
คณะกรรมการหลักประกนัสขุภาพแห�งชาติจดัสรรงบประมาณกองทนุหลกัประกนัสขุภาพแห�งชาติ

ให�มีบร�การสร�างเสร�มสุขภาพ และบร�การป�องกันโรคให�กับประชาชนคนไทยอย�างทั่วถึง ทุกกลุ�มวัย

ตั้งแต�แรกเกิด ตลอดช�วงชีว�ต เพ�่อให�คนไทยมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ�แข็งแรง
ออกแบบ / จดัทาํข�อมูล ณ พฤศจ�กายน 2563

* รายละเอียดบริการที่แต�ละกลุ�มอายุจะได�รับสามารถอ�านได�จากประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ
 เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2559

* ช�วงรณรงค�ฉีดวัคซีนป�องกันโรคไข�หวัดใหญ� (พฤษภาคม - สิงหาคมของทุกป�)
 ประชาชนกลุ�มเสี่ยงสามารถติดต�อจองสิทธิและรับบริการวัคซีนได�ที่โรงพยาบาล
 สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ และสถานพยาบาลเอกชนที่เข�าร�วมโครงการ
 หลักประกันสุขภาพแห�งชาติ สอบถามข�อมูลเพิ่มเติมได�ที่ สายด�วน สปสช. โทร.1330

ท่ีจะได�รับวัคซนีไข�หวัดใหญ�ตามฤดกูาลฟร�* มดีงันี้

1 หญิงตั้งครรภ�ที่อายุครรภ� 4 เดือนขึ้นไป

2 เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ป�

3 ผู�ป�วยโรคเรื้อรังทุกกลุ�มอายุ (ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หืด หัวใจ
 หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู�ป�วยมะเร็งที่ได�รับการรักษาด�วยเคมีบําบัด)

4 ผู�ที่อายุ 65 ป�ขึ้นไป

5 ผู�พิการทางสมองช�วยเหลือตัวเองไม�ได�

6 ผู�ป�วยโรคธาลัสซีเมีย  ผู�ที่มีภูมิคุ�มกันบกพร�องรวมถึง
 ผู�ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการ

7 ผู�ที่มีนํ้าหนักตั้งแต� 100 กิโลกรัม หรือดัชนีมวลกายตั้งแต� 
 35 กิโลกรัมต�อตารางเมตร

สร�างหลักประกันสุขภาพถ�วนหน�าให�กับคนไทย

จัดบริการสร�างเสริมสุขภาพ
และป�องกันโรค ทุกกลุ�มวัย*

เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี

กลุ�มเป�าหมาย

Line Official Application Facebookสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ (สปสช.)
เลขที่ 120 หมู� 3 ชั้น 2-4 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี)
ศูนย�ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕o
ถ.แจ�งวัฒนะ แขวงทุ�งสองห�อง เขตหลักสี่ กทม.10210 
โทร. 02-141-4000  โทรสาร 02-143-9730-1



• กลุ�มหญิงตั้งครรภ�และหลังคลอด

ทดสอบการตั้งครรภ� ตรวจครรภ�และ
ประเมินความเสี่ยง ตรวจครรภ�ด�วย
อัลตร�าซาวด� ตรวจเลือดคัดกรอง
ภาวะซีด ซิฟ�ลิส เอชไอวี ตับอักเสบบี
ธาลัสซีเมียและดาวน� ตรวจป�สสาวะ
ฉีดวัคซีนคอตีบ  บาดทะยักและวัคซีน
ไข�หวัดใหญ�  ให�ยาบํารุงเสริมธาตุเหล็ก
โฟลิกและไอโอดีน การให�ยาต�านไวรัส
เอชไอวี เพื่อป�องกันการติดเชื้อจาก
แม�สู�ลูก ตรวจช�องปากและฟ�น ขัดและ
ทาํความสะอาดฟ�นรวมถงึการขดูหนิ
นํ้าลาย ประเมินสุขภาพจิต ตรวจหลัง
คลอดและคุมกําเนิด ส�งเสริมการเลี้ยง
ลูกด�วยนมแม� สมุดบันทึกสุขภาพ

บริการสร�างเสริมสุขภาพและป�องกันโรคของคนไทยทุกกลุ�มวัย 

“การสร�างเสริมสุขภาพ” หมายถึง บร�การหร�อกิจกรรมที่ให�โดยตรงแก�บุคคล ครอบครัวหร�อกลุ�ม
บุคคล เพ�่อสร�างเสร�มความตระหนักและข�ดความสามารถของบุคคลในการดูแลสุขภาพของตนเอง 

“การป�องกันโรค” หมายถึง บร�การหร�อกิจกรรมทางการแพทย�และสาธารณสุขที่ให�โดยตรง
แก�บุคคล ครอบครัวหร�อกลุ�มบุคคล เพ�่อป�องกันไม�ให�เกิดโรค 

• กลุ�มเด็กโตและวัยรุ�นอายุ 6-24 ป� 

ฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ฉีดวัคซีน
เอชพีวีป�องกันมะเร็งปากมดลูก (สําหรับ
นักเรียนหญิง ป.5) ชั่งนํ้าหนักวัดส�วนสูง
เพ่ือติดตามการเจริญเติบโต ตรวจเลือด
คัดกรองภาวะซีด เอชไอวี ตรวจช�องปาก
และฟ�น ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจ
คัดกรองสายตาและการได�ยิน คัดกรอง
ความเสี่ยงจากการสูบบุหรี่/สุรา/สาร
เสพติด เคลอืบฟลูออไรด�และหลุมร�องฟ�น
การให�ยาบํารุงเสริมธาตุเหล็ก แว�นตา
หากมีภาวะสายตาผิดปกติ (สําหรับ
นักเรียน ป.1) การป�องกัน และแก� ไข
การต้ังครรภ�ในวัยรุ�น และการต้ังครรภ�
ไม�พึงประสงค� การคุมกําเนิด การให�
คําปรึกษา แนะนําด�านสุขภาพ

• กลุ�มผู�ใหญ�อายุ 25-59 ป� 

ฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ตรวจวัดความดันโลหิต
ตรวจเลือดคัดกรองเบาหวาน เอชไอวี  คัดกรอง
ความเส่ียงจากการสูบบุหร่ี/สุรา/สารเสพติด
คัดกรองป�จจัยเส่ียงต�อการเกิดโรคหัวใจ และ
หลอดเลือด ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ตรวจคัดกรองมะเร็งลําไส� ใหญ� (50-70 ป�)
เคลือบฟลูออไรด� การให�ยาบํารุงเสริมธาตุเหล็ก
การป�องกันและแก� ไขการต้ังครรภ� ไม�พึงประสงค�
การคุมกําเนดิ การให�ความรู�ตรวจเต�านมด�วยตนเอง
การให�คําปรึกษาแนะนําด�านสุขภาพ 

• กลุ�มผู�สูงอายุ 60 ป�ข�้นไป 

ฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ตรวจ
ประเมินความสามารถในการ
ทํากิจวัตรประจําวัน (ADL) ตรวจ
วัดดัชนีมวลกาย ความดันโลหิต 
ตรวจเลือดคัดกรองเบาหวาน
เอชไอวี คัดกรองป�จจัยเสี่ยงต�อการ
เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โรค
หลอดเลือดสมอง คัดกรองโรค
ซึมเศร�า ตรวจคัดกรองมะเร็ง
ลําไส�ใหญ� (50-70 ป�) การเคลือบ
ฟลูออไรด� การให�ความรู�ออก
กําลังกาย และฝ�กสมองป�องกันโรค
สมองเสื่อม การให�ความรู�  ตรวจ
เต�านมด�วยตนเอง การให�คําปรึกษา
แนะนําด�านสุขภาพ 

คุ�มครองค�าใช�จ�ายตามการวินิจฉัยทางการแพทย�และประกาศของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ 

• กลุ�มเด็กเล็ก อายุ 0-5 ป� 

ฉีดวัคซีนป�องกันวัณโรค ตับอักเสบบี บาดทะยัก
คอตีบ ไอกรน โปลิโอ เยื่อหุ �มสมองอักเสบ
อุจจาระร�วงจากเช้ือไวรัสโรต�า หัด หัดเยอรมัน 
คางทูม ไข�หวัดใหญ�และไข�สมองอักเสบเจอี ตรวจ
เลือดคัดกรองภาวะพร�องไทรอยด� (โรคเอ�อ) 
ภาวะซีด การติดเชื้อเอชไอวี ชั่งนํ้าหนักวัดส�วนสูง
เพื่อติดตามการเจริญเติบโต  ตรวจคัดกรอง
พัฒนาการ ตรวจช�องปากและฟ�น เคลือบฟลูออไรด�
การให�ยาไทรอกซินป�องกันภาวะพร�องไทรอยด�
ยาบํารุงเสริมธาตุเหล็ก ยาต�านไวรัสเอชไอวี
สมุดบันทึกสุขภาพ/บันทึกพัฒนาการ และแว�นตา
หากมีภาวะสายตาผิดปกติ 

 ขอบเขตของการสร�างเสริมสุขภาพและการป�องกันโรค มีดังนี้

1 การตรวจคัดกรองเพื่อค�นหาภาวะเสี่ยงต�อการเสียสุขภาพ และศักยภาพที่เอื้ออํานวยต�อการสร�างเสริมสุขภาพ 

2 การส�งเสริมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การให�คําปรึกษาแนะนํา การให�ความรู� และการสาธิต และป�องกันโรค 

3 การสร�างเสริมภูมิคุ�มกัน การใช�ยา และการทําหัตถการเพื่อสร�างเสริมสุขภาพและป�องกันโรค 

 ทั้งนี้ ไม�รวมถึงการเฝ�าระวังโรค และการป�องกันไม�ให�ผู�ที่ป�วยมีอาการแทรกซ�อนหรือการชะลอความรุนแรง
 ของการป�วย โดยให�ถือว�าบริการดังกล�าวเป�นกิจกรรมด�านการรักษาพยาบาล


