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สิทธิหลักประกันสุขภาพส�าหรับคนพิการ (ท.๗๔)   
คืออะไร?

	 “สิทธิหลักประกันสุขภาพ”	 หรือที่เคยรู้จักกันในนาม	
“สทิธ	ิ๓๐	บาท	หรอื	สทิธบิตัรทอง”	เพือ่การเข้าถงึบรกิาร
สาธารณสขุทีม่มีาตรฐานอย่างทัว่ถงึ	 ตัง้แต่	 การสร้างเสริม 
สุขภาพ	การป้องกันโรค	การรักษาพยาบาล	และการฟื้นฟู
สมรรถภาพที่จ�าเป ็นต ่อสุขภาพและการด�ารงชีวิต 
สิทธิหลักประกันสุขภาพส�าหรับคนพิการ	 คือ	 สิทธิ 
คนพิการที่ระบุสิทธิย่อย	ท.๗๔XXXXXXXX	 หรือบัตร
ประกันสุขภาพที่ระบุ	 R๗๔XXXXXXXX	 หรือบัตรทอง 

คู่มือสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สำาหรับคนพิการ (ท.๗๔XXXXXXXX)

สำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ
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ทีร่ะบ	ุท.๐๐XXXXXXXX	(คนพกิารซ่ึงเป็นบตัรทองแบบเก่า) 
จะได้รบัสทิธเิพิม่เตมิส�าหรบัคนพกิารในระบบหลกัประกนั
สุขภาพแห่งชาติ	

ท�าอย่างไร? จึงจะมีสิทธิหลักประกันสุขภาพ
(ท.๗๔)

	 ตามพระราชบญัญตัหิลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต	ิพ.ศ.	
๒๕๔๕	 มาตรา	 ๕	 ก�าหนดให้	 “บุคคลทุกคนมีสิทธิ 
ได้รับบริการสาธารณสุขท่ีมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
ตามทีก่�าหนดในพระราชบัญญตั”ิ	ซึง่บุคคลในทีน้ี่	หมายถึง	
บุคคลที่มีสัญชาติไทย	มีเลขประจ�าตัวประชาชน	๑๓	หลัก
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คนพิการประเภทใดบ้าง ที่มีสิทธิได้รับ
หลักประกันสุขภาพคนพิการ?

	 คนพิการที่สามารถได้รับสิทธิหลักประกันสุขภาพ 
คนพิการ	 ได้แก่	 คนพิการที่ยังไม่ได้รับความคุ้มครองใดๆ	
จากกองทนุประกนัสขุภาพอืน่ทีร่ฐัจดัให้	และหมายรวมถงึ
	 ๑)	 คนพิการที่ได้รับการจดทะเบียน	 ตามพระราช 
บัญญตัส่ิงเสริมและพัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิาร	พ.ศ.	๒๕๕๐ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
	 ๒)	 คนพิการที่ไม่ได้รับการจดทะเบียน	 ตามพระราช
บัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	 พ.ศ.	
๒๕๕๐	และที่แก้ไขเพิ่มเติม
	 ทั้งนี้	 คนพิการที่ไม่ได้รับการจดทะเบียนเป็น	 ท.๗๔	 
จะต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและออกใบรับรองความ
พิการที่ระบุประเภทความพิการจากแพทย์/ผู้ประกอบ

วชิาชพีเวชกรรมก่อน	หรอืแสดง
บตัรคนพกิารตาม	พรบ.ส่งเสรมิฯ	
เพื่อประกอบการลงทะเบียนใน
ระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ	
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คนพิการประเภทใดบ้าง ที่ไม่มีสิทธิได้รับสิทธิหลัก
ประกันสุขภาพฯ ส�าหรับคนพิการ?

	 คนพิการที่ไม่มีสิทธิได้รับสิทธิหลักประกันสุขภาพฯ	
ส�าหรับคนพิการ	ได้แก่	คนที่ได้รับสิทธิการรักษาพยาบาล
ตามกฎหมายหรือระเบียบอื่นๆ	 ท่ีรัฐก�าหนดอยู่ก่อนแล้ว	
เช่น	ข้าราชการและลูกจ้างประจ�าของรัฐ	พนักงานของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ	 รวมทั้งบิดา	 มารดา	 คู่สมรสและบุตรที่ 
ถูกต้องตามกฎหมาย	 บุคคลผู้มีสิทธิตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม		

ประเภทความพิการ ที่มีสิทธิได้รับสิทธิ
หลักประกันสุขภาพฯ ส�าหรับคนพิการ 

	 ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ	 (สปสช.) 
ได้ก�ำหนดประเภทควำมพิกำรตำมท่ีก�ำหนดใน	 พรบ. 
ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรแห่งชำติ	พ.ศ.	
๒๕๕๐	เป็น	๗	ประเภท
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	 ๑.	ความพิการทางการเห็น
	 ๒.	ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
	 ๓.	ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
	 ๔.	ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
	 ๕.	ความพิการทางสติปัญญา
	 ๖.	ความพิการทางการเรียนรู้
	 ๗.	ความพิการทางออทิสติก

สิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
เฉพาะส�าหรับคนพิการ 

	 ๑.	 สิทธิประโยชน์หลัก	ได้แก่	บริการขั้นพื้นฐาน
ทางการแพทย์	หมายรวมถงึ	บรกิารสร้างเสรมิสขุภาพและ
ป้องกันโรค	การคลอดบุตร	 บริการทันตกรรม	 การตรวจ
วินิจฉัยโรค	 การรักษาพยาบาล	โดยสามารถรับบริการ
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ได้ที่	สถานีอนามัย	ศูนย์บริการสาธารณสุข	โรงพยาบาล
ของรัฐทุกแห่ง	 และโรงพยาบาลเอกชนที่ขึ้นทะเบียนเป็น
หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 ๒.	สิทธิเฉพำะส�ำหรับคนพิกำร	ได้แก่	สิทธิการได้รับ
บรกิารฟ้ืนฟูสมรรถภาพทัง้ในและนอกหน่วยบรกิาร	ได้แก่	
กายภาพบ�าบัด	กิจกรรมบ�าบัด	การประเมิน/แก้ไขการพูด	
จิตบ�าบัด	พฤติกรรมบ�าบัด	การฟื้นฟูการได้ยิน	การฟื้นฟู
การเหน็	การกระตุน้พัฒนาการ	การได้รบัอปุกรณ์เครือ่งช่วย
ตามประเภทความพิการ	การพฒันาศกัยภาพในรปูแบบอืน่ๆ	
เช่น	 การเข้ารับบริการการฝึกการใช้ไม้เท้าขาวเพื่อฟื้นฟู
สมรรถภาพการเห็น	เป็นต้น				
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 คนพิกำรที่มีสิทธิได้รับบริกำรในระบบหลักประกัน
สุขภำพถ้วนหน้ำ	 เฉพำะส�ำหรับคนพิกำร	 จะต้อง 
ลงทะเบียนสทิธิในระบบหลักประกนัสขุภำพแห่งชำต	ิโดย
ระบุสิทธิประเภทคนพิกำร	 (ท.๗๔)	 ในระบบฐำนข้อมูล
ของส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติเป ็นที่
เรียบร้อยแล้ว

ข้อดี    
	 คนพิการที่ได้รับการลงทะเบียน	ท.๗๔	 ในระบบหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ	สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข
ของรัฐได้ทุกแห่งโดยไม่ต้องมีใบส่งต่อ	
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เมื่อเจ็บป่วยและใช้สิทธิของคนพิการ
จะต้องท�าอย่างไร?

	 ๑.	 เข้ารับการรักษากับหน่วยบริการของรัฐที่อยู่ใกล้
ที่สุดหรือหน่วยบริการที่ระบุในบัตร	
	 ๒.	 แจ้งความจ�านงขอใช้สิทธิพร้อมแสดงหลักฐาน
ประกอบ	ได้แก่	บัตรประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง	
(ท.๗๔)	พร้อมบัตรประจ�าตัวประชาชน	หรือเอกสารอื่นใด
ท่ีราชการออกให้และมรูีปถ่าย	หากเป็นเดก็ใช้สติูบตัร	(ใบเกดิ)
หมายเหตุ	 ควรไปรักษาในเวลาท�าการ	 หรือเวลาท่ีสถาน
พยาบาลหรือโรงพยาบาลก�าหนด
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คนพิการได้รับสิทธิด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
คนพิการได้อย่างไร?

	 •	 คนพิการ	 สามารถเข้ารับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
คนพิการ	 ตามประเภทบริการและสิทธิอื่น	 ที่ก�าหนดได ้
ณ	หน่วยบริการ	โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย		
	 •	คนพิการ	สามารถได้รับอุปกรณ์	เครื่องช่วยคนพิการ	
โดยติดต่อขอรับอุปกรณ์	 เครื่องช่วยได้จากหน่วยบริการที่
ใกล้บ้านคนพิการในกรณีท่ีจ�าเป็นหรือหน่วยบริการท่ีระบุ
ในบัตรประกันสุขภาพหรือบัตรทอง	 (ท.๗๔)	 ของผู้พิการ	
ทั่วประเทศ
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	 •	 คนพิการและผู้ดูแล	 สามารถได้รับบริการการฝึก 
เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพและการดูแลช่วยเหลือคนพิการ
ตามประเภทความพิการ	 ได้จากหน่วยงานหรือองค์กรท่ี
ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติท�าความร่วมมือ	

หน่วยงานที่ให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์มีที่ใดบ้าง

๑.	 หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ใกล้บ้านทุกแห่งทั่วประเทศ
๒.	 หน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคน
พกิารกบัส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต/ิสาขาเขต
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นโยบายด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

	 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ได ้
ตระหนักถึงความส�าคัญของการฟื้นฟูสมรรถภาพส�าหรับ
คนพิการ	 ว่าเป็นกลุ ่มประชากรท่ีจ�าเป็นต้องส่งเสริม
สนับสนุนให้ได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ	 จึงได้จัดสรร
งบเฉพาะส�าหรับคนพิการ	 ให้สามารถเข้าถึงบริการด้าน 
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพและอปุกรณ์เครือ่งช่วยความพกิารได้
อย่างทัว่ถงึ	นบัตัง้แต่ปี	๒๕๔๖	เป็นต้นมา	โดยมุง่เน้นความ
ส�าคัญในการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทาง 
การแพทย์ทัง้ในระบบบริการสาธารณสขุ	และการสนบัสนนุ
การมีส่วนร่วมของภาคร่ีวมต่างๆ	โดยหลกัการกระจายอ�านาจ
และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบไปยังส่วนภูมิภาค 
หรือพื้นที่	 พร้อมด้วยแนวทางหรือมาตรการการจัดการ 
การส่งเสริมสนบัสนนุจากส่วนกลาง	เพือ่ให้เกิดกิจกรรมและ
บริการทีค่นพกิารจ�าเป็นต้องได้รับ	ภายใต้การปรบัปรุงและ
พฒันาระบบการท�างาน	จากการประมวลข้อมลูสะท้อนกลบั
จากผลการด�าเนินงานจริงในพื้นที่
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ท�าสิทธิหลักประกันสุขภาพฯ ส�าหรับคนพิการ
(ท.๗๔) ได้อย่างไร?

 ต่ำงจังหวัด	 สามารถลงทะเบียนได้ที่โรงพยาบาล 
ส่งเสรมิสขุภาพต�าบล	หรอืโรงพยาบาลของรฐั	ทีอ่ยูใ่กล้บ้าน	
หรือส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
 กรุงเทพมหำนคร	สามารถลงทะเบียนได้	ณ	สถานที่ที่
ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก�าหนด	 ปัจจุบัน	
ได้แก่	ส�านักเขตทุกเขต	ในวันและเวลาราชการ	

ท�าสิทธิหลักประกันสุขภาพฯ ส�าหรับคนพิการ
ใช้หลักฐานอะไรบ้าง?

	 •	ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน	หรอืบตัรประจ�าตวัที่
มรีปูถ่ายซึง่ทางราชการออกให้	(เดก็ต�า่กว่า	๑๕	ปี	ใช้ส�าเนา
ใบสูติบัตร	หรือใบเกิด)
	 •	ส�าเนาทะเบียนบ้านที่คนพิการมีชื่ออยู่
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	 •	 บัตร/สมุดประจ�าตัวคนพิการ	 หรือเอกสารรับรอง 
การตรวจประเมินความพิการจากแพทย์			
	 •	 กรณีพักอาศัยอยู ่จริงไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน 
ให้แสดงหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใด	เช่น	ให้เพิ่มเติมชื่อใน
ส�าเนาทะเบียนบ้านที่ไปพักอาศัย	 ซ่ึงมีลายมือชื่อเจ้าของ
บ้าน	 หรือหนังสือรับรองของผู ้น�าชุมชนรับรองว่าได้ 
พกัอาศยัอยูจ่รงิ	หรอืรับรองตนเองพร้อมแสดงหลกัฐานอืน่
ประกอบ	(ใบเสร็จค่าน�้า	ค่าไฟ	ค่าโทรศัพท์	ที่มีชื่อตนเอง)	
หรือหนังสือรับรองของผู้ว่าจ้างหรือนายจ้าง	เป็นต้น

กรณีมีบัตรทองเดิมอยู่แล้ว
จ�าเป็นต้องท�าบัตรทองคนพิการใหม่หรือไม่

	 คนพิการท่ีมีบัตรทองอยู่เดิมแล้ว	ท่ีไม่ได้ระบุสิทธิย่อย	
ท.๗๔	ควรเข้ารับการตรวจประเมินความพิการ	ณ	หน่วย
บริการของรัฐ	เพื่อให้ออกเอกสารรับรองความพิการ	และ
น�ามาประกอบการลงทะเบยีนท�าบัตรทองคนพกิาร	เพือ่ให้
ได้รับสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เพิ่มเติม
	 ส�าหรบัคนพิการ	ทีเ่ข้ารบัการตรวจประเมนิความพิการ	
และมคีวามพกิารอยูใ่นระดบัท่ีสามารถจดทะเบยีนคนพกิาร	
ตามพระราชบัญญัติส ่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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คนพิการ	พ.ศ.	๒๕๕๐	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ควรเข้ารับการ
จดทะเบียนขอมีบัตรประจ�าตัวคนพิการ	
	 ๑.	 ในเขตกรุงเทพมหานคร	 ติดต่อได้ท่ีศูนย์คุ้มครอง
สวสัดภิาพชมุชนเขต	๑-๑๒	กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ	
(ศูนย์บริการร่วมกระทรวง	พม.)	หรือฝ่ายสังคมสงเคราะห์	
งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู	 โรงพยาบาลศิริราช	 หรืองานสิทธิ
ประโยชน์	 สถาบันราชานุกูล	 หรือฝ่ายสังคมสงเคราะห ์
โรงพยาบาลรามาธิบดี		
	 ๒.	 ต่างจังหวัด	 ติดต่อได้ท่ีส�านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์	 จังหวัดท่ีตนอาศัยอยู่	 ซ่ึงตั้งอยู่ท่ี
ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด	 หรือท่ีโรงพยาบาลประจ�า
จงัหวดั/อ�าเภอ	ทีม่ศีนูย์บริการแบบเบ็ดเสร็จในโรงพยาบาล	
หรือหน่วยงานราชการอื่นๆ	 ท่ีผู ้ว ่าราชการจังหวัด 
ประกาศก�าหนด	เพื่อให้ได้รับสิทธิสวัสดิการด้านอื่นๆ	เช่น	
การศึกษา	อาชีพ	เบี้ยยังชีพ	ทั้งนี้	ตามที่กฎหมายก�าหนด	
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๑.		 ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	เขต	๑	เชียงใหม่				

	 โทรศัพท์	๐๕๓-๒๘๕-๓๕๕	

๒.		 ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	เขต	๒	พิษณุโลก				

	 โทรศัพท์	๐๕๕-๒๔๕-๑๑๑	

๓.		 ส�านักงานหลักประกันสขุภาพแห่งชาต	ิเขต	๓	นครสวรรค์			

	 โทรศัพท์	๐๕๖-๓๗๑-๘๓๑	

๔.		 ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	เขต	๔	สระบุรี			

	 โทรศัพท์	๐๓๖-๒๑๓-๒๐๕	

๕.		 ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	เขต	๕	ราชบุรี				

	 โทรศัพท์	๐๓๒-๓๓๒-๕๙๐	

๖.		 ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	เขต	๖	ระยอง				

	 โทรศัพท์	๐๓๘-๘๖๔-๓๑๓

๗.		 ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	เขต	๗	ขอนแก่น				

	 โทรศัพท์	๐๔๓-๓๖๕-๑๑๑

๘.		 ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	เขต	๘	อุดรธานี				

	 โทรศัพท์	๐๔๒-๓๒๕-๖๘๑

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

โทร. ๑๓๓๐ หรือ
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หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เป็นสิทธิของท่าน การลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิ
จะท�าให้ท่านได้รับความสะดวก ไม่ล้มละลาย

จากความเจ็บป่วย

๙.		 ส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ	เขต	๙	นครราชสีมา				

	 โทรศัพท์	๐๔๔-๒๔๘-๘๗๐	

๑๐.	ส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ	เขต	๑๐	อบุลราชธานี				

	 โทรศัพท์	๐๔๕-๒๔๐-๕๙๑

๑๑.	ส�านกังานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	เขต	๑๑	สรุาษฎร์ธานี				

	 โทรศัพท์	๐๗๗-๒๗๔-๘๑๑

๑๒.	ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	เขต	๑๒	สงขลา				

	 โทรศัพท์	๐๗๔-๒๓๓-๘๘๘

๑๓.	ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	เขต	๑๓

	 กรุงเทพมหานคร	โทรศัพท์	๐-๒๑๔๒-๑๐๐๐


