
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง  การบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์และค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล   

ค่าอุปกรณ์  เคร่ืองช่วยความพิการและสื่อสง่เสริมพัฒนาการส าหรับคนพิการ  พ.ศ.  2564 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เร่ือง  การบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
โดยกระบวนการทางการแพทย์และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล  ค่าอุปกรณ์  เคร่ืองช่วยความพิการ  
และสื่อส่งเสริมพัฒนาการส าหรับคนพิการ  พ.ศ.  2552  เพ่ือให้สอดคล้องกบัสภาวการณ์ในปจัจุบัน   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  20  (1)  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เร่ือง  การบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  
โดยกระบวนการทางการแพทย์และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล  ค่าอุปกรณ์  เคร่ืองช่วยความพิการ
และสื่อส่งเสริมพัฒนาการส าหรับคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๖๔”   

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วนัถดัจากวันทีป่ระกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เร่ือง  การบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดย

กระบวนการทางการแพทย์และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล  ค่าอุปกรณ์  เคร่ืองช่วยความพิการและ  
สื่อส่งเสริมพัฒนาการส าหรับคนพิการ  พ.ศ.  2552   

ข้อ 4 ในประกาศนี้   
“การบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์”  หมายความว่า  การสร้างเสริม

สมรรถภาพหรือความสามารถของคนพิการให้มีสภาพที่ดีขึ้น  หรือด ารงสมรรถภาพหรือความสามารถ 
ที่มีอยู่เดิมไว้  โดยอาศัยกระบวนการทางการแพทย์  เพ่ือให้คนพิการได้ปรับสภาพทางร่างกาย  จิตใจ  
อารมณ์  สั งคม  พฤติกรรม  สติปัญญา  การเรียนรู้  และเส ริมสร้างสมรรถภาพให้ดี ขึ้นจนถึ ง  
ขีดความสามารถสูงสุดที่สอดคล้องกับสิ่งแวดลอ้มของบุคคลนั้นเพ่ือความเป็นอยู่ที่ด ี  

ข้อ 5 ให้คน พิการได้รับการบริการฟ้ืน ฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์  
ในบริการต่าง ๆ   ดังนี้   

(๑) การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์  การตรวจทางห้องปฏิบัติการ  และการตรวจพิเศษ  
ด้วยวิธีอื่น ๆ  

(2) การแนะแนว  การให้ค าปรึกษา  และการจัดบริการเป็นรายกรณี   
(3) การให้ยา  เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  เพ่ือการบ าบัดฟ้ืนฟู 
(4) การศัลยกรรม 
(5) การพยาบาลเฉพาะทาง   
(6) กายภาพบ าบัด 
(7) กิจกรรมบ าบัด 

้หนา   ๔๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๗๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   สิงหาคม   ๒๕๖๔



(8) การแก้ไขการพูด  (อรรถบ าบัด)  และการพัฒนาทักษะในการสื่อความหมาย   
(9) พฤติกรรมบ าบัด 

(๑๐) จิตบ าบัด 
(11) ดนตรีบ าบัด 
(12) พลบ าบัด 
(13) ศิลปะบ าบัด 
(14) การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการได้ยิน 
(15) การส่งเสริมพัฒนาการ  บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม 
(16) การบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก   
(17) การพัฒนาทักษะทางสังคม  สังคมสงเคราะห์  และการบ าบัดทางสังคม 
(18) การประเมิน  เตรียมความพร้อมก่อนและหลังการประกอบอาชีพ  และการมีงานท า 
(19) การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการเห็น  การสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและ  

การเคลื่อนไหว   
(20) การบริการข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพผ่านสื่อในรูปแบบที่เหมาะสมกับความพิการ   

ซึ่งคนพิการเข้าถึงและใชป้ระโยชนไ์ด้ 
(21) การบริการพัฒนาทักษะและฝึกอบรมแก่คนพิการ  ผู้ดูแลคนพิการ  ผู้ช่วยคนพิการ 

และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(22) การบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพเชิงรุก 
(23) การฝึกทักษะการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐาน 
(24) การบริการทางทันตกรรม 
(25) การให้บริการเกี่ยวกับกายอุปกรณ์เทียม  กายอุปกรณ์เสริม  เคร่ืองช่วยความพิการหรือ  

สื่อส่งเสริมพัฒนาการ 
ข้อ 6 คนพิการมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  การรักษาพยาบาล   

ค่าอุปกรณ์  เคร่ืองช่วยความพิการและสื่อสง่เสริมพัฒนาการ  จากสถานพยาบาลของรัฐ  สถานพยาบาล
ในก ากับของรัฐ  สถานพยาบาลรัฐวิสาหกิจ  สถานพยาบาลเอกชนตามที่หน่วยงานของรัฐประกาศก าหนด   
ในเร่ืองต่าง ๆ   ดังนี้ 

(1) ค่าห้องและค่าอาหารตามอัตราสิทธิที่คนพิการได้รับ 
(2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล 
(3) ค่าอุปกรณ์  เคร่ืองช่วยความพิการ  และสื่อส่งเสริมพัฒนาการ  รวมถึงค่าซ่อมบ ารุง 
(4) ค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ เพ่ือประโยชน์ในการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์ 
ข้อ 7 ให้สถานพยาบาลตามข้อ  6  เบิกค่าใช้จ่ายตามสิทธิของคนพิการที่ได้รับตามกฎหมาย 

หรือระเบียบของหน่วยงานของรัฐว่าด้วยการนั้นก่อน  หากสิทธิตามกฎหมายหรือระเบียบของหน่วยงานของรัฐ  
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ว่าด้วยการนั้นไม่เพียงพอตามความจ าเป็น  ให้สถานพยาบาลแห่งนั้นส่งเร่ืองไปยังหน่วยงานที่เป็น  
ผู้ก าหนดสิทธิตามกฎหมายหรือระเบียบของหนว่ยงานของรัฐเพ่ือให้การสนับสนุนต่อไป 

ข้อ 8 ในกรณีที่อุปกรณ์หรือเคร่ืองช่วยความพิการ  หรือสื่อส่งเสริมพัฒนาการที่คนพิการนั้นได้รับ   
ช ารุดบกพร่องใช้การไม่ได้  ให้สถานพยาบาลตามข้อ  6  ท าการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแปลงชิ้นส่วน  
ของอุปกรณ์หรือจัดหาให้ใหม่  หรือส่งต่อหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้  โดยให้เบิก
ค่าใช้จ่ายตามข้อ  7 

ข้อ 9 ในกรณีคนพิการควรได้รับอุปกรณ์เคร่ืองช่วยความพิการที่ มีมูลค่าสูงเฉพาะกรณี 
ที่กฎหมายหรือระเบียบของหน่วยงานของรัฐมิได้ก าหนดไว้  ให้สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์แห่งชาติ  กรมการแพทย์  เป็นหน่วยประสานงานและสนับสนุนงานด้านวิชาการ  
เทคโนโลยีด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์  การวิจัยพัฒนานวัตกรรม  รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์
เคร่ืองช่วยความพิการที่มีมูลค่าสูงเฉพาะกรณีที่กฎหมายหรือระเบียบของหนว่ยงานของรัฐมิไดก้ าหนดไว้   

ข้อ ๑๐  การบริการตามประกาศนี้  ขึ้นกับศักยภาพของสถานพยาบาลนั้น ๆ  และให้
สถานพยาบาลได้มีการพัฒนาศักยภาพ  เพ่ือให้สามารถบริการคนพิการได้อยา่งครอบคลุม 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  4  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖4 

อนุทิน  ชาญวีรกูล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
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