ตารางกิจกรรมเพื่อสุ ขภาพ
คะแนน เอไอเอ ไวทัลลิตี้
กิจกรรมเพื่อสุขภาพ

สู งสุ ดต่ อ
ปี สมาชิก

จานวน

เงื่อนไขการให้

1. การทาแบบประเมินออนไลน์สุขภาพแบบเอไอเอ ไวทัลลิต้ ี*

500 คะแนน

สองครั้งต่อปี สมาชิก ห่างกันไม่ต่ากว่า 6 เดือน

2. การทาแบบประเมินออนไลน์เกี่ยวกับการออกกาลังกาย*

500 คะแนน

สองครั้งต่อปี สมาชิก ห่างกันไม่ต่ากว่า 6 เดือน

3. การทาแบบประเมินสภาวะความเครี ยด*

500 คะแนน

สองครั้งต่อปี สมาชิก ห่างกันไม่ต่ากว่า 6 เดือน

4. การแถลงออนไลน์ว่าจะเลิกสูบบุหรี่ หรื อแถลงว่าเป็ นผูไ้ ม่สูบบุหรี่ *

500 คะแนน

สองครั้งต่อปี สมาชิก ห่างกันไม่ต่ากว่า 6 เดือน

5. การทาแบบประเมินออนไลน์ภาวะทางโภชนาการ*
6. การทาแบบประเมินภาวะทางโภชนาการ กับนักโภชนาการที่ได้รับการ
รับรองจากโรงพยาบาล โดยการให้คาปรึ กษาตัวต่อตัว

500 คะแนน

สองครั้งต่อปี สมาชิก ห่างกันไม่ต่ากว่า 6 เดือน

1,000 คะแนน

สองครั้งต่อปี สมาชิก ห่างกันไม่ต่ากว่า 6 เดือน

250 คะแนน

สองครั้งต่อปี สมาชิก ห่างกันไม่ต่ากว่า 6 เดือน

500

5 คะแนน

ทุกวัน

1,830

750 คะแนน
สาหรับการตรวจ
และเพิ่มอีก
750 คะแนน
หากผลการตรวจ
อยูใ่ นช่วงของค่า
ปกติ

หนึ่งครั้งต่อปี สมาชิก

6,000

หนึ่งครั้งต่อปี สมาชิก

คะแนน
สูงสุด
ขึ้นอยูก่ บั
อายุและ
เพศ**

7. การทาแบบประเมินออนไลน์คุณภาพการนอนหลับ*
8. การวัดคุณภาพการนอนหลับจากเครื่ องมือเพื่อสุขภาพจาพวก Wearable
Devices ซึ่งสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์และซิงค์ขอ้ มูลการนอนหลับของคุณกับ
แอปพลิเคชันเอไอเอ ไวทัลลิต้ ี
9.1 ดัชนีมวลร่ างกาย (และเส้นรอบพุง)
9.2 ความดันโลหิต
9. การตรวจสุขภาพ
พื้นฐาน

9.3 ระดับคอเลสเตอรอล
9.4 ระดับกลูโคส

1,000
1,000
1,000
1,000
2,500

10.1 ตรวจ HIV
10.2 ตรวจมะเร็งปากมดลูก สาหรับผูห้ ญิงอายุ 21 ปี ขึ้นไป
10. การตรวจสุขภาพ 10.3 ตรวจแมมโมแกรม สาหรับผูห้ ญิงอายุ 40 ปี ขึ้นไป
ขั้นสูง
10.4 ตรวจอุจจาระ อายุ 45 ปี ขึ้นไป

1,000 คะแนน
ต่อการตรวจ
หนึ่งรายการ

10.5 ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก สาหรับผูช้ ายอายุ 50 ปี ขึ้น
ไป
11.1 ไข้หวัดใหญ่
11. การฉีดวัคซีน

11.2 ไวรัสตับอักเสบบี
11.3 มะเร็งปากมดลูก

หนึ่งครั้งต่อปี สมาชิก
1,000 คะแนน
ต่อการฉีดวัคซีน

11.4 วัคซีนโควิด 19

หนึ่งครั้งต่อบุคคล
หนึ่งครั้งต่อบุคคล
หนึ่งครั้งต่อปี สมาชิก

12. การตรวจสุขภาพฟัน

1,000 คะแนน

หนึ่งครั้งต่อปี สมาชิก

13. การตรวจสมรรถภาพการมองเห็น

500 คะแนน

หนึ่งครั้งต่อปี สมาชิก

14. การบริ จาคโลหิต

100 คะแนน

สองครั้งต่อปี สมาชิก ห่างกันไม่ต่ากว่า 3 เดือน

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
500
200

* โดยการทาแบบสอบถามออนไลน์ผา่ นแอปพลิเคชันเอไอเอ ไวทัลลิต้ ี
** อ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติมได้จากแอปพลิเคชันเอไอเอ ไวทัลลิต้ ี
บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกิจกรรม และ/หรื อคะแนนข้างต้น
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ตารางกิจกรรมเพื่อสุ ขภาพ
คะแนน เอไอเอ ไวทัลลิตี้

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
15. การประเมินสมรรถภาพร่ างกายแบบเอไอเอ ไวทัลลิต้ ีกบั พันธมิตรธุรกิจ
ของโครงการ

จานวน

เงื่อนไขการให้

สู งสุ ดต่ อ
ปี สมาชิก

750 คะแนน สาหรับการประเมิน
และเพิ่มอีก 750 คะแนน หากผลการ
ประเมิน อยูใ่ นช่วงของค่าปกติ

1 ครั้งต่อปี สมาชิก

1,500

ขึ้นอยูก่ บั ประวัติ
(โปรไฟล์)
ของสมาชิก

ให้เป็ นครั้ง ๆ ไป
ตามเป้าหมายที่กาหนด
โดยสาหรับภารกิจที่ให้ 50
คะแนนทาได้สูงสุดไม่เกิน
500 คะแนนต่อปี สมาชิก

6,000

16. พิชิตเป้าหมายทางสุขภาพที่โครงการแนะนาให้ เช่น เป้าหมาย
ออกกาลังกาย 10 นาที จานวน 3 ครั้งต่อสัปดาห์ เป็ นต้น ผ่านแอปพลิเคชัน
เอไอเอ ไวทัลลิต้ ี

17. ออกกาลังกาย

17.1 การดาวน์โหลดข้อมูลจากเครื่ องมือเพื่อสุขภาพ
จาพวก Wearable Devices หรื อแอปพลิเคชัน
สาหรับการติดตามการออกกาลังกายซึ่งสามารถ
เชื่อมต่ออุปกรณ์และซิงค์ขอ้ มูลการออกกาลังกาย
ของคุณกับแอปพลิเคชันเอไอเอ ไวทัลลิต้ ี หรื อ

50 หรื อ 100 คะแนน

17.2 การใช้บริ การสถานออกกาลังกายของพันธมิตร
ธุรกิจของโครงการ หรื อ

100 คะแนน

17.3 การเข้าคลาสออกกาลังกายออนไลน์ของพันธมิตร
ธุรกิจของโครงการ หรื อ

50 คะแนน
สูงสุดไม่เกิน 6,300 คะแนน
ต่อปี สมาชิก

17.4 กิจกรรมออกกาลังกาย เช่น การวิ่งมาราธอน การ
ปั่ นจักรยาน การเดินเพื่อสุขภาพ เป็ นต้น ทั้งนี้ตอ้ ง
มีการส่งหลักฐานที่เชื่อถือได้ว่ามีการร่ วมกิจกรรม
จริ ง **

100 ถึง 1,500 คะแนน
ขึ้นอยูก่ บั กิจกรรม

ทุกวัน
โดยจะได้จากกิจกรรมที่
ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่
ละวัน และจากัดเพียง 1
กิจกรรมต่อวันเท่านั้น

1 คะแนน ทุก ๆ การใช้จ่าย 5 บาท
ต่อการใช้จ่าย (สูงสุด 400 คะแนนต่อ ให้เป็ นครั้ง ๆ ไป ตามการ
เดือน และยอดใช้จ่ายไม่เกิน
ใช้จ่าย
2,000 บาทต่อเดือน)

18. การใช้จ่ายอาหารเพื่อสุขภาพ (เช่น ผัก ผลไม้สด นมพาสเจอร์ไรส์สูตร
พร่ องมันเนย เป็ นต้น) จากพันธมิตรธุรกิจของโครงการ **
19. กิจกรรมพิเศษที่เกี่ยวข้องกับโครงการเอไอเอ ไวทัลลิต้ ี เช่น กิจกรรมเพื่อ
เสริ มสร้างการเข้ามีส่วนร่ วมในโครงการ การตอบคาถามสุขภาพออนไลน์
การร่ วมสัมมนาหัวข้อการนอนหลับ การจัดการความเครี ยด เป็ นต้น

5 - 100 คะแนน

ให้เป็ นครั้ง ๆ ไป
ตามที่บริ ษทั กาหนด

15,000

4,800

500

* โดยการทาแบบสอบถามออนไลน์ผา่ นแอปพลิเคชันเอไอเอ ไวทัลลิต้ ี
** อ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติมได้จากแอปพลิเคชันเอไอเอ ไวทัลลิต้ ี
บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกิจกรรม และ/หรื อคะแนนข้างต้น
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วันเริ่มตนปสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้
หมวด ประเมินสุขภาพ

หมวด ออกกำลังกาย

แบบประเมินออนไลน

ออกกำลังกาย

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
500

คุณออกกำลังกายบอยแค ไหน?
คุณทานอาหารดีแค ไหน? 1
คุณสุขภาพดีแค ไหน?
คุณมีความเครียดแค ไหน?
แถลงเปนผู ไมสูบบุหรี่
คุณนอนหลับดีแค ไหน?

เขารับบริการ

พบนักโภชนาการ ณ โรงพยาบาล 1
ประเมินสมรรถภาพรางกายแบบเอไอเอ ไวทัลลิตี้

2,000
750 + 750

ตรวจสุขภาพ - ดัชนีมวลรางกาย (คาปกติ 18.5-24.9)
ตรวจสุขภาพ – ความดันโลหิต (คาปกติ <130/85)
ตรวจสุขภาพ – ระดับน้ำตาลกลูโคส (คาปกติ <100)
ตรวจสุขภาพ – ระดับคอเลสเตอรอล (คาปกติ <200)

750 + 750
750 + 750
750 + 750
750 + 750

สะสมคะแนนออกกำลังกายจากกิจกรรมที่ไดคะแนนสูงสุดในแตละวัน (1) ออกกำลังกายจากการเชื1อมอุปกรณหรือแอปสุขภาพ
สูงสุด 100 คะแนน/วัน หรือ (2) ฟตเนสพารทเนอร สูงสุด 100 คะแนน/วันทีเ่ ขาใชบริการ หรือ (3) คลาสออกกำลังกายออนไลน
ของฟตเนสพารทเนอร สูงสุด 50 คะแนน/วันทีเ่ ขาใชบริการ สูงสุด 6,300 คะแนน/ปสมาชิก หรือ (4) กิจกรรมออกกำลังกาย เชน
เขารวมงานวิ่งมาราธอน เปนตน สูงสุด 1,500 คะแนน/วัน

หมวด อาหารเพื1อสุขภาพ
250

250

1000

1000

หมวด ภารกิจ

ภารกิจเฉพาะบุคคล

เปนเปาหมายที่ระบบสงไปทาทายสมาชิก เชน ภารกิจทาทายขั้นสูง
โดยออกกำลังกาย 30 นาที/วัน และ 3 วัน/สัปดาห เปนเวลา 13 สัปดาห
สูงสุด 5,500
รับ 1,000 คะแนน เปนตน
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1

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
500
1,000
1,000
1,000
1,000

ภารกิจทาทายตนเอง
ภารกิจที่สมาชิกกดรับทาทายตนเอง เชน ดื1มแอลกอฮอล ใหนอยลง งดของหวาน เปนตน
สูงสุด 500
รับ 50 คะแนน/ภารกิจ สูงสุด 500 คะแนน/ปสมาชิก

นอนหลับพักผอน
วัดคุณภาพการนอนหลับ

(นอนวันละ 7 ชั่วโมง ดวยการเก็บคะแนนผานอุปกรณสุขภาพ เชน Fitbit, Garmin, Apple Watch4 หรือ Samsung Watch)

หมวด กิจกรรมพิเศษ

200

บริจาคโลหิต
2

รับ 1 คะแนน ทุกๆ 5 บาท
(สูงสุด 400 คะแนน/เดือน)
รับสวนลด 15%
(สูงสุด 300 บาท/เดือน)

คะแนนตอการตรวจหากผลการตรวจอยู ในชวงของคาปกติ

ตรวจมะเร็งปากมดลูก (ญ อายุ 21 ปขึ้นไป) 2
ตรวจแมมโมแกรม (ญ อายุ 40 ปขึ้นไป)
ตรวจมะเร็งตอมลูกหมาก (ช อายุ 50 ปขึ้นไป)
ตรวจหาเลือดในอุจจาระ (อายุ 45 ปขึ้นไป)
ตรวจหาเชื้อเอชไอวี
ตรวจสุขภาพฟน
ตรวจวัดสายตา
ฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ
ฉีดวัคซีนโควิด 19
ฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี3
ฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก (ญ อายุ 18-26 ป)3

ซื้อผักสด ผลไมสด
นมสดพาสเจอร ไรสสูตรพรองมันเนย
ไขสด ปลาสด หรือ
ขาวสารไมขัดสีจากพารทเนอร

100
3

100

กิจกรรมพิเศษ

กิจกรรมพิเศษ เพื1อเสริมสรางการเขามีสวนรวมในโครงการ
4

ตารางคะแนน ณ วันที่ 7 เมษายน 2565

