
 หน้า   ๓๓ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม   
พ.ศ.  ๒๕๓๓ 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราสําหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย 
หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทํางาน 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และอัตราสําหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทํางานเพื่อปรับปรุงการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  
คณะกรรมการการแพทย์จึงได้มีมติให้แก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราสําหรับประโยชน์ทดแทนในกรณี
ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทํางาน  ซ่ึงคณะกรรมการประกันสังคมได้ให้ความ
เห็นชอบแล้ว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๕  (๒)  และมาตรา  ๖๓  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  
พ.ศ.  ๒๕๓๓  คณะกรรมการการแพทย์จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความใน  (๒)  ของข้อ  ๕  หมวด  ๑  แห่งประกาศคณะกรรมการการแพทย์
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราสําหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทํางาน  ลงวันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๔๖  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
คณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตรา
สําหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทํางาน  ลงวันที่  ๒๐  
กรกฎาคม  ๒๕๕๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๒) สําหรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทาง   
 (ก) กรณีไตวายเฉียบพลันที่มีระยะเวลาการรักษาไม่เกินหกสิบวัน  เม่ือคํานวณตาม 

กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม  (Diagnosis  Related  Groups : DRG)  ที่มีค่าน้ําหนักสัมพัทธ์ปรับตามวันนอน  
(Adjusted  Relative  weight : AdjRW)  น้อยกว่า  ๒  (AdjRW<๒)  ให้จ่ายตามอัตรา  ดังนี้ 

  ๑) การฟอกโลหิต  (Hemodialysis)  ให้จ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็น  
แต่ไม่เกินครั้งละสามพันบาท 

  ๒) การล้างไตทางช่องท้อง  (Peritoneal  Dialysis)  ให้จ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริง
ตามความจําเป็น  แต่ไม่เกินวันละห้าร้อยบาท 

 (ข) การรักษาโรคมะเร็งให้จ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจรงิตามความจําเป็น  ดังนี้ 
  ๑) กรณีการรักษาโรคมะเร็ง  ๗  ชนิด  ตามแนวทางที่กําหนด  (Protocol)  ให้จ่าย

ค่ารักษาพยาบาลตามอัตราที่กําหนดไว้ในแนวทางการรักษาโรคมะเร็งและอัตราการจ่ายค่ารักษาพยาบาล
แนบท้ายประกาศนี้  ดังนี้ 
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   ๑.๑) โรคมะเร็งเต้านม  จ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริง  แต่ไม่เกินหนึ่งแสน
หนึ่งหม่ืนเจ็ดพันเก้าร้อยบาทต่อรายต่อปี 

   ๑.๒) โรคมะเร็งปากมดลูก  จ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริง  แต่ไม่เกิน 
เจ็ดหม่ืนห้าพันบาทต่อรายต่อปี 

   ๑.๓) โรคมะเร็งรังไข่  จ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริง  แต่ไม่เกินสองแสน
เจ็ดหม่ืนสองพันหนึ่งร้อยบาทต่อรายต่อปี 

   ๑.๔) โรคมะเร็งโพรงจมูก  จ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริง  แต่ไม่เกิน 
สามหม่ืนห้าพันหนึ่งร้อยบาทต่อรายต่อปี 

   ๑.๕) โรคมะเร็งปอด  จ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริง  แต่ไม่เกินสองแสน 
ส่ีหม่ืนหกพันบาทต่อรายต่อปี 

   ๑.๖) โรคมะเร็งหลอดอาหาร  จ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริง  แต่ไม่เกิน
หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทต่อรายต่อปี 

   ๑.๗) โรคมะเร็งลําไส้ใหญ่และลําไส้ใหญ่ส่วนปลาย  จ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่
จ่ายจริง  แต่ไม่เกินเก้าหม่ืนหกพันส่ีร้อยบาทต่อรายต่อปี 

  ๒) กรณีการรักษาโรคมะเร็ง  ๗  ชนิด  ตาม  ๑.๑),  ๑.๒),  ๑.๓),  ๑.๔),  ๑.๕),  ๑.๖)  
และ  ๑.๗)  ด้วยยาและหรือเคมีบําบัด  และหรือรังสีรักษานอกเหนือจากแนวทางที่กําหนด  (Protocol)  
ไว้ในแนวทางการรักษาโรคมะเร็งและอัตราการจ่ายค่ารักษาพยาบาลแนบท้ายประกาศนี้  หรือการรักษา
โรคมะเร็งชนิดอ่ืนที่ต้องให้เคมีบําบัด  และหรือรังสีรักษา  และหรือยารักษาโรคมะเร็งให้จ่าย 
ค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็น  แต่ไม่เกินห้าหม่ืนบาทต่อรายต่อปี 

 (ค) การผ่าตัดใส่อวัยวะเทียมหรืออุปกรณ์ในการบําบัดรักษาโรค  ให้เหมาจ่ายเป็นค่าวัสดุ
ตามอัตราที่กําหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 

 (ง) กรณีการรักษาโรคสมองด้วยวิธี  Stereotactic  Radiosurgery  ไม่เกินห้าหม่ืนบาท 
ต่อราย  สําหรับการรักษาภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

  ๑) จะต้องมีข้อบ่งชี้ข้อใดข้อหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
   ๑.๑) Arteriovenous  Malformation 
   ๑.๒) เนื้องอกสมองส่วนลึก  (Deep  Seated  Brain  Tumor) 
   ๑.๓) มะเร็งแพร่กระจายสู่สมอง  (Metastatic  Brain  Tumor)  ที่สามารถควบคุม  

Local  disease 
  ๒) การพิจารณาให้การรักษาขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของสํานักงานประกันสังคม 
 (จ) ค่ายาในการรักษาผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยด้วยโรค  Cryptococcal  Meningitis  ให้จ่าย

เท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็นแต่ไม่เกินหนึ่งหม่ืนห้าพันบาทต่อราย 
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ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความใน  (๑๕)  ของข้อ  ๘  หมวด  ๓  แห่งประกาศคณะกรรมการการแพทย์ 
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราสําหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทํางาน  ลงวันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑๕)  แว่นตา  ยกเว้นกรณีจ่ายตามที่กําหนดในบัญชีและอัตราแนบท้ายประกาศที่ออกโดยอาศัย
ความในข้อ  ๕  (๒)  (ค)” 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน  ๗  ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามความใน  
ข้อ  ๕/๑  แห่งประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  เรื่อง  หลักเกณฑ์ 
และอัตราสําหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทํางาน   
ลงวันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๔๖  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราสําหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทํางาน  ลงวันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“๗ นอกจากการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ตามอัตราที่กําหนดในข้อ  ๓  แล้ว  สํานักงาน 
จะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์เป็นค่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทาง  เฉพาะกรณีผู้ป่วยในที่มีค่าน้ําหนัก
สัมพัทธ์ปรับตามวันนอน  (Adjusted  Relative  weight : AdjRW)  มากกว่าหรือเท่ากับ  ๒  (AdjRW  >  ๒)  
ให้แก่สถานพยาบาลอ่ืน  หรือผู้ประกันตนตามที่กําหนดไว้ตั้งแต่  (ข)  ถึง  (จ)  ใน  (๒)  ข้อ  ๕  แห่งประกาศ
คณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราสําหรับประโยชน์
ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทํางาน  ลงวันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๔๖  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม” 

ข้อ ๔ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๕  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
ศาสตราจารย์เหลือพร  ปุณณกันต์ 

ประธานกรรมการการแพทย ์














































































