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1. บทน า
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 
(Covid-19) เป็นวิกฤติที่ส่งผลกระทบกับประชำชนเป็น
วงกว้ำงอย่ำงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมำก่อน รัฐบำลของแต่ละ
ประเทศทั่วโลกต่ำงมีมำตรกำรเร่งด่วนเพ่ือป้องกันกำร
แพร่ระบำดตำมสถำนกำรณ์ควำมรุนแรงของแต่ละ
ประเทศ ซึ่งแม้ว่ำอัตรำกำรติดเชื้อและเสียชีวิตจำก 
Covid-19 ในประเทศไทยยังถือว่ำน้อยเมื่อเปรียบเทียบ
กับหลำยประเทศ รัฐบำลไทยได้มีมำตรกำรป้องกันกำร
แพร่ระบำด โดยกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขต
ท้องที่ทั่วรำชอำณำจักร ตั้งแต่วันที่ 25 มีนำคม 2563 
รวมทั้ง มีประกำศค ำสั่งศูนย์บริกำรสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (โควิด - 19) เรื่องแนว
ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ 9 แห่งพระ
รำชก ำหนดบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ .ศ. 
2548 ที่ควบคุมเกี่ยวกับกำรใช้อำคำรสถำนที่ของ
โรงเรียนหรือสถำบันกำรศึกษำ  กิจกรรมทำงเศรษฐกิจ
และกำรด ำเนินชีวิต และกิจกรรมด้ำนกำรออกก ำลังกำย 
กำรดูแลสุขภำพ หรือสันทนำกำร ซึ่งแม้ว่ำมำตรกำร
เหล่ำนี้จะมีควำมส ำคัญและจ ำเป็นในกำรควบคุมกำรแพร่
ระบำดของ Covid-19 ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่รุนแรงที่มีผล
ต่อชีวิต ผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกำรประกำศใช้มำตรกำร
เหล่ำนี้ มีผลทั้งทำงตรงและทำงอ้อมต่อกำรประกอบ
อำชีพ รำยได้ และกำรด ำรงชีวิตของประชำชนทุกคน 

คนพิกำรโดยเฉพำะเด็กพิกำร เป็นกลุ่มที่มี
แนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์นี้ในระดับที่
รุนแรงมำกกว่ำคนทั่วไป ข้อสันนิษฐำนนี้ เชื่อมโยงกับ
ข้อมูลที่ ได้กำรส ำรวจควำมพิกำร พ .ศ .  2560 ของ
ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ1 ที่ได้ระบุว่ำ ทั่วประเทศมีเด็ก
พิกำรอำยุ  2-17 ปี จ ำนวน 1.4 แสนคน จำกจ ำนวนเด็ก
ในช่วงอำยุเดียวกันทั้งหมด 12.8 ล้ำนคน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 1.1 และพบว่ำเด็กพิกำรอยู่ในครัวเรือนที่มีฐำนะ
ยำกจนมำก หัวหน้ำครัวเรือนของคนพิกำรมักไม่ได้เรียน
หนังสือหรือมีกำรศึกษำต่ ำกว่ำประถมศึกษำ 

เมื่อเกิดสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ Covid-
19 ที่กระจำยไปทั่วโลกและทวีควำมรุนแรงมำกขึ้น 
องค์กำรสหประชำชำติ ชี้ให้เห็นว่ำสถำนกำรณ์

กำรแพร่ระบำดของ Covid-19 ส่งผลกระทบต่อ
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในทุกเป้ำหมำย 2 และใน
ขณะเดียวกัน พบว่ำส่งผลกระทบต่อคนพิกำรอย่ำงมำก 
เนื่องมำจำกอุปสรรคเชิงทัศนคติ สิ่งแวดล้อม และสถำบัน 
ซึ่งถูกผลิตซ้ ำในช่วงสถำนกำรณ์ Covid-193 ซึ่งโดย
หลักกำรแล้ว กำรให้หลักประกันว่ำคนพิกำรจะได้รับ
ควำมคุ้มครองและควำมปลอดภัยในสถำนกำรณ์ที่มีควำม
เสี่ยงเป็นสิทธิที่ได้รับกำรรับรองไว้ในอนุสัญญำว่ำด้วย
สิทธิคนพิกำร ข้อบทที่ 11 สถำนกำรณ์ที่มีควำมเสี่ยงและ
สถำนกำรณ์ฉุกเฉินทำงมนุษยธรรม และสอดคล้อง
เ ป้ ำ ห ม ำ ย ก ำ ร พั ฒ น ำ ที่ ยั่ ง ยื น  ( Sustainable 
Development Goals) โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเป้ำหมำยที่ 3 
คนมีชีวิตที่มีคุณภำพและส่งเสริมสุขภำวะที่ดีของคนทุก
เพศทุกวัย และแผนแม่บทอำเซียนเพื่อกำรบูรณำกำรสิทธิ
คนพิกำร พ.ศ. 2568 ( ASEAN Enabling Masterplan 
2025:Mainstreaming the Rights of Persons with 
Disabilities) ที่ให้ควำมส ำคัญเก่ียวกับกำรจัดกำรภัยพิบัติ
และกำรตอบโต้กับสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน เพ่ือกำรพิทักษ์
สิทธิคนพิกำร ทั้งในช่วงก่อน ระหว่ำง และหลังจำกภัย
พิบัติ 

เมื่อวิเครำะห์เชื่อมโยงกับ ข้อสังเกตเชิงสรุป 
(Concluding Observations) ของคณะกรรมกำรว่ำด้วย
สิทธิคนพิกำรขององค์กำรสหประชำชำติ ที่มีต่อรำยงำน
ประเทศฉบับแรกของประเทศไทย4 5 คณะกรรมกำรฯ ได้
แสดงควำมกังวลต่อประเทศไทยที่ขำดแผนด้ำนกำร
ป้องกัน คุ้มครอง และช่วยเหลือคนพิกำรในสถำนกำรณ์ที่
มีควำมเสี่ยง และสถำนกำรณ์ฉุกเฉินทำงมนุษยธรรมเป็น
กำรเฉพำะ ที่เป็นไปตำมกรอบกำรด ำเนินงำนเซนไดว่ำ
ด้ วยกำรลดควำม เสี่ ย งจำกภั ย พิบั ติ  พร้ อมทั้ ง ให้
ข้อเสนอแนะว่ำ ประเทศไทยควรมีกำรจัดท ำแผนบริหำร
ควำมเสี่ยงเพ่ือลดกำรสูญเสียจำกกำรเกิดของภัยพิบัติต่ำง 
ๆ และมุ่งเน้นให้ครอบคลุมกำรดูแลป้องกันคนพิกำรจำก
ภัยพิบัติที่อำจจะเกิดขึ้น คณะกรรมกำรแนะน ำให้
ประเทศไทยในฐำนะรัฐภำคี จัดท ำแผนกำรบริหำรจัดกำร
และลดควำมเสี่ยงจำกภัยพิบัติที่ประกันควำมสำมำรถทุก
คนในกำรเข้ำถึงและครอบคลุมคนพิกำรทุกคน อีกทั้งจัด
ให้มีศูนย์กลำงกำรติดต่อเพียงจุดเดียวในสถำนกำรณ์

1 กำรส ำรวจใช้ชุดค ำถำมควำมพิกำรของเด็ก (Child Functioning Module: CMF) ท่ีพัฒนำโดยกลุ่มวอชิงตัน (Washington Group)
2 Shared Responsibility, Goal Solidarity: Responding to the Socio-economic impacts of Covid-19 published by the United Nations, March 2020
3 Covid-19 and the rights of persons with disabilities, published by United Nations Human Rights Office of the High Commission, April 2020
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4 หลังจำกที่ ประเทศไทยเข้ำเป็นภำคีของอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิคนพิกำรโดยกำรให้สัตยำบัน เมื่อวันท่ี 29 กรกฎำคม 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ให้ประเทศไทยต้องปฏิบัติตำมข้อก ำหนดในอนุสัญญำต้ังแต่วันท่ี 28 
สิงหำคม 2551 เป็นต้นไป คณะกรรมกำรว่ำด้วยสิทธิคนพิกำร จะมีกลไกในกำรติดตำมรัฐภำคีในกำรปฏิบัติตำมพันธกรณีภำยใต้อนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิคนพิกำร โดยก ำหนดให้รัฐภำคีจัดท ำรำยงำนประเทศทุก 4 
ปีและเมื่อใดก็ตำมท่ีคณะกรรมกำรฯ ร้องขอ หลังกำรให้สัตยำบันฯ ประเทศไทย  ได้จัดส่งรำยงำนฉบับแรก (2551-2555) เมื่อวันท่ี 3 ธันวำคม 2555 โดยประเทศไทยได้รับข้อสังเกตเชิงสรุป จำก
คณะกรรมกำรว่ำด้วยสิทธิคนพิกำร เมื่อเดือนพฤษภำคม 2559

ฉุก เฉิ นและภั ย พิบั ติ ที่ ส อดคล้ องกับ  “กรอบกำร
ด ำเนินงำนเซนไดว่ำด้วยกำรลดควำมเสี่ยงจำกภัยพิบัติ” 
ซึ่งกำรให้ข้อสังเกตในครั้งนั้น เป็นกำรให้ข้อสังเกตหลำยปี
ก่อนที่สถำนกำรณ์ Covid-19 จะเกิดขึ้น 

ด้วยสภำวะวิกฤติฉุกเฉินจำกำรแพร่ระบำด 
Covid-19 เกิดขึ้นจริงแล้วในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน 
และคำดว่ำผลกระทบจะด ำเนินอยู่ต่อเนื่องไปอีกระยะที่
ยั ง ไม่ส ำมำรถคำดกำรณ์ ได้ อย่ ำ งชั ด เจน  จึ ง เป็ น
ควำมส ำคัญและจ ำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องมีกำรก ำหนด
มำตรกำรรองรับเหตุกำรณ์ในปัจจุบันอย่ำงรอบด้ำน โดย
ค ำนึงถึงควำมต้องกำรจ ำเป็นเฉพำะของคนพิกำร
โดยเฉพำะเด็กพิกำร และพร้อมรับกับสถำนกำรณ์วิกฤติที่
คำดไม่ถึงเช่นเดียวกันนี้ในอนำคต กำรศึกษำในครั้งนี้ จึง
มุ่งที่จะศึกษำถึงผลกระทบของสถำนกำรณ์ Covid-19 ที่
มีต่อเด็กพิกำรและครอบครัว โดยมุ่งหวังที่จะให้ภำคส่วน
ที่ เกี่ยวข้องได้ ให้ควำมส ำคัญกับกำรตอบสนองต่อ
สถำนกำรณ์วิกฤตินี้ อย่ ำงเป็นรูปธรรม และควำม
สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนของคนพิกำร ให้คน
พิกำรที่เป็นกลุ่มที่มีควำมเปรำะบำงและมีควำมเสี่ยงสูง 
ได้รับควำมคุ้มครองและปกป้องจำกกำรถูกเลือกปฏิบัติ
หรือกำรเข้ำไม่ถึงสิทธิและสวัสดิกำรที่พึงจะได้รับ

2. วิธีการศึกษา
กำรศึกษำครั้งนี้  เป็นกำรส ำรวจแบบเร่งด่วน 

(Rapid survey) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือส ำรวจ
ผลกระทบของสถำนกำรณ์ Covid-19 ที่มีต่อเด็กพิกำร
และครอบครัว โดยผลของกำรศึกษำจะน ำไปใช้เพ่ือ
พัฒนำข้อเสนอเชิงนโยบำยในกำรที่จะส่งเสริมให้เด็ก
พิกำรได้รับกำรปกป้องคุ้มครอง มีหลักประกันว่ำเด็ก
พิกำรและครอบครัวสำมำรถทุกคนในกำรเข้ำถึงควำม
ช่วยเหลือในภำวะฉุกเฉินอย่ำงเหมำะสม 

กำรศึกษำครั้งนี้ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์เชิงลึกแบบก่ึง
โครงสร้ำง (Semi-structured in-depth interview) กับ
ครอบครัวของเด็กพิกำรอำยุไม่เกิน 18 ปี ซึ่งจดทะเบียน
คนพิกำรแล้ว จ ำนวน 21 กรณี โดยใช้วิธีกำรสัมภำษณ์
ทำงโทรศัพท์ ในช่วงระหว่ำงวันที่ 1-27 มิถุนำยน 2563 
ในแต่ละกรณีศึกษำ ซึ่งใช้เวลำสัมภำษณ์ประมำณ 45-60 
นำที 

กำรคัดเลือกผู้ เข้ำร่วมกำรศึกษำ 21 กรณี ผู้
ศึกษำก ำหนดให้มีกำรกระจำยตัวทั้งในแง่ของประเภท
ควำมพิกำรที่มีควำมหลำกหลำยครอบคลุมควำมพิกำรทั้ง  
7 ประเภท ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนำ
คุณภำพชีวิตคนพิกำร และมีถิ่นที่อยู่กระจำยอยู่ใน 4 
ภำคท่ัวประเทศ ในทั้งเขตเมืองและชนบท และผู้ปกครอง
ที่ให้สัมภำษณ์ส่วนใหญ่เป็นสมำชิกของชมผู้ปกครองเด็ก
พิกำรในพ้ืนที่ ข้อมูลกำรติดต่อผู้เข้ำร่วมกำรศึกษำ มำจำก
ฐำนข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครองเด็กพิกำรที่เคยได้เข้ำ
ร่วมกับโครงกำรวิจัยเรื่อง “กำรน ำนโยบำยเบี้ยควำม
พิกำรไปสู่กำรปฏิบัติของประเทศไทย” ซึ่งเป็นควำม
ร่วมมือระหว่ำงองค์กำรยูนิเซฟประเทศไทยและคณะ
สังคมสงเครำะห์ศำสตร์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ โดย
ผู้เข้ำร่วมกำรศึกษำได้รับค ำอธิบำยเกี่ยวกับที่มำที่ไปของ
กำรศึกษำครั้งปัจจุบันว่ำ เป็นส่วนหนึ่งของกำรศึกษำ 
เรื่อง “กำรปรับปรุงคุณภำพชีวิตของผู้คนนับล้ำนในช่วง 
COVID ผ่ำนกำรคุ้มครองทำงสังคมที่มีอยู่ กำรสร้ำง
หลักฐำนเชิงประจักษ์ และกำรสนับสนุนนโยบำย” ซึ่ง
เป็นควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กำรทุนเ พ่ือเด็กแห่ง
สหประชำชำติ ประเทศไทย (UNICEF Thailand) 
ร่วมกับสถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย (TDRI) 
3. ผลการศึกษา

ผลกระทบของสถานการณ์โควิด
ต่อเด็กพิการและครอบครัว

▪ เด็กพิกำรเสี่ยงมำกกว่ำเด็กทั่วไปที่จะติดเช้ือหรือ
เจ็บป่วยในสถำนกำรณ์โรคระบำด

▪ มีควำมยำกล ำบำกในกำรเดินทำงไปพบแพทยแ์ละรบัยำ
▪ ครอบครัวรำยได้ลดลงหรือขำดรำยได้ ไม่มีเงินเก็บ และ

มีปัญหำกำรจัดกำรกับภำระหนี้สิน
▪ สวัสดิกำรที่ได้รับยังไม่เพียงพอต่อควำมจ ำเป็น และไม่

สอดคล้องกับควำมต้องกำรเฉพำะของเด็กพิกำร
▪ ควำมเหลื่อมล้ ำในกำรเข้ำถึงควำมช่วยเหลือจำกภำครัฐ

ที่มีขั้นตอนยุ่งยำกซับซ้อนและมีต้นทุน 

จำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึกผู้ปกครองเด็กพิกำรเกี่ยวกับ
ผลกระทบของสถำณกำรณ์กำรแพร่ระบำด Covid-19 
จ ำนวน 21 กรณี ซึ่งครอบคลุมควำมพิกำรทุกประเภท
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5 https://www.ohchr.org/EN/Countries/AsiaRegion/Pages/THIndex.aspx
6 https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/q-a-on-covid-19

ที่มีถ่ินที่อยู่กระจำยทั่วทุกภำคของประเทศไทย เด็กพิกำร
ที่เป็นกรณีศึกษำ เป็นเพศหญิง จ ำนวน 9 คน (ร้อยละ 
43) เพศชำย จ ำนวน 12 คน (ร้อยละ 57) โดยมีควำม
พิกำรซ้ ำซ้อนมำกถึง ร้อยละ 48 และจ ำนวนร้อยละ 57 
ที่ไม่ได้เรียนหนังสือ จ ำนวนร้อยละ 24 เรียนที่โรงเรียน
เรียนร่วม และร้อยละ 19 เรียนที่โรงเรียนเฉพำะทำง 
(โสตศึกษำ) ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ หรือ ชมรมผู้ปกครอง
เด็กออทิสติก รำยได้ของผู้ปกครองเด็กพิกำร อยู่ในช่วง 
3,000-50,000 บำท โดยมีค่ำมัธยฐำนรำยได้ที่ 12,000
บำท  

หลั ง จ ำกกำรประกำศค ำ สั่ ง ศู น ย์ บ ริ ห ำ ร
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 
(โควิด - 19) เรื่องแนวปฏิบัติตำมข้อก ำหนดออกตำม
ควำมในมำตรำ 9 แห่งพระรำชก ำหนดบริหำรรำชกำรใน
สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นมำตรกำรส ำคัญใน
กำรควบคุมและป้องกันกำรแพร่ระบำดของ Covid-19 
ไม่ให้ขยำยไปในวงกว้ำง ผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งในมิติทำง
เศรษฐกิจและสังคมเกิดขึ้นกับประชำชนทุกคน กำร
สัมภำษณ์เชิงลึกจำกผู้ปกครองเด็กพิกำร 21 กรณี ท ำให้
เห็นถึงผลกระทบของสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ 
Covid-19 ที่เป็นภำพกว้ำงที่มีต่อเด็กพิกำรและครอบครัว 
ทั้งที่มีส่วนที่เหมือนกับประชำชนทั่วไปและเป็นประเด็น
เฉพำะที่ เชื่ อมโยงกับควำมควำมพิกำรและควำม
เปรำะบำงทำงเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ประเด็นกำรเข้ำถึงสิทธิและคุณภำพชีวิตขั้นพ้ืนฐำน ซึ่ง
ข้อเท็จจริงที่ได้รับฟังจำกครอบครัวของเด็กพิกำร เป็น
ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เรียกร้องให้ภำคส่วนที่เกี่ยวข้องให้
ควำมส ำคัญและก ำหนดให้มีมำตรกำรกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแก่เด็กพิกำรและครอบครัวที่เหมำะสมทั้งใน
ปัจจุบันและอนำคต
3.1 เด็กพิกำรและควำมเสี่ยงต่อกำรติดเชื้อ Covid-19
เด็กพิกำรทุกคนเป็นกลุ่มเปรำะบำงทั้งในสภำวกำรณ์

ปกติและฉุกเฉิน ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ 
Covid-19 ซึ่งเป็นสถำนกำรณ์ฉุกเฉินและรุนแรง เด็ก
พิกำรที่มีข้อจ ำกัดในกำรด ำรงชีวิตประจ ำวันที่แตกต่ำงกัน
ออกไปตำมประเภทควำมพิกำร เด็กพิกำรเผชิญกับควำม
ท้ำทำยใหม่ในกำรรับมือกับควำมเสี่ยงที่จะติดเชื้อ

Covid-19 ซึ่งสำมำรถแพร่จำกคนสู่คนผ่ำนทำง
ละอองน้ ำมูก น้ ำลำยจำกจมูกหรือปำก กำรป้องกันจึง
จ ำเป็นที่จะต้องรักษำระยะห่ำงจำกผู้ อ่ืนอย่ำงน้อย 1 
เมตร ละอองเหล่ำนี้ยังตกลงสู่วัตถุและพ้ืนผิวต่ำงๆ เช่น 
โต๊ะ ลูกบิดประตู รำวจับ และเมื่อคนเอำมือไปจับพ้ืนผิว
เหล่ำนั้นแล้วมำจับตำ จมูกหรือปำก ก็จะมีเชื้อโรค ซึ่ง
เป็นเหตุผลว่ำท ำไมจึงต้องล้ำงมือบ่อยๆ ด้วยน้ ำและสบู่ 
หรือใช้แอลกอฮอล์เจลถูมือถ

เด็กพิกำรบำงส่วนสำมำรถรับรู้ถึงอันตรำยของ
กำรกำรแพร่ระบำดของ Covid-19 หรือสำมำรถปฏิบัติ
ตำมค ำแนะน ำของผู้ปกครองในกำรป้องกันตนเองได้ ไม่
ว่ำจะเป็นกำรล้ำงมือบ่อยๆ หรือใช้หน้ำกำกปิดปำกและ
จมูก  อย่ำงไรก็ตำม เด็กพิกำรบำงกลุ่ม โดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่งเด็กพิกำรทำงสติปัญญำ จิตใจ และออทิสติก จะมี
ควำมยำกล ำบำกในกำรดูแลสุขอนำมัยของตนเอง
เนื่องจำกข้อจ ำกัดเรื่องกำรรับรู้และกำรควบคุมพฤติกรรม 
ไม่สำมำรถปกป้องดูแลตนเองจำกสิ่งแวดล้อมที่มีควำม
เสี่ยงได้ ส ำหรับเด็กพิกำรทำงกำรเห็น ซึ่งมักจะใช้วิธีกำร
จับ สัมผัส สิ่งของต่ำงๆ ในชีวิตประจ ำวัน เพ่ือกำรน ำทำง
หรือเพ่ือกำรรับรู้วัตถุสิ่งแทนกำรมองเห็นด้วยสำยตำ ก็
มักมีเสี่ยงต่อกำรติดเชื้อมำกกว่ำเด็กพิกำรทั่วไป กรณีเด็ก
พิกำรทำงกำรได้ยินและใช้ภำษำมือ ผู้ปกครองจะต้อง
คอยอธิบำยด้ วยภำษำมื อ  เนื่ อ งจำกสื่ อ เผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ส่วนใหญ่ในช่วงกำรแพร่ระบำดระยะแรก
จะเผยแพร่ทำงสื่อโทรทัศน์ซึ่งยังไม่มีกำรแปลเป็นภำษำ
มืออย่ำงสมบูรณ์ (มีบำงช่อง และบำงช่วงเท่ำนั้น) และ
เข้ำใจได้ยำกส ำหรับเด็กพิกำร

ดังนั้น ส ำหรับเด็กพิกำร สิ่งที่ผู้ปกครองจะให้
ควำมส ำคัญเป็นพิเศษคือเรื่องของกำรล้ำงมือให้บ่อย
ยิ่งขึ้นโดยน้ ำสะอำดหรือเจลแอลกอฮอล์และดูแลเรื่อง
กำรหยิบอำหำรเข้ำปำกของเด็กพิกำร หรือใช้แก้วน้ ำปน
กับคนอ่ืนบุคคลอ่ืนในครอบครัวโดยไม่รู้ตัว เนื่องจำก
ควำมเป็นเด็กที่อำจจะยังไม่เข้ำใจเกี่ยวกับควำมเสี่ยงใน
กำรติดเชื้อโรค ประกอบกับเด็กพิกำร  โดยเฉพำะเด็ก
พิกำรทำงสติปัญญำ จิตใจและพฤติกรม และออทิสติก มี
ข้อจ ำกัดในเรื่องของกำรรับรู้ ผู้ปกครองให้ข้อมูลว่ำเด็ก
พิกำรส่วนใหญ่ไม่เข้ำใจและรู้สึกหงุดหงิดกับกำรที่ถูก
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บังคับให้ใส่หน้ำกำกป้องกันเวลำต้องออกไปนอกสถำนที่ 
เพ่ือป้องกันควำมเสี่ยงที่จะติดเชื้อของเด็กพิกำร 

ผู้ปกครองส่วนใหญ่จึงให้เด็กอยู่ในบริเวณบ้ำนเท่ำนั้น 
อย่ำงไรก็ตำม บำงครอบครัวซึ่งผู้ปกครองจ ำเป็นต้อง
ท ำงำนหรือมีภำรกิจต้องจัดกำรธุระของครอบครัวนอก
บ้ำน พบปัญหำว่ำไม่สำมำรถฝำกเด็กพิกำรไว้กับสมำชิก
คนอ่ืนๆในครอบครัวได้เพรำะบำงกรณีเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว 
หรือสมำชิกในบ้ำนเป็นผู้สูงอำยุหรือผู้ป่วย ผู้ปกครองจึง
จ ำเป็นต้องพำเด็กพิกำรไปไหนมำไหนด้วยอย่ำงหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ สมำชิกในครอบครัวที่เป็นผู้ใหญ่ที่ยังต้องเดินทำง
ออกไปท ำกิจกรรมหรือท ำงำนนอกบ้ำนพอกลับมำก็จะ
อำบน้ ำเปลี่ยนเสื้อผ้ำทันทีเ พ่ือป้องกันไม่ให้สมำชิก
ครอบครัวโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเด็กพิกำรเสี่ยงติดเชื้อ  

ผู้ ป ก ค ร อ ง เ ด็ ก พิ ก ำ ร เ กื อ บ ทั้ ง ห ม ด  ( 2 0 
ครอบครัว) ระบุว่ำภำยในชุมชนหรือบริเวณใกล้เคียงไม่มี
ผู้ที่ติดเชื้อหรือผู้ที่มีควำมเสี่ยง แต่ครอบครัวเองก็ได้มีกำร
ป้องกันเพ่ือไม่ให้ เด็กพิกำรมีควำมเสี่ยงที่จะติดเชื้อ 
เนื่องจำกครอบครัวรู้ดีว่ำเด็กพิกำรจะมีควำมเปรำะบำง มี
ภูมิต้ำนทำนต่ ำกว่ำปกติ จะมีควำมเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยได้
ง่ำย ดังนั้น ครอบครัวจึงให้ระมัดระวังไม่ให้เด็กพิกำร
ออกไปเล่นนอกบ้ำนหรือไปในสถำนที่ที่มีควำมเสี่ยงหำก
ไม่จ ำเป็น ครอบครัวเด็กพิกำรที่อยู่ในชุมชนเมืองหรือกึ่ง
เมือง มีควำมเสี่ยงมำกกว่ำในกำรที่จะติดเชื้อ      มีเพียง
ผู้ปกครองของเด็กพิกำรดำวน์ซินโดรม ซึ่งอำศัยอยู่ใน
ชุมชนเอ้ืออำทรซึ่งในเขตปริมณฑลที่มีผู้ติดเชื้อในบริเวณ
ใกล้เคียง เล่ำว่ำตัดสินใจอพยพมำอยู่บ้ำนญำติแถบชำน
เมืองชั่วครำวเพื่อให้เด็กพิกำรปลอดภัย

แม้ว่ำ ครอบครัวเด็กพิกำรส่วนใหญ่จะสำมำรถ
จัดกำรกับสถำนกำรณ์ที่ เป็นวิกฤตินี้ได้ในระดับหนึ่ง 
ผู้ปกครองสะท้อนว่ำควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรดูแล
เด็กพิกำรเป็นกำรเฉพำะ หรือกำรจัดกำรหำกมีบุคคลใน
ครอบครัวติดเชื้อว่ำ รวมทั้งสิทธิกำรรักษำพยำบำลที่
เกี่ยวข้อง ยังพบว่ำยังไม่ได้รับข้อมูลอย่ำงเพียงพอ 

“แม่รู้ว่าหากสงสัยว่าสมาชิกครอบครัวติดเช้ือจะต้องไปติดต่อที่
อนามัย แต่ไม่ทราบว่าขั้นตอนการรักษาเป็นอย่างไร และไม่ทราบ
ว่าต้องใช้เงินเป็นค่ารักษาพยาบาลจ านวนเท่าไร แม่คิดว่าต้องเป็น

เงินหลักแสนเพราะดูจากข่าวในโทรทัศน์ช่วงที่ระบาดระยะแรกๆ 
ว่าใช้ค่ารักษาแพง แต่หากมีสมาชิกที่ต้องกักตัวก็ยังไม่รู้ว่าจะแยก
จากคนในบ้านอย่างไร” 

(ผู้ปกครองเด็กพิกำรทำงสติปัญญำ, ภำคเหนือ)
3.2 กำรเข้ำถึงอำหำรที่มีคุณภำพในช่วง Covid-19

เด็ ก พิกำรควรได้ รั บอำหำรที่ มี คุณภำพ มี
สำรอำหำรครบถ้วนเพ่ือกำรเจริญเติบโต และเด็กพิกำร
บำงกลุ่ม เช่น เด็กพิกำรทำงสติปัญญำ และออทิสติกจะมี
อำกำรอยำกอำหำรและขนมมำกกว่ำเด็กทั่วไป  ไข่ และ
นม เป็นอำหำรพ้ืนฐำนที่ครอบครัวจัดหำให้แก่เด็กพิกำร 
เมื่อรัฐบำลมีมำตรกำรเว้นระยะห่ำงและมีประกำศ
สถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักร 
ตั้งแต่วันที่ 25 มีนำคม 2563 พร้อมมีประกำศค ำสั่ง
ศูนย์บริกำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโร
น่ำ 2019 (Covid-19) เรื่องแนวปฏิบัติตำมข้อก ำหนด
ออกตำมควำมในมำตรำ 9 แห่งพระรำชก ำหนดบริหำร
รำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ครอบครัวเด็ก
พิกำร จึงพบกับควำมยำกล ำบำกในกำรหำอำหำรกำรกิน
ส ำหรับเด็กพิกำรและสมำชิกคนอ่ืนๆ ในครอบครัว กำร
เดินทำงไปจับจ่ำยอำหำรไม่สะดวกและมีค่ำใช้จ่ำยที่สูงขึ้น
กว่ำเดิม ครอบครัวเด็กพิกำรในเขตเมืองพบว่ำมีควำม
ยำกล ำบำกในกำรด ำรงชีวิตประจ ำวันมำกกว่ำครอบครัว
เด็กพิกำรในชนบท เนื่องจำกควำมแออัดของชุมชนและ
ทำงเลือกในกำรซื้อหำอำหำรที่มีจ ำกัด อำหำรรำคำสูงขึ้น
หรือได้ปริมำณที่น้อยลงเมื่อเทียบกับรำคำเดิมที่เคยจ่ำย
ก่อนช่วงสถำนกำรณ์ Covid-19 โดยเฉพำะไข่ไก่ที่เป็น
อำหำรพื้นฐำนที่จ ำเป็นส ำหรับทุกครอบครัว 

“จากที่เคยหาซื้อน้ ามันถั่วเหลืองขวดละ 45 บาทก็ขึ้นราคาเป็น
ขวดละ 60 บาท  ไข่ไก่ก่อนโควิดหาซื้อได้เป็นแผงเพราะให้เด็กทั้ง
สามคนกินไข่ตลอดและนานๆ จะเข้าเมืองทีต้องซื้อจ านวนมากให้
คุ้มค่าเดินทาง ราคาตกฟองละ 3-4 บาท ในช่วงที่โควิดระบาด
แรกๆ ราคาไข่ไก่แพงขึ้นตกฟองละ 7 บาท จากที่เคยซื้อยกแผง
ต้องเปลี่ยนมาซื้อทีละ 10-15 ฟอง ปัจจุบันแม้สถานการณ์จะ
คลี่คลายแต่ไข่ไก่ก็ยังมีราคาแพงตกฟองละ 5 บาท...” 

(ผู้ปกครองเด็กพิกำรทำงกำรเห็น, ภำคเหนือ)
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“พ่อมีเงินเดือนเพียงคนเดียว เดือนละ 7,000 บาท แต่มีของใช้
จ าเป็นที่ยังคงต้องซื้อ เช่น นมเด็ก และค่าอาหาร เป็นต้น อาหาร
ก็มีสูงขึ้น เช่น น้ าปลาจากก่อนโควิดขวดละ 15 บาทขึ้นราคาเป็น 
18 บาท น้ ามันพืชจากเดิมขวดละ 45 บาทขึ้นราคาเป็น 50 บาท 
ไข่ไก่เคยแผงละ 80 บาทขึ้นเป็นแผงละ 140 บาท เนื้อสัตว์และ
ผักแม้ราคาไม่ได้สูงขึ้นแต่ได้ปริมาณน้อยลง เป็นต้น” 

(ผู้ปกครองเด็กพิกำรทำงสติปัญญำ, ภำคเหนือ)

“ผลกระทบที่รุนแรงที่สุดที่ได้รับจากโควิดคือแม่ขายของได้
น้อยลง และพ่อไม่สามารถวิ่งรถได้จนขาดรายได้ไป แต่ค่าอาหาร
มีราคาแพงขึ้น เช่น ไข่ไก่แผงเคยแผงละ 90 บาท ขึ้นเป็น 135 
บาท เป็นต้น ของบางอย่างไม่ได้ขึ้นราคาแต่ได้ปริมาณน้อยลง 
ครอบครัวจึงเน้นกินผักที่ปลูกไว้ละแวกบ้าน กินเนื้อไก่ กินเนื้อหมู
น้อยลง ลดซื้อขนมของลูกเพราะไม่มีเงินมากพอจะมาใช้ส่วนนี้ 
ครอบครัวได้รับผลกระทบบางครั้งใช้จ่ายไปพอต้องไปกูน้อกระบบ
ด้วย ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาในช่วงโควิดจึงเป็นค่าอาหาร หนี้สิน 
และค่าเจลล้างมือท่ีต้องมีติดร้านน้ าปั่นไว้” 

(ผู้ปกครองเด็กพิกำรซ้ ำซอ้น, ภำคอีสำน)

ส ำหรับครอบครัวในชนบท ผู้ปกครองเด็กพิกำร
ว่ำจ ำเป็นต้องอยู่อย่ำงประหยัดเนื่องจำกกำรขำดรำยได้ 
อย่ำงไรก็ดี สิ่งที่เป็นต้นทุนที่ดีของครอบครัวที่อำศัยอยู่ใน
เขตชนบทคือ กำรที่ยังสำมำรถ ยังพอหำอำหำรตำม
ธรรมชำติได้ ในช่วงสถำนกำรณ์ Covid-19 เช่น เก็บผัก
สวนครัวริมรั้วหรือบริเวณบ้ำน หำปลำ จับกบ/เขียด เก็บ
ไข่ไก่จำกไก่ที่เลี้ยงไว้ เพ่ือประกอบอำหำร เป็นต้น 
ในขณะที่ชุมชนเมืองส่วนใหญ่ต้องซื้ออำหำรหรือวัตถุดิบ
ต่ำงๆ จึงท ำให้ในช่วงสถำนกำรณ์ Covid-19 จึงมีควำม
ล ำบำกมำกกว่ำ
3.3 ควำมจ ำเป็นในกำรเดินทำง
ในสถำนกำรณ์ปกติ ครอบครัวเด็กพิกำรส่วนหนึ่งต้องใช้
บริกำรรถสำธำรณะในกำรเดินทำงในชีวิตประจ ำวัน และ
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรรับส่งเด็กพิกำรไปเรียนหนังสือและ
ไปพบแพทย์เพ่ือรับกำรรักษำหรือฟ้ืนฟูสมรรถภำพอย่ำง
ต่อเนื่อง  ในช่วง Covid-19 ครอบครัวเด็กพิกำรประสบ
กับควำมยำกล ำบำกกำรเดินทำงเนื่องจำกจ ำนวนเที่ยววิ่ง
ของรถสำธำรณะลดลงหรืองดให้บริกำร แม้ว่ำบำง
ครอบครัวระบุว่ำมีพำหนะส่วนตัวไม่ว่ำจะเป็นมอเตอร์
ไซด์ หรือรถยนต์ ครอบครัวเด็กพิกำรสะท้อนถึงควำม

จ ำเป็นที่จะต้องมีพำหนะส่วนตัว ก็เพรำะว่ำเด็ก
พิกำรไม่สำมำรถใช้บริกำรรถสำธำรณะได้สะดวก 
เนื่องจำกกำรประเด็นเรื่องกำรควบคุมพฤติกรรมของเด็ก
ที่ไม่อยู่นิ่งและควำมปลอดภัยในกำรโดยสำรรถสองแถว
หรือรถประจ ำทำงที่ไม่มีควำมปลอดภัย ควำมจ ำเป็นนี้
เป็นส่วนหนึ่งที่ท ำให้ครอบครัวมีหนี้สินที่ต้องผ่อนช ำระค่ำ
พำหนะ เหล่ำนั้น และในช่วงสถำนกำรณ์ Covid-19 ที่
รำยได้ลดลงหรือขำดรำยได้ จึงท ำให้เกิดผลกระทบว่ำ
ครอบครัวไม่สำมำรถท่ีมีรำยได้เพ่ือผ่อนช ำระหนี้ได้
หลังจำกกำรประกำศภำวะฉุกเฉินฯ ซึ่งมีมำตรกำรควบคุม
กำรเดินทำงข้ำมจังหวัดซึ่งส่งผลกระทบต่อครอบครัวที่มี
ควำมจ ำเป็นที่จะต้องเดินทำงทั้งกำรเดินทำงไปพบแพทย์
กำรเดินทำงข้ำมจังหวัดเพ่ือท ำธุระที่จ ำเป็นหรือกลับ
ภูมิล ำเนำ เด็กพิกำรบำงรำยที่จ ำเป็นต้องพบแพทย์เฉพำะ
ทำงในโรงพยำบำลนอกเขตจังหวัดที่อำศัยอยู่ จึงไม่
สำมำรถเดินทำงไปพบแพทย์ได้และส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อสุขภำพของเด็กพิกำรเนื่องจำกขำดกำรรักษำหรือ
กำยภำพบ ำบัดอย่ำงต่อเนื่อง 

“น้องมีนัดท ากายภาพที่ รพ.วชิรภูเก็ต แต่ไม่สามารถเดินทางข้าม
จังหวัดได้ (ภูมิล าเนาอยู่ จ. พังงา) จึงเลื่อนนัดไปก่อน ปัจจุบันยัง
ไม่ได้โทรศัพท์ติดต่อ รพ.วชิรภูเก็ต ว่าจะนัดใหม่ได้อีกครั้งเมื่อไร 
ระหว่าง 2-3 เดือนที่ผ่านมาแม่น้องจะช่วยท ากายภาพให้น้องที่
บ้าน แต่ก็ท าบ้างไม่ท าบ้าง ไม่ได้ท าสม่ าเสมอ 

(ผู้ครองเด็กพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวหรือทำงร่ำงกำย, ภำคใต้)

3.4 กำรเข้ำถึงบริกำรสุขภำพและสำธำรณสุข
ผู้ปกครองหลำยรำยให้ข้อมูลที่มีควำมสอดคล้อง

กันว่ำเด็กพิกำรมีโอกำสที่จะติดเชื้อได้ง่ำยและมักมีภำวะ
เกี่ยวกับระบบทำงเดินหำยใจ เช่น เป็นภูมิแพ้หรือ  มี
อำกำรหอบหืด เป็นต้น ดังนั้น ผู้ปกครองจึงมีควำมวิตก
กังวลเป็นอย่ำงมำกกลัวว่ำเด็กพิกำรจะมีโอกำสที่จะติด
เชื้อได้ง่ำย จำกกรณีศึกษำท่ีให้กำรสัมภำษณ์ แม้จะพบว่ำ
ไม่มีเด็กพิกำรที่ติดเชื้อ Covid-19 เลยก็ตำม แต่เด็กพิกำร
บำงส่วน มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องพบแพทย์หรือรับยำอย่ำง
ต่อเนื่องเนื่อง บำงรำย 3 เดือนครั้ง บำงรำย 6 เดือนครั้ง 
จำกเงื่อนไขด้ำนสุขภำพหรือควำมพิกำรที่มีอยู่ 

6



ในช่วงสถำนกำรณ์ Covid-19 ผู้ปกครองที่มี
วิธีกำรจัดกำรด้ำนสุขภำพของเด็กพิกำรหลำกหลำย
รูปแบบ บำงครอบครัวตัดสินใจที่จะไม่พำเด็กพิกำรไปพบ
แพทย์ที่โรงพยำบำลที่รักษำเป็นประจ ำเนื่องจำกกลัว
ควำมเสี่ยงที่จะติดเชื้อ หรือมีกรณีท่ีผู้ปกครองไปรับยำเอง
โดยไม่พำเด็กพิกำรไปด้วย (ยังใช้สิทธิประกันสุขภำพถ้วน
หน้ำ ท. 74) หรือบำงกรณีเลือกที่จะไปใช้บริกำรที่คลินิก
เอกชนแถวบ้ำนเนื่องจำกเดินทำงได้ง่ำยกว่ำและจ ำนวน
ผู้ใช้บริกำรไม่หนำแน่นเท่ำที่โรงพยำบำล ซึ่งหมำยควำม
ว่ำเด็กพิกำรจะไม่สำมำรถใช้สิทธิกำรรักษำพยำบำลจำก
บั ต ร  ท .  7 4  ไ ด้  ผู้ ป ก ค ร อ งจ ำ เ ป็ น ต้ อ ง จ่ ำ ย ค่ ำ
รักษำพยำบำลเอง ซึ่งผู้ปกครองให้ข้อมูลว่ำในกำรไปพบ
แพทย์ที่คลินิกเอกชน แต่ละครั้งจะมีค่ำใช้จ่ำยประมำณ 
500-1,000 บำท 

“ในช่วงโควิดน้องแก้ว (ช่ือสมมุติ) มีนัดไปเจาะเลือดตรวจที่ รพ. 
ก. (ช่ือสมมุติ) แต่แม่รู้สึกว่าไม่ปลอดภัย ไม่อยากพาไปในที่เสี่ยง
ติดเ ช้ือจึงไม่ ได้ ไปตามนัดและจนปัจจุบันก็ยั งไม่ ได้ติดต่อ
โรงพยาบาลเพื่อขอนัดใหม่ แต่ได้พาน้องใบบัวไปถอนฟันในช่วงโค
วิด 1 ครั้ง โดยเข้าใช้บริการคลินิกนอกเวลาที่ รพ. ก.  (ช่ือสมมติ) 
พบว่าคนไม่มาก แต่ก็ไม่ได้มีมาตรการเว้นระยะห่าง เช่น ยังคงนั่ง
เก้าอี้ติดกันได้ เป็นต้น” 

(ผู้ปกครองเด็กพิกำรซ้ ำซอ้น, ภำคอีสำน)

ผู้ปกครองเด็กพิกำรซ้ ำซ้อนทำงกำรเคลื่อนไหว
หรือทำงร่ำงกำย และสติปัญญำ รำยหนึ่งในภำคเหนือ 
เล่ำว่ำตนเองเลือกที่จะเดินทำงไปรับยำด้วยตนเองแต่ไม่
พำลูกซึ่งมีพิกำรไปด้วย แต่กระนั้นก็มีควำมยำกล ำบำก 
เนื่องจำกต้องเดินทำงโดยรถสำธำรณะ และในช่วง
สถำนกำรณ์ Covid-19 รถโดยสำรไม่ค่อยมี จำกเดิมที่รถ
เคยทุกชั่วโมงเป็นเช้ำสองรอบและบ่ำยสองรอบ 

จำกกำรสัมภำษณ์พบว่ำมีแนวปฏิบัติที่ดีในกำร
อ ำนวยควำมสะดวกให้เด็กพิกำรได้รับยำที่ต่อเนื่องในช่วง
สถำนกำรณ์ Covid-19 โดยผู้ปกครองเด็กพิกำรทำงกำร
เคลื่อนไหวหรือทำงร่ำงกำย รำยหนึ่งในภำคใต้ เล่ำว่ำ 
เด็กพิกำรต้องเดินทำงจำกภำคใต้เข้ำกรุงเทพฯ เพ่ือพบ
แพทย์และรับยำ แต่ในช่วงดังกล่ำวโรงพยำบำลได้จัดส่ง
ยำมำให้ที่บ้ำน ดังนั้น เด็กพิกำรจึงยังคงได้รับยำต่อเนื่อง 

“น้องจะต้องเดินทางเข้ากรุงเทพฯไปพแพทย์ที่ รพ.รามาฯ เดือน
ละครั้ง ซึ่งในการเดินทางแต่ละครั้งจะได้รับเงินช่วยเหลือค่า
เดินทางจาก พมจ. ครั้งละ 1,500 บาท และใช้บัตรประจ าตัวคน
พิการลดหย่อนค่าตั๋วรถโดยสารได้อีก 100 บาท แต่ในช่วงโควิด
ตั้งแต่เดือนมี.ค.- พ.ค.ที่ผ่านมา ไม่สามารถเดินทางเข้ากรุงเทพฯ
ได้ เพราะมี พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และอาจเสี่ยงโรค แต่ยังได้รับยาไม่ขาด
เพราะรพ.รามาฯ ส่งยามาให้ทุกเดือน”
(ผู้ปกครองเด็กพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวหรือทำงร่ำงกำย, ภำคใต้)

3.5 กำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพในช่วง Covid-19
เด็กพิกำรมีทั้งกรณีที่ไม่ได้เรียนหนังสือ (ร้อยละ 

57) เรียนโรงเรียนเรียนร่วม (ร้อยละ 24) และ เรียนที่
โรงเรียนเฉพำะทำง (โสตศึกษำ) ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 
หรือ ชมรมผู้ปกครองเด็กออทิสติก ( ร้อยละ 19)  ใน
กรณีที่เรียนที่ศูนย์กำรศึกษำพิเศษหรือโรงเรียนเรียนร่วม 
ในช่วงสถำนกำรณ์ Covid-19 โรงเรียนทุกโรงเรียนปิด 
ดังนั้นเด็กพิกำรทุกคนจึงอยู่บ้ำน โดยบำงโรงเรียนจะมี
กำรบ้ำนหรือมีกำรมอบหมำยให้ผู้ปกครองท ำกิจกรรมกับ
เด็กที่บ้ำน หรือผู้ปกครองบำงส่วนเคยได้รับกำรฝึกอบรม
ในกำรที่จะท ำกิจกรรมกับเด็กหรือท ำกำยภำพบ ำบัด
เบื้องต้นให้แก่เด็กพิกำร อย่ำงไรก็ตำม มีผู้ปกครองที่เด็ก
พิกำรสะท้อนว่ำผู้ปกครองเองด้วยมีควำมรู้ไม่สูงนัก
อำจจะไม่สำมำรถให้ควำมรู้เสริมแก่เด็กพิกำรได้อย่ำง
เหมำะสม สำมำรถสอนเด็กพิกำรได้แบบเท่ำที่พอจะท ำได้
ในช่วงสองเดือนที่ผ่ำนมำ ส่วนใหญ่จึงให้ควำมส ำคัญกับ
กำรดูแลเด็กพิกำรในชีวิตประจ ำวันเป็นหลัก

อีกประกำรที่มีควำมส ำคัญ คือ ควำมสำมำรถ
ของครอบครัวเด็กพิกำรในกำรเข้ำถึงบทเรียนออนไลน์ 
เนื่องจำกควำมขำดแคลนอุปกรณ์ที่เหมำะสมและกำร
เข้ำถึงอินเตอร์เน็ต ที่แต่ละครอบครัวจ ำเป็นต้องแบกรับ
ค่ำใช้จ่ำยส่วนเพิ่มดังกล่ำวเอง

“น้องเรียนอยู่ที่โรงเรียนในโรงเรียนเรียนร่วมในจังหวัด ก าลังจะ
ขึ้นช้ัน ป.4 และต้องเรียนออนไลน์ในช่วงโควิด ทางโรงเรียนส่ง
แบบฝึกหัดมาให้ทางกลุ่มไลน์ น้องเรียนออนไลน์ วันละ 1 วิชา 
โดยใช้โทรศัพท์มือถือ...น้องสนใจเรียนบ้างไม่สนใจเรียนบ้าง โดย
แม่ต้องเติมอินเตอร์เน็ตรายวันวันละ 20 บาทมาเป็นเวลา 1
เดือนแล้ว... ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในสถานการณ์โควิดจึงเป็นค่า
อินเตอร์เน็ตที่ต้องเสียทุกวันเพราะเด็กต้องใช้เรียนออนไลน์”  
(ผู้ปกครองเด็กพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวหรือทำงร่ำงกำย, ภำคใต้)
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“เรียนทางโทรทัศน์บางวิชา และเรียนทางอินเตอร์เน็ตบางวิชา ที่
บ้านมีโทรทัศน์ที่รับสัญญาณได้จึงไม่ต้องซื้อหาอุปกรณ์ใหม่ แต่ที่
บ้านไม่มีอินเตอร์ เน็ตบ้าน จึงต้องเรียนอาศัยการเติมเ งิน
อินเตอร์เน็ตมือถือ เดือนละประมาณ 200 บาทเป็นรายจ่ายที่เพ่ิม
ขึ้นมาให้น้องปลื้มไว้ใช้ในการเรียนออนไลน์” 

(ผู้ปกครองเด็กพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวหรือทำงร่ำงกำย, ภำคเหนือ)

นอกจำกนี้ กรณีศึกษำรำยหนึ่งได้แลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์เกี่ยวกับทำงเลือกของเด็กพิกำรในกำร
เข้ำถึงกำรศึกษำหรือกำรดูแลในชุมชนว่ำ ด้วยเงื่อนไข
ด้ำนสุภำพของเด็กพิกำรที่อำจจะเกิดจำกควำมรุนแรง
ของควำมพิกำรร่วมกับกำรไม่ได้รับกำรรักษำหรือกำร
ฟ้ืนฟูสมรรถภำพจนอยู่ในระดับที่เด็กสำมำรถท ำกิจวัตร
ประจ ำวันพ้ืนฐำนได้ด้วยตนเอง เด็กพิกำรที่ไม่สำมำรถ
ดูแลมักจะถูกปฏิเสธในกำรรับเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ 
ดังนั้น ภำระในกำรดูแลเด็กพิกำรจึงตกอยู่กับครอบครัว
ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งผลจำกกำรที่เด็กพิกำรไม่สำมำรถ
เข้ำถึงกำรศึกษำหรือกำรดูแลในชุมชนได้นี้ ผู้ปกครองจึง
ไม่มีทำงเลือกในกำรประกอบอำชีพ ส่วนใหญ่ต้อง
ประกอบอำชีพอิสระหรือรับจ้ำงทั่วไปแถวบ้ำนเพ่ือให้
สำมำรถดูแลเด็กพิกำรได้ ซึ่งรำยได้ไม่มำกนัก วงจรของ
ควำมยำกล ำบำกทั้งในมิติเชิงสุขภำพ กำรศึกษำของเด็ก
พิกำร และควำมมั่นคงทำงด้ำนอำชีพและรำยได้ของ
ครอบครัวเด็กพิกำรจึงสะท้อนออกมำให้เห็นได้ชัดเจน
ยิ่งขึ้นจำกสถำนกำรณ์ Covid-19 

“ก่อนหน้านี้เคยเรียนในศูนย์การศึกษาพิเศษ ห่างจากบ้านที่อยู่
ประมาณ 30 กิโลเมตร โดยแม่จะเป็นคนไปส่งและอยู่ด้วยที่
โรงเรียน จนครบครึ่งวันก็จะพากับกลับบ้าน บางครั้งก็ติดรถเพื่อน
บ้านไป แต่ด้วยการเดินทางที่ไม่สะดวก จึงออกจากศูนย์การศึกษา
พิเศษมาได้ 3-4 ปีแล้ว และมาสมัครเรียนที่โรงเรียนซึ่งอยู่ไม่ไกล
จากที่พักแต่ถูกปฏิเสธเนื่องจากน้องยังไม่สามารถล้างก้นเองได้
เวลาขับถ่าย แม่ยังคงพาน้องไปสมัครติดต่อกับทางโรงเรียนทุกปี 
หลายปีมานี้ที่น้องไม่ได้เรียนหนังสือก็จะอยู่กับแม่ตลอด”

(ผู้ปกครองเด็กพิกำรซ้ ำซอ้น, ภำคอีสำน)

3.6 Covid-19 และผลกระทบต่อเศรษฐกิจครอบครัวของ
เด็กพิกำร

จำก 21 กรณี มีเพียง 5 กรณี (ร้อยละ 24) ที่

ผู้ปกครองเด็กพิกำรคนใดคนหนึ่งท ำงำนในระบบ หรือ
เป็นข้ำรำชกำรบ ำนำญ ซึ่งมีรำยได้ประจ ำ ที่เหลือทั้งหมด
จะอยู่ในแรงงำนนอกระบบ ประกอบอำชีพรับจ้ำงทั่วไป 
ค้ำขำย และท ำกำรเกษตร ซึ่งรำยได้ไม่แน่นอน รำยได้
ของผู้ปกครองเด็กพิกำร อยู่ในช่วง 3,000-50,000 บำท 
โดยมีค่ำมัธยฐำนรำยได้ที่ 12,000 บำท

ส ำหรับผู้ ปกครองที่ ได้ รับเงิน เดือนประจ ำ 
สถำนกำรณ์ Covid-19 จึงไม่กระทบต่อรำยได้ เนื่องจำก
ยังได้รับเงินเดือนต่อเนื่อง อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่เป็น
พนักงำนบริษัทเอกชนรำยได้อำจจะลดลงเนื่องจำกไม่ได้
ท ำงำนล่วงเวลำ และมีรำยหนึ่ง (บิดำของเด็กพิกำร
ซ้ ำซ้อนในภำคอีสำน) เล่ำว่ำตนเองมีควำมวิตกกังวลมำก
เนื่องจำกบริษัท (โรงงำน ) มีแนวโน้มจะลดจ ำนวน
พนักงำนลง

ครอบครัวเด็กพิกำรที่ประกอบอำชีพรับจ้ำงและ
อำชีพค้ำขำย ในช่วงสถำนกำรณ์ Covid-19 ไม่สำมำรถ
ประกอบอำชีพได้  แต่ค่ำใช้จ่ำยเท่ำเดิมหรือมำกขึ้น
กว่ำเดิม แต่รำยได้ ไม่มี เลย บำงรำยมีสมำชิกของ
ครอบครัวส่งให้บ้ำง หรือช่วยผ่อนรถ/บ้ำน บำงรำยแม้ไม่
มีหนี้สินแต่ก็ไม่มีเงินออม หลำยครอบครัวแสดงควำม
กังวลว่ำหำกสถำนกำรณ์คืนสู่ปกติสำมำรถค้ำขำยได้แล้ว 
หำกยังไม่มีทุนประกอบอำชีพ จำกที่ปัจจุบันไม่มีหนี้ก็มี
แนวโน้มที่จะเป็นหนี้ในอนำคต  ครอบครัวเด็กพิกำรโดย
เฉพำะที่ท ำงำนในตลำดงำนนอกระบบต้องเผชิญกับ
ปัญหำรำยได้ลดลงหรือขำดรำยได้ จำกกำรสัมภำษณ์ ยัง
พบว่ำครอบครัวเด็กพิกำรได้รับผลกระทบทำงด้ำน
เศรษฐกิจที่หนักหน่วงเนื่องจำกกำรไม่มีเงินออมและภำระ
หนี้สินที่หลำยครอบครัวหำทำงออกไม่ได้  บำงครอบครัว
เข้ำถึงแหล่งเงินกู้ในระบบหรือกองทุนส่งเสริมและพัฒนำ
คุณภำพชีวิตคนพิกำรที่เป็นมำตรกำรให้กำรสนับสนุน
ครอบครัวเด็กพิกำร แต่ผลกระทบของสถำนกำรณ์ 
Covid-19 กระทบโดยตรงต่อควำมสำมำรถในกำร
จ่ำยเงินคืนของครอบครัวเด็กพิกำร หรือบำงกรณีกู้ยืมเงิน
จำกแหล่งทุนนอกระบบ ซึ่งมีอัตรำดอกเบี้ยที่สูง ดังนั้น 
ครอบครัวเด็กพิกำรจึงต้องเผชิญกับควำมกดดันทำง
เศรษฐกิจที่บำงครอบครัวยังหำทำงออกไม่ได้ 
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“ช่วงนี้ก็ยังพอมีรายได้ และมีเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ขายได้บ้าง เคยได้
ทุนจากมาตรา 35 ผ่านองค์กรผู้ปกครองเด็กพิการ” 

((ผู้ปกครองเด็กพิกำรทำงกำรเรียนรู้, ภำคอีสำน)

“ครอบครัวกู้เงินทั้งนอกและในระบบเพื่อน ามาเป็นทุน
ในการขายอาหารตามสั่งและใช้จ่ายในช่วงโควิด โดยกู้นอกระบบ 
15,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 20 (ต้องจ่ายทุกเดือนเดือนละ 
3,000 บาท) และกู้ธนาคารออมสิน 10,000 บาท ส่งเดือนละ 
560 บาท โดยเอาเบี้ยคนพิการของลูก 2 คน 1,600 บาทมาใช้
จ่ายหนี้ บางครั้งถ้ามีเงินไม่พอซื้อข้าวก็จะไปขอข้าววัด วัดให้
ข้าวสารอาหารแห้งมาใช้ขายอาหารตามสั่ง” 

(ผู้ปกครองเด็กพิกำรทำงจิตใจหรือพฤติกรรม, ภำคกลำง)

“ในสถานการณ์โควิด แต่บอกว่าต้องประหยัด เพราะมีหนี้สินจาก
การกู้ธนาคาร ธกส. 500,000 บาท ต้องผ่อนช าระรายปี ... และมี
ทองที่เอาไปจ าน ายังไม่ได้ไถ่คืน เงินท่ีมีเดือนชนเดือน ไม่มีเงินเก็บ 
แม่พอจะทราบว่าธนาคาร ธกส. ให้สิทธิลดหย่อนดอกเบี้ยส าหรับ
ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด แต่แม่ยังไม่ทราบรายละเอียด” 

(ผู้ปกครองเด็กพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวหรือทำงร่ำงกำย, 
ภำคเหนือ)

“ในช่วงระยะแรกยายกังวลเรื่องกลัวจะติดโรคมากที่สุด แต่
ปัจจุบันยายกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในบ้านจะไม่เพียงพอมาเป็น
อันดับแรก”

(คุณยำยของเด็กพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวหรือทำงร่ำงกำย, 
ภำคใต้)

3.7 กำรเข้ำถึงสวัสดิกำรและควำมช่วยเหลือในภำวะ
วิกฤติของเด็กพิกำรและครอบครัว

ความช่วยเหลือที่เป็นตัวเงินจากรัฐ: การเข้าถึง
และอุปสรรคที่พบ  เด็กพิกำรที่จดทะเบียนคนพิกำรส่วน
ใหญ่จะได้รับสวัสดิกำรเบี้ยควำมพิกำรจ ำนวน 800 บำท 
เป็นประจ ำทุกเดือนอย่ำงสม่ ำเสมอโดยส่วนใหญ่จะได้รับ
เบี้ยควำมพิกำรโดยกำรโอนเข้ำบัญชีธนำคำรพำณิชย์ 
อย่ำงไรก็ดียังมีบำงส่วนที่พบว่ำยังรับเป็นเงินสดจำก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งสองรูปแบบนั้นยังได้รับ
สวัสดิกำรนี้เป็นปกติในช่วงสถำนกำรณ์ Covid-19 

จำก 21 ครอบครัว มี 11 ครอบครัว (ร้อยละ 
52) ที่ได้รับเงินช่วยเหลือ Covid-19 จ ำนวน 5,000 บำท 
จำกโครงกำรเรำไม่ทิ้งกัน และ 2 ครอบครัว (ร้อยละ 10) 
ที่ได้รับเงินเยียวยำเกษตรกร โดยครอบครัวที่ไม่สำมำรถ
เข้ำถึงสวัสดิกำรนี้ได้บำงรำย ระบุว่ำมีคุณสมบัติเข้ำเกณฑ์
แต่ ก ำ รล งทะ เบี ย น เ พ่ื อรั บสิ ท ธิ ต้ อ งท ำ ผ่ ำนทำ ง
โทรศัพท์มือถือและต้องมีบัญชีธนำคำร ซึ่ งขั้นตอน
ค่อนข้ำงยุ่งยำกซับซ้อน บำงรำยสำมำรถลงทะเบียนได้แต่
ต้องด้วยควำมช่วยเหลือจำกญำติที่มีควำมรู้และทักษะใน
กำรใช้เทคโนโลยี มีโทรศัพท์มือถือ Smart phone และ
อินเตอร์เน็ต แต่บำงรำยถอดใจในกำรลงทะเบียน

ความช่วยเหลือส าหรับเด็กพิการและครอบครัวจาก
ผลกระทบของ Covid-19

ส าหรับประชาชนทั่วไป

1) เงินช่วยเหลือจำกโครงกำรเรำไม่ทิ้งกัน 5,000 บำท 
(จ่ำย 3 ครั้ง) ส ำหรับผู้ที่ลงทะเบียนและเข้ำเกณฑ์ที่
ก ำหนด

2) เงินเยียวยำเกษตรกร 5,000 บำท 

3) เงินช่วยเหลือ 3,000 บำท (จ่ำยครั้งเดียว) ส ำหรับผู้
ถือบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ

ส าหรับคนพิการโดยเฉพาะ

1) เงินช่วยเหลือเยียวยำคนพิกำร ที่มีบัตรประจ ำตัว
คนพิกำร คนละ 1,000 บำท โดยจ่ำยครั้งเดียว 

2) กำรพักช ำระหนี้คนพิกำรหรือผู้ดูแลคนพิกำรที่กู้เงิน
จำกกองทุนส่งเสริมและพัฒำคุณภำพชีวิตคนพิกำร 
เป็นระยะเวลำน 12 เดือน (เม.ย. 2563 ถึง ม.ีค. 
2564)

3) กู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคน
พิกำรเพ่ือประกอบอำชีพ ในสภำวะวิกฤติ COVID –
19 ในวงเงินกู้ไม่เกินรำยละ 10,000 บำท โดยไม่ต้องมี
ผู้ค้ ำประกัน ไม่มีดอกเบี้ย ผ่อนช ำระภำยใน 5 ปี 
ปลอดช ำระหนี้ในปีแรก
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เนื่องจำกปัจจัยต่ำงๆ ตำมที่กล่ำวไปข้ำงต้น ซึ่งถือเป็น
ต้นทุนที่เกินก ำลังของครอบครัวเด็กพิกำรที่ส่วนใหญ่มี
ฐำนะยำกจน 

เ มื่ อ ส อบ ถำ ม ถึ ง ค ว ำม ช่ ว ย เ หลื อ ใ น ก ำ ร
ลงทะเบียนจำกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐว่ำมีหรือไม่ ครอบครัว
เด็กพิกำรระบุว่ำไม่มีเจ้ำหน้ำที่ลงมำให้ค ำแนะน ำในพ้ืนที่ 
กำรรับทรำบข้อมูลข่ำวสำรมำจำกโทรทัศน์หรือกำรบอก
ต่อๆ กันมำ บำงรำยไม่กล้ำที่จะลงทะเบียนเนื่องจำกกลัว
ว่ำจะโดนหลอกเพรำะตนเองท ำไม่เป็น 

“ไม่ได้ลงทะเบียน เงินช่วยเหลือ 5,000 บาท เพราะตอนแรกกลัว
ว่าจะโดนหลอก พอเห็นคนอื่นได้และจะลงทะเบียนก็หมดช่วงไป
แล้ว ไม่ได้มีเจ้าหน้าท่ีของรัฐมาช่วยเหลือในการลงทะเบียน ” 

(ผู้ปกครองเด็กพิกำรทำงกำรเรยีนรู้, ภำคอีสำน)

นอกจำกเรื่องกำรขำดควำมรู้และทักษะในกำรใช้
เทคโนโลยี มีโทรศัพท์มือถือ Smart phone และ
อินเตอร์เน็ตในกำรเข้ำถึงสิทธิสวัสดิกำรต่ำงๆ ในช่วง 
Covid-19 แต่ละมำตรกำรควำมช่วยเหลือจำกภำครัฐมี
เงื่อนไขของกำรได้รับสิทธิแตกต่ำงกันออกไป ผู้ปกครอง
เด็กพิกำรบำงครอบครัวพบอุปสรรคในกำรเข้ำถึง
มำตรกำรดังกล่ำว เช่น อาศัยอยู่ในบ้านเช่าจึงไม่มี
ทะเบียนบ้านตัวจริง ไม่มีบัญชีธนาคาร หรือข้อมูลใน
ฐานข้อมูลของภาครัฐที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง  
เป็นต้น ซึ่งบำงครอบครัวด ำเนินกำรอุทธรณ์เพ่ือให้ได้รับ
สิทธิ แต่บำงครอบครัวถอดใจเนื่องจำกควำมยุ่งยำก
ซับซ้อน และหลำยครอบครัวไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ทัน
ภำยในกรอบระยะเวลำที่ก ำหนด เนื่องจำกต้องติดต่อ
ประสำนงำนหลำยหน่วยงำน

“พ่อเคยสมัครทะเบียนรับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากสถานการณ์
โควิดจ านวน 5,000 บาท ผ่านโทรศัพท์มือถือ แต่ไม่ส าเร็จ 
(หน้าจอโทรศัพท์มือถือขึ้นว่าคุณไม่ได้รับสิทธิ์ ) จึงไม่ได้รับเงิน
เยียวยาจ านวน 5,000 บาทนั้น แต่แม่มีที่นาอยู่ (แต่ไม่ได้ท านา
นานแล้ว) และมีสมุดเล่มเขียวของที่เคยขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกร 
จึงได้รับเงินช่วยเหลือเกษตรกรจ านวน 5,000 บาทมาแทน”

(สัมภำษณ์ผู้ปกครองเด็กพิกำรทำงกำรสติสัญญำ, ภำคเหนือ)

“เนื่องจากเป็นบ้านเช่าจึงเสียโอกาสในการรับความช่วยเหลือบาง
อย่างเช่น ไม่ได้รับถุงยังชีพ เนื่องจากต้องใช้ทะเบียนบ้านตัวจริง 
แต่เจ้าของบ้านไม่สามารถน าทะเบียนบ้านตัวจริงมาให้ใช้ในการ
ขอรับถุงยังชีพได้...” 

(สัมภำษณ์ผู้ปกครองเด็กพิกำรออทิสติก, ภำคกลำง)

“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีลูกสาวคนเดียวที่มี เอามาใช้ซื้อข้าวสาร
และของใช้ในบ้าน พ่อ แม่เคยจะท าบัตรแต่ติดตรงที่ในบัญชี
ธนาคารมีเงินมากกว่าท่ีก าหนดจึงไม่สามารถท าได้ ได้ (แม่เคยให้
คนอ่ืนโอนเงินผ่านบัญชีตนเอง จึงเหมือนมีเงินเก็บจ านวนมาก” 
(ผู้ปกครองเด็กพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวหรือทำงร่ำงกำย, ภำคใต้)

“แม่เคยไปติดต่อขอรับเงินช่วยเหลือในสถานการณ์โควิดจ านวน 
5,000 บาท แต่คิดว่าตอบค าถามไม่ถูกเลยไม่ได้ (บอกว่าท า
เกษตรกร) และได้ไปติดต่อขอรับเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่เกษตร
อ าเภอจ านวน 5,000 บาท โดยกรอกข้อมูลว่าเลี้ยงไก่ แต่พอ
จนท.ตรวจสอบข้อมูลการเลี้ยงไก่ พบว่าไก่ที่แม่เลี้ยงมีจ านวนไม่
ถึง 30 ตัว ไม่เป็นตามเง่ือนไข แม่จึงจะไปติดต่อประมงแทน
เพราะเลี้ยงปลาด้วย แต่ติดต่อไม่ทันระยะเวลาที่ก าหนด”

(ผู้ปกครองเด็กพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวหรือทำงร่ำงกำย, 
ภำคเหนือ)

ส ำหรับ เงินช่วยเหลือคนพิกำรผู้ได้รับผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ Covid-19 ซึ่งด ำเนินกำร
โดยกรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร (พก.) 
กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ 
จ ำนวน 1,000 บำท กรณีศึกษำครอบครัวเด็กพิกำรที่จด
ทะเบียนคนพิกำรทั้งหมด ได้รับเงินช่วยเหลือแล้ว และให้
เสียงสะท้อนว่ำ เป็นแนวทำงที่ ดี  เนื่องจำกไม่ต้อง
ลงทะเบียนซ้ ำและเข้ำบัญชีเดียวกันกับบัญชีธนำคำรที่รับ
เบี้ยควำมพิกำร 800 บำททุกเดือน

การพักช าระหนี้: ความหวังของครอบครัวเด็ก
พิการ  จำกกำรสอบถำมครอบครัวเด็กพิกำร พบว่ำ ส่วน
ใหญ่ไม่มีเงินเก็บและมีภำระหนี้สินที่ต้องผ่อนช ำระไม่ว่ำ
จะเป็นกำรผ่อนจ่ำยค่ำยำนพำหนะ กำรจ่ำยคืนเงินกู้ใน
ระบบและนอกระบบ  เมื่อขำดรำยได้ ครอบครัวเด็ก
พิกำรบำงรำยที่มีภำระหนี้สินกับทำงธนำคำรพำณิชย์และ
แหล่งเงินกู้เอกชน มีควำมวิตกกังวลว่ำจะสำมำรถจัดกำร
ภำระหนี้สินเหล่ำนี้ได้อย่ำงไร ธนำคำรแห่งประเทศไทยได้
มีมำตรกำรเพ่ือช่วยเหลือลูกหนี้รำยย่อยที่ได้รับผลกระทบ
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จำก COVID-19 หลำยมำตรกำร ไม่ว่ำจะเป็นกำรปรับลด
เพดำนดอกเบี้ยเป็นกำรทั่วไป กำรก ำหนดผู้ให้บริกำรทำง
กำรเงินต้องจัดให้มีทำงเลือกควำมช่วยเหลือขั้นต่ ำให้
ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบได้เลือกตำมประเภทสินเชื่อ เช่น 
กำรผ่อนช ำระขั้นต่ ำ กำรเปลี่ยนสินเชื่อระยะสั้นเป็นระยะ
ยำว กำรลดค่ำงวด กำรเลื่อนช ำระค่ำงวดหรือเงินต้น เป็น
ต้น จำกกำรสัมภำษณ์พบว่ำบำงครอบครัวได้รับประโยชน์
จำกมำตรกำรเหล่ำนั้น โดยสำมำรถขอเลื่อนกำรช ำระค่ำ
งวดกับแหล่งเงินกู้ได้ แต่บำงครอบครัวรำยงำนว่ำยังพบ
อุปสรรคในกำรเข้ำถึงมำตรกำรควำมช่วยเหลือดังกล่ำว 
เช่น ขั้นตอนที่ยุ่งยำกในกำรขอใช้สิทธิ และเงื่อนไขของ
กำรใช้สิทธิที่ต้องเป็นลูกหนี้ปกติ เป็นต้น

“เพราะมีหนี้สินจากการกู้ธนาคารธกส. 500,000 บาท ต้องผ่อน
ช าระรายปี (ปีที่ผ่านมาช าระไป ประมาณ 10,000 กว่าบาท โดย
ได้สิทธิลดดอกเบี้ยเนื่องจากเป็นผู้กู้ที่เคยส่งสม่ าเสมอไม่ขาด” 

(ผู้ปกครองเด็กพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวหรือทำงร่ำงกำย, 
ภำคเหนือ)

“ต้องผ่อนรถเดือนละ 7,000 บาท แต่ในสถานการณโ์ควิดน้าหอม
ได้ไปขอเลื่อนช าระหนีท้ี่เต๊นท์รถในเมืองเชียงใหม่ให้เลื่อนได้ 3
เดือน จากผ่อน 5 ปี ให้พักช าระหนี้ในช่วงโควิด 3 เดือนนี้ และ
ผ่อนต่อไปเป็น 5 ปีกับ 3 เดือน” 

(ผู้ปกครองเด็กพิกำรทำงกำรเห็น, ภำคเหนือ)

ใน พ้ืนที่ภำคเหนือ พบว่ ำบำงครอบครัวมีสมำชิก
ครอบครัวเป็นชำวไทยใหญ่ที่ไม่ได้รับสัญชำติไทยดังนั้น 
จึงไม่มีสิทธิที่จะได้รับเงินช่วยเหลือต่ำงๆ จำกภำครัฐ 

“สมาชิกครอบครัวทราบว่ารัฐมบาลมอบเงินช่วยเหลือจ านวน 
5,000 บาท ในสถานการณ์โควิด แต่ไม่มีสิทธิขอรับเนื่องจากไม่ได้
ถือสัญชาติไทย” 

(ผู้ปกครองเด็กพิกำรทำงกำรเห็น, ภำคเหนือ)

“สมาชิกในครอบครัวไม่ได้รับสิทธิช่วยเหลือหรือสวัสดิการใดๆ
เนื่องจากไม่ได้ถือสัญชาติไทย ยายไม่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ ไม่มีใครมี
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท และไม่มี
ประกันสังคม และไม่ทราบข่าวว่ามีความช่วยเหลือบ้างที่ให้แก่
บุคคลทั่วไปท่ีไม่ได้ถือสัญชาติไทย” 

(ผู้ปกครองเด็กพิกำรซ้ ำซอ้น, ภำคเหนือ)

ความช่วยเหลือที่ไม่ใช่ตัวเงินจากภาคส่วน
ต่างๆ เครือข่ายองค์กรคนพิการ ในช่วงสถำนกำรณ์ 
Covid-19 มีหน่วยงำนที่เข้ำมำให้ควำมช่วยเหลือแก่
ป ร ะช ำชน ในกำรแจกจ่ ำ ย ข้ ำ วของ เค รื่ อ ง ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจ ำวันได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน น ำถุงยังชีพ  
หน้ำกำกผ้ำและเจลแอลกอฮอล์ล้ำงมือมำแจกจ่ำยให้กับ
ประชำชนทั่วไปรวมทั้งครอบครัวของเด็กพิกำรด้วย ซึ่ง
ถือเป็นกำรให้ควำมช่วยเหลือเบื้องต้นที่เข้ำถึงเด็กพิกำร
ในระดับชุมชน เป็นควำมช่วยเหลือระยะสั้นและส่วนใหญ่
เป็นกำรให้เพียงครั้งเดียวเท่ำนั้น

เนื่องจำกมีองค์กรของคนพิกำรและเพ่ือคนพิกำร
กระจำยอยู่ ในทั่วทุกภูมิภำคทั่วประเทศ ซึ่ งถือเป็น
เครือข่ำยองค์กรภำคประชำชนที่มีควำมส ำคัญในกำรให้
ควำมช่วยเหลือสนับสนุนคนพิกำรในระดับพ้ืนที่ จำกกำร
สัมภำษณ์พบว่ำ ในช่วงสถำนกำรณ์ Covid-19 ครอบครัว
ของเด็กพิกำรได้รับควำมช่วยเหลือจำกองค์กรคนพิกำรที่
ตนเองเป็นสมำชิกอยู่ เครือข่ำยผู้ปกครองของเด็กพิกำร
จะมีกำรติดต่อสื่อสำรเพ่ือให้ข้อมูลที่จ ำเป็น รวมทั้งให้
ควำมช่วยเหลือที่เป็นสิ่งของ เช่น อุปกรณ์ในกำรป้องกัน
กำรติดเชื้อ เช่น หน้ำกำกผ้ำ และเจลล้ำงมือแอลกอฮอล์
ล้ำงมือ เป็นต้น รวมทั้งให้กำรสนับสนุนทำงด้ำนจิตใจ ให้
ก ำลังใจและให้แนวทำงในกำรดูแลเด็กพิกำรในรูปแบบ
ของเพ่ือนช่วยเ พ่ือนซึ่ งนับว่ำ เป็นกำรสนับสนุนที่มี
ควำมส ำคัญมำกในช่วงภำวะวิกฤต

3.8 ควำมพอเพียงของสวัสดิกำรและควำมช่วยเหลือ
ครอบครัวของเด็กพิกำรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพ

รับจ้ำงหรือค้ำขำย ท ำงำนอยู่ในตลำดแรงงำนนอกระบบ 
รำยได้ไม่มั่นคง ส่วนใหญ่ครอบครัวเด็กพิกำรจะมีสมำชิก
หนึ่งคนในครอบครัวที่ท ำหน้ำที่เป็นผู้ดูแลหลักและอีก
บุคคล (ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแม่หรือผู้สูงอำยุ) จะรับหน้ำที่เป็น
ผู้ดูแลเด็กพิกำรเต็มเวลำซึ่งไม่ได้รับค่ำตอบแทน ในช่วง
สถำนกำรณ์ Covid-19 หลำยอำชีพไม่สำมำรถประกอบ
อำชีพได้ตำมปกติ ครอบครัวของเด็กพิกำรซึ่งมีรำยได้ไม่
แน่ นอนอยู่ แ ล้ ว แต่ เ ดิ ม  ยิ่ ง ไ ด้ รั บผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ Covid-19 เป็นทวีคูณ
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เนื่องจำกไม่สำมำรถประกอบอำชีพและขำดรำยได้มำใช้
จ่ำยภำยในครอบครัว  เด็กพิกำรและครอบครัวจึง
ด ำรงชีวิตอยู่ได้โดยอำศัยสวัสดิกำรหรือควำมช่วยเหลือ
ต่ำงๆจำกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่ำจะเป็นเบี้ยควำม
พิกำรที่ได้รับอยู่แต่เดิม และเงินให้ควำมช่วยเหลือจำก
รัฐบำล 5,000 บำท และ 1,000 บำท จำกกรมส่งเสริม
และพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรที่ช่วยเหลือในช่วง
สถำนกำรณ์ Covid-19 ที่สำมำรถบรรเทำควำมเดือดร้อน
ทำงเศรษฐกิจของครอบครัวได้ในระดับหนึ่ง โดยเฉพำะ
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในชีวิตประจ ำวันของครอบครัวเด็ก
พิกำร ซึ่งสอดคล้องกับกำรส ำรวจออนไลน์ โดยส ำนักงำน
สถิติแห่งชำติ ระหว่ำงวันที่ 16/6/2020 - 11/7/2020 ที่
พบว่ำ ครอบครัวที่มีคนพิกำรในครอบครัวจ ำนวน ร้อยละ 
27.33 ระบุว่ำเงินช่วยเหลือระยะสั้นจำกโครงกำรไทยไม่
ทิ้งกัน (5,000 บำท เป็นระยะเวลำ 3 เดือน) สำมำรถ
บรรเทำควำมเดือนร้อยได้ในระดับปำนกลำง
ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินในระยะสั้นที่ได้มำ พบว่ำยังไม่
เพียงพอและยังไม่ครอบคลุมควำมต้องกำรจ ำเป็นของเด็ก
พิกำรและครอบครัว ในสภำวะวิกฤตที่รำยได้ลดลงหรือ
ขำดรำยได้ แต่ค่ำใช้จ่ำยในชีวิตประจ ำวันยังคงมีอยู่ 
ครอบครัวเด็กพิกำรสะท้อนว่ำอยำกได้เบี้ยควำมพิกำร
เพ่ิม เพ่ือให้ครอบคลุมค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเป็น 

“ยายต้องการให้รัฐช่วยเพิ่มเงินสวัสดิการเบี้ยคนพิการจาก 800 
บาทเป็น 2,000-3,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพาน้อง
เดินทางไปท ากายภาพ และหากมีหน่วยงานมาแจกหน้ากาก
อนามัยก็จะเป็นประโยชน์มาก เพราะน้องก าลังจะต้องไปโรงเรียน 
จ าเป็นต้องใช้หน้ากากอนามัยทุกวัน” 

(ยำยของเด็กพิกำรทำงกำรเคลือ่นไหวหรือทำงรำ่งกำย, ภำคใต้)

นอกควำมช่วยเหลือที่เป็นตัวเงินแล้ว ครอบครัว
เด็กพิกำรสะท้อนควำมต้องกำรกำรสนับสนุนสิ่งของที่
จ ำเป็นในชีวิตประจ ำวัน เช่น เด็กพิกำรส่วนใหญ่ใช้
ผ้ำอ้อมส ำเร็จรูป หรือเด็กหญิงพิกำรใช้ผ้ำอนำมัยแบบ
กำงเกง เด็กพิกำรต้องกำรอำหำรหลักและอำหำรเสริมที่มี
คุณภำพและช่วยส่งเสริมสมรรถนะทำงร่ำงกำย อุปกรณ์
ป้องกันโรคต่ำงๆ หรือควำมช่วยเหลืออ่ืนๆ เช่น ข้อมูล
ข่ำวสำร บริกำรรถรับ-ส่ง เพ่ือไปพบแพทย์ บริกำรส่งยำ

มำที่บ้ำน อุปกรณ์ที่ช่วยให้เด็กพิกำรสำมำรถเข้ำถึง
กำรศึกษำหรือบทเรียนทำงไกลได้อย่ำงมีคุณภำพ เป็นต้น
เมื่อเกิดสถำนกำรณ์วิกฤตยิ่งตอกย้ ำให้เห็นว่ำ เด็กพิกำร
และครอบครัวเด็กพิกำร ไม่สำมำรถเข้ำถึงสิทธิและ
คุณภำพชีวิตขั้นพ้ืนฐำนได้อย่ำงเหมำะสม ควำมเหลื่อมล้ ำ
ทำงสังคมที่เกิดขึ้นกับเด็กพิกำรและครอบครัวยิ่งทวีควำม
รุนแรงมำกข้ึน ส่งผลให้ครอบครัวเด็กพิกำรตกอยู่ในวงจร
ของควำมยำกล ำบำก  

“อยากให้ทางรัฐช่วยเหลือเด็กพิการมากกว่านี้  จนโควิดจะ
หมดแล้วจึงนึกถึงคนพิการ ควรจะนึกถึงผู้สูงอายุและคนพิการ
ก่อน...”

(ผู้ปกครองเด็กพิกำรดำวน์ซินโดรม, ภำคใต้)

ในช่วงโควิดแม่กังวลเรื่องการกินการอยู่ของลูกเพราะที่อยู่ไกล
ต้องอาศัยซื้อของจากร้านค้าในชุมชน ถ้าร้านค้าปิดก็จะหาซื้อ
ผ้าอ้อมเด็กไม่ได้ หาซื้อนมไม่ได้ แต่พอร้านค้ากลับมาเปิดขายปกติ
ก็คลายกังวลแล้ว” 

(ผู้ปกครองเด็กพิกำรซ้ ำซอ้น, ภำคเหนือ)

“ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเข้ามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจาก
โควิด มีแผ่นป้ายมาให้อ่านข้อมูล แต่ไม่ได้มีหน้ากากอนามัยหรือ
แอลกอฮอล์มากแจก และไม่มีการแจกของยังชีพ แต่ข้อมูลที่ได้รับ
ก็ยังไม่เพียงพอ แม่ยังไม่รู้ว่าหากสมาชิกในครอบครัวติดเช้ือ
จะต้องด าเนินการอย่างไร ไปรักษาท่ีไหน หรือมีค่าใช้จ่ายเท่าไร”

(ผู้ปกครองเด็กพิกำรซ้ ำซอ้น, ภำคเหนือ)

ยิ่งไปกว่ำนั้น พบว่ำ ครอบครัวเด็กพิกำรส่วนใหญ่ไม่มีเงิน
เก็บและมีภำระหนี้สินที่ต้องผ่อนช ำระไม่ว่ำจะเป็นกำร
ผ่อนจ่ำยค่ำยำนพำหนะ กำรจ่ำยคืนเงินกู้ในระบบและ
นอกระบบ ดังนั้น ครอบครัวเด็กพิกำรควรได้รับควำม
ช่วยเหลือส ำหรับภำระหนี้ผูกพันในระยะยำวด้วย

3.9 คำดกำรณ์กำรฟ้ืนคืนสู่ภำวะปกติของครอบครัวเด็ก
พิกำร
แม้ ว่ ำสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของ Covid-19 
ภำยในประเทศจะอยู่สำมำรถควบคุมได้ ไม่พบผู้ติดเชื้อ
ภำยในประเทศกว่ ำ  30 วัน  (ข้อมูล  ณ วันที่  15 
กรกฎำคม 2563) และรัฐบำลมีมำตรกำรผ่อนปรนมำเป็น
ระยะจนกระท่ังประชำชนสำมำรถด ำเนินชีวิตได้เกือบ
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ปกติ อย่ำงไรก็ตำมจำกกำรสัมภำษณ์พบว่ำ ผู้ปกครอง
ของเด็กพิกำรส่วนใหญ่คำดกำรณ์ว่ำผลกระทบของ
สถำนกำรณ์ โดยเฉพำะในมิติทำงเศรษฐกิจจะต่อเนื่องไป
จนถึงปลำยปี 2563 หรือนำนกว่ำนั้น บำงครอบครัวระบุ
ว่ำอำจจะใช้เวลำเป็นปีกว่ำที่จะฟ้ืนคืนไปสู่ภำวะปกติ
เนื่องจำกครอบครัวไม่ ได้มี เงินเก็บมำกนัก ในช่วง
สถำนกำรณ์ Covid-19 จึงใช้เงินส ำรองไปหมด หรือ
จ ำเป็นต้องเอำของไปจ ำน ำเพ่ือให้ได้เงินสดมำใช้จ่ำย
ดังนั้น หำกไม่สำมำรถประกอบอำชีพและมีรำยได้ตำม
ปกต ครอบครัวเด็กพิกำรก็จะพบกับควำมยำกล ำบำก
ต่อเนื่องไปอีกระยะหนึ่ง 

“คิดว่าต้องใช้เวลาอีก 5-6 เดือนสถานการณ์ของครอบครัวจึงจะ
กลับมาเป็นปกติ และต้องการให้รัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่ม
เบี้ยคนพิการให้เพียงพอ ประมาณ 2,000-3,000 บาท หรือให้
เป็นสิ่งของที่เด็กพิการจ าเป็นต้องใช้ เช่น ผ้าอ้อมเด็ก นม เป็นต้น 
อยากให้มีเจ้าหน้าที่เข้ามาเยี่ยมเยียนช่วยเหลือ และต้องการมี
ไฟฟ้าใช้” 

(ผู้ปกครองเด็กพิการซ้ าซอ้น, ภาคเหนือ)

4. สรุปผลการศึกษาและข้อพิจารณาเชิงนโยบาย
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ Covid-19 เป็น

สถำนกำรณ์วิกฤติซึ่งกระทบทั่วโลกอย่ำงที่ไม่มีใครคำดคิด
มำก่อน บทเรียนจำกสถำนกำรณ์นี้ท ำให้ทั่วโลกต่ำงหันมำ
ตระหนักถึงกำรก ำหนดแนวทำงในกำรเยียวยำผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นกับประชำชนโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งประชำชนซึ่ง
เป็นกลุ่มเปรำะบำงซึ่งมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบใน
ระดับที่มีควำมรุนแรงมำกกว่ำประชำชนทั่วไป คนพิกำร
ทั่วโลกมักตกอยู่ในกลุ่มชำยขอบที่ไม่สำมำรถเข้ำถึงสิทธิ
สวัสดิกำรและคุณภำพชีวิตขั้นพ้ืนฐำนได้อย่ำงเหมำะสม
เช่นเดียวกันกับคนทั่วไป สถำนกำรณ์ครั้งนี้ มีผลกระทบ
ต่อเด็กพิกำรทั้งในแง่ของกำรด ำรงชีวิตที่ยำกล ำบำก 
ปัญหำกำรเข้ำไม่ถึงอำหำรที่มีคุณภำพ กำรศึกษำ บริกำร
สุขภำพที่จ ำเป็น และสวัสดิกำรควำมช่วยเหลือต่ำงๆ
สถำนกำรณ์ Covid-19 จึงสะท้อนให้เห็นถึงควำมเหลื่อม
ล้ ำทำงสังคมท่ีมีต่อเด็กพิกำรและครอบครัวที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

จำกผลกำรศึกษำพบว่ำครอบครัวเด็กพิกำรส่วน
ใหญ่มีฐำนะยำกจนมีรำยได้ที่ไม่แน่นอน รูปแบบของ
ครอบครัวเด็กพิกำรส่วนใหญ่จะมีผู้ปกครองคนใดคนหนึ่ง

ที่ต้องเสียสละเป็นผู้ดูแลเด็กพิกำรเต็มเวลำ ครอบครัวเด็ก
พิกำรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพในตลำดแรงงำนนอกระบบ
ส่วนใหญ่จะค้ำขำยหรือรับจ้ำงทั่วไปซึ่งมีรำยได้ไม่มำกนัก 
กรณีศึกษำส ำหรับกำรส ำรวจครั้งนี้เป็นเด็กพิกำรซึ่งจด
ทะเบียนคนพิกำรและได้ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยควำมพิกำร
แล้ว ดังนั้นทุกครอบครัวจึงได้รับสวัสดิกำรเบี้ยควำม
พิกำรเป็นพ้ืนฐำนและในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ 
Covid-19 เด็กพิกำรยังคงได้รับเบี้ยควำมพิกำร 800 บำท
เป็นปกติ อย่ำงไรก็ดี ข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์พบว่ำ 
ครอบครัวเด็กพิกำรได้รับผลกระทบเป็นอย่ำงมำกใน
สถำนกำรณ์นี้ เนื่องจำกไม่สำมำรถประกอบอำชีพได้และ
ในกรณีที่ประกอบอำชีพรับจ้ำงทั่วไปก็ไม่สำมำรถที่จะ
ออกไปรับจ้ำงได้เช่นเดิม ดังนั้นรำยได้จึงไม่เพียงพอต่อ
กำรด ำรงชีวิตประกอบกับครอบครัวเด็กพิกำรเกือบ
ทั้งหมดไม่มีเงินเก็บและบำงส่วนมีภำระหนี้สินเป็นจ ำนวน
มำก ดังนั้นเมื่อเกิดวิกฤตเกิดขึ้นเด็กพิกำรและครอบครัว
จึงมีควำมยำกล ำบำกเพ่ิมข้ึนเป็นทวีคูณในกำรที่จะด ำเนิน
ชีวิตประจ ำวัน กำรเลี้ยงดูเด็กพิกำรอย่ำงมีคุณภำพ และ
กำรจัดกำรกับ ภำระหนี้สินต่ำงๆ

ผู้ ศึ กษำมีข้ อ เสนอแนะเ พ่ือกำร พัฒนำเชิ ง
นโยบำยในกำรที่จะให้ควำมช่วยเหลือแก่เด็กพิกำรและ
ครอบครัวแต่เฉพำะอย่ำงยิ่งในสภำวะวิกฤต ทั้งในระยะ
สั้น และระยะยำว ดังนี้

1. ภำครัฐพิจำรณำผลกระทบของสถำนกำรณ์
ของวิกฤต Covid-19 ที่มีต่อเด็กพิกำรและอย่ำงรอบด้ำน 
(Multidimensional Impacts) และขจัดอุปสรรคหรือ
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงสวัสดิกำรและบริกำรที่
จ ำเป็นส ำหรับคนพิกำร เช่น กำรเดินทำง กำรอ ำนวย
ควำมสะดวกในเข้ำถึงบริกำรสำธำรณะสุข กำรพบแพทย์/
รับยำอย่ำงต่อเนื่อง และพิจำรณำถึงควำมเหลื่อมล้ ำใน
กำรเข้ำถึงสิทธิต่ำงๆ ของเด็กพิกำรและครอบครัว

2. ก ำหนดให้มีศูนย์ประสำนงำนให้ควำม
ช่วยเหลือคนพิกำร ที่จะเป็นหน่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ
สวัสดิกำรและควำมช่วยเหลือต่ำงๆแก่คนพิกำรและ
ครอบครัว เป็นหน่วยประสำนงำนเพ่ือให้คนพิกำรได้
สำมำรถเข้ำถึงสิทธิสวัสดิกำรและควำมช่วยเหลือต่ำงๆ ได้
อย่ำงเหมำะสมและทันต่อเหตุกำรณ์
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3. ส่งเสริมให้มีสื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกำร
ดูแลเด็กพิกำรแต่ละประเภท สิทธิสวัสดิกำรที่ทันต่อ
เหตุกำรณ์ โดยมีรูปแบบที่หลำกหลำยที่สำมำรถเข้ำถึงได้ 
(Accessible format) โดยคนพิกำรทุกประเภท

4. ให้ควำมช่วยเหลือที่เป็นตัวเงินที่เพียงพอแก่
ควำมต้องกำรจ ำเป็นเฉพำะของเด็กพิกำร และที่ไม่ใช่ตัว
เงิน เช่น ถุงยังชีพส ำหรับเด็กพิกำร ที่มีข้ำวของที่จ ำเป็น
ส ำหรับเด็กพิกำร เช่น ผ้ำอ้อมส ำเร็จรูป นม ข้ำวสำร 
ฯลฯ) ในภำวะฉุกเฉินที่จะช่วยให้ผู้ปกครองสำมำรถดูแล
เด็กพิกำรได้อย่ำงเหมำะสม ในช่วงสถำนกำรณ์วิกฤติและ
ต่อเนื่องหลังจำกนั้นอีก 3 - 6 เดือน เพ่ือประคับประคอง
ให้ครอบครัวเด็กพิกำรสำมำรถฟ้ืนคืนสู่สภำวะปกติได้

5. ก ำหนดให้มีแนวทำงและกลไกในกำรให้ควำม
ช่วยเหลือคนพิกำรในภำวะวิกฤติ ซึ่งพิจำรณำถึงควำม
ต้องกำรจ ำเป็นเฉพำะของคนพิกำรและเด็กพิกำร สร้ำง
ระบบและกลไกเพ่ือรองรับวิกฤติที่อำจจะเกิดขึ้นใน
อนำคต และสำมำรถฟ้ืนคืนกลับสู่ภำวะปกติได้โดยเร็ว 
(Resilience)

6. ภำครัฐให้กำรสนับสนุนองค์กรของคนพิกำร
และองค์กรเพ่ือคนพิกำร ให้เป็นกลไกส ำคัญในกำรให้
ควำมช่วยเหลือคนพิกำรในชุมชน 

7. ส่งเสริมให้เกิดควำมมั่นคงทำงด้ำนอำชีพและ
รำยได้ของครอบครัวเด็กพิกำรในระยะยำวไม่ว่ำจะเป็น
กำรส่งเสริมเรื่องกำรศึกษำกำรพัฒนำควำมรู้ทักษะในกำร
ท ำงำน กำรจัดหำงำน จัดสรรทุนประกอบอำชีพ ให้เงินกู้
ยืมเพ่ือกำรประกอบอำชีพแก่ครอบครัวของเด็กพิกำร 
หรือกำรชดเชยรำยได้ให้กับผู้ดูแลคนพิกำร
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ภาคผนวก
ข้อมูลพื้นฐานของเด็กพิการและครอบครัว

ภาค เพศ อายุ ประเภทความพิการ การศึกษา อาชีพแม่ อาชีพพ่อ
รายได้

ผู้ปกครอง
(บาท)

ได้รับเงินเยียวยา 
5,000 บาท

เราไม่ทิ้ง
กัน

เกษตรก
ร

1 กลำง หญิง 15 สติปัญญำ,กำรเรียนรู้ ไม่ได้เรียน ค้ำขำย แม่
2 กลำง ชำย 10 ออทิสติก ไม่ได้เรียน แม่บ้ำน ลูกจ้ำงเอกชน แม่
3 กลำง ชำย 17 จิตใจหรือพฤติกรรม ไม่ได้เรียน แม่บ้ำน ค้ำขำย แม่

4 กลำง ชำย 11
ได้ยินหรือสื่อ
ควำมหมำย

เรียนร่วม แม่บ้ำน ลูกจ้ำงเอกชน 20,000 แม่

5 กลำง ชำย 7 หูหนวก โสตศึกษำ ครู สวนผลไม้ 22,000 - พ่อ

6 ใต้ หญิง 17
สติปัญญำและพิกำร
ทำงกำรเคลื่อนไหว
หรือทำงร่ำงกำย

ศูนย์กำรศึกษำ
พิเศษ

ค้ำขำย รับจ้ำงท่ัวไป 12,000 พ่อ/แม่

7 ใต้ ชำย 17
ออทิสติกและ

สติปัญญำ
ไม่ได้เรียน ขรก. ขรก. บ ำนำญ 40,000 -

8 ใต้ หญิง 7
ทำงกำรเรียนรู้ 

สติปัญญำ และออทิ
สติก

ไม่ได้เรียน
ซ่อมเสื้อผ้ำ

ที่บ้ำน
- แม่/ยำย

9 ใต้ ชำย 3
สติปัญญำ Down 

Syndrome

ชมรม
ผู้ปกครองเด็ก

ออทิสติก

ธุรกิจ 
Homestay

- 50,000 -

10 ใต้ ชำย 13
พิกำรทำงกำร

เคลื่อนไหวหรือทำง
ร่ำงกำย

ไม่ได้เรียน
เกษตรกร 
(สวนยำง)

เกษตรกร 
(สวนยำง)

7,000 -

11 ใต้ ชำย 10
พิกำรทำงกำร

เคลื่อนไหวหรือทำง
ร่ำงกำย

เรียนร่วม
รับจ้ำงท ำ
ควำมส ำ

อำด

รับจ้ำงต่อเรือ
หัวโทง

26,000

พ่อ ลูก
สำว ลูก
ชำยคน

รอง

12 เหนือ หญิง 5
พิกำรทำงกำร

เคลื่อนไหวหรือทำง
ร่ำงกำย, สติปัญญำ

ไม่ได้เรียน แม่บ้ำน ท ำสวนผลไม้ 3,000 แม่

13 เหนือ ชำย 16
พิกำรทำงกำร

เคลื่อนไหวหรือทำง
ร่ำงกำย

เรียนร่วม แม่บ้ำน
ลูกจ้ำงกรมป่ำ

ไม้
10,000 -
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ภาคผนวก
ข้อมูลพื้นฐานของเด็กพิการและครอบครัว

ภาค เพศ อายุ ประเภทความพิการ การศึกษา อาชีพแม่ อาชีพพ่อ
รายได้

ผู้ปกครอง
(บาท)

ได้รับเงินเยียวยา 
5,000 บาท

เราไม่ทิ้ง
กัน

เกษตรก
ร

14 เหนือ หญิง 13 กำรเห็น เรียนร่วม รับจ้ำงท่ัวไป 9,000 -
15 เหนือ หญิง 17 สติปัญญำ ไม่ได้เรียน แม่บ้ำน สมำชิก อบต. 10,000 - แม่

16 เหนือ ชำย 13
กำรได้ยิน, พิกำร

ทำงกำรเคลื่อนไหว
หรือทำงร่ำงกำย

ไม่ได้เรียน
แม่บ้ำนท ำ

ควำม
สะอำด

รับจ้ำง 
Resort ที่ 
ต่ำงจังหวัด

-

17 อีสำน หญิง 10
สติปัญญำ, กำรเห็น 

(เลือนทำง)
เรียนร่วม รับจ้ำง

รับจ้ำงซ่อม
อุปกรณ์

กำรเกษตร
ไม่แน่นอน แม่

18 อีสำน ชำย 9 กำรเรียนรู้
ศูนย์กำรศึกษำ

พิเศษ
ขำย

พวงมำลัย
- 10,000 -

19 อีสำน หญิง 10

พิกำรทำงกำร
เคลื่อนไหวหรือทำง
ร่ำงกำย, สติปัญญำ

เรียนรู้

ไม่ได้เรียน แม่บ้ำน
พนักงำน
โรงแรม

12,000 -

20 อีสำน หญิง 10

ได้ยินหรือสื่อ
ควำมหมำย, พิกำร
ทำงกำรเคลื่อนไหว
หรือทำงร่ำงกำย 

สติปัญญำ

ไม่ได้เรียน แม่บ้ำน
รับจ้ำงบ. น ำ

เที่ยว
30,000 พ่อ แม่

21 อีสำน ชำย 17
สำยตำเลือนรำงและ
พิกำรทำสติปัญญำ

ไม่ได้เรียน
รับจ้ำง
ทั่วไป

รับจ้ำงท่ัวไป ไม่แน่นอน 5,000
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