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บอกเล่าแถลงไข

ส�ำนักงานประกันสังคม

เพิ่มสิทธิประโยชน์

ค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ให้แก่ผู้ประกันตน

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยการตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรอง
ภาวะเสี่ยงโรคเรื้อรัง ตามรายการและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการแพทย์ก�ำหนด อาทิ เช่น การตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคลากร
สาธารณสุข เพื่อคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม การตรวจความเข้มข้นของโลหิต (CBC) เพื่อคัดกรองภาวะโลหิตจาง การตรวจน�้ำตาลในเลือด (FBS)
การตรวจการท�ำงานของไต (Cr) การตรวจไขมันในเส้นเลือด Total & HDL cholesterol เพื่อหาความเสี่ยงโรคเรื้อรังที่พบได้บ่อย ได้แก่
โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจ และหลอดเลือดอุดตัน เป็นต้น ทั้งนี้คณะกรรมการการแพทย์ได้ก�ำหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การตรวจสุขภาพตามอายุ และความถี่ในการตรวจ เช่น การตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข ผู้ประกัน
ตนอายุ 30-39 ปี ตรวจทุก 3 ปี ถ้ามีอายุ 40-54 ปี สามารถตรวจได้ทุกปี หรือ การตรวจน�้ำตาลในเลือด FBS ผู้ประกันตนอายุ 35-54 ปี
ตรวจทุก 3 ปี แต่ถ้าอายุ 55 ปีขึ้นไป สามารถตรวจ 1 ครั้งต่อปี เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการตรวจสุขภาพที่จ�ำเป็นและเหมาะสม
ส�ำหรับประชาชน ของกระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด โดยผู้ประกันตนสามารถขอรับบริการได้ที่สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ
นอกจากนี้ ส� ำ นั ก งานประกั น สั ง คมได้ เ ตรี ย มการพั ฒ นาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการให้บริการผู้ประกันตน โดยจัดให้มี
ระบบบันทึกข้อมูล รายการการตรวจสุขภาพที่ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับ
บริการโดยผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ App Wallet และพัฒนาการ
เบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ (E-Claim) เพื่อให้สถานพยาบาลตามบัตร
รับรองสิทธิ บันทึกข้อมูลการให้บริการผ่านทางโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์
ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และส�ำนักงาน
ประกันสังคมจะท�ำการประมวลผลเพื่อเบิกจ่ายผ่านธนาคาร ซึ่งจะท�ำให้
สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิให้ความร่วมมือในการให้บริการผู้ประกันตน
โดยผู้ประกันตนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งส�ำนักงานประกันสังคมได้
คาดการณ์ ภ าระงบประมาณค่ า ใช้ จ ่ า ยในการเพิ่ ม สิ ท ธิ ป ระโยชน์ กรณี
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและป้ อ งกั น โรค ในปี 2560 ใช้ ง บประมาณทั้ ง สิ้ น เป็ น
จ�ำนวนเงิน 1,546 ล้านบาท
หากผู้ประกันตนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1506
6

วารสาร

ประกันสังคม

รายการและอัตราค่าบริการตรวจร่างกายและทางห้องปฏิบัติการ
ตามแนวทางการตรวจสุขภาพที่จ�ำเป็นและเหมาะสม ส�ำหรับอายุ 15-80 ปี ขึ้นไป
ส�ำหรับผู้ประกันตนแนบท้ายประกาศ
รายการ

อายุ

ความถี่

1. การคัดกรองการได้ยิน Finger Rub Test

15 ปีขึ้นไป

ตรวจ 1 ครั้ง/ปี

2. การตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณะสุข

30-39 ปี

ตรวจทุก 3 ปี

40-45 ปี

ตรวจทุกปี

55 ปีขึ้นไป

ตรวจตามความเสี่ยง

40-54 ปี

ตรวจ 1 ครั้ง

55 ปี ข้นไป

ตรวจทุก 1-2 ปี

55 ปีขึ้นไป

ตรวจ 1 ครั้ง/ปี

18-54 ปี

ตรวจ 1 ครั้ง

55-70 ปี

ตรวจ 1 ครั้ง/ปี

55 ปีขึ้นไป

ตรวจ 1 ครั้ง/ปี

35-54 ปี

ตรวจทุก 3 เดือน

55 ปีขึ้นไป

ตรวจ 1 ครั้ง/ปี

55 ปี

ตรวจ 1 ครั้ง/ปี

20 ปีขึ้นไป

ตรวจทุก 5 ปีขึ้นไป

การตรวจร่างกายตามระบบ

3. การตรวจตาโดยความดูแลของจักษุแพทย์
4. การตรวจด้วยสายตา Snellen eye Chart
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
1. ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
2. ปัสสาวะ UA
การตรวจสารเคมีในเลือด
1. น�้ำตาลในเลือด FBS
2. การท�ำงานของไต Cr
3. ไขมันในเส้นเลือดชนิด Total HDL cholesterol
การตรวจอื่นๆ
1. เชื้อไวรัสตับอักเสบ HBsAg
2. มะเร็งปากมดลูก Pap Smear หรือ

ตรวจ 1 ครั้ง
30-54 ปี

ตรวจทุก 3 ปี

55 ปีขึ้นไป

ตรวจตามความเหมาะสม

30-54 ปีขึ้นไป

ตรวจทุก 5 ปี

55 ปีขึ้นไป

แนะน�ำให้ตรวจPap smear

4. เลือดในอุจาระ FOBT

50 ปีขึ้นไป

ตรวจ 1 ครั้ง/ปี

5. Chest X-ray

15 ปีขึ้นไป

1 ครั้ง

3. มะเร็งปากมดลูก Via

มกราคม 2560
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