ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสั งคม
เรื่ อง หลักเกณฑ์ และอัตราสาหรับประโยชน์ ทดแทนกรณีผ้ ปู ระกันตนทีต่ ิดเชื้ อ HIV
และผู้ประกันตนทีเ่ ป็ นโรคเอดส์

โดยที่เป็ นการสมควรให้มีการเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และอัตราสาหรับประโยชน์ทดแทนในกรณี
ประสบอันตรายหรื อเจ็บป่ วยอันมิใช่เนื่ องจากการทางาน เพื่อเพิ่มสิ ทธิ ประโยชน์ให้แก่ผปู ้ ระกันตนที่ติดเชื้ อ
HIV และผูป้ ระกันตนที่เป็ นโรคเอดส์ ให้ได้รับยาต้านไวรัสเอดส์ ตามมติคณะกรรมการการแพทย์ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประกันสังคม
อาศัยอานาจตามความมาตรา ๑๕ (๒) และมาตรา ๖๓ แห่ งพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. ๒๕๓๓ คณะกรรมการการแพทย์จึงออกประกาศไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิ กประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่ อง
หลักเกณฑ์และอัตราสาหรับประโยชน์ทดแทนกรณี ผู ้ประกันตนที่ติดเชื้ อ HIV และผูป้ ระกันตนที่เป็ นโรค
เอดส์ ฉบับลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ และให้ใช้ต่อไปนี้
ข้อ ๒ ประกาศนี้ เรี ยกว่ า “ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ต ามพระราชบัญ ญัติ
ประกันสังคม เรื่ อง หลักเกณฑ์และอัตราสาหรับประโยชน์ทดแทนกรณี ผูป้ ระกันตนที่ ติดเชื้ อ HIV และ
ผูป้ ระกันตนที่เป็ นโรคเอดส์”
ข้อ ๓ ผูป้ ระกันตนที่ติดเชื้อ HIV และผูป้ ระกันตนที่เป็ นโรคเอดส์มีสิทธิ ได้รับยาต้านไวรัส
เอดส์ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๔ สานักงานประกันสังคมจ่ายค่ายาต้านไวรัสเอดส์ให้แก่หน่วยงานของรัฐที่ผลิตยา
ข้อ ๕ ผูป้ ระกันตนจะได้รับการตรวจ CD๔ โดยสานักงานประกันสังคมจะเหมาจ่ายให้แก่
สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิ ทธิ การรักษาพยาบาลครั้งละ ๕๐๐ บาท ปี ละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาทต่อราย

ข้อ ๖ กรณี ผูป้ ระกันตนมี ความจาเป็ นต้องตรวจ Viral load สานักงานประกันสังคมจะ
เหมาจ่ายให้แก่ สถานพยาบาลตามบัตรรั บรองสิ ทธิ การรั กษาพยาบาล ครั้ งละ ๒,๕๐๐ บาท ปี ละไม่เกิ น
๕,๐๐๐ บาทต่อราย
ข้อ ๗ กรณี ผู ป้ ระกัน ตนมี ค วามจ าเป็ นต้อ งตรวจ Drug resistance testing ส านัก งาน
ประกันสังคมจะเหมาจ่ายให้แก่สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิ ทธิ การรักษาพยาบาล ครั้งละ ๘,๕๐๐ บาท
ต่อรายต่อปี
ข้อ ๘ กรณี ทีมีค่าใช้จ่ายเกินข้อ ๕ หรื อข้อ ๖ หรื อข้อ ๗ สถานพยาบาลตามบัตรรับรอง
สิ ทธิการรักษาพยาบาลจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ข้อ ๙ กรณี ผปู ้ ระกันตนจาเป็ นต้องได้รับการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการอื่นๆ นอกเหนื อ จาก
ข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิ ทธิการรักษาพยาบาลเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ข้อ ๑๐ เลขาธิ การสานักงานประกันสังคมรักษาการตามประกาศฉบับนี้
ข้อ ๑๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๐ เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

อรุ ณ เผ่าสวัสดิ์
(นายอรุ ณ เผ่ าสวัสดิ์)
ประธานกรรมการการแพทย์

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการบริการทางการแพทย์ โดยการให้ ยาต้ านไวรัสเอดส์ แก่ ผ้ ปู ระกันตน
๑. คุณสมบัติของผูป้ ระกันตนที่มีสิทธิ ได้รับยาต้านไวรัสเอดส์จากสานักงานประกันสังคม

๑.๑ ผูป้ ระกันตนซึ่ งได้รับสิ ทธิ บริ การทางการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.
๒๕๓๓
๑.๒ ข้อบ่งชี้ในการให้ยาต้านไวรัสเอดส์
๑.๒.๑ ผูป้ ระกันตนที่ติดเชื้อ HIV ที่มีค่า CD๔ น้อยกว่า ๒๐๐ cell/cu.mm
๑.๒.๒ ผูป้ ระกันตนที่ติดเชื้ อ HIV ที่มีค่า CD น้อยกว่า หรื อเท่ากับ ๒๕๐ cell/cu.mm แต่
มีอาการแสดงร่ วมอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
- ไข้เรื้ อรังไม่ทราบสาเหตุ
- อุจจาระร่ วงเรื้ อรังนานกว่า ๑๔ วันที่ไม่ทราบสาเหตุ
- น้ าหนักตัวลดลงมากว่า ๑๐% ภายใน ๓ เดือน
๑.๒.๓ ผูป้ ระกันตนที่มีอาการหรื อโรคที่มีขอ้ บ่งชี้วา่ มีอาการของโรคเอดส์ (AIDS Defining
Illness)
๑.๒.๔ ผูป้ ระกันตนที่ติดเชื้อ HIV และกาลังตั้งครรภ์ให้ได้รับยาต้านไวรัสเอดส์ตาม
หลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกฉบับที่ใช้อยู่ ณ ปัจจุบนั
๑.๒.๕ กรณี ผปู ้ ระกันตนได้รับยาต้านไวรัสเอดส์อยูก่ ่อนเป็ นผูป้ ระกันตนให้สามารถรับสู ตรยา
ต้านไวรัสเอดส์ เดิ มได้ต่อไป (เฉพาะสู ตรพื้นฐานและสู ตรทางเลื อก หากเป็ นยาต้านไวรัสเอดส์ ในสู ตรอื่ น
ต้องได้รับการอนุมตั ิจากแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน HIV/AIDS เสี ยก่อน)
๒. สานักงานประกันสังคมจะรับผิดชอบยาต้านไวรัสเอดส์ให้แก่ผปู ้ ระกันตนที่มีสิทธิ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
๒.๑ สู ตรพื้นฐาน เมื่อผูป้ ระกันตนมีขอ้ บ่งชี้ในการได้รับยาต้านไวรัสเอดส์ ได้แก่
๒.๑.๑ Stavudine + Lamivudine + Nevirapine หรื อ (GPOvirS๓๐, GPOvirS๔๐)
๒.๑.๒ Zidovudine + Lamivudine + Nevirapine หรื อ (GPOvirZ๒๕๐ เมื่อได้รับการรับรอง
ทางวิชาการแล้ว)
๒.๒ สู ตรทางเลือก เมื่อผูป้ ระกันตนมีขอ้ บ่งชี้ ในการได้รับยาต้านไวรัสเอดส์ (กรณี ไม่สามารถทน
ผลข้างเคียงหรื อแพ้ยาสู ตรพื้นฐาน) ได้แก่
๒.๒.๑ Stavudine + Lamivudine + Efavirenz
๒.๒.๒ Zidovudine + Lamivudine + Efavirenz
๒.๒.๓ Stavudine + Lamivudine + Indinavir + Ritonavir หรื อ Zidovudine + Lamivudine +
Indinavir + Ritonavir
๒.๒.๔ หากแพทย์ผูร้ ั ก ษาต้องการใช้สู ต รทางเลื อกในสู ต รอื่ น (ตามบัญชี ร ายชื่ อยาของ
สานักงานประกันสังคม) ต้องได้รับการอนุมตั ิจากแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน HIV/AIDS เสี ยก่อน (ห้ามใช้
Tenofovir ร่ ว มกับ Didanosine และไม่ ใ ห้ เ บิ ก ยาต้า นไวรั ส เอดส์ ใ นลัก ษณะ double boosted Protease
Inhibitor

ทั้งนี้ การให้ยาสู ตรพื้นฐานและสู ตรทางเลื อกแพทย์ผูร้ ักษาต้องพิจารณาตามแนวทางดังนี้
คือ
- กรณี ผปู ้ ระกันตนเกิดผลข้างเคียง หรื อแพ้ยา Nevirapine ในสู ตรพื้นฐาน ให้ใช้ยาในสู ตร
ทางเลือก ข้อ ๒.๒.๑ หรื อ ๒.๒.๒
- กรณี ผปู ้ ระกันตนเกิดผลข้างเคียง หรื อแพ้ยา Nevirapine และ Efavirenz ให้ใช้ยาในสู ตร
ทางเลือก ข้อ ๒.๒.๓
๒.๓ สู ตรดื้อยา เมื่อผูป้ ระกันตนมีขอ้ บ่งชี้ ในการได้รับยาต้านไวรัสเอดส์ เพื่อรักษาเชื้ อดื้อยา จะต้อง
ได้รับการอนุ มตั ิจากแพทย์ผูเ้ ชี่ ย วชาญเฉพาะด้าน HIV/AIDS ก่ อนการใช้สูตรดื้ อยา (ห้ามใช้ Tenofovir
ร่ วมกับ Didanosine และไม่ให้เบิกยาต้านไวรัสเอดส์ ในลักษณะ double boosted Protease Inghbitor โดยมี
สู ตรทางเลือกดังต่อไปนี้
๒.๓.๑ Didnosine + Lamivudine + Lopinavir + Ritonavir
๒.๓.๒ Didnosine + Lamivudine + Atazanavir + Ritonavir
๒.๓.๓ Didnosine + Zidovudine + Lopinavir + Ritonavir
๒.๓.๔ Didnosine + Zidovudine + Atazanavir + Ritonavir
๒.๓.๕ Zidovudine + Lamivudine + Lopinavir + Ritonavir
๒.๓.๖ Zidovudine + Lamivudine + Atazanavir + Ritonavir
๒.๓.๗ Tenofovir + Lamivudine + Lopinavir + Ritonavir
๒.๓.๘ Tenofovir + Lamivudine + Atazanavir + Ritonavir
๒.๓.๙ Tenofovir + Zidovudine + Lopinavir + Ritonavir
๒.๓.๑๐ Tenofovir + Zidovudine + Atazanavir + Ritonavir
๒.๓.๑๑ หากแพทย์ผูร้ ั ก ษาต้องการใช้สู ตรดื้ อยาในสู ต รอื่ น (ตามบัญชี ย าของส านัก งาน
ประกันสังคม) ต้องได้รับอนุมตั ิจากแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน HIV/AIDS ก่อน
หมายเหตุ ส าหรั บ Atazanavir และหรื อ Protease Inhibitor อื่ นๆ จะเบิ ก ใช้ไ ด้ก็ ต่ อ เมื่ อ
เงื่อนไขราคายาเป็ นไปในรู ปแบบเดียวกับยา Lopinavir + Ritonavir
๓. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายยาต้านไวรัสเอดส์ น้ นั ให้ใช้การบริ หารจัดการคลังยาเวชภัณฑ์ตา้ นไวรัสเอดส์ ซึ่ ง
สานักงานประกันสังคมทาความตกลงกับหน่วยงานรัฐที่ผลิตยา
๔. กรณี ไม่ตอบสนองต่อการรักษาให้มีการประเมินและจัดการตามระบบหาสาเหตุ ในกรณี ด้ื อยาให้อยูใ่ น
ดุลยพินิจของแพทย์ผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะด้าน HIV/AIDS ที่คณะกรรมการการแพทย์แต่งตั้งและให้ได้รับการ
รักษาจากสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิ ทธิ การรักษาพยาบาล ทั้งนี้ การตรวจรักษาต้องเป็ นไปตามแนวทาง

ดังนี้ คือผูป้ ระกันตนได้รับการยืนยันว่ามีภาวะดื้อยาจากผลการตรวจ CD๔ และ/หรื อ Viral load และ/หรื อ
Drug resistance testing
๕. ขั้นตอนการดาเนินการให้ยาต้านไวรัสเอดส์แก่ผปู ้ ระกันตน
๕.๑ เมื่อผูป้ ระกันตนได้รับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ ณ สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิ ทธิ การ
รักษาพยาบาลว่าจาเป็ นต้องได้รับยาต้านไวรัสเอดส์ ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานประกันสังคมกาหนด
๕.๒ ผูป้ ระกันตนจะต้องกรอกใบสมัครตามแบบที่สานักงานประกันสังคมกาหนด และสานักงาน
ประกันสังคมจะเก็บข้อมูลไว้เป็ นความลับ
๕.๓ ผูป้ ระกันตนจะต้องให้ความร่ วมมือและปฏิ บตั ิตามแนวทางการรักษาของแพทย์ผูร้ ักษา โดย
เน้นการรับประทานยาให้ถูกวิธีอย่างสม่าเสมอ ซึ่ งผูป้ ระกันตนจะต้องได้รับการซักประวัติและตรวจร่ างกาย
และ/หรื อ ตรวจเลือดเพื่อประเมินความเป็ นไปของโรค และผลการรักษา รวมทั้งความปลอดภัยในการใช้ยา
ตามที่แพทย์นดั หมาย
๖. หน้าที่และความรับผิดชอบของสถานพยาบาล
๖.๑ สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิ ทธิ การรักษาพยาบาลจะต้องดาเนิ นการตามแนวปฏิบตั ิในการ
ให้ยาต้านไวรัสเอดส์แก่ผปู ้ ระกันตนตามที่สานักงานประกันสังคมกาหนด
๖.๒ สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิ ทธิ การรักษาพยาบาลจะต้องจ่ายยาต้านไวรัสเอดส์ สูตรพื้นฐาน
สู ตรทางเลือก และสู ตรดื้อยาให้แก่ผปู ้ ระกันตนที่มีสิทธิ ตามข้อ ๑ สาหรับกรณี ที่ผูป้ ระกันตนไม่ตอบสนอง
ต่อการรักษาตามสู ตรพื้นฐานและสู ตรทางเลือก สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิ ทธิ การรักษาพยาบาลจะต้อง
ส่ ง แบบปรึ ก ษาแพทย์ผู ้เ ชี่ ย วชาญเฉพาะด้า น HIV/AIDS ให้ ส านัก งานประกัน สั ง คมเพื่ อ หารื อ แพทย์
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน HIV/AIDS ที่คณะกรรมการการแพทย์แต่งตั้ง ยกเว้น สถานพยาบาลตามบัตรรับรอง
สิ ทธิ การรักษาพยาบาลที่มีแพทย์ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน HIV/AIDS อยูแ่ ล้ว และสานักงานประกันสังคมจะ
ส่ งผลการวินิจฉัยของแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญให้สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิ ทธิ การรักษาพยาบาลดาเนินการ
๖.๓ สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิ ทธิ การรั กษาพยาบาลจะต้องยื่นแบบคาขอรั บค่าบริ การทาง
การแพทย์ตามแบบที่สานักงานประกันสังคมกาหนด
๖.๔ สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิ ทธิ การรักษาพยาบาลจะต้องรายงานข้อมูลต่างๆ ตามแบบที่
สานักงานประกันสังคมกาหนด
สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิ ทธิ การรักษาพยาบาล ดังต่อไปนี้ หากมีแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
HIV/AIDS ที่สานักงานประกันสังคมแต่งตั้งทางานประจาอยูแ่ ล้ว
ให้ส่งแบบปรึ กษาแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านฯ ภายในสถานพยาบาลตามบัตรฯ และเก็บแบบที่ได้รับอนุ มตั ิ
ไว้เพื่อเป็ นหลักฐานสาหรับการตรวจสอบต่อไป
๑. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

๒. โรงพยาบาลชลบุรี
๓. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
๔. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ
๕. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
๖. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
๗. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
๘. โรงพยาบาลราชวิถี
๙. โรงพยาบาลรามาธิบดี
๑๐. โรงพยาบาลลาปาง
๑๑. โรงพยาบาลศิริราช
๑๒. โรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ ขอนแก่น
๑๓. โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ
๑๔. โรงพยาบาลสุ ราษฎร์ธานี
๑๕. โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรี ราชา
๑๖. สถาบันบาราศนราดูร
๑๗. โรงพยาบาลสงขลานคริ นทร์
๑๘ โรงพยาบาลหาดใหญ่
๑๙. โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิ ทธิการรักษาพยาบาล ที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการการแพทย์
บัญชีรายชื่ อยาต้ านไวรัสเอดส์ ของสานักงานประกันสั งคม
๑. Zidovudine
๒. GPO – vir S๓๐
๓. GPO – vir S๔๐
๔. Lamivudine
๕. Nevirapine
๖. Stavudine
๗. Zidovudine + Lamivudine
๘. Efavirenz
๙. Indinavir
๑๐. Ritonavir
๑๑. Didanosine
๑๒. Lopinavir + Ritonavir

๑๓. Atazanavir
๑๔. Tenofovir
๑๕. ยาต้านไวรัสเอดส์ที่ได้รับการรับรองทางวิชาการและได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการการแพทย์

