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ประกาศราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย 
ที ่รวฟท. 20/2564 

เรื่อง  ชี้แจงข้อเสนอแนะการปฏิบัติในการดูแลคนพิการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019        
และการเข้าถึงวัคซีนป้องกนัโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

 
 รำชวิทยำลัยแพทย์เวชศำสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย ได้ร่วมหำรือในกำรออกข้อเสนอแนะกำรปฏิบัติกำรดูแลคนพิกำรอย่ำง
เหมำะสมในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ร่วมกับสถำบันสิรินธรเพื่อกำรฟื้นฟูสมรรถภำพ
ทำงกำรแพทย์แห่งชำติ กรมกำรแพทย์ และผู้เชี่ยวชำญในสำขำต่ำงๆ เม่ือวันที่ 30 เมษำยน 2564 
        รำชวิทยำลัยแพทย์เวชศำสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย จึงมีมติให้เผยแพร่ข้อเสนอแนะกำรปฏิบัติในกำรดูแลคนพิกำรในสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 และกำรเข้ำถึงวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ดังนี้ 

 ข้อเสนอแนะการจัดบริการส าหรับคนพิการที่ติดเชื้อโควิด -19 และคนพิการที่สงสัยติดเชื้อเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (patient 

under investigation : PUI) การดูแลในแต่ละประเภทความพิการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย) 

 ข้อพิจารณาในบุคคลกลุ่มคนพิการควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้คือ คนพิกำรทุก

ประเภทและผู้ดูแลควรได้รับกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญในกำรฉีดวัคซีนเป็นล ำดับต้น เนื่องจำก 

o คนพิกำรมีข้อจ ำกัดในกำรท ำกิจกรรม ท ำให้ไม่สำมำรถป้องกันตนเองจำกโรคได้เท่ำคนทั่วไป เช่น คนตำบอดต้องสัมผัสพื้นผิว

มำกกว่ำปกติ คนพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวไม่สำมำรถใส่หน้ำกำกหรือล้ำงมือด้วยตนเอง คนพิกำรทำงจิต/สติปัญญำ/ออทิสติก อำจ

ไม่สำมำรถเข้ำใจมำตรกำรในกำรป้องกันโรคได้เท่ำคนทั่วไป 

o คนพิกำรหำกเจ็บป่วยจะต้องใช้ทรัพยำกรในกำรดูแลมำกกว่ำคนทั่วไป เนื่องจำกจ ำเป็นต้องมีผู้ดูแลและอำจต้องปรับสภำพแวดล้อม

ในสถำนพยำบำล และอำจป่วยหนักกว่ำคนทั่วไปเนื่องจำกมีโรคร่วมทำงกำยมำกกว่ำคนทั่วไป 

o ควรให้ผู้ดูแลได้รับกำรฉีดวัคซีนพร้อมคนพิกำร เนื่องจำกต้องดูแลใกล้ชิดและต้องช่วยเหลือในกำรพำคนพิกำรมำฉีดวัคซีน  

  ทั้งนี้รำชวิทยำลัยแพทย์เวชศำสตร์ฟื้นฟูฯ มีควำมปรำรถนำดีและตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรจัดบริกำรส ำหรับคนพิกำรแต่ละ
ประเภทอย่ำงเหมำะสมและกำรเข้ำถึงวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ดังกล่ำวเพื่อคนพิกำรในประเทศไทยได้
เข้ำถึงระบบบริกำรสุขภำพอย่ำงเหมำะสมในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดครั้งนี้  
 

ประกำศ ณ วันที่ 11 พฤษภำคม 2564 
 

 
(ศำสตรำจำรย์คลนิิก แพทย์หญิงกมลทิพย์ หำญผดุงกิจ) 

ประธำนรำชวิทยำลัยแพทย์เวชศำสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย  

  

    ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟูแห่งประเทศไทย                 
   และสมาคมเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูแห่งประเทศไทย 

 



เอกสารแนบท้าย : ข้อเสนอแนะ การจัดบริการส าหรับคนพิการที่ติดเชื้อโควิด -19 และคนพิการที่สงสัยติดเชื้อเข้าเกณฑส์อบสวนโรค (patient under investigation :PUI)  การดูแลในแต่ละประเภทความพิการ 

ประเภท ข้อจ ากัด/ความสามารถ การสื่อสาร การจัดบริการในสถานพยาบาล บุคลากร 
ความพิการทางการเห็น ข้อจ ากัด 

 ไม่สามารถอ่านเอกสารที่เป็นกระดาษได ้

 บางคนอาจไมส่ามารถอ่านอักษรเบรลล์ได ้
ความสามารถ 

 ใช้อักษรเบรลล์ หรือสามารถอ่านเอกสารไฟล์ word 
จากคอมพิวเตอรไ์ด้  

 ใช้ไม้เท้าขาวในการน าทาง และด าเนินกิจวัตรประจ าวัน
ได้ด้วยตนเอง 

มีการจัดท าสื่อ เสยีงและอักษร
เบรลล์ หรือใช้เอกสารไฟล์ word 
ในการจัดท าข้อแนะน าในการปฏบิัติ
ตัวเข้ารับบริการ/ตรวจโควิด - 19 
 

สามารถเข้ารับบริการที่ Hospitel หรือ
โรงพยาบาลสนาม โดยควร:-  
1. จัดที่นอนอยู่ใกล้ห้องน  า 
2. มีการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และ
สร้างความคุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้
สามารถใช้ไม้เท้าขาวในการด าเนนิกิจวัตร
ประจ าวันได้ด้วยตนเอง 
 

บุคลากรที่มีทักษะในการน าทาง
คนตาบอด 

ความพิการทาง 
การได้ยินหรือ  
สื่อความหมาย 

ข้อจ ากัด 

 ไม่สามารถรับโทรศัพท์ (voice call) ได ้

 บางคนอาจไม่มีทักษะในการอ่านภาษาเขียน 

 บางคนอาจไม่เข้าใจภาษามือ 
ความสามารถ 

 สื่อสารทางการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือได ้

มีการจัดท าสื่อ เช่น ป้าย
ประชาสมัพันธ์/ สื่อ VDO ที่มีค า
บรรยายรวมถึงภาษามือส าหรับ
ข้อแนะน าในการปฏิบัตติัว เข้ารับ
บริการ/ตรวจโควิด -19 

สามารถเข้ารับบริการที่ Hospitel หรือ
โรงพยาบาลสนามได ้

 หากเข้ารับบริการที่ Hospitel ต้องเลือก
วิธีการสื่อสารที่ไม่ใช่ voice call (ใช้ 
video call กับล่ามภาษามือ หรือระบบ
ส่งข้อความ) 

ควรจัดหาล่ามภาษามือส าหรับการ
สื่อสาร  

ความพิการทาง 
การเคลื่อนไหวหรือ 

ทางร่างกาย 

ข้อจ ากัด 

 คนพิการอาจไม่สามารถใช้อุปกรณ์สื่อสาร 
(โทรศัพท์มือถือ) ได้ด้วยตนเอง 

 คนพิการบางกลุ่มไมส่ามารถเคลื่อนย้ายตัว หรือท า
กิจวัตรประจ าวันได้ด้วยตนเอง จ าเป็นต้องใช้ผู้ดูแล 
(Caregiver)  

ความสามารถ 

 คนพิการสามารถช่วยเหลือตนเองได้  หากปรับ
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับความพิการ 

สามารถเข้าถึงสื่อในรูปแบบเดียวกับ
คนไม่พิการ 

 ส าหรับคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้* 
(ส ามารถใ ช้ ชี วิ ต ได้ โดยไม่ ต้ องการ 
Caregiver)*: สามารถอยู่ที่ Hospitel 
หรือโรงพยาบาลสนามได้ โดยปรับสิ่ง
อ านวยความสะดวกให้เหมาะสม เช่น 
ทางลาด ห้องน  า เป็นต้น 

 ส าหรับคนพิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ (ที่ต้องการ Caregiver) ควรให้
พักรักษาท่ีโรงพยาบาล  

ส าหรับคนพิการที่ ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ (ที่ต้องการ 
Caregiver)  

 ควรให้พักรักษาท่ีโรงพยาบาล 
ควรมีบุคลากรทางการแพทย์
ดูแลตลอด 24 ช่ัวโมง  

 



ประเภท ข้อจ ากัด/ความสามารถ การสื่อสาร การจัดบริการในสถานพยาบาล บุคลากร 

ความพิการทางจิตใจ
หรือพฤติกรรม 

ข้อจ ากัด 
คนพิการระดับจิตเวชรุนแรง ก้าวร้าวรุนแรง อาการของโรค
ไม่สงบ ไม่สามารถเล่าประวัติเสี่ยง/หรืออาการเจ็บป่วยได้
อย่างถูกต้อง บุคลากรทางการแพทย์ตรวจร่างกายประเมิน
ได้ล าบากเพราะไม่ร่วมมือ 

 เด็กพิการอาจมีพฤติกรรมถดถอยจากความเครียด เช่น 
ดื อ โกรธ ต่อต้าน ร้องไห้มากขึ น ปัสสาวะรดที่นอน 

 เด็ก/คนพิการอาจมีปัญหาเรื่องการสื่อสาร การใช้ภาษา 
อาจไม่เข้าใจข้อความที่อ่าน และไม่เข้าใจการสื่อสาร
แบบนามธรรม 

 คนพิการทางสติปัญญาจ าเป็นต้องใช้เวลามากในการท า
ความเข้าใจค าสั่งและปรับตัวเข้ากับกิจวัตรในสถานที่ที่
แตกต่างจากเดิม  

ควรใช้ญาติ/คนดูแลเป็นผู้ให้ข้อมูล
หลั ก ห รื อ ให้ ย า จน อาก า ร ส งบ
เพียงพอก่อนท่ีจะสื่อสาร 

 กรณีช่วยเหลือตนเองได้* สามารถเข้ารับ
ก า ร รั ก ษ า ไ ด้ ที่  Hospitel ห รื อ 
โรงพยาบาลสนาม ได้ตามเหมาะสม  

 

 กรณีช่วยเหลือตนเองไม่ได้ควรให้พัก
รักษาท่ีโรงพยาบาล และมีผู้ปกครองหรือ
ผู้ดูแลที่คุ้นเคยอยู่ด้วยตลอด 24 ช่ัวโมง  

 กรณีคนพิการจิตเวชที่มีระดับรุนแรง      
ก้าวร้าวรุนแรง อาการของโรคไม่สงบ 
ควรได้รับการดูแลในโรงพยาบาลจิตเวช 

กรณีดูแลตนเองไม่ได้ควรให้อยู่ที่ 
โรงพยาบาลและและมีผู้ปกครอง
หรือผู้ดูแลที่คุ้นเคยอยู่ด้วยตลอด 
24 ช่ัวโมง  

 ควรมีทีมสุขภาพจิต ( เ ช่น 
จิตแพทย์ จิตแพทย์เด็กและ
วั ย รุ่ น  ห รื อ กุ ม า ร แ พท ย์
พัฒนาการพฤติกรรมเด็ก 
พยาบาลจิตเวช นักจิตวิทยา 
เป็นต้น) เป็นที่ปรึกษาเพื่อ
ร่วมกันดูแล 

ความพิการทาง
สติปัญญา 

ควรปรับสื่อส าหรับการสื่อสารให้
เข้าใจง่าย โดยเน้นรูปภาพประกอบ 
และให้ค าแนะน า ผู้ปกครอง หรือ
ผู้ดูแลที่คนพิการ/เด็กพิการคุ้นเคย  
 
 
 

ความพิการทาง 
การเรียนรู้ 

ความพิการทาง 
ออทิสติก 

หมายเหตุ:    *การช่วยเหลือตนเองได้ หมายถงึ ช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจ าวันพื นฐาน (Basic ADL) และช่วยเหลือตนเองในการดูแลเฝา้ระวังภาวะเจ็บป่วยจากโควดิของตนเอง เช่น  

       การวัดไข้ วัดค่าออกซิเจนในเลือด การรายงานอาการ เป็นต้น 
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1. WHO 2020. https://www.who.int/docs/default-source/searo/thailand/disability-considerations-during-the-covid-19-outbreak-thai-21-apr-2020-
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