
(เหมาะสําหรับทุกชวงอายุ)NCDs Protect

999ราคา                     บาท

ราคาปกติ  2,240  บาท

(เหมาะสําหรับอายุ 25 ปข้ึนไป)วัยทํางาน

2,499ราคา                     บาท

ราคาปกติ  4,020  บาท

(เหมาะสําหรับอายุ 35 ปข้ึนไป)คนรักสุขภาพ

4,999ราคา                     บาท

ราคาปกติ  9,520  บาท

(สําหรับสุภาพสตรี)คัดกรองมะเร็งเตานม

1,700ราคา                     บาท

ราคาปกติ  4,000  บาท

(สําหรับผูท่ีมีความผิดปกติขณะนอนหลับ)Sleep Test

10,500ราคา                         บาท

ราคาปกติ  17,000  บาท

เร่ิมตนท่ี

                    บาท

ตรวจคุณภาพการนอนหลับ
พรอมทดลองใสเคร่ืองอัดอากาศแรงดันบวก
Sleep Test in Lab (Polysomnography)
 + CPAP Titration

ราคาโปรโมชั่น

                .-��,500
ปกติ 17,000 บาท

SLEEP TESTSLEEP TEST

ติดตามโปรโมช่ัน

ดานสุขภาพ ความงามและชะลอวัย

เพิ่มเติมไดท่ี : www.ch9store.com

หมายเหตุ : 
1.ราคาดังกลาวน้ี รวมคาแพทยและคาบริการแลว
2.ราคาสงเสริมการขายน้ี หมดเขตซ้ือวันท่ี 30 กันยายน 2565
3.สามารถใชเขารับบริการไดถึงวันท่ี 30 ธันวาคม 2565

02-115-2111 กด 1181

Call Center :

TEL : 089-939-4910

ควรเลือกวันตรวจสุขภาพ ในชวงท่ีไมเจ็บปวย
พักผอนใหเพียงพออยางนอย 6-8 ช่ัวโมง

งดอาหารและเคร่ืองด่ืม(จิบน้ําเปลาได)
กอนเขารับการตรวจอยางนอย 6-8 ช่ัวโมง
หลีกเล่ียงการด่ืมแอลกอฮอล 24 ช่ัวโมง

หากสงสัยวาต้ังครรภ กรุณาแจงเจาหนาท่ีกอนเขารับการบริการ เพ่ืองดการเอกซเรย
ควรสวมเส้ือท่ีใสสบายหรือสะดวกตอการเจาะเลือดบริเวณขอพับและการถอดเปล่ียนไดงาย
**สุภาพสตรี หลีกเล่ียงการสวมชุดช้ันในท่ีเปนโครงเหล็ก
            หลีกเล่ียงการตรวจสุขภาพ กอนหรือหลังมีรอบเดือน 7 วัน เน่ืองจากอาจสงผลตอผลปสสาวะได
            หลีกเล่ียงการตรวจคัดกรองเตานม ในชวงมีประจําเดือน เน่ืองจากเตานมจะมีความคัดตึง

กอนตรวจสุขภาพเตรียมตัวอยางไร?
HOW TOHOW TO



9,520

�����
4,020

�����ราคาสงเสริมการขาย (บาท)
ราคาปกติ (บาท)

ซักประวัติและตรวจรางกายโดยแพทย
ตรวจวัดความดันโลหิต / ชีพจร / ช่ังน้ําหนัก / วัดสวนสูง
ตรวจวัดดัชนีมวลกาย
ตรวจมวลกระดูก
ตรวจเอกซเรยปอดและหัวใจ
ตรวจคล่ืนไฟฟาหัวใจ
ตรวจอัลตราซาวด       : ชองทองสวนบน
                       : ชองทองสวนลาง
ตรวจความสมบูรณของเม็ดเลือด
ตรวจระดับน้ําตาลในเลือด
ตรวจระดับไขมันในเลือด  : คอลเลสเตอรอล

 : ไตรกลีเซอไรด
 : ชนิดดี
 : ชนิดราย

ตรวจการทํางานของตับ  : อักเสบของตับ / ไขมันเกาะตับ
 : อักเสบของตับ / ไขมันเกาะตับ

ตรวจการทํางานของไต   : อัตราการคัดกรองของเสียในไต
 : ประเมินคุณภาพการเผาผลาญในไต

ตรวจสารบงช้ีมะเร็ง     : ตับ
                       : มะเร็งลําไส
                       : มะเร็งตอมลูกหมาก
                       : มะเร็งปากมดลูก
ตรวจหากรดยูริคดูโรคเกาท
ตรวจปสสาวะสมบูรณแบบ
ตรวจเม็ดเลือดแฝงในอุจจาระ
สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ
คูปองอาหารวาง 1 ชุด

Physical Examination

Vital Sign

BMI Level

BMD Screening

Chest X-Ray

EKG

U/S Upper Abdomen

U/S Lower Abdomen

CBC

FBS

Cholesterol

Triglyceride

HDL

LDL

AST(SGOT)

ALT(SGPT)

eGFR

Creatinine

AFP

CEA

PSA

Pap Smear

Uric Acid

Urine Analysis

Stool Occult Blood

Report Book

Set Box

คนรักสุขภาพ
(อายุ 35 ปข้ึนไป)

ชาย(M)   หญิง(F)

วัยทํางาน
(อายุ 25 ปข้ึนไป)

ชาย(M)   หญิง(F)
รายการตรวจ

เหมาะสำหรับอายุ 25 ปขึ้นไป เหมาะสำหรับอายุ 35 ปขึ้นไป

วัยทำงาน & คนรักสุขภาพวัยทำงาน & คนรักสุขภาพ

4,000

�,700ราคาสงเสริมการขาย (บาท)
ราคาปกติ (บาท)

ซักประวัติและตรวจรางกายโดยแพทย
ตรวจวัดความดันโลหิต / ชีพจร / ช่ังน้ําหนัก / วัดสวนสูง
ตรวจเอกซเรยเตานม พรอมอัลตราซาวดคล่ืนเสียงความถ่ีสูง

Physical Examination

Vital Sign

Mammogram & Ultrasound Breast

หญิง
(Female)รายการตรวจ

BREAST
CANCER SCREENING
BREAST
CANCER SCREENING

2,240

���ราคาสงเสริมการขาย (บาท)
ราคาปกติ (บาท)

ซักประวัติและตรวจรางกายโดยแพทย
ตรวจวัดความดันโลหิต / ชีพจร / ช่ังน้ําหนัก / วัดสวนสูง
ตรวจวัดดัชนีมวลกาย
ตรวจความสมบูรณของเม็ดเลือด
ตรวจระดับน้ําตาลในเลือด
ตรวจระดับไขมันในเลือด  : คอลเลสเตอรอล

 : ไตรกลีเซอไรด
ตรวจการทํางานของตับ
ตรวจการทํางานของไต
ตรวจหากรดยูริค
ตรวจปสสาวะสมบูรณแบบ
สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ
คูปองอาหารวาง 1 ชุด

Physical Examination

Vital Sign

BMI Level

CBC

FBS

Cholesterol

Triglyceride

AST(SGOT) / ALT(SGPT)

Creatinine / eGFR

Uric Acid

Urine Analysis

Report Book

Set Box

หญิง
(Female)

ชาย
(Male)รายการตรวจ

เหมาะสำหรับทุกชวงอายุ

NCDs PROTECTNCDs PROTECT


