
แผนการตรวจสุขภาพประจำปของบุคลากร 2563 

ลำดับ รายการดำเนนิกิจกรรม ระยะเวลา 
1 ประสานงานกับโรงพยาบาลบานแพว ดำเนินการเรียบรอย 
2 เสนอแผนใหผูบริหารรับทราบ วันที่ 27 – 31 พฤษภาคม 2563 
3 ขออนุมัติหลักการตรวจสุขภาพประจำป วันที่ 1 – 7 มถิุนายน 2563 
4 ประชาสัมพันธการตรวจสุขภาพประจำป ต้ังแตวันที่ 8 มถิุนายน 2563เปนตนไป 
5 ลงทะเบียนตรวจสุขภาพประจำปออนไลน วันที่ 8 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2563 
6 สงขอมูลใหโรงพยาบาลเพ่ือตรวจสอบ วันที่ 13 – 24 กรกฎาคม 2563 
7 จัดเตรียมสถานที่  วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 
8 ดำเนินการตรวจสุขภาพ วันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2563 
9 รับผลการตรวจสุขภาพ วันที่ 27 สิงหาคม 2563 
10 สรุปผลการจัดกิจกรรม วันที่ 1 กันยายน 2563 

 

แนวทางการจัดตรวจสุขภาพประจำป 

1. จัดตรวจสุขภาพวันละ 100 ทาน โดยขอใหลงทะเบียนออนไลนลวงหนาเพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว 
2. มีตรวจภายในเฉพาะวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2563 วันละ 60 ทาน สำหรับเพศหญิงที่มีกำหนดตรวจสุขภาพใน
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 หากตองการตรวจภายใน ขอใหเลื่อนมาตรวจสุขภาพในวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2563 
แทน 
3. มีการคัดกรองอุณหภูมิทุกทานกอนเขารับบริการตรวจสุขภาพ 
4. จัดลำดับการรับบริการใหสามารถเขาตรวจครั้งละไมเกิน 5 ทาน ใชระยะเวลาไมเกิน 30 นาที  
5. ขอความรวมมือทุกทานในการนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง และสวมใสหนากากผาหรือหนากากอนามัย
ตลอดระยะเวลาที่เขาตรวจสุขภาพ 
  



กำหนดการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำป 2563 
วันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.30 – 10.30 น . 

ณ สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน 
ดำเนนิการตรวจสุขภาพโดย โรงพยาบาลบานแพว )องคการมหาชน(  

วันที ่ หนวยงานทีเ่ขารับการตรวจสุขภาพ 
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

คณะวิศวกรรมศาสตร กำแพงแสน 
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 คณะเกษตร  กำแพงแสน 
คณะสัตวแพทยศาสตร กำแพงแสน 
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กำแพงแสน 

วันศุกรที่ 31 กรกฎาคม 2563 สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน 
สำนักสงเสริมและฝกอบรม กำแพงแสน 
สำนักหอสมุด กำแพงแสน 
สถานีวิจัยประมง กำแพงแสน 
บัณฑิตวิทยาลัย 

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

  



รายการตรวจสุขภาพประจำป 2563 

โปรแกรมที่ 1 สำหรบัผูที่มีอายุนอยกวา 35 ป บริบูรณ ราคา/บาท 
1. เอกซเรยทรวงอก ระบบดิจิตอล (Chest X-Ray) 170 
2. ตรวจความสมบูรณของเม็ดเลือด (CBC) 90 
3. ตรวจปสสาวะ (Urine Examination) 50 
4. ตรวจอุจจาระ (Stool Examination + Occult blood ) 70 
5. ตรวจมะเร็งปากมดลูก (ตรวจภายใน +PAP smear) 200 

รวมคาตรวจ  580 
โปรแกรมที่ 2 สำหรบัผูที่มีอายุมากกวา 35 ป บริบูรณ ราคา/บาท 

1. เอกซเรยทรวงอก ระบบดิจิตอล (Chest X-Ray) 170 
2. ตรวจความสมบูรณของเม็ดเลือด (CBC) 90 
3. ตรวจปสสาวะ (Urine Examination) 50 
4. ตรวจอุจจาระ (Stool Examination + Occult blood ) 70 
5. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) 40 
6. ตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine) 100 
7. ตรวจการทำงานของตับ (AST, ALT, ALP) 150 
8. ตรวจหาระดับไขมันในเลือด (Cholesterol, Triglyceride) 60 
9. ตรวจหากรดยูริคในเลือด (Uric Acid) 60 
10. ตรวจมะเร็งปากมดลูก (ตรวจภายใน +PAP smear) 200 

รวมคาตรวจ  1050 
สำหรบัผูที่มีอายุ 35 ปขึน้ไป ตรวจ ไขมันดี (HDL) และไขมันไมดี (LDL)  แถมฟร ี

หมายเหตุ  
1. หากทานใดประสงคตรวจทางหองปฏิบัติการเพิ่มเติม นอกเหนือสิทธิประโยชนสวัสดิการ ตองชำระเงินสดในวันที่

ตรวจสุขภาพและไมสามารถเบิกได (สามารถตรวจสอบรายการเพิ่มเติมกอนเจาะเลือด) 
2. รับผลการตรวจสุขภาพรายบุคคลพรอมรับคำปรึกษาจากแพทย ณ สถานพยาบาล มก. กพส. ในวันพฤหัสบดีที่  

27 สิงหาคม 2563 ระหวางเวลา 08.30 – 10.30 น.  
3. หากทานใดที่ไมสามารถเดินทางมารับผลตรวจสุขภาพไดดวยตนเอง ทางสถานพยาบาลฯ ขอดำเนินการจัดสงผล

การตรวจสุขภาพไปยังหนวยงานของทานในวันถัดไป 

  



คาใชจายในการตรวจสุขภาพ 

ลำดับ ประเภทบุคลากร อายุต่ำกวา 35 ป อายุมากกวา 35 ป สิทธิการเบิกจาย 
1 ขาราชการ 

โปรแกรมที ่1  
เพศชาย 380 บาท 
เพศหญิง 580 บาท 

โปรแกรมที ่2 
เพศชาย 850 บาท 

เพศหญิง 1,050 บาท 

เบิกไดทั้งหมด 
2 ขาราชการบำนาญ เบิกไดทั้งหมด 
3 ลูกจางประจำ เบิกไดทั้งหมด 
4 พนักงานมหาวิทยาลัย เบิกไดทั้งหมด 
5 พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได ชำระเองทั้งหมด 
6 พนักงานราชการ ชำระเองทั้งหมด 
7 ลูกจางช่ัวคราว ชำระเองทั้งหมด 

หมายเหตุ บุคลากรกลุมที่ 1 – 4 ทุกทานที่ไดลงทะเบียนลวงหนาไมตองสำรองคาใชจายใดๆ 
1. ขอความกรุณาใหบุคลากรทีจ่ะตองชำระเงนิทุกทาน โปรดเตรียมเงินสดมาชำระพรอมรบัใบเสรจ็ ในวันที่เขารับการ

ตรวจสุขภาพ
2. บุคลากรกลุมที่ 5 – 7 ที่มีใชสิทธิ์ประกันสังคม สามารถลงทะเบียนรับการตรวจกับโรงพยาบาลบานแพวได โดย

ทานที่ไมเคยตรวจสุขภาพมากอนจะไมตองคาใชจาย หากเคยไดเขาการตรวจแลวในปที่ผานๆมาแตมีความ
ประสงคจะตรวจอีกครั้งตองชำระเงินเอง

3. หากมีขอสงสัย กรุณาติดตอ คุณพิมผกา  ไชยยาเลิศ  ภายใน 3068 หรือมือถือ 0863779327

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ จัดที่สถานพยาบาล มก. กพส. อาคาร 2 และ 3 
1. คัดกรองอุณหภูมิ
2. ลงทะเบียน ตรวจสอบขอมูล
3. ชำระเงินและรับใบเสร็จ
4. ช่ังน้ำหนัก วัดสวนสูง
5. วัดความดันโลหิต
6. เจาะเลือด
7. เอกซเรย ณ รถเอกซเรยเคลือ่นที่
8. เก็บปสสาวะ
9. ตรวจมะเร็งปากมดลูก

คาใชจายในการดำเนินกิจกรรม จะขอเบิกจายจากงบดำเนินงาน สถานพยาบาลฯ กองบริการกลาง 

จดุคดักรอง 

เจา้หนา้ท่ี 1 คน 

จดุลงทะเบียน 

เจา้หนา้ท่ี 2 คน 

จดุชาํระเงิน 

เจา้หนา้ท่ี 1 คน 

วดัความดนัโลหิต 

เจา้หนา้ท่ี 1 คน 

ชั่งนํา้หนกั 

เจา้หนา้ท่ี 1 คน 

เจาะเลือด 

เจา้หนา้ท่ี 2 คน 

จดุเอกซเรย ์ดา้นหนา้อาคาร  

เจา้หนา้ท่ี 3 คน 

ทางเขา้ ทางออก 

เก็บปัสสาวะท่ี

หอ้งนํา้ 

ทีมตรวจตา 

เจา้หนา้ท่ี 3 คน 

ทีมตรวจภายใน 

เจา้หนา้ท่ี 3 คน 

รบัอาหารว่าง 




