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บทคัดย่อ
คนพิการส่วนใหญ่มีความยากล�ำบากในการด�ำเนินชีวิต โดยเฉพาะเด็กซึ่งมักจะต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบัติและการ
จ�ำกัดการเข้าถึงบริการทางสังคม แม้จะพบว่าความพิการในเด็กจะมีผลกระทบต่อพัฒนาการ ต่อครอบครัวและต่อเศรษฐกิจ
แต่ข้อมูลที่ส�ำคัญก็ยังมีไม่เพียงพอ เช่น ความชุกจ�ำแนกตามกลุ่มอายุ และลักษณะครัวเรือนของเด็กพิการ ดังนั้น การศึกษา
นีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาสถานการณ์เด็กพิการแรกเกิดถึง 14 ปี จ�ำแนกตามประเภทความพิการและศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพิการ
การศึกษานี้ได้เริ่มต้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลการส�ำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี พ.ศ. 2558 ของ
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ  โดยศึกษาเฉพาะข้อมูลรายบุคคลของเด็กและครัวเรือนเด็กแรกเกิดถึง 14 ปี จ�ำนวน 22,499 คน ใน
15,538 ครัวเรือน จากนั้นจึงประมาณค่าข้อมูลตัวอย่างและใช้การถ่วงน�้ำหนักข้อมูล (weight) เพื่อให้ได้ค่าประมาณของ
ประชากรทั้งประเทศ
ผลการศึกษา พบว่าเด็กแรกเกิดถึง 14 ปี มีความพิการด้านร่างกายและ/หรือสติปัญญา ประมาณ 93,129 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.87 ของกลุ่มอายุดังกล่าว ส่วนใหญ่มีความพิการแต่ก�ำเนิด (ร้อยละ 0.80) และเมื่อพิจารณาร้อยละของเด็กพิการ
เทียบกับเด็กปกติของแต่ละกลุ่ม พบว่า กลุ่มที่มีความพิการสูงคือ กลุ่มเพศชาย (ร้อยละ 0.93) กลุ่มอายุระหว่าง 11 – 14 ปี
(ร้อยละ 1.12) กลุ่มหัวหน้าครัวเรือนที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ร้อยละ 1.20) และกลุ่มหัวหน้าครัว
เรือนไม่ได้ประกอบอาชีพ (ร้อยละ 1.16) เด็กวัยเรียนอายุ 5 - 14 ปีที่มีความพิการทางด้านสติปัญญาและ/หรือร่างกายตั้งแต่
ก�ำเนิดมากกว่า 1 ใน 3 คนไม่ได้เรียนหนังสือ เด็กที่มีความพิการแต่ก�ำเนิดทางกายร่วมสติปัญญาเกือบทุกคนไม่สามารถดูแล
ตนเองในชีวิตประจ�ำวันและออกนอกเขตพื้นที่ได้ (ร้อยละ 81.6 และ 94.5) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพิการอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ ได้แก่ อายุของเด็กและอาชีพของหัวหน้าครัวเรือน กล่าวคือ เด็กอายุ 7 – 14 ปีมีความชุกของความพิการ
เป็น 1.39 เท่าของเด็กแรกเกิดถึง 6 ปี (Adj.OR=1.39; 95%CI=1.05-1.84) ครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนรับราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานบริษัทมีความชุกน้อยกว่าครัวเรือนที่หัวหน้าครัวเรือนไม่ได้ประกอบอาชีพ ร้อยละ 51 และ 41 ตาม
ล�ำดับ
สรุปว่า ความชุกของเด็กพิการทีอ่ ยู่ ในวัยเรียน (อายุ 5 – 14 ปี) มีมากกว่าวัยอืน่ และมักอาศัยในครัวเรือนทีห่ วั หน้าครัว
เรือนไม่มีงานท�ำ  เด็กในวัยนี้จึงขาดโอกาสทางการศึกษา ดังนั้น รัฐบาลควรให้ความส�ำคัญกับเรื่องการศึกษาพิเศษของคน
พิการอย่างจริงจัง จะต้องจัดให้เด็กพิการในวัยเรียนได้รับการศึกษาหรือการฝึกอาชีพอย่างเหมาะสมกับลักษณะความพิการ
และควรทบทวนและประเมินประสิทธิผลของนโยบายการศึกษาพิเศษ รวมทัง้ ควรมีมาตรการการจ้างงานแก่หวั หน้าครัวเรือน
หรือสมาชิกในครัวเรือนที่มีคนพิการเพื่อให้คนเหล่านั้นสามารถดูแลเด็กพิการได้
ค�ำส�ำคัญ: เด็กพิการ, ความชุก, การเรียน, การดูแลตนเอง, การออกนอกบ้าน
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Abstract
People with disabilities face several challenges, especially children who are often discriminated
against and have limited access to social services. Despite the significant impact on a child’s development,
family life, and its economic implications, research on childhood disability is inadequate. This study aimed
to study the situation of children with disabilities up to the age of 14 years by type of disability and
explored factors associated with disability.
The study involved analyzing the National Statistical Office’s 2015 Household Socio-Economic
Survey. There were 22,499 children aged 0 – 14 years in the sample of 15,538 households. Applying
sampling weights, the country-wide estimates were derived.
The study found that 93,129 children aged 0 to 14 years (0.87%) suffered from some kind of physical and intellectual disabilities, and most of them were congenital disabilities (0.80%). High prevalence
of child disability was found in the following groups: males (0.93%), the 11-14 year old age group (1.12%),
household heads with vocational diploma (1.20%) and unemployed household heads (1.16%). Among
children with disabilities, more than one-third did not attend school. In addition, almost all children with
both physical and intellectual disabilities could not take care of themselves or go out independently
(81.6% and 94.5%). After multivariate adjustment, it was found that the children aged 7 – 14 years had
a 1.39-time higher prevalence of disability compared to children aged 0 – 6 years (Adj.OR=1.39;  95%CI=
1.05-1.84). On the other hand, the prevalence of children with disabilities was lower in households where
the heads were employed by the government and by private companies (51% and 41%, respectively)
than those with unemployed household heads.
The prevalence of child disability was concluded to be high among school age children (5 - 14
years) and in households with unemployed household heads. School aged children lacked educational
opportunities especially those with congenital disabilities. The present study suggests that the government
should pay more attention on special education of people with disabilities, and children with disabilities
should have education or vocational training appropriate to their condition. Special education policies
for children with disabilities have to be evaluated for improving the effectiveness. Moreover, authorities
should promote private or public organizations to employ the head of family having children with disabilities.
Keywords: children with disability, prevalence, education, self-care, outing mobility

ต

ภูมิหลังและเหตุผล

มีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยนิ การเคลือ่ นไหว การ
สือ่ สาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปญ
ั ญา การเรียนรู้ หรือ
ความบกพร่องอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่างๆ
และมีความจำ�เป็นพิเศษที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือด้าน
หนึง่ ด้านใด เพือ่ ให้สามารถปฏิบตั กิ จิ กรรมในชีวติ ประจำ�วัน

ามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. 2550 ได้ให้คำ�จำ�กัดความ(1) คำ�ว่า คน
พิการ ว่าคือ บุคคลซึ่งมีข้อจำ�กัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวติ ประจำ�วันหรือการเข้าไปมีสว่ นร่วมทางสังคม เนือ่ งจาก
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หรือสามารถเข้าไปมีสว่ นร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทัว่ ไป
สาเหตุทสี่ ำ�คัญของความพิการในปัจจุบนั เกิดจากผ้สู งู อายุมี
ความเสีย่ งจะกลายเป็นคนพิการ(2) นอกจากนัน้ ยังพบว่าเกิด
จากปัญหาสุขภาพ อุบตั เิ หตุ รวมทัง้ ความพิการแต่กำ�เนิด(3)
จากรายงานขององค์การอนามัยโลก ปี พ.ศ. 2554(4)
ได้ประมาณการจำ�นวนเด็กพิการอายุระหว่างแรกเกิดถึง
14 ปีทั่วโลก พบเด็กประมาณ 93 ล้านคนมีความพิการ
ในระดับปานกลางถึงรุนแรง คิดเป็นร้อยละ 5.1 โดยใน
จำ�นวนนี้มีจำ�นวน 13 ล้านคน (ร้อยละ 0.7) ต้องเผชิญ
กับความยากลำ�บากในการดำ�เนินชีวิต ขณะที่รายงานผล
การทบทวนวรรณกรรมในประเทศที่มีรายได้ต่ำ�ถึงปาน
กลาง(5) พบความชุกของเด็กพิการมีค่าระหว่างร้อยละ 0.4
ถึง 12.7 การศึกษาความชุกของเด็กพิการในหลายประเทศ
มีความแตกต่างกัน รวมถึงการใช้คำ�จำ�กัดความที่แตกต่าง
กันทำ�ให้ไม่สามารถเปรียบเทียบระหว่างการศึกษาได้ แม้
องค์การอนามัยโลกจะให้คำ�จำ�กัดความไว้แล้ว แต่ก็ยังพบ
ความหลากหลายในการศึกษาต่างๆ ขณะที่เครื่องมือการ
คัดกรองส่วนใหญ่ไม่มีการตรวจสอบความถูกต้อง รวมทั้ง
เครือ่ งมือทีน่ ำ�มาใช้สว่ นใหญ่เป็นการวินจิ ฉัยทางการแพทย์
ซึ่งอาจไม่เพียงพอและครอบคลุมคนพิการ ซึ่งหมายรวม
ถึงคนที่มีความบกพร่องหรือมีข้อจำ�กัดในการทำ�กิจกรรม
และข้อจำ�กัดในการมีส่วนร่วมในสังคม ซึ่งควรจะรวมองค์
ประกอบทางสังคมร่วมด้วย(4)
ปี พ.ศ. 2550 ประเทศไทยได้เปลี่ยนคำ�นิยามของ
คนพิการตามคำ�แนะนำ�ขององค์การอนามัยโลก(6) กำ�หนด
ให้คนพิการมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งใน 3 ประการนี้
คือ 1) มีความลำ�บากหรือปัญหาสุขภาพที่เป็นต่อเนื่องมา
ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ทำ�ให้เกิดข้อจำ�กัดในการทำ�กิจกรรม
2) มีความลำ�บากในการดูแลตนเองหรือการทำ�กิจวัตรส่วน
ตัว หรือ 3) มีลกั ษณะความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจหรือ
สติปัญญา ซึ่งอ้างอิงตามแนวคิดของบัญชีสากลเพื่อการ
จำ�แนกการทำ�งาน ความพิการและสุขภาพ (International
Classification of Functioning, Disability and Health:
ICF) ทัง้ นีใ้ นขัน้ ตอนการสุม่ ตัวอย่างครัวเรือนของการสำ�รวจ

นี้ได้กำ�หนดเลือกสุ่มครัวเรือนเป็น 2 กลุ่ม(7) คือ 1) ครัว
เรือนที่มีสมาชิกมีความลำ�บากหรือปัญหาด้านสุขภาพ 2)
ครัวเรือนทีไ่ ม่มสี มาชิกมีความลำ�บากหรือปัญหาสุขภาพใน
ด้านต่างๆ ซึง่ เป็นต่อเนือ่ งมาตัง้ แต่ 6 เดือนขึน้ ไป และ/หรือ
มีความบกพร่องลักษณะต่างๆ ซึง่ การกำ�หนดเลือกครัวเรือน
ดังกล่าวอาจมีผลต่อการประมาณความชุกของคนพิการ
จากรายงานของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ(8) พบว่า มีคนพิการขึ้นทะเบียนจำ�นวนสะสม 1.8
ล้านคน ส่วนใหญ่มคี วามพิการทางการเคลือ่ นไหวหรือทาง
ร่างกาย คือมีจำ�นวน 8.7 แสนคน ในจำ�นวนนีเ้ ป็นคนพิการ
อายุแรกเกิดถึง 14 ปี จำ�นวน 7.8 หมื่นคน
การสำ�รวจความพิการโดยสำ�นักงานสถิติแห่งชาติใน
ปี พ.ศ. 2555(7) พบว่า คนพิการจำ�นวนมากเข้าไม่ถงึ บริการ
หรือสวัสดิการของรัฐ กล่าวคือ ไม่ได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วย
คนพิการ ไม่ได้เรียนหนังสือ ไม่มีงานทำ� รวมถึงคนพิการ
อายุตงั้ แต่ 5 ปีขนึ้ ไปส่วนใหญ่ไม่ได้รบั การศึกษาหรือจบการ
ศึกษาระดับต่ำ�กว่าประถมศึกษา ทั้งนี้การศึกษาเป็นปัจจัย
สำ�คัญที่ช่วยเพิ่มศักยภาพให้คนพิการ สามารถเรียนรู้เพื่อ
พึ่งตนเอง ดังนั้นการที่คนพิการไม่ได้เรียนหนังสือ อาจเป็น
ปัจจัยสำ�คัญทีท่ ำ�ให้คนพิการไม่สามารถพัฒนาตนเองเชือ่ ม
โยงไปถึงการไม่มงี านทำ� ซึง่ นำ�ไปสูเ่ ศรษฐฐานะทีต่ ่ำ� มีความ
ยากลำ�บากในการดำ�เนินชีวติ ขณะทีเ่ ด็กทีม่ คี วามพิการมัก
จะต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบัติและถูกจำ�กัดการเข้าถึง
บริการทางสังคม(9)
คนพิการเป็นกลุม่ คนทีต่ อ้ งการการดูแลทัง้ ด้านสังคม
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้านสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ
มากกว่ากลุ่มประชากรทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคน
พิการที่อยู่ในวัยเรียนซึ่งเป็นช่วงวัยที่ต้องได้รับการศึกษา
และเรียนรู้เพื่อเข้าสู่วัยทำ�งานอย่างมีคุณภาพเช่นเดียวกับ
กลุ่มคนปกติในวัยเดียวกัน การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาสถานการณ์เด็กพิการแรกเกิดถึง 14 ปี เช่น ความชุก
สถานภาพการศึกษา และความสามารถในการช่วยเหลือ
ตนเอง จำ�แนกตามประเภทความพิการและศึกษาความ
สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพิการ
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ระเบียบวิธีศึกษา

ผลการศึกษา

การศึกษานีว้ เิ คราะห์ขอ้ มูลการสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือน ปี พ.ศ. 2558 ที่ดำ�เนินการสำ�รวจ
โดยสำ�นักงานสถิติแห่งชาติ โดยเก็บข้อมูลจากตัวแทนของ
ครัวเรือนไทยทั้งประเทศ ในทุกจังหวัดทั่วประเทศทั้งใน
เขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล การสำ�รวจดำ�เนินการ
ทุกเดือนเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีค่ รอบคลุมการใช้จา่ ย มีครัวเรือน
ตัวอย่างจำ�นวน 52,000 ครัวเรือน การสุม่ ตัวอย่างเป็นแบบ
สองขัน้ ตอน (stratified two-stage sampling) โดยจังหวัด
เป็นสตราตัม (stratum) และลักษณะการปกครองเป็น
สตราตัมย่อย ได้แก่ ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล
ข้อมูลจากการสำ�รวจนีส้ ามารถนำ�มาคำ�นวณและประมาณ
ค่าเพื่อเป็นตัวแทนของประชากรทั้งประเทศโดยการถ่วง
น้ำ�หนักด้วยค่าคาดประมาณประชากรตามระเบียบวิธีทาง
สถิติ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม R ในการคำ�นวณค่า
สถิติต่างๆ คือ 1) สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ใช้อธิบายลักษณะทั่วไป ได้แก่ ลักษณะการกระจาย
ตัว สิทธิการรักษา ลักษณะความพิการ สถานภาพการเรียน
นำ�เสนอในรูปความถี่ (frequency) ร้อยละ (percentage)
และ 2) สถิติเชิงอนุมาน (analytical statistics) ใช้อธิบาย
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพิการ ได้แก่ การวิเคราะห์
การถดถอยโลจิสติก (logistic regression analysis) มีค่า
นัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (p-value <
0.05)
การศึกษานี้ทำ�การศึกษาข้อมูลเด็กและครัวเรือนที่มี
เด็กอายุระหว่างแรกเกิดถึง 14 ปี จำ�นวน 22,499 คน ใน
15,538 ครัวเรือน โดยการศึกษานี้ให้นิยามของคนพิการ
ว่าหมายถึง คนที่มีความพิการทางด้านร่างกายและ/หรือ
สติปัญญา โดยสามารถจำ�แนกได้เป็น 2 แบบ คือ ความ
พิการตั้งแต่กำ�เนิด และความพิการภายหลังกำ�เนิด ส่วน
ครัวเรือนคนพิการหมายถึง ครัวเรือนที่มีคนพิการทางด้าน
ร่างกายและ/หรือสติปัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสอง
อย่างอาศัยในครัวเรือน

ข้อมูลทั่วไป

จากการศึกษาพบว่าในปี พ.ศ. 2558 มีเด็กแรกเกิด
ถึง 14 ปี เป็นคนพิการจำ�นวน 93,129 คน คิดเป็นร้อยละ
0.87 ของกลุ่มอายุดังกล่าว ส่วนใหญ่มีความพิการตั้งแต่
กำ�เนิด เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 11 - 14 ปี อาศัยในเขต
เทศบาล มีหวั หน้าครัวเรือนจบการศึกษาระดับอนุปริญญา
หรือ ปวส. และไม่ได้ประกอบอาชีพ ในขณะที่สัดส่วน
ระหว่างที่อยู่อาศัยและระดับรายได้ของครัวเรือนไม่แตก
ต่างกัน (ตารางที่ 1) ด้านสิทธิการรักษาพยาบาล พบว่าเด็ก
พิการแรกเกิดถึง 14 ปีสว่ นใหญ่ใช้สทิ ธิหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า (บัตรทอง) และมีจำ�นวน 1 ใน 10 คนที่ใช้สิทธิ
ประกันเอกชนร่วมกับสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
หรือสิทธิสวัสดิการราชการของบิดาหรือมารดา ทัง้ นีพ้ บเด็ก
พิการร้อยละ 4.2 ไม่มีสิทธิการรักษาซึ่งสูงกว่าเด็กปกติใน
กลุ่มอายุเดียวกัน (ร้อยละ 1.9) โดยเฉพาะเด็กที่พิการภาย
หลังกำ�เนิดมีจำ�นวนมากถึงร้อยละ 8.8 ทีไ่ ม่มสี ทิ ธิการรักษา
ใดๆ
สถานภาพการเรียนของเด็กวัยเรียน

ด้านสถานภาพการเรียนของเด็กวัยเรียนอายุระหว่าง
5 – 14 ปี พบว่า เด็กพิการที่มีความพิการทางกายร่วมสติ
ปัญญาแต่กำ�เนิดส่วนใหญ่จะไม่ได้เรียนหนังสือ โดยในกลุม่
อายุระหว่าง 5 – 9 ปี ทีม่ คี วามพิการทางกายร่วมสติปญ
ั ญา
แต่กำ�เนิด พบว่าทุกคนไม่ได้เรียนหนังสือ ขณะที่เด็กพิการ
ทางสติปัญญาแต่กำ�เนิดเรียนในสถานศึกษาของรัฐ และไม่
ได้เรียนในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 41.4 และ 40.9
ตามลำ�ดับ) และเด็กที่มีความพิการทางกายแต่กำ�เนิดส่วน
ใหญ่เรียนในสถานศึกษาของรัฐ (ร้อยละ 76.1) ส่วนเด็ก
พิการภายหลังกำ�เนิดที่พิการทางกายร่วมสติปัญญาและ
พิการทางกายอย่างเดียว พบว่าทุกคนกำ�ลังเรียนในสถาน
ศึกษาของรัฐ ในขณะทีค่ นพิการทางสติปญ
ั ญาร้อยละ 12.7
เรียนในสถานศึกษาเอกชน
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Table 1  Prevalence of disability by demographic and household characteristics of children (n=93,129)
			
		
Total
		
(%)
Overall
0.87
Sex
Boy
0.93
Girl
0.81
Age (years)
0-5
0.70
6-10
0.82
11-14
1.11
Area
Municipal
0.88
Non-municipal
0.86
Household income
Quantile 1
1.02
Quantile 2
0.65
Quantile 3
1.02
Quantile 4
0.78
Educational attainment of household head
None
0.56
Primary education
0.94
Lower secondary education
0.82
Upper secondary education
0.86
Post-secondary education
1.20
Bachelor degree and higher
0.43
Occupation of household head
None
1.16
Employer
0.12
Own-account worker/contributing family worker 0.97
Government employee
0.60
Private company employee
0.66

ในกลุ่มเด็กพิการอายุระหว่าง 10 - 14 ปี ที่พิการแต่
กำ�เนิดและมีความพิการทางกายร่วมสติปัญญาส่วนใหญ่
ไม่ได้เรียนหนังสือ (ร้อยละ 65.7) ขณะที่เด็กพิการด้านสติ
ปัญญาและพิการทางกายส่วนใหญ่เรียนในสถานศึกษาของ
รัฐ (ร้อยละ 50.1 และ 67.9 ตามลำ�ดับ) ส่วนเด็กพิการ

Type of disability
Congenital
disability (%)
0.80

Disability
after birth (%)
0.07

0.82
0.77

0.11
0.04

0.62
0.78
1.01

0.08
0.04
0.10

0.81
0.79

0.07
0.07

0.96
0.60
0.91
0.72

0.06
0.05
0.11
0.06

0.54
0.89
0.56
0.81
1.18
0.40

0.02
0.05
0.26
0.05
0.02
0.03

1.10
0.07
0.88
0.59
0.60

0.06
0.05
0.09
0.01
0.06

ภายหลังกำ�เนิดนั้น พบว่า เด็กที่มีความพิการทางกายและ
พิการทัง้ ทางกายร่วมสติปญ
ั ญาส่วนใหญ่กำ�ลังเรียนในสถาน
ศึกษาของรัฐ (ร้อยละ 86.3 และ 86.4 ตามลำ�ดับ) ขณะที่
เด็กพิการด้านสติปัญญาส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนแล้ว (ร้อยละ
51.6)  (ภาพที่ 1)
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Figure 1  School attendance by age and type of disability
ความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง

เขตพื้นที่มากที่สุด (ร้อยละ 94.5) รองลงมาคือพิการทาง
สติปัญญาตั้งแต่กำ�เนิด (ร้อยละ 89.9) และพิการทางสติ
ปัญญาภายหลังกำ�เนิด (ร้อยละ 67) ในขณะที่เด็กพิการ
ทางร่างกายตั้งแต่กำ�เนิดมีสัดส่วนน้อยที่สุด (ร้อยละ 37.2)
(ภาพที่ 2)

ด้านความสามารถในการดูแลตนเองของเด็กวัยเรียน
อายุระหว่าง 5 -14 ปีที่มีความพิการ พบว่า เด็กที่มีความ
พิการแต่กำ�เนิดทัง้ ทางกายร่วมสติปญ
ั ญาและพิการทางสติ
ปัญญาอย่างเดียวจำ�นวนมากกว่าครึง่ ไม่สามารถดูแลตนเอง
ในชีวิตประจำ�วันได้ (ร้อยละ 81.6 และ 52.0 ตามลำ�ดับ)
ในขณะทีเ่ ด็กทีพ่ กิ ารภายหลังกำ�เนิดสามารถดูแลตนเองใน
ชีวติ ประจำ�วันได้ดกี ว่าเด็กทีม่ คี วามพิการแต่กำ�เนิด และพบ
ว่าเด็กทีพ่ กิ ารภายหลังกำ�เนิดทีม่ คี วามพิการทางสติปญ
ั ญา
ร้อยละ 35.4 และทางกายร่วมสติปัญญาร้อยละ 27.1 ไม่
สามารถดูแลตนเองในชีวิตประจำ�วันได้ ทั้งนี้พบว่าเด็กที่
พิการทางกายภายหลังกำ�เนิดทั้งหมดสามารถดูแลตนเอง
ในการใช้ชีวิตประจำ�วันได้
เมื่อพิจารณาความสามารถในการเดินทางไปนอก
เขตพื้นที่ พบว่าเด็กที่มีความพิการทางกายร่วมสติปัญญา
ตั้งแต่กำ�เนิดมีสัดส่วนของการที่ไม่สามารถเดินทางไปนอก

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพิการ

จากการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความ
พิ ก ารและปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลและครั ว เรื อ นของเด็ ก แรก
เกิ ด ถึ ง 14 ปี พบเด็ ก อายุ ร ะหว่ า ง 7 – 14 ปี มี ค วาม
ชุ ก ของความพิ ก ารเป็ น 1.39 เท่ า ของเด็ ก แรกเกิ ด
ถึง 6 ปี (Adj.OR=1.39 95%CI=1.05-1.84) ขณะที่
พบว่ า ครั ว เรื อ นที่ มี หั ว หน้ า ครั ว เรื อ นรั บ ราชการหรื อ
รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานบริษัทมีความชุกน้อยกว่าครัว
เรื อ นที่ หั ว หน้ า ครั ว เรื อ นไม่ ไ ด้ ป ระกอบอาชี พ อย่ า งมี
นัยสำ�คัญทางสถิติ คิดเป็นร้อยละ 51 และ 41 ตามลำ�ดับ
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Figure 2  Ability to take care of oneself in daily life and outing mobility by type of disability
Table 2  Relation between disability and demographic and household charateristics of children
		
		
Gender: Girl vs Boy
Age: 7-14 years vs 0-6 years
Area: Non-municipal vs Municipal
Education attention of household head:
ref.=Primary education or none
Lower secondary education
Higher secondary education
Household income: ref.=Quantile 1
Quantile 2
Quantile 3
Quantile 4
Work status of household head: ref.=None
Employer/Own-account worker/contributing
family worker
Government employee
Private company employee

Crude OR
(95%CI)

Adj. OR
(95%CI)

p-value
(Wald’s test)

p-value
(LR-test)

0.82 (0.62,1.07)
1.40 (1.05,1.86)
0.94 (0.72,1.23)

0.82 (0.62,1.07)
1.39 (1.05,1.84)
0.92 (0.7,1.21)

0.144
0.024
0.559

0.142
0.021
0.559

0.98 (0.63,1.52)
1.01 (0.73,1.41)

1.1 (0.7,1.73)
1.31 (0.91,1.89)

0.664
0.153

0.77 (0.53,1.11)
0.80 (0.56,1.15)
0.71 (0.49,1.03)

0.78 (0.54,1.13)
0.80 (0.55,1.16)
0.69 (0.46,1.03)

0.188
0.238
0.071

0.89 (0.64,1.23)

0.87 (0.62,1.2)

0.396

0.54 (0.29,1.02)
0.62 (0.40,0.95)

0.49 (0.25,0.96)
0.59 (0.38,0.92)

0.038
0.020
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นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า ความชุ ก ของเด็ ก พิ ก ารแรกเกิ ด
ถึง 14 ปี ไม่แตกต่างระหว่างเพศ เขตที่อยู่อาศัย (ในเขต/
นอกเขตเทศบาล) ระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน
ระดับเศรษฐฐานะของครัวเรือน (ตารางที่ 2)

เด็กพิการบางส่วนไม่ได้รับการศึกษา โดยเฉพาะเด็กพิการ
ทางสติปัญญาตั้งแต่กำ�เนิดจำ�นวนมากกว่า 1 ใน 3 คนไม่
ได้รับการศึกษา และยิ่งมีความพิการทางด้านร่างกายร่วม
ด้วยจะมีจำ�นวนถึง 2 ใน 3 คนไม่ได้รับการศึกษา ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่านโยบายการศึกษาดังกล่าวไม่สามารถนำ�มาปฏิบตั ิ
ได้จริง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการขาดแคลนบุคลากรเฉพาะ
ทางสำ�หรับเด็กพิเศษ หรือโรงเรียนห่างไกลไม่สะดวกในการ
เดินทาง การเรียนร่วมในโรงเรียนทัว่ ไปอาจทำ�ให้เด็กพิการ
ถูกล้อเลียน ถูกรังแก หรือในบางรายอาจป่วยหรือพิการจน
ไม่สามารถเรียนได้(7) แม้พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2553(16) จะระบุวา่ คนพิการสามารถเรียนโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย แต่ยังพบว่าเด็กพิการบางส่วนไม่มีทุนทรัพย์
เรียน(7) ทั้งนี้ ผลจากการที่เด็กพิการวัยเรียนเข้าไม่ถึงการ
ศึกษาที่เพียงพอ จะทำ�ให้เด็กเหล่านี้ขาดโอกาสต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพ การดำ�เนินชีวิตในสังคม จึง
มีความจำ�เป็นและสำ�คัญอย่างยิ่งที่จะต้องให้เด็กที่มีความ
พิการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม นอกจาก
นี้ นักวิจัยยังพบว่า เด็กพิการวัยเรียนจำ�นวน 1 ใน 10 คน
ทีก่ ำ�ลังเรียนในระบบการศึกษาทัง้ รัฐและเอกชนไม่สามารถ
ดูแลตนเองในชีวิตประจำ�วัน (ร้อยละ 10.5 และ 15.6 ตาม
ลำ�ดับ) และ/หรือไม่สามารถเดินทางออกนอกเขตพื้นที่ได้
โดยตนเอง (ร้อยละ 37.9 และ 78.9 ตามลำ�ดับ) ดังนั้น
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการศึกษาแก่เด็กพิการควร
พิจารณาถึงความเหมาะสมของหลักสูตรการเรียนการสอน
ในปัจจุบนั และปรับปรุงเพือ่ ให้ตอบสนองต่อผูเ้ รียนมากขึน้
ครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนไม่ได้ประกอบอาชีพ
มีความชุกของความพิการของเด็กอายุแรกเกิดถึง 14 ปี
สูงกว่าครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนประกอบอาชีพ ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะความจำ�เป็นในการหยุดงานเพื่อดูแลเด็กใน
การปกครองของตนเอง ขณะที่ระดับเศรษฐฐานะของครัว
เรือนทีต่ า่ งกันนัน้ ไม่มคี วามแตกต่างของความชุกของความ
พิการอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ ซึ่งต่างจากผลการศึกษา
ในบังกลาเทศที่พบว่าระดับรายได้ของครัวเรือนมีความ

วิจารณ์
จากการศึกษานี้ประมาณการได้ว่ามีเด็กพิการแรก
เกิดถึง 14 ปี จำ�นวน 93,129 คน คิดเป็นร้อยละ 0.87 ใน
จำ�นวนนี้เป็นเด็กวัยเรียน อายุระหว่าง 5 – 14 ปี จำ�นวน
72,924 คน (ร้อยละ 0.97 ของกลุ่มอายุดังกล่าว) ซึ่ง
สอดคล้องกับการสำ�รวจความพิการของเด็กและทารกใน
ประเทศทีม่ รี ะดับรายได้ต่ำ�ถึงปานกลาง ทีพ่ บความชุกของ
เด็กและทารกพิการร้อยละ 0.4 – 1.8(10-12) ความชุกของเด็ก
พิการไทยจากการศึกษานี้เป็นสองเท่าของเด็กในประเทศ
กานา(12) และประเทศบาห์เรน(11) ซึ่งทำ�การสำ�รวจในเด็ก
อายุแรกเกิดถึง 15 ปี และอายุ 0 – 19 ปี ตามลำ�ดับ ขณะ
ทีค่ วามชุกในการศึกษานีน้ อ้ ยกว่าการศึกษาในเด็กแรกเกิด
ถึง 18 ปี ในประเทศอังกฤษ(13) และเด็กวัยเรียนในประเทศ
เวียดนาม ซึง่ การศึกษานีท้ ำ�การสำ�รวจในเด็กและวัยรุน่ อายุ
ระหว่าง 6 - 17 ปี โดยใช้นิยามที่ต่างกัน(10)
เมือ่ พิจารณาด้านการศึกษาของเด็กพิการอายุระหว่าง
5 – 14 ปี พบว่า เด็กพิการวัยเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้รับการ
ศึกษา โดยเฉพาะเด็กพิการแต่กำ�เนิดทีม่ คี วามพิการซ้ำ�ซ้อน
ทั้งด้านร่างกายและสติปัญญา ซึ่งสอดคล้องกับการสำ�รวจ
ของสำ�นักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2545 และ 2550 ที่
พบว่าเด็กที่มีความพิการอย่างน้อย 1 อย่างมีการศึกษาต่ำ�
กว่าประถมศึกษา(14) จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าแม้
ประเทศไทยจะให้ความสำ�คัญของการศึกษาในคนพิการ ดัง
จะเห็นได้จากการออกนโยบายการศึกษาพิเศษสำ�หรับคน
พิการ(15,16) ซึง่ กำ�หนดแนวทางการจัดการศึกษาทีส่ อดคล้อง
กับความต้องการจำ�เป็นพิเศษของคนพิการ เพื่อให้เกิด
ความเท่าเทียมกันทางการศึกษา ทั้งการจัดการเรียนการ
สอนร่วมในโรงเรียนทั่วไปหรือการจัดการเรียนในโรงเรียน
สำ�หรับเด็กพิการโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม กลับพบว่ายังมี
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สัมพันธ์ต่อความชุกของความพิการ(14)
คนพิ ก ารเป็ น บุ ค คลซึ่ ง มี ข้ อ จำ�กั ด ในการปฏิ บั ติ
กิจกรรมในชีวิตประจำ�วันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมทาง
สังคม และมีความยากลำ�บากในการดำ�เนินชีวิต ยิ่งคน
พิการเหล่านัน้ เป็นเด็ก ยิง่ ต้องได้รบั การดูแลมากยิง่ ขึน้ โดย
เฉพาะเด็กพิการทางกายร่วมสติปัญญา ทั้งการดูแลตนเอง
ในชีวิตประจำ�วัน รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมี
สวัสดิการและจัดมาตรการให้เด็กพิการเหล่านั้นมีอุปกรณ์
ที่สามารถช่วยให้สามารถช่วยเหลือตนเอง อย่างไรก็ตาม
แม้รฐั บาลจะมีสวัสดิการแก่คนพิการ เช่น เครือ่ งช่วยฟัง แต่
พบว่าคนพิการบางส่วนไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการได้ ทัง้ นี้
อาจเนือ่ งจากความแตกต่างระหว่างสิทธิในสวัสดิการรักษา
พยาบาล(17) รวมทัง้ ความแตกต่างของคำ�จำ�กัดความของคำ�
ว่าคนพิการ ที่ใช้แตกต่างกันในระบบประกันสุขภาพ ทำ�ให้
คนพิการเหล่านั้นไม่สามารถเบิกเครื่องช่วยฟังได้(18)
การศึกษานี้มีข้อจำ�กัดคือ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล
การสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือน ซึ่งการนิยามคำ�
ว่าเด็กพิการในการศึกษานี้ ใช้วิธีการสัมภาษณ์หัวหน้าครัว
เรือนหรือสมาชิกในครัวเรือนว่า “เป็นผู้พิการหรือไม่” ซึ่ง
สามารถจำ�แนกความพิการเป็นพิการแต่กำ�เนิดหรือภาย
หลังกำ�เนิด และจำ�แนกประเภทความพิการอีกได้ว่า เป็น
ความพิการทางกายและ/หรือทางสติปัญญา ซึ่งเป็นเพียง
ความเข้าใจของผู้ตอบแบบสอบถาม จึงอาจไม่สอดคล้อง
กับนิยามของการขึน้ ทะเบียนผูพ้ กิ ารของสำ�นักงานส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ซึ่งมีการยืนยัน
ทางการแพทย์ ความไม่สอดคล้องนีอ้ าจมีผลทำ�ให้คา่ ความ
ชุกของคนพิการคลาดเคลือ่ นไปได้ นอกจากนีข้ อ้ มูลเป็นการ
สำ�รวจแบบภาคตัดขวาง (cross-sectional) ผลการศึกษา
สามารถบอกได้แค่เพียงความสัมพันธ์เท่านั้นไม่สามารถ
บอกความเป็นเหตุเป็นผลได้
การศึกษานี้เป็นการศึกษาความชุกของคนพิการที่
เน้นในช่วงอายุแรกเกิดถึง 14 ปีซึ่งเป็นช่วงอายุที่มีความ
สำ�คัญ ทำ�ให้ทราบถึงสถานการณ์ความชุกในบริบทต่างๆ
ได้อย่างถูกต้อง รวมทัง้ สามารถทราบกลุม่ เสีย่ งในการค้นหา

คนพิการ ทำ�ให้รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ
กำ�หนดนโยบายให้เหมาะสมมากขึน้ ทัง้ การกำ�หนดนโยบาย
ในการคัดกรองกลุม่ เสีย่ งอย่างรวดเร็วเพือ่ แก้ไขปัญหาและ
การจัดสวัสดิการด้านการศึกษาและสุขภาพ รวมทั้งการ
ฟืน้ ฟูคนพิการให้สามารถอยูร่ ว่ มกับเด็กทัว่ ไปในสังคมอย่าง
มีคุณภาพได้ต่อไป
ข้อยุติ

เด็กพิการในวัยเรียนที่มีความพิการด้านสติปัญญา
และ/หรือพิการแต่กำ�เนิดส่วนใหญ่ไม่ได้รบั การศึกษา ดังนัน้
รัฐบาลจึงควรให้ความสำ�คัญกับเรือ่ งการศึกษาของคนพิการ
อย่างจริงจัง โดยเฉพาะจะต้องให้เด็กพิการวัยเรียนทุกคน
ได้เรียนหนังสืออย่างเหมาะสมกับลักษณะความพิการของ
ตนเอง โดยเฉพาะทักษะในการใช้ชวี ติ และการฝึกอาชีพตาม
ลักษณะความพิการเพื่อให้คนพิการสามารถพึ่งพาตนเอง
ได้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาควรพิจารณา
ความเหมาะสมของรูปแบบการศึกษาพิเศษสำ�หรับผูพ้ กิ าร
ที่ดำ�เนินการอยู่ให้มีประสิทธิผล รวมทั้งควรมีการประเมิน
ประสิทธิผลของการดำ�เนินงานควบคู่กันไปด้วย
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษารายจ่าย
ของครัวเรือนและรายจ่ายด้านสุขภาพทีป่ ระชาชนต้องจ่าย
ด้วยตนเอง ปี พ.ศ. 2533 – 2558 ซึ่งได้รับทุนสนับสนุน
จากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ผู้วิจัย
ขอขอบคุณสำ�นักงานสถิติแห่งชาติที่ให้ความอนุเคราะห์
สำ�เนาข้อมูลดิบโครงการสำ�รวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ของครัวเรือน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ ทั้งนี้โครงการ
ประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ที่ได้
รับทุนสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
จากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใต้
โครงการเมธีวจิ ยั อาวุโส (RTA5980011) หน่วยงานดังกล่าว
มิได้มสี ว่ นในการกำ�หนดทิศทางการวิจัยและไม่จำ�เป็นต้อง
เห็นด้วยกับเนื้อหาในบทความนี้
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