
ผูอ้ ำนวยกำรกองเศรษฐกจิสุขภำพและหลกัประกนัสุขภำพ

วนัที ่26 ตุลำคม 2565

แนวทางการชดเชยค่าบริการวัคซีน
ในระบบ National Immunization Program : NIP



ความเป็นมา

1. รับทราบความพร้อมของระบบการพิสูจน์ตัวตน และการยืนยันตัวตนของแพลตฟอร์ม หมอพร้อม 
2. มอบ กยผ. กองเศรษฐกิจสุขภาพฯ และ สปสช. ร่วมจัดท าข้อมูลและข้อเสนอ  การแยกจ่ายชดเชยค่าบริการ
ฉีดวัคซีน EPI ของหน่วยบริการสังกัด สป.สธ.  ออกจากงบ PP เหมาจ่าย และเสนอต่อคณะกรรมการฯ พิจารณา
ในการประชุม ครั้งต่อไป

มติทีป่ระชุม คกก. 7x7 เมื่อวันที ่20 ก.ย.2565

มติทีป่ระชุม คกก. 7x7 เมื่อวันที ่11 ต.ค.2565

1. เห็นชอบให้ สปสช. กันเงินค่าบริการ P&P ในส่วน 35% วงเงิน 205.32 ล้านบาท จากตารางการประมาณการณ์รายรับ 
(Sheet 0) เพ่ือจ่ายชดเชยบริการฉีดวัคซีน EPIปี 2566 ตามผลงานบริการ ในอัตรา 20 บาท/ครั้ง  ที่มีการบันทึกข้อมูล 
ผ่าน Applicationหมอพร้อม ส าหรับหน่วยบริการทั้งใน และนอกสังกัดสป.สธ. ที่ให้บริการ EPI ในเขตพ้ืนที่ 1 - 12
2. มอบ กยผ.สป./สปสช./คณะท างานฯ 5x5 ซักซ้อม ส่ือสารการด าเนินงาน ระบบการพิสูจน์ตัวตนและการยืนยัน



เพ่ือต่อยอดระบบบรกิารวคัซีนตามแผนงานสรา้งเสรมิภมิูคุ้มกันโรค ในกลุ่มเด็กแรกเกิด –
ประถมศึกษา (ต่อจากวคัซีนวดิ 19) 

วัตถุประสงค์

เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเขา้ถึงบรกิาร และคืนขอ้มูลวคัซีนพ้ืนฐาน ผ่านระบบ
ข้อมูลสุขภาพส่วนบคุคล (PHR) ของหมอพรอ้ม
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เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลวัคซีนทุกชนิด ให้ครอบคลุมกลุ่มเปา้หมาย                       

4

เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่สถานบรกิาร ในการบนัทึกขอ้มูลและติดตามผลการด าเนินงาน
บริการวคัซีน ผ่านแพลตฟอรม์หมอพรอ้ม (MOPH IC)
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ช่วงอายุ วัคซีนพ้ืนฐานเด็กพ้ืนฐาน(EPI)
จ านวนการฉีดวัคซีน : เข็ม จ านวนการฉีด (สปสช) : เข็ม

Thai Non Thai

แรกเกิด - 12 เดือน BCG, HB (1, 2), DTwP-HB + Hib (1, 2, 3)
OPV (1, 2, 3), Rota (1, 2, 3), MMR1, LAJE1 4,134,557 774,743  แรกเกิด-11 เดือน  

3,244,308

1 - 3 ปี DTP4 (กระตุ้น 1 ), OPV4 (กระตุ้น 1) MMR2, 
LAJE2 980,726  384,247 อายุ 1-4 ปี 

2,724,544

4 - 6 ปี DTP5 (กระตุ้น 2), OPV5 (กระตุ้น 2) 637,174 156,437 นักเรียน ป.1-ป.2
803,524

11 - 12 ปี HPV(1, 2) , dT 212,650 62,640 นักเรียน ป.5-ป.6
254,583

เด็กนักเรียนป.1-ป.2
(เก็บตก)

BCGs, dTs(1 , 2, 3), OPVs(1, 2, 3) HBs(1, 2, 3), 
IPVs MMRs, MRs, LAJEs(1, 2) 136,904 4,813 

รวม
6,932,416 1,382,880  7,026,959

8,315,296 

ข้อมูลจ านวนการฉีดวัคซีนเด็กพ้ืนฐาน (EPI) 

1.     ข้อมลูจากศูนยเ์ทคโนโลยฯี ณ วันที ่ 5 ตุลาคม 2565 (ข้อมลู ณ  30 ก.ย. 2564)
2     ข้อมลู สปสช. จาก https://ucinfo.nhso.go.th/ucinfo/Rpt-Vaccine บริการวคัซนีพ้ืนฐาน ณ  31  ต.ค. 2564 หมายเหตุ : กทม.จา่ยในอตัรา 20 บาท/เขม็
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https://ucinfo.nhso.go.th/ucinfo/Rpt-Vaccine


ประมาณการวงเงินท่ีคาดว่าจะใช้ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

เปา้หมาย (รัฐในและนอกสงักัด สป.)             8-10 ล้านคร้ัง
อัตราจ่าย 20        บาท/คร้ัง

คาดการณ์วงเงินท่ีจะใช้ 160-205 ล้านบาท

**จากการหารอืเบ้ืองต้น กับ สปสช. กันวงเงินจ านวน 205.32 ล้านบาท



การด าเนินการเบิกจ่ายเงินค่าบริการการฉีดวัคซีน EPI

หน่วยให้บริการการฉีดวัคซนี EPI
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ส่วนต าบล (รพ.สต.)

- โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลทั่วไป

หน่วยคีย์เบิกค่าบริการ
การฉีด EPI รับเงนิภายใน 
2 สัปดาห์

ส่งเบกิ

**ยกเวน้หน่วยบรกิารสังกัดกทม.

HIS 
(Hospital Information Systems)

ของโรงพยาบาล

หมอพร้อม

ส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแหง่ชาติ

*ส าหรับหน่วยบริการทั้งใน และนอกสังกัดสป.สธ. 



THANK YOU 


