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พาภขุสจวรตรากยาร Examination List
โปรแกรม 1 โปรแกรม 2 โปรแกรม 3

งิญห/ยาช

ยทพแยดโปไทั�วพาภขุสจวรต

รากิตับิฏปงอหงาทจวรตราก

ดอืลเด็มเงอขณรูบมสมาวค

ดอืลเนใลาตำ้น

ดอืลเนในัมขไ

บัตงอขนางำทรากจวรต

ตรวจการทำงานของไต

คิรูยดรกบัดะร

ะวาสสปจวรต

ะราจจุอจวรต

ดยอรทไมอตงอขนางำทรากจวรต

ยวดจใวัหงอขนางำทรากจวรต

าฟฟไน่ืลค

จใวัหะลแดอปยรเซก็อเ

ดมหง้ัทงอทงอชนใะวยัวอจวรต

งูส่ีถมาวคงยีสเน่ืลคยวด

าซาวดรตลัอ ะลแมนาตเง็รเะมจวรต

เตานม (ในกรณ�ที่มีการเสริม)

)ทาบ 810 กีอพิ�มเาคาร มนาตเ

กาปง็รเะมจวรตะลแนใยาภจวรต

กูลดม

ยทพแาคมวรรากิรบาค 2,490 2,640 3,810 6,640 11,970

Physical examination

Laboratory test

Complete blood count

Fasting blood sugar

Total cholesteral

Triglyceride

LDL

HDL

AST, ALT

ALP

GGT

Total Protein, Albumin

Creatinine

BUN

Uric acid

Urine Examination

Stool Examination and

occult blood

TSH

Electrocardiogram (ECG)

Chest X-ray

Ultrasound  Whole
Abdomen

Mammography and

Ultrasound of breasts

Pelvic  examination
Pap smear

ชาย งิญห ชาย งิญห

 )gA sBH( ีบบสเกัอบัตสัรวไจวรต

ราคา 220 บาท 

)sBH itnA( ีบบสเกัอบัตสัรวไนาทนาติมูภจวรต

ราคา 220 บาท 

 )VCH itnA( ีซบสเกัอบัตสัรวไจวรต

ราคา 400 บาท  

)hR + gnipuorG OBA( ดอืลเปุรกจวรต

ราคา 250 บาท 

 กูดะรกลวมงอขนนแานหมาวคจวรต

) จวรต่ีทนวสมาตาคาร (

กรณ�ตรวจเพิ�มเติม



พาภขุสจวรตรากบัรหำสำนะนแำค

1. นำบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรโรงพยาบาลมาติดตอเจาหนาที่

) .น 00.02 ( มุทงอสาลวเตแง้ัต ดินชกุทม่ืดงอ่ืรคเะลแราหาอดง .2  น้ำเปลาดื่มได

น้ันาทเจวรตดัน่ีทนัวาชเนใบ็กเรวคะราจจุองายอวัต .3

ชใอ่ืพเ ยวดามพาภขุสบักวย่ีกเิตัวะรปอืรหยทพแรากงาทจวรตรากลผำน ครโยัฉจินิวรากบอกะรปรากนใ .4

งสะลแดอืลเะาจเรากกาจงัลหนาทะรปบัรรวค ำจะรปายนาทะรปบัร่ีทณ�รกนใ วลแะวาสสปงายอวัต .5

ในกรณ�ตรวจอวัยวะภายในชองทองดวยคลื่นเสียงความถี่สูง ( Ultrasound Abdomen )

1. ควรดื่มน้ำเปลาและกลั้นปสสาวะ กอนเขารับการตรวจเพื่อใหกระเพาะปสสาวะขยายเต็มที่ เพื่อการตรวจที่มีประสิทธิภาพ

กาบัระณข .2 รตรวจอา บาสขุส่มไจ ยจา น้ืชกยีปเ น็ยเกึสู้ร้หใทำะจง่ึซ ลจเก

เตานมจวรตีณรกนใ  (Mammogram / Ultrasound of breasts)

      ไมควรทาแปงหรือครีม โดยเฉพาะบริเวณใตรักแรหรือใตราวนม เพราะจะทำใหรบกวนขณะตรวจ เพื่อใหการตรวจ

มีประสิทธิภาพ

 

ภายใน ( Pelvic examination / Pap smear)จวรต่ีทีณรกนใ

  กาบัรรวค ีรตสบัรหสำ รตรวจภาย จากกางัลห นใ การลผ้หใอ่ืพเ นัว 01 - 5 ว้ลแนอืดเบอรีมร ภาพิธทิสะรปีมจวรต

การบัรหสำนำะนแำค ) ytisneD lareniM enoB ( กูดะรกลวมจวรต

1. กรุณางดใสเครื่องประดับทุกชนิดในการตรวจ เชน ตางหู, แหวน, สรอย, สายรัดขอมือ, กำไลขอมือ, กิ๊บ

กรุณาใสเสื้อผาที่ถอดงาย .2 สเตยหรือบอดี้สูท ,และชุดชั้นในที่ไมไดประดับดวยโลหะ

3. การตรวจจำเปนตองเปลี่ยนเสื้อผา ถอดวิกผม และเครื่องประดับทั้งหมด กอนตรวจ

4. กอนการตรวจมวลกระดูก 1 สัปดาห ถาผูที่มารับบริการ ไดรับการตรวจทางเอ็กซเรยที่มีการฉ�ดสารทึบรังสี, กลืนแปง, หรือ

 สวนแปงเขาทางทวารหนัก กรุณาโทรแจงใหเจาหนาที่ทราบกอนวันตรวจมวลกระดูก เพื่อทำการนัดวันตรวจที่เหมาะสม

 ใหมอีกครั้ง

กการนัดหมายลวงหนา
ภาขุสจวรตตอหนวย0003 0022 0 .รทโ ลาวเกรุศนัว -ทรนัจนัว พ  09.00 - 18.00 น.

สารเนัว อานัว -
 

ลาวเกษฤตัขกันดุยหนัวตยิท 09.00 - 15.00 น.

ทา ภาขุสจวรนยตูศง กาำทดิปะจพ กาศทเงว่ชร รากงสะลแ่มหใีปล ตานต มประกาศของทางราชการ

หมายเหตุ : - ไมควรนำของมีคาติดตัวมาในวันที่รับบริการตรวจ เชน สรอยทอง แหวนเพชร แหวนทอง ฯลฯ

 ( ทางโรงพยาบาลจะไมรับผิดชอบ ในกรณ�ที่มีการสูญหาย )

- สวมรองเทาแตะ

   

  


