
 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๐๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม 
เร่ือง  หลักเกณฑ์  และอัตราสําหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย 

หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทํางาน 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และอัตราสําหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทํางาน  เพื่อปรับปรุงการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้มีความเหมาะสมย่ิงข้ึน  
คณะกรรมการการแพทย์จึงได้มีมติให้แก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์  และอัตราสําหรับประโยชน์ทดแทน   
ในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทํางาน  ซึ่งคณะกรรมการประกันสังคม   
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๕  (๒)  และมาตรา  ๖๓  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  
พ .ศ .   ๒๕๓๓  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม  (ฉบับที่  ๔)  พ .ศ .  ๒๕๕๘  
คณะกรรมการการแพทยจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกรายการค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์การบําบัดรักษาโรค  รหัส  ๔๕๐๖  
ประเภท  ๔.๕.๖  เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ  (Implantable  cardioverter - defibrillator)  
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  เร่ือง  หลักเกณฑ์  
และอัตราสําหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทํางาน   
ลงวันที่  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๕๖  และให้ใช้รายการและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์การบําบัดรักษาโรค  
รหัส  ๔๕๐๖  ประเภท  ๔.๕.๖  เคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ  (Implantable  cardioverter - defibrillator)  
แนบท้ายประกาศฉบับนี้แทน   

ข้อ ๒ สถานพยาบาลที่ให้การรักษากรณีผ่าตัดใส่อุปกรณ์เคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ
จะต้องมีคุณสมบัติ  รายละเอียด  เง่ือนไข  ข้อบ่งชี้  และคุณสมบัติของสถานพยาบาล  ตามแบบขอรับ
ค่าบริการทางการแพทย์  กรณีใส่อุปกรณ์เคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ  (AICD)   

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกรายการค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์การบําบัดรักษาโรค  รหัส  ๔๕๑๐  
ประเภท  ๔.๕.๑๐  สายเคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ  (Implantable  cardioverter - defibrillator  lead)  
ที่แนบท้ายประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  เร่ือง  หลักเกณฑ์
และอัตราสําหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทํางาน   
ลงวันที่  ๓  เมษายน  ๒๕๕๖  และให้ใช้รายการและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์การบําบัดรักษาโรค  
รหัส  ๔๕๑๐  ประเภท  ๔.๕.๑๐  สายเคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ  (Implantable  cardioverter - 
defibrillator  lead)  แนบท้ายประกาศฉบับนี้แทน 

ข้อ ๔ ผู้ใดมีสิทธิได้รับค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบําบัดรักษาโรคในรายการ  ๔.๕.๖  
ตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  เร่ือง  หลักเกณฑ์  
และอัตราสําหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทํางาน   



 หน้า   ๑๕ 
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ลงวันที่  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๕๖  และรายการ  ๔.๕.๑๐  ตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ 
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  เร่ือง  หลักเกณฑ์  และอัตราสําหรับประโยชน์ทดแทน 
ในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย  อันมิใช่เนื่องจากการทํางาน  ลงวันที่  ๓  เมษายน  ๒๕๕๖  อยู่ก่อนวันที่
ประกาศนี้ใช้บังคับก็ให้มีสิทธิได้รับค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์การบําบัดรักษาโรคตามอัตรานั้น ๆ   

ข้อ ๕ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑๖  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ชาตรี  บานชื่น 

ประธานกรรมการการแพทย์ 



-ij- 

รายการและอัตราคา่อวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบาํบัดรักษาโรค 
 

รหัส ลําดับที ่ ประเภท หน่วย ราคา 
(บาท) 

๔๕๐๖  ๔.๕.๖  เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ 
          (Implantable  cardioverter – defibrillator) 

ชุดละ ๑๘๐,๐๐๐ 

  ลักษณะ  เป็นเคร่ืองช็อคไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติฝังไว้ในร่างกายผู้ป่วย   
  ข้อบ่งชี้  ผู้ป่วยต้องมีข้อบ่งช้ีข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปน้ี 

           ๑ .   ผู้ ป่วยที่หั วใจหยุดเ ต้น  (Cardiac arrest)  หรือ 
Ventricular Fibrillation ห รื อ  Ventricular Tachycardia  
ที่ไม่ได้เกิดจากภาวะที่แก้ไขได้ 
           ๒. Ventricular Tachycardia ที่เกิดขึ้นเองอยู่นานๆ  
ที่สัมพันธ์กับโรคหัวใจ 

๓. การหมดสติที่ไม่สามารถหาสาเหตุร่วมกับการกระตุ้น
ให้เกิด Ventricular Tachycardia, Ventricular Fibrillation  
ที่มีผลต่อภาวะไหลเวียนจากโปรแกรมไฟฟ้าหัวใจและการรักษา
ด้วยยาไม่ได้ผล 

๔ . การเกิด  Ventricular Tachycardia ในผู้ ป่วยโรค
หลอดเลือดหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจตายจากการขาดเลือด หรือ
กล้ามเน้ือหัวใจอ่อนแรงสามารถกระตุ้นให้เกิด Ventricular 
Tachycardia , Ventricular Fibrillation  จากโปรแกรมไฟฟ้า
หัวใจ และการรักษาด้วยยากลุ่ม  ๑  ไม่ได้ผล 

๕. การเกิด Ventricular Tachycardia ขึ้นเองอยู่นานๆ 
ในผู้ป่วยที่ไม่พบโรคหัวใจและไม่สามารถรักษาด้วยวิธีอ่ืน 

๖ . ผู้ ป่วยที่มีภาวะโรคหัวใจขาดเลือดหรือมีภาวะ
กล้ามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันมาแล้วอย่างน้อย ๔๐ วัน ร่วมกับ
พบการทํางานของกล้ามเน้ือหัวใจห้องล่างซ้ายลดลงอย่างรุนแรง 
(LVEF<๓๕%) และมีอาการตาม New York Heart Association 
Functional Classification (NYHA FC) ระดับ II-III 

๗. ผู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจที่ไม่ทราบสาเหตุร่วมกับพบ
การทํางานของกล้ามเน้ือหัวใจห้องล่างซ้ายลดลงอย่างรุนแรง 
(LVEF<๓๕%) และมีอาการตาม New York Heart Association 
Functional Classification (NYHA FC)  ระดับ II-III 

๘. ผู้ป่วยโรค Long QT syndrome, Brugada syndrome, 
โรคกล้ามเน้ือหัวใจชนิดหนาตัวผิดปกติ  และโรคกล้ามเน้ือหัวใจ
ล่างขวาชนิด arrhythomogenic right ventricular cardiomyopathy 
ที่มีตัวบ่งช้ีถึงความเสี่ยงสูงของการเสียชีวิตกะทันหัน 

  

๔๕๑๐  ๔.๕.๑๐ สายเคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ 
           (Implantable cardioverter – defibrillator lead) 

ชุดละ ๙๐,๐๐๐ 

  ลักษณะ  เป็นสายต่อจากเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติเข้าไป  
ภายในห้องหัวใจ 

  

  ข้อบ่งชี้  เหมือนรายการ  ๔.๕.๖   
 



 
แบบฟอร์มขอรับค่าบริการทางการแพทย์ 

กรณีใส่เครื่องกระตุกไฟฟา้หัวใจอัตโนมัติ  (AICD)  
 

 

สถานพยาบาลที่ขอรบัคา่บริการทางการแพทย์กับสาํนกังานประกันสงัคม................................................................ 
ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลผูร้ับการใสเ่ครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ  (AICD) 
HN…………………………............……….  AN……………....................…....……. 
ช่ือ-สกุล ...................................................................................................  
อายุ .......................... ปี 
บัตรประชาชนเลขที่   
สถานพยาบาลที่ทําการผ่าตัด........................................................................................... 
Admission Date     ........................................................  
Operation Date    ……………………….....................……….   
Discharge Date    ........................................................... 

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการรักษาพยาบาล 
 

  ข้อบง่ชี้  ๑.  ผู้ป่วยต้องมีขอ้บ่งชี้ข้อใดขอ้หนึ่งดังต่อไปนี ้
    ผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้น (Cardiac arrest) จาก Ventricular Fibrillation หรือ Ventricular Tachycardia 
ที่ไม่ได้เกิดจากภาวะที่แก้ไขได้ 
    Ventricular Tachycardia ที่เกิดขึ้นเองอยู่นานๆ  ที่สัมพันธ์กับโรคหัวใจ 
    การหมดสติที่ไม่สามารถหาสาเหตุร่วมกับการกระตุ้นให้เกิด Ventricular Tachycardia, Ventricular 
Fibrillation  ที่มผีลต่อภาวะไหลเวียนจากโปรแกรมไฟฟ้าหัวใจและการรักษาด้วยยาไม่ได้ผล 
    การเกิด  Ventricular Tachycardia ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจตายจากการขาดเลือด  
หรือกล้ามเน้ือหัวใจอ่อนแรงสามารถกระตุ้นให้เกิด Ventricular Tachycardia, Ventricular Fibrillation จากโปรแกรม
ไฟฟ้าหัวใจ  และการรักษาด้วยยากลุ่ม  1  ไม่ได้ผล 
    การเกิด  Ventricular  Tachycardia  ขึ้นเองอยู่นานๆ  ในผู้ป่วยที่ไม่พบโรคหัวใจและไม่สามารถรักษา  
ด้วยวิธีอ่ืน   
    ผู้ป่วยที่มีภาวะโรคหัวใจขาดเลือดหรือมีภาวะกล้ามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันมาแล้วอย่างน้อย 40 วัน ร่วมกับ 
พบการทํางานของกล้ามเน้ือหัวใจห้องล่างซ้ายลดลงอย่างรุนแรง (LVEF <35%) และมีอาการตาม New York Heart 
Association Functional Classification (NYHA FC) ระดับ II-III  
    ผู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจที่ไม่ทราบสาเหตุร่วมกับพบการทํางานของกล้ามเน้ือหัวใจห้องล่างซ้ายลดลง  
อย่างรุนแรง (LVEF<35%) และมีอาการตาม New York Heart Association Functional Classification  
(NYHA FC ) ระดับ II-III 
    ผู้ป่วยโรค Long QT syndrome, Brugada syndrome,  โรคกล้ามเน้ือหัวใจชนิดหนาตัวผิดปกติ  และโรค  
กล้ามเน้ือหัวใจล่างขวาชนิด  arrhythomogenic right ventricular cardiomyopathy ที่มีตัวบ่งช้ีถึงความเสี่ยงสูง  
ของการเสียชีวิตกะทันหัน  
  ทั้งน้ี สถานพยาบาลได้แนบหลักฐานผลการตรวจที่เก่ียวข้อง อาทิเช่น ผลการตรวจ EKG,  Echo 
Holter Monitor ไว้เพ่ือเป็นหลักฐานประกอบการตรวจสอบภายหลัง 
          



         คุณสมบัติสถานพยาบาลที่ทําการผ่าตัดใส่เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AICD) 
          การผ่าตัดใส่เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AICD)  ต้องทําการผ่าตัดใส่อุปกรณ์ดังกล่าวในสถานพยาบาล
ที่มีคุณสมบัติ ดังน้ี 
    มีห้องสวนหัวใจ  (Catheterization laboratory)  หรือห้องผ่าตัด  (Operating room)  ที่สามารถใช้ผ่าตัด  
ใส่เครื่องได้ตามท่ีแพทย์ หรือศัลยแพทย์ผู้ผ่าตัดพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม  
    ดําเนินการผ่าตัดโดยแพทย์ที่ได้รับการรับรองจากราชวิทยาลัยที่เก่ียวข้อง 
ระบุช่ือแพทย์....................................................... ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เลขที่....................................... 
    สถานพยาบาลต้องได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ (Hospital Accreditation : HA) 
    

 
ส่วนที่ 3   ข้อมูลค่าใช้จ่าย   
 โรงพยาบาล...........................................................ซึ่งเป็นสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิของผู้ประกันตน 
ขอ รับค่ าบริการทางการแพทย์    
 กรณี ใ ส่ เครื่ อ งกระ ตุกไฟฟ้า หัว ใจ อัตโนมั ติ  (A ICD)  ช่ือเคร่ือง...................................................... 
ย่ีห้อ...............................................................  รหัสเคร่ือง.………………………………………………………..........   
ราคา...................................................บาท (.................................................................................................................) 
จํานวนเงินที่ขอเบิก.............................บาท (.................................................................................................................) 
 กรณี ใ ส่สาย เค ร่ืองกระตุกไฟฟ้าหัว ใจ อัตโนมั ติ   ช่ือสาย..............................................................  
ย่ีห้อ...............................................................  รหัสสาย ………………...........………………………………………..   
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