สิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงบริการชองรัฐ
ของคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และครอบครัว

(12) การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการได้ยินและการสื่อ
ความหมาย
(13) การใช้อุปกรณ์หรือเครื่องช่วยความพิการ

1. บริการทางการแพทย์
บริการทางการแพทย์ คือ บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ
โดยวิธีทางการแพทย์ และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์ เพื่อ
ปรับสภาพทางร่างกาย ทางสติปัญญา หรือทางจิตใจหรือเสริมสร้าง
สมรรถภาพให้ดีขึ้นตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2537)
ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2524
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุข ดังนี้
ข้อ 1 ให้คนพิการที่จดทะเบียนตามมาตรา 14 ได้รับบริการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพโดยวิธีการทางการแพทย์ ดังนี้

(1) การตรวจวินิจฉัย การตรวจทาห้องปฏิบัติการและ
การตรวจพิเศษด้วยวิธีอื่น ๆ
(2) การให้คาแนะนาปรึกษา
(3) การให้ยา
(4) การศัลยกรรม
(5) การพยาบาลเวชกรรมฟื้นฟู
(6) กายภาพบาบัด
(7) กิจกรรมบาบัด (อาชีวบาบัด)
(8) พฤติกรรมบาบัด
(9) จิตบาบัด
(10) สังคมสงเคราะห์และบาบัดสังคม
(11) การแก้ไขคาพูด (อรรถบาบัด)

2. บริการทางการศึกษา

ข้อ 2 ภายใต้ข้อบังคับ 5 คนพิการซึ่งรับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ
โดยวิธีทางการแพทย์ จากสถานพยาบาล ของกระทรวงสาธารณสุขหรือ
สถานพยาบาลของกระทรวง ทบวง กรม หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือ
รัฐวิสาหกิจที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกาหนดไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
การรักษาพยาบาล และค่าอุปกรณ์ตามข้อ 1 ดังต่อไปนี้
(1) ค่าบริการทางการแพทย์ตามข้อ 1
(2) ค่าห้องและค่าอาหารไม่เกินอัตราที่กระทรวง
สาธารณสุขกาหนดตลอดเวลาที่เข้ารับการรักษาพยาบาล
ข้อ 3 ในกรณีที่คนพิการซึ่งเข้ารับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยวิธี
ทางการแพทย์จากสถานพยาบาลตาม ข้อ 2 ต้องใช้อุปกรณ์เทียม
อุปกรณ์เสริม หรือเครื่องช่วยคนพิการในสถานพยาบาลดังกล่าว จัดหา
อุปกรณ์เทียม อุปกรณ์เสริม หรือเครื่องช่วยคนพิการให้แก่คนพิการนั้น
และ ในกรณีที่สถานพยาบาลไม่มีอุปกรณ์เทียม อุปกรณ์เสริม หรือ
เครื่องช่วยคนพิการดังกล่าว ให้สถานพยาบาลนั้นขอเบิกจากศูนย์สิรินธร
เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข
ข้อ 4 เมื่ออุปกรณ์เทียม อุปกรณ์เสริม หรือ เครื่องช่วยคนพิการ
ที่ได้รับตามข้อ 3 ชารุดบกพร่อง จาเป็นต้องซ่อมแซม หรือเปลี่ยนแปลง
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ และสถานพยาบาลตามข้อที่ 2 สามารถดาเนินการให้ได้
ให้สถานพยาบาลดังกล่าวซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนของอุปกรณ์
ให้โดยไม่คิดมูลค่า
ข้อ 5 ในกรณีที่คนพิการมีสิทธิได้รับการสงเคราะห์หรือมีสิทธิ
ได้รับสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลหน่วยงานอื่นแล้ว ให้คนพิการ
ใช้สิทธิในการรับการสงเคราะห์ หรือสิทธิในสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล หน่วยงานนั้น ๆ ก่อน

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ระบุว่า “ปีการศึกษา 2542 คนพิการที่
อยากเรียนต้องได้เรียน” ดังนั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 เป็นต้นไป เด็ก
พิการที่ประสงค์จะเข้าเรียน สามารถติดต่อ ขอแนะนาได้สานักบริหารงาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-22807045 หรือที่โรงเรียนได้โดยตรง

3. บริการทางสังคม
การให้บริการสวัสดิการแก่คนพิการ เพื่อให้คนพิการ
ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถพึ่งตนเอง มีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
สังคมและเป็นกาลังสาคัญทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและเป็น
กาลังสาคัญทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้จัดให้มีบริการทาง
สังคมต่าง ๆ ดังนี้
1. เงินสงเคราะห์คนพิการในครอบครัวเป็นเงินหรือ
สิ่งของในกรณีที่มีคนพิการอยู่ในความอุปการะหรือเป็นคนพิการ ที่
ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ รายได้น้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ การ
รักษาพยาบาล การซ่อมแซมที่อยู่อาศัย และทุนประกอบอาชีพ
2. เบี้ยยังชีพคนพิการ สาหรับคนพิการที่จดทะเบียน
คนพิการตาม พรบ. การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 และมีความ
พิการมากจนไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ มีฐานะยากจน อาศัย
อยู่ตามลาพังหรืออยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจน มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่า

กว่าเกณฑ์ความจาเป็นพื้นฐาน และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินเบี้ยยังชีพสาหรับคนพิการ ซึ่งได้รับเงินเบี้ย
ยังชีพ เดือนละ 500 บาท
3. บริการรถสามล้อมือโยกและรถกีฬาคนพิการ เพื่อ
ช่วยคนพิการที่ประสบปัญหาด้านการเคลื่อนไหวร่างกายท่อนล่าง และมี
รายได้น้อย ไม่สามารถจัดซื้ออุปกรณ์เองได้
4. บริการดูแลคนพิการในสถานสงเคราะห์ สาหรับ
คนพิการที่ถูกทอดทิ้ง ไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดูได้รับการดูแล
ไม่เหมาะสม รวมทั้งคนพิการที่เข้าพักอาศัยเป็นการชั่วคราว โดยเข้า
อุปการะในสถานสงเคราะห์คนพิการที่อยู่ในจังหวัด
5. การฝึกอาชีพคนพิการ ให้บริการฝึกอาชีพแก่คน
พิการ ที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอาชีพอายุ ระหว่าง 14 – 40 ปี ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย
6. คนพิการที่จดทะเบียนคนพิการตาม พรบ. การ
ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางอาชีพ
แล้ว จากสถาบันฝึกอาชีพของรัฐบาลหรือเอกชน โดยการประสานส่งคน
พิการเข้าทางานในสถานประกอบการ
7. บริการกู้เงินยืมเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนพิการสนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระของคนพิการ โดยให้
กู้ยืมเงิน วงเงินไม่เกิน 40,000 บาท โดยไม่มีดอกเบี้ย ผ่อนชาระไม่เกิน 5 ปี

## ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวสาหรับคนพิการ โทรศัพท์
0-2659-6170-1, 02282-1707 หรือสานักงานส่งเสริมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ทุก
จังหวัด ในวัน และเวลาราชการ

สิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงบริหารของรัฐ
คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และครอบครัว

4. บริการทางอาชีพ

รายชื่อหน่วยงานที่ให้การบริการฝึกอาชีพแก่คนพิการ
1. ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว สาหรับคน
พิการ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 51 กรุงเกษม เขต
ป้อมปราบ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2659-6170-1
2. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลา ตาบลเนิน
งาม อาเภอรามัน จังหวัดยะลา โทรศัพท์ 0-7320-3222-3

เทศบาลตาบลเขื่อนบางลาง
อาเภอบันนังสตา
จังหวัดยะลา
โทร. 0-7328-1012
www.banlangdamcity.go.th

