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คํานํา 
 

ผูปวยโรคจิตเภทเปนผูที่ควรไดรับการสนับสนุน ดูแลชวยเหลือจาก
ครอบครัวในการดูแลตอเน่ืองท่ีบาน แตก็คงปฏิเสธไมไดวา ผูปวยเองเปน
บุคคลท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีจะทําใหการดูแลรักษาเปนไปตามเปาหมายและประสบ
ผลสําเร็จในการรักษาท่ีวางไว 

คูมือการดูแลตนเองของผูปวยโรคจิตเภทน้ี คณะผูจัดทําไดรวบรวม
ความรูจากหนังสือตางๆ รวมท้ังงานวิจัย และจากความคิดเห็นของผูปวยโรค
จิตเภท เพื่อใชเปนแนวทางสําหรับผูปวยโรคจิตเภทในการดูแลตนเองและ มี
ความรูความเขาใจท่ีถูกตองท้ังในเรื่องโรคการรักษาและการปฏิบัติตัว โดย
การจัดทําครั้งน้ีไดรับความกรุณาจากกรมสุขภาพจิตในดานงบประมาณ และ 
รศ.ดร.ภทัราภรณ ทุงปนคํา หวัหนาภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
คณะพยาบาลศาสตรมหาวทิยาลัยเชียงใหม ที่กรุณารับเปนที่ปรึกษาโครงการ
จนทําใหเกิดความสมบูรณในการจัดทําคูมือมากย่ิงข้ึน 

คณะผูจัดทําจึงหวังเปนอยางย่ิงวาผูปวยโรคจิตเภทจะสามารถนําคูมือ
ไปใชเปนแนวทางการดูแลตนเองอยางมีประสิทธิภาพได 

 
 

คณะผูจัดทํา 
กรกฎาคม  2552 
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คูมือการดูแลตนเองของผูปวยโรคจิตเภท 
 

โรคจิตเภท หมายถึง โรคทางจิตใจท่ีมีความผิดปกติดานความคิดเปน
ลักษณะเดน ทําใหมีการแสดงออกทางอารมณ พฤติกรรม และการรับรูที่
ผิดปกติจากคนปกติทั่วไป มีอาการตอเน่ืองกันนาน 6 เดือนข้ึนไป 
 

 
 

สาเหตุของโรคจิตเภท 
 แมวาในปจจุบันจะไมสามารถระบุถึงสาเหตุที่แนชัดได แตจากการศึกษา 
พบวามีปจจัยหลายอยางท่ีสัมพันธกับการเกิดโรค ไดแก 
 1. ดานกรรมพันธุ พบวาญาติของผูปวยมีโอกาสเปนโรคจิตเภทสูงกวา
คนท่ัวไป 
 2.  ดานความผิดปกติของสารเคมีในสมอง 
 3. ดานครอบครัว: การเล้ียงดูที่ไมเหมาะสม ขาดความรักความอบอุน
จากครอบครัว และการส่ือสารท่ีไมเหมาะสม 
 4.  ดานสังคม: สิ่งแวดลอมท่ีไมดี ภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกตํ่าหรือลมเหลว 
อาจทําใหคนเครียด และกระตุนใหเกิดโรคจิตเภทได 
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 5.  สาเหตุกระตุนอื่น ๆ เชน ความเครียดอยางรุนแรง การใชสารเสพติด 
เปนตน 
 

อาการและอาการแสดงของโรคจิตเภท   
 อาการของโรคสามารถแบงออกเปน 2 กลุมใหญ ๆ ดวยกัน คือ 

1. กลุมอาการดานบวก แสดงออกในดานความผิดปกติของความคิด 
การรับรู  การติดตอสื่อสาร  และพฤติกรรมไดแก อาการประสาทหลอน เชน 
หูแวว ภาพหลอน หลงผิด  มีพฤติกรรมรุนแรง กาวราว เปนตน 

 

 
 

 2. กลุมอาการดานลบ  แสดงออกดานสีหนาเฉยเมย ไมแสดงอารมณใด 
ไมพูด แยกตัวเอง ขาดความสนใจและความกระตือรือรนในการปฏิบัติ
กิจกรรมตาง ๆ หรือสนใจตัวเองและสิ่งแวดลอมนอย 
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การรักษา 
 การรักษาโรคจิตเภทมีหลายวิธีที่ผสมผสาน  และใหการรักษาตามความ
เหมาะสมกับปญหาของผูปวยในแตละราย  ดังน้ี 

1. การรกัษาดวยยา เปนวิธีการรักษาวิธีแรกที่แพทยใช เพื่อควบคุม
อาการหลงผิด ประสาทหลอนหรอืพฤติกรรมกาวราวรุนแรง และควบคุม
อาการไมใหกําเริบซึ่ง ยาท่ีผลิตออกมามากมายหลายชนิด  จิตแพทยจะเปน  
ผูพิจารณาเลือกยาท่ีเหมาะสมกับสภาพอาการของผูปวยท่ีมารับการรักษาแต
ละราย โดยยานั้นจะเปนในรูปแบบของ ยารับประทาน ยาฉีดระยะสั้น ยาฉีด
ระยะปานกลาง ยาฉีดระยะยาว และยาหยด  ซึ่งระยะเวลาในการรับประทาน
ยาน้ัน แพทยจะเปนผูประเมินและกําหนดระยะเวลาของการรับประทานยา
และหยุดยา     

2. การรักษาดวยไฟฟา เปนการรักษาท่ีสําหรับผูปวยท่ีมีอาการทางจิต
รุนแรง หรือเรื้อรังท่ีการรักษาทางยาและวิธีการอื่นแลวไมไดผล ซึ่งการรักษา
จะทําโดย แพทยและมีพยาบาลดูแลระหวางการรักษาอยางใกลชิด ซึ่งใช
กระแสไฟท่ีไมเปนอันตรายตอผูรับการรักษา  
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3. การรักษาทางจิตสังคม ไดแก 
    3.1  จิตบําบัด เปนวิธีการชวยผูปวยในการหาวิธีการแกปญหาแบบอื่น

ที่เขาพอจะทําได  อาจทําเปนรายกลุมหรือรายบุคคล 
    3.2  พฤติกรรมบําบัด เปนการปรับทางพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม 
    3.3 ครอบครัวบําบัด เปนการนําครอบครัวใหมีสวนรวมในการรักษา  

 
การดูแลตนเองทีบ่าน 

1. ควรรบัประทานอาหารที่มีประโยชนตอรางกาย ไดแก ขาว เนื้อสัตว 
ไข ผัก ผลไม อยางนอยวันละ 3 มื้อ และควรด่ืมน้าํอยางนอย 8-10 แกว 
หลีกเลี่ยงการด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมีสวนผสมของแอลกอฮอล (ขอหามที่อันตราย) 
หรือของหมักดอง รวมไปถึงการท่ีไมสูบบุหรี่ เพราะอาหารดังกลาวจะไปลด
การออกฤทธ์ิของยา และไปกระตุนใหเกิดอาการกําเริบข้ึนได สําหรับผูปวยท่ี
มีประวัติโรคเบาหวานรวมดวย ใหควบคุมการรับประทานอาหารท่ีเปนแปง 
หรือน้ําตาลใหนอยลง เพราะขณะรับประทานยารักษาอาการทางจิต การ
ทํางานของนํ้ายอยในการยอยแปงและนํ้าตาลจะลดลง อากาศ ควรไดรับ
อากาศท่ีบริสุทธิ์ อากาศถายเทสะดวก งดสูบบุหรี่ การขับถาย ถายอุจจาระให
เปนเวลาทุกวัน พยายามดื่มนํ้าในปริมาณท่ีมากข้ึน 
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2. การพกัผอนและการออกกําลังกาย ควรออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ
อยางนอยสัปดาหละ 3 ครั้ง ครั้งละ 20-30 นาที กลางคืนนอนหลับติดตอกัน
อยางนอย 6-8 ชั่วโมง กลางวันพักผอนไมเกิน 1-2 ชั่วโมง โดยการฟงเพลง    
ดูโทรทัศน ไปเที่ยวตามสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 

 
3. รับประทานยา ตอเน่ืองอยางสมํ่าเสมอ ตามแผนการรักษาของแพทย 

ยาเปนส่ิงสําคัญท่ีสุดของคุณ  หากไมใชยาอาการของโรคจิตเภทจะเลวลงเร่ือยๆ 
 

“ผูปวยจิตเภทตองมีความรูและเขาใจเร่ืองยา  เพราะยาจะทําใหอาการของเราไมกําเริบ” 
“ทานยาแลวตองสังเกตอาการของตัวเองวาดีขึ้นไหม?” 

“ทานยาแลวมีอะไรที่ทําใหรูสึกไมสบายหรือไม” 
“ทานยาแลวมีอาการขางเคียงของยาเกิดขึ้นหรือเปลา” 

  

อาการขางเคียงจากยา คือ อาการจากฤทธ์ิของยาท่ีเราไมตองการใหเกิด
จากการใชยา ผูปวยบางคนอาจเกิดอาการขางเคียง แตบางคนก็ไมเกิด แมจะ
ใชยาตัวเดียวกัน ทั้งน้ีข้ึนอยูกับ เพศ อายุ น้ําหนัก ขนาดยาท่ีใช หรือยาอืน่ ๆ 
ที่ใชรวมดวย 

 

ผูปวยควรทราบและเขาใจถึงการสังเกตอาการขางเคียงจากยา 
เพราะถาเราสามารถสังเกตอาการต้ังแตเริ่มแรก 
จะชวยลดความรนุแรงที่อาจเปนอันตรายได 
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อาการขางเคียงจากยา มีดังตอไปน้ี  

• อาการท่ีพบบอย 
o งวงนอน 

- ถางวงนอนไมมาก  อาการจะทุเลาภายใน 3-7 วัน ถามีอาการ   
งวงนอนมากกวาน้ี ควรมาปรึกษาแพทยผูใหการรักษา  

- หากงวงนอนมากอาจเส่ียงตอการหกลมหรือการเกิดอุบัติเหตุ  
ควรพักหรืออยูในท่ีปลอดภยั ไมขับรถหรอืการทํางานเก่ียวกับเคร่ืองจักร
เครื่องกลหรือของมีคม  

o  ตาลาย วิงเวียน หนามืดขณะเปล่ียนทา 
เปนอาการท่ีอาจเกิดข้ึนในระยะแรกที่เริ่มการใหยา ไมเปนอันตราย 

ควรลุกข้ึนจากทานอนหรือทาน่ังอยางชา ๆ กอนอยูในทายืน หรือเคลื่อนไหว
ระวังการเกิดอุบัติเหตุ หรือหกลมได ถามีอาการบอย ๆ ควรปรึกษาแพทย  

o ปากแหง คอแหง  
ใหจิบน้ําบอย ๆ อมนํ้าแข็งหรืออมลูกอมท่ีไมมีน้ําตาล 

o ทองผูก 
ยาบางตัวอาจจะทําใหเกิดอาการทองผูก แตไมเปนอันตราย  ควร 

รับประทานอาหารที่มีกากใยสูง เชน ผักผลไม ไดแก มะละกอสุก  กลวยนํ้าวา  
สับปะรด ดื่มนํ้าบอย ๆ และออกกําลังกายเบา ๆ หรือทํากิจกรรมที่ตองออก
แรงเบา ๆ เปนประจําทุกวัน  
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o น้ําหนักเพิ่ม  
ยาอาจทําใหความอยากอาหารมากข้ึน  ทาํใหกินจุ  และสงผลให 

น้ําหนักตัวเพิ่มได  ดังน้ันควรกินอาหารจนครบ 3 มื้อ  ในปริมาณท่ีเหมาะสม  
โดยเนนผัก ผลไม มากกวาอาหารจําพวกแปง ไขมัน นอกจากน้ีใหออกกําลังกาย 
อยางสมํ่าเสมอ 

o กระสับกระสาย ไมอยูนิ่ง เดินไปมาตลอดเวลา เคล่ือนไหวชาลง  
ตัวแข็งทื่อ สั่น  

อาการเหลาน้ีแสดงถึงอาการขางเคียงท่ีเริ่มรุนแรงข้ึน  ควรมาพบ 
แพทยที่โรงพยาบาลใกลบานเพื่อรับการรักษาเบ้ืองตน  ถาอาการรุนแรงจะมี
ระบบการสงตอมาโรงพยาบาลจิตเวชตอไป  

o ปสสาวะลําบาก  
เปนอาการขางเคียงท่ีพบไดนอย   ถาพบอาการปสสาวะลําบาก  

ควรมาพบแพทย 
o เคี้ยวปาก ดูดล้ิน  ทําปากขมุบขมิบ ไมสามารถบังคับได  

อาการเหลาน้ีอาจเกิดในผูปวยท่ีรับประทานยารักษาโรคจิตมาเปน 
เวลานาน แตไมเปนอันตราย เพียงแตทําใหรูสึกรําคาญหรือวิตกกังวล ถาพบ
อาการควรพามาปรึกษาแพทย เมื่อเริ่มพบอาการในครั้งแรก  เพราะอาการ
เหลาน้ีมีโอกาสหายไดนอยและมักเปนเรื้อรัง 

o น้ํานมไหล ประจําเดือนมาไมปกติ  
อาจพบไดในผูปวยเพศหญิงบางราย  ไมตองตกใจ  เปนอาการที่ 

ไมเปนอนัตราย  ไมตองบีบเคนหรือนวดเตานม   เพราะอาจทําใหเกิดการ 
อักเสบได หากมีความกังวลใจมากใหมาพบแพทยเพื่อรับการรักษาท่ีเหมาะสม  
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• อาการที่ตองพาผูปวยมาพบแพทยทันที 
อาการขางเคียงท่ีเปนอันตรายตอชีวิต เชน คอบิดเกร็ง หายใจไมออก  

ตาเหลือกคาง กลามเน้ือแข็งเกร็งอยางรุนแรง จนผูปวยรูสึกปวดมากและ
เคลื่อนไหวลําบาก คอแข็ง ลิ้นแข็ง อาปาก คาง ไขสูง รูสึกสับสน เหง่ือออก
มาก หัวใจเตนเร็วโดยไมรูสาเหตุ เจ็บคอ เกิดผ่ืนข้ึนตามผิวหนัง  (อาการ
เหลาน้ีเปนอาการขางเคียงทีรุ่นแรง ใหรีบมาพบแพทยที่โรงพยาบาลโดยดวน) 

 

4.  มาพบแพทยตามนัด 

• สังเกตอาการผิดปกติของตัวเอง  

• อาการเตือนเบื้องตนกอนที่อาการทางจิตจะกําเริบมากข้ึน มีดังน้ี  
  - รูสึกเครียด กระวนกระวาย กระสับกระสาย     

- รูสึกซึมเศรา   - นอนไมหลับ    
- ขาดสมาธิ    - เบื่อหนายไมมีความสุข  
- เบ่ืออาหาร   - หงุดหงิด   
- เริ่มไดยินเสียงแวว  - คิดฟุงซาน 

 อาการเตือนท่ีเกิดข้ึนกับผูปวยแตละคนจะแตกตางกันและอาจมีหลาย
อาการพรอมกัน อาการเตือนมักเกิดข้ึนเปนเวลา 1-2 สัปดาหกอนที่อาการ
ทางจิตจะกําเริบ ดังน้ันถาผูปวยแตละคนสนใจและคอยสังเกตตนเอง จะรูวา
เริ่มมีอาการและรีบหาทางปองกันโดยมาพบแพทยเพื่อรับการรักษาไมให
อาการรุนแรงมากข้ึน  
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5.  เมื่อเผชิญความเครียดตองรูจักวิธีจัดการกับความเครียด  
 ความเครยีด เปนปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนภายในตัวเรา เกิดข้ึนเพื่อตอบสนอง
ตอเหตุการณหรือสิง่เราตาง ๆ ที่มากระทบหรือกระตุนจากภายนอกตัวเรา ใน
ชีวิตประจําวันทุกคนจะมีความเครียดเกิดข้ึนตอตนเอง จะรนุแรงหรือไมข้ึนอยู
กับเหตุการณตาง ๆ ที่เขามากระทบ  เมื่อมีความเครียดเกิดข้ึนจะมีอาการ
แสดงดังตอไปน้ี 

ดานจิตใจ 
- รูสึกหงุดหงิด ฉุนเฉียว 
- สมาธิเสีย 
- ความจําแยลง หลงลืม ทําอะไรผิดๆถูกๆ 
- เหงา เศรา 

ดานรางกาย 
- หัวใจเตนแรงเร็วกวาปกติ 
- ความดันโลหิตสูงข้ึน 
- ปวดหัว อาเจียน 
- ทองอืด ทองเฟอ อาหารไมยอย 
- กระเพาะอาหารเปนแผล 
- เบ่ืออาหาร หรือรับประทานอาหารมากกวาปกติ 
- น้ําหนักลด 
- หายใจลําบาก 
- ปวดเม่ือยตามเน้ือตามตัว 
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- เหงื่อออกตามฝามือฝาเทา 
- มือเทาเย็นขณะท่ีตัวรูสึกรอนวูบวาบ 

ดานพฤติกรรม 
- สูบบุหรี่ ดื่มสุรา หรือใชยาเสพติด 
- ทํางานแยลง ผิดพลาด ไมทันตามกําหนด 
- สัมพันธภาพกับคนอื่นเสีย 
- พฤติกรรมทางเพศลดลง 
- เก็บตัว 

 

วิธีจัดการกับความเครียด 
 ความเครียดเปนสวนหนึ่งท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวันของคนเรา  ความ 
เครียดท่ีเกิดข้ึนปกติจะไมรุนแรงเกินไปเราจะสามารถปรับตัวหรือจัดการกับ
ความเครียดน้ันได เมื่อเกิดความเครียดแลวจะมีวิธีจัดการดังตอไปน้ี 

1. วิธีจัดการดานอารมณ 
- ยอมรับกับความผิดหวัง 
- รูจักปลง 
- ออกกําลังกายท่ีชอบ 
- ใชอารมณขัน 
- สวดมนต นั่งสมาธิ 
- การมองตนเอง มองผูอื่น มองโลกในแงดี 
- ทํางานอดิเรกที่เคยชอบเชนฟงเพลง ดูโทรทัศน ปลูกตนไม 
- รองไห 
- หาเพื่อนหรือผูที่เราสามารถระบายความเครียดได 
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2. วิธีจัดการดานแกไขปญหา 
- คิดหาวธิีการตางๆเพื่อแกไขปญหา 
- พยายามมองปญหาท่ีเกิดข้ึนใหชัดเจน ทุกแงมุม 
- ลองแกปญหาหลาย ๆ วิธีเพื่อดูวาวธิีไหนเปนวิธีที่ดีทีสุ่ด 
- หาผูใหคําปรึกษาในปญหาน้ัน ๆ 
- จัดลําดับความสําคัญของปญหา นําปญหาท่ีรุนแรงมาแกไขกอน 

  

เมื่อมีความเครียดเกิดข้ึนกลามเน้ือสวนตาง ๆ ของรางกายจะหดเกร็ง 
จิตใจวาวุน  จึงมีเทคนิคการผอนคลายความเครียดท่ีเนนการผอนคลายกลามเน้ือ 
และการทําจิตใจใหสงบเปนหลัก  และเราสามารถทําไดดวยตนเอง เชน 
 1.  การฝกหายใจ โดย 
      - เอามือประสานไวที่ทอง เพื่อสังเกตการณหายใจ เมื่อหายใจเขา
ทองจะพองออก เม่ือหายใจออกทองจะแฟบ การหายใจแบบนี้เปนการหายใจ
โดยใชกลามเน้ือกระบังลมแทน การหายใจโดยใชกลามเนื้อหนาอก  

     - หายใจเขาออกลึก ๆ 4-5 ครั้งแลวหายใจตามธรรมดา ทําเชนนี้ไป
เรื่อย ๆ ทําเชนนี้ไปประมาณ 15 นาที วันละ 1-2 ครั้ง 
 2.  การฝกเกร็งและคลายกลามเน้ือ 
      นั่งในทาท่ีสบาย หลับตา ฝกเกร็งและคลายกลามเน้ือ 10 กลุม โดย
ทําทีละกลุม ๆ ละ 10 ครั้ง ดังน้ี 
 -  มือและแขนขวา  โดยกํามือ เกร็งแขนแลวคลาย 
 -  มือและแขนซาย  โดยกํามือ เกร็งแขนแลวคลาย 
 -  หนาผาก   โดยเลิกค้ิวสูงแลวคลาย ขมวดค้ิวแลวคลาย 
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 -  ตา แกม จมูก  โดยหลับตาแนน ยนจมูกแลวคลาย 
 -  ขากรรไกร ลิ้น ริมฝปากโดยกัดฟนใชลิ้นดันเพดานปากแลวคลาย 
      เมมปากแนนแลวคลาย 
 -  คอ    โดยกมหนาใหคางจดคอแลวคลาย  

 เงยหนาจนสุดแลวคลาย 
 -  อก ไหลและหลัง  โดยหายใจเขาลึกๆกลั้นไวแลวคลาย 
 -  หนาทองและกน  โดยแขมวทองแลวคลาย ขมิบกนแลวคลาย 
 -  เทาและขาขวา  โดยเหยียดขา งอน้ิวเทาแลวคลาย   

 เหยียดขากระดกปลายเทาแลวคลาย 
 -  เทาและขาซาย  โดยเหยียดขางอน้ิวเทาแลวคลาย 
      เหยียดขากระดกปลายเทาแลวคลาย 
 ฝกเกร็งและคลายกลามเน้ือไปเรื่อย ๆ ใชเวลาครั้งละประมาณ 15 นาที  
ควรทําวนัละประมาณ 2 ครั้ง   เมื่อฝกจนชํานาญแลว อาจเปดเพลงเบา ๆ คลอ 
ตามไปดวยขณะผอนคลายกลามเนื้อ จะชวยสรางบรรยากาศที่ผอนคลายมากข้ึน 
 3.  การใชจินตนาการ 
      นั่งในทาท่ีสบาย หลับตา เปดเพลงบรรเลงเบา ๆ หายใจเขาออกลึก ๆ 
สัก 4-5 ครั้งแลวหายใจตามปกติไปเรื่อย ๆ ผอนคลายกลามเน้ือไปทีละสวน
จากมือ แขน ศีรษะ ลําตัวจนถึงขา และเทาจนรูสึกสบายไปท้ังตัว จะเกิด
ความรูสกึวาแขนขาหนักจนแทบยกไมข้ึน แสดงวาไดคลายกลามเน้ืออยาง
ไดผลแลว 
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จากนั้น เริ่มจินตนาการถึงเรื่องท่ีทําใหจิตใจสงบสุข เชน 

• การเดินชมสวนดอกไม 
• การนอนเลนริมหาดทราย 

• การน่ังตกปลาริมตล่ิง 

• การลอยคอในสระนํ้า 
• การเลนน้ําตก ฯลฯ 

 เมื่อใจสงบใหบอกกับส่ิงดีๆกับตัวเอง เชน 

• ฉันเปนคนดี 

• ฉันเปนคนเกง 

• ฉันไมหวัน่ไหว ตออุปสรรคใด ๆ 

• ฉันสามารถอดทนตอความทุกขได 
• ฉันสามารถชนะอุปสรรคตาง ๆไดอยางแนนอน ฯลฯ 

   คอย ๆ ลืมตาข้ึน จะรูสึกสดช่ืนจิตใจแจมใส พรอมท่ีจะทํางานตอไป 
ควรผอนคลายความเครียดแบบน้ี โดยใชเวลาครั้งละประมาณ 15 นาที วนัละ 
2 ครั้ง 
 

เมื่อเผชิญความเครยีดและไมสามารถจัดการกับความเครียดได 
อยาเก็บความเครียดไวในใจใหปรึกษาญาติ 

หรือโทรปรึกษาศูนยใหคําปรึกษา (Hotline) 053-276750 
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สิทธิประโยชนสําหรับคนพิการ 
คนพิการ ตาม พ.ร.บ.การฟนฟูสมรรถภาพคนพกิาร พ.ศ.2354 หมายความ 

วา คนที่มีความผิดปกติหรือบกพรองทางรางกาย ทางสติปญญาหรือจติใจ 
ตามประเภทและหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 คนพิการท่ีมีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา หมายถึง คน
พิการท่ีกําหนดตาม พ.ร.บ.การฟนฟสูมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 หรือคน
พิการท่ีมีความจําเปนตองไดรับการฟนฟูสมรรถภาพที่มีระดับความพิการอยู
ในเกณฑที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติกําหนด    และไดรับการ 
ลงทะเบียนโดยระบุสิทธิยอยคนพิการ (ท.74) ในระบบหลักประกันสุขภาพ 
ถวนหนา 
 

หลักฐานในการเปลี่ยนสิทธิยอยคนพกิาร(ท.74) 
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวที่มีรูปถายซ่ึงทาง

ราชการออกให สําหรับเด็กตํ่ากวา 15 ป ใหใชสําเนาใบสูติบัตร หรือใบเกิด
เปนหลักฐานการลงทะเบียน 
 2. สมุดประจําตัวคนพิการ หรือเอกสารรับรองการตรวจประเมินความ
พิการจากแพทย ซึ่งระบุระดับความพิการอยูในเกณฑที่สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติกําหนด (สามารถใชสมุดประจําตัวคนพิการแทนบัตร
ประชาชนได) 
 3. สําเนาทะเบียนบานท่ีคนพิการมีชื่ออยู 
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 4. กรณีคนพิการพักอาศัยอยูจริงไมตรงตามทะเบียนบานใหเพิ่มเติมสําเนา 
ทะเบียนบานท่ีไปพักอาศัย ซึ่งมีลายมือชื่อเจาของบาน หรือหนังสือรบัรอง
ของผูนําชุมชนวาไดพักอาศัยอยูจริงหรือรับรองตนเองพรอมแสดงหลักฐาน
อื่นประกอบ เชน ใบเสร็จคานํ้า คาไฟ คาโทรศัพท ที่มีชื่อตนเองเปนตน 
 

สิทธิประโยชนในระบบหลักประกันสขุภาพ 
1. สิทธิการบริการข้ันพื้นฐานทางการแพทย การสาธารณสุขและการ

อนามัยที่จําเปนตอสุขภาพและการดํารงชีวิต ซึ่งใหโดยตรงแกบุคคล เพื่อการ
สงเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การปองกัน การตรวจ การวินิจฉัย การ
รักษาพยาบาล การปองกันความพิการ และการฟนฟสูมรรถภาพ และการ  
อื่นใดเพื่อสรางเสริมสุขภาพที่หนวยบริการจัดข้ึน โดยไปรับบริการไดที่
สถานีอนามัย ศูนยบริการสาธารณสุข โรงพยาบาลของรัฐทุกแหง 
 2. สิทธิการไดรับการฟนฟสูมรรถภาพทางการแพทย ทั้งในและนอก
หนวยบรกิาร ไดแก การไดรับบรกิารกายภาพบําบัด กิจกรรมบําบัด การ
ประเมินแกไขการพูด จิตบําบัด พฤติกรรมบําบัด การฟนฟูการไดยิน การ
ฟนฟูการเห็น การไดรับอุปกรณเครื่องชวยตามประเภทความพกิาร และการ
พัฒนาศักยภาพดานการฟนฟูสมรรถภาพ  

 



 18 

สิทธิประโยชนคนพิการตาม พ.ร.บ.การฟนฟสูมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 
การจดทะเบียนคนพิการ เปนการใหบริการของรัฐในเบื้องตนแกคน

พิการท่ีทําใหคนพิการไดมีหลักฐานเพื่อแสดงตนวาเปนคนพิการท่ีประสงค
จะไดรับสิทธิในการสงเคราะห การพัฒนาและการฟนฟูสมรรถภาพคนพกิาร 
พ.ศ. 2534 โดยคนพิการท่ีประสงคจะไดรับสทิธิสามารถจดทะเบียนไดที่ 
 ตางจังหวัด สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดท่ี
ตนอาศัยอยู หรอืโรงพยาบาลประจําจังหวัด/อําเภอที่มีศนูยบริการจดทะเบียน
คนพิการแบบเบ็ดเสร็จในโรงพยาบาล 
 กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาสังคมและสวสัดิการ หรือที่ศูนยบริการ
รวมกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 1-8 หรือฝายสังคม-
สงเคราะห งานเวชศาสตรฟนฟู โรงพยาบาลศิริราช 
 

หลักฐานที่ใชในการจดทะเบยีน 
1. เอกสารรับรองความพิการ โดยแพทยจากสถานพยาบาลของทางราชการ 
2. บัตรประจําตัวประชาชน กรณีผูเยาวใชสูติบัตร พรอมถายสําเนาเอกสาร 1 ชดุ 
3. ทะเบียนบานฉบับจริง พรอมสําเนาเอกสาร 1 ชุด 
4. รูปถายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป 
 

สิทธิประโยชนที่ไดรับ 
 คนพิการท่ีจดทะเบียนแลว จะไดรบัสมุดประจําตัวคนพิการเพื่อนําไป
แสดงตัวในการขอรับบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการดานตาง ๆ รวมถงึการ
รับคําปรึกษา แนะนําและชวยเหลือดานตาง ๆ 
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1. บริการทางการแพทย เพื่อแกไขความพิการ หรือปรับภาพความพิการ  
การอุปกรณ เครื่องชวยตาง ๆ และคําแนะนําปรึกษาทางการแพทย โดยไม
เสียคาใชจาย ติดตอขอรับบริการไดทีส่ถานพยาบาลของรัฐท่ัวประเทศ 

2. บริการทางการศึกษา การเขาเรียนในสถานศึกษาตาง ๆ คําปรึกษา 
แนะนําเก่ียวกับการศึกษา ติดตอขอรับบริการไดที่สํานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน หรือศนูยการศึกษา
พิเศษประจําจังหวดั 

3. บริการทางอาชีพ จดัฝกอาชีพและแนะนําการประกอบอาชีพและให 
กูยืมเงินทุนประกอบอาชีพ 

4. บริการทางสังคม ใหคําแนะนําปรึกษา บริการชวยเหลือเด็กพิการ  
และครอบครัวคนพิการท่ีฐานะยากจนและประสบปญหาทางเศรษฐกิจ 
รวมถึงเบ้ียยังชีพคนพิการ ที่มีสภาพความพิการมาก ไมสามารถประกอบ
อาชีพไดและมีฐานะยากจน 
 
สิทธิตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551   

ญาติควรทราบวา กรณีบุคคลท่ีมีความผิดปกติทางจิตท่ีมีภาวะอันตราย 
มีความจําเปนตองไดรับการบําบัดรักษา ญาติสามารถนําผูปวยมารักษาท่ี
โรงพยาบาลได 

กรณีผูปวยท่ีอายุไมถึง 18 ปบริบูรณ หรือขาดอํานาจในการตัดสินใจ 
ใหความยินยอมรับการบําบัดรักษา ใหคูสมรส พอแม ผูปกครองที่ใกลชิด 
เปนผูใหความยินยอมรักษา  
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