
 
 

 

 สาํนกังานสถิติแหงชาติ่   ไดด้าํเนินการสํารวจ
ความพิการมาแลว้ 2 ครัง � (ปี 2545 และ 2550) สาํหรับ
การสํารวจปี 2555 นีเป็นครังที(  � � 3 ดําเนินการเกบ็
รวบรวมขอ้มูลในเดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2555 
จากจาํนวนครัวเรือนตวัอยางประมาณ ่ 72,800 ครัวเรือน 

 การสาํรวจความพิการ พ.ศ. 2555  เป็นการจดัเกบ็
ขอ้มูลเกยวกบประชากรที(พิการที(มีลกัษณะี( ั ดงัตอไปนี่ �
อยางน้อย ่ 1 ลกัษณะ ไดแ้ก ่ 1) ความลาํบากหรือปัญหา
สุขภาพที(เป็นตอเนื(องมาตงัแต ่ ่� 6 เดือนขึนไป�  ซึ( งทาํให้
เกดขอ้จาํกดในการทาํกจกรรมิ ั ิ   2) ความลาํบากในการดูแล
ตนเองหรือทํากจวัตริ สวนตวั ทั่ � งสองลกั ษณะ นี�
สอบถามจากผูที้(มีอายุตงัแต� ่ 5 ปีขึนไป  � 3)  ลกัษณะ
ความบกพรองทางรางกาย จิตใจ หรือสติปัญญ่ ่ า ซึ( ง
ลักษณะที( 3 จะสอบถามจากประชากรทุกกลุมอายุ่
ตังแตแรกเกดเป็นต้นไป � ่ ิ เ นื(องจากต้องการทราบ
ขอ้มูลความพิการของประชากรตงัแต� ่อายนุ้อย ๆ ทาํให้
สามารถวางแผนป้องกนรักษ าได้อยางรวดเ ร็ว ั ่
ทนัทวงที่   

 ผลการสาํรวจที(สาํคญัในปี 2555 สรุปไดด้งันี� 
1.  ประชากรที�พิการ 

จากการสอบถามประชากรทุกกลุมอายุใน   ่
ปี 2555  พบมีผูพิ้การทงัสิน� �   จาํนวน 1.5 ลา้นคน หรือ
ร้อยละ 2.2  โดยเป็นผูที้+มีลกัษณะพิการอยางน้อย่  1 
ใน 3  ลกัษณะดงันี�  คือ เป็นประชากรที+มีความลาํบาก
หรือปัญหาสุขภาพที+เป็นขอ้จาํกดในการทาํกจกรรม ั ิ
มีร้อยละ 2.1 (1.4 ลา้นคน)  ประชากรที+มีความลาํบาก
ในการดูแลตนเองหรือ  ทาํกจวตัรสวนตวั มีร้อยละ ิ ่ 0.5  

 
 
 

(0.3 ลา้นคน) หรือประชากรที+มีลกัษณะความบกพรอง่  
ทางรางกาย  จิตใจ หรือสติปัญญ่ า มีร้อยละ 1.6  
(1.1 ลา้นคน) โดยประชากรที+พิการลดลงจากปี 2550 
ทงั � 3 กลุม่ 

แผนภมิ ู 1   ร้อยละของประชากรที�พกิาร จําแนกตามความพกิาร
 1/  

                   พ.ศ. 2550  และ 2555 2/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ร้อยละของประชากรที+พิการในปี 2555  มี
ความแตกตางตามลั่ กษณะทางประชากร โดยพบวา่
ร้อยละของผูพิ้การที+เป็นผูห้ญิงสูงกวาผูช้าย่ เล็กน้อย 
(ร้อยละ 2.3  และ 2.1 ตามลาํดบั)  กลุม่ ผูสู้งอาย ุ (60 ปี
ขึนไป� )  มีประชากรที+พิการร้อยละ 9.8  สูงกวาวยัอื+น่  
เนื+องจากผูสู้งอายุมีความลาํบากหรือปัญหาสุขภาพ
ตามวยัที+สูงขึน จึงถูกนับร� วมเป็นคนพิการ นอกจากนี�
พบวา นอกเขตเทศบาลมีร้อยละ่ ของประชากรที+พิการ
มากกวาในเขตเทศบาล ่ (ร้อยละ 2.5 และ 1.5 ตามลาํดบั)  
โดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียง เหนือมี
ประชากรที+พิการร้อยละ 2.8 -2.9 สูงกวาภาค่ อื+น 

สรปุ สําหรับผ้บริหารู  

การสํารวจความพิการ พ.ศ. 2555  

0.6

2.0
2.82.9

0.5

1.6
2.12.2

0
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5

รวมทั#งสิ#น 
ความพิการ 

ร้อยละ 

2550 

2555 

มีความลําบาก/ 
ปัญหาสุขภาพ 

มีความลําบาก 
ในการดแลตนเองู  

มีลักษณะ 
ความบกพร่องทาง 

1/  ตอบไดม้ากกวา ่ 1 ประเภท   
 

ร่างกาย จิตใจ หรือสติปัญญา 

2/  จากการประชุมผูใ้ชข้อ้มลูหลกัในปี 2555 ความพกิาร ไมรวม่  ตาบอด 1 ขา้ง 
      สายตาเลือนราง 1 ขา้ง  หูตึง 1 ขา้ง และหูหนวก 1 ขา้ง (ซึ+ งนบัรวม 
      ในปี 2550 มี 2.9 แสนคน หรือ ร้อยละ 0.4 ของประชากร) 
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เมื(อเปรียบเทียบกบการสํารวจปี ั 2550 พบวา่

ร้อยละของประชากรที(พิการลดลงทุกกลุม่  และทุกพืนที(�   

โดยร้อยละของประชากรที(พิการยิง( ลดลงมากใน

กลุมผู ้ที( มีอายุ่ สูงขึน�   พืนที(� นอกเขตเทศบาล และ

ภาคเหนือ มีร้อยละของประชากรที(พิการลดลงกวา่

พืนที(อื(น�  
 
แผนภมิ ู 2  ร้อยละของประชากรที�พิการ1/ จาํแนกตามเพศ กล่มุ อายุ 
                  เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2550 และ 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  ระดบัการศึกษาที�สําเร็จของประชากรที�พิการ   

 การศึกษาเป็นปัจจัยหนึ+ งที+สาํคญัชวยเพิ่ +ม

ศักยภาพให้คนพิการสามารถพึ+ งพาตนเองได้   มี

คุณภาพชีวิตที+ดีขึน�  และสามารถดาํเนินชีวิตในสังคม

ได้อยาง่ ปกติสุข  ซึ+ งพบวาประชากรพิการที+มีอายุ่

ตงัแต � ่ 5 ปีขนึไป�  ประมาณ 1.5 ลา้นคนนนั�  มีร้อยละ 22.4 

ที+ไมไดรั้บการศึกษา และมีมากกวาครึ+ ง ่ ่ (ร้อยละ 57.6) 

ที+สาํเร็จการศึกษาระดบัตํ+ากวาประถมศึกษา่  สวนที+่ เหลือ            

อีกหนึ+ งในห้า (ร้อยละ 20.0) สําเร็จการศึกษาระดับ

ประถมศึกษาหรือสูงกวา่  
 

แผนภมิ ู 3  ร้อยละของประชากรที�พิการอายตั#งแต่ ุ 5 ปีขึ#นไป 
                    จําแนกตามระดับการศึกษาที�สําเร็จ พ.ศ. 2555 
 
 

 

 

 

 

 

 
              

 

                

 

 

 

 

 

ตะวนัออกเฉียงเหนอื 

ทั�วราชอาณาจกัร 

ชาย 

หญงิ 

ในเขตเทศบาล 

นอกเขตเทศบาล 

กลาง  (รวม กทม.) 

เหนือ 

ใต้ 

2.9 

ร้อยละ 

 2555 

1/    ร้อยละของประชากรที+พิการ หมายถึง ร้อยละของจาํนวนประชากรที+พิการ 
        ตอจาํนวน่ ประชากรทงัสินในแตละกลุม� � ่ ่  

0 - 14 ปี 

15 - 24 ปี 

25 - 59 ปี 

60 ปีขึ#นไป 

อนปริญญาุ  

มธัยมศึกษา 

ประถมศึกษา 

ปริญญาตรี/สงกว่าู  

ตอนต้น/ตอนปลาย 

0.7%

1.1%
57.6%

22.4%

10.4%

7.8%

1,474,096 คน 

ตํ�ากว่า 
ประถมศึกษา 

หมายเหตุ:  ไมรวม ไมทราบ่ ่    

ไม่เรียน 
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3.   การทํางานและอาชีพของประชากรที�พกิาร 

เมื+อพิจารณาการทาํงานในรอบปีที+แลว้ของ

ประชากรพิการที+มีอายุตังแต � ่ 15 ปีขึนไป�   จาํนวน 

1.4 ลา้นคน พบวา่  มีประมาณสามในสี+ (ร้อยละ 74.3) 

ที+ไมไดท้าํงาน่  ซึ+ งเป็นกลุม่ ประชากรพิการในวยัสูงอาย ุ

(อายุตังแต� ่ 60 ปีขึนไป� ) มากที+สุดถึงร้อยละ 49.9   

รองลงมาเป็นวยัทาํงาน (อาย ุ25-59 ปี)  มีร้อยละ 19.9

และวยัเยาวชน (อาย ุ15–24 ปี) เพียงร้อยละ 4.5  

สาํหรับประชากรพิการที+มีอายุตงัแต � ่ 15 ปีขึนไป�  

มีงานทาํเพียงประมาณหนึ+ งในสี+ (ร้อยละ 25.7)  โดย

เป็นผูป้ฏิบติังานที+มีฝีมือในดา้นการเกษตร ป่าไม ้และ

ประมงมากที+สุด (ร้อยละ 15.4)   รองลงมาคือ อาชีพ

ง า นพื น ฐา น�  ซึ+ ง เ ป็ น งา นที+ ใช้แ ร ง ง า นเ ป็ นห ลัก  

พนักงานบริการ/พนักงานขายในร้านค้า/ตลาด  และ 

ชางฝีมือ่ /ผูป้ฏิบตัิงานที+เกยวขอ้ง ี+  (ร้อยละ 3.3, 3.2 และ 2.5 

ตามลาํดบั)   
 

แผนภมิู  4 ร้อยละของประชากรที�พกิารอายตั#งแต่ ุ 15 ปีขึ#นไป 

จําแนกตามการทํางาน และอาชีพ พ.ศ. 2555 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

4.  การใช้เครื�องช่วยและประชากรที�พิการ 
 การใช้เครื+ องชวย หมายรวมถึง การใชอุ้ปกรณ์่  
หรืออวยัวะเทียม หรือเครื+องชวยคนพิการ่      รวมทงั�
อุปกรณ์ที+ทาํขึนเอง �  เพื +อชวยเพิมความสามารถใน่ +
การทํากจกรรม อํานวยควิ ามสะดวกหรือบรรเทา
ความลําบากหรือปัญหาในเรื+องนัน ๆ โดยไมได้� ่
เจาะจงเฉพาะการใชอุ้ปกรณ์หรืออวยัวะเทียมหรือ
เครื+องชวยคนพิการที+ไดรั้บจากรัฐบาลเทานนั่ ่ �   
 ผลการสาํรวจพบวา ประชากรที+พิการ่ มีเพียง 
ร้อยละ 28.6 ที+ใช้เครื+ องชวย่    ที+เหลือ (ร้อยละ 71.4) 
ไม่ใชเ้ครื+องชวย่   เนื+องจากผูพิ้การมากกวาครึ+ ง ่ (ร้อยละ 
51.3)  คิดวาไมจําเป็นต้องใช้่ ่   สําหรับผู ้พิการที+ไมมี่
เครื+องชวยใช้่  มีร้อยละ 15.8  และมีเพียงร้อยละ 4.3 ที+มี
เครื+ องชวยแตไมใช้่ ่ ่   เพราะมีความยุงยากในการใช้่
หรือดูแลรักษา  ตอ้งการให้มีผูดู้แลมากกวาใชเ้ครื+องชวย่ ่  
ใช้เครื+องชวยแลว้เจ็บบริเวณอวยัวะสวนนัน่ ่ �   ไมชอบ่
รูปลกัษณ์ของเครื+องชวย่  และเหตุผลอื+น ๆ 
 
 

แผนภมูิ 5  ร้อยละของประชากรที�พกิาร จําแนกตามการใช้เครื�องช่วย  

                 และเหตผลที�ไม่ใช้เครื�องช่วุ ย พ.ศ. 2555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ใช้เครื�องช่วย 

มแีต่ไม่ใช้ 

ไม่มใีช้ 

ไม่จาํเป็นต้องใช้ 

พนักงานบริการและพนักงานขาย 
ในร้านค้าและตลาด 

ผ้ปฏิบัตงิานที�มีฝีมือในู  
ด้านการเกษตร ป่าไม้และประมง 

ช่างฝีมือและผ้ปฏิบัตงิานที�เกี�ยวข้องู  

อาชีพงานพื#นฐาน 

อื�น ๆ 
1.3 % 
2.5 % 
3.2 % 
3.3 % 

15.4% 
ไม่ได้ทาํงาน 

ทาํงาน 51.3% 

15.8% 

4.3% 

28.6% 

1,478,662 คน 

74.3 % 
25.7 % 1,434,573 คน 
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5.  การได้รับสวสัดิการค่ารักษาพยาบาลหลกัของรัฐ 

รัฐบาลมีนโยบายให้บริการสวสัดิการคารักษา่  
พยาบาลของรัฐ 3 ประเภทหลกั คือ บตัรประกนสุขภาพั  
บตัรประกนสังคมั /กองทุนเงินทดแทน  และสวสัดิการ
ข้าราชการ/ข้าราชการบํานาญ/รัฐวิสาหกจ  ให้แกิ ่
ประชากรไทยครบถว้นหนา้  โดยเฉพาะอยางยงิผูพ้ิการ่ +
ซึ+ งตอ้งการการดูแลทางดา้นสุขภาพรางกาย และจิตใจ่
มากกวาบุคคลทวัไป  ่ +  
  จากการสํารวจพบวา่  ประชากรที+พิการเกอบื
ทุกคน (ร้อยละ 98.4) ไดรั้บสวสัดิการคารักษาพยาบาล่
หลกัของรัฐ  โดยสวนใหญไดรั้บ่ ่ จากบตัรประกนสุขภาพั  
ถึงร้อยละ 92.1  และมีประชากรพิการเพียงสวนน้อย่
ที +ได้รับสวัสดิการข้าราชการ/ข้าราชการบํานาญ/
รัฐวิสาหกจ ิ (ร้อยละ 4.9)  และบตัรประกนสังคมั /กองทุน
เงินทดแทน (ร้อยละ 1.4) 

  

  แผนภมิู  6  ร้อยละของประชากรที�พิการ  จําแนกตามการได้รับ 

                   สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลหลักของรัฐ     แหล่งของ

สวัสดกิารค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. 2555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. ความต้องการความช่วยเหลอืหรือสวัสดกิารที�

เกี�ยวกบัการดแลจากรัฐเพิ�มเติมู  

  ประชากรที(พิการสวนใหญ่ ่ประมาณสี+ในห้า 
(ร้อยละ 80.8) ตอ้งการความชวยเหลือ่ หรือสวสัดิการ
ที(เกยวกบการดูแลจากี( ั รัฐเพิมเติม(  โดยความชวยเหลือ่
ที(ตอ้งการมากที(สุด 5 ลาํดบัแรก คือ 1)  เงินสนบัสนุน  
2)  ตอ้งการงานมีรายไดที้(บา้น   3) พยาบาลมาเยี(ยม
และดูแลที(บ้านเมื(อจ ําเป็น  4)  การเข้ารักษาใน
โรงพยาบาลได้โดยสะดวก   และ 5)  ตอ้งการให้มี
บริการพาหนะเวลาจาํเป็นตอ้งไปที(อื(น (ร้อยละ 75.1, 
21.2, 17.8, 11.1 และ 8.1 ตามลาํดบั) 
 

แผน ภมิ  ู  7    ร้อยละ ของป ระชา กรที�พิการ  จํ าแนกตา ม                         

ความต้องการความช่วยเหลือหรือสวัสดิการที�

เกี�ยวกับการดแลู จากรัฐเพิ�มเติมของประชากร

ที�พกิาร  พ.ศ. 2555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/  ตอบไดไ้มเกน่ ิ  2 คาํตอบ   
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เงินสนบัสนุน 

     งานมีรายไดที้+บา้น 

     เขา้รักษาในโรงพยาบาล 
 ไดโ้ดยสะดวก 

            บริการพาหนะ 
     เวลาจาํเป็นตอ้งไปที+อื+น 

บัตรประกนั 
สขภาพุ  

ไม่ได้รับสวสัดกิารฯ 

สวสัดกิารข้าราชการ/ 
ข้าราชการบาํนาญ/รัฐวสิาหกจิ 

บัตรประกนัสังคม/ 
กองทนเงนิทดแทนุ  

          พยาบาลมาเยี+ยม 
และดูแลที+บา้นเมื+อจาํเป็น 
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21.2
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11.1

8.1
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ไม่ต้องการ 
ความช่วยเหลอื 

19.2% 

80.8% 
ต้องการความช่วยเหลือ 

1,478,662 คน 

ความต้องการความช่วยเหลอืหรือสวสัดิการจากรัฐของประชากรที�พกิาร1/  5 ลาํดับแรก 

ร้อยละ 

ประชากรพกิารที�ต้องการ 
ความช่วยเหลอืฯ 
= 1,195,189 คน (100%) 


