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แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies Vaccine) 
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ปีงบประมาณ 2562  

โดย ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ 

…………………………………………………………. 

 ตำมที่กรมควบคุมโรค  กระทรวงสำธำรณสุขได้เสนอให้ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติจัดสรร
งบประมำณจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ ในปีงบประมำณ 2562  เพ่ือแก้ไขปัญหำกำรระบำดของโรคและวัคซีน
ไม่เพียงพอ  ซึ่งคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ   มีมติในกำรประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 1 เมษำยน 
2562  เห็นชอบในหลักกำรตำมข้อเสนอของคณะอนุกรรมกำรจัดท ำแผนควำมต้องกำรยำ เวชภัณฑ์และอุปกรณ์
ทำงกำรแพทย์ฯ ให้จ่ำยชดเชยเป็นเงินให้หน่วยบริกำร ส ำหรับบริกำรวัคซีนพิษสุนัขบ้ำ ในปีงบประมำณ 2562    ที่
เกิดข้ึนก่อนกำรจัดหำนั้น 

       เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 2562 เป็นไปตำมมติดังกล่ำว    ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพ
แห่งชำติ (สปสช.)     จึงขอแจ้งแนวทำงปฏิบัติในกำรเบิกจ่ำยวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ (Rabies Vaccine) 
ในระบบหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ  ปีงบประมำณ 2562  โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
 
 หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการเบิกจ่าย 

1. เป็นกำรจ่ำยส ำหรับกำรให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ (Rabies Vaccine) ในกรณี Post-exposure ที่
หน่วยบริกำรให้บริกำรแก่ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ประเภทผู้ป่วยนอกทุกกรณี (OPAE/OP-Refer/OPใน
หน่วยบริกำร/OP ในจังหวัด) ตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2561 เป็นต้นไป โดยมีหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ดังนี้ 

a. กำรใหบ้ริกำรก่อนกำรจัดหำ จ่ำยชดเชยเป็นเงินให้แก่หน่วยบริกำร 
b. กำรให้บริกำรหลังกำรจัดหำ จ่ำยชดเชยเป็นยำให้แก่หน่วยบริกำร 

  2. จ่ำยให้แก่หน่วยบริกำรในระบบหลักประกันสุขภำพแห่งชำติทุกแห่งที่มีกำรให้บริกำรวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้ำ (Rabies Vaccine) ในบริกำรประเภทผู้ป่วยนอก 
  3. หน่วยบริกำรต้องบันทึกรหัสยำของวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ (รหัสยำ TMT) และรหัสโรค ตำมท่ี
ก ำหนด (Z20.3 หรือ Z24.2)  
     
การส่งข้อมูลเบิกจ่ายและการตัดรอบข้อมูล 
 
 หน่วยบริกำรส่งข้อมูลในระบบโปรแกรม e-Claim ของ สปสช.   โดยส่งข้อมูลกำรให้บริกำรวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้ำ ประเภทผู้ป่วยนอกทุกกรณี (OPAE/OP-Refer/OPในหน่วยบริกำร/OP ในจังหวัด)  มำยัง สปสช.  เพ่ือ
ขอรับกำรจ่ำยเงินค่ำวัคซีน/ยำวัคซีนตำมแต่กรณี ภำยใน 30 วันหลังให้บริกำร   ซ่ึง สปสช.จะออก REP และตัดรอบ
ข้อมูลตำมรอบ Statement ทีก่ ำหนด  
 ทั้งนี ้ ขอควำมร่วมมือหน่วยบริกำรเร่งรัดกำรส่งข้อมูลกำรให้บริกำรวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำในหนว่ย
บริกำรและในจังหวัดที่มีกำรให้บริกำรไปแล้วในปีงบประมำณ  2562 (กำรให้บริกำรตั้งแต่ 1ตุลำคม 2561-30 มิถุนำยน 
2562 )  มำยัง สปสช. ภำยใน 15 สิงหำคม 2562    
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หน่วยบริกำรบันทึกข้อมลูผำ่น  
โปรแกรม e-Claim โดยขอควำมรว่มมือ 

ให้บันทึกภำยใน 15 ส.ค.62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 **กรณีกำรให้บริกำรวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำในหน่วยบริกำรและในจังหวัด  ก ำลังด ำเนินกำรปรับปรุง
โปรแกรมเพ่ือให้รับข้อมูลได้โดยไม่ติด C   หน่วยบริกำรสำมำรถเริ่มส่งข้อมูลในระบบโปรแกรม e-Claim ได้ตั้งแต่วันที ่
1 กรกฎำคม 2562 เป็นต้นไป 

หมายเหตุ 
 กรณีผู้ป่วยนอก ที่เป็น OP ในหน่วยบริกำร หรือ OP ในจังหวัด ที่หน่วยบริกำรส่งข้อมูลมำแล้ว และ
ประมวลผลได้กองทุน  OPHMAIN ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ จะน ำข้อมูลดังกล่ำว รวมทั้งข้อมูลถูก
ปฏิเสธจำกกรณี OPAE (กรณีเบิก AE แต่อยู่จังหวัดเดียวกัน หรือส่งต่อมำจำกจังหวัดเดียวกับหน่วยบริกำรประจ ำ) มำ
ประมวลผลจ่ำยให้หน่วยบริกำร โดยหน่วยบริกำรไม่ต้องด ำเนินกำรใดๆ 
  
วิธีการบันทึกข้อมูลขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ในโปรแกรม e-Claim 
 บันทึกข้อมลูบริกำรเป็นกรณีผู้ป่วยนอก เหมือนกรณีผู้ป่วยนอกอ่ืนๆ โดย 

1. กำรบันทึกข้อมูลหน้ำ ข้อมูลทั่วไป (F1) 
2. กำรบันทึกข้อมูลหน้ำ กำรวินิจฉัยโรค (F2) บันทึกรหัสโรคตำมท่ีก ำหนด (Z20.3 หรือ Z24.2)                                        
3. กำรบันทึกข้อมูลหน้ำ กำรผ่ำตัดหัตถกำร (F3) บันทึกรหัสหัตถกำร (ถ้ำมี)                                                      
4. กำรบันทึกข้อมูลหน้ำ ค่ำรักษำพยำบำล (F7 หรือ F8) บันทึกรหัสยำ TMT ของวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ
ตำมท่ีก ำหนด 

…………………………………………………………………………….. 
 

กำรเบิกจ่ำยวัคซีนป้องกันพิษสุนัข
บ้ำ ปีงบประมำณ 2562 

กำรบริกำรก่อนกำรจดัหำวัคซีน                
จ่ำยชดเชยเป็นเงิน  

 

กำรบริกำรหลังกำรจัดหำวัคซีน                
จ่ำยชดเชยเป็นยำ 

 

กรมควบคุมโรคจดัสรรตำมโควตำที่ก ำหนด  
• เขต 1-3 Vero Rabies Vaccine                                            
• เขต 4-13  SPEEDA 

หน่วยบริกำรบันทึกข้อมลูบริกำรใน
โปรแกรม ภำยใน 30 วันหลังให้บริกำร 

สปสช.ประมวลผลและจ่ำยชดเชยให้แก่
หน่วยบริกำรตำมรอบ Statement ที่ก ำหนด 

สปสช.ประมวลผลตำมรอบ Statement 
ที่ก ำหนด และจดัส่งวัคซีนให้หน่วยบริกำร

ในเดือนถัดไป 
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1. กำรบันทึกข้อมูลหน้ำ ข้อมูลทั่วไป (F1) 
  1.1 ให้บริกำรในจังหวัด ไม่ต้องเลือกเง่ือนไขกำรเรียกเก็บ โดยโปรแกรม Default ที่ “กรุณำเลือก” 
  1.2 ให้บริกำรข้ำมจังหวัด เลือกเง่ือนไขกำรเรียกเก็บเป็น OP Refer (กรณีมีกำรส่งต่อข้ำมจังหวัด) หรือ  
Accident  หรือ Emergency (ถ้ำเข้ำรักษำด้วยกรณีอุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วยฉุกเฉิน) หรือ Normal (กรณีสิทธิว่ำง คน
พิกำร ทหำรผ่ำนศึก) 

  
    

 
2. กำรบันทึกข้อมูลหน้ำ กำรวินิจฉัยโรค (F2)  

บันทึกรหัสโรค Z20.3 หรือ Z24.2 เป็นโรคหลัก หรือโรครอง (Pdx หรือ Sdx) แล้วแตก่รณี  
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3. กำรบันทึกข้อมูลหน้ำ กำรผ่ำตัดหัตถกำร (F3)  
บันทึกรหัสหัตถกำร (ICD-9) (ถ้ำมี)     

 
 

4. กำรบันทึกข้อมูลหน้ำ ค่ำรักษำพยำบำล (F7 หรือ F8)  
บันทึกยำและสำรอำหำรทำงเส้นเลือดที่ใช้ใน รพ. : บันทึกรหัสยำ TMT ของวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ
ตำมท่ีก ำหนด 
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บันทึกรหัสยำ TMT ของวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำตำมที่ก ำหนด 

                

 

หมำยเหตุ  
ส ำหรับหน่วยบริกำรใน เขต 13 กรุงเทพมหำนคร  
ผู้ประสำนงำน คุณรนัย 063 225 2096 
 
ส ำนักบริหำรกำรจัดสรรและชดเชยค่ำบริกำร 
02 142 3100-3 Helpdesk 
061 402 7250 คุณบังอร 
 
ส ำนักสนับสนุนระบบบริกำรยำและเวชภัณฑ์ 
084 387 8052  คุณอรทัย     
 

tel:0843878052

