ทำไมตองตรวจสุขภาพ
* รูสภาวะสุขภาพของตนเอง วามีความสมบูรณ
หร�อมีความเสี่ยงขนาดไหน เมื่อเทียบกับเพศ วัย
** รูแนวทางดูแลสุขภาพ ใหสมบูรณ สุขภาพดี
*** รูกอน รักษาเร็ว มีโอกาสหายสูง

บร�การพิเศษ
โปรแกรมการตรวจ มะเร็งปากมดลูก
โปรแกรม 1 ว�ธ� CYPREP PLUS HPV

งานตรวจสุขภาพ

Health Check Up
โทร. 0 4243 1015 ตอ 1262 , 1371 I 08 2742 5025

ขัน้ ตอนการตรวจสุขภาพประจำป

เพือ่ ตรวจคนหาความเสีย่ งของมะเร็งปากมดลูก และตรวจหา
เช�อ้ ไวรัส HPV (กลุม ความเสีย่ งสูง 14 สายพันธุ แยกสาย
พันธุ 16,18) อันเปนสาเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูก
เหมาะสำหรับ ผูห ญิงทีม่ อี ายุ 30 ปขน้� ไป หร�อผูห ญิงทีม่ ี
ปจจัยเสีย่ ง
หากผลออกมาเปนลบทัง้ คู มีความเสีย่ งนอย ในการเกิด
มะเร็งปากมดลูก สามารถเวนการตรวจมะเร็งปากมดลูกได 3 ป
- ตรวจหาเซลลมะเร็ง ดวยว�ธไ� ซเพรพ
- ชวยเพิม่ ความละเอียดในการตรวจหาเซลลผดิ ปกติของเซลลเยือ่
บุปากมดลูกกอนเปนมะเร็ง
- ชวยลดขอจำกัดของ PAP SMEAR ลดปญหาการบดบัง
มูกเลือด ทำใหเพิม่ ความแมนยำมากข�น้
***
ตรวจหาเช�อ้ ไวรัส HPV อันเปนสาเหตุของมะเร็งปากมดลูก
โปรแกรม 2 ว�ธ� CONVENTIONAL PAP SMEAR
ตรวจคนหาความเสีย่ งของมะเร็งปากมดลูกแบบดัง้ เดิม

(1) งดอาหารและเคร�อ่ งดืม่ ประมาณ 10-12 ชัว่ โมง
กอนเจาะเลือด และเก็บอุจจาระตอนเชาของวันที่
มาตรวจ โดยเก็บมาจากบาน หร�อมาเก็บ
โรงพยาบาลก็ได
(2) มารับการตรวจไดทห่ี อ งตรวจสุขภาพ ในเวลา
07.00 - 10.30 น. หลังจากไดรบั การตรวจไปแลว
ถาทานไมรอฟงผล ทางโรงพยาบาลจะแจงผลการ
ตรวจใหทราบ ประมาณ 2-3 สัปดาห โดยจะสงผล
ตรวจไปทางไปรษณียต ามทีอ่ ยูท แ่ี จงไว ถาตองการ
คำแนะนำเพิม่ เติม สามารถโทรศัพทสอบถามไดท่ี
เบอรโทรศัพท 0 4243 1015 ตอ 262
เบอรโทรศัพทมอื ถือ 08 2742 5025
(3) ขาราชการทัว่ ไปและขาราชการบำนาญ สำรองจาย
ตามโปรแกรม นำใบเสร็จไปเบิกคืนตามสิทธ� ไม
สามารถใชสทิ ธ�สวัสดิการกรมบัญช�กลางได
(4) ราคาทีแ่ จงไวน้ี อาจเปลีย่ นแปลงตามกฎ
ของโรงพยาบาล

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทาบอ

ID LINE : 0827425025

160 หมู 13 ต.ทาบอ อ.ทาบอ จ.หนองคาย 43110
FAX : 0 4243 1287 I WWW.THABOHOSPITAL.COM
SD-CRM-010 : (แกไข) 5 มิถุนายน 2563 หนา 1/6
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V.I.P
PACKAGE

โปรแกรม V.I.P เหมาะสำหรับวัยทำงานอายุตง้ั แต 40 ป
ข�น้ ไปผูบ ร�หาร เจาของธุรกิจ ผูท ม่ี โี รคเร�อ้ รัง เชน ปวดทองบอย
โดยไมทราบสาเหตุ หร�อผูท ก่ี ำลังจะกาวสูว ยั ทอง เพือ่ เปนการคนหา
สาเหตุของความเจ็บปวย

STANDARD

โปรแกรมมาตรฐาน นีเ้ หมาะสำหรับประชาชนทัว่ ไปที่
สนใจในการรักษาสุขภาพ เปนการตรวจหาความผิดปกติ
กอนทีโ่ รครายจะลุกลามจนถึงระยะอันตราย เพือ่ ประโยชน
ในการรักษาทีไ่ ดผลดี
1. ชัง่ น้ำหนัก วัดสวนสูง วัดความดันโลหิต คำนวณดัชนีมวลกาย
2. ตรวจและสรุปผลโดยแพทย ( 120 บาท )
3. ตรวจปสสาวะสมบูรณแบบ ( 100 บาท )
4. ตรวจอุจจาระเพือ่ หาไขพยาธ�และเม็ดเลือดแดง ( 135 บาท )
5. ตรวจน้ำตาลในเลือด ( 50 บาท )
6. ตรวจกรุป เลือด ( 40 บาท )
7. ตรวจความเขมขนของเลือดและลักษณะเม็ดเลือด ( 130 บาท)
8. ตรวจการทำงานของไต (110 บาท )
9. ตรวจการทำงานของตับ และมะเร็งตับ ( 180 บาท )
10. ตรวจไขมันในเสนเลือด ( 160 บาท )
11. ตรวจโรคเกาท ( 60 บาท )
12. เอกซเรยปอด ( 220 บาท )
13. เกลือแรในเลือด (ELECTROLYTE) ( 170 บาท )
14. สมุดบันทึกผลตรวจสุขภาพดวยคอมพิวเตอร

PACKAGE

ราคาโปรแกรม

1,475 บาท

สำหรับสุภาพสตร� เพิม่ การตรวจหามะเร็งปากมดลูก 500 บาท
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รวมเปน 1,975 บาท

1. ชัง่ น้ำหนัก วัดสวนสูง วัดความดันโลหิต คำนวณดัชนีมวลกาย
2. ตรวจและสรุปผลโดยแพทย ( 120 บาท )
3. ตรวจปสสาวะสมบูรณแบบ ( 100 บาท )
4. ตรวจอุจจาระเพือ่ หาไขพยาธ�และเม็ดเลือดแดง ( 135 บาท )
5. ตรวจน้ำตาลในเลือด ( 50 บาท )
6. ตรวจกรุป เลือด ( 40 บาท )
7. ตรวจความเขมขนของเลือดและลักษณะเม็ดเลือด ( 130 บาท )
8. ตรวจการทำงานของไต ( 110 บาท )
9. ตรวจการทำงานของตับ และมะเร็งตับชุดใหญ ( 430 บาท)
10. ตรวจไขมันในเสนเลือดชุดใหญ ( 370 บาท )
11. ตรวจโรคเกาท ( 60 บาท )
12. ตรวจหาแคลเซ�ย่ มในเลือด ( 65 บาท )
13. ตรวจหาเช�อ้ และภูมติ า นทานไวรัสตับอักเสบบี ( 360 บาท )
14. ตรวจภูมติ า นทานไวรัสตับอักเสบC (ANTI HCV) ( 300 บาท )
15. เอกซเรยปอด ( 220 บาท )
16. ตรวจคลืน่ ไฟฟาหัวใจ ( 300 บาท )
17. ตรวจอัลตราซาวด ชองทอง ( 1500 บาท)
18. เกลือแรในเลือด (ELECTROLYTE) ( 170 บาท )
19. สมุดบันทึกผลตรวจสุขภาพดวยคอมพิวเตอร

ราคาโปรแกรม 4,460

รายการตรวจที่สามารถเลือกเพิ่มได

บาท

สุภาพบุรษุ เพิม่ การตรวจหามะเร็งตอมลูกหมาก 400 บาท รวม 4,860 บาท
สุภาพสตร� เพิม่ การตรวจหามะเร็งปากมดลูก 500 บาท รวม 4,960 บาท
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1. การทำงานของตอมไธรอยด (FT3, FT4,TSH) ( 720 บาท )
2. ตรวจพันธุกรรมภาวะโลหิตจางทาลัสซ�เมีย (HB TYPING) ( 340 บาท )
3. ไวรัสเอชไอว� (HIV) ( 160 บาท )
4. เช�้อกามโรค (VDRL) ( 60 บาท )
5. ขอรูมาตอยด (RHEUMATOID FACTOR) ( 85 บาท )
6. มะเร็งรังไข (CA 125) ( 650 บาท )
7. เอกซเรยไต (PLAIN KUB) ( 220 บาท )
8. ตรวจปสสาวะหาการตั้งครรภ (UPT) ( 100 บาท )
9. เอกซเรยเตานม (MAMMOGRAM) + อัลตราซาวดเตานม ( 3,000 บาท )
10. การสองกลองตรวจกระเพาะอาหาร ( 5,000 บาท )
11. ตรวจคนหาความเสี่ยงของมะเร็งปากมดลูกและตรวจ
หาเช�้อไวรัส HPV ( 1,900 บาท )
12. ตรวจคนหาความเสี่ยงของมะเร็งปากมดลูก ( 900 บาท )
13. ตรวจมวลกระดูกทั้งรางกาย ( 3,100 บาท )
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