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(·.74) 

ÊÔ·¸ÔËÅÑ¡»ÃÐ¡Ñ¹ÊØ¢ÀÒ¾Ï 
ÊÓËÃÑº¤¹¾Ô¡ÒÃ 

¤×ÍÍÐäÃ ? 
สิทธิหลักประกันสุขภาพฯ สำหรับคนพิการ 

คือ สิทธิคนพิการที่ระบุสิทธิยอย ท74XXXXXXXX 

หรือบัตรประชาชน ที่ระบุ  ท00XXXXXXXX 

(คนพิการซึ่งเปนแบบเกา) จะไดรับสิทธิเพิ่มเติม 

สำหรับคนพิการในระบบหลักประกันสุขภาพฯ ดวย 



ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ 

แหงชาติ พ.ศ.2545 มาตรา 5 กำหนดให  

บุคคลทุกคนมีสิทธิไดรับบริการสาธารณสุข 

ที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพตามที่กำหนด

ในพระราชบัญญัติ ซึ่งบุคคลในที่นี้  

หมายถึง บุคคลที่มีสัญชาติไทย  

มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 

¨Ö§¨ÐÁÕÊÔ·¸ÔËÅÑ¡»ÃÐ¡Ñ¹ÊØ¢ÀÒ¾ (·74) 

ä´ŒÃÑºËÅÑ¡»ÃÐ¡Ñ¹ÊØ¢ÀÒ¾¤¹¾Ô¡ÒÃ? 

คนพิการที่สามารถไดรับสิทธิหลักประกัน

สุขภาพฯ ไดแก   

 

1. คนพิการที่ยังไมไดรับความคุมครองใดๆ จาก

กองทุนประกันสุขภาพอื่นที่รัฐจัดให 

2. คนพิการที่ไดรับการลงทะเบียน ท.74 ใน

ระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  และ/

หรือไดรับการจดทะเบียนตาม พรบ.สงเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 

พ.ศ.2550 

   

    ทั้งนี้  คนพิการที่ไมไดรับการลงทะเบียนเปน 

ท.74 จะตองไดรับการตรวจวินิจฉัยและออก

ใบรับรองความพิการที่ระบุประเภทความพิการ

จากแพทย หรือแสดงบัตรคนพิการตามพรบ.สง

เสริมฯ เพื่อประกอบการลงทะเบียนในระบบ

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

·ÓÍÂ‹Ò§äÃ? 

¤¹¾Ô¡ÒÃ»ÃÐàÀ·ã´ºŒÒ§ 
·ÕèÁÕÊÔ·¸Ô 



ÊÔ·¸Ôã¹ÃÐººËÅÑ¡»ÃÐ¡Ñ¹ÊØ¢ÀÒ¾¶ŒÇ¹Ë¹ŒÒ 
 

 

 1. สิทธิประโยชนหลัก ไดแก บริการขั้นพื้นฐาน

ทางการแพทย หมายความรวมถึง บริการสงเสริมสุข

ภาพ การควบคุมโรค การปองกันโรค การตรวจ การ

วินิจฉัยและการรักษาพยาบาล โดยสามารถรับบริการ

ไดที่ สถานีอนามัย ศูนยบริการสาธารณสุข โรง

พยาบาลของรัฐทุกแหง และโรงพยาบาลเอกชนที่ขึ้น

ทะเบียนเปนหนวยบริการในระบบหลักประกัน

สุขภาพฯ 

 2.  สิทธิเฉพาะสำหรับคนพิการ ไดแก สิทธิการ

ไดรับบริการฟนฟูสมรรถภาพ ทั้งในและนอกหนวย

บริการ ไดแก กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด  

การประเมิน/แกไขการพูด จิตบำบัด พฤติกรรมบำบัด 

การฟนฟูการไดยิน การฟนฟูการเห็น การไดรับ

อุปกรณเครื่องชวยตามประเภทความพิการ การพัฒนา

ศักยภาพในรูปแบบอื่นๆ เชน การเขารับการฝกอบรม

เพื่อฟนฟูสมรรถภาพการมองเห็น การสื่อสาร การ

ปรับพฤติกรรม รวมทั้ง การอบรมญาติหรือผูดูแลใน

การดูแลคนพิการ เปนตน    

 

 คนพิการที่ไมมีสิทธิไดรับสิทธิหลักประกัน

สุขภาพฯ สำหรับคนพิการ ไดแก ผูที่ไดรับสิทธิการ

รักษาพยาบาลตามกฎหมายหรือระเบียบอื่นๆ ที่รัฐ

กำหนดอยูกอนแลว เชน ขาราชการและลูกจางประจำ

ของรัฐ พนักงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งบิดา 

มารดา คูสมรสและบุตรที่ถูกตองตามกฎหมาย บุคคล

ผูมีสิทธิตามพระราชบัญญัติประกันสังคม 

»ÃÐàÀ·¤ÇÒÁ¾Ô¡ÒÃ 

 สปสช. ไดกำหนดประเภทความพิการตามที่

กำหนดใน พรบ.สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการแหงชาติ พ.ศ.2550 เปน 6 ประเภท ดังนี้ 

 ความพิการทางการเห็น 

 ความพิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย 

 ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย 

 ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมหรือออทิสติก 

 ความพิการทางสติปญญา 

 ความพิการทางการเรียนรู 

·Õèä´ŒÃÑºÊÔ·¸ÔËÅÑ¡»ÃÐ¡Ñ¹ÊØ¢ÀÒ¾ÏÊÓËÃÑº¤¹¾Ô¡ÒÃ 

à©¾ÒÐÊÓËÃÑº¤¹¾Ô¡ÒÃ  
 ·ÕèäÁ‹ÁÕÊÔ·¸Ôä´ŒÃÑºÊÔ·¸Ô 

ËÅÑ¡»ÃÐ¡Ñ¹ÊØ¢ÀÒ¾Ï ÊÓËÃÑº¤¹¾Ô¡ÒÃ? 
 

¤¹¾Ô¡ÒÃ»ÃÐàÀ·ã´ºŒÒ§ 



¤¹¾Ô¡ÒÃ 

ÊÓËÃÑº¤¹¾Ô¡ÒÃ (·74)  
·ÓÊÔ·¸ÔËÅÑ¡»ÃÐ¡Ñ¹ÊØ¢ÀÒ¾Ï 

ä´ŒÍÂ‹Ò§äÃ? 

ตางจังหวัด สามารถลงทะเบียนไดที่สถานีอนามัย 

หรือโรงพยาบาลของรัฐ ที่อยูใกลบาน 

  

กรุงเทพมหานคร สามารถลงทะเบียนได ณ สถานที่ 

ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติกำหนด  

ปจจุบัน ไดแก สำนักเขตทุกเขต ในวันและเวลา

ราชการ  

 

  ที่มีสิทธิไดรับบริการ ในระบบ 

  หลกัประกนัสขุภาพฯ เฉพาะสำหรบั 

คนพิการ จะตองลงทะเบียนสิทธิในระบบหลักประกัน

สุขภาพฯ โดยระบุสิทธิประเภทผูพิการ (ท.74) ใน

ระบบฐานขอมูลของสำนักงานหลักประกันสุขภาพ 

แหงชาติเปนที่เรียบรอย 

 

ขอด ี

      สามารถเขารับบริการสาธารณสุขกรณีที่จำเปน 

จากหนวยบริการของรัฐที่ขึ้นทะเบียนในระบบหลัก

ประกันสุขภาพถวนหนาไดทุกแหงโดยไมตองมีใบสง

ตอ ทั้งนี้ กรณีการเขารับบริการขามจังหวัด หนวย

บริการ สามารถเรียกเก็บคาบริการสาธารณสุขไดจาก

กองทุนคาใชจายสูงของสำนักงานหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ  



สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำ

ตัวที่มีรูปถายซึ่งทางราชการออกให (เด็กต่ำกวา 

15 ป ใชสำเนาใบสูติบัตร หรือใบเกิด) 

สำเนาทะเบียนบานที่คนพิการมีชื่ออยู 

บัตร/สมุดประจำตัวคนพิการ หรือ เอกสาร

รับรองการตรวจประเมินความพิการจากแพทย   

กรณีพักอาศัยอยูจริงไมตรงตามทะเบียนบาน 

ใหแสดงหลักฐานอยางหนึ่งอยางใด  เชน ให

เพิ่มเติมชื่อในสำเนาทะเบียนบานที่ไปพักอาศัย 

ซึ่งมีลายมือชื่อเจาของบาน หรือหนังสือรับรอง

ของผูนำชุมชนรับรองวาไดพักอาศัยอยูจริง  

หรือรับรองตนเองพรอมแสดง

หลักฐานอื่นประกอบ (ใบเสร็จ

คาน้ำ คาไฟ คาโทรศัพท ที่

มีชื่อตนเอง) หรือหนังสือรับรอง

ของผูวาจางหรือนายจาง  เปนตน 

ÊÓËÃÑº¤¹¾Ô¡ÒÃ ãªŒËÅÑ¡°Ò¹ÍÐäÃºŒÒ§? 
·ÓÊÔ·¸ÔËÅÑ¡»ÃÐ¡Ñ¹ÊØ¢ÀÒ¾Ï ¡Ã³ÕÁÕºÑµÃ»ÃÐªÒª¹ËÃ×ÍºÑµÃ·Í§ 

à´ÔÁÍÂÙ‹áÅŒÇ 

 คนพิการที่มีบัตรทองหรือบัตรประชาชนเดิม

อยูแลว แตไมไดระบุสิทธิยอย ท.74 ควรเขารับการ

ตรวจประเมินความพิการ ณ หนวยบริการของรัฐ  

เพื่อใหออกเอกสารรับรองความพิการและนำมา

ประกอบการลงทะเบียนเพิ่มสิทธิสำหรับคนพิการ  

เพื่อใหไดรับสิทธิประโยชนในระบบหลักประกัน

สุขภาพฯ เพิ่มเติม 

 

ขอด ี สามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขของรัฐไดทุก

แหงโดยไมตองมีใบสงตอ 

 

      สำหรับคนพิการ ที่เขารับการตรวจประเมินความ

พิการ และมีความพิการอยู ในระดับที่สามารถ            

จดทะเบียนคนพิการ ตาม พรบ.ฟนฟูสมรรถภาพคน

พิการ พ.ศ. 2534 หรือ พรบ.สงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ พ.ศ. 2550 ได ควรเขา

รับการจดทะเบียน ณ สำนักพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดทุกแหง  เพื่อ

ใหไดรับสิทธิสวัสดิการดานอื่นๆ เชน  การศึกษา  

อาชีพ เบี้ยยังชีพ  ทั้งนี้ ตามที่ กฎหมายกำหนด 

¨Óà»š¹µŒÍ§à»ÅÕèÂ¹ËÃ×ÍäÁ‹ 



 คนพิการ สามารถเขารับบริการ

ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ ตามประเภท

บริการและสิทธิอื่น ที่กำหนดได ณ 

หนวยบริการของรัฐ  โดยไมเสียคา 

ใชจาย  

 คนพิการ สามารถไดรับอุปกรณ  

เครื่องชวยความพิการ โดยติดตอขอรับ

อุปกรณ เครื่องชวยความพิการไดจาก

หนวยบริการที่ใกลบานของคนพิการ

หรือจากหนวยบริการของรัฐทั่วประเทศ 

 คนพิการและผูดูแล สามารถไดรับ

การฝกอบรมเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพ

และการดูแลชวยเหลือคนพิการ ตาม

ประเภทความพิการ ไดจากหนวยงาน

หรือองคกร ที่สำนักงานหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ ทำความรวมมือ 

 

1. เขารับการรักษากับหนวยบริการของรัฐที่อยูใกล

ที่สุดหรือหนวยบริการของรัฐที่ใกลบาน  

2. แจงความจำนงขอใชสิทธิพรอมแสดงหลักฐาน 

ประกอบ ไดแก บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตร

ทอง(ท74) หรือเอกสารอื่นใดที่ราชการออกใหและ

มีรูปถาย หากเปนเด็กใชสูติบัตร (ใบเกิด) 

 

หมายเหต ุ   

 ควรไปรักษาในเวลาทำการ หรือเวลาที่สถาน

พยาบาลหรือโรงพยาบาลกำหนด 

àÁ×èÍà¨çº»†ÇÂáÅÐãªŒÊÔ·¸Ô 

¨ÐµŒÍ§·ÓÍÂ‹Ò§äÃ? 
¢Í§¤¹¾Ô¡ÒÃ 

¤¹¾Ô¡ÒÃä´ŒÃÑºÊÔ·¸Ô 
´ŒÒ¹¡ÒÃ¿„œ¹¿ÙÊÁÃÃ¶ÀÒ¾¤¹¾Ô¡ÒÃ 

ä´ŒÍÂ‹Ò§äÃ? 



 

 

1. หนวยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพฯ ใกล

บาน ทุกแหงทั่วประเทศ 

2. หนวยงาน/องคกรเอกชน ที่เขารวมโครงการฟนฟู

สมรรถภาพคนพิการกับสำนักงานหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ/สาขาเขต 

 

ã¹ÃÐººËÅÑ¡»ÃÐ¡Ñ¹ÊØ¢ÀÒ¾áË‹§ªÒµÔ 
  

 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ได

ตระหนักถึงความสำคัญของการฟนฟูสมรรถภาพ

สำหรับคนพิการ  จึงไดจัดสรรงบประมาณเฉพาะ

สำหรับบริการฟนฟูสมรรถภาพและอุปกรณเครื่องชวย

ความพิการ นับตั้งแตป 2546-2552 และขยาย

ขอบขายงานบริการฟนฟูฯใหครอบคลุมกลุมประชากร

ที่จำเปนไดรับ การฟนฟูฯหลังการเจ็บปวยเฉียบพลัน

เพื่อปองกันความพิการถาวร ในป 2553 ถึงปจจุบัน 

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·ÕèãËŒºÃÔ¡ÒÃ 

ÁÕ·Õèã´ºŒÒ§ 
¿„œ¹¿ÙÊÁÃÃ¶ÀÒ¾·Ò§¡ÒÃá¾·Â� 
 

¹âÂºÒÂ´ŒÒ¹¡ÒÃ¿„œ¹¿Ù 
ÊÁÃÃ¶ÀÒ¾·Ò§¡ÒÃá¾·Â�   

 

á¹Ç·Ò§¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ 
´ŒÒ¹¡ÒÃ¿„œ¹¿ÙÊÁÃÃ¶ÀÒ¾´ŒÒ¹¡ÒÃá¾·Â�  
¢Í§ ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ËÅÑ¡»ÃÐ¡Ñ¹ÊØ¢ÀÒ¾áË‹§ªÒµÔ 

 

 ดานอุปกรณและบริการฟนฟูฯ 
 สนับสนุนคาอุปกรณเครื่องชวยสำหรับคนพิการ 

 สนับสนุนคาบริการฟนฟูสมรรถภาพฯ สำหรับ 

คนพิการ ผูปวยและผูสูงอายุ 

 สนับสนุนการซอม/ผลิตกายอุปกรณ/อุปกรณ

เครื่องชวยฯ/อุปกรณประยุกตดัดแปลงเพื่อชวยใน 

การดำเนินชีวิตประจำวัน 

 สนับสนุนการจัดบริการฝกใชไมเทาขาวสำหรับ 

คนตาบอดหรืออุปกรณอื่นที่จำเปน 

    



หรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 

สำนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหงชาต ิโทร. 1330 หรอื 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ   

เขต 1 เชียงใหม     โทรศัพท  053-203536-42 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ   

เขต 2 พิษณุโลก     โทรศัพท  055 - 245111 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ   

เขต 3 นครสวรรค   โทรศัพท  056-371831 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ   

เขต 4 สระบุรี    โทรศัพท  036 – 213205 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ   

เขต 5 ราชบุรี      โทรศัพท  032-332590 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  

เขต 6 ระยอง      โทรศัพท  038-864313-19 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ   

เขต 7 ขอนแกน     โทรศัพท  043-365200 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ   

เขต 8 อุดรธานี     โทรศัพท  042-325681 

 ดานการพัฒนาระบบบริการฟนฟูฯ 
 พฒันาระบบบรกิารตามแนวคดิการฟนฟสูมรรถภาพ 

คนพิการโดยชุมชน 

 พัฒนาระบบบริการของหนวยบริการ/การขยาย

ขอบขายงานบริการ/นวัตกรรมบริการฟนฟูฯ 

 พัฒนาศักยภาพดานการฟนฟูฯขององคกรดานคน

พิการ คนพิการผูดูแลคนพิการและอาสาสมัคร 

 พัฒนาศักยภาพหนวยบริการดานงานฟนฟู/

สนับสนุนพัฒนากำลังคนดานงานกายภาพบำบัด             

หรือพัฒนาศักยภาพผูใหบริการดานการฟนฟูอื่นที่

จำเปน 

 พัฒนารูปแบบบริการรูปแบบใหม (Model 

Development) การพัฒนาองคความรูและการ

สนับสนุนพัฒนานวัตกรรมดานงานฟนฟูตางๆ 

  

   ทั้งนี้  โดยสนับสนุนใหมีการดำเนินงานดังกลาว 

ภายใตการจัดตั้งกองทุนฟนฟูฯจังหวัด รวมกับองคการ

บริหารสวนจังหวัด (อบจ.) ในจังหวัดนำรอง  
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สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ   

เขต 9 นครราชสีมา     โทรศัพท  044-248871-4 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ   

เขต 10 อุบลราชธานี  โทรศัพท  045-240591 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ   

เขต 11 สุราษฎรธานี     โทรศัพท  077-274811 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ   

เขต 12 สงขลา     โทรศัพท  074-233888 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  

เขต 13 กรุงเทพมหานคร โทรศัพท 02-9622345 


