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บทนํา
ในปจจุบันสถานพยาบาลตางๆ บันทึกการวินิจฉัยโรคดวยรหัส ICD (The International Statistical Classification of Diseases and
Related Health Problems) ซึ่งแสดงใหเห็นสถานะของความเจ็บปวยเทานั้น ในป พ.ศ. 2543 องคการอนามัยโลกไดใหการรับรองรหัส ICF
(The International Classification of Functioning, Disability and Health) เพื่อใชเปนภาษามาตรฐานสําหรับการสื่อสารขอมูลดานสถานะ
สุขภาพระหวางผูเกี่ยวของ ทั้งในดานสาธารณสุขและสังคม รวมทั้งสามารถใชเปรียบเทียบขอมูลระหวางประเทศได ดังนั้นการบันทึกขอมูล
ดวยรหัส ICF รวมกับรหัส ICD จะสามารถแสดงภาพรวมของสถานะสุขภาพของประชากรไดเปนอยางดี
ICF ประกอบดวยกลุมรหัสขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพ

ก.
ข.

แบงเปน 2 สวนใหญๆ ไดแก

รหั ส การทํ างานของร า งกายและความพิ การ แบ ง ออกเป น การทํ างานหรื อ โครงสร างของร า งกาย (Body functions/
structures) การทํากิจกรรมและการมีสวนรวม (Activities and participation)
รหัสปจจัยแวดลอม (Contextual factors) ซึ่งสงผลตอการทํางานของรางกายและความพิการ แบงออกเปน ปจจัยดาน
สิ่งแวดลอม (Environmental factors) และปจจัยสวนบุคคล (Personal factors)

ทั้งหมดนี้มีปฏิสัมพันธตอกัน กอใหเกิดสภาวะสุขภาพของบุคคล ดังแผนภูมิขางลางนี้
ภาวะสุขภาพ

การทํางาน
หรือโครงสรางของรางกาย

กิจกรรม

ปจจัยดานสิ่งแวดลอม

การมีสวนรวม

ปจจัยสวนบุคคล

รหัสที่แสดงภาวะสุขภาพดานการทํางานหรือโครงสรางของรางกาย

(Body functions / structures)

เปนรหัสที่ขึ้นตนดวย อักษร

b

หรือ s
รหัสที่แสดงสภาวะสุขภาพดานการทํากิจกรรมและการมีสวนรวม (Activities and participation) เปนรหัสที่ขึ้นตนดวยอักษร d
รหัสที่แสดงปจจัยของสิ่งแวดลอม (Environment) เปนรหัสขึ้นตนดวยอักษร e หรือ s
ความพิการที่เกิดขึ้นในระดับของการทํางานหรือโครงสรางของรางกาย เรียกวา ความบกพรอง (Impairments) ถาเกิดขึ้นในภาพรวม
ของการทํากิจกรรมตางๆ เรียกวา ขอจํากัดในการทํากิจกรรม (Activity limitations) และถาเกิดขึ้นในระดับบทบาทของบุคคลนั้นในสังคม
เรียกวา อุปสรรคในการมีสวนรวม (Participation restrictions)
ในแตละกลุมรหัสสามารถแสดงระดับความบกพรอง หรือระดับความสามารถในการทํากิจกรรมหรือการมีสวนรวม ที่เรียกวา “ตัวบง
คุณลักษณะ” โดยบันทึกเปนตัวเลขดานหลังรหัส แบงเปน 5 ระดับ ไดแก
.0
.1
.2
.3
.4

หมายถึง ไมมีความบกพรองหรือความยากลําบาก (NO: 0 – 4 %)
หมายถึง มีความบกพรองหรือความยากลําบาก เล็กนอย (MILD: 5 – 24 %)
หมายถึง มีความบกพรองหรือความยากลําบาก ปานกลาง (MODERATE: 25 – 49 %)
หมายถึง มีความบกพรองหรือความยากลําบาก รุนแรง (SEVERE: 50 – 95 %)
หมายถึง มีความบกพรองหรือความยากลําบาก ที่สุดหรือทั้งหมด (COMPLETE: 96 – 100 %)

1

ในกรณีที่ไมระบุรายละเอียดของความบกพรองหรือความยากลําบาก (Not specified) ใหบันทึกตัวบงคุณลักษณะเปน .8 และในกรณี
ที่เห็นวากลุมรหัสนี้ไมเกี่ยวของกับผูปวยรายนี้(Not applicable) ใหบันทึกตัวบงคุณลักษณะเปน .9
ตัวอยาง
กิจกรรมการเดิน ใชรหัส d450
ถาหากผูปวยเดินไดเองบาง แตตองมีผูชวยเหลือออกแรงชวยเปนสวนใหญ ถือวามีปญหารุนแรง จะเติมตัวบงคุณลักษณะดวยเลข
เปน

.3

d450.3

ในประเทศไทย มีการนํา ICF มาประยุกตใชในหลายระดับ เชน ใชเปนกรอบแนวคิดในการประเมินเพื่อวางแผนการดูแลผูปวยให
ครอบคลุม ใชในการนิยามความพิการตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ใชในการศึกษาระบาดวิทยา
ดานความพิการหรือสถานะสุขภาพ
อาจใชบางรหัสเพื่อติดตามความกาวหนาของระดับความสามารถที่เปนผลจากการบําบัดรักษาใน
สถานพยาบาล สํานักงานสถิติแหงชาติใชสํารวจความพิการในป 2550 และจังหวัดหนองบัวลําภูใชสํารวจขอมูลสภาวะความพิการระดับจังหวัด
เพื่อวางแผนการพัฒนา
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะทําการเก็บขอมูลรหัส ICD รวมกับ ICF จากสถานพยาบาล
ตางๆ โดยดําเนินการนํารองในกลุมคนพิการที่มาขอรับเอกสารรับรองความพิการทั้งรายเกาและรายใหม โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
1.

สหสาขาวิชาชีพ แพทยผูออกเอกสารรับรองความพิการใหกับผูปวย เปนผูบันทึกการวินิจฉัยลักษณะความบกพรอง (เชน
Binocular blindness) และโรคที่กอใหเกิดความพิการ (เชน Primary open‐angle glaucoma) ซึ่งในบางกรณีอาจเปนโรคเดียวกัน ทั้งใน
เวชระเบียน และแบบประเมินระดับความสามารถตามประเภทของความพิการที่สํานักนโยบายและยุทธศาสตรฯกําหนด สรุปประเภทความ
พิการตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 จากนั้นแพทย / สหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวของทําการประเมิน
ระดับความสามารถตามประเภทของความพิการ โดยใชขอมูลการประเมินที่ไดมาจากการสัมภาษณผูปวยหรือญาติ
2.

เจาพนักงานเวชสถิติหรือผูที่ไดรับมอบหมายในการใหรหัส บันทึกรหัส ICD‐10‐TM ของลักษณะความบกพรอง (เชน H54.0
Blindness, binocular) และรหัสของโรคที่กอใหเกิดความพิการ (เชน H40.1 Primary open‐angle glaucoma) ตามคําวินิจฉัยที่แพทย
บันทึกในแบบประเมินระดับความพิการที่สํานักนโยบายและยุทธศาสตรฯ กําหนด
การประมวลผลจะแสดงใหเห็นภาพความเชื่อมโยงระหวางรหัส
ประเภทความพิการมีความสามารถระดับตางๆ มากนอยเพียงใด

2

ICD

กับระดับความสามารถในมิติตางๆ และแสดงใหเห็นวาในแตละ

ความพิการประเภท 1

ความพิการทางการเห็น
พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 กําหนดใหคนพิการตามประเภทและหลักเกณฑที่ประกาศมีสิทธิ
ไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งครอบคลุมถึงการฟนฟูสมรรถภาพ การจัดสวัสดิการ การสงเสริมและพิทักษสิทธิ การสนับสนุน
ใหคนพิการสามารถดํารงชีวิตอิสระ
มีศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษยและเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป
มีสวนรวมทางสังคมอยางเต็มที่และมี
ประสิทธิภาพ ภายใตสภาพแวดลอมที่คนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนได โดยรัฐมีหนาที่ในการจัดบริการดังกลาว
ความพิการทางการเห็นครอบคลุม 2 ลักษณะ คือ
1.

ตาเห็นเลือนราง หมายถึง การมีสายตาขางที่ดีที่สุดเมื่อใชแวนตาธรรมดาแลวอยูในระดับตั้งแต 3 สวน 60 เมตร (3/60) หรือ
ไปจนถึงต่ํากวา 6 สวน 18 เมตร (6/18) หรือ 20 สวน 70 ฟุต (20/70) หรือมีลานสายตาแคบกวา 30 องศา ลงไป
จนถึง 10 องศา
20 สวน 400 ฟุต (20/400)

2.

ตาบอด หมายถึง การมีสายตาขางที่ดีที่สุดเมื่อใชแวนตาธรรมดาแลวอยูในระดับต่ํากวา 3 สวน 60 เมตร (3/60) หรือ 20 สวน
400 ฟุต (20/400) ลงมาจนกระทั่งมองไมเห็นแมแตแสงสวาง หรือมีลานสายตาแคบกวา 10 องศา

ระดับที่
1

พิจารณาที่สายตา
นอยกวา 6/18 ลงไปถึง 6/60
(นอยกวา 20/70 ลงไปถึง 20/200)

2

(Moderate visual impairment)
นอยกวา 6/60 ลงไปถึง 3/60

พิจารณาที่ลานสายตา
แคบกวา 30 องศา จนถึง 10 องศา

ลักษณะความพิการ
สายตาพิการ

แคบกวา 10 องศา จนถึง 5 องศา

ตาบอดชั้นหนึ่ง

แคบกวา 5 องศา

ตาบอดชั้นสอง

(นอยกวา 20/200 ลงไปถึง 20/400)
(Severe visual impairment)
3

4

5

นอยกวา 3/60 ลงไปถึง 1/60
(นอยกวา 20/400 ลงไปถึง 20/1200)
(Blindness)

นอยกวา 1/60 ลงไปถึงเห็นเพียงแสงสวาง
(นอยกวา 20/1200 ลงไปถึงเห็นเพียงแสงสวาง)
(Blindness)

ตาบอดชั้นสาม

มองไมเห็นแมแตแสงสวาง
(Blindness)

การจําแนกความพิการทางการเห็นตามรหัส ICD‐10‐TM (Version 2012)
H54.0
H54.1
H54.2

Blindness, binocular
Severe visual impairment, binocular
Moderate visual impairment, binocular

สาเหตุของความพิการทางการเห็นตามรหัส ICD‐10‐TM (Version 2012)
การสูญเสียการเห็นสวนใหญเกิดจากโรคหรือความผิดปกติของตาและของระบบประสาท แตอาจเกิดจากโรคของระบบอื่นที่มีผลตอลูก
ตา หรือตอการพัฒนาระบบการเห็นของตา เชน โรคของระบบตอมไรทอ โรคติดเชื้อ การบาดเจ็บ และความผิดปกติแตกําเนิดของระบบ
ตางๆของรางกาย เปนตน
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การประเมินสมรรถภาพคนพิการทางการเห็นตามแนวทางของ ICF
b210

การทํางานของการเห็น (Seeing functions)
การทํางานของประสาทสัมผัสที่เกี่ยวกับการรูสึกถึงแสงสวาง รูปทรง ขนาด รูปราง และสีของสิ่งกระตุนทางการเห็น
รวม:

ไมรวม:
b210.0
b210.1
b210.2
b210.3
b210.4
b210.8
b210.9

d460

ไมมีความบกพรอง: ไมมีปญหาทั้งการดูระยะใกลและระยะไกล (NO: 0 – 4 %)
มีความบกพรองเล็กนอย: มีปญหาเล็กนอยในการดูระยะไกล ไมมีปญหาในการดูระยะใกล (MILD: 5 – 24 %)
มีความบกพรองปานกลาง: มีปญหาปานกลางในการดูระยะไกล ไมมีปญหาในการดูระยะใกล (MODERATE: 25 – 49 %)
มีความบกพรองรุนแรง: สามารถเห็นไดเฉพาะระยะใกล (SEVERE: 50 – 95 %)
มีความบกพรองทั้งหมด: ไมสามารถเห็นไดทั้งระยะใกลและระยะไกล (COMPLETE: 96 – 100 %)
มีความบกพรองที่ไมระบุรายละเอียด (Not specified)
ไมเกี่ยวของ (Not applicable)

การเคลื่อนที่ไปในที่ตางๆ (Moving around in different locations)
การเดินและเคลื่อนที่ไปในที่ตางๆ หรือไปตามสถานการณตางๆ เชน การเดินไปตามหองตางๆ ในบาน หรือในตัว
อาคาร หรือเดินตามถนนในเมือง
รวม:

d460.0
d460.1
d460.2
d460.3
d460.4
d460.8
d460.9

d470

d470.0
d470.1
d470.2
d470.3
d470.4
d470.8
d470.9

การทํางานดานการเห็น; การทํางานของลานสายตา; คุณภาพของการเห็น; การทํางานของประสาทรับ
แสงและสี สายตาทั้งระยะไกลและใกล การเห็นดวยตาขางเดียวและสองขาง; คุณภาพของภาพที่เห็น;
ความบกพรอง เชน สายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง ตาบอดครึ่งซีก ตาบอดสี ดวงมืดในลานสายตา
สวนกลางและรอบนอก การเห็นภาพซอน ตาบอดกลางคืน และความบกพรองในการปรับสายตาตอแสง
สวาง
การทํางานดานการรับรู (b156)

การเคลื่อนที่ภายในบาน การคลานหรือปนภายในบาน
และนอกตัวบานและอาคารอื่นๆ

การเดินหรือเคลื่อนที่ในตัวอาคารที่ไมใชที่บาน

ไมมีความยากลําบาก: สามารถเดินไปมาไดทั้งภายในและภายนอกบาน และสถานที่ที่ไมคุนเคย (NO: 0 – 4 %)
มีความยากลําบากเล็กนอย: สามารถเดินไปมาไดทั้งภายในและภายนอกบาน (MILD: 5 – 24 %)
มีความยากลําบากปานกลาง: สามารถเดินไปมาไดเฉพาะภายในบาน (MODERATE: 25 – 49 %)
มีความยากลําบากรุนแรง: สามารถเดินไปมาภายในบานโดยมีผูชวยเหลือหรืออุปกรณชวย (SEVERE: 50 – 95 %)
มีความยากลําบากที่สุด: ไมสามารถเดินไปมาภายในบาน (COMPLETE: 96 – 100 %)
มีความยากลําบากที่ไมระบุรายละเอียด (Not specified)
ไมเกี่ยวของ (Not applicable)

การใชการขนสง (Using transportation)
การใชการขนสงเพื่อเคลื่อนที่ในลักษณะที่เปนผูโดยสาร เชน การนั่งรถสวนตัวหรือรถประจําทาง รถเข็นหรือเกวียน รถ
รับจางสาธารณะหรือรถรับจางสวนตัว รถไฟ รถราง รถใตดิน เรือหรือเครื่องบิน
รวม:

การใชการขนสงที่ใชแรงงานมนุษย
ขับเคลื่อน

ไมรวม:

การเคลื่อนที่ไปในที่ตางๆโดยใชอุปกรณ (d465); การขับขี่ยานพาหนะ (d475)

การใชการขนสงสวนตัวหรือสาธารณะที่เปนพาหนะที่ใชเครื่องยนต

ไมมีความยากลําบาก: สามารถเดินทางดวยยานพาหนะตางๆ ดวยตนเอง (NO: 0 – 4 %)
มีความยากลําบากเล็กนอย: สามารถเดินทางดวยยานพาหนะบางชนิดดวยตนเอง (MILD: 5 – 24 %)
มีความยากลําบากปานกลาง: สามารถเดินทางดวยยานพาหนะตางๆ โดยใชอุปกรณชวย (MODERATE: 25 – 49 %)
มีความยากลําบากรุนแรง: สามารถเดินทางดวยยานพาหนะตางๆ โดยมีผูชวยเหลือ (SEVERE: 50 – 95 %)
มีความยากลําบากที่สุด: ไมสามารถเดินทางดวยยานพาหนะตางๆ (COMPLETE: 96 – 100 %)
มีความยากลําบากที่ไมระบุรายละเอียด (Not specified)
ไมเกี่ยวของ (Not applicable)
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d570

การดูแลสุขภาพตัวเอง (Looking after one’s health)
การรักษาความสะดวกสบายทางรางกาย สุขภาพ และการรักษาความเปนอยูที่ดีทั้งทางกายและทางจิต เชน โดยการ
รักษาโภชนาการ การออกกําลังกายตามสมควร การควบคุมอุณหภูมิรอนเย็น หลีกเลี่ยงสิ่งที่เปนอันตรายตอสุขภาพ มี
เพศสัมพันธอยางปลอดภัย รวมถึงการใชถุงยางอนามัย ฉีดยาปองกันโรค และตรวจสุขภาพอยางสม่ําเสมอ
รวม:

d570.0
d570.1
d570.2
d570.3
d570.4
d570.8
d570.9

d630

d630.1
d630.2
d630.3
d630.4
d630.8
d630.9

d640

d640.2
d640.3

การทําอาหารงายๆ และที่ซับซอน
การรับประทานอาหาร (d550); การดื่ม (d560); การหามาซึ่งสินคาและบริการ
(d640); การดูแลของใชในบาน (d650); การดูแลผูอื่น (d660)

(d620);

การทํางานบาน

ไมมีความยากลําบาก: สามารถเตรียมและประกอบอาหารไดทุกอยาง (NO: 0 – 4 %)
มีความยากลําบากเล็กนอย: สามารถเตรียมและประกอบอาหารที่ยุงยากได (MILD: 5 – 24 %)
มีความยากลําบากปานกลาง: สามารถเตรียมและประกอบอาหารงายๆ ขั้นตอนเดียว (MODERATE: 25 – 49 %)
มีความยากลําบากรุนแรง: สามารถเตรียมไดเฉพาะอาหารสําเร็จรูป (SEVERE: 50 – 95 %)
มีความยากลําบากที่สุด: ไมสามารถเตรียมอาหารใหตนเองได (COMPLETE: 96 – 100 %)
มีความยากลําบากที่ไมระบุรายละเอียด (Not specified)
ไมเกี่ยวของ (Not applicable)

การทํางานบาน (Doing housework)
การจัดการภายในบานดวยการทําความสะอาดบาน ซักเสื้อผา การใชเครื่องใชภายในบาน การเก็บรักษาอาหาร และ
การทิ้งสิ่งปฏิกูล เชน โดยการกวาดบาน ถูบาน การชําระลางชั้นวางของ กําแพงและพื้น การเก็บรวบรวมการกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลภายในบาน การจัดหอง ตูเสื้อผาและลิ้นชักใหเปนระเบียบ การซักลาง ทําใหแหง พับเก็บและรีด การทําความ
สะอาดรองเทา การใชไมกวาด แปรง และเครื่องดูดฝุน การใชเครื่องซักผา เครื่องอบผา และเตารีด

ไมรวม:

d640.1

การ

การเตรียมอาหาร (Preparing meals)
การวางแผน การจัดการ การประกอบอาหารงายๆ และซับซอน และนําไปใหรับประทานสําหรับตนเองและผูอื่น เชน
การจัดทํารายการอาหาร เลือกอาหารและเครื่องดื่มที่รับประทานได รวบรวมสวนประกอบที่ตองใชในการทําอาหาร
การทําอาหารโดยใชความรอน การเตรียมอาหารและเครื่องดื่มที่เย็น และการนําอาหารไปใหผูรับประทาน

รวม:

d640.0

การดูแลเรื่องโภชนาการและความแข็งแรงของรางกาย;

ไมมีความยากลําบาก: สามารถทําทุกอยางไดดวยตนเอง (NO: 0 – 4 %)
มีความยากลําบากเล็กนอย: สามารถดูแลสุขอนามัยสวนตัว และออกกําลังกายงายๆ (MILD: 5 – 24 %)
มีความยากลําบากปานกลาง: ดูแลสุขภาพตัวเองไดเฉพาะสุขอนามัยสวนตัว (MODERATE: 25 – 49 %)
มีความยากลําบากรุนแรง: ดูแลสุขภาพตัวเองไดโดยมีอุปกรณชวย (SEVERE: 50 – 95 %)
มีความยากลําบากที่สุด: ไมสามารถดูแลสุขภาพตัวเองได ตองใหผูอื่นชวย (COMPLETE: 96 – 100 %)
มีความยากลําบากที่ไมระบุรายละเอียด (Not specified)
ไมเกี่ยวของ (Not applicable)

รวม:
ไมรวม:
d630.0

การรักษาความสะดวกสบายของรางกาย;
รักษาสุขภาพของตนเอง

การซักและตากเสื้อผาและเครื่องแตงกาย; การทําความสะอาดพื้นที่และอุปกรณที่ใชในการทําอาหาร; การ
ทําความสะอาดบริเวณที่พักอาศัย; การใชเครื่องใชภายในบาน การเก็บรักษาของใชที่จําเปนประจําวันและ
การกําจัดสิ่งปฏิกูล
การหาที่อยูอาศัย (d610); การหาซื้อสินคาและบริการ (d620); การเตรียมอาหาร (d630); การดูแลของใน
บาน (d650); การดูแลผูอื่น (d660)

ไมมีความยากลําบาก: สามารถทํางานบานไดทุกอยาง ทั้งภายในและภายนอกบาน (NO: 0 – 4 %)
มีความยากลําบากเล็กนอย: สามารถทํางานบานไดทุกอยางเฉพาะภายในบาน (MILD: 5 – 24 %)
มีความยากลําบากปานกลาง: สามารถทํางานบานไดบางอยางเฉพาะภายในบาน (MODERATE: 25 – 49 %)
มีความยากลําบากรุนแรง: สามารถทํางานบานไดเฉพาะงานงายๆที่เกี่ยวของกับตนเอง (SEVERE: 50 – 95 %)

5

d640.4
d640.8
d640.9

d839

d839.0
d839.1

มีความยากลําบากที่สุด: ไมสามารถทํางานบานได (COMPLETE: 96 – 100 %)
มีความยากลําบากที่ไมระบุรายละเอียด (Not specified)
ไมเกี่ยวของ (Not applicable)

การศึกษา ที่ระบุรายละเอียดอื่นๆ และที่ไมระบุรายละเอียด (Education, other specified and unspecified)
การศึกษา ในที่นี้หมายถึง การศึกษาตั้งแตกอนวัยเรียน การศึกษาทั้งนอกระบบและในระบบทุกระดับ และในโรงเรียน
ฝกอาชีพทุกประเภท รวมทั้งความสามารถในการศึกษาตอเนื่องจนจบในระดับที่ตองการ
ไมมีความยากลําบาก: สามารถรับการศึกษาและศึกษาตอเนื่องไดดวยตนเอง ไมมีปญหาในการเรียน (NO: 0 – 4 %)
มีความยากลําบากเล็กนอย: สามารถรับการศึกษาและศึกษาตอเนื่องได มีปญหาบางนานๆครั้ง ตองการคําแนะนําเล็กนอย
(MILD: 5 – 24 %)

d839.2
d839.3
d839.4
d839.8
d839.9

d870

มีความยากลําบากปานกลาง: สามารถรับการศึกษาและศึกษาตอเนื่องได มีปญ
 หาบางบางครั้ง ตองการคําแนะนําและการ
ชวยเหลือเล็กนอย (MODERATE: 25 – 49 %)
มีความยากลําบากรุนแรง: สามารถรับการศึกษาและศึกษาตอเนื่องได มีปญหาบอยครั้ง ตองการคําแนะนําและการชวยเหลือ
มาก (SEVERE: 50 – 95 %)
มีความยากลําบากที่สุด: ไมสามารถเขาศึกษาในระบบใดไดเลย หรือเขาศึกษาไดแตไมสามารถศึกษาตอเนื่องไดเอง ตองการ
ความชวยเหลือทั้งหมด (COMPLETE: 96 – 100 %)
มีความยากลําบากที่ไมระบุรายละเอียด (Not specified)
ไมเกี่ยวของ (Not applicable)

การพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ (Economic self‐sufficiency)
การควบคุมทรัพยากรทางเศรษฐกิจจากแหลงสวนบุคคลหรือสาธารณะ
สําหรับความตองการในปจจุบันและอนาคต
รวม:

d870.0
d870.1
d870.2
d870.3
d870.4
d870.8
d870.9

d910

d910.1
d910.2
d910.3
d910.4
d910.8
d910.9

ทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่เปนของสวนบุคคล และการไดรับสิทธิในทรัพยากรทางเศรษฐกิจสาธารณะ

ไมมีความยากลําบาก: มีรายไดเพียงพอสําหรับเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวไดอยางดี (NO: 0 – 4 %)
มีความยากลําบากเล็กนอย: มีรายไดเพียงพอสําหรับเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวเฉพาะที่จําเปน (MILD: 5 – 24 %)
มีความยากลําบากปานกลาง: มีรายไดเพียงพอสําหรับเฉพาะตนเอง (MODERATE: 25 – 49 %)
มีความยากลําบากรุนแรง: มีรายไดเพียงเล็กนอย ไมเพียงพอสําหรับตนเอง (SEVERE: 50 – 95 %)
มีความยากลําบากที่สุด: ไมมีรายไดเลย ตองพึ่งพาผูอื่นทั้งหมด (COMPLETE: 96 – 100 %)
มีความยากลําบากที่ไมระบุรายละเอียด (Not specified)
ไมเกี่ยวของ (Not applicable)

ชีวิตในชุมชน (Community life)
การเขาไปรวมชีวิตทางสังคมในชุมชนทุกลักษณะ เชน องคกรการกุศล สโมสรบริการ หรือองคกรทางสังคมดานอาชีพ
รวม:
ไมรวม:

d910.0

เพื่อเปนหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

สมาคมที่ตั้งขึ้นอยางไมเปนทางการและเปนทางการ; พิธีการตางๆ
การทํางานที่ไมไดรับคาจางตอบแทน (d855); นันทนาการและกิจกรรมยามวาง
ศาสนาและความเชื่อ (d930); ชีวิตทางการเมืองและความเปนพลเมือง (d950)

(d920);

กิจกรรมทาง

ไมมีความยากลําบาก: สามารถเขารวมกิจกรรมที่ตองการในทุกสถานที่ (NO: 0 – 4 %)
มีความยากลําบากเล็กนอย: สามารถเขารวมกิจกรรมที่ตองการเฉพาะในสถานที่ที่คุนเคย (MILD: 5 – 24 %)
มีความยากลําบากปานกลาง: สามารถเขารวมกิจกรรมที่ตองการได 51 – 75% (MODERATE: 25 – 49 %)
มีความยากลําบากรุนแรง: สามารถเขารวมกิจกรรมที่ตองการได 5 – 50% (SEVERE: 50 – 95 %)
มีความยากลําบากที่สุด: สามารถเขารวมกิจกรรมที่ตองการไดนอยกวา 5% หรือไมไดเลย (COMPLETE: 96 – 100 %)
มีความยากลําบากที่ไมระบุรายละเอียด (Not specified)
ไมเกี่ยวของ (Not applicable)
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d920

นันทนาการและกิจกรรมยามวาง (Recreation and leisure)
การเขารวมในกิจกรรมการเลนอยางใดอยางหนึ่ง การเขารวมกิจกรรมนันทนาการหรือกิจกรรมยามวาง เชน การเลน
กีฬาที่จัดขึ้นอยางไมเปนทางการ การออกกําลังกายตามโปรแกรม การผอนคลาย การหาความสนุกสนาน การไปชม
หอแสดงศิลปะ พิพิธภัณฑ ภาพยนตหรือละคร; การทํางานหัตถกรรมหรืองานอดิเรก การอานหนังสือเพื่อความ
เพลิดเพลิน การทัศนาจรและทองเที่ยว
รวม:
ไมรวม:

d920.0
d920.1
d920.2

d920.3

d920.4
d920.8
d920.9

การเลน กีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม งานหัตถกรรม งานอดิเรก และงานสังคม
การขี่สัตวเพื่อการขนสง (d480); งานที่ไดรับคาจางและไมไดรับคาจาง (d850 และ
ความเชื่อ (d930); ชีวิตทางการเมืองและการเปนพลเมือง (d950)

d855);

ศาสนาและ

ไมมีความยากลําบาก: สามารถเขารวมกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมยามวาง อยากเขารวมสนุก รวมทําสิ่งที่สนใจ หรือ
รวมงานอยางสม่ําเสมอ (NO: 0 – 4 %)
มีความยากลําบากเล็กนอย: สามารถเขารวมกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมยามวาง อยากเขารวมสนุก รวมทําสิ่งที่สนใจ
หรือรวมงานเปนสวนใหญ ตองการคําแนะนําเล็กนอย (MILD: 5 – 24 %)
มีความยากลําบากปานกลาง: สามารถเขารวมกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมยามวางมากกวาครึ่งหนึ่ง หรือในกรณีที่ไม
แสดงความอยากเขารวมสนุก รวมทําสิ่งที่สนใจ หรือรวมงาน แตเมื่อถูกชักชวนจะยอมเขารวมมากกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนครั้ง
ที่ชักชวน ทั้งนี้ตองการคําแนะนําและชวยเหลือบาง (MODERATE: 25 – 49 %)
มีความยากลําบากรุนแรง: สามารถเขารวมกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมยามวางนอยกวาครึ่งหนึ่ง หรือในกรณีที่ไมแสดง
ความอยากเขารวมสนุก รวมทําสิ่งที่สนใจ หรือรวมงาน แตเมื่อถูกชักชวนจะยอมเขารวมนอยกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนครั้งที่
ชักชวน โดยตองการคําแนะนําและชวยเหลือมาก (SEVERE: 50 – 95 %)
มีความยากลําบากที่สุด: มีปญหาเกือบทั้งหมดหรือทั้งหมดในการเขารวมกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมยามวาง ไมเขารวม
สนุก รวมทําสิ่งที่สนใจ หรือรวมงาน (COMPLETE: 96 – 100 %)
มีความยากลําบากที่ไมระบุรายละเอียด (Not specified)
ไมเกี่ยวของ (Not applicable)

แบบประเมินสมรรถภาพคนพิการทางการเห็นตามแนวทางของ ICF
ระดับความบกพรองในการทํางานของรางกาย / ความลําบากในการทํากิจกรรม
1

b210

การทํางานของการเห็น

2

d460

การเคลื่อนที่ไปในที่ตางๆ

3

d470

การใชการขนสง

4

d570

การรักษาสุขภาพตัวเอง

5

d630

การเตรียมอาหาร

6

d640

การทํางานบาน

7

d839

การศึกษา ที่ระบุรายละเอียดอื่นและที่ไมระบุรายละเอียด

8

d870

การพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ

9

d910

ชีวิตในชุมชน

10

d920

นันทนาการและกิจกรรมยามวาง

7

.0

.1

.2

.3

.4

.8

.9

ตัวอยาง
ชายไทย อายุ 65 ป ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคการเสื่อมที่จุดภาพชัดในวัยชรา (Senile macular degeneration) ไมสามารถรักษาใหดีขึ้นได
ระดับการมองเห็นที่เหลืออยูคือสามารถนับนิ้วไดที่ระยะ 2 เมตรดวยตาสองขาง (Binocular visual acuity) ปจจุบันสามารถเดินในบานและ
รอบบานได สามารถรับประทานอาหารไดเองโดยมีคนเตรียมให
การวินิจฉัยความบกพรอง

Blindness, binocular………………………………………………………….

รหัส ICD‐10‐TM

H54.0 …………………

การวินิจฉัยโรคที่เปนสาเหตุ

Senile macular degeneration………….………………………………..

รหัส ICD‐10‐TM

H35.3…………………

สรุปวา มีความพิการตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ในประเภท
[9] ความพิการทางการเห็น

แบบประเมินสมรรถภาพคนพิการทางการเห็นตามแนวทางของ ICF
ระดับความบกพรองในการทํางานของรางกาย / ความลําบากในการทํากิจกรรม

.0

.1

.2

.3

.4
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1

b210

การทํางานของการเห็น

2

d460

การเคลื่อนที่ไปในที่ตางๆ

3

d470

การใชการขนสง

4

d570

การรักษาสุขภาพตัวเอง

9

5

d630

การเตรียมอาหาร

9

6

d640

การทํางานบาน

7

d839

การศึกษา ที่ระบุรายละเอียดอื่นและที่ไมระบุรายละเอียด

9

8

d870

การพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ

9

9

d910

ชีวิตในชุมชน

9

10

d920

นันทนาการและกิจกรรมยามวาง

9

9
9

9

8

.8

.9

ความพิการประเภท 2

ความพิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย
หลักเกณฑกําหนดความพิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย
ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑความพิการ ในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เลม 126 ตอนพิเศษ 77 ง วันที่ 29 พฤษภาคม 2552 มีดังนี้
1.

หูหนวก หมายถึง การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน หรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม
ซึ่งเปนผลมาจากการมีขอบกพรองในการไดยินจนไมสามารถรับขอมูลผานทางการไดยิน เมื่อตรวจการไดยินโดยใชคลื่นความถี่ที่ 500 เฮิรตซ
1,000 เฮิรตซ และ 2,000 เฮิรตซ ในหูขางที่ไดยินดีกวาจะสูญเสียการไดยินที่ความดังของเสียง 90 เดซิเบลขึ้นไป
2.

หูตึง หมายถึง การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน หรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่ง
เปนผลมาจากการมีขอบกพรองในการไดยินจนไมสามารถรับขอมูลผานทางการไดยิน เมื่อตรวจการไดยินโดยใชคลื่นความถี่ที่ 500 เฮิรตซ
1,000 เฮิรตซ และ 2,000 เฮิรตซ ในหูขางที่ไดยินดีกวาจะสูญเสียการไดยินที่ความดังของเสียงนอยกวา 90 เดซิเบล ลงมาจนถึง 40 เดซิเบล
3.

ความพิการทางการสื่อความหมาย หมายถึง การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน หรือการเขาไปมี
สวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเปนผลมาจากการมีขอบกพรองทางการสื่อความหมาย เชน พูดไมได พูดหรือฟงแลวผูอื่นไมเขาใจ เปนตน
ความพิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย มี 2 ประเภทยอย ไดแก
1.
ความพิการประเภท 2.1 ความพิการทางการไดยิน
2.
ความพิการประเภท 2.2 ความพิการทางการสื่อความหมาย (และการใชภาษาพูด การเขาใจภาษาพูด)

ความพิการประเภท 2.1

ความพิการทางการไดยิน
ความพิการทางการไดยิน หมายถึง หูตึง หูหนวก ไดยินไมชัด สื่อความหมายไมได จากการสูญเสียการไดยิน แบงเปน
1.
Conductive hearing loss (CHL) พิการหรือสูญเสียสมรรถภาพทางการไดยินจากการนําเสียงผิดปกติ
2.
Sensorineural hearing loss (SNHL) พิการหรือสูญเสียสมรรถภาพทางการไดยินจากประสาทหูและหูชั้นในรับเสียงผิดปกติ
3.
Mixed hearing loss พิการหรือสูญเสียสมรรถภาพทางการไดยินจากการนําเสียงผิดปกติ และจากประสาทหูและหูชั้นในรับ
เสียงผิดปกติ

การจําแนกความพิการทางการไดยินตามรหัส ICD‐10‐TM (Version 2012)
H83.3
H90.‐
H91.‐

Noise effects on inner ear
Conductive and sensorineural hearing loss
Other hearing loss

สาเหตุของความพิการทางการไดยินตามรหัส ICD‐10‐TM (Version 2012)
การสูญเสียการไดยินสวนใหญเกิดจากโรคหรือความผิดปกติของหูและของระบบประสาท แตอาจเกิดจากความผิดปกติแตกําเนิดและ
โรคของระบบอื่นที่มีผลตอหู หรือตอการพัฒนาระบบการไดยิน เชน โรคติดเชื้อ การบาดเจ็บ และความผิดปกติแตกําเนิดของระบบตางๆ
ของรางกาย เปนตน
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การประเมินสมรรถภาพคนพิการทางการไดยินตามแนวทางของ ICF
ก.

การประเมินดานการทํางานของรางกาย (Body functions)
b230

การทํางานดานการไดยิน (Hearing functions)
การทํางานของสวนรับรูที่เกี่ยวกับเสียง และแยกแยะที่มาของเสียง ความถี่ ความดัง และคุณภาพของเสียง
รวม:
ไมรวม:

b230.0
b230.1
b230.2
b230.3
b230.4
b230.8
b230.9

ข.

การทํางานดานการไดยิน การแยกแยะเสียง การหาตนกําเนิดเสียง การกําหนดดานที่มาของเสียง การ
แยกแยะเสียงพูด ความบกพรอง เชน หูหนวก ความบกพรองของการไดยิน และการสูญเสียการไดยิน
การทํางานดานการรับรู (b156); การทํางานของจิตดานภาษา (b167)

ไมมีความบกพรอง: ไมมีปญหาในการทํางานของสวนรับรูที่เกี่ยวกับเสียง และการแยกแยะที่มาของเสียง ความถี่ ความดัง
และคุณภาพของเสียง (NO: 0 – 4 %)
มีความบกพรองเล็กนอย: มีปญหาเล็กนอยในการทํางานของสวนรับรูที่เกี่ยวกับเสียง และการแยกแยะที่มาของเสียง ความถี่
ความดัง และคุณภาพของเสียง (MILD: 5 – 24 %)
มีความบกพรองปานกลาง: มีปญหาปานกลางในการทํางานของสวนรับรูที่เกี่ยวกับเสียง และการแยกแยะที่มาของเสียง
ความถี่ ความดัง และคุณภาพของเสียง (MODERATE: 25 – 49 %)
มีความบกพรองรุนแรง: มีปญหารุนแรงในการทํางานของสวนรับรูที่เกี่ยวกับเสียง และการแยกแยะที่มาของเสียง ความถี่
ความดัง และคุณภาพของเสียง (SEVERE: 50 – 95 %)
มีความบกพรองทั้งหมด: ไมไดยินเลย มีปญหาทั้งหมดในการทํางานของสวนรับรูที่เกี่ยวกับเสียง และการแยกแยะที่มาของ
เสียง ความถี่ ความดัง และคุณภาพของเสียง (COMPLETE: 96 – 100 %)
มีความบกพรองที่ไมระบุรายละเอียด (Not specified)
ไมเกี่ยวของ (Not applicable)

การประเมินดานกิจกรรมและการมีสวนรวม (Activities and participation)
d115

d115.0
d115.1
d115.2
d115.3
d115.4
d115.8
d115.9

d310

d310.0

การฟง (Listening)
ใชการรับรูในดานการไดยินอยางตั้งใจตอสิ่งกระตุนทางการไดยิน เชน ในการฟงวิทยุ ดนตรี หรือการบรรยาย
ไมมีความยากลําบาก (NO: 0 – 4 %)
มีความยากลําบากเล็กนอย: ตองตั้งใจฟงจึงจะไดยิน (MILD: 5 – 24 %)
มีความยากลําบากปานกลาง: ตองฟงซ้ําจึงจะไดยิน (MODERATE: 25 – 49 %)
มีความยากลําบากรุนแรง: ตองอาศัยเครื่องชวยฟงเปนสวนใหญ (SEVERE: 50 – 95 %)
มีความยากลําบากที่สุด: ไมสามารถทําตามคําสั่ง หรือตอบสนองไมถูกตอง (COMPLETE: 96 – 100 %)
มีความยากลําบากที่ไมระบุรายละเอียด (Not specified)
ไมเกี่ยวของ (Not applicable)

การรับการสื่อสารดวยขอความภาษาพูด (Communicating with – receiving – spoken messages)
การเขาใจและรูความหมายที่แทจริงของขอความที่เปนภาษาพูด เชน การเขาใจขอความในความหมายที่เปนความจริง
หรือในความหมายที่เปนสํานวนโวหาร
ไมมีความยากลําบาก: สามารถเขาใจคําสั่งที่ซับซอนจากการฟงคําพูด และตอบสนองไดถูกตองในเวลาที่เหมาะสม
(NO: 0 – 4 %)

d310.1

มีความยากลําบากเล็กนอย: ในการฟงคําพูดหรือคําสั่งที่ซับซอนอาจจะตองพูดซ้ํา อธิบายเพิ่มเติม หรือแนะนํา
(MILD: 5 – 24 %)

d310.2

d310.3

มีความยากลําบากปานกลาง: เขาใจคําพูดหรือคําสั่งที่คุนเคยและไมซับซอนที่ใชในชีวิตประจําวันไดดี แตถาเปนคําพูดหรือ
คําสั่งที่ซับซอนมากขึ้น สามารถเขาใจไดถูกตองมากกวา 50 % โดยตองอาศัยความชวยเหลือที่เหมาะสมกับปญหา เชน ใช
Hearing หรือ visual aid (MODERATE: 25 – 49 %)
มีความยากลําบากรุนแรง: เขาใจคําพูดหรือคําสั่งที่คุนเคยที่ใชในชีวิตประจําวันไดนอยกวา 50 % ตองอาศัยความชวยเหลือ
เปนสวนใหญ (SEVERE: 50 – 95 %)
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d310.4
d310.8
d310.9

d320

มีความยากลําบากที่สุด: ฟงไมเขาใจ ทําตามคําสั่งไมไดเลยหรือตอบสนองไมถูกตอง (COMPLETE: 96 – 100 %)
มีความยากลําบากที่ไมระบุรายละเอียด (Not specified)
ไมเกี่ยวของ (Not applicable)

การรับการสื่อสารดวยขอความภาษามือที่เปนทางการ
(Communicating with – receiving –formal sign language messages)

การรับและเขาใจความหมายของขอความภาษามือที่เปนทางการ ที่มีความหมายของมันเองและความหมายที่แทจริง
d320.0
d320.1

ไมมีความยากลําบาก: สามารถรับและเขาใจความหมายของขอความภาษามือที่เปนทางการ และตอบสนองไดถูก ตองในเวลา
ที่เหมาะสม (NO: 0 – 4 %)
มีความยากลําบากเล็กนอย: สามารถรับและเขาใจความหมายของขอความภาษามือที่เปนทางการไดถูกตองเกือบทั้งหมด
(MILD: 5 – 24 %)

d320.2
d320.3
d320.4
d320.8
d320.9

d340

d340.0
d340.1
d340.2
d340.3
d340.4
d340.8
d340.9

d839

d839.0
d839.1

มีความยากลําบากปานกลาง: สามารถรับและเขาใจความหมายของขอความภาษามือที่เปนทางการไดถูกตองมาก กวา 50 %
(MODERATE: 25 – 49 %)
มีความยากลําบากรุนแรง: สามารถรับและเขาใจความหมายของขอความภาษามือที่เปนทางการไดถูกตองนอยกวา 50 %
(SEVERE: 50 – 95 %)
มีความยากลําบากที่สุด: ไมสามารถรับและเขาใจความหมายของขอความภาษามือที่เปนทางการไดถูกตอง ทําตามคําสั่งไมได
เลย หรือตอบสนองไมถูกตอง (COMPLETE: 96 – 100 %)
มีความยากลําบากที่ไมระบุรายละเอียด (Not specified)
ไมเกี่ยวของ (Not applicable)

การสรางขอความที่เปนภาษามือที่เปนทางการ (Producing messages in formal sign language)
สามารถถายทอดขอความดวยภาษามือที่เปนทางการ ที่มีความหมายในตัวและความหมายที่แทจริงอื่นๆ
ไมมีความยากลําบาก: สามารถถายทอดขอความดวยภาษามือที่เปนทางการที่มีความหมายในตัวและความหมายที่แทจริงได
ถูกตองในเวลาที่เหมาะสม (NO: 0 – 4 %)
มีความยากลําบากเล็กนอย: สามารถถายทอดขอความดวยภาษามือที่เปนทางการที่มีความหมายในตัวและความ หมายที่
แทจริงไดถูกตองเกือบทั้งหมด (MILD: 5 – 24 %)
มีความยากลําบากปานกลาง: สามารถถายทอดขอความดวยภาษามือที่เปนทางการที่มีความหมายในตัวและความหมายที่
แทจริงไดถูกตองมากกวา 50 % (MODERATE: 25 – 49 %)
มีความยากลําบากรุนแรง: สามารถถายทอดขอความดวยภาษามือที่เปนทางการที่มีความหมายในตัวและความ หมายที่แทจริง
ไดถูกตองนอยกวา 50 % (SEVERE: 50 – 95 %)
มีความยากลําบากที่สุด: ไมสามารถถายทอดขอความดวยภาษามือที่เปนทางการที่มีความหมายในตัวและความหมายที่แทจริง
ไดเลย (COMPLETE: 96 – 100 %)
มีความยากลําบากที่ไมระบุรายละเอียด (Not specified)
ไมเกี่ยวของ (Not applicable)

การศึกษา ที่ระบุรายละเอียดอื่นๆ และที่ไมระบุรายละเอียด (Education, other specified and unspecified)
การศึกษา ในที่นี้หมายถึง การศึกษาตั้งแตกอนวัยเรียน การศึกษาทั้งนอกระบบและในระบบทุกระดับ และในโรงเรียน
ฝกอาชีพทุกประเภท รวมทั้งความสามารถในการศึกษาตอเนื่องจนจบในระดับที่ตองการ
ไมมีความยากลําบาก: สามารถรับการศึกษาและศึกษาตอเนื่องไดดวยตนเอง ไมมีปญหาในการเรียน (NO: 0 – 4 %)
มีความยากลําบากเล็กนอย: สามารถรับการศึกษาและศึกษาตอเนื่องได มีปญหาบางนานๆครั้ง ตองการคําแนะนําเล็กนอย
(MILD: 5 – 24 %)

d839.2
d839.3

มีความยากลําบากปานกลาง: สามารถรับการศึกษาและศึกษาตอเนื่องได มีปญ
 หาบางบางครั้ง ตองการคําแนะนําและการ
ชวยเหลือเล็กนอย (MODERATE: 25 – 49 %)
มีความยากลําบากรุนแรง: สามารถรับการศึกษาและศึกษาตอเนื่องได มีปญหาบอยครั้ง ตองการคําแนะนําและการชวยเหลือ
มาก (SEVERE: 50 – 95 %)
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d839.4
d839.8
d839.9

d870

มีความยากลําบากที่สุด: ไมสามารถเขาศึกษาในระบบใดไดเลย หรือเขาศึกษาไดแตไมสามารถศึกษาตอเนื่องไดเอง ตองการ
ความชวยเหลือทั้งหมด (COMPLETE: 96 – 100 %)
มีความยากลําบากที่ไมระบุรายละเอียด (Not specified)
ไมเกี่ยวของ (Not applicable)

การพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ (Economic self‐sufficiency)
การควบคุมทรัพยากรทางเศรษฐกิจจากแหลงสวนบุคคลหรือสาธารณะ
สําหรับความตองการในปจจุบันและอนาคต
รวม:

d870.0
d870.1
d870.2
d870.3
d870.4
d870.8
d870.9

d920

d920.1
d920.2

d920.3

d920.4
d920.8
d920.9

ทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่เปนของสวนบุคคล และการไดรับสิทธิในทรัพยากรทางเศรษฐกิจสาธารณะ

ไมมีความยากลําบาก: มีรายไดเพียงพอสําหรับเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวไดอยางดี (NO: 0 – 4 %)
มีความยากลําบากเล็กนอย: มีรายไดเพียงพอสําหรับเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวเฉพาะที่จําเปน (MILD: 5 – 24 %)
มีความยากลําบากปานกลาง: มีรายไดเพียงพอสําหรับเฉพาะตนเอง (MODERATE: 25 – 49 %)
มีความยากลําบากรุนแรง: มีรายไดเพียงเล็กนอย ไมเพียงพอสําหรับตนเอง (SEVERE: 50 – 95 %)
มีความยากลําบากที่สุด: ไมมีรายไดเลย ตองพึ่งพาผูอื่นทั้งหมด (COMPLETE: 96 – 100 %)
มีความยากลําบากที่ไมระบุรายละเอียด (Not specified)
ไมเกี่ยวของ (Not applicable)

นันทนาการและกิจกรรมยามวาง (Recreation and leisure)
การเขารวมในกิจกรรมการเลนอยางใดอยางหนึ่ง การเขารวมกิจกรรมนันทนาการหรือกิจกรรมยามวาง เชน การเลน
กีฬาที่จัดขึ้นอยางไมเปนทางการ การออกกําลังกายตามโปรแกรม การผอนคลาย การหาความสนุกสนาน การไปชม
หอแสดงศิลปะ พิพิธภัณฑ ภาพยนตหรือละคร; การทํางานหัตถกรรมหรืองานอดิเรก การอานหนังสือเพื่อความ
เพลิดเพลิน การทัศนาจรและทองเที่ยว
รวม:
ไมรวม:

d920.0

เพื่อเปนหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

การเลน กีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม งานหัตถกรรม งานอดิเรก และงานสังคม
การขี่สัตวเพื่อการขนสง (d480); งานที่ไดรับคาจางและไมไดรับคาจาง (d850 และ
ความเชื่อ (d930); ชีวิตทางการเมืองและการเปนพลเมือง (d950)

d855);

ศาสนาและ

ไมมีความยากลําบาก: สามารถเขารวมกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมยามวาง อยากเขารวมสนุก รวมทําสิ่งที่สนใจ หรือ
รวมงานอยางสม่ําเสมอ (NO: 0 – 4 %)
มีความยากลําบากเล็กนอย: สามารถเขารวมกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมยามวาง อยากเขารวมสนุก รวมทําสิ่งที่สนใจ
หรือรวมงานเปนสวนใหญ ตองการคําแนะนําเล็กนอย (MILD: 5 – 24 %)
มีความยากลําบากปานกลาง: สามารถเขารวมกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมยามวางมากกวาครึ่งหนึ่ง หรือในกรณีที่ไม
แสดงความอยากเขารวมสนุก รวมทําสิ่งที่สนใจ หรือรวมงาน แตเมื่อถูกชักชวนจะยอมเขารวมมากกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนครั้ง
ที่ชักชวน ทั้งนี้ตองการคําแนะนําและชวยเหลือบาง (MODERATE: 25 – 49 %)
มีความยากลําบากรุนแรง: สามารถเขารวมกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมยามวางนอยกวาครึ่งหนึ่ง หรือในกรณีที่ไมแสดง
ความอยากเขารวมสนุก รวมทําสิ่งที่สนใจ หรือรวมงาน แตเมื่อถูกชักชวนจะยอมเขารวมนอยกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนครั้งที่
ชักชวน โดยตองการคําแนะนําและชวยเหลือมาก (SEVERE: 50 – 95 %)
มีความยากลําบากที่สุด: มีปญหาเกือบทั้งหมดหรือทั้งหมดในการเขารวมกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมยามวาง ไมเขารวม
สนุก รวมทําสิ่งที่สนใจ หรือรวมงาน (COMPLETE: 96 – 100 %)
มีความยากลําบากที่ไมระบุรายละเอียด (Not specified)
ไมเกี่ยวของ (Not applicable)
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แบบประเมินสมรรถภาพคนพิการทางการไดยินตามแนวทางของ ICF
ระดับความบกพรองในการทํางาน / ความลําบากในการทํากิจกรรม
1

b230

การทํางานดานการไดยิน

2

d115

การฟง

3

d310

การรับการสื่อสารดวยขอความภาษาพูด

4

d320

การรับการสื่อสารดวยขอความภาษามือที่เปนทางการ

5

d340

การสรางขอความที่เปนภาษามือแบบเปนทางการ

6

d839

การศึกษา

7

d870

การพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ

8

d920

นันทนาการและกิจกรรมยามวาง

.0

.1

.2

.3

.4

.8

.9

ตัวอยาง
ชาย อายุ 75 ป มีประวัติหูอื้อเปนทั้งสองขางมา 5 ป ไมคอยไดยินเสียงพูด ตองใหผูรวมสนทนาพูดตะโกนดังๆ จึงจะไดยินและเขาใจ
ความหมาย เวลาสนทนาจะสื่อความหมายไมคอยได ฟงคําพูดและแปลความหมายผิดบอยๆ ตองถามซ้ํา ทําใหมีปญหาในการติดตอกับผูอื่น
มีอาการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ปจจุบันตองใชเครื่องชวยฟงชวยในการสื่อสารตลอดเวลา แข็งแรงดี ไมมีโรคประจําตัวอะไร ยังสามารถดําเนิน
กิจวัตรประจําวันไดดีเปนปกติ ปจจุบันไมไดทํางาน อาศัยอยูกับบุตร
การวินิจฉัยความบกพรอง

Sensorineural hearing loss…………………………………………………

รหัส ICD‐10‐TM

H90.3 …………………

การวินิจฉัยโรคที่เปนสาเหตุ

Presbycusis………………………………………………………………………..

รหัส ICD‐10‐TM

H91.1…………………

สรุปวา มีความพิการตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ในประเภท
[9] ความพิการทางการไดยิน

แบบประเมินสมรรถภาพคนพิการทางการไดยินตามแนวทางของ ICF
ระดับความบกพรองในการทํางาน / ความลําบากในการทํากิจกรรม
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b230

การทํางานดานการไดยิน
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d115

การฟง

3

d310

การรับการสื่อสารดวยขอความภาษาพูด

4

d320

การรับการสื่อสารดวยขอความภาษามือที่เปนทางการ
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5

d340

การสรางขอความที่เปนภาษามือแบบเปนทางการ

9

6

d839

การศึกษา

7

d870

การพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ

8

d920

นันทนาการและกิจกรรมยามวาง

9
9

9
9
9
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ความพิการประเภท 2.2

ความพิการทางการสื่อความหมาย (และการใชภาษาพูด การเขาใจภาษาพูด)
ความพิการทางการสื่อความหมาย หมายถึง พูดไมชัด พูดไมได พูดไมรูเรื่อง พูดโตตอบไมตรงความหมาย แบงเปน
ความผิดปกติทางการพูด
1.
ก.
พูดไมชัด (Articulation disorder)
ข.
จังหวะการพูดผิดปกติ (Rhythmic disorder)
ความผิดปกติทางการใชสัญลักษณและการพูด
2.
ก.
พัฒนาการทางภาษาและการพูดชากวาวัย (Delayed speech and language development)
ข.
อะเฟเซีย (Aphasia)
3.
เสียงผิดปกติ
ก.
เสียงผิดปกติ (Voice disorder)
ข.
พูดโดยไมใชกลองเสียง (Alaryngeal speech)
4.
ความผิดปกติแบบรวม
ก.
ความผิดปกติทางการพูดเนื่องมาจากความบกพรองของระบบประสาทควบคุมการพูด (Motor speech disorder)
i.
ii.
5.

Apraxia of speech
Dysarthria

ข.
ความผิดปกติทางการพูดเนื่องมาจากเพดานโหว (Cleft palate speech)
ความผิดปกติที่ไมสามารถจัดอยูในประเภทใดประเภทหนึ่ง
ก.
ความบกพรองทางการเรียนรู
ข.
ความผิดปกติของการกลืน

การจําแนกความพิการทางการสื่อความหมายตามรหัส ICD‐10‐TM (Version 2012)
F80.‐
F98.5
F98.6
R47.‐
R48.‐
R49.‐

Specific developmental disorders of speech and language
Stuttering [stammering]
Cluttering
Speech disturbances, not elsewhere classified
Dyslexia and other symbolic dysfunctions, not elsewhere classified
Voice disturbances

สาเหตุของความพิการทางการสื่อความหมายตามรหัส ICD‐10‐TM (Version 2012)
การสูญเสียการสื่อความหมายสวนใหญเกิดจากโรคหรือความผิดปกติของกลองเสียง ชองคอ ชองปาก และจมูก เชน การบาดเจ็บ
โรคติดเชื้อ เนื้องอก แตอาจเกิดจากความผิดปกติแตกําเนิดและโรคของระบบอื่นที่มีผลตอสวนนี้ หรือตอการพัฒนาระบบการพูดและออก
เสียง
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การประเมินสมรรถภาพคนพิการทางการสื่อความหมายตามแนวทางของ ICF
ก.

การประเมินดานการทํางานของรางกาย (Body functions)
b310

การทํางานที่กอใหเกิดเสียง (Voice functions)
การทํางานที่ทําใหเกิดเสียงตางๆ โดยมีอากาศผานกลองเสียง
รวม:

ไมรวม:
b310.0
b310.1
b310.2
b310.3
b310.4
b310.8
b310.9

b320

ไมมีความบกพรอง : ไมมีปญหาในดานการเกิดเสียงและคุณภาพของเสียงทุกดาน สามารถเปลงเสียงพูดสื่อสารในการดํารงชีวิต
ประจําวันไดดี (NO: 0 – 4 %)
มีความบกพรองเล็กนอย : มีปญหาดานการเกิดเสียงและคุณภาพเสียงเล็กนอย สามารถพูดสื่อสารใหผูอื่นฟงเขาใจถูกตองเปน
สวนใหญ (MILD: 5 – 24 %)
มีความบกพรองปานกลาง : มีปญหาในดานการเกิดเสียงและคุณภาพของเสียงปานกลาง สามารถพูดสื่อสารใหผูอื่นฟงเขาใจถูกตอง
ปานกลาง (MODERATE: 25 – 49 %)
มีความบกพรองรุนแรง : ปญหาในดานการเกิดเสียงและคุณภาพของเสียงรุนแรงสามารถพูดสื่อสารใหผูอื่นฟงเขาใจถูกตองไดนอย
(SEVERE: 50 – 95 %)

มีความบกพรองทั้งหมด : มีปญหาทั้งดานการเกิดเสียงและคุณภาพเสียงทุกดาน ไมสามารถเปลงเสียงพูดเพื่อสื่อสารใน
ชีวิตประจําวันได (COMPLETE: 96 – 100 %)
มีความบกพรองที่ไมระบุรายละเอียด (Not specified)
ไมเกี่ยวของ (Not applicable)

การทํางานดานการออกเสียงพูด (Articulation functions)
การทํางานที่ทําใหเกิดเสียงพูด
รวม:
ไมรวม:

b320.0
b320.1
b320.2
b320.3
b320.4
b320.8
b320.9

การทํางานที่กอใหเกิดเสียงและคุณภาพของเสียง; การทํางานของการเปลงเสียง ความถี่ ความดัง และ
คุณภาพอื่นๆของเสียง; ความบกหรอง เชน ไมมีเสียง เสียงเบา เสียงแหบ เสียงขึ้นจมูกมากกวาปกติ
เสียงขึ้นจมูกนอยกวาปกติ
การทํางานของจิตดานภาษา (b167); การทํางานดานการออกเสียงพูด (b320)

การทํางานดานการออกเสียง การออกเสียงเปนหนวยคํา; พูดไมชัดจากกลามเนื้อเกร็ง พูดไมชัดจาก
กลามเนื้อขาดการประสานสัมพันธ พูดไมชัดจากกลามเนื้อออนแรง; พูดไมชัดระดับรุนแรง
การทํางานของจิตดานภาษา (b617); การทํางานที่กอใหเกิดเสียง (b310)

ไมมีความบกพรอง : การออกเสียงและการออกเสียงเปนหนวยคําชัดเจนทุกเสียงและทุกคํา (No: 0 – 4 %)
มีความบกพรองเล็กนอย : การออกเสียงและการออกเสียงเปนหนวยคําไมชัดเจนเล็กนอย
เนื่องจากกลามเนื้อ เกร็ง ทํางานขาดการประสานสัมพันธ หรือออนแรง (Mild: 5 – 24 %)
มีความบกพรองปานกลาง : การออกเสียงและการออกเสียงเปนหนวยคําไมชัดปานกลาง
เนื่องจากกลามเนื้อ เกร็ง ทํางานขาดการประสานสัมพันธ หรือออนแรง (Moderate: 25 – 49 %)
มีความบกพรองรุนแรง : การออกเสียงและการออกเสียงเปนหนวยคําไมชัดเปนสวนใหญ
เนื่องจากกลามเนื้อ เกร็ง ทํางานขาดประสานสัมพันธ หรือออนแรง (Severe: 50 – 95 %)
มีความบกพรองทั้งหมด : การออกเสียงและการออกเสียงเปนหนวยคําไมชัดทุกเสียงและทุกคํา
เนื่องจากกลามเนื้อ เกร็ง ทํางานขาดการประสานสัมพันธ หรือออนแรง (Complete: 96 – 100 %)
มีความบกพรองที่ไมระบุรายละเอียด (Not specified)
ไมเกี่ยวของ (Not applicable)
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b330

การทํางานดานความคลองและจังหวะของการพูด (Fluency and rhythm of speech functions)
การทํางานที่ทําใหเกิดความตอเนื่องและจังหวะในการพูด
รวม:
ไมรวม:

การทํางานดานความคลอง จังหวะ ความเร็ว และทวงทํานองของการพูด; สัทสัมพันธและทํานองเสียง;
ความบกพรอง เชน การพูดติดอาง พูดตะกุกตะกัก พูดรัว พูดชา พูดเร็ว
การทํางานของจิตดานภาษา (b167); การทํางานที่กอใหเกิดเสียง (b310); การทํางานดานการออกเสียงพูด
(b320)

b330.0
b330.1
b330.2
b330.3
b330.4
b330.8
b330.9

ข.

ไมมีความบกพรอง : ไมมีปญหาดานความคลองและจังหวะของการพูด (NO: 0 – 4 %)
มีความบกพรองเล็กนอย : มีความบกพรองดานความคลองตัวและจังหวะของการพูด
เชน การพูดติดอาง พูดตะกุดตะกัก พูดรัว พูดชา พูดเร็ว เล็กนอย (MILD: 5 – 24 %)
มีความบกพรองปานกลาง : มีความบกพรองดานความคลองตัวและจังหวะของการพูด
เชน การพูดติดอาง พูดตะกุดตะกัก พูดรัว พูดชา พูดเร็ว ปานกลาง (MODERATE: 25 – 49 %)
มีความบกพรองรุนแรง : มีความบกพรองดานความคลองตัวและจังหวะของการพูด
เชน การพูดติดอาง พูดตะกุดตะกัก พูดรัว พูดชา พูดเร็ว เปนสวนใหญ (SEVERE: 50 – 95 %)
มีความบกพรองทั้งหมด : มีปญหาดานความคลองและจังหวะของการพูดบางประเภทหรือทั้งหมด ทําใหไมสามารถพูดสื่อสารให
ผูฟงเขาไดใจ (COMPLETE: 96 – 100 %)
มีความบกพรองที่ไมระบุรายละเอียด (Not specified)
ไมเกี่ยวของ (Not applicable)

การประเมินดานกิจกรรมและการมีสวนรวม (Activities and participation)
d330

d330.0
d330.1
d330.2

d330.3
d330.4
d330.8
d330.9

d350

การพูด (Speaking)
การเปลงเสียงออกมาเปนคําพูด วลี และถอยคํายาวๆ ที่ใหความหมายในตัวหรือมีความหมายที่แทจริง เชน การพูด
ถึงสิ่งๆหนึ่ง หรือการเลาเรื่องโดยใชภาษาพูด
ไมมีความยากลําบาก: สามารถเปลงเสียงออกมาเปนคําพูดในการสื่อสารกับผูอื่นไดถูกตองในเวลาที่เหมาะสม (NO: 0 – 4%)
มีความยากลําบากเล็กนอย: สามารถเปลงเสียงออกมาเปนคําพูดในการสื่อสารกับผูอื่นได แตอาจมีปญหาเล็กนอย เชน พูดไม
ชัด พูดไมคลอง หรือนึกคําพูดลําบากบางเล็กนอย ใชเวลาในการเปลงเสียงเล็กนอย (MILD: 5 – 24 %)
มีความยากลําบากปานกลาง: สามารถเปลงเสียงออกมาเปนคําพูดในการสื่อสารกับผูอื่นได แตอาจมีปญหาปาน กลาง เชน
พูดไมชัด พูดไมคลอง หรือนึกคําพูดลําบาก ผูฟงตองคอยชวยเหลือหรือตอประโยคให จึงจะสามารถเปลงเสียงพูดไดใจความ
(MODERATE: 25 – 49 %)
มีความยากลําบากรุนแรง: สามารถเปลงเสียงออกมาเปนคําพูดในการสื่อสารกับผูอื่นได แตมีปญหามาก

คลอง หรือนึกคําพูดลําบาก และสามารถเปลงเสียงพูดที่ไดใจความนอย (SEVERE: 50 – 95 %)
มีความยากลําบากที่สุด: ไมสามารถเปลงเสียงพูดในการสื่อสารกับผูอื่นไดทั้งหมด (COMPLETE: 96 – 100 %)
มีความยากลําบากที่ไมระบุรายละเอียด (Not specified)
ไมเกี่ยวของ (Not applicable)

การสนทนา (Conversation)
การเริ่มตน การดําเนินตอ และการจบของการแลกเปลี่ยนความคิดและความเห็น โดยใชวิธีการพูด การเขียน
เครื่องหมาย หรือรูปแบบอื่นของภาษากับบุคคลที่รูจักหรือไมรูจัก หนึ่งคนหรือมากกวา ในบรรยากาศที่เปนทางการ
หรือเปนกันเอง
รวม:

d350.0
d350.1
d350.2

การเริ่มตน การดําเนินตอ และการจบการสนทนา; การสนทนากับบุคคลหนึ่งคนหรือหลายคน

ไมมีความยากลําบาก: ไมมีปญหาในการสนทนา สามารถสนทนากับผูอื่นไดอยางราบรื่น (NO: 0 – 4 %)
มีความยากลําบากเล็กนอย: มีปญหาในการสนทนาเล็กนอย มีความเขาใจไมตรงกันบาง (MILD: 5 – 24 %)
มีความยากลําบากปานกลาง: มีปญหาในการสนทนาปานกลาง มีความเขาใจไมตรงกันปานกลาง (MODERATE: 25 – 49
%)

d350.3

โดยพูดไมชัด พูดไม

มีความยากลําบากรุนแรง: มีปญหาในการสนทนามาก (SEVERE: 50 – 95 %)
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d350.4
d350.8
d350.9

d839

d839.0
d839.1

มีความยากลําบากที่สุด: มีปญหาในการสนทนาทั้งหมด (COMPLETE: 96 – 100 %)
มีความยากลําบากที่ไมระบุรายละเอียด (Not specified)
ไมเกี่ยวของ (Not applicable)

การศึกษา ที่ระบุรายละเอียดอื่นๆ และที่ไมระบุรายละเอียด (Education, other specified and unspecified)
การศึกษา ในที่นี้หมายถึง การศึกษาตั้งแตกอนวัยเรียน การศึกษาทั้งนอกระบบและในระบบทุกระดับ และในโรงเรียน
ฝกอาชีพทุกประเภท รวมทั้งความสามารถในการศึกษาตอเนื่องจนจบในระดับที่ตองการ
ไมมีความยากลําบาก: สามารถรับการศึกษาและศึกษาตอเนื่องไดดวยตนเอง ไมมีปญหาในการเรียน (NO: 0 – 4 %)
มีความยากลําบากเล็กนอย: สามารถรับการศึกษาและศึกษาตอเนื่องได มีปญหาบางนานๆครั้ง ตองการคําแนะนําเล็กนอย
(MILD: 5 – 24 %)

d839.2
d839.3
d839.4
d839.8
d839.9

d870

มีความยากลําบากปานกลาง: สามารถรับการศึกษาและศึกษาตอเนื่องได มีปญ
 หาบางบางครั้ง ตองการคําแนะนําและการ
ชวยเหลือเล็กนอย (MODERATE: 25 – 49 %)
มีความยากลําบากรุนแรง: สามารถรับการศึกษาและศึกษาตอเนื่องได มีปญหาบอยครั้ง ตองการคําแนะนําและการชวยเหลือ
มาก (SEVERE: 50 – 95 %)
มีความยากลําบากที่สุด: ไมสามารถเขาศึกษาในระบบใดไดเลย หรือเขาศึกษาไดแตไมสามารถศึกษาตอเนื่องไดเอง ตองการ
ความชวยเหลือทั้งหมด (COMPLETE: 96 – 100 %)
มีความยากลําบากที่ไมระบุรายละเอียด (Not specified)
ไมเกี่ยวของ (Not applicable)

การพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ (Economic self‐sufficiency)
การควบคุมทรัพยากรทางเศรษฐกิจจากแหลงสวนบุคคลหรือสาธารณะ
สําหรับความตองการในปจจุบันและอนาคต
รวม:

d870.0
d870.1
d870.2
d870.3
d870.4
d870.8
d870.9

d920

d920.0
d920.1

เพื่อเปนหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

ทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่เปนของสวนบุคคล และการไดรับสิทธิในทรัพยากรทางเศรษฐกิจสาธารณะ

ไมมีความยากลําบาก: มีรายไดเพียงพอสําหรับเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวไดอยางดี (NO: 0 – 4 %)
มีความยากลําบากเล็กนอย: มีรายไดเพียงพอสําหรับเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวเฉพาะที่จําเปน (MILD: 5 – 24 %)
มีความยากลําบากปานกลาง: มีรายไดเพียงพอสําหรับเฉพาะตนเอง (MODERATE: 25 – 49 %)
มีความยากลําบากรุนแรง: มีรายไดเพียงเล็กนอย ไมเพียงพอสําหรับตนเอง (SEVERE: 50 – 95 %)
มีความยากลําบากที่สุด: ไมมีรายไดเลย ตองพึ่งพาผูอื่นทั้งหมด (COMPLETE: 96 – 100 %)
มีความยากลําบากที่ไมระบุรายละเอียด (Not specified)
ไมเกี่ยวของ (Not applicable)

นันทนาการและกิจกรรมยามวาง (Recreation and leisure)
การเขารวมในกิจกรรมการเลนอยางใดอยางหนึ่ง การเขารวมกิจกรรมนันทนาการหรือกิจกรรมยามวาง เชน การเลน
กีฬาที่จัดขึ้นอยางไมเปนทางการ การออกกําลังกายตามโปรแกรม การผอนคลาย การหาความสนุกสนาน การไปชม
หอแสดงศิลปะ พิพิธภัณฑ ภาพยนตหรือละคร; การทํางานหัตถกรรมหรืองานอดิเรก การอานหนังสือเพื่อความ
เพลิดเพลิน การทัศนาจรและทองเที่ยว
รวม:

การเลน กีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม งานหัตถกรรม งานอดิเรก และงานสังคม

ไมรวม:

การขี่สัตวเพื่อการขนสง (d480); งานที่ไดรับคาจางและไมไดรับคาจาง
ความเชื่อ (d930); ชีวิตทางการเมืองและการเปนพลเมือง (d950)

(d850

และ

d855);

ศาสนาและ

ไมมีความยากลําบาก: สามารถเขารวมกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมยามวาง อยากเขารวมสนุก รวมทําสิ่งที่สนใจ หรือ
รวมงานอยางสม่ําเสมอ (NO: 0 – 4 %)
มีความยากลําบากเล็กนอย: สามารถเขารวมกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมยามวาง อยากเขารวมสนุก รวมทําสิ่งที่สนใจ
หรือรวมงานเปนสวนใหญ โดยตองการคําแนะนําเล็กนอย (MILD: 5 – 24 %)
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d920.2

d920.3

d920.4
d920.8
d920.9

มีความยากลําบากปานกลาง: สามารถเขารวมกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมยามวางมากกวาครึ่งหนึ่ง หรือในกรณีที่ไม
แสดงความอยากเขารวมสนุก รวมทําสิ่งที่สนใจ หรือรวมงาน แตเมื่อถูกชักชวนจะยอมเขารวมมากกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนครั้ง
ที่ชักชวน ทั้งนี้ตองการคําแนะนําและชวยเหลือบาง (MODERATE: 25 – 49 %)
มีความยากลําบากรุนแรง: สามารถเขารวมกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมยามวางนอยกวาครึ่งหนึ่ง หรือในกรณีที่ไมแสดง
ความอยากเขารวมสนุก รวมทําสิ่งที่สนใจ หรือรวมงาน แตเมื่อถูกชักชวนจะยอมเขารวมนอยกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนครั้งที่
ชักชวน โดยตองการคําแนะนําและชวยเหลือมาก (SEVERE: 50 – 95 %)
มีความยากลําบากที่สุด: มีปญหาเกือบทั้งหมดหรือทั้งหมดในการเขารวมกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมยามวาง ไมเขารวม
สนุก รวมทําสิ่งที่สนใจ หรือรวมงาน (COMPLETE: 96 – 100 %)
มีความยากลําบากที่ไมระบุรายละเอียด (Not specified)
ไมเกี่ยวของ (Not applicable)

แบบประเมินสมรรถภาพคนพิการทางการสื่อความหมายตามแนวทางของ ICF
ระดับความบกพรองในการทํางาน / ความลําบากในการทํากิจกรรม
1

b310

การทํางานที่กอใหเกิดเสียง

2

b320

การทํางานดานการออกเสียงพูด

3

b330

การทํางานดานความคลองและจังหวะของการพูด

4

d330

การพูด

5

d350

การสนทนา

6

d839

การศึกษา

7

d870

การพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ

8

d920

นันทนาการและกิจกรรมยามวาง

.0

.1

.2

.3

.4

.8

.9

ตัวอยาง
ชาย อายุ 19 ป มีปญหาพูดไมชัด (Articulation disorder) จากเปนโรคเพดานโหว (Cleft palate) ตั้งแตเกิด ไมมีโรคประจําตัว หลังรับการ
ผาตัดแกไขแลวยังมีปญหาการสื่อสารอยูตลอดเวลา ปจจุบันเปลงเสียงไดแตคําพูดไมชัดเจน มีเสียงขึ้นจมูกตลอดทุกครั้งที่พูด สามารถทํางาน
ไดเปนปกติ แตมักจะโดนเพื่อนลอเรื่องการพูดไมชัดมาตลอด ทําใหขาดความเชื่อมั่นในตนเอง
การวินิจฉัยความบกพรอง

Cleft palate……………………………………………………………………….

รหัส ICD‐10‐TM

Q35.9 …………………

การวินิจฉัยโรคที่เปนสาเหตุ

Cleft palate……………………………………………………………………….

รหัส ICD‐10‐TM

Q35.9 …………………

สรุปวา มีความพิการตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ในประเภท
[9] ความพิการทางการสื่อความหมาย

แบบประเมินสมรรถภาพคนพิการทางการสื่อความหมายตามแนวทางของ ICF
ระดับความบกพรองในการทํางาน / ความลําบากในการทํากิจกรรม

.0

.1

.2

.3

1

b310

การทํางานที่กอใหเกิดเสียง

9

2

b320

การทํางานดานการออกเสียงพูด

9

3

b330

การทํางานดานความคลองและจังหวะของการพูด

4

d330

การพูด

9

5

d350

การสนทนา

9

6

d839

การศึกษา

7

d870

การพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ

8

d920

นันทนาการและกิจกรรมยามวาง

.4

.8

9

9
9
9
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.9

ความพิการประเภท 3

ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย
ความพิการทางการเคลื่อนไหว หมายถึง การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน หรือในการเขาไปรวมใน
กิจกรรมในสังคม ซึ่งเปนผลมาจากการมีความบกพรองหรือการสูญเสียความสามารถของอวัยวะในการเคลื่อนไหว ไดแก มือ เทา แขน ขา
อาจมาจากสาเหตุอัมพาต แขนขาออนแรง แขนขาขาด หรือจากภาวะเจ็บปวยเรื้อรังจนมีผลกระทบตอการทํางานของมือ เทา แขน หรือขา
ความพิการทางกาย หมายถึง การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน หรือในการเขาไปรวมในกิจกรรมใน
สังคม ซึ่งเปนผลมาจากการมีความบกพรองหรือความผิดปกติของศีรษะ ใบหนา ลําตัว และภาพลักษณภายนอกของรางกายที่เห็นไดอยาง
ชัดเจน

ความพิการประเภท 3.1

ความพิการทางการเคลือ่ นไหว
การจําแนกความพิการทางการเคลื่อนไหวตามรหัส ICD‐10‐TM (Version 2012)
G80.‐
G81.‐
G82.‐
G83.‐
Z89.‐

Cerebral palsy
Hemiplegia
Paraplegia and tetraplegia
Other paralytic syndromes
Acquired absence of limb

สาเหตุของความพิการทางการเคลื่อนไหวตามรหัส ICD‐10‐TM (Version 2012)
B91
E10 – E14
I69
Q05.‐
Q06.‐
Q07.‐
T90 – T98

Sequelae of poliomyelitis
Diabetes mellitus
Sequelae of cerebrovascular diseases
Spina bifida
Other congenital malformations of spinal cord
Other congenital malformations of nervous system
Sequelae of injuries, of poisoning and of other consequences of external causes
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การประเมินสมรรถภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหวตามแนวทางของ ICF
d420

การเคลื่อนยายตนเอง (Transferring oneself)
การเคลื่อนตัวจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง เชน การเลื่อนตัวเองไปบนมานั่ง การลุกจากเตียงไปที่เกาอี้ โดยไมเปลี่ยน
อิริยาบถ
รวม:
การเคลื่อนยายตนเองขณะกําลังนั่งหรือนอน
ไมรวม: การเปลี่ยนอิริยาบถขั้นพื้นฐาน (d410)

d420.0

ไมมีความยากลําบาก: สามารถเคลื่อนยายตนเองไดทุกขั้นตอนอยางถูกตองและปลอดภัย ในระยะเวลาที่เหมาะสม
(NO: 0 – 4 %)

d420.1
d420.2
d420.3
d420.4
d420.8
d420.9

d450

มีความยากลําบากเล็กนอย: สามารถเคลื่อนยายตนเองไดทุกขั้นตอนอยางถูกตองและปลอดภัย แตอาจทําไดชา หรือตองใช
อุปกรณชวย หรือตองมีผูเฝาระวัง (MILD: 5 – 24 %)
มีความยากลําบากปานกลาง: สามารถเคลื่อนยายตนเองไดบาง แตอาจไมปลอดภัย ตองมีผูชวยเหลือออกแรงชวยเล็กนอย
(MODERATE: 25 – 49 %)
มีความยากลําบากรุนแรง: สามารถเคลื่อนยายตนเองไดบาง ตองมีผูชวยเหลือออกแรงชวยเปนสวนใหญ (SEVERE: 50 –
95 %)
มีความยากลําบากที่สุด: ไมสามารถเคลื่อนยายตนเองได (COMPLETE: 96 – 100 %)

มีความยากลําบากที่ไมระบุรายละเอียด (Not specified)
ไมเกี่ยวของ (Not applicable)

การเดิน (Walking)
การเคลื่อนตัวไปบนพื้น โดยการยางทีละกาวในลักษณะที่เทาขางหนึ่งอยูบนพื้นเสมอ เชน การเดินเลน เดินไปขางหนา
เดินถอยหลัง หรือเดินดานขาง โดยอาจตองใชอุปกรณเครื่องชวยเดิน (Gait aids) หรือใชกายอุปกรณเทียมหรือเสริม
(ใชกรณีที่เดินได)
รวม:
ไมรวม:

d450.0
d450.1
d450.2
d450.3
d450.4
d450.8
d450.9

การเดินระยะใกลหรือระยะไกล; การเดินบนพื้นที่มีลักษณะแตกตางกัน; การเดินผานสิ่งกีดขวาง
การเคลื่อนยายตนเอง (d420); การเคลื่อนที่ (d455)

ไมมีความยากลําบาก: สามารถเดินไดเองอยางปลอดภัย สามารถเดินไดตอเนื่องอยางนอย 15 นาที หรือเปนระยะทาง 50
เมตร โดยไมตองมีผูดูแล (NO: 0 – 4 %)
มีความยากลําบากเล็กนอย: สามารถเดินไดเองอยางปลอดภัย แตตองมีผูเฝาระวัง (MILD: 5 – 24 %)
มีความยากลําบากปานกลาง: สามารถเดินไดเองบางแตตองมีผูชวยเหลือออกแรงชวยเล็กนอย (MODERATE: 25 – 49 %)
มีความยากลําบากรุนแรง: สามารถเดินไดเองบาง แตตองมีผูชวยเหลือออกแรงชวยเปนสวนใหญ (SEVERE: 50 – 95 %)
มีความยากลําบากที่สุด: ไมสามารถเดินไดเอง (COMPLETE: 96 – 100 %)
มีความยากลําบากที่ไมระบุรายละเอียด (Not specified)
ไมเกี่ยวของ (Not applicable)
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d465

d465.0
d465.1
d465.2
d465.3
d465.4
d465.8
d465.9

d510

การเคลื่อนที่โดยใชอุปกรณ (Moving around using equipment)
การเคลื่อนที่รางกายทั้งหมดจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งบนพื้นผิวหรือพื้นที่ใดๆ โดยใชเครื่องมือ โดยใชอุปกรณเฉพาะชวย
ในการเคลื่อนที่ หรือใชรูปแบบการเคลื่อนที่แบบอื่นๆ เชน ใชรองเทาสเก็ต สกี หรือชุดดําน้ํา หรือการเคลื่อนที่ไป
ตามถนนโดยใชรถเข็น หรือรถนั่งคนพิการอื่นๆเชนรถโยก (ใชกรณีที่เดินไมได)
ไมรวม: การเคลื่อนยายตนเอง (d420); การเดิน (d450); การเคลื่อนที่ (d455); การใชการขนสง (d470); การขับขี่
ยานพาหนะ (d475)
ไมมีความยากลําบาก: สามารถเคลื่อนที่ไดเองอยางปลอดภัย โดยใชรถเข็น ไดตอเนื่องอยางนอย 15 นาที หรือเปนระยะทาง
50 เมตร โดยใชอุปกรณเครื่องชวยเดินหรือรถเข็น และไมตอ งมีผูเฝาระวัง (NO: 0 – 4 %)
มีความยากลําบากเล็กนอย: สามารถเคลื่อนที่ไดเองอยางปลอดภัย โดยใชรถเข็น แตมีผูเฝาระวัง (MILD: 5 – 24 %)
มีความยากลําบากปานกลาง: สามารถเคลื่อนที่ไดเองบาง โดยใชรถเข็น แตตองมีผูชวยเหลือออกแรงชวยเล็กนอย
(MODERATE: 25 – 49 %)
มีความยากลําบากรุนแรง: สามารถเคลื่อนที่ไดเองบาง โดยใชรถเข็น แตตองมีผูชวยเหลือออกแรงชวยเปนสวนใหญ
(SEVERE: 50 – 95 %)
มีความยากลําบากที่สุด: ไมสามารถเคลื่อนที่ไดเอง (COMPLETE: 96 – 100 %)

มีความยากลําบากที่ไมระบุรายละเอียด (Not specified)
ไมเกี่ยวของ (Not applicable)

การทําความสะอาดรางกายตนเอง (Washing oneself)
การทําความสะอาดและเช็ดตัวของตนเองทั้งหมดหรือบางสวน โดยใชน้ําและวัสดุหรือวิธีการที่เหมาะสมในการทําความ
สะอาด การเช็ดใหแหง เชน การอาบน้ําในอาง การอาบน้ําดวยฝกบัว การลางมือและเทา ลางหนาและสระผม และ
การเช็ดใหแหงดวยผาเช็ดตัว
รวม:
ไมรวม:

d510.0
d510.1
d510.2
d510.3
d510.4
d510.8
d510.9

การทําความสะอาดสวนตางๆของรางกาย และรางกายทั้งหมด; การเช็ดตัว
การดูแลสวนตางๆของรางกาย (d250); การใชหองน้ํา (d530)

ไมมีความยากลําบาก: อาบน้ําและเช็ดตัว (ตักอาบหรือใชฝกบัว) ไดเองอยางสะอาด ปลอดภัย ใชเวลาปกติ และใชอุปกรณ
ชนิดธรรมดาได (NO: 0 – 4 %)
มีความยากลําบากเล็กนอย: อาบน้ําและเช็ดตัว (ตักอาบหรือใชฝกบัว) ไดเองอยางสะอาด ปลอดภัย โดยใชอุปกรณดัดแปลง
หรือปรับสถานที่ หรือมีผูแนะนํา อาจใชเวลามากกวาปกติ (MILD: 5 – 24 %)
มีความยากลําบากปานกลาง: อาบน้ําและเช็ดตัว (ตักอาบหรือใชฝกบัว) ไดเปนสวนใหญ แตไมสะอาด อาจไมปลอดภัย ตอง
มีผูชวยเหลือเล็กนอย (MODERATE: 25 – 49 %)
มีความยากลําบากรุนแรง: อาบน้ําและเช็ดตัว (ตักอาบหรือใชฝกบัว) ไดเปนสวนใหญ แตไมสะอาด ไมปลอดภัย ตองมี
ผูชวยเหลือเปนสวนใหญ (SEVERE: 50 – 95 %)
มีความยากลําบากที่สุด: ตองใหคนชวยอาบน้ําและเช็ดตัวใหทั้งหมด (COMPLETE: 96 – 100 %)
มีความยากลําบากที่ไมระบุรายละเอียด (Not specified)
ไมเกี่ยวของ (Not applicable)
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d530

การดูแลการกําจัดของเสียออกจากรางกาย (Toileting)
การวางแผนและการดําเนินการกําจัดของเสีย (ประจําเดือน ปสสาวะ และอุจจาระ) และการทําความสะอาดตนเอง
หลังจากนั้น
การประสานและการจัดการกําจัดของเสีย เชน การรับรูความตองการในการขับถาย การจัดเตรียมทาทางที่พรอม การ
เลือกและไปยังสถานที่สําหรับการขับถาย การจัดการเสื้อผากอนและหลังการขับถาย และการทําความสะอาดตนเองหลัง
การขับถาย
รวม:
ไมรวม:

d530.0
d530.1
d530.2
d530.3
d530.4
d530.8
d530.9

d540

ไมมีความยากลําบาก: ไมเคยปสสาวะหรืออุจจาระเล็ดราด สามารถควบคุมการขับถายไดเมื่อตองการ โดยไมตองใชเครื่องมือ
เชน สวนปสสาวะ ยกเวนการใชยา (NO: 0 – 4 %)
มีความยากลําบากเล็กนอย: มีการสวนปสสาวะหรืออุจจาระ สามารถทําความสะอาดและดูแลเครื่องมือตางๆไดเอง โดยอาจ
ตองมีคนกํากับดูแลอยูใกลๆ มีเล็ดราดไดไมเกินสัปดาหละ 1 ครั้ง (MILD: 5 – 24 %)
มีความยากลําบากปานกลาง: มีคนชวยสวนปสสาวะหรืออุจจาระเล็กนอย แตสวนใหญยังทําไดเอง มีเล็ดราดไดไมเกินวันละ
1 ครั้ง (MODERATE: 25 – 49 %)
มีความยากลําบากรุนแรง: มีคนชวยสวนปสสาวะหรืออุจจาระเปนสวนใหญ มีเล็ดราดเกินวันละ 1 ครั้ง (SEVERE: 50 – 95%)
มีความยากลําบากที่สุด: ตองใสผาออมเนื่องจากกลั้นปสสาวะ และ/หรือ อุจจาระไมได หรือคา Foley’s catheter หรือใช
ถุงยาง หรือตองสวนอุจจาระทุกครั้ง (COMPLETE: 96 – 100 %)
มีความยากลําบากที่ไมระบุรายละเอียด (Not specified)
ไมเกี่ยวของ (Not applicable)

การแตงตัว (Dressing)
การดําเนินการประสานการใสและถอดเสื้อผาและรองเทาเปนลําดับขั้น และการใชเสื้อผาตามสภาวะอากาศและเงื่อนไข
ทางสังคม เชน การสวมเสื้อ การจัดเสื้อที่ใสและการถอดเสื้อ กระโปรง กางเกง ชุดชั้นใน สาหรี กิโมโน ถุงนอง
หมวก ถุงมือ เสื้อโคต รองเทา รองเทาบูท รองเทาฟองน้ํา และรองเทาแตะ
รวม:

d540.0

การควบคุมการถายปสสาวะ อุจจาระ และการดูแลเรื่องประจําเดือน
การทําความสะอาดรางกายตนเอง (d510); การดูแลสวนตางๆของรางกาย (d520)

การใสและถอดเสื้อผาและรองเทา และการเลือกใสเสื้อผาที่เหมาะสม

d540.2

ไมมีความยากลําบาก: ใสเสื้อผาสวมหัวหรือเสื้อผาหนา ติดกระดุม ตะขอ ซิป หรืออุปกรณยึดติดอื่นๆ รวมทั้งใสกาย
อุปกรณเสริมสวนบน และเก็บเขาที่ไดเองเรียบรอยและปลอดภัย (NO: 0 – 4 %)
มีความยากลําบากเล็กนอย: ทําไดเองทุกขั้นตอนอยางเรียบรอยและปลอดภัย โดยใชอุปกรณดัดแปลง หรือปรับสถานที่ หรือ
มีผูแนะนํา อาจใชเวลามากกวาปกติ (MILD: 5 – 24 %)
มีความยากลําบากปานกลาง: ทําไดเองเปนสวนใหญ แตใสหรือถอดไดไมเรียบรอย ตองมีผูชวยเหลือเล็กนอย

d540.3

(MODERATE: 25 – 49 %)
มีความยากลําบากรุนแรง: ทําไดเองบาง แตไมเรียบรอย ไมปลอดภัย ตองมีผูชวยเหลือเปนสวนใหญ (SEVERE: 50 – 95%)

d540.1

d540.4
d540.8
d540.9

มีความยากลําบากที่สุด: ตองใหคนอื่นใสหรือถอดใหทั้งหมด (Complete: 96 – 100 %)
มีความยากลําบากที่ไมระบุรายละเอียด (Not specified)
ไมเกี่ยวของ (Not applicable)
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d550

การรับประทานอาหาร (Eating)
การดําเนินการประสานการทํางานเพื่อการรับประทานอาหารที่ไดนํามาวางไวใหแลว นําอาหารนั้นเขาปาก และบริโภค
ดวยกิริยามารยาทที่เปนที่ยอมรับตามวัฒนธรรมนั้นๆ การตัดอาหารออกเปนชิ้นๆ การเปดขวดและกระปอง การใช
อุปกรณสําหรับมื้ออาหาร งานเลี้ยง
ไมรวม:

d550.0
d550.1
d550.2
d550.3
d550.4

การดื่ม (d560)

ไมมีความยากลําบาก: รับประทานอาหารชนิดธรรมดาไดเองอยางปลอดภัย ไมสําลัก ไมหกเลอะเทอะ ใชเวลาปกติ และใช
อุปกรณรับประทานอาหารชนิดธรรมดาได (NO: 0 – 4 %)
มีความยากลําบากเล็กนอย: รับประทานอาหารชนิดธรรมดาหรืออาหารดัดแปลงไดเองอยางปลอดภัย โดยใชอุปกรณ
ดัดแปลง หรือปรับสถานที่ หรือมีผูแนะนํา อาจใชเวลามากกวาปกติ มีหกเลอะเทอะเล็กนอย (MILD: 5 – 24 %)
มีความยากลําบากปานกลาง: รับประทานอาหารชนิดธรรมดาหรืออาหารดัดแปลงไดเองเปนสวนใหญ มีผูชวยเหลือเล็กนอย
เชน ชวยจับชอน โดยไมสําลัก (MODERATE: 25 – 49 %)
มีความยากลําบากรุนแรง: รับประทานอาหารชนิดธรรมดาหรืออาหารดัดแปลงไดเองบาง แตตองมีผูชวยเหลือเปนสวนใหญ
อาจสําลักเปนบางครั้ง หรือกรณีที่ผูปวยรับประทานไดเองแตมีสําลักเปนบางครั้ง (SEVERE: 50 – 95 %)
มีความยากลําบากที่สุด: ตองไดรับอาหารทางสายยาง สายน้ําเกลือ หรือทาง gastrostomy เทานั้น (COMPLETE: 96 –
100 %)

d550.8
d550.9

d839

d839.0
d839.1

มีความยากลําบากที่ไมระบุรายละเอียด (Not specified)
ไมเกี่ยวของ (Not applicable)

การศึกษา ที่ระบุรายละเอียดอื่นๆ และที่ไมระบุรายละเอียด (Education, other specified and unspecified)
การศึกษา ในที่นี้หมายถึง การศึกษาตั้งแตกอนวัยเรียน การศึกษาทั้งนอกระบบและในระบบทุกระดับ และในโรงเรียน
ฝกอาชีพทุกประเภท รวมทั้งความสามารถในการศึกษาตอเนื่องจนจบในระดับที่ตองการ
ไมมีความยากลําบาก: สามารถรับการศึกษาและศึกษาตอเนื่องไดดวยตนเอง ไมมีปญหาในการเรียน (NO: 0 – 4 %)
มีความยากลําบากเล็กนอย: สามารถรับการศึกษาและศึกษาตอเนื่องได มีปญหาบางนานๆครั้ง ตองการคําแนะนําเล็กนอย
(MILD: 5 – 24 %)

d839.2
d839.3
d839.4
d839.8
d839.9

d870

มีความยากลําบากปานกลาง: สามารถรับการศึกษาและศึกษาตอเนื่องได มีปญ
 หาบางบางครั้ง ตองการคําแนะนําและการ
ชวยเหลือเล็กนอย (MODERATE: 25 – 49 %)
มีความยากลําบากรุนแรง: สามารถรับการศึกษาและศึกษาตอเนื่องได มีปญหาบอยครั้ง ตองการคําแนะนําและการชวยเหลือ
มาก (SEVERE: 50 – 95 %)
มีความยากลําบากที่สุด: ไมสามารถเขาศึกษาในระบบใดไดเลย หรือเขาศึกษาไดแตไมสามารถศึกษาตอเนื่องไดเอง ตองการ
ความชวยเหลือทั้งหมด (COMPLETE: 96 – 100 %)
มีความยากลําบากที่ไมระบุรายละเอียด (Not specified)
ไมเกี่ยวของ (Not applicable)

การพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ (Economic self‐sufficiency)
การควบคุมทรัพยากรทางเศรษฐกิจจากแหลงสวนบุคคลหรือสาธารณะ
สําหรับความตองการในปจจุบันและอนาคต
รวม:

d870.0
d870.1
d870.2
d870.3
d870.4
d870.8
d870.9

เพื่อเปนหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

ทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่เปนของสวนบุคคล และการไดรับสิทธิในทรัพยากรทางเศรษฐกิจสาธารณะ

ไมมีความยากลําบาก: มีรายไดเพียงพอสําหรับเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวไดอยางดี (NO: 0 – 4 %)
มีความยากลําบากเล็กนอย: มีรายไดเพียงพอสําหรับเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวเฉพาะที่จําเปน (MILD: 5 – 24 %)
มีความยากลําบากปานกลาง: มีรายไดเพียงพอสําหรับเฉพาะตนเอง (MODERATE: 25 – 49 %)
มีความยากลําบากรุนแรง: มีรายไดเพียงเล็กนอย ไมเพียงพอสําหรับตนเอง (SEVERE: 50 – 95 %)
มีความยากลําบากที่สุด: ไมมีรายไดเลย ตองพึ่งพาผูอื่นทั้งหมด (COMPLETE: 96 – 100 %)
มีความยากลําบากที่ไมระบุรายละเอียด (Not specified)
ไมเกี่ยวของ (Not applicable)
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d920

นันทนาการและกิจกรรมยามวาง (Recreation and leisure)
การเขารวมในกิจกรรมการเลนอยางใดอยางหนึ่ง การเขารวมกิจกรรมนันทนาการหรือกิจกรรมยามวาง เชน การเลน
กีฬาที่จัดขึ้นอยางไมเปนทางการ การออกกําลังกายตามโปรแกรม การผอนคลาย การหาความสนุกสนาน การไปชม
หอแสดงศิลปะ พิพิธภัณฑ ภาพยนตหรือละคร; การทํางานหัตถกรรมหรืองานอดิเรก การอานหนังสือเพื่อความ
เพลิดเพลิน การทัศนาจรและทองเที่ยว
รวม:
ไมรวม:

d920.0
d920.1
d920.2

d920.3

d920.4
d920.8
d920.9

การเลน กีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม งานหัตถกรรม งานอดิเรก และงานสังคม
การขี่สัตวเพื่อการขนสง (d480); งานที่ไดรับคาจางและไมไดรับคาจาง (d850 และ
ความเชื่อ (d930); ชีวิตทางการเมืองและการเปนพลเมือง (d950)

d855);

ศาสนาและ

ไมมีความยากลําบาก: สามารถเขารวมกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมยามวาง อยากเขารวมสนุก รวมทําสิ่งที่สนใจ หรือ
รวมงานอยางสม่ําเสมอ (NO: 0 – 4 %)
มีความยากลําบากเล็กนอย: สามารถเขารวมกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมยามวาง อยากเขารวมสนุก รวมทําสิ่งที่สนใจ
หรือรวมงานเปนสวนใหญ โดยตองการคําแนะนําเล็กนอย (MILD: 5 – 24 %)
มีความยากลําบากปานกลาง: สามารถเขารวมกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมยามวางมากกวาครึ่งหนึ่ง หรือในกรณีที่ไม
แสดงความอยากเขารวมสนุก รวมทําสิ่งที่สนใจ หรือรวมงาน แตเมื่อถูกชักชวนจะยอมเขารวมมากกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนครั้ง
ที่ชักชวน ทั้งนี้ตองการคําแนะนําและชวยเหลือบาง (MODERATE: 25 – 49 %)
มีความยากลําบากรุนแรง: สามารถเขารวมกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมยามวางนอยกวาครึ่งหนึ่ง หรือในกรณีที่ไมแสดง
ความอยากเขารวมสนุก รวมทําสิ่งที่สนใจ หรือรวมงาน แตเมื่อถูกชักชวนจะยอมเขารวมนอยกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนครั้งที่
ชักชวน โดยตองการคําแนะนําและชวยเหลือมาก (SEVERE: 50 – 95 %)
มีความยากลําบากที่สุด: มีปญหาเกือบทั้งหมดหรือทั้งหมดในการเขารวมกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมยามวาง ไมเขารวม
สนุก รวมทําสิ่งที่สนใจ หรือรวมงาน (COMPLETE: 96 – 100 %)
มีความยากลําบากที่ไมระบุรายละเอียด (Not specified)
ไมเกี่ยวของ (Not applicable)

แบบประเมินสมรรถภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหวตามแนวทางของ ICF
ระดับความบกพรองในการทํางาน / ความลําบากในการทํากิจกรรม
1

d420

การเคลื่อนยายตนเอง

2

d450

การเดิน

3

d465

การเคลื่อนที่โดยใชอุปกรณ

4

d510

การทําความสะอาดรางกายตนเอง

5

d530

การดูแลการกําจัดของเสียออกจากรางกาย

6

d540

การแตงตัว

7

d550

การรับประทานอาหาร

8

d839

การศึกษา ที่ระบุรายละเอียดอื่นๆ และที่ไมระบุรายละเอียด

9

d870

การพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ

10

d920

นันทนาการและกิจกรรมยามวาง
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.0

.1

.2

.3

.4

.8

.9

ตัวอยาง
ชายไทย อายุ 65 ป เปนโรคหลอดเลือดสมองตีบมาเปนเวลา 1 ป มีโรคประจําตัวคือเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปจจุบันมีอาการออน
แรงและเกร็งซีกขวา ใชงานมือขวาไมไดเลย พูดไมชัดแตสื่อสารได สามารถลุกเดินภายในบานโดยใชไมเทาสามปุมโดยไมตองมีคนชวย และ
เดินเขาหองน้ําเองได ควบคุมการถายปสสาวะได มักตองสวนอุจจาระทุก 3 วัน สามารถตักอาหารที่ภรรยาเตรียมไวใหกินเองได อาบน้ําได
เองแตชา ภรรยาชวยใสเสื้อผาเล็กนอย ปจจุบันไมไดทํางาน คาใชจายไดรับจากบุตร เดิมชอบเลนหมากรุกทุกวัน หลังจากปวยไมคอยได
เลนเพราะคิดไดชา มักจะรอใหบุตรชายมาเลนดวย แตก็เลนประมาณสัปดาหละครั้ง
การวินิจฉัยความบกพรอง

Spastic hemiparesis…………………………………………………………..

รหัส ICD‐10‐TM

G81.1 …………………

การวินิจฉัยโรคที่เปนสาเหตุ

Sequelae of ischemic stroke……………………………………………..

รหัส ICD‐10‐TM

I69.3……………………

สรุปวา มีความพิการตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ในประเภท
[9] ความพิการทางการเคลื่อนไหว

แบบประเมินสมรรถภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหวตามแนวทางของ ICF
ระดับความบกพรองในการทํางาน / ความลําบากในการทํากิจกรรม

.0

.1

.2

.3

.4

.8

.9

9

1

d420

การเคลื่อนยายตนเอง

2

d450

การเดิน

3

d465

การเคลื่อนที่โดยใชอุปกรณ

4

d510

การทําความสะอาดรางกายตนเอง

9

5

d530

การดูแลการกําจัดของเสียออกจากรางกาย

9

6

d540

การแตงตัว

7

d550

การรับประทานอาหาร

8

d839

การศึกษา ที่ระบุรายละเอียดอื่นๆ และที่ไมระบุรายละเอียด

9

d870

การพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ

10

d920

นันทนาการและกิจกรรมยามวาง

9
9

9
9
9
9
9
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ความพิการประเภท 3.2

ความพิการทางรางกาย
สาเหตุของความพิการทางรางกายตามรหัส ICD‐10‐TM (Version 2012)
ความพิการทางรางกายอาจเกิดไดจากหลายกลุมโรค เชน ความพิการแตกําเนิด (Congenital malformation) หรือโรคผิวหนังที่มี
ความรุนแรง ซึ่งภายหลังการรักษาสิ้นสุดแลวยังมีความบกพรองหรือความผิดปกติของศีรษะ ใบหนา ลําตัว หรือภาพลักษณภายนอกรางกาย
ที่เห็นไดชัดเจน เปนผลใหเกิดขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน หรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม
รหัส ICD‐10‐TM ของกลุมโรคที่อาจสงผลใหเกิดความพิการทางรางกาย ไดแก
L10.‐
L11.‐
L12.‐
L13.‐
L14
L26.‐
L40.‐
L41.‐
Q00.‐
Q01.‐
Q02.‐
Q03.‐
Q04.‐
Q65.‐
Q66.‐
Q67.‐
Q68.‐
Q69.‐
Q70.‐
Q71.‐
Q72.‐
Q73.‐
Q74.‐
Q75.‐
Q76.‐
Q77.‐
Q80.‐
Q81.‐
Q82.‐
Q85.‐
Q86.‐
Q87.‐
Q89.4
Q89.7
E34.3

Pemphigus
Other acantholytic disorders
Pemphigoid
Other bullous disorders
Bullous disorders in diseases classified elsewhere
Exfoliative dermatitis
Psoriasis
Parapsoriasis
Anencephaly and similar malformations
Encephalocele
Microcephaly
Congenital hydrocephalus
Other congenital malformations of brain
Congenital deformities of hip
Congenital deformities of feet
Congenital musculoskeletal deformities of head, face, spine and chest
Other congenital musculoskeletal deformities
Polydactyly
Syndactyly
Reduction defects of upper limb
Reduction defects of lower limb
Reduction defects of unspecified limb
Other congenital malformations of limb(s)
Other congenital malformations of skull and face bones
Congenital malformations of spine and bony thorax
Osteochondrodysplasia with defects of growth of tubular bones and spine
Congenital ichthyosis
Epidermolysis bullosa
Other congenital malformations of skin
Phakomatoses, not elsewhere classified
Congenital malformation syndromes due to known exogenous causes, not elsewhere classified
Other specified congenital malformation syndromes affecting multiple systems
Conjoined twins
Multiple congenital malformations, not elsewhere classified
Short stature, not elsewhere classified
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การประเมินสมรรถภาพคนพิการทางรางกายตามแนวทางของ ICF
d620

การหาซื้อสินคาและบริการ (Acquisition of goods and services)
การเลือก การซื้อ และการขนสงสินคาและบริการทั้งหมดที่จําเปนสําหรับชีวิตประจําวัน เชน การเลือก การจัดซื้อ
การขนสงและการจัดเก็บอาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผา วัสดุในการทําความสะอาด เชื้อเพลิง ของใชภายในบาน อุปกรณ
อุปกรณหุงตม เครื่องมือเครื่องใชภายในบาน สาธารณูปโภคและบริการภายในบานอื่นๆ
รวม:
ไมรวม:

d620.0

การซื้อของและการรวบรวมสิ่งจําเปนประจําวัน
การหาที่อยูอาศัย (d610)

d620.2

ไมมีความยากลําบาก: สามารถหาซื้อสินคาและบริการไดดวยตนเองทุกขั้นตอน (NO: 0 – 4 %)
มีความยากลําบากเล็กนอย: ตองการความชวยเหลือจากผูอื่นเล็กนอยจึงสามารถหาซื้อสินคาและบริการได (MILD: 5 – 24 %)
มีความยากลําบากปานกลาง: ตองการความชวยเหลือจากผูอื่นปานกลาง จึงสามารถหาซื้อสินคาและบริการได

d620.3

(MODERATE: 25 – 49 %)
มีความยากลําบากรุนแรง: ตองการความชวยเหลือจากผูอื่นมากจึงสามารถหาซื้อสินคาและบริการได (SEVERE: 50 – 95 %)

d620.4

มีความยากลําบากที่สุด: ไมสามารถหาซื้อสินคาและบริการไดเอง ตองมีผูอื่นใหความชวยเหลือทั้งหมด (COMPLETE:

d620.8

มีความยากลําบากที่ไมระบุรายละเอียด (Not specified)
ไมเกี่ยวของ (Not applicable)

d620.1

96 – 100 %)
d620.9

d740

สัมพันธภาพที่เปนทางการ (Formal relationships)
การสรางและการรักษาสัมพันธภาพเฉพาะในสถานที่ที่เปนทางการ เชน กับนายจาง กับคนที่มีอาชีพตางๆ หรือกับผู
ใหบริการ
รวม:

d740.0

การติดตอกับบุคคลที่มีอํานาจ กับคนที่ต่ํากวา และกับคนที่เสมอกัน

d740.3

ไมมีความยากลําบาก: สามารถสรางสัมพันธภาพอยางเปนทางการกับบุคคลอื่นไดดวยตนเอง (NO: 0 – 4 %)
มีความยากลําบากเล็กนอย: สามารถสรางสัมพันธภาพอยางเปนทางการกับบุคคลอื่นได โดยอาศัยผูอื่นชวยใหคํา แนะนํา
เล็กนอย (MILD: 5 – 24 %)
มีความยากลําบากปานกลาง: สามารถสรางสัมพันธภาพอยางเปนทางการกับบุคคลอื่นได โดยอาศัยผูอื่นชวยใหคํา แนะนํา
ปานกลาง (MODERATE: 25 – 49 %)
มีความยากลําบากรุนแรง: สามารถสรางสัมพันธภาพอยางเปนทางการกับบุคคลอื่นได โดยอาศัยผูอื่นชวยใหคํา แนะนํามาก

d740.4

(SEVERE: 50 – 95 %)
มีความยากลําบากที่สุด:

d740.1
d740.2

d740.8
d740.9

d839

d839.0
d839.1

ไมสามารถสรางสัมพันธภาพอยางเปนทางการกับบุคคลอื่นได ตองอาศัยผูอื่นใหความชวยเหลือ

ทั้งหมด (COMPLETE: 96 – 100 %)
มีความยากลําบากที่ไมระบุรายละเอียด (Not specified)
ไมเกี่ยวของ (Not applicable)

การศึกษา ที่ระบุรายละเอียดอื่นๆ และที่ไมระบุรายละเอียด (Education, other specified and unspecified)
การศึกษา ในที่นี้หมายถึง การศึกษาตั้งแตกอนวัยเรียน การศึกษาทั้งนอกระบบและในระบบทุกระดับ และในโรงเรียน
ฝกอาชีพทุกประเภท รวมทั้งความสามารถในการศึกษาตอเนื่องจนจบในระดับที่ตองการ
ไมมีความยากลําบาก: สามารถรับการศึกษาและศึกษาตอเนื่องไดดวยตนเอง ไมมีปญหาในการเรียน (NO: 0 – 4 %)
มีความยากลําบากเล็กนอย: สามารถรับการศึกษาและศึกษาตอเนื่องได มีปญหาบางนานๆครั้ง ตองการคําแนะนําเล็กนอย
(MILD: 5 – 24 %)

d839.2
d839.3
d839.4

มีความยากลําบากปานกลาง: สามารถรับการศึกษาและศึกษาตอเนื่องได มีปญ
 หาบางบางครั้ง ตองการคําแนะนําและการ
ชวยเหลือเล็กนอย (MODERATE: 25 – 49 %)
มีความยากลําบากรุนแรง: สามารถรับการศึกษาและศึกษาตอเนื่องได มีปญหาบอยครั้ง ตองการคําแนะนําและการชวยเหลือ
มาก (SEVERE: 50 – 95 %)
มีความยากลําบากที่สุด: ไมสามารถเขาศึกษาในระบบใดไดเลย หรือเขาศึกษาไดแตไมสามารถศึกษาตอเนื่องไดเอง ตองการ
ความชวยเหลือทั้งหมด (COMPLETE: 96 – 100 %)
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d839.8
d839.9

d870

มีความยากลําบากที่ไมระบุรายละเอียด (Not specified)
ไมเกี่ยวของ (Not applicable)

การพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ (Economic self‐sufficiency)
การควบคุมทรัพยากรทางเศรษฐกิจจากแหลงสวนบุคคลหรือสาธารณะ
สําหรับความตองการในปจจุบันและอนาคต
รวม:

d870.0
d870.1
d870.2
d870.3
d870.4
d870.8
d870.9

d920

d920.1
d920.2

d920.3

d920.4
d920.8
d920.9

ทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่เปนของสวนบุคคล และการไดรับสิทธิในทรัพยากรทางเศรษฐกิจสาธารณะ

ไมมีความยากลําบาก: มีรายไดเพียงพอสําหรับเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวไดอยางดี (NO: 0 – 4 %)
มีความยากลําบากเล็กนอย: มีรายไดเพียงพอสําหรับเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวเฉพาะที่จําเปน (MILD: 5 – 24 %)
มีความยากลําบากปานกลาง: มีรายไดเพียงพอสําหรับเฉพาะตนเอง (MODERATE: 25 – 49 %)
มีความยากลําบากรุนแรง: มีรายไดเพียงเล็กนอย ไมเพียงพอสําหรับตนเอง (SEVERE: 50 – 95 %)
มีความยากลําบากที่สุด: ไมมีรายไดเลย ตองพึ่งพาผูอื่นทั้งหมด (COMPLETE: 96 – 100 %)
มีความยากลําบากที่ไมระบุรายละเอียด (Not specified)
ไมเกี่ยวของ (Not applicable)

นันทนาการและกิจกรรมยามวาง (Recreation and leisure)
การเขารวมในกิจกรรมการเลนอยางใดอยางหนึ่ง การเขารวมกิจกรรมนันทนาการหรือกิจกรรมยามวาง เชน การเลน
กีฬาที่จัดขึ้นอยางไมเปนทางการ การออกกําลังกายตามโปรแกรม การผอนคลาย การหาความสนุกสนาน การไปชม
หอแสดงศิลปะ พิพิธภัณฑ ภาพยนตหรือละคร; การทํางานหัตถกรรมหรืองานอดิเรก การอานหนังสือเพื่อความ
เพลิดเพลิน การทัศนาจรและทองเที่ยว
รวม:
ไมรวม:

d920.0

เพื่อเปนหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

การเลน กีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม งานหัตถกรรม งานอดิเรก และงานสังคม
การขี่สัตวเพื่อการขนสง (d480); งานที่ไดรับคาจางและไมไดรับคาจาง (d850 และ
ความเชื่อ (d930); ชีวิตทางการเมืองและการเปนพลเมือง (d950)

d855);

ศาสนาและ

ไมมีความยากลําบาก: สามารถเขารวมกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมยามวาง อยากเขารวมสนุก รวมทําสิ่งที่สนใจ หรือ
รวมงานอยางสม่ําเสมอ (NO: 0 – 4 %)
มีความยากลําบากเล็กนอย: สามารถเขารวมกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมยามวาง อยากเขารวมสนุก รวมทําสิ่งที่สนใจ หรือ
รวมงานเปนสวนใหญ โดยตองการคําแนะนําเล็กนอย (MILD: 5 – 24 %)
มีความยากลําบากปานกลาง: สามารถเขารวมกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมยามวางมากกวาครึ่งหนึ่ง หรือในกรณีที่ไมแสดง
ความอยากเขารวมสนุก รวมทําสิ่งที่สนใจ หรือรวมงาน แตเมื่อถูกชักชวนจะยอมเขารวมมากกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนครั้งที่ชักชวน
ทั้งนี้ตองการคําแนะนําและชวยเหลือบาง (MODERATE: 25 – 49 %)
มีความยากลําบากรุนแรง: สามารถเขารวมกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมยามวางนอยกวาครึ่งหนึ่ง หรือในกรณีที่ไมแสดง
ความอยากเขารวมสนุก รวมทําสิ่งที่สนใจ หรือรวมงาน แตเมื่อถูกชักชวนจะยอมเขารวมนอยกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนครั้งที่ชักชวน
โดยตองการคําแนะนําและชวยเหลือมาก (SEVERE: 50 – 95 %)
มีความยากลําบากที่สุด: มีปญหาในการเขารวมกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมยามวางเปนสวนใหญ ไมเขารวมสนุก รวมทําสิ่ง
ที่สนใจ หรือรวมงาน (COMPLETE: 96 – 100 %)
มีความยากลําบากที่ไมระบุรายละเอียด (Not specified)
ไมเกี่ยวของ (Not applicable)
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แบบประเมินสมรรถภาพคนพิการทางรางกายตามแนวทางของ ICF
ระดับความบกพรองในการทํางาน / ความลําบากในการทํากิจกรรม
1

d620

การหาซื้อสินคาและบริการ

2

d740

สัมพันธภาพที่เปนทางการ

3

d839

การศึกษา

4

d870

การพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ

5

d920

นันทนาการและกิจกรรมยามวาง

.0

.1

.2

.3

.4

.8

.9

ตัวอยาง
ชายไทย อายุ 15 ป มีแผลตุมน้ําพองและบางสวนแตกเปนแผลขนาดประมาณ 1‐4 เซนติเมตร กระจายตามใบหนา แขนขา และลําตัว ไดรับ
การวินิจฉัยเปน Epidermolysis bullosa ปจจุบันไดรับการตรวจจากแพทยผิวหนังแลว แตแพทยแจงวาไมสามารถรักษาใหหายขาดได อาศัย
อยูกับตายายเนื่องจากบิดามารดาแยกทางกัน ไดเรียนเพียงชั้นป.3 เนื่องจากคุณครูขอใหออกเพราะไมสามารถดูแลเด็กได เนื่องจากมี
น้ําเหลืองมาก นอกจากนั้นเพื่อนและผูปกครองของเพื่อนยังรังเกียจกลัวติดโรค ตายายไมไดติดตอหาที่เรียนใหอีก ปจจุบันมักเก็บตัวแตใน
บาน ตองการอะไรจะขอใหตายายไปซื้อให สวนใหญตาจะออกไปซื้อให นานๆครั้งจึงจะไปเอง เคยชวยคนขางบานถางหญาแตคนขางบาน
กลัวเพื่อนบานคนอื่นหาวาใชคนที่เจ็บปวยทํางาน จึงไมจางอีก ปจจุบันชวยยายใหอาหารปลาที่บาน ยายใหคาจางวันละ 50 บาท ยายบอก
วาปกติผูปวยชอบดูลิเกมาก ในทีวีไมมีใหดู แตถาจัดแสดงลิเกที่วัดใกลบานและยายบอกใหไปเปนเพื่อนยายก็จะยอมไปดูโดยสวมเสื้อผามิดชิด
การวินิจฉัยความบกพรอง

Epidemolysis bullosa………….……………………………………………..

รหัส ICD‐10‐TM

L12.3……………………

การวินิจฉัยโรคที่เปนสาเหตุ

Epidemolysis bullosa………….……………………………………………..

รหัส ICD‐10‐TM

L12.3……………………

สรุปวา มีความพิการตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ในประเภท
[9] ความพิการทางรางกาย

แบบประเมินสมรรถภาพคนพิการทางรางกายตามแนวทางของ ICF
ระดับความบกพรองในการทํางาน / ความลําบากในการทํากิจกรรม

.0

.1

.2

.3
9

1

d620

การหาซื้อสินคาและบริการ

2

d740

สัมพันธภาพที่เปนทางการ

9

3

d839

การศึกษา

9

4

d870

การพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ

9

5

d920

นันทนาการและกิจกรรมยามวาง

9

29

.4

.8

.9

ความพิการประเภท 4

ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม หรือออทิสติก
ความพิการประเภท 4.1

ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม

ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม หมายถึง การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน หรือการเขาไปมีสวน
รวมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเปนผลมาจากความบกพรองหรือผิดปกติทางจิตใจหรือสมองในสวนของการรับรู อารมณ หรือความคิด
ความพิการประเภทนี้จึงหมายถึงกลุมโรคทางจิตเวชตามหลักเกณฑการวินิจฉัยในระบบ

ICD‐10‐TM (The International Statistical

Classification of Diseases and Related Health Problems, 10th Revision, Thai Modification)

ซึ่งสงผลใหเกิดขอจํากัดในการปฏิบัติ
กิจกรรมในชีวิตประจําวัน หรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ทั้งนี้โรคทางจิตเวชนั้นตองไมใชโรคในระยะเฉียบพลัน

ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมตามรหัส ICD‐10‐TM (Version 2012)
F00.‐
F01.‐
F02.‐
F03
F06.0
F06.1
F06.2
F06.3
F20.‐
F21
F22.‐
F25.‐
F28
F29
F30.2
F31.2
F31.5
F31.6
F32.3
F33.3

Dementia in Alzheimer’s disease
Vascular dementia
Dementia in other diseases classified elsewhere
Unspecified dementia
Organic hallucinosis
Organic catatonic disorder
Organic delusional [schizophrenia‐like] disorder
Organic mood [affective] disorder
Schizophrenia
Schizotypal disorder
Persistent delusional disorder
Schizoaffective disorder
Other nonorganic psychotic disorders
Unspecified nonorganic psychosis
Mania with psychotic symptoms
Bipolar affective disorder, current episode, manic with psychotic symptoms
Bipolar affective disorder, current episode, severe depression with psychotic symptoms
Bipolar affective disorder, current episode, mixed
Severe depressive episode with psychotic symptoms
Recurrent depressive disorder, current episode, severe with psychotic symptoms
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การประเมินสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมตามแนวทางของ ICF
d155

การไดรับทักษะจากการเรียนรู (Acquiring skills)
การพัฒนาความสามารถขั้นพื้นฐานและซับซอนของกิจกรรมหรือการกระทําที่ผสมผสานหลายๆอยาง เพื่อเปนการเรียนรู
ในการริเริ่มและตอเนื่อง เชน การใชเครื่องมือ หรือการเลนเกม เชน หมากรุก
รวม:

d155.0
d155.1

d155.2

d155.3

การไดรับทักษะขัน้ พื้นฐานและทักษะที่ซับซอน

ไมมีความยากลําบาก: สามารถเรียนรูเบื้องตนในการกระทําที่มีจุดหมายหรือการกระทําที่ผสมผสานหลายๆอยางที่เปนไปตาม
กติกา ลําดับ และความสัมพันธในการเคลื่อนไหว สามารถทําครบทุกขั้นตอนดวยตนเอง (NO: 0 – 4 %)
มีความยากลําบากเล็กนอย: สามารถเรียนรูเบื้องตนในการกระทําที่มีจุดหมายหรือการกระทําที่ผสมผสานหลายๆอยางที่
เปนไปตามกติกา ลําดับ และความสัมพันธในการเคลื่อนไหว สามารถทําครบทุกขั้นตอนดวยตนเอง แตตองมีผูสอนทักษะคอย
กระตุน (MILD: 5 – 24 %)
มีความยากลําบากปานกลาง: สามารถเรียนรูเบื้องตนในการกระทําที่มีจุดหมายหรือการกระทําที่ผสมผสานหลายๆอยางที่
เปนไปตามกติกา ลําดับ และความสัมพันธในการเคลื่อนไหว สามารถทําครบทุกขั้นตอนดวยตนเอง โดยผูสอนทักษะตอง
กระตุนและใหความชวยเหลือบอยๆ (MODERATE: 25 – 49 %)
มีความยากลําบากรุนแรง: สามารถเรียนรูเบื้องตนในการกระทําที่มีจุดหมายหรือการกระทําที่ผสมผสานหลายๆอยางที่เปนไป
ตามกติกา ลําดับ และความสัมพันธในการเคลื่อนไหว โดยผูสอนทักษะตองกระตุนและใหความชวยเหลือมาก (SEVERE:
50 – 95 %)

d155.4

มีความยากลําบากที่สุด: ไมสามารถเรียนรูเบื้องตนในการกระทําที่มีจุดหมายหรือการกระทําที่ผสมผสานหลายๆอยางที่เปนไป
ตามกติกา ลําดับ และความสัมพันธในการเคลื่อนไหว โดยผูสอนทักษะตองใหความชวยเหลือทั้งหมด (COMPLETE: 96 –
100 %)

d155.8
d155.9

d350

มีความยากลําบากที่ไมระบุรายละเอียด (Not specified)
ไมเกี่ยวของ (Not applicable)

การสนทนา (Conversation)
การเริ่มตน การดําเนินตอ และการจบของการแลกเปลี่ยนความคิดและความเห็น โดยใชวิธีการพูด การเขียน
เครื่องหมาย หรือรูปแบบอื่นของภาษากับบุคคลที่รูจักหรือไมรูจัก หนึ่งคนหรือมากกวา ในบรรยากาศที่เปนทางการ
หรือเปนกันเอง
รวม:

d350.0
d350.1
d350.2

d350.3

d350.4

การเริ่มตน การดําเนินตอ และการจบการสนทนา การสนทนากับบุคคลหนึ่งคนหรือหลายคน

ไมมีความยากลําบาก: สามารถเริ่มตน ดําเนินตอ และจบการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดและความเห็นกับบุคคลที่รูจัก
หรือไมรูจัก หนึ่งคนหรือมากกวา ในบรรยากาศที่เปนทางการหรือเปนกันเอง ดวยตนเอง (NO: 0 – 4 %)
มีความยากลําบากเล็กนอย: สามารถเริ่มตน ดําเนินตอ และจบการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดและความเห็นกับบุคคลที่รูจัก
หรือไมรูจัก หนึ่งคนหรือมากกวา ในบรรยากาศที่เปนทางการหรือเปนกันเอง โดยผูดูแลคอยกระตุน (MILD: 5 – 24 %)
มีความยากลําบากปานกลาง: สามารถเริ่มตน ดําเนินตอ และจบการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดและความเห็นกับบุคคลที่
รูจักหรือไมรูจัก หนึ่งคนหรือมากกวา ในบรรยากาศที่เปนทางการหรือเปนกันเอง โดยผูดูแลตองกระตุนและใหความชวยเหลือ
บอยๆ (MODERATE: 25 – 49 %)
มีความยากลําบากรุนแรง: สามารถเริ่มตน ดําเนินตอ และจบการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดและความเห็นกับบุคคลที่รูจัก
หรือไมรูจัก หนึ่งคนหรือมากกวา ในบรรยากาศที่เปนทางการหรือเปนกันเอง โดยผูดูแลตองกระตุนและใหความชวยเหลือมาก
(SEVERE: 50 – 95 %)
มีความยากลําบากที่สุด:

ไมสามารถเริ่มตน ดําเนินตอ และจบการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดและความเห็นกับบุคคลที่รูจัก
หรือไมรูจัก หนึ่งคนหรือมากกวา ในบรรยากาศที่เปนทางการหรือเปนกันเอง โดยผูดูแลตองใหความชวยเหลือทั้งหมด

(COMPLETE: 96 – 100 %)
d350.8
d350.9

มีความยากลําบากที่ไมระบุรายละเอียด (Not specified)
ไมเกี่ยวของ (Not applicable)
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d510

การทําความสะอาดรางกายตนเอง (Washing oneself)
การทําความสะอาดและเช็ดตัวของตนเองทั้งหมดหรือบางสวน โดยใชน้ําและวัสดุหรือวิธีการที่เหมาะสมในการทําความ
สะอาด การเช็ดใหแหง เชน การอาบน้ําในอาง การอาบน้ําดวยฝกบัว การลางมือและเทา ลางหนาและสระผม และ
การเช็ดใหแหงดวยผาเช็ดตัว
รวม:
ไมรวม:

d510.0
d510.1
d510.2
d510.3
d510.4
d510.8
d510.9

d570

ไมมีความยากลําบาก: สามารถทําความสะอาดสวนตางๆของรางกายตนเอง โดยใชน้ําและวัสดุหรือวิธีการที่เหมาะ สมในการ
ทําความสะอาดและการเช็ดใหแหง ดวยตนเอง (NO: 0 – 4 %)
มีความยากลําบากเล็กนอย: สามารถทําความสะอาดสวนตางๆของรางกายตนเอง โดยใชน้ําและวัสดุหรือวิธีการที่เหมาะสมใน
การทําความสะอาดและการเช็ดใหแหง โดยผูดูแลคอยกระตุน (MILD: 5 – 24 %)
มีความยากลําบากปานกลาง: สามารถทําความสะอาดสวนตางๆของรางกายตนเอง โดยใชน้ําและวัสดุหรือวิธีการที่เหมาะสม
ในการทําความสะอาดและการเช็ดใหแหง โดยผูดูแลตองกระตุนและใหความชวยเหลือบอยๆ (MODERATE: 25 – 49 %)
มีความยากลําบากรุนแรง: สามารถทําความสะอาดสวนตางๆของรางกายตนเอง โดยใชน้ําและวัสดุหรือวิธีการที่เหมาะสมใน
การทําความสะอาดและการเช็ดใหแหง โดยผูดูแลตองกระตุนและใหความชวยเหลือมาก (SEVERE: 50 – 95 %)
มีความยากลําบากที่สุด: ไมสามารถทําความสะอาดสวนตางๆของรางกายตนเอง โดยใชน้ําและวัสดุหรือวิธีการที่เหมาะสมใน
การทําความสะอาดและการเช็ดใหแหง ตองใหผูดูแลชวยเหลือทั้งหมด (COMPLETE: 96 – 100 %)
มีความยากลําบากที่ไมระบุรายละเอียด (Not specified)
ไมเกี่ยวของ (Not applicable)

การดูแลสุขภาพตัวเอง (Looking after one’s health)
การรักษาความสะดวกสบายทางรางกาย สุขภาพ และการรักษาความเปนอยูที่ดีทั้งทางกายและทางจิต เชน โดยการ
รักษาโภชนาการ การออกกําลังกายตามสมควร การควบคุมอุณหภูมิรอนเย็น หลีกเลี่ยงสิ่งที่เปนอันตรายตอสุขภาพ มี
เพศสัมพันธอยางปลอดภัย รวมถึงการใชถุงยางอนามัย ฉีดยาปองกันโรค และตรวจสุขภาพอยางสม่ําเสมอ
รวม:

d570.0
d570.1

การทําความสะอาดสวนตางๆของรางกาย รางกายทั้งหมด; และการเช็ดตัว
การดูแลสวนตางๆของรางกาย (d250); การใชหองน้ํา (d530)

การรักษาความสะดวกสบายของรางกาย;
รักษาสุขภาพของตนเอง

การดูแลเรื่องโภชนาการและความแข็งแรงของรางกาย;

การ

ไมมีความยากลําบาก: สามารถดูแลสุขภาพตนเองทั้งทางกายและทางจิต เชน เลือกรับประทานอาหารที่มีคุณคา ออกกําลังกาย
รับประทานยาและมาพบแพทยตามนัดอยางสม่ําเสมอ หลีกเลี่ยงสิ่งที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ไดดวยตนเอง (NO: 0 – 4 %)
มีความยากลําบากเล็กนอย: สามารถดูแลสุขภาพตนเองทั้งทางกายและทางจิต เชน เลือกรับประทานอาหารที่มีคุณคา ออก
กําลังกาย รับประทานยาและมาพบแพทยตามนัดอยางสม่ําเสมอ หลีกเลี่ยงสิ่งที่เปนอันตรายตอสุขภาพ โดยผูดูแลคอยกระตุน
(MILD: 5 – 24 %)

d570.2

d570.3

d570.4

d570.8
d570.9

มีความยากลําบากปานกลาง: สามารถดูแลสุขภาพตนเองทั้งทางกายและทางจิต เชน เลือกรับประทานอาหารที่มีคุณคา ออก
กําลังกาย รับประทานยาและมาพบแพทยตามนัดอยางสม่ําเสมอ หลีกเลี่ยงสิ่งที่เปนอันตรายตอสุขภาพ โดยผูดูแลตองกระตุน
และใหความชวยเหลือบอยๆ (MODERATE: 25 – 49 %)
มีความยากลําบากรุนแรง: สามารถดูแลสุขภาพตนเองทั้งทางกายและทางจิต เชน เลือกรับประทานอาหารที่มีคุณคา ออก
กําลังกาย รับประทานยาและมาพบแพทยตามนัดอยางสม่ําเสมอ หลีกเลี่ยงสิ่งที่เปนอันตรายตอสุขภาพ โดยผูดูแลตองกระตุน
และใหความชวยเหลือมาก (SEVERE: 50 – 95 %)
มีความยากลําบากที่สุด: ไมสามารถดูแลสุขภาพตนเองทั้งทางกายและทางจิต เชน เลือกรับประทานอาหารที่มีคุณคา ออก
กําลังกาย รับประทานยาและมาพบแพทยตามนัดอยางสม่ําเสมอ หลีกเลี่ยงสิ่งที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ตองใหผูดูแลชวยเหลือ
ทั้งหมด (COMPLETE: 96 – 100 %)
มีความยากลําบากที่ไมระบุรายละเอียด (Not specified)
ไมเกี่ยวของ (Not applicable)
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d640

การทํางานบาน (Doing housework)
การจัดการภายในบานดวยการทําความสะอาดบาน ซักเสื้อผา การใชเครื่องใชภายในบาน การเก็บรักษาอาหาร และ
การทิ้งสิ่งปฏิกูล เชน โดยการกวาดบาน ถูบาน การชําระลางชั้นวางของ กําแพงและพื้น การเก็บรวบรวมการกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลภายในบาน การจัดหอง ตูเสื้อผาและลิ้นชักใหเปนระเบียบ การซักลาง ทําใหแหง พับเก็บและรีด การทําความ
สะอาดรองเทา การใชไมกวาด แปรง และเครื่องดูดฝุน การใชเครื่องซักผา เครื่องอบผา และเตารีด
รวม:

ไมรวม:
d640.0
d640.1
d640.2

การซักและตากเสื้อผาและเครื่องแตงกาย; การทําความสะอาดพื้นที่และอุปกรณที่ใชในการทําอาหาร; การ
ทําความสะอาดบริเวณที่พักอาศัย; การใชเครื่องใชภายในบาน; การเก็บรักษาของใชที่จําเปนประจําวันและ
การกําจัดสิ่งปฏิกูล
การหาที่อยูอาศัย (d610); การหาซื้อสินคาและบริการ (d620); การเตรียมอาหาร (d630); การดูแลของใน
บาน (d650); การดูแลผูอื่น (d660)

ไมมีความยากลําบาก: สามารถดูแลทํางานบานหรือจัดการภายในบาน รวมถึงการใชและเก็บรักษาอุปกรณเครื่องใชประจํา
วันที่จําเปน และการกําจัดสิ่งปฏิกูลภายในบาน ไดดวยตนเอง (NO: 0 – 4 %)
มีความยากลําบากเล็กนอย: สามารถดูแลทํางานบานหรือจัดการภายในบาน รวมถึงการใชและเก็บรักษาอุปกรณเครื่องใช
ประจําวันที่จําเปน และการกําจัดสิ่งปฏิกูลภายในบาน โดยผูดูแลคอยกระตุน (MILD: 5 – 24 %)
มีความยากลําบากปานกลาง: สามารถดูแลทํางานบานหรือจัดการภายในบาน รวมถึงการใชและเก็บรักษาอุปกรณเครื่องใช
ประจําวันที่จําเปน และการกําจัดสิ่งปฏิกูลภายในบาน โดยผูดูแลตองกระตุนและใหความชวยเหลือบอยๆ (MODERATE:
25 – 49 %)

d640.3
d640.4
d640.8
d640.9

d720

มีความยากลําบากรุนแรง: สามารถดูแลทํางานบานหรือจัดการภายในบาน รวมถึงการใชและเก็บรักษาอุปกรณเครื่องใช
ประจําวันที่จําเปนและการกําจัดสิ่งปฏิกูลภายในบาน โดยผูดูแลตองกระตุนและใหความชวยเหลือมาก (SEVERE: 50 – 95 %)
มีความยากลําบากที่สุด: ไมสามารถดูแลทํางานบาน หรือจัดการภายในบาน รวมถึงการใชและเก็บรักษาอุปกรณเครื่องใช
ประจําวันที่จําเปน และการกําจัดสิ่งปฏิกูลภายในบาน ตองใหผูดูแลชวยเหลือทั้งหมด (COMPLETE: 96 – 100 %)
มีความยากลําบากที่ไมระบุรายละเอียด (Not specified)
ไมเกี่ยวของ (Not applicable)

ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลที่ซับซอน (Complex interpersonal interactions)
การรักษาไวและจัดการกับปฏิสัมพันธกับผูอื่นในลักษณะที่เหมาะสมตามบริบทและสังคม เชน การจัดการกับอารมณ
และแรงกดดันทางจิตใจ การควบคุมพฤติกรรมกาวราวทางวาจาและทางกาย การกระทําอยางอิสระในปฏิกิริยาทาง
สังคม และการทําตามกฎของสังคมและประเพณีนิยม
รวม:

d720.0
d720.1
d720.2

d720.3

d720.4

d720.8
d720.9

การเริ่มตนและยุติสัมพันธภาพ; การควบคุมพฤติกรรมในขณะที่มีปฏิสัมพันธ; การแสดงปฏิสัมพันธตาม
กฎของสังคม และการรักษาชองวางของสังคม

ไมมีความยากลําบาก: สามารถรักษาไวและจัดการปฏิสัมพันธกับผูอื่นในลักษณะที่เหมาะสมตามบริบทและสังคม ไดดวย
ตนเอง (NO: 0 – 4 %)
มีความยากลําบากเล็กนอย: สามารถรักษาไวและจัดการปฏิสัมพันธกับผูอื่นในลักษณะที่เหมาะสมตามบริบทและสังคม มี
ปญหานานๆครั้ง ทําดวยตนเองโดยมีผูดูแลคอยใหคําแนะนําเล็กนอย (MILD: 5 – 24 %)
มีความยากลําบากปานกลาง: สามารถรักษาไวและจัดการปฏิสัมพันธกับผูอื่นในลักษณะที่เหมาะสมตามบริบทและสังคม มี
ปญหาบางครั้ง หรือแสดงทาทาง อารมณ คําพูด พฤติกรรมที่ไมพอใจ โดยผูดูแลตองใหคําแนะนําและใหความชวยเหลือบาง
(MODERATE: 25 – 49 %)
มีความยากลําบากรุนแรง: สามารถรักษาไวและจัดการปฏิสัมพันธกับผูอื่นในลักษณะที่เหมาะสมตามบริบทและสังคม

มี
ปญหาบอยครั้ง หรือแสดงทาทาง อารมณ คําพูด พฤติกรรมที่หงุดหงิด กาวราวบอยๆ โดยผูดูแลตองใหคําแนะนําและให
ความชวยเหลือมาก (SEVERE: 50 – 95 %)
มีความยากลําบากที่สุด: ไมสามารถรักษาไวและจัดการปฏิสัมพันธกับผูอื่นในลักษณะที่เหมาะสมตามบริบทและสังคม มี
ปญหาตลอดเวลา จนไมสามารถมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น หรือมีพฤติกรรมที่หงุดหงิดกาวราวตลอดเวลา ตองใหผูดูแล
ชวยเหลือทั้งหมดเพื่อปองกันความเสี่ยงตอบุคคลอื่น (COMPLETE: 96 – 100 %)
มีความยากลําบากที่ไมระบุรายละเอียด (Not specified)
ไมเกี่ยวของ (Not applicable)
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d750

สัมพันธภาพทางสังคมที่ไมเปนทางการ (Informal social relationships)
การเขาไปมีสัมพันธภาพกับคนอื่น เชน สัมพันธภาพโดยบังเอิญกับคนที่อาศัยอยูในชุมชนเดียวกัน
เดียวกัน หรือกับคนที่ทํางานรวมกัน นักศึกษา เพื่อนเลน หรือคนที่มีภูมิหลังหรืออาชีพคลายกัน
รวม:

d750.0
d750.1
d750.2
d750.3
d750.4
d750.8
d750.9

d845

d845.1

d845.2

d845.3
d845.4

สัมพันธภาพที่ไมเปนทางการกับเพื่อน เพื่อนบาน คนคุนเคย คนที่อาศัยอยูรวมกัน และเพื่อนรุนเดียวกัน

ไมมีความยากลําบาก: สามารถเขาไปมีสัมพันธภาพกับคนในบาน เพื่อนบาน และคนอื่นๆ ไดดวยตนเอง (NO: 0 – 4 %)
มีความยากลําบากเล็กนอย: สามารถเขาไปมีสัมพันธภาพกับคนในบาน เพื่อนบาน และคนอื่นๆ โดยผูดูแลใหคําแนะนํา
เล็กนอย (MILD: 5 – 24 %)
มีความยากลําบากปานกลาง: สามารถเขาไปมีสัมพันธภาพกับคนในบาน เพื่อนบาน และคนอื่นๆ โดยผูดูแลใหคําแนะนํา
และชวยเหลือบาง (MODERATE: 25 – 49 %)
มีความยากลําบากรุนแรง: สามารถเขาไปมีสัมพันธภาพกับคนในบาน เพื่อนบาน และคนอื่นๆ โดยผูดูแลใหคําแนะนําและ
ชวยเหลือมาก (SEVERE: 50 – 95 %)
มีความยากลําบากที่สุด: ไมสามารถเขาไปมีสัมพันธภาพกับคนในบาน เพื่อนบาน และคนอื่นๆ ตองใหผูดูแลชวยเหลือ
ทั้งหมด (COMPLETE: 96 – 100 %)
มีความยากลําบากที่ไมระบุรายละเอียด (Not specified)
ไมเกี่ยวของ (Not applicable)

การไดงานทํา การรักษางานที่ทําอยู และการยุติการทํางาน (Acquiring, keeping and terminating a job)
การแสวงหางานทํา การหางานและการเลือกงาน การรับจางและการไดรับการจางงาน การรักษางานที่ทําอยูและ
ความกาวหนาในหนาที่การงาน การคาขาย การไดรับบรรจุใหทํางานหรือการทํางานอาชีพ และการออกจากงานใน
ลักษณะที่เหมาะสม
รวม:

d845.0

การแสวงหางานทํา; การเตรียมประวัติการศึกษา; การติดตอกับนายจางและการเตรียมตัวสัมภาษณ; การ
รักษางานที่ทําอยู; การรายงานผลการทํางานของตนเอง; การใหขอสังเกต; และการออกจากงาน

ไมมีความยากลําบาก: กระตือรือรนแสวงหางานทํา หรือสามารถหางานทํา จนไดรับการจางงานหรือบรรจุใหทํางานหรือมี
อาชีพ สามารถรักษางานหรืออาชีพที่ทําอยู และมีความกาวหนาในหนาที่การงานไดดวยตนเอง (NO: 0 – 4 %)
มีความยากลําบากเล็กนอย: กระตือรือรนแสวงหางานทํา สามารถหางานทําจนไดรับการจาง/บรรจุใหทํางาน
หรือมีอาชีพ สามารถรักษางานหรืออาชีพที่ทําอยู และมีความกาวหนาในหนาที่การงาน/อาชีพแตมีปญหาบางและตองมีผูให
คําแนะนําเล็กนอย (MILD: 5 – 24 %)
มีความยากลําบากปานกลาง: กระตือรือรนแสวงหางานทํา สามารถหางานทําจนไดรับการจาง/บรรจุใหทํางาน
หรือมีอาชีพ สามารถรักษางานหรืออาชีพที่ทําอยู และมีความกาวหนาในหนาที่การงาน/อาชีพ แตมีปญหาและตองการความ
ชวยเหลือบอยๆ (MODERATE: 25 – 49 %)
มีความยากลําบากรุนแรง: กระตือรือรนแสวงหาหรือเลือกงานทํา และสามารถฝกงานทําเพื่อเตรียมไดรับการจาง/บรรจุให
ทํางาน หรือมีอาชีพ แตมีปญหาและตองการความชวยเหลือมาก (SEVERE: 50 – 95 %)
มีความยากลําบากที่สุด: ไมสามารถแสวงหางานทํา หรือไมสามารถทํางานได ตองใหผูดูแลชวยเหลือทั้งหมด (COMPLETE:
96 – 100 %)

d845.8
d845.9

หรืออยูหอพัก

มีความยากลําบากที่ไมระบุรายละเอียด (Not specified)
ไมเกี่ยวของ (Not applicable)
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d920

นันทนาการและกิจกรรมยามวาง (Recreation and leisure)
การเขารวมในกิจกรรมการเลนอยางใดอยางหนึ่ง การเขารวมกิจกรรมนันทนาการหรือกิจกรรมยามวาง เชน การเลน
กีฬาที่จัดขึ้นอยางไมเปนทางการ การออกกําลังกายตามโปรแกรม การผอนคลาย การหาความสนุกสนาน การไปชม
หอแสดงศิลปะ พิพิธภัณฑ ภาพยนตหรือละคร; การทํางานหัตถกรรมหรืองานอดิเรก การอานหนังสือเพื่อความ
เพลิดเพลิน การทัศนาจรและทองเที่ยว
รวม:
ไมรวม:

d920.0
d920.1
d920.2

d920.3

d920.4
d920.8
d920.9

การเลน กีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม งานหัตถกรรม งานอดิเรก และงานสังคม
การขี่สัตวเพื่อการขนสง (d480); งานที่ไดรับคาจางและไมไดรับคาจาง (d850 และ
ความเชื่อ (d930); ชีวิตทางการเมืองและการเปนพลเมือง (d950)

d855);

ศาสนาและ

ไมมีความยากลําบาก: สามารถเขารวมกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมยามวาง อยากเขารวมสนุก รวมทําสิ่งที่สนใจ หรือ
รวมงานอยางสม่ําเสมอ (NO: 0 – 4 %)
มีความยากลําบากเล็กนอย: สามารถเขารวมกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมยามวาง อยากเขารวมสนุก รวมทําสิ่งที่สนใจ
หรือรวมงานเปนสวนใหญ โดยตองการคําแนะนําเล็กนอย (MILD: 5 – 24 %)
มีความยากลําบากปานกลาง: สามารถเขารวมกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมยามวางมากกวาครึ่งหนึ่ง หรือในกรณีที่ไม
แสดงความอยากเขารวมสนุก รวมทําสิ่งที่สนใจ หรือรวมงาน แตเมื่อถูกชักชวนจะยอมเขารวมมากกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนครั้ง
ที่ชักชวน ทั้งนี้ตองการคําแนะนําและชวยเหลือบาง (MODERATE: 25 – 49 %)
มีความยากลําบากรุนแรง: สามารถเขารวมกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมยามวางนอยกวาครึ่งหนึ่ง หรือในกรณีที่ไมแสดง
ความอยากเขารวมสนุก รวมทําสิ่งที่สนใจ หรือรวมงาน แตเมื่อถูกชักชวนจะยอมเขารวมนอยกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนครั้งที่
ชักชวน โดยตองการคําแนะนําและชวยเหลือมาก (SEVERE: 50 – 95 %)
มีความยากลําบากที่สุด: มีปญหาเกือบทั้งหมดหรือทั้งหมดในการเขารวมกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมยามวาง ไมเขารวม
สนุก รวมทําสิ่งที่สนใจ หรือรวมงาน (COMPLETE: 96 – 100 %)
มีความยากลําบากที่ไมระบุรายละเอียด (Not specified)
ไมเกี่ยวของ (Not applicable)

แบบประเมินสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมตามแนวทางของ ICF
ระดับความบกพรองในการทํางาน / ความลําบากในการทํากิจกรรม
1

d155

การไดรับทักษะจากการเรียนรู

2

d350

การสนทนา

3

d510

การทําความสะอาดรางกายตนเอง

4

d570

การดูแลสุขภาพตัวเอง

5

d640

การทํางานบาน

6

d720

ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลที่ซับซอน

7

d750

สัมพันธภาพทางสังคมที่ไมเปนทางการ

8

d845

การไดทํางาน การรักษางานที่ทําอยู และการยุติการทํางาน

9

d920

นันทนาการและกิจกรรมยามวาง
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.0

.1

.2

.3

.4

.8

.9

ตัวอยาง
ชายไทย อายุ 34 ป ไดรับการวินิจฉัยเปนโรคจิตเภทมานาน 10 ป อาศัยอยูกับบิดามารดา มารดาใหประวัติวาผูปวยมีอาการเก็บตัว อยูแต
ในหอง ไมเขารวมกิจกรรมในครอบครัว มารดาตองคอยเรียกและใหรางวัลบอยๆเมื่อผูปวยออกมาพูดคุยหรือกินขาวรวมกับคนในครอบครัว
สวนใหญผูปวยสามารถดูแลกิจวัตรประจําวันของตนเองไดสะอาดโดยไมตองกระตุน บิดามารดาพยายามฝก ใหทํางานบานและชวยกิจการ
คาขายที่บานแตผูปวยปฏิเสธ บอกตนเองไมอยากทํา ขอดูทีวี ฟงเพลง ไปไหวพระ และออกกําลังกายก็พอแลว เพราะตนเองปวยโรคจิต
ตองดูแลสุขภาพไมใหเครียด ผูปวยกินยาดวยตนเองและไปพบแพทยตามนัดสม่ําเสมอ
การวินิจฉัยความบกพรอง

Schizophrenia……………………...……………………………………………

รหัส ICD‐10‐TM

F20.99………..…

การวินิจฉัยโรคที่เปนสาเหตุ

Schizophrenia……………………...……………………………………………

รหัส ICD‐10‐TM

F20.99………..…

สรุปวา มีความพิการตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ในประเภท
[9]

ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม

แบบประเมินสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมตามแนวทางของ ICF
ระดับความบกพรองในการทํางาน / ความลําบากในการทํากิจกรรม
1

d155

การไดรับทักษะจากการเรียนรู

2

d350

การสนทนา

.0

.1

.2

.3

.4

.8
9

9

3

d510

การทําความสะอาดรางกายตนเอง

9

4

d570

การดูแลสุขภาพตัวเอง

9

5

d640

การทํางานบาน

6

d720

ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลที่ซับซอน

9

7

d750

สัมพันธภาพทางสังคมที่ไมเปนทางการ

9

8

d845

การไดทํางาน การรักษางานที่ทําอยู และการยุติการทํางาน

9

d920

นันทนาการและกิจกรรมยามวาง

9

9
9
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.9

ความพิการประเภท 4.2

ออทิสติก
ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
เรื่อง
ประเภทและหลักเกณฑความพิการ
ซึ่งออกตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 กําหนดให “ออทิสติก” อยูในกลุมความพิการประเภท 4 คือความพิการ
ทางจิตใจหรือพฤติกรรม หรือออทิสติก
ความพิการออทิสติก หมายถึง การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรม
ทางสังคม ซึ่งเปนผลมาจากความบกพรองทางพัฒนาการดานสังคม ภาษาและการสื่อความหมาย พฤติกรรมและอารมณ โดยมีสาเหตุมา
จากความผิดปกติของสมอง และความผิดปกตินั้นแสดงกอนอายุ 2 ปครึ่ง ทั้งนี้ใหรวมถึงการวินิจฉัยกลุมออทิสติกสเปกตรัมอื่นๆ เชน แอส
เพอรเกอร (Aaperger)
ความพิการประเภทนี้ จึงหมายถึงกลุมการวินิจฉัย ออทิสติกสเปกตรัมทั้งหมด
developmental disorder) ซึ่งประกอบดวย
ออทิสติก (Autistic disorder)
1.
2.
แอสเพอรเกอร (Asperger’s disorder)
3.
4.
5.

(Autism spectrum disorder

หรือ

Pervasive

Rett’s disorder
Childhood disintegrative disorder
Pervasive developmental disorder, not otherwise specified (PDD NOS)

กลุมออทิสติกสเปกตรัม มีอาการหลากหลายแตกตางกัน แตก็มีลักษณะรวมคลายกันคืออยูในโลกของตัวเองมาก สนใจสิ่งแวดลอม
นอย เรียกไมหัน ไมสบตา ไมสนใจใคร โตตอบไมเปน เลนไมเหมาะสม จินตนาการไมเปน ไมพูดหรือพูดไมรูเรื่อง พูดเปนภาษาตางดาว
ทําอะไรซ้ําๆ เปนแบบแผน ไมยืดหยุน สนใจบางอยางแบบหมกมุนไมมีประโยชน ในรายที่อยูในโลกของตัวเองมากจะกระตุนตัวเองเปนระยะ
เชน หมุนตัว โยกตัว เขยงเทา สะบัดมือ เลนมือ เลนเสียง เปนตน
ในชวงขวบปแรกจะสังเกตไดยาก เนื่องจากไมมีลักษณะภายนอกผิดสังเกต เด็กมักจะไมสบตา เรียกชื่อก็ไมสนใจหันมอง หนาตา
เฉยเมย ไมยิ้มตอบหรือหัวเราะ ไมชอบใหอุม ไมแสดงทาทีเรียกรองความสนใจใดๆ คอนขางเงียบ ไมสงเสียง เลี้ยงงาย
อาการผิดปกติเริ่มสังเกตไดชัดเจนขึ้นในชวงขวบปที่สอง เด็กยังไมพูดเปนคํา แตจะพูดเปนภาษาที่ไมมีความหมาย ไมสนใจของเลน
ไมสนใจเรื่องที่คนรอบขางกําลังสนใจอยู ไมชี้นิ้วบอกความตองการของตนเอง เวลาอยากไดอะไรมักจะทําเอง หรือจูงมือพอแมไปหยิบโดยไม
สงเสียง ชอบจองมองสิ่งของที่เปนแสงวาววับ แสงไฟ เงาที่กระเพื่อมไปมา หรือของหมุนๆ อาจเริ่มเลนมือ สะบัดมือ หมุนตัว โยกตัว
เขยงเทา
เกณฑการวินิจฉัย อางอิงตามคูมือการวินิจฉัยโรคทางจิตเวช (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders หรือ DSM)
ของสมาคมจิตแพทยอเมริกัน หรือระบบ International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems หรือ ICD
ขององคการอนามัยโลก

การจําแนกความพิการออทิสติกตามรหัส ICD‐10‐TM (Version 2012)
F84.0
F84.1
F84.2
F84.3
F84.4
F84.5
F84.8
F84.9

Childhood autism
Atypical autism
Rett’s syndrome
Other childhood disintegrative disorder
Overactive disorder associated with mental retardation and stereotyped movements
Asperger’s syndrome
Other pervasive developmental disorders
Pervasive developmental disorder, unspecified
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การประเมินสมรรถภาพคนพิการออทิสติกตามแนวทางของ ICF
d310

d310.0
d310.1
d310.2
d310.3
d310.4

การรับการสื่อสารดวยขอความภาษาพูด (Communicating with – receiving – spoken messages)
การเขาใจและรูความหมายที่แทจริงของขอความที่เปนภาษาพูด เชน การเขาใจขอความในความหมายที่เปนความจริง
หรือในความหมายที่เปนสํานวนโวหาร
ไมมีความยากลําบาก: สามารถเขาใจและรับรูความหมายที่แทจริงของขอความที่เปนภาษาพูด (NO: 0 – 4 %)
มีความยากลําบากเล็กนอย: เขาใจและรับรูความหมายที่แทจริงของขอความที่เปนภาษาพูดผิดบางนานๆครั้ง อธิบายเพิ่มเติม
แลวเขาใจ (MILD: 5 – 24 %)
มีความยากลําบากปานกลาง: เขาใจและรับรูความหมายที่แทจริงของขอความที่เปนภาษาพูดผิดบางเปนระยะ โดยเฉพาะ
สํานวนโวหารหรือมุขตลก อธิบายเพิ่มเติมแลวยังไมคอยเขาใจ (MODERATE: 25 – 49 %)
มีความยากลําบากรุนแรง: เขาใจและรับรูความหมายที่แทจริงของขอความที่เปนภาษาพูดผิดเปนประจํา มักตีความหมาย
ตรงๆ โดยไมสนใจบริบทของคําพูด (SEVERE: 50 – 95 %)
มีความยากลําบากที่สุด: ไมสามารถเขาใจและรับรูความหมายที่แทจริงของขอความที่เปนภาษาพูด ฟงแลวไมเขาใจ
(COMPLETE: 96 – 100 %)

d310.8
d310.9

d315

มีความยากลําบากที่ไมระบุรายละเอียด (Not specified)
ไมเกี่ยวของ (Not applicable)

การรับการสื่อสารดวยขอความที่ไมใชภาษาพูด
(Communicating with – receiving – nonverbal messages)

การเขาใจและรูความหมายที่แทจริงของขอความที่สงมาเปนทาทาง สัญลักษณ และภาพวาด เชน การที่สามารถทราบ
วาเด็กมีอาการเหนื่อยลาเมื่อเด็กผูนั้นใชมือขยี้ตา หรือเสียงระฆังที่ดังขึ้นมาเปนสัญญาณเตือนวามีอัคคีภัย
รวม:
d315.0

การรับการสื่อสารดวยทาทางของรางกาย เครื่องหมาย และสัญลักษณทั่วๆไป

ไมมีความยากลําบาก: สามารถเขาใจและรับรูความหมายที่แทจริงของขอความที่เปนภาษาทาทาง สัญลักษณ และภาพวาด
(NO: 0 – 4 %)

d315.1
d315.2
d315.3
d315.4

d315.8
d315.9

มีความยากลําบากเล็กนอย: เขาใจและรับรูความหมายที่แทจริงของขอความที่เปนภาษาทาทาง สัญลักษณ และภาพวาด ผิด
นานๆครั้ง อธิบายเพิ่มเติมแลวเขาใจ (MILD: 5 – 24 %)
มีความยากลําบากปานกลาง: เขาใจและรับรูความหมายที่แทจริงของขอความที่เปนภาษาทาทาง สัญลักษณ และภาพวาด
ผิดบาง (MODERATE: 25 – 49 %)
มีความยากลําบากรุนแรง: เขาใจและรับรูความหมายที่แทจริงของขอความที่เปนภาษาทาทาง สัญลักษณ และภาพวาด ผิด
เปนประจํา (SEVERE: 50 – 95 %)
มีความยากลําบากที่สุด: ไมสามารถเขาใจและรับรูความหมายที่แทจริงของขอความที่เปนภาษาทาทาง สัญลักษณ และ
ภาพวาด โดยเฉพาะสีหนา แววตา การเคลื่อนไหวของมือและรางกาย เนื่องจากไมคอยมองหนา ไมสบตา ไมรูวาตองสังเกต
อะไรบาง (COMPLETE: 96 – 100 %)
มีความยากลําบากที่ไมระบุรายละเอียด (Not specified)
ไมเกี่ยวของ (Not applicable)
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d330

d330.0
d330.1
d330.2
d330.3
d330.4
d330.8
d330.9

d350

d350.0
d350.1

การพูด (Speaking)
การเปลงเสียงออกมาเปนคําพูด วลี และถอยคํายาวๆ ที่ใหความหมายในตัวหรือมีความหมายที่แทจริง เชน การพูด
ถึงสิ่งๆหนึ่ง หรือการเลาเรื่องโดยใชภาษาพูด
ไมมีความยากลําบาก: สามารถใชคําพูดที่ใหความหมายในตัว พูดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งชัดเจนและเลาเรื่องไดเขาใจ (NO: 0 – 4%)
มีความยากลําบากเล็กนอย: ใชคําพูดที่ใหความหมายในตัว การพูดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งชัดเจนหรือการเลาเรื่องไมคอยชัดเจน อาจ
ตองซักถามเพิ่มเติม (MILD: 5 – 24 %)
มีความยากลําบากปานกลาง: ใชคําพูดที่ใหความหมายไมสมบูรณในตัว การพูดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งชัดเจนหรือการเลาเรื่อง
คลุมเครือ ตองซักถามเพิ่มเติมมาก (MODERATE: 25 – 49 %)
มีความยากลําบากรุนแรง: ใชคําพูดในการสื่อสารไดบาง อาจเปนเพียงคําเดี่ยว วลี หรือถอยคําสั้นๆ ความหมายไมชัดเจน
หรือเปนความหมายเฉพาะตัวที่ผูอื่นไมคอยเขาใจ (SEVERE: 50 – 95 %)
มีความยากลําบากที่สุด: พัฒนาการในการพูดชาหรือไมมีเลย (COMPLETE: 96 – 100 %)
มีความยากลําบากที่ไมระบุรายละเอียด (Not specified)
ไมเกี่ยวของ (Not applicable)

การสนทนา (Conversation)
การเริ่มตน การดําเนินตอ และการจบของการแลกเปลี่ยนความคิดและความเห็น โดยใชวิธีการพูด การเขียน
เครื่องหมาย หรือรูปแบบอื่นของภาษากับบุคคลที่รูจักหรือไมรูจัก หนึ่งคนหรือมากกวา ในบรรยากาศที่เปนทางการ
หรือเปนกันเอง
รวม:
การเริ่มตน การดําเนินตอ และการจบการสนทนา; การสนทนากับบุคคลหนึ่งคนหรือหลายคน
ไมมีความยากลําบาก: สามารถเริ่มตน ดําเนินตอ และจบการสนทนากับผูอื่นไดอยางราบรื่น (NO: 0 – 4 %)
มีความยากลําบากเล็กนอย: สามารถเริ่มตน ดําเนินตอ และจบการสนทนากับผูอื่นได โดยมีความเขาใจไมตรงกันบาง
(MILD: 5 – 24 %)

d350.2
d350.3
d350.4
d350.8
d350.9

d710

มีความยากลําบากปานกลาง: สามารถเริ่มตน ดําเนินตอ และจบการสนทนากับผูอื่นได มีความเขาใจไมตรงกันพอสมควร
(MODERATE: 25 – 49 %)
มีความยากลําบากรุนแรง: สามารถเริ่มตนการสนทนากับผูอื่นได แตไมสามารถดําเนินการสนทนาไดอยางตอเนื่อง
(SEVERE: 50 – 95 %)
มีความยากลําบากที่สุด: ไมสามารถเริ่มตนการสนทนากับผูอื่นไดเลย (COMPLETE: 96 – 100 %)

มีความยากลําบากที่ไมระบุรายละเอียด (Not specified)
ไมเกี่ยวของ (Not applicable)

ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลขั้นพื้นฐาน (Basic interpersonal interactions)
การแสดงปฏิกิริยาตอบุคคลในลักษณะที่เหมาะสมตามบริบทและสังคม เชน การแสดงความคิดพิจารณา การยกยองที่
เหมาะสม หรือการตอบสนองตอความรูสึกของผูอื่น
รวม:

d710.0
d710.1

การแสดงความเคารพนับถือ ความอบอุน การเห็นคุณคา และความอดกลั้นในการมีสัมพันธภาพ; การ
ตอบสนองตอคําวิพากษวิจารณและสัญญาณทางสังคมในการมีสัมพันธภาพ; และการใชสัมผัสทางรางกายที่
เหมาะสมในการมีสัมพันธภาพ

ไมมีความยากลําบาก: แสดงปฏิกิริยาตอบุคคลในลักษณะที่เหมาะสม ถูกกาละเทศะ (NO: 0 – 4 %)
มีความยากลําบากเล็กนอย: แสดงปฏิกิริยาตอบุคคลในลักษณะที่ไมถูกกาละเทศะนานๆครั้ง ไมกระทบตอสัมพันธภาพ
(MILD: 5 – 24 %)

d710.2
d710.3

มีความยากลําบากปานกลาง: แสดงปฏิกิริยาตอบุคคลในลักษณะที่ไมถูกกาละเทศะบางเปนระยะ จนเริ่มกระทบตอ
สัมพันธภาพ (MODERATE: 25 – 49 %)
มีความยากลําบากรุนแรง: แสดงปฏิกิริยาตอบุคคลในลักษณะที่ไมถูกกาละเทศะบอยครั้ง จนกระทบตอสัมพันธภาพ

d710.4

(SEVERE: 50 – 95 %)
มีความยากลําบากที่สุด:

d710.8
d710.9

แสดงปฏิกิริยาตอบุคคลในลักษณะที่ไมถูกกาละเทศะอยางสม่ําเสมอ จนกระทบตอสัมพันธภาพอยาง
มาก ไมเปนที่ยอมรับจากกลุมเพื่อนหรือคนที่อยูดวย (COMPLETE: 96 – 100 %)
มีความยากลําบากที่ไมระบุรายละเอียด (Not specified)
ไมเกี่ยวของ (Not applicable)
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d720

ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลที่ซับซอน (Complex interpersonal interactions)
การรักษาไวและจัดการกับปฏิสัมพันธกับผูอื่นในลักษณะที่เหมาะสมตามบริบทและสังคม เชน การจัดการกับอารมณ
และแรงกดดันทางจิตใจ การควบคุมพฤติกรรมกาวราวทางวาจาและทางกาย การกระทําอยางอิสระในปฏิกิริยาทาง
สังคม และการทําตามกฎของสังคมและประเพณีนิยม
รวม:

d720.0

การเริ่มตนและยุติสัมพันธภาพ; การควบคุมพฤติกรรมในขณะที่มีปฏิสัมพันธ; การแสดงปฏิสัมพันธตาม
กฎของสังคม และการรักษาชองวางของสังคม

ไมมีความยากลําบาก: สามารถรักษาไวและจัดการปฏิสัมพันธกับผูอื่นในลักษณะที่เหมาะสมตามบริบทและสังคม
(NO: 0 – 4%)

d720.1
d720.2
d720.3
d720.4
d720.8
d720.9

d920

มีความยากลําบากเล็กนอย: มีปญหาบางนานๆครั้งในการรักษาไวและจัดการปฏิสัมพันธกับผูอื่นในลักษณะที่เหมาะสมตาม
บริบทและสังคม (MILD: 5 – 24 %)
มีความยากลําบากปานกลาง: มีปญหาบางเปนระยะ ในการรักษาไวและจัดการปฏิสัมพันธกับผูอื่นในลักษณะที่เหมาะสมตาม
บริบทและสังคม (MODERATE: 25 – 49 %)
มีความยากลําบากรุนแรง: มีปญหาบอยครั้งในการรักษาไวและจัดการปฏิสัมพันธกับผูอื่นในลักษณะที่เหมาะสมตามบริบทและ
สังคม มักไมสามารถสรางปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น แตสามารถตอบสนองไดบาง (SEVERE: 50 – 95 %)
มีความยากลําบากที่สุด: มีปญหาอยางสม่ําเสมอในการรักษาไวและจัดการปฏิสัมพันธกับผูอื่นในลักษณะที่เหมาะสมตาม
บริบทและสังคม มักไมมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นเลย (COMPLETE: 96 – 100 %)
มีความยากลําบากที่ไมระบุรายละเอียด (Not specified)
ไมเกี่ยวของ (Not applicable)

นันทนาการและกิจกรรมยามวาง (Recreation and leisure)
การเขารวมในกิจกรรมการเลนอยางใดอยางหนึ่ง การเขารวมกิจกรรมนันทนาการหรือกิจกรรมยามวาง เชน การเลน
กีฬาที่จัดขึ้นอยางไมเปนทางการ การออกกําลังกายตามโปรแกรม การผอนคลาย การหาความสนุกสนาน การไปชม
หอแสดงศิลปะ พิพิธภัณฑ ภาพยนตหรือละคร; การทํางานหัตถกรรมหรืองานอดิเรก การอานหนังสือเพื่อความ
เพลิดเพลิน การทัศนาจรและทองเที่ยว
รวม:
ไมรวม:

d920.0
d920.1
d920.2

d920.3

d920.4
d920.8
d920.9

การเลน กีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม งานหัตถกรรม งานอดิเรก และงานสังคม
การขี่สัตวเพื่อการขนสง (d480); งานที่ไดรับคาจางและไมไดรับคาจาง (d850 และ
ความเชื่อ (d930); ชีวิตทางการเมืองและการเปนพลเมือง (d950)

d855);

ศาสนาและ

ไมมีความยากลําบาก: ไมมีปญหาในการเขารวมกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมยามวาง อยากเขารวมสนุก รวมทําสิ่งที่
สนใจ หรือรวมงานอยางสม่ําเสมอ (NO: 0 – 4 %)
มีความยากลําบากเล็กนอย: มีปญหาเล็กนอยในการเขารวมกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมยามวาง อยากเขารวมสนุก
รวมทําสิ่งที่สนใจ หรือรวมงานบาง แตไมสม่ําเสมอ (MILD: 5 – 24 %)
มีความยากลําบากปานกลาง: มีปญหาปานกลางในการเขารวมกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมยามวาง ไมแสดงความอยาก
เขารวมสนุก รวมทําสิ่งที่สนใจ หรือรวมงาน แตเมื่อถูกชักชวนจะยอมเขารวมเปนสวนใหญ (มากกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนครั้งที่
ชักชวน) (MODERATE: 25 – 49 %)
มีความยากลําบากรุนแรง: มีปญหามากในการเขารวมกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมยามวาง ไมแสดงความอยากเขารวม
สนุก รวมทําสิ่งที่สนใจ หรือรวมงาน แตเมื่อถูกชักชวนจะยอมเขารวมบางนานๆครั้ง (นอยกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนครั้งที่
ชักชวน) (SEVERE: 50 – 95 %)
มีความยากลําบากที่สุด: มีปญหาทั้งหมดในการเขารวมกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมยามวาง ไมแสดงความอยากเขารวม
สนุก รวมทําสิ่งที่สนใจ หรือรวมงาน (COMPLETE: 96 – 100 %)
มีความยากลําบากที่ไมระบุรายละเอียด (Not specified)
ไมเกี่ยวของ (Not applicable)
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แบบประเมินสมรรถภาพคนพิการออทิสติกตามแนวทางของ ICF
ระดับความบกพรองในการทํางาน / ความลําบากในการทํากิจกรรม
1

d310

การรับการสื่อสารดวยขอความภาษาพูด

2

d315

การรับการสื่อสารดวยขอความที่ไมใชภาษาพูด

3

d330

การพูด

4

d350

การสนทนา

5

d710

ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลขั้นพื้นฐาน

6

d720

ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลที่ซับซอน

7

d920

นันทนาการและกิจกรรมยามวาง

.0

.1

.2

.3

.4

.8

.9

ตัวอยาง
เด็กชายไทย อายุ 5 ขวบ ไดรับการวินิจฉัยเปนออทิสติก (Autistic Disorder) ยังพูดไมเปนประโยค มักเปนวลีสั้นๆ หรือพูดคําซ้ําๆ มักจะ
พูดภาษาของตัวเองที่ไมมีใครเขาใจเปนสวนใหญ ไมสามารถเริ่มตนการสนทนากับบุคคลอื่นไดเลย สามารถเขาใจและรับรูความหมายที่
แทจริงของขอความที่เปนภาษาพูดผิดบางนานๆครั้ง อธิบายเพิ่มเติมแลวเขาใจ แตไมเขาใจภาษาทาทางเลย เวลาเรียกชื่อก็ไมคอยหันตอบ
ไมมองหนาสบตาเวลาคุยดวย ไมสนใจที่จะใหกอด ไมชี้นิ้วหรือใชสีหนาทาทางในการสื่อสารกับคนรอบขาง เดินวิ่งคลองแคลว สามารถทํา
กิจวัตรประจําวันดวยตนเองได แตมักหมกมุนอยูกับการจองมองลอรถเด็กเลน จับหมุนไปมา หรือไมก็เลนสะบัดมือตัวเองคนเดียว มีการ
แสดงปฏิกิริยาในลักษณะที่ไมถูกกาลเทศะอยางสม่ําเสมอ เชน ตะโกนเสียงดังในชั้นเรียน ดึงผมเพื่อนเวลาไปยืนใกลๆ เวลาไมพอใจจะเอา
ไมไลตีเพื่อน จนกระทบตอสัมพันธภาพอยางมาก ไมเปนที่ยอมรับจากกลุมเพื่อน ไมมีใครอยากเลนดวย ไมแสดงความอยากเขารวมสนุก
รวมทําสิ่งที่สนใจ หรือรวมงาน แตเมื่อชักชวนจะยอมเขารวมกลุมบางนานๆ ครั้ง
การวินิจฉัยความบกพรอง

Childhood autism……………………...………………………………………

รหัส ICD‐10‐TM

F84.0..………..…

การวินิจฉัยโรคที่เปนสาเหตุ

Childhood autism……………………...………………………………………

รหัส ICD‐10‐TM

F84.0..………..…

สรุปวา มีความพิการตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ในประเภท
[9]

ออทิสติก

แบบประเมินสมรรถภาพคนพิการออทิสติกตามแนวทางของ ICF
ระดับความบกพรองในการทํางาน / ความลําบากในการทํากิจกรรม

.0

.1

.2

.3

.4

9

1

d310

การรับการสื่อสารดวยขอความภาษาพูด

2

d315

การรับการสื่อสารดวยขอความที่ไมใชภาษาพูด

3

d330

การพูด

4

d350

การสนทนา

9

5

d710

ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลขั้นพื้นฐาน

9

6

d720

ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลที่ซับซอน

9

7

d920

นันทนาการและกิจกรรมยามวาง

9
9

9
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.8

.9

ความพิการประเภท 5

ความพิการทางสติปญญา
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเรื่อง ประเภทและหลักเกณฑความพิการ ในหนังสือราชกิจจานุเบกษา
เลม 126 ตอนพิเศษ 77 ง วันที่ 29 พฤษภาคม 2552 กําหนดไววา ความพิการทางสติปญญา หมายถึง การที่บุคคลมีขอจํากัดในการ
ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเปนผลมาจากการมีพัฒนาการชากวาปกติ หรือมีระดับ
เชาวนปญญาต่ํากวาบุคคลทั่วไป โดยความผิดปกตินั้นแสดงกอนอายุ 18 ป
ความพิการประเภทนี้ทําใหคนพิการมีขอจํากัดดานสติปญญา การเรียนรู และการปรับตัวในการดํารงชีวิตประจําวัน ในปจจุบันมีการ
ใชคําวา “ภาวะบกพรองทางสติปญญา” แทนคําวา “ภาวะปญญาออน” มากขึ้นในองคการระดับนานาชาติ เชน IASID (International
Association for the Scientific Study of Intellectual Disabilities), WHO (World Health Organization) และ WPA (World Psychiatry
Association) นอกจากนั้นสมาคมบุคคลปญญาออนแหงสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีสมาชิกประกอบดวยสหวิชาชีพจากทั่วโลก และกอตั้งมานานถึง
130 ป ยังไดเปลี่ยนชื่อจาก The American Association on Mental Retardation (AAMR) เปน The American Association of
Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD) เมื่อ 1 มกราคม 2550 เพื่อใหสังคมยอมรับผูบกพรองทางสติปญญามากขึ้น
ตามเกณฑของ Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Text Revision (DSM‐IV‐TR) โดย The
American Psychiatric Association (APA) ในป พ.ศ. 2543 กําหนดวา ภาวะบกพรองทางสติปญญา หรือ ภาวะปญญาออน หมายถึงภาวะที่มี
1.
ระดับเชาวนปญญาต่ํากวาเกณฑเฉลี่ย
2.
พฤติกรรมการปรับตนบกพรองตั้งแต 2 ดานขึ้นไป จากทั้งหมด 10 ดาน
3.
อาการแสดงกอนอายุ 18 ป
พฤติกรรมการปรับตน หมายถึง การปฏิบัติตนในชีวิตประจําวันทั่วไป ซึ่งเปนความสามารถของบุคคลนั้นที่จะสามารถดํารงชีวิตได
ดวยตนเองในสังคม ประกอบดวย
1.
การสื่อความหมาย (Communication)
2.
การดูแลตนเอง (Self‐care)
3.
การดํารงชีวิตภายในบาน (Home living)
4.
การปฏิสัมพันธกับผูอื่นในสังคม (Social and interpersonal skills)
5.
การใชแหลงทรัพยากรในชุมชน (Use of community resources)
6.
การควบคุมตนเอง (Self‐direction)
7.
การนําความรูมาใชในชีวิตประจําวัน (Functional academic skills)
8.
การใวเวลาวาง (Leisure)
การทํางาน (Work)
9.
10.
การมีสุขอนามัยและความปลอดภัยเบื้องตน (Health and safety)
การแบงประเภทของภาวะบกพรองทางสติปญญา ตาม DSM‐IV‐TR
1.

ภาวะบกพรองทางสติปญญาระดับรุนแรงมาก
พัฒนาการลาชาชัดเจนตั้งแตเล็กๆ ทั้งในดานประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว อาจจะฝกการชวยเหลือตนเองได
บาง แตตองอาศัยการฝกอยางมาก สวนใหญพบวามีพยาธิสภาพ ตองการการดูแลตลอดเวลาตลอดชีวิต แมจะเปนผูใหญ
แลวก็ตาม

2

ภาวะบกพรองทางสติปญญาระดับรุนแรง
พบความผิดปกติของพัฒนาการตั้งแตขวบปแรก มักมีพัฒนาการลาชาทุกดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งดานภาษา สื่อ
ความหมายไดเพียงเล็กนอยหรือพูดไมไดเลย บางรายเริ่มพูดไดเมื่อเขาสูวัยเรียน มีปญหาในการเคลื่อนไหว ในบางรายพบ
พยาธิสภาพมากกวา 1 อยาง มีทักษะการปองกันตนเองนอย มีความจํากัดในการดูแลตนเอง ทํางานงายๆได สวนใหญ
ตองการการดูแลอยางใกลชิดหรือตองชวยในทุกดานอยางมากตลอดชีวิต
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3.

ภาวะบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง
มักไดรับการวินิจฉัยตั้งแตกอนวัยเรียน เมื่ออายุประมาณ 2 – 3 ป โดยพบวาอาจมีความแตกตางของระดับ
ความสามารถในดานตางๆ เชน กลุมอาการดาวนจะลาชาในดานการใชภาษา กลุมอาการวิลเลียม (Williams syndrome)
จะบกพรองในทักษะการเรียนรูที่เกี่ยวของกับมิติสัมพันธ (Visuo‐spatial processing skills) และบางรายมีความสามารถทาง
ภาษาเดน ในบางรายพบพยาธิสภาพชัดเจน สามารถเรียนไดถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 2 – 3 ในวัยเรียนมักตองการการจัด
การศึกษาพิเศษ สามารถเรียนรูการเดินทางตามลําพังไดในสถานที่ที่คุนเคย ใชชีวิตในชุมชนไดดีทั้งการดํารงชีวิตและการ
งาน แตตองการความชวยเหลือปานกลางตลอดชีวิต ประมาณรอยละ 20 ดํารงชีวิตอยูไดดวยตนเอง

4.

ภาวะบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย
มักไดรับการวินิจฉัยเมื่อเด็กเขาสูวัยเรียนแลว เนื่องจากในวัยกอนเรียนมีการพัฒนาทักษะทางสังคมและการสื่อความ
หมายไดเพียงพอ สวนใหญเรียนไดถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หรือสูงกวา เมื่อเปนผูใหญสามารถทํางาน แตงงาน ดูแล
ครอบครัวได แตอาจตองการความชวยเหลือบางเปนครั้งคราวเมื่อมีปญหาชีวิตหรือปญหาทางหนาที่การงาน มักไมพบ
สาเหตุทางพยาธิสภาพ สวนใหญจะสัมพันธกับปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ สถานะยากจน หรือดอยโอกาส ซึ่งแสดงให
เห็นความสําคัญของปจจัยดานสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมที่มีผลตอภาวะบกพรองทางสติปญญา

AAMR

หรือ AAIDD ในปจจุบันไดเปลี่ยนเกณฑการวินิจฉัยและจําแนกภาวะบกพรองทางสติปญญามาแลวทั้งหมด 10 ครั้ง ในครั้งที่ 9
เมื่อ พ.ศ. 2535 ไดเปลี่ยนการจําแนกภาวะบกพรองทางสติปญญาตามคะแนนระดับเชาวนปญญา ซึ่งเดิมแบงเปน 4 ระดับ ไดแก เล็กนอย
(Mild) ปานกลาง (Moderate) รุนแรง (Severe) และรุนแรงมาก (Profound) มาเปนเพียง 2 ระดับคือ เล็กนอย (ระดับเชาวนปญญา 50 –
70) และมาก (ระดับเชาวนปญญาต่ํากวา 50) โดยเนนระดับความชวยเหลือที่บุคคลที่มีภาวะบกพรองทางสติปญญาตองการ สอดคลองกับ
การแบงความรุนแรงของ AAMR เดิม ที่พิจารณาพฤติกรรมการปรับตน 10 ขอขางตน คือแบงเปน
 ตองการความชวยเหลือเปนครั้งคราว (Intermittent)
 ตองการความชวยเหลือปานกลาง (Limited)
 ตองการความชวยเหลือมาก (Extensive)
 ตองการความชวยเหลือตลอดเวลา (Pervasive)

การจําแนกความพิการทางสติปญ
 ญาตามรหัส ICD‐10‐TM (Version 2012)
F70.‐
F71.‐
F72.‐
F73.‐
F78.‐
F79.‐

Mild mental retardation: IQ 50 ‐ 69
Moderate mental retardation: IQ 35 ‐ 49
Severe mental retardation: IQ 20 ‐ 34
Profound mental retardation: IQ under 20
Other mental retardation
Unspecified mental retardation

การประเมินสมรรถภาพคนพิการทางสติปญญาตามแนวทางของ ICF
b117

การทํางานดานสติปญญา (Intellectual functions)
การทํางานโดยทั่วไปของจิตที่จําเปนตอการเขาใจ และผสมผสานหนาที่ตางๆของจิตอยางสรางสรรค
ทํางานดานปญญาหยั่งรูและพัฒนาการตลอดชวงอายุขัย
รวม:
ไมรวม:

b117.0
b117.1
b117.2
b117.3
b117.4
b117.8
b117.9

ทั้งนี้รวมถึงการ

การทํางานดานการเติบโตของสติปญญา; การถดถอยของสติปญญา ปญญาออน สมองเสื่อม
การทํางานดานความจํา (b144); การทํางานดานความคิด (b160); ปญญาหยั่งรูในระดับสูง (b164)

ไมมีความบกพรอง: ระดับสติปญญา 70 หรือสูงกวา (NO)
มีความบกพรองเล็กนอย: ระดับสติปญญา 50 ‐ 69 (MILD)
มีความบกพรองปานกลาง: ระดับสติปญญา 35 ‐ 49 (MODERATE)
มีความบกพรองรุนแรง: ระดับสติปญญา 20 – 34 (SEVERE)
มีความบกพรองทั้งหมด: ระดับสติปญญาต่ํากวา 20 (COMPLETE)
มีความบกพรองที่ไมระบุรายละเอียด (Not specified)
ไมเกี่ยวของ (Not applicable)
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d131

การเรียนรูผานการเชื่อมโยงกับสิ่งของหรือของเลน (Learning through action with objects)
การเรียนรูผานการกระทําที่ไมซับซอน โดยการเชื่อมโยงกับสิ่งของหรือของเลน การเลนของเลนอยางเหมาะสม การเลน
แบบจินตนาการ การเลนบทบาทสมมติ ไดแก เลียนแบบการการเคาะไม ถือทอนไมแทนโทรศัพท การเลนตุกตา
การเลนรถ การเลนขายของ เปนตน

d131.0

ไมมีความยากลําบาก: สามารถเลนของเลนไดอยางเหมาะสม เลนอยางมีจินตนาการ เลนบทบาทสมมติได (NO: 0 – 4 %)
มีความยากลําบากเล็กนอย: เลนอยางมีจินตนาการและเลนบทบาทสมมติไดบางแตไมสม่ําเสมอ (MILD: 5 – 24 %)
มีความยากลําบากปานกลาง: เลนอยางมีจินตนาการและเลนบทบาทสมมติไดบางแตไมสม่ําเสมอ แตเมื่อชักชวนจะยอมเลน
เปนสวนใหญ (มากกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนครั้งที่ชักชวน) (MODERATE: 25 – 49 %)
มีความยากลําบากรุนแรง: เลนอยางมีจินตนาการและเลนบทบาทสมมติไดบางแตไมสม่ําเสมอ แตเมื่อชักชวนจะยอมเลน
นานๆครั้ง (นอยกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนครั้งที่ชักชวน) (SEVERE: 50 – 95 %)
มีความยากลําบากที่สุด: ไมสามารถเลนอยางมีจินตนาการและเลนบทบาทสมมติได (COMPLETE: 96 – 100 %)
มีความยากลําบากที่ไมระบุรายละเอียด (Not specified)
ไมเกี่ยวของ (Not applicable)

d131.1
d131.2
d131.3
d131.4
d131.8
d131.9

d140

การเรียนรูในการอาน (Learning to read)
การพัฒนาความสามารถในการอานสิ่งพิมพ (รวมถึงตัวอักษร Braille) ดวยความคลองและแมนยํา เชน ความสามารถ
ในการรูจักสัญลักษณและตัวอักษร การอานคํา โดยออกเสียงถูกตองและมีความเขาใจคําและวลี

d140.0

ไมมีความยากลําบาก: สามารถอานขอมูลที่ซับซอนไดถูกตอง เรียนไดดวยตนเอง (NO: 0 – 4 %)
มีความยากลําบากเล็กนอย: อานหนังสือไดชา คอยๆสะกด ตองสอนซ้ําๆ แตติดตามการเรียนไดทัน (MILD: 5 – 24 %)
มีความยากลําบากปานกลาง: อานหนังสือพอได อานลําบาก ความสามารถตางจากเด็กที่เรียนมาพรอมกันแตไมเกิน 2 ชั้น
เรียน เรียนไดดวยความยากลําบาก (MODERATE: 25 – 49 %)
มีความยากลําบากรุนแรง: อานหนังสือพอไดเปนคํา ความสามารถตางจากเด็กที่เรียนมาพรอมกันเกิน 2 ชั้นเรียน อาน
หนังสือเองไมเขาใจ ตองการคนชวยอานใหฟงจึงจะเขาใจ ติดตามการเรียนไมทัน (SEVERE: 50 – 95 %)
มีความยากลําบากที่สุด: ไมสามารถอานหนังสือได ตองการคนชวยอานใหฟง ติดตามการเรียนไมทัน (COMPLETE: 96 –

d140.1
d140.2
d140.3
d140.4

100 %)
d140.8
d140.9

d310

d310.0

มีความยากลําบากที่ไมระบุรายละเอียด (Not specified)
ไมเกี่ยวของ (Not applicable)

การรับการสื่อสารดวยขอความภาษาพูด (Communicating with – receiving – spoken messages)
การเขาใจและรูความหมายที่แทจริงของขอความที่เปนภาษาพูด เชน การเขาใจขอความในความหมายที่เปนความจริง
หรือในความหมายที่เปนสํานวนโวหาร
ไมมีความยากลําบาก: สามารถเขาใจคําสั่งที่ซับซอนจากการฟงคําพูด และตอบสนองไดถูกตองในเวลาที่เหมาะสม
(NO: 0 – 4 %)

d310.1
d310.2

d310.3
d310.4
d310.8
d310.9

มีความยากลําบากเล็กนอย: ในการฟงคําพูดหรือคําสั่งที่ซับซอนอาจจะตองพูดซ้ํา อธิบายเพิ่มเติม หรือแนะนําใหฟงคําพูด
หรือคําสั่ง (MILD: 5 – 24 %)
มีความยากลําบากปานกลาง: เขาใจคําพูดหรือคําสั่งที่คุนเคยและไมซับซอนที่ใชในชีวิตประจําวันไดดี แตถาเปนคําพูดหรือ
คําสั่งที่ซับซอนมากขึ้น สามารถเขาใจไดถูกตองมากกวา 50 % โดยตองอาศัยความชวยเหลือที่เหมาะสมกับปญหา เชน ใช
Hearing หรือ visual aid (MODERATE: 25 – 49 %)
มีความยากลําบากรุนแรง: เขาใจคําพูดหรือคําสั่งที่คุนเคยที่ใชในชีวิตประจําวันไดนอยกวา 50 % ตองอาศัยความชวยเหลือ
เปนสวนใหญ (SEVERE: 50 – 95 %)
มีความยากลําบากที่สุด: ฟงไมเขาใจ ทําตามคําสั่งไมไดเลยหรือตอบสนองไมถูกตอง (COMPLETE: 96 – 100 %)
มีความยากลําบากที่ไมระบุรายละเอียด (Not specified)
ไมเกี่ยวของ (Not applicable)
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d330

การพูด (Speaking)
การเปลงเสียงออกมาเปนคําพูด วลี และถอยคํายาวๆ ที่ใหความหมายในตัวหรือมีความหมายที่แทจริง เชน การพูด
ถึงสิ่งๆหนึ่ง หรือการเลาเรื่องโดยใชภาษาพูด

d330.0

ไมมีความยากลําบาก: สามารถเปลงเสียงออกมาเปนคําพูดในการสื่อสารกับผูอื่นไดถูกตอง ในเวลาที่เหมาะสม ตรงกับ
สถานการณ (NO: 0 – 4 %)
มีความยากลําบากเล็กนอย: สามารถใชคําพูดในการสื่อสารกับผูอื่นได แตอาจมีปญหาเล็กนอย เชน พูดไมชัด พูดไมคลอง
หรือนึกคําพูดลําบากบางเล็กนอย อาจตองใชเวลาในการตอบสนองโดยไมถามซ้ํา (MILD: 5 – 24 %)
มีความยากลําบากปานกลาง: สามารถใชคําพูดในการสื่อสารกับผูอื่นได แตพูดไมชัด พูดไมคลอง หรือนึกคําพูดลําบาก
ตองอาศัยความชวยเหลือหรือตอประโยคให จึงจะสามารถพูดไดใจความ (MODERATE: 25 – 49 %)
มีความยากลําบากรุนแรง: สามารถใชคําพูดในการสื่อสารกับผูอื่นได แตพูดไมชัด ฟงเขาใจลําบากหรือพูดไมคลอง นึก
คําพูดลําบาก สื่อสารโดยการพูดไดใจความนอย แตสามารถสื่อสารโดยใช Augmentative alternative communication
(การสื่อสารวิธีอื่นนอกเหนือจากการพูด) Communication board ไดดี (SEVERE: 50 – 95 %)
มีความยากลําบากที่สุด: ไมสามารถใชคําพูดในการสื่อสารกับผูอื่นไดเหมาะสมและตรงกับสถานการณ ไมสนใจสื่อความหมาย
กับผูอื่น และไมสามารถสื่อสารโดยใช Augmentative alternative communication (การสื่อสารวิธีอื่นนอกเหนือจากการ
พูด) (COMPLETE: 96 – 100 %)
มีความยากลําบากที่ไมระบุรายละเอียด (Not specified)
ไมเกี่ยวของ (Not applicable)

d330.1
d330.2
d330.3

d330.4

d330.8
d330.9

d510

การทําความสะอาดรางกายตนเอง (Washing oneself)
การทําความสะอาดและเช็ดตัวของตนเองทั้งหมดหรือบางสวน โดยใชน้ําและวัสดุหรือวิธีการที่เหมาะสมในการทําความ
สะอาด การเช็ดใหแหง เชน การอาบน้ําในอาง การอาบน้ําดวยฝกบัว การลางมือและเทา ลางหนาและสระผม และ
การเช็ดใหแหงดวยผาเช็ดตัว
รวม:
ไมรวม:

d510.0
d510.1
d510.2
d510.3
d510.4
d510.8
d510.9

d530

การทําความสะอาดสวนตางๆของรางกาย รางกายทั้งหมด; และการเช็ดตัว
การดูแลสวนตางๆของรางกาย (d250); การใชหองน้ํา (d530)

ไมมีความยากลําบาก: อาบน้ําและเช็ดตัว (ตักอาบหรือใชฝกบัว) ไดเองอยางสะอาด ปลอดภัย ใชเวลาปกติ และใชอุปกรณ
ชนิดธรรมดาได (NO: 0 – 4 %)
มีความยากลําบากเล็กนอย: อาบน้ําและเช็ดตัว (ตักอาบหรือใชฝกบัว) ไดเองอยางสะอาด ปลอดภัย โดยใชอุปกรณดัดแปลง
หรือปรับสถานที่ หรือมีผูแนะนํา อาจใชเวลามากกวาปกติ (MILD: 5 – 24 %)
มีความยากลําบากปานกลาง: อาบน้ําและเช็ดตัว (ตักอาบหรือใชฝกบัว) ไดเปนสวนใหญ แตไมสะอาด อาจไมปลอดภัย ตอง
มีผูชวยเหลือเล็กนอย (MODERATE: 25 – 49 %)
มีความยากลําบากรุนแรง: อาบน้ําและเช็ดตัว (ตักอาบหรือใชฝกบัว) ไดเปนสวนใหญ แตไมสะอาด ไมปลอดภัย ตองมี
ผูชวยเหลือเปนสวนใหญ (SEVERE: 50 – 95 %)
มีความยากลําบากที่สุด: ตองใหคนชวยอาบน้ําและเช็ดตัวใหทั้งหมด (COMPLETE: 96 – 100 %)
มีความยากลําบากที่ไมระบุรายละเอียด (Not specified)
ไมเกี่ยวของ (Not applicable)

การดูแลการกําจัดของเสียออกจากรางกาย (Toileting)
การวางแผนและการดําเนินการกําจัดของเสีย (ประจําเดือน ปสสาวะ และอุจจาระ) และการทําความสะอาดตนเอง
หลังจากนั้น
การประสานและการจัดการกําจัดของเสีย เชน การรับรูความตองการในการขับถาย การจัดเตรียมทาทางที่พรอม การ
เลือกและไปยังสถานที่สําหรับการขับถาย การจัดการเสื้อผากอนและหลังการขับถาย และการทําความสะอาดตนเองหลัง
การขับถาย
รวม:
ไมรวม:

การควบคุมการถายปสสาวะ อุจจาระ และการดูแลเรื่องประจําเดือน
การทําความสะอาดรางกายตนเอง (d510); การดูแลสวนตางๆของรางกาย (d520)
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d530.0
d530.1
d530.2
d530.3
d530.4
d530.8
d530.9

d550

d550.0
d550.1
d550.2

ไมมีความยากลําบาก: ปสสาวะ อุจจาระ หรือดูแลเรื่องประจําเดือนไดเอง สามารถทําความสะอาดไดเอง โดยไมตองมีคน
ชวยเหลือ (NO: 0 – 4 %)
มีความยากลําบากเล็กนอย: ปสสาวะ อุจจาระ หรือดูแลเรื่องประจําเดือนไดเอง สามารถทําความสะอาดไดเอง โดยอาจตอง
มีคนกํากับดูแลอยูใกลๆ (MILD: 5 – 24 %)
มีความยากลําบากปานกลาง: ปสสาวะ อุจจาระ หรือดูแลเรื่องประจําเดือนไดเอง แตไมสามารถทําความสะอาดไดเอง มีคน
ชวยเหลือนอยกวารอยละ 50 (MODERATE: 25 – 49 %)
มีความยากลําบากรุนแรง: ปสสาวะ อุจจาระ หรือดูแลเรื่องประจําเดือนไดเอง แตไมสามารถทําความสะอาดไดเอง มีคน
ชวยเหลือมากกวารอยละ 50 (SEVERE: 50 – 95 %)
มีความยากลําบากที่สุด: ตองใหคนชวยทั้งหมดในการปสสาวะ อุจจาระ หรือดูแลเรื่องประจําเดือน เชน พาไปหองน้ํา ทํา
ความสะอาดให (COMPLETE: 96 – 100 %)
มีความยากลําบากที่ไมระบุรายละเอียด (Not specified)
ไมเกี่ยวของ (Not applicable)

การรับประทานอาหาร (Eating)
การดําเนินการประสานการทํางานเพื่อการรับประทานอาหารที่ไดนํามาวางไวใหแลว นําอาหารนั้นเขาปาก และบริโภค
ดวยกิริยามารยาทที่เปนที่ยอมรับตามวัฒนธรรมนั้นๆ การตัดอาหารออกเปนชิ้นๆ การเปดขวดและกระปอง การใช
อุปกรณสําหรับมื้ออาหาร งานเลี้ยง
รวม:
การดื่ม (d560)
ไมมีความยากลําบาก: ปอนขาวไดเองโดยไมหกเลอะเทอะ (NO: 0 – 4 %)
มีความยากลําบากเล็กนอย: ปอนขาวไดเองโดยไมหกเลอะเทอะหรือมีผูชวยเหลือ (MILD: 5 – 24 %)
มีความยากลําบากปานกลาง: ปอนขาวไดเองเปนสวนใหญ แตไมหกเลอะเทอะ ตองมีผูชวยเหลือเล็กนอย (MODERATE:
25 – 49 %)

d550.3
d550.4
d550.8
d550.9

d640

มีความยากลําบากรุนแรง: ปอนขาวไดเองบาง แตหกเลอะเทอะ ตองมีผูชวยเหลือเปนสวนใหญ (SEVERE: 50 – 95 %)
มีความยากลําบากที่สุด: ตองใหคนชวยปอนขาวใหทั้งหมด (COMPLETE: 96 – 100 %)
มีความยากลําบากที่ไมระบุรายละเอียด (Not specified)
ไมเกี่ยวของ (Not applicable)

การทํางานบาน (Doing housework)
การจัดการภายในบานดวยการทําความสะอาดบาน ซักเสื้อผา การใชเครื่องใชภายในบาน การเก็บรักษาอาหาร และ
การทิ้งสิ่งปฏิกูล เชน โดยการกวาดบาน ถูบาน การชําระลางชั้นวางของ กําแพงและพื้น การเก็บรวบรวมการกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลภายในบาน การจัดหอง ตูเสื้อผาและลิ้นชักใหเปนระเบียบ การซักลาง ทําใหแหง พับเก็บและรีด การทําความ
สะอาดรองเทา การใชไมกวาด แปรง และเครื่องดูดฝุน การใชเครื่องซักผา เครื่องอบผา และเตารีด
รวม:

ไมรวม:
d640.0
d640.1
d640.2
d640.3
d640.4
d640.8
d640.9

การซักและตากเสื้อผาและเครื่องแตงกาย; การทําความสะอาดพื้นที่และอุปกรณที่ใชในการทําอาหาร; การ
ทําความสะอาดบริเวณที่พักอาศัย; การใชเครื่องใชภายในบาน; การเก็บรักษาของใชที่จําเปนประจําวันและ
การกําจัดสิ่งปฏิกูล
การหาที่อยูอาศัย (d610); การหาซื้อสินคาและบริการ (d620); การเตรียมอาหาร (d630); การดูแลของใน
บาน (d650); การดูแลผูอื่น (d660)

ไมมีความยากลําบาก: สามารถทํางานบานไดเองอยางสมบูรณ ใชเวลาปกติ และใชอุปกรณชนิดธรรมดาได (NO: 0 – 4 %)
มีความยากลําบากเล็กนอย: สามารถชวยงานบานในชีวิตประจําวันที่คุนเคยและไมซับซอน แตถาเปนงานที่ซับซอนมากขึ้น
ผูปวยจะทําไดโดยปรับรูปแบบอุปกรณที่เหมาะสม หรือมีผูแนะนํา โดยใชเวลามากกวาปกติ (MILD: 5 – 24 %)
มีความยากลําบากปานกลาง: สามารถชวยงานบานในชีวิตประจําวันที่คุนเคยและไมซับซอน แตถาเปนงานที่ซับซอนมากขึ้น
ผูปวยจะทําไดโดยมีผูแนะนําและชวยเหลือเล็กนอย (MODERATE: 25 – 49 %)
มีความยากลําบากรุนแรง: สามารถชวยงานบานในชีวิตประจําวันที่คุนเคยและไมซับซอน แตถาเปนงานที่ซับซอนมากขึ้น
ผูปวยจะทําไดโดยมีผูแนะนําและชวยเหลือเปนสวนใหญ (SEVERE: 50 – 95 %)
มีความยากลําบากที่สุด: ไมสามารถชวยงานบานได (COMPLETE: 96 – 100 %)
มีความยากลําบากที่ไมระบุรายละเอียด (Not specified)
ไมเกี่ยวของ (Not applicable)
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d920

นันทนาการและกิจกรรมยามวาง (Recreation and leisure)
การเขารวมในกิจกรรมการเลนอยางใดอยางหนึ่ง การเขารวมกิจกรรมนันทนาการหรือกิจกรรมยามวาง เชน การเลน
กีฬาที่จัดขึ้นอยางไมเปนทางการ การออกกําลังกายตามโปรแกรม การผอนคลาย การหาความสนุกสนาน การไปชม
หอแสดงศิลปะ พิพิธภัณฑ ภาพยนตหรือละคร; การทํางานหัตถกรรมหรืองานอดิเรก การอานหนังสือเพื่อความ
เพลิดเพลิน การทัศนาจรและทองเที่ยว
รวม:
ไมรวม:

d920.0
d920.1

d920.2

d920.3

d920.4

การเลน กีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม งานหัตถกรรม งานอดิเรก และงานสังคม
การขี่สัตวเพื่อการขนสง (d480); งานที่ไดรับคาจางและไมไดรับคาจาง (d850 และ
ความเชื่อ (d930); ชีวิตทางการเมืองและการเปนพลเมือง (d950)

d855);

ศาสนาและ

ไมมีความยากลําบาก: ไมมีปญหาในการเขารวมกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมยามวาง อยากเขารวมสนุก รวมทําสิ่งที่
สนใจ หรือรวมงานอยางสม่ําเสมอ ไดดวยตนเอง (NO: 0 – 4 %)
มีความยากลําบากเล็กนอย: สามารถเขารวมกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมยามวางมากกวารอยละ 75 นอยครั้งที่แสดง
ความไมอยากเขารวมสนุก รวมทําสิ่งที่สนใจ หรือรวมงาน แตเมื่อชักชวนจะยอมเขารวมเปนสวนใหญ โดยมีผูดูแลคอยกระตุน
เล็กนอย (MILD: 5 – 24 %)
มีความยากลําบากปานกลาง: สามารถเขารวมกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมยามวางมากกวารอยละ 50 หรือในกรณีที่ไม
แสดงความอยากเขารวมสนุก รวมทําสิ่งที่สนใจ หรือรวมงาน แตเมื่อชักชวนจะยอมเขารวมมากกวาครึ่ง หนึ่งของจํานวนครั้งที่
ชักชวน ทั้งนี้ผูดูแลตองกระตุนบอยๆ และใหความชวยเหลือเล็กนอย (MODERATE: 25 – 49 %)
มีความยากลําบากรุนแรง: สามารถเขารวมกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมยามวางนอยกวารอยละ 50 หรือในกรณีที่ไม
แสดงความอยากเขารวมสนุก รวมทําสิ่งที่สนใจ หรือรวมงาน แตเมื่อชักชวนจะยอมเขารวมนอยกวาครึ่ง หนึ่งของจํานวนครั้งที่
ชักชวน โดยผูดูแลตองกระตุนและใหความชวยเหลือมาก (SEVERE: 50 – 95 %)
มีความยากลําบากที่สุด: ไมเขารวมสนุก ไมรวมทําสิ่งที่สนใจ หรือไมรวมกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมยามวาง
(COMPLETE: 96 – 100 %)

d920.8
d920.9

มีความยากลําบากที่ไมระบุรายละเอียด (Not specified)
ไมเกี่ยวของ (Not applicable)

แบบประเมินสมรรถภาพคนพิการทางสติปญญาตามแนวทางของ ICF
ระดับความบกพรองในการทํางานของรางกาย / ความลําบากในการทํากิจกรรม
1

b117

การทํางานดานสติปญญา

2

d131

การเรียนรูผานการเชื่อมโยงกับสิ่งของหรือของเลน

3

d140

การเรียนรูในการอาน

4

d310

การรับการสื่อสารดวยขอความภาษาพูด

5

d330

การพูด

6

d510

การทําความสะอาดรางกายตนเอง

7

d530

การดูแลการกําจัดของเสียออกจากรางกาย

8

d550

การรับประทานอาหาร

9

d640

การทํางานบาน

10
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ตัวอยาง
เด็กชายไทย อายุ 9 ป ประเมินพัฒนาการได 6 ป ไปโรงเรียน เรียนรวมกับเด็กปกติ สามารถพูดสื่อสารบอกความตองการ มีปญหา
เล็กนอย เชน พูดไมคลอง หรือนึกคําพูดลําบากเมื่อเจอสถานการณใหมๆ สามารถอานหนังสือดวยความยากลําบาก พออานได แต
แตกตางจากเด็กอื่นที่เรียนมาพรอมกันเกิน 2 ชั้นเรียน มีปญหาการเลนเล็กนอย เลนอยางมีจินตนาการหรือเลนสมมติบาง แตไมสม่ําเสมอ
มีปญหาการเขารวมกิจกรรมกับเพื่อนเล็กนอย เชน แสดงความไมอยากเขารวมกิจกรรม แตหากชักชวนก็สามารถทํากิจกรรมได อาบน้ํา
แตงตัวไดเองแตไมสะอาด ตองการคนชวยเหลือเล็กนอย ตองการใหคนชวยทําความสะอาดในการปสสาวะอุจจาระบาง กินขาวไดเอง ไมหก
เลอะเทอะ ชวยแมทํางานบานที่ไมซับซอนได
การวินิจฉัยความบกพรอง

Mild mental retardation……………………...……………………………

รหัส ICD‐10‐TM

F70.9..………..…

การวินิจฉัยโรคที่เปนสาเหตุ

Mild mental retardation……………………...……………………………

รหัส ICD‐10‐TM

F70.9..………..…

สรุปวา มีความพิการตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ในประเภท
[9]

ความพิการทางสติปญญา

แบบประเมินสมรรถภาพคนพิการทางสติปญญาตามแนวทางของ ICF
ระดับความบกพรองในการทํางานของรางกาย / ความลําบากในการทํากิจกรรม

.0

.1

.2

.3
9

1

b117

การทํางานดานสติปญญา

2

d131

การเรียนรูผานการเชื่อมโยงกับสิ่งของหรือของเลน

3

d140

การเรียนรูในการอาน

9

4

d310

การรับการสื่อสารดวยขอความภาษาพูด

9

5

d330

การพูด

6

d510

การทําความสะอาดรางกายตนเอง

9

7

d530

การดูแลการกําจัดของเสียออกจากรางกาย

9

8

d550

การรับประทานอาหาร

9

d640

การทํางานบาน

9

10

d920

นันทนาการและกิจกรรมยามวาง

9

9

9

9

48

.4

.8

.9

ความพิการประเภท 6

ความพิการทางการเรียนรู
ความพิการทางการเรียนรู หมายถึง การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมีสวนรวมใน
กิจกรรมทางสังคม โดยเฉพาะดานการเรียนรูในหองเรียนปกติ แตกตางจากนักเรียนอื่น ซึ่งเปนผลมาจากความบกพรองหรือความผิดปกติ
ทางสมอง ทําใหขาดความสามารถในดานการอาน การเขียนสะกดคํา และ/หรือ การคิดคํานวณเลข หรือทําไดแตมีความสามารถต่ํากวา
เด็กอื่นที่อายุเทากัน 2 ชั้นเรียน ทั้งที่มีระดับสติปญญาปกติ
ความพิการประเภทนี้จึงหมายถึง กลุมโรคทางจิตเวชในระบบ ICD‐10 (The International Statistical Classification of Diseases
ซึ่งมีความผิดปกติจําเพาะในพัฒนาการดานทักษะการเรียนรูที่ไมไดเกิดจากการขาดโอกาส
เรียนรู ภาวะปญญาออนระดับปานกลางหรือรุนแรง มิไดมีปญหาจิตเวชอื่น หรือเกิดจากปญหาในระบบการสอน และสงผลใหเกิดขอจํากัด
ในวิธีการเรียนรูในหองเรียนปกติ จนไปขัดขวางพัฒนาการดานอื่น

and Related Health Problems, Tenth Revision)

การจําแนกความพิการทางการเรียนรูตามรหัส ICD‐10‐TM (Version 2012)
F81.‐
R48.‐

Specific developmental disorders of scholastic skills
Dyslexia and other symbolic dysfunctions, not elsewhere classified

สาเหตุของความพิการทางการเรียนรูตามรหัส ICD‐10‐TM (Version 2012)
ความบกพรองหรือพิการดานการเรียนรูเกิดจากกรรมพันธุ และ/หรือ ความบกพรองในการทํางานของระบบประสาทเทานั้น และ
มิไดเกิดจากการเลี้ยงดูที่เบี่ยงเบน การฝกสอนนอย ปญหาพฤติกรรม อารมณ หรือการใชภาษาแตกตางกัน โรคทางจิตเวชอื่น และปญญา
ออนระดับปานกลางหรือรุนแรง

การประเมินสมรรถภาพคนพิการทางการเรียนรูตามแนวทางของ ICF
b140

การทํางานดานความสนใจ (Attention functions)
หนาที่ของจิตที่จะมุงมั่นไปยังสิ่งกระตุนภายนอกหรือประสบการณที่เกิดขึ้นภายใน ในระยะเวลาที่ตองการ
รวม:
ไมรวม:

b140.0
b140.1

หนาที่ของการคงความสนใจ การเบี่ยงเบนความสนใจ การแบงแยกความสนใจ การใหความสนใจรวมกัน;
สมาธิ; การขาดสมาธิ
หนาที่ของการรูสติ (b110); หนาที่ของพลังและแรงขับ(b130); หนาที่ของการนอนหลับ(b134); หนาที่ของ
ความจํา (b144); หนาที่ของพลวิสัย (b147); หนาที่ดานการรับรู (b156)

ไมมีความบกพรอง: ไมมีปญหาดานสมาธิและความตั้งใจทํางาน หรือมีแตนอยมาก เรียนไดดวยตนเอง (NO: 0 – 4 %)
มีความบกพรองเล็กนอย: มีอาการสมาธิสั้นเล็กนอย ยังไมรบกวนการเรียน ติดตามการเรียนไดทันดวยตนเอง
(MILD: 5 – 24 %)

b140.2
b140.3

มีความบกพรองปานกลาง: มีปญหาดานสมาธิสั้น ขาดความตั้งใจทํางาน มีสมาธิเฉพาะวิชาหรือสิ่งที่ชอบ ผลการเรียนต่ํา
กวาความสามารถ ติดตามการเรียนดวยความลําบาก ตองการความชวยเหลือ (MODERATE: 25 – 49 %)
มีความบกพรองรุนแรง: มีปญหาดานสมาธิสั้น ขาดความตั้งใจทํางาน ติดตามการเรียนไมทัน ทําใหมีปญหาการเรียน มี
ปญหาในการฝกสอนเพื่อเพิ่มความสามารถดานอื่นที่ตองใชสมาธิ ตองคอยเรียกบอยๆ และตองการความชวยเหลือ
(SEVERE: 50 – 95 %)

b140.4
b140.8
b140.9

มีความบกพรองทั้งหมด: ไมมีสมาธิในการเรียนและการทํางาน ไมอยูเฉย ลุกเดินตลอดเวลาจนเรียนไมได ตองคอยเรียก
ตองการคนอยูใกลเพื่อชวยดึงความสนใจ เรียนหนังสือหรือทํางานไมได (COMPLETE: 96 – 100 %)
มีความบกพรองที่ไมระบุรายละเอียด (Not specified)
ไมเกี่ยวของ (Not applicable)
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d140

การเรียนรูในการอาน (Learning to read)
การพัฒนาความสามารถในการอานสิ่งพิมพ (รวมถึงตัวอักษร Braille) ดวยความคลองและแมนยํา เชน ความสามารถ
ในการรูจักสัญลักษณและตัวอักษร การอานคํา โดยออกเสียงถูกตองและมีความเขาใจคําและวลี

d140.0

ไมมีความยากลําบาก: อานหนังสือผิดนอยมาก เรียนไดดวยตนเอง (NO: 0 – 4 %)
มีความยากลําบากเล็กนอย: อานหนังสือไดชา คอยๆสะกด ตองสอนซ้ําๆ แตติดตามการเรียนไดทัน (MILD: 5 – 24 %)
มีความยากลําบากปานกลาง: อานหนังสือลําบาก อานหนังสือเองแลวเขาใจในสิ่งที่อาน ความสามารถตางจากเด็กที่เรียนมา
พรอมกันแตไมเกิน 2 ชั้นเรียน เรียนไดดวยความยากลําบาก ตองการความชวยเหลือ (MODERATE: 25 – 49 %)
มีความยากลําบากรุนแรง: อานหนังสือไดเปนบางคํา อานหนังสือเองแลวไมเขาใจในสิ่งที่อาน ความสามารถตางจากเด็กที่
เรียนมาพรอมกันเกิน 2 ชั้นเรียน อานหนังสือเองไมเขาใจ ตองการคนชวยอานใหฟงจึงจะเขาใจ ติดตามการเรียนไมทัน

d140.1
d140.2
d140.3

d140.8

(SEVERE: 50 – 95 %)
มีความยากลําบากที่สุด: อานหนังสือไมไดเลย ตองการคนชวยอานใหฟง
(COMPLETE: 96 – 100 %)
มีความยากลําบากที่ไมระบุรายละเอียด (Not specified)

d140.9

ไมเกี่ยวของ (Not applicable)

d140.4

ติดตามการเรียนไมทัน

d145

การเรียนรูในการเขียน (Learning to write)
การพัฒนาความสามารถในการเขียนสัญลักษณที่ใชแทนเสียง คํา หรือวลี เพื่อการถายทอดความหมายอักษร (Braille)
ดังเชนการสะกดอยางถูกตองและถูกหลักไวยากรณ

d145.0

ไมมีความยากลําบาก: ไมมีปญหาในการสะกดคําหรือเขียนหนังสือ หรือมีแตเล็กนอยมาก เรียนไดดวยตนเอง (NO: 0 – 4 %)
มีความยากลําบากเล็กนอย: เขียนหนังสือผิดบางสวน สะกดคําไดในระดับชั้นเรียนแตตองสอนซ้ําๆ แตติดตามการเรียนได
ทัน (MILD: 5 – 24 %)
มีความยากลําบากปานกลาง: เขียนหนังสือและสะกดคําไดต่ํากวาระดับชั้นเรียน เขียนผิดพอๆกับเขียนถูก ความสามารถตาง
จากเด็กที่เรียนมาพรอมกันแตไมเกิน 2 ชั้นเรียน เรียนไดดวยความยากลําบาก ตองการความชวยเหลือ (MODERATE: 25 –

d145.1
d145.2

49 %)
d145.3

มีความยากลําบากรุนแรง: เขียนหนังสือไดเปนบางคํางายๆ เขียนหนังสือเองแตอานแลวไมเขาใจ ตองการคนชวยบอก
ตัวสะกดหรือใหลอกตาม ความสามารถตางจากเด็กที่เรียนมาพรอมกันเกิน 2 ชั้นเรียน ติดตามการเรียนไมทัน

d145.8

(SEVERE: 50 – 95 %)
มีความยากลําบากที่สุด: เขียนหนังสือเองไมไดเลย ตองการคนชวยบอกใหเขียนทั้งหมด
(COMPLETE: 96 – 100 %)
มีความยากลําบากที่ไมระบุรายละเอียด (Not specified)

d145.9

ไมเกี่ยวของ (Not applicable)

d145.4

ติดตามการเรียนไมทัน

d150

การเรียนรูในการคํานวณ (Learning to calculate)
การพัฒนาความสามารถในการทํางานกับตัวเลขและการคํานวณทั้งแบบยากและแบบงาย เชน การใชเครื่องหมายใน
การคํานวณในการบวกหรือลบ และนําไปใชในการคํานวณทางคณิตศาสตรอยางถูกตอง

d150.0

ไมมีความยากลําบาก: ไมมีปญหาในการคํานวณทางคณิตศาสตร หรือมีแตเล็กนอยมาก เรียนไดดวยตนเอง (NO: 0 – 4 %)
มีความยากลําบากเล็กนอย: คิดเลขไดในระดับชั้นเรียน แตตองสอนซ้ําๆ สามารถติดตามการเรียนไดทัน (MILD: 5 – 24 %)
มีความยากลําบากปานกลาง: คิดเลขไดต่ํากวาระดับชั้นเรียน คิดเลขผิดๆถูกๆ ความสามารถตางจากเด็กที่เรียนมาพรอมกัน
แตไมเกิน 2 ชั้นเรียน เรียนไดดวยความยากลําบาก ตองการความชวยเหลือ (MODERATE: 25 – 49 %)
มีความยากลําบากรุนแรง: คิดเลขงายๆได แตคํานวณคณิตศาสตรชั้นสูงหรือทําโจทยซับซอนไมได ความสามารถตางจากเด็ก
ที่เรียนมาพรอมกันเกิน 2 ชั้นเรียน ติดตามการเรียนไมทัน และตองการความชวยเหลือ (SEVERE: 50 – 95 %)
มีความยากลําบากที่สุด: คิดเลขไมไดเลย ติดตามการเรียนไมทัน ตองการความชวยเหลือทั้งหมด (COMPLETE: 96 –

d150.1
d150.2
d150.3
d150.4

100 %)
d150.8
d150.9

มีความยากลําบากที่ไมระบุรายละเอียด (Not specified)
ไมเกี่ยวของ (Not applicable)
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d720

ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลที่ซับซอน (Complex interpersonal interactions)
การรักษาไวและจัดการกับปฏิสัมพันธกับผูอื่นในลักษณะที่เหมาะสมตามบริบทและสังคม เชน การจัดการกับอารมณ
และแรงกดดันทางจิตใจ การควบคุมพฤติกรรมกาวราวทางวาจาและทางกาย การกระทําอยางอิสระในปฏิกิริยาทาง
สังคม และการทําตามกฎของสังคมและประเพณีนิยม
รวม:

d720.0

การเริ่มตนและยุติสัมพันธภาพ; การควบคุมพฤติกรรมในขณะที่มีปฏิสัมพันธ; การแสดงปฏิสัมพันธตาม
กฎของสังคม; และการรักษาชองวางของสังคม

ไมมีความยากลําบาก: สามารถรักษาไวและจัดการปฏิสัมพันธกับผูอื่นในลักษณะที่เหมาะสมตามบริบทและสังคม
(NO: 0 – 4 %)

d720.1
d720.2
d720.3

d720.4

มีความยากลําบากเล็กนอย: มีปญหาเล็กนอยนานๆครั้ง แตยังสามารถรักษาไวและจัดการปฏิสัมพันธกับผูอื่นในลักษณะที่
เหมาะสมตามบริบทและสังคม (MILD: 5 – 24 %)
มีความยากลําบากปานกลาง: มีปญหาเปนระยะ แตยังสามารถรักษาไวและจัดการปฏิสัมพันธกับผูอื่นในลักษณะที่เหมาะสม
ตามบริบทและสังคม (MODERATE: 25 – 49 %)
มีความยากลําบากรุนแรง: มีปญหาบอยครั้ง ผูที่อยูใกลตอวใชความอดทน แตยังคงสามารถรักษาไวและจัดการปฏิสัมพันธ
กับผูอื่นไดเปนบางคน สนใจนอยตอการที่จะมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นในลักษณะที่เหมาะสมตามบริบทและสังคม มักไมสราง
ปฏิสัมพันธกับผูอื่น แตสามารถตอบสนองไดบาง (SEVERE: 50 – 95 %)
มีความยากลําบากที่สุด: มีปญหามาก ไมสนใจที่จะมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นในลักษณะที่เหมาะสมตามบริบทและสังคม
(COMPLETE: 96 – 100 %)

d720.8
d720.9

d810

d810.0

มีความยากลําบากที่ไมระบุรายละเอียด (Not specified)
ไมเกี่ยวของ (Not applicable)

การศึกษานอกระบบ (Informal education)
การ เรียนที่บานหรือที่อื่นๆ ที่ไมใชในสถาบันการศึกษา
สมาชิกในครอบครัว หรือการจัดโรงเรียนในบาน

เชน

การเรียนกวดวิชาชางและทักษะอื่นๆ จากพอแมหรือ

d810.3

ไมมีความยากลําบาก: สามารถเรียนรูจากการศึกษานอกระบบไดดี (NO: 0 – 4 %)
มีความยากลําบากเล็กนอย: มีปญหาเล็กนอยแตไมกระทบการเรียนรูจากการศึกษานอกระบบตามแผนรองรับการดูแลเด็ก
พิเศษ มีคนที่เขาใจปญหาและสงเสริมใหเด็กเรียนรูจากการใชชีวิตไดดี (MILD: 5 – 24 %)
มีความยากลําบากปานกลาง: มีปญหาปานกลางในการเรียนรูจากการศึกษานอกระบบ มีคนเขาใจและใหความชวยเหลือดาน
การเรียนรูอยางใกลชิด เด็กเรียนรูไดบาง (MODERATE: 25 – 49 %)
มีความยากลําบากรุนแรง: มีปญหารุนแรงในการเรียนรูจากการศึกษานอกระบบ ตองดูแลใกลชิด เด็กเรียนรูไดนอย

d810.4

(SEVERE: 50 – 95 %)
มีความยากลําบากที่สุด:

d810.1
d810.2

d810.8
d810.9

ไมสามารถเรียนรูจากการศึกษานอกระบบได (COMPLETE: 96 – 100 %)
มีความยากลําบากที่ไมระบุรายละเอียด (Not specified)
ไมเกี่ยวของ (Not applicable)
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d820

d820.0

การศึกษาในโรงเรียน (School education)
การ เรียนที่บานหรือที่อื่นๆ ที่ไมใชในสถาบันการศึกษา
สมาชิกในครอบครัว หรือการจัดโรงเรียนในบาน

เชน

การเรียนกวดวิชาชางและทักษะอื่นๆ จากพอแมหรือ

ไมมีความยากลําบาก: ไมมีปญหาในการเรียน โรงเรียนมีแผนรองรับการดูแลเด็กพิเศษ มีครูการศึกษาพิเศษที่เขาใจปญหา
มีระบบชวยเหลือดานการศึกษา จัด Individual educational program ให และมีระบบติดตามประเมินผลรวมกับทีมแพทย
(NO: 0 – 4 %)

d820.1
d820.2

d820.3

d820.4
d820.8
d820.9

มีความยากลําบากเล็กนอย: มีปญหาในการเรียนเล็กนอย โรงเรียนมีแผนรองรับการดูแลเด็กพิเศษ มีครูที่เขาใจปญหา แตเด็ก
ยังติดตามการเรียนไมทัน มีผลกระทบตอการเรียน มีระบบติดตามประเมินผล ยังใชชีวิตในโรงเรียนไดดี (MILD: 5 – 24 %)
มีความยากลําบากปานกลาง: มีปญหาในการเรียนปานกลาง โรงเรียนสอนตามระบบปกติ โรงเรียนไมมีแผนรองรับ การดูแล
เด็กพิเศษ ไมมีครูการศึกษาพิเศษหรือครูที่เขาใจปญหา ไมมีระบบชวยเหลือดานการศึกษาชัดเจน ขาดการจัด Individual
educational program ให (MODERATE: 25 – 49 %)
มีความยากลําบากรุนแรง: มีปญหาในการเรียนมาก โรงเรียนสอนตามระบบปกติ โรงเรียนไมมีแผนรองรับการดูแลเด็ก
พิเศษ ไมมีครูการศึกษาพิเศษหรือครูที่เขาใจปญหา และระบบโรงเรียนไมยอมรับปญหา ไมมีระบบชวยเหลือดานการศึกษา
ชัดเจน ขาดการจัด Individual educational program ให เด็กและครอบครัวตองชวยตัวเองตามสภาพ มีปญหากระทบตอ
การเรียนและการใชชีวิตในโรงเรียน (SEVERE: 50 – 95 %)
มีความยากลําบากที่สุด: มีปญหาในการเรียนรุนแรง โรงเรียนสอนตามระบบปกติ โรงเรียนไมยอมรับหรือใหความชวยเหลือ
เด็กโดยใหออกจากระบบการศึกษา (COMPLETE: 96 – 100 %)
มีความยากลําบากที่ไมระบุรายละเอียด (Not specified)
ไมเกี่ยวของ (Not applicable)

แบบประเมินสมรรถภาพคนพิการทางการเรียนรูตามแนวทางของ ICF
ระดับความบกพรองในการทํางานของรางกาย / ความลําบากในการทํากิจกรรม
1

b140

การทํางานดานความสนใจ

2

d140

การเรียนรูในการอาน

3

d145

การเรียนรูในการเขียน

4

d150

การเรียนรูในการคํานวณ

5

d720

ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลที่ซับซอน

6

d810

การศึกษานอกระบบ

7

d820

การศึกษาในโรงเรียน
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.0

.1

.2

.3

.4

.8

.9

ตัวอยาง
เด็กหญิง เรียนหนังสือในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีปญหาในการเรียนอยางมาก สอบตก โดนเพื่อนลอวาโง เพราะอานหนังสือไดนอย
เขียนหนังสือผิดๆถูกๆ โดนครูดุวามาตลอด ไมซน สมาธิในการทํางานอื่นดี ยกเวนเวลาอานหนังสือ คิดเลขเกง ครูบอกแมวาเมื่อจบชั้นนี้
ตองออกจากโรงเรียน เพราะครูไมรูวาจะสอนอยางไร สอนไมไดทั้งๆที่ฉลาด เรียนรูอยางอื่นไดเร็วมาก ยกเวนการเรียน ขยันแตเรียนไมได
เอง พอแมเลี้ยงดูและฝกสอนดีมากตลอด เพื่อนเยอะ ราเริงดี
ผลการตรวจพบวา เด็กฉลาด I.Q. 108 ความสามารถในการอานและเขียนหนังสืออยูที่ชั้น ป. 1 การคํานวณ อยูที่ชั้น ป. 6
การวินิจฉัยความบกพรอง

Mixed disorder of scholastic skills……………………...……………..

รหัส ICD‐10‐TM

F81.3..………..…

การวินิจฉัยโรคที่เปนสาเหตุ

Mixed disorder of scholastic skills……………………...……………..

รหัส ICD‐10‐TM

F81.3..………..…

สรุปวา มีความพิการตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ในประเภท
[9]

ความพิการทางการเรียนรู

แบบประเมินสมรรถภาพคนพิการทางการเรียนรูตามแนวทางของ ICF
ระดับความบกพรองในการทํางานของรางกาย / ความลําบากในการทํากิจกรรม

.0

.1

.2

.3

1

b140

การทํางานดานความสนใจ

9

2

d140

การเรียนรูในการอาน

9

3

d145

การเรียนรูในการเขียน

9

4

d150

การเรียนรูในการคํานวณ

9

5

d720

ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลที่ซับซอน

9

6

d810

การศึกษานอกระบบ

9

7

d820

การศึกษาในโรงเรียน

.4

9
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.8

.9

ภาคผนวก ก.
ประเภทและหลักเกณฑความพิการ

55

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑความพิการ
โดยที่เห็นเปนการสมควรกําหนดประเภทและหลักเกณฑความพิการเพื่อประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใหมี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ อัน
เปนกฎหมายที่มีบทบัญญติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยจึงออกประกาศไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เรื่องประเภทและหลักเกณฑความพิการ”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหกําหนดประเภทความพิการ ดังนี้
(๑) ความพิการทางการเห็น
(๒) ความพิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย
(๓) ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย
(๔) ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม หรือออทิสติก
(๕) ความพิการทางสติปญญา
(๖) ความพิการทางการเรียนรู
ขอ ๔ หลักเกณฑกําหนดความพิการทางการเห็น ไดแก
(๑) ตาบอด หมายถึง การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรม
ทางสังคม ซึ่งเปนผลมาจากการมีความบกพรองในการเห็น เมื่อตรวจวัดการเห็นของสายตาขางที่ดีกวาเมื่อใชแวนสายตาธรรมดา อยูในระดับ
แยกวา ๓ สวน ๖๐ เมตร (๓/๖๐) หรือ ๒๐ สวน ๔๐๐ ฟุต (๒๐/๔๐๐) ลงมาจนกระทั่งมองไมเห็นแมแตแสงสวาง หรือมีลายสายตาแคบกวา
๑๐ องศา
(๒) ตาเห็นเลือนราง หมายถึง การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมีสวนรวมใน
กิจกรรมทางสังคม ซึ่งเปนผลมาจากการมีความบกพรองในการเห็น เมื่อตรวจวัดการเห็นของสายตาขางที่ดีกวาเมื่อใชแวนสายตาธรรมดา อยู
ในระดับตั้งแต ๓ สวน ๖๐ เมตร (๓/๖๐) หรือ ๒๐ สวน ๔๐๐ ฟุต (๒๐/๔๐๐) ลงมาถึงแยกวา ๖ สวน ๑๘ เมตร (๖/๑๘) หรือ ๒๐ สวน ๗๐
ฟุต (๒๐/๗๐) หรือมีลายสายตาแคบกวา ๓๐ องศา
ขอ ๕ หลักเกณฑกําหนดความพิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย ไดแก
(๑) หูหนวก หมายถึง การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรม
ทางสังคม ซึ่งเปนผลมาจากการมีความบกพรองในการไดยินจนไมสามารถรับขอมูลผานทางการไดยิน เมื่อตรวจการไดยินโดยใชคลื่นความถี่
ที่ ๕๐๐ เฮิรตซ ๑,๐๐๐ เฮิรตซ และ ๒,๐๐๐ เฮิรตซ ในหูขางที่ไดยินดีกวาจะสูญเสียการไดยินที่ความดังของเสียง ๙๐ เดซิเบลขึ้นไป
(๒) หูตึง หมายถึง การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรม
ทางสังคม ซึ่งเปนผลมาจากการมีความบกพรองในการไดยินจนไมสามารถรับขอมูลผานทางการไดยิน เมื่อตรวจการไดยินโดยใชคลื่นความถี่
ที่ ๕๐๐ เฮิรตซ ๑,๐๐๐ เฮิรตซ และ ๒,๐๐๐ เฮิรตซ ในหูขางที่ไดยินดีกวาจะสูญเสียการไดยินที่ความดังของเสียงนอยกวา ๙๐ เดซิเบลลงมา
จนถึง ๔๐ เดซิเบล
(๓) ความพิการทางการสื่อความหมาย หมายถึง การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการ
เขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเปนผลมาจากการมีความบกพรองทางการสื่อความหมาย เชน พูดไมได พูดหรือฟงผูอื่นไมเขาใจ
เปนตน
ขอ ๖ หลักเกณฑกําหนดความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย ไดแก
(๑) ความพิการทางการเคลื่อนไหว หมายถึง การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการเขา
ไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเปนผลมาจากการมีความบกพรองหรือการสูญเสียความสามารถของอวัยวะในการเคลื่อนไหว ไดแก มือ
เทา แขน ขา อาจมาจากสาเหตุอัมพาต แขนขาออนแรง แขนขาขาด หรือภาวะเจ็บปวยเรื้อรังจนมีผลกระทบตอการทํางานมือ เทา แขน
ขา
(๒) ความพิการทางรางกาย หมายถึง การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมีสวน
รวมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเปนผลมาจากการมีความบกพรองหรือความผิดปกติของศีรษะ ใบหนา ลําตัว และภาพลักษณภายนอกของ
รางกายที่เห็นไดอยางชัดเจน
ขอ ๗ หลักเกณฑกําหนดความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม หรือออทิสติก ไดแก
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(๑) ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม หมายถึง การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการ
เขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเปนผลมาจากการมีความบกพรองหรือความผิดปกติทางจิตใจหรือสมองในสวนของการรับรู อารมณ
หรือความคิด
(๒) ความพิการออทิสติก หมายถึง การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมีสวน
รวมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเปนผลมาจากการมีความบกพรองทางพัฒนาการดานสังคม ภาษาและการสื่อความหมาย พฤติกรรมและ
อารมณ โดยมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของสมอง และความผิดปกตินั้นแสดงกอนอายุ ๒ ปครึ่ง ทั้งนี้ใหรวมถึงการวินิจฉัยกลุมอาการออทิ
สติกสเปกตรัมอื่นๆ เชน แอสเปอเกอร (Asperger)
ขอ ๘ หลักเกณฑกําหนดความพิการทางสติปญญา ไดแก การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการ
เขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเปนผลมาจากการมีพัฒนาการชากวาปกติ หรือมีระดับเชาวนปญญาต่ํากวาบุคคลทั่วไป โดยความ
ผิดปกตินั้นแสดงกอนอายุ ๑๘ ป
ขอ ๙ หลักเกณฑกําหนดความพิการทางการเรียนรู ไดแก การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการ
เขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม โดยเฉพาะดานการเรียนรู ซึ่งเปนผลมาจากความบกพรองทางสมอง ทําใหเกิดความบกพรองในดาน
การอานการเขียน การคิดคํานวณ หรือกระบวนการเรียนรูพื้นฐานอื่น ในระดับความสามารถที่ต่ํากวาเกณฑมาตรฐานตามชวงอายุและระดับ
สติปญญา
ขอ ๑๐ ใหผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมเปนผูตรวจวินิจฉัย และออกใบรับรองความพิการที่ระบุประเภทความพิการตามขอ ๔ ขอ ๕
ขอ ๖ ขอ ๗ ขอ ๘ หรือขอ ๙ เพื่อประกอบคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการตามมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ เวนแตนายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนจังหวัดแลวแตกรณีเห็นวาบุคคลนั้นมีสภาพความพิการที่สามารถมอง
เห็นไดโดยประจักษ จะไมตองใหมีการตรวจวินิจฉัยก็ได
ขอ ๑๑ ใหมีคณะทํางานเพื่อทําหนาที่กําหนดแบบเอกสาร คูมือ แนวทาง หลักเกณฑการวินิจฉัยความพิการ และวิธีปฏิบัติ เพื่อให
เปนไปตามขอ ๑๐ ตามประกาศนี้
ขอ ๑๒ ใหเลขาธิการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติรักษาการตามประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒
อิสสระ สมชัย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย
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ภาคผนวก ข.
คําสั่งกระทรวงสาธารณสุข
ที่ 760 / 2554
แตงตั้งคณะทํางานการพัฒนามาตรฐานกลางบัญชีสากลเพื่อการจําแนกการทํางาน ความพิการ และสุขภาพ
(International Classification of Functioning Disability and Health : ICF)
คําสั่งกระทรวงสาธารณสุข
ที่ 921/2555
ขอเพิ่มเติมแตงตั้งคณะทํางานการพัฒนามาตรฐานกลางบัญชีสากลเพื่อการจําแนกการทํางาน ความพิการ และ
สุขภาพ (International Classification of Functioning Disability and Health : ICF)
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คําสั่งกระทรวงสาธารณสุข
ที่

760 / 2554

เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานการพัฒนามาตรฐานกลางบัญชีสากลเพื่อการจําแนกการทํางาน ความพิการ และสุขภาพ
(International Classification of Functioning Disability and Health : ICF)

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข โดยสํานักนโยบายและยุทธศาสตร มีบทบาทหนาที่ในการบริหารจัดการขอมูล พัฒนาคุณภาพขอมูล
และสารสนเทศสุขภาพ
ใหสามารถนําไปใชในการวางแผนงานดานสุขภาพตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อการสรางสุขภาพที่ดีใหกับ
ประชาชนไทย ดังนั้นจึงตองการขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน มีความหมาย และทันกาล ฉะนั้นระบบบริหารจัดการขอมูลทางการแพทยและ
สุขภาพที่ดีจึงจําเปนตองอาศัยรากฐานของขอมูลเปนสําคัญ เชน รหัสมาตรฐานดานสุขภาพตางๆ และสํานักนโยบายและยุทธศาสตรไดรับ
อนุมัติใหจัดตั้งศูนยมาตรฐานรหัสดานสุขภาพ ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของกลุมภารกิจดานขอมูลขาวสารและสารสนเทศสุขภาพ โดยมี
ภารกิจหลักในการพัฒนามาตรฐานรหัสดานสุขภาพนั้น
ในการนี้ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กลุมภารกิจดานขอมูลขาวสารและสารสนเทศสุขภาพ รวมกับ ศูนยสิรินธรเพื่อการฟนฟู
สมรรถภาพแหงชาติ จะดําเนินการพัฒนาและจัดทํามาตรฐานกลางบัญชีสากลเพื่อการจําแนกการทํางาน ความพิการ และสุขภาพ (ICF) ให
เหมาะสมกับการใชงานดานความพิการในประเทศไทย เพื่อประโยชนและเปนเครื่องมือทางสถิติดานการวิจัย ดานการบําบัดรักษา ดานการ
วางแผนนโยบายทางสังคม และดานการศึกษา ตลอดจนสามารถวิเคราะหขอมูล ประสานและเชื่อมโยงขอมูลไดในระดับประเทศ ทําใหการ
บริการจัดการในระบบสุขภาพดานความพิการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
กระทรวงสาธารณสุข จึงแตงตั้งคณะทํางานการพัฒนามาตรฐานกลางบัญชีสากลเพื่อการจําแนกการทํางาน ความพิการ และสุขภาพ
(ICF) ดังตอไปนี้
คณะทํางานการพัฒนามาตรฐานกลางบัญชีสากลเพื่อการจําแนกการทํางาน ความพิการ และสุขภาพ (ICF) ประกอบดวย
1.
2.
3.

นพ. ศุภกิจ ศิริลักษณ
นพ. ณรงค กษิติประดิษฐ

รศ.นพ. วิทยา ศรีดามา
4. พญ. ดารณี สุวพันธ
5. ผศ.นพ. วรรษา เปาอินทร
6. พญ. เบญจพร ปญญายงค
7. พญ. วินัดดา ปยะศิลป
8. พญ.อดิศรสุดา เฟองฟู
9. พญ. ขวัญใจ วงศกิตติรักษ
10. พญ. ปทมา ศิริเวช
11. นพ. ปณณวิชญ วงศวิวัฒนานนท
12. พญ. สายจินต อิสิประดิฐ
13. พญ. กฤติยา ศรีประเสริฐ
14. พญ. สาวิตรี เมาฬีกุลไพโรจน
15. พ.อ.นพ. กนธีร สังขวาสี
16. นพ. กรีฑา มวงทอง
17. นพ. ฉกาจ ผองอักษร
18. พญ. ดลฤดี ศรีศุภผล
19. พญ. อุบลวรรณ วัฒนาดิลกกุล
20. ดร. มะลิวัลย ยืนยงสุวรรณ

ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
รองผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
และ ผอ.กลุมภารกิจดานขอมูลขาวสารและสารสนเทศสุขภาพ
ผูแทนราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย
ผอ.ศูนยสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
กลุมที่ปรึกษา กรมสุขภาพจิต
สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
สถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา
โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ (วัดไรขิง)
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
สํานักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ
ผูแทนราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย
ผูแทนราชวิทยาลัยโสตศอนาสิกแพทยแหงประเทศไทย
ผูแทนราชวิทยาลัยเวชศาสตรฟนฟูแหงประเทศไทย
ศูนยสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ
ศูนยสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
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ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
และเลขานุการ

21.

พญ. ชมพูนุช พงษอัคศิรา

ศูนยสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ

22.

น.ส. ปรีติ สําราญทรัพย

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร

โดยคณะทํางานการพัฒนามาตรฐานกลางบัญชีสากลเพื่อการจําแนกการทํางาน ความพิการ และสุขภาพ

คณะทํางาน
และเลขานุการรวม
คณะทํางาน
และผูชว ยเลขานุการ

(ICF)

มีบทบาทและหนาที่

ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

คัดเลือกรหัส ICF ที่มีความเหมาะสมกับลักษณะของผูพิการในประเทศไทย
ศึกษาและออกแบบโครงสรางการใหรหัส ICF ที่สามารถเชื่อมโยงกับรหัสโรค ICD‐10‐TM ได
พิจารณาแนวทางการดําเนินการพัฒนามาตรฐานผูพิการใหเหมาะสมสําหรับการใชงานในประเทศไทย รวมถึงการวางแผนและ
จัดระบบเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ
พัฒนา ปรับปรุง และจัดทํามาตรฐานกลางบัญชีสากลเพื่อการจําแนกการทํางาน ความพิการ และสุขภาพ (ICF) ฉบับการใชงาน
ในประเทศไทย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่

22

มิถุนายน พ.ศ.

2554

(ลงชื่อ)

ณรงค สหเมธาพัฒน
(นายณรงค สหเมธาพัฒน)
รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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คําสั่งกระทรวงสาธารณสุข
ที่ ๙๒๑ / ๒๕๕๕
เรื่อง ขอเพิ่มเติมแตงตั้งคณะทํางานการพัฒนามาตรฐานกลางบัญชีสากลเพื่อการจําแนกการทํางาน ความพิการ
และสุขภาพ (International Classification of Functioning Disability and Health : ICF)

ตามคําสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๗๖๐/๒๕๕๔ สั่ง ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานการพัฒนามาตรฐาน
กลางบัญชีสากลเพื่อการจําแนกการทํางานความพิการ และสุขภาพ (International Classification of Functioning Disability and Health : ICF) นั้น
เนื่องจากไดมีการประชุมคณะทํางานและมีการขอเพิ่มเติมรายชื่อ เพื่อใหครอบคลุมผูเชี่ยวชาญดานความพิการ ซึ่งจะทําใหการดําเนินการมี
ความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอเสนอรายชื่อคณะทํางานและที่ปรึกษา การพัฒนามาตรฐานกลางบัญชีสากลเพื่อการจําแนก
การทํางานความพิการและสุขภาพ (ICF) เพิ่มเติม ดังนี้
๑. นายกิตติ กรรภิรมย
๒. พันเอกหญิงพนมวัลย บุณยมานพ
๓. นายทวีศักดิ์ สิริรัตนเรขา

ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
สถาบันราชานุกูล

ที่ปรึกษา
คณะทํางาน
คณะทํางาน

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่

๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายโสภณ เมฆธน)
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ภาคผนวก ค.
แบบประเมินระดับความพิการและการใหรหัส ICF
(International Classification of Functioning, Disability and Health)

63

[ ]

แบบประเมินระดับความสามารถตามประเภทความพิการ

ความพิการทางการไดยิน

และการใหรหัส ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health)

ระดับความบกพรองในการทํางานของรางกาย /
ความลําบากในการทํากิจกรรม

สําหรับคนพิการที่มารับเอกสารรับรองความพิการเพื่อจดทะเบียนคนพิการ
ตามพระราชบัญญัติสง เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550

ชื่อ- สกุล…………………………………………………………………อายุ……………………..ป เพศ…………………
ระดับการศึกษา………………………..

เลขประจําตัวประชาชน

ประเมินสมรรถภาพคนพิการแนวทางของ ICF

1

b230

การทํางานดานการไดยิน

2

d115

การฟง

3

d310

การรับการสื่อสารดวยขอความภาษาพูด

4

d320

การรับการสื่อสารดวยขอความภาษามือที่เปนทางการ

5

d340

การสรางขอความที่เปนภาษามือแบบเปนทางการ

การวินิจฉัยความบกพรอง

……………………………………………………………

รหัส ICD-10-TM …………..

6

d839

การศึกษา

การวินิจฉัยโรคทีเ่ ปนสาเหตุ

……………………………………………………………

รหัส ICD-10-TM …………..

7

d870

การพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ

8

d920

นันทนาการและกิจกรรมยามวาง

การเห็น ตั้งแตอายุ……….ป
รางกาย ตัง้ แตอายุ……….ป
การเคลื่อนไหว ตั้งแตอายุ……….ป
อื่นๆ (ระบุ) ตั้งแตอายุ……….ป

เปนคนพิการทาง

การ ไดยิน ตั้งแตอายุ……….ป
การสื่อความหมาย ตั้งแตอายุ……….ป
ทางจิตใจหรือพฤติกรรม ตั้งแตอายุ……….ป

[ ]

ความพิการทางการเห็น ประเมินสมรรถภาพคนพิการตามแนวทางของ ICF
ระดับความบกพรองในการทํางานของรางกาย /
ความลําบากในการทํากิจกรรม

.0

.1

.2

.3

.4

.8

.9

1

b310

การทํางานที่กอใหเกิดเสียง

2

b320

การทํางานดานการออกเสียงพูด

3

b330

การทํางานดานความคลองและจังหวะของการพูด

4

d330

การพูด

5

d350

การสนทนา

6

d839

การศึกษา

7

d870

การพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ

8

d920

นันทนาการและกิจกรรมยามวาง

1

b210

การทํางานของการเห็น

2

d460

การเคลื่อนที่ไปในที่ตางๆ

3

d470

การใชการขนสง

4

d570

การรักษาสุขภาพตัวเอง

5

d630

การเตรียมอาหาร

6

d640

การทํางานบาน

7

d839

การศึกษา

8

d870

การพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ

1

d420

การเคลื่อนยายตัวเอง

9

d910

ชีวิตในชุมชน

2

d450

การเดิน

10

d920

นันทนาการและกิจกรรมยามวาง

3

d465

การเคลื่อนที่โดยใชอุปกรณ

4

d510

การทําความสะอาดรางกายตนเอง

5

d530

การดูแลการกําจัดของเสียออกจากรางกาย

6

d540

การแตงตัว

7

d550

การรับประทานอาหาร

8

d839

การศึกษา

9

d870

การพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ

10

d920

นันทนาการและกิจกรรมยามวาง

[ ]

.2

.3

.4

.8

.9

.0

.1

.2

.3

.4

.8

.9

.4

.8

.9

ความพิการทางการเคลื่อนไหว ประเมินสมรรถภาพคนพิการตามแนวทางของ ICF
ระดับความบกพรองในการทํางานของรางกาย /
ความลําบากในการทํากิจกรรม
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.1

ประเมินสมรรถภาพคนพิการตามแนวทางของ ICF

ระดับความบกพรองในการทํางานของรางกาย /
ความลําบากในการทํากิจกรรม

สรุปวามีความพิการตามพระราชบัญญัตสิ งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ในประเภท
[ ]

ความพิการทางการสื่อความหมาย

.0

.0

.1

.2

.3

[ ]

ความพิการทางรางกาย ประเมินสมรรถภาพคนพิการตามแนวทางของ ICF
ระดับความบกพรองในการทํางานของรางกาย /
ความลําบากในการทํากิจกรรม

[ ]

.1

.2

.3

.4

.8

ความพิการทางสติปญญา

ประเมินสมรรถภาพคนพิการตามแนวทางของ ICF

ระดับความบกพรองในการทํางานของรางกาย /
ความลําบากในการทํากิจกรรม

.9

1

d620

การหาซื้อสินคาและบริการ

1

b117

การทํางานดานสติปญญา

2

d740

สัมพันธภาพที่เปนทางการ

2

d131

การเรียนรูผานการเชื่อมโยงกับสิ่งของหรือของเลน

3

d839

การศึกษา

3

d140

การเรียนรูในการอาน

4

d870

การพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ

4

d310

การรับการสื่อสารดวยขอความภาษาพูด

5

d920

นันทนาการและกิจกรรมยามวาง

5

d330

การพูด

6

d510

การทําความสะอาดรางกายตนเอง

7

d530

การดูแลการกําจัดของเสียออกจากรางกาย

8

d550

การรับประทานอาหาร

9

d640

การทํางานบาน

10

d920

นันทนาการและกิจกรรมยามวาง

ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ประเมินสมรรถภาพคนพิการตามแนวทางของ ICF
ระดับความบกพรองในการทํางานของรางกาย /
ความลําบากในการทํากิจกรรม

[ ]

.0

[ ]

1

d155

การไดรับทักษะจากการเรียนรู

2

d350

การสนทนา

3

d510

การทําความสะอาดรางกายตนเอง

4

d570

การดูแลสุขภาพตัวเอง

5

d640

การทํางานบาน

6

d720

ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลที่ซับซอน

7

d750

สัมพันธภาพทางสังคมที่ไมเปนทางการ

8

d845

การไดทํางาน รักษางานที่ทําอยู และยุติการทํางาน

9

d920

นันทนาการและกิจกรรมยามวาง

ความพิการออทิสติก

.0

.1

.2

.3

.4

.8

.9

[ ]

ระดับความบกพรองในการทํางานของรางกาย /
ความลําบากในการทํากิจกรรม
1

d310

การรับการสื่อสารดวยขอความภาษาพูด

2

d315

การรับการสื่อสารดวยขอความที่ไมใชภาษาพูด

3

d330

การพูด

4

d350

การสนทนา

5

d710

ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลขั้นพื้นฐาน

6

d720

ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลที่ซับซอน

7

d920

นันทนาการและกิจกรรมยามวาง

.0

.1

.2

.3

.4

.8

.1

.2

1

b140

การทํางานดานความสนใจ

2

d140

การเรียนรูในการอาน

3

d145

การเรียนรูในการเขียน

4

d150

การเรียนรูในการคํานวณ

5

d720

ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลที่ซับซอน

6

d810

การศึกษานอกระบบ

7

d820

การศึกษาในโรงเรียน

.0

.1

.2

.9
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.3

.4

.8

.9

.3

.4

.8

.9

ความพิการทางการเรียนรู ประเมินสมรรถภาพคนพิการตามแนวทางของ ICF
ระดับความบกพรองในการทํางานของรางกาย /
ความลําบากในการทํากิจกรรม

ประเมินสมรรถภาพคนพิการตามแนวทางของ ICF

.0

ชื่อแพทยผูประเมิน

…………………………………………………………………………

สถานพยาบาล

………………………………………………….……………………..

วันเดือนปที่ประเมิน

…………………………………………

