
ข้ันตอนการตรวจสุขภาพประจำปี
(1) งดอาหารและเคร่ืองด่ืม ประมาณ 10-12 ช่ัวโมง
     ก่อนเจาะเลือด และเก็บอุจจาระตอนเช้าของวันท่ี
     มาตรวจ  โดยเก็บมาจากบ้าน หรือมาเก็บ
     โรงพยาบาลก็ได้
(2) มารับการตรวจได้ท่ีห้องตรวจสุขภาพ ในเวลา
     07.00 - 10.30 น. หลังจากได้รับการตรวจไปแล้ว
     ถ้าท่านไม่รอฟังผล ทางโรงพยาบาลจะแจ้งผลการ
     ตรวจให้ทราบ ประมาณ 2-3 สัปดาห์ โดยจะส่งผล
     ตรวจไปทางไปรษณีย์ตามท่ีอยู่ท่ีแจ้งไว้ ถ้าต้องการ
     คำแนะนำเพ่ิมเติม สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ท่ี 
     เบอร์โทรศัพท์ 0 4243 1015 ต่อ 262 
     เบอร์โทรศัพท์มือถือ  08 2742 5025
(3) ข้าราชการท่ัวไปและข้าราชการบำนาญ สำรองจ่าย
     ตามโปรแกรม นำใบเสร็จไปเบิกคืนตามสิทธิ 
     ไม่สามารถใช้สิทธิสวัสดิการกรมบัญชีกลางได้
(4) ราคาท่ีแจ้งไว้น้ี  อาจเปล่ียนแปลงตามกฎ
    ของโรงพยาบาล

ບໍລິການພິເສດ
ໂປຣເເກຣມกานກວດ ມະເຮັງປາກມົດລູກ
ໂປຣເເກຣມ 1 วิธี CYPREP  PLUS  HPV
 เพ่ือตรวจค้นหาความเส่ียงของมะเร็งปากมดลูก และตรวจหา
  เช้ือไวรัส  HPV  (กลุ่มความเส่ียงสูง  14 สายพันธ์ุ  แยกสาย
  พันธ์ุ  16,18)  อันเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูก    
  เໝาะสำหรับ  ผู้หญิงท่ีมีอายุ  30 ปีข้ึนไป  หรือผู้หญิงท่ีมี
  ปัจจัยเส่ียง  
 หากผลออกมาเป็นลบท้ังคู่  มีความเส่ียงน้อย  ในการเกิด
  มะเร็งปากมดลูก  สามารถเว้นการตรวจมะเร็งปากมดลูกได้ 3 ปี
-  ตรวจหาเซลล์มะเร็ง  ด้วยวิธีไซเพรพ
-  ช่วยเพ่ิมความละเอียดในการตรวจหาเซลล์ผิดปกติของเซลล์เย่ือ
   บุปากมดลูกก่อนเป็นมะเร็ง
-  ช่วยลดข้อจำกัดของ  PAP  SMEAR  ลดปัญหาการบดบัง
   มูกเลือด  ทำให้เพ่ิมความแม่นยำมากข้ึน
***
ตรวจหาเช้ือไวรัส  HPV  อันเป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูก
โปรแกรม 2 วิธี CONVENTIONAL  PAP  SMEAR
ตรวจค้นหาความเส่ียงของมะเร็งปากมดลูกแบบด้ังเดิม
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*   รู้สภาวะสุขภาพของตนเอง ว่ามีความสมบูรณ์
     หรือมีความเสี่ยงขนาดไ¨ เมื่อเทียบกับเพศ วัย
**  รู้แนวทางดูแลสุขภาพ ให้สมบูรณ์ สุขภาพดี
*** รู้ก่อน รักษาเร็ว มีโอกาสหายสูง

ทำไมต้องตรวจสุขภาพ



STANDARD
PACKAGE

  1. ช่ังນ້າ¨ัก วัดส่วนสูง  วัดความดันโลหิต คำนวณดัชนีมวลกาย   
  2. ตรวจและสรุปผลโดยแพทย์  ( 120 บาท )
  3. ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ  ( 100 บาท ) 
  4. ตรวจอุจจาระเพ่ือหาไข่พยาธิและเม็ดเลือดแดง ( 135 บาท ) 
  5. ตรวจน้ำตาลในเลือด  ( 50 บาท ) 
  6. ตรวจกรุ๊ปเลือด   ( 40 บาท )
  7. ตรวจความเข้มข้นของเลือดและลักษณะเม็ดเลือด ( 130 บาท)
  8. ตรวจการทำงานของไต  (110 บาท )
  9. ตรวจการทำงานของตับ  และมะเร็งตับ ( 180 บาท )
10. ตรวจไขมันในเส้นเลือด  ( 160 บาท )
11. ตรวจโรคเก๊าท์   ( 60 บาท )
12. เอกซเรย์ปอด   ( 220 บาท )
13. เกลือแร่ในเลือด (ELECTROLYTE)  ( 170 บาท )
14. สมุดบันทึกผลตรวจสุขภาพด้วยคอมพิวเตอร์

สำหรับสุภาพสตรี  เพ่ิมการตรวจหามะเร็งปากมดลูก  500 บาท
รวมเป็น  1,975 บาท

โปรแกรมมาตรฐาน น้ีเໝาะสำหรับประชาชนท่ัวไปท่ี
สนใจในการรักษาสุขภาพ  เป็นการตรวจหาความผิดปกติ
ก่อนท่ีโรคร้ายจะลุกลามจนถึงระยะอันตราย  เพ่ือประโยชน์
ในการรักษาท่ีได้ผลดี

ราคาโปรแกรม  1,475 บาท

V.I.P
PACKAGE

 1.  ช่ังນ້າ¨ัก วัดส่วนสูง  วัดความดันโลหิต คำนวณดัชนีมวลกาย   
 2. ตรวจและสรุปผลโดยแพทย์  ( 120 บาท ) 
 3. ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ  ( 100 บาท ) 
 4. ตรวจอุจจาระเพ่ือหาไข่พยาธิและเม็ดเลือดแดง  ( 135 บาท ) 
 5. ตรวจน้ำตาลในเลือด  ( 50 บาท )
 6. ตรวจกรุ๊ปเลือด   ( 40 บาท )
 7. ตรวจความเข้มข้นของเลือดและลักษณะเม็ดเลือด  ( 130 บาท ) 
 8. ตรวจการทำงานของไต  ( 110 บาท )
 9. ตรวจการทำงานของตับและมะเร็งตับชุดใหญ่  ( 430 บาท)
10. ตรวจไขมันในเส้นเลือดชุดใหญ่  ( 370 บาท )
11. ตรวจโรคเก๊าท์  ( 60 บาท )
12. ตรวจหาแคลเซ่ียมในเลือด   ( 65 บาท )
13. ตรวจหาเช้ือและภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบบี  ( 360 บาท )
14. ตรวจภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบC (ANTI HCV)  ( 300 บาท )         
15. เอกซเรย์ปอด  ( 220 บาท )
16. ตรวจคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ  ( 300 บาท )
17. ตรวจอัลตร้าซาวด์ ช่องท้อง  ( 1500 บาท)
18. เกลือแร่ในเลือด (ELECTROLYTE)  ( 170 บาท )
19. สมุดบันทึกผลตรวจสุขภาพด้วยคอมพิวเตอร์ 

สุภาพบุรุษ  เพ่ิมการตรวจหามะเร็งต่อมลูกໝาก 400 บาท  รวม  4,860 บาท
สุภาพสตรี   เพ่ิมการตรวจหามะเร็งปากมดลูก 500 บาท รวม 4,960 บาท

ราคาโปรแกรม 4,460 บาท

โปรแกรม V.I.P  เໝาะสำหรับวัยทำงานอายุต้ังแต่ 40 ปี
ข้ึนไปผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจ ผู้ท่ีมีโรคเร้ือรัง เช่น ปวดท้องบ่อย 

โดยไม่ทราบสาเหตุ หรือผู้ท่ีกำลังจะก้าวสู่วัยทอง เพ่ือเป็นการค้นหา
สาเหตุของความเจ็บป่วย

รายการตรวจที่สามารถเลือกเพิ่มได้
 1. การทำงานของต่อมไธรอยด์ (FT3, FT4,TSH)  ( 720 บาท )
 2. ตรวจพันธุกรรมภาวะโลหิตจางทาลัสซีเมีย (HB TYPING) ( 340 บาท )
 3. ไวรัสเอชไอวี (HIV) ( 160 บาท )
 4. เชื้อกามโรค (VDRL) ( 60 บาท )
 5. ข้อรูมาตอยด์ (RHEUMATOID FACTOR) ( 85 บาท ) 
 6. มะเร็งรังไข่ (CA 125)  ( 650 บาท )
 7. เอกซเรย์ไต (PLAIN KUB)  ( 220 บาท )
 8. ตรวจปัสสาวะหาการตั้งครรภ์ (UPT)  ( 100 บาท )
9. เอกซเรย์เต้านม (MAMMOGRAM) + อัลตร้าซาวด์เต้านม ( 3,000 บาท )
10. การส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหาร ( 5,000 บาท )
11. ตรวจค้นหาความเสี่ยงของมะเร็งปากมดลูกและตรวจ
     หาเช้ือไวรัส  HPV  ( 1,900 บาท )
12. ตรวจค้นหาความเสี่ยงของมะเร็งปากมดลูก ( 900 บาท )
13. ตรวจมวลกระดูกทั้งร่างกาย ( 3,100 บาท )
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