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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

 

แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies Vaccine) 
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ปีงบประมาณ 2562  

โดย ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

…………………………………………………………. 

 ตามที่กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุขได้เสนอให้ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดสรร
งบประมาณจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในปีงบประมาณ 2562  เพ่ือแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคและวัคซีน
ไม่เพียงพอ  ซึ่งคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   มีมติในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 
2562  เห็นชอบในหลักการตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการจัดท าแผนความต้องการยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ฯ ให้จ่ายชดเชยเป็นเงินให้หน่วยบริการ ส าหรับบริการวัคซีนพิษสุนัขบ้า ในปีงบประมาณ 2562    ที่เกิดขึ้น
ก่อนการจัดหานั้น 

       เพ่ือให้การด าเนินการในปีงบประมาณ 2562 เป็นไปตามมติดังกล่าว    ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.)     จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies Vaccine) 
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ปีงบประมาณ 2562  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการเบิกจ่าย 

1. เป็นการจ่ายส าหรับการให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies Vaccine) ในกรณี Post-exposure ที่
หน่วยบริการให้บริการแก่ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประเภทผู้ป่วยนอกทุกกรณี (OPAE/OP-Refer/OPใน
หน่วยบริการ/OP ในจังหวัด) ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป โดยมีหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ดังนี้ 

a. การให้บริการก่อนการจัดหา จ่ายชดเชยเป็นเงินให้แก่หน่วยบริการ 
b. การให้บริการหลังการจัดหา จ่ายชดเชยเป็นยาให้แก่หน่วยบริการ 

  2. จ่ายให้แก่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกแห่งที่มีการให้บริการวัคซีนป้องกันโรค   
พิษสุนัขบ้า (Rabies Vaccine) ในบริการประเภทผู้ป่วยนอก 
  3. หน่วยบริการต้องบันทึกรหัสยาของวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (รหัสยา TMT) และรหัสโรค ตามท่ี
ก าหนด (Z20.3 หรือ Z24.2)  
     
การส่งข้อมูลเบิกจ่ายและการตัดรอบข้อมูล 
 
 หน่วยบริการส่งข้อมูลในระบบโปรแกรม e-Claim ของ สปสช.   โดยส่งข้อมูลการให้บริการวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า ประเภทผู้ป่วยนอกทุกกรณี (OPAE/OP-Refer/OPในหน่วยบริการ/OP ในจังหวัด)  มายัง สปสช.  เพ่ือ
ขอรับการจ่ายเงินค่าวัคซีน/ยาวัคซีนตามแต่กรณี ภายใน 30 วันหลังให้บริการ   ซ่ึง สปสช.จะออก REP และตัดรอบ
ข้อมูลตามรอบ Statement ทีก่ าหนด  
 ทั้งนี ้ ขอความร่วมมือหน่วยบริการให้เร่งรัดการส่งข้อมูลการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าใน        
หนว่ยบริการและในจังหวัดที่มีการให้บริการไปแล้วในปีงบประมาณ 2562 (การให้บริการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 
มิถุนายน 2562 )  มายัง สปสช. ภายใน 15 สิงหาคม 2562    
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หน่วยบริการบันทึกข้อมลูผา่น  
โปรแกรม e-Claim โดยขอความรว่มมือ 

ให้บันทึกภายใน 15 ส.ค.62 

ตารางแผนภูมิที่1  การเบิกจ่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2562 (Post exposure) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 **กรณีการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในหน่วยบริการและในจังหวัด  ก าลังด าเนินการปรับปรุง
โปรแกรมเพ่ือให้รับข้อมูลได้โดยไม่ติด C   หน่วยบริการสามารถเริ่มส่งข้อมูลในระบบโปรแกรม e-Claim ได้ตั้งแต่วันที ่
1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป 

หมายเหตุ 
 1. กรณีผู้ป่วยนอก ที่เป็น OP ในหน่วยบริการ หรือ OP ในจังหวัด ที่หน่วยบริการส่งข้อมูลมาแล้ว และ
ประมวลผลได้กองทุน  OPHMAIN ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะน าข้อมูลดังกล่าว รวมทั้งข้อมูลถูก
ปฏิเสธจากกรณี OPAE (กรณีเบิก AE แต่อยู่จังหวัดเดียวกัน หรือส่งต่อมาจากจังหวัดเดียวกับหน่วยบริการประจ า) มา
ประมวลผลจ่ายให้หน่วยบริการ โดยหน่วยบริการไม่ต้องด าเนินการใดๆ 
 2. กรณีหน่วยบริการในพื้นที่ สปสช.เขต 13 กทม. แนวทางปฏิบัติในการเบิกชดเชย เป็นไปตามท่ี สปสช.
เขต 13 กทม.ก าหนดเพิ่มเติม 
 3. หน่วยบริการในระดับ รพ.สต. หรือลูกข่าย ให้จัดส่งผ่านหน่วยบริการแม่ข่าย  
       4. ค่าบริการอ่ืนๆ เช่น ค่าท าแผล ค่ายา ค่าบริการทางการแพทย์ ฯ  เป็นไปตามประกาศคู่มือแนวทาง
ปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข  ปีงบประมาณ 2562                                         
 
  
 

การเบิกจ่ายวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า 
ปีงบประมาณ 2562 

การบริการก่อนการจดัหาวัคซีน                
จ่ายชดเชยเป็นเงิน  

 

การบริการหลังการจัดหาวัคซีน                
จ่ายชดเชยเป็นยา 

 

กรมควบคุมโรคจดัสรรตามโควตาที่ก าหนด  
 เขต 1-3 Vero Rabies Vaccine                                            
 เขต 4-13  SPEEDA 

หน่วยบริการบันทึกข้อมลูบริการใน
โปรแกรม ภายใน 30 วันหลังให้บริการ 

สปสช.ประมวลผลและจ่ายชดเชยให้แก่
หน่วยบริการตามรอบ Statement ที่ก าหนด 

สปสช.ประมวลผลตามรอบ Statement 
ที่ก าหนด และจดัส่งวัคซีนให้หน่วยบริการ

ในเดือนถัดไป 
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ตารางแผนภูมิที่  2  การเบิกจ่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2562 (Post exposure) 
 
2.1 การบริการก่อนการจัดหา (จ่ายเป็นเงิน) 1 ต.ค.2561- 30 มิ.ย.2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

2.2 การบริการหลังการจัดหา จ่ายเป็นยา (1 ก.ค.- 30 ก.ย.2562) 
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วิธีการบันทึกข้อมูลขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ในโปรแกรม e-Claim 
 บันทึกข้อมลูบริการเป็นกรณีผู้ป่วยนอก เหมือนกรณีผู้ป่วยนอกอ่ืนๆ โดย 

1. การบันทึกข้อมูลหน้า ข้อมูลทั่วไป (F1) 
2. การบันทึกข้อมูลหน้า การวินิจฉัยโรค (F2) บันทึกรหัสโรคตามท่ีก าหนด (Z20.3 หรือ Z24.2)                                        
3. การบันทึกข้อมูลหน้า การผ่าตัดหัตถการ (F3) บันทึกรหัสหัตถการ (ถ้ามี)                                                      
4. การบันทึกข้อมูลหน้า ค่ารักษาพยาบาล (F7 หรือ F8) บันทึกรหัสยา TMT ของวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ตามท่ีก าหนด 

1. การบันทึกข้อมูลหน้า ข้อมูลทั่วไป (F1) 
  1.1 ให้บริการในจังหวัด ไม่ต้องเลือกเง่ือนไขการเรียกเก็บ โดยโปรแกรม Default ที่ “กรุณาเลือก” 
  1.2 ให้บริการข้ามจังหวัด เลือกเง่ือนไขการเรียกเก็บเป็น OP Refer (กรณีมีการส่งต่อข้ามจังหวัด) หรือ  
Accident  หรือ Emergency (ถ้าเข้ารักษาด้วยกรณีอุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วยฉุกเฉิน) หรือ Normal (กรณีสิทธิว่าง คน
พิการ ทหารผ่านศึก) 

  
 

2. การบันทึกข้อมูลหน้า การวินิจฉัยโรค (F2)  
บันทึกรหัสโรค Z20.3 หรือ Z24.2 เป็นโรคหลัก หรือโรครอง (Pdx หรือ Sdx) แล้วแตก่รณ ี 
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3. การบันทึกข้อมูลหน้า การผ่าตัดหัตถการ (F3)  
บันทึกรหัสหัตถการ (ICD-9) (ถ้ามี)     

 
 

4. การบันทึกข้อมูลหน้า ค่ารักษาพยาบาล (F7 หรือ F8)  
บันทึกยาและสารอาหารทางเส้นเลือดที่ใช้ใน รพ. : บันทึกรหัสยา TMT ของวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ตามท่ีก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

บันทึกรหัสยา TMT ของวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามที่ก าหนด 

 
   ** หน่วยบริการสามารถบันทึกรหัส TMT ตามท่ีให้บริการ โดย สปสช.จะจัดสรรในอัตราที่ก าหนดเป็นเงินและเป็น
ยา ตามช่วงเวลาการให้บริการ) 
 

การตรวจสอบข้อมูลการชดเชยวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในระบบ VMI 
โครงการ Vero rabies vaccine (GRP1-ยาและวัคซีนพิเศษสปสช.) 
           1.  กรมควบคุมโรคประมาณการยอดจัดสรรวัคซีนเป็นยาส ารองตั้งต้น(initial stock) ส าหรับการให้บริการ
ผู้ป่วยนอกของหน่วยบริการ ส าหรับการให้บริการ 1 เดือน  
 2.  เมื่อหน่วยบริการบันทึกข้อมูลการให้บริการในระบบ  e-Claim    สปสช.จะประมวลผลและแจ้งองค์การ
เภสัชกรรม  จัดส่งวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยระบบ VMI ให้กับหน่วยบริการทุก 1 เดือน 
  Website : https://scm.gpo.or.th/vmi/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

https://scm.gpo.or.th/vmi/


7 
 

รายช่ือผู้ติดต่อประสานงาน 

หน่วยงาน ชื่อ-สกุลผู้ประสานงาน ประเด็นรับผิดชอบ เบอร์โทรศัพท์/อีเมล์ 
1.กรมควบคุมโรค ภก.สมศักดิ์  พึ่งเศรษฐดี การจัดสรรวัคซีน 

/วิชาการ 
somsakzp@yahoo.com 
02-5903222 
090-982-1633 

2. องค์การเภสัชกรรม ภก.กิตติ ระหงส์ 
 
 
 
ภญ.เกสินี จูฑะสวัสดิ์ 

การจัดส่ง,กระจายวัคซีน  
/ระบบ VMI 
 
 
การจัดส่ง,กระจายวัคซีน  
/ระบบ VMI 

email :  vmi@gpo.or.th   
โทร 02-2038908-9 
kitti.r@gpo.or.th 
094-190-9469 
kasinee_ju@gpo.or.th 
099-197-9539 

3. ส านักงานหลักประกัน 
สุขภาพแห่งชาติ 
 
 

ส านักบริหารการจัดสรร
และชดเชยค่าบริการ  
คุณบังอร  บูระพิน 
 
ส านักสนับสนุนระบบ
บริการยาและเวชภัณฑ์ 
คุณอรทัย สุวราณรักษ์ 

Helpdesk /การบันทึก
ข้อมูลในโปรแกรมe-claim 
 
 
Project manager 
 

Bangon.b@nhso.go.th 
02-142 3100-3 
061-402-7250 
 
orathai.s@nhso.go.th 
084-3878052 

4. ส านักงานหลักประกัน 
สุขภาพแห่งชาติ เขต 13 
กทม. 

ภก.รณัย สายรักษ์ หน่วยบริการในเขต กทม. Ranai.s@nhso.gotth 
063-2252096 
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