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ประกาศคณะกรรมการการแพทยตามพระราชบัญญัต ิ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 

เร่ือง หลักเกณฑและอัตราสําหรับประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตราย 
หรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางาน 

   
 

โดยที่เปนการสมควรแกไขปรับปรุงหลักเกณฑและอัตราสําหรับประโยชน
ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางานเพื่อเพ่ิมสิทธิประโยชน
ใหแกผูประกันตน ซึ่งประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางานคณะกรรมการ
การแพทยจึงไดมีมติใหแกไขปรับปรุงหลักเกณฑและอัตราสําหรับประโยชนทดแทนในกรณี
ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใช เนื่องจากการทํางาน ซึ่งคณะกรรมการประกันสังคมไดให
ความเห็นชอบแลว 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ (๒) และมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติ

ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ คณะกรรมการการแพทยจึงออกประกาศไว ดังตอไปนี ้
 
ขอ ๑  ใหยกเลิกความใน (๒) ของขอ ๕ หมวด ๑ แหงประกาศคณะกรรมการ

การแพทยตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เร่ือง หลักเกณฑและอัตราสําหรับ
ประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางาน ลงวันที่ ๒๕ 
ธันวาคม ๒๕๔๖ และใหใชขอความตอไปนี้แทน 

“(๒) สําหรับการรักษาพยาบาลโดยแพทยผูเช่ียวชาญพิเศษเฉพาะทาง ใหจาย
ตามอัตรา ดังนี้ 

(ก) กรณีไตวายเฉียบพลันที่มีระยะเวลาการรักษาไมเกินหกสิบวัน 
๑) การฟอกโลหิต (Hemodialysis) ใหจายคารักษาพยาบาลเทาที่

จายจริงตามความจําเปน แตไมเกินครั้งละสามพันบาท 
๒) การล างไตทางชองทอง  (Peritoneal Dialysis) ใหจ ายค า

รักษาพยาบาลเทาที่จายจริงตามความจําเปน แตไมเกินวันละหารอยบาท 
( ข )  ก า ร ใ ห เ ค มี บํ า บั ด  ( Chemotherapy) แ ล ะห รื อ รั ง สี รั ก ษ า 

(Radiotherapy) ในผูปวยโรคมะเร็ง ใหจายคารักษาพยาบาลเทาที่จายจริงตามความจําเปน แต
ไมเกินหาหมื่นบาทตอรายตอป 

(ค) การผาตัดใสอวัยวะเทียมหรืออุปกรณในการบําบัดรักษาโรคภายใน
รางกาย (Implantation of Prosthesis and Instrumentation) ใหเหมาจายเปนคาวัสดุตาม
อัตราที่กําหนดไวในบัญชีประเภทและอัตราคาอวัยวะเทียมและอุปกรณในการบําบัดรักษาโรคแนบ
ทายประกาศนี ้

(ง) การผาตัดสมอง ใหจายคารักษาพยาบาลเทาที่จายจริงตามความจํา
เปน ดังนี ้
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๑) ไดรับการผาตัดเปดกะโหลกศีรษะเพื่อการรักษาโรคเกี่ยวกับเยื่อ
หุมสมอง หรือสมอง ยกเวนการเจาะรูกะโหลกศีรษะ (Burr Hole Operation) ไมเกินหนึ่งหมื่น
หาพันบาทตอราย 

๒) ไดรับการผาตัดเปดกะโหลกศีรษะเพื่อรักษาโรคเกี่ยวกับเยื่อหุม
สมอง หรือสมอง และมีโรคแทรกซอน เชน มีการติดเชื้อในกะโหลกศีรษะซึ่งสามารถพิสูจนได 
ปอดอักเสบ ไตวายเฉียบพลัน เปนตน ไมเกินสามหมื่นบาทตอราย 

๓) ไดรับการผาตัดถึงในเนื้อสมองและผูปวยไมรูสึกตัวนานเกินสิบหา
วัน ไมเกินสามหมื่นบาทตอราย 

๔) ไดรับการผาตัดเกี่ยวกับหลอดเลือดในสมอง และตองใชอุปกรณ
พิเศษ ไมเกินสามหมื่นบาทตอราย 

๕)  ได รั บกา รรั กษ า โ รคหลอด เลื อดสมองด ว ยวิ ธี  Balloon 
Embolization ไมเกินสามหมื่นบาทตอราย สําหรับการรักษาภายใตเง่ือนไข ดังตอไปนี ้

๕.๑.) จะตองมีขอบงช้ีขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
๕.๑.๑) อุดหลอดเลือดเพื่อรักษาพยาธิสภาพของหลอด

เลือด เชน Intracranial Aneurysm หรือ Arteriovenous Malformation 
๕.๑.๒) ใชหามเลือดที่ออกในอวัยวะภายใน (Internal 

organ bleeding) หรือในหลอดเลือดที่ฉีกขาด 
๕.๑.๓) ใชอุดกั้นหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงกอนมะเร็งหรือเนื้อ

งอก 
๕ .๒) การพิจารณาใหการรักษาข้ึนกับดุลพินิจของแพทย

ผูเช่ียวชาญของสํานักงานประกันสังคม 
๖) ไดรับการรักษาโรคสมองดวยวิธี Stereotactic Radiosurgery ไม

เกินหาหมื่นบาทตอราย สําหรับการรักษาภายใตเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 
๖.๑) จะตองมีขอบงช้ีขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

๖.๑.๑) Arteriovenous Malformation 
๖ .๑ .๒) เนื้องอกสมองสวนลึก (Deep Seated Brain 

Tumor) 
๖.๑.๓) มะเร็งแพรกระจายสูสมอง (Metastatic Brain 

Tumor) ที่สามารถควบคุม Local disease 
๖.๒) การพิจารณาใหการรักษาข้ึนกับดุลพินิจของแพทยผูเช่ียวชาญ

ของสํานักงานประกันสังคม 
(จ) คายาในการรักษาผูประกันตนที่เจ็บปวยดวยโรค Cryptococcal 

Meningitis ใหจายเทาที่จายจริงตามความจําเปนแตไมเกินหนึ่งหมื่นหาพันบาทตอราย 
(ฉ) การผ าตัดหัวใจแบบเปด  (Open Heart Surgery) ใหจ ายค า

รักษาพยาบาลเทาที่จายจริงตามความจําเปนแตไมเกินหนึ่งแสนบาทตอราย 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ช) การผาตัดหัวใจในโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (Coronary Bypass) ให
จายคารักษาพยาบาลเทาที่จายจริงตามความจําเปน แตไมเกินหนึ่งแสนบาทตอราย 

(ซ)  การรักษาโรคลิ้ นหั ว ใจโดยใชสายบอลลูนผ านทางผิ วหนั ง 
(Percutaneous Balloon Valvuloplasty) ใหจายคารักษาพยาบาลเทาที่จายจริงตามความจํา
เปน แตไมเกินสองหมื่นบาทตอราย 

(ฌ) การรักษาผูประกันตนที่เจ็บปวยโดยการขยายหลอดเลือดหัวใจ 
๑) กรณีการขยายหลอดเลือดหัวใจโดยการใชบอลลูนอยางเดียว ให

จายเทาที่จายจริงตามความจําเปนแตไมเกินครั้งละสามหมื่นบาท ใหมีสิทธิไดรับไมเกินสองครั้ง 
๒) กรณีการขยายหลอดเลือดหัวใจโดยการใชหัวกรอ ใหจายเทาที่จาย

จริงตามความจําเปนแตไมเกินครั้งละส่ีหมื่นบาท ใหมีสิทธิไดรับไมเกินสองครั้ง 
สําหรับกรณีที่ตองใสอุปกรณ Stent ใหจายในอัตราอันละสองหมื่นหา

พันบาทใหมีสิทธิไดรับครั้งละไมเกินสองอัน 
(ญ) การปดรูร่ัวผนังก้ันหัวใจหองบน (ASD) ทางสายสวนหัวใจ โดยใช 

Amplatzer TM Septal Occluder ในสถานพยาบาลที่มีบริการพิเศษและโดยแพทยผูเช่ียวชาญ
เฉพาะทาง ใหจายคารักษา และคาอุปกรณการรักษาเทาที่จายจริงตามความจําเปน แตไมเกินครั้ง
ละหนึ่งแสนบาทตอราย 

(ฎ) การใสอุปกรณเครื่องกระตุกไฟฟาหัวใจอัตโนมัติ (AICD) ใหจายคา
อุปกรณเครื่องกระตุกไฟฟาหัวใจอัตโนมัติ (AICD) ตามจริงไมเกินรายละสองแสนบาท และจาย
ไมเกินรายละหนึ่งแสนบาท สําหรับการผาตัดภายใตเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 

๑) จะตองมีขอบงช้ีขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
๑.๑) ผูปวยที่หัวใจหยุดเตน (Cardiac arrest) จาก Ventricular 

Fibrillation หรือ Ventricular Tachycardia ที่ไมไดเกิดจากภาวะที่แกไขได 
๑ .๒) Ventricular Tachycardia ที่ เ กิดขึ้ น เองอยูนานๆ  ที่

สัมพันธกับโรคหัวใจ 
๑.๓) การหมดสติที่ไมสามารถหาสาเหตุ รวมกับการกระตุนให

เ กิด  Ventricular Tachycardia, Ventricular Fibrillation ที่มีผลตอภาวะไหลเวียนจาก
โปรแกรมไฟฟาหัวใจ และการรักษาดวยยาไมไดผล 

๑.๔) การเกิด Ventricular Tachycardia ในผูปวยโรคหลอด
เลือดหัวใจกลามเนื้อหัวใจตายจากการขาดเลือด หรือกลามเนื้อหัวใจออนแรงสามารถกระตุนให
เกิด Ventricular Tachycardia, Ventricular Fibrillation จากโปรแกรมไฟฟาหัวใจและการ
รักษาดวยยา กลุม ๑ ไมไดผล 

๑.๕) การเกิด Ventricular Tachycardia ข้ึนเองอยูนานๆ ใน
ผูปวยที่ไมพบโรคหัวใจและไมสามารถรักษาดวยวิธีอ่ืน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๒) การผาตัดใสเครื่องกระตุกไฟฟาหัวใจอัตโนมัติ (AICD) ใหเปน
ดุลพินิจของแพทยผูเช่ียวชาญของสํานักงานประกันสังคมและตองทําผาตัดใสอุปกรณดังกลาวใน
สถานพยาบาลที่สํานักงานประกันสังคมกําหนด” 

 
ขอ ๒  ใหยกเลิกบัญชีประเภทและอัตราคาอวัยวะเทียมและอุปกรณในการ

บําบัดรักษาโรค กรณีสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรืออวัยวะบางสวนแนบทายประกาศ
คณะกรรมการการแพทยตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เร่ือง หลักเกณฑและอัตราสําหรับ
ประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางาน ลงวันที่ ๒๕ 
ธันวาคม ๒๕๔๖ และใหใชบัญชีประเภทและอัตราคาอวัยวะเทียมและอุปกรณในการบําบัดรักษา
โรคกรณีสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรืออวัยวะบางสวนแนบทายประกาศนี้แทน 

 
ขอ ๓  ใหยกเลิก หลักเกณฑและเง่ือนไขการปลูกถายไขกระดูก แนบทาย

ประกาศคณะกรรมการการแพทยตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เ ร่ือง 
หลักเกณฑและอัตราสําหรับประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใช
เนื่องจากการทํางาน ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๖ และใหใชขอความตอไปนี้แทน 

“หลักเกณฑและเง่ือนไขการปลูกถายไขกระดูก 
๑) ผูประกันตนจะตองเจ็บปวยดวยโรคใดโรคหนึ่งดังตอไปนี ้

๑.๑) มะเร็งเม็ดเลือดขาวมัยอีลอยดชนิดเรื้อรัง (Chronic myeloid 
leukemia) ในระยะเรื้อรัง (chronic phase) หรือระยะที่มีการดําเนินโรคเร็ว (accelerated 
phase) 

๑.๒) มะเร็งเม็ดเลือดขาวมัยอีลอยดชนิดเฉียบพลัน (Acute myeloid 
leukemia) ในระยะที่โรคสงบโดยสมบูรณเปนครั้งแรก (first complete remission) หรือระยะที่
โรคสงบโดยสมบูรณเปนครั้งที่สอง (second complete remission) 

๑ .๓ )  มะ เ ร็ ง เม็ ด เ ลื อดขา วลิ ม โฟบลาสชนิ ด เฉี ยบพลั น  (Acute 
lymphoblastic leukemia) ในระยะที่ โรคสงบโดยสมบูรณ เปนครั้ งแรก (first complete 
remission) หรือระยะที่โรคสงบ โดยสมบูรณเปนครั้งที่สอง (second complete remission) 

๑ .๔) มะเร็งตอมน้ํ า เหลือง  (malignant lymphoma) ที่กลับเปนอีก 
(relapse) หรือไมตอบสนอง (refractory) ตอการใหยาเคมีบําบัดตามมาตรฐานขั้นตน (first 
line chemotherapy) หรือในรายที่มีความเสี่ยงสูง (high risk, high-intermediate risk โดย 
International prognostic index, IPI) ควรทําในระยะที่โรคสงบโดยสมบูรณเปนครั้งแรก (first 
complete remission) หรือระยะที่โรคเขาสูระยะสงบ (first partial remission) 

๑.๕) ไขกระดูกฝอชนิดรุนแรง (severe aplastic anemia) 
๑.๖) มะเร็งเตานมที่มีการแพรกระจายของมะเร็งไปที่ตอมน้ําเหลืองเกิน ๑๐ 

ตอมแลว 
๑ .๗)  ไขกระดู กผิดปกติ ระยะกอน เปนมะ เร็ ง  (Myelodysplastic 

syndrome) ชนิดโลหิตจางแบบดื้อตอการรักษาชนิดมีบลาสมาก (refractory anemia with 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

excess blast) หรือโลหิตจางแบบดื้อตอการรักษาชนิดมีบลาสมากและเซลลอยูในระยะการ
เปลี่ยนแปลง (refractory anemia with excess blast in transformation) หรือไมอีโลโมโนไซ
ติกลิวคีเมียชนิดเรื้อรัง (chronic myelomonocytic leukemia) 

๑.๘) มะเร็งไขกระดูกชนิดมัยอีโลมา (multiple myeloma) 
๒) ผูประกันตนจะตองไมเปนโรค ๑.๑) ๑.๒) ๑.๓) ๑.๔) ๑.๕) ๑.๖) ๑.๗) 

หรือ ๑.๘) มากอนที่จะเปนผูประกันตน 
๓) ผูประกันตนที่เจ็บปวยดวยโรคในลําดับที่ ๑.๑) ๑.๒) ๑.๓) ๑.๔) ๑.๕) 

๑.๖) ๑.๗) จะตองมีอายุไมเกิน ๕๕ ป และผูประกันตนที่เจ็บปวยดวยโรคในลําดับที่ ๑.๘ จะตอง
มีอายุไมเกิน ๖๐ ป 

๔) กรณีที่ผูประกันตนไดรับการปลูกถายไขกระดูกแลวกลับเปนโรคเดิมซ้ําให
ผูประกันตนมีสิทธิย่ืนเรื่องขอรับการพิจารณาอนุมัติการปลูกถายไขกระดูกใหม 

๕) ใหคณะกรรมการการแพทยเปนผูใหคําปรึกษาและแนะนําแกสํานักงานใน
การพิจารณาอนุมัติใหผูประกันตนเขารับการปลูกถายไขกระดูก 

๖) ใหผูประกันตนที่ไดรับการอนุมัติใหปลูกถายไขกระดูกไปเขารับบริการทาง
การแพทยกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยดวยเหตุหรือโรคอื่นๆ จากสถานพยาบาลที่เปนผู
ใหบริการทางการแพทยกรณีปลูกถายไขกระดูกในชวงระยะเวลาของกระบวนการปลูกถายไข
กระดูก” 

 
ขอ ๔๑  ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ เปนตนไป 
 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
อรุณ เผาสวัสดิ ์

ประธานกรรมการการแพทย 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๔๙ ง/หนา ๔๑/๖ มีนาคม ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

[เอกสารแนบทาย] 
 
๑.  บัญชีประเภทและอัตราคาอวัยวะเทียมและอุปกรณในการบําบัดรักษาโรค 
๒.  บัญชีประเภทและอัตราคาอวัยวะเทียมและอุปกรณในการบําบัดรักษาโรค 

กรณีสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรืออวัยวะบางสวน 
 

(ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผูจดัทํา 
๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑ 

 


