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สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง 30 บาท)

จัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค ทุกกลุ่มวัย*

เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี

รายละเอียดบริการที่แต่ละกลุ่มอายุจะได้รับสามารถอ่านได้
จากประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
www.nhso.go.th

ผู้ที่มีน้ำ�หนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัม 
หรือดัชนีมวลก�ยตั้งแต่ 
35 กิโลกรัม ต่อต�ร�งเมตร

ผู้ป่วยโรคธ�ลัสซีเมีย  
ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมถึง
ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอ�ก�ร

ผู้พิก�รท�งสมอง
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

ผู้ที่อ�ยุ 65 ปีขึ้นไป

หญิงตั้งครรภ์ที่อ�ยุ
ครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป

เด็กอ�ยุ 6 เดือน 
ถึง 2 ปี

ผู้ป่วยโรคเรื้อรังทุกกลุ่มอ�ยุ
(เบ�หว�น ไตว�ย หอบหืด ปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
หัวใจ หลอดเลือดสมอง และผู้ป่วยมะเร็งที่ได้
รับก�รรักษ�ด้วยเคมีบำ�บัด)

กลุ่มเสี่ยง

“ติดต่อขอรับวัคซีนในช่วงการรณรงค์ฉีดวัคซีน
ป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล”
(พฤษภาคม-สิงหาคมของทุกปี)

รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
ตามฤดูกาลฟรี
มีดังน้ี



“การสร้างเสริมสุขภาพ” หม�ยถึง บริก�รหรือกิจกรรมที่ให้โดยตรงแก่บุคคล ครอบครัวหรือ
กลุ่มบุคคล เพื่อสร้�งเสริมคว�มตระหนักและขีดคว�มส�ม�รถของบุคคลในก�รดูแลสุขภ�พของตนเอง 

ขอบเขตของการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค  มีดังนี้
ก�รตรวจคัดกรองเพื่อค้นห�ภ�วะเสี่ยงต่อก�รเสียสุขภ�พ และศักยภ�พที่เอื้ออำ�นวยต่อก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ 
ก�รส่งเสริมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ก�รให้คำ�ปรึกษ�แนะนำ� ก�รให้คว�มรู้ และก�รส�ธิตเพื่อสร้�งเสริมสุขภ�พและป้องกันโรค 
ก�รสร้�งเสริมภูมิคุ้มกัน ก�รใช้ย� และก�รทำ�หัตถก�รเพื่อสร้�งเสริมสุขภ�พและป้องกันโรค 

ทั้งนี้ ไม่รวมถึงก�รเฝ้�ระวังโรค และก�รป้องกันไม่ให้ผู้ที่ป่วยมีอ�ก�รแทรกซ้อนหรือก�รชะลอคว�มรุนแรง
ของก�รป่วย โดยให้ถือว่�บริก�รดังกล่�วเป็นกิจกรรมด้�นก�รรักษ�พย�บ�ล

บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของทุกกลุ่มวัย 

• กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด
• กลุ่มเด็กเล็ก อายุ 0-5 ปี 

ฉีีดวััคซีีนป้้องกัันวััณโรค ตัับอักัเสบบี บาดทะยัักั 
คอตีับ ไอกัรน โป้ลิิโอ เย่ั�อหุ้้�มสมองอักัเสบ อ้จจาระ
ร่วังจากัเช่ื้�อไวัรัสโรตั�า หัุ้ด หัุ้ดเยัอรมัน คางทูม  
ไข้�หุ้วััดใหุ้ญ่่แลิะไข้�สมองอักัเสบเจอี ตัรวัจเล่ิอด
คัดกัรองภาวัะพร่องไทรอยัด์ (โรคเอ๋อ) โรคฟีีนิลิ 
คีโตันูเรียัแลิะโรคทางพันธุ้กัรรมเมตัาบอลิิกั  
ภาวัะซีีด กัารติัดเช่ื้�อเอชื้ไอวีั ตัรวัจคัดกัรองกัาร
ได�ยิัน ชัื้�งนำ�าหุ้นักัวััดส่วันสูงเพ่�อติัดตัามกัารเจริญ่
เติับโตั ตัรวัจคัดกัรองพัฒนากัาร ตัรวัจคัดกัรอง
วััณโรค (กัล่้ิมเสี�ยัง) ตัรวัจช่ื้องป้ากัแลิะฟัีน เคล่ิอบ
ฟีลูิออไรด ์กัารใหุ้�ยัาไทรอกัซีนิป้้องกัันภาวัะพรอ่ง
ไทรอยัด์ ยัาบำาร้งเสริมธุาต้ัเหุ้ล็ิกั ยัาตั�านไวัรัส 
เอชื้ไอวีั  สม้ดบันทึกัส้ข้ภาพ/บันทึกัพัฒนากัาร 
แลิะแว่ันตัาหุ้ากัมีภาวัะสายัตัาผิิดป้กัติั  

• กลุ่มเด็กโตและวัยรุ่นอายุ 6 - 24 ปี 

ฉีีดวััคซีีนคอตัีบ บาดทะยัักั ฉีีดวััคซีีน
เอชื้พีวีัป้้องกัันมะเร็งป้ากัมดลูิกั (สำาหุ้รับ
นักัเรียันหุ้ญิ่ง ป้.5) ชัื้�งนำ�าหุ้นักั วััดส่วันสูง
เพ่�อติัดตัามกัารเจริญ่เติับโตั ตัรวัจเล่ิอด 
คัดกัรองภาวัะซีีด เอชื้ไอวีั ตัรวัจช่ื้องป้ากั
แลิะฟีัน ตัรวัจวััดควัามดันโลิหิุ้ตั ตัรวัจ
คัดกัรองสายัตัาแลิะกัารได�ยิัน คัดกัรอง 
ควัามเสี�ยังจากักัารสูบบ้หุ้รี�/ส้รา/สารเสพติัด  
ตัรวัจคัดกัรองวััณโรค เคล่ิอบฟีลูิออไรด์
แลิะหุ้ล้ิมร่องฟัีน กัารใหุ้�ยัาบำาร้งเสริม
ธุาต้ัเหุ้ล็ิกัแลิะโฟีลิิกั แว่ันตัาหุ้ากัมีภาวัะ
สายัตัาผิิดป้กัติั (สำาหุ้รับอาย้ั 6-12 ปี้ 
หุ้ร่อนักัเรียัน ป้.1-ป้.6) กัารป้้องกัันแลิะ 
แกั�ไข้กัารตัั�งครรภ์ในวััยัร่้นแลิะกัาร 
ตัั�งครรภ์ไม่พึงป้ระสงค์ กัารค้มกัำาเนิด  
กัารใหุ้�คำาป้รึกัษาแนะนำากัารป้้องกััน 
เอชื้ไอวีัหุ้ลัิงสัมผัิส

• กลุ่มผูู้้ใหญ่อายุ 25-59 ปี 

ฉีีดวััคซีีนคอตีับ บาดทะยัักั ตัรวัจวััดควัามดันโลิหิุ้ตั  
ตัรวัจเล่ิอดคัดกัรองเบาหุ้วัาน เอชื้ไอวีั คัดกัรอง
ควัามเสี�ยังจากักัารสูบบ้หุ้รี�/ส้รา/สารเสพติัด  
คัดกัรองป้ัจจัยัเสี�ยังตั่อกัารเกัิดโรคหุ้ัวัใจแลิะ 
หุ้ลิอดเล่ิอด ตัรวัจคัดกัรองวััณโรค มะเร็งช่ื้องป้ากั  
ตัรวัจคัดกัรองกัารกัลิายัพันธ์ุ้ข้องยีันโรคมะเร็ง
เตั�านม คัดกัรองมะเร็งป้ากัมดลูิกั ตัรวัจอ้จจาระ
คัดกัรองมะเร็งลิำาไส�ใหุ้ญ่่ (50-70 ปี้) เคล่ิอบ 
ฟีลูิออไรด์ กัารใหุ้�ยัาบำาร้งเสริมธุาต้ัเหุ้ล็ิกัแลิะโฟีลิิกั 
กัารป้้องกัันแลิะแกั�ไข้กัารตัั�งครรภ์ไม่พึงป้ระสงค์ 
กัารค้มกัำาเนิด ยัาค้มกัำาเนิด กัารใหุ้�ควัามรู�ตัรวัจ
เตั�านมด�วัยัตันเอง กัารใหุ้�คำาป้รึกัษาแนะนำา 
กัารป้้องกัันเอชื้ไอวีัหุ้ลัิงสัมผัิส 

• กลุ่มผูู้้สูงอายุ 60 ปีข้้นไป 

ฉีีดวััคซีีนคอตีับ บาดทะยัักั ตัรวัจ
ป้ระเมินควัามสามารถในกัารทำา
กิัจวััตัรป้ระจำาวััน (ADL) ตัรวัจ
วััดดัชื้นีมวัลิกัายั ควัามดันโลิหิุ้ตั  
ตัรวัจเล่ิอดคัดกัรองเบาหุ้วัาน  
เอชื้ไอวัี คัดกัรองป้ัจจัยัเสี�ยังตั่อ 
กัารเกัดิโรคหัุ้วัใจแลิะหุ้ลิอดเล่ิอด  
โรคหุ้ลิอดเล่ิอดสมอง คัดกัรอง 
โรคซึีมเศร�า กัารคัดกัรองวััณโรค 
มะเร็งช่ื้องป้ากั ตัรวัจคัดกัรองกัาร 
กัลิายัพันธ์ุ้ข้องยีันโรคมะเร็งเตั�านม  
ตัรวัจอ้จจาระคัดกัรองมะเร็ง
ลิำาไส�ใหุ้ญ่่ (50-70 ปี้) กัารเคล่ิอบ
ฟีลูิออไรด์ กัารใหุ้�ควัามรู�ออกักัำาลัิง
กัายัแลิะฝึึกัสมองป้้องกัันโรคสมอง
เส่�อม กัารใหุ้�ควัามรู�ตัรวัจเตั�านม
ด�วัยัตันเอง กัารตัรวัจวััดควัามดนั
โลิหุ้ิตัด�วัยัตันเองที�บ�าน กัารใหุ้� 
คำาป้รึกัษาแนะนำากัารป้้องกััน 
เอชื้ไอวีัหุ้ลัิงสัมผัิส 

“การป้องกันโรค” หม�ยถึง บริก�รหรือกิจกรรมท�งก�รแพทย์และส�ธ�รณสุขที่ให้โดยตรง
แก่บุคคล ครอบครัวหรือกลุ่มบุคคล เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรค 

ทดสอบกัารตัั�งครรภ์ ตัรวัจครรภ์แลิะ
ป้ระเมินควัามเสี�ยัง ตัรวัจครรภ์ด�วัยั 
อัลิตัราซีาวัด์ ตัรวัจเล่ิอดคัดกัรองภาวัะซีีด 
ซิีฟิีลิิส เอชื้ไอวีั ตัับอักัเสบบี ธุาลัิสซีีเมียั
แลิะดาวัน ์ตัรวัจป้สัสาวัะ ฉีีดวััคซีีนคอตับี 
บาดทะยัักัแลิะวััคซีีนไข้�หุ้วััดใหุ้ญ่่ ใหุ้�ยัา
บำาร้งเสรมิธุาต้ัเหุ้ลิก็ั โฟีลิิกัแลิะไอโอดนี 
กัารใหุ้�ยัาตั�านไวัรัสเอชื้ไอวีัเพ่�อป้้องกััน
กัารติัดเช่ื้�อจากัแม่สู่ลูิกั ตัรวัจช่ื้องป้ากั
แลิะฟัีน ขั้ดแลิะทำาควัามสะอาดฟัีนรวัม
ถึงกัารขู้ดหิุ้นนำ�าลิายั ป้ระเมินส้ข้ภาพจิตั 
ตัรวัจหุ้ลัิงคลิอดแลิะค้มกัำาเนิด ส่งเสริม
กัารเลีิ�ยังลูิกัด�วัยันมแม่ สม้ดบันทึกั 
ส้ข้ภาพ กัารคัดกัรองธุาลัิสซีีเมียั รวัมทั�ง 
กัารคัดกัรองธุาลิัสซีีเมียัในคู่ข้องหุ้ญ่ิง
ตัั�งครรภ์  
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  “เช็คสิทธิสุขภ�พดีป้องกันโรค ประช�ชนส�ม�รถตรวจสอบสิทธิ
        ใช้บริก�รสร้�งเสริมสุขภ�พและป้องกันโรคแต่ละกลุ่มวัยได้ที่ 
     แอปพลิเคชันเป๋าตัง เมนูกระเป๋าสุขภาพ และเว็บไซต์ สปสช.”

แอปพลิเคชันเป๋าตัง

เว็บไซต์ สปสช.

* นอกจ�กน้ียังมีบริก�รส�ยด่วนเลิกบุหร่ี  1600 และส�ยด่วนสุขภ�พจิต 1323 สำ�หรับทุกกลุ่มวัย 
   สอบถ�มข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี ส�ยด่วน สปสช. โทร. 1330


