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บทคัดย่อ
ตัง้ แต่ปี 2534 ประเทศไทยมีววิ ฒ
ั นาการของกฎหมายหลายฉบับให้ทร่ี บั รอง
คุม้ ครองสิทธิในด้านการรักษาพยาบาลของคนพิการมา ตลอดจนการให้สตั ยาบันอนุสญ
ั ญา
ว่าด้วยสิทธิคนพิการเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 ในปจั จุบนั คนพิการทีจ่ ดแจ้งเป็ น
คนพิก ารสามารถใช้ส ิท ธิร กั ษาพยาบาลและการฟื้ น ฟู ส มรรถภาพตามกรอบของ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ภายใต้งบประมาณทีส่ ำ� นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
จัดสรรให้กบั หน่ วยบริการประจ�ำยกเว้นคนพิการทีม่ สี ทิ ธิรกั ษาพยาบาลประเภทอื่น ๆ
อย่างไรก็ดสี ทิ ธิดา้ นสุขภาพของคนพิการในไทยยังไม่ครอบคลุมถึงสิทธิทไ่ี ด้รบั การป้องกัน
การเกิดภาวะพิการ เช่น การคัดกรองภาวะเสีย่ งเพื่อป้องกันหรือรักษาความพิการ
การห้ามหญิงตัง้ ครรภ์ใช้สารเสพติด นอกจากนี้สทิ ธิท่กี �ำหนดไว้ในกฎหมายต่าง ๆ
ั ยการเข้าถึงบริการทีห่ น่วยงาน
จะเป็นสิทธิทส่ี มบูรณ์ได้ในทางปฏิบตั ิ จ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงปจจั
ของรัฐจัดไว้บริการร่วมด้วย ตลอดจนถึง อุปกรณ์และเครือ่ งมือทางการแพทย์ทเ่ี หมาะสม
มิเช่นนัน้ สุขภาพและคุณภาพชีวติ ของคนพิการจะไม่ได้รบั การดูแลตามเจตนารมย์ของ
กฎหมายได้
ค�ำส�ำคัญ : 1. คนพิการ. 2. นโยบายสุขภาพ. 3. สิทธิของคนพิการ.
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Health Benefit of People with Disabilities
Rapeepun Chalongsuk2
Absract

Since 1991, Thai laws have been enacted to promote, protect, and
ensure the full enjoyment of health care rights for persons with disabilities. The
Thai government adopted the Convention on the Rights of Persons with Disabilities
on July 29, 2008. Thai persons with disabilities who are approved and registered
have health care rights under the government health insurance program with the
expenditure funded by the National Health Security Office. However, protections
from disabilities, such as screening for early disability detection and prohibiting
pregnant women from using addicted substances, are not concerned. The complete
health care rights stated in the law may come true if the access to medical services
and medical devices has been implemented to support persons with disabilities.
Keywords: 1. People with disability. 2. Healthcare Policy. 3. Disability Right.
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บทน�ำ

คนพิก ารเป็ น ทรัพ ยากรของประเทศและต้อ งการสิท ธิต่ า ง ๆ ในฐานะ
ประชาชนคนหนึ่ง อาทิ สิทธิในด้านการศึกษา สิทธิในการร่วมกิจกรรมทางสังคม
ตลอดจนสิทธิในการท�ำงาน รวมทัง้ สิทธิการรักษาพยาบาลในฐานะผูป้ ่วย (Taiwan
Foundation for Rare Disorders, 2013) ในขณะทีป่ ระเทศต่าง ๆ ก�ำลังก้าวเข้าสู่
สังคมผูส้ งู อายุทำ� ให้สดั ส่วนของคนพิการของแต่ละประเทศมีแนวโน้มสูงขึน้ เนื่องจาก
ในกลุ่มผูส้ งู อายุจะพบความบกพร่องในการท�ำงานของอวัยวะต่าง ๆ ท�ำให้คนสูงอายุ
ถูกจัดเป็ นกลุม่ คนพิการแบบหนึ่ง (National Statistical Office, 2013) ดังนัน้ หน่วยงาน
และบุคลากรต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการให้บริการสุขภาพจึงต้องตระหนักและเข้าใจถึง
สิท ธิข องคนพิก ารซึ่ง จะเป็ น กลุ่ ม ใหญ่ ท่ีต้อ งใช้บ ริก ารด้า นสุข ภาพในอนาคต เพื่อ
น� ำมาประกอบการจัดระบบการให้บริการสุขภาพให้สอดคล้องกับสิทธิของคนพิการ
ได้อย่างเหมาะสม อันจะน�ำไปสูก่ ารอยูร่ ว่ มกันอย่างมีความสุขของสมาชิกในสังคม
ความพิ การ
ภาวะพิการของร่างกายของมนุษย์ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก (World
Health Organization, 2001)  เน้นทีค่ วามสามารถในการท�ำงานโดยการแสดงออก
ของการมีกจิ กรรม หรือการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ (รูปที่ 1)

รูปที ่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพ ความพิการและการท�ำหน้าทีข่ องร่างกาย (WHO, 2001)

ภาวะความพิการมีหลากหลายรูปแบบ ค�ำศัพท์ทใ่ี ช้เรียกภาวะพิการก็มมี ากมาย
อาทิ disparities, impairment, disability และ handicap ทัง้ นี้แต่ละค�ำสือ่ ถึงความพิการ
ทีแ่ ตกต่างกัน แต่ในทางปฏิบตั จิ ะพบการใช้คำ� ทัง้ 4 ค�ำสลับกันไปมาบ่อย ๆ ค�ำนิยาม
ของแต่ละค�ำมีดงั นี้
- การสูญเสียอวัยวะของร่างกาย (loss of part of the body) หรือการทีอ่ วัยวะ
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ไม่สามารถท�ำหน้าทีไ่ ด้อย่างสมบูรณ์ หรือการเกิดความผิดปกติทส่ี ง่ ผลให้การท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน
ล�ำบากขึน้ จัดเป็ นความพิการทัง้ สิน้
- ความไม่ เ หมือ นกัน ของอวัย วะ (disparities; inequality) หมายถึง
ความไม่เท่าเทียมกันในความสามารถกระท�ำการใด ๆ ของอวัยวะ โดยเน้นทีก่ ารกระท�ำ 
ทัง้ นี้ไม่ได้ระบุสาเหตุหรือทีม่ าของความไม่เหมือนกัน ความไม่เท่าเทียมกันนัน้ ๆ
- ความบกพร่อง (Impairment) ของอวัยวะหรือร่างกาย หมายถึง ความบกพร่อง
การสูญเสียสมรรถภาพการท�ำงานของอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งของร่างกาย ส่งผลให้
เกิดความทุพพลภาพ สูญเสียความสามารถในการท�ำกิจกรรมต่างๆ (disability) หรือ
หมดโอกาสหรือกลายเป็ นผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคม (handicapped)
แต่การพิจารณาประเด็นความพิการส�ำหรับการจัดสวัสดิการทางสังคม ต้องพิจารณา
จากนิยามในกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องของแต่ละประเทศ เช่น พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ พ.ศ. 2550 (Empowerment of Persons with Disabilities
Act B.E. 2550) ของประเทศไทยได้ให้คำ� นิยามความพิการดังนี้
“คนพิการ” หมายถึง คนที่มขี ้อจ�ำกัดของความสามารถในการด�ำรงชีวติ
เช่น การท�ำกิจวัตรประจ�ำวันพืน้ ฐาน การเดิน หรือเคลื่อนทีไ่ ปไหนมาไหนด้วยตนเอง
การสือ่ สารกับผูอ้ น่ื ตลอดจนการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมทางสังคมตามวัยและสถานะของตน”
โดยประเทศไทยได้กำ� หนดประเภทความพิการ (Notifications of National Office for
Empowerment of Persons with Disabilities, 2012; Suwaphan, 2010) เป็น 6 ประเภท คือ
1. ความพิการทางการเห็น (vision) เช่น ตาบอด สายตาเลือนราง
2. ความพิการทางการได้ยนิ (hearing) หรือสือ่ ความหมาย เช่น หูหนวก หูตงึ
พูดไม่ได้
3. ความพิการทางการเคลือ่ นไหวหรือทางร่างกาย เช่น การเป็นอัมพาต แขนขาขาด
3.1. ความพิการทางการเคลือ่ นไหว หมายถึง การทีบ่ คุ คล มีขอ้ จ�ำกัด
ในการปฏิบตั กิ จิ กรรมในชีวติ ประจ�ำวันหรือการ เข้าไปมีสว่ นร่วมในกิจกรรมทางสังคม
ซึ่ง เป็ น ผลมาจากการมีค วามบกพร่ อ งหรือ การสูญ เสีย ความสามารถของอวัย วะ
ในการเคลือ่ นไหว ได้แก่ มือ เท้า แขน ขา อาจมาจากสาเหตุอมั พาต แขน-ขาอ่อนแรง
แขน-ขาขาด หรือภาวะเจ็บปว่ ยเรือ้ รังจนมี ผลกระทบต่อการท�ำงานมือ เท้า แขน ขา
3.2. ความพิการทางร่างกาย (limb impairments) หมายถึง การทีบ่ คุ คล
มีขอ้ จ�ำกัดในการปฏิบตั กิ จิ กรรมในชีวติ ประจ�ำวันหรือการเข้าไปมี ส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางสังคม ซึง่ เป็นผลมาจากการมีความ บกพร่องหรือความผิดปกติของศีรษะ ใบหน้า ล�ำตัว
และภาพลักษณ์ ภายนอกของร่างกายทีเ่ ห็นได้อย่างชัดเจน
4. ความพิการทางจิตหรือพฤติกรรม เช่น ภาวะจิตเวชเรือ้ รัง ออทิสติก (Autism)
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4.1. ความพิการทางจิตหรือพฤติกรรม หมายความถึง การทีบ่ ุคคล
มีขอ้ จ�ำกัดในการปฏิบตั กิ จิ กรรมในชีวติ ประจ�ำวันหรือการเข้าไปมีสว่ นร่วมในกิจกรรม
ทางสังคม ซึ่ง เป็ นผลมาจากความบกพร่องหรือความผิด ปกติท างจิต ใจหรือสมอง
ในส่วนของการรับรู้ อารมณ์ หรือความคิด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่างๆ และ
มีความจ�ำเป็ นพิเศษทีจ่ ะต้องได้รบั ความช่วยเหลือทางการแพทย์ เพือ่ ให้สามารถปฏิบตั ิ
กิจกรรมในชีวติ ประจ�ำวัน หรือเข้าไปมีสว่ นร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทัวไป
่
4.2. ความพิก ารออทิส ติก หมายถึง การที่บุ ค คลมีข้อ จ� ำ กัด
ในการปฏิบตั กิ จิ กรรมในชีวติ ประจ�ำวันหรือการเข้าไปมีสว่ นร่วมในกิจกรรมทางสังคม
ซึง่ เป็ นผลมาจากความบกพร่องทางพัฒนาการด้านสังคม ภาษาและการสือ่ ความหมาย
พฤติกรรมและอารมณ์ โดยมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของสมอง และความผิดปกตินนั ้
แสดงก่อนอายุสองปี ครึง่ ทัง้ นี้ให้รวมถึงการวินิจฉัยกลุ่มออทิสติกสเปกตรัมอื่นๆ เช่น
แอสเปอเกอร์ (Asperger)
5. ความพิการทางสติปญั ญา (intellectual disability: ID) หมายถึง การทีบ่ คุ คล
มีขอ้ จ�ำกัดในการปฏิบตั กิ จิ กรรมในชีวติ ประจ�ำวันหรือการเข้าไปมีสว่ นร่วมในกิจกรรม
ั
ทางสังคม อันเนือ่ งมาจากการมีพฒั นาการช้ากว่าปกติ หรือมีระดับเชาว์ปญญาต�
ำ่ กว่าบุคคลทัวไป
่
โดยความผิดปกตินนั ้ พบก่อนอายุ 18 ปี ว่าความบกพร่องของเด็กท�ำให้เด็กไม่สามารถพัฒนา
ได้เหมือนเด็กคนอืน่ บางครังเชื
้ อ่ ว่าเด็กก้าวร้าว ไม่รเู้ รือ่ ง ท�ำให้เกิดความหวาดกลัว มองเด็ก
และครอบครัวด้วยสายตาหวาดกลัว หลีกเลีย่ งไม่ให้เด็กอยู่ร่วมกับเด็กคนอื่น รวมทัง้
ครอบครัวอาจรู้สกึ กังวล อายสับสน ไม่เข้าใจความบกพร่อง ท�ำให้เด็กขาดโอกาส
ในการเรียนรูแ้ ละการฝึ กฝนให้สามารถท�ำกิจวัตรประจ�ำวันและมีกจิ กรรมทางสังคมได้
เช่นเดียวกับเด็กคนอืน่ เช่น ดาวน์ซนิ โดรม
ภาวะบกพร่องทางสติป ญั ญา เป็ นภาวะที่ม พี ฒ
ั นาการบกพร่องเนื่ อ งจาก
ข้อจ�ำกัดด้านสติปญั ญา การเรียนรู้ และการปรับตัวในการด�ำรงชีวติ ประจ�ำวัน ในปจั จุบนั
ั
ั
มีการใช้คำ� ว่า“บกพร่องทางสติปญญา”
แทนค�ำว่า “ปญญาอ่
อน” เพือ่ ให้เกิดความยอมรับ
ั
ั
ผูท้ บ่ี กพร่องทางสติปญญามากขึน้ ภาวะบกพร่องทางสติปญญา หมายถึง ภาวะทีม่ รี ะดับ
ั
เชาวน์ปญญาต�
่ำกว่าเกณฑ์เฉลีย่ มีพฤติกรรมการปรับตัวบกพร่อง เช่น การสือ่ ความหมาย
การดูแลตนเอง การด�ำรงชีวติ ภายในบ้าน การปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ น่ื ทางสังคม การควบคุมตนเอง
การน�ำความรูม้ าใช้ในชีวติ ประจ�ำวันการใช้เวลาว่าง การมีสขุ อนามัย การใช้ทรัพยากร
ในชุมชนและการท�ำงาน ซึง่ มีอาการก่อนอายุ 18 ปี
6. ความพิการทางการเรียนรู้ หมายถึง การทีบ่ คุ คลมีขอ้ จ�ำกัดในการปฏิบตั กิ จิ กรรม
ในชีวติ ประจ�ำวัน หรือการเข้าไปมีสว่ นร่วมในกิจกรรมทางสังคมโดยเฉพาะด้านการเรียนรู้
ซึง่ เป็นผลมาจากความบกพร่องทางสมอง ท�ำให้เกิดความบกพร่องในด้านการอ่าน การเขียน
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การคิดค�ำนวณ หรือกระบวนการเรียนรูพ้ น้ื ฐานอืน่ ในระดับความสามารถทีต่ ำ่� กว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ตามช่วงอายุและระดับสติปญั ญา
ในกลุม่ ที่ 5 และ 6 อาจเรียกรวมกันว่า cognitive impairments เป็นลักษณะพิการ
ทีห่ ลากหลายมาก พบได้ตงแต่
ั ้ การพิการโดยก�ำเนิด เช่น Down’s Syndrome (DS), Intellectual
and Developmental Disabilities (IDD) ไปจนถึงความพิการจากสมองได้รบั บาดเจ็บ
Traumatic Brain Injury (TBI) หรือโรคทางสมอง (Aphasia, a Speech and Language
Disorder, or Amnesia) หรือสมองเสือ่ มตามอายุ  (เช่น Alzheimer’s Disease), หรือเกิดจาก
การเจ็บปว่ ยด้วยโรคบางประเภท (เช่น Schizophrenia)
ส�ำหรับผูป้ ่วยด้วยโรคทีห่ ายาก (rare diseases) ประเทศไทยไม่จดั ให้เป็ น
กลุ่มคนพิการ แต่ในบางประเทศ เช่นไต้หวันก�ำหนดให้ผูป้ ่วยด้วยโรคที่หายากเป็ น
คนพิการอีกกลุม่ ทังนี
้ พ้ นั ธุกรรมเป็นสาเหตุทส่ี ำ� คัญประการหนึง่ ของโรคทีห่ ายาก (Lin et al.,
2013: 133–138)
โรคทีห่ ายาก หมายถึง โรคทีท่ ำ� ให้เสียชีวติ ได้ (life-threatening) หรือท�ำให้เกิด
ภาวะอ่อนแรงเรือ้ รัง และมีอตั ราความชุกน้อยกว่า 1: 2,000 (ส�ำหรับประเทศในยุโรป)
หรือ 1: 1,250 (ส�ำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา) (Remuzzi and Garattini, 2008: 1978–1979)
หรือ 1: 10,000 (ส�ำหรับไต้หวัน) (Taiwan Foundation For Rare Disorders, 2013)
กลุ่มคนพิการแต่ละประเภท สามารถแบ่งระดับความรุนแรงของความพิการ
ตามความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง ทังนี
้ ร้ ะดับความรุนแรงจะเป็นตัวสะท้อนความจ�ำเป็น
ในการฝึกฟื้นฟู สมรรถภาพ อุปกรณ์เครือ่ งช่วย ผูช้ ว่ ยเหลือ และการปรับสภาพแวดล้อม
ในบ้าน องค์การอนามัยโลก ได้จดั ท�ำรหัสจ�ำแนกกลุม่ ภาวพิการและสุขภาพ (International
Classification of Functioning, Disability, and Health; ICF) เป็ น 4 กลุม่ หลัก (Taiwan
Foundation For Rare Disorders, 2013)  คือ
B = การท�ำงานของร่างกาย (body functions)
S = โครงสร้างของร่างกาย (body structures)
D = กิจกรรมและการมีสว่ นร่วม (activities and participation)
E = สภาวะแวดล้อม (environmental factors)
จ�ำนวนคนพิ การ
จากการส�ำรวจในพ.ศ. 2555 (National Statistical Office, 2013)  พบว่าประเทศไทย
มีประชากรทีพ่ กิ ารประมาณ 1.5 ล้านคน หรือร้อยละ 2.2 ของประชากรทัง้ ประเทศ
ลดลงจาก พ.ศ. 2550 (ร้อยละ 2.9) (Social Statistics Group, Breau of Socio-Economic
and Opinion 2, 2008) โดยพบคนพิการเพศหญิง (ร้อยละ 2.3) มีมากกว่าเพศชาย
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(ร้อยละ 2.1) เล็กน้อย ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 9.8) เป็ นกลุม่ ผูส้ งู อายุ 60 ปีขน้ึ ไป นอกจากนี้
การกระจายตัวของคนพิการพบนอกเขตเทศบาล (ร้อยละ 2.5) มากกว่าในเขตเทศบาล
(ร้อยละ 1.5) โดยเฉพาะภาคเหนือ (ร้อยละ 2.9) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ
2.8) มีจำ� นวนคนทีพ่ กิ ารมากกว่าภาคอื่น และประเภทของลักษณะพิการทีพ่ บมากคือ
ั
ความพิการทีม่ คี วามลําบากหรือปญหาสุ
ขภาพทีเ่ ป็นข้อจาํ กัดในการทาํ กิจกรรม (ร้อยละ
2.1 หรือ1.4 ล้านคน) ความพิการทีม่ คี วามลําบากในการดูแลตนเองหรือทํากิจวัตรส่วนตัว
(ร้อยละ 0.5  หรือ 0.3 ล้านคน) หรือความพิการทีม่ ลี กั ษณะความบกพร่องทางร่างกาย
จิตใจหรือสติปญั ญา (ร้อยละ 1.6 หรือ1.1 ล้านคน) (National Statistical Office, 2013)
ซึ่งเป็ นรูปแบบลักษณะทางประชากรศาสตร์ของคนพิการในไทยแตกต่างกับไต้หวัน
ซึง่ เป็นประเทศอุตสาหกรรม กล่าวคือในช่วง พ.ศ. 2545 - 2550 อัตราความชุกของคนพิการ
ในไต้หวันเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 3.69 เป็ นร้อยละ 4.45 (อัตราเพิม่ ร้อยละ
22.8) (Yen et al., 2009 : 323-9) และในปลายพ.ศ.  2554 จ�ำนวนคนพิการทีข่ น้ึ ทะเบียน
กับหน่วยงานรัฐไต้หวันมี มากกว่า 1.1 ล้านคน (ร้อยละ 4.74 ของประชากรทัง้ หมด)
(Westberg and Kao, 2012) และในปี 2542 คนพิการในไต้หวันมีถนิ่ ที่อยู่กระจาย
ตามเมืองใหญ่ๆ มากกว่าในชนบท (Statistical Analysis on Subsidies and Welfare
Services Rendered to Mentally and Physically Disabled Citizens, 2000; Ministry
of the Interior, 2001; Lai et al., 2012 : 909–915) แต่คนพิการส่วนใหญ่ (ร้อยละ 90)
อาศัยในชุมชน (Community) ซึ่งต้องพึง่ พิงญาติ มีเพียงร้อยละ 10 ทีพ่ กั ในองค์กร
ส�ำหรับคนพิการ (Westberg and Kao, 2012)
สิ ทธิ ประโยชน์ ด้านการดูแลสุขภาพของคนพิ การ
การดูแลสุขภาพของคนพิการนัน้ นอกจากจะเป็ นการให้บริการรักษาพยาบาล
การเจ็บปว่ ยเหมือนประชาชนทัวไปแล้
่
วยังต้องมีการให้บริการฟื้นฟูสมรรถนภาพต่าง ๆ
อีกด้วยเพื่อช่วยให้คนพิการสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในสังคม ในประเด็นของ
ความต้องการการดูแลสุขภาพนัน้ มีรายงานการศึกษาจ�ำนวนมากว่าคนพิการเป็ นกลุ่ม
ทีม่ คี วามต้องการใช้บริการดูแลสุขภาพมากกว่าคนทัวไป
่ (Lin et al., 2010 : 263–269,
Lin et al., 2007 :  84; Lin et al., 2006 : 657; Lin et al., 2005 : 86) และความต้องการ
บริการทางการแพทย์ของกลุม่ คนพิการมีความซับซ้อนมากกว่าผูป้ ว่ ยปกติทวไป
ั ่ เนื่องจาก
คนพิการบางรายมีความพิการซ�ำ้ ซ้อน อาทิ ร้อยละ 14.5 ของคนพิการวัยรุน่ ทีเ่ ป็นคนพิการทาง
สติปญั ญา จะพบว่ามีความผิดปกติของกระดูกสันหลัง (spinal) และร้อยละ 8.5 มีความ
พิการแขนขา (limb) ร่วมด้วย (Lin et al., 2010 : 686–691) การติดตามคนพิการทาง
สติปญั ญา (ID) ใน Taipei จ�ำนวน 168 คน ช่วงพ.ศ. 2542 – 2545 พบว่าคนพิการร้อย
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ละ 20.8–34.5 (เฉลีย่ ร้อยละ 29.0) มีการใช้บริการผูป้ ว่ ยนอกมากกว่า 25 ครัง้ ต่อปี และ
คนพิการประเภทพักประจ�ำในสถานทีพ่ กั ของคนพิการมีการใช้บริการผูป้ ่วยนอก
มากกว่าคนพิการประเภทมารับบริการแบบไปกลับ (institutional day care services)
(Lin et al., 2010 : 263–269; Lin  et al., 2007: 84) ดังนัน้ นโยบายก�ำหนดสิทธิประโยชน์
ด้านการดูแลสุขภาพของคนพิการจึงควรต้องพิจารณาให้ครอบคลุมกับความจ�ำเป็นพืน้ ฐาน
ทีม่ คี วามแตกต่างจากประชาชนทัวไป
่ เพือ่ ให้คนพิการมีสขุ ภาพและคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
แม้ว่าประเทศไทยเพิง่ จะมีการให้สตั ยาบันอนุ สญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
เมือ่ วันที่ 29 กรกฎาคม 2551 มีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 28 สิงหาคม 2551 โดยสาระส�ำคัญ
ในอนุสญ
ั ญาฯ คือการส่งเสริมคุม้ ครองและประกันให้คนพิการ รับรองสิทธิและเสรีภาพ
ขัน้ พืน้ ฐาน และส่งเสริมการเคารพในศักดิ ์ศรีทม่ี มี าแต่กำ� เนิด การขจัดการเลือกปฏิบตั ิ
ต่อคนพิการทุกรูปแบบ การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสภาพแวดล้อม ทางกายภาพ
การขนส่ง ข้อมูลข่าวสารและบริการสาธารณะทุกรูปแบบ การยอมรับความเท่าเทียมกัน
ของคนพิการในทางกฏหมาย ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา การท�ำงาน
การรักษาพยาบาล การมีสว่ นร่วมทางการเมืองอย่างเท่าเทียมกับบุคคลทัวไป
่ ซึง่ ถือว่า
เป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อคนพิการ (National Office for Empowerment of Persons
with Disabilities, n.d.) แต่ประเทศไทยมีนโยบายและแนวทางในเรือ่ งสิทธิประโยชน์ใน
ด้านสุขภาพของคนพิการมาก่อน พ.ศ. 2551 โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2534 ก�ำหนดแนวนโยบายแห่งรัฐในการช่วยเหลือและสงเคราะห์ผสู้ งู อายุ
และคนพิการด้านสุขภาพ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช พ.ศ. 2550
ได้เพิม่ เติมรายละเอียดในนโยบายดังกล่าว ดังนี้ “บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและ
ได้รบั ความคุม้ ครอง ตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ไม่ขน้ึ กับความแตกต่างในสภาพทางกาย
หรือสุขภาพ”  “บุคคลซึง่ พิการหรือทุพพลภาพมีสทิ ธิได้รบั สิง่ อ�ำนวย ความสะดวกอันเป็นสาธารณะ
และความช่วยเหลืออืน่ จากรัฐ”  นอกจากกฎหมายสูงสุดของประเทศจะก�ำหนดแนวนโยบาย
ไว้ชดั เจนในระดับการบริหารมีการตราพระราชบัญญัตกิ ารฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการ
พ.ศ. 2534 เพือ่ ให้คนพิการได้รบั การคุม้ ครอง การสงเคราะห์ การพัฒนาและการฟื้นฟู
สมรรถภาพโดยวิธกี ารทางการแพทย์ ทางการศึกษา ทางสังคมและการฝึกอาชีพ ตลอดจน
แก้ไขปญั หาและขจัดอุปสรรคต่างๆ สามารถด�ำรงชีวติ ประกอบอาชีพและมีส่วนร่วม
ในกิจ กรรมของสัง คมเท่า เทีย มกับคนปกติท วไป
ั ่ นอกจากนี้ ใ นพ.ศ. 2546 รัฐสภา
ได้ให้ความเห็นชอบพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546  ทีม่ เี นื้อหา
ก�ำหนดรัฐจัดตัง้ หน่ วยงานส�ำหรับให้บริการสวัสดิการสังคม เช่นด้านสุขภาพอนามัย
แก่คนชรา ผู้ยากไร้ คนพิการ หรือทุพพลภาพ ต่อมาเมื่อมีการแก้ไขปรับปรุงโดย
พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ พ.ศ. 2550 (Empowerment
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of Persons with Disabilities Act B.E. 2550, Empowerment of Persons with
Disabilities Act (2nded) B.E. 2556) นอกจากนี้ยงั มีพระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแห่งชาติ
พ.ศ. 2550 ทีไ่ ด้บญ
ั ญัตริ บั รองสิทธิในสุขภาพของคนพิการ คนสูงอายุ ทีม่ คี วามจ�ำเพาะ
ในเรื่องสุขภาพว่าต้องได้รบั การสร้างเสริมและคุม้ ครองอย่างสอดคล้องและเหมาะสม
(National Health Act B.E. 2550) แต่ยงั ไม่มแี นวทางปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจน
จากข้อมูลที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่านโยบายด้านคนพิการในประเทศไทย
ทีม่ มี าตลอดเวลา 25 ปีสว่ นใหญ่เป็นนโยบายการจัดสวัสดิการสังคม ส่วนสิทธิดา้ นสุขภาพ
เป็ นสิทธิตามกรอบของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ าที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 (Notifications of National Health Security
Office, 2004)  เหมือนกับประชาชนทัวไป  กล่
่
าวคือ ต้องใช้สทิ ธิเข้ารับบริการสาธารณสุข
ณ หน่วยบริการประจ�ำของตน เว้นแต่กรณีมคี วามจ�ำเป็นอาจไปใช้สทิ ธิเข้ารับบริการสาธารณสุข
ณ หน่ วยบริการอื่นของรัฐก็ได้   และส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
รับผิดชอบในการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จา่ ยเพือ่ บริการสาธารณสุขตามอัตราเหมาจ่าย
รายหัวให้กบั หน่วยบริการประจ�ำ 
นโยบายด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพเริม่ มีการก�ำหนดชัดเจนในพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ พ.ศ. 2550  ซึง่ เป็นการรับรองสิทธิของคนพิการ
ในการเข้าถึงและใช้การบริการฟื้ นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์และ
ค่าใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์ เครือ่ งช่วยความพิการ และสือ่ ส่งเสริมพัฒนาการ
เพื่อปรับสภาพทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม พฤติกรรม สติปญั ญา การเรียนรู้
หรือเสริมสร้างสมรรถภาพให้ดขี น้ึ    โดยกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
ในการให้บริการรักษาพยาบาลของรัฐ ได้ก�ำหนดบริการส�ำหรับการฟื้ นฟูสมรรถภาพ
ของคนพิการ 26 รายการ (Notifications of Ministry of Public Health, 2009) เช่น
การตรวจวินิ จ ฉัย การตรวจทางห้อ งปฏิบ ตั ิก ารและการตรวจพิเ ศษด้ว ยวิธีอ่ืน ๆ
ตามชุดสิทธิประโยชน์ การแนะแนว การให้คำ� ปรึกษา และการจัดบริการเป็ นรายกรณี  
การให้ยา ผลิตภัณฑ์ เวชภัณฑ์และหัตถการพิเศษอืน่ ๆ เพือ่ การบ�ำบัดฟื้นฟู  การบริการ
ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพผ่านสือ่ ในรูปแบบทีเ่ หมาะสมกับความพิการซึง่ คนพิการเข้าถึง
และใช้ป ระโยชน์ ไ ด้ การฝึ ก อบรมและพัฒ นาทัก ษะแก่ ค นพิก าร ผู้ดู แ ลคนพิก าร
และผูช้ ว่ ยคนพิการ เป็ นต้น
ทังนี
้ ้ กระทรวงสาธารณสุขได้กำ� หนดค่าบริการส�ำหรับการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ
การรักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์ เครือ่ งช่วยความพิการและสือ่ ส�ำหรับส่งเสริมพัฒนาการ
(Notifications of Ministry of Public Health, 2009)  โดยคนพิการสามารถใช้สทิ ธิรกั ษาพยาบาล
(สิท ธิข้า ราชการ สิท ธิป ระกัน สัง คม หรือ สิท ธิต ามหลัก ประกัน สุข ภาพถ้ว นหน้ า )
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เหมือนประชาชนทัวไป
่ สปสช. เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยของคนพิการในสิทธิตามหลัก
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทัง้ นี้ สปสช.จัดตัง้ กองทุนเฉพาะ ชือ่ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ
ด้านการแพทย์เพือ่ บริหารงบส�ำหรับผูท้ จ่ี ำ� เป็นต้องได้รบั บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ (National
Health Security Office, 2014) โดยงบประมาณทีจ่ ดั สรรให้กองทุนนีจ้ ะมีการพิจารณาเป็นรายปี
และมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ อาทิ ปีงบประมาณ 2554 จัดสรรงบประมาณ 12.00 บาทต่อคน
(National Health Security Office, 2011)  คิดเป็นวงเงิน  573.6  ล้านบาท  (ส�ำหรับคนพิการ  
47.8 ล้านคน) งบประมาณของกองทุนฯใช้ส�ำหรับการให้บริการฟื้ นฟู สมรรถภาพ
ส�ำหรับผูป้ ว่ ย คนพิการ และผูส้ งู อายุทต่ี อ้ งการได้รบั การฟื้นฟูสมรรถภาพทีใ่ ช้รปู แบบ
การจัดบริการแบบผูป้ ่วยนอกของหน่ วยบริการ การบริการในชุมชน และการบริการ
ในระบบทางเลือกต่างๆ โดยมีแนวทางการบริหารดังนี้
1. งบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จัดสรรเป็ นค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ
และอุปกรณ์เครือ่ งช่วยคนพิการ โดยประกอบด้วย ค่าอุปกรณ์เครือ่ งช่วยคนพิการ ทีจ่ ำ� เป็น  
ค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์สำ� หรับกรณีบริการผูป้ ว่ ยนอกและค่าบริการฟื้นฟู
หลังผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่ (บริการทันตกรรมแก้ไข และการฝึกพูด) ค่าฝึกการใช้อปุ กรณ์
เครือ่ งช่วยคนพิการ และ การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน
2. งบประมาณไม่เกินร้อยละ 20 จัดสรรส�ำหรับสนับสนุ นการพัฒนารูปแบบ
ระบบบริการฟื้ นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ของหน่ วยบริการร่วมกับองค์กรคนพิการ
และภาคีอน่ื ๆ เพือ่ เป็นต้นแบบในการขยายการด�ำเนินการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพเชิงรุก
และการพัฒนาศักยภาพการฟื้นฟูสมรรถภาพขององค์กรคนพิการ เพือ่ ให้สามารถดูแล
สุขภาพตนเอง และเพิม่ การเข้าถึงบริการให้ทวถึ
ั ่ งมากขึน้ ส�ำหรับการบริหารจัดการ
ค่าใช้จา่ ยบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ปีงบประมาณ 2557 (National Health
Security Office, 2013) สปสช.มีนโยบายการบริหารจัดการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ด้าน
การแพทย์ โดยมุ่งหวังให้เกิดการบูรณาการการด�ำเนินงานและงบประมาณร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในระดับท้องถิน่ หรือจังหวัด ในลักษณะของกองทุนร่วม (matching fund) ระดับจังหวัด
เพือ่ ให้คนพิการ ผูส้ งู อายุทจ่ี ำ� เป็ นต้องได้รบั การฟื้นฟูสมรรถภาพ และผูป้ ว่ ยระยะฟื้นฟู
ในชุม ชน ได้ร บั บริก ารการดูแ ลและช่ว ยเหลือ ให้ค รอบคลุ ม ในทุก มิติ โดยก�ำ หนด
งบประมาณฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ในอัตรา 14.95 บาทต่อผูม้ สี ทิ ธิ และก�ำหนด
สัดส่วนการบริหารจัดการเงิน ตามรูปที่ 2
ทัง้ นี้ ปีงบประมาณ 2557 มีการสนับสนุนและส่งเสริมการรับส่งผูท้ พุ พลภาพ
ไปกลับหน่วยบริการ โดยการบริหารจัดการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน่
หรือพื้นที่ตามความเหมาะสมและภายใต้ความร่วมมือกันระหว่างหน่ วยบริการและ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ท�ำให้เพิม่ โอกาสของคนพิการในการเข้าถึงบริการมากขึน้
ซึง่ ปญั หาส�ำคัญของคนพิการ (Huang et al., 2012 : 307) คือการเดินทางไปรับบริการ
ตามสถานพยาบาลโดยเฉพาะคนพิการทีฐ่ านะทางบ้านไม่เอือ้ ให้มรี ถส่วนตัวในการเดินทาง
แม้วา่ สปสช. จะได้ประสานงานหน่วยบริการทีใ่ กล้บา้ นของคนพิการ หรือจากหน่วยบริการ
ของรัฐทัวประเทศ
่
เพือ่ ให้คนพิการ ไปรับอุปกรณ์ เครือ่ งช่วยความพิการ หรือคนพิการ
และผูด้ แู ลไปรับการฝึกอบรมเพือ่ การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการดูแลช่วยเหลือคนพิการ
ตามประเภทความพิการ (National Health Security Office, 2010)

รูปที ่ 2 กรอบการบริหารจัดการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ปีงบประมาณ 2557

เมือ่ พิจารณาจากสิทธิประโยชน์ดา้ นการดูแลสุขภาพของคนพิการตามกฎหมายต่าง ๆ
ของไทย พบว่าสิทธิประโยชน์สว่ นใหญ่เป็นการให้บริการส�ำหรับคนพิการทีพ่ บภาวะผิดปกติ
ของอวัยวะต่าง ๆ แล้ว แต่ยงั ไม่มนี โยบายในเชิงป้องกันความพิการเหมือนกับไต้หวัน
ทีม่ กี ฎหมายสวัสดิการสังคมของคนพิการ (The Law for Welfare of the Disabled) ใช้มา
ตัง้ แต่ พ.ศ. 2523 (Statistical Analysis on Subsidies and Welfare Services Rendered
to Mentally and Physically Disabled Citizens, 2000) จึงมีพฒ
ั นาการในการดูแล
คนพิการทีก่ า้ วหน้ามาก
ไต้หวันเป็นประเทศหนึง่ ทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์การรณรงค์อย่างต่อเนื่องเพือ่ ให้ผพู้ กิ าร
ได้มพี ้นื ที่ในสังคมและปจั จุบนั ไต้หวันมีกฎหมายที่ทนั สมัยในการคุ้มครองสิทธิของ
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ผูพ้ กิ ารกฎหมายเกีย่ วกับการคุม้ ครองคนพิการล่าสุดทีไ่ ต้หวันประกาศใช้คอื People with
Disabilities Rights Protection Act 2007 (Lex Data Information Inc, 2012) มีขอ้ ก�ำหนด
ในเรือ่ งคนพิการในเชิงป้องกันหลายประการ อาทิ
1.เด็กทีม่ โี อกาสเกิดความพิการจะได้รบั การดูแลรักษาแต่เนิน่ ๆ การรักษาเด็ก
ทีม่ พี ฒ
ั นาการช้าแต่เนิ่นๆ (Child Welfare Bureau, 1997)  รวมถึงการฟื้นฟูสมรรถนะ
ทางการแพทย์ (Lex Data Information Inc , 2012) ทัง้ นี้มรี ะบบการเฝ้าระวังความพิการ
เพื่อให้การบริการรักษาและการส่งต่อคนพิการด�ำเนินการได้ไม่ล่าช้า โดยก�ำหนดให้
หน่วยงานต่าง ๆ มีหน้าที่ ดังนี้
1.1. หน่วยงานด้านสุขภาพต้องมีระบบตรวจสอบผูท้ ม่ี คี วามเสีย่ งใน
การพิการ เด็กหรือทารกทีอ่ าจมีพฒ
ั นาการผิดปกติ หรือมีโอกาสเป็ นปญั ญาอ่อน เช่น
โครงการส�ำรวจภาวะ Dementia ในกลุม่ ผูส้ งู อายุ (Department of Health, 2012)
1.2. หน่ ว ยงานด้า นการศึก ษาต้ อ งมีร ะบบตรวจสอบนั ก เรีย น
ทีอ่ าจเกิดความพิการได้ (Department of Health, 2012)
1.3. หน่ วยงานด้านแรงงาน ต้องมีระบบตรวจสอบ การบาดเจ็บ
ในการท�ำงาน
1.4. หน่วยงานด้านต�ำรวจต้องมีระบบตรวจสอบอุบตั เิ หตุการจราจร
1.5. หน่ ว ยงานที่ร บั จดแจ้ง ทะเบีย นบ้า นต้อ งมีร ะบบตรวจสอบ
การย้ายทีอ่ ยูข่ องคนพิการ
หากหน่ วยงานใดตรวจสอบพบคนพิการต้องท�ำการประเมินการด�ำรงชีวติ
ของคนพิการโดยไม่รอช้า รวมถึงลักษณะบริการทีค่ นพิการพึงได้รบั หรือการส่งต่อคนพิการ
ยังหน่วยงานทีม่ หี น้าทีด่ แู ลต่อไป
2. การประเมินความพิการ การรักษาพยาบาล การฟื้ นฟูสมรรถนะ รวมถึง
การวิจยั พัฒนาอุปกรณ์ชว่ ยต่าง ๆ ส�ำหรับคนพิการ (Lex Data Information Inc, 2012)
3. ผูห้ ญิงตัง้ ครรภ์ตอ้ งไม่สบู บุหรี่ ดืม่ แอลกอฮอล์ เคีย้ วพลู (chew betel nut)
เสพยาเสพติด เสพสารต้องห้าม, หรือมีพฤติกรรมใดทีอ่ าจส่งผลต่อการเจริญเติบโต
ของทารถในครรภ์ (Child Welfare Bureau, 1997)
4. การเพิม่ บัญชีกลุม่ ความพิการ  โดยก�ำหนดให้โรคทีพ่ บไม่บอ่ ย เช่น ความผิดปกติ
ของระบบเผาผลาญในร่างกาย ความผิดปกติของโครโมโซม เป็นกลุม่ พิการประเภทหนึ่ง
นอกจากนี้กฎหมายของไต้หวันยังมีบทบัญญัตใิ ห้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้ม ี
บริการการพัฒนาเทคโนโลยี/อุปกรณ์ในการช่วยเหลือ (assistive technology) คนพิการ
และบริก ารจัด ท�ำมาตรฐานเครื่องมือ/อุ ปกรณ์ ส�ำ หรับ คนพิก าร ด้วยการสนับ สนุ น
ภาคอุตสาหกรรมในการผลิตสินค้ากลุม่ นี้  (Lex Data Information Inc, 2012) รวมถึง
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การให้บริการดูแลสุขภาพตามบ้าน (home health care) ส�ำหรับผูส้ งู อายุ (Wang and
Tsay, 2012 : 465)
ในการดูแลรักษาพยาบาลคนพิการ พระราชบัญญัติ People with Disabilities
Rights Protection Act ของไต้หวันก�ำหนดรายละเอียดอย่างเป็นระบบส�ำหรับหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้เกิดการเชือ่ มประสานงานในการให้บริการ ได้แก่
1. หน่ วยงานกลางด้านสุขภาพ ต้องบริหารทรัพยากรด้านการแพทย์เพื่อ
ให้บริการส�ำหรับคนพิการอย่างเหมาะสม โดยให้ความส�ำคัญในการด�ำรงไว้ซง่ึ สถานะ
ทางสุขภาพ และสุขภาพเกีย่ วกับการสืบพันธุ  ์ และก�ำหนดคุณสมบัติ และรายการอุปกรณ์
ทีจ่ ำ� เป็ นส�ำหรับโรงพยาบาล/องค์กร/สถาบันทีส่ ามารถดูแล รักษาคนพิการ
2. หน่วยงานระดับมณฑล/เมืองต้องจัดให้มกี ารบริการตรวจสุขภาพประจ�ำปี
และการบริการดูแลสุขภาพส�ำหรับคนพิการ   รวมถึงการติดตามการรักษาต่าง ๆ
ตามรายงานการตรวจสุขภาพภายใต้การยินยอมของคนพิการ
การดูแลรักษานี้รวมถึงการดูแลรักษาในสถานพยาบาลและในสถานที่พกั
ของคนพิการด้วย เพือ่ คนพิการจักได้รบั บริการด้านการแพทย์ตามทีต่ อ้ งการ
3. โรงพยาบาลต้องจัดตัง้ หน่วยงานแรกรับเพือ่ ช่วยในการสือ่ สารกับคนพิการ
ทีไ่ ม่สามารถแสดงความออกซึง่ ความจ�ำเป็ นหรือความต้องการบริการทีม่ ลี กั ษณะพิเศษ
ในการจ� ำ หน่ า ยคนพิก ารที่ม ารับ การรัก ษาในโรงพยาบาลออกจากหอพัก ผู้ป่ ว ย
โรงพยาบาลต้องจัดท�ำแผนการจ�ำหน่ายคนพิการ  ประกอบด้วย ข้อเสนอในการดูแลทีบ่ า้ น
ข้อเสนอในการฟื้นฟูสมรรถนะ บริการส่งต่อทรัพยากรด้านการแพทย์ในชุมชน  ข้อเสนอ
ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในทีพ่ กั   ข้อเสนอในการประเมินและการใช้อปุ กรณ์เครือ่ งช่วย  
บริการการเคลือ่ นย้าย  ข้อเสนอการปรับโครงสร้างส�ำหรับการด�ำรงชีวติ ประจ�ำวัน  และ
ข้อเสนอบริการให้คำ� ปรึกษาสุขภาพจิต
การเข้าถึงบริ การด้านสุขภาพ
สิทธิในด้านการดูแลสุขภาพของคนพิการอาจจะมีการก�ำหนดไว้ในกฎหมาย
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เพียงใดก็คงไม่กอ่ ให้เกิดประโยชน์ตอ่ คนพิการ หากในทางปฏิบตั ิ
ผู้ท่ีเ กี่ย วข้อ งไม่ค�ำนึ ง ถึง อุ ปสรรคของการเข้า ถึง บริก าร โดยเฉพาะทรัพ ยากรที่ใ ช้
ในการด�ำเนินงาน อาทิ จ�ำนวนบุคลากรทีผ่ ่านการฝึ กอบรมในการให้บริการคนพิการ
จ�ำนวนของสถานบริการ งบประมาณในการให้บริการ ระบบการขนส่งทีเ่ อือ้ ต่อคนพิการ
เพราะการเข้าไม่ถงึ บริการก็ทำ� ให้เกิดการริดรอนสิทธิของคนพิการเช่นกัน
นอกจากนี้ในการให้บริการด้านสุขภาพการให้บริการสุขภาพแก่คนพิการ
จ�ำเป็ นต้องค�ำนึงถึงเครือ่ งมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ทจ่ี ะน�ำมาใช้ตอ้ งมีความเหมาะสม
กับสภาวะทางร่างกายทีแ่ ตกต่างจากคนทัวไปด้
่ วย เพราะอุปสรรคของการใช้บริการ
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ด้านสุขภาพของกลุม่ คนพิการประการหนึง่ คือ การเข้าไม่ถงึ เครือ่ งมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์
อุปกรณ์ทางการแพทย์ทม่ี ใี ช้ในสถานพยาบาลทัวไป
่ ไม่สามารถใช้กบั คนพิการได้ เช่น
เตียงตรวจทีส่ งู กว่ารถเข็นท�ำให้การเคลือ่ นย้ายคนพิการจากรถเข็นขึน้ เตียงตรวจไม่สะดวก
หรืออุปกรณ์ ตรวจส�ำหรับผูห้ ญิงที่พกิ ารช่วงล่าง (with lower extremity disability)
ดังนัน้ ผูบ้ ริหารสถานพยาบาลจึงต้องตระหนักถึงปญั หาความจ�ำเป็ นในการใช้อุปกรณ์
เหล่านี้ และเสาะแสวงหาอุปกรณ์เหล่านี้เตรียมไว้ให้บริการส�ำหรับคนพิการ (Pharr,
2013: 124) เพราะการทีม่ อี ุปกรณ์ทเ่ี อือ้ ส�ำหรับคนพิการเป็ นปจั จัยหนึ่งในการตัดสินใจ
(self-determination) ใช้บริการด้านสุขภาพของคนพิการ (Reid and Parsons, 2001: 341;
Baer,1998: 50) ดังตัวอย่างรายงานการส�ำรวจในพ.ศ. 2551 พบว่าผู้หญิงพิการ
อายุต งั ้ แต่ 30 ปี ข้นึ ไป ได้ร บั บริก ารตรวจหามะเร็ง ปากมดลูก เพีย งร้อ ยละ 7.71
กลุม่ ทีเ่ ข้าไม่ถงึ บริการนีม้ ากทีส่ ดุ คือ คนพิการทางจิตใจ (Mental Retardation) (Huang et al.,
ั หาสุ ข ภาพที่รุ น แรง
2012 : 307) ดัง นั น้ ผู้ห ญิ ง เหล่ า นี้ อ าจเสี่ย งต่ อ การเกิด ป ญ
ในระบบสืบพันธุ์ เช่น มะเร็งปากมดลูก  ซึง่ มีตวั อย่างผลการศึกษาพบว่ากลุม่ ผูห้ ญิงพิการ
ทางการเคลือ่ นไหวของร่างกายทีไ่ ม่ได้รบั การตรวจคัดกรองหามะเร็งช่องคลอด Pap smear
ภายใน 3 ปี มีโอกาสทีต่ อ้ งเข้ารับการผ่าตัดมดลูก (OR = 2.79, 95% CI = 1.194–6.561)
(Lin et al., 2012: 990)
บทสรุป

ประเทศไทยทีม่ กี ฎหมายทีใ่ ห้สทิ ธิประโยชน์สำ� หรับคนพิการในด้านการดูแลสุขภาพ
มาเป็ นเวลานานพอควร แต่ส่วนใหญ่เน้นในด้านการรักษาและการฟื้ นฟูสมรรถภาพ
ยังไม่มกี ารให้ความส�ำคัญในด้านการป้องกันการเกิดภาวะพิการเหมือนอย่างไต้หวัน
แต่อย่างไรก็ดสี ทิ ธิทก่ี ำ� หนดไว้ในกฎหมายต่าง ๆ นัน้ จะเป็นสิทธิทส่ี มบูรณ์ได้ในทางปฏิบตั ิ
จ�ำเป็ นต้องค�ำนึงถึงปจั จัยการเข้าถึงบริการที่หน่ วยงานของรัฐจัดไว้บริการร่วมด้วย
ตลอดจนถึง อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ทเ่ี หมาะสม มิเช่นนัน้ สุขภาพและ
คุณภาพชีวติ ของคนพิการจะไม่ได้รบั การดูแลตามเจตนารมย์ของกฎหมายได้
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