำรแพทย์และ
กรมสุขภำพจิต	ยังขำดกำรบูรณำกำรงำน
ร่วมกัน
-	ข้อมูลทีไ่ด้จำกกำรติดตำมตัวชีว้ดักำรตรวจ
รำชกำรด้ำนคนพิกำรขำดควำมครบถ้วน	
ข้อมูลไม่ตรงกัน	เนื่องจำก	มีกำรเปลี่ยน
ผู้รับผิดชอบบ่อยครั้งท�ำให้ขำดควำมต่อ
เนื่องในกำรด�ำเนินงำน	ท�ำให้ไม่เข้ำใจใน
ประเด็นตำมแบบรำยงำนตัวชี้วัด

แผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	
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ประเด็น จุดแข็ง		(Strengths) จุดอ่อน	(Weakness)

การบริหารจัดการ (ต่อ) -	มีหน ่วยงำนหลักที่ ผิดชอบหลักด ้ำน
คนพิกำร	ฝ่ำยกำยด�ำเนินกำรโดยกรมกำร
แพทย์	ฝ่ำยจิตด�ำเนินกำรโดยกรมสุขภำพจิต
-	มีกำรส�ำรวจและวิเครำะห์ควำมต้องกำร	
ควำมคำดหวัง	และกำรมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
-	มีกำรน�ำแนวคิดกำรฟื ้นฟูสมรรถภำพ 
คนพิกำรโดยชุมชน	(CBR)	ขององค์กำร
อนำมัยโลกมำประยุกต์ใช ้ในกำรด�ำเนิน
งำนด้ำนคนพิกำรร่วมกับชุมชน	
-	มีกำรจัดประชุมวิชำกำรด้ำนกำรฟื ้นฟู
สมรรถภำพโดยชุมชน	(CBR	Forum)	
เพื่อให้บุคลำกรจำกภำครัฐ	เอกชน	ตลอด
จนคนพิกำรมีเวทีน�ำเสนอผลกำรด�ำเนิน
งำน	เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรด�ำเนิน
งำนเพื่อน�ำไปประยุกต์ใช้ให้เหมำะสมกับ
บริบทของพื้นท่ี
-	มี	MOU	ร่วมกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง	
ทั้งหน่วยงำนภำครัฐที่มีหน้ำที่ เกี่ยวข้อง
กบัคนพกิำร	สถำบนักำรศกึษำท้ังในประเทศ
และต่ำงประเทศ	องค์กรคนพิกำร

-	กำรด�ำเนินงำนกำรฟื ้นฟูสมรรถภำพ
คนพิกำรโดยชุมชน(CBR)	ยังกำรบูรณำ
กำรระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ	เอกชน	
องค์กรคนพิกำร	ฯลฯ	ท�ำให้มีกำรด�ำเนิน
งำนไม ่ครอบคลุมทุกพื้นที่และยังขำด
กำรวำงแผนและกำรด�ำเนินกำรร่วมกัน
ระหว่ำงหน่วยงำน
-	ระบบส่งต่อยังขำดประสิทธิภำพ	ยังไม่
ครอบคลุมคนพิกำรทั้งหมด
-	กำรประชำสัมพันธ์กำรด�ำเนินงำนด้ำน
คนพิกำรในชุมชนยังไม่ครอบคลุม	และ
ช่องทำงกำรรับทรำบข้อมูลข่ำวสำรยัง
เข้ำไม่ถึงบำงพื้นที่
-	กำรประสำนงำนและด�ำเนนิงำน	ระหว่ำง
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องยังไม่ค่อยมีควำม
ต่อเนื่อง	และยังไม่มีแผนปฏิบัติกำรร่วมกัน

เจตตคติ
-	วัฒนธรรมและเจตคติ
ในกำรท�ำงำน

-	บุคลำกรท่ีท�ำงำนด้ำนคนพิกำร	ส่วนใหญ่
ตระหนักและเห็นควำมส�ำคัญของกำรดูแล
สขุภำพคนพกิำร
-	สงัคมเปิดโอกำสให้คนพกิำรได้แสดงศกัยภำพ
ควำมสำมำรถ	ซึง่จะเหน็ได้จำกกำรมส่ีวนร่วม
ของคนพิกำรในกำรประกอบกิจกรรมทำง
สงัคมเพิม่ขึน้
-	คนพกิำรส่วนหนึง่	มคีวำมเชือ่มัน่ใจในศกัยภำพ
และควำมสำมำรถของตนเอง	มกีำรรวมกลุม่
เพือ่นช่วยเพือ่น	เพือ่น�ำคนพกิำรอืน่ๆ	ออกสู่
สงัคมเพิม่ขึน้

-	ด้วยคนพิกำรมีจ�ำนวนน้อยเมื่อเทียบ
กับประชำกรทั่วไป	จึงท�ำให้ผู ้ก�ำหนด
นโยบำยยังให้ควำมส�ำคัญในล�ำดับรอง
-	บุคลำกรและคนทั่วไป	มีมุมมองว ่ำ
ควำมพิกำรเกิดจำกเวรกรรม	บำปในอดีต
ส่งผลในเกิดควำมพิกำร	
-	คนทั่วไป	มองคนพิกำรในเชิงสงเครำะห์
มำกกว่ำกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพ
ชีวิต
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ประเด็น จุดแข็ง		(Strengths) จุดอ่อน	(Weakness)

เจตตคติ (ต่อ) -	สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นมิตร	มีน�้ำใจ	มี
ควำมเอื้ออำทร	และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	
ส่งผลให้มคีนพกิำรได้รบักำรดแูล	ช่วยเหลอื

-	ครอบครัว	ชุมชน	สังคม	ยังมองว ่ำ
ควำมพิกำรเป็นควำมบกพร่องท่ีต้องได้
รับกำรดูแล	ปกป้อง	คุ้มครองเป็นพิเศษ	
ท�ำให้คนพิกำรส่วนหนึ่งไม่สำมำรถเลือก	
หรือตัดสินได้ด้วยตนเอง

กลยุทธ์/กระบวนการ/
วิธีกำร
-	แผนแม่บท
-	แผนยุทธศำสตร์หน่วย
งำนที่เกี่ยวข้อง

--	มีแผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร
ฉบบัที	่1	เป็นกรอบในกำรก�ำหนดยทุธศำสตร์
ของกระทรวงสำธำรณสขุ
-	กระทรวงสำธำรณสขุมกีำรก�ำหนดแผนกำร
จัดระบบบริกำรสุขภำพ	(service	plan)	
และกำรพฒันำสขุภำพตำมกลุม่วยั	ทีค่รอบคลมุ
ท้ังกำรส่งเสริมสุขภำพ	กำรป้องกันโรค
กำรรกัษำพยำบำล	และกำรฟ้ืนฟสูภำพ
-	พบว ่ำมีหลำยหน ่วยงำนกำรน�ำแผน
พัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	ฉบับที่	1	
เป็นแนวทำงในกำรด�ำเนนิงำน
-มีกำรก�ำหนดตัวช้ีวัดด้ำนคนพิกำร	ในกำร
ตรวจรำชกำรและนเิทศงำน	กระทรวงสำธำรณสขุ
เพือ่ให้เกดิกำรขบัเคลือ่นงำนด้ำนคนพกิำรใน
พืน้ทีท่ีเ่ป็นรปูธรรม
-	มีกำรรวมกลุ่มของผู้รับผิดชอบงำนดำ้นคน
พกิำรในแต่ละจงัหวดั	เพือ่ท�ำหน้ำที	่ผูจ้ดักำร
ด้ำนคนพิกำร	(Project	Manager	)ในกำร
ถ่ำยทอดนโยบำยลงสูก่ำรปฏบิตั	ิและท�ำหน้ำที่
เป็นผู้ประสำนงำน	ก�ำกับ	ติดตำม	รำยงำน
ประเมนิผลในภำพรวมของจงัหวดั

-	แผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	
ฉบับที่	๑	ยังขำดแผนปฏิบัติกำรที่ชัดเจน	
และไม่ครอบคลุมทุกประเภทควำมพิกำร
-	กำรก�ำหนดและให้บรกิำรตำม	Service	Plan	
สำขำสุขภำพจิตและจิตเวช	แต ่ ยังไม ่
ครอบคลุมควำมพิกำรทำงกำย	
-	กำรพัฒนำสุขภำพตำมกลุ ่ มวั ย 	ซึ่ ง
คนพิกำรถูกรวมไว้ในกลุ่มวัยผู้สูงอำยุ	ส่ง
ผลให้คนพิกำรไม่ใช่เป้ำหมำยหลักในกำร
ให้บริกำร
-	แม้ว่ำจะมหีลำยหน่วยงำนน�ำแผนพฒันำกำร
ดูแลสุขภำพคนพิกำร	ฉบับที่ 	๑	เป ็น
แนวทำงในกำรด�ำเนินงำน	แต ่ยั งไม ่
ครอบคลุมทุกสถำนพยำบำล
-	หน่วยงำนที่ให้บริกำร/สถำนพยำบำล/
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับคนพิกำรบำงแห่ง
ไม่ทรำบรำยละเอียดของแผนพัฒนำกำร
ดูแลสุขภำพคนพิกำร	ฉบับที่	1/ไม่ทรำบ
ว่ำมีแผนฉบับนี้
-	ไม่มีกำรติดตำมและประเมินผลที่เชื่อม
โยงกำรปฏิบัติงำนตำมแผนฯ

แผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	
ฉบับที่ 	๒	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔
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ส่วนที่ ๔

ทิศทางการด�าเนินงาน

แผนพัฒนาการดูแลสุขภาพคนพิการฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ กระทรวงสาธารณสุข

นิยามศัพท์ 
   “คนพิการ”	หมำยควำมว่ำ	บุคคลซึ่งมีข้อจ�ำกัดในกำรปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ�ำวัน	หรือเข้ำไปมีส่วนร่วม
ทำงสังคม	เนื่องจำกมีควำมบกพร่องทำงกำรเห็น	กำรได้ยิน	กำรเคล่ือนไหว	กำรสื่อสำร	จิตใจ	อำรมณ์พฤติกรรม
สติปัญญำ	กำรเรียนรู	้หรือควำมบกพร่องอื่นใดประกอบกับมีอุปสรรคในด้ำนตำ่งๆ	และมีควำมจ�ำเป็นพิเศษที่จะต้องได้
รับควำมช่วยเหลือด้ำนหนึ่งด้ำนใดเพื่อให้สำมำรถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ�ำวันหรือเข้ำไปมีส่วนร่วมทำงสังคมได้
อยำ่งบุคคลทั่วไป	(ตำมค�ำนิยำมของพระรำชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร	พ.ศ.	๒๕๕๐)

   “การดูแลสุขภาพ” หมายถึง กำรด�ำเนินกำรในระยะยำวด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพ	กำรป้องกันโรคและภัย	
กำรรักษำพยำบำลขั้นพื้นฐำนด้วยตนเอง	และกำรฟื้นฟูสมรรถภำพของคนพิกำร	ซึ่งมีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคหรือ
ภำวะแทรกซ้อนมำกกว่ำคนท่ัวไป	(ตำมค�ำนิยำมขององค์กำรอนำมัยโลก	World	Health	Assembly;	Action	Plan	
on	Disability	2014	–	2016)

วิสัยทัศน์
		 		คนพิกำรได้รับกำรดูแลสุขภำพอย่ำงมีคุณภำพ	ครอบคลุมทุกประเภทควำมพิกำรอย่ำงทั่วถึง	เป็นธรรม	โดย
กำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนเพื่อคุณภำพชีวิตที่ดี

พันธกิจ 

												๑)		พัฒนำระบบกำรดูแลสุขภำพคนพิกำรอย่ำงมีคุณภำพ	ทั้งด้ำนกำรรักษำพยำบำล	กำรส่งเสริมสุขภำพ																				
																	กำรป้องกันโรคและภัย	กำรฟื ้นฟูสมรรถภำพและอุปกรณ์เครื่องช่วยควำมพิกำร	เพื่อให้คนพิกำร
																	ทุกประเภทสำมำรถเข้ำถึงได้
												๒)		ส่งเสริม	สนับสนุนให้คนพิกำร	ครอบครัว	บุคลำกรทำงกำรแพทย์	และผู้เกี่ยวข้องเข้ำใจและเข้ำถึง						
																สิทธิประโยชน์อยำ่งทั่วถึง	
												๓)		พัฒนำสภำพแวดล้อม	เทคโนโลยี	สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก	นวัตกรรม	และข้อมูลข่ำวสำรคนพิกำร	ให้
																	คนพิกำรทุกประเภทและผู้เกี่ยวข้องสำมำรถเข้ำถึงและใช้ประโยชน์ได้
												๔)		ส่งเสริม	สนับสนุน	กำรพัฒนำงำนวิจัย	เทคโนโลยี	นวัตกรรม	ด้ำนสุขภำพคนพิกำร
												๕)		ส่งเสริม	สนับสนุน	ให้หน่วยบริกำรสุขภำพ	หน่วยงำนภำครัฐทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรดูแลสุขภำพ		
																	คนพิกำร	เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

แผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	
ฉบับที่ 	๒	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔

-๓๔-

www.sn
mri.g

o.t
h



 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบแนวคิดแผนบูรณาการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการพัฒนาคณุภาพชีวิต 

แผนพัฒนาการดูแลสุขภาพคนพิการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

ครอบคลุมทกุประเภทความพิการ มาตรการที่เหมาะสมส าหรับ               
คนพิการในแต่ละกลุม่วัย 

ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน              
เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติอย่าง

เป็นรูปธรรม 

แต่ละพื้นที่สามารถเลอืก/ประยุกตม์าตรการที่
เหมาะสมตามบริบทพื้นที ่

ระบุรายละเอียด แนวทางการด าเนินงานในแต่ละชุด
มาตรการ เพื่อให้มีทิศทางการด าเนินงาน            

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ 
(Convention on the Rights of 

Persons with Disabilities, 
CRPD) 

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 
๑๗ ประการ (Sustainable 

Development Goals, SDGs) 

ยุทธศาสตร์อินชอนเพื่อ “ท า
สิทธิให้เป็นจริง”ส าหรับคน
พิการในภูมิภาคเอเชียและ

แปซิฟิก 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๙ 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐    
และแก้ไขเพ ิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบแนวคิดการพัฒนา “แผนพัฒนาการดูแลสุขภาพคนพิการฉบับที่ ๒”

แผนพฒันำกำรดแูลสขุภำพคนพกิำร	ฉบบัที	่๒	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔	ประกอบด้วย	๕	ยทุธศำสตร์หลกั	ได้แก่	
    
            ยทุธศาสตร์ที ่๑	พฒันำระบบบรกิำรสขุภำพคนพกิำร	เพือ่ให้คนพกิำรทกุประเภทสำมำรถเข้ำถงึได้
            ยทุธศาสตร์ที ่๒	ส่งเสริมให้คนพิกำร	ครอบครัว	บุคลำกรทำงกำรแพทย์และผู้เกี่ยวข้อง	เข้ำใจสิทธิประโยชน์ 
																																	และเข้ำถงึกำรดแูลสขุภำพ
   ยทุธศาสตร์ที ่๓	พัฒนำสภำพแวดล้อม	เทคโนโลยี	สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก	นวัตกรรม	และข้อมูลข่ำวสำร	
	 																						คนพกิำรในหน่วยบรกิำรสขุภำพทัว่ประเทศ
   ยทุธศาสตร์ที ่๔ พฒันำงำนวจิยั	เทคโนโลย	ีนวตักรรม	ด้ำนสขุภำพคนพกิำร
   ยทุธศาสตร์ที ่๕	ส่งเสริมให้หน่วยบริกำรสุขภำพด�ำเนินงำนด้ำนกำรดูแลสุขภำพคนพิกำรและป้องกัน
																																	ควำมพกิำรกบัชมุชนอย่ำงมส่ีวนร่วม	

โดยแต่ละยทุธศาสตร์ได้ชีแ้จงรายละเอยีดแนวทางและมาตรการเพือ่น�าไปสูก่ารพฒันาเป็นแผนปฏบิตักิารของหน่วย
งานท่ีเกีย่วข้องในพืน้ที ่โดยมรีายละเอยีด แสดงในแผนผงัข้อมลูรายยทุธศาสตร์ดงันี้

แผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	
ฉบับที่ 	๒	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบบริการสุขภาพคนพิการ เพื่อให้คนพิการทุกประเภทสามารถเข้าถึงได้
เป้าประสงค์:	มรีะบบกำรดแูลสขุภำพแบบบรูณำกำรทีม่คีณุภำพ	ครอบคลมุทกุประเภทควำมพกิำรและมสีถำนบรกิำร 
																	ด้ำนสุขภำพคนพิกำรครอบคลุมทั่วประเทศ

แนวทางและมาตรการ ตัวช้ีวดัความส�าเร็จ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑.	บูรณำกำรแผนปฏิบัติกำรด้ำนคนพิกำร
ร่วมกับแผนกำรจัดระบบบริกำรสุขภำพ	
(Service	plan)	ของกระทรวงสำธำรณสุข	
เพื่อดูแลสุขภำพคนพิกำรและป ้องกัน
ควำมพกิำร	ให้ครอบคลมุทุกประเภทควำมพกิำร
โดยกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน	จัดล�ำดับ
ควำมส�ำคัญเพือ่ก�ำหนดทิศทำงกำรขบัเคลือ่น
กำรจดับรกิำรตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุ
เร่ือง	กำรบริกำรฟื้นฟูโดยกระบวนกำรทำง
กำรแพทย์ฯ	

๒.	หน่วยงำนที่รับผิดชอบงำนด้ำนคนพิกำร	
ควรมีกำรท�ำงำนเชื่อมโยงกันในทุกระดับท้ัง
ระดับกรม	หน่วยงำนส่วนกลำง	ระดับเขต
สุขภำพ	ระดับจังหวัด	และระดับอ�ำเภอ

๓.	ก�ำหนดอตัรำก�ำลงัและสรรหำ	บรรจ	ุแต่งตัง้	
บุคลำกรทำงกำรแพทย์เฉพำะทำงครอบคลุม
ทุกด้ำน	(ส่งเสริม	ป้องกัน	รักษำและฟื้นฟู)	
ให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรที่จ�ำเป็นส�ำหรับ
คนพิกำรแต ่ละประเภทควำมพิกำรใน
ทกุระดบัหน่วยบรกิำรตัง้แต่ระดบัเขตสขุภำพ
ระดับจังหวัดถึงระดับชุมชน

๔.	พัฒนำศักยภำพบุคลำกรทำงกำรแพทย์
เฉพำะทำงที่เกี่ยวข้องให้มีควำมรู ้	ทักษะ	
ควำมสำมำรถในด้ำนกำรดแูลสขุภำพคนพกิำร
และป้องกันควำมพิกำร

-	มแีผนปฏบิตักิำรบรูณำกำรร่วมกบั
แผนกำรจัดระบบบริกำรสุขภำพ	
(Service	plan)	ด้ำนคนพิกำร	
โดยก�ำหนดหน่วยงำนรับผิดชอบ
ในแต่ละระดับ	ครอบคลุมกำร
ก�ำหนดอัตรำก�ำลัง	รูปแบบบริกำร	
และกำรประสำนเชือ่มโยงกนัอย่ำง
เป็นระบบ

-	คนพิกำรแต่ละประเภทสำมำรถ
เข้ำถึงบริกำรสุขภำพ

-	มมีำตรฐำนบรกิำรฟ้ืนฟสูมรรถภำพ
ครอบคลุมทุกประเภทควำมพิกำร

-	กระทรวงสำธำรณสุข	และ
หน่วยงำนในสงักดั/	ก�ำกบั	ได้แก่
ส�ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด	
(สสจ.)	ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
อ�ำเภอ	(สสอ.)	โรงพยำบำลศูนย์	
(รพศ.)	โรงพยำบำลทั่วไป	
(รพท.)	โรงพยำบำลส่งเสริมสุข
ภำพต�ำบล	(รพ.สต.)	ส�ำนักงำน
หลักประกันสุขภำพแห่งชำต	ิ
(สปสช.)	เป็นต้น

-	สถำนพยำบำล/	หน่วยบริกำร
ในสังกัด/	ก�ำกับกระทรวงต่ำงๆ

-	กระทรวงมหำดไทย	อำท	ิองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน	(อปท.)	
ท้องถิ่นจังหวัด	เป็นต้น

-	องค์กรภำคประชำสังคม
-	องค์กรด้ำนคนพกิำร/ศนูย์บรกิำร
คนพิกำร

แผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	
ฉบับที่ 	๒	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔

-๓๖-
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบบริการสุขภาพคนพิการ เพ่ือให้คนพิการทุกประเภทสามารถเข้าถึงได้ (ต่อ)
เป้าประสงค์:	มรีะบบกำรดแูลสขุภำพแบบบรูณำกำรทีม่คีณุภำพ	ครอบคลมุทกุประเภทควำมพกิำรและมสีถำนบรกิำร
																	ด้ำนสุขภำพคนพิกำรครอบคลุมทั่วประเทศ

แนวทางและมาตรการ ตัวช้ีวดัความส�าเร็จ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๕.	จดัให้มบีรกิำรด้ำนสขุภำพส�ำหรบัคนพกิำร
ในหน่วยบริกำรสุขภำพทุกระดับ	ครอบคลุม
ทั่วประเทศ	เพื่อให้คนพิกำรสำมำรถเข้ำถึง
สทิธกิำรส่งเสรมิสขุภำพ	กำรป้องกนัโรคและภยั	
กำรรักษำพยำบำลและกำรฟื้นฟูสมรรถภำพ
ทำงกำรแพทย์อย่ำงท่ัวถึงตำมกฎหมำยก�ำหนด
และเพียงพอกับควำมต้องกำรจ�ำเป็นของ
คนพิกำรแต่ละประเภทควำมพิกำร	เช่น	
ศนูย์ส่งเสริมพัฒนำกำรเดก็พเิศษในโรงพยำบำล
โรงเรียน	และชุมชน	เป็นต้น	รวมถึงกำรเฝ้ำ
ระวังและป้องกันควำมพิกำร

๖.	สร้ำงควำมตระหนักและส่งเสริมด้ำน
กำรช่วยเหลือคนพิกำรในบุคลำกรท่ีท�ำ
ประชำสัมพันธ์/ต้อนรับในสถำนพยำบำล	
(ครอบคลุมทั้ง	๗	ประเภทควำมพิกำร)

แผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	
ฉบับที่ 	๒	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔

-๓๗-
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบบริการสุขภาพคนพิการ เพ่ือให้คนพิการทุกประเภทสามารถเข้าถึงได้ 
เป้าประสงค์:	มรีะบบกำรดแูลสขุภำพแบบบรูณำกำรทีม่คีณุภำพ	ครอบคลมุทกุประเภทควำมพกิำรและมสีถำนบรกิำร	
																	ด้ำนสขุภำพคนพกิำรครอบคลมุทัว่ประเทศ

ประเภทที่ ๑ ความพิการทางการเห็น

-	พัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ	(service	plan)	ในสำขำตำ	ให้น�ำไปสู่กำรปฏิบัติ
-	ส่งเสริม	ป้องกัน	โรคทำงตำท่ีเป็นปัญหำทำงด้ำนสำธำรณสุข	๕	โรค	ได้แก่	ต้อหิน	ต้อกระจก	จอประสำทตำเสื่อม	
ควำมผิดปกติของตำ/กำรมองเห็นในเด็ก	โรคกระจกตำ
-	มีกำรตรวจประเมินสำยตำในเด็กทำรกคลอดก่อนก�ำหนดทุกคนที่ได้รับออกซิเจนเป็นเวลำนำนเพื่อประเมินปัจจัย 
เสี่ยงโรคจอตำผิดปกติในทำรกคลอดก่อนก�ำหนด	(Retinopathy	of	prematurity	:ROP)
-	จัดตั้งศูนย์บริกำรคนพิกำรทำงกำรเห็น	(ตำมระเบียบของ	พม.)	ในพื้นที่ที่มีควำมต้องกำร		
-	จัดให้มีบริกำรสำยตำเลือนรำง	(Low	Vision)	ใน	รพ.สต.	เพื่อคัดกรอง	ตรวจประเมินเบื้องต้น	และจัดบริกำรฟื้นฟู
สมรรถภำพคนพกิำรทำงกำรเหน็ด้วยกำรท�ำควำมคุน้เคยกบัสภำพแวดล้อมและกำรเคลือ่นไหว	(Orientation	&	mobility)
-	ส่งเสริมให้คนพิกำรมีส่วนร่วมในกำรดูแลสุขภำพตนเอง	ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงำนภำครัฐโดยระบุหน่วยงำนที่เป็น 
เจ้ำภำพหลักในกำรประสำนงำน	ทั้งด้ำนกำรศึกษำ	ด้ำนอำชีพ	ด้ำนสุขภำพ
-	น�ำข้อมูลกำรส�ำรวจโรคทำงตำระดับชำติ	ซึ่งมีกำรส�ำรวจทุก	๔	ปีมำใช้ในกำรวำงแผนกำรด�ำเนินงำน
-	เพิ่มชุดสิทธิประโยชน์ส�ำหรับคนพิกำรทำงกำรเห็น	
-	พัฒนำนวัตกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	เช่น	คู่มือกำรดูแลสุขภำพคนพิกำรส�ำหรับประชำชน	
อักษรเบลล	์เครื่องชั่งน�้ำหนักแบบมีเสียง	เป็นต้น

ประเภทที่ ๒ ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย

-	คดักรองกำรได้ยนิในเดก็แรกเกดิเพือ่ป้องกนักำรล่ำช้ำทีท่�ำให้เป็นอปุสรรคในเด็กวยัเรียน	โดยใช้เคร่ืองตรวจกำรได้ยนิ
(ขณะนี้ยังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยบริกำร)	ควบคู่กับกำรบริกำรเชิงรุกในพื้นที่หำ่งไกลโดยใช้รถ/หน่วยบริกำรเคลื่อนที่
-	จดับรกิำรให้คนพกิำรได้รบักำรฟ้ืนฟทูีเ่หมำะสมในแต่ละช่วงวยั	เช่นเด็กอำยกุ่อนวยัเรียน	(0-7	ปี)	พิจำรณำกำรผ่ำตดั
ใส่ประสำทหูเทียม	(Cochlear	implant)	วัยท�ำงำนเน้นกำรสอนให้ใช้ภำษำมือ	วัยสูงอำยุเน้นกำรเข้ำถึงบริกำร
เครื่องช่วยฟัง	เป็นต้น
-	พัฒนำระบบส่งต่อหรือเครือข่ำยในกำรบริกำรในพ้ืนที่ใกล้เคียง	และระบบฐำนข้อมูลกำรได้รับเคร่ืองช่วยฟังใน
ระดับเขต	(เนื่องจำกยังไม่มีจักษุแพทย์	โสต	ศอ	นำสิกแพทย	์ครบทุกหน่วยบริกำร)
-	พฒันำระบบกำรเบกิจ่ำยอปุกรณ์เครือ่งช่วยควำมพกิำร	เช่น	เครือ่งช่วยฟัง	เป็นต้น	ให้สอดคล้องกบัทีส่ปสช.ก�ำหนด
และให้งำ่ยต่อกำรเขำ้ถึงระบบกำรจัดหำ	ระบบดูแลหลังใช้งำน	และพัฒนำบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง
-	ประสำนงำนกับหน่วยงำนทีผ่ลตินวตักรรมเพือ่ผลติเครือ่งช่วยฟังได้เองภำยในประเทศเพือ่ลดต้นทนุ	เพิม่กำรเข้ำถงึ
บริกำร

ตัวอย่างมาตรการในยุทธศาสตร์ที่ ๑ ตามประเภทความพิการ

แผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	
ฉบับที่ 	๒	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบบริการสุขภาพคนพิการ เพ่ือให้คนพิการทุกประเภทสามารถเข้าถึงได้ (ต่อ) 
เป้าประสงค์:	มรีะบบกำรดแูลสขุภำพแบบบูรณำกำรทีม่คีณุภำพ	ครอบคลมุทกุประเภทควำมพกิำรและม	ีสถำนบรกิำร	
																		ด้ำนสขุภำพคนพกิำรครอบคลมุทัว่ประเทศ

ประเภทที่ ๓ ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย (ต่อ)

-	ก�ำหนดทิศทำงกำรด�ำเนินงำนให้ชัดเจน	เช่น	ตัวชี้วัดระดับจังหวัดเพื่อกำรท�ำงำนร่วมกันแบบบูรณำกำร
-	เน้นกำรเขำ้ถึงบริกำรคนพิกำรด้ำนกำรส่งเสริมและป้องกันโรค	เช่น	ตรวจสุขภำพประจ�ำปี
-	จัดตั้งศูนย์บริกำรคนพิกำร	ให้มีหน่วยบริกำรซ่อมอุปกรณ์เครื่องช่วยควำมพิกำร
-	บรูณำกำรฐำนข้อมลูร่วมกนัทกุหน่วยงำนทีใ่ห้บรกิำร	โดยเฉพำะเรือ่งอปุกรณ์เครือ่งช่วยคนพกิำร	เพือ่ลดควำมซ�ำ้ซ้อน
ในกำรรับอุปกรณ์	รวมทั้งกำรประเมินผลหลังจำกใช้อุปกรณ์

ประเภทที่ ๔ ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม

-	พฒันำระบบบรกิำรสขุภำพ	(Service	plan)	ในสำขำจติเวชให้มกีำรค้นหำให้คนพกิำรได้เข้ำถงึบรกิำรได้รบักำรดแูล
รักษำ	ลงทะเบียนและติดตำมผล
-	ส่งเสริมให้มีกำรประเมินควำมพิกำรทำงจิต	ประเมินศักภำพและประเมินภำระของผู้ดูแล
-	ผลักดันระบบกำรติดตำมผู้ป่วยท่ีมีอำกำรรุนแรงและผู้ป่วยที่ไม่สำมำรถดูแลตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลให้เข้ำถึงระบบ
ผู้ช่วยเหลือคนพิกำร	(Persernal	assistant	:PA)
-	ส่งเสริมให้ผู้ช่วยเหลือคนพิกำร	(PA)	มีศักยภำพทำงกำรดูแลคนพิกำรทำงจิตใจหรือพฤติกรรม
-	สนับสนุนให้หน่วยงำนของรัฐและเอกชนมีกำรจัดบริกำรส�ำหรับคนพิกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรจ�ำเป็น	(ที่พัก
อำศัย	ศูนย์ดูแล	พัฒนำทักษะทำงสังคม	กำรเรียนรู	้กำรท�ำงำน	เป็นต้น)
-	พัฒนำคนพิกำรทำงจิตให้มีศักยภำพเป็นผู้สนับสนุนคนพิกำรทำงจิต	(Peer	support)	และเป็นผู้ใช้ประสบกำรณ์
ในกำรสร้ำงเสริมศักยภำพคนพิกำรทำงจิต	(Peer	specialist)	ได้

ความพิการประเภทที่ ๕, ๖ และ ๗ : ความพิการทางสติปัญญา ความพิการทางการเรียนรู้ และความพิการ
ทางออทิสติก

-	คัดกรองพัฒนำกำร	๔	ช่วงวัย	(๙,	๑๘,	๓๐,	๔๒	เดือน)	คัดกรองมำรดำขณะตั้งครรภ์	คัดกรองทำรกแรกเกิดตำม
กลุ่มเสี่ยง	และคัดกรอง	๔	โรค	ได้แก่	เรียนรู้ช้ำ	LD	สมำธิสั้น	ออทิสติก
-	เฝ้ำระวังพัฒนำกำรตำมวัยด้วยคู่มือเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย	ส่งเสริมพัฒนำกำรตำมวัยตำมสมุด
บันทึกสุขภำพแม่และเด็ก	รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริม	IQ/EQ	ในโรงเรียน	ตำมแนวทำงมำตรฐำน
-	พัฒนำระบบส่งต่อตำมมำตรฐำนกำรบริกำรส่งเสริมพัฒนำกำรและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	และกำรติดตำมกระตุ้น
พัฒนำกำรและดูแลอย่ำงต่อเนื่องด้วยเครื่องมือมำตรฐำน	ตลอดจนกำรดูแลสุขภำพในศูนย์กำรศึกษำพิเศษ	/
โรงเรยีนรวม	โดยมุง่เน้นโรงเรยีนส่งเสรมิสขุภำพและกำรพฒันำระบบกำรดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน	ตำมแนวทำงมำตรฐำน
-	เน้นกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรด้ำนสติปัญญำ	กำรเรียนรู้	และ	ออทิสติกให้ได้รับกำรฟื้นฟูด้ำนสุขภำพและ
สังคมตำมกฎหมำย
-	ดูแลด้ำนจิตสังคมแก่ผู้ปกครอง/	ผู้ดูแลคนพิกำร	รวมทั้งบุคลำกรทุกภำคีเครือข่ำยที่ดูแลคนพิกำรเพื่อประเมิน
ควำมเครียด	ผลกระทบทำงจิตใจ	ละรักษำหำกพบควำมผิดปกติ
-	พัฒนำศักยภำพผู้ปกครองและบุคลำกรท่ีเกี่ยวข้องทุกภำคส่วน	

แผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	
ฉบับที่ 	๒	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมให้คนพิการ ครอบครัว บุคลากรทางการแพทย์และผู้เก่ียวข้อง เข้าใจสิทธิประโยชน์
และเข้าถึงการดูแลสุขภาพ
เป้าประสงค์:	คนพิกำร	ครอบครัว	บุคลำกรทำงกำรแพทย์และผู้เกี่ยวข้องเข้ำใจสิทธิประโยชน์และเข้ำถึงกำรดูแล
สุขภำพอย่ำงทั่วถึง	เป็นธรรม	ครอบคลุมทุกประเภทควำมพิกำร

แนวทางและมาตรการ ตัวช้ีวดัความส�าเร็จ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑.	สร้ำงเสรมิควำมรู	้ควำมเข้ำใจและควำมตระหนกั
เกี่ยวกับสิทธิ	หน้ำที่	ศักยภำพ	กำรด�ำรงชีวิต
อิสระของคนพิกำร
๒.	ส่งเสรมิกำรสร้ำงเสรมิเจตคตเิชงิสร้ำงสรรค์
ต่อคนพิกำร	ผู้ดูแล	และครอบครัวโดยให้
หน่วยบริกำรสุขภำพท้ังภำครัฐและเอกชน	
จัดกิจกรรม	พัฒนำหลักสูตร	กำรฝึกอบรม
เกี่ยวกับคนพิกำรและควำมพิกำร	
๓.	พัฒนำหน่วยบริกำรสุขภำพให้มีกำรจัด
บริกำรด้ำนสุขภำพที่คนพิกำรทุกประเภท
สำมำรถเข้ำถึงหรือเหมำะสม	เช่น	จัดพื้นท่ี
หรือห้องแยกรอตรวจกรณีผู้ป่วยจิตเวช	หรือ
เดก็ออทสิตคิ	หรอืจดับรกิำรส�ำหรบัคนพกิำร
ในรูปแบบ	one	stop	service
๔.	ส่งเสริม	สนับสนุนให้มีกำรบริกำรเชิงรุก
ในหน่วยบริกำรสุขภำพทุกระดับ
๕.	จัดบริกำรเพื่อให้คนพิกำรเข้ำถึงสิทธิตำม
กฎหมำยและตอบสนองควำมจ�ำเป็นของ
คนพิกำรแต่ละประเภท

-	มีแนวทำง	มำตรกำรส่งเสริม
ประชำสมัพนัธ์ให้คนพกิำรทกุประเภท
คนพิกำรเขำ้ถึงข้อมูลข่ำวสำร	สิทธิ
ประโยชน์	ได้	และเขำ้ใจง่ำย
-คนพกิำรทกุประเภทได้รบักำรดแูล
ฟื ้นฟูด้ำนสุขภำพและสังคมตำม
กฏฟมำย

หน่วยงำนในสังกัด/	ก�ำกับของ
-	กระทรวงสำธำรณสุข	
-	กระทรวงศึกษำธิกำร
-	กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์
-	กระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรส่ือสำร	
-	กระทรวงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี
-	กระทรวงแรงงำน	
-	กระทรวงมหำดไทย	อำท	ิ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
(อปท.)	ท้องถิ่นจังหวัด	เป็นต้น
-	องค์กรภำคประชำสังคม
-	องค์กรดำ้นคนพิกำร

แผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	
ฉบับที่ 	๒	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔

-๔๐-
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ตัวอย่างมาตรการในยุทธศาสตร์ที่ ๒ ตามประเภทความพิการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมให้คนพิการ ครอบครัว บุคลากรทางการแพทย์และผู้เก่ียวข้องเข้าใจสิทธิ ประโยชน์
และเข้าถึงการดูแลสุขภาพ
เป้าประสงค์:		คนพิกำร	ครอบครัว	บุคลำกรทำงกำรแพทย์และผู้เกี่ยวข้องเข้ำใจสิทธิประโยชน์และเข้ำถึงกำรดูแล
สุขภำพอย่ำงทั่วถึง	เป็นธรรม	ครอบคลุมทุกประเภทควำมพิกำร

ทุกประเภทความพิการ

-	เผยแพร่องค์ควำมรู้ที่จ�ำเป็นต่อสุขภำพ	ข้อมูลข่ำวสำร	รวมถึงสิทธิประโยชน์	ด้วยช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ที่
หลำกหลำยและเขำ้ใจง่ำย	เพื่อให้คนพิกำรทุกประเภทเขำ้ถึงและใช้ประโยชน์ได้
-	หน่วยบรกิำรควรปรบัสถำนท่ีและควำมพร้อมในกำรให้บรกิำรทีต่อบสนองควำมต้องกำรส�ำหรบัคนพกิำรทกุประเภท	
-	ควรมีระบบ	call	center	เพื่อช่วยเหลือคนพิกำรดำ้นสุขภำพ
-	สร้ำงเจตคติที่ดีต่อคนพิกำรให้มีกำรยอมรับกำรเขำ้มำมีส่วนร่วมในสังคม
-	ปรับเกณฑ์ประเมินควำมพิกำรให้เหมำะสมในแต่ละประเภทควำมพิกำร
-	ส่งเสรมิให้หน่วยงำนด้ำนสขุภำพจดัท�ำคลงัควำมรู้	คูม่อื	ส่ือ	ด้ำนสิทธปิระโยชน์และกำรดูแลสุขภำพส�ำหรับคนพกิำร

แผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	
ฉบับที่ 	๒	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔

-๔๑-
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พฒันาสภาพแวดล้อม เทคโนโลย ีสิง่อ�านวยความสะดวก นวตักรรม และข้อมลูข่าวสารคนพิการ
ในหน่วยบริการสุขภาพทั่วประเทศ
เป้าประสงค์:		คนพิกำร	ครอบครัว	บุคลำกรทำงกำรแพทย์	และผู้เกี่ยวข้องสำมำรถเข้ำถึงและใช้ประโยชน์ได้จำก
สภำพแวดล้อม	เทคโนโลยี	สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก	นวัตกรรม	และข้อมูลข่ำวสำรคนพิกำร

แนวทางและมาตรการ ตัวช้ีวดัความส�าเร็จ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑.	พัฒนำระบบและจัดท�ำฐำนข้อมูลด้ำน
คนพิกำรที่เป็นปัจจุบัน	เพื่อเป็นฐำนข้อมูลใน
กำรวำงแผนพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ
คนพิกำรและกำรป้องกันควำมพิกำร	รวมท้ัง
ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำครัฐ	เอกชน	
และองค์กรคนพกิำรทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่เชือ่มโยง
และใช้ประโยชน์ฐำนข้อมลูด้ำนสขุภำพร่วมกนั
อย่ำงเป็นระบบ
๒.	ส่งเสรมิ	สนบัสนนุ	ให้หน่วยบรกิำรสขุภำพ
ในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขและหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องด�ำเนินกำรประเมินควำมสำมำรถ
ตำมประเภทควำมพิกำรและลงรหัส	ICF	
(International	Classification	of	Functioning
Disability	and	Health)	เพื่อประโยชน์และ
เป็นเครือ่งมอืทำงสถติ	ิด้ำนกำรวจิยั	กำรบ�ำบดั
รักษำ	กำรวำงนโยบำยทำงกำรแพทย์	สังคม	
กำรศึกษำ	ตลอดจนสำมำรถวิเครำะห์ข้อมูล	
ประสำนและเชื่อมโยงข้อมูลระดับประเทศ
๓.	พฒันำและปรบัปรงุเวป็ไซต์ของหน่วยงำน 
ในสัง กัดกระทรวงสำธำรณสุขให ้ เป ็น
มำตรฐำนสำกล	(ตำม	WCAG	2.0)
๔.	จดัท�ำและเผยแพร่ควำมรูเ้กีย่วกบักำรดแูล
สุขภำพคนพิกำรและกำรป้องกันควำมพิกำร
ในแต่ละประเภทให้คนพิกำรทุกประเภท
เข้ำถึงสำมำรถเขำ้ถึงและใช้ประโยชน์ได้

-	จ�ำนวยหน่วยบริกำรสุขภำพ	ที่มี
กำรจดัสิง่อ�ำนวยควำมสะดวกส�ำหรบั
คนพิกำร	ปรับปรุงสภำพแวดล้อม
ทำงกำยภำพให ้คนพิกำรและ
ทกุคนสำมำรถเข้ำถงึและใช้ประโยชน์
ได้
-จ�ำนวนหน่วยบรกิำรสขุภำพ	จดัให้
คนพิกำรเข้ำและใช้ประโยชน์ได้
จำกผลิตภณัฑ์	อปุกรณ์	เคร่ืองช่วย
ควำมพิกำร	รวมถึงเทคโนโลยี
สิง่อ�ำนวยควำมสะดวกเพือ่กำรด�ำรง
ชีวิต	และควำมเหมำะสมในกำรใช้
งำนของคนพิกำร
-	มีแนวทำงมำตรกำรบังคับใช ้
กฎหมำย	ระเบยีบ	ข้อบงัคบั	ควบคมุ
อำคำรในกำรก่อสร้ำงใหม่ในสถำน
พยำบำลของรฐั	ทีต้่องมกีำรออกแบบ
อำคำร	ห้องน�้ำ	ทำงเดินภำยใน
และภำยนอกอำคำรทีท่กุคนสำมำรถ
ใช้ประโยชน์ได้

หน่วยงำนในสังกัด/	ก�ำกับของ	
-	กระทรวงสำธำรณสุข	
-	กระทรวงศึกษำธิกำร
-	กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์
-	กระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร	
-	กระทรวงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี	
-	กระทรวงแรงงำน	
-	กระทรวงคมนำคม	
-	สถำนพยำบำล/	หน่วยบริกำร
ในสังกัด/	ก�ำกับกระทรวงต่ำงๆ
-	องค์กรภำคประชำสังคม
-	องค์กรดำ้นคนพิกำร

แผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	
ฉบับที่ 	๒	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาสภาพแวดล้อม เทคโนโลยี สิ่งอ�านวยความสะดวก นวัตกรรม และข้อมูลข่าวสาร 
คนพิการในหน่วยบริการสุขภาพทั่วประเทศ (ต่อ)
เป้าประสงค์:	 คนพิกำร	ครอบครัว	บุคลำกรทำงกำรแพทย์และผู้เกี่ยวข้องสำมำรถเขำ้ถึงและใช้ประโยชน์ได้จำก
สภำพแวดล้อม	เทคโนโลยี	สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก	นวัตกรรม	และข้อมูลข่ำวสำรคนพิกำร

แนวทางและมาตรการ ตัวช้ีวดัความส�าเร็จ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๕.	ส่งเสริมให้หน่วยบริกำรสุขภำพทุกระดับ
มีสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกส�ำหรับคนพิกำร	
ตลอดจนปรับปรุงสภำพแวดล้อมดำ้น
กำยภำพ	ด้ำนกำรเขำ้ถึงข้อมูลที่คนพิกำรทุก
คนสำมำรถเขำ้ถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้
๖.ส่งเสริมกำรบังคับใช้กฎหมำย	ระเบียบ	ข้อ
บังคับ	ควบคุมอำคำรในกำรก่อสร้ำงใหม่ที่
ต้องมีกำรออกแบบอำคำร	ห้องน�้ำ	ทำงเดิน
ภำยในและภำยนอกอำคำรให้เป็นไปตำม
หลัก	Universal	Design
๗.สรำ้งควำมตระหนักและส่งเสริมด้ำนกำร
ช่วยเหลือคนพิกำรในบุคลำกรที่ท�ำ
ประชำสัมพันธ์	/ต้อนรับในสถำนพยำบำล	
(ทั้ง	๗	ประเภทควำมพิกำร)

แผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	
ฉบับที่ 	๒	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาสภาพแวดล้อม เทคโนโลยี สิ่งอ�านวยความสะดวก นวัตกรรม และข้อมูลข่าวสาร
คนพิการในหน่วยบริการสุขภาพทั่วประเทศ
เป้าประสงค์:	 คนพิกำร	ครอบครัว	บุคลำกรทำงกำรแพทย์และผู้เกี่ยวข้องสำมำรถเข้ำถึงและใช้ประโยชน์ได้จำก
สภำพแวดล้อม	เทคโนโลยี	สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก	นวัตกรรม	และข้อมูลข่ำวสำร	คนพิกำร

ทกุประเภทความพกิาร

-		พัฒนำ	ปรับปรุง	และเชื่อมโยง	เวปไซด์ให้มีข้อมูลข่ำวสำรคนพิกำรที่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้ทุกหน่วยงำนและ
มข้ีอมูลครบถ้วน	สมบูรณ์	เป็นปัจจบัุน	โดยหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องทัง้ระดบักระทรวง	ได้แก่	กระทรวงกำรพฒันำสงัคม
และควำมมั่นคงของมนุษย์	กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร	กระทรวงสำธำรณสุข	และระดับปฏิบัติ
กำรในพื้นที่	ทั้งระดับจังหวัด	ระดับอ�ำเภอ	เป็นต้น
-		พัฒนำ/จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับคนพิกำร		ในระดับต�ำบล	อ�ำเภอ	จังหวัด	เพื่อให้คนพิกำรได้รับทรำบถึง
ควำมรู้เก่ียวกับโรคและกำรดูแลสุขภำพ	สิทธิประโยชน์	รวมถึงข้อมูลทรัพยำกรในกำรสนับสนุนกำรด�ำเนินงำน
ด้ำนอื่นๆ	ในพื้นที่
-		ผลกัดนั/สนบัสนุนให้มกีำรใช้เครือ่งมอื	ICF	ในกำรบนัทกึข้อมลูเพือ่เบกิจ่ำยเงนิในระบบให้บรกิำร	ปรบัแบบประเมนิ 
ควำมพิกำรให้สอดคล้องกับ	ICF	รวมทั้งให้มีกำรใช้ในหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง	เช่น	กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์	กระทรวงศึกษำธิกำร	เป็นต้น
-	ส่งเสริมให้มีกำรผลิตสื่อ	เทคโนโลยี	นวัตกรรม	ให้กับคนพิกำรในกำรเข้ำถึงบริกำรและข่ำวสำร	ข้อมูลที่จ�ำเป็น
ด้ำนสุขภำพ
-	สนับสนุนให้สถำนพยำบำลของรัฐและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง	จัดสิ่งแวดล้อมและสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกส�ำหรับ 
คนพิกำร	อย่ำงน้อย	๕	ด้ำน	(ที่จอดรถคนพิกำร	ทำงลำด	ห้องน�้ำคนพิกำร	ป้ำยสัญลักษณ์	จุดบริกำรข้อมูลขำ่วสำร)

ตัวอย่างมาตรการในยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามประเภทความพิการ

แผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	
ฉบับที่ 	๒	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔

-๔๔-
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔   พัฒนางานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม ด้านสุขภาพคนพิการ  
เป้าประสงค์:		น�ำผลกำรศึกษำวิจัย	เทคโนโลยี	นวัตกรรม	ด้ำนสุขภำพคนพิกำร	ถูกน�ำไปพัฒนำเชิงนโยบำยและ 
น�ำไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม

แนวทางและมาตรการ ตัวช้ีวดัความส�าเร็จ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑.	สนับสนุนกำรพัฒนำงำนวิจัย	นวัตกรรม	
และเทคโนโลยีด้ำนคนพิกำร	ท่ีส่งเสริมกำร
ดูแลสุขภำพคนพิกำรและกำรป ้องกัน 
ควำมพิกำร	เพื่อให้คนพิกำรสำมำรถใช้
ประโยชน์ในกำรด�ำรงชีวิตประจ�ำวันได้จริง
๒.	ส่งเสรมิ	สนบัสนนุให้มกีำรศกึษำวจิยั	เพือ่
พฒันำเทคโนโลยสีำรสนเทศส�ำหรบัคนพกิำร
ทุกประเภทให้คนพิกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร	
และใช้ประโยชน์โดยปรำศจำกอุปสรรค
ส�ำหรับคนพิกำร
๓.	ประสำนควำมร่วมมอืกบัหน่วยงำนภำครฐั 
และเอกชนที่เกี่ยวข้อง	ท�ำวิจัยและพัฒนำ
นวัตกรรมเทคโนโลยีด ้ำนคนพิกำรแบบ
บรูณำกำร	และต้นทุนต�ำ่	เพือ่ให้มรีำคำท่ีเอ้ือ
อ�ำนวยต่อกำรเขำ้ถึงบริกำรของคนพิกำรได้
๔.	ศึกษำวิจัยระบำดวิทยำและสถำนกำรณ์
ด้ำนสุขภำพคนพิกำร	เพื่อค้นหำปัญหำและ
ควำมต้องกำรของคนพกิำร	ตลอดจนจดัระบบ 
บริกำรให้เหมำะสม
๕.	ให้สถำบนัสรินิธรเพือ่กำรฟ้ืนฟสูมรรถภำพ 
ทำงกำรแพทย์แห่งชำติและกรมสุขภำพจิต
เป็นทีป่รกึษำและหน่วยประสำนงำนด้ำนวจิยั 
สุขภำพคนพิกำร	นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ด้ำนคนพิกำร

-	มีมำตรกำร	แนวทำง	สนับสนุน
กำรพฒันำงำนวจิยั	นวตักรรม	และ 
เทคโนโลยีด้ำนคนพิกำร	ที่ส่งเสริม
กำรดูแลสุขภำพคนพิกำรและกำร
ป้องกนัควำมพกิำร	เพือ่ให้คนพกิำร 
สำมำรถใช้ประโยชน์ในกำรด�ำรง
ชีวิตประจ�ำวันได้จริง
-	มีเทคโนโลยีกำรดูแลคนพิกำร
ทำงจติใจหรอืพฤตกิรรม	สตปัิญญำ	
กำรเรียนรู้และออทิสติกส�ำหรับ
บคุลำกรทำงด้ำนสำธำรณสขุ	ส�ำหรบั
ประชำชนเพือ่ให้ประชำชนสำมำรถ
พึ่งพำตนเองและดูแลช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันได้

หน่วยงำนในสังกัด/	ก�ำกับของ
-	กระทรวงสำธำรณสุข
-	กระทรวงศึกษำธิกำร
-	กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์
-	กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร	
-	กระทรวงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี	
-	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัย
แห่งชำต	ิ(วช.)	
-	องค์กรดำ้นคนพิกำร

แผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	
ฉบับที่ 	๒	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔   พัฒนางานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม ด้านสุขภาพคนพิการ  
เป้าประสงค์:		น�ำผลกำรศึกษำวิจัย	เทคโนโลยี	นวัตกรรม	ด้ำนสุขภำพคนพิกำร	ถูกน�ำไปพัฒนำเชิงนโยบำยและ
น�ำไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม

ทกุประเภทความพกิาร

-	สนับสนุนให้มีกำรผลิตงำนวิจัย	นวัตกรรม	และเทคโนโลยีด้ำนคนพิกำรที่มีคุณภำพ
-	พัฒนำงำนวิจัย	นวัตกรรม	เทคโนโลยีดำ้นคนพิกำรและสนับสนุนให้น�ำผลงำนไปใช้ประโยชน์
-	สนับสนุนให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้	และเผยแพร่ผลงำนวิจัย	นวัตกรรม	และเทคโนโลยี	ในระดับต่ำงๆ	เพื่อ
ถ่ำยทอดควำมรู้สู่กำรปฏิบัติ
-	จัดท�ำฐำนข้อมูลผลงำนวิจัย	นวัตกรรม	และเทคโนโลยี	ให้สำมำรถสืบค้นข้อมูลและน�ำไปใช้ประโยชน์ได	้

ตัวอย่างมาตรการในยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตามประเภทความพิการ

แผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	
ฉบับที่ 	๒	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔

-๔๖-
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕   ส่งเสริมให้หน่วยบริการสุขภาพด�าเนินงานด้านการดูแลสุขภาพคนพิการและป้องกัน
ความพิการกับชุมชนอย่างมีส่วนร่วม  
เป้าประสงค์:		คนพิกำร	องค์กรด้ำนคนพิกำร	ครอบครัว	ชุมชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ำย
ด้ำนสุขภำพ	มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำระบบกำรดูแลสุขภำพ		
																	คนพิกำรทุกขั้นตอน	ทุกระดับ	โดยกำรส่งเสริมให้มีควำมรู้	ควำมเข้ำใจ	เจตคติเชิงสร้ำงสรรค์ต่อ
กำรดูแลสุขภำพคนพิกำร

แนวทางและมาตรการ ตัวช้ีวดัความส�าเร็จ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑.	พัฒนำบุคลำกรของหน่วยบริกำรสุขภำพ
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง	ให้มีควำมรู้และ
ทักษะกำรสร้ำงกำรมีส ่วนร่วมกับชุมชน 
ด้ำนกำรดแูลสขุภำพคนพกิำรและกำรป้องกนั 
ควำมพิกำร
๒.	ส่งเสริมให้หน่วยบรกิำรสขุภำพมกีำรบรูณำกำร 
กำรดูแลสุขภำพคนพิกำรและกำรป้องกัน
ควำมพกิำรร่วมกบัชมุชน	โดยใช้งบประมำณ
ของชุมชน	กองทุนระดับต�ำบลหรือระดับ
จังหวัด	เป็นต้น
๓.	ส่งเสริมองค์ควำมรูแ้ละเจตคตท่ีิด	ีด้ำนกำร 
ดูแลและป้องกันควำมพิกำรให้กับคนพิกำร	
ครอบครวั	ชมุชน	องค์กรคนพกิำรและเครอืข่ำย
ด้ำนสุขภำพ
๔.	ตดิตำม	ประเมนิผลกำรด�ำเนนิงำนด้ำนกำร
ดแูลสขุภำพคนพกิำรและกำรป้องกนัควำมพกิำร
ในชุมชน	โดยชุมชนมีส่วนร่วม

-	ร่วมพัฒนำองค์กร	ศูนย์ดูแล
สุขภำพคนพิกำรกับเครือข่ำยให้
เกิดควำมเข้มแข้งตำมเกณฑ์
มำตรฐำนขององค์กรคนพิกำร

-	กระทรวงสำธำรณสุข	และหน่วยงำน
ในสังกัด/	ก�ำกับ	ได้แก	่ 
ส�ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดั	(สสจ.)	
ส�ำนกังำนสำธำรณสขุอ�ำเภอ	(สสอ.)	
โรงพยำบำลศูนย์	(รพศ.)	
โรงพยำบำลทั่วไป	(รพท.)	
โรงพยำบำลส่งเสรมิสขุภำพต�ำบล	
(รพ.สต.)	
ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพ
แห่งชำต	ิ(สปสช.)	เป็นต้น	
-	กระทรวงมหำดไทย	อำท	ิ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	(อปท.)	
ท้องถิ่นจังหวัด	เป็นต้น
-	กระทรวงศึกษำธิกำร
-	กระทรวงแรงงำน
-	องค์กรภำคประชำสังคม
-	องค์กรดำ้นคนพิกำร

แผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	
ฉบับที่ 	๒	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔

-๔๗-
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕   ส่งเสริมให้หน่วยบริการสุขภาพด�าเนินงานด้านการดูแลสุขภาพคนพิการและป้องกัน
                     ความพิการกับชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
เป้าประสงค์:		คนพิกำร	องค์กรด้ำนคนพิกำร	ครอบครัว	ชุมชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ำย
ด้ำนสุขภำพ	มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำระบบกำรดูแลสุขภำพคนพิกำรทุกขั้นตอน	ทุกระดับ	โดยกำรส่งเสริมให้มี
ควำมรู้	ควำมเข้ำใจ	เจตคติเชิงสร้ำงสรรค์ต่อกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร

ทกุประเภทความพกิาร

-	พัฒนำกำรมีส่วนร่วมของสถำนพยำบำลทุกระดับโดยเชื่อมโยงกำรท�ำงำนของ	District	Health	System	(DHS),	
Long	Term	Care	และ	Family	Care	Term	เพื่อให้คนพิกำรเขำ้ถึงบริกำรสุขภำพที่มีคุณภำพ
-	สร้ำงควำมเข้มแข็งของเครือขำ่ยคนพิกำรให้มีส่วนร่วมในทุกกระบวนกำรตำมควำมสำมำรถของเครือข่ำยนั้นๆ	โดย
ผ่ำนเครือข่ำย	DHS	และเครือข่ำยอื่นๆ
-	จดัตัง้ศนูย์บรกิำรคนพกิำรในระดบัจงัหวดั	อ�ำเภอ	ต�ำบล	เพ่ือเป็นหน่วยบริกำรในชมุชน	โดยมบีคุลำกรทำงกำรแพทย์
และสำธำรณสุขให้ค�ำแนะน�ำ/เป็นที่ปรึกษำ	เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรบริกำรให้มีคุณภำพ
-	พัฒนำทักษะกำรดูแลสุขภำพคนพิกำรให้กับจิตอำสำ	ผู้ดูแลคนพิกำร	และคนพิกำรเอง
-	จัดกิจกรรมกำรมีส่วนร่วมระหว่ำงคนพิกำร	ผู้น�ำชุมชน	และคนในชุมชน
-	สนับสนุนให้จัดตั้งกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน	ชมรม/สมำคมคนพิกำร	เพื่อส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมและกำรช่วยเหลือกัน
ของคนพิกำรในชุมชน
-	น�ำแนวคิดกำรฟื้นฟูสมรรถภำพคนพิกำรโดยชุมชน	(CBR)	ขององค์กำรอนำมัยโลกมำประยุกต์ใช้ในกำรด�ำเนินงำน
ด้ำนคนพิกำรร่วมกับชุมชน

ตัวอย่างมาตรการในยุทธศาสตร์ที่ ๕ ตามประเภทความพิการ

												จำกรำยละเอียดตำมยุทธศำสตร์พัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	ท้ัง	๕	ยุทธศำสตร์	หน่วยงำนต่ำงๆ	
สำมำรถน�ำไปพัฒนำแผนปฏิบัติกำร	มำตรกำร	แนวทำงปฏิบัติหรือแผนงำน/	โครงกำร	ให้เกิดระบบกำรดูแลสุขภำพ
คนพิกำรโดยองค์รวมที่มีประสิทธิภำพ	ทั้งด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพคนพิกำร	กำรป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ	หรือกำรบำดเจ็บ
ที่จะน�ำไปสู่ควำมพิกำรเพิ่มขึ้น	หรือพิกำรซ�้ำซ้อน	กำรรักษำพยำบำล	กำรฟื้นฟูสมรรถภำพทำงกำรแพทย์	ทำงสังคม	
อำชีพ	และกำรศึกษำ	ตลอดจนกำรพิจำรณำจัดหำอุปกรณ์เครื่องช่วยควำมพิกำรที่เหมำะสมและจ�ำเป็นแก่ประเภท
ควำมพิกำร	ในทุกช่วงกลุ่มวัยตั้งแต่แรกเกิดถึงวัยสูงอำยุ

ตวัอย่างแหล่งงบประมาณทีส่นบัสนนุแผนงาน/โครงการ เพือ่ด�าเนินงานด้านการดูแลสขุภาพคนพกิาร

		•		กองทุนส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร	(พม.)
		•		กองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ	(สปสช.)
		•		กองทุนฟื้นฟูสมรรถภำพที่จ�ำเป็นต่อสุขภำพระดับจังหวัด	(สปสช.)	ร่วมกับองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด	(อบจ.)
		•		กองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่น	ร่วมกับองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลหรือเทศบำล
		•		สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข	(สวรส)	

แผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	
ฉบับที่ 	๒	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔
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ประสิทธิผล	สอดคล้องกำรด�ำเนินงำนในทุกระดับ	จ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีกำรติดตำมและประเมินผลควำมส�ำเร็จ
ของกำรด�ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ของแผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำรดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาระบบบริการสุขภาพคนพิการ เพื่อให้คนพิการทุกประเภทสามารถเข้าถึงได้
เป้าประสงค์:						มรีะบบกำรดแูลสขุภำพแบบบรูณำกำรทีม่คีณุภำพ	ครอบคลมุทกุประเภทควำมพิกำรและมสีถำนบรกิำร
																					ด้ำนสุขภำพคนพิกำรครอบคลุมทั่วประเทศ
ตัวชี้วัด:												๑)	มแีผนปฏิบัตกิำรบูรณำกำรร่วมกบัแผนกำรจดัระบบบรกิำรสขุภำพ	(Service	plan)	ด้ำนคนพกิำร
																				โดยก�ำหนดหน่วยงำนรับผิดชอบในแต่ละระดับ	ครอบคลุมกำรก�ำหนดอัตรำก�ำลัง	รูปแบบบริกำร			
																				และกำรประสำนเชื่อมโยงกันอย่ำงเป็นระบบ
																					๒)	คนพิกำรแต่ละประเภทสำมำรถเข้ำถึงบริกำรสุขภำพ

ส่วนที่ ๕

การติดตามและประเมินแผนสู่การปฏิบัติ

แนวทางและมาตรการ
ตัวช้ีวดั

ความส�าเร็จ
ค่าเป้าหมาย

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

หน่วยงาน
(อ้างอิงตาม

ส่วนที่ ๔ ทิศทาง
การด�าเนินงาน)

๑.	บูรณกำรแผนปฏิบัติกำรด้ำนคนพิกำร
ร่วมกับแผนกำรจัดระบบบริกำรสุขภำพ	
(Service	plan)	ของกระทรวงสำธำรณสขุ	
เพื่อดูแลสุขภำพคนพิกำรและป้องกัน
ควำมพิกำร	ให้ครอบคลุมทุกประเภท
ควำมพกิำร	โดยกำรมส่ีวนร่วมจำกทกุภำคส่วน	
จัดล�ำดับควำมส�ำคัญ	เพื่อก�ำหนดทิศทำง
กำรขับเคลื่อน	กำรจัดบริกำรตำมประกำศ
กระทรวงสำธำรณสุขเรื่อง	กำรบริกำร
ฟื้นฟูโดยกระบวนกำรทำงกำรแพทย์ฯ
๒.	หน่วยงำนทีร่บัผดิชอบงำนด้ำนคนพกิำร
ควรมีกำรท�ำงำนเชื่อมโยงกันในทุกระดับ
ทั้งระดับกรม	หน่วยงำนส่วนกลำง	ระดับ
เขตสขุภำพ	ระดบัจงัหวดั	และระดบัอ�ำเภอ

แผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	
ฉบับที่ 	๒	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔

-๕๑-
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ พัฒนาระบบบริการสุขภาพคนพิการ เพื่อให้คนพิการทุกประเภทสามารถเข้าถึงได้ (ต่อ)
เป้าประสงค์:	 มีระบบกำรดูแลสุขภำพแบบบูรณำกำรท่ีมีคุณภำพ	ครอบคลุมทุกประเภทควำมพิกำรและมี
																	สถำนบริกำรด้ำนสุขภำพคนพิกำรครอบคลุมทั่วประเทศ
ตัวชี้วัด: 	 ๑)	มแีผนปฏบิตักิำรบรูณำกำรร่วมกบัแผนกำรจดัระบบบรกิำรสขุภำพ	(Service	plan)	ด้ำนคนพกิำร
																				โดยก�ำหนดหน่วยงำนรับผิดชอบในแต่ละระดับ	ซ่ึงในแผนดังกล่ำวจะมีกำรครอบคลุมถึงกำรก�ำหนด
																					อัตรำก�ำลังรูปแบบบริกำร	และกำรประสำนเชื่อมโยงกันอย่ำงเป็นระบบ
																				๒)	คนพิกำรแต่ละประเภทสำมำรถเข้ำถึงบริกำรสุขภำพ

แนวทางและมาตรการ
ตัวช้ีวดั

ความส�าเร็จ
ค่าเป้าหมาย

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

หน่วยงาน
(อ้างอิงตาม

ส่วนที่ ๔ ทิศทาง
การด�าเนินงาน)

๓.	ก�ำหนดอตัรำก�ำลงัและสรรหำ	บรรจแุต่งตัง้	
บคุลำกรทำงกำรแพทย์เฉพำะทำงครอบคลมุ
ทกุด้ำน	(ส่งเสรมิ	ป้องกนั	รกัษำและฟ้ืนฟ)ู	
ให้เพยีงพอต่อควำมต้องกำรทีจ่�ำเป็นส�ำหรบั
คนพกิำรแต่ละประเภทควำมพกิำรในทุกระดบั
หน่วยบรกิำรตัง้แต่ระดบัเขตสขุภำพ	ระดบั
จงัหวดัถงึระดบัชมุชน
๔.	พฒันำศกัยภำพบคุลำกรทำงกำรแพทย์
เฉพำะทำงที่เก่ียวข้องให้มีควำมรู้	ทักษะ	
ควำมสำมำรถในด้ำนกำรดแูลสขุภำพคนพกิำร
และป้องกนัควำมพกิำร
๕.	จัดให้มบีรกิำรด้ำนสขุภำพส�ำหรบัคนพกิำร
ในหน่วยบรกิำรสขุภำพทกุระดบั	ครอบคลมุ
ทัว่ประเทศ	เพือ่ให้คนพกิำรสำมำรถเข้ำถึง
สิทธิกำรส่งเสริมสุขภำพ	กำรป้องกันโรค
และภัย	กำรรักษำพยำบำลและกำรฟื้นฟู
สมรรถภำพทำงกำรแพทย์อย่ำงทั่วถึงตำม
กฎหมำยก� ำหนดและ เพี ย งพอกั บ
ควำมต้องกำรจ�ำเป็นของคนพิกำรแต่ละ
ประเภทควำมพิกำร	เช่น	ศูนย์ส่งเสริม
พัฒนำกำรเด็กพิ เศษในโรงพยำบำล	
โรงเรยีน	และชมุชน	เป็นต้น	รวมถงึกำรเฝ้ำ
ระวงัและป้องกนัควำมพกิำร
๖.	สร ้ ำงควำมตระหนักและส ่ ง เสริม 
ด้ำนกำรช่วยเหลอืคนพกิำรในบคุลำกรทีท่�ำ
ประชำสัมพันธ์	/ต้อนรับในสถำนพยำบำล	
(ครอบคลมุทัง้	๗	ประเภทควำมพกิำร)

แผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	
ฉบับที่ 	๒	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔

-๕๒-
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ส่งเสริมให้คนพิการ ครอบครัว บุคลากรทางการแพทย์และผู้เกี่ยวข้อง เข้าใจสิทธิประโยชน์    
                   และเข้าถึงการดูแลสุขภาพ
เป้าประสงค์:				คนพิกำร	ครอบครัว	บุคลำกรทำงกำรแพทย์และผู้เกี่ยวข้อง	เข้ำใจสิทธิประโยชน์และเข้ำถึง
																		กำรดูแลสุขภำพอย่ำงทั่วถึง	เป็นธรรม	ครอบคลุมทุกประเภทควำมพิกำร
ตัวชี้วัด: 	 ๑)	มีแนวทำง	มำตรกำรส่งเสริมประชำสัมพันธ์ให้คนพิกำรทุกประเภทคนพิกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร
																				สิทธิประโยชน์ได้	และเข้ำใจง่ำย

แนวทางและมาตรการ
ตัวช้ีวดั

ความส�าเร็จ
ค่าเป้าหมาย

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

หน่วยงาน
(อ้างอิงตาม

ส่วนที่ ๔ ทิศทาง
การด�าเนินงาน)

๑.	สร ้ำงเสริมควำมรู ้ 	ควำมเข ้ำใจและ
ควำมตระหนัก เกี่ ยวกับสิทธิ 	หน ้ ำที	่
ศักยภำพ	กำรด�ำรงชีวิตอิสระของคนพิกำร
๒.	ส่งเสรมิกำรสร้ำงเสรมิเจตคตเิชิงสร้ำงสรรค์
ต่อคนพิกำร	ผู้ดูแล	และครอบครัวโดยให้
หน่วยบริกำรสุขภำพท้ังภำครัฐและเอกชน	
จัดกิจกรรม	พัฒนำหลักสูตร	กำรฝึกอบรม
เกีย่วกบัคนพกิำรและควำมพกิำร	
๓.	พัฒนำหน่วยบริกำรสุขภำพให้มีกำรจัด
บริกำรด้ำนสุขภำพท่ีคนพิกำรทุกประเภท
สำมำรถเข้ำถึงหรือเหมำะสม	เช่น	จัดพื้นที่
หรือห้องแยกรอตรวจกรณีผู ้ป่วยจิตเวช	
หรือเด็กออทิสติค	หรือจัดบริกำรส�ำหรับ
คนพกิำรในรปูแบบ	One	stop	service
๔.	ส่งเสรมิ	สนบัสนนุให้มกีำรบรกิำรเชงิรกุ
ในหน่วยบรกิำรสขุภำพทกุระดบั
๕.	จดับรกิำรเพือ่ให้คนพกิำรเข้ำถงึสทิธติำม
กฎหมำยและตอบสนองควำมจ�ำเป็นของคน
พกิำรแต่ละประเภท

แผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	
ฉบับที่ 	๒	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔

-๕๓-
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ พัฒนาสภาพแวดล้อม เทคโนโลยี ส่ิงอ�านวยความสะดวก นวัตกรรม และข้อมูลข่าวสาร                   
                   คนพิการในหน่วยบริการสุขภาพทั่วประเทศ
เป้าประสงค์:				คนพิกำร	ครอบครัวคนพิกำร	บุคลำกรทำงกำรแพทย์และผู้เกี่ยวข้องสำมำรถเข้ำถึงและใช้	
																		ประโยชน์ได้จำกสภำพแวดล้อม	เทคโนโลยี	ส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวก	นวัตกรรม	แหล่งข้อมูล	
																			ข่ำวสำรและระบบฐำนข้อมูลคนพิกำร
ตัวชี้วัด: 	 ๑)	มีแนวทำงมำตรกำรบังคับใช้กฎหมำย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	ควบคุมอำคำรในกำรก่อสร้ำงใหม่
																				ในสถำนพยำบำลของรัฐ	ที่ต้องมีกำรออกแบบอำคำร	ห้องน�้ำ	ทำงเดินภำยในและภำยนอกอำคำร
																				ที่ทุกคนสำมำรถใช้ประโยชน์ได้

แนวทางและมาตรการ
ตัวช้ีวดั

ความส�าเร็จ
ค่าเป้าหมาย

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

หน่วยงาน
(อ้างอิงตาม

ส่วนที่ ๔ ทิศทาง
การด�าเนินงาน)

๑.	พัฒนำระบบและจัดท�ำฐำนข้อมูลด้ำน
คนพิกำรที่เป็นปัจจุบัน	เพื่อเป็นฐำนข้อมูล
ในกำรวำงแผนพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ
คนพกิำรและกำรป้องกนัควำมพกิำร	รวมทัง้ 
ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำครัฐ	เอกชน	
และองค์กรคนพกิำรทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่เชือ่มโยง 
และใช้ประโยชน์ฐำนข้อมลูด้ำนสขุภำพร่วมกนั
อย่ำงเป็นระบบ
๒.	ส่งเสริม	สนับสนุน	ให้หน่วยบริกำร
สุขภำพในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด�ำเนินกำรประเมิน
ควำมสำมำรถตำมประเภทควำมพิกำรและ
ลงรหัส	(ICF:	International	Classification 
of	Functioning	Disability	and	Health)	
เพื่อประโยชน์และเป็นเครื่องมือทำงสถิติ	
ด้ำนกำรวิจัย	กำรบ�ำบัดรักษำ	กำรวำง
นโยบำยทำงกำรแพทย์	สังคม	กำรศึกษำ	
ตลอดจนสำมำรถวิเครำะห์ข้อมูล	ประสำน
และเช่ือมโยงข้อมูลระดับประเทศ

แผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	
ฉบับที่ 	๒	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  พัฒนาสภาพแวดล้อม เทคโนโลยี สิ่งอ�านวยความสะดวก นวัตกรรม แหล่งข้อมูลข่าวสาร  
                   และระบบฐานข้อมูลคนพิการในหน่วยบริการสุขภาพทั่วประเทศ (ต่อ)
เป้าประสงค์:						คนพิกำร	ครอบครัวคนพิกำร	บุคลำกรทำงกำรแพทย์และผู้เกี่ยวข้องสำมำรถเข้ำถึงและใช้	
																				ประโยชน์ได้จำกสภำพแวดล้อม	เทคโนโลยี	ส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวก	นวัตกรรม	แหล่งข้อมูล
																				ข่ำวสำรและระบบฐำนข้อมูลคนพิกำร
ตัวชี้วัด: 

แนวทางและมาตรการ
ตัวช้ีวดั

ความส�าเร็จ
ค่าเป้าหมาย

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

หน่วยงาน
(อ้างอิงตาม

ส่วนที่ ๔ ทิศทาง
การด�าเนินงาน)

๓.	พัฒนำและปรบัปรงุเวป็ไซต์ของหน่วยงำน
ในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขให ้ เป ็น
มำตรฐำนสำกล	(ตำม	WCAG	2.0)
๔.	จัดท�ำและเผยแพร่ควำมรู ้ เกี่ยวกับ
กำรดูแลสุขภำพคนพิกำรและกำรป้องกัน
ควำมพิกำรในแต่ละประเภทให้คนพิกำร
ทุกประเภทเข้ำถึงสำมำรถเข้ำถึงและใช้
ประโยชน์ได้
๕.	ส่งเสรมิให้หน่วยบรกิำรสขุภำพทกุระดบั
มีสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกส�ำหรับคนพิกำร	
ตลอดจนปรบัปรงุสภำพแวดล้อมด้ำนกำยภำพ	
ด้ำนกำรเข้ำถึงข้อมูลที่คนพิกำรทุกคน
สำมำรถเข้ำถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้
๖.	ส่งเสริมกำรบังคับใช้กฎหมำย	ระเบียบ	
ข้อบังคับ	ควบคุมอำคำรในกำรก่อสร้ำง
ใหม่ที่ต้องมีกำรออกแบบอำคำร	ห้องน�้ำ	
ทำงเดินภำยในและภำยนอกอำคำรให้เป็น
ไปตำมหลัก	Universal	Design
๗.	สร้ำงควำมตระหนกัและส่งเสรมิด้ำนกำร
ช ่ วย เหลือคนพิกำรในบุคลำกรที่ ท� ำ
ประชำสัมพันธ์	/ต้อนรับในสถำนพยำบำล	
(ทั้ง	๗	ประเภทควำมพิกำร)

แผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	
ฉบับที่ 	๒	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔

-๕๖-
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๔  พัฒนางานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม ด้านสุขภาพคนพิการ
เป้าประสงค์:					น�ำผลกำรศึกษำวิจัย	เทคโนโลยี	นวัตกรรม	ด้ำนสุขภำพคนพิกำร	ถูกน�ำไปพัฒนำเชิงนโยบำย																					
																				และ	น�ำไปสู ่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม
ตัวชี้วัด:           ๑)	มีมำตรกำร	แนวทำง	สนับสนุนกำรพัฒนำงำนวิจัย	นวัตกรรม	และเทคโนโลยีด้ำนคนพิกำร 
																			ที่ส่งเสริมกำรดูแลสุขภำพคนพิกำรและกำรป้องกันควำมพิกำร	เพื่อให้คนพิกำรสำมำรถใช้ประโยชน์
																						ในกำรด�ำรงชีวิตประจ�ำวันได้จริง
 	 	๒)	มีเทคโนโลยีกำรดูแลคนพิกำรทำงจิตใจหรือพฤติกรรม	สติปัญญำ	กำรเรียนรู ้และออทิสติก		
	 											ส�ำหรับบุคลำกรทำงด้ำนสำธำรณสุข	ส�ำหรับประชำชนเพื่อให้ประชำชนสำมำรถพึ่งพำตนเอง	
	 											และดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้

แนวทางและมาตรการ
ตัวช้ีวดั

ความส�าเร็จ
ค่าเป้าหมาย

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

หน่วยงาน
(อ้างอิงตาม

ส่วนที่ ๔ ทิศทาง
การด�าเนินงาน)

๑.สนับสนุนกำรพัฒนำงำนวิจัย	นวัตกรรม	
และเทคโนโลยด้ีำนคนพกิำร	ทีส่่งเสรมิกำร
ดูแลสุขภำพคนพิกำรและกำรป้องกัน 
ควำมพิกำร	เพ่ือให้คนพิกำรสำมำรถใช้
ประโยชน์ในกำรด�ำรงชีวิตประจ�ำวันได้จริง
๒.ส่งเสรมิ	สนบัสนนุให้มกีำรศกึษำวจิยั	เพือ่
พฒันำเทคโนโลยสีำรสนเทศส�ำหรบัคนพกิำร
ให้คนพกิำรเข้ำถงึข้อมลูข่ำวสำร	และใช้ประโยชน์
โดยปรำศจำกอปุสรรคส�ำหรบัคนพกิำร
๓.	ประสำนควำมร่วมมอืกบัหน่วยงำนภำครฐั 
และเอกชนที่เกี่ยวข้อง	ท�ำวิจัยและพัฒนำ
นวตักรรมเทคโนโลยด้ีำนคนพกิำรแบบบรูณำกำร	
และต้นทนุต�ำ่	เพือ่ให้มรีำคำทีเ่อือ้อ�ำนวยต่อ
กำรเข้ำถงึบรกิำรของคนพกิำรได้
๔.	ศกึษำวจิยัระบำดวทิยำและสถำนกำรณ์
ด้ำนสขุภำพคนพกิำร	เพือ่ค้นหำปัญหำและ
ควำมต้องกำรของคนพิกำร	ตลอดจนจัด
ระบบบรกิำรให้เหมำะสม
๕.	ให้สถำบนัสรินิธรเพือ่กำรฟ้ืนฟสูมรรถภำพ
ทำงกำรแพทย์แห่งชำติเป็นที่ปรึกษำและ
หน่วยประสำนงำนด้ำนวจิยัสขุภำพคนพกิำร
นวตักรรมและเทคโนโลยด้ีำนคนพกิำร

แผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	
ฉบับที่ 	๒	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔

-๕๗-
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๕  ส ่งเสริมให้หน่วยบริการสุขภาพด�าเนินงานด้านการดูแลสุขภาพคนพิการและป้องกัน
                   ความพิการกับชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
เป้าประสงค์:					คนพิกำร	องค์กรด้ำนคนพิกำร	ครอบครัว	ชุมชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ำย
																				ด้ำนสุขภำพ	มีส ่วนร่วมในกำรพัฒนำระบบกำรดูแลสุขภำพคนพิกำรทุกขั้นตอน	ทุกระดับ	
	 										โดยกำรส่งเสริมให้มีควำมรู้	ควำมเข้ำใจ	เจตคติเชิงสร้ำงสรรค์ต่อกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร
ตัวชี้วัด:           

แนวทางและมาตรการ
ตัวช้ีวดั

ความส�าเร็จ
ค่าเป้าหมาย

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

หน่วยงาน
(อ้างอิงตาม

ส่วนที่ ๔ ทิศทาง
การด�าเนินงาน)

๑.	พฒันำบคุลำกรของหน่วยบรกิำรสขุภำพ
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง	ให้มีควำมรู้และ
ทักษะกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมกับชุมชน
ด้ำนกำรดแูลสขุภำพคนพกิำรและกำรป้องกนั
ควำมพกิำร
๒.	ส ่ ง เส ริมให ้หน ่วยบริกำรสุขภำพมี
กำรบรูณำกำรกำรดแูลสขุภำพคนพกิำรและ
กำรป้องกนัควำมพกิำรร่วมกบัชมุชน	โดยใช้
งบประมำณของชุมชน	กองทุนระดับต�ำบล
หรอืระดบัจงัหวดั	เป็นต้น
๓.	ส่งเสริมองค์ควำมรู้และเจตคติที่ดี	ด้ำน
กำรดูแลและป้องกันควำมพิกำรให้กับ
คนพกิำร	ครอบครวั	ชมุชน	องค์กรคนพกิำร
และเครอืข่ำยด้ำนสขุภำพ
๔.	ติดตำม	ประเมินผลกำรด�ำเนินงำนด้ำน
กำรดูแลสุขภำพคนพิกำรและกำรป้องกัน
ควำมพกิำรในชมุชน	โดยชมุชนมส่ีวนร่วม
๕.	ส่งเสริมให้หน่วยบริกำรสุขภำพและ
ชมุชน/ชมรม	มกีำรเสรมิสร้ำงควำมเข้มแขง็
ของเครอืข่ำยคนพกิำรทำงจติใจหรอืพฤตกิรรม
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนองค์กรคนพกิำร

แผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	
ฉบับที่ 	๒	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔
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ตัวอย่างแบบรายงานการติดตามผลการด�าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาการดูแลสุขภาพคนพิการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ กระทรวงสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
เป้าประสงค์:
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
ตัวชี้วัดความส�าเร็จ:
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
ค่าเป้าหมาย:
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
มาตรการ:
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

หน่วยงาน ผลการด�าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

แผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	
ฉบับที่ 	๒	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔
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ภาคผนวก

•  ค�าสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพคนพิการ

•  ค�าสั่งกรมการแพทย์ เรื่องแต่งตั้งคณะท�างานจัดท�าแผนพัฒนาการดูแลสุขภาพคนพิการ

•  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์ และค่าใช้จ่าย

   ในการรกัษาพยาบาล ค่าอปุกรณ์ เครือ่งช่วยความพิการ และส่ือส่งเสริมพัฒนาการส�าหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒

•  ประกาศคณะอนุกรรมการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ก�าหนดอัตราวงเงินและ 

   รายการค่าใช้จ่ายทีก่องทนุสนบัสนนุแผนงานหรอืโครงการเกีย่วกบัการส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร

แผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	
ฉบับที่ 	๒	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔
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แผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	
ฉบับที่ 	๒	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔
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แผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	
ฉบับที่ 	๒	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔

-๖๒-
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แผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	
ฉบับที่ 	๒	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔

-๖๓-
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แผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	
ฉบับที่ 	๒	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔

-๖๔-
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แผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	
ฉบับที่ 	๒	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔

-๖๕-
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 หนา   ๔๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพิเศษ   ๑๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  การบรกิารฟนฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทยและคาใชจายในการรักษาพยาบาล 

คาอุปกรณ  เครื่องชวยความพิการ  และสื่อสงเสริมพัฒนาการสําหรับคนพิการ 
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 
 

อาศัยความในมาตรา  ๒๐  (๑)  และมาตรา  ๔๕  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบมาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรี 
วาการกระทรวงสาธารณสุข  จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ “การฟนฟูสมรรถภาพ”  หมายความวา  การเสริมสรางสมรรถภาพหรือความสามารถ
ของคนพิการใหมีสภาพท่ีดีขึ้น  หรือดํารงสมรรถภาพหรือความสามารถที่มีอยูเดิมไว  โดยอาศัย
กระบวนการทางการแพทย  เพื่อใหคนพิการไดปรับสภาพทางรางกาย  จิตใจ  อารมณ  สังคม  พฤติกรรม  
สติปญญา  การเรียนรู  หรือเสริมสรางสมรรถภาพใหดีขึ้น 

ขอ ๒ ใหคนพิการไดรับการฟนฟูสมรรถภาพ  ในเรื่องตาง  ๆ  ดังนี้ 
(๑) การตรวจวินิจฉัย  การตรวจทางหองปฏิบัติการและการตรวจพิเศษดวยวิธีอื่น ๆ  ตามชุด

สิทธิประโยชน   
(๒) การแนะแนว  การใหคําปรึกษา  และการจัดบริการเปนรายกรณี 
(๓) การใหยา  ผลิตภัณฑ  เวชภัณฑและหัตถการพิเศษอื่น ๆ  เพื่อการบําบัดฟนฟู  เชน  การ

ฉีดยาลดเกร็ง  การรักษาดวยไฟฟา  Hemoencephalography  (HEG)  เปนตน   
(๔) การศัลยกรรม   
(๕) การบริการพยาบาลเฉพาะทาง  เชน  พยาบาลจิตเวช  เปนตน 
(๖) กายภาพบําบัด 
(๗) กิจกรรมบําบัด 
(๘) การแกไขการพูด  (อรรถบําบัด)   
(๙) พฤติกรรมบําบัด 

(๑๐) จิตบําบัด 

แผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	
ฉบับที่ 	๒	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔
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 หนา   ๔๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพิเศษ   ๑๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

(๑๑) ดนตรีบําบัด 
(๑๒) พลบําบัด 
(๑๓) ศิลปะบําบัด 
(๑๔) การฟนฟูสมรรถภาพทางการไดยิน 
(๑๕) การพัฒนาทักษะในการสื่อความหมาย 
(๑๖) การบริการสงเสริมพัฒนาการ  หรือบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม   
(๑๗) การบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  เชน  นวดไทย  ฝงเข็ม  เปนตน 
(๑๘) การพัฒนาทักษะทางสังคม  สังคมสงเคราะห  และสังคมบําบัด  เชน  กลุมสันทนาการ  

เปนตน 
(๑๙) การประเมินและเตรียมความพรอมกอนการฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพหรือ 

การประกอบอาชีพ 
(๒๐) การฟนฟูสมรรถภาพทางการเห็น  การสรางความคุนเคยกับสภาพแวดลอมและ 

การเคลื่อนไหว 
(๒๑) การบริการขอมูลขาวสารดานสุขภาพผานสื่อในรูปแบบที่เหมาะสมกับความพิการซึ่งคน

พิการเขาถึงและใชประโยชนได 
(๒๒) การฝกอบรมและพัฒนาทักษะแกคนพิการ  ผูดูแลคนพิการ  และผูชวยคนพิการ 
(๒๓) การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชน  การเยี่ยมบาน  กิจกรรม 

การใหบริการเชิงรุก   
(๒๔) การฝกทักษะการเรียนรูขั้นพื้นฐาน  เชน  การฝกทักษะชีวิต  การฝกทักษะการดํารงชีวิต

อิสระสําหรับคนพิการ  การฝกทักษะการใชอุปกรณเครื่องชวยความพิการ  เปนตน 
(๒๕) การบริการทันตกรรม  เชน  การเคลือบหลุมรองฟน  เปนตน   
(๒๖) การใหบริการเกี่ยวกับกายอุปกรณเทียม  กายอุปกรณเสริม  เครื่องชวยความพิการ    หรือสื่อ

สงเสริมพัฒนาการ 
ขอ ๓ ใหคนพิการไดรับการฟนฟูสมรรถภาพ  การรักษาพยาบาล  คาอุปกรณ  เครื่องชวย

ความพิการและสื่อสงเสริมพัฒนาการ  จากสถานพยาบาลของรัฐ  สถานพยาบาลในกํากับของรัฐ  
สถานพยาบาลรัฐวิสาหกิจ  สถานพยาบาลเอกชนตามที่หนวยงานของรัฐประกาศกําหนด  ในเรื่องตาง ๆ  
ดังนี้ 

แผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	
ฉบับที่ 	๒	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔
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 หนา   ๔๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพิเศษ   ๑๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

(๑) คาหองและคาอาหารตามอัตราที่หนวยงานของรัฐกําหนด 
(๒) คาใชจายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล   
(๓) คาอุปกรณ  เครื่องชวยความพิการ  และสื่อสงเสริมพัฒนาการ   
(๔) คาใชจายอื่น ๆ  เพื่อประโยชนในการบริการฟนฟูสมรรถภาพ   
ขอ ๔ ใหสถานพยาบาลตามขอ   ๓   เ บิกค าใชจ ายตามสิทธิของคนพิการท่ีไดรับ 

ตามกฎหมายหรือระเบียบของหนวยงานของรัฐวาดวยการนั้นกอน  และหากสิทธิตามกฎหมาย 
หรือระเบียบของหนวยงานของรัฐวาดวยการนั้นไมเพียงพอตามความจําเปน  ใหสถานพยาบาลแหงนั้น
สงเรื่องไปยังหนวยงานที่เปนผูกําหนดสิทธิตามกฎหมายหรือระเบียบของหนวยงานของรัฐเพื่อใหการ
สนับสนุนตอไป 

ขอ ๕ ในกรณีท่ีอุปกรณ  หรือเครื่องชวยความพิการ  หรือสื่อสงเสริมพัฒนาการ  ท่ีคนพิการ
น้ันไดรับ  ชํารุดบกพรองใชการไมได  ใหสถานพยาบาลตามขอ  ๓  ทําการซอมแซมหรือเปลี่ยนแปลง
ชิ้นสวนของอุปกรณหรือจัดหาใหใหม  หรือสงตอหนวยงานที่เกี่ยวของได  โดยใหเบิกคาใชจาย 
ตามขอ  ๔ 

ขอ ๖ ใหศูนยสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ   เปนหนวย
ประสานงานและสนับสนุนงานดานวิชาการ  เทคโนโลยีดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย   
การวิจัยพัฒนานวัตกรรม   รวมท้ังจัดหาอุปกรณเครื่องชวยความพิการท่ีมีมูลคาสูงเฉพาะกรณี 
ท่ีกฎหมายหรือระเบียบของหนวยงานของรัฐมิไดกําหนดไว   

ขอ ๗ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒   
วิทยา  แกวภราดัย 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสขุ 

แผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	
ฉบับที่ 	๒	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔
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แผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	
ฉบับที่ 	๒	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔
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แผนพัฒนำกำรดูแลสุขภำพคนพิกำร	
ฉบับที่ 	๒	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔
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วิส ัยทัศน

“คนพิการไดร ับการดูแลสุขภาพอยางมีค ุณภาพ
ครอบคลุมทุกประเภทความพิการอยางทั ่วถ ึง เป นธรรม 
โดยการมีส วนรวมจากทุกภาคสวน เพื ่อค ุณภาพชีว ิตที ่ด ี”

แผนพัฒนาการดูแลสุขภาพคนพิการ ฉบับที ่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
กระทรวงสาธารณสุข

www.sn
mri.g

o.t
h



วิส ัยทัศน

“คนพิการไดร ับการดูแลสุขภาพอยางมีค ุณภาพ
ครอบคลุมทุกประเภทความพิการอยางทั ่วถ ึง เป นธรรม 
โดยการมีส วนรวมจากทุกภาคสวน เพื ่อค ุณภาพชีว ิตที ่ด ี”

แผนพัฒนาการดูแลสุขภาพคนพิการ ฉบับที ่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
กระทรวงสาธารณสุข
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