
กฎหมายเกีย่วกบัคนพกิาร
บทบาทหน้าทีข่องหมอฟ้ืนฟู

รศ.พญ.อภิชนา โฆวินทะ
ภาควิชาเวชศาสตรฟ้ื์นฟ ูคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม



ค าถามข้อที ่๑  

ท ำไมหมอฟ้ืนฟูต้องเรียนรู้กฎหมำยเกีย่วกับคนพกิำร?

ก) เพ่ือประโยชนข์องตนเอง
ข) เพ่ือประโยชนข์องคนพกิาร
ค) เพ่ือปอ้งกนัการถกูฟอ้งรอ้ง รอ้งเรยีน
ง) เพ่ือปฏิบตัิหนา้ท่ีของหมอฟ้ืนฟไูดส้มบรูณ์



กรอบมาตรฐานคุณวฒิุความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพเวช 
กรรม (มคว.๑) สาขาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู พ.ศ. ๒๕๖๕

• ผูป่้วยจาํนวนไมน่อ้ยมีความพิการซบัซอ้นยากท่ีจะแกไ้ขดว้ยการบาํบดัแบบพืน้ฐาน แก่ผูป่้วย
และคนพิการ

• มุง่เนน้ใหแ้พทยเ์วชศำสตรฟ้ื์นฟูมีความรูค้วามสามารถในการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูป่้วยและคน
พิการสามารถจาํแนกปัญหาความบกพรอ่ง ความพิการ และปัจจยัแวดลอ้มท่ีสง่ผลกระทบตอ่
การดาํเนินชีวิตของผูป่้วยและคนพิการไดอ้ยา่งครอบคลมุ และวางแผนฟ้ืนฟสูมรรถภาพเพื่อ
แกไ้ขปัญหาและลดความบกพรอ่งความพิการได ้อยา่งเป็นระบบ อยา่งเป็นองคร์วม โดย
คาํนงึถึงสภาพรา่งกาย พฤตกิรรม จิตสงัคม สิ่งแวดลอ้ม กฎหมำยและควำมเป็นธรรม



ค าถามข้อที่ ๒  

พระรำชบัญญัตเิกีย่วกับคนพกิำรเกดิขึน้คร้ังแรกในประเทศไทยมีชื่อว่ำ
อย่ำงไร? ประกำศใช้เมื่อปี พ.ศ. ใด?

ก) พระราชบญัญตัคินพิการ พ.ศ. ๒๕๓๐
ข) พระราชบญัญตักิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔
ค) พระราชบญัญตักิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพและพฒันาคณุภาพชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๗
ง) พระราชบญัญตัสิง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐



ค าถามข้อที่ ๓   

กฎกระทรวงฉบับที ่๒ ทีอ่อกตำม พรบ กำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพคนพกิำร พ.ศ. 
๒๕๓๔ แบ่งประเภทคนพกิำรเป็นกีป่ระเภท? 

ก) ๔ ประเภท
ข) ๕ ประเภท
ค) ๖ ประเภท
ง) ๗ ประเภท

ประเภทของคนพกิำร มีดงัตอ่ไปนี ้
(1) คนพิการทางการมองเห็น
(2) คนพิการทางการไดย้ินหรอืการสือ่ความหมาย
(3) คนพิการทางกายหรอืการเคลือ่นไหว
(4) คนพิการทางจิตใจหรอืพฤติกรรม
(5) คนพิการทางสติปัญญาหรอืการเรยีนรู ้



พระราชบัญญัต ิส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๐ 

• มาตรา ๓ ใหย้กเลิกพระราชบญัญตักิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔

• มำตรำ ๔ ในพระราชบญัญตันีิ ้“คนพกิำร” หมายความวา่ บคุคลซึ่งมีขอ้จาํกดัในการปฏิบตัิ
กิจกรรมในชีวิตประจาํวนั หรือเขา้ไปมีสว่นรว่มทางสงัคม เน่ืองจากมีความบกพรอ่งทางการเห็น 
การไดย้ิน การเคล่ือนไหว การส่ือสาร จิตใจ อารมณพ์ฤตกิรรม สตปัิญญา การเรียนรู ้หรือความ
บกพรอ่งอ่ืนใด ประกอบกบัมีอปุสรรคในดา้นตา่ง ๆ และมีความจาํเป็นเป็นพิเศษท่ีจะตอ้งไดร้บั
ความชว่ยเหลือดา้นหนึ่งดา้นใด เพ่ือใหส้ามารถปฏิบตักิิจกรรมในชีวิตประจาํวนัหรือเขา้ไปมีสว่น
รว่มทางสงัคมไดอ้ยา่งบคุคลทั่วไป ทัง้นีต้ามประเภทและหลกัเกณฑท่ี์รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการ
พฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนษุยป์ระกาศกาํหนด 



ค าถามข้อที่ ๔ 

ปัจจุบัน กฎหมำยแบ่งประเภทควำมพกิำรเป็นกีป่ระเภท? 

ก) ๕ ประเภท
ข) ๖ ประเภท
ค) ๗ ประเภท
ง) ๘ ประเภท



เม่ือวนัท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๗๗ ง กาํหนดประเภท ความพกิารไว้ ๖ ประเภท 











ตามประกาศกระทรวงพฒันาสังคมและ
ความมัน่คงของมนุษย์
เร่ืองประเภทและหลกัเกณฑค์วามพิการ 
โดยพิจารณาจากความบกพร่อง

เดิม ประเภทคนพิกำร ๕ ประเภท 
แต่ปัจจุบัน 



พระราชบัญญัตส่ิงเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพกิาร พ.ศ. 2550





ค าถามข้อที่ ๕   

เม่ืออำยุ ๑๖ ปี ผู้ป่วยได้รับบำดเจบ็ทีส่มอง หลังจำกกำรบ ำบดัรักษำ ผู้ป่วยไปไหนมำไดเ้หมือนปกติ แต่
มีปัญหำด้ำนกำรเรียน และมีพฤติกรรมก้ำวร้ำวกบัเพือ่นทัง้ ๆ ทีก่่อนหน้ำนีไ้ม่เคยเป็น ครูแนะน ำใหอ้อก
จำกกำรศึกษำภำคปกตแิละไปพบแพทยเ์พือ่กำรบ ำบดัรักษำดำ้นพฤติกรรมทีบ่กพร่องและเป็นอุปสรรค
ต่อกำรมีส่วนร่วมในสังคม 
ทำ่นคิดว่ำผูป่้วยคนนีเ้ป็นคนพกิำรประเภทใด?

ก) ควำมพกิำรทำงจติใจหรือพฤตกิรรม
ข) ควำมพกิำรทำงกำรเคลื่อนไหว
ค) ควำมพกิำรทำงสตปัิญญำ
ง) ควำมพกิำรทำงกำรเรียนรู้
จ) ควำมพกิำรซ ำ้ซ้อน



ค าถามที่พบบ่อย
• ตอ้งรอนานเทา่ไร หรอืรอจนกวา่การฟ้ืนสภาพสิน้สดุแลว้ จึงจะออกเอกสารรบัรองความพกิารได้
• คนสงูอายขุอ้เข่าเสื่อม เดินลาํบาก เดินขึน้บนัไดตอ้งเกาะและเดนิขึน้ทีละขัน้ เป็นขึน้ทะเบยีนคน

พิการไดห้รอืไม่
• คนแคระ เป็นคนพิการไหม
• ใบหนา้เสียโฉม เป็นคนพิการไหม

• การขึน้ทะเบียนคนพิการตอ้งมีใบรบัรองแพทยป์ระกอบทกุครัง้ใช่ไหม
• แพทยป์ฏิเสธการออกเอกสารรบัรองความพกิารไดไ้หม



ค าถามข้อที่ ๖ 

กฎหมำยก ำหนดใหใ้ครเป็นผู้มีหน้ำทีใ่นกำรออกเอกสำรรับรองควำมพกิำร?

ก) แพทยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟ ูทัง้ในภาครฐัและเอกชน
ข) แพทยเ์ฉพาะทางท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเภทความพกิารที่กฎหมายกาํหนด
ค) แพทยท์ี่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม และปฏิบตัิหนา้ที่ในหนว่ยงานของรฐั 

รฐัวิสาหกิจ หรอืโรงพยาบาลเอกชนที่ไดร้บัอนญุาต
ง) ผูท้ี่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม และผูท้ี่มีใบประกอบวิชาชีพครูที่ผ่านการอบรมดา้น

การสอนเด็กพิการ



พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๓๗

พระราชบญัญตัิการฟ้ืนฟู
สมรถภาพคนพิการ

กฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๑-๓

พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๕๐

รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พระราชบญัญติัหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ

พระราชบญัญติัสขุภาพแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๕๐ – ปัจจบุนั
ประกาศ กฎหมายตา่ง ๆ



การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิาร
หมายความว่า การเสรมิสรา้งสมรรถภาพหรอืความสามารถของคนพกิารใหมี้สภาพท่ีดีขึน้
หรอืดาํรงสมรรถภาพหรอืความสามารถท่ีมีอยู่เดิมไว ้โดยอาศยักระบวนการทางการแพทย ์
การศาสนา การศกึษา สงัคม อาชีพ หรอืกระบวนการอ่ืนใด เพ่ือใหค้นพกิารไดมี้โอกาส
ทาํงานหรอืดาํรงชีวิตในสงัคมอย่างเต็มศกัยภาพ



การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการดว้ยวิธีทางการแพทย์
Medical Rehabilitation



พระราชบัญญัตกิารฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๓๔ 
มำตรำ 15 ไดร้ะบวุา่ “ คนพกิำรทีไ่ด้ลงทะเบยีนตำมมำตรำ 14 ใหไ้ดร้บั การสงเคราะห ์การพฒันา
และการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ ดงัตอ่ไปนี ้
(1) บริกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพด้วยวิธีกำรทำงกำรแพทย ์ …. ตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง
(2) กำรศึกษำตามกฎหมายวา่ดว้ยการศกึษาภาคบงัคบั หรือการศกึษาสายอาชีพ หรืออดุมศกึษาตาม
แผนการศกึษาแห่งชาติตามความเหมาะสม ...โดยการจดัสถานศกึษาเฉพาะหรือจดัรวมในสถานศกึษา
ธรรมดาก็ได ้.....
(3) ค ำแนะน ำชีแ้จง และปรึกษำเกีย่วกับกำรประกอบอำชพี และกำรฝึกอำชพีท่ีเหมาะสมกบัสภาพ
ของรา่งกาย และสมรรถภาพท่ีมีอยู่เพ่ือใหส้ามารถประกอบอาชีพได้
(4) กำรยอมรับและมีส่วนร่วมในกจิกรรมทำงสังคม และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และบริกำรต่ำงๆ ที่
จ ำเป็นส ำหรับคนพกิำร
(5) บริการจากรฐั ในการเป็นคดีความและในการติดตอ่กบัทางราชการ



กฎกระทรวงฉบับที ่๓ ( พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญตัิการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๓๔

คนพิกำรที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับบริกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพด้วยวิธีทำงกำรแพทย ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การตรวจวินิจฉยั การตรวจทางหอ้งปฏิบตักิาร และการตรวจพิเศษดว้ยวิธีอ่ืน ๆ
(2) การใหค้าํแนะนาํปรกึษา        (3) การใหย้า                   (4) การศลัยกรรม   
(5) การพยาบาลเวชกรรมฟ้ืนฟ ู   (6) กายภาพบาํบดั          (7) กิจกรรมบาํบดั (อาชีวบาํบดั)     
(8) พฤตกิรรมบาํบดั                   (9) จิตบาํบดั                   (10) สงัคมสงเคราะห ์และสงัคมบาํบดั               
(11) การแกไ้ขการพดู (อรรถบาํบดั)     
(12) การฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางการไดย้ิน และการส่ือความหมาย
(13) การใหอ้ปุกรณห์รือเครื่องชว่ยคนพิการ



ค าถามข้อที่ ๗

กำรเปลี่ยนระบบบริกำรสุขภำพคร้ังใหญ่ในประเทศไทยทีท่ ำใหป้ระชำชน
ได้รับหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำเกดิขึน้เมื่อไร?

ก) พ.ศ. ๒๕๓๔
ข) พ.ศ. ๒๕๔๐
ค) พ.ศ. ๒๕๔๕
ง) พ.ศ. ๒๕๕๐



พระราชบัญญัตหิลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๕





สิทธิการรับบริการสาธารณสุข
• มำตรำ ๕ บคุคลทกุคนมีสิทธิไดร้บับรกิารสาธารณสขุท่ีมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพตามท่ี

กาํหนดโดยพระราชบญัญตันีิ ้
• มำตรำ ๖ บคุคลใดประสงคจ์ะใชส้ิทธิตามมาตรา ๕ ใหย่ื้นคาํขอลงทะเบียนตอ่สาํนกังานหรือ

หนว่ยงานท่ีสาํนกังานกาํหนด เพ่ือเลือกหนว่ยบรกิาร เป็นหน่วยบรกิารประจาํ
• มำตรำ ๗ บคุคลท่ีไดล้งทะเบียนแลว้ ใหใ้ชส้ิทธิรบับรกิารสาธารณสขุไดจ้ากหน่วยบรกิาร

ประจาํของตนหรือหนว่ยบรกิารปฐมภมูิในเครือขา่ยหนว่ยบรกิารท่ีเก่ียวขอ้ง หรือจากหนว่ย
บรกิารอ่ืนท่ีหนว่ยบรกิารประจาํของตนหรือเครือขา่ยหนว่ยบรกิารท่ีเก่ียวขอ้งสง่ตอ่ เวน้แตก่รณี
ท่ีมีเหตสุมควร หรือกรณีอบุตัเิหตหุรือกรณีเจ็บป่วยฉกุเฉิน ใหบ้คุคลนัน้มีสิทธิเขา้รบับรกิาร
จากสถานบรกิารอ่ืนได.้... 

• มำตรำ ๓๘ ใหจ้ดัตัง้กองทนุขึน้กองทนุหนึ่งในสาํนกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตเิรียกวา่ 
“กองทนุหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ” มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือเป็นคา่ใชจ้า่ย สนบัสนนุ และสง่เสรมิ
การจดับรกิารสาธารณสขุของหนว่ยบรกิาร



สิทธิคนพกิาร
ในการรับบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพดว้ยวิธีทางการแพทย์



• คนพกิำรซึง่รับบริกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพด้วยวธีิทำงกำรแพทยจ์ากสถานพยาบาลของ
กระทรวงสาธารณสขุ หรอืสถานพยาบาลของกระทรวง ทบวง กรม หรอืราชการสว่นทอ้งถ่ิน 
หรอืรบัวิสาหกิจท่ีกระทรวงสาธารณสขุประกาศกาํหนด ไม่ต้องเสียค่ำใช้จำ่ยในกำร
รักษำพยำบำล และค่ำอุปกรณ์

• ในกรณีท่ีคนพิการซึง่เขา้รบับรกิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพดว้ยวิธีทางการแพทยจ์ากสถานพยาบาล
ตอ้งใชอ้ปุกรณเ์ทียม อปุกรณเ์สรมิ หรอืเครื่องช่วยคนพิการ ใหส้ถานพยาบาลดงักลา่วจดัหำ 
อุปกรณเ์ทยีม อุปกรณเ์สริม หรือเคร่ืองช่วยคนพกิำรให้แก่คนพกิำรน้ัน 
• ในกรณีท่ีสถานพยาบาลไม่มีอปุกรณเ์ทียม อปุกรณเ์สรมิ หรอืเครื่องช่วยคนพิการดงักลา่ว ให้

สถานพยาบาลนัน้ขอเบกิจำกศูนยสิ์รินธรเพือ่กำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพทำงกำรแพทย์
แห่งชำต ิกรมกำรแพทย ์กระทรวงสำธำรณสุข







ค ำถำมข้อที ่๘  
คนพกิำรในประเทศไทยมสิีทธิได้รับบริกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพด้วยวธีิกำร
ทำงแพทยต์ำมชุดสิทธิประโยชนท์ี ่สปสช. ก ำหนดได้แก่ใครบ้ำง? 

ก) คนทีม่ีบัตรประจ ำตัวคนพกิำร

ข) คนทีถ่อืบัตรทองและมีควำมพกิำร

ค) คนทีถ่อืสิทธิหลักประกันสุขภำพแห่งชำต ิและระบุสิทธิย่อย ท๗๔

ง) คนทีม่ีควำมพกิำรท้ังทีข่ึน้ทะเบียนแล้วและยังไม่ได้ขึน้ทะบียนคนพกิำร



สิทธิเฉพาะส าหรับคนพกิาร 
สิทธิกำรได้รับบริกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพ

ทั้งในและนอกหน่วยบริกำร ไดแ้ก่ 
▪ กายภาพบาํบดั กิจกรรมบาํบดั 
▪ การประเมิน/แกไ้ขการพดู 

▪ จิตบาํบดั พฤติกรรมบาํบดั 

▪ การฟ้ืนฟกูารไดย้ิน การฟ้ืนฟ ูการเห็น 
▪ การกระตุน้พฒันาการ

▪ การไดร้บัอปุกรณเ์ครือ่งชว่ย ตามประเภท
ความพิการ

▪ การพฒันาศกัยภาพในรูปแบบอื่น ๆ



• “สิทธิหลกัประกนัสขุภาพ” หรอืท่ีเคยรูจ้กักนัในนาม 
“สิทธิ๓๐ บาท หรอืสิทธิบตัรทอง”เพ่ือการเขา้ถึง
บรกิาร สาธารณสขุท่ีมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง ตัง้แต่ 
การสรา้งเสรมิ สขุภาพ การปอ้งกนัโรคการ
รกัษาพยาบาลและการฟ้ืนฟ ูสมรรถภาพท่ีจาํเป็น
ต่อสขุภาพและการดาํรงชีวิต สิทธิหลักประกัน
สุขภำพส ำหรับคนพกิำร คือ สิทธิคนพกิารท่ีระบุ
สิทธิย่อย ท.๗๔XXXXXXXX หรอื บตัรประกนั
สขุภาพท่ีระบ ุR๗๔XXXXXXXX หรอื บตัรทองท่ี
ระบทุ.๐๐XXXXXXXX (คนพกิารซึง่เป็นบตัรทอง
แบบเก่า) จะไดร้บัสิทธิเพิม่เตมิส ำหรับคนพกิำร
ในระบบหลกัประกนั สขุภาพแห่งชาติ



ค ำถำมข้อที ่๙
ทำ่นจะแนะน ำใหค้นพกิำรไปยืน่ขอท ำสิทธิหลักประกันสุขภำพส ำหรับคน
พกิำรได้ทีไ่หนบ้ำง? เลือกตอบไดม้ากกว่าหนึ่งขอ้

ก) โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล

ข) โรงพยำบำลของรัฐทีอ่ยู่ใกล้บ้ำน 

ค) ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด

ง) ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพ



ค ำถำมข้อที ่๑๐
กำรท ำสิทธิหลักประกันสุขภำพส ำหรับคนพกิำร ต้องใช้หลักฐำน
อะไรบ้ำง? เลือกไดม้ากกวา่หนึ่งขอ้

ก) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือใบสูตบัิตร 
ข) ส ำเนำทะเบียนบ้ำนทีม่ีชื่อคนพกิำรอยู่
ค) บัตรประจ ำตัวคนพกิำร 
ง) เอกสำรรับรอง(กำรตรวจประเมิน)ควำมพกิำรจำกแพทย์
จ) บัตรทองเดมิ ทีไ่ม่ระบุสิทธิย่อย (ถ้ำมี)





ค าถามข้อที ่๑๑

สภำพควำมพกิำรทีเ่หน็ได้โดยประจักษ ์ทีไ่ม่ต้องมีเอกสำรรับรองควำมพกิำร
จำกแพทย ์ได้แก่อะไรบ้ำง?

ก) แขนขำดตั้งแต่ข้อศอกขึน้ไป
ข) ขำขำดตั้งแต่ฝ่ำเท้ำขึน้ไป
ค) ไม่มีลูกตำทั้งสองข้ำง
ง) ไม่มีรูหูทั้งสองข้ำง

ขำตั้งแต่ข้อมือ/ข้อเท้ำขึน้ไป





ค าถามข้อที ่๑๒

บุคคลใดต่อไปนีม้ีสิทธิขอขึน้ทะเบยีนคนพกิำร?

ก) ข้ำรำชกำรเป็นอัมพำตคร่ึงล่ำง
ข) พนักงำนบริษัทมีประกันสังคมใส่ขำเทยีมใต้เข่ำ
ค) ชำวนำเป็นอัมพำตคร่ึงซกี
ง) เดก็พกิำรแต่ก ำเนิด



ค าถามข้อที่ ๑๓

เม่ือขอขึน้ทะเบียนคนพิกำร นอกจำกหลักฐำนของคนพกิำรแล้ว ท่ำนต้องแนะใหเ้ตรียมเอกสำรของ
คนอื่นใดไปยืน่ด้วย?

ก) ผู้ดูแลคนพิกำร

ข) ผู้ช่วยคนพิกำร

ค) ผู้ด ำเนินเร่ืองขอขึน้ทะเบียนแทนคนพิกำร



ค ำถำมข้อที ่๑๔
หน่วยงำนใดสำมำรถออกบตัรประจ ำตวัคนพิกำรไดใ้นกรุงเทพฯ? เลือกไดม้ากกวา่หนึง่ขอ้

ก) สถาบนัราชานกุลู
ข) โรงพยาบาลสิรนิธร
ค) โรงพยาบาลพระราม 2
ง) โรงพยาบาลนพรตันราชธานี
จ) โรงพยาบาลผูส้งูอายบุางขนุเทียน
ฉ) สถาบนัสขุภาพเดก็แหง่ชาต ิ(รพ. เดก็)
ช) โรงพยาบาํลเมตตาประชารกัษ ์(วดัไรข่ิง)
ซ) ศนูยบ์รกิารคนพิการสายไหม เคหะเอือ้อาทรสายไหม
ฌ) ศนูยบ์รกิารคนพิการกรุงเทพมหานคร กรมสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ 



ค าถามข้อที่ ๑๕
• หน่วยงำนใด สำมำรถออกบัตรประจ ำตัวคนพกิำรได้นอกกรุงเทพฯ? 
เลือกไดม้ากกว่าหนึ่งขอ้

ก) สาํนกังานพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนษุย ์ประจาํจงัหวดั
ข) โรงพยาบาลประจาํจงัหวดั/อาํเภอท่ีมีศนูยบ์รกิารแบบเบ็ดเสรจ็
ค) โรงพยาบาลเวชชารกัษ ์ลาํปาง 
ง) องคก์ารปกครองสว่นทอ้งถ่ิน





การจ าหน่ายออกจากทะเบียนคนพกิาร

กรณีคนพกิำรทีม่ีบัตรประจ ำตัวคนพกิำร 
▪ ถึงแก่ความตาย หรอื
▪ ไดร้บัการแกไ้ข ฟ้ืนฟ ูจนไมมี่สภาพความพิการ หรอื 
▪ มีความประสงคย์กเลกิการมีบตัรประจาํตวัคนพิการ

ใหผู้มี้บตัรประจาํตวัคนพิการหรอืบคุคลท่ีดาํเนินการแทน แจง้ต่อนายทะเบียน
เพ่ือจาํหน่ายออกจากทะเบียนบตัรประจาํตวัคนพิการต่อไป



พระราชบญัญติั ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐



ค าถามข้อที่ ๑๖

อิงตำม พรบ. ข้อควำมใดถูกต้อง 

ก) กำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพเป็นส่วนหน่ึงของกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพกิำร

ข) กำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนเป็นกำรเป็นส่วนหน่ึงของกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพ



การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิาร - การส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติ



สิทธิประโยชน์และความคุ้มครองคนพกิาร

• ด้ำนบริกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพโดยกระบวนทำงกำรแพทย์

• สิทธิคนพกิำรทำงกำรศึกษำ

• สิทธิคนพกิำรด้ำนกำรประกอบอำชีพและกำรมีงำนท ำ

• สิทธิคนพกิำรทำงสังคมและสวัสดกิำรสังคม

• กำรจัดให้มีส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก

• กำรขจัดกำรเลือกปฏิบัตโิดยไม่เป็นธรรมต่อคนพกิำร



การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการศึกษา
Educational Rehabilitation



พระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒

• มำตรำ 10 ระบวุา่ “ การจดัการศกึษา ตอ้งจดัใหบ้คุคลมีสิทธิ และโอกาสเสมอกนั ในการรบั
การศกึษาขัน้พืน้ฐานไมน่อ้ยกวา่สิบสองปีท่ีรฐัตอ้งจดัใหอ้ยา่งทั่วถึง และมีคณุภาพโดยไมเ่ก็บ
คา่ใชจ้า่ยการจดัการศกึษา 

สาํหรบับคุคลซึ่งมีความบกพรอ่งทางรา่งกาย จิตใจ สตปัิญญา อารมณ ์สงัคม การส่ือสาร
และการเรียนรู ้หรือมีรา่งกายพิการ หรือทพุพลภาพหรือบคุคลซึ่งไมส่ามารถพึ่งตนเองได ้หรือไม่
มีผูด้แูลหรือดอ้ยโอกาส ตอ้งจดัใหบ้คุคลดงักลา่วมีสิทธิ และโอกาสไดร้บัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
เป็นพิเศษ

การศกึษาสาํหรบัคนพิการในวรรคสอง ใหจ้ดัตัง้แตแ่รกเกิดหรือพบความพิการโดยไมเ่สีย
คา่ใชจ้า่ย และใหบ้คุคลดงักลา่วมีสิทธิไดร้บัสิ่งอาํนวยความสะดวก ส่ือ บรกิาร และความ
ชว่ยเหลืออ่ืนใดทางการศกึษา ตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง



• มำตรำ 60 ใหร้ฐัจดัสรรงบประมาณแผน่ดนิใหก้บัการศกึษาในฐานะท่ีมีความสาํคญัสงูสดุตอ่
การพฒันาท่ียั่งยืนของประทศไทย โดยจดัสรรงบประมาณเพื่อการศกึษา ดงันี ้
.................................... 

(3) จดัสรรงบประมาณ และทรพัยากรทางการศกึษาอ่ืนเป็นพิเศษใหเ้หมาะสม และ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการจาํเป็นในการจดัการศกึษา สาํหรบัผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการเป็น
พิเศษแตล่ะกลุม่ตามมาตรา 10 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคส่ี โดยคาํนงึถึงความเสมอภาค ใน
โอกาสทางการศกึษา และความเป็นธรรม ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการท่ีกาํหนดใน
กฎกระทรวง



กฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑ ์และวิธีการใหค้นพกิารมีสิทธิได้รับส่ิงอ านวย
ความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕
กฎกระทรวงนี ้ออกตามความในมาตรา 10 วรรคสาม แหง่พระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 
2542 สาระท่ีสาํคญัคือการใหส้ทิธิประโยชนแ์ก่คนพิการ หรอืผูป้กครอง ดงันี ้

▪ ขอยมืสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และสื่อทำงกำรศึกษำ ตามรายการใน บญัชี ก. โดยตอ้งทาํสญัญายืม 
และสญัญาคํา้ประกนั

▪ ขอรับสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก สื่อ และควำมช่วยเหลืออื่นใดทำงกำรศึกษำตามบญัชี ข. และขอรับ  
“บริกำร” ตาม บญัชี ค.

▪ ขอรับเงนิอุดหนุนเป็นคปูอง เพื่อน ำไปรับ “บริกำร” ตำมบัญชี ค

▪ ขอยมืเงนิเพื่อจัดซือ้สิง่อาํนวยความสะดวก สือ่ บรกิาร และความช่วยเหลอือื่นใดทางการศกึษา ตาม
บญัชี ก. และบญัชี ค. และสง่หลกัฐานการจ่ายเงินใหห้วัหนา้สถานศกึษา



กฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑ ์และวิธีการจดัสรรงบประมาณทางการ
ศึกษาสาํหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๔๕

• กฎกระทรวงนี ้ออกตามความในมาตรา 10 วรรคสาม แหง่พระราชบญัญตักิารศกึษา
แหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
• สาระที่สาํคญัคือ “ ใหจ้ดัสรรงบประมาณแตล่ะปีเป็นเงินอดุหนนุสาํหรบัคนพกิารตาม

กฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑ ์และวิธีการใหค้นพิการมีสิทธิไดร้บัสิ่งอาํนวยความสะดวก 
สื่อ บรกิาร และความช่วยเหลอือ่ืนใดทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๕ ในอตัราที่มากกวา่แตไ่ม่
เกินหา้เทา่ของเงินอดุหนนุดา้นสือ่ และวสัดกุารศกึษาที่จดัสรรใหแ้ก่นกัเรยีนทั่วไปตอ่คน 
• ตัง้แตปี่งบประมาณ 2546 คนพิการไดร้บัเงินอดุหนนุตามกฎกระทรวงนีค้นละ 2,000 บาท



สิทธิประโยชน์และความคุ้มครองคนพกิาร

• ด้ำนบริกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพโดยกระบวนทำงกำรแพทย์

• สิทธิคนพกิำรทำงกำรศึกษำ

• สิทธิคนพกิำรด้ำนกำรประกอบอำชีพและกำรมีงำนท ำ

• สิทธิคนพกิำรทำงสังคมและสวัสดกิำรสังคม

• กำรจัดให้มีส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก

• กำรขจัดกำรเลือกปฏิบัตโิดยไม่เป็นธรรมต่อคนพกิำร



การฟ้ืนฟูสมรรถภาพดา้นอาชีพ
การมีงานทาํ ตลอดจนไดร้บัการสง่เสรมิการประกอบอาชีพอิสระ และบรกิารสื่อ สิ่งอาํนวย
ความสะดวก เทคโนโลยี หรอืความช่วยเหลืออ่ืนใด เพื่อการทาํงานและประกอบอาชีพของคน
พิการ ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการและเงื่อนไขที่รฐัมนตร ีวา่การกระทรวงแรงงานประกาศกาํหนด



เดิม บังคับเฉพำะสถำนประกอบกำรของเอกชน









ค ำถำมข้อที ่๑๗
หำกไม่ตอ้งกำรรับคนพิกำรเข้ำท ำงำน และไม่ตอ้งกำรจ่ำยเงนิเข้ำกองทุน หน่วยงำนของ
รัฐ หรือเอกชน หรือเจ้ำของสถำนประกอบกำรจะตอ้งท ำอยำ่งไร? เลือกไดม้ากกวา่หนึง่ขอ้

ก) ใหสั้มปทำนจัดสถำนทีจ่ ำหน่ำยสินค้ำหรือบริกำร

ข) จัดจ้ำงเหมำช่วงงำน

ค) ฝึกงำนใหค้นพกิำรหรือผู้ดูแลคนพกิำร

ง) ใหค้วำมช่วยเหลือแก่คนพกิำรหรือผู้ดูแลคนพกิำร

การใหส้มัปทานตอ้งมีระยะเวลาดาํเนินงานไมน่อ้ยกว่าหนึ่งปี มลูคา่ตอ้งไมน่อ้ยกวา่ปีละอตัรา
คา่จา้งขัน้ต ํ่าในทอ้งท่ีนัน้ คณูดว้ยสามรอ้ยหกสิบหา้ตอ่คนพิการหนึ่งคนท่ีตอ้งรบัเขา้ทาํงาน



มำตรำ ๓๕
• “กำรใหสั้มปทำน” หมายความวา่ การใหส้ิทธิแก่คนพิการหรอืผูด้แูลคนพิการ ครอบครองหรือใชป้ระโยชน์

จากทรพัยากรหรือทรพัยส์ินใด ๆ เพ่ือใหค้นพิการหรือผูด้แูลคนพิการไดใ้ชป้ระโยชนใ์นการประกอบอาชีพ
• “กำรจัดสถำนทีจ่ ำหน่ำยสินค้ำหรือบริกำร” หมายความวา่ การจดัสถานท่ีบริเวณองคก์รหรือภายนอก

องคก์รเพ่ือใหค้นพิการหรือผูด้แูลคนพิการไดใ้ชป้ระโยชนใ์นการประกอบอาชีพ
• “กำรจัดจ้ำงเหมำช่วงงำน” หมายความวา่ การใหค้นพิการหรือผูด้แูลคนพิการไดท้าํสญัญากบัหนว่ยงาน

ของรฐัหรือนายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบการ โดยรบัจะดาํเนินงานทัง้หมดหรือแตบ่างสว่นของงานใด
ในความรบัผิดชอบของหน่วยงานของรฐัหรือนายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบการนัน้เพ่ือประโยชนแ์ก่
หน่วยงานของรฐัหรือนายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบการนัน้ และหมายความรวมถงึ การใหค้นพิการ
หรือผูด้แูลคนพิการทาํสญัญากบัผูร้บัเหมาช่วงงานของหน่วยงานของรฐัหรอืนายจา้งหรือเจา้ของสถาน
ประกอบการ เพ่ือรบัช่วงงานในความรบัผิดชอบของหน่วยงานของรฐัหรือนายจา้งหรือเจา้ของสถาน
ประกอบการดว้ย

• “กำรฝึกงำน” หมายความวา่ กระบวนการเพ่ิมความรู ้ทกัษะและประสบการณท่ี์เป็นประโยชนแ์ก่การ
ประกอบอาชีพ

ระเบียบคณะกรรมการสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติวา่ดว้ย หลกัเกณฑแ์ละวิธีการใหส้มัปทาน จดัสถานท่ีจาํหน่ายสินคา้หรือบริการ จดั
จา้งเหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือใหก้ารช่วยเหลืออ่ืนใดแก่คนพิการหรือผูด้แูลคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒



ตวัอยำ่ง
• ใหค้นพิการไดใ้ชเ้ป็นสถานท่ีในการประกอบอาชีพหรอืจาํหนา่ยสินคา้หรอืบรกิาร เช่น การติดตัง้

เครือ่งจาํหนา่ยเครือ่งดื่มอตัโนมตั ิเครือ่งจาํหนา่ยสลากกินแบง่รฐับาล เครื่องถ่ายเอกสาร
• ใหค้นพิการหรอืผูด้แูลคนพิการจาํหนา่ยสินคา้หรอืบรกิารซึง่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

หนว่ยงานของรฐัหรอืนายจา้งหรอืเจา้ของสถานประกอบการ
• มอบวสัดอุปุกรณท์ี่หนว่ยงานของรฐัหรอืนายจา้งหรอืเจา้ของสถานประกอบการ มิไดใ้ช้

ประโยชนเ์พือ่ใหค้นพิการหรอืผูด้แูลคนพกิารไดห้าประโยชนจ์ากวสัดอุปุกรณน์ัน้
• จดัสรรคลื่นความถ่ี หรอืเวลาออกอากาศของสถานีวิทย ุหรอืสถานีวิทยโุทรทศันซ์ึ่งอยูใ่นความ

ครอบครองของหนว่ยงานของรฐัหรอืนายจา้งหรอืเจา้ของสถานประกอบการซึง่อยูใ่นช่วงเวลาที่
ประชาชนสามารถรบัฟังหรอืรบัชมไดอ้ยา่งแพรห่ลายเพือ่หาประโยชนต์อ่ไป



การจดัใหมี้สถานท่ีจาํหน่ายสินคา้หรือบริการ ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี

(๑) สถานท่ีตัง้ใหอ้ยู่ในสถานท่ีเห็นไดง้่าย สะดวกต่อการซือ้สินคา้หรอืบรกิาร
(๒) มีสาธารณปูโภค และสิ่งอาํนวยความสะดวกท่ีคนพกิารเขา้ถึงและใชป้ระโยชนไ์ด้
(๓) สถานท่ีตอ้งมั่นคงแข็งแรง ปลอดภยั
(๔) ไดร้บัการยกเวน้ค่าเช่าพืน้ท่ี
(๕) มีระยะเวลาดาํเนินงานไม่นอ้ยกว่าหนึ่งปี

มลูคา่ตามวรรคหนึ่ง ใหค้าํนวณจากอตัราคา่เชา่พืน้ท่ีรวมกบัคา่ใชจ้า่ยตามท่ีคณะอนกุรรมการ
กาํหนด และตอ้งไมน่อ้ยกวา่ปีละอตัราคา่จา้งแรงงานขัน้ต ํ่าในทอ้งท่ีนัน้คูณดว้ยสามรอ้ยหกสิบ
หา้ตอ่คนพิการหนึ่งคนท่ีตอ้งรบัเขา้ทาํงาน



การฝึกงานแก่คนพกิาร มีหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี

(๑) ตอ้งมีการถ่ายทอดวิทยาการ เทคโนโลยี กระบวนการผลิต หรอืองคค์วามรูข้อง
องคก์รใหแ้ก่คนพกิาร
(๒) หลกัสตูรในการฝึกงานตอ้งเสนอต่อปลดักระทรวงแรงงานหรอืผูว้่าราชการจงัหวดั
หรอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมายจากปลดักระทรวงแรงงานหรอืผูว้่าราชการจงัหวดั แลว้แต่
กรณีเพ่ือใหค้วามเห็นชอบก่อนดาํเนินการ
(๓) ตอ้งรบัผิดชอบในการจดัสถานท่ี วสัดอุปุกรณ ์เอกสาร วิทยากร เบีย้เลีย้งคน
พกิารท่ีฝึกงานใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีคณะอนกุรรมการกาํหนด โดยมิใหเ้รยีกเก็บ
ค่าใชจ้่ายใด ๆ จากคนพกิาร
(๔) มีระยะเวลาฝึกงานไม่นอ้ยกว่าหกเดือน

มลูคา่การฝึกงานตามวรรคหนึ่ง ตอ้งมีมลูคา่ไมน่อ้ยกวา่ปีละอตัราคา่จา้งขัน้ต ํ่าในทอ้งท่ีนัน้คณู
ดว้ยสามรอ้ยหกสิบหา้ตอ่คนพิการท่ีตอ้งรบัเขา้ทาํงาน



ค าถามข้อที่ ๑๘

บริษัทใดต่อไปนี ้ได้รับกำรยกเว้นกำรเสียภำษีเงนิได้

ก) บริษัทมีพนักงำนท้ังหมด ๑๐ คน มีคนพกิำรท ำงำน ๓ คน

ข) บริษัทมีพนักงำนท้ังหมด ๒๐ คน รับคนพกิำรเข้ำท ำงำน ๑๐ คน

ค) บริษัทมีพนักงำนท้ังหมด ๕๐ คน รับคนพกิำรเข้ำท ำงำน ๓๐ คน

ง) บริษัทมีพนักงำนท้ังหมด ๑๐๐ คน รับคนพกิำรเข้ำท ำงำน ๑๐ คน





ศูนย์ฝึกอาชีพคนพกิาร
ในสังกดักระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม) 
ศูนยฟ้ื์นฟูอำชีพคนพกิำร ๘ แหง่
• พระประแดง จ. สมทุรปราการ
• จ.ขอนแก่น
• จ.หนองคาย
• ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ. อบุลราชธานี
• บา้นทองพลู เผ่าพนสั จ.อบุลราชธานี
• จ. นครศรีธรรมราช
• ศนูยพ์ฒันาศกัยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จ.เชียงใหม่
• ศนูยบ์ริการสวสัดิการสงัคมเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ 

สมเดจ็พระนางเจา้ฯ  จ.ลพบรุี

• ช่างตดัผม
• ช่างเสรมิสวย
• ช่างเย็บหนงั
• ช่างเช่ือมโลหะ
• คอมพิวเตอร์
• ช่างอิเลก็ทรอนิกส์
• ช่างตดัเย็บเสือ้ผา้

• เรยีนฟรี



ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน กระทรวงแรงงาน

• ภาค ๑ จ. ปทมุธานี
• ภาค ๒ จ. ระยอง
• ภาค ๓ จ. เชียงใหม่
• ภาค ๔ จ. ขอนแก่น
• ภาค ๕ จ. สงขลา
• ศนูยฟ้ื์นฟสูมรรถภาพคนงานถือเป็นที่พึง่พำของ
ผู้ประกันตน และผู้ทุพพลภำพ ที่จะเข้ำมำ
รับกำรฟ้ืนฟูทั้งร่ำงกำยและจิตใจ เพื่อ
ช่วยเหลือลูกจ้ำงที่ประสบอุบัตเิหตุจำกกำร
ท ำงำน ให้มีควำมพร้อมที่กลับคนืสู่สังคม 
และช่วยเหลือตนเองได้อยำ่งภำคภมิูใจ
กองทนุเงินทดแทน สาํนกังานประกนัสงัคม



ค าถามข้อที่ ๑๙

ปัจจุบัน กองทนุส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพกิำร ใหค้นพิกำรหรือ
ผู้ดูแลคนพกิำร สำมำรถกู้ยมืเงนิทนุประกอบอำชีพ โดยปลอดดอกเบีย้ ๕ ปี 
รำยละเทำ่ไร 

ก) ๒๐,๐๐๐ บำท
ข) ๔๐,๐๐๐ บำท
ค) ๖๐,๐๐๐ บำท
ง) ๘๐,๐๐๐ บำท

สงูสดุหนึ่งแสนสองหม่ืนบาท
กรณีพิจารณาเป็นพิเศษ



สิทธิประโยชน์และความคุ้มครองคนพกิาร

• ด้ำนบริกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพโดยกระบวนทำงกำรแพทย์

• สิทธิคนพกิำรทำงกำรศึกษำ

• สิทธิคนพกิำรด้ำนกำรประกอบอำชีพและกำรมีงำนท ำ

• สิทธิคนพกิำรทำงสังคมและสวัสดกิำรสังคม

• กำรจัดให้มีส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก

• กำรขจัดกำรเลือกปฏิบัตโิดยไม่เป็นธรรมต่อคนพกิำร



สิทธิคนพิการทางสงัคมและสวสัดิการสงัคม
มาตรา ๒๐ คนพิการมีสิทธิเขา้ถึงและใชป้ระโยชนไ์ดจ้ากสิ่งอาํนวยความสะดวกอนัเป็น
สาธารณะ ตลอดจนสวสัดกิารและความชว่ยเหลืออ่ืนจากรฐั



ค าถามข้อที่ ๒๐

ใครบ้ำงต่อไปนีท้ีม่ีสิทธิได้เบีย้ควำมพกิำร?

ก) คนทีใ่ช้สิทธิหลักประกันสุขภำพแห่งชำตแิละมีสิทธิย่อย ท ๗๔

ข) คนทีถ่อืบัตรสวัสดกิำรแห่งรัฐและบัตรคนพกิำร

ค) คนทีใ่ช้สิทธิประกันสังคม และมีบัตรคนพกิำร

ง) ข้ำรำชกำรบ ำนำญทีม่ีบัตรคนพกิำร



เบีย้ความพกิาร
มาตรา ๒๐ (๙) การจดัสวสัดิการเบ้ียความพิการ

• กรณีอำยุต ่ำกว่ำ ๑๘ ปี จะได้รับ ๑,๐๐๐ บำท ต่อ เดอืน 
• กรณีอำยุตั้งแต่ ๑๘ ปีขึน้ไป จะได้รับเดอืนละ ๘๐๐ บำท

• หำกเป็นผู้มีบัตรสวัดกิำรแห่งรัฐ จะได้รับเงนิพเิศษ ๒๐๐ บำท ต่อเดอืน
• หำกเป็นผู้สูงอำยุ จะได้รับเพิม่ เดอืนละ ๖๐๐-๑,๐๐๐ บำท จ่ำยเป็นข้ันบันได

• อำยุ ๖๐-๖๙ ปี ได้รับ ๖๐๐ บำท บวกเงนิช่วยเหลอืพเิศษ ๑๐๐ บำท รวมเป็น ๗๐๐ บำท
• อำยุ ๗๐-๗๙ ปี ได้รับ ๗๐๐ บำท บวกเงนิช่วยเหลือพิเศษ ๑๕๐ บำท รวมเป็น ๘๕๐ บำท
• อำยุ ๘๐-๘๙ ปี ได้รับ ๘๐๐ บำท บวกเงนิช่วยเหลือพเิศษ ๒๐๐ บำท รวมเป็น ๑๐๐๐ บำท
• อำยุ ๙๐ ปีขึน้ได้ ได้รับ ๑,๐๐๐ บำท บวกเงนิช่วยเหลอืพเิศษ ๒๕๐ บำท รวมเป็น ๑๒๕๐ บำท 



เงนิสงเครำะหป์รับปรุงทีอ่ยู่อำศัย
• มำตรำ ๒๐ (๑๐) 

• เดิม ๒๐,๐๐๐ บาท  →ใหม่ ๔๐,๐๐๐ บำท



ค ำถำมข้อที ่๒๑
ผู้ดูแลคนพกิำรหรือคนทุพพลภำพ เป็นผู้มีรำยได้มีสิทธิได้รับ
กำรลดหย่อนภำษีเท่ำไร

ก) ๒๐,๐๐๐ บำท
ข) ๓๐,๐๐๐ บำท
ค) ๔๐,๐๐๐ บำท
ง) ๕๐,๐๐๐ บำท
จ) ๖๐,๐๐๐ บำท

https://www.rd.go.th
หมวดลดหยอ่นอปุการะเลีย้งดคูนพิการ/ทพุพลภาพ

https://www.rd.go.th/


ค ำถำมข้อที ่๒๒ 
ใครบ้ำงทีม่ีสิทธิเ์ป็น “ผู้ดูแลคนพกิำร” ตำมกฎหมำย?

ก) พอ่แม ่คูส่มรส หรือ บตุร ท่ีอาศยัอยูใ่นบา้นเดียวกบัคนพิการ
ข) บตุร ท่ีสง่เงินมาดแูลพอ่ท่ีพิการ แตอ่าศยัอยูค่นละบา้น
ค) ลกูจา้ง ท่ีอาศยัอยูใ่นบา้นเดียวกบัคนพิการ
ง) ญาตท่ีิมาชว่ยดแูลและในละแวกหมูบ่า้นเดียวกนั



ผูดู้แลคนพิการ - ผูช่้วยคนพิการ

• “ ผู้ดูแลคนพกิำร ” หมายความว่า บิดา มารดา บตุร สามีภรรยา ญาติ พ่ี นอ้ง หรอื
บคุคลอ่ืนใดท่่ีรบัดแูลหรอือปุการะคนพกิาร

• “ผู้ช่วยคนพกิำร” หมายความว่า บคุคลซึง่ใหค้วามช่วยเหลือ คนพกิารเฉพาะ
บคุคลเพ่ือใหส้ามารถปฏิบตัิกิจวตัรท่ีสาํคญัในการดาํรงชีวิต ทัง้นี ้ตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการกาํหนด



การลดหย่อนภาษขีองผู้ดูแลคนพกิาร

▪ สิทธิการหกัลดหย่อนค่าอปุการะเลีย้งดคูนพกิารซึง่มีบตัรประจาํตวัคนพกิารตาม
กฏหมายของผูด้แูลคนพกิารประจาํปีภาษีนัน้ 
▪ ตอ้งเป็นผูด้แูลตามกฏหมายว่าดว้ยการส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพกิาร

โดยมีช่ือเป็นผูด้แูลคนพกิารในบตัรประจาํตวัคนพกิารตามกฏหมายว่าดว้ยการ
ส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพกิาร





สิทธิประโยชน์และความคุ้มครองคนพกิาร

• ด้ำนบริกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพโดยกระบวนทำงกำรแพทย์

• สิทธิคนพกิำรทำงกำรศึกษำ

• สิทธิคนพกิำรด้ำนกำรประกอบอำชีพและกำรมีงำนท ำ

• สิทธิคนพกิำรทำงสังคมและสวัสดกิำรสังคม

• กำรจัดให้มีส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก

• กำรขจัดกำรเลือกปฏิบัตโิดยไม่เป็นธรรมต่อคนพกิำร



รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐

• มำตรำ 55 “บคุคลซึ่งพิการหรือทพุพลภาพมีสิทธิไดร้บัสิ่งอาํนวยความ
สะดวกอนัเป็นสาธารณะ และความชว่ยเหลืออ่ืนจากรฐั ทัง้นีต้ามท่ี
กฎหมายบญัญตั ิ

• ”มำตรำ 80 “ รฐัตอ้งสงเคราะหค์นชรา ผูย้ากไร ้ผูพ้ิการ หรือทพุพลภาพ 
และผูด้อ้ยโอกาสใหมี้คณุภาพชีวิตท่ีดี และพึ่งตนเองได ้”



ส่ิงอ านวยความสะดวก
สว่นของอาคารทีสรา้งขึน้และอปุกรณอ์นัเป็นส่วนประกอบของอาคารท่ีติดหรือตัง้อยูภ่ายในและ
ภายนอกอาคาร เพ่ือความสะดวกในการใชอ้าคารสาํหรบัผูพ้ิการหรือทพุพลภาพ และคนชรา 
และใหห้มายรวมถึงพืน้ท่ีโดยรอบอาคารนัน้ดว้ย





กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๔๘ ซ่ึงออกตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒



ค ำถำมข้อที ่๒๓
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกใด ทีห่น่วยรำชกำรต้องมี?

ก) ที่จอดรถส ำหรับคนพิกำร

ข) ห้องส้วมส ำหรับคนพิกำร

ค) ป้ำยและสัญญลักษณ์

ง) ทำงลำด

จ) ลิฟท์





ป้ายส่ิงอ านวยความสะดวก





ทางลาด

ขอ้ 6 แกไ้ขโดยขอ้ 5 แหง่กฎกระทรวงกาํหนดสิง่อาํนวยความสะดวกในอาคาร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔







บันได



ห้องส้วม



ท่ีจอดรถคนพิการ



ค ำถำมข้อที ่๒๔
สถำนทีใ่ดต้องมีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกครบถ้วนสมบูรณ ์ตำมกฎกระทรวง?

ก) ศำลำกลำงจังหวัด

ข) สถำนีต ำรวจ

ค) สถำนศึกษำ

ง) โรงพยำบำล

จ) สนำมบิน



ค ำถำม ๒๕
ปีนีร้้ำนค้ำแห่งหน่ึงได้จัดท ำทำงลำดและปรับปรุงห้องน ำ้ส ำหรับคนพกิำรและผู้สูงอำยุ 
เป็นเงนิจ ำนวนห้ำหมื่นบำท ในปีหน้ำเมื่อต้องช ำระภำษีเงนิได้ ร้ำนค้ำแห่งนีจ้ะสำมำรถ
เอำค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำทำงลำดและปรับปรุงห้องน ำ้ไปหักลดหย่อนภำษีเงินได้ ได้
เท่ำไร

ก) ไม่ได้เลย
ข) ร้อยละสำมสิบของค่ำใช้จ่ำย
ค) ร้อยละห้ำสิบของค่ำใช้จ่ำย
ง) ร้อยละร้อยหน่ึงร้อยของค่ำใช้จ่ำย



การยกเวน้ภาษีกรณีจดัอุปกรณ์ส่ิงอาํนวยความสะดวก

• พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร 
(ฉบบั ท่ี ๔๙๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๔ ใหย้กเวน้ภาษีเงินไดต้ามส่วน ๒ และส่วน ๓ 
หมวด ๓ ใน ลกัษณะ ๒ แห่งประมวลรษัฎากร ใหแ้ก่เจา้ของอาคาร สถานท่ี
ยานพาหนะ บรกิารขนส่ง หรอืผู ้ใหบ้รกิารสาธารณะอ่ืน ซึง่ไดจ้ดัอปุกรณ ์สิ่งอาํนวย
ความสะดวก หรอืบรกิารในอาคาร สถานท่ี ยานพาหนะบรกิารขนส่ง หรอืบรกิาร
สาธารณะอ่ืน ใหแ้ก่คนพกิารในการเขา้ถึงและใชป้ระโยชน ์ไดต้ามกฎหมายว่าดว้ย
การส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพกิาร สาํหรบัเงินไดเ้ป็นจาํนวนรอ้ย ละหนึ่ง
รอ้ยของรายจ่ายท่ีไดจ้่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการจดัใหมี้อปุกรณ ์สิ่งอาํนวยความ
สะดวกหรอื บรกิารดงักล่าว



เทคโนโลยส่ิีงอ านวยความสะดวก
เพ่ือการส่ือสาร
การออกแบบท่ีเป็นสากลและเป็นธรรม
เป็นไปตามความตอ้งการพิเศษของคนพิการแตล่ะประเภท 



เทคโนโลยส่ิีงอ านวยความสะดวกเพ่ือการส่ือสาร

บริกำรล่ำมภำษำมือ



กฎกระทรวงกาํหนดส่ิงอาํนวยความสะดวกในอาคารสาํหรับผูพ้ิการ
หรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘
• กฎกระทรวง (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
• “พืน้ทีห่ลบภัย” หมายความวา่ พืน้ท่ีท่ีจดัไวภ้ายในและภายนอกอาคารสาํหรบัเป็นพืน้ท่ีพกัรอ

การชว่ยเหลือ กรณีเกิดอคัคีภยัหรือเหตฉุกุเฉิน
• “ทีจ่อดรถส ำหรับผู้พกิำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำ” หมายความวา่ ท่ีจอดรถสาํหรบัผู้

พิการหรือทพุพลภาพ และคนชราท่ีมีความบกพรอ่งหรือสญูเสียความสามารถของอวยัวะใน
การเคล่ือนไหว”



สิทธิประโยชน์และความคุ้มครองคนพกิาร

• ด้ำนบริกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพโดยกระบวนทำงกำรแพทย์

• สิทธิคนพกิำรทำงกำรศึกษำ

• สิทธิคนพกิำรด้ำนกำรประกอบอำชีพและกำรมีงำนท ำ

• สิทธิคนพกิำรทำงสังคมและสวัสดกิำรสังคม

• กำรจัดให้มีส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก

• กำรขจัดกำรเลือกปฏิบัตโิดยไม่เป็นธรรมต่อคนพกิำร



การขจัดการเลือกปฏบิัตโิดยไม่เป็นธรรม

มำตรำ ๑๕ การกาํหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ มาตรการ โครงการหรือวิธีปฏิบตัขิองหนว่ยงาน
ของรฐั องคก์รเอกชน หรือบคุคลใดในลกัษณะท่ีเป็นกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคน
พกิำรจะกระท ำมิได้ 



การขจัดการเลือกปฏิบตัิโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพกิาร

▪ กำรกระท ำหรืองดเว้นกระท ำกำรท่ีแม้จะมิได้มุ่งหมำยให้เป็นกำรเลือกปฏิบัตติอ่คน
พิการโดยตรง แตผ่ลของการกระทาํนัน้ท ำให้คนพกิำรต้องเสียสิทธิประโยชนท์ีค่วรจะ
ได้รับเพรำะเหตุแห่งควำมพกิำรดว้ย

▪การเลือกปฏิบตัทิีม่ีเหตุผลทำงวิชำกำร จำรีตประเพณี หรือประโยชนส์ำธำรณะ 
สนบัสนนุใหก้ระทาํไดต้ามความจาํเป็นและสมควรแก่กรณี ไม่ถอืเป็นกำรเลือกปฏิบัตโิดย
ไม่เป็นธรรม ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง แตผู้่กระท ำกำรน้ันจะต้องจัดให้มีมำตรกำร
ช่วยเหลือเยยีวยำหรือรักษำซ่ึงสิทธิหรือประโยชนแ์ก่คนพกิำรตำมควำมจ ำเป็นเทา่ท่ี
จะกระทาํได้



• มำตรำ ๑๖ คนพิการที่ไดร้บัหรอืจะไดร้บัความเสียหายจากการกระทาํในลกัษณะท่ีเป็นการเลือก
ปฏิบตัิโดยไมเ่ป็นธรรมตอ่คนพิการตามมาตรา ๑๕ มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมกำรใหม้ีค ำส่ัง
เพกิถอนกำรกระท ำหรือหำ้มมิใหก้ระท ำกำรน้ันได้ คาํสั่งของคณะกรรมการใหเ้ป็นท่ีสดุ

การรอ้งขอตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นกำรตัดสิทธิผู้ร้องในอันทีจ่ะฟ้องเรียกค่ำเสียหำย
ฐำนละเมิดต่อศำลทีมี่เขตอ ำนำจ โดยใหศ้ำลมีอ ำนำจก ำหนดค่ำเสียหำยอย่ำงอืน่ อันมิใช่ตัว
เงนิใหแ้ก่คนพิการที่ถกูเลือกปฏิบตัิโดยไมเ่ป็นธรรมได ้และหากการเลือกปฏิบตัิโดยไมเ่ป็นธรรมตอ่คน
พิการนัน้เป็นกำรกระท ำโดยจงใจหรือประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรง ศำลจะก ำหนดค่ำเสียหำย
ในเชงิลงโทษใหแ้ก่คนพกิำรไม่เกนิสี่เทำ่ของค่ำเสียหำยทีแ่ทจ้ริงด้วยกไ็ด้

• มำตรำ ๑๗ ในการใชส้ิทธิตามมาตรา ๑๖ คนพกิำรหรือผู้ดูแลคนพกิำรอำจขอใหอ้งคก์รด้ำน
คนพกิำรทีเ่กีย่วข้องเป็นผู้ร้องขอหรือฟ้องคดแีทนได้

การฟ้องคดีตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง ไมว่า่คนพิการเป็นผูฟ้้องเองหรือองคก์รดา้นคน
พิการที่เก่ียวขอ้งเป็นผูฟ้้องแทน ใหไ้ด้รับยกเว้นค่ำฤชำธรรมเนียม



ผูทุ้พพลภาพ
ผูป้ระกนัตน (สาํนกังานประกนัสงัคม)
ประกาศสาํนกังานประกนัสงัคม เรือ่งกาํหนดหลกัเกณฑใ์นกรณีทพุพลภาพ ราชกิจจา
นเุบกษา ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เลม่ ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๓๐๗ ง



ทุพพลภาพ สาํนกังานประกนัสังคม

• ทุพพลภำพ หมายความวา่ การสูญเสยีอวยัวะหรือสูญเสยีสมรรถภาพของอวยัวะหรือของร่างกาย 
หรือสูญเสยีภาวะปกตขิองจิตใจ จนท าใหค้วามสามารถในการท างานลดลงถงึขนาดไม่อาจ
ประกอบการงานตามปกตไิด ้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการการแพทยก์าํหนด

หลกัเกณฑ์และเงือ่นไข 
• ผูป้ระกนัตนจา่ยเงินสมทบครบ  3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนทพุพลภาพ
ประโยชนท์ดแทนทีจ่ะไดร้บั
• กรณีทพุพลภาพรุนแรง ไดร้บัในอตัรารอ้ยละ 50 ของคา่จา้งเป็นรายเดือนตลอดชีวิต
• กรณีทพุพลภาพไมรุ่นแรง ไดร้บัเงินทดแทนการขาดรายไดต้ามหลกัเกณฑแ์ละระยเวลาตาม

ประกาศฯ กาํหนด
• ใบรบัรองแพทยท่ี์ระบวุา่เป็นบคุคลทพุพลภาพ



ใบรับรองแพทย์กรณผู้ีป่วยประกนัสังคม



หลกัเกณฑ์ การจ่ายค่าทดแทนตามประเภทของอวยัวะทีสู่ญเสียไป



แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ

• การสญูเสียมรรถภาพของทัง้รา่งกาย (whole person impairment) โดยประเมินวา่อวยัวะ
สว่นท่ีสญูเสียสมรรถภาพนัน้เป็นอตัรารอ้ยละเทา่ไรของรา่งกาย คนปกตสิมบรูณท์าํกิจวตัรประจาํวนั 
ตดิตอ่ส่ือสาร เดนิทางไปทาํงาน ทาํงานบา้น เขา้นอนไดต้ามปกต ิถือวา่มี สมรรถภาพรอ้ยละ 100

• นิว้เทา้ขาดท่ีโคนนิว้ คดิเป็นสญูเสียสมรรถภาพ รอ้ยละ 1 ของรา่งกาย
• มือขาดท่ีขอ้มือ เทา่กบัรอ้ยละ 90 ของแขน สว่นแขนเทา่รอ้ยละ 60 ของรา่งกาย ดงันัน้ มือขาดจงึ

เทา่กบั รอ้ยละ 54 ของรา่งกาย
• นิว้หวัแมมื่อ เทา่กบัรอ้ยละ 40 ของมือ, นิว้ชี/้นิว้กลาง เทา่กบัรอ้ยละ 20 นิว้นาง/นิว้กอ้ย รอ้ยละ 10

• ขาขาดหนึ่งขา้ง เทา่กบัรอ้ยละ 40 ของรา่งกาย เทา้ขาดหนึ่งขา้ง เทา่กบัรอ้ยละ 25 ของรา่งกาย
• ตามองไมเ่ห็นทัง้สองขา้ง เทา่กบัรอ้ยละ 85 ของรา่งกาย



กรณสูีญเสียสมรรถภาพหลายส่วน





ข้อ ๓ หลกัเกณฑ์ทุพพลภาพ มี ๒ ระดบั

(๑) ทุพพลภำพมีระดับควำมสูญเสียไม่รุนแรง ไดแ้ก่ 
• การสญูเสยีอวยัวะหรอืสญูเสยีสมรรถภาพ ของอวยัวะหรอืของรา่งกายหรอืสญูเสยีสภาวะปกติทางจิตใจจน

ทาํใหค้วามสามารถในการทาํงานปกติลดลง ถึงขนาดไมอ่าจประกอบการงานตามปกติได ้

• เม่ือประเมินกำรสูญเสียตั้งแต่ร้อยละสำมสิบหำ้ขึน้ไปแต่ไม่ถงึร้อยละหำ้สิบ 

(๒) ทุพพลภำพมีระดับควำมสูญเสียรุนแรง ไดแ้ก่ 
• (ก) การสญูเสยีอวยัวะหรอืสญูเสยีสมรรถภาพของอวยัวะหรอืของรา่งกายหรอืสญูเสยี สภาวะปกติทาง

จิตใจจนทาํใหค้วามสามารถในการทาํงานลดลงถึงขนาดไมอ่าจประกอบการงานตามปกตไิด ้

• เม่ือประเมินกำรสูญเสียตั้งแต่ร้อยละห้ำสบิขึน้ไป

ประกาศสาํนกังานประกนัสงัคม เรือ่งกาํหนดหลกัเกณฑใ์นกรณีทพุพลภาพ ราชกิจจานเุบกษา ๑๓ ธนัวาคม ๒๕๖๐ 
เลม่ ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๓๐๗ ง



(ข) ทุพพลภาพมีระดบัความสูญเสียรุนแรง
(๑) มือขาดทัง้สองขา้งตัง้แตร่ะดบัขอ้มอืขึน้ไป 

(๒) ขาขาดทัง้สองขา้งตัง้แตร่ะดบัเขา่ขึน้ไป 

(๓) สญูเสยีขาขา้งหนึง่ระดบัเหนือเขา่ขึน้ไปกบัขาขา้งหนึง่ขาดระดบัขอ้เทา้ขึน้ไป 
(๔) สญูเสยีดวงตาทัง้สองขา้ง หรอืสญูเสยีตาขา้งหนึง่กบัการสญูเสยีสมรรถภาพในการมองเห็นรอ้ยละเก้าสบิขึน้ไป 

หรอืสญูเสยีความสามารถในการมองเห็นตัง้แต ่๓/๖๐ หรอืมากกวา่ของตาอีกขา้งหนึง่ หรอืสญูเสยีสมรรถภาพใน
การมองเห็นรอ้ยละเกา้สบิขึน้ไป หรอืสญูเสยีความสามารถในการมองเห็นตัง้แต ่๓/๖๐ หรอืมากกวา่ตาทัง้สองขา้ง 

(๕) โรคหรอืการบาดเจ็บของไขสนัหลงั เป็นเหตใุหม้ือหรอืแขนทัง้สองขา้ง มือขา้งหนึง่กบัแขนขา้งหนึ่ง มือขา้งหนึง่กบั
ขาอีกขา้งหนึง่ หรอืแขนขา้งหนึง่กบัขาหรอืเทา้อีกขา้งหนึง่ หรอืขาทัง้สองขา้งกบัการขบัถ่ายปัสสาวะ อจุจาระ 
สญูเสยีสมรรถภาพโดยสิน้เชิง 

(๖) โรคหรอืการบาดเจ็บของสมอง เป็นเหตใุหส้ญูเสยีความสามารถของอวยัวะ ของรา่งกายจนไมส่ามารถประกอบ
กิจวตัรประจาํวนัท่ีจาํเป็นได ้และตอ้งมีผูอ้ื่นมาช่วยเหลอืดแูล



ข้อ ๔ ผู้ประกันตนที่ประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยตั้งแตว่ันที่ ๒๐ ตุลำคม ๒๕๕๘ ประสงคข์อรับ
ประโยชนท์ดแทนในกรณีทุพพลภำพจะต้องไปรับกำรประเมินสูญเสียอวยัวะหรือสมรรถภำพของ
อวัยวะหรือของร่ำงกำยหรือกำรสูญเสยีสภำวะปกติทำงจิตใจจำกแพทย ์ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
(๑) กรณีผลกำรประเมินกำรสูญเสียตั้งแต่ร้อยละสำมสิบหำ้ขึน้ไปแตไ่ม่ถงึร้อยละหำ้สิบ ให้

คณะอนกุรรมการพิจารณาประโยชนท์ดแทนในคณะกรรมการการแพทยเ์ป็นผูม้ีอาํนาจวินิจฉยั และ
รายงานผลใหค้ณะกรรมการการแพทยท์ราบ 

(๒) กรณีผลกำรประเมินกำรสูญเสียตั้งแต่ร้อยละห้ำสิบขึน้ไป 
▪ ในส่วนกลำง ใหค้ณะอนกุรรมการ พิจารณาประโยชนท์ดแทนในคณะกรรมการการแพทยเ์ป็นผูม้ีอาํนาจ

พิจารณาวินิจฉยั 
▪ ในส่วนภมิูภำค ใหค้ณะอนกุรรมการประกนัสงัคมจงัหวดัในคณะกรรมการประกนัสงัคมเป็นผูม้ีอาํนาจ

พิจารณาวินิจฉยั และแจง้ใหค้ณะกรรมการการแพทยท์ราบ เวน้แตก่รณีทพุพลภาพตามขอ้ ๓ (๒) (ข) การ
พิจารณาวินิจฉยัใหเ้ป็นอาํนาจของพนกังานเจา้หนา้ที่ของสาํนกังาน ทัง้นี ้โดยให้มีใบรับรองของแพทย์
ผู้รักษำ และผ่ำนกำรประเมินควำมสูญเสียสมรรถภำพของร่ำงกำยของแพทยท์ีข่ึน้ทะเบียนกบั
ส ำนักงำนประกันสังคม



ค่าตอบแทนการตรวจร่างกายผู้ประกนัตน
เพ่ือขอรับประโยชน์ทดแทนกรณทุีพพลภาพ



การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ กองทุนประกนัสังคม

ผู้ทุพพลภำพ

• เขา้รบับรกิารในสถานพยาบาลใดก็ได้
• คา่ฟ้ืนฟสูมรรถภาพตามอตัราท่ีกาํหนด
• รายการอปุกรณฟ้ื์นฟสูมรรถภาพตามประกาศ

กรมบญัชีกลาง

ผู้ประกันตน

• เขา้รบับรกิารในสถานพยาบาลท่ีกาํหนดสทิธิ
• คา่ฟ้ืนฟสูมรรถภาพ รวมอยูใ่นคา่บรกิารทาง

การแพทยเ์หมาจ่ายรายหวั

• รายการอปุกรณฟ้ื์นฟสูมรรถภาพตามประกาศของ
คณะกรรมการการแพทยส์าํนกังานประกนัสงัคม



ค่าบริการทางการแพทย ์สาํหรับผูทุ้พพลภาพ



อตัราค่าอวยัวะเทียมและอุปกรณ์ในการบาํบดัรักษาโรค



เพื่อใหไ้ดรั้บสิทธิผูทุ้พพลภาพ

เมื่อบำดเจ็บ/เจ็บป่วยเน่ืองจำกกำรท ำงำน

นำยจ้ำง 

• แจง้ภายใน 15 วนั นบัแตว่นัท่ีประสบ
อนัตราย

• หากฝ่าฝืน จาํคกุไมเ่กิน 6 เดือน หรือ ปรบั
ไมเ่กิน 10,000 บาท หรือ ทัง้จาํและปรบั

กำรยืน่ขอเงนิทดแทน

ลูกจ้ำง

• ย่ืนคาํรอ้ง ภายใน 180 วนั นบัแตว่นัท่ี
ประสบอนัตราย เจ็บป่วย

• หากเจ็บป่วยจากโรคภายหลงัออกจากงาน 
ตอ้งย่ืนภายในสองปี

กำรประสบอันตรำย หมายถึง อนัตรายตอ่กาย หรอืผลกระทบทางจิตใจ หรอืถึงแตค่วามตาย เนื่องจากการ
ทาํงานใหน้ายจา้ง ปอ้งกนัรกัษาผลประโยชนใ์หน้ายจา้ง หรอืตามคาํสั่งนายจา้ง



เงินทดแทน
เงือ่นไขกำรได้รับเงนิทดแทน

• การประสบอนัตราย เจ็บป่วย หรือ สญูหาย 
ท่ีมีสาเหตจุากการทาํงานใหแ้ก่นายจา้ง

• ไดร้บัสิทธิทนัทีเม่ือเขา้เป็นลกูจา้ง
• ไมเ่สพของมนึเมาหรือสิ่งเสพตดิอ่ืนจนไม่

สามารถครองสตไิด้
• ไมจ่งใจใหต้นเองประสบอนัตราย หรือยอม

ใหผู้อ่ื้นทาํใหต้นประสบอนัตราย

เงนิทดแทนประกอบด้วย

• ค่ารกัษาพยาบาล
• ค่าทดแทนรอ้ยละ 60 ของค่าจา้ง
• ค่าจดัการศพ 100 เท่าของค่าจา้ง

ขัน้ตํ่าสงูสดุ
• ค่าฟ้ืนฟสูมรรถภาพ



ค าถามข้อที่ ๒๖

ลูกจ้ำงทีเ่จบ็ป่วยหรือบำดเจบ็ทีไ่ม่ได้เกดิจำกกำรท ำงำน มีสิทธิขอประเมิน
กำรสูญเสียสมรรถภำพเพือ่เป็นผู้ทพุพลภำพได้หรือไม่

ก) ได้
ข) ไม่ได้

ได ้แตไ่มมี่สิทธิขอรบัประโยชนเ์งินทดแทน



ค าถามข้อที่ ๒๗

ลูกจ้ำงทีใ่ช้สิทธิก์ำรรักษำของส ำนักงำนประกันสังคม และมีควำมพกิำร มี
สิทธิข์องขึน้ทะเบยีนคนพกิำรตำมกฎหมำยได้หรือไม่

ก) ได้
ข) ไม่ได้



ค าถามข้อที่ ๒๘

ลูกจ้ำงทีข่ึน้ทะเบยีนคนพกิำรมีสิทธิขอรับเบีย้ควำมพกิำรได้หรือไม่

ก) ได้
ข) ไม่ได้



กฎหมายเพื่อคนพิการไทย: รู้แลว้ไดอ้ะไร



ใบรับรองแพทย ์– ประกนัชีวิต



ถ้อยแถลงของผู้เรียกร้องค่าชดเชย (Claimant’s statement)































การเขียน- การแก้ไขเอกสาร/ใบรับรองแพทย์

• เขียนดว้ย ลายมือ ที่อา่นออก
• เขียนดว้ย ความรอบคอบ
• เขียน ความจรงิ 
• ใหค้วามคิดเห็นตามหลกัวิชาการ 
• อิงกฎหมายท่ีตอ้งการใชใ้บรบัรองแพทย์
• หากมีการแกไ้ข ขีดฆา่เสน้เดียวทบั

ตวัหนงัสือที่ผิด แลว้เขียนใหมบ่ริเวณที่
ใกลเ้คียง พรอ้มลงนามกาํกบัการแกไ้ข

• ลงวนัท่ี สถานที่ 
• ช่ือผูป่้วย พรอ้มขอ้มลูอื่น ตามที่ระบใุน

ใบรบัรองแพทย์
• เขียนช่ือตนเอง(แพทย)์ พรอ้มขอ้มลูที่

จาํเป็น และลงนามกาํกบัทา้ยเอกสาร
• ประทบัตราโรงพยาบาล (หากจาํเป็น)
• ลงบนัทกึในเวชระเบยีนของผูป่้วยวา่ ได้

ออกเอกสารใบรบัรองแพทยเ์พือ่อะไร และ
ใหค้วามเห็นวา่อยา่งไร พรอ้มระบเุลขที่/
เลม่ที่ของใบรบัรองแพทย ์(หากจาํเป็น)



Medical ethics

• A – autonomy
• Patient’s right

• B – beneficence
• For the patient’s good, best interest

• C – confidentiality

• J – justice

• N – Non-maleficence
• Do no harm

• T – Truth telling

Medical 
conditions

Patient’s 
preference

Quality of Life
Functional 
ability

Context
Environment 
factors and 
Personal factors

Ethical decision making



กรอบมาตรฐานคุณวฒิุความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม (มคว.๑) สาขาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู พ.ศ. ๒๕๖๕

• แพทยเ์วชศำสตรฟ้ื์นฟู มีความรูค้วามสามารถในการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูป่้วยและ
คนพกิาร สามารถจาํแนกปัญหาความบกพรอ่ง ความพกิาร และปัจจยัแวดลอ้มท่ี
ส่งผลกระทบต่อการดาํเนินชีวิตของผูป่้วยและคนพกิารไดอ้ย่างครอบคลุม และ
วางแผนฟ้ืนฟสูมรรถภาพเพ่ือแกไ้ขปัญหาและลดความบกพรอ่งความพกิารได้
อย่างเป็นระบบ อย่างเป็นองคร์วม โดยคาํนงึถึงสภาพรา่งกาย พฤติกรรม จิตสงัคม 
สิ่งแวดลอ้ม กฎหมำยและควำมเป็นธรรม

Care provider, Communicator, Decision maker, Leader, Manager,
Researcher, Educator, Advocator



จบการบรรยาย


