ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสั งคม
เรื่ อง หลักเกณฑ์ และจานวนเงินทดแทนค่ าบริการทางการแพทย์ กรณีประสบอันตรายหรื อเจ็บป่ วยฉุ กเฉิน

โดยที่เป็ นการสมควรแก้ไขปรับปรุ งหลักเกณฑ์และจานวนเงิ นทดแทนค่าบริ การทางการแพทย์ใน
กรณี ผูป้ ระกันตนไปรั บ บริ ก ารทางการแพทย์จากสถานพยาบาลอื่ นนอกจากสถานพยาบาลที่ ส านัก งาน
ประกันสังคมกาหนดให้สาหรับผูป้ ระกันตน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประกันสังคมด้วย
แล้ว
อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๑๕ (๒) มาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๓ แห่ ง พระราชบัญ ญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ คณะกรรมการการแพทย์จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิ กประกาศสานักงานประกันสังคม เรื่ อง กาหนดจานวนเงิ นทดแทนค่าบริ การทาง
การแพทย์ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานประกันสังคม เรื่ อง
กาหนดจานวนเงินทดแทนค่าบริ การทางการแพทย์ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๑
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“สานักงาน” หมายถึง สานักงานประกันสังคม สานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ สานักงาน
ประกันสังคมจังหวัด หรื อสานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา แล้วแต่กรณี
“บัตรรับรองสิ ทธิ ” หมายถึง บัตรรับรองสิ ทธิ เพื่อการรักษาพยาบาลที่สานักงานออกให้แก่
ผูป้ ระกันตน
“สถานพยาบาล” หมายถึง สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
“ปี ” หมายถึง ปี ปฏิทิน
“แพทย์” หมายถึง ผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม
“ประสบอันตราย” หมายถึง การพบกับเหตุการณ์หรื ออุบตั ิเหตุที่ทาให้บาดเจ็บอันอาจ
เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
“เจ็บป่ วยฉุ กเฉิ น ” หมายถึ ง โรคหรื ออาการของโรคซึ่ งเกิ ดขึ้ นโดยเฉี ยบพลันที่ มีลกั ษณะ
รุ นแรงอันอาจเป็ นอันตรายถึงแก่ชีวติ หรื อจาเป็ นต้องได้รับการรักษาพยาบาลเป็ นการด่วน

ข้อ ๓ ในกรณี ที่ผปู ้ ระกันตนประสบอันตรายหรื อเจ็บป่ วยฉุ กเฉิ นอันมิใช่เนื่ องจากการทางานและมี
ความจาเป็ นทาให้ไม่สามารถไปรับบริ การทางการแพทย์จากสถานพยาบาลที่สานักงานกาหนดให้สาหรั บ
ผูป้ ระกันตนนั้น เมื่อผูป้ ระกันตนได้เข้ารับบริ การทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลอื่น ให้สานักงานจ่ายเงิน
เป็ นค่าบริ การทางการแพทย์ให้แก่ผปู ้ ระกันตนหรื อสถานพยาบาลที่ให้บริ การทางการแพทย์แล้วแต่กรณี ดังนี้
๓.๑ กรณีจาเป็ นต้ องได้ รับบริการทางการแพทย์เนื่องจากประสบอันตราย จ่ายเป็ นค่าบริ การ
ทางการแพทย์เฉพาะค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้ นจริ งตามความจาเป็ น โดยไม่จากัดจานวนครั้ งที่ เข้ารั บบริ การทาง
การแพทย์ตามประเภทและอัตรา ดังนี้
๓.๑.๑ กรณี เข้ารับบริ การทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลของรัฐ
(๑) ประเภทผูป้ ่ วยนอก จ่ายให้เท่าที่จ่ายจริ งตามความจาเป็ น
(๒) ประเภทผูป้ ่ วยใน
(ก) ค่าบริ การทางการแพทย์ ตามจานวนเท่าที่ จ่ายจริ ง ตามความจ าเป็ น
ภายในระยะเวลาไม่เกิ นเจ็ดสิ บสองชัว่ โมง โดยไม่รวมระยะเวลาในวันหยุดราชการ หากมีวนั หยุดราชการ
ในช่วงระยะเวลาไม่เกินเจ็ดสิ บสองชัว่ โมงนั้น ให้รับรวมค่าบริ การทางการแพทย์ในวันหยุดราชการด้วย
(ข) ค่าห้องและค่าอาหารตามจานวนเท่าที่จ่ายจริ ง แต่ไม่เกินวันละเจ็ดร้ อย
บาทภายในระยะเวลาไม่ เ กิ น เจ็ ด สิ บ สองชั่ ว โมง โดยไม่ ร วมระยะเวลาในวัน หยุ ด ราชการ หากมี
วัน หยุ ด ราชการในช่ ว งระยะเวลาไม่ เ กิ น เจ็ ด สิ บ สองชั่วโมงนั้น ให้ นับ รวมค่ า บริ ก ารทางการแพทย์ใ น
วันหยุดราชการด้วย
๓.๑.๒ กรณี เข้ารับบริ การทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลเอกชน
(๑) ประเภทผูป้ ่ วยนอก ให้ได้รับค่าบริ การทางการแพทย์ตามจานวนเท่าที่
จ่ า ยจริ ง ไม่ เกิ นหนึ่ ง พันบาท และกรณี ที่ ค่ า บริ ก ารทางการแพทย์เกิ นหนึ่ ง พันบาท ให้จ่า ยค่ า บริ ก ารทาง
การแพทย์เพิ่มเติมกรณี ที่ได้รับการตรวจรักษาตามรายการและอัตราดังต่อไปนี้
(ก) การได้รับเลื อดหรื อส่ วนประกอบของเลื อด เท่าที่จ่ายจริ งไม่เกิ นห้า
ร้อยบาทต่อยูนิต
(ข) สารต่อต้านพิษจากเชื้ อบาดทะยัก (Tetanus Antitoxin) ชนิ ดทาจาก
มนุษย์เท่าที่จ่ายจริ งแต่ไม่เกินสี่ ร้อยบาทต่อราย
(ค) ค่าวัคซี น/เซรุ่ ม ป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า
- Rabies Vaccine เฉพาะเข็มแรกในอัตราเท่าที่จ่ายจริ งไม่เกินสองร้ อย
เก้าสิ บบาท
- Rabies antiserum - ERIG เฉพาะเข็มแรกในอัตราเท่าที่จ่ายจริ งไม่
เกินหนึ่งพันบาท

- Rabies antiserum - HRIO เฉพาะเข็มแรกในอัตราเท่าที่จ่ายจริ งไม่
เกินแปดพันบาท โดยมีขอ้ บ่งชี้ขอ้ ใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
๑) ทดสอบการแพ้ด้วยเซรุ่ ม ป้ อ งกัน โรคพิ ษ สุ นัข บ้า จากม้า ได้
ผลบวก
หรื อ ๒) กรณี ที่มีบาดแผลบริ เวณตา
(ง) Ultrasound เท่าที่จ่ายจริ งไม่เกิ นหนึ่ งพันบาทต่อรายเฉพาะกรณี ภาวะ
ฉุ กเฉิ นเฉี ยบพลันในช่องท้อง (Acute abdomen)
(จ) CT-Scan เท่าที่จ่ายจริ งไม่เกินสี่ พนั บาท หรื อ MRI เท่าที่จ่ายจริ งไม่
เกินแปดพันบาทต่อราย ตามหลักเกณฑ์ขอ้ ใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
๑) ผูป้ ระกันตนที่ได้รับการตรวจด้วย CT-Scan หรื อ
MRI แล้ว และได้รับการผ่าตัดสมองทันที หรื อถึงแก่ความตายภายหลังการตรวจ
หรื อ ๒) ผูป้ ระกันตนได้เข้ารับการรักษาพยาบาลกรณี ฉุกเฉิ น และมี
การส่ งตรวจเพื่อการวินิจฉัยว่ามีเส้นในสมองแตก หรื ออุดตัน โดยมีเหตุผลทางการแพทย์ประกอบ
หรื อ ๓) ผูป้ ระกันตนได้รับการตรวจวินิจฉัยเพื่อการผ่าตัดกระดู กสัน
หลังหรื อไขสันหลังจากแพทย์ของสถานพยาบาลที่ทาการผ่าตัดนั้น
(ฉ) การขูดมดลูก เท่าที่จ่ายจริ งไม่เกิ นสองพันห้าร้ อยบาทต่อราย เฉพาะ
กรณี ที่มีภาวะตกเลือดหลังการคลอดหรื อภาวะตกเลือดจากการแท้งบุตร
(ช) ค่าฟื้ นคืนชีพ (Cardio Pulmonary Resuscitation,CPR)
รวมค่ายาและอุปกรณ์เท่าที่จ่ายจริ งไม่เกินสี่ พนั บาทต่อราย
(ซ) กรณี ที่มีการสังเกตอาการในห้องสังเกตอาการตั้งแต่สามชัว่ โมงขึ้นไป
ให้จ่ายค่าบริ การทางการแพทย์ในอัตราเท่าที่จ่ายจริ ง แต่ไม่เกินสองร้อยบาทต่อราย
(๒) ประเภทผู ้ป่ วยใน ให้ ไ ด้รั บ ค่ า บริ ก ารทางการแพทย์เ ฉพาะ
ค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้ นจริ ง ตามความจาเป็ นภายในระยะเวลาไม่ เกิ นสิ บสองชั่วโมง โดยไม่รวมระยะเวลาใน
วันหยุดราชการ หากมีวนั หยุดราชการในช่วงระยะเวลาไม่เกินเจ็ดสิ บสองชัว่ โมงนั้น ให้นบั รวมค่าบริ การ
ทางการแพทย์ในวันหยุดราชการด้วย ตามประเภทและอัตราดังนี้
(ก) ค่ารักษาพยาบาลกรณี ไม่ได้รักษาในห้อง ICU ตามจานวน
เท่าที่จ่ายจริ งแต่ไม่เกินวันละสองพันบาท
(ข) ค่าห้องและค่าอาหาร ตามจานวนเท่าที่จ่ายจริ งไม่เกิ นวันละ
เจ็ดร้อยบาท
(ค) ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล กรณี ที่รักษาในห้อง ICU
เท่าที่จ่ายจริ งแต่ไม่เกินวันละสี่ พนั ห้าร้อยบาท

(ง) กรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ นต้อ งผ่ า ตัด ใหญ่ ก าหนดอัต ราตาม
ระยะเวลาการผ่าตัด ดังนี้
๑) ค่าผ่าตัดไม่เกิ นหนึ่ งชั่วโมง เท่าที่ จ่ายจริ งไม่เกิ นครั้ งละ
แปดพันบาท
๒) ค่าผ่าตัดเกิ นหนึ่ งชัว่ โมงแต่ไม่เกิ นสองชัว่ โมง เท่าที่จ่าย
จริ งไม่เกินครั้งละหนึ่งหมื่นสองพันบาท
๓) ค่าผ่าตัดเกินสองชัว่ โมงขึ้นไป เท่าที่จ่ายจริ งไม่เกินครั้งละ
หนึ่งหมื่นหกพันบาท
(จ) ค่าฟื้ นคื นชี พ (Cardio Pulmonary Resuscitation,CPR) รวม
ค่ายาและอุปกรณ์เท่าที่จ่ายจริ งแต่ไม่เกินสี่ พนั บาทต่อราย
(ฉ) ค่าตรวจทางห้องปฏิ บตั ิ การและ/หรื อเอกซ์เรย์ ตามจานวน
เท่าที่จ่ายจริ งแต่ไม่เกินหนึ่งพันบาทต่อราย
(ช) ค่าตรวจวินิจฉัยพิเศษจ่ายตามรายการและอัตราดังต่อไปนี้
๑) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG,ECG) ตามจานวนเท่าที่
จ่ายจริ งไม่เกินสามร้อยบาทต่อราย
๒) ตรวจหั ว ใจด้ ว ยคลื่ น เสี ยงสะท้ อ นความถี่ สู ง
(Echocardiography) ตามจานวนเท่าที่จ่ายจริ งไม่เกินหนึ่งพันห้าร้อยบาทต่อราย
๓) ตรวจคลื่นสมอง (Electro – encephalography, EEG)
ตามจานวนเท่าที่จ่ายจริ งไม่เกินสามร้อยห้าสิ บบาทต่อราย
๔) ตรวจ Ultrasound ตามจานวนเท่าที่ จ่ายจริ ง ไม่ เกิ น
หนึ่งพันบาทต่อราย
๕) ค่ า สวนเส้ น เลื อ ดหั ว ใจและเอกซ์ เ รย์ (Coromary
Angiography,CAG) ตามจานวนเท่าที่จ่ายจริ งไม่เกินหนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อราย
๖) ค่าส่ องกล้อง (Endoscopy) ยกเว้น Proctoscopy ตาม
จานวนเท่าที่จ่ายจริ งไม่เกินหนึ่งพันห้าร้อยบาทต่อราย
๗) ค่าตรวจ Intravenous Pyelography,IVP ตามจานวน
เท่าที่จ่ายจริ งไม่เกินหนึ่งพันห้าร้อยบาทต่อราย
๘) CT-Scan ตามจานวนเท่ า ที่ จ่ า ยจริ ง แต่ ไ ม่ เกิ น สี่ พ ัน
บาทหรื อ MRI ตามจานวนเท่าที่จ่ายจริ งแต่ไม่เกิ นแปดพันบาทต่อราย ตามหลักเกณฑ์เช่ นเดี ยวกับการทา
CT-Scan หรื อ MRI ของการรับบริ การประเภทผูป้ ่ วยนอก

๓.๒ กรณีจาเป็ นต้ องได้ รับบริการทางการแพทย์ เนื่องจากเจ็บป่ วยฉุ กเฉิ น จ่ายเงินค่าบริ การ
ทางการแพทย์ให้ปีละไม่เกินสองครั้งตามประเภทและอัตรา ดังนี้
๓.๒.๑ กรณี เข้ารับบริ การทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลของรัฐจ่ายตามประเภท
และอัตราที่กาหนดในข้อ ๓.๑.๑ (๑) และ (๒) ของประกาศนี้
๓.๒.๒ กรณี เข้ารับบริ การทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลเอกชนจ่ายตามประเภท
และอัตราที่กาหนดในข้อ ๓.๑.๒ (๑) และ (๒) ของประกาศนี้
ข้อ ๔ กรณี ผปู ้ ระกันตนได้จ่ายเงินสมทบแก่กองทุนประกันสังคมจนก่อให้เกิดสิ ทธิ ในการ
รับประโยชน์ทดแทนกรณี ประสบอันตรายหรื อเจ็บป่ วยอันมิใช่เนื่ องจากการทางาน และสานักงานยังไม่ได้
ออกบัต รรั บ รองสิ ท ธิ ใ ห้ แ ก่ ผู ้ป ระกัน ตนนั้น ให้ ส านัก งานจ่ า ยเงิ น เป็ นค่ า บริ ก ารทางการแพทย์ใ ห้ แ ก่
ผูป้ ระกันตนหรื อสถานพยาบาล ดังนี้
๔.๑ กรณี เข้ารับบริ การทางการแพทย์เพราะประสบอันตรายให้จ่ายตามหลักเกณฑ์
และอัตราที่กาหนดไว้ในข้อ ๓.๑ ของประกาศนี้
๔.๒ กรณี เข้ารั บบริ การทางการแพทย์เพราะเจ็บป่ วยให้จ่ายตามหลักเกณฑ์และ
อัตราที่กาหนดไว้ในข้อ ๓.๒ ของประกาศนี้
ข้อ ๕ นอกจากเงินค่าบริ การทางการแพทย์ตามที่กาหนดในข้อ ๓ และข้อ ๔ ของประกาศ
นี้ แล้วสานักงานจะจ่ายเงิ นเป็ นค่าพาหนะให้แก่ผูป้ ระกันตนหรื อสถานพยาบาล กรณี ผูป้ ระกันตนได้เข้ารับ
บริ ก ารทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลอื่ น และสถานพยาบาลนั้น มี ค วามจ าเป็ นต้อ งรั บ หรื อ ส่ ง ตัว
ผู ป้ ระกัน ตนไปเข้า รั บ การตรวจวิ นิ จ ฉัย หรื อ รั ก ษาพยาบาลต่ อ ณ สถานพยาบาลอี ก แห่ ง หนึ่ ง ซึ่ งมิ ใ ช่
สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิ ทธิ ตามอัตรา ดังนี้
๕.๑ การรั บหรื อส่ ง ตัวผูป้ ระกันตนระหว่า งสถานพยาบาลซึ่ ง ตั้ง อยู่ใ นเขตท้องที่ จงั หวัด
เดียวกัน
๕.๑.๑ กรณี ใช้รถพยาบาลหรื อเรื อพยาบาลตามจานวนเท่าที่จ่ายจริ ง แต่ไม่เกิ นห้า
ร้อยบาท
๕.๑.๒ กรณี ใช้พาหนะรับจ้างหรื อพาหนะส่ วนบุคคลหรื อพาหนะอื่นๆ เหมาจ่าย
ในอัตราสามร้อยบาท
๕.๒ การรั บหรื อส่ งตัวผูป้ ระกันตนไปยังสถานพยาบาลซึ่ งตั้งอยู่ในเขตท้องที่ จงั หวัดอื่น
นอกจากจะจ่ายเงินเป็ นค่าพาหนะตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กาหนดไว้ในข้อ ๕.๑ แล้ว สานักงานจะจ่ายเงิน
เพิ่มให้อีกในอัตรากิ โลเมตรละหกบาท โดยคานวณจ่ ายตามระยะทางของกรมทางหลวงในทางสั้ นและ
ทางตรง

ข้อ ๖ เมื่อผูป้ ระกันตนได้เข้ารับบริ การทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลตามข้อ ๓ และ ๔
ของประกาศนี้ให้ผปู ้ ระกันตนหรื อสถานพยาบาลหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังนี้
๖.๑ กรณี การเข้ารับบริ การทางการแพทย์ตามข้อ ๓ ให้แจ้งสถานพยาบาลที่มีชื่อ
ปรากฏในบัตรรับรองสิ ทธิ ทราบโดยเร็ ว เมื่อสถานพยาบาลได้รับแจ้งแล้วให้สถานพยาบาลมีหน้าที่ ดังนี้
๖.๑.๑ กรณี เคลื่อนย้ายผูป้ ระกันตนที่ประสบอันตรายหรื อเจ็บป่ วย ได้ให้
สถานพยาบาลที่มีชื่อปรากฏในบัตรรับรองสิ ทธิ รับผิดชอบในการให้บริ การทางการแพทย์แก่ผปู ้ ระกันตนนับ
แต่เวลาที่ได้รับแจ้งเป็ นต้นไป รวมทั้งค่าพาหนะในการเคลื่อนย้ายผูป้ ระกันตนด้วย
๖.๑.๒ กรณี เคลื่อนย้ายผูป้ ระกันตนที่ประสบอันตรายหรื อเจ็บป่ วยไม่ได้
ให้สถานพยาบาลที่มีชื่อปรากฏในบัตรรับรองสิ ทธิ มีหน้าที่ ดังนี้
(๑) รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้บริ การทางการแพทย์ของสถานพยาบาล
อื่นเฉพาะในส่ วนที่เกินกว่าอัตราค่าบริ การทางการแพทย์ที่กาหนดในข้อ ๓.๑ และข้อ ๓.๒ ของประกาศนี้
นับแต่เวลาที่ได้รับแจ้งจนถึงเวลาที่ครบเจ็ดสิ บสองชัว่ โมง
(๒) รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้บริ การทางการแพทย์ของสถานพยาบาล
อื่นในช่วงระยะเวลาการให้บริ การทางการแพทย์ที่ล่วงพ้นจากระยะเวลาเจ็ดสิ บสองชัว่ โมงตาม (๑) หรื อนับ
แต่เวลาที่ได้รับแจ้ง กรณี แจ้งให้สถานพยาบาลทราบในช่วงระยะเวลาภายหลังจากครบกาหนดระยะเวลาเจ็ด
สิ บสองชัว่ โมงตาม (๑)
๖.๒ กรณี เข้ารับบริ การทางการแพทย์ตามข้อ ๔ ให้แจ้งสานักงานทราบโดยเร็ ว
เมื่อสานักงานได้รับแจ้งแล้ว ให้สานักงานมีหน้าที่ ดังนี้
๖.๒.๑ ก าหนดสถานพยาบาลให้แ ก่ ผูป้ ระกัน ตนเพื่ อไปใช้บ ริ ก ารทาง
การแพทย์ต่อไป
๖.๒.๒ จ่ายค่าบริ การทางการแพทย์ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กาหนดไว้
ในประกาศนี้ ในช่วงระยะเวลาก่อนเวลาที่ได้รับแจ้งแต่ไม่เกินกาหนดระยะเวลาเจ็ดสิ บสองชัว่ โมง
๖.๒.๓ จ่ายค่าบริ การทางการแพทย์ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กาหนดไว้
ในประกาศนี้ในช่วงระยะเวลาภายหลังจากเวลาที่ได้รับแจ้งจนถึงเวลาที่สถานพยาบาลได้จาหน่ายผูป้ ระกันตน
ออกจากสถานพยาบาลในการให้บริ การทางการแพทย์ครั้งนั้นตามหลักวิชาทางการแพทย์
ข้อ ๗ ในกรณี ที่สานักงานเห็ นว่าผูป้ ระกันตนมี สิทธิ ที่จะได้รับค่าบริ การทางการแพทย์
นอกเหนื อจากที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้สานักงานพิจารณาจ่ายให้แก่ผปู ้ ระกันตนหรื อสถานพยาบาลตาม
คาแนะนาของคณะกรรมการการแพทย์

ข้อ ๘ ผู ้ใ ดมี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ เงิ น ทดแทนค่ า บริ ก ารทางการแพทย์ต ามประกาศส านัก งาน
ประกันสังคม เรื่ อง กาหนดจานวนเงินทดแทนค่าบริ การทางการแพทย์ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘
ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานประกันสังคม เรื่ อง กาหนดจานวนเงิ นทดแทนค่าบริ การทางการ
แพทย์ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ อยูก่ ่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บงั คับอยูเ่ พียงใดก็ให้มี
สิ ทธิได้รับเงินทดแทนค่าบริ การทางการแพทย์น้ นั ต่อไปจนครบตามสิ ทธิ
ข้อ ๙ ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ฉันทกรณ์ ชุติดารง
(นายแพทย์ ฉันทกรณ์ ชุ ติดารง)
ประธานกรรมการการแพทย์

