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สร�างความมั่นใจในสุขภาพของท�าน ด�วยโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำป�กับโรงพยาบาล
ชั้นนำของประเทศที่เราคัดสรรมาเพ�่อลูกค�าคนพ�เศษ

Annual Health Check Up
ตรวจสุขภาพประจําป�

โรงพยาบาลบํารุงราษฎร�
โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
โรงพยาบาลกรุงเทพ
โรงพยาบาลสมิติเวช สุข�มว�ท
โรงพยาบาลสมิติเวช ศร�นคร�นทร�
โรงพยาบาลพญาไท 2
โรงพยาบาลพญาไท 3
โรงพยาบาลพระรามเก�า
โรงพยาบาลศิคร�นทร�

โรงพยาบาลสินแพทย�
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
โรงพยาบาลรามคําแหง
โรงพยาบาลธนบุร� 1
โรงพยาบาลนครธน

33 สุข�มว�ท ซอย 3 (ซอยนานาเหนือ) เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
9/1 ถนนคอนแวนต� สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
2 ซอยศูนย�ว�จัย 7 ถนนเพชรบุร�ตัดใหม� กรุงเทพฯ 10310
133 ซอยสุข�มว�ท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
488 ถนนศร�นคร�นทร� แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250  
943 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
111 เพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจร�ญ เขตภาษีเจร�ญ กรุงเทพฯ 10160
99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป� เขตห�วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต� เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

9/99 ถนนรามอินทรา 52 กม.9 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
670/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
436 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป� กรุงเทพฯ 10240 
34/1 ซอยอิสรภาพ 44 แขวงบ�านช�างหล�อ เขตบางกอกน�อย กรุงเทพฯ 10700
1 ซอยพระรามท่ี 2 ซอย 56 แขวงแสมดํา เขตบางข�นเทียน กรุงเทพฯ 10150

1378 ต�อศูนย�ตรวจสุขภาพ
ศูนย�ตรวจสุขภาพ 02-0220847
1719, 02-3103000
02-0222200, 02-0222165
02-3789229, 02-3789000
1772
02-467-1111 ต�อ 1816, 1817
02-2029999
1728 ต�อ 2207 (คุณศิร�วรรณ ทัศศร�
/คุณโชติกา ฝ�ายสีงาม)
02-9485380-90 ต�อ 5204
02-2717000 ต�อ 11380
02-743-9999 ต�อ 3148 หร�อ 3149
02-4872000 ต�อ 7673, 7675
02-4509999 ต�อ 1001, 1002

กรุงเทพ

รายช่ือโรงพยาบาล ท่ีอยู�โรงพยาบาล เบอร�ติดต�อ

รายชื่อโรงพยาบาลที่เข�าร�วมโครงการ

โรงพยาบาลเปาโล รังสิต

โรงพยาบาลนนทเวช

โรงพยาบาลเว�ลด�เมดิคอลเซ็นเตอร�
โรงพยาบาลสินแพทย� เทพารักษ�

โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง

โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ

โรงพยาบาลจ�ฬารัตน� 3 อินเตอร�

โรงพยาบาลเอกชัย

โรงพยาบาลกรุงเทพ สนามจันทร�
โรงพยาบาลเบญจรมย�
โรงพยาบาลพ�ษณุเวช
โรงพยาบาลกรุงเทพ พ�ษณุโลก
โรงพยาบาลพร��นซ� ปากน้ําโพ 1

โรงพยาบาลศร�สวรรค�
โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุร�
โรงพยาบาลเพชรรัตน� เพชรบูรณ�

02-577-8111 ต�อ ศูนย�ตรวจสุขภาพ 

02-596-7888 ต�อแผนก 
Wellness Center
02-8369999 ต�อ 6111, 6220
02-761-5999 ต�อ 2125

02-818-9000 ต�อ 113

02-363-2000 ต�อ 2310-2312 

02-033-2900 ต�อศูนย�ตรวจสุขภาพ

1715, 034-417999 ต�อ 122, 124

034-219600 ต�อ 6200-2
036-412160
055-909000 ต�อ 4163, 9121
055-212222 ต�อ 2410
056-000111 ต�อ 12119

ศูนย�ตรวจสุขภาพ 056-008805
035-523777 ต�อ 1204 
056-720680-4 ต�อ 303

11/1 ถนนรังสิต-นครนายก ตําบลประชาธิปป�ตถ� อําเภอธัญบุร� จังหวัดปทุมธานี 
12130
432 ถนนงามวงศ�วาน ตําบลบางเขน อําเภอเมืองนนทบุร� จังหวัดนนทบุร� 11000  

44 หมู� 4 ถนนแจ�งวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร� 11120
9/99 หมู� 6 ถนนเทพารักษ� ตําบลเทพารักษ� อําเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270
288 หมู� 1 ถนนสุขสวสัดิ ์กม.18 ตําบลปากคลองบางปลากด อาํเภอพระสมุทรเจดยี� 
จังหวัดสมุทรปราการ 10290
123 หมู� 8 ถนนศร�นคร�นทร� ตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
10270
88/8-9 ถนนเทพารักษ� กม.14.5 ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
99/9 หมู� 4 ถนนเอกชัย ตําบลโคกขาม อําเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
1194 ถนนเพชรเกษม ตําบลสนามจันทร� อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000   
116 หมู� 8 ตําบลป�าตาล อําเภอเมือง จังหวัดลพบุร� 15000
211 ถนนข�นพ�เรนทรเทพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพ�ษณุโลก 65000
138 ถนนพระองค�ดํา ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพ�ษณุโลก 65000
96/12 ถนนสายเอเชีย ตําบลนครสวรรค�ตก อําเภอเมือง เทศบาลนครนครสวรรค�
 60000
33/64 ถนนดาวดึงส� ตําบลปากน้ําโพ อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค� 60000
76 ถนนเณรแก�ว ตําบลท�าพ�่เล้ียง อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุร� 72000 
2/1 ถนนสามัคคีชัย ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ� 67000

ภาคกลาง

รายช่ือโรงพยาบาล ท่ีอยู�โรงพยาบาล เบอร�ติดต�อ

โรงพยาบาลกรุงเทพ ขอนแก�น
โรงพยาบาลขอนแก�นราม
โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา
โรงพยาบาลเมืองเลยราม
โรงพยาบาลร�อยเอ็ดธนบุร�
โรงพยาบาลอุบลรักษ�ธนบุร�

043-042888, 043-042833 
043-002002 ต�อ 2504, 2505
044-015999 ต�อ 4321, 6617
042-870000
043-515191 ต�อ 1500
045-429100 ต�อ 1426-7

888 หมู� 16 ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแก�น จังหวัดขอนแก�น 40000
193 ถนนศร�จันทร� ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแก�น จังหวัดขอนแก�น 40000
1308/9 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 
546 หมู� 1 ถนนมลิวรรณ ตําบลนาอาน อําเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
166 ถนนป�ทมานนท� ตําบลในเมือง เมืองร�อยเอ็ด จังหวัดร�อยเอ็ด 45000
46/4 ถนนบูรพาใน ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายช่ือโรงพยาบาล ท่ีอยู�โรงพยาบาล เบอร�ติดต�อ

โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงราย

โรงพยาบาลเกษมราษฎร� ศร�บุร�นทร�
โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม�
โรงพยาบาลเชียงใหม�ราม
โรงพยาบาลศูนย�ศร�พัฒน�

โรงพยาบาลเขลางค�นคร-ราม

052-051937, 052-051800 ต�อ 
Health Promotion Center 
053-910999 ต�อ 167
1719, 052-089817 
053-920300 ต�อ 3115
053-936700, 053-934552 
(Mammogram 053-934711-2 )
054-019619 ต�อ 1201

369 หมู� 13 ถนนพหลโยธิน ตําบลนางแล อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
57100
111/5 ถนนเอเชีย 1 หมู� 13 ตําบลสันทราย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
88/8-9 หมู�ท่ี 6 แขวงหนองป�าครั่ง อําเภอเมืองเชียงใหม� จังหวัดเชียงใหม� 50000
8 ถนนบุญเร�องฤทธ์ิ ตําบลศร�ภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม� 50200
110/392 ถนนอินทวโรรส ตําบลศร�ภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม� 50200

79/12 ถนนพหลโยธิน ตําบลสวนดอก อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 52100

ภาคเหนือ

รายช่ือโรงพยาบาล ท่ีอยู�โรงพยาบาล เบอร�ติดต�อ

โรงพยาบาลกรุงเทพ เมืองราช
โรงพยาบาลนครแม�สอด
อินเตอร�เนชั่นแนล

032-322274-80 ต�อ 218 
055-518200-22 ต�อ 122

59/3 ถนนเพชรเกษมสายเก�า ตําบลหน�าเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุร� 70000
222 หมู�ที่ 9 ตําบลแม�ปะ อําเภอแม�สอด จังหวัดตาก 63110

ภาคตะวันตก

รายช่ือโรงพยาบาล ท่ีอยู�โรงพยาบาล เบอร�ติดต�อ

โรงพยาบาลกรุงเทพ สุราษฎร�
โรงพยาบาลทักษิณ
โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพ สิร�โรจน�
โรงพยาบาลกรุงเทพ หาดใหญ�
โรงพยาบาลกระบ่ีนคร�นทร�
อินเตอร�เนชั่นแนล
โรงพยาบาลธนบุร� ทุ�งสง
โรงพยาบาลนคร�นทร�
โรงพยาบาลราษฏร�ยินดี
โรงพยาบาลวัฒนแพทย�ตรัง

077-956722
077-278768
076-254425 ต�อ 8419
076-361888 ต�อ 127
074-272800 ต�อ 2263
075-626555 ต�อ 1121, 1134

075-808888 
075-312800-04 ต�อ 1107, 1116
074-200273
075-205433, 084-0586456

179, 179/1 หมู�ท่ี 1 วัดประดู� อําเภอเมืองสุราษฎร�ธานี สุราษฎร�ธานี 84000
309/2 ถนนตลาดใหม� ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร�ธานี 84000
2/1 ถนนหงษ�หยกอุทิศ ตําบลตลาดใหญ� อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
44 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตําบลว�ชิต อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
75 ซอย 15 ถนนเพชรเกษม ตําบลหาดใหญ� อาํเภอหาดใหญ� จงัหวดัสงขลา 90110
1 ถนนพ�ศาลภพ ตําบลปากนํ้า อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 

88/8 หมู� 1 ตําบลชะมาย อําเภอทุ�งสง จังหวัดนครศร�ธรรมราช 80110
61 ถนนอ�อมค�ายวชิราวธุ ตําบลท�าวงั อาํเภอเมือง จงัหวดันครศร�ธรรมราช 80000
119 ถนนราษฎร�ยินดี ตําบลหาดใหญ� อําเภอหาดใหญ� จังหวัดสงขลา 90110
247/2 ถนนพัทลุง ตําบลทับเท่ียง อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000 

ภาคใต�

รายช่ือโรงพยาบาล ท่ีอยู�โรงพยาบาล เบอร�ติดต�อ

โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุร�
โรงพยาบาลสมิติเวช ศร�ราชา

โรงพยาบาลพญาไท ศร�ราชา
โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา

โรงพยาบาลกรุงเทพ จันทบุร�
โรงพยาบาลกรุงเทพ ระยอง
โรงพยาบาลกรุงเทพ ตราด

888/88 หมู�3 ถนนสุข�มว�ท ตําบลบ�านสวน อําเภอเมือง จังหวัดชลบุร� 20000
8 ซอยแหลมเกตุ ถนนเจ�มจอมพล ตําบลศร�ราชา อําเภอศร�ราชา จังหวัดชลบุร� 
20110
90 ถนนศร�ราชานคร3 ตําบลศร�ราชา อําเภอศร�ราชา จังหวัดชลบุร� 20110
301 หมู�6 ถนนสุข�มว�ท กม.143 ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร� 
20000
25/14 ถนนท�าหลวง ตําบลวัดใหม� อําเภอเมืองจันทบุร� จังหวัดจันทบุร� 22000
8 หมู� 2 ถนนแสงจันทร�เนรมิตร ตําบลเนินพระ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
376 หมู� 2 ถนนสุข�มว�ท ตําบลวังกระแจะ อําเภอเมือง จังหวัดตราด 23000

033-038871 
038-320300 ต�อ 4263, 4264

038-317333 ต�อ 2492, 2494   
038-259999 ต�อ 9907 

039-319818
038-921999 ต�อ 2102
039-552-777

ภาคตะวันออก

รายช่ือโรงพยาบาล ท่ีอยู�โรงพยาบาล เบอร�ติดต�อ

รายการสิทธิประโยชน�
เพศชาย

แผนท่ี 1 แผนท่ี 2 แผนท่ี 3 แผนท่ี 1 แผนท่ี 2 แผนท่ี 3

เพศหญิง

ตารางโปรแกรมตรวจสุขภาพ 

ตรวจร�างกายท่ัวไปโดยแพทย� (Physical Examination)
ชั่งน้ําหนัก วัดส�วนสูง (Weight & Height Measurement)
วัดความดันโลหิต และวัดชีพจร (Blood Pressure & Pulse Rate Measurement)
ตรวจป�สสาวะ (Urine Analysis)
ตรวจนับความสมบูรณ�ของเม็ดเลือด (CBC)
ตรวจระดับน้ําตาลในเลือด (FBS)
ตรวจระดับไขมันในเลือด โคเลสเตอรอล(Cholesterol)
ตรวจระดับไขมันในเลือด ไตรกร�เซอไรด� (Triglyceride)
ตรวจระดับไขมันในเลือด ไขมันหนาแน�นสูง (HDL)
ตรวจระดับไขมันในเลือด ไขมันหนาแน�นต่ํา (LDL)
ตรวจการทํางานของตับ AST (SGOT)
ตรวจการทํางานของตับ ALT (SGPT)
ตรวจการทํางานของตับ Alk. Phosphatase 
ตรวจระดับโปรตีน Total Protein
ตรวจระดับโปรตีน Albumin
ตรวจน้ําดี Total Bilirubin
ตรวจน้ําดี Direct Bilirubin
ตรวจการทํางานของไต BUN
ตรวจการทํางานของไต Creatinine
ตรวจกรดยูร�ก (Uric Acid)
เอ็กซเรย�ทรวงอก (Chest X-ray)
ตรวจคล่ืนไฟฟ�าหัวใจ (EKG)
ตรวจอัลตร�าซาวน�ช�องท�องส�วนบน (Ultrasound Upper  Abdomen)
ตรวจอัลตร�าซาวน�ช�องท�องส�วนล�าง (Ultrasound Lower Abdomen)
ตรวจมะเร็งต�อมลูกหมาก (PSA) 
ตรวจภายในสตร� ตรวจมะเร็งปากมดลูก (PV & Thin Prep / Pap Smear)
คูปองอาหาร / อาหารหลังตรวจ
รายงานสรุปผลการตรวจโดยแพทย�

เง�่อนไขการเข�ารับบร�การโดยทั่วไป และการเตร�ยมตัวก�อนตรวจสุขภาพ

1. นอนหลับพักผ�อนให�เพ�ยงพออย�างน�อย 6-8 ชั่วโมง ก�อนเข�ารับการตรวจสุขภาพ
2. งดอาหารและเคร�่องดื่ม หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อย�างน�อย 10-12 ชั่วโมง ก�อนเข�ารับการตรวจสุขภาพ 
    (สามารถดื่มน้ำเปล�าได�)
3. งดดื่มแอลกอฮอล�อย�างน�อย 24 ชั่วโมงก�อนเข�ารับการตรวจสุขภาพ 
4. สำหรับการทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test) กรุณาเตร�ยมชุดกีฬา ถุงเท�า 
     และรองเท�ากีฬาที่ใส�สบายมาในวันตรวจด�วย
5. สำหรับการตรวจอัลตราซาวน�ช�องท�องส�วนล�าง (Ultrasound Lower Abdomen) หลังจากเจาะเลือดแล�ว กรุณาดื่มน้ำมาก ๆ 
     และกลั้นป�สสาวะจนกว�าจะรับการตรวจเสร็จ
6. หากมีโรคประจำตัว ยาประจำตัว สมุดวัคซีน หร�อประวัติสุขภาพอื่น ๆ กรุณานำผลการตรวจ หร�อรายงานจากแพทย�มาด�วย 
     เพ�่อประกอบการว�นิจฉัย
7. สำหรับสุภาพสตร�
 • หากกำลังตั้งครรภ� หร�อสงสัยจะตั้งครรภ� กรุณาแจ�งให�เจ�าหน�าที่ทราบล�วงหน�าก�อนมาตรวจ
 • ไม�ควรเข�ารับการตรวจสุขภาพขณะมีประจำเดือน
 • หากมีรายการตรวจป�สสาวะและมีรายการตรวจความผิดปกติของเต�านมด�วยเคร�่องดิจ�ตอลแมมโมแกรม 
                 (Digital Mammogram) ควรเข�ารับการตรวจหลังจากหมดประจำเดือนแล�วอย�างน�อย 7 วัน
 • การตรวจภายในสตร� และการตรวจมะเร็งปากมดลูก
 • ไม�ควรสวนล�างช�องคลอด เพราะจะทำให�เกิดการชำระล�างเซลล�ที่ปากมดลูกออกไป
 • งดมีเพศสัมพันธ� ภายใน 48 ชั่วโมงก�อนตรวจ
8. กรุณาสวมเสื้อผ�าที่สบาย และสะดวกต�อการเจาะเลือดที่ข�อพับแขน
9. โทรนัดตรวจสุขภาพล�วงหน�าอย�างน�อย 1-2 วัน


