
9แอรพอรต
CH9 AIRPORT HOSPITAL

เปดใหบริการทุกวัน 09:00น. -18:00น.
ติดตอสอบถามไดที่

02-115-2111 ตอ 1140 หรือ
081-811-1236

คลินิกฝากครรภ 

“ทางเลือกใหมสำหรับคุณแม” 
ที่ตองการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดใหกับลูกนอย ของคุณ

การตรวจคัดกรองดาวนซินโดรม ดวย
เทคโนโลยี ใหม  ลาสุดจาก “สหรัฐอเมริกา”

คาบริการ 17,500 บาท

ฝากครรภ
ANTENATAL CARE

โปรแกรม

และ คลอด

สามารถทราบผลตรวจไดภายใน 10-14 วัน

สามารถเขารับการตรวจไดตั้งแตอายุครรภที่ 9 สับดาหเปนตนไป

สามารถตรวจหาความผิดปกติไดสูงสุดถึง 10 กลุมอาการ

สามารถตรวจคัดกรองหาความผิดปกติทางพันธุกรรม
เชน ดาวนซินโดรม ดวยความแมนยำสูงกวา 99%

สามารถทราบผลเพศของลูกนอยในครรภไดดวยความแมนยำ
มากกวา 99.9% 

คาบริการ 4,999 บาท (ราคาปกติ  6,000 บาท)

อัลตราซาวด 4 มิติ  เปนตรวจสุขภาพของทารกในครรภที่เก็บภาพ 3 มิติ

สรางภาพเคลื�อนไหวเสมือนจริงที่เกิดขึ้นแบบ“Real time”

ซึ่งชวยใหคุณพอคุณแมสามารถมองเห็นพฤติกรรมตางๆของทารกในครรภ

ไดอยางชัดเจน สามารถมองเห็นวาลูกรักกำลังหาว ดูดนิ้ว หรือยิ้มและ

เก็บภาพเหลานี้เปนไดอารี่ลูกนอย

สรางความผูกพัน และบันทึกความทรงจำของครอบครัวตั้งแตทารก

ยังอยู ในครรภ และเฝารอจนลูกนอยออกมาลืมตาดูโลก

หากอายุครรภมากกวา 20 สัปดาหอาจจะเห็นใบหนาไมชัดเจน

เนื�องจากทารกกลับศีรษะลงและเริ่มเขาสูชองเชิงกรานแลว

จึงควรตรวจตั้งแตอายุครรภนอยๆไมเกิน 20 สัปดาหจะดีที่สุด

หองพัก/รูปแบบ

หองพิเศษ

หองพิเศษ
(เดี่ยว)

หอง Deluxe

หอง VIP

(คู) 30,000.-

32,000.-

34,000.-

38,000.-

40,000.-

45,000.-

47,800.-

49,800.-

คลอดปกติ
(นอน รพ. 3 วัน 2 คืน)

ผาตัดคลอด
(นอน รพ. 4 วัน 3 คืน)

แพ็กเกจคลอด
เหมาจาย สบายกระเปา



คุมคากวากับ แพ็คเกจฝากครรภ แบบเหมาจาย
ที่เราจัดราคาพิเศษ ใหวาที่คุณแม ไดเลือกตามความเหมาะสม

โปรแกรม ฝากครรภ
ANTENATAL CARE

ตรวจครรภ ใหคำแนะนำปรึกษาโดยสูติแพทย
ตรวจความสมบูรณของเม็ดเลือด CBC
ตรวจกรุปเลือด  ABO & Rh / ถาหญิงตั้งครรภมีประวัติ
เคยตรวจแลวใหสามีตรวจแทนได
ตรวจคัดกรองโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย Hb-Typing 
ตรวจหาโรคซิฟลิส VDRL
การตรวจหาเชื้อ HIV
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HbsAg
ตรวจดูน้ำตาลและโปรตีนในปสสาวะ Urine stip test
ตรวจอัลตราซาวน  2 มิติ  ดูพัฒนาการลูกนอย
ตรวจอัลตราซาวนคัดกรองความผิดปกติของทารกในครรภ
ฉีดวัคซีน /  ไขหวัดใหญ, บาดทะยัก, คอตีบไอกรนบาดทะยัก
ตรวจฟนฟรี 
จายยาบำรุงครรภและแคลเซียม
ตรวจอัลตราซาวด  4D
ตรวจคัดกรองโรคทางพันธุกรรมดวย
DNA imaging Prenatal Test
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ราคาปกติ

ราคาแพ็กเกจ

รายการตรวจ / Examination List

10 ครั้ง
2 ครั้ง

1 ครั้ง

2 ครั้ง

1 ครั้ง

2 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง
3 เข็ม

6 ครั้ง

1 ครั้ง

10 ครั้ง

10 ครั้ง
2 ครั้ง

1 ครั้ง

2 ครั้ง

1 ครั้ง

2 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

3 เข็ม

6 ครั้ง

1 ครั้ง

10 ครั้ง

10 ครั้ง
2 ครั้ง

1 ครั้ง

2 ครั้ง

1 ครั้ง

2 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

3 เข็ม

6 ครั้ง

1 ครั้ง
10 ครั้ง 10 ครั้ง 10 ครั้ง

10 ครั้ง

26,277.-

18,500.-

38,777.-

27,000.-

21,777.-

15,000.-

ฝากครรภ 
วาที่คุณแมทุกคนควรฝากครรภทันทีที่ทราบวา  มีอีกหนึ่งชีวิตอยู ในทอง

เนื�องจากระยะเวลาตลอด 40 สัปดาหที่ตั้งครรภนั้นถือวามีความสำคัญมากๆ 

ทั้งในการดูแลสุขภาพคุณแม และการตรวจติดตามลูกนอยในครรภ

เพื�ออุนใจ และปลอดภัยทั้งคุณแมและลูกนอย

เพื�อคุณภาพครรภที่ดีของคุณแม คลินิกสูติ-นรีเวช
โรงพยาบาลจุฬารัตน 9 แอรพอรต

เราพรอมดูแลการตั้งครรภของคุณแมและทารกในครรภทั้งทางดานรางกาย

อารมณ และ สังคม เพื�อเฝาระวัง ติดตามความผิดปกติที่เกิดขึ้นขณะตั้งครรภ

รวมทั้งการใหความรูและคำแนะนำที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตนขณะตั้งครรภ

โดยมีการนัดตรวจติดตามสุขภาพตลอดระยะการตั้งครรภ

          : 1. ผอนชำระคาใชจายผานบัตรเครดิต กรุงศรี/ กสิกร/ KTC ได 4 เดือน0%
            2. ซิ้อ Package แถมครีมทากันทองลาย 1 หลอดฟรี
      3. สามารถผอนชำระเปนเงินสดได 2 งวดกรณีมีปญหาเรื�องคาใชจาย ( จายครั้งแรก 50%ครั้งตอมาอีก 50% )
            4. ถาผลการตรวจ HbsAg ปกติและตรวจไมพบภูมิคุมกันสามารถฉีดวัคซีนปองกันไวรัสตับอักเสบบี ในราคา 1,390 บาท
           5. ถาคูสามีภรรยามีผล Hb-Typing แลวใหภรรยาเจาะ Rubella IgG แทน

หมายเหตุ หมดเขตเดือน ธันวาคม  2564
 1. ฝากครรภครั้งแรก คาบริการ 4,000 บาท

 2. ฝากครั้งตอไป คาบริการ 1,500 - 2,000 บาท

 3. ชวง 5 เดือน ตรวจอัลตราซาวด 2 มิติ คาบริการ 2,750 บาท

เรามีบริการฝากครรภทั้งแบบรายครั้ง หรือกรณียายจากคลินิก
หรือโรงพยาบาลอื�นก็สามารถรับบริการแบบรายครั้งโดยมีคาใชจายเบื้องตน ดังนี้


