คาแนะนาการตรวจสุขภาพ


การเตรียมตัวก่อนมารับการตรวจสุขภาพ
1. ผู้ รั บ การตรวจสุ ข ภาพที่ อ ายุ ตั้ ง แต่ 35ปี บ ริ บู ร ณ์ ขึ้ น ไป หรื อ ผู้ ที่ ต้ อ งการตรวจเลื อ ดเพื่ อ ดู ค่ า น้้ า ตาลในเลื อ ด
ไขมั น ในเลื อ ด เป็ น ต้ น กรุ ณ างดเครื่ อ งดื่ ม น้้ า และอาหารทุ ก ประเภท อย่ า งน้ อ ย 10 ชั่ ว โมงก่ อ นมารั บ การ
ตรวจสุขภาพ (งดน้้าและอาหาร หลังสองทุ่มในคืนก่อนวันมาตรวจ )
2. ก่อนการตรวจสุขภาพ ไม่ควรอดนอน ไม่ควรดื่มสุราหรือกาแฟในคืนก่อนการตรวจสุขภาพ
3. ควรสวมเสื้อผ้าที่พับแขนขึ้นได้สะดวกเพื่อสะดวกในการเจาะเลือด
4. การตรวจภายใน ควรสวมกระโปรงหรือกางเกงแยกชิน้ จากเสื้อ สามารถถอดออกได้ ,ควรงดการมีเพศสัมพันธุ์ในวัน
ก่อนมาตรวจ,ไม่ควรเหน็บยาใดๆในช่องคลอดมาก่อน 48 ชั่วโมง ยกเว้นในกรณีแพทย์ก้าหนด, ควรมารับการ
ตรวจมะเร็งปากมดลูกหลังประจ้าเดือนหมดแล้วประมาณ 2 สัปดาห์ , ส้าหรับสตรีวัยหมดประจ้าเดือนมาตรวจได้ทุก
วันที่มีการตรวจ ควรโทรสอบถามเจ้าหน้าที่หอ้ งตรวจนรีเวชกรรมรพ.ฯ โทร 02-4752845 เพื่อสอบถามวันเวลาที่จะ
เข้ารับการตรวจภายใน



การปฏิบัติตัวขณะรับการตรวจสุขภาพ
1. ในการเก็บปัสสาวะส่งตรวจให้ท้าความสะอาดก่อนปัสสาวะ และเก็บปัสสาวะช่วงกลางๆประมาณ 10 –15 ซี.ซี. ใน
ภาชนะที่เจ้าหน้าที่ได้เตรียมไว้ให้
2. กรณี สุ ภ าพสตรี ที่ อ ยู่ ใ นช่ ว งมี ป ระจ้ า เดื อ นไม่ ค วรตรวจปั ส สาวะ หากจ้ า เป็ น ต้ อ งตรวจ กรุ ณ าแจ้ ง เจ้ า หน้ า ที่
ทราบก่อนทุกครัง้
3. การตรวจเอ็กซเรย์ปอด

ก่อนการเอ็กซเรย์ปอดต้องถอดสร้อยคอ หรือโลหะบริเวณทรวงอก และเสื้อยกทรง

ออกก่อนและใส่เสื้อที่ทางห้องตรวจเอ็กซเรย์จัดเตรียมให้
4. การส่ งตรวจอุ จจาระ

ควรเก็บอุจ จาระหลั งจากตื่นนอนในตอนเช้าโดยใช้ไม้หรือช้อนพลาสติกป้ ายตัว อย่า ง

อุจจาระประมาณหัวแม่มอื ใส่ลงในภาชนะที่เจ้าหน้าที่เตรียมไว้ให้ หากสังเกตเห็นบริเวณที่ผิดปกติบน อุจจาระ เช่น
ลักษณะคล้ายมูกสีขาว , ลักษณะคล้ายสีแดงเลือดหรือสีด้าควรป้ายบริเวณนัน้ ส่งตรวจด้วย


สิ่งที่ต้องนามาในวันตรวจสุขภาพ
 บัตรประจ้าตัวประชาชน เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิก่อนเข้ารับบริการ
** กรณีวันมารับผลตรวจสุขภาพ ข้าราชการและลูกจ้างประจ้าในราชการ ให้น้าสมุดประวัตสิ ุขภาพข้าราชการ
กองทัพเรือ (สีน้าตาล) มาด้วยในวันที่มารับผลตรวจสุขภาพเพื่อเก็บผลตรวจสุขภาพไว้ในเล่มอย่างต่อเนื่อง
หมายเหตุ :
1. กรณีข้าราชการ ลูกจ้างประจ้า สังกัดกองทัพเรือ สามารถตรวจสุขภาพได้ปีละ1 ครัง้ ตามปีงบประมาณ
2. กรณีลูกจ้างชั่วคราว สังกัดรพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ตรวจสุขภาพได้ปีละ 1 ครัง้ และตรวจในเดือนเกิดตาม
ปีงบประมาณ
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การรับผลตรวจสุขภาพประจาปีและการขอใบรับรองแพทย์
1. นัดรับผลการตรวจสุขภาพและพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกาย หลังการตรวจสุขภาพ 3 วัน (ไม่นับวันตรวจ) ในช่วงเวลา
0830 – 1100
2. ให้ผู้รับบริการตรวจสุขภาพ มารับฟังผลการตรวจสุขภาพด้วยตนเอง เพื่อจะได้รับฟังผลการตรวจและรับค้าแนะน้า
ในการปฏิบัตติ ัวด้านอาหารและการออกก้าลังกายจากแพทย์โดยตรง
3. กรณีขอใบรับรองแพทย์ ต้องรอผลเอกซเรย์และผล Lab ตามที่ตรวจเพิ่มเติมออกเรียบร้อยแล้ว จึงจะเข้าพบแพทย์
เพื่อตรวจร่างกาย และจะได้รับใบรับรองแพทย์ในวันที่ได้ผลตรวจเสร็จสมบูรณ์

** สามารถมาขอรับการตรวจสุขภาพเพื่อขอใบรับรองแพทย์ได้ที่หอ้ งตรวจสุขภาพ เวลา 0830 – 1030 **


บริการตรวจสุขภาพประจาปี แบ่งประเภทการตรวจดังนี้
1. ตรวจสุขภาพประจ้าปีข้าราชการ และลูกจ้างสังกัดกองทัพเรือ รวมทั้งครอบครัวทหารเรือ ข้าราชการหน่วยงานอื่นๆ
และบุคลากรพลเรือนทั่วไป
2. ตรวจสุขภาพข้าราชการและลูกจ้างประจ้าตามภารกิจต่างๆ ได้แก่
2.1 ตรวจสุขภาพเพื่อราชการ/ศึกษา/อบรมต่างประเทศระยะสั้นและระยะยาว
2.2 ตรวจสุขภาพเพื่อศึกษาต่อในหลักสูตรต่างๆของ ทร. (ยกเว้นการตรวจสุขภาพจิต)
2.3 ตรวจสุขภาพเพื่อขอพระราชทานแต่งตัง้ ราชองครักษ์เวร
3. ตรวจสุขภาพพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ
4. ตรวจสุขภาพพลเรือน เพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราวในกองทัพเรือ
5. ตรวจสุขภาพเพื่อขอใบรับรองแพทย์ 5 โรค ได้แก่
5.1 ใบรับรองแพทย์ เพื่อสมัครศึกษาต่อ
5.2 ใบรับรองแพทย์ เพื่อสมัคร
5.3 ใบรับรองแพทย์ เพื่อท้าฌาปนกิจ
5.4 ใบรับรองแพทย์ เพื่อบรรจุรับราชการ
5.5 ใบรับรองแพทย์ เพื่อปรับต้าแหน่งข้าราชการ
5.6 ใบรับรองแพทย์ เพื่อประกอบอาหาร
5.7 ใบรับรองแพทย์ เพื่อท้าใบขับขี่
5.8 ใบรับรองแพทย์ เพื่อประกอบการค้า
5.9 ใบรับรองแพทย์ เพื่อประกอบการท้าศัลยกรรม
5.10 ใบรับรองแพทย์ เพื่อสอบ/ต่อใบประกอบโรคศิลป์
5.11 ใบรับรองแพทย์ เพื่อประกอบอื่นๆ

