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Legal Development to Health Services on the Hearing Impaired
and Related Laws in Thailand.
Wanasri Phaisaltuntiwongs, M.D.*, Thanarath Imsuwansri, M.D., LL.B.**

Abstract
In the preceding, Thai community has view point of disabilities as social welfare aspect and
relieving assistance in the form of employment and apprenticeship, including subvention as relief
for those disabled. Besides, in conformity with human rights activists, they generally push forward
with part of welfare. While disabled prevention and rehabilitation are not so concerned by community,
that really cause of opportunity loss in promptly standardizing medical treatment and rehabilitation.
By the intendment of Constitution of The Kingdom of Thailand, B.E. 2550 (2007), Promotion and
Development of Quality of Life of the Disabled Act, B.E. 2550 (2007), and, Promotion and
Development of Quality of Life of the Disabled Act (Number 2), B.E. 2556 (2013) are empowerment
of all persons with disabilities, including those who require more intensive support, and prohibition
of discrimination against any person on the basis of disabilities. Not only government sector
administration, but also the related organizations should present and supplicate for administration.
In medical services of cochlear implantations are accepted in civilized countries for deafness
type of hearing impairment rehabilitation. The authors would like to propose that the Thai jurists
completely legislate of the human rights of all persons with disabilities and roles of related
organizations for authority permission such as otolaryngologists, audiologists and speech therapists
to propose and call for thoroughly standardized actualization in the future.
Key words : Laws, Health Services, Hearing Impaired.
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ที่มา
ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมานับจากมีการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 25501 มีการ
ตราพระราชบัญญัติเกี่ยวข้องกับคนพิการและออกกฎ
รวมทั้ ง หลั ก เกณฑ์ ต่ า งๆเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ข องคนพิ ก าร
เพือ่ ป้องกันและขจัดการเลือกปฏิบตั เิ พราะเหตุแห่งความ
พิการนั้น โดยเจตนารมณ์ในการร่างรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายที่รองรับตามรัฐธรรมนูญก็เพื่อเป็นการเปิด
ประตูเอาไว้แต่ในทางปฏิบัติจำ�เป็นต้องอาศัยผู้ที่ทำ�งาน
ที่เกี่ยวข้องด้านนี้โดยตรงที่จะต้องเสนอเรียกร้องและ
จัดทำ�ต่อรัฐ 2
บทความนี้แสดงถึงบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน
ของรัฐ เอกชน องค์กรทีเ่ กีย่ วข้องและกฎหมาย หลักเกณฑ์
ที่เ กี่ยวข้องกับผู้ที่มีความพิการทางการได้ยินหรือสื่อ
ความหมายรวมทั้งความสำ�คัญในการที่ทำ�ให้สังคมและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความตระหนักและมีความคิด
ริเริม่ ในการส่งเสริมและพัฒนาผูท้ มี่ คี วามพิการทางการ
ได้ยนิ หรือสือ่ ความหมายเนือ่ งจากในปัจจุบนั มีเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ที่สามารถฟื้นฟูสมรรถภาพทางการได้ยิน
และการสื่อความหมายหากแต่ต้องมีการวินิจฉัยและ
ให้การรักษาฟื้นฟูอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ
โดยผู้ที่มีความรู้ความชำ�นาญเพื่อช่วยผู้ที่มีความพิการ
ทางการได้ยินหรือสื่อความหมายให้สามารถกลับมาใช้
ชีวติ ประจำ�วันและประกอบอาชีพได้ตามความเหมาะสม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
ได้บัญญัติไว้ดังนี้
“มาตรา 30 บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและ
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและ
หญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน
การเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุ
แห่งความแตกต่างในเรือ่ งถิน่ กำ�เนิด เชือ้ ชาติ ภาษา เพศ
อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชือ่ ทางศาสนา

การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขดั
ต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทำ�มิได้
มาตรการที่รัฐกำ�หนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือ
ส่งเสริมให้บคุ คลสามารถใช้สทิ ธิและเสรีภาพได้เช่นเดียว
กับบุคคลอืน่ ย่อมไม่ถอื เป็นการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรม
ตามวรรคสาม”
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. 2550 3
“มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
“คนพิการ” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีข้อจำ�กัด
ในการปฏิบตั กิ จิ กรรมในชีวติ ประจำ�วันหรือเข้าไปมีสว่ นร่วม
ทางสังคม เนือ่ งจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยนิ
การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม
สติปญ
ั ญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอืน่ ใด ประกอบ
กับมีอปุ สรรคในด้านต่างๆ และมีความจำ�เป็นเป็นพิเศษ
ที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด เพื่อให้
สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำ�วันหรือเข้าไปมี
ส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทัว่ ไป ทัง้ นี้ ตามประเภท
และหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประกาศกำ�หนด
“การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ” หมายความว่า
การเสริมสร้างสมรรถภาพหรือความสามารถของคนพิการ
ให้มสี ภาพทีด่ ขี น้ึ หรือดำ�รงสมรรถภาพหรือความสามารถ
ที่มีอยู่เดิมไว้ โดยอาศัยกระบวนการทางการแพทย์
การศาสนา การศึกษา สังคม อาชีพ หรือกระบวนการ
อื่นใด เพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสทำ�งานหรือดำ�รงชีวิต
ในสังคมอย่างเต็มศักยภาพ
“การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ ” หมายความ
ว่า การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ การจัดสวัสดิการ
การส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิ การสนับสนุนให้คนพิการ
สามารถดำ�รงชีวิตอิสระ มีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์
และเสมอภาคกับบุคคลทัว่ ไป มีสว่ นร่วมทางสังคมอย่าง
เต็มทีแ่ ละมีประสิทธิภาพ ภายใต้สภาพแวดล้อมทีค่ นพิการ
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้….”
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ต่อมาเมือ่ พ.ศ. 2556 รัฐสภาใช้อ�ำ นาจนิตบิ ญ
ั ญัติ
ออกประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25564 มีการ
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายโดยเฉพาะบทบัญญัติที่เกี่ยวกับ
การบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพเพื่อขจัดปัญหา
การเข้าถึงสวัสดิการและความช่วยเหลือจากรัฐ ตลอดจน
ให้คนพิการได้รับสิทธิประโยชน์ได้กว้างขวาง
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 45
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. 2550 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกีย่ วกับการจำ�กัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 41 และมาตรา 43
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 บัญญัติ
ให้กระทำ�ได้โดยอาศัยอำ�นาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ประกาศ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เรือ่ ง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ5 ซึง่ ได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2552
เล่ม 126 ตอนพิเศษ 77 ง กำ�หนดประเภทความพิการ
ไว้ 6 ประเภทและต่อมาได้ออกประกาศแก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศกระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25556 โดยมีการยกเลิกความในข้อ 3
เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ และกำ�หนด
ประเภทความพิการ 7 ประเภท เมือ่ วันที่ 26 กรกฎาคม
2555 เล่ม 129 ตอนพิเศษ 119 ง โดยสาระสำ�คัญ
อันเกีย่ วข้องกับความพิการทางการได้ยนิ หรือสือ่ ความหมาย
ยังคงเดิมและมีเนื้อหาดังต่อไปนี้
“ข้อ 5 หลักเกณฑ์ก�ำ หนดความพิการทางการได้ยนิ
หรือสื่อความหมาย ได้แก่
1) หูหนวก หมายถึง การทีบ่ คุ คลมีขอ้ จำ�กัดในการ
ปฏิบตั กิ จิ กรรมในชีวติ ประจำ�วันหรือการเข้าไปมีสว่ นร่วม
ในกิจกรรมทางสังคม ซึง่ เป็นผลมาจากการมีความบกพร่อง

ในการได้ยินจนไม่สามารถรับข้อมูลผ่านทางการได้ยิน
เมื่อตรวจการได้ยิน โดยใช้คลื่นความถี่ที่ 500 เฮิรตซ์
1,000 เฮิรตซ์ และ 2,000 เฮิรตซ์ ในหูขา้ งทีไ่ ด้ยนิ ดีกว่า
จะสูญเสียการได้ยนิ ทีค่ วามดังของเสียง 90 เดซิเบลขึน้ ไป
2) หูตึง หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจำ�กัดในการ
ปฏิบตั กิ จิ กรรมในชีวติ ประจำ�วันหรือการเข้าไปมีสว่ นร่วม
ในกิจกรรมทางสังคม ซึง่ เป็นผลมาจากการมีความบกพร่อง
ในการได้ยิน เมื่อตรวจวัดการได้ยิน โดยใช้คลื่นความถี่
ที่ 500 เฮิรตซ์ 1,000 เฮิรตซ์ และ 2,000 เฮิรตซ์
ในหูข้างที่ได้ยนิ ดีกว่าจะสูญเสียการได้ยนิ ที่ความดังของ
เสียงน้อยกว่า 90 เดซิเบลลงมาจนถึง 40 เดซิเบล
3) ความพิการทางการสื่อความหมาย หมายถึง
การที่ บุ ค คลมี ข้ อ จำ � กั ดในการปฏิ บั ติ กิ จ กรรมในชี วิ ต
ประจำ�วันหรือการเข้าไปมีสว่ นร่วมในกิจกรรมทางสังคม
ซึง่ เป็นผลมาจากการมีความบกพร่องทางการสือ่ ความหมาย
เช่น พูดไม่ได้ พูดหรือฟังแล้วผู้อื่นไม่เข้าใจ เป็นต้น”
อาศัยความใน มาตรา 20 (1) และมาตรา 45
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. 2550 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกีย่ วกับการจำ�กัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา 29 ประกอบมาตรา 41 และมาตรา 43 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำ�ได้
โดยอาศัยอำ�นาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงออกประกาศไว้ดงั ต่อไปนี้
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การบริการฟื้นฟู
สมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์และค่าใช้จา่ ย
ในการรักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์ เครือ่ งช่วยความพิการ
และสือ่ ส่งเสริมพัฒนาการสำ�หรับคนพิการ พ.ศ. 25527
ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 126 ตอนพิเศษ 163 ง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน
2552 กำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้บริการในเรื่อง
การให้สิทธิคนพิการได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในเรื่อง
ต่างๆ สรุปได้ดังนี้
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(1) สิทธิคนพิการได้รบั การฟืน้ ฟูสมรรถภาพ (ข้อ 2)
ได้แก่ การตรวจวินิจฉัย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
และการตรวจพิเศษด้วยวิธีอื่นๆ ตามชุดสิทธิประโยชน์
การแนะแนว การให้คำ�ปรึกษา และการจัดบริการเป็น
รายกรณี การให้ยา ผลิตภัณฑ์ เวชภัณฑ์ และหัตถการ
พิเศษอืน่ ๆ เพือ่ การบำ�บัดฟืน้ ฟู การศัลยกรรม การบริการ
พยาบาลเฉพาะทาง กายภาพบำ�บัด กิจกรรมบำ�บัด
การแก้ไขการพูด (อรรถบำ�บัด) พฤติกรรมบำ�บัด จิตบำ�บัด
ดนตรีบ�ำ บัด พลบำ�บัด ศิลปะบำ�บัด การฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
ทางการได้ยิน การพัฒนาทักษะในการสื่อความหมาย
การบริการส่งเสริมพัฒนาการ หรือบริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริม่ การบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก การพัฒนาทักษะทางสังคม สังคมสงเคราะห์
และสังคมบำ�บัด การประเมินและเตรียมความพร้อม
ก่อนการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพหรือการประกอบ
อาชีพ การฟืน้ ฟูสมรรถภาพทางการเห็น การสร้างความ
คุน้ เคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลือ่ นไหว การบริการ
ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพผ่านสือ่ ในรูปแบบทีเ่ หมาะสม
กับความพิการซึ่งคนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะแก่คนพิการและผู้ดูแล
คนพิการ การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัว
และชุมชน การเยี่ยมบ้าน กิจกรรมการให้บริการเชิงรุก
การฝึกทักษะการเรียนรูข้ นั้ พืน้ ฐาน การบริการทันตกรรม
และการให้ บ ริ ก ารเกี่ ย วกั บ กายอุ ป กรณ์ เ ที ย ม กาย
อุปกรณ์เสริม เครื่องช่วยความพิการ หรือสื่อส่งเสริม
พัฒนาการ
(2) การกำ � หนดสถานที่ แ ละรายการค่ าใช้ จ่ า ย
(ข้อ 3) ให้คนพิการได้รบั การฟืน้ ฟูสมรรถภาพ การรักษา
พยาบาล ค่าอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการและสื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการ จากสถานพยาบาลของรัฐ สถาน
พยาบาลในกำ�กับของรัฐ สถานพยาบาลรัฐวิสาหกิจ
สถานพยาบาลเอกชนตามที่หน่วยงานของรัฐประกาศ
กำ�หนด ในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ ค่าห้องและค่าอาหาร
ตามอัตราที่หน่วยงานของรัฐกำ�หนด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ

และสือ่ ส่งเสริมพัฒนาการ ค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ เพือ่ ประโยชน์
ในการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ
(3) การกำ�หนดวิธีการเบิกจ่าย (ข้อ 4) ให้สถาน
พยาบาลตามข้อ 3 เบิกค่าใช้จ่ายตามสิทธิของคนพิการ
ที่ได้รับตามกฎหมายหรือระเบียบของหน่วยงานของรัฐ
ว่าด้วยการนั้นก่อน และหากสิทธิตามกฎหมายหรือ
ระเบียบของหน่วยงานของรัฐว่าด้วยการนั้นไม่เพียงพอ
ตามความจำ�เป็น ให้สถานพยาบาลแห่งนัน้ ส่งเรือ่ งไปยัง
หน่วยงานทีเ่ ป็นผูก้ �ำ หนดสิทธิตามกฎหมายหรือระเบียบ
ของหน่วยงานของรัฐเพื่อให้การสนับสนุนต่อไป 		
อย่างไรก็ตาม ในการเบิกเงินค่าใช้จ่ายของสถาน
พยาบาลต่างๆ ให้สถานพยาบาลแห่งนั้นเบิกจ่ายจาก
กองทุนที่คนพิการรายนั้นมีสิทธิ เช่น กองทุน สปสช.
กองทุนประกันสังคม กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาล
ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ เว้นแต่เป็นกรณี
การจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่มีมูลค่าสูง
เฉพาะกรณี ที่ ก ฎหมายและระเบี ย บของหน่ ว ยงาน
ของรัฐมิได้กำ�หนดไว้ จึงให้ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์ แ ห่ ง ชาติ เ ป็ น หน่ ว ยงาน
ในการดำ�เนินการได้
(4) กำ�หนดวิธีการปฏิบัติในกรณีอุปกรณ์ชำ�รุด
(ข้อ 5) ในกรณีที่อุปกรณ์ หรือเครื่องช่วยความพิการ
หรือสื่อส่งเสริมพัฒนาการที่คนพิการนั้นได้รับ ชำ�รุด
บกพร่องใช้การไม่ได้ ให้สถานพยาบาลตามข้อ 3 ทำ�การ
ซ่อมแซมหรือเปลีย่ นแปลงชิน้ ส่วนของอุปกรณ์หรือจัดหา
ให้ใหม่ หรือส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ โดยให้เบิก
ค่าใช้จ่ายตามข้อ 4
(5) กำ�หนดหน่วยประสานการปฏิบัติ (ข้อ 6)
ให้ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
แห่งชาติ เป็นหน่วยประสานงานและสนับสนุนงานด้าน
วิชาการ เทคโนโลยีดา้ นการฟืน้ ฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
การวิจยั พัฒนานวัตกรรม รวมทัง้ จัดหาอุปกรณ์เครือ่ งช่วย
ความพิการทีม่ มี ลู ค่าสูงเฉพาะกรณีทก่ี ฎหมายหรือระเบียบ
ของหน่วยงานของรัฐมิได้กำ�หนดไว้

วารสาร หู คอ จมูก และใบหน้า
ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 : มกราคม - เมษายน 2557
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ความก้าวหน้าทางกฎหมายที่มีต่อบริการทางการแพทย์กรณีผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน
หรือสื่อความหมายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย

นอกจากนี้มีการออกบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ
และระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัตหิ ลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 25458 มีสาระสำ�คัญเป็นการ
กำ�หนดให้คนพิการได้รบั สิทธิดา้ นสุขภาพ โดยได้รบั ยกเว้น
ไม่ต้องจ่ายค่าบริการในการรับบริการทางสาธารณสุข
ให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุข ในปี พ.ศ. 2547 และ
ล่าสุด พ.ศ. 2556 ได้มปี ระกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เรือ่ ง การใช้สทิ ธิเข้ารับบริการสาธารณสุข
ของทหารผ่านศึกและคนพิการ9, 10 ซึ่งคนพิการและ
ทหารผ่านศึกสามารถใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุข ณ
หน่วยบริการของรัฐได้ทุกแห่ง
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง การกำ�หนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การ
บริหารส่วนตำ�บลหรือเทศบาลดำ�เนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ พ.ศ. 255211
พระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม พ.ศ. 253312 กำ�หนด
สิทธิคนทุพพลภาพที่เป็นผู้ประกันตนได้รับการคุ้มครอง
ตามกฎหมาย
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 255013
มีสาระสำ�คัญเป็นการกำ�หนดให้คนพิการได้รับสิทธิด้าน
สุขภาพ โดยกำ�หนดให้คนพิการทีม่ คี วามจำ�เพาะในเรือ่ ง
สุขภาพได้รบั การคุม้ ครองอย่างสอดคล้องและเหมาะสม
รวมทัง้ ป้องกันมิให้เกิดความพิการโดยกำ�เนิด โดยกำ�หนด
ให้ ห ญิ งได้ รั บ การสร้ า งเสริ ม และการคุ้ ม ครองอย่ า ง
สอดคล้องและเหมาะสมด้านการดูแลสุขภาพทางเพศ
และสุขภาพของระบบเจริญพันธุซ์ ง่ึ มีความจำ�เพาะ ซับซ้อน
และมีอิทธิพลต่อสุขภาพของหญิงตลอดชีวิต
นอกจากบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องข้างต้น ผู้เขียนขอ
ยกกรณีผทู้ มี่ คี วามพิการทางการได้ยนิ หรือสือ่ ความหมาย
ที่สามารถแก้ไขได้โดยการใช้อุปกรณ์อวัยวะเทียมหรือ
ชุดประสาทหูเทียมซึ่งมีข้อจำ�กัดในเรื่องของสิทธิในการ
รับบริการทางการแพทย์ที่คนพิการมีสิทธิ เช่น กองทุน

หลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ กองทุ น ประกั น สั ง คม
กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลของส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจต่างๆ
กรณีคนพิการมีสทิ ธิเบิกจ่ายจากกองทุนสวัสดิการ
รักษาพยาบาลของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจนัน้ มีสทิ ธิ
ตามประกาศของกรมบัญชีกลาง เรือ่ งการปรับปรุงแก้ไข
ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำ�บัด
รักษาโรค (เพิ่มเติม) ที่ กค 0422.2/ว 24914 ลงวันที่
15 กรกฎาคม 2553 รหัสอุปกรณ์ 2405 ชุดประสาท
หูเทียม (Cochlear implant) หรือ ชุดประสาทหูเทียม
ชนิดฝังทีก่ า้ นสมอง (Brainstem implant) ราคาไม่เกิน
850,000 บาท ต่อ 1 ข้างหรือชุด โดยระบุดังนี้
เทียม

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเบิกชุดประสาทหู

1) การผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม หรือ ฝังประสาท
หูเทียมชนิดฝังทีก่ า้ นสมอง ผูป้ ว่ ยแต่ละรายสามารถเบิก
ได้คนละ 1 ข้างต่อชุดเท่านั้น
2) ใบรับรองของแพทย์ผทู้ �ำ การผ่าตัดจะต้องระบุ
ข้อบ่งชีค้ รบทุกข้อ พร้อมทัง้ หลักฐานการตรวจการได้ยนิ
รับรองโดยแพทย์ผู้ทำ�การผ่าตัด และการตรวจระดับ
สติปัญญารับรองโดยจิตแพทย์แนบมาเพื่อประกอบการ
เบิกจ่ายด้วยลักษณะ เป็นชุดอุปกรณ์ประกอบด้วยสองส่วน
คือ
		 1. ส่วนทีอ่ ยูใ่ นร่างกาย ประกอบด้วย อุปกรณ์
สำ�คัญ เช่น ตัวรับสัญญาณ และขั้วไฟฟ้า
		 2. ส่วนทีอ่ ยูน่ อกร่างกาย ประกอบด้วย อุปกรณ์
สำ�คัญ คือ เครือ่ งแปลงสัญญาณ ซึง่ อาจเป็นชนิดทัดหลัง
ใบหู หรือชนิดกล่องพกพา และเครื่องแปลงเสียงพูด
		 ข้อบ่งชี้ สำ�หรับผู้ป่วยที่
		 1) มีประสาทหูเสือ่ ม หรือพิการ 2 ข้าง มีระดับ
การได้ยนิ เกิน 90 เดซิเบล และใช้เครือ่ งช่วยฟังไม่ได้ผล
หรือได้ผลน้อย และ
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วนศรี ไพศาลตันติวงศ์ ธนะรัตน์ อิ่มสวุรรณศรี

		 2) มีสุขภาพดี ไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการ
ผ่าตัด และ

หรือพัฒนาการในเด็กที่อายุต่ำ�กว่า 12 ปี รับรองโดย
จิตแพทย์หรือนักจิตวิทยามาเพือ่ ประกอบการเบิกจ่ายด้วย

		 3) มีสขุ ภาพจิตและระดับสติปญ
ั ญาอยูใ่ นเกณฑ์
ปกติ และ

คุณสมบัติสำ�หรับสถานพยาบาลที่ทำ�การผ่าตัด
ประสาทหูเทียม

		 4) ต้องสามารถเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
การได้ยนิ หลังการผ่าตัด และติดตามผลเป็นระยะๆได้ และ

1) มีความพร้อมประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด

		 5) กรณีการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมชนิดฝังที่
ก้านสมอง ต้องเป็นกรณีที่ผู้ป่วยไม่มีเส้นประสาทสมอง
คู่ที่ 8 เท่านั้น
ในเวลาต่อมามีการประกาศของกรมบัญชีกลาง
เรือ่ งประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการ
บำ�บัดรักษาโรค ที่ กค 0422.2/พิเศษ ว 115 ลงวันที่
4 ธันวาคม 2556 มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่ 1 มกราคม 2557
ซึ่ ง มี ก ารกำ � หนดเพิ่ ม เติ ม ในเรื่ อ งคุ ณ สมบั ติ สำ � หรั บ
สถานพยาบาลทีท่ �ำ การผ่าตัดประสาทหูเทียมโดยรวมถึง
ความพร้อมของบุคลากร คุณสมบัตขิ องชุดประสาทหูเทียม
นอกจากนี้ยังได้เพิ่มสิทธิในการเบิกอุปกรณ์เสริมและ
แบตเตอรี่เพื่อให้การใช้งานอวัยวะเทียมเกิดความคุ้มค่า
มากที่ สุ ด สาระสำ�คัญในประกาศที่มีผ ลบังคับใช้ใน
ปัจจุบันมีดังต่อไปนี้
รหัสอุปกรณ์ 2405 ชุดประสาทหูเทียม (Cochlear
implant) หรือ ชุดประสาทหูเทียมชนิดฝังก้านสมอง
(Brainstem implant) ราคาไม่เกิน 850,000 บาท
ต่อ 1 ข้างหรือชุด
หลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขการเบิ ก ชุ ด ประสาท
หูเทียม
1) การผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมหรือฝังประสาท
หูเทียมชนิดฝังก้านสมอง ผูป้ ว่ ยแต่ละรายสามารถเบิกได้
คนละ 1 ชุดเท่านั้น
2) ใบรั บ รองแพทย์ ผู้ ทำ � การผ่ า ตั ด จะต้ อ งระบุ
ข้อบ่งชี้ครบทุกข้อพร้อมทั้งหลักฐานการตรวจการได้ยิน
รับรองโดยแพทย์ผทู้ �ำ การผ่าตัดและตรวจระดับสติปญ
ั ญา

		 1.1 การประเมินการได้ยินและการใช้เครื่อง
ช่วยฟัง
		 1.2 การประเมินทางรังสีวินิจฉัย (CT/MRI)
		 1.3 การประเมินทางจิตวิทยา/การพัฒนาการ
ในเด็ก
2) มีความพร้อมของห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ที่ใช้
ในการผ่าตัด
3) มีความพร้อมของบุคลากร
		 3.1 โสต ศอ นาสิกแพทย์ที่ผ่านการอบรม
การผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม
		 3.2 นั ก แก้ ไ ขการได้ ยิ น นั ก แก้ ไ ขการพู ด
นักกายภาพบำ�บัดที่ได้รับการอบรมปรับแต่งเครื่องรับ
สัญญาณเสียงประสาทหูเทียมสามารถสร้างและฟื้นฟู
สมรรถภาพการฟังและการพูดให้ผู้ป่วยได้
คุณสมบัติของชุดประสาทหูเทียม
ขึ้นไป

1) มีจำ�นวน Electrode ตั้งแต่ 12 Electrode

2) ได้รบั รองการใช้จากองค์การอาหารและยาจาก
สหรัฐอเมริกา (USA FDA) หรือ European Medical
Agency (EMA)
		 ลักษณะเป็นชุดอุปกรณ์ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
		 1. ส่วนที่อยู่ในร่างกาย ประกอบด้วยอุปกรณ์
สำ�คัญ คือ ตัวรับสัญญาณ (Receiver) และขั้วไฟฟ้า
(Electrode array) ชนิดหลายขัว้ (Multiple electrodes)
ตั้งแต่ 12 Electrode ขึ้นไป

วารสาร หู คอ จมูก และใบหน้า
ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 : มกราคม - เมษายน 2557
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ความก้าวหน้าทางกฎหมายที่มีต่อบริการทางการแพทย์กรณีผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน
หรือสื่อความหมายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย

		 2. ส่วนที่อยู่นอกร่างกาย ประกอบด้วย
			 2.1 เครือ่ งแปลงสัญญาณเสียงพูด (Speech
processor)
			 2.2 ขดลวดส่งต่อสัญญาณและแม่เหล็ก
(Transmitter/magnet)
			 2.3 สายไฟเชือ่ มต่อ เครือ่ งแปลงสัญญาณ
เสียงพูดเข้ากับขดลวดส่งต่อสัญญาณ (Coil cable)
			 2.4 แบตเตอรี่ ช นิ ด ประจุ ไ ฟฟ้ า ใหม่ ไ ด้
(Rechargable battery)
			 2.5 แบตเตอรี่ชนิดประจุไฟฟ้าใหม่ไม่ได้
ข้อบ่งชี้สำ�หรับผู้ป่วย
1) ผูใ้ หญ่ทพี่ ดู มาก่อนมีประสาทหูเสือ่ มหรือพิการ
ทั้งสองข้าง มีระดับการได้ยินตั้งแต่ 80 เดซิเบลขึ้นไป
และใช้เครื่องช่วยฟังไม่ได้ผลหรือได้ผลน้อยและมีค่า
คะแนนการแยกคำ�พูดได้น้อยกว่าร้อยละ 50 (Speech
discrimination score) สำ�หรับเด็กที่หูหนวกก่อนอายุ
5 ปี ใช้การประเมินโดยการวัดการได้ยินโดยดูการ
ตอบสนองของเสียงผ่านก้านสมอง (Auditory brainstem
response- ABR, ASSR) โดยมีระดับการได้ยินตั้งแต่
90 เดซิเบลขึน้ ไป มีการฟืน้ ฟูสมรรถภาพการฟังพูดมาก่อน
และได้ผลน้อยจากการใช้เครือ่ งช่วยฟัง ผูท้ หี่ หู นวกจาก
เยื่อหุ้มสมองอักเสบให้ทำ�ทันทีเมื่อพร้อมทำ�ผ่าตัด
และ

2) มีสขุ ภาพดีไม่มโี รคทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการผ่าตัด

3) มีสุขภาพจิตและสติปัญญาอยู่ในเกณฑ์ปกติ
หรือต่�ำ กว่าปกติเล็กน็อย กรณีในเด็กใช้การประเมินด้าน
พัฒนาการได้และ
4) ต้ อ งสามารถเข้ า รั บ การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพ
การได้ยินหลังการผ่าตัดและติดตามผลเป็นระยะได้
5) กรณี ก ารผ่ า ตั ด ฝั ง ประสาทหู เ ที ย มชนิ ด ฝั ง
ก้านสมองต้องเป็นกรณีที่ผู้ป่วยไม่มีเส้นประสาทสมอง

คู่ที่ 8 หรือได้รับการผ่าตัดเนื้องอกของประสาทสมอง
คู่ที่ 8 หรือผู้ป่วยที่มีโรคที่ทำ�ให้หูชั้นในเสียหายจนใช้
ประสาทหูเทียมแบบปกติไม่ได้
การเปลีย่ นแปลงและเพิม่ เติมสาระสำ�คัญในส่วน
ของคุณสมบัตสิ �ำ หรับสถานพยาบาลซึง่ รวมถึงความพร้อม
ของแพทย์และบุคลากร ข้อบ่งชีข้ องผูป้ ว่ ยและคุณสมบัติ
ของชุดประสาทหูเทียมจากการประกาศดังกล่าวนั้น
ยังคงมีเป้าหมายเพือ่ จำ�กัดการให้บริการของสถานพยาบาล
ต่างๆ เพื่อควบคุมมาตรฐานของบริการทางการแพทย์
เป็นหลัก ทั้งนี้กรณีสิทธิการรักษาประเภทอื่นที่มิใช่สิทธิ
สวั ส ดิ ก ารข้ า ราชการและรั ฐ วิ ส าหกิ จ นั้ นไม่ ส ามารถ
เบิกค่าอุปกรณ์ชุดประสาทหูเทียมได้ เป็นเหตุให้ผู้พิการ
ต้องเป็นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยในส่วนอุปกรณ์ชดุ ประสาท
หูเทียม
จากสภาวการณ์ ใ นปั จ จุ บั น ข้ า งต้ น คนพิ ก าร
ทางการได้ยนิ หรือสือ่ ความหมายทัง้ ทีม่ คี วามพิการตัง้ แต่
กำ�เนิดและความพิการในภายหลังจำ�นวนมากที่มีภาวะ
เหมาะสมในการเข้ารับการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมนั้น
ยังไม่ได้รับการบริการทางการแพทย์ที่เหมาะสม ทั้งที่มี
การออกกฎหมายเพื่อให้สิทธิแก่ผู้พิการอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดที่ได้
เปิดประตูให้แล้วตามเจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญ
ข้อเสนอแนะ
โสต ศอ นาสิกแพทย์ นักโสตสัมผัสวิทยาและ
นักแก้ไขการพูด เป็นบุคคลทีท่ �ำ งานด้านโสตประสาทวิทยา
และเวชศาสตร์การสื่อความหมายนั้นสมควรต้องทำ�
การผลักดันเสนอและเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขยายสิทธิของคนพิการเพื่อให้คนพิการได้รับการฟื้นฟู
สมรรถภาพการได้ยินที่เหมาะสมครอบคลุมและยั่งยืน
แก่ประชาชนทุกคนในสังคม
ราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย
ในฐานะที่เป็นองค์กรที่ก�ำ กับดูแลการรักษาทางด้านโสต
ศอ นาสิกวิทยาให้เป็นตามมาตรฐานวิชาชีพ และศูนย์
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สิรนิ ธรเพือ่ การฟืน้ ฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
กรมการแพทย์ ซึง่ เป็นหน่วยงานทีต่ อ้ งรับผิดชอบดำ�เนินการ
กรณีการจัดหาอุปกรณ์เครือ่ งช่วยความพิการทีม่ มี ลู ค่าสูง
เฉพาะกรณีทกี่ ฎหมายและระเบียบของหน่วยงานของรัฐ
มิได้กำ�หนดไว้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
การบริการฟืน้ ฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์
และค่าใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์ เครือ่ งช่วย
ความพิการ และสื่อส่งเสริมพัฒนาการสำ�หรับคนพิการ
พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 163 ง
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 นั้น องค์กรทั้งสอง
ควรหารือและร่วมกำ�หนดแนวทางในการให้บริการแก่
คนพิการทางการได้ยนิ หรือสือ่ ความหมายและขยายสิทธิ
ของคนพิการในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ทเ่ี กีย่ วข้อง
ตลอดจนประสานไปยังสำ�นักงานส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก
ในการพิทักษ์สิทธิและผลประโยชน์ของคนพิการ ทั้งนี้
เพือ่ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผูร้ า่ งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยในการพิทกั ษ์สทิ ธิของคนพิการทุกคน
โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม
สรุป
นับเป็นเวลากว่า 6 ปีหลังจากมีการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และ
พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
พ.ศ. 2550 รวมทั้งกฎและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
สิทธิของคนพิการทีค่ วรได้รบั การช่วยเหลือนัน้ การบังคับ
ใช้กฎหมายและการดำ�เนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่อประชาชนอย่างจริงจังของภาครัฐและหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งยั ง คงเป็ น สิ่ ง ที่ สำ � คั ญ ที่ สุ ด เพื่ อให้ ค นพิ ก าร
ทางการได้ยินหรือสื่อความหมายสามารถเข้าถึงและ
ได้รับบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมและโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งควรมีการเสนอแนะต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โดยแต่เดิมนัน้ มีการขยายสิทธิของการเบิกจ่ายค่าอุปกรณ์
ชุดประสาทหูเทียมของผูท้ มี่ สี วัสดิการรักษาพยาบาลของ

ราชการและรัฐวิสาหกิจซึ่งแม้จะเป็นก้าวย่างที่สำ�คัญ
สำ�หรับการดูแลผู้ป่วยทางโสตวิทยาของประเทศไทย
แต่การที่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศยังมิได้มีสิทธิ
ดังกล่าว เมื่อเป็นเช่นนี้ควรมีการขยายสิทธิแก่คนพิการ
ทางการได้ยินหรือสื่อความหมายที่มีข้อบ่งชี้ที่เหมาะสม
เพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำ�โดยคำ�นึงถึงศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคล
ย่ อ มสมควรได้ รั บ ความคุ้ ม ครองตามรั ฐ ธรรมนู ญ
ราชอาณาจักรไทย
ดังนั้นในทุกองคาพยพจะต้องขับเคลื่อนไปพร้อม
เพรียงกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดั่งที่กฎหมายได้แสดง
เจตนารมณ์อย่างชัดแจ้ง โดยทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานของรัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น
สมาคมโสตสัมผัสและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย
องค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คนพิ ก ารทางการได้ ยิ น หรื อ สื่ อ
ความหมาย ได้แก่ สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย มูลนิธิส่งเสริมและ
พัฒนาคนหูหนวกไทย และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ราชวิทยาลัย
โสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทยซึง่ มีหน้าที่ในการ
กำ�หนดและควบคุมมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมของโสต ศอ นาสิกแพทย์ในประเทศไทย
ตามข้อบังคับแพทยสภานั้น ควรเสนอแนะต่อรัฐเพื่อให้
เกิดการขับเคลื่อนทางสังคมอย่างเหมาะสม
กิตติกรรมประกาศ
ผูเ้ ขียนขอขอบพระคุณ รศ.นพ.ภาคภูมิ สุปยิ พันธุ์
อดีตประธานราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่ง
ประเทศไทย ผูเ้ ป็นครูประสิทธิป์ ระสาทวิชาทางโสตวิทยา
แก่ผู้เขียน รศ.นพ.คเณศร์ แวววิจิต รศ.นพ.เพิ่มทรัพย์
อิสีประดิฐ ผศ.นพ.ม.ล.กรเกียรติ์ สนิทวงศ์ ภาควิชา
โสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย รศ.นพ.เฉลิมชัย ชินตระการ ภาควิชาโสต
ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
พลตรี รศ.นพ.สุรเดช จารุจนิ ดา กองโสต ศอ นาสิกกรรม

วารสาร หู คอ จมูก และใบหน้า
ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 : มกราคม - เมษายน 2557
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ความก้าวหน้าทางกฎหมายที่มีต่อบริการทางการแพทย์กรณีผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน
หรือสื่อความหมายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ทีส่ งั่ สอนความรูเ้ พือ่ พัฒนา
การรักษาผูป้ ว่ ยทางโสตวิทยาด้วยดีมาตลอด ผศ.นพ.พิสษิ ฐ์
พิริยาพรรณ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพาที่สนับสนุนการทำ�งานด้านโสตวิทยาของผู้เขียน
และเล็งเห็นความสำ�คัญในการส่งเสริมฟื้นฟูการได้ยิน
แก่คนพิการในภาคตะวันออก และผูบ้ งั คับบัญชาของผูเ้ ขียน
นพ.พิพัฒน์ เกรียงวัฒนศิริ ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาล
สิรินธร นพ.กรกฎ จุฑาสมิต สถาบันวิจัยและประเมิน
เทคโนโลยีทางการแพทย์ นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดี
กรมการแพทย์
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