
แผนการพัฒนาสตรีพิการ
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ



 คณะกรรมการสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารแหงชาติ ไดมมีตอินมุตัใินหลกัการของแผนการพฒันา

สตรีพิการ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย และหนวยงานที่เกี่ยวของบูรณาการการดําเนินการตามแนวทางและมาตรการท่ีกําหนด

ไวในแผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เพื่อขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม

และมีประสิทธิภาพ แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ มีกระบวนการจัดทําท่ีสอดคลอง

กับกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ป แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

รวมถงึแผนพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารแหงชาติ ฉบบัที ่๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ยทุธศาสตรที ่๑ เสริมพลังคนพิการ 

และองคกรดานคนพกิารใหมศีกัยภาพและความเขมแขง็ ไดกาํหนดแนวทางในการเสรมิพลงั และพัฒนาศกัยภาพสตรพีกิาร 

เด็กหญิงพิการเพื่อใหเขาถึงโอกาสอันเทาเทียม ในการพัฒนาสังคมกระแสหลัก รวมถึงอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ 

ขอ ๖ ไดกําหนดหามเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอสตรีพิการ และใหรัฐภาคีตองดําเนินมาตรการเพื่อประกันวา

สตรีและเด็กหญิงพิการจะไดรับการคุมครองสิทธิ และเพื่อประกันใหเกิดการพัฒนาความกาวหนาและการเสริมสราง

พลังแกสตรีอยางเต็มท่ี เพื่อสามารถเขาถึงและใชประโยชนไดจากสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานอยางเต็มท่ี               

และเทาเทียม 

 แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี 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) เสริมภูมคิุมกันและปกปองสตรีพกิารและเด็กหญิงพกิารจากความรุนแรงการลวงละเมิด และการแสวงหา

ประโยชนทกุรปูแบบ ๔) เสริมสรางความเขมแข็ง พฒันาศักยภาพ และการมีสวนรวมแกสตรีพกิาร เด็กหญิงพกิาร และ

องคกรสตรีพิการ

 เพื่อใหการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบบัที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ จึงไดมุงเนนการมีสวนรวมและการบูรณาความ

รวมมือของทุกภาคสวนอยางเต็มที่ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อใหสตรีพิการ เด็กหญิงพิการได

รับการคุมครอง สงเสริมความเสมอภาค ความเทาเทียม สามารถเขาถึงและใชประโยชนจากสิทธิไดจริง

คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ

บทนํา



   หนา
สวนที่ ๑  สถานการณการดําเนินงานดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีพิการในประเทศไทย
 - ผลการดําเนินงานแผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ ๑

 - กฎหมาย นโยบาย พันธกรณี ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีพิการ ๒

 - สถานการณดานสตรีพิการในประเทศไทย ๑๐

สวนที่ ๒  ทิศทางยุทธศาสตรแผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
 - วิสัยทัศน ๑๗

 - พันธกิจ ๑๗

 - เปาประสงค ๑๗

 - ยุทธศาสตร ๑๗

สวนที่ ๓ การแปลงแผนสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล   

 - วัตถุประสงคของการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ ๒๒

 - แนวทางการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ ๒๒

 - การติดตามและประเมินผล ๒๓

ภาคผนวก
 - หนวยงานท่ีรับผิดชอบตามแผน ๒๖

 - ประกาศคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ๒๗

  เรื่อง แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

 - คําสั่งกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพพชีวิตคนพิการ ที่ ๗๙๘/๒๕๖๐ ๒๘

  เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสตรีพิการ

  ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

สารบัญ



แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ ๒  พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๒  พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๒  พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ๑

 ๑. ผลการดําเนินงานแผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๑ พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๙
  แผนการพัฒนาสตรีพกิาร ฉบับที ่๑ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ ไดกาํหนดวิสยัทศัน “สตรพีกิารอยูอยางมศีกัดิศ์รี 
มั่นคงปลอดภัย เขาถึงสิทธิอยางเสมอภาคและเทาเทียม” โดยมียุทธศาสตรในการขับเคลื่อน ๖ ยุทธศาสตร ไดแก 

(๑) สงเสริมการเขาถึงสิทธิอยางเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอสตรีพิการและเด็กหญิงพิการ 

(๒) การขจัดการกระทําความรุนแรงตอสตรีพิการและเด็กหญิงพิการ (๓) การพัฒนาสุขภาพ และคุณภาพชีวิต

ของสตรพีกิาร และเดก็หญงิพกิาร (๔) เสรมิพลงับทบาทสตรพีกิารอยางเสมอภาคและเทาเทยีมในสงัคม (๕) เสรมิสราง

และพัฒนาศักยภาพกลไกและองคกรสตรีพิการทุกระดับ และ (๖) เสริมสรางเจตคติในเชิงสรางสรรคของสังคม

ตอสตรีพิการ และเด็กหญิงพิการ

 จากการประเมินผลแผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ พบวา สตรีพิการ เด็กหญิงพิการ 

เครอืขายคนพกิาร จาํนวนกวา ๒๕๐,๐๐๐ คน จากสตรพีกิารทัว่ประเทศจาํนวน ๘๕๔,๙๘๓ คน คดิเปนรอยละ ๒๙.๒๔ 

เขามามีสวนในการขับเคล่ือนแผน โดยสตรีพกิารท่ีเขามามีสวนรวมมากท่ีสดุเปนสตรพีกิารท่ีอยูในวยัแรงงานอายุระหวาง 

๑๕ - ๖๐ ป ทั้งนี้เมื่อพิจารณาผลการดําเนินงานตามแผนดังกลาวพบวาในเชิงการบรรลุวิสัยทัศนของแผนนั้นพบวา 

การขบัเคลือ่นการดาํเนนิงานจะเปนไปในลกัษณะแผนงาน โครงการทีส่นองตอบตอยทุธศาสตรทัง้ ๖ ยทุธศาสตรซึง่ยงั

ไมสามารถดําเนินการใหบรรลุตามวิสัยทัศนไดอยางแทจริง ซึ่งสาเหตุเกิดจากระยะเวลาของแผนจํานวน ๓ ป ซึ่งเปน

แผนระยะปานกลางยงัไมอาจจะวดัผลไดอยางแทจรงิ โดยเฉพาะการดาํเนนิงานดานสงัคมหรอืการพฒันาคนนัน้จะตอง

ใชระยะเวลาและการประเมินผลใหเห็นความกาวหนาในระยะยาว รวมถึงจะตองมีการวิเคราะหถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้น

ในเชิงการลงทุนทางสังคมดังกลาวดวย ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงความสําเร็จและความกาวหนาของการขับเคลื่อนแผนไป

สูการปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดแผน พบวามีความสําเร็จมากกวารอยละ ๕๐ โดยยุทธศาสตรที่ประสบความสําเร็จมากท่ีสุดคือ 

ยุทธศาสตรที่ ๒ การขจัดการกระทําความรุนแรงตอสตรีพิการและเด็กหญิงพิการ มีจํานวน ๓ แนวทาง ทั้งนี้ไดมี 

การเสริมสรางความรูความเขาใจในเรื่องการกระทําความรุนแรงตอสตรีพิการใหแกกลไกการทํางานขององคกรภาครัฐ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรภาคเอกชน มูลนิธิ สมาคม ชมรมดานคนพิการและ สตรีพิการใหมีความรูและแนว

ปฏิบัติที่ถูกตอง ตลอดจนจัดใหมีการรณรงคการเฝาระวังและขจัดความรุนแรงตอสตรีพิการและเด็กหญิงพิการ

โดยไดมีการอบรมแกนนําสตรีพิการ และเครือขายดานคนพิการ ใน ๗๖ จังหวัด รวมกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบวา

ผูเขารวมอบรมรอยละ ๘๐ มคีวามรูและความเขาใจในมติขิองการขจดัการกระทาํความรนุแรงมากยิง่ข้ึน รวมถงึสดัสวน

ขอรองเรยีนในเรือ่งการกระทาํความรนุแรงตอสตรพีกิารมจีาํนวนลดลงในทกุป สาํหรบัยทุธศาสตรทีป่ระสบความสาํเรจ็

รองลงมาก็คือยุทธศาสตรที่ ๑ สงเสริมการเขาถึงสิทธิอยางเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม

ตอสตรีพิการและเด็กหญิงพิการจํานวน ๔ แนวทาง โดยไดมีการขับเคลื่อนการดําเนินงานสวนมากในทางท่ี ๑ สงเสริม

สถานการณ�การดาํเนินงานด�านการพัฒนาคุณภาพชีวติสตรพิีการในประเทศไทย

สวนที่ ๑



แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔๒

ใหภาครัฐจดับริการใหสตรีพกิารและเด็กหญงิพิการใหเขาถึงสิทธิตามกฏหมายซ่ึงเปนภารกิจประจําของแตละหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ สําหรับแนวทางอื่น ๆ พบวายังไมไดมีการดําเนินการเปนรูปธรรมที่ชัดเจนไมวาจะเปนการสนับสนุน

ใหเอกชนจัดบริการ หรือการพัฒนากฏหมายท่ีเก่ียวของในประเด็นสตรีพิการ เปนตน สําหรับยุทธศาสตรที่ ๓ 

การพัฒนาสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของสตรีพิการ และเด็กหญิงพิการ มีจํานวน ๔ แนวทางโดยกิจกรรมสวนใหญ

จะเปนการใหความรูในมิติการดูแลสุขภาพ การตรวจสุขภาพ การสงเสริมใหสตรีพิการไดเขาถึงบริการสาธารณสุข

โดยพบวากว าร อยละ ๘๐ ของสตรีพิการทั่วประเทศไดเข าถึงบริการสุขภาพขั้นพ้ืนฐานอยางเท าเทียม 

สําหรับยุทธศาสตรที่ ๕ เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพกลไกและองคกรสตรีพิการทุกระดับ มีแนวทางใน

การขบัเคล่ือนจํานวน ๔ แนวทาง โดยแนวทางทีม่กีารขบัเคลือ่นทีช่ดัเจนกค็อืการสนบัสนนุใหมกีารจัดต้ังองคกรสตรีพกิาร

ทั้งในสวนกลางและภูมิภาคจํานวนกวา ๕๐ ชมรม โดยทําหนาที่ในการปกปองคุ มครองพิทักษสิทธิคนพิการ 

รวมถึงสงเสริมอาชีพและการมีงานทําของสตรีพกิาร เปนตน นอกจากน้ีในยุทธศาสตรที ่๔ เสริมพลังบทบาทสตรีพกิาร

อยางเสมอภาคและเทาเทียมในสังคม นั้นไดมีการสงเสริมใหสตรีพิการ แกนนําสตรีพิการไดเขาไปมีบทบาทในการเปน

คณะกรรมการของสมาคม หรืออนุกรรมการท่ีเกี่ยวของโดยเฉพาะอนุกรรมการตามประเภทความพิการ 

และอนกุรรมการสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารประจาํจงัหวดั เปนตน และยทุธศาสตรที ่๖ เสรมิสรางเจตคติ

ในเชิงสรางสรรคของสังคมตอสตรีพิการ และเด็กหญิงพิการ เปนยุทธศาสตรที่มีการขับเคล่ือนงานท่ียังไมชัดเจน

และเปนรูปธรรมมากนัก ทั้งนี้เนื่องจากประเด็นเจตคตินั้นคอนขางที่จะวัดความสําเร็จไดยาก โดยจะถูกบูรณาการ             

เขากับการดําเนินงานของแตละยุทธศาสตรที่กลาวมาขางตน 

 จากการติดตามประเมินดังกลาวขางตนในเชิงปริมาณพบวามีโครงการที่ดําเนินงานภายใตขับเคลื่อนแผนการ

พัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๑ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙ จํานวน ๑๕๐ โครงการ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีสตรีพิการ 

แกนนําสตรีพิการ เด็กหญิงพิการ แกนนําดานคนพิการ ครอบครัว หนวยงานท่ีเก่ียวของในการเขารวม จํานวนกวา 

๒๕๐,๐๐๐ คน 

 จากสรุปผลการประเมินแผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ ขางตน ไดมีการพัฒนา

ในการขบัเคล่ือนเชิงประสทิธภิาพและประสทิธผิล เนนการมสีวนรวมและการ บรูณาการทัง้ในสวนกลางและสวนภมูภิาค 

มีการทํางาน ประสานงาน และแลกเปลี่ยนขอมูล อยางไรก็ตามการขับเคลื่อนในชวงแผนฉบับตอไปจะตองอาศัยการ

ขับเคล่ือนในหลายมิติ รวมถึงตองผลักดันมิติทางเพศ ใหบรรจุในพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อใหเกิดความตอเนื่องเปนรูปธรรมตอไป 

 ๒. กฎหมาย นโยบาย พันธกรณี ที่เก่ียวข�องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีพิการ
  ๒.๑ พันธกรณี อนุสัญญา กรอบยุทธศาสตร ระหวางประเทศท่ีเก่ียวของ
  การกําหนดนโยบายสาธารณะดานคนพิการของประเทศไทย รวมถึงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสตรีพิการ 

ไดบูรณาการประเด็นการขับเคล่ือนการดําเนินงานดานคนพิการท้ังในระดับโลกและระดับภูมิภาคสูการปฏิบัติ 

เพื่อใหคนพิการของไทยไดรับการสงเสริม คุมครอง และเปนหลักประกันใหคนพิการไดเขาถึงและใชประโยชน

ไดจากสิทธิ สวัสดิการ สิ่งอํานวยความสะดวก บริการสาธารณะ ขจัดการเลือกปฏิบัติ ตลอดจนการเขาไปมีสวนรวม

ในการกําหนดนโยบายสาธารณะดานคนพิการ รวมถึงการเขาถึงโอกาสอยางเทาเทียมทางการศึกษา การมีงานทํา 



แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ ๒  พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๒  พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๒  พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ๓

การรักษาพยาบาล และการมีสวนรวมในการเมืองอยางเทาเทียมกับบุคคลทั่วไป ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงกระแสนโยบาย

ในระดับโลกและอนุภูมิภาคท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการท่ีสําคัญ ประกอบดวยสาระสําคัญ

ของพันธกรณีระหวางประเทศที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

  อนสุญัญาวาดวยสทิธคินพกิาร (Convention on the rights of persons with disabilities : CRPD) 
ประเทศไทยไดใหสัตยาบัน เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ และมีผลบังคับใช ตั้งแตวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ 

โดยมจีดุมุงประสงคทีจ่ะสงเสรมิ คุมครองและประกนัใหคนพิการไดใชสทิธมินษุยชนและเสรภีาพขัน้พ้ืนฐานอยางเต็มที่

และเทาเทียม ตลอดจนสงเสริมการเคารพในศักด์ิศรีของตนเอง โดยสาระสําคัญของอนุสัญญาฉบับนี้ คือ รัฐภาคีมี

พันธกรณีที่จะตองขจัดการเลือกปฏิบัติตอคนพิการในทุกรูปแบบ ทั้งในดานกฏหมาย การปกครอง และการปฏิบัติ

ตาง ๆ  รวมถึงการกําหนดมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือประกันการเขาถึงและใชประโยชนไดอยาง เทาเทียมกันของคนพิการ 

ในสวนสภาพแวดลอมทางกายภาพ การขนสง ขอมูลขาวสารและบริการสาธารณะ การยอมรับความเทาเทียมในทาง

กฎหมายสําหรับโอกาสในการรับการศึกษา การเขาทํางาน  การรักษาพยาบาล การประกันสิทธิและโอกาสที่จะมีสวน

รวมทางการเมืองอยางเทาเทียมกับบุคคลท่ัวไป นอกจากน้ีหลักการสําคัญท่ีบัญญัติไวในอนุสัญญาน้ีคือ การเคารพ

ในศักดิ์ศรี การไมเลือกปฏบิัติ การมีสวนรวมและการเขารวมในสังคม การเคารพความแตกตางและการยอมรับความ

หลากหลายของมนุษยชาติ  ความเสมอภาคของโอกาส ความสามารถในการเขาถึง ความเทาเทียมกันระหวางชายและ

หญิง การเคารพขีดความสามารถของเด็กพิการ โดยขอ ๖ สตรีพิการ ไดกําหนดใหรัฐภาคียอมรับวาสตรีและ

เด็กพิการน้ันตกอยูภายใตการเลือกปฏิบตัอิยางทวีคณูและในการน้ีรฐัภาคีตองดําเนินมาตรการเพ่ือประกันวาสตรีและ

เดก็หญงิพกิารจะไดอปุโภคสทิธมินษุยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐานทัง้ปวงอยางเตม็ทีแ่ละโดยเทาเทยีมกนั และใหรฐัภาคี

ดําเนินมาตรการท่ีเหมาะสม ทั้งปวงเพ่ือประกันใหเกิดการพัฒนาความกาวหนาและการเสริมสรางพลังอํานาจแกสตรี

อยางเต็มที่เพื่อเปนหลักประกันวาบุคคลเหลานี้จะสามารถใชและอุปโภคสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามที่

ระบุไวในอนุสัญญานี้ และขอ ๗ เด็กพิการ ไดกําหนดใหรัฐภาคีดําเนินมาตรการท่ีเหมาะสมท้ังปวงเพ่ือประกันวา 

เดก็พกิารไดอปุโภคสทิธมินษุยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐานอยางเตม็ท่ีบนพืน้ฐานทีเ่ทาเทยีมกบัเดก็อืน่ และในการดาํเนนิ

การท้ังปวงท่ีเกี่ยวกับเด็กพิการ ประโยชนสูงสุดของเด็กเปนส่ิงที่ตองคํานึงถึงเปนลําดับแรก และใหรัฐภาคีประกัน

วาเด็กพิการมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นโดยเสรีในทุกเรื่องที่มีผลกระทบตอตน ทั้งนี้ ความคิดเห็นดังกลาวของเด็ก

จะไดรบัการพจิารณาตามสมควรแกอายแุละวฒุภิาวะของเดก็นัน้บนพืน้ฐานทีเ่ทาเทยีมกบัเดก็อืน่ และไดรบัความชวย

เหลือที่เหมาะสมกับวัยและความพิการ เพื่อใหสิทธิดังกลาวบังเกิดผล

  อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination 
of All Forms of Discrimination Against Women : CEDAW) เปนอนุสัญญาที่จัดทําขึ้นโดยสหประชาชาติ 

ซึ่งประเทศไทยไดเขาเปนภาคีอนุสัญญาฯ โดยวิธีภาคยานุวัติ มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๒๘ อนุสัญญา

ฉบบันีม้บีทบญัญตัริวม ๓๐ ขอ มวีตัถปุระสงคเพือ่ใหรบัภาคหีรอืประเทศสมาชกิใชเปนแนวทางในการกาํหนดนโยบาย

และมาตรการดาํเนนิงานเพือ่ขจดัการเลอืกปฏบิตัทิัง้มวลตอสตรแีละใหหลักประกนัวาสตรตีองไดรบัสทิธปิระโยชนและ

โอกาสตางๆ จากรัฐ บนพื้นฐานความเสมอภาคระหวางหญิงชาย ในขอ ๑ - ๑๖ เปนมาตรการดําเนินการ คือ การให

คําจํากัดความเรื่องการเลือกปฏิบัติ (Discrimination) การออกกฎหมายเพื่อประกันสิทธิโอกาส ความเสมอภาค และ

ความกาวหนาในการพัฒนาสถานภาพสตรี การมุงขจัดอคติทางเพศและเจตคติดั้งเดิมที่กีดกันศักยภาพและความ



แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔๔

กาวหนาของสตรี การสรางความเขาใจ และการคุมครองสิทธิอนามัยเจริญพันธุ ที่ดึงผูชายเขามามีสวนรวมรับผิดชอบ 

เนนการคุมครองสิทธิสตรีจากความรุนแรง การคาหญิงและการแสวงหาประโยชนจากการคาหญิงการประกันสิทธิขั้น

พืน้ฐานในการมีสวนรวมทางการเมือง การเขารวมในการวางนโยบายรัฐ การเขาสูตาํแหนงทางราชการและการเปนผูแทน

ในระดบัระหวางประเทศของสตร ีสทิธิในเรือ่งสญัชาต ิโอกาสในการศกึษา การจางงาน และกจิกรรมทางเศรษฐกจิและ

สังคมที่รวมไปถึงสตรีในชนบท การทํานิติกรรมสัญญาที่เนนความเสมอภาค และขจัดการกีดกัน ความสามารถทาง

กฎหมายของสตรี สิทธิในการสมรสและความสัมพันธทางครอบครัว ซึ่งรวมถึงการขาดจากการสมรส อํานาจปกครอง

บตุร การเลอืกใชนามสกุล และการจัดการทางทรพัยสนิ และขอ ๑๗ - ๓๐ เปนการตดิตามการปฏบิตังิานตามอนุสญัญา

  ยุทธศาสตรอินชอน เพ่ือทําสิทธิใหเปนจริง (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 และต้ังอยูบนฐานสิทธิสําหรับคนพิการในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก 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

วาดวยสทิธคินพกิารและการปรบักฏหมายในประเทศใหสอดคลองกบัอนสุญัญา (๑๐) พฒันาความรวมมอืในระดบัอนุ

ภูมิภาค ภูมิภาคและระหวางประเทศ โดยจะเห็นไดวาในเปาประสงคที่ ๕ การขยายการชวยเหลือในระยะแรกเร่ิม
และดานการศกึษาใหกบัเดก็พกิาร โดยประเดน็เรือ่งความพกิารและพฒันาการชาในเดก็ไดถกูละเลยมานานแลว และ

สวนใหญจะอยูในครอบครัวยากจน ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกมีเด็กพิการจํานวนมากที่ไมสามารถเขาถึงโปรแกรม

การศึกษาและโปรแกรมการชวยเหลือในระยะแรกเร่ิม จําเปนตองใหการชวยเหลือที่เหมาะสมโดยทันทีเพื่อใหเด็กมี

พฒันาการรอบดานอยางเต็มศกัยภาพ การชวยเหลือในระยะแรกเร่ิม ไดแก การกระตุน การดูแล การเล้ียงดู การศึกษา

กอวัยเรียน การลงทุนในโปรแกรมการชวยเหลือในระยะแรกเร่ิมใหผลดีกวาการชวยเหลือในดานการศึกษาหรืออบรม

ทีท่าํเมือ่เดก็อายมุากขึน้ การทีร่ฐับาลใหความสาํคญักบัการชวยเหลอืในระยะแรกเริม่แกเดก็ มผีลทีส่าํคญัตอพฒันาการ

ของพวกเขา นอกจากนี้ รัฐบาลจําเปนตองใหหลักประกันวาเด็กพิการสามารถเขาถึงการศึกษาระดับประถมและมัธยม

ที่มีคุณภาพอยางเทาเทียมกับคนอ่ืนๆ ในชุมชนท่ีพวกเขาอยูอาศัย โดยในกระบวนการดังกลาวจะใหครอบครัวมีสวน

ในการใหความชวยเหลอืแกเดก็ โดยมีเปาหมายขยายมาตรการในการคนหาและการใหความชวยเหลือในระยะแรกเร่ิม

แกเดก็พิการตัง้แตแรกเกดิจนถงึวยักอนเรยีน และลดชองวางใหเหลอืครึง่หนึง่ระหวางเดก็พกิารและเดก็ทัว่ไปทีเ่ขาเรียน

ในระดับประถมและมัธยม และเปาประสงคที่ ๖ ประกันความเทาเทียมทางเพศและการเสริมพลังสตรี โดยพบวา 

สตรีและเด็กหญิงพกิารเผชิญกบัการเลือกปฏิบตัแิละการละเมิดในหลายรูปแบบ การถูกโดดเด่ียวบวกกับการตองพ่ึงพา



แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ ๒  พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๒  พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๒  พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ๕

ผูดูแลทําใหสตรีและเด็กหญิงพิการตกอยูในสภาวะที่เปราะบางอยางยิ่งตอการถูกแสวงหาผลประโยชน ความรุนแรง 

และการลวงละเมิด รวมทั้งมีความเสี่ยงอื่น ๆ เชน การติดเชื้อ HIV การต้ังครรภ การเสียชีวิตของมารดาและทารก 

นอกจากนี้โครงการตาง ๆ ดานการสรางความเทาเทียมทางเพศมักจะละเลยสตรีและเด็กหญิงพิการ ขอมูลเกี่ยวกับ

อนามยัเจรญิพนัธุและการดแูลสขุภาวะทางเพศ รวมทัง้การดแูลสขุภาพโดยทัว่ไป และบรกิารทีเ่กีย่วของมกัไมอยูในรปู

แบบและภาษาทีค่นพกิารสามารถเขาถงึ พนัธสัญญาของทศวรรษจะบรรลไุดกต็อเมือ่สตรแีละเดก็หญงิพกิารมสีวนรวม

อยางแข็งขันในการพัฒนาของสังคมกระแสหลัก ทั้งนี้ ไดมีเปาหมายเสริมพลังสตรีและเด็กหญิงพิการใหสามารถเขาถึง

โอกาสอนัเทาเทยีมในการพฒันาของสงัคมกระแสหลกั การสรางหลักประกนัวาสตรพีกิารมตีวัแทนในหนวยงานของรัฐ

ในระดับที่มีอํานาจในการตัดสินใจ การสรางหลักประกันวาสตรีและเด็กหญิงพิการสามารถเขาถึงบริการดานอนามัย

เจริญพันธุและสุขภาวะทางเพศอยางเทาเทียมกับสตรีและเด็กหญิงที่ไมพิการ และเพ่ิมมาตรการเพ่ือปกปองสตรีและ

เด็กหญิงพิการจากความรุนแรงและการลวงละเมิดทุกรูปแบบ

  เปาประสงคการพัฒนาทีย่ัง่ยนื (Sustainable Development Goals : SDGs) เปนเปาหมายการพฒันา

ขององคการสหประชาชาติที่มีความกวางขวางและครอบคลุมแทบทุกมิติที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของมนุษย 

มีเปาหมายที่จะบรรลุใหไดภายในป ค.ศ.๒๐๓๐ องคการสหประชาชาติไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาโดยอาศัยกรอบ

ความคิดที่มองการพัฒนาเปนมิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม 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) ทาํใหแนใจถงึการไดรบัการศึกษาท่ีไดคณุภาพอยางเทาเทียมและท่ัวถึง และสงเสริมโอกาส

ในการเรยีนรูตลอดชวีติแกทกุคน (๕) บรรลถุงึความเทาเทยีมทางเพศ และเสรมิสรางพลงัใหแกสตรแีละเดก็หญงิทกุคน 

(๖) ทําใหแนใจวาเรื่องนํ้าและการสุขาภิบาลไดรับการจัดการอยางยั่งยืน และมีสภาพพรอมใชสําหรับทุกคน 

(๗) ทําใหแนใจวาทุกคนสามารถเขาถึงพลังงานที่ทันสมัย ยั่งยืน เชื่อถือได ตามกําลังซ้ือของตน (๘) สงเสริมการเจริญ

เติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึงใหเปนไปอยางยั่งยืน สงเสริมศักยภาพการมีงานทําและการจางงานเต็มที่ และ

งานที่มีคุณคาสําหรับทุกคน (๙) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่พรอมรับการเปลี่ยนแปลง สงเสริมการปรับตัวใหเปน

อุตสาหกรรมอยางยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม (๑๐) ลดความเหลื่อมล้ําทั้งภายในและระหวางประเทศ 

(๑๑) ทําใหเมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษยมีความปลอดภัย ทั่วถึง พรอมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน 

(๑๒) ทําใหแนใจถึงการมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน (๑๓) ดําเนินการอยางเรงดวนเพ่ือตอสูกับการ

เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและผลกระทบทีเ่กดิขึน้ (๑๔) อนรุกัษและใชประโยชนจากมหาสมทุร ทะเล และทรพัยากร

ทางทะเลสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหเปนไปอยางยั่งยืน (๑๕) พิทักษ บูรณะ และสงเสริมการใชประโยชนที่ยั่งยืนของ

ระบบนิเวศบนบก จัดการปาไมอยางยั่งยืน ตอสูกับการแปรสภาพเปนทะเลทราย หยุดยั้งและฟนฟูความเสื่อมโทรม

ของที่ดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ (๑๖) สงเสริมใหสังคมมีความเปนปกติสุข ไมแบงแยก 

เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน มีการเขาถึงความยุติธรรมโดยถวนหนา และสรางใหเกิดสถาบันอันเปนที่พึ่งของสวนรวม 

มีประสิทธิผล และเปนที่ยอมรับในทุกระดับ (๑๗) เสริมสรางความเขมแข็งในวิธีการปฏิบัติใหเกิดผล และสรางพลัง



แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔๖

แหงการเปนหุนสวนความรวมมอืระดบัสากลตอการพฒันาทีย่ัง่ยนื สาํหรบัเปาหมายที ่๕ บรรลคุวามเทาเทยีมทางเพศ 
พัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผูหญิงมีจุดหมายที่จะสรางความสําเร็จใหเกิดความเสมอภาคทางเพศในการทํางาน และ

เพื่อใหแนใจวามีการยุติการเลือกปฏิบัติตอผูหญิงและเด็กผูหญิงในทุกที่ แตในบางภูมิภาคยังคงมีความไมเทาเทียมกัน

ในเบือ้งตนสาํหรบัการเขาถงึคาจาง และยงัคงมชีองวางทีม่นียัสําคญัระหวางชายและหญงิในตลาดแรงงาน ความรนุแรง

ทางเพศและการละเมิดทางเพศ การใชแรงงานที่ผิดกฎหมาย และการแบงแยกชนชั้นของประชาชนยังคงเปนอุปสรรค

ใหญในเร่ืองน้ี

  ทศวรรษคนพกิารแหงอาเซยีน พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ (ASEAN Decade of Persons with Disabilities 
2011-2020) มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมสิทธิและโอกาสท่ีเทาเทียมของคนพิการในอาเซียนโดยผูนําชาติอาเซียน 

ในฐานะตัวแทนของรัฐภาคีอาเซียนและประชาชนในชาติ ไดประกาศทศวรรษคนพิการแหงอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ 

ใหเปนชวงเวลาหลักของการสงเสริมการพัฒนางานดานคนพิการแบบบูรณาการในอาเซียน และไดยืนยันอีกครั้งหนึ่ง

ถึงขอผูกพันของอาเซียนในการสงเสริมสิทธิและโอกาสที่เทาเทียมของคนพิการในทุกภาคสวนของอาเซียน 

โดยใหสอดคลองกบัเอกสารดานคนพกิาร โดยเฉพาะอยางยิง่อนสุญัญาวาดวยสทิธคินพกิาร โดยทีม่กีารเนนถงึประเดน็หลกั 

๑๕ ประเด็น ซึ่งไดถูกกําหนดใหสอดคลองกับเสาหลักทั้งสามของอาเซียน โดยเนนยํ้าวาประเด็นดานคนพิการเปน

ประเด็นที่เกี่ยวของกับประชาคมทั้งสามเสาหลักของอาเซียน และเพื่อเปนการใหเกียรติตอองคกรสาขาของอาเซียน 

รวมทัง้กลไก และพธิสีารตาง ๆ ทีม่อียูแลว ทศวรรษคนพิการอาเซียน จะใชกลไกทีม่อียูแลวเหลานีร้วมกบัขอริเริม่อืน่ ๆ 

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในอาเซียน โดยสาระสําคัญของทศวรรษคนพิการอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ 

ประกอบดวย ๑๕ ประเด็น ไดแก (๑) การตระหนักรูและการปกปองสิทธิ เสรีภาพของคนพิการ (๒) การพัฒนาและ

บังคับใชกฎหมายและการรวมประเด็นดานคนพิการเขาไวในกระแสหลักในการกําหนดนโยบายและแผน (๓) การจาง

งานและงานที่มีคุณคา (๔) การศึกษาที่เหมาะสมและเพียงพอ (๕) การดูแลสุขภาพและการฟนฟูสมรรถภาพ รวมท้ัง

การฟนฟูสมรรถภาพโดยชุมชน (๖) การมีสวนรวมทางการเมืองและการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของคนพิการ  

(๗) การดํารงชีวิต การบรรเทาความยากจน และบริการทางสังคม (๘) การดํารงชีวิตอิสระและการมีสวนรวมในชุมชน 

(๙) เดก็พกิาร (๑๐) สตรพีกิาร (๑๑) ผูสงูอายพุกิาร (๑๒) การมสีวนรวมในวฒันธรรม นนัทนาการ สนัทนาการ และกีฬา 

(๑๓) การเขาถงึ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเคร่ืองชวย ขอมลูขาวสาร สิง่อาํนวยความสะดวก การคมนาคม บรกิาร 

(๑๔) การสรางศักยภาพรัฐบาล องคกรพึ่งตนเองของคนพิการ และองคกรทางสังคมภาคพลเรือน (๑๕) คนพิการที่อยู

ในภาวะฉุกเฉิน สาํหรบัประเดน็ท่ี ๙ เดก็พกิาร ไดกลาวถึงการสรางความม่ันใจวาเด็กพิการไดรบับริการตาง ๆ  ทีเ่หมาะ

สมกบัอายุและสภาพความพกิาร สรางความมัน่ใจวากจิกรรมตาง ๆ  ทีเ่กีย่วกบัเดก็พกิารจะตองคาํนงึถงึประโยชนสงูสดุ

ของเด็กเปนลําดับแรก และสรางความมั่นใจวาเด็กพิการสามารถมีสวนรวมในโครงการและขอริเริ่มตาง ๆ ที่มีอยูแลว 

ของอาเซียนที่เกี่ยวกับเด็ก เชน ASEAN Children Forum (ACF) และตองมีการรวมประเด็นดานเด็กพิการเขาไวใน

ทกุภาคสวนของอาเซียนทีเ่กีย่วของ และประเด็นที ่๑๐ สตรพีกิาร ไดกลาวถึงการยอมรับวาสตรแีละเด็กหญงิพกิารน้ัน

ตกอยูภายใตการเลอืกปฏบิตัอิยางทวคีณู โดยจะตองสรางความมัน่ใจวามมีาตรการทีเ่หมาะสมในการทีจ่ะนาํไปสูการพฒันา 

ความกาวหนา และการเสริมพลังใหกับสตรี เพื่อประกันวาสตรีและเด็กหญิงพิการจะไดอุปโภค สิทธิ มนุษยชนและ

เสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน ทั้งปวงอยางเต็มที่และโดยเทาเทียม รวมถึงประเด็นดานสตรีและเด็กหญิงพิการเขาไวในทุกภาค

สวนของอาเซยีนทีเ่กีย่วของ เชน คณะกรรมาธกิารอาเซยีนดานการสงเสรมิและคุมครองสทิธสิตรแีละสทิธเิดก็ (ACWC)



แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ ๒  พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๒  พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๒  พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ๗

  ๒.๒ กฎหมายและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของในประเทศไทย
   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของ

กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนั้น ไดกําหนดไวใน มาตรา ๒๗ วา บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและ

เสรีภาพและไดรับการคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบตัิโดยไมเปน

ธรรมตอบุคคล ไมวาดวยสาเหตุความแตกตางในเร่ืองถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย

หรอืสขุภาพ สถานะของบคุคล ฐานะทางเศรษฐกจิหรอืสงัคมความเชือ่ทางศาสนา การศกึษาอบรม หรือความคดิทางการเมอืง 

อันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอื่นใด จะกระทําไมได และมาตรการรัฐที่กําหนดข้ึนเพื่อขจัดอุปสรรค

หรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิหรือเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเพ่ือคุมครองหรืออํานวยความสะดวก

ใหแกเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ คนดอยโอกาส ยอมไมถือวาเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม นอกจากน้ี 

มาตรา ๗๑ กําหนดไววา รัฐพึงเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวอันเปนองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญของสังคม          

จัดใหประชาชนมีที่อยูอาศัยอยางเหมาะสม สงเสริมและพัฒนาการสรางเสริมสุขภาพเพื่อใหประชาชน มีสุขภาพที่แข็ง

แรงและมีจิตใจเขมแข็ง รวมตลอดทั้งสงเสริมและพัฒนาการกีฬาใหไปสูความเปนเลิศและเกิดประโยชนสูงสุดแก

ประชาชน รฐัพงึสงเสรมิและพัฒนาทรัพยากรมนษุยใหเปนพลเมอืงทีด่มีคีณุภาพและความสามารถสูงข้ึน รฐัพงึใหความ

ชวยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ ผูยากไร และผูดอยโอกาสใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพ 

และคุมครองปองกันมิใหบุคคลดังกลาวถูกใชความรุนแรงหรือปฏิบัติอยางไมเปนธรรม รวมตลอดท้ังใหการบําบัด 

ฟนฟูและเยียวยาผูถูกกระทําการดังกลาวในการจัดสรรงบประมาณ รัฐพึงคํานึงถึงความจําเปนและความตองการที่

แตกตางกันของเพศ วัยและสภาพของบุคคล ทั้งนี้ เพื่อความเปนธรรม

  พระราชบัญญตัิสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๖ นับเปนนวัตกรรมทางกฎหมายดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ โดยมีสาระทั้งในดาน

การกําหนดมาตรการในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การสรางกลไกเพ่ือการคุมครองคนพิการในเชิงนโยบาย

ไวในกฎหมาย เพือ่ใหคนพกิารไดรบัสทิธ ิและโอกาส การคุมครองจากรัฐ โดยใหคนพกิารไดเขาถงึและใชประโยชนจาก

บริการตางๆ จากส่ิงอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความชวยเหลือจากรัฐ ทั้งในดาน

ฟนฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย การศึกษา การอาชีพ การคุมครอง เพื่อมิใหมีการเลือกปฏิบัติ

โดยไมเปนธรรมการยอมรับและมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง การเขาถึงนโยบาย แผนงาน 

โครงการ กจิกรรม ขอมลูขาวสาร การสือ่สาร โทรคมนาคม บรกิารลามภาษามอื สทิธใินการเขาไปใชในบรกิารสาธารณะ 

เชนเดียวกับบุคคลท่ัวไป การจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ การบริหารจัดการกองทุนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการ และสิทธิในการไดรับการลดหยอนภาษีสําหรับคนพิการ และผูดูแลคนพิการ

  พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา และมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ซึ่งกฎหมายฉบับนี้มีเจตนารมณเพื่อปองกันและแกไข

ปญหาการกระทําความรุนแรงในครอบครัว ปกปองคุมครองผูถูกกระทํา ดวยความรุนแรงในครอบครัว และเปนการ

รกัษาความสัมพนัธอนัดใีนครอบครัวไว แตสถานการณในปจจบุนักลับพบวา ปญหาการกระทําความรุนแรงในครอบครัว 

ยังเปนปญหาใหญของครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ อาทิ ผูถูกกระทําโดยเฉพาะสตรีและเด็ก ที่ถูกกระทําดวย

ความรุนแรงในครอบครัวยังไมไดรับความชวยเหลือคุมครองท่ีเหมาะสม และทันทวงที จึงตองมีการกําหนดรูปแบบ 



แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔๘

วิธีการ และขั้นตอนโดยใหผูกระทําความผิดมีโอกาสกลับตัว และยับยั้งการกระทําผิดซํ้า รวมทั้งสามารถรักษาความ

สัมพันธอันดีในครอบครัวไวได ประกอบกับเด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัวมีสิทธิไดรับความคุมครองโดยรัฐจาก

การใชความรุนแรงและการปฏิบัติอันไมเปนธรรม 

  กรอบยทุธศาสตรชาต ิระยะ ๒๐ ป มวีสิยัทศัน ทีป่ระเทศมีความมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื เปนประเทศพัฒนาแลว 

ดวยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยประกอบดวยยุทธศาสตรในการขับเคลื่อน ๖ ยทุธศาสตรดวยกนัคือ 

(๑) ยทุธศาสตรดานความมัน่คงมแีนวทางในการขับเคลือ่นสาํคญั ไดแก การเสริมสรางความมัน่คงของสถาบันหลักของชาติ

และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ 

การปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต การพฒันาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมอื

ระหวางประเทศทุกระดับ (๒) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีแนวทางขับเคลื่อนไดแก 

สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแก รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสรางความเชื่อมั่น สงเสริมการคาและการลงทุน 

สงเสริมการคาและการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน และพัฒนาผูประกอบการและขนาดกลางและขนาดยอมสูสากล 

และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร (๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน มีแนวทาง

ในการขับเคล่ือน ไดแก พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ สรางเสริมใหคนมี

สุขภาวะที่ดี สรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยใหเอื้อตอการพัฒนาคน  (๔) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความ

เสมอภาคและเทาเทยีมกนัทางสงัคม มแีนวทางในการขับเคลือ่นไดแก สรางความม่ันคงและการลดความเหล่ือมลํา้ทาง

ดานเศรษฐกจิและสงัคม และสรางความเขมแข็งของสถาบนัทางสงัคมและทนุทางวฒันธรรมและความเขมแขง็ของชุมชน 

(๕) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยการจัดระบบอนุรกัษ ฟนฟูและ

ปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ เปนตน (๖) ยทุธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

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” เปนกรอบการกําหนดเปาหมายทีจ่ะบรรลใุน ๕ ปแรก และเปาหมายในระดับยอยลงมา 

ควบคูกับกรอบเปาหมายที่ยั่งยืน และ (๕) ยึดหลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน ๕ ป 

สําหรับวัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ประกอบดวย (๑) เพ่ือวางรากฐาน

ใหคนไทยเปนคนมสีขุภาวะและสขุภาพท่ีด ีตลอดจนเปนคนเกงท่ีมทีกัษะความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอ

เนื่องตลอดชีวิต (๒) เพื่อใหคนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ 

รวมท้ังชุมชนมีความเขมแข็งพึ่งพาตนเองได (๓) เพื่อใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันไดมีเสถียรภาพ และมีความย่ังยืน 



แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ ๒  พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๒  พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๒  พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ๙

(๔) เพื่อรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ (๕) เพื่อใหการบริหารราชการแผนดิน มีประสิทธิภาพ โปรงใส  

และมกีารทาํงานเชงิบูรณาการ (๖) เพือ่ใหมกีารกระจายความเจรญิไปสูภมูภิาค (๗) เพือ่ผลกัดนัใหประเทศไทยมคีวาม

เชื่อมโยงกับประเทศตาง ๆ ไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ โดยมีเปาหมายรวมประกอบดวย (๑) คนไทยมี

คณุลกัษณะเปนคนไทยทีส่มบรูณ (๒) ความเหลือ่มลํา้ทางดานรายไดและความยากจนลดลง (๓) ระบบเศรษฐกจิมีความ

เขมแข็งและแขงขันได (๔) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม (๕) มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตยและเพ่ิมความเช่ือมั่นของนานาชาติตอประเทศไทย และ 

(๖) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได กระจายอํานาจ และมีสวนรวมจากประชาชน 

  แผนพัฒนาคุณภาพชวีติคนพิการแหงชาติ ฉบบัที ่๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรไีดมมีตเิม่ือวนัที่ 

๗ มีนาคม ๒๕๖๐ อนมุัติในหลักการของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

โดยใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย และหนวยงานท่ีเกีย่วของบูรณาการดําเนินการตามแนวทาง

และมาตรการที่กําหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เพื่อขับเคล่ือน

แผนไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ และใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นําเสนอแผนพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ใหคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตรชาติทราบ 

เพือ่ใชเปนขอมลูประกอบดําเนนิการเกีย่วกบัการเตรยีมการยทุธศาสตรในสวนทีเ่กีย่วของ โดยแผนพฒันาคณุภาพชวิีต

คนพิการแหงชาติ ฉบับท่ี ๕ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ กําหนดวิสัยทัศน “คนพิการเขาถึงสิทธิไดจริง ดํารงชีวิตอิสระ 
ในสังคมอยูเยน็เปนสุขรวมกนัอยางยัง่ยนื” ภายใตยทุธศาสตรแหงความเทาเทยีม (EQUAL) ไดแก เสรมิพลงัคนพกิาร

และองคกรดานคนพิการใหมีศักยภาพและความเขมแข็ง (Empowerment) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 

ขจัดการเลือกปฏิบัติ เพื่อใหคนพิการเขาถึงสิทธิไดจริง (Quality Management) เสริมสรางความเขาใจและเจตคติ

เชงิสรางสรรคตอคนพกิารและความพกิาร (Understanding) สรางสภาพแวดลอมและบรกิารสาธารณะทีท่กุคนเขาถงึ

และใชประโยชนได (Accessibility) และสงเสริมการบูรณาการเครือขายและสรางการมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชวีติคนพกิารอยางยัง่ยนื (Linkage) โดยในยทุธศาสตรที ่๑ เสริมพลัง คนพิการและองคกรดานคนพกิารใหมศีกัยภาพ
และความเขมแขง็ไดกาํหนดแนวทางในการเสริมพลังและพัฒนาศักยภาพสตรีพกิารเด็กหญิงพกิารเพ่ือใหเขาถงึโอกาส

อันเทาเทยีม ในการพัฒนาสังคมกระแสหลัก 

  ยุทธศาสตรการพัฒนาสตรี พ.ศ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ไดกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาสตรีไววา “สรางสังคม
เสมอภาค ปราศจากการเลือกปฏิบัติ สตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคงปลอดภัย รวมสรางชาตินําสมัย” และไดกําหนด

ยุทธศาสตรไว ๕ ยุทธศาสตร ไดแก (๑) ปรับเปล่ียนเจตคติของสังคมในประเด็นความเทาเทียมกันระหวางหญิงชาย 

(๒) เสริมพลัง เพิ่มบทบาทการมีสวนรวม เพื่อพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตแกสตรีทุกกลุ มและทุกระดับ 

(๓) พัฒนาเง่ือนไขและปจจัยที่เอื้อตอการพัฒนาสตรีที่มีประสิทธิผลและเสมอภาค (๔) กําหนดมาตรการเฝาระวัง 

ขจัดปจจัยเสี่ยง ปองกัน คุมครอง ชวยเหลือ และเยียวยา และ (๕) สรางความเขมแข็งของกลไก และกระบวนการ

พัฒนาสตรี ซึ่งสอดคลองกับทิศทางของยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ที่มุงเนนการพัฒนาคนใหเปนศูนยกลาง โดยเนนการพัฒนาคน

ในทุกชวงวัย การมีสวนรวมของทุกคน และการเขาถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือลดความเหล่ือมล้ําระหวางประชาชนกลุม

ตาง ๆ  พระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ กลาวถึง ปจจุบันไมมีมาตรการปองกันการเลือกปฏิบัติ 



แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔๑๐

โดยไมเปนธรรมระหวางเพศท่ีชดัเจนสงผลใหบคุคลซ่ึงถกูเลือกปฏิบตั ิโดยไมเปนธรรมระหวางเพศไมไดรบั ความคุมครอง

และไมไดรบัความเปนธรรมเทาทีค่วร สมควรมีกฎหมายเพ่ือกาํหนดมาตรการคุมครองผูถกูเลอืกปฏิบตั ิโดยไมเปนธรรม

ระหวางเพศ และปองกันมิใหมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศ ซึ่งสอดคลองกับ หลักการสิทธิมนุษยชน

สากลตามพันธกรณีระหวางประเทศที่ประเทศไทยเขาเปนภาคี 

 ๓. สถานการณ�ด�านสตรีพิการในประเทศไทย
  สถานการณการเปล่ียนผานดานประชากรและสังคม (social and demographical transition) อันเนื่อง

มาจากจํานวนผูสูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น ความกาวหนาทางเทคโนโลยีทางการแพทยที่ชวยรักษาหรือยืดชีวิตมนุษย 

ภาวะสิ่งแวดลอม การตั้งครรภและการคลอดที่ตางจากปกติ รวมทั้งวิถีชีวิตของการใชรถยนตเปนยานพาหนะและ

การประกอบอาชีพในสถานประกอบการไดสงผลตอสัดสวนของการบาดเจ็บความพิการที่เพิ่มจํานวนสูงขึ้น 

  “คนพิการ” หมายความวา บุคคลซึ่งมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน หรือเขาไปมีสวนรวม

ทางสังคม เนื่องจากมีความบกพรองทางการเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ พฤติกรรม 

สตปิญญา การเรียนรู หรอืความบกพรองอ่ืนใด ประกอบกับมอีปุสรรคดานตาง ๆ  และมีความจําเปนเปนพิเศษท่ีจะตอง

ไดรับความชวยเหลือดานใดดานหน่ึง เพื่อใหสามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน หรือเขาไปมีสวนรวมทางสังคม

ไดอยางบุคคลท่ัวไป (พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖)

  “สตรีพิการ” หมายถึง ผูหญิงซึ่งมีอายุมากกวาสิบแปดปบริบูรณที่มีความบกพรองทางรางกาย การเห็น 

การสื่อสาร สติปญญา หรือจิตใจ ไมวาความบกพรองนั้นจะมีมาแตกําเนิดหรือเกิดข้ึนภายหลัง

  “เด็กหญิงพิการ” หมายถึง ผู หญิงซึ่งมีอายุตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณแตไมรวมถึงผู ที่บรรลุนิติภาวะ

ดวยการสมรส ที่มีความบกพรองทางรางกาย การเห็น การสื่อสาร สติปญญาหรือจิตใจ ไมวาความบกพรองนั้นจะมีมา

แตกําเนิดหรือเกิดขึ้นภายหลัง

  จากรายงานสถานการณดานคนพกิารในประเทศไทยทีจ่ดัทาํโดยกรมสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร 

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 และเพศหญงิ 

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 



แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ ๒  พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๒  พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๒  พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ๑๑

  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 (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ไดแบงประเภทความพิการออกเปน ๗ ประเภทดวยกันโดยจากจํานวนคนพิการ

ทั้งหมด ๑,๘๐๘,๕๒๔ คน เปนความพิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางรางกาย  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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(รอยละ ๕๑.๐๕ ของคนพิการท่ีไมไดรับการศึกษา) (เพศชาย จํานวน ๑๕๕,๑๗๕ คน และเพศหญิง จํานวน 

๑๕๕,๑๖๔ คน) คนพกิารท่ีไดรบัการศกึษา จาํนวน ๑,๑๙๔,๔๑๕ คน รอยละ ๖๖.๒๗ (เพศชาย จาํนวน ๖๘๒,๕๑๗ คน 

และเพศหญิง จํานวน ๕๑๑,๘๙๘ คน) มีการศึกษาในระดับประถมศึกษามากที่สุด จํานวน ๙๘๙,๓๔๗ คน 

(รอยละ ๕๔.๙) (เพศชาย จาํนวน ๕๔๓,๗๙๙ คน และเพศหญงิ จาํนวน ๔๔๕,๕๔๘ คน) รองลงมาคอื ระดบัมธัยมศกึษา 

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 

ลกูจางภาคเอกชน อาชพีอืน่ ๆ และราชการและรัฐวสิาหกจิ ตามลาํดบั คนพกิารในวยัทาํงานทีส่ามารถประกอบอาชีพได 

แตไมไดประกอบอาชีพ จํานวน ๔๕๕,๙๙๐ คน (รอยละ ๕๖.๙๕) (เพศชาย จํานวน ๒๔๐,๑๔๕ คน และเพศหญิง 

จาํนวน ๒๑๕,๘๔๕ คน) และคนพิการในวัยทํางานท่ีไมสามารถประกอบอาชีพไดเนือ่งจากพิการรุนแรงชวยเหลือตนเอง

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 สิทธิของสตรีพิการน้ันยังมิไดรับความใสใจดูแล

เทาที่ควร แมวาในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายตางๆ ไดกําหนดสิทธิของสตรีพิการ แตกฎหมายนั้นก็ยังไมเพียงพอ 

และไมไดทําใหสตรีพิการรูสึกเสมอภาคเทาเทียมกับคนอื่นในสังคม นอกจากนี้ ศักยภาพของสตรีพิการมีคอนขางมาก 

แตไมมีความเชื่อมั่นในตนเอง หรืออาจถูกปดก้ันจากคนในครอบครัว นอกจากนี้ยังมีสถานการณที่ผลตอ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีพิการ ดังนี้

   ๑. ความรุนแรงและการลวงละเมิด (Violence and abuse) 
    สตรีพิการมักพบกับความรุนแรงและถูกลวงละเมิดทั้งดานรางกาย จิตใจ และการลวงละเมิด

ทางเพศ จากสถติทิีเ่ชือ่ถอืไดระบุวา สตรพีกิารถูกลวงละเมิดทางเพศมากกวาสตรีทีไ่มพกิาร ผูทีล่วงละเมิดนัน้สวนมาก

เปนผูทีอ่ยูใกลชดิ เชน คนในครอบครวั ญาต ิเพือ่นบาน คนรูจกัคุนเคย และสวนมากเรือ่งไมเคยเขาถงึกระบวนการทาง

ศาลเลย หลายคร้ังจึงพบวา สตรีพิการถูกบังคับใหยอมความ ตํารวจไมรับแจงความ หรือแมแตญาติพี่นองเพิกเฉยตอ
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การกระทํารุนแรงตาง ๆ ที่สตรีพิการไดรับ สตรีพิการเองก็ตองอยูในภาวะจํายอมเนื่องจากไมสามารถพ่ึงพาตนเองได 

ทําใหตองอยูในวังวนของความรุนแรงและการถูกลวงละเมิด 

    ผลจากการสํารวจขอมูลการละเมิดสิทธิสตรีในประเทศไทย รายงานวา สตรีไทยจํานวนมากยังถูก

ละเมิดสิทธิตางๆ ดวยเหตุแหงความเปนผูหญิง โดยเฉพาะสตรีกลุมเปราะบาง เชน สตรีที่ไมสามารถพึ่งพาตนเองได 

สตรียากจน สตรีพิการ และสตรีเผามงมีความเส่ียงตอการไดรับความรุนแรงในรูปแบบตางๆ มากกวาสตรีกลุมอื่น ๆ 

สตรีพิการมีความวิตกกังวลในเร่ืองความปลอดภัย การถูกลวงละเมิดทางเพศ เมื่อออกจากบาน หรือใชรถโดยสาร

สาธารณะ มีขอจํากัดในการเขาถึงขอมูลดานการดูแลสุขภาพตนเอง และการบริการอนามัยเจริญพนัธุ

    สตรีพิการจํานวนมากขาดผูดูแลตองใชชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมสตรีพิการ

ทางสติปญญา จิตใจ พฤติกรรม ออทิสติก หรือกลุมที่มีความบกพรองทางการเรียนรู มีโอกาสเสี่ยงตอการลวงละเมิด

ทางเพศ ขณะท่ีระดับความพิการท่ีเปนอยูก็เปนอุปสรรคท่ีสําคัญในการปองกันตนเอง 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) และมคีวามลาํบากและปญหาสขุภาพมากกวาผูชายพกิาร (World report on disability, ๒๐๑๑) 

สตรีพกิารถูกแบงแยก กดีกนัจากสังคม โดยเฉพาะเร่ืองสุขภาพและสิทธอินามัยเจริญพันธุ แมผูหญงิจะมองวาเรือ่งเพศ

เปนธรรมชาต ิแตสตรพีกิารไมไดรบัความรูเรือ่งเพศศกึษาและการดแูลสขุภาพอนามยัเจรญิพันธุ เพราะมองวาเปนเรือ่ง

ที่ไมจําเปน สตรีพิการยังถูกละเมิดสิทธิในความเปนแม การไมไดรับการสนับสนุนในการทําบทบาทนี้ไดเต็มที่ 

การถูกโนมนาวใหทําหมัน รวมทั้งการถูกกระทําความรุนแรง

    นอกจากนี ้สตรพีกิารมขีอจาํกดัในการเขาถงึขอมลูและการบรกิารอนามยัเจรญิพนัธุ ขอมลูเกีย่วกบั

สิ่งอํานวยความสะดวกหรือเทคโนโลยี ที่จะทําใหเขาถึงขอมูลการดูแลสุขภาพอนามัย เจริญพันธุ เนื่องจากความ

หลากหลายและระดับของความพิการ สถานบริการภาครัฐมีบริการเพื่ออํานวยความสะดวกไมเพียงพอ เชน 

ลามภาษามือ อปุกรณและขอมลูขาวสารไมเหมาะสมตามความตองการ ชองวางดานการส่ือสารระหวางแพทย พยาบาล 

และผูปวย สวนหนึ่งเกิดจากทัศนคติที่มีตอสตรี คนพิการ พอแม หรือผูดูแลใกลชิด มีทัศนคติวาเรื่องเพศเปนสิ่งตอง

หามสําหรับคนพิการ มีผลตอวิถีชีวิตเรื่องการเรียนรู และสิทธิอนามัยเจริญพันธุ แมวาสตรีพิการไมคิดวาความพิการ

เปนขอจํากัด หรือทําใหตนอยูในสภาวะชายขอบของสังคม 

   ๓. ขาดโอกาสทางการศึกษา (Lack of education) 
    สตรีพิการถูกตีตราวาไรความสามารถและไมจําเปนตองเรียนหนังสือเสียเวลาและเงินหรือไมคุมคา

ตอการลงทุน จงึไมใชเรือ่งแปลกและสําคญัถาเด็กหญิง สตรพีกิารไมสามารถเขาถึงระบบการศึกษา กรณเีดก็หญิงพกิาร 

ยิ่งพบกับปญหาท่ีหนักกวา เพราะนอกจากเด็กหญิงพิการตองพบกับปญหาเดียวกับสตรีพิการแลว โอกาสท่ีเด็กๆ 

จะไดรับการศึกษาหรือการฝกอาชีพตางๆ นอยมาก ถึงแมจะไดเรียน แตเด็กๆ มักถูกคัดแยกออกจากระบบการเรียน
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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

แยลงเม่ือผูทาํงานมีอายุมากข้ึน ผูหญงิมีโอกาสไดงานนอยกวาผูชาย และเส่ียงตอการถูกทาํรายรางกายและทารุณทาง

เพศมากกวา สตรีพกิารจะถกูจาํกดัการฝกอาชพีดวยความเปนหวงกงัวลของครอบครวั และสถานทีท่ีไ่มเอือ้อาํนวย เชน 

ศนูยฝกอาชพี ซึง่คนพกิารท่ีตองไปอยูประจาํครอบครวัมกัจะสงผูชายใหไปเรยีนมากกวาดวยเหตุผลทีว่าผูชายสามารถ

ดูแลตนเองไดมากกวาสงผลใหผูชายมีความสามารถ ความรูทักษะ สงผลตอการไดรับการจางงานจากผูประกอบการ

มากกวาผูหญิง ผูปกครองที่มีบุตรพิการทางสติปญญา โดยเฉพาะผูหญิงมักจะถูกปฏิเสธจากครอบครัวไมใหไปทํางาน 

เนื่องจากความกังวล เปนหวงในความปลอดภัย

   นอกจากนี้ สตรีพิการยังขาดโอกาสทางการศึกษา ฝกฝนทักษะในการประกอบอาชีพบางคน

ไมมทีกัษะการใชชวีติในสงัคม ประกอบกับทัศนคต ิการตตีราจากสังคม ทาํใหสตรพีกิารจํานวนมากไมผานการคัดเลอืก

และคุณสมบัติไมเปนไปตามท่ีนายจางตองการ และความเช่ือวาความพิการเปนภาพลักษณของความช่ัวราย 

นอกจากนี้นายจางยังกังวลวาถารับคนพิการเขาทํางานจะตองเสียคาใชจาย ในการสรางส่ิงอํานวยความสะดวก 

และความเชื่อวาสตรีพิการมักจะลาปวยบอย ถึงแมวาสตรีพิการจะถูกจางงานแตคาจางที่สตรีพิการไดรับก็ตํ่ากวา

ผูชายพิการ และงานที่ไดรับจะเปนงานในระดับลางเปนสวนใหญ ซึ่งจากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ ป ๒๕๕๕ 

พบวา คนพิการท่ีไมมีงานทํา จํานวน ๑,๐๖๕,๔๙๓ คน คิดเปนรอยละ ๐.๘ ของผูไมมีงานทําท้ังหมด โดยเปน

ผูหญิง รอยละ ๕๘

   ๕. ขาดโอกาสในการเขาถึงหลักประกันสุขภาพเบื้องตน (Health care) 
    สถานการณดานสุขภาพของคนพิการ พบวา มีปญหาสําคัญ ๒ ประการ คือ ระบบบริการสุขภาพ

ในปจจบุนัยงัไมสามารถตอบสนองความตองการดานสขุภาพของคนพกิารไดอยางครอบคลมุและเพยีงพอ และคนพกิาร

สวนใหญมีปญหาในการเขาถึงบริการทางสาธารณสุขและการฟนฟูทางการแพทย รวมไปถึงการไดรับสวัสดิการทาง

สังคม เปนการใหความชวยเหลือจากรัฐ คนพิการสวนใหญมีปญหาในการเขาถึงสิทธิและโอกาส และนโยบายของรัฐที่

มองแบบเหมารวมวาคนพิการมีความยากลําบาก และภายใตนโยบายสวัสดิการทางสังคมที่เฉพาะกลุมและตามความ

จําเปน ซึ่งควรตองมีการบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงาน

   สตรีพิการขาดโอกาสในการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย ทั้งแรกพบความพิการ และการพิการภาย

หลัง เนื่องจากหนวยบริการจะอยูในชุมชนเมือง ผูหญิงพิการและครอบครัวไมมีขอมูลการจัดบริการ โดยสวนใหญและ

ผูที่จดทะเบียนคนพิการจะไดรับการบริการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย 
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   ๖. การคัดออกจากสังคมและไมมีสวนรวมในกระแสหลัก (Exclusion) 
    สตรพีกิารถกูจาํกดัการเขารวมกจิกรรมในสงัคม เนือ่งดวยฐานะของครอบครวั ทศันคติของครอบครวั 

เน่ืองจากพ้ืนฐานความเปนหวง กังวลตอสุขภาพ ภาวะแทรกซอนและความปลอดภัยของสตรีพิการเม่ือออกมา

นอกบาน สงผลใหสตรีพิการไมมีโอกาสที่จะเรียนรูสังคม ซึ่งเมื่อสตรีพิการตัดสินใจที่จะเขามาสูสังคมภายนอก 

จะเริม่ตนจากความรูสกึทีต่องการตอสูหรอืเอาชนะตนเองในสภาวะของความดอยโอกาสหรือพิการ การจดัสิง่แวดลอม

ในสังคมเชนกัน หากคนพิการที่ตองการเขารวมกิจกรรมทางสังคมแตสถานที่ไมเอื้ออํานวย ไมไดออกแบบมาเพื่อ

คนพิการเขาถึงไดงาย เปนอุปสรรคสําคัญในการเขารวมกิจกรรมทางสังคมและการเมืองของสตรีพิการซ่ึงควรจะ

มีการจัดการใหทั่วถึง และบริหารใหเหมาะสมกับคนพิการในทุกหนวยงานตองรวมแรงรวมใจกันทํา แตเมื่อพิจารณา

จากขอมลู พบวา คนพิการไปใชสทิธเิลือกต้ังไดตามปกติ แตมกัจะเปนการเมืองในระดับทองถ่ินมากกวา ระดับประเทศ 

ซึ่งทําใหการมีสวนรวมทางการเมืองนั้นถูกจํากัดดวยจํานวนสตรีพิการที่น อย และอยู ภายใตความสัมพันธ

เชิงอํานาจทําใหผูหญิงไมสามารถที่จะเรียกวาเปนเขารวมอยางแทจริง

  ๓.๒ สถานการณสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีพิการ
   ๑. การทํางานรวมกันทุกภาคสวน
    ปญหาความรุนแรงและการเลือกปฏิบตัทิีเ่กดิขึน้กบัสตรีพกิารน้ันตองแกไขดวย เพือ่ปรบัโครงสราง

ความสัมพนัธเชิงอาํนาจระหวางผูหญงิและผูชาย ตองมีความละเอียดออนเชิงเพศภาวะ และมีวธิดํีาเนินงานท่ีเฉพาะตอ

ผูหญิงทุกกลุม ซึ่งตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนใหความสําคัญและคํานึงถึง

    นอกจากน้ี การยอมรับและโอกาสทางความเสมอภาค ก็เปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งที่สตรีพิการทุกคน

ตองการการยอมรบัจากคนในสงัคม ซึง่การยอมรับคอืการเปดโอกาสใหสตรพีกิารนัน้ไดแสดงความสามารถหรอืศักยภาพ

ของตนใหเกิดประโยชนแกตนเองหรอืสงัคม เปนการทาํใหเกดิการอยูรวมกนัในสงัคมไดอยางสมบรูณ สตรีพกิารจะตอง

มีสวนรวมในทุกภาคสวน และทุกกิจกรรมของสังคม เชน การเมือง การศึกษา การทํางาน และ สันทนาการ เปนตน 

ที่ผานมาสตรีพิการมักถูกแยกออกจากสังคมดวยความตั้งใจและไมตั้งใจ เพราะถูกมองวาเปนบุคคลไรความสามารถ 

ไมสามารถเขารวมกจิกรรมตาง ๆ  ในสงัคมไดเนือ่งจากขอจํากดัทางดานกายภาพ แตสงัคมไมไดตระหนกั และรบัรูขอมูล

ที่เปนเรื่องจริงของปญหาและอุปสรรคที่สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตสตรีพิการ เงื่อนไขทางสังคมและส่ิงแวดลอมควร

จะตองปรับใหเหมาะสมเพ่ือใหคนที่มีความแตกตางกันสามารถดํารงชีวิตและทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกันได ดังนั้น 

สิ่งอํานวยความสะดวกนับไดวามีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะถือวาเปนประตูหรือปจจัยหลักในการนําสตรีพิการออก

จากบานเขาสูสังคม ฉะน้ัน หากสังคมยังเต็มไปดวยอุปสรรคและไมมีสิ่งอํานวยความสะดวก สตรีพิการไมสามารถ

เขาถึงบริการสาธารณะท้ังของภาครัฐและเอกชน การมีสวนรวมของสตรีพิการในสังคมก็จะเปนไปไดยากมาก 

สังคมจําเปนจะตองมีสิ่งอํานวยความสะดวก หรือมีการปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้นอยางสมเหตุสมผล

ใหสตรีพิการสามารถอยูรวมในสังคมได เพื่อเปนการลดภาระของสังคมในการดูแลสตรีพิการ ซึ่งเปนปญหาใหญและ

เปนปญหาเรงดวนทีส่ดุท่ีจาํเปนจะตองทาํใหเกดิขึน้โดยเร็ว แมวาในปจจบุนัสงัคมพยายามสนบัสนุนใหสตรพีกิารเรยีน

หนังสือ ใหออกมาทํางานหรือทํากิจกรรมตาง ๆ มากขึ้น แตดวยสภาพแวดลอมที่ไมเอื้ออํานวย การทํากิจกรรมตาง ๆ 

เหลานี้ก็เปนไปไดยาก มีผลใหสตรีพิการมีคุณภาพชีวิตต่ํากวามาตรฐาน พัฒนาการดานอื่น ๆ ก็ไดรับผลกระทบดวย 
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เชน ดานการศึกษา ทักษะการดํารงชีวิตในสังคม ทักษะการสรางปฏิสัมพันธ ทักษะการทํางาน เปนตน สังคมจําเปน

ตองวา ตนเหตุที่สตรีพิการออกมาสูสังคมไมไดนั้น เปนเพราะส่ิงแวดลอมและระบบตาง ๆ ในสังคมท่ีไมเอ้ืออํานวย 

สงัคมท่ีมสีิง่แวดลอมท่ีสตรีพิการเขาถึงได ยงัผลดีตอผูสงูอายุ เด็ก สตรีมคีรรภ สามารถใชชวีติในสังคมไดอยางปลอดภัย

   ๒. การพัฒนาและบังคับใชกฎหมาย
    การบังคบัใชกฎหมายตามอนุสญัญาการขจัดการเลือกปฏิบตัติอผูหญงิอยางจริงจงั และแกไขกฎหมาย

บางขอท่ีเปนประโยชนตอคนสวนรวม แตสงผลกระทบใหสตรีพิการถูกเลือกปฏิบัติ ควรมีการแกไขใหมีความถูกตอง 

เทาเทียมตามสิทธิมนุษยชน และตองทําในภาพรวม ทั้งสถานท่ีราชการและเอกชนโดยเฉพาะระบบบริการของรัฐ

   ๓. การสื่อสารกับคนพิการ
   การสื่อสารไมจําเปนตองเปนทางการเพียงอยางเดียว การสื่อสารแบบไมเปนทางการขอแนะนําจาก

ประสบการณตาง ๆ  การพดูคยุใหกาํลงัใจ เปนเรือ่งท่ีมคีวามจาํเปนมากตอคนพกิาร หรอืเครือขายตาง ๆ  จะชวยไดมากขึน้

   ฉะนัน้การแกไขปญหาความพิการจึงจําเปนตองเร่ิมจากการเปล่ียนแปลงท่ีครอบครัว ชมุชน และสังคม

ที่สตรีพิการอาศัยอยูเปนอันดับแรก แทนท่ีจะเปล่ียนแปลงความบกพรองและความพิการของแตละบุคคล ซึ่งจะเปน

เคร่ืองมือที่มีประโยชนชวยใหสตรีพิการและบุคคลที่เกี่ยวของประสบความสําเร็จในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเชิงบวก 

และคนไมพิการมีความเขาใจเรื่องความพิการมากข้ึน 

   ๔. เฝาระวังและปองกันปญหา
    การสงเสริมและสนับสนุนใหภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น เฝาระวังและ

ปองกันการแสวงหาประโยชนการใชความรุนแรง และการลวงละเมิดตอสตรีพิการและเด็กหญิงพิการ

   ๕. การเสริมสรางความรูและปรับเจตคติ 
    การใหความรูดานสุขภาวะสิทธิอนามัยเจริญพันธุ ผานสถาบันครอบครัว และระบบการศึกษา 

ทัง้ในระบบและนอกระบบโรงเรยีน การเรยีนรูตลอดชวีติ และการศึกษาตามอธัยาศยั ใหความรูแกบคุลากรดานการศกึษา 

การแพทยและสาธารณสุข และเครือขายสตรีพิการทุกพื้นที่ รวมถึงผูนําชุมชนเกี่ยวกับเจตคติดานสุขภาพ สิทธิอนามัย

เจริญพันธุ ความเขาใจเรื่องเพศศึกษา และเพศวิถีของสตรีพิการ เปนตน

   ๖. ปลูกฝงเจตคติที่ดี 
    การปลูกฝงเจตคติทีด่ ีและตระหนักรูเก่ียวกับศักด์ิศรีความเปนมนุษย ศกัยภาพ ผานกลไกในชุมชน 

ครอบครัว และโรงเรียน และการสื่อสารสาธารณะ ฯลฯ วางรากฐานในการสรางเจตคติในเชิงสรางสรรคของสังคม

ตอสตรีพิการและเด็กหญิงพิการ อยางไรก็ตาม ในชวงไมกี่ปที่ผานมา ทั้งหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนตางเริ่ม

ตระหนกัดวีาวธิกีารทาํงานและนโยบายของตนไมตรงตอความตองการและสทิธขิองสตรพีกิาร ในการทีจ่ะเปลีย่นแปลง

สถานการณนี ้จะตองหนัหนาเขาหาสตรีพกิารเพ่ือทีจ่ะไดเรยีนรูและรบัฟงคาํแนะนาํ วตัถปุระสงคกเ็พือ่ใหผูคนรอบขาง

เขาใจความหมายของการเปนสตรีพิการ คนหาวิธีการทํางานที่ควรไดรับเปลี่ยนแปลง และทําการวางแผนเพื่อเริ่มตน

กระบวนการเปลีย่นแปลงนัน้ การผลกัดนัใหมกีฎหมายการขจดัการเลอืกปฏบิตัเิพือ่ใหเปนกลไก และเครือ่งมอื ในการ

ควบคุมตรวจสอบใหมีการปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบตาง ๆ ตามที่บัญญัติไว นอกจากน้ีเพื่อปองกันการเลือกปฏิบัติ

ทีอ่าจเกิดขึน้ การละเมิดสทิธมินษุยชนของสตรีพกิารพรอมทัง้มบีทลงโทษและแรงจูงใจเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพการปฏิบตัิ

ตามกฎหมาย
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 วิสัยทัศน�
 สตรีพิการเขาถึงสิทธิอยางเทาเทียม ไมถูกเลือกปฏิบัติ ในสังคมที่อยูเย็นเปนสุขรวมกันอยางยั่งยืน

 พันธกิจ
 ๑. เสริมพลังสตรีพิการ เด็กหญิงพิการ ใหเขาถึงสิทธิ สวัสดิการ บริการสาธารณะ และความชวยเหลืออ่ืนใด

อยางทั่วถึง เทาเทียม และเปนธรรม ไมถูกเลือกปฏิบัติ

 ๒. เสริมสรางสุขภาพ สิทธิอนามัยและการเจริญพันธุ แกสตรีพิการและเด็กหญิงพิการอยางทั่วถึงและเทาเทียม

 ๓. ขจัดการกระทําความรุนแรง การลวงละเมิด การแสวงหาประโยชน รวมทั้งความเส่ียงอื่น ๆ ตอสตรีพิการ 

ตลอดจนมีความเสมอภาคทางเพศ

 ๔. พัฒนาศักยภาพและสรางความเขมแข็งแกสตรีพิการ องคกรสตรีพิการ และกลไกการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ 

รวมถึงการมีสวนรวมในกิจกรรมสังคมที่เกี่ยวของ

 เป�าประสงค�
 ๑. สตรีพิการ และเด็กหญิงพิการเขาถึงและใชประโยชนไดจากสิทธิ สวัสดิการ สื่ออํานวยความสะดวก 

บรกิารสาธารณะ เทคโนโลยสีิง่อาํนวยความสะดวก บรกิารขอมลูขาวสาร และความชวยเหลอือืน่ใดตามความตองการ

จําเปนอยางทั่วถึงและเปนธรรม

 ๒. สตรพีกิาร เดก็หญงิพกิารเขาถงึการจัดบริการดานอนามยัเจรญิพนัธุ รวมถึงสขุภาวะทางเพศ การดแูลสขุภาพ 

ตลอดจนการรักษาพยาบาล การฟนฟูสมรรถภาพ อุปกรณเครื่องชวยความพิการอยาง เทาเทียม

 ๓. สตรีพิการและเด็กหญิงพิการ ตองไมถูกกระทําความรุนแรงและปราศจากการลวงละเมิด และการแสวงหา

ประโยชนในทุกรูปแบบ และสามารถดํารงชีวิตในสังคมอยางมั่นคงและปลอดภัย ตลอดจนมีความเสมอภาคทางเพศ

 ๔. สตรีพิการและองคกรสตรีพิการ มีศักยภาพ ความเขมแข็ง และมีสวนรวมในกิจกรรมสังคมและกระบวนการ

พฒันาในทกุระดบั รวมถงึนโยบายสาธารณะตางๆ ตลอดจนแกนนํามคีวามเขมแขง็และไดรบัการพัฒนาศกัยภาพอยาง

ตอเนื่อง

 ยุทธศาสตร�
 ๑. เสริมพลังสตรีพิการและเด็กหญิงพิการใหเขาถึงและใชประโยชนไดจากสิทธิ สวัสดิการ โอกาสอันเทาเทียม

ในการพัฒนากระแสหลัก

 ๒. เสริมสรางสุขภาวะ อนามัยเจริญพันธุ และการดูแลสุขภาพสตรีพิการและเด็กหญิงพิการอยางเทาเทียม  

 ๓. เสริมภูมิคุมกันและปกปองสตรีพิการและเด็กหญิงพิการจากความรุนแรง การลวงละเมิดและการแสวงหา

ประโยชนทุกรูปแบบ

 ๔. เสรมิสรางความเขมแข็ง พฒันาศกัยภาพ และการมสีวนรวมแกสตรีพกิาร เด็กหญงิพกิาร และองคกรสตรพีกิาร

ทิศทางยุทธศาสตร�แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔

สวนที่ ๒
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แนวทางและมาตรการ
ยุทธศาสตร�ที่ ๑ เสริมพลังสตรีพิการและเด็กหญิงพิการให�เข�าถึงและใช�ประโยชน� ได�จากสิทธิ สวัสดิการ โอกาสอันเท�าเทียมใน
การพัฒนากระแสหลัก

แนวทางที่ ๑ พัฒนาศักยภาพสตรีพิการ

และเด็กหญิงพิการในทุกชวงวัยตัง้แรกพบ

ความพิการเพื่อใหสอดคลองกับความ

ตองการจําเปนเฉพาะบุคคลในทุกมิติ

แนวทางที่ ๒ สงเสริมใหสตรีพิการและ

เด็กหญิงพิการ  ได  เข  าถึ งสิท ธิและ

สวัสดิการตามกฏหมายอยางเทาเทียม 

และไมเลือกปฏิบัติ

แนวทางที่ ๓ สงเสริมและสนับสนุนให

สตรีพิการและเด็กหญิงพิการไดเขาถึง

โอกาสทางการศกึษาทีม่คีณุภาพทกุระดบั

ทัง้ในระบบและนอกระบบอยางเทาเทยีม

แนวทางท่ี ๔ เสริมสรางความรูและความ

เขาใจและเจตคติที่ดีและสรางสรรค 

ในประเ ด็นเกี่ ยวกฎหมายนโยบาย 

พันธกรณีระหวางประเทศ ตลอดจนสิทธิ 

สวัสดิการ เกี่ยวของ 

แนวทางที่ ๕ สนับสนุนใหสตรีพิการได

เขาถึงการมีงานทําทั้งในสถานประกอบ

การ และหนวยงานภาครัฐรวมถึงการ

ประกอบอาชีพอิสระ และมีรายไดที่เพียง

พอตอการดํารงชีวิต

แนวทางที่ ๖ สงเสริมใหสตรีพิการไดเขา

ถงึขอมลูขาวสาร สือ่สาธารณะ เทคโนโลยี

และสิง่อาํนวยความสะดวกอยางเทาเทยีม 

รอยละของสตรีพิการทุกชวงวัยไดรับการ

พัฒนาศักยภาพ (รอยละ ๘๐)

รอยละของสตรพีกิารและเดก็หญงิพกิาร เขา

ถึงสิทธิและสวัสดิการ

ตามกฏหมายอยางเทาเทียม และไมเลือก

ปฏิบัติ (รอยละ ๘๐)

รอยละของสตรพีกิารและเดก็หญงิพกิาร ได

เขาถึงโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพทุก

ระดับท้ังในระบบและนอกระบบ

(รอยละ ๘๐)

รอยละของสตรีพิการมีความรู และความ

เขาใจและเจตคติที่ดีและสรางสรรคใน

ประเด็นเกี่ยวกฎหมาย นโยบาย พันธกรณี

ระหวางประเทศ ตลอดจนสิทธิ สวัสดิการ 

(รอยละ ๘๐)

สัดสวนของสตรีพิการไดเขาถึง

การมีงานทําทั้งในสถานประกอบการ และ

หนวยงานภาครัฐรวมถึงการประกอบอาชีพ

อิสระ และมีรายไดที่เพียงพอตอการดํารง

ชีวิต (สัดสวนเพิ่มมากขึ้น)

- รอยละของสตรีพิการไดเขาถึงและใช

ประโยชนไดจากขอมูลขาวสาร 

สื่อสาธารณะ เทคโนโลยี และส่ิงอํานวย

ความสะดวกอยางเทาเทียม 

(รอยละ ๘๐)

- รอยละของขอมลูหนวยงานทัง้ภาครฐัและ

เอกชนท่ีจัดทําขึ้นและสตรีพิการเขาถึงและ

ใชประโยชนได (รอยละ ๘๐)

พม.มท.สธ.ศธ.รง.

องคกรคนพิการ 

องคกรภาคประชาสังคม

พม.

องคกรคนพิการ 

องคกรภาคประชาสังคม

ศธ.

องคกรคนพิการ 

องคกรภาคประชาสังคม

พม. กต.

องคกรดานสตรีพิการ 

องคกรคนพิการ 

องคกรภาคประชาสังคม

รง. พม. หนวยงานภาครัฐ

สภาหอฯ 

ส.อ.ท.

องคกรคนพิการ 

องคกรภาคประชาสังคม

ดศ.วท.ศธ. พม.

กปส.

กสทช.

คค.

องคกรคนพิการ 

องคกรภาคประชาสังคม

แนวทางและมาตรการ ตัวชี้วัด หน�วยงานรับผิดชอบ



แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ ๒  พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๒  พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๒  พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ๑๙

ยุทธศาสตร�ที่ ๒ เสริมสร�างสุขภาวะ อนามัยเจริญพันธุ� และการดูแลสุขภาพสตรีพิการและเด็กหญิงพิการอย�างเท�าเทียม  

ยุทธศาสตร�ที่ ๓ เสริมภูมิคุ�มกันและปกป�องสตรีพิการและเด็กหญิงพิการจากความรุนแรง การล�วงละเมิดและการแสวงหา
ประโยชน�ทุกรูปแบบ  

แนวทางท่ี ๑ สงเสริมความรูความเขาใจ
และมีเจตคติที่ดีและสรางสรรค เรื่องการ
ดูแลสุขภาพสุขภาวะ ทางเพศ เพศศึกษา 
เพศวิถี อนามัยเจริญพันธุแกสตรีพิการ 
เดก็หญิงพิการ ผูดแูลคนพิการ ผูปกครอง 
และหนวยงานที่เกี่ยวของ

แนวทางที่ ๒ สงเสริมใหสตรีพิการและ
เด็กหญิงพิการไดเขาถึงการบริการดูแล
สุขภาพกายใจ

แนวทางท่ี ๓ สนับสนุนกายอุปกรณ 
เคร่ืองชวยความพิการและบริการทางการ
แพทยอยางเทาเทียม

แนวทางท่ี ๔ สงเสรมิการวางแผนครอบครัว 
อนามัยแมและเด็กแกกลุมสตรีพิการ 

แนวทางท่ี ๑ สงเสริมใหภาครัฐ เอกชน 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคประชา
สังคม มีเจตคติที่ดีและสรางสรรค รวมถึง
เฝาระวงัและปองกันการแสวงหาประโยชน 
การใชความรุนแรง การลวงละเมิด และ
ความเสมอภาคทางเพศตอสตรพีกิารและ
เด็กพิการ
 
แนวทางที ่๒ พฒันารูปแบบและแนวทาง
ในการใหการคุมครองใหความชวยเหลือ 
ฟนฟูเยยีวยา และการเขาถงึกระบวนการ
ยุติธรรมทุกรูปแบบ แกสตรีพิการ และ
เด็กหญิงพิการท่ีถูกกระทําความรุนแรง 
ถูกละเมิดและแสวงหาประโยชนทั้งใน
ระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม 

รอยละของสตรีพิการ เด็กหญิงพิการ ผูดูแล
คนพิการ ผูปกครองและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
มคีวามรูความเขาใจในเร่ืองการดูแลสุขภาวะ
ทางเพศ เพศศึกษา เพศวิถี อนามัยเจริญ
พันธุ (รอยละ ๘๐)

รอยละของสตรีพิการและเด็กหญิงพิการ 
ไดเข าถึงการบริการดูแลสุขภาพกายใจ 
(รอยละ ๘๐)

สัดสวนของสตรีพิการและเด็กหญิงพิการ
ทีไ่ดรบัการสนับสนุนกายอุปกรณ เคร่ืองชวย
ความพิการและบริการทางการแพทย
(สัดสวนเพิ่มมากขึ้น)

รอยละของสตรีพกิารมีการวางแผนครอบครัว 
ที่มีประสิทธิภาพ (รอยละ ๘๐)

รอยละของสตรีพิการและเด็กหญิงพิการ 
ทีไ่ดรบัการเฝาระวงัและปองกนัการแสวงหา
ประโยชน การใชความรุนแรง การลวงละเมิด
และการสงเสริมความเสมอภาค ทางเพศ  
(รอยละ ๘๐)

- รอยละของสตรีพกิารและเด็กหญิงพกิารท่ี
ถกูกระทําความรุนแรงและแสวงหาประโยชน 
ไดรบัการคุมครอง ชวยเหลือและฟนฟเูยยีวยา 

(รอยละ ๑๐๐)

สธ.พม. 
องคกรดานสตรีพิการ 
องคกรคนพิการ 
องคกรภาคประชาสังคม

สธ. พม. กก. สปสช. 
องคกรดานสตรีพิการ 
องคกรคนพิการ 
องคกรภาคประชาสังคม

สธ. สปสช.
องคกรคนพิการ 
องคกรภาคประชาสังคม
สธ. พม. 

สธ. พม. องคกรดานสตรีพิการ
องคกรคนพิการ 
องคกรภาคประชาสังคม

มท. พม. สตช.
อปท.
องคกรดานสตรีพิการ
องคกรคนพิการ
องคกรภาคประชาสังคม

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

องคกรภาคประชาสังคม

แนวทางและมาตรการ

แนวทางและมาตรการ

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

หน�วยงานรับผิดชอบ

หน�วยงานรับผิดชอบ



แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔๒๐

แนวทางและมาตรการ ตัวชี้วัด หน�วยงานรับผิดชอบ
แนวทางท่ี ๓ รณรงคและเสริมสราง

คว าม รู  ค ว าม เข  า ใจ กับสต รีพิ ก า ร 

ครอบครัว และสังคมเก่ียวกับการขจัด

ค ว าม รุ นแร ง  ต  อ สต รี พิ ก า ร และ

เด็กหญิงพิการทุกรูปแบบ

แนวทางท่ี ๔ พัฒนาระบบการติดตาม

และรายงานสถานการณความรุนแรง 

การละเมิด และการแสวงหาประโยชน

ตอสตรีพิการและเด็กหญิงพิการ

แนวทางท่ี ๕ พัฒนาแผนงาน โครงการท่ี

เก่ียวของกับการใหความชวยเหลือสตรี

พิการ และเด็กหญิงพิการท่ีถูกกระทํา

ความรุนแรงและลวงละเมิด

จาํนวนกจิกรรมทางสงัคมทีม่กีารดาํเนนิการ

เกี่ยวกับการสรางความรูและความเขาใจ

เกี่ยวกับสตรีพิการและการขจัดการกระ

ทําความรุนแรงตอสตรีพิการและเด็กหญิง

พิการทุกรูปแบบ (อยางนอยจังหวัดละ ๑ 

กิจกรรม)

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการ

ติดตามระบบฐานขอมูล และรายงาน

สถานการณความรุนแรง การละเมิด และ

การแสวงหาประโยชนตอสตรีพิการและ

เด็กหญิงพิการ

จํานวนแผนงาน โครงการท่ีเก่ียวของกับ

การใหความชวยเหลือสตรีพิการ และ

เด็กหญิงพิการที่ถูกกระทําความรุนแรง

และลวงละเมิด (ครอบคลุม ทั้ง ๗๖ จังหวดั 

และ กทม.)

พม. สธ. ศธ. ยธ. มท.

องคกรดานสตรีพิการ  

องคกรคนพิการ

องคกรภาคประชาสังคม

พม. ศธ. สตช. มท.

องคกรดานสตรีพิการ 

องคกรคนพิการ

องคกรภาคประชาสังคม

พม. ศธ. สธ. รง. สตช. มท.

องคกรคนพิการ

แนวทางท่ี ๑ พัฒนาศักยภาพแกนนํา

สตรีพิการใหมีความเขมแข็ง มีความรู 

ความสามารถในการดําเนินงานดาน

คนพิการ

แนวทางที่ ๒ สนับสนุนการจัดตั้ง และ

ความเขมแขง็องคกรสตรพีกิารทกุประเภท 

ความพิการ

แนวทางท่ี ๓  สนับสนุนทรัพยากร 

องค ความรู  การบริหารจัดการและ

ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ น ก า ร ขั บ เ ค ล่ื อ น

การดําเนินงานแกองค กรสตรีพิการ

ทุกประเภทความพิการ            

รอยละของแกนนาํสตรพีกิารไดรบัการพฒันา

ศักยภาพให มีความเข มแข็ง มีความรู  

ความสามารถในการดาํเนนิงานดานคนพกิาร 

(รอยละ ๘๐)

- จํานวนองคกรสตรีพิการที่ไดรับการจัดตั้ง

ในทุกประเภทความพิการ (ปละอยางนอย 

๒๐ องคกร)

- รอยละขององคกรสตรีพกิารที่มีความเขม

แข็ง (รอยละ ๘๐)

ระดบัความสาํเรจ็ในการสนบัสนนุทรพัยากร 

องคความรู  การบริหารจัดการและงบ

ประมาณในการขบัเคลือ่นการดาํเนนิงานแก

องคกรสตรีพิการทุกประเภทความพิการ          

พม. 

สภาสตรีแหงชาติในพระบรมราชูปถัมภ

องคกรดานคนพิการ 

องคกรภาคประชาสังคม

พม.มท.ศธ. 

สภาคนพกิารทกุประเภทแหงประเทศไทย

องคกรคนพิการ 

องคกรภาคประชาสังคม

สภาสตรีแหงชาติในพระบรมราชูปถัมภ 

พม.ศธ.สธ.มท.

องคกรคนพิการ 

องคกรภาคประชาสังคม

สภาสตรีแหงชาติในพระบรมราชูปถัมภ 

แนวทางและมาตรการ ตัวชี้วัด หน�วยงานรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร�ที่ ๔ เสริมสร�างความเข�มแข็ง พัฒนาศักยภาพ และการมีส�วนร�วมแก�สตรีพิการ เด็กหญิงพิการ
และองค�กรสตรีพิการ



แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ ๒  พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๒  พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๒  พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ๒๑

แนวทางและมาตรการ ตัวชี้วัด หน�วยงานรับผิดชอบ
แนวทางท่ี ๔ พัฒนาองคกรสตรีพิการ

ใหเขาสูมาตรฐานองคกรดานคนพิการ

แนวทางที่ ๕ บูรณาการการดําเนินงาน

ของเครอืขายสตรพีกิารและภาคเีครอืขาย

ที่เกี่ยวของเพื่อรวมขับเคลื่อนงานดาน

คนพิการอยางมีประสิทธิภาพ

แนวทางท่ี ๖ เสริมสร างเจตคติเชิง

สรางสรรคตอสตรพีกิารและเดก็หญงิพกิาร 

แนวทางท่ี ๗ สงเสริมการมีสวนของ

องคกรสตรีพิการในกิจกรรมทางสังคม 

และนโยบายสาธารณะตางๆ

สัดสวนท่ีเพ่ิมขึ้นขององคกรสตรีพิการเขาสู

มาตรฐานองคกรดาน คนพิการ

จํานวนภาคีเครือขายที่เกี่ยวของดานสตรี

พิการที่รวมบูรณาการและขับเคลื่อนงาน

อยางมีประสิทธิภาพ (อยางน อย ๓๐ 

เครือขาย)

- รอยละของส่ือเชิงสรางสรรคที่มีการผลิต

และเผยแพรเพื่อเสริมสร างเจตคติเชิง

สรางสรรคตอสตรีพิการและเด็กหญิงพิการ

เพิ่มขึ้นทุกป 

- รอยละของโครงการที่เกี่ยวของกับคน

พิการ ทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน ใน

การสงเสริมเจตคติเชิงสรางสรรคตอสตรี

พิการและเด็กหญิงพิการ (เพิ่มขึ้นรอยละ ๕ 

ของทุกป)

- รอยละขององคกรสตรีพกิารทีเ่ขาไปมสีวน

รวมในกิจกรรมทางสังคมและนโยบาย

สาธารณะตางๆ 

(รอยละ ๘๐)

- สดัสวนทีเ่พิม่ขึน้ของสตรพีกิารทีเ่ขาไปเปน

คณะกรรมการหรืออนุกรรมการในประเด็น

ที่เกี่ยวของ

พม. 

องคกรดานสตรีพิการ องคกรคนพิการ 

องคกรภาคประชาสังคม

สภาสตรีแหงชาติในพระบรมราชูปถัมภ 

พม.ศธ.สธ.รง.มท. และภาคประชาสงัคมที่

เกี่ยวของ

องคกรคนพิการ 

องคกรภาคประชาสังคม

สภาสตรีแหงชาติในพระบรมราชูปถัมภ 

และเครือขายที่เกี่ยวของดานสตรีพิการ

พม. และองคกรดานสตรีพิการ 

กปส.  กสทช.

องคกรคนพิการ 

องคกรภาคประชาสังคม

สภาสตรีแหงชาติในพระบรมราชูปถัมภ 

หนวยงานที่เกี่ยวของ

พม. และองคกรดานสตรีพิการ

องคกรคนพิการ 

องคกรภาคประชาสังคม

สภาสตรีแหงชาติในพระบรมราชูปถัมภ 



แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔๒๒

การแปลงแผนสู�การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

สวนที่ ๓

 แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ดําเนินการภายใตแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

แหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.

๒๕๕๐ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ ดังนั้น จึงมีผูเกี่ยวของและหนวยงานที่เกี่ยวของจํานวนมาก การ

แปลงแผนยทุธศาสตรฉบับนีไ้ปสูการปฏบิตั ิประกอบดวยสาระสาํคญั ไดแก วสิยัทศัน พนัธกจิ เปาประสงค ยทุธศาสตร 

ตลอดจนแนวทางมาตรการ ตวัชีว้ดั และแนวทางในการแปลงแผนไปสูการปฏบิตั ิโดยดาํเนนิการจัดทาํแผนงาน โครงการ 

กจิกรรม ใหสอดคลองและเช่ือมโยงรองรับแตละยุทธศาสตร ซึง่แตละหนวยงานท่ีเก่ียวของ สามารถนําไปประกอบการ

พิจารณา เพ่ือบูรณาการใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน เพ่ือขับเคล่ือน

การดําเนินงานตามแผนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป  

 วัตถุประสงค�ของการแปลงแผนไปสู�การปฏิบัติ
 การแปลงแผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ไปสูการปฏิบตัิ จําเปนตองใหความสําคัญ

ตอการบริหารจัดการใหเกิดการขับเคลื่อน การประสานความรวมมือจากทุกหนวยปฏิบัติและผูเกี่ยวของในการแปลง

ยทุธศาสตรการพัฒนาไปสูการจดัทาํแผนงานโครงการและกจิกรรมอยางมปีระสทิธภิาพ และมีการดาํเนนิการตามแผน

อยางเปนระบบ เพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางเปนจริง 

และมีประสิทธิผลตอไป จึงกําหนดวัตถุประสงค ดังนี้ 

 ๑) เพื่อสงเสริมการรับรูและความเขาใจรวมกันของหนวยปฏิบัติและผูเกี่ยวของในแนวคิด ทิศทาง และสาระ

สําคัญของแผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

 ๒) เพื่อเตรียมความพรอม และปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการใหสามารถดําเนินการแปลงแผน

ไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ

 ๓) เพื่อใหไดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมของหนวยงานที่เกี่ยวของทุกระดับที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร และ

สอดคลองกับแนวทางมาตรการ ตัวชี้วัด และ คาเปาหมายที่กําหนดไวในแผนฯ

 แนวทางการแปลงแผนไปสู�การปฏิบัติ
 ๑) แตละหนวยงานปฏิบัติกําหนด มีการดําเนินงานเพื่อแปลงแผนในสวนที่เกี่ยวของตามกรอบ

ของแผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

 ๒) กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดําเนินการเผยแพรสรางความรูความเขาใจเกี่ยวของกับสาระ

สําคัญและกรอบทิศทางของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ แกหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ และประสานงานการแปลงแผนฯ ไปสูการปฏิบัติ



แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ ๒  พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๒  พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๒  พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ๒๓

 ๓) หนวยงานท่ีเก่ียวของจะตองจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการขับเคล่ือนแผนรวมถึงกองทุนสงเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจะตองจัดสรรกรอบวงเงินสําหรับการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนในกรณีที่มีความจําเปน

 ๔) ในการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ ใหคํานึงถึงความสอดคลองเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร และสาระสําคัญของ

แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และความสัมพันธระหวางแผนงาน โครงการ ทั้งในเชิงการ

เปนองคประกอบรวม (Complementary) เชิงการสนับสนุน (Supplementary) และเชิงความตอเน่ือง (Continuity) 

เพื่อใหเกิดบูรณาการของการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ

 ๕) สงเสริมกระบวนการและข้ันตอนในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการท่ีเนนแผนงาน (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) คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติฉบับที่ ๕ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ แตงตั้งกลไกในการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลแผนการพัฒนาสตรีพิการฉบับที่ ๒ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เพือ่กลไกสําคญัในการบรูณการ กาํกบัและติดตามประเมินผล และการขบัเคลือ่นแผนไปสูการปฏิบตัิ 

ประกอบดวยหนวยงานที่เกี่ยวของ นักวิชาการ ผูแทนองคกรดานคนพิการ เปนตน 

 ๒) จัดทําและพัฒนาดัชนีชี้วัดผลสําเร็จของการพัฒนาตามแผนท้ังในภาพรวมระดับยุทธศาสตรใหมีความ

เชื่อมโยงกับแผนระดับตางๆ โดยอาศัยกระบวนการการมีสวนรวมจากผูเกี่ยวของ

 ๓) พัฒนาระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม ที่มุงเนนผล

สัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานใหมีมาตรฐานและวิธีการวัดผลงานที่ชัดเจน ตลอดจนติดตามประเมินผลแผนรอบป 

รอบครึ่งแผน และสิ้นสุดแผน โดยสถาบันการศึกษา นักวิชาการผูทรงคุณวุฒิ และองคกรดานสตรีพิการ

 ๔) พัฒนาระบบขอมูลของกลุมเปาหมายสตรีพิการ เด็กพิการ และครอบครัว ตลอดจนการคาดการณแนวโนม

สถานการณดานสตรีพิการเพื่อการวางแผนใหตอบสนองตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีพิการ เด็กพิการ ในทุกมิติ





ภาคผนวก



แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔๒๖

หน�วยงานท่ีรับผิดชอบตามแผน

หน�วยงาน ช่ือย�อ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงการตางประเทศ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงคมนาคม

กรมประชาสัมพันธ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 

และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

สภาสตรีแหงชาติในพระบรมราชูปถัมภ

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 - ๒๕๖๔แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๒  พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๒  พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ๒๗



แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔๒๘



แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ ๒  พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๒  พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับท่ี ๒  พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ๒๙





กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (พม.)

๒๕๕ อาคาร ๖๐ ป กรมประชาสงเคราะห ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท ๐ ๒๓๕๔ ๓๓๘๘ โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๐๒๖

http://www.dep.go.th


