
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศคณะกรรมการการแพทยตามพระราชบัญญัติประกันสังคม 
เรื่อง หลักเกณฑและอัตราสําหรับประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตราย 

หรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางาน กรณีบําบัดทดแทนไต 
   

 
โดยท่ีเปนการสมควรเพิ่มเติมหลักเกณฑและอัตราสําหรับประโยชนทดแทนใน

กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางาน  เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชนให
ผูประกันตนที่ไดรับอนุมัติสิทธิบําบัดทดแทนไตที่มีภาวะโลหิตจางอันมีสาเหตุจากโรคไตวายเรื้อรัง
ระยะสุดทายใหไดรับยา Erythropoietin ตามมติคณะกรรมการการแพทย 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ (๒) และมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติ

ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ คณะกรรมการการแพทยจึงออกประกาศไวโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประกันสังคม ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  “ใหเพิ่มความตอไปนี้ในหลักเกณฑ เง่ือนไข และอัตราการบริการทาง

การแพทยโดยการบํ าบัดทดแทนไต  แนบทายประกาศคณะกรรมการการแพทยตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑและอัตราสําหรับประโยชนทดแทนในกรณีประสบ
อันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางาน กรณีบําบัดทดแทนไต ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน 
๒๕๔๗” 

๘.  กรณีการใหยา Erythropoietin 
๘.๑  ผูประกันตนที่มีสิทธิยื่นขอรับสิทธิประโยชนกรณีการใหยา Erythropoietin 

ตองเปนผูประกันตนท่ีไดรับการอนุมัติเห็นชอบจากเลขาธิการหรือผูท่ีเลขาธิการมอบหมายให
ไดรับสิทธิการบําบัดทดแทนไตตามประกาศคณะกรรมการการแพทยตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑและอัตราสําหรับประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือ
เจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางาน กรณีบําบัดทดแทนไต 

๘.๒  ผูประกันตนที่ไดรับอนุมัติสิทธิบําบัดทดแทนไตจากสํานักงานประกันสังคม 
ท่ีมีภาวะโลหิตจาง ระดับความเขมขนของโลหิต (Hct) เทากับหรือนอยกวา ๓๖ % อันมีสาเหตุ
จากโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทายมีสิทธิไดรับยา Erythropoietin จากสถานพยาบาลท่ีทําความตก
ลงกับสํานักงานประกันสังคมในการใหบริการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมและลางชองทองดวย
น้ํายาอยางถาวร และสถานพยาบาลดังกลาวสามารถขอเบิกคายาตามขอ ๘.๓ ขอ ๘.๖ และขอ 
๘.๗ 

๘.๓  สถานพยาบาลท่ีทําความตกลงกับสํานักงานประกันสังคมในการใหบริการ
ฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมและลางชองทองดวยน้ํายาอยางถาวรจะตองใหอายุรแพทยโรคไต
ประจําหนวยบริการออกหนังสือรับรองตามแบบสํานักงานประกันสังคมที่กําหนด 

๘.๔  ผูประกันตนท่ีประสงคจะไดรับสิทธิประโยชนทดแทนกรณีการใหยา 
Erythropoietin จะตองย่ืนคําขอรับสิทธิประโยชนกรณีการใหยา Erythropoietin ตอสํานักงาน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกันสังคมเขตพื้นท่ีสํานักงานประกันสังคมจังหวัดหรือสํานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาท่ี
ผูประกันตนประสงคจะใชสิทธิ ทั้งนี้จะตองแนบเอกสารหลักฐานประกอบคําขอดังตอไปนี้ 

(๑)  แบบขอรับคาบําบัดทดแทนไต กองทุนประกันสังคม 
(๒)  หนังสือรับรองการขอรับยา Erythropoietin ตามขอ ๘.๓ 
๘.๕  ใหคณะกรรมการการแพทยหรือผูท่ีคณะกรรมการการแพทยมอบหมาย

เปนผูมีอํานาจพิจารณาใหความเห็นชอบตามขอ ๘.๒ และขอ ๘.๔ ใหผูประกันตนตามขอ ๘.๑ มี
สิทธิรับสิทธิประโยชนกรณีการใหยา Erythropoietin และไดรับการอนุมัติเห็นชอบจากเลขาธิการ
หรือผูที่เลขาธิการมอบหมาย 

๘.๖  สํานักงานประกันสังคมจายเงินคายา Erythropoietin ใหกับสถานพยาบาล
ท่ีจายยา Erythropoietin ใหกับผูประกันตนท่ีไดรับอนุมัติสิทธิบําบัดทดแทนไต ตามระดับความ
เขมขนของโลหิตในแตละเดือนดังตอไปน้ี 

๑)  กรณีที่ผูประกันตนมีผลการตรวจระดับความเขมขนของโลหิต (Hct) เทากับ
หรือตํ่ากวา ๓๓ % สํานักงานประกันสังคมจะจายคายา Erythropoietin ใหกับสถานพยาบาลท่ี
จายยา Erythropoietin ขนาดไมนอยกวา ๔๐๐๐ IU ในอัตราเทาท่ีจายจริงไมเกินสัปดาหละเจ็ด
รอยหาสิบบาท 

๒)  กรณีที่ผูประกันตนมีผลการตรวจระดับความเขมขนของโลหิต (Hct) สูงกวา 
๓๓  % แต ไม เกิน  ๓๖  % สํานักงานประกัน สังคมจะจ ายค ายา  Erythropoietin ใหกับ
สถานพยาบาลท่ีจายยา Erythropoietin ขนาดไมนอยกวา ๒๐๐๐ IU ในอัตราเทาท่ีจายจริงไม
เกินสัปดาหละสามรอยเจ็ดสิบหาบาท 

๘.๗  สถานพยาบาลท่ีทําความตกลงกับสํานักงานประกันสังคมใหบริการฟอก
เลือดดวยเครื่องไตเทียม และลางชองทองดวยน้ํายาอยางถาวรจะตองจัดยา Erythropoietin ใน
ราคาตามประกาศนี้ หากผูประกันตนประสงคใชยาท่ีมีราคาสูงกวาท่ีกําหนด สถานพยาบาล
สามารถเรียกเก็บคายาเฉพาะสวนเกิน  แตท้ังนี้จะตองเปนไปตามราคากลางท่ีสํานักงาน
ประกันสังคมกําหนด 

 
ขอ ๒๑  ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันท่ี ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เปน

ตนไป 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ฉันทกรณ ชุติดํารง 

ประธานกรรมการการแพทย 

                                                 
๑
 รก.๒๕๔๘/พ๙๐ง/๑๗/๑๙ กันยายน ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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