คำแนะนำสำหรับนักเรียนทุนรัฐบำลและข้ำรำชกำรที่จะไปรับกำรตรวจสุขภำพอนำมัย
จำกคณะกรรมกำรแพทย์ ของ ก.พ. เพื่อไปศึกษำต่ำงประเทศ
นักเรียนทุนรัฐบาลและข้าราชการที่จะขอรับการตรวจสุขภาพและอนามัย ให้ขอหนังสือส่งตัวจาก สานักงาน
ก.พ. หรือส่วนราชการเจ้าสังกัด เพื่อไปรับการตรวจสุขภาพและอนามัยจากสถานพยาบาล คือ โรงพยาบาลศิริราช และ
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ หรือโรงพยาบาลศรีธัญญา หรือโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2549 เป็นต้นไป
สถำนที่และเวลำตรวจ
รำยกำรที่ตรวจ
ค่ำธรรมเนียม
หมำยเหตุ
1. โรงพยำบำลศิริรำช
1. ตรวจสุขภำพร่ำงกำย
 ช าระค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม - งดอาหารและเครื่องดื่ ม
ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 1
1.1 ตรวจเลือด
การตรวจสุขภาพร่างกาย ณ หลั ง 20.00 น. คื น ก่อน
ห้ อ ง 100 ( แจ้ ง ว่ ำ มำตรวจ 1.2. ตรวจปัสสาวะ
โรงพยาบาลศิ ริ ร าช ใน วันตรวจเลือด (ดื่ มได้
สุขภำพทุน ก.พ. รหัส 1111) เวลา 1.3. ตรวจอุจจาระ
อัตรา 2,610 บาท (สอง เฉพาะน้าเปล่า)
7.30-8.30น. โทร. 0 2419 8340
1.4 เอกซเรย์ทรวงอก
- เมื่ อตรวจสุ ขภาพเรี ยบร้อย
พันหกร้อยสิบบาทถ้วน)
(เพื่อควำมสะดวกที่จะได้รับกำรตรวจ 1.5 ตรวจตา หู คอ จมูก
แล้ ว นั กเรี ยนจะได้ รั บผล
ครบในครำวเดียวควรเข้ำรับกำรตรวจ 1.6 ตรวจร่างกาย
การตรวจจากศิ ริ ราชในวันจันทร์ พุธ หรือศุกร์)
พยาบาล ภายใน 2 วัน
ทาการ
- กรณีที่แพทย์กาหนดให้ตรวจ
เพิ่ มเติ ม อาจจะต้ องเสี ย
ค่าใช้จ่ายเพิ่ม
2. บริกำรตรวจทำงจิตวิทยำ
 ช าระค่ า ธรรมเนี ย มการ  ควรนั ดหมายการตรวจ
2. ตรวจทำงจิตวิทยำ
ติ ดต่ อขอรั บกำรตรวจจำกสถำนตรวจทางจิตวิทยา
ล่วงหน้าอย่ างน้อย 1 เดือน
พยำบำลแห่งใดแห่งหนึ่ง ดังนี้
ในอัตรา 300 บาท
และเมื่ อได้ รับการนั ดหมาย
 สถำบั นจิ ตเวชศำสตร์ สมเด็ จ
(สามร้อยบาทถ้วน)
แล้วไม่ควรยกเลิก แต่หากมี
เจ้ำพระยำ ตึก 100ปี
ความจาเป็นอย่างยิ่งต้องแจ้ง
(บริการเฉพาะวันศุกร์)
ล่วงหน้า 1- 2 สัปดาห์ เพื่อ
เวลา13.30-16.30 น. โปรดไป
สถานพยาบาลจะได้นัดหมาย
ตั้งแต่เวลำ 12.30 น.
ผู้อื่นแทน
โทร. 0 2442 2500 ต่อ 59208,
 การตรวจทางจิ ต วิ ท ยา
59214
เมื่ อท าการตรวจแล้ ว
 โรงพยำบำลศรีธัญญำ
สถาน พยาบาลจะจัดส่งผล
ถ.ติวำนนท์ จ.นนทบุรี
ตรวจไปให้ ส านั กงาน ก.พ.
(วันจันทร์ - วันศุกร์ วันละ 1 รำย)
โดยตรงต่อไป
เวลา 9.00 น.
โทร. 0 2528 7800 ต่อ 57207
 สถำบันกัลยำณ์ รำชนครินทร์ ถ.
พุทธมณฑลสาย 4
เขตทวีวัฒนา กทม.
(บริการเฉพาะวันพฤหัสบดี)
โทร. 0 2441 6100 ต่อ 58253 3. ตรวจสุขภำพร่ำงกำย
 งดอาหารและเครื่องดื่ม หลัง
2. โรงพยำบำลธรรมศำสตร์(ตรวจตามรายการข้ อ 1.1-1.6) *ค่ำตรวจสุขภำพ
20.00 น. คืนก่อนตรวจเลือด
เฉลิมพระเกียรติ (ต.คลอง 1
และตรวจทำงจิตวิทยำ
ทั้งร่ำงกำยและทำง
และขอรั บผลตรวจสุ ขภาพ
อ.คลองหลวง จ.ปทุ ม ธานี ) แผนก ตรวจร่ำงกำย 0 2926 9879 จิตวิทยำ รวมในอัตรำ
จากโรงพยาบาลเพื่ อน าส่ ง
เวชระเบียน โทร. 0 2926 9879
ตรวจจิต 0 2926 9899
2,000 บำท
สานักงาน ก.พ. ด้วยตนเอง
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สถำนที่และเวลำตรวจ
ส่วนภูมิภำค

รำยกำรที่ตรวจ

ค่ำธรรมเนียม

หมำยเหตุ

1. โรงพยำบำลมหำรำชนคร ตรวจสุขภาพร่างกาย
เชียงใหม่ (คณะแพทยศำสตร์ โทร. (053) 935463
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่)
ตรวจสุขภาพจิต
(ภาควิชาจิตเวช)
โทร. (053) 935422

ชาระค่าธรรมเนียม
การตรวจร่างกาย
และจิตวิทยา
ในอัตรา 2,000 บาท

นักเรียนโทรไปนัดตรวจ
จิตวิทยาแล้ว
โรงพยาบาลจะนัด
ตรวจร่างกาย
ในวันเดียวกัน

2. โรงพยำบำลศรีนครินทร์
(คณะแพทย์ศำสตร์
มหำวิทยำลัยขอนแก่น)

ชาระค่าธรรมเนียม
การตรวจร่างกาย
และจิตวิทยา
ในอัตราประมาณ
2,550 บาท

นักเรียนโทรไปนัดตรวจ
จิตวิทยาเสร็จแล้ว
นั กเรี ยนจะนั ดตรวจ
ร่างกายในวันเดียวกันได้

ชาระค่าธรรมเนียม
การตรวจร่างกายและ
จิตวิทยา ในอัตรา
2,000 บาท

นักเรียนโทรไปนัดตรวจ
จิตวิทยาเสร็จแล้ว
นั กเรี ยนจะนั ดตรวจ
ร่างกายในวันเดียวกันได้

ตรวจสุขภาพร่างกาย
โทร. (043) 366313
ตรวจสุขภาพจิต
โทร. (043) 363002

3. โรงพยำบำลสงขลำนครินทร์
ตรวจสุขภาพร่างกาย
(คณะแพทยศำสตร์
โทร. (074) 451768
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ตรวจสุขภาพจิต
โทร. (074) 451766

หลักเกณฑ์และข้อที่พึงทรำบในกำรตรวจสุขภำพร่ำงกำย
1. ผู้ที่ไปตรวจสุขภาพร่างกายโปรดไปพบเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลศิริราช ที่ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 1 ห้อง 100
เวลา 7.30 – 8.30 น. หรือโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ที่แผนกเวชระเบียน (สาหรับ
ส่ว นภูมิภ าคโปรดติดต่อ กับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
จังหวัดขอนแก่น หรือโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จ.สงขลา โดยตรง)
2. เก็บอุจจาระจากบ้านในเช้าวันที่จะตรวจในภาชนะที่ได้รับจากสานักงาน ก.พ. และนาไปโรงพยาบาลสาหรับ
ปัสสาวะให้ไปถ่ายเพื่อตรวจ ณ สถานที่ตรวจ
3. ในการตรวจร่างกาย ขอให้สวมเสื้อหลวมๆ แขนสั้นผ่าหน้า สุภาพสตรีกรุณาใส่เสื้อและกระโปรงคนละท่อน
เพื่อสะดวกในการตรวจปอดและหั วใจ เจาะเลื อดและเอ็กซเรย์ และควรพร้อมที่จะให้ ตรวจหน้าท้อง
เพื่อคลาตับ ม้าม หรือก้อนทูม อื่นใดถ้ามีในช่องท้อง และไม่ควรสวมถุงเท้ายาวมาก เพราะจะทาให้ลาบาก
ในการตรวจ
4. ในการตรวจร่างกายสุภาพสตรีทุกครั้ง จะมีพยาบาลหรือผู้ช่วยที่เป็นสตรีคอยช่วยเหลืออยู่ด้วย เพื่อป้องกันข้อครหา
5. ผู้ที่สอบรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาล หรือทุนอื่นใด คณะกรรมการแพทย์ฯ จะได้พิจารณาคัดเลือก
แต่เฉพาะผู้ที่มีสุขภาพและอนามั ยดีเยี่ยม อันจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือดูงาน ไม่เป็นภาระต่อ
เจ้าของทุนในการที่จะต้องให้การรักษาพยาบาลในต่างประเทศ เพราะจะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงมาก และ
สามารถจะกลับมาประกอบวิชาชีพ หรือราชการได้เต็มที่
6. โรคที่คณะกรรมกำรแพทย์ฯ ไม่ผ่ำนให้หรือจะต้องพิจำรณำเป็นพิเศษ
โรคเรื้อนชนิดระยะติดต่อหรือแพร่เชื้อ
มะเร็งในที่ใดที่หนึ่ง
โรคใดที่พบไข่ขาวในปัสสาวะ และมี Creatinine สูง
ความดันโลหิตสูงกว่า 150/90 มม. ปรอท เมื่อมี albuminuria และ creatinine สูง (หากไม่พบ
สิ่งเหล่านี้กรรมการแพทย์ฯ จะได้พิจารณาเป็นรายๆ ไป)
โรคเลือดที่ร้ายแรง
โรคเบาหวาน
โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดอันตราย
ตับหรือม้ามโตผิดขนาด
โรคหืดที่เป็นอย่างรุนแรง และตรวจพบอาการแสดงชัดเจน
โรคหัวใจชนิด Organic หรือที่มีอาการ หรือไม่ผ่านการทดสอบ
Rheumatoid arthritis
ความพิการของอวัยวะใดอวัยวะหนึ่ง จะโดยกาเนิดหรืออุปัทวันตรายตลอดจนการใช้อวัยวะเทียมที่จะ
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา จะได้แยกพิจารณาเป็นรายๆ ไป
คอพอกเป็นพิษ
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 วัณโรคปอดระยะ active และวัณโรคที่ส่วนอื่นๆ ของร่างกาย อาศัยหลักพิจารณาตาม Manual for
Medical Examination of Aliens, U.S., DPT of Health, Education and Welfare ผู้ที่เคยสงสัย
ว่าเป็นวัณโรค ต้องนาประวัติการตรวจและรักษาจากแพทย์ผู้รักษา และ ฟิล์ม X-ray แต่เดิมทั้งหมด
มาให้พิจารณาด้วย ผู้ที่อาจจะได้รับการพิจารณาให้ผ่านได้จะต้องมีฟิล์ม X-ray ปอด (ขนาดใหญ่) ถ่าย
ทุก 3 เดือน และมีลักษณะไม่เปลี่ยนแปลงเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือ 12 เดือน ภายหลัง
ที่ได้รับการรักษาโดยถูกต้อง และหยุดการรักษาแล้ว และควรมีผลการตรวจเสมหะไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง
หรือการตรวจโดยวิธีอื่นๆ ด้วยถ้ามี
โรคอื่นใดที่คณะกรรมการแพทย์ฯ จะได้พิจารณาและแจ้งให้ทราบเป็นคราวๆ ไป เมือ่ ตรวจพบ
7. โรคที่ต้องรักษำให้หำยเสียก่อน เช่น
 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่อยู่ในระยะติดต่อ (เช่น หนองใน ซิฟิลิส)
 ผลการตรวจโลหิต หาก VDRL ให้ผลบวกต้องได้รับการรักษาก่อน
 โรคทางจิตเวชตามการพิจารณาของจิตแพทย์
 บิด พยาธิปากขอ และพยาธิอื่นๆ
 โรคผิวหนังบางชนิด เช่น กลากบริเวณขาหนีบ หรือที่อื่นใด
 โรคอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการแพทย์ฯ ผู้ตรวจที่จะพิจารณาว่าต้องรักษาให้หายเสียก่อน
หรือไม่ หรือจะต้องนาเข้าพิจารณาในที่ประชุมของคณะกรรมการแพทย์ฯ
8. โรคและอำกำรเหล่ำนี้ให้ผ่ำน และแจ้งให้ ก.พ. รับทรำบด้วยว่ำผู้สมัครมีอยู่
 โรคของหู เช่น หูน้าหนวก ฯลฯ
 ตาบอดหรือเหล่ ข้างเดียวหรือทั้งสองข้าง
 หัวใจมี ectopic beats หรือ paroxysmal arhythmia โดยไม่มี organic heart disease
 ฟันผุยังไม่ได้ทาการรักษา
 ต่อมทอนซิลโต
 โรคจมูก หรือไซนัส
9. หญิงที่กาลังตั้งครรภ์ หรือบุตรคนแรกอายุยังไม่ครบ 6 เดือน โดยไม่มีสามีไปพร้อมกันด้วย แนะนาว่า
ยังไม่ควรไปต่างประเทศ
10. ระยะเวลาในการตรวจซ้าภายใน 1 ปี
หมำยเหตุ

แก้ไขเพิ่มเติมเดือน พฤษภำคม 2558
*****************************
กลุ่ม นทร.3/ขร: แนะนำตรวจสุขภำพ ขร.
พฤศจิกำยน 2559

