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ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม
เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีการบาบัดทดแทนไต และการให้ยา Erythropoietin
แก่ผู้ประกันตนที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโรคโควิค 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
โดยที่เป็นการสมควรให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วย
ด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายซึ่งจาเป็นต้องได้รับการบาบัดทดแทนไต และการให้ยา Erythropoietin
เป็นการเฉพาะในช่วงเวลาที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
โรคโควิค 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๕ (๒) และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น สั ง คม (ฉบั บ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการการแพทย์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกันสังคมจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๖๔
ข้อ ๒ ให้ ผู้ ป ระกั น ตนที่ เ จ็ บ ป่ ว ยด้ ว ยโรคไตวายเรื้ อ รั ง ระยะสุ ด ท้ า ยซึ่ ง จ าเป็ น ต้ อ งได้ รั บ
การบาบัดทดแทนไตและการให้ยา Erythropoietin ในช่วงเวลาที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) และไม่สามารถ
ยื่นคาขอรับบริการทางการแพทย์โดยการบาบัดทดแทนไตหรือยื่นคาขอรับบริการทางการแพทย์แล้ว
แต่อยู่ระหว่างรอการอนุมัติให้มีสิทธิการบาบัดทดแทนไตกรณีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม กรณีล้างช่องท้อง
ด้วยน้ายาอย่างถาวรหรือกรณีการให้ยา Erythropoietin มีสิทธิได้รับบริการทางการแพทย์ ตามหลักเกณฑ์
และอัตราในประกาศฉบับนี้ โดยให้คณะกรรมการการแพทย์หรือผู้ที่คณะกรรมการการแพทย์มอบหมาย
หรือเลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมายเป็นผู้มีอานาจพิจารณาให้ความเห็นชอบการบาบัดทดแทนไต
และการให้ยา Erythropoietin แล้วแต่กรณี และให้มีอานาจกาหนดวันเริ่มมีสิทธิรับบริการทางการแพทย์
เกินกว่าสามสิบวันก่อนวันที่ผู้ประกันตนยื่นคาขอรับการบาบัดทดแทนไตหรือการให้ยา Erythropoietin
แต่ทั้งนี้ต้องไม่ก่อนวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ข้อ ๓ ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิเข้ารับบริการทางการแพทย์กรณีการบาบัดทดแทนไต และกรณี
การให้ยา Erythropoietin จากสถานพยาบาลที่สานักงานประกันสังคมกาหนด หรือสถานพยาบาลอื่น
ที่ผู้ประกันตนเข้ารับบริการทางการแพทย์ แล้วแต่กรณี ดังนี้
(๑) กรณี ผู้ ป ระกั น ตนเข้ า รั บ บริ ก ารทางการแพทย์ โ ดยการฟอกเลื อ ดด้ ว ยเครื่ อ งไตเที ย ม
ที่มีระยะเวลาน้ อยกว่าสัปดาห์ ละสองครั้ง หรือครั้งละน้อยกว่าสี่ชั่วโมง หรือโดยการล้างช่องท้อง
ด้วยน้ายาอย่างถาวร
(๒) กรณีผู้ประกันตนเข้ารับบริการทางการแพทย์หลังการปลูกถ่ายไต
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(๓) กรณีผู้ประกันตนรับยา Erythropoietin
ข้อ ๔ ให้สานักงานประกันสังคมจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ตามข้อ ๓ แก่สถานพยาบาล
หรือผู้ประกันตน ตามอัตราที่กาหนดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสาหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
อัน มิใช่เนื่ องจากการทางาน ลงวัน ที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
คณะกรรมการการแพทย์ ต ามพระราชบัญ ญัติป ระกัน สั งคม เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ และอั ต ราสาหรับ
ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทางาน ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ 6 (1) (2) (3) (ฉ) และข้อ 8 แล้วแต่กรณี
ข้อ ๕ หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีบาบัดทดแทนไตและกรณีการให้ยา
Erythropoietin นอกจากที่กาหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และอัตราการบริการ
ทางการแพทย์ โ ดยการบาบัด ทดแทนไตท้า ยประกาศคณะกรรมการการแพทย์ต ามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสาหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
อัน มิใช่เนื่ องจากการทางาน ลงวัน ที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
คณะกรรมการการแพทย์ ต ามพระราชบัญ ญัติป ระกัน สั งคม เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ และอั ต ราสาหรับ
ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทางาน ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อ ๖ กรณีที่ผู้ประกันตนเข้ารับการบาบัดทดแทนไตตามดุลยพินิจของอายุรแพทย์โรคไต
หรือแพทย์ที่ทาการรักษาเห็นควรให้ผู้ประกันตนจาเป็นต้องได้รับการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ก่อนเข้ารับบริการ หรือกรณีผู้ประกันตนที่ป่วยเป็นโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ที่ จาเป็นต้องได้รับการบาบัดทดแทนไต ให้สานักงานประกันสังคม
จ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่สถานพยาบาลที่ผู้ประกันตนเข้ารับบริการทางการแพทย์ ตามประกาศ
คณะกรรมการการแพทย์ต ามพระราชบัญญัติประกันสังคมว่าด้วยหลักเกณฑ์ และอัต ราค่าบริการ
ทางการแพทย์กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019
(COVID-19))
ข้อ ๗ ในกรณี ที่ ส านั ก งานประกั น สั งคมเห็ นว่ า ผู้ ประกั นตนไปรับ บริ การทางการแพทย์
กรณีบาบัดทดแทนไต ด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม การล้างช่องท้องด้วยน้ายาอย่างถาวร
และกรณีการให้ยา Erythropoietin ควรได้รับค่าบริการทางการแพทย์นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในประกาศนี้
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ให้สานักงานประกันสังคมพิจารณาจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่ผู้ประกันตนหรือสถานพยาบาล
ตามคาแนะนาของคณะกรรมการการแพทย์ หรือผู้ที่คณะกรรมการการแพทย์มอบหมาย
ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕64
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคณ
ุ เหลือพร ปุณณกันต์
ประธานกรรมการการแพทย์

