อัตราค่าบริการ
$ อัตราค่าตรวจตามรายการการตรวจสุขภาพ $
ประเภท

รายการตรวจ

ราคา

ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC) ,ตรวจปัสสาวะ

320 บาท

1. การตรวจสุขภาพประจาปี
1.1 ตรวจสุขภาพประจาปีสาหรับ



(U/A) และตรวจเอกซเรย์ปอด ( Chest X-Ray )

ข้าราชการชาย/หญิงอายุนอ้ ยกว่า 35 ปี

 กรณีตรวจอุจจาระเพื่อคัดกรองมะเร็งลาไส้ใหญ่และ

380 บาท

ลาไส้ตรงเพิ่มเติม
1.2 ตรวจสุขภาพประจาปีสาหรับ



ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC) ,ตรวจระดับน้าตาล

ข้าราชการชาย/หญิง อายุตงั้ แต่ 35 ปีข้นึ

ในเลือด (FBS) , ตรวจการทางานของไต (BUN) ,ตรวจ

ไป

การทางานของไต (Cr) ,ตรวจระดับกรดยูริค (Uric Acid)

740 บาท

,ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol) ,ตรวจระดับ
ไขมันในเลือด (Triglycerides) ,ตรวจการทางานของตับ
(SGOT) ,ตรวจการทางานของตับ (SGPT) ,ตรวจการ
ทางานของตับ (ALK - phos) ตรวจปัสสาวะ (U/A) และ
ตรวจเอกซเรย์ปอด ( Chest X-Ray )
 กรณีตรวจอุจจาระเพื่อคัดกรองมะเร็งลาไส้ใหญ่ และ

800 บาท

ลาไส้ตรงเพิ่มเติม
1.3 ตรวจสุขภาพประจาปีสาหรับสิทธิ



ประกันสังคม


ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
อายุ 18 -54 ปี

ตรวจ 1 ครั้ง / ปี

เกณฑ์ช่วงอายุโดยไม่

อายุ 54 – 70 ปี

ตรวจ 1 ครั้ง / ปี

ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ปัสสาวะ UA
อายุ 55 ปีขนึ้ ไป





หากต้องการตรวจ
ตรวจ 1 ครัง้ / ปี

น้าตาลในเลือด FBS

เพิ่มจากสิทธิที่ได้รับ
สามารถเลือกตรวจ

อายุ 35 – 54 ปี

ตรวจทุก 3 ปี

ได้ และชาระเงินเอง

อายุ 55 ปีขนึ้ ไป

ตรวจ 1 ครัง้ / ปี

ไม่สามารถนาใบเสร็จ

การทางานของไต (Cr.)
อายุ 55 ปีขนึ้ ไป



ได้สิทธิตรวจตาม

ไปเบิกคืนได้
ตรวจ 1 ครัง้ / ปี

ไขมันในเส้นเลือดชนิด (Cholesterol & HDL)
อายุ 20 ปีขนึ้ ไป

ตรวจทุก 5 ปี

อัตราค่าบริการ
ประเภท

ราคา

รายการตรวจ


เชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HBsAg ) สาหรับผู้ที่เกิดก่อนพ.ศ.
2535 ตรวจ 1 ครัง้



ตรวจเลือดในอุจจาระ
อายุ 50 ปีขนึ้ ไป ตรวจ 1 ครัง้ / ปี



มะเร็งปากมดลูก Pap Smear
อายุ 30 – 54 ปี ตรวจทุก 3 ปี



Chest X - Ray
อายุ 15 ปีข้นึ ไป

1.4 ตรวจสุขภาพประจาปีพ้ืนฐาน



ตรวจ 1 ครัง้

ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC) , ตรวจปัสสาวะ

420 บาท

(U/A) , ตรวจเอกซเรย์ปอด ( Chest X-Ray )
1.5 ตรวจสุขภาพประจาปีเหมาะสาหรับ



บุคคลทั่วไป

ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC) , ตรวจระดับ

870 บาท

น้าตาลในเลือด (FBS) ,ตรวจการทางานของไต (BUN) ,
ตรวจการทางานของไต (Cr) ,ตรวจระดับกรดยูริค (Uric
Acid) ,ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol) , ตรวจ
ระดับไขมันในเลือด (Triglycerides) ,ตรวจการทางาน
ของตับ (SGOT) , ตรวจการทางานของตับ (SGPT) ,
ตรวจการทางานของตับ (ALK -phos), ตรวจปัสสาวะ

1.6 ตรวจสุขภาพประจาปี ชาย / หญิง



ตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-Ray)



ตรวจความสมบู รณ์ข องเลือด (CBC) ,

อายุ 35 ปีขนึ้ ไป

ตรวจระดั บ

น้าตาลในเลือด (FBS) , ตรวจการทางานของไต (BUN )
, ตรวจการทางานของไต (Cr)

,ตรวจระดับกรดยูริก

(Uric Acid) ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol) ,
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglycerides) , ตรวจระดับ
ไขมันในเลือด (HDL), ตรวจระดับไขมันในเลือด (LDL) ,
ตรวจการทางานของตับ (SGOT) ตรวจการทางานของ
ตับ (SGPT) ,ตรวจการทางานของตับ (ALK - phos) ,
ตรวจปัสสาวะ(U/A)


ตรวจเอกซเรย์ปอด ( Chest X-Ray ) และตรวจ
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

1,150 บาท

อัตราค่าบริการ
ประเภท
1.7 ตรวจสุขภาพประจาปีชายอายุ 45 ปี

ราคา

รายการตรวจ


ขึน้ ไป

ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC) ,ตรวจระดับน้าตาล

2,530 บาท

ในเลือด (FBS) ,ตรวจการทางานของไต (BUN) ,ตรวจ
การทางานของไต (Cr) ,ตรวจระดับกรดยูริก (Uric Acid)
,ตรวจระดั บ ไขมั น ในเลื อ ด (Cholesterol) ,ตรวจระดั บ
ไขมันในเลือด (Triglycerides) ,ตรวจระดับไขมันในเลือด
(HDL) ,ตรวจระดับไขมันในเลือด (LDL),ตรวจการทางาน
ของตั บ (SGOT) ,ตรวจการท างานของตั บ (SGPT) ,
ตรวจการทางานของตับ (ALK - phos) ,ตรวจมะเร็งตับ
อ่อน (CA19-9) ,ตรวจมะเร็งในตับ (AFP) ,ตรวจมะเร็ง
ลาไส้ใหญ่ (CEA) ,ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) ,
ตรวจปัสสาวะ (U/A)


ตรวจเอกซเรย์ปอด ( Chest

X-Ray

) และตรวจ

คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
1.8 ตรวจสุขภาพประจาปีหญิงอายุ 45 ปี



ขึน้ ไป

ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC) , ตรวจระดับ
น้าตาลในเลือด (FBS) ,ตรวจการทางานของไต (BUN) ,
ตรวจการทางานของไต (Cr) ตรวจระดับกรดยูริก (Uric
Acid) ,ตรวจระดั บ ไขมั น ในเลื อ ด (Cholesterol) ,ตรวจ
ระดับไขมันในเลือด (Triglycerides) ,ตรวจระดับไขมันใน
เลือด (HDL) ,ตรวจระดับไขมันในเลือด (LDL) ,ตรวจการ
ทางานของตับ (SGOT) ,ตรวจการทางานของตับ (SGPT)
,ตรวจการทางานของตับ (ALK - phos) ,ตรวจปัสสาวะ
(U/A) ตรวจมะเร็งตับอ่อน (CA19-9),ตรวจมะเร็งในตับ
(AFP) ตรวจมะเร็ ง ล าไส้ ใ หญ่ (CEA) มะเร็ ง เต้ า นม
(CA15-3) ,มะเร็งรังไข่ (CA125)



ตรวจเอกซเรย์ ป อด ( Chest
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

X-Ray ) และตรวจ

3,180 บาท

อัตราค่าบริการ
ประเภท
1.9 ตรวจสุขภาพประจาปีก่อนสมร (ชาย)

ราคา

รายการตรวจ


ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC) ,ตรวจหาเชื้อไวรัส

1,040 บาท

ตับอักเสบชนิดบี(HBsAg) ,ตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันไวรัส
ตับอักเสบชนิดบี (Anti-HBs) ,ตรวจหาว่าเคยได้รับเชื้อ
หรื อ ก าลั ง เป็ น ไวรั ส ตั บ อั ก เสบชนิ ด บี (Anti-HBc)

,

ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี (Anti-HCV) และ
ตรวจหาโรคเอดส์ (Anti-HIV)
1.10 ตรวจสุขภาพประจาปีก่อนสมรส



(หญิง)
2. ตรวจสุขภาพข้าราชการ และ

รายการตรวจเหมือนรายการตรวจสาหรับตรวจสุขภาพ

1,240 บาท

ก่อนสมรส (ชาย)


เพิ่มการตรวจหาภูมหิ ัดเยอรมัน (Rubella IgG)



ตรวจตามช่วงอายุ เหมือนข้าราชการ และลูกจ้างประจา ราคาตามช่วงอายุที่
ที่ตรวจสุขภาพประจาปีและมีการตรวจเพิ่ม ได้แก่ตรวจ ตรวจสุขภาพประจา

ลูกจ้างประจาตามภารกิจต่างๆ ได้แก่

ตา , ตรวจหู คอ จมูก , ตรวจฟัน และตรวจร่างกาย

- ศึกษา/อบรมต่างประเทศ

ปี ต า ม ก ร ม บั ญ ชี

- ศึกษาต่อในหลักสูตรต่างๆของ ทร.  กรณีไปศึกษา นอก ทร. ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป ต้อง ก ล า ง ไ ด้ ก า ห น ด
เพิ่ ม การเข้ า รั บ การตรวจสุ ข ภาพจิ ต ที่ รพ.ทหารเรื อ (เบิ ก ได้ ) กรณี ต รวจ
กรุงเทพ (บางนา)

เพิ่มเติมตามคาสั่งไม่

 การตรวจเลื อ ดเพิ่ ม กรณี ไ ปศึ ก ษา นอก ทร. แต่ ล ะ เสียค่าใช้จ่าย

ประเทศอาจจะก าหนดการตรวจเพิ่ ม ตามค าสั่ ง ของ
ประเทศนั้น ๆ
3. ตรวจสุขภาพพลเรือนเพื่อบรรจุเข้า



ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC) , ตรวจระดับ
น้าตาลในเลือด (FBS) ,ตรวจการทางานของไต (BUN) ,

รับราชการในกองทัพเรือ

ตรวจการทางานของไต (Cr) ตรวจการทางานของตั บ
(SGOT) ,ตรวจการทางานของตับ (SGPT) ,ตรวจการ
ทางานของตั บ (ALK phos) ,ตรวจปัส สาวะ (U/A),
ตรวจหาโรคเอดส์ (Anti-HIV) ,ตรวจหาเชื้ อ ไวรั ส ตั บ
อักเสบชนิดบี (HBsAg), ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด
ซี (Anti-HCV),ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ,Blood group


ตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-Ray )



ตรวจการได้ยิน,ตรวจสายตา และตาบอดสี

2,185 บาท

อัตราค่าบริการ
ประเภท
4. ตรวจสุขภาพพลเรือนเพื่อเป็น

รายการตรวจ


ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC) , ตรวจระดับ

ราคา
ผู้ชาย 1,935 บาท

น้าตาลในเลือด (FBS) ,ตรวจการทางานของไต (BUN) ,

ลูกจ้างชั่วคราวของกองทัพเรือ

ตรวจการทางานของไต (Cr) ตรวจการทางานของตั บ
(SGOT) ,ตรวจการทางานของตับ (SGPT) ,ตรวจการ
ทางานของตับ (ALK phos) ,ตรวจปัสสาวะ (U/A),
ตรวจหาโรคเอดส์ (Anti-HIV) ,ตรวจหาเชื้ อ ไวรั ส ตั บ
อักเสบชนิดบี (HBsAg) ,ตรวจหาเชือ้ ไวรัสตับอักเสบชนิด
ซี (Anti-HCV),ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ


ตรวจเอกซเรย์ปอด ( Chest X-Ray )



ตรวจการได้ยิน , ตรวจสายตา และตาบอดสี



เฉพาะผู้หญิงเพิ่มการตรวจการตัง้ ครรภ์

5. ตรวจสุขภาพเพื่อออกใบรับรอง



ใบรับรองแพทย์ 5 โรค

ราคา 450 บาท ต่อ

แพทย์



ใบรับรองแพทย์ทาฌาปนกิจ

การออกใบรับรอง



ใบรับรองแพทย์ประกอบการสมัครงานและอื่นๆ

แพทย์ 1 ครัง้ ราคา

ผู้หญิง 2,005 บาท

 การขอรั บ ใบรั บ รองแพทย์ ทุ ก รายต้ อ งมี ก ารตรวจ รวมเอกซเรย์ปอด

เอกซเรย์ปอด (Chest X-Ray ) เพื่อประกอบในการ แล้วไม่สามารถนา
พิจารณาของแพทย์ทุกครัง้

ใบเสร็จไปเบิกกับ

 กรณีมีการตรวจพยาธิวิทยา เช่น ตรวจเลือดต่างๆ จะมี กรมบัญชีกลางได้

ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือจากการ
ตรวจสุขภาพเพื่อออกใบรับรองแพทย์ทั่วไป

