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รับลงประกาศโฆษณาให้กบัหน่วยงานราชการ

มูลนิธิ องค์กรต่างๆ, บุคคล, นิตบุิคคล, 

บริษทัจ�ากดั, บริษทัมหาชน, ส�านักงานทนายความ, 

ธนาคาร, ลงงบการเงนิประจ�าปี, 

ประกาศเชิญประชุมสามญัและวสิามญั 

ตรงตามรูปแบบทีก่ฎหมายก�าหนดไว้ 
ปีที ่  6   ฉบับที ่ 1,153  วนัจนัทร์ที ่  5   เมษายน พ.ศ.   2564  ราคา  15  บาท

                                   ๖   เมษายน วนัจกัรี

                ปฐมบรมนาถไท ้                       จกัรี วงศเ์ฮย

         นิรมิตทวารวดี                                   เพริศแพร้ว

        นครอมรเทพบดี                                สรรคเ์สก

        เวยีงวงัพทุธธรรมแกว้                        เลิศแลว้ อลงัการ

                                       ดว้ยเกลา้ดว้ยกระหม่อมขอเดชะ

 ขา้พระพทุธเจา้ ผูบ้ริหารและพนกังาน บริษทั หนงัสือพิมพท์รรศนะ จ�ากดั

                                        นาง อรพทัธ อินโท  ผูป้ระพนัธ์

ฉบบัท่ี 17/2564                                        วนัท่ี 31 มีนาคม 2564

                       กรมบญัชีกลางปรับปรุงหลกัเกณฑก์ารเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล

                                          ส�าหรับผูป่้วยกลุ่มโรครูมาติก เร่ิม 16 เม.ย. 64
               นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมบญัชีกลาง เปิดเผยวา่ กรมบญัชีกลางในฐานะหน่วยงานท่ีก�ากบัดูแล

เงินสวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลของขา้ราชการและบุคคลในครอบครัว ไดด้�าเนินการก�าหนดหลกัเกณฑแ์ละ

แนวทางปฏิบติัในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลส�าหรับผูป่้วยซ่ึงจ�าเป็นตอ้งใชย้าท่ีมีค่าใชจ่้ายสูง ตั้งแต่ปี 2553 โดย

ก�าหนดหลกัเกณฑก์ารเบิกจ่ายค่ายาจ�านวน 3 รายการ ส�าหรับผูป่้วยกลุ่มโรครูมาติก (Rheumatic Disease Prior Au-

thorization : RDPA) ประกอบดว้ย โรคขอ้อกัเสบรูมาตอยด ์ โรคขอ้กระดูกสนัหลงัอกัเสบติดยดึ และโรคขอ้อกัเสบ

สะเกด็เงิน ปัจจุบนัเทคโนโลยทีางการแพทยมี์ความกา้วหนา้เป็นอยา่งสูง จึงท�าใหมี้รายการยาชีววตัถุ (Biologic drugs) 

หรือยาสงัเคราะห์มุ่งเป้า (Targeted therapies) ซ่ึงเป็นยาท่ีมีค่าใชจ่้ายสูงท่ีใชใ้นการรักษากลุ่มโรครูมาติกเพิ่มมาก

ข้ึน กรมบญัชีกลางร่วมกบัสมาคมรูมาติสซัม่แห่งประเทศไทย และผูเ้ช่ียวชาญในสาขาวชิาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง พิจารณา

ปรับปรุงหลกัเกณฑส์�าหรับผูป่้วยกลุ่มโรครูมาติก เพื่อใหผู้ป่้วยไดรั้บการรักษาท่ีมีคุณภาพและครอบคลุมการรักษาท่ี

จ�าเป็นมากข้ึน รวมทั้งเพิ่มการเขา้ถึงยาในกลุ่มผูป่้วยเดก็ โดยก�าหนดรายการยาจ�านวน 8 รายการ ส�าหรับผูป่้วยกลุ่ม

โรครูมาติกใหส้ามารถเบิกจ่ายตรงได ้ ประกอบดว้ย โรคขอ้อกัเสบรูมาตอยด ์ โรคขอ้และกระดูกสนัหลงัอกัเสบ โรค

ขอ้อกัเสบไม่ทราบสาเหตุในเดก็ชนิดมีอาการทางซิสเตม็มิก และโรคขอ้อกัเสบไม่ทราบสาเหตุในเดก็ชนิดไม่มีอาการ

ทางทางซิสเตม็มิก โดยจะเร่ิมใชส้�าหรับค่ารักษาพยาบาลท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ี 16 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป

              การเบิกค่ายารักษาผูป่้วยกลุ่มโรครูมาติกขา้งตน้ในระบบเบิกจ่ายตรง ใหส้ถานพยาบาลด�าเนินการลงทะเบียน

แพทยผ์ูรั้กษา ผูป่้วย และส่งขอ้มูลตามโปรโตคอลท่ีก�าหนดในระบบ RDPA เพื่อขออนุมติัเบิกจ่ายค่ายา หรือขอต่อ

อายกุารเบิกจ่ายค่ายา หรือขอหยดุการใชย้า ส�าหรับผูป่้วยรายเดิมท่ีเคยไดรั้บการอนุมติัเบิกจ่ายค่ายาในระบบ RDPA 

แลว้ ใหเ้บิกจ่ายตรงค่ายาไดจ้นกวา่จะหยดุการรักษาดว้ยยาดงักล่าว 

             อธิบดีกรมบญัชีกลาง กล่าวเพิ่มเติมวา่ การเบิกจ่ายค่ายาของสถานพยาบาลท่ีผา่นมามีการส่งเบิกค่ายาเกินอตัรา

ท่ีกรมบญัชีกลางก�าหนดส่งผลใหต้อ้งมีการเรียกเงินคืนค่ารักษาพยาบาลจากสถานพยาบาล และอาจเกิดขอ้โตแ้ยง้จาก

สถานพยาบาล ดงันั้น เพื่อใหก้ารส่งเบิกค่ายาของสถานพยาบาลเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง จึงก�าหนดอตัราเบิกจ่ายค่ายา บาง

รายการ โดยใหใ้ชก้บัการรักษาทุกขอ้บ่งช้ี เช่น ยา Infliximab และ Secukinumab ใชใ้นการรักษาส�าหรับผูป่้วยกลุ่ม

โรครูมาติกและผูป่้วยกลุ่มโรคผวิหนงัเร้ือรัง เป็นตน้ ทั้งน้ีจะมีการทบทวนอตัราการเบิกค่ายาอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

ส�าหรับอตัราเบิกจ่ายค่ายาท่ีก�าหนดนั้น ใหมี้ผลใชบ้งัคบัส�าหรับค่ารักษาพยาบาลท่ีเกิดข้ึน ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2564 

เป็นตน้ไป โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ กองสวสัดิการค่ารักษาพยาบาล กรมบญัชีกลาง หมายเลข 

02 127 7000 ต่อ 6850 ในวนั เวลาราชการ.

                                      ภาคเหนือ
วนัที ่ 5  เม.ย.  อากาศร้อนกบัมฟ้ีาหลวัในตอนกลางวนัโดยมฝีนฟ้า

คะนองบางแห่ง  ลมตะวนัตก  ความเร็ว 10 - 20  กม./ชม.
อุณหภูมติ�า่สุด  21 - 28  องศาเซลเซียส  สูงสุด  36 - 41  องศาเซลเซียส

                                   ภาคใต้ ฝ่ังตะวนัตก
วนัที ่  5  เม.ย.  มฝีนฟ้าร้อยละ 40 - 70 ของพืน้ที ่กบัมฝีนตกหนักบาง

แห่ง  ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  20 - 40  กม./ชม.

อุณหภูมติ�า่สุด  21 - 27 องศาเซลเซียส  สูงสุด  35 - 37  องศาเซลเซียส

                              ภาคใต้ ฝ่ังตะวนัออก
วนัที ่ 5  เม.ย.  มฝีนฟ้าร้อยละ 40 - 60 ของพืน้ที ่กบัมฝีนตกหนักบางแห่ง  

ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  15 - 30  กม./ชม.

อุณหภูมติ�า่สุด 23 - 27  องศาเซลเซียส สูงสุด   32 - 36  องศาเซลเซียส

                      ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ      
วนัที ่ 5  เม.ย. อากาศร้อนกบัมฟ้ีาหลวัในตอนกลางวนัโดยมฝีนฟ้าคะนอง

บางแห่ง ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  10 - 20 กม./ชม.

อุณหภูมติ�า่สุด  24 - 27 องศาเซลเซียส สูงสุด 35 - 40 องศาเซลเซียส

                                 ภาคกลาง
วนัที ่ 5  เม.ย.  มฟ้ีาหลวัในตอนกลางวนั ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของ

พืน้ที ่ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  10 - 20  กม./ชม.

อุณหภูมติ�า่สุด  24 - 27  องศาเซลเซียส สูงสุด  35 - 40  องศาเซลเซียส

                        กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
วนัที ่ 5  เม.ย. มเีมฆบางส่วน กบัมฟ้ีาหลวัในตอนกลางวนั ฝนฟ้าคะนอง 

ร้อยละ 10 ของพืน้ที ่ ลมใต้ ความเร็ว  10 - 20  กม./ชม.

อุณหภูมติ�า่สุด  24 - 26 องศาเซลเซียส สูงสุด 35 - 39 องศาเซลเซียส
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