แผนการพัฒนาสตรีพิการ
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ

บทนํา
คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแหงชาติ ไดมมี ติอนุมตั ใิ นหลักการของแผนการพัฒนา
สตรีพิการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย และหนวยงานที่เกี่ยวของบูรณาการการดําเนินการตามแนวทางและมาตรการที่กําหนด
ไวในแผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เพื่อขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
และมีประสิทธิภาพ แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ มีกระบวนการจัดทําที่สอดคลอง
กับกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ป แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
รวมถึงแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรที่ ๑ เสริมพลังคนพิการ
และองคกรดานคนพิการใหมศี กั ยภาพและความเขมแข็ง ไดกาํ หนดแนวทางในการเสริมพลัง และพัฒนาศักยภาพสตรีพกิ าร
เด็กหญิงพิการเพื่อใหเขาถึงโอกาสอันเทาเทียม ในการพัฒนาสังคมกระแสหลัก รวมถึงอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ
ขอ ๖ ไดกําหนดหามเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอสตรีพิการ และใหรัฐภาคีตองดําเนินมาตรการเพื่อประกันวา
สตรีและเด็กหญิงพิการจะไดรับการคุมครองสิทธิ และเพื่อประกันใหเกิดการพัฒนาความกาวหนาและการเสริมสราง
พลังแกสตรีอยางเต็มที่ เพื่อสามารถเขาถึงและใชประโยชนไดจากสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานอยางเต็มที่
และเทาเทียม
แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ กําหนดวิสัยทัศน “สตรีพิการเขาถึงสิทธิอยาง
เทาเทียม ไมถูกเลือกปฏิบัติ ในสังคมที่อยูเย็นเปนสุขรวมกันอยางยั่งยืน” ภายใตยุทธศาสตร ๔ เสริม ไดแก
๑) เสริมพลังสตรีพิการและเด็กหญิงพิการใหเขาถึงและใชประโยชนไดจากสิทธิ สวัสดิการ โอกาสอันเทาเทียมในการ
พัฒนากระแสหลัก ๒) เสริมสรางสุขภาวะ อนามัยเจริญพันธุ และการดูแลสุขภาพสตรีพิการและเด็กหญิงพิการอยาง
เทาเทียม ๓) เสริมภูมคิ มุ กันและปกปองสตรีพกิ ารและเด็กหญิงพิการจากความรุนแรงการลวงละเมิด และการแสวงหา
ประโยชนทกุ รูปแบบ ๔) เสริมสรางความเขมแข็ง พัฒนาศักยภาพ และการมีสว นรวมแกสตรีพกิ าร เด็กหญิงพิการ และ
องคกรสตรีพิการ
เพื่อใหการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ จึงไดมุงเนนการมีสวนรวมและการบูรณาความ
รวมมือของทุกภาคสวนอยางเต็มที่ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อใหสตรีพิการ เด็กหญิงพิการได
รับการคุมครอง สงเสริมความเสมอภาค ความเทาเทียม สามารถเขาถึงและใชประโยชนจากสิทธิไดจริง

คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ

สารบัญ
หนา
สวนที่ ๑ สถานการณการดําเนินงานดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีพิการในประเทศไทย
- ผลการดําเนินงานแผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๙
- กฎหมาย นโยบาย พันธกรณี ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีพิการ
- สถานการณดานสตรีพิการในประเทศไทย

๑
๒
๑๐

สวนที่ ๒ ทิศทางยุทธศาสตรแผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
- วิสัยทัศน
- พันธกิจ
- เปาประสงค
- ยุทธศาสตร

๑๗
๑๗
๑๗
๑๗

สวนที่ ๓ การแปลงแผนสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
- วัตถุประสงคของการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ
- แนวทางการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ
- การติดตามและประเมินผล

๒๒
๒๒
๒๓

ภาคผนวก
- หนวยงานที่รับผิดชอบตามแผน
- ประกาศคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
เรื่อง แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
- คําสั่งกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพพชีวิตคนพิการ ที่ ๗๙๘/๒๕๖๐
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสตรีพิการ
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

๒๖
๒๗
๒๘

สวนที่ ๑
สถานการณการดําเนินงานดานการพัฒนาคุณภาพชีวติ สตรีพกิ ารในประเทศไทย
๑. ผลการดําเนินงานแผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๙
แผนการพัฒนาสตรีพกิ าร ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ ไดกาํ หนดวิสยั ทัศน “สตรีพกิ ารอยูอ ยางมีศกั ดิศ์ รี
มั่นคงปลอดภัย เขาถึงสิทธิอยางเสมอภาคและเทาเทียม” โดยมียุทธศาสตรในการขับเคลื่อน ๖ ยุทธศาสตร ไดแก
(๑) สงเสริมการเขาถึงสิทธิอยางเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอสตรีพิการและเด็กหญิงพิการ
(๒) การขจัดการกระทําความรุนแรงตอสตรีพิการและเด็กหญิงพิการ (๓) การพัฒนาสุขภาพ และคุณภาพชีวิต
ของสตรีพกิ าร และเด็กหญิงพิการ (๔) เสริมพลังบทบาทสตรีพกิ ารอยางเสมอภาคและเทาเทียมในสังคม (๕) เสริมสราง
และพัฒนาศักยภาพกลไกและองคกรสตรีพิการทุกระดับ และ (๖) เสริมสรางเจตคติในเชิงสรางสรรคของสังคม
ตอสตรีพิการ และเด็กหญิงพิการ
จากการประเมินผลแผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ พบวา สตรีพิการ เด็กหญิงพิการ
เครือขายคนพิการ จํานวนกวา ๒๕๐,๐๐๐ คน จากสตรีพกิ ารทัว่ ประเทศจํานวน ๘๕๔,๙๘๓ คน คิดเปนรอยละ ๒๙.๒๔
เขามามีสว นในการขับเคลือ่ นแผน โดยสตรีพกิ ารทีเ่ ขามามีสว นรวมมากทีส่ ดุ เปนสตรีพกิ ารทีอ่ ยูใ นวัยแรงงานอายุระหวาง
๑๕ - ๖๐ ป ทั้งนี้เมื่อพิจารณาผลการดําเนินงานตามแผนดังกลาวพบวาในเชิงการบรรลุวิสัยทัศนของแผนนั้นพบวา
การขับเคลือ่ นการดําเนินงานจะเปนไปในลักษณะแผนงาน โครงการทีส่ นองตอบตอยุทธศาสตรทงั้ ๖ ยุทธศาสตรซงึ่ ยัง
ไมสามารถดําเนินการใหบรรลุตามวิสัยทัศนไดอยางแทจริง ซึ่งสาเหตุเกิดจากระยะเวลาของแผนจํานวน ๓ ป ซึ่งเปน
แผนระยะปานกลางยังไมอาจจะวัดผลไดอยางแทจริง โดยเฉพาะการดําเนินงานดานสังคมหรือการพัฒนาคนนัน้ จะตอง
ใชระยะเวลาและการประเมินผลใหเห็นความกาวหนาในระยะยาว รวมถึงจะตองมีการวิเคราะหถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
ในเชิงการลงทุนทางสังคมดังกลาวดวย ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงความสําเร็จและความกาวหนาของการขับเคลื่อนแผนไป
สูการปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดแผน พบวามีความสําเร็จมากกวารอยละ ๕๐ โดยยุทธศาสตรที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดคือ
ยุทธศาสตรที่ ๒ การขจัดการกระทําความรุนแรงตอสตรีพิการและเด็กหญิงพิการ มีจํานวน ๓ แนวทาง ทั้งนี้ไดมี
การเสริมสรางความรูความเขาใจในเรื่องการกระทําความรุนแรงตอสตรีพิการใหแกกลไกการทํางานขององคกรภาครัฐ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรภาคเอกชน มูลนิธิ สมาคม ชมรมดานคนพิการและ สตรีพิการใหมีความรูและแนว
ปฏิบัติที่ถูกตอง ตลอดจนจัดใหมีการรณรงคการเฝาระวังและขจัดความรุนแรงตอสตรีพิการและเด็กหญิงพิการ
โดยไดมีการอบรมแกนนําสตรีพิการ และเครือขายดานคนพิการ ใน ๗๖ จังหวัด รวมกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบวา
ผูเ ขารวมอบรมรอยละ ๘๐ มีความรูแ ละความเขาใจในมิตขิ องการขจัดการกระทําความรุนแรงมากยิง่ ขึน้ รวมถึงสัดสวน
ขอรองเรียนในเรือ่ งการกระทําความรุนแรงตอสตรีพกิ ารมีจาํ นวนลดลงในทุกป สําหรับยุทธศาสตรทปี่ ระสบความสําเร็จ
รองลงมาก็คือยุทธศาสตรที่ ๑ สงเสริมการเขาถึงสิทธิอยางเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
ตอสตรีพิการและเด็กหญิงพิการจํานวน ๔ แนวทาง โดยไดมีการขับเคลื่อนการดําเนินงานสวนมากในทางที่ ๑ สงเสริม
แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

๑

ใหภาครัฐจัดบริการใหสตรีพกิ ารและเด็กหญิงพิการใหเขาถึงสิทธิตามกฏหมายซึง่ เปนภารกิจประจําของแตละหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ สําหรับแนวทางอื่น ๆ พบวายังไมไดมีการดําเนินการเปนรูปธรรมที่ชัดเจนไมวาจะเปนการสนับสนุน
ใหเอกชนจัดบริการ หรือการพัฒนากฏหมายที่เกี่ยวของในประเด็นสตรีพิการ เปนตน สําหรับยุทธศาสตรที่ ๓
การพัฒนาสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของสตรีพิการ และเด็กหญิงพิการ มีจํานวน ๔ แนวทางโดยกิจกรรมสวนใหญ
จะเปนการใหความรูในมิติการดูแลสุขภาพ การตรวจสุขภาพ การสงเสริมใหสตรีพิการไดเขาถึงบริการสาธารณสุข
โดยพบว า กว า ร อ ยละ ๘๐ ของสตรี พิ ก ารทั่ ว ประเทศได เข า ถึ ง บริ ก ารสุ ข ภาพขั้ น พื้ น ฐานอย า งเท า เที ย ม
สํ า หรั บ ยุ ท ธศาสตร ที่ ๕ เสริ ม สร า งและพั ฒ นาศั ก ยภาพกลไกและองค ก รสตรี พิ ก ารทุ ก ระดั บ มี แ นวทางใน
การขับเคลือ่ นจํานวน ๔ แนวทาง โดยแนวทางทีม่ กี ารขับเคลือ่ นทีช่ ดั เจนก็คอื การสนับสนุนใหมกี ารจัดตัง้ องคกรสตรีพกิ าร
ทั้งในสวนกลางและภูมิภาคจํานวนกวา ๕๐ ชมรม โดยทําหนาที่ในการปกปองคุมครองพิทักษสิทธิคนพิการ
รวมถึงสงเสริมอาชีพและการมีงานทําของสตรีพกิ าร เปนตน นอกจากนีใ้ นยุทธศาสตรที่ ๔ เสริมพลังบทบาทสตรีพกิ าร
อยางเสมอภาคและเทาเทียมในสังคม นั้นไดมีการสงเสริมใหสตรีพิการ แกนนําสตรีพิการไดเขาไปมีบทบาทในการเปน
คณะกรรมการของสมาคม หรื อ อนุ ก รรมการที่ เ กี่ ย วข อ งโดยเฉพาะอนุ ก รรมการตามประเภทความพิ ก าร
และอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการประจําจังหวัด เปนตน และยุทธศาสตรที่ ๖ เสริมสรางเจตคติ
ในเชิงสรางสรรคของสังคมตอสตรีพิการ และเด็กหญิงพิการ เปนยุทธศาสตรที่มีการขับเคลื่อนงานที่ยังไมชัดเจน
และเปนรูปธรรมมากนัก ทั้งนี้เนื่องจากประเด็นเจตคตินั้นคอนขางที่จะวัดความสําเร็จไดยาก โดยจะถูกบูรณาการ
เขากับการดําเนินงานของแตละยุทธศาสตรที่กลาวมาขางตน
จากการติดตามประเมินดังกลาวขางตนในเชิงปริมาณพบวามีโครงการที่ดําเนินงานภายใตขับเคลื่อนแผนการ
พัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙ จํานวน ๑๕๐ โครงการ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีสตรีพิการ
แกนนําสตรีพิการ เด็กหญิงพิการ แกนนําดานคนพิการ ครอบครัว หนวยงานที่เกี่ยวของในการเขารวม จํานวนกวา
๒๕๐,๐๐๐ คน
จากสรุปผลการประเมินแผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ ขางตน ไดมีการพัฒนา
ในการขับเคลือ่ นเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนนการมีสว นรวมและการ บูรณาการทัง้ ในสวนกลางและสวนภูมภิ าค
มีการทํางาน ประสานงาน และแลกเปลี่ยนขอมูล อยางไรก็ตามการขับเคลื่อนในชวงแผนฉบับตอไปจะตองอาศัยการ
ขับเคลื่อนในหลายมิติ รวมถึงตองผลักดันมิติทางเพศ ใหบรรจุในพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อใหเกิดความตอเนื่องเปนรูปธรรมตอไป

๒. กฎหมาย นโยบาย พันธกรณี ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีพิการ
๒.๑ พันธกรณี อนุสัญญา กรอบยุทธศาสตร ระหวางประเทศที่เกี่ยวของ
การกําหนดนโยบายสาธารณะดานคนพิการของประเทศไทย รวมถึงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสตรีพิการ
ไดบูรณาการประเด็นการขับเคลื่อนการดําเนินงานดานคนพิการทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาคสูการปฏิบัติ
เพื่อใหคนพิการของไทยไดรับการสงเสริม คุมครอง และเปนหลักประกันใหคนพิการไดเขาถึงและใชประโยชน
ไดจากสิทธิ สวัสดิการ สิ่งอํานวยความสะดวก บริการสาธารณะ ขจัดการเลือกปฏิบัติ ตลอดจนการเขาไปมีสวนรวม
ในการกําหนดนโยบายสาธารณะดานคนพิการ รวมถึงการเขาถึงโอกาสอยางเทาเทียมทางการศึกษา การมีงานทํา
๒
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การรักษาพยาบาล และการมีสวนรวมในการเมืองอยางเทาเทียมกับบุคคลทั่วไป ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงกระแสนโยบาย
ในระดับโลกและอนุภูมิภาคที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่สําคัญ ประกอบดวยสาระสําคัญ
ของพันธกรณีระหวางประเทศที่เกี่ยวของ ดังนี้
อนุสญ
ั ญาวาดวยสิทธิคนพิการ (Convention on the rights of persons with disabilities : CRPD)
ประเทศไทยไดใหสัตยาบัน เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ และมีผลบังคับใช ตั้งแตวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑
โดยมีจดุ มุง ประสงคทจี่ ะสงเสริม คุม ครองและประกันใหคนพิการไดใชสทิ ธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานอยางเต็มที่
และเทาเทียม ตลอดจนสงเสริมการเคารพในศักดิ์ศรีของตนเอง โดยสาระสําคัญของอนุสัญญาฉบับนี้ คือ รัฐภาคีมี
พันธกรณีที่จะตองขจัดการเลือกปฏิบัติตอคนพิการในทุกรูปแบบ ทั้งในดานกฏหมาย การปกครอง และการปฏิบัติ
ตาง ๆ รวมถึงการกําหนดมาตรการทีเ่ หมาะสมเพือ่ ประกันการเขาถึงและใชประโยชนไดอยาง เทาเทียมกันของคนพิการ
ในสวนสภาพแวดลอมทางกายภาพ การขนสง ขอมูลขาวสารและบริการสาธารณะ การยอมรับความเทาเทียมในทาง
กฎหมายสําหรับโอกาสในการรับการศึกษา การเขาทํางาน การรักษาพยาบาล การประกันสิทธิและโอกาสที่จะมีสวน
รวมทางการเมืองอยางเทาเทียมกับบุคคลทั่วไป นอกจากนี้หลักการสําคัญที่บัญญัติไวในอนุสัญญานี้คือ การเคารพ
ในศักดิ์ศรี การไมเลือกปฏิบัติ การมีสวนรวมและการเขารวมในสังคม การเคารพความแตกตางและการยอมรับความ
หลากหลายของมนุษยชาติ ความเสมอภาคของโอกาส ความสามารถในการเขาถึง ความเทาเทียมกันระหวางชายและ
หญิง การเคารพขีดความสามารถของเด็กพิการ โดยขอ ๖ สตรีพิการ ไดกําหนดใหรัฐภาคียอมรับวาสตรีและ
เด็กพิการนัน้ ตกอยูภ ายใตการเลือกปฏิบตั อิ ยางทวีคณ
ู และในการนีร้ ฐั ภาคีตอ งดําเนินมาตรการเพือ่ ประกันวาสตรีและ
เด็กหญิงพิการจะไดอปุ โภคสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานทัง้ ปวงอยางเต็มทีแ่ ละโดยเทาเทียมกัน และใหรฐั ภาคี
ดําเนินมาตรการที่เหมาะสม ทั้งปวงเพื่อประกันใหเกิดการพัฒนาความกาวหนาและการเสริมสรางพลังอํานาจแกสตรี
อยางเต็มที่เพื่อเปนหลักประกันวาบุคคลเหลานี้จะสามารถใชและอุปโภคสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามที่
ระบุไวในอนุสัญญานี้ และขอ ๗ เด็กพิการ ไดกําหนดใหรัฐภาคีดําเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวงเพื่อประกันวา
เด็กพิการไดอปุ โภคสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานอยางเต็มทีบ่ นพืน้ ฐานทีเ่ ทาเทียมกับเด็กอืน่ และในการดําเนิน
การทั้งปวงที่เกี่ยวกับเด็กพิการ ประโยชนสูงสุดของเด็กเปนสิ่งที่ตองคํานึงถึงเปนลําดับแรก และใหรัฐภาคีประกัน
วาเด็กพิการมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นโดยเสรีในทุกเรื่องที่มีผลกระทบตอตน ทั้งนี้ ความคิดเห็นดังกลาวของเด็ก
จะไดรบั การพิจารณาตามสมควรแกอายุและวุฒภิ าวะของเด็กนัน้ บนพืน้ ฐานทีเ่ ทาเทียมกับเด็กอืน่ และไดรบั ความชวย
เหลือที่เหมาะสมกับวัยและความพิการ เพื่อใหสิทธิดังกลาวบังเกิดผล
อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination
of All Forms of Discrimination Against Women : CEDAW) เปนอนุสัญญาที่จัดทําขึ้นโดยสหประชาชาติ
ซึ่งประเทศไทยไดเขาเปนภาคีอนุสัญญาฯ โดยวิธีภาคยานุวัติ มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๒๘ อนุสัญญา
ฉบับนีม้ บี ทบัญญัตริ วม ๓๐ ขอ มีวตั ถุประสงคเพือ่ ใหรบั ภาคีหรือประเทศสมาชิกใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย
และมาตรการดําเนินงานเพือ่ ขจัดการเลือกปฏิบตั ทิ งั้ มวลตอสตรีและใหหลักประกันวาสตรีตอ งไดรบั สิทธิประโยชนและ
โอกาสตางๆ จากรัฐ บนพื้นฐานความเสมอภาคระหวางหญิงชาย ในขอ ๑ - ๑๖ เปนมาตรการดําเนินการ คือ การให
คําจํากัดความเรื่องการเลือกปฏิบัติ (Discrimination) การออกกฎหมายเพื่อประกันสิทธิโอกาส ความเสมอภาค และ
ความกาวหนาในการพัฒนาสถานภาพสตรี การมุงขจัดอคติทางเพศและเจตคติดั้งเดิมที่กีดกันศักยภาพและความ
แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

๓

กาวหนาของสตรี การสรางความเขาใจ และการคุมครองสิทธิอนามัยเจริญพันธุ ที่ดึงผูชายเขามามีสวนรวมรับผิดชอบ
เนนการคุมครองสิทธิสตรีจากความรุนแรง การคาหญิงและการแสวงหาประโยชนจากการคาหญิงการประกันสิทธิขั้น
พืน้ ฐานในการมีสว นรวมทางการเมือง การเขารวมในการวางนโยบายรัฐ การเขาสูต าํ แหนงทางราชการและการเปนผูแ ทน
ในระดับระหวางประเทศของสตรี สิทธิในเรือ่ งสัญชาติ โอกาสในการศึกษา การจางงาน และกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่รวมไปถึงสตรีในชนบท การทํานิติกรรมสัญญาที่เนนความเสมอภาค และขจัดการกีดกัน ความสามารถทาง
กฎหมายของสตรี สิทธิในการสมรสและความสัมพันธทางครอบครัว ซึ่งรวมถึงการขาดจากการสมรส อํานาจปกครอง
บุตร การเลือกใชนามสกุล และการจัดการทางทรัพยสนิ และขอ ๑๗ - ๓๐ เปนการติดตามการปฏิบตั งิ านตามอนุสญ
ั ญา
ยุทธศาสตรอินชอน เพื่อทําสิทธิใหเปนจริง (Incheon Strategy : Make the Right Real) ไดรับการ
รับรองจากที่ประชุมเจาหนาที่ระดับสูงระหวางรัฐบาล ภายใตการดําเนินการทศวรรษคนพิการแหงเอเชียและแปซิฟก
พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๕ ซึ่งจัดตั้งโดยคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแหงเอเชียและแปซิฟก (ESCAP) เมื่อวันที่
๒๙ ตุลาคม - ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี โดยยุทธศาสตรอินชอนมีรากฐานมาจาก
อนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการและกรอบการปฏิบัติงาน และกรอบการปฏิบัติงานแหงสหัสวรรษจากทะเลสาบบิวา
สูสังคมบูรณาการ และตั้งอยูบนฐานสิทธิสําหรับคนพิการในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก โดยยุทธศาสตรอินชอน
ประกอบดวย ๑๐ เปาประสงค ดังนี้ (๑) การลดความยากจนและขยายโอกาสในการทํางานและการจางงาน
(๒) สงเสริมการมีสวนรวมในกระบวนการทางการเมืองและการตัดสินใจ (๓) สงเสริมการเขาถึงสภาพแวดลอม
ทางกายภาพ การขนสงสาธารณะความรูและการสื่อสาร (๔) เสริมสรางความเขมแข็งการคุมครองทางสังคม
(๕) ขยายการชวยเหลือในระยะแรกเริ่มและดานการศึกษาใหกับเด็กพิการ (๖) ประกันความเทาเทียมทางเพศและ
การเสริมพลังสตรี (๗) ประกันการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติสําหรับคนพิการ (๘) ปรับปรุงขอมูล
ดานคนพิการใหนาเชื่อถือและสามารถเปรียบเทียบได (๙) เรงใหมีการใหสัตยาบันและดําเนินการตามอนุสัญญา
วาดวยสิทธิคนพิการและการปรับกฏหมายในประเทศใหสอดคลองกับอนุสญ
ั ญา (๑๐) พัฒนาความรวมมือในระดับอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาคและระหวางประเทศ โดยจะเห็นไดวาในเปาประสงคที่ ๕ การขยายการชวยเหลือในระยะแรกเริ่ม
และดานการศึกษาใหกบั เด็กพิการ โดยประเด็นเรือ่ งความพิการและพัฒนาการชาในเด็กไดถกู ละเลยมานานแลว และ
สวนใหญจะอยูในครอบครัวยากจน ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกมีเด็กพิการจํานวนมากที่ไมสามารถเขาถึงโปรแกรม
การศึกษาและโปรแกรมการชวยเหลือในระยะแรกเริ่ม จําเปนตองใหการชวยเหลือที่เหมาะสมโดยทันทีเพื่อใหเด็กมี
พัฒนาการรอบดานอยางเต็มศักยภาพ การชวยเหลือในระยะแรกเริม่ ไดแก การกระตุน การดูแล การเลีย้ งดู การศึกษา
กอวัยเรียน การลงทุนในโปรแกรมการชวยเหลือในระยะแรกเริ่มใหผลดีกวาการชวยเหลือในดานการศึกษาหรืออบรม
ทีท่ าํ เมือ่ เด็กอายุมากขึน้ การทีร่ ฐั บาลใหความสําคัญกับการชวยเหลือในระยะแรกเริม่ แกเด็ก มีผลทีส่ าํ คัญตอพัฒนาการ
ของพวกเขา นอกจากนี้ รัฐบาลจําเปนตองใหหลักประกันวาเด็กพิการสามารถเขาถึงการศึกษาระดับประถมและมัธยม
ที่มีคุณภาพอยางเทาเทียมกับคนอื่นๆ ในชุมชนที่พวกเขาอยูอาศัย โดยในกระบวนการดังกลาวจะใหครอบครัวมีสวน
ในการใหความชวยเหลือแกเด็ก โดยมีเปาหมายขยายมาตรการในการคนหาและการใหความชวยเหลือในระยะแรกเริม่
แกเด็กพิการตัง้ แตแรกเกิดจนถึงวัยกอนเรียน และลดชองวางใหเหลือครึง่ หนึง่ ระหวางเด็กพิการและเด็กทัว่ ไปทีเ่ ขาเรียน
ในระดับประถมและมัธยม และเปาประสงคที่ ๖ ประกันความเทาเทียมทางเพศและการเสริมพลังสตรี โดยพบวา
สตรีและเด็กหญิงพิการเผชิญกับการเลือกปฏิบตั แิ ละการละเมิดในหลายรูปแบบ การถูกโดดเดีย่ วบวกกับการตองพึง่ พา
๔
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ผูดูแลทําใหสตรีและเด็กหญิงพิการตกอยูในสภาวะที่เปราะบางอยางยิ่งตอการถูกแสวงหาผลประโยชน ความรุนแรง
และการลวงละเมิด รวมทั้งมีความเสี่ยงอื่น ๆ เชน การติดเชื้อ HIV การตั้งครรภ การเสียชีวิตของมารดาและทารก
นอกจากนี้โครงการตาง ๆ ดานการสรางความเทาเทียมทางเพศมักจะละเลยสตรีและเด็กหญิงพิการ ขอมูลเกี่ยวกับ
อนามัยเจริญพันธุแ ละการดูแลสุขภาวะทางเพศ รวมทัง้ การดูแลสุขภาพโดยทัว่ ไป และบริการทีเ่ กีย่ วของมักไมอยูใ นรูป
แบบและภาษาทีค่ นพิการสามารถเขาถึง พันธสัญญาของทศวรรษจะบรรลุไดกต็ อ เมือ่ สตรีและเด็กหญิงพิการมีสว นรวม
อยางแข็งขันในการพัฒนาของสังคมกระแสหลัก ทั้งนี้ ไดมีเปาหมายเสริมพลังสตรีและเด็กหญิงพิการใหสามารถเขาถึง
โอกาสอันเทาเทียมในการพัฒนาของสังคมกระแสหลัก การสรางหลักประกันวาสตรีพกิ ารมีตวั แทนในหนวยงานของรัฐ
ในระดับที่มีอํานาจในการตัดสินใจ การสรางหลักประกันวาสตรีและเด็กหญิงพิการสามารถเขาถึงบริการดานอนามัย
เจริญพันธุและสุขภาวะทางเพศอยางเทาเทียมกับสตรีและเด็กหญิงที่ไมพิการ และเพิ่มมาตรการเพื่อปกปองสตรีและ
เด็กหญิงพิการจากความรุนแรงและการลวงละเมิดทุกรูปแบบ
เปาประสงคการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เปนเปาหมายการพัฒนา
ขององคการสหประชาชาติที่มีความกวางขวางและครอบคลุมแทบทุกมิติที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของมนุษย
มีเปาหมายที่จะบรรลุใหไดภายในป ค.ศ.๒๐๓๐ องคการสหประชาชาติไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาโดยอาศัยกรอบ
ความคิดที่มองการพัฒนาเปนมิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ใหมีความเชื่อมโยงกัน เรียกวา
“เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs)” ซึ่งใชเปนทิศทางการพัฒนา
ตั้งแตเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๗๓ ครอบคลุมระยะเวลา ๑๕ ป โดยประกอบไปดวย ๑๗ เปาหมาย
คือ (๑) ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกที่ (๒) ขจัดความหิวโหย บรรลุเปาความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ
ที่ดีขึ้น และสงเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน (๓) ทําใหแนใจถึงการมีสุขภาวะในการดํารงชีวิต และสงเสริมความเปนอยูที่ดี
ของทุกคนในทุกชวงอายุ (๔) ทําใหแนใจถึงการไดรบั การศึกษาทีไ่ ดคณ
ุ ภาพอยางเทาเทียมและทัว่ ถึง และสงเสริมโอกาส
ในการเรียนรูต ลอดชีวติ แกทกุ คน (๕) บรรลุถงึ ความเทาเทียมทางเพศ และเสริมสรางพลังใหแกสตรีและเด็กหญิงทุกคน
(๖) ทําใหแนใจวาเรื่องนํ้าและการสุขาภิบาลไดรับการจัดการอยางยั่งยืน และมีสภาพพรอมใชสําหรับทุกคน
(๗) ทําใหแนใจวาทุกคนสามารถเขาถึงพลังงานที่ทันสมัย ยั่งยืน เชื่อถือได ตามกําลังซื้อของตน (๘) สงเสริมการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึงใหเปนไปอยางยั่งยืน สงเสริมศักยภาพการมีงานทําและการจางงานเต็มที่ และ
งานที่มีคุณคาสําหรับทุกคน (๙) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่พรอมรับการเปลี่ยนแปลง สงเสริมการปรับตัวใหเปน
อุตสาหกรรมอยางยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม (๑๐) ลดความเหลื่อมลํ้าทั้งภายในและระหวางประเทศ
(๑๑) ทํ า ให เ มื อ งและการตั้ ง ถิ่ น ฐานของมนุ ษ ย มี ค วามปลอดภั ย ทั่ ว ถึ ง พร อ มรั บ การเปลี่ ย นแปลงและยั่ ง ยื น
(๑๒) ทําใหแนใจถึงการมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (๑๓) ดําเนินการอยางเรงดวนเพื่อตอสูกับการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ (๑๔) อนุรกั ษและใชประโยชนจากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากร
ทางทะเลสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหเปนไปอยางยั่งยืน (๑๕) พิทักษ บูรณะ และสงเสริมการใชประโยชนที่ยั่งยืนของ
ระบบนิเวศบนบก จัดการปาไมอยางยั่งยืน ตอสูกับการแปรสภาพเปนทะเลทราย หยุดยั้งและฟนฟูความเสื่อมโทรม
ของที่ดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ (๑๖) สงเสริมใหสังคมมีความเปนปกติสุข ไมแบงแยก
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการเขาถึงความยุติธรรมโดยถวนหนา และสรางใหเกิดสถาบันอันเปนที่พึ่งของสวนรวม
มีประสิทธิผล และเปนที่ยอมรับในทุกระดับ (๑๗) เสริมสรางความเขมแข็งในวิธีการปฏิบัติใหเกิดผล และสรางพลัง
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๕

แหงการเปนหุน สวนความรวมมือระดับสากลตอการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน สําหรับเปาหมายที่ ๕ บรรลุความเทาเทียมทางเพศ
พัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผูหญิงมีจุดหมายที่จะสรางความสําเร็จใหเกิดความเสมอภาคทางเพศในการทํางาน และ
เพื่อใหแนใจวามีการยุติการเลือกปฏิบัติตอผูหญิงและเด็กผูหญิงในทุกที่ แตในบางภูมิภาคยังคงมีความไมเทาเทียมกัน
ในเบือ้ งตนสําหรับการเขาถึงคาจาง และยังคงมีชอ งวางทีม่ นี ยั สําคัญระหวางชายและหญิงในตลาดแรงงาน ความรุนแรง
ทางเพศและการละเมิดทางเพศ การใชแรงงานที่ผิดกฎหมาย และการแบงแยกชนชั้นของประชาชนยังคงเปนอุปสรรค
ใหญในเรื่องนี้
ทศวรรษคนพิการแหงอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ (ASEAN Decade of Persons with Disabilities
2011-2020) มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมสิทธิและโอกาสที่เทาเทียมของคนพิการในอาเซียนโดยผูนําชาติอาเซียน
ในฐานะตัวแทนของรัฐภาคีอาเซียนและประชาชนในชาติ ไดประกาศทศวรรษคนพิการแหงอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓
ใหเปนชวงเวลาหลักของการสงเสริมการพัฒนางานดานคนพิการแบบบูรณาการในอาเซียน และไดยืนยันอีกครั้งหนึ่ง
ถึ ง ข อ ผู ก พั น ของอาเซี ย นในการส ง เสริ ม สิ ท ธิ แ ละโอกาสที่ เ ท า เที ย มของคนพิ ก ารในทุ ก ภาคส ว นของอาเซี ย น
โดยใหสอดคลองกับเอกสารดานคนพิการ โดยเฉพาะอยางยิง่ อนุสญ
ั ญาวาดวยสิทธิคนพิการ โดยทีม่ กี ารเนนถึงประเด็นหลัก
๑๕ ประเด็น ซึ่งไดถูกกําหนดใหสอดคลองกับเสาหลักทั้งสามของอาเซียน โดยเนนยํ้าวาประเด็นดานคนพิการเปน
ประเด็นที่เกี่ยวของกับประชาคมทั้งสามเสาหลักของอาเซียน และเพื่อเปนการใหเกียรติตอองคกรสาขาของอาเซียน
รวมทัง้ กลไก และพิธสี ารตาง ๆ ทีม่ อี ยูแ ลว ทศวรรษคนพิการอาเซียน จะใชกลไกทีม่ อี ยูแ ลวเหลานีร้ ว มกับขอริเริม่ อืน่ ๆ
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในอาเซียน โดยสาระสําคัญของทศวรรษคนพิการอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓
ประกอบดวย ๑๕ ประเด็น ไดแก (๑) การตระหนักรูและการปกปองสิทธิ เสรีภาพของคนพิการ (๒) การพัฒนาและ
บังคับใชกฎหมายและการรวมประเด็นดานคนพิการเขาไวในกระแสหลักในการกําหนดนโยบายและแผน (๓) การจาง
งานและงานที่มีคุณคา (๔) การศึกษาที่เหมาะสมและเพียงพอ (๕) การดูแลสุขภาพและการฟนฟูสมรรถภาพ รวมทั้ง
การฟนฟูสมรรถภาพโดยชุมชน (๖) การมีสวนรวมทางการเมืองและการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของคนพิการ
(๗) การดํารงชีวิต การบรรเทาความยากจน และบริการทางสังคม (๘) การดํารงชีวิตอิสระและการมีสวนรวมในชุมชน
(๙) เด็กพิการ (๑๐) สตรีพกิ าร (๑๑) ผูส งู อายุพกิ าร (๑๒) การมีสว นรวมในวัฒนธรรม นันทนาการ สันทนาการ และกีฬา
(๑๓) การเขาถึง เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเครือ่ งชวย ขอมูลขาวสาร สิง่ อํานวยความสะดวก การคมนาคม บริการ
(๑๔) การสรางศักยภาพรัฐบาล องคกรพึ่งตนเองของคนพิการ และองคกรทางสังคมภาคพลเรือน (๑๕) คนพิการที่อยู
ในภาวะฉุกเฉิน สําหรับประเด็นที่ ๙ เด็กพิการ ไดกลาวถึงการสรางความมัน่ ใจวาเด็กพิการไดรบั บริการตาง ๆ ทีเ่ หมาะ
สมกับอายุและสภาพความพิการ สรางความมัน่ ใจวากิจกรรมตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับเด็กพิการจะตองคํานึงถึงประโยชนสงู สุด
ของเด็กเปนลําดับแรก และสรางความมั่นใจวาเด็กพิการสามารถมีสวนรวมในโครงการและขอริเริ่มตาง ๆ ที่มีอยูแลว
ของอาเซียนที่เกี่ยวกับเด็ก เชน ASEAN Children Forum (ACF) และตองมีการรวมประเด็นดานเด็กพิการเขาไวใน
ทุกภาคสวนของอาเซียนทีเ่ กีย่ วของ และประเด็นที่ ๑๐ สตรีพกิ าร ไดกลาวถึงการยอมรับวาสตรีและเด็กหญิงพิการนัน้
ตกอยูภ ายใตการเลือกปฏิบตั อิ ยางทวีคณ
ู โดยจะตองสรางความมัน่ ใจวามีมาตรการทีเ่ หมาะสมในการทีจ่ ะนําไปสูก ารพัฒนา
ความกาวหนา และการเสริมพลังใหกับสตรี เพื่อประกันวาสตรีและเด็กหญิงพิการจะไดอุปโภค สิทธิ มนุษยชนและ
เสรีภาพขั้นพื้นฐาน ทั้งปวงอยางเต็มที่และโดยเทาเทียม รวมถึงประเด็นดานสตรีและเด็กหญิงพิการเขาไวในทุกภาค
สวนของอาเซียนทีเ่ กีย่ วของ เชน คณะกรรมาธิการอาเซียนดานการสงเสริมและคุม ครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC)
๖
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๒.๒ กฎหมายและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของในประเทศไทย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนั้น ไดกําหนดไวใน มาตรา ๒๗ วา บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและ
เสรีภาพและไดรับการคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบตั ิโดยไมเปน
ธรรมตอบุคคล ไมวาดวยสาเหตุความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย
หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมความเชือ่ ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดทางการเมือง
อันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอื่นใด จะกระทําไมได และมาตรการรัฐที่กําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรค
หรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิหรือเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น หรือเพื่อคุมครองหรืออํานวยความสะดวก
ใหแกเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ คนดอยโอกาส ยอมไมถือวาเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม นอกจากนี้
มาตรา ๗๑ กําหนดไววา รัฐพึงเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวอันเปนองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญของสังคม
จัดใหประชาชนมีที่อยูอาศัยอยางเหมาะสม สงเสริมและพัฒนาการสรางเสริมสุขภาพเพื่อใหประชาชน มีสุขภาพที่แข็ง
แรงและมีจิตใจเขมแข็ง รวมตลอดทั้งสงเสริมและพัฒนาการกีฬาใหไปสูความเปนเลิศและเกิดประโยชนสูงสุดแก
ประชาชน รัฐพึงสงเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปนพลเมืองทีด่ มี คี ณ
ุ ภาพและความสามารถสูงขึน้ รัฐพึงใหความ
ชวยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ ผูยากไร และผูดอยโอกาสใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพ
และคุมครองปองกันมิใหบุคคลดังกลาวถูกใชความรุนแรงหรือปฏิบัติอยางไมเปนธรรม รวมตลอดทั้งใหการบําบัด
ฟนฟูและเยียวยาผูถูกกระทําการดังกลาวในการจัดสรรงบประมาณ รัฐพึงคํานึงถึงความจําเปนและความตองการที่
แตกตางกันของเพศ วัยและสภาพของบุคคล ทั้งนี้ เพื่อความเปนธรรม
พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๖ นับเปนนวัตกรรมทางกฎหมายดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ โดยมีสาระทั้งในดาน
การกําหนดมาตรการในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การสรางกลไกเพื่อการคุมครองคนพิการในเชิงนโยบาย
ไวในกฎหมาย เพือ่ ใหคนพิการไดรบั สิทธิ และโอกาส การคุม ครองจากรัฐ โดยใหคนพิการไดเขาถึงและใชประโยชนจาก
บริการตางๆ จากสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความชวยเหลือจากรัฐ ทั้งในดาน
ฟนฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย การศึกษา การอาชีพ การคุมครอง เพื่อมิใหมีการเลือกปฏิบัติ
โดยไมเปนธรรมการยอมรับและมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง การเขาถึงนโยบาย แผนงาน
โครงการ กิจกรรม ขอมูลขาวสาร การสือ่ สาร โทรคมนาคม บริการลามภาษามือ สิทธิในการเขาไปใชในบริการสาธารณะ
เชนเดียวกับบุคคลทั่วไป การจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ การบริหารจัดการกองทุนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ และสิทธิในการไดรับการลดหยอนภาษีสําหรับคนพิการ และผูดูแลคนพิการ
พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา และมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ซึ่งกฎหมายฉบับนี้มีเจตนารมณเพื่อปองกันและแกไข
ปญหาการกระทําความรุนแรงในครอบครัว ปกปองคุมครองผูถูกกระทํา ดวยความรุนแรงในครอบครัว และเปนการ
รักษาความสัมพันธอนั ดีในครอบครัวไว แตสถานการณในปจจุบนั กลับพบวา ปญหาการกระทําความรุนแรงในครอบครัว
ยังเปนปญหาใหญของครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ อาทิ ผูถูกกระทําโดยเฉพาะสตรีและเด็ก ที่ถูกกระทําดวย
ความรุนแรงในครอบครัวยังไมไดรับความชวยเหลือคุมครองที่เหมาะสม และทันทวงที จึงตองมีการกําหนดรูปแบบ
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๗

วิธีการ และขั้นตอนโดยใหผูกระทําความผิดมีโอกาสกลับตัว และยับยั้งการกระทําผิดซํ้า รวมทั้งสามารถรักษาความ
สัมพันธอันดีในครอบครัวไวได ประกอบกับเด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัวมีสิทธิไดรับความคุมครองโดยรัฐจาก
การใชความรุนแรงและการปฏิบัติอันไมเปนธรรม
กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป มีวสิ ยั ทัศน ทีป่ ระเทศมีความมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน เปนประเทศพัฒนาแลว
ดวยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยประกอบดวยยุทธศาสตรในการขับเคลื่อน ๖ ยุทธศาสตรดว ยกันคือ
(๑) ยุทธศาสตรดา นความมัน่ คงมีแนวทางในการขับเคลือ่ นสําคัญ ไดแก การเสริมสรางความมัน่ คงของสถาบันหลักของชาติ
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ
การปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือ
ระหวางประเทศทุกระดับ (๒) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีแนวทางขับเคลื่อนไดแก
สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแก รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสรางความเชื่อมั่น สงเสริมการคาและการลงทุน
สงเสริมการคาและการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน และพัฒนาผูประกอบการและขนาดกลางและขนาดยอมสูสากล
และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร (๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน มีแนวทาง
ในการขับเคลื่อน ไดแก พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ สรางเสริมใหคนมี
สุขภาวะที่ดี สรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยใหเอื้อตอการพัฒนาคน (๔) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความ
เสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม มีแนวทางในการขับเคลือ่ นไดแก สรางความมัน่ คงและการลดความเหลือ่ มลํา้ ทาง
ดานเศรษฐกิจและสังคม และสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน
(๕) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยการจัดระบบอนุรกั ษ ฟนฟูและ
ปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ เปนตน (๖) ยุทธศาสตรดา นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ มีแนวทางในการขับเคลื่อนไดแก การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ การปรับปรุง
บทบาท ภารกิจ และโครงสรางของหนวยงานภาครัฐใหมีขนาดที่เหมาะสม การวางระบบบริหารงานราชการแบบ
บูรณาการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ การตอตานการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ การปรับปรุงแกไขกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับใหมีความชัดเจน ทันสมัย เปนธรรม และ
สอดคลองกับขอบังคับสากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ ตลอดจนพัฒนาหนวยงานภาครัฐและบุคลากรที่มีหนาที่
เสนอความเห็นทางกฎหมายใหมีศักยภาพ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ โดยหลักการสําคัญของแผน
ประกอบดวย (๑) ยึดหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” (๒) ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” (๓) ยึด “วิสัยทัศน
ภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป” มาเปนกรอบของวิสัยทัศนประเทศไทยในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ (๔) ยึด “เปาหมาย
อนาคตประเทศไทยป ๒๕๗๙” เปนกรอบการกําหนดเปาหมายทีจ่ ะบรรลุใน ๕ ปแรก และเปาหมายในระดับยอยลงมา
ควบคูกับกรอบเปาหมายที่ยั่งยืน และ (๕) ยึดหลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน ๕ ป
สําหรับวัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ประกอบดวย (๑) เพื่อวางรากฐาน
ใหคนไทยเปนคนมีสขุ ภาวะและสุขภาพทีด่ ี ตลอดจนเปนคนเกงทีม่ ที กั ษะความรูค วามสามารถและพัฒนาตนเองไดตอ
เนื่องตลอดชีวิต (๒) เพื่อใหคนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ
รวมทั้งชุมชนมีความเขมแข็งพึ่งพาตนเองได (๓) เพื่อใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันไดมีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน
๘
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(๔) เพื่อรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ (๕) เพื่อใหการบริหารราชการแผนดิน มีประสิทธิภาพ โปรงใส
และมีการทํางานเชิงบูรณาการ (๖) เพือ่ ใหมกี ารกระจายความเจริญไปสูภ มู ภิ าค (๗) เพือ่ ผลักดันใหประเทศไทยมีความ
เชื่อมโยงกับประเทศตาง ๆ ไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ โดยมีเปาหมายรวมประกอบดวย (๑) คนไทยมี
คุณลักษณะเปนคนไทยทีส่ มบูรณ (๒) ความเหลือ่ มลํา้ ทางดานรายไดและความยากจนลดลง (๓) ระบบเศรษฐกิจมีความ
เขมแข็งและแขงขันได (๔) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม (๕) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยและเพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติตอประเทศไทย และ
(๖) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได กระจายอํานาจ และมีสวนรวมจากประชาชน
แผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีไดมมี ติเมือ่ วันที่
๗ มีนาคม ๒๕๖๐ อนุมัติในหลักการของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
โดยใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย และหนวยงานทีเ่ กีย่ วของบูรณาการดําเนินการตามแนวทาง
และมาตรการที่กําหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เพื่อขับเคลื่อน
แผนไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ และใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นําเสนอแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ใหคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตรชาติทราบ
เพือ่ ใชเปนขอมูลประกอบดําเนินการเกีย่ วกับการเตรียมการยุทธศาสตรในสวนทีเ่ กีย่ วของ โดยแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ
คนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ กําหนดวิสัยทัศน “คนพิการเขาถึงสิทธิไดจริง ดํารงชีวิตอิสระ
ในสังคมอยูเ ย็นเปนสุขรวมกันอยางยัง่ ยืน” ภายใตยทุ ธศาสตรแหงความเทาเทียม (EQUAL) ไดแก เสริมพลังคนพิการ
และองคกรดานคนพิการใหมีศักยภาพและความเขมแข็ง (Empowerment) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ขจัดการเลือกปฏิบัติ เพื่อใหคนพิการเขาถึงสิทธิไดจริง (Quality Management) เสริมสรางความเขาใจและเจตคติ
เชิงสรางสรรคตอ คนพิการและความพิการ (Understanding) สรางสภาพแวดลอมและบริการสาธารณะทีท่ กุ คนเขาถึง
และใชประโยชนได (Accessibility) และสงเสริมการบูรณาการเครือขายและสรางการมีสวนรวมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ คนพิการอยางยัง่ ยืน (Linkage) โดยในยุทธศาสตรที่ ๑ เสริมพลัง คนพิการและองคกรดานคนพิการใหมศี กั ยภาพ
และความเขมแข็งไดกาํ หนดแนวทางในการเสริมพลังและพัฒนาศักยภาพสตรีพกิ ารเด็กหญิงพิการเพือ่ ใหเขาถึงโอกาส
อันเทาเทียม ในการพัฒนาสังคมกระแสหลัก
ยุทธศาสตรการพัฒนาสตรี พ.ศ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ไดกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาสตรีไววา “สรางสังคม
เสมอภาค ปราศจากการเลือกปฏิบัติ สตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคงปลอดภัย รวมสรางชาตินําสมัย” และไดกําหนด
ยุทธศาสตรไว ๕ ยุทธศาสตร ไดแก (๑) ปรับเปลี่ยนเจตคติของสังคมในประเด็นความเทาเทียมกันระหวางหญิงชาย
(๒) เสริ ม พลั ง เพิ่ ม บทบาทการมี ส  ว นร ว ม เพื่ อ พั ฒ นาสั ง คมและคุ ณ ภาพชี วิ ต แก ส ตรี ทุ ก กลุ  ม และทุ ก ระดั บ
(๓) พัฒนาเงื่อนไขและปจจัยที่เอื้อตอการพัฒนาสตรีที่มีประสิทธิผลและเสมอภาค (๔) กําหนดมาตรการเฝาระวัง
ขจัดปจจัยเสี่ยง ปองกัน คุมครอง ชวยเหลือ และเยียวยา และ (๕) สรางความเขมแข็งของกลไก และกระบวนการ
พัฒนาสตรี ซึ่งสอดคลองกับทิศทางของยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ที่มุงเนนการพัฒนาคนใหเปนศูนยกลาง โดยเนนการพัฒนาคน
ในทุกชวงวัย การมีสวนรวมของทุกคน และการเขาถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน เพื่อลดความเหลื่อมลํ้าระหวางประชาชนกลุม
ตาง ๆ พระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ กลาวถึง ปจจุบันไมมีมาตรการปองกันการเลือกปฏิบัติ
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๙

โดยไมเปนธรรมระหวางเพศทีช่ ดั เจนสงผลใหบคุ คลซึง่ ถูกเลือกปฏิบตั ิ โดยไมเปนธรรมระหวางเพศไมไดรบั ความคุม ครอง
และไมไดรบั ความเปนธรรมเทาทีค่ วร สมควรมีกฎหมายเพือ่ กําหนดมาตรการคุม ครองผูถ กู เลือกปฏิบตั ิ โดยไมเปนธรรม
ระหวางเพศ และปองกันมิใหมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศ ซึ่งสอดคลองกับ หลักการสิทธิมนุษยชน
สากลตามพันธกรณีระหวางประเทศที่ประเทศไทยเขาเปนภาคี

๓. สถานการณดานสตรีพิการในประเทศไทย
สถานการณการเปลี่ยนผานดานประชากรและสังคม (social and demographical transition) อันเนื่อง
มาจากจํานวนผูสูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น ความกาวหนาทางเทคโนโลยีทางการแพทยที่ชวยรักษาหรือยืดชีวิตมนุษย
ภาวะสิ่งแวดลอม การตั้งครรภและการคลอดที่ตางจากปกติ รวมทั้งวิถีชีวิตของการใชรถยนตเปนยานพาหนะและ
การประกอบอาชีพในสถานประกอบการไดสงผลตอสัดสวนของการบาดเจ็บความพิการที่เพิ่มจํานวนสูงขึ้น
“คนพิการ” หมายความวา บุคคลซึ่งมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน หรือเขาไปมีสวนรวม
ทางสังคม เนื่องจากมีความบกพรองทางการเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ พฤติกรรม
สติปญ
 ญา การเรียนรู หรือความบกพรองอืน่ ใด ประกอบกับมีอปุ สรรคดานตาง ๆ และมีความจําเปนเปนพิเศษทีจ่ ะตอง
ไดรับความชวยเหลือดานใดดานหนึ่ง เพื่อใหสามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน หรือเขาไปมีสวนรวมทางสังคม
ไดอยางบุคคลทั่วไป (พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖)
“สตรีพิการ” หมายถึง ผูหญิงซึ่งมีอายุมากกวาสิบแปดปบริบูรณที่มีความบกพรองทางรางกาย การเห็น
การสื่อสาร สติปญญา หรือจิตใจ ไมวาความบกพรองนั้นจะมีมาแตกําเนิดหรือเกิดขึ้นภายหลัง
“เด็ก หญิงพิ ก าร” หมายถึ ง ผู  ห ญิ งซึ่ง มี อ ายุ ตํ่ า กวา สิ บแปดปบริ บูร ณแ ต ไ มร วมถึง ผูที่ บรรลุ นิ ติ ภาวะ
ดวยการสมรส ที่มีความบกพรองทางรางกาย การเห็น การสื่อสาร สติปญญาหรือจิตใจ ไมวาความบกพรองนั้นจะมีมา
แตกําเนิดหรือเกิดขึ้นภายหลัง
จากรายงานสถานการณดา นคนพิการในประเทศไทยทีจ่ ดั ทําโดยกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ พบวา มีคนพิการที่มีบัตรประจํา
ตัวคนพิการทั่วประเทศ จํานวน ๑,๘๐๘,๕๒๔ คน คิดเปนรอยละ ๒.๗๕ ของประชากรทั้งประเทศ โดยเปนคนพิการ
เพศชาย จํานวน ๙๕๓,๕๔๑ (รอยละ ๕๒.๗๒) และเพศหญิง จํานวน ๘๕๔,๙๘๓ คน (รอยละ ๔๗.๒๘) โดยเมื่อ
พิจารณากระจายตัวของประชากรพิการ พบวา อาศัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด จํานวน ๗๓๕,๐๐๗ คน
คิดเปนรอยละ ๔๐.๖๔ (เพศชาย จํานวน ๓๗๕,๘๖๐ คน และเพศหญิง จํานวน ๓๕๙,๑๔๗ คน) รองลงมา ไดแก
ภาคเหนือ มีคนพิการ จํานวน ๔๐๙,๗๒๕ คน คิดเปนรอยละ ๒๒.๖๖ (เพศชาย จํานวน ๒๑๕,๕๑๖ คน และเพศหญิง
จํานวน ๑๙๔,๒๐๙ คน) ภาคกลาง จํานวน ๓๖๙,๒๕๐ คน คิดเปนรอยละ ๒๐.๔๒ (เพศชาย จํานวน ๒๐๐,๔๘๕ คน
และเพศหญิง จํานวน ๑๖๘,๗๖๕ คน) ภาคใต จํานวน ๒๐๗,๐๖๑ คน คิดเปนรอยละ ๑๑.๔๔ (เพศชาย จํานวน
๑๑๒,๙๗๘ คน และเพศหญิง จํานวน ๙๔,๐๘๓ คน) กรุงเทพมหานคร จํานวน ๗๖,๒๕๐ คน คิดเปนรอยละ ๔.๒๒
(เพศชาย จํานวน ๔๑,๕๙๒ คน และเพศหญิง จํานวน ๓๔,๖๕๘ คน) และขอมูลรอการยืนยัน จํานวน ๑๑,๒๓๑ คน
คิดเปนรอยละ ๐.๖๖
๑๐
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ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุของความพิการ พบวา สวนใหญเกิดจากภาวะความเจ็บปวยและ โรคตาง ๆ
ในภายหลัง (ความดันโลหิตสูง/หลอดเลือดหัวใจตีบ/ขอสันหลังอักเสบ/โรคติดเชื้อ/เบาหวาน/ลมชัก) รอยละ ๓๔.๒๔
(เพศชาย จํานวน ๖๗๘,๙๗๙ คน และเพศหญิง จํานวน ๓๙๗,๖๐๔ คน) แพทยไมระบุสาเหตุความพิการ
รอยละ ๒๙.๒๓ (เพศชาย จํานวน ๑๕๔,๘๒๓ คน และเพศหญิง จํานวน ๑๑๘,๓๗๔ คน) ความพิการแตกําเนิด
รอยละ ๑๘.๗๑ (เพศชาย จํานวน ๑๕๒,๘๔๗ คน และเพศหญิง จํานวน ๑๐๙,๗๓๕ คน) อุบัติเหตุ รอยละ ๑๕.๖๑
(เพศชาย จํานวน ๗๘๙,๔๕๘ คน และเพศหญิง จํานวน ๖๕๕,๐๘๔ คน) มากกวา ๑ สาเหตุ รอยละ ๑.๗๖ (เพศชาย
จํานวน ๕๙,๘๔๕ คน และเพศหญิง จํานวน ๔๖,๒๔๑ คน) และพันธุกรรม รอยละ ๐.๔๕ (เพศชาย จํานวน ๑,๖๕๒
คน และเพศหญิง จํานวน ๑,๑๕๖ คน)
ประเภทความพิการ โดยพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ไดแบงประเภทความพิการออกเปน ๗ ประเภทดวยกันโดยจากจํานวนคนพิการ
ทั้งหมด ๑,๘๐๘,๕๒๔ คน เปนความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย มากที่สุด จํานวน ๘๘๐,๖๖๒ คน
รอยละ ๔๘.๖๙ (เพศชาย จํานวน ๔๕๖,๔๖๖ คน และเพศหญิง จํานวน ๔๒๔,๑๙๖ คน) คนพิการทางการไดยิน
หรือสื่อความหมาย จํานวน ๓๓๒,๒๙๔ คน (รอยละ ๑๘.๓๗) (เพศชาย จํานวน ๑๖๘,๑๓๘ คน และเพศหญิง
จํานวน ๑๖๔,๑๕๖ คน) คนพิการทางการเห็น จํานวน ๑๘๗,๒๔๙ คน (รอยละ ๑๐.๓๕) (เพศชาย จํานวน
๘๘,๐๗๓ คน และเพศหญิง จํานวน ๙๙,๑๗๖ คน) คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม จํานวน ๑๓๔,๙๑๕ คน
(รอยละ ๗.๔๖) (เพศชาย จํานวน ๘๒,๖๐๓ คน และเพศหญิง จํานวน ๕๒,๓๑๒ คน) คนพิการทางสติปญญา
จํานวน ๑๒๖,๖๐๔ คน (รอยละ ๗.๐๐) (เพศชาย จํานวน ๖๘,๓๖๓ คน และเพศหญิง จํานวน ๕๘,๒๔๑ คน)
คนพิการทางออทิสติก จํานวน ๑๐,๕๕๖ คน (รอยละ ๐.๕๘) (เพศชาย จํานวน ๘,๕๗๕ คน และเพศหญิง
จํานวน ๑,๙๘๑ คน) คนพิการทางการเรียนรู จํานวน ๘,๗๒๖ คน (รอยละ ๐.๔๘) (เพศชาย จํานวน ๖,๐๘๐ คน
และเพศหญิง จํานวน ๒,๖๔๖ คน) และพิการมากกวา ๑ ประเภทความพิการ จํานวน ๑๑๗,๐๖๗ คน (รอยละ ๖.๔๗)
(เพศชาย จํานวน ๖๔,๑๘๗ คน และเพศหญิง จํานวน ๕๒,๘๘๐ คน) และขอมูลรอการยืนยัน จํานวน ๑๐,๔๕๑ คน
(รอยละ ๐.๖๐)
ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงชวงอายุของคนพิการในประเทศไทย พบวาคนพิการสวนใหญจะอยูในชวงอายุ
ตั้งแต ๖๐ ปขึ้นไป จํานวน ๙๑๘,๔๐๗ คน (เพศชาย จํานวน ๔๙๐,๒๕๐ คน และเพศหญิง จํานวน ๔๒๘,๑๕๗ คน)
รองลงอยูระหวางอายุ ๑๕ - ๖๐ ป จํานวน ๘๐๒,๐๕๘ คน (เพศชาย จํานวน ๕๓๗,๗๙๙ คน และเพศหญิง จํานวน
๒๖๔,๒๕๙ คน) ชวงอายุ ๖ - ๑๔ ป จํานวน ๖๔,๘๙๘ คน (เพศชาย จํานวน ๔๐,๑๙๓ คน และเพศหญิง จํานวน
๒๔,๗๐๕ คน) และชวงอายุแรกเกิดถึง ๕ ป จํานวน ๑๗,๐๑๒ คน (เพศชาย จํานวน ๗,๘๑๓ คน และเพศหญิง จํานวน
๙,๑๙๙ คน) โดยการศึกษาของคนพิการพบวา คนพิการที่ไมไดรับการศึกษา จํานวน ๖๐๗,๙๖๐ คน (รอยละ
๓๓.๗๓ ของคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการ) (เพศชาย จํานวน ๓๑๑,๓๕๘ คน และเพศหญิง จํานวน
๒๙๖,๖๐๒ คน) แบงเปน อายุไมถึงเกณฑที่จะเรียน จํานวน ๓,๑๒๖ คน (รอยละ ๐.๕๑ ของคนพิการที่ไมได
รับการศึกษา) (เพศชาย จํานวน ๑,๒๙๓ คน และเพศหญิง จํานวน ๑,๘๓๓ คน) เปนผูสูงอายุ (อายุตั้งแต ๖๐
ปขึ้นไป) จํานวน ๒๙๔,๔๙๕ คน (รอยละ ๔๘.๔๔ ของคนพิการที่ไมไดรับการศึกษา) (เพศชาย จํานวน ๑๕๔,๘๙๐ คน
และเพศหญิง จํานวน ๑๓๙,๖๐๕ คน) และเปนคนพิการที่อายุถึงเกณฑแตไมไดรับการศึกษา จํานวน ๓๑๐,๓๓๙ คน
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๑๑

(รอยละ ๕๑.๐๕ ของคนพิการที่ไมไดรับการศึกษา) (เพศชาย จํานวน ๑๕๕,๑๗๕ คน และเพศหญิง จํานวน
๑๕๕,๑๖๔ คน) คนพิการทีไ่ ดรบั การศึกษา จํานวน ๑,๑๙๔,๔๑๕ คน รอยละ ๖๖.๒๗ (เพศชาย จํานวน ๖๘๒,๕๑๗ คน
และเพศหญิง จํานวน ๕๑๑,๘๙๘ คน) มีการศึกษาในระดับประถมศึกษามากที่สุด จํานวน ๙๘๙,๓๔๗ คน
(รอยละ ๕๔.๙) (เพศชาย จํานวน ๕๔๓,๗๙๙ คน และเพศหญิง จํานวน ๔๔๕,๕๔๘ คน) รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา
จํานวน ๑๓๓,๗๖๓ คน (รอยละ ๗.๔๒) (เพศชาย จํานวน ๙๖,๑๘๕ คน และเพศหญิง จํานวน ๓๗,๕๗๘ คน)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. /ปวส. /ปวท.) จํานวน ๒๕,๐๙๕ คน (รอยละ ๑.๔) (เพศชาย จํานวน
๑๒,๘๖๐ คน และเพศหญิง จํานวน ๑๒,๒๓๕ คน) การศึกษานอกระบบ จํานวน ๒๕,๓๕๑ คน (รอยละ ๑.๔)
(เพศชาย จํานวน ๑๘,๘๖๐ คน และเพศหญิง จํานวน ๖,๔๙๑ คน)ระดับปริญญาตรี จํานวน ๑๕,๙๓๒ คน
(รอยละ ๐.๘๘) (เพศชาย จํานวน ๘,๒๒๒ คน และเพศหญิง จํานวน ๗,๗๑๐ คน) ระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน
๒,๓๗๐ คน (รอยละ ๐.๑๓) (เพศชาย จํานวน ๑,๖๗๙ คน และเพศหญิง จํานวน ๖๙๑ คน) และคนพิการไดรับ
การศึกษาระดับอนุปริญญานอยที่สุด จํานวน ๒,๕๕๗ คน (รอยละ ๐.๑๔) (เพศชาย จํานวน ๙๑๒ คน และเพศหญิง
จํานวน ๑,๖๔๕ คน)
สําหรับการประกอบอาชีพของคนพิการ จากจํานวนคนพิการที่อยูในวัยแรงงาน (อายุระหวาง ๑๕ - ๖๐ป)
พบวา มีจํานวน ๘๐๒,๐๕๘ คน (เพศชาย จํานวน ๔๔๒,๗๑๑ คน และเพศหญิง จํานวน ๓๕๙,๓๔๗ คน) เปนคนพิการ
ในวัยทํางานที่ประกอบอาชีพ จํานวน ๒๒๗,๙๒๔ คน (รอยละ ๒๘.๔๒) คน(เพศชาย จํานวน ๑๓๖,๗๕๔ คน และ
เพศหญิง จํานวน ๙๑,๑๗๐ คน) โดยอาชีพที่คนพิการสวนใหญจะประกอบอาชีพรับจาง เกษตรกรรม อาชีพอิสระ
ลูกจางภาคเอกชน อาชีพอืน่ ๆ และราชการและรัฐวิสาหกิจ ตามลําดับ คนพิการในวัยทํางานทีส่ ามารถประกอบอาชีพได
แตไมไดประกอบอาชีพ จํานวน ๔๕๕,๙๙๐ คน (รอยละ ๕๖.๙๕) (เพศชาย จํานวน ๒๔๐,๑๔๕ คน และเพศหญิง
จํานวน ๒๑๕,๘๔๕ คน) และคนพิการในวัยทํางานทีไ่ มสามารถประกอบอาชีพไดเนือ่ งจากพิการรุนแรงชวยเหลือตนเอง
ไมได จํานวน ๑๑๘,๑๔๔ คน (รอยละ ๑๔.๗๓) (เพศชาย จํานวน ๖๕,๘๑๒ คน และเพศหญิง จํานวน ๕๒,๓๓๒ คน)
๓.๑ สถานการณที่มีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีพิการในประเทศไทย
“สตรีพิการ” มักถูกปดกั้นโอกาสตางๆ ทางสังคมที่พึงไดรบั ไมวาจะเปนการศึกษา หรือการประกอบ
อาชีพ เปนผลใหสตรีพิการสวนใหญไมสามารถใชชีวิตอยูตามลําพัง สิทธิของสตรีพิการนั้นยังมิไดรับความใสใจดูแล
เทาที่ควร แมวาในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายตางๆ ไดกําหนดสิทธิของสตรีพิการ แตกฎหมายนั้นก็ยังไมเพียงพอ
และไมไดทําใหสตรีพิการรูสึกเสมอภาคเทาเทียมกับคนอื่นในสังคม นอกจากนี้ ศักยภาพของสตรีพิการมีคอนขางมาก
แต ไ ม มี ค วามเชื่ อ มั่ น ในตนเอง หรื อ อาจถู ก ป ด กั้ น จากคนในครอบครั ว นอกจากนี้ ยั ง มี ส ถานการณ ที่ ผ ลต อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีพิการ ดังนี้
๑. ความรุนแรงและการลวงละเมิด (Violence and abuse)
สตรีพิการมักพบกับความรุนแรงและถูกลวงละเมิดทั้งดานรางกาย จิตใจ และการลวงละเมิด
ทางเพศ จากสถิตทิ เี่ ชือ่ ถือไดระบุวา สตรีพกิ ารถูกลวงละเมิดทางเพศมากกวาสตรีทไี่ มพกิ าร ผูท ลี่ ว งละเมิดนัน้ สวนมาก
เปนผูท อี่ ยูใ กลชดิ เชน คนในครอบครัว ญาติ เพือ่ นบาน คนรูจ กั คุน เคย และสวนมากเรือ่ งไมเคยเขาถึงกระบวนการทาง
ศาลเลย หลายครั้งจึงพบวา สตรีพิการถูกบังคับใหยอมความ ตํารวจไมรับแจงความ หรือแมแตญาติพี่นองเพิกเฉยตอ
๑๒
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การกระทํารุนแรงตาง ๆ ที่สตรีพิการไดรับ สตรีพิการเองก็ตองอยูในภาวะจํายอมเนื่องจากไมสามารถพึ่งพาตนเองได
ทําใหตองอยูในวังวนของความรุนแรงและการถูกลวงละเมิด
ผลจากการสํารวจขอมูลการละเมิดสิทธิสตรีในประเทศไทย รายงานวา สตรีไทยจํานวนมากยังถูก
ละเมิดสิทธิตางๆ ดวยเหตุแหงความเปนผูหญิง โดยเฉพาะสตรีกลุมเปราะบาง เชน สตรีที่ไมสามารถพึ่งพาตนเองได
สตรียากจน สตรีพิการ และสตรีเผามงมีความเสี่ยงตอการไดรับความรุนแรงในรูปแบบตางๆ มากกวาสตรีกลุมอื่น ๆ
สตรีพิการมีความวิตกกังวลในเรื่องความปลอดภัย การถูกลวงละเมิดทางเพศ เมื่อออกจากบาน หรือใชรถโดยสาร
สาธารณะ มีขอจํากัดในการเขาถึงขอมูลดานการดูแลสุขภาพตนเอง และการบริการอนามัยเจริญพันธุ
สตรีพิการจํานวนมากขาดผูดูแลตองใชชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมสตรีพิการ
ทางสติปญญา จิตใจ พฤติกรรม ออทิสติก หรือกลุมที่มีความบกพรองทางการเรียนรู มีโอกาสเสี่ยงตอการลวงละเมิด
ทางเพศ ขณะที่ระดับความพิการที่เปนอยูก็เปนอุปสรรคที่สําคัญในการปองกันตนเอง หรือการเรียนรูวาการกระทํา
ในรูปแบบใด เปนการกระทําไมพึงประสงค และจะขอความชวยเหลือเพื่อปองกันตนเองอยางไร โดยจากขอมูล
กระทรวงสาธารณสุข ป ๒๕๕๖ พบวา เด็กและสตรีถูกกระทําความรุนแรง จํานวน ๓๑,๙๖๖ ราย โดยในจํานวนนี้
รวมสตรีพิการอยูดวย
๒. ปญหาสุขภาพและอนามัยเจริญพันธุ (Health and Reproductive Issues)
ดานปญหาสุขภาพ พบวา สตรีพิการมีความชุก (prevalence) ของความรุนแรงดานความพิการ
(Severe Disability) และมีความลําบากและปญหาสุขภาพมากกวาผูช ายพิการ (World report on disability, ๒๐๑๑)
สตรีพกิ ารถูกแบงแยก กีดกันจากสังคม โดยเฉพาะเรือ่ งสุขภาพและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ แมผหู ญิงจะมองวาเรือ่ งเพศ
เปนธรรมชาติ แตสตรีพกิ ารไมไดรบั ความรูเ รือ่ งเพศศึกษาและการดูแลสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ เพราะมองวาเปนเรือ่ ง
ที่ไมจําเปน สตรีพิการยังถูกละเมิดสิทธิในความเปนแม การไมไดรับการสนับสนุนในการทําบทบาทนี้ไดเต็มที่
การถูกโนมนาวใหทําหมัน รวมทั้งการถูกกระทําความรุนแรง
นอกจากนี้ สตรีพกิ ารมีขอ จํากัดในการเขาถึงขอมูลและการบริการอนามัยเจริญพันธุ ขอมูลเกีย่ วกับ
สิ่งอํานวยความสะดวกหรือเทคโนโลยี ที่จะทําใหเขาถึงขอมูลการดูแลสุขภาพอนามัย เจริญพันธุ เนื่องจากความ
หลากหลายและระดั บ ของความพิ ก าร สถานบริ ก ารภาครั ฐ มี บ ริ ก ารเพื่ อ อํ า นวยความสะดวกไม เ พี ย งพอ เช น
ลามภาษามือ อุปกรณและขอมูลขาวสารไมเหมาะสมตามความตองการ ชองวางดานการสือ่ สารระหวางแพทย พยาบาล
และผูปวย สวนหนึ่งเกิดจากทัศนคติที่มีตอสตรี คนพิการ พอแม หรือผูดูแลใกลชิด มีทัศนคติวาเรื่องเพศเปนสิ่งตอง
หามสําหรับคนพิการ มีผลตอวิถีชีวิตเรื่องการเรียนรู และสิทธิอนามัยเจริญพันธุ แมวาสตรีพิการไมคิดวาความพิการ
เปนขอจํากัด หรือทําใหตนอยูในสภาวะชายขอบของสังคม
๓. ขาดโอกาสทางการศึกษา (Lack of education)
สตรีพิการถูกตีตราวาไรความสามารถและไมจําเปนตองเรียนหนังสือเสียเวลาและเงินหรือไมคุมคา
ตอการลงทุน จึงไมใชเรือ่ งแปลกและสําคัญถาเด็กหญิง สตรีพกิ ารไมสามารถเขาถึงระบบการศึกษา กรณีเด็กหญิงพิการ
ยิ่งพบกับปญหาที่หนักกวา เพราะนอกจากเด็กหญิงพิการตองพบกับปญหาเดียวกับสตรีพิการแลว โอกาสที่เด็กๆ
จะไดรับการศึกษาหรือการฝกอาชีพตางๆ นอยมาก ถึงแมจะไดเรียน แตเด็กๆ มักถูกคัดแยกออกจากระบบการเรียน
แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
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การสอนปกติ ระบบการศึกษาพิเศษมักจะมีคุณภาพดอยกวาระบบการศึกษาปกติ ทําใหเด็กพิการมีความคาดหวังกับ
การพัฒนาขีดความสามารถของตนเองตํ่า
จากขอมูลการสํารวจความพิการ พ.ศ. ๒๕๕๕ (The 2012 Disability Survey) โดยสํานักงานสถิติ
แหงชาติ พบวา มีรอยละ ๒๒.๔ ที่ไมไดรับการศึกษา และมีมากกวาครึ่ง (รอยละ ๕๗.๖) ที่สําเร็จการศึกษาตํ่ากวา
ประถมศึกษา รอยละ ๒๐.๐ สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือสูงกวา ประชากรพิการที่สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือสูงกวาของทั้งประเทศ มีเพียงรอยละ ๑.๑ โดยเปนเพศชาย รอยละ ๑.๓ และเพศหญิงรอยละ ๐.๙
๔. ขาดโอกาสในการทํางาน (Job opportunity)
ดานเศรษฐกิจและการมีงานทํา ประกอบดวย ๓ สวน คือ ตัวคนพิการ กฎหมายและนโยบาย และ
สถานประกอบการและนายจาง ซึ่งจากผลการศึกษาและวิจัย พบวา ปญหาการถูกเลือกปฏิบัติในการทํางานนั้นจะยิ่ง
แยลงเมือ่ ผูท าํ งานมีอายุมากขึน้ ผูห ญิงมีโอกาสไดงานนอยกวาผูช าย และเสีย่ งตอการถูกทํารายรางกายและทารุณทาง
เพศมากกวา สตรีพกิ ารจะถูกจํากัดการฝกอาชีพดวยความเปนหวงกังวลของครอบครัว และสถานทีท่ ไี่ มเอือ้ อํานวย เชน
ศูนยฝก อาชีพ ซึง่ คนพิการทีต่ อ งไปอยูป ระจําครอบครัวมักจะสงผูช ายใหไปเรียนมากกวาดวยเหตุผลทีว่ า ผูช ายสามารถ
ดูแลตนเองไดมากกวาสงผลใหผูชายมีความสามารถ ความรูทักษะ สงผลตอการไดรับการจางงานจากผูประกอบการ
มากกวาผูหญิง ผูปกครองที่มีบุตรพิการทางสติปญญา โดยเฉพาะผูหญิงมักจะถูกปฏิเสธจากครอบครัวไมใหไปทํางาน
เนื่องจากความกังวล เปนหวงในความปลอดภัย
นอกจากนี้ สตรี พิ ก ารยั ง ขาดโอกาสทางการศึ ก ษา ฝ ก ฝนทั ก ษะในการประกอบอาชี พ บางคน
ไมมที กั ษะการใชชวี ติ ในสังคม ประกอบกับทัศนคติ การตีตราจากสังคม ทําใหสตรีพกิ ารจํานวนมากไมผา นการคัดเลือก
และคุณสมบัติไมเปนไปตามที่นายจางตองการ และความเชื่อวาความพิการเปนภาพลักษณของความชั่วราย
นอกจากนี้นายจางยังกังวลวาถารับคนพิการเขาทํางานจะตองเสียคาใชจาย ในการสรางสิ่งอํานวยความสะดวก
และความเชื่อวาสตรีพิการมักจะลาปวยบอย ถึงแมวาสตรีพิการจะถูกจางงานแตคาจางที่สตรีพิการไดรับก็ตํ่ากวา
ผูชายพิการ และงานที่ไดรับจะเปนงานในระดับลางเปนสวนใหญ ซึ่งจากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ ป ๒๕๕๕
พบวา คนพิการที่ไมมีงานทํา จํานวน ๑,๐๖๕,๔๙๓ คน คิดเปนรอยละ ๐.๘ ของผูไมมีงานทําทั้งหมด โดยเปน
ผูหญิง รอยละ ๕๘
๕. ขาดโอกาสในการเขาถึงหลักประกันสุขภาพเบื้องตน (Health care)
สถานการณดานสุขภาพของคนพิการ พบวา มีปญหาสําคัญ ๒ ประการ คือ ระบบบริการสุขภาพ
ในปจจุบนั ยังไมสามารถตอบสนองความตองการดานสุขภาพของคนพิการไดอยางครอบคลุมและเพียงพอ และคนพิการ
สวนใหญมีปญหาในการเขาถึงบริการทางสาธารณสุขและการฟนฟูทางการแพทย รวมไปถึงการไดรับสวัสดิการทาง
สังคม เปนการใหความชวยเหลือจากรัฐ คนพิการสวนใหญมีปญหาในการเขาถึงสิทธิและโอกาส และนโยบายของรัฐที่
มองแบบเหมารวมวาคนพิการมีความยากลําบาก และภายใตนโยบายสวัสดิการทางสังคมที่เฉพาะกลุมและตามความ
จําเปน ซึ่งควรตองมีการบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงาน
สตรีพิการขาดโอกาสในการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย ทั้งแรกพบความพิการ และการพิการภาย
หลัง เนื่องจากหนวยบริการจะอยูในชุมชนเมือง ผูหญิงพิการและครอบครัวไมมีขอมูลการจัดบริการ โดยสวนใหญและ
ผูที่จดทะเบียนคนพิการจะไดรับการบริการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย
๑๔
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๖. การคัดออกจากสังคมและไมมีสวนรวมในกระแสหลัก (Exclusion)
สตรีพกิ ารถูกจํากัดการเขารวมกิจกรรมในสังคม เนือ่ งดวยฐานะของครอบครัว ทัศนคติของครอบครัว
เนื่องจากพื้นฐานความเปนหวง กังวลตอสุขภาพ ภาวะแทรกซอนและความปลอดภัยของสตรีพิการเมื่อออกมา
นอกบาน สงผลใหสตรีพิการไมมีโอกาสที่จะเรียนรูสังคม ซึ่งเมื่อสตรีพิการตัดสินใจที่จะเขามาสูสังคมภายนอก
จะเริม่ ตนจากความรูส กึ ทีต่ อ งการตอสูห รือเอาชนะตนเองในสภาวะของความดอยโอกาสหรือพิการ การจัดสิง่ แวดลอม
ในสังคมเชนกัน หากคนพิการที่ตองการเขารวมกิจกรรมทางสังคมแตสถานที่ไมเอื้ออํานวย ไมไดออกแบบมาเพื่อ
คนพิการเขาถึงไดงาย เปนอุปสรรคสําคัญในการเขารวมกิจกรรมทางสังคมและการเมืองของสตรีพิการซึ่งควรจะ
มีการจัดการใหทั่วถึง และบริหารใหเหมาะสมกับคนพิการในทุกหนวยงานตองรวมแรงรวมใจกันทํา แตเมื่อพิจารณา
จากขอมูล พบวา คนพิการไปใชสทิ ธิเลือกตัง้ ไดตามปกติ แตมกั จะเปนการเมืองในระดับทองถิน่ มากกวา ระดับประเทศ
ซึ่ ง ทํ า ให ก ารมี ส  ว นร ว มทางการเมื อ งนั้ น ถู ก จํ า กั ด ด ว ยจํ า นวนสตรี พิ ก ารที่ น  อ ย และอยู  ภ ายใต ค วามสั ม พั น ธ
เชิงอํานาจทําใหผูหญิงไมสามารถที่จะเรียกวาเปนเขารวมอยางแทจริง
๓.๒ สถานการณสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีพิการ
๑. การทํางานรวมกันทุกภาคสวน
ปญหาความรุนแรงและการเลือกปฏิบตั ทิ เี่ กิดขึน้ กับสตรีพกิ ารนัน้ ตองแกไขดวย เพือ่ ปรับโครงสราง
ความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางผูห ญิงและผูช าย ตองมีความละเอียดออนเชิงเพศภาวะ และมีวธิ ดี าํ เนินงานทีเ่ ฉพาะตอ
ผูหญิงทุกกลุม ซึ่งตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนใหความสําคัญและคํานึงถึง
นอกจากนี้ การยอมรับและโอกาสทางความเสมอภาค ก็เปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งที่สตรีพิการทุกคน
ตองการการยอมรับจากคนในสังคม ซึง่ การยอมรับคือการเปดโอกาสใหสตรีพกิ ารนัน้ ไดแสดงความสามารถหรือศักยภาพ
ของตนใหเกิดประโยชนแกตนเองหรือสังคม เปนการทําใหเกิดการอยูร ว มกันในสังคมไดอยางสมบูรณ สตรีพกิ ารจะตอง
มีสวนรวมในทุกภาคสวน และทุกกิจกรรมของสังคม เชน การเมือง การศึกษา การทํางาน และ สันทนาการ เปนตน
ที่ผานมาสตรีพิการมักถูกแยกออกจากสังคมดวยความตั้งใจและไมตั้งใจ เพราะถูกมองวาเปนบุคคลไรความสามารถ
ไมสามารถเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ในสังคมไดเนือ่ งจากขอจํากัดทางดานกายภาพ แตสงั คมไมไดตระหนัก และรับรูข อ มูล
ที่เปนเรื่องจริงของปญหาและอุปสรรคที่สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตสตรีพิการ เงื่อนไขทางสังคมและสิ่งแวดลอมควร
จะตองปรับใหเหมาะสมเพื่อใหคนที่มีความแตกตางกันสามารถดํารงชีวิตและทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกันได ดังนั้น
สิ่งอํานวยความสะดวกนับไดวามีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะถือวาเปนประตูหรือปจจัยหลักในการนําสตรีพิการออก
จากบานเขาสูสังคม ฉะนั้น หากสังคมยังเต็มไปดวยอุปสรรคและไมมีสิ่งอํานวยความสะดวก สตรีพิการไมสามารถ
เขาถึงบริการสาธารณะทั้งของภาครัฐและเอกชน การมีสวนรวมของสตรีพิการในสังคมก็จะเปนไปไดยากมาก
สังคมจําเปนจะตองมีสิ่งอํานวยความสะดวก หรือมีการปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้นอยางสมเหตุสมผล
ใหสตรีพิการสามารถอยูรวมในสังคมได เพื่อเปนการลดภาระของสังคมในการดูแลสตรีพิการ ซึ่งเปนปญหาใหญและ
เปนปญหาเรงดวนทีส่ ดุ ทีจ่ าํ เปนจะตองทําใหเกิดขึน้ โดยเร็ว แมวา ในปจจุบนั สังคมพยายามสนับสนุนใหสตรีพกิ ารเรียน
หนังสือ ใหออกมาทํางานหรือทํากิจกรรมตาง ๆ มากขึ้น แตดวยสภาพแวดลอมที่ไมเอื้ออํานวย การทํากิจกรรมตาง ๆ
เหลานี้ก็เปนไปไดยาก มีผลใหสตรีพิการมีคุณภาพชีวิตตํ่ากวามาตรฐาน พัฒนาการดานอื่น ๆ ก็ไดรับผลกระทบดวย
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เชน ดานการศึกษา ทักษะการดํารงชีวิตในสังคม ทักษะการสรางปฏิสัมพันธ ทักษะการทํางาน เปนตน สังคมจําเปน
ตองวา ตนเหตุที่สตรีพิการออกมาสูสังคมไมไดนั้น เปนเพราะสิ่งแวดลอมและระบบตาง ๆ ในสังคมที่ไมเอื้ออํานวย
สังคมทีม่ สี งิ่ แวดลอมทีส่ ตรีพกิ ารเขาถึงได ยังผลดีตอ ผูส งู อายุ เด็ก สตรีมคี รรภ สามารถใชชวี ติ ในสังคมไดอยางปลอดภัย
๒. การพัฒนาและบังคับใชกฎหมาย
การบังคับใชกฎหมายตามอนุสญ
ั ญาการขจัดการเลือกปฏิบตั ติ อ ผูห ญิงอยางจริงจัง และแกไขกฎหมาย
บางขอที่เปนประโยชนตอคนสวนรวม แตสงผลกระทบใหสตรีพิการถูกเลือกปฏิบัติ ควรมีการแกไขใหมีความถูกตอง
เทาเทียมตามสิทธิมนุษยชน และตองทําในภาพรวม ทั้งสถานที่ราชการและเอกชนโดยเฉพาะระบบบริการของรัฐ
๓. การสื่อสารกับคนพิการ
การสื่อสารไมจําเปนตองเปนทางการเพียงอยางเดียว การสื่อสารแบบไมเปนทางการขอแนะนําจาก
ประสบการณตา ง ๆ การพูดคุยใหกาํ ลังใจ เปนเรือ่ งทีม่ คี วามจําเปนมากตอคนพิการ หรือเครือขายตาง ๆ จะชวยไดมากขึน้
ฉะนัน้ การแกไขปญหาความพิการจึงจําเปนตองเริม่ จากการเปลีย่ นแปลงทีค่ รอบครัว ชุมชน และสังคม
ที่สตรีพิการอาศัยอยูเปนอันดับแรก แทนที่จะเปลี่ยนแปลงความบกพรองและความพิการของแตละบุคคล ซึ่งจะเปน
เครื่องมือที่มีประโยชนชวยใหสตรีพิการและบุคคลที่เกี่ยวของประสบความสําเร็จในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเชิงบวก
และคนไมพิการมีความเขาใจเรื่องความพิการมากขึ้น
๔. เฝาระวังและปองกันปญหา
การสงเสริมและสนับสนุนใหภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น เฝาระวังและ
ปองกันการแสวงหาประโยชนการใชความรุนแรง และการลวงละเมิดตอสตรีพิการและเด็กหญิงพิการ
๕. การเสริมสรางความรูและปรับเจตคติ
การใหความรูดานสุขภาวะสิทธิอนามัยเจริญพันธุ ผานสถาบันครอบครัว และระบบการศึกษา
ทัง้ ในระบบและนอกระบบโรงเรียน การเรียนรูต ลอดชีวติ และการศึกษาตามอัธยาศัย ใหความรูแ กบคุ ลากรดานการศึกษา
การแพทยและสาธารณสุข และเครือขายสตรีพิการทุกพื้นที่ รวมถึงผูนําชุมชนเกี่ยวกับเจตคติดานสุขภาพ สิทธิอนามัย
เจริญพันธุ ความเขาใจเรื่องเพศศึกษา และเพศวิถีของสตรีพิการ เปนตน
๖. ปลูกฝงเจตคติที่ดี
การปลูกฝงเจตคติทดี่ ี และตระหนักรูเ กีย่ วกับศักดิศ์ รีความเปนมนุษย ศักยภาพ ผานกลไกในชุมชน
ครอบครัว และโรงเรียน และการสื่อสารสาธารณะ ฯลฯ วางรากฐานในการสรางเจตคติในเชิงสรางสรรคของสังคม
ตอสตรีพิการและเด็กหญิงพิการ อยางไรก็ตาม ในชวงไมกี่ปที่ผานมา ทั้งหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนตางเริ่ม
ตระหนักดีวา วิธกี ารทํางานและนโยบายของตนไมตรงตอความตองการและสิทธิของสตรีพกิ าร ในการทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง
สถานการณนี้ จะตองหันหนาเขาหาสตรีพกิ ารเพือ่ ทีจ่ ะไดเรียนรูแ ละรับฟงคําแนะนํา วัตถุประสงคกเ็ พือ่ ใหผคู นรอบขาง
เขาใจความหมายของการเปนสตรีพิการ คนหาวิธีการทํางานที่ควรไดรับเปลี่ยนแปลง และทําการวางแผนเพื่อเริ่มตน
กระบวนการเปลีย่ นแปลงนัน้ การผลักดันใหมกี ฎหมายการขจัดการเลือกปฏิบตั เิ พือ่ ใหเปนกลไก และเครือ่ งมือ ในการ
ควบคุมตรวจสอบใหมีการปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบตาง ๆ ตามที่บัญญัติไว นอกจากนี้เพื่อปองกันการเลือกปฏิบัติ
ทีอ่ าจเกิดขึน้ การละเมิดสิทธิมนุษยชนของสตรีพกิ ารพรอมทัง้ มีบทลงโทษและแรงจูงใจเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย
๑๖

แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

สวนที่ ๒
ทิศทางยุทธศาสตรแผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔
วิสัยทัศน

สตรีพิการเขาถึงสิทธิอยางเทาเทียม ไมถูกเลือกปฏิบัติ ในสังคมที่อยูเย็นเปนสุขรวมกันอยางยั่งยืน

พันธกิจ

๑. เสริมพลังสตรีพิการ เด็กหญิงพิการ ใหเขาถึงสิทธิ สวัสดิการ บริการสาธารณะ และความชวยเหลืออื่นใด
อยางทั่วถึง เทาเทียม และเปนธรรม ไมถูกเลือกปฏิบัติ
๒. เสริมสรางสุขภาพ สิทธิอนามัยและการเจริญพันธุ แกสตรีพิการและเด็กหญิงพิการอยางทั่วถึงและเทาเทียม
๓. ขจัดการกระทําความรุนแรง การลวงละเมิด การแสวงหาประโยชน รวมทั้งความเสี่ยงอื่น ๆ ตอสตรีพิการ
ตลอดจนมีความเสมอภาคทางเพศ
๔. พัฒนาศักยภาพและสรางความเขมแข็งแกสตรีพิการ องคกรสตรีพิการ และกลไกการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
รวมถึงการมีสวนรวมในกิจกรรมสังคมที่เกี่ยวของ

เปาประสงค

๑. สตรีพิการ และเด็กหญิงพิการเขาถึงและใชประโยชนไดจากสิทธิ สวัสดิการ สื่ออํานวยความสะดวก
บริการสาธารณะ เทคโนโลยีสงิ่ อํานวยความสะดวก บริการขอมูลขาวสาร และความชวยเหลืออืน่ ใดตามความตองการ
จําเปนอยางทั่วถึงและเปนธรรม
๒. สตรีพกิ าร เด็กหญิงพิการเขาถึงการจัดบริการดานอนามัยเจริญพันธุ รวมถึงสุขภาวะทางเพศ การดูแลสุขภาพ
ตลอดจนการรักษาพยาบาล การฟนฟูสมรรถภาพ อุปกรณเครื่องชวยความพิการอยาง เทาเทียม
๓. สตรีพิการและเด็กหญิงพิการ ตองไมถูกกระทําความรุนแรงและปราศจากการลวงละเมิด และการแสวงหา
ประโยชนในทุกรูปแบบ และสามารถดํารงชีวิตในสังคมอยางมั่นคงและปลอดภัย ตลอดจนมีความเสมอภาคทางเพศ
๔. สตรีพิการและองคกรสตรีพิการ มีศักยภาพ ความเขมแข็ง และมีสว นรวมในกิจกรรมสังคมและกระบวนการ
พัฒนาในทุกระดับ รวมถึงนโยบายสาธารณะตางๆ ตลอดจนแกนนํามีความเขมแข็งและไดรบั การพัฒนาศักยภาพอยาง
ตอเนื่อง

ยุทธศาสตร

๑. เสริมพลังสตรีพิการและเด็กหญิงพิการใหเขาถึงและใชประโยชนไดจากสิทธิ สวัสดิการ โอกาสอันเทาเทียม
ในการพัฒนากระแสหลัก
๒. เสริมสรางสุขภาวะ อนามัยเจริญพันธุ และการดูแลสุขภาพสตรีพิการและเด็กหญิงพิการอยางเทาเทียม
๓. เสริมภูมิคุมกันและปกปองสตรีพิการและเด็กหญิงพิการจากความรุนแรง การลวงละเมิดและการแสวงหา
ประโยชนทุกรูปแบบ
๔. เสริมสรางความเขมแข็ง พัฒนาศักยภาพ และการมีสว นรวมแกสตรีพกิ าร เด็กหญิงพิการ และองคกรสตรีพกิ าร
แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

๑๗

แนวทางและมาตรการ

ยุทธศาสตรที่ ๑ เสริมพลังสตรีพิการและเด็กหญิงพิการใหเขาถึงและใชประโยชน ไดจากสิทธิ สวัสดิการ โอกาสอันเทาเทียมใน
การพัฒนากระแสหลัก
แนวทางและมาตรการ

ตัวชี้วัด

หนวยงานรับผิดชอบ

แนวทางที่ ๑ พัฒนาศักยภาพสตรีพิการ รอยละของสตรีพิการทุกชวงวัยไดรับการ พม.มท.สธ.ศธ.รง.
และเด็กหญิงพิการในทุกชวงวัยตัง้ แรกพบ พัฒนาศักยภาพ (รอยละ ๘๐)
องคกรคนพิการ
ความพิ ก ารเพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ ความ
องคกรภาคประชาสังคม
ตองการจําเปนเฉพาะบุคคลในทุกมิติ
แนวทางที่ ๒ สงเสริมใหสตรีพิการและ
เด็ ก หญิ ง พิ ก าร ได เ ข า ถึ ง สิ ท ธิ แ ละ
สวัสดิการตามกฏหมายอยางเทาเทียม
และไมเลือกปฏิบัติ

รอยละของสตรีพกิ ารและเด็กหญิงพิการ เขา พม.
ถึงสิทธิและสวัสดิการ
องคกรคนพิการ
ตามกฏหมายอยางเทาเทียม และไมเลือก องคกรภาคประชาสังคม
ปฏิบัติ (รอยละ ๘๐)

แนวทางที่ ๓ สงเสริมและสนับสนุนให
สตรีพิการและเด็กหญิงพิการไดเขาถึง
โอกาสทางการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพทุกระดับ
ทัง้ ในระบบและนอกระบบอยางเทาเทียม

รอยละของสตรีพกิ ารและเด็กหญิงพิการ ได ศธ.
เขาถึงโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพทุก องคกรคนพิการ
ระดับทั้งในระบบและนอกระบบ
องคกรภาคประชาสังคม
(รอยละ ๘๐)

แนวทางที่ ๔ เสริมสรางความรูแ ละความ
เข า ใจและเจตคติ ที่ ดี แ ละสร า งสรรค
ในประเด็ น เกี่ ย วกฎหมายนโยบาย
พันธกรณีระหวางประเทศ ตลอดจนสิทธิ
สวัสดิการ เกี่ยวของ

รอยละของสตรีพิการมีความรูและความ
เข า ใจและเจตคติ ที่ ดี แ ละสร า งสรรค ใ น
ประเด็นเกี่ยวกฎหมาย นโยบาย พันธกรณี
ระหวางประเทศ ตลอดจนสิทธิ สวัสดิการ
(รอยละ ๘๐)

พม. กต.
องคกรดานสตรีพิการ
องคกรคนพิการ
องคกรภาคประชาสังคม

แนวทางที่ ๕ สนับสนุนใหสตรีพิการได
เขาถึงการมีงานทําทั้งในสถานประกอบ
การ และหนวยงานภาครัฐรวมถึงการ
ประกอบอาชีพอิสระ และมีรายไดที่เพียง
พอตอการดํารงชีวิต

สัดสวนของสตรีพิการไดเขาถึง
การมีงานทําทั้งในสถานประกอบการ และ
หนวยงานภาครัฐรวมถึงการประกอบอาชีพ
อิสระ และมีรายไดที่เพียงพอตอการดํารง
ชีวิต (สัดสวนเพิ่มมากขึ้น)

รง. พม. หนวยงานภาครัฐ
สภาหอฯ
ส.อ.ท.
องคกรคนพิการ
องคกรภาคประชาสังคม

แนวทางที่ ๖ สงเสริมใหสตรีพิการไดเขา - ร อ ยละของสตรี พิ ก ารได เข า ถึ ง และใช
ถึงขอมูลขาวสาร สือ่ สาธารณะ เทคโนโลยี ประโยชนไดจากขอมูลขาวสาร
และสิง่ อํานวยความสะดวกอยางเทาเทียม สื่อสาธารณะ เทคโนโลยี และสิ่งอํานวย
ความสะดวกอยางเทาเทียม
(รอยละ ๘๐)
- รอยละของขอมูลหนวยงานทัง้ ภาครัฐและ
เอกชนที่จัดทําขึ้นและสตรีพิการเขาถึงและ
ใชประโยชนได (รอยละ ๘๐)

๑๘

แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ดศ.วท.ศธ. พม.
กปส.
กสทช.
คค.
องคกรคนพิการ
องคกรภาคประชาสังคม

ยุทธศาสตรที่ ๒ เสริมสรางสุขภาวะ อนามัยเจริญพันธุ และการดูแลสุขภาพสตรีพิการและเด็กหญิงพิการอยางเทาเทียม
แนวทางและมาตรการ

ตัวชี้วัด

หนวยงานรับผิดชอบ

แนวทางที่ ๑ สงเสริมความรูความเขาใจ
และมีเจตคติที่ดีและสรางสรรค เรื่องการ
ดูแลสุขภาพสุขภาวะ ทางเพศ เพศศึกษา
เพศวิถี อนามัยเจริญพันธุแกสตรีพิการ
เด็กหญิงพิการ ผูด แู ลคนพิการ ผูป กครอง
และหนวยงานที่เกี่ยวของ

รอยละของสตรีพิการ เด็กหญิงพิการ ผูดูแล
คนพิการ ผูป กครองและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
มีความรูค วามเขาใจในเรือ่ งการดูแลสุขภาวะ
ทางเพศ เพศศึกษา เพศวิถี อนามัยเจริญ
พันธุ (รอยละ ๘๐)

สธ.พม.
องคกรดานสตรีพิการ
องคกรคนพิการ
องคกรภาคประชาสังคม

แนวทางที่ ๒ สงเสริมใหสตรีพิการและ รอยละของสตรีพิการและเด็กหญิงพิการ สธ. พม. กก. สปสช.
เด็กหญิงพิการไดเขาถึงการบริการดูแล ได เข า ถึ ง การบริ ก ารดู แ ลสุ ข ภาพกายใจ องคกรดานสตรีพิการ
สุขภาพกายใจ
(รอยละ ๘๐)
องคกรคนพิการ
องคกรภาคประชาสังคม
แนวทางที่ ๓ สนั บ สนุ น กายอุ ป กรณ สัดสวนของสตรีพิการและเด็กหญิงพิการ
เครือ่ งชวยความพิการและบริการทางการ ทีไ่ ดรบั การสนับสนุนกายอุปกรณ เครือ่ งชวย
แพทยอยางเทาเทียม
ความพิ ก ารและบริ ก ารทางการแพทย
(สัดสวนเพิ่มมากขึ้น)

สธ. สปสช.
องคกรคนพิการ
องคกรภาคประชาสังคม
สธ. พม.

แนวทางที่ ๔ สงเสริมการวางแผนครอบครัว รอยละของสตรีพกิ ารมีการวางแผนครอบครัว สธ. พม. องคกรดานสตรีพิการ
อนามัยแมและเด็กแกกลุมสตรีพิการ
ทีม่ ีประสิทธิภาพ (รอยละ ๘๐)
องคกรคนพิการ
องคกรภาคประชาสังคม

ยุทธศาสตรที่ ๓ เสริมภูมิคุมกันและปกปองสตรีพิการและเด็กหญิงพิการจากความรุนแรง การลวงละเมิดและการแสวงหา
ประโยชนทุกรูปแบบ
แนวทางและมาตรการ

ตัวชี้วัด

หนวยงานรับผิดชอบ

แนวทางที่ ๑ สงเสริมใหภาครัฐ เอกชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคประชา
สังคม มีเจตคติที่ดีและสรางสรรค รวมถึง
เฝาระวังและปองกันการแสวงหาประโยชน
การใชความรุนแรง การลวงละเมิด และ
ความเสมอภาคทางเพศตอสตรีพกิ ารและ
เด็กพิการ

รอยละของสตรีพิการและเด็กหญิงพิการ
ทีไ่ ดรบั การเฝาระวังและปองกันการแสวงหา
ประโยชน การใชความรุนแรง การลวงละเมิด
และการสงเสริมความเสมอภาค ทางเพศ
(รอยละ ๘๐)

มท. พม. สตช.
อปท.
องคกรดานสตรีพิการ
องคกรคนพิการ
องคกรภาคประชาสังคม

แนวทางที่ ๒ พัฒนารูปแบบและแนวทาง
ในการใหการคุมครองใหความชวยเหลือ
ฟน ฟูเยียวยา และการเขาถึงกระบวนการ
ยุติธรรมทุกรูปแบบ แกสตรีพิการ และ
เด็กหญิงพิการที่ถูกกระทําความรุนแรง
ถูกละเมิดและแสวงหาประโยชนทั้งใน
ระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม

- รอยละของสตรีพกิ ารและเด็กหญิงพิการที่
ถูกกระทําความรุนแรงและแสวงหาประโยชน
ไดรบั การคุม ครอง ชวยเหลือและฟน ฟูเยียวยา
(รอยละ ๑๐๐)

พม. สตช. ยธ. มท.
กสม.
องคกรดานสตรี
องคกรคนพิการ
องคกรภาคประชาสังคม

แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

๑๙

แนวทางและมาตรการ

ตัวชี้วัด

หนวยงานรับผิดชอบ

แนวทางที่ ๓ รณรงค แ ละเสริ ม สร า ง
ความรู  ค วามเข า ใจกั บ สตรี พิ ก าร
ครอบครัว และสังคมเกี่ยวกับการขจัด
ค ว า ม รุ น แร ง ต  อ ส ต รี พิ ก า ร แ ล ะ
เด็กหญิงพิการทุกรูปแบบ

จํานวนกิจกรรมทางสังคมทีม่ กี ารดําเนินการ
เกี่ยวกับการสรางความรูและความเขาใจ
เกี่ ย วกั บ สตรี พิ ก ารและการขจั ด การกระ
ทําความรุนแรงตอสตรีพิการและเด็กหญิง
พิการทุกรูปแบบ (อยางนอยจังหวัดละ ๑
กิจกรรม)

พม. สธ. ศธ. ยธ. มท.
องคกรดานสตรีพิการ
องคกรคนพิการ
องคกรภาคประชาสังคม

แนวทางที่ ๔ พัฒนาระบบการติดตาม
และรายงานสถานการณ ค วามรุ น แรง
การละเมิด และการแสวงหาประโยชน
ตอสตรีพิการและเด็กหญิงพิการ

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการ
ติ ด ตามระบบฐานข อ มู ล และรายงาน
สถานการณความรุนแรง การละเมิด และ
การแสวงหาประโยชนตอสตรีพิการและ
เด็กหญิงพิการ

พม. ศธ. สตช. มท.
องคกรดานสตรีพิการ
องคกรคนพิการ
องคกรภาคประชาสังคม

แนวทางที่ ๕ พัฒนาแผนงาน โครงการที่
เกี่ยวของกับการใหความชวยเหลือสตรี
พิ ก าร และเด็ ก หญิ ง พิ ก ารที่ ถู ก กระทํ า
ความรุนแรงและลวงละเมิด

จํานวนแผนงาน โครงการที่เกี่ยวของกับ พม. ศธ. สธ. รง. สตช. มท.
การให ค วามช ว ยเหลื อ สตรี พิ ก าร และ องคกรคนพิการ
เด็ ก หญิ ง พิ ก ารที่ ถู ก กระทํ า ความรุ น แรง
และลวงละเมิด (ครอบคลุม ทั้ง ๗๖ จังหวัด
และ กทม.)

ยุทธศาสตรที่ ๔ เสริมสรางความเขมแข็ง พัฒนาศักยภาพ และการมีสวนรวมแกสตรีพิการ เด็กหญิงพิการ
และองคกรสตรีพิการ
แนวทางและมาตรการ
ตัวชี้วัด
หนวยงานรับผิดชอบ
แนวทางที่ ๑ พัฒนาศักยภาพแกนนํา
สตรีพิการใหมีความเขมแข็ง มีความรู
ความสามารถในการดํ า เนิ น งานด า น
คนพิการ

รอยละของแกนนําสตรีพกิ ารไดรบั การพัฒนา
ศั ก ยภาพให มี ค วามเข ม แข็ ง มี ค วามรู 
ความสามารถในการดําเนินงานดานคนพิการ
(รอยละ ๘๐)

พม.
สภาสตรีแหงชาติในพระบรมราชูปถัมภ
องคกรดานคนพิการ
องคกรภาคประชาสังคม

แนวทางที่ ๒ สนับสนุนการจัดตั้ง และ - จํานวนองคกรสตรีพิการที่ไดรับการจัดตั้ง
ความเขมแข็งองคกรสตรีพกิ ารทุกประเภท ในทุกประเภทความพิการ (ปละอยางนอย
ความพิการ
๒๐ องคกร)
- รอยละขององคกรสตรีพกิ ารที่มีความเขม
แข็ง (รอยละ ๘๐)

พม.มท.ศธ.
สภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทย
องคกรคนพิการ
องคกรภาคประชาสังคม
สภาสตรีแหงชาติในพระบรมราชูปถัมภ

แนวทางที่ ๓ สนั บ สนุ น ทรั พ ยากร
องค ค วามรู  การบริ ห ารจั ด การและ
ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ น ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น
การดํ า เนิ น งานแก อ งค ก รสตรี พิ ก าร
ทุกประเภทความพิการ

พม.ศธ.สธ.มท.
องคกรคนพิการ
องคกรภาคประชาสังคม
สภาสตรีแหงชาติในพระบรมราชูปถัมภ

๒๐

ระดับความสําเร็จในการสนับสนุนทรัพยากร
องค ค วามรู  การบริ ห ารจั ด การและงบ
ประมาณในการขับเคลือ่ นการดําเนินงานแก
องคกรสตรีพิการทุกประเภทความพิการ

แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

แนวทางและมาตรการ

ตัวชี้วัด

หนวยงานรับผิดชอบ

แนวทางที่ ๔ พัฒนาองคกรสตรีพิการ สัดสวนที่เพิ่มขึ้นขององคกรสตรีพิการเขาสู พม.
ใหเขาสูมาตรฐานองคกรดานคนพิการ
มาตรฐานองคกรดาน คนพิการ
องคกรดานสตรีพิการ องคกรคนพิการ
องคกรภาคประชาสังคม
สภาสตรีแหงชาติในพระบรมราชูปถัมภ
แนวทางที่ ๕ บูรณาการการดําเนินงาน
ของเครือขายสตรีพกิ ารและภาคีเครือขาย
ที่เกี่ยวของเพื่อรวมขับเคลื่อนงานดาน
คนพิการอยางมีประสิทธิภาพ

จํานวนภาคีเครือขายที่เกี่ยวของดานสตรี
พิการที่รวมบูรณาการและขับเคลื่อนงาน
อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (อย า งน อ ย ๓๐
เครือขาย)

พม.ศธ.สธ.รง.มท. และภาคประชาสังคมที่
เกี่ยวของ
องคกรคนพิการ
องคกรภาคประชาสังคม
สภาสตรีแหงชาติในพระบรมราชูปถัมภ
และเครือขายที่เกี่ยวของดานสตรีพิการ

แนวทางที่ ๖ เสริ ม สร า งเจตคติ เชิ ง - รอยละของสื่อเชิงสรางสรรคที่มีการผลิต
สรางสรรคตอ สตรีพกิ ารและเด็กหญิงพิการ และเผยแพร เ พื่ อ เสริ ม สร า งเจตคติ เชิ ง
สรางสรรคตอสตรีพิการและเด็กหญิงพิการ
เพิ่มขึ้นทุกป
- รอยละของโครงการที่เกี่ยวของกับคน
พิการ ทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน ใน
การสงเสริมเจตคติเชิงสรางสรรคตอสตรี
พิการและเด็กหญิงพิการ (เพิ่มขึ้นรอยละ ๕
ของทุกป)

พม. และองคกรดานสตรีพิการ
กปส. กสทช.
องคกรคนพิการ
องคกรภาคประชาสังคม
สภาสตรีแหงชาติในพระบรมราชูปถัมภ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

แนวทางที่ ๗ ส ง เสริ ม การมี ส  ว นของ - รอยละขององคกรสตรีพกิ ารทีเ่ ขาไปมีสว น
องคกรสตรีพิการในกิจกรรมทางสังคม ร ว มในกิ จ กรรมทางสั ง คมและนโยบาย
และนโยบายสาธารณะตางๆ
สาธารณะตางๆ
(รอยละ ๘๐)
- สัดสวนทีเ่ พิม่ ขึน้ ของสตรีพกิ ารทีเ่ ขาไปเปน
คณะกรรมการหรืออนุกรรมการในประเด็น
ที่เกี่ยวของ

พม. และองคกรดานสตรีพิการ
องคกรคนพิการ
องคกรภาคประชาสังคม
สภาสตรีแหงชาติในพระบรมราชูปถัมภ

แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

๒๑

สวนที่ ๓
การแปลงแผนสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ดําเนินการภายใตแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.
๒๕๕๐ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ ดังนั้น จึงมีผูเกี่ยวของและหนวยงานที่เกี่ยวของจํานวนมาก การ
แปลงแผนยุทธศาสตรฉบับนีไ้ ปสูก ารปฏิบตั ิ ประกอบดวยสาระสําคัญ ไดแก วิสยั ทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร
ตลอดจนแนวทางมาตรการ ตัวชีว้ ดั และแนวทางในการแปลงแผนไปสูก ารปฏิบตั ิ โดยดําเนินการจัดทําแผนงาน โครงการ
กิจกรรม ใหสอดคลองและเชือ่ มโยงรองรับแตละยุทธศาสตร ซึง่ แตละหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ สามารถนําไปประกอบการ
พิจารณา เพื่อบูรณาการใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน เพื่อขับเคลื่อน
การดําเนินงานตามแผนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป
วัตถุประสงคของการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ
การแปลงแผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ไปสูการปฏิบตั ิ จําเปนตองใหความสําคัญ
ตอการบริหารจัดการใหเกิดการขับเคลื่อน การประสานความรวมมือจากทุกหนวยปฏิบัติและผูเกี่ยวของในการแปลง
ยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูก ารจัดทําแผนงานโครงการและกิจกรรมอยางมีประสิทธิภาพ และมีการดําเนินการตามแผน
อยางเปนระบบ เพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางเปนจริง
และมีประสิทธิผลตอไป จึงกําหนดวัตถุประสงค ดังนี้
๑) เพื่อสงเสริมการรับรูและความเขาใจรวมกันของหนวยปฏิบัติและผูเกี่ยวของในแนวคิด ทิศทาง และสาระ
สําคัญของแผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
๒) เพื่อเตรียมความพรอม และปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการใหสามารถดําเนินการแปลงแผน
ไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓) เพื่อใหไดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมของหนวยงานที่เกี่ยวของทุกระดับที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร และ
สอดคลองกับแนวทางมาตรการ ตัวชี้วัด และ คาเปาหมายที่กําหนดไวในแผนฯ
แนวทางการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ
๑) แตละหนวยงานปฏิบัติกําหนด มีการดําเนินงานเพื่อแปลงแผนในสวนที่เกี่ยวของตามกรอบ
ของแผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
๒) กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดําเนินการเผยแพรสรางความรูความเขาใจเกี่ยวของกับสาระ
สําคัญและกรอบทิศทางของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ แกหนวยงานที่
เกี่ยวของ และประสานงานการแปลงแผนฯ ไปสูการปฏิบัติ
๒๒

แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

๓) หนวยงานที่เกี่ยวของจะตองจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนรวมถึงกองทุนสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจะตองจัดสรรกรอบวงเงินสําหรับการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนในกรณีที่มีความจําเปน
๔) ในการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ ใหคํานึงถึงความสอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร และสาระสําคัญของ
แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และความสัมพันธระหวางแผนงาน โครงการ ทั้งในเชิงการ
เปนองคประกอบรวม (Complementary) เชิงการสนับสนุน (Supplementary) และเชิงความตอเนื่อง (Continuity)
เพื่อใหเกิดบูรณาการของการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ
๕) สงเสริมกระบวนการและขั้นตอนในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการที่เนนแผนงาน (Program planning) โดย
จัดกลุมและลําดับความสําคัญของโครงการและกิจกรรมของแตละแผนงาน และความสัมพันธระหวางแผนงานเพื่อให
แผนงาน/โครงการตอบสนองตอยุทธศาสตรของแผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และเกิด
ผลลัพธสูงสุดในการนําไปปฎิบัติ
การติดตามและประเมินผล
โดยที่แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ มีหนวยงานที่เกี่ยวของนําแผนไปสูการปฏิบัติ
จึงไดมีการกํากับติดตามและประเมินผล ดังนี้
๑) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติฉบับที่ ๕
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ แตงตั้งกลไกในการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนการพัฒนาสตรีพิการฉบับที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เพือ่ กลไกสําคัญในการบูรณการ กํากับและติดตามประเมินผล และการขับเคลือ่ นแผนไปสูก ารปฏิบตั ิ
ประกอบดวยหนวยงานที่เกี่ยวของ นักวิชาการ ผูแทนองคกรดานคนพิการ เปนตน
๒) จัดทําและพัฒนาดัชนีชี้วัดผลสําเร็จของการพัฒนาตามแผนทั้งในภาพรวมระดับยุทธศาสตรใหมีความ
เชื่อมโยงกับแผนระดับตางๆ โดยอาศัยกระบวนการการมีสวนรวมจากผูเกี่ยวของ
๓) พัฒนาระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม ที่มุงเนนผล
สัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานใหมีมาตรฐานและวิธีการวัดผลงานที่ชัดเจน ตลอดจนติดตามประเมินผลแผนรอบป
รอบครึ่งแผน และสิ้นสุดแผน โดยสถาบันการศึกษา นักวิชาการผูทรงคุณวุฒิ และองคกรดานสตรีพิการ
๔) พัฒนาระบบขอมูลของกลุมเปาหมายสตรีพิการ เด็กพิการ และครอบครัว ตลอดจนการคาดการณแนวโนม
สถานการณดานสตรีพิการเพื่อการวางแผนใหตอบสนองตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีพิการ เด็กพิการ ในทุกมิติ

แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

๒๓

ภาคผนวก

หนวยงานที่รับผิดชอบตามแผน
หนวยงาน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงการตางประเทศ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงคมนาคม
กรมประชาสัมพันธ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
สภาสตรีแหงชาติในพระบรมราชูปถัมภ

๒๖

แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ชื่อยอ
พม.
มท.
สธ.
ศธ.
รง.
กต.
ดศ.
วท.
กก.
ยธ.
คค.
กปส.
อปท.
สปสช.
สตช.
กสทช.
กสม.
ส.อ.ท.

แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

๒๗

๒๘

แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

๒๙

กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.)
๒๕๕ อาคาร ๖๐ ป กรมประชาสงเคราะห ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
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