ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสั งคม
เรื่ อง หลักเกณฑ์ และอัตราสาหรับประโยชน์ ทดแทนในกรณีประสบอันตราย
หรื อเจ็บป่ วยอันมิใช่ เนื่องจากทางาน กรณีบาบัดทดแทนไต

โดยที่เป็ นการสมควรเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และอัตราสาหรับประโยชน์ทดแทนในกรณี ประสบอันตราย
หรื อเจ็บป่ วยอันมิใช่ เนื่ องจากการทางาน เพื่อเพิ่มสิ ทธิ ประโยชน์ให้ผูป้ ระกันตนที่ได้รับอนุ มตั ิสิทธิ บาบัด
ทดแทนไตที่มีภาวะโลหิ ตจางอันมีสาเหตุจากโรคไตวายเรื้ อรังระยะสุ ดท้ายให้ได้รับยา Erythropoietin ตาม
มติคณะกรรมการการแพทย์
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๕ (๒) และมาตรา ๖๓ แห่ งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.
๒๕๓๓ คณะกรรมการการแพทย์จึงออกประกาศไว้ โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการประกันสัง คม
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ “ให้เพิ่มความต่อไปนี้ ในหลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และอัตราการบริ การทางการแพทย์โดยการ
บ าบัด ทดแทนไต แนบท้า ยประกาศคณะกรรมการการแพทย์ต ามพระราชบัญ ญัติ ป ระกัน สั ง คมเรื่ อง
หลักเกณฑ์และอัตราสาหรั บประโยชน์ทดแทนในกรณี ประสบอันตรายหรื อเจ็บป่ วยอันมิ ใช่ เนื่ องจากการ
ทางาน กรณี บาบัดทดแทนไต ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗”
๘ กรณี การให้ยา Erythropoietin
๘.๑ ผูป้ ระกันตนที่มีสิทธิ ยื่นขอรับสิ ทธิ ประโยชน์กรณี การให้ยา Erythropoietin ต้องเป็ น
ผูป้ ระกันตนที่ได้รับการอนุ มตั ิเห็ นชอบจากเลขาธิ การหรื อผูท้ ี่เลขาธิ การมอบหมายให้ได้รับสิ ทธิ การบาบัด
ทดแทนไตตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมเรื่ องหลักเกณฑ์และอัตรา
ส าหรั บ ประโยชน์ ท ดแทนในกรณี ป ระสบอัน ตรายหรื อเจ็บ ป่ วยอันมิ ใ ช่ เนื่ องจากการท างานกรณี บ าบัด
ทดแทนไต
๘.๒ ผูป้ ระกันตนที่ได้รับอนุ มตั ิสิทธิ บาบัดทดแทนไตจากสานักงานประกันสังคมที่มีภาวะ
โลหิ ตจาง ระดับความเข้มข้นของโลหิต (Hct) เท่ากับหรื อน้อยกว่า ๓๖% อันมีสาเหตุจากโรคไตวายเรื้ อรัง
ระยะสุ ดท้ายมีสิทธิได้รับยา Erythropoietin จากสถานพยาบาลที่ทาความตกลงกับสานักงานประกันสังคมใน
การให้บริ การฟอกเลือดด้วยเครื่ องไตเทียมและล้างช่องท้องด้วยน้ ายาอย่างถาวร และสถานพยาบาลดังกล่าว
สามารถ ขอเบิกค่ายาตามข้อ ๘.๓ ข้อ ๘.๖ และข้อ ๘.๗

๘.๓ สถานพยาบาลที่ทาความตกลงกับสานักงานประกันสังคมในการให้บริ การฟอกเลื อด
ด้วยเครื่ องไตเทียมและล้างช่องท้องด้วยน้ ายาอย่างถาวรจะต้องให้อายุรแพทย์โรคไตประจาหน่วยบริ การออก
หนังสื อรับรองตามแบบสานักงานประกันสังคมที่กาหนด
๘.๔ ผูป้ ระกันตนที่ประสงค์จะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทดแทนกรณี การให้ยา Erythropoietin
จะต้อ งยื่น ค าขอรั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ก รณี ก ารให้ย า Erythropoietin ต่ อ ส านัก งานประกัน สั ง คมเขตพื้ นที่
สานักงานประกันสังคมจังหวัดหรื อสานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาที่ผูป้ ระกันตนประสงค์จะใช้สิทธิ
ทั้งนี้จะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบคาขอดังต่อไปนี้
(๑) แบบขอรับค่าบาบัดทดแทนไต กองทุนประกันสังคม
(๒) หนังสื อรับรองการขอรับยา Erythropoietin ตามข้อ ๘.๓
๘.๕ ให้คณะกรรมการการแพทย์หรื อผูท้ ี่คณะกรรมการการแพทย์มอบหมายเป็ นผูม้ ีอานาจ
พิจารณาให้ความเห็นชอบตามข้อ ๘.๒ และข้อ ๘.๔ ให้ผปู ้ ระกันตนตามข้อ ๘.๑ มีสิทธิรับสิ ทธิประโยชน์
กรณี การให้ยา Erythropoietin และได้รับการอนุมตั ิเห็นชอบจากเลขาธิการหรื อผูท้ ี่เลขาธิการมอบหมาย
๘.๖ สานักงานประกันสังคมจ่ายเงิ นค่ายา Erythropoietin ให้กบั สถานพยาบาลที่ จ่ายยา
Erythropoietin ให้กบั ผูป้ ระกันตนที่ได้รับอนุ มตั ิสิทธิ บาบัดทดแทนไต ตามระดับความเข้มข้นของโลหิ ตใน
แต่ละเดือนดังต่อไปนี้
๑) กรณี ที่ผูป้ ระกันตนมีผลการตรวจระดับความเข้มข้นของโลหิ ต (Hct) เท่ากับ
หรื อ ต่ า กว่า ๓๓% ส านัก งานประกันสั ง คมจะจ่ า ยค่ า ยา Erythropoietin ให้ก ับ สถานพยาบาลที่ จ่ า ยยา
Erythropoietin ขนาดไม่นอ้ ยกว่า ๔๐๐๐ IU ในอัตราเท่าที่จ่ายจริ งไม่เกินสัปดาห์ละเจ็ดร้อยห้าสิ บบาท
๒) กรณี ที่ผูป้ ระกันตนมีผลการตรวจระดับความเข้มข้นของโลหิ ต (Hct) สู งกว่า
๓๓% แต่ไม่เกิ น ๓๖% สานักงานประกันสังคมจะจ่ายค่ายา Erythropoietin ให้กบั สถานพยาบาลที่จ่ายยา
Erythropoietin ขนาดไม่นอ้ ยกว่า ๒๐๐๐ IU ในอัตราเท่าที่จ่ายจริ งไม่เกินสัปดาห์ละสามร้อยเจ็ดสิ บห้าบาท
๘.๗ สถานพยาบาลที่ ทาความตกลงกับสานักงานประกันสังคมให้บริ การฟอกเลื อดด้วย
เครื่ อง ไตเทียม และล้างช่องท้องด้วยน้ ายาอย่างถาวรจะต้องจัดยา Erythropoietin ในราคาตามประกาศนี้ หาก
ผูป้ ระกันตนประสงค์ใช้ยาที่มีราคาสู งกว่าที่กาหนด สถานพยาบาลสามารถเรี ยกเก็บค่ายาเฉพาะส่ วนเกิน แต่
ทั้งนี้จะต้องเป็ นไปตามราคากลางที่สานักงานประกันสังคมกาหนด
ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ ๑๒ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
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