คําแนะนําสําหรับนักเรียนทุนรัฐบาลและขาราชการที่จะไปรับการตรวจสุขภาพอนามัย
จากคณะกรรมการแพทย ของ ก.พ. เพื่อไปศึกษาตางประเทศ
นักเรียนทุนรัฐบาลและขาราชการที่จะขอรับการตรวจสุขภาพและอนามัย ใหขอหนังสือสงตัวจาก
สํานักงาน ก.พ. หรือสวนราชการเจาสังกัด เพื่อไปรับการตรวจสุขภาพและอนามัยจากสถานพยาบาล คือ
โรงพยาบาล
ศิริราช และ สถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา สถาบันกัลยาณราชนครินทร หรือโรงพยาบาลศรีธัญญา หรือ
โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2549 เปนตนไป
สถานที่และเวลาตรวจ
รายการที่ตรวจ
คาธรรมเนียม
หมายเหตุ
1. โรงพยาบาลศิริราช
ตึกผูปวยนอก ชั้น 1
หอง 100 (แจงวามาตรวจสุขภาพ
ทุน ก.พ.รหัส 1111) เวลา 7.308.30 น. โทร. 024198340
(เพื่อความสะดวกที่จะไดรับการ
ตรวจครบในคราวเดียว ควรเขารับ
การตรวจในวันจันทร พุธ หรือศุกร)

1. ตรวจสุขภาพรางกาย
1.1 ตรวจเลือด
1.2 ตรวจปสสาวะ
1.3 ตรวจอุจจาระ
1.4 เอกซเรยทรวงอก
1.5 ตรวจตา หู คอ จมูก
1.6 ตรวจรางกาย

y ชําระคาธรรมเนียม
การตรวจสุขภาพรางกาย
ณ โรงพยาบาลศิริราช
ในอัตรา 1,700 บาท
(หนึง่ พันเจ็ดรอยบาท
ถวน)

-งดอาหารและเครื่องดื่ม
หลัง 20.00 น. คืนกอน
วันตรวจเลือด (ดื่มไดเฉพาะ
น้ําเทานั้น)
-เมื่อตรวจสุขภาพเรียบ
รอยแลว นักเรียนจะได
รับผลการตรวจจาก
ศิรริ าชพยาบาล ภายใน
2 วัน ทําการ
-กรณีทแี่ พทยกําหนดให
ตรวจเพิ่มเดิม อาจจะตอง
เสียคาใชจายเพิ่ม

2. บริการตรวจทางจิตวิทยา
ติดตอขอรับการตรวจจากสถาน
พยาบาลแหงใดแหงหนึง่ ดังนี้
yสถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จ
เจาพระยา ตึก 100 ป
(บริการเฉพาะวันศุกร)
เวลา 13.30-16.30 น. โปรดไป
ตั้งแตเวลา 12.30 น.
โทร.0 2437 0200-8 ตอ 4208
yโรงพยาบาลศรีธัญญา
ถ.ติวานนท จ.นนทบุรี
(บริการเฉพาะวันพุธ)
เวลา 13.30-16.30 น.
โทร.0 2525 0981-5 ตอ 1627
yสถาบันกัลยาณราชนครินทร
ถ.พุทธมณฑลสาย 4
เขตทวีวัฒนา กทม.
(บริการเฉพาะวันพฤหัสบดี)
โทร.0 2889 9066-7 ตอ 1308
3. โรงพยาบาลธรรมศาสตร
เฉลิมพระเกียรติ (ต.คลอง1
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี) แผนก
เวชระเบียน โทร. 0 2926 9879-81
029269864

2. ตรวจทางจิตวิทยา

yชําระคาธรรมเนียมการ
ตรวจทางจิตวิทยา
ในอัตรา 300 บาท
(สามรอยบาทถวน)

yควรนัดหมายการตรวจ
ลวงหนาอยางนอย 1 เดือน
และเมื่อไดรับการนัดหมาย
แลวไมควรยกเลิก แตหาก
มีความจําเปนอยางยิง่ ตอง
แจงลวงหนา 1-2 สัปดาห
เพื่อสถานพยาบาลจะไดนัด
หมายผูอื่นแทน
yการตรวจทางจิตวิทยา
เมื่อทําการตรวจแลว
สถานพยาบาลจะจัดสงผล
ตรวจไปให สํานักงาน ก.พ.
โดยตรงตอไป

yคาตรวจสุขภาพ
3. ตรวจสุขภาพรางกาย
(ตรวจตามรายการขอ 1.1- ทั้งรางกายและทาง
จิตวิทยา รวมในอัตรา
1.6) และตรวจทาง
2,000 บาท
จิตวิทยา

yงดอาหารและเครื่องดื่ม
หลัง 20.00 น. คืนกอน
ตรวจเลือด และขอรับผล
ตรวจสุขภาพจากโรงพยา
บาลเพื่อนําสงสํานักงาน
ก.พ. ดวยตนเอง

หลักเกณฑและขอที่พึงทราบในการตรวจสุขภาพรางกาย
1. ผูที่ไปตรวจสุขภาพรางกายโปรดไปพบเจาหนาที่ของโรงพยาบาลศิริราช ที่ตึกผูปวยนอก ชั้น 1
หอง 100 เวลา 7.30-8.30 น. หรือโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ ที่แผนกเวชระเบียน (สําหรับ
สวนภูมิภาคโปรดติดตอกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม โรงพยาบาลศรีนครินทร
จังหวัดขอนแกน หรือโรงพยาบาลสงขลานครินทร จังหวัดสงขลา โดยตรง)
2. เก็บอุจจาระจากบานในเชาวันที่จะตรวจในภาชนะที่ไดรับจากสํานักงาน ก.พ. และนําไป
โรงพยาบาล สําหรับปสสาวะใหไปถายเพื่อตรวจ ณ สถานทีต่ รวจ
3. ในการตรวจรางกาย ขอใหสวมเสื้อหลวมๆ แขนสั้นผาหนา สุภาพสตรีกรุณาใสเสื้อและ
กระโปรงคนละทอน เพื่อสะดวกในการตรวจปอดและหัวใจ เจาะเลือดและเอ็กซเรย และควรพรอมที่จะให
ตรวจหนาทองเพื่อคลําตับ มาม หรือกอนทูม อื่นใดถามีในชองทอง และไมควรสวมถุงเทายาวมากเพราะจะ
ทําใหลําบากในการตรวจ
4. ในการตรวจรางกายสุภาพสตรีทุกครั้ง จะมีพยาบาลหรือผูชวยที่เปนสตรีคอยชวยเหลืออยูดวย
เพื่อปองกันขอครหา
5. ผูที่สอบรับทุนเลาเรียนหลวง ทุนรัฐบาล หรือทุนอื่นใด คณะกรรมการแพทยฯ จะไดพิจารณา
คัดเลือกแตเฉพาะผูที่มีสุขภาพและอนามัยดีเยี่ยม อันจะไมเปนอุปสรรคตอการศึกษาหรือดูงาน ไมเปนภาระ
ตอเจาของทุนในการที่จะตองใหการรักษาพยาบาลในตางประเทศ เพราะจะตองเสียคาใชจา ยสูงมากและ
สามารถจะกลับมาประกอบวิชาชีพ หรือราชการไดเต็มที่
6. โรคที่คณะกรรมการแพทยฯ ไมผานใหหรือจะตองพิจารณาเปนพิเศษ
¾โรคเรื้อนชนิดระยะติดตอหรือแพรเชื้อ
¾มะเร็งในทีใ่ ดที่หนึ่ง
¾โรคใดที่พบไขขาวในปสสาวะ และมี Creatinine สูง
¾ความดันโลหิตสูงกวา 150/90 มม. ปรอท เมื่อมี albuminuria และ creatinine สูง
(หากไมพบสิ่งเหลานี้กรรมการแพทยฯ จะไดพิจารณาเปนรายๆ ไป)
¾โรคเลือดที่รา ยแรง
¾โรคเบาหวาน
¾โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดอันตราย
¾ตับหรือมามโตผิดขนาด
¾โรคหืดที่เปนอยางรุนแรง และตรวจพบอาการแสดงชัดเจน
¾โรคหัวใจชนิด Organic หรือที่มีอาการ หรือไมผานการทดสอบ
¾ Rheumatoid arthritis
¾ความพิการของอวัยวะใดอวัยวะหนึ่ง จะโดยกําเนิดหรืออุปทวันตราย ตลอดจนการใชอวัยวะ
เทียมที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา จะไดแยกพิจารณาเปนรายๆไป
¾คอพอกเปนพิษ

¾วัณโรคปอดระยะ active และวัณโรคที่สวนอื่นๆ ของรางกาย อาศัยหลักพิจารณาตาม
Manual for Medical Examination of Aliens, U.S. DPT. Of Health, Education and
Welfare ผูที่เคยสงสัยวาเปนวัณโรค ตองนําประวัติการตรวจและรักษาจากแพทยผูรักษา
และฟลม X-ray แตเดิมทั้งหมดมาใหพจิ ารณาดวย ผูที่อาจจะไดรับการพิจารณาใหผาน
ไดจะตองมีฟลม X-ray ปอด (ขนาดใหญ) ถายทุก 3 เดือน และมีลักษณะไมปลี่ยน
แปลงเปนระยะเวลาไมนอ ยกวา 6 เดือน หรือ 12 เดือน ภายหลังทีไ่ ดรับการรักษาโดย
ถูกตองและหยุดการรักษาแลว และควรมีผลการตรวจเสมหะไมนอยกวา 3 ครั้ง หรือ
การตรวจโดยวิธีอื่นๆ ดวยถามี
¾โรคอื่นใดที่คณะกรรมการแพทยฯจะไดพจิ ารณาและแจงใหทราบเปนคราวไปเมื่อตรวจพบ
7. โรคที่ตองรักษาใหหายเสียกอน เชน
¾โรคติดตอทางเพศสัมพันธ ที่อยูในระยะติดตอ (เชน หนองใน ซิฟลิส)
¾ผลการตรวจโลหิต หาก VDRL ใหผลบวกตองไดรับการรักษากอน
¾โรคทางจิตเวชตามการพิจารณาของจิตแพทย
¾บิด พยาธิปากขอ และพยาธิอื่นๆ
¾โรคผิวหนังบางชนิด เชน กลากบริเวณขาหนีบ หรือที่อื่นใด
¾โรคอื่นๆ ใหอยูในดุลยพินิจของกรรมการแพทยฯ ผูตรวจที่จะพิจารณาวาตองรักษาใหหาย
เสียกอนหรือไม หรือจะตองนําเขาพิจารณาในที่ประชุมของคณะกรรมการแพทยฯ
8. โรคและอาการเหลานี้ใหผาน และแจงให ก.พ. รับทราบดวยวาผูสมัครมีอยู
¾โรคของหู เชน หูน้ําหนวก ฯลฯ
¾ตาบอดหรือเหล ขางเดียวหรือทั้งสองขาง
¾หัวใจมี ectopic beats หรือ paroxysmal arhythmia โดยไมมี organic heart disease
¾ฟนผุยังไมไดทําการรักษา
¾ตอมทอนซิลโต
¾โรคจมูก หรือไซนัส
9. หญิงที่กําลังตั้งครรภ/หรือบุตรคนแรกอายุยังไมครบ 6 เดือน โดยไมมีสามีไปพรอมกันดวย
แนะนําวายังไมควรไปตางประเทศ
10. ระยะเวลาในการตรวจซ้ําภายใน 1 ป
หมายเหตุ

แกไขเพิ่มเติมเดือนพฤษภาคม 2551
************************

